અનલારૂર ફમાન પી
તપવીરયર કુયઆન
વૂયા નંફય ૧ થી ૧૦
વુધીની તપવીય
: ભોઅલ્રીપ :
અલ્રાભા શાજી ગુરાભઅરી
વાશેફ (અ.ભ.)
: પ્રકાળક :
શાજીનાજી ભેભોરયમર ટ્રસ્ટ
આંફાચોક, ભાીના ટેકયા, બાલનગય
ભોફાઈર : +91-8460534598
લેફવાઈટ : www.hajinaji.com
ઈભેર : hajinajitrust@gmail.com
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નોંધ...
- લધુ રકતાફો ડાઉનરોડ કયલા
ભાટે www.hajinaji.com
ય રોગ ઓન કયો.
- રકતાફ/કુયઆનભાં
કોઈ
બૂરચૂક જણામ તો બૂર,
ેજની ણલગત અને રકતાફનું
નાભ ઈભેર અથલા લોટ્વએ
લડે જાણ કયલા ણલનંતી.
ઈભેર : hajinajitrust@gmail.com
લોટ્વએ : +91-8460534598
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અનુક્રભણણકા
ાયા ભુજફ
ાયા નંફય
ેજ
૦૧ ............................૦૧૮૯
૦૨ ............................૦૫૦૫
૦૩ ............................૦૭૦૩
૦૪ ............................૦૮૮૮
૦૫ ............................૧૦૮૩
૦૬ ............................૧૨૫૨
૦૭ ............................૧૪૪૭
૦૮ ............................૧૬૪૧
૦૯ ............................૧૭૯૯
૧૦ ............................૧૯૯૩
૧૧ ............................૨૧૭૧
અનુક્રભણણકા
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અનુક્રભણણકા
વુયા ભુજફ
વુયા

નાભ

ેજ

--

લાજીફ અને વુન્નત ણવજદા .. ૦૦૦૬

--

ભઝાભીને કુયઆન .............. ૦૦૦૮

--

અઉઝોણફલ્રાશની તપવીય .... ૦૧૮૩

--

ણફસ્ભીલ્રાશની તપવીય ....... ૦૧૮૯

૦૧ વુયતુર પાતેશા (આયંબ) ....... ૦૨૦૮
૦૨ વુયતુર ફકયશ (ગામ) .......... ૦૨૪૬
૦૩ વુયતુર આરે ઇભયાન
(ઇભયાનના લંળજો) ........... ૦૭૬૮
અનુક્રભણણકા
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૦૪ વુયતુણન્નવાઅ (સ્રી) .......... ૧૦૩૧
૦૫ વુયએ ભાએદાશ (ખોયાક)...... ૧૨૮૯
૦૬ વુયએ અન્આભ (ળુ)......... ૧૫૦૩
૦૭ વુયએ અઅયાપ
(ઉંચી જગ્મા)................... ૧૭૦૪
૦૮ વુયએ અન્પાર (રડાઈભાં ભેરો
રુંટનો ભાર) .................... ૧૯૪૦
૦૯ વુયએ તલફાશ (પ્રશ્ચાતા) ... ૨૦૩૬
૧૦ વુયએ મુનુવ (શ.મુનવ
ુ ) ........ ૨૨૩૦
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લાજીફ અને વુન્નત ણવજદા
કુયઆને ળયીપભાં કુર ૧૫ ણવજદા
છે . ફાકીના ૧૧ ણવજદા વુન્નત છે .

લાજીફ ણવજદાની ણલગત
૧)
૨)
૩)
૪)

ાયા નં.૨૧, વુયા નં.૩૨,
આમત નં – ૧૫
ાયા નં.૨૪, વુયા નં.૪૧,
આમત નં – ૩૭
ાયા નં.૨૭, વુયા નં.૫૩,
આમત નં – ૬૨
ાયા નં.૩૦, વુયા નં.૯૬,
આમત નં – ૧૯

વુન્નત ણવજદાની ણલગત
૧)
૨)
૩)

ાયા નં.૯, વુયા નં.૭,
આમત નં – ૨૦૬
ાયા નં.૧૩, વુયા નં.૧૩,
આમત નં – ૧૫
ાયા નં.૧૪, વુયા નં.૧૬,
આમત નં – ૫૦
અનુક્રભણણકા
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૪)

ાયા નં.૧૫, વુયા નં.૧૭,
આમત નં – ૧૦૯

૫)

ાયા નં.૧૬, વુયા નં.૧૯,
આમત નં – ૫૮

૬)

ાયા નં.૧૭, વુયા નં.૨૨,
આમત નં – ૧૮

૭)

ાયા નં.૧૭, વુયા નં.૨૨,
આમત નં – ૭૭

૮)

ાયા નં.૧૯, વુયા નં.૨૫,
આમત નં – ૬૦

૯)

ાયા નં.૧૯, વુયા નં.૨૭,
આમત નં – ૨૬

૧૦) ાયા નં.૨૩, વુયા નં.૩૮,
આમત નં – ૨૪
૧૧) ાયા નં.૩૦, વુયા નં.૮૪,
આમત નં – ૨૧
અનુક્રભણણકા
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ભઝાભીને કુયઆન
કુયઆની આમતોનું ણલગતલાય લગીકયણ
અનલારૂર ફમાન પી તપવીયીર કુયઆનના
શેરા બાગભાં એટરે કે વુયએ પાતેશાની શેરી
આમત (1-૧) થી વુયએ મુનવ
ુ ની ૧૦૮ભી
આમત (10-૧૦૮) વુધી ભઝાભીને કુયઆનભાં
જે ટરી આમતો આલે છે તેનું લગીકયણ નીચે
આેર છે .
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ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ
અનલારૂર ફમાન પી તપવીરયર
કુયઆન
અઉઝો ણફલ્રાશે ભેનશ્ળમતાણનય યજીભ
કરાભે ળયીપની ણતરાલત અલ્રાશની
ફાયગાશભાં એક પ્રકાયની ઈફાદત છે ભાટે
શેરા ફધી જાશેયી લસ્તુઓને ભનભાંથી
કાઢલી, રદર અને રદભાગને સ્લચ્છ યાખલા
ભાટે ળમતાનના લવલવાને દુય કયલો જરૂયી
છે . કાયણ કે અનલાયે કુદણવમાશ-ઈરાશી નુય
પમઝનું ઝયણં જાયી થામ. ઈસ્રાભભાં એ લાત
ય બાય ભુકલાભાં આવ્મો છે કે તભે
કરાભુલ્રાશની ણતરાલત કયલાની શેરાં
“ઈસ્તેઆઝાશ” કયો, એટરે ‘અઊઝો
ણફલ્રાશે ભેનશ્ળમતાણનય યજીભ’ કશો. શુ ં
યક્ષણ ચાશુ ં છુ ં ળમતાનથી ખુદા ાવે એ એલો
ળમતાન કે તે યજીભ (કાઢી ભુકેર) છે . આ
ઈસ્તેઆઝાશ કોઈ વુયાનો બાગ નથી એ
અનુક્રભણણકા
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ખ્મારભાં યશે. ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે
“પએઝા કયઅતર કુયઆન પસ્તઈઝ ણફલ્રાશે
ભેનશ્ળમતાણનય યજીભ” જે લખતે કુયઆન
ઢો તો ખુદા ાવે નાશ(યક્ષણ) ચાશો, કેલી
યીતે નાશ ચાશળો ? અને કેભ ળમતાનના
પયેફથી ફચળો ? એ ભાટે કશેલાભાં આલેર છે
કે કશો ‘અઉઝોણફલ્રાશે ભેનશ્ળમતાણનય
યજીભ’. બાલાથથ એ કે તેને રાઅનતના
થ્થયથી વંગવાય કમો છે એ ભાટે અલ્રાશ
ાવે દયેક વયકળ(તોપાની-પવાદી)થી નાશ
ભાંગે, ચાશે જીન્નાત શોમ કે ઈન્વાન, શમલાન
શોમ કે ઈબ્રીવ શોમ.
અગ્માયભા ઈભાભ શ. શવન અવકયી અ.ની
તપવીયભાં છે કે ળમતાનને તેના કયતુતના
કાયણે રાઅનતથી વંગવાય કમો અને
ખમયથી(તેના કયતુતના કાયણે) દૂય શાંકી
કાઢલાભાં આવ્મો છે . જે લખતે ભોઅભીન
તેનું નાભ રે છે તો તેને રાઅનત કયે છે
(તેનાથી દુયી ચાશે છે ). જે લખતે ફાયભા
ઈભાભ અ.વ. જાશેય થળે તે લખતે શેરાં જે
અનુક્રભણણકા
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યીતે ળમતાન રાઅનતથી વંગવાય કયામો
શતો તેલી યીતે ભોઅભેનીન તે વભમભાં તેને
થ્થયથી
વંગવાય
કયળે.
અલ્રાશે
ઈસ્તેઆઝાશનો એ કાયણે શુ કભ કમો છે .
ઈન્વાન તેના પયેફ-લવલવાથી ફચે અને
ઈસ્તેઆઝાશથી ખુદાની (કુફથ) નઝદીકી
પ્રાપ્ત થામ. ફન્ને જશાંનની બરાઈ ભેલી
ળકે. નફીઓ ઈસ્તેઆઝાશના કાયણે ભશાન
ભયતફા ઉય શોંચ્મા અને કુપપાય ય
ગાણરફ (ણલજમ) થમા શતા.
શ. નુશ અ. એ કહ્ું ‘યબ્ફે ઈન્ની અઉઝો ફેક
અન અવ્અરોક ભા રમવરી ફેશી ઈલ્ભ.’
ભાયા યફ શુ ં તાયી ાવે એ ચીજની નાશ
ચાશુ ં છુ ં કે શુ ં તાયાથી કોઈ એલી લાત તરફ
કરૂં જે નું ભને ઈલ્ભ ન શોમ. જ્માયે આ
વરાભતી અને ફયકત અથણ કયી અને
પયભાવ્મું : ‘મા નુશોશ ણફત ફે વરાણભન
ણભન્ના લ ફયકણતન અરમક’ તેનો બાલાથથ “
એ નુશ તભે જીલન ગુઝાયો, ભાયા તયપથી
તભાયા ય વરાભતી અને ફયકત શળે.”
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આ ઉયાંત શ. ઈબ્રાશીભ ખરીરુલ્રાશને
આગભાં નાખલાભાં આવ્મા ત્માયે આે ણ
ઈસ્તેઆઝાશ કયેર અને ખુદાએ આગને શુ કભ
કમો : ‘મા નાયોકુની ફયદંલ લ વરાભન અરા
ઈબ્રાશીભ’ અમ આગ ઈબ્રાશીભ ય વરાભતી
વાથે ઠંડી થઈ જા. આગ વદથ (ઠંડી) થઈ ગઈ.
શ. ઈબ્રાશીભ ફચી ગમા અને કુદયતે પયભાવ્મું
કે ‘લત્તખઝ ઈબ્રાશીભ ખરીરા’ તેણે
ઈબ્રાશીભને ખરીર ફનાવ્મા.
યલયરદગાયે આરભ મગમ્ફયના જાનળીન
ોતે જ ફનાલે છે . ઈબ્રાશીભ અ.ને ખુદાએ
ખરીર અને ઈભાભ ફનાવ્મા. અને
નફુવ્લતનો ફરંદ દયજો આીને અલરાદે
આદભની યશનુભાઈ(ભાનલતાના ભાગથદળથન)
ભાટે ભોકલ્મા. વભજ ડતી નથી કે
દુણનમાલાાઓ ળા ભાટે અલ્રાશના કાભભાં
દખર દેતા શળે ? તેઓ તો ખુદ (ભાટીથી)
ફનેરા છે તેઓ ળું ફનાલલાના શતા !
શ. મુવુપ અ.ને ઈસ્તેઆઝાશના કાયણે
સ્રીઓના ભક્રો-પયેફથી નજાત (ભુરકત) ભી.
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શ. ભુવા અ. ને ઈસ્તેઆઝશના કાયણે કરીભ
કશીને પયભાવ્મું : ‘લ કલ્રભલ્રાશો ભુવા
તકરીભા’ અલ્રાશે ભુવા અ.ની વાથે
(કુદયતથી) લાત કયી. આ ઉયાંત જ.
ભયમભની
ભાતાજીને
અને
આને
ઈસ્તેઆઝાશથી પમઝ ભેર છે . તેનું લણથન
આગ આલળે.
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે ‘અઉઝોફેકા
ણભન શભઝા ણતશ્ળમતાન, લ અઉઝોફેક યબ્ફે
અંય્મશ ઝોરૂન’ શુ ં નાશ ચાશુ ં છુ ં ળમતાનના
લવલવાથી, જનાફે ભોશમ્ભદે ભુસ્તપા(વ.)
આ કરાભથી આ કુફથ (નીકટ)ના દયજે
શોંચેર છે . છી પયભાવ્મું ‘વુમ્ભ દના
પતદલ્રા પ કાન કાફ કલવમને અલ અદના’
છી નઝદીક થઈ આગ લઘ્મા(છી) ફે
કાભાનોનું અંતય યશી ગમું એથી ણ કયીફ
(નીકટ) શતા. આને ફન્ને જશાનના ેળલા
ફનાવ્મા અને આની અલરાદે તાશેયીનને
ઈસ્તેઆઝાશના કાયણે ભાઅવુભ ફનાલી
પયભાવ્મું ‘ઈન્નભા મોયીદુલ્રાશો રેમુઝશેફ
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અન્કોભુય
રયજવ
અશરર
ફમતે
લમોતશશેયોકુભ તતશીયા.’ આ આમતની
તપવીય ઈન્ળાઅલ્રાશ આગ આલળે.
શ. યવુરેખુદા વલ્રલ્રાશો અરમશે લ
આરેશી લવલ્રભે પયભાવ્મું છે કે વલાયના
રણ લખત ‘અઉઝો ણફલ્રાશે ભેનશ્ળમતાણનય
યજીભ’ કશે અને રણ લખત વુયએ શશ્રની
છે લ્રી રણ આમતો ઢે તો અલ્રાશના
શુ કભથી વીત્તેય શજાય પયીશ્તાઓ તેના ય
યારી વુધી વરલાત ઢળે. જો તે રદલવે
ગુજયી જામ તો ળશીદોનો ભયતફો ાભળે.
વાંજના ઢે તો ણ એજ વલાફ ભળે.
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ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
 ِبس ِم-ની તપવીય
ِ
આ ભુફાયક આમતભાં ખુદાલંદે આરભના
તયપથી ફંદાઓને એ ણળક્ષણ આલાભાં
આવ્મું છે કે કોઈ ણ કાભ ળુરૂ કયલા ચાશો
ત્માયે આ યીતે કશો કે “અભે યશભાન (કૃાુ)
અને યશીભ (દમાુ) અલ્રાશના નાભથી
આયંબ કયીએ છીએ.” કુયઆનની ળરૂઆત
ણફણસ્ભલ્રાશથી કયલાભાં જે યશસ્મ વભામેરા
છે તે તથા તેભાં અલ્રાશના રણ નાભો
‘અલ્રાશ’, ‘યશભાન’, ‘યશીભ’ તે નાભો
(ણફણસ્ભલ્રા ણશય૩યશભા ણનય૩ યશીભ) ને
દયેક કાભ કયલા શેરાં ઢલાથી ધણી જ
ફયકત થામ છે .
ભઝશફે ઈસ્રાભ ઈન્વાનને જે તશઝીફ
(વંસ્કાય) ળીખલે છે તેના કામદાઓભાં એક
કામદો એ ણ છે કે તે ોતાના દયેક કાભની
ળરૂઆત અલ્રાશના નાભથી કયે. જો વાચા
રદરથી તેનું ારન કયલાભાં આલે તો ઈન્વાન
ધણા ખયાફ કાભોથી ફચી જળે. કાયણ કે
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અલ્રાશનું નાભ રેલાની ટેલ તેને પ્રત્મેક કાભ
કયલા શેરાં ણલચાય કયલા ભાટે ભજફુય કયી
દેળે કે ળું ખયેખય શુ ં આ કાભના આયંબભાં
અલ્રાશનું નાભ રેલાને રામક છુ ં ? મોગ્મ
તેભજ નેક કાભની ળરૂઆત કયલા શેરાં
અલ્રાશનું નાભ રેલાથી ભાણવનું ભન,
આદત, ઝેશનીમત ફીરકુર વીધી યાશ ગ્રશણ
કયળે અને શંભેળાં વાચી યીતે ોતાના કાભોનો
આયંબ કયળે, ફધાથી લધાયે રાબ (પામદો)
એ છે કે જ્માયે એ ખાણરકો ભાણરકના નાભથી
ળરૂ કયળે તો અલ્રાશનો પઝર, તૌપીક અને
ભદદ તેની વાથે શળે. તેની કોળીળભાં ફયકત
શળે અને ળમતાનના પયેફથી તેને યક્ષણ
આલાભાં આલળે. ખયેખય તભે કુદયતને માદ
કયળો તો એ ણ તભોને માદ કયળે.
આણા તભાભ ઓરભાનો એક ભત છે કે
વુયએ ફયાઅત (તલફા) ણવલામ, ણફણસ્ભલ્રા
ણશયથશભા ણનયથશીભ તભાભ કુયઆનના વુયાનો
(જાઝ) બાગ-ણશસ્વો છે . ળીઆ વુન્નીના
ુસ્તકોભાં તેના ધણાજ પઝાએર રખેરા છે
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તેના ઉય અભર થલો જોઈએ એ યીતે
કયલાભાં આલતો નથી. જો કે કશેલાભાં આલે
છે કે કુયઆને ળયીપભાં જે કાંઈ આલેર છે
તેભાં ન કાંઈ ઓછુ ં છે ન લધાયે, કરાભે
ળયીપભાં કોઈ ળબ્દ એલો નથી કે જે
કુયઆનની ફશાયનો શોમ, ફધા એ લાતને
ભાન્મ યાખે છે કે પ્રત્મેક વુયાની શેરા
ણફણસ્ભલ્રાશ છે , યંતુ ફાયગાશે ઈરાશીભાં
ઈફાદત (નભાઝ)ના ભાટે યજા થામ છે તો
વુયએ પાતેશા ણવલામ કોઈ વુયો
ણફણસ્ભલ્રાશથી ળરૂ કયતા નથી, વુયએ
પાતેશા (અરશમ્દ) ભાં ણ તેના બાગ
(જાઝ) તયીકે નશીં ણ ફયકત ભાટે ઢે છે .
પઝાએરનું તો ફશુ જ લણથન કયલાભાં આલે છે
ણ અભરભાં ઓછ છે .
“શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અરી ઈબ્ને અફી
તાણરફ અ.ભે પયભાવ્મું શતું કે તભાભ ઈલ્ભો
(જ્ઞાન) કુયઆને ાકભાં છે અને તભાભ
કુયઆનનું ઈલ્ભ વુયએ પાતેશાભાં છે અને
તભાભ વુયએ પાતેશાનું ઈલ્ભ ણફણસ્ભલ્રા
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ણશયથશભા ણનયથશીભભાં છે અને ણફણસ્ભલ્રાશનું
તભાભ ઈલ્ભ ણફણસ્ભલ્રાશના ફે ( )بભાં છે
અને ફે નું તભાભ જ્ઞાન ફેના નુકતા (.) ભાં છે
અને એ નુકતો શુ ં છુ ં .” આ વાંબી કેટરાક
આશ્ચમથભાં ડી ગમા, કેટરાક શમયાન યશી
ગમા. આ કથન દ્લાયા આના પઝાએર ય
વંૂણથ પ્રકાળ ડે છે . વભજદાયો ભાટે તે
ભનન કયલા જે લું છે . ણફણસ્ભલ્રાશના
પઝાએરનો આયંબ કયલા શેરાં આ
લાંચકો વભક્ષ ણફણસ્ભલ્રાશ વુયાનો બાગ
શોલાની કેટરીક દરીરો યજુ કયલાભાં આલે
છે .
૧. જો ણફણસ્ભલ્રાશ ણશયથશભા ણનયથશીભ દયેક
વુયાનો બાગ-ણશસ્વો (જાઝ) ન શોત તો ભાર
તફરૂથકના ભાટે પ્રથભ કુયઆનભાં રખલું કાપી
શતું. જે ભકે “ઈસ્તેઆઝાશ” (અઉઝો
ણફલ્રાશે ભેનશ્ળમતાણનયથજીભ) યક્ષણ ચાશુ ં છુ ં
ળમતાનથી, ખુદા ાવે એ એલો ળમતાન કે તે
‘યજીભ’ (કાઢી ભુકેર જન્નતથી) છે . આ
ળબ્દો કોઈ વુયાનો બાગ નથી તેથી ળમતાનને
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દુય કયલા ભાટે ભાર શેરા એક લખત રખલું
કાપી જાણલાભાં આવ્મું.
૨. કુયઆને ળયીપભાં જે કાંઈ છે તેભાં કાંઈ
ણ લધાયો નથી. જો ણફણસ્ભલ્રાશ વુયએ
કુયઆનનો જાઝ ન શોત તો આ લધાયાને કોઈ
વશન કયત નશીં અને દયેક વુયાની શેરાં
રખલા ફાફત કોઈક ઝભાનાભાં તો તેનો
ણલયોધ ઉઠત! ણ એભ થમું નથી. જ્માયથી
કુયઆન નાણઝર થમું ત્માયથી આજ વુધી
તેના દયેક વુયાની ળરૂઆતભાં ભૌજાદ શોલું
અને ણલયોધ ન થલો એ લાતની સ્ષ્ટ દરીર
છે કે આ જે વુયાની શેરા છે તેનો જાઝ
(બાગ-ણશસ્વો) છે .
૩. ભીઝાનુશ્ળયાઅની જીલ્દ એક ાનું
૧૩૩ભાં છે કે ળાપેઈ અને અશભદના
ભઝશફભાં છે કે ણફણસ્ભલ્રા ણશયથશભા
ણનયથશીભ વુયએ પાતેશાની આમત છે તેથી તેનું
ઢલું લાજીફ છે . એલી જ યીતે વુયએ
પાતેશાની વાથે તેનું જશેય (અલાઝથી ઢલુ)
ણ લાજીફ છે .
અનુક્રભણણકા
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૪. “યલઝતુન નદીમા” ાના ૬૭ભાં છે કે
ળેખ અલ્રાભા ળોકાપી એ “ળયશે ભુન્તકા”ભાં
ણફણસ્ભલ્રાશ ણલળે ધણં ફધું રખેર છે તેને
લાંચલાથી ફીજી રકતાફ લાંચલાની જરૂયત
યશેતી નથી. વાચી લાત એ છે કે દયેક વુયાની
ણતરાલત કયલા શેરાં ણફણસ્ભલ્રાશ ઢલું
ણવઘ્ધ થામ છે અને દયેક વુયાની આમત છે .
૫. શ. અરી (અ.) થી લણથન છે કે નફી
(વ.) લાજીફ નભાઝના ફન્ને વુયાભાં
ણફણસ્ભલ્રાશને ભોટા અલાઝથી ઢતા શતા
એલી જ યીતે દાયેકુતણનએ ોતાની વોનન
ાના ૧૧૪ભાં યીલામત કયી છે .
૬. ફધામ ભુવરભાનોનો એકભત (ઈજભાઅ)
છે કે વુયએ પાતેશાની વાત આમતો છે . જો
ણફણસ્ભલ્રાશ પાતેશાનો બાગ ન શોમ તો
તેની વાત આમતો ુયી થતી નથી.
૭. નદીએ ‘ળયશે ભુણસ્રભ’ જીલ્દ ૧ ાના
૧૭૨ભાં કહ્ું છે કે ફાફે શુ જ્જત એ
વ્મરકતની દરીરભાં છે કે જે ણે કહ્ું છે કે
ણવલામ વુયએ ફયાઅતના દયેક વુયાની શેરા
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ણફણસ્ભલ્રાશ આમત છે , આભાં જ. અનવની
શદીવ છે .
૮. ‘નવફુયયામાશ’ ેજ ૭૪ભાં છે કે શારકભે
અનવથી યીલામત કયી છે કે ભેં નફી (વ.),
શ. અફુફકય (યદી.), શ. ઉભય (યદી.), શ.
ઉસ્ભાન (યદી.) તથા શ. અરી (અ.)ની
ાછ નભાઝ ઢી તે ફધામ ણફણસ્ભલ્રાશને
જે શય (ભોટેથી) ઢતા શતા.
આલી વેંકડો યીલામતો ફતાલે છે કે શ. યવુર
વ.ના ઝભાનાથી શ. અરી અ. ના વભમ
વુધી ણફણસ્ભલ્રાશને વુયાનો બાગ (જાઝ)
ભાનતા અને નભાઝભાં ભોટેથી ઢતા શતા,
કોઈનો ણલયોધ ન શતો. ત્માય છીના દોયભાં
આ ફધી લાતો જોલાભાં આલે છે .
નભાઝભાં કોઈ વુયાની શેરાં ણફણસ્ભલ્રાશ
જાણીને ન ડે તો નભાઝ ફાણતર થળે. વુબ્શ
તથા ભગરયફ ઈળાની નભાઝભાં ણફણસ્ભલ્રાશ
જે શય (આલાઝ)થી ડલી લાજીફ છે અને જે
નભાઝ આણશસ્તા ઢામ છે તેભાં અલાઝથી
ઢલી વુન્નત છે , ફલ્કે ભોઅભીનની
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ણનળાનીભાંથી એક ણનળાની એ છે કે
નભાઝભાં ણફણસ્ભલ્રાશ અલાઝથી ડે.
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે “કુલ્રો
અભરયન
ઝીફાણરન
રભમુફદઅ
ણફણસ્ભલ્રાશ પશોલા અકતઅ” જે કાભ ળુરૂ
કયે અને તેની શેરા ણફણસ્ભલ્રાશ ન કશે તો
તે ુરૂં થતું નથી. શ. ઈભાભે જાઅપયે વારદક
અ.ભે પયભાવ્મું કે ણફણસ્ભલ્રાશને છોડો નશીં.
બરે છી તેની ફા’દ ળેઅય (કાવ્મ) શોમ.
વશીશ શદીવભાં શ. યવુરે ખુદા વ. થી
ભનકુર છે ણફણસ્ભલ્રાશના ‘ફ’થી ફશા અને
શુ સ્નેઝાતે ઈરાશી, તેના ‘વ’થી વના પ્રળંવા,
યપઅતે ખુદા, ‘ણભભ’થી ભુલ્ક અને તેની
ફાદળાશી ભુયાદ છે . ‘અલ્રાશ’થી ખુદા,
ખાણરક (મદા કયનાય) ભુયાદ છે .
અકયભા કશે છે કે યશભાન છે તે યશભતનો
એક બાગ છે અને યશીભ છે તે યશભતના વો
બાગ છે . આ ણલળે શ. યવુરે ખુદા વ. ભે
પયભાવ્મું કે ખુદાની યશભતના વો બાગ છે
તેભાંથી જગતભાં એક બાગ ભોકરલાભાં
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આવ્મો છે અને યશભતના નવ્લાણં બાગ
ફંદાઓને ઈન્આભ તયીકે અતા થળે.
આ ઉયાંત ઈભાભે જાપઅયે વારદક અ.ભે
પયભાવ્મું છે કે ‘ણફણસ્ભલ્રાશ’ ના ‘ફ’થી ફશા
અને ખુદાની ખુફીઓ ભુયાદ છે , ‘વ’થી વના
(લખાણ) ફરંદી છે , ‘ભીભ’થી ભુલ્ક અને
વલ્તનત છે . તેનો અથથ એ છે કે અલ્રાશના
‘અ’ થી ‘‘આરાઓ’’ નેઅભાએ ઈરાશી છે
એટરે અલ્રાશની યશભતો, અલ્રાશ ળબ્દના
‘ર’થી ભુયાદ અઈમ્ભએ ભા’અવુભીન અ.ની
ભોશબ્ફત રાણઝભ અને લાજીફ છે .
અલ્રાશના ‘શ’થી ભતરફ અશરેફમત
અ.ના ળરુઓની ણઝલ્રત અને શરાકત ભુયાદ
છે . યશભાન એટરે મદા થએરાઓ ય યશભ
કયનાય, યશીભ એટરે ભોઅભીનોનો
ફક્ષલાલાો છે .
વશીશ શદીવભાં છે કે એજ ફેઠકભાં એક
ભાણવે ઉબા થઈને શ. અરી અ.ને કહ્ું : ‘મા
અભીરૂર ભોઅભેનીન ભને ણફણસ્ભલ્રા ણશયથભા
ણનયથશીભ’નો અથથ વભજાલો ? શઝયતે
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પયભાવ્મું કે ‘અલ્રાશ’, ખુદાના કુર નાભોભાંથી
વલેથી ભશાન છે અને એ ભાર ખુદાની
ઝાતને ભાટે જ લાયી ળકામ, ફીજા કોઈને
કશી ળકામ નશીં. કોઈએ ોતાનું નાભ
અલ્રાશ યાખેર નથી. તે ભાણવે કહ્ું અરાશ
એટરે ળું ? આે જલાફ આપ્મો કે પ્રત્મેક
દુ:ખ દદથ અને શાજત તેભજ ફધાથી ણનયાળ
(નાઉમ્ભીદ) થઈને જે ની ફાયગાશભાં નાશ
રઈ જામ એ તેજ (અલ્રાશ) છે .
અફુ વઈદ ખુદયીએ શ. યવુરેખુદા વ.થી
રયલામત કયી છે કે શ. ઈવા અ. પયભાલતા
શતા કે ‘અયથશભાનો યશભાનદ દુન્મા, લયથશીભા
યશીભુર આખેયશ’. તાફેઈન વશાફીઓથી
લણથન છે કે તે ાકઝાત અલ્રાશ, ફધામને
ભાટે યશભાન છે . ભોણભન શોમ કે કારપય, નેક
શોમ કે ફદ, તે ફધામનો ખાણરક અને યાઝીક
યોઝી આનાય છે . યશીભ ખાવ ભોઅભીનોને
ભાટે જ છે . તેઓને નેક અઅભારની તૌપીક
આનાય, ગુનાશોને ફક્ષનાય તેભજ
વલાફનો અથનાય છે . એટરું જ નણશ ણ
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તેઓને દયજાઓ અતા કયનાય, કબ્રના
અંધકાયભાં પયીમાદે શોંચનાય, શશ્ર, ભીઝાન
લગેયે ભુશ્કીર વભમભાં કાભ આલનાય છે .
જે લખતે ફંદએ ભોઅભીનને કબ્રભાં ભાટી
નાખી દપન કયી દેલાભાં આલે છે ,
વગાલશારાઓ ણફચાયાને અંધાયી કોટડીભાં
ફંધ કયી ચાલ્મા જામ છે ત્માયે અલ્રાશ
તઆરા ોતાના યશેભો કયભથી વંફોધન કયે
છે કે “અબ્દી ફકીતા પયીદન લશીદા” ‘ભાયા
ફંદા એકરો જ યશી ગમો’ ? જે દોસ્તો ભાટે
તું ભાયી નાપયભાની કયતો શતો, તેઓને યાજી
યાખલા ભાયી યઝાભંદીનો ખ્માર ણ યાખતો
ન શતો તેઓ તને એકરો ભુકી ચાલ્મા ગમા !
“પઅના અય શભોકર મલભ, યશભતન
તતઅજ્જોફુર ખરાએકો ણભન્શા” “શુ ં ભાયી
યશભતથી તને એકરો નણશ છોડું, એલી
યશભતથી નલાઝીળ કે તભાભ વૃષ્ટી આશ્ચમથ
ાભળે”. છી પરયશ્તાઓને કશેળે એ ભાયા
ભરાએકા! આ ફેકવો રાચાય, ફે ભુનીવો
ભદદગાય ોતાના લતનથી દુય થઈ ગમો છે ,
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તેની વાથે ફેવનાયાઓ વાથ છોડી ગમા છે ,
શલે કબ્રભાં ભાયો ભશેભાન છે ભાટે તેની વાથે
દમાબાલ
યાખો
અને
જન્નતના
દયલાઝાઓભાંથી એક દયલાઝો તેના ભાટે
ખોરી આો. તેની કબ્રને ણલળા કયો, વુગંધ,
પો અને ભામદા (ઉભદા ખાણં) તેના ભાટે
રઈ જાલ, છી તેને ભાયા ય છોડી આો
(શુ ં) “અલ્રાશો ભુણનવો કુલ્રો લશીરદન”
‘અલ્રાશ એકરાનો વશામ કતાથ છે ’ ‘શુ ં
(અલ્રાશ) કમાભતના રદન વુધી તેનો
ભદદગાય છુ ં .’
શ. યવુરેખુદા વ. ભે પયભાવ્મું કે કમાભતના
રદલવે ભોઅભીનોભાંથી કેટરાક શાજય
કયલાભાં આલળે, અને ભરાએકાને શુ કભ થળે
કે કુબ્ફો (ધુમ્ભટ-કુંજ) ઉબો કયી ભાયા
ફંદાઓને ફેવાડો. છી ખુદાએ તઆરા
ફંદાને કશેળે ભાયી નેઅભતોને રીધે તભે
(નાજાએઝ ઉમોગ કયી) ગુનાશ કમાથ ? અને
તે નેઅભતોભાં લધાયો કયતો ગમો તેભ તેભ
નાપયભાની ણ કયતો ગમોને ? એ લખતે
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ળભથને કાયણે ફંદો ભાથું ઝુકાલી રેળે, ણખતાફ,
થળે કે ભાથું ઉાડ જે લખતે તેં ગુનાશ કમાથ
શતા તે લખતે જ ભેં ફક્ષી આેર, છી
ફીજા ફંદાને ઠકાના રૂભાં કશેલાભાં આલળે
કે તેં ફશુ જ ગુનાશ કમાથ શતાને ? તે લખતે
ફંદો યેળાન થઈ યોલા રાગળે, તેને કશેલાભાં
આલળે કે જ્માયે તું ગુનાશ કયતો શતો ત્માયે તું
શવતો શતો ! છતાં ભેં તને ળયભીન્દો કમો
નણશ, આજે તું ગુનાશ કયતો નથી છતાં
આજે ઝી વાથે રૂદન કયે છે , શુ ં તને શલે કેભ
વઝા કરૂં ? જા તાયા ગુનાશની ભાપી આી
અને જન્નતભાં જલાની યઝા આી.
શ. યવુરેખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે જે રોકો
કામથની ળરૂઆતભાં ણફણસ્ભલ્રા ણશયથશભા
ણનયથશીભ કશે તો ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે
કે ભાયા ફંદાએ તેના કાભને ભાયા નાભથી ળરૂ
કમુું ભાટે શુ ં તેના કાભને વંુણથ કરૂં.
શ. ઈભાભે અરી ભુવે યઝા અ.થી લણથન છે કે
ણફણસ્ભલ્રા ણશયથશભા ણનયથશીભની ણભવાર
એલી છે કે જે ભ આંખભાં વપેદી અને કાાળ
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ાવે ાવે છે તેલી જ યીતે ણફણસ્ભલ્રાશ
વાથે “ઈસ્ભે અઅઝભ”ને ફશુ જ નીકટનો
વંફંધ છે . ણફણસ્ભલ્રાશ “ઈસ્ભે અઅઝભ”
ખાતયીૂલથક છે કે નણશ તે ન ફતાલલાનું
કાયણ એ છે કે જે એ લસ્તુ વભજલાને રામક
નથી તે તેના ગેયરાબ ન ઉાડે. ફીજાં કાયણ
એ દળાથલેર છે કે ‘ઈસ્ભે અઅઝભ’ની ચોકકવ
જાણ ન શોલાના કાયણે રોકો ફીજા
અલ્રાશના નાભોનું યટણ (લીદથ) કયી
વલાફભાં દાખર થામ.
શ. ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ. પયભાલે છે કે
જે આમત કુયઆને ભજીદભાં લધાયે ફુઝુગથ છે
તેની રોકોએ ચોયી કયી છે (બાલાથથ એ કે
છુ ાલી છે અથલા જ્માં ઢલી જોઈએ ત્માં
ઢતા
નથી
લગેયે)
એ
આમત
ણફણસ્ભલ્રાશ..... દયેક નાના ભોટા કાભની
ળરૂઆત કયતી લખતે ઢલી જોઈએ તેથી
કાભોભાં ફયકત (પામદો) થામ. ઈભાભે જાપઅયે
વારદક અ. ભે પયભાવ્મું કે એ આમત
અલાઝથી ડલી જોઈએ, કરાભે ાકભાં
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આલેર છે . ભાઅવુભ અ.વ. નું કથન છે કે જે
કોઈ અભાયો મયલ-દોસ્ત એ ઢે તો તે
ભોઅભીનની ણનળાનીભાંથી છે . જે ભકે
મગમ્ફયે અકયભ વ. ભે પયભાવ્મું કે જ્માયે
ફંદો ણફણસ્ભલ્રાશને એક લખત ઢે છે ત્માયે
ફેણશશ્તના યીઝલાનને અલ્રાશનો શુ કભ થામ
છે કે આ ડનાય શ. યવુર વ.ની આરની
મયલી કયનાય અને તેના દાભનને કડનાય
છે , તેના ભાટે જન્નતભાં એક શજાય ભશેર
ફનાલલાભાં આલે અને દયેક ળશેયભાં શજાય
ભશેર શોમ અને દયેક ને અવંખ્મ દયલાજા
શોમ. ણફણસ્ભલ્રાશ ઢનાયને જન્નતભાં
એલી વુંદય શવીન શુ યો ભળે કે જે ના
ભુફાયક ચશેયા ય ચાય ફુઝુગથ ભા’અવુભોના
નાભ રખેર શળે. યાલીએ શ. યવુર વ. ને
ુછમું કે આલી શુ યો કોને ભળે ? તો આે
જલાફ આપ્મો કે જે ણફણસ્ભલ્રાશ શુ યભત
અને તાઅઝીભની વાથે ઢળે.
શ. યવુરે ખુદા. વ. ભે પયભાવ્મું કે જ્માયે
ણળક્ષક (ભોરલી-ઉસ્તાદ) ફાકને ઝફાનથી
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ણફણસ્ભલ્રાશ ઢાલે છે ત્માયે તે ફાક ભાટે
તેના ભા-ફા અને ઉસ્તાદના ભાટે
જશન્નભની આગ દુય થળે, એ જ શઝયતે
પયભાવ્મું કે કમાભતના દીલવે ણભઝાન
(ણશવાફ-રકતાફ) ાવે ઉમ્ભતને રાલલાભાં
આલળે ત્માયે તેઓની નેકીઓ લજનભાં
ગુનાશના પ્રભાણભાં લધાયે શળે તે લખતે
કેટરાક ઉમ્ભતી કશેળે કે આ રોકોના વાયા
અઅભાર ઓછા શોલા છતાં નેકીનું લ્રું કેભ
લજનદાય છે ? તે લખતે ઉમ્ભતના
મગમ્ફયો કશેળે કે તેઓ કોઈ ણ લાત ળરૂ
કયતાં શેરાં રણ નાભો ઉચ્ચાયતા શતા.
રોકોની નેકી-ફદી વાથે શોમ અને આ રણ
નાભો જે ભાં શોમ તેનું લ્રું બાયી શળે તે
નાભ ‘‘ણફણસ્ભલ્રા’’ ‘‘ણશયથશભા’’ ‘‘ણનયથશીભ’’
છે .
એક લખત શ. ઈવા અ. એક કબ્ર ાવેથી
વાય થઈ યહ્ા શતા ત્માં જોમું કે ભયનાયને
અઝાફ થઈ યહ્ો છે . આ ગુચુ ત્માંથી
આગ ચાલ્મા ગમા. જ્માયે આ ાછા પમાથ
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તો જોમું કે અઝાફને ફદરે યશભતે ઈરાશી
તેના ય લયવી યશી શતી. આ જોઈને
અલ્રાશની ફાયગાશભાં અયજ કયી કે
યલયરદગાય આ ળું શકીકત છે ? જલાફ
ભળ્મો કે અમ ઈવા ! એ ભયનાય ગુનેશગાય
શતો, જ્માયે તે ભયણ ામ્મો ત્માયે તેની સ્રી
શભરથી(ગબથલતી) શતી. જ્માયે ફાક
જન્ભ ામ્મું અને ધીયે ધીયે ભોટું થમું અને
ભદયેવાભાં ઢલા ગમું અને ઉસ્તાદે તેને
ણફણસ્ભલ્રાશ ળીખલી. જે ભારૂં નાભ રે તો
ભને ળભથ આલે છે કે તે ફંદાને અઝાફ કરૂં. તે
નાભની ફયકતથી તે ફંદે ખુદાનો અઝાફ દુય
થમો !
શ. યવુર. ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે ઓગણીવ
પરયશ્તા જે જશન્નભ ય ણનમુકત કયેરા છે
તેનાથી ણફણસ્ભલ્રાશ કશેનાય ફચી જામ છે .
જન્નતભાં ચાય નશેયો છે ાણી, દુધ, ભધ
અને ળયાફ (ણલર ીણં) તે ણફણસ્ભલ્રાશ
કશેનાયને ભળે.
કોઈ કાભ કયલા શેરાં ણફણસ્ભલ્રા ણશયથશભા
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ણનયથશીભ ઢલાભાં ન આલે તો તેભાં ળમતાન
બી જામ છે , ોતાની સ્રી વાથે વોશફત
કયલા શેરાં ણફણસ્ભલ્રા ઢલી જોઈએ.
જભલા શેરાં, વુપયા ય જે ટરી લાનગીઓ
યાખી શોમ તે દયેકના ળરૂ કયલા શેરાં
ણફણસ્ભલ્રા ણશયથશભા ણનયથશીભ કશે, ાણી
ીલા શેરાં કશે, ભતરફ કે દયેક નેક કાભો
ળરૂ કયલાની શેરે ણફણસ્ભલ્રાશ કશે. જે
ફશુ જ અગત્મનું કાભ ણફણસ્ભલ્રાશ કહ્ા
લગય ળરૂ કયલાભાં આલળે તો તે અધુરૂં યશેળે.
શ. યવુરે ખુદા વ. ભે પયભાવ્મું કે જ્માયે
ભોઅભીન ુરે વેયાત યથી ણફણસ્ભલ્રાશ
કશી વાય થળે ત્માયે જશન્નભની આગ ઠંડી
થઈ જળે અને એ આગ ફોરી ઉઠળે કે તું
અશીંથી જલ્દી વાય થઈ જા.
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ણફણસ્ભલ્રાશની ખાણવમત
કેટરાક અકાફેય (ભાનલંત રોકો)થી ભનકુર છે
કે ફાય શજાય લખત ણફણસ્ભલ્રા ણશયથશભા
ણનયથશીભ એલી યીતે ઢે કે શજાય લખત ઢીને
ફે યકાત નભાઝ ઢે અને ખુદા ાવે ોતાની
શાજત ભાંગે. એ ભુજફ ફાય લખત ફબ્ફે
યકાત અને ૧૨ લખત એક એક શજાય
ણફણસ્ભલ્રાશ ડીને ોતાની શાજત ચાશે.
ઈ. અલ્રાશ શાજત ુયી થળે. શ. ઈભાભે
જાઅપય વારદક અ. ભે પયભાવ્મું કે અગય કોઈ
શાજત શોમ તો કાગના ટુકડા ય નીચે
ભુજફ રખે “ણફણસ્ભલ્રા ણશયથશભા ણનયથશીભ
ભેનર અણબ્દઝ ઝરીર એરા યબ્ફેણશર
જરીર, યબ્ફે ઈન્ની ભસ્વનેમઝ ઝુયથ અન્ત
અયશભુય યાશે૨ભીન” છી એ કાગને
લશેતા ાણીભાં નાખે અને તે લખતે આ
ભુજફ ડે “અલ્રાશુ મ્ભ ફે ભોશમ્ભરદન
લઆરેણશત તય્મેણફનત્ તાશેયીન લ
વોશફેણશર ભયઝીય્મીન ઈકઝે શાજતી મા
અકયભર અકયભીન”.
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)વૂયતુર પાતેશા - ૧ (આયંબ
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ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂ છુ ં ) જે ધણો
ભશેયફાન (કૃાુ), ફશુ જ યશેભ (દમા) લાો
છે . ૧. વલથ લખાણ અલ્રાશને જ ભાટે છે જે
દયેક (તભાભ) જગતનો ારનશાય છે . ૨. જે
ધણો ભશેયફાન યશેભલાો છે . ૩. જે
ફદરાના રદલવ (કમાભત)નો ભાણરક છે . ૪.
(અમ અલ્રાશ) અભે તાયીજ ફંદગી કયીએ
છીએ અને (દયેક કાભભાં) તાયાથી જ ભદદ
ચાશીએ છીએ. ૫. તું અભને વીધા ભાગથ ય
કામભ યાખ. ૬. તે રોકોના ભાગથ ય જે ઓ
ય (ોતાની) તેં ઈન્આભ-નેઅભત (કૃાલંત)
આી છે . તેઓનો ભાગથ નણશ જે ઓ ય તાયો
ગઝફ થમો અને ન તેઓનો ભાગથ જે ઓ
અલે ભાગે (ગુભયાશ થમા) ગમા. ૭.
જ. અબ્દુલ્રાશ ઈબ્ને અબ્ફાવ, કુતાદાશ
લગેયે કશે છે કે વુયએ અલ્શમ્દ ભક્કી છે .
એટરે ભક્કાભાં નાણઝર થમો છે . ભુજાશેદ
જે લા કેટરાક ભદની (ભદીનાભાં નાણઝર
થમેર) કશે છે ; યંતુ ભક્કી લધાયે વશીશ છે .
જે ભકે શ. અરી ઈબ્ને અફી તાણરફ અ.ભે
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પયભાવ્મું કે “નઝરત પાતેશતુર રકતાફ ફે
ભક્કતા ણભનકન્ઝે તશણતર અથ” વુયએ
પાતેશા અથના ખઝાનાભાંથી છે અને ભક્કાભાં
ઉતયી છે . ઈબ્ને અબ્ફાવે યીલામત કયી છે કે
જ્માયે શ. યવુરે ખુદા વ. ભક્કાભાં રયવારત
શોંચાડલા ભાટે ઉબા થમા ત્માયે પ્રથભ આ
ળબ્દોનો ઉચ્ચાય કમો શતો : “ણફણસ્ભલ્રા
ણશયથશભા ણનયથશીભ અલ્શમ્દોરીલ્રાશે યણબ્ફર
આરભીન” (છે લટ વુધી) એ લાત ફીરકુર
વાચી છે કે શ. યવુરે ખુદા વ. ભે જ્માયે
નફુવ્લતનું જાશેયભાં એઅરાન કમુું ત્માયે
ભક્કાભાં દવ લથ યશી દીનનો પ્રચાય કમો.
નભાઝનું ણળક્ષણ આતા શતા. ળીઆ-વુન્ની
ફન્નેભાં પ્રખ્માત છે કે “રા વરાત ઈલ્રા ફે
પાતેશતીર રકતાફ” વુયએ અલ્શમ્દ લગય
નભાઝ થતી નથી. આ વુયા ણલળે ભારેકી અને
અલઝઈ તથા જ. અફુ શનીપાએ કહ્ું છે કે
આ વુયો ફે લખત નાણઝર થમો છે . એક
લખત ભક્કાભાં યોજની નભાઝ (મલભીમા)
પયઝ થતી લખતે અને ફીજી લખત ભદીનાભાં
રકબ્રો ફદરાતી લખતે નાણઝર થમો શતો.
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આ ભુફાયક વુયાશના અનેક નાભો છે .
જે ભાંના કેટરાક નાભ નીચે ભુજફ છે .
(૧) પાતેશતુર રકતાફ પાતેશા તેના રખાણના
વંફંધને રીધે છે . પાતેશા એ લસ્તુને કશે છે
જે નાથી કોઈ રખાણ કે રકતાફ અથલા કોઈ
ચીજનું ઈપતેતાશ (ઉદધાટન) કયલું. તેભજ
કુયઆને ળયીપભાં વલેથી શેરે એ ભઝભુનરખાણ છે અને નભાઝભાં ઢામ છે . એનાથી
જ કરાભુલ્રાશને રખલા તેભજ ઢલાની
ળરૂઆત થામ છે . એભ ણ કશી ળકામ કે
કરાભે ભજીદના ઈલ્ભી ખઝાનાના દયલાજા
ણ એનાથી ખુરે છે . તેભજ રૂશાની,
જીવભાની અને ફાણતની તભાભ પતેશભંદીઓ
એની ફયકતથી પ્રાપ્ત થામ છે .
(૨) ઉમ્ભુર રકતાફ અયફી બાાભાં એલી
યીતે દયેક ‘ઉમ્ભ’ કશેલાભાં આલે છે જે
ળરૂઆત ભાટે ભુ રૂ શોમ, એ નાભ એટરા
ભાટે યાખલાભાં આવ્મું છે કે આ કુયઆનની
અવાવ-અવર (ભુ) છે . કુયઆને ભજીદભાં
જે કંઈ છે તે ફધું આ વુયાભાં છે . આભાં ખુદા
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યફ શોલાનો અને ફંદાનું અબ્દ (ગુરાભ)
શોલાનું લણથન છે . વુયાનો બાલાથથ એજ છે કે
ફંદાએ ખુદાની તાફેદાયી અને આજ્ઞાનું
ારન કેલી યીતે કયલું.
(૩) વૂયતુસ્વફ્અ એ નાભના અથથ એ છે કે
વાત આમતો, અયફીભાં વાતને વફ્અ કશે
છે .
(૪) વુયતુર ભવાની ભવાની એટરે ફે લખત,
જે ના જાદા જાદા કાયણો ફતાલલાભાં આલે
છે , જે ભકે દયેક આ વૂયો નભાઝભાં ફે લખત
ઢલાભાં આલે છે . પઝથ શોમ કે વુન્નત એટરે
ભવાની કશે છે . આ વુયો ફે લખત નાણઝર
થમો છે . ભક્કા અને ભદીનાભાં, આ વુયાને ફે
બાગભાં લશેંચી ળકામ છે . એક અલ્રાશની
વના-લખાણ. ફીજો બાગ ફંદાઓને દોઆ
ભાંગલા ભાટે. શદીવભાં ણ આ લાતનો
ઉલ્રેખ થમો છે . યલયરદગાયના નાભોની
ણવપતોની ફે ઝાત છે . એક તેની અઝભત
અને કુદયતને જાશેય કયે છે . ફીજી તેની
યશભત અને ભશેયફાનીને ફતાલે છે અને એ
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ફન્ને ણફણસ્ભલ્રાણશય યશભા ણનયથશીભભાં
જોલાભાં આલે છે તેભજ તેભાં ધણા ળબ્દો
ફબ્ફે લખત લયામેર છે . અલ્રાશ, યફ,
યશભાન, યશીભ, ઈય્માક, અસ્વેયાત, વેયાત
લગેયે.
(૫) લાપીમાશનો અથથ ુયો (વંૂણથ) દયેક
નભાઝભાં લાજીફ શોમ કે વુન્નત તેને ુયો
ઢલો જોઈએ.
(૬) કાપીમશ એજ ુયો (કાપી) છે . તેના
ણવલામ ફીજો વુયો ભાર એકરો ડે તો
નભાઝ વંૂણથ નશીં થામ. આ વુયો વુન્નત
નભાઝ ભાટે ભાર એક કાપી છે .
(૭) વૂયએ અવાવ ભુ, અવર, ામો,
અવાવ એટરા ભાટે કશે છે કે તે કુયઆને
ળયીપનું ભુ છે . ઈબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે
દયેક ચીજ ભાટે અવાવ શોમ છે જે ભકે
જગતની અવાવ ભક્કા છે . આવભાનોની
અવાવ વાતભું આવભાન છે . ઝભીનોની
અવાવ વાતભી ઝભીન છે . જન્નતોની
અવાવ અદનની જન્નત છે . જશન્નભની
અનુક્રભણણકા

213

hajinaji.com

અવાવ વાતભો દયજો છે . ઈન્વાનની
અવાવ શ. આદભ અ. છે . મગમ્ફયોની
અવાવ શ. નુશ અ. છે . ફની ઈવયાઈરની
અવાવ શઝયત માઅકુફ અ. છે અને તભાભ
રકતાફોની અવાવ કુયઆને ભજીદ છે અને
તભાભ વુયાઓની અવાવ અલ્શમ્દની વુયા છે
અને અલ્શમ્દની અવાવ ણફણસ્ભલ્રા
ણશયથશભા ણનયથશીભ છે .
(૮) ણળપા એભાં દયેક ફીભાયી ભાટે ળીપા છે .
શ. યવુર વ. ભે પયભાવ્મું કે તભાભ વુયાઓથી
અલ્શમ્દ અપઝર છે . ભોત ણવલામ ફધી
ફીભાયી ભાટે ણળપા છે . શ. ઈભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય અ. ભે પયભાવ્મું કે જે ને અલ્શમ્દથી વારૂં
થતું નથી તેને કોઈ લસ્તુથી ણળપા નશીં થામ.
ઈભાભે જાઅપય વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે આ
વુયાને જો વીત્તેય લખત ભુયદા ય ઢલાભાં
આલે તો વજીલન થામ તો અજફ નથી,
એટરા જ ભાટે વીત્તેય લખત ઢલાનું
કશેલાભાં આલેર છે . વાત લખત ણ ઢામ
છે . એક યીલામતભાં છે કે પ્મારાભાં ાણી
અનુક્રભણણકા

214

hajinaji.com

બયી ચારીવ લખત વુયએ શમ્દ ઢીને એ
ાણી ફીભાય ઉય છાંટે તો આયાભ થામ.
વુયએ શમ્દના પઝાએરઅને પામદાઓ તભાભ
ભુવરભાનોએ ભાન્મ યાખેર છે .
અલ્શમ્દ રૂશાની-આણત્ભક ળાયીરયક ફન્ને ભાટે
ણળપા છે . યંતુ ળતથ એ છે કે મકીનની વાથે
નીય્મત વાપ શોમ. અલ્રાભા અરીઅકફય
નેશાલન્દી ભશાન આરીભ થઈ ગમા છે . તેઓ
રખે છે કે શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અરી
ઈબ્ને અફી તાણરફના કોઈ અસ્શાફનો શાથ
મુધ્ધભાં કાઈ ગમો, તે શઝયતની ણખદભતભાં
આવ્મો તો આે તેનો શાથ કામેરી જગ્મા
ય જોડીને કાંઈક ઢમા તો તે જોડાઈ ગમો.
ફીજે દીલવે આલીને કશેલા રાગ્મો કે શુ ઝુય
આ ભાયા કામેરા શાથ ય ળું ઢમા શતા
? આે પયભાવ્મું કે ભેં વુયએ અલ્શમ્દની
ણતરાલત કયી શતી ! આ વાંબી તેણે તુચ્છ
શરકી નઝયે કહ્ું કે ળું અલ્શમ્દ ? આ
શેકાયતથી કશેલાની વાથેજ તેનો શાથ તે
જગ્માએથી છુ ટો ડી ગમો અને ભયતાં વુધી
તે ઠુંઠો યહ્ો.
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અલ્રાભા નેશાલન્દી અ.ભ.એ ભોશરદવે
નુયીની રકતાફ દારૂસ્વરાભથી નકર કયી છે કે
વય્મદ ભોશમ્ભદ ભુવલી નજપી કશે છે કે
ફચણભાં શુ ં ઠોઠ શતો યંતુ નલારપર અને
તાઅકીફાત (વુન્નત નભાઝો, દોઆ, લઝીપા)
ઢલાનો ભને ફશુ જ ળોખ શતો. એક રદલવ
ણભસ્ફાશે કપઅભીનું લાંચન કયી યહ્ો શતો,
તેભાં આ શદીવ ભાયી નઝયે ડી કે જો ભયેરા
ઉય ચારીવ લખત વુયએ પાતેશા ઢલાભાં
આલે તો તેના વજીલન થલાભાં આશ્ચમથ થલા
જે લું નથી. ભેં ભનભાં કહ્ું કે આલું થઈ ળકે છે
તે છતાં રોકો ભયેરાને દપન કયે છે . ભેં એક
ભાખી કડીને શોઝભાં ડુફાડી દીધી. અવયના
લખત વુધી ડુફાડેરી યાખી. જ્માયે ભને
ખાતયી થઈ ગઈ એ ભયી ગઈ છે ત્માયે ફાશેય
કાઢી. એક વુકી જગ્મા ય યાખી અને પયી
વજીલન કયલા વુયએ પાતેશા ઢી તેના ઉય
ફંકતો ગમો. જ્માયે રીવ લખત ઢી ભૂકમો
ત્માયે જોમું કે ભાખીએ ગ શરાવ્મો. ભેં
ાંખોનો સ્ળથ કમો. શજી ચારીવ લખત
ઢલા ામ્મો ન શતો ત્માં તો તે ઉડી ગઈ ! ભેં
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ણલચાય કમો કે કદાચ આ શેરેથી જીલતી યશી
ગઈ શોમ. ફીજે રદલવે એક ભાખી કડી.
વલાયથી ફોય વુધી ફયાફય ાણીભાં
ડુફાડેરી યાખી. ત્માય છી તેને અવય વુધી
ઝભીન ય યાખી. તેભાં રેળભાર જીલ ન
શતો. ભને ખાતયી ગઈ ગઈ કે તે ભયી ગઈ છે .
છી ભેં વુયએ શમ્દ ઢલી ળરૂ કયી, શજા
ચારીવ લખત વુધી શોંચ્મો ન શતો ત્માં
ખુદાના શુ કભથી તે વજીલન થઈ ઉડી ગઈ.
આ છે ખુરુવની વાથે વુયએ પાતેશા ડલાની
અવય.
(૯) વૂયએ ળુક્ર તથા શમ્દ એ નાભો એટરા
ભાટે છે કે તેભાં ખુદાનો ળુક્ર કયલા અને
લખાણ કયલાનું ફમાન છે .
(૧૦) વૂયતુસ્વરાતનો અથથ એ કે તે દયેક
નભાઝભાં ઢામ છે . આ ણવલામ ફીજા
કેટરાંક નાભો છે . જે ભકે ‘વુયએ કન્ઝ’, ‘વુયએ
તાઅરીભે ભવઅરાશ’, તેભાં ખુદાએ વલાર
કયલાના આદાફ (યીતો) જણાલેર છે , ‘વુયએ
ભુનાજાત’ નભાઝભાં ખુદા વભક્ષ ોતાના
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રદરની લાતો કયે, દોઆ ભાંગે લગેયે. ‘વુયએ
તપલીઝ’ ખુદા ાવે વશામ ચાશલી, ફંદો
તભાભ કાભો તેને વોંે છે . ‘રૂકમશ’ ણ કશે
છે . કોઈ જીલ-જં તુ કયડે કે ડંખ ભાયે તો ઢે.
જ. અફુઝયે ગપપાયીએ યીલામત કયી છે કે શુ ં
શુ ઝુયની ાવે વુયએ પાતેશા ઢતો શતો.
આે પયભાવ્મું કે કવભ છે ખુદાની જે ણે ભને
શક અને વત્મની વાથે રોકો ય ભોકલ્મો કે
અલ્રાશે આ વુયત જે લી કોઈ વુયત તલયેત,
ઈન્જીર કે ઝફુયભાં નાણઝર કયી નથી. જે
કોઈ આ વુયો ઢે તો ફન્ને જશાંનભાં પામદો
ભેલળે. અફી કાઅફે યીલામત કયી કે જે
કોઈ એ વુયાને ઢે તો કુયઆનના ફે બાગ
ઢલા જે ટરો વલાફ ભે. ફીજી યીલામતભાં
છે કે ુયા કુયઆન ઢલાનો વલાફ ભે
એટરું જ નશીં ણ ફધા મ ભોઅભીનોને
વદકો આલા જે ટરો વલાફ ભે છે .
શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું કે ખુદાલંદે આરભે
અભાયા મગમ્ફયને તભાભ મગમ્ફયોથી
ફયગુઝીદાશ (ભાનલંત) કમાથ અને અલ્શમ્દની
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વુયશ આીને ણ ભાનલંત કમાથ. કોઈ
મગમ્ફયને એભાંથી બાગ-ણશસ્વો ભળ્મો
નશીં; ણ જ. વુરેભાન અ.ને આ વુયાભાંથી
ણફણસ્ભલ્રાશ..... ફક્ષી. જે નું લણથન ઈ.
અલ્રાશ ણફરકીવના લણથનભાં થળે. આ વુયા
ઢનાયને તભાભ જગત કયતાં વાયી દવ-દવ
નેકી અતા થળે. શોઝમપાએ યીલામત કયી છે કે
એક કોભ ય અઝાફ થલો લાજીફ થમો શતો,
ણ તે કોભભાંથી એક છોકયો વુયએ શમ્દ
ળીખ્મો. તેની ફયકતથી ચારીવ લથ વુધી
અઝાફ અટકી ગમો. જ. ઈબ્ને અબ્ફાવ કશે
છે કે શુ ં શ. યવુર વ. ાવે ફેઠો શતો. એક
પરયશ્તો આવ્મો અને કહ્ું : ‘મા શઝયત તભોને
ખુળખફયી આું છુ ં કે ખુદાએ ફે ચીજો
આને આી છે જે ફીજા કોઈ મગમ્ફયને
આી નથી. એક અલ્શમ્દનો વુયો અને વુયએ
ફકયશની છે લ્રી આમતો, એ ફન્નેભાંથી જે
કોઈ ઢીને દોઆ ભાંગે તો કફુર થળે.
ખુદાએ એકવો ને ચાય રકતાફો નાણઝર કયી.
તેભાં તલયેત, ઈન્જીર, ઝફુય અને કુયઆન એ
ચાયભાં કુયઆનને ખાવ ફુઝુગી આી.
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તભાભ રકતાફોનું ઈલ્ભ તેભાં યાખ્મું છે . દુણનમા
અને આખેયતની લસ્તુઓ તેભાં છે . ફધા
ઈલ્ભ, વલાફ જાદી જાદી વુયતોભાં યાખેર છે .
તે વુયએ ભોશમ્ભદ (વ.) થી છે લ્રે વુધી,
વુયએ પાતેશાને વંદ કયી તેભાં ઈલ્ભ અને
ફયકતો છે . જે કોઈ વુયએ અલ્શમ્દને ઢે તો
એક વોને ચાય રકતાફો ઢમો અને તેના
અથોને વભજે તો જાણે ૧૦૪ રકતાફોના
ભાએના (અથથ) વભજી ગમો.
ઈબ્ને અબ્ફાવે યીલામત કયી છે કે અભીરૂર
ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું કે જો શુ ં
અરશમ્દના ફધામ અથો - શકીકતોનું લણથન
રખું તો વીત્તેય ઉંટ ઉંચકે તેટરો લજન થામ.
ઈબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે અભીરૂર
ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે યાતની
ળરૂઆતથી તે વુબ્શની નભાઝના વભમ વુધી
ભને અરમ્દના વુયાની તપવીય ફમાન
પયભાલતા શતા, ણ શજા ‘ણફણસ્ભલ્રાશ’ના
ફે ( )بની તપવીય ુયી થઈ ન શતી. આે
પયભાવ્મું શુ ં એ નુકતો (.) છુ ં કે જે આ ફે ()ب
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ની નીચે છે . બાલાથથ એ કે આયંબ અને
અંતનું ફધું મ ઈલ્ભ શ. અરી અ. ની
પઝીરતભાં છે .
આ ફાફતે એઅતેયાઝ કયલાભાં આલે છે કે શુ ં
ફે ()بની નીચેનો નુકતો (.) છુ ં એ કેભ
ભાનલાભાં આલે? નુકતા તો છી રગાડલાભાં
આવ્મા ! એનો જલાફ એ છે કે એ લાત તો
ફયાફય છે કે નુકતા છી રગાડલાભાં આવ્મા,
યંતુ નુકતાનું ફનાલલું એ જાદી લાત છે અને
રગાડલા ફીજી લાત છે . એલું નથી કે નુકતા
છીથી ફનાવ્મા ણ ઈણતશાવ કશે છે કે
નુકતા શેરેથી ફનેરા ન શોત તો ફે, તે, વે,
જીભ, શે, ખે ( )ب ت ث ج ح خલગેયે ભતા
આલતા અક્ષયો કેભ ાયખી ળકત ? એ લાત
જાદી છે કે યાત-રદલવના લાંચનથી અયફી
બાાના જાણકાય લાંચી ળકતા શતા જે ભ
આણે ણ આણી બાાભાં બાંગેરા
ટુટેરા રખાએર ળબ્દો લાંચી રઈએ છીએ.
યંતુ તેનો એ ભતરફ નથી કે શુ રૂપે તશજજી
(ALPHABET-ભૂાક્ષયો)ભાંથી
નુકતાઓ
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ઉડાલી દેલાભાં આલે. જો એભ થામ તો
પ્રાથણભક ણળક્ષણ કોઈ પ્રાપ્ત જ ન કયી ળકે.
એ ઝભાનાભાં ણ નુકતા તો શતા જ, ણ
અયફી અયફની ભાતૃબાા શોલાથી કાણતફો
(રખનાય) એ રખતી લખતે નુકતાઓને
ઉડાડી નાખ્મા. અયફ રોકો નુકતા લગય ણ
ઢી ળકતા શતા, ણ અયફ ણવલામના
રોકોને લાંચલું બાયી ડી ગમું. તેથી ગમય
અયફ ભાટે કરાભે ાકભાં નુકતા રખલા ળરૂ
કમાથ.
જે લી યીતે નુકતા છીથી રગાડલાભાં આવ્મા
એલી જ યીતે ઝેય, ઝફય, ેળ અને જઝભ
લગેયે ણ છીથી રગાડલાભાં આવ્મા તો ળું
એનો અથથ એ થમો કે શેરા અયફી બાાભાં
અને કરાભે ળયીપભાં એઅયાફ (ઝેય, ઝફય,
ેળ, નુકતા) ન શતા અને ાછથી થમા ?
એભ શયગીઝ થમું નથી. કાયણ કે એઅયાફ
અને નુકતા ાછથી ફનાલલાભાં નથી
આવ્મા. ભાર રગાડલાભાં આવ્મા છે . જો
નુકતા અને એઅયાફ શેરેથી ન શોત અને
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ાછથી રગાડલું એ તેશયીપે કુયઆન
(પેયપાય કયલો, લધાયલું, ફદરી નાખલું લગેયે)
નું કાયણ ફનત. જો કે ાછથી રગાડલું
તેશયીપ ન થમું, યંતુ શેરેથી જ કુયઆનભાં
દાખર શતા. શલે એ શ. અરી અ. ઉય
એઅતેયાઝ કયલો તે જશારતનું કાયણ છે .
ુયા કરાભે ાકનું ઈલ્ભ વભેટાઈને એક
નુકતાભાં આલી જામ એભાં (ખરૂં જોતાં એ
ઈલ્ભ શ. યવુર વ. અને શ. અરી અ.ભાં શતું.
કાયણ કે પ્રથભ નુય શ. યવુર વ.નું શતું. છી
તેના ફે બાગ થમા. જે ભકે આં શઝયતે
પયભાવ્મું કે “અના લ અરીમુન ણભન નુયીન
લાશેદ.” શુ ં અને અરી એકજ નુયથી છીએ.)
આજના નુતન મુગભાં કાંઈ આશ્ચમથ
ભાડનારૂં નથી. શઝાયો ાનાંનું ુસ્તક એક
નાના એલા કાડથભાં વભાલેળ થઈ ળકે છે કે
જે ને ભાઈક્રોકાડથ (MICRO CARD) કશેલાભાં
આલે છે . તેભજ એટભ (ATOM) અણને
રઈ રો કે જે અણત વુક્ષ્ભ જે નો બાગ ન થઈ
ળકે તે યભાણં કેટરું ભશાન કામથ કયે છે . જ્માં
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એક ગૈય ભાઅવુભ (ણફન ભુણસ્રભ) ળોધ કયી
ળકે છે તો જે ઈલ્ભે રદુન્નીના ભાણરક શોમ તે
ળું કુર કાએનાતનું ઈલ્ભ ધયાલી ન ળકે ?
ણનવંળમ એ તભાભ પ્રકાયના ઈલ્ભને ોતાભાં
વભેટી ળકે છે અને એ ઈલ્ભ ખરૂં જોતાં
ખલ્રાકે આરભે અતા કયેર શોમ છે .
ળમતાન ભરઉન જીલનભાં ચાય લખત ખુફ
જ ગબયામો અને શામ લોમ કયલા રાગ્મો :
૧. જ્માયે તેની ગયદનભાં રાઅનતનો તોક
(લજનદાય ફેડી) નાખ્મો એ લખતે. ૨.
જન્નતથી કાઢી ભુકમો એ લખતે. ૩. શ.
યવુર વ.ને મગમ્ફયી ભી એ લખતે અને
૪. અરશમ્દનો વુયો નાણઝર થમો એ લખતે.
તેના પયેફથી ફચલા ભાટે કુયઆનની
ણતરાલત કયલાની શેરાં ‘ઈસ્તેઆઝાશ’નો
શુ કભ છે , અરશમ્દના વુયાની ખુફી એ છે કે
જે અક્ષયભાં જશન્નભના નાભ છે તે અક્ષયો
એ વુયાભાં નથી જે ભકે વે, ખા, જીભ, ઝે ,
ણળન, ઝા, પા. જે કોઈ આ વુયાની ણતરાલત
કયે તેને જશન્નભના વાતે દયલાઝાથી ભુરકત
અનુક્રભણણકા

224

hajinaji.com

આી જન્નત અતા પયભાલે.
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે જે ોતાના
ભકાનભાં દાખર થામ અને વુયએ અરશમ્દ
તથા વુયએ કુલ્શોલલ્રાશ ઢે તો ભોશતાજી
દુય થઈ ખમયો ફયકત થામ. જ્માયે ફીછાના
ય ડખું યાખે અને અરશમ્દ અને
કુરશોલલ્રાશ ડે તો ફધી ફરાઓથી ણનબથમ
થામ. ણજબ્રઈરે શ. યવુર વ. ાવે આલી
અઝથ કયી કે શુ ં આની ઉમ્ભત ભાટે
અઝાફથી ડયતો શતો યંતુ વુયએ અલ્શમ્દના
નાણઝર થમા છી ણનબથમ થમો. કાયણ કે એ
વુયાભાં વાત આમત છે . દયેક આમત
જશન્નભના વાતે દયલાજા ફંધ કયળે એટરે
વુધી કે આની ઉમ્ભત વરાભતી વાથે વાય
થઈ જામ. આ ણવલામ રૂશાની અને જીસ્ભાની
ફીભાયીભાં રાજલાફ ઈરાજ છે , ણ ળતથ
એ છે કે મકીનની વાથે ડે.
અરશમ્દો ણરલ્રાશ દયેક પ્રકાયના લખાણને
રામક તેજ વાચો ભાઅફુદ છે તભાભ લખાણ
અને પ્રવંળાની શકીકત છે તે ફધી તેના ભાટે
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વાણફત છે . કેભકે તેના ભાટે તભાભ કભારની
ણવપતો છે , ખુદાએ ોતાના લખાણ
ફંદાઓને ણળખલલા ભાટેનું લણથન કમુું છે .
તેના લખાણ અને ળુક્ર લાજીફ છે , કાયણ કે
ખયેખયી નેઅભતો આનાય તેજ છે . તભાભ
ય તે કુદયત ધયાલે છે આ આમતથી તેની
નેઅભતોનો ળુક્ર કયલો લાજીફ થામ છે , ળુક્ર
કશેતા શમ્દ કયલાનું કાયણ એ છે કે શમ્દભાં
ળુક્રનો ણ વભાલેળ થામ છે . શમ્દ નુકવાન
અને આપતો ટી જામ ત્માયે કશેલાભાં આલે
છે અને ળુક્ર નેઅભત ભે ત્માયે કશેલામ છે .
શ. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
કોઈ નાની ભોટી નેઅભત ભે અને અલ્શમ્દો
ણરલ્રાશ કશે તો તેણે તે નેઅભતનો ળુક્ર અદા
કમો. એ જ ઈભાભને કોઈએ કહ્ું કે ભૌરા ભને
દીન દુન્માની બરાઈની દોઆ ણળખલો,
ઈભાભે પયભાવ્મું કે અરશમ્દથી અલ્રાશના
લખાણ કય એભાંજ બરાઈ છે . શ. યવુર
વ.ભે પયભાવ્મું કે જે કામથની શેરાં શમ્દે ખુદા
ન કયે તો તે કાભ ખયાફ થઈ જામ છે .
વુબ્શાનલ્રાશ અધથ રાજલું છે , અરશમ્દો
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ણરલ્રાશ ુરૂં રાજલું છે . ભતરફ એ કે
વુબ્શાનલ્રાશ કયતાં અરશમ્દો ણરલ્રાશ
કશેલાનો વલાફ ફભણો છે . જે યાતના વભમે
“અરશમ્દો ણરલ્રાશે કભા શોલ અશરોશુ લ
ભુસ્તશકકોશુ ” કશે તો ભરાએકા તેનો વલાફ
રખલાભાં અળકત અને આજીઝ થઈ જામ.
જ્માયે ફંદાને ખુદા કોઈ નેઅભત આે ત્માયે
તે અરશમ્દો ણરલ્રાશ કશે તો ખુદા કશેળે કે
ભરાએકા જાઓ આ ભાયા ફંદાને એક નાની
લસ્તુ આી તેના ફદરાભાં કેલા લખાણના
ળબ્દો ઉચ્ચામાથ ! ભાટે શુ ં તેને અવંખ્મ
નેઅભત આું. શઝયતે પયભાવ્મું જે કોઈ
વલાયના ચાય લખત ‘અરશમ્દો ણરલ્રાશે
યણબ્ફર આરભીન’ કશે તો તે રદલવનો ળુક્ર
અદા કમો અને યાતના ચાય લખત કશેતો
આખી યાતનો ળુક્ર અદા કમો. કશે છે કે જ.
નુશ અ. ખાધા છી અરશમ્દો ણરલ્રાશ
કશેતા, ાણી ીધા છી વલાયના ઉઠતી
લખતે ણ એ જ કરભો ઢતા તેથી ખુદાએ
કહ્ું ‘ઈન્નશુ કાન અબ્દન ળકુયા’.
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યણબ્ફર આરભીન વધા જગતોનો
ારનશાય છે , જે ફધી વજથ ન થમેરી
ભખરુકાત ઈન્વાન, જીન્નાત શમલાન અને
પરયશ્તાઓનો યફ છે . જ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન શ. અરી અ.થી લણથન છે કે
અલ્રાશ તઆરા કુર જભાઅતોનો ભાણરક
અને દયેક ભખ્રુકનો ખાણરક(વજથ ક) છે ,
તેઓને એલા સ્થેથી યોઝી આનાય છે જે
ભાનલી જાણતો ણ ન શોમ. યણબ્ફર
આરભીન એટરે તભાભ-વભસ્ત જગતનો
ારનશાય. ખુદાએ અઢાય શઝાય આરભનું
વજથ ન કમુું છે તેભાંથી એક આ જગત ણ
છે . તભાભ આરભોભાં અયલાશ (રૂશો) છે ,
જે ની વંખ્મા ખુદા ણવલામ કોઈ જાણતુ નથી.
યફનો અથથ તયણફમત થામ છે , જે દયેક લસ્તુને
તેની રીમાકત ભુજફ ધીભે ધીભે કભારના
દયજે શોંચાડલું. યફ, ભાણરક, વાશેફ,
વય્મદ, ભુયબ્ફી, ભુવરેશ (વાયી ણસ્થણતભાં
રાલનાય) ને ણ કશે છે .
શ. યવુરે ખુદા વ. ભે પયભાવ્મું કે જે લખતે
ભોઅભીન ‘મા યબ્ફે’ કશે છે ત્માયે ખુદા કશે છે
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‘રબ્ફમક’. ફીજી-રીજી લખત કશે તો ખુદા
તયપથી આલાઝ આલે છે : અમ ફંદા ! ‘જે
તાયી ઈચ્છા શોમ તે ભાંગ, શુ ં તને અતા
કયીળ.’ જે કોઈ વાત લખત અથલા ાંચ
લખત ‘મા યબ્ફે’ કશી દોઆ ભાંગે તો કફુર
થામ છે .
અય યશભાણનયથશીભ શલે ખુદાની ણવપત
યશભાન અને યશીભનું લણથન થામ છે . દુન્મા
અને આખેયત ફન્ને સ્થે એજ યશભ
કયલાલાો છે . એક ગુનેશગાય ભાણવ
ોતાના ગુનાશનો ણલચાય કયી આખેયતની
નજાતથી નાઉમ્ભીદ-ણનયાળ થઈ જીલતો યશી
ળકતો નથી. ઈન્વાન ફશુ જ ણનયવ જીલન
ગુઝાયત જો અલ્રાશ યશભાન અને યશીભની
ણવપત ફની તેની ઢાયવ (આશ્લાવન) ન
ફનતે, તે યશભાન ફધી ભખ્રુકના ભાટે અને
યશીભ ભોઅભીનો ભાટે છે . જો એભ કશેલાભાં
આલે કે જે ઝાત યશભાન અને યશીભ છે તેનું
આરદર શોેેલું ળા ભાટે જરૂયી છે ? તો તેનો
જલાફ એ છે કે યશેભનો તકાઝો છે કે ગુનાશ
ભાપ કયલાભાં આલે, અને અદર ચાશે છે કે
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ઈન્વાપ કયલાભાં આલે. ખુદા એ ગુનાશ ભાપ
કયળે જે નો વંફંધ તેની ઝાતથી શળે. જે ભકે
એક ઈન્વાન નભાઝ ફયાફય નથી ઢતો તો
એ યશીભ દમા કયીને તેના ગુનાશ ભાપ કયી
આળે; યંતુ જે ગુનાશ, એક ફંદાએ ફીજા
ફંદાના કમાથ શળે તો તેઓની દયણભમાન ઝરૂય
અદરથી કાભ રેળે.
ભારેકે મલણભદદીન એટરે એ રદલવનો ભાણરક
જ્માયે ફધી મ આગરી ાછરી નવરોને
બેગી કયી તેના જીલનના કામોનો ણશવાફ
રેલાભાં આલળે. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે
પયભાવ્મું કે ‘દીન’નો અથથ ણશવાફ થામ છે
એટરે ણશવાફના રદલવનો ભાણરક તે રદલવે
ફંદાઓ વાથે શક (ન્મામ)ની વાથે શુ કભ
કયળે. આ આમત કમાભત થલા ફંદાઓને
આળા યાખલા અને અઝાફથી બમ યાખલા
ભાટે દરીર છે .
અલ્રાશે ોતાની કુદયત અને ઈખ્તેમાયનું રણ
ળબ્દોભાં એલું બમબીત ણચર યજા કયેર છે કે
આકેફત (કમાભત)થી ફેખફય ઈન્વાન એલો
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તો ચોંકી જામ છે કે તેને એક ને એક રદલવ
કમાભતના ભમદાનભાં ઉબું યશેલું ડળે, જ્માયે
તેનો કોઈ વશામક કે ભદદગાય શળે નશીં.
જગતના ફધા મ વત્તાધાયીઓ નાળ ાભળે
અને વલ્તનતો ખતભ થઈ જળે. છી આ
અલાઝ આલળે : ‘રેભણનર ભુલ્કે અર મલભ’
ફતાલો આજે કોની શુ કુભત છે ’? કોણ ઉત્તય
આળે ? છે લટે ોતે જ (ખુદા) રફે કુદયતથી
પયભાલળે : ‘ણરલ્રાણશર લાશેરદર કશશાય’
આજ ખુદાએ લાશેદ (એકરો) અને
કશશાયની શુ કુભત છે ! જે રોકો કમાભત અને
ખુદાની શણસ્તનું મકીન નથી યાખતા એ
ણલચાયે કે જો ખુદા અને કમાભત ય ઈભાન
રાલનાયનો અકીદો વાચો થમો તો તેના કેલા
શાર થળે ? અને જો એભ નણશ થામ તો
ઈભાન રાલનાયનું ળું ફગડી જલાનું ?!!!!
શ. યવુર ખુદા વ. ભે પયભાવ્મું કે ફુણઘ્ધળાી
એ વ્મરકત છે જે શંભેળા ોતાના નપવનો
ણશવાફ રે. જગતભાં એટરા ભાટે નેક અભર
કયે કે ભયણ છી પામદો થામ, ભોટો ફેલકુપ
અનુક્રભણણકા

231

hajinaji.com

એ છે જે ોતાના નપવ (આત્ભા)ની ઈચ્છા
પ્રભાણે ચારે. શરદવભાં છે કે ણશવાફ આલા
શેરાં તભાયા નપવનો ણશવાફ કયો.
અઅભારનું લજન થામ તે શેરાં તોી રો.
ઈય્માક નઅફોદો લ ઈય્માક નસ્તઈન અભો
તાયી જ ઈફાદત કયીએ છીએ અને તાયી જ
ભદદ ચાશીએ છીએ. જે ટરી ઈફાદતનું
કુયઆનભાં લણથન છે તેનું ઈય્માક નઅફોદોભાં
વભાલેળ થઈ જામ છે . લ ઈય્માક નસ્તઈનભાં
બયોવો, તલક્કર, ચાશલું, ભાંગલું એ ફધામનો
વભાલેળ તેભાં થામ છે . આ આમત શેરાં
રણ આમતો છે તે ખુદાને ગામફ વભજીને
કશેલાલાો કશી યશમો છે યંતુ જ્માયે ભારેકે
મદભીદ્દીન વુધી શોંચીને જ્માયે ભાઅયેપત
(હ્રદમથી રયચમ) ોતાની અંણતભ ઉરૂજ
(ફરંદી-ઉચ્ચતા) ઉય આલી જામ છે તો
અબ્દ ભાઅફુદની લચ્ચે જે યદા ડેરા છે તે
શટી જામ છે . શલે કશેનાય જે કાંઈ કશે છે તે
ખુદાને શાણઝય-નાણઝય વભજીને કશે છે . શલે
એભ નથી કશેતો કે અભે ખાવ તેની ઈફાદત
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કયીએ છીએ, ણ એ કશે છે કે અભે તાયી જ
ઈફાદત કયીએ છીએ અને તાયાથી જ ભદદ
ચાશીએ છીએ. આ સ્થે અબ્દીમત ોતાના
વજથ કની તોશીદ, ઐક્મ રદરથી ભાન્મ યાખી
ોતાની ઈફાદતને તેના ભાટે જ ખાવ કયે છે
અને મકીનની વાથે કશે છે કે ખુદા ણવલામ
કોઈ વાચો વશામક-ભદદગાય નથી તે ખુદાથી
વશામ ચાશે છે . શલે આગ જે કાંઈ તેની
ફાયગાશભાં અઝથ કયલા ચાશે છે તે વીધો
(ફયાશે યાસ્ત) તેને વંફોધન કયતા જે કશે છે
તેને ખુદા ફધુંમ વાંબે છે તે ળબ્દોભાં
તોશીદે ઈરાશીનો કેટરો ભોટો વફક (ાઠ)
છે . આ અવયાય અને યભુઝ (બેદ યશષ્મ) ને
વાભાન્મ રોકો ળું વભજે ? તેની ભઝા અને
રુત્પ ભશાન ભાઅયેપતલાા યશેઝગાયો જ
ભેલી ળકે છે .
આ સ્થે એક એઅતેયાઝ (લાંધો)
ઉાડલાભાં આલે છે કે જ્માયે ‘ઈય્માક
નસ્તઈન’ વાણફત છે કે ભદદ ભાર ખુદાથી જ
ભાંગલી જોઈએ, ફંદાઓથી નણશ. તેથી મા
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અરી ભદદ કશેલું જાએઝ નથી તો તેનો
જલાફ એ છે કે નભાઝભાં ખુદા ણવલામ
ફીજાથી વશામ કોઈ ચાશતું નથી. ઈન્વાનને
દેનાય ખુદા છે , યંતુ વીધે વીધું કોઈને
અલ્રાશ આતો નથી ણ લચભાં કોઈ
લાસ્તો શોમ છે જે ભકે ઈન્વાનને ણશદામત
કયલા ખુદા આલતો નથી મગમ્ફયો-ઈભાભો
થકી શીદામત થામ છે . જો કોઈ એ
મગમ્ફયો કે ઈભાભોના લાસ્તાથી ભદદ ભાંગે
તો તેભાં ળું ખોટું છે ? કરાભે ઈરાશીથી એ
લાત ણવઘ્ધ છે કે ખુદા ણવલામ ફીજાથી
વશામ ચાશલી જાએઝ છે . જે ભકે વુયએ આરે
ઈભયાનભાં લાંચી જાઓ. શ. ઈવા અ.ભે
રોકોને કહ્ું : ‘ભન અન્વાયી એરલ્રાશે’
અલ્રાશના ભાભરાભાં ભાયો ભદદગાય કોણ છે
? શલાયી કશેલા રાગ્મા “નશનો
અન્વારૂલ્રાશ” અભે છીએ ખુદાના ભદદગાય.
જો ખુદા ણવલામ નુવયત ભાંગલી કુફ્ર શોત તો
શ. ઈવા અ. ફંદાઓથી વશામ ન ચાશત.
ભાનલીનું એક ફીજાની વશામ લગય જીલન
ચારી જ ન ળકે. વભાજનું કોઈ કામથ થઈ ળકે
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જ નણશ, ઈન્વાની વ્મલશાયના ફધામ
દયલાઝા ફંધ થઈ જામ જો એક ફીજાને કાભ
ન આલે. દોસ્તો શ. અરી અ.ને ભઆઝલ્રાશ
ખુદા વભજીને શાજત તરફ કયતા નથી યંતુ
તેભનાથી ણવપારયળ ચાશે છે . એનો અથથ એ
થમો કે મા અરી અભાયી વશામ કયો, ફાયગાશે
ઈરાશીભાં અભાયો ભતરફ ભેલલાભાં.
તાયીખે ઈસ્રાભભાં એ લસ્તુ ફધામ
ઈણતશાવકાયોએ રખી છે કે શ. યવુર વ.ભે
જં ગભાં શ. અી અ.થી વશામ ચાશી શતી
એથી એ વભજલાનું નથી કે શ. અરી, શ.
યવુર વ.થી અપઝર થઈ ગમા ણ એક નેક
કામથભાં ભદદરૂ થલું એ ફધામની અખ્રાકી
પઝથ છે .
એશદેનસ્વેયાતર ભુસ્તકીભ અભને વીધી યાશ
(ણશદામત) ફતાલ. તયજાભો ગરત (ખોટો) છે
કાયણ કે દોઆ કયનાયો શજા ોતાને વીધી
યાશ ય વભજ તો નથી આણા આરીભોએ
તેનો તયજાભો એ કમો છે કે અભોને વીધા
યસ્તા ય વાણફત કદભ યાખ. શ. અરી અ.ભે
અનુક્રભણણકા
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પયભાવ્મું કે વીધા યસ્તા ય અભોને ફાકી
યાખ જે થી તાયી આજ્ઞા (શુ કભ) પ્રભાણે નેક
અભર કયીએ અને ભના કયેરા કાભોને છોડી
આીએ અને એક  ણ ફીજા કોઈની
ઈફાદત ન કયીએ.
ભોશદ્દીવે શંફરીએ અફુ ફોયીદે અવરભાંથી
યીલામત કયી છે જે (શ. યવુર વ.ના અસ્શાફ
છે ) વેયાતે ભુસ્તકીભ ભોશમ્ભદ લ આરો
ભોશમ્ભદ (વ.)નો તયીકો (યાશ) છે તે ઉવુરે
દીન છે . તલશીદ, અદર, નફુવ્લત, ઈભાભત
અને કમાભત. એભાં જયા ણ ળંકા નથી કે
અશરેફમતનો તયીકો ભઝફુત વેયાતે
ભુસ્તકીભ છે . તેભના ય ચારલાથી નજાત
(ભુરકત) છે . ફીજાની મયલી કયલાથી
નુકવાન છે .
જશન્નભ ય વેયાત એક ુર છે , જે લા
કયતાં ફાયીક તરલાયથી લધુ તેઝ તેના ઉયથી
કોઈ ણલજીની જે ભ વાય થઈ જળે. કોઈ
ધોડાની જે ભ, કોઈ ગે ચારનાયની જે ભ ધીભે
ધીભે વાય થઈ જળે. કોઈ અટલાઈ જઈ
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જશન્નભભાં જળે. આલી કઠીન યાશ યથી
ઈન્વાન નેક કામો અને એશરેફમત અ.ની
ભોશબ્ફત યાખતો શળે તો જ ણલજી લેગે
ુરે વેયાતથી ાય ઉતયી જળે. જે લા અભર
શળે તે પ્રભાણે ુરથી વાય થળે. વેયાતે
ભુસ્તકીભ એટરે અઈમ્ભએ ભાઅવુભીન
અ.નો યસ્તો, જે એ યાશ ય ફાકી યશેળે તે
નજાત ાભળે.
વેયાતલ્રઝીન અનઅમ્ત અરમણશભ આ
વેયાતે ભુસ્તકીભ ભાર એજ રોકોની યાશ છે
જે ભના ઉય ખુદાએ ોતાની નેઅભતો
ઉતાયી. કુયઆનભાં એ રોકોનો રયચમ આ
યીતે કયાવ્મો : “ઉરાએક ભઅલ્રઝીન
અનઅભલ્રાશો અરમણશભ ભેનન્નફીમીન
લસ્વીદ્દીકીન લશ્ળોશદાએ લસ્વારેશીન”
એટરે “(ખુદાના નેક ફંદા) એ રોકોની વાથે
શળે જે ના ઉય અલ્રાશે ોતાની નેઅભતોં
નાણઝર કયી છે તે ચાય લગથ (ગીયોશ) છે .
અમ્ફીમા,
ણવદ્દીકીન,
ળોશદા
અને
વારેશીન.” આ સ્થે નેઅભતોથી ભુયાદ
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(શેતુ)દુન્માની નેઅભતો નથી ણ આખેયતની
વઆદત (બરાઈ-પામદાઓ) અને રૂશાની
(આણત્ભક) ભયતફાના દયજ્જા છે . જગતભાં
કોઈ નફી કે લરીનું એલું ધય નણશ ભે જે ભાં
ઈન્આભ ભેલનાયભાં આ ચાયે વીપતો
(વદગુણો) જોલાભાં આલે, ણવલામ ભાનલંત
ભુકદ્દવ ણલર ધય. જગતના વયદાય વયકાયે
દોઆરભ શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તુપા વલ્રલ્રાશો
અરમશે લ આરેશી લવલ્રભને ત્માં એક વાથે
આ ણવપતો ધયાલનાય ફેશતયીન વ્મરકતઓ
ભૌજાદ શતી. નફી વય્મદુર અમ્ફીમા, વીદ્દીક
અપઝરુસ્વીદ્દીકીન, ળશીદ વય્મદુશ્ળોશદા
અને વારેશ તો વારેશુર ભોઅભેનીન.
તેઓનું અનુકયણ કયનાય અને તેઓથી
ભોશબ્ફત કયનાય ખયેખય વેયાતેભુસ્તકીભ
ઉય કામભ યશેળે.
કુયઆન કશે છે કે યવુર (વ.) ‘વેયાતે
ભુસ્તકીભ’ છે . “માણવન લર કુયઆનીર
શકીભ ઈન્નક રભેનર ભુયવરીન અરા
વેયાણતભ ભુસ્તકીભ.” (અમ વય્મદ લ વયદાય
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કવભ છે કુયઆને શકીભની તું ભુયવરીનભાંથી
છો અને વીધી યાશ ય છો.) શ. યવુર વ.ભે
પયભાવ્મું “મા અરી અન્ત ભીઝાનુર અઅભાર
લ વેયાતુર ભુસ્તકીભ” અમ અરી તભે
અભરનું ભીઝાન (રાજલું) અને વેયાતે
ભુસ્તકીભ છો.
ગમરયર ભગઝૂફે અરમણશભ લરઝઝાલ્રીન
ન એ રોકોનો યસ્તો જે ના ય તાયો ગઝફ
(કો ગુસ્વો) ઉતમો અને ન એ રોકોનો
યસ્તો જે ગુભયાશ (અલા ભાગે) થઈ ગમા
છે . એ રોકોથી ભુયાદ મશુ દીઓ છે . જે ભણે
મગમ્ફયોની કત્ર (કતર) કયી અને
તલયેતભાં પેયપાય કમો, તેથી અલ્રાશે તેના ય
ગુસ્વો કમો અને તેઓના ભાટે લગઝેફલ્રાશો
અરમણશભ ખુદાએ તેઓ ય ગઝફ-રઅનત
કયી એ યાશ ન ફતાલ, જે ના ય ગઝફ કમો.
લરઝઝાલ્રીન એનો યસ્તો ન ફતાલ જે ઓ
ગુભયાશ છે . એથી ભુયાદ નવાયા (ઈવાઈ) છે .
તેઓએ શ. ઈવા અ.ને ખુદાનો ુર કશેર છે
અને શ. યવુર વ. ય ઈભાન રાવ્મા નણશ ને
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બટકી ગમા. જે ભકે ખુદાલંદે આરભ પયભાલે
છે કે ‘લઝલ્રુ અન વલાઈસ્વફીર’ વીધી
યાશથી બટકી ગમા. શ. યવુર વ. લાદીએ
કોયા નાભના સ્થે મશુ દીઓ અને નવાયા
વાથે જં ગ કયી યહ્ા શતા ત્માં અસ્શાફોએ
મશુ દી તયપ ઈળાયાભાં ુછમું કે “મા
યવુરુલ્રાશ આની વાથે જે રડાઈ કયી યહ્ા
છે એ કોણ છે ?” આે જલાફ આપ્મો કે
તેઓ ‘ભગઝુફે અરમણશભ’ છે અને નવાયા
ઝાલ્રુન છે . કેટરાંક કશે છે કે તેનો અથથ ફધા
મ કુપપાય ણ છે .
ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી રયલામત છે કે
અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું
કે ભેં શ. યવુરેખુદા વ.થી વાંબળ્મું છે કે
વુયએ પાતેશાની (ખુદાએ) ભાયા અને ફંદાઓ
લચ્ચે અધી-અધી લશેંચણી કયી છે . જ્માયે
ફંદો ણફણસ્ભલ્રા ણશય યશભા ણનયથશીભ કશે છે
તો ખુદા પયભાલે છે કે ભાયા ફંદાએ ભાયા
નાભથી આયંબ કમો, તો તેના વલથ કાભ ુણથ
કરૂં અને ભારભાં ફયકત આું. જ્માયે
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‘અલ્શમ્દો ણરલ્રાશે યણબ્ફર આરભીન’ કશે
તો ખુદા કશે છે કે ભાયા ફંદાને જે નેઅભતો
આી છે તેનો ળુક્ર અને લખાણ કમાથ અને
ખાતયીથી ભાની રીધું કે ફધી નેઅભતો ભાયા
તયપથી છે . દુ:ખ-દદથ ણ ભેં દુય કમાથ. શુ ં
તભોને પઝરો કયભથી વાક્ષી (આ સ્થે
વાક્ષીનું નાભ જણાવ્મું નથી ણ ભરાએકા
ભુયાદ શળે. કાયણ કે ફીજા સ્થે પરયશ્તાઓને
ગલાશ યાખેર છે ) યાખીને કશુ ં છુ ં કે તેના ભાટે
દુણનમાલી નેઅભતો ઉયાંત આખેયતની
નેઅભતોભાં લધાયો કયીળ અને જે લી યીતે
દુણનમાના દુ:ખદદથ દુય કયીળ તેલી જ યીતે
આખેયતની આપતો દુય કયીળ. જ્માયે ફંદો
કશે છે ‘અયથશભાણનયથશીભ’ તો ખુદા કશે છે કે
શુ ં યશભાન અને યશીભ છુ ં તેની ફંદાએ વાક્ષી
આી. શુ ં તભોને ગલાશ યાખું છુ ં કે તેને
નેઅભતો અને ધણી જ ફક્ષીળો આીળ.
જ્માયે ફંદો ‘ભારેકે મલણભદ્દીન’ કશે છે તો
ખુદા કશે છે કે શુ ં તભોને વાક્ષી યાખું છુ ં કે
ફંદાએ કમાભતના રદલવનો ભાણરક છુ ં તે
ભાન્મ યાખેર છે . ણશવાફના રદલવે તેના
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ણશવાફને આવાન કયી તેના ગુનાશ ભાપ કયી
નેકીઓને કફુર કયીળ. જે લખતે ‘ઈય્માક
નઅફોદો’ કશે તો ખુદા કશે છે ભાયો ફંદો
વાચું કશે છે કે તે ભાયી જ ઈફાદત કયે છે ,
તભોને વાક્ષી યાખું છુ ં કે તેને એટરો વલાફ
આીળ કે જે ણે ભાયી ઈફાદત કયી નણશ શોમ
તેઓ આયઝુ (ઈચ્છા) કયળે કે અભે ઈફાદત
કયી શોત તો કેલું વારૂં થાત. જે લખતે ફંદો
‘લઈય્માક નસ્તઈન’ કશે છે તો ખુદા કશે છે કે
ફંદાએ ભાયી ાવે જ ભદદ ભાંગી છે , ભાયી
જ ાવે નાશ ચાશે છે . શુ ં તભોને ગલાશ કરૂં
છુ ં કે દયેક કાભભાં તેની વશામ કયીળ. દુ:ખ,
દદથ અને ભુવીફતભાં તેની પયીમાદે શોંચીળ.
જે લખતે ફંદો ‘એશદેનસ્વેયાતરભુસ્તકીભ’ તે
વુયો ુયો થામ ત્માં વુધી કશે છે તો ખુદા કશે
છે કે ભાયા ફંદાએ જે ભાંગ્મું તેને કફુર કમુું.
ળીઆ ંથભાં અરશમ્દ છી ‘આભીન’
કશેલાથી નભાઝ ફાણતર થામ છે અને વુન્નત
જભાઅતભાં આભીન કશે છે , ણ તેને
લાજીફ જાણતા નથી. શઝયત યવુરે ખુદા વ.
ભે પયભાવ્મું કે નભાઝભાં ઈન્વાનના કરાભ
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કશી ળકાતા નથી. તભાભ ઉમ્ભત એક ભત છે
કે ‘આભીન’ ઈન્વાનના કરાભ છે .
વુયએ અલ્શમ્દની એટરી તપવીય છે કે જે નું
લણથન કયલું ઈન્વાન ભાટે ભુળકીર છે .
અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે કહ્ું તે
આ આગ લાંચી ચુકમા. આે પયભાવ્મું કે
જે કાંઈ કુયઆનભાં છે તે વુયએ પાતેશાભાં છે ,
જે પાતેશાભાં છે તે ણફણસ્ભલ્રાશભાં છે અને
જે ણફણસ્ભલ્રાશભાં છે એ ફધું ણફણસ્ભલ્લ્શના
‘ફે’ ()ભાં છે જે ણફણસ્ભલ્રાશના ‘ફે’ ()بભાં
છે એ નુકતા (.) ભાં છે અને શુ ં એ ફેની
નીચેનો નુકતો છુ ં . અભીરૂર ભોઅભેનીનના
આ કરાભની જે તપવીય કતાથઓએ ણલગતલાય
ખુરાવો યજા કયેર છે તેભાંથી એક તપવીયભાં
રખેર છે કે એ ‘ફે’ ના નુકતાના વણલસ્તાય
લણથન ભાટે એડલડથ કરાડથ (EDWARD
CLUARD)નું ુસ્તક સ્ટોયી ઓપ ધી
આલ્પાફેટ
(STORY
OF
THE
ALPHABET)ભાં તેણે એક એક શુ રૂપે
તશજજી (અક્ષયભાા) નું ભુ ફતાલેર છે તે
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રખે કે કીનકીમાશના રોકો અને ભીવયના
રોકો વભકારીન ઝભાનાભાં શતા તેઓની
લચ્ચે લશેાયી વંફંધ અને ર વ્મલશાયભાં
આવભાં અભુક ખાનગી ઈળાયા યાખેર શતા
જે ાછથી અક્ષયભાા ફની ગઈ. જે ભકે
આંખ વભજાલલી શોમ તો આંખનું ણચર
દોયતા શતા જે ( )عઅમન અક્ષયથી ભતું
આલે છે અને અયફીભાં અમનનો અથથ આંખ
થામ છે . જીભ ()جથી ભુયાદ ઉંટ રેતા શતા.
આ અક્ષય ઉંટ જે લો છે . અયફીભાં જભર
અને ઈફયાની બાાભાં ઊંટને જ જીભ કશે
છે . આ ફેઠેરા ઉંટની ળકર છે અને નુકતાથી
ભુયાદ ઉંટનો ભાણરક છે જે તેના ઉય વલાય
શોમ છે . એલી યીતે ણળન ()شથી ભુયાદ
ળજય-ઝાડ જે ના ઉય ક્ષી ફેઠેર છે અને
એ ઉડી યશેર છે . એલી જ યીતે તે રખે કે ફે
()بથી ભુયાદ ફૈત-ધય છે અને ફે ( )بની
નીચે જે નુકતો (.) છે તેનાથી ભુયાદ ધયનો
ભાણરક છે જે દયલાઝા ઉય ફેઠો છે .
આ ઉયથી એભ વભજી રો કે શ. અરી અ.
પયભાલે છે કે કુયઆને કયીભભાં જે કાંઈ છે
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તેનો આયંબ-ળરૂઆત ણફણસ્ભલ્રાશથી છે
એટરે એક ધય છે જે નો દયલાઝો શુ ં છુ ં . એ
ફધું જ શુ ં જાણં છુ ં જે કાંઈ કુયઆનભાં છે ,
એજ ઈલ્ભે ઈરાશીને ખુદાએ આેર ઈલ્ભી
કુવ્લતથી પયભાલતા શતા કે “વરુની કબ્ર
અનતપકેદુની” જે ચાશો તે ભને ુછી રો એ
શેરાં કે શુ ં ન શોઉં, ફધા મ કુયઆની જ્ઞાન
(ઈલ્ભો)નો દયલાઝો શુ ં છુ ં . શ. યવુર વ.ભે
એલી યીતે ણલસ્તાયીને ફમાન કમુું કે “અના
ભદીનતુર ઈલ્ભે લ અરીમુન ફાફોશા”(શુ ં
ઈલ્ભનું ળશેય છુ ં અરી તેનો દયલાઝો છે ) આ
ઉયથી તેનો અથથ ણફરકુર આવાન છે કે
ફધામ કુયઆની ઈલ્ભોનું શુ ં ળશેય છુ ં અને
અરી તેનો દયલાઝો છે . ભાટે જે ને ઈલ્ભની
વફીરથી વમયાફ (તૃપ્ત)થલું શોમ તે ળશેયભાં
દયલાઝાથી પ્રલેળ કયે, એલી જ યીતે
ણશકભતના ધયભાં દાખર થલા ભાટે દયલાઝેથી
આલલું ડળે. કુયઆન ણ કશે છે કે “ધયોભાં
દયલાઝેથી આલો.”
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આ વુયાભાં ૨૮૬ આમતો છે ,
આ વુયો ભદની છે

વૂયતુર ફકયશ - ૨ (ગામ)
આ વુયાનું નાભ વુયએ ફકયશ (ગામ) એટરા
ભાટે યાખલાભાં આવ્મું કે ગામના આશ્ચમથ
ભાડનાય રકસ્વાનું લણથન છે . આ વુયો અઢી
ાયાભાં છે . તેનો આયંબ અણરપ-રાભ-ભીભ
છે . તેની આમતો ૨૮૬ છે અને ફધી
ભદીનાભાં નાણઝર થઈ છે .
શ. ઈભાભે જાપઅયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
જે ળખ્વ વુયએ ફકયશ અને વુયએ આરે
ઈભયાન ઢળે તો કમાભતના રદલવે આ ફન્ને
વુયાઓ તેના ભાથા ય છાંમો કયળે. શ. યવુર
વ.ભે પયભાવ્મું કે જે વુયએ ફકયશની શેરી
ચાય આમતો અને આમતુર કુયવી ખારેદુન
વુધી અને વુયાની આખયી રણ આમતો ઢળે
તો ોતાના જાન ભારભાં અને ધયભાં કોઈ
અણગભો ઉજાલે એલી લાત જોલાભાં નણશ
આલે, ળમતાન તેની ાવે નણશ આલે અને
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તીરાલત કયનાય કુયઆનને બુરળે નણશ.
અણરપ-રાભ-ભીભ શુ રૂપે ભુકત્તઆત કશેલામ
છે , જે ના ણલળે તપવીય કતાથઓભાં આવભાં
ધણો ઈખ્તેરાપ (ભતબેદ) છે . કેટરાક કશે છે
કે તેભાં એલો છુ ો બેદ છે કે જે ને ખુદા
ણવલામ કોઈ જાણતું નથી. કેટરાક કશે છે કે એ
વુયાઓના નાભ છે . કેટરાક કશે છે કે
કુયઆનના નાભ છે . એ ણવલામ ધણામ
ણલણલધ કાયણો દળાથલે છે તેનું ણલશ્રેણ
કયલાભાં કોઈ પામદો નથી. જે ઝભાનાભાં
કુયઆને ભજીદ નાણઝર થમું છે એ મુગના
લણથન કયલાના યીલાજભાં આલી જાતના
અક્ષયો લાયલાની ઘ્ધણત શતી. બાણ
કયનાય અને કણલઓ ણ તેનો ઉમોગ કયતા
શતા. આજે ણ એ વભમના નભુનાના
કરાભો જાલી યાખલાભાં આવ્મા છે .
શ. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું છે
કે તેનો શેતુ એ છે કે અણરપ-રાભ-ભીભ અને
ફધામ ભુકત્તઆત અક્ષયો અલ્રાશના ઈસ્ભે
અઅઝભ ય આધારયત છે જે ને નફી અથલા
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ઈભાભ જ (ફાય ઈભાભો) તયતીફ આી ળકે
છે .
તપવીયે ઈભાભ અ.ભાં છે કે આ ળબ્દોથી ળરૂ
કયલાનો શેતુ એ છે કે ઈન્કાય કયનાયને
ચેરેન્જ છે કે આ કુયઆન એજ અક્ષયોથી
ફનેર છે , જે નાથી તભે તભાયા કરાભ યચો
છો, એ કુયઆની અક્ષયો કાંઈ નલા નથી; યંતુ
તભાયા યાત-રદલવના લયાતા અક્ષયો છે . જો
તભો આ કરાભને અલ્રાશના કરાભ ભાનતા
ન શો તો તભે આજ અક્ષયોથી તેની જે લા જ
કરાભ ફનાલી રાલો ! તપવીયે વાપીભાં,
તપવીયે અય્માળીના શલારાથી છે કે શ.
ઈભાભે ભોશમ્ભદે ફાકય અ.ભે પયભાવ્મું કે ભાયી
ાવે કુયઆનના ભુકત્તઆત અક્ષયોનો ભોટો
વંગ્રશ છે .
કુયઆનના ફધા મ ભુકત્તઆત અક્ષયો અવયાયે
યભુઝે ઈરાશી (છુ ા બેદો)ના ખઝાના છે ,
જે ની વાચી ખફય યાવેખુન પીર ઇલ્ભ
(અઈમ્ભએ ભાઅવુભીન) ણવલામ ફીજાને
નથી, એ કશેલું કે ખુદા ણવલામ કોઈ જાણતું
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નથી એટરે વુધી કે નફી અને ઈભાભ ણ
એનાથી અજાણ છે . એ ણફરકુર ઝુઠ છે . જો
એભ શોત તો આ રકતાફ (કુયઆન) ણશદામત
કેભ ફની ળકે જ્માયે કે તેનો કોઈ કરભો
(અક્ષયો) વભજલાભાં ન આલે ? જો એભ જ
શોમ તો આલા અક્ષયો નાણઝર કયલાથી પામદો
ળું ? એટરા ભાટે શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે
શુ ં તભાયી લચ્ચે ફે ચીઝો ભુકી જાઉં છુ ં . એક
કુયઆન અને ફીજી ભાયી એશરેફમત. એ
ફન્નેને કડી યાખળો તો કદાી ગુભયાશ
નણશ થાલ, બટકી નણશ જાલ.
ભોકત્તઆત શયપો
એ ભુકત્તઆત શયપો ૨૯ વુયાઓની
ળરૂઆતભાં આવ્મા છે જે નીચે ભુજફ છે :
૧. વુયએ ફકયશ : અણરપ-રાભ-ભીભ
૨. વુયએ આરે ઈભયાન : અણરપ રાભ ભીભ
૩. વુયએ અઅયાપ : અણરપ-રાભ-ભીભ-વાદ
૪. વુયએ મુનુવ : અણરપ-રાભ-યા
૫. વુયએ શુ દ : અણરપ-રાભ-યા
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૬. વુયએ મુવુપ : અણરપ-રાભ-યા
૭. વુયએ યઅદ : અણરપ-રાભ-ભીભ-યા
૮. વુયએ ઈબ્રાશીભ : અણરપ-રાભ-યા
૯. વુયએ શજય : અણરપ-રાભ-યા
૧૦. વુયએ ભયમભ : કાપ શા મા અમન વાદ
૧૧. વુયએ તાશા : તા-શા
૧૨. વુયએ ળોઅયા : તા-વીન-ભીભ
૧૩. વુયએ નભર : તા-વીન
૧૪. વુયએ કવવ : તા-વીન-ભીભ
૧૫. વુયએ અનકફુત : અણરપ-રાભ-ભીભ
૧૬. વુયએ રૂભ : અણરપ-રાભ-ભીભ
૧૭. વુયએ રુકભાન : અણરપ-રાભ-ભીભ
૧૮. વુયએ વજદાશ : અણરપ-રાભ-ભીભ
૧૯. વુયએ માવીન : માવીન
૨૦. વુયએ વાદ : વાદ
૨૧. વુયએ ભોઅણભન : શાભ-ભીભ
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૨૨. વુયએ શા-ભીભ વજદા : શા-ભીભ
૨૩. વુયએ ળુયા : શા-ભીભ-અમન-વીન-કાપ
૨૪. વુયએ ઝુખયોપ : શા-ભીભ
૨૫. વુયએ દોખાન : શા-ભીભ
૨૬. વુયએ જાવેમાશ : શા-ભીભ
૨૭. વુયએ અશકાપ : શા-ભીભ
૨૮. વુયએ કાપ : કાપ
૨૯. વુયએ કરભ : નુન
ઉયોકત ફધામ અક્ષયો અનેક સ્થે ફે કે રણ
લખત વાથે આલેર છે તેને ફાદ કયી નાખીએ
તો ભાર ચઉદ (૧૪) અક્ષયો ફાકી યશે છે .
વાદ, યે, અણરપ, તોમ, અમન, રાભ, મે, શે,
કાપ, નુન, ભીભ, વીન, કાપ, શે
صراطعلىحكنمسقه
આ ચૌદ અક્ષયો ણલળે ‘ખલાવુર આમાત’ભાં
રખે છે કે ઉયોકત અક્ષયો અયફીભાં નુયાની
(પ્રકાણળત) કશેલામ છે . અદદ (વંખ્મા)ના
ણશવાફે આ ચૌદ અક્ષયોના ધણા લાકમો ફને
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છે ણ તે ફધામ અથથ લગયના નકાભા શોમ
છે . ભાર આજ નીચેની ઈફાયત અજફ
આશ્ચમથ ભાડનાયી (એઅજાઝી) નીકે છે .
વેયાતો અણરય્મુન શક્કુન નોભસ્વેકોશૂ
અરીનો યસ્તો શક્ક છે . અભો તેના ય કામભ
છીએ.
“આમાતુર ણલરામાશ” ભાં છે કે શ. યવુર વ.
ભે ણ એજ પયભાલેર છે કે “વેયાતો
અણરય્મુન શકકુન નોભસ્વેકોશુ .”
કેટરીક વદીઓ વુધી શ. અરી અ.ની
પઝીરત છુ ાલલા એડીચોટીનું બયુય ઝોય
રગાવ્મું કે આ લાતને ઝુ ઠ્ઠી વાણફત કયી
ફતાલે ણ આજ વુધી કાંઈ ણ થઈ ળકમું
નણશ. આ એઅજાઝી ળાનને કોણ ભીટાલી
ળકલાનું શતું ! જે ને અલ્રાશ તઆરા ફાકી
યાખલા ચાશતો શોમ !
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૧ થી ૪ આમાત :-

ۡ ّّٰ
الرَ ِحیمۡ
الرَ ۡح ّٰمن ّ
الل ِہ ّ
ِبس ِم
ِ
ِ

ٓ ٓ
ال ّـم ﴿﴾ۚ۱
ّٰ َ ۡ
۬ ُہ ًدی
۬ فِ ۡی ِہ ۚ
دل ِک ال ِک ّٰت ُب لَا َذیۡ َب ۚ
ّۡ َ ۡ
ل ِل ُم ّت ِقح َف ﴿ ۙ﴾۲
َّ
َۡ
ُ
ُ
ال ِذیۡ َن یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبالغ ۡی ِب َق ح ِق ۡی ُموۡ َـ
ّ َ َ َ َ ۡ ّٰ
ۡ ُ
الص ّٰلوۃ َق ِم ّما َذرقن ُہ ۡم یُن ِفقوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۳

َ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۤ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۤ
ق ال ِذین یؤ ِمنوـ ِبما ان ِزؾ ِالیک ق ما
ّٰ
ُۡ
َ َ
ان ِز َؾ ِم ۡن ق ۡب ِلک ۚ َق ِبالۡاع َِخ ِۃ ُہ ۡم
ُ
یُوۡقِنوۡ َـ ﴿﴾ؕ۴
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ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ધણો
ભશેયફાન ફશુ જ યશેભલાો છે .
અણરપ - રાભ - ભીભ (૧)
આ રકતાફ એલી છે જે ભાં કોઈ ણ પ્રકાયની
ળંકા નથી. તે ગુનાશોથી ફચનાયાઓ ભાટે
વન્ભાગથ દળથક છે . (૨)
જે ઓ અદ્રશ્મ (ફાફતો) ભાં ભાને છે તથા
નભાઝ કામભ કયે છે અને અભોએ તેભને જે
કાંઈ આપ્મું છે તેભાંથી (અભાયા ભાટે) ખચથ
કયે છે . (૩)
અને (શે યવુર!) જે (કુયઆન) તાયા ય
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે , તથા જે (ઈરાશી
રકતાફો) તાયી શેરાં ઉતાયલાભાં આલી છે ,
તેના ઉય તેઓ ઈભાન રાલે છે અને
કમાભતના રદલવભાં (ણ) તેઓ વંૂણથ
ણલશ્લાવ યાખે છે . (૪)
આ અલ્રાશની રકતાફ છે તેભાં કોઈ ણ
જાતની ળંકા નથી એ યશેજગાયો ભાટે
ણશદામત છે જે ગમફ ય ઈભાન રાલે છે
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અને અભોએ જે યીઝક (યોઝી) તેઓને
આેર છે તેભાંથી (યાશે ખુદાભાં) ખચથ કયે છે
અને (અમ યવુર) જે તભાયા ઉય અને
તભાયી શેરાં અમ્ફીમા ઉય નાણઝર કમુથ
તેના ય ઈભાન રાલે છે અને આખેયત ય
મકીન યાખે છે .
ઉય વુયએ ફકયશની શેરી આમતની
તપવીયનું લણથન થઈ ગમું.
ઝારેકર રકતાફનો અથથ રોશે ભશફઝ છે
અથલા તે રકતાફ છે જે કરભે કુદયતથી
યવુરના રદર (કલ્ફ) ય રખલાભાં આલી,
જે યવુરે વંબાલી તે કુયઆન કશેલાભાં
આલે છે . જે અલ્રાશે રખ્મું તે રકતાફુલ્રાશ
કશેલાભાં આલી. આ રકતાફભાં ધણી એલી
દરીરો છે કે જે ને નઝય વભક્ષ યાખતાં
અલ્રાશની રકતાફ શોલાનો કોઈને ળક નથી
યશેતો. વૌથી ભોટી વાણફતી એ છે કે
કુયઆનનો દાઅલો છે કે એક વુયો આલો
ફનાલી રાલો યન્તુ એ ઝભાનાથી આજ
વુધી કોઈ ફનાલી ળકમું નશીં.
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શ. યવુરે ખુદા વ.થી ખુદાએ લામદો કમો
શતો કે શુ ં એક એલી રકતાફ નાણઝર કયીળ કે
તે કમાભત વુધી ફાકી યશેળે. જે લખતે
કુયઆન નાણઝર કમુું તો ખફય આી કે તે
રકતાફ છે કે જે શેરાં નાણઝર કયલાનો
લામદો કયેર. તપવીયે ઈભાભ અ.ભાં છે કે
અણરપ રાભ ભીભથી કુયઆન ળરૂ થમું છે અને
તે એ રકતાફ છે જે ની અભોએ શ. ભુવા
અ.ને ખફય આી શતી અને તેભની છી
ફીજા મગમ્ફયોને ખફય આી. તેઓએ
ફની ઈવયાઈરને જાણકાય કમાથ કે શ.
ભોશમ્ભદ વ. ય રકતાફ નાણઝર કયીળ તેભાં
ળક
નથી.
શોદર૩ણરર૩
ભુત્તકીન
યશેઝગાયોને ણશદામત કયે છે . એભ તો
કુયઆન દયેક ભાટે ણશદામત છે ; યંતુ તેની
ણશદામતથી પામદો ભાર ભુત્તકી ઉાડે છે તેથી
જ તેનું ખાવ લણથન થમું છે . જે લી યીતે જ.
યવુરે ખુદા વ. આરભીન (તભાભ
દુણનમાઓ)ના યવુર શતા ણ ઈસ્રાભ
રાલનાયાઓએ જ તેભનાથી પામદો પ્રાપ્ત
કમો. જો કે ભુવરભાનોના યવુર કશેલાભાં
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આલે છે ; યંતુ કુયઆનનો પમઝ દયેકને ભાટે
છે ણ જે ોતાની નારામકીના રીધે ભાન્મ
ન યાખે તેભાં યવુર ળું કયે ?! તણબ્રગની
વફીર આભ શતી જે નું રદર ચાશે તે વમયાફ
થઈ ળકતા શતા. કુયઆન નક્કય ણશદામત અને
યશનુભાઈ કયનાય છે ણ તેનાથી પામદો
ઉાડલા ભાટે ઈન્વાનભાં કેટરાક વદગુણોની
જરૂયત છે . તેભાંથી પ્રથભ ણવપત એ છે કે
આદભી યશેઝગાય શોમ. બરાઈ ફુયાઈને
વભજી ળકતો શોમ, ફુયાઈથી ફચલા ચાશતો
શોમ, બરાઈ ચાશતો શોમ ને તેના ય અભર
કયલાની ઈચ્છા ધયાલતો શોમ. શલે યહ્ા એ
રોકો કે જગતભાં જાનલયની જે ભ જીલતા
શોમ જે ને એ ણલચાય ણ કદી ન આવ્મો શોમ
કે જે કાંઈ કયે છે તે વાચું છે કે નશીં ?! તે તો
જે તયપ દુન્મા ચારી યશી છે અથલા જ્માં
ભનની ઈચ્છા ધકેરી દે અથલા જ્માં ગ
ઉડી જામ એ તયપ ચારી ણનકે છે એલા
રોકો ભાટે કુયઆનભાં વાચા ભાગથનું
ભાગથદળથન કમાંથી શોમ ?!
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ભુત્તકી ગમફ ય ઈભાન રાલનાય શોમ,
ઈભાનની ળરકત ત્માયે જ જાણી ળકામ કે એ
ગમફ ય ઈભાન યાખતો શોમ. એ લાત તો
સ્ષ્ટ છે કે જે લસ્તુ આંખોની વાભે શોમ છે
તેની ખારી આવાનીથી થઈ જામ છે . ણ જે
લસ્તુ ગામફ (છુ ી) શોમ તેભાં ણલચાયલું ડે
છે , વેંકડો ળકના દયલાજા ખુરી જામ છે .
દાખરા તયીકે ખુદાની ઝાત આણી
આંખોથી ઓજર (અદ્રષ્મ) છે કેટરાક તેની
શણસ્તનો ઈન્કાય કયે છે . એલીજ યીતે પરયશ્તા,
જન્નત, જશન્નભ, કમાભત લગેયે ગમફ છે .
ગમફ ળબ્દથી ઈભાભે ભશદી વાશેફુઝઝભાન
અ.(ફાયભા ઈભાભ) ય ઈભાન રાલલું ણ
ઝરૂયી છે . જો તેનો ઈન્કાય કયલાભાં આલળે
તો તે ભુત્તકી યશેળે નણશ. ભુત્તકી ાફંદી વાથે
(ણનમણભત યીતે) નભાઝ ડતો શોમ, ખુદા જે
યોઝી આે તેભાંથી અલ્રાશની યાશભાં ખચથ
કયતો શોમ. તકલાની એક ણનળાની એ ણ છે
કે જે શુ કભો ોતાના નફી અને શેરાના
નફીઓ ય ઉતાયેર છે તેને વાચા રદરથી
ભાનતો શોમ અને કમાભતનો રદરથી ઈકયાય
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કયતો શોમ ભાર જીબથી કશેલાનો કાંઈ અથથ
નથી.
અરે વાચા ભુત્તકી કેલા શોલા જોઈએ તે
ઈભાભ અ.ની ઝફાની યજા કયલાભાં આલે છે .
‘શભાભ’ નાભના ભાણવે શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીનને અઝથ કયી કે ‘મા ભૌરા ! આ
ભુત્તકીનના વદગુણો (વીપતો)નું એલું લણથન
કયો કે ભાયી વાભે તેનું દ્રશ્મ (ણચર) ખડું થઈ
જામ. આે તેના જલાફને ટાતા પયભાવ્મું :
શભાભ, અલ્રાશથી ડયો અને નેકી કયો. ખુદા
ડયનાય અને નેકી કયનાયની વાથે છે . શભાભને
આ જલાફથી વંતો ન થમો. તેથી આને
કવભ આીને લધુ ફમાન કયલાનો આગ્રશ
કમો. આ ઉબા થઈ ગમા અને ખુદાની
શમ્દો વના (લખાણ) અને ભોશમ્ભદ લ આરે
ભોશમ્ભદ વ. ય દુરૂદ ઢમા છી પયભાવ્મું કે
ખુદાએ જે ટરી ભખ્રુકનું વજથ ન જ્માયે ણ
કમુું તે (અલ્રાશ) તેનો ભોશતાજ નથી અને
તેની નાપયભાનીથી ડયતો નથી. કાયણ કે
તેઓની નાપયભાની જયા ણ નુકવાન
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શોંચાડતી નથી તેભજ ઈતાઅત (તાફેદાયી)
નપો ણ આતી નથી. તેણે ભખ્રુકભાં
રયઝકની લશેંચણી કયી અને દયેકને તેના
યશેલાની જગ્મા આી. જાણો કે તકલા
કયલાલાા જ પઝાએરના ભાણરક છે . જે ભનું
ફોરલું વત્મ, ણરફાવ વાધાયણ અને ચાર
નમ્ર છે , તેઓએ ોતાની આંખોને અલ્રાશે
શયાભ કયેરી ચીઝોથી ફચાલેર છે . ોતાના
કાનોને રાબ શોંચાડનાય જ્ઞાન ભાટે ભશેદુદ
(ભમાથદીત) કયેર છે . તેઓના નપવો વુખદુ:ખભાં એક વયખા જ શોમ છે . જો ભોતના
ભાટે ણનભાથણ કયેર વભમ ન શોત તો તેભના
જીલ આ દેશોભાંથી ઉડી જાત. આંખના
ઝફકાયા જે ટરા ણ યોકાત નણશ એટરા ભાટે
કે તેઓના હ્રદમોભાં વલાફનો ળોખ અને
અઝાફનો વાચો બમ શોમ છે . કાયણ કે
આત્ભાઓભાં ખાણરકની અઝભત ધય ગઈ
શોમ છે . ફધી લસ્તુઓ તેભની વાભે તુચ્છ છે .
તેઓની નઝય જન્નત ય એલી યીતે
ભંડાએરી શોમ છે કે જાણે તેને જોઈ ચુકમા છે
અને તેભાં યશી ગમા છે . જશન્નભ તેઓની
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નઝય વભક્ષ એલી છે કે જાણે તેઓ ણનશાી
યહ્ા છે અને તેભાં ફી યહ્ા છે . તેઓનું
રદર દુ:ખી શોમ છે તેઓથી કોઈને દુ:ખ
શોંચતું નથી. તેઓનું ળયીય અળકત, તરફ
(ભાગણી) ભાભુરી, આત્ભા ાક-વાપ શોમ
છે . તેઓ થોડા રદલવ વબ્રનું જીલન ગુઝાયલા
છી એક રાંફા આયાભના જીલન વાથે ભી
જામ છે . તેઓનો બમ નપો આનાય લેાય
છે , જે ની ખુદાએ તેને તોપીક આી છે .
તેઓને દુણનમા ચાશે છે ણ તેઓ દુણનમાને
ચાશતા નથી. દુન્માએ જા નાખી ણ તેઓ
ફદરો આી ભુકત થમા. તેઓના ગો
યારીના શાય ફાંધી ઉબા યશે છે . આખી યાત
કુયઆને ાકની ણતરાલત કયે છે . ોતાના
જીલોને ગભગીન યાખે છે . ફીભાયીનો ઈરાજ
તેનાથી ચાશે છે . જ્માયે કોઈ એલી આમાત
ઢે છે કે જે જન્નતની નેઅભત તયપ દાઅલત
આે છે ત્માયે તેઓ ઝુકી જામ છે અને નપવો
તેઓને ળોખથી ણનશાે છે , એને જ ોતાનો
નસ્ફુર અમન (જીલનનો શેતુ) વભજે છે .
જ્માયે કોઈ એલી આમત ઢે છે જે ભાં
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જશન્નભનો બમ શોમ તો કાન ધયીને વાંબે
છે . તેઓ એલું ભાને છે કે જશન્નભના
બડકાની આલાઝ તેઓના કાનો વુધી શોંચી
યશી છે . કભય વીધી કયી ભોઢું, શથેીઓ,
ધુટં ણ અને ગોની આંગીઓ ઝભીન ય
ધયીને અલ્રાશથી જશન્નભથી આઝાદ
થલાની દોઆ ભાંગે છે . રદલવના લખતે
ઓરભા, અફયાય (નેક રોકો) યશેઝગાયીના
યંગભાં યંગાએરા શોમ છે . ખુદાના બમથી
ળયીયનું ભાંવ ઓગાલી દીધું શોમ છે .
જોનાય એભ વભજે કે આ રોકો ફીભાય છે .
જો કે તેઓને કોઈ ફીભાયી શોતી નથી. શા,
એક ફશુ જ બાયી લસ્તુએ તેઓભાં (રદરભાં)
પ્રલેળ કમો છે . તે એ કે ોતાના થોડા
અભરથી યાજી થતા નથી અને લધાયેને લધાયે
વભજતા નથી, અને ોતાના નપવોની ઉણ
વભજે છે . અભરથી બમ ાભતા યશે છે . જો
તેઓના લખાણ કયલાભાં આલે તો તેનાથી
ણ ડયે છે . તેથી (યોકલા ભાટે) કશે છે કે શુ ં
ભાયી જાતને ખુફ જાણં છુ ં અને ભાયો ખુદા
ણ ભાયાથી વાયી યીતે જાણે છે . યલયરદગાય
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આ રોકોની લાતોથી ભને કડભાં ન રેતો
અને ભને વદફુણઘ્ધ અતા કય કે તેઓના
ગુભાનથી ણ શુ ં વાયો થઈ જાઉં. ભાયા એ
ગુનાશ ફક્ષી આ જે આ રોકો નથી
જાણતા. છી આે પયભાવ્મું કે એલા
(ભુત્તકી) રોકોની ણનળાની આલી શળે :
દીનભાં ળરકત, નયભ સ્લબાલ વાથે ભઝફુત
ઈયાદો, ખાતયીલાું ઈભાન, જ્ઞાનભાં રારચ,
ઈલ્ભ અને ણશલ્ભ (નયભાળ), ગેના (શેણવમતળરકત) શોલા છતાં વાધાયણ શારત,
ઈફાદતભાં
નમ્રતા, ગયીફીભાં
ણ
આત્ભવંમભ (ોતાની ઝાત ય આધારયત),
વખ્તીભાં વબ્ર, શરારની ચાશના, ણશદામતભાં
ખુળી, રારચથી છે ટું યશેલું, નેક અભર કયળે
છતાં ડયતો શળે, વાંજ કયળે ણ ઈયાદો ભાર
અલ્રાશનો આબાય, વલાયના ઉઠળે તો શેતુ
ઈરાશી માદ, યાતના ફેખફયીથી બમ ાભળે,
વલાયના નેઅભતોની ાછી માદ, તેના પઝર
ય ખુળ, તેનો નપવ કોઈ નાવંદ ચીજ
પ્રફતાની વાથે ચાશે તો તેને તેની વંદ
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લસ્તુ આલા તૈમાય નથી. તેની આંખ એ
ચીજોથી ઠંડી થામ છે જે શંભેળાની શોમ, એ
એ લસ્તુથી યશેઝ કયે છે જે પાની છે , તે
ઈલ્ભ-ણશલ્ભ ફન્ને યાખે છે , તેને જાણશરોની
જે ભ ક્રોધ આલતો નથી, તેનો ફોર અને કામથ
વાથે જ શોમ છે , તેની ઈચ્છાઓ ઓછી શળે.
અણસ્થયતા ઓછી શળે, રદરભાં ખુઝુઅ
(નમ્રતા -એકાગ્રતા) શળે, આત્ભવંતો, ખાલું
ઓછુ ં , જીલનનો વાભાન થોડો, દીન
વચલામેર, લાવના ભયેરી, ગુસ્વા ય કાફુ,
બરાઈની જ આળા, ફુયાઈ જે લું કળુંજ નણશ
શોમ, તે ગાપેરીન (ફેખફય)ભાં શળે તો
ઝાકેયીન (માદ કયનાય)ભાં તેનું નાભ રખાળે
ણ ઝાકેયીન (ઝીક્ર કયનાય)ભાં શળે તો કદાી
ગાપેરીનભાં તેનું નાભ રખલાભાં નશીં આલે.
ઝાણરભને જતો કયળે, ભેશરૂભને આળે,
જે નાભાં દમાબાલ નણશ શોમ તેના ય દમા
કયળે. અ ળબ્દોથી દૂય, તેની લાત નયભ,
તેની ફુયાઈઓ અદ્રષ્મ, તેની નેકી શાજય,
તેની બરાઈ વાથે જ, ફુયાઈ ાછ, રવી
ડલાના સ્થે અટર ઈઝઝતદાય, વખ્તીના
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સ્થે વબ્ર, ખુળારીભાં ળારકય (ળુક્ર કયનાય),
દુશ્ભન વાથે વખ્તી નથી કયતો. ોતાના
પ્માયાઓ ભાટે ગુનાશભાં પવાતો નથી. વાક્ષી
આલા શેરાં શકને ઓખે છે , જે ને માદ
કયે છે તેને બુરતો નથી. જે ની જાલણી કયે
છે તેને ખોતો નથી. કોઈને ફુયા કે અધુયા
નાભથી ફોરાલતો નથી , કોઈના દુ:ખ ય
ખુળ નથી થતો, ફાણતરને વાથ નથી
આતો, શકથી દુય નથી થતો, તે ળાંત યશે છે
તો લધાયે ચુ નથી યશેતો, શવે છે તો અલાઝ
ધીભો શોમ છે , તેના ય ફલો કયલાભાં આલે
તો તે વબ્ર કયે છે એટરે વુધી કે ખુદા જ
ફદરો રે છે , તેનો નપવ તેના રીધે કંટાી
જામ છે ણ રોકો તેનાથી યાશત અનુબલે છે ,
તેનું કોઈથી છે ટે યશેલું તે ઝોશદ (યશેઝગાયી)
ના રીધે શળે, તે આખેયત ભાટે ોતાના
નપવને તકરીપભાં યાખે છે અને રોકોને યાશત
આે છે . કોઈથી નઝદીકી યશભતના અને
નયભીના કાયણે શોમ છે . કોઈથી છે ટે યશેલું
ધભંડ અને ભોટાઈને રીધે નથી શોતું. તેનું
કોઈની ાવે જલું ભક્ર અને પયેફના રીધે
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નથી શોતું.
શ. અરી અ. ભુત્તકીની વીપતો ફમાન કયતા
કયતા અશીં વુધી શોંચ્મા ત્માં શભાભે એક
ઠંડો શ્લાવ રીધો અને તેનો જીલ નીકી
ગમો. શ. અરી અ.ભે કહ્ું ખુદાની કવભ શુ ં
આજ લાતથી ડયતો શતો. છી પયભાવ્મું
ભલાએઝે ફારેગાશ (ુયેુયી નવીશતો)
રામક રોકો ય એલી જ અવય કયે છે .
તે એ રોકો છે કે ગામફ ય ઈભાન રાલે છે
જે ભકે અલ્રાશની ઓખ મગમ્ફયોની
નફુવ્લત, ઈભાભોની ઈભાભત, આખય
ઝભાનાના ઈભાભનું શોલું, જન્નત, જશન્નભ,
ણશવાફ-રકતાફ, વેયાત, ભીઝાન, ભરાએકા
ય ઈભાન યાખલું. અઈમ્ભએ ભાઅવુભીન
અ.નું ફમાન છે કે ગમફથી ભુયાદ ઈભાભે
ઝભાના છે . યશેઝગાય તેઓ ય ઈભાન યાખે
છે . નભાઝ ળયીયનો અપઝર (ઉચ્ચ) અભર
છે અને ઝકાત ભારનો અપઝર અભર છે .
એટરા ભાટે એ અભરને ભુત્તકીની ણવપત
ફતાલી છે . નભાઝ ડે છે , યાશે ખુદાભાં ખચથ
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કયે છે , શ. યવુર વ.ભે અસ્શાફોને પયભાવ્મું કે
તભો જાણો છો કે ખરકતભાં કોણ લધાયે
અપઝર છે ? કહ્ું ભરાએકા, શઝયતે પયભાવ્મું,
નણશ. તેઓએ કહ્ું મગમ્ફયો ! આે
પયભાવ્મું એના ણવલામ ફીજા રોકો છે !
તેઓએ કહ્ું મા યવુરુલ્રાશ આ જ
પયભાલો, આે પયભાવ્મું કે તેઓ શલે છી
જન્ભ ાભળે. ભને જોમો નણશ શોમ, ભાયા
ભોઅજીઝા ણ જોમા નણશ શોમ છતાં થોડાક
ાના ય ભાયો તયીકો (ભઝશફી શુ કભો)
રખ્મા શળે તેના ય ઈભાન રાલી અભર
કયળે, તેઓ ફધા મ કયતાં અપઝર છે . છી
આ આમત ‘મુઅભેનુન ણફર ગમફ’ ની આે
ણતરાલત કયી.
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે નભાઝ
દીનનો સ્થંબ (થાંબરો) છે જે ણે નભાઝને
છોડી તેણે એ સ્થંબને તોડી નાખ્મો. જે ણે
તેના વભમની યલા કયી નણશ તે લમરભાં
દાખીર થળે. (લમર જશન્નભભાં એક જં ગર
છે ત્માં જાત જાતનો અઝાફ છે ) અનવે ુછમું
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કે મા યવુરુલ્રાશ ! આ દદથનાક અઝાફ કોના
ભાટે છે ? આે પયભાવ્મું કે જે રોકો ળયાફ
ીલે છે અને નભાઝ નથી ડતા તેઓ ભાટે
છે . શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે ોતાની ભા
વાથે વીત્તેય લખત વ્મણબચાય અને વીત્તેય
લખત કાઅફાને તોડી નાખે તે નભાઝ તયક
કયનાય કયતાં વાયો છે . અલ્રાશો અકફય
નભાઝની કેલી અઝભત છે . શઝયત ઈભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે એક
પયઝ(લાજીફ) નભાઝ, લીવ શજ કયતાં
ફેશતય છે અને વોનાથી બયેરા ધયને યાશે
ખુદાભાં વદકો કયલાથી એક શજ ફેશતય છે .
ઈન્ળાઅલ્રાશ ફીજી વેંકડો શદીવો નભાઝ
ઢલાના વલાફ અને ન ઢલાના અઝાફની
આગ મોગ્મ જગ્માએ યજા થળે.
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે ભુત્તકી એ રોકો
છે જે ઓ નભાઝ ડે છે અને અભોએ યોઝી
આી છે તે નેક કાભભાં ખચથ કયે છે , ઝકાત
શકદાયને આે છે , ફાર-ફચ્ચાની યલરયળ
કયે છે , લાજીફ શકોનું ારન કયે છે . ઈભાભે
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જાપઅયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે જે કોઈ એક
ભાળા કયતાં ણ ઓછી ઝકાત જો શકદાયને
ન આે તો તે ભુવરભાન નથી. કેટરાક કશે
છે કે ભુત્તકી રોકો ફધા મ શકો શકદાયને આે
છે , વદકો કયે છે , કઝથ આે છે , ભોઅભેનીનની
શાજત ુયી કયે છે , લૃઘ્ધરોકોની વશામ કયે
છે , અંધને ડતા આખડતા ફચાલે છે . જે
કોઈ ોતાના કયતાં ઈભાનભાં લધાયે છે તેની
ભદદ કયે છે , તેઓનો ફોજ ોતાના જાનલય
ય રાદીને રઈ જામ છે , જે ોતાના જે લા છે
તેને ભાર અને નપવભાં વયખા જાણે છે , જે
કાંઈ ઈલ્ભ ધયાલે તે ફીજાને ળીખલે છે ,
અશરેફમતના પઝાએર ણભરોને વંબાલે છે ,
ઈભાભે જાઅપય વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે જે
ઈલ્ભ અભોએ ળીખવ્મું તે ફીજાઓને ળીખલે
છે .
અને તે રોકો ઈભાન રાલે છે એ ચીજ ય જે
તાયા તયપ નાણઝર કયી છે , અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) જે ચીજ ભોકરી તે કુયઆન અને
ળયીમતના કાભો છે તેને વાચા જાણે છે , જે
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તાયી શેરા નાણઝર કયેર છે તલયેત,
ઈનજીર, ઝફુય અને અમ્ફીમાઓના વશીપા
જે શક ભાને છે અને તેના ય ઈભાન યાખે
છે , જગત પના થઈ જળે ત્માય છી કામોનો
ફદરો (કમાભતભાં) ભળે. આં શઝયતે
પયભાવ્મું કે ભને આશ્ચમથ થામ છે તેલા રોકો
ય કે ખુદાના વજથ ન અને તેની ફનાલેરી
લસ્તુઓ જાએ છે છતાં ઈભાન ન રાલે.
અજફ છે કે દુણનમા જાએ છે અને આખેયત
ય ઈભાન યાખતા નથી, અજફ થાઉં છુ ં જે
યોજ યારીના ભયણ ાભે છે અને વલાયે
વજીલન થામ છે (વુલું અને જાગલું) છતાં
યજઅત અને કમાભતભાં વજીલન થલા ય
ખાતયી યાખતા નથી, એ વ્મરકત ય આશ્ચમથ
થામ છે કે જે વદાના ભકાન ય ઈભાન છે
અને પાની ભકાન ભાટે કોણળળ કયે છે , અજફ
થાઉ છુ ં એના ઉય જે લીમથથી ફનેર છે અને
છે લટે ભડદું ફની જળે છતાં ગલથથી ચારે છે .
તલયેતભાં છે કે ભયલાની ખારી છે છતાં ળા
ભાટે શંવે છે ? શ. યવુર વ. ભે એક અનવાયી
જલાનને ુછમું કે તારૂં ઈભાન કેલું છે ? તેણે
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જલાફ આપ્મો કે જે લાતનો શુ કભ છે તે કરૂં
છુ ં . જે ની ભના છે તેથી દુય યશુ છુ ં , આખેયતનું
એટરું મકીન છે કે જાણે અથને ણનશાુ છુ ં ,
જન્નતીઓને જોઉ છુ ં , કે એકફીજાને ભલા
જામ છે , જશન્નભીઓને જાણે જોઈ યહ્ો છુ ં
કે અઝાફથી ચીખો ભાયે છે , આં શઝયતે
પયભાવ્મું કે ઈભાનથી (લધુ) જાણકાય થલા ભાટે
તેના ય કામભ યશે, ગારપર ન થાલ. મકીનના
રીધે જે ના રદર ઈભાનના નુયથી પ્રકાણળત
થામ છે તેઓ અલ્રાશના ખાવ ફંદાઓ છે .
આખેયત ય મકીન યાખલું ઈન્વાનની પઝથ છે ,
ઈન્વાન આ જગતભાં જલાફદાય છે . એણે
ોતાના તભાભ અભરનો અલ્રાશ વભક્ષ
જલાફ આલો ડળે. આ દુણનમા શંભેળાની
નથી એક એલો વભમ આલળે કે તે નાળ
ાભળે, તભાભ વજથ ન (ભખ્રુક)ને વજીલન
કયી ણશવાફ રેળે. તેના પેવરાના રયણાભે
નેક જન્નતભાં અને ફુયા જશન્નભભાં જળે,
જે ને અકાએદની લાતો ય મકીન ન શોમ તે
કુયઆનથી કોઈ પામદો ભેલી ળકતો નથી.
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૫ થી ૮ભી આમાત :-

َ
ُ َ
ُ َ
اقلٰٓ ِئک َعدّٰی ُہ ًدی ِّم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم ٭ َق اقلٰٓ ِئک
ۡ ۡ
ُہ ُم ال ُمف ِل ُحوۡ َـ ﴿﴾۵
َ
ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا َسوَ ٌ
ٓاء َعل ۡی ِہ ۡم
ُۡ
َۡ َ َ
َ
َءانذ ۡذت ُہ ۡم ا ۡؿ ل َ ۡم تن ِذ ۡذ ُہ ۡم لَا
ُ
یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ﴿﴾۶
ُُ
َ ّّٰ
خ َت َم الل ُہ َعدّٰی قل ۡو ِب ِہ ۡم َق َعدّٰی َس ۡم ِع ِہ ۡم ؕ َق
اق ٌۃ ۫ ّ َق ل َ ُہ ۡم َع َذ ٌ
َعدٰۤی اَ ۡب َصاذِ ِہ ۡم ِغ َش َ
اب
َع ِظ ۡی ٌم ﴿ ﴾۷٪
َ َ َّ
َ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ ّٰ َ ّ َ ّّٰ
الل ِہ قَ
از من حقوؾ امنا ِب
ق ِمن الن ِ
ّٰ
ۡ
ۡ
ِبال َیوۡ ِؿ الۡا ِع ِخ َق َما ُہ ۡم ِب ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾ۘ ۸
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એજ રોકો ોતાના યલયરદગાયના વય
ભાગથ ઉય છે અને તેઓ જ વપતા
ાભનાયા છે . (૫)
ણનળંવમ જે ઓ (વભજ્મા છતાં) ભાનતા
નથી, તું તેભને ડયાલે કે ન ડયાલે એ તેભના
ભાટે વયખું (જ) છે ; તેઓ (શયગીઝ) ઈભાન
રાલળે નણશ. (૬)
તેભના અંત:કયણો ઉય તથા તેભના કાનો
ઉય અલ્રાશે ભોશોય ભાયી દીધી છે , અને
તેભની આંખો ઉય ડદો છે , અને તેભના
ભાટે ધણી ભોટી ણળક્ષા છે . (૭)
અને રોકોભાંથી (કેટરાક) એલા છે જે ઓ
(જાશેયભાં) કશે છે કે અભે અલ્રાશ તથા
કમાભતના રદલવ ય ઈભાન રાવ્મા છીએ,
જો કે (ખરૂં જોતાં) તેઓ ઈભાન રાવ્મા
નથી.(૮)
શદીવભાં છે કે શ. અરી અ.ના દોસ્તોની રૂશ
કાઢતી લખતે મગમ્ફયોની રૂશની જે ભ
આવાનીથી કાઢલાભાં આલે છે . તેભજ
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કેટરીક રકતાફોભાં રખેર છે કે જો ફધામ શ.
અરી અ.ની ભોશબ્ફત ધાયણ કયત તો ખુદા
જશન્નભને મદા કયત નણશ. શ. યવુર વ.ભે
ફમાન કમુું કે ભાયી અશરેફમતની ભોશબ્ફત
વાત સ્થોએ કાભ આલળે. ૧. ભયણ લખતે,
૨. કબ્રભાં, ૩. કબ્રથી ફાશય ણનકતી લખતે,
૪. કમાભતભાં અભરનાભુ શાથભાં આલતી
લખતે, ૫. ણશવાફ લખતે, ૬. અભરના
લજન થતી લખતે, ૭. ુરે વેયાત ઉય.
(જે ભુત્તકી રોકોના વદ્ગુણોનું ઉય લણથન
થમું છે ) એજ રોકો ોતાના યફની ણશદામત
ઉય છે અને એજ રોકો ોતાની રદરી ભુયાદ
ાભળે. ખુદાએ તેઓના રદરભાં ઈભાન
નાખ્મું નથી, ણ તેઓ શકને વભજીને ઈભાન
રાવ્મા. કાયણકે ઈન્વાનને બરી ફુયી લાતને
વભજલાની વદફુણઘ્ધ આી છે . તભાભ
વાચા અને ખયાફ કાભ કયલા ભાટેની ળરકત
તેનાભાં છે . તે દયેક ફાફત ોતાના
ઈખ્તેમાયથી જ કયે છે . ઈભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.વ.)થી લણથન છે કે શ. યવુર (વ.)ભે
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પયભાવ્મું કે ઈન્નઅરીય્મીન લ ળીઅતેશી
શોભુર પાએઝુન અરી અને તેના દોસ્ત
(ભાનનાયાઓ) વપતા ાભનાય છે . એજ
રયલામત એશરે વુન્નત લર જભાઅતના
ુસ્તક “વલોઅકે ભોશયેકા”ભાં ણ છે .
શઝયત અરી (અ.વ.)ની મયલીનો દાલો
કયનાયે અભર ણ કયલો જરૂયી છે .
કશે છે કે અણરપ-રાભ-ભીભ છી ચાય
આમતો ભોઅભીનના લખાણભાં આલી છે , તે
છી ફે આમતો કાપયોની ભણઝમ્ભત (ફુયાઈ)
ભાં આલી છે અને તે છી તેય આમતો
ભુનારપકોની ટીકાભાં આલેર છે .
શલે કાપયોનું લણથન કયલાભાં આલે છે કે કુફ્ર
તેના ઉય એટરી શદ વુધી અવય કયી છે કે
શલે યવુરનું ણશદામત કયલું કે ન કયલું તેઓના
ભાટે ફયાફય છે , તેઓ ચીકણા ધડા થઈ ગમા
છે અને તેના ઉય ાણી યશેતું નથી. તેઓને
ણશદામત અવય કયતી નથી, એક કાને વાંબે
છે અને ફીજા કાને કાઢી નાખે છે .
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે “તેઓના
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રદરો ય ભશોય ભાયી છે ” તેનો અથથ એ છે કે
અલ્રાશે તેઓના રદરોની શારત જોઈને
ખાતયી કયી દીધી કે તેઓ ઈભાન રાલનાય
નથી અને એ ણ અથથ થામ છે કે ખુદાએ
તેઓના રદરો અને કાનો ય એલા ણનળાન
ફનાલી દીધા કે ભરાએકા (પરયશ્તાઓ)
તયતજ ઓખી રે કે આ ાકા કાપય છે .
ભોતના વભમે તેભના ય વખ્તી કયલાભાં
આલળે. ભશોય ભાયલાનો ખુરાવો શદીવભાં
છે કે જ્માયે ઈન્વાન ફુયા કાભ કયે છે તો તેના
રદરભાં કાો નુકતો થામ છે . જો તૌફા કયે
તો બૂંવાઈ જામ છે અને જો તોફા ન કયે
અને પયી ગુનાશ કયે તો રદરભાં લધાયે કાાળ
આલે અને ગુનાશ કયતો જ જામ તો છે લટે
આખુ રદર કાું થઈ જામ છે , ત્માય છી ન
કોઈ ફોધાઠ ભાન્મ યાખે છે ન કુયઆન
શદીવથી અવય રે છે . કુયઆને ળયીપભાં
ભશોય ભાયલી, યદો નાખલો લગેયે ળબ્દો
લયામા છે , ઈન્વાનને કામથ કયલાની ળરકત
અલ્રાશે અક્કરની વાથે આી છે . એટરા
ભાટે ભશોય ભાયલાનું ખુદાની તયપ યજા કયેર
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છે તેનો એ ભતરફ નથી કે ખયેખય ખુદાએ
તેના રદરો, કાનો અને આંખો ય યદા
નાખ્મા છે . ખુદા કોઈના રદર, કાન કે આંખ
ય યદો નથી નાખતો. જો એભજ કયલું
શોમ તો અમ્ફીમા અને યવુરોને ભોકરલાની
ળું જરૂયત શતી ? આવભાની રકતાફો
ઉતાયલાનો ળો પામદો? તેનો વીધો અથથ એ
થામ કે વતત નાપયભાની કયલા છી તેઓનું
રદર એટરું ફધું કાું થઈ ગમું કે તેઓ શકને
જોલું ના વંદ કયે છે , ન વાંબલા ચાશે છે
ન ણલચાયલા ભાટે લાતને રદરભાં સ્થાન આે
છે .
શલે કુદયત ભુનારપકોનું લણથન કયે છે .
અબ્દુલ્રાશ ણફન અફી વરુર અને તેના
વાથીઓએ બેગા ભીને ણનણથમ કમો કે
આણે ભાર ભોઢેથી ઈસ્રાભ કફુર કયલો,
અને રદરભાં આણો ધભથ છે તે જ ાલો.
એથી ભુવરભાનોને મગમ્ફય વાથે જે વંફંધ
છે તે આણે ણ યાખી ળકીએ અને તેઓની
છુ ી લાતો વાંબી કુપપાયોને કશીએ. એ
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પ્રભાણે એકભત થઈ આં શઝયત ાવે આલી
જાશેયભાં ઈસ્રાભનો સ્લીકાય કમો. તેના ણલળે
ખુદા ખફય આે છે કે કેટરાક એલા છે કે કશે
છે કે ખુદા અને કમાભત ય ઈભાન રાવ્મા,
ણ વાચી લાત એ છે કે તેઓ રદરથી ઈભાન
રાવ્મા નથી.
૯ થી ૧૨ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ۡ ُ ّٰ ُ
َالل َہ َق الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا ۚ َق ما
یخ ِدعوـ
ۡ
ُ ۡ َ ۤ َّ
یَخ َد ُعوۡ َـ ِالا اجف َس ُہ ۡم َق َما

ۡ
﴾ؕ۹﴿ یَش ُعرُ ۡق َـ

ً َ َ ُ ّّٰ ُ ُ َ َ َ ٌ َ َ ّ ۡ ۡ ُ ُ ۡ
ۚ فِی قلو ِب ِہم مرص ۙ فداخہم اللہ مرضا
ٌۢ ۡ َ ٌ َ َ ۡ ُ َ َ
َ۬ ب َما کَانُوۡا یَ ۡکذبُوۡـ
ِ
ِ ۬ ق لہم عذاب ال ِیم
﴾۱۱﴿
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ۡ ََق ِا َدا قِ ۡی َل ل َ ُہ ۡم لَا تُ ۡف ِس ُد ۡقا فی الۡا
ۙص
ذ
ِ
ِ
َ َّ ۤ ُ َ
﴾۱۱﴿ قالوۡا ِان َما ن ۡح ُن ُم ۡص ِل ُحوۡ َـ
َ ّ ۡ ّٰ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ ّ ۤ َ َ
الا ِانہم ہم المف ِسدقـ ق ل ِکن لا
ۡ
﴾۱۲﴿ یَش ُعرُ ۡق َـ
(આભ કયીને) તેઓ અલ્રાશને તથા જે ઓ
ઈભાન રાવ્મા છે , તેભને છે તયલા ભાગે છે ;
ણ (ખરૂં જોતાં) તેઓ ોતાના ણવલામ
ફીજા કોઈને છે તયતા નથી, યંતુ તેભને (તેનું)
બાન નથી. (૯)
તેભના અંત:કયણોભાં (એક પ્રકાયનો) યોગ છે
તેથી અલ્રાશે તેભના (તે) યોગભાં લધાયો કમો,
અને તેભના ભાટે દુ:ખદામક ણળક્ષા છે , કાયણકે
તેઓ જુ ઠું ફોરતા શતા. (૧૦)
અને જમાયે તેભને કશેલાભાં આલે છે કે ૃથ્લી
ય લેય-બાલ પેરાલો નણશ, ત્માયે તેઓ કશે છે
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કે અભે તો (રોકોભાં) ભાર વુરેશ કયાલનાયા
છીએ.(૧૧)
ખફયદાય! ણનવંળમ એજ રોકો લેયબાલ
પેરાલનાયા છે , યંતુ (તેનું) તેભને બાન
નથી.(૧૨)
ભુનારપકો ખોટી વભજના કાયણે ોતાને
પવાલી યહ્ા છે . તેભની ભુનાપેકી ચાર તેભના
ભાટે પામદાકાયક શળે એભ ભાનતા શતા. ખરૂં
જોતાં તેને દુણનમા અને આખેયતભાં નુકવાન
ણવલામ કાંઈ નથી. દુણનમાભાં ભુનારપક થોડા
રદલવ ભાટે તો રોકોને ધોકો આી ળકે છે
ણ શંભેળા તેની ચારાકી ચારતી નથી, છે લટે
તેનો પયેફ ખુરી જામ છે અને વભાજભાં
આફરૂ-પ્રણતષ્ઠા યશેતી નથી. શ. ઈભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે લણથન કમુું કે શ. યવુર
વ.નું ફમાન છે કે એક વ્મણક્તએ વલાર કમો
કે કમાભતભાં નજાત (ભુરકત) કઈ ચીજભાં છે
? શઝયતે જલાફ આપ્મો કે ખુદાથી ચારાકી
ન કયો. તેભાં નજાત છે . પયેફીને વઝા થળે.
ુછમું કે ખુદા વાથે કેલી યીતે પયેફ કયે છે ?
અનુક્રભણણકા
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જલાફ ભળ્મો કે ખુદાએ જે કાભનો શુ કભ
આપ્મો છે તે કાભ ખુદા ણવલામ ફીજા
સ્લાથથથી કયે. ભાટે તભો યીમાકાયીથી
(ફતાલલા ભાટે) કયો તે ખુદા વાથે ણળકથ કયલા
જે લું છે .
અશીં ફીભાયીનો અથથ ભુનાપેકતની ફીભાયી
છે અને ખુદા તેની ફીભાયીભાં લધાયો કયે છે
તેનો એ અથથ છે કે તેઓને તેના
ભુનારપકણાની વઝા તયત નથી આતો ણ
તેને ઢીર આે છે અને ઢીરનો નતીજો એ
આલે છે કે તેઓ ોતાની ચારાકીઓને વપ
થતી જોઈ યહ્ા છે અને લધાયે ભુનારપક ફની
યહ્ા છે . ખરૂં જોતાં ખુદા ઈન્વાપી છે અને
એ રોકો ોતાના શાથેજ યોજ ફયોજ
ચારાકીઓ કયી ોતાની ભુનાપેકતભાં લધાયો
કયે છે .
કરાભે ળયીપ કમાભત વુધી છે . તેની તાલીર
(જાશેય અથથ ઉયાંત ફાણતની ખુરાવો લગેયે)
એક ઝભાના ભાટે જ ખાવ શોતી નથી, દયેક
ઝભાનાભાં લાતાલયણને અનુરૂ શોમ છે .
અનુક્રભણણકા
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નફલી મુગભાં શ. અરી અ.થી ફુગ્ઝદુશ્ભનીને ણનકાપ જણાવ્મો છે . કેટરાક
વશાફાઓએ જણાલેર છે કે યવુરના
વભમભાં અરી અ.ની અદાલત ભુનાપેકતની
ણનળાની શતી. તેના ણલળે કુતુફે વેશાશે અશરે
વુન્નતભાં શ. અરી અ.થી લણથન છે જે ભકે
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે “અમ અરી તાયી
વાથે ભોશબ્ફત નણશ કયે ણ ભોઅભીન,
તાયી વાથે દુશ્ભની નણશ યાખે ણ ભુનારપક”
આ શદીવને તાયીખે ખોરપાભાં અલ્રાભા
ણવમુતીએ ણ રખેર છે .
ખુદા તેઓના કૃત્મોની ખફય આે છે ;
ભોઅભીનો તેઓને કશે છે કે તભો જાશેયભાં
ઈસ્રાભનો ડો કયી ખુદાની નાપયભાની કયો
છો, અને ઝભીન ય પવાદ પેરાલો છો,
કુપપાય વભક્ષ ઈસ્રાભને અવત્મ ફતાલો છો.
તેઓ કશે છે કે અભો તો વુધાયક છીએ,
અભાયા ધભથનું યક્ષણ કયીએ છીએ. તેઓનો
જલાફ વાંબી ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે
કે ભોઅભીનો તેભના કામથને વાયા ન વભજો,
અનુક્રભણણકા
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ભુનારપકો પીત્ના પવાદ કયનાયા છે . ખુદા
તેઓના છકટની આં શઝયતને ખફય
ેઆળે. આ ભોઅભીનોને જાણકાય કયળ
અને ભુનારપકો ય રાઅનત કયલાનો શુ કભ
આળે.
૧૩ થી ૧૬ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ ۤ ّٰ َ َ ّ َ
النازُ
ق ِادا قِیل لہم ا ِمنوا کما امن
َقالُوۡۤا اَن ُ ۡؤم ُن َک َما ۤ ّٰا َم َن ّ ُ
الس َف َہ ُ
ٓاء ؕ اَلَا ۤ ِانّ َ ُہمۡ
ِ
ُ ُ ّ ُ َ َ ُ َ ّٰ ۡ ّ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
ہم السفہٓاء ق ل ِکن لا حعلموـ ﴿﴾۱۳
َ َ َ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ُ ۡۤ ّٰ َ ّ َ
۬ قَ
ق ِادا لقوا ال ِذین امنوا قالوا امنا ۚ
َ ُ ۤ َّ ُ
َ
َ ََ
ِادا خلوۡا ِاخّٰی ش ّٰی ِط ۡی ِن ِہ ۡم ۙ قالوۡا ِانا َم َعک ۡم ۙ
َّ َ
ِان َما ن ۡح ُن ُم ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ ﴿﴾۱۴
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ُ
ُ
ّّٰ َ
الل ُہ یَ ۡس َت ۡہ ِزئ ِب ِہ ۡم َق یَ ُم ّد ُہ ۡم ف ِ ۡی
ُۡ
َ
﴾۱۵﴿ طغ َیا ِن ِہ ۡم ح ۡع َم ُہوۡ َـ
َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ٰٓ ُ
َ َ ّٰ َ ّ
َ
ُ
اقل ِئک ال ِذین اشتؿقا الضللۃ
ُ ّ
َ
ۡ
ِبال ُہ ّٰدی ۪ ف َما َذ ِب َح ۡت ِت َج َاذت ُہ ۡم َق َما
ُ َ
﴾۱۶﴿ کانوۡا ُم ۡہ َت ِدیۡ َن
અને જમાયે તેભને કશેલાભાં આલે છે કે જે ભ
ફીજા રોકો ઈભાન રાવ્મા છે તેભ તભે ણ
ઈભાન રાલો ત્માયે તેઓ કશે છે કે ળું અભે
એલી યીતે ઈભાન રાલીએ કે જે લી યીતે તે
ભૂખાથઓ ઈભાન રાવ્મા છે ? ખફયદાય! એ
રોકો ંડેજ ભૂખથ છે ણ (તે) તેઓ જાણતા
નથી.(૧૩)
અને જમાયે તેઓ ઈભાન રાલનાયાઓની
ભુરાકાત કયે છે . ત્માયે કશે છે કે અભે ઈભાન
અનુક્રભણણકા
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રાવ્મા છીએ, અને જ્માયે એકાંતભાં ોતાના
ળમતાનો (આડે ભાગે દોયલનાયા આગેલાનો)
ને ભે છે ત્માયે કશે છે કે ખચીતજ અભે તો
તભાયી જ વાથે છીએ, અભે તો (તે
ભુવરભાનોની) ભાર ભઝાક કયીએ છીએ.
(૧૪)
અલ્રાશ (ણ) તેભની ભઝાક કયે છે તથા
તેભને તેભના (અધભીણાની) ઉધ્ધતાઈભાં
આંધાઓની જે ભ બટકતા યશેલા દે છે .
(૧૫)
આ રોકો તેજ છે જે ભણે ખોટો યસ્તો ખયા
યસ્તાના ફદરે લેચાતો રીધો છે , તેથી ન તો
તેભના (આ) લેાયે તેભને નપો શોંચાડ્મો છે
અને ન તો તેઓ વાચો યસ્તો ાભેરા
છે .(૧૬)
જે લી યીતે તભાયી કોભના ફીજા રોકો
વચ્ચાઈ અને ખુરુવ (ણનભથ હ્રદમ) ની વાથે
ભુવરભાન થમા છે એલી યીતે તભો ણ જો
ઈસ્રાભ કફુર કયો છો તો ઈભાનદાયીની વાથે
વાચા રદરથી કફુર કયો. કશે છે કે
અનુક્રભણણકા
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ભોઅભેનીન ધણા ગયીફ શતા, તેભજ કેટરાક
ગુરાભ શતા. જે ભકે વશીફ, ફીરાર લગેયે.
તેઓ ોતાના અધુયા ખ્મારભાં તેઓને ફેલકુપ
વભજતા શતા, જે ઓ વચ્ચાઈની વાથે
ઈસ્રાભ કફુર કયી ોતાને તકરીપોભાં
યાખતા શતા. તેઓના ભત પ્રભાણે આ તદ્દન
ભુખાથઈ બયેરું કાભ શતું. ભાર વત્મ કાજે
દેળની દુશ્ભની લશોયી રે. તેઓના ખ્મારભાં
ડશાણ એ શતું કે ભાણવ વત્મ અવત્મભાં
લાદ-ણલલાદ ન કયે, યંતુ દયેક લાતભાં ોતાનો
પામદો જાએ.
એક રદલવ અબ્દુલ્રાશ ણફન અફી અને તેના
વાથીઓએ શ. અરી અ. તથા ફીજા
અવશાફો વાથે ભુરાકાત કયી અને ફધા મ
ભુનારપકોએ શઝયતના ફશુ જ લખાણ કમાથ.
તે લખતે આે પયભાવ્મુ : અમ અબ્દુલ્રાશ
ખુદાનો ખોપ કય, ભુનારપકણં છોડી દે અને
રદરથી ઈભાન રાલી ભોઅભીનો વાથે બી
જા. આ વાંબી અબ્દુલ્રાશ કશેલા રાગ્મો કે
અભોને આ ભુનારપક વભજો છો. તભાયી
અનુક્રભણણકા
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જે ભ અભે ઈભાન રાવ્મા અને આં શઝયત ય
એઅતેકાદ યાખીએ છીએ. તે લખતે કુદયતે
ભૌરાની વચ્ચાઈ વાફીત કયલા અને
અબ્દુલ્રાશના ઝુઠ ફોરલા ણલળે ઉયોકત
આમત નાણઝર કયી.
‘ળમતાન’ અયફી બાાભાં ળયકળ-તોપાની
લી.ને કશે છે . ઈન્વાન અને જીન્નાત ફન્ને
ભાટે આ ળબ્દ લયામ છે . જો કે કુયઆને
ળયીપભાં આ ળબ્દ લધાયે પ્રભાણભાં ળમતાની
જીન ભાટે આલેર છે ; યંતુ કેટરીક જગ્માએ
ળમતાન ણવપત ઈન્વાન ભાટે ણ લયામેર
છે . આમતની ઉંચ-નીચ વંફંધ જોતાં
આવાનીથી વભજ ડી જામ છે કે કઈ
જગ્માએ ળમતાનથી ઈન્વાન ભુયાદ છે અને
કમાં જીન ભુયાદ છે . આ સ્થે ળમાતીનથી
ભતરફ એ છે કે એ ઝભાનાના ોતાના ભોટા
વયદાયો લગેયે ભાટે લયામો છે જે એ લખતે
ઈસ્રાભનો ણલયોધ કયલાભાં આગ આગ
શતા.
ભોઅભેનીન તયપથી તે ભુનારપકોના જલાફભાં
અનુક્રભણણકા
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ખુદા પયભાલે છે કે તેઓને ભશ્કયીનો ફદરો
ભળે. આખેયતભાં તેઓ જશન્નભભાં શળે
ત્માયે જન્નતનો એક દયલાજો ખોરી આળે,
એ જોઈ તેઓ તેના તયપ દોડળે, ભોઅભેનીન
તખ્ત ય ફેઠા શળે અને વોના-રૂાની વુંદય
લસ્તુઓ શળે. અંદય જલા ચાશળે ત્માં
દયલાજો ફંધ થઈ જળે અને જશન્નભની
આગ ોતાના રેટભાં તેભને રઈ રેળે.આ
જોઈ જન્નતી રોકો શવળે. તેઓ કશેળે કે
તભો અભાયા ય કેભ શવો છો ? તો જલાફ
ભળે કે દુણનમાભાં તભે અભાયા ઉય શવતા
શતા. (તેથી શવીએ છીએ.)
તેઓએ દીનને લેચીને કુફ્ર ખયીદ કમુું ણ
તેભાં પામદાના ફદરે નુકવાન ઉઠાલલું ડમું.
એ રોકો કદી શક યસ્તો ાભળે નશીં.
૧૭ થી ૨૦ભી આમાત :-

ۤ َّ َ َ ً َ َ َ ۡ َ ۡ
َّ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ
مثلہم کمث ِل ال ِذی استوقد ناذا ۚ فلما
ّّٰ َ َ َ ٗ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َالل ُہ ب ُنوۡذِ ِہ ۡم ق
اضٓاءة ما حولہ دہب
ِ
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ُ ُ َّ
َ َ
ترَخ ُہ ۡم ف ِ ۡی ظل ّٰم ٍت لا یُ ۡب ِض ُخ ۡق َـ ﴿﴾۱۷
ٌۢ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ۡ
ٌ
َ
ۡ
ُص ّم بکم ع ۡؼ ٌی فہم لا ی ۡر ِجعوـ ﴿ ۙ﴾۱۸
ُُ َ
َ ۡ َ َ ّ ّ َ َّ
الس َمٓا ِء فِ ۡی ِہ ظل ّٰم ٌت ّق َذ ۡع ٌد
اق کص ِی ٍب ِمن
َ ٌ
َ
ُ َ
ّق َب ۡرؼ ۚ یَ ۡج َعلوۡ َـ ا َص ِاب َع ُہ ۡم ف ِ ۡیۤ ّٰادا ِن ِہ ۡم
ّّٰ
َ ۡ
ّم َن ّ َ
الصوَا ِع ِق َحذ َذ ال َموۡ ِة ؕ َق الل ُہ
ِ
ُ ۡ ٌ ۢ ۡ ّٰ
ۡ
َ
م ِحیط ِبالک ِع ِػین ﴿﴾۱۹
َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۤ
یکاخ البؿؼ یخطف ابصاذہم ؕ کلما
ََ َ ََ
ََۤۡ َ َ
ٓاء ل َ ُہ ۡم ّمشوۡا فِ ۡی ِہ ۙ٭ َق ِادا اظل َم َعل ۡی ِہ ۡم
اض
َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ل َ َذ َہ َب ب َس ۡم ِعہ ۡم قَ
قاموا ؕ ق لو شٓاء
ِ ِ
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َ َ ُ
ّّٰ َ
َ
ا ۡب َصاذِ ِہ ۡم ؕ ِا ّـ الل َہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر
﴾۲۱٪ ﴿
તેભનો દાખરો તે (ભાણવ)ના જે લો છે કે
જે ણે આગ વગાલી, છી જમાયે આગથી
ચોભેય અજલાું થમું ત્માયે અલ્રાશે તેભની
(આંખોની) યોળની રઈ રીધી અને તેભને
એલા એક અંધકાયભાં છોડી દીધા કે (જે થી
શલે) તેભને કાંઈ ણ વુઝતું નથી.(૧૭)
(તેઓ) ફશેયા, ગુંગા (અને) આંધા છે , તેથી
(શલે અધભથથી) તેઓ (ખયા ભાગથ ઉય)
ાછા પયળે નશી.(૧૮)
અથલા તેભનો દાખરો (આકાળભાંથી ડતા
એલા એક) ધોધભાય લયવાદના જે લો છે , કે
જે ભાં અંધકાય શોમ તથા ગજથ ના તથા
ણલજી ણ; કડાકાઓનો અલાજ વાંબી
ભૃત્મુના બમથી તેઓ ોતાના કાનોભાં
આંગા ખોંવી દે છે ; અને અલ્રાશ
નાણસ્તકોને (ોતાની ળણક્તથી) ધેયી યાખે છે .
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(૧૯)
એ વભમ ાવે છે કે ણલજી (ના ચભકાયા)
તેભની આંખોની યોળનીને છીનલી રઈ જામ;
જ્માયે જ્માયે ણ તે (ણલજી) તેભને પ્રકાળ
આે છે ત્માયે ત્માયે તેભાં તેઓ ચારી ણનકે
છે અને તેભના ઉય અંધકાય થઈ જતાં તેઓ
ઉબા યશી જામ છે ; અને જો અલ્રાશ ચાશતે
તો તેભની વાંબલાની તથા જોલાની ળણક્ત
જરૂય છીનલી રેતે; ણનળંવમ અલ્રાશ દયેક
લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ ધયાલનાયો છે . (૨૦)
દાખરો : અંધાયી યાતભાં યસ્તો બુરેરો
ઈનવાન યસ્તો ળોધલા ભાટે દીલો વગાલળે
અને લાતાલયણ પ્રકાણળત થઈ જલા છી
તયત જ કુદયતી કાયણોને રીધે દીલો ફુઝાઈ
જામ તો તેની આંખ વાભે ણફરકુર અંધારૂં
થઈ જામ છે . શલે તે કાંઈ જોતો નથી એલી
જ યીતે કુફ્રના અંધાયાભાં ભુનારપકોએ
ઈસ્રાભના દીલાથી ોતાના લાતાલયણને
પ્રકાણળત તો જોઈ રીધું. યંતુ તે દીલાથી
તેનો વંફંધ ભાર ઝફાની શતો. તેથી
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ણશદામતનો યસ્તો ભેલી ળકમા નણશ, જ્માયે
કુદયતી કાયણે ભોતથી તેની યોળની આંચકી
રેલાભાં આલળે છી એલી અંધાયી આપતભાં
પવાઈ જળે કે તેભાંથી ણનકલાની કોઈ યસ્તો
તો નથી.
શક લાત વાંબલા ભાટે ફશેયા, શક ફોરલા
ભાટે ભૂંગા, અને શક જોલા ભાટે ણ આંધા
છે . કમાભતભાં ણ ફશેયા, ભૂંગા અને
આંધા ઉઠળે.
આ દાખરો આલાનો કુદયતનો શેતુ એ છે કે
કુયઆન શકીકતભાં યશભતનો લયવાદ છે . આ
યશભતના લયવાદભાં ભુનારપકોની એલી
શારત છે કે જ્માયે અઝાફની ખફય વાંબે
છે તો કાનોભાં આંગીઓ નાખે છે .
ભોઅભીન ભાટે જન્નતની ખુળખફયી
વાંબે છે તો આગ લધલા તૈમાય થઈ જામ
છે . જ્માયે જે શાદનો શુ કભ ભે છે તો
ગબયાઈને ીછે શઠ કયે છે . જ્માયે ણલજમની
ખફય ભે છે તો ગનીભત (ભાર) ભાટે
રારચ કયે છે અને શંભેળા એ બમ ણ યશે છે
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કે અભાયા નાાક રદરની લાત મગમ્ફયને
લશી થકી ન થઈ જામ, નણશ તો કુપપાયની
જે ભ જાશેયી અઝાફની ણલજી અભાયા ઉય
ટુટી ડે, અને અભો ફયફાદ થઈ જઈએ
વાથે ચેતલણી ણ આી કે ખુદા ચાશે તો
તેભની અલાઈના રીધે તેભની આંખો અને
કાનોની ળરકત ખતભ કયી નાખે અને
દુણનમાના અઝાફભાં પેયલી દે; યંતુ તે તેની
ભશેયફાનીથી એભ કયતો નથી ણ લધાયે
ણલચાયલા તેને વભમ આે છે , કેભકે
કમાભતભાં ફશાનું કાઢી ળકે નશીં.
તપવીયે ફુયશાનભાં એશરેફમત અ.ની
યીલામતથી જાણલા ભે છે કે આ આમત એ
રોકો ય રાગુ ડે છે કે જે ઓએ શ. યવુર
વ.ની વભક્ષ ઝફાનથી શ. અરી અ.ની
ણલરામતને કફુર કયી અને રદરથી તેનો
ણલયોધ કમો. ઈબ્ને ભવઉદ કશે છે કે ફે
ભુનારપકો શ. યવુર વ. ના બમથી બાગી
ગમા. યસ્તાભાં લયવાદ-ણલજીનો વાભનો
થમો. છે લટે શઝયતની વેલાભાં આલી તૌફા
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કયી, અને ભુવરભાન થઈ ગમા. ખુદાએ
ભદીનાના ભુનારપકોના શાર વાથે તેભની
વયખાભણી કયી.
અલ્રાશે ફે જાતના ભુનારપકોના દાખરા
ફમાન કમાથ છે . એક એ કે સ્લાથથને ભાટે
ભુવરભાન થમા શતા અને તેભનું રદર
ઈસ્રાભની વત્મતા ય ઈભાન રાવ્મું ન શતું.
જ્માયે ઈસ્રાભની યોળની પેરાણી ને રોકો
ભુવરભાન થલા રાગ્મા ણ આ યોળનીથી
તેભને કોઈ પામદો શોંચ્મો નણશ. તેઓ એલા
થઈ ગમા કે યોળની પ્રગટ થમા છી આંધા
થઈ જામ.
ફીજો દાખરો એ ભુનારપકોનો છે જે નું
ઈભાન કભઝોય છે . શક લાત સ્લીકાયતા શતા
ણ એલા ન શતા કે દુ:ખ દદથ ખભી ળકે.
અંધારૂં અને ગાજ-ણલજનો અથથ જીલનભાં
ભુશ્કેરી તથા જાત જાતના દુ:ખદદો. જ્માયે
કોઈ આવાની જોલે છે તોેે ચાશલા રાગે છે
અથલા અશકાભો કાનોભાં ડે છે જે તેની
ઈચ્છા ણલરૂઘ્ધ શોમ તો ઠુંઠલાઈને ઉબો યશી
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જામ છે . આ રોકો તો ભુંગા ફશેયા, આંધા
છે . ન કુદયતની ણનળાનીઓ જાએ છે ન
યવુરની લાત વાંબે છે , ન શક લાત કશે છે ,
? તેઓનું શક ય કામભ યશેલું કેભ ળકમ શોમ
૨૧ થી ૨૪ભી આમાત :-

ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
َ ُ َّ
از ۡ
الن ُ
اع ُب ُد ۡقا َذ ّبک ُم ال ِذ ۡی
یایہا
َخ َلقَ ُک ۡم َق الّ َ ِذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ِل ُک ۡم ل َ َع ّ َل ُکمۡ
ََُ
ت ّتقوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۲۱
الَّذ ۡی َج َع َل ل َ ُک ُم الۡاَ ۡذ َص ف َِخ ًاشا ّ َق ّ َ
الس َم َ
ٓاء
ِ
َ ً َّ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ً َ َ ۡ
ٓاء فاع َخ َث
ِبنٓاء ۪ ق انزؾ ِمن السمٓا ِء م
َّ
الث َم ّٰر ِة ذِ ۡر ًقا لّ َ ُک ۡم ۚ َفلَا تَ ۡج َع ُلواۡ
ِب ٖہ ِم َن
ّّٰ َ ۡ َ ً ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
لِل ِہ انداخا ق انتم تعلموـ ﴿﴾۲۲
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ُۡ
َ َََۡ
َق ِا ۡـ کن ُت ۡم ف ِ ۡی َذیۡ ٍب ِّم ّما ن ّزلنا َعدّٰی
ۡ
َ َُۡ
َع ۡب ِدنا فاتوۡا ِب ُسوۡ َذ ٍۃ ِّم ۡن ِّمث ِل ٖہ ۪ َق ۡاخ ُعوۡا
ُ َ َ َُ
ُۡ
ّّٰ
ٓاءخ ۡم ِّم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ ِا ۡـ کن ُت ۡم
شہد

ۡ
ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۲۳

َ ۡ َّ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ ُ َّ
الناذَ
ف ِاـ لم تفعلوا ق لن تفعلوا فاتقوا
َّ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ َّ ۡ
۬ ا ِعدة
التِی ققوخہا الناز ق ال ِحجاذۃ ۚ
ۡ ّٰ
ۡ
َ
ل ِلک ِع ِػین ﴿﴾۲۴
શે રોકો! તભે તભાયા યલયરદગાયની ફંદગી
કયો જે ણે તભને તથા જે ઓ તભાયી અગાઉ
ેશતા તેભને ૈદા કમાથ છે , કે કદાચને તભ
)(ગુનાશથી) ફચો. (૨૧
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જે ણે ઝભીનને તભાયા ભાટે ફીછાનું ફનાવ્મું
તથા આકાળને એક છત; અને જે ણે
આકાળભાંથી ાણી ઉતામુું છી તે લડે તભાયી
યોજી ભાટે પો ૈદા કમાથ; ભાટે જાણી જોઈને
અલ્રાશના ફયોફયીમા ફનાલો નશી.(૨૨)
અને અભોએ જે (કુયઆન) અભાયા ફંદા
ઉય ઉતામુું છે તેભાં કદાચને તભને ળંકા શોમ
(કે તે અલ્રાશ તયપનું નથી.) તો તેના જે લું
એક પ્રકયણ તભે ણ (યચી) રાલો, અને
અગય તભે વાચા શો તો અલ્રાશ ણવલામ
તભાયા વાક્ષીઓ રઈ આલો. (૨૩)
છી જો તભે (તેભ)ન કયી ળકો - અને તભે તે
કોઈ કાે કયી ળકળો નશી - તો તે આગથી
ડયો કે જે નું ફતણ ભાણવો તથા થ્થયો છે ,
જે (ખાવ કયીને) નાસ્તીકો ભાટે તૈમાય
કયલાભાં આલી છે . (૨૪)
આ આમતભાં અલ્રાશે ઈન્વાન અને
ણજન્નાતોને ઈફાદતનો શુ કભ આપ્મો છે અને
એ ણ ઈન્વાનની બરાઈ ભાટે જ છે .
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ઝભીનને તભાયા ભાટે પળથ ફનાવ્મું કે તેના ય
આયાભથી ઉઠો, ફેવો અને આવભાનને છાંમા
ભાટે છારૂં ફનાલી, આવભાનથી લયવાદ
લયવાલી તભાયી યોઝીનો વાભાન કમો. એટરે
પો અને અનાજ ેદા કમુું. શલે તભાયી પઝથ
છે કે કોઈને અલ્રાશનો બાગીદાય ન ફનાલો.
(ળીકથ ન કયો)
અયફોને ોતાની અયફી બાા ય ફશુ જ
ગલથ શતો, તેઓ ોતાના ણવલામ દુણનમાના
ફધા મ રોકોને ભૂંગા વભજતા શતા; ણ
જ્માયે કુયઆન નાણઝર થમું ત્માયે તેની
પવાશત અને ફરાગત, છટા તેભજ ળૈરી
જોઈને સ્તબ્ધ (અજફ) થઈ ગમા. કુયઆન
કરાભે ઈરાશી છે . એ ફોરલાભાં તેની
જીબભાં છારા ડતા શતા. અટકો ઉય
ઉતયી ડમા. કોઈએ કહ્ું કે જાદુ છે , કોઈએ
કહ્ું કે ુયાની કશાનીઓ છે , કોઈ કશેલા
રાગ્મું એક અજભી ભાણવે આ ફધું યવુરને
આલીને રખાલી ગમો છે .
જ્માયે રોકોભાં જાત જાતની લતો થલા રાગી
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ત્માયે કુદયતે ટુંકભાં કહ્ું કે તભે આ લાતનો
ઈન્કાય કયો છો કે આ અલ્રાશના કરાભ નથી
તો તભે એક એલી જ વુયા ફનાલી રાલો. જો
તભે ોતાને ભોટા છટાદાય લકતા વભજતા
શો, તભે એકરા નશીં ફલ્કે ણજન્નાત અને
ઈન્વાન ભીને ફનાલી રાલો. આ
કુયઆનની ચેરેન્જ એ ઝભાનાથી તે કમાભત
વુધીની છે . શજની ભોવભભાં અયફો કશી
ગમા શતા કે આલતે લે અભો જલાફ
આળું. ફીજાં લથ ણ ુરૂ થઈ ગમું ણ
કોઈ જલાફ આી ળકમું નશીં. જો ફનાલી
રેત તો યવુરની રયવારત આ ભેે ફાણતર
થઈ જાત ણ ફની ળકત તો ફાણતર થાત ને
! એ રોકો કુયઆનનો જલાફ આી ળકમા
નહશ. કશે છે કે અક્કાઝના ભેાભાં વુયએ
કલવયની રણ આમતો રખી કાઅફાની
દીલાર ઉય રટકાલી દીધી. અયફના બાાણનષ્ણાતો સ્તબ્ધ થઈ ગમા. કાંઈ કશેલા
રખલાની ણશમ્ભત થઈ જ નણશ. છે લટે એક
કણલએ વુયએ કલવયની નીચે રખી નાખ્મું કે
“ભા શાઝા કરાભુર ફળય” આ ભાનલના
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કરાભ નથી, આ ઉયથી તેના રદભાગભાં એ
લાત ફેવી ગઈ કે ઈન્વાનની ળરકતની ઉય
કોઈ ભશાન ળરકત છે . તેની વાભે ઈન્વાની
રદભાગ ળરકત એક અવત્મ અપવાના ણવલામ
કાંઈ નથી.
કરાભે ખુદાભાં એલી તાકત શતી કે ચોખ્ખા
ળબ્દોભાં ોતાના ણલયોધીઓને વંબાલી
દીધું કે તભે આલો (વુયો નણશ ફનાલી ળકો)
કદી કયી ળકળો નણશ. તભે કરાભે ખુદાના
ભુકાફરાભાં કોઈ કરાભ રાલી ળકળો નણશ
ભાટે જશન્નભની આગથી ડયો જે નું ફતણ
ભાણવો અને ત્થયો છે . ત્થયોથી ભુયાદ,
ફુતો છે જે ની અયફ રોકો ુજા કયતા શતા
જો તેઓને જશન્નભભાં નાખલાભાં ન આલત
તો ફુત યસ્તોને ખારી કેભ થાત કે અબ્દભાઅફુદ (ફંદો અને જે ની ઈફાદત કયતા
શતા તે ફંને) એક જ સ્થે છે . એભ ન થાત
તો તેઓ એ ખ્મારભાં કશેત કે અભાયા
ભાઅફુદ અભને ભુવીફતભાં નાખી ખુદ
ભજે થી જન્નતભાં ચાલ્મા ગમા. ત્થયના
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ફુતોને જશન્નભનું ફતણ ફનાલલાનું એક
કાયણ એ ણ છે કે તેની ફંદગી કયલાલાા
વભજી રે કે એભાં કોઈ તાકત ન શતી. કેટરાક
તપવીય રખનાયાઓ કશે છે કે ત્થયોથી
ભુયાદ ગંધક જે લા ત્થયો છે જે આગ
બડકાલલાના કાભભાં આલે છે .
જશન્નભથી નેક રોકો કેલા ડયે છે તેનો
અશલાર અરે યજા કયલાભાં આલે છે . ભન્વુય
અમ્ભાય કશે છે કે શુ ં શજ કયલા ગમો. જ્માયે
કુપાભાં પ્રલેળ કમો તો એક ભકાનભાંથી અલાઝ
આલી કે કોઈ કશી યહ્ું છે : ખુદાલંદા તાયી
ઈઝઝત અને જરારની કવભ છે કે ભેં જે
ગુનાશ કમાથ તે લખતે તાયા અઝાફને જાણતો
ન શતો, તેભજ તાયી નાપયભાની કયલાનો ણ
ણલચાય ન શતો. તું ભને ભુરકત આનાય છો
એ લાતે ભને પવાવ્મો. અમ અલ્રાશ, તાયા
અઝાફથી ભને કોણ ફચાલળે ? તાયી
યશભતની યસ્વીથી ભાયો શાથ છુ ટી જામ તો
શુ ં કોનો શાથ કડું ? ભન્વુય કશે છે કે તે
ભાણવની રયક્ષા રેલા ભાટે ભેં અલાઝથી આ
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આમતની
ણતરાલત
કયી
‘મા
અય્મોશલ્રઝીનઆભનુ
કુ
અન્પોવકુભ
લઅશરી કુભ નાયા લ કુદોશન્નાવો લર
શેજાયશ.’ અમ ઈભાનલાાઓ તભે ોતાની
જાતને તથા ોતાના કુટુંફીઓને તે આગથી
ફચાલો કે જે નું ફતણ ભાણવો અને ત્થયો
છે . તે આમત વાંબતાં જ ગબયાઈને ચુ
થઈ ગમો. ફીજે રદલવે તે ભકાન ાવેથી
વાય થઈ યહ્ો શતો ત્માં એક જનાઝો
યાખેર શતો. ભેં એક લૃધ્ધાને જોઈ તેને ુછમું
કે અમ્ભા, કોણ ભયણ ામ્મું છે ? તેણે કહ્ું
બાઈ, ભયનાય ખુદાના યવુરના પયઝંદોભાંથી
છે , તે ગઈ કારે ભુનાજાત કયી યહ્ો શતો ત્માં
ફશાયથી કોઈએ અઝાફ ણલળેની આમત
ણતરાલત કયી, એ વાંબી તે ફશુ જ
બમબીત થમો અને ખુદાની યશભતે શોંચી
ગમો. આ વાંબી ભેં કહ્ું કે અલરીમા રોકો
ખયેખય આલા જ શોમ છે .
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૨૫ થી ૨૯ભી આમાત :-

َ َ ّ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ ّّٰ ّٰ َ ّ َ
ق ب ِس ِخ ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت اـ
ل َ ُہ ۡم َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِت َہا الۡاَن ۡ ّٰہر ُؕ
ِ
ک ُ ّ َل َما ُذرِ ُقوۡا ِم ۡن َہا ِم ۡن ثَ َمرَ ٍۃ ّذِ ۡر ًقا ۙ َقالُواۡ

ّٰ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُ
ۡ
ہذا ال ِذی ذرِقنا ِمن قبل ۙ ق اتوا ِب ٖہ
ُ َ َ ً َ َ ُ ۡ ۡ َ ۤ َ ۡ َ ٌ ُّ َ َّ َ ٌ َّ
متش ِابہا ؕ ق لہم فِیہا ارقاث مطہرۃ ۙ٭ ق
ّٰ
ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۲۵
ّ َ ّّٰ َ َ َ ۡ َ ۡ ۤ َ ۡ ّ َ ۡ َ َ َ ً ّ َ
ِاـ اللہ لا یستح ٖی اـ حط ِخب مثلا ما
بَ ُعوۡ َض ًۃ َف َما َفوۡ َق َہا ؕ َفاَ ّ َما الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنواۡ

َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ ُّ ۡ َّ ّ ۡ َ َ َّ
فیعلموـ انہ الحق ِمن ذ ِب ِہم ۚ ق اما
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َّ
ّّٰ
َۤ َ
ََ َ ُ ُ
ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ف َیقوۡلوۡ َـ َما دا ا َذ َاخ الل ُہ
َ ۡ َ
َ َ ُ
ِب ّٰہذا َمثلًا ۬ ح ِض ّ ُل ِب ٖہ ک ِثح ًؿا ۙ ّق یَ ۡہ ِد ۡی
َّ
ُ
َ ۡ
ِب ٖہ ک ِثح ًؿا ؕ َق َما ح ِض ّ ُل ِب ٖہۤ ِالا
ۡ ّٰ ۡ
الف ِس ِقح َف﴿ ۙ﴾۲۶
َّ
ُُۡ
ّّٰ
ال ِذیۡ َن یَنقضوۡ َـ َع ۡہ َد الل ِہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد
َ
َۡ
ۤ َ ّّٰ َ
ِم ۡیثاقِ ٖہ ۪ َق حَقط ُعوۡ َـ َما ا َمرَ الل ُہ ِب ٖہۤ ا ۡـ
ُّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ص ؕ اقلٰٓ ِئک
یوصل ق حف ِسدقـ فِی الاذ ِ
ۡ ّٰ
ُہ ُم الخ ِز ُخ ۡق َـ ﴿﴾۲۷
َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّّٰ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ً
کیف تکعػقـ ِبالل ِہ ق کنتم امواتا
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َُ ُ
َُ ُ
َُ ُ ََ
فا ۡح َیاخ ۡم ۚ ث ّم یُ ِم ۡی ُتک ۡم ث ّم یُ ۡح ِی ۡیک ۡم ث ّم
ُ
﴾۲۸﴿ ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُع ۡو َـ
ۡ َُہوَ الَّذ ۡی َخ َل َق ل َ ُک ۡم ّ َما فی الۡا
ص َج ِم ۡی ًعا
ذ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ
َ
َ ّ اس َت ٰۤوی اخَی
ُ الس َمٓا ِء َف َس ّّٰو
ۡ
ىہ ّ َن َس ۡبع
م
٭ث
ِ

َ ُ
﴾۲۹٪ ﴿ َس ّٰم ّٰو ٍة ؕ َق ُہوَ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم

અને (શે યવુર!) તે રોકોને, કે જે ઓ ઈભાન
રાવ્મા છે તથા વત્કામો કમાથ છે , ખુળખફય
આ કે તેભના ભાટે ફગીચાઓ (તૈમાય
કયલાભાં આવ્મા) છે જે ની નીચે થઈને
નદીઓ લશે છે . જમાયે જમાયે ણ તેભને
તેભાંથી ખાલાને ભાટે કોઈ પ આલાભાં
આલળે, ત્માયે ત્માયે તેઓ કશેળે કે આના જે લા
અભને શેરાં ણ ભી ચુકમાં છે , જો કે
(ખયી યીતે તો ભાર) તે દેખાલભાંજ તેના
જે લાં શતાં. અને તેભના ભાટે એ
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(ફગીચાઓ) ભાં ણલર ણત્નઓ ણ શળે
અને તેઓ તેભાં શંભેળ ભાટે યશેનાય છે .(૨૫)
ફેળક, અલ્રાશ એક ભચ્છય જે લાનો અથલા
તે કયતાંમ લધાયે નજીલા (જં તુ) નો દાખરો
લણથલતા ળયભાતો નથી; છી જે ઓ ઈભાન
રાવ્મા છે તેઓ તો જાણે છે કે તે (દાખરો)
તેઓના યલયરદગાય તપયથી છે (તેભજ)
વત્મ છે , ણ જે ઓ ભાનતા નથી તેઓ કશે
છે કે આ દાખરાથી અલ્રાશનો ળો શેતુ છે ?
(ણ અલ્રાશ) એલાજ (દાખરાઓથી)
ધણાઓને આડે ભાગે રઈ જામ છે , અને
(લી) ધણાઓને તે લડે વન્ભાગે (ણ) રઈ
જામ છે . (૨૬)
જે ઓ અલ્રાશ વાથેનો કયાય તેના નક્કી થમા
છી તોડી નાખે છે , અને જે લસ્તુઓ
અલ્રાશે જોડલાને પયભાવ્મું છે તેને કાી
નાખે છે અને ૃથ્લી ય પવાદ કયતા યશે છે ,
તેજ રોકો નુકવાનભાં યશેનાય છે . (૨૭)
અને ળા આધાયે તભે અલ્રાશનો ઈન્કાય કયો
છો? જ્માયે તભે જીલ લગયના શતા ત્માયે તેણે
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તભને જીલ આપ્મો, છી તભને ભૃત્મુ આળે
અને પયીથી (ફીજીલાય) તભને વજીલન કયળે
છી તભે તેની તયપ ાછા પેયલલાભાં
આલળો. (૨૮)
તે (અલ્રાશ) એ જ છે કે જે ણે ઝભીનની
વધી લસ્તુઓ તભાયા ભાટે ેદા કયી, છી
આકાળ તયપ ઘ્માન આપ્મું, છી તેભાંથી
વંૂણથ વાત આકાળો ફનાવ્મા; અને તે
વધી લસ્તુઓનો વંૂણથ યીતે જાણનાય છે .
(૨૯)
આ આમતભાં ભોઅભીનોને ખુદા ખુળ ખફયી
આે છે . અમ મગમ્ફય જે રોકો રદર અને
ઝફાનથી ઈસ્રાભ રાવ્મા કે ખુદા એક છે ,
આરદર છે , નફુવ્લત વત્મ છે , અઈમ્ભએ
ભાઅવુભીન વરલાતુલ્રાશે અરમશીભ
અજભઈનની ઈભાભતને ભાન્મ યાખેર છે ,
કમાભતને કફુર કયે છે , નેક અભરો કમાથ છે
તેઓને જન્નતની ખુળખફયી આ.
શદીવભાં છે કે ન કોઈ આંખે આલા પ
જોમા શળે, ન કાનોએ તેના લખાણ વાંબળ્મા
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શળે, ન રદરભાં એના ગુણો આવ્મા શળે.
જન્નતના પો અજાણ્મા નણશ શોમ.
જોલાભાં દુન્માના પોને ભતા શળે. દાખરા
તયીકે કેયી, દાડભ, વંતયા લગેયે. જન્નતી દયેક
પને ઓખી જળે ણ તેભની રઝઝત ફશુ
જ સ્લારદષ્ટ શળે. જે પ ચાશળે તે ઝાડ
યથી રઈ ળકળે અને તયત જ ત્માં ફીજાં પ
રાગી જળે. કોઈએ ઈભાભે જાઅપયે વાદીક
અ.વ.ને વલાર કમો કે એક પ છી તયતજ
ફીજુ ં પ રાગી જળે. તેનો કોઈ દાખરો
આી ળકળો ? આે પયભાવ્મું કે તભે એક
દીલાથી ફીજો દીલો યોળન કયો છો એજ
પ્રભાણે એક પના સ્થે ફીજાં પ આલી
જામ છે .
જન્નતની ફશુ જ પ્રવંળા કયલાભાં આલી છે .
તેની ઝભીન રૂાની, ભાટી કસ્તુયીની, કાંકયા
ભોતી જલાશેય શીયાના શળે. તેની નશયો
ળયાફ, ળશેદ (ભધ) દુધ અને ાણીની શળે.
ચાયે નશેયો વાથે લશેતી શળે ણ એક
ફીજાભાં બી નણશ જામ. ઈભાભે જાઅપયે
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વારદક અ.ને કોઈએ ુછમું કે એ કેભ ફને ?
વાથે નશેય લશેતી શોમ ને બી ન જામ ?
આે જલાફ આપ્મો કે એક ફેદાભાં જાઓ
વપેદી અને ઝયદી વાથે છે છતાં કેભ બી
નથી જતા ?
અયફી ભતનભાં “અઝલાજ” ળબ્દ લયામેર
છે . જે નો અથથ જોડ (લય-લશુ ) આ ળબ્દ
ધણી અને સ્રી ફન્ને ભાટે લયામ છે . ધણીને
ભાટે સ્રી ‘ઝલજ’ અને સ્રી ભાટે ધણી
‘ઝલજ’ છે . ત્માં આ ‘ઝલજ’ ણલરતાની
ણવપતની વાથે શળે. જો દુન્માભાં કોઈ ધણી
નેક છે અને સ્રી નેક ન શોમ તો આખેયતભાં
વંફંધ કાઈ જળે. નેક ભદથને નેક ફીફી
ભળે. જો કોઈ સ્રી નેક અને ધણી ફુયો શળે
તો ત્માં તેનાથી છુ ટકાયો ાભળે અને નેક ધણી
ભળે. ફન્ને નેક શળે તો ત્માં ણ ણતણત્ન થઈને યશેળે.
ઈન્વાનની યાશત અને આયાભ ભાટે રણ
લસ્તુની જરૂયત યશે છે . યશેલા ભાટે ધય,
ખાલા-ીલાનો વાભાન અને સ્રી. આ રણ
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ચીજ ોતાની વંદની ભે તો જીલનભાં
આનંદ અને આયાભ ભાણી ળકે છે . ખુદાલંદે
આરભે જન્નતની નેઅભતોભાં ખાવ આ
લસ્તુઓઓ ઉલ્રેખ કયેર છે . ત્માં યંજ-ગભદદથ-દુ:ખ કાંઈ ણ નશીં શોમ. ત્માં કોઈ ણ
ગંદી ચીજ નણશ શોમ જે ભકે શમઝ, ણનપાવ,
ઈસ્તેશાઝા લગેયે. ત્માં તો ાકો-ાકીઝા શુ યો
ભળે, ભોત ણ ત્માં નશીં શોમ. જન્નતી
વદા જીલતા યશેળે.
ઈસ્રાભના ણલયોધીઓએ કુયઆનભાં ભચ્છય,
ભાખી અને કયોીમાના ઉદાશયણો વાંબળ્મા
તો તેભની ભશ્કયી કયી કશેલા રાગ્મા કે આ
અજફ અલ્રાશની રકતાફ છે જે ભાં ભચ્છય,
ભાખી તથા કયોીમા જે લા તુચ્છ જીલોનું
લણથન કયેર છે . તેઓ એ લાતને ળું
વભજલાના શતા કે અલ્રાશે આ નાના નાના
જીલોભાં કેલી અજફ ભાડનાયી લસ્તુઓ
જાશેય કયી છે . નૂતન મુગભાં ણલજ્ઞાનીઓએ
ભચ્છય ણલળે ળોધ કયી છે કે જે ટરા શાથીભાં
અલમલો છે તેટરા ભચ્છયભાં છે . જો
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અલ્રાશ આલી ભખ્રુકનું કોઈ ઉદાશયણ
આે તો તેનું લણથન કયીને ળા ભાટે ળયભામ ?
અલ્રાભા તફયવીએ રખ્મું છે કે ઈભાભે
જાઅપયે વારદક અ.થી ભનકુર છે કે ભચ્છય
નાનો એલો દેશ યાખલા છતાં ખુદાએ તેભાં
તભાભ એ અલમલો મદા કમાથ છે જે એક
શાથીના ભોટા ળયીયભાં છે . ખુદાએ કુપપાયની
વાભે એ લસ્તુ યજા કયી કે જે થી તેની
કાયીગયીભાં ભનન કયે, ણલચાયે.
પાણવક, નાપયભાન, ઈતાઅતની શદથી નીકી
જનાય. જે રોકો લાતને વભજલા નથી
ભાગતા, વાચી શકીકત લાતની ળોધ જ નથી
કયતા. તેભની નઝય તો જાશેયી ળબ્દોભાં
અટલાઈ જામ છે અને આ લસ્તુઓથી ઉલ્ટુ
રયણાભ કાઢીને શકથી લધાયે દુય થઈ જામ
છે . જ્માયે જે ઓ શકીકતના ચાશકો છે અને
વાચી લાત વભજે છે તેઓને એજ
લાતોભાંથી ણશકભતના જોશય-ભોતી જોલાભાં
આલે છે અને તેઓનું રદર વાક્ષી આે છે કે
આલી ણશકભત બયેરી લાતો અલ્રાશ તયપથી
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જ શોમ છે .
તે રોકો ખુદા વાથે કયાય કયીને તોડી નાખે
છે , ખુદાએ મશુ દીઓ ાવેથી લામદો રીધો
શતો કે આં શઝયતની વીપતોને છુ ાલલી
નણશ જે તલયેતભાં છે . તેઓએ અશદ તોડી
નાખ્મો અને આં શઝયતની વીપતોને ફદરી
નાખી. કોઈ મગમ્ફય ય ઈભાન રાલે છે ને
કોઈ રકતાફ ય ઈભાન રાલતા નથી. વગાવંફંધીઓ વાથે ભે-ભીરા યાખતા નથી,
ઝભીનભાં પવાદ પેરાલે છે , રોકોને ઈભાન
રાલતા યોકે છે , શક-દીનની ભઝાક ઉડાલે છે
એજ રોકો નુકવાન ાભનાય છે . વાઅદ
ણફન લકાવ કશે છે કે આ આમતભાં પાણવક
અને નુકવાન ઉઠાલનાયનું લણથન થમું છે તેઓ
ખાયજી રોકો ણ છે જે શેરે ઈભાન
રાવ્મા. આં શઝયત વ.થી શ. અરી અ.ના
પઝાએર વાંબળ્મા તે છતાંમ શ. અરી અ.
વાથે જં ગ કયી દીનથી પયી ગમા.
ઈન્વાનને ળભો શમા તેભજ એશવાવ થામ તે
ભાટે ોતાના એશવાનોનું લણથન કયે કે તભે
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કઈ યીતે તેની નેઅભતોનો ઈન્કાય કયો છો ?
જે ણે તભને ભોત છી શમાત આી, જગત
ય કુદયત આી કે તભે જીલન ણલતાલો ણ
એ ન વભજો કે કોઈ ુછનારૂં નથી ત્માય
છી તભને ભોતના ારલભાં વુલયાલી દેળે.
તભાયા લૈબલ ભાટીભાં ભી જળે. છી
ાછા તભોને ણશવાફ ભાટે વજીલન કયળે
તેના તયપ જ તભાયે જલાનું છે . આ
આમતોભાં ણલચાય કયલા છી એ નતીજા ય
શોંચી ળકે છે જો ઈભાન અને કુફ્ર
ઈન્વાનના ઈખ્તેમાયભાં ન શોત તો આ
લાતોનું લણથન કયલાથી ળું પામદો ?
અલ્રાશે ભશેયફાનીની રૂએ તભાયા ભાટે ઝાડ,
ાન, પ-પાદી અને જાનલયો લગેયે મદા
કમાથ. વાત આકાળનું વજથ ન કમુું. એ ફધી
લસ્તુઓનો ભાણશતગાય છે . અભીરૂર
ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું કે આ
વધી લસ્તુઓ એટરા ભાટે ખુદાએ મદા
કયી છે કે તભે ફોધ ગ્રશણ કયો કે તેનો
વજથ નશાય ભશાન છે .
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૩૦ થી ૩૪ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ّ
اؾ َذ ّبک ل ِل َم ٰٓل ِئک ِۃ ِان ِ ۡی َجا ِع ٌل فِی
ق ِاد ق
َۡۡ َ َ ً َ ُۤ ََ
ص خ ِل ۡیفۃ ؕ قالوۡا ات ۡج َع ُل فِ ۡی َہا َم ۡن
الاذ ِ
ُّ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّ َ َ َ
ٓاء ۚ َق ن ۡح ُن
الدم
حف ِسد فِیہا ق یس ِفک ِ
اؾ ان ّ ۡیۤ
ن ُ َس ّب ُح ب َح ۡم ِد َؽ َق جُقَ ِّد ُز ل َ َک ؕ َق َِ
ِ ِ
ِ
َ َ
َ َ
ا ۡعل ُم َما لَا ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۳۱

ٓاء ک ُ ّ َل َہا ثُ ّ َم عَ َخ َض ُہمۡ
َق َع ّ َل َم ّٰا َخ َؿ الۡاَ ۡس َم َ
َ
َ َ ۡ َ ٰٓ َ َ َ َ َ
اؾ ان ۢۡ ِبـُوۡن ِ ۡی ِبا ۡس َمٓا ِء
عدی المل ِئک ِۃ ۙ فق
ُۡ
ۡ
ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۳۱
hajinaji.com

314

અનુક્રભણણકા

ۡ َ ۤ َّ
َ َ
َ ُ
قالوۡا ُس ۡب ّٰحنک لَا ِعل َم لَنا ِالا َما
ۡ
َّ َ َّ َ َ ۡ ۡ
َعل ۡم َتنا ؕ ِانک ان َت ال َع ِل ۡی ُم ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۳۲
َ َ ٰۤ ّٰ َ ُ َ ۢۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ۤ
قاؾ یاخؿ ان ِبئہم ِباسمٓائِ ِہم ۚ فلما
اؾ اَل َ ۡم اَ ُق ۡل لّ َ ُک ۡم ان ّ ۡیۤ
اَن ۢۡ َباَ ُہ ۡم باَ ۡس َمٓائہ ۡم ۙ َق َ
ِِ
ِ ِِ
َ َ
اَ ۡع َل ُم َغ ۡی َب ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص ۙ َق ا ۡعل ُم
ذ
ِ
ُۡ َۡ
ُ
َما ت ۡب ُد ۡق َـ َق َما کن ُت ۡم تک ُت ُموۡ َـ﴿﴾۳۳
َق ِا ۡد ُق ۡل َنا ل ِۡل َم ٰٓلئ َک ِۃ ۡ
اس ُج ُد ۡقا ل ِ ّٰا َخؿَ
ِ
َ َ َ ُ ۡۤ ّ َ ۤ ۡ ۡ َ َ ّٰ َ ۡ ۡ
اس َتکب َ َؿ ۫٭ َق
فسجدقا ِالا ِاب ِلیس ؕ ابی ق

ۡ ّٰ
کَ َ
اـ ِم َن الک ِع ِػیۡ َن ﴿﴾۳۴
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અને (શે યવુર!) તાયા યલયરદગાયે જ્માયે
પરયશ્તાઓને કહ્ું કે ૃથ્લી ઉય શુ ં (ભાયો)
એક પ્રણતણનધી નીભનાય છુ ં ત્માયે તેભણે
અયજ કયી કે ળું તું એલા (પ્રણતણનધી) ની
ણનભણંક કયળે કે જે તે (ૃથ્લી) ઉય પવાદ
અને ખૂનયેઝી કમાથ કયળે? જો કે (ખયેખય તો
અભાયાભાંથીજ પ્રણતણનધી ફનાલલો જોઈએ
કાયણકે) અભે (વાચા અંત:કયણથી) તાયા ગુણ
ગાઈએ છીએ તથા તાયી ણલરતા લણથલીએ
છીએ, (અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે ણનળંવમ જે શુ ં
જાણં છુ ં તે તભે જાણતા નથી. (૩૦)
અને આદભને વધા નાભો ણળખવ્મા, છી
તે (નાભો) પયીશ્તાઓ વાભે યજુ કયતાં
પયભાવ્મું જો તભે (તભાયા દાલાભાં) વાચા શો
તો તે (લસ્તુઓ) ના નાભોની ભને ખફય
આો. (૩૧)
(પરયશ્તાઓએ) અયજ કયી કે તું (દયેક
એફથી) ાક અને ાકીઝા છે ! અભને જે તેં
ણળખવ્મું છે તે ઉયાંત અભને કાંઈ જ્ઞાન નથી;
ફેળક (દયેક) જ્ઞાનનો વંૂણથ જાણનાય અને
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વત્મ અવત્મનો ણનણથમ કયનાય તુંજ છે .
(૩૨)
(અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે શે આદભ! તે
(લસ્તુઓ) ના નાભો તેભને ફતાલી દે. છી
જ્માયે આદભે તે નાભો તે (પરયશ્તા) ઓને
ફતાલી દીધા, ત્માયે (અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે ળું
ભેં તભને કહ્ું નશતું કે ણનવંળમ શુ ં જ આકાળો
તથા ઝભીનના છુ ા બેદોને જાણનાય છુ ં અને
જે કાંઈ તભે જાશેય કયો છો તથા જે કાંઈ તભે
છુ ાલી યાખો છો તેનાથી (ણ) શુ ં વાયી ેઠે
લાકેપ છુ ં . (૩૩)
અને જ્માયે અભોએ પરયશ્તાઓને કહ્ું કે
આદભને ણવજદો કયો ત્માયે વલેએ ણવજદો
કમો ણવલામ ઈબ્રીવે (ળેતાને); તેણે
અણબભાનથી ઈન્કાય કમો અને તે નાપયભાનો
ભાંશેનો થમો. (૩૪)
ખરીપા ફનાલલાનું કાભ કુદયતનું છે .
ખણરપાનો અથથ જાનળીન અથલા નામફનો
છે . જે ખુદા તયપથી ખરીપા થઈને આલે તેભાં
કેટરું ઈલ્ભ શળે અને આભ આદભીઓથી
અનુક્રભણણકા
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કેટરો ભુભતાઝ શળે ?! તેનાભાં એલી ઈલ્ભી
ળરકત શોમ છે જે વાભાન્મ ભાણવોભાં શોતી
નથી. જ્માયે આદભનું ુતું ફનાવ્મું તો
ભરાએકાને ખાતયી થઈ ગઈ કે આને જ
ઝભીનની વલ્તનત વોંલાભાં આલળે અને
તેને જ ઝભીનના ખરીપા ફનાલલાભાં
આલળે. એ આયઝુથી તેઓભાં એક ઉભંગ
મદા થઈ. અભો આદભથી ફેશતય છીએ તો
શોદ્દો અભને કેભ ન ભે એ ઈચ્છા રદરભાં
છુ ાએરી શતી. અલ્રાશ એ છુ ામેરા બેદને
જાશેય કયલા ચાશતો શતો કે આ ઝભીનની
ણખરાપતના તભે રામક નથી. આદભ (અ.)
ની ણખરાપતનો ભવઅરો તેભની વાભે યાખી
દીધો.
પરયશ્તાઓ કુદયતના ણભઝાજને જાણતા શતા.
ોતાની ઈચ્છા જાશેય કયલાભાં એક
વભજદાયીૂલથકનો યસ્તો ણનકાળ્મો. ખુલ્રું
એભ ન કશમું કે અભોને ખરીપા ફનાલ; યંતુ
એક જાદી જ લસ્તુ યજા કયી કે એ રોકો
ખુનયેઝી અને પવાદ કયનાય છે . ત્માય છી
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તયત જ તસ્ફીશ-તકદીવની લાત કયી અને
ોતાનું લચથસ્લ જભાવ્મું. શ. ઈભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે “ભરાએકાએ જો
શેરા ખુનયેઝી અને પવાદ જોમો ન શોત તો
કેભ કશી ળકત કે તેઓ ખુનયેઝી કયળે ?
ભરાએકાએ એઅતેયાઝ કમો ન શતો ણ
આશ્ચમથ ાભીને કશમું શતું કે તેઓ પવાદ
કયળે. ત્માય છી એજ તસ્ફીશનો ઉલ્રેખ
કમો ! જ્માયે અલ્રાશે પયભાવ્મું કે જે શુ ં જાણં
છુ ં એ તભે નથી જાણતા. તયત જ તેભણે
તૌફા કયી અને કુદયતે તેને કફુર કયી રીધી.
કદાચ ભરાએકા તસ્ફીશ અને તકદીવના
રીધે ણખરાપતના શકદાય થલાતું શળે એભ
વભજ્મા શળે. તેભજ ણજન્નાતોએ શેરાં
ખુનયેઝી કયી શતી તે ણ નઝય વભક્ષ શળે
અને પયી શ. આદભ અ.ની અલરાદ પવાદ
કયે એલું ણલચામુું શળે. તેથી ણખરાપતના
શકદાય શોલાની ઉમ્ભીદ દળાથલી. એક લાત એ
ણ છે કે ફની આદભને ણશદામત ભાટે
એભની જે લા જાશેયભાં ઈન્વાની વુયતના
શોલા જોઈએ અને તે ભરાએકા ભાટે મોગ્મ ન
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શતું તેભજ ણશદામતને ભાટે ભાર ઈફાદત જ
(તસ્ફીશ) ુયતી નથી. તે ભાટે ઈલ્ભની ણ
ખાવ જરૂયત શોમ છે . ભરાએકાનું ઈલ્ભ
ભમાથદીત શતું. જે ખરીપા શોમ તે તભાભ
ભખ્રુકના જ્ઞાન ધયાલતો શોમ, જો એ પ્રભાણે
તેનાભાં રામકાત ન શોમ તો ણખરાપતના
કામોને અંજાભ આી ળકતો નથી.
ભરાએકાની ભાઅયેપત એક શદ વુધી શોંચી
અટકી ગઈ છે , જ્માયે ફની આદભની
ભાઅયેપતભાં દીન ફદીન લધાયો થતો યશે છે .
‘લ અલ્રભ આદભર અસ્ભાઅ કુલ્રશા’
ખુદાએ આદભને ફધામ નાભો ળીખવ્મા.
આની તપવીયભાં ભુપસ્વેયીનોએ ધણોજ
ઈખ્તેરાપ (ભતબેદ) કમો છે . રગબગ ફધામ
ભુપસ્વેયીન રખે છે કે ૃથ્લી ય જે જે
લસ્તુઓ જોલાભાં આલે છે . તે ફધામ નાભો
આદભને ફતાવ્મા એ ભાનલા જે લી લાત
નથી. ળું નાભ ફતાલલાથી એ લસ્તુ ઓખી
ળકામ છે ? કોઈને કશીએ કે નલા દોયભાં
ટેરીલીઝન ણ છે , તો ળું નાભ ફતાલલાથી
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ટેરીલીઝનને ઓખી ળકળે ? જો કે તેણે
શેરાં કદી ટેરીલીઝન જોમું નથી ! બરા
અફજો જાતની પ્રકાય પ્રકાયની જીલંત અને
જ લસ્તુઓ જગતભાં ભૌજાદ છે તે કેભ
ઓખી ળકામ ? આ ણલચાયનો યદ ‘વુમ્ભ
અયઝશુ ભ’ છી તેને (વ્મરકતઓના નાભ)
ભરાએકા વાભે યજા કમાથ ભાં આગ ઉય
આલે છે .
કશે છે કે ખુદાએ આદભને નાભો ફતાવ્મા
શતા. જો ભરાએકાને ફતાલલાભાં આલત તો
આદભની જે ભ તેઓ ણ ફતાલત ! તેના ફે
જલાફ છે , શેરો એ કે તાઅરીભ કોઈ ખુણા
ખાંચાભાં તો થઈ ન શતી. વાપ નુયાની પઝા
(પ્રકાણળત લાતાલયણ) ભાં રફે કુદયતથી
આલાઝ નીકી શતી. ભરાએકા ણ
વાંબી યશમા શતા અને આદભ (અ.) ણ.
ફીજો જલાફ એ કે ભરાએકા એ નાભ જે નું
લણથન આગ આલળે શેરાં વાંબી ચુકમા
શતા યંતુ આદભ નલી ભખ્રુક શતા, તેના
કાનોભાં એ નાભ શજા વુધી ડમા ન શતા.
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જો ભરાએકાને શેરેથી આ નાભની ખફય
ન શોત તો તેને ળા ભાટે કશેલાભાં આવ્મું કે
તેના નાભ ફતાલો અયઝશુ ભ ભાં ‘શુ ભ’ (એ
રોકો)ની ઝભીય (વલથનાભ) ફતાલે છે કે જે
વ્મરકતઓના નાભ ુછલાભાં આલી યશમા
શતા તે જીલંત શસ્તીઓ શતી, જે જીલંત
શસ્તી ન શોમ તેના ભાટે અયફીભાં ‘શા’ આલે
છે , ‘શુ ભ’ આલતું નથી. અશીંથી ભુપસ્વેયીનની
લાતનો યદ થઈ જામ છે કે આદભ અ.ને
ઝભીનની ફધી ચીજોના નાભ ફતાવ્મા શતા.
ખરૂં જોતાં અભુક ખાવ વ્મરકતઓ શતી જે ના
નાભ ફતાલલાભાં આવ્મા. જો જગતની ફધી
ચીઝોના નાભ ફતાલલાભાં આવ્મા શોત અને
છી તે શસ્તીઓને શાઝય કયીને તેને
ુછલાભાં આલત તો કમાભતનું દ્રશ્મ ખડું થઈ
જાત. ફધી ભખ્રુક ોત-ોતાની ફોરી
ફોરત અને કુદયતના લાતાલયણભાં બાગા
બાગ થઈ જાત, આ સ્થે તો આદભ અ.
અને ભરાએકાનું એક જાતનું ઈમ્તેશાન શતું.
ખુદાલંદે આરભ જે ને ચાશે તેને કુદયત થકી
ફધી લસ્તુઓનું ઈલ્ભ અતા કયી ળકે છે . આ
અનુક્રભણણકા

322

hajinaji.com

સ્થે તો ોતાના ઈલ્ભના ઝોયે એ નાભોની
કઈ કઈ ફુઝુગથ વ્મરકતઓ છે એ ફતાલલાનું
શતું.
ઈનકુન્તુભ વાદેકીનથી વાપ ઝાશેય કયી આપ્મું
કે ભરાએકાનો પઝીરતનો દાલો મોગ્મ ન
શતો, ખુદાના ખરીપાની પઝીરત ઈલ્ભ થકી
શોમ છે , ભાર નભાઝ, તસ્ફીશ અને
તકદીવથી નણશ.
આ સ્થે નાભો અને નાભલાાઓનું લણથન
એટરા ભાટે કયલાભાં આવ્મું કે ભરાએકા ઉય
એ વાણફત થામ કે ખરીપતુર અઝથ ઝભીનના
ખરીપા ફનલાની રામકાત તેનાભાં નથી.
ભોશમ્ભદ આરે ભોશમ્ભદ (વ.)ના ણલર
અનલાયને અથની નીચે ભરાએકા વતત
જોતા આલતા શતા. જો કે તેઓના નાભ
જાણતા ન શતા યંતુ તેભના નુયાની મકયો
(વુયત-દેશ)ને નઝયભાં જરૂય યાખતા શતા.
ખુદાલંદે આરભે ભરાએકાની વાભે યજા કયી
તેના નાભ ફતાલીને ુછમું કે ફતાલો આભાં
ભોશમ્ભદ (વ.) કોનું નાભ શોઈ ળકે છે ?
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અરી (અ.), પાતેભા (અ.), શવન (અ.),
શુ વમન (અ.) કોનું નાભ છે ? પરયશ્તાઓભાં
જો કે ઈસ્તેભફાત (ગ્રશલું, વભજલું એક
લાતભાંથી ફીજી લાત કાઢલા)ની ળરકત ન
શતી. અલી લસ્તુ ણસ્થણત વભજીને નતીજો
તાયલલાનું જાણતા ન શતા. તેથી નુયાની
વુયતો જોઈને ઓખી ન ળકમા કે આનું
નાભ ભોશમ્ભદ (વ.) છે , આનું નાભ અરી
(અ.) છે . આદભ અ.ભાં જે ઈલ્ભ શતું તેભાં
ળરકત શતી તેથી તેભણે ફતાલી આપ્મું કે જે નું
નાભ ભોશમ્ભદ (વ.) છે તે આ છે , જે નું નાભ
અરી (અ.) છે તે આ છે . ભરાએકાને એ
ફતાલલાભાં
આવ્મું
કે
તભાયાભાં
ઈસ્તેભફાતની ળરકત નથી તેથી ખરીપા
ફનલાની રામકાત ધયાલતા નથી, જે આ
ળરકતનો ભાણરક શળે તે પવાદ અને
ખુનયેઝીથી ફચતો યશેળે.
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે શુ ં અને અરી એક
નુયથી મદા કયલાભાં આવ્મા. આદભના
મદા થલાના નલ શઝાય લથ શેરાં, અે
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ઈરાશીની નીચે ખુદાની તસ્ફીશ લ તકદીવ
કયતા શતા. અભોએ તસ્ફીશ કયી તો
ભરાએકા તસ્ફીશ ળીખ્મા. અભે ન શોત તો
રોકો અલ્રાશની ભાઅયેપત ભેલી ળકત
નણશ, અભે ન શોત તો અલ્રાશની ઈફાદત ન
થાત.
જ્માયે આ પેવરો થઈ ગમો અને ભરાએકાએ
શાય ભાની રીધી છી તેભને કશેલાભાં આવ્મું
કે આદભ (અ.)ને ણવજદો કયો, ફધામે
ણવજદો કમો ણવલામ ઈબ્રીવ. તે અકડી ગમો
અને કહ્ું શુ ં ણવજદો નણશ કરૂં. આ ણવજદો
તઅઝીભી શતો જો તઅઝીભી ણવજદો
જાએઝ ન શોત તો અલ્રાશ ોતાની
ભા’અવુભ ભખ્રુકને ણવજદો કયલાનો કદી
શુ કભ ન આત.
ભરાએકાએ એકભત (ઈજભા) થઈ
ણખરાપતની લસ્તુને યજા કયી યંતુ ઈજભાનું
નવ (ખુદાના અટર શુ કભ) ના વાભે ભાન્મ
યાખલાભાં ન આવ્મું જો કે ફધામ ભાઅવુભ
શતા.
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આ ઉયથી વાપ જાશેય થામ છે કે ખરીપાનું
ણનમુકત કયલું ખાવ ખુદાના શાથભાં છે .
રોકોનું એક ભત થલું એ દરીર નથી. વો
આંધા બેગા ભે તો ળું એક દેખતો થઈ
જળે ? જાણશરોનું ટોુ ભી એક ફની જામ
તો ળું એક જ્ઞાની થઈ જળે ? શયગીઝ નણશ.
ળમતાન ખુદાના ખરીપાને ણવજદો ન
કયલાથી કાપય થઈ ગમો. એનો અથથ એ કે
ણખરાપતે ઈરાશીનો ઈન્કાય કયનાયા કેટરાક
ફીજા રોકો ણ શળે. આભાં શેરો ઈન્કાય
કયલાલાો
ઈબ્રીવ
શતો.
કેટરાક
ભુપસ્વેયીનોએ તેનો ભતરફ એ યજા કયેર છે
કે ળમતાન જીનભાંથી શતો. જે લી યીતે તેણે
આદભ (અ.)ની ણખરાપતનો ઈન્કાય કમો શતો
તેભ ફીજા જીન્નાતોએ ણ કમો શતો. આ
સ્થે એ લાત ણ જાણલી જરૂયી છે કે
ખરીપએ ખુદાનો ઈન્કાય કયનાયાઓ ભાર
જીન્નાતો જ ન શતા કુદયતની ણનગાશ ણરકા
ય શોમ છે . ઈન્વાનોભાંથી ણ ઈન્કાય
કયનાય થનાય શતા.
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જ્માયે શ. આદભ અ.ને ળમતાને ણવજદો કમો
નણશ ત્માયે ભરાએકાએ તેના ય રાઅનત
કયી અને કુદયતે ત્માંથી કાઢી ભુકમો, શ. આદભ
અ.ભાં શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તુપા વ., શ. અરી
અ. લગેયે ભાઅવુભ શસ્તીઓનું નુય શતું. એ
ણવજદો એ ફુઝુગથલાયોને તાઅઝીભી શતો.
જ્માયે શ. નુશ અ. લશાણભાં અનેક પ્રકાયના
ઈન્વાન તથા જાનલયનાં જોડાં રઈને વલાય
થમા તો ળમતાન ણ ત્માં આવ્મો. શ. નુશ
અ.ભે કહ્ું અમ ઈબ્રીવ તું ગલથ કયી ગુભયાશ
થમો ! ઈબ્રીવે કહ્ું અમ નફી શલે ળું કરૂં ?
શ. નુશ અ.ભે કહ્ું કે શ. આદભ અ.ની કબ્ર
ય જઈ ણવજદો કય (તાઅઝીભ ભાટે) તો
તાયી તૌફા કફુર થળે ! તેણે કહ્ું આદભ
જીલતા શતા ત્માયે ણવજદો ન કમો, શલે
ભુયદાને ળું ણવજદો કરૂં ! આ છે ઈબ્રીવની
ભાન્મતા. જે નફી તથા મગમ્ફયને ભુયદા
વભજે છે .
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૩૫ થી ૩૯ ભી આમાત :-

َ ُ ۡ َ ٰۤ ّٰ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ّ َ َ
ق قلنا یاخؿ اسکن انت ق رقجک الجنۃ
ُ ۡ َ
ُ ۡ
َق کلَا ِمن َہا َذغ ًدا َح ۡیث ِشئ ُت َما ۪ َق لَا
َۡ
َّ َ َ ُ َ
تغ َػبَا ّٰہ ِذ ِف الش َجرَۃ ف َتکوۡنا ِم َن
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿﴾۳۵
َ َ َ ّ َ ُ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ ّ َ
فارلہما الشیطن عنہا فاعخجہما ِمما
َ َ ۡ َ َُۡ ۡ ُ ۡ َۡ ُ ُ
ۡ
ۡ
َ
ض
کانا فِی ِہ ۪ ق قلنا اہ ِبطوا بعضکم ل ِبع ٍ
َع ُد ٌّق ۚ َق ل َ ُک ۡم فی الۡاَ ۡذص ُم ۡس َت َغ ٌّػ ّ َق َم َت ٌ
اع
ِ
ِ
ۡ
ِاخّٰی ِحح ٍف ﴿﴾۳۶
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َ َ َ ّٰۤ ّٰ َ ُ ۡ ّ َ ّ َ ّٰ َ َ َ َ َ
ۡ
فتلقی اخؿ ِمن ذ ِب ٖہ ک ِلم ٍت فتاب علی ِہ ؕ
َّ ٗ ُ َ َّ
الت ّوَ ُ
اب ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿﴾۳۷
ِانہ ہو
ُ
َ َ
ۡ
َُۡ
قلنا ۡاہ ِبطوۡا ِمن َہا َج ِم ۡی ًعا ۚ ف ِا ّما
یَاۡ ِت َی ّ َن ُک ۡم ِّمج ّ ۡی ُہ ًدی َف َم ۡن تَب َع ُہ َد َ
ای
ِ
ِ
َ
ۡ ُ
َ َ
فلَا خوۡ ٌػ َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم یَش َدنوۡ َـ ﴿﴾۳۸
َّ
َ ّ َ ّٰ َ ۤ ُ َ
ََ
َق ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا َق کذبُوۡا ِبا ّٰی ِتنا اقلٰٓ ِئک
َّ
ّٰ
َ
ا ۡص ّٰح ُب الناذِ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿ ﴾۳۹٪
ેઅને અભોએ શુ કભ કમો કે શે આદભ! તું અન
ંતાયી ણત્ન સ્લગથભાં લાવ કયો અને તેભા
ેજ્માંથી ણ તભારૂં ભન ચાશે ેટ બયીન
ખાઓ, ણ આ ઝાડ ાવે જળો નણશ, નણશ
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તો તભે ઝુરભગાયો ભાંશેના થઈ જળો. (૩૫)
છી ળૈતાને તે ફન્નેને તે (ઝાડના પ
ખાલા) ભાટે રરચાવ્મા, જે થી (તેણે) જે
ણસ્થણતભાં તેઓ શતા તે (ણસ્થણત) ભાંથી તેભને
કઢાવ્મા અને અભે શુ કભ કમો કે નીચે ઉતયી
જાઓ, તભાયાભાંથી કેટરાકો કેટરાકોના ળરુ
છે , અને એક વભમ વુધી જભીન યજ તભારૂં
સ્થાન અને ઝીંદગીનું વાધન યશેળે. (૩૬)
છી આદભે તેના યલયરદગાય તયપથી (દુઆ
ભાગલાભાં) થોડાંક લાક્મો ળીખી રીધાં જે થી
(અલ્રાશે) તેની તૌફા કફુર કયી; ફેળક, તે
ભશાન તૌફા કફુર કયનાય અને દમા કયનાય
છે . (૩૭)
(અને) અભોએ આજ્ઞા કયી કે તભે વધા
અશીંથી ઉતયી જાઓ; છી ભાયા તયપથી
તભને ણશદામત શોંચળે જરૂય, (છી) જે
ભાયી ણશદામતને અનુવયી ચારળે તેભને ન તો
કાંઈ બમ યશેળે અને ન તો તેઓ ઉદાવ થળે.
(૩૮)
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અને જે ભણે અભાયી આમતો (આજ્ઞાઓ) નો
ઈન્કાય કમો તથા તેભને જુ ઠરાલી તેઓ
જશન્નભલાવી છે ; તેઓ શંભેળને ભાટે તેભાંજ
યશેનાય છે . (૩૯)
જે જન્નતભાં જ. આદભ અ. શતા તે જન્નતે
ખુલ્દ ન શતી . શ. ઈભાભે જાઅપય વારદક
અ.ભે પયભાવ્મું કે જે જન્નતભાં આને યાખ્મા
શતા તે આખેયતની જન્નત ન શતી; યંતુ એ
દુન્માની જન્નત શતી જે ભાં વુયજ-ચાંદ ઉદમ
થામ છે .
એ જન્નતે ખુલ્દ શતી નણશ કાયણ કે તેભાં
ગમા છી ાછુ ં નીકલું કાંઈ અથથ યાખતું
નથી, એ તો નેક અભરના ફદરાભાં ભે છે .
શ. આદભ અ.ને તો શજી અભર કયલાનો
શતો, તો છી જઝા કેલી ? જે જન્નતભાં
વા અને ભોય જે લા શયાભ ગોશ્ત જાનલય
શોમ તે જન્નતે ખુલ્દ કશેલામ નણશ. તે
ણવલામ આખેયતભાં ભનાયી જન્નતભાં એલા
નુકવાન કયતા પો શોમ જ નણશ કે જે ના
ખાલાથી શ. આદભ અને જ. શવ્લાના ોાક
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ઉતયી જામ. તે ખુલ્દની જન્નતભાં તો આલી
લસ્તુઓનું નાભ ણનળાન ણ નથી.
ઈસ્રાભના આરીભો ણ ભાન્મ યાખે છે અને
ફુણઘ્ધ ણ એજ કશે છે કે એ દુન્માની
જન્નત શતી જે કોઈક ઉંચા સ્થ ય શતી.
શ. આદભ અ.ને આયઝી (શંગાભી) યીતે ત્માં
યાખલાભાં આવ્મા શતા. અવરી સ્થ તો
ઝભીન જ શતી. જો પ ખાલાનો ફનાલ
ફન્મો ન શોત તો થોડા રદલવ ત્માં લધાયે
યશેત.
એક ઝાડ જન્નતભાં એલું શતું કે ત્માં જલાની
ભના કયલાભાં આલી શતી. તે ઝાડનું પ
ખાલું તેભના ઉય શયાભ ન શતું; યંતુ એ
આળમથી યોકલાભાં આવ્મા શતા કે આને
ખાલાથી તેભના નપવોને નુકવાન શોંચળે
અને એ જન્નતભાં યશેલાને રામક નણશ યશે.
આ લાતને એ યીતે વભજો કે એક ડોકટય કોઈ
ણફભાયને કશે કે યોટરી ન ખાતા, નણશ તો
તભને નુકવાન થળે. યોટરી ખાલી ણફભાય
ઉય શયાભ ન શતી ણ આ શારતભાં તેને
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ખાલાની યજા આી ન શતી. ધઉં ખાલા
શયાભ શોત તો તેની અલરાદ ઉય ણ
શયાભ શોત. કાયણ કે જે ચીઝ નફી ઉય
શયાભ શોમ તે તેની ઉમ્ભત ભાટે ણ શયાભ
શોમ છે . એભ વભજો કે જન્નતની આફો
શલા તે ખાલા ભાટે મોગ્મ ન શતી. જે ભકે
આણે ત્માં કેટરીક જગ્મા એલી છે કે ત્માં
અભુક ખોયાક ખાલો તંદુયસ્તી ભાટે વાયો
શોતો નથી. તેના ખાલાથી ભાણવ ણફભાય
થઈ જામ છે . અજાણ્મો ભાણવ ત્માં જામ તો
ત્માંના યશેનાયાઓ તેને એ ખાલાની ભનાઈ
કયે છે .
આ જન્નતભાં જ. આદભ અને શવ્લાને ભાટે
જે ખોયાક યાખલાભાં આવ્મો શતો તે એલો જ
શતો જે આખેયતની જન્નતભાં જન્નતીઓને
ભળે. દાદા દાદી એજ લસ્તુઓ ખાતા શતા
અને એજ ોાક યીધાન કયતા શતા. યંતુ
આ દુણનમાની જન્નતભાં એક ઝાડ એલું શતું
જે ના પો ભાદ્દી ખોયાક ભાટે મદા કયલાભાં
આવ્મા શતા. ળકમ છે કે એ આદભ અ.ની
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જાણકાયી ભાટે શળે કે જ્માયે ઝભીન ઉય
ઉતયળો ત્માયે ત્માં આલો જ ખોયાક ભળે.
અશીં તેને ખાળો નશીં, અશીંની આફો શલાને
મોગ્મ નથી.
ળમતાને એલી પોવરાભણી લાતો કયીને તેભને
પ ખલયાલી દીધું. આ લાત યથી એ લસ્તુ
વાપ જાશેય થામ છે કે આે ોતે પ
ખાલાની ઈચ્છા કયી ન શતી યંતુ ળમતાને
ચીકણી ચીકણી લાતો કયી તેથી તેના
બયભાલલાભાં આલી ગમા ણ જે રપરી
નતીજો શતો તે જાશેય થઈ ગમો.
જન્નતભાંથી કાઢલાભાં આવ્મા તે શયાભ
કાભના ગુનાશ કાજે ન શતું ણ એ ખોયાક
ખાલાથી નીકલું ડમું, એ ગુનોશ ન શતો
ણ તયકે અલરા (ફશેતય કાભને છોડલું)
જરૂય શતું. જો ગુનોશ શોત તો ણખરાપતના
ઓશદાથી શટાલી દેલાભાં આલત.
ઈભાભીમા ઓરભા ફધામ એક ભત છે કે
તભાભ
મગમ્ફયો
અને
અઈમ્ભએ
ભાઅવુભીન ઈસ્ભતના ભાણરક છે . ગુનાશોથી
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ાકો-ારકઝા શોમ છે તે ગુનાશ કયે જ નણશ.
શ. આદભ અ. ઝભીનના ખરીપા એ લખતે
કશેલામા, જ્માયે તે ઝભીન ય આવ્મા. અશીં
આવ્મા છી ળમતાન તેભને પયેફ આી
ળકતો નથી. કાયણ કે ખરીપએ ખુદા
ભાઅવુભ છે . શલે ફાકી યશી ઉયની
દુણનમાની લાત તો ત્માંની લસ્તુ ણસ્થણત જાદી
જ છે . દયેક સ્થના કાનુન જાદા જ શોમ છે .
કુર નશફેતુ (અભોએ તેઓને કહ્ું ઉતયો) આ
ઉયથી એભ વભજલું કે તેભને આવભાન
ઉયથી ઉતામાથ એ ખોટું છે યંતુ કોઈ ઉંચા
સ્થેથી ઉતયલાને ણ કશે છે . જે ભકે ફની
ઈવયાઈર જ્માયે એક જાતનું ખાલાનું ખાઈને
કંટાી ગમા ત્માયે શ. ભુવા અ.ને કહ્ું કે
ખુદાથી દોઆ ભાંગો કે જે ઝભીન ય ઉગે છે
તે અભોને આે જે ભકે કાકડી, ભવુય, રવણ,
પ્માઝ લગેયે. તેઓને કશેલાભાં આવ્મું કે
એશફેતુ ણભવયન (તભે કોઈ ળશેય તયપ ઉતયી
જાલ) આ ઉયથી ખફય ડી કે તે કોઈ ઉંચી
જગ્મા ય શતા અને આ લસ્તુઓ ત્માં થતી
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ન શતી તેથી શુ કભ થમો કે કોઈ ફયાફયની
શભલાય (વભથ-વાટ) ઝભીન ય આ
લસ્તુઓ ભેલો.
જ્માયે શ. આદભ અ.ને ફેશતય કાભ
છોડલાની ખફય ડી ત્માયે ઝભીન ય
આલીને ફશુ જ યડલા રાગ્મા. ખુદાને તેભના
ઉય યશેભ આલી અને કેટરાક કરેભાના થકી
તૌફાની તાઅરીભ આી. જ્માયે એ
કરેભાના લાસ્તાથી દોઆ કયી તો તૌફા કફુર
થઈ. એ કરેભાત ળું શતા તેના ણલળે ફધામ
ઈભાભીમા ઓરભા કશેર છે તે નાભો તપવીયે
દુયે ભન્વુયના શેરા બાગભાં છે કે શ. આદભ
અ.ભે ભોશમ્ભદ (વ.), અરી (અ.), પાતેભા
(અ.), શવન (અ.) અને શુ વમન (અ.) નો
લાસ્તો આી દોઆ કયી શતી. આજ ખુદાના
પ્માયા શતા કે જે ના નાભ આદભ (અ.)ને
ફતાલલાભાં આવ્મા શતા અને આ નુયાની
શસ્તીઓ દેખાડલાભાં આલી શતી.
શ. આદભ અ. અને શવ્લા જન્નતભાંથી નીચે
આવ્મા તો ફન્નેને જાદા સ્થે ઉતામાથ શતા.
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આદભ અ.ને વયાંદીના શાડ ય
ઉતાયલાભાં આવ્મા અને જ. શવ્લાને જદ્દા
ય ઉતામાથ. જીબ્રઈર તેભને રદરાવો આતા
શતા. અંતે તયકે અલરાની ભાપી ભી.
૩૯ ભી આમતનો ખુરાવો એ છે કે એ યાશ
ય ઈન્વાન ચારે જે નો ખુદાએ શુ કભ કમો છે
જે ભકે અમ્ફીમા, અલવીમા અઈમ્ભા અ.ની
મયલી કયે અને શીદામત ભેલે. જો તેઓના
શુ કભને ન ભાને અને ફલો કયે તો તેનું
ઠેકાણં શંભેળને ભાટે જશન્નભ છે .
૪૦ થી ૪૨ભી આમાત :-

ۤۡ َ ّ َ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ۤۡ َ ّٰ
یبجِی ِاذخٓا ِءیل ادغخقا جِعمتِی التِی
َۡ
ُ َ ُ َ
ُ ۤ
اج َع ۡم ُت َعل ۡیک ۡم َق ا ۡقفوۡا ِب َع ۡہ ِد ۡی ا ۡق ِػ
َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ
﴾۴۱﴿ ای ف ۡاذ َہ ُبوۡ ِـ
ِبعہ ِدخم ۚ ق ِای
ََق ّٰام ُنوۡا ب َماۤ اَن ۡ َزل ۡ ُت ُم َص ّد ًقا لّ َِما َم َع ُک ۡم َق لا
ِ
ِ ِ
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َ ََ ُۤ ُ َ
ّٰ َ ۡ َ
تکوۡنوۡا ا ّق َؾ کافِ ٍۭخ ِب ٖہ ۪ َق لَا تشت ُؿ ۡقا ِبا ّٰیتِ ۡی
ُ َّ َ َ َّ َّ ً ۡ َ ً َ َ
ۡ
﴾۴۱﴿ ثمنا ق ِلیلا ۫ ق ِایای فاتقو ِـ
َُق لَا تَ ۡلب ُسوا ال ۡ َح ّ َق بال ۡ َبا ِطل َق تَ ۡک ُتموا
ِ
ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ ۡ
َ
ُ
ۡ
﴾۴۲﴿ الحق ق انتم تعلموـ
શે ઈવયાઈરના લંળજો! ભાયી તે ફણક્ષળોને
માદ કયો કે જે ભેં તભને અથણ કયી શતી અને
ુયો કયો ભાયા કયાયને (જે થી) શુ ં ુયો કરૂં
તભાયા કયાયને અને ડયો તો ભાર ભાયાથીજ.
(૪૦)
અને ઈભાન રાલો તે (કુયઆન) ઉય જે ભેં
ઉતામુું છે (અને) જે તભાયી ાવે (રકતાફો)
છે તેની વત્મતા ફતાલનાય છે અને તભે
વૌથી શેરા તેનો ઈન્કાય કયનાયા ફનો નણશ,
તથા ભાયી આમતોના ફદરાભાં (વંવાયી
રાબ ભાટે) નજીલી રકમ્ભત ભેલો નણશ, અને
ધાસ્તી યાખો ભાર ભાયીજ. (૪૧)
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અને વત્મને અવત્મની વાથે બેલી નાખો
નણશ, અને વત્મ જાણી જોઈને વંતાડો નણશ.
(૪૨)
ફની ઈવયાઈરનો અથથ ઈવયાઈરની
અલરાદ, ઈવયાઈર શ. માઅકુફ અ.નું
ઈફયાની નાભ છે તેનો અથથ ફંદો અને
‘ઈર’નો અથથ અલ્રાશ એટરે અલ્રાશનો
ફંદો, ફની ઈવયાઈર શઝયત માઅકુફ અ.ના
ફાય ુરોની અલરાદને કશેલામ છે જે અયફ
દેળભાં પેરામેરી શતી જે ને મશુ દી કશેલામ છે .
તે એક આશ્ચમથ ભાડનાયી કોભ શતી જે ભાં
નેક અને ફુયા (વાયા અને ખયાફ) ફન્ને
પ્રકાયના રોકો શતા. અમ્ફીમાએ ભુયવરીનની
લધાયે વંખ્મા એ જ કોભભાં થઈ છે અને
તેભાંજ યાત દીલવ વખત અઝાફ આલેર છે .
કરાભે ાકભાં ફની ઈવયાઈરને વંફોધન
કયીને જે કાંઈ કશેલાભાં આલે છે એ
મશુ દીઓના ણલે છે જે શેરાં થઈ ગમા છે .
કાયણ કે તેભનો લંળ તેભનું અનુકયણ કયે છે
અને તેભની ભાન્મતા પ્રભાણે અભર કયે છે
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તેથી તેભને ણખતાફ (વંફોધન) કયીને તેભના
લડલાઓના કામો માદ અાલલાભાં આલે છે .
ખુદાલંદે આરભે ોતાની અવંખ્મ નેઅભતો
એ કોભને આી. જે ભકે ઈઝઝત, આફરૂ,
લૈબલ, રકતાફ, ણશકભત લગેયે. વાયા બરા
રોકોને ભાટે ફશુ જ ભોટા ફદરાનો લામદો
ણ કમો યંતુ એ ફધું બુરી ગમા અને
અલ્રાશનો બમ તેભના રદરભાં ન યહ્ો. જો
કે તેભણે તલયેતને ભાન્મ યાખેર છે . વૌથી
પ્રથભ જે ણે શઝયત યવુર વ.ની રયવારત
અને કુયઆનનો ઈન્કાય કમો એ મશુ દીઓ
શતા. જો કે શેરી રકતાફોભાં શઝયત વ.
અને કુયઆન ણલળે ફધું મ લાંચી ચુકમા શતા.
તેઓ તલયેતભાં ભન પાલતા અથો કયલા
રાગ્મા. રોકોથી ૈવા રઈને તેની આમતોને
ફદરી નાખી અને લેાય કયલા રાગ્મા.
અલ્રાશનો બમ રદરભાં ન શતો. જૂ ઠ્ઠાઓની
ુજાભાં વત્મ લાતને છુ ાલતા શતા. જો કે
તેઓ જાણતા શતા કે તેઓના કૃત્મો ખયાફ
અને ખોટા છે .
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તપવીયે ફુયશાનભાં ઉયની આમતના
વંફંધભાં રખે છે કે જ્માયે એ આમત ઉતયી
ત્માયે શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે શ. આદભે
જગતથી ણલદામ થતી લખતે ોતાના પયઝંદ
શ. ળીળની વાથે લપાદાય યશેલા ભાટે ોતાની
ઉમ્ભત (ફાકીની અલરાદ) ાવેથી લામદો
રીધો ણ એ લચનનું ારન તેઓએ ન કમુથ.
તેભજ જ. નુશ અ.ભે આખયી લખતે ોતાના
ુર વાભને ભાટે ોતાની ઉમ્ભતથી લપાનું
લચન રીધું. યંતુ ઉમ્ભતે અશદનો ઈન્કાય
કમો. શ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે દુણનમાથી જતી
લખતે ોતાના ુર જ. ઈસ્ભાઈર ભાટે અશદ
રીધો ણ ઉમ્ભતે લપા ન કમો. શ. ભુવા
અ.ભે ણ ોતાના લવી મુળોઅ અ. ભાટે
કોભથી લપાદાયીનો અશદ રીધો ણ તેઓએ
ુણથ ન કમો, જ્માયે જ. ઈવા અ. આવભાન
ઉય ગમા ત્માયે ોતાના લવી ળભઉનની
વાથે લપા કયલાનો અશદ રીધો ણ ઉમ્ભતે
લપા ન કયી. શલે શુ ં ણ (શ. યવુર વ.)
નઝદીકભાં તભાયાથી જાદો થનાય છુ ં ભેં ણ
ઉમ્ભત ાવેથી ભાયા લવી અરી ઈબ્ને અફી
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તાણરફ ભાટે લામદો રીધો છે ણ ાછરી
ઉમ્ભતોની જે ભ ભાયા લવીની નાપયભાની
અને ણલયોધ કયળે. ખફયદાય અરીના ભાટે
ભાયા અશદને માદ અાલું છુ ં , જે તેનો બંગ
કયળે તેની જલાફદાયી તેના ભાથે યશેળે, જે
લચનનું ારન કયળે તેને ખુદા અજયે અઝીભ
આળે. અમ રોકો ! અરી (અ.) ભાયા છી
તભાયા ઈભાભ અને ખરીપા છે . એજ ભાયા
લઝીય, લવી, બાઈ અને ભદદગાય છે . ભાયી
ુરી (જ. પાતેભા) ના ણત છે . ભાયી
અલરાદના ણતા છે . ભાયી ળપાઅત, શોઝે
કલવય અને ‘રેલા’ (અરભ)ના ભાણરક છે .
જે ણે તેભનો ઈન્કાય કમો તેણે ભાયો ઈન્કાય
કમો. જે ણે ભાયો ઈન્કાય કમો તેણે ખુદાનો
ઈન્કાય કમો લગેયે.
ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી લણથન છે કે
ઈબ્ને અખ્તફ, કઅફ ણફન અળયપ અને
ફીજા મશુ દી આણરભોને મશુ દીઓ તયપથી
લાથવન ભતું શતું. શ. યવુર વ.ના દીનનો
પ્રચાય થતો જોઈ તેભનું વારીમાણં ફંધ થઈ
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જલાનો બમ વેલતા શતા. તેથી મશુ દી
આરીભો તલયેતભાં શઝયત યવુર વ.ની
પ્રવંળા અને વદગુણોનું લણથન શતું તેને ફદરી
નાખતા શતા. કુયઆને ળયીપ તેની એ
રુચ્ચાઈની ખફય આી યશમું છે અને તેભને
નવીશત કયી યશમું છે કે આમતો ફદરીને
દુણનમાના રાબો ભેલલાના પ્રમત્નો ન કયો.
બરે દુણનમાનો પામદો ફશુ જ ભોટો શોમ ણ
આખેયતના ભુકાફરાભાં તે તુચ્છ છે . આ
વંફોધન મશુ દીઓના આણરભોને કયેર છે કે
એ રકતાફ ય ઈભાન રાલો જે તલયેતને
ભાન્મ યાખે છે .
૪૩ ભી આમત :-

َ َ ّٰ َ ّ ُ ّٰ َ َ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ َ
الزخوۃ َق ۡاذک ُعوۡا
ق اقِیموا الصلوۃ ق اتوا
ۡ ّّٰ َ َ
﴾۴۳﴿ الرخ ِ ِعح َف
مع

અને નભાઝ (શંભેળા) ઢતા યશો તથા ઝકાત
આતા યશો અને નભનાયાઓ વાથે નભન
કયો. (૪૩)
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મશુ દીઓને ખુદા પયભાલે છે કે તભો શંભેળા
ભુવરભાનો વાથે જભાઅતની નભાઝ ઢો
જે થી ભુવરભાનોભાં ગણરી થામ. નભાઝે
જભાઅત શ. યવુર વ.ના વભમભાં ળરૂ થઈ
તો આની ાછ પ્રથભ શ. અરી અ.
નભાઝ ઢમા. એશરે વુન્નતના કરફી
નાભની ફુઝુગથ વ્મરકતએ અફુ વારેશથી અને
તેઓએ ઈબ્ને અબ્ફાવથી રયલામત કયી છે કે
આ આમત શ. યવુર વ. અને તેભની
અશરેફમત (શ. અરી અ., શ. પાતેભા અ.,
શ. શવન અ. અને શઝયત શુ વમન અ.) ની
ળાનભાં નાણઝર થઈ છે . નભાઝ ડનાયા
તેઓજ છે , ફાકી તભાભ અશરે ઈસ્રાભ
તેઓનું અનુકયણ કયનાયા છે . ફધામ કયતાં
તેઓનો ભાન ભયતફો લધાયે છે . ફીજી
રયલામતનો બાલાથથ એ કે મશમા ફીન
અપીફર કંદીએ રયલામત કયી છે કે ભાયા
દાદાએ એ લાત જણાલી છે કે શુ ં ઈસ્રાભના
આયંબભાં ભક્કા ગમો. ઈબ્ને અબ્ફાવની
ાવે ભસ્જીદુર શયાભ (ભાનલંત) ભાં
ફોયના લખતે ફેઠો શતો ત્માં એક જલાનને
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જોમો કે આવભાન તયપ જોતો શતો, ઉઠીને
કાઅફા તયપ ભોઢું કમુું તે છી એક મુલક જે
જલાનીભાં પ્રલેળ કયી યહ્ો શતો તે તેઓની
જભણી ફાજા ઉબો યહ્ો. તે છી એક
ખાતુન આલી તેઓની ાછ ઉબા યશી
નભાઝ ઢલા રાગ્મા. ભે ઈબ્ને અબ્ફાવને
ુછમું કે આ કોણ છે ? આે કશમું કે તેભનું
નાભ ભોશમ્ભદ (વ) છે . તે ભાયા બાઈ (જ.)
અબ્દુલ્રાશનો ુર થામ છે . તે છોકયો ણ
ભાયા બાઈનો છે , જે નું નાભ અરી ઈબ્ને
અફી તાણરફ છે . તે ફાનુ ખુલૈરદની ુરી
ખદીજા શ. ભોશમ્ભદ (વ.) ના ણત્ન છે .
(શ.) ભોશમ્ભદ (વ.) કશે છે કે શુ ં ખુદાનો
મગમ્ફય છુ ં . ખુદા એક છે તે ઝભીનો
આવભાનનો યલયરદગાય છે . તેઓ
ભઝશફના શુ કભનું ારન કયે છે અને કશે છે
કે ભને ભાયા યફનો એ યીતે ઈફાદત કયલાનો
શુ કભ ભેર છે . જગતભાં આ રણ જણ
ખુદાયસ્ત છે .
અકીભુસ્વરાત નભાઝ કામભ કયો. ફધી
ઈફાદતોભાં નભાઝ અને ઝકાત અપઝર છે .
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“ઉવુરે કાપી”ભાં છે કે શ. ઈભાભે ભોશમ્ભદે
ફાકય અ.ભે પયભાવ્મું કે નભાઝ ઢલાભાં
આવ ન કયો, કાયણ કે જ. યવુરે ખુદા વ.ભે
આખયી લખતે પયભાવ્મું કે નભાઝને શરકી
જાણનાય અને ળયાફ (દારૂ) ીનાય ભાયી
ઉમ્ભતભાં નથી. ખુદાની કવભ એલી
વ્મરકતઓ ભાયી ાવે શોઝે કલવય ય આલળે
નણશ. શઝયતે પયભાવ્મું ભોઅભીન જ્માં વુધી
નભાઝનો ાફંદ યશે છે ત્માં વુધી ળમતાન
તેનાથી ડયતો યશે છે ; યંતુ એ નભાઝને
ફયફાદ કયે છે તો તે તેના ઉય કાફુ ભેલીને
ફીજા કફીયા (ભોટા) ગુનાશભાં પવાલે છે , જે
લાજીફ નભાઝોને લખતની ાફંદી વાથે
અદા કયે છે તેની ગપરત કયલાલાાભાં
ગણરી થતી નથી. શ. ઈભાભે ભુવીએ કાણઝભ
અ.ભે પયભાવ્મું કે ભાયા ભાનલંત લાણરદે
આખયી લખતે પયભાવ્મું કે ફેટા જે નભાઝને
શરકી વભજે છે તેને અભાયી ળપાઅત ભળે
નણશ. શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે દયેક લસ્તુનો
ચશેયો શોમ છે તભાયા દીનનો ચશેયો નભાઝ
છે . તભે તભાયા દીનના ચશેયાને ફદવુયત
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દાગદાય ન ફનાલો.
“ઉવુરે કાપી” ભાં છે કે શ. ઈભાભે જાઅપય
વારદક અ.ભે ભોશમ્ભદ ણફન ભુણસ્રભને
પયભાવ્મું કે જે કોઈ ઝકાતના ભારભાંથી કાંઈ
યોકી રેળે અને આે નણશ તો ખુદાલંદે આરભ
કમાભતના રદલવે એ ઝકાતને અઝદશા
(વાં) ની વુયત ફનાલી તેની ગયદનભાં
નાખી દેળે જે તેને કયડતો યશેળે. એટરે વુધી
કે ભખ્રુકનો ણશવાફ ુયો થામ. શ. યવુર
વ.ભે ાંચ ભાણવોને ભસ્જીદભાંથી કાઢી
ભુકમા અને કહ્ું કે તભે ઝકાત આતા નથી
ભાટે ચાલ્મા જાલ. યીલામતભાં છે કે ઝકાત ન
આનાયની નભાઝ ણ કફુર નથી. શ.
યવુર વ. ભે પયભાવ્મું જે ભારની ઝકાત ન
આે તેના ઉય રઅનત છે .
“લયકઉ ભઅયાથકેઈન” રૂકુઅ કયો, રૂકુઅ
કયલાલાા વાથે. આ જભાઅત નભાઝ તયપ
ણ ઈળાયો છે . જભાઅત વાથે નભાઝ
ઢલાનો ફશુ જ વલાફ છે . શઝયતે
આંધાઓને ણ જભાઅત વાથે નભાઝ
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ઢલાની તાકીદ કયી છે . શ. ઈભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય અ.થી લણથન છે કે શ. યવુરે ખુદા
વ.ની ણખદભતભાં એક યણભાં યશેનાય ભાણવ
આવ્મો અને કહ્ું કે શુ ં યણભાં યશુ ં છુ ં . ભાયી
ાવે ભાયી સ્રી-ફાકો અને નોકય (ગુરાભ)
શોમ છે . ળું શુ ં અઝાન-એકાભત કશીને નભાઝ
ઢાલું તો જભાઅતની નભાઝનો દયજ્જો
ભળે ? આે પયભાવ્મું શાં, તેણે કહ્ું કોઈ
કોઈ લખતે ભાયા નોકયો ાણીની ળોધભાં
ફશાય ચાલ્મા જામ તો ભાયી સ્રી-ફાકોને
અઝાન એકાભત કશી નભાઝ ઢાલું ?
પયભાવ્મું શાં, તેણે કહ્ું કોઈ લખત ભાયા
ફાકો ધેટાં-ફકયા રઈને આવાવ ચાલ્મા
જામ છે તો ળું ભાયી સ્રીને અઝાન એકાભત
કશી નભાઝ ઢાલું તો જભાઅતનો દયજ્જો
ભળે ? આે પયભાવ્મું કે શાં, તેણે કહ્ું, સ્રી
કોઈ કાભ ભાટે ચારી જામ તો શુ ં એકરો
અઝાન એકાભત કશી નભાઝ ઢું તો
જભાઅતનો વલાફ ભળે ? આે પયભાવ્મું
શાં ! ભોઅભીન એકરો શોમ તો ણ
જભાઅત છે (ઉવુરે કાપી)
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આ રયલામતના છે લ્રા લાકમથી એભ ન
વભજલું કે ભોઅભીનની એકરાની નભાઝ
દયેક લખતે જભાઅતનો વલાફ યાખે છે ,
યંતુ તે એ લખતે છે કે જ્માયે જભાઅત ળકમ
ન શોમ.
ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે જે
જભાઅતના વલાફ ભાટે ભસ્જીદની તયપ
જામ તો તેના દયેક ગરે વીત્તેય શઝાય
નેકીઓ રખામ, વીત્તેય શઝાય દયજા ફરંદ
થામ અને એજ શારતભાં ભયણ ાભે તો
વીત્તેય શઝાય ભરાએકા તેના દપનભાં વાથે
શોમ જે ઓ જન્નતની ખુળખફયી વંબાલળે
અને એકાંતભાં તેના વાથી શળે અને કમાભત
વુધી તેના ભાટે ઈસ્તેગપાય કયળે.
૪૪ થી ૫૦ ભી આમાત :-

َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ
َۡ
ۡ
َ الن
از ِبالبِ ّؿِ َق تن َسوۡ َـ
اتامرقـ
ََ
ۡ ُ َ َۡ ُ َُۡ
اجف َسک ۡم َق ان ُت ۡم ت ۡتلوۡ َـ ال ِک ّٰت َب ؕ افلَا
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َ ُ
ت ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۴۴
َّ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َّ ۡ َ َّ
الص ّٰلو ِۃ ؕ َق ِان َہا
ق است ِعینوا ِبالصبؿِ ق
َ ۡ ٌ ّ َ َ ۡ ّٰ ۡ
لَک ِبح َؿۃ ِالا َعدی الخ ِش ِعح َف ﴿ ۙ﴾۴۵
الّ َ ِذیۡ َن یَ ُظ ّ ُنوۡ َـ اَنّ َ ُہ ۡم ّ ُم ّٰلقُوۡا َذ ّبہ ۡم َق اَنّ َ ُہمۡ
ِِ
ِال َ ۡی ِہ ّٰذ ِج ُعوۡ َـ ﴿ ﴾۴۶٪
ّٰ َ ۡۤ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ّ َ ۡۤ
یبجِی ِاذخٓا ِءیل ادغخقا جِعمتِی التِی
َ ُ
َۡ
َ ّ َ َّ ۡ ُ َ
اج َع ۡم ُت َعل ۡیک ۡم َق ان ِ ۡی فضل ُتک ۡم َعدی
ۡ َ ۡ
ال ّٰعل ِمح َف ﴿﴾۴۷
َ َّ ُ ۡ َ ۡ ً َّ َ ۡ ۡ َ ۡ ٌ َ ۡ َّ ۡ
س
ق اتقوا یوما لا تج ِزی جفس عن جف ٍ
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َ ۡ ً َّ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ٌ َ
اعۃ ّق لَا
شیئا ق لا حقبل ِمنہا شف
ۡ
َ ُ ۡ
َ
یُ ۡؤخذ ِمن َہا َع ۡد ٌؾ ّق لَا ُہ ۡم یُن َض ُخ ۡق َـ ﴿﴾۴۸
َُ
ۡ َ َ ّٰ ُ
َق ِاد ن ّج ۡینک ۡم ِّم ۡن ّٰا ِؾ ف ِۡخ َع ۡو َـ یَ ُسوۡ ُموۡنک ۡم
ُ َ ّ ُ ۡ َ َۡ َ َ ُ
ُ ۡٓ َ ۡ َ َ
ٓاءخ ۡم َق
اب یذ ِبحوـ ابن
ذ
سوء الع ِ
ّٰ ُ
َۡ َ َُۡۡ َ َُ
ٓاءخ ۡم ؕ َق ف ِ ۡی دل ِک ۡم بَلَٓا ٌء
یستحیوـ نِس
َ ُ
ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم َع ِظ ۡی ٌم ﴿﴾۴۹
ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ّٰ ُ
َق ِاد ف َخقنا ِبک ُم ال َبش َخ فان َج ۡینک ۡم َق
َ ۡ َ ۡ َ ۤ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ
َ
ۡ
ُ
اغخقنا اؾ فِخعوـ ق انتم تنظػقـ ﴿﴾۵۱
ળું તભે રોકોને તો નેકી (ના કામો) કયલાની
?આજ્ઞા કયો છો અને ોતાને બૂરી જાઓ છો
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જો કે તભે ણ રકતાફ (તૌયેત) ઢો છો; ળું
ત્માયે તભે એટરું (ણ) વભજતા નથી?(૪૪)
અને ધીયજ તથા નભાઝ લડે (અભાયી) ભદદ
ભાંગતા યશો અને ફેળક તે (નભાઝ ઢલી)
એક બાયે (કામથ) છે , ણવલામ તે રોકોના ભાટે કે
જે ઓ નમ્ર છે : (૪૫)
કે જે ઓ ોતાના યલયરદગાયની ભુરાકાતની
તેભજ તેની તયપ ાછા યજુ થલાની વંૂણથ
ખાતયી યાખે છે (૪૬)
શે ઈવયાઈરના લંળજો! ભાયી તે ફણક્ષળોને
માદ કયો કે જે ભેં તભને અથણ કયી શતી તથા
એ લાતને (ણ માદ કયો) કે ભેં તભને આખા
જગત ઉય વયવાઈ આી શતી. (૪૭)
અને તે રદલવથી ડયો કે જે રદલવે કોઈ ણ
વ્મણક્ત ફીજી કોઈ વ્મણક્તના (ફદરા તયીકે)
કોઈણ પ્રકાયે કાભભાં આલળે નણશ, તેભજ
કોઈની તેના ભાટે બરાભણ કફુર કયલાભાં
આલળે નણશ, તથા કોઈ ણ જાતનો ફદરો
તેની ાવેથી રેલાભાં આલળે નણશ, અને કોઈ
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ણ જાતની ભદદ તેભને કયલાભાં આલળે
નણશ. (૪૮)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે અભોએ
તભને રપયઔનીઓના શાથથી છુ ટકાયો
આપ્મો; તેઓ તભને દુષ્ટ (અને બમંકય) ણળક્ષા
કયતા શતા, તભાયા ુરોને કાી નાખતા શતા
તથા તભાયી ુરીઓને જીલતી યશેલા દેતા
શતા; અને તેભાં તભાયા યલયરદગાય તયપથી
તભાયા ભાટે ધણી ભોટી કવોટી શતી. (૪૯)
અને (તે વભમને માદ કયો) જમાયે અભોએ
તભાયા ભાટે વભુદ્રને ચીયી નાખ્મો (તેભાં
તભને ભાગથ કયી આપ્મો), અને (તેભ કયીને)
તભને (રપયઔનીઓના શાથભાંથી દરયમા ાય
ઉતાયી) છુ ટકાયો આપ્મો, અને તભાયા દેખતાં
દેખતાંજ રપયઔનીઓને ડુફાડી દીધા. (૫૦)
મશુ દીઓના કેટરાક આરીભો જે ઓ
ભદીનાભાં યશેતા શતા તેઓ ોતાના
વાથીઓને ઈસ્રાભ રાલલાનું કશેતા શતા
અને ોતે ઈસ્રાભ રાલતા ન શતા. તેઓને
લખોડતા ખુદા પયભાલે છે કે ફીજાને નેકીનું
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કશો અને ોતાને જ બુરી જાલ છો ? એ
છતાં કે રકતાફ લાંચો છો ? શ. યવુરેખુદા
વ.ભે પયભાવ્મું કે શુ ં ભેઅયાજ ય ગમો તો
જોમું કે એક ટોાના શોઠોને કાતયથી
કાલાભાં આલે છે . ભેં જીબ્રઈરને ુછમું કે
આ રોકો કોણ છે તો જલાફ ભળ્મો કે એ એ
લાએઝો (નવીશત કયલાલાા) છે જે રોકોને
નવીશત કયતા શતા અને ોતે અભર કયતા
ન શતા.
અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે ોતાના દીન
દુણનમાના કાભો જે ભકે ઈફાદત, અને શયાભ
કાભ છોડલા ભાટે વબ્ર અને નભાઝની વાથે
ભદદ ચાશો. અઈમ્ભએ ભાઅવુભીન અ.ની
શદીવોભાં છે કે “વબ્ર” થી ભુયાદ યોઝા છે
ભાટે તભે તભાયા ફન્ને રોકના કાભો યોઝા
યાખી તથા નભાઝ ડી ભદદ ચાશો. ખુદા
તેની ફયકતથી તભાયી ઈચ્છાઓ ુયી કયે.
નભાઝ બાયે લસ્તુ છે ણ જે ઓ ખુદાથી ડયે
છે અને ખાકવાયી કયે છે તેઓને નભાઝ યોઝા
અધયા રાગતા નથી.
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જ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અ. અને તભાભ
અઈમ્ભએ ભાઅવુભીન અ. શંભેળા નભાઝ
ડતા અને ધણે બાગે યોઝા યાખતા અને
લાયંલાય શજ કયતા શતા શ. અરી અ.
જે શાદભાં ણ એ લસ્તુઓને છોડતા ન શતા.
તેથી ખુદાએ તેઓની ણવપતભાં એ આમત
નાઝીર કયી.
તેઓ આજે ઝી કયલાલાા એલા છે કે ઉમ્ભીદ
યાખે છે અથલા મકીન યાખે છે કે અભાયા
યફના લામદા ભુજફ અભો શોંચીળું અને
તેઓ ખુદાની યશભત તયપ નેક અભરના
ફદરાભાં જલાલાા છે .
શલે અલ્રાશ ફની ઈવયાઈરને જે કાંઈ
નેઅભતો આી તેને પયી માદ અાલે છે . અમ
ફની ઈવયાઈરના છોકયાઓ તભાયા ફા
દાદાઓને જે નેઅભતો આી તે માદ કયો.
ફેળક તે ઝભાનાના રોકો ઉય પઝીરત
(શ્રેષ્ઠતા) આેરી અને તે પઝીરત આલાનું
કાયણ એ કે તેઓએ ઈભાન રાલી નેક અભર
કયી ભોશમ્ભદ (વ.) અને આરે ભોશમ્ભદ
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(વ.) ની દોસ્તી કફુર યાખી તેના કાયણે
ઈન્વાપી ફાદળાશ અને મગમ્ફયો થમેરા
ણ તેઓની અલરાદે તેઓનું અનુકયણ ન
કયતા કુફ્ર અને ગુનાશભાં ભશ્ગુર યહ્ા.
શલે ખુદા ફની ઈવયાઈરને પયભાલે છે કે
કમાભતના રદલવે કોઈ કોઈને કાભ આલળે
નશીં. કોઈની બરાભણ ણ કાભ રાગળે
નણશ. કાંઈ ફદરો આીને ણ ભુરકત ાભળે
નણશ. તેઓ કશેતા શતા કે અભાયા ફાદાદાઓ નફીઓ છે તે અભને અઝાફથી
ફચાલી રેળે. ખરૂં જોતાં કમાભતનો રદલવ
નણશ ફલ્કે ભયલાનો રદલવ છે કે ભોત લખતે
કોઈ કોઈની ભદદ કે બરાભણ કયતું નથી. શ.
ઈભાભે જાપઅય વારદક અ.થી રયલામત છે કે
કમાભતનો દીલવ નથી ણ ભયલાનો રદલવ
છે . એટરા ભાટે કે કમાભતના દીલવે શ. યવુર
વ. તથા અઈમ્ભએ ભાઅવુભીન અલરીમા
અલ્રાશને ળપાઅતનો શક છે . તેઓ
ગુનેશગાય ભોઅભીનને જશન્નભની આગથી
નજાત અાલળે.
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“લ પી ઝારેકુભ ફરાઉભ ણભયથબ્ફેકુભ અઝીભ”
ઓગણચાવભી આમતભાં છે લ્રે છે કે અને
એ (ફનાલ)ભાં તભાયા યફ તયપથી ભશાન
અજભામળ શતી. આ ઉયથી એ લસ્તુ જાશેય
થામ છે કે ફની ઈવયાઈર ઉય જે ભુવીફત
ઉતયી શતી તે ખુદા તયપથી ઈમ્તેશાન શતું.
ખુદા તો યશભાન અને યશીભ છે . તેણે ફની
ઈવયાઈરની આલી ભોટી રયક્ષા કેભ રીધી ?
તેનો જલાફ એ છે કે આ વઝા તેના ફુયા
કામોની
શતી.
તેભણે
અમ્ફીમાએ
ભુયવરીનની ણશદામતોને ઠુકયાલી દીધી શતી.
તેઓભાં અલ્રાશની ઈફાદતના સ્થે ફુત
યસ્તી આલી ગઈ શતી. તેઓ રપયઓનની
ખુદાઈ ઉય ઈભાન રાવ્મા શતા. રપયઓનના
શાથે જે દુ:ખ તેભને લયવો વુધી શોંચતા
યહ્ા, આ ફધું તેની કયણીના રીધે શતું.
તેભની ગુભયાશીનો અંદાજો એ ઉયથી કયી
ળકો છો કે જ્માયે જ. ભુવા અ. તેભને દયીમા
ાય કયાલી વાભા રકનાયે શોંચાડમા, ત્માં
તેભણે એક કોભને નાના-ભોટા વુંદય ફુતોને
ુજતા જોમા. તેભણે શ. ભુવા અ.ને કહ્ું કે
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અભાયે ણ આલા ફુત જોઈએ છે . જે
કોભની ભુવા (અ.) જે લા શાદી વાથે યશીને
ણ આ શારત શોમ તે ઉયથી વભજી રો કે
તેના શેરાં તેઓની ગુભયાશી કમાં વુધી
શોંચી શળે ? જો કે ફની ઈવયાઈર ઉય
ખુદાના એટરા એશવાન શતા કે જે ને
ણઝન્દગીબય બુરલા ન જોઈએ ! ણ તેની
તફીમત ણળકથ અને કુફ્ર વાથે બી ગઈ શતી
તેથી ખુદાના પ્રત્મેક એશવાનને બુરાલી ફેઠા
શતા.
“લ અગયકના આરે રપયઓન” અને
રપયઓનના ભાણવો... રપયઓનની અલરાદ
ન શતી તેથી આરે રપયઓનથી ભુયાદ
રપયઓનની કોભ છે . આ ઉયથી એ લાત
જાણલા ભી કે “આર” નો ળબ્દ કોભ ભાટે
ણ લયામ છે . તો આરે યવુર, આરે
ભોશમ્ભદ (વ.) થી ણ તભાભ ભુવરભાન
થમા, ન ખાવ રોકો જે ને ખાવ ઈભાભીમા
જાપઅયીમા પીયકાલાા ‘અશરેફમત’ કશે છે .
એ લાતનો જલાફ એ છે કે જે ળબ્દોના અથથ
વંમુકત યીતે જાદા જાદા થતા શોમ ત્માં
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આમતની ઉંચ-નીચ, લાતાલયણ, વંજોગોને
જોલાભાં આલે છે અને રયલામતની વાથે
ણશદામત (ફુણઘ્ધ-જ્ઞાન) ની કવોટી ય
યખલાભાં આલે છે . થોડાક દાખરા ટાંકલાભાં
આલે છે તેના ઉય ણલચાય કયો, જે ભકે
“તાફુતે વકીના” જે ભાં અમ્ફીમાના તફરૂથકાત
(ચીજો) શતા. કુયઆનભાં જે નું લણથન આ
યીતે છે . “લ ફકીય્મતભ ણભમ્ભા તયક આરો
ભુવા લ આરો શારૂન” અને કાંઈ ફચેરી
લસ્તુઓ છે જે ને ભુવા અને શારૂનની
અલરાદ છોડી ગએર છે . એ લાત તો ફધા મ
જાણે છે કે શ. ભુવા અ. ને અલરાદ ન શતી.
જો અશીં આરે ભુવાથી ભુયાદ ભુવા (અ.)ની
કોભ રેલાભાં આલે તો તેનો એ અથથ થમો કે
ફધી ભુવા (અ.)ની કોભના તફરૂથકાત એ
ેટીભાં યાખ્મા શતા. જો કે એ ફીરકુર ખોટું
છે . એ ેટીભાં ભાર ભુવા, શારૂન અને
અલરાદે શારૂનના તફરૂથકાત શતા, જે લાં કે
ભુવા (અ.) ની ાધડી, શારૂન અને ભુવા
(અ.વ.)ની ખભીવ (શેયણ), ભુવા (અ.)ના
જોડા અને ચાદય લગેયે. ફીજી વાફીતી એ
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છે કે અલ્રાશ વુયએ આરે ઈભયાનભાં પયભાલે
છે કે “ઈન્નલ્રાશસ્તપા આદભ લ નુશન લ
આર ઈબ્રાશીભ લ આર ઈભયાન અરર
આરભીન” અલ્રાશે ઈન્તેખાફ કયી રીધો
(ચુંટી રીધા). આદભ (અ.), નુશ (અ.) અને
આરે ઈબ્રાશીભ અને આરે ઈભયાનને તભાભ
આરભોભાંથી. જો આરનો અથથ કોભ શોમ
તો એ અથથ થળે કે તભાભ અલરાદે ઈબ્રાશીભ
અને અલરાદે ઈભયાન (અ.)ને ચુંટી રેલામા.
જો કે એ ફુણઘ્ધની રૂએ અને ઈણતશાવની
દ્રણષ્ટએ જોલાથી તદ્દન ખોટું છે . તેથી ભાનલું
ડળે કે અલરાદે ઈબ્રાશીભ અને અલરાદે
ઈભયાનથી વભસ્ત કોભ ભુયાદ નથી ણ ભાર
વ્મરકતઓ ભુયાદ છે જે અલરાદે ઈબ્રાશીભ
અને ઈભયાનથી શતી.
જો આરે યવુર (વ.)થી તભાભ ઉમ્ભત
રેલાભાં આલે તો યવુરની જે ભ ફધી ઉમ્ભત
ય વદકો શયાભ શોલો જોઈએ. જો કે
ઈસ્રાભના તોંતેય રપયકાઓભાંથી કોઈ એક
ણ રપયકાની એ ભાન્મતા નથી. તેભજ જો
ઉમ્ભત રેલાભાં આલે તો દુરૂદ ણ ફધી
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ઉમ્ભત વાથે શળે. એલી યીતે ઈતાઅત
(મયલી) જે લાજીફ છે તેભાં ણ આ ફધી
ઉમ્ભતની ઈતાઅત લાજીફ થળે !
શલે એ લાત યશી કે યવુર વ.ને નય જાણતભાં
કોઈ અલરાદ જીલંત ન શતી, એટરે આરે
યવુર ઉમ્ભતે યવુર ભાનલી ડળે. યંતુ એ
કશેલું ણફરકુર ખોટું છે . કાયણ કે અશરેફમતે
યવુરને કુયઆનની આમતથી ભાનલું ડળે કે
તે આરે યવુર છે . જે ભકે ભુફાશેરાની
આમતથી વાપ જાશેય છે અને શ. યવુર વ.ભે
એ શદીવ પયભાલીને એ ગરત પેશભીને દુય
કયી છે . જે ભકે “અન્નલ્રાશ જઅર ઝુયીમતી
પી વુલ્ફે અરી ઈબ્ને અફી તાણરફ.”
અલ્રાશે દયેક નફીની અલરાદ તેના વુલ્ફ
(લંળ) ભાં ફતાલેર છે અને ભાયી અલરાદ
અરીના વુલ્ફથી છે . આ ઉયથી એ લાતની
ખાતયી થઈ ગઈ કે આરે ભુવાથી ભુયાદ
અલરાદે શારૂન છે . આરે રપયઓનથી એ ભાટે
કોભ ભુયાદ છે કે એ વભસ્ત કોભને ોતાની
અલરાદ વભજતો શતો અથલા આરે
રપયઓનથી ભતરફ તેના કુટુમ્ફીઓ છે જે
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ભોટા શોદ્દાઓ ય ફીયાજભાન શતા. જે ભકે
તેભના ડુફી જલાનું ખાવ યીતે લણથન થમું છે .
જ. ભુવા અ.ના વભમભાં ફે કોભ આફાદ
શતી. ફની ઈવયાઈર અને રકબ્તી. જ્માયે શ.
મુવુપ અ. ભીવયભાં ફાદળાશ થમા તો તેભણે
ોતાની કોભ ફની ઈવયાઈરને રાલીને
લવાવ્મા. એ વભમભાં રકબ્તી કોભની શુ કુભત
શતી અને રપયઓન ફાદળાશ શતો. ભીવયના
દયેક ળાશને રપયઓન તયીકે ઓખલાભાં
આલતો. એ વભમભાં રપયઓન એક ધુની ખય
રદભાગ (ગધેડા જે લા સ્લબાલનો) શતો.
ોતાની યાજધાનીની ણલળાતા જોઈને
અણબભાનભાં ખુદાઈનો દાલો કયી ફેઠો.
કશેતો શતો કે શુ ં તભાયો “યબ્ફે અઅરા” છુ ં .
તભો ફધાને યોઝી આનાય અને તભાયા દુ:ખ
દદથને દુય કયનાય છુ ં . કોભે તેની ખુદાઈને ભાની
રીધી. ફની ઈવયાઈર ણ જ. ભુવા અ.ના
જન્ભ શેરાં તેની જાભાં પવાઈ ગમા શતા.
રપયઓને એક યાતના સ્લપ્નાભાં જોમું કે
ફમતુર ભુકદ્દવભાંથી આગનો બડકો દેખાણો.
જે ણે ણભવયના ફધા મ ધયોને વગાલી
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નાખ્મા. જ્માયે જમોણતોથી તેની તાણફય
ુછી તો તેભણે કશમું કે ફની ઈવયાઈરભાં
એક ફાક જન્ભ ાભળે જે તાયી વરતનતને
ફયફાદ કયી નાખળે અને તાયા ભયણનું કાયણ
થળે. આ વાંબી તે ફની ઈવયાઈરનો ળરુ
ફની ગમો અને શુ કભ આપ્મો કે જે સ્રી ગબથ
ધાયણ કયે તેના ય દેખયેખ યાખલાભાં આલે.
જો છોકયો જન્ભ ાભે તો તયત જ ભાયી
નાખલાભાં આલે અને છોકયી થામ તો તેને
જીલતી યાખલાભાં આલે અને વભજદાય થામ
ત્માયે દાવી તયીકે યાખલાભાં આલે. એ શુ કભ
છી ફની ઈવયાઈરનું જીલલું બાયે થઈ
ડમું. ન ણભવય છોડી ળકે છે ન ફીજે
યાશતથી યશી ળકે છે . રયલામત છે કે શ. ભુવા
અ.ના જન્ભ શેરાં રપયઓને દવ શજાય
ફાકોને કતર કયાલી નાખ્મા શતા ણ જે ને
ખુદા યાખે તેને કોણ ભાયી ળકે છે ? ભુવા
અ.ની યલયીળ રપયઓનના ધયભાં થઈ.
ખુદાની ળાન જાઓ દુશ્ભનની ગોદભાં નફી
યલયીળ ાભી યહ્ા છે . જ્માયે જમોણતોએ
ખફય આપ્મા કે એ ફાક મદા થઈ ગમું છે
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ત્માયે તેણે ફચ્ચાઓને કતર કયલાનું છોડી
દીધું. કશે છે કે જ. ભુવા અ. મદા થમા તો
તેભની ભાતાએ તેભને તન્નુય (બઠ્ઠી)ભાં
છુ ાલી દીધા. આની ભાવીને ખફય ન શતી
કે આ તન્નુયભાં છે . તેણીએ આગ
વગાલી. રપયઓનના વીાશીઓ ધયની
તરાળી ભાટે આવ્મા. આખા ધયને ઉરટ
રટ કયી ળોધ કયી ણ ખોજ રાગી નશીં.
તન્નુયને વગતું જોઈ ણવાશીઓ ાછા
ચાલ્મા ગમા અને રપયઓનને ખફય આી કે
ત્માં કોઈ ફાક નથી, તેથી તેને વંતો થમો
અને વભજ્મો કે નજાભીઓની ખફય ખોટી
છે . જ્માયે જ. ભુવા અ.ની ભા તન્નુય ાવે
ગઈ તો આગ જોઈ ફશુ જ ગબયાઈ ગઈ,
ણ કુદયતે ખુદાથી જ. ભુવા અ. આગ વાથે
યભી યહ્ા છે .
એ વભમ ણ આલી ગમો કે ભુવા અ.
ોતાની કોભને રઈને ણભવયથી નીકળ્મા.
રપયઓન રશ્કય રઈ આની ાછ ડમો.
ણનર નદીભાં ભોઅજીઝાથી ફાય યસ્તા થઈ
ગમા. ફની ઈવયાઈરની ફાય કોભ શતી.
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તેઓ એક એક યસ્તેથી વાય થઈ ગમા, ણ
જ્માયે રપયઓન ોતાના રશ્કય વાથે નદીભાં
તે યસ્તા યથી વાય થલા ગમો ત્માયે રશ્કય
વભેત ડુફીને ભયણ ામ્મો. આ રકસ્વાનું
લણથન ઈન્ળાઅલ્રાશ આગ જતાં
ણલગતલાય યજા કયલાભાં આલળે.
૫૧ થી ૫૬ભી આમાત :-

ۡ
َ
َُ ًَ
ۡ َ
َق ِاد ّٰق َع ۡدنا ُموۡ ٰۤسی ا ۡذبَ ِعح َف ل َ ۡیلۃ ث ّم
ّۡاتَ َخ ۡذتُ ُم ال ۡ ِع ۡج َل ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖف َق اَن ۡ ُتم
ّٰ
﴾۵۱﴿ ظ ِل ُموۡ َـ
ُ َ ّ َ ّٰ
ُۡ َ َ َُ
ث ّم َعفوۡنا َعنک ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد دل ِک ل َ َعلک ۡم
ُ َۡ
﴾۵۲﴿ تشػ ُخ ۡق َـ
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َق ِا ۡد ّٰاتَ ۡی َنا ُموۡ َسی الۡک ّٰت َب َق ال ۡ ُع ۡػ َق َ
اـ
ِ
َّ ُ َ
ل َ َعلک ۡم ت ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۵۳
اؾ ُموۡ ّٰسی ل ِقَوۡ ِم ٖہ ّٰحقَوۡ ِؿ ِانّ َ ُکمۡ
َق ِا ۡد َق َ
َظ َل ۡم ُت ۡم اَجۡ ُف َس ُک ۡم ِب ِّات َخا ِد ُک ُم ال ۡ ِع ۡجلَ
ُ َ ۡ ُۤ َُۡ ُ
َ ۤ
ف ُتوۡبُوۡا ِاخّٰی بَا ِذئِک ۡم فاق ُتلوۡا اجف َسک ۡم ؕ
ّٰدل ُِک ۡم َخح ۡ ٌؿ لّ َ ُک ۡم ِع ۡن َد بَاذِئ ُک ۡم ؕ َف َت َ
اب
ِ
َ َ ۡ ُ ۡ َّ ٗ ُ َ َّ
الت ّوَ ُ
اب ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿﴾۵۴
علیکم ؕ ِانہ ہو
َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ّٰ ُ ۡ ّٰ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ َ َ ّّٰ
ق ِاد قلتم یموسی لن نؤ ِمن لک حتی
َ َ ّّٰ
الل َہ َج ۡہرَ ًۃ َفاَ َخ َذتۡ ُک ُم ّّٰ
الص ِعقَ ُۃ قَ
نری
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ُ َۡ َۡ
﴾۵۵﴿ ان ُت ۡم تنظ ُػ ۡق َـ
ُ َّ ُ
ُ ّٰ ۡ َ ُ
ث ّم بَ َعثنک ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد َم ۡو ِتک ۡم ل َ َعلک ۡم
ُ َۡ
﴾۵۶﴿ تشػ ُخ ۡق َـ
અને (તે ણ માદ કયો) જ્માયે અભોએ
ભુવાને ચારીવ યારીઓનો લામદો આી (તુય
ય ફોરાવ્મો) છી તભે તેની ગેયશાજયીભાં
લાછયડાને (અલ્રાશ તયીકે) ુજલા રાગ્મા
અને (તેભાં) તભે જ ઝુરભગાય શતા. (૫૧)
આ છતાંમ તેના છી અભોએ તભાયાથી
દયગુજય કયી કે કદાચને તભે આબાય ભાનલા
રાગો. (૫૨)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે અભોએ
ભુવાને તે રકતાફ (તૌયતે) તથા ફયકાન (વત્મ
અવત્મનો ણનણથમ કયનાય ણનમભો) અથણ કમાથ
કે કદાચને તભે વન્ભાગે ચારો. (૫૩)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ભુવાએ
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ોતાની કૌભને કહ્ું કે શે ભાયી કૌભ! ણનવંળમ
તભોએ લાછયડાને ુજી શાથે કયી તભાયા
ોતા ય ઝુલ્ભ કમો છે , શલે તભાયા ેદા
કયનાયની શુ જુયભાં તૌફા કયો અને (તભાયાજ
શાથે) તભાયાભાંના (લાછયડાને ૂજનાયા)
ઓને કતર કયી નાખો એજ તભાયા ેદા
કયનાય ાવે તભાયા શકભાં ફશેતય છે . છી
તભાયી તૌફા (અલ્રાશે) ણસ્લકાયી; ફેળક, તે
ભશાન તૌફાનો ણસ્લકાયનાય (અને) દમા
કયનાય છે . (૫૪)
અને જ્માયે તભોએ કહ્ું કે શે ભુવા! જમાં
વુધી અભે અલ્રાશને નયી આંખે જોઈ ન
રઈએ ત્માં વુધી તાયા ય શયગીઝ ઈભાન
રાલળું નણશ, ત્માયે તભાયા દેખતાં દેખતાં જ
તભને લીજીએ કડી ાડ્મા. (૫૫)
છી અભોએ તભાયા (આ) ભયણ ફાદ તભને
(ુન:) વજીલન કમાથ કે કદાચને તભે (અભાયો)
આબાય ભાનો. (૫૬)
ઉયની આમતોભાં ખુદાલંદે આરભે ફની
ઈવયાઈર ઉય જે લખતો લખત એશવાન
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કમો છે તેનું લણથન કમુું છે .
જ્માયે રપયઓનના ઝુલ્ભોથી ફની ઈવયાઈર
ભુરકત ભેલી “વીના” ના ઉજ્જડ
ભમદાનભાં ચાલ્મા ગમા. ત્માં તેભના ભાટે
વાભાજીક, ધાર્મભક જીલન વ્મલશાય ભાટે
કામદા કાનુન ઉતાયલાની જરૂયત શતી કે તેથી
જીલનભાં આલતી આપતો અને તોપાનથી
યક્ષણભાં યશે. ખુદાલંદે આરભે એ ણનતીણનમભોના કાનુનને (તલયેત) સ્લરૂે આલા
ભાટે શ. ભુવા અ.ને કોશેતુય (તુય નાભના
શાડ) ઉય ફોરાવ્મા અને લામદો કમો કે
ચાીવ દીલવોભાં આ રકતાફ (તલયેત) તભને
ભી જળે.
કરાભે ાકની તપવીય કયનાય ભુપસ્વેયીનતપવીયકાયો ધણી લખતે કાંઈ વભજ્મા
ણલચામાથ લગય જ રખી નાખે છે . રખે છે કે
પ્રથભ તીવ દીલવનો લામદો શતો. જ. ભુવા
શંભેળા ખુદા વાથે લાતો કયતા શતા, શંભેળા
યોઝા યાખતા શતા. એક દીલવ ણલચાય કમો કે
યોઝેદાયના ભોઢાભાંથી દુગુંધ આલે છે તેથી
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તેને દુય કયલા એક ઝાડનું વુગંધી ાંદડું
ભોઢાભાં યાખ્મું, ખુદાને એ વારૂં રાગ્મું નણશ.
તેણે કહ્ું અમ ભુવા ! યોઝેદાયની ફદફુ
અભાયા ભાટે ખુળફુથી વાયી છે . તભે આ
લી ળું કમુું ? શલે તેના કપપાયા ભાટે દવ
દીલવ તલયેત ભેલલા યાશ જાઓ જે થી
૩૦ના ૪૦ દીલવ થઈ ગમા. આ છે તપવીય
કતાથઓની રયલામત જે કાંઈ જોમું કે વાંબળ્મું
તે વભજ્મા ણલચામાથ લગય રખી ભામુું.
બરા એ ાંદડું યાખલાનો એટરો ફધો
કપપાયો ! ખરૂં જોતાં શકીકત એભ શતી કે
ફની ઈવયાઈરના ઈભાનની કવોટી કયલી
શતી કે ખુદાને કમાં વુધી ભાન્મ યાખે છે . જો
કે ભુવા અ.ભે કોભને તીવ દીલવ વુધી ોતે
ગામફ યશેલાનું કહ્ું શતું. ણ તીવ દીલવ
છી ન આવ્મા તો તેઓએ ખાતયી કયી રેલી
શતી કે કુદયતે દવ દીલવ ભાટે યોકી રીધા છે ,
ણ ત્માં તો લસ્તુ જ જાદી ફની ગઈ. રોકો
લાછયડાની ૂજા ળરૂ કયી દીધી અને વભજી
રીધું કે ભુવા (અ.)નો ખુદા તુયના ફદરે આ
લાછયડાભાં ફોરી યહ્ો છે .
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કુદયતે તેઓને એ લાછયડાની ૂજાભાં એલી
બાયે ણળક્ષા આી શતી કે જે રોકો ઈભાન
ઉય ફાકી શતા તેઓના શાથે યારીના લખતે
એ ભુળયીકોને કતર કયાવ્મા જે લાછયડાની
ુજા કયતા શતા. યાતના આ કામથ એટરા ભાટે
કયાવ્મું કે કતર કયનાયાઓ ોતાના
વગાવ્શારાને ઓખી ળકે નણશ, કતર થનાય
ગયદન ઝુકાલી ફેઠા શતા ઈભાનદાયની
તરલાયો તેઓના ભાથાને જાદા કયી નાખતી
શતી.
જ્માયે જ. ભુવા અ. તુય ય જતા શતા ત્માયે
તેઓએ શઠ કડી કે અમ ભુવા, ખુદાને
કશેજો કે જાશેયભાં દેખામ, નણશ તો અભો
ઈભાન નણશ રાલીએ. શઝયતે ફશુ જ
વભજાવ્મા કે એ ભશાન ઝાતને જોઈ ળકામ
નણશ ણ એ અડીમર ટટ્ટુ ભાને એભ કમાં
શતા ! કશેલા રાગ્મા કે જો આે ખુદાને એભ
ન કહ્ું તો તભને ભાયી નાખળું.
શ. ઈભાભે યઝા અ.ભે પયભાવ્મું કે શ. ભુવા
અ. જાણતા શતા કે ખુદા કદી દેખામ નશીં,
અનુક્રભણણકા

371

hajinaji.com

જ્માયે ખુદાએ શ. ભુવા (અ.)ને ોતાના
કરીભ ફનાવ્મા, ઈઝઝત આી ત્માયે આે
કોભને કહ્ું કે એ લાત અભે કદી ભાનલાના
નથી જ્માં વુધી અભે તેની લાત ન વાંબીએ
! જે લી યીતે આે વાંબી. કશે છે કે તે
કોભની વંખ્મા વાત રાખની શતી. આે
તેભાંથી વીત્તેય શઝાયને ચુંટી કાઢમા. છી
તેભાંથી વાત શઝાયને અરગ કમાથ. છી
તેભાંથી વાત વોનો ઈન્તેખાફ કમો. છી
તેભાંથી વીત્તેયને વંદ કમાથ અને શાડની
ાવે ઉબા યાખ્મા. ોતે કોશે તુય ય ગમા
અને અલ્રાશને કરાભ કયલાની દયખાસ્ત કયી
કે એ ચુંટેરા ભાણવો વાંબી ળકે. ખુદાએ
કરાભ કમાથ અને તેભણે લાત વાંબી. એ
અલાઝ, કુદયતે ખુદાથી ઝાડભાંથી આલતી
શતી. છી ફની ઈવયાઈરે કશમું કે અભોને
કેભ ખાતયી થામ કે આ ળબ્દો અલ્રાશના છે .
અભે તો તેને નઝય વભક્ષ જોઈએ ત્માયે જ
ભાનીએ. તેભની આ આડોડાઈથી કુદયતે
ણલજી થકી તેભને ફાી નાખ્મા. જ. ભુવા
અ.ભે અઝથ કયી યલયરદગાય ! શુ ં ાછો
અનુક્રભણણકા
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જઈને ભાયી કોભને ળું જલાફ આીળ ?
તેઓ કશેળે કે તું કરીભુલ્રાશ શોલાની
વાણફતી આી ળકમો નણશ એટરે તેભને
ભાયી નાખ્મા. ખુદાએ જ. ભુવા અ.ની અઝથ
વાંબી તેભને પયી વજીલન કમાથ, તેઓ
આની વાથે ાછા આવ્મા.
એલી શઠીરી કોભ પયી ભુવા અ.ને કશેલા
રાગી કે અમ ભુવા તું જો અલ્રાશને દીદાયની
દયખાસ્ત કયત તો જરૂય એ દેખાત અને અભો
ણ જોઈ ળકત. શઝયતે જલાફ આપ્મો કે
ખુદા આંખથી જોઈ ળકામ નણશ. ઝીદ ન કયો
તેની ફનાલેરી લસ્તુઓને જોઈને તેને
ઓખી ળકામ છે ! તેભણે કહ્ું, અભો કદી
ઈભાન રાલનાય નથી જ્માં વુધી એ જોલાભાં
ન આલે. આે ફાયગાશે ઈરાશીભાં ભુનાજાત
કયી કે અમ ખુદા, તું તેભની લાતોને જાણે છે
એ રોકોની ભવરેશત ણ તાયી વભક્ષ ઝાશેય
છે ! લશી થઈ કે અમ ભુવા એ જે કાંઈ ચાશે
છે તેનો તું વલાર કય. રાચાય થઈને શ. ભુવા
અ.ભે રૂમત (રદદાય કયલા) નો વલાર કમો.
અનુક્રભણણકા
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જલાફ ભળ્મો શયણગઝ તભે ભને જોઈ ળકળો
નણશ. શુ ં એક ણલજી ચભકાલું છુ ં . જો તભે
તેને જોલાની ળરકત યાખતા શળો તો જોઈ
ળકળો. ણલજી ચભકી અને ભુવા અ. ફેબાન
થઈ ગમા. તુયનો શાડ ફી ગમો. આ
લાતનું લણથન અનેક સ્થે કયલાભાં આવ્મું છે .
આ સ્થે ટુંકભાં યજા કયેર છે .
આ સ્થે એ લસ્તુ જણાલી દેલી જરૂયી છે કે
જ. ભુવા અ. થોડા રદલવ ભાટે કોશે તુય ય
ગમા શતા, છતાં કોભની ણશદામત ભાટે
ોતાના લવી જ. શારૂન અ.ને ખરીપા
ફનાલી ગમા તો છી એ કેભ ફને કે શ.
યવુર વ. દુણનમાથી ણલદામ થઈ જામ અને
ોતાના કોઈ ખરીપા ફનાલીને ન જામ ?
એ લાત શંભેળા માદ યાખલાની કે ખુદાના
દીદાય આંખોથી કદી થલાના નથી. કોઈ ણ
નફી કે ઈભાભ ખુદાને જોઈ ળકાતો શોલાનું
કશેતા નથી. કોભની શઠધભી ય જ. ભુવા
અ.ભે અલ્રાશને દેખાલા ભાટે ણલનંતી કયી
શતી.
અનુક્રભણણકા
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છપ્નભી આમતભાં છે કે પયી અભે ભયલા
છી જીલતા કમાથ. તેઓ આબાય ભાને લગેયે.
આ આમત યથી ઓરભાએ ઈભાભીમાએ
યજઅત (ભયલા છી ાછુ ં વજીલન થલું.
ઈભાભે ઝભાના આલળે ત્માયે ભોઅભીનો
વજીલન થળે ઈત્મારદ) વાણફત કયેર છે .
૫૭ થી ૬૦ભી આમાત :-

ُاؿ َق اَن ۡ َزل ۡ َنا َع َل ۡی ُکم
َ َق َظ ّ َل ۡل َنا َع َل ۡی ُک ُم ال ۡ َغ َم
ُُ
ۡ َّ َ َّ َ ۡ
َ
السل ّٰوی ؕ کلوۡا ِم ۡن ط ِّی ّٰب ِت َما
المن ق
ۤۡ ُ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ
ذرقنکم ؕ ق ما ظلمونا ق ل ِکن کانوا
َۡ ۡ ُ َ َُۡ
َ
ُ
ۡ
﴾۵۷﴿ اجفسہم یظ ِلموـ

َُُ َ َۡ
ُُ َُۡ ۡ
َق ِاد قلنا ۡاخخلوۡا ّٰہ ِذ ِف الغ ۡػیَۃ فکلوۡا
ُُ َ َ
ۡ
ۡ ُ
ِمن َہا َح ۡیث ِشئ ُت ۡم َذغ ًدا ّق ۡاخخلوا
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ال ۡ َب َ
اب ُس ّ َج ًدا ّ َق ُقوۡلُوۡا ِح ّ َط ٌۃ جّ َ ۡغ ِع ۡػ ل َ ُکمۡ
َ ُ
َ ۡ
ۡ
خ ّٰط ّٰیک ۡم ؕ َق َسجـِیۡ ُد ال ُم ۡح ِس ِنح َف ﴿﴾۵۸
َ َ َ َ ۡ َّ
َ َ َّ
ف َب ّد َؾ ال ِذیۡ َن ظل ُموۡا قوۡلًا غح َؿ ال ِذ ۡی
َ َ ۡ ۡ َ َ َّ
ََ
قِ ۡی َل ل َ ُہ ۡم فان َزلنا َعدی ال ِذیۡ َن ظل ُموۡا
َ ُ ۡ ُ
ذ ۡج ًزا ّم َن ّ َ
الس َمٓا ِء ِب َما کانوۡا حَف ُسقوۡ َـ
ِ ِ

﴿ ﴾۵۹٪
ۡ ّٰ
ََُۡ
َ
اس َت ۡسقی ُموۡ ّٰسی ل ِقوۡ ِم ٖہ فقلنا
َق ِا ِد
ۡ ۡ ََّ َ
اؽ ال ۡ َح َجرَ ؕ َفاجۡ َف َجرَ ۡة ِم ۡنہُ
اض ِػب ِبعص
ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ً َ ۡ َ َ ُ ُّ ُ َ
از
اثنتاعسخۃ عینا ؕ قد ع ِلم کل ان ٍ
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ۡ ُُ
َۡ
ّّٰ ۡ
ّمس َخبَ ُہ ۡم ؕ کلوۡا َق ار َخبُوۡا ِم ۡن ّذِر ِؼ الل ِہ َق
ۡ
ۡ َلَا تَ ۡع َثوۡا فی الۡا
﴾۶۱﴿ ص ُمف ِس ِد ۡی َن
ذ
ِ
ِ
અને અભોએ તભાયા ય લાદાની છામા કયી
તથા તભાયા ભાટે ભન્ના તથા વલ્લા (નાભના
ખોયાકો) ઉતામાથ; (અને તભને શુ કભ કમો કે)
જે સ્લચ્છ ચીજોની યોજી અભોએ તભને
આી છે તેભાંથી ખૂફ ખાઓ ીઓ; અને
(આ છતાં તભે ઉકાય ભાનનાયા ફન્મા નણશ)
આભ કમાથથી તેઓએ અભારૂં કળું ફગાડ્મું
નણશ ફલ્કે તેઓએ ોતાનાજ ઉય ઝુલ્ભ
કમો. (૫૭)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે અભોએ
કહ્ું કે આ ળશેયભાં દાખર થાઓ અને તેભાં
જ્માંથી જે કાંઈ ચાશો તે ખૂફ ખાઓ ીઓ
અને આ દયલાજાભાંથી ણવજદો કયતા તથા
‘ક્ષભા’ ‘ક્ષભા’ ફોરતા દાખર થાઓ, (એટરે)
અભે તભાયા ગુનાશ ભાપ કયી દઈળું અને
(તભાયાભાંના) જે વદાચાયીઓ શળે તેભને
અનુક્રભણણકા
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જલ્દીથી ઉન્નણત આીળું. (૫૮)
છી ઝાણરભોએ જે કાંઈ તેભને કશેલાભાં
આવ્મું શતું તેને જુ દાજ ફોરોભાં ફદરી
નાખ્મું આથી અભોએ જે ભણે ઝુલ્ભ કમો શતો
તેભના ઉય આકાળભાંથી એક કશેય ઉતામો
કાયણ કે તેઓ નાપયભાની કયતા શતા. (૫૯)
અને (તે વભમને માદ કયો) જમાયે ભુવાએ
ોતાની કોભ ભાટે ાણી ભાગ્મું ત્માયે અભોએ
કહ્ું કે આ ત્થય ઉય તાયી રાકડી ભાય;
(તેભ કયલાથી) તેભાંથી ફાય ઝયા ફટી
નીકળ્મા; દયેક ટોાએે ોતોતાની ીલાની
જગ્મા ઓખી કાઢી; (છી અભોએ શુ કભ
કમો કે) અલ્રાશે તભને આેરી યોજીભાંથી
ખાઓ અને ીઓ અને રપત્નાખોય ફની
ૃથ્લી ય ફુયાઈ કયતા પયો નણશ. (૬૦)
જ. ભુવા અ.ભે ફની ઈવયાઈરને કહ્ું કે તભો
ઝાણરભો વાથે જં ગ કયલા ફમતુર ભુકદ્દવ
ચારો. તેઓએ ઈન્કાય કમો અને કશમું કે તું
અને તાયો ખુદા રડાઈ કયો. અભો તો અશીં
યશેળું. આ લાતથી ખુદા કોામભાન થમો.
અનુક્રભણણકા
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તેથી ‘તીશ’ નાભના જં ગરભાં ચારીવ લથ
વુધી બટકતા યહ્ા. યાતબય જમાંથી ચારતા
અને વલાયના ત્માંજ આલીને ઉબા યશી
જતા શતા. વુમથની ગયભીથી શમયાન યેળાન
થઈ ગમા અને જ. ભુવા અ.ને કહ્ું કે તભે
ખુદા ાવે દોઆ કયો કે અભાયા ય છાંમો
કયે, નણશ તો અભે લગય ભોતે ભયી જળું. આે
દોઆ કયી, એક વપેદ લાદ આવ્મું અને તેઓ
ય છાંમો કમો. ઠંડી શલા આલલા રાગી,
જ્માયે તેભને યાશત ભી ત્માયે કહ્ું કે શલે
આ ખુદા ાવે દોઆ કયો કે અભને ખાલાનું
આે. તયત જ આવભાનથી “ભન્ન” અને
“વલ્લા” નાભના ખોયાક તેઓ ઉય
લયવાવ્મા. કશે છે કે “ભન્ન” ધાણા જે લા
દાણા શતા અને ‘વલ્લા’ ફટેય જે લા ક્ષી
શતા. ખુદા કશે છે કે એ ાકીઝા રયઝક
(ખોયાક) અભોએ તભોને લગય ભશેનતે આપ્મું
તે ખાલ અને ભાયો ળુક્ર કયો. તેભની યાશત
ભાટે યારીના એક નુયનો સ્થંબ પ્રકાણળત થતો
શતો. જુ ભ્આના રદલવે શંભેળ કયતાં ‘ભન્ન’
અને ‘વલ્લા’ લધાયે લયવતા શતા. ળનીલાયે
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ણફરકુર લયવતા ન શતા. તેભને વંગ્રશ
કયલાની ભનાઈ શતી, છતાં વંગ્રશ કયતા. તેથી
એ નેઅભત ચારી ગઈ. કશે છે કે એ વભમભાં
જ. ભુવા અ. અને જ. શારૂન લપાત ામ્મા
શતા. તેભના છી શ. મુળોઅ મગમ્ફ થમા.
તેભના વભજાલલાથી એ રોકોએ અભારેકા
ઉય ચઢાઈ કયી અને કેટરાક ળશેયો ય
ણલજમ ભેવ્મો. તેભને શુ કભ કયલાભાં આવ્મો
શતો કે જ્માયે શેરું ળશેય પતેશ કયો તો
‘શીત્તાશ’ (ફક્ષી આ) કશેતાં કશેતાં ળશેયભાં
દયલાઝેથી પ્રલેળ કયો. યંતુ તેઓ ળયાયત
કયનાયા શતા. ‘ણશત્તાશ’ ને ફદરે ણશન્તા
(ધઉં) કશેતા કશેતા દાખર થમા. જો કે તેભને
ણવજદો કયલા (ઝૂકીને) દયલાજાભાં દાખર
થલાનો શુ કભ શતો ણ તેભની આડોડાઈને
કાયણે છે લટે ત્માં તાઉન(પ્રેગ)ની ણફભાયી
પેરાણી અને ચોલીવ શજાય ભાણવો ભયણ
ામ્મા અને જીતેરો ભુલ્ક શાથથી નીકી
ગમો.
ફની ઈવયાઈર ‘ભન્ન’ અને ‘વલ્લા’ ખાધું તો
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તયવ ફશુ રાગી. તેભણે નમ્રતાથી શ. ભુવા
અ.ને ાણી ભાટે અઝથ કયી. આે દોઆ કયી.
તપવીયે અશરેફમતભાં છે કે ાણી ભાટે જ.
ભુવાએ શાથ ઉંચા કયી દોઆ કયી કે, “ઈરાશી
ફેશક્કે ભોશમ્ભદીન વય્મરદર અમ્ફીમાએ, લ
ફેશક્કે અરીણય્મન વય્મરદર અલરીમાએ, લ
ફેશક્કે પાતેભત વય્મદણતનનીવાએ, લ
ફેશણક્કર શવને વય્મદણતર અલણરમાએ લફે
શણક્કર શુ વમને અપઝણરશ્ળોશદાએ લ ફેશક્કે
ઈતયતેણશભ લ ખોરપાએશીભ વઅદતુર
અઝકીમા અસ્કેશીભ.” આ પ્રભાણે ચૌદ
ભાઅવુભીન અ.નો લાસ્તો આી દોઆ કયી.
તે લખતે ખુદાનો શુ કભ થમો કે અમ ભુવા
તભાયી રાકડી થ્થય ય ભાયો. આે થ્થય
ય રાકડી ભાયી જે થી ાણીનો ઝયો ફટી
નીકળ્મો. ણ ફની ઈવયાઈરના ફાય
કફીરા શતા તેઓ એક ચશ્ભાથી કેભ ાણી
ીલે ? આવભાં ઝગડો કયલા રાગ્મા.
ખુદાએ ોતાનો પઝર કમો અને એક
ચશ્ભાથી ફાય ઝયા લશેલા રાગ્મા. દયેક
ોતાના ઝયા ય ાણી ભાટે તૂટી ડમા.
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કુયઆને ળયીપભાં આ ઉમ્ભતને જાણકાય કયલા
અને ચેતલણી આલા ભાટે શેરાંની
ઉમ્ભતના અશલારોનું લણથન કયલાભાં આવ્મું
છે . કેટરીક શદીવોભાં છે કે શ. યવુરે ખુદા
વ.નું ફમાન છે કે ભાયી અશરેફમતનું દ્રષ્ટાંત
આ ઉમ્ભતભાં “ફાફે શીત્તાશ” ફની
ઈવયાઈરભાં શતું તેના જે લું છે . જે ભકે તેભને
દયલાજાભાં વજદો અને આજે ઝી કયતા પ્રલેળ
કયલાનો શુ કભ શતો. જે ણે તે ભુજફ કમુું તે
નજાત ામ્મા અને જે ણે શુ કભનો અનાદય
કમો તેઓ ય અઝાફ નાણઝર થમો. એજ
યીતે ભાયી ઉમ્ભતભાં ભાયી અશરેફમતની
‘ણલરામત’ છે . જે કોઈ તેભની ઈઝઝત કયી
અનુકયણ કયળે તે નજાત ાભળે અને શુ કભ
ભાનળે નણશ તેને ણળક્ષા ભળે.
૬૧ થી ૬૬ભી આમાત :-

َ ّٰ َ َ ۡ َ ّ ۡ َ ّٰ ۡ ُ ّٰ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ
َ
اؿ
ٍ ق ِاد قلتم یموسی لن نصبِؿ عدی طع
ۡ َ َ َ ۡ َ
َ َ
َ
اخ ُع لَنا َذ ّبک یُص ِخ ۡث لَنا ِم ّما
ّقا ِح ٍد ف
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َ
تُ ۢۡنب ُت الۡاَ ۡذ ُص ِم ۢۡن بَ ۡق ِل َہا َق قِ ّثٓائ َہا قَ
ِ
ِ
ُفوۡ ِم َہا َق َع َد ِس َہا َق َب َص ِل َہا ؕ َق َ
اؾ
اَتَ ۡس َت ۡب ِدلُوۡ َـ الّ َ ِذ ۡی ُہوَ اَ ۡخنّٰی ِبالّ َ ِذ ۡی ُہوَ
ُ
َ َ ُ َ َۡ
َۡ
خح ٌؿ ؕ ِا ۡہ ِبطوۡا ِم ۡض ًخا ف ِا ّـ لَک ۡم ّما َسال ُت ۡم ؕ
َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َّ ُ ۡ َ َ ُ
الذلۃ َق ال َم ۡسکنۃ ٭ َق
ق ض ِػبت علی ِہم ِ
َ ُ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ ّٰدل َِک باَنّ َ ُہ ۡم کَانُواۡ
بٓاءق ِبغض ٍب ِمن
ِ
َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّٰ ّٰ ّّٰ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ َ
النبحّفَ
یکعػقـ ِبای ِت الل ِہ ق حقتلوـ ِ ٖ
َ َ ُ
ّٰ َ
َۡ ۡ
ِبغحؿِ ال َح ّ ِق ؕ دل ِک ِب َما َع َصوۡا ّق کانوۡا
حَ ۡع َت ُد ۡق َـ ﴿ ﴾۶۱٪
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ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق الّ َ ِذیۡ َن َہ ُ
اخ ۡقا َق
ّّٰ
ّ َ ّٰ ّٰ َ ّّٰ ۡ
الص ِب ِئح َف َم ۡن ّٰا َم َن ِبالل ِہ َق
النضخی ق
ّٰ
ََ َ
ۡ
ال َیوۡ ِؿ الۡا ِع ِخ َق َع ِم َل َصال ًِحا فل ُہ ۡم ا ۡجرُ ُہ ۡم

َ
ۡ
َ
ِعن َد َذ ِّب ِہ ۡم َق لَا خوۡ ٌػ َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم
ۡ ُ
یَش َدنوۡ َـ ﴿﴾۶۲
َ َ َ َُ
ۡ ََ َۡ َ َُ
َق ِاد اخذنا ِم ۡیثاقک ۡم َق َذف ۡعنا فوۡقک ُم
ّ ُ ُ ُ ۤ َ ّٰ ُ ُ َ ۡ ُ
الطوۡ َذ ؕ خذ ۡقا َما ّٰات ۡینک ۡم ِبق ّوَ ٍۃ ّق ادغ ُخ ۡقا
َّ ُ َ َ ُ
َما فِ ۡی ِہ ل َ َعلک ۡم ت ّتقوۡ َـ ﴿﴾۶۳
ثُ ّ َم تَوَلّ َ ۡی ُت ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد ّٰدل َِک ۚ َف َلوۡ لَا َف ۡضلُ
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ّّٰ َ ُ
ُۡ
الل ِہ َعل ۡیک ۡم َق َذ ۡح َم ُت ٗہ لَکن ُت ۡم ِّم َن
ۡ ّٰ
الخ ِز ِخیۡ َن ﴿﴾۶۴
ُۡ
َق لَقَ ۡد َع ِل ۡم ُت ُم الّ َ ِذیۡ َن ۡ
اع َت َد ۡقا ِمنک ۡم فِی
ُ ُ
َّ َ ُ ۡ َ
ً ّٰ ۡ
الس ۡب ِت فقلنا ل َ ُہ ۡم کوۡنوۡا ق َِخ َخۃ خ ِس ِئح َف
﴿ ۚ﴾۶۵
َ ۡ ّٰ َ َ ّ ۡ
ف َج َعلن َہا نکالًا ل َِما بَح َف یَ َدیۡ َہا َق َما
ََۡ
َ ً ّۡ َ ۡ
خلف َہا َق َم ۡو ِعظۃ ل ِل ُم ّت ِقح َف ﴿﴾۶۶
ંુ્અને (તે વભમને માદ કયો) જમાયે તભોએ કહ
કે શે ભુવા! અભે એકજ પ્રકાયના ખોયાક ઉય
કદી ણ વંતો કડીળું નણશ ભાટે તું તાયા
ેયલયરદગાય ાવે દુઆ કય કે ઝભીનભાંથી જ
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જે લસ્તુઓ ઉત્ન્ન થામ છે (જે લી કે) ળાક,
બાજી, કાકડી, ધઉં, ભવુય અને ડુંગી (ણલગેયે)
અભાયા ભાટે ણ ઉત્ન્ન કયે; (ભુવાએ)
પયભાવ્મું કે ળું તભે ઉભદા લસ્તુઓને વાધાયણ
લસ્તુઓથી ફદરલા ચાશો છો? (જો એભ
શોમ) તો કોઈ ળશેયભાં ઉતયી ડો કે (જે થી)
જે લસ્તુઓનો તભોએ વલાર કમો છે તે
ણનવંળમ તભને (ત્માં) ભળે. અને તેભના ય
શીણત અને કંગારીમત આલી ડી અને
તેભણે (શાથે કયીને) ોતાના ય અલ્રાશનો
કો વ્શોયી રીધો; આ એટરા ભાટે કે
અલ્રાશની ણનળાનીઓનો તેઓ ઈન્કાય કયતા
શતા અને નફીઓને નાશક કતર કયી નાખતા
શતા; (લી) એટરા ભાટે કે તેઓ નાપયભાની
કયતા શતા અને શદ ઉયાંત અત્માચાય કયતા
શતા. (૬૧)
ણનવંળમ! જે ઓ ઈભાન રાવ્મા છે અને જે ઓ
મશુ દીઓ અને ણિસ્તીઓ અને વાફેઈન
(વીતાયાઓને ુજનાયા) છે , જે કોઈ
અલ્રાશ તથા કમાભતના રદલવ ય ઈભાન
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રાલળે તથા વત્કામથ કયળે તો તેનો ફદરો
તેભના ભાટે તેભના યલયરદગાય ાવે શળે
જ; અને તેભને ન તો કાંઈ બમ યશેળે અને ન
તો તેઓ ઉદાવ થળે. (૬૨)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે અભોએ
તભાયી ાવેથી લચન રીધું તથા (વીના)
લથત તભાયા ભાથા ઉય ઉચકી ધયી યાખ્મો;
(અને શુ કભ કમો કે) જે કાંઈ (તૌયેતની
આજ્ઞાઓ) અભોએ તભને આી છે તેને
દ્રઢતા ૂલથક લગી યશો, અને જે તેભાં છે તે
ઘ્માનભાં યાખો કે કદાચને તભે યશેઝગાય
ફનો. (૬૩)
આ છી ાછા તભે પયી ગમા, ણ જો
અલ્રાશની કૃા તથા તેની દમા તભાયા ઉય
ન શોત તો તભે ખચીતજ શાની
બોગલનાયાઓ ભાંશેના થઈ જતે. (૬૪)
અને તભાયાભાંથી જે ઓ વબ્ત (ળણનલાયના
રદલવે ણળકાય ન કયલાના શુ કભનું ઉલ્રંધન
કયલા) ભાં શદ ફશાય ગમા (તેભની ળી લરે
થઈ) તે તભે ખચીતજ જાણી ચુકમા છો.
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આથી અભોએ તેભને કહ્ું કે તભે શડધૂત થતા
લાંદયા ફની જાઓ. (૬૫)
છી અભોએ આ (ફનાલ) તે તેભના
વાથીઓ તથા (તેભની) ાછ આલનાયાઓ
ભાટે ધડારૂ, અને યશેઝગાયો ભાટે ફોધાઠ
ફનાવ્મો. (૬૬)
એ તપવીય તભે જાણી ચુકમા કે ફની
ઈવયાઈર ોતાના ાોના કાયણે તીશ
નાભના જં ગરભાં બટકતા શતા. કુદયતે યશેભ
કયી લાદાનો છાંમો કમો, આવભાનથી
“ભન્ન” અને “વલ્લા” લયવાવ્મું, ઝભીનથી
ાણીના ઝયા લશેતા કમાથ. જ્માયે આટરી
યાશતો વાથે નેઅભતો ભી છતાં તેઓ કશેલા
રાગ્મા કે અભો એક જ જાતનું ખાલાનું ખાઈ
કંટાી ગમા છીએ; યંતુ તેભણે એ લાત ય
ણલચાય કમો નણશ, કે અભાયા ઉય આ આપતો
કેભ આલી ?! જો અભારેકાથી જઈને રડત
તો વલ્તનતના ભાણરક થાત અને ખાઈ ીને
આયાભથી જીલન ણલતાલત. આ શડધુત થલું
તેભની નાપયભાનીના કાયણે શતું. તેઓ ય
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ખુદાનો ગઝફ ઉતયતો યહ્ો; યંતુ તે એલા
નપપટ શતા કે તેઓ ય કાંઈ અવય થઈ નશીં.
અલ્રાશની ણનળાનીઓને ખોટી જાણતા
યહ્ા, નફીઓને કતર કયતા યહ્ા. ખુદા જાણે
કેટરા મ અમ્ફીમાને કતર કયી તેભની ફદ્દોઆ
રઈ અઝાફભાં પવાતા ગમા.
“ઈન્નલ્રઝીન આભનુ”થી ભુયાદ ભુનારપકો છે
જે જાશેયભાં ોતાને ભુવરભાન કશેલયાલતા
શતા, અંદયખાને ઈસ્રાભના દુશ્ભન શતા.
મશુ દીઓ અને નવાયાઓની એ શારત શતી
કે જમાં વુધી વાચા રદરથી તલયેત ય અભર
કયતા યહ્ા અને અમ્ફીમાઓને ભાનતા યહ્ા
ત્માં વુધી ભોઅભીન યહ્ા; યંતુ જ્માયે
ળમતાનના પયેફભાં પવાઈ ગમા અને રદરોભાં
લવલવો થતો યહ્ો ત્માયે ફુયા કૃત્મો કયલા
રાગ્મા, ઈભાનથી યીશ્તો તુટી ગમો.
વાફેઈનથી ભુયાદ એ રોકો છે કે જે ઓ જુ દા
જુ દા ધભથભાંથી થોડું થોડું રઈ રીધું. તાયાની
ૂજા કયતા શતા. ોતાની ફુણઘ્ધ ય બયોવો
કયી અક્કરના ધોડા દોડાલતા શતા. આ
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ફધામને કશેલાભાં આવ્મું કે શજા ણ તભો
અભાયા યવુર અને કુયઆન ય ઈભાન
રાલળો તો કમાભતભાં તભાયા અઅભારનો
જરૂય ફદરો ભળે અને ત્માંના બમ અને
દુ:ખ દદથથી યક્ષણભાં યશેળો.
જ્માયે શ. ભુવા અ. તલયેત રાવ્મા ત્માયે
મશુ દીઓએ તેની ભોટાઈ જોઈને કશેલા
રાગ્મા કે આનો બાય અભે ઉાડી ળકતા
નથી. આના ઉય અભર કયલો અભાયી
ળરકતની ફશાય છે . શ. ભુવા અ.ભે ફશુ જ
વભજાવ્મા યંતુ એ ઝીદ્દી રોકો ભાને એલા
કમાં શતા. છે લટે કોશે તુયને તેભના ભાથા ય
અઘ્ધય યાખલાભાં આવ્મો. જ્માયે તેઓએ
લથતને જોમો કે ભાથા ય રટકી યહ્ો છે
અને અભોને દફાલી દેળે ત્માયે રાચાયીથી કહ્ુ
કે અભે તલયેતને ભાન્મ યાખીએ છીએ અને
અલ્રાશનો વજદો કમો, યંતુ કા
જભીનથી જયા ઉંચુ યાખ્મું. એક આંખ રાંવી
યાખી જોતા યહ્ા કે કમાંક ઉય આલી ન
જામ. કશે છે કે આજ વુધી મશુ દીઓ વજદો
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કયતી લખતે કાને એક તયપથી ઉાડીને
એક તયપ રાંવુ યાખે છે .
ખુદાલંદે આરભ એ ભુજફ લામદો રીધા છી
ણ તેઓ પયી ગમા. ણ જો ખુદાનો પઝર
અને યશભત ન શોત તો, અઝાફભાં પવાઈ
જાત. શ. ઈભાભે જાઅપય વારદક અ.ભે આ
આમતની તપવીયભાં પયભાવ્મું છે કે “પઝરે
ખુદા” અને “યશભતે ખુદા” એટરે અઈમ્ભએ
ભાઅવુભીન અ.ની લીરામત ભુયાદ છે .
ફની ઈવયાઈરના રોકો “ઈરા” નાભના
ળશેયભાં દયીમા રકનાયે યશેતા શતા. તેઓ
(મશુ દીઓ)ને ત્માં ળનીલાયનો રદલવ ણલર
ઈફાદતનો ગણાતો શતો. નવાયાને ત્માં
યલીલાય અને ભુવરભાનોને ત્માં જાભ્આ
ભુકદ્દવ રદલવ ભનાતો શતો. મશુ દીઓની
જભાઅત ભાછરીઓનો ણળકાય કયતી શતી.
જે ભ આણે ત્માં ભાછીભાયો શંભેળા
વભંદય(વભુદ્ર) કે નદીઓભાંથી ભાછરીઓ
કડીને રાલે છે . શઠીરા મશુ દીઓના
શંભેળાના ણળકાયના કાયણે ભાછરીઓની
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વંખ્મા રદન-ફ-રદન ઓછી થતી જતી શતી
અને તેની અવય તેના લંળ ય થતી શતી.
તેથી ખુદાનો શુ કભ થમો કે ળનીલાયના રદલવે
કોઈ ભાછરીઓ ન કડે. ળયાયત તો
મશુ દીઓની ગથુથીભાં શતી. તેઓએ એ
કભીને ુયી કયલા એક મુરકત કયી કે નદીના
રકનાયે ધણા ખાડા ખોદી નાખ્મા અને નદી
અને ખાડાઓની લચ્ચે નાની નાની નાીઓ
ખોદી, જે થી નદીભાંથી ાણી એ ખાડાભાં
આલે તો વાથે ભાછરીઓ ણ તણાઈ આલે.
ળનીલાયે વાંજે જઈને એ નાીઓના ભોંઢા
ફંધ કયી દેતા શતા કે તેથી ભાછરીઓ ાછી
જઈ ળકે નણશ અને યલીલાયે તેઓ તે
ભાછરીઓ કડી રેતા શતા. આ યીતે
અલ્રાશની નાપયભાની કયતા શતા તેના રીધે
તેઓ ભારદાય થઈ ગમા. ઝય,ઝભીન અને
જોરૂના કાયણે ફશુ જ આયાભનું જીલન
ણલતાલતા શતા. આ ળશેયની લસ્તી એંવી
શજાયથી લધાયે શતી. વીત્તેય શજાય ભાણવો
આ ગુનાશના કાભભાં પવાએરા શતા અને
દવ શજાયથી કાંઈક લધાયે ભાણવો આ શયાભ
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કાભથી ફચેરા શતા. તેઓ એ રોકોને
નવીશત કયતા શતા; યંતુ તેભના ય કાંઈ
અવય થતી ન શતી. તેઓ ગુનેશગાયોના
ગાભભાં યશેલાથી અઝાફે ઈરાશીથી ડયતા
શતા. અંતે ગાભ છોડી ચાલ્મા ગમા અને
ફીજી લસ્તી લવાલી.
એક યાતના તે ગુનેશગાયો વુતા શતા ત્માં
અલ્રાશનો અઝાફ નાણઝર થમો અને તેઓ
લાંદયાઓની વુયતભાં ફદરાઈ ગમા. રણ
રદલવ વુધી એ શારતભાં યહ્ા છી લયવાદ
અને લંટોીમો આવ્મો અને શરાક થઈ
દયીમાભાં તણાઈ ગમા.
એક લાત શંભેળા માદ યાખલી જોઈએ કે
શેરાંના અમ્ફીમાની ઉમ્ભતોને નાપયભાનીને
કાયણે અઝાફની વુયતભાં દુણનમાભાં ણળક્ષા
ભતી શતી. જે ભકે કૌભે આદ લ વભુદ,
અસ્શાફે યવ, અસ્શાફે ભદમન. અસ્શાફે
ઉખદુદ અને ઉમ્ભતે ભુવાનું લણથન કરાભે
ળયીપભાં યજા કયલાભાં આવ્મું છે , જે થી રોકો
ફોધાઠ ગ્રશણ કયે, અઝાફે ઈરાશીથી ડયતા
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યશે. વયકાયે રયવારત, યશભતુણલ્રર
આરભીન ફનીને આવ્મા શતા. આની
ઉમ્ભતને ફુયા કામો ભાટે તયત જ અઝાફ
કયલાભાં આલતો નથી. તેભના ફુયા કૃત્મોની
ણળક્ષા કમાભત ય ફાકી યાખેર છે . ભાટે
પ્રત્મેક ભુવરભાને અલ્રાશનો આબાય ભાનલો
જોઈએ અને ફુયા કામો કયલાથી દૂય યશેલું
જોઈએ. “નાજી”
૬૭ થી ૭૩ ભી આમાત :-

ُ ۡ ّّٰ َ
َ
َ َق ِا ۡد َق
اؾ ُموۡ ّٰسی ل ِقوۡ ِم ٖہۤ ِا ّـ الل َہ یَا ُمرُخ ۡم
َۡ َ
َ ُ َ ََ ُۤ َ ً َ
ؕ ا ۡـ تذبَ ُحوۡا بَغ َػۃ ؕ قالوۡا ات ّت ِخذنا ُہ ُز ًقا
ُ َ َ ّّٰ ُ َ َ َ
ۡ ۡ
اؾ ا ُعوۡد ِبالل ِہ ا ۡـ اخوۡ َـ ِم َن ال ّٰج ِہ ِلح َف
ق
﴾۶۷﴿
ََقالُوا ۡاخ ُع ل َ َنا َذ ّبَ َک یُ َب ِحّ ۡف لّ َ َنا َما ِہ َی ؕ َقاؾ
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َّ َ ُ َّ َ ٌ َّ َ ٌ َ ۡ
ِان ٗہ حقوۡ ُؾ ِان َہا بَغ َػۃ لا فاذِص ّق لَا ِبػ ٌخ ؕ
ٌۢ
اـ بَح ۡ َف ّٰدل َِک ؕ َف ۡاف َع ُلوۡا َما تُ ۡؤ َم ُر ۡقـَ
َعوَ
﴿﴾۶۸
ُ
َ َ َ ّ َّ َ
َ ُ
قالوا ۡاخ ُع لَنا َذ ّبک یُ َب ِح ۡف لنا َما لَوۡن َہا ؕ
َ َ َّ ٗ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ َ ٌ َ ۡ َ ُ َ ٌ
قاؾ ِانہ حقوؾ ِانہا بغػۃ صعػٓاء ۙ فاقِع
ّ َ ۡ ُ َ َ ُ ّ ُ ّّٰ
ۡ
َ
لونہا تزخ الن ِظ ِػین ﴿﴾۶۹
َ ُ ۡ ُ َ َ َ َّ َ ُ َ ّ ۡ َّ َ َ َ َّ
قالوا اخع لنا ذبک یب ِحف لنا ما ِہی ۙ ِاـ
ۡ َ َ َ َ ّٰ َ َ َ َ ۡ َ َ ّ َ ۤ ۡ َ َ ّّٰ
ٓاء الل ُہ
البغػ تشبہ علینا ؕ ق ِانا ِاـ ش
ل َ ُم ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۷۱
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َ َ َّ َ ُ َّ َ ٌ َّ َ ُ ُ ۡ
اؾ ِان ٗہ حقوۡ ُؾ ِان َہا بَغ َػۃ لا دلوۡ ٌؾ ت ِثح ُؿ
ق
َّ ٌ َّ
ۡ َ
َ
َ َ
الۡا ۡذص َق لَا ت ۡس ِقی ال َش ۡخت ۚ ُم َسل َمۃ لا
َ
ۡ
ۡ
َ ُ ۡ
ِش َیۃ فِ ۡی َہا ؕ قالوا ال ّٰـ َن ِجئ َت ِبال َح ّ ِق ؕ
ََََُۡ َ َ َ ُ ۡ ُ
اخ ۡقا حَف َعل ۡو َـ ﴿ ﴾۷۱٪
فذبحوہا ق ما ک
َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ً َ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ّّٰ
اللہُ
ق ِاد قتلتم جفسا فاخذءتم فِیہا ؕ ق
ۡ َ ُۡ َۡ
ُمص ِخ ٌث ّما کن ُت ۡم تک ُت ُموۡ َـ ﴿ ۚ﴾۷۲
َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّٰ َ ُ ۡ ّّٰ
اللہُ
فقلنا اض ِػبوف ِببع ِضہا ؕ کذل ِک یح ِی
ُ
َّ ُ َ ُ
ۡ ّٰ
ال َموۡتی ۙ َق یُرِیۡک ۡم ّٰا ّٰی ِت ٖہ ل َ َعلک ۡم ت ۡع ِقلوۡ َـ
﴿﴾۷۳
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અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ભુવાએ
ોતાની કોભને કહ્ું કે ણનવંળમ અલ્રાશ
તભને એક ગામ ઝફેશ કયલાનો શુ કભ કયે છે
(ત્માયે) તેભણે કહ્ું કે ળું તું અભાયી ભશ્કયી કયે
છે ? (ભુવાએ) કહ્ું કે અલ્રાશ ન કયે કે શુ ં
અજ્ઞાણનઓ ભાંશેનો થાઉં. (૬૭)
તેભણે કહ્ું કે તું તાયા યલયરદગાયને અભાયા
ભાટે ણલનંતી કય કે તે ગામ કેલી છે તે
ખુરાવાથી અભાયા ભાટે લણથલે; (ભુવાએ)
કહ્ું કે ણનવંળમ (અલ્રાશ) પયભાલે છે કે તે
એક ગામ છે જે નથી ધયડી કે નથી જાલાન
ણ ફન્નેની લચ્ચેની છે ; જે થી તભને જે
આજ્ઞા આલાભાં આલી છે તેનું ારન કયો.
(૬૮)
તેભણે (ાછુ ં ) કહ્ું કે તાયા યલયરદગાયને
અભાયા ભાટે ણલનંતી કય કે તેનો યંગ કેલો છે તે
અભોને વાપ વાપ જણાલી દે. (ભુવાએ) કહ્ું
કે ણનવંળમ (અલ્રાશ) પયભાલે છે તે ગામ
એલા ધેયા ીા યંગની છે કે જોનાયાઓને
ખુળ કયી નાખે. (૬૯)
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તેભણે (પયીથી) કહ્ું કે તાયા યલયરદગાયને
અભાયા ભાટે ણલનંતી કય કે તે ખુરાવાથી
લણથલે કે તે ગામ કેલી છે , ણનવંળમ તે ગામ
ઓખી કાઢલાભાં અભે ળંકાળીર છીએ; અને
ણનવંળમ જો અલ્રાશ ચાશળે તો અભે જરૂય
ખયા ભાગથ ઉય આલી જઈળું. (૭૦)
(ભુવાએ) કહ્ું કે ણનવંળમ (અલ્રાશ) પયભાલે
છે કે તે ગામ એલી છે કે જે ને ઝભીન ખેડલા
અથલા ખેતયોને ાણી ાલા ભાટે શજી
રોટી (કાભે રગાડી) ન શોમ; (તેભજ) વાજી
તંદુયસ્ત (અને) ખોડ ખાંણ ણલનાની શોમ;
(આથી) તેઓ ફોલ્મા શલે તેં ઠીક ઠીક
જણાવ્મું; છી તેભણે તે (ગામ) ને ઝફેશ
કયી, જો કે તેઓ આ કામથ કયળે એલી આળા
ન શતી. (કાયણ કે તેની તેભને ધણી લધાયે
રકમ્ભત આલી ડી.)(૭૧)
અને (તે વભમ માદ કયો) જ્માયે તભોએ એક
ળખ્વને ભાયી નાખ્મો છી તેના (ખુનીના)
વંફંધભાં તભે ભતબેદ કમો અને જે કાંઈ તભે
વંતાડતા શતા તે તો અલ્રાશ જાશેય કયનાય
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શતો જ. (૭૨)
છી અભોએ કહ્ું કે આ (ઝફેશ કયેરી)
ગામનો એક બાગ (રઈને) તેના ળફ ય
ભાયો (તેભ કયતાં તે વજીલન થઈ ગમો) એલી
યીતે અલ્રાશ ભયણ ાભેરાઓને વજીલન કયે
છે અને તભને ોતાની ણનળાનીઓ દેખાડે છે
કે કદાચને તભે વભજો. (૭૩)
લઈઝ કાર ભુવા અ.ભે ફની ઈવયાઈરને કહ્ું
કે ખુદાનો શુ કભ થમો છે કે ગામ ઝફશ કયો.
આ શુ કભ ળા ભાટે થમો ? એક કાયણ તો એ કે
તેઓ ગામની ૂજા કયતા શતા, તેથી તેના
રદરભાં જે કાંઈ ગામ ભાટે ખુદા શોલાનો
ખ્માર શોમ તે દુય થામ અને તેની નઝયભાં
કાંઈ આફરૂ ઈઝઝત યશે નણશ.
શોઝોલા ભશ્કયી, શ. ભુવા અ.ભે ફતાવ્મું કે
ભશ્કયી કયલી જાણશરોનું કાભ છે . અલ્રાભા
તફયવીએ કહ્ું કે ભશ્કયી ફે જાતની શોમ છે .
એક ળયીયની યચના ય અને ફીજી તેના કામો
ઉય. પ્રથભ શારતભાં ભશ્કયી એટરા ભાટે
નાજાએઝ છે કે એ કાભ અલ્રાશનું છે . ભાનલ
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દેશ ખુદાએ ફનાલેર છે . ફીજી શારત એ કે
જો તે ભાણવના કાભો ફુયા શોમ તો તેને
નવીશત કયલી જોઈએ. ભશ્કયી કયલી ન
જોઈએ. ભશ્કયી કયલી ગુનાશે કફીયા છે .
આં શઝયત પયભાલે છે કે ફની ઈવયાઈરને
કોઈ ણ જાતની ગામ ઝફશ કયલાનો શુ કભ
ભળ્મો શતો ણ તેઓ તેભાં જાત જાતની
લાતો કયલા રાગ્મા, તેથી તેભાં ળતો લધતી
ગઈ. જો તેભણે ‘ઈન્ળાઅલ્રાશ’ કહ્ું ન શોત
તો શજી તેભાં વખ્તી થાત. કશે છે કે તેઓ
ગામ કાલા ભાટે યાજી ન શતા.
શ. ઈભાભે જાપઅયે વારદક અ.નું ફમાન છે કે
ીા યંગના જોડા શેયનાય યાશત અને
આયાભભાં યશેળે. ધન-દોરત પ્રાપ્ત થળે.
ગામનો રકસ્વો એ છે કે શ. ભુવા અ.ના
વભમભાં એક સ્રી ફશુ જ શવીન ખુફ વુયત
શતી. તેની વાથે આભીર નાભના નેક
ધનલાન ભાણવે રગ્નનો મગાભ ભોકલ્મો.
આભીરના કાકાના દીકયાએ ણ ળાદી ભાટે
કશેલયાવ્મું. તેણીએ આભીરની લાત કફુર કયી
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રીધી અને ળાદી થઈ ગઈ. તેના કાકાના
દીકયાએ ઈાથના કાયણે યાતે આભીરને ભાયી
નાખ્મો. તેની રાળ ફીજા ભોશલ્રાની
ભસ્જીદના દયલાઝા ાવે નાખી અને ોતે
વલાયના તેના ખુનનો દાલેદાય થમો. શ. ભુવા
અ.ભે તેનાથી ભયનાય ણલળે ુછયછ કયી.
તેણે કતરનો ઈન્કાય કમો અને કહ્ું કે
અભાયાથી ખુનનો ફદરો રેલાને ફદરે
ખુદાથી જે કાણતર શોમ તેના ણલળે ુછો.
ખુદા તયપથી લશી આલી, એક ગામ ઝફશ
કયી ભુયદાના ળયીય ય ભાયો તો વજીલન થઈ
જલાફ આળે. જ. ભુવા અ. તેભને કહ્ું તો
એ રોકો કશેલા રાવ્મા કે આ અભાયી વાથે
ભશ્કયી ન કયો. અભે ભયનાયના કાણતરનું
ુછીએ છીએ અને આ ગામ કાલાનું કશી
અભાયી ભશ્કયી કયો છો ? આે કશમું ભશ્કયી
કયલી જાણશરોનું કાભ છે . ભેં તો અલ્રાશનો
શુ કભ વંબાવ્મો છે . છી તેઓ આડા
અલા ફશાના કયલા રાગ્મા કે કેલી ગામ, યંગ
કેલો લગેયે જે ભ જે ભ તે આડી આડી લાતો
કયતા ગમા, તેભ તેભ કુદયત તે ગામના ગુણો
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દળાથલી તેભને ભુણશ્કરભાં નાખી દીધા. છે લટે
તેઓ તેલા ગુણોલાી ગામને ઝફશ કયલા
તૈમાય થમા.
આલી જાતના ગુણો ધયાલતી ગામ ફની
ઈવયાઈરભાં એક નલજલાન ાવે શતી, જે
ભોશમ્ભદ લ આરે ભોશમ્ભદ (વ.) ઉય દુરૂદ
ઢતો શતો અને ણતાનો આજ્ઞાંરકત ુર
શતો. એક લખત કોઈ ગ્રાશકને ભાર લેચલો
શતો ણ ગોદાભની ચાલી તેના ફાા ભાથા
નીચે યાખી વુઈ ગમા શતા, તેને ઉંધભાંથી
ઉઠાડલા મોગ્મ રાગ્મું નણશ, જ્માયે તેનો ફા
જાગ્મો ત્માયે કહ્ું કે ગ્રાશક આવ્મો શતો ણ
આના ભાથા નીચે ગોદાભની ચાલી શતી.
આને જગાડી આયાભભાં ખરર નાખલી
ભુનાવીફ વભજ્મો નણશ. તેના ણતા આ
વાંબી ફશુ જ ખુળ થમા અને તેને એક
વુંદય ગામ બેટ આી.
ફની ઈવયાઈર એલી વુંદય ગામની ળોધ
કયલા રાગ્મા. છે લટે તે નલજલાનને ત્માં ગામ
છે એ વાંબી તેની ાવે આવ્મા. કીભત એ
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નક્કી થઈ કે ગામની ખાર બયીને દીનાય
આે. તે ખારને બયલાભાં આલી તો ચાવ
રાખ દીનાયથી તે બયાઈ, નલજલાને કીભત
લવુર કયીને ગામ તેભને શલારે કયી. તેભણે
ગામ ઝફશ કયી અને તેનો એક બાગ
ભયનાયના જીસ્ભ(ળયીય) ય ભામો. જે થી તેણે
વજીલન થઈને કહ્ું કે ભાયા કાકાના દીકયાએ
ભારૂં ખુન કમુું શતું. (એક રયલામતભાં છે કે
તેના ફે કાણતરો શતા) અને તેનું ખુન કયલાનું
કાયણ ણ ફતાવ્મું. છી તેના કાણતરને કતર
કયલાભાં આવ્મો. ભયનાયે જ્માયે દુરૂદની
ફયકત વાંબી ત્માયે તેણે દુરૂદ ડીને
ભોશમ્ભદ અને આરે ભોશમ્ભદના લવીરાથી
ોતાની રાંફી ઉમ્ર ભાટે દોઆ ભાંગી, ખુદાએ
તેની દોઆ કફુર કયી અને રાંફુ આમુષ્મ
આપ્મું. ફની ઈવયાઈરે ણ દુરૂદ ડી દોઆ
ભાંગી તો જે ગામની કીભત આી શતી તેથી
લધાયે ખુદાએ ફયકત આી. (વરલાત) આ
ગામના રકસ્વાના કાયણે આ વુયાનું નાભ
વુયએ ફકયશ યાખલાભાં આવ્મું.
અનુક્રભણણકા

403

hajinaji.com

૭૪ થી ૮૨ભી આમાત :-

ُُ ُ
ّٰ َ َ
َُ َ
ث ّم ق َس ۡت قلوۡبُک ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد دل ِک ف ِہ َی
َ
َ ََ ُ َ ً
َۡ
کال ِح َجا َذ ِۃ ا ۡق اش ّد ق ۡسوَۃ ؕ َق ِا ّـ ِم َن
َ
َ َ ۡ َۡ
ۡ
ال ِح َج َاذ ِۃ ل َ َما یَ َتف ّجرُ ِمن ُہ الۡان ّٰہ ُر ؕ َق ِا ّـ
ِم ۡن َہا ل َ َما یَ ّ َش ّقَ ُق َف َی ۡص ُخ ُث ِم ۡن ُہ ال ۡ َم ُ
ٓاء ؕ قَ
ّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ ؕقَ
ِاـ ِمنہا لما یہ ِبط ِمن خشی ِۃ
َ َّ َ ۡ َ ُ
َ ّّٰ ُ َ
َ
ۡ
ما اللہ ِبغافِ ٍل عما تعملوـ ﴿﴾۷۴
اَ َف َت ۡط َم ُعوۡ َـ اَ ۡـ ّیُ ۡؤ ِم ُنوۡا ل َ ُک ۡم َق َق ۡد کَاـَ
َ ۡ ٌ ّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ّٰ َ ّّٰ ُ ّ َ
ف ِخیق ِمنہم یسمعوـ کلم الل ِہ ثم
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َُ
ُ َ
یُ َش ّ ِخفوۡن ٗہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َما َعقلوۡ ُف َق ُہ ۡم
َ َ
ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۷۵
ُ َ ُ ۤ َّ
َ ُ َّ
۬ َق
َق ِادا لَقوا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا قالوۡا ّٰا َمنا ۚ
َ ُۤ
ِا َدا َخلَا بَ ۡع ُض ُہ ۡم ِاخّٰی بَ ۡ
ض قالوۡا
ع
ٍ
َ ُ َ ّ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َع َل ۡی ُکمۡ
اتح ِدثونہم ِبما فتح
ُ َ ُّ ُ
ۡ ُ ََ َ ُ
ٓاجوۡخ ۡم ِب ٖہ ِعن َد َذ ِّبک ۡم ؕ افلَا ت ۡع ِقلوۡ َـ
ل ِیح
﴿﴾۷۶
َ َ َ ّّٰ َ
َ
ُ
ا َق لَا حَ ۡعل ُموۡ َـ ا ّـ الل َہ حَ ۡعل ُم َما یُ ِز ّخ ۡق َـ َق
ُ ُ
َما ح ۡع ِلنوۡ َـ ﴿﴾۷۷
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َ ۡ ُ ۡ ُ ّ ّ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ّٰ َ ّ َ ۤ
ق ِمنہم ا ِمیوـ لا حعلموـ ال ِکتب ِالا
َّ ُ ُّ
َ
ا َمان ِ ّیَ َق ِا ۡـ ُہ ۡم ِالا یَظنوۡ َـ ﴿﴾۷۸
َفوَیۡ ٌل لّ ّ َِل ِذیۡ َن یَ ۡک ُت ُب ۡو َـ ال ۡ ِک ّٰتبَ
َ ۡ ۡ ۡ ُ ّ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّٰ َ ۡ ۡ ّّٰ
ِبای ِدی ِہم ٭ ثم حقولوـ ہذا ِمن ِعن ِد الل ِہ
ۡ َ
َ ً َ
َ َّ َ
ل َِیشت ُؿ ۡقا ِب ٖہ ث َمنا ق ِل ۡیلًا ؕ فوَیۡ ٌل ل ُہ ۡم ِّم ّما
َّ َ ۡ
َ
َ
ک َت َب ۡت ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َق َقیۡ ٌل ل ُہ ۡم ِّم ّما یَک ِس ُبوۡ َـ
﴿﴾۷۹
َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َّ
الن ُاذ ِالَّا ۤ اَ ّیَاماً
ق قالوا لن تمسنا
ّ َ ۡ ُ ۡ َ ً ُ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َع ۡہداً
معدقخۃ ؕ قل اتخذتم ِعند
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َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ّّٰ ُ َ ۡ َ ٗ ۤ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ
فلن یخ ِلف اللہ عہدف اؿ تقولوـ عدی
َ َ
ّّٰ
الل ِہ َما لَا ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۸۱
َ
ًَ َ َ َ
بَدّٰی َم ۡن ک َس َب َس ِّیئۃ ّق ا َحاط ۡت ِب ٖہ
َّ
َ ٓ
َُ َ َ
خ ِط ۡیــ َ ُت ٗہ فاقلٰٓ ِئک ا ۡص ّٰح ُب الناذِ ۚ ُہ ۡم
ّٰ
فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۸۱
ُ َ
َق الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َع ِم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت اقلٰٓ ِئک
ۡ َّ
ّٰ
َ
ا ۡص ّٰح ُب ال َجن ِۃ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿ ﴾۸۲٪
ંતે ફાદ તભાયા રદરો ાછા વખત થઈ ગમા
છે લટે તે ત્થય જે લાં (વખત) થમાં અથલા
તેથી ણ લધાયે વખત; અને ણનવંળમ
ત્થયોભાંથી કેટરાક એલા શોમ છે કે જે ભાંથી
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ાણીના ઝયણાં ફૂટી નીકે છે , અને ણનવંળમ
તેભાંથી કેટરાક એલા શોમ છે કે જે પાટી જામ
છે છી તેભાંથી (ણ) ાણી ણનકે છે , અને
ણનવંળમ તેભાંથી કેટરાક એલા ણ શોમ છે કે
અલ્રાશના બમથી ગફડી ડે છે ; અને તભે
જે કાંઈ કયો છે તેનાથી અલ્રાશ અજાણ
નથી. (૭૪)
(શે ભુવરભાનો) ળું તભાયી એલી ઈચ્છા છે કે
તેઓ તભારૂં ભાને? જમાયે તેઓ ભાંશેનું એક
ટોું એલું છે કે તે અલ્રાશનો કરાભ (ફોર)
વાંબે છે , છી તેઓ તેને વભજી ચુકમા
ફાદ ણ જાણી જોઈને તેભાં પેયપાય કયી
નાખે છે . (૭૫)
લી જમાયે તેઓ ભોભીનો વાથે ભુરાકાત કયે
છે ત્માયે કશે છે કે અભે ઈભાન રઈ આવ્મા
છીએ, ણ જ્માયે એકાંતભાં આવભાં ભે
છે ત્માયે કશે છે કે ળું તભે તેભને તે લાતો
કશીદો છો કે જે અલ્રાશે તભને જણાલી
દીધી છે કે જે થી તેઓ તભાયા યલયરદગાયની
શજુ યભાં એજ લડે તભાયા ઉય દરીરો કામભ
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કયે? ળું તભે (એટરું ણ) વભજતા નથી?
(૭૬)
ળું તેઓ નથી જાણતા કે તેઓ જે કાંઈ વંતાડે
છે તથા જે કાંઈ જાશેય કયે છે તે અલ્રાશ
જાણે છે ? (૭૭)
અને તેઓ ભાંશેના કેટરાક એલા અબણ છે કે
જે ઓ રકતાફ (તૌયત)ને વભજતા નથી ણ
આ કે તે (તૌયેત) તેભની ઈચ્છાઓ પ્રભાણે છે
અને આ તેઓની ભાર એક અટક છે .
(૭૮)
ભાટે અપવોવ છે તેભના ભાટે જે ઓ રકતાફ
ોતાને જ શાથે રખે છે , અને છી કશે છે કે
આ અલ્રાશના તયપથી છે કે જે થી તેને થોડીક
કકભતભાં (ોતાના સ્લાથથ ભાટે) લેચી ળકે;
લી અપવોવ છે તેભના ભાટે કે જે તેભના
શાથોએ રખ્મું અને અપવોવ છે તેભની તે
(લસ્તુ) ભાટે કે જે તેઓ કભામ છે . (૭૯)
અને તેઓ કશે છે કે અભને તો ગણ્માં ગાંઠ્મા
રદલવો ણવલામ (જશન્નભની) આગ કોઈ
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કાે અડકળે નણશ; (શે યવુર!) તું કશે કે ળું
તભોએ અલ્રાશ ાવેથી કોઈ લચન રઈ રીધું
છે ? (જો એભ શોમ તો) અલ્રાશ ોતાના
લચન ણલરૂધ્ધ કદી ણ લતથળે નણશ, અથલા ળું
તભે જાણ્મા વભજ્મા ણલના અલ્રાશ ણલરૂધ્ધ
લાતો ધડી કાઢો છો?(૮૦)
શા, જે ણે કોઈ દુષ્ટ કભાઈ કયી અને તેને તેના
ગુનાશોએ ધેયી રીધો (તો) તેઓજ
જશન્નભલાવીઓ છે , જે ભાં તેઓ શંભેળ ભાટે
યશેનાય છે . (૮૧)
અને જે ઓ ઈભાન રાવ્મા છે અને વત્કામો
કયે છે તેઓ જ સ્લગથલાવીઓ છે , જે ભાં તેઓ
શંભેળ ભાટે યશેનાય છે . (૮૨)
વુમ્ભકસ્ત... છી વખત થમા. આ આમતભાં
ઈન્વાનોના રદરોનો દાખરો આપ્મો છે કે તે
વખ્ત અને નયભ થામ છે .
અપત્તભઉન... ળું તભે આળા યાખો છો કે
તેઓ ઈભાન રાલે ? ખુદા આં શઝયતને
ઈયાદા ૂલથક વંફોધન કયે છે કે તેઓભાં
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કેટરાક એલા શતા કે કોશે તુય ય જઈને
ખુદાના કરાભ વાંબલા છતાં તલયેતભાં
ઈયાદા ૂલથક ફદરી નાખતા શતા. તેભનાથી
કેભ આળા યખામ કે ઈભાન રાલળે ?! શ.
ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.ભે ફમાન કમુું કે એ
રોકોથી ભુયાદ શ. યવુર વ.ના ઝભાનાના
મશુ દીઓ ણ છે કે તલયેતભાં આં શઝયતના
વદગુણોનું લણથન ફદરી નાખતા શતા.
લએઝા રકુલ્રઝીન.... જ્માયે તેઓથી ભે
છે , જ્માયે મશુ દીઓ જ. વરભાન તથા જ.
અફુઝયને ભે છે ત્માયે કશેતા શતા કે અભો
ણ આની જે ભ ઈભાન રાવ્મા છીએ અને
તલયેતભાં શ. યવુર વ.ના વદગુણો રખેરા
શતા તેનું લણથન કયતા. જ્માયે કઅફ અને
શય્મ ણફન અખ્તફ જે મશુ દીઓના વયદાય
શતા તેભને ખફય ડી ત્માયે નલ-ભુણસ્રભ
મશુ દીઓને ફશુ જ ધભકાવ્મા અને કહ્ું કે
તભાયે આલી લાતો તેભને કશેલી ન જોઈએ.
કમાભતના રદલવે ભુવરભાન આજ લાતોના
રીધે તભાયા ઉય શુ જ્જત કામભ કયળે. ત્માય
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છી તેભણે તલયેતથી એ ફધી આમતો કાઢી
નાખી જે ભાં આં શઝયતની પ્રવંળા શતી.
છી એ પેયપાય કયેરી આમતો ફધામને
વંબાલતા શતા અને કશેતા શતા કે અભાયી
રકતાફભાં ભોશમ્ભદ (વ.)નું કોઈ ણ સ્થે
લણથન નથી તેથી અભો તેઓ ય ઈભાન નણશ
રાલીએ.
તલયેત શ. ભુવા અ. છી તેભના લવીઓ
ાવે અને ત્માય છી જમાયે મશુ દીઓના
આણરભો ાવે આલી ત્માયે તેઓએ એભ
ણલચાય કમો કે જો આં શઝયત વ.ની વીપતો
તેભાં રોકો જોળે તો તાત્કાણરક ભુવરભાન
થઈ જળે અને અભાયી ટરાઈ ચારી જળે.
તેથી મશુ દી આરીભોએ ફધી લાતો
તલયેતભાંથી કાઢી નાખી.
તલયેતભાં પેયપાય કયલાનું કાયણ એ છે કે
કોભના લડેયાઓ જે ફુયા કૃત્મો કયતા શતા
તેભના રદરોભાંથી આખેયતના અઝાફને દુય
કયલા ભાટે કશેતા શતા કે આખેયતભાં અભાયા
ઉય કોઈ અઝાફ થળે નણશ. કાયણ કે આણે
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“અબ્ના ઉલ્રાશે અણશબ્ફાઓશુ ” અલ્રાશના
કુમ્ફા (કુટુંફીઓ)ઓ છીએ. અભાયા ઉય
કેભ અઝાફ કયે ? ફુયા રોકો આલી લાતોથી
ફશુ જ આનંદભાં આલી જતા શતા અને તેને
ફદરા રૂે ભોટી ભોટી યકભો આતા શતા.
ફાદળાશો અને ભારદાયો શયાભ કામો જાએઝ
શોલાના પતલા ભેલતા શતા. મશુ દી
આણરભો ભોટી યકભ રઈ તેઓ ભાટે શયાભ
કાભને શરાર ફતાલતા શતા. શ. મહ્ા અ.ના
કતરનો પતલો આજ યીતે વીત્તેય ફેઈભાન
કાા કૃત્મો કયનાયા મશુ દી આરીભોએ આપ્મો
શતો અને ફાદળાશ ાવેથી ભાર ભેલતા
શતા. જે નું લણથન આગ આલળે.
મશુ દીઓના આણરભોનું કોભ ય એટરું ફધું
લચથસ્લ શતું કે તેભની લાત ણવલામ કોઈનું
વાંબતા નણશ. તેઓ ોતે તલયેત લાંચતા ન
શતા એ ભુપતીઓના પતલા ય જ આધાય
યાખતા.
જે રોકો ફુયાઈ કયે છે તેનો ગુનોશ તેભને ધેયી
રે છે અને તેઓ શંભેળા જશન્નભભાં યશે છે .
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શદીવભાં છે કે ઈન્વાન ગુનાશ કયે છે તો તેના
રદરભાં એક કાો નુકતો (ફીંદુ)(.) થઈ જામ
છે . તૌફા કયલાથી એ બુંવાઈ જામ છે . જો
ગુનાશ કયતો જામ તો એ લધતો જામ છે અને
છે લટે ુયા રદરને ધેયી રે છે અને છી તે
નેકી કયી ળકતો નથી.
જે રોકો ઈભાન રાવ્મા અને નેક અભર કમાથ
તેઓ અસ્શાફે જન્નત છે અને વદા ત્માં
યશેળે. શ. યવુર વ.થી ુછલાભાં આવ્મું કે
અસ્શાફે નાયથી કોણ ભુયાદ છે ? આે
ફમાન કમુું કે જે અરી (અ.)થી રડાઈ કયે.
૮૩ભી આમત :-

ۤ َ َ َۡ ََ ۡ
َق ِاد اخذنا ِم ۡیثاؼ بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل لَا
ً َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
 ق ِبالوال ِدی ِن ِاحساناٞ تعبدقـ ِالا اللہ
ُۡ َ
ُ ُ ۡ ۡ
ۡ
ّق ِدی الغ ۡػبّٰی َق ال َی ّٰت ّٰؼی َق المَ ّٰس ِکح ِف َق قوۡلوۡا
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ُ َ َّ ُ ۡ َ َّ ً ۡ ُ َّ
الص ّٰلوۃ َق ّٰاتوا
از حسنا ق اقِیموا
ِ ل ِلن
َ ّ َ َ ُ َ ّٰ َ ّ
ُۡ
َ َّ
الزخوۃ ؕ ث ّم توَل ۡی ُت ۡم ِالا ق ِل ۡیلًا ِّمنک ۡم َق
ُ ُ َۡ
﴾۸۳﴿ ان ُت ۡم ّم ۡع ِرضوۡ َـ
અને (તે વભમને માદ કયો) જમાયે અભોએ
ઈવયાઈરના લંળજો ાવેથી લચન રીધું કે
તભે અલ્રાશ ણવલામ અન્મની ઈફાદત કયળો
નણશ, અને ભા ફાની વાથે બરાઈથી લતથતા
યશેળો અને વગાવ્શારાં તથા અનાથો તથા
ણનયાધાયોની વાથે ણ; અને રોકો વાથે
ણલલેકથી લાત કયો અને નભાઝ ઢતા યશો
તથા ઝકાત આતા યશો; (ણ) ાછથી
તભાયાભાંના થોડાકો ણવલામ (વધાજ) પયી
ગમા, અને તભે ભોઢું પેયલો એલા જ છો.
(૮૩)
આ એ કયાયનું લણથન જે ભ તલયેતભાં શતું તેભ
કુયઆનભાં ણ ભા-ફા, વગા-લશારા,
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મતીભો તેભજ ભીવકીનો વાથે એશવાન
કયલાનો શુ કભ દયેક ભુવરભાનને આપ્મો છે .
આ આમતભાં ખાવ યીતે રણ પ્રકાયના રોકો
વાથે એશવાન કયલાનું લણથન થમું છે .
શ. ઈભાભે જાઅપય વારદક અ.થી કોઈએ
ુછમું કે ભા-ફા વાથે કેલી યીતે નેકી કયલી ?
આે પયભાવ્મું કે તભો તેને એ પ્રકાયની
તકરીપ ન આો કે એ તભાયાથી કાંઈ ભાંગે,
તેભની અલાઝની વાભે ભોટેથી ન ફોરો, તેની
આગ ન ચારો, તેભની વાભે ભોં ફગાડીને
ન જાઓ, નઝય તેજ ન કયલી (કતયાઈને જોલું
નણશ). જો તે તભોને ભાયે તો ણ કશો કે
ખુદા તભને ફક્ષી આે. તે ગુસ્વે થામ તો ઉપ
ણ ન કયો.
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે શુ ં અને અરી
ઉમ્ભતના ફા છીએ, તેઓ ય તેભના ભાતા
ણતા કયતાં અભાયો શક લધાયે છે એ રોકો
અભાયી આજ્ઞા ભાનળે તો અભે તેઓને નજાત
અાલીળું.
ઝલીર કુફાથ (વગા-લશારાં) ની વાથે નેકી એ
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છે કે ણવરે યશેભ કયો. તેના વુખ દુ:ખભાં વાથ
આો. તેઓની વાથે ભામાુ લણથન યાખો.
મતીભો વાથે નેકી એ છે કે નયભીથી લતો.
તેની તકરીપ દુય કયો. એલો વુરુક કયો કે
તેઓને ભા-ફા માદ ન આલે. મતીભ જ્માયે
યડે છે ત્માયે ખુદાનો અથ શરી જામ છે .
ણભવકીન એ કશેલામ છે કે જે ભોશતાજ અને
રાચાય થઈ જામ છે . આણરભોભાં ભશ્શુ ય છે કે
જે ની ાવે ણભવકીન એ છે કે એક લથનો
બયણ-ોણનો ફંદોફસ્ત ન શોમ તેભજ
કોઈ કાભ ધંધો ન શોમ કે જે થી ગુજયાન
ચરાલી ળકે.
૮૪ થી ૮૬ભી આમાત :-

ُ َ
َُ َ
َۡ ََ ۡ
َق ِاد اخذنا ِم ۡیثاقک ۡم لَا ت ۡس ِفکوۡ َـ
َ ِخ َم
ۡٓاءخ ُ ۡم َق لَا تُ ۡص ِخ ُجوۡ َـ اَجۡ ُف َس ُک ۡم ِّمن
ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ َ
ُ
َ
َ
ۡ
﴾۸۴﴿ ِخیاذِکم ثم اقخذتم ق انتم تشہدقـ
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َ ۡ ُ َُۡ ُ
َُ َۡ
ث ّم ان ُت ۡم ٰۤہ ُـؤلَٓا ِء تق ُتلوۡ َـ اجف َسک ۡم َق
تُ ۡصخ ُجوۡ َـ فَخحۡ ًقا ِّم ۡن ُک ۡم ِّم ۡن ِخیَاذِ ِہم ۫ۡ
ِ
ِ
تَ ّٰظ َہ ُر ۡق َـ َع َل ۡیہ ۡم بالۡاِثۡم َق ال ۡ ُع ۡ
َ
اـ ؕ َق
ق
د
ِ
ِ ِ ِ
ِا ۡـ ّیَاۡتُ ۡوخ ُ ۡم اُ ّٰذ ّٰخی تُ ّٰف ُد ۡق ُہ ۡم َق ُہوَ ُم َش ّ َخؿٌ
اج ُہ ۡم ؕ اَ َف ُت ۡؤ ِم ُنوۡ َـ ب َب ۡ
َع َل ۡی ُک ۡم ِا ۡع َخ ُ
ض
ع
ِ ِ
ال ۡ ِک ّٰتب َق تَ ۡک ُع ُػ ۡق َـ ب َب ۡعض ۚ َف َما َج َز ُ
ٓاء
ِ
ِ ٍ
ّ َ ۡ ّٰ َ ۡ ُ ّ َ
َم ۡن حف َع ُل دل ِک ِمنک ۡم ِالا ع ِۡد ٌی فِی
ُّ ۡ
ُ
ۡ
ۡ
الدن َیا ۚ َق یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ یُرَ ّخ ۡق َـ
ال َح ّٰیو ِۃ
ٰۤ َ َ ّ ۡ َ َ
َ َ ّّٰ ُ َ
َ َّ
اب ؕ ق ما اللہ ِبغافِ ٍل عما
ذ
ِاخی اش ِد الع ِ
َ ُ
ت ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۸۵
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ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ٰٓ ُ
الدن َیا
اقل ِئک ال ِذین اشتؿقا الحیوۃ
ُ بال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ ۫ َفل َا یُ َخ ّ َف ُف َع ۡن ُہ ُم ال ۡ َع َذ
اب َق
ِ
ۡ
﴾۸۶٪ ﴿ لَا ُہ ۡم یُن َض ُخ ۡق َـ
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે અભોએ
તભાયી ાવેથી લચન રીધું કે તભે ભાંશોભાંશે
ખૂનયેજી કયળો નણશ તેભજ તભાયા ભાંશેના
(રોકો) ને તભાયા ળશેયભાંથી કાઢી ભૂકળો
નણશ, છી તે તભોએ કફુર કમુું અને તભે (તે
લખતે) શાજય ણ શતા. (૮૪)
તે છતાંમ તભે એજ છો કે ોતાનાઓને ભાયી
નાખો છો, તથા તભાયા ભાંશેના એક ટોાને
તેભના ધયોભાંથી કાઢી ભૂકો છો, અને તેભની
ણલરૂધ્ધ ગુનાશ તથા અત્માચાય કયલાભાં એક
ફીજાને ભદદ આો છો; અને જમાયે તેભને
તભાયી વાભે ફંદીલાન ફનાલીને રાલલાભાં
આલે છે ત્માયે તભે ફદરો આીને તેભને
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છોડલો છો, જો કે તેભને કાઢી ભુકલાનું
(કૃત્મજ) તભાયા ભાટે શયાભ ઠયાલલાભાં
આવ્મું શતું; ળું ત્માયે તભે રકતાફના અભૂક
બાગને ભાનો છો અને અભૂક (બાગ) ને
ભાનતા નથી? ભાટે તભાયાભાંથી જે કોઈ આલું
કયે તેના ભાટે આરોકની જીંદગીભાં નાભોળી
ણવલામ ફીજો ળો ફદરો છે ? અને કમાભતના
રદલવે (ણ) તેભને ધણી વખત ણળક્ષા તયપ
પેયલલાભાં આલળે; અને તભે જે કાંઈ કયો છો
તેનાથી અલ્રાશ અજાણ નથી. (૮૫)
આ એજ રોકો છે કે જે ઓ આખેયતના ફદરે
દુણનમાની જીંદગી ખયીદે છે , ભાટે તેભની વજા
શયગીઝ શલી કયલાભાં આલળે નણશ તેભજ
તેભને કોઈ પ્રકાયની વશામ ણ કયલાભાં
આલળે નણશ. (૮૬)
ઉયની આમતોભાં શ. યવુર વ. ના
ઝભાનાના મશુ દીઓને તેભના લડલાઓને આ
લાત માદ અાલી છે . ભદીનાભાં મશુ દીઓનાં
ફે ટોાં શતાં. ‘ફની કયીઝ’ અને ‘ફની
નઝીય’ આ ફન્ને આવભાં રોશીમા જં ગ
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કયતા શતા અને ણશજયતની શેરાં ભદીનાભાં
ફે ટોાં ભુણશ્રકોનાં શતાં. ‘ઓવ’ અને
‘ખઝયજ’. ‘ફની કયીઝ’, ‘ઓવ’થી ભી
ગમા અને ‘ફની નઝીય’ ‘ખઝયજ’ વાથે બી
ગમા. છી આવભાં રડાઈ ળરૂ કયી જે
ણલજમ ાભતું તે યાણજતનું ધય રુંટી રેતા
અને રાચાયીએ લતનનો ત્માગ કયી ચાલ્મા
જતા. જ્માયે કડી રેલાભાં આલતા તો તેને
ખયીદી રેતા. જો કે તલયેતના કશેલા પ્રભાણે
આ ગયીફોને લતનથી કાઢલા શયાભ શતા.
આનો અથથ એ થમો કે તલયેતના અભુક શુ કભો
ય અભર કયતા શતા અને અભુક શુ કભો ય
અભર કયતા નણશ.
‘‘વુમ્ભ અન્તુભ શા ઓરાએ તકતોરુન.’’ તભે
તેજ છો, આવભાં એક ફીજાને કતર કયો
છો. એ આમત ણલળે શ. યવુરે ખુદા વ.ભે
ફમાન કમુું છે કે આ આમતો જાશેયભાં
મશુ દીઓના ણલળે છે ણ ળું શુ ં એલા રોકોને
ફતાલું જે આ ઉમ્ભતના મશુ દીઓ છે .
ઉમ્ભતનું એક ટોું ભાયા છી ભઝશફ ય
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શોલાનું દાલેદાય શળે ણ ભાયી અલરાદને
કતર કયળે. ભાયી ળયીમત અને વુન્નતને
ફદરી નાખળે, ભાયા શવન-શુ વમનને ળશીદ
કયળે, જે ભ મશુ દીઓએ જ. મહ્ા અને
ઝકયીમાને કતર કમાથ શતા. ખુદાની તયપથી
તેઓ ઉય એલી જ રાઅનત થળે જે લી એ
મશુ દીઓ ય થઈ શતી.
મશુ દીઓ જાશેયભાં તલયેતને ભાનતા શતા ણ
એજ અશકાભો ય અભર કયતા શતા જે
તેભની ઈચ્છા અને ભતરફના શતા. અમ્ફીમા
તેભના આ ભુનારપકણાથી ફશુ જ યેળાન
શતા. ધણી લખત અમ્ફીમાને ખયાફ યીતે
ખોટા ાડતા શતા અને ખુલ્રા ળબ્દોભાં
કશેતા શતા કે આ ખુદાનો શુ કભ નથી. તભે
અભોને ડયાલલા ભાટે ભનધડત યજુ કયેર છે .
એક લખતે એક વભૂશ જ. શારૂન વાથે કોઈ
લાતભાં રડી ડમું. જ. શારૂને જ. ભુવા અ.
ાવે તેભની ણળકામત કયી. શ. ભુવા અ.ભે
તેભને ધભકાવ્મા અને કહ્ું કે માદ યાખો
આની (જ. શારૂન) ઈતાઅત તભાયા ઉય
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ભાયી ઈતાઅતની જે ભ પઝથ છે . તેઓએ
અવભ્મતાથી કહ્ું, ખુદાએ અભને એલો શુ કભ
આપ્મો નથી. આે ભનધડત લાત અભને કશી
છે .
આ લાત શારયવ ણફન નોઅભાન પશયીના
ફમાનની વાથે કેટરી ભતી આલે છે . જે ણે
ગદીયે ખુભભાં શ. અરી અ.ની ણખરાપતનું
એઅરાન વાંબળ્મા છી શ. યવુર વ. ાવે
આલીને કહ્ુ શતું કે આ શુ કભ ખુદાનો નથી
ણ આે ોતાના તયપથી કશમું છે . ત્માય
ફાદ આવભાનથી અઝાફરૂે થ્થય આવ્મો
અને તે ભયણ ામ્મો. ઈન્ળાઅલ્રાશ તેની
તપવીય આગ આલળે.
૮૭ થી ૯૦ભી આમાત :-

َ
َۡۢق لَقَ ۡد ّٰاتَ ۡی َنا ُموۡ َسی ال ۡ ِک ّٰت َب َق َق ّف ۡی َنا ِمن
َ َ
ّ بَ ۡع ِد ٖف ب
الرُ ُس ِل ۫ َق ّٰات ۡینا ِع ۡی َسی ۡاب َن
ِ
ّٰ َ َ
ّٰ ۡ
ُۡ
ؕ َم ۡریَ َم ال َب ِّین ِت َق ا ّی ۡدن ُہ ِب ُر ۡق ِج الق ُد ِز
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َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ٌ ۢ َ َ َ
ۡ
ٰۤ
افکلما جٓاءخم ذسوؾ ِبما لا تہوی
اَجۡ ُف ُس ُک ُم ۡ
اس َت ۡکب َ ۡؿتُ ۡم ۚ َف َعػحۡ ًقا َک ّ َذ ۡب ُت ۡم ۫ قَ
ِ
َ ًۡ َۡ ُ
ف ِخحقا تق ُتلوۡ َـ ﴿﴾۸۷
َ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ ُ ۡ ٌ َ ۡ ّ َ َ َ ُ ُ ّّٰ
اللہُ
ق قالوا قلوبنا غلف ؕ بل لعنہم
ُ
َ
ُۡ ََ
ِبکع ِػ ِہ ۡم فق ِل ۡیلًا ّما یُ ۡؤ ِمن ۡو َـ ﴿﴾۸۸
َ َ ّ َ َ َ ُ ۡ ّٰ ٌ ّ ۡ ۡ ّّٰ ُ َ ّ ٌ
ق لما جٓاءہم کِتب ِمن ِعن ِد الل ِہ مص ِدؼ

َ
َ ُ
ّ
ل َِما َم َع ُہ ۡم ۙ َق کانوۡا ِم ۡن ق ۡب ُل
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َّ
۬ ف لم ا
یستف ِتحوـ عدی ال ِذین کعػقا ۚ
َ َ َ ُ ّّٰ
َ َ َ َ ُ ََ
ٓاء ُہ ۡم ّما ع َخفوۡا کع ُػ ۡقا ِب ٖہ ۫ فل ۡعنۃ الل ِہ
ج
َ ۡ ّٰ
َعدی الک ِع ِػیۡ َن ﴿﴾۸۹
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َ ۡ
َُۡ َ
ُ َۡ
ۡ
ِبئ َس َما اشت َؿ ۡقا ِب ٖہۤ اجف َس ُہ ۡم ا ۡـ ّیکع ُػ ۡقا
ّّٰ ّ َ ُ َ ۡ ّّٰ ۡ َ ۤ
ِب َما ان َز َؾ الل ُہ بَغ ًیا ا ۡـ ّیجـِ َؾ الل ُہ ِم ۡن
ُ َف ۡض ِل ٖہ َعدّٰی َم ۡن ّیَ َش
ۚ ٓاء ِم ۡن ِع َبا ِخ ٖف

ّٰ ۡ
َ
ََ
ََ
ف َبٓا ُء ۡق ِبغض ٍب َعدّٰی غض ٍب ؕ َق ل ِلک ِع ِػیۡ َن
ۡ ُ ٌ ََ
﴾۹۱﴿ اب ّم ِہح ٌف
عذ
અને ખચીતજ અભોએ ભુવાને રકતાફ અથણ
કયી તથા તેના છી ફીજા મગમ્ફયો એક
છી એક ભોકલ્મા, અને અભોએ ભરયમભના
ુર ઈવાને ખુલ્રી ણનળાનીઓ આી તથા
રૂશુ રકુદુવ(જીબ્રઈર) દ્લાયા તેની ભદદ કમાથ
કયી; ણ ળું (એલું નથી ફન્મું કે) જ્માયે
જ્માયે કોઈ યવુર તભાયી ાવે તભાયી ઈચ્છા
ણલરૂધ્ધનો શુ કભ રઈ આવ્મો ત્માયે ત્માયે તભે
અશંકાય કયતાજ યહ્ા, છી કેટરાકને જુ ઠા
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ાડ્મા, (ત્માયે) કેટરાકને કતર કયી નાખ્મા.
(૮૭)
એને તેઓ કશે છે કે અભાયા અંત:કયણો ય
ડદા છે ; (એભ નથી.) ફલ્કે અલ્રાશે તેભની
ફેઈભાનીના કાયણે તેભને રપટકામાથ છે , ભાટે
ધણાજ થોડા ઈભાન રાલળે. (૮૮)
અને જ્માયે તેભની ાવે અલ્રાશની એક
રકતાફ (કુયઆન) આલી કે જે તેભની ાવે
(જે રકતાફ) છે તેની વત્મતા ફતાલનાય છે ,
પ્રથભ (ત્માયે તેઓએ તેને ભાની નણશ) જો કે
પ્રથભ તેઓ ોતે નણશ ભાનનાયાઓ ણલરૂધ્ધ
(આલનાય મગમ્ફયની વશામતાથી) ણલજમ
ભેલલા ભાટે પ્રાથથના કયતા શતા, ણ જ્માયે
તેભની ાવે તે (મગમ્ફય) આવ્મો ત્માયે
તેભણે (તેને) ઓખ્મો નણશ અને તેના ય
ઈભાન રાવ્મા નણશ; ભાટે (તે) ઈભાન ન
રાલનાયાઓ ય અલ્રાશની રપટકાય શો જો.
(૮૯)
કેલી ખયાફ છે તે લસ્તુ કે જે ના ફદરાભાં
તેભણે ોતાના આત્ભા લેચી નાખ્મા છે , (અને
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તે એ ભાટે) કે અલ્રાશે જે કાંઈ ઉતામુથ છે
તેનો તેઓ ઈન્કાય કયે, અને ઈાથ એટરા ભાટે
કે અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓભાંથી ચાશે છે
તેના ઉય ોતાની કૃા ઉતાયે છે (અને તેઓ
ચાશે છે તેના ઉય નણશ) આથી તેઓ કો
ઉય કોના શકદાય ફન્મા; અને ઈન્કાય
કયનાયાઓ ભાટે પજે ત કયનાયી ણળક્ષા છે .
(૯૦)
અભોએ ભુવાને તલયેત આી તેભાં ળયાના
(ળયીઅતના) અશકાભ છે અને રોકો ભાટે
ણશદામત છે . શ. ભુવા અ. છી ફીજા
મગમ્ફયો આવ્મા જે ભકે : મુળોઅ,
ઈળભુમર, ળભઉન, દાઉદ, વુરેભાન, ળોઅમા,
અયભીમા, ઓઝેય, શીઝકીર, મુનુવ, ઝકરયમા,
મશમા લગેયે. જ. ભયમભના ુર ઈવા (અ.)
ને યોળન ણનળાનીઓ તથા ભોઅણજઝા
અભોએ આપ્મા અને ‘રૂશુ ર કુદુવ’ થકી તેની
ભદદ કયી. આ સ્થે રૂશુ ર કુદવથી જીબ્રઈર
ફતાલેર છે તેભજ કેટરાક ઈન્જીર કશે છે ,
કેટરાક ઈસ્ભે અઅઝભ ફતાલેર છે . જે
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લખતે શ. ઈવા અ.ને વુીએ ચઢાલલા ચાહ્ું
તે લખતે જીબ્રઈર શ. ઈવા અ.ને આવભાન
ય રઈ ગમા. ખુદાએ ‘મશુ દા’ને શ. ઈવા
અ.ના ચશેયા જે લો ફનાલી દીધો તેથી
મશુ દીઓએ તેને ઈવા વભજી વુીએ ચઢાલી
દીધો.
શ. ઈવા અ.ને ‘રૂશુ લ્રાશ’ કશે છે તેનો
બાલાથથ એ કે ખુદાની ‘રૂશ’ જે ભકે
‘ફમતુલ્રાશ’ ખુદાનું ધય એથી ખુદાને યશેલા
ભાટેનુ ધય એભ વભજલાનું નથી, એતો દેશ,
ળયીય લગેયેથી ાક છે . ણનયંજન ણનયાકાય,
એનો અથથ એ છે કે ફમતુલ્રાશ એટરે
ભાણરક. એલી જ યીતે રૂશુ લ્રાશ એટરે રૂશનો
ભાણરક. લધાયે વણલસ્તાય આગ ઉય યજા
કયીળું. છી ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે
તભાયી ાવે અભાયો મગમ્ફય એ ચીજ
રાવ્મો જે તભાયા નપવને વંદ નથી તેથી
તભોએ ગલથ કયી ઈભાન ન રાવ્મા અને તભે
એ છો કે એ ટોાને જે ભકે શ. ઈવા અ.ને,
શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તુપા વ. ને જુ ઠ્ઠા ાડમા
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અને એક ટોાને કતર કમુું, જે ભકે શ. મશમા
અને શ. ઝકયીમા.
મશુ દી શ. ભોશમ્ભદ વ.ને કશેતા શતા કે તભે
જે કાંઈ અભાયી વભક્ષ ઢો છો તે અભે
વભજતા નથી. અભાયા રદરો યદાભાં છે
તભાયા ળબ્દોની કાંઈ અવય થતી નથી તે ણલળે
ખુદા પયભાલે છે કે તેઓએ કહ્ું અભાયા રદર
યદાભાં છે એભ નથી ણ તેઓના કુફ્રના
કાયણે શક લાત વાંબતા નથી તેઓ ય
ખુદાની રાઅનત છે . તેઓ ઈભાન થોડું રાલે
છે એટરે કે નથી રાલતા.
ખુદા પયભાલે છે કે તેઓ ાવે
રકતાફ(કુયઆન) આલી તે તલયેતની તસ્દીક
કયલાલાી છે , તલયેતની જે ભ તૌશીદ,
નફુવ્લત, કમાભતનું લણથન ણ તેભાં છે છતાં
તેના ઉય ઈભાન રાલતા નથી. મશુ દીઓ તે
રકતાફ થકી કાપયો ય ણલજમ ઈચ્છતા શતા.
જે લખતે કાપયો તેઓને ભાયતા અને તંગ
કયતા ત્માયે કશેતા શતા કે જ. ઈસ્ભાઈરની
અલરાદ શ. ભોશમ્ભદ વ. ઉમ્ભી શલે ટુંક
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વભમભાં જાશેય થળે અને આં શઝયત વ.ના
આલલાની દોઆ ભાંગતા શતા ણ જે લખતે
આ તળયીપ રાવ્મા ત્માયે તેઓ કુફ્રણં કયી
ઈભાન રાવ્મા નણશ, ખુદાની રાઅનત છે એ
કાપયો ય કે જે ઓ જાણી જોઈને અનાદય
કમો.
ખુદાએ ોતાના પઝરથી શ. ભોશમ્ભદ વ.
ય કુયઆન નાણઝર કમુું તેથી મશુ દીઓ ઈાથ
કયલા રાગ્મા કે તેઓ ઉય ળા ભાટે નાણઝર
કમુું ? એ તો ઈસ્ભાઈરની અલરાદભાંથી છે
એ કાયણથી કુફ્ર કયલા રાગ્મા. તભાભ આરભ
કયતાં અપઝર આં શઝયત ય શવદ કયલા
રાગ્મા. તેથી ખુદા પયભાલે કે તેઓ ઉય
ગઝફ છે . એક કુફ્રણાના રીધે અને એક
કો ઈાથના કાયણે ફેઈઝઝત કયલાલાો
અઝાફ છે . આ આમતની તાલીરભાં
અલ્રાભા ભજરીવી પયભાલે છે કે શ. અરી
અ. અને તેભની અલરાદથી જે ઈાથ કયે છે તે
ણ છે .
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૯૧ થી ૯૬ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ۤ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ َقالُواۡ
ق ِادا قِیل لہم ا ِمنوا ِبما انزؾ
ن ُ ۡؤ ِم ُن ب َما ۤ اُنۡز َؾ َع َل ۡی َنا َق یَ ۡک ُع ُػ ۡق َـ بماَ
ِ
ِ
ِ
ۡ ُ
ً ّ
َق َذ َ
ٓاء ٗف ٭ َق ُہوَ ال َح ّق ُم َص ِّدقا ل َِما َم َع ُہ ۡم ؕ
َ
ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۢۡ َ َ ّّٰ
ٓاء الل ِہ ِم ۡن ق ۡب ُل
قل ف ِلم تقتلوـ ان ِبی
ُۡ ُ ۡ
ِا ۡـ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۹۱
َ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُّ
ۡ َ ّ ّٰ ُ ّ َ
ّٰ
ۡ
ق لقد جٓاءخم موسی ِبالب ِین ِت ثم
َۡ
َّ َ ۡ ُ ۡ
اتخذت ُم ال ِع ۡج َل ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖف َق ان ُت ۡم
ّٰ
ظ ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۹۲
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َ َ َ َُ
ۡ ََ َۡ َ َُ
َق ِاد اخذنا ِم ۡیثاقک ۡم َق َذف ۡعنا فوۡقک ُم
ُّ
الطوۡ َذ ؕ ُخ ُذ ۡقا َما ۤ ّٰاتَ ۡی ّٰن ُک ۡم بقُ ّوَ ٍۃ ّ َق ۡ
اس َم ُعوۡا ؕ
ِ
ُۡ
َ
َ
َ ُ
قالوۡا َس ِم ۡعنا َق َع َص ۡینا ٭ َق ار ِخبُوۡا ف ِ ۡی
ُُ
ُۡ
ُ ۡ
ۡ
قلوۡ ِب ِہ ُم ال ِع ۡج َل ِبکع ِػ ِہ ۡم ؕ ق ۡل ِبئ َس َما
ُُ
ۡ ُ
ُۡ ُ ۡ
یَا ُمرُخ ۡم ِب ٖہۤ ِایۡ َمانک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنح َف
﴿﴾۹۳
ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ َّ
الد ُاذ ال ۡ ّٰاع َِخ ُۃ ع ۡندَ
قل ِاـ کانت لکم
ِ
ّّٰ َ َ ً ّ ۡ ُ ۡ ّ َ َ ّ َ
از ف َت َمنوُا
الل ِہ خال ِصۃ ِمن خق ِـ الن ِ
ۡ َ ُۡ
ۡ
ال َموۡة ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۹۴
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َ َّ َ ۢ َ َ َ
َق ل َ ۡن ّی َت َمنوۡ ُف ابَ ًدا ِب َما ق ّد َم ۡت ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم ؕ
َ ّّٰ ُ َ ۡ ٌ ۢ ّّٰ ۡ
َ
ق اللہ ع ِلیم ِبالظ ِل ِمحف ﴿﴾۹۵
َ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ
از َعدّٰی َح ّٰیو ٍۃ ۚ
۬
الن
ق لت ِجدنہم اظخش ِ
َّ
َۡ ُ
۬ یَوَ ّ ُخ اَ َح ُد ُہ ۡم لَوۡ
َق ِم َن ال ِذیۡ َن ار َخخوۡا ۚ

َ
ُ َ َۡ
ح َع ّمرُ ال َف َسن ٍۃ ۚ َق َما ُہوَ ِب ُم َز ۡظ ِد ِح ٖہ ِم َن
ۢ
ۡ َ َ َ ۡ ّ ُ َ ّ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ بَ ِصح ۡ ٌؿ بماَ
اب اـ حعمر ؕ ق
ِ
العذ ِ
ُ
حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿ ﴾۹۶٪
ેઅને જ્માયે તેભને કશેલાભાં આલે છે કે જ
કાંઈ અલ્રાશે ઉતામુું છે તેના ય ઈભાન
રાલો ત્માયે કશે છે કે અભાયા ય જે કાંઈ
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તેને તો અભે ભાનીએ
ેછીએ અને તે ઉયાંત તેઓ ફીજુ ં જે કાંઈ છ
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તેનો ઈન્કાય કયે છે , જો કે તે (કુયઆન) વત્મ
છે , અને જે કાંઈ (તૌયેત) તેભની ાવે છે
તેની ણ વત્મતા ફતાલનાય છે ; ભાટે કશે કે
જો તભે (ખયેખય) ઈભાન રાલનાયા શતા તો
આ શેરાં (આલેરા) નફીઓને ળા ભાટે
કતર કયતા શતા? (૯૧)
અને ખચીતજ ભુવા તભાયી ાવે ખુલ્રી
દરીરો રઈને આવ્મો, છી તેની
ગેયશાજયીભાં તભે લાછયડાને ુજલા રાગ્મા
અને તેભાં તભે જ ઝુરભગાય શતા. (૯૨)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે અભોએ
તભાયી ાવેથી ાકું લચન રીધું અને (વીના)
લથતને તભાયા ભાથા ય ઉંચકી ધયી યાખ્મો,
(અને શુ કભ કમો કે) જે કાંઈ અભોએ તભને
આપ્મું છે તે દ્રઢતા ૂલથક કડી રો અને ઘ્માન
દઈ વાંબો; ત્માયે તેભણે કહ્ું કે અભોએ
વાંબી રીધું યંતુ અભોએ નાપયભાની કયી;
અને તેભની નાપયભાનીના કાયણે તેભના
અંત:કયણોભાં લાછયડાનો ૂજ્મબાલ ેવી
ગમો; (શે યવુર) તું કશે કે જો તભે (એલા)
અનુક્રભણણકા
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ઈભાન રાલનાયા શો તો તભારૂં ઈભાન તભને
(ખયેજ) ધણી ખયાફ આજ્ઞા કયે છે . (૯૩)
(અને એ ણ કશે) કે જો આખેયતનું ધય
અલ્રાશને ત્માં ખાવ તભાયા ભાટે જ છે અને
ફીજા રોકો ભાટે નથી તો (એભ કશેલાભાં)
જો તભે વાચા શો તો ભૃત્મુ ભાગી રો. (૯૪)
યંતુ તેઓ ોતાના શાથે જે આગ ભોકરી
ચુક્મા છે તે કાયણે તેઓ તે (ભૃત્મુ) ની
શયગીઝ ઈચ્છા કયળે નણશ; અને અલ્રાશ
ઝુરભગાયોથી વાયી ેઠે લાકેપ છે (૯૫)
અને તને ખચીતજ ભારુભ ડળે કે તેઓ વલે
ભાણવો કયતાં (વંવાયી) જીંદગીના અત્મંત
રોણબષ્ટ છે , એટરા ફધા પ્રભાણભાં કે ભુણશ્રકો
કયતાંમ લધાયે, તેઓ ભાંશેનો દયેક એલું ઈચ્છે
છે કે તે ોતે શજાય લથ જીલે યંતુ તેનું ભોટી
લમનું થલું (ણ) તેને (અભાયી) ણળક્ષાથી
ફચાલી ળકનાય નથી; અને જે (લતથન)તેઓ
કયે છે તે અલ્રાશ વાયી ેઠે ણનશાે છે .
(૯૬)
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જ્માયે મશુ દીઓને શ. યવુર વ.ની રયવારત
અને કુયઆન ય ઈભાન રાલલાનું કશેલાભાં
આલે છે તો કશે છે કે અભો તો અભાયી
રકતાફ ય ઈભાન રાલીએ છીએ જે રકતાફ
અભાયી કોભ ય નાણઝર થઈ છે . એ ણવલામ
ન કોઈ રકતાફ ઉય ન કોઈ નફી ય ઈભાન
રાલળું. અભાયો ધભથ અને અભાયા યવુર
વાચા છે . ખુદાલંદે આરભ તયપથી ુછલાભાં
આવ્મું કે જ્માયે તભાયી રકતાફ અને યવુર
વાચા છે તો છી ળા ભાટે તેભને કતર કયતા
શતા ? તભે જ. ભુવા ઉય ઈભાન રાવ્મા
શતા. છી તેઓ થોડા રદલવ ભાટે કોશેતુય
ય જલાથી લાછયડાની ુજા ળરૂ કયી દીધી.
ળું વાચું ઈભાન આલું શોમ છે ? જ્માયે આ
વલાર ભુવરભાન તેભને કયતા શતા ત્માયે
રાજલાફ થઈ જતા શતા.
મશુ દીઓની ભાન્મતા શતી કે જન્નત ખાવ
અભાયા ભાટે જ છે . અભાયા ણવલામ ફધા
જશન્નભી છે . તેભને કશેલાભાં આવ્મું કે
તભાયી આલી જ ભાન્મતા છે તો છી
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ભયલાની તભન્ના કેભ નથી કયતા ? ત્માં તો
તભને ભોટી ભોટી નેઅભતો ભળે તેની
આળાભાં આ જગત છોડલા કેભ નથી
ચાશતા?!
ભાર રોકોને ોતાના તયપ ખેંચલા ભાટે એ
જાઠ્ઠા, ભક્કાય, પયેફી આલો ખોટો પ્રચાય
કયતા શતા એ ળું ભયલાની તભન્ના કયળે ? એ
તો દુણનમાભાં શઝાય લથનું જીલન ચાશતા
શતા. એ શજાય લથ ણ દુણનમાભાં યશેતે છતાં
અઝાફે ખુદાથી ફચી ળકત નણશ. પયેફી
મશુ દીઓ ભુવરભાનોને ધોકો આલા કશેતા
શતા કે તભાયી ણશદામત ભાટે ભાર એક નફી
આવ્મા જે ને તભાયા ણવલામ કોઈ જાણતું
નથી. અભાયે ત્માં તો અવંખ્મ નફી આવ્મા
જે ને તભે ણ ભાનો છો. અભો તો
અલ્રાશના ણભરના લંળભાંથી છીએ. અભને
તે કદી ણળક્ષા કયળે નણશ. અભને ભાર, દોરત
અને વલ્તનત આી. તેભની આલી પયેફ
આનાયી લાતો કભઝોય ઈભાનલાા
ભુવરભાનો વાંબીને ડગભગી જતા શતા.
અનુક્રભણણકા
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૯૭ થી ૧૦૨ભી આમાત :-

َ َّ َ َ
ُ ۡ َ ۡ َ َ ً ّ
اـ َع ُد ّقا ل ِِجبۡؿِیۡ َل ف ِان ٗہ ن ّزل َ ٗہ
قل م ن ک
َ ۡ َ ۡ ّّٰ
ً ّ ۡ
َعدّٰی قل ِبک ِب ِاد ِـ الل ِہ ُم َص ِّدقا ل َِما بَح َف
َ ۡ ۡ
ۡ
یَ َدیۡ ِہ َق ُہ ًدی ّق ُبس ّٰخی ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۹۷
َم ۡن ک َ َ
اـ َع ُد ّ ًقا لّ ِ ّّٰل ِہ َق َم ٰٓلئ َک ِت ٖہ َق ُذ ُس ِل ٖہ قَ
ِ
ۡ ۡ َ َ ۡ ّٰ َ َ ّ َ ّّٰ َ َ ُ ٌّ
ِجبؿِیل ق ِمیکىل ف ِاـ اللہ عدق
ّ ۡ ّٰ
ل ِلک ِع ِػیۡ َن ﴿﴾۹۸
ّٰ
َ َۡ َۡۤ َ
َق لَق ۡد ان َزلنا ِال َ ۡیک ّٰا ّٰیتٍۭ َب ِّین ٍت ۚ َق َما
ۡ ُ ۤ ّ َ ۡ ّٰ ُ
یَکع ُػ ِب َہا ِالا الف ِسقوۡ َـ ﴿﴾۹۹
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َ ُ َّ
َّ َ َ
ا َق کل َما ّٰع َہ ُد ۡقا َع ۡہ ًدا ن َبذ ٗف ف ِخیۡ ٌق
ََۡ
ُ
ۡ
ِّمن ُہ ۡم ؕ َب ۡل اخث ُؿ ُہ ۡم لَا یُ ۡؤ ِمن ۡو َـ ﴿﴾۱۱۱
ۡ ّّٰ
َق ل َ ّمَا َج َ
ٓاء ُہ ۡم َذ ُسوۡ ٌؾ ِّم ۡن ِعن ِد الل ِہ
َ َ َ
ٌ ّ
ُم َص ِّدؼ ل َِما َم َع ُہ ۡم ن َبذ ف ِخیۡ ٌق ِّم َن
ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ّٰ َ ّٰ َ ّّٰ
الل ِہ َق َذ َ
ٓاء
ال ِذین اقتوا ال ِکتب ۙ٭ کِتب
َ َ َّ
َ
ُ
ظ ُہوۡذِ ِہ ۡم کان ُہ ۡم لَا حَ ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۱۱
َ ّ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َ ّٰ ۡ ُ َ ّٰ ُ ۡ
ق اتبعوا ما تتلوا الشی ِطحف عدی مل ِک
ََ َ
َ
ُسل ۡی ّٰم َن ۚ َق َما کع َػ ُسل ۡی ّٰم ُن َق لّٰ ِک ّ َن
ّ َ ّٰ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ّ ُ ۡ َ ّ َ
الس ۡش َخ٭
از ِّ
الن َ
الشی ِطحف کعػقا حع ِلموـ
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ُۤۡ
َ
َ ۡ ََۡ
َق َما ان ِز َؾ َعدی ال َملکح ِف ِب َب ِاب َل َہ ُاذ ۡقة
ُ ّ
ۡ َ َ َ ّّٰ
َ
َق َم ُاذ ۡقة ؕ َق َما ح َع ِل ّٰم ِن ِمن اح ٍد حتی
حَقُوۡلَا ۤ ِانّ َ َما ن َ ۡح ُن فِ ۡت َن ٌۃ َفلَا تَ ۡک ُعػ ؕۡ
َف َی َت َع ّ َل ُموۡ َـ م ۡن ُہ َما َما حُ َع ّػ ُقوۡ َـ ب ٖہ بَحۡفَ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ۡ
ال َم ۡر ِء َق ر ۡق ِج ٖہ ؕ َق َما ُہ ۡم ِبض ّٓاذِیۡ َن ِب ٖہ ِم ۡن
َّ
ّ َ ۡ ّّٰ
َ
ا َح ٍد ِالا ِب ِاد ِـ الل ِہ ؕ َق یَ َت َعل ُموۡ َـ َما
َ
َۡ
ُ ُ
حَط ّخ ُہ ۡم َق لَا یَنف ُع ُہ ۡم ؕ َق لَق ۡد َع ِل ُموۡا ل َ َم ِن
ۡ َ
ىہ َما ل َ ٗہ فی ال ۡ ّٰاع َِخۃ م ۡن َخل َ
ُ
ّٰ
۬ َق
اؼ ۟
ؿ
اشت
ِ ِ
ٍ
ِ
َ
َ ُ
َُۡ
ۡ
ل َ ِبئ َس َما ر َخ ۡقا ِب ٖہۤ اجف َس ُہ ۡم ؕ لَوۡ کانوۡا
َ
حَ ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۱۲
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(શે યવુર!) તું કશે કે જે કોઈ જીબ્રઈરનો
દુશ્ભન શળે (તે અલ્રાશનો દુશ્ભન છે .) કાયણ
કે તે (જીબ્રઈર) તે છે કે જે ણે અલ્રાશના
શુ કભથી તાયા રદર ય તે (કુયઆન) ઉતામુું
છે , જે (કુયઆન) ોતાની આગભચની
(રકતાફોની) વત્મતા ફતાલનાય છે અને
ઈભાન રાલનાયાઓ ભાટે ણશદામત અને
ખુળખફય છે . (૯૭)
જે કોઈ અલ્રાશ તથા તેના પરયશ્તા તથા તેના
યવુરો તથા જીબ્રઈર તથા ભીકાઈરનો દુશ્ભન
છે તો ણનવંળમ અલ્રાશ ણ તે નણશ
ભાનનાયાઓનો દુશ્ભન છે . (૯૮)
અને (શે યવુર!) ખયેખય અભોએ તાયી ાવે
ખુલ્રી ણનળાનીઓ ભોકરી છે , અને તેનો
દુયાચાયીઓ ણવલામ કોઈ ઈન્કાય કયળે નણશ.
(૯૯)
ળું જ્માયે જ્માયે તેઓએ કોઈ
ત્માયે ત્માયે તેઓ ભાંશેના એક
નથી નાખ્મો? (ળું એભ
અનુવયતું છે ? નણશ) ફલ્કે
અનુક્રભણણકા
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એક કયાય કમો
ક્ષે તેને તોડી
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તેઓ ભાંશેના
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ધણાખયા તૌયેતનેજ ભાનતા નથી. (૧૦૦)
અને જ્માયે અલ્રાશના તયપથી એલો એક
યવુર આવ્મો કે જે તેભની ાવેની લસ્તુઓ
(તૌયત ણલગેયે) ને ણ વત્મ ફતાલનાય છે
ત્માયે જે ભને રકતાફ આલાભાં આલી શતી,
તેઓ ભાંશેના એક ટોાએ અલ્રાશની
રકતાફને એલી યીતે ીઠ ાછ પેંકી દીધી કે
જાણે તેઓ (તેને) જાણતાજ ન શતા. (૧૦૧)
અને વુરમભાનની શુ કુભત દયણભમાન જે ભંર
ળેતાનો બણતા (ણળખતા) શતા તેને
અનુવયીને તેઓ ચારલા રાગ્મા, જો કે
વુરમભાન તયપથી નાણસ્તકણાની કોઈ લાત
ફનલા ાભી ન શતી ફલ્કે ળેતાનોએજ
નાણસ્તકણં કમુુંય્, તેઓ ભાણવોને જાદુ
ણળખલતા શતા; અને તે (જં ર ભંર ણળખલતા)
કે જે ફાણફર (ળશેય)ભાં (ફંદીલાન ફનેરા)
શારૂત અને ભારૂત (નાભના) પરયશ્તાઓને
પ્રકટ કયલાભાં આવ્મા શતા; જો કે તે ફન્ને
પરયશ્તા કોઈને (કાંઈ ણ) ળીખલતા ન શતા
જ્માં વુધી એલું કશી ન દેતા કે (વંબાજો)
અનુક્રભણણકા
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અભે તો (ભાણવો ભાટે) ભાર કવોટી છીએ,
ભાટે (શે ભાનલી!) તું નાણસ્તકણં કય નણશ;
તો ણ તે (રોકો) ણત ણત્ન લચ્ચે ણલમોગ
ડાલે તે (લો જાદુ) તેભની ાવેથી ણળખતા;
જો કે અલ્રાશના શુ કભ ણવલામ તેઓ તેનાથી
કોઈને ણ શાણન શોંચાડી ળકતા ન શતા;
(ઉરટું) જે તે ળીખતા તે તેભના (ભાટે)
નુકળાનકાયક શતું અને રાબદામક નજ શતું;
લી તેઓ આ ણ વાયી ેઠે જાણતા શતા કે
જે કોઈ આ (જાદુઈ લસ્તુઓ) નો ખયીદનાય
શળે તેના ભાટે આખેયતભાં કાંઈ ણ રાબ
નણશ શોમ; અને ખયેજ તે ધણી ખયાફ
રકમ્ભત શતી (કે જે ) લડે તેઓ ોતાના
આત્ભા લેચી નાખતા શતા; જો તેઓે આ
જાણતે તો. (૧૦૨)
મશુ દીઓેએ ખુદાના શુ કભનો ઈન્કાય કમો.
જીબ્રઈરે શાડ ઉંચો કમો અને મશુ દીઓને
કહ્ું કે ખુદાના શુ કભનો ઈન્કાય કયળો તો
શાડ તભાયા ઉય નાખીળ. ફખ્તનવયને
મશુ દીઓ ભાયલા ગમા ત્માયે જીબ્રઈરે ફચાલી
રીધા. તે જુ લાન થમો છી તેણે મશુ દીઓને
અનુક્રભણણકા
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કતર કમાથ અને ફમતુર ભુકદ્દવને ખયાફ કમુું.
એ કાયણે મશુ દીઓ આં શઝયતને કશેતા કે તે
(જીબ્રઈર) અભાયો ળરુ છે . અભે તે લશી
રાલે છે તે ભાનળું નણશ. ફીજો કોઈ પરયશ્તો
લશી રાલત તો ભાનત.
ખુદા તેભને કશે છે કે ભાયા યવુરો તેભજ
ભરાએકાથી તભે દુશ્ભની યાખો છો તો શુ ં
તભાયો દુશ્ભન છુ ં .
ઈબ્ને વોયીમા મશુ દી આણરભે કહ્ું કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) જે કાંઈ અભાયા ય ઉતયેરછે
તે જાણીએ છીએ ણ તભાયા ય જે ઉતયેર
છે તેને અભે ભાનલાના નથી.
વમપ ણફન ભાણરકે મશુ દીઓને કહ્ું કે ખુદાએ
શ. ભુવાની ઝફાની અભાયાથી લચન રીધું કે
ભોશમ્ભદ (વ.) જન્ભ ાભે તો તેઓ ઉય
ઈભાન રાલજો. તેનો ઉરી આમતભાં
અલ્રાશે જલાફ આેર છે .
શ. ઈવા (અ.વ.) અને શ. ભોશમ્ભદ (વ.)
આવ્મા ત્માયે મશુ દીઓએ તેભની લાતોનો
ઈન્કાય કમો. જો કે તલયેતની તસ્દીક ણ તે
અનુક્રભણણકા
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રકતાફ કયે છે . રકતાફુલ્રાશ એટરે કુયઆનના
પયભાનનો ઈન્કાય કમો એટરે તેભના શુ કભની
યલા કયી નણશ.
ળમતાન તો ઈન્વાનને ફશેકાલલાની તક
ળોધી યહ્ો છે . ખાવ કયીને મશુ દીઓ ઉય
એનો જાદુ લધાયે ચારતો શતો. જ. વુરેભાન
અ. છી ફની ઈવયાઈરને એલી ટ્ટી
ઢાલી કે તભોને ખફય નથી કે વુરેભાન જે
ફધામ ઈન્વાનો - ણજન્નાતો લગેયેને ોતાના
તાફે કયી રીધા શતા. તેનું કાયણ એ છે કે
રોકોને તાફે કયલાનો અભર કમો શતો. ભેં
તેભના તખ્તની નીચેથી એ રકતાફ કાઢી રીધી
છે , જે ભાં જાદુના ભંરો રખેરા શતા. તેના
થકી વુરેભાન ોતાની ફાદળાશત કયતા
શતા. તે ભૂખાથઓ તેની જાભાં પવાઈ ગમા
અને તેનાથી જાદુ ણળખલું ળરૂ કમુું. અનેક
જાતના ભંરો ણવલામ ભોટો કયીશ્ભો એ શતો કે
યણેરી સ્રીઓને તેભના ણતથી અરગ
ાડી ોતાના ઉમોગભાં રાલતા શતા. એ
કાયણે કૌભભાં શંગાભો ભચી ગમો શતો. એ
જાદુગયોથી ફશુ જ બમણબત થતા શતા.
અનુક્રભણણકા
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ખુદાલંદે આભરે ફે પરયશ્તાઓ શારૂત ભારૂતને તે ઝભાનાના મગમ્ફય ાવે
ઈન્વાનના સ્લરૂભાં ભોકલ્મા અને કહ્ું કે
રોકોને ફતાલ કે અભે એ જાદુનો તોડ (એક
અભર) ળીખલલા આવ્મા છીએ કે તેથી તે
જાદુગયોની તકરીપથી યક્ષણભાં યશે. આ લાત
વાંબી રોકો તેભની ાવે આલલા રાગ્મા.
તેભણે કહ્ું કે અભો તભાયી ાવે અલ્રાશ
તયપથી એક અજભામેળ છીએ. ખફયદાય,
કોઈ અભર એલો કયતા નણશ જે ધભથની
ણલરૂધ્ધ શોમ. અભે ભાર એટરા ભાટે તભને
ણળખલીએ છીએ કે તભાયા ય જાદુની અવય
ન થામ. તભે કદી કોઈ ણ ઉય જાદુ કયળો
નણશ, નણશ તો ખુદાના અઝાફભાં વડાઈ
જળો. આ ફનાલ ફાફુર ળશેયભાં ફન્મો
શતો અને તેઓ જાદુનો તોડ (ઉામ)
ફતાલતા શતા.
આ અવર રકસ્વો શતો, ણ રખનાયાઓએ
કુયઆની અશલારને ફીજોજ યંગ આી
દીધો. ઈશ્ક ભોશબ્ફતની કથા ધડી કાઢી,
અણરપ - રમરાની દાસ્તાન યચી નાખી.
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તેઓ રખે છે કે શારૂત, ભારૂત રૂાા રદર
પયેફ નલજુ લાનની વુયતભાં ધયતી ય આવ્મા
અને અશીંની ફે વૌંદમથલાન સ્રીઓ
“ઝોશયા” અને “ભુશ્તયી” ય તેઓ આળક
થઈ ગમા અને ભીરનની ઈચ્છા દળાથલી.
તેણીઓએ કહ્ું કે જમાં વુધી તભે અભોને એ
ઈસ્ભે અઅઝભ ફતાલળો નહશ જે થકી તભે
આવભાન ય જાલ આલ કયો છો ત્માં વુધી
અભાયા ભીરનની રઝઝત ાભળો નણશ.
એતો તેણીઓના ઈશ્કભાં દીલાના ફનેરાજ
શતા. તેણીઓને ઈસ્ભે અઅઝભ ળીખલાડી
દીધું. તેણીઓ તેના અભર કયી આકાળ તયપ
ઉડી ગઈ. ખુદાએ એકને “ઝોશયા” અને
ફીજીને “ભુશ્તયી” નાભના વીતાયા ફનાલી
દીધા અને શારૂત, ભારૂતને ગુનાશના કાયણે
ફાફુરના એક કુલાભાં ઉંધે ભોંઢે રટકાલી
દીધા અને તેના ભોંઢા અને નાકભાંથી ધુભાડા
નીકલા ળરૂ થઈ ગમા અને કમાભત વુધી એ
યીતે રટકતા યશેળે. તૌફા તૌફા કેટરું જુ ઠ!
ઈભાભે યઝા અ. ને ણ શારૂત, ભારૂત ણલળે
ુછલાભાં આલેર કે ળું તેઓએ ફુતયસ્તી
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કયીને ફુયા કાભ કમાથ શતા ? આ તે ણલળે ળું
પયભાલો છો? આે પયભાવ્મું કે અલ્રાશની
નાશ, પરયશ્તાઓ તો ભાઅવુભ છે .
ગુનાશોથી ાક છે . ત્માય છી કેટરીક
આમતો ફમાન પયભાલી અને તે લાતનો
વજ્જડ યદીમો આપ્મો.
૧૦૩ થી ૧૦૮ભી આમાત :-

ۡ ۡ ّ ٌ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ ُ َ ّٰ ۡ ُ َ ّ َ ۡ َ َ
ق لو انہم امنوا ق اتقوا لمثوبۃ ِمن ِعن ِد
َ ُ َ ۡ َ ّّٰ
﴾۱۱۳٪ ﴿ الل ِہ خح ٌؿ ؕ لَوۡ کانوۡا حَ ۡعل ُموۡ َـ
َّ ُ َ
ُ
َ
ُ َُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا تقوۡلوۡا َذا ِعنا َق
ّٰ ۡ
ۡ ُقوۡلُوا ان ۡ ُظ ۡػنَا َق
اس َم ُعوۡا ؕ َق ل ِلک ِع ِػیۡ َن
َ ٌ ََ
﴾۱۱۴﴿ اب ال ِۡی ٌم
عذ
ََما یَوَ ّ ُخ الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا ِم ۡن اَ ۡہل ال ۡ ِک ّٰتب ق
ِ
ِ
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ۡ ۡ ۡ َ ُ َ َّ َ ُ
َۡ
لَا ال ُمس ِخخ ِح َف ا ۡـ ّیجـ َؾ َعل ۡیک ۡم ِّم ۡن خح ٍؿ
َ ُ
ّّٰ ۡ ُ
ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم ؕ َق الل ُہ یَخ َت ّص ِبرَ ۡح َم ِت ٖہ َم ۡن
ّ َ َ ُ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ ۡ
ٓاء ؕ َق الل ُہ دق الفض ِل ال َع ِظ ۡی ِم ﴿﴾۱۱۵
یش
َ َ ۡ َ ۡ ۡ ّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
ما ننسخ ِمن ای ٍۃ اق نن ِسہا نا ِة ِبخح ٍؿ
ۡ ۤ َ ۡ
َ َ َ َ َ ّّٰ
ِّمن َہا ا ۡق ِمث ِل َہا ؕ ال َ ۡم ت ۡعل ۡم ا ّـ الل َہ َعدّٰی

ُ َ َ
ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۱۱۶

َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ ل َ ٗہ ُم ۡل ُک ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة قَ
الم تعلم اـ
ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ ِم ۡن ّ َقخیّ
ص ؕ ق ما لکم ِمن خق ِـ
الاذ ِ
ٍِ
َ َ ۡ
ّق لَا ن ِصح ٍؿ ﴿﴾۱۱۷
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َ ُ
ُ َ َ
ُ َ
ا ۡؿ ترِیۡ ُد ۡق َـ ا ۡـ ت ۡسـَلوۡا َذ ُسوۡلَک ۡم ک َما
َ َ
َ
ُس ِئ َل ُموۡ ّٰسی ِم ۡن ق ۡب ُل ؕ َق َم ۡن ّی َت َب ّد ِؾ
ۡ ال ۡ ُک ۡع َػ بال
َ َاـ َفقَ ۡد َض ّ َل َسو
ۡ
َ
ٓاء
م
ی
ا
ِ
ِ
ِ
َّ
﴾۱۱۸﴿ الس ِب ۡی ِل

અને જો તે રોકો ઈભાન રાવ્મા શોત તથા
યશેઝગાયી કયી શોત તો ખયેજ અલ્રાશ
તયપથી જે વલાફ તેભને ભતે તે ફશેતય
શતે; જો તેઓ આ જાણતે તો. (૧૦૩)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ! (યવુરને) “યાએના”
(ળબ્દથી) વંફોધી ફોરાલો નણશ અને
“ઉન્ઝુયના” કશી ફોરાવ્મા કયો, અને (આ
શુ કભ ઘ્માનથી) વાંબો; અને (આ શુ કભ) ન
ભાનનાયાઓ ભાટે દુ:ખદામક ણળક્ષા છે .
(૧૦૪)
રકતાફલાાઓભાંથી જે ઓ નાણસ્તક છે
તેભને તથા ભૂર્મત - ૂજકોને આ વંદ નથી કે
અનુક્રભણણકા

450

hajinaji.com

તભાયા યલયરદગાય તયપથી તભાયા ય (કોઈ)
બરાઈ ઉતયલા ાભે; જો કે અલ્રાશ જે ને
ચાશે છે તેનેજ ોતાની યશેભત ભાટે ચુંટી કાઢે
છે ; અને અલ્રાશ ભશાન કૃાુ છે . (૧૦૫)
અભે કોઈ આમતને યદ કયતા નથી અથલા
લીવયાલી દેતા નથી. જ્માં વુધી કે તેનાથી
લધાયે વાયી અથલા તેનાજ જે લી ફીજી એક
(આમત) ઉતાયીએ; ળું તને ખફય નથી કે
અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ ધયાલનાય
છે ?(૧૦૬)
ળું તું નથી જાણતો કે આકાળો અને ઝભીનનો
ભાણરક અલ્રાશ જ છે , અને અલ્રાશ ણવલામ
કોઈ તભાયો ણભર અથલા ભદદગાય નથી?
(૧૦૭)
ળું તભાયો એલો ઈયાદો છે કે તભે (ણ)
તભાયા યવુરને એલાજ વલાર કયો જે લા કે
આ શેરાં ભુવાને (તેની કોભ તયપથી)
કયલાભાં આવ્મા શતા? અને જે કોઈ ઈભાનને
ફેઈભાનીથી ફદરી નાખળે તો ખચીતજ તે
વન્ભાગથથી યલડી (બટકી) જળે. (૧૦૮)
અનુક્રભણણકા
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મશુ દીઓ ઈભાન રાલતે અને આં શઝયત
વ.ની નફુવ્લત અને કુયઆનને શક જાણતે
અને ગુનાશો કયલાથી દૂય યશેત તો તેભને
વાયો ફદરો ભતે.
“રાતકુનુ યાએના” અમ ઈભાનદાયો નફીને
યાએના ન કશો. ઈબ્રાની બાાભાં “યાએના”
નો અથથ ફુયાનો છે . અયફી બાાભાં
ગોલાનો અથથ થામ છે . તેભજ રયઆમત
કયલાનો થામ છે . જમાયે શ. યવુર વ. કોઈ
લાત ફમાન કયતા શતા અને કોઈની વભજભાં
આલતી ન શતી તો પયી પયી ુછતા શતા.
શઝયત તેભને વભજાલતા શતા. મશુ દીઓ
જ્માયે આલી ફેઠકભાં આલતા શતા અને આં
શઝયતને કોઈ લાત દયણભમાન યોકલા ચાશતા
શતા ત્માયે “યાએના” કશીને વંફોધતા શતા.
એભની દેખાદેખીભાં ભુવરભાનો ણ એભ
કશેલા રાગ્મા. ખુદલંદે આરભે તેભને
“યાએના” કશેલાની ભના કયી, કાયણકે તેભાં ફે
અથો ફુયાઈના શતા. એક અભાયો ‘ગોલાર’
ફીજો “ફુયા”. એક અથથ વાયો નીકે તે એ
છે કે અભાયી રયઆમત કયો, અભાયી લાત
અનુક્રભણણકા

452

hajinaji.com

વાંબો. તેથી “ઉનઝુયના” ફોરલાનો
(અભાયી તયપ ઘ્માન આો) શુ કભ કમો કે તભો
“ઉનઝુયના” ફોરલાનો (અભાયી તયપ ઘ્માન
આો) શુ કભ કમો કે તભો “ઉનઝુયના” કશો,
તેભાં ખયાફ અથથ નીકતો નથી. બાલાથથ એ
કે તભો આ લાતભાં મશુ દીઓનું અનુકયણ કયો
નણશ. એ આના ળરુ છે . તેઓ ઘ્માનથી
વાંબલા નથી ચાશતા ભાટે તભો
ભુવરભાનો એલું ન કશો. આં શઝયત જે કાંઈ
ફમાન કયે છે તેને કાન રગાડી રદરથી
વાંબો.
જ્માયે
મશુ દીઓની
દેખાદેખીભાં
ભુવરભાનોએ “યાએના” કશેલું ળરૂ કમુું ત્માયે
મશુ દીઓ ોતાના સ્થે જઈને ખૂફજ
શવતા શતા કે અભો તો તેભના યવુરને ફુરૂં
કશેતા શતા. શલે ભુવરભાનો ણ કશેલા
રાગ્મા.
મશુ દીઓએ
તલયેતભાં
જે
નફીની
બણલષ્મલાણી લાંચી શતી. તે ણલળે તેભનો
ખ્માર શતો કે ફની ઈવયાઈરભાં થળે અને
નફુવ્લત ફની ઈસ્ભાઈરભાં જળે નણશ. આ
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ફાજુ ભુળરયકો ોતાના ણલચાયભાં ભગ્ન શતા
કે મશુ દી જે નફીની આલલાની ખુળ ખફયી
આે છે તે લણરદ, ભોગીયા, નઈભ, ળકપી
લગેયે શળે, જે અભાયાભાં ફધામથી લધાયે
શ્રીભંત છે . ખુદાએ તેભના ણલચાયોના યદભાં
પયભાવ્મું કે ખુદા ોતાની યશભતથી જે ને ચાશે
છે તેને ખાવ કયે છે .
“ભાનન્વખ ભીન આમતીન” અભે જે કોઈ
આમત (નો શુ કભ) ભનવુખ (યદ) કયીએ
છીએ. મશુ દીઓ જ્માયે ભુવરભાનોને ભતા
તો તેભની છે ડછાડ કયતા. કોઈ લખતે કશેતા કે
“તભાયો કેલો ખુદા છે કે રકતાફો ઉતાયે છે
અને બુરનું બાન થલાથી તેને ભનવુખ (યદ)
કયી નાખે છે . કોઈ લખત કશે છે કે તભાયો
યવુર વભઝ ફુજ લગયનો છે . અશકાભોને
ફદરતો યશે છે .” ખુદા તેઓને રપટકાયે છે
અને કશે છે કે શુ કભનું અદર ફદર કયલું
અભારૂં કાભ છે . કાયણ કે ધભથના કાનુન
ભવરેશત પ્રભાણે શોમ છે . અને આ કામદા
અભાયા આેરા છે . એક લખતે એ ભવરેશત
શતી કે ભુવાને નફી ફનાલી તલયેત આી.
અનુક્રભણણકા
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ફીજી લખત ભવરેશત પ્રભાણે ઈવાને નફી
ફનાલી ઈન્જીર આી. શલે એ ભવરેશત છે
કે ભોશમ્ભદ (વ.)ને યવુર ફનાલી નલા કાનુન
ભાટે કુયઆન આપ્મું. અભે જે આમત ભનવુખ
કયીએ છીએ તે ઝભાનાની શારતને જોઈને
કયીએ છીએ. તભે તેભાં ભાથું ભાયનાય કોણ?
તભે અભાયી લાતને વભજી ળકતા નથી તો
છી ળા ભાટે એઅતેયાઝ (લાંધો-ણલયોધ) કયો
છો? અભે કોઈ આમત યદ કયીએ છીએ તો
તેનાથી વાયી અથલા તેના જે લી યજુ કયીએ
છીએ.
મશુ દીઓ ભુવરભાનોને જુ દી જુ દી યીતે
ળંકાભાં નાખતા. કેટરાક વીધા વાદા
ભુવરભાનો તેભની લાતોભાં આલી જઈ શ.
યવુર (વ.)ને ઉરટા વુરટા વલારો કયતા.
કેટરાક ુછતા કે ગબથલંતીના ેટભાં ુર છે કે
ુરી? એ ણવલામ લાશીમાત વલારો કયતા
તેની ભનાઈ પયભાલી. મશુ દીઓ ોતાના નફી
ાવે ળંકાઓ ઉઠાલી ટીકા કયતા શતા તેલી
યીતે તભે નકાભા વલાર કયો નણશ.
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૧૦૯ થી ૧૧૩ભી આમાત :-

ُ َُ
َ َ ۡ
َ ۡ ّٰ
َق ّخ ک ِثح ٌؿ ِّم ۡن ا ۡہ ِل ال ِکت ِب لَوۡ یَرُ ّخ ۡقنک ۡم
ّ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ
ً
۬ َح َس ًدا ِّمنۡ
ِم ۢۡن بع ِد ِایمانِکم کفاذا ۚ
ِع ۡن ِد اَجۡ ُف ِسہ ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد َما تَ َبحّ َ َف ل َ ُہمُ
ِ
ۡ َ ّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّّٰ َ ۡ َ ّّٰ
اللہُ
الحق ۚ فاعفوا ق اصفحوا حتی یاتِی
َ
ّ َ ّّٰ
ۡ
الل َہ َعدّٰی ک ُ ّل َش ۡی ٍء َق ِدیۡرٌ
ِبامرِ ٖف ؕ ِاـ
ِ
﴿﴾۱۱۹
َ َ ۡ ُ ّ َ ّٰ َ َ ّٰ ُ ّ َ ّٰ َ
الزخوۃ ؕ َق َما
ق اقِیموا الصلوۃ ق اتوا
تُقَ ّد ُموۡا لِاَجۡ ُف ِس ُک ۡم ِّم ۡن َخحۡؿ تَج ُد ۡق ُف ع ۡندَ
ٍ ِ ِ
ِ
ّّٰ ّ َ ّّٰ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ
ٌ
الل ِہ ؕ ِاـ اللہ ِبما تعملوـ ب ِصحؿ ﴿﴾۱۱۱
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َق َقالُوۡا ل َ ۡن ّیَ ۡد ُخ َل ال ۡ َج ّ َن َۃ ِالَّا َم ۡن ک َ َ
اـ
ُ
َ َ
ۡ َ َ
ُہوۡ ًخا ا ۡق ن ّٰض ّٰخی ؕ ِتلک ا َمانِ ّ ُی ُہ ۡم ؕ ق ۡل
ُ
َُ ُۡ
ۡ
َہاتوۡا بُ ۡر َہانک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۱۱۱
بَدّٰی ٭ َم ۡن اَ ۡس َل َم َق ۡج َہ ٗہ ل ِ ّّٰل ِہ َق ُہوَ ُم ۡح ِسنٌ
َ
ۡ
َ
ََ َۤ
فل ٗہ ا ۡجرُ ٗف ِعن َد َذ ِّب ٖہ ۪ َق لَا خ ۡو ٌػ َعل ۡی ِہ ۡم َق
ۡ ُ
لَا ُہ ۡم یَش َدنوۡ َـ ﴿ ﴾۱۱۲٪
َّ
َ
ۡ
الن ّٰض ّٰخی َعدیّٰ
َق قال َ ِت ال َی ُہ ۡو ُخ ل َ ۡی َس ِت
َ ۡ َّ َ َ َّ
الن ّٰض ّٰخی ل َ ۡی َس ِت ال ۡ َی ُہ ۡوخُ
شی ٍء ۪ ق قال ِت

َ
َ
َ ّٰ َ
ُ ۡ
َعدّٰی ش ۡی ٍء ۙ ّق ُہ ۡم یَ ۡتلوۡ َـ ال ِک ّٰت َب ؕ کذل ِک
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َّ َ َ
َ ۡ
َ َ
ۚ اؾ ال ِذیۡ َن لَا ح ۡعل ُموۡ َـ ِمث َل قوۡل ِِہ ۡم
ق
ُ
ّّٰ َ
َ
ۡ
فالل ُہ یَ ۡحک ُم بَ ۡین ُہ ۡم یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ فِ ۡی َما
ُ َ
ُ ۡ
﴾۱۱۳﴿ کانوۡا فِ ۡی ِہ یَخ َت ِلفوۡ َـ
રકતાફલાાઓભાંથી ધણા ખયા એલી ઈચ્છા
ધયાલે છે કે તભને તભાયા ઈભાન (રાવ્મા)
છી ણ ાછા નાણસ્તકણાની શારતભાં
પેયલી નાખે, તેઓને વત્મ જાશેય થમા છતાં
(એભ કયલાનું કાયણ ભાર) તેભના અંત:કયણો
ભાંશેની અદેખાઈજ છે ; ણ તભે (તેભને)
ભાપ કયી દો તથા દયગુજય કયો, અહશ વુધી કે
અલ્રાશ ોતાના શુ કભને ોતેજ જાશેય કયી
દેખાડે; ફેળક અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ
કાફુ ધયાલનાય છે . (૧૦૯)
અને નભાઝ ઢતા યશો, તથા ઝકાત આતા
યશો; અને જે નેકી તભે તભાયા ોતાના ભાટે
આગથી ભોકરળો તેને તભે અલ્રાશ ાવે
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જરૂય ભૌજુ દ જોળો; ફેળક અલ્રાશ તભાયા
વધા કામોને ણનશાે છે . (૧૧૦)
અને તેઓ કશે છે કે જે ઓ મશુ દી શળે અથલા
(ણિસ્તીઓ કશે છે કે) જે ઓ ણિણસ્ત શળે
તેભના ણવલામ (ફીજા) કોઈ શયગીઝ
જન્નતભાં દાખર થળે નણશ; આ (ભાર)
તેભની ખોટી કલ્નાઓ જ છે ; તું કશે કે જો
તભે વાચા શો તો તભાયી દરીર યજુ કયો.
(૧૧૧)
શા, જે ોતાના (વલે કામોભાં) અલ્રાશનેજ
આધીન થમો લી તે યોકાયી ણ શોમ તો
તેનો ફદરો તેના યલયરદગાય ાવે છે જ,
અને તેભને ન તો કાંઈ બમ યશેળે અને ન તો
તેઓ ઉદાવ થળે. (૧૧૨)
અને મશુ દીઓ કશે છે કે ણિસ્તીઓ (નો ધભથ)
કોઈ (ણવધ્ધાંત) ઉય નથી, અને ણિસ્તીઓ
કશે છે કે મશુ દીઓ (નો ધભથ) કોઈ (ણવધ્ધાંત)
ઉય નથી, જો કે તેઓ ફન્ને (અલ્રાશનીજ)
રકતાફ ઢે છે ; જે (ભૂર્મતૂજક અયફ) રોકોને
(ઈશ્લયી) જ્ઞાન નથી તેઓ ણ તે (મશુ દી
અનુક્રભણણકા

459

hajinaji.com

તથા ણિણસ્ત) ઓના જે લી જ લાતો
(ફનાલી) કશે છે ; (ત્માયે શે ણિસ્તી અને
મશુ દીઓ! તભાયાભાં તથા તેભનાભાં તપાલત
જ જોળો !) છી અલ્રાશ કમાભતના રદલવે
તેભની લચ્ચે તેઓ જે (લાતો) ભાં ભતબેદ કયી
યહ્ા છે . તેનો ણનણથમ કયી દેળે. (૧૧૩)
જં ગે ઓશદના રદલવે કેટરાક મશુ દીઓએ
જ. અમ્ભાય અને જ. શોઝમપાને કહ્ું કે જો
તભાયા મગમ્ફય શક ઉય શોત તો શાયી ન
જાત, ભાટે અભાયા ધભથભાં આલી જાલ!
તેઓએ જલાફ આપ્મો કે અભો ઈસ્રાભથી
પયી જનાય નથી. છી ફન્ને શ. યવુર વ.ની
વેલાભાં શાજય થઈ તભાભ લાત કશી. આ
શઝયતે તે ફન્ને ભાટે બરી દોઆ કયી. તે
લખતે ઉયોકત એક વો નલભી આમત
નાણઝર થઈ.
તભે શંભેળા નભાઝ ઢતા યશો અને ઝકાત
તેના વભમ પ્રભાણે આતા યશો.
શ. યવુર વ.નું ફમાન છે કે નભાઝની ચાલી
તશાયત (ાક) છે અને એ ભોટી તશાયત
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જે ના લગય નભાઝ તેભજ ફીજી ફધી
ઈફાદતો કફુર થલાને રામક નથી તે
લીરામતે ભોશમ્ભદ લ આરે ભોશમ્ભદ વ. છે .
તેભના ણભરોથી દોસ્તી અને દુશ્ભનોથી
દુશ્ભની, રયલામતનો બાલાથથ એ છે . “તપવીયે
ફુયશાન.”
શ. યવુર વ. મગમ્ફય (જાશેયભાં) થમા અને
મશુ દી તથા નવાયાની ળયીમત યદ કયી. તેથી
ફન્ને આથી દુશ્ભની કયલા રાગ્મા અને
કશેલા રાગ્મા કે અભો જન્નતભાં જળું ફીજા
કોઈ જન્નતભાં જળે નણશ. તેઓના
જલાફરૂે ઉરી આમતભાં જલાફ આેર
છે .
જે ઓ ખુદાની તાફેદાયી કયળે, કામથ અને
કીયદાયભાં નેક શળે, તેઓના ભાટે વલાફ છે
અને ન તેઓને ભશળયભાં બમ શળે અને ન
ભોતના લખતે ગભ શળે. કાયણ કે ભોઅભીનને
ભોતના વભમે જન્નતની ખુળખફયી
આલાભાં આલે છે . તેનું લણથન તપવીયે
અશરે ફમતભાં છે .
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મશુ દીઓ અને નવાયાઓ શ. યવુર વ.ની
વેલાભાં આવ્મા અને કહ્ું કે અભાયા ફન્ને
લચ્ચે તકયાય છે ભાટે ન્મામ કયો. શઝયતે ુછમું
કે કઈ લાતનો ઝગડો છે ? મશુ દીઓએ કહ્ું કે
અભો ભોઅભીન છીએ અને નવાયા ફાણતર
ય છે . નવાયાઓએ કહ્ું અભે વત્મ ય
છીએ અને મશુ દી જુ ઠા છે . શઝયતે પયભાવ્મું કે
તભે ફન્ને શક યસ્તા ય નથી. તેઓએ કહ્ું કે
અભે કેભ શક યાશ ય નથી? અભાયી ાવે
ખુદાની રકતાફ છે . આે પયભાવ્મું કે તભે
ખુદાની રકતાફને વભજતા નથી. જો તભે
અલ્રાશની રકતાફ ય અભર નણશ કયો તો
યોઝે ભશળય તભાયા ઉય લફાર શળે.
૧૧૪ થી ૧૨૧ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّٰ َ َ َ َ ّ ۡ َ ّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ۡالل ِہ اَـ
ق من اظلم ِممن منع مس ِجد
َ ۡ ّٰ َ َ ٗ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ
َ
َ
ؕ یذغخ فِیہا اسمہ ق سعی فِی عخ ِابہا
َ ّ ۤ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ٰٓ ُ
اقل ِئک ما کاـ لہم اـ یدخلوہا ِالا
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ُّ ۡ
َ
َ ۡ
الدن َیا عِ ۡد ٌی ّق ل َ ُہ ۡم فِی
۬ ل َ ُہ ۡم فِی
خٓائِ ِفح َف ۬
ال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ َع َذ ٌ
اب َع ِظ ۡی ٌم ﴿﴾۱۱۴
َق ل ِ ّّٰل ِہ ال ۡ َم ۡس ِخ ُؼ َق ال ۡ َم ۡغر ُب ٭ َفاَیۡ َن َما تُوَلُّواۡ
ِ
َ َ ّ َ َ ۡ ُ ّّٰ ّ َ ّّٰ
اس ٌع َع ِل ۡیمٌ
َ
َ
فثم قجہ الل ِہ ؕ ِاـ اللہ ق ِ
﴿﴾۱۱۵
َّ
َ ُ ّ َ َ َ ّّٰ
َ
َق قالوا اتخذ الل ُہ َقل َ ًدا ۙ ُس ۡب ّٰحن ٗہ ؕ بَ ۡل ل ٗہ
ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ ُ ّ َ ّٰ
َ
ص ؕ ک ٌّل ل ٗہ ق ِن ُتوۡ َـ
ما فِی السمو ِة ق الاذ ِ
﴿﴾۱۱۶
َ َ
بَدیۡ ُع ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص ؕ َق ِادا ق ٰۤضی
ذ
ِ
ِ
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ُ َ ُ
َ َ َّ َ ُ
ا ۡم ًرا ف ِان َما حقوۡ ُؾ ل َ ٗہ ک ۡن ف َیکوۡ ُـ ﴿﴾۱۱۷
َ َ َ َّ
َ َ
َّ َ
اؾ ال ِذیۡ َن لَا ح ۡعل ُموۡ َـ لَوۡ لَا یُک ِل ُمنا
قق
ّّٰ ُ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۤ ّٰ َ ٌ َ ّٰ َ َ َ ّ َ
اؾ ال ِذیۡ َن
اللہ اق تا ِتینا ایۃ ؕ کذل ِک ق

ََ
ۡ َ
َ
ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ِّمث َل قوۡل ِِہ ۡم ؕ تشابَ َہ ۡت
ُق ُلوۡبُ ُہ ۡم ؕ َق ۡد بَ ّ َی ّ َنا ال ۡ ّٰا ّٰی ِت ل َِقوۡؿ ّیُوۡقِ ُنوۡـَ
ٍ
﴿﴾۱۱۸
انَّا ۤ اَ ۡذ َس ۡل ّٰن َک بال ۡ َح ّق َبشح ۡ ًؿا ّ َق نَذیۡ ًرا ۙ ّ َق لاَ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ۡ
َ
ُ َ
ت ۡسئ ُل َع ۡن ا ۡص ّٰح ِب ال َج ِح ۡی ِم ﴿﴾۱۱۹
َ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ ّ َ
ّٰ
ّٰ
ق لن ترضی عنک الیہوخ ق لا النضخی
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ّّٰ َ ّ َ َ ّ َ
ُ َ
ّّٰ
َحتی تت ِبع ِمل َت ُہ ۡم ؕ ق ۡل ِا ّـ ُہ َدی الل ِہ
ُہوَ ال ۡ ُہ ّٰدی ؕ َق لَئن ّاتَ َب ۡع َت اَ ۡہوَ َ
ٓاء ُہ ۡم
ِِ
ۡ ۡ
َ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ
َ
ٓاءؽ ِم َن ال ِعل ِم ۙ َما لَک ِم َن
بعد ال ِذی ج
ّّٰ
َ َ َ ۡ
الل ِہ ِم ۡن ّقخ ِ ٍ ّی ّق لَا ن ِصح ٍؿ ﴿﴾۱۲۱
َ َّ
ُ َ َ
َ ّٰ
ۡ
ال ِذیۡ َن ّٰات ۡین ُہ ُم ال ِک ّٰت َب یَ ۡتلوۡن ٗہ َح ّق
ُ
َ َ ُ َ
اق ِت ٖہ ؕ اقلٰٓ ِئک یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِب ٖہ ؕ َق َم ۡن
ِتل
َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ ّٰ
ّیکع ۡػ ِب ٖہ فاقلٰٓ ِئک ُہ ُم الخ ِز ُخ ۡق َـ ﴿ ﴾۱۲۱٪
ેઅને એથી લધાયે ઝાણરભ કોણ છે કે જ
અલ્રાશની ભસ્જીદભાં તેના નાભનો ઝીક્ર
થતો અટકાલે તથા તે (ભસ્જીદો) નો નાળ
કયલાનો પ્રમત્ન કયે? આલા રોકો ભાટે બમ
યાખ્મા ણલના ભસ્જીદોભાં દાખર થલું મોગ્મ
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નથી; તેભના ભાટે આ રોકભાં ભોટી ણશણત
તથા યરોકભાં ધણી ભોટી ણળક્ષા છે .
(૧૧૪)
ૂલથ અને ણશ્ચભ અલ્રાશનાં જ છે , ભાટે
તભે જે રદળા તયપ ભોંઢું પેયલળો ત્માં અલ્રાશ
તભાયી વાભેજ છે ; ફેળક અલ્રાશ વલથવ્માી
(અને) વલથજ્ઞ છે . (૧૧૫)
અને તે (ણિસ્તી તથા મશુ દી) ઓ કશે છે કે
અલ્રાશને ોતાને ભાટે એક ુર છે (ણ)
તેની જાત (આલી લાતોથી) ાક છે ; ફલ્કે
આકાળો તથા જભીનભાં જે કાંઈ છે તે
(વધું) તેનું જ છે ; અને વલે તેનાં જ
પયભાફયદાય છે . (૧૧૬)
આકાળો તથા ૃથ્લીનો આયંબ કયનાય તેજ
છે ; અને જ્માયે તે કોઈ ભાભરાનો ણનણથમ કયે
છે ત્માયે તેને ભાર એટરું જ પયભાલે છે “કુન”
(થા) એટરે (તે તયતજ) થઈ જામ છે .
(૧૧૭)
અને અજ્ઞાનીઓ કશે છે કે અલ્રાશ અભાયી
વાથે લાતો કેભ કયતો નથી અથલા અભાયી
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ાવે (અભે ભાગીએ તેલી) એકાદ ણનળાની
કેભ આલતી નથી? એજ પ્રભાણે તેભની
શેરાના (અજ્ઞાણન) ઓ ણ તેભના જે લી જ
લાતો કયતા શતા; તેઓ વલેનાં અંત:કયણો
એક વયખાં છે ; ફેળક દ્રઢ ણલશ્લાવ યાખનાયા
રોકો ભાટે અભે દરીરો સ્ષ્ટ કયીને લણથલી
ચુક્મા છીએ. (૧૧૮)
ણનવંળમ અભોએ તને વત્મ (કુયઆન) ની
વાથે ખુળ ખફય આનાય અને ડયાલનાય
(ફનાલી) ભોકલ્મો છે અને તાયાથી
જશન્નભલાવીઓ વંફંધી ૂછયછ કયલાભાં
આલળે નણશ.(૧૧૯)
અને મશુ દીઓ તથા ણિસ્તીઓ તાયાથી
શયગીઝ યાઝી થળે નણશ જ્માં વુધી કે તું
તેભના ધભથ ઉય ચારે; કશે કે ણનવંળમ
અલ્રાશની ણશદામત એજ (વાચી) ણશદામત
છે ; અને જો તને (અંતય) જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ
ગમા છી (ણ) તું તેભની ઈચ્છાઓને
અનુવયળે તો તને (અલ્રાશના કોથી
ફચાલનાય) કોઈ દોસ્ત કે ભદદગાય યશેળે
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નણશ. (૧૨૦)
જે રોકોને અભોએ રકતાફ (તૌયેત)
(તે ભાંશેના જે ઓ) તેને એલી યીતે
જે લી યીતે ઢલાનો શક છે ;
(કુયઆન) ને ણ ભાને છે અને
ઈન્કાય કયે છે તો તેઓજ
બોગલનાયા છે . (૧૨૧)

આી છે
ઢે છે કે
તેઓ તે
જે તેનો
નુકવાન

“લભન
અઝરભો
ણભમ્ભન
ભનઅ
ભવાજે દલ્રાશે” એનાથી લધાયે ઝાણરભ કોણ
શળે જે ખુદાની ભસ્જીદભાં તેનો ણઝક્ર કયતાં
યોકે? જ્માયે ફોખ્તનસ્વયને ફની ઈવયઈર
ય ણલજમ ભળ્મો તો તેભણે નવાયાને બાયે
આપતભાં નાખી દીધા. ુરૂોને કાી નાખ્મા,
ધયફાય રુંટી રીધા અને ફમતુર ભુકદ્દવને
તોડી - પોડી નાખ્મું. આ આમતભાં ભસ્જીદથી
ભુયાદ ફમતુર ભુકદ્દવ છે . એટરા ભાટે અશીં
આમતભાં ભવાજીદ (ભસ્જીદનું ફશુ લચન છે .)
ળબ્દ લયામેર છે . શઝયત ઈભાભે જઅપયે
વારદક અ.થી લણથન છે કે ભના કયલાલાાથી
ભુયાદ કુયેળના ભુળયીકો છે , જે ભણે શ. યવુર
અનુક્રભણણકા
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વ.ને ભસ્જીદભાં આલલાથી યોક્મા શતા. આ
આમતભાં ભસ્જીદની ફયફાદીનું લણથન છે .
તેનો એ ણ અથથ છે કે જ્માયે ભોઅભીનો
ભસ્જીદભાં દાખર ન થઈ ળકે અને
અલ્રાશની ઈફાદત ન કયી ળકે તો એ ણ
એક જાતની ભસ્જીદની ફયફાદી છે .
ભસ્જીદભાં ગમય ભુણસ્રભોને આલલા દેલાભાં
આરીભોભાં ભતબેદ છે . અફુ શનીપા અને
ભાણરકીની નઝદીક કુપપાયોને ભસ્જીદભાં
આલલા દેલાની ભનાઈ નથી. ળાપેઈભાં છે કે
ભસ્જીદે શયાભભાં કુપપાયોને આલલાનું જાએઝ
નથી. તે ણવલામ ફીજી ભસ્જીદોભાં જાએઝ છે
અને પીકથએ જાઅપયીમાભાં ફધામ આરીભો
એક ભત છે કે કોઈ ણ ભસ્જીદભાં કુપપાયોને
આલલા દેલા જાએઝ નથી.
“લ ણરલ્રાશીર ભળયેકો લર ભગયેફો” અને
ૂલથ - ણશ્ચભ અલ્રાશની જ છે . જ્માયે
તશલીરે રકબ્રા (રકબ્રાથી પયી જલા)ની
આમત ઉતયી ત્માયે ભુવરભાનોએ નભાઝભાં
કાઅફાની તપય ભોંઢું કમુું. તેથી મશુ દીઓ
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ભશ્કયી કયલા રાગ્મા કે ભુવરભાનોનો ધભથ
કેલો છે ? ક્માયેક ફમતુર ભુકદ્દવની તયપ ભોંઢું
કયી નભાઝ ઢે છે , તો ક્માયેક કઅફા તયપ
નભાઝ ઢે છે . તેઓનો રકબ્રો જ શજુ વુધી
નક્કી નથી. તેનો જલાફ ખુદા તયપથી ભેર
છે કે ૂલથ-ણશ્ચભ ફધું મ અલ્રાશ ભાટે જ
છે . જમાં રૂખ કયો ત્માં અલ્રાશની ઝાત છે .
ખુદાને ભાટે ન કોઈ રદળા છે ન કોઈ સ્થ. તે
દયેક જગ્માએ ભૌજુ દ છે . ખુદા ઈચ્છે તો ફધી
ધયતીને ભસ્જીદ કયી ળકે છે .
“લ કારુત્તખઝલ્રાશો લરદન વુબ્શાનશુ ”
અને આ રોકો કશે છે કે અલ્રાશે એકને ુર
ફનાલી દીધો છે , ણ તે વૌ લાતથી ાક છે .
મશુ દીઓ કશેતા શતા કે ઔઝે ય અલ્રાશનો
ુર છે . નવાયા કશેતા શતા કે ઈવા ખુદાનો
ુર છે . ખુદાએ એ ફન્નેની લાતને નકાયી
કાઢી. એ ાક ઝાત છે ન તેને ફાર-ફચ્ચાં
છે . એ ભાર તોશભત ભુકી ોતાના ધભથને
ખયાફ કયે છે .
“કાલ્રરઝીન રા માઅરભુન” તે (ભુળરયક)
અનુક્રભણણકા
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રોકો કંઈ જાણતા નથી. જે રોકો ભુળરયક
અને અજ્ઞાન છે . તેઓ કશેતા શતા કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) ખુદા અભાયાથી એલી યીતે
લાતોેે કેભ નથી કયતો જે લી યીતે તભાયી
વાથે લશી થકી લાતો કયે છે ? અભાયી ાવે એ
જાતના રખાણની આમત કેભ ભોકરતો નથી
કે ભોશમ્ભદ (વ.)અભાયો યવુર છે ? જો એ
યીતે આમત આલે તો અભો ભાની રઈએ! એ
અજ્ઞાન રોકો એ લાત વભજતા નથી કે દયેક
ભાણવ ાવે કેલી યીતે લશી આલી ળકે?
તેઓભાં એ રામકાત તો શોલી જોઈએને! એ
કામથ ભાટે તો અલ્રાશે અમ્ફીમાને ખાવ કમાથ
છે .
મશુ દીઓ અને ઈવાઈઓ, એ ભાટે આથી
નાયાજ ન શતા કે આે વાચી લાત
શોંચાડલાભાં કોઈ કચાળ યાખી શોમ તેઓને
ોતાના ભન પાલતાં કામો કયલા ભાટે અલયોધ
રૂ વભજતા શતા. મશુ દીઓ અને
ઈવાઈઓની ઈચ્છા પ્રભાણે તેઓએ આમતોને
આડી અલી કયીને કેભ યજુ ન કયી? જે
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અભોને વંદ શોમ તે પ્રભાણે ઉતાયલી શતી.
અભાયા વંવાયને વુંદય ફનાલલાભાં ળા ભાટે
બાગ ન રીધો?! અભાયા ખયાફ કૃત્મોને ળા
ભાટે ઉધાડા ાડ્મા? તલયેતભાં જે પેયપાય કમાથ
તેને રોકો વભક્ષ જાશેય ળા ભાટે કમાથ?!
ભુળરયકો એટરા ભાટે આથી નાખુળ શતા કે
આે તેભના ખુદા (ફુતો)ની ફુયાઈ કેભ કયી ?
ફુત યસ્તી ળા ભાટે જુ ઠરાલી? રોકોને
ફુતની ફંદગી કયતાં ળા ભાટે યોકમા? જે
શ્રઘ્ધા અભાયા લડલાઓથી ચારી આલતી
શતી તેનો ળા ભાટે વખ્તીથી ણલયોધ કમો ?
એલા ખુદાને ભાનલાને ળા ભાટે કહ્ું જે ન
જોલાભાં આલે ન તેનું કોઈ સ્થ શોમ?
અભાયા ફાદાદાઓની ભૂખાથઈની લાતો ળા
ભાટે કયલાભાં આલી? અભોને અણલર ળું
કાભ કશેલાભાં આલે છે ?!
ઉયોક્ત આમતો જોલાથી વભજલાભાં આલે
છે કે દયેક ધભથલાાઓ ોતાનો સ્લાથથ જોતા
શતા. વાચી લાત ય ભનન કયલાનું મોગ્મ
વભજતા ન શતા.
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૧૨૨ થી ૧૨૬ભી આમાત :-

ّٰ َ ۡۤ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ّ َ ۡۤ
یبجِی ِاذخٓا ِءیل ادغخقا جِعمتِی التِی
َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ َّ ۡ ُ ُ ۡ َ َ
اجعمت علیکم ق انِی فضلتکم عدی
ۡ َ ۡ
ال ّٰعل ِمح َف ﴿﴾۱۲۲
َ َّ ُ ۡ َ ۡ ً َّ َ ۡ ۡ َ ۡ ٌ َ ۡ َّ ۡ
س
ق اتقوا یوما لا تج ِزی جفس عن جف ٍ
ۡ
َ ً َ ُۡ
َ
ش ۡیئا ّق لَا حق َب ُل ِمن َہا َع ۡد ٌؾ ّق لَا

ۡ
َََُۡ َ َ ٌَ َ
اعۃ ّق لَا ُہ ۡم یُن َض ُخ ۡق َـ ﴿﴾۱۲۳
تنفعہا شف

ُ َ
ََََ
َق ِا ِد ۡاب َتدٰۤی ِا ۡب ّٰر ٖہ َم َذ ّب ٗہ ِبک ِل ّٰم ٍت فات ّم ُہ ّ َن ؕ
َ َ ّ ۡ َ ُ َ َّ
ِلناز ِا َم ً
اؾ قَ
اما ؕ َق َ
قاؾ ِانِی جا ِعلک ل ِ
hajinaji.com

473

અનુક્રભણણકા

اؾ لَا یَ َن ُ
ِم ۡن ُد ّذِ ّیَتِ ۡی ؕ َق َ
اؾ َع ۡہ ِدی
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿﴾۱۲۴
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ً ّ َّ
ِلناز قَ
ق ِاد جعلنا البیت مثابۃ ل ِ
اَ ۡم ًنا ؕ َق ّاتَ ِخ ُذ ۡقا ِم ۡن ّ َمقَا ِؿ ِا ۡب ّٰر ٖہمَ
ًّ
َۤ
ُم َصدی ؕ َق َع ِہ ۡدنا ِاخٰۤی ِا ۡب ّٰر ٖہ َم َق ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل
َ َ
َّ ۡ ۡ ۡ
ا ۡـ ط ِّہرَا بَ ۡیتِیَ ل ِلطٓائِ ِفح َف َق ال ّٰع ِک ِفح َف َق
ُ َّ
ُ
ُ
ّ
ّ
ۡ
الرخ ِع السجو ِخ ﴿﴾۱۲۵
َ َ
اؾ ِا ۡب ّٰر ٖہ ُم َذ ّب ۡ
َق ِا ۡد َق َ
اج َع ۡل ّٰہذا بَل ًدا
ِ
َّ
ً َ ُۡ َ َ
الث َم ّٰر ِة َم ۡن ّٰا َمنَ
ّٰا ِمنا ّق ۡاذرؼ ا ۡہل ٗہ ِم َن
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ّّٰ ۡ ُ ۡ
َ الل ِہ َق ال ۡ َیوۡ ِؿ ال ۡ ّٰا ِعخ ؕ َق
اؾ َق َم ۡن
ِمنہم ِب
ِ
َّٰک َع َػ َفاُ َم ّ ِت ُع ٗہ َق ِل ۡیلًا ثُ ّ َم اَ ۡض َط ّ ُػ ٗ ۤف ِاخی

َّ
ََ
ۡ ۡ ۡ
﴾۱۲۶﴿ اب الناذِ ؕ َق ِبئ َس ال َم ِصح ُؿ
ذ
ِ ع

શે ઈવયાઈરના લંળજો! ભાયી તે ફણક્ષળોને
માદ કયોેે કે જે ભેં તભને અથણ કયી શતી,
અને આ (ણ માદ કયો) કે ભેં તભને આખી
દુણનમાય શ્રેષ્ઠતા આી શતી. (૧૨૨)
અને તે રદલવનો બમ યાખો કે જે રદલવે કોઈ
ણ વ્મણક્ત ફીજી કોઈ વ્મણક્તને કાંઈ કાભ
રાગળે નણશ તેભ તેના તયપથી કોઈણ
(જાતનો) ફદરો ણસ્લકાયલાભાં આલળે નણશ,
અને ન કોઈની બરાભણ તેને રાબ આી
ળકળે અને ન તો તેભને ફીજી કોઈ યીતે
વશામ કયલાભાં આલળે. (૧૨૩)
અને (તે વભમને માદ કયો)
ઈબ્રાશીભની તેના યલયરદગાયે
અનુક્રભણણકા
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ળબ્દોથી રયક્ષા રીધી અને ઈંબ્રાશીભ તેભાં
ુયો ઉતમો; (અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે ણનવંળમ શુ ં
તને ભનુષ્મ ભારનો ઈભાભ (ધભથનેતા)
ફનાલનાય છુ ં ; (ઈબ્રાશીભે અયજ કયી) અને
ભાયી ઓરાદભાંથી ણ? (અલ્રાશે) પયભાવ્મું
જે ઝાણરભ શળે તે ભાયા આ લચનભાં ળાણભર
નથી. (૧૨૪)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે અભોએ
આ ધય (કાઅફા) ને વધા ભાણવો ભાટે
જારાનું ભથક અને વરાભતીનું સ્થ ફનાવ્મું;
(અને આજ્ઞા કયી કે) ઈબ્રાશીભના (ઉબા
યશેલાના) સ્થાનને (તભાયી) નભાઝની જગ્મા
ફનાલો; અને ઈબ્રાશીભ તથા ઈસ્ભાઈરને
અભોએ શુ કભ કમો કે તભે ફન્ને ભાયા ધયને
જારાુઓ ભાટે અને ત્માં યશીને ફંદગી
કયનાયાઓ તથા રૂકુઅ તથા ણવજદો
કયનાયાઓ ભાટે ાક અને વાપ યાખો.
(૧૨૫)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ઈબ્રાશીભે
અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય! આ
અનુક્રભણણકા
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(સ્થ) ને વરાભતીનું ળશેય ફનાલ અને
તેના યશેલાવીઓભાંથી જે ઓ અલ્રાશ તથા
કમાભતના રદલવ ય ઈભાન રાલે (તેભને)
પપાદીની યોજી શોંચાડ; (અલ્રાશે)
પયભાવ્મું - ણ (તેઓભાંથી) જે ઓ નણશ
ભાનનાયા શળે (તેભને થોડા વભમ ભાટે વુખ
બોગલલા દઈળ છી) તેભને રાચાય ફનાલી
આગની બમંકય ણળક્ષા તયપ શાંકી કાઢીળ;
અને તે એક ધણં જ ખયાફ યશેઠાણ છે .
(૧૨૬)
ઉયની ૧૨૨ થી ૧૨૬ આમતોભાં દયેક
લસ્તુ વાપ વભજામ એલી છે ણ અરે તેની
તપવીય જયા ણલસ્તાયથી યજુ કયલાભાં આલે
છે , જે ફધી તપવીયોભાં એ ભુજફ
ખુરાવાથી લણથન કયલાભાં આવ્મું નથી.
“લએણઝબ્તરા ઈબ્રાશીભ યબ્ફોશુ ફે
કરેભાણતન” જ્માયે અભે થોડા કરભા
(લાકમો)થી
ઈબ્રાશીભની
અજભાઈળ
(કવોટી) કયી. જે ળબ્દોથી શ. ઈબ્રાશીભ
અ.ની રયક્ષા રીધી શતી તેભાં ભતબેદ છે .
અનુક્રભણણકા
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એક યીલામતભાં છે કે ભાથાભાં લા શોમ તો
ભાંગ કાઢલી, કોગા કયલા, નાકભાં ાણી
નાખલું લગેયે ફાફતોનું નાભ વુન્નતે
ઈબ્રાશીભ છે , ણ જે રયક્ષા રેલાભાં આલી
તે આલી લાતોભાં ન શોમ. આ ઈભાભના
ઓશદા ભાટે ઈમ્તેશાન ગણામ નણશ. જે
લાતોભાં રયક્ષા રેલાભાં આલી તે ફશુ જ
કઠીન શતી. જે ભકે ભૂર્મત ૂજા કયનાય રોકોની
લચભાં યશી તેનો ણલયોધ કયલો, ફુતોનું ખંડન
કયલું, શક યાશની શીદામત કયલી, નભરૂદની
અણગ્નભાં ગોપણથી પેંકાઈ જલું, તાયાની ૂજા
કયલાની ભનાઈ કયલી, જ્માયે કે કોભ તેની જ
ૂજાાઠ કયતી શતી. ત્માય છી નભરૂદનો
વાભનો કયલો, લાતચીતભાં તેને યાણજત કયી
નાખલો. ુરની કુયફાની દેલા તૈમાય થલું. એ
એલું વંકટ શતું કે તેભાંથી વેંકડો વંકટોએ
જન્ભ રીધો છતાં શ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે ફશુ જ
ભઝફુતીથી ભક્કભ યશી દયેક કામથને ણલજમની
વાથે ાય ાડ્મું. આ દ્રઢતાથી ઈભાનના
કભારના વાથે અડગ યહ્ા ત્માયે તેઓને
અલ્રાશની જનાફભાંથી ઈભાભતનો ઓશદો
અનુક્રભણણકા
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ભળ્મો. ફાયગાશે ઝુરજરારનો આ વૌથી
ભોટો દયજ્જો શતો.
વાચી બયોવાાર રકતાફોભાં શ. ઈભાભે
જાઅપય અ.થી લણથન છે કે આે પયભાવ્મું કે
ખુદાલંદે આરભે શ. ઈબ્રાશીભ અ.ને નફી
ફનાલલા શેરાં ોતાનો અબ્દ (ફંદો)
ફનાવ્મો છી તેભને નફી ફનાવ્મા. યવુર
ફનાલલાની શેરાં, છી યવુર ફનાવ્મા એ
શેરાં કે ખરીર ફનાલે, છી ખરીર
ફનાવ્મા એ શેરાં કે ઈભાભતનો દયજ્જો
વોંે, જ્માયે પ્રથભ ફધામ દયજ્જા વાય થઈ
ગમા ત્માયે કુદયતે કહ્ું “ઈન્ની જાએરુન
ણરન્નાવે ઈભાભા” અભે તભને રોકોના ઈભાભ
ફનાવ્મા. ત્માય છી ઈભાભ અ.ભે પયભાવ્મું કે
તેનો બાલાથથ એ કે આ ઈભાભતના દયજાની
શ્રેષ્ઠતા-અઝભત એ છે કે ઈબ્રાશીભ અ.ભે
ોતા શેરાં ઓશદાઓ ણલળે ોતાની
અલરાદ ભાટે દોઆ ન ભાંગી. યંતુ જ્માયે
ઈભાભતના ઓશદા (શોદ્દા) ય ણનમુક્ત થમા
કે તયત જ ોતાની અલરાદ ભાટે એજ
ઓશદાની ઈચ્છા થઈ.
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આ લાત યથી એ લસ્તુ વશેરાઈથી
વભજભાં આલી ળકે છે કે જે વ્મણક્ત આ
બવ્મ ઓશદા ય શોંચેર શોમ તેની રૂશાની
અઝભત કેટરી શળે ?!
આ ઓશદો ભેલલા છી ખુદાએ આને
આવભાનો - ઝભીનની વૈય કયાલી, નઝયે ફધું
જોઈને આવ્મા. એભનું મકીન કેટરું ઉંચું શળે!
ઈભાભત ફે પ્રકાયની શોમ છે . એક ઈભાભતે
કુફયા (ભોટી ઈભાભત) જે ખાણરવ કુર વત્તા
યાખનાય, જે જગતના ફધામ ઈલ્ભ ય
વલોયી ધયાલતું શોમ, તેની વત્તા જભીનથી
આકાળ વુધી ધયાલનાય શોમ, ફીજી ઈભાભતે
વુગયા (નાની ઈભાભત) જે દયેક નફીને
ભેર શોમ છે . દયેક નફી ોતાની ઉમ્ભતનો
ઈભાભ શોમ છે . (કમાભતભાં અભે દયેક
ઈભાભને તેની ઉમ્ભત વાથે ફોરાલળું. કુયઆને ળયીપ) આ ઈભાભ ભાર ોતાની
ઉમ્ભતનો વાક્ષી શોમ છે . તેભને ઉમ્ભતના
ણશવાફે જ જ્ઞાન આલાભાં આલે છે અને
ઝભાનાની જરૂયતને ઘ્માનભાં યાખીને
આલાભાં આલે છે .
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ઈભાભ ફે પ્રકાયના શોમ છે . એક બરાઈ તયપ
ફોરાલે છે , ફીજો ફુયાઈ તયપ રઈ જામ છે .
જે બરાઈ-ખમયની તયપ આભંરણ આે છે
એ ફધામના દયજ્જા વયખા શોતા નથી તેભાં
એક ફીજા ય શ્રેષ્ઠતા શોમ છે .
ફધામ અમ્ફીમા અને ભુયવરીનભાં આ ળયપ
શ. ઈબ્રાશીભ અ.ને ભેર છે કે જે ળજયતુર
અમ્ફીમા કશેલામ છે એટરે ફધામ નફીઓની
અવર અને ભુ આ છે . આ જ ખુદાનું
ધય ફનાલનાય છે . વંૂણથ ઈભાભત તેભને જ
આી છે . ઈસ્રાભ ધભથ જે અલ્રાશનો દીન
છે તે ણભલ્રતે ઈબ્રાશીભ અ.ના નાભથી
ખ્માણત ામ્મો.
લણભન ઝુયીમતી કુદયતે કહ્ું કે શુ ં તને રોકોનો
ઈભાભ ફનાલનાય છુ ં . તયત જ અઝથ કયી કે ળું
ભાયી જે ભ ભાયી અલરાદને ઈભાભ
ફનાલીળ? ખુદાએ જલાફ આપ્મો : ભાયા
ઓશદાને ઝાણરભ ભેલી ળકતા નથી.
કુદયતના આ જલાફથી એ ઈભાભતનો
ઓશદો કેટરો ભશાન છે એનો અંદાઝો કયી
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481

hajinaji.com

ળકો છો!! જે ના ારલ ય ઝુલ્ભનો જયા
જે ટરો ણ દાગ ડ્મો શોમ તે અલ્રાશ
તયપથી ઈભાભ થઈ ળકતો નથી. બરે છી
ગભે એ લમનો શોમ.
એ ઝુલ્ભ (નુકવાન) જે ણે ોતાના નપવ ભાટે
કમો શોમ જે તયકે અલરાભાં (ફેશતય કાભ
છોડલાની) ગણતયી થતી શોમ તો ફક્ષી
આલાભાં આલે છે . જે ભકે આદભ અ.ભે
ભનાઈ કયેર પ ખાઈને ોતાના ય ઝુલ્ભ
કયેર, ખુદાએ તેભને ફક્ષી આપ્મા અને તેભની
ણખરાપત ય આની કોઈ અવય થઈ નણશ.
ફીજો ઝુલ્ભ એ છે કે જે ફીજા ઉય કમો
શોમ અને તે ભઝરુભ ભાપ ન કયે ત્માં વુધી
ભાપ થળે નણશ. અને થોડા ધણા આલા
ઝુલ્ભની વઝા ભળે અને એ ઈભાભતના
ઓશદાને રામક યશેળે નણશ.
રીજો ઝુલ્ભ જે ફધામથી લધાયે છે તે ણળકથ છે
“ઈન્નળ ણળકથ રઝુલ્ભુન અઝીભ” ણળકથ ભશાન
ઝુલ્ભ છે . ફીજો અને રીજો ઝુ લ્ભ જે ણે કમો
શળે તે ઓશદએ ઈભાભત ભેલી ળકળે નણશ,
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જે એક લખત બટકી જઈ ળકે છે . તેનો કોઈ
બયોવો નણશ. તૌફા છી તેના ગુનાશ ભાપ
થઈ ળકે છે ણ ઈરાશી ઓશદો ભી ળકતો
નથી. જે ટરા ઓશદા યવુર-નફી-ઈભાભના
છે તે ખાવ ભાઅવુભ શસ્તીઓ ભાટે જ શોમ
છે . ફુતયસ્તો કે ગુનેશગાય ભાટે શોતા નથી.
જ. ઈબ્રાશીભ અ.ના લંળભાં ભુયતદ, ભુળરયક
ફધી જાતના રોકો થનાયા શતા તેથી ખુદાએ
રામનારો અશદીઝઝારેભીન કશીને એ
રોકોને અલાદરૂ કયી નાખ્મા જે ઈભાનની
ણવપતથી દુય છે .
જ. ઈબ્રાશીભ અ.ની અલરાદ ફે લંળભાં
ચારી. એક જ. ઈસ્શાક અ.ના લંળભાં, ફીજી
જનાફે ઈસ્ભાઈર અ.ના લંળભાં. જ.
ઈસ્શાકની અલરાદભાં ઈભાભતે કુફયા કોઈને
ન ભી. જે અમ્ફીમા આવ્મા તે ોતાની
કોભની શીદામત કયનાય તયીકે આવ્મા. જે
વલ્તનત તેભને ભી તે ઝભીનની શતી. બરે
છી જ. મુવુપ અ. શોમ કે જ. વુરેભાન કે
જ. દાઉદ અ. શોમ. ફીજી નવર જે જ.
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ઈસ્ભાઈરથી ચારી તેભાં શ. ભોશમ્ભદ વ.
એક નફી થમા. તે ઝભીન આવભાન તભાભ
વજથ ન થમેરાના ઈભાભ શતા. આ ઈભાભતે
કુફયા (ભોટી) શ. ઈબ્રાશીભ અ.ની ઈભાભત
કયતાં ઉત્તભ શતી.
આ સ્થે એક ખાવ લાત જે જાણલા જે લી
છે તે એ કે શ. ઈબ્રાશીભ અ.ને જ્માયે કોઈ
ણ ઓશદો ભળ્મો ત્માયે અલરાદને માદ ન
કયી. યંતુ જ્માયે ઈભાભ ફનાવ્મા ત્માયે
અલરાદ માદી આલી. તેનું ધણં કયીને એ
કાયણ શળે કે તેઓ નફુવ્લતના જ્ઞાન થકી એ
લાત જાણતા શતા કે નફીઓના આલલાનો
વીરવીરો એક રદલવે ફંધ થઈ જળે. ભાર
ઈભાભતનો ઓશદો કમાભત વુધી ચારુ યશેળે,
તેથી લંળભાં ઈભાભત ચાશી. એ ઈભાભતનો
વીરવીરો શ. યવુર વ. છી ચારુ યહ્ો
એટરે વુધી કે આે ફાય ઈભાભો અ.ના નાભ
રઈને એક છી એક ફતાવ્મા છે . જે નું
અશરે વુન્નતના ભશાન ુસ્તકોભાં ણ
લણથન થમું છે .
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રોકો કશે છે કે કુયઆનભાં તેભના નાભો કેભ
નથી? તો તેનો જલાફ એ છે કે કુયઆનભાં
ફધામ અમ્ફીમા અને ભુયવરીનના નાભ ણ
નથી. તભાભ ળયીમતના કાભો ખુલ્રા
ળબ્દોભાં રખલાભાં ક્માં આવ્મા છે ? શ. યવુર
વ.ની શદીવોથી જ ફધામ અશકાભ જાણી
ળકામ છે . એલી યીતે ઈભાભોના નાભો ણ
આની ઝફાને ભુફાયકથી જાણી ળકામ છે .
ખુદાલંદે આરભે તેઓની ણવપતોનું લણથન કમુું
છે એ ઉયથી તેભની ઈભાભતે કુફયા વાણફત
થામ છે .
૧૨૭ થી ૧૨૯ભી આમાત :-

ُ َ ۡ
ۡ
َۡ
َق ِاد یَ ۡرفع ِا ۡب ّٰر ٖہ ُم القوَا ِع َد ِم َن ال َب ۡی ِت َق
ۡ َ َ َّ َّ
ََ ََ
ِا ۡس ّٰم ِع ۡی ُل ؕ َذ ّبنا تق ّ َب ۡل ِمنا ؕ ِانک ان َت

ۡ ُ َّ
﴾۱۲۷﴿ الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم
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َ َّ َ َ ۡ ۡ َ
ۡ َ
اج َعلنا ُم ۡس ِل َمح ِف لَک َق ِم ۡن
ذبنا ق
َ َ
ُ َ َ ۤ ُ َ ً ُ ً َّ َ
د ّذِ ّی ِتنا ا ّمۃ ّم ۡس ِل َمۃ لک ۪ َق اذِنا
ُ
َ َ َّ َ َ ۡ
ََ ََ
اسکنا َق ت ۡب َعل ۡینا ۚ ِانک ان َت
من ِ

َّ
الت ّوَ ُ
اب ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿﴾۱۲۸

ُ
ََ ۡ ۡ
ۡ
َذ ّبنا َق اب َعث فِ ۡی ِہ ۡم َذ ُسوۡلًا ِّمن ُہ ۡم یَ ۡتلوۡا
َ ُ ّ
َ
ۡ
َعل ۡی ِہ ۡم ّٰا ّٰی ِتک َق ح َع ِل ُم ُہ ُم ال ِک ّٰت َب َق
الۡح ۡک َم َۃ َق یُ َزخ ِّ ۡیہ ۡم ؕ انّ َ َک اَن ۡ َت ال ۡ َعزیۡزُ
ِ ِ
ِ
ِ
ۡ
ال َح ِک ۡی ُم ﴿ ﴾۱۲۹٪
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ઈબ્રાશીભ
તથા ઈસ્ભાઈર તે ધય (કાઅફા) નો ામો
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ચણી યહ્ા શતા; (અને આ ણલનંતી કયતા
જતા શતા કે) શે અભાયા યલયરદગાય!
અભાયી (આ વેલા) કફુર કય; ફેળક તું ભશાન
વાંબનાય (અને) જાણનાય છે . (૧૨૭)
અને શે અભાયા યલયરદગાય! અભો ફન્નેને
તાયી આજ્ઞાનું ારન કયનાયા ફન્દા ફનાલ
અને અભાયી ઓરાદભાંથી ણ એક ભુસ્રીભ
(એટરે તાયી આજ્ઞાનું ારન કયનાયી) ઉમ્ભત
(પ્રજા) ઉબી કય, અને અભને અભાયા શજના
ભકાભ ફતાલ અને અભાયી તૌફા કફુર કય,
ફેળક તું તૌફા કફુર કયલાલાો ભશેયફાન
છે . (૧૨૮)
શે અભાયા યલયરદગાય! તેઓભાંથી જ એક
યવુર તેભનાભાં ઉબો કય જે તાયી આમતો
તેભને લાંચી વંબાલે તથા રકતાફ અને
ણશકભત (વદફુણધ્ધ) નું તેભને ણળક્ષણ આે
અને તેભને ણલર ફનાલી દે; ફેળક તું
ઝફયદસ્ત (અને) ણશકભતલાો છે . (૧૨૯)
અઈમ્ભએ ભાઅવુભીન અ.ની યીલામત છે કે
શ. આદભ અ.ભે ખાન એ કાઅફાનો ામો
અનુક્રભણણકા
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નાખ્મો શતો. ાછથી તે અણસ્તત્લભાં યહ્ો
ન શતો અને છી શઝયત ઈબ્રાશીભ અ.ભે
નલેવયથી ઉબો કમો. શ. ઈબ્રાશીભ અ.
ચણતય કયતા અને શ. ઈસ્ભાઈર થ્થય
રાલતા શતા.
“લજઅરના ભુસ્રેભમને રક”નો તયજુ ભો
કેટરાક રોકો એ કમો કે અભોને ોતાના
ભુવરભાન ફંદા ફનાલી રે એ ગરત છે .
કાયણ કે જો શ. ઈબ્રાશીભ અને શ. ઈસ્ભાઈર
અ. શજુ વુધી ભુવરભાન જ ન શતા તો
ખુદા તેભનાથી એ ણખદભત (કાઅફા
ફનાલલાની) ળા ભાટે રઈ યહ્ો શતો ? તેનો
કશેલાનો શેતુ એ શતો કે અભોને ઈસ્રાભ ય
ફાકી યાખ, એટરે તાફેદાયી કયલી એક
આજ્ઞાંરકતને ભાટે જરૂયી છે એલી જ યીતે
અભાયાથી તાયા શુ કભોનું શંભેળા ારન થતું
યશે.
“લફ્અવ પી શીભ” આ ઉમ્ભતે ભુસ્રેભાભાંથી
એક યવુરને ભોકર. રોકોએ તયજુ ભો કમો કે
ભક્કાલાાભાંથી એક યવુર ભોકર. આ સ્થે
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ભક્કાલાા ક્માંથી આલી ગમા? ઉયોક્ત
આમતભાં તો કોઈ સ્થે તેનું લણથન નથી.
તેનો ભતરફ એ કે એ યવુરની એલા
રોકોભાંથી ણનભણંક થામ કે જે નો ઈસ્રાભ
અભાયી જે ભ કોઈ લાસ્તા લગય શોમ ખુદાએ
ભુવરભાન ફનાલેર શોમ, ફંદાઓએ નણશ.
શ. અરી અ. જ્માં વુધી ુખ્ત લમના ન થમા
ત્માં વુધી શ. યવુર વ.ભે રયવારતને જાશેય
કયી નશી. શ. ઈબ્રાશીભ અ. એ ચાશતા શતા
કે આખયી નફી રયવારત જાશેય કયે તો
ફધામથી શેરાં જે તેભની લાતને કફુર યાખે
તે એલી વ્મણક્ત શોમ જે નો ચશેયો ફુતો વાભે
ઝુકેર ન શોમ અને ખુદાને ત્માંથી ભુવરભાન
થઈને આલેર શોમ. ઉમ્ભતનો ળબ્દ એક
વ્મણક્ત ભાટે ણ લાયલાભાં આલે છે જે ભકે
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે “કાન ઈબ્રાશીભ
ઉમ્ભતન કાનેતન” તેથી એક અરી (અ.ના)
શોલાથી ઉમ્ભતે ભુસ્રેભાનો લજુ દ જોલાભાં
આવ્મો.
યવુર વ.નું આમતો ઢીને વંબાલલું,
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રકતાફનો શેતુ વભજાલલો, ણશકભતનું ણળક્ષણ
આલું. આ ફધી લસ્તુ આે જગત વભક્ષ
યજુ કયી તેભાં ખાવ કયીને આનું પયભાલલું :
“અનાદારૂર ણશકભત લ અરીય્મુન ફાફોશા”
શુ ં ણશકભતું ધય છુ ં અને અરી તેના દયલાજા
છે .
૧૩૦ થી ૧૪૧ભી આમાત :-

َۡق َم ۡن ّیَ ۡر َغ ُب َع ۡن ِّم ّ َل ِۃ ِا ۡب ّٰر ٖہ َم ِالَّا َمن
ّٰ َ َ
َۡ
َ
َس ِف َہ جف َس ٗہ ؕ َق لَق ِد ۡاصطف ۡین ُہ فِی
ّٰ َ َ َ ّٰ ۡ ٗ َ ّ َ َ ۡ ُ ّ
َالص ِلححۡف
ّ
الدنیا ۚ ق ِانہ فِی الاعِخ ِۃ ل ِمن
ِ
﴾۱۳۱﴿
ّاؾ اَ ۡس َل ۡم ُت ل َِرب
َ اؾ ل َ ٗہ َذ ّبُ ٗہۤ اَ ۡس ِل ۡم ۙ َق
َ ِا ۡد َق
ِ
ۡ َ ۡ
﴾۱۳۱﴿ ال ّٰعل ِمح َف
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َق َق ّّٰصی ب َہا ۤ ا ۡب ّٰرہ ُم َب ِن ۡیہ َق حَ ۡعقُوۡ ُب ؕ ّٰی َبج ّیَ
ِ
ِ ِ ٖ
ِ
ّ َ ّّٰ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ُ ّ َ َ ُ
الدیۡ َن فلَا ت ُم ۡوت ّ َن
ِاـ اللہ اصطفی لکم ِ
َّ َ ۡ ُ
ِالا َق ان ُت ۡم ّم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿ ؕ﴾۱۳۲

ُ
َۡ ُۡ ُۡ ُ َ َ َ ۡ َ
ٓاء ِاد َحط َخ حَ ۡعقوۡ َب
اؿ کنتم شہد
َ
ال ۡ َموۡ ُة ۙ ِا ۡد َق َ
اؾ ل َِب ِن ۡی ِہ َما ت ۡع ُب ُد ۡق َـ ِم ۢۡن
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ّٰ َ َ َ ّٰ َ َ
ـہ ّٰابَٓائِک
بع ِدی ؕ قالوا جعبد ِالہک ق ِال
ِا ۡب ّٰر ٖہ َم َق ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل َق ِا ۡس ّٰح َق ِالّٰ ًـہا

َّ ً َ َ
۬ ّق ن ۡح ُن ل َ ٗہ ُم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۳۳
قا ِحدا ۚ

َ
ۡ َ ٌَُ َ ََ
ِتلک ا ّمۃ ق ۡد خل ۡت ۚ ل َ َہا َما ک َس َب ۡت َق
hajinaji.com
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ُ َ َ
ُ ُ
َ َ ُ
لَک ۡم ّما ک َس ۡب ُت ۡم ۚ َق لَا ت ۡسـَل ۡو َـ َع ّما کانوۡا
َ ُ
ح ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۱۳۴
ُ
َ ُ ُ ُ
َ
َ َ
َق قالوۡا ک ۡونوۡا ُہوۡ ًخا ا ۡق ن ّٰض ّٰخی ت ۡہ َت ُد ۡقا ؕ ق ۡل
بَ ۡل ِم ّ َل َۃ ِا ۡب ّٰرہ َم َح ِن ۡی ًفا ؕ َق َما ک َ َ
اـ ِمنَ
ٖ
ۡ ۡ ۡ
ال ُمس ِخخ ِح َف ﴿﴾۱۳۵
ُ ۡ ُ ۡۤ ّٰ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۤ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۤ
قولوا امنا ِبالل ِہ ق ما ان ِزؾ ِالینا ق ما
ُۡ
ان ِز َؾ ِاخٰۤی ِا ۡب ّٰر ٖہ َم َق ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل َق ِا ۡس ّٰح َق َق
اض َق َماۤ اُ ۡقتیَ ُموۡ ّٰسی قَ
حَ ۡعقُ ۡو َب َق الۡاَ ۡس َ
ب
ِ
ِ
ۡ ّٰ َ َ ۤ ُ ۡ َ ّ َ
النب ّ ُیوۡ َـ م ۡن ّ َذ ّبہ ۡم ۚ لاَ
ِعیسی ق ما اقتِی ِ
ِ ِِ
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ۡ
َ
َُ ُ ۡ َ
۬ َق ن ۡح ُن ل َ ٗہ
جع ّ ِػؼ بَح َف ا َح ٍد ِّمن ُہ ۡم ۫
ُم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۳۶
َ
ُ ۡ ۤ ۡ
ََ
ف ِا ۡـ ّٰا َمنوۡا ِب ِمث ِل َما ّٰا َمن ُت ۡم ِب ٖہ فق ِد
ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ َّ َ ُ ۡ ۡ َ
اؼ ۚ
اہتدقا ۚ ق ِاـ تولوا ف ِانما ہم فِی ِشق ٍ
َ َ َ ۡ ۡ َ ُ ُ ّّٰ ُ َ ُ َ ّ َ ۡ ُ
فسیک ِفیکہم اللہ ۚ ق ہو الس ِمیع

ۡ
ال َع ِل ۡی ُم ﴿ ؕ﴾۱۳۷

ّّٰ
َ َ ّّٰ
َ
ِص ۡبغۃ الل ِہ ۚ َق َم ۡن ا ۡح َس ُن ِم َن الل ِہ
ًَ ََ
ِص ۡبغۃ ۫ ّق ن ۡح ُن ل َ ٗہ ّٰع ِب ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۳۸
ّّٰ
ُ ۡ َ ُ َ ُّ َ َ
الل ِہ َق ُہوَ َذ ّبُ َنا َق َذ ّبُ ُکم ۚۡ
ٓاج ۡوننا فِی
قل اتح
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ََۤ َُ ُ َ ُُ َ
َق لَنا ا ۡع َمالنا َق لَک ۡم ا ۡع َمالک ۡم ۚ َق ن ۡح ُن ل َ ٗہ
ۡ
ُمخ ِل ُصوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۱۳۹

َ
َ َُ ُ
ا ۡؿ تقوۡلوۡ َـ ِا ّـ ِا ۡب ّٰر ٖہ َم َق ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل َق
ۡ ّٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ
اض کانوۡا ُہ ۡو ًخا
ِاسحق ق حعقوب ق الاسب
َ َ
ُ َ ۡ َ َ َ ّّٰ
ا ۡق ن ّٰض ّٰخی ؕ ق ۡل َءان ُت ۡم ا ۡعل ُم ا ِؿ الل ُہ ؕ َق
َ ۡ َ ۡ َ ُ َّ ۡ َ َ َ َ َ َ ً ۡ
اخۃ ِعن َد ٗف ِم َن
من اظلم ِممن کتم شہ
َ َ ُ
ّّٰ َ
ّّٰ
الل ِہ ؕ َق َما الل ُہ ِبغافِ ٍل َع ّما ت ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۱۴۱
َ
ۡ َ ٌَُ َ ََ
ِتلک ا ّمۃ ق ۡد خل ۡت ۚ ل َ َہا َما ک َس َب ۡت َق

ُ َ َ
ُ ُ
َ َ ُ
لَک ۡم ّما ک َس ۡب ُت ۡم ۚ َق لَا ت ۡسـَل ۡو َـ َع ّما کانوۡا
ُ
حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿ ﴾۱۴۱٪
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અને એલો કોણ છે જે ઈબ્રાશીભ ના ધભથથી
ભોંઢું પેયલે, ણવલામ તેના કે જે ણે ંડેજ ોતાને
ભૂખથ ફનાવ્મો શોમ; અને ખચીતજ અભોએ
તે (ઈબ્રાશીભ) ને દુણનમાભાં ચૂંટી કાઢ્મો શતો,
અને ફેળક આખેયતભાં ણ તે વદાચાયીભાંથી
જ છે . (૧૩૦)
(શે યવુર! તે વભમને માદ કય.) જ્માયે તેને
તેના યલયરદગાયે પયભાવ્મું કે ભુસ્રીભ થા
(માને ભાયી આજ્ઞાને આધીન થા) ત્માયે તેણે
અયજ કયી કે શુ ં વલથ વૃણષ્ટના ારનશાયને
આધીન થાઉ છુ ં . (૧૩૧)
અને ઈબ્રાશીભે ોતાના ુરોને આ લણવમત
કયી, અને માકુફે ણ કે શે ભાયા ુરો!
અલ્રાશે ફેળક તભાયા ભાટે આ (ઈસ્રાભ)
ધભથને વંદ કમો છે જે થી તભે ભુસ્રીભ થમા
ણવલામ શયગીઝ ભયી જતા નણશ. (૧૩૨)
ળું તભે તે લખતે શાજય શતા કે જ્માયે
માકુફની ભૌત આલી? તે લખતે તેણે ોતાના
ુરોને ુછમું શતું, કે તભે ભાયી છી કોની
ઈફાદત કયળો? તેભણે અયજ કયી કે અભે
અનુક્રભણણકા
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આના ભાઅફુદ તથા આના દાદા
ઈબ્રાશીભ તથા ઈસ્ભાઈર તથા ઈસ્શાક ના
ભાઅફુદ (ભાર) એક જ અલ્રાશની ઈફાદત
કયીળું, અને તેનેજ અભે આધીન છીએ.
(૧૩૩)
તે રોકો શતા જે ઓ ગુજયી ગમા છે , તેભનું
કમુું તેભના ભાટે તભારૂં કમુું તભાયા ભાટે છે
અને તેઓ જે કાંઈ કયતા શતા તે વંફંધી
તભને વલાર કયલાભાં આલળે નણશ. (૧૩૪)
અને તે (ણિણસ્ત તથા મશુ દીઓ (ભુસ્રીભોને)
કશે છે કે મશુ દી અથલા ણિણસ્ત થઈ જાઓે તો
ણશદામત ભેલળો; (શે યવુર!) તું કશે નણશ!
નણશ! ફલ્કે અભે (તો) ઈબ્રાશીભ ના ધભથ
ઉયજ આલીએ છીએ કે જે (ઈબ્રાશીભ) એક
જ અલ્રાશને ભાનનાય શતો; અને તે ભુશ્રીકો
ભાંશેનો ન શતો. (૧૩૫)
(શે ભુવરભાનો!) કશો કે અભે અલ્રાશ ય
ઈભાન રાવ્મા છીએ, તથા જે કાંઈ અભાયા
ઉય ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તેના ઉય તથા
જે કાંઈ ઈબ્રાશીભ તથા ઈસ્ભાઈર તથા
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ઈસ્શાક તથા માકુફ અને તેભના લંળજો ઉય
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તે ઉય ણ; અને જે
કાંઈ ભુવા તથા ઈવા ને આલાભાં આવ્મું છે
અને જે કાંઈ ફીજા નફીઓને તેભના
યલયરદગાય તયપથી ભળ્મું છે તેના ય (ણ
ઈભાન રાવ્મા છીએ); અને (અભે) તે
(નફી)ઓ ભાંના કોઈ લચ્ચે (કાંઈ ણ)
બેદબાલ યાખતા નથી; અને અભે તે
(અલ્રાશ) નેજ આધીન યશેનાયા છીએ.
(એટરે ભુસ્રીભ જ છીએ.) (૧૩૬)
છી જો તેઓ ણ એલી જ યીતે ઈભાન
રાલે કે જે લી યીતે તભે તે (અલ્રાશ) ના ઉય
ઈભાન રાવ્મા છો તો ફેળક તેભણે ણશદામત
ભેલી, ણ જો તેઓ ભોંઢું પેયલે તો ફેળક
(જાણી રો કે ) તેઓ (તભાયા) ણલયોધીજ છે ,
ણ અલ્રાશ તભને તેભના (છકટ) થી
ફચાલલાને ુયતો છે , અને તે ભશાન
વાંબનાય (અને) જાણનાય છે . (૧૩૭)
(અભે અલ્રાશના યંગભાં યંગાએરા છીએ
અને) આ અલ્રાશનો યંગ છે , અને અલ્રાશ
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કયતાંમ લધાયે ચોખ્ખો યંગ તે કોનો શળે ? અને
અભે તેની જ ઈફાદત કયનાયા છીએ.
(૧૩૮)
(શે યવુર!) કશે કે ળું અલ્રાશ વંફંધી તભે
અભાયી વાથે શઠ કયો છો? જો કે તે અભાયો
યલયરદગાય છે અને તભાયો (ણ), અને
અભાયા કભો અભાયા ભાટે છે અને તભાયા
કભો તભાયા ભાટે છે , અને અભે તેનેજ ણનભથ
ભનથી ભાનનાયા છીએ. (૧૩૯)
(શે મશુ દીઓ તથા ણિણસ્તઓ) ળું તભે (એભ)
કશો છો કે ણનવંળમ ઈબ્રાશીભ તથા ઈસ્ભાઈર
તથા ઈસ્શાક તથા માકુફ તથા તેભના લંળજો
મશુ દી અથલા ણિણસ્ત શતા? (શે યવુર!) તું
કશે કે ળું તભે લધુ જાણનાયા છો કે અલ્રાશ?
અને એથી લધુ ઝાણરભ કોણ શળે કે જે
અલ્રાશ
ાવેથી
ોતાને
ભેરી
વાણફતીઓને વંતાડે; અને તભે જે કાંઈ કયો
છો તેનાથી અલ્રાશ અજાણ નથી. (૧૪૦)
તે રોકો શતા જે ઓ ગુજયી ગમા છે , તેભનું
કમુું તેભની વાથે (ગમું) અને તભારૂં કમુું તભાયી
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વાથે (આલળે), અને તેઓ જે કાંઈ કયતા
શતા તે ભાટે તભને ુછલાભાં આલળે નણશ.
(૧૪૧)
ણભલ્રતે ઈબ્રાશીભ (ધભથ)ના જે ઉવુરો શતા
તે દયેક નફીના વભમભાં એજ શતા; યંતુ
ફરૂઅના અશકાભો જે ને ળયીમત કશેલાભાં
આલે છે તે ફદરાતા યહ્ા. ઈસ્રાભના જે
ઉવુરો છે તે ફુણધ્ધની વાથે વંફંધ યાખે છે
તેનો કોઈ ઈન્કાય કયી ળકતું નથી.
જ. ઈબ્રાશીભ અ. શેરેથી જ ભુવરભાન
શતા કોઈના ફનાલલાથી ફનેર નથી.
મશુ દીઓ કશેતા શતા કે અભાયો ધભથ એજ છે
જે ઈબ્રાશીભ અ. અને મઅકુફનો શતો, તેથી
તેભને કશેલાભાં આલે છે કે ળું તભે એ લખતે
શાજય શતા જ્માયે મઅકુફનો ભયલાનો વભમ
શતો? ળું મઅકુફે ોતાની અલરાદને એ
લવીમત કયી શતી કે તભો મશુ દીઓના ધભથ
ય ફાકી યશેજો?! તભે ગરત કશી યહ્ા છો.
તેભણે તો ભયતી લખતે ોતાની અલરાદને
બેગી કયીને એ ુછમું શતું કે ભાયા ભયલા છી
અનુક્રભણણકા
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કોને ખુદા ભાનળો અને કોની ઈફાદત કયળો?
તેઓએ જલાફ આપ્મો શતો કે અભે એની
ઈફાદત કયળું જે ની આ કયો છો તેભજ
આના ફા-દાદા ઈબ્રાશીભ, આના કાકા
ઈસ્ભાઈર તેભજ આના ફા ઈસ્શાક કયતા
શતા.
આ સ્થે એક લાત જાણલા જે લી છે કે
“આફાઅ” ફા-દાદા ળબ્દભાં શ.
ઈસ્ભાઈરનું લણથન થમું છે જો કે તે કાકા શતા
તેનું કાયણ એ છે કે અયફભાં કાકાને ફા
કશેતા શતા એજ કાયણે અલ્રાશે શ.
ઈબ્રાશીભ અ.નો જે કાકો શતો તેને ‘અફ’
ફા ળબ્દથી વંફોધન કમુથ છે કોઈ નફી
ભુણશ્રક કે કાપયની નવરથી થઈ ળકતો નથી એ
તો દયેક ગંદકીથી ણલર શોમ છે .
શેરાના ઝભાનાભાં અમ્ફીમા અને
ભુયવરીન ઉય જે રકતાફો, વશીપા
ઉતાયલાભાં આવ્મા તે ફધામને વત્મ ભાનલા
જરૂયી છે અને તે ફધામ મગમ્ફયો અલ્રાશ
તયપથી ઈન્વાની ણશદામત ભાટે ભોકરલાભાં
અનુક્રભણણકા

500

hajinaji.com

આવ્મા છે તેને ભાન્મ યાખલા જોઈએ.
મશુ દીઓ શ. યવુર વ.ની નફુવ્લત ણલે
આવભાની ુસ્તકોભાં લાંચી ચુક્મા શતા એ
છતાં આં શઝયત વ.ની રયવારત અને
કુયઆન અલ્રાશ તયપથી શોલાનું ભાનતા ન
શતા, આ ભાર શઠધભી શતી. વત્મ લસ્તુ તો
તેઓ ય જાશેય થઈ ગઈ શતી.
ઈવાઈઓનો અકીદો શતો કે ઈવા અ.ને
ીા યંગના ાણીથી નલયાલલાભાં આવ્મા
શતા અને એ ાણીને વાચલી યાખ્મું શતું.
તેભાંથી એક ટીું ીા યંગના ાણીભાં
ભેલીને ોતાના ફાકોને નલયાલતા શતા.
અને કશેતા કે શલે ણલર ઈવાઈ ફની ગમો.
ખુદાલંદે આરભે તેઓને જલાફ આપ્મો છે .
ભતરફ કે તભાયા ઝાશેયી યંગથી કંઈ રદર
યંગાતું નથી તભો ઈસ્રાભના યંગભાં યંગાઈ
જાલ, ખુદાઈ યંગ એટરે વત્મ દીન, ઈન્વાન
તેભાં દાખર થતાં જ કુફ્ર તથા ળીકથની
નાાકીથી ણલર થઈ જામ છે , અલ્રાશે
ભુવરભાનોને ઈભાનના યંગથી યંગેર છે ,
અનુક્રભણણકા
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ીા યંગના ાણીભાં ગુસ્ર દેલું ફેલકુપી બમુથ
કામથ છે .
ઈસ્રાભ રપતયી દીન છે , શ. યવુર વ.ભે
પયભાવ્મું કે “દયેક ફાક રપતયતે ઈસ્રાભ ય
જન્ભ ાભે છે . ાછથી તેભના ભા-ફા
મશુ દી, નવાયા, ભજુ વી (અગ્ની ુજક)
ફનાલે છે . જો તેને કુદયતી ફુણઘ્ધ ય ભુકી
આલાભાં આલે તો તે જરૂય ોતાના
ારનશાયને ળોધી કાઢળે.
દયેક કોભના રોકો ફાક જન્ભ ાભે છે ત્માયે
એલી ણલધી કયે છે કે તે ફાક તેના ધભથભાં
દાખર થઈ જામ. જે ભકે ણશન્દુઓ જનોઈ
શેયાલે છે ત્માયફાદ વાચો ણશન્દુ ફની જામ
છે . એજ યીતે અણગ્ન ુજક એક જાતની
જનોઈ શેયાલી અણગ્ન ુજા કયાલે છે ત્માય
છી જ વાચો આણતળયસ્ત ભાનલાભાં
આલે છે . ળીખ ણ કડું શેયાલે છે ત્માય
છી જ વાચો ળીખ ગણામ છે .
કોઈ એભ કશે કે ભુવરભાનોભાં ણ ખતના
(વુન્નત) છી જ ભુવરભાન ભાનલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલે છે . આ લાત ફીરકુર જુ ઠ્ઠી છે .
ખતના શેરાં ણ ફાક ભુરભાન યશે છે
જે ની વાણફતી એ છે કે જો તે ભયણ ાભે તો
તેનું કપન-દપન એલી જ યીતે કયલાભાં આલે
છે જે લી યીતે ભુવરભાનનું થામ છે . લાયવો
ણ એલી જ યીતે ભે છે જે ભ ભોટાઓને
ભે છે . ખતના શ. ઈબ્રાશીભની વુન્નત છે .
જે ભાં ઈન્વાનનો ળારયયીક પામદો છે . જો
ખતના ઉય જ ઈસ્રાભનો આધાય શોત તો
કોઈ કાપય ખતના કયાવ્મા લગય ઈસ્રાભભાં
દાખર થઈ ળકત નણશ. ભુવરભાન થલા છી
ણ એ ખતના કયાલી ળકે છે .
મશુ દીઓ કશે છે કે અભાયા ફા-દાદા
દુણનમાભાં નેક કામો કયી ગમા છે તેના કાયણે
અભાયા ઉય અઝાફ થળે નણશ. કાયણ કે
ખુદા ોતાના લશારા ફંદાઓની અલરાદને
જશન્નભભાં નાખળે નણશ. એલી જ યીતે
ઈવાઈઓ કશેતા શતા કે જ. ભવીશે અભાયા
ગુનાશનો ફોજો ોતે ઉાડી રીધો છે .
કુયઆન એ ફન્નેના અકીદાનું ખંડન કયે છે .
અનુક્રભણણકા
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તભાયા શેરાં જે રોકો જે કાંઈ કયી ગમા તો
એ જાણે અને એના કાભો જાણે, તભાયાથી
તેનો કાંઈ વંફંધ નથી. તભે જે કાંઈ કયળો
તેનો વાયો નયવો-ફદરો આખેયતભાં તભને
ભળે. કમાભતભાં એ જોલાભાં નણશ આલે કે
આ કોનો દીકયો છે કે કોનો ોરો છે ! ત્માં તો
એજ જોલાભાં આલળે કે તેણે ળું કમુું?
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)વમકૂર - ાયો (૨
૧૪૨ થી ૧૪૪ ભી આમાત :-

َ َ ُ ۡ ُ ُّ َ َ ُ َ َّ
الناز َما َق ّٰلّ ُ
ىہ ۡم
سیقوؾ السفہٓاء ِمن
ِ
َ ۡ ۡ َ ُ ّ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ّ ّّٰ
عن قِبل ِت ِہم التِی کانوا علیہا ؕ قل ل ِل ِہ
ال ۡ َم ۡسخ ُؼ َق ال ۡ َم ۡغر ُب ؕ یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء
ِ
ِ
ّٰ َ ُ
اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ﴿﴾۱۴۲
ِاخی ِصػ ٍ
َ ّٰ َ ۡ ّٰ ُ ُ َ ً َ ً ّ ُ ُ
َق کذل ِک َج َعلنک ۡم ا ّمۃ ّق َسطا ل َِتکوۡنوۡا
ُ َ َ َ َ َ َّ
الرَ ُسوۡؾُ
الناز َق یَ ُکوۡ َـ ّ
شہدٓاء عدی
ِ
َ ُ َ
َۡ ۡ ََ
َعل ۡیک ۡم ش ِہ ۡی ًدا ؕ َق َما َج َعلنا ال ِق ۡبلۃ
َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۤ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ َّ ُ
التِی کنت علیہا ِالا ل ِنعلم من یت ِبع
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َ َۡ َ
ّ
الرَ ُسوۡ َؾ ِم ّم ۡن ّینق ِل ُب َعدّٰی َع ِق َب ۡی ِہ ؕ َق
ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ً َّ َ َ َّ
َ
َ
ۡ
َ
ِاـ کانت لک ِبحؿۃ ِالا عدی ال ِذین ہدی
ّّٰ ُ َ َ َ َ ّّٰ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ّ َ
اللہ ؕ ق ما کاـ اللہ ل ِی ِضیع ِایمانکم ؕ ِاـ
ّّٰ َ ّ َ َ َ ُ ۡ ٌ ّ َ
ٌ
ۡ
از لرءقػ ذ ِحیم ﴿﴾۱۴۳
اللہ ِبالن ِ
َق ۡد ن َ ّٰری تَقَ ّ ُل َب َق ۡجہ َک فی ّ َ
الس َمٓا ِء ۚ
ِ ِ
َ َ ُ َ ّ َ ّ َ َ ۡ َ ً َ ۡ ّٰ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ
فلنول ِینک قِبلۃ ترضہا ۪ فو ِؾ قجہک
ُ ُۡ
ۡ
َ ۡ ۡ
شط َػ ال َم ۡس ِج ِد ال َش َخا ِؿ ؕ َق َح ۡیث َما کن ُت ۡم
َ َ ُّ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ َ َّ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ
فولوا قجوہکم شطػف ؕ ق ِاـ ال ِذین اقتوا
َ َ َّ ۡ ُ
َ
ۡ
ال ِک ّٰت َب ل َ َی ۡعل ُموۡ َـ ان ُہ ال َح ّق ِم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم ؕ َق
َ َّ َ ۡ َ ُ
َ ّّٰ ُ َ
َ
ۡ
ما اللہ ِبغافِ ٍل عما حعملوـ ﴿﴾۱۴۴
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(તે વભમ) ાવે છે કે રોકો ભાંશેના ભૂખાથઓ
કશેળે કે જે રકબ્રા (ફમતુર ભુકદ્દવ) તયપ એ
(ભુસ્રીભ) રોકો નભાઝ ઢ્મા કયતા શતા
(શલે) તેભને (તેભ કયતાં) કઇ લસ્તુએ પેયલી
નાખ્મા ? (શે યવુર!) કશે કે ૂલથ અને ણશ્ચભ
(ફન્ને) અલ્રાશના છે ; તે જે ને ચાશે છે
(તેને) વન્ભાગથની ણશદામત કયે છે . (૧૪૨)
અને એલી યીતે અભોએ તભને લચરું (ન્મામી)
ભંડ ફનાવ્મું છે કે જે થી તભે રોકો ઉય
વાક્ષી યશો અને યવુર તભાયા ઉય વાક્ષી
યશે, અને જે રકબ્રા તયપ તું નભાઝ ઢ્મા
કયતો શતો તે અભોએ એ ભાટે નક્કી કમો શતો
કે (જ્માયે રકબ્રો ફદરલાભાં આલે) ત્માયે
યવુરનું કોણ અનુકયણ કયે છે અને કોણ
ાછરા ગે પયી જામ છે તેભને જાણી રઇએ;
અને એ (રકબ્રાનું ફદરલું) વઘાઓ ભાટે
બાયે થઇ ડ્મું શતું, ણવલામ તેભના કે જે ભને
અલ્રાશે વન્ભાગથની વુફુણઘ્ધ આી છે ; અને
અલ્રાશ એલો નથી કે તભાયા ઇભાનને
ફયફાદ કયે; ફેળક અલ્રાશ વલથ રોકો ય
ભોટો ભામાુ (અને) દમા કયનાય છે . (૧૪૩)
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તારૂં આકાળ તયપ ભોંઢું પેયલલું અભે ખચીતજ
ણનશાીએ છીએ, જે થી જરૂય અભે તારૂં ભુખ
એલા એક રકબ્રા તયપ પેયલી દઇળું કે જે થી તું
ખુળ થળે, ત્માયે શલે તું તારૂં ભુખ ભસ્જીદુર
શયાભ (કાઅફા) તયપ પેયલ; અને જ્માં ણ
તભે શો તેનીજ તયપ તભારૂં ભુખ પેયલો; અને
ણન:વંળમ જે ભને રકતાફ આલાભાં આલી છે
તેઓ વાયી ેઠે જાણે છે કે તે (રકબ્રાનું
ફદરલું) તેભના યલયરદગાય તયપથી છે અને
તે વત્મ છે ; અને જે કામો તેઓ કયી યહ્ા છે
તેનાથી અલ્રાશ અજાણ નથી. (૧૪૪)
ઉયની આમતો લાંચલાથી વાપ ભતરફ
જણાઈ આલે છે કે કુદયત ળું કશે છે . આ
સ્થે એક લાત રદરને ભુંઝલતી શોમ છે કે
રકબ્રા તયપ રૂખ કયી નભાઝ ળા ભાટે ઢલી
જરૂયી છે ? ખુદા તો ોતાની કુદયતથી શય
તયપ ભૌજુ દ છે તો છી એક રદળા ણનભાથણ
કયી નભાઝ ઢલાનો ળો પામદો છે ? અને એક
ઈભાયતને રકબ્રો વભજલો ળું અથથ છે ?
તેનો જલાફ એ છે કે નભાઝ તો કોઈ ણ
રદળા બણી ઢલી જ છે તો છી ળા ભાટે
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એ ઈભાયત તયપ ભોઢું કયી નભાઝ ઢલાભાં ન
આલે કે જે ની ધણી શ્રેષ્ઠતા અને અઝભત છે !
કાઅફા શોમ કે ફમતુર ભુકદ્દવ તેને
અમ્ફીમાએ ફનાલેર છે . તેના ય ઈરાશી
યશભત અને ફયકત નાઝીર કયલાભાં આલી
છે . કાઅફા શ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે ફનાલેર છે .
તેથી ફમતુર ભુકદ્દવના ભુકાફરે તેની પઝીરત
ધણી જ છે .
ફીજુ ં રકબ્રો નક્કી કયી નભાઝ ઢલાના ધણા
પામદા છે . વૌ રોકો એકર થઈ એક જ
રદળાભાં ઈફાદત કયે જે થી ઈફદતભાં એક
વં અને વંગઠન કામભ યશે. વંગઠનના
પ્રતાે બાઈચાયો લધે છે . ખુદાઈ યશભતોની
ણલળેતાના રાબો ભે છે .
શ.યવુરે ખુદા વ. જમાં વુધી ભક્કાભાં યહ્ા
ત્માં વુધી ફમતુર ભુકદ્દવની તયપ નભાઝ
ઢતા યહ્ા, ત્માય છી ણશજયત કયી વો,
વત્તય ભશીના વુધી ભદીનાભાં ણ ફમતુર
ભુકદ્દવની તયપ નભાઝ ડતા યહ્ા, રણ
ણશજયી ફદયની જં ગ છી તેશલીરે રકબ્રા
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(રકબ્રાનું પયી જલું) નો શુ કભ થમો. આ સ્થે
એક વલાર એ ઉબો થામ છે કે ભક્કાના
યશેઠાણ લખતે આં શઝયત કાઅફાને છોડીને
ફમતુર ભુકદ્દવની તયપ કેભ નભાઝ ડમા ?
તેના ણલે તપવીય કતાથઓએ ફે કાયણો
દળાથવ્મા છે . એક એ કે કાઅફાશની અંદય
ફશાય ફુત યાખલાભાં આવ્મા શતા. તેથી
આે ઈચ્છમું નશીં કે તેના તયપ નભાઝ
ઢલાભાં આલે. ફીજુ ં કાયણ એ ફતાલે છે કે
કુપપાયે કુયેળ જ્માયે શઝયતને કાઅફાની તયપ
નભાઝ ઢતા જોઈને જાત જાતની તપરીપ
આત અને કોઈ કોઈ લખતે કુપપાયો કશેતા
શતા કે ભોશમ્ભદ (વ.) ના રદરભાં અભાયા
ખુદાનો પ્રેભ છે . ણ અભાયી વાથે શઠ
શોલાથી તેભને ફુયા કશે છે . (અલ્રાશ ફેશતય
જાણનાય છે .)
જમાયે આે ફમતુર ભુકદ્દવની તયપ નભાઝ
ઢલી ળરૂ કયી તો મશુ દીઓએ ખુળીની વાથે
કશેલા રાગ્મા કે શલે ભોશમ્ભદ (વ.) વીધી
યાશ ય આલી ગમા. શઝયતને તેના ભશેણાં
અનુક્રભણણકા

510

hajinaji.com

ટોણાં વંદ ન શતા કે ભને તેઓના ભશેણાંથી
ફચાલ, આને ોતાના દાદા શ. ઈબ્રાશીભ
અ. અને શ. ઈસ્ભાઈર અ.ના શાથે ખાનએ
કાઅફા ફનેર તેથી તેના પ્રત્મે ફશુ જ
ભોશબ્ફત શતી. એક રદલવ આ શઝયત
અરી અ. વાથે કોઈ જરૂયી કાભના રીધે
ફશાય ગમા, ાછા લતી લખતે ભદીનાથી
થોડે દૂય એક સ્થે ફન્નેએ નભાઝે ઝોશય
ઢી, ત્માં જ તશલીરે રકબ્રાનો શુ કભ
આવ્મો, આે કાઅફાની તયપ ભોઢું પેયલી
રીધું, આ સ્થ ય એક ભસ્જીદ ફનાલલાભાં
આલી તેને “ભસ્જીદે ઝુરકબ્રતમન” (ફે
રકબ્રાલાી) કશે છે , આ પઝીરતના કાયણે
શ. અરી અ.ભે ફન્ને રકબ્રા તયપ નભાઝ
ઢી, કેટરાક તપવીય કતાથઓએ ભસ્જીદે
કુફાને ભસ્જીદે ઝુરકબ્રતમન કશેર છે યંતુ
એ લાત વશીશ નથી.
રકબ્રાના ફદરાઈ જલાથી મશુ દીઓ
ભુવરભાનોને ફેશકાલલા રાગ્મા તેથી કેટરાક
રોકોના ઈભાનની કભઝોયી તેઓની લાતોથી
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જાશેય થલા રાગી ણ જે ાકા ઈભાનદાય
શતા તેઓ ય તેઓની કોઈ અવય થઈ નશીં.
“લ કઝારેક જઅરના કુભ ઉમ્ભતન લવતન”
અભે તભોને લચરી ઉમ્ભત ફનાલી છે કે તભો
કમાભતના રોકો ઉય વાક્ષી યશો. આ સ્થે
એ લાત વભજલાભાં આલતી નથી કે
રકબ્રાથી પયી જલાના ણલમભાં ઉમ્ભતની
વાક્ષીનો ળો અથથ છે ?
આ આમત ણલળે તપવીય કયનાયા રખે છે
ઉમ્ભતે લસ્તાથી ભુયાદ યવુરની ફધી ઉમ્ભત
છે જે કમાભતના રદલવે વાક્ષી આળે કે આં
શઝયત ઉમ્ભતની શીદામત કયી છે અને યવુર
કશેળે કે ભેં ફધી ઉમ્ભતની શીદામત કયી છે .
આ જાતના અથથ કંઈક ણલણચર રાગે છે ! એ તો
ફતાલો કે ફધી ઉમ્ભતે યવુર (વ.)ને કમાયેમ
તબ્રીગ (ધભથનો પ્રચાય) કયતા જોમા કે જે ની
તેઓ વાક્ષી આે? લધુભાં લધુ એજ રોકો
ગલાશી આી ળકે છે કે જે ભણે આને પ્રચાય
કયતા જોમા શોમ એ ણ ફધામ શોઈ ળકતા
નથી કાયણ કે ફધામ તો દયેક સ્થે વાથે ન
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શતા. અઈમ્ભએ ભાવુભીન અ.થી લણથન છે કે
ઉમ્ભતે લસ્તાથી (લચરી ઉમ્ભત) યવુર અને
રોકોની દયણભમાન અભે છીએ. શયેક
ઝભાનાભાં અભાયાભાંથી એક ઈભાભ જરૂય
યશેળે. એ ઉમ્ભતના અઅભારના વાક્ષી શળે
અને અભાયી ગલાશીની તસ્દીક યવુર કયળે કે
શાં આ લાત વાચી છે .
આભ જનતાને ોતાના ધયના રોકોના
કાભોની તો ુયી યીતે ખફય શોતી નથી. તે
ોતાના ઝભાનાના રોકોના અઅભારને કેભ
જાણી ળકે? તેભજ એ તો ગુનેશગાયો છે તેના
કશેલા ઉય કેભ ભાની ળકામ? કુયઆને ળયીપ
જે વાક્ષી છે તેના ણલળે ખુલ્રા ળબ્દોભાં કશે
છે : “જે ચાશો અભર કયો યન્તુ માદ યાખો
કે અલ્રાશ તભાયા અભરને જોલે છે . અને
તેનો યવુર અને કેટરાક ઈભાનલાા તભે
નઝદીકભાં તેના તયપ ાછા જળો જે ગામફ
અને શાજયનો જાણલાલાો છે . એ તભને
જાણકાય કયળે જે કાંઈ તભે કયતા શતા.
”(વુયએ તૌફા)
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શલે એ લાત ણલચાયલા જે લી છે કે ખુદા અને
યવુરની ણવલામ કમા ઈભાનલાા છે જે
જગતના રોકોના કાભો જોલે છે ? અને
ણશવાફના રદલવે કાભોની વાક્ષી આળે?
આ ઉયથી વાણફત થમું કે ત્મેક ઝભાનાભાં
શુ જ્જતે ખુદાની જરૂયત છે . “તપવીયે
વાપી”ભાં ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી
લણથન છે કે દયણભમાની ઉમ્ભત અભે છીએ.
રોકો ઉય અલ્રાશના તયપથી અભે વાક્ષી
છીએ. અભે ધયતી અને આકાળભાં
અલ્રાશની શુ જ્જત છીએ.
૧૪૫ થી ૧૫૧ભી આમાત :-

َّق لَئ ۡن اَتَ ۡی َت الّ َ ِذیۡ َن اُ ۡقتُوا ال ۡ ِک ّٰت َب بکُل
ِ
ِ ِ
ۡ َ ۤ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ ّ َ ّٰ
َ
َ
ای ٍۃ ما ت ِبعوا قِبلتک ۚ ق ما انت ِبت ِاب ٍع
ََ
َ
ُ
قِ ۡبل َت ُہ ۡم ۚ َق َما بَ ۡعض ُہ ۡم ِب َت ِاب ٍع قِ ۡبلۃ
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بَ ۡعض ؕ َق لَئن ّاتَ َب ۡع َت اَ ۡہوَ َ
ٓاء ُہ ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد
ٍ ِِ
َّ َ ً َّ
ۡ ۡ
َ َ َ َ
ٓاءؽ ِم َن ال ِعل ِم ۙ ِانک ِادا ل ِم َن
ما ج
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿ ۘ﴾۱۴۵
اَلّ َ ِذیۡ َن ّٰاتَ ۡی ّٰن ُہ ُم ال ۡ ِک ّٰت َب حَ ۡعر ُفوۡن َ ٗہ َکماَ
ِ
ٓاء ُہ ۡم ؕ َق ِا ّ َـ فَخحۡ ًقا ِّم ۡن ُہمۡ
حَ ۡعر ُفوۡ َـ اَ ۡب َن َ
ِ
ِ
َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ ُ ۡ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
لیکتموـ الحق ق ہم حعلموـ ﴿﴾۱۴۶
َۡ ُ
َ َ َ َُ َ
ال َح ّق ِم ۡن ّذ ِّبک فلَا تکوۡن ّ َن ِم َن
ۡ َ
ال ُم ۡمتؿِیۡ َن ﴿ ﴾۱۴۷٪
َ ُ ّ ّ ۡ َ ٌ ُ َ ُ َّ ۡ َ َ ۡ ُ
اس َت ِبقوا
ق ل ِک ٍل ِقجہۃ ہو مول ِیہا ف
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َ
َۡۡ
الخح ّٰؿ ِة  ایۡ َن َما تک ۡونوۡا یَا ِة ِبک ُم الل ُہ
ُ َ َ
َ ّّٰ
َج ِم ۡی ًعا ؕ ِا ّـ الل َہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر
﴿﴾۱۴۸
ُ َ
َ
َ َ ۡ
َق ِم ۡن َح ۡیث ع َخ ۡج َت فوَ ِ ّؾ َق ۡج َہک شط َػ
َّ ۡ ُ
ۡ
ۡ
ال َم ۡس ِج ِد ال َش َخا ِؿ ؕ َق ِان ٗہ لَل َح ّق ِم ۡن
َ َ ُ
ّّٰ َ
َ َ
ّذ ِّبک ؕ َق َما الل ُہ ِبغافِ ٍل َع ّما ت ۡع َملوۡ َـ
﴿﴾۱۴۹
ُ َ
َ
َ َ ۡ
َق ِم ۡن َح ۡیث ع َخ ۡج َت فوَ ِ ّؾ َق ۡج َہک شط َػ
ال ۡ َم ۡسج ِد ال ۡ َش َخا ِؿ ؕ َق َح ۡی ُث َما ُک ۡن ُت ۡم َفوَلُّواۡ
ِ
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ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٗ َ َّ َ ُ ۡ َ َّ
از
ِلن
قجوہکم شطػف ۙ ل ِئلا یکوـ ل ِ
َ ُ َ ٌ َّ َّ
ََ
ۡ
َعل ۡیک ۡم ُح ّجۃ ۙ٭ ِالا ال ِذیۡ َن ظل ُموۡا ِمن ُہ ۡم ٭
ۡ َ
َ ََۡ
ُ َ
فلَا تخشوۡ ُہ ۡم َق اخشوۡن ِ ۡی ٭ َق لِا ِت ّم جِ ۡع َمتِ ۡی
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۙ۬
علیکم ق لعلکم تہتدقـ ﴿ ﴾۱۵۱
َ ۤ َ َۡ ُ
ُۡ ُ
ک َما ا ۡذ َسلنا فِ ۡیک ۡم َذ ُسوۡلًا ِّمنک ۡم یَ ۡتلوۡا
ُ ّ ُ
ّ ُ
َ ُ
َ
َعل ۡیک ۡم ّٰا ّٰی ِتنا َق یُ َزخ ِ ۡیک ۡم َق ح َع ِل ُمک ُم
ۡ ۡ َ ُ ّ ُ َ َُ ُ
ۡ
ال ِک ّٰت َب َق ال ِحک َمۃ َق ح َع ِل ُمک ۡم ّما ل َ ۡم تکوۡنوۡا

َ َ
ؕ۬
ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿ ﴾۱۵۱

ેઅને જે ભને રકતાફ આલાભાં આલી છ
તેભની વાભે અગય તું (દયેકે) દયેક ણનળાની
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યજુ કયે તો ણ તેઓ તાયા રકબ્રાને
અનુવયળે નણશ, તેભજ તું ણ તેભના
રકબ્રાને અનુવયનાય નથી, અને તેઓ
ભાંશેનો કોઈ (ક્ષ) ફીજા કોઈ (ક્ષ) ના
રકબ્રાને અનુવયનાય નથી; અને તને જે જ્ઞાન
ભી ચુકમું છે તે છી ણ જો તું તેભની
ઈચ્છાઓને અનુવયળે તો એ ણસ્થણતભાં તું
ણ ખયેખય ઝુરભગાયો ભાંશેનો ઠયળે.
(૧૪૫)
જે ભને અભોએ રકતાફ આી છે તેઓ તે
(યવુર) ને એલી યીતે ઓખે છે કે જે લી યીતે
તેઓ ોતાના પયઝંદોને ઓખે છે ; અને
ફેળક તેઓ ભાંશેનો એક બાગ એલો છે કે જે
જાણી જોઈને વત્મને વંતાડે છે . (૧૪૬)
આ વત્મ તાયા યલયરદગાય તયપથી જ છે
ભાટે તું કદી ણ ળંકા કયનાયાઓ ભાંશેનો
થઈળ નણશ. (૧૪૭)
અને દયેક ટોા ભાટે એક રદળા (ઠયાલેરી) છે
કે જે રદળા તયપ તેઓ ભુખ કયે, ભાટે તભે
વાયા કામોભાં એક ફીજા વાથે શયીપાઈ કયો;
અનુક્રભણણકા
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જ્માં ણ તભે શળો (ત્માંથી) અલ્રાશ તભો
વલથને (કમાભતના રદલવે) બેગા કયી રાલળે ;
ણનવંળમ અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ
ધયાલે છે . (૧૪૮)
અને ગભે તે જગ્માએથી તું ફશાય ણનકે તો
તારૂ ભોઢું ભસ્જીદુર શયાભ તયપ કયતો યશે,
ફેળક આ (આજ્ઞા) તાયા યલયરદગાય તયપથી
છે અને તે વત્મ છે ; અને અલ્રાશ તભાયા
કભોથી અજાણ નથી. (૧૪૯)
અને જ્માંથી (ણ) તું નીકે તારૂં ભોઢું
ભસ્જીદુર શયાભ તયપ કય; અને તભે ગભે ત્માં
શો તભારૂ ભોંઢું તેની જ તયપ કયો. જે થી
રોકોના આક્ષે તભાયા ય ટકી ળકે નણશ,
ણવલામ તેભના કે જે ઓ તેભાંથી ઝુરભગાય છે ,
(તેઓ તો આ જાણ્મા છતાં આક્ષેો કયળે જ
) ભાટે (તભે) તેભનાથી ડયો નણશ અને ભાયાથી
જ ડયતા યશો, આ એ ભાટે કે શુ ં ભાયી
નેઅભતો તભાયા ઉય ૂયી કયી દઉં. અને એ
ભાટે કે તભે વન્ભાગથ ભેલો. (૧૫૦)
(રકબ્રાનું ફદરલું એક એલી નેઅભત છે )
અનુક્રભણણકા
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જે લી કે અભોએ તભાયાભાંથી એક યવુર
તભાયાભાં ભોકલ્મો જે અભાયી આમતો તભને
લાંચી વંબાલે છે તથા તભને ણલર કયે છે
અને તભને રકતાફ તથા ણશકભત (ખરૂં ખોટું
ાયખલાનાં જ્ઞાન)નું ણળક્ષણ આે છે અને જે
તભે જાણતા ન શતા તે તભને ણળખલાડે છે .
(૧૫૧)
ભસ્જીદુર શયાભ (ખાન-એ- કાઅફા)ની એક
લીવ શાથ રંફાઈ અને નલ શાથ શોાઈ
છે . તેની આવાવ એક ખાવ શદ વુધીની
જગ્માને ભસ્જીદુર શયાભ કશે છે . તેની
ઈઝઝત ખાન-એ-કાઅફાના કાયણે છે . તેને
ભસ્જીદુર શયાભ એટરા ભાટે કશેલાભાં આલે
છે કે તેભાં કોઈને કતર કયલું, તકરીપ આલી,
ઝાડ ઉખેડલા, કોઈની લસ્તુ ડી શોમ તે
ઉાડલી શયાભ છે .
“માઅયેફન્શુ ” તેઓ તેને ઓખે છે . તપવીયે
કુમ્ભીભાં ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણથન
છે કે આ આમત મશુ દ અને નવાયા ણલળે
આલી છે કાયણ કે તલયેત, ઝફુય, ઈન્જીરભાં
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શ. યવુર વ., આના વાચા અસ્શાફો અને
ણશજયત કયનાયાઓનું લણથન આલેરું છે તેથી
તેઓ શઝયતને વાયી યીતે ઓખતા શતા,
ણ જ્માયે શ. યવુર વ. જાશેય થમા તો
ફધાએ ઈન્કાય કમો. કાયણ કે આ ફની
ઈસ્શાકના ફદરે ફની ઈસ્ભાઈરભાં જન્ભ
ામ્મા એ કાયણે એલી ઈાથ કયી કે આં
શઝયતની જાનના દુશ્ભન ફની ગમા.
“અમનભા તકુનુ મઅતે ફેકોભુલ્રાશો
જભીઆ” તભે ગભે ત્માં શળો અલ્રાશ તભને
ોતાની તયપ રઈ આલળે. તપવીયે અય્માળી
અને ઈકભારુદ્દીનભાં ઈભાભે જઅપયે વારદક
અ.થી લણથન છે કે આ આમત કાએભે આરે
ભોશમ્ભદ વ.ના ફાયાભાં નાણઝર થઈ છે .
જે ઓ યાતના ોત - ોતાના ફીછાના ય
વુતા શળે અને વલાયે ભક્કાભાં શળે, તેઓની
વંખ્મા રણવો તેયની શળે, ફમતુલ્રાશભાં
ફાયભા ઈભાભની ફમઅત કયળે.
આ આમતોભાં ધડી ધડી એ તયપ ઘ્માન
દોયલાભાં આલે છે કે તભે ગભે ત્માં શો
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નભાઝભાં તભારૂં રૂખ ભસ્જીદુર શયાભની તયપ
કયો. તેનું ખાવ કાયણ એ છે કે અયફભાં એ
યવભ શતી કે જ્માયે ફશાય જતા શતા ત્માયે
ભક્ક-એ-ભોઅઝઝભાના શાડનો એક થ્થય
વાથે રઈ જતા શતા અને તેને એક જગ્માએ
ખોડી તેને રકબ્રો ફનાલતા શતા. ખુદા ધડી
ધડી એ તયપ ઘ્માન દોયે છે કે એભ કયલું ઠીક
નથી, જ્માં ણ જાઓ ભસ્જીદુર શયાભની
તયપ રૂખ કયો અને તે યીતે નભાઝ અદા કયો.
“પરાતકુનન્ન ભેનર ભુમ્તયીન” તભે ળંકા
કયલાલાાભાંથી ન શો. જાશેયભાં આ
વફંધોન યવુર વ.ને છે ણ ખયી યીતે
ણશદામત ઉમ્ભત ભાટે છે , યવુર ભાટે ળંકાનું
કોઈ કાયણ નથી.
૧૫૨ થી ૧૫૭ભી આમાત :-

ُۡ َ
ُ َُۡ
ُ ۡ
فادغ ُخ ۡقن ِ ۡیۤ ادغ ۡخخ ۡم َق اشػ ُخ ۡقا خ ِ ۡی َق لَا
َُۡ
﴾۱۵۲٪ ﴿ تکع ُػ ۡق ِـ
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ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ َ
الصبۡؿِ َق
یایہا ال ِذین امنوا است ِعینوا ِب
ّ َ ّٰ ّ َ ّّٰ
الل َہ َم َع ّّٰ
الصبِؿِیۡ َن ﴿﴾۱۵۳
الصلو ِۃ ؕ ِاـ
َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ّّٰ
ق لا تقولوا ل ِمن حقتل فِی س ِبی ِل الل ِہ
َّ َ ۡ
ََۡ ٌ َ ۡ ََۡ ٌ َ
ٓاء ّق لّٰ ِک ۡن لا تش ُعرُ ۡق َـ
امواة ؕ بل احی
﴿﴾۱۵۴
َ ُ َّ ُ َ
َۡ
ۡ
َق لَن ۡبلوَنک ۡم ِبص ۡی ٍء ِّم َن الخوۡ ِػ َق ال ُجوۡ ِع َق
ّ َ َۡ ۡ َ َ َُۡۡ
َۡ
س َق
ف
ج
ا
ال
ق
اؾ
و
م
ا
ال
ن
م
ص
ق
ِ
ِ
ج ٍ
ِ
ّ َ َ ّٰ َ َ ّ ّٰ
ۡ
ّ
َ
الثمر ِة ؕ ق ب ِس ِخ الصبِؿِین ﴿ ۙ﴾۱۵۵
ّ َ ۡ َ َ ۤ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ُ ۡ َ ٌ َ ُ ۡۤ ّ َ
ال ِذین ِادا اصابتہم م ِصیبۃ ۙ قالوا ِانا
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ۤ َ ّ ّّٰ
﴾۱۵۶ؕ ﴿ لِل ِہ َق ِانا ِال َ ۡی ِہ ّٰذ ِج ُعوۡ َـ

َ
ٌ َ
َ َ ُ
اقلٰٓ ِئک َعل ۡی ِہ ۡم َصل ّٰوة ِّم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم َق
ۡ َ ُ ٌ
﴾۱۵۷﴿  َق اقلٰٓ ِئک ُہ ُم ال ُم ۡہ َت ُد ۡق َـٞ َذ ۡح َمۃ
ભાટે તભે ભાયી માદ કયતા યશો કે શુ ં ણ
તભાયી માદ કરૂં, અને ભાયો ળુરક્રમા અદા કયતા
યશો, અને કૃતઘ્ન (નગુણા) ફનો નણશ.
(૧૫૨)
શે ઈભાનરાલનાયાઓ! ધીયજ અને નભાઝ
લડે ભાયી ભદદ ભાગતા યશો, ફેળક અલ્રાશ
ધીયજ ધયનાયાઓની વાથે જ છે . (૧૫૩)
અને જે રોકો અલ્રાશના ભાગથભાં ભામાથ જામ
છે તેભને ભયણ ાભેરા કશો નણશ; ફલ્કે તેઓ
શમાત છે યંતુ તેનું તભને બાન નથી.
(૧૫૪)
અને અભે તભાયી થોડાક બમથી અને થોડીક
બૂખથી તથા ભાર તથા પ્રાણ અને પો
અનુક્રભણણકા
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(પયઝંદો) ના નુકવાનથી અજભામળ (કવોટી)
કયીળું; અને (શે યવુર!) તે વફય કયનાયાઓને
ખુળ ખફય વંબાલી દે: (૧૫૫)
કે જે ઓ વંકટ આલી ડતાં કશે છે કે ફેળક
અભે અલ્રાશનાજ છીએ અને અભે તેનીજ
શજુ યભાં ાછા પયીને જનાય છીએ. (૧૫૬)
એ તેજ રોકો છે કે જે ભના ઉય તેભના
યલયરદગાય તયપથી આળીલાથદ અને યશેભત
શોમ છે ; અને તેઓજ વન્ભાગથને ાભેરા છે .
(૧૫૭)
“પઝકોરૂની અઝકુય કુભ” તભે ભને માદ કયો શુ ં
તભને માદ કયીળ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
શઝયત અરી અ. ભે પયભાવ્મું કે તભે ખુદાનો
ઝીક્ર દયેક જગ્માએ કયો, તે દયેક જગ્માએ અને
દયેક સ્થે તભાયી વાથે છે .
“લળકોરૂરી” ભાયો ળુક્ર કયો. ઈભાભે ઝમનુર
આફેદીન અ.નું ફમાન છે કે જે વ્મણક્ત
નેઅભત ભલા લખતે “અલ્શમ્દોણરલ્રાશ”
કશે તો જાણે તેણે ખુદાની ફધી નેઅભતોનો
ળુક્ર અદા કમો.
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શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું કે ફધી નેઅભતોનો
ળુક્ર એ છે કે ખુદાએ જે ચીઝોને શયાભ કયી
છે તેનાથી ફચતો યશે.
ખુદાની દયેક નેઅભતનો ળુક્ર (આબાય)
અરગ અરગ છે . દોરતનો ળુક્ર એ કે
ણનધથનની વશામ કયે, ઈલ્ભનો ળુક્ર એ કે
જાણશરોને ણળક્ષણ આે, તંદુયસ્તીનો ળુક્ર એ
કે ણફભાયોની વેલા ચાકયી કયે લગેયે.
“લસ્તઈનુ ણફસ્વબ્રે લસ્વરાત” વબ્ર અને
નભાઝ થકી ભદદ ચાશો. વબ્રના અથો જુ દા
જુ દા કયેર છે . કોઈ યોઝાને કશે છે કે તેભાં
આણત્ભક અને ળાયીરયક તકરીપ શોમ છે .
કેટરાક કશે છે કે તેથી ભતરફ એ કે દુ:ખના
લખતે અલ્રાશ પ્રત્મે ઘ્માન આલું. આભ
ઈન્વાન ાવે ણળકામત કયલી નણશ. કુદયત
તયપથી જે દુ:ખ આલેર શોમ તેને ખુળી વાથે
કફુર યાખે. શામલોમ ન કયે અને ળાંણતની
વાથે વશન કયે. તેની ગણતયી ખાવ વબ્ર
કયલાલાાઓભાં થળે અને તે એ રોકોભાંથી
શળે જે ની આમતભાં ખુળખફયી આી છે .
“અશમાઉન” જીલતા છે . જે રોકોને યાશે
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ખુદાભાં કતર કયલાભાં આલે છે તેઓ
જાશેયભાં ભુયદા જણામ છે ણ ખરૂં જોતાં
તેઓ જીલતા છે . તેભના જીલનને વભજલું
આણી ફુણઘ્ધની ફશાય છે . એલા રોકો
ળશીદ કશેલામ છે . તેભના દયજ્જા જુ દા જુ દા
છે . જે ખાવ રોકો છે જે ભાઅવુભ ળશીદ
શોમ છે તેનો આભ ળશીદોથી ભયતફો ઉચ્ચ
શોમ છે . એ જ્માં ચાશે ત્માં જઈ ળકે છે અને
વશામ ણ કયી ળકે છે જે ના તલાયીખભાં
વેંકડો દાખરઓ ભોજુ દ છે .
“લરનફરોલન્નકુભ ફેળમઈન” અભે તભોને
કંઈક અજભાલળું. આ આમતભાં ખુદાએ
રયક્ષાનું લણથન કમુું છે જે ના થકી રોકોને
અજભાલે છે અને જે ભુવીફત ઉય વબ્ર કયી
અલ્રાશની ખુળનુદી ય યાજી યશે છે તેભના
ય ખુદાની વરલાત અને યશભત ઉતયે છે .
આ ાંચ પ્રકાયની રયક્ષા એક વાથે ન કોઈ
નફીની રેલાભાં આલી ન કોઈ લરીની.
આયંબથી આજ વુધી એ રયક્ષાભાં ઈભાભ
શુ વમન અ.ની જાત વપ થઈ. કોઈ ણ
દુ:ખ-દદથનો વાભનો થમો તો તયત જ ઝફાને
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ભુફાયકથી કુયઆની ળબ્દો વયી ડ્મા :
“ઈન્ના ણરલ્રાશે લ ઈન્ના એરમશે યાજે ઉન”
ખલ્રાકે આરભને પ્રત્મેક લસ્તુઓનું જ્ઞાન
શોમ છે . કોઈની રયક્ષા રેલાની જરૂયત નથી;
યંતુ આભ જનતાને રયક્ષા આનાય કેલા
ભશાન દયજ્જાના અટર યશેનાયા છે અને
તેભના દયજ્જાભાં કુદયત લધાયો કયે છે . આ
આમતભાં કેટરાક ઈમ્તેશાનનું લણથન છે .
ફધામથી ભોટી લસ્તુ દુશ્ભનનો ડય છે . એક
ભોઅભીન ભાટે લધાયે બમ ધભથનું નાળ થલું
છે . ફીજી રયક્ષા બુખની છે જે ભાં તયવ ણ
વાથે છે . દયેક ભાનલ વભજી ળકે છે કે જમાયે
આ ફે લસ્તુઓ એક વાથે શોમ ત્માયે
ઈન્વાનની કેલી શારત થઈ જામ છે ! આ
ઉયાંત એક વભમભાં જાનો-ભારો,
અલરાદોનું ઈમ્તેશાન શોમ ત્માયે કેલી ણસ્થણત
થઈ જામ!! વભમ જં ગનો શોમ, શજાયો ળરુઓ
બૂખ્મા - પ્માવાઓની વાભે જં ગ કયી યહ્ા
શોમ, નેક રોકોની રાળો ઝભીન ઉય ધડાધડ
ડતી શોમ, વુમથનો તતો તા, ધગધગતી
ધયતી, રણ રદલવની બુખ-પ્માવ, આ
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ઉયાંત ફાનુઓના યદાનો ખ્માર, નાના
નાના ભાઅવુભ ફચ્ચાઓની પ્માવની વદા.
આટરી આટરી ભુવીફતોનો કોણ વાભનો
કયી ળકે? એ તો કયફરાલાાઓનું જ રદર
શતું કે વાણફત કદભ યહ્ા. આલા દુ:ખ દદથના
લાતાલયણભાં પયઝંદે યવુર વ. પયભાલે છે :
“અમ ભાયા ખુદા ભેં તાયી ભોશબ્ફતભાં જગત
છોડી દીધું. શુ ં તાયી જ ભોશબ્ફતભાં ભાયા
ફાકોને મતીભ ફનાલલા તૈમાય છુ ં . જો તું
ોતાની ભોશબ્ફતભાં ભાયા દેશના ટુકડે ટુકડા
કયી નાખે તો ણ ભારૂં રદર તાયા ણવલામ
કોઈ તયપ રાગી ળકતું નથી.”
૧૫૮ થી ૧૬૨ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ َ ّ
ۡالل ِہ ۚ َف َمن
ِِاـ الصفا ق المرقۃ ِمن شعٓائِر
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َّ َ
اج َعل ۡی ِہ ا ۡـ
حج البیت ا ِق اعتمر فلا جن
ّّٰ َ ّ َ ً ۡ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ّ َ ّ َ ّ
َاللہ
یطوػ ِب ِہما ؕ ق من تطوع خحؿا ۙ ف ِاـ
َ
﴾۱۵۸﴿ شاغِ ٌخ َع ِل ۡی ٌم
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َ َّ
ۡ
ۤ َۡ َۡ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن یَک ُت ُموۡ َـ َما ان َزلنا ِم َن
ال ۡ َب ّی ّٰن ِت َق ال ۡ ُہ ّٰدی ِم ۢۡن بَ ۡعد َما بَ ّ َی ّّٰنہُ
ِ
ِ
ۡ ّٰ ُ ٰٓ َ َ ۡ َ ُ ُ ُ ّ ُّٰ
َّ
از فِی ال ِکت ِب ۙ اقل ِئک یلعنہم اللہ
ِلن
ل ِ
َ َ ۡ َ ُ ُ ُ ّّٰ ُ
َ
ۡ
ق یلعنہم الل ِعنوـ ﴿ ۙ﴾۱۵۹
َّ َّ
َ َ
ُ
َ
ِالا ال ِذیۡ َن تابُوۡا َق ا ۡصل ُحوۡا َق بَ ّ َینوۡا
َ ُ ٰٓ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ّ َ
الت ّوَابُ
فاقل ِئک اتوب علی ِہم ۚ ق انا
ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿﴾۱۶۱
ِا ّ َـ الَّذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا َق َماتُوۡا َق ُہ ۡم ُک ّ َفاذٌ
ِ
َ ُ ّّٰ ۡ َ
ُ َ َ
اقلٰٓ ِئک َعل ۡی ِہ ۡم ل َ ۡعنۃ الل ِہ َق ال َم ٰٓل ِئک ِۃ َق
َّ َ ۡ َ ۡ
َ
از اجم ِعحف ﴿ ۙ﴾۱۶۱
الن ِ
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َّ َ
ّٰ
ۡ
خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ۚ لَا یُخف ُف َعن ُہ ُم
َۡ
ُ ال ۡ َع َذ
﴾۱۶۲﴿ اب َق لَا ُہ ۡم یُنظ ُػ ۡق َـ
ફેળક “વપા” તથા “ભયલા” અલ્રાશની
ણનળાનીઓભાંથી છે , ભાટે જે કોઈ
ફમતુલ્રાશ (કાઅફા)ની શજ અથલા ઉભયો
અદા કયે તેના ભાટે તે (વપા અને ભયલાની)
લચ્ચે તલાપ કયલાભાં કાંઈ દો નથી; અને જે
ોતભેે નેકી કયે છે તો ફેળક અલ્રાશ કદય
કયનાય અને જાણનાય છે . (૧૫૮)
અને ણનવંળમ જે રોકો અભાયી ઉતાયેરી
ખુલ્રી ણનળાનીઓ અને વન્ભાગથની લાતો (કે
જે અભોએ) વલે ભાણવો (ના રાબ) ભાટે
રકતાફ (કુયઆન તથા તૌયેત)ભાં સ્ષ્ટ કયીને
લણથલી દીધા છી (ણ) વંતાડે છે , તો એલા
રોકો ય અલ્રાશ રપટકાય કયે છે , અને
રપટકાય કયનાયાઓ (ણ) તેભના ઉય
રપટકાય કયે છે . (૧૫૯)
યંતુ જે ભણે પ્રશ્ચાતા કમો અને ફગાડેરું
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વુધામુું અને (અભોએ જે વત્મ પ્રગટ કમુું શતું
તેને) સ્ષ્ટ (કયીને) લણથલી દીધું તો એલા
રોકોની તૌફા શુ ં કફુર કયી રઈળ, અને શુ ં
તૌફાનો ભશાન કફુર કયનાય (અને) દમા
કયનાય છુ ં . (૧૬૦)
ફેળક જે રોકો (વભજ્મા છતાં) ઈભાન
રાવ્મા નણશ અને ફેઈભાનીની ણસ્થણતભાંજ
ભયી ગમા તેભના ઉય અલ્રાશનો, વધા
પરયશ્તાઓનો તેભજ ધણા ભાણવોનો રપટકાય
છે . (૧૬૧)
જે ભાં તેઓ શંભેળને ભાટે યશેળે, તેભનો
અઝાફ શયગીઝ શલો કયલાભાં આલળે
નણશ, તેભ તેભને ભોશરત (ણ) આલાભાં
આલળે નણશ.(૧૬૨)
ભક્કાભાં ફે શાડ છે . વપા અને ભલાથશ. શલે
તો ભાર નાભના જ યશી ગમા છે . ત્માં ઝભીન
ય જે પળથ છે ફશુ જ વાપ ાકું ફાંધેર છે .
કુદયતે એક ખાવ ફનાલને કાયણે ોતાની
ણનળાનીઓ તયીકે ણનભાથણ કયી છે , જમાયે શ.
ઈબ્રાશીભ અ., જ. શાજયાને જે ભની ગોદભાં
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શ. ઈસ્ભાઈર અ. શતા, ણશજાઝની ઝભીન
જ્માં ખાન-એ-કાઅફા છે ત્માં ભુકીને ચાલ્મા
ગમા. એ લખતે ત્માં લસ્તી ન શતી, ાણી
વુધ્ધાં ન શતું. જ્માયે ઈસ્ભાઈરને ફશુ જ
તયવ રાગી તો ાણીને ભાટે શેરા વપાના
શાડ ય ચઢીને જોમું કે કોઈ સ્થે ક્ષીઓ
ઉડતાં નઝયે ડે તો ત્માંથી ાણી રાલું. ત્માં
કોઈ નજયે ન ડમું તો ભલાથશના શાડ ય
ગમા. ત્માંથી કેટરી લેા જ. શાજયા ફચ્ચાને
જોલા આલતાં કે કોઈ જાનલય ફાકને
તકરીપ તો નથી આતું. વાત લખત એ
શાડો ય ચઢી અને ાછા આવ્માં. તે
કાયણના રીધે વાત તલાપ તેભની માદભાં
શાજીઓ ઉય કુદયતે લાજીફ કમાથ.
અજ્ઞાનતા (જાશેરીમત)ના મુગભાં ભુશ્રીકોના
ફે ભોટા ફુત શતા. “આવાપ” અને
“નાએરા” આવાપ વપા ઉય અને નાએરા
ભલાથશ ય યાખેરા શતા. જ્માયે ભક્કા ય
ભુવરભાનોએ ણલજમ ભેવ્મો ત્માયે આ ફન્ને
ફુતો ને તોડી નાખ્મા. ભુવરભાનો તે
શાડોનો તલાપ કયલો ભકરૂશ વભજતા શતા.
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કાયણ કે ત્માં કુપપાયો ઈસ્રાભ શેરાં ૂજા
કયતા શતા. ખુદાએ તેના તલાપને લાજીફ કમો
અને એ ણ જણાવ્મું કે તલાપ ન કયલો
ગુનાશ છે .
“ઈન્નલ્રઝીન મકતોભુન” જે રોકો તેને
છુ ાલે છે . એનો અથથ એ કે અભે ઉતાયેર
દરીરો અને ભુણક્તની યાશોને છુ ાલે છે . જો
કે અભે તેની લાતોને તલયેતભાં સ્ષ્ટ યીતે
લણથન કયી ચુક્મા છીએ. જમાયે અભાયો યવુર
ભફઉવ થામ અને ઈસ્રાભનું આભંરણ આે
તો તેની લાતને રદરથી વાંબે અને ઈભાન
રાલે. જે ળયીમતના તયીકા ફતાલે તે પ્રભાણે
અભર કયે, યંતુ મશુ દીઓએ એ લાતને
તલયેતભાં ફદરી નાખી અને શઝયત યવુર
વ.ના ગુણોને છુ ાલી દીધા. ોતે ણ બટકી
ગમા અને ફીજાને ણ ગુભયાશ કમાથ. તેઓના
ઉય અલ્રાશની અને રઅનત કયનાયની
રઅનત થતી યશેળે, ણ જે ઓએ એ કાભથી
તૌફા કયી રીધી અને ોતાને વુધાયીને જે
છુ ાલતા શતા તેને જાશેય કયી દીધું તો ખુદા
તેની તૌફા કફુર કયનાય છે .
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એ આમતનો ખુરાવો એ કે જે કોઈ વત્મ
લાતને છુ ાલે બરે તે મશુ દી શોમ કે નવાયા કે
ભુવરભાન તેની ણ એજ શારત થળે. જે
“ળાએયલ્રાશ”ની તઅઝીભથી ભોઢું પેયલે તે
તકલાલાો નથી. જે ભકે કરાભે ાકભાં
અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે જે
“ળાએયલ્રાશ” (અલ્રાશની ણનળાનીઓ)ની
તાઅઝીભ કયળે તો આ તેના તકલાની
વાણફતી છે .
વપા - ભલાથશની દયણભમાન તલાપ કયલો
શજના અશકાભોભાંથી છે . જે અલ્રાશે શ.
ઈબ્રાશીભ અ.ને ફતાલેર શતા. અજ્ઞાનતાના
મુગભાં અયફો નગ્ન થઈ તલાપ કયતા શતા.
અલ્રાશે તેભને ભના કયી કાયણ કે એ
“અલ્રાશની ણનળાનીઓ”ની ણલરૂધ્ધ છે .
૧૬૩ થી ૧૬૪ભી આમાત :-

ُالرَ ۡح ّٰمن
ّ ََق ِالّٰ ُـہ ُک ۡم ِالّٰ ٌہ ّ َقا ِح ٌد ۚ لَا ۤ ِالّٰ َہ ِالَّا ُہو
ّ
﴾۱۶۳٪ ﴿ الرَ ِح ۡی ُم
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َّ ۡ َ ۡ
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص َق
ذ
ق
ل
ِ
ِاـ فِی خ ِ
َّ
ۡ ُ ۡ َّ
ۡ َ َّ
اػ ال ۡی ِل َق الن َہاذِ َق الفل ِک التِ ۡی
اخ ِتل ِ
َ ۡ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ۤ
تجرِی فِی البش ِخ ِبما ینفع الناز ق ما
َ ََ
َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ م َن ّ َ
الس َمٓا ِء ِم ۡن ّمٓا ٍء فا ۡح َیا
انزؾ
ِ
َّ
َ َ
ِب ِہ الۡا ۡذص بَ ۡع َد َموۡ ِت َہا َق َبث فِ ۡی َہا ِم ۡن
الر ّٰیح َق ّ َ
ک ُ ّل َخ ّٓابَۃ ۪ ّ َق تَ ۡ
ۡ
الس َ
ّ
اب
ح
ف
ی
خ
ض
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ّٰ
ّٰ
ص لای ٍت
المسص ِخ بحف السمٓا ِء ق الاذ ِ
ّ َ َّ ُ
ل ِقوۡ ٍؿ ح ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۱۶۴
અને તભાયો ભાઅફુદ! એક જ ભાઅફુદ છે ,
તે યશભાન તથા યશીભના ણવલામ અન્મ કોઈ
)ભાઅફુદ નથી. (૧૬૩
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ણનવંળમ આકાળો તથા ૃથ્લીના વજથ નભાં
તથા યાત અને રદલવના ક્રભભાં અને તે
લશાણોભાં (કે) જે વભુદ્રભાં રોકોમોગી
(વાભાન) ની વાથે તયતા પયે છે , અને તે
ાણીભાં કે જે અલ્રાશ આકાળભાંથી ઉતાયે
છે , છી જે લડે ૃથ્લીને તેના ભયણ છી
ુન: વજીલન કયીને દયેક પ્રકાયના
પ્રાણીભારને તેભાં (ભોટી વંખ્માભાં) પેરાલી દે
છે , અને લામુઓના પેયપાયભાં તથા તે
લાદાંઓભાં કે જે આકાળભાં અને ૃથ્લી
લચ્ચે (અલ્રાશની) આજ્ઞાને આધીન યશી
છલાઈ યશે છે , (એ વલેભાં) વભજ ધયાલનાય
રોકોભાટે (ધણી) ણનળાનીઓ ભૌજુ દ છે .
(૧૬૪)
કુયેળીઓએ શઝયત યવુર વ.ને અઝથ કયી કે
ખુદાની તઅયીપનું લણથન કયો તો અભે ઈભાન
રાલીએ તે લખતે અલ્રાશે વુયએ
કુલ્શોલલ્રાશ અને ઉયની ૧૬૩ભી આમત
નાણઝર પયભાલી.
આમતભાં કુદયતે જે જે ભશાન ણનળાનીઓ
ફતાલી છે , તેભાં ઈન્વાનને ભનન કયલાની
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દઅલત આી છે . ભાનલ જીલનના ફધામ
કાભોનો તેના ઉય આધાય છે . કુદયતની
ઉયોક્ત લસ્તુ એલી નથી કે જે ભાનલી ોતે
જન્ભાલી ળકે. આ ફધી કુદયતની આેરી
નેઅભતો છે જે નો વદઉમોગ કયલો જોઈએ.
જે રોકો અલ્રાશના વજથ નને ખુદા ફનાલી
ફેઠા છે તો ળું તેઓભાં એ ળણક્ત છે કે જે
કુદયતનો ભુકાફરો કયી ળકે?
૧૬૫ થી ૧૬૮ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ ُ ۡ ُ َ ّ َ ّ ۡ َ َ ّ َ َ
از من یت ِخذ ِمن خق ِـ الل ِہ
ِ ق ِمن الن
ّّٰ ّ ُ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ّ ُ ّ ً َ ۡ َ
َالل ِہ ؕ َق الّ َ ِذیۡن
انداخا ی ِحبونہم کح ِب
َّٰا َم ُنوۡۤا اَ َش ّ ُد ُح ّ ًبا لّ ِ ّّٰل ِہ َؕق لَوۡ یَرَی الّ َ ِذیۡن
ّّٰ َ َ ّ ُ ۡ َ ّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۤۡ ُ َ َ
ظلموا ِاد یرقـ العذاب ۙ اـ القوۃ لِل ِہ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ َ ّ ً ۡ َ
﴾۱۶۵﴿ اب
ِ ج ِمیعا ۙ ق اـ اللہ ش ِدید العذ
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ُّ
َّ
ۡ َ َ َ َّ
ِاد تب َ ّؿا ال ِذیۡ َن ات ِب ُعوۡا ِم َن ال ِذیۡ َن
ّاتَ َب ُعوۡا َق َذاَ ُقا ال ۡ َع َذ َ
اب َق تَقَ ّ َط َع ۡت بہمُ
ِِ
الۡاَ ۡس َب ُ
اب ﴿﴾۱۶۶

َ َ َ َّ ۡ َ َّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َ َّ ً
ق قاؾ ال ِذین اتبعوا لو اـ لنا غخۃ
َ َ ََ ۡ َ َ َ
ّ َ َ ّٰ َ
فن َتب َ ّؿا ِمن ُہ ۡم ک َما تب َ ّؿ ُء ۡقا ِمنا ؕ کذل ِک
ُ ۡ ُ ّّٰ
الل ُہ اَ ۡع َمال َ ُہ ۡم َح َز ّٰخ ٍة َع َل ۡیہ ۡم ؕ قَ
یرِی ِہم
ِ
َّ
ّٰ ۡ
َما ُہ ۡم ِبص ِخ ِجح َف ِم َن الناذِ ﴿ ﴾۱۶۷٪
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
از ک ُ ُلوۡا م ّمَا فی الۡاَ ۡذص َح ّٰللاً
ُ
یایہا الن
ِ
ِ ِ
َّ
ًَّ َ ََ
ُُ
ّٰ
ۡ
۬ ّق لَا ت ّت ِب ُعوۡا خط ّٰو ِة الشیط ِن ؕ
ط ِیبا ۫
ّ َ ٗ َ ُ ۡ َ ُ ٌّ ّ ُ ۡ
ٌ
ِانہ لکم عدق م ِبحف ﴿﴾۱۶۸
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અને રોકોભાંથી એલા ણ છે કે જે ઓ
અલ્રાશને છોડી ફીજાઓેને ણ અલ્રાશના
જે લા જ ગણે છે , જે ભના ભાટે ણ તેઓ
(એક જ) અલ્રાશના જે લી ચાશના ધયાલે છે ;
ણ જે ઓ ઈભાન રાવ્મા છે તેભને (વૌ
કયતાં) લધુ ભોશબ્ફત અલ્રાશ પ્રત્મેની શોમ
છે અને જો આ ઝુલ્ભગાયોને તે અત્માયે જ
વુઝી આલતે તો કેલું વારૂ થતે કે જે (તેઓને)
અઝાફ દેખ્મા છી વુઝી આલળે, કે વંૂણથ
ળણક્ત અલ્રાશની જ છે , અને આ ણ કે
અલ્રાશ વખત અઝાફ આનાય છે .
(૧૬૫)
જ્માયે (કમાભતના રદલવે) તેઓ કે જે ભની
તાફેદાયી કયલાભાં આલી શતી, તેઓ તેભની
તાફેદાયી કયનાયાઓ પ્રત્મે ધૃણા (ફેઝાયી)
લયવાલળે, અને અઝાફ તેભની નઝયે ડળે
અને તેભના છુ ટકાયાના વલે વાધનો તુટી
જળે. (૧૬૬)
અને (ત્માયે) તાફેદાયી કયનાયાઓ કશેળે કે
કદાચને અભને (દુણનમાભાં) ાછુ જલાનું ભે
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તો અભે ણ તેભના પ્રત્મે એલી જ ફેઝાયી
ચાશીએ જે લી કે અત્માયે તેભણે અભાયી પ્રત્મે
ચાશી છે , આ પ્રભાણે અલ્રાશ તેભના કભો
તેભને ખેદ ઉજાલનાયા ફનાલીને દેખાડળે,
અને તેઓે જશન્નભભાંથી ણનકલા ાભળે
નણશ. (૧૬૭)
શે રોકો! જભીનભાંથી (ણનકતી) શરાર
તથા ાક લસ્તુઓ ખાઓ, અને ળૈતાનના
ગરે ચારો નણશ, ફેળક તે તભાયો ખુલ્રો
દુશ્ભન છે . (૧૬૮)
‘લભેનન્નાવે’ અને કેટરાક રોકો, જાણફયથી
લણથન છે કે ભેં ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી
તેની તપવીય ુછી તો આે પયભાવ્મું કે,
“ખુદાની કવભ, આથી ભુયાદ પરાણા
પરાણાના ણભરો છે . જે ભણે તેઓને ઈભાભ
ભાની રીધા અને એ ઈભાભને છોડી દીધા
જે ને ખુદાએ ઈભાભ ણનમુકત કમાથ શતા.” છી
આે આમતની ણતરાલત પયભાલી અને છે લટે
કહ્ું અમ જાણફય, ખુદાની કવભ, આથી
ઝાણરભ ઈભાભ અને તેને ભાનનાયા રોકો છે .
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ઉયની આમતોભાં ખુદાએ ભુણશ્રકોની એ
ભોશબ્ફતનું લણથન કયેર છે જે ોતાના
ફુતોથી ફશુ જ પ્રેભ યાખતા શતા એટરી
ભોશબ્ફત તેઓએ ખુદાથી કયલી જોઈએ.
ખુદાથી ભોશબ્ફત કયલાનો અથથ તેની
ઈતાઅત-તાફેદાયી કયે. તપવીયે વાપીભાં છે કે
ફંદાની અલ્રાશથી ભોશબ્ફત એ છે કે તેના
આત્ભાનું ઘ્માન એ લસ્તુઓ ય રાગેરું યશે
જે તેને કભારની તયપ રઈ જામ અને તેના
રદર યથી યદા શટી જામ અને અલ્રાશનો
યાજીો પ્રાપ્ત થામ ણ એ ભશાનતા ભેલી
ળકતો નથી. જમાં વુધી કે શઝયત યવુર
વ.ની તાફેદાયી ન કયે અને યવુર વ.ની
ઈતાઅત એ લખતે ભેલી ળકળે જમાયે
તેભની અશરેફમતથી ભોશબ્ફત યાખળે
જે ભકે મગમ્ફયે ખુદાની શદીવ છે કે “ભન
અશબ્ફ અરીય્મન પકદ અશબ્ફની” (જે ણે
અરીને દોસ્ત યાખ્મો તેણે ભને દોસ્ત યાખ્મો)
જે ઓ દુણનમાભાં એલા રોકોને ણભર ફનાલે છે
જે ભનું અનુકયણ મયલી - ઈતાઅત કયલાનો
ખુદાએ શુ કભ આપ્મો નથી, તેઓ કમાભતના
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રદલવે તભને જયા ણ કાભ આલળે નણશ
તેના ચેરાઓ ણનયાળ થઈ જોતા યશી જળે.
૧૬૯ થી ૧૭૨ભી આમાત :-

َّ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ُّ
السوۡٓء َق ال ۡ َف ۡح َشٓاء َق اَـۡ
ِ
ِانما یامرخم ِب ِ
َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ َ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
تقولوا عدی الل ِہ ما لا تعلموـ ﴿﴾۱۶۹
َ َ ۡ َ َ ُ ُ ّ َ ُ ۡ َ ۤ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ َقالُواۡ
ق ِادا قِیل لہم ات ِبعوا ما انزؾ
بَ ۡل ن َ ّ َتب ُع َماۤ اَل ۡ َف ۡی َنا َع َل ۡی ِہ ّٰابَ َ
ٓاءنَا ؕ اَ َق لَوۡ
ِ
َ َ ُ
َ ُ َ ً َ
اـ ّٰا َبٓاؤ ُہ ۡم لَا ح ۡع ِقلوۡ َـ ش ۡیئا ّق لَا
ک
یَ ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۷۱
َق َم َث ُل الَّذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا َک َم َثل الَّذیۡ
ِ ِ
ِ
hajinaji.com

543

અનુક્રભણણકા

ً ٓاء ّ َق نِ َد
ً یَ ۡن ِع ُق ب َما لَا یَ ۡس َم ُع ِالَّا ُخ َع
ؕ ٓاء
ِ
ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٌ ۡ ُ ٌ ۡ ُ ۢ ٌّ ُ
َ
ۡ
﴾۱۷۱﴿ صم بکم عؼی فہم لا حع ِقلوـ
َّ ُ َ
ُُ ُ
َ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا کلوۡا ِم ۡن ط ِّی ّٰب ِت َما
َُذ َر ۡق ّٰن ُک ۡم َق ۡاش ُػ ُخ ۡقا ل ِ ّّٰل ِہ ا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم ا ّیَاف
ِ
ِ

َ
﴾۱۷۲﴿ ت ۡع ُب ُد ۡق َـ

(એ) ણવલામ (ફીજુ ં ) કાંઈજ નથી. (કે) તે
તભને દુષ્ટ કામો કયલાની તથા ણનરથજ ણે
(લતથલા)ની આજ્ઞા કયે છે જે ની તભને વભજ
નથી. (૧૬૯)
અને જમાયે તભને કશેલાભાં આલે છે કે
અલ્રાશે જે કાંઈ ઉતામુું છે તેને અનુવયો
ત્માયે તેઓ કશે છે કે અભે તો તેનેજ
અનુવયીળું કે જે ને અભાયા ફાદાદાઓને
અનુવયતા અભોએ દીઠા છે ; જો કે તેભના
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ફાદાદા કોઈ લસ્તુની વભજ ધયાલતા ન
શતા (તેભજ) ણશદામત (ણ) ાભેરા ન શતા
તે છતાંમ ળું (તેઓ તેભને અનુવયળે?)(૧૭૦)
અને ઈભાન નણશ રાલનાયાઓનો દાખરો તે
(ળખ્વ)ના દાખરા જે લો છે કે જે (ભાર)
ફૂભ ફયાડા ણવલામ કાંઈજ વાંબતા નથી;
(કેભકે તેઓ) ફશેયા ભુંગા (અને) આંધા છે
ભાટે તેઓ કાંઈજ વભજતા નથી. (૧૭૧)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ! જે ાક લસ્તુઓની
અભોએ તભને યોઝી આી છે તેભાંથી ખાઓ
ીઓ અને અલ્રાશનો આબાય ભાનો અગય
તભે તેનાજ (ણનસ્લાથથ) ફન્દા શો! (૧૭૨)
“લએઝા કીર રશુ ભ” તેઓને કશેલાભાં આલે
છે આ આમતોભાં મશુ દીઓની શઠધર્મભનું
લણથન છે જમાયે આં શઝયતે તેભને ઈસ્રાભની
દઅલત આી તો કશેલા રાગ્મા કે અભો તો
અભાયા ફા-દાદાના ગરે ચારીળું, તે
અભાયા યશનુભા શતા અને અભાયાથી લધાયે
ફુણઘ્ધળાી શતા. જાએઝ નાજાએઝ લાતને
વાયી યીતે વભજતા શતા. અભે તભાયી લાતને
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ળા ભાટે ભાનીએ? તે લખતે ખુદાએ ઉયોકત
આમત નાણઝર કયી અને પયભાલે છે કે આ
મશુ દીઓ ળું એ રોકોનું અનુકયણ કયલા ય
અડીને ફેઠા છે જે દીની ફાફતો (તૌશીદ,
અદર, કમાભત)ભાં કાંઈ વભજતા નથી.
ખુદાના કાભોભાં નક્કાભું ભાથું ભાયે છે .
તેઓએ કદી એ જાણલાની કોણળ જ નથી
કયી કે કમો ધભથ વાચો છે ? આલી શારતભાં એ
રોકો ોતાના લડલાઓનું અનુકયણ કયે તો
કાંઈ આશ્ચમથ ાભલાની લાત નથી.
જે રોકો ઈભાન રાવ્મા નથી તેઓનો દાખરો
એલી વ્મરકત જે લો છે જે ભકે કોઈ જનાલયને
અલાઝ આે તો તે એટરું જ વભજે છે કે
કોઈ અલાઝ આી યહ્ું છે , એલી જ યીતે
કાપયો ોતાની અલાઈને રીધે અલ્રાશના
શુ કભ ઉય કાંઈ ણલચાય કયતા નથી એટરું જ
વભજે છે કે કોઈક કાંઈ કશે છે . યંતુ તેઓ
શક લાત વાંબલા, ફોરલા અને શક યાશ
જોલાથી ફશેયા, ભુંગા અને આંધા છે .
ખુદા પયભાલે છે કે શરાર ખાઓ અને
યીઝકના ફદરાભાં ભાયો ળુક્ર અદા કયો.
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શઝયત યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે જે કોઈ ઈચ્છે
કે તેની દોઆ કફુર થામ તો શરાર કભાઈને
ણલર યીતે ખામ. જે કોઈ શયાભ કોીઓ ન
ખામ તો ફે શજાય વુન્નત નભાઝ ડલા કયતાં
ફેશતય છે . શયાભ દાણાને દુય કયલાથી વીત્તેય
શજનો વલાફ છે . શદીવે કુદવીભાં કુદયત કશે
છે કે ઈન્વાન અને જીન્નાત ય અજફ થાઉં
છુ ં કે યોઝી તો ભાયી ખામ છે અને ળુક્ર
ફીજાનો કયે છે .
૧૭૩ થી ૧૭૬ભી આમાત :-

َّ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َّ َ َ َّ
الد َؿ َق ل َ ۡح َم
ِانما ظخؿ علیکم المیتۃ ق
ۡ ۡ
َ ّّٰ ۡ َ
ُ ۤ
ال ِخجـِیۡرِ َق َما ا ِہ ّ َل ِب ٖہ ل ِغحؿِ الل ِہ ۚ ف َم ِن
َ ۡ ۤ َ
َ
َۡ ُ ۡ
ؕ اضط ّ َػ غح َؿ َب ٍاغ ّق لَا َعا ٍخ فلَا ِاث َم َعل ۡی ِہ
َ ّ ٌ ۡ ُ َ َ ّّٰ َ ّ
ٌ
ۡ
﴾۱۷۳﴿ ِاـ اللہ غفوذ ذ ِحیم
ّّٰ َ َ ۡ َ ۤ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ّ
َالل ُہ ِمن
ِاـ ال ِذین یکتموـ ما انزؾ
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ۡ َ
َ ً َ
ۡ ّٰ
ال ِکت ِب َق یَشت ُؿ ۡق َـ ِب ٖہ ث َمنا ق ِل ۡیلًا ۙ
ُ ٰٓ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ ّ َ ّ َ
الن َاذ قَ
اقل ِئک ما یاکلوـ فِی بطونِ ِہم ِالا
َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ّّٰ ُ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ َ ُ َ ّ
۬ۡ
ۡ
لا یک ِلمہم اللہ یوؿ ال ِقیم ِۃ ق لا یزخ ِی ِہم ۚ
ََُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۱۷۴
ق لہم عذ
ُ َ َّ
ۡ َ
َّ َ َ ۡ
اقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن اشت َؿ ُقا الض ّٰللۃ ِبال ُہ ّٰدی
َ َۡ َ َ َۡۡ َ َََۤۡ ََ ُ ۡ َ َ
ق العذاب ِبالمغ ِعػ ِۃ ۚ فما اصبؿہم عدی
َّ
الناذِ ﴿﴾۱۷۵
ّٰ َ َ ّ َ ّّٰ َ َ ّ َ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ّ َ
دل ِک ِباـ اللہ نزؾ ال ِکتب ِبالح ِق ؕ ق ِاـ
ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ۡ ّٰ َ ۡ َ
اؼ
ال ِذین اختلفوا فِی ال ِکت ِب ل ِفی ِشق ٍۭ
بَ ِع ۡی ٍد ﴿ ﴾۱۷۶٪
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તેણે તભાયા ઉય ભયી ગએરાં જાનલય તથા
રોશી તથા વુવ્લયનું ભાંવ અને અલ્રાશનું
નાભ (રીધા) ણલના ઝફેશ(ઝબ્શ) કયેરું શયાભ
કમુું છે , છી જે કોઈ બૂખભયાથી (રાચાય
ફની ગમો) શોમ ણ નાપયભાની કયતો ન
શોમ તેભ શદથી આગ લધી જનાય ન શોમ
(અને આ લસ્તુઓ ૈકી કોઈનું વેલન કયે) તો
તેના ભાટે કાંઈ ગુનોશ નથી; ફેળક અલ્રાશ
ભશાન ક્ષભા કયનાય (અને) દમા કયનાય છે .
(૧૭૩)
ફેળક જે રોકો અલ્રાશે ઉતાયેરી
રકતાફભાંના કોઈ બાગને વંતાડે છે અને
(દુણનમાના સ્લાથથ ભાટે) તેના ફદરાભાં થોડી
રકમ્ભત ભેલે છે તેઓ ફીજુ ં કાંઈ નણશ ણ
ોતાના ેટભાં અંગાય બયે છે અને અલ્રાશ
કમાભતના રદલવે તેભની વાથે લાત કયળે નણશ
તથા તેભને ણલર ણ કયળે નણશ, અને
તેભના ભાટે દુ:ખ દામક અઝાફ છે . (૧૭૪)
આ તે (રોકો) જ છે કે જે ભણે (આરોકભાં)
ણશદામતને ફદરે ગુભયાશી અને (યરોકભાં)
અનુક્રભણણકા

549

hajinaji.com

ક્ષભાને ફદરે અઝાફ ખયીદ્યા છે , તો તેઓ
જશન્નભની આગનો વાભનો કયલા (ભાટે)
કેલા (એક) ધૈમથલાન છે ! (૧૭૫)
આ એ ભાટે કે ખયેખય આ રકતાફ અલ્રાશે
વત્મ ૂલકથ ઉતાયી છે ; અને જે રોકોએ આ
રકતાફભાં ભતબેદ કમો છે તેઓ ણનવંળમ શદ
ઉયાંતની ણલરૂધ્ધતાભાં ડમા છે . (૧૭૬)
એક વોને તોંતેયભી આમત તો ફીરકુર વાપ
છે કે ભયેરા જાનલયનું ગોશ્ત શયાભ છે . બરે
છી એ શરાર જાનલય શોમ કે શયાભ. તેના
ફે કાયણો છે . એક તો એ કે ભયલા છી
જણશન્દા (ઉછીને ણનકે તે) રોશી તેના
ળયીયભાં યશી જામ છે , જે ભાનલ તંદુયસ્તી
ભાટે ફશુ જ નુકવાનકતાથ છે . ફીજુ ં તે રોશી
ળયીયભાં યશી જલાથી જાનલયના ળયીયભાં
ઝેયી જં તુઓ ફાકી યશી જામ છે . ઈસ્રાભ
શેરાં અયફ ભયેરા જાનલયનું ગોશ્ત ખાતા
શતા. ઈસ્રાભે તે શયાભ કમુું.
દયેક જાનલયનું રોશી જે ઉછીને નીકે છે
તે શયાભ કમુથ છે . બરે છી એ જાનલય
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શરાર શોમ કે શયાભ, ણ શરાર જાનલયનું
રોશી જે ઉછીને નીકે છે તેને ઝબ્શ
કયલાભાં આલે તો શયાભ નથી. જે જાનલય
જણશન્દા રોશી યાખતું ન શોમ તેને ઝબ્શ
કયલાની જરૂયત યશેતી નથી. જે ભકે ભાછરી
તેનું ાણીભાંથી જીલતું આલલું તેનું ઝબ્શ કયલું
છે . ળયીમતભાં એ ભચ્છી જે બીંગડાલાી
શોમ તે ખાલી શરાર છે . તીડડાને (તીડ) ણ
ઝબ્શ કયલાની જરૂયત નથી.
વુવ્લયનું ભાંવ શયાભ છે . તેની ફધી ચીઝ
નજીવ છે . તે ખાલાથી ફેળભી ઉત્ન્ન થામ
છે , જાનલયને ઝફશ કયતી લખતે અલ્રાશનું
નાભ રેલું જોઈએ. આ ણવલામ કેટરામ
જાનલય શયાભ છે . જે ની ણલગત ભવાએરના
ુસ્તકોભાં રખેર છે . અલ્રાભા અ.ભ.એ
‘નેઅભત’ નાભની ુણસ્તકાભાં શરાર-શયાભ
જાનલયની ણલગત રખેર છે .
શયાભ લસ્તુઓ જુ જ પ્રભાણભાં એ લખતે જ
ખાલી જોઈએ જમાયે શરાર ન ભે અને
ભયલાનો બમ શોમ.
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“ફાગી” અને “આદી” થી ભતરફ એ છે કે
એ શયાભ એ ભાટે ન ખામ કે કોઈ ઉય ઝુલ્ભ
કયળે અથલા રુંટભાય (ગવફ) ભાટે ળયીયભાં
ળરકત શોંચાડલા ભાટે, તેલા રોકો ભાટે
જરૂયત ુયતું ણ ખાલું જાએઝ નથી.
“ઈન્નલ્રઝીન મકતોભુન” જે લાત અલ્રાશે
રકતાફભાં ઉતાયી છે તેને છુ ાલે છે . આ
આમત મશુ દીઓના ણલળે છે જે ઓએ શઝયત
યવુર વ.ના વદ્ગુણોને તલયેતભાંથી કાઢી
નાખ્મા એટરું જ નણશ રોકોથી ૈવા રઈ
ખુદાના અશકાભને ફદરી નાખતા શતા. એ
ભક્કાયોએ તલયેતની એલી શારત કયી નાખી
કે તેને ખુદાઈ રકતાફ કશી ળકામ નણશ.
નફીઓના રકસ્વાઓનું એલી ખયાફ યીતે
લણથન કમુું કે તે લાંચતા ળભથ આલે.
ફની કયીઝના એક મશુ દીને અસ્શાફે યવુર
(વ.)ભે કહ્ું કે તભે તલયેતભાં આલું ળા ભાટે
કયો છો? તો મશુ દીએ જલાફ આપ્મો કે
ગબયાલ નણશ. થોડા રદલવો છી તભાયે ણ
અભાયી જે ભ કયલું ડળે!
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૧૭૭ થી ૧૮૦ભી આમાત :-

ۡ َ َ ُ ُّ
ُ
ل َ ۡی َس البِ ّؿ ا ۡـ توَلوۡا ُق ُجوۡ َہک ۡم قِ َب َل
ۡ َ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ال َمس ِخ ِؼ َق ال َمغرِ ِب َق لّٰ ِک ّ َن البِ ّؿ َم ۡن ّٰا َم َن
ّّٰ َ ۡ َ ۡ ۡ ّٰ ِ َ ۡ َ ٰٓ َ َ ۡ
ّٰ
ِبالل ِہ ق الیو ِؿ الاع ِخ ق المل ِئک ِۃ ق ال ِکت ِب
َ َّ
َ
النبحّ َف ۚ َق ّٰاتَی ال ۡ َم َ
اؾ َعدّٰی ُح ِّب ٖہ د ِقی
ق ِٖ
ُۡ
ۡ
ۡ ۡ
الغ ۡػبّٰی َق ال َی ّٰت ّٰؼی َق ال َم ّٰس ِکح َف َق ۡاب َن
َّ ۡ َ َّ ۡ َ َ ّ َ
اب ۚ َق
الس ِبی ِل ۙ ق السٓائِ ِلحف ق فِی الرِق ِ
َ َ َ ّ َ ّٰ َ َ ّٰ َ ّ َ ّٰ َ ۡ ُ
الزخوۃ ۚ َق ال ُموۡفوۡ َـ
اقاؿ الصلوۃ ق اتی

ب َع ۡہ ِد ِہ ۡم ِا َدا ّٰع َہ ُد ۡقا ۚ َق ّّٰ
الصبِؿِیۡ َن فِی
ِ
َ ۡ َ َۡۡ
ۡ َ ۡ َ َ َّ َّ
الباسٓا ِء ق الطخٓا ِء ق ِححف البا ِز ؕ
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ُ َ َّ
ُ
ُ َ
اقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن َص َدقوۡا ؕ َق اقلٰٓ ِئک ُہ ُم
ۡ ُ َّ ُ
َ
ۡ
المتقوـ ﴿﴾۱۷۷

َ ُ َّ
َ ُ
ُ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ک ِت َب َعل ۡیک ُم
َۡ
َۡ ُ ُ ۡ ُ
ال ۡ ِق َص ُ
اش فِی الق ۡتدّٰی ؕ الش ّخ ِبالش ّ ِخ َق
ُ ۡ ّٰ
ُ ۡ ّٰ َ
ۡ
ۡ
ال َع ۡب ُد ِبال َع ۡب ِد َق الۡانثی ِبالۡانثی ؕ ف َم ۡن
َ ٌ َ ّ ٌۢ
َ
ُع ِفیَ ل َ ٗہ ِم ۡن ا ِخ ۡی ِہ ش ۡیء ف ِات َباع
ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٌ َ ۡ ۡ َ ّٰ َ
اـ ؕ دل ِک
ِبالمعرق ِػ ق اخٓاء ِالی ِہ ِب ِاحس ٍ
َ ُ
َۡ
ٌ َ
تخ ِف ۡی ٌف ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم َق َذ ۡح َمۃ ؕ ف َم ِن
ۡ َ ّٰ َ ۡ َ ّٰ َ َ َ ٗ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم
اعتدی بعد دل ِک فلہ عذ
﴿﴾۱۷۸
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ٌ ّٰ َ
ۡ ۡ ََُ
َ
َ ۡ وۃ ّٰۤیاُقخی الۡاَل
اب
ب
ی
ح
اش
ص
ق
ِ ِ ق لکم فِی ال
ِ
ِ
ُ َّ َ ُ َّ
﴾۱۷۹﴿ ل َ َعلک ۡم تتق ۡو َـ
ُ
ُ ۡ ُ َ َ َ ُ َ
ک ِت َب َعل ۡیک ۡم ِادا َحط َخ ا َح َدخ ُم ال َموۡة ِا ۡـ
ۡ ُ ۡ
َۨ ۡ َ َ َ
۬ الوَ ِص ّ َیۃ ل ِلوَال َِدیۡ ِن َق
ۚ ترَؽ خح َؿا
َ َ ًّ َ
ۡ
ۡ َۡ
الۡاق َخ ِبح َف ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ ۚ حقا عدی
ۡ َ ۡ
﴾۱۸۱ؕ ﴿ ال ُم ّت ِقح َف
તભે તભાયા ભુખ ૂલથ અથલા ણશ્ચભ તયપ
કયો એભાં વદ્ગુણ નથી ફલ્કે વદ્ગુણતો એ
જ છે કે અલ્રાશ ય તથા કમાભતના રદલવ
ય તથા પરયશ્તાઓ ય તથા (આકાળી)
રકતાફો ય અને નફીઓ ય ઈભાન રાલલું,
અને અલ્રાશની ભોશબ્ફતભાં (ોતાના)
વગાં લશારાંને તથા અનાથોને તથા
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ભોશતાજોને તથા ભુવાપયોને તથા વલાર
કયનાયાઓને અને ગદથનો છોડાલલાભાં
(ગુરાભોને આઝાદ કયાલલા ભાટે) ભારની
વશામ આલી, તથા નભાઝ કામભ કયલી
તથા ઝકાત આલી, અને જમાયે તેઓ (કોઈ
લાતનો) લામદો કયે છે ત્માયે ોતાના લામદાને
ાનાય શોમ છે , અને તંગીભાં તથા
ભુવીફતભાં અને રડાઈની વખતાઈ લખતે
ધીયજ ધયનાયા શોમ છે ; આ એજ રોકો છે કે
જે ઓે (ધભથને અનુવયી) વત્મ ફોલ્મા છે ; અને
તેઓજ (અલ્રાશથી) ડયીને ચારનાયા છે .
(૧૭૭)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ! જે ઓ (ણલના કાયણે)
કતર કયલાભાં આવ્મા શોમ તેભના ણલે
ફદરો રેલાનું તભાયા ઉય લાજીફ કયલાભાં
આવ્મું છે ; (એટરે કે જો) આઝાદ (ભામો ગમો
શોમ તો) તેને ફદરે આઝાદ તથા ગુરાભના
ફદરે ગુરાભ તથા સ્રીને ફદરે સ્રી; છી
જે (ખૂની) ને તેના (ભોઅભીન) બાઈ તયપથી
કાંઈ ભાપ કયલાભાં આલે તો (ભાપ કયનાયાએ)
ફદરો ભાંગલાભાં મોગ્મ યીતે લતથલું અને તે
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(ફદરો) તે (ભયનાયના લાયવો) ને ઉકાયલળ
થઈ આલો. આ તભાયા યલયરદગાય તયપથી
વુગભતા અને ભશેયફાની છે ; છી તે ફાદ
(તે ફન્ને ૈકી) કોઈ શદ ફશાય જામ તો તેના
ભાટે દુ:ખદામક અઝાફ છે . (૧૭૮)
અને શે ફુણધ્ધળાીઓ! ફદરા (ને રગતી
આજ્ઞા) ભાં તભાયા ભાટે જીલન છે કે જે થી
તભે ગુનાશ કયતાં અટકો! (૧૭૯)
(લી) તભાયા ઉય આ ણ રખી દેલા
(લાજીફ કયલા) ભાં આવ્મું છે કે જ્માયે
તભાયાભાંથી કોઈનો ભયણ (વભમ) આલી
શોંચે (અને) જો તે કાંઈ ણભલ્કત ભૂકી જામ
તો ોતાના ભા ફા તથા અતરગના (અણત
ણનકટના) વગાંઓના રાબભાં ળયીઅત (ધભથ
ણનમભો) ને અનુવયી લવીમત કયે, યશેઝગાયો
ય (આ ણ) એક પયજ છે . (૧૮૦)
મશુ દીઓ ભગરયફની તયપ રૂખ કયી નભાઝ
ઢતા શતા અને નવાયા ભળરયકની તયપ. આ
ફન્ને રકફરાની રદળા ભાટે ઝધડો કયતા શતા
અને એક ફીજા ોતાને શક ય જાશેય કયતા
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શતા. અલ્રાશ કશે છે કે આ કોઈ ભોટી નેકી
નથી કે તભે તેના ય ઝગડો કયો. નેકી તો એ
છે કે ખુદા, કમાભત, ભરાએકા, રકતાફો અને
અમ્ફીમા ઉય ઈભાન રાલો. છી એ
અઅભાર કયો જે નું લણથન આમતભાં થમું છે .
આ આમતભાં ઈભાન અને અભરને ફતાલેર
છે . શેરા ઈભાનનું લણથન છે છી અભરનું.
આભાં ભાર ાંચ લસ્તુઓ ય ઈભાન
યાખલાનું લણથન છે . એ ણવલામ તેના ેટાભાં
ધણી ફાફતો છે તેના ય ણ ઈભાન રાલલું
લાજીફ છે . જે ભકે ગૈફ ય તેભજ ઈરાશી
અદર, (ઈન્વાપ) ઈભાભત લગેયે. દાખરા
તયીકે ખુદા ય ઈભાન રાલો તો અદર ય
ણ ઈભાન યાખલું જોઈએ. કમાભતના
ેટાભાં જન્નત જશન્નભને ણ ભાન્મ
યાખલી જોઈએ. અરે જે ાંચ લસ્તુનું લણથન
થમું તેભાં મશુ દીઓ, નવાયા અને
ભુવરભાનોભાં
ભતબેદ
છે .
ખુદાનું
ણલયોધીઓને કશેલું એ છે કે ૂલથ તથા ણશ્ચભ
ણલળે તો ઝગડો કયો છો યંતુ ખયેખય એ
ભુખ્મ લાતો ય તો ઈભાન વાણફત કયો. તભે
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ઓઝેયને ખુદાનો દીકયો કશો છો. ઈવા
ભવીશને ખુદાનો ળયીક અને ુર કશો છો!!
ફતાલો તભારૂં ખુદા ય ઈભાન ક્માં વાણફત
થમું? એલી જ યીતે કમાભત ય તભારૂં ઈભાન
અધુંરૂં છે . કશો છો કે કમાભતભાં અભને
અઝાફ થળે નણશ. અભે તો અલ્રાશના વગાલશારાં છીએ. તેભનો લંળ છીએ. જે ભકે મશુ દ
અને નવાયા કશે છે : “નશનો
અબ્નાઉલ્રાશો” (અભે અલ્રાશના ુરો
છીએ.) જો કે તભે જીબ્રઈરના ભોટા ળરુ
છો. અમ્ફીમાભાં કોઈને ભાનો છો, કોઈને
ભાનતા નથી. એલી શારતભાં તભાયી નભાઝ
કેભ વશી થામ? બરેને કોઈ ણ રદળાભાં
નભાઝ ડતા યશો! તભાયા આઅભાર ણ
દેખાલ ભાટે શોમ છે . આ ભાર મશુ દ કે નવાયા
ુયતું નથી. ભુવરભાનો ણ રયમાકાયી કયે છે .
ઈભાભે ઝમનુર આફેદીન અ.ભે અફુ શભઝા
ળેભારીને કહ્ું કે તભે ચાશો છો કે તભાયી ભોત
વાયી શારતભાં થામ અને ગુનાશ ભાપ થામ,
તો નેકી કયો અને છુ ી યીતે કયો. ોતાના
રોકો વાથે નેક વરુક કયો એ તભાયી ઉંમ્ર
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લધાયળે, તંગદસ્તી દુય કયળે અને વીત્તેય
જાતની ખયાફ ભોતથી ફચાલળે.
શ. યવુર (વ.) ભે પયભાવ્મું કે જે મતીભને
ાે અને ખાલા ીલાની પીકયને તેનાથી દુય
કયે તો ખુદા જન્નત તેના ય લાજીફ કયે.
ગયીફોથી દોસ્તી કયો, તેભને અલ્રાશના નાભે
કાંઈક આો. બરે છી તે અધી ખજૂ ય કેભ
ન શોમ. કોઈ ભુવાપયની ખાતયદાયી કયળે
તેની ફન્ને જશાંનની ભુયાદ ુયી થળે.જે કોઈ
રોંડી ગુરાભને આઝાદ કયળે તો કમાભતભાં
તેના ભાથા ય યશભતનો છાંમો થળે અને
દુ:ખભાં ધીયજ ધયનાયને કમાભતભાં ભોટો
ફદરો ભળે.
ઓરભા ફમાન કયે છે કે ઉયની ફધી નેક
વીપતો શ. અરી અ.ભે ુયી કયી શતી.
અજ્ઞાનતાના ઝભાનાભાં એ આદત થઈ ગઈ
શતી કે કોઈ કફીરાના એક ભાણવને કતર કયે
તો તેઓ તે કફીરાના અનેક ભાણવોને
ખુનનો ફદરો રેલા ભાટે કતર કયતા શતા.
કોઈ કફીરાનો વાધાયણ ભાણવ કતર થઈ
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જતો તો ફીજા કફીરાલાા તેના કોઈ ભોટા
ભાણવને કતર કયતો. ઉયાંત ભાઅભુરી
ભાણવના ખુનનો ફદરો તેની શેવીમત
પ્રભાણે ન રેતા યન્તુ ભોટા ભાણવના
દયજ્જાનો ફદરો ચાશતા શતા. ગુરાભને
ફદરે આઝાદને, સ્રીને ફદરે ુરૂને અને
એક ુરૂને ફદરે ફેને કતર કયતા શતા.
શીજયત છી શ. યવુર વ. ાવે એ લાત
યજુ થઈ તો કુદયતે શુ કભ કમો કે આઝાદને
ફદરે આઝાદ, ગુરાભને ફદરે ગુરાભ,
ઓયતના ફદરે ઓયત કતર થળે. ગુરાભને
ફદરે આઝાદ કતર થળે નણશ. જે નું
ણલગતલાય લણથન પીકાશના ુસ્તકોભાં રખેર
છે .
ભયનાયનો લારયવ કાણતરને ભાપ કયી આે
એટરે કતર ન કયે અને અભુક યકભ રઈ યાજી
થામ તો તેઓ નેકીની મયલી કયે છે . તેનાથી
ભોટી યકભ ન ભાંગે તેભજ વખ્તી ન કયે. જો
શાથ તંગીભાં શોમ તો તેને વભમ આે.
ભાયનાય નેક યીતે ખૂનનો ફદરો આે. ળણક્ત
શોલા છતાં ફદરો આલાભાં ણલરંફ ન કયે.
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આ ખુદાલંદે કયીભ તયપથી આવાની છે અને
ફન્ને ક્ષભાટે પામદો છે .
તલયેતભાં રકવાવ (ફદરો) રેલો જરૂયી શતો.
ભાપ કયલું અને અભુક યકભ રેલી શયાભ શતી.
ઈન્જીરભાં ભાપ કયલાનું શતું. રકવાવ રેલો
અને યકભ રેલી શયાભ શતી. ખુદાલંદે આરભે
આ ઉમ્ભતે ભયશુ ભા ય યશેભ કયી. જે થી રણે
લસ્તુઓ અનુકુ થામ તે પ્રભાણે અભર કયે.
જોઈએ તો ફદરો રે અથલા અભુક યકભ રે.
અને કાંઈ ન રે તો ભાપ કયી આે. છી ખુદા
પયભાલે છે જે શદથી લધી જામ એટરે ફદરો
રેલા છી મા ભાપ કમાથ છી કાણતર ાવેથી
ફદરો રેલા ચાશે તો એલા રોકો ભાટે
આખેયતભાં વખ્ત અઝાફ છે .
ખુદા પયભાલે છે કે અમ અક્કરભંદો, રકવાવ
એટરા ભાટે ભુકયથય કમો છે કે તેથી જાન ફચી
જામ. એટરે રકવાવના બમથી કોઈ કોઈને
કતર કયે નણશ ભાટે તભે ડયો અને એલા ફુયા
કાભથી ફચતા યશો.
જ્માયે તભે ભયલાની નજીક શો કે લધાયે લૃધ્ધ
થઈ ગમા શો અને ભાર શોમ અને તભે
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ચાશતા શો કે તભાયા છી એ ભાર તભાયી
ઈચ્છા ભુજફ ખચથ થામ તો તભાયા ભા-ફા,
અલરાદ કે વગાઓને લવીમત કયો કે
ઈન્વાપની વાથે ળયીમત પ્રભાણે લશેંચણી કયે.
જો તે પ્રભાણે લાયવો અભર નણશ કયે તો
તેઓ ગુનેશગાય થળે.
૧૮૧ થી ૧૮૪ભી આમાત :-

َٗف َم ۢۡن بَ ّ َدل َ ٗہ بَ ۡع َد َما َسم َع ٗہ َفانّ َ َماۤ ِاثۡ ُمہ
ِ ِ
ٌ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ ٗ َ ۡ ُ ّ َ ُ َ ۡ َ ّ َ َ
عدی ال ِذین یب ِدلونہ ؕ ِاـ اللہ س ِمیع
﴾۱۸۱ؕ ﴿ َع ِل ۡی ٌم
َ َف َم ۡن َخ
ًاػ ِم ۡن ّ ُموۡش َج َن ًفا اَ ۡق ِاثۡما
ٍ
ّّٰ َ ّ ۡ َ َ َ ۡ ۤ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
َاللہ
فاصلح بینہم فلا ِاثم علی ِہ ؕ ِاـ
َ َُ
﴾۱۸۲٪ ﴿ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
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َ ُ َّ
َ ُ
ُ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ک ِت َب َعل ۡیک ُم
َ َّ
ّ َ ُ َ ُ
اؿ ک َما ک ِت َب َعدی ال ِذیۡ َن ِم ۡن
الصی
ِ
َ ُ َّ ُ َ َّ ُ
ق ۡب ِلک ۡم ل َ َعلک ۡم تتق ۡو َـ ﴿ ۙ﴾۱۸۳
ََ ۡ َ َ ُۡ
َ َّ ً َ
اـ ِمنک ۡم
اما ّم ۡع ُد ۡق ّٰخ ٍة ؕ فمن ک
ای
ّ َ ۡ ً َ ّٰ َ َ ّ َ ٌ ّ َ َ
اؿ
مرِحضا ا ۡق َعدی َسع ٍػ ف ِعدۃ ِم ۡن ا ّی ٍ
ُ َ َ َ َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ٗ ۡ َ ٌ
اعخ ؕ ق عدی ال ِذین ی ِطیقونہ فِدیۃ

َط َع ُ
اؿ ِم ۡس ِکح ۡ ٍف ؕ َف َم ۡن تَ َط ّوَ َع َخح ۡ ًؿا َف ُہوَ
َ ۡ َّ ُ
ُۡ
َ ۡ َّ َ َ
خح ٌؿ ل ٗہ ؕ َق ا ۡـ ت ُصوۡ ُموۡا خح ٌؿ لک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم
َ َ
ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۸۴
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છી જે કોઈ તે (લવીમત) વાંબળ્મા છી
તેને ફદરી નાખે તો તેનો ગુનોશ તેભનાજ
ળીયે યશેળે કે જે ઓ તેને ફદરી નાખળે; ફેળક
અલ્રાશ ભશાન વાંબનાય (અને) જાણનાય
છે . (૧૮૧)
છી જે કોઈને લવીમત કયનાય તયપથી તેની
લવીમતભાં કામદા ણલરૂધ્ધ (શોલા) નો અથલા
અન્મામ થલાનો બમ શોમ અને (તેથી) જો તે
ભાંશો ભાંશે વરાશ કયાલી આે તો તેના ય
કાંઈ ગુનોશ નથી; ફેળક અલ્રાશ ભોટો ભાપ
કયનાય (અને) દમા કયનાય છે . (૧૮૨)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ! તભાયા ઉય યોઝા
યાખલાનું એલી જ યીતે લાજીફ કયલાભાં
આવ્મું છે કે જે લી યીતે તભાયા ૂલથજો ઉય
લાજીફ કયલાભાં આવ્મું શતું, આ એ ભાટે કે
તભે યશેઝગાય ફનો : (૧૮૩)
(તે યોઝા અભૂક) ગણતયીના રદલવો (છે );
ણ તભાયાભાંથી જે કોઈ ણફભાય શોમ અથલા
ભુવાપયીભાં શોમ તો તે ફીજા રદલવોભાં (છુ ટી
ગએરા યોઝા યાખીને) ગણતયી ુયી કયે; અને
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તે રોકો કે જે ઓ (યોઝા) યાખી ળકે છે (અને
ન યાખે તો) તે તેના ફદરાભાં એક ણભસ્કીનને
ખાલાનું ખલડાલે; છી જે કોઈ ોતાની
ખુળીથી (નેકી) કયે તો તે તેના ભાટે લધુ વારૂં
છે ; ણ જો તભે વભજો તો ગભે તે ણસ્થણતભાં
યોઝા યાખલા એ તભાયા ભાટે વારૂંજ છે .
(૧૮૪)
જો લવીમત કયનાયનો એ બમ શોમ કે એ
અમોગ્મ, ફયાફય ન શોમ એલી લવીમત કયળે
અથલા કોઈ ગુનાશ થઈ જળે અથલા એલી
લવીય્મત કયળે જે નાથી શકદાયોનો શક ુયો
ભળે નણશ અથલા જે શકદાય ન શોમ તેના
ણલળે લવીમત કયે. આલા વંજોગોભાં લવી કે
લારયવ વુરેશ કયાલી આે કે કોઈનો શક
ભામો ન જામ અને લવીમત ળયીમત પ્રભાણે
થામ તો આ કોણળ ગુનાશનું કાયણ થળે નણશ.
ભાનલ તંદુયસ્તી અને આત્ભાની ણલરતા
ભાટે યોઝા યાખલા જરૂયી છે . શેરાંની
ઉમ્ભતો ઉય ણ યોઝા લાજીફ શતા. આભાં
તકરીપનું કાયણ શોમ તો ધણી છુ ટછાટ આી
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છે . જે ભ કે ણફભાય શોમ, ણફભાય થલાનો બમ
શોમ અને વપયભાં શોમ તો યોઝા ન યાખે.
ગબથલતી સ્રીને ફચ્ચું જન્ભલાનો વભમ શોમ
અને તેને યોઝાથી તકરીપ થતી શોમ, દૂધ
ીલયાલનાય સ્રીનું દુધ વુકાઈ જલાનો બમ
શોમ તો યોઝા ન યાખે ણ તેને ભાપ કયલાભાં
આવ્મા નથી. એ કાયણો દુય થઈ ગમા છી
કઝા યાખલા જોઈએ. ભાશે ભુફાયકના
યોઝાનું ભશત્લ એ ઉયથી વભજી ળકામ છે કે
તેનો કપપાયો એટરો વખ્ત છે કે ફીજા
લાજીફ આઅભર ભાટે એટરો વખ્ત કપપાયો
નથી. દાખરા તયીકે નભાઝ કઝા થઈ જામ તો
છી ડી ળકે છે . ઝકાત વભમ ય આી
ળકમો નથી તો ફીજી લખતે આી ળકે છે .
શજ કયી નશી તો જે તકરપ શતી તે દુય થઈ
ગમા છી ણ શજ કયી ળકે છે , યંતુ જો
કાંઈ તકરીપ લગય યોઝા યાખ્મા નણશ તો એક
યોઝાનો કપપાયો ફે ભશીના વુધી એક ધામાથ
યોઝા યાખલા ડળે. જો વીરવીરો તુટી જામ
તો પયીથી ફે ભશીનાના યોઝા યાખલા ડળે.
આ લાત યથી જણામ છે કે કુદયત ચાશે છે કે
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ફને ત્માં વુધી યોઝો છોડલો જોઈએ નણશ.
જો ખુફજ ઝઈપ થઈ ગમા શોલ અને
યોઝાથી તકરીપ થતી શોમ તો તેભના ય આ
પઝથ નથી.
જ. ભુવા અ.ની ળયીમતભાં ઈપતાય છી
ખાઈને કોઈ વુઈ જામ તો પયી યાતભાં કોઈ
લસ્તુ ખાલાની યઝા ન શતી. તેભજ યારીના
ોતાની સ્રી વાથે વોશફત ણ કયી ળકતો
ન શતો. શ. ભોશમ્ભદ વ.ની ઉમ્ભતભાં આલી
લસ્તુઓ નથી. ઈસ્રાભભાં વોભે વુભ (ચુ
યોઝો) યાખલો શયાભ છે .
યોઝો ભાર એનું નાભ નથી કે ભાણવ
રદલવના ખામ ીએ નણશ. આ તો યોઝાનો
એક ભાઅભુરી પ્રકાય છે . ખયો યોઝો તો એ છે
કે ોતાના નપવભાં ાકીઝગી ઉત્ન્ન
કયલાભાં આલે. વાચી લાત તો એ છે કે
જીબથી જૂ ઠ ન ફોરે, ગીફત ન કયે, આંખથી
નાજાએઝ લસ્તુ ન જુ લે, કાનથી ફુયી લાત,
ગીફત, ગીત-વંગીત લગેયે ન વાંબે,
શાથોથી ચોયી લગેયે ન કયે, ગ કોઈ ણ
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ખયાફ કાભ તયપ ન ઉાડે, રદરભાં ખયાફ
ણલચાયો ન રાલે, ભક્કાય ફની કોઈને દુ:ખ ન
આે અને ોતાનો ભોટા બાગનો વભમ
ખુદાની માદભાં વાય કયે.
યોઝાની અઝભત શઝયત અરી અ.ના કોરથી
આ જાણી ળકળો. આ પયભાલે છે કે રણ
ચીજ ભને લધાયે પ્માયી રાગે છે . ભશેભાનની
ભશેભાનદાયી, તરલાયથી જે શાદ કયલી અને
ગયભીની ભોવભભાં યોઝા યાખલા. ભાશે
યભઝાનભાં કરાભે ળયીપની ણતરાલત કયલાનો
ણ ધણો વલાફ છે .
ભાશે ભુફાયક યભઝાનનો એ ભશીનો છે કે
જે ભાં કરાભે ળયીપ “રોશે ભશેફઝ” ઉય
નાઝીર કયલાભાં આવ્મું અને તેભાંથી થોડું
થોડું શ. યવુર વ. ય તેલીવ લથ વુધી
આલતું યહ્ું. આજ એ ણલર ભશીનો છે
જે ભાં ળફે કદ્ર છે . એટરે ભાશે યભઝાનની
તેલીવભી યાત. આ યાતને ખુદાએ એક શજાય
યાત (ફની ઉભય્માની તભાભ અશદે
શુ કુભત)થી ફેશતય ફમાન પયભાલી છે . આ એ
યાત છે જે ભાં રૂશ, પરયશ્તા અને ભરાએકા
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લરીએ અસ્ર ઈભાભે ઝભાના અ.ની ઉય
વલાય વુધી ઈરાશી અશકાભો રઈને નાઝીર
થતા યશે છે . યોઝેદાય આ યાત ઈફાદતે
ખુદાભાં વાય કયે. આ યારીના અગણણત
પઝાએર છે . જે રોકો ઈભાભે ગામફને નથી
ભાનતા એ ફતાલે કે ભરાએકા આ યાતના
કોના ય નાણઝર થામ છે ? ળું કોઈ આરીભ,
પકીશ, કે લરી એ લાતનો દાઅલો કમો છે કે
ભરાએકા અભાયી ાવે આલે છે . એલો કોઈ
દાઅલો કયી જ ળકતો નથી. ગમય ભઅવુભ
ાવે ભરાએકા આલતા નથી. ખુદાના
ણનભાથણ કયેર ઈભાભ ણવલામ ભરાએકા કોઈ
ાવે જતા નથી. ળફે કદ્ર દય લે આલે છે ,
તેથી એ ભાનલું ડળે કે દયેક ઝભાનાભાં
ઈભાભે ઝભાના અ.વ. ભૌજુ દ છે .
૧૮૫ થી ૧૮૭ભી આમાત :-

ُۡ
ۡ ُ ۤ َّ َ َ َ َ ُ ۡ َ
اـ ال ِذ ۡی ان ِز َؾ فِ ۡی ِہ الغ ۡػ ّٰا ُـ
شہر ذمض
َّ ّ ً ُ
َِلناز َق بَ ّی ّٰن ٍت ِّم َن ال ۡ ُہ ّٰدی ق
ِ ِ ہدی ل
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َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َّ
َُۡۡ
الش ۡہرَ
اـ ۚ فمن ش ِہد ِمنکم
ق
العػ ِ
َ
ََۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ًۡ َ
اـ َمرِحضا ا ۡق َعدّٰی َسع ٍػ
فلیصمہ ؕ ق من ک
َ ّ َ ٌ ّ ۡ َ ّ َ ُ َ َ ُ ۡ ُ ّّٰ
الل ُہ ب ُکمُ
اؿ اعخ ؕ یرِید
ف ِعدۃ ِمن ای ٍ
ِ
ُۡ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ُ ُ ُۡ ۡ َ َ ُۡ ُ
الیزخ ق لا یرِید ِبکم العزخ ۫ ق ل ِتک ِملوا
ۡ ّ َ َ َ ُ َ ّ ُ ّّٰ َ َ ّٰ َ َ ّٰ ُ
ىک ۡم قَ
ال ِعدۃ ق ل ِتکبِؿقا اللہ عدی ما ہد
َّ ُ َ ۡ ُ
ل َ َعلک ۡم تشػ ُخ ۡق َـ ﴿﴾۱۸۵
ّ َ ّ َ
َ َ َ
َق ِادا َسالَک ِع َبا ِخ ۡی َع ِج ۡی ف ِان ِ ۡی ق ِخیۡ ٌب ؕ
ۡ َ َّ
ُ
َ
اـ ۙ
ا ِج ۡی ُب َخعوَۃ الد ِاع ِادا َخ َع ِ
َّ
َۡ
ۡ ُ
فل َی ۡس َت ِج ۡی ُبوۡا خ ِ ۡی َق ل ُی ۡؤ ِمن ۡوا ب ِ ۡی ل َ َعل ُہ ۡم
ُ
یَ ۡرش ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۸۶
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َّ ُ
اُ ِح ّ َل ل َ ُک ۡم ل َ ۡی َل َۃ ِّ
الرَفث ِاخّٰی
الص َیا ِؿ
از لّ َ ُک ۡم َق اَن ۡ ُت ۡم ل َِب ٌ
نِ َسٓائ ُک ۡم ؕ ُہ ّ َن ل َِب ٌ
از
ِ
َّ
ّّٰ َ ّ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ
ل ُہ ّ َن ؕ َع ِل َم الل ُہ انک ۡم کن ُت ۡم تخ َتانوۡ َـ
َ ُۡ
َُۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ُ
اب َعل ۡیک ۡم َق َعفا َعنک ۡم ۚ
اجفسکم فت
َ
ُ
ّّٰ
َ ۡ
فال ّٰـ َن َبا ِر ُخ ۡق ُہ ّ َن َق ۡاب َتغوۡا َما ک َت َب الل ُہ
ل َ ُک ۡم ۪ َق ک ُ ُلوۡا َق ۡار َخبُوۡا َح ّٰتّی یَ َت َبحّ َ َف ل َ ُکمُ
َۡ
َ
َۡ ُ َ ُ
الخ ۡیط الۡا ۡب َیض ِم َن الخ ۡی ِط الۡا ۡسوَ ِخ ِم َن
ۡ َ ۡ ُ َّ َ ُّ ّ َ َ َ َّ
اؿ ِاخی ال ۡی ِل ۚ َق لَا
الصی
الفجرِ۪ ثم ا ِتموا ِ
ُ
َۡ
ُ
ت َبا ِر ُخ ۡق ُہ ّ َن َق ان ُت ۡم ّٰع ِکفوۡ َـ ۙ فِی
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َ ّّٰ
َ ۡ
ۡ
ال َم ّٰس ِج ِد ؕ ِتلک ُح ُد ۡق ُخ الل ِہ فلَا
َۡ
ّّٰ ّ َ ّٰ َ
تغ َػبُوۡ َہا ؕ کذل ِک یُ َب ِح ُف الل ُہ ّٰا ّٰی ِت ٖہ
َّ
ُ َّ َّ
﴾۱۸۷﴿ از ل َ َعل ُہ ۡم یَتقوۡ َـ
ِلن
ِ ل
યભઝાનનો (ભુફાયક) ભશીનો તે છે (કે) જે ભાં
આ કુયઆન ઉતાયલાભાં આવ્મું જે વધા
ભનુષ્મોનો ભાગથદળથક છે , અને (તેભાં)
વન્ભાગથની સ્ષ્ટ દરીરો તથા (વત્મ
અવત્મના) ણનણથમના (ણનમભો છે ,) ભાટે
તભાયાભાંથી જે કોઈ આ ભશીનાભાં (ધયે)
શાજય શોમ તો તેણે તે (ભશીના)ના યોઝા
યાખલાજ જોઈએ; અને જે ળખ્વ ભાંદો શોમ
અથલા ભુવાપયીભાં શોમ તો તે ફીજા
દીલવોભાં (યોઝાની) ગણતયી ુયી કયે,
અલ્રાશ તભાયા વંફંધભાં આવાની ઈચ્છે છે
અને વખ્તાઈ ઈચ્છતો નથી, અને તભે આ
ગણતયીને ુયી કયી નાખો એભ ઈચ્છે છે ,
અને જે વન્ભાગથ તભને દેખાડી દીધો છે તે
અનુક્રભણણકા

573

hajinaji.com

ભાટે અલ્રાશની ભોટાઈ લણથલતા યશો, અને
ળુક્રગુઝાય ફનો. (૧૮૫)
અને જો ભાયો (કોઈ) ફન્દો તને ભાયા ણલળે
ુછે (કે શુ ં ક્માં છુ ં ?) તો (કશે કે) ખચીતજ શુ ં
(તેની) ાવે જ છુ ં , આજીજીથી
ોકાયનાયાઓ (દૂઆ કયનાયાઓ) જમાયે ણ
ભને ોકાયે છે ત્માયે શુ ં (તયતજ) તેભને
જલાફ આું છુ ં ભાટે તે રોકોને જોઈએ કે
(તેઓ ણ) ભાયી આજ્ઞાઓ ભાને તથા ભાયા
ય ઈભાન રાલે કે જે થી તેઓ વન્ભાગથને
ાભે. (૧૮૬)
યોેેઝાના રદલવોભાં યારીના વભમે તભાયી
સ્રીઓ ાવે જલું તભાયા ભાટે જાઈઝ
ઠયાલલાભાં આવ્મું છે , તે (સ્રી) ઓ તભાયી
ળોબા છે અને તભે તેભની ળોબા છો; (આ
વંફંધી) તભે ોતાને છે તયતા શતા, તે
અલ્રાશ જાણતો શતો જે થી તે તભાયા પ્રત્મે
ભામાુ ણે લળ્મો (લયત્મો), અને તભને
દયગુજય કમાથ, ભાટે શલે તભે તેભની વાથે
વંબોગ કયો, અને અલ્રાશે તભાયા ભાટે જે
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(ઓરાદ) ણનભાણથ કયી છે તેની ઈચ્છા કયો,
અને ખાઓ ીલો અહશ વુધી કે વલાયનું
અજલાું (યારીના) અંધકાયથી જુ દું દેખાઈ
આલે, છી યારીના આયંબભાં યોઝો ુયો
કયો, અને જ્માયે ભસ્જીદોભાં ફંદગીની
શારતભાં શો ત્માયે તેભને યારે ણ છુ ઓ
નણશ; આ અલ્રાશની નક્કી કયેરી શદો છે ,
ભાટે તેનું ઉલ્રધંન કયળો નણશ; આલી યીતે
અલ્રાશ ોતાના શુ કભો રોકો ભાટે સ્ષ્ટ કયી
લણથલે છે કે જે થી તેઓ ગુનાશોથી ફચે.
(૧૮૭)
“મોયીદુલ્રાશો ફેકોભુરમુસ્ર” ખુદા તભાયી
વાથે આવાની ચાશે છે . અલ્રાશ ચાશતો
નથી કે તભે ણફભાયીની શારતભાં યોઝા યાખો
અથલા પ્રલાવભાં કે જે ભાં તકરીપ ઉાડલી
ડે તેભાં યોઝા યાખો, ણ ણફભાયી છી અને
વપય ુયી થમા છી કઝા યાખો અને ભાયી
ભોટાઈ વાથે ભને માદ કયો અને જે આવાની
ભેં તભોને આી છે તેનો આબાય ભાનો.
“લએઝા વઅરક એફાદી” જ્માયે આથી
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ભાયો ફંદો ુછે, જમાયે કોઈ ફંદો ભાયાથી
દૂઆ કયે તો ભને ોતાનાથી દૂય ન વભજે .
ભારૂં ઈલ્ભ દયેક લસ્તુને ધેયી લે છે . શુ ં
દયેકની લાતને એલી યીતે વાંબું છુ ં જે લી
યીતે નજદીકથી વાંબનાય વાંબે છે , જો
ભવરેશત શોમ અને તેના નુકવાનભાં ન શોમ
તેની દોઆ કફુર કરૂં છુ ં . યોઝેદાયની દોઆ
ફધામથી જલ્દી કફુર થામ છે .
“ઓણશલ્ર રકુભ રમરતસ્વેમાણભયથપવો એરા
નેવાએકુભ” તભાયા ભાટે યોઝાની યાતોભાં
ોતાની ત્ની વાથે વંબોગ કયલો શરાર
કયલાભાં આવ્મો છે .
ઈસ્રાભના આયંબભાં જ્માયે યોઝાનો શુ કભ
થમો તો યાતના ઔયત વાથે ભુજાભેઅત
(વોશફત) કયલી શયાભ શતી. કેટરાક મુલાન
લાવના બુખ વશન કયી ળકતા ન શતા અને
યાતના છુ ી યીતે ોતાની ઓયતો વાથે
વભાગભ કયતા શતા. કેટરીક અશરે
વુન્નતની તપવીયો જે ભકે “ફમઝાલી”ભાં
લણથન છે કે શઝયત યવુર વ.ના વાથી ફશુ
અનુક્રભણણકા

576

hajinaji.com

જ ફશાદુય ળુયાએ યારીના ોતાની ઓયત
વાથે વોશફત કયી શતી. વલાયના આં
શઝયત ાવે ોતે યશી ળકતા ન શતા તેની
લાત કયી તેભજ ફીજા અસ્શાફોએ ણ
ળયભીંદગી જાશેય કયી ત્માયે એ શુ કભ ભનવુખ
(યદ) થમો અને ઉયની આ આમત ઉતયી કે
શલે તભાયા ભાટે ભાશે ભુફાયકભાં યાતના
વોશફત કયલી શરાર છે .
“શુ ન્ન રેફાવુલ્રકુભ” તભે તેણીઓ ભાટે
ોાક (વભાન) છો. આનો ળબ્દી તયજુ ભો
તો એ છે કે સ્રીઓ તભાયો ણરફાવ છે અને
તભે તેનો ણરફાવ છો. શલે એ વભજલાનું છે
કે તેથી ખુદાની ળું ભુયાદ છે ? ઈબ્ને અબ્ફાવ
કશે છે કે ઓયત, ભદથ એક ફીજાની યાશતનું
કાયણ છે . કેટરાક કશે છે કે વોશફત લખતે
વાથે શોલું તે ભાટે ણરફાવનો ળબ્દ લાયેર
છે . કેટરાક કશે છે કે ઓયતો તભારૂં ણફછાનું
છે અને તભે તેનો ણરશાપ-યજાઈ છો. તેભજ
કશે છે કે ણત ત્ની એક ફીજા વાથે ળયીયના
કડાં ભાપકજ શે ભે છે તેથી ઉબમ
(ફન્ને)ને ોળાક કશેર છે . તેભજ આમતભાં
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છે કે તભે વોશફત કયો અને જે ખુદાએ રખ્મું
છે તે ભાંગો. આ સ્થે ઓરાદ લધાયલાનો
ઈળાયો છે . ભાર રઝઝત રેલાનો જ ખ્માર
ન શોમ ણ અલરાદ ણ અલ્રાશથી ચાશો.
શ. ઈભાભે જઅપય વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
શ. યવુર વ.ના અસ્શાફભાંથી ભુતઈભ ફીન
ઝુફેય લૃધ્ધ થઈ ગમા શતા. ભાશે યભઝાનની
યારે તેભની સ્રીથી જભલાનું રાલલાભાં
ણલરંફ થમો તેથી તેઓ ઈપતાય કમાથ લગય વૂઈ
ગમા. જ્માયે આ જાગ્મા તો સ્રીને કહ્ું કે
શલે જભલાનું શયાભ થઈ ગમું છે . ફીજે
રદલવે ઉયા ઉય યોઝો યાખી રદલવના જં ગે
“અશઝાફ”ભાં ખંદક ખોદલા રાગ્મા. ફે
દીલવની બુખને રીધે ફેશોળ થઈ ગમા.
શઝયત યવુર વ. તેભની શારત જોઈને ફશુ
જ યંજીદા થમા. તે લખતે ખુદાએ આ શુ કભ
નાણઝર કમો કે ભાશે યભઝાનભાં યાતના લખતે
તભો એટરે વુધી ખાઓ કે પજયના કાા
દોયાભાંથી વુબ્શનો વપેદ દોયો (રીટી) તભોને
જાશેય થામ એટરે યાતના અંધકાયભાંથી વુબ્શે
વારદકની વપેદી ણનકેરી તભોને ખફય ડે
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તે લખતથી શેરે ખાઈ-ી રો અને જે
લખતે વુબ્શે વારદકની વપેદી જાશેય અને ળરૂ
થામ ત્માયથી ખાલું-ીલું ફંધ કયો.
“વુમ્ભ અણતમ્ભુસ્વેમાભ એરલ્રમરે” છી
ુયો કયો યોઝાને યાત વુધી એટરે વાંજના
લખતે ઉગભણી (ૂલથ) તયપ જે યતાળ ણનકે
છે એ દૂય થઈ જામ તે છી ખાલ.
આ આમતભાં યાત વુધી છે એટરે જ્માયે યાત
ળરૂ થામ.
એઅતેકાપ એક જાતની ઈફાદત છે . રણ
રદલવ વુધી ઉયા ઉય યોઝા યાખે અને રણ
રદલવ વુધી જાભે ભસ્જીદભાં ઈફાદત કયે.
ભાશે યભઝાનની આખયી દવ તાયીખોભાં
ભસ્જીદની અંદય એઅતેકાપની ઈફાદત કયલા
વભમે જરૂયી શાજતો ણવલામ કોઈ ણ કાભ
ભાટે ભસ્જીદની ફશાય ણનકલાની યજા નથી.
એઅતેકાપની શારતભાં વોશફત કયલાની યજા
નથી. એઅતેકાપ રણ દીલવથી ઓેછો નથી
શોતો. તેભાં ફશુ જ વલાફ છે . ઉયની
આમત આલલા શેરાં રોકો એઅતેકાપની
શારતભાં ધયે આલીને સ્રીઓેથી વોશફત
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કયતા શતા, તેથી આમતે તેભને ભના કયી છે .
એઅતેકાપના કેટરાક જરૂયી ભવાએર છે જે
રપકાશની રકતાફભાં છે .
છી ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે અલ્રાશે
જે શદો ણનભાથણ કયી છે તેનાથી આગ ન
લધો. ભતરફ કે શરાર શયાભનોેે ખ્માર
યાખો. ખુદાના શુ કભ પ્રભાણે ચારો.
૧૮૮ થી ૧૯૧ ભી આમાત :-

ۡ ُ َ ُ َ ۤ ُُ َۡ
َق لَا تاکلوۡا ا ۡموَالَک ۡم بَ ۡینک ۡم ِبال َبا ِط ِل َق
ً ۡ َ ُ ُ ۡ َّ ۡ َ ۤ ُ ُ
ت ۡدلوۡا ِب َہا ِاخی ال ُحکا ِؿ ل َِتاکلوۡا ف ِخحقا ِّم ۡن
َّ
َ َ َۡ ۡ
َ
از ِبالۡاِث ِم َق ان ُت ۡم ت ۡعل ُموۡ َـ
الن
ا ۡموَ ِاؾ
ِ
﴾۱۸۸٪ ﴿
ُیَ ۡسـ َ ُلوۡن َ َک َعن الۡاَہ ّ َل ِۃ ؕ ُق ۡل ِہیَ َموَاقِ ۡیت
ِ ِ
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َّ
ۡ ُ َ َُۡ
ۡ ّ
از َق ال َح ِج ؕ َق ل َ ۡی َس البِ ّؿ ِبا ۡـ تاتوا
ِلن
ل ِ
ۡ َ
ُ
ۡ َ
ال ُب ُیوۡة ِم ۡن ظ ُہوۡذِ َہا َق لّٰ ِک ّ َن البِ ّؿ َم ِن
َ
ّات ّٰقیۚ َق اۡتُوا ال ۡ ُب ُیوۡ َة ِم ۡن اَ ۡبوَاب َہا ۪ قَ
ِ
ّ َ ُ ّّٰ َ َ َ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ
َ
ُ
ۡ
اتقوا اللہ لعلکم تف ِلحوـ ﴿﴾۱۸۹
ّّٰ ّ َ
َ ُ
َق قا ِتلوۡا ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ ال ِذیۡ َن
َُ ُ َُ
َ
َ ّّٰ
حقا ِتلوۡنک ۡم َق لَا ت ۡع َت ُد ۡقا ؕ ِا ّـ الل َہ لَا
ُ ۡ
یُ ِح ّب ال ُم ۡع َت ِدیۡ َن ﴿﴾۱۹۱
َق ۡاق ُت ُلوۡ ُہ ۡم َح ۡی ُث ث َ ِق ۡف ُت ُموۡ ُہ ۡم َق اَ ۡعخ ُجوۡ ُہمۡ
ِ
ُ َۡ ُ ۡ َََُ ُ
ِّم ۡن َح ۡیث اع َخ ُج ۡوخ ۡم َق ال ِف ۡتنۃ اش ّد ِم َن
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ُ ّٰ ُ
ۡ ۡ
َۡ
الق ۡت ِل ۚ َق لَا تق ِتلوۡ ُہ ۡم ِعن َد ال َم ۡس ِج ِد
ُ ُ ّٰ َ
ُ ُ ّٰ ُ ّّٰ
ۡ
ال َش َخا ِؿ َحتی حق ِتلوۡخ ۡم فِ ۡی ِہ ۚ ف ِا ۡـ ق َتلوۡخ ۡم
ّٰ ۡ ُ َ َ َ ّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ
﴾۱۹۱﴿ ٓاء الک ِع ِػیۡ َن
فاقتلوہم ؕ کذل ِک جز
અને ભાંશોભાંશે એક ફીજાનો ભાર અમોગ્મ
યીતે ખાઈ ન જાઓે તેભજ તેને રગતા કજીમા
શાકેભો ાવે એ ભાટે ન રઈ જાઓે કે નાશક
જાણી જોઈને રોકોના ભાર(ભાં)થી જે કાંઈ
(શાથ રાગે) તભો (તે) ખાઈ જાઓ. (૧૮૮)
રોકો તને શેરી યાતના ચાંદ ભાટે ૂછે છે ;
કશે કે તે રોકો (ના પામદા) ભાટે તથા શજના
ભાટે નક્કી કયેરા લખતો (દેખાડનાય
ણનળાનીઓ) છે ; અને તભે ભકાનોભાં તેની
ાછથી (એશયાભની શારતભાં) દાખર
થાઓ એ વદ્ગુણ નથી ણ વદ્ગુણ તો એ
છે કે ગુનાશોથી ફચીને ચારલું, અને
ભકાનોભાં તેભના દયલાજાઓભાંથી દાખર
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થાઓ અને અલ્રાશથી ડયતા યશો જે થી તભે
વપતા ાભો. (૧૮૯)
અને અલ્રાશના ભાગથભાં તે રોકો વાથે રડો કે
જે ઓ તભાયી વાથે રડે ણ (તેભાં) શદ
ફશાય જાઓ નણશ; ફેળક અલ્રાશ શદ ફશાય
જનાયાઓને દોસ્ત યાખતો નથી. (૧૯૦)
અને જમાં તભને તેઓ ભે ત્માં તેભને કતર
કયો અને જ્માંથી તભને તેઓએ કાઢી ભુકમા
શતા ત્માંથી તભો ણ તેભને કાઢી ભુકો અને
(માદ યાખો કે) પવાદ (રપત્નો) એ કતર કયતાં
લધુ બમંકય છે , અને ભસ્જીદુર શયાભ ાવે
તેભની વાથે રડો નણશ જ્માં વુધી તેઓ
તભાયી વાથે એ સ્થે રડે નણશ, ણ જો
તેઓ તભાયી વાથે રડે તો તભે ણ તેભને
ભાયી નાખો; નાણસ્તકોની એજ વજા છે .
(૧૯૧)
“લરા તઅકોરુ અભલારકુભ” ન ખાઓ
ફાણતર યીતે આવભાં ભાર. જે ભકે જુ ગાય
યભલું, કોઈનો ભાર રુંટી રેલો, અભાનતભાં
ખમાનત કયલી, રાંચ રેલી, શાકીભની ાવે
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ોતાનો ભાભરો વાણફત કયલા રાંચ આીને
ોતાના શકભાં પેવરો ભેલલો આ ફધી
લસ્તુ શયાભ છે .
ચાંદભાં દયયોજ લધધટ અને પેયપાય થતો
જોઈ રોકોએ શ. યવુર વ.ને ુછમું ત્માયે
ઉયની આમત ઉતયી. ચાંદનો ણશવાફ વુયજ
કયતાં ધણો આવાન છે . ળયીઅતના
ભાભરાઓ તથા ઈફાદતોભાં ચાંદના
ણશવાફને જ ઈસ્રાભે અવર ઠેયવ્મો છે . જે ભ
કે શજ, યોઝા, ઈદ, ઈદ્દત, યઝાઅત એટરે
ફાકના દુધ ીલાની ભુદ્દત. ભાશે યભઝાનના
યોઝા ચાંદ વાથે ખાવ વંફંધ ધયાલે કયે છે .
તેથી યોઝાના લણથન છી અરે ચાંદનું લણથન
થમું છે જે રોકો ચાંદ જોલાની યલા કયતા
નથી તે ોતાના અઅભાર વશી યીતે કયી
ળકતા નથી. લી ચાંદનો વંફંધ શજની વાથે
ણ શોલાથી આગ તેનો શુ કભ ફમાન
પયભાલે છે .
“લરમવરણફયયો” અને આ નેકી નથી.
અજ્ઞાનતાના મુગભાં એલો યીલાજ શતો કે
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શજ કે ઉભયાનો એશયાભ ફાંધીને ધયભાં
દયલાજાથી પ્રલેળ કયતા ન શતા, ણ
ાછથી ણનવયણી કે છારૂં પાડીને આલતા
શતા અને તેઓની ભાન્મતા શતી કે જે
દયલાજાથી ાી ફની નીકળ્મા શતા તેજ
દયલાજાથી શલે ણલર થમા છી ધયભાં
દાખર થલું જોઈએ નણશ, તેથી ાછથી
આલતા અને એને નેકીનું કાભ વભજતા. તેથી
અલ્રાશ તઆરાએ આ ફેલકુપીના કાભથી
યોકમા અને ભુણક્તનું ભુ ફતાવ્મું કે શયાભ
લસ્તુઓથી ફચલું એજ અવર નેકી છે .
ફાણતની તપવીય છે કે જાણફય ણફન
અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી રયલામત છે કે આ
આમતભાં અલ્રાશે એ ફતાવ્મું કે જે લસ્તુ
ભેલલી શોમ તે તેના જાણકાય ાવેથી
ભેલો. જે અશર ન શોમ તેની ાવે ન જાલ.
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે “અનાભદીનતુર
ઈલ્ભ લ અરીમુન ફાફોશા” શુ ં ઈલ્ભનું નગય
છુ ં . અને અરી તેનો દયલાજો છે . તેભજ
પયભાવ્મું કે જે ઈલ્ભ ભેલલા ચાશે તે
દયલાજાથી આલે.
અનુક્રભણણકા

585

hajinaji.com

ઉયની આમતભાં છે કે જો કુપપાય છે ડ છાડ
ન કયે તો અમ ભુવરભાનો તભે ચુ યશો. જો
તેઓ કતર કયલા તૈમાય શોમ તો તભે ણ
તરલાય કાઢો. છી બરે શયભભાં શોમ કે
ફીજે સ્થે જ્માં જુ ઓ ત્માં તેભને કતર કયો,
નણશ તો આ રોકો વીધા નણશ થામ. જે લી
યીતે તેઓએ તભોને ભક્કાથી શાંકી કાઢમા
શતા, તભે ણ તેભને ળશેયથી કાઢી ભુકો ણ
એ લાતનો ખ્માર યાખજો કે શયભે ખુદાની
અંદય કતર કયલાનું તભાયા તયપથી ળરૂ ન
થામ. તેની ઈઝઝત તભાયા શાથે ન જામ.
“લરરપતનતો અળદ્દો ભેનર કતરે” અને
પવાદ કતરથી ણ લધીને છે . અમ
ભુવરભાનો તભે શયભભાં રડલું ખયાફ કૃત્મ છે
એ જાણો છો, યંતુ એ લાત ઉય ણલચાય
નથી કયતા કે શયભભાં ફુત યસ્તી કયલી,
ફુતોને ખુદાના ળયીક ફનાલલા અને તભોને
શજ-ઉભયાશથી યોકલા કેલી ફદભાળી છે . આ
તો કતરથી ણ લધાયે ખયાફ છે . તભોને એ
ણ કશેલાભાં આલે છે કે જો તભાયાથી
શયભભાં ન રડે તો તભે ણ ન રડો. ફશુ જ
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ંુરાચાયીએ તો તભાયે તેઓની વાથે રડલ
ેડળે. છી ગભે તે સ્થે શોમ કાયણ ક
કારપયોની ણળક્ષા તો આજ છે .
૧૯૨ થી ૧૯૫ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ َ َ ُ ۡ ٌ ّ َ
ٌ
ۡ
ف ِا ِـ انتہوا ف ِاـ اللہ غفوذ ذ ِحیم ﴿﴾۱۹۲
ٌَ َ ُ
ّّٰ َ ُ
ّٰ ُ
َق ق ِتلوۡ ُہ ۡم َحتی لَا تکوۡ َـ فِ ۡتنۃ ّق یَکوۡ َـ
ّ ۡ ُ ّّٰ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ّ َ
اـ ِالا
الدین لِل ِہ ؕ ف ِا ِـ انتہوا فلا عدق
ِ
َ َ ّّٰ ۡ
َ
عدی الظ ِل ِمحف ﴿﴾۱۹۳
َّ
َ َّ ۡ ُ ۡ
َ
ُ
الش ۡہر ال ۡ َش َخا ِؿ قَ
َ
الشہر الشخاؿ ِب
ِ
ال ۡ ُش ُخ ّٰم ُت قِ َص ٌ
اش ؕ َف َمن ۡ
اع َت ّٰدی َع َل ۡی ُکمۡ
ِ
اع َت ُد ۡقا َع َل ۡی ِہ بم ۡثل َما ۡ
َف ۡ
اع َت ّٰدی
ِ
ِ ِ
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ّّٰ َ ّ َ ۤۡ ُ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َاللہ
علیکم ۪ ق اتقوا اللہ ق اعلموا اـ
ۡ َّ ۡ َ
﴾۱۹۴﴿ َمع ال ُمت ِقح َف
ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ
ۡالل ِہ َق لَا تُ ۡلقُوا
ق اج ِفقوا فِی س ِبی ِل
َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َّ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ
۬ ِاـ
ۚ ۬ ق اح ِسنوا
ۚ ِبای ِدیکم ِاخی التہلک ِۃ
ّّٰ
ۡ ُ
ۡ
﴾۱۹۵﴿ الل َہ یُ ِح ّب ال ُم ۡح ِس ِنح َف
ણ જો તેઓ (રડતાં) અટકી જામ તો (તભે
ણ અટકી જાઓ) ણનવંળમ અલ્રાશ ભશાન
ક્ષભા કયનાય (અને) દમા કયનાય છે . (૧૯૨)
અને તેભની વાથે એટરી શદ વુધી રડો કે
રપત્નો ફાકી યશેલા ન ાભે અને દીન ભાર
અલ્રાશનો જ થઈને યશે; છી જો તેઓ
અટકી જામ તો ઝાણરભો ણવલામ ફીજા કોઈથી
દુશ્ભનાઈ કયલી નણશ. (૧૯૩)
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શુ યભતલાા ભણશનાને ફદરે શુ યભતલાો
ભણશનો તથા શુ યભતલાી લસ્તુઓનો ણ
એલીજ યીતનો ફદરો (ણનભાથણ) કયલાભાં
આવ્મો છે ; છી જે કોઈ તભાયા ય વખ્તાઈ
કયે તો તભે ણ એલી જ વખ્તાઈ તેના ય
કયો જે લી કે તેણે તભાયા ય વખ્તાઈ કયી
શોમ અને (તેભાં) અલ્રાશથી ડયતા યશો અને
જાણો કે ફેળક અલ્રાશ યશેઝગાયોની વાથે
છે . (૧૯૪)
અને અલ્રાશના ભાગથભાં ખચથ કયો અને શાથે
કયીને ોતાને ભુવીફતભાં ન નાખો, અને નેકી
કયતા યશો, ફેળક અલ્રાશ નેકી કયનાયાઓને
દોસ્ત યાખે છે . (૧૯૫)
“અશ્ળશરૂર શયાભો” ઈઝઝતલાો ભશીનો.
ઈસ્રાભે લથના ફાય ભણશનાઓભાં ચાય
ભશીનાને ઈઝઝતલાા ભશીના કશેર છે .
યજફ, ળવ્લાર, ઝીલ્કાદ, ઝીલ્શજ. તેભાં
જં ગ એ કાયણે શયાભ કયલાભાં આલી કે
રડનાયાઓને આયાભ ભે અને મુધ્ધના
શથીમાયો ઠીકઠાક કયી રે. શઝયતની
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ફેઅવતની શેરાં ણ આભ થતું શતું.
ભુવરભાનો એ ભશીનાભાં રડાઈ ન કયલી
તેના ાફંદ થઈ ગમા. યંતુ કુપપાયો પ્રકાય
પ્રકાયની મુણક્તઓ અને શીરા (ફશાના) કયી
શુ ભરા કયતા શતા. ભુવરભાન શુ યભતના
ખ્મારથી ળાંત યશેતા શતા, ત્માયે ખુદાલંદે
આરભે ઉયની આમત ઉતાયી કે અદફ
(વભ્મતા) અદફલાાની વાથે શોમ છે .
જ્માયે એ રોકો એની યલા કયતા નથી અને
તભાયી ાછ ડેરા છે તો તભે ણ તેઓેને
લતો એલો જ જલાફ આો. જો તેઓ
વભજી જામ તો તેના ઉય વખ્તાઈ ન કયોેે
એટરે રડો નણશ.
“લરાતુરકુ ફે અમદીકુભ” ોતાના શાથે પ્રાણ
શરાકતભાં નાખો નણશ, ખુદાએ એ ફતાવ્મું કે
તભાયી જાનોનો ભારીક અલ્રાશ છે તભને એ
શક નથી કે લખત લેા લગય રડાઈ ઝગડા
કયી ોતાને ખતયાભાં નાખો. ભાર નફી અને
ઈભાભના શુ કભથી જે શાદ કયો. તભાયા ભાટે
પ્રાણની યક્ષા કયલી ફશુ જ જરૂયી છે , એલી જ
યીતે ભારને ભાટે ણ શુ કભ છે કે અલ્રાશની
અનુક્રભણણકા
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ભયઝી પ્રભાણે તેની યાશભાં ખચથ કયો, નેક
ણનય્મતીથી રદર વાપ યાખી ખચથ કયો,
ઈવયાપથી ફચો, જાન ભારભાં શંભેળા ખુદાઈ
અશકાભને નઝય વભક્ષ યાખો.
૧૯૬ ભી આમત :-

َق اَ ِت ّمُوا ال ۡ َح ّ َج َق ال ۡ ُع ۡمرَ َۃ ل ِ ّّٰل ِہ ؕ َف ِا ۡـ اُ ۡح ِض ۡختُمۡ
َ ُ
ۡ
َف َما ۡ
اس َت ۡی َز َخ ِم َن ال َہ ۡد ِی ۚ َق لَا ت ۡح ِلقوۡا
ُذ ُء ۡق َس ُک ۡم َح ّٰتّی یَ ۡب ُل َغ ال ۡ َہ ۡد ُی َمح ّ َلہ ؕٗ
ِ
ََ ۡ َ َ ۡ ُ َ ًۡ َ ًَ
اـ ِمنک ۡم ّم ِرحضا ا ۡق ِب ٖہۤ ادی ِّم ۡن
فمن ک
َ َ
َّ ۡ َ ۡ َ ٌ ّ ۡ َ َ
اؿ ا ۡق َص َدق ٍۃ ا ۡق
ذا ِس ٖہ ف ِفدیۃ ِمن ِصی ٍ
ُ
َ َۤ َ ۡ
َ َ َ َ
ن ُس ٍک ۚ ف ِادا ا ِمن ُت ۡم  ٝف َم ۡن ت َم ّتع
بال ۡ ُع ۡمرَ ِۃ ِاخَی ال ۡ َح ّج َف َما ۡ
اس َت ۡی َز َخ ِم َن
ِ
ِ
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َ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
اؿ ث ّٰلث ِۃ
الہد ِی ۚ فمن لم ی ِجد ف ِصی
ّ ۡ
ََ
َ ۡ
َ
اؿ فِی ال َح ِج َق َس ۡب َع ٍۃ ِادا َذ َج ۡع ُت ۡم ؕ ِتلک
ٍ ا ّی
ُ َ ُ َّ
َ ّٰ ٌ َ َ ٌ َ
َعس َخۃ کا ِملۃ ؕ دل ِک ل َِم ۡن ل ۡم یَک ۡن ا ۡہل ٗہ
ّّٰ ُ َ ّ َ َ َ ۡ
ۡ
َالل َہ ق
َحا ِض ِػی ال َم ۡس ِج ِد الشخا ِؿ ؕ ق اتقوا
َ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ ۤۡ ُ َ ۡ
﴾۱۹۶٪ ﴿ اب
ِ اعلموا اـ اللہ ش ِدید ال ِعق
અને ખાવ અલ્રાશના ભાટે શજ તથા ઉભયો
ુયા કયો; ણ જો તભે ધેયાઈ ગમા શો તો જે
ણ કુયફાની (નું પ્રાણી) ભી આલે (તે
આો) અને જ્માં વુધી (તે) કુયફાની તેના
શરાર થલાના સ્થાને શોંચી ન જામ (ત્માં
વુધી) તભાયા ભાથા ભુંડાલો નણશ; છી જે
કોઈ તભાયાભાંથી ફીભાય શોમ અથલા તેના
ભાથાભાં કોઈ પ્રકાયનું દદથ શોમ તો તેનો ફદરો
યોઝા અથલા દાન અથલા કુયફાની છે , છી
જ્માયે તભે ણનબથમ થઈ જાઓ તો જે કોઈ
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ઉભયાનો શજની વાથે રાબ રેલા ચાશે તો જે
ભી આલે તેની કુયફાની કયે, ણ જે ને કાંઈ
જ ન ભી ળકે તો શજના રદલવોભાં રણ
યોઝા યાખે અને જ્માયે તભે ાછા (સ્લદેળ)
આલી જાઓ ત્માયે (ફીજા) વાત રદલવના
(યોઝા યાખો); એ વલે ભી ુયા દવ યોઝા
થમા; આ (શુ કભ) તેના ભાટે છે કે જે ના ફાર
ફચ્ચાં ભક્કાભાં ન શોમ; અને અલ્રાશથી
ડયતા યશો અને જાણો કે અલ્રાશ વખત
અઝાફ આનાય છે . (૧૯૬)
શજના રણ પ્રકાય છે . “શજજે તભત્તોઅ”
“શજ્જે ઈપયાદ” “શજ્જે કેયાન”. શજ્જે
તભત્તોઅ એ રોકો ઉય લાજીફ છે જે ઓ
અડતારીવ ભાઈર કે તેથી લધુ દુય યશેતા
શોમ, અને જે ખાવ ભક્કાભાં કે તેના ૪૮
ભાઈરની અંદય યશેતો શોમ તેના ભાટે શજ્જે
કેયાન અથલા શજ્જે અપયાદ છે .
શજ્જે તભત્તોઅ ભાટે જે નું જ્માંથી ભીકાત
શોમ ત્માંથી ઉભયાનું એશયાભ ફાંધે છી
ભક્કાભાં જામ, ખાન-એ -કાઅફાનો તલાપ
કયે, ભકાભે ઈબ્રાશીભ ય તલાપની ફે યકઅત
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નભાઝ ડે, છી વપા-ભલાથની લચ્ચે વઈ કયે,
તકવીય કયે એટરે ફાર તથા નખ કાલે
એટરે ઉભયા ુયો થમો.
છી આઠ ણઝલ્શજના શજનો એશયાભ ફાંધે
અને યાતના ભીનાભાં યશે. નલભી ણઝલ્શજના
અયપાતના ભમદાનભાં જામ અને વૂમાથસ્ત વુધી
ત્માં અઅભાર કયે ત્માય છી ભળઅરૂર
શયાભભાં આલે અને વલાય વુધી ત્માં યશે અને
અઅભાર કયે. દવભીના વલાયના ભીનાભાં
આલે અને કુયફાની કયે, ભાથું ભુંડાલે અને
જભયએ ઉકફાને કાંકયીઓ ભાયે, ત્માય છી
ચાશે તો તેજ દીલવે અથલા વલાયના ભક્કા
જામ, તલાપે શજ કયે અને તલાપની નભાઝ
ઢે વઈ કયે, વપા ભલાથનો તલાપ કયે ત્માય
છી પયી ભીનાભાં આલે અને રણ સ્થે
કાંકયીઓ પેંકલાની શતી ત્માં કાંકયીઓ પેંકે,
શજ તભાભ કયે. અગય ચાશે તો અગ્માયભી
ફાયભીના યલાના થામ અને ભક્કા આલે
તલાપ, નભાઝ, તલાફન્નીવા લગેયે ફજાલી
રાલે ત્માય છી શજ ભુકમ્ભર થળે. જે ના
ણલગતલાય ભવાએર અને યીતો પીકશની
રકતાફોભાં રખેર છે .
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૧૯૭ થી ૨૦૬ભી આમાત :-

َ ۡ َ ّ ُ َ ۡ ُ ٌ ّ َ ۡ ُ ۡ ّٰ ٌ َ َ ۡ َ َ َ
الحج اشہر معلومت ۚ فمن فخص
ف ۡیہ ّ َن ال ۡ َح ّ َج َفلَا َذ َف َث َق لَا ُف ُسوۡ َؼ ۙ َق لاَ
ِ ِ
َ َ َۡ ّ َ َ ََُۡۡ ۡ َ ۡ
ِجداؾ فِی الح ِج ؕ ق ما تفعلوا ِمن خح ٍؿ
ّ َ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ ُ َ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ ّ َ
۬ ق تزقخقا ف ِاـ خحؿ الزا ِخ
حعلمہ اللہ ؕ
ّ َ ۡ ّٰ َ ّ َ ُ ۡ ٰۤ ُ ۡ َ ۡ
َ
اب ﴿﴾۱۹۷
التقوی ۫ ق اتقو ِـ یاقخِی الالب ِ
َ ُ َ َ َ ُ َۡ
ل َ ۡی َس َعل ۡیک ۡم ُجن ٌاج ا ۡـ ت ۡب َتغوۡا فضلًا
َ ّٰ
َ ُ َ َۤ ََۡ
ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم ؕ ف ِادا افض ُت ۡم ِّم ۡن ع َخف ٍت
َ ۡ ُ ُ ّّٰ
الل َہ ِع ۡن َد ال ۡ َم ۡش َعر ال ۡ َش َخا ِؿ ۪ قَ
فادغخقا
ِ
ۡ ُ ُ ۡ ُ َ َ َ ّٰ ُ
ىک ۡم ۚ َق ِا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم ِّمنۡ
ادغخقف کما ہد
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َ
َّ ّ ۡ
ق ۡب ِل ٖہ ل َ ِم َن الضٓال ِح َف ﴿﴾۱۹۸
ُ َّ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َّ
الن ُ
از َق
ثم افِیضوا ِمن حیث افاص
ۡ ۡ
َ ّّٰ َ ُ َ
ّّٰ
اس َتغ ِع ُػقا الل َہ ؕ ِا ّـ الل َہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
﴿﴾۱۹۹
َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ّّٰ
اللہَ
اسککم فادغخقا
ف ِادا قضیتم من ِ
َک ِذغۡخخ ُ ۡم ّٰابَ َ
ٓاءخ ُ ۡم اَ ۡق اَ َش ّ َد ِدغۡ ًخا ؕ َف ِمنَ
ِ
ُّ
ّ َ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ َ ّ َ َ ۤ ّٰ َ
الدن ۡ َیا قَ
از من حقوؾ ذبنا ا ِتنا فِی
الن ِ
َ ٗ ۡ ّٰ
ََ
اؼ ﴿﴾۲۱۱
َما لہ فِی الاع َِخ ِۃ ِم ۡن خل ٍ
ُّ
َ ۡ ُ ۡ ّ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ َ ّ َ َ ۤ ّٰ َ
الدنۡیاَ
ق ِمنہم من حقوؾ ذبنا ا ِتنا فِی
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َح َس َن ًۃ ّ َق فی ال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ َح َس َن ًۃ ّ َق قِ َنا َع َذ َ
اب
ِ
َّ
الناذِ ﴿﴾۲۱۱
ُ ٰٓ َ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ ّ ّ َ َ َ ُ ۡ َ ّّٰ
اللہُ
اقل ِئک لہم ن ِصیب ِمما کسبوا ؕ ق
َذ ِخیۡ ُع ال ۡ ِح َ
اب ﴿﴾۲۱۲
س
ِ
َ
َ ۡ ُ ُ ّّٰ َ ۡۤ َ ّ َ َ
اؿ ّم ۡع ُد ۡق ّٰخ ٍة ؕ ف َم ۡن
ق ادغخقا اللہ فِی ای ٍ
ۡ َ ۤ ۡ َ
َ َ
ت َع ّج َل ف ِ ۡی یَوۡ َمح ِف فلَا ِاث َم َعل ۡی ِہ ۚ َق َم ۡن
َ َ ّ َ َ َ َ ۤ ۡ َ َ َ ۡ َ ّ َ ّٰ َ ّ َ ُ
تاعخ فلا ِاثم علی ِہ ۙ ل ِم ِن اتقی ؕ ق اتقوا
ّّٰ َ َ ۡ َ ۤ َ ّ َ ُ
ُ َ
اعل ُموۡا انک ۡم ِال َ ۡی ِہ ت ۡحس ُخ ۡق َـ ﴿﴾۲۱۳
اللہ ق
َ َ َّ
َ ۡ ُّ ۡ ُ َ َ ۡ ُ
ٗ
از من حع ِجبک قولہ فِی
ق ِمن الن ِ
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ۡ
ُّ ۡ
ّّٰ
ۡ
الدن َیا َق یُش ِہ ُد الل َہ َعدّٰی َما ف ِ ۡی
ال َح ّٰیو ِۃ
َۡ
َ ُ ۡ
قل ِب ٖہ ۙ َق ُہوَ ال َ ّد ال ِخ َصا ِؿ ﴿﴾۲۱۴
ۡ
َق ِا َدا تَوَخ ّّٰی َس ّٰعی فی الۡاَ ۡ
ص ل ُِیف ِس َد فِ ۡی َہا َق
ذ
ِ
ِ
َ ۡ َ َّ
ُ
ّّٰ
یُ ۡہ ِلک ال َش ۡخت َق الن ۡس َل ؕ َق الل ُہ لَا یُ ِح ّب
ال ۡ َف َس َ
اخ ﴿﴾۲۱۵

َ َ ۡ َ َ ُ ّ َ ّّٰ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ َ ُ
ق ِادا قِیل لہ ات ِق اللہ اخذتہ ال ِعزۃ
بالۡاِثۡم َف َح ۡس ُب ٗہ َج َہ ّ َن ُم ؕ َق لَب ۡئ َس الۡم َہاخُ
ِ
ِ
ِ ِ
﴿﴾۲۱۶
ખચીતજ શજના ભશીનાઓ જાણીતા છે ,
ેભાટે જે કોઈ તેભાં શજનો ઈયાદો કયે તો ત
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શજ (ની ભુદ્દત) ભાં ન વંબોગ કયે ન ફદકાયી
કયે ન ભાંશોભાંશે રડાઈ ઝગડો કયે; અને જે
નેકી તભે કયળો તેથી અલ્રાશ લાકેપ છે ; અને
યસ્તાનું બાથું વાથે રઈ રો, જો કે યસ્તાનું
ઉત્તભ બાથું તો યશેઝગાયી છે , અને શે
ફુણધ્ધળાીઓ! ભાયાથી ડયતા યશો! (૧૯૭)
(અને શજના વભમે) તભે તભાયા યલયરદગાય
ાવે યોઝી ણ ભાંગો (લેાય ણ કયો) તો
તેભાં તભાયા ઉય કોઈ દો નથી; છી
જ્માયે તભે અયપાતથી ાછા પયો તો
ભળ્અરૂર શયાભ (ભુજદરપા) ાવે
અલ્રાશને માદ કયો, અને તભને ણળખવ્મું છે
તેલી યીતે તેની માદ કયો અને ખયેજ તભે આ
શેરાં ગુભયાશો ભાંશેના શતા. (૧૯૮)
છી ાછા પયો ત્માંથી કે જ્માંથી (વધા)
રોકો ાછા પયે છે અને અલ્રાશથી ક્ષભા
ભાંગો; ફેળક અલ્રાશ ભશાન ક્ષભા કયનાય
(અને) દમાુ છે . (૧૯૯)
છી જ્માયે તભે શજની રક્રમાઓથી યલાયી
જાઓે ત્માયે અલ્રાશને એલી યીતે માદ કયો કે
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જે લી યીતે તભાયા ફાદાદાઓને માદ કયો છો
અથલા તે કયતાંમ લધાયે; છી રોકોભાંથી
કેટરાક એલા છે કે જે ઓ કશે છે કે શે અભાયા
યલયરદગાય! અભને દુણનમાભાંજ (રાબ)
આી દે તો એલા (રોકો) ભાટે યરોકભાં
કાંઈ ણ બાગ નથી. (૨૦૦)
અને તેઓભાંથી કેટરાક એલા (ણ) છે કે
જે ઓ કશે છે કે શે અભાયા યલયરદગાય!
આરોકભાં અભારૂં બરું કય તથા યરોકભાં
ણ અભારૂં બરું કય અને અભને (દોઝખની)
આગના અઝાફથી ફચાલજે . (૨૦૧)
આ એજ રોકો છે કે જે ભને યરોકભાં તેભણે
દુણનમાભાં જે કાંઈ કભાવ્મું છે તેભાંનો બાગ
(પ) ભળે; અને અલ્રાશ ઝડી ણશવાફ
રેનાય છે . (૨૦૨)
અને ગણરી કયેરા (ણભનાના રણ) રદલવોભાં
અલ્રાશનું સ્ભયણ (ણઝક્ર) કયતા યશો; છી
જે કોઈ ફેજ રદલવભાં (ભીનાથી) ચારી
ણનકે તો તેના ભાથે કાંઈ ગુનોશ નથી, અને
જે કોઈ ાછ યશે તો તેના ઉય ણ કાંઈ
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ગુનોશ નથી, આ છૂ ટ જે કોઈ (અલ્રાશથી)
ડયીને ચારળે તેનાજ ભાટે છે ; અને તભે
અલ્રાશથી ડયતા યશો અને જાણી રો કે તભે
(કમાભતના રદલવે) તેની શજુ યભાં અલશ્મ
એકઠા કયલાભાં આલળો. (૨૦૩)
અને (શે યવુર!) રોકોભાંથી એલો ણ છે કે
જે ની વંવાયી જીલનને રગતી લાતો તને
આશ્ચમથ ભાડે છે અને જે (બાલના) તેના
અંત:કયણભાં છે તેના ય અલ્રાશને ણ તે
વાક્ષી ફનાલે છે , જો કે (ખયી યીતે તો) તે
(તાયા દુશ્ભનો ભાંશેનો) એક કટ્ટો દુશ્ભન છે .
(૨૦૪)
અને જ્માયે તે ીઠ પેયલે છે ત્માયે ૃથ્લી ય
પવાદ કયલાના પ્રમત્ન કયે છે , એ ભાટે કે ખેતી
લાડી અને આફાદી (પ્રાણી ભાર)ના ફીજનો
નાળ કયી નાખે; અને અલ્રાશ ફગાડ
(રપત્ના) ને વંદ કયતો નથી. (૨૦૫)
અને જ્માયે તેને કશેલાભાં આલે છે કે તું
અલ્રાશથી ડય ત્માયે તેનો અશંકાય તેને લધુ
ગુનાશ કયલાને દોયલે છે તેથી તેના ભાટે
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દોઝખ (નો અઝાફ) ુયતો છે ; અને ખયેજ
તે ધણં જ ફુરૂં યશેઠાણ છે . (૨૦૬)
ઉભયાશને શજ્જે અવગય (નાની શજ) કશે
છે . જે યજફ, ળવ્લાર, ણઝલ્કાદ, ણઝલ્શજભાં
કયી ળકે છે . શજના અઅભાર આઠ
ણઝલ્શજથી ળરૂ થામ છે . શજ ઈસ્રાભની
શેરાં ણ થતી શતી ણ અયફનો રયલાજ
શતો કે શજ છી ણભનાભાં રણ રદલવ થોબી
શાટ બયતા અને ોત-ોતાના ફા-દાદાની
ભોટાઈનું લણથન કયી તેઓના ગુણ ગાતા શતા.
અલ્રાશે તેની ભનાઈ કયી અને પયભાવ્મું કે
શલે તેઓના ફદરે ખુદાને લધુ માદ કયો.
“પીદદુન્મા શવનતન” તેથી ભુયાદ એ છે કે
દુણનમાભાં ભને ઈલ્ભની નેઅભત આ અને
આખેયતના વલાફથી ભુયાદ જન્નત છે . શ.
યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે “જે વ્મણક્તને ળુક્ર
કયનાય રદર, અલ્રાશનો ણઝક્ર કયનાય જીબ
અને ઈભાનદાય સ્રી જે તેની દીન દુન્માભાં
ભદદ કયે તો તેને દુણનમા અને આખેયતની
ફન્ને પ્રકાયની નેકી ભી ગઈ.”
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આ સ્થે ઉયની આમતભાં અલ્રાશથી
દોઆ કયલાભાં આલી છે . “યબ્ફના આતેના”
તેના ઉયથી એક લસ્તુ જાશેય થામ છે કે શજ
કયલાલાાઓની ણનય્મતોભાં ણબન્ન ણબન્ન
ણલચાયો શોમ છે . શાજીઓના ોાકભાં ણ
ફે પ્રકાયના રોકો શોમ છે . એક તો ભાર
દુણનમા ચાશે છે , ફીજા ફન્ને રોકભાં બરાઈ
ઈચ્છે છે . શેરી કીવભની આમતભાં ભાર
દુણનમા ચાશે છે . અલ્રાશની નઝદીક એ વાયી
શોમ કે ખયાફ, તેને દુણનમાના પામદાઓ જ
વાયા રાગે છે . ફીજી આમતભાં એલા
શાજીઓનું લણથન છે જે ખુદાની ખુળી ભાટે
જ શજ કયે છે , તેનો શેતુ ભાર અલ્રાશની
ખુળી જ શોમ છે . તેની દોઆભાં દુણનમા અને
આખેયતભાં નેકીનો ણઝક્ર છે . શેરા પ્રકાયના
રોકોનો અભર જો કે ુયો શોમ છે , યંતુ
કાણભર નથી શોતો. તેથી તેઓ ણલળે પયભાવ્મું
કે તેઓનો આખેયતભાં ણશસ્વો નથી. ફીજા
પ્રકાયના રોકોના અઅભાર કાણભર શોમ છે
તેથી જઝા અને વલાફના શકદાય છે તેભના
ભાટે પયભાલેર છે કે તેભણે કભાલેર છે તેનો
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અજય વાણફત છે .
“લઝકોરૂલ્રાશે પી અય્માભીભ” અને
અલ્રાશને ગણતયીના અભુક રદલવોભાં માદ
કયોેે. આ ઉયથી એ વભજામ છે કે જે
ણભનાભાં શોમ તે નભાઝે ઝોશયની દવભીથી
તેયભી તાયીખ વલાયની નભાઝ વુધી ંદય
નભાઝો છી, અને જે ફીજા સ્થે શોમ તે
દવભીની ઝોશયથી ફાયભીની વલાય વુધી દવ
નભાઝો છી આ તકફીય ડે. જે ને કેટરાક
ઓરભા લાજીફ જાણે છે ણ લધાયે ભળશુ ય
ભુસ્તશફ છે . ભાટે એ છોડલી ન જોઈએ.
તકફીયો આ છે . :
“અલ્રાશો અકફય, અલ્રાશો અકફય,
રાએરાશ ઈલ્રલ્રાશો અલ્રાશો અકફય,
અલ્રાશો અકફય લ ણરલ્રાણશર શમ્દ.
અલ્રાશો અકફય, અરાભા શદાના અલ્રાશો
અકફય, અરાભા યઝકના ણભન ફશીભણતર
અન્આભે”

અનુક્રભણણકા

604

hajinaji.com

૨૦૭ભી આમત :-

َّ َ َ
َ الناز َم ۡن ّیَ ۡسخ ۡی ج َ ۡف َس ُہ ۡاب ِت َغ
ٓاء
ق ِمن
ِ
ِ
َ
ۡ ۢ ٌ ۡ ُ َ ُ ّّٰ َ ّّٰ
َ
اة الل ِہ ؕ ق اللہ ذءقػ ِبال ِعبا ِخ
ِ َم ۡرض
﴾۲۱۷﴿

અને રોકોભાંથી (કોઈ) એલો (ણ) છે જે
અલ્રાશની ખુળી વંાદન કયલા (ભાટે)
ોતાનો જીલ ણ લેચી નાખે છે ; અને
અલ્રાશ વલે ફન્દાઓ ય ભામાુ છે .
(૨૦૭)
જ્માયે ભક્કાના કારપયોએ શ. યવુર વ.ને
કતર કયલા ભાટે કભય ફાંધી અને નક્કી કમુું કે
પ્રત્મેક કફીરાનો ભાણવ તેભાં બાગ રે કે તેથી
ફની શાણળભ તેભના ખૂનનો ફદરો રઈ ળકે
નણશ. આ પ્રભાણે ભન્વુફો તૈમાય કયી એક
યાતના શઝયતના ધયને ધેયી રીધું. અને
ખુલ્રી તરાલય રઈને વલાય થલાની યાશ
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જોલા રાગ્મા કે જે લા આ ધયભાંથી ફશાય
આલે કે તયત જ કાભ ુરૂં કયી નાખલું. આ
તેભના નાાક ણલચાયોની કુદયતે યારીની
ળરૂઆતભાં આને ખફય કયી દીધી અને એ
શુ કભ આપ્મો શતો કે આ શ. અરી અ. ને
ોતાના ણફસ્તય ય વુલયાલી વોયની ગાય
(ગુપા) તયપ ચાલ્મા જાલ અને ત્માંથી ભદીના
વીધાયો. જ્માયે ધયેથી નીકો તો એક ભુઠ્ઠી
ભાટી તેઓ તયપ પેંકજો, તેઓ થોડા વભમ
ભાટે આંધા જઈ જળે અને તભે વાય થઈ
જજો. જ્માયે ખુદાએ આ ખફય આી ત્માયે
આે શ. અરી અ.ને પયભાવ્મું કે ભક્કાના
કારપયોએ ભને કત્ર કયલાની મોજના ધડી છે .
ભાટે તભે ભાયા ણફસ્તય ય ભાયી ચાદય ઓઢી
વૂઈ જાલ. એ રોકો વભજળે કે શુ ં વુઈ યહ્ો
છુ ં . શુ ં ગાયે વોયની તયપ જાઉં છુ ં . ભાયા જલા
છી રણ રદલવ ફાદ રોકોની અભાનત અદા
કયળો અને ફની શાણળભની ઓયતોને રઈને
ભદીના આલજો. શ.અરી અ.ભે કહ્ુ કે મા
યવુરુલ્રાશ! “ભાયા અહશ વુઈ યશેલાથી
આના પ્રાણ ફચી જળે? આે પયભાવ્મું શા!
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શ. અરી અ.વ. ભે પયભાવ્મું કે તો ભાયા પ્રાણ
જામ કે યશે તેની ભને યલા નથી. શુ ં જરૂય આ
ણખદભતને ાય ાડીળ.”
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે ખુદાએ
જીબ્રઈર અને ભીકાઈરને પયભાવ્મું કે ભેં તભો
ફન્ને ને આવભાં ફંધુત્લ (બાઈચાયો) કમાથ
છે . એકની લમ ફીજાથી ભોટી કયી. તભાયા
ફન્નેભાં એલો કોણ છે કે ોતાની લમ ફીજા
બાઈને આે? આ વાંબી ફન્નેએ નકાયભાં
ઉત્તય આપ્મો ત્માયે ખુદાએ પયભાવ્મું કે ભેં
નફી અને અરીભાં બાઈચાયો કામભ કમો.
જુ ઓ, અરી ોતાના બાઈ (નફી) ય કેલી
યીતે જાન ણનવાય કયી યશેર છે . બાઈના
ણફસ્તય ય કેલા ણનડય થઈ વુઈ યશેર છે ?
તભે ફન્ને ઝભીન ય જઈ ળરુઓથી અરીનું
યક્ષણ કયો. આ વાંબી ફન્ને ઝભીન ય
આવ્મા અને જીબ્રઈર અરી અ.ને ણવયશાને
અને ણભકાઈર ગ ાવે ણશપાઝત કયતા કયતા
કશેલા રાગ્મા : “ફખ્ખીન ફખ્ખીન ભન
ણભસ્રોક મબ્ને અરી તાણરફ લલ્રાશો
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મોફાશી ફેકર ભરાએકતો” ભુફાયક ભુફાયક
અમ અફુ તાણરફના પયઝંદ તાયી ફયાફયી
કોણ કયી ળકે કે ખુદા ભરાએકા ાવે તાયા
ઈવાયનો પિ કયે છે . આ ફનાલને તપવીયે
વોઅરફી, અશમાઉર ઓરુભ, ઈભાભ
ગઝારીએ તેભજ અલ્રાભા દમાય ફકયીએ
ણ રખેર છે .
શલે ઈન્વાપની દ્રણષ્ટએ અકરે વરીભના
આમનાભાં અરી અ.નું ઈભાન જુ ઓ, અરી
અ.ના ઈભાનનો અંદાઝો કયો કે યવુર વ.ની
વત્મતા ય કેટરું મકીન શતું કે ભાભુરી કોઈ
ફશાનું ણ યજુ કમુું નશી. આલા ભૌકા ય
તો ઈન્વાન ોતાની જાન ફચાલલા છટક
ફાયીઓ ળોધતો શોમ છે . ણ જે નું ઈભાન
વંુણથ શોમ તે આલા ણલચાયો ણ રાલી
ળકતો નથી, ફલ્કે તેભણે ઈભાનની બયુય
ળણક્ત વાથે જલાફ આપ્મો કે શુ ં ભાયા શઝાય
પ્રાણ આ ય કુયફાન કયલા તૈમાય છુ ં .
શલે એક ફીજા ખતયાને ણ જુ ઓ કે
શુ ઝુયની ાવે જે રોકોની અભાનતો શતી તે
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તેના ભારીકોને ાછી આલાની ઝીમ્ભેદાયી
શ. અરી અ.ને વોંી શતી. આ શ. અરી અ.
ભાટે કેલો કઠીન ભોકો શતો કે ભક્કાભાં
આના શઝાયો દુશ્ભન શતા. તેઓ જાણતા
શતા કે આ શ. યવુર વ.ના ણલશ્લાવુ
કાકાના દીકયા બાઈ છે . ધયે ધયે જઈ
અભાનત આલી કે જ્માં કોઈ શભદદથ કે
વશામક ન શોમ, આ અરીની અત્મંત
ફશાદૂયીની દરીર છે . ખુદાની ઝાત ય
કેટરો બયોવો શતો કે જયા ણ ગબયામા
ણલના ખુળી વાથે એ ણખદભતનો ણસ્લકાય
કમો.
રીજો ભાભરો તો લધાયે વખ્ત શતો કે ફની
શાણળભની સ્રીઓને ોતાની વાથે ભદીના
રઈ જલી ળું આ કોઈ ફચ્ચાના ખેર શતા?
શેરી લાત તો એ કે વપયની વલાયી
ભેલલી, ગયભીની ભોવભ, યેતા યણનો
પ્રલાવ, શાડોભાંથી વાય થલું, સ્રીઓનું
યક્ષણ, ગરે ગરે ળરુઓનો બમ ફશાદુય
આદભીના રદરને ફેવાડી દેલા ભાટે કાપી
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શતો, ણ ખુદાના ળેયની ાવે બમ જે લી
કોઈ લસ્તુ જ ક્માં શતી?!
શલે ચોથી લાત એ કે આ વપયભાં કેલા કષ્ટો
ઉાડલા ડ્મા. તાયીખ ફતાલે છે કે ભાર
ફેજ ઉંટ ફશુ જ ભુશ્કેરીથી બાડે ભળ્મા.
આ ગાા ચાલ્મા. કેટરી તકરીપ થઈ
શળે? એ તો યેતા યણભાં પ્રલાવ કયનાયાઓ
જ જાણી ળકે છે . આ ભદીના શોંચ્મા તો
ગભાં છારા ડી ગમા શતા. રોશી રુશાણ
થઈ ગમા, ચારલું ભુશ્કેર ડી ગમું. ળું આ
ઈસ્રાભની વેલા ભાભુરી શતી? અપવોવ છે
કે કેટરાક રોકોએ આ ુયા ફનાલને યજુ
કયલા ભાટે આંખહભચાભણા કમાથ. એટરું ણ
રખલાની તૌપીક ન ભી કે આ આમત શ.
અરી અ.ની ળાનભાં નાણઝર થઈ છે .
આજના મુગભાં ણ ોતાને ભશાન તપવીય
રખનાય ભાનનાયાએ ભાર આમતનો તયજૂ ભો
કયી આગ કરભ ચરાલી એક ળબ્દ ણ
રખેર નથી. ખુદાયા એ તો ફતાલો કે એ
આમત ળા ભાટે ઉતયી? કોઈ ફનાલ તો ફન્મો
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શળેને? કે કુદયતે આમતને એભજ નાઝીર
કયી! અપવોવ! શઝાય અપવોવ!!
આ ખતયનાક યાતભાં ફીજો કોઈ શોત તો
ડયના ભાયે ભયલા ડત, ણ લાશયે અરી કેલી
ળાંણતથી વૂઈ યહ્ા. શ. અરી અ.થી ુછલાભાં
આવ્મું કે યાતના લખતે આને ઉંધ આલી
નશીં શળે. કાયણ કે ભોતનો બમ શતો ખરૂંને ?
આે જલાફ આપ્મો કે ખુદાની કવભ, ળફે
ણશજયત જે લી ભને જીલનભાં ઉંધ આલી
નથી. અલ્રાશયે ભુત્ભઈન નપવ. જે ટરો બમ
શતો એટરું જ રદરને લધાયે ઈત્ભીનાન શતું.
અરીએ ણશજયતની યાતે ોતાના ‘નપવ’ને
અલ્રાશની ‘ભયઝી’ના ફદરાભાં લેચ્મું. એ
યાત છી અરીનો નપવ ‘નપવુલ્રાશ’
કશેલામો. ખુદાની ભયઝી અરીની ભયઝી
ફની. શલે નપવુલ્રાશના રીધે ખુદાને
ઈખ્તીમાય છે કે જમાં ચાશે ત્માં ઉમોગભાં
રે, જે ભમદાનભાં ચાશે રડાલે. એલી જ યીતે
ખુદાની ભયઝી નપવની રકભતના ફદરાભાં
ભેલી, અરી જમાં ચાશે ત્માં ઉમોગ કયી
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ળકે છે . જે ને ચાશે તેને જન્નતભાં દાખર કયે.
જે ભકે ઈભાભ ળાપેઈએ શ. અરી અ.વ. ભાટે
કહ્ું છે કે : કવીભુન્નાયે લર જન્નાશ. આ
જશન્નભ અને જન્નતને તકવીભ કયનાય છે .
બાલાથથ એકે યોઝે ભશળય અરી અ. જે ને
ચાશળે તેને જન્નતભાં જલા દેળે અને જે ને
ચાશળે તેને જશન્નભભાં ધકેરી દેળે.
અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે ળફે
ણશજયત ણફસ્તયે યવુર વ. ઉય વુઈને વેંકડો
પઝાએર પ્રાપ્ત કમાથ. યવુરના યક્ષક,
ઈસ્રાભના જાણનવાય, ભોશવીને ઈસ્રાભ.
જ્માયે કુપપાયે કુયેળે ુછમું કે અમ અરી,
ભોશમ્ભદ (વ.) ક્માં છે ? તો આે દ્રઢતાની
વાથે જલાફ આપ્મો કે ળું ભને વોંીને ગમા
શતા? તભે ખુદ તાવ કયો!
શલે ભુવરભાનો એ તો ફતાલો કે આ
શકીકતનો અનાદય-ઈન્કાય કયલાભાં આલે તો
છી ળફે ણશજયત યવુર વ.ના ણફછાના ય
કોણ વુતું શતું? અભાનતો કોણે યત કયી?
શાળભી ઓયતોને ભદીના કોણ રઈ ગમું શતું?
અનુક્રભણણકા
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કુયઆની આમત ળા ભાટે નાણઝર થઈ શતી?
આ ફધા પ્રશ્નોનો જલાફ ભાર એક જ છે કે
અરી ઈબ્ને અફી તારીફ અ.ભે આ ફધામ
કામોને અંજાભ આેર છે .
૨૦૮ થી ૨૧૦ભી આમાત :-

ۡ ّ
ُ ُ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
ۡ
السل ِم
ی
ف
ا
و
ل
ِ ِ یایہا ال ِذین امنوا اخخ
َّ
ُ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ً َّ َ
ٗالش ۡی ّٰطن ؕ ِانَّہ
ّٰ
ة
و
ط
ِ کٓافۃ ۪ ق لا تت ِبعوا خ
ِ
ُ
ۡ ُ ٌ
﴾۲۱۸﴿ لَک ۡم َع ُد ّق ّم ِبح ٌف
ُٓاءتۡ ُکم
َ َف ِا ۡـ َرل َ ۡل ُت ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد َما َج
َ ّّٰ َ َ ۤ َ ۡ َ ُ ّٰ ّ َ ۡ
اعل ُموۡا ا ّـ الل َہ ع ِدیۡ ٌز َح ِک ۡی ٌم
الب ِینت ف
﴾۲۱۹﴿
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ۡ َ َ ۤ َّ
ُۡ
ّّٰ
َہ ۡل یَنظ ُػ ۡق َـ ِالا ا ۡـ ّیا ِت َی ُہ ُم الل ُہ ف ِ ۡی
ُ َُ ۡ
َُ
َۡ
ظل ٍل ِّم َن الغ َما ِؿ َق ال َم ٰٓل ِئکۃ َق ق ِض َی
ُ ُ ُ ّّٰ َ
َ
﴾۲۱۱٪ ﴿ الۡا ۡمرُ ؕ َق ِاخی الل ِہ ت ۡر َجع الۡا ُموۡ ُذ
શે ઈભાન રાલનાયાઓ! તભે વધા એકી
વાથે ઈસ્રાભભાં દાખર થાઓ, (અલ્રાશને
એકી વાથે આધીન થાઓ) અને ળેતાનના
ગરે ચારો નણશ; ફેળક તે તભાયો ખુલ્રો
દુશ્ભન છે . (૨૦૮)
છી તભાયી ાવે સ્ષ્ટ દરીરો આવ્મા ફાદ
(ણ) જો તભે ડગભગળો તો જાણી રો કે
ફેળક અલ્રાશ વભથથ (અને) ણશકભતલાો
છે . (૨૦૯)
ળું તેઓ આ લાતની યાશ જુ એ છે કે અલ્રાશ
લાદાઓની છામાભાં તેભની ાવે આલે અને
પરયશ્તાઓ (ણ) આલે અને વધા
ભાભરાનો પેંવરો થઈ જામ (માને કયણીનું પ
ભી જામ) જો કે (એ વલે) ભાભરાઓ
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(ણનણથમ ભાટે) અલ્રાશનીજ તયપ યજુ થામ
છે . (૨૧૦)
ખુદા ચાશે છે કે તેના ફંદાઓ ઈસ્રાભભાં
દાખર થઈ જામ. યંતુ ળમતાન જે રોકોને
ગુભયાશ કયલા ાછ ડ્મો છે એ ચાશતો
નથી કે રોકો ખુદા-યવુર ઉય ઈભાન રાલે.
અલ્રાશે ોતાના નફીઓને એટરા ભાટે
ભોકલ્મા કે યાશે યાસ્ત ગ્રશણ કયે. પ્રકાય
પ્રકાયના ભોઅજીઝા ફતાવ્મા, અઝાફે
ઈરાશીથી ડયાવ્મા ણ જે જશન્નભનું ઈંધણ
ફનલાલાા શતા તેઓ ઈભાન રાવ્મા નણશ
અને એ લાત ઉય ણફરકુર ણલચાય કમો નણશ
કે એક રદલવ એભણે ાછુ ં ખુદા તયપ જલાનું
છે .
૨૧૧ થી ૨૧૩ભી આમાત :-

ّٰ َ َ
ۤ
َس ۡل بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ک ۡم ّٰات ۡین ُہ ۡم ِّم ۡن ّٰایَ ٍۭۃ
ّّٰ َ َ ۡ ۡ ّ َ ُ ّ ۡ َ َ َ ّ َ
َ
ۡ
ۡۢ
ب ِین ٍۃ ؕ ق من یب ِدؾ جِعمۃ الل ِہ ِمن بع ِد
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َ َ َ ۡ ُ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ
اب
ما جٓاءتہ ف ِاـ اللہ ش ِدید ال ِعق ِ
﴿﴾۲۱۱
ُ ّ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ّٰ ُ ّ ُ
الدن ۡ َیا قَ
ریِن ل ِل ِذین کعػقا الحیوۃ
یَ ۡس َص ُخ ۡق َـ ِم َن الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا ۬ َق الّ َ ِذیۡنَ
ّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ ّّٰ ُ َ ۡ ُ ُ
اتقوا فوقہم یوؿ ال ِقیم ِۃ ؕ ق اللہ یررؼ
َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ب َغحۡؿِ ِح َ
اب ﴿﴾۲۱۲
س
ِ
ٍ
َ َ ّ َ ُ ُ ّ َ ً ّ َ َ ً َ َ َ َ ّّٰ
اللہُ
کاـ الناز امۃ قا ِحدۃ  ٞفبعث
َّ
النبحّ َف ُم َب ِّسخیۡ َن َق ُم ۡن ِذذِیۡ َن ۪ َق اَن ۡ َزؾَ
ِ
ِٖ
َم َع ُہ ُم الۡک ّٰت َب بال ۡ َح ّق ل َِی ۡح ُک َم بَحۡفَ
ِ
ِ ِ
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َّ
َُ ۡ
از فِ ۡی َما اخ َتلفوۡا ِف ۡی ِہ ؕ َق َما
الن
ِ
َّ َّ
ُ ُ
َ ۡ
اخ َتل َف ِف ۡی ِہ ِالا ال ِذیۡ َن ا ۡقتوۡ ُف ِم ۢۡن بَ ۡع ِد
ّٰ ۡ ۡ َ َ َ
َ ۢ ۡ
ۚ ٓاءت ُہ ُم ال َب ِّین ُت بَغ ًیا بَ ۡین ُہ ۡم
ما ج
َ ّ ّّٰ
َ
ُ
َُ ۡ
ف َہ َدی الل ُہ ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ل َِما اخ َتلفوۡا
ۡ
ّّٰ
ۡ
فِ ۡی ِہ ِم َن ال َح ّ ِق ِب ِادنِ ٖہ ؕ َق الل ُہ یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن
ُ َ ّٰ ُ َ َ ّ
﴾۲۱۳﴿ اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم
ٍ یشٓاء ِاخی ِصػ
(શે યવુર!) ફની ઈવયાઈરને ુછ કે અભોએ
તેભને કેટરી ફધી પ્રત્મક્ષ ણનળાનીઓ આી
શતી અને જે (કોઈ) અલ્રાશે આેરી
નેઅભતને તેની ાવે આવ્મા છી ફદરી
નાખે છે તો ણનવંળમ અલ્રાશ અઝાફ
આલાભાં ધણો જ વખત છે . (૨૧૧)
દુણનમાની જીંદગી ઈભાન ન રાલનાયાઓની
અનુક્રભણણકા
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નજયભાં વુળોબીત ફનાલલાભાં આલી છે
અને તેઓ ઈભાન રાલનાયાઓની ભશ્કયી કયે
છે ; જો કે જે ઓ યશેઝગાય શળે તેઓ તો
કમાભતના રદલવે તેભના ય વયવાઈ ધયાલળે
અને અલ્રાશ જે ને ચાશે છે તેને ફે ણશવાફ
યોઝી અથણ કયે છે . (૨૧૨)
(ળરૂઆતભાં) વધા રોકો એકજ ંથના
શતા; છી અલ્રાશે ખુળખફય આનાયા
તથા ડયાલનાયા નફીઓ ભોકલ્મા, તથા તેભની
વાથે વાથે વત્મતાલાી રકતાફ (ણ)
ભોકરી કે તે (રકતાફ) રોકો લચ્ચે જે ણલે
તેઓ ભતબેદ કયતા શતા તેનો ણનણથમ કયે;
અને તેભાં ફીજા કોઈએ ભતબેદ કમો નણશ
ણ તેભણે કે જે ભને તે (રકતાફ) આલાભાં
આલી શતી (અને) તે (ભતબેદ) ણ સ્ષ્ટ
દરીરો તેભની ાવે આલી ગમા છી અને તે
ભાર અયવ યવની દુશ્ભનાઈને રીધે જ
(કમો શતો.) છી અલ્રાશે ઈભાન
રાલનાયાઓને ોતાના શુ કભથી તે વત્મ
દેખાડી દીધું કે જે ના ણલે તેઓ ભતબેદ કમાથ
અનુક્રભણણકા
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કયતા શતા; અને અલ્રાશ જે ને ચાશે છે તેને
વન્ભાગે રઈ જામ છે . (૨૧૩)
મગમ્ફયે ખુદા વ.ને કુદયતે કહ્ું કે ફની
ઈવયાઈરને ુછો કે અલ્રાશે કેટરી
ણનળાનીઓ તથા નેઅભતો આી? ફધામથી
લધાયે અલ્રાશની નેઅભતોની નાળુક્રી એ
રોકોએ જ કયી, ોતાની શઠધભી ય અટર
યહ્ા, અલ્રાશની રકતાફભાં પેયપાય કયલા
રાગ્મા. શ. યવુર વ.ના ગુણોને ફદરીને
ફીજી લાતો રખલા રાગ્મા. તેઓ ભાટે વખ્ત
ણળક્ષા છે .
ત્માય છી યવુર વ.ના ઝભાનાના કાપયોનું
લણથન કમુથ છે . તેઓની ાવે દુણનમાનું જીલન
યંગીરું ળોબામભાન શતું. તેઓ ઈભાનદાયોની
ભશ્કયી કયતા શતા જે ભકે અમ્ભાય, ણફરાર,
વોશમફ જે ગયીફ ભુવરભાન શતા. જ્માયે
અફુઝય ણલગેયેને તેઓ જોતા શતા તો તુચ્છ
નજય નાખી તેઓની ઠેકડી કયતા શતા અને
કશેતા શતા કે આ ણનભાથલ્મ કંગા રોકોનું
ઈભાન રાલલું કોઈ લઝન યાખતું નથી.
અનુક્રભણણકા
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“કાનન્નાવો ઉમ્ભતંલ લાશેદતન” રોકો એક
જ ઉમ્ભત શતા. ઈભાભે જઅપય વારદક અ.ભે
પયભાવ્મું કે આ લણથન જ. નુશ અ.ના
તોપનની શેરાનું છે એ લખતે ફધામ
બટકેરા શતા. ચાયો તયપ ફુત ૂજા થઈ યશી
શતી. આદભ અ.ના અલવીમા બમના કાયણે
ચુ શતા. ધભથને જાશેય કયી ળકતા ન શતા.
કાયણ કે કાફીરના તયપથી કતરની ધભકીઓ
આલાભાં આલતી શતી. એટરે વુધી કે શ.
નુશ અ.ના શેરે જે લવી શતા તે ફધા
ઈફાદતના ભાટે જઝીયા (ટાુ) ભાં ચાલ્મા
ગમા.
“પફઅવલ્રાશુ ન્નફીય્મીન” ભોકલ્મા ખુદાએ
મગમ્ફયોને. અલ્રાશે જોમું કે કુફ્ર ણળકથ લધી
યહ્ું છે તો અમ્ફીમાને ભોકરલા ળરૂ કમાથ અને
આકાળી ુસ્તકો ઉતાયલાં ળરૂ કમાું કે તેથી
ખુદા યસ્તો અને ફુતની ુજા કયનાયાઓનો
ભતબેદ દુય થામ અને જે લાત વત્મ શોમ તે
વંબાલે યંતુ તેઓ ફંડ કયલા ઉય ઉતયી
ડ્મા શતા. અમ્ફીમાની લાત વાંબતા જ
અનુક્રભણણકા
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ન શતા. તેભની લાતોનો ણલયોધ કયલા રાગ્મા.
જે વભજદાય શતા તેઓએ ઈભાન કફુર કમુું
અને જે ળમતાનની તાફેદાયી કયતા શતા તે
જશન્નભી થમા.
કેલી આશ્ચમથ ભાડનાયી લાત છે કે ખુદા તો
ભતબેદોને ણભટાલલા ચાશે છે અને ઉમ્ભત
એક જ ધભથને ભાન્મ યાખે, ણ ભુવરભાન
ળા ભાટે એ અકીદા ઉય અડી યહ્ા છે કે
ઉમ્ભતનો ઈખ્તેરાપ (ભતબેદ) ખુદાની
યશભત છે ! કશે છે કે યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે
“ભાયી ઉમ્ભતનો ભતબેદ યશભત છે .” જો કે
ઉયોક્ત આમતભાં તેનો ણલયોધ દેખામ છે
જે થી એ લસ્તુ ણવધ્ધ થામ છે કે શુ ઝુયે એલું
પયભાવ્મું નથી. આે ખુદાની રકતાફની વાથે
ોતાની એશરેફમતને ફતાલેર છે . તેનું
કાયણ એ કે ઉમ્ભતભાં કુયઆનના અથો
વભજલાભાં જે ભતબેદ થામ તેને દૂય કયે અને
આમતોના જે ખયા અથો થામ તેને તપવીયથી
વભજાલે.
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૨૧૪ થી ૨૧૫ભી આમાત :-

َ َ ُ ُ ۡ َّ َ َ
َ
ا ۡؿ َح ِس ۡب ُت ۡم ا ۡـ ت ۡدخلوا ال َجنۃ َق ل َ ّما
ۡ ُ َ َ َّ
َ ُ
ََ
یَا ِتک ۡم ّمث ُل ال ِذیۡ َن خلوۡا ِم ۡن ق ۡب ِلک ۡم ؕ
َ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ّ َ ّ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
مستہم الباسٓاء ق الطخٓاء ق رل ِزلوا حتی
َّ
ُ
ّٰ
حَقُوۡ َؾ ّ
الرَ ُسوۡ ُؾ َق ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َم َع ٗہ َمتی
َ ۡ ُ ّّٰ َ َ ۤ ّ َ َ ۡ َ ّّٰ َ
ٌ
ۡ
نضخ الل ِہ ؕ الا ِاـ نضخ الل ِہ ق ِخیب ﴿﴾۲۱۴
َ ۡ ََُۡ َ َ َ ُۡ ُۡ َ ُ ۡ َۤ
۬ ق ل ما
یسـلونک ما دا ین ِفقوـ ۬
اَجۡ َف ۡق ُت ۡم ِّم ۡن َخح ۡ ٍؿ َف ِل ۡلوَال َِدیۡن قَ
ِ
ۡ
ۡ ۡ
َۡ ۡ
الۡاق َخ ِبح َف َق ال َی ّٰت ّٰؼی َق ال َم ّٰس ِکح ِف َق
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َ َ َۡ
ُ َۡ
َّ ۡ
الس ِب ۡی ِل ؕ َق َما تف َعلوۡا ِم ۡن خح ٍؿ ف ِا ّـ
اب ِن
ّّٰ
﴾۲۱۵﴿ الل َہ ِب ٖہ َع ِل ۡی ٌم
ળું તભોએ એભ ધાયી રીધું છે કે તભે
જન્નતભાં ચાલ્મા જળો જ્માયે અત્માય વુધી
તભાયા ય એલું લીત્મું નથી જે લું કે તભાયા
ૂલથજો ય લીતી ગમું છે ? (અથાથત) તેભના
ઉય (એલી) વખ્તાઈ તથા દુ:ખ આલી
ડ્માં કે તેઓ ધ્રુજી ગમા, અશીં વુધી કે યવુર
તથા તેની વાથે ઈભાન રાલનાયાઓ ફોરી
ઉઠ્મા કે (શલે) અલ્રાશની ભદદ ક્માયે
આલળે? (અલ્રાશ તયપથી કશેલાભાં આવ્મું કે)
ગબયાઓ નણશ ણનવંળમ અલ્રાશની ભદદ
નજદીક છે . (૨૧૪)
(શે યવુર!) રોકો તને ુછે છે કે તેઓ દાનભાં
ળું આે; તું કશે કે ભારભાંથી તભે જે કાંઈ
ખચથ કયો તે ભા ફા ભાટે તથા અતરગ
(અણતણનકટ)ના વગાં લશારાંઓ ભાટે તથા
મતીભો ભાટે તથા ભોશતાજો અને ભુવાપયો
અનુક્રભણણકા
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ભાટે શોલો જોઈએ; અને જે (ણ) નેકી તભે
કયો છો તે ણનવંળમ અલ્રાશ વાયી ેઠે જાણે
છે . (૨૧૫)
મગમ્ફયે ઈસ્રાભના વભમભાં ણ ફધામ
એક વયખા ન શતા. એલા રોકો ણ શતા કે
પ્રત્મેક દુ:ખ-દદથનો વબ્રથી વાભનો કયતા
શતા. કેટરાક એલા ણ શતા કે કુપપાયોના
દુ:ખ-દદથથી ગબયાઈ જતા અને ણનયાળ થઈને
કશેતા શતા કે અભે ભદદની યાશ જોઈને થાકી
ગમા શલે ખુદાની વશામ ક્માયે આલળે?
તેભના આશ્લાવન (ધીયજ) ભાટે ઉયોકત
આમત ઉતયી કે ગબયાલ નણશ. ધીયજથી કાભ
રો તભને ખુદાની ભદદ નજીકભાં શોંચળે.
ઈભાભે ઝમનુર આફેદીન અ.ભેં પયભાવ્મું કે
આ આમતભાં ભુવરભાનોને એ વભજાલાભાં
આવ્મું છે કે તભે તો ફશુ જ અભન (યાશત)
ભાં છો. તભાયી શેરાંના જે રોકો ધભથ ય
શતા તેઓના શાથ-ગ કાલાભાં આલતા
શતા એટરું જ નણશ વુી ય ચડાલલાભાં
આલતા. પ્રકાય પ્રકાયના દુ:ખો આતા. ભાટે
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તેભના એ પ્રવંગોને નઝય વભક્ષ યાખી વબ્રથી
કાભ રો.
“ભાઝામુન્પેકુન” ળું ખચથ કયીએ? જે ઓ
શઝયત યવુર વ.થી ુછતા શતા કે ખુદાની
યાશભાં ળું ખચથ કયીએ? અને તેના શકદાય
કોણ છે ? એભને જલાફ આેર છે કે
ફધામથી પ્રથભ ભા-ફા છે . તેભની
ણખદભતભાં ખચથ કયતાં જે લધે તેભાંથી
નજીકના વગાઓને આલાભાં આલે. ત્માય
છી મતીભ, ણભસ્કીન, ગયીફ, ભુવાપય
ક્રભલાય શકદાય છે . એટરા ભાટે જ પયભાવ્મું કે
કોઈ ચીજ શકદાય ન શોમ તેને આી દે તો
એલી યીતે આલાથી વ્મથથ જામ છે . જે કાંઈ
આો તે ભાણરકના શુ કભ ભુજફ જ આો.
કેટરાક રોકો ખુમ્વ, ઝકાત, વદકો લગેયે
ોતાની ભયજી ભુજફ આે છે એની
જલાફદાયી તેના ઉય યશે છે .
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૨૧૬ થી ૨૧૭ભી આમાત :-

ُ َّ ُ
ُک ِت َب َع َل ۡی ُک ُم ال ۡ ِق َت ُ
اؾ َق ُہوَ غ ۡخ ٌف لک ۡم ۚ َق
َ ً َ َ ۡ َّ ُ
َ َۡ
َع ٰۤسی ا ۡـ تػ َخ ُہوۡا ش ۡیئا ّق ُہوَ خح ٌؿ لک ۡم ۚ َق
َ ً َ َ ٌ َّ ُ
َ ُ
َع ٰۤسی ا ۡـ ت ِح ّ ُبوۡا ش ۡیئا ّق ُہوَ ر ّخ لک ۡم ؕ َق
َ َ
ّّٰ َ َ ۡ
الل ُہ حَ ۡعل ُم َق ان ُت ۡم لَا ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿ ﴾۲۱۶٪
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َّ ۡ ۡ
َ
َ
َ
اؾ
یسـلونک ع ِن الشہ ِر الشخا ِؿ قِت ٍ
ٌ
َ ۡ
فِ ۡی ِہ ؕ ُق ۡل قِ َت ٌ
اؾ فِ ۡی ِہ ک ِبح ٌؿ ؕ َق َص ّد َع ۡن
َ ۡ ّّٰ َ ُ ۡ ٌ ۢ َ ۡ َ ۡ ۡ
َ
َ
س ِبی ِل الل ِہ ق کعػ ِب ٖہ ق المس ِج ِد الشخا ِؿ ٭
ۡ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّّٰ
ۡ َ
الل ِہ ۚ قَ
َق ِاع َخ ُاث ا ۡہ ِل ٖہ ِمنہ اخبؿ ِعند
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َۡ ُ َ ۡ
ُ
َۡ
ال ِف ۡتنۃ اخب َ ُؿ ِم َن الق ۡت ِل ؕ َق لَا یَ َزالوۡ َـ
ُ
ُ ُ ّّٰ ُ َ ُ َ ُ
حقا ِتلوۡنک ۡم َحتی یَ ُر ّخ ۡقخ ۡم َع ۡن ِخیۡ ِنک ۡم ِا ِـ
ُۡ
َ َ
ُ اس َت َط
ۡ
اعوۡا ؕ َق َم ۡن ّی ۡرت ِد ۡخ ِمنک ۡم َع ۡن

َ
َ َ َُ َ
ِخیۡ ِن ٖہ ف َی ُم ۡت َق ُہوَ کاف ٌِخ فاقلٰٓ ِئک َح ِبط ۡت
ّٰ
ۡ ُّ
َ ُ
ُ َ
الدن َیا َق الۡا ِع َخ ِۃ ۚ َق اقلٰٓ ِئک
ا ۡع َمال ُہ ۡم فِی
َّ
ّٰ
َ
﴾۲۱۷﴿ ا ۡص ّٰح ُب الناذِ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ

તભાયા ઉય જે શાદ (ધભથમુધ્ધ) લાજીફ
કયલાભાં આવ્મું છે . જો કે તે તભને નાવંદ
છે , ણ કદાચને તભે એક લસ્તુ નાવંદ કયો
ણ તે તભાયા ભાટે વાયી શોમ, અને (ફીજી)
એક લસ્તુ તભે વંદ કયો (ણ) તે તભાયા
શકભાં ફુયી શોમ; અને અલ્રાશ જાણે છે અને
તભે જાણતા નથી. (૨૧૬)
અનુક્રભણણકા
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(રોકો) તને ણલર ભણશનાઓભાં જે શાદ
કયલા વંફંધી ૂછે છે ; કશે કે તેભાં જે શાદ
કયલી (એ) ફશુ ભોટો ગુનોશ છે ; તેભ
(રોકોને) અલ્રાશના ભાગથથી યોકલા તથા
(ંડે ણ) અલ્રાશનો ઈન્કાય કયલો અને
ભસ્જીદુર શયાભથી રોકોને અટકાલલા અને તે
(ભસ્જીદો) ની વાથે વંફંધ ધયાલનાયાઓને
તેભાંથી કાઢી ભુકલા (તે) અલ્રાશની ાવે
તેથી ણ લધાયે ગંબીય ગુનોશ છે અને રપત્નો
એ રોશી યેડલા કયતાંમ લધાયે ગંબીય (ગુનોશ)
છે . અને તે (ભુશ્રીકો) તભાયાથી વતત રડ્મા
કયળે એટરે વુધી કે જો તેભનું ચારી ળકે તો
તેઓ તભને તભાયા આ દીનથી પેયલી નાખે;
અને તભાયાભાંથી જે ોતાના દીનથી પયી
જળે અને ફેઈભાનીની શારતભાં ભયી જળે
તો તેલા રોકોના કભો આરોક તેભજ
યરોકભાં નષ્ટ થઈ જળે, અને તેઓજ
આગના યશેલાવીઓ છે , જે ભાં તેઓ શંભેળને
ભાટે યશેળે. (૨૧૭)
આ આમત ઉતયી ત્માયે કેટરાક ભુવરભાનોને
ભાઠું રાગ્મું અને ઈસ્રાભ રાલલાને ભુવીફત
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વભજલા રાગ્મા. ખુદાલંદે આરભ તેઓને કશે
છે કે બણલષ્મના ફનાલની તભોને ખફય નથી
તેથી તભે કેટરીક લાતોને વંદ કયતા નથી.
જો કે બાલીભાં એ તભાયા પામદા ભાટે શોમ
છે . કેટરીક લાતો તભે વાયી વભજો છે ણ
આગ જતાં તભાયા ભાટે નુકવાનનું કાયણ
ફનનાય શોમ છે . જે ભકે ળયીમતના કાભોની
તકરીપ તભોને બાયે ડે છે . ણ આખેયતભાં
રાબદામક શોમ છે . જે શાદનો શુ કભ તભોને
ફશુ બાયી ડી ગમો ણ તેનો પામદો
દુન્માભાં એ છે કે ભુલ્ક ય ણલજમ ભેલળો,
ગનીભતનો ભાર શાથભાં આલળે. દુશ્ભન
તભાયે તાફે થળે આખયેતભાં જન્નત
ભેલળો. મુધ્ધના ભમદાનભાંથી બાગી જલું
તભે વારૂં વભજો છો ણ એ તભાયા ભાટે
નુકવાનકતાથ છે . દુણનમાભાં રોકોની નજયભાં
બગોડા દેખાળો અને આખેયતનું નુકવાન એ
કે ળશાદતના દયજ્જાથી ભશેરૂભ યશેળો.
શલે જે ભણશનાઓભાં જં ગ કયલી શયાભ છે તે
ણલળે આમતભાં ઉલ્રેખ થમો છે . શ. યવુર
વ.ભે “ફદય”ના મુધ્ધના ફે ભશીના શેરાં,
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અબ્દુલ્રાશ ણફન જશેળે (ોતાની ફઈના
દીકયા) ને અવી ભાણવોની વાથે જભાદીઉર
આખયના ભશીનાભાં એભ કશી યલાના કમાથ કે
કુયેળનો એક કાપરો તાએપથી આલી યહ્ો છે
તભે જઈને તેની વાથે રડો. અબ્દુલ્રાશે
કુયેળની વાથે જં ગ કયી. ઉભરૂ ખઝયભી જે
કાપરાનો વયદાય શતો તે ભામો ગમો. વાંજ
વુધી જં ગ ચારુ યશી, તે યજફ ભશીનાની
શેરી તાયીખ શતી. ભુવરભાનોએ ચાંદ યાત
વભજી રડાઈ ચારુ યાખી. એ લાત ય
કુયેળીઓએ ભેણાં ભાયલાં ળરૂ કમાું કે ભોશમ્ભદ
વ.ભે શયાભ ભશીનાને શરાર કમો. આં
શઝયતે અબ્દુલ્રાશને ફોરાલી કહ્ું કે જં ગની
શકીકત ળું છે ? તભે ળા ભાટે રડાઈ કયી? તેણે
કહ્ું કે અભાયી બુર થઈ ગઈ. અભોને ખાતયી
શતી કે આજ ચાંદ યાત છે . રડાઈ છી
ખફય ડી કે આજ યજફની શેરી છે .
કુયેળીઓએ ભાશે શયાભ ણલળે જં ગ કયલાનો
વલાર કમો તેના જલાફભાં ઉયોકત આમત
ઉતયી શતી.
વાયાંળ એ કે શુ યભતલાા ભણશનાભાં જં ગ
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કયલી ફશુ જ ખયાફ શતી; ણ એ લાત ય
એઅતેયાઝ (લાંધો) કયલાનો તેઓને કોઈ શક
ન શતો. કાયણ કે તેઓએ તેય લથ વુધી
ફયાફય ોતાના વેંકડો બાઈઓને ફશુ જ
દુ:ખ આેર તેભનો લાંક ભાર એ કે તેઓ
ઈભાન રાવ્મા શતા. લતનનો ત્માગ કયલા ણ
તેઓ તૈમાય થઈ ગમા. એ ફાફતો ણ તેભને
વાભાન્મ રાગી તેથી તેઓનો ભસ્જીદુર શયાભ
વુધી જલાનો યસ્તો ફંધ કયી દીધો. જો કે
ભસ્જીદુર શયાભ કોઈની ભારીકીની ન શતી.
ફે શજાય લથભાં કદી એલું ફન્મું ન શતું કે
કોઈએ તેભની યાશ યોકી શોમ! જે ના કાા
કયતુતો આલા શોમ તેઓને ળું શક છે કે
ભુવરભાનો ઉય એઅતેયાઝ કયે? આ
જ્માયે ભદીના આવ્મા ત્માયે કુયેળના કુપપાયોને
ફશુ જ અપવોવ થમો કે શઝયત શાથથી
નીકી ગમા. આની ણલરૂધ્ધ ખોટો પ્રચાય
કયલા રાગ્મા અને ચાશતા શતા કે
ભુવરભાનોભાં ણલખલાદ નાખી ોતાના
ક્ષભાં રઈ રે. આ ગરત પ્રચાયની ભુનારપકો
ઉય ખયાફ અવય થઈ. તેઓ આવભાં
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ચચાથ કયલા રાગ્મા કે આલું કયલું ન શતું.
ખુદાએ જણાલી દીધું કે તભાયા ખયાફ
ઈયાદાઓ વાથે ભયળો તો કુફ્રની ભોતે ભયળો
)અને જે વદ્કામો કમાું શળે તે અકાયત (ફેકાય
જળે.
૨૧૮ થી ૨૧૯ભી આમાત :-

ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق الّ َ ِذیۡ َن َہ َ
اجرُ ۡقا َق
ّّٰ ُ َ
ّٰج َہ ُد ۡقا ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ ۙ اقلٰٓ ِئک یَ ۡر ُجوۡ َـ
ّّٰ َ ُ َ
ّّٰ
َذ ۡح َم َت الل ِہ ؕ َق الل ُہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۲۱۸
ُ
َۡ
ۡ
ُ َ َ
یَ ۡسـَلوۡنک َع ِن الخ ۡمرِ َق ال َم ۡی ِز ِخؕ ق ۡل
ۡ َ ۤ ۡ ٌ َ ۡ ٌ َّ َ َ ُ َّ
ِلناز ۫ قَ
فِی ِہما ِاثم ک ِبحؿ ق منافِع ل ِ
ۡ ُ ُ َ ۤ َ ۡ َ ُ ۡ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ
ِاثمہما اخبؿ ِمن جف ِع ِہما ؕ ق یسـلونک
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ّ َ ّٰ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ
۬ ق ِل ال َعفوَ ؕ کذل ِک یُ َب ِح ُف
۬ ما دا ین ِفقوـ
َّ َ َ ُ َّ
ّٰ ُ ّّٰ
﴾۲۱۹ۙ ﴿ الل ُہ لَک ُم الۡا ّٰی ِت ل َ َعلک ۡم ت َتفػ ُخ ۡق َـ
ફેળક જે રોકો ઈભાન રાવ્મા છે તથા જે ભણે
ણશજયત (સ્લદેળ ત્માગ) કયી છે અને
અલ્રાશના ભાગથભાં જે શાદ કયી છે તેઓજ
અલ્રાશની કૃાના ઉભેદલાય છે ; અને
અલ્રાશ ક્ષભાલાન (અને) દમા કયનાય છે .
(૨૧૮)
(શે યવુર!) રોકો તને ભરદયા (દારૂ) તથા
જુ ગાય વંફંધી ુછે છે ; કશે કે એ ફન્નેભાં
ભોટો ગુનોશ છે અને રોકો ભાટે (તેભાં)
પામદાઓ ણ છે ; છતાં એ ફન્નેભાંનો ગુનોશ
તેના પામદાઓ કયતાં લધાયે છે ; અને તને ુછે
છે કે અલ્રાશની યાશભાં તેઓ ળું ખચથ કયે?
કશે કે (મોગ્મ ખચથ કયતાં) ફાકી યશેરું; આલી
યીતે અલ્રાશ તભાયા ભાટે (ોતાના) શુ કભો
સ્ષ્ટ કયીને લણથલે છે કે જે થી તભે ભનન કયો:
(૨૧૯)
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અલ્રાશની વાભે વૌથી લધાયે ભયતફો
ઈભાનલાઓનો છે જે ઓએ ફશુ જ દુ:ખ
લેઠ્માં, ોતાના પ્માયા લતનથી ણશજયત કયી,
યાશે ખુદાભાં જે શાદ કયી, કેતાર અને
જે શાદભાં એ પકથ છે કે કેતાર રડલાને કશે છે .
જે શાદ એ ફધી કોણળળોનું નાભ છે જે ભાં
તન, ભન, ધનથી દીનનું યક્ષણ કમુું શોમ. જે
રોકો ભુવરભાન થલા છી ણશજયત ન કયી,
જે શાદભાં ણશસ્વો ન રીધો તેઓને નાભ
ુયતા ભુવરભાન વભજલાભાં આવ્મા.
“મવ્અરુનક અણનર ખભયે લર ભમવેયે”
રોકો દારૂ અને જુ ગાય ણલે ુછે છે . આ
આમતભાં દારૂ અને જુ ગાયના નુકવાનનું
લણથન કયલાભાં આવ્મું છે . ત્માય છી શયાભ
શોલાનો ણ શુ કભ આવ્મો. ‘ખભય’ ળબ્દોભાં
એ ફધી લસ્તુઓ આલી જામ છે જે નળો
રાલતી શોમ, જે ના થકી ભાનલ ફુણધ્ધ ય
યદો ડી જતો શોમ. શ. યવુર વ.થી જ્માયે
રોકોએ ુછમું કે દારૂને ખુદાએ ળા ભાટે
શયાભ કમો? તેના જલાફભાં ખુદાએ ઉયની
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આમત નાણઝર કયી અને યવુર (વ.)ને કહ્ું કે
તભે તેઓને કશી દો કે તેભાં પામદો ઓછો
અને નુકળાન લધાયે છે .
ળયાફથી ઈન્વાનને એક જાતનો કમપ આલે છે
તેનાથી તફીમતભાં થોડીક વભમ તાજગી
અનુબલે છે , ળયીયભાં ગયભાલો ઉત્ન્ન થામ
અને ખાલાનું શજભ થામ છે . ણ એ ફધી
જાશેયી લસ્તુઓ થોડા વભમ ભાટે શોમ છે .
ળયાફ ીલાથી ભાનલી અક્કરનો આંધો
થઈ જામ છે . એલા એલા ખયાફ કૃત્મો કયે છે
કે તે શમલાનથી ણ ફદતય ફની જામ છે .
દારૂની એલી રત ડી જામ છે કે રદલવે રદલવે
તેનું પ્રભાણ લધતું જામ છે . છે લટે દીન-દુન્મા
ફન્ને ફયફાદ થામ છે .
શદીવભાં છે કે ળયાફનો એક ધુંટડો ીએ તો
ચાીવ રદલવ વુધી એની નભાઝ કફુર થતી
નથી. જો વાચા દીરથી તૌફા કયે તો કફુર
થળે. શ. યવુર વ.ભે એ ણ પયભાવ્મું કે ભાયી
ઉમ્ભતના દવ જાતના રોકો જન્નતની ખુશ્ફુ
વુંધળે નણશ. (૧) નભાઝ છોડનાય (ય) ઝકાત
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ન આનાય (૩) વ્માજ ખાનાય (૪)
વ્મણબચાયી () દારૂ ીનાય (૬) ચાડી
ખાનાય (૭) રપતનો કયાલનાય (૮) ગીફત
કયનાય (૯) ાડોળીને દુ:ખ દેનાય (૧૦)
ઝાણરભો વાથે વંફંધ યાખી રોકોને યેળાન
કયનાય.
શ.ઈભાભે જાઅપય વારદક અ.એ પયભાવ્મું કે
દયેક ગુનાશનો વયદાય અને પ્રત્મેક ાના
તાાની ચાલી ળયાફ છે . શ. યવુર વ.ભે
પયભાવ્મું કે ખુદાએ દવ ભાણવોને ભરઉન
કહ્ા છે . (૧) ખયીદનાય (ય) જે ના ભાટે
ખયીદ કમો શોમ (૩) દારૂ નીચોડનાયા (૪)
જે ના ભાટે નીચોડ્મો શોમ (૫) ીલયાલનાય
(૬) ીનાય (૭) દારૂ ઉાડનાય (૮) જે ના
ભાટે ઉાડીને રઈ જામ (૯) લેચનાય (૧૦)
લાલનાય
“અર ભમવેયે” ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી
ભનકુર છે કે નયદ (વોકટી) અને ળતયંજ
‘ભમવેય’નો પ્રકાય છે . શ. યવુર વ.ને
ભમવેયનો અથથ ુછમો તો આે પયભાવ્મું કે
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દયેક એ લસ્તુ જે ભાં શાય જીતનો ભુકાફરો
શોમ એ જુ ગાય છે . એટરે વુધી કે વોક્ટીભોશયો યભલું જુ ગાયભાં ગણલાભાં આલે છે .
ત્તા (તાળ) યભલા ણ આ પ્રકાયભાં ગણામ
છે .
ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ળતયંજ લેચલું, અને તેની કકભત ખાલી શયાભ
છે , તેનું ખયીદલું અને તેનાથી યભલું કુફ્ર છે .
તેને સ્ળથ કયલું એલું છે જે ભ કે વુવ્લયના
ગોશ્તને શાથ રગાડલો અને વુવ્લયના ગોશ્તને
શાથથી સ્ળથ કમો શોમ તો તેને ાક કમાથ
લગય નભાઝ ડી ળકાતી નથી. એલી જ યીતે
ળતયંજને સ્ળથ કમાથ છી શાથ ધોમા લગય
નભાઝ થતી નથી. ળતયંજને જોલું ોતાની
ભાતાના ગુપ્તાંગને જોલા ફયાફય છે . ળતયંજ
યભાનયને વરાભ કયલી ગુનોશ છે . ળતયંજ
યભનાય ાવે ફેવનાય ોતાને જશન્નભભાં
રઈ જામ છે .
આ સ્થે આરીભો રખે છે કે શદીવભાં
ળતયંજનું નાભ દાખરા રૂે છે . ફાકી ફધી
અનુક્રભણણકા

637

hajinaji.com

ચીજનો એજ શુ કભ છે જે ભમવેયના ેટાભાં
આલી જામ છે .
“કોણરર અપલ” કશે જરૂયતથી લધુ શોમ. તે
અપલનો અથથ જે ોતાનો અને ફાર
ફચ્ચાઓના ખચાથભાંથી ફચે અથલા એ અથથ
કે ન ઈવયાપ ન કંજુવી. શદીવભાં ઉયના
ફન્ને અથો જણાવ્મા છે .
૨૨૦ થી ૨૨૧ભી આમાત :-

ّٰ
ۡ ُّ
َ َ ُ
الدن َیا َق الۡاع َِخ ِۃ ؕ َق یَ ۡسـَلوۡنک َع ِن
فِی
ۡاج لّ َ ُہ ۡم َخح ۡ ٌؿ ؕ َق اـ
ٌ َ ال ۡ َی ّٰت ّٰؼی ؕ ُق ۡل ِا ۡصل
ِ
ّّٰ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ
ُالل ُہ حَ ۡع َلم
تخال ِطوہم ف ِاخوانکم ؕ ق
ۡ ۡ
ّّٰ َ َ ۡ َ َ
ۡ
ٓاء الل ُہ
ال ُمف ِس َد ِم َن ال ُم ۡص ِل ِح ؕ ق لو ش
َ ّّٰ َ ُ َ َ
﴾۲۲۱﴿ لَا ۡعن َتک ۡم ؕ ِا ّـ الل َہ ع ِدیۡ ٌز َح ِک ۡی ٌم
અનુક્રભણણકા

638

hajinaji.com

ۡ ۡ ّٰ
ّّٰ
َۡ
َق لَا تن ِک ُحوا ال ُمس ِخخ ِت َحتی یُ ۡؤ ِم ّ َن ؕ َق
ُۡ َ َ
َ ٌ ُ ٌَ َۡ
لَا َمۃ ّم ۡؤ ِمنۃ خح ٌؿ ِّم ۡن ّمس ِخخ ٍۃ ّق ل َ ۡو
َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ّّٰ
اعجبتکم ۚ ق لا تن ِکحوا المس ِخخ ِحف حتی
ُۡ
ُ
ُ
َۡ
یُ ۡؤ ِمنوۡا ؕ َق ل َ َع ۡب ٌد ّم ۡؤ ِم ٌن خح ٌؿ ِّم ۡن ّمس ِخ ٍؽ
َ َّ
َ َ ُ ُ َ
ّق لَوۡ ا ۡع َج َبک ۡم ؕ اقلٰٓ ِئک یَ ۡد ُع ۡو َـ ِاخی الناذِ ۚ
۬
َ ّّٰ
الل ُہ یَ ۡد ُعوۡۤا ِاخَی ال ۡ َج ّ َن ِۃ َق ال ۡ َم ۡغ ِعػ ِۃَ
ق
َّ
ب ِا ۡدنِ ٖہ ۚ َق یُ َبحّ ُف ّٰا ّٰ
ِلناز ل َ َع ّ َل ُہمۡ
ل
ہ
ت
ی
ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ
یَتذغ ُخ ۡق َـ ﴿ ﴾۲۲۱٪
ેઆરોક તથા યરોક વંફંધી; અને તેઓ તન
)મતીભો વંફંધી ૂછે છે ; કશે કે તેભની (શારત
ેવુધાયલી વત્કામથ છે ; અને જો તભે તેભન
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બાગીદાયીભાં રો તો તેઓ તભાયા (ધભથ)
ફંધુઓ છે ; અને અલ્રાશ (મતીભોની શારત)
ફગાડનાય તથા વુધાયનાય કોણ છે તે વાયી
ેઠે જાણે છે ; અને જો અલ્રાશ ઈચ્છતે તો તે
તભને ભુશ્કેરીભાં નાખી દેતે; ફેળક અલ્રાશ
વભથથ (અને) ણશકભતલાો છે . (૨૨૦)
અને ભુશ્રીક સ્રીઓ ઈભાન રાલે નણશ ત્માં
વુધી તેભની વાથે ણનકાશ કયો નણશ; ખચીતજ
એક ઈભાનલાી રોંડી (આઝાદ) ભુશ્રીક સ્રી
કયતાં ફેશતય છે છી બરેને તે (ભુશ્રીક) સ્રી
ગભે તેટરી ણ તભને વાયી કેભ ન રાગતી
શોમ, અને ભુશ્રીકો જમાં વુધી ઈભાન રાલે
નણશ ત્માં વુધી (ભુસ્રીભ સ્રીઓ) તેભના
ણનકાશભાં તભે ન આો; અને ખચીતજ એક
ભોભીન ગુરાભ (આઝાદ) ભુશ્રીક કયતાં
ફેશતય છે છી બરેને તે (ભુશ્રીક ગભે તેટરો)
તભને વાયો કેભ ન રાગતો શોમ; તે (ભુશ્રીકો)
તભને (જશન્નભની) આગ તયપ ફોરાલે છે ,
અને અલ્રાશ ોતાના શુ કભથી સ્લગથ અને
ક્ષભા તયપ ફોરાલે છે , અને રોકો ભાટે
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ોતાના શુ કભો સ્ષ્ટ કયીને લણથલે છે કે જે થી
તેઓ ફોધ ગ્રશણ કયે. (૨૨૧)
“લમવ્અરુનક અણનર મતાભા” તભોને
મતીભો ણલળે ુછે છે ! આ આમતના નાણઝર
થમા શેરાં કુયઆનભાં મતીભોના શકોનું
યક્ષણ કયલા ભાટે વખ્ત શુ કભો આવ્મા શતા.
એટરે વુધી કશેલાભાં આવ્મું શતું કે જે ઓ
ઝુલ્ભથી મતીભોનો ભાર ખામ છે તે ોતાના
ેટભાં આગ બયે છે . આ આકયા શુ કભોના
કાયણે જે મતીભ ફાકો ભુવરભાનોની
યલયીળભાં શતા તેઓ એટરા બમબીત થમા
કે તેભનું ખાલું, ીલું જાદું યાખલા રાગ્મા.
એટરે વુધી ડયતા શતા કે મતીભના બાગનું
કાંઈ અભાયી ાવે આલી ન જામ તેથી
ખુદાલંદે આભર પયભાલે છે કે તભે શી
ભીને યશો તો વારૂં છે ણ એ ખ્માર યશે કે
તેનો ભાર લેડપાઈ ન જામ.
“લરા તન્કેશુર ભુળયેકાત” ભુણશ્રક ઓયતો
વાથે ણનકાશ ન કયો. આ આમતભાં ફે
શુ કભોનું લણથન થમું છે . એક, એ ભુણશ્રક
અનુક્રભણણકા

641

hajinaji.com

ઓયતો વાથે ણનકાશ ન કયો. ફીજુ ં , ોતાની
ુરીઓના ભુળરયકો વાથે રગ્ન ન કયો. આ
કામદો ભુવરભાનો અને મગમ્ફયે ઈસ્રાભ
ફન્ને ભાટે છે . પકથ ભાર એટરો છે કે ઈસ્રાભ
છી ભુવરભાનોને તેના ાફંદ યશેલાનો
શુ કભ છે અને યવુર વ. જાશેયી યવુર થમા
શેરાં ણ તેના ાફંદ શતા. કાયણ કે આ
તો આદભ અ.ના વજથ ન શેરાં નફી શતા.
જે ભકે “ળપા એ કાઝી અમાઝ”ભાં છે , એ લાત
ભાનલી ડળે કે આે કોઈ નાજાએઝ કામથ કમુું
ન શતું, ન તો આે ભુણશ્રક ઓયતોથી ણનકાશ
કમાથ, ન તો ભુણશ્રકને ણનકાશભાં કોઈ દીકયી
આી. છતાંમ જ. ખદીજાને ભુણશ્રક કશેલા
ગરત છે . તેણી ણભલ્રતે ઈબ્રાશીભ ય શતા.
એલી જ યીતે એ લાત ણ અવત્મ છે કે શ.
પાતેભા અ. ણવલામ આને રણ દીકયીઓ
શતી, જે અતફા, અતીફા, અફુ રશફના
ુરો અને અફુર આવ ભુણશ્રકથી રગ્ન કમાથ.
આ ણલળે આ રયલામતો ઉય ણલચાય કયલો
જોઈએ જે ઈસ્રાભી રકતાફોભાં રખેર છે .
શેરી રયલામત એ છે કે જ. ખરદજાના પ્રથભ
અનુક્રભણણકા

642

hajinaji.com

ણતથી આ દીકયીઓ શતી યંતુ તે યીલામત
તદ્દન ખોટી છે , આ યીલામતથી વાફીત થામ
છે કે જ્માયે જ. ખદીજાના રગ્ન શ. યવુર
વ. વાથે થમા ત્માયે કુંલાયા શતાં. (ભનાકીફે
ળશેયે આળોફ) ફીજી રયલામત એ છે કે આ
દીકયીઓ શ. યવુર વ.ની શતી, આ ફની જ
ન ળકે કે શઝયત ોતાની વુલ્ફી દીકયીઓને
ભુણશ્રકો વાથે યણાલે! આભાં ભાર એક જ
રયલામત વાચી શોઈ ળકે અને રયલામત વાચી
શોલાની યીત એ છે કે ભુવરભાનોની
રકતાફભાં દળાથલેર છે કે જે યીલામત રકતાફે
ખુદાની ણલરૂધ્ધ શોમ તે ગરત છે , જ્માયે એ
ફતાલલાભાં આલે છે કે એ દીકયીઓના રગ્ન
ભુણશ્રકો વાથે થમા તો મકીનન એ શ. યવુર
વ.ની દીકયીઓ ન શતી ણ ારક શતી.
આજ કાયણે કોઈને જભાઈ ફતાલેર છે .
એ કશેલું ગરત છે કે આમત “કુલ્રેઅઝલાજે ક
લ ફનાતેક” કશો સ્રીઓ અને દીકયીઓ. આ
આમતભાં “ફનાત” ળબ્દ ફશુ લચનભાં છે .
તો એક દીકયી કેભ ભાની રેલામ? આ એ
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રોકોનાં એઅતયાઝ છે . તેનો જલાફ એ છે કે
ફનાતથી ભુયાદ અરી લ પાતેભાની ફનાત છે ,
જે ખરૂં જોતાં યવુર વ.ની ફનાત
(દીકયીઓ)છે
કાયણ
કે
કુયઆનભાં
નલાવીઓને ફનાત કશેર છે . જે ભકે આમત
છે કે “શુ યથભત અરમકુભ ઉમ્ભશાતોકુભ લ
ફનાતોકુભ” સ્રીઓે તભાયા ઉય શયાભ
કયલાભાં આલી, તભાયી ભાતાઓ (દાદી-નાની
લગેયે) અને તભાયી દીકયીઓ, (ોરી,
નલાવીઓ લગેયે) એટરા ભાટેજ જ. ઉમ્ભે
કુરવુભે કુપાની ફજાયભાં કહ્ું શતું કે “નશનો
ફનાતો યવુણરલ્રાશે” અભે યવુરે ખુદાની
દીકયીઓ છીએ. આ ઉયથી વાણફત થમું કે
નલાવીઓને ણ દીકયીઓ કશેલામ છે . શ.
યવુર વ.ને જ. પાતેભા ઝશયા ણવલામ કોઈ
દીકયી જ ન શતી.
“લર
અભતુભ
ભોઅભેનતુન” રોંડી
ઈભાનલાી. આ આમતના ણવરણવરાભાં
રખે છે કે અબ્દુલ્રાશ ણફન યલાશે કોઈ લાંકને
કાયણે ોતાની કનીઝને થપ્ડ ભાયી. તેણીએ
આં શઝયત વ.થી ણળકામત કયી. આે
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અબ્દુલ્રાશને ફોરાલી ફધી લાત ુછી. તેણે
અઝથ કયી કે આ કનીઝ ઈભાનદાય છે . નભાઝ
યોઝા ણ ફયાફય અદા કયે છે , ણ ટંટાખોય
છે . ભાયી આજ્ઞાઓનો બંગ કયે છે . શઝયતે
પયભાવ્મું કે ભોઅભેના છે ભાટે નેકી કયો.
અબ્દુલ્રાશે તેણીને આઝાદ કયી દીધી. છી
તેની વાથે રગ્ન કમાથ. જો કે અબ્દુલ્રાશના
ાડોવભાં એક ખુફવુયત શવીન ભુળયેકા
યશેતી શતી. તેણી અબ્દુલ્રાશની વાથે ળાદી
કયલા ચાશતી શતી ણ અબ્દુલ્રાશે તેણીને
કફુર ન યાખી. તેથી રોકો કશેલા રાગ્મા કે
ભોટો ફેલકુપ રાગે છે . ફદવુયત કનીઝ વાથે
ળાદી કયી અને વૌંદમથલાન સ્રીને જલા દીધી
તે લખતે ઉયોકત આમત નાણઝર થઈ.
“લર અબ્દુભ ભોઅભેનુન” ગુરાભ ભોઅભીન.
એક ભોઅભીન ફંદો ભુણશ્રકથી વાયો છે . બરે
છી એ ભુણશ્રક ખુફવુયત-ભારદાય શોમ.
તભાયી દીકયીઓની તેભની વાથે ળાદી ન કયો.
એ લાતનો બમ યશે છે કે એ તો જશન્નભી છે
ણ ધીયે ધીયે તેણીને ણ જશન્નભી ફનાલી
રેળે.
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કરાભે ાકભાં બુત, બાલી અને શાર
(લતથભાન)ને નઝય વભક્ષ યાખેર છે .
આજકાર આ જોઈ ળકો છો કે આણા
? ેદીકયા-દીકયીઓના ઈભાનની ળું શારત છ
૨૨૨ થી ૨૨૭ભી આમાત :-

َ َ ۡ ََُۡ َ َ َۡ ۡ ُ
ًَ
ض ؕ ق ۡل ُہوَ ادی ۙ
ق یسـلونک ع ِن الم ِحی ِ
َ َۡ ُ ّ
الن َس َ
ٓاء فی ال ۡ َم ِح ۡ
ض ۙ َق لَا
ی
فاعتـِلوا
ِ
ِ
ِ
تَ ۡغ َػبُوۡ ُہ ّ َن َح ّٰتّی یَ ۡط ُہ ۡر َـ ۚ َفا َدا تَ َط ّ َہ ۡرـَ
ِ
َ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ ّّٰ ُ ّ َ ّّٰ
اللہَ
فاتوہن ِمن حیث امرخم اللہ ؕ ِاـ
ُ ۡ َ
ُ ُّ َّ ۡ
الت ّوَ ِابح َف َق یُ ِح ّب ال ُم َتط ِّہرِیۡ َن
ی ِحب
﴿﴾۲۲۲
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َ ُ ُ ۡ َ ۡ ٌ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّّٰ
نِسٓاؤخم ظخت لکم ۪ فاتوا ظخثکم انی
ۡ ُ ۡ َ َ ّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ َ ُ ّّٰ
اللہَ
ِشئتم ۫ ق ق ِدموا لِاجف ِسکم ؕ ق اتقوا
اع َل ُموۡۤا اَنّ َ ُک ۡم ّ ُم ّٰلقُوۡ ُف ؕ َق بَ ّسخ ال ۡ ُم ۡؤم ِنحۡفَ
َق ۡ
ِ ِ ِ
﴿﴾۲۲۳
َ ُ ّّٰ ُ َ ً ّ َ ُ َ
َق لَا ت ۡج َعلوا الل َہ ع ۡخضۃ ل ِایۡ َمانِک ۡم ا ۡـ
َ َ ُّ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّ
الناز ؕ قَ
تبؿقا ق تتقوا ق تص ِلحوا بحف
ِ
ٌ
ّّٰ
الل ُہ َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۲۲۴
َ ُ َ ُ ُ ُ ّّٰ ُ ّ َ
الل ۡغو ف ۡیۤ اَیۡ َمانِ ُک ۡم قَ
لا یؤا ِخذخم اللہ ِب ِ ِ
ُُ ُ
ُ ُُ
َ
لّٰ ِک ۡن ّی َؤا ِخذخ ۡم ِب َما ک َس َب ۡت قلوۡبُک ۡم ؕ َق
ّّٰ ُ َ ُ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
اللہ غفوذ ح ِلیم ﴿﴾۲۲۵
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َّ
ّ
ُ َ
ُ
ل ِل ِذیۡ َن یُ ۡؤلوۡ َـ ِم ۡن نِ َسٓائِ ِہ ۡم ت َر ّب ُص
ُ َ ّّٰ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ
ٓاء ۡق ف ِا ّـ الل َہ غفوۡ ٌذ
اذبع ِۃ اشہ ٍر ۚ ف ِاـ ف
َ
﴾۲۲۶﴿ ّذ ِح ۡی ٌم
ٌ
ّّٰ َ َ َ َ ّ
َ
َق ِا ۡـ ع َد ُموا الطلَاؼ ف ِا ّـ الل َہ َس ِم ۡیع

﴾۲۲۷﴿ َع ِل ۡی ٌم
અને (શે યવુર!) તેઓ તને (સ્રીઓની)
ભાણવક ભાંદગી ણલે ૂછે છે ; કશે કે તે એક
નાાકી છે , ભાટે તભે ભાવીક ભાંદગીના વભમે
તભાયી સ્રીઓથી અગા યશો, અને જ્માં
વુધી તેણીઓ ાક ન થામ ત્માં વુધી તેભની
ાવે જાઓ નણશ, છી જ્માયે તેણીઓ નાશી
રે તો જ્માંથી તભને અલ્રાશે પયભાવ્મું છે
ત્માંથી તેભની ાવે જાઓ; ણનવંળમ અલ્રાશ
તૌફા કયનાયાઓને તથા ાક યશેનાયાઓને
દોસ્ત યાખે છે . (૨૨૨)
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તભાયી સ્રીઓ તભાયી ખેતી છે , જે થી તભાયી
ખેતીઓભાં તભારૂ ભન ચાશે ત્માયે જાઓ,
અને તભે તભાયા ોતાના ભાટે અગાઉથી નેકી
ભોકરતા યશો; તથા અલ્રાશથી ડયતા યશો
અને આ જાણી રો કે તભે તેને અલશ્મ
ભનાય છો; અને ભોઅભીનોને ખુળખફય
આ. (૨૨૩)
અને (શે ભુવરભાનો!) તભાયા ણનયથથક
વોગંદોને રઈને નેકી કયલા તથા
યશેઝગાયીથી લતથલા અને રોકો લચ્ચે વુરેશ
ળાંણત પેરાલલાભાં અલ્રાશને અટકામતનું
કાયણ ઠયાલો નણશ. અને અલ્રાશ ભશાજ્ઞાની
વાંબનાય (અને) જાણનાય છે . (૨૨૪)
અલ્રાશ તભને તભાયી અણનણશ્ચત પ્રણતજ્ઞાઓ
ભાટે કડળે નણશ ણ તભાયા અંત:કયણોએ
જે ણનધાથમુું શળે તેના ભાટે જ કડળે; અને
અલ્રાશ ભશાન ક્ષભા કયનાય (અને)
વશનળીર છે . (૨૨૫)
જે રોકો ોતાની ણત્નઓ ાવે નણશ
જલાની પ્રણતજ્ઞા રે છે તેઓએ ચાય ભાવની
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યાશ જોલી, છી જો તેઓ (તે ભુદ્દત
દયણભમાન પ્રણતજ્ઞાઓથી) પયી જામ તો ખયેખય
અલ્રાશ ભશાન ફક્ષનાય (અને) દમાુ છે .
(૨૨૬)
ણ જો તેઓ તરાકનો ણનશ્ચમ કયી રે તો
ણનવંળમ અલ્રાશ ભશાન વાંબનાય (અને)
જાણનાય છે . (૨૨૭)
સ્રીઓને ગબાથળમભાંથી ભાણવક (અભુક
રદલવ ખયાફ) રોશી ણનકે છે તેને શમઝ કશે
છે . જાશેરીમતના ઝભાનાભાં મશુ દી અને
ભજુ વી અણગ્ન ુજકોનો એ યીલાજ શતો કે
જ્માયે સ્રીઓને શમઝ આલતું તો ુરૂો
તેણીઓથી લાત કયલી, ભોં જોલું, તેણીની
વાથે ખાલું ીલું ા વભજતા શતા.
શમઝના રદલવોભાં સ્રી ધયના ખૂણાભાં ભોંઢુ
ઢાંકી ફેવી યશેતી શતી. નવાયાઓભાં ખાલું,
ીલું, શલું - ભલુ,ં વભાગભ કયલાભાં કાંઈ
ફાદ ન શતો. ઈસ્રાભના વભમભાં એક રદલવ
અફુ દયદાશ કેટરાક રોકોની વાથે શ. યવુર
વ.ની ણખદભતભાં શાજય થમા અને ુછમું કે
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શમઝના રદલવોભાં અભાયી સ્રીઓ વાથે ળું
કયલું જોઈએ ? એ લખતે ઉયની આમત
નાણઝર થઈ. ફતાલલાભાં આવ્મું કે તે એક
જાતની ગંદી નજાવત છે . એલા વભમભાં
વભાગભ કયલું તંદુયસ્તી ભાટે શાનીકાયક છે .
જમાયે શમઝનું ખુન ફંધ થઈ જામ ત્માયે
ગુવર કયલું જોઈએ. ગુવર શેરાં વભાગભ
કયલું ભકરૂશ છે . શમઝની શારતભાં શયાભ છે .
તેનો કપપાયો આલો ડળે જે ની ણલગત
ભવાએરની રકતાફભાં રખેર છે .
“ણનવાઓકુભ શયવુલ્રકુભ પઅતુ શવથકુભ
અન્ના ળેઅતુભ” તભાયી સ્રીઓ તભાયા ભાટે
ખેતી (વભાન) છે તો ોતાની ખેતીભાં ચાશો
તે તયપથી જાલ.
આ આમતભાં અશરે વુન્નત અને ળીઆ
ફન્નેભાં ભતબેદ છે કે વભાગભ ાછથી થઈ
ળકે છે કે નણશ? ળીઆઓને ત્માં ફશુ જ
અણગભો ફતાલેર છે . બાલાથથ એ કે ભકરૂશ
છે . ખુદાલંદે આરભે ખેતયની ભીવાર આી
છે . ઓયત ઝભીનની જે ભ છે અને ુરૂ
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ખેડૂત છે અને નુત્પો ફી (ફીજ) છે અને
ફાક પની જે ભ છે . ભાટે ફુણધ્ધળાી
ઈન્વાન એ ઝભીન ખેડે જ્માં ફી લાલલાથી
વાયો ાક રણી ળકે ભાટે કુદયતના ણનમભ
ભુજફ કામથ કયલું જોઈએ અને વભાગભ કયતી
લખતે અલરાદની ઈચ્છા શોલી જોઈએ.
ભાર ળશલત ન શોલી જોઈએ.
“ણરલ્રઝીન મોઅરુન ણભન્નેવાએણશભ” જે
રોકો ોતાની સ્રીઓ ાવે ન જલાની કવભ
ખામ છે . અયફભાં એક આદત ડી ગઈ શતી
કે જે ોતાની સ્રીથી નાયાજ થતો શતો તો
કવભ ખાતો શતો કે શલે તેણી વાથે વભાગભ
નણશ કરૂં. આલી શારતભાં તેણી ફીજા વાથે
રગ્ન કયી ળકતી નથી. ળયીમતે તેની શદ નક્કી
કયી. જો ઓયત ચાશે તો શાકીભે ળયઅ ાવે
પેવરો કયાલે. શાકીભે ળયઅ તેના ણતને ચાય
ભણશનાનો વભમ આળે અને ણતને
વભજાલી ભજફુય કયળે કે કપપાયો આી તેણી
વાથે ભે યાખે અથલા છે લટે તરાક આે.
“લરા

તજઅરુલ્રાશ
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અલ્રાશના નાભને ોતાના વોગંદભાં આડ ન
ફનાલો. અબ્દુલ્રાશ ણફન યલાશ ોતાના
ફનેલીથી નાયાઝ થઈ કવભ ખાધી કે ફશેન
અને ફનેલીથી લાત નણશ કરૂં. તેઓની લચ્ચે
વુરેશ કયાલીળ નણશ. તેઓની વાથે કોઈ
બરાઈ નણશ કરૂં. કોઈ તેને આવભાં વુરેશ
કયાલલાનું કશેતું તો કશેતો કે ભેં કવભ ખાધી
છે . તે લાત ય ખુદાએ એ આમત ઉતાયી
અને ફતાવ્મું કે એલી લાતો ય ખુદાના
વોગંદ ન ખાધા કયો અને વગા-લશારાં અને
ભોઅભીન બાઈઓ વાથે નેકી ન કયલી એ
વારૂં નથી. આ ઈરાશી આજ્ઞા વાંબી તે
સ્તાલો કયલા રાગ્મો.
“રા મોઆખેઝોકોભુલ્રાશો ણફલ્રગલે”
અલ્રાશ તભાયા (વ્મથથ) વોગંદ ય તભાયી
કડ કયળે નણશ. આ સ્થે કવભના ભાટે
શુ કભ છે કે કોઈ ઈયાદા લગય વોગંદ વાથે કાંઈ
કશી દે તો કાંઈ ળયીમતની જલાફદાયી નથી.
ણ જો ઈયાદાૂલથક કવભ ખામ તો કપપાયો
આલો ડળે.
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૨૨૮ થી ૨૨૯ભી આમાત :-

َ ۡ ُ َ ّ َ ّٰ ُ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َ َ ّٰ َ َ
ق المطلقت یتؿبصن ِباجف ِس ِہن ثلثۃ
َ َۡ
ُ ٓ
ق ُخ ۡق ٍء ؕ َق لَا یَ ِح ّ ُل ل َ ُہ ّ َن ا ۡـ ّیک ُت ۡم َن َما
َ َ َ ّّٰ
الل ُہ ف ۡیۤ اَ ۡذ َحامہ ّ َن ا ۡـ ُک ّ َن یُ ۡؤم ّنَ
ِِ ِ
ِ
خلق ِ
َ ُ
ّٰ
ّّٰ ۡ
ُ
ِبالل ِہ َق ال َیوۡ ِؿ الۡا ِع ِخ ؕ َق ب ُعوۡل َ ُت ُہ ّ َن ا َح ّق
برَ ِّخ ِہ ّ َن ف ۡی ّٰدل َِک ِا ۡـ اَ َذ ُاخ ۡۤقا ِا ۡصل َ ً
احا ؕ َق
ِ
ِ
ۡ َّ
َ
ۡ
ل َ ُہ ّ َن ِمث ُل ال ِذ ۡی َعل ۡی ِہ ّ َن ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ ۪ َق
ّ َ َ َ ۡ ّ َ َ َ َ ٌ َ ّّٰ
الل ُہ عَدیۡزٌ
اؾ علی ِہن خذجۃ ؕ ق
ِ
ل ِِؼخج ِ
َح ِک ۡی ٌم ﴿ ﴾۲۲۸٪
ٌۢ
َ ّ َ َ ُ َ ّ َ ّٰ َ
ۡ
اؽ ب َم ۡعرُ ۡق ٍػ اَقۡ
َ
الطلاؼ مرت ِن۪ ف ِامس ِ
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تَ ۡزخیۡ ٌ ۢح با ۡح َساـ ؕ َق لَا یَح ّ ُل ل َ ُک ۡم اَـۡ
ِ
ِ ِِ ٍ
َۡ ُ ُ َۤ َ
َ ً َّ ۤ َ
تاخذ ۡقا ِم ّما ّٰات ۡی ُت ُموۡ ُہ ّ َن ش ۡیئا ِالا ا ۡـ
ّّٰ َ
ۡ
َ َ َ ۤ َ َّ ُ
ّیخافا الا ح ِق ۡی َما ُح ُد ۡق َخ الل ِہ ؕ ف ِا ۡـ ِخف ُت ۡم
َ ّ َ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ ۙ َفلَا ُج َن َ
اج
الا ح ِقیما حدقخ
ۡ ۡ
َ
ۡ َ
َعل ۡی ِہ َما فِ ۡی َما اف َت َدة ِب ٖہ ؕ ِتلک ُح ُد ۡق ُخ
ّّٰ
الل ِہ َفلَا تَ ۡع َت ُد ۡق َہا ۚ َق َم ۡن ّیَ َت َع ّ َد ُح ُد ۡقخَ
ّّٰ َ ُ ٰٓ َ ُ ُ ّّٰ
َ
ُ
ۡ
الل ِہ فاقل ِئک ہم الظ ِلموـ ﴿﴾۲۲۹
અને જે સ્રીઓને તરાક આલાભાં આલી
શોમ તેઓએ ોતાના ભાટે રણ અટકાલ વુધી
યાશ જોલી જોઈએ; અને જો તેઓ અલ્રાશ
તથા કમાભતના રદલવ ય ઈભાન ધયાલતી
ંશોમ તો તેભના ભાટે તેભના ગબાથળમભા
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અલ્રાશે જે કાંઈ ેદા કમુું શોમ તેને વંતાડલું
શયગીઝ જાઈઝ (મોગ્મ) નથી; અને જો તે
દયણભમાન તેભના ણતઓ વભાધાનની ઈચ્છા
કયે તો તેભને તે સ્રીઓને ાછી રેલાનો
(ફીજાઓ કયતાં) લધુ શક છે ; અને ળયીઅત
(ધભથ ણનમભો) ની રૂએ સ્રીઓને જે શક
ુરૂો ય છે તેટરો જ શક ુરૂોનો સ્રીઓ
ય છે , અરફત્ત ુરૂોનો દયજ્જો સ્રીઓ
કયતાં લધાયે છે , અને અલ્રાશ વભથથ (અને)
ણશકભતલાો છે . (૨૨૮)
તરાક (યદ થઈ ળકનાય) ફે લખત છે , તે છી
તે (સ્રી)ઓને મોગ્મ યીતે યાખલી અથલા
બરાઈની વાથે તેભને જલા દેલી; અને આ
તભાયા ભાટે શરાર નથી કેજે કાંઈ તભે તેભને
આી ચુક્મા શો તેભાંથી (અથાથત ભશેયભાંથી)
કાંઈ ાછુ ં રઈ રો, ણવલામ એ શારતભાં કે
ફન્નેને આ લાતનો બમ શોમ કે ફન્ને
અલ્રાશની શદ (ના ણનમભો) ય કામભ યશી
ળકળે નણશ; (શે ભુવરભાનો!) છી જો તભને
તે (લાત) નો બમ શોમ કે ફન્ને ક્ષો
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશની શદ ય કામભ યશેળે નણશ, તો જો
સ્રી ોતાના છુ ટકાયા ભાટે કાંઈ ફદરો આી
દે તો ફન્ને ઉય કાંઈ દો નથી; આ
અલ્રાશની શદો છે જે થી તેને ઓંગી જાઓે
નણશ; અને જે ઓ અલ્રાશની શદો ઓંગી
જામ છે તેઓજ ઝુરભગાય છે . (૨૨૯)
“લર ભોતલ્રકાતો મતયબ્ફસ્ન” જે સ્રીઓને
તરાક આલાભાં આલી શોમ, તેણી રણ
લખત શમઝ આલલાની યાશ જુ એ જ્માં વુધી
રણ લખત ાક ન થઈ જામ ત્માં રગી ફીજા
રગ્ન ન કયે. આભ કયલાથી શભરની ળંકા દૂય
થઈ જળે અને સ્રી ભાટે જાએઝ નથી કે
ોતાનો શભર છુ ાલે.
જે સ્રીઓને તરાક આલાભાં આલી શોમ
અને ઈદ્દાની ભુદ્દત ુયી થઈ ન શોમ તો ધણી
તેને ાછી ત્ની ફનાલી ળકે છે ણ ળતથ એ
છે કે તે તેણીને વાયી યીતે યાખે. એલું ન ફને
કે તેને પયી દુ:ખ આે. જે ભકે અયફોભાં
કેટરાક રોકો ઓયતને તરાક આી પયી
ઈદ્દાની ભુદ્દતની અંદય ાછી રાલતા શતા.
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આ ફધું તેણીને તકરીપ આલા ભાટે કયતા
શતા. તેથી ખુદાએ તેભને આલા કાભ કયલાથી
યોક્મા છે .
“અત્તરાકો ભયથતાન” તરાક ફે લખત છે .
અજ્ઞાનતાના મુગભાં અયફો ફશુ જ તરાક
આતા શતા. જ્માયે રદર ચાશે ત્માયે તરાક
આે અને ભનભાં આલે ત્માયે પયી રાલે.
ઈસ્રાભે તેભને આ કૃત્મોથી યોક્મા છે . યજઈ
તરાકની યીત એ છે કે પ્રથભ ળયીમત પ્રભાણે
તરાક આે, ુરૂ ઈદ્દાની ભુદ્દત દયણભમાન
નીકાશ ણલના ોતાની ત્ની ફનાલી ળકે છે ,
ફીજી લખતે ણ તે પ્રભાણે કયી ળકે છે , ણ
રીજીલાય તરાક આલાથી તરાકે “ફાએન”
થઈ જામ છે . શલે તેની વાથે ણનકાશ કયી
ળકતો નથી, જ્માં વુધી કે તેણી ઈદ્દો ુયો થામ
છી ફીજાથી ણનકાશ કયી રે અને એ તેણીને
તરાક આે.
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે ભાયી નઝયે ફધાથી
ખયાફ લસ્તુ તરાક છે .
શેરી તરાક છી ઈદ્દા વુધી ફીજા ણનકાશ
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કયલાની યજા એટરા ભાટે આલાભાં આલી
નથી કે શેરા એ ખફય ડી જામ કે શભર
તો નથી. ફીજુ ં એ ઈદ્દાભાં ભદથ - ઓયતને
ોતાની એકતાનો ખ્માર આલે અને ોતાની
બૂરોનું બાન થામ અને પયી એક થઈ શી
ભી જામ. એલી જ યીતે ફીજી લખત ફન્નેને
ણલચાય કયલાનો વભમ ભી જામ. યંતુ રીજી
લખત ાછી રાલલાનો વલાર જ મદા થતો
નથી. કાયણ કે ફે લખતના અનુબલે એ લસ્તુ
જાશેય કયી દીધી કે શલે આ રોકોભાં ભે ણભરા થલો ભુશ્કીર છે . તેભના ણલચાયોભાં
શલે કોઈ વુધાયો થઈ ળકે એભ નથી.
એશરે વુન્નતના રપકાશભાં રણ લખત
તરાકનો વીગો ડલાથી તરાકે ફાએન થઈ
જામ છે .
એક લસ્તુ સ્રી ુરૂભાં અરગ થલાનો યસ્તો
“ખુરઅ” છે એટરે કે સ્રી એભ વભજતી
શોમ કે તેનું ધણી વાથે ફનળે નણશ તો તેણી,
ભશેય ભાપ કયી મા કંઈ યોકડું આી ધણી ાવે
તરાક રઈ ળકે છે .
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શ. યવુર વ.ની ભમભુનાશ નાભની ફીફીથી
રયલામત છે કે આં શઝયત વ.એ પયભાવ્મું કે
ભાયી ઉમ્ભતભાં શ્રેષ્ઠ એ ણત છે જે ોતાની
ત્ની વાથે વાયી યીતે જીલન ણલતાલે અને
ઉભદા એ ઓયત છે જે ોતાના ધણી વાથે
જીલનવાથી ફની વાયી યીતે જીલન ણનબાલે.
જે ઓયત ધણી વાથે વં-વરાશથી જીલન
ગુઝાયે તો ખુદાલંદે આરભ રદન-યાતભાં શજાય
ળશીદનો અજય આે અને શુ ય ય તેને
શ્રેષ્ઠતા આે.
ખુદાએ તઆરા ‘ખુરઅ’ ણલે ફમાન પયભાલે
છે કે જભીરા નાભની સ્રી અને વાણફત ણફન
કમવ નાભના ભદથ ણલળે આમત નાણઝર થઈ
છે . રકસ્વા પ્રભાણે વાણફત ોતાની ત્ની
જભીરાને ફશુ જ ચાશતો શતો અને જભીરા
ણત વાથે દુશ્ભની યાખતી શતી. આં શઝયત
વ. ાવે આલી જભીરાએ અઝથ કયી કે શુ ઝુય,
વાણફત ભને જયા ણ વંદ નથી. ખુદાના
વોગંદ તેનું અને ભારૂં ભાથું એક સ્થે બેગું ન
થામ. આ તેને શુ કભ કયો કે તે ભને તરાક
આે. શઝયતે વાણફતને કહ્ું કે તાયી ત્નીની
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આ ણળકામત ફયાફય છે ? તેણે કહ્ું મા
શઝયત, કવભ છે એ ખુદાની જે ણે આને
વત્મની વાથે શક મગમ્ફય ફનાવ્મા છે કે શુ ં
જગતભાં તેણીથી લધાયે કોઈથી પ્માય યાખતો
નથી. આ વાંબી જભીરાએ કહ્ું કે શુ ઝુય,
એ વાચું કશે છે એ લાતને શુ ં ણ ભાનું છુ ં
યંતુ તે ઠીંગણા કદનો ફદવુયત કાીઓ છે .
તે ભને ગભતો નથી અને ભને એ લાતનો બમ
છે કે જો તે તરાક નણશ આે તો ભાયાથી
એલું કાંઈ થઈ જળે કે ભાયા ભયણનું કાયણ
ફને! આ લાત વાંબી શઝયતે વાણફતને
પયભાવ્મું કે શલે ળું કશે છે ? તેણે કહ્ું કે ભેં ભાયો
ખજૂ યનો જે ફાગ તેણીને ભશેયભાં આપ્મો છે
તે ાછો આે તો શુ ં તરાક આી દઉં. આ
વાંબી તેણીએ કહ્ું એ ફાગ તેને યત કરૂં
છુ ં . એ ઉયાંત ણ કાંઈ આીળ ણ ભને
કોઈ ણ બોગે તરાક જોઈએ છે , શઝયતે
પયભાવ્મું કે ફાગ ાછો આી દે લધાયે કાંઈ
દેલાની જરૂયત નથી. તેણીએ ફાગ આી
તરાક રઈ રીધી એને ‘ખુરઅ’ કશે છે .
ઓયત નાયાજ શોમ અને તરાક રે તેને
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ે‘ખુરઅ’ કશે છે . અને ફન્ને નાયાજ શોમ તેન
ેતરાક આે તેને ‘ભુફાયાત’ કશે છે . તેના ણલળ
લધાયે ભવાએર રપકશની રકતાફોભાં રખેર
છે .
૨૩૦ થી ૨૩૨ભી આમાત :-

َ ۡ َ ّ َ َ َ َ َ َ ّ ُ َ ٗ ۢۡ َ ۡ ُ َ ّّٰ
ف ِاـ طلقہا فلا ت ِحل لہ ِمن بعد حتی
تَ ۡنک َح َر ۡق ًجا َغح ۡ َؿ ٗف ؕ َفا ۡـ َط ّ َلقَ َہا َفلاَ
ِ
ِ
ُ َ َ َ َ ۡ َ ۤ َ ۡ َّ َ
اج َعا ۤ ا ۡـ َظ ّ َناۤ اَـۡ
َ
َ
جناج علی ِہما اـ یتؿ
ِ
ّ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ّّٰ َ ۡ َ ُ ُ ۡ ُ ّّٰ
ح ِقیما حدقخ الل ِہ ؕ ق ِتلک حدقخ الل ِہ
ُ َ َّ َ
یُ َب ِّین َہا ل ِق ۡو ٍؿ ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۲۳۱
ٓاء َف َب َل ۡغ َن اَ َج َل ُہ ّنَ
َق ِا َدا َط ّ َل ۡق ُت ُم ال ّ ِن َس َ
َفاَ ۡمس ُکوۡ ُہ ّ َن ب َم ۡعرُ ۡقػ اَ ۡق َذ ّخ ُحوۡ ُہ ّنَ
ٍ
ِ
ِ
ِ
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ُ ُ
ِب َم ۡعرُ ۡق ٍػ ۪ َق لَا ت ۡم ِسکوۡ ُہ ّ َن ِض َػ ًاذا
ّ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ َ
ّ
ل ِ َت ۡع َت ُد ۡقا ۚ َق َم ۡن حف َع ۡل دل ِک فق ۡد ظل َم
َ َّ ُ ۤ
َۡ
ّّٰ
َ
جف َس ٗہ ؕ َق لَا تت ِخذ ۡقا ّٰا ّٰی ِت الل ِہ ُہ ُز ًقا ۫ ّق
ُۡ
ّّٰ َ ُ
ۤ َۡ
ادغ ُخ ۡقا جِ ۡع َم َت الل ِہ َعل ۡیک ۡم َق َما ان َز َؾ
ُُ
ۡ ۡ
َ ُ
ۡ
َعل ۡیک ۡم ِّم َن ال ِک ّٰت ِب َق ال ِحک َم ِۃ حَ ِعظک ۡم
َ ّ َ ُ ّّٰ َ َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ بکُلّ
ِب ٖہ ؕ ق اتقوا اللہ ق اعلموا اـ ِ ِ
َ
ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم ﴿ ﴾۲۳۱٪

َ َ َ َّ ۡ ُ ُ ّ
ٓاء َف َب َل ۡغ َن اَ َج َل ُہ ّنَ
الن َس َ
ق ِادا طلقتم ِ
َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َّ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َ
فلا تعضلوہن اـ ین ِکحن ارقاجہن ِادا
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ُ َ ّٰ
َ َ
َ
ۡ
ترَاضوۡا بَ ۡین ُہ ۡم ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ ؕ دل ِک یُوۡ َعظ
ُۡ َ َ ۡ َ
ۡ ّّٰ
اـ ِمنک ۡم یُ ۡؤ ِم ُن ِبالل ِہ َق ال َیوۡ ِؿ
ِب ٖہ من ک
ۡ َ ُ ّٰ ۡ َ ُ ّٰ ّٰ
ّّٰ
الۡا ِع ِخ ؕ دل ِک ۡم ارؽی لَک ۡم َق اط َہرُ ؕ َق الل ُہ
َ َ
َۡ َ
﴾۲۳۲﴿ حَ ۡعل ُم َق ان ُت ۡم لَا ت ۡعل ُموۡ َـ
છી જો તેણીને (રીજી) તરાક (ફાઈન)
આે તો તે ફાદ તેણી તેના ભાટે શરાર યશેળે
નણશ જમાં વુધી તેણી તેના ણવલામ ફીજા
કોઈ ભયદ વાથે ણનકાશ કયે નણશ; છી જો તે
(ફીજો ધણી ણ) તેણીને તરાક આે તો
તેઓ એકફીજાને પયીથી યણે (એભ
કયલાભાં) તેભના ઉય કાંઈ દો નથી; આ
ળયતે કે તેઓ ફન્ને એભ ધાયે કે તેઓ
અલ્રાશના ણનમભો જાલી ળકળે; અને આ
અલ્રાશની શદો છે જે તે તે રોકો ભાટે લણથલે
છે કે જે ઓ વભજ ધયાલે છે . (૨૩૦)
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અને જ્માયે તભે સ્રીઓને તરાક આો અને
તેઓ ોતાની ઈદ્દત (ૂણથ કયલા) ની નજીક
જઈ શોંચે ત્માયે અગય તો લાજફી યીતે
તેઓને યોકી રો અથલા મોગ્મ યીતે લતી
યલાના કયો, અને તેભને શાણન શોંચાડલાના
શેતુવય યોકો નણશ કે જે થી તભે અત્માચાયી
ફનો, અને જે એભ કયળે તેણે ખયેખય
ોતાનાજ (જીલ) ઉય ઝુલ્ભ કમો અને
અલ્રાશની આમતોને શવી કાઢો નણશ અને
અલ્રાશે જે નેઅભતો તભને અથણ કયી છે તે
અને જે રકતાફ તથા ણશકભત (ધભથ ણનમભો)
તભાયા ય ઉતામાથ છે તે માદ કયતા યશો તભને
તે દ્લાયા તે ણળખાભણ આે છે ; અને
અલ્રાશથી ડયો અને જાણો કે અલ્રાશ દયેક
લસ્તુની જાણ ધયાલે છે . (૨૩૧)
અને જ્માયે તભોએ સ્રીઓને તરાક આી
દીધી શોમ અને તેભણે ોતાની ઈદ્દત ૂણથ કયી
દીધી શોમ તો તેભને ોતાના આગરા
ખાહલદો વાથે જો તેઓ યસ્ય મોગ્મ યીતે
યાજી થઈ જામ તો - યણતી અટકાલો નણશ;
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તે દ્લાયા તભાયાભાંના તે (રોકો) ને નવીશત
કયલાભાં આલે છે કે જે ઓ અલ્રાશ તથા
કમાભત ય ઈભાન યાખે છે ; આ (પ્રભાણે
લતથલું) તભાયા ભાટે લધુ રાબદામક (અને)
ાક છે ; અને અલ્રાશ જાણે છે અને તભે
જાણતા નથી. (૨૩૨)
“શત્તા તનકેશ ઝલજન ગમયશુ ” જ્માં વુધી તે
(ધણી)ના ણવલામ ફીજાથી ણનકાશ કયે નશી.
રણ તરાક છી ઓયત ભાટે તરાકે ફાએન
છે . તે એ વભમ વુધી ોતાના ધણી ઉય
શરાર થઈ ળકતી નથી જ્માં વુધી ફીજો
કોઈ તેણીથી નીકાશ કયી તરાક ન આે. આ
યીત એ ભાટે યાખલાભાં આલી છે કે રણ
લખત તરાક ભેલીને સ્રી ફીજા ધણી ાવે
જળે ત્માયે તેને ખફય ડળે કે શેરા ણત
અને ફીજા ણતનો સ્લબાલ કેલો છે અને
ધણી વાથે કેલી યીતે લતથલું જોઈએ. આ
અનુબલો છી તેણીને બાન થળે અને ચોથી
લખત શેરા ધણીને ત્માં જળે તો ફશુ જ
ળાણી-આજ્ઞાકકત ફની જળે.
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એ લસ્તુ ઘ્માનભાં યશે કે કોઈ ોતાની ત્નીને
કશે કે ભેં તને તરાક આી તો એ ળયઈ તરાક
થળે નણશ. જ્માં વુધી એક આણરભ કામદા
ભુજફ તરાકનો વીગો ન ઢે અને ફે
આરદર તેને ન વાંબે અને તેના વાક્ષી ન
ફને કે એભની વાભે તરાકનો વીગો જાયી કમો
શતો.
જ્માયે કોઈ લાતે સ્રીની વાથે ફને નણશ તો
તેણીને તરાક આલી જોઈએ, જે થી તે
ફીજા વાથે ણનકાશ કયી રે. નારામક છે એ
ભાણવ જે ત્નીને વતાલે અને ખોટી યીતે
શેયાન કયે અને કોઈ ણ બોગે તરાક ન આે
તો આ સ્રીઓ ઉય ખુલ્રો ઝુલ્ભ છે . તેની
ણળક્ષા ખુદા વભક્ષ બોગલલી ડળે.
ઓયત શમઝભાં શોમ તો તેણીને તરાક
આલી વશીશ નથી.
૨૩૩ થી ૩૪ ભી આમાત :-

ۡ
َ َ َق الۡوَال ِّٰد ُة یُ ۡر ِض ۡع َن اَ ۡقل
اخ ُہ ّ َن َحوۡلَح ِف
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َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُّ َّ َّ َ َ َ
اعۃ ؕ َق
کا ِملح ِف ل ِمن اذاخ اـ ی ِتم الرض
ُۡ
ُ
َ ۡ ُ
َعدی ال َموۡلوۡ ِخ ل َ ٗہ ذِرق ُہ ّ َن َق کِ ۡسوَت ُہ ّ َن
ُ َ َّ َ ۡ َّ
ۡ
ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ ؕ لَا تکل ُف جف ٌس ِالا ُق ۡس َع َہا ۚ
ۢ
لَا تُ َض ّ َٓاذ َقال َِد ٌۃ بوَلَد َہا َق لَا َموۡلُوۡ ٌخ لَّہٗ
ِ ِ
ۡ ّٰ َ َ
َ ۡ
ِبوَل َ ِد ٖف ٭ َق َعدی الوَاذِ ِت ِمث ُل دل ِک ۚ ف ِا ۡـ
اَ َذ َاخا فِ َصالًا َع ۡن تَرَاص ِّم ۡن ُہ َما َق تَ َش ُ
اق ٍذ
ٍ
اج َع َل ۡیہ َما ؕ َق ا ۡـ اَ َذ ۡخ ّتُ ۡم اَـۡ
َفلَا ُج َن َ
ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡۤ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ ُ
اج َعل ۡیک ۡم
تستؿ ِضعوا اقلاخکم فلا جن
ِا َدا َس ّ َل ۡم ُت ۡم ّ َما ۤ ّٰاتَ ۡی ُت ۡم بال ۡ َم ۡعرُ ۡق ِػ ؕ قَ
ِ
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ّ َ ُ ّّٰ َ َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ ب َما تَ ۡع َم ُلوۡـَ
اتقوا اللہ ق اعلموا اـ ِ
ۡ
بَ ِصح ٌؿ ﴿﴾۲۳۳
َق الَّذیۡ َن یُ َتوَ ّ َفوۡ َـ م ۡن ُک ۡم َق یَ َذ ُذ ۡقـَ
ِ
ِ
َ َ َۡ
َۡ َ ً َ َ َ
َُۡ
اجا ّیت َؿ ّب ۡص َن ِباجف ِس ِہ ّ َن ا ۡذبَ َعۃ اش ُہ ٍر
ارق
ّ َق َع ۡس ًخا ۚ َف ِا َدا بَ َل ۡغ َن اَ َج َل ُہ ّ َن َفلَا ُج َن َ
اج

َ ُ
َ ۡ
َُۡ
َعل ۡیک ۡم فِ ۡی َما ف َعل َن ف ِ ۡیۤ اجف ِس ِہ ّ َن
ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ ب َما تَ ۡع َم ُلوۡ َـ َخبحۡؿٌ
ِبالمعرق ِػ ؕ ق
ِ
ِ
﴿﴾۲۳۴
અને (તરાક ભેલેરી) ભાતાઓએ ોતાના
ંુફાકોને ૂયાં ફે લથ વુધી દુધ ીલડાલલ
hajinaji.com
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જોઈએ, આ તેના ભાટે છે કે જે ઓ
ધલયાલલાની ભુદ્દત ુયી કયલા (કયાલલા)
ચાશતાં શોમ; અને તે (દૂધ ીલયાલનાયી
સ્રીઓ) ના ખોયાક તથા ોળાકનો ખચથ
મોગ્મ યીતે (ફાકના ) ફાના ળીયે છે ; કોઈ
વ્મણક્તને તેના ગજા ઉયાંત તકરીપ
આલાભાં ન આલે, (એટરે કે) ન ભાને
તેણીના કાયણે શાની શોંચાડલાભાં આલે, ન
ફાને તેના ફાકના કાયણે શાની
શોંચાડલાભાં આલે, અને ફાના સ્થાને
ઉબા યશેનાયના ભાથે (ણ) એજ પયજ છે ,
છી જો ફન્ને (ભા ફા) ની યાજી ખુળીથી
અને યસ્યની વરાશથી દૂધ છોડલી રેલા
ચાશે તો ફન્ને ઉય કાંઈ દો નથી; અને જો
તભે તભાયા ફચ્ચાઓને (ધાલલાનું) દૂધ
ધલયાલલાને ઈચ્છતા શો તો તેભ કયલાભાં ણ
તભાયા ઉય કાંઈ દો નથી, એ ળયતે કે તભે
જે ઠયાવ્મું શોમ તે લાજફી યીતે તેણીને
આો; અને અલ્રાશથી ડયો અને જાણી રો કે
જે કાંઈ તભે કયો છો તે અલ્રાશ નીશાે છે .
(૨૩૩)
અનુક્રભણણકા
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અને તભાયાભાંથી જે રોકો ભયી જામ અને
(ોતાની ાછ) સ્રીઓ ભુકી જામ તો તે
સ્રીઓ ચાય ભશીના અને દવ રદલવ (વુધી)
યાશ જાએ, છી જમાયે તેઓ ોતાની ઈદ્દત
(ની ભુદ્દત) ુયી કયે ત્માયે જાઈઝ યીતે ોતાના
ભાટે જે કંઈ કયે તે ભાટે તભાયા ઉય કાંઈ દો
નથી; અને તભે જે કાંઈ કયો છો તેનાથી
અલ્રાશ જાણકાય છે . (૨૩૪)
ઉયની આમતનો બાલાથથ એ છે કે કોઈ
ફાકને ધલયાલતી સ્રીને તરાક આે તો
ઓયત ય લાજીફ છે કે ુયા ફે લથ દૂધ
ીલયાલે અને ણત ય લાજીફ છે કે તે દૂધ
ીલયાલલાના વભમ વુધી ખોયાકી - ોળાકી
આે. ોતાના ભોબા પ્રભાણે એભાં કાંઈ
ઓછુ ં કયલું તે તેણીઓનો શક ભાયલા ફયાફય
છે .
ઓયતે ણ એ લાતનો ખ્માર યાખલો
જોઈએ કે ધણી વાથે કોઈ લાતભાં ઝગડો
થામ તો ફચ્ચાને દૂધ ીલયાલલું છોડી દેલું ન
જોઈએ અને દૂધ ીલયાલલા ભાટે એટરો
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ફદરો ન ભાંગે જે ુરુના ગજાથી લધુ શોમ
અને ફાકની વાથે એલી યીતે ન લતે કે
ફાનું રદર દુખામ. એજ પ્રભાણે ધણી ભાટે
જાએઝ નથી કે ફાકની ભાતાને તકરીપ
આે. તેણી દૂધ ીલયાલતી શોમ એ ભુદ્દતભાં
ફાક આંચકી રેલું જોઈએ નણશ અને તેની
ખોયાકી લગેયેભાં કાંઈ ઓછુ ં ન કયે. જો કોઈ
દાઈ ાવે દૂધ ીલયાલલું શોમ તો તેણી
ભુવરભાન શોલી જરૂયી છે . કોઈ વાયા કુની
દાઈ ભી જામ તો ફશુ વારૂ.
દુધ ીલયાલલાના ધણા ભવાએર છે જે
“અશલારુન્નીવા”ભાં રખેર છે , તપવીયભાં
એ લાતનો ખ્માર યાખ્મો છે કે જરૂયી લસ્તુઓ
જ યજા કયલાભાં આલે જે થી લાંચનાયને
કંટાો ન આલે.
ભાતા ય લાજીફ છે કે ફાકના જન્ભ છી શેરું દૂધ ફાકને જરૂય ીલયાલે અને
કેટરાક ઓરભા રણ રદલવ ફતાલે છે . આ
લાજીફથી એ અથથ નથી કે ભાતા ભપત દૂધ
ીલયાલે અગય ચાશે તો તેનો ફદરો
અનુક્રભણણકા
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(ઉજયત) ધણીથી રે. આ દૂધ ીલયાલલું
તેણી ઉય જરૂયી છે . ફે લથ વુધી ફાકને
દૂધ ાલું ભુસ્તશફ છે . જો કે તેની ઉજયત
ચાશે તો રઈ ળકે છે .
આજકાર તો ભાતાનું સ્થાન ફાટરીઓએ
રઈ રીધું છે . તેના અનેક કાયણો છે . તેભાં
ભુખ્મ લાત ોતાનું વૌંદમથ કામભ યાખલાની
છે . એ ણવલામ ફીચાયીઓને ફયવદ ણ ક્માં
ભે છે ? મગમ્ફય વાશેફ તો પયભાલે છે કે
એક લખત ફાકને દૂધ ીલયાલલું એલું છે કે
જાણે યાશે ખુદાભાં ગુરાભ આઝાદ કયલો.
ફાકના ઉછે ય ભાટે આમાને શલારે કયલાથી
તેની તયફીમત ય કેલી અવય થામ છે એ તો
ઝભાનો ફતાલે છે .
ઉયની આમતનો બાલાથથ એ કે જો તેણીની
ઈચ્છા ફીજા ણનકાશ કયલાની શોમ અને
ોતાને વુંદય યાખે તો તભાયા ઉય કંઈ
આ-તોશભત નથી કે તભે લધાયે રદલવો
વુધી તેણીએ વોગ ાલા ભજફુય કેભ ન
કયી ? જે ભકે અયફોભાં રયલાજ શતો કે ણલધલા
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થલું એટરે વાધલી ફની જલું, તેણીને
જગતભાં યશેલાનો શક જ નથી, કોઈ ળુબ
કાભભાં બાગ રઈ ળકતી નથી. આ શતી
અયફોની ભાન્મતા. જે નો ઈસ્રાભે વખ્ત
ણલયોધ કમો છે .
‘‘લરા જોનાશ અરમકુભ પીભા અયથઝતુભ’’
અને એભાં કાંઈ ગુનાશ નથી કે ઈળાયારૂી
ઈચ્છા કયો. જે સ્રીઓ ોતાના ધણીના
ભયલા છી ઈદ્દતભાં શોમ અને કોઈ વ્મણક્ત
તેણી વાથે ણનકાશ કયલા ચાશતી શોમ તો
ણનકાશનો વંદેળો ખુલ્રા ળબ્દોભાં ન આે
ણ ગો ગો લાતોભાં ોતાની ઈચ્છા
જાશેય કયે. વાપ વાપ એટરા ભાટે કશેલુ ન
જોઈએ કે તેણી વોગભાં છે . જો ણનકાશની
ઈચ્છા ન શોમ તો તેના ભયશુ ભ ણતની માદ
તેણીને ફેચેન કયી ભુકળે. જો તેણીની ઈચ્છા
શળે તો ઈળાયાભાં જણાલી દેળે. તભાયે
તેણીથી છુ ો લામદો કયલો ન જોઈએ અને
ખુલ્રી યીતે ઈદ્દતભાં રગ્ન વંદેળો આલો
જાએઝ નથી.
અનુક્રભણણકા

674

hajinaji.com

૨૩૫ થી ૨૩૬ભી આમાત :-

ََ َُ َ َ ُ
ََۡ
اج َعل ۡیک ۡم فِ ۡی َما ع ّخض ُت ۡم ِب ٖہ ِم ۡن
ق لا جن
َۡ ّ
الن َسٓا ِء اَ ۡق اَخ ۡ َن ۡن ُت ۡم ف ۡیۤ اَجۡ ُف ِس ُکم ؕۡ
ِخطب ِۃ
ِ
ِ
َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ّ َ َ ّٰ ۡ ّ َ
ع ِلم اللہ انکم ستذغخقنہن ق ل ِکن لا
تُوَاع ُد ۡق ُہ ّ َن ذ ّ ًخا الَّاۤ اَ ۡـ تَقُوۡلُوۡا َقوۡلاً
ِ ِ
ِ
ّ َ ۡ ُ ۡ ً َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ّ َ َ ّّٰ
النکا ِج حتی
معرقفا ۬
۬ ق لا تع ِزموا عقدۃ ِ
َ ۡ ُ َ ۡ ّٰ ُ َ َ َ ٗ َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
یبلغ ال ِکتب اجلہ ؕ ق اعلموا اـ
َ ۡ َ ُ َ ۡۤ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۤ
اعل ُموۡا
حعلم ما فِی اجف ِسکم فاحذذقف ۚ ق
َ َ ّّٰ َ ُ
ا ّـ الل َہ غفوۡ ٌذ َح ِل ۡی ٌم ﴿ ﴾۲۳۵٪
َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َّ ۡ ُ ُ ّ
ٓاء ماَ
الن َس َ
لا جناج علیکم ِاـ طلقتم ِ
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َ ً َ ۡ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ُّ َ َ ۡ َ
۬ ّق
ۚ لم تمسوہن اق تع ِػضوا لہن ف ِخحضۃ
َ
َ
ۡ َ
ّ
َم ِت ُعوۡ ُہ ّ َن ۚ َعدی ال ُموۡ ِس ِع ق َد ُذ ٗف َق َعدی
ًّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ۢ ً َ َ ٗ ُ َ َ ۡ ُ ۡ
المقتِؿِ قدذف ۚ متاعا ِبالمعرق ِػ ۚ حقا
ۡ َ
ۡ
﴾۲۳۶﴿ َعدی ال ُم ۡح ِس ِنح َف
અને આ ણલે તભાયા ભાટે કાંઈ ગુનોશ નથી કે
આ (ઈદ્દતલાી) સ્રીઓને યણલા ભાટે
ખુલ્રી ભાંગણી કયો અથલા એ ણલચાયને
તભાયા ભનભાં વંતાડી યાખો; (કેભકે) અલ્રાશ
જાણે છે જ કે નજીકભાં તભે તેભને માદ કયળો
(અથાથત યણળો), યંતુ છુ ી યીતે તેભને
લચન આળો નણશ, ણવલામ કે તેભની વાથે
જાઈઝ (યીતે) લાતચીત કયો; અને જ્માં વુધી
ઠયાલેરી ઈદ્દત (ની ભુદ્દત) ુયી ન થામ ત્માં
વુધી યણલાનો ણનશ્ચમ કયો નણશ; અને
જાણી રો કે તભાયા ભનભાં જે કાંઈ છે તે
અલ્રાશ જાણે છે ભાટે તેનાથી ડયતા યશો,
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અને જાણી રો કે અલ્રાશ ભશાન ક્ષભાલાન
(અને) વશનળીર છે . (૨૩૫)
જો તભે તે (ણનકાશભાં રાલેરી) સ્રીઓને કે
જે ભને તભે અડકમા નથી અથલા જે ભની
ભશેય શજી તભોએ નક્કી કયી નથી (તેભને)
છોડી દો તો તભાયા ઉય કાંઈ દો નથી, ણ
તેભને કાંઈ નપો શોંચાડો (બયણ ોણ ભાટે
કાંઈ આો) તલંગય ોતાના ગજા પ્રભાણે
તથા ગયીફ તેના ગજા પ્રભાણે મોગ્મ
પ્રભાણભાં આે, એશવાન કયનાયાઓ ઉય
આ એક પયજ છે . (૨૩૬)
જો તભે તેણીઓની ભશેય નક્કી કયી ન શોમ
અને વોશફત ણ કયી ન શોમ અને તરાક
આો તો આલી શારતભાં તેણીઓને કાંઈ
આલું જોઈએ. જે ભકે ભારદાય ભાણવ
ભકાન કે ઝભીન લગેયે આે. ગયીફ શોમ તો
કડાં કે કાંઈ યોકડ આે. શદીવભાં છે કે ભશેય
નક્કી કમાથ છી અને વોશફત કમાથ શેરાં
તરાક આે તો અધી ભશેય આલી જોઈએ.
યંતુ ભશેય નક્કી થઈ ન શોમ તો તરાક લખતે
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ભશેય આલી લાજીફ નથી ણ તેણીઓ
વાથે બરાઈથી કાભ રેલું જોઈએ.
૨૩૭ભી આમત :-

َ َّ ۡ
َ َ َ ُ
َق ِا ۡـ طلق ُت ُموۡ ُہ ّ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ا ۡـ ت َم ّسوۡ ُہ ّ َن
َ َۡ ً َ
َ َ ۡ
َق ق ۡد ف َخض ُت ۡم ل َ ُہ ّ َن ف ِخحضۃ ف ِن ۡص ُف َما
َّ ۤ َ َّ ُ َ ُ َّ
َ ۡ
ف َخض ُت ۡم ِالا ا ۡـ ح ۡعفوۡ َـ ا ۡق حَ ۡعفوَا ال ِذ ۡی

َ َ ُۤ َۡ
َ َُُۡ َّ
النکا ِج ؕ َق ا ۡـ ت ۡعفوۡا اق َخ ُب
ِبی ِد ٖف عقدۃ ِ
َُ
َۡۡ
َۡ
َّ ۡ
ِلتق ّٰوی ؕ َق لَا تن َسوُا الفض َل بَ ۡینک ۡم ؕ
ل
َ ّّٰ َ ُ
ۡ
ِا ّـ الل َہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َـ َب ِصح ٌؿ ﴿﴾۲۳۷

અને જો તેભને સ્ળથ કમાથ શેરાં-એલી
શારતભાં કે તેભની ભશેય નક્કી કયી ચુકમા શોતરાક આી દો તો જે કાંઈ (ભશેય) તભોએ
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નક્કી કયી શોમ તેની અડધી આલી, ણવલામ
કે સ્રીઓ ંડે ભાપ કયી દે અથલા તે ભાપ કયી
દે કે જે ના શાથભાં ણનકાશની વત્તા શતી; અને
જો તભે (શે સ્રીઓ !) આખી (ભશેય) ભાપ
કયી દો તો તે યશેઝગાયીની લધુ નજીક છે
(લધાયે નીતી બયેરું છે ); અને અયવ યવભાં
ઉદાયતા દેખાડલાને બૂરતા નણશ; ફેળક જે
કાંઈ તભે કયો છો તે અલ્રાશ ણનશાે છે .
ઉય આમતભાં વાપ વાપ લણથન થમું છે જે ની
તપવીયની ખાવ જરૂયત નથી.
૨૩૮ થી ૨૪૨ ભી આમાત :-

ۡ
َ ّ الص َل ّٰوة َق
َ َ ُ
الص ّٰلو ِۃ الوُ ۡس ّٰطی ٭
ِ ّ ّٰح ِفظوۡا َعدی
ُ
ۡ ّٰ ّّٰ
﴾۲۳۸﴿ َق قوۡ ُموۡا لِل ِہ ق ِن ِتح َف
َۤ َ ً َ ُۡ َۡ ً َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ
ف ِاـ ِخفتم ف ِخجالا اق ذکبانا ۚ ف ِادا
ّّٰ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
ۡالل َہ َک َما َع ّ َل َم ُک ۡم ّ َما لَم
ا ِمنتم فادغخقا
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َُ ُ َ َ
تکوۡنوۡا ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۲۳۹
َق الَّذیۡ َن یُ َتوَ ّ َفوۡ َـ م ۡن ُک ۡم َق یَ َذ ُذ ۡقـَ
ِ
ِ
َ ۡ َ ً َّ َّ ً ّ َ ۡ َ ۡ َّ َ ً َ
اعا ِاخی
اج ِہم مت
ارقاجا ۚ
۬ ق ِصیۃ ل ِارق ِ
َۡ ۡ
َ َ
َ
ۡ
ال َحوۡ ِؾ غح َؿ ِاع َخ ٍاث ۚ ف ِا ۡـ ع َخ ۡج َن فلَا
َُ َ َ ُ
َ ۡ
َُۡ
اج َعل ۡیک ۡم ف ِ ۡی َما ف َعل َن ف ِ ۡیۤ اجف ِس ِہ ّ َن
جن
ۡ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ ُ َ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
ِمن معرق ٍػ ؕ ق اللہ ع ِدیز ح ِکیم ﴿﴾۲۴۱
َ ۡ ُ َ ّ َ ّٰ َ َ ٌ ۢ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ً َ َ
ق ل ِلمطلق ِت متاع ِبالمعرق ِػ ؕ حقا عدی
ۡ َ ۡ
ال ُم ّت ِقح َف ﴿﴾۲۴۱
َّ ُ
َ ّٰ َ ّ ّّٰ ُ
کذل ِک یُ َب ِح ُف الل ُہ لَک ۡم ّٰا ّٰی ِت ٖہ ل َ َعلک ۡم
َ ُ
ت ۡع ِقلوۡ َـ ﴿ ﴾۲۴۲٪
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(શે ભુવરભાનો !) વઘી નભાઝો (નો
વભમ) વાચલો ખાવ કયીને લચરી નભાઝ
(નો), અને અલ્રાશની શજાયભાં આજ્ઞાંરકત
ણે ઉબા યશો. (૨૩૮)
ણ જો તભને બમ શોમ તો ગે ચારતાં
અથલા ઘોડા ઉય (જે શારતભાં શો તે
શારતભાં નભાઝ અદા કયો), છી જ્માયે તભે
ણનબથમ થઈ જાઓ ત્માયે અલ્રાશને એલી યીતે
માદ કયો કે જે લી યીતે તેણે તભને (ોતાના
યવુર દ્લાયા) ળીખવ્મું છે , જે તભે પ્રથભ
જાણતા ન શતા. (૨૩૯)
અને તભાયાભાંથી જે રોકો ભયણ ાભે અને
ાછ (ણલધલા) સ્રી ભૂકી જામ, તો (તેભને
જોઈએ કે) ોતાની સ્રીઓ ભાટે એક લથ
વુધી (ના ણનલાથશના) વાધન ુયાં ાડલાં
તથા ઘયભાંથી ફશાય કાઢી ભુકલી નણશ એલી
લણવમત તેઓએ કયલી, છી જો તે (સ્રીઓ
ખુળીથી) નીકી જામ અને ોતાના ભાટે
કામદેવય જે કાંઈ કયે તો તે ભાટે તભાયા ભાથે
કાંઈ દો નથી; અને અલ્રાશ વભથથ અને
ણશકભતલાો છે . (૨૪૦)
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અને તરાક આલાભાં આલેરી સ્રીઓ ભાટે
(ણ) કાંઈક લાજફી રાબ શોંચાડલો
જોઈએ; એ યશેઝગાયો ય એક પયજ છે .
(૨૪૧)
એલી જ યીતે અલ્રાશ તભાયા ભાટે ોતાના
શુ કભો સ્ષ્ટ કયીને લણથલે છે કે કદાચને તભે
વભજો. (૨૪૨)
‘‘શાપેઝુ અરસ્વરલાતો લસ્વરાણતર લુસ્તા’’
વલે નભાઝોની (ખાવ કયી) લચરી
(ઝોશયની) નભાઝની વંબા યાખો. તપવીય
કયનાયાઓભાં ભતબેદ છે . વરાતે લુસ્તાથી
કઈ નભાઝ છે ? કોઈ નભાઝ ઝોશય, કોઈ
અવય અને કોઈ ભગયીફ કશે છે ણ
અઈમ્ભાના કોર ભુજફ નભાઝે ‘‘ઝોશય’’ છે .
‘‘લકુભુ ણરલ્રાશે કાનેતીન’’ આથી ભતરફ
નભાઝભાં કુનુત ઢલું, પીકએ જાઅપયીમાશ
કુનુતના ાફંદ છે . ‘વશીશ ફુખાયી’ જીલ્દ
શેરીભાં છે કે આણવભ શદીવનો યાલી છે કે
ભેં અનવ ણફન ભાણરકથી કુનુત ણલળે ુછમું.
અનવે જલાફ આપ્મો કે કુનુત ઢલાભાં
અનુક્રભણણકા

682

hajinaji.com

આલતું શતું. ભે ુછમું કે રૂકુઅની શેરા કે
છી. તેભણે જલાફ આપ્મો કે શેરા. ભેં
કહ્ું કે આના ણલળે કોઈએ કહ્ું કે આ
રૂકુઅ છી કુનુત ડતા શતા. અનવે જલાફ
આપ્મો કે એ જાઠ છે . કાયણ કે જ. યવુરે
ખુદા વ. રૂકુઅ છી ભાર એક ભશીનો કુનુત
ઢમા છે . એ ણવલામ આ શંભેળા રૂકુઅની
શેરાં ઢતા શતા.
કુનુત ઢલાની અઈમ્ભા અ.ભે ફશુ જ તાકીદ
કયી છે ભાટે નભાઝભાં કુનુત કદી છોડલું નણશ.
‘‘લલ્રઝીન મોતલપફન ણભન્કુભ’’ અને એ
રોકો જે તભાયાભાંથી ભયણ ાભે.
અયફભાં દસ્તુય શતો કે જ્માયે ધણી ભયણ
ાભે ત્માયે એક લથ વુધી ઓયત જાના કડાં
શેયી ળણગાય છોડી ઈદ્દતભાં યશેતી શતી.
જો તેણી ળશેયની યશેલાલાી શોમ તો જ્માં
ધણી ભયણ ામ્મો તે ઘયભાં યશેતી શતી. જો
યણભાં યશેતી શોમ તો તેના ભાટે અરગ ઘય
ફનાલતા અને તેણી ફશાય જઈ ળકતી ન
શતી. ખોયાકી-ોળાકી ભયનાયના લાયવો
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ઉય લાજીફ શતી. ઘયની ફશાય ગ કાઢે તો
ખોયાકી-ોળાકીની જલાફદાયી ખતભ થઈ
જતી.
આ એક લથ ભાટેનો શુ કભ ઈસ્રાભના
આયંબભાં શતો. જમાયે ચાય ભશીના દવ
રદલવનો શુ કભ આવ્મો ત્માયે શેરાંનો શુ કભ
યદ થઈ ગમો.
૨૪૩ થી ૨૪૫ ભી આમાત :-

َاَل َ ۡم تَرَ ِاخَی الّ َ ِذیۡ َن َع َخ ُجوۡا ِم ۡن ِخیَاذِ ِہ ۡم ق
ّّٰ ُ ُ َ َ َ َ
ۡ َ
ُُ
ُاللہ
ُہ ۡم الوۡ ٌػ َحذ َذ ال َموۡ ِة ۪ فقاؾ لہم
ۡ َ ۡ ُ َ َ ّّٰ َ ّ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ ُ
 ثم احیاہم ؕ ِاـ اللہ لذق فض ٍلٞ موتوا
َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ ّٰ َ
َّ َ َ
از لَا
الن
ؿ
ث
خ
ا
ن
ک
ل
ق
از
الن
عدی
ِ
ِ
ِ
ُ ۡ
﴾۲۴۳﴿ یَشػ ُخ ۡق َـ
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ّّٰ َ َ ۤ َ ۡ َ ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َ
اعل ُموۡا ا ّـ الل َہ
ق قا ِتلوا فِی س ِبی ِل الل ِہ ق
ٌ
﴾۲۴۴﴿ َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم
ً َ َ ً ۡ َ َ ّّٰ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ۡ َ
من دا ال ِذی حغ ِػص اللہ قخضا حسنا
ّّٰ َ ً َ ۡ َ ً َ ۡ َ ۤ ٗ َ ٗ َ ّٰ ُ َ
ُاللہ
فیض ِعفہ لہ اضعافا ک ِثحؿۃ ؕ ق
ُ
ُ ۡ
ُ ُ
﴾۲۴۵﴿ حَق ِبض َق یَ ۡب ﵀صط ۪ َق ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُعوۡ َـ

(શે યવુર) ળું તેં તે (રોકોના વંફંધભાં)
ણલચામુું નથી કે જે ઓ ભૃત્મુના બમથી ોતાનાં
ઘયોનો ત્માગ કયી ચાલ્મા ગમા શતા ? અને
તેઓ શજાયો (ની વંખ્માભાં) શતા, છી
અલ્રાશે તેભને શુ કભ કમો કે ભયી જાઓ;
(એટરે ભયી ગમા) છી તેણે તેભને વજીલન
કમાથ; ફેળક અલ્રાશ રોકો ય કૃાુ છે ણ
ઘણા રોકો ળુક્ર કયતા નથી. (૨૪૩)
અને (શે ભુવરભાનો !) અલ્રાશની યાશભાં
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રડો અને જાણી રો કે અલ્રાશ ભશાન
વાંબનાય (અને) જાણનાય છે . (૨૪૪)
છે કોઈ એલો જે અલ્રાશને કઝે શવના આે
કે જે થી અલ્રાશ તેને અવંખ્મ ગણં લધાયી
આે; અને અલ્રાશજ યોજી તંગ કયે છે અને
ણલળા કયે છે , અને તેનીજ તયપ તભારૂં ાછુ ં
પયલું થળે. (૨૪૫)
ઉયની ૨૪૩ ભી આમતની તપવીયભાં ઘણો
ભતબેદ છે , કોઈ તપવીય કયનાય કશે છે કે
શજાયો ભાણવો કોરેયાની ફીભાયીના બમથી
ોતાનું ગાભ છોડી બાગી નીકળ્મા શતા.
છતાં ભોતથી ફચી ળકમા નણશ અને ફધામ
ભયીને ઝભીન ય ઢગરો થઈ ગમા. એક ભુદ્દત
છી જ. ણશઝકીર અ. ત્માંથી નીકળ્મા તો
આે દોઆ કયી. શુ કભ થમો કે ખોફાભાં
ાણી રઈને તેભના ય છાંટો આે ાણી
છાંટલું ળરૂ કમુથ અને તેઓ વજીલન થલા
રાગ્મા. આ ફનાલ નલયોઝનાં રદલવે ફન્મો
શતો.
અશીં એ લાત જાણલાભાં ન આલી કે ભયલાનું
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ખરૂં કાયણ ળું શતું ? કોરેયાથી ફચલા ભાટે
બાગલું ોતાના પ્રાણની યક્ષા કયલી કાંઈ
ગુનાશ નથી કે ખુદા તેભને ભાયી નાખે અને
પયી વજીલન કયે !
અઈમ્ભએ ભાઅવુભીન અ.ની તપવીયથી એ
લાત જાણલા ભે છે કે જે ગાભભાં કોરેયા
પેરાણો શતો. ત્માંના ભારદાયો અને ભઘ્મભ
લગથના રોકો ોતાની વલાયીઓ ઉય ભાર
નાખી ત્માંથી જલા રાગ્મા તો ગયીફ રોકોએ
પયીમાદ કયી કે અભને ણ વાથે રેતા જાલ
ણ તેઓએ તેભની પયીમાદ પ્રત્મે ઘ્માન
આપ્મું નણશ અને ત્માંથી ચારતા થમા. આ
કાયણે કુદયતની તયપથી તેભને આ ણળક્ષા ભી
અને ફધાને ભોતની ઉંધભાં વુલયાલી દીધા
અને ગયીફ રોકો એ ફરાથી ફચી ગમા.
તપવીય કયનાયાઓ એ ણ કશે છે કે આ
ફનાલની વાથે નલયોઝને ળું વંફંધ છે ? જો
કે નલયોઝના ણલે ઈભાભે જાઅપયે વારદક
અ.ભે તેની પઝીરત ફમાન કયી છે જે નું
રકતાફોભાં લણથન છે .
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કઝે શવના. (વારૂ કઝથ) કઝે શવના એ છે કે
કોઈ ોતાના તંગદસ્ત દીની બાઈને ખુદાની
ખુળી ભાટે એભ કશીને કઝથ આે છે કે જ્માયે
તભાયી ાવે ૈવા આલે ત્માયે આી દેજો.
જો તભે કઝથ આલા ળરકતભાન ન થમા તો ભેં
તભને ફક્ષી આેર છે . આ કઝથ આનાયને
અનેક ગણો વલાફ આળે. કઝથ રેલાલાાની
જલાફદાયી છે કે ભક્કય અને ફશાના ન કયે.
જમાયે ણ યકભની વ્મલસ્થા થામ ત્માયે તયત
તે યત કયી દે.
યોઝીનું લધઘટ થલું અલ્રાશના શાથભાં છે .
ોતાની નીય્મત વાપ શોલી જોઈએ.
૨૪૬ ભી આમત :-

ۡ َ َ َ
ۤ
ال َ ۡم ترَ ِاخی ال َملَاِ ِم ۢۡن بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ِم ۢۡن
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ّ ّ َ ۡ ُ َ ۡ ّٰ ۡ ُ ۡ َ
بع ِد موسی ۬ ِاد قالوا ل ِن ِب ٍی لہم ابعث لنا
ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ ّ ً َ
َ الل ِہ ؕ َق
ۡاؾ َہل
م ِلکا جقا ِتل فِی س ِبی ِل
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َّ َ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ
اؾ الا
عسیتم ِاـ ک ِتب علیکم ال ِقت
َ ُ َّ َ ۤ َ
ُ َ ُ َُ
تقا ِتلوۡا ؕ قالوۡا َق َما لَنا الا جقا ِت َل ف ِ ۡی
َ
َ ۡ ُ َ ّّٰ
َس ِب ۡی ِل الل ِہ َق ق ۡد اع ِخ ۡجنا ِم ۡن ِخیَا ِذنا َق
ُ اَ ۡب َنٓائ َنا ؕ َف َل ّمَا ُک ِت َب َع َل ۡیہ ُم ال ۡ ِق َت
اؾ
ِ
ِ
ۢ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ّ ً ۡ َ َ ّ ۡ َ ّ َ َ
تولوا ِالا ق ِلیلا ِمنہم ؕ ق اللہ ع ِلیم
ۡ ّّٰ
َ
﴾۲۴۶﴿ ِبالظ ِل ِمحف
(શે યવુર !) ળું તેં ભુવા છીના ફની
ઈવયાઈરીઓના આગેલાનોના એક ટોા ય
દ્રણષ્ટ નથી નાખી ? જમાયે તેભણે તેભના
મગમ્ફય (અશ્ભુમર)ને કહ્ું કે અભાયા ભાટે
એક ફાદળાશ કામભ કય (જે થી) અભે
અલ્રાશના ભાગથભાં રડીએ; તેણે પયભાવ્મું કે
જો એલું ફને કે તભાયા ય જે શાદ લાજીફ
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કયલાભાં આલે અને તભે જે શાદ ન કયો એ ળું
વંબણલત નથી ? તેભણે કહ્ું કે જ્માયે અભને
અભાયા ઘયોભાંથી કાઢી ભુકલાભાં આવ્મા છે
તથા અભને અભાયા (ફા) ફચ્ચાઓથી
ણલખુટા ાડી દેલાભાં આવ્મા છે તો છી
અભાયા ભાટે ળું કાયણ છે કે અભે અલ્રાશના
ભાગથભાં ન રડીએ ! છી જમાયે તેભના ય
જે શાદ લાજીફ કયલાભાં આવ્મું ત્માયે
તેઓભાંના થોડાક ણવલામ વઘા જ ાછા
પયી ફેઠા; અને અલ્રાશ ઝારીભોથી વાયી
ેઠે લાકેપ છે . (૨૪૬)
જ. ભુવા અ. છી ફની ઈવયાઈર થોડો
લખત તો ળાંત યહ્ા. તેભનું કાભ ઠીક યહ્ું.
પયી જ્માયે તેઓની દાનત ફગડી તો ખુદાએ
જારુત નાભના યાજાને તેભના ય વત્તાણધળ
કમો. તેણે ચઢાઈ કયી કબ્જો રઈ રીધો.
તેઓને રુંટી રઈ ળશેયથી કાઢી ભુકમા.
તેઓની અલરાદને કડી ગુરાભ ફનાલી.
ઈભાભે ભોશમ્ભદે ફાકય અ.થી લણથન છે કે
જમાયે શ. ભુવા અ. ઈન્તેકાર કયી ગમા તો
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ફની ઈવયાઈર ધભથની ઠેકડી ઉડાલલા રાગ્મા.
તે વભમના નફીએ ફશુ જ વભજાવ્મા છતાં
તેઓ લાશીમાત કૃત્મો કયતા યહ્ા. એ લાતભાં
ભતબેદ છે કે એ વભમભાં નફી કોણ શતા ?
કોઈએ અયભીમા રખેર છે . કોઈએ ળભલઈર
રખેર છે . લધુ ભત ળભલઈરના ભાટે છે . આ
તેભની નારામક શયકતોના કાયણે ખુદાએ
અભારેકા કોભભાંથી જારુત નાભના
ફાદળાશને તેભના ભાથે થોી દીધો. તેણે
ઈવયાઈરની ખુફ યેલડી કયી. કેટરાકને કતર
કમાથ, કેટરાકને ળશેય ફશાય કયી દીધા. તેભની
ભાર-ભતા રુંટી રીધી. દાવી અને
છોકયાઓને ગુરાભ ફનાવ્મા. જમાયે આ
ફરા આલી ડી ત્માયે નફીને કશેલા રાગ્મા કે
આ દોઆ કયો ખુદા અભાયા ઉય યશેભ કયી
એક એલા ફાદળાશને ણનમુકત કયે કે અભે તેને
વાથ આીને ળરુઓ વાથે રડાઈ કયીળું !
નફીએ કહ્ું કે તભે ાછા જં ગના ભમદાનથી
બાગી જળો તો ? તેઓએ કહ્ું કે અભે લચન
આીએ છીએ કે શલે બગોડા ફનળું નણશ.
જ્માયે એ વભમ આવ્મો અને મુઘ્ધનું ભમદાન
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ેગયભ થમું. તેઓ જારુતનું રશ્કય જોઈન
બમબીત થમા. ભાર રણવો તેય ભાણવો
ણવલામ ફધામ બાગી ગમા. છી ખુદાએ
તારુતને ફાદળાશ ફનાલી દીધો.
૨૪૭ ભી આમત :-

َ َ َ َ ُ ۡ َ ّ ُ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ َق ۡد بَ َع َث ل َ ُکمۡ
ق قاؾ لہم ن ِبیہم ِاـ
َ ُ ۡ َ َ ً َ ُ ۡۤ َ ّّٰ َ ُ ۡ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ
طالوة م ِلکا ؕ قالوا انی یکوـ لہ الملک

َ َ َ َ ُ ۡ ۡ
ۡ
َعل ۡینا َق ن ۡح ُن ا َح ّق ِبال ُمل ِک ِمن ُہ َق ل َ ۡم
َ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
یُ ۡؤ َة َس َع ًۃ ِّم َن ال ۡ َ
اؾ ؕ قاؾ ِاـ
م
ِ
ۡ َ ّٰ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ َ ً ۡ ۡ
اصطفىہ علیکم ق راخف بسطۃ فِی ال ِعل ِم
َ ۡ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ یُ ۡؤت ۡی ُم ۡل َک ٗہ َم ۡن ّیَ َشٓاء ُؕ
ق ال ِجس ِم ؕ ق
ِ
َ ّّٰ ُ َ ٌ
اسع َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۲۴۷
ق اللہ ق ِ
hajinaji.com

692

અનુક્રભણણકા

અને જમાયે તેભને તેભના નફીએ કહ્ું કે
ફેળક અલ્રાશે તભાયા ભાટે તારુતને
ફાદળાશ નીમ્મો છે ત્માયે તેઓ કશેલા રાગ્મા
કે તે અભાયા ય શુ કુભત કેલી યીતે કયી ળકે
જમાયે શુ કુભત (ચરાલલા) ભાટે અભે તેના
કયતાં લધુ રામક છીએ, (લી) તેને ધનનું
ણ જોય આલાભાં આવ્મું નથી; (નફીએ)
પયભાવ્મું કે ફેળક અલ્રાશે તેને તભાયા ઉય
ચુંટી કાઢમો છે અને તેને જ્ઞાન અને ળારયયીક
ફભાં ુષ્ક લધાયી દીધો છે ; અલ્રાશ
ોતાની શકુભત જે ને ચાશે છે તેને અથણ કયે
છે ; અને અલ્રાશ વલથવ્માી અને વલથજ્ઞ છે .
(૨૪૭)
જ્માયે ફની ઈવયાઈરે નફી ાવે
ફાદળાશની ઈચ્છા જાશેય કયી તો નફીએ
દોઆ કયી. ખુદાલંદે આરભની કુદયતથી એક
લાવણ તેરથી બયેરું અને એક રાકડી તેઓ
ાવે આલી અને કશેલાભાં આવ્મું કે જે કોઈ
તભાયી ાવે આલે અને આ તેર ઉકલા
રાગે અને રાકડી તેના કદના ભાથી રાંફી
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થઈ જામ તે ફાદળાશ થળે. જ્માયે ફની
ઈવયાઈરને આ લાતની ખફય ડી ત્માયે
ફધામ મગમ્ફયની ાવે આલતા ણ તેર
ઉકતું નણશ અને રાકડીભાં કોઈ પેયપાય થતો
નણશ ! એટરે વુધી કે એક યવોમો (અથલા
યંગયેજ) જે નું નાભ ‘‘તારુત’’ શતું તે
મગમ્ફયના ાવે આવ્મો (તેનું નાભ ળાદુન
શતું તેનું કદ રાંફુ શોલાથી તેને તારુત કશેતા
શતા) તેજ લખતે તેર ઉકલા રાગ્મું અને
રાકડી તેના કદની ફયાફય થઈ ગઈ.
મગમ્ફયે તેઓને કહ્ું આ તભાયો ફાદળાશ
છે .
ફુન્માભીન જ. મુવુપ અ.ના વગાબાઈ શતા.
તે ફન્નેની એકજ ભા શતી. તેઓની
અલરાદભાંથી શતા. તારુત ળણક્તળાી અને
ફશાદુય આરીભ શતા, ણ તેઓની ાવે
દુણનમાનો ભાર ન શતો, તેથી ફની ઈવયાઈર
તેભને વંદ કયતા ન શતા. એશરે વુન્નતના
આણરભો કશે છે કે ખુદાએ તારુતને
મગમ્ફયના ખરીપા તયીકે ણનમુકત કમાથ શતા.
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આ ઉયથી એ લાત ણવઘ્ધ થામ છે કે
ખરીપાની ણનભણંક અલ્રાશ તઆરા કયે છે .
શારકભને ભાટે ળુજાઅત અને ઈલ્ભ જરૂયી છે .
જો કોઈભાં આ ફે લસ્તુઓ ન શોમ તો કુદયત
તેનો કદી ઈન્તેખાફ કયે નણશ. જે ને અલ્રાશ
ચુંટી કાઢે છે તે કુદયત તયપથી અભુક
ણનળાનીઓ રઈને આલે છે . તારુત ભાટે ણ
એની જ ણનળાનીઓ જોલાભાં આલી. તેથી
બયેરું લાવણ અને રાકડી આલી અને
કશેલાભાં આવ્મું કે જે કોઈ વાભે આલળે તો
તેર ઉકલા ભાંડળે અને રાકડી તેના કદ
જે લડી થઈ જળે. જ. તારુત આવ્મા ત્માયે એ
પ્રભાણે થમું. તે ગયીફ શતા, ણ ાકા
ઈભાનદાય શતા.
૨૪૮ થી ૨૫૨ભી આમત :-

َ
َ ۡ َ َ
َ َق َق
اؾ ل َ ُہ ۡم ن ِب ّ ُی ُہ ۡم ِا ّـ ّٰایَۃ ُمل ِک ٖہۤ ا ۡـ
َّ ُ ُ َ ۡ َّ
ۡالتابُوۡ ُة فِ ۡی ِہ َس ِک ۡی َن ٌۃ ِّم ۡن ّ َذ ّب ُکم
یا ِتیکم
ِ
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ٌ َ َ َ
َق بَ ِق ّ َیۃ ِّم ّما ترَؽ ّٰا ُؾ ُموۡ ّٰسی َق ّٰا ُؾ ّٰہرُ ۡق َـ
َ ُ ۡ َ ُ َ ّٰ َ ّٰ ً ّ َ ُ
ت ۡح ِمل ُہ ال َم ٰٓل ِئکۃ ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَایَۃ لک ۡم
ُۡ ُ ۡ
ِا ۡـ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿ ﴾۲۴۸٪
َ َ َّ َ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ
اؾ ِا ّـ
فلما فصل طالوة ِبالجنو ِخ ۙ ق
ّّٰ
الل َہ ُم ۡب َت ِل ۡی ُک ۡم ب َن َہر ۚ َف َم ۡن َرخ َب ِم ۡنہُ
ِ
ِ ٍ
َ َ ۡ َ ّ ۡ َ َ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ ٗ ّ ۡۤ
فلیس ِمجِی ۚ ق من لم یطعمہ ف ِانہ ِمجِی
ۢ
َّ َ ۡ
اغت َ َؿ َػ غُ ۡخ َف ًۃ ب َی ِد ٖف ۚ َف َس ِخبُواۡ
ِالا م ِن
ِ
اق َر ٗف ُہوَ قَ
ِم ۡن ُہ ِالَّا َق ِل ۡیلًا ِّم ۡن ُہ ۡم ؕ َف َل ّمَا َج َ
ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ٗ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ
ال ِذین امنوا معہ ۙ قالوا لا طاقۃ لنا
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ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َّ
اؾ ال ِذیۡ َن
الیوؿ ِبجالوة ق جنو ِخ ٖف ؕ ق
ُ ّ ُ َ ّ َ ُ ُ ّّٰ َ
َ
یَظنوۡ َـ ان ُہ ۡم ّم ّٰلقوا الل ِہ ۙ ک ۡم ِّم ۡن فِئ ٍۃ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ً َ ۡ َ ً ۢ ۡ ّّٰ
الل ِہ ؕ قَ
ق ِلیل ٍۃ غلبت فِئۃ ک ِثحؿۃ ِب ِاد ِـ
ّّٰ
الل ُہ َم َع ّّٰ
الصبِؿِیۡ َن ﴿﴾۲۴۹
َ َ َّ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ ۤ
ق لما بررقا ل ِجالوة ق جنو ِخ ٖف قالوا ذبنا
اَفۡخ ۡغ َع َل ۡی َنا َصبۡ ًؿا ّ َق ثَ ّب ۡت اَ ۡق َد َ
ام َنا قَ
ِ
ِ
ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ
ان ُض ۡخنا َعدی القوۡ ِؿ الک ِع ِػیۡ َن ﴿ ؕ﴾۲۵۱
َ
َ
ۡ ّّٰ
۬ َق ق َت َل َخ ٗاق ُخ
ف َہ َز ُموۡ ُہ ۡم ِب ِاد ِـ الل ِہ ۟
َ ُ ۡ َ َ ّٰ ّٰ ُ ّّٰ
الل ُہ ال ۡ ُم ۡل َک َق ال ۡ ِح ۡک َم َۃ قَ
جالوة ق اتىہ
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َ ّ ّّٰ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ ّ ٗ َ َ ّ َ
َالناز
علمہ ِمما یشٓاء ؕ ق لو لا خفع الل ِہ
َبَ ۡع َض ُہ ۡم ب َب ۡعض ۙ لّ َ َف َس َدة الۡاَ ۡذ ُص َق لّٰک ّن
ِ
ِ
ٍ ِ
ۡ َ ّٰ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّّٰ
َ
﴾۲۵۱﴿ اللہ دق فض ٍل عدی العل ِمحف
ّّٰ ُ ّٰ ّٰ َ ۡ
َالل ِہ ن َ ۡت ُلوۡ َہا َع َل ۡی َک بال ۡ َح ّق ؕ ق
ِتلک ایت
ِ ِ
ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ
َ
﴾۲۵۲﴿ ِانک ل ِمن المرس ِلحف
અને તેભને તેભના નફીએ (આ ણ) કહ્ું કે
તેની (અલ્રાશ તયપથી) ફાદળાશતની
ઓખ એ છે કે તભાયી ાવે તે ેટી
શોંચળે કે જે ભાં તભાયા યલયરદગાય તયપથી
વકીના (ળાંતીનું કાયણ) અને ભુવા તથા
શારૂનની ઓરાદે ાછ ભૂકેરી (ણલર)
લસ્તુઓ ભાંશેની ફાકી યશેરી લસ્તુઓ ભોજૂ દ
શળે (અને) પરયશ્તાઓએ તે (ેટી)ને ઉંચકેરી
શળે; ણનવંળમ તભાયા ભાટે તેભાં એક ણનળાની
છે , જો તભે ઈભાન ધયાલતા શો તો. (૨૪૮)
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છી જે લેા તારુત રશ્કય રઈને
(એરીમાથી) ચાલ્મો ત્માયે તેણે કહ્ું કે ફેળક
અલ્રાશ એક નશેય (ના ાણી)થી તભાયી
કવોટી કયનાય છે , છી જે તે (ાણી)ભાંથી
ી રેળે તે ભાયો નથી, અને જે તેને ચાખળે
નણશ તે ખયેખય ભાયો છે , ણવલામ કે જે
ોતાના શાથે (એક) ઘુંટડા જે ટરું ી રેળે,
આ છતાં તેઓભાંથી (ગણતયીના) થોડાક
(રોકો) ણવલામ વઘાઓએ (ભનાઈ કયેરું
ાણી) ી રીધું; છી જમાયે તે તથા તેના
ઈભાનદાય વાથીઓ તે (નશેય)ને ઓંગી
ગમા, ત્માયે તે (ભોઅભીનો ણવલામના)ઓએ
તેને કહ્ું કે આજે તો અભાયાભાં જારૂત અને
તેના રશ્કયનો ભુકાફરો કયલાની ળણક્ત નથી;
અને જે ઓને અલ્રાશની ભુરાકાતની ખારી
શતી તેઓએ કહ્ું કે ઘણાંમ નાના ટોાં ભોટા
ટોાં ય અલ્રાશના શુ કભથી ણલજમ ભેલી
ગમા છે ; અને અલ્રાશ ધીયજ ધયનાયાઓની
વાથે છે . (૨૪૯)
(વાયાંળ કે) જમાયે તે (ભોઅભીન વાથી)ઓએ
જારૂત અને તેના રશ્કયનો વાભનો કમો ત્માયે
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તેભણે દુઆ કયી કે શે અભાયા યલયરદગાય !
અભાયા ય ધૈમથની લૃણષ્ટ લયવાલ અને અભાયા
કદભ અણલચ (ભઝફુત) ફનાલ અને તે
નાપયભાન કોભની ણલરૂધ્ધ અભાયી વશામ કય.
(૨૫૦)
છી તેભણે અલ્રાશના શુ કભથી તે
(ળરુ)ઓને નવાડી ભુકમા; અને દાઉદે
જારૂતને ભાયી નાખ્મો અને તે (દાઉદ)ને
અલ્રાશે વલ્તનત તથા ણશકભત અથણ કયી
અને (જે ) કાંઈ (ઈલ્ભ શુ ન્નય) મોગ્મ ધામુું તે
તેને ળીખવ્મું; અને જો અલ્રાશ કેટરાક
ભાણવો (ના રપત્ના)ને કેટરાકો દ્લાયા દપે
કયતો ન યશે તો ખયે જ વઘી બૂભી ય
રપત્નો પ્રવયી જામ યંતુ અલ્રાશ વલે
દુણનમાલાાઓ ઉય કૃાુ છે . (૨૫૧)
(શે યવુર !) આ અલ્રાશની (વાચી) આમતો
(ણનળાનીઓ) છે જે અભે તને વત્મ ૂલથક
ઢીને વંબાલીએ છીએ; અને ફેળક તું
યવુરો ભાંશેનો છે . (૨૫૨)
ફની ઈવયાઈર ાવે એક ેટી શતી જે ભાં
શ. ભુવા અ. લગેયે નફીઓની ફયકતી ચીજો
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શતી. તેઓ રડાઈભાં તેને ભોખયે યાખતા.
તેની ફયકતથી અલ્રાશ તઆરા તેભને
ણલજમ આતા. જમાયે જારુતે ફની
ઈવયાઈર ય ણલજમ ભેવ્મો તો તેણે આ
ેટી ણ આંચકી રીધી. પયી ખુદાએ તે ેટી
ફની ઈવયાઈર ાવે ાછી ભોકરલા ચાહ્ું
ત્માયે એભ કમુું કે તે કાપીયો ેટીને જમાં ભુકતા
ત્માં જ કોરેયા લગેયે આપતો આલતી. એ
પ્રભાણે તેઓના ાંચ ળશેય ઉજ્જડ થઈ ગમા
ત્માયે થાકીને ફદ ગાડી ય ેટીને ભુકી
ફદ શાંકી કાઢમા. પરયશ્તા ફદોને શાંકી
તારુતના દયલાજા ય રાવ્મા. ફની
ઈવયાઈર આ ણનળાનીઓ જોઈ અજફ થમા
અને તારુતની ફાદળાશી ભાની રીધી.
જમાયે તારુત અને જારુત ફન્નેના રશ્કયો
ભેદાનભાં આવ્મા અને જારુતે ભુકાફરા ભાટે
ડકાય આપ્મો તો તારુતે ોતાના
રશ્કયલાાઓને કહ્ું કે જે તભાયાભાંથી
જારુતને કતર કયળે તો શુ ં ભાયો અધો ભુલ્ક
તેને આીળ અને ભાયી ુરી વાથે તેના રગ્ન
કયીળ. યંતુ કોઈની ણશમ્ભત ચારી નહશ ત્માયે
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શ. ળભલઈરે કહ્ું કે એળમા જે શ. માઅકુફ
અ.ના લંળભાંથી તેના ુરોભાંથી જે ભાં આલી
જાતના ગુણો જોલાભાં આલે તેજ જારુતનો
કાણતર શળે. તેથી એળીમાએ ોતાના ફધામ
ુરોને યજા કમાથ, ણ શ. દાઉદ અ. ણવલામ
કોઈભાં એ ગુણો જોલાભાં ન આવ્મા. શ.
દાઉદ અ. રડલા ભાટે તૈમાય થઈ ગમા. તેભના
થેરાભાં રણ થ્થયો શતા. એક થ્થયને
ગોપણભાં યાખીને જારુતની તયપ પેંકમો તે
તેના કાભાં રાગીને ભાથું પોડીને ાછથી
ણનકી ગમો અને ફીજા કેટરાક ભાણવો
ધલામા. જારુતના ભયલાની વાથે પોજ
બાગલા રાગી. આ ભશાન ણલજમના
ફદરાભાં જ. દાઉદ અ.ને વલ્તનત ભી
અને જભાઈ ણ થમા.
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ણતલ્ક - યોવોર : ાયો ૩
૨૫૩ થી ૨૫૪ભી આમાત :-

َ
َ َّ ۡ َ
ِت ۡل َک ّ
الرُ ُس ُل فضلنا بَ ۡعض ُہ ۡم
ۡ ُ ۡ ّ َ ۡ َ ّ َ َ ّّٰ
َۡ
الل ُہ قَ
ض ۬ ِمنہم من کلم
بع ٍ
َ َ
َ
بَ ۡعض ُہ ۡم َخ َذ ّٰج ٍت ؕ َق ّٰات ۡینا ِع ۡی َسی ۡاب َن
ۡ ّٰ َ َ ّٰ
ُۡ
َم ۡریَ َم ال َب ِّین ِت َق ا ّی ۡدن ُہ ِب ُر ۡق ِج الق ُد ِز ؕ َق
َ
َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ َما ۡاق َت َت َل الّ ِذیۡ َن ِمنۢۡ
لو شٓاء
َ ۡ ۡ ّ ۢۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ّٰ
ٓاءت ُہ ُم ال َب ِّین ُت َق
بع ِد ِہم ِمن بع ِد ما ج
ۡ
ۡ َُ َ ۡ َ
لّٰ ِک ِن اخ َتلفوۡا ف ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّٰا َم َن َق ِمن ُہ ۡم
ّ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ َما ۡاق َت َت ُلوۡا  ٞقَ
من کعػ ؕ ق لو شٓاء
َعدّٰی
َ َ
َذفع
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ۡ َ ّّٰ
﴾۲۵۳٪ ﴿ لّٰ ِک ّ َن الل َہ حف َع ُل َما یُرِیۡ ُد
َّ ُ َ
ُ ّٰ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۤ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا اج ِفقوۡا ِم ّما َذرقنک ۡم
َۡ َ َ
ٌ َّ
ِّم ۡن ق ۡب ِل ا ۡـ ّیاتِیَ یَ ۡو ٌؿ لا َب ۡیع فِ ۡی ِہ َق لَا
ّٰ ۡ
ٌ َ َ َ َ َّ ٌ َّ ُ
اعۃ ؕ َق الک ِع ُػ ۡق َـ ُہ ُم
خلۃ ق لا شف
ّّٰ
َ
ُ
ۡ
﴾۲۵۴﴿ الظ ِلموـ
આ યવુરોભાંથી અભોએ કેટરાકોને કેટરાકો
ઉય શ્રેષ્ઠતા આી છે ; તેઓભાંથી એલા ણ
છે જે ભની વાથે અલ્રાશે લાતચીત કયી છે
તથા તેઓ ભાંશેના કેટરાકોના દયજ્જા લધામાથ
છે ; અને ભરયમભના ુર ઈવાને અભોએ
ખુલ્રા ભોઅજીઝા આપ્મા તથા રૂશુ રકુદ્દુવ
(જીબ્રઈર) દ્લાયા તેને વફ ફનાવ્મો; અને
જો અલ્રાશને ભંજાય શતે તો તે
(મગમ્ફયો)ના છીના રોકો તેભની ાવે
અનુક્રભણણકા

704

hajinaji.com

ખુલ્રી ણનળાનીઓ આલી ચુકમા ફાદ
ભાંશોભાંશે રડી ભયતે નણશ, યંતુ તેભણે
ભતબેદ કમો, છી તેઓભાંથી કોઈ ઈભાન
રાવ્મો અને તેઓભાંથી કોઈએ ઈન્કાય કમો;
અને જો અલ્રાશ ચાશતે તો તેઓ ભાંશોભાંશે
રડતે નણશ; યંતુ અલ્રાશ જે ધાયે છે તે કયે
છે . (૨૫૩)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! અભોએ તભને જે
કાંઈ આપ્મું છે તેભાંથી તે રદલવ આલી શોંચે
તે શેરાં (અભાયી યાશભાં કાંઈક) ખયચ કયો
કે જે (રદલવ)ભાં ન તો રેલડ દેલડ શળે ન
ણભરાચાયી અને ન બરાભણ; અને ઈન્કાય
કયનાયાઓ ોતે જ ઝુરભગાય છે . (૨૫૪)
અમ્ફીમાની વંખ્મા એક રાખ ચોલીવ શજાય
છે તેઓ ય ઈભાન રાલલું જરૂયી છે એકનો
ણ ઈનકાય કયનાય કારપય છે . અમ્ફીમાભાં
ાંચ મગમ્ફયો ઓરુર અઝભ છે . શ. નુશ
અ., શ. ઈબ્રાશીભ અ., શ. ભુવા અ., શ.
ઈવા અ., શ. ભોશમ્ભદ વ., તભાભ
મગમ્ફયોભાં આ ાંચ ફધામથી અપઝર છે
અનુક્રભણણકા
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અને તેભાં ફધામથી અપઝર શ. ભોશમ્ભદ વ.
છે .
ખુદાએ ોતાના મગમ્ફયો ભોકલ્મા તે
ફધામ એક દયજ્જાના ન શતા એભાં કેટરાકને
કેટરાક ય શ્રેષ્ઠતા આી છે એ દયજ્જાઓની
પઝીરત ળું છે તે ભાર અલ્રાશ જાણે છે ,
આણે તો ભાર એ જ જાણીએ છીએ કે
કુદયતે પ્રત્મેક નફીને તે ઝભનાના લાતાલયણને
અનુકુ થામ તે પ્રભાણે તેની શીદામત ભાટે
ભોકલ્મા શતા. જે ભકે કોઈને એક કોભના, તો
ફીજાને એક ળશેય કે ઈરાકાના નફી
ફનાવ્મા, શ. ભોશમ્ભદ વ.ને વૌથી ભોટો
રૂતફો આી જગતબયના નફી ફનાવ્મા.
દયેકને વભમને અનુકુ ભોઅજીઝા શતા તેલા
આપ્મા. શ. ભુવા અ.ના ઝભાનાભાં જાદુગયોનું
ફશુ જ જોય શતું. તેથી તેભને રાકડીનો
ભોઅજીઝો આપ્મો, શ. ઈવા અ.ના
ઝભાનાભાં લૈદ શકીભ રોકો ફશુ જ ઉચ્ચ જ્ઞાન
ધયાલતા શતા. તેથી તેભને કોઢીમાઓ,
આંધાઓને વાજા કયલાનો અને અલ્રાશના
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શુ કભથી ભૃત્મુ ાભેરાઓને વજીલન કયલાનો
ભોઅજીઝો અતા કમો, શ. યવુર વ.નો વંફંધ
કમાભત વુધીનો શોલાથી આને કરાભે ાક
ઉયાંત ફીજા અનેક ભોઅજીઝા અતા કમાથ.
આ આમતોભાં ખુદાનું શ. ભુવા અ.ની વાથે
લાત કયલાનું ખાવ લણથન છે , ખુદાનું કોઈ
ફંદાથી લાત કયલું ભાભુરી લાત નથી. શ.
ભુવા અ.ના ભયતફાને ફશુ જ ઉંચો કમો.
જે ભ આણે ભોંઢેથી લાત કયીએ છીએ એ
પ્રભાણે ખુદા લાત કયતો નથી, એ તો આ દેશ
અને ફીજા અલમલોથી ાકો ારકઝા છે . તે
લાત કયે છે તેનો અથથ એ છે કે જે લસ્તુભાં
ચાશે તેભાં કરાભ કયી ળકે છે . જે ભકે શ. ભુવા
અ. ભાટે ઝાડભાંથી અલાઝ આલી.
બયોવા ાર યીલામતથી અસ્ફગ ણફન
નફાતા કશે છે કે શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન શ.
અરી અ.ભે એ યીલામતભાં પયભાવ્મું કે
ખુદાલંદે કયીભે અમ્ફીમાભાં ાંચ રૂશોનું
વજથ ન કમુથ છે . ૧. રૂશુ ર કોદુવ, ય. રૂશે
ઈભાન, ૩. રૂશે ળશલત, ૪. રૂશે કુવ્લત, .
અનુક્રભણણકા
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રૂશુ ર ફદન. રૂશુ ર કોદુવ થકી તેભને નફુવ્લત
મા રયવારત આલાભાં આલી અને તેના
કાયણે લસ્તુઓનું જ્ઞાન આલાભાં આવ્મું. રૂશે
ઈભાન થકી અલ્રાશની ઈફાદત કયી, કોઈને
તેનો ળયીક (બાગીદાય)ફનાવ્મો નણશ, રૂશે
કુવ્લત થકી ળરુઓથી જે શાદ કયતા યહ્ા અને
તેના થકી ોતાનું ગુજયાન ચરાલતા યહ્ાં.
રૂશે ળશલતના થકી કોઈ લખત વાયો ખોયાક
ણ રીધો. સ્રીઓથી ણનકાશ ણ કમાથ, રૂશે
ફદન થકી જન્ભ ામ્મા, ભોટા થમા અને
આગ લધતા ગમા.
ઉયોકત યીલામત રખલાનો આળમ રૂશે
કોદુવનો અથથ વભજલા ભાટે રખેર છે .
એક લાત જે ઉયની આમતભાં ફતાલી છે તે
એ કે ખુદાલંદે આરભે ઈન્વાનને પ્રત્મેક
કામથની ળણક્ત આેર છે . રાચાય કયેર નથી.
કોઈ લસ્તુની ઝફયદસ્તી નથી કયતો. દયેકને
ફુણધ્ધ આી છે કે વાયા, નયવા કાભભાં
ણલચાય કયે. અમ્ફીમાના ભોઅજીઝા જોઈને
જે ભતબેદ થમો તેને જો ખુદા ચાશત તો
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તયત જ ભીટાલી દેત, તે ફજફયીથી કોઈને
ભોઅભીન ફનાલલા ચાશતો નથી. આ ઢીર
આલાનું રયણાભ એ આવ્મું કે કેટરાક
ભોઅભીન ફની ગમા, કેટરાક કારપય થઈ
ગમા. તેણે કારપયોને વાપ વાપ ફતાલી દીધું કે
એક રદલવ એલો આલલાનો છે કે ત્માં ન રેલેચ થળે, ન ફુયા કૃત્મોલાા નેક રોકોથી નેકી
રેળે, ન કોઈ ણભર કોઈને કાભ રાગળે, ન
કોઈની ણવપારયળ (બરાભણ) કાભ આલળે.
ત્માં તો જે લું કયળે તે તેલું બયળે.
‘‘લરા ળપાઅત’’ આ સ્થે ળપાઅતનો
જાશેયી અથથ એ છે કે ળપાઅત કયી ળકળે
નણશ. જો કે ળપાઅત થલાનું શદીવોભાં છે
ઉયાંત કુયઆનભાં ણ ફીજા સ્થે ભૌજાદ
છે . જે ભ કે આમતુર કુયવીભાં ‘‘ઈલ્રા
ફેઈઝનેશી’’ (અલ્રાશના શુ કભથી)ના ળબ્દો
વાક્ષી આે છે કે જે ને યઝા શળે એ ળપાઅત
કયી ળકળે. તેથી ભુયાદ અમ્ફીમા મા અઈમ્ભા
છે , જે ઉમ્ભતના ગુનેશગાયોની ળપાઅત
કયળે. એ ણ રખેર છે કે નેક ભોઅભીન
અભુક શદ વુધી ળપાઅત કયી ળકળે. આ
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ેસ્થે જે ળપાઅતનો ઈન્કાય કયે છે ત
ભોઅભીન ણવલામના ભાટે છે .
૨૫૫ થી ૨૫૭ભી આમત :-

۬ ل َا تَاۡ ُخ ُذفٗ
اَ ّّٰلل ُہ لَا ۤ ِالّٰ َہ ِالَّا ُہوَ ۚاَل ۡ َح ّیُ الۡقَ ّ ُی ۡوؿ ُ۬
ٌَ َ َ
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق َما فِی
ِسنۃ ّق لَا نوۡ ٌؿ ؕ ل َ ٗہ َما فِی
َ َّ
ۡ َ ُ ۡ ۤ َّ
الۡاَ ۡ
ص ؕ َم ۡن دا ال ِذ ۡی یَشفع ِعن َد ٗف ِالا
ذ
ِ
َ
ۡ
ۡ َ
ِب ِادنِ ٖہ ؕ حَ ۡعل ُم َما بَح َف ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َق َما
َخ ۡل َف ُہ ۡم ۚ َق لَا یُح ۡی ُطوۡ َـ ب َص ۡی ٍء ِّم ۡن ع ۡلم ٖہۤ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ َ
ٓاء ۚ َقس َع غ ُ ۡخس ّ ُی ُہ ّ َ
َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق
ش
ِالا ِبما
ِ
ِ
الۡاَ ۡذ َص ۚ َق لَا یَـُوۡ ُخ ٗف ح ۡف ُظ ُہ َما ۚ َق ُہوَ ال ۡ َعد ّیُ
ِ
ِ
ۡ
ال َع ِظ ۡی ُم ﴿﴾۲۵۵
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ّ ۡ َ ۡ َّ َ َّ َ ّ ۡ
لَا ۤ ِاغۡ َخ َ
الرُش ُد
۬ ق د تب ح ف
الدی ِن ۟
ی
ف
اف
ِ ِ
ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ
ِم َن الغ ِّی ۚ ف َم ۡن ّیکع ۡػ ِبالطاغوۡ ِة َق یُ ۡؤ ِم ۢۡن
ّّٰ
اس َت ۡم َس َک بال ۡ ُع ۡر َقۃ الۡوُث ۡ ّٰقی ٭ لاَ
الل ِہ َفقَ ِد ۡ
ِب
ِ
ِ
ٌ
ّّٰ
اجۡ ِف َص َ
اؿ ل َ َہا ؕ َق الل ُہ َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۲۵۶
اَ ّّٰلل ُہ َقخ ّیُ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا ۙ یُ ۡص ِخ ُج ُہ ۡم ِّمنَ
ِ
ُّ ُ
َ ّ ُ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡۤ
ّٰ
۬ ق ال ِذین کعػقا
الظلم ِت ِاخی النوذِ۬
َ ۡ ٰٓ ُ ُ ُ ّ َ ُ
اغ ۡو ُة ۙ یُ ۡص ِخ ُجوۡن َ ُہ ۡم ِّمنَ
اقل ِیـہم الط
ُّ َ ُّ ُ
ُ َ َ
النوۡذِ ِاخی الظل ّٰم ِت ؕ اقلٰٓ ِئک ا ۡص ّٰح ُب
َّ
ّٰ
الناذِ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿ ﴾۲۵۷٪
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અલ્રાશ તે છે કે જે ના ણવલામ અન્મ કોઈ
ૂજ્મ નથી, તે શંભેળ જીલતો (અને)
સ્લફથી કામભ યશેરો છે , ન તેને ઝોંકુ આલે
છે અને ન ઉંઘ; જે કાંઈ આવભાનોભાં અને
જે કાંઈ જભીનભાં છે તે (વઘું) તેનું જ છે ;
કોણ એલો છે જે તેની આજ્ઞા ણલના તેની
શજાયભાં (કોઈના ભાટે) બરાભણ કયી ળકે; તે
તે (રોકો)ના બણલષ્મ તથા બૂતકાની શકીકત
જાણે છે , અને તેઓ તેના જ્ઞાનભાંના તણખા
ફયાફય (જ્ઞાન)ની ણ શદ ફાંધી ળકતા
નથી, ણવલામ તેના કે જે ટરું તે ચાશે, તેનું
યાજ્માવન આકાળો અને જભીનભાં પેરાએરું
છે , અને એ ફન્નેનું યક્ષણ તેને (જયામ)
ફોજારૂ રાગતું નથી, અને તે ઉચ્ચ ભોબા
(અને) ફુઝુગીલાો છે . (૨૫૫)
ધભથભાં કોઈ જાતની ઝફયદસ્તી નથી, ખયેજ
ણશદામત (વન્ભાગથ) ગુભયાશી (કુભાગથ)થી
જાદી (જાશેય) થઈ ચુકી છે , છી જે કોઈ
જાઠા ખુદાઓ (ફુતો)નો ઈન્કાય કયે અને
અલ્રાશ ય ઈભાન રાલે તો ખચીતજ તેણે
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અલ્રાશના ભજફુત શાથાને કડી રીધો, કે
જે કદી તુટનાય નથી; અને અલ્રાશ વંૂણથ
વાંબનાય (તથા) જાણનાય છે . (૨૫૬)
જે રોકો ઈભાન રાવ્મા અલ્રાશ તેભનો
ણશભામતી છે , તે તેભને (ગુભયાશીના)
અંધકાયભાંથી કાઢી (ણશદામતના) પ્રકાળભાં
રઈ આલે છે ; અને જે ઓએ (વત્મ ધભથનો)
ઈન્કાય કમો તેભના ણશભામતી ળેતાનો છે જે
તેભને (ઈભાનના) પ્રકાળભાંથી કાઢી
(નાણસ્તકણાના) અંધકાયભાં રઈ જામ છે ;
આ (રોકો) જ આગના યશેલાવી છે , જે ભાં
તેઓ શંભેળને ભાટે યશેનાય છે . (૨૫૭)
કુયવીના અથોભાં તપવીય કતાથઓભાં ભતબેદ
છે કોઈ આવભાન, કોઈ અથ કશે છે . ખયો
અથથ ઈભાભ અ.ભે ફતાલેર છે તેથી ભુયાદ
ઈલ્ભે ઈરાશી છે એજ લધાયે ઉત્તભ છે . આ
આમતોભાં ઘણા જાઠા ધભોનો યદ કયેર છે .
‘‘શોલર શય્મુર કય્મુભ’’ તે વજીલન (અને)
વલથ (જગત)નો યક્ષક છે . પ્રથભ એ લસ્તુ
જાશેય કયી કે ખુદા ણવલામ કોઈ ભાઅફુદ
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નથી. તેણે ોતાની ણવપત વદા વજીલન અને
જગત ય શુ કુભત કયલાલાો દળાથલેર છે .
આ લાત ફતાલે છે કે ફની ફેઠેરા ખુદાઓ
જાઠા છે . તેઓ જીલતા જ નથી. કોઈ લસ્તુ
ય વત્તા ધયાલતા જ નથી, તેઓ જગતનો
વ્મલશાય કેભ ચરાલી ળકે ?
ઉંઘ અને નીંદ ઈન્વાનને દુણનમાની ફાફતોથી
ગાપીર કયી નાખે છે . જો જગતનો
ચરાલનાય ઉંઘલા રાગે કે વુઈ જામ તો આ
જગતની વ્મલસ્થા કોણ કયી ળકે ?
એક લખત શ. ભુવા અ.થી કેટરાક રોકોએ
કહ્ું કે આ ખુદાથી એ લાત ુછી જાઓ કે તે
વુલે છે કે નણશ ? જ. ભુવા અ.ભે આ વલાર
ખુદાની ફાયગાશભાં કમો, કુદયત તયપથી ભરક
આવ્મો અને ફે કાચની ફાટરીઓ આીને
કહ્ું કે આ ફન્ને ફાટરીઓ ફે શાથભાં કડી
ફે યાત વુધી ફયાફય જાગતા યશો, આ
ફાટરીઓ આવભાં ટકયાઈ નશીં. જ. ભુવા
અ.ભે એભજ કમુું. યંતુ શેરી યાતના
ાછરા શોયભાં ફાટરીઓ આવભાં
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ટકયાઈ ગઈ. ત્માયે લશી થઈ કે અમ ભુવા જો
શુ ં વુઈ જાઉં તો જગતનો લશેલાય કોણ
વંબાે ?! મશુ દીઓએ આજ વલાર શ.
યવુર વ.થી કમો શતો તેથી આમતુર કુયવી
નાણઝર થઈ, છી તેઓએ આથી ુછમું ળું
જન્નતી વુતા શળે ? આે પયભાવ્મું કે ઉંઘ
ભોતની ફશેન છે , ત્માં ન જન્નતી કે ન
જશન્નભીને ઉંઘલાનું શળે.
‘‘લરા મોશીતુન ફેળમઈભ ણભન ઈલ્ભેશી’’
અને વૌ ભી તેના ઈલ્ભને ઘેયી ળકતા નથી.
પ્રત્મેક ચીજ ખુદાની ફનાલેરી છે અને તેનું
જ્ઞાન તેને ધેયેર છે . ધભથભાં ફજફયી નથી.
ઈસ્રાભે ખુલ્રા ળબ્દોભાં ફથી ભુવરભાન
ફનાલલાની ભના કયી છે , તેની વત્મતાને
ફુણઘ્ધના પ્રકાળભાં વભજાલો.
“ણફર ઉયલણતર લુસ્કા” ભઝફુત યસ્વી. જ.
યવુરે ખુદા વ. થી લણથન છે કે જે વ્મણક્ત
ઉયલતુર લુસ્કાને કડલા ઈચ્છે તો તે અરી
અને તેની અશરેફમતની ભોશબ્ફત ગ્રશણ
કયે. ફીજા રોકોની રકતાફોભાં ણ
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અબ્દુયથશભાન ણફન અરીથી લણથન છે કે શ.
યવુરે ખુદા વ.ભે શ. અરી અ.ને પયભાવ્મું કે
‘‘અન્ત ઉયલતુર લુસ્કા’’ તું ખુદાની યસ્વી
છો.
જે ખુદાની આજ્ઞાનું ારન કયતો નથી એ
ળમતાનનો ફંદો થઈ જામ છે . તે ભાર એક
ળમતાનનો ફંદો થતો નથી, યંતુ ઘણા
ળમતાનોનો ફંદો થઈ જામ છે . જે તેની
ઈચ્છાઓ શોમ છે તેને ચોતયપથી ઘેયી લે છે
અને તેને અક્કરની યોળનીભાંથી કાઢી
અજ્ઞાનતાના અંધકાયભાં નાખી દે છે . ણ
જો અલ્રાશનો ફંદો થઈને યશે છે તો
અલ્રાશ તેને અંધકાયભાંથી કાઢીને ઈભાનની
યોળની તયપ રઈ આલે છે .
આમતુર કુયવી ઢલાભાં દીન-દુણનમાના ફશુ
જ પામદા છે . શ. ઈભાભ ભોશમ્ભદ ફાકય
અ.થી લણથન છે કે જે કોઈ એક લખત
આમતુર કુયવી ઢે તો અલ્રાશ તઆરા તેની
દુણનમા અને આખેયતની એક એક શઝાય
તકરીપોને દુય કયે, ઓછાભાં ઓછી દુણનમાભાં
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ગયીફાઈ અને આખેયતભાં કબ્રનો અઝાફ દૂય
કયે છે . નભાઝભાં ણ ઢલાનો ફશુ જ
વલાફ છે .
૨૫૮ભી આમત :-

َ َ َ َّ
َ
َ
ال َ ۡم ترَ ِاخی ال ِذ ۡی َح ّٓاث ِا ۡب ّٰر ٖہ َم ف ِ ۡی َذ ِّب ٖہۤ ا ۡـ
ّٰ ّٰ ُ ّّٰ
الل ُہ ال ۡ ُم ۡل َک ۬ ِا ۡد َق َ
اؾ ِا ۡب ّٰر ٖہ ُم َذب ّیَ
اتىہ
ِ
اؾ اَنَا اُ ۡۡی قَ
الّ َ ِذ ۡی یُ ۡحی َق یُ ِم ۡی ُت ۙ َق َ
ٖ
ٖ
ُ ۡ ُ َ َ ۡ ّٰ ُ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ یَاۡتیۡ
ا ِمیت ؕ قاؾ ِابر ٖہم ف ِاـ
ِ
َّ
الش ۡمس ِم َن ال ۡ َم ۡس ِخ ِؼ َف ۡا ِة ِب َہا ِمنَ
ِب
ِ
ۡ ۡ َ
ّّٰ
َّ َ َ
ال َمغرِ ِب ف ُب ِہ َت ال ِذ ۡی کع َػ ؕ َق الل ُہ لَا
ۡ َ ۡ َ ّّٰ ۡ
َ
یَ ۡہ ِدی القوؿ الظ ِل ِمحف ﴿ ۚ﴾۲۵۸
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(શે યવુર !) ળું તેં તે (નભરૂદ)ની ણસ્થણત ય
નજય નથી નાખી જે ણે ઈબ્રાશીભ વાથે તેના
યલયરદગાય વંફંધી દુયાગ્રશ કમો એટરા ભાટે
કે તે (નભરૂદને) અલ્રાશે વલ્તનત આી
શતી. જમાયે ઈબ્રાશીભે કહ્ું કે ભાયો
યલયરદગાય તે છે જે જીલાડે છે અને ભાયે
(ણ) છે (ત્માયે) તેણે કહ્ું કે શુ ં ણ જીલાડુ
છુ ં અને ભારૂં છુ ં ; (છી) ઈબ્રાશીભે કહ્ું કે
ણનવંળમ અલ્રાશ વૂમને ૂલથ ફાજાએથી
ઉગાડે છે (તો) તું તેને ણશ્ચભ ફાજાએથી
ઉગાડ, આથી તે નાણસ્તક ગુંચલાડાભાં ડમો;
અને અલ્રાશ ઝુરભગાય રોકોને ભાગથ
દેખાડતો નથી. (૨૫૮)
આ આમતભાં નભરૂદનું લણથન છે જે ફાદળાશ
શતો. તેણે ખુદાનો ઉકાય ભાની ઈભાન
રાલલું જોઈતું શતું. યંતુ ઉલ્ટો વત્તાના
નળાભાં ખુદાઈનો દાલો કયી રોકો ાવે
વજદો કયાલતો શતો. જમાયે ઈબ્રાશીભ અ.
ખુદા યસ્ત શતા. તેણે શ. ઈબ્રાશીભને
ફોરાલી ોતાનો વજદો કયલાની લાત કયી.
અનુક્રભણણકા
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શ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે તેની લાતને ઠુકયાલી
દીધી. અને કહ્ું કે શુ ં ભાર ભાયા યફની
ઈફાદત કરૂં છુ ં , તેણે કહ્ું કે ખુદા તો શુ ં જ છુ ં .
શ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે જલાફ આપ્મો કે શુ ં
ફાદળાશને ખુદા ભાનતો નથી, ત્માયે તેણે કહ્ું
કે તભાયો ખુદા કોણ છે ? તે ભને દેખાડો, તેના
જલાફભાં શ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે કહ્ું કે જે વલથ
ળણક્તભાન શસ્તીના કબ્જાભાં વજીલન
કયલાની અને ભૃત્મુ આલાની કુદયત ધયાલે છે
તેજ ભાયો યલયરદગાય છે , ણ તે ફેલકુપ આ
લાતને વભજ્મા ણલના ફોલ્મો એ કાભ તો શુ ં
ણ કયી ળકું છુ ં . છી તેણે ફે કેદી ભંગાવ્મા,
એક જે કતરને ાર ગુનેશગાય શતો તેને
છોડી દીધો અને ફીજાને ભાયી નાખી છી
ફોલ્મો જોમું ? શુ ં ચાશુ ં તેને ભારૂ અને ચાશુ ં
તેને જીલતો યાખું છુ ં . શ. ઈબ્રાશીભે જોમું કે
આ નારામક ગુનેશગાયને છોડી દેલાને
જીલાડલું, અને ભાથું ઉડાલી દેલાને ભાયલું
વભજે છે . જો કે તેની શકીકત તો એ છે કે
ણનર્જીલને વજીલન કયલું અને ોતાના
અણધકાયથી પ્રાણ કાઢી રેલા. જ્માયે આલી
અનુક્રભણણકા
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વાપ લાત વભજલાની ણ તેનાભાં રામકાત
ન જોઈ ત્માયે લાત ડતી ભુકી, વુયજની
દરીર કયી કે ખુદાલંદે આરભ વુયજને ૂલથથી
ઉદમ કયે છે , તું ણશ્ચભથી ઉદમ કયી દેખાડ,
ત્માયે તે ચુ થઈ ગમો.
૨૫૯ભી આમત :-

َ َ َّ
َ َ َ ٌ
ا ۡق کال ِذ ۡی َم ّرَ َعدّٰی ق ۡخیَ ٍۃ ّق ِہ َی خا ِقیَۃ َعدّٰی
ُ ُ ۡ َ َ َ َ ّّٰ
ّّٰ
ّٰ
ۡ
الل ُہ بَ ۡعدَ
ُ
عخق ِشہا ۚ قاؾ انی یح ٖی ہ ِذ ِف
َ ۡ َ َ َ َ َ ُ ّّٰ ُ َ َ َ ُ ّ َ
اؿ ثم
مو ِتہا ۚ فاماتہ اللہ ِمائۃ ع ٍ
َََ ٗ َ َ ََۡ ۡ َ َ َ ۡ
اؾ ل َ ِبث ُت یَوۡ ًما
بعثہ ؕ قاؾ کم ل ِبثت ؕ ق
َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ۡ َ َ َ
َ
اؿ
اق بعض یو ٍؿ ؕ قاؾ بل ل ِبثت ِمائۃ ع ٍ
َفان ۡ ُظ ۡػ ِاخّٰی َط َعا ِم َک َق َر َخاب َک ل َ ۡم یَ َت َس ّ َنہ ۚۡ
ِ
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ً َ َ َ
ُۡ
َ
َق انظ ۡػ ِاخّٰی ِح َماذِؽ َق ل ِن ۡج َعلک ّٰایَۃ
َّ ّ
ُۡ َ َ ۡ َ ُۡ
از َق انظ ۡػ ِاخی ال ِعظا ِؿ ک ۡی َف نن ِس ُد َہا
ِلن
ِ ل
َ ثُ ّ َم ن َ ۡک ُسوۡ َہا ل َ ۡح ًما ؕ َف َل ّمَا تَ َبحّ َ َف ل َ ٗہ ۙ َق
اؾ
َ َ ُ
ّّٰ َ َ َ َ
﴾۲۵۹﴿ ا ۡعل ُم ا ّـ الل َہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر
અથલા (શે યવુર ! તેં) તે (ઓઝૈય નફીના
જે લા ળખ્વની ણસ્થણત) ય (નજય નાખી
નથી) જે એક લસ્તી ાવેથી વાય થમો જે
ોતાના છાયાંઓ ય ઉંધી લી ગઈ શતી,
(તે જોઈને) તે કશેલા રાગ્મો કે અલ્રાશ આ
લસ્તીના નાળ (ામ્મા) છી તેને ાછી કેલી
યીતે વજીલન કયળે ? આથી અલ્રાશે તેને વો
લથ ભાટે ભૃત્મુ આપ્મું છી તેને વજીલન કમો;
(છી) ુછમું કે તું (આ ણસ્થણતભાં) કેટરી
ભુદ્દત થોભ્મો ? જલાફ આપ્મો કે એક રદલવ
અથલા એક રદલવથી (ણ) ઓછુ ં થોભ્મો;
(અલ્રાશે) પયભાવ્મું (નણશ), ફલ્કે તું વો લથ
અનુક્રભણણકા
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થોબી યહ્ો શલે તાયા ખોયાક તથા ાણી તયપ
નજય કય, લો લીત્માં છતાં તેભની ણસ્થતી
ફદરાઈ નથી; અને તાયા ગધેડા તયપ (ણ)
જો; અને (અભે ઈચ્છીએ છીએ કે) તને રોકો
ભાટે એક ણનળાની ફનાલીએ, અને તે
(ગધેડા)ના શાડકાં તયપ જો કે અભે તેભને કેલી
યીતે (ાછા) જોડી દઈએ છીએ, છી (કેલી
યીતે) તેના ઉય ભાંવ ચઢાલીએ છીએ;
વાયાંળ કે જમાયે તેની વાભે આ લાત સ્ષ્ટ
થઈ ગઈ, ત્માયે તે કશેલા રાગ્મો કે શુ ં જાણં છુ ં
કે ખયે જ અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ
ધયાલનાય છે . (૨૫૯)
એ લાતભાં ભતબેદ છે કે આ ફનાલ શ.
અયભીમા નફીનો છે કે શ. ઓઝેય નફીનો છે
! યંતુ એ લાત તો નક્કી છે કે એક નફીના
ણલે છે , શ. ઓઝેય નફી તલયેતના શારપઝ
શતા તે વભમે ફોખ્તનવય નાભનો ફાદળાશ
શતો. ફની ઈવયાઈરના ફુયા કૃત્મોને કાયણે
ખુદાએ એક ખયાફભાં ખયાફ ભાણવને
તેભના ય થોી દીધો. તે ફચણભાં વેંકડો
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ફીભાયીઓનો ણળકાય ફન્મો શતો, તેનો જન્ભ
ફદતય અને ખફીવ શતો, લરદુઝઝીના શતો.
તે ફમતુર ભુકદ્દવ ય ચઢી આવ્મો અને તેને
ઉજ્જડ કયી ફની ઈવયાઈરના ઘણા રોકોને
કમદ કમાથ. કશે છે કે તેભાં ઓઝેય ણ શતા
આ ત્માંથી છુ ટીને ણનકળ્મા તો એક ઉજ્જડ
ળશેય જોમું. તેના ઉય કોઈ અણધાયી આપત
જે ભકે ધયતીકં લગેયે આલી ડતાં ઈભાયતો
બાંગી તુટીને બોંમ બેગી થઈ ગઈ શતી અને
તેના લવનાયા તેભાં દફાઈ ગમા શતા. તે
જોઈ ભનભાં કહ્ું કે આ ભુયદાને ખુદા
કમાભતભાં કેલી યીતે વજીલન કયળે ? એટરે
વજીલન કયલાનું તો મકીન શતું જ. કોઈ ણ
નફીએ એ લાતનો ઈન્કાય કમો નથી, તેઓને
વંુણથ ખારી શોમ છે કે ખુદા ભુયદાને
વજીલન કયલા કુદયત ધયાલે છે . યંતુ ખુદા
એક કાભને અનેક યીતે કયલા ળણક્તભાન
શોલાથી તેભને ણલચાય આવ્મો કે કમા પ્રકાયે
વજીલન કયળે ? તેના જલાફભાં ખુદાને એ
ભંજાય શતું કે એ ભાભરો તેભને દુણનમાભાં જ
દેખાડી આે કે જે થી એક ઉદાશયણ ભી
અનુક્રભણણકા

723

hajinaji.com

આલેતો રોકોને લધુ ણશદામત થામ. તેથી ત્માં
જ તેભનો પ્રાણ રઈ રેલાભાં આવ્મો અને
તેભની વલાયીનો ગધેડો ણ ભયી ગમો. એક
વૈકા વુધી તેભજ ડમા યહ્ા. કોઈએ ત્માં
આલીને જોમું ણ નણશ અને ન તો કોઈને
તેભની ખફય ડી. વો લથ છી તેભને
જીલતા કયી ુછમું કે તભે કેટરી ભુદ્દત ભયેરા
યહ્ા ? શ. ઓઝેય ચઢતે શોયે ભયણ ામ્મા
અને જીલતા થમા ત્માયે વાંજ ડલાની તૈમાયી
શતી. તેથી જલાફ આપ્મો કે જો કારે આવ્મો
શતો ત્માયે તો એક રદલવ, અને જો આજે જ
આવ્મો શોઉ તો ુયો રદલવ ણ થમો નથી.
છી તેભણે જોમું તો એક તયપ ખાલાીલાની લસ્તુઓ એલી જ શતી, ત્માયે ફીજી
ફાજા ભયેરા ગધેડાના ભાર વુકાં શાડકાંજ
ડમાં શતા. છી તે ગધેડાને તેભની રૂફરૂ
જીલતો કમો, તેભના ણલચાયોનો જલાફ આ
પ્રભાણે આલાભાં ઘણં કયી આ બેદ છે કે
કમાભતભાં વજીલન થલાભાં અભુક ફાફતો
છે . વજીલન કયલું, રાંફા કા છી વજીલન
કયલું, અભુક પ્રકાયે વજીલન કયલું, વજીલન
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થલા છી ભુયદા યશેલાની ભુદ્દતનું જાણલું એ
ફધામની દરીર આ ફનાલભાં આલી ગઈ.
આ ફનાલથી એ લાત વભજલાભાં આલી કે
અમ્ફીમા અ. કે ળશીદે યાશે ખુદા ય ઝભીન
કે ઝભીનની કોઈ ચીઝ અવય કયતી નથી, વો
લથ વુધી નફી ઝભીન ય ડમા યહ્ા ણ
તેભના ય કાંઈ અવય થઈ નણશ. અમ્ફીમા
જ નહશ ણ ળશીદે યાશે ખુદા અને તેના
ખાવ ફંદાઓના ળયીય ભયલા છી ઝભીનની
નીચે વરાભત યશે છે . જે ભકે જ. શમ્ઝાની
કબ્ર ભોઆલીમાના ઝભાનાભાં એક નશેયના
ખોદકાભ કયતી લખતે આની રાળ ફીલ્કુર
જે શારતભાં દપન કયેર શતી તેલી જ શતી.
એ જ યીતે જ. જાણફય ણફન અબ્દુલ્રાશ અને
જ. શોઝૈપાની કબ્રો ૧૯૩૨ભાં ખોદીને ફીજે
સ્થે પેયલલાભાં આલી તો રાળભાં રેળ ભાર
પકથ ડમો ન શતો. એટરે વુધી કે કપન ણ
વરાભત શતા.
જ. ઓઝેયની ભય્મત વો લથ વુધી ઝભીન ય
યશી ણ કુદયતે રોકોની નઝયથી છુ ી યાખી,
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કોઈને જાણ ણ ન થઈ, તો છી આશ્ચમથ
ળા ભાટે થામ છે એ લાત ય કે ઈભાભે ભશદી
ંઆખેરૂઝઝભાન અ.વ. જગત ય શોલા છતા
જાશેયભાં જોલાભાં કેભ આલતા નથી.
૨૬૦ભી આમત :-

َ َ
ُ
َق ِا ۡد َق َ
اؾ ِا ۡب ّٰر ٖہ ُم َذ ِّب اذِن ِ ۡی ک ۡی َف ت ۡح ِی
اؾ اَ َق ل َ ۡم تُ ۡؤ ِم ۡن ؕ َق َ
ال ۡ َموۡتّٰی ؕ َق َ
اؾ بَدّٰی َق
ّٰ ۡ ّ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ً
اؾ فخذ ا ۡذبَ َعۃ
ل ِکن ل ِیطم ِئن قل ِبی ؕ ق
ّ َ َّ
اج َع ۡل َعدیّٰ
الطحۡؿ َف ُض ۡخ ُہ ّ َن ِال َ ۡی َک ثُ ّ َم ۡ
ِمن ِ
ک ُ ّل َج َبل ّم ۡن ُہ ّ َن ُج ۡز ًءا ثُ ّ َم ۡاخ ُع ُہ ّنَ
ٍ ِ
ِ
َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ً َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ عَدیۡزٌ
یا ِتینک سعیا ؕ ق اعلم اـ
ِ

َح ِک ۡی ٌم ﴿ ﴾۲۶۱٪
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અને (શે યવુર ! તે વભમને માદ કય) જમાયે
ઈબ્રાશીભે અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય
! તું ભુલેરાઓને કેલી યીતે વજીલન કયે છે તે
ભને દેખાડ; પયભાવ્મું ળું તું ભાનતો નથી ?
અયજ કયી, શા (શુ ં ભાનું છુ ં ) ણ એટરા ભાટે
(દેખાડી દે) કે ભાયા ભનનું વભાધાન થઈ
જામ; પયભાવ્મું ત્માયે ક્ષીઓભાંથી ચાય
(ક્ષીઓ) રે, છી તેભને તાયા ઉય શેલી
રે (છી તેભના કટકે કટકા કયી) જાદા જાદા
શાડ ઉય તેભનાભાંથી એકેક કટકો ભૂક છી
તેભને ફોરાલ તેઓ તયત જ તાયી ાવે
દોડતા આલળે; અને આ વભજી રે કે ખયે જ
અલ્રાશ વભથથ (અને) ણશકભતલાો છે .
(૨૬૦)
જમાયે જ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે ોતાની કોભને
ભોત છી વજીલન થલા ય ઈભાન યાખલા
કહ્ું તો તેઓ કશેલા રાગ્મા કે અમ ઈબ્રાશીભ
આ કેભ ળકમ થઈ ળકે કે જે અવ્મલો ભયલા
છી જાદા થઈ જામ તે એકર થઈ પયી જીલતા
થામ ?! શ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે વભજાવ્મા ણ
અનુક્રભણણકા
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તેઓ ભાન્મા નણશ. આે કહ્ું કે ભૃત્મુ છી
જીલતા થલાનું ભને મકીન છે . ભાણવને ટેલ છે
કે કોઈ અરૌરકક લાત જ્માયે વાંબે છે ત્માયે
તેને જોલા પ્રેયામ છે , જે થી નજયે જોલા
ઈચ્છુ ં કે કેલી યીતે વજીલન થળે ?
શ. ઈબ્રાશીભે ખુદાના શુ કભ ભુજફ ચાય
જાતના ક્ષી ભોય, ભયઘો, કફુતય અને કાગડો
રાલીને ાળ્મા. તે એટરા શી ભી ગમા કે
ફોરાલલાથી આલતા શતા. આ તેજ ક્ષી છે
જ્માયે તે ચાયેને ઝફશ કયી તેભના ભાંવનો
કીભો ફનાલી બેવે કયી અભુક અભુક
બાગ જાદા જાદા શાડોની ઉય ભુકી
આવ્મા, તેભજ વૌના ભાથાં ગ લગેયે ણ
જાદા જાદા ભુકમા અને ચાંચો શાથભાં યાખીને
તેભને ફોરાવ્માં. ીંજે રા રૂની જે ભ તેભના
અવ્મલો આલીને ચાંચ વાથે ચોંટી ગમા અને
ચાયે ક્ષી વજીલન થઈ ગમા. કમાભતભાં ણ
રોકો એલી જ યીતે વજીલન થઈ જળે.
જનાફે ઈબ્રાશીભ અ.થી વલાર કયલાભાં
આવ્મો શતો કે ળું તભે ઈભાન ન રાવ્મા ? તો
અનુક્રભણણકા
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આ ખુદા ય ઈભાનનો વલાર ન શતો ણ
ભાર ભોત છી જીલનનો શતો. આ લાતભાં
ઈબ્રાશીભનો એઅતેકાદ તો શતો યંતુ
ઈત્ભીનાન (વંતો) ચાશતા શતા જે થી કોભને
ખાતયી કયાલી આે.
૨૬૧ થી ૨૬૩ભી આમત :-

َّ َ
َ ُ ۡ
َمث ُل ال ِذیۡ َن یُن ِفقوۡ َـ ا ۡموَال َ ُہ ۡم ف ِ ۡی
َ َ ّّٰ
َ
َ
َس ِب ۡی ِل الل ِہ ک َمث ِل َح ّ َب ٍۃ ان ۢۡ َب َت ۡت َس ۡبع
َُ َ
ُ
َ
َسن ِاب َل ف ِ ۡی ک ِ ّل ُس ۢۡن ُبل ٍۃ ِّمائۃ َح ّ َب ٍۃ ؕ َق
ٌ َ ُ ّّٰ َ ُ َ َ ّ ۡ َ ُ ّٰ ُ ُ ّّٰ
اسع
ِ اللہ حض ِعف ل ِمن یشٓاء ؕ ق اللہ ق
﴾۲۶۱﴿ َع ِل ۡی ٌم
ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ّ َ
ال ِذین ین ِفقوـ اموالہم فِی س ِبی ِل الل ِہ
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ً َ ۤ َ ًّ ُ َ ۡ َ ۤ
َُ
ۙ ث ّم لَا یُ ۡت ِب ُعوۡ َـ َما اجفقوۡا َمنا ّق لَا ادی
ۡ
َ
َ َّ
ل ُہ ۡم ا ۡجرُ ُہ ۡم ِعن َد َذ ِّب ِہ ۡم ۚ َق لَا خوۡ ٌػ
َ
ُ ۡ
﴾۲۶۲﴿ َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم یَش َدنوۡ َـ
َ
َ َ
َۡ ٌ ۡ َ
قوۡ ٌؾ ّم ۡعرُ ۡق ٌػ ّق َمغ ِع َػۃ خح ٌؿ ِّم ۡن َص َدق ٍۃ
َ ُ ّّٰ َ ً َ ۤ َ ُ َ ۡ َ ّ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
ّ
﴾۲۶۳﴿ یتبعہا ادی ؕ ق اللہ غجِی ح ِلیم
તે (રોકો)નો દાખરો કે જે ઓ ોતાનો ભાર
અલ્રાશના ભાગથભાં ખયચ કયે છે એક કણના
દાખરા જે લો છે કે જે ભાંથી વાત ડુંડા ઉગે છે
કે (જે ના) ડુંડા (કણવરાં)ભાં વો દાણા શોમ
છે ; અને અલ્રાશ જે ના ભાટે ચાશે છે ફભણા
ચોગણા કયી દે છે ; અને અલ્રાશ વલથવ્માી
(અને) વલથજ્ઞ છે . (૨૬૧)
જે રોકો ોતાનો ભાર અલ્રાશના ભાગથભાં
ખચથ કયે છે છી જે ખયચ્મું છે તેનો ઉકાય
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ચઢાલતા નથી તેભ (દાન સ્લીકાયનાયને) કાંઈ
ઈજા (ણ) શોંચાડતા નથી, તેભના ભાટે
તેભના યલયરદગાય ાવે (વુંદય) ફદરો છે ,
અને તેભને ન તો કોઈ બમ યશેળે અને ન તો
ઉદાવ થળે. (૨૬૨)
ભામાુ ળબ્દો અને ક્ષભાલૃણત એલા એક દાન
કયતાં ફશેતય છે કે જે (દાન)ની ાછ ઈજા
શોમ; અને અલ્રાશ ફેયલાશ (અને)
વશનળીર છે . (૨૬૩)
શ. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ભોભીન જે કાંઈ નેકી કયે છે ત્માયે ખુદાલંદે
આરભ તે દયેક નેકીના ફદરે વાતવો ગણો
અજય આળે. આે ઉયોકત આમત તયપ
ઈળાયો કયેર છે .
ળણક્ત શોલા છતાં કોઈ ભોશતાજની ભદદ ન
કયલી ફુયી લાત છે . જો તભાયાભાં ખમયાતની
ળણક્ત ન શોમ તો ગયીફને નયભીથી જલાફ
આો. છણકા કયો નણશ. તેની શઠ કે વખ્તીને
દયગુજય કયલી તે એલી ખમયાતથી ફેશતય છે
જે ના આપ્મા છી રેનાયને ળયભાલે, તેને
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ભશેણાં ભાયે. માદ યાખો ખુદા ફેયલાશ છે
તેને તભાયી એલી ખમયાતની જરૂયત નથી
ફલ્કે જે કાંઈ આો છો, તે ોતાના જ
પામદા ખાતય શોલાથી રેનાયને વતાલલાનો ળું
શક્ક છે ? છતાં અલ્રાશ વશનળીર છે કે જે
ગયીફોને વતાલે છે તેઓને તયત જ ણળક્ષા
આતો નથી.
ગયીફને પાલે તેભ ફોરલાથી તેના રદર ય
ખંજયનું કાભ કયે છે અને એશવાન કયનાયનો
વલાફ ભાટીભાં ભી જામ છે . એશવાન
કયીને ન જતાલલું તે, દુશ્ભનને દોસ્ત ફનાલે
છે અને એશવાન કયીને જતાલલું તે દોસ્તને
દુશ્ભન ફનાલે છે .
૨૬૪ થી ૨૬૫ભી આમાત :-

َّ ُ َ
ُ ّٰ
ُ ُ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا ت ۡب ِطلوۡا َص َدق ِتک ۡم
ٗبال ۡ َم ّن َق الۡاَ ّٰدی ۙ کَالَّذ ۡی یُ ۡن ِف ُق َمالَہ
ِ
ِ ِ
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َ َ َّ
ّّٰ ۡ
از َق لَا یُ ۡؤ ِم ُن ِبالل ِہ َق ال َیوۡ ِؿ
الن
ذِئٓاء
ِ
َ َُ َ َ
َ
ّٰ
ۡ
الۡا ِع ِخؕ ف َمثل ٗہ ک َمث ِل َصفوَ ٍاـ َعل ۡی ِہ
َُ ٌ ََ
ََ َ ۡ
اب فا َصابَ ٗہ َق ِاب ٌل فت َؿخ ٗہ َصل ًدا ؕ لَا
تر
َ ۡ ُ ۡ َ َ ّٰ َ ۡ ّ ّ َ َ َ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ لاَ
حق ِدذقـ عدی شی ٍء ِمما کسبوا ؕ ق
ۡ َ ۡ ّٰ
یَ ۡہ ِدی القوۡ َؿ الک ِع ِػیۡ َن ﴿﴾۲۶۴
َق َم َث ُل الّ َ ِذیۡ َن یُ ۡن ِفقُوۡ َـ اَ ۡموَال َ ُہ ُم ۡاب ِت َغ َ
ٓاء
ّّٰ َ ۡ
َُۡ
َ
اة الل ِہ َق تث ِب ۡی ًتا ِّم ۡن اجف ِس ِہ ۡم
َم ۡرض ِ
َک َم َثل َج ّ َن ٍۭۃ ب َر ۡبوَ ٍۃ اَ َص َاب َہا َقاب ٌل َف ّٰاتَتۡ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ َ َّ
ُ َُ
اکل َہا ِض ۡعفح ِف ۚ ف ِا ۡـ ل ۡم یُ ِص ۡب َہا َق ِاب ٌل
َ َ ٌّ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ
ٌ
فطل ؕ ق اللہ ِبما تعملوـ ب ِصحؿ ﴿﴾۲۶۵
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શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! તભે તભાયા વદકા
(દાન-ધભથ) ને ઉકાય ચઢાલીને કે (રેનાયને)
ઈજા શોંચાડીને વ્મથથ કયો નણશ, તેની જે ભ કે
જે ોતાની દોરત રોકોને દેખાડલા કાજે
(દાનભાં) ખયચે છે અને અલ્રાશ તથા
કમાભત ય ઈભાન યાખતો નથી; જે થી તેનો
દાખરો એક રીવા ત્થયની ળીરા જે લો છે
કે જે ના ઉય ભાટી (ચઢી ગઈ) શોમ, છી
તેના ઉય ધોધભાય લૃણષ્ટ થામ અને તેને
વપાચટ (કયી) છોડી જામ; એલી યીતે તેઓએ
જે કાંઈ કભાવ્મું છે તેના કોઈ ણ બાગ ઉય
(તેઓ) વત્તા ધયાલતા નથી; અને અલ્રાશ
નાણસ્તકોનાં ટોાને (કદીણ) વન્ભાગથ
દેખાડતો નથી. (૨૬૪)
અને તે રોકોનો દાખરો કે જે ઓ ોતાનો
ભાર (કેલ) અલ્રાશની ખુળી પ્રાપ્ત કયલા
ભાટે અને ોતાના રદરોને ભઝફુત ફનાલલા
ભાટે ખચથ કયે છે . એક (એલા શમાથ બમાથ)
ફગીચાના જે લો છે . કે જે ઉંચાણભાં શોમ
અને તેના ય ધોધભાય લયવાદ લયવે છી તે
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ફભણાં પ આે. છી જો તેના ય જોયથી
લૃણષ્ટ ન થામ તો આછી ઝયભય લાથ ફવ છે ;
અને જે તભે કયો છો તે અલ્રાશ ણનશાે છે .
(૨૬૫)
શ. ઈભાભે જાઅપય વારદક અ.થી લણથન છે કે
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે જે ભોભીન ય
એશવાન કયી તેને જીબથી તકરીપ આે અને
ઉકાય કયી ફતાલે તો તેણે ોતાની ખમયાત
ફાણતર કયી નાખી જે ભ આમતભાં ફતાલેર
છે .
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે કમાભતભાં
ફધામથી શેરા રણ પ્રકાયના રોકોને શાજય
કયલાભાં આલળે. ૧. કુયઆનનો કાયી
(ણતરાલત કયનાય) ય. ભુજાશીદ (યાશે ખુદાભાં
જે શાદ કયનાય અને) ૩. ભારદાય. કાયીથી
વલાર થળે કે તેં કુયઆનનું ણળક્ષણ પ્રાપ્ત
કયલા છતાં કેલો અભર કમો ? જલાફ આળે
કે શુ ં યાત-રદલવ ઈફાદત કયતો યહ્ો ! તેને
જલાફ ભળે કે ફીરકુર ખોટીલાત છે . તું તો
રોકોને ફતાલલા ભાટે ફધું કયતો શતો ! છી
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ભુજાશીદથી ુછલાભાં આલળે, તે જલાફ
આળે કે તાયી યાશભાં જે શાદ કયી ! ઉત્તય
ભળે કે એ તો તેં નાભના ભેલલા કયી શતી.
છી ભારદાયને ુછલાભાં આલળે કે તે ભાયા
આેર ભારનું ળું કમુથ ? જલાફ આળે કે ભેં
વીરે યશેભ કયી. વદકો આપ્મો ! જલાફ
ભળે કે એ લાત ગરત છે . તેં તો ોતાને
વખી દાતા કશેલયાલલા ભાટે ભાર ખચથ કમો
શતો ! જાલ આ રોકોને જશન્નભભાં ધકેરી
દો.
ઈભાભે ભશમ્ભદ ફાકય અ.ભે લણથન કમુથ છે કે
૨૬૪ભી આમત ફની ઉભય્મા ભાટે ઉતયી,
અને ૨૬૫ભી આમતના શકદાય શ. અરી અ.
છે .
૨૬૬ થી ૨૬૯ભી આમાત :-

َُ َ ُ َ ُ َ
ٌ َّ
ایَوَ ّخ ا َح ُدخ ۡم ا ۡـ تکوۡ َـ ل َ ٗہ َجنۃ ِّم ۡن
َنَّخ ۡیل ّ َق اَ ۡع َناب تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِتہا
ِ
ٍ
ٍ ِ
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ُ َّ
َۡ
الث َم ّٰر ِة ۙ قَ
الۡان ّٰہرُ ۙ ل َ ٗہ فِ ۡی َہا ِم ۡن ک ِ ّل
اَ َص َاب ُہ ال ۡ ِکب َ ُؿ َق ل َ ٗہ ُد ّذِ ّیَ ٌۃ ُض َع َف ُ
ٓاء
َََ ََۤ ۡ َ ٌ ۡ َ ٌ َ ۡ َ َ
احت َؿق ۡت ؕ
فاصابہا ِاعصاذ فِی ِہ ناذ ف
َ ّٰ َ ُ َ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ ل َ ُک ُم ال ۡ ّٰا ّٰی ِت ل َ َع ّ َل ُکمۡ
کذل ِک یب ِحف
َ َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
تتفػخقـ ﴿ ﴾۲۶۶٪
َ ُ َّ
َ
ُ ۤ َۡ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا اج ِفقوۡا ِم ۡن ط ِّی ّٰب ِت
َۤ َۡ َ ُ
َ
َما ک َس ۡب ُت ۡم َق ِم ّما اع َخ ۡجنا لَک ۡم ِّم َن
َ َ َۡ َ ۡ
الۡاَ ۡ
ص ۪ َق لَا ت َی ّم ُموا الخ ِب ۡیث ِمن ُہ
ذ
ِ
َّ ۤ َ ُ ۡ ُ
ُۡ ُ
ّٰ
تن ِفقوۡ َـ َق ل َ ۡس ُت ۡم ِبا ِخ ِذیۡ ِہ ِالا ا ۡـ تغ ِمضوۡا
ۡ َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ َ َ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
ّ
فِی ِہ ؕ ق اعلموا اـ اللہ غ ِجی ح ِمید ﴿﴾۲۶۷
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َّ َ
ُ ۡ
َۡۡ ُ َ
الش ۡی ّٰط ُن ح ِع ُدخ ُم الفغ َػ َق یَا ُمرُخ ۡم
َ َۡ
ۡ ً ۡ َ ُ َ ّّٰ
ِبالف ۡحشٓا ِء ۚ َق الل ُہ ح ِع ُدخ ۡم ّمغ ِع َػۃ ِّمن ُہ َق
ٌ َ ُ ّّٰ َ ً ۡ َ
۬ۖ
۲۶۸﴾ ﴿ اسع َع ِل ۡی ٌم
ِ فضلا ؕ ق اللہ ق
َ ُ
ُ ّیُ ۡؤتی ال ۡ ِح ۡک َم َۃ َم ۡن ّیَ َش
ٓاء ۚ َق َم ۡن ّی ۡؤة
ِ
ۡ َ َۡ ُ ََ َ ۡ ۡ
ال ِحک َمۃ فق ۡد ا ۡقتِیَ خح ًؿا ک ِثح ًؿا ؕ َق َما
ۡ َ ۡ ُ ُ ۤ َّ ُ َّ َّ َ
َ
﴾۲۶۹﴿ اب
ِ یذغخ ِالا اقلوا الالب
ળું તભાયાંથી કોઈણ આ વંદ કયળે કે તેના
(ભાટે) ખજાય તથા દ્રાક્ષનો અકેકો (એક-એક)
ફગીચો શોમ (કે) જે ની શેઠ નદીઓ લશેતી
શોમ, જે ભાં તેના ભાટે દયેક પ્રકાયના પ
(પારદ) શોમ, અને તેને ઘડણ આલી ગમું
શોમ અને તેની વંતતી કભજોય શોમ, છી
એકાએક તે (ફગીચા)ભાં એક લાલાઝોડું
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આલી ડે જે ભાં આગ (ણ) શોમ કે જે નાથી
તે (ફગીચો) ફી (બસ્ભ) થઈ જામ; આલી
યીતે અલ્રાશ (ોતાની) આમતો તભાયા
(રાબ) ભાટે સ્ષ્ટ કયીને લણથલે છે કે જે થી
તભે ભનન કયો. (૨૬૬)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! તભોએ જે કાંઈ નેક
કભાણી કયી છે તથા અભોએ તભાયા ભાટે
જભીનભાં (જે ) કાંઈ ઉત્ન્ન કમુું છે તેભાંથી
અલ્રાશના ભાગથભાં ખચથ કયો, અને તેભાંથી
એલી ખયાફ લસ્તુ કે જે (તભાયા ઉમોગભાં)
આંખ ભીચાભણાં કમાથ લગય તભે ોતે લ્મો
નણશ તેલી લસ્તુ દાનભાં આલાનો ણલચાય
(વયખોમ) કયળો નણશ; અને આ વભજી રો કે
ખયેજ અલ્રાશ ફેયલાશ (અને) સ્તુત્મ
(લખાણને ાર) છે . (૨૬૭)
ળેતાન તભને (દાન આલાથી) ગયીફ થઈ
જળો એભ ફીલયાલે છે . અને ણનરથજ્જણે
(એટરે કંજાવાઈથી) લતથલાની આજ્ઞા કયે છે ,
અને અલ્રાશ ોતાના તયપથી ક્ષભા અને
બયુય યોઝીનો લામદો કયે છે ; અને અલ્રાશ
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વલથવ્માી (અને) વલથજ્ઞ છે . (૨૬૮)
તે જે ને ચાશે છે ણશકભત (વદફુણધ્ધ) આે
છે , અને જે ને (અલ્રાશના તયપથી) ણશકભત
આલાભાં આલી તો ખયેજ તેને ખુફીઓની
ભશાન દોરત આલાભાં આલી; અને
ફુણધ્ધળાીઓ ણવલામ અન્મ કોઈ ફોધ
ગ્રશણ કયતું નથી. (૨૬૯)
તપવીયે વાપીભાં ઈભાભે જાઅપય વારદક
અ.થી લણથન છે કે અજ્ઞાનતાના મુગભાં
કેટરાક રોકોએ ખયાફ ધંધાથી કભાણી કયી
શતી. ઈસ્રાભ રાલલા છી એ ભારભાંથી
વદકો કાઢલાનું ચાશમું ણ ખુદાએ ભના કયી
અને શુ કભ આપ્મો કે વદકો એ ભારભાંથી
કાઢો જે ભાર તભે જાએેઝ લેાયભાંથી
ભેલેરો શોમ. અલ્રાશે ખયાફ લેાયથી
યોઝી ભેલલાની ભના કયી છે .
ળમતાન રોકોના રદરોભાં એ લવલવો નાખે
છે કે જો અભે ગયીફોની વશામ કયળું તો ધીયે
ધીયે અભે ણ ગયીફ થઈ જળું. તેથી જ
ળમતાનના ફેશકાલલાથી ગયીફોની વશામ
અનુક્રભણણકા

740

hajinaji.com

ફંધ કયી દીધી. ખુદાએ એલા રોકોને ફતાવ્મું
કે ળમતાનના પયેફભાં ન આલો. જો તભે યાશે
ખુદાભાં આળો તો અભો દવ ગણં લધુ કોઈ
ણ યીતે તભને શોંચાડળું અભાયા
ખઝાનાભાં કભી નથી.
જ. યવુરે ખુદા વ.ના વભમભાં રોકો
ખજાયની ઝકાત (વદકો) આતા શતા. વાયી
ખજાય યાખી રેતા શતા અને ખયાફ ખજાય
વદકાભાં આતા શતા તેથી ખુદાએ ઉયોકત
આમત નાણઝર કયી.
ઈબ્રાશીભ નખઈ, ઉમ્ભે ફકય નાભની સ્રી
ાવેથી વાય થમા. તેણી ોતાની ઓવયીભાં
ફેવીને યેંટીમો કાંતી યશી શતી. ઈબ્રીશીભે કહ્ું
ફકયની ભા ! તું ડોળી થઈ ગઈ છતાં યેંટીમો
કાંતે છે ? તેણીએ કહ્ું કે શુ ં આ કાભને કેભ
છોડી દઉં ? ભેં અભીરૂર ભોઅભેનીન શ.
અરી અ.થી ભાયા કાને વાંબળ્મું છે કે યેંટીમો
કાંતલો ણલર યોઝી છે .
૨૬૯ભી આમતભાં ઈભાભીમા રયલામત
પ્રભાણે એશરેફમતે તાશેયીન અ.ભે ણશકભતની
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તપવીય ખુદાની ઈતાઅત કયલી (શુ કભ ભુજફ
ચારલું), ઈભાભની ભાઅયેપત, ગુનાશોથી
ફચલું, એલી જ યીતે ખમયે કવીય (ધણી જ
ખુફીઓ)નો ભતરફ ભઅયેપતે ણલરામતે
અઈમ્ભએ તાશેયીન અ. છે .
ણશકભતનો અથથ કુયઆનનનું જ્ઞાન ણ
ફતાલેર છે . શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે
ખુદાએ ભને ઈલ્ભે કુયઆન અને ણશકભત
આેર છે . જે ઘયભાં ણશકભત નથી તે ણલયાન
છે . અલ્રાશથી ડયો, રપકશનું જ્ઞાન ભેલો
અને ઈલ્ભ ળીખો. જાણશર થઈને ન ભયો.
૨૭૦ થી ૨૭૨ભી આમાત :-

َ
َۡق َما ۤ اَجۡ َف ۡق ُت ۡم ِّم ۡن جّ َفقَ ٍۃ اَ ۡق ن َ َذ ۡذتُ ۡم ِّمن
ّٰ
ّّٰ َ ّ َ ۡ َ ّ
ۡالل َہ حَ ۡع َل ُم ٗہ ؕ َق َما ل ِّلظ ِل ِمح ۡ َف ِمن
نذ ٍذ ف ِاـ
َۡ
﴾۲۷۱﴿ ان َصا ٍذ
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ۡ ُ ۡ ُ ّ َ ّٰ َ َ
الص َدق ِت ف ِن ِع ّما ِہیَ ۚ َق ِا ۡـ
ِاـ تبدقا
ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ َّ ُ
ٓاء ف ُہوَ خح ٌؿ لک ۡم ؕ
تخفوہا ق تؤتوہا الفغػ
ّٰ ُ
َّ ُۡ
ّّٰ
َق یُک ِع ُػ َعنک ۡم ِّم ۡن َس ِّیا ِتک ۡم ؕ َق الل ُہ ِب َما
َ ُ َ ۡ
ت ۡع َملوۡ َـ خ ِبح ٌؿ ﴿﴾۲۷۱
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ّٰ ُ ۡ َ ّٰ ّ َ ّّٰ
الل َہ یَ ۡہدیۡ
لیس علیک ہدىہم ق ل ِکن
ِ
ُۡ ُ
َۡ
َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ َق َما تن ِفقوۡا ِم ۡن خح ٍؿ
َفلِاَجۡ ُف ِس ُک ۡم ؕ َق َما تُ ۡن ِفقُوۡ َـ ِالَّا ۡاب ِت َغٓاءَ
َۡ ُ َ
ُۡ ُ
ّّٰ
َق ۡج ِہ الل ِہ ؕ َق َما تن ِفقوۡا ِم ۡن خح ٍؿ ّیوَ ّػ
ُ َۡ ُۡ َ
ِال َ ۡیک ۡم َق ان ُت ۡم لَا تظل ُموۡ َـ ﴿﴾۲۷۲
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અને તભોએ (અલ્રાશના ભાગથભાં) જે દાન
આપ્મું અથલા જે કાંઈ (ણ) ભાનતા તભોએ
ભાની તો ફેળક અલ્રાશ તે જાણે છે ; અને
ઝારીભોનો કોઈ ભદદગાય નથી. (૨૭૦)
જો તભે (તભાયા) વદકા ખુલ્રી યીતે આો
તો તે વારૂં છે , અને જો તભે છુ ું યાખીને
ભોશતાજોને આો તો તે તભાયા શકભાં
ફેશતય છે ; અને તે (છુ ી યીતે આલું)
તભાયા કેટરાક ગુનાશોનું ણનલાયણ કયી દેળે;
અને તભે જે કાંઈ કયો છો તેનાથી અલ્રાશ
ભાણશતગાય છે . (૨૭૧)
(શે યવુર) તેભને વન્ભાગે ચઢાલલું તાયા ભાથે
નથી ણ અલ્રાશ જે ને ચાશે છે તેને વન્ભાગે
શોંચાડી દે છે ; અને તભે જે કાંઈ દાનભાં
લાયો તે તભાયા ોતાનાજ (રાબ) ભાટે છે ;
અને તે (દાન કેલ) અલ્રાશની ખુળી
વંાદન કયલા ણવલામ ફીજા કોઈ શેતુવય કયો
નણશ; અને તભાયા ભારભાંથી જે કાંઈ ણ
તભે દાનભાં લાયળો તેનો ૂયેુયો ફદરો
તભને આલાભાં આલળે અને તભને જયાણ
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અન્મામ કયલાભાં આલળે નણશ. (૨૭૨)
ઈન્વાન જે કાંઈ ખમયાત કયે, લાજીફ વદકો
શોમ કે ભુસ્તશફ, જે નઝય-ભાનતા કયે ખુદા
એ ફધામને જાણે છે . છી પયભાલે છે કે
ઝાણરભોનો ભદદગાય કોઈ થળે નણશ. તેનો
અથથ એ કે વદકો કે નઝય આલાભાં ઝુલ્ભ
કયળે. જે ભકે વદકો દેખાડલા ભાટે આે કે
શયાભ ભારથી આે એ જાએઝ નથી.
શ. ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી લણથન છે કે
જાશેયભાં વદકો દેલો વાયો છે તે લાજીફ
ઝકાત છે અને છુ ી યીતે દેલો તેથી ભુયાદ
ભુસ્તશફ વદકો છે .
‘‘રમવ અરમક શોદાશુ ભ’’ તભાયા ય
લાજીફ નથી એને ણશદામત ય રાલલું.
ભકવદ એ કે વદકાઓ આલાની યીત તેભને
ફતાલી આો. છી તે અભર કયે મા ન કયે
તેની જલાફદાયી આના ઉય નથી. આનું
કાભ એટરું જ કે યસ્તો ફતાલલો.
અમ ભોઅભીનો ! તભાયી ળાન એ છે કે ભાર
અનુક્રભણણકા

745

hajinaji.com

ખુદાની ખુળી ભાટે ખચથ કયો. તભાયા ભાટે એ
છાજતું નથી કે તભે યીમાકાયી (દેખાડલા) કયો.
કાંઈ આીને કોઈને તકરીપ શોંચાડો. જે
કંઈ કયો અલ્રાશની ખુળનુદી ભાટે કયો.
૨૭૩ થી ૨૭૪ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ّ َ َ ُ ۡ
ل ِلفغػٓا ِء ال ِذین اح ِضخقا فِی س ِبی ِل الل ِہ
ۡ َلَا یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ َض ۡػ ًبا فی الۡا
۫ص
ذ
ِ
ِ
َ یَ ۡح َس ُب ُہ ُم ال ۡ َجا ِہ ُل اَ ۡغ ِن َی
ٓاء ِم َن
َّ
َالت َع ّ ُفف ۚ تَ ۡعر ُف ُہ ۡم بس ۡی ّٰم ُہ ۡم ۚ لا
ِِ
ِ
ِ
ً ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ
ُ ُۡ
از ِال َحافا ؕ َق َما تن ِفقوۡا
یسـلوـ الن
ّّٰ َ َ ۡ َ
﴾۲۷۳٪ ﴿ ِم ۡن خح ٍؿ ف ِا ّـ الل َہ ِب ٖہ َع ِل ۡی ٌم
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َّ
َّ َ
َ ُ ۡ
ال ِذیۡ َن یُن ِفقوۡ َـ ا ۡموَال َ ُہ ۡم ِبال ۡی ِل َق
َّ
ۡ
َ ً
َ ََ ً
الن َہاذِ ِذ ّخا ّق َعلَانِ َیۃ فل ُہ ۡم ا ۡجرُ ُہ ۡم ِعن َد
َ
ُ ۡ
َ
َذ ِّب ِہ ۡم ۚ َق لَا خوۡ ٌػ َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم یَش َدنوۡ َـ
﴾۲۷۴﴿
આ ખમયાત એલા ભોશતાજોનો શક છે કે
જે ઓ અલ્રાશના ભાગથભાં ઘેયાઈ ગમા શોમ
અને કોઈણ યીતે ૃથ્લી ય (યોઝી
ભેલલાને) જઈ ળકતા ન શોમ; અજ્ઞાની
ભાણવો તેભને તેભના સ્લભાનના કાયણે
(વલાર ન કયતા શોલાથી) શ્રીભંત ધાયે છે ,
(ણ) તું તેભની ભુખભુદ્રા યથી તેભને
ઓખી કાઢળે (કે ખયેખય તેઓ ભોશતાજ
છે ), તેઓ રોકો ાવે કયગયીને વલાર કયતા
નથી; અને તભાયા ભારભાંથી જે કાંઈ ખચથ
કયળો તે ફેળક અલ્રાશ તેનાથી લાકેપ છે .
(૨૭૩)
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જે રોકો યાત રદલવ ોતાનો ભાર છૂ ી યીતે
અને ખુલ્રી યીતે (અલ્રાશના ભાગથભાં)
લામાથ કયે છે , તેનો ફદરો તેભના
યલયરદગાય ાવે તેભને (પ્રાપ્ત) થળે અને
તેભને (કમાભતભાં) ન તો કાંઈ બમ યશેળે અને
ન તો તેઓ ઉદાવ થળે. (૨૭૪)
ઉયની આમતભાં વદકાના વદ ઉમોગનું
લણથન થમું છે , જે ઈફાદતે ઈરાશી કયતું શોમ,
દીની જ્ઞાન ભેલતું શોમ લગેયે રોકોને આલો
જોઈએ.
ઉયની ૨૭૪ભી આમત શ. અરી અ.ની
ળાનભાં નાણઝર થઈ છે . આની ાવે ચાય
રદયશભ શતા. તેને યાશે ખુદાભાં વદકો
આપ્મો. એક યાતના, એક રદલવના, એક છૂ ી
યીતે અને એક જાશેયભાં.
૨૭૫ થી ૨૮૧ભી આમાત :-

َالر ّٰبوا لَا حَقُ ۡو ُموۡ َـ ِالَّا َکما
ّ اَلّ َ ِذیۡ َن یَاۡک ُ ُلوۡ َـ
ِ
َّ ُ ُ َّ َ َ َ ۡ َّ ُ ۡ ُ َ
َالش ۡی ّٰط ُن ِمن
حقوؿ ال ِذی یتخبطہ
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ۡ َ ّ ّٰ َ َ ّ َ َ ُ ۤ ّ َ ۡ ُ
س ؕ دل ِک ِبان ُہ ۡم قالوۡا ِان َما ال َب ۡیع
الم ِ
َ
ّّٰ ۡ َ َ
ِم ۡث ُل ّ
الرِ ّٰبوا ۬ َق ا َح ّ َل الل ُہ ال َب ۡیع َق َظ ّخ َؿ
ٌَ
َ
الر ّٰبوا ؕ َف َم ۡن َج َ
ّ
ٓاء ٗف َموۡ ِعظۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ٖہ
ِ
َ ۡ َ ّٰ َ َ ٗ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ٗ ۤ َ ّّٰ
فانتہی فلہ ما سلف ؕ ق امرف ِاخی الل ِہ ؕ
َّ
َ َ ۡ َ َ َُ َ َ
اخ فاقلٰٓ ِئک ا ۡص ّٰح ُب الناذِ ۚ ُہ ۡم
ق من ع
ّٰ
فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۲۷۵
َ ۡ َ ُ ّّٰ ُ ّ ّٰ َ ُ ۡ ّ َ ّٰ
الص َدق ِت ؕ َق
یمحق اللہ الرِبوا ق یربِی
ّّٰ
ُ ُ َ َّ َ
الل ُہ لَا یُ ِح ّب ک ّ َل کفا ٍذ ا ِث ۡی ٍم ﴿﴾۲۷۶
ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َع ِم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت قَ
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َ َ ُ ّ َ ّٰ َ َ ّٰ َ ُ ّ َ ّٰ َ َ
الزخوۃ ل َ ُہ ۡم ا ۡجرُ ُہ ۡم
اقاموا الصلوۃ ق اتوا
َ
ۡ
َ
ِعن َد َذ ِّب ِہ ۡم ۚ َق لَا خوۡ ٌػ َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم
ۡ ُ
یَش َدنوۡ َـ ﴿﴾۲۷۷
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ّ َ ُ ّّٰ
الل َہ َق َد ُذ ۡقا ماَ
یایہا ال ِذین امنوا اتقوا
ُۡ ُ ۡ
بَ ِقیَ ِم َن ّ
الرِ ٰۤبوا ِا ۡـ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۲۷۸
َ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ
ّّٰ
ف ِا ۡـ ل ۡم تف َعلوۡا فادنوۡا ِب َش ۡخ ٍب ِّم َن الل ِہ َق
ََُ
ُ
َذ ُسوۡل ِٖہ ۚ َق ِا ۡـ ت ۡب ُت ۡم فلک ۡم ُذ ُء ۡق ُز
َ ُ
َۡ
ُۡ َ
ا ۡموَال ِک ۡم ۚ لَا تظ ِل ُموۡ َـ َق لَا تظل ُموۡ َـ ﴿﴾۲۷۹

ََ ٌ
َ ۡ َ َ ُ
اـ د ۡق ُع ۡز َخ ٍۃ فن ِظ َػۃ ِاخّٰی َم ۡی َز َخ ٍۃ ؕ َق
ق ِاـ ک
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ُ َّ ۡ َ ُ َ َ َ
َ َ ُۡ
ا ۡـ ت َص ّدقوۡا خح ٌؿ لک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم ت ۡعل ُموۡ َـ
﴾۲۸۱﴿
َ ّ ُ ّّٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ً ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ
ق اتقوا یوما ترجعوـ فِی ِہ ِاخی الل ِہ ۟٭ ثم
َتُوَف ّّٰی ک ُ ّ ُل ج َ ۡفس ّ َما َک َس َب ۡت َق ُہ ۡم لا
ٍ
َۡ
﴾۲۸۱٪ ﴿ یُظل ُموۡ َـ
જે રોકો રયફાઅ (બાયે વ્માજ) ખામ છે
તેઓ (કફયભાંથી નીકી) ઉબા થળે નણશ
ણ તેની જે ભ કે જે ને ળેતાને અડકીને
ચકભ્રભ કયી નાખ્મો શોમ; આ (ણળક્ષા) એ
ભાટે કે તેઓ કશેતા શતા કે લેાયના ભાભરા
ણ રયફાઅના જે લાજ છે ; જોકે ખયી યીતે
તો અલ્રાશે લેાયને શરાર કમો છે અને
રયફાઅને શયાભ ઠયાવ્મો છે ; ભાટે જે ળખ્વ
ાવે તેના યલયરદગાય તયપથી નવીશત
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આલી અને તે (રયફાઅ ખાતાં) અટકી ગમો
તો જે કાંઈ (આ) શેરાં થઈ ગમું છે તે ભાટે
દયગુજય કયલાભાં આલળે; અને તેનો ભાભરો
અલ્રાશને શસ્તક છે ; અને જે ણે પયીથી એલું
જ કમુું (તો) તેઓજ આગના યશેલાવીઓ છે ,
જે ભાં તેઓ શંભેળ યશેનાય છે . (૨૭૫)
અલ્રાશ રયફાઅને નાફુદ કયી દે છે અને
ખેયાતને લધાયી દે છે ; અને અલ્રાશ કોઈણ
અનુકાયી ગુનેશગાયને દોસ્ત યાખતો નથી.
(૨૭૬)
ફેળક જે રોકો ઈભાન રાવ્મા તથા વત્કામો
કમાથ તથા નભાઝ ઢી અને ઝકાત આી
તેભના ભાટે તેનો ફદરો તેભના યલયરદગાય
ાવે શળે, અને તેભને ન તો કાંઈ બમ યશેળે
અને ન તો તેઓ ઉદાવ થળે. (૨૭૭)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! જો તભે ભોઅભીન
શો તો અલ્રાશથી ડયીને ચારો અને
રયફાઅભાંથી ફાકી યશેરું છોડી દો. (૨૭૮)
છી જો તભે તેભ ન કયો તો અલ્રાશ તથા
તેના યવુર વાથે રડલા તૈમાય થઈ જાઓ,
અને જો તભે તૌફા કયી રો તો તભને તભાયી
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ભૂ યકભ ભળે, ન તભે અન્મામ કયો ન
તભાયા ય અન્મામ કયલાભાં આલે. (૨૭૯)
અને જો તે (દેલાદાય) તંગદસ્ત શોમ તો
(તેનો) વાયો વભમ (આલે ત્માં) વુધીની
ભોશરત આલી; અને જો તભે (અવર રેણં
ણ) દાન તયીકે જતું કયો તો તે તભાયા ભાટે
લધુ વારૂં છે અગય તભે જાણતા શો તો.
(૨૮૦)
અને તે રદલવથી ડયો કે જે રદલવે અલ્રાશની
શજાયભાં તભે ાછા પેયલલાભાં આલળો; છી
દયેક જણને તેની કભાણીનો ૂયેુયો ફદરો
ભળે અને તેભના ઉય અન્મામ કયલાભાં
આલળે નણશ. (૨૮૧)
અલ્રઝીના મા કોરુનયેફા : જે ઓ વ્માજ
ખામ છે . વ્માજ ખાનાયની કમાભતભાં ગાંડા
જે લી શારત શળે, તભાભ ભશળયના રોકો તેને
ઓખી જળે. જે રોકો વ્માજને શરાર
વભજે છે તે વ્માજને લેચલું રેલું (લેાય)
અનુભાન કયે છે તેઓ કશે છે કે લેાયભાં ણ
નપો રેલામ છે તે શરાર છે અને વ્માજભાં
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ણ તે નપો છે . તેથી આ ણ શરાર થામ
છે . તો ખુદાલંદે આરભે ઉયોકત આમતભાં
તેનો યદ કયેર છે . વ્માજ શયાભ છે અને તેનો
વખ્ત ગુનોશ છે , જે ના ણલે ઘણી શદીવો
આલેર છે .
વ્માજનો ભવરો ભુજતશીદો ાવે ઘણી
લખત યજા કયલાભાં આવ્મો શતો ણ તેભણે
વ્માજને શયાભ ફતાલેર છે .
એક તપવીયના કતાથ ભુજતશેદ વાશેફ
ોતાની તપવીયભાં રખે છે કે ‘‘ફેન્ક’’ભાં જે
રૂીમા જભા કયાલલાભાં આલે છે અને
ફેન્કલાા ોતાના ધાયા પ્રભાણે જભા
કયાલનાયને નક્કી કયેર નપો આે છે . તે
રેલાભાં કંઈ લાંધો નથી. કાયણ કે પ્રથભ તો એ
કઝથ નથી ણ રૂીમાના યક્ષણ ભાટે આભ
કયલાભાં આલે છે , ફીજાં જે કાંઈ ફેન્કલાા
લધાયે આે છે તે ોતાની ઈચ્છાથી આે છે ,
રૂીમા જભા કયાલનાયની કોઈ ળતથ શોતી
નથી, રીજાં ફેન્કભાં જભા થમેરી યકભને
લેાય લગેયેના ઉમોગભાં રેલાભાં આલે છે .
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જે ના નપાની નક્કી યકભ ભાણરકોને
આલાભાં આલે છે તેથી આ ભાભરાને વ્માજ
કશેલું ભુણશ્કર છે . ‘‘લલ્રાશો અઅરભ’’ (ખુદા
ફેશતય જાણે છે )
‘‘મમ્શકુલ્રાશુ યયેફા’’ ભીટાલે છે અલ્રાશ
વ્માજને. ઝયાયા એ શ. ઈભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ને ુછમું કે ખુદાલંદે આરભ કશે છે
કે શુ ં વ્માજને ભીટાલું છુ ં અને વદકાને લધારૂં
છુ ં . યંતુ અભે જોઈએ છે કે વ્માજ ખાનાયનો
ભાર લધતો જામ છે . આે પયભાવ્મું વ્માજનો
એક રદયશભ દીનને ભીટાલે છે . જો તે કાભથી
તૌફાશ કયળે નશીં તો તેનો ભાર જતો યશેળે
અને તે તંગદસ્ત થઈ જળે.
આના કોરનો બાલાથથ એ છે કે વ્માજ
રેનાય તૌફાશ કયળે નશી તો તેણે જે ાયકો
ભાર ખાધો છે તે યત કયલો ડળે. રેતી
લખતે થોડો થોડો આવ્મો શતો ણ દેતી
લખતે એક વાભટો આલો ડળે. તેથી તેના
ભાર ય અવય ડળે અને તંગદસ્ત થઈ
જળે.
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શ. ઈભાભે જાઅપય વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
વદકાની યલયીળ ખુદા કયે છે , જે ભ તભે
ોતાના ફાકોની યલયીળ કયો છો.
કમાભતભાં તભને (વલાફ-ફદરો) આલાભાં
આલળે તે ઓશદના શાડ જે લડો શળે. શ.
યવુર વ. ભે પયભાવ્મું કે વદકો દેલાથી ભાર
ઓછો થતો નથી.
૨૮૨ભી આમત :-

َّ ُ َ
ۡ َ َ ُۤ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِادا ت َدایَن ُت ۡم ِب َدیۡ ٍن
ۡ ۡ
ۡ َ
ُ
َ
ِاخٰۤی ا َج ٍل ّم َس ّ ًؼی فاخ ُت ُبوۡ ُف ؕ َق ل َیک ُت ۡب
َ ۡ
ۡ ۢ َ َُ َ
ّب ۡینک ۡم کا ِت ٌب ِبال َع ۡد ِؾ ۪ َق لَا یَا َب کا ِت ٌب
ّّٰ ُ َ َ ّ َ َ َ َ ُ ۡ َ ّ ۡ َ
َالل ُہ َف ۡل َی ۡک ُت ۡب ۚ ق
اـ یکتب کما علمہ
َّ
ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ
ۡ
ل ُی ۡم ِل ِل ال ِذ ۡی َعل ۡی ِہ ال َح ّق َق ل َی ّت ِق الل َہ
َ َ َذ ّبَ ٗہ َق لَا یَ ۡب َخ ۡس ِم ۡن ُہ َش ۡی ًئا ؕ َفا ۡـ ک
اـ
ِ
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َّ
َ ۡ ُ
َ َ ً َ
ال ِذ ۡی َعل ۡی ِہ ال َح ّق َس ِف ۡی ًہا ا ۡق ض ِع ۡیفا ا ۡق
َۡ
َُ ُ
لَا یَ ۡس َت ِط ۡیع ا ۡـ ّی ِم ّ َل ُہوَ فل ُی ۡم ِل ۡل َقل ّ ُِی ٗہ
َۡ ۡ َ ۡ ۡ
َ
اس َتش ِہ ُد ۡقا ش ِہ ۡی َدیۡ ِن ِم ۡن
ِبالعد ِؾ ؕ ق
ّ َ ُ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ٌ َّ
ذِجال ِکم ۚ ف ِاـ لم یکونا ذجلح ِف فخجل ق
ُّ
ۡ َ ّٰ َ َ َ
الش َہ َدٓاء اَـۡ
امرَات ِن ِم ّم ۡن ت ۡرضوۡ َـ ِم َن
ِ
ىہ َما َف ُت َذغِّ َخ ِا ۡح ّٰد ُ
تَ ِض ّ َل ِا ۡح ّٰد ُ
ىہ َما
َ َ َ ۡ َ ُّ
ُۡ
الش َہ َد ُ
ٓاء ِا َدا ماَ
الۡاع ّٰخی ؕ ق لا یاب
َ ۤ َ َۡ
ۡ َ
ُخ ُعوۡا ؕ َق لَا ت ۡسـ َ ُموۡا ا ۡـ تک ُت ُبوۡ ُف َص ِغح ًؿا ا ۡق
َ ۡ ً ٰۤ َ َ ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ قَ
ک ِبحؿا ِاخی اج ِل ٖہ ؕ دل ِکم اقسط ِعند
َ ۡ َ ُ ّ َ َ َ َ ٰۤ َ ّ َ َ َ ۤ ّ َ ۤ َ
اخ ِۃ َق ا ۡخنی الا ت ۡرتابُوۡا ِالا ا ۡـ
اقوؿ ل ِلشہ
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َُ
َُ
ً
ُ ً
َ
تکوۡ َـ ِت َج َاذۃ َحا ِض َػۃ ت ِدیۡ ُر ۡقن َہا بَ ۡینک ۡم
ََف َل ۡی َس َع َل ۡی ُک ۡم ُج َن ٌاج اَلَّا تَ ۡک ُت ُبوۡ َہا ؕ ق
َ ََ َُ
َ َ َ ۤ َۡ
اش ِہ ُد ۡقا ِادا ت َباح ۡع ُت ۡم ۪ َق لَا حض ّٓاذ کا ِت ٌب ّق
ۢ ٌ ُ َّ َ ُ ۡ َ
َ
۬ َق ِا ۡـ تف َعلوۡا ف ِان ٗہ ف ُسوۡؼ
۬ لَا ش ِہ ۡی ٌد
ّّٰ َ ُ ّّٰ ُ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ ۡ ُ
ُاللہ
ِبکم ؕ ق اتقوا اللہ ؕ ق حع ِلمکم اللہ ؕ ق
َ ُ
﴾۲۸۲﴿ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભે કોઈ
ઠયાલેરી ભુદ્દત ભાટે યસ્ય કયજની
રેલડદેલડ કયો તો તે રખી લ્મો; અને એક
રખનાય તભાયી લચ્ચે ન્મામવય રખે, અને
રખનાય રખલા ભાટે ઈન્કાય કયે નણશ ફલ્કે
જે લી યીતે અલ્રાશે તેને ળીખવ્મું છે તેલીજ
યીતે રખી નાખે, અને જે કઝથ રેનાય શોમ તે
રખાલતો જામ અને તેને રાઝીભ છે કે
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અલ્રાશથી ડયીને રખાલે અને કઝથ
આનાયનો કોઈ શક ઓછો કયે નણશ; છી
જો તે કયજ રેનાય કભઅક્કર અથલા
કભજોય શોમ અને તે રખાલી ળકતો ન શોમ
તો તેનો લારી ન્મામવય રખાલે; અને
તભાયાભાંથી ફે ુરૂોને વાક્ષી યાખો, છી
જો ફે ુરૂો (શાજય) ન શોમ તો એક ુરૂ
અને ફે સ્રીઓ જે તભે વાક્ષી ભાટે વંદ કયો
તેને વાક્ષી ફનાલો કે જે થી તે ભાંશેની એક
બૂરી જામ તો ફીજી તેને માદ દેલડાલે; અને
(જમાયે) તે વાક્ષીઓને (શાકેભો વાભે વાક્ષી
ભાટે) ફોરાલલાભાં આલે ત્માયે (શાજય
થલાને) તેઓ ઈનકાય કયે નણશ; અને તભે
નાના કે ભોટા ભાભરાભાં (ણ કઝથની) ભુદ્દત
વુઘ્ધાં રખલાને આવ કયો નણશ; આ
અલ્રાશ ાવે લધુ ન્મામવય છે અને ુયાલા
(ભાટે)ની લધાયે વફ વાફેતી છે અને આ
લાતને લધુભાં લધુ ાવે છે કે તભને
(ાછથી) ળંકા ઉત્ન્ન થામ નણશ, ણવલામ
કે જમાયે યોકડ (નાણાની) રેલદેલડ શોમ જે
તભે ભાંશોભાંશે કયો તે કદાચને તભે રખો નણશ
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તો તે ભાટે તભાયા ઉય કાંઈ દો નથી; અને
જે લેા તભે આવભાં રેલડદેલડ કયો ત્માયે
(ણ) વાક્ષીઓ યાખો, અને રખનાય તથા
વાક્ષીને કાંઈ શાની શોંચાડલાભાં આલે નણશ;
અને (છતાંમ) જો તભે તેભ કયળો તો ણનવંળમ
તભોએ નાપયભાની કયી કશેલાળે; અને
અલ્રાશથી ડયો; અને અલ્રાશ તભને
(ોતાની આજ્ઞા) ળીખલાડે છે ; અને અલ્રાશ
દયેક લસ્તુની વંૂણથ જાણ યાખે છે . (૨૮૨)
આ આમતભાં પયભાવ્મું છે કે આ આમાતભાં
રેણ-દેણ કયતી લખતે ઈન્વાપની વાથે વાક્ષી
યાખી રખાલી રો.
૨૮૩ થી ૨૮૬ભી આમત :-

َ
ُۡ
َ َ َ
َق ِا ۡـ کن ُت ۡم َعدّٰی َسع ٍػ ّق ل َ ۡم ت ِج ُد ۡقا کا ِت ًبا
ۡفَخ ّٰہ ٌن ّ َم ۡق ُب ۡو َض ٌۃ ؕ َف ِا ۡـ اَ ِم َن بَ ۡع ُض ُکم
ِ
َبَ ۡع ًضا َف ۡل ُی َؤ ِّخ الّ َ ِذی ۡاؤتُ ِم َن اَ َمان َ َت ٗہ ق
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ۡ َ ّ َ ّّٰ َ َ ّ َ ٗ َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ َ َ َ
اخۃ ؕ َق
لیت ِق اللہ ذبہ ؕ ق لا تکتموا الشہ
َۡ
َ َّ ۤ َ ۡ
ّّٰ
َم ۡن ّیک ُت ۡم َہا ف ِان ٗہ ّٰا ِث ٌم قل ُب ٗہ ؕ َق الل ُہ ِب َما
َ ُ
ت ۡع َملوۡ َـ َع ِل ۡی ٌم ﴿ ﴾۲۸۳٪
ل ّّٰلہ َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰوة َق َما فی الۡاَ ۡذص ؕ َق اـۡ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
َُۡ ُ َ ُ ۡ ُ
ت ۡب ُد ۡقا َما ف ِ ۡیۤ اجف ِسک ۡم ا ۡق تخفوۡ ُف
ُ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ُہ ؕ َف َی ۡغ ِع ُػ ل َِم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء َق
اسبکم ِب ِہ
یح ِ
ُ َ
ُ َ ّ ُ َ ۡ ّ َ َ ُ ّّٰ
ٓاء ؕ َق الل ُہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
حع ِذب من یش
َ
ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۲۸۴
الرَ ُسوۡ ُؾ ب َما ۤ اُنۡز َؾ ِال َ ۡی ِہ ِم ۡن ّ َذ ّب ٖہ قَ
ّٰا َم َن ّ
ِ
ِ
ِ
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َ
ۡ ُ ُ
ّّٰ
ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ ؕ ک ٌّل ّٰا َم َن ِبالل ِہ َق َم ٰٓل ِئک ِت ٖہ َق
ُ
َُ ُ ۡ َ
ک ُت ِب ٖہ َق ُذ ُس ِل ٖہ  ٞلَا جع ّ ِػؼ بَح َف ا َح ٍد ِّم ۡن
ُ
ََ َ
َ
َ ُ
ّذ ُس ِل ٖہ َ ٞق قالوۡا َس ِم ۡعنا َق اط ۡعنا ۫٭
ُۡ َ َ ََ
َ ۡ ۡ
غع َػانک َذ ّبنا َق ِال َ ۡیک ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۲۸۵
َ ُ َ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ ج َ ۡف ًسا ِالَّا ُق ۡس َع َہا ؕ ل َ َہا ماَ
لا یک ِلف
ۡ
َ
َ
ََ
ک َس َب ۡت َق َعل ۡی َہا َما اخ َت َس َب ۡت ؕ َذ ّبنا لَا
تُ َؤاخ ۡذنَا ۤ ا ۡـ نَّس ۡی َنا ۤ اَ ۡق اَ ۡخ َط ۡانَا ۚ َذ ّبَ َنا َق لاَ
ِ ِ ِ
َۡ ۡ َََۡۤ ًۡ ََ َََۡٗ َ َ
تح ِمل علینا ِاصػا کما حملتہ عدی
الّ َ ِذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ِل َنا ۚ َذ ّبَ َنا َق ل َا تُ َح ّم ۡل َنا ماَ
ِ
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َّ
ۡ
َ َ َ
ۡ اق َۃ ل َ َنا ب ٖہ ۚ َق
 َق اغ ِع ۡػٝ اع ُف َعنا
لا ط
ِ
َۡ َ
َ ۡ َ َ
َ
 ان َت َموۡلّٰىنا فان ُض ۡخناٝ  َق ۡاذ َح ۡمناٝ لَنا
ّٰ ۡ َ ۡ َ
﴾۲۸۶٪ ﴿ َعدی القوۡ ِؿ الک ِع ِػیۡ َن
અને જો તભે ભુવાપયીભાં શો અને કોઈ
રખનાય ન ભે તો (કઝથ રેનાય ાવે જે
લસ્તુ શાજય શોમ) તે ગીયલી (યાખી) રેલાભાં
આલે; ણ જો તભાયાભાંથી એક (ક્ષ)
ફીજાને ણલશ્લાવાર વભજે તો જે ને
ણલશ્લાવાર વભજલાભાં આવ્મો શોમ તેને
રાઝીભ છે કે આનાયની અનાભત ાછી દે
અને અલ્રાશથી કે જે તેનો યલયરદગાય છે
ડયે; અને તભે ુયાલાને વંતાડો નણશ; અને જે
તે (ુયાલા)ને વંતાડળે તેનું અંત:કયણ
ણનવંળમ ગુનેશગાય છે ; અને તભે જે કાંઈ કયો
છો તેનાથી અલ્રાશ ભાણશતગાય છે . (૨૮૩)
જે કાંઈ આકાળોભાં છે તથા જે કાંઈ
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ઝભીનભાં છે તે અલ્રાશનું જ છે ; અને જે
કાંઈ તભાયા અત:કયણોભાં છે તે તભે જાશેય
કયો મા વંતાડો (ણ) અલ્રાશ (તો) તેનો
ણશવાફ તભાયી ાવેથી રેળે; છી જે ને
ચાશળે ભાપ કયી દેળે અને જે ને ચાશળે ણળક્ષા
કયળે; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ
કાફુ ધયાલનાય છે . (૨૮૪)
(અભાયો) યવુર (ભોશમ્ભદ વ. અ. લ.) તેના
ય ઈભાન રાવ્મો છે જે તેના ય
યલયરદગાય તયપથી ઉતાયલાભાં આવ્મું છે .
અને ભોઅભીનો (ણ); તેઓ વઘા
અલ્રાશ ય તથા તેના પરયશ્તાઓ ય તથા
તેની રકતાફો ય તથા તેના યવુરો ય ઈભાન
રાવ્મા છે ; (એભ કશીને કે) અભે તેના
યવુરોભાંથી કોઈની લચ્ચે કાંઈ બેદબાલ
યાખતા નથી; અને તેઓ લી એભ ણ કશે
છે કે અભોએ વાંબળ્મું તથા શુ કભ ભાથે
ચઢાવ્મો, શે અભાયા યલયરદગાય ! અભે
તાયીજ ક્ષભા ચાશીએ છીએ અને (અભારૂં)
તાયીજ તયપ ાછુ ં પયલાનું છે . (૨૮૫)
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ કોઈ નપવ (વ્મણક્ત)ને તેના ગજા
ઉયાંત તકરીપ આતો નથી, તેણે જે વાયી
કભાઈ કયી છે તેનો (નપો) તેનાજ ભાટે છે
અને જે ફુયી કભાઈ કયી છે તેનો ગેયરાબ
ણ તેનાજ ભાટે છે ; શે અભાયા યલયરદગાય!
જો અભે બૂરી જઈએ અથલા કોઈ ચૂક કયી
ફેવીએ તો તે ભાટે અભને કડજે નણશ, અને
શે અભાયા યલયરદગાય! અભાયા ય એલો
ફોજો નાખજે નણશ જે લો કે અભાયી શેરાં
થઈ જનાયાઓ ય નાખ્મો શતો, અને શે
અભાયા યલયરદગાય! અને અભાયાથી એટરું
ન ઉંચકાલ કે જે (ઉંચકલા)ની અભાયાભાં
ળણક્ત નથી, અને અભાયાથી દયગુજય કય,
અને અભને ભાપ કયી દે, અને અભાયા ય દમા
કય, તું (જ) અભાયો ભાણરક છે ભાટે
નાણસ્તકોના ભુકાફરાભાં અભાયી વશામ કય.
(૨૮૬)
ઉયની આમતોથી કુદયત ળું કશેલા ચાશે છે તે
વાપ જણાઈ આલે છે . ઈસ્રાભભાં એજ
ખુફી છે કે તેના જે ટરા શુ કભો છે તે ભાનલ
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સ્લબાલને અનુકુ થામ એલા છે . કોઈ
રપતયતની ણલરૂઘ્ધ નથી. દયેક ઈન્વાનને
એટરો જ ફોજ આેર છે કે તે આવાનીથી
ઉઠાલી ળકે. દાખરા તયીકે નભાઝ ઉબા યશી
ઢલી લાજીફ છે . ણ જો ફીભાય શોમ તો
ફેવીને ઢી ળકે છે , જો ફેવી ળકતો ન શોમ
તો વુતા વુતા ઢે અને એ ણ ળકમ ન શોમ
તો ઈળાયાથી ણ ઢી ળકે છે . એજ યીતે
યોઝાભાં વપય તેભજ ફીજી રાચાયીભાં ખાવ
છુ ટ આેર છે અને ોતાના વંજોગ
અનુવાય વભજી ળકે છે . અલ્રાશ ફંદાઓને
તકરીપ આલા ચાશતો નથી. અગાઉની
ઉમ્ભતોના ભાટે જે ળયીમતના ણનમભો શતા તે
તેભની ઉઘ્ધતાઈને રીધે વખ્ત કયી નાખલાભાં
આવ્મા શતા. જે ભકે ચાવ નભાઝો, ભારનો
ચોથો બાગ ઝકાત, નજીવ કડું જમાંથી થામ
ત્માં ધોલાને ફદરે કાી નાખલું, ભસ્જીદો
ણવલામ ફીજે સ્થે નભાઝ ન ઢલી,
તમમ્ભુભથી નભાઝ વશીશ ન થલી, ભાશે
યભઝાનભાં ભગયીફ છી વુઈ જામતો
ખાલાની છુ ટ ન શતી. ભાશે યભઝાનભાં
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સ્રીઓ ાવે જલાની ભનાઈ લગેયે. આણા
યવુર યશભતુરણરર આરભીન શોલાથી
અલ્રાશે આની ઉમ્ભત ય ોતાના કામોને
ફશુ જ આવાન કયી આપ્મા.
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(૩) વૂયએ આરે ઈભયાન
)(ઇભયાનના લંળજો

ۡ ّّٰ
الرَ ِحیمۡ
الرَ ۡح ّٰمن ّ
الل ِہ ّ
ِبس ِم
ِ
ِ
ٓ َّ ٓ
الم ﴿ ۙ﴾۱

૧ થી ૮ભી આમાત :-

ّّٰ ۤ ّ َ
ۡ َۡ
الل ُہ لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ ۙ ال َح ّیُ الق ّ ُیوۡ ُؿ ﴿﴾ؕ۲
ً ّ
ۡ
ََ َ َ ۡ
ن ّز َؾ َعل ۡیک ال ِک ّٰت َب ِبال َح ّ ِق ُم َص ِّدقا ل َِما
َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ
التوۡ ّٰذىۃ َق
بحف یدی ِہ ق انزؾ
ۡ
الۡاِن ِج ۡی َل ﴿ ۙ﴾۳
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ۡ َ ۡ ُ ُ ً ّ َّ
َۡ
از َق ان َز َؾ
ِلن
ِمن قبل ہدی ل ِ
ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ
ّّٰ
َ َ ّٰ
۬ ِا ّـ ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ِبا ّٰی ِت الل ِہ
العػقاـ ۬
َُ ۡ َ َ ٌ َ
ّّٰ َ ُ
اب ش ِدیۡ ٌد ؕ َق الل ُہ ع ِدیۡ ٌز دق
لہم عذ
ۡ َ
اؿ ﴿﴾۴
ان ِتق ٍ
ّ َ ّّٰ
الل َہ لَا یَ ۡخ ّٰفی َع َل ۡی ِہ َش ۡی ٌء فی الۡاَ ۡذص قَ
ِاـ
ِ
ِ
لَا فی ّ َ
الس َمٓا ِء ﴿﴾ؕ۵
ِ
َّ
ُ
َ
َ
ُہوَ ال ِذ ۡی یُ َص ِّو ُذک ۡم فِی الۡا ۡذ َحا ِؿ ک ۡی َف
ۡ
َ َ ُ ۤ َّ ۡ
ٓاء ؕ لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۶
یش
ُہوَ الَّذ ۡۤی اَن ۡ َز َؾ َع َل ۡی َک الۡک ّٰت َب م ۡن ُہ ّٰا ّٰیتٌ
ِ ِ
ِ
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ُ َ
َُ
ُ ُ ۡ ّٰ
ّم ۡحک ّٰم ٌت ُہ ّ َن ا ّؿ ال ِکت ِب َق اع ُخ
ُ َ ّٰ ّٰ ٌ َ َ ّ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ ٌ
متش ِبہت ؕ فاما ال ِذین فِی قلو ِب ِہم ریغ
َف َی ّ َتب ُعوۡ َـ َما تَ َش َاب َہ ِم ۡن ُہ ۡاب ِت َغ َ
ٓاء
ِ
ٓاء تَاۡ ِقیۡ ِل ٖہ  َق َما حَ ۡع َلمُ
ال ۡ ِف ۡت َن ِۃ َق ۡاب ِت َغ َ
َ ۡ ۡ َ ٗ ۤ ّ َ ّّٰ ُ َ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ ۡ
۬ ق الر ِسخوـ فِی ال ِعل ِم
تا ِقیلہ ِالا اللہ ۘ
َّ
ُ
ۡ َ
ُ ُ
حَقوۡلوۡ َـ ّٰا َمنا ِب ٖہ ۙ ک ٌّل ِّم ۡن ِعن ِد َذ ِّبنا ۚ َق
َ َ ّ َ ّ َ ُ ّ َ ۤ ُ ُ ۡ َ َۡ
اب ﴿﴾۷
ما یذغخ ِالا اقلوا الالب ِ
ۡ
َ
ََ ُ ۡ ُُ َ
َذ ّبنا لَا ت ِزغ قلوۡبَنا بَ ۡع َد ِاد َہ َدیۡ َتنا َق
ً َّ َ َ ۡ
َ
َّ ۡ َ
َہ ۡب لَنا ِم ۡن ل ُدنک َذ ۡح َمۃ ۚ ِانک ان َت
الۡوَ ّ َہ ُ
اب ﴿﴾۸
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અલ્રાશના નાભથી (ળરૂં કરૂં છુ ં ) જે ધણો
ભશેયફાન અને ફશુ જ યશેભલાો છે .
અણરપ. રાભ. ભીભ. (૧)
અલ્રાશ તે છે કે જે ના ણવલામ અન્મ કોઈ
ૂજ્મ (ફંદગીને રામક) નથી, તે શંભેળ
જીલતો (અને) સ્લફથી કામભ યશેરો છે .
(૨)
તેણે તાયા ઉય આ રકતાફ વત્મતાૂલથક
ઉતાયી છે જે તેની આગભચ (અગાઉ)
ઉતયેરી (ઈરાશી) રકતાફોને ટેકો આે છે
અને તેણે તે અગાઉ રોકોની ણશદામત ભાટે
તૌયેત તથા ઈન્જીર ઉતાયી શતી (૩)
અને ફયકાન (કુયઆન) ણ તેણેજ ઉતામુથ;
ફેળક જે રોકો અલ્રાશની ણનળાનીઓનો
ઈન્કાય કયે છે તેભના ભાટે વખત ણળક્ષા છે ;
અને અલ્રાશ ઝફયદસ્ત ફદરો રેનાય છે .
(૪)
ણનવંળમ અલ્રાશ એજ છે કે જે નાથી ઝભીન
તથા આકાળની કોઈણ લસ્તુ છૂ ી નથી.
(૫)
અનુક્રભણણકા
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એજ તે છે કે જે ભાના ગબાથળમભાં જે લી
ચાશે છે તેલી તભાયી વુયતો ફનાલી દે છે ; તે
ઝફયદસ્ત ણશકભતલાા ણવલામ અન્મ કોઈ
ૂજ્મ નથી. (૬)
(શે યવુર) એજ તે (અલ્રાશ) છે કે જે ણે
તાયા ઉય આ રકતાફ ઉતાયી છે જે ની
કેટરીક આમતો વાપ (સ્ષ્ટ અને એક અથી)
છે અને એજ આમતો રકતાફનું ભૂ છે ફીજી
ફશુ અથી છે ; શલે જે રોકોના અંત:કયણોભાં
અલાઈ છે તેઓ તે (રકતાફ)ભાંની ફશુ અથી
આમતોને અનુવયે છે (અને તે કેલ) રપત્નો
પેરાલલાના શેતુથી, અને તેનો અથથ (ોતાની)
ઈચ્છા ભુજફ કયલાના શેતુથી, જો કે તેનો
(ખયો) અથથ અલ્રાશના અને તેભના ણવલામ
કે જે ઓ જ્ઞાનભાં પ્રલીણ છે અન્મ કોઈ જાણતું
નથી; અને તે (પ્રણલણ રોકો) કશે છે કે અભે
તેના ય ઈભાન રાવ્મા, દયેક (દાખરા તથા
આજ્ઞાઓ) અભાયા યલયરદગાય તયપથી છે ,
અને ફુણધ્ધળાીઓ ણવલામ અન્મ કોઈ ફોધ
ગ્રશણ કયતા નથી. (૭)
અનુક્રભણણકા
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શે અભાયા યલયરદગાય : અભને વન્ભાગે
દોમાથ છી અભાયા અંત:કયણોને આડે ભાગે
જલા દેજે નણશ અને અભને તાયી ાવેથી
યશેભત અથણ કય, ફેળક તું વૌથી ભોટો
(યશેભત) અથણ કયનાય છે . (૮)
શ. યવુર વ. ણશજયત કયી ભદીનાભાં ધામાથ
છી વત્મ ઈસ્રાભનો પ્રકાળ ચોતયપ પેરાલા
રાગ્મો અને ભદીનાની આજાફાજુ ના
મશુ દીઓ ણ વત્મની દરીરોથી ભશાત થઈ
જલાફ આી ળકમા નણશ, ત્માયે ભદીનાથી
થોડે દુય આલેરા નજયાન ળશેયના આગેલાન
અને ભોબાદાય ઈવાઈઓનું પ્રણતણનધી ભંડ
આ શઝયત વ.થી ધભથ વંફંધી લાદણલલાદ
કયલા ભદીનાભાં આવ્મું. જે ભાં વાઠ ભાણવો
શતા. તેઓ શ. ઈવા અ.ને ખુદાના ુર
ભાનતા શોલાથી આને કશેલા રાગ્મા કે તભે
શ. ઈવા અ.ને ખુદાના ુર ભાનતા નથી તો
તેભના ફા કોણ છે તે ફતાલો ? શ. યવુર
વ.ભે અલ્રાશની તલશીદની વચોટ દરીરો
યજા કયી પયભાવ્મું કે તભે ણ અલ્રાશને તો
અનુક્રભણણકા
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અભય ભાનો છો, જમાયે શ. ઈવા અ. તો
ખાતા-ણતા, ચારતા, પયતા, ઉંઘતા-જાગતા,
વંઘું કયતા શતા, તે ઉયાંત તેભને ભોત ણ
આલળે અને અલ્રાશ તો એલી વૌ ફાફતોથી
ાક છે . ત્માયે ઈવા અ. અલ્રાશના ુર કેલી
યીતે થઈ ળકે ? લી દીકયો ફા જે લો જ
થલો જોઈએ. તેથી શ. ઈવા અ. અલ્રાશના
ુર શોત તો ખુદાની જે ભ તે ણ કોઈ
લસ્તુના ભોશતાજ થાત નણશ, ત્માયે
ઈવાઈઓ જલાફ આી ળકમા નણશ. આ
વુયાની ળરૂઆતથી રઈ એંવીથી ણ લધુ
આમતો ઉતયી અને ળરૂઆત તલશીદની
વાણફતીથી જ કયલાભાં આલી.
ભોવદ્દેકર રેભા ફમન મદમશે : કરાભે ાક
આની શેરાં જે રકતાફ નાણઝર થમેર છે ,
એ દયેકની તસ્દીક કયે છે . યંતુ આ તસ્દીક
એજ અશકાભ અને ણશદામતોની છે . જે
અલ્રાશ તયપથી નાણઝર થમેર છે . ન એ
ુસ્તકોની જે મશુ દીઓ અને નવાયાના
ઓરભાએ પેયપાય કયી નલી તલયેત અને
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ઈન્જીર ફનાલી રોકોને યાશથી બટકાલલા
ળરૂ કમાથ શતા.
તલયેતથી ભુયાદ એ એશકાભો છે જે શ. ભુવા
અ. ઉય રગબગ ચોલીવ લથ વુધી ઉતયતા
યહ્ા. એભાંથી દવ એશકાભ તો એ છે કે જે
અલ્રાશે થ્થયની તખ્તી ઉય કંડાયીને
આપ્મા શતા. ફાકીના એશકાભને શ. ભુવા
અ.ભે રખાલીને તેની ફાય નકરો ફની
ઈવયાઈના ફાય કફીરાઓને આી શતી.
એક નકર ફની રાલીને શલારે કયી શતી કે તે
તેનું યક્ષણ કયે અને તેનું નાભ તલયેત શતું. આ
એક ુયા ુસ્તક રૂે ફમતુર ભુકદ્દવની પ્રથભ
ફયફાદી વુધી વચલાઈ યશી શતી ણ જમાયે
ફોખ્તનવયે ફમતુર ભુકદ્દવનો નાળ કમો તો
તલયેતના ફધા મ ુસ્તકો જે રોકોની ાવે
શતા તે નાળ ામ્મા. ત્માય છી જે ને માદ
શતું તેને રખી તલયેત નાભ યાખ્મું. એજ
ઝભાનાભાં તેભાં પેયપાય કયલાનું ળરૂ થમું ઘણા
વભમ છી શ. ઓઝેયે અવરી તલયેતને ળોધી
કાઢી યંતુ પેયપાય કયેરી તલયેતનો પ્રચાય
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આભ થઈ ગમો શતો તેથી મશુ દીઓ ાવે
એજ યશી ગઈ. એલી જ શારત ઈન્જીરની
થઈ. જે ચાય ઈન્જીર પ્રચરીત થઈ ગઈ તે
અવરી ઈન્જીર નથી ણ તેભાં એ લાતો
જોલાભાં આલે છે જે શ. ઈવા અ.ભે ોતાના
શલાયીઓને કશી શતી. શારની ઈન્જીરભાં
કેટરીક એ લાતો જોલાભાં આલે છે ણ એને
શ. ઈવા અ. ઉય નાણઝર થમેર ઈન્જીર
કશી ળકતા નથી.
શોલલ્રઝી મોવવ્લેયોકુભ પીર અયશાભે કમપ
મળાઓ : તેજ ભાના ેટભાં જે લી ચાશે તેલી
તભાયી વુયત (ભુખાકૃણત) ફનાલે છે . ખયેખય
ાણી (ણલમથ)ના ટીાભાંથી તેને અનેક આકાય
આે છે . છી તેભાં રૂશ નાખી વજીલન કયે
છે . આ કુદયતો કયીશ્ભો છે . તેના ણવલામ
ફીજાં કોણ કયી ળકે ? જે ણચરકાય ણચર
ફનાલે છે તે ણસ્થય સ્થ ય ફનાલે છે .
અણસ્થય જગ્મા ય ફનાલી ળકતો નથી. જમાં
શરન-ચરન શોમ ત્માં ભુવવ્લીય તસ્લીય
ફનાલી ળકતો નથી. જે ણચર ફનાલનાય ણચર
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ફનાલળે તે યોળનીના પ્રકાળભાં ફનાલળે.
અંધાયાભાં ણચર દોયી ળકળે નણશ.
અજલાાના વશાયે રૂયેખા ઉબાયી ળકળે.
યંતુ ભુવવ્લીયે કુદયતે ોતાનો કભાર
ફતાલલા ભાટે આ તસ્લીય અનેક અંધાયા
યદાભાં ફનાલી. એ એલું દેશ આકાયનું
ઈન્વાની રૂ ધાયણ કમુથ કે કુદયત ોતાની
કાયીગયી ય ઝુભી ઉઠી અને આ અલાઝ
ઉત્ન્ન થમો : તફાયકલ્રાશો અશવનુર
ખારેકીન. ાક છે એ અલ્રાશ જે ફધામથી
ઉત્તભ વજથ ક છે . આશ્ચમથ ભાડનાય લાત તો
એ છે કે ભાનલ દેશનો એક ફાર તુટી જામ તો
કોઈ પયી તે સ્થે રગાલી ળકતો નથી.
ભોશકભ અને ભોતળાફેશ : કુયઆને ળયીપભાં
ફે પ્રકાયની આમતો જોલાભાં આલે છે . પ્રથભ
ભોશકભ જે ને વભજલાભાં કોઈ ભુંઝલણ થતી
નથી. જે ટરા શુ કભો (અશકાભ) છે જે
ઈફાદતના આવના ભાભરાના તે ફધામ
ભોશકભ આમતોભાં યજા કયેર છે . જે ભકે
અકીભુસ્વરાત લ આતુઝઝકાત લગેયે. ફીજી
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આમતો ભોતળાશફે છે . જે નો અથથ સ્ષ્ટ નથી
તેનાં અનેક અથો થામ છે . તેનો ખયેખયો
બાલાથથ વભજલા ભાટે ફશુ જ કાજી ૂલથક
ઉંડા ઉતયલું ડે છે . જે ઓના રદરભાં કીનો
અંધશ્રધ્ધા, શઠધભી છે એ ોતાના રાબ ભાટે
સ્લાથી ફની ભન ભાનતા, અસ્ષ્ટ અથો કયે
છે . ઈસ્રાભભાં તોંતેય રપયકા છે . જે ભના
અકીદા જાદા જાદા છે , તેઓ આમાતે
ભોતળાફેશાતથી કાભ રે છે .
લભા મઅરભો તઅલીરશુ ઈલ્રલ્રાશો
લયાથવેખુન રપરઈલ્ભે : ખુદાલંદે આરભ
પયાભાલે છે કે આ આમતોની તાલીર (અથથ
ધટન)ને અલ્રાશના ણવલામ કોઈ નથી જાણતું
અને એ રોકો જાણે છે જે ઓ ઈલ્ભના ભશાન
દયજ્જા ય શોંચેર છે . અનવ ણફન ભાણરક
કશે છે કે અભે શ. યવુર વ.થી ુછમું કે
‘યાવેખુન પીર ઈલ્ભ’ કોણ છે ? આે
પયભાવ્મું કે એ રોકો છે જે ના શાથ થકી નેકી
થતી શોમ, ઝફાન વાચી શોમ, રદર ભુસ્તકીભ
(ભઝશફ ય કામભ) શોમ, જે ના ેટ અને
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છુ ી જગ્માઓ શયાભ ફાફતોથી ફચેર
શોમ. આ ફધા ગુણો ભાઅવુભો ણવલામ
કોઈભાં જોલાભાં આલતા નથી. કાયણ કે આ
ઉમ્ભતભાં તેઓના ણવલામ કોઈ એલો નથી
જે ણે નેકી ણવલામ કોઈ ઝુલ્ભ કમો ન શોમ,
કદી જાઠ ફોરેર ન શોમ, રદરભાં કદી ખયાફ
ણલચાય ન આવ્મો શોમ, શરાર કોીમા
ણવલામ શયાભ ખાધેર ન શોમ. (દુયે ભન્વુય
વીમુતી) આ ફધા ગુણો ભાર અઈમ્ભએ
ભાઅવુભીન અ.ભાં જ જોલાભાં આલળે.
તેઓ યાવેખુન પીર ઈલ્ભ (ઈલ્ભભાં ણનૂણથ)
છે . તેભને ગભે તેલો વલાર કયલાભાં આલે તો
કદી એલું કહ્ું નથી કે અભો જાણતા નથી.
અફુ ફવીયથી લણથન છે કે ‘‘ઈભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે અભે યાવુખુન પીર
ઈલ્ભ છીએ. અને અભોજ તેની (કુયઆનની)
તાલીર જાણીએ છીએ.” પ્રત્મેક ઝભાનાભાં
ભાઅવુભ (ઈભાભ)ની ઝરૂયત શોમ છે .
જાશેયભાં શોમ કે અભાયી નઝયોથી છુ ા શોમ
તે જરૂયતના લખતે અભારૂં ભાગથદળથન કયે છે .
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૯ થી ૧૫ભી આમાત :-

َ َّ َ ۤ َّ َ َ ُ َّ
َّ
از ل َِیوۡ ٍؿ لا َذیۡ َب
الن
ذبنا ِانک جا ِمع
ِ
ۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ لَا یُ ۡخ ِل ُف ال ۡ ِم ۡی َع َ
اخ ﴿ ﴾۹٪
فِی ِہ ؕ ِاـ
َ َّ
ُۡ
ۡ
ََ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ل َ ۡن تغجِیَ َعن ُہ ۡم
َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۤ َ ۡ َ ُ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل ِہ َش ۡی ًئا ؕ قَ
اموالہم ق لا اقلاخہم ِمن
ُ ٰٓ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ّ َ
اقل ِئک ہم ققوخ الناذِ ﴿ ۙ﴾۱۱
َک َداۡب ّٰاؾ ف ِۡخ َعوۡ َـ ۙ َق الّ َ ِذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ِلہم ؕۡ
ِ ِ
ِ
َ ّ َ ّٰ َ َ َ َ َ ّّٰ ُ ُ
کذبُوۡا ِبا ّٰی ِتنا ۚ فاخذ ُہ ُم الل ُہ ِبذن ۡو ِب ِہ ۡم ؕ
َ ّّٰ ُ َ ۡ ُ ۡ َ
اب ﴿﴾۱۱
ق اللہ ش ِدید ال ِعق ِ
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ُ ّ َّ
َۡ
ََ
ق ۡل ل ِل ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا َس ُتغل ُبوۡ َـ َق
تُ ۡح َس ُخ ۡق َـ ِاخّٰی َج َہ ّ َن َم ؕ َق ب ۡئ َس الۡم َہ ُ
اخ
ِ
ِ
﴿﴾۱۲
َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّٰ َ ٌ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ٌ
قد کاـ لکم ایۃ فِی فِئتح ِف التقتا ؕ فِئۃ
ّّٰ ُ ۡ َ ٌ
َُ
تقا ِت ُل ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ َق اع ّٰخی کاف َِخۃ
َۡ
َ َ
ّّٰ
ۡ ۡ ۡ
ّیرَ ۡقن ُہ ۡم ِّمثل ۡی ِہ ۡم َذا َی ال َعح ِف ؕ َق الل ُہ
ُ َ ّ ُ َ ۡ َ ۡ ّ َ َ ُ َ ّٰ َ
ٓاء ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک
یؤیِد ِبنض ِخ ٖف من یش
ً ُّ َ
ل َ ِعبۡ َؿۃ ل ِاقخِی الۡا ۡب َصاذِ ﴿﴾۱۳
ُ ّ َّ ُ ُّ َّ
َ ّ
َ
َ
ّٰ
النسٓا ِء
از حب الشہو ِة ِمن ِ
ریِ َن ل ِلن ِ
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ََۡ ۡ ۡ ََۡ
ۡ ۡ
َق ال َب ِنح َف َق القنا ِطحؿِ المُقنط َػ ِۃ ِم َن
َّ
الذ َہب َق ال ۡ ِف ّ َض ِۃ َق ال ۡ َخ ۡیل ال ۡ ُم َس ّوَ َم ِۃ قَ
ِ
ِ
ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ َ ُ ۡ
اع ال َح ّٰیو ِۃ
الاجعا ِؿ ق الشخ ِت ؕ دل ِک مت
ُّ ۡ
ّّٰ ۡ
ۡ ّٰ
الدن َیا ۚ َق الل ُہ ِعن َد ٗف ُح ۡس ُن ال َما ِب ﴿﴾۱۴

ُق ۡل اَ ُؤن َ ِّب ُئ ُک ۡم ِب َخح ۡ ٍؿ ِّم ۡن ّٰدل ُِک ۡم ؕ ل ّ َِل ِذیۡنَ
َ
ّاتقَوۡا ِع ۡن َد َذ ّبہ ۡم َج ّّٰن ٌت تَ ۡجر ۡی ِمنۡ
ِِ
ِ
َ ۡ ّٰ
َۡ
َ
ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہ ُر خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا َق ار َق ٌاث
ّّٰ ُ ۡ ٌ ۢ
ّّٰ
ّ ُم َط ّ َہرَ ٌۃ ّ َق ذ ۡضوَ ٌ
اـ ِّم َن الل ِہ ؕ َق اللہ بَ ِصحؿ
ِ
ۡ
ِبال ِع َبا ِخ ﴿ ۚ﴾۱۵
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શે અભાયા યલયરદગાય ! ણનવંળમ તું તે
(કમાભત)ના રદલવે ભાણવોને બેગા કયનાય
છે કે જે (રદલવ)ના ણલે કાંઈજ ળંકા નથી
(ત્માયે અભાયા ય કૃાદ્રણષ્ટ યાખજે ); ફેળક
અલ્રાશ લચન બંગ કયતો નથી. (૯)
ફેળક જે ઓ ઈભાન રાવ્મા નથી તેભની
વંણત્ત તથા વંતણત તેભને અલ્રાશ (ની
ણળક્ષા)થી જયામ ફચાલી ળકળે નણશ અને
તેઓ જ જશન્નભનું ફતણ ફનળે; (૧૦)
રપયઔનલાા
તથા
તેભની
આગભચલાાઓની ેઠે; તેભણે ણ અભાયી
આમતો જાઠરાલી શતી, છી અલ્રાશે તેભના
ગુનાશોના ફદરે તેભની ધયકડ કયી; અને
અલ્રાશ વખત વજા કયનાય છે . (૧૧)
(શે યવુર) જે ઓ ઈભાન રાવ્મા નથી તેઓને
કશે કે તયતભાંજ તભે (ભુણસ્રભોના
ભુકાફરાભાં) યાજમ ાભળો તથા તભે
જશન્નભ તયપ શાંકી રઈ જલાભાં આલળો;
અને તે એક ઘણં જ ખયાફ યશેઠાણ છે .
(૧૨)
અનુક્રભણણકા
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ખચીતજ તભાયા વભજલા ભાટે તે ફે
(ણલયોધી) ટોાના વંફંધભાં (કે) જે ઓ (જં ગે
ફદયભાં) વાભવાભા થમા (શતા તેભાં યવુરની
વચ્ચાઈનો) એક ભોઅજીઝો શતો; (અથાથત)
એક ટોું તો અલ્રાશના ભાગથભાં રડતું શતું
અને ફીજા ઈન્કાય કયનારૂં શતું કે જે ભને
દેખતી આંખે તે (ભુવરભાનો) ોતાના કયતાં
ફભણાં જોઈ યહ્ા શતા (ણ અલ્રાશે
ભુવરભાનોનેજ ણલજમ આપ્મો); અને
અલ્રાશ ોતાની ભદદથી જે ને ચાશે છે તેને
ફલાન ફનાલે છે ; ફેળક આ (ફનાલ)ભાં
(અંતય) ચક્ષુ ધયાલનાયાઓ ભાટે ફોધાઠ છે .
(૧૩)
સ્રીઓ અને ફાકો અને વોના ચાંદીનો
બેગો કયેરો ખજાનો અને ચુનદં ા ઘોડા અને
ઢોયઢાંખય અને ખેતીલાડી એ (વઘી
લસ્તુઓ)ની ઈચ્છાઓની ભામા રોકોની
નઝયભાં વુળોણબત ફનાલી દેલાભાં આલી છે ;
(જો કે) આ લસ્તુઓ (નાળલંત) જીંદગીના
વાધનો છે , અને ઉત્તભ યશેઠાણ તો
અલ્રાશનીજ ાવે છે . (૧૪)
અનુક્રભણણકા
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(શે યવુર !) કશે કે ળું શુ ં તભને એ કયતાંમ લધુ
વાયી લસ્તુઓની જાણ કયી દઉં ? જે ભણે
યશેઝગાયી ગ્રશણ કયી છે તેભના ભાટે તેભના
યલયરદગાય ાવે ફગીચા છે જે ભની શેઠ
નદીઓ લશેતી પયે છે જે ભાં તેઓ શંભેળને
ભાટે યશેનાય છે ; (તેભાં) ાક વાપ જોડાં છે
અને અલ્રાશની પ્રવન્નતા (ણ) છે અને
અલ્રાશ (વલથ) ફન્દાઓને ણનશાનાય છે .
(૧૫)
ઉયની આમતોભાં જં ગે ફદયનો અશેલાર
ટુંકભાં યજા કયેર છે . તેથી જાશેય કયે છે કે આ
જં ગભાં અભાયા યવુર (વ.)ની વત્મતાની
ઘણી ણનળાનીઓ છે . એક તો એ કે ૭૭
ભોશાજીય અને ૨૩૬ અન્વાય જે ઈફાદત
ગુઝાય શતા તેભની કુર વંખ્મા રણવો તેય
શતી. ફીજો ક્ષ કુપપાયોનો ભુવરભાનોથી
ફભણો શતો અને તેનો વયદાય અફુ જશેર
શતો. ભુવરભાનો એ જાણતા શતા કે અભાયી
વંખ્મા ફશુ જ ઓછી છે ણ અલ્રાશ ય
ુયો બયોવો શતો. ભોશાજીયના અરભફયદાય
શ. અરી અ. શતા અને અન્વાયનો અરભ
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શઝયત વઅદ ણફન એફાદાશના શાથભાં
શતો. શ. યવુર વ.ની પોજભાં ભાર વીત્તેય
ઊંટ, ફે ઘોડા, છ ફખ્તય અને આઠ તરલાય
શતી. કુપપાયની ાવે વો ઘોડેસ્લાય ઉયાંત
શથીમાયો લગેયે ણ શતા. તેની પોજનો
વયદાય અત્ફા ણફન યફીઆશ શતો. આ
જં ગભાં કુર ફાલીવ ભુવરભાન ળશીદ થમા
જે ભાં ચૌદ ભોશાજીય, આઠ અન્વાય. આજં ગ
અભીરૂર ભોઅભેની શઝયત અરી અ. ભે પતેશ
કયી અને દુશ્ભોનોનો યાજમ થમો.
ફદયની રડાઈભાં દુશ્ભનો ાવે એળઆયાભનો ુષ્ક વાભાન શતો. યાગ યંગની
ભશેપીરો જાભતી, ળયાફના દોય ચારતા અને
રશ્કયની વંખ્મા ણ ધણી શતી. આલી
શારતભાં ભુવરભાનો ણલજમ કેભ ાભી ળકે ?
ફવ ભુવરભાનોનું કાભમાફ થલું એ લાતની
દરીર છે કે અલ્રાશની વશામ તેભની વાથે
શતી અને શ. યવુર વ. ફયશક નફી શતા.
આ આમતભાં અલ્રાશ ભુવરભાનોને એ
ફતાલી યહ્ો છે કે જે લસ્તુઓની ઈન્વાનના
રદરભાં ફધામથી લધાયે ભોશબ્ફત છે તેભાં
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પ્રથભ સ્રી છે . ળમતાનની ફધામથી ભોટી
પયેફની જા સ્રી છે , ફીજી અલરાદ છે .
તેના પ્રેભભાં ભાનલ ફધુંમ કયી ફેવે છે , રીજી
ભારની ભશોબ્ફત છે , ચોથી ઘોડાની, ાંચભી
ખેતીલાડી છે . કશેલાભાં આવ્મુ છે કે
ભુવરભાનો આ ચીજોની ભોશબ્ફતભાં
ોતાની આખેયત ખયાફ ન કયો. આ તો
થોડા રદલવની લવંત ઋતુ છે ત્માય છી
ાનખય છે . ફધી લસ્તુઓને ભુકી ચાલ્મા
જલાનું છે ભાટે ોતાના અઅભાર પ્રત્મે
ઘ્માન આો, એ તભોને એલા વુંદય
ફગીચાભાં રઈ જળે કે જ્માં પ્રકાય-પ્રકાયની
નશેયો લશેતી શળે. તભાયા ભાટે ફશુ જ શવીન
ખુફવુયત સ્રીઓ શળે અને વાથે અલ્રાશની
ભશેય અને ખુળનુદી ણ ભેલી ળકળો. આ
ફધી નેઅભતો વદા ફશાય છે જે શંભેળા
તભાયા ભાટે શળે.
૧૬ થી ૨૦ભી આમાત :-

َ َ ۡ ۡ َ َ ّ َ ّٰ ۤ َ َ ّ ۤ َ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ ّ َ
ال ِذین حقولوـ ذبنا ِاننا امنا فاغ ِعػ لنا
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ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َّ
اب الناذِ ﴿ ۚ﴾۱۶
دنوبنا ق قِنا عذ
َ ّٰ
ۡ ّٰ ۡ
ّٰ ۡ
ا ّلصبِؿِیۡ َن َق ا ّلص ِدقِح َف َق الق ِن ِتح َف َق
ۡ ۡ َۡ ۡ َۡ
َۡ
ال ُمن ِف ِقحف َق ال ُم ۡستغ ِع ِػیۡ َن ِبالا ۡس َحاذِ
﴿﴾۱۷
ّّٰ َ ّ َ ۤ ّ َ
ۡ َُ
َ
ش ِہ َد الل ُہ ان ٗہ لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ ۙ َق ال َم ٰٓل ِئکۃ َق
اُقلُوا ال ۡ ِع ۡلم َقٓائِ ًمۢا ِبالۡ ِق ۡس ِط ؕ لَا ۤ ِالّٰ َہ ِالَّا ُہوَ
ِ
ۡ
ۡ
ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿ ؕ﴾۱۸
ّ َ ّ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
اؿ َ ٞق ماَ
الل ِہ الۡاِ ۡسل َ ُ
الدین ِعند
ِاـ ِ
َ
َ
ۡ
اخ َت َل َف الّ ِذیۡ َن اُ ۡقتُوا ال ۡ ِک ّٰت َب ِال ّا ِمنۢۡ
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َۡ َ َ َ ۡ ۡ ۡ ۢ َ
ٓاء ُہ ُم ال ِعل ُم بَغ ًیا بَ ۡین ُہ ۡم ؕ َق
بع ِد ما ج
ُ
ّّٰ َ َ ّّٰ
َ ۡ ُ ّٰ
َم ۡن ّیکع ۡػ ِبا ّٰی ِت الل ِہ ف ِا ّـ الل َہ َذ ِخیۡع
ۡ َ
اب ﴿﴾۱۹
ال ِحس ِ
َ ۡ َ ُّ
ٓاجوۡ َؽ َفقُ ۡل اَ ۡس َل ۡم ُت َق ۡج ِہیَ ل ِ ّّٰل ِہ قَ
ف ِاـ ح
َمن ّاتَ َب َعن ؕ َق ُق ۡل لّ ّ َِل ِذیۡ َن اُ ۡقتُوا ال ۡ ِک ّٰتبَ
ِ
ِ
ُ ّ َ َ
َ َ َ ََ
َق الۡا ِّم ٖح َف َءا ۡسل ۡم ُت ۡم ؕ ف ِا ۡـ ا ۡسل ُموۡا فق ِد
ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ
اہتدقا ۚ ق ِاـ تولوا ف ِانما علیک
ۡ َ ّٰ ُ َ ّّٰ ُ َ ۡ ٌ ۢ ۡ
َ
البلغ ؕ ق اللہ ب ِصحؿ ِبال ِعبا ِخ ﴿ ﴾۲۱٪
! જે ઓ કશે છે કે શે અભાયા યલયરદગાય
ફેળક અભે ઈભાન રાવ્મા છીએ ભાટે અભાયા
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ગુનાશ ભાપ કયી દે અને અભને જશન્નભની
આગના અઝાફથી ફચાલી રે. (૧૬)
(તેઓ) ધીયજ ધયનાયા તથા વત્મ કશેનાયા
તથા અલ્રાશની આજ્ઞા ભાનનાયા તથા
અલ્રાશના ભાગથભાં ખચથ કયનાયા અને
પ્રબાતના વભમે ક્ષભા માચનાયા (છે .) (૧૭)
અલ્રાશ (ંડે) વાક્ષી આે છે કે તેના
(ોતાના) ણવલામ અન્મ કોઈ ૂજ્મ નથી,
અને તે (વલથ વૃણષ્ટને) ન્મામથી કામભ યાખી
યહ્ો છે (તેલી જ વાક્ષી) વઘા પરયશ્તાઓ
તથા જ્ઞાનીઓ (ણ ુયે છે ); તે ઝફયદસ્ત
ણશકભતલાા (અલ્રાશ) ણવલામ અન્મ કોઈ
ૂજ્મ નથી. (૧૮)
ણનવંળમ વંદ કયેરો દીન તો અલ્રાશની
ાવે ઈસ્રાભ જ છે ; અને જે ભને (તૌયેત
ઈન્જીર ણલગેયે) રકતાફ આલાભાં આલી
શતી તેભણે (આ વંદ કયેરા દીનભાં) ભતબેદ
કમો નણશ ણ તેભણે જ્ઞાન આલી ગમા છી
(અને તે ભાર) આવની ઈાથના કાયણેજ;
અને જે કોઈ અલ્રાશની આમતોનો ઈન્કાય
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790

hajinaji.com

કયળે (તે તે જાણી રે કે) ફેળક અલ્રાશ ઝડી
ણશવાફ રેનાય છે . (૧૯)
(શે યવુર !) છતાં જો તેઓ તાયી વાથે
તકયાય કયે તો કશે કે ભેં તથા ભાયા
અનુમામીઓએ
અલ્રાશની
વાભે
(તાફેદાયીનું) ળીળ નભાલી દીધું છે ; અને તે
રોકોથી કે જે ભને રકતાફ આલાભાં આલી છે
(તેભને) તથા અબણોને ૂછી રે કે ળું તભે
ણ ઈભાન રાવ્મા ? છી જો તેઓ ઈસ્રાભ
રઈ આલે તો ખયેજ તેભણે વન્ભાગથ ભેવ્મો,
અને જો ાછા પયે તો તાયા ણળયે તો ભાર
(અલ્રાશનો) વંદેળો શોંચાડલાનું છે ; અને
અલ્રાશ વલથ ફન્દાઓને ણનશાનાય છે .
(૨૦)
‘‘કાએભન ણફરરકસ્ત’’ : આ આમતથી ખફય
ડી કે અલ્રાશ આરદર છે . ોતાની તૌશીદ
છી અદરનો ણઝક્ર કયેર છે . ઉવુરે દીનભાં
અદરનો વભાલેળ થામ છે , જે રોકો એભ કશે
છે કે કોઈએ નફીને ણ કતર કયી નાખ્મો
શોમ તો તૌફા કમાથ છી અલ્રાશ તેને ફક્ષી
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ળકે છે . જો કે આ ભાન્મતા ખોટી છે . ખુદાઈ
ન્મામનો તકાઝો એ છે કે ભયનાયનો ફદરો
રેલાભાં આલે. જો એભ ન થામ તો ભયનાયની
પયીમાદ વાંબલાલાો કોણ છે ? જ્માયે એ
ોતે જ પયભાલે છે કે જે જાણીને
ભોઅભીનોને કતર કયે તો તેની વઝા
જશન્નભ છે . છી ભાપીનો વલાર જ મદા
થતો નથી.
‘‘ઈન્નદ્દીન ઈન્દલ્રાશીર ઈસ્રાભ’’ ફેળક
વાચો ધભથ તો અલ્રાશની નઝદીક ઈસ્રાભ
છે . જગતભાં અનેક ધભો જોલાભાં આલે છે .
ફુણધ્ધ કશે છે કે જ્માયે ફધાનો વજથ નશાય
એક જ છે તો ધભથ ણ એક જ શોલો
જોઈએ ! યંતુ સ્લાથીઓએ અલ્રાશના
દીનને નલા નલા રૂ યંગ આી અનેક ધભો
ઉજાલી કાઢમા. ખરૂં જોતાં શ. આદભ
અ.થી રઈને આખયી મગમ્ફય વુધી ખુદાનો
દીન ભાર ઈસ્રાભ જ છે . આ ધભથ ભાનલ
પ્રકૃણતને નઝય વભક્ષ યાખીને ફનાલલાભાં
આવ્મો છે . જ્માં પ્રકૃણત ણલરૂધ્ધ કાંઈ જોલાભાં
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આલે તો વભજી રેલું કે એ ભાનલ ફુણધ્ધની
ણલરૂઘ્ધ છે . દાખરા તયીકે ખુદાઈ ધભથભાં
પ્રથભ લાત એ છે કે ખુદાનો બાગીદાય
(ળયીક) કોઈને ભાનલાભાં ન આલે. અને
વાચા રદરથી તેની એકતાને ભાનલાભાં આલે.
જે ધભોભાં તલશીદ નથી તે ખુદાઈ ધભથ નથી.
ઈસ્રાભ ઈરાશી દીન છે , જે આયંબથી અંત
વુધી એજ એકતાનું ણળક્ષણ આે છે . એેલી
જ યીતે નફુવ્લત કમાભત લગેયેનો અકીદો
દરીરોથી વાણફત થમેર છે . જ્માં ઈસ્રાભના
ઉવુર ુયા જોલાભાં ન આલે તે ધભથ અધુયો
કશેલાળે. જે ઓએ ફુતોની ફંદગી કયી, ઓઝેય
(અ.)ને ઈબ્નુલ્રાશ(અલ્રાશનો રદકયો) કહ્ું.
(મશુ દીઓ) જે ઓએ જ. ઈવા (અ.)ને
ખુદાનો ુર ભાન્મો એ ળું ભુળયીક નથી ?
એભનો ધભથ ખુદાઈ ધભથ કશી ળકાતો નથી
કાયણ કે અલ્રાશ લશદશુ રા ળયીક છે . ન તેને
સ્રી છે ન ુર-ુરી. એ ફધી ણવપતો
ભખ્રુકની છે .
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૨૧ થી ૨૬ ભી આમાત :-

َ َّ
ُۡ
ّّٰ
ّٰ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن یَکع ُػ ۡق َـ ِبا ّٰی ِت الل ِہ َق
ََۡ ُ
َۡ ُ
َّ ّ َ ۡ
حق ُتلوۡ َـ الن ِب ٖح َف ِبغحؿِ َح ّ ٍق ۙ ّق حق ُتلوۡ َـ
َ َّ
َّ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ
ۡ
از ۙ
الن
ن
م
ط
س
ق
ال ِذین یامرقـ ِبال ِ ِ ِ
ِ
ََُّۡۡ َ َ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿﴾۲۱
فب ِسخہم ِبعذ ٍ
ُ ٰٓ َ ّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ
ُ
ۡ
اقل ِئک ال ِذین ح ِبطت اعمالہم فِی
ُّ
الدن ۡ َیا َق ال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ ۫ َق َما ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ّٰنّ ِض ِخیۡنَ
﴿﴾۲۲

َ َ َ َّ
ُ ُ َ
ال َ ۡم ترَ ِاخی ال ِذیۡ َن ا ۡقتوۡا ن ِص ۡی ًبا ِّم َن
ّّٰ
ۡ
الل ِہ ل َِی ۡح ُکمَ
ال ِک ّٰت ِب یُ ۡد َعوۡ َـ ِاخّٰی کِ ّٰت ِب
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بَ ۡی َن ُہ ۡم ثُ ّ َم یَ َتوَخ ّّٰی فَخیۡ ٌق ِّم ۡن ُہ ۡم َق ُہمۡ
ِ
ُ ُ
ّم ۡعرِضوۡ َـ ﴿﴾۲۳
ّٰ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ َ ّ َ ُ ّ َ ۤ
دل ِک ِبانہم قالوا لن تمسنا الناذ ِالا
َ
َ َّ ً َ
ََ
اما ّم ۡع ُد ۡق ّٰخ ٍة ۪ َق غ ّخ ُہ ۡم ف ِ ۡی ِخیۡ ِن ِہ ۡم ّما
ای
َ ُ َۡ
کانوۡا حَفت ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۲۴
َّ
ََ
ّٰ
َ
فک ۡی َف ِادا َج َم ۡعن ُہ ۡم ل َِی ۡو ٍؿ لا َذیۡ َب فِ ۡی ِہ ٞ
َ ُ ّ َ ۡ ُ ُّ َ ۡ َ َ
س ّما ک َس َب ۡت َق ُہ ۡم لَا
ق قفِیت کل جف ٍ
َۡ
یُظل ُموۡ َـ ﴿﴾۲۵
ُ ّّٰ
الل ُہ ّ َم ّٰم ِل َک ال ۡ ُم ۡل ِک تُ ۡؤتی ال ۡ ُم ۡل َک َمنۡ
ق ِل
ِ
َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ ۡ َ َ ُ َ ُ ُّ
تشٓاء ق تجـِع الملک ِممن تشٓاء ۫ ق ت ِعز
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َ
ُ ٓاء َق تُ ِذ ّ ُؾ َم ۡن تَ َش
ُ َم ۡن تَ َش
ٓاء ؕ ِب َی ِدؽ
َ ۡ َ ّ ُ ّٰ َ َ َ ّ ُ ۡ َ ۡ
ۡ
ٌ
﴾۲۶﴿ الخحؿ ؕ ِانک عدی ک ِل شی ٍء ق ِدیر
ણનવંળમ જે રોકો અલ્રાશની ણનળાનીઓનો
ઈન્કાય કયે છે અને નફીઓને નાશક ભાયી
નાખે છે અને ભાણવોભાંથી તેઓને (ણ)
ભાયી નાખે છે કે જે ઓ અદર ઈન્વાપની
આજ્ઞા કયે છે તો તેઓને (શે યવુર ! તું)
દુ:ખદામક ણળક્ષાની ખુળખફય વંબાલ.
(૨૧)
તેઓ એજ (શતબાગી રોકો) છે કે જે ભના
કભો આરોક તથા યરોકભાં વ્મથથ જળે, અને
તેભનો કોઈણ ભદદગાય થળે નણશ. (૨૨)
(શે યવુર !) ળું તું તે રોકો (મશુ દી આરીભો)ને
નથી દીઠા કે જે ભને (અલ્રાશની) રકતાફનો
થોડોક બાગ આલાભાં આવ્મો છે ? જ્માયે
તેભને અલ્રાશની રકતાફ (તૌયેત) તયપ
ફોરાલલાભાં આલે છે કે તે તૌયેત) તેભની
લચ્ચે પેંવરો કયે ત્માયે તેઓ ભાંશેનું એક ટોું
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ભોઢું પેયલી ાછુ ં ચાલ્મું જામ છે . (૨૩)
આ એ કાયણે કે તે રોકો કશે છે કે આગ
અભને તો ગણ્મા ગાંઠમા રદલવો ણવલામ
શયગીઝ અડકળે નણશ, અને જે અવત્મ તેઓ
જોડી કાઢતા શતા તે (અવત્મ) જ તેભને
તેભના ધભથ વંફંધી છે તમાથ છે . (૨૪)
છી જમાયે તે રદલવે કે જે રદલવ ણલે કાંઈ
ણ ળંકા નથી અભે તેભને બેગા કયી રઈળું
ત્માયે તેભની કેલી (દળા) થળે, અને દયેક
જણને તેની કભાઈનો ુયેૂયો ફદરો
આલાભાં આલળે અને તેભના ય (કોઈ
પ્રકાયનો) ઝુલ્ભ કયલાભાં આલળે નણશ. (૨૫)
(શે યવુર !) કશે કે શે અલ્રાશ ! શે
વલ્તનતના ભાણરક ! જે ને તું ચાશે છે
વલ્તનત આે છે , જે ની ચાશે છે (તેની)
વલ્તનત ખુંચલી રે છે અને જે ને તું ચાશે છે
ઈઝઝત આે છે અને જે ને ચાશે છે તેને તું
શરકો ાડે છે ; જે કાંઈ ણ તું કયે છે તે વારૂં
જ કયે છે ; ફેળક તું દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ
ધયાલનાય છે . (૨૬)
મશુ દીઓેને એ લાત ય ફશુ ઘભંડ શતો કે
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અલ્રાશ અભોને અઝાફ નણશ કયે. જો કયળે
તો ણ થોડા રદલવ ભાટે. કાયણ કે અભે
અમ્ફીમાના લંળભાંથી છીએ. એ ોતાના
પ્માયા મગમ્ફયોની અલરાદને ળા ભાટે
આગભાં વગાલે ? આલા કણલ્ત ણલચાયોએ
તેભને ખયાફ કૃત્મો તયપ લધાયે દોમાથ. એ
વભમના મગમ્ફયો જે ગાભડા તેભજ
ળશેયોભાં લવેરા શતા તેઓ તેભને ખયાફ
કાભોથી યોકતા શતા ણ તેઓ એટરા
ફેયલાશ અને નપપટ થઈ ગમા શતા કે
મગમ્ફયોની એકે લાત વાંબતા ન શતા.
છે લટે તે ફેદીનોએ આવભાં એક ભત થઈ
વલાયના લખતે એક કરાકભાં તેંતારીવ
(૪૩) નફીઓને કતર કયી નાખ્મા. એ જોઈ
એક વો ફાય (૧૧૨) અલ્રાશના નેક
ફંદાઓએ ઝાણરભ કૃત્મોનો ણલયોધ કમો. એ
જોઈને ાાણ હ્રદમના ઈવયાઈરીઓએ એ
ફધાને તરલાયના ઘાટે ઉતાયી દીધા. આ ફુયા
કૃત્મોના કયનાય એ ઝભાનાના મશુ દીઓ શતા.
યન્તુ શ. યવુર વ.ના વભમના મશુ દીઓ
ણ એ ફુયા કાભોથી અણગભો યાખતા ન
શતા. ભતરફ કે તેઓ તે કાભથી ખુળ શતા.
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તેથી તેઓને આ આમતભાં વંફોધન કયેર છે .
અને જાણકાય કમાથ કે કમાભતભાં ફધાથી લધાયે
અઝાફ તેઓને થળે.
રેમશકુભ ફમનશુ ભ : તેઓની લચ્ચે ચુકાદો
કયે. તલયેતભાં ણત ધયાલતી સ્રી અને
સ્રીલાા ુરૂની વ્મણબચાયની ણળક્ષા
વંગવાય (થ્થય લડે ભાયી નાખલાની) શતી.
ઈસ્રાભના આયંબ કાભાં ફે સ્રી-ુરૂે
વ્મણબચાય કમો. મશુ દી આણરભો તેના ણલરૂધ્ધ
પતલો આલા ચાશતા ન શતા. કાયણ કે તેઓ
શ્રીભંત શતા. તેથી તેઓ કોઈ મુણક્ત ળોધી
યહ્ા શતા કે કોઈ યીતે આ રોકોને વજા થામ
નણશ. છે લટે તેભના આણરભોએ ણનણથમ કમો કે
આ કેવનો પેવરો ઈસ્રાભી યીતે કયાલલો.
કોભના ભોટેયાઓ શ. યવુર વ.ની ણખદભતભાં
આવ્મા અને વ્મણબચાયનો કેવ યજા કમો.
આે પયભાવ્મું કે તલયેતના શુ કભ પ્રભાણે
ફન્નેને વંગવાય કયલાભાં આલે ! મશુ દી
આણરભો એભ વભજતા શતા કે શઝયત
તલયેત જાણતા નથી. તેથી ણશમ્ભતથી કહ્ું કે
આ શુ કભ તલયેતભાં નથી ! શઝયતે પયભાવ્મું કે
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તલયેતને રાલીને ભાયી વભક્ષ લાંચો. તેઓ
તલયેત રઈ આવ્મા અને ફદભાળી એ કયી કે
આગરી ાછરી આમતો ઢ્મા અને જે
શુ કભ વંગવાયનો શતો તેને છોડી દીધો. એ
લખતે અબ્દુલ્રાશ ફીન વરાભ જે શેરાં
મશુ દી શતો અને ાછથી ઈસ્રાભનો
સ્લીકાય કમો શતો તેને તલયેત ભોંઢે માદ શતી.
તેણે તેઓ ાવેથી તલયેત રઈને એ
વંગવાયની આમત લાંચી વંબાલી, જે થી
તેભની ચોયી જાશેય થઈ ગઈ. આ આમતભાં
એ ફનાલ તયપ ઈળાયો કયલાભાં આવ્મો છે .
૨૭ થી ૩૦ભી આમાત :-

َّ ُ ُ
َّ
َّ ُ ُ
توۡل ِج ال ۡی َل فِی الن َہاذِ َق توۡل ِج الن َہ َاذ فِی
ُالّ َ ۡیل ۫ َق تُ ۡصخ ُث ال ۡ َح ّیَ م َن ال ۡ َم ّی ِت َق تُ ۡصخث
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ال ۡ َم ّی َت ِم َن ال ۡ َح ّی ۫ َق تَ ۡر ُر ُؼ َم ۡن تَ َش
ٓاء
ِ
ِ
َ ب َغحۡؿِ ِح
﴾۲۷﴿ اب
س
ِ
ٍ
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لَا یَ ّ َت ِخ ِذ ال ۡ ُم ۡؤ ِم ُنوۡ َـ ال ۡ ّٰک ِعػیۡ َن اَ ۡقل َِی َ
ٓاء
ِ
ّ َ ۡ ّٰ َ
ۡ
ۡ
ِم ۡن ُخ ۡق ِـ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ۚ َق َم ۡن حف َع ۡل دل ِک
ََ
َ َّ ۤ َ َ َّ ُ
ّّٰ
فل ۡی َس ِم َن الل ِہ ف ِ ۡی ش ۡی ٍء ِالا ا ۡـ تتقوۡا
ۡ ُ ّٰ ً
ّ ُ ّّٰ َ ۡ
ِمن ُہ ۡم تقىۃ ؕ َق یُ َح ِذ ُذک ُم الل ُہ جف َس ٗہ ؕ َق
َ ّّٰ ۡ ۡ
ِاخی الل ِہ ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۲۸
ُ
ُ َ ُ
ُُۡ
ق ۡل ِا ۡـ تخفوۡا َما ف ِ ۡی ُص ُد ۡقذِک ۡم ا ۡق ت ۡب ُد ۡق ُف
َ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ
الل ُہ ؕ َق حَ ۡع َل ُم َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق ماَ
حعلمہ
ِ
ُ َ َ
ّّٰ
فی الۡاَ ۡ
ص ؕ َق الل ُہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر
ذ
ِ
ِ
﴿﴾۲۹
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َ َ ۡ َ ُّ ُ ُ َ َ ۡ َ
َۡ
س ّما َع ِمل ۡت ِم ۡن خح ٍؿ
ٍ یوؿ ت ِجد کل جف
ُ َ ٓۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ َّ ً َ ۡ ُّ
۬ توَ ّخ ل َ ۡو
ۚ ۬ ق ما ع ِملت ِمن سو ٍء
ۚ محطخا
َاَ ّ َـ بَ ۡی َن َہا َق بَ ۡی َن ٗہۤ اَ َم ً ۢدا بَ ِع ۡی ًدا ؕ ق
ۢ ٌ ُ ّّٰ
ۡ َ ّّٰ ُ ّ
یُ َح ِذ ُذک ُم الل ُہ جف َس ٗہ ؕ َق الل ُہ َذء ۡقػ
ۡ
﴾۳۱٪ ﴿ ِبال ِع َبا ِخ
તું યાણરને રદલવભાં બેલી નાખે છે અને
રદલવને યાણરભાં બેલી નાખે છે , તું ભયણ
ાભેરાઓભાંથી જીલતાઓ કાઢી રાલે છે
અને જીલતાઓભાંથી ભયેરાઓને કાઢે છે ,
અને જે ને ચાશે છે ફેણશવાફ યોઝી શોંચાડે
છે . (૨૭)
ભોઅભીનો ભોઅભીનોને ભૂકી નાણસ્તકોને
ણભર ન ફનાલે, અને જે એભ કયળે તો તેનો
અલ્રાશ વાથે કાંઈ વંફંધ નથી ણવલામ એ
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શારતભાં કે તભે તેભના (તયપ)થી કોઈ જાતનો
બમ યાખતા શો, અને અલ્રાશ તભને
ોતાનાથી જ ડયલાનું પયભાલે છે ; અને
(વલથનું) અલ્રાશ તયપજ ાછુ ં પયલાનું છે .
(૨૮)
(શે યવુર!) કશે કે જે કાંઈ તભાયા
અંત:કયણોભાં છે તે ચાશે વંતાડો મા તે જાશેય
કયો અલ્રાશ તે (વઘું) જાણે છે ; અને જે
કાંઈ આવભાનોભાં છે તથા જે કાંઈ ઝભીનભાં
છે તે ણ જાણે છે ; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ
ય વંૂણથ કાફુ ધયાલનાય છે . (૨૯)
(અને તે રદલવને માદ યાખો કે) જે રદલવે
દયેક ળખ્વ જે કાંઈ તેણે (દુણનમાભાં) નેકી કયી
છે અને જે કાંઈ ફદી કયી છે તેને શાજય
(થમેરી) જોળે, (ત્માયે ફદી કયનાય) ઈચ્છળે કે
તેની અને તે રદલવ લચ્ચે કદાચને એક રાંફી
ભુદ્દત શોત (તો કેલું વારૂં); અને અલ્રાશ
તભને ોતાથી ડયતા યશેલાનું પયભાલે છે ; અને
અલ્રાશ વલે ફન્દાઓ ય અણત ભશેયફાન
છે . (૩૦)
અનુક્રભણણકા
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એટરે ભોવભના પેયપાયથી યાત-રદલવભાં
લધઘટ કયી એકનો લખત ફીજાભાં દાખર કયે
છે . જે ભકે, ળીમાાભાં તેય-ચૌદ કરાકની યાત
શોમ છે . છી તેભાંથી રણ-ચાય કરાક ઘટાડી
રદલવભાં ળાણભર કયી દે છે તો ઉનાાભાં
રદલવ તેય-ચૌદ કરાકનો થઈ જામ છે . લી
કેટરાંક સ્થે તો એથી ણ લધુ લધઘટ થામ
છે . તેનો અથથ એ કે કુદયત પ્રત્મેક કાભ કયલા
ળણક્તળાી છે . તેની ભવરેશત તેજ ફેશતય
જાણે છે .
ભયેરાને જીલતાભાંથી અને જીલતાને
ભયેરાભાંથી કાઢલાનો ભતરફ એ છે કે
ભોઅભીનથી કારપય અને કાપીયથી ભોઅભીનનું
વજથ ન કયે છે . એ ણ ળકમ છે કે ઈન્વાન
અને શમલાનોનું નુત્પાથી અને ઝાડાનનું
ભાટીથી મદા થલું અને રૂશ નીકી જલા
છી તેનું ભાટી ભુયદા થઈ જલું ણ તેભાં
આલી ળકે છે .
જે ભકે ણનર્જીલ ઈંડાભાંથી ફચ્ચું કાઢે છે અને
જીલતા ક્ષીથી ણનર્જીલ ઈંડું કાઢે છે તેભજ
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લીમથભાંથી ભાણવ અને ભાણવભાંથી લીમથ કાઢે
છે . ભતરફ કે અલ્રાશ વઘું કયી ળકે છે .
ભોઅભેનીન કાપયોને ોતાના ભુયબ્ફી
(વયયસ્ત) ન ફનાલે, તેઓ આણા ય
ચઢી ન જામ, આણને ધાર્મભક કામો કયતા
અટકાલે નણશ. જો કે જાશેયભાં દુણનમાલી
વ્મલશાય યાખલા ભાટે તેભની વાથે વંફંધ
યાખલો ડે છે . રદરથી દોસ્તી શોતી નથી.
જો કોઈ એલા રોકોભાં પવાઈ જામ કે તે
આણાં ધભથની ણલરૂધ્ધ શોમ અને ોતાના
અકીદાને ઝફયદસ્તીથી આણાથી કફુર
કયાલે તો એલા વભમભાં પ્રાણનું યક્ષણ કયલા
તેભના અકીદાને ઝફાનથી ભાન્મ યાખી રેલો
જોઈએ, યંતુ દીરભાં ઈભાન શોલું જરૂયી છે .
આ લસ્તુને ભઝશફે શકભાં તકય્મો કશે છે .
જે ભકે ભોરાના ભૌદુદી ‘તપણશભુર કુયઆન’ના
બાગ શેરાભાં ેજ ૨૪૪ ય રખે છે કે
‘ોતાના યક્ષણ ભાટે ફશુ જ રાચાયીએ કોઈ
લખત કુપપાયની વાથે તરકમો કયલો ડે તો તે
એ શદ વુધી શોલો જોઈએ કે ઈસ્રાભી
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ણભળન અને ઈસ્રાભી જભાઅતના પામદાભાં
શોમ અને કોઈ ભુવરભાનના જાન ભારને
નુકળાન શોંચાડમા લગય તભે ોતાના પ્રાણ
અને ભારનું યક્ષણ કયો.”
આ છે તકય્માની ખયી શકીકત. શ. યવુર
વ.ના ઝભાનાભાં ણ તકય્મો કયલાભાં
આલતો શતો. જે ભકે જ. અમ્ભાયે માણવયને
ભક્કાના ભુળયીકોએ ભાયી નાખલાની ધભકી
આી કુફ્ર કશેલા કહ્ું : આને રાચાયીએ
તેઓના કશેલા ભુજફ કશેલું ડમું અને યડતાં
યડતાં આં શઝયત ાવે આલીને ણળકામત કયી.
આે પયભાવ્મું કે ‘‘અમ્ભાય એલા ળબ્દો
ઝફાનથી અદા કયલાભાં તભે કારપય થઈ જતા
નથી. તભારૂં રદર ઈભાનથી યોળન છે . જો
પયી આલો વભમ આલે તો પયીથી એલું જ
કશેળો.’’
તકય્મો કમાં કયલો એ ઈન્વાન ોતે જ વભજી
ળકે છે અને એ ણ માદ યાખલું જોઈએ કે
એક રદલવ જરૂય ખુદાની વભક્ષ શાજય થલું
ડળે.
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૩૧ થી ૩૨ભી આમાત :-

َ ّ َ ّّٰ
ُ
ُ ُۡ
ق ۡل ِا ۡـ کن ُت ۡم ت ِح ّ ُبوۡ َـ الل َہ فات ِب ُعوۡن ِ ۡی
ُ ُ ُ ُ ۡ َ ّّٰ ُ
ّّٰ
یُ ۡح ِب ۡبک ُم الل ُہ َق حغ ِع ۡػ لَک ۡم دنوۡبَک ۡم ؕ َق الل ُہ
َ َُ
﴾۳۱﴿ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
َّ َ َ
ّّٰ ُ ۡ َ ۡ ُ
ّ الل َہ َق
الرَ ُسوۡ َؾ ۚ ف ِا ۡـ توَلوۡا
قل ا ِطیعوا
ّٰ ۡ ُ
ّّٰ َ َ
﴾۳۲﴿ ف ِا ّـ الل َہ لَا یُ ِح ّب الک ِع ِػیۡ َن

(શે યવુર!) કશે કે જો તભે અલ્રાશને ણભર
ધયાલતા શો તો ભાયા ગરે ચારો કે જે થી
અલ્રાશ તભને ણભર યાખે અને તભાયા ગુનાશ
ભાપ કયે; અને અલ્રાશ ભશાન ભાપ કયનાય
(અને) દમા કયનાય છે . (૩૧)
(શે યવુર!) કશે કે તભે અલ્રાશ તથા યવુરની
આજ્ઞા ભાનો, છી જો તેઓ ભોંઢું પેયલી રે
અનુક્રભણણકા
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તો ણનવંળમ અલ્રાશ આજ્ઞા નણશ
ભાનનાયાઓને (શયગીઝ) દોસ્ત યાખતો
નથી. (૩૨)
આ આમતથી એ લાતની ખફય ડી કે
અલ્રાશે ોતાની ભોશબ્ફતનો આધાય યવુર
વ.ની તાફેદાયી ય યાખેર છે . એટરે જે
રોકો યવુર વ.ની તાફેદાયી કયળે અને
અભરભાં તેના ગરે ચારળે તેને અલ્રાશ
દોસ્ત યાખળે. એ લાત ફધા વભજી ળકે છે કે
ઈતાઅત-મયલી-તાફેદાયી ભોશબ્ફત ણલના
થઈ ળકતી નથી. જમાં ભોશબ્ફત ન શોમ ત્માં
ઈતાઅત(તાફેદાયી) શોતી નથી. પ્રેભનો એ
અથથ નથી કે યવુરથી જ પ્રેભ શોમ ! યંતુ
યવુર વ. જે નાથી ભોશબ્ફત યાખતા શોમ
તેનાથી ણ ભોશબ્ફત કયલી પઝથ છે .
જે ઓએ ભાર યવુર વ.થી ભોશબ્ફત કયતા
શતા તો એ ભોશબ્ફતથી ળું પામદો ? શ.
યવુર વ.ભે શ. અરી અ.ને પયભાવ્મું કે
‘‘શુ બ્ફોક શુ બ્ફી’’ તાયી ભોશબ્ફત ભાયી
ભોશબ્ફત છે , તેભજ પયભાવ્મું કે તાયાથી
અનુક્રભણણકા
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વુલ્શ ભાયાથી વુલ્શ છે . તાયાથી જં ગ ભાયાથી
જં ગ છે .
જે ભ અલ્રાશની ભોશબ્ફત યવુરની
ભોશબ્ફત લગય થઈ ળક્તી નથી એલી જ
યીતે યવુરની ભોશબ્ફત તેભની અશરેફમતની
ભોશબ્ફત લગય થઈ ળકતી નથી. જો
અશરેફમતે તાશેયીનની ભોશબ્ફત લાજીફ ન
શોત તો તેને અજયે રયવારત કશેલાભાં ન
આલત. જે ભકે કરાભે ાકભાં છે કે ‘‘કુર રા
અવ્અરો કુભ અરમશે અજયન ઈલ્રલ્ર
ભોલદ્દત પીર કુફાથ’’ શુ ં તભાયાથી એ ણવલામ
કાંઈ અજયે રયવારત (ફદરો) ચાશતો નથી કે
ભાયી એશરેફમતથી ભોશબ્ફત યાખો. આ
આમતનો વણલસ્તાય અશેલાર ઈન્ળાઅલ્રાશ
વુયએ ળુયાભાં આલળે.
શ. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણથન છે કે
જે ને એ ગભતું શોમ કે અલ્રાશ તેનાથી
ભોશબ્ફત યાખે તો તેણે અલ્રાશની ઈતાઅત
અને અભારૂં અનુકયણ કયલું જોઈએ.
ખુદા અને યવુર વ.ની ઈતાઅત કયલા છી
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પયભાવ્મું કે ખુદા કુફ્ર કયનાયને દોસ્ત નથી
યાખતો તેનો વાપ અથથ એ કે ખુદા અને યવુર
વ.ની ઈતાઅત કયલા કે ન કયલા ણલળે
ઈન્વાન ોતે ઈખ્તેમાય ધયાલે છે . જો
ઈન્વાન તાફેદાયી કયલાભાં રાચાય શોત તો
કદી એભ ન કશેતે કે શુ ં તેને દોસ્ત નથી
યાખતો. આ ઉયથી જે રોકો કશે છે કે
ઈન્વાન ભજફુય છે . તેનો ણલળે વાપ ણલયોધ
વાણફત થામ છે .
૩૩ થી ૩૪ભી આમાત :-

ٰۤ َ ّّٰ َ
َ ُ
ِا ّـ الل َہ ۡاصطفی ّٰا َخ َؿ َق ن ۡو ًحا ّق ّٰا َؾ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم
ۡ َ ۡ َ
﴾۳۳ۙ ﴿ َق ّٰا َؾ ِع ۡم ّٰر َـ َعدی ال ّٰعل ِمح َف
ًۢ َ ُ
ُ
ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ّ ِد ّذ
ۡۢ
ض ؕ ق اللہ س ِمیع
ع
ب
ن
م
ا
ہ
ض
ع
ب
ۃ
ی
ِ
ٍ
﴾۳۴ۚ ﴿ َع ِل ۡی ٌم

ણનવંળમ અલ્રાશે આદભ તથા નૂશને અને
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ઈબ્રાશીભના લંળજોને તથા ઈભયાનના
લંળજોને વઘી દુણનમાલાાઓ ઉય ચુંટી
કાઢમા (છે ); (૩૩)
તેઓ એકફીજાના લંળભાંથી કેટરાકોને; અને
અલ્રાશ ભશાન વાંબનાય (અને)
જાણનાયછે . (૩૪)
એ તો ફધામ જાણે છે કે ખુદાલંદે આરભે
જે ટરા અમ્ફીમા ભોકલ્મા શતા તે તેના
ફયગુઝીદા (ભાનલંતા) ફંદા ચુંટાએરા શતા.
શલે આ કઈ જાતની ચુંટણી છે જે ખાવ જ.
આદભ, જ. નુશ, આરે ઈબ્રાશીભ, આરે
ઈભયાનની ફતાલલાભાં આલે છે ? નફુવ્લત
અને રયવારત ણવલામ કોઈ ખાવ અગત્મતા
છે જે ના રીધે આ ઈણસ્તપા (ચુંટણી)
અભરભાં આલી.
શ. આદભ અ.નો ખાવ ઈન્તેખાફ એ ભાટે
શોમ કે તેઓ ભા-ફા ણલના જન્ભ ામ્મા
અથલા ભાનલ લંળનો તેભનાથી આયંબ થમો
અથલા એ કે એ ખુદાના પ્રથભ ખરીપા શતા.
અનુક્રભણણકા
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શ. નુશ અ.નો ખાવ ઈન્તેખાફ એ ફીના ય
શોમ કે ળયીમતની ળરૂઆત તેભનાથી થઈ
અથલા એ ભાટે કે ભાનલ લંળ (તોપાનના
ણલનાળ છી) પયી તેભનાથી ળરૂ થમો અથલા
એ કાયણ કે તેઓને ફીજા આદભ કશેલાભાં
આવ્મા.
આરે ઈબ્રાશીભનો ખાવ ઈન્તેખાફ એ ભાટે
થમો કે ખુદાએ આને રકતાફ, ણશકભત અને
ભશાન ભુલ્ક આપ્મો. જે ભકે કરાભે ાકભાં
લણથન થમું છે .
આરે ઈભયાન રણ થમા છે . એક શ. ભુવા
અને જ. શારૂનના ણતા, ફીજા શ. ભયમભના
ણતા, રીજા શ. અરી અ.ના ણતા જ.
અફુતાણરફ. જે ભનું નાભ ઈભયાન શતું. આરે
ઈભયાન ણલે તપવીય કયનાયાઓભાં ભતબેદ
છે . કેટરાક તેથી જ. ભુવા ભુયાદ રે છે , ણ
એ તો આરે ઈબ્રાશીભભાં દાખર છે અને
તેભનો ઈણસ્તપા (ચુંટીણી) થઈ ગમેર છે . (ભેં
તભોને ભાયા ભાટે ઈન્તેખાફ કયેર છે ) કેટરાક
કશે છે કે આરે ઈભયાનથી ભુયાદ જ. ભયમભ
છે . તેભનો ણ ઈન્તેખાફ થઈ ચુકમો છે .
અનુક્રભણણકા
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જે ના ણલે કરાભે ાકભાં આમત ભૌજાદ છે .
કોઈ ખાવ કાયણ જ. ભુવા અને જ. ભયમભ
ણલળે જોલાભાં આલતું નથી કે જે ના રીધે આ
અગત્મનો ઈન્તેખાફ થમો શોમ. આ ઉયથી
એક લાત ણવધ્ધ થામ છે કે આરે ઈભયાન
ફીજા જ રોકો છે જે ને આ ખાવ ફાફતો
ણવલામ જે આરે ઈબ્રાશીભને આી શતી કોઈ
ફીજી ણ ખુવુવીમાત પ્રાપ્ત થમેર છે એટરે
શ. ઈબ્રાશીભના લંળભાંથી તો છે જ યંતુ એક
નલી પઝીરતના ભાણરક છે . અને તે શ. અફુ
તારીફ છે જે ભનું નાભ ઈભયાન છે . ફવ
એભનીજ અલરાદ અઈમ્ભએ ઈસ્નાઅળયીને
આ ખાવ ખુવુવીમત પ્રાપ્ત થઈ છે . જે ભાંની
એક છી એક વ્મરકત દયેક ઝભાનાભાં
કુદયતના કરાભ પ્રભાણે ‘‘રે કુલ્રે કલણભન
શાદ’’ શીદામતના ભાટે ભૌજાદ યશેળે, આરે
ઈબ્રાશીભભાં ણવલામ આરે ભોશમ્ભદ (વ.)
કોઈને આ પઝીરત ભેર નથી.
તપવીયે અશરેફમત અ.ભાં છે કે આરે
ઈભયાનથી ભુયાદ અરી ઈબ્ને અફી તાણરફ
અને તેભની અલરાદ છે .
અનુક્રભણણકા
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૩૫ થી ૩૭ભી આમાત :-

ّ ََ ُ
ۡ َ َ ۡ َ ُ
امرَاة ِع ۡم ّٰر َـ َذ ِّب ِان ِ ۡی نذ ۡذة
ِاد قال ِت
ّ
ۡ
َ َ َ
َ
لَک َما ف ِ ۡی بَطجِ ۡی ُم َش ّخ ًذا ف َتق ّ َب ۡل ِم ِج ۡی ۚ
َّ َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ
الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم ﴿﴾۳۵
ِانک انت
َ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ّ ّ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۤ
فلما قضعتہا قالت ذ ِب ِانِی قضعتہا
ُ ۡ ّٰ َ ّّٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
انثی ؕ ق اللہ اعلم ِبما قضعت ؕ ق لیس
َّ
الذغ َ ُخ کَالۡاُن ۡ ّٰثی ۚ َق ِان ّ ۡی َس ّمَ ۡی ُت َہا َم ۡریَ َم قَ
ِ
َّ
ّ ُ ُ َ ُ َ
ِان ِ ۡیۤ ا ِع ۡیذ َہا ِبک َق د ّذِ ّی َت َہا ِم َن الش ۡی ّٰط ِن
ّ
الرَ ِج ۡی ِم ﴿﴾۳۶
hajinaji.com
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ََ
َ ُ َ َ َ
ف َتق ّ َبل َہا َذ ّب َہا ِبق ُبوۡ ٍؾ َح َس ٍن ّق ان ۢۡ َب َت َہا
َ َّ ُ َّ َ َ َ َ َّ َ َّ ً َ َ ً َ َ
۬ کل َما َخخ َل
ۚ نباتا حسنا ۙ ق کفلہا رغ ِخیا
ۡ
َ َع َل ۡی َہا َرغَخ ّیَا الۡم ۡش َخ
اب ۙ َق َج َد ِعن َد َہا
ِ ِ
ّٰ
َ ذِ ۡر ًقا ۚ َق
َاؾ ّٰی َم ۡریَ ُم اَن ّی ل َ ِک ّٰہ َذا ؕ َقال َ ۡت ُہو
ّّٰ َ ّ ّّٰ ۡ ۡ
ُ الل َہ یَ ۡر ُر ُؼ َم ۡن ّیَ َش
ٓاء
ِمن ِعن ِد الل ِہ ؕ ِاـ
َ ب َغحۡؿِ ِح
﴾۳۷﴿ اب
س
ِ
ٍ

(શે યવુર ! તે વભમને માદ કય) જમાયે
ઈભયાનની સ્રી (શન્ના) એ (અલ્રાશને)
અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ણનવંળમ
ભાયા ેટભાં જે (ફાક) છે તેને ભેં (વંવાયી
જં જાોભાંથી) ભુક્ત કયી તાયા ભાટે અથણ
કયલાની ભાનતા કયી છે ભાટે તું ભાયા તયપથી
(તે) સ્લીકાયી રે, ફેળક તું જ ભશાન
અનુક્રભણણકા
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વાંબનાય (અને) જાણનાય છે . (૩૫)
છી જમાયે તેણીએ તે (ફાક)ને જન્ભ
આપ્મો ત્માયે (આશ્ચમથથી) કશેલા રાગી કે શે
ભાયા યલયરદગાય ! (શલે શુ ં ળું કરૂં) ભેં તો આ
છોકયી જણી છે ; જો કે અલ્રાશ વાયી ેઠે
જાણતો શતો કે તેણીએ ળું જણ્મું છે ;
અને(લી તેણીએ એ ણ અયજ કયી કે)
છોકયો છોકયીના જે લો શોતો નથી, અને ભેં
તેનું નાભ ભરયમભ ાડમું છે ણનવંળમ શુ ં તેને
તથા તેના લંળને ત્થયથી ભાયેરા (રાનત
ાભેરા) ળેતાન (ના પયેફ)થી ફચાલલા તાયી
નાશભાં આું છુ ં . (૩૬)
ત્માયે તેના યલયરદગાયે તેનો ભાનૂલથક
સ્લીકાય કમો અને તે (ફાા)ને વાયી ેઠે
ઉછે યી અને અલ્રાશે તેણીને ઝકયીઆ
(નફી)ના (લારીણાભાં) શલારે કયી દીધી;
જમાયે જમાયે ઝકયીમા તે ફાા (ભરયમભને
જોલા ભાટે) ભસ્જીદભાં દાખર થતો ત્માયે
ત્માયે તેણીની ાવે કોઈ ખાલાની લસ્તુ
(શાજય) જોતો, (આથી) તે (આશ્ચમથ ાભી)
અનુક્રભણણકા
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ુછતો કે શે ભરયમભ ! આ લસ્તુઓ તાયી
ાવે કમાંથી ? તે કશેતી કે તે અલ્રાશ ાવેથી
છે ; ફેળક અલ્રાશ ચાશે તેને ફેણશવાફ યોજી
અથણ કયે છે . (૩૭)
ફની ઈવયાઈરભાં લોથી એ યીલાજ ચાલ્મો
આલતો શતો કે તેઓ ફમતુર ભુકદ્દવની વેલા
ભાટે ોતાનો એક ુર ભુકી આલતા શતા. તે
આખી જીંદગી ફમતુર ભુકદ્દવભાં ઈફાદત
કયતો અને ત્માંની શંભેળા વપાઈ કયતો, ઝાડુ
કાઢતો. આ યીલાજના કાયણે ઘણામ ત્માં
બેગા થઈ ગમા શતા, આ યીલાજના રીધે
કેટરીક સ્રીઓ જમાયે ગબથ ધાયણ કયતી
ત્માયે એ પ્રકાયની ભાનતા ભાનતી શતી.
જમાયે જ. ભયમભની ભાતુશ્રીને શભર યહ્ો
ત્માયે નઝય ભાની રીધી ણ તેણીની આળા
ણલરૂધ્ધ ુરના ફદરે ુરીનો જન્ભ થમો.
ુરીને જોઈને ફશુ દુ:ખ થમું. કાયણ કે આજ
વુધી કોઈ છોકયી ફમતુર ભુકદ્દવની વેલા ભાટે
નઝય થઈ ન શતી. ખુદાએ તેને ણનયાળ
જોઈને દમા કયી અને ુરીને જ કફુર કયી
અનુક્રભણણકા
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રીધી અને તેની યલયીળભાં યશભતે ખુદાએ
વશકાય આપ્મો. આભ છોકયીઓથી એ
ણનયારી અને વભજદાય શતી. તેની ભાતા તેને
રઈ ફમતુર ભુકદ્દવ શોંચી ત્માં ઘણા
આફીદો શતા. ત્માં વલાર એ ઉણસ્થત થમો
કે તેની દેખબા કોણ કયે ? દયેક અલ્રાશનો
ફંદો ચાશતો શતો કે શુ ં તેની દેખયેખ યાખું.
છે લટે ણચઠ્ઠી નાખલાભાં આલી અને તેભાં શ.
ઝકરયમાના નાભની ણચઠ્ઠી નીકી.
જ. ઝકરયમાએ જ. ભરયમભને એક ઓયડાભાં
ભુવલ્રો ફીછાલી ફેવાડમા અને ભાણરકની
ઈફાદત કયલા કહ્ું તે ઓયડાનો દયલાજો ફંધ
કયી ચાલી ોતાની ાવે યાખતા શતા. ભાર
રદલવના એક લખત જભલા ભાટે ફાયણં
ખોરતા. જમાયે કભયાભાં પ્રલેળ કયતા ત્માયે
જોતા કે ખુશ્ફુદાય પો તેભની વાભે યાખેરાં
છે . તેભણે ુછમું કે આ કમાંથી આવ્માં ? તો
આ જલાફ આતાં કે અલ્રાશને ત્માંથી
આલેર છે અને તે જે ને ચાશે તેને અાય
યોઝી આે છે .
અનુક્રભણણકા
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આ સ્થે એક આશ્ચમથ ભાડનાયી લાત એ
છે કે જમાયે અભે એ લાતનું લણથન કયીએ
છીએ કે જ. પાતેભા ફીન્તે અવદ શ. અરી
અ.ની ભાતા ભાટે ણલરાદત લખતે ખાન-એકાઅફાભાં જન્નતથી ખાણં આલેર અને જ.
પાતેભા અ. ભાટે ણ ઘયભાં જન્નતથી
ખાલાનું કુદયતે ભોકરેર તો રોકો ભાનલા
તૈમાય નથી. જ. ભયમભ ભાટે ફંધુમ ભાનલા
તૈમાય છે . જો કે જ. ખાતુને જન્નતનો
ભયતફો જ. ભરયમભથી અનેક ગણો લધાયે છે !
જે ભની ળાનભાં આમએ તતશીય નાણઝર થઈ
શોમ તેભને ત્માં જન્નતી ખાણં આલે તો તેનો
ઈન્કાય કયલો કે ન ભાનલું તે આશ્ચમથ જનક
ફાફત છે .
જો કે એલા બણેરા ઢેરા કશે છે કે જ.
ભરયમભને ભાટે એ પો લગેયે ત્માંના વેલકો
તેણીને શોંચાડી આતા શતા. આ છે
ોતાની તપવીયભાં રખનાય વય વય્મદ
અશભદખાન વાશેફ. જો કે આભ રખલું
કુયઆનની આમતની ણલરૂધ્ધ છે . ખુદ જ.
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ભરયમભ કશેતા શતા કે આ અલ્રાશે ભોકરેર
છે . તેભજ એ પો ભોવભ લગયના શતા.
ગયભીભાં વયદીના અને વયદીભાં ગયભીના
પો આલતા શતા. આ ફધામ તોશપા ખુદાએ
અથણ કયેર શતા.
જ. ભરયમભનું વૌદમથ એલું શતું કે જમાયે આ
ભશેયાફભાં નભાઝ ઢતાં શતાં તો કા
ભુફાયકથી એક એલું નુય પ્રકાણળત થમું શતું કે
ભશેયાફ નુયથી યોળન થઈ જતી શતી.
૩૮ થી ૪૧ભી આમાત :-

َ ُہ َنال ِ َک َخ َعا َرغَخ ّیَا َذ ّبَ ٗہ ۚ َق
اؾ َذ ِّب َہ ۡب خ ِ ۡی
ِ
ُ
َ َّ ً َ ً َ ُ َ ۡ َّ
ِم ۡن ل ُدنک د ّذِ ّیۃ ط ِّی َبۃ ۚ ِانک َس ِم ۡیع
ُّ
﴾۳۸﴿ الد َعٓا ِء
َُ ۡ َۡ ََ
ّ ُ َ
اخت ُہ ال َم ٰٓل ِئکۃ َق ُہوَ قٓائِ ٌم ّی َص ِد ۡی فِی
فن
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َ َ ّّٰ
ّ َ
ۡ َۡ
اب ۙ ا ّـ الل َہ یُ َب ِس ُخؽ ِب َی ۡح ّٰحی
ال ِمشخ ِ
ُ َ ّ ً ۢ َ َ ّ َ ّّٰ
الل ِہ َق َس ّی ًدا ّ َق َح ُصوۡذاً
مص ِدقا ِبک ِلم ٍۃ ِمن
ِ
ّ َ َ ّ ً ّ َ ّّٰ ۡ
الص ِل ِحح َف ﴿﴾۳۹
ق ن ِبیا ِمن
ّٰ
َق َ
اؾ َذ ِّب اَن ّی یَ ُکوۡ ُـ خ ۡی ُغ ّٰل ٌم ّ َق َق ۡد بَ َل َغجِیَ
ِ
ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ٌ َ َ َ ّٰ َ ّّٰ
اللہُ
ال ِکبؿ ق امراتِی عاقِخ ؕ قاؾ کذل ِک
حَ ۡف َع ُل َما یَ َش ُ
ٓاء ﴿﴾۴۱
َ َ َ ّ ۡ َ ۡ ّ ۡۤ ّٰ َ ً َ َ ّٰ َ ُ َ َ ّ َ
قاؾ ذ ِب اجعل خِی ایۃ ؕ قاؾ ایتک الا
ُۡ
ُ َ ّ َ ّ َ َ َ ّٰ َ َ َ ّ َ ّ َ
اؿ ِالا َذ ۡم ًزا ؕ َق ادغ ۡخ
تک ِلم الناز ثلثۃ ای ٍ
َ
ََ َ َ ۡ َ
ۡ
ّذ ّبک ک ِثح ًؿا ّق َس ِّب ۡح ِبال َع ِص ِّی َق الۡاِ ۡبکاذِ ﴿ ﴾۴۱٪
hajinaji.com

821

અનુક્રભણણકા

(આ જલાફ વાંબી) ઝકયીમાએ ત્માંજ
ોતાના યલયરદગાય ાવે દુઆ કયી, અને
અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ભને ણ
તાયી ાવેથી નેક લંળ (ુર) અથણ કય,
ણનવંળમ તું દુઆનો ભશાન વાંબનાય છે .
(૩૮)
શજી તો તે (ઝકરયમા) ભસ્જીદભાં (દુઆ
કયતો) ઉબો જ શતો (ત્માં) પરયશ્તાઓએ તેને
અલાજ આપ્મો (અને કહ્ું) કે અલ્રાશ તને
મશમા (ના ેદા થલા)ની ખુળખફયી આે છે
જે અલ્રાશના કલ્ભા (ળબ્દ) (અથાથત
ઈવા)ને વત્મ ઠયાલનાય તથા (રોકોનો)
વયદાય તથા લાવનાઓથી ાક અને
વદાચાયી નફીઓભાંશેનો (એક નફી) થળે.
(૩૯)
(ઝકરયમાએ) અયજ કયી કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ભાયે છોકયો કમાંથી થળે જમાયે
કે શુ ં લૃધ્ધાલસ્થાએ શોંચી ગમો છુ ં અને
ભાયી ત્ની લાંઝણી છે , પયભાવ્મું કે અલ્રાશ
એલી ણસ્થણતભાં (ણ) જે ઈચ્છે છે કયી દે છે .
(૪૦)
અનુક્રભણણકા
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(ઝકરયમાએ) અયજ કયી કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ભાયી (ખારી) ભાટે કોઈ
ણનળાની નક્કી કય; પયભાવ્મું તાયી ણનળાની
આ છે કે તું રણ રદલવ વુધી રોકો વાથે
ઈળાયા ણવલામ લાતચીત કયી ળકળે નણશ;
અને (તેના આબાયભાં) તાયા યલયરદગાયને
લધુ પ્રભાણભાં માદ કય અને વાંજ વલાય તેના
ગુણ ગા. (૪૧)
આ આમતભાં જણાલલાભાં આવ્મું છે કે આ
દોઆ જ. ઝકરયમાએ એ લખતે કયી શતી
જમાયે આ ઘયડા થઈ ગમા શતા. આની
સ્રી લાંઝણી શતી છતાં અલ્રાશથી ઉમ્ભેદ
યાખતા શતા તેથી દોઆ કયી, જમાયે તેભને
ખુળખફયી આી ત્માયે ળા ભાટે એભ કહ્ું કે
આ કેલી યીતે ફનળે ? તેનું કાયણ એ કે
ભરાએકાએ જે કહ્ુ શતું તે જાશેયભાં આલીને
કહ્ું ન શતું, ણ તેઓની અલાઝ
વાંબલાભાં આલી શતી. તેથી તે લાતની
ખાતયી કયલા ભાટે કહ્ું શતું કે આ કેલી યીતે
ફનળે ? જમાયે તેઓને ખાતયી થઈ ગઈ તો
લધાયે ઈત્ભીનાન ભાટે તેની ણનળાનીઓનો
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વલાર કમો. તો જલાફ ભળ્મો કે રણ રદલવ
ઈળાયાથી લાતચીત કયળો. તેનો અથથ એ ણ
થઈ ળકે છે કે આ ખુળખફયી ભાટે ભાર
અલ્રાશની માદ ણવલામ ફીજી કોઈ લાત
કયલી નણશ. કેટરાકે એ અથથ કયેર છે કે શલે
તભે આ ણલે કાંઈ ણ લાત કયો જ નણશ
જે થી રોકો તભાયા ણલે કાંઈ આડી અલી
લાત કયે નણશ અને ભશ્કયી ન કયે તેથી ચુ
યશો. જમાયે ફાક જન્ભ ાભળે તો રોકો
ોતેજ ચુ થઈ જળે.
ઉયની આમતભાં ‘શવુયા’ ળબ્દ લયાએર છે
તેનો અથથ જે રોકો એભ કયે છે કે તે સ્રીને
રામક યહ્ા નથી, તો એ અથથ ખોટો છે . તેથી
તો એભ વભજામ છે કે ભઆઝલ્રાશ આ
ભાણવભાં નથી. જો કે અમ્ફીમા ભાટે એ
અમફ છે . તેનો વાચો અથથ એ છે કે ોતાના
ભનની ઈચ્છા ય વંૂણથ કાફુ ધયાલતા શતા.
જ. માહ્ા થોડાક ભશીનાભાં જન્ભ ામ્મા એ
યીતે કોઈ ફાક જીલતું યશે નશીં. ણ આ
ખાવ લાત ભાર ફેજ ફાકોભાં જોલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલી છે . જ. ઈસ્શાકના લંળભાં ભાર શ.
માહ્ા અને અલરાદે ઈસ્ભાઈરભાં ભાર શ.
ઈભાભે શુ વમન અ., શ. માહ્ા જ. ઈવા અ.
થી છ ભશીના ભોટા શતા અને શ. ઈવા અ.
ય ફધામથી શેરા ઈભાન રાવ્મા. આ ફન્ને
આવભાં ભાવીમાઈ બાઈ શતા. શ. માહ્ા
અ.ને, શ. ઈવા અ.ના આવભાન ય જલાના
છ ભશીના શેરાં ળશીદ કયલાભાં આવ્મા.
૪૨ થી ૪૭ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّ ُ َ ۡ َ ّٰ ُ َ ٰٓ َ ۡ َ َ ۡ َ
َاللہ
ق ِاد قال ِت المل ِئکۃ یمریم ِاـ
ّٰ َ
ّٰ َ
ََ
ۡاصطف ِک َق ط ّہرَ ِؽ َق ۡاصطف ِک َعدّٰی نِ َسٓا ِء
ۡ َ ۡ
﴾۴۲﴿ ال ّٰعل ِمح َف
َ
ۡ ّٰی َم ۡریَ ُم ۡاق ُنت ۡی ل َِر ّب ِک َق
اس ُج ِد ۡی َق ۡاذک ِع ۡی
ِ ِ
ۡ ّّٰ َ َ
﴾۴۳﴿ الرخ ِ ِعح َف
مع
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َۡ ُ
َ
ّٰ َ َ
دل ِک ِم ۡن ان ۢۡ َبٓا ِء الغ ۡی ِب نوۡ ِح ۡی ِہ ِال َ ۡیک ؕ َق
َما ُک ۡن َت ل َ َد ۡیہ ۡم ِا ۡد یُ ۡلقُ ۡو َـ اَ ۡقل َ َ
ام ُہ ۡم
ِ
ُۡ
ۡ
َُ ۡ ُ
ا ّی ُہ ۡم یَکف ُل َم ۡریَ َم ۪ َق َما کن َت ل َ َدیۡ ِہ ۡم ِاد
ۡ
یَخ َت ِص ُموۡ َـ ﴿﴾۴۴
َ ّّٰ ّ
َۡ ۡ َُ
ِاد قال َ ِت ال َم ٰٓل ِئکۃ ّٰی َم ۡریَ ُم ِا ّـ الل َہ یُ َب ِس ُخ ِؽ
َ َ ّۡ ُ ۡ ۡ
اس ُم ُہ ال َم ِس ۡی ُح ِع ۡی َسی ۡاب ُن
ِبک ِلم ٍۃ ِمنہ ۖ٭
ّٰ
ُّ ۡ
الدن َیا َق الۡاع َِخ ِۃ َق ِم َن
َم ۡریَ َم َق ِج ۡی ًہا فِی
ۡ َ ۡ
ال ُمغ ّ َػ ِبح َف ﴿ ۙ﴾۴۵
َ ُ َ ّ ُ َّ
َ َ
ۡ
الن َ
از فِی ال َم ۡہ ِد َق ک ۡہلًا ّق ِم َن
ق یک ِلم
ّّٰ ۡ
الص ِل ِحح َف ﴿﴾۴۶
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ّٰ
َۡقال َ ۡت َذ ّب اَن ّی یَ ُکوۡ ُـ خ ۡی َقل َ ٌد ّ َق ل َ ۡم یَ ۡم َس ۡسجِی
ِ
ِ
ّٰ َ َ َ ٌ َ َ
ّّٰ
ُ الل ُہ یَ ۡخ ُل ُق َما یَ َش
ؕ ٓاء
اؾ کذل ِِک
بسخ ؕ ق
ُ َ ُ
ُ َ َّ َ َ َ َ
ِادا ق ٰۤضی ا ۡم ًرا ف ِان َما حقوۡ ُؾ ل َ ٗہ ک ۡن ف َیکوۡ ُـ
﴾۴۷﴿
(અને શે યવુર ! તે વભમને માદ કય) જમાયે
પરયશ્તાઓએ કહ્ું કે શે ભરયમભ ! અલ્રાશે
ફેળક તને ચુંટી કાઢી છે અને તને ણલર
ફનાલી છે અને તને ઝભાનાની સ્રીઓ કયતાં
શ્રેષ્ઠ ફનાલી છે . (૪૨)
ભાટે શે ભરયમભ ! (એના આબાયભાં) તું તાયા
યલયરદગાયની પયભાફયદાયી કય અને રૂકુઅ
તથા ણવજદા કયનાયાઓની વાથે રૂકુઅ (અને
ણવજદા) કય. (૪૩)
(શે યવુર!) આ અદ્રષ્મ લાતો (ભાંશેની એક છે
કે જે ) અભે તને લશી દ્લાયા જણાલીએ
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છીએ; અને ભરયમભની દેખયેખ કોણ કયે એ
નક્કી કયલા ભાટે તેઓ (નદીભાં) ોતાની
કરભો નાખતા શતા ત્માયે તું તેભની ાવે
શાજય ન શતો, અને જમાયે તેઓ (એ ણલે)
આવભાં ઝગડતા શતા ત્માયે ણ તું તેભની
ાવે ન શતો. (૪૪)
(તે વભમને માદ કય) જ્માયે પરયશ્તાઓએ કહ્ું
કે શે ભરયમભ ! ણનવંળમ અલ્રાશ તને ોતાના
એક કલ્ભા (ળબ્દ ઈવા)ની ખુળખફય આે
છે જે નું નાભ ભવીશ, (માને) ભરયમભનો ુર,
ઈવા શળે (જે ) આરોક તથા યરોકભાં
ભાનલંત અને (અલ્રાશના) ણનકટ ફન્દાઓ
ભાંશેનો થળે: (૪૫)
અને તે રોકો વાથે તે ફાલમ (ાયણા)ભાં
તેભજ લૃધ્ધાલસ્થાભાં (ણ વભાન) લાતો
કયળે અને તે વદાચાયીઓભાંથી શળે. (૪૬)
(આ વાંબી આશ્ચમથથી તેણીએ) અયજ કયી
કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ભને ફાક કમાંથી
થળે એલી શારતભાં કે જમાયે કોઈ ુરૂ ભને
અડકમો ણ નથી ? પયભાવ્મું, આલી
અનુક્રભણણકા
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ણસ્થણતભાં ણ અલ્રાશ જે લસ્તુ ચાશે છે
ેદા કયી દે છે ; જ્માયે તે કોઈ ભાભરાનો
ણનશ્ચમ કયી રે છે ત્માયે તેને ભાર (એટરું જ)
કશી દે છે કે ‘‘કુન’’ (અથાથત થા) અને તે થઈ
જામ છે . (૪૭)
ઉયની આમતોભાં કેટરીક લસ્તુઓ વભજલા
જે લી છે .
જ. ભરયમભનું ઈસ્તેપા (ચુંટી રેલું) ફે લખત
થમું. શેરાં ઈસ્તેપા એ શકીકત ય થમું કે
અમ્ફીમાની અલરાદભાંથી તેને આરભોની
ઓયતોની વયદાય ફનાલલા ભાટે ચુંટલાભાં
આલી. ફીજાં ઈસ્તેપા એ કાયણે કયલાભાં
આવ્મું કે ણત ણલના ફાક થમું તે ભાટે
ચુંટલાભાં આલી. આ ફીજી પઝીરત એલી છે
કે જગતની કોઈ સ્રી તેભાં ળયીક નથી. શલે
યશી ફીજી ણવપાતો તો તેભાં ફીજી સ્રીઓ
ણ એ વદ્દગુણો ધયાલે છે . જે ભકે જ.
પાતેભતુઝઝશયા ઘણા પઝાએરભાં તેભનાથી
ફેશતય છે . જે ભકે જ. ભરયમભના ણતા નફી
ન શતા. જ્માયે જ. વય્મદાના લાણરદ
ખાતેભુન્નફીય્મીન શતા. ફીજા જ. ભરયમભને
અનુક્રભણણકા
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ણતની પઝીરત પ્રાપ્ત થઈ નથી. જમાયે જ.
ખાતુને જન્નતના ણત અપઝરુસ્વીદ્દીકીન
અભીરૂર ભોઅભેનીન ખરીપએ ખત્ભુર
અમ્ફીમા શતા. જ. ભરયમભથી પકત એક
ભઅવુભ જન્ભ ામ્મા, જમાયે વીદ્દીકાની
નવરથી અગ્માય ભાઅવુભ ઈભાભો જન્ભ
ામ્મા.
જ. ઝશયા વરાભુલ્રાશે અરમશનો રૂત્ફો
ખયેખય જ. ભરયમભથી ભશાન શતો. જો જ.
ભયમભ એ વભમની ફધી ઓયતોની વયદાય
શતા તો જ. વય્મદા ફધામ જગતની
ઓયતોની વયદાય છે , ભાર એટરું જ નશીં
યંતુ જન્નતની તભાભ ઓયતોની વયદાય છે .
‘તશશયકે’ જ. ઈસ્શાકની અલરાદભાંથી ભાર
જ. ભયમભ એલા શતાં કે ખુદાએ તેભને ફધી
જાતની યીજવ (નજાવતો)થી ાક યાખેર
શતાં. શમઝ, ણનપાવ લગેયેથી ણલર શતાં.
ગુનાશોની નજાવતથી તેભને કળો દુયનો ણ
વંફંધ ન શતો. એ ાકો-ાકીઝા શતાં.
મશુ દીઓએ અદાલતને કાયણે ખોટા આક્ષે
કમાથ
શતા.
જ.
ખાતુને
જન્નત
અનુક્રભણણકા

830

hajinaji.com

પાતેભતુઝઝશયા જે તતશીયની આમત વાથે
વંફંધ યાખે છે તેભાં ‘‘મોતશશેયોકુભ
તતણશયા’’ છે જે ભાં અશરેફમતની વંૂણથ
તશાયતનો વંફંધ છે . કોઈ ણ આક્ષે તેભની
તશાયત ય રગાડલાભાં આવ્મો નથી.
જ. ભરયમભનું લણથન શ. યવુર વ.ની
રયવારતની વત્મતાને વાફીત કયે છે . આ
ફનાલ શજાયો લથ શેરાંનો છે . એ લખતે
આં શઝયત શતા નણશ ન આે તલયેતનું
લાંચન કમુથ શતું. યંતુ આ વલે ફનાલની જાણ
આને લશી દ્લાયા થઈ શતી. જો આ
વાચા નફી ન શતા તો વલે ફનાલોનું જ્ઞાન
કેભ ભત ? એજ ભાટે આને રખલાલાંચલાની ભનાઈ શતી. ળંકા કયલાલાા એ
લાતનો ળક ન કયી ળકે કે પરાણા ુસ્તકભાંથી
લાંચેર છે .
જ. ભયમભને ભરામેકાએ ફળાયત આી. એ
ભરક ભાણવની વુયતભાં તેભની વાભે આવ્મો.
અશીં ફશુ લચન ઈઝઝત કયલા ભાટે
લાયલાભાં આવ્મું છે . એથી ભુયાદ ણજબ્રઈરે
અભીન ફતાલે છે . કેટરા તપવીય કતાથ કશે છે
અનુક્રભણણકા
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કે ભરાએકા ણજબ્રઈરની વાથે ઈઝઝત
લધાયલા ભાટે આવ્મા શતા. વરાભ
કયલાલાા ભાર ણજબ્રઈર શતા.
‘‘ણભનશુ સ્ભોશુ ર ભવીશો ઈવબ્નો ભયમભ’’
આ નાભ ખુદાએ ોતે યાખેર છે . ફની
ઈસ્રાઈરના અમ્ફીમાઓભાં ભાર ફે નાભ
એલા છે જે ને ખલ્રાકે આરભે યાખ્મા છે .
એક જ. માહ્ા અને જ. ઈવા અ.નું નાભ.
આ ફન્ને નાભ એલા છે કે આની શેરે એ
નાભો કોઈના ન શતા. તેભજ ફની
ઈસ્ભાઈરભાં ાંચ નાભો એલા છે કે જે ને
ખુદાએ યાખેર છે અને આ નાભો ણ
આની શેરાં કોઈએ યાખ્મા ન શતા. જે ભકે
ભોશમ્ભદ (વ.), અરી (અ.), પાતેભા (અ.),
શવન (અ.) અને શુ વમન (અ.).
‘‘ફેક રેભણતભ ણભન્શુ ’’ : આ કરભા યથી એ
લાત જણાઈ આલે છે કે શ. ઈવા અ.ના
જન્ભનો વંફંધ કોઈ કામથ કે વફફથી ન શતો.
એ તો અલ્રાશનો શુ કભ શતો જ્માં ‘કુન’ કશે
છે ત્માં એ લસ્તુ શસ્તીભાં આલી જામ છે .
અનુક્રભણણકા
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‘‘લજીશન પીદુન્મા લર આખેયશ’’ :
ળયપલાો (આફરૂદાય) છે ફન્ને રોકભાં.
દુન્માભાં તો કુદયતે એ ળયપ આપ્મો કે નફી,
યવુર, કરેભતુલ્રાશ અને રૂશુ લ્રાશ ફનાવ્મા
અને આખેયતભાં ળપાઅતનો ઈખ્તીમાય
આપ્મો.
‘‘લમોકુલ્રેભુન્નાવ રપરભશદે લ કશરલ’’ :
લાતો કયળે રોકોથી ઝુરાભાં અને આઘેડ
અલસ્થાભાં. એનો એ અથથ થમો કે આ
ફચણભાં અક્કરભંદી અને ણશદામતના
કરાભો કયે છે જે ભ આધેડ લમભાં કયળે. આ
ઉયથી એ લાતની ખફય ડી કે શ. ઈવા
અ. આવભાનથી ઉતયળે. તેભની લપાત
જલાનીભાં જો થઈ શોત તો આ આધેડ
લમભાં રોકોથી કરાભ કયલાનો ળું અથથ ?
ભતરફ કે આ વજીલન છે .
‘‘કારત યબ્ફે અન્ના મકુનોરી લરદુંલ’’ : કહ્ું
(ભયમભે) અમ યફ ભને કેલી યીતે ફચ્ચું થળે ?
ત્માયે ભરકથી ફાકના જન્ભની લાત જ.
ભયમભે વાંબી તો અજફ થઈને કહ્ું : ‘ભને
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ફાક કેલી યીતે થળે ? ભાયો વંફંધ તો કોઈ
ભદથથી થમો નથી ? આ સ્થે સ્ળથનો અથથ
એ યીતે વભજલો ડળે કે જે ભ કશેલાભાં આલે
છે કે તેને તો જ્ઞાનનો સ્ળથ ણ થમો નથી.
ભતરફ કે તેભને ઈલ્ભની વાથે કાંઈ રેલા દેલા
નથી. એજ યીતે અશીં એ અથથ નીકળે કે
જમાયે ભાયો વંફંધ કોઈ ભદથની વાથે યહ્ો જ
નથી તો છી ફાક જન્ભલું કેલું !
એલા ણ કરાભે ાકની તપવીય રખનાયા
થઈ ગમા છે કે બણ્મા ણ ગણ્મા નશીં.
અંગ્રેજીની વાથે ફે ચોડી અયફીની ળીખી
રેલાથી આણરભ ફની જલાતું નથી. કરાભે
ાકની તપવીય રખલી ફચ્ચાના ખેર નથી.
ખુદા એલા રોકોને વીધી યાશ ફતાલે.
(કલવયી)
વુયએ આરે ઈભયાનની લાતો રખતાં રખતાં
વય્મદ અશભદખાને તપવીયભાં તલયેતની
યીલામત રઈને રખે છે કે ‘‘ શ. ભયમભનું
લેણલળા મુવુપ નજ્જાય વાથ થમું શતું.
મશુ દીઓભાં એ રયલાજ શતો, જે ભ
અનુક્રભણણકા
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આણાભાં છે . રગ્નની શેરાં સ્રી
ભંગેતયની ાવે વુતી નથી, એને તેઓ ફશુ
જ ખયાફ વભજતા શતા. ભયમભ અને મુવુપ
રગ્નની શેરાં ભી ગમા તેથી શ. ઈવાના
ણતા મુવુપ થમા.’’ (તૌફા-તૌફા) આ લસ્તુ
તદ્દન જુ ઠ અને ગરત છે .
૧. મશુ દીઓએ દુશ્ભનીના કાયણે આલી લાતો
જોડી કાઢી છે .
ય. ખુદા જ. ભયમભને ણવદ્દીકા કશે છે . ફે
લખતે તેભનો ઈસ્તેપા થમો છે . તેભના
નપવની ારકઝગીની ખફય આલાભાં
આલી છે . આલી ારકઝા શસ્તી એ કેભ જાઠ
કશી ળકે કે ભાયો વંફંધ કોઈ ભદથથી નથી યહ્ો
?
૩. ઠેકઠેકાણે કરાભે ાકભાં તેભને ઈવબ્ને
ભરયમભ કશેર છે . ફાના નાભનો તો કોઈ
વલાર જ નથી. જો જ. ઈવા અ.નો જન્ભ
ખયાફ યીતે થમો શોમ તો જન્ભ છી ળા
ભાટે કશેલાભાં આવ્મું કે ‘‘ઈન્ની અબ્દુલ્રાશ’’
શુ ં ખુદાનો ફંદો છુ ં . ભાતાની ગોદભાં વરાભ
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કયલાની ળણક્ત અલ્રાશે આી. ોતાનો
યવુર ફનાલી રકતાફ નાણઝર કયી. આ ફધી
વત્મ લાતોને જોતાં ભાર મશુ દીઓના તદ્દન
જુ ઠા આક્ષે શતા. એ રોકોની અક્કર ય
થ્થય ડે કે જ. ઈવા અ.નું ણતા ણલના
જન્ભ ાભલું કેભ વભજભાં નથી આલતું ?
જે ણે જ. આદભ અને જ. શવ્લાને ભા-ફા
ણલના મદા કમાથ, તે ળું ઈવા અ.ને ણતા
ણલના મદા નથી કયી ળકતો * અપવોવ છે
એલા રોકોની અજ્ઞાનતા ઉય.
૪૮ થી ૪૯ભી આમાત :-

َ َ ّ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ّٰ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ
التوۡ ّٰذىۃ َق
ق حع ِلمہ ال ِکتب ق ال ِحکمۃ ق
ۡ
﴾۴۸ۚ ﴿ الۡاِن ِج ۡی َل
َ ّ َ َ ۡ َ ۡ ۤۡ َ ّٰ ً ۡ ُ َ َ
۬ ان ِ ۡی ق ۡد
۬ ق ذسولا ِاخی ب ِجی ِاذخٓا ِءیل
ۡج ۡئ ُت ُک ۡم ب ّٰایَ ٍۃ ِّم ۡن ّ َذ ّب ُک ۡم ۙ اَن ّ ۡیۤ اَ ۡخ ُل ُق ل َ ُکم
ِ
ِ
ِ
ِ
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ُ ُ ۡ َ َ ۡ َّ
َ ۡ ّ َ ّ
الطح ِف ک َہ ۡیـ َ ِۃ الطحؿِ فاجفخ فِ ۡی ِہ
ِ ِمن
ّّٰ ۡ ۢ ً ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ
َالل ِہ ۚ َق اُ ۡبر ُی الۡاَخ ۡ َم َہ ق
فیکوـ طحؿا ِب ِاد ِـ
ِ
َ
ّّٰ ۡ ّٰ ۡ ُ
الۡا ۡبرَ َش َق ا ۡۡ ِی ال َموۡتی ِب ِاد ِـ الل ِہ ۚ َق
ُ ُ َُ
ََ
ُُ َۡ
ان ِّبئک ۡم ِب َما تاکلوۡ َـ َق َما ت ّدع ُِخ ۡق َـ ۙ ف ِ ۡی
ُ َ ّ ً ّٰ َ ّٰ َ ُ
ُۡ
بُ ُیوۡ ِتک ۡم ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَایَۃ لک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم
ۡ ُ
﴾۴۹ۚ ﴿ ّم ۡؤ ِم ِنح َف
અને (અલ્રાશ) તે (ઈવા)ને રકતાફ તથા
ણશકભત (વાયા નયવાની વભજ) અને તલયેત
તથા ઈન્જીરનું ણળક્ષણ આળે. (૪૮)
અને ફની ઈવયાઈર તયપ એક યવુર
(ફનાલી ભોકરળે અને તે કશેળે) કે શુ ં તભાયા
યલયરદગાય તયપથી (ભાયી નફુવ્લતની)
ણનળાની રઈને આવ્મો છુ ં , શુ ં તભાયા ભાટે
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રેરી ભાટી (ભાં)થી ક્ષી જે લો આકાય
ફનાલીળ છી તેભાં ફંકીળ જે થી તે
અલ્રાશના શુ કભથી (જીલતું જાગતું) ક્ષી થઈ
જળે, અને શુ ં જન્ભથી આંધા તથા
કોઢીમાઓને વાજા કયીળ, અને શુ ં અલ્રાશના
શુ કભથી ભયી ગએરાઓને વજીલન કયીળ,
અને તભે તભાયા ઘયોભાં જે કાંઈ ખાઓ
(ીઓ) છો તથા જે કાંઈ વંગ્રશ કયો છો તેની
તભને જાણ કયી દઈળ; જો તભે ભોભીન છો
તો ણનવંળમ તેભાં તભાયા ભાટે (ભાયી
નફુલતની) ણનળાની ભોજૂ દ છે . (૪૯)
શ. ઈવા અ.ભે જે ટરા ભોઅજીઝાનો દાલો
કમો તે ફધામભાં આ કશેતા શતા કે શુ ં
અલ્રાશના શુ કભથી કરૂં છુ ં , તભાભનો ખાણરક
ખુદાલંદે આરભ છે . ણફભાયોને તંદુયસ્ત કયલા,
ગમફની ખફય આલી તે ફધુ અલ્રાશના
શુ કભથી થામ છે . જ. ઈવા અ.ના વભમભાં
જાદુગયોનું અને લૈદ્યો(લૈદો)નું ફશુ જ જોય
શતું. તેથી આને એલા જ ભોઅજીઝા
આપ્મા શતા. એ ણલદ્યાના ણનષ્ણાંતોને
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ોતાની શાય ભાનલી ડી શતી. દયેક વભમે
આ ફેઈઝણનલ્રાશ અલ્રાશના શુ કભથી
એટરા ભાટે કશેતા શતા કે રોકો આને
અલ્રાશ ન વભજે . તેભ છતાં રોકો આને
અલ્રાશનો ુર કશેતા શતા.
૫૦ થી ૫૪ ભી આમાત :-

َّ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ّ ً ّ َ ُ َ
التوۡ ّٰذى ِۃ َق
ق مص ِدقا ل ِما بحف یدی ِمن
َلِاُ ِح ّ َل ل َ ُک ۡم بَ ۡع َض الّ َ ِذ ۡی ُظ ّخ َؿ َع َل ۡی ُک ۡم ق
ِ
ّّٰ ُ َ ّ َ ۡ ُ ّ َ ّ ۡ ّ َ ّٰ ۡ ُ ُ ۡ
َالل َہ ق
 فاتقواٞ ِجئتکم ِبای ٍۃ ِمن ذ ِبکم
َ
﴾۵۱﴿ ا ِط ۡی ُعوۡ ِـ
َ
ّّٰ َ ّ
ۡ الل َہ َذب ّ ۡی َق َذ ّبُ ُک ۡم َف
اع ُب ُد ۡق ُف ؕ ّٰہذا ِص َػ ٌاض
ِاـ
ِ
ُ
﴾۵۱﴿ ّم ۡس َت ِق ۡی ٌم
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َف َل ّمَا ۤ اَ َح ّ َس ِع ۡی ّٰسی ِم ۡن ُہ ُم ال ۡ ُک ۡع َػ َق َ
اؾ
َ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ ّّٰ َ َ ۡ ُ
اؾ ال َحوَاذِ ّیوۡ َـ
من انصاذِی ِاخی الل ِہ ؕ ق
ۡ
َ َۡ
ّ َ ّّٰ
ّّٰ
ن ۡح ُن ان َص ُاذ الل ِہ ۚ ّٰا َمنا ِبالل ِہ ۚ َق اش َہ ۡد
َ َّ
ِبانا ُم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۵۲
الرَ ُسوۡؾَ
َذ ّبَ َنا ۤ ّٰا َم ّ َنا ب َماۤ اَن ۡ َزل ۡ َت َق ّاتَ َب ۡع َنا ّ
ِ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّّٰ
ۡ
َ
فاختبنا مع الش ِہ ِدین ﴿﴾۵۳
َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ّّٰ ُ َ ّّٰ
الل ُہ َخحۡؿُ
ق مػخقا ق مػخ اللہ ؕ ق
ۡ
ال ّٰم ِػ ِخیۡ َن ﴿ ﴾۵۴٪
અને (શુ ં એ ભાટે આવ્મો છુ ં કે) ભાયી
ેશેરાંની તૌયેતને વભથથન આું અને એ ભાટ
hajinaji.com
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કે કેટરીક લસ્તુઓ કે જે તભાયા ઉય શયાભ
કયલાભાં આલી છે (તેને) તભાયા ભાટે શરાર
ઠયાલું અને તભાયા યલયરદગાય ાવેથી એક
ણનળાની (ભોજીઝો) રઈને આવ્મો છુ ં ભાટે
અલ્રાશથી ડયો અને ભાયી આજ્ઞા ભાનો.
(૫૦)
ફેળક અલ્રાશ ભાયો યલયરદગાય છે અને
તભાયો ણ યલયરદગાય છે જે થી તેની જ
ઈફાદત કયો; વીધો ભાગથ એજ છે . (૫૧)
છી જમાયે ઈવાએ તેભની તયપથી ઈન્કાય
અનુબવ્મો ત્માયે તે ફોલ્મો કે અલ્રાશના
ભાગથભાં ભાયા ભદદગાય કોણ છે ? શલાયીઓ
ફોલ્મા કે અલ્રાશના (દીનના) ભદદગાય અભે
છીએ, અભે અલ્રાશ ય ઈભાન રાવ્મા
છીએ, અને (શે ઈવા ! તું) વાક્ષી યશેજે કે
ણનવંળમ ! અભે ભુવરભાન (પયભાફયદાય)
છીએ. (૫૨)
શે અભાયા યલયરદગાય ! તેં જે કાંઈ ઉતામુું છે
તેના ય અભે ઈભાન રાવ્મા અને અભોએ
(તાયા) યવુરનું અનુકયણ કમુું, જે થી તું
અનુક્રભણણકા
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(વત્મની) વાક્ષી આનાયાઓની વાથે અભને
(ણ) રખી રે. (૫૩)
અને તે (મશુ દી)ઓ (ઈવા વાથે) એક ચાર
ચાલ્મા અને અલ્રાશ ણ (તેભની ણલરૂધ્ધ)
એક ચાર ચાલ્મો; અને અલ્રાશ વૌથી શ્રેષ્ઠ
ચાર ચારનાયો છે . (૫૪)
શ. ઈવા અ.એ તલયેતને વત્મ ફતાલતા શતા,
તલયેતને શ. ભુવા અ. ય ઉતાયલાભાં આલી
શતી. એ તલયેત નણશ જે મશુ દીઓએ ોતાના
શાથે તેભાં પેયપાય કમાથ શતા. જે ભ કે કુયઆને
ળયીપ ણ તલયેત તથા ઈન્જીરને વત્મ
ફતાલે છે . યન્તુ જે અવર કુદયતે નાઝીર
કયી તેને વત્મ ફતાલે છે . શ. ઈવા અ.ભે
પયભાવ્મું કે શુ ં કેટરીક ચીજો જે શ. ભુવા
અ.ની ળયીમતભાં શયાભ શતી તેને શરાર
કયલા આવ્મો છુ ં જે ભકે ચયફી લગેયે. શુ ં
યલયરદગાય ાવેથી નફુવ્લતના ભોઅજીઝા
રઈને આવ્મો છુ ં . આ ભોઅજીઝા થકી
રોકોને ણશદામત કયતા શતા. કેટરાક રોકો
આના દુશ્ભન થઈ ગમા. આને જાત
અનુક્રભણણકા
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જાતની તકરીપ આલા રાગ્મા. આ શારત
જોઈ આે કહ્ું કે આ અલ્રાશના દીનના
ભાભરાભાં ભાયી કોણ વશામ કયે ? તે લખતે
ફાય શલાયીઓ આની ભદદ ભાટે તૈમાય થઈ
ગમા. ‘શુ ય’નો અથથ ળબ્દ કોભાં ખાણરવ
વપેદનો થામ છે . કોઈ તેભને ધોફી કશેતા
શતા. ણ એ મોગ્મ નથી. શ. ઈભાભે યઝા
અ.ભે પયભાવ્મું કે અભાયી વભક્ષ શલાયી એ
રોકો છે કે જે ઓ ોતાના આત્ભાને ળુધ્ધ
ણલર યાખતા શતા અને રોકોને નવીશત
કયીને ગુનાશોના ભેરથી ણલર કયતા શતા.
મશુ દીઓ શ. ઈવાને વુીએ ચઢાલલા
ચાશતા શતા. ખુદાએ તેભને ફચાલી રીધા.
મશુ દીઓનો આગેલાન ‘મશુ દા’ શતો. તે શ.
ઈવા અ.ને કમદભાંથી ફશાય રાવ્મો. ત્માં
કુદયતે ખુદાથી તેનો ચશેયો શ. ઈવા અ. જે લો
થઈ ગમો. રોકોએ તેને ઈવા વભજી વુીએ
ચઢાલી દીધો. ખુદાએ શ. ઈવા અ.ને
આવભાન ય ફોરાલી રીધા. મશુ દાને વુી
આપ્મા છી તેની રાળને ઈવા વભજી તીય
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ભાયલા રાગ્મા. છી જોમું તો તે મશુ દા શતો.
તાયીખભાં છે કે જે યાતના આ આવભાન
ય ગમા તે એકલીવભી ભાશે યભઝાન શતી.
આ સ્થે આમતભાં ‘ભકયલ્રાશ’નો અથથ એ
નથી કે અલ્રાશે ભકય કમો યંતુ પ્રમુણક્ત કયી.
તદફીય કયી. શ. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે
પયભાવ્મું કે શ. દાઉદ અને શ. ઈવા અ.ની
લચ્ચે ચાયવો લથનું અંતય શતું. ઈન્જીરભાં
ફોધાઠ અને નવીશતો શતી.
૫૫ થી ૫૮ભી આમાત :-

ّ
ّّٰ َ َ ۡ
َ ّ
اؾ الل ُہ ّٰح ِع ۡی ٰۤسی ِان ِ ۡی ُم َتوَفِ ۡیک َق
ِاد ق
ََذافِ ُع َک ِاخ َ ّیَ َق ُم َط ّہرُ َؽ ِم َن الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا ق
ِ
َّ َ َ َ َّ
َّ
َجا ِع ُل ال ِذیۡ َن ات َب ُعوۡؽ فوۡؼ ال ِذیۡ َن
َۡک َع ُػ ۡۤقا ِاخّٰی یَوۡ ِؿ ال ۡ ِق ّٰی َم ِۃ ۚ ثُ ّ َم ِاخ َ ّیَ َم ۡرج ُع ُکم
ِ
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َُ
ََ ُ
ُۡ
فا ۡحک ُم بَ ۡینک ۡم فِ ۡی َما کن ُت ۡم
َۡ ُ
تخ َت ِلفوۡ َـ ﴿﴾۵۵

فِ ۡی ِہ

َ َ َ َّ
ََ َُ ّ
َ
فا ّما ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا فا َع ِذبُ ُہ ۡم َعذ ًابا
َ
ّٰ
ُّ ۡ
الدن َیا َق الۡا ِع َخ ِۃ ۫ َق َما ل َ ُہ ۡم
ش ِدیۡ ًدا فِی
ّ ۡ ّّٰ
ۡ
َ
ِمن ن ِض ِخین ﴿﴾۵۶
َ َ ّ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ ّٰ
ّٰ
ّ
ق اما ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
َ ّ
ُ
ُ
ّّٰ
ف ُیوَفِ ۡی ِہ ۡم ا ُجوۡ َذ ُہ ۡم ؕ َق الل ُہ لَا یُ ِح ّب
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿﴾۵۷
ّٰ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ّٰ ّٰ َ ّ ۡ
الذغ ِخ
دل ِک نتلوف علیک ِمن الای ِت ق ِ
ۡ
ال َح ِک ۡی ِم ﴿﴾۵۸
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(અને તે વભમને માદ કય) જમાયે અલ્રાશે
પયભાવ્મું કે શે ઈવા ! શુ ં તાયી (દુણનમાભાં
યશેલાની) ભુદ્દત ુયી કયનાય છુ ં અને તને ભાયી
તયપ ઉઠાલી રેનાય છુ ં અને નાણસ્તકોની
ગંદકીથી તને ાક ણલર યાખનાય છુ ં અને જે
રોકોએ તાયી તાફેદાયી કયી છે તેભને કમાભત
મુંત નાણસ્તકો ય ચઢીમાતા યાખનાય છુ ં ,
છી તભો વલેનું ાછુ ં પયલું ભાયી તયપ થળે
છી (તે રદલવે) તેભાંના જે ણલમ વંફંધી
તભે ભતબેદ કયતા શતા તેભાં શુ તભાયી લચ્ચે
ચુકાદો આીળ. (૫૫)
છી જે રોકોએ ઈન્કાય કમો છે તેભને દુણનમા
તથા આખેયતભાં વખ્ત ણળક્ષા કયીળ, અને
તેભનો ભદદગાય કોઈણ શળે નણશ. (૫૬)
અને જે ઓ ઈભાન રાવ્મા તથા વત્કામો કમાથ
તો (અલ્રાશ) તેભને તેભના ફદરા ૂયેુયા
આળે; અને અલ્રાશ ઝુરભગાયોને દોસ્ત
યાખતો નથી. (૫૭)
(શે યવુર!) અભે તને (અભાયી) આમતો તથા
આ ણશકભતલાા લણથન (કુયઆન)ભાંથી આ
ફમાન ઢી વંબાલીએ છીએ. (૫૯)
અનુક્રભણણકા
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મશુ દીઓ, નવાયાઓ, કાદીમાનીઓ ફધા
જાઠા છે . ખુદા પયભાલે છે કે ‘ઈન્ની
ભુતલપપીક’ શુ ં તને ઉાડી રઈળ. (દુનીમાની
ભુદ્દત ુયી થલાથી) ભુતલપપીકનો ભૂ ળબ્દ
લપા છે , જે નો અથથ ુરૂં કયલાનો છે એટરે
જગતભાં યશેલાનો જે ટરો વભમ શતો એ ુયો
કયી દીધો. જે ભકે કશેલાભાં આલે છે કે એ
બાઈએ લચન ારન કમુથ એટરે જે લામદો
કમો શતો તે ુયો કમો. આ સ્થે ભાયી
નાખલાનો અથથ નથી જે ભકે વુયએ ભયમભભાં
છે કે ‘‘અલ્રાશ જાનોની ભુદ્દત તેની ભોતના
લખતે ુયી કયી દે છે અને જે ને ભોત આલતું
નથી તેનું ભોત તેની ઉંઘભાં ુરૂં કયી દે છે .
ફવ જે ના જીલનની ભુદ્દત ૂયી થઈ ગઈ છે
તેને તો યોકી રે છે અને ઉંઘલાાઓને છોડી
દે છે ’ આ ઉયથી એ લાતની જાણ થામ છે કે
‘‘તલપપા’’ ભોતથી વાભાન્મ છે , એટરે ઉંઘના
લખતે ફધામ નપવોની ભોત થઈ જામ છે .
એટરે જે નું ભોત આલી ગમું શોમ છે તેને યોકી
રેલાભાં આલે છે . અને ફાકીનાને ાછા
ભોકરી દેલાભાં આલે છે . આ આમતનો અથથ
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એ થમો કે અમ ઈવા શુ ં તને યક્ષણભાં યાખનાય
છુ ં અને ભાયી તયપ ઉાડી રેનાય છુ ં . ‘યપઅ’
ળબ્દના ભુ અથથ ળયીય વશીત ઉંચકી રેલાના
છે અને આને આવભાન ય જીલતા રઈ
જલાભાં આવ્મા તેને ફધા ભુવરભાનો ભાન્મ
યાખે છે . જે ભુવરભાન જ ન શોમ તેની લાત
કોણ ભાને ?
આ ણલમ ય અલ્રાભા અ. ભ.એ
‘‘અલ્શાદી’’ નાભનું ુસ્તક ૪૦૦ ેજભાં
રખીને આજથી વાંઈઠ લથ ૂલે ણલયોધીઓને
જલાફ આેર છે .
આશ્ચમથની લાત છે કે એક જ ફનાલને ભાટે
મશુ દીઓ અને ઈવાઈઓભાં વખ્ત ણલયોધ છે .
તેના ઉયથી જણામ છે કે ફન્ને ખોટા છે .
મશુ દીઓ કશે છે કે અભે તેભને (ઈવાને) કતર
કયી વુી ય ચઢાવ્મા શતા. ઈવાઈ કશે છે કે
કતર કમાથ નથી ણ પાંવી આી શતી. અને
જયા જીલ ફાકી શતો ત્માયે વુી યથી
ઉતાયી રેલાભાં આવ્મા શતા અને શ. ઈવા
ય ઈભાન રાલનાયાઓએ તેભને કબ્રભાં
દપનાલી દીધા શતા કે તેથી મશુ દીઓને ખફય
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ન ડે. યંતુ રીજા રદલવે ક્બ્ર ખોદીને જોમું
તો ત્માં કાંઈ શતુ નણશ ! જો કે આ ફનાલને
જોનાયાભાં મશુ દ-નવાયા લગયે શજાયો ભાનલી
શતા. છતાં તેઓની લાતોભાં એટરો ફધો
ભતબેદ ! આ એ લાતની દરીર છે કે ફન્ને
જાઠા છે , ન તેભને કતર કયલાભાં આવ્મા ન
પાંવી દેલાભાં આલી. તેભને તો કુદયતે વશીવરાભત ઉાડી રીધા. જે ને કતર કમો
અથલા પાંવી આી તે ફીજી કોઈ વ્મણક્ત
શતી. જે ની ળકર શ. ઈવા અ. જે લી શતી.
તેને ઈવા વભજી રોકોએ વુી ય રટકાલી
દીધો.
૫૯ થી ૬૩ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ۡ ّٰ ۡ َ َ َ َ ّ
َؕ الل ِہ َک َم َثل ّٰا َخؿ
ِاـ مثل ِعیسی ِعند
ِ
ُ َ ُ َ َ َّ ُ َ ُ ۡ ٗ َ َ َ
اؾ ل َ ٗہ ک ۡن ف َیکوۡ ُـ
اب ثم ق
ٍ خلقہ ِمن تر
﴾۵۹﴿
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َ َ َ َُ
َۡ ُ
ۡ َ
ال َح ّق ِم ۡن ّذ ِّبک فلَا تک ۡن ِّم َن ال ُم ۡمتؿِیۡ َن
﴿﴾۶۱
َ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ ۢۡ َ ۡ َ َ َ َ
ٓاءؽ ِم َن
فمن حٓاجک فِی ِہ ِمن بع ِد ما ج
ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َ َۡ َ ۡ ُ َۡ َ َ َ
ٓاءنا َق
ال ِعل ِم فقل تعالوا ندع ابن
َۡ َ َ ُۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ َۡ ُ َ
ٓاءخ ۡم َق اجف َسنا َق
ابنٓاءخم ق نِسٓاءنا ق نِس
اَجۡ ُف َس ُک ۡم  ٞثُ ّ َم ن َ ۡب َتہ ۡل َف َن ۡج َع ۡل لّ َ ۡع َنتَ
ِ
ّّٰ َ ۡ ّٰ ۡ
الل ِہ َعدی الک ِذ ِبح َف ﴿﴾۶۱
ۡ ُ
َ َ
َۡ
ِا ّـ ّٰہذا ل َ ُہوَ الق َص ُص ال َح ّق ۚ َق َما ِم ۡن ِالّٰ ٍہ
َ ّّٰ
ّ َ ّّٰ
ۡ
ۡ
ِالا الل ُہ ؕ َق ِا ّـ الل َہ ل َ ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم
﴿﴾۶۲
hajinaji.com

850

અનુક્રભણણકા

ۡ ۡ ۢ
ّّٰ َ َ َ ّ َ َ
ف ِا ۡـ توَلوۡا ف ِا ّـ الل َہ َع ِل ۡی ٌم ِبال ُمف ِس ِدیۡ َن
﴾۶۳٪ ﴿
ફેળક અલ્રાશની ાવે ઈવાનો દાખરો
આદભના જે લો છે ; તેને ભાટીથી ેદા કમાથ
છી તેને પયભાવ્મું ‘‘થઈ જા’’ અને તે થઈ
ગમો. (૫૯)
આ ખફય તાયા યલયરદગાય તયપથી વાચી
છે ભાટે તું ળંકા કયનાયાઓ ભાંશેનો થજે
નણશ. (૬૦)
તથાણ તે (ઈવા) ણલે જે જ્ઞાન તને ભી
ચૂકમું છે તે છી ણ જે કોઈ તાયી વાથે તે
(ઈવા)ના વંફંધભાં તકયાય કયે તો તું કશે કે
આલો અભે અભાયા ુરોને ફોરાલીએ અને
તભે તભાયા ુરોને ફોરાલો અને અભે
અભાયી ફેટીઓને ફોરાલીએ અને તભે
તભાયી ફેટીઓને (ફોરાલો) અને અભે
ોતાના ણનકટનાંઓને ફોરાલીએ તથા તભે
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તભાયા ણનકટનાંઓને ફોરાલો; છી આણે
(અલ્રાશ ાવે) કયગયીને દુઆ કયીએ અને
જાઠું ફોરનાયાઓ ય અલ્રાશની રપટકાય
કયીએ. (૬૧)
ણનવંળમ આ વાચું લણથન છે , અને અલ્રાશના
ણવલામ અન્મ કોઈ ૂજ્મ નથી; અને ફેળક
અલ્રાશ એજ ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે .
(૬૨)
છી જો (આ છતાંમ) તેઓ ભોઢું પેયલે તો
ફેળક અલ્રાશ રપત્નાખોયોને વાયી ેઠે જાણે
છે . (૬૩)
આ આમત ભુફાશેરાના ણલળે છે . ભક્કાના
ણલજમ છી શ. યવુર વ.ભે ઈસ્રાભની
દાઅલત ભાટે કેટરાક રોકોને જાદા જાદા
સ્થોએ ભોકલ્મા. એક પ્રણતણનધી ભંડ
નજયાન ણ ગમું. ત્માંના ઈવાઈઓએ
ઈસ્રાભ શક ભઝશફ શોલાની કેટરીક દરીરો
વાંબી. તેથી શુ ઝુયથી લાદ-ણલલાદ કયલાનો
ણલચાય તેઓના રદરભાં આવ્મો. તેથી તેભનું
ચારીવ વ્મણક્તઓનું એક પ્રણતણનધી ભંડ
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તૈમાય થમું જે ભાં રણ રીડયો શતા, અવકપ,
આરકફ અને વય્મદ. દવ શીજયી ચોલીવ
ઝીલ્શજના ભદીનાભાં આવ્મું. આ શઝયતે
ુછમું કે આ કેભ ધામાથ છો ? તેઓએ કહ્ું
કે અભો ધભથ ણલળે લાદ-ણલલાદ (ભુનાઝયો)
કયલા આવ્મા છીએ. તેથી આે કેટરાએક
રદલવ તેભની વાથે લાદ-ણલલાદ કમો, વાથે એ
ણ કહ્ું કે તભે ઈવાને ઈબ્નુલ્રાશ (ખુદાનો
ુર)એ ભાટે કશો છો કે એ ફા લગય જન્ભ
ામ્મા છે , તો આદભને ળા ભાટે કશેતા નથી ?
એ તો ભા-ફા ફન્ને લગય મદા થમા શતા.
ખુદાએ આદભનું ભાટીથી વજથ ન કમુથ. એલી
જ યીતે ઈવા ણ મદા થમા. આ ફધી
દરીરો યજા કયલા છતાં તે ભાન્મા નણશ અને
ોતાની શઠ ધભી ય અડી યહ્ા. છે લટે એ
નક્કી થમું કે ભુફાશેરો કયલાભાં આલે.
ભુફાશેરાભાં
દયેક
ક્ષ
અલ્રાશની
ફાગયગાશભાં એભ કશેતો શતો કે અમ ખુદા
જો ભાયો શરયપ ોતાના દાઅલાભાં જાઠો
શોમ તો તેના ય અઝાફ નાણઝર કય. જ્માયે
ભુફાશેરો કયલાનું ણનભાથણ થમું ત્માયે આ
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આમત નાણઝર થઈ કે, ઈલ્ભ આલી જલા
છતાં એ રોકો તભાયાથી ઝગડો કયે તો કશો કે
અભે અભાયા ુરોને ફોરાલીએ તભે તભાયા
ુરોને ફોરાલો. અભે અભાયી ઓયતોને
ફોરાલીએ તભે તભાયી ઓયતોને ફોરાલો,
અભે અભાયા નપવોને ફોરાલીએ તભે તભાયા
નપવોને ફોરાલો. છી જાઠાઓ ઉય
રાઅનત કયીએ.
ભુફાશેરાભાં જલા શેરાં આં શઝયત ઉમ્ભે
વરભાના ઘયે તળયીપ રાવ્મા અને અરી
(અ.), પાતેભા (અ.), શવન (અ.) અને
શુ વમન (અ.)ને ોતાની મભની ચાદયની
અંદય રઈને પયભાવ્મું કે અમ અલ્રાશ આ
ભાયી અશરેફમત છે . જ. ઉમ્ભે વરભાએ
ચાદયભાં આલલાની ઈચ્છા ફતાલી તો આે
એભ કશીને તેભને યોકી રીધા કે તભે ખમય
ઉય જરૂય છો ણ એશરેફમતભાં દાખીર
નથી. આ ઉયથી એ વાપ જાશેય છે કે શ.
યવુર વ.ની ફીફીઓ એશરેફમતથી જુ દી
જ છે . તેજ લખતે ણજબ્રઈર આમતે તત્શીય
રઈને નાણઝર થમા. તે આમતના વાચા
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શકદાય આજ ાંચ ફુઝુગથલાય છે . અને આજ
એશરેફમત છે , જે ભને જાશેયી અને ફાણતની
અમફોથી ાકો-ાકીઝા યાખ્મા છે .
ભુફાશેરાની આમતની ક્રભલાય અભરી
તપવીય ફતાલલા ભાટે શુ ઝુય ઘયેથી નીકળ્મા કે
ઈભાભે શુ વમન અ. ગોદભાં શતા અને ઈભાભે
શવન અ.ની આંગી કડી શતી. જ.
પાતેભા અ. તેભની ાછ શતા અને શ.
અરી અ. તેભની ાછ શતા. જ્માયે
ઈવાઈઓના ાદયીની નઝય તેઓ ય ડી
તો ોતાના વાથીઓને કહ્ું કે અમ રોકો તભે
એ રોકોથી કદી ણ ભુફાશેરો કયતા નશીં.
નશી તો નાફુદ થઈ જળો. શુ ં એલા ચશેયા
જોઈ યહ્ો છુ ં કે એ ખુદાથી દોઆ કયળે તો
લથત ોતાની જગ્માથી શટી જળે. જો
ભોશમ્ભદ (વ.)ને ોતાની વત્મતા ય ખાતયી
ન શોત તો તે કદી ોતાના કુટુંફીઓને
અઝાફે ઈરાશીની અગ્નીભાં વગાલલા ન
રાલત.
આ
વાંબી
નવાયાઓએ
ભુફાશેરાથી ીછે શઠ કયી અને જણઝમો
આલો કફુર કમો.
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ભુફાશેરાનું લણથન આે લાંચ્મું. શલે તેની જે
અગત્મની લાતો છે એ ણ જાઓ.
જમાયે શઝયત ોતાની એશરેફમતને રઈને
નીકળ્મા ત્માયે પયભાવ્મું કે જ્માયે શુ ં ફદદુઆ
કરૂં તો તભો આભીન કશેજો. આ ઉયથી એ
લાત વાણફત થામ છે કે જે લી યીતે આને
દોઆ કફુર થલાનું મકીન શતું તેલી જ યીતે
એશરેફમતની આભીનભાં વપ થલાની ણ
ુયેુયી ખાતયી શતી.
જમાયે શ. યવુર વ. ફદદુઆ ભાટે ોતેજ
એકરા કાપી શતા તો છી ોતાની વાથે એ
ખાવ ચાય શસ્તીઓને ળા ભાટે રઈ ગમા ?
તેના ફે કાયણો છે . પ્રથભ તો એ ફતાલલાનો
શેતુ શતો કે આ રોકો રયવારતના કાભભાં
વાથે છે . ફીજાં એ કે આની રયવારતના
ભાઅવુભ વાક્ષીઓ છે . તેભની અને ભાયી
અઝભતભાં કોઈ પકથ નથી. આ ભાયા નુયના
ટુકડા છે . અભો એક જ છીએ. અભો ફધામ
ણશદામત કયનાય છીએ. રોકોને વેયાતે
ભુસ્તકીભ ફતાલીએ છીએ.
એ લાત ણ રોકો ઉય જાશેય કયલી શતી કે
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‘‘મા
અય્મોશલ્રઝીન
આભનુત્તકુલ્રાશ
લકુનુભઅસ્વાદેકીન’’ અમ ઈભાનલાાઓ !
વાચાઓનો વાથ આો. વાચા રોકો આજ
છે કાયણ કે જ્માયે નવાયાઓ ભુફાશેરાથી
ીછે શઠ કયી તો એનો અથથ એ કે તેઓએ
ોતાને જુ ઠ્ઠા ભાની રીધા અને વાભા ક્ષને
વાચા ભાન્મા.
ભુફાશેરાની આમત છી કોઈ એભ કશી
ળકતું નથી કે શવનૈમન, શ. યવુર વ.ના
પયઝંદો નથી. આમત ફતાલે છે ‘અબ્ના’થી
શવનૈન અ. છે . તેભજ કોઈ એ ણ કશી
ળકતું નથી કે અરી નપવે યવુર નથી.
આ આમતભાં ફશુ લચન લયામેર છે .
આને શુ કભ શતો કે ફેટાઓ, સ્રીઓ અને
નપવોને રઈ જાલ યંતુ આે જોમું કે આ
ભુફાશેરાનો ભોકો છે ત્માં વાચાઓ જ જઈ
ળકે છે . અગય આ ચાય વ્મરકતઓ ણવલામ
કોઈ ભાઅવુભ શોત તો યવુર વ. રઈ જાત.
એશરેફમત અ.ની ળાનભાં આમતો નાણઝર
થઈ છે . તેભાં પ્રકાય પ્રકાયની તાલીર કયલાભાં
આલી છે યંતુ આ આમતભાં કાંઈ તાલીર
અનુક્રભણણકા

857

hajinaji.com

કયી ળકમા નણશ. ‘‘તપવીયે જરારમન’’
‘‘ફમઝાલી’’ બાગ શેરો ેજ ૧૧૮
ભીવયની છામેરભાં ણ આમતભાં એ
ફુઝુગથ શસ્તીઓનો ઉલ્રેખ છે . યંતુ દુ:ખની
લાત એ છે કે આજ કારની તપવીય રખનાયે
આ ભુફાશેરાભાંની તપવીયભાં એશરેફમતનું
નાભ ણ રખ્મું નથી. ભુફાશેરાભાં આની
વાથે કોણ શતું કેલી યીતે ગમા એ કાંઈ ણ
નથી. અલ્રાશ જાણે એશરેફમતે તાશેયીનથી
ળા ભાટે દુય બાગે છે ?
યોજે ભશળય ઈ. એેશરેફમતે તાશેયીન
અભાયી ળપાઅત કયળે.
૬૪ થી ૬૬ભી આમાત :-

ۢ َ َ َ َ ّٰ ۡ َ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ٰۤ ۡ ُ
ٓاء
ٍ قل یاہل ال ِکت ِب تعالوا ِاخی ک ِلم ٍۃ سو
ّّٰ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ّ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
َالل َہ َق لا
بیننا ق بینکم الا جعبد ِالا
ً ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َّ ً ۡ َ َ ۡ ُ
نس ِخؽ ِب ٖہ شیئا ق لا یت ِخذ بعضنا بعضا
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ّّٰ َ َ ّ َ َ ُ ُ
َ
ا ۡذبَ ًابا ِّم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ ؕ ف ِا ۡـ توَلوۡا فقوۡلوا
َ َّ
ۡ
اش َہ ُد ۡقا ِبانا ُم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۶۴
ٰۤ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ُ َ ّ ُ
ٓاج ۡو َـ ف ِ ۡیۤ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َق
یاہل ال ِکت ِب ل ِم تح
َ
َ ۤ ُ ۡ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ
ىۃ َق الۡاِن ۡ ِج ۡی ُل ِال ّا ِمنۢۡ
ما ان ِزل ِت التوذ
َۡ َََ َۡ ُ
َ
ۡ
بع ِد ٖف ؕ افلا تع ِقلوـ ﴿﴾۶۵
ُ
ۡ
ٰۤہاَن ۡ ُت ۡم ٰۤہ ُؤلَٓا ِء َح َ
اج ۡج ُت ۡم فِ ۡی َما لَک ۡم ِب ٖہ ِعل ٌم
ُ
ۡ
َ َ ُ َ ُّ
ٓاجوۡ َـ فِ ۡی َما ل َ ۡی َس لَک ۡم ِب ٖہ ِعل ٌم ؕ َق
ف ِلم تح
ّّٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
اللہ حعلم ق انتم لا تعلموـ ﴿﴾۶۶
(શે યવુર!) કશે કે શે રકતાફલાાઓ ! એક
એલી લાત તયપ આલી જાઓ જે અભાયી તથા
ેતભાયી લચ્ચે વભાન છે (અને તે એ) ક
hajinaji.com

859

અનુક્રભણણકા

આણે અલ્રાશના ણવલામ કોઈની ફંદગી
કયીએ નણશ તથા કોઈને તેનો ળયીક ફનાલીએ
નણશ અને અલ્રાશને ભૂકી આણાભાંથી
કોઈએ ફીજાઓને ખુદા ભાનલા નણશ; આ
છતાં જો તેઓ ભોંઢું પેયલી રે તો કશી દો કે
આ (લાત)ના વાક્ષી યશેજો કે અભે તો
ભુવરભાન છીએ. (૬૪)
શે રકતાફલાાઓ ! ઈબ્રાશીભ વંફંધી (જાણી
જોઈને) ળા ભાટે તકયાય કયો છો ? જમાયે
તૌયેત અને ઈન્જીર ઉતાયલાભાં આવ્મા ન
શતાં ણ તે (ઈબ્રાશીભ)ના છીજ; છતાં
તભે વભજતા નથી ? (૬૫)
શે રોકો ! તભે એજ તો છો કે જે ઓ શભણાં
જે ણલે થોડું ઘણં જ્ઞાન ધયાલો છો તેના
વંફંધભાં કજીમો કયતા શતા છી જે ણલે
તભને જ્ઞાન જ નથી તે ણલે ળાને રડલા
રાગો છો ? અને અલ્રાશ જાણે છે અને તભે
જાણતા નથી. (૬૬)
‘‘મા અશરર રકતાફ’’ અમ અશરે રકતાફ.
કશે છે કે મશુ દીઓ અને નવયાનીઓએ શ.
ઈબ્રાશીભ અ. ણલળે લાદ-ણલલાદ કમો. ફન્ને
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જણા શ. ઈબ્રાશીભ અ.ને ોતાના ક્ષભાં
ભાનતા શતા. તે ફન્ને પેવરા ભાટે શ. યવુર
વ.ની વેલાભાં શાજય થમા તો ઉયની આમત
નાણઝર થઈ. કાયણ કે મશુ દીઓ અને
નવાયાઓ તલયેત, ઈન્જીરના તાફે શતા. શ.
ઈબ્રાશીભ, શ. ભુવા અ.થી એક શજાય લથ
શેરાં અને શ. ઈવા અ.થી ફે શજાય લથ
અગાઉ શતા.
મશુ દીઓ અને નવાયાઓ લોથી શ.
ઈબ્રાશીભ ણલળે ઝગડો કયતા શતા. મશુ દીઓ
કશેતા શતા કે તે મશુ દી શતા. નવાયા કશેતા
શતા કે તે નવયાની શતા. કુયઆન કશે છે કે
કેલો ફેલકુપીબમો ઝગડો છે ? ણલચાય તો કયો
જ્માયે તભે મશુ દી થમા ત્માયે તલયેત નાણઝર
થઈ અને નવયાની થમા ત્માયે ઈન્જીર
નાણઝર થઈ. આ ફન્ને ુસ્તકો તો શ.
ઈબ્રાશીભના છી એક ઝભાનો વાય થઈ
ગમો ત્માય ફાદ નાણઝર થમા છે તો છી
તેભના મશુ દી કે નવયાની શોલાનો ઝગડો કેભ
છે ?
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૬૭ થી ૭૦ ભી આમાત :-

ً َ َ
َ
َما ک َ َ
اـ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی ُم یَ ُہ ۡو ِخ ّیا ّق لَا ن ۡض َخانِ ّ ًیا ّق
اـ َح ِن ۡی ًفا ّ ُم ۡس ِل ًما ؕ َق َما ک َ َ
لّٰک ۡن ک َ َ
اـ ِم َن
ِ
ۡ ۡ ۡ
ال ُمس ِخخ ِح َف ﴿﴾۶۷
َّ َ ۡ َ َّ
الناز با ۡب ّٰرہ ۡی َم ل َ ّ َلذیۡ َن ّاتَ َب ُعوۡفُ
ِاـ اقخی
ِ
ِ ِِ
ِ
َ ّٰ َ ّ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ َقخ ّیُ
ق ہذا الن ِبی ق ال ِذین امنوا ؕ ق
ِ
ۡ
ۡ
ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۶۸
َق ّ َخ ۡة ّ َطٓائ َف ٌۃ ِّم ۡن اَ ۡہل ال ۡ ِک ّٰتب لَوۡ
ِ
ِ
ِ
ُ ُّ َ ُ
ُ ُّ َّ ۤ َ ۡ ُ
ح ِضلوۡنک ۡم ؕ َق َما ح ِضلوۡ َـ ِالا اجف َس ُہ ۡم َق َما
ۡ
یَش ُعرُ ۡق َـ ﴿﴾۶۹
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َُۡ
ّّٰ
ّٰ
ّٰ ۡ َ
ٰۤیا ۡہ َل ال ِکت ِب ل َِم تکع ُػ ۡق َـ ِبا ّٰی ِت الل ِہ َق
َۡ َۡ
﴾۷۱﴿ ان ُت ۡم تش َہ ُد ۡق َـ
ઈબ્રાશીભ ન મશુ દી શતો ન ણિસ્તી; ફલ્કે તે
(દ્રઢતાૂલથક) એક અલ્રાશને ભાનનાય
ભુસ્રીભ શતો; અને ભુશ્રીકો ભાંશેનો ન શતો.
(૬૭)
ણનવંળમ વઘા રોકોની વયખાભણીભાં
ઈબ્રાશીભ (વાથે)નો લધુ વંફંધ તે રોકોને છે
કે જે ઓ તેના અનુમામી છે અને (ખાવ
કયીને) આ નફીને છે તથા તે રોકોને છે કે
જે ઓ ઈભાન રાવ્મા છે ; અને અલ્રાશ વલે
ભોભીનોનો કામથવાધક છે . (૬૮)
(શે ભુવરભાનો!) રકતાફલાાઓના એક
ટોાએ ઘણી ઈચ્છા કયી કે તેઓ તભને
ગુભયાશ કયે; (યંતુ ખયી યીતે જોતાં) તેઓ
ોતાના ણવલામ ફીજા કોઈને ગુભયાશ કયતા
નથી ણ (તેનું) તેભને બાન નથી. (૬૯)
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શે રકતાફલાાઓ ! અલ્રાશની આમતોનો
ળા ભાટે ઈન્કાય કયો છો જ્માયે કે તભે ોતે જ
(તેની વત્મતાની) વાક્ષી ણ આી યહ્ા
છો. (૭૦)
ભતરફ કે જ્માયે ખુદાલંદે આરભ
ભુવરભાનોનો ભાણરક અને લરી છે તો શલે
તેભના ઉય તભાયો પ્રંચ ચારી ળકતો નથી.
જો કે કેટરાક અશરે રકતાફ જે લી યીતે ોતે
ગુભયાશ છે તેલી જ યીતે ભુવરભાનોને ણ
વત્મ ભાગથથી ખવેડી ગુભયાશ કયલા ચાશે છે
છતાં ભુવરભાનો તેઓના પંદાભાં વડાલાના
નથી. યંતુ એ રોકો ોતાની ગુભયાશીના
લફારભાં લધાયો કયી કહ્ા છે અને નુકવાન
તેઓને જ શોંચળે. યંતુ અત્માયે એ ફાફત
વભજલા ુયતું ણ તેઓભાં બાન નથી.
૭૧ થી ૭૪ભી આમાત :-

َّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ۡ َ ۡ َ ٰۤ
ّٰ
یاہل ال ِکت ِب ل ِم تل ِبسوـ الحق
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َۡ
ۡ َ
َۡ
ۡ
ِبال َبا ِط ِل َق تک ُت ُموۡ َـ ال َح ّق َق ان ُت ۡم
َ َ
ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿ ﴾۷۱٪
َق َقال َ ۡت ّ َطٓائ َف ٌۃ ِّم ۡن اَ ۡہل الۡ ِک ّٰتب ّٰا ِم ُنواۡ
ِ
ِ
ِ
بالّ َ ِذ ۡۤی اُنۡز َؾ َعدَی الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق ۡجہَ
ِ
ِ
َّ
َّ
ُۡ ۤ
الن َہاذِ َق اخع ُػ ۡقا ّٰاع َِخ ٗف ل َ َعل ُہ ۡم یَ ۡر ِج ُعوۡ َـ

۬﴾۷۲
﴿ۚ
ُ ُ ۤ َّ
َ َ َُ ُ َ
َق لَا ت ۡؤ ِمنوۡا ِالا ل َِم ۡن ت ِبع ِخیۡنک ۡم ؕ ق ۡل ِا ّـ
ۡ ُ ّٰ ُ َ ّّٰ
الل ِہ ۙ اَ ۡـ ّیُ ۡؤتٰۤی اَ َح ٌد ِّم ۡثلَ
الہدی ہدی
َ ۤ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُّ
ٓاجوۡخ ُ ۡم ِع ۡن َد َذ ِّب ُک ۡم ؕ ُقلۡ
ما اق ِتیتم اق یح
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ّّٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ
ُ الل ِہ ۚ یُ ۡؤ ِت ۡی ِہ َم ۡن ّیَ َش
ؕ ٓاء
ِاـ الفضل ِبی ِد
ٌ َ ُ ّّٰ َ
﴾۷۳ۚ ﴿۬
اسع َع ِل ۡی ٌم
ِ ق اللہ ق
ُ ُ ّّٰ َ ُ َ َ ّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ّ َ ۡ َ ّ
یختص ِبرحم ِت ٖہ من یشٓاء ؕ ق اللہ دق
ۡ َۡۡ
﴾۷۴﴿ الفض ِل ال َع ِظ ۡی ِم
શે રકતાફલાાઓ ! વત્મને અવત્મની વાથે
ળા ભાટે બેલી નાખો છો ? અને જાણી
જોઈને વત્મને ળા ભાટે વંતાડો છો ? (૭૧)
અને રકતાફલાાઓના એક ટોાએ કહ્ું કે
ઈભાન રાલનાયાઓ ય જે કાંઈ ઉતમુું છે
તેના ય રદલવના પ્રથભ બાગભાં તભે ણ
ઈભાન રાલો અને તેના ાછરા બાગભાં
(તેનાથી) પયી જતા યશો (આભ કયલાથી)
કદાચને તે (ભુવરભાનો) ોતાના ધભથથી
ાછા પયી જામ. (૭૨)
(અને મશુ દીઓ કશે છે કે) જે ઓ તભાયા ધભથ
અનુક્રભણણકા

866

hajinaji.com

અનુવાય ચાલ્મા છે તેભના ણવલામ ફીજાનું
(કહ્ું) ભાનલું નણશ; (શે યવુર!) તું કશે કે
ણનવંળમ (ભૂ) ણશદામત અલ્રાશનીજ
ણશદામત છે (અને મશુ દીઓએ આવભાં કહ્ું
કે આ ણ ભાનળો નણશ) કે જે (ઉભદા ધભથ)
તભને આલાભાં આવ્મો છે તેના જે લો જ
ફીજા કોઈને ણ આલાભાં આલે અથલા
તભાયા યલયરદગાયની ાવે તેઓ તભાયાથી
(ચરઢમાતા યશીને) કાંઈ લાદણલલાદ કયી ળકે;
(શે યવુર!) કશે કે ણનવંળમ શ્રેષ્ઠતા આલી
અલ્રાશનાજ શાથભાં છે , તે ચાશે છે તેને
આે છે ; અને અલ્રાશ ભશા ઉદાય (અને)
વલથજ્ઞ છે . (૭૩)
તે જે ને ચાશે છે ોતાની યશેભત ભાટે ખાવ
ચુંટી કાઢે છે ; અને અલ્રાશ ભશાન કૃાુ છે .
(૭૪)
ફની ઈવયાઈર ઈાથની આગભાં ફી યહ્ા
શતા કે નફુવ્લત ફની ઈવયાઈરભાંથી નીકી
ફની ઈસ્ભાઈરભાં કેભ ચારી ગઈ ? તેથી કોઈ
એલો પ્રંચ કયલા ચાશતા શતા કે ભુવરભાનો
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ોતાના ધભથથી દુય બાગે. છે લટે ફધામ એક
ભત થઈ એ મુણક્ત અજભાલી કે કેટરાક રોકો
વલાયના તેભની ાવે જઈ ભુવરભાન થઈ
જામ અને તેઓથી ખુફ જ ભે-ભીરા
યાખે. યંતુ વાંજના ાછા મશુ દી થઈ જામ
અને ઈસ્રાભથી નપયત કયે. આ પ્રભાણે
કયલાથી ભુવરભાનો જરૂય ળંકાભાં ડી જળે
કે ઈસ્રાભ ધભથભાં કાંઈ ખયાફી રાગે છે .
જે ના કાયણે આ રોકો ઈસ્રાભ રાલીને ાછા
પયી ગમા. યંતુ તેભની આ ચારાકી ચારી
નણશ અને તેભના પયેફ જાશેય થઈ ગમા.
મશુ દીઓ એભ કશેતા શતા કે વત્મ ધભથ
અભાયો છે . આલો ભઝશફ તો કોઈને ભેર
નથી, કોઈ તેની ણલરૂધ્ધ કશી ળકે એભ નથી કે
તેઓની લાત ન ભાને !
તલયેતભાં શ. યવુર વ.ની નફુવ્લતની જે જે
ણનળાનીઓ ફતાલલાભાં આલી શતી તેને
મશુ દીઓ છુ ાલતા શતા. એટરે વુધી કે તેભાં
પેયપાય કયી શઝયતની ણલરૂધ્ધ લાતો રખી
નાખતા શતા.
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આ ફધા પ્રંચો એ શવદના કાયણે શતા કે
શેરેથી જ ફુઝુગી અને નફુવ્લત અભાયાભાં
શતી. શલે ફીજી કોભભાં કેભ ગઈ ? મા ફીજા
રોકો દીનના ભદદગાય થઈ ખુદાની ાવે
અભાયાથી કેભ લધી જામ છે ? યંતુ એ તો
અલ્રાશનો પઝર છે ચાશે તેને આે એભાં
કોઈનો કાંઈ શક નથી.
૭૫ થી ૭૭ ભી આમાત :-

ۡ َۡ
ۡ
َ
َق ِم ۡن ا ۡہ ِل ال ِک ّٰت ِب َم ۡن ِا ۡـ تا َمن ُہ
َ ۡ
ُ َۡ
َ
ِب ِقنطا ٍذ ّی َؤ ِّخ ٖ ۤف ِال َ ۡیک ۚ َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ِا ۡـ
َّ َ ۡ َ ۤ ّ َ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ
تامنہ ِب ِدینا ٍذ لا یؤ ِخ ٖف ِالیک ِالا
ُ َم
ۡاخ ۡم َت َع َل ۡی ِہ َقٓائ ًما ؕ ّٰدل َِک باَنّ َ ُہ ۡم َقالُوا
ِ
ِ
ّ ُ
َ َ
ل َ ۡی َس َعل ۡینا فِی الۡا ِّم ٖح َف َس ِب ۡی ٌل ۚ َق
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َ ّّٰ ۡ َ
َ َ
َُ ُ
حقوۡلوۡ َـ َعدی الل ِہ الک ِذ َب َق ُہ ۡم ح ۡعل ُموۡ َـ
﴿﴾۷۵
َ ّٰ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ّٰ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
بدی من اقفی ِبعہ ِد ٖف ق اتقی ف ِاـ
ُ ۡ َ ۡ
یُ ِح ّب ال ُم ّت ِقح َف ﴿﴾۷۶
َّ َّ ۡ َ َ ۡ َ
ّّٰ
ۡ
ُ
َ
َ
ۡ
الل ِہ قَ
ِاـ ال ِذین یشتؿقـ ِبعہ ِد
َ ۡ َ ۡ َ َ ً َ ۡ ً ُ ٰٓ َ َ َ َ َ
ایمانِ ِہم ثمنا ق ِلیلا اقل ِئک لا خلاؼ
َ ُ ۡ ۡ ّٰ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ َق لَا یَ ۡن ُظػُ
لہم فِی الاعِخ ِۃ ق لا یک ِلمہم
ّ
ۡ
ِال َ ۡی ِہ ۡم یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ َق لَا یُ َزخ ِ ۡی ِہ ۡم ۪ َق ل َ ُہ ۡم
ََ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۷۷
عذ
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અને રકતાફલાાઓભાંથી કેટરાક એલા છે કે
જો તેભની ાવે તું (નાણાંનો) ઢગ અભાનત
યાખે તો તે તને (જ્માયે જોઈએ ત્માયે) ાછો
આી દેળે, અને તેભનાભાંથી કેટરાક એલા છે
કે જો તું એક દીનાય ણ તેભને વોંે તો
(જ્માં વુધી) તેભના ભાથે વતત ઉબો યશી
તકાઝો ન કયે ત્માં વુધી તને ાછો આળે
નણશ; તેનું કાયણ આ છે કે તેઓ કશે છે કે
અભાયા ભાથે આ જાશીરોના (અથાથત
ભુવરભાનોના) (નાણાં રઈને ાછા ન
આલાના) વંફંધભાં કાંઈ ગુનોશ નથી, અને
તેઓ જાણી જોઈને અલ્રાશ ણલરૂધ્ધ ખોટું
ફોરે છે . (૭૫)
અરફત્ત જે ણે ોતાનો લામદો ુયો કમો તથા
(ગુનાશથી) ફચીને ચાલ્મો તો ણનવંળમ
અલ્રાશ (ણ ગુનાશથી) ફચનાયાઓને
દોસ્ત યાખે છે . (૭૬)
ફેળક જે રોકો અલ્રાશને (આેરા) લામદા
તથા ોતાની વોગંદોના ફદરાભાં નજીલી
રકમ્ભત રઈ રે છે (તેઓ) એજ તો છે કે
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જે ભના ભાટે આખેયતભાં કાંઈ બાગ નથી
અને ન અલ્રાશ તેભની વાથે લાત કયળે અને
ન કમાભતના દશાડે તેભને (ભામાુ નજયે)
ણનશાળે અને ન તેભને (ગુનાશોની ગંદકીથી)
ાક કયળે, અને તેભના ભાટે દુ:ખબયી વજા
છે . (૭૭)
ઉયની આમતોભાં ભુવરભાનો ભાટે ફોધાઠ
છે કે અભાનતભાં ખમાનત ન કયલી, લચન
ારન કયલું. ઘણામ એલા છે કે નજીલી યકભ
તેની ાવે અભાનત યાખે તો તે કોઈ યીતે
ાછી આતા નથી અને ઘણા એલા ણ છે
કે જે ઓની ાવે વોનાનો ઢગરો યાખે છતાં
યણતબાય ખમાનત કયે નણશ.
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે અભાનતનું અદા
કયલું લાજીફ છે , તે વાયા ભાણવની શોમ કે
ફુયાની. આે પયભાવ્મું કે જે નાભાં રણ ટેલ
શળે તે ભુનારપક છે . ૧. જાઠો, ૨. લચન
ારન ન કયનાય અને ૩. અભાનતભાં
ખમાનત કયનાય, આે પયભાવ્મું કે જે
અભાનત અદા કયળે તેને ખુદા ભશળયભાં શુ યો
અતા કયળે.
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૭૮ થી ૮૧ભી આમાત :-

َ ۡ
َ ۡ ً َ ۡ َۡ َ
َق ِا ّـ ِمن ُہ ۡم لَع ِػحقا ّیل ٗو َـ ال ِسن َت ُہ ۡم
ِبال ۡ ِک ّٰتب ل َِت ۡح َس ُبوۡ ُف ِم َن ال ۡ ِک ّٰتب َق َما ُہوَ
ِ
ِ
ۡ ّّٰ
ُ ُ
ۡ
ِم َن ال ِک ّٰت ِب ۚ َق حَقوۡلوۡ َـ ُہوَ ِم ۡن ِعن ِد الل ِہ
َ
ۡ ّّٰ
ُ ُ
َق َما ُہوَ ِم ۡن ِعن ِد الل ِہ ۚ َق حَقوۡلوۡ َـ َعدی
ّّٰ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
الل ِہ الک ِذب ق ہم حعلموـ ﴿﴾۷۸
َ َ َ َ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ُ ّّٰ
الل ُہ ال ۡ ِک ّٰت َب قَ
ما کاـ ل ِبس ٍخ اـ یؤ ِتیہ
ۡ ُ ۡ َ َ ُّ ُ َّ َ ُ َّ َ ُ ۡ َ َّ
ِلناز ُکوۡنُواۡ
الحکم ق النبوۃ ثم حقوؾ ل ِ
َ ً ّ ۡ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ َق لّٰ ِک ۡن ُک ۡونُواۡ
ِعباخا خِی ِمن خق ِـ
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ُۡ ُ ّ
ّٰ ّ
ۡ ّٰ
َذ ّب ِن ٖح َف ِب َما کن ُت ۡم ت َع ِل ُموۡ َـ ال ِکت َب َق ِب َما
ُۡ َ
کن ُت ۡم ت ۡد ُذ ُسوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۷۹
َق لَا یَاۡ ُمرَخ ُ ۡم اَ ۡـ تَ ّ َت ِخ ُذقا ال ۡ َم ٰٓلئ َک َۃ قَ
ِ
َّ ّ َ َ ۡ َ ً َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
الن ِب ٖحف اذبابا ؕ ایامرخم ِبالکع ِػ بعد ِاد
َۡ ُ
ان ُت ۡم ّم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿ ﴾۸۱٪
َ ۡ َ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ َ ّ َ ّ َ َ َ ۤ
ق ِاد اخذ اللہ ِمیثاؼ الن ِب ٖحف لما
ٓاءخ ُمۡ
ّٰاتَ ۡی ُت ُک ۡم ِّم ۡن کِ ّٰتب ّ َق ِح ۡک َم ٍۃ ثُ ّ َم َج َ
ٍ
َذ ُسوۡ ٌؾ ّ ُم َص ِّد ٌؼ لّ َِما َم َع ُک ۡم ل َ ُت ۡؤ ِمج ُ ّ َف ب ٖہ قَ
ِ
اؾ َءاَق ۡ َخ ۡذتُ ۡم َق اَ َخ ۡذتُ ۡم َعدیّٰ
ل َ َت ۡن ُض ُخنّ َ ٗہ ؕ َق َ
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َ ّٰدل ُِک ۡم ِا ۡصػ ۡی ؕ َقالُوۡۤا اَق ۡ َخ ۡذنَا ؕ َق
اؾ
ِ
ّّٰ َ ّ ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ
َالشہ ِدیۡن
فاشہدقا ق انا معکم ِمن
ِ
﴾۸۱﴿
અને ણનવંળમ તેઓ ભાંશેનું એક ટોું એલું છે
કે તે રકતાફ (ના લાંચન)ભાં ોતાની જફાન
એલી યીતે લાે છે કે તભે તે (લાંચન)ને
રકતાફનો ણલબાગ છે એભ ભાની રો, ણ
(ખરૂં જોતાં તો) તે રકતાફનો (ણલબાગ)
નથી, અને એભ ણ કશે છે કે તે અલ્રાશ
ાવેથી છે જો કે તે અલ્રાશ તયપથી છે જ
નણશ, એભ (કશીને) તેઓ અલ્રાશ ણલે
જાણી જોઈને જાઠું ફોરે છે . (૭૮)
કોઈ ણ ભાણવને કે જે ને અલ્રાશ રકતાફ
તથા ણશકભત અને નફુલત આે, છી તે
(વલે) રોકોને એભ કશે કે તભે અલ્રાશને
છોડી ભાયા ફંદા ફની જાઓ એ તેને છાજતું
નથી; અરફત્ત (આ કશી ળકે છે કે) તભે ણ
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ખુદાયસ્ત ફની જાઓ, કેભકે તભે રકતાફનું
ણળક્ષણ (ફીજાઓને) આતા અને તભે ોતે
ણ રેતા યશો છો; (૭૯)
અને તે તભને એલો ણ શુ કભ ન કયે કે તભે
પરયશ્તા તથા મગમ્ફયોને ખુદા ફનાલો; ળું તે
તભને ભુવરભાન ફની ચુકમા છી
નાણસ્તકણાની આજ્ઞા કયળે ? (૮૦)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે અલ્રાશે
મગમ્ફયો ાવેથી લચન રીધું કે શુ ં તભને
રકતાફ તથા ણશકભત જરૂય આીળ છી (શે
ઉમ્ભતીઓ!) એક યવુર તભાયી ાવેની
લસ્તુઓને વભથથન આતો આલે તો તભે
જરૂય જરૂય તેના ય ઈભાન રાલજો અને
જરૂય જરૂય તેની ભદદ કયજો; (છી
અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે ળું તભોએ આ
(લાતો)નો ઈકયાય કમો અને તેના વંફંધભાં
ભાયી આજ્ઞા ભાન્મ કયી ? ત્માયે વઘાઓએ
કહ્ું કે અભોએ ઈકયાય કમાથ; (અલ્રાશે)
પયભાવ્મું કે ત્માયે શલે તભે (એક ફીજાના)
વાક્ષી યશેજો અને શુ ં ણ તભાયી વાથે વાક્ષી
ુયનાય ભાંશેનો છુ ં . (૮૧)
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મશુ દીઓ ભુવરભાનોને કશેતા શતા કે તભાયો
યવુર જાશેયભાં અલ્રાશની ઈફાદતનો દાલો
કયે છે ણ તેનો ણલચાય એલો છે કે રોકોથી
ોતાની ુજા કયાલે. અભે તો અલ્રાશની
ઈફાદત શેરેથી કયતા આવ્મા છીએ.
ખુદાએ આ આમતભાં તેનો જલાફ આેર
છે .
ખુદા જે ને નફી ફનાલે તે રોકોને કુફ્ર અને
ણળકથથી ફચાલી ઈસ્રાભ ધભથભાં રાલે છે . પયી
તે કેલી યીતે રોકોને કુફ્ર ળીખલળે ? ફલ્કે તે
નફી તભને ણ કશે છે કે ‘‘તભાયાભાં શેરાં
જે દીનદાયી શતી એટરે કે અલ્રાશની રકતાફ
ળીખલતા શતા તે શલે ભાયી ાવેથી તેજ
ણલળેતા પ્રાપ્ત કયો’’ અને જ્ઞાનના બંડાય
ફની ાકા ખુદાયસ્ત ફની જાઓ ણ શલે
તો એ લાત કરાભે ળયીપના ળીખલલાથી જ
પ્રાપ્ત થઈ ળકે છે .
આ ઉયથી એ લાત જાશેય થઈ કે જમાયે
ભરાએકા અને નફીઓ ણ ખુદાની ઝાતભાં
ળયીક થઈ ળકતા નથી તો છી થ્થયની
ભુર્મતઓ અને ક્રોવની રાકડીની ળું લીવાત
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છે ?
શ. યવુર વ.ની શેરાં જે ટરા નફીઓ શ.
આદભ અ.થી શ. ઈવા અ. વુધી થમા તેભનો
આરભે ઝયભાં (આવભાન ઉય) અશદ રીધો
કે જમાયે ભોશમ્ભદ (વ.) મગમ્ફય થઈને
તભાયી ાવે આલે તો ઈભાન રાલજો, એ
કાયણે દયેક નફીને આની રયવારત અને
નફુવ્લત ય ઈભાન રાલલું જરૂયી શતું. અને
આની ભદદ એ શતી કે દયેક નફી ોતાની
ઉમ્ભતથી આનો રયચમ કયાલે અને આ
ય ઈભાન રાલલાની શીદામત કયે આ કયાય
શ. યવુર વ.નું ખાતેભુન્નફીય્મીન (આખયી
નફી) શોલાની દરીર છે . કાયણ કે આથી
કોઈ નફીનો ણભવાક રેલાભાં આવ્મો નથી.
આ છી જો કોઈ નફી આલલાલાો શોમ
તો જરૂય આથી તેના ણલે અશદ રેલાભાં
આલતે.
ઉયની આમતભાં એ કફુરાત ખુદાએ
મગમ્ફયોથી રીધી તેનું લણથન છે .
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૮૨ થી ૮૫ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َ ّّٰ
فمن توخی
ۡ ّٰ ُ
الف ِسقوۡ َـ ﴿﴾۸۲

بَ ۡع َد ّٰدل َِک َفاُقلٰٓئ َک ُہمُ
ِ

َ َ َ ۡ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ یَ ۡب ُغوۡ َـ َق ل َ ٗہۤ اَ ۡس َل َم َمنۡ
افغحؿ ِخی ِن
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص َطوۡ ًعا ّ َق غ َ ۡخ ًہا ّ َق ِالَی ِہۡ
فِی
ِ
یُ ۡر َج ُعوۡ َـ ﴿﴾۸۳
ُ ۡ ّٰ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۤ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ۤ
قل امنا ِبالل ِہ ق ما ان ِزؾ علینا ق ما
ُۡ
ان ِز َؾ َعدٰۤی ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َق ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل َق ِا ۡس ّٰح َق َق
اض َق َماۤ اُ ۡقتیَ ُموۡ ّٰسی قَ
حَ ۡعقُ ۡو َب َق الۡاَ ۡس َ
ب
ِ
ِ
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َّ
ُ َُ
َ
ِع ۡی ّٰسی َق الن ِب ّ ُیوۡ َـ ِم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم ۪ لَا جع ّ ِػؼ
ۡ
َ
َ ۡ
بَح َف ا َح ٍد ِّمن ُہ ۡم ۫ َق ن ۡح ُن ل َ ٗہ ُم ۡس ِل ُموۡ َـ
﴾۸۴﴿
ََ ً
َ
َۡ
َق َم ۡن ّی ۡب َت ِغ غح َؿ الۡاِ ۡسلَا ِؿ ِخیۡنا فل ۡن
ّٰ
ۡ
ۡ ُّ
حق َب َل ِمن ُہ ۚ َق ُہوَ فِی الۡاع َِخ ِۃ ِم َن
ّٰ ۡ
﴾۸۵﴿ الخ ِز ِخیۡ َن
છી જે આ (ઈકયાય) છી ણ પયી જળે તો
તેઓજ લચન બંગ કયનાયા છે . (૮૨)
ળું તેઓ અલ્રાશના દીન ણવલામ અન્મ કોઈ
દીન ચાશે છે ? જ્માયે આકાળો અને
જભીનભાં જે કાંઈ છે તે ઈચ્છા કે
અણનચ્છાએ તેને તાફે થામ છે અને તેનીજ
તયપ ાછા પેયલલાભાં આલળે. (૮૩)
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(શે યવુર!) કશે કે અભે અલ્રાશ ય ઈભાન
રાવ્મા છીએ અને અભાયા ય જે ઉતમુું છે
તેના ઉય ણ, અને તેના ઉય કે જે
ઈબ્રાશીભ તથા ઈસ્ભાઈર તથા ઈસ્શાક તથા
માકુફ તથા અસ્ફાત (માકુફના લંળજો) ય
ઉતમુું શતું, અને તે ઉય કે જે ભુવા તથા ઈવા
અને
(અન્મ)
મગમ્ફયોને
તેભના
યલયરદગાય તયપથી આલાભાં આવ્મું શતું;
અને અભે (નફુવ્લતની રૂએ) તેઓ ભાંશેના
કોઈની લચ્ચે કાંઈ તપાલત કયતા નથી અને
અભે તે (અલ્રાશ) ને જ આધીન યશેનાય
છીએ. (૮૪)
અને જે કોઈ ઈસ્રાભ ણવલામ ફીજા કોઈ
ધભથની ઈચ્છા કયે તો તે (રદન) તેનાથી
શયગીઝ સ્લીકાયલાભાં આલળે નણશ, અને તે
કમાભતના દશાડે નુકવાન ઉઠાલનાયાઓ
ભાંશેનો શળે. (૮૫)
ઈસ્રાભ દીને ઈરાશી છે . જે નો અથથ શુ કભને
આણધન થલું છે , તો જમાયે ણ ખુદાના
અભુક શુ કભ કોઈ વત્મલાદી મગમ્ફય ભાયપત
આલે તો તેજ લખતે તેની વાભે ભાથું ઝુકાલો.
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જે શુ કભો ખાતેભુન્નફીમીન રાવ્મા તેજ
ખુદાઈ દીન છે . ળું તેને તજીને તેઓ નજાત
(ભોક્ષ) અને વપતાનો ફીજો કોઈ ભાગથ
ળોધે છે ? માદ યાખો ખુદાઈ દીન છોડી
વદાની યાશેનજાત અને વાચી વપતા ભી
ળકતી નથી. જે અલ્રાશના અણધકાયભાં
આવભાન અને ઝભીનની વલથ લસ્તુઓ છે ,
તેના શુ કભની ઉત્વાશુલથક તાફેદાયી ન કયલી
એ ઈન્વાનને રામક નથી. લી એલી
શારતભાં છે લટે ફધાને તેની જ તયપ જલાનું
છે તેથી અક્કરલાાને જોઈએ કે શેરેથી
તૈમાયી કયી રે.
૮૬ થી ૯૧ભી આમાત :-

َ
َ َ َ ّّٰ
ک ۡی َف یَ ۡہ ِدی الل ُہ قوۡ ًما کع ُػ ۡقا بَ ۡع َد
َ ٌ
ّ ِایۡ َمانِہ ۡم َق َشہ ُد ۡۤقا اَ ّ َـ
الرَ ُسوۡ َؾ َح ّق ّق
ِ
ِ
ّٰ ۡ َ َ
ّّٰ
َۡ
ٓاء ُہ ُم ال َب ِّین ُت ؕ َق الل ُہ لَا یَ ۡہ ِدی القوۡ َؿ
ج
ۡ ّّٰ
َ
﴾۸۶﴿ الظ ِل ِمحف
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ُ ََ َ
َ َ ّّٰ
ُ َ
اقلٰٓ ِئک َج َزٓاؤ ُہ ۡم ا ّـ َعل ۡی ِہ ۡم ل َ ۡعنۃ الل ِہ َق
ۡ َ ٰٓ َ َ ّ َ َ ۡ
از ا ۡج َم ِعح َف ﴿ ۙ﴾۸۷
المل ِئک ِۃ ق الن ِ
َ َّ
ّٰ
ۡ
خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ۚ لَا یُخف ُف َعن ُہ ُم
َۡ
ال ۡ َع َذ ُ
اب َق لَا ُہ ۡم یُنظ ُػ ۡق َـ ﴿ ۙ﴾۸۸
َّ َّ
َ
ّٰ َ
ِالا ال ِذیۡ َن تابُوۡا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد دل ِک َق
َ َ ّّٰ َ ُ َ
َ َ
ا ۡصل ُحوۡا  ٞف ِا ّـ الل َہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۸۹
َّ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َّ
ِاـ ال ِذین کعػقا بعد ِایمانِ ِہم ثم
ۡ
َ
ُ ۡ َّ ُ ۡ
ار َخ ُاخ ۡقا کع ًػا ل ۡن تق َب َل توۡبَ ُت ُہ ۡم ۚ َق
َّ ُّ
ُ َ
اقلٰٓ ِئک ُہ ُم الضٓالوۡ َـ ﴿﴾۹۱
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َّ َ
َ َ َّ ُ
ُ
ََ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا َق َماتوۡا َق ُہ ۡم کف ٌاذ فل ۡن
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُّ
ص د َہ ًبا
ِ حقبل ِمن اح ِد ِہم ِملء الاذ
ۡ َ
َ ٌ َ َ ۡ ُ َ َ ٰٓ ُ
اب ال ِۡی ٌم
ّقل َ ِو اف َت ّٰدی ِب ٖہ ؕ اقل ِئک لہم عذ
ّّٰ ۡ ّ ۡ ُ َ َ َ ّ
ۡ
َ
﴾۹۱٪ ﴿ ق ما لہم ِمن ن ِض ِخین
અલ્રાશ એલા રોકોને ણશદામત કેલી યીતે કયે
કે જે ઓ ઈભાન રાવ્મા છી નાણસ્તક થઈ
ગમા છે ? અને (લી આ છી કે) તેઓ
વાક્ષી ણ આી ચુકમા શતા કે (મગમ્ફયે
આખેરૂઝજભાન) યવુરે ફયશક (વત્મ) છે
તથા તેભની ાવે પ્રત્મક્ષ ણનળાનીઓ ણ
આલી ચુકી શતી; અને અલ્રાશ ઝાણરભ
(અન્મામી) રોકોને ણશદામત કયતો નથી.
(૮૬)
તેભનો ફદરો એજ છે કે તેભના ય
અલ્રાશનો તથા વઘા પરયશ્તાઓનો અને
વલે ભાણવોનો રપટકાય છે ; (૮૭)
અનુક્રભણણકા
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શંભેળાં તેઓ એ (રપટકાય)ભાંજ યશેળે; ન
તેભનો અઝાફ શલો કયલાભાં આલળે અને
ન તેભને ભોશરત આલાભાં આલળે; (૮૮)
ણવલામ તેના કે જે તે છી તૌફા કયે અને
(અકૃત્મોની) વુધાયણા કયે તો ફેળક
અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને) દમા
કયનાય છે . (૮૯)
ણનવંળમ જે રોકો ોતે ઈભાન રાવ્મા છી
ફેઈભાન થમા, છી (રદલવે રદલવે)
ફેઈભાનીભાં આગ લધી ગમા તેભની તૌફા
શયગીઝ કફુર કયલાભાં આલળે નણશ, અને
તેઓજ ગુભયાશ છે . (૯૦)
ફેળક જે ઓ ઈભાન નથી રાવ્મા અને
ફેઈભાનીની ણસ્થણતભાં જ ભયી ગમા છે
તેઓભાંથી અગય કોઈ એટરું વોનું (ભુણક્તના)
ફદરાભાં આલા ચાશે કે જે નાથી આખી
બૂણભ બયાઈ જામ તો તેનો એ ફદરો ણ
સ્લીકાયલાભાં આલળે નણશ; એ તેઓ જ છે કે
જે ભના ભાટે દુ:ખદામક અઝાફ છે અને
તેભનો કોઈ ભદદગાય થળે નણશ. (૯૧)
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જે રોકો યવુરની વત્મતા જાણલા છતાં ઈાથ
અને ધનની રારચભાં જાણી જોઈને કારપય
યશે તેને ખુદા કેભ શીદામત કયે ? ઈસ્રાભ
સ્લીકામાથ છી ળમતાનના ફશેકાલલા ય
દુન્મલી પામદા ભાટે ભુયતદ થઈ ગમા તેઓને
કેલી યીતે ણશદામત આે ? તેઓ લધુ રાઅનત
અને ણળક્ષાને ાર છે . તે રાઅનતની અવય
શંભેળ તેઓ ય યશેળે. દુણનમાભાં રપટકાય અને
આખેયતભાં અલ્રાશની ભાય.
જગતભાં એલા ણ ગુનાશ છે જે ને ભાપ કયી
ળકામ નણશ યંતુ ખુદાલંદે આરભ યશભાન,
યશીભ અને ફક્ષનાય છે . જે ોતાના ગુનાશને
કફુર કયી ખયા રદરથી તૌફા કયે છે તો તેને
ભાપ કયી આે છે . જે ભકે શારયવ ણફન વોલેદ
અન્વાયી ભુયતદ થઈ ગમો શતો. પયી તેણે
તૌફા કયી તો કફુર થઈ ગઈ.
જે રોકો વત્મને ભાની રેલા છી જાણી
જોઈને તેનો ઈન્કાય કયી છે લટ વુધી કુફ્રભાં
અડી યશે અને ભયણ થાયીએ તૌફા કયે તો
તેથી ળું પામદો ?
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કુયઆને ળયીપ કમાભત વુધી કામભ છે . દયેક
ઝભાનાના રોકોને એની આમત રાગુ ડે છે .
તેની તાલીરનો વીરવીરો શંભેળ ભાટે જાયી
છે . જે ભકે શેરાંના અમ્ફીમા ઉય ઈભાન
યાખનાયાઓ ત્માય છીના વભમના નફીનો
ઈન્કાય કયે તો તેઓ એજ આમતભાં ળાભીર
થઈ જામ છે . એલી જ યીતે નફી ઉય ઈભાન
રાવ્મા છી તેના ફયશક લવીનું અનુકયણ ન
કયે તો તે ણ મકીનન આજ આમતના
શુ કભભાં દાખર થઈ જળે. કરાભે ાકના
રખાણો કોઈ એક ઝભાના ુયતા જ ભમાથદીત
નથી.
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રન્તનારૂ : ાયો - ૪
૯૨ થી ૯૫ભી આમાત :-

َ َ ُ ۡ َ ّّٰ ُ ۡ ُ
َ
ل َ ۡن تنالوا البِ ّؿ َحتی تن ِفقوۡا ِم ّما
ُ
ُۡ ُ
َ َ َ ّّٰ
۬ َق َما تن ِفقوۡا ِم ۡن ش ۡی ٍء ف ِا ّـ الل َہ
ت ِح ّ ُبوۡ َـ ۬
ِب ٖہ َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۹۲
َّ
ُ ُّ َّ َ َ َ ًّ ّ ۤ
اـ ِحلا ل َِب ِج ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ِالا
کل الطعا ِؿ ک
َۡ
َ
َما َظ ّخ َؿ ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ ُل َعدّٰی جف ِس ٖہ ِم ۡن
َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ۡ ُ
التوۡ ّٰذىۃ ؕ ق ۡل فاتوۡا
قب ِل اـ تجـؾ
َ ُۡ ۤ
َّ
ُۡ
ۡ
التوۡ ّٰذى ِۃ فاتلوۡ َہا ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف
ِب
﴿﴾۹۳
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َ ۡ ّّٰ َ
َۡ َ
ف َم ِن افت ّٰؿی َعدی الل ِہ الک ِذ َب ِم ۢۡن بَ ۡع ِد
ّّٰ ُ ُ َ ٰٓ ُ َ َ ّٰ
َ
ُ
ۡ
﴾ۭ۹۴﴿ دل ِک فاقل ِئک ہم الظ ِلموـ
ّّٰ َ َ َ ۡ ُ
َ َف ّاتَب ُعوۡا ِم ّ َل َۃ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡیمٞ الل ُہ
ق ل صد ؼ
ِ
ۡ ۡ ۡ
َ َ َح ِن ۡی ًفا ؕ َق َما ک
﴾۹۵﴿ اـ ِم َن ال ُمس ِخخ ِح َف
(શે રોકો!) જે લસ્તુઓ તભને અણત લશારી
છે તેભાંથી જ્માં વુધી (અલ્રાશના ભાગથભાં)
ખયચળો નણશ ત્માં વુધી તભે નેકી (ના
દયજ્જા) એ શયગીઝ શોંચળો નણશ. અને
જે કાંઈ લસ્તુ ણ તભે (અલ્રાશના ભાગથભાં)
ખચથ કયો છો તે નીવંળમ અલ્રાશ વાયી ેઠે
જાણે છે . (૯૨)
દયે જાતનો ખોયાક ફની ઈવયાઈર ભાટે
શરાર શતો ણવલામ તેના કે જે ઈવયાઈરે
તૌયેત ઉતયલા શેરાં ોતાના ભાટે શયાભ કયી
રીધો શતો; (શે યવુર!) તું (મશુ દીઓને) કશે કે
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જો તભે (તભાયા દાલાભાં) વાચા શો તો તૌયેત
રાલો અને તેને ઢો (છી વાણફત કયો કે
તેભ ન શતું). (૯૩)
છી જે કોઈ (તૌયેતભાં વાફીત ન થામ) તે
છી ણ અલ્રાશ ય આક્ષે ભૂકે તો
(જાણી રે કે ખયેખય) તેઓજ ઝુરભગાય છે .
(૯૪)
(શે યવુર!) કશે કે અલ્રાશે વાચું પયભાવ્મું છે
ભાટે તભે ઈબ્રાશીભના ધભથ (ઈસ્રાભ)ને
અનુવયો કે જે એક અલ્રાશને ભાનનાય શતો;
અને તે ભુણશ્રકો ભાંશેનો ન શતો. (૯૫)
ઉયની આમતભાં છે કે કદી નેકી ભેલી
ળકળો નણશ જમાં વુધી ોતાની લશારી
લસ્તુઓ અલ્રાશની યાશભાં ખચથ ન કયો. શ.
અરી અ.ભે એક કડું ખયીદ કમુથ જે આને
ફશુ જ વંદ શતું ણ તેને આે યાશે
ખુદાભાં આી દીધું. છી પયભાવ્મું કે શ.
યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે જે લસ્તુ ોતાના
ભાટે શોમ તે ફીજાને આે તો તેને અલ્રાશ
જન્નત આળે. શ. ઈભાભ શુ વેન અ. અને
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શ. ઈભાભે જાઅપય વારદક અ.ને ભીવયી
(વાકય) ફશુ જ વંદ શતી તે યાશે ખુદાભાં
વદકો આતા અને કશેતા શતા કે આ વાકય
અભોને ફશુ જ વંદ છે . છી ઉયની
આમતની ણતરાલત પયભાલતા શતા.
મશુ દીઓ એ લાત ય પિ કયતા શતા કે અભો
ઈબ્રાશીભ (અ.)ના લંળભાંથી છીએ. તે એજ
તાકભાં યશેતા શતા કે કોઈ ભુવરભાન ય
એલો આયો ભુકલો કે તે તેને યદ કયી ળકે
નણશ. છે લટે તેઓ એઅતયાઝ કમો અને કહ્ું કે
ણભલ્રતે ઈબ્રાશીભભાં ઊંટનું ગોશ્ત શયાભ શતું.
અમ ભુવરભાનો તભે તેને ખાલ છો અને
શરાર જાણો છો.
ખુદાલંદે આરભ ઉયની આમતોભાં
એઅતયાઝનો જલાફ આેર છે . ફની
ઈવયાઈર ઉય દયેક ખોયાક શરાર શતો.
ઊંટનું ગોશ્ત માકુફ અ. એટરા ભાટે ખાતા ન
શતા કે તેભને એક જાતની ણફભાયી શતી, તેથી
આે ભન્નત ભાની કે શુ ં વેશતમાફ (તંદુયસ્ત)
થઈળ તો અલ્રાશની ખુળનુદી ભાટે ભાયી
વ્શારી લસ્તુ ઊંટનું ભાંવ અને તેનું દુધ
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ખાઈળ નણશ. તભે (ઈવયાઈર) કશો છો કે
તલયેતનો શુ કભ શતો તો તલયેત અભાયી વાભે
રાલીને ઢો કે કમાં શયાભ છે ? વાચી લાત
તો એ શતી કે શ. માકુફ અ.ની દેખાદેખીભાં
ઊંટનું ગોશ્ત ખાલું છોડી દીધુ શતું. જમાયે આ
જલાફ તેભને ભળ્મો તો ચુ થઈ ગમા.
૯૬ થી ૯૭ભી આમાત :-

َ َّ َ ۡ َّ َ َّ َ ُّ ۡ َ َ َّ َ َّ
از لل ِذی ِببکۃ
ِ ِاـ اقؾ بی ٍت ق ِضع ل ِلن
َ ً
ۡ َ ّۡ
﴾۹۶ۚ ﴿ ُم ّٰب َؿکا ّق ُہ ًدی ل ِل ّٰعل ِمح َف
ۢ
ُ فِ ۡی ِہ ّٰا ّٰی ٌت بَ ّی ّٰن ٌت ّ َم َق
َ۬ اؿ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡیم
ۡ۬ َق َمن
ِ
َ ّ َ َ ّّٰ َ ً ّٰ َ َ ٗ َ َ َ
ُّ
از ِحج
ِ خخلہ کاـ ا ِمنا ؕ ق لِل ِہ عدی الن
َ اس َت َط
ۡ ال ۡ َب ۡی ِت َمن
اع ِال َ ۡی ِہ َس ِب ۡیلًا ؕ َق َم ۡن
ِ
ۡ َ ّٰ ۡ َ ٌّ َ َ ّّٰ َ ّ َ َ َ َ
َ
﴾۹۷﴿ کعػ ف ِاـ اللہ غجِی ع ِن العل ِمحف
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ફેળક (દુણનમાભાં) વૌથી શેરું (અલ્રાશનું)
ઘય કે જે રોકો (ની ઈફાદત) ભાટે
ફનાલલાભાં આવ્મું તે એજ (કાઅફા) છે જે
ભક્કાભાં છે તે (ઘય) ફયકતલાું છે તેભ તે
વઘી દુણનમાલાાઓ ભાટે વન્ભાગથદળથક છે .
(૯૬)
(લી) તેભાં પ્રત્મક્ષ ણનળાનીઓ ણ છે (તે
ભાંશેની એક) ભકાભે ઈબ્રાશીભ છે , અને જે
કોઈ તેભાં પ્રલેળ કયળે તે ણનબથમ થઈ જળે;
અને તે રોકો કે જે ભને ત્માં વુધી શોંચલાનું
વાભથ્મથ શોમ તેભના ઉય અલ્રાશના ભાટે
એ ઘયનું શજ કયલું લાજીફ કયલાભાં આવ્મું
છે ; અને જે ઓ (વાભથ્મથલાન શોલા છતાં તે
નેઅભત તયપ) અનુકાયી થામ અને (શજ
કયલા ન જામ) તો ણનવંળમ અલ્રાશ વઘી
દુણનમાલાાઓથી ફેયલાશ છે . (૯૭)
મશુ દીઓનો એઅતયાઝ શતો કે તભો ફમતુર
ભુકદ્દવને છોડી કાઅફાની તયપ કેભ નભાઝ
ડો છો ? તેનો જલાફ એ છે કે મશુ દીઓનું
એ કશેલું ખોટું છે કે ફમતુર ભુકદ્દવ ફધામથી
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શેરી ઈફાદતની જગ્મા છે . ફાઈફરથી એ
વાફીત થામ છે કે શ. ભુવા અ.થી વાડા
ચાયવો (૪૫૦) લથ છી શ. વુરેભાન અ.ના
ઝભાનાભાં ફનાલલાભાં આલેર શતું અને જ.
ભુવા અ. અને જ. ઈબ્રાશીભ અ. લચ્ચે
આઠવોથી નલવો લથનું અંતય શતું. જે
ઈભાયત શ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે ફનાલી શતી
તેનાથી ફમતુર ભુકદ્દવને વૌથી પ્રથભ કેભ
કશી ળકામ ? શ. ઈબ્રાશીભ અ.ભે ખાન-એકાઅફા ફનાવ્મું તેની વાણફતી ભકાભે
ઈબ્રાશીભથી છે , જે ના ઉય ઉબા યશી
ફનાલેર શતું અને તેના ય શ. ઈબ્રાશીભ
અ.ના ગનાં ણનળાન આજે ણ છે . એથી
એલું કોઈ કાયણ નથી કે ફમતુર ભુકદ્દવને
કાઅફા ય શ્રેષ્ઠતા ભે ! કાઅફાની ખયી
પઝીરત એ છે કે ખુદાએ તેને યક્ષણનું સ્થ
ફનાવ્મું, જે કોઈ તેભાં પ્રલેળ કયે છી બરે તે
ખુની શોમ. એ ોતે જમાં વુધી ત્માંથી ફશાય
આલે નણશ ત્માં વુધી કોઈ કાઢી ળકતું નથી.
પ્રત્મેક લથ રોકોને શજ ભાટે ફોરાલલાભાં
આલે છે જે નો આયંબ જ ઈબ્રાશીભ અ.ના
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વભમથી થમો. આ પઝીરત ફમતુર ભુકદ્દવને
ભેર નથી. જીલનભાં એક લખત શજ
લાજીફ છે . એ રોકો ઉય જે ઓ જલા
આલલાનો ખચથ તેની ળતો પ્રભાણે યાખતા
શોમ.
આ આમતભાં ભક્કાને ફક્કા પયભાલેર છે .
અવરભાં ‘‘ફક્કા’’ ‘ફક’ શતું. એટરે રોકોનો
શુ જાભ બીડ ભક્કાને એટરા ભાટે ફક્કા કહ્ું કે
ત્માં શાજીઓની બીડ યશેતી શતી. ખાન-એકઅફાની નીચેથી ૨૫-ભી ઝીલ્કાદના ઝભીન
પેરાલલાભાં આલી તે રદલવ ફશુ જ ભુફાયક
છે .
વશીશ રયલામતોભાં છે કે શ. આદભ અ.ની
શેરાં તે જગ્મા ય ભકાન શતું તેને ‘‘ફમતુર
વેયાશ’’ કશેતા શતા અને ભરાએકા તેનો
તલાપ કયતા શતા. જે લખતે શ. આદભ અ.
ઝભીન ય આવ્મા તો શુ કભ થમો કે તેનો
તલાપ કયો. જ. નુશ અ.ના ઝભાનાભાં
તોપાનના કાયણે તેને આવભાન ય રઈ ગમા
ત્માં ભરાએકા તેનો તલાપ કયતા શતા, ઝભીન
ય જે શેરું ઘય ફન્મું તે ફયકતલાું
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ફમતુલ્રાશ છે .
અલ્રાભા અલ્શાજ ગુરાભેઅરી ‘‘શાજી
નાજી’’ આમતની તપવીયભાં રખે છે કે
અભાયા વભમભાં અજ્ઞાન રોકોભાં એલો પ્રચાય
શતો કે ખાન-એ-કાઅફાની અંદય કોઈ ખાવ
લસ્તુ યાખલાભાં આલે છે . ણ જમાયે આ
શજ કયલા ગમા ત્માયે આને ખાન-એકાઅફાભાં અંદય દાખર થલાનો ળયપ પ્રાપ્ત
થમો ત્માયે અંદય જોમું તો ત્માં કોઈ લસ્તુ શતી
નણશ. ભાર ચાય રદલારોની અંદય ખારી
જગ્મા શતી.
શ. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ભક્કાની ઝભીને કહ્ું કોણ ભાયી જે લું છે ?
ખુદાએ ભાયા ય ‘‘ફમતુલ્રાશ’’ને ફનાલેર
છે . રોકો અરે તલાપ કયલા આલે છે . તે લખતે
ખુદાલંદે આરભથી જલાફ ભળ્મો કે
કયફરાની ઝભીનનો ભયતફો તાયાથી લધાયે
છે . લગેયે.
‘‘ભુસ્તદયકે શારકભ’’થી લણથન છે કે ‘‘શદીવભાં
વીરવીરાલાય આ લાત છે કે શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન શ. અરી ઈબ્ને અફી તારીફ
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કયભલ્રાશો લજશશુ જ. પાતેભા ણફન્તે
અવદથી કાઅફાની અંદય જન્ભ ામ્મા.’’
૧૩ યજફ જાભ્આના રદલવે ૩૦ આભુર
પીર, ણશજયતની ૨૩ મા ૨૫ લયવ શેરાં
જન્ભ ામ્મા.
૯૮ થી ૧૦૧ભી આમાત :-

ّّٰ ّٰ ّٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ٰۤ ۡ ُ
قل یاہل ال ِکت ِب ل ِم تکعػقـ ِبای ِت الل ِہ
ُ َ ۡ َ َ ّٰ َ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ
َ
ۡ
﴾۹۸﴿ ۖ٭ ق اللہ ش ِہید عدی ما تعملوـ
ُۡق ۡل ٰۤیاَ ۡہ َل ال ۡ ِک ّٰتب ل َِم تَ ُص ّ ُد ۡق َـ َعن
ِ
َ ّ ً َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّٰ ۡ َ ّّٰ ۡ َ
س ِبی ِل الل ِہ من امن تبغونہا ِعوجا ق
َ ّّٰ
َ
ُ اَن ۡ ُت ۡم ُش َہ َد
ٓاء ؕ َق َما الل ُہ ِبغافِ ٍل َع ّما
ُ َ
﴾۹۹﴿ ت ۡع َملوۡ َـ
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َ ُ َّ
ُ
َ ًۡ
ُۤ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِا ۡـ ت ِط ۡی ُعوۡا ف ِخحقا
َّ
ُ ُ
ُ ُ ۡ ّٰ
ِّم َن ال ِذیۡ َن ا ۡقتوا ال ِکت َب یَرُ ّخ ۡقخ ۡم بَ ۡع َد
ُ ّٰ
ِایۡ َمانِک ۡم ک ِع ِػیۡ َن ﴿﴾۱۱۱
َ ُ
َ
َۡ ُ
َُۡ
َق ک ۡی َف تکع ُػ ۡق َـ َق ان ُت ۡم ت ۡتدّٰی َعل ۡیک ۡم
ّٰ ّٰ ُ ّّٰ
الل ِہ َق فِ ۡی ُک ۡم َذ ُسوۡل ُ ٗہ ؕ َق َم ۡن حّ َ ۡع َت ِصمۡ
ایت
ّّٰ َ َ
ُ
ۡ
ّٰ
َ
اض ّ ُم ۡس َت ِقیمۡ
َ
ِبالل ِہ فقد ہ ِدی ِاخی ِصػ ٍ
ٍ
﴿ ﴾۱۱۱٪
ે(શે યવુર !) કશે કે શે રકતાફલાાઓ ! તભ
અલ્રાશની આમતોનો ળા ભાટે ઈન્કાય કયો
છો ? જોકે તભે જે કાંઈ કયો છો તેનો
)અલ્રાશ વાક્ષી છે . (૯૮
hajinaji.com
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(શે યવુર!) કશે કે શે રકતાફલાાઓ ! જે
ઈભાન રાલે છે તેને આડે (ભાગે) રઈ જલાના
શેતુથી અલ્રાશના ભાગથથી કેભ યોકો છો ?
જમાયે કે તભે ોતે (એ લાતના) વાક્ષી છો
(છતાં) ? અને તભે જે કાંઈ કયો છો તેનાથી
અલ્રાશ અજ્ઞાત નથી. (૯૯)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! જો તભે તે રોકો કે
જે ભને (આ શેરાં) રકતાફ આલાભાં આલી
છે તેઓ ભાંશેના કોઈ ટોાનું કહ્ું ભાનળો તો
તેઓ તભાયા ઈભાન રાવ્મા છી તભને ાછા
ફેઈભાન ફનાલી દેળે. (૧૦૦)
અને તભે કેલી યીતે ઈન્કાય કયનાયા ફની ળકો
જમાયે તભને અલ્રાશની આમતો લાંચી
વંબાલલાભાં આલે છે , અને લી તભાયાભાં
તેનો યવુર ણ ભોજૂ દ છે ; અને જે કોઈ
અલ્રાશના (ધભથને) દ્રઢતાથી લગી યહ્ો તો
ખયેજ તેને વન્ભાગથની વુફુણધ્ધ ભી ચૂકી.
(૧૦૧)
આ આમતો નાણઝર થલાનું કાયણ એે છે કે
ળાવ ણફન કમવ ભોટો નારામક અને રોકોની
અનુક્રભણણકા
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ફુયાઈ કયનાયો શતો. તે મશુ દી શોલાથી
ઈસ્રાભની પ્રગણત જોઈને તે ફી ભમો શતો.
એક રદલવ અયફના ફે ભળશુ ય કફીરાઓ
ઓવ અને ખઝયજ જે ભુવરભાન થઈ ગમા
શતા. શેરાં તે ફન્ને કફીરા લચ્ચે બાયે જં ગ
થતી શતી. ત્માંથી તે વાય થમો. જોમું કે
તેઓ પ્માય-ભશોબ્ફતથી આવભાં લાતો કયી
યહ્ા છે . ળાવ એ જોઈને ફતયા કયલા
રાગ્મો. તેભનું શી-ભીને યશેલું ગમ્મું નણશ
તે ણલચાય કયલા રાગ્મો કે કોઈ એલી ચાર
ચારલી કે ફન્નેભાં દુશ્ભની ઉબી થામ. છે લટે
ઓવ કફીરાના એક ભાણવને બડકાલલા
રાગ્મો કે તભાયો ફશાદુય કફીરો શંભેળા આ
ડયોક ય ણલજમ ભેલતો યહ્ો. શલે કેભ
તભો ચુ થઈ ગમા ? ત્માય છી ફન્ને
કફીરાના રડાઈ ઝગડાના લખાણ કયતા
કાવ્મો ગાલા રાગ્મો. એ કાવ્મો વાંબી એક
નલજલાન તેના પંદાભાં પવાઈ ગમો.
આવભાં તું તું અને ભે-ભે થલા રાગી. એક
ફીજા રડલા ઝગડલા તૈમાય થઈ ગમા. આ
ફનાલની શ. યવુર વ.ને ખફય ડી ત્માયે
અનુક્રભણણકા
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આ આમત ઉતયી. આે તેભને આમત
વંબાલી અને કહ્ું કે ભાયી ભૌજુ દગીભાં પયી
પવાદ કયલા રાગ્મા. તભને ખુદાએ
ઈસ્રાભની ભશાન નેઅભત આી છે .
આની નવીશત વાંબી સ્તાલો કયલા
રાગ્મા અને તૌફા કયી આવભાં એક
ફીજાને બેટી ડમા.
૧૦૨ થી ૧૦૫ભી આમાત :-

ّٰ ُ َ ّ َ َ ّّٰ ُ َ ّ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
یایہا ال ِذین امنوا اتقوا اللہ حق تق ِت ٖہ
ُ ۡ َ َّ ُ َ
﴾۱۱۲﴿ َق لَا ت ُموۡت ّ َن ِالا َق ان ُت ۡم ّم ۡس ِل ُموۡ َـ
ّّٰ
َالل ِہ َجم ۡی ًعا ّ َق لا
ۡ َق
اع َت ِص ُموۡا ِب َح ۡب ِل
ِ
ُۡ
ُ ََ
ۡ ُ َ ّّٰ
تع ّ َػقوۡا ۪ َق ادغ ُخ ۡقا جِ ۡع َم َت الل ِہ َعل ۡیک ۡم ِاد
ً ُک ۡن ُت ۡم اَ ۡع َد
ۡٓاء َفاَلّ َ َف بَحۡ َف ُق ُلوۡب ُکم
ِ
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ََ
ۡ ً ُۡ
فا ۡص َب ۡح ُت ۡم ِب ِن ۡع َم ِت ٖہۤ ِاخوَانا ۚ َق کن ُت ۡم َعدّٰی
َ َ ُ ۡ َ ّ َ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ّ ۡ
َ
شفا حعػ ٍۃ ِمن الناذِ فاجقذخم ِمنہا ؕ
َ ّٰ َ ُ َ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ ل َ ُک ۡم ّٰا ّٰی ِت ٖہ ل َ َع ّ َل ُکمۡ
کذل ِک یب ِحف
َ
ت ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۱۳
ۡ ُ ُۡ ٌَُ َ
َ َۡۡ
َقل َتک ۡن ِّمنک ۡم ا ّمۃ ّی ۡد ُعوۡ َـ ِاخی الخحؿِ َق
َۡ ُ ُۡ َ َۡ ۡ ُۡ َ َۡ
َ
َ
َ
ۡ
یامرقـ ِبالمعرق ِػ ق ینہوـ ع ِن
ۡ َۡ ُ َ ۡ ۡ
ال ُمنػ ِخ ؕ َق اقلٰٓ ِئک ُہ ُم ال ُمف ِل ُحوۡ َـ ﴿﴾۱۱۴
َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ
اخ َت َل ُفواۡ
ق لا تکونوا کال ِذین تعػقوا ق
ۢۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ
ُ َ
ٓاء ُہ ُم ال َب ِّین ُت ؕ َق اقلٰٓ ِئک
ِمن بع ِد ما ج
ل َ ُہ ۡم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ۡی ٌم ﴿ ۙ﴾۱۱۵
hajinaji.com
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શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશથી એલા
ડયો જે લો કે તેનાથી ડયલાનો શક છે અને
શયગીઝ ભૃત્મુ ાભો નણશ ણ એલી શારતભાં
કે તભો (દીને) ઈસ્રાભ ય શો. (૧૦૨)
અને એકર થઈને વલે (જણા) અલ્રાશની
યસ્વી (ધભથ)ને ભઝફુત કડી રો અને
(ભાંશોભાંશે) બંગાણ ાડો નણશ, અને
અલ્રાશની નેઅભત જે તેણે તભાયા ઉય
ઉતાયી છે તેને માદ કયતા યશો, (તે નેઅભત
એ) કે જ્માયે તભે એક ફીજાના દુશ્ભન શતા
ત્માયે તેણે તભાયા ભનભાં (એક ફીજા ભાટે)
પ્રેભ ઉત્ન્ન કમો જે થી તેની ભેશયફાનીથી
તભે એક ફીજાના બાઈ બાઈ ફની ગમા;
અને (લી) તભે આગના ખાડાના કાંઠે શતા
છી તેણે તભને (તેભાં ગફડતાં) ફચાલી
રીધાં; આલી યીતે અલ્રાશ તભાયા ભાટે
ોતાની ણનળાનીઓ સ્ષ્ટ કયીને લણથલે છે કે
કદાચને તભે વન્ભાગથ ભેલો. (૧૦૩)
અને રાણઝભ છે કે તભાયા ભાંશેના થોડાક
રોકો એલા શોલા જોઈએ કે જે (ફીજાઓને)
અનુક્રભણણકા
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નેકી તયપ ફોરાલે તથા નેક કામોની આજ્ઞા કયે
તથા ફૂયા કામોની ભના કયે; અને તેઓ જ
વપતા ાભનાયા છે . (૧૦૪)
અને તે રોકો (મશુ દી તથા ણિણસ્ત)ના જે લા
થાઓ નણશ કે જે ઓ તેભની ાવે ખુલ્રી
દરીરો આવ્મા છી ણછન્ન ણબન્ન થઈ ગમા
અને (ભાંશોભાશે) ભતબેદ કયલા રાગ્મા;
તેભના ભાટે ભશાન અઝાફ છે . (૧૦૫)
તકલાના જાદા જાદા દયજ્જા છે તેભાં
ઓછાભાં ઓછો દયજ્જો એ છે કે તભાભ
લાજીફ કાભો ફજાલી રાલે અને શયાભ
કાભોથી દુય યશે. આ ભુજફ ઈરાશી
અશકાભની ઈતાઅત (તાફેદાયી) કયે.
ઈતાઅતના દયજ્જા એક ફીજાથી ચઢીમાતા
છે એલી જ યીતે તકલાના દયજ્જાભાં ણ
પ્રગણત થતી જામ છે અને તાફેદાયીની
છે લટની ઉચ્ચ ભંણઝર એ છે કે કુદયત કશે કે
‘‘અબ્દી કુન રી અકુન રક’’ ફંદા તુ ભાયો થઈ
જા, શુ ં તાયો થઈ જઈળ. એ દયજ્જા વુધી
ઈન્વાન શોંચી જામ છે . અને આજ
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તકલાની છે લટની ભંણઝર છે . જે ને શકીકી
તકલા(ખયેખયો તકલા) કશેલાભાં આલે છે . આ
લસ્તુ ભાઅયેપત (જાણલું-ઓખલું)ના તાફે
છે . ભઅયેપતનું શેરું ગથીમું જાશેયી
ઈસ્રાભ, ત્માય છી ઈભાન, તે છી ઈલ્ભુર
મકીન અને છે લટે શક્કુર મકીન વુધી શોંચે
છે .
‘‘લઅતવેભુ ફેશફણરલ્રાશે’’ અલ્રાશની
યસ્વીને ફધામ ભીને ભઝફુત કડો. ઈભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે આ આમતની
તપવીયભાં પયભાવ્મું કે અભો અશરેફમત
ખુદાની યસ્વી છીએ જે ને કડલાનો શુ કભ
અામો છે . (વલાએકે ભોશયેકા, તપવીયે
વોઅરફી.)
‘‘ઈઝકુન્તુભ અઅદાઅન’’ જ્માયે તભો
આવભાં એક ફીજાના દુશ્ભન શતા.
ઈસ્રાભની શેરાં અયફના કફીરાઓભાં
એલા ઝગડા પવાદ પેરાએરા શતા કે
અલ્રાશની નાશ. નાની નાની લાતો ય
તરલાયો ભીમાનથી ખેંચી કાઢતા શતા અને
એલી મુધ્ધની અણગ્ન પેરાઈ જતી શતી કે
અનુક્રભણણકા
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ફધામ કફીરાઓ એ આગની રેટભાં આલી
જતા શતા. ફે ચાય રદલવ નણશ યંતુ ચારીવ
ચારીવ, વાંઈઠ વાંઈઠ લથ વુધી એ મુધ્ધ
ચારતું શતું. લંળ યંયાગત ફદરો રેલાભાં
આલતો શતો. શ. યવુર વ.ની ણશદામતથી એ
અણગ્ન જં ગ ખુદા ખુદા કયી ફુઝામો.
વદીઓની દુશ્ભની દોસ્તીભાં પેયલાઈ ગઈ
અને આવભાં બાઈચાયો કામભ થમો.
ળમતાને કોઈ ધભથને ણલરૂધ્ધતા લગય છોડમો
નથી. મશુ દીઓભાં ઈકોતેય (૭૧) રપયકા થમા.
નવાયાભાં ફોંતેય (૭૨) અને ઈસ્રાભભાં
તોંતેય (૭૩) પીયકા થમા. શ. યવુરે ખુદા વ.
ભે પયભાવ્મું કે ભાયી ઉમ્ભતભાં તોંતેય રપકાથ
થળે. જે ભાંથી ફોંતેય નાયી (જશન્નભી) અને
એક રપકો નાજી (જન્નતી) શળે. આ એક
રપકો શળે જે રોકોને નેકીની તયપ ફોરાલળે.
અમ્રેફીર ભઅરૂપ (નેક કાભોની આજ્ઞા) અને
નશીઅનીર ભુનકય (ફુયા કાભોની ભનાઈ)
કયળે. આ એજ રોકો શળે જે ભુત્તકી
ભાઅવુભોનું અનુવયણ કયતા શળે.
અનુક્રભણણકા
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૧૦૬ થી ૧૦૮ ભી આમત :-

َّ ۡ َ َ ۡ َ ُّ ُ ُ ۡ ٌ َّ َ ۡ َ ُّ ُ ُ ۡ ٌ َ َ َّ
یوؿ تبیض قجوف ق تسوخ قجوف ۚ فاما
اسوَ ّ َخ ۡة ُق ُجوۡ ُہ ُہ ۡم  ٞاَخ َ َع ۡػتُ ۡم بَ ۡعدَ
الّ َ ِذیۡ َن ۡ
ِایۡ َمانِ ُک ۡم َف ُذ ۡق ُقوا ال ۡ َع َذ َ
اب ب َما ُک ۡن ُتمۡ
ِ
َُۡ
َ
ۡ
ُ
تکعػقـ ﴿﴾۱۱۶
َق اَ ّ َما الّ َ ِذیۡ َن ۡاب َی ّ َض ۡت ُق ُجوۡ ُہ ُہ ۡم َف ِف ۡی َذ ۡحم ِۃَ
ّّٰ ُ ۡ ۡ َ ّٰ
ُ
َ
ۡ
الل ِہ ؕ ہم فِیہا خ ِلدقـ ﴿﴾۱۱۷
ّّٰ َ ُ
َ َ ۡ
ۡ َ
ِتلک ّٰا ّٰی ُت الل ِہ ن ۡتلوۡ َہا َعل ۡیک ِبال َح ّ ِق ؕ َق
ّّٰ
ُ ۡ ّۡ َ ۡ
َما الل ُہ یُرِیۡ ُد ظل ًما ل ِل ّٰعل ِمح َف ﴿﴾۱۱۸

(તે રદલવથી ડયો કે) જે રદલવે કેટરાક ચશેયા
hajinaji.com
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વપેદ થઈ જળે અને કેટરાક ચશેયા કાા થઈ
જળે, છી જે ભના ચશેયા કાા થમા શળે
(તેભને કશેલાભાં આલળે કે) તભે ઈભાન રાવ્મા
છી ઈન્કાય કયનાયા થઈ ગમા શતા ને ? તો
શલે તભે ઈન્કાય કમો તે કાયણે અઝાફ ચાખો.
(૧૦૬)
યહ્ા તે રોકો કે જે ભના ચશેયા વપેદ શળે,
તેઓ અલ્રાશની યશેભતભાં દાખર થળે
(અને) તેભાં શંભેળ ભાટે યશેળે. (૧૦૭)
(શે યવુર!) આ અલ્રાશની આમતો છે . જે
અભે તને વત્મતાૂલથક લાંચી વંબાલીએ
છીએ, અને અલ્રાશ દુણનમાલાાઓ ય
ઝુલ્ભ કયલાની ઈચ્છા યાખતો નથી. (૧૦૮)
‘‘વશીશ
ફુખાયી’’
અને
‘‘જભ્એ
ફમનુસ્વશીશમન’’ ભાં છે કે શ. યવુરે ખુદા
વ.ભે પયભાવ્મું કે કમાભતભાં કેટરાક રોકોને
શલઝે કલયવથી શટાલીને જશન્નભની તયપ
રઈ જલાભાં આલળે. શુ ં તેભને ઓખી
જઈળ અને પરયશ્તાઓને કશીળ કે આ રોકોને
જશન્નભની તયપ ળા ભાટે રઈ જાલ છો ?
અનુક્રભણણકા
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અયે આ તો ભાયા અસ્શાફ છે ! તે પરયશ્તાઓ
જલાફ આળે કે આને ળું ખફય આ
રોકોએ તભાયા છી દીનભાં કેલી કેલી નલી
લાતો ફનાલી. જ્માયથી આ તેનાથી જાદા
થમા એ રોકો આના દીનથી પયી ગમા અને
ભુયતદ થઈ ગમા. (શાળીમા ભૌરાના
પયભાનઅરી અ. ભ.).
૧૦૯ થી ૧૧૧ભી આમાત :-

َ ّ َق ل ّّٰلہ َما فی
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َق َما فی الۡا
ص ؕ َق
ذ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ ُ ُ ّّٰ َ
﴾۱۱۹٪ ﴿ ِاخی الل ِہ ت ۡر َجع الۡا ُموۡ ُذ
َّ ۡ َ ۡ ُ َّ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ
َِلناز تَاۡ ُمرُ ۡقـ
ِ کنتم خحؿ ام ٍۃ اع ِخجت ل
َۡ ۡ
َۡ
ۡ
ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ َق تن َہوۡ َـ َع ِن ال ُمنػ ِخ َق
ۡ ُ ۡ َ َ َ ّٰ ۡ َ َ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ
ّٰ
تؤ ِمنوـ ِبالل ِہ ؕ ق لو امن اہل ال ِکت ِب
અનુક્રભણણકા
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َّ ۡ َ َ َ َ
ُ ۡ ۡ
اـ خح ًؿا ل ُہ ۡم ؕ ِمن ُہ ُم ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ َق
لک
ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ
﴾۱۱۱﴿ اخث ُؿ ُہ ُم الف ِسقوۡ َـ
ُ ُ َ ُّ
ً َ ۤ َّ ُ ُ ُ َّ
ل َ ۡن حط ّخ ۡقخ ۡم ِالا ادی ؕ َق ِا ۡـ حقا ِتلوۡخ ۡم
ۡ َُ
َ ُ ُّ
﴾۱۱۱﴿  ث ّم لَا یُن َض ُخ ۡق َـٞ یُوَلوۡخ ُم الۡا ۡخ َب َاذ
અને જે કાંઈ આવભાનોભાં છે તથા જે કાંઈ
ઝભીનભાં છે તે વલથ અલ્રાશનું જ છે ; અને
વઘા ભાભરા છે લટ (ના પેંવરા ભાટે)
અલ્રાશના જ તયપ યજા થળે. (૧૦૯)
જે ઉમ્ભતો રોકોની ણશદામત ભાટે ેદા
કયલાભાં આલી છે તેઓભાં તભે વલથ શ્રેષ્ઠ
શોલાના કાયણે (રોકોને) નેકી કયલા ભાટે
આજ્ઞા કયો છો તથા ફદીથી ભના કયો છો
તથા અલ્રાશ ય ઈભાન યાખો છો; અને જો
રકતાફલાાઓ ણ ઈભાન રઈ આલતે તો
તેભના ભાટે લધાયે વારૂં થતે; તેઓ ભાંશેના
અનુક્રભણણકા
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કેટરાક તો ભાનનાયા છે અને તેઓ ભાંશેનાં
ઘણાખયા આજ્ઞાનો અનાદય કયનાયા છે .
(૧૧૦)
(શે ભુવરભાનો!) વશેજવાજ ઈજા
શોંચાડમા ણવલામ તેઓ તભારૂં કાંઈ ફગાડળે
નણશ; અને જો તભાયાથી રડળે તો ખચીતજ
ીઠ દેખાડળે, છી તેભની શયગીઝ ભદદ
કયલાભાં આલળે નણશ. (૧૧૧)
તભાભ ભુવરભાનોને ફેશતયીન ઉમ્ભત કશી
ળકતા નથી. શેરી લાત તો એ કે તેભાં જાત
જાતના ફુયા રોકો છે , તે અમ્ર ણફર ભાઅરૂપ
(નેક કાભોની આજ્ઞા) અને નશી અણનર
ભુનકય (ફુયા કામોથી યોકલા)ની પઝથ કેભ
ફજાલી ળકે ? જ્માયે ખયાફ કૃત્મોથી તેની
જીલન રકતાફ ણચતયાએરી શોમ ! જે વાયા
ભાણવો છે એ ણ બુર ચુક અને ાથી
ભુકત નથી. તેભનો ારલ ણફરકુર ણલર
શોતો નથી એે કેભ ‘‘ખમયે ઉમ્ભત’’ થઈ ળકે ?
ઈભાભે ભોશંભદ ફાકય અ.ભે પયભાવ્મું કે
‘‘ખમયે ઉમ્ભત’’ અભે છીએ. વીમુતી એ ણ
‘‘દુયે ભન્વુય’’ભાં આ શદીવ રખેર છે .
અનુક્રભણણકા
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શ. વારદક અ.થી લણથન છે કે આ આમત જ.
યવુરે ખુદા અને તેભના અલવીમાએ તાશેયીન
(અ.)ના શકભાં નાણઝર થઈ છે .
૧૧૨ થી ૧૧૫ભી આમાત :-

ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ ّ َ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡۤ ّ َ
الذلۃ این ما ث ِقفوا ِالا
ض ِػبت علی ِہم ِ
َ ۡ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ّ َ ّ َ
الناز قَ
ِبحب ٍل ِمن الل ِہ ق حب ٍل ِمن
ِ
َ ُ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ
الل ِہ َق ُضػبَ ۡت َع َل ۡیہمُ
بٓاءق ِبغض ٍب ِمن
ِ
ِ
ال ۡ َم ۡس َک َن ُۃ ؕ ّٰدل َِک باَنّ َ ُہ ۡم کَانُوۡا یَ ۡک ُع ُػ ۡقـَ
ِ
ّّٰ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۢۡ َ َ َ ۡ
ّٰ ّٰ
ِبای ِت الل ِہ ق حقتلوـ الان ِبیٓاء ِبغحؿِ
َ َ ُ
ّٰ َ
َح ّ ٍق ؕ دل ِک ِب َما َع َصوۡا ّق کانوۡا حَ ۡع َت ُد ۡق َـ
﴿ ٭﴾۱۱۲
hajinaji.com
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ۡ ّٰ ُ َ ٌ
َ
ل َ ۡی ُسوۡا َسوَ ً
ٓاء ؕ ِم ۡن ا ۡہ ِل ال ِکت ِب ا ّمۃ
َ َ ٌ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ّٰ ّٰ ّّٰ ّٰ َ َ ّ َ
ٓاء ال ۡی ِل َق ُہ ۡم
قٓائِمۃ یتلوـ ای ِت الل ِہ ان
یَ ۡس ُج ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۱۳
ُ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َق ال ۡ َیوۡؿ ال ۡ ّٰاعِ خ َق یَاۡ ُمرُ ۡقـَ
یؤ ِمنوـ ِب
ِ
ِ
ۡ َۡ
ۡ
ۡ
ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ َق یَن َہوۡ َـ َع ِن ال ُمنػ ِخ َق
ُ َ
َۡۡ
یُ َساذِ ُعوۡ َـ ف ِی الخح ّٰؿ ِة ؕ َق اقلٰٓ ِئک ِم َن
ّّٰ ۡ
الص ِل ِحح َف ﴿﴾۱۱۴
ۡ ُ
َۡ ََ َُۡ
َق َما حَف َعلوۡا ِم ۡن خح ٍؿ فل ۡن ّیکع ُػ ۡق ُف ؕ َق
ّّٰ
ۢ ۡ َ ۡ
الل ُہ َع ِل ۡی ٌم ِبال ُم ّت ِقح َف ﴿﴾۱۱۵
hajinaji.com
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તેઓ જ્માં ણ ભી આલળે તેભના ભાટે
શીણત શળે, ણવલામ કે (કયાયની રૂએ)
અલ્રાશની નાશભાં અને રોકોની નાશભાં
આલી જામ (તો જાદી લાત છે ), અને તેભણે
શાથે કયીને અલ્રાશનો કો ોતાના ય
વ્શોયી રીધો છે અને તેભના ય કંગારીમતની
ભાય ડી છે ; આ (ણળક્ષા) એ ભાટે કે તેઓ
અલ્રાશની આમતોનો ઈન્કાય કયતા શતા
અને નફીઓને ણલના કાયણે ભાયી નાખતા
શતા; લી એ ભાટે કે તેઓ નાપયભાની કયતા
શતા તથા શદ કુદાલી જતા શતા. (૧૧૨)
તેઓ વઘા વભાન નથી; રકતાફલાાઓ
ભાંશેનું એક ટોું તો યારી (ના વભમ)ભાં
અલ્રાશની આમતો નભાઝભાં ઉબું યશીને
ઢતું યશે છે અને (અલ્રાશને) ણવજદો કયતું
યશે છે . (૧૧૩)
તેઓ અલ્રાશ અને કમાભતના રદલવ ય
ઈભાન યાખે છે અને નેકીની આજ્ઞા કયે છે .
તથા ફદીથી ભના કયે છે તથા વત્કામોભાં
એકભેક કયતાં આગ લધી જલાની ઉતાલ
અનુક્રભણણકા
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કયે છે ; અને તેઓ વદાચાયી રોકો ભાંશેનો છે .
(૧૧૪)
અને જે ણ નેકી તેઓ કયે છે તેની કદય
શયગીઝ થમા ણલના યશેળે નણશ; અને અલ્રાશ
યશેઝગાયોથી વંૂણથ લાકેપ છે . (૧૧૫)
કશે છે કે મશુ દીઓભાંથી કેટરાક રોકો
અબ્દુલ્રાશ ફીન વરાભ ાવે આવ્મા.
અબ્દુલ્રાશે ઈસ્રાભ ધભથ સ્લીકામો તેથી તેને
ઠકો આપ્મો, તે લખતે ઉયની આમત
નાણઝર થઈ કે અમ ભોઅભીનો મશુ દીઓ
તભને શયગીઝ નુકવાન શોંચાડી ળકળે નશીં.
‘‘મત્રુન આમાણતલ્રાશે આનાઅલ્રમરે’’ :
યાતના લખતે ડે છે અલ્રાશની આમતો,
અશરે રકતાફભાંથી એક જભાઅત એલી છે કે
જે શક ય કામભ છે અને ખુદાની આમતો
યાતના ડે છે , ણવજદા કયે છે એટરે યાતના
તશજજુ દની નભાઝભાં કુયઆન ડે છે .
આ આમતભાં એ રોકોની તઅયીપ કયલાભાં
આલી છે , જે નભાઝે તશજ્જુ દ (નભાઝે
ળફ)ભાં કુયઆને ળયીપની ણતરાલત કયે છે .
‘‘લાપી’’ ભાં ‘‘કાપી’’થી છે કે શ. ઈભાભે
અનુક્રભણણકા
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જાઅપયે વારદક અ.થી લણથન છે કે ભોભીન
ભાટે રણ ચીજો ગલથનું કાયણ છે . ૧. યાતના
આખયી લખતે નભાઝ, ૨. રોકોના ભારથી
ફેયલાશ, ૩. ઈભાભે શકની લીરામત જે
અશરેફમતથી છે . શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે
અમ અફુઝય જે નો ખાતેભો નભાઝે ળફથી
થામ તેના ઉય જન્નત લાજીફ થામ છે .
નભાઝે ળફનો લખત અધી યાત છી ળરૂ
થઈ તુરુએ વુબ્શે વારદક વુધી યશે છે .
ભજફુયીના કાયણે અધી યાત શેરાં ણ ડી
ળકામ છે . નભાઝે ળફની ૧૧ યકઅત છે .
શેરી આઠ યકઅત નભાઝે તશજ્જુ દની ફેફે યકઅતની નીય્મતથી ડે. છી ૨ યકઅત
નભાઝે ળપઅ અને છી એક યકઅત નભાઝે
ણલર ઢે. નભાઝે તશજ્જાદભાં શય ફે
યકઅતભાં કુનુત ડલું ભુસ્તશફ છે . યંતુ
નભાઝે ળપઅભાં કુનુત નથી. નભાઝે ણલરભાં
કુનુત ડે, જે ભાં ઓછાભાં ઓછા ચારીવ
ભોભીનો ભાટે દોઆએ ભગપેયત અને વીત્તેય
લખત ઈસ્તેગપાય ડે અને રણ વો લખત
અર્અપલ ડે. આ ટૂંકી યીત છે . ણલગતલાય
દોઆની રકતાફોભાં રખેર છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૧૬ થી ૧૧૮ભી આમાત :-

ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا ل َ ۡن تُ ۡغجیَ َع ۡن ُہمۡ
ِ
َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۤ َ ۡ َ ُ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل ِہ َش ۡیـًا ؕ قَ
اموالہم ق لا اقلاخہم ِمن
ُ ٰٓ َ َ ۡ ّٰ ُ ّ َ
الناذ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا ّٰخ ِل ُد ۡقـَ
اقل ِئک اصحب ِ
﴿﴾۱۱۶
َ
ۡ ُ
ۡ
َمث ُل َما یُن ِفقوۡ َـ ف ِ ۡی ّٰہ ِذ ِف ال َح ّٰیو ِۃ
ُّ ۡ َ َ
َ
الدن َیا ک َمث ِل ذِیۡ ٍح فِ ۡی َہا ِص ٌّػ ا َصابَ ۡت
ََ ََ
َ َ َ َ ۤ َُۡ
َظ ۡخت قوۡ ٍؿ ظل ُموۡا اجف َس ُہ ۡم فا ۡہلک ۡت ُہ ؕ َق
َ َ َ َ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ َق لّٰک ۡن اَجۡ ُف َس ُہ ۡم یَ ۡظ ِل ُموۡـَ
ما ظلمہم
ِ
﴿﴾۱۱۷
hajinaji.com
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َّ ُ َ
ً َ َ ُ َّ َ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا تت ِخذ ۡقا ِبطانۃ
ُ
َ َُ ُۡ
ُ
ِّم ۡن ُخ ۡقنِک ۡم لَا یَالوۡنک ۡم خ َبالًا ؕ َق ّخ ۡقا َما

ُ َع ِن ّ ُت ۡم ۚ َق ۡد َب َد ِة ال ۡ َب ۡغ َض
ٓاء ِم ۡن
َۡ
ُۡ
َ َۡ
۬ َق َما تخ ِف ۡی ُص ُد ۡق ُذ ُہ ۡم اخب َ ُؿ ؕ ق ۡد
ۚ افوَا ِہ ِہ ۡم
ُ َ ُۡ
ّٰ ُ َ ّ
﴾۱۱۸﴿ بَ ّ َینا لَک ُم الۡا ّٰی ِت ِا ۡـ کن ُت ۡم ت ۡع ِقلوۡ َـ
ફેળક જે ઓ ઈભાન નથી રાવ્મા તેભનો ભાર
તથા તેભની ઓરાદ તેભને અલ્રાશ (ના
અઝાફ)થી (ફચાલલાને) જયાએ કાભ રાગળે
નણશ; અને તેઓ જ આગના યશેલાવીઓ છે ,
જે ભાં તેઓ શંભેળ યશેનાયા છે . (૧૧૬)
આ વંવાયી જગતભાં તેઓ જે કાંઈ ખયચે છે
તેનો દાખરો એક એલા લામુ જે લો છે કે જે ભાં
વખત ટાઢ (ણશભ) શોમ અને તે એક કોભની
ખેતીલાડી ઉય આલી ડે કે જે ણે ોતાના
જીલો ઉય (ંડેજ) ઝુરભ તોડમો શોમ, છી
અનુક્રભણણકા
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તે તે (ખેતીલાડી) નો નાળ કયી નાખે; અને
અલ્રાશે તો તેભના ય કાંઈ ઝુરભ કમો નણશ,
ફલ્કે તેઓ ંડેજ ોતાના જીલ ઉય ઝુરભ
કયતા શતા. (૧૧૭)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! ોતાના (ભાણવો)
ણવલામ અન્મોને ણલશ્લાવુ ણભર ફનાલો નણશ
(કાયણ કે) તેઓ તભાયી ામભારીભાં (કાંઈ)
કભી કયળે નણશ; (ઉલ્ટું) તભાયા વંકટભાં તેઓ
આનંદ ાભળે; તેભની લાતલાતભાં ળરુતા તયી
આલે છે , અને જે કાંઈ (કીન્નાખોયી) તેભના
અંત:કયણોભાં છૂ ેરી છે તે આ કયતાં કેટરીએ
લધાયે છે ; ખયેજ અભોએ તભાયા ભાટે
ણનળાનીઓ સ્ષ્ટ કયીને લણથલી દીધી છે , જો
તભે વભજો તો. (૧૧૮)
ઉયોકત આમતોનો બાલાથથ એ છે કે જે
રોકો ખોટો (ફઝુર) ખચથ કયે છે અને
નાજાએઝ કાભોભાં ભાર લાયે છે , એનું
રયણાભ એ આલે છે કે છે લટે ફયફાદ થઈ
જામ છે . જો ખુદાની યાશભાં ખચથ કયતા શોત
તો ખુદાની ફાયગાશભાં તેને વલાફ ભત
અને ુંજીભાં લૃણધ્ધ થાત.
અનુક્રભણણકા
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૧૧૯ થી ૧૨૧ભી આમાત :-

َُ
َۡ ُ
ُ َ
ٰۤہان ُت ۡم اقلَٓا ِء ت ِح ّ ُبوۡن ُہ ۡم َق لَا یُ ِح ّ ُبوۡنک ۡم َق
ۡ ّٰ ُ ّ
ُ ُ
َ ُ ُ َ ُۤ
ت ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبال ِکت ِب ک ِل ٖہ ۚ َق ِادا لَقوۡخ ۡم قالوۡا
ّٰا َم ّ َنا ۖ٭ َق ِا َدا َخ َلوۡا َع ّ ُضوۡا َع َل ۡی ُک ُم الۡاَنَا ِملَ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
اللہَ
ِمن الغی ِظ ؕ قل موتوا ِبغی ِظکم ؕ ِاـ
َ ۡ ٌۢ َ
ُ
ُ
ۡ
ّ
اة الصدقذِ ﴿﴾۱۱۹
ع ِلیم ِبذ ِ
ُ
ٌَ َ
َ
ِا ۡـ ت ۡم َس ۡسک ۡم َح َسنۃ ت ُس ۡؤ ُہ ۡم ۫ َق ِا ۡـ
تُص ۡب ُک ۡم َس ّی َئ ٌۃ حّ َ ۡع َػ ُحوۡا ب َہا ؕ َق اـۡ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُُ َ
َ
ََُ
َ
ت ۡصبِ ُؿ ۡقا َق ت ّتقوۡا لَا حَط ّخخ ۡم ک ۡی ُد ُہ ۡم ش ۡیـًا ؕ
ّ َ ّّٰ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ٌ
ِاـ اللہ ِبما حعملوـ م ِحیط ﴿ ﴾۱۲۱٪
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ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ
ۡ
َق ِاد غ َد ۡقة ِم ۡن ا ۡہ ِلک ت َب ِّوی ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
ٌ
ّّٰ
َ َمقَاع َد ل ِۡل ِق
اؾ ؕ َق الل ُہ َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم
ت
ِ
ِ
﴾۱۲۱ۙ ﴿
ખફયદાય થાઓ ! તભે જ છો કે જે તેભની
ભોશબ્ફત કયો છો અને તેઓ તો તભાયી વાથે
ભોશબ્ફત કયતા નથી, લી તભે વંૂણથ
રકતાફ ઉય ઈભાન યાખો છો, અને જ્માયે
તેઓ તભને ભે છે . ત્માયે કશે છે કે અભે ણ
ઈભાન રાવ્મા છીએ, અને જ્માયે એકરા શોમ
છે ત્માયે તભાયી ણલરૂધ્ધ ક્રોધે (બયાઈ) ોતાના
આંગા દાંતો લચ્ચે કયડે છે ; (શે યવુર!) કશે
કે તભે તભાયા ક્રોધભાંજ ભયી જાઓ; ફેળક
અલ્રાશ અંત:કયણોના શારથી વંૂણથ લાકેપ
છે . (૧૧૯)
(શે ઈભાનદાયો!) અગય તભને કાંઈ રાબ ભે
છે તો તેભને દુ:ખ થામ છે , અને જો તભાયા
અનુક્રભણણકા
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ઉય કોઈ ભુવીફત (આલી) ડે છે ત્માયે
તેનાથી તેઓ આનંદ ાભે છે ; અને જો તભે
ધીયજ ધયળો તથા તેભનાથી ફચતા યશેળો તો
તેભના કાલરાં તભને વશેજ ણ નડળે નણશ;
એભાં ળક નથી કે જે કાંઈ ણ તેઓ કયે છે તે
(વઘું) અલ્રાશની જાણભાં ઘેયાએરું છે .
(૧૨૦)
(શે યવુર ! ઓશદની રડાઈભાં તે વભમને
માદ કય) જ્માયે તું યોરઢઆભાંજ તાયા
ફારફચ્ચાં લચ્ચેથી નીકીને ભોઅભીનોને
રડાઈના ભોયચાઓભાં ગોઠલલા રાગ્મો શતો;
અને અલ્રાશ વંૂણથ વાંબનાય (અને)
જાણનાય છે . (૧૨૧)
કેટરાક એલા ભુવરભાનો શતા કે જે
મશુ દીઓના ભકયો-પયેફને જાણલા છતાં
તેભની વાથે ભે-ણભરા યાખતા શતા.
મશુ દીઓ તેભના છુ ા બેદો જાણલા ભાટે
ણભરતાનો ડો કયતા શતા અને કશેતા શતા કે
અભો ણ ભુવરભાન છીએ. આ ફેલકુપો
તેભના પયેફભાં આલી ોતાના રદરની લાતો
અનુક્રભણણકા
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ઓકી કાઢતા શતા. તેઓને વભજાલલાભાં
આલે છે કે તેભનાથી ભે-ણભરા છોડી દો.
એ રોકો જાશેયભાં તભાયા ણભરો છે અને
ફાણતનભાં તભાયા ાકા ળરુ છે . આલા રોકો
ઉઘાડા દુશ્ભનોથી લધુ બમાનક છે .
૧૨૨ થી ૧૨૬ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ ُ ۡ ّٰ َ َ ّ َ ۡ
ِاد َہ ّم ۡت طٓائِفت ِف ِمنک ۡم ا ۡـ تفشلَا ۙ َق
َ ّ ۡ َ ّّٰ َ
ّّٰ
الل ُہ َقل ّ ُِی ُہ َما ؕ َق َعدی الل ِہ فل َی َتوَک ِل
ُ ۡ
﴾۱۲۲﴿ ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ
ٌ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ ُ ّّٰ ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ
ۚ ق لقد نضخخم اللہ ِببد ٍذ ق انتم ا ِدلۃ
ُ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۱۲۳﴿ فاتقوا اللہ لعلکم تشػخقـ
ۡا ۡد تَقُوۡ ُؾ ل ِۡل ُم ۡؤم ِنح ۡ َف اَل َ ۡن ّیَ ۡک ِف َی ُک ۡم اَـ
ِ
ِ
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ۡ َ
ُ َُ ُُ َ َ
ّی ِم ّدخ ۡم َذ ّبک ۡم ِبث ّٰلث ِۃ ّٰالّٰ ٍف ِّم َن ال َم ٰٓل ِئک ِۃ
َۡ ۡ
ُمجـل ِح َف ﴿ ؕ﴾۱۲۴
ُۡ ُ
َ َّ ُ
َ
بَدٰۤی ۙ ِا ۡـ ت ۡصبِ ُؿ ۡقا َق تتقوۡا َق یَات ۡوخ ۡم ِّم ۡن
َ
َ
ُ ُُ َ
فوۡذِ ِہ ۡم ّٰہذا یُ ۡم ِد ۡخک ۡم َذ ّبک ۡم ِبخ ۡم َس ِۃ ّٰالّٰ ٍف
ۡ َ
ۡ
ِّم َن ال َم ٰٓل ِئک ِۃ ُم َس ِّو ِمح َف ﴿﴾۱۲۵
َ َ َ َ َ ُ ّّٰ
الل ُہ الَّا بُ ۡس ّٰخی ل َ ُک ۡم َق ل َِت ۡط َمئ ّنَ
ق ما جعلہ ِ
ِ
ُُ ُ
َ َ َّ ۡ ُ َّ ۡ ۡ
قلوۡبُک ۡم ِب ٖہ ؕ ق ما النضخ ِالا ِمن ِعن ِد
ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ
َ
ۡ
الل ِہ الع ِزی ِز الح ِکی ِم ﴿ ۙ﴾۱۲۶
ે(તે વભમને માદ કય) જ્માયે તભાયા ભાંશેના ફ
ટોાં હશભત શાયી જલાની અણી ય શતાં,
hajinaji.com
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ણ (ાછા તયત જ હશભતલાન થઈ ગમા
શતા, કાયણ કે) અલ્રાશ તે ફન્નેની ભદદે
શતો; અને ભોઅભીનોએ અલ્રાશ ઉય જ
બયોવો કયલો જોઈએ. (૧૨૨)
ખચીતજ અલ્રાશે ફદય (ના મુધ્ધ)ભાં તભાયી
વશામ કયી શતી જમાયે કે તભે (ળરુઓની
વયખાભણીભાં) તદ્દન ણનભાથલ્મ શતા, ભાટે
અલ્રાશથી ડયો કે કદાચને તભે આબાય
ભાનનાયા થઈ જાઓ. (૧૨૩)
(શે યવુર ! તે વભમને માદ કય) જ્માયે તું
ભોઅભીનોને કશેતો શતો કે ળું આ લાત
તભાયા ભાટે ૂયતી નણશ થામ કે તભાયો
યલયરદગાય (આકાળ યથી) રણ શજાય
પરયશ્તાઓ નીચે ભોકરી તભાયી ભદદ કયે ?
(૧૨૪)
શા, જો તભે ધયીજ ધયળો અને (યવુરની)
ણલરૂધ્ધતા કયતા અટકળો (તો તેભ અલશ્મ
થળે) અને જો (તે ણસ્થણતભાં) દુશ્ભનો
ઓહચતા તભાયા ય આલી ડે તો તભાયો
યલયરદગાય ાંચ શજાય વજ્મા વજાવ્મા
અનુક્રભણણકા
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(શણથમાય ફંધ) પરયશ્તાઓ દ્લાયા તભાયી
ભદદ કયળે. (૧૨૫)
અને અલ્રાશે આ ભદદ તભાયા ભાટે
ખુળખફય થામ એ ણવલામ ફીજા (શેતુ) ભાટે
નક્કી કયી નથી અને (લી) એ ભાટે કે તભાયા
ભન તેનાથી ળાંત થઈ જામ; અને પ્રત્મેક ભદદ
ઝફયદસ્ત ણશકભતલાા અલ્રાશ તયપથી જ
શોમ છે . (૧૨૬)
‘‘લઈઝ ગદવ્ત’’ : અને જ્માયે વલાયના આ
ઘયેથી નીકળ્મા. ઉયની આમતો ઓશદના
જં ગ ણલળે શીજયી વન રણ (૩) ભાશે
ળવ્લારભાં નાણઝર થઈ છે . શ. ઈભાભે
જાઅપયે વારદક અ.થી રયલામત છે કે જ્માયે
કુયેળના કુપપાયોનો ફદયની જં ગભાં યાજમ
થમો. વીત્તેય ભામાથ ગમા અને વીત્તેય કેદ થમા.
ફાકીના બાગીને ભક્કા બેગા થઈ ગમા. અફુ
વુપીમાન તેનો વયદાય શતો. તેણે ઓયતોને
ોતાના વગા-લશારાંઓ ઉય યોલાની
એટરા ભાટે ભના કયી કે આંવુ વાયલાથી દુ:ખ
ઘટી જામ છે .
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આગરા લે અફુ વુપીમાન ાંચ શજાયનું
રશ્કય રઈ ભદીના ય શુ ભરો કયલા આગ
લઘ્મો, જ્માયે શ. યવુર વ.ને ખફય ડી તો
આ એક શજાયનું રશ્કય રઈ ભદીનાથી
નીકળ્મા. અબ્દુલ્રાશ ણફન ઓફી ભુનારપક
યસ્તાભાંથી જ રણ વો ભાણવોને રઈ ાછો
પયી ગમો. શલે આની વાથે ભાર વાતવો
ભાણવો યશી ગમા. ઓશદભાં શ. યવુર વ. ભે
શ. અરી અ.ને અરભ અતા કમો. શાડની
ાછ ડાલ નાખ્મો અને એ દયાથ
(ફખોરભાં દાખર થલાના યસ્તા) ઉય
જ્માંથી દુશ્ભનોને વશામ ભલાની ળંકા શતી
ત્માં અબ્દુલ્રાશ ફીન ઝુફેયને ચાવ ભાણવો
વાથે ણનમુકત કમાથ અને તેને કહ્ું શતું કે જો
ક્ષીઓ તભાયા દેશનું ગોશ્ત ચાંચ ભાયી
ભાયીને ખામ તો ણ તભો આ સ્થેથી
શટળો નશી. રડાઈ ળરૂ થઈ ગઈ.
ભુવરભાનોએ કુપપાયનો ણશમ્ભતથી ભુકાફરો
કમો. ળરુઓના ગ ઉખડી ગમા.
ભુવરભાનોએ તરલાયો મ્માનભાં યાખી ભારે
ગનીભત રુંટલાભાં એલા ઓતપ્રોત થઈ ગમા કે
અનુક્રભણણકા
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દયાથના ણવાશીઓએ આ રુંટભાય જોઈ તો
તેઓ ણ ત્માંથી વયકલા રાગ્મા. અબ્દુલ્રાશે
વાથીઓને કહ્ું : અયે, ખુદાથી ડયો. જ.
યવુરે ખુદા વ.ભે આણને વખ્તીથી કહ્ું શતું
કે અશીંથી શટળો નણશ. તે દીનદાયની એક
ણ લાત કોઈએ વાંબી નશીં અને ભાર
રુંટલા ભાટે બાગી ગમા. પકત ફાય ભાણવો
યહ્ા શતા. કાપયોનું ણનળાન તરશા ફીન
અફુતલ્શા દાયભીના શાથભાં શતું. શ. અરી
અ. ભે તેને કતર કયી નાખ્મો. છી તે અરભ
અફુ વઈદે ઉઠાવ્મો. શઝયતે તેને ણ કાી
નાખ્મો. એટરે વુધી કે તેભના નલ ભાણવોને
તરલાયના ઘાટે ઉતાયી નાખ્મા. તે છી
વલરફ નાભી શફળી ગુરાભે તે અરભ
ઉાડમો. આે તેને ણ જશન્નભાં ધકેરી
દીધો.
જ્માયે ખાણરદ ફીન લરીદે જોમું કે દયાથ ય
ભાર ગણતયીના જ ભાણવો છે . તેઓ ઉય
શજાય ભાણવો રઈ તુટી ડમો. ફાય ભાણવો
અબ્દુલ્રાશની વાથે શતા, તેભાંથી કેટરાક
અનુક્રભણણકા
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ચાલ્મા ગમા. છે લટે અબ્દુલ્રાશ ફીન ઝુફૈય
કેટરાક વાથીઓ વાથે ખાણરદ ફીન લણરદના
શાથથી ળશીદ થમા. અબ્દુલ્રાશનો ભયતફો
ખુદા ાવે ઘણો જ છે . તેઓ તે દયાથ ાવે જ
ળશીદ થમા. છી ખારીદ ભુવરભાનો ય
રશ્કય વશીત તુટી ડમો. ભુવરભાનો
બાગલા રાગ્મા. શાડની ઉય ચડી ગમા. શ.
યવુર વ. અલાઝ આતા યહ્ા ણ વાંબે
કોણ ? એ લખતે આં શઝયતની ાવે જનાફે
અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ. અને
અફુદજ્જાન ણવલામ કોઈ શતું નણશ. શઝયત
અભીય શભઝાશ (અ.) દુશ્ભનો વાથે જં ગ કયી
યહ્ા શતા. તેભની વાભે ભુળયીકોના કદભ
ઉખડી યહ્ા શતા. હશદાએ ‘‘લશળી’’ને લચન
આપ્મું કે જો તું ભોશમ્ભદ (વ.), અરી (અ.)
કે શભઝાશ એ રણભાંથી કોઈને ણ કતર
કયીળ તો શુ ં તને ફશુ જ ભાર આીળ.
‘‘લશળી’’ જે ફયીન ભોતઈભનો ગુરાભ શતો.
તેણે હશદાને કહ્ું : એ ફન્ને ભશાન
વ્મણક્તઓને શુ ં કતર કયી ળકતો નથી, યંતુ
શભઝાને કતર કયલા જાઉ છુ ં . એભ કશી એક
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929

hajinaji.com

કભીનગાશ (ધાત)ભાં છુ ાઈ ગમો. ત્માંથી શ.
શભઝાને જોતો શતો. જ. શભઝા રડતા
રડતા ગ રવી જતાં ડી ગમા. એ જોઈ
ભરઊને એક ઈંટ ઉાડી આને જોયથી
ભાયી. આ ળશીદ થઈ ગમા. ઈન્ના ણરલ્રાશે
લ ઈન્ના એરમશે યાજે ઊન. તે ભરઊન
આનું જીગય કાઢી હશદા ાવે રાવ્મો.
તેણીએ આનું જીગય ચાવ્મું. છી હશદાએ
જ. શભઝાના અલમલો કાી નાખ્માં.
શ. અરી અ., શ. યવુર વ.નું યક્ષણ કયતા
શતા છતાં આને અનેક ઝખ્ભો થમા શતા.
દાંત ભુફાયક તુટી ગમા શતા. રડતાં રડતાં શ.
અરી અ.ની તરલાય તુટી ગઈ શતી. શ.
યવુર વ.ભે ઝુલ્પીકાય ઈનામત કયી. આ
જં ગભાં આને વીત્તેય ઝખ્ભો રાગ્મા શતા
છતાં ણ ફશાદુયીથી રડતા યહ્ા. ણજબ્રઈરે
અભીન નાણઝર થમા. શ. અરી અ.ને રડતા
જોઈને આં શઝયતને અયજ કયી કે અમ
મગમ્ફયે ખુદા ળુજાઅત, ફશાદુયી અને
લપાદાયી આને કશે છે . તે લખતે શઝયતે
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પયભાવ્મું કે ‘‘ઈન્નશુ ભીન્ની લ અના ણભન્શો’’
આ ભાયાથી છે અને શુ ં તેનાથી છુ ં . શ. ઈભાભ
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે આવભાન
અને ઝભીનની લચ્ચે જીબ્રઈરે વદા આી :
રા વમપ ઈલ્રા ઝુલ્પેકાય રાપતા ઈલ્રા
અરી. ‘‘દભે વાકેફઅ’’ભાં ફેશારૂર
અન્લાયથી લણથન છે કે તે રદલવે ગમફથી
અલાઝ આલી : ‘‘નાદે અણરય્મન ભઝશયર
અજાએફે તજીદશો અલનલ્રક રપન્નલાએફે
કુલ્રો શણમ્ભન લગણમ્ભન વમન્જરી ફે
ણલરામતેક મા અરી મા અરી મા અરી’’.
ળમતાન વગી ભમો. મુધ્ધના ભમદાનભાં
અલાઝ આી : ભોશમ્ભદ (વ.) ભામાથ ગમા.
આ ખફય ભદીના શોંચી. આની દુખ્તય
જ. પાતેભા અ. ગબયાઈ ગમાં. આ તળયીપ
રાવ્માં. લારીદનો રોશીથી ખયડાએરો ચશેયો
જોઈ યડલા રાગ્માં. આે પયભાવ્મું ફેટી યડો
નણશ. આજે તો ખુદા એ આણને ણલજમ
અતા કયેર છે . અરીએ ોતાની પઝથ અદા
કયી. જ. શભઝાની ફશેન વપીય્માશ ખાતુન
અનુક્રભણણકા
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બાઈની રાળ ય આલી. બાઈની આલી
દદથનાક શારત જોઈ યડલા રાગી. શ. યવુર
વ.ભે રદરાવો આપ્મો.
આ સ્થે જગતનો એક અજોડ ફનાલ માદ
આલે છે કે કયફરાના ભમદાનભાં ભાજામા
શુ વમન અ.ની રાળ ય જનાફે ઝમનફ
ઉલ્મા ખાતુન આવ્માં ત્માયે ત્માં કોણ શતું કે
આને રદરાવો આે ?
ઉયોકત આમતોભાં ભુવરભાનોની ણશમ્ભત
લધાયલા ભાટે ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે જ્માયે
તભે ફદયની જં ગભાં એ જોમું શતું કે ખુદાએ
તભાયી વશામ કયી શતી અને રણ શજાય
ભરાએકાને તભાયી ભદદ ભાટે ભોકલ્મા શતા.
એ ઉયાંત ાંચ શજાયને ભોકરલાનો લામદો
કમો શતો તો છી તભાયા ઉય ફુઝરદરી
(ડયોકણં) એ કેભ ણલજમ ભેવ્મો ? મુધ્ધનું
ભમદાન છોડીને કેભ બાગ્મા ? આ શકીકતનું
લણથન ઈ. અલ્રાશ આગ આલળે. અરે તો
ભરાએકાની વશામનું લણથન કયલું છે .
કરાભે ાકભાં ભરાએકાનું લણથન થમું છે તેને
અનુક્રભણણકા

932

hajinaji.com

વય વય્મદ અશભદ વાશેફે ભાન્મ યાખેર
નથી. તેભણે ોતાની તપવીય ‘‘અનલારૂર
કુયઆન’’ભાં રખ્મું છે કે આ સ્લપ્નાનો ફનાલ
છે . ભરાએકાની કોઈ પોજ આલી ન શતી.
જો ભરાએકા રડાઈ કયત તો તેના કતર
થમેરા દેશ જોલાભાં આલત લગેયે.
શેરી લાત તો એ કે આમતભાં પરયશ્તાઓ
શાથભાં તરલાય રઈને રડમા શતા તેનું કોઈ
સ્થે લણથન નથી. આ તો ભુવરભાનોની
ણશમ્ભત લધે અને રદરભાં ઢાયવ યશે એ ભાટે
ભરાએકાને ભોકલ્મા શતા, જે કુપપાયોના
જોલાભાં આલતા શતા. અને તેઓને જોઈ
ણશમ્ભત શાયી ગમા અને તરલાય ચરાલલી
બાયે ડી ગઈ શતી. બરા એ ળકમ શતું કે
રણ વો ભાણવો જે ની ાવે નજીલા જં ગના
શથીમાય શતા તે એક શજાય વળસ્ર રશ્કયનો
વાભનો કયી ણલજમ ભેલી ળકે ? જો ફનાલ
સ્લપ્નું શતું તો ખુદાલંદે આરભ જં ગે
ઓશદના ણવરણવરાભાં પયી લણથન ન કયત.
એ ણવલામ શ. યવુર વ. જ્માં ફીજા
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સ્લપ્નાનું લણથન કમુું છે ત્માં આ ખ્લાફનું ણ
લણથન જરૂય કયત ! ભરાએકાને ભોકરલાનો
ભાર શેતુ એજ શતો કે દુશ્ભનો બમબીત થામ
! ેઅને ભુવરભાનોની ણશમ્ભત લધ
૧૨૭ થી ૧૩૩ ભી આમાત :-

ل َِی ۡق َط َع َؽ َخ ًفا ِّم َن الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػ ۡۤقا اَقۡ
َۡ َََُۡۡ َ ُۡ َ ۡ
َ
یک ِبتہم فینق ِلبوا خٓائِ ِبحف ﴿﴾۱۲۷
َ َ َ
َ
ل َ ۡی َس لَک ِم َن الۡا ۡم ِر ش ۡی ٌء ا ۡق یَ ُتوۡ َب
َ َ ُ ّ َ ّ َ ّٰ
َعل ۡی ِہ ۡم ا ۡق ح َع ِذ َب ُہ ۡم ف ِان ُہ ۡم ظ ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۲۸
َۡ
َ ّّٰ
َ
ۡ
ّٰ
َ
َ
ّ
َ
ّٰ
صؕ
ق لِل ِہ ما فِی السمو ِة ق ما فِی الاذ ِ
ٓاء َق حُ َع ِّذ ُب َم ۡن ّیَ َش ُ
حَ ۡغ ِع ُػ ل َِم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ َق
ّّٰ ُ َ ُ ۡ ٌ ّ َ
ٌ
ۡ
اللہ غفوذ ذ ِحیم ﴿ ﴾۱۲۹٪
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ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا لَا تَاۡک ُ ُلوا ّ
الرِ ٰۤبوا
َ ۡ َ ً ّ ُ ّٰ َ َ ً َ ّ َ ُ ّّٰ
الل َہ ل َ َع ّ َل ُکمۡ
اضعافا مضعفۃ ۪ ق اتقوا
ُۡ
تف ِل ُحوۡ َـ ﴿ ۚ﴾۱۳۱
َ َّ ُ َّ
الن َاذ الَّتِ ۡیۤ اُ ِع ّ َد ۡة ل ِۡل ّٰک ِعػیۡنَ
ق اتقوا
ِ
﴿ ۚ﴾۱۳۱
َ َ ۡ ُ ّّٰ
الرَ ُسوۡ َؾ ل َ َع ّ َل ُک ۡم تُ ۡر َح ُموۡـَ
الل َہ َق ّ
ق ا ِطیعوا
﴿ ۚ﴾۱۳۲
ۡ
ۤ
َق َساذِ ُعوۡا ِاخّٰی َمغ ِع َػ ٍۃ
َ ۡ ُ َ َّ ُ
الس ّٰم ّٰوة َق
عخضہا
ۡ َ ۡ
ل ِل ُم ّت ِقح َف ﴿ ۙ﴾۱۳۳
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ّ ۡ َّ ّ ُ ۡ َ َ َّ
ِمن ذ ِبکم ق جن ٍۃ
َ ُ ُ َ ۡ
الۡا ۡذص ۙ ا ِع ّدة
અનુક્રભણણકા

(આ ભદદ એ ભાટે કયલાભાં આલી) કે જે થી
નાણસ્તકોના એક ટોાનું ફ કાી નાખે
અથલા તેભને એટરા શરકા ાડે કે ણનષ્પતા
વાથે ાછા પયી જામ. (૧૨૭)
(શે યવુર!) એ ણલમભાં તાયો કાંઈ અણધકાય
નથી કે અલ્રાશ તેભની તૌફા કફુર કયે મા
તેભને અઝાફ આે કાયણ કે તેઓ
ઝુરભગાયજ છે . (૧૨૮)
અને જે કાંઈ આવભાનોભાં છે . તથા જે કાંઈ
ઝભીનભાં છે તે વઘું અલ્રાશનું જ છે ; તે
જે ને ચાશે છે તેને ભાપ કયી દે છે અને જે ને
ચાશે છે ણળક્ષા કયે છે , અને અલ્રાશ ભોટો
ક્ષભા કયનાય (અને) દમા કયનાય છે . (૧૨૯)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! ફભણં ચોગણં
વ્માજ ન ખાઓ અને અલ્રાશથી ડયો કે
જે થી તભે વપતા ાભો. (૧૩૦)
અને તે અણગ્નથી ડયો કે જે (ખાવ) નાણસ્તકો
ભાટે તૈમાય કયલાભાં આલી છે . (૧૩૧)
અને અલ્રાશ તથા યવુરની આજ્ઞા ભાનો કે
અનુક્રભણણકા
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જે થી તભાયા ય યશેભ કયલાભાં આલે.
(૧૩૨)
અને તભાયા યલયરદગાયની ક્ષભા તયપ દોડમા
જાઓ અને તે જન્નત તયપ ણ કે જે ની
શોાઈ વઘા આકાળો અને વઘી
ઝભીનની ફયાફય છે , (અને) જે તે
યશેઝગાયો ભાટે તૈમાય કયલાભાં આલી છે .
(૧૩૩)
‘‘રેતતભઈન્નકોરુફોકુભ’’ : તભાયા રદરની
ળાણન્ત ભાટે ફદયભાં જે ભરાએકાથી વશામ
કયલાભાં આલી શતી તેનો શેતુ એ શતો કે
ભરાએકા અભાયી ભદદ ભાટે શાજય છે તેથી
ભુવરભાનોના રદર ખુળ થઈ જામ અને
રદરભાંથી ગબયાટ ચાલ્મો જામ. રડાઈભાં
ણલજમ ભાટે રડનાયાઓના રદરોને ભઝફુત
દ્રઢ યાખલાના શોમ છે અને એ લાતના વાયા
વભાચાય ભલા કે અભો જીતી જઈળું. જોકે
પરયશ્તાઓ તરલાય રઈને રડમા ન શતા, ણ
તેની પોજને જોઈને દુશ્ભનો ગબયાઈ જામ.
ણશમ્ભત શાયી જામ એટરા ુયતું જ શતું.
અનુક્રભણણકા
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વ્માજ શયાભ શોલા ણલળે વુયએ ફકયભાં
લણથન થમું છે . આ સ્થે જે વ્માજ શયાભ છે
તેથી એ ભતરફ નથી કે અનેક ગણં વ્માજ ન
રેતા થોડું વ્માજ રો. ફલ્કે લાત એ છે કે
અયફ રોકો ચક્રલૃણધ્ધ વ્માજ રેતા શતા, તેથી
અરે વખ્તીથી લણથન થમું છે . પ્રથભ તો ભુદ્દર
વ્માજ શયાભ જ છે . આ સ્થે એક દાખરો
આી વભજાલલાભાં આલે છે કે કોઈ કશે
ભસ્જીદભાં ગાો ફકો નણશ, તો એનો એ
અથથ નથી કે ભસ્જીદની ફશાય ગા ફકી ળકો
છો, ફલ્કે લધુ વખ્તાઈના ભોકા ય એલા
ળબ્દો લયામા છે .
૧૩૪ થી ૧૩૭ભી આમાત :-

َّ َ َّ َّ
ُ ۡ ُ َ ۡ َّ
َ
َالط ّ َخٓا ِء ق
ۡ
ال ِذین ین ِفقوـ فِی الزخٓا ِء ق
َ ّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ ۡ
ؕ از
الن
الک ِظ ِمحف الغیظ ق العافِحف ع ِن
ِ
ّّٰ
ۡ ُ
ۡ
﴾۱۳۴ۚ ﴿ َق الل ُہ یُ ِح ّب ال ُم ۡح ِس ِنح َف
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َّ
َ َ ُ َ َ ً َ ََ ۤ
َق ال ِذیۡ َن ِادا ف َعلوۡا فا ِحشۃ ا ۡق ظل ُموۡا
ََ
َُۡ
ّّٰ َ َ ۡ ۡ َ
اس َتغع ُػ ۡقا
اجف َس ُہ ۡم دغ ُخقا اللہ ف
ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ّ َ ۡ ُ ّ ُ ُ ۡ َ ّ َ ّّٰ
اللہُ
ل ِذنو ِب ِہم ۪ ق من حغ ِعػ الذنوب ِالا
َ ُ
َ
ُ
َق ل َ ۡم یُ ِض ّخ ۡقا َعدّٰی َما ف َعلوۡا َق ُہ ۡم حَ ۡعل ُموۡ َـ
﴿﴾۱۳۵
ُ َۡ ٌ
َ
ُ َ
اقلٰٓ ِئک َج َزٓاؤ ُہ ۡم ّمغ ِع َػۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم َق
َج ّّٰن ٌت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِت َہا الۡاَن ۡ ّٰہرُ
ِ
ّٰ
َ
ۡ ۡ
خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ َق جِ ۡع َم ا ۡجرُ ال ّٰع ِم ِلح َف
﴿ ؕ﴾۱۳۶
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ََ َ
ۡ َ َ ُ َ
ق ۡد خل ۡت ِم ۡن ق ۡب ِلک ۡم ُسج ٌف ۙ ف ِسح ُؿ ۡقا فِی
ُ
َ َ الۡاَ ۡذص َفان ۡ ُظ ُػ ۡقا َک ۡی َف ک
اـ َعاقِ َبۃ
ِ
ۡ َّ ۡ
﴾۱۳۷﴿ ال ُمک ِذ ِبح َف
કે જે (યશેઝગાય) રોકો છૂ ટ અને તંગીભાં
(અલ્રાશના ભાગથભાં) ખચથ કયતા યશે છે તથા
ક્રોધને ી જનાયા છે અને રોકોના
(અયાધ)થી દયગુજય કયનાયા છે ; અને
અલ્રાશ ઉકાય કયનાયાઓને દોસ્ત યાખે છે .
(૧૩૪)
અને તે રોકો કે જે ઓ જ્માયે ણનરથજ કૃત્મ કયી
ફેવે છે અથલા ોતાના જીલ ઉય ઝુલ્ભ કયે
છે ત્માયે અલ્રાશને વંબાયી ોતાના
અયાધોની ભાપી ભાંગે છે ; અને અલ્રાશ
ણવલામ ગુનાશો કોણ ભાપ કયી ળકે છે ? અને
જે કાંઈ તેઓ કયી ચુકમા છે તે પયી કયલાને
જાણી જોઈને આગ્રશ યાખતા નથી (તેલું કૃત્મ
પયીને કયતા નથી). (૧૩૫)
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તેભનો ફદરો તેભના યલયદીગાય તયપથી
ક્ષભા છે તથા ફાગ ફગીચા છે જે ની શેઠ
નદીઓ લશે છે , જે ભાં તેઓ શંભેળ યશેનાય
છે ; અને વત્કામથ કયનાયાઓ ભાટે (આ) કેલો
ઉત્તભ ફદરો છે ! (૧૩૬)
તભાયી શેરાં ઘણાંમ દ્રષ્ટાંતો ફની ગમા છે ,
જે થી ઝભીનભાં શયોપયો અને જાઓ કે
(મગમ્ફયોને)
જાઠરાલનાયાઓનું
કેલું
રયણાભ આવ્મું ! (૧૩૭)
‘‘એરા ભગપેયતીભ’’ : ફણક્ષવની તયપ જલ્દી
કયલાનો બાલાથથ એ છે કે ફણક્ષળની જે યાશો
છે તે તયપ જલ્દીથી ગ ઉાડો અને તે
ઈસ્રાભ અને ઈભાન છે . ોતાની પઝથને ુયી
કયલા શયાભ કાભો છોડે અને ઉવુર અને
ફરુઅભાં ખુદા યવુર વ.ના શુ કભને ભાન્મ
યાખો.
‘‘લ જન્નાણતન અઝોશા’’ : જન્નતની
શોાઈ. કઅફ ણફન અળયપ મશુ દીએ એક
લખતે ખરીપાને વલાર કમો કે તભાયા
કુયઆનભાં એક જન્નતની ણલળાતા
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આવભાન અને ઝભીનોની ફયાફય લણથન
કયલાભાં આલી છે તો છી વાત ફેણશશ્ત કમાં
વભાળે ? ખરીપા તેનો જલાફ આી ળકમા
નણશ. એટરાભાં શ. અરી અ. તળયીપ રાવ્મા.
મશુ દીએ આથી વલાર કમો. આે પયભાવ્મું
કે ફતાલ જમાયે યાત થામ છે તો રદલવ કમાં
જામ છે ? અને રદલવના લખતે યાત કમાં જામ
છે ? કહ્ું કે અલ્રાશના ઈલ્ભભાં (અલ્રાશ
જાણે) છે . આે પયભાવ્મું કે ‘‘એલી જ યીતે
વાતે ફેણશશ્ત અલ્રાશના ઈલ્ભભાં છે .’’
શઝયતનો જલાફ વંતોકાયક શતો. ભતરફ
કે એ કે ખુદા દયેક લસ્તુ ય કુદયત ધયાલે છે .
જે ઝભીનો આવભાન તથા જન્નતોનું વજથ ન
કયી ળકે છે તે તેને ચાશે તેભ ણલળાતા ણ
આી ળકે છે .
‘‘લર કાઝેભીનર ગમઝ’’ : ગુસ્વાને ી જામ
છે . આ આમત ણલળે આભ અને ખાવ ફન્ને
પ્રકાયના ભુપસ્વેયીને રખ્મું છે કે ઈભાભે શવન
અ. ના ફનાલ વાથે વંફંધ ધયાલે છે . એક
લખત ઈભાભે શવન અ. કેટરાક રોકો વાથે
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જભી યહ્ા શતા. એક નોકય વારનનો પ્મારો
રઈને આવ્મો. તેનો ગ રવી જતાં
આના ચશેયા ભુફાયક ય વારન ડમું.
શઝયતે તેના તયપ જોમું તો ધ્રુજલા રાગ્મો
અને ફોરી ઉઠમો ‘‘લર કાઝેભીનર ગમઝ’’
આ ગુસ્વાને યોકલાલાા (ી જનાય) છો.
આે પયભાવ્મું કે શુ ં ગુસ્વાને ી ગમો. તેણે
કહ્ું ‘‘લર આપીન અણનન્નાવ’’ રોકોને ભાપ
કયનાય છો. આે પયભાવ્મું કે ભેં ભાપ કમુથ. તેણે
અઝથ કયી ‘‘લલ્રાશો મોણશબ્ફુર ભોશવેનીન’’
અલ્રાશ એશવાન કયલાલાાને દોસ્ત યાખે
છે . આે પયભાવ્મું કે જા ભેં તને આઝાદ કમો.
કેટરાકે આ ફનાલ શ. ઈભાભે શુ વમન અ.
અને શ. ઈભાભ ઝમનુર આફેદીન અ. ભાટે
રખેર છે . ફનલા જોગ છે તેઓની વાથે
ણ આલો ફનાલ ફન્મો શોમ. ગભે તે શોમ
આ એક જ ઘયની લાત છે .
‘‘તપવીયે ફુયશાન’’ભાં ‘‘કાપી’’થી રખેર છે કે
જે ખુદાનો ફંદો ગુસ્વા ય કાફુ યાખે ખુદા
તેને દુણનમા અને આખેયતભાં તેની આફરૂભાં
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લધાયો કયળે. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.
પયભાલે છે કે ળણક્ત શોલા છતાં ગુસ્વાભાં
ફદરો ન રે તો ખુદા કમાભતભાં ોતાની
‘‘યઝા’’ (ખુળનુદી)થી ભારાભાર કયળે. કોઈ
ઘુંટડો અલ્રાશની ાવે ગુસ્વાના ઘુંટડાથી
લધાયે પ્માયો નથી જે ી જામ.
જ. યવુર ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે લાયંલાય
ગુનાશ કયલાથી વગીયા (નાના) ગુનાશ
વગીયા નથી યશેતા અને તૌફા છી કોઈ
કફીયા (ભોટા) ગુનાશ કફીયા નથી યશેતા.
શઝયતે એ ણ પયભાવ્મું કે ખુળનવીફ એ
ફંદો છે કે જમાયે ોતાનું આઅભારનાભું
ખોરે તો દયેક ગુનાશની નીચે ઈસ્તગપાય
(ભાપી) જોલે.
‘‘લલ્રઝીન એઝા પઅરુ પાશેળતન’’ : એલા
રોકો જ્માયે કદી કોઈ ણનરથજ્જ કાભ કયી
ફેવે છે અથલા ોતાના શકભાં ખોટું કાભ કયી
રે છે તો અલ્રાશને માદ કયે છે .
તપવીયોભાં ઉયોકત આમતના ઉતયલા ણલળે
રખે છે કે અબ્દુયથશભાન ણફન ગનભથી
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રયલામત છે કે એક લખત ભઆઝ ણફન જફર
યડતો યડતો શ. યવુર વ.ની વેલાભાં શાજય
થમો. વરાભ કયી આે યડલાનું કાયણ ુછમું.
તેણે અઝથ કયી કે ભેં દયલાજા ઉય એક રૂાા
નલમુલાનને ફશુ જ યડતાં જોમો છે . તે આને
ભલા ચાશે છે , આે તેને અંદય ફોરાવ્મો
અને યડલાનું કાયણ ુછમું ! તેણે અઝથ કયી :
શુ ઝૂય ભેં એલા ગુનાશના કાભો કમાથ છે કે જો
એની ભને ણળક્ષા આલાભાં આલે તો
જશન્નભને રામક થઈ જાઉં. શુ ં જાણં છુ ં કે તે
ભાપ નશીં થામ ! આે પયભાવ્મું તેં ણળકથ કયેર
છે ? કહ્ું અલ્રાશની નાશ ! ળું તેં કોઈનું
ખુન કમુું છે ? કહ્ું નણશ. છી આે પયભાવ્મું
કે તાયા ગુનાશ વાત ઝભીન, ફધા દયીમા,
યેતીના ડુંગયો, જગતના ફધામ ઝાડો અને
તેભાં લવનાય જાનલયોની વંખ્મા જે ટરા શળે
તો ણ ખુદા ભાપ કયળે ! તેણે કહ્ું ભાયા
ગુનાશ તેનાથી ણ બાયી છે . આે પયભાવ્મું
કે આવભાનના, તાયાઓ અને અથ કુયવીની
ફયાફય શળે તો ણ ખુદા ભાપ કયળે ! તેણે
કહ્ું એનાથી ણ ભોટા ભાયા ગુનાશો છે !
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આે જયા નઝય પેયલીને કહ્ું અમ
નલજલાન, તાયા ાો ભોટા છે કે તાયો યફ
?!!! તેણે તયત જ ખુદાનો વજદો કમો અને
ભાથું ઉાડી કહ્ું : ભાયો યફ ફધામ થી
ભશાન છે . આે પયભાવ્મું કે, એ ભશાન યફ તે
ભોટા ગુનાશને ફક્ષી આળે. એ વાંબી તે
ચુ થઈ ગમો. આે પયભાવ્મું, તાયા ાો
ભાયી વભક્ષ ફમાન કય. તેણે કહ્ું : શુ ઝુય, શુ ં
કબ્ર ખોદલાનું કાભ કરૂં છુ ં . વાત લથથી આ
કાભ કરૂં છુ ં . ભુયદાની કબ્ર ખોદી તેનું કપન
કાઢીને લેચી ભારૂં છુ ં . ભેં આને ગુજયાનનું
વાધન ફનાવ્મું છે . એક રદલવ અન્વાયભાં
એક રૂાી મુલતી ભયણ ાભી. તેને દપન
કમાથ છી રોકો ાછા પમાથ તો ભેં યાતના કબ્ર
ખોદી તેની રાળને ફશાય કાઢી કપન ઉતાયી
રીધું અને ઘય તયપ ચાલ્મો. યાશભાં ળમતાને
ભાયી લાવના ઉશ્કેયી અને તે રૂાી મુલતીની
છફી ભાયી નઝય વભક્ષ યજા થઈ. શુ ં પયી
કબ્રસ્તાનભાં આવ્મો અને તેની વાથે
વ્મણબચાય કમાથ ફાદ તેણીને નગ્ન છોડી ાછો
પમો. ાછથી અલાઝ આલી : ‘‘અમ
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જલાન ! તેં ભને ભુયદાઓની લચભાં નગ્ન
છોડી દીધી. શુ ં કમાભતભાં જનાફતની
શારતભાં ઉબી થઈળ. ખાતયી યાખ કે ભાયો
અને તાયો ભાભરો અલ્રાશ વભક્ષ યજા થળે.
તાયી જલાની જશન્નભને ાર ફનળે!’’ શુ ઝુય
આલા બમંકય ગુનાશ ભાયા ભાટે જશન્નભ
લાજીફ અને જન્નત શયાભ કયેર છે ! આ
વાંબી શઝયતે કહ્ું : અમ પાણવક દુય થઈ
જા. અભાયા ઉય અઝાફ આલી ન ડે. તે
ઘયફાય છોડી લથત ય જઈ ોતાના શાથો
ગયદનથી ફાંધી અલ્રાશની ઈફાદતભાં
તલ્રીન થઈ યોતો યોતો ભુનાજાત કયતો શતો,
કે અમ યફ તાયો ફંદો ફેશરુર તાયો કમદી છે .
તેનાથી એલા ાો થમા છે જે ને તું જાણે છે .
શુ સ્તાઉ છુ ં . તાયા નફીએ ણ ભાયા જે લા
ાીને કાઢી ભુકમો. શુ ં તને તાયી અઝભત
અને જરારનો લાસ્તો આી માચના કરૂં છુ ં
કે તું ભને તાયી યશભતથી ભામુવ ન કયતો. તે
ચારીવ રદલવ યડતાં યડતાં ભુનાજાત કયતો
યહ્ો. જં ગરના જાનલય ત્માં બેગા થઈ જતા
શતા. છે લટે ફન્ને શાથ આવભાન તયપ ઉંચા
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કયી આળા અને ણનયાળાભાં રૂદન કયતાં કયતાં
કશેલા રાગ્મો કે મા અયશભયાથશેભીન, ભાયા
ગુનાશ અગય ભાપ કમાથ શોમ તો તાયા નફીને
ખફય આ કે ભને આલીને તેની જાણ કયે.
જો ભાયા ાોની ભાપી ન શોમ તો એક એલી
અગ્ની ભોકર જે ભને ફાીને ખાક કયે. ભને
દુણનમાભાં વજા ભી જામ કાયણ કે શુ ં
કમાભતના અઝાફ અને પજે તીથી ફચી જાઉં.
ફવ યશેભતે ઈરાશી જોળભાં આલી અને
ઉયની આમત નાણઝર થઈ. પાશેળાથી ભુયાદ
છે વ્મણબચાય અને ોતાના આત્ભા ય ઝૂલ્ભ
કયલો. પયભાને ઈરાશી થમું કે અમ ભાયા
શફીફ ! એ તાયી ફાયગાશથી દુય થમો શલે તે
કમાં જામ ? ‘‘લભંય્મગ પેરૂઝ ઝોનુફ
ઈલ્રલ્રાશ’’ ભાયા ણવલામ કોણ ગુનાશને
ફક્ષી ળકે ? શુ ઝુય ભુસ્કુયાતા ફશાય તળયીપ
રાવ્મા. અસ્શાફોને વાથે રીધા. ત્માં જઈને
જોમું કે ફે થ્થયોની લચભાં તે મુલાન
ગયદનથી શાથ ફાંધી ઉબો છે . યોતા યોતા
તેની ાંણો ખયી ગઈ છે . યડતાં યડતાં કશે
છે : ભાણરક તેં ભને ઉત્તભ દેશ અને વાયી
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તંદુયસ્તી આી, શલે તું ભને આગભાં ફાીળ
કે ોતાની યશભતભાં યક્ષણ આીળ ? તાયા
ફેણશવાફ ઉકાયો છે . આ યીતે ભુનાજાત
યોતા યોતા કયતો શતો, જં ગરી જાનલયો ણ
આવાવ યેળાન શતા. શુ ઝુયે તેના શાથ
ખોલ્મા અને પયભાવ્મું ફેશરુર તને ભુફાયક.
તું જશન્નભથી ભુકત થમો. છી ઉયની
આમત તેને વંબાલી. છી અસ્શાફોને કહ્ું
કે તભો ણ ગુનાશોને આલી યીતે ધોઈ નાખો
જે લી યીતે ફેશરુરે ધોઈ નાખ્મા.
૧૩૮ થી ૧૪૨ભી આમાત :-

َ ّ ّ ٌ َ َ َ ّٰ
ٌَ
َ
از َق ُہ ًدی ّق َموۡ ِعظۃ
ِلن
ِ ہذا بیاـ ل
ۡ َّ ۡ ّ
﴾۱۳۸﴿ ل ِل ُمت ِقح َف
َ َ َۡ ُ ۡ َ
ُ َ
َق لَا ت ِہنوۡا َق لَا تش َدنوۡا َق ان ُت ُم الۡا ۡعلوۡ َـ
ۡ ُ ُۡ
﴾۱۳۹﴿ ِا ۡـ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنح َف
અનુક્રભણણકા

949

hajinaji.com

َۡ َ
َ
ُ َ ََ
ِا ۡـ ّی ۡم َس ۡسک ۡم ق ۡخ ٌج فق ۡد َم ّ َس القوۡ َؿ ق ۡخ ٌج
ّ ۡ ُ ٗ َ ۡ َ ۡ َ َّ
اؿ ن ُ َداقل ُ َہا بَحۡفَ
ُ
ِمثلہ ؕ ق ِتلک الای
ِ
َّ
َ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا قَ
از ۚ ق ل ِیعلم
الن
ِ
َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ّّٰ ُ َ ُ ّ ُ
یت ِخذ ِمنکم شہدٓاء ؕ ق اللہ لا ی ِحب
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿ ۙ﴾۱۴۱
َ ُ َ ّ َ ّّٰ
الل ُہ الَّذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق یَ ۡم َحقَ
ق ل ِیم ِحص
ِ
ۡ ّٰ
الک ِع ِػیۡ َن ﴿﴾۱۴۱
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ َ َ َ َّ
اؿ ح ِسبتم اـ تدخلوا الجنۃ ق لما
َ ّّٰ ّ َ
ُۡ
َ
حَ ۡعل ِم الل ُہ ال ِذیۡ َن ّٰج َہ ُد ۡقا ِمنک ۡم َق حَ ۡعل َم
ّّٰ
الصبِؿِیۡ َن ﴿﴾۱۴۲
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ભાણવો ભાટે આ એક (વાપ વાપ) લણથન છે
અને યશેઝગાયો ભાટે ણશદામત અને નવીશત
છે . (૧૩૮)
અને ણશમ્ભત શાયતા નણશ તથા (આ
અણધાયી શાયથી) રદરગીય થતા નણશ અને
જો તભે ભોઅભીન છો તો તભે જ ચરઢમાતા
યશેળો. (૧૩૯)
જો તભને (જં ગે ઓશદભાં) ઘા રાગ્મો છે તો
તે રોકોને ણ એલોજ ઘા (જં ગે ફદયભાં)
રાગી ચૂકમો છે ; અને આલા રદલવો અભે
રોકો લચ્ચે લાયા પયતી રાવ્મા કયીએ છીએ,
અને (આ અણધાયી શાય) એ ભાટે (શતી) કે
ઈભાન રાલનાયા કોણ છે તે અલ્રાશ જાણી
રે અને તભાયાભાંથીજ અભુક (રોકો)ને વાક્ષી
કયી રે; અને અલ્રાશ ઝુરભગાયોને દોસ્ત
યાખતો નથી; (૧૪૦)
અને એ ભાટે ણ અલ્રાશ ઈભાન
રાલનાયાઓને કવોટી કયીને અરગ ાડી
નાખે અને નાપયભાનોને (ોતાના)
આળીલાથદથી લંણચત યાખે. (૧૪૧)
અનુક્રભણણકા
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(શે ભુવરભાનો!) ળું તભોએ એભ ધાયી રીધું
છે કે તભે જન્નતભાં ચાલ્મા જળો ? જ્માયે
શજા વુધી અલ્રાશે (તભાયી કવોટી કયીને)
તભને જાણી રીધા નથી કે તભાયાભાંથી કોણે
કોણે જે શાદ કમો છે અને લી તભાયાભાંથી
ધૈમથલાન કોણ યહ્ા છે . (૧૪૨)
થોડાક ભાણવો ણવલામ ફધામ જં ગે ઓશદભાં
શ. યવુર વ.ને છોડીને બાગી ગમા શતા. આ
જં ગભાં અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ. ભે
ઈસ્રાભની એલી ઉત્તભ ણખદભત કયી કે જે ની
જોડી ભલી ભુણશ્કર છે . આ દુશ્ભનોને
ભાયી બગાડતા શતા અને ઢારભાં ાણી બયી
જ. પાતેભા અ.ની વાથે ભી શઝયતના
ઝખ્ભો ધોલયાલતા શતા. આલી યીતે યવુરનું
યક્ષણ કયલું, ણખદભત અંજાભ આલી અને
ળરુઓનો વાભનો કયલો એ કેટરું ણલકટ કાભ
છે ! આ જં ગભાં ણજબ્રઈરે અભીને આલીને
શ. યવુર વ.ની ણખદભતભાં અઝથ કયી કે આ
છે વાચી શભદદી. આે પયભાવ્મું કેભ શોમ ?
અરી ભાયાથી છે અને શુ ં અરીથી છુ ં . તે
લખતે જીબ્રઈરે કહ્ું કે શુ ં આ ફન્નેથી છુ ં .
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આે શઝયત અરી અ.ને પયભાવ્મું કે : મા
અરી, જે ભ ભને છોડી ફધામ ચાલ્મા ગમા
શતા તેભ તભે કેભ ગમા નણશ ? પયભાવ્મું :
‘‘અઅક પયતો ફઅદર ઈભાન?’’ ળું શુ ં ઈભાન
રાવ્મા છી કારપય થઈ જાઉં ? આથી એ લાત
ણવધ્ધ થઈ કે શ. અરી અ.ની નઝદીક બાગલું
કુફ્ર શતું.
૧૪૩ થી ૧૪૪ભી આમાત :

َ ۡ َّ َ ۡ ُ َ
َ َ
َق لَق ۡد کن ُت ۡم ت َمنوۡ َـ ال َموۡة ِم ۡن ق ۡب ِل ا ۡـ
ُ َۡ َۡ
َ ََ ََۡ
تلقوۡ ُف ۪ فق ۡد َذایۡ ُت ُموۡ ُف َق ان ُت ۡم تنظ ُػ ۡق َـ
﴾۱۴۳٪ ﴿
َۡق َما ُم َح ّمَ ٌد ِالَّا َذ ُسوۡ ٌؾ ۚ َق ۡد َخ َل ۡت ِمن
َ
َ َّ ۡ ۠ َ َ ُ ُ ُّ
َاة اَ ۡق ُق ِتل
ق ۡب ِل ِہ الرسل ؕ افائِن م
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ُ َ َ
ََۡ
َ َۡ
اجقل ۡب ُت ۡم َعدٰۤی ا ۡعق ِابک ۡم ؕ َق َم ۡن ّینق ِل ۡب
ً َ ّّٰ َ ُ َ ّ َ َ
َعدّٰی َع ِق َب ۡی ِہ فل ۡن حط ّخ الل َہ ش ۡیئا ؕ َق
ّّٰ ُ ّّٰ
ۡ
َ
﴾۱۴۴﴿ َس َی ۡج ِزی اللہ الش ِػ ِخین
(ભૃત્મુની) ભુરાકાત કયલા શેરાં તભે ભૃત્મુ
(ળશાદત)ની ઈચ્છા (વ્મકત) કયતા શતા,
છી તો તભોએ તેને નયી આંખે જોઈજ
રીધું (તો શલે રડાઈથી દૂય કેભ નાવો છો?)
(૧૪૩)
ભોશમ્ભદ (વ. અ. લ.) ભાર એક યવુર છે ,
જે ની શેરાં ઘણામ યવુરો થઈ ગમા છે ;
અગય તે ભયી જામ અથલા ભામો જામ તો ળું
તભે તભાયા ાછરા ગે પયી જળો ? (માદ
યાખો) કે જે ોતાના ાછરા ગે પયી જળે
તે અલ્રાશનું કાંઈ ણ ફગાડી ળકળે નણશ
અને નજીકભાં જ અલ્રાશ આબાય
ભાનનાયાઓને વાયો ફદરો આળે. (૧૪૪)
અનુક્રભણણકા
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‘‘અભશણવબ્તુભ’’ : આ શેરાં ભોઅભીનો
ભાટે જન્નત આગ ધયલાભાં આલી શતી.
શલે કુદયત પયભાલે છે કે એ લાતભાં કાંઈ ભાર
નથી કે અભર કમાથ લગય જન્નત ભી જામ.
જન્નતભાં જલા ભાટે વખ્તીનો વાભનો કયલો
ડળે. દુખ-દદથ ઉઠાલલા ડળે. વબ્રના
ારલને શાથથી છુ ટલા દેલો જોઈળે નણશ.
આ તેભજ આ પ્રકાયની જે શાદની આમતો
જાશેયી જં ગ ુયતું ભમાથરદત નથી, યંતુ પ્રત્મેક
ઝભાનાભાં શયએક શ્લાવભાં જે શાદ જોડામેર
છે . અક્કરના અજલાાભાં એ લાત વાપ
દેખાઈ આલે છે કે જાશેયી જે શાદથી ફાતીની
જે શાદ ફશુ જ આકયી છે . ફાણતની જે શાદભાં
વપતા ભેવ્મા છી જ જાશેયી જે શાદભાં
બયતી થલામ. ખુદા-યવુરના શુ કભનું ારન
કયલું, રદરી ઈચ્છાઓને કચડી નાખલી એ
ભશાન જે શાદ છે .
ફદયની રડાઈભાં ભુવરભાનોને ણલજમ
ભળ્મો. ગનીભતનો ભાર શાથ રાગ્મો.
ભુવરભાનોની ણશમ્ભત લધી ગઈ. ઈસ્રાભની
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વચ્ચાઈનો ણવક્કો તેભના રદરોભાં ઉતયી
ગમો. અલ્રાશની યાશભાં ભયલાની તભન્ના
કયલા રાગ્મા. યંતુ જ્માયે ઓશદની રડાઈનો
ણચતાય તેભની વાભે ઉબો થમો ત્માયે રણ
શજાય ભુળરયકોનો વાભનો વાતવો જણાએ
કયલાનો શતો. પ્રથભ તો મુધ્ધભાં દ્રઢતાથી
રડમા ણ જમાયે ાછથી ખાણરદે શુ ભરો
કમો અને ળમતાને જાશેયાત કયી કે ‘‘કદ કોતેર
ભોશમ્ભદ’’ આં શઝયત ભામાથ ગમા. આ
વાંબી રોકોના ગ ઉખડી ગમા. ભાથે ગ
રઈ બાગલા રાગ્મા. એ લખતે શ. અરી અ.,
યવુર વ.નું યક્ષણ કયતા શતા. રણ લખત
જં ગ કયતાં કયતાં ઘોડા યથી ડી ગમા.
જીબ્રઈરે વશામ કયી, જે નું લણથન અલ્રાશે
ઉયની આમતભાં કમુું છે . એ રદલવે ખાતયી
થઈ ગઈ કે કોણ વાણફત કદભ યહ્ું ને કોણ
બાગલા રાગ્મું ! કેટરાંકને ોતાના પ્રાણ
પ્માયા શતા. અરી (અ.)ને યવુર (વ.)ની
જાન લશારી શતી. આ શતી ઓશદની જં ગ.
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૧૪૫ થી ૧૪૬ ભી આમાત :-

َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ ۡ ّّٰ
س اـ تموة ِالا ِب ِاد ِـ الل ِہ
ق ما کاـ ل ِنف ٍ
ّٰ ً ّ ُ َ ّ َ ً َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ َ ّ ُ ۡ
الدن َیا
کِتبا مؤجلا ؕ ق من یرِخ ثواب
ن ُ ۡؤ ِت ٖہ ِم ۡن َہا ۚ َق َم ۡن ّیُر ۡخ ثَوَ َ
اب ال ۡ ّٰاعِخ ِۃَ
ِ
ّّٰ
ُ
ۡ
َ
ن ۡؤ ِت ٖہ ِمن َہا ؕ َق َسن ۡج ِزی الش ِػ ِخیۡ َن ﴿﴾۱۴۵
َق کَاَ ّی ۡن ِّم ۡن نَّب ّی ّٰق َت َل ۙ َم َع ٗہ ذ ّب ّ ُیوۡـَ
ِِ
ٍِ
ِ
َ ٌۡ ََ َ َ ُ ۡ َۤ َ
ُ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ک ِثحؿ ۚ فما قہنوا ل ِما اصابہم فِی س ِبی ِل
ّّٰ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ
ّّٰ
اس َتکانوۡا ؕ َق الل ُہ
الل ِہ ق ما ضعفوا ق ما
یُ ِح ّ ُب ّّٰ
الصبِؿِیۡ َن ﴿﴾۱۴۶

અને કોઈ જીલ અલ્રાશના શુ કભ ણવલામ
ભયણ ાભતો નથી અને તે ણ ઠયાલેરા
hajinaji.com

957

અનુક્રભણણકા

વભમે જ; અને રોકો આરોકનો ફદરો
ભાંગળે તો અભે તેને તેભાંજ આીળું, અને જે
યરોકનો ભાંગળે તેને ત્માં આીળું; અને
નજીકભાંજ અભે આબાય ભાનનાયાઓને
વાયો ફદરો આીળું. (૧૪૫)
અને (શે ભુવરભાનો ! ભાર તભે જ નણશ
ણ) ઘણામ નફીઓ શતા કે જે ભની
ણશભામતભાં અલ્રાશલાાઓ (ઘણી) ભોટી
વંખ્માભાં રડમા શતા, અને છી અલ્રાશની
યાશભાં તેભના ય જે ભુવીફત ડી શતી
તેનાથી ન તેઓ ણશમ્ભત શામાથ શતા ન
કામયતા જાશેય કયી શતી, તેભજ (દુશ્ભનો
વાભે) ગગા (ણ) ફન્મા ન શતા; અને
(એલી) ધીયજ ધયનાયાઓનેજ અલ્રાશ
દોસ્ત યાખે છે . (૧૪૬)
જમાયે જં ગના ભેદાનભાં દુશ્ભનોએ અલાઝ
વાંબી કે ભોશમ્ભદ (વ.) કતર થઈ ગમા,
તો આવભાં લાતો કયલા રાગ્મા કે ફવ
ઈસ્રાભ તો આજ ભયી યલામો. શલે આણે
આણા અગાઉના ધભથભાં ાછા ચાલ્મા
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જઈળું. ખુદા એલાઓને કશે છે ભોશમ્ભદ
(વ.) એલી જ યીતે અભાયો યવુર છે જે લી
યીતે શેરાં યવુરો થઈ ગમા છે . ળું એ
યવુરોના ભયલાથી ખુદાનો ધભથ ખતભ થઈ
ગમો ? તભાયા ધભથ ત્માગ કયલાથી ખુદાનું કાંઈ
ફગડલાનું નથી. તેનો દીન શંભેળા જીલંત
યશેળે.
ખુદાના શુ કભ ણવલામ કોઈ ભાનલી ભયતો
નથી. ણનભાથણ થએરા લખત વુધી ફધામની
ભોત રખેરી છે . જે કોઈ ોતાના અભરનો
ફદરો જગતભાં ચાશળે તો અભે જગતભાં
આીળું. જે આખેયતભાં ચાશળે તો
આખેયતભાં આીળું અને ળુક્ર કયલાલાાને
ફશુ જ જલ્દી ફદરો આીળું.
૧૪૭ થી ૧૪૮ ભી આમાત :-

ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۤ َّ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ
ۡاغ ِعػ
ق ما کاـ قولہم ِالا اـ قالوا ذبنا
ۡل َ َنا ُدن ُ ۡوبَ َنا َق ِا ۡذ َخ َاف َنا ف ۡیۤ اَ ۡمرنَا َق ثَ ّبت
ِ
ِ ِ
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ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
امنا َق ان ُض ۡخنا َعدی القوۡ ِؿ الک ِع ِػیۡ َن
اقد
﴾۱۴۷﴿
َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ّ َ َ َ ُ ّّٰ ُ ُ ّٰ ّٰ َ
َ
اب
ِ فاتىہم اللہ ثواب الدنیا ق حسن ثو
ّٰ
ّّٰ
ۡ ُ
ۡ
﴾۱۴۸٪ ﴿ الۡاع َِخ ِۃ ؕ َق الل ُہ یُ ِح ّب ال ُم ۡح ِس ِنح َف
અને (લી ખુફી તો એ છે કે) તેભનું કશેલું
આ ણવલામ કાંઈ ન શતું કે શે અભાયા
યલયરદગાય ! અભાયા ગુનાશોને તથા અભાયા
તે ભાભરાઓને કે જે ભાં અભે શદ ફશાય ગમા
શોઈએ ભાપ કયી દે તથા અભાયા કદભ
જભાલી યાખ અને તે નાણસ્તકો ણલરૂધ્ધ
અભાયી વશામ કય. (૧૪૭)
જે થી અલ્રાશે તેભને દુણનમાનો ફદરો
આપ્મો અને આખેયતનો ફદરો તો તેનાથી
ણ વયવ આપ્મો; અને અલ્રાશ નેકી
કયનાયાઓને દોસ્ત યાખે છે . (૧૪૮)
અનુક્રભણણકા
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કેટરાક નફા ઈભાનલાા ભુવરભાનોને
જે શાદનો શુ કભ ભતો શતો ત્માયે આવભાં
કશેતા શતા કે આ યાત-રદલવની રડાઈથી તો
કંટાી ગમા. યાશતથી ઘયભાં ફેવલા ભતું
નથી. શઝયતની વાથે રડાઈઓભાં જલું ડે
છે . શેરાંના મગમ્ફયોની વાથે તો એલું થતું
ન શતું. ખુદાલંદે આરભ એલા રોકોની
લાતનો જલાફ આે છે કે તભેજ એકરા
નથી કે ોતાના નફી વાથે જઈ રડો છો,
શેરાંના ઘણા નફીઓ થમા છે . જે ભની
વાથે દીનદાયો રડાઈભાં જતા શતા અને
કાપીયોને કતર કયતા અને ોતે ણ ળશીદ
થમા શતા.
એેલા ણ ભુવરભાનો શતા કે રડાઈથી
ગબયાતા ન શતા. શંભેળા જે શાદ ભાટે તત્ય
યશેતા. અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.
પયભાલે છે કે ‘‘રણ લસ્તુ ભને ફશુ જ લશારી
છે . ૧. ભશેભાનોની ભશેભાની કયલી. ય.
ગયભીભાં યોઝા યાખલા. ૩. તરલાયથી જં ગ
કયલી.
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જે ઓ વાચા રદરના ભોઅભીન છે તેઓ
દોઆ કયે છે કે અમ ખુદા ! અભાયા ગુનાશ
ફક્ષી આ અને જે લાતભાં અભે શદથી લઘ્મા
તેને ભાપ કય, અને કારપયોના વાભના લખતે
અભાયી ભદદ કય. અલ્રાશ આલા વાણફયોને
દોસ્ત યાખે છે .
૧૪૯ થી ૧૫૨ ભી આમાત :-

َّ
َّ ُ َ
ُ ُۤ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِا ۡـ ت ِط ۡی ُعوا ال ِذیۡ َن
ُ ُ
َۡ َ ُ َ َ
ََ
کع ُػ ۡقا یَرُ ّخ ۡقخ ۡم َعدٰۤی ا ۡعق ِابک ۡم ف َتنق ِل ُبوۡا
ّٰ
﴾۱۴۹﴿ خ ِز ِخیۡ َن
ُ
ّّٰ ۡ َ
ّّٰ
بَ ِل الل ُہ َموۡلّٰىک ۡم ۚ َق ُہوَ خح ُؿ الن ِض ِخیۡ َن
﴾۱۵۱﴿
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َس ُن ۡل ِق ۡی ف ۡی ُق ُلوۡب الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػقا ّ
الرُ ۡع َب
ِ
ِ
َّ
ۡ ً
ۤ َ ۡ ُ ّّٰ
ِب َما ار َخخوۡا ِبالل ِہ َما ل َ ۡم یُجـِ ۡؾ ِب ٖہ ُسل ّٰطنا ۚ
َّ
ۡ
ۡ
َق َماۡ ّٰق ُ
ىہ ُم الن ُاذ ؕ َق ِبئ َس َمثوَی
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿﴾۱۵۱
َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ َق ۡع َد ٗ ۤف ِا ۡد تَ ُح ّ ُسوۡن َ ُہمۡ
ق لقد صدقکم
ۡ َ ّٰۤ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ
ُ
ۡ
ۡ
ِب ِادنِ ٖہ ۚ حتی ِادا ف ِشلتم ق تنارعتم فِی
ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ۢۡ َ ۡ َ ۤ َ ّٰ ُ ۡ ّ َ
الامرِ ق عصیتم ِمن بع ِد ما اذىکم ما
ُ ُّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َّ ۡ ُّ ۡ ُ ُّ
الدن ۡ َیا قَ
ت ِحبوـ ؕ ِمنکم من یرِید
ِم ۡن ُک ۡم ّ َم ۡن ّیُریۡ ُد ال ۡ ّٰاع َِخ َۃ ۚ ثُ ّ َم َص َػ َف ُکمۡ
ِ
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ُۡ َ َ
ُ
ۡ
َعن ُہ ۡم ل َِی ۡب َت ِل َیک ۡم ۚ َق لَق ۡد َعفا َعنک ۡم ؕ َق
ۡ َ ُ ّّٰ
ۡ َ
ۡ
﴾۱۵۲﴿ الل ُہ د ۡق فض ٍل َعدی ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! જો તભે નાણસ્તકોની
આજ્ઞા ભાનળો તો તેઓ તભને ાછરા ગે
પેયલી દેળે છી તભે શાણન બોગલી ાછા
પયળો. (૧૪૯)
ફલ્કે અલ્રાશ તભાયો ણશભામતી છે અને તે
વૌથી વાયો ભદદગાય છે . (૧૫૦)
નજીકભાં અભે નાસ્તીકોના ભનભાં (તભાયો)
પ્રબાલ નાખી દઈળું કાયણ કે તેભણે એલાને
અલ્રાશનો ળયીક ઠયાવ્મો છે કે જે ના ણલે
અલ્રાશે કોઈ વનદ ઉતાયી નથી, અને તેભનું
ઠેકાણં જશન્નભ છે ; અને ઝાણરભોનું યશેઠાણ
ઘણં જ ખયાફ શળે. (૧૫૧)
અને ખચીતજ અલ્રાશે તભાયી વાથે (કયેરો)
ણલજમનો લામદો (જં ગે ઓશદભાં) વાચો કયી
દેખાડમો જ્માયે કે તભે તેના શુ કભથી તેભને
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(શેરાજ શુ ભરાભાં) લીણી લીણીને કતર
કયતા શતા અશીં વુધી કે જ્માયે તભે ફુઝરદર
(કામય) ફની ગમા અને (ભોયચાઓ યથી
નણશ ખવલાની આજ્ઞા વંફંધી) ભાંશોભાંશે
કજીમો કયલા રાગ્મા (શતા) અને જે લસ્તુ
(માને જીત)ની તભે અેક્ષા યાખતા શતા તે
અલ્રાશે (પ્રત્મક્ષ) દેખાડમા છી (ણ)
તભોએ (યવુરની) નાપયભાની કયી;
તભાયાભાંથી કેટરાક દુણનમાને ચાશનાયા શતા
અને તભાયાભાંથી કેટરાકો આખેયતને
ચાશનાયા શતા, છી તેણે તભારૂં ભોંઢું તે
(નાણસ્તકો)ની તયપથી પેયલી નાખ્મું (અને તભે
નાવલા રાગ્મા) કે જે થી તે (અલ્રાશ) તભાયી
કવોટી કયે, અને ખયેખય અલ્રાશે તભાયાથી
દયગુજય કયી; અને અલ્રાશ ભોઅભીનો ય
ભશા કૃાલંત છે . (૧૫૨)
વનુરકી પી કોરુણફલ્રઝીન કપરૂ : અભે
તેઓના રદરોભાં નાખીળું.... જમાયે
ઓશદની રડાઈભાં અફુ વુપમાન શાય ખાઈને
ાછો પમો ત્માયે યસ્તાભાં તેને ણલચાય આવ્મો
અનુક્રભણણકા
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કે અભે ખોટું કમુું કે ત્માંથી ચાલ્મા આવ્મા. એ
એલો વભમ શતો કે ભુવરભાનો લેયણલખેય
અને ઘામર શતા. યવુર વ. ણ ઝખ્ભી
શારતભાં શતા. ચારો શલે પયી ાછા જઈ
તેભની વાભે જં ગ કયીએ, એ લાત તેના
વાથીઓ વાંબી યહ્ા શતા, ણ તેભની
આંખોની વાભે શ. અરી અ.ભે ફશાદુયીથી
રોકોનો વપામો કમો શતો તે ણચર શજા વુધી
પયી યહ્ું શતું. તેઓ અફુ વુપમાનને કશેલા
રાગ્મા કે ફવ, ફવ, જે ભામાથ ગમા તે કાપી
છે . જો પયી રડલા ગમા તો આણે જીલતા
ાછા પયીળું નશીં. ભુવરભાન ગભે એલા
ઘામર શોમ ણ જમાં વુધી શ. અરી (અ.)
તેઓની વાથે છે , ત્માં વુધી ણલજમની આળા
યાખલી નણશ. આ લાત વાંબી અફુ
વુપમાનનું હ્રદમ ધડકલા રાગ્મું તેના ઉય
એલો યોફ છલાઈ ગમો કે પયી જલાનું
ભાંડલા કમુથ, આ ણલળે ઉયની આમાતભાં
લણથન થમું છે .
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૧૫૩ ભી આમત :-

َۡ
ُ ۡ
َ َ
ِاد ت ۡص ِع ُد ۡق َـ َق لَا تل ٗو َـ َعدٰۤی ا َح ٍد ّق
ُ َََ ُ ُۡ
ُ
ّ
الرَ ُسوۡ ُؾ یَ ۡد ُعوۡخ ۡم ف ِ ۡیۤ اع ّٰخىک ۡم فاثابَک ۡم
ۢ
ََغ ّمًا ب َغ ّم لّ َِک ۡیلَا تَ ۡش َدنُوۡا َعدّٰی َما َفاتَ ُک ۡم ق
ٍ ِ
ۢ
ُ َۤ
ُ َ
ۡ َ ّّٰ
لَا َما ا َص َابک ۡم ؕ َق الل ُہ خ ِبح ٌؿ ِب َما ت ۡع َملوۡ َـ
﴾۱۵۳﴿
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે તભે આગને
આગ નાવી જતા શતા અને ાછા લીને
ણ કોઈને જોતા ન શતા અને ાછથી
યવુર તભને ફોરાલી યહ્ો શતો, છી
અલ્રાશે તભાયા ય દુ:ખ ઉય દુ:ખ નાખ્મું,
આ એટરા ભાટે કે જ્માયે કદી ણ તભાયા
શાથભાંથી એકાદ લસ્તુ જતી યશે અથલા
તભાયા ઉય એકાદ વંકટ આલી ડે તો તેનો
અનુક્રભણણકા
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અપવોવ કયો નણશ; અને જે કાંઈ કયણી તભે
કયો છો અલ્રાશ તેનાથી ખફયદાય છે .
(૧૫૩)
ઓશદની રડાઈ ણલળે તે ભુનાપીકોના રદરોભાં
એલો ણલચાય આવ્મો કે જમાયે ખુદાએ
ણલજમનો લામદો કમો શતો છી અભોને શાય
કેભ ભી ? તેનો જલાફ એ ભળ્મો કે શેરા
શુ ભરાભાં વપતા તો તભાયી વાભે શતી. તભે
કુપપાયને કતર કયતા શતા ણ જમાયે તભે
ગનીભતના ભારને ઘાટીની યાશ છોડીને
રુંટલા રાગ્મા તો તભે ોતે જ ણલજમને
યાજમભાં ફદરી નાખ્મો. તભાયા વયદાય
અબ્દુલ્રાશ ણફન ઝુફેયે તભને યોકમા, ણ
લામાથ લમાથ નણશ અને અબ્દુલ્રાશના થોડાક
ફાકી યશેરા વાથીઓ ળશીદ થઈ ગમા.
તભાયી આ નાપયભાની-બાગાબાગી ણળક્ષાને
ાર શતી યન્તુ અભે ભાપી આી છતાં મ
અભાયા ઉય જાઠ્ઠા આક્ષેો કયો છો ! ! !
૧૫૪ થી ૧૫૫ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ ُ
َۡ َ َ ً
َُ َۡ
ث ّم ان َز َؾ َعل ۡیک ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد الغ ِ ّم ا َمنۃ
ُّ
اسا حّ َ ۡغ ّٰصی َطٓائ َف ًۃ ّم ۡن ُک ۡم ۙ َق َطٓائ َف ٌۃ َقدۡ
َ
ً
جع
ِ ِ
ِ
ُ ُّ
َُۡ
َ َ
ّّٰ َ ۡ
ا َہ ّم ۡت ُہ ۡم اجف ُس ُہ ۡم یَظن ۡو َـ ِبالل ِہ غح َؿ
َّ َ
ُ ُ
ۡ َ ۡ
ال َح ّ ِق ظ ّ َن ال َجا ِہ ِل ّ َی ِۃ ؕ حَقوۡلوۡ َـ َہ ۡل لنا
ِم َن الۡاَ ۡمر ِم ۡن َش ۡی ٍء ؕ ُق ۡل ِا ّ َـ الۡاَ ۡمرَ ک ُ ّ َلہٗ
ِ
ل ِ ّّٰل ِہ ؕ یُ ۡخ ُفوۡ َـ ف ۡیۤ اَجۡ ُفسہ ۡم ّ َما لَا یُ ۡب ُد ۡقـَ
ِ ِ
ِ
َ َ
َ َ َ ُُۡۡ َ َۡ َ َ َ
اـ لَنا ِم َن الۡا ۡمرِ ش ۡی ٌء
لک ؕ حقولوـ لو ک
ُ
َ ُ ۡ َ َ ُ َّ ُ ۡ
ّما ق ِتلنا ّٰہ ُہنا ؕ ق ۡل لوۡ کن ُت ۡم ف ِ ۡی بُ ُی ۡو ِتک ۡم
لَب َ َؿ َر الَّذیۡ َن ُک ِت َب َع َل ۡیہ ُم الۡقَ ۡت ُل ِاخیّٰ
ِ
ِ
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ّّٰ
ََ
اج ِع ِہ ۡم ۚ َق ل َِی ۡب َت ِدیَ الل ُہ َما ف ِ ۡی
مض ِ
ُُ ُ
ُ
ُص ُد ۡقذِک ۡم َق ل ُِی َم ِّح َص َما ف ِ ۡی قلوۡ ِبک ۡم ؕ َق
ۢ َ
ّّٰ
ُّ
الص ُد ۡقذِ ﴿﴾۱۵۴
اة
الل ُہ َع ِل ۡی ٌم ِبذ ِ
َ َّ
َ َّ ۡ ُ
ۡ َ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن توَلوۡا ِمنک ۡم یَوۡ َؿ ال َتقی
ۡ َ ۡ ّٰ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ ُ ُ ّ َ
الش ۡی ّٰط ُن ب َب ۡ
ض
ع
الجمع ِن ۙ ِانما استـلہم
ِ ِ
َ
َ
َ َ ّّٰ ۡ
َما ک َس ُبوۡا ۚ َق لَق ۡد َعفا الل ُہ َعن ُہ ۡم ؕ ِا ّـ
ّّٰ َ ُ
الل َہ غفوۡ ٌذ َح ِل ۡی ٌم ﴿ ﴾۱۵۵٪
છી અલ્રાશે તે દુ:ખ ફાદ તભાયા ઉય
ણનબથમણં ઉતામુું (જે ) એક ળાંણતદામક હનદ્રા
શતી જે તભાયા ભાંશેના એક ટોા ઉય
ેથયાઈ ગઈ, અને એક ટોાલાા (કે જ
દાંણબકો શતા તેઓ) ોતાના જીલની
hajinaji.com

970

અનુક્રભણણકા

હચતાભાંજ પવી ડમા શતા અને
અજ્ઞાનતાના કાના જે લી ખોટી કલ્નાઓ
અલ્રાશ ણલે કયલા રાગ્મા; (અને) કશેતા
શતા કે આ ભાભરાભાં અભાયો ણ કાંઈ
અણધકાય છે ? (શે યવુર)કશે, ણનવંળમ (દયેક)
ભાભરાનો (પેંવરો કયલો) વંૂણથ યીતે
અલ્રાશના શાથભાં છે ; તેઓ ોતાના ભનભાં
એલું કાંઈ વંતાડી યહ્ા છે જે તાયા ય જાશેય
કયતા નથી; (અને) કશે છે કે જો આ
ભાભરાભાં અભાયો કાંઈ અણધકાય શોત તો
અભે આ સ્થે ભામાથ જતે નણશ; (શે યવુર!)
કશે કે જો તભે તભાયા ઘયોભાં ણ શોત તો
ણ જે ના ભાટે ભામાથ જલાનું રખાઈ ચૂકમું
શતું તેઓ ોતાના ભામાથ જલાના સ્થાને જરૂય
નીકી આલતે, અને આ એટરા ભાટે કે
અલ્રાશ જે તભાયા રદરોભાં છે તેની કવોટી
કયી રે, તથા જે કાંઈ તભાયા અંત:કયણોભાં છે
તેનું ભા કાઢી રે; અને અલ્રાશ ભનની
શારતોથી ખૂફ લાકેપ છે . (૧૫૪)
ણનવંળમ (ઓશદની રડાઈભાં) ફે રશ્કયોએ
અનુક્રભણણકા
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એક ફીજાનો ભુકાફરો કમો તે રદલવે
(તભાયાભાંથી) જે રોકોએ ભોંઢું પેયવ્મું (અને
નાવી ગમા) તેનું કાયણ એ ણવલામ ફીજાં કાંઈ
ન શતું કે તેભણે કયેરા કુકભો ભાંશેના કેટરાકને
રીધે ળેતાને તેભને ડગભગાવ્મા શતા અને
ખચીતજ (તે છતાં) અલ્રાશે તેભના
(કવુય)થી દયગુજય કયી; ફેળક અલ્રાશ ભોટો
ક્ષભા કયનાય (અને) વશનળીર છે . (૧૫૫)
ઉયની આમતભાં જં ગે ઓશદ ણલળે લણથન
થમું જે ની તપવીય અગાઉ રખી ચુકમા છીએ.
વાશેફે તપવીયે ભીઝાને રખ્મું છે કે આ સ્થે
ભોભીનોના ફે બાગ થઈ ગમા શતા. એક
ખાણરવ ાકા અકીદા લાા શતા. જે ઓએ
બાગલા છી જે લી શ. યવુર વ.ના જીલતા
શોલાની ખફય ભી કે તયત જ ાછા
આની વેલાભાં શાજય થઈ ગમા અને
સ્તાલા વાથે તૌફા કયલા રાગ્મા ! ખુદાએ
તેભને ભાપી આી. આ અભન-ળાંણત તેઓના
ભાટે શતી. ફીજાં ટોું શતું તેનું ઈભાન
ડગુભગું શતું. જે ના ણલળે ખુદાએ પયભાવ્મું કે
અનુક્રભણણકા
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જો નફી કતર થઈ જામ મા ભયણ ાભે તો
તભો ાછા ગે પયી જાલ. તેઓ ઈસ્રાભભાં
દાખર તો શતા ણ તેઓના ણલચાયો એ શતા
કે ખુદાઈ ધભથ શંભેળા ણલજમ ભેલળે. કદી
ખુદા ોતાના દીન અને નફીને યાજીત થલા
દેળે નણશ. કેટરાકનું આ ખુરુવ નફીના
જીલન વુધી જ શતું. શંભેળા ણલજમભાં
ગનીભતના ભારથી શાથ યંગતા શતા કાયણ કે
એ વભજતા શતા કે જ્માયે અભે શક ઉય
છીએ તો શંભેળા ણલજમ જ ભતો યશેળે
જમાયે તેઓ શામાથ ત્માયે કશી દીધું કે ળું
અભાયા શાથભાં કાંઈ (ણલજમ) છે ? એ રોકો
અલ્રાશની ભવરેશતને વભજલાની દયકાય
કયતા ન શતા. આજ તેભના ખોટા
અજ્ઞાનતાના તયંગો શતા.
જ્માયે ઓશદના બાગેરાઓ ભદીના શોંચ્મા
ત્માયે ભુનાપીકો ભેણા ભાયલા રાગ્મા અને
શવી શવીને કશેલા રાગ્મા કે અભો તો
શેરેથી જ કશેતા શતા કે ફશાય રડલા જલું
વારૂં નથી. ોતાના ઘયનું યક્ષણ કયો. દુશ્ભન
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ચડી આલે તો વાભનો કયીળું ણ યવુર (વ.)
અભાયી લાત ન ભાની અને રોકોને કતર
કયાલી નાખ્મા. ખુદાએ તેભની એ ફેલકુપી
બયેરી લાતોનો ઉયની આમતોભાં જલાફ
આેર છે કે જે કાંઈ થમું તે તભાયી રારચ
અને ડયોકણાને રીધે થમેર છે . યવુરનો
કાંઈ કવુય નથી. ણલજમ યાજમ અલ્રાશ
જાણે છે . જો તભે યવુરની લાત ભાનત તો
આ દળા ન થાત. જો તભે ઘયોભાં ફેવી યશેત
તો જે ના ભુકદ્દયભાં ભોત ણનભાથણ થમું છે તે
ઘયોભાં ણ ભયણ ાભત. ભોત જ્માં રખ્મું
શોમ ત્માંજ આલે છે . આ તો વાચા-ખોટાની
યખ શતી.
૧૫૬ થી ૧૫૯ભી આમાત :-

َٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا لَا تَ ُکوۡنُوۡا کَالّ َ ِذیۡن
ۡ ُ َ
َ َ
ََ
کع ُػ ۡقا َق قالوۡا لِاِخوَانِ ِہ ۡم ِادا ض َػبُوۡا فِی
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ۡ َ ۡ َ َ ُ ُ ً َّ َ ُ ۡ َ
ص ا ۡق کانوۡا غ ّدی لوۡ کانوۡا ِعن َدنا َما
الاذ ِ
ُ ُ
ُ
ّّٰ ّٰ َ
َماتوۡا َق َما ق ِتلوۡا ۚ ل َِی ۡج َع َل الل ُہ دل ِک
ً ُُ
ّّٰ
َح ۡز َخۃ ف ِ ۡی قلوۡ ِب ِہ ۡم ؕ َق الل ُہ یُ ۡح ٖی َق یُ ِم ۡی ُت ؕ َق
ّّٰ َ ُ
ۡ
الل ُہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َـ بَ ِصح ٌؿ ﴿﴾۱۵۶
َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ اَ ۡق ُم ّ ُتمۡ
ق ل ِئن ق ِتلتم فِی س ِبی ِل
َ َ ۡ َ ٌ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ َ ٌ َ ۡ ٌ ّ ّ َ
لمغ ِعػۃ ِمن الل ِہ ق ذحمۃ خحؿ ِمما
یَ ۡج َم ُعوۡ َـ ﴿﴾۱۵۷

ُُ َ ُ ۡ
َ ّّٰ
َق ل َ ِئ ۡن ّم ّت ۡم ا ۡق ق ِتل ُت ۡم لَاِاخی الل ِہ
ُ َ
ت ۡحس ُخ ۡق َـ ﴿﴾۱۵۸
hajinaji.com
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َ
ُۡ
ۡ ّّٰ
ف ِب َما َذ ۡح َم ٍۃ ِّم َن الل ِہ ل ِن َت ل َ ُہ ۡم ۚ َق لَوۡ کن َت
ُّ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ًّ َ
َ
۪ فظا غ ِل ۡیظ القل ِب لَاجفضوۡا ِم ۡن َحوۡل ِک
َ
ۡ ۡ َ َُۡۡ ُ ۡ َ
اس َتغ ِع ۡػ ل َ ُہ ۡم َق شا ِق ۡذ ُہ ۡم
فاعف عنہم ق
ّّٰ َ َ ّ َ
َ َ َ َ
ؕ فِی الۡا ۡمرِ ۚ ف ِادا ع َد ۡم َت ف َتوَک ۡل َعدی الل ِہ
ّّٰ َ
ۡ ّ ۡ ُ
﴾۱۵۹﴿ ِا ّـ الل َہ یُ ِح ّب ال ُم َتوَکِ ِلح َف
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! તભે તેભના જે લા ન
થાઓ કે જે ઓ (ઈભાનથી) પયી ગમા છે અને
ોતાના બાઈફંધોના વંફંધભાં જમાયે કે
તેઓ ભુવાપયીભાં ગમા (શોમ) અથલા જે શાદ
કયલાભાં યોકાએરા (શોમ ત્માયે) આ કશેલા
રાગે છે કે જો તેઓ અભાયી ાવે (યહ્ા)
શોત તો ન ભૃત્મુથી ભયણ ાભતે અને ન ભામાથ
જતે, તેભના ભનભાં (અલ્રાશે આ ણલચાય એ
ભાટે ઉત્ન્ન કયી દીધો) કે અલ્રાશ તેભના
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અંત:કયણોભાં (જીંદગી મુંત) તેને ખેદ (નું
કાયણ) ફનાલી દે; જો કે અલ્રાશજ જીલાડે
છે અને ભાયે છે ; અને જે કભો તભે કયો છો તે
વઘા અલ્રાશ ણનશાે છે . (૧૫૬)
અને તભે અલ્રાશના ભાગથભાં ભામાથ જાઓ
અથલા તભાયા ભોતે ભયી જાઓ તો જે કાંઈ
તેઓ બેગું કયતા યશે છે તેના કયતાં
અલ્રાશની ક્ષભા તથા યશેભત લધાયે વાયી છે .
(૧૫૭)
અને જો તભે (તભાયા ભોતે) ભયી જાઓ
અથલા ભાયી નાખલાભાં આલે તો અલ્રાશની
શજાયભાં બેગા તો ખચીતજ કયલાભાં
આલળો. (૧૫૮)
છી (શે યવુર!) અલ્રાશની યશેભતના કાયણે
તેં તેભની વાથે નમ્ર લતથન ચરાવ્મું, ણ જો તું
તુંદણભઝાજ અને વખત રદરનો શોત તો
તેઓ તાયી ાવેથી (કમાયનામ) લીખેયાઈ
ગમા શોત, જે થી શજી ણ તું તેભના
(ઓશદની રડાઈભાંથી નાવી જલાના
અયાધ)થી દયગુજય કય અને તેભના ભાટે
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ક્ષભાની માચના કય તથા તેભની વાથે
(શેરાંની જે ભ) ભાભરાઓભાં વરાશ કમાથ
કય, અને (વરાશ કમાથ છી) જ્માયે કોઈ
લાતનો દ્રઢ ણનશ્ચમ તું કયી રે તો ફેળક
અલ્રાશ ય બયોવો યાખીને તેભ કય;
ણનવંળમ અલ્રાશ બયોવો યાખનાયાઓને
દોસ્ત યાખે છે . (૧૫૯)
ભુનાપીકો ોતે જે શાદભાં જતા ન શતા તેભજ
ફીજાઓને જલા દેતા નણશ. પ્રકાય-પ્રકાયના
ફશાના ળોધતા શતા. કોઈ લખતે કશેતા શતા
કે અભાયા ઘયોભાં કોઈ નથી, ભકાન ખારી છે .
કોઈ લખતે કશેતા શતા કે અભાયા ખેતયોભાં
પવરો તૈમાય થઈ ગઈ છે . ખુદાલંદે આરભ
ફતાલલા ચાશે છે કે કોણ ભુનાપીક છે ? કોણ
ઈભાનદાય છે ? ફાકી ભોત તો શય શારતભાં
આલલાલાી છે , ચાશે, જે શાદભાં થામ કે ઘયે
ફેવી યશે. જે શાદભાં ળશીદ થલું એ ભોત નથી
ણ અભય જીલન છે . ‘‘પના રપલ્રાશકી તેશભેં
ફકાકા યાઝ ભુઝભય શૈ, જો જીના શમ તો
ભયને કે રીએ તૈમાય તુ શોજા’’ અલ્રાશની
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યાશભાં પના થલાભાં જીલનનો બેદ છે . જો
જીલંત યશેલું શોમ તો ભયલા ભાટે તૈમાય થઈ
જા.
૧૬૦ થી ૧૬૧ભી આમાત :-

ُ
َ ۡ ُ ّّٰ َ َ
ِا ۡـ ّین ُض ۡخخ ُم الل ُہ فلَا غال َِب لَک ۡم ۚ َق ِا ۡـ
َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َّ
ۡ ُ
ّیخذلک ۡم ف َم ۡن دا ال ِذ ۡی یَن ُض ُخخ ۡم ِّم ۢۡن
َ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ِہ َف ۡل َی َتوَکَّل ال ۡ ُم ۡؤ ِم ُنوۡـَ
بع ِد ٖف ؕ ق عدی
ِ
﴿﴾۱۶۱
َق َما ک َ َ
اـ ل َِنب ّی اَ ۡـ حّ َ ُغ ّ َل ؕ َق َم ۡن حّ َ ۡغ ُللۡ
ٍِ
ّٰ
ۡ
َُ ُ ّ ُ
َ
ۡ
یَا ِة ِب َما غ ّ َل یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ۚ ث ّم توَفی ک ّ ُل
َۡ َ َ
َۡ
س ّما ک َس َب ۡت َق ُہ ۡم لَا یُظل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۶۱
جف ٍ
hajinaji.com
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(શે ભુવરભાનો ! માદ યાખો કે) અગય
અલ્રાશ તભાયી ભદદ કયળે તો તભાયા ઉય
કોઈ ણ ણલજમ ભેલનાય નથી, અને જો તે
તભને તજી દેળે તો છી એલો કોણ છે જે
(તેની ણલરૂધ્ધ) તભાયી ભદદ કયળે ? અને
ભોઅભીનોને રાઝીભ છે કે અલ્રાશ ઉયજ
આધાય યાખતા યશે. (૧૬૦)
અને કોઈ નફીનું એ કામથ નથી કે તે
(ગનીભતના ભારભાંથી) કોઈ લસ્તુ
(અપ્રભાણણકણે) ચાલી ાડે; અને જે કોઈ
છુ ી યીતે કોઈ લસ્તુ ચાલી ાડળે તો
કમાભતના રદલવે તેને તે જાશેય કયલી ડળે,
છી દયેકને તેના કભોનો ુયેુયો ફદરો
આલાભાં આલળે અને તેભના ય કાંઈણ
ઝુરભ કયલાભાં આલળે નણશ. (૧૬૧)
ખુદા ય બયોવો કયલાનો એ અથથ નથી કે
શાથ ય શાથ યાખી ફેવી યશે, કાંઈ મુણક્ત ન
કયે. આ તો ફશુ જ ખયાફ લાત છે . ખુદાએ
ભાનલીને આણત્ભક અને ળારયયીક ળરકત
આી છે . તેનો વદઉમોગ કયે, રદર અને
રદભાગને કાભે રગાડે અને શાથ-ગથી
અનુક્રભણણકા
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ભશેનતનું કાભ કયે. પ્રમત્ન કયલો ઈન્વાનની
પઝથ છે , કામથને વપતા આલી અલ્રાશના
શાથભાં છે . તભે તભાયાથી ફની ળકે એટરું
કયી છુ ટો છી અલ્રાશ ય છોડી દો.
આ આમતથી એક લસ્તુ એ જાશેય થામ છે કે
ભુવરભાનોના વત્તાધાયીઓએ અલાભની
વાથે નયભીથી લતથલું જોઈએ અને બુરોને
ભાપ કયલી જોઈએ. અને રોકોને
વભજાલલાની કોળીળ કયલી જોઈએ.
ઈસ્રાભભાં ઝફયદસ્તી નથી. રા ઈકયાશ
પીદ્દીન ધભથભાં ફ લાયલાની જરૂયત નથી.
જે કાભ ધીયજ અને ળાંણતથી થામ છે . તે
ફથી થતું નથી.
૧૬૨થી ૧૬૫ભી આમાત :-

َ َ َ َ ۡۢ َ َ ّّٰ َ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ َ
افم ِن اتبع ذِضواـ الل ِہ کمن بٓاء ِبسخ ٍط
ۡ َ ُ َ ّ َ َ ُ ّٰ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ
َ
ِمن الل ِہ ق ماقىہ جہنم ؕ ق ِبئس
ۡ ۡ
﴾۱۶۲﴿ ال َم ِصح ُؿ
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ۢ
ُ ۡ َ َ ّٰ ٌ ۡ َ ّّٰ َ ّّٰ
الل ُہ َب ِصح ۡ ٌؿ بماَ
ہم خذجت ِعند الل ِہ ؕ ق
ِ
َ ُ
ح ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۱۶۳
َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ
لقد من اللہ عدی المؤ ِم ِنحف ِاد بعث
فِ ۡیہ ۡم َذ ُسوۡلًا ِّم ۡن اَجۡ ُف ِسہ ۡم یَ ۡت ُلوۡا َع َل ۡیہمۡ
ِ
ِ
ِ
ّ
ُ ّ
ۡ
ّٰا ّٰی ِت ٖہ َق یُ َزخ ِ ۡی ِہ ۡم َق ح َع ِل ُم ُہ ُم ال ِک ّٰت َب َق
ۡ ۡ َ
َ
َ ُ
َ
ال ِحک َمۃ ۚ َق ِا ۡـ کانوۡا ِم ۡن ق ۡب ُل ل َ ِف ۡی ض ّٰل ٍل
ُ ۡ
ّم ِبح ٍف ﴿﴾۱۶۴
اَ َق ل َ ّمَا ۤ اَ َصابَ ۡت ُک ۡم ّ ُم ِص ۡی َب ٌۃ َق ۡد اَ َص ۡب ُتمۡ
ّٰ
ِّم ۡث َل ۡی َہا ۙ ُق ۡل ُت ۡم اَن ّی ّٰہ َذا ؕ ُق ۡل ُہوَ ِمنۡ
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َ ُ
ّّٰ َ ُ ُ ۡ َ ۡ
ِعن ِد اجف ِسک ۡم ؕ ِا ّـ الل َہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
َ
﴾۱۶۵﴿ ق ِدیۡ ٌر
ળું તે ળખ્વ જે અલ્રાશની ભયજીને અનુવયી
ચારે છે તે તેના જે લો શોમ છે કે જે ણે
અલ્રાશની નાયાજી વ્શોયી રીધી શોમ અને
તેનું ઠેકાણં જશન્નભ શોમ ? અને તે ઘણં જ
ખયાફ ાછા પયલાનું યશેઠાણ છે . (૧૬૨)
તેભના તો અલ્રાશની ાવે ભોટા દયજ્જા છે ;
અને તેઓ જે કાંઈ કયે છે તે અલ્રાશ ણનશાે
છે . (૧૬૩)
ફેળક અલ્રાશે ભોઅભીનો ય (ભશાન)
ઉકાય કમો જમાયે તેઓભાં તેઓભાંથી જ
એક નફી ઊબો કમો જે તેભની વભક્ષ
અલ્રાશની આમતો ઢે છે તથા તેભને ાક
કયે છે અને રકતાફ તથા ણશકભત (વારૂં-નયવું
ાયખલાનું જ્ઞાન) ળીખલે છે , જો કે તેઓ આ
શેરાં ખુલ્રી ગુભયાશીભાં શતા. (૧૬૪)
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(શે ભુવરભાનો!) ળું જ્માયે તભાયા ઉય
(જં ગે ઓશદભાં) એલી ભુવીફત આલી ડી
કે જે નાથી ખયેખય ફભણી (ભુવીફત ફદયની
રડાઈભાં) તભે ોતેજ (નાણસ્તકોને)
શોંચાડી ચૂકમા શતા ત્માયે (ગબયાઈ જઈને)
તભે એલું કશેલા રાગ્મા છો કે આ (ભુવીફત)
કમાંથી આલી ડી ? (શે યવુર!) તું કશે કે એ
તભાયા ોતાની તયપની છે ; (કાયણ કે જો તભે
યવુરની નાપયભાની ન કયતે તો આ ભુવીફત
આલી ડતે નણશ); ફેળક અલ્રાશ દયેક લસ્તુ
ય વંૂણથ કાફુ ધયાલનાય છે . (૧૬૫)
તપવીયે વાપીભાં છે કે કોઈ નફી ભાટે જાએઝ
નથી કે અપ્રભાણીક યીતે લતે. ભારે
ગનીભતભાં ખમાનત ન કયે. ખમાનત કયનાય
નફી શોઈ ળકતો નથી. તપવીયે કુમ્ભીભાં છે કે
આ આમત ફદયના મુઘ્ધ ણલળે નાણઝર થઈ
શતી. જે ભારે ગનીભત ફદયની રડાઈભાંથી
આવ્મો શતો તેભાં એક યાતા યંગની ચાદય
ઓછી શતી. અસ્શાફે યવુરભાંથી એક
વ્મણક્તએ કહ્ું કે આં શઝયત ણવલામ કોઈએ
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રીધેર નથી. તે લખતે આ આમત આલી.
ત્માય છી ખફય ડી કે પરાણા ભાણવે
ચોયીને પરાણા સ્થે છુ ાલી છે . શઝયતે તે
જગ્મા ખોદાલી તો ત્માંથી ભી આલી. યવુર
વ.ના વભમભાં એલા રોકો ણ શતા અને
આના અસ્શાફોભાં ગણતયી થતી શતી.
૧૬૬ થી ૧૭૦ભી આમાત :-

ۡ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۤ َ َ
ق ما اصابکم یوؿ التقی الجمع ِن ف ِب ِاد ِـ
ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
َ
﴾۱۶۶ۙ ﴿ الل ِہ ق ل ِیعلم المؤ ِم ِنحف
ُ َ َ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ َ
ۡ۬ َق قِ ۡی َل ل َ ُہم
ۡ
ۚ ق ل ِیعلم ال ِذین نافقوا
ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ
ۡؕ الل ِہ اَ ِق ۡاخ َف ُعوا
تعالوا قا ِتلوا فِی س ِبی ِل
َۡقالُوۡا لَوۡ ج َ ۡع َل ُم قِ َتالًا لَّا ّتَ َب ۡع ّٰن ُک ۡم ؕ ُہم
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ل ِۡل ُک ۡعػ یَوۡ َمئذ اَق ۡ َخ ُب م ۡن ُہ ۡم ل ِل ۡ
ۡ
َ
اـ ۚ
م
ی
ا
ِ
ِ ٍِ
ِ ِ
ُُ
َُ ُ َۡ
َ
حقوۡلوۡ َـ ِبافوَا ِہ ِہ ۡم ّما ل َ ۡی َس ف ِ ۡی قلوۡ ِب ِہ ۡم ؕ َق
ۡ
ّّٰ َ َ
الل ُہ ا ۡعل ُم ِب َما یَک ُت ُموۡ َـ ﴿ ۚ﴾۱۶۷
اَلّ َ ِذیۡ َن َقالُوۡا لِاِ ۡخوَانِہ ۡم َق َق َع ُد ۡقا لَوۡ
ِ
اَ َط ُ
اعوۡنَا َما ُق ِت ُلوۡا ؕ ُق ۡل َف ۡ
اخ َذ ُء ۡقا َع ۡن
َُۡ ُ ۡ َ ُ ۡ
ۡ
اجف ِسک ُم ال َموۡة ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۱۶۸

َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ ۡ َ ُ ُ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ق لا تحسبف ال ِذین ق ِتلوا فِی س ِبی ِل
ّّٰ َ ۡ َ ً َ ۡ َ ۡ َ ٌ ۡ
ٓاء ِعن َد َذ ِّب ِہ ۡم
الل ِہ امواتا ؕ بل احی
َُ
یُ ۡررقوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۱۶۹
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ّٰ ۤ
َۡ
ّّٰ
ۡ َ
ف ِخ ِحح َف ِب َما ّٰات ُہ ُم الل ُہ ِم ۡن فض ِل ٖہ ۙ َق
َّ
ُ ۡ
یَ ۡس َت ۡب ِس ُخ ۡق َـ ِبال ِذیۡ َن ل َ ۡم یَل َحقوۡا ِب ِہ ۡم
َۡ
َ
َ َّ َ
ِّم ۡن خل ِف ِہ ۡم ۙ الا خوۡ ٌػ َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم
ُ ۡ
﴾۱۷۱ۘ ﴿ یَش َدنوۡ َـ
અને જે કાંઈ ભુવીફત તભાયા ઉય તે રદલવે
ડી કે જે (જં ગે ઓશદના) રદલવે ફે ટોાં
વાભવાભે આલી ગમાં શતાં તે અલ્રાશના
શુ કભથી આલી શતી અને (તે એે ભાટે શતી) કે
અલ્રાશ ભોઅભીન કોણ છે તે જાણી રે;
(૧૬૬)
અને તેભને ણ જાણી રે કે જે ઓ ભુનાપીક
શતા અને તેભને કશેલાભાં આવ્મું કે આલો
(અને) અલ્રાશની યાશભાં રડો અથલા
(દુશ્ભનોને) ટાો; ત્માયે કશેલા રાગ્મા કે જો
અભને રડતાં આલડતું શોત તો ખચીતજ
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અભે તભાયો વાથ આતે, તે (ભુનાપીકો) તે
રદલવે ઈભાન કયતાં કુફ્ર (ફેઈભાની) ની લધુ
નજીક શતા, તેઓ ોતાના ભોંઢેથી (એલું) કશે
છે જે કાંઈ તેભના ભનભાં નથી (શોતું); જોકે
તેઓ જે કાંઈ વંતાડે છે તેનાથી અલ્રાશ
વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૧૬૭)
જે રોકો ંડે રડાઈ (કયલા)થી ફેવી યશી
(રડાઈભાં ભામાથ ગએરા) ોતાના બાઈફંધો
વંફંધી કશેલા રાગ્મા કે જો તેઓ અભારૂં
કશેલું ભાનતે તો ભામાથ જતે નણશ; (શે યવુર!)
તું તેભને કશે કે જો તભે વાચા શો તો તભાયા
ોતા (ય)થી ભૃત્મુ ટાી દો. (૧૬૮)
અને જે રોકો અલ્રાશની યાશભાં ભામાથ ગમા
છે તેભને શયગીઝ ભયણ ાભેરા વભજો
નણશ; ફલ્કે તેઓ ોતાના યલયરદગાય ાવે
જીલતા શોઈ (ઉત્તભ) યોઝી ભેલે છે ;
(૧૬૯)
અલ્રાશે ોતાની કૃાથી તેભને જે કાંઈ
આપ્મું છે તેનાથી તેઓ ખુળ છે , અને જે
રોકો ાછ યશી ગમા છે અને અત્માય વુધી
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તેભને (જઈ) ભળ્મા નથી તેભના ણલે (આ)
ખુળખફય ભેલી આનંદ ભાને છે કે તેભના
ય કોઈ જાતનો બમ નથી તેભજ તેઓ
રદરગીય થળે નણશ. (૧૭૦)
ણભસ્રીશા નો અથથ ફભણી. એટરા ભાટે કહ્ું
કે ઓશદના મુઘ્ધભાં વીત્તેય ભુવરભાન ળશીદ
થમા શતા અને ફદયના મુઘ્ધભાં ણવત્તેય કાપયો
કતર થમા શતા.
અને જે એભ કશેલાભાં આવ્મુ કે આ આપતો
તભાયા કયતુતોથી જ તભાયા ઉય આલી તેનો
અથથ એ કે જો તભે યવુરની ણલરૂઘ્ધતા ન કયતે
અને મુધ્ધભાં ોતાની જગ્માએ અડગ યહ્ા
શોત અને રુટભાયભાં ડમા શોત તો કદી
તભાયો યાજમ ન થાત.
ભુનારપકો જરૂય જાણતા શતા કે ઓશદની
જં ગ થળે. કાયણ કે ફદયની જં ગનો ફદરો
રેલા ભુશ્રીકો તાકભાં જ શતા. આ ભુનારપકો
જાશેયભાં એભ કશેતા શતા કે રડાઈ-ફડાઈ
કાંઈ થલાનું નથી. નકાભું જલાનું છે ; તેથી
રણવો ભુનારપકો યસ્તાભાંથી જ ાછા પયી
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ગમા. જ્માયે ઓશદની જં ગભાં કેટરાક ભામાથ
ગમા. તો તેના વગાવંફંધીઓને કશેલા રાગ્મા
કે અભે તો કશેતા શતા કે તભે ન જાલ ! ણ
ભાન્મા જ નણશ અને ભામાથ ગમા. ખુદાલંદે
આરભ પયભાલે છે કે એ અભાયી યાશભાં
ળશીદ થમેરાઓને ભુયદા ન વભજો. એ તો
જીલતા છે . તેભને યોઝી ભે છે . તભાયો એની
વાથે ળું વંફંધ ? ભતરફ કે એ ભશાન
દયજ્જા ય શોંચી ગમા.
ળશીદે યાશે ખુદાના ઘણા દયજ્જા છે . એ
કાયણે તેઓભાં એક ફીજા ય વયવાઈપઝીરત છે . ફધામથી શ્રેષ્ઠ દયજ્જો ભાઅવુભ
ળશીદનો છે . ફીજો દયજ્જો એ રોકોનો છે
જે ઓ જે શાદભાં ળશીદ થમા છે . રીજો
દયજ્જો એનો છે જે ભમદાને જં ગભાં ઝખભી
થઈ ોતાના ણફસ્તય ય ભયણ ામ્મા. ચોથો
દયજ્જો એ રોકોનો છે જે ઈસ્રાભની
તબ્રીગના રીધે કતર થમા. ાંચભો દયજ્જો
એ રોકોનો છે જે ઈસ્રાભી વલ્તનતની
શદોની યક્ષાભાં ભામાથ ગમા. છઠ્ઠો દયજ્જો
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એ રોકોનો છે જે ને ઈસ્રાભના દુશ્ભનોએ
ભુવરભાન વભજી કતર કમાથ.
જં ગના ભમદાનભાં જે ઓ ળશીદ થામ છે તેને
તેના રોશી બયેરા કડાભાં જ દપનાલલાભાં
આલે છે . આજ તેનું કપન શોમ છે . શ. યવુર
વ.ની વાથે જં ગભાં ળશીદ થનાયા ખાવ
ણલળેતા ધયાલતા શતા. તેભની ણલર
રાળોને ઝભીનની કોઈ ભખ્રુક કાંઈ નુકળાન
શોંચાડી ળકતી નથી. એ રાળો શંભેળા
ોતાની કફયોભાં તાજી યશે છે . જે ના વેંકડો
લાકેઆ આણા વભમભાં ણ જોલાભાં
આવ્મા છે . વુયએ ફકયની ૨૫૯ભી આમતભાં
અભોએ રખેર છે . ઈન્ળાઅલ્રાશ ણલગતલાય
વંૂણથ કરાભે ાકની તપવીય લાંચી નુયે
ઈભાનભાં લધાયો કયળો અને તપવીય
ફાકીમાતુસ્વારેશાતભાંથી શળે. - કલવયી
ળશીદોના વલાફની વેંકડો શદીવો છે એ
ફધી રખલી અભાયા ભાટે અળકમ છે . ટુંકભાં
એ કે જે ઓએ શકની ભદદભાં ોતાની જાન
કુયફાન કયી છે તે ખુદા ાવે એલા ઈન્આભઅનુક્રભણણકા
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ઈકયાભ ાભળે જે ને આણે કલ્ી ણ ળકતા
નથી. શ. યવુર વ.ભે રંફાણથી ભુજાશીદના
દયજ્જા અને વલાફ ણલગેયેનું લણથન કમુથ છે .
તેભાંથી એક એ કે જ્માયે ભુજાશીદ જે શાદની
તૈમાયી કયે છે તો એ જશન્નભથી ણફરકુર
આઝાદ થઈ જામ છે . ભતરફ કે એ
જન્નતનો શકદાય થઈ જામ છે .
૧૭૧થી ૧૭૬ભી આમાત :-

َ ۡ َ ّّٰ
یَ ۡس َت ۡب ِس ُخ ۡق َـ ِب ِن ۡع َم ٍۃ ِّم َن الل ِہ َق فض ٍل ۙ ّق
ۡ َ ُ ُ ّّٰ َ َ
ۡ
﴾۱۷۱
٪ ﴿ ا ّـ الل َہ لَا ح ِض ۡیع ا ۡج َر ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
ّّٰ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
ّ
ۡ
ۡۢ
ال ِذین استجابوا لِل ِہ ق الرسو ِؾ ِمن بع ِد
َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ۤ َ
ُ َ
۬ ل ِل ِذیۡ َن ا ۡح َسنوۡا
ؕ ما اصابہم الغػج
َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ۡ
ۡ
ٌ
َ
ۡ
ٌ
﴾۱۷۲ۚ ﴿ ِمنہم ق اتقوا اجر ع ِظیم
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َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ
از ق ۡد
ال ِذین قاؾ لہم الناز ِاـ الن
ُ َ ۡ َ َ
ً َ
َج َم ُعوۡا لَک ۡم فاخشوۡ ُہ ۡم ف َد َاخ ُہ ۡم ِایۡ َمانا ۖ٭ ّق
َ ّّٰ
ۡ
َ ُ
قالوۡا َح ۡس ُبنا الل ُہ َق جِ ۡع َم الوَخ ِۡی ُل ﴿﴾۱۷۳
َ ۡ َ َ ُ ۡ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل ِہ َق َف ۡضل لَّمۡ
فاجقلبوا ِب ِنعم ٍۃ ِمن
ٍ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡٓ ٌ ّ َ ّ َ َ ُ ۡ ۡ َ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ قَ
یمسسہم سوء ۙ ق اتبعوا ذِضواـ
ّّٰ ُ ُ ۡ َ ۡ
َ
ۡ
اللہ دق فض ٍل ع ِظی ٍم ﴿﴾۱۷۴
ّ َ َ ّٰ ُ ُ ّ َ
ٓاءف ۪ٗ
الش ۡی ّٰط ُن یُ َخ ّو ُػ اَ ۡقل َِی َ
ِانما دل ِکم
ِ
َ ُ
َ ََ ُ
ُۡ
فلَا تخافوۡ ُہ ۡم َق خافوۡ ِـ ِا ۡـ کن ُت ۡم

ُ ۡ
ّم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۱۷۵
hajinaji.com

993

અનુક્રભણણકા

َّ َ ۡ ۡ
ۡ ُۡ
ۚ َق لَا یَش ُدنک ال ِذیۡ َن یُ َساذِ ُع ۡو َـ فِی الکع ِػ
َّ
َ ّ َ ّّٰ
ً َ ّّٰ ُ ُ َ ّ
ِان ُہ ۡم ل َ ۡن حط ّخقا الل َہ ش ۡیئا ؕ یُرِیۡ ُد الل ُہ الا
ٌیَ ۡج َع َل ل َ ُہ ۡم َح ّ ًظا فی ال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ ۚ َق ل َ ُہ ۡم َع َذاب
ِ
﴾۱۷۶﴿ َع ِظ ۡی ٌم
અલ્રાશની નેઅભતો તથા કૃાની ખુળખફયો
વાંબી ખુળ થામ છે . અને (એ ણ
વાંબીને કે) અલ્રાશ ભોઅભીનોનો કોઈ
ફદરો વ્મથથ જલા દેતો નથી. (૧૭૧)
(જં ગે ઓશદભાં) જે ભને ઘા રાગી ચૂકમા
છી ણ અલ્રાશ તથા યવુરની આજ્ઞા
ભાની રીધી તેઓભાંથી જે ભણે વત્કામો કમાથ
અને યશેઝગાયી કયી તેભના ભાટે ઘણો ભોટો
ફદરો છે . (૧૭૨)
આ તે (રોકો) છે કે જે ભને રોકોએ કહ્ું કે
ણનવંળમ (દુશ્ભન) રોકોએ તભાયા (ભુકાફરા)
અનુક્રભણણકા
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ભાટે (બાયે) રશ્કય બેગું કયી રીધું છે ભાટે
તેભનાથી ડયતા યશો ત્માયે (બમ ાભલાને
ફદરે) આ ખફયે તેભના ઈભાનને લધુ લધાયી
ભૂકમું, અને તેઓ કશેલા રાગ્મા કે અલ્રાશ
ભાયા ભાટે ફવ છે અને તે વલોત્તભ કામથવાધક
છે . (૧૭૩)
જે થી તેઓ અલ્રાશની ફક્ષીળ તથા કૃા વશ
(રડાઈભાં)થી ાછા પયી આવ્મા અને તેભને
કાંઈણ ઈજા શોંચી નણશ અને લી તેઓ
અલ્રાશની ખુળીને ણ અનુવમાથ; અને
અલ્રાશ ભશાન કૃાુ છે . (૧૭૪)
આ તો ભાર ળમતાન છે , જે ોતાના ણભરોથી
તભને ફીલયાવ્મા કયે છે , ભાટે અગય તભે
ભોઅભીન શો તો તેભનાથી ડયો નણશ, કેલ
ભાયાથી જ ડયતા યશો. (૧૭૫)
અને (શે યવુર!) જે રોકો નાણસ્તકોની ભદદ
કયલાની ળોધભાં દોડમા જામ છે તે લાતથી તને
દુ:ખ થલા ન ાભે, ખયેજ તેઓ અલ્રાશનું
કાંઈ ફગાડી ળકળે નણશ; (ફલ્કે) અલ્રાશનો
એલો ઈયાદો છે કે આખેયતભાં તેભનો કાંઈણ
અનુક્રભણણકા
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(બાગ) યાખે નણશ, અને તેભના ભાટે ભોટો
અઝાફ છે . (૧૭૬)
આ આમતોના નાણઝર થલાનું કાયણ એ છે કે
જમાયે શ. યવુર વ. ઓશદની જં ગ છી
ાછા પયી યહ્ા શતા ત્માયે જીબ્રઈરે આલીને
કહ્ું કે ખુદાનો શુ કભ છે કે અફુ વુપીમાનની
ાછ જાલ અને વાથે એ રોકોને રેતા
જ્જો જે ઓ ધામર થમા છે . તેથી આે
ઝખ્ભી વશાફીઓને રઈને જભયઉર અવદ
નાભના સ્થે ડાલ નાખ્મો. કાપયોએ યલશા
નાભની જગ્માએ યશેઠાણ કમુું શતું. તેઓનો
ણલચાય શતો કે ાછા જઈ ભદીનાભાં
ભુવરભાનોને તરલાયના ઘાટ ઉતાયી
નાખલા. અફુ વઈદ ણખઝાઈને કહ્ું કે આ
ઘલામેરાઓને લધાયે તકરીપ આલી ઠીક
નથી. શુ ં એક મુણક્ત અજભાલું છુ ં કે તેથી ળરુ
ગબયાઈ જામ. છી તેઓ અફુ વુપમાનથી
ભળ્મા અને કહ્ું કે ળું ભદીના જલાનો ઈયાદો
કયો છો ?! તભને કાંઈ ણ ખફય છે ?
શઝયત એક બાયી રશ્કય રઈ તાયા ઉય
અનુક્રભણણકા
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ચઢાઈ ભાટે આલી યહ્ા છે . આ વાંબી તે
એલો બમબીત થમો કે ભક્કા બાગી નીકળ્મો,
ણ જતા જતા એ ણ ચાર ચાલ્મો કે નઈભ
ઈબ્ને ભવઉદ અળજઈ જે ભદીનાથી આલી
યહ્ો શતો તેને ાવે ફોરાવ્મો અને કહ્ું તું
ભોશમ્ભદ (વ.)ની પોજભાં જઈ એ ખફય
પેરાલ કે કુપપાયે કુયેળની વાથે એક ફશુ જ
ભોટું રશ્કય છે , જે તભાયાથી રડલા ભાટે
આલી યહ્ું છે ભાટે અશીંથી યસ્તે ડો એભાં
તભાયી બરાઈ છે . જો તું આ કાભ કયીળ તો
શુ ં તને ખજાય અને કીશ્ભીળ (વુકી દ્રાક્ષ)થી
રાદેરા દવ ઉંટ ઈનાભભાં આીળ. નઈભ આ
ખોટા વભાચાય રઈ શઝયતની પોજભાં
આવ્મો. શ. અરી અ.ભે તેના જલાફભાં
પયભાવ્મું કે અભો તેની જયા ણ રપકય કયતા
નથી. બરે આલે. ‘‘શસ્ફોનલ્રાશો લ
નેઅભર લકીર’’ (અલ્રાશ કાપી છે તે ફધાથી
લધાયે કામથ ઠીક કયનાય છે .) ખુદાલંદે આરભને
આ જલાફ એટરો વંદ આવ્મો કે એ લાતને
ોતે કરાભે ાકભાં કશી અને આ ફનાલ ભાટે
એ આમત ઉતયી. ત્માય છી જીબ્રઈરે
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ેઆલીને એ ખફય આી કે કુપપાય બાગીન
ભક્કા બેગા થઈ ગમા છે શલે આ આયાભથી
ભદીના જઈ ળકો છો.
૧૭૭ થી ૧૭૯ભી આમાત :-

َّ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ
ۡ
ۡ
َ
اـ لَنۡ
َ
ِاـ ال ِذین اشتؿقا الکعػ ِبالاِیم ِ
ّ َ ُ ّ ُ ّّٰ
الل َہ َش ۡی ًئا ۚ َق ل َ ُہ ۡم َع َذ ٌ
اب اَل ِۡیمٌ
حطخقا
﴿﴾۱۷۷

َ َّ َ َ ۤ َ َّ ُ
َق لَا یَ ۡح َسب َ ّف ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ان َما ن ۡم ِد ۡی ل َ ُہ ۡم
ۡ ۤ
َّ ُ
َ ۡ َُّۡ
خح ٌؿ لِاجف ِس ِہ ۡم ؕ ِان َما ن ۡم ِد ۡی ل َ ُہ ۡم ل ِحَـ َخ ُاخ ۡقا
ًۡ ََُ ۡ َ َ ٌ ُ ۡ
اب ّم ِہح ٌف ﴿﴾۱۷۸
ِاثما ۚ ق لہم عذ
َ َ َ ّّٰ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ّٰ َ ۤ
ما کاـ اللہ ل ِیذذ المؤ ِم ِنحف عدی ما
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ّّٰ
َ
َۡ
َ َۡ َۡ
ان ُت ۡم َعل ۡی ِہ َحتی یَ ِمحـ الخ ِب ۡیث ِم َن
َ ُ ۡ ّّٰ َ َ َ َ ّ َ ّ
اـ الل ُہ ل ُِیط ِل َعک ۡم َعدی
الط ِی ِب ؕ ق ما ک
ُ
َۡ
ّّٰ
الغ ۡی ِب َق لّٰ ِک ّ َن الل َہ یَ ۡج َت ِب ۡی ِم ۡن ّذ ُس ِل ٖہ
ّّٰ ُ ّٰ َ ُ َ َ ّ ۡ َ
ٓاء ۪ فا ِمنوۡا ِبالل ِہ َق ُذ ُس ِل ٖہ ۚ َق ِا ۡـ
من یش
َ ََُ ََُ ُ ُ
﴾۱۷۹﴿ ت ۡؤ ِمنوۡا َق ت ّتقوۡا فلک ۡم ا ۡج ٌر َع ِظ ۡی ٌم
ફેળક જે રોકોએ ઈભાનના ફદરે કુફ્ર ખયીદી
રીધું તેઓ શયગીઝ અલ્રાશનું કાંઈ નુકવાન
કયળે નણશ, અને તેભના ભાટે દુ:ખદામક
અઝાફ છે . (૧૭૭)
અને જે રોકો ઈભાન નથી રાવ્મા તેઓ કદી
ણ એલું ગુભાન ન કયે કે અભે જે ભોશરત
તેભને આીએ છીએ તે તેભના ભાટે
રાબદાઈ છે ; (નણશ, ફલ્કે) અભે તેભને
(ભોશરત) ભાર એટરા ભાટે આીએ છીએ
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કે ગુનાશના કામોભાં તેઓ લધુ લધી જામ, અને
છે લટે તેભના ભાટે નારેળીબમો અઝાફ છે .
(૧૭૮)
(શે ભુનાપીકો!) અલ્રાશ એલો નથી કે જે
ણસ્થણતભાં તભે છો તેજ ણસ્થણતભાં
ભોઅભીનોને (તભાયી વાથે એકઠા ભી)
યશેલા દે, અશીં વુધી કે તે નાાકને ાકથી
જાદા ાડી ન નાખે, લી અલ્રાશ એલો ણ
નથી કે તભો (વલથ)ને ગેફની લાતોથી લાકેપ
કયે, ણ (અરફત્ત) અલ્રાશ ોતાના
યવુરોભાંથી જે ને ચાશે તેને ચુંટી કાઢે છે , ભાટે
તભે અલ્રાશ તથા તેના યવુરો ય ઈભાન
રાલો, અને અગય તભે ઈભાન રાલળો અને
યશેઝગાયી ધાયણ કયળો તો તભાયા ભાટે
ઘણો ભોટો ફદરો છે . (૧૭૯)
કારપયો ગલથથી એલી એલી અણછાજતી લાતો
કયતા શતા જે થી શ. યવુર વ.ને દુ:ખ થતું
શતું. ખાવ કયીને ભુનાપીકો ભેણાં ટોણાં કયતા
શતા કે જે ઓ કારપય છે તેનું ખુદાએ ળું કયી
રીધું ? આયાભથી જીલન ણલતાલે છે . ખુદા
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તેભને દુ:ખી કેભ કયતો નથી અને એને ળા
ભાટે ભાયતો નથી ? એની ફધી અય્માળી કેભ
ફયફાદ થઈ જતી નથી ? તેના જલાફભાં
આ આમત નાણઝર થઈ છે . તેનો કશેલાનો
શેતુ એ છે કે અભે તેભની દોયી એટરા ભાટે
ઢીરી યાખી છે કે તેઓનો ગુનાશનો ફોજ
લધતો જામ. કાયણ કે એ ોતાના જીલનનો
શેતુ વભજતા જ નથી કે અભોને ળા ભાટે
મદા કમાથ છે . એ તો અભાયા યવુરની
ણશદામત ય અભર કયલાને ફદરે તેભને
જલતા જ યશે છે . તેથી તેઓને તેની શારત
ય ભુકી આપ્મા છે કે ચાશે તેભ કયે.
‘‘રેમઝ દાદુ ઈસ્ભન’’ : આ આમતના
ણવરણવરાભાં અલ્રાભા પખરૂદીન યાઝી
તપવીયે કફીયભાં આમત ય ણલલેચન કયતા
રખે છે કે ‘‘ખુદાનું કુપપાયને ભોશરત આલી
અને તેના જીલનને રાંફુ કયલું એ ભાટે છે કે તે
ગુનાશોભાં લધાયો કયે કે તેથી અઝાફના
શકદાય લધાયે ફને.’’
ઉયની તેભની લાત કુયઆનના વીધેવીધા
અનુક્રભણણકા
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તયજાભા યથી રીધેર છે એથી રોકો
ગુંચલણભાં ડી જામ કે ખુદા જ તેઓને ઢીર
આે છે કે તે ગુનાશ લધાયે કયે, ણ ખરૂં
જોતાં એભ નથી. ભઝશફે ઈભાભીમાના
ણવધ્ધાંત પ્રભાણે ફુયા કાભના ભાટે કોઈને
વભમ આલો ણ ફુયી લાત છે અને
અલ્રાશ ફધી ફુયાઈઓથી ાક છે . યંતુ
ખુદા તો તેઓને ભોશરત આે છે કે તૌફા
કયી નેક કામો લધુભાં લધુ કયે, ણ જે ઓ
ોતાની ભયજીથી શક યસ્તાનો ત્માગ કયે છે
તેનું રયણાભ એ આલે છે કે તેઓ ગુનાશભાં
લધાયે પવામ છે . અને અઝાફને ાર ફને છે .
જો કે ખુદાલંદે આરભે દયેકને ફુણધ્ધ આી
છે . ણશદામતના વાધનો ણ યજા કયેર છે .
કોઈને રાચાય ફનાલેર નથી. જમાયે દુન્મલી
પ્રત્મેક લસ્તુઓ ભનન કયીને કયે છે . તો
આખેયતના ભાટે કેભ ણલચાય કયતા નથી ? આ
ખુરાવા યથી વભજી ળકામ છે કે ઈન્વાન
ોતે જ ોતાની અલાઈને રીધે ગુનેશગાય
ફને છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૮૦થી૧૮૧ભી આમાત :-

َق لَا یَ ۡح َسب َ ّ َف الّ َ ِذیۡ َن یَ ۡب َخ ُلوۡ َـ ب َما ۤ ّٰا ّٰت ُہمُ
ِ
ّّٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ً ّ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ٌّ
اللہ ِمن فض ِل ٖہ ہو خحؿا لہم ؕ بل ہو رخ

لّ َ ُہ ۡم ؕ َس ُی َط ّوَ ُقوۡـَ
ۡ ّٰ َ َ ّّٰ
ال ِقیم ِۃ ؕ ق لِل ِہ
ۡ َ ۡ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ
ٌ
ص ؕ ق اللہ ِبما تعملوـ خ ِبحؿ ﴿ ﴾۱۸۱٪
الاذ ِ
َ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ ُ ۡۤ ّ َ ّّٰ
اللہَ
لقد س ِمع اللہ قوؾ ال ِذین قالوا ِاـ
َ ۡ ٌ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ
َ ُ
ٓاء ۬ َسنک ُت ُب َما قالوۡا
ف ِقحؿ ق نحن اغ ِنی
ُ
َما بَ ِخلوۡا ِب ٖہ یَوۡ َؿ
َۡ ُ
ات ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق
ِمحؿ

َ َُ
َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ۢۡ َ َ َ ۡ
ٓاء ِبغحؿِ َح ّ ٍق ۙ ّق جقوۡ ُؾ
ق قتلہم الان ِبی
ُُۡۡ َ َ َ ۡ
اب ال َش ِخیۡ ِق ﴿﴾۱۸۱
دققوا عذ
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અને જે ભને અલ્રાશે ોતાની કૃાથી જે કાંઈ
આપ્મું છે તેના વંફંધભાં જે ઓ કંજાવાઈ કયે
છે તેઓ એલું ગુભાન ન કયે કે તેભની આ
(કંજાવાઈ) તેભના ભાટે વાયી છે ; ફલ્કે તે
તેભના ભાટે (ઘણીજ) ખયાફ છે ; જે
લસ્તુઓના વંફંધભાં તેઓ કંજાવાઈ કયતા
શતા (એજ લસ્તુઓ) કમાભતના રદલવે તૌક
ફનાલી તેભને શેયાલલાભાં આલળે; અને
વધા આકાળો તથા ઝભીનનો લાયવ
અલ્રાશજ છે ; અને જે કાંઈ તભે કયો છો તે
વલથનો અલ્રાશજ વંૂણથ જાણકાય છે .
(૧૮૦)
ખચીત જ અલ્રાશે તે રોકોનું ફકલું વાંબળ્મું
છે જે ભણે કહ્ું કે અલ્રાશ તો ભોશતાજ છે ,
અને અભે તલંગય છીએ; તેભણે જે કાંઈ કહ્ું
છે તે અને તેભનું નફીઓને નાશક ભાયી
નાખલું અભે અલશ્મ રખી રઈએ છીએ, અને
કશીળું કે ધગધગતી આગની વજાની ભજા
ચાખો. (૧૮૧)
ગમફનું ઈલ્ભ ખુદાની ઝાત વાથે ખાવ છે .
અનુક્રભણણકા
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યશી લાત અમ્ફીમા અને ભુયવરીનની જે ઓ
ગમફની લાતો ફતાલે છે એનું ઈલ્ભ અલ્રાશે
આેરું શોમ છે .
જે રોકો ઝકાત આતા નથી તેને કમાભતના
રદલવે તેના ભારનો તોક (શાય) ફનાલી તેની
ગયદનભાં નાખલાભાં આલળે. ણ શદીવભાં
એભ છે કે આગનો વા ફનાલી તેની ડોકભાં
નાખલાભાં આલળે અને ણશવાફ થામ ત્માં
વુધી તેનું ભાંવ ખાતો યશેળે.
૧૮૨ થી ૧૮૫ભી આમાત :-

ََ
ّّٰ َ َ ُ َ
َ ّٰ
دل ِک ِب َما ق ّد َم ۡت ایۡ ِدیۡک ۡم َق ا ّـ الل َہ
ۡ ّ َّ َ َ ۡ َ
﴾۱۸۲ۚ ﴿ اؿ ل ِل َع ِب ۡی ِد
ٍ لیس ِبظل
َ ّ َ ۤ َ ۡ َ َ َ َ ّّٰ َ ّ ۤۡ ُ َ َ ۡ َ ّ َ
ال ِذین قالوا ِاـ اللہ ع ِہد ِالینا الا
ُ َ َ ۡ َ ّّٰ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ
َ
ۡ
اـ
ٍ نؤ ِمن ل ِرسو ٍؾ حتی یا ِتینا ِبغػب
અનુક્રભણણકા
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َ ۡ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ
ٓاءخ ۡم ُذ ُس ٌل ِّم ۡن
تاکلہ الناذ ؕ قل قد ج
َّ
ۡ ّٰ
ُۡ َ
َ
ق ۡب ِد ۡی ِبال َب ِّین ِت َق ِبال ِذ ۡی قل ُت ۡم ف ِل َم
َ ۡ
ُۡ
ۡ
ق َتل ُت ُموۡ ُہ ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۱۸۳
َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّ َ ُ ُ ٌ ّ ۡ َ ۡ َ
ف ِاـ کذبوؽ فقد ک ِذب ذسل ِمن قب ِلک
َ ُ ۡ ۡ َ ّ ّٰ َ ّ ُ ۡ
ۡ ۡ
الز ُبرِ َق ال ِک ّٰت ِب ال ُم ِنح ِؿ
جٓاءق ِبالب ِین ِت ق
﴿﴾۱۸۴
ک ُ ّ ُل ج َ ۡفس َدٓائ َق ُۃ ال ۡ َموۡ ِة ؕ َق ِانّ َ َما تُوَ ّ َفوۡـَ
ٍ ِ
ُ ُ
َ ُ
ۡ
ا ُجوۡ َذک ۡم یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ ف َم ۡن ر ۡظ ِد َج َع ِن
َّ
الناذِ َق اُ ۡخ ِخ َل ال ۡ َج ّ َن َۃ َف َق ۡد َف َار ؕ َق ماَ
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ُ ۡ ُ َ َ َ ّ ۤ َ ۡ ُ ّ ُ ّٰ َ ۡ
﴾۱۸۵﴿ ِاع الغرُ ۡقذ
الحیوۃ الدنیا ِالا مت
તભાયા શાથોએ જે આગથી ભોકલ્મું છે તેનો
જ આ ફદરો છે અને અલ્રાશ (ોતાના)
ફન્દાઓના શકભાં જયાએ ઝુરભગાય નથી.
(૧૮૨)
જે ઓ આ કશે છે કે અલ્રાશે અભાયી ાવેથી
લચન રઈ રીધું છે કે અભે કોઈ ણ યવુર ય
ઈભાન ન રાલીએ જ્માં વુધી કે તે (યવુર)
અભાયી વાભે એલી એક કુયફાની યજા ન કયે કે
જે ને આગ ખાઈ જામ (માને બસ્ભ કયી
નાખે); (શે યવુર!) તું કશે કે ભાયી શેરાં
(ઘણામ) યવુરો પ્રત્મક્ષ દરીરો રઈને તભાયી
ાવે આવ્મા શતા અને તભે (અત્માયે) જે
કાંઈ કશો છો તે ણ રાવ્મા શતા છી જો
તભે વાચા છો તો તભોએ તેભને ળા ભાટે
કતર કમાથ શતા ? (૧૮૩)
(શે યવુર!) છી ણ જો તેઓ જાઠરાલે તો
(તું રદરગીય ન થા કાયણ કે) તાયી શેરાં
એલા (ઘણામ) યવુરો જાઠરાલલાભાં આવ્મા
અનુક્રભણણકા
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શતા કે જે ઓ ખુલ્રી ણનળાનીઓ રાવ્મા શતા
તથા નવીશતના ુસ્તકો (વશીપા) તથા
યોળન રકતાફ ણ. (૧૮૪)
દયેક જીલ ભૃત્મુનો સ્લાદ ચાખનાય છે ; અને
કમાભતના રદલવે તભને ભાર તભાયી
(કયણીઓ)ના પ્રભાણભાં જ ફદરો
આલાભાં આલળે; ભાટે જે કોઈ જશન્નભની
આગથી ફચાલી રેલાભાં આવ્મો અને
જન્નતભાં દાખર કયલાભાં આવ્મો તો ખયે જ
તેનું કામથ ણવધ્ધ થમું; અને આરોકનું જીલન
ધોકો આનાય લૈબલ ણવલામ ફીજાં કાંઈ જ
નથી. (૧૮૫)
મશુ દીઓનો વયદાય કઅફ ણફન અળયપે એક
રદલવ શ. યવુર વ.ની ણખદભતભાં શાજય
થઈને કહ્ું કે ખુદાએ અભને લચન આપ્મું છે કે
જમાં વુધી કોઈ યવુર ભોઅજીઝા રઈને ન
આલે ત્માં વુધી તભો તેના ય ઈભાન રાલળો
નણશ. આે શજા વુધી કોઈ એલી કુયફાની
ફતાલી નથી કે જે ને આકાળી આગે ફાી
નાખી શોમ, તો અભો આ ય કેભ ઈભાન
અનુક્રભણણકા
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રાલીએ ? આનો નફુવ્લતનો દાઅલો ભાર
ઝફાની છે જે ની કોઈ વાણફતી નથી. તેના
જલાફભાં ઉયની આમત ઉતયી. જો કે
વંફોધન શ. યવુર વ.ના ઝભાનાના
મશુ દીઓથી છે ણ કતથવ્મ ફતાવ્મા છે
તેઓના ફા-દાદાના, તેઓએ ોતાના
લડલાઓના કૃત્મોને ખયાફ રેખ્મા ન શતા
તેથી આ ફધા કયતુતો તેઓના જ ફતાવ્મા
છે .
કેટરાક યવુરોથી એ પ્રકાયનો ભોઅજીઝો
જાશેય થમો કે કોઈ લસ્તુ જીલંત કે ણનર્જીલ
અલ્રાશના નાભ ય ભેદાનભાં કે શાડ ય
યાખલાભાં આલતી તો આકાળથી આગ આલી
તેને ફાી ભુકતી. આ કફુર થલાની ણનળાની
શતી. શલે મશુ દીઓ એલું ફશાનું કાઢતા શતા
કે ખુદાનો શુ કભ છે કે તભો ભોઅજીઝો જુ ઓ
નણશ ત્માં વુધી ઈભાન રાલતા નણશ. આ ભાર
ખોટું ફશાનું શતું. તેઓની રકતાફભાં કોઈ
શુ કભ શતો નણશ. દયેક મમ્ફયને પ્રવંગોાર
ભોઅજીઝાઓ આપ્મા શતા. જે મગમ્ફયોએ
એલો ભોઅજીઝો ફતાવ્મો શતો તે ય ણ
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તભે ઈભાન રાવ્મા ન શતા અને તેઓને ળા
ભાટે કતર કમાથ ? આ ભાર તેઓની શઠધભી
શતી.
આ આમતભાં આને રદરાવો આલાભાં
આલે છે કે રોકોના ખોટા લાદ-ણલલાદ અને
શઠધભીથી રદરગીય થળો નણશ. વાચા
મગમ્ફયોને જાઠરાલલા એ તો તેઓની
જાની આદત છે .
૧૮૬ભી આમત :-

َ قٞ ل َ ُت ۡب َلوُ ّ َـ ف ۡیۤ اَ ۡموَال ُِک ۡم َق اَجۡ ُف ِس ُک ۡم
ِ
ۡل َ َت ۡس َم ُع ّ َن ِم َن الّ َ ِذیۡ َن اُ ۡقتُوا ال ۡ ِک ّٰت َب ِمن
ۡ َ ً َ ۤۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ً
ؕ قب ِلکم ق ِمن ال ِذین ارخخوا ادی ک ِثحؿا
َ
َ ّٰ َ َ ُ َ َ
َ
َق ِا ۡـ ت ۡصبِ ُؿ ۡقا َق ت ّتقوۡا ف ِا ّـ دل ِک ِم ۡن ع ۡد ِؿ
ُ
﴾۱۸۶﴿ ِالۡا ُموۡذ
અનુક્રભણણકા
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(શે ભુવરભાનો!) તભે તભાયા ભાર અને
જાનથી અલશ્મ અજભાવ્મા જળો, અને
તભાયી આગભચ (અગાઉ) જે રોકોને રકતાફ
આલાભાં આલી છે તેભનાથી અને જે ઓ
ણળકથ કયનાયા થઈ ગમા છે તેભનાથી તભે
ઘણીમે ભેણાં ટોણાની લાતો અલશ્મ
વાંબળો; ણ જો તભે ધીયજ ધયળો તથા
યશેઝગાય યશેળો તો ણનવંળમ તે ભશાન
ણશમ્ભતલાા કામો ભાંશેનું એક ગણાળે.
(૧૮૬)
દયેક ભાનલી એક ન એક રદલવ ભયલાલાો
છે . કોઈ ણ ફચી ળકલાનો નથી. ભોતનો
વાભનો થળે કમાભતના રદલવે ફધામ
અલ્રાશ વભક્ષ શાજય થળે. દયેકનું
આઅભારનાભું વાથે શળે. એક-એક લસ્તુનો
ણશવાફ રેલાભાં આલળે. દુણનમાભાં નેક ફની
યશો કોઈને વતાલો નણશ, નાજાએઝ યીતે ભાર
ખાલ નણશ. દયેક પ્રત્મે દમાબાલ યાખો, ફધી
દોરત અશીં જ યશી જળે. રણ કડાનું કપન
શેયી કબ્રભાં જલું ડળે. ત્માં ણ જો
આઅભાર ફુયા શળે તો અઝાફે કબ્ર થળે.
અનુક્રભણણકા
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ેભાટે નેક કામો કયો. ખુદા આણા ગુનાશન
ભાપ કયે. આજથી જ ણનય્મત કયો કે ખુદાએ
અભોને નલું જીલન આપ્મું છે . નલેવયથી
અલ્રાશ યવુર વ. અઈમ્ભએ ભાવુભીન
અ.ના શુ કભ ભુજફ અભર કયીએ.
૧૮૭ થી ૧૮૯ભી આમાત :-

َ َ َّ
ُ ُ
ۡ َ َ َ ّّٰ
َق ِاد اخذ الل ُہ ِم ۡیثاؼ ال ِذیۡ َن ا ۡقتوا
ۡ ّٰ َ َ ُ َ ّ ُ ّ َ ٗ ّ َ
َۡ َ
از َق لَا تک ُت ُموۡن ٗہ ۫
ِلن
ال ِکتب لتب ِیننہ ل ِ
ۡ َ
ََ َ ُ ُۡ ََ َ ُ
ٓاء ظ ُہوۡذِ ِہ ۡم َق اشت َؿ ۡقا ِب ٖہ
فنبذقف قذ
ۡ َ
َ ً َ
َ ۡ
ث َمنا ق ِل ۡیلًا ؕ ف ِبئ َس َما یَشت ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۱۸۷
َ َ ۡ َ َ َّ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۤ َ َ ۡ َّ
لا تحسبف ال ِذین حعػحوـ ِبما اتوا ق
ۡ ُ َ
َ ُ
یُ ِح ّ ُبوۡ َـ ا ۡـ ّی ۡح َم ُد ۡقا ِب َما ل َ ۡم حَف َعلوۡا فلَا
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َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َ
اب ۚ َق ل َ ُہ ۡم
ذ
ِ تحسبنہم ِبمفار ٍۃ ِمن الع
َ ٌ ََ
﴾۱۸۸﴿ اب ال ِۡی ٌم
عذ
َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ ُ ۡ ُ ّّٰ َ
ّّٰ َ
ۡ
ُاللہ
صؕ ق
ِ ق لِل ِہ ملک السمو ِة ق الاذ
َ َ ُ
﴾۱۸۹٪ ﴿ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر
અને (તે વભમને માદ કયો) કે જમાયે જે ભને
રકતાફ આલાભાં આલી શતી તેભની ાવેથી
અલ્રાશે લચન રીધું કે તભે તે (રકતાફ)ને
રોકો વાભે અલશ્મ સ્ષ્ટ યીતે લણથલજો તથા
તેને વંતાડજો નણશ, તો ણ તેભણે અલ્રાશ
(વાથે)ના તે (લચન)ને ીઠ ાછ પેંકી દીધું
તથા તેના ફદરાભાં નજીલી રકમ્ભત રઈ
રીધી; ભાટે તે એક કેલી ફુયી રકમ્ભત છે જે
તેઓ રઈ યહ્ા છે ! (૧૮૭)
(શે યવુર!) જે રોકો ોતાની કયણી ય ખુળ
થામ છે તથા એલું ચાશે છે કે જે કાંઈ તેભણે
અનુક્રભણણકા
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નથી કમુું તે ભાટે ણ તેભના ફણગાં ફંકલાભાં
આલે તો તેઓ વંફંધી શયગીઝ એલું ગુભાન
કયીળ નણશ કે તેઓ અઝાફથી ફચી જળે,
ફલ્કે તેભના ભાટે દુ:ખદામક અઝાફ છે .
(૧૮૮)
અને વઘા આકાળો તથા ઝભીનની
ફાદળાશત અલ્રાશને ભાટે જ છે ; અને
અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય (વંૂણથ) કાફુ
ધયાલનાય છે . (૧૮૯)
ભુળરયકો અને મશુ દીઓની આદત એલી ડી
ગઈ શતી કે જમાયે ભુવરભાનોને ભતા શતા
ત્માયે પ્રકાય પ્રકાયના ભેણાં ટોણા ભાયતા શતા
અને કશેતા શતા કે તભે ભુવરભાન થઈ ળું
ભેવ્મું ? તભાયી ુંજી અને પ્રાણ લેડપી
નાખ્મા. તે નારાએકોની વંખ્મા લધાયે શતી.
જો તેભને જલાફ આલાભાં આલે તો ભાયલા
ભયલા તૈમાય થઈ જતા શતા. રાચાયીએ ચુ
થઈ જતા શતા. તેભના કટાક્ષ કયતા આક્ષેો
વશન કયતા શતા. ખુદાલંદે આરભે તેભને
આશ્લાવન આલા ભાટે પયભાલી યહ્ો છે કે
અનુક્રભણણકા
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ધીયજથી કાભ રો અને યશેઝગાયી છોડો
નણશ. આ ઝુલ્ભીઓની કયણીનો ફદરો તેભને
એક રદલવ જરૂય ભળે. આલી લાતો ય
વબ્ર કયલું, એ ણશમ્ભતનું કાભ છે . એક ફીજો
વભુશ મશુ દીઓનો છે , જે નું લણથન આ
આમતોભાં છે કે જમાયે તલયેત નાણઝર થઈ
તો મશુ દીઓએ ોતાના નફીઓને તેના ય
અભર કયલાના ાકા લામદા કમાથ. અતૂટ
લચનો આપ્મા, ણ જમાયે દુન્માની રારચ
તેઓ ય વલાય થઈ ગઈ તો ફધામ લચનો
ીઠ ાછ પગાલી દીધા. તલયેતના શુ કભો
ય અભર કયલો છોડી દીધો. ભારદાયોને
ણળક્ષાથી ફચાલલા ભાટે તલયેતની ણલરૂધ્ધ
પતલા આલા રાગ્મા એ ઉયાંત તેના
રખાણોભાં પેયપાય કયી ભારદાયોથી ૈવા
ડાલલા રાગ્મા. એ રોકો ભાટે જ અલ્રાશે
પયભાવ્મું છે કે અભાયા અઝાફથી ફચી
જલાના નથી. એક ટોું એ ભુવરભાનોનું
શતું, જમાયે શ. યવુર વ. જે શાદ ય જતા
શતા ત્માયે એક તયપ કતયાઈને જતા શતા.
જમાયે આ ત્માંથી આ ાછા પયતા ત્માયે
અનુક્રભણણકા
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શઝયતને કશેતા શતા કે અભાયે પરાણં કાભ
આલી ડમું, પરાણી જાતની તકરીપ શતી
તેથી જે શાદભાં જઈ ળકમા નણશ. આ શતી
તેઓની ફશાનાફાજી. તેઓ કોઈ યીતે ધયાતા
ન શતા. ભાર રોકો તેભની પ્રળંવા કયે એ
ઈચ્છતા શતા.
૧૯૦ થી ૧૯૨ ભી આમાત :-

َ ّ ا ّ َـ ف ۡی َخ ۡلق
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا
ص َق
ذ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ّ ّٰ ّٰ َ َ َ ّ َ ۡ َ ّ َ ۡ
اػ الی ِل ق النہاذِ لای ٍت لِاقخِی
ِ اخ ِتل
َ ۡ الۡاَل
۬ۚ
۱۹۱﴾ ﴿ اب
ب
ِ
َ ّ ً ۡ ُ ُ َ ّ ً ّٰ َ ّّٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ
ال ِذین یذغخقـ اللہ قِیما ق قعوخا ق
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ ُ ّٰ َ
عدی جنو ِب ِہم ق یتفػخقـ فِی خل ِق
અનુક્રભણણકા
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َ ََۡ ََ
ۡ َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ
ص ۚ َذ ّبنا َما خلق َت ّٰہذا
ِ السمو ِة ق الاذ
َ ّ َ َ َ َ َ َ َ ّٰ ۡ ُ ً َ
اب النا ِذ
با ِطلا ۚ سبحنک ف ِقنا عذ
﴾۱۹۱﴿
َّ
ُ ۡ َ َ َّ ۤ َ َّ َ
ۡالن َاذ َفقَد
ۡ
ذبنا ِانک من تد ِخ ِل
ۡ َ ۡ َ ۡ ّّٰ َ َ ٗ َ ۡ َ ۡ َ
َ
﴾۱۹۲﴿ اعدیتہ ؕ ق ما ل ِلظ ِل ِمحف ِمن انصا ٍذ
ફેળક આકાળો તથા ઝભીનની ઉત્ણત્તભાં
અને યાણર તથા રદલવના ક્રભભાં
ફુણધ્ધળાીઓ ભાટે અલશ્મ (અલ્રાશની
કુદયતની) ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે ; (૧૯૦)
કે જે ઓ ઉબા ઉબા અને ફેઠા (ફેઠા) તથા
ડખાબેય (અથાથત શય શારતભાં) અલ્રાશને
માદ કયતા યશે છે અને આકાળ તથા ુથ્લીની
ઉત્ણત્ત ય હચતલન કયે છે , (અને કશે છે કે)
શે અભાયા યલયરદગાય ! તેં આ વ્મથથ ેદા
અનુક્રભણણકા
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કમાથ નથી, તાયી ઝાત ાક છે ભાટે તું અભને
દોઝખની આગથી ફચાલી રે. (૧૯૧)
શે અભાયા યલયરદગાય ! ફેળક જે ને તું
આગભાં દાખર કયળે તો તેને તેં ખયેજ પજે ત
કમો; અને ઝુરભગાયોનો કોઈણ ણશભામતી
ફનળે નણશ. (૧૯૨)
જે ઓ ાકા, વાચા ભોઅભીન છે એે રોકો
જમાયે યાતના તશજ્જાદની નભાઝ ડે છે
ત્માયે આવભાનો ય ભનન કયે છે . ખુદાની
કુદયત ણનશાે છે .
‘‘ઈન્ન પી ખલ્કીસ્વભાલાતે લરઅઝથ ’’ :
ખયેખય વજથ ન કયે છે આવભાનો અને
ઝભીનનું ‘‘તપવીયે ફુયશાન’’ભાં છે કે ‘‘ભન
કાન પી શાઝેશી અઅભા પશોલ પીર આખેયતે
અઅભા.’’ ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય અ.ભે
પયભાવ્મું કે જે ભાણવ આવભાન અને
ઝભીનના વજથ ન, યાત-રદલવના પેયપાય અને
આવભાનનું પયલું અને વુમથ-ચંદ્રની ચાર લગેયે
ણનશાલાથી ણ વભજી ન ળકે કે આ
ફધામની ાછ એક ભશાન ળણક્ત કાભ કયી
યશી છે તો તે આખેયતભાં આંધો યાશ
અનુક્રભણણકા
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બુરેરો ઉઠળે.
શ. અભીરૂર ઓઅભેનીન શ. અરી ઈબ્ને
અફી તાણરફ અ. પયભાલે છે કે ોતાના
રદરોને ભનન હચતન કયલાથી જાગૃત યાખો,
યાત વજદાભાં વાય કયો અને અલ્રાશથી
ડયો.
શ. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ફધી ઈફાદતોથી ઉત્તભ ઈફાદત એ છે કે
અલ્રાશ અને તેની કુદયતભાં ભનન કયો ણલચાય કયો.
ઈભાભે યઝા અ. ભે પયભાવ્મું કે ઈફાદત
નભાઝ યોઝા લધાયે કયલાનું નાભ નથી યંતુ
ઈફાદત તૌશીદભાં રપકય કયલાનું નાભ છે .
શ. યવુરે ખુદા વ. ભે પયભાવ્મું કે ખુદાની
ાવે એ ભાણવની ઈઝઝત-આફરૂ લધાયે છે
જે ઓછુ ં જભે અને રપકય-ણલચાય લધાયે કયે
અને ણધક્કાયને ાર એ વ્મણક્ત છે જે લધાયે
ખામ અને લધાયે વુલાભાં વભમ ણલતાલી દે.
આે પયભાવ્મું કે ખુદાએ વજથ ન કમુું તેભાં
ણલચાય કયો. ખુદાની ઝાતભાં રપકય-ણલચાય ન
કયો કાયણ કે એ તભાયા ગજાની લાત નથી.
અનુક્રભણણકા
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શ. ઈવા અ.ને ુછલાભાં આવ્મું કે વૌથી
વાયો ભાણવ કોણ છે ? આે પયભાવ્મું કે જે નું
ફોરલું ણઝક્ર, ચુ યશેલું રપક્ર અને જોલું ઈબ્રત
ભાટે (ફોધાઠ) શોમ.
ઈબ્ને અબ્ફાવથી લણથન છે કે ફે યકાત
નભાઝ ભુખ્તવય યીતથી રદરથી ઢલાભાં
આલે તે રદર લગયની આખી યાતની
નભાઝથી ઉત્તભ છે . (જમાં જમાં શરદવભાં
રપક્ર કયલાનું આવ્મું છે તેથી ભુયાદ તૌશીદ છે .)
આ ણવલામ તૌશીદ ઉય ઘણી ણલસ્તાયથી
તપવીય રખલાભાં આલી છે ણ રંફાણના
બમે ટુંકભાં જ યજા કયેર છે .
૧૯૩ થી ૧૯૫ ભી આમાત :-

َُ
َ َ
َ َّ ۤ َ َ
َذ ّبنا ِاننا َس ِم ۡعنا ُمنا ِخ ًیا ّینا ِخ ۡی
َ َ ّ َ َ ّ َ ّٰ َ ۡ ُ ّ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ ۡ ۡ
اـ اـ ا ِمنوا ِبر ِبکم فامنا ۖ٭ ذبنا
ِ ل ِلاِیم
َ ّٰ َ ّ ّ َ َ ُ ُ َ ۡ َ
فاغ ِع ۡػ لَنا دنوۡبَنا َق ک ِع ۡػ َعنا َس ِّیا ِتنا َق
َ ۡ َ َ َ َّ َ َ
ۡ
َ
﴾۱۹۳ۚ ﴿ ِتوفنا مع الابراذ
અનુક્રભણણકા
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َّ َ
َ
ََ
َ
َذ ّبنا َق ّٰا ِتنا َما َق َع ۡدتنا َعدّٰی ُذ ُس ِلک َق لَا
ُۡ
ُۡ َ
َّ َ
ۡ
تص ِدنا یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ ِانک لَا تخ ِل ُف
ال ۡ ِم ۡی َع َ
اخ ﴿﴾۱۹۴
ُ َّ ۤ ُ ُ
اس َت َج َ
َف ۡ
اب ل َ ُہ ۡم َذ ّب ُہ ۡم ان ِ ۡی لَا ا ِض ۡیع َع َم َل
َعا ِمل ِّم ۡن ُک ۡم ِّم ۡن َدغَخ اَ ۡق اُن ۡ ّٰثی ۚ بَ ۡع ُض ُکمۡ
ٍ
ٍ
ُۡ
ِّم ۢۡن بَ ۡعض ۚ َفالّ َ ِذیۡ َن َہ َ
اج ُر ۡقا َق اع ِخ ُجوۡا
ٍ
ّٰ ُ
ُ ُ
ِم ۡن ِخیَاذِ ِہ ۡم َق ا ۡقد ۡقا ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِد ۡی َق ق َتلوۡا َق
ُ ُ
ُ َّ َ ۡ
ّٰ
ق ِتلوۡا لَاخ ِع َػ ّـ َعن ُہ ۡم َس ِّیا ِت ِہ ۡم َق
لَاُ ۡخ ِخ َل ّ َن ُہ ۡم َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِتہاَ
ِ
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َ َۡ
ّّٰ
ّّٰ ۡ
الۡان ّٰہرُ ۚ ثوَ ًابا ِّم ۡن ِعن ِد الل ِہ ؕ َق الل ُہ
َّ
ُ ۡ ُ َٗ ۡ
َ
﴾۱۹۵﴿ اب
ِ ِعندف حسن الثو
શે અભાયા યલયરદગાય ! ફેળક અભોએ એક
વાદ કયનાય (ઉદેળક)નો વાદ વાંબળ્મો કે
જે ઈભાન (રાલલા) ભાટે (એલો) વાદ કયતો
શતો કે તભે તભાયા યલયરદગાય ય ઈભાન
રાલો જે થી અભે ઈભાન રાવ્મા; ભાટે શે
અભાયા યલયરદગાય ! તું અભાયા ગુનાશ ભાપ
કયી દે અને અભાયી ફુયાઈઓને અભાયાથી
લેગી કયી દે અને અભને વદાચાયીઓની
વાથે ભૃત્મું આ. (૧૯૩)
શે અભાયા યલયરદગાય ! જે ના તેં તાયા
યવુરો ભાયપત અભને લામદા કમાથ છે તે અભને
અથણ કય અને અભને કમાભતના રદલવે
પજે ત કયજે નણશ; ફેળક તું લામદાનો બંગ
કયતો નથી. (૧૯૪)
જે થી તેભના યલયરદગાયે તેભની દુઆ કફુર
કયી (અને પયભાવ્મું) કે શુ ં તભાયાભાંથી કોઈ
અનુક્રભણણકા
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(વદ્) કામથ કયનાયનું કામથ વ્મથથ જલા દઈળ
નણશ છી તે (વત્કામથ કયનાય) ુરૂ શો કે
સ્રી, (કેભ કે) તભે એક ફીજાભાંથી છો, ભાટે
જે ઓએ ણશજયત કયી અને ોતાના દેળભાંથી
કાઢી ભૂકલાભાં આવ્મા અને જે ભને ભાયા
ભાગથભાં ઈજા શોંચાડલાભાં આલી અને
જે ઓએ નાણસ્તકો વાભે જે શાદ કમો અથલા
ભામાથ ગમા તો શુ ં જરૂય તેભની ફુયાઈઓ
તેભનાથી લેગી કયી દઈળ અને તેભને
અલશ્મ જન્નતોભાં દાખર કયીળ જે ભની
શેઠ નદીઓ લશેતી પયે છે , અલ્રાશ તયપથી
આ એક (ઉભદા) ફદરો શળે અને વૌથી
વાયો ફદરો અલ્રાશ ાવે જ છે . (૧૯૫)
શ. અરી અ. ભે ભક્કાથી ભદીના તયપ
ણશજયત કયી તો આની ભાતાજી પાતેભા
ણફન્તે અવદ, જ. પાતેભા ઝશયા અ., પાતેભા
ણફન્તે ઝુફેય આની વાથે શતાં. ાછથી
ઉમ્ભે વરભા ણ શોંચી ગમા શતાં. જમાયે
વશના નાભના સ્થે શોંચ્મા તો એક યાત
અને એક રદલવ ત્માં ડાલ નાખ્મો. આ
શસ્તીઓએ ઈફાદતે ઈરાશીભાં વભમ વાય
અનુક્રભણણકા

1023

hajinaji.com

કમો. કોઈ ઉબા યશીને, કોઈ ફેવીને, કોઈ
ડખાબેય શમ્દ અને ળુક્રે ઈરાશી અદા કમો.
છે લટે ભદીના શોંચી ગમા. તેભના ભદીનાના
આગભન શેરાં જીબ્રઈર શ. યવુર વ. ાવે
ઉયની આમત રઈ નાણઝર થમા તે તેભની
તાઅયીપભાં છે .
૧૯૬ થી ૧૯૮ ભી આમાત :-

ۡ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ ُ ُّ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ
َ
لا حغرنک تقلب ال ِذین کعػقا فِی ال ِبلا ِخ
﴾۱۹۶ؕ ﴿
ُ  ثُ ّ َم َماۡ ّٰقٞ اع َق ِل ۡی ٌل
ٌ َم َت
َىہ ۡم َج َہ ّ َن ُم ؕ ق
ُ ب ۡئ َس الۡم َہ
﴾۱۹۷﴿ اخ
ِ
ِ
ۡلّٰکن الَّذیۡ َن ّاتَقَوۡا َذ ّبَ ُہ ۡم ل َ ُہ ۡم َج ّّٰن ٌت تَ ۡجری
ِ ِِ
ِ
અનુક્રભણણકા
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ّٰ ۡ َ
ُ
َ
ِم ۡن ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہ ُر خ ِل ِد ۡی َن فِ ۡی َہا ن ُزلًا
ّّٰ ۡ
ۡ َ ّّٰ ۡ
ِّم ۡن ِعن ِد الل ِہ ؕ َق َما ِعن َد الل ِہ خح ٌؿ
َ ّ
﴾۱۹۸﴿ ِل ِلۡا ۡبرَاذ
જે રોકો ઈભાન નથી રાવ્મા તેભની નહચતાઈ
બયી (નહચત થઈ એક ફીજા) ળશેયની
આલજા તને શયગીઝ ધોકાભાં ન નાખે.
(૧૯૬)
આ (ક્ષણબંગુય) લૈબલ થોડા રદલવનો છે ,
છે લટે તેભનું ઠેકાણં જશન્નભજ છે , અને તે
ઘણં જ ખયાફ ઠેકાણં છે . (૧૯૭)
યંતુ જે રોકો ોતાના યલયરદગાયથી ડયે છે
તેભના ભાટે ફગીચા છે જે ની શેઠ નદીઓ
લશેતી પયે છે તેઓ તેભાં શંભેળને ભાટે યશેનાય
છે (આ) અલ્રાશ તયપની એક (ભશાન)
યોણાગત શળે; અને અલ્રાશ ાવે જે છે તે
વદાચાયીઓ ભાટે ફેશતય છે . (૧૯૮)
અનુક્રભણણકા
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રામગુયથન્નક : ન પયેફ આે તભોને.
તપવીયે વાપીભાં છે કે કેટરાક ભુવરભાનો
કાપયોને આયાભથી જીલન ણલતાલતા જોતા
શતા ત્માયે કશેતા શતા કે આ અલ્રાશના
દુશ્ભનો કેલું વુખભાં જીલન ગાે છે , અને
અભે બુખે ભયીએ છીએ. તેભના આશ્લાવન
ભાટે આ આમત ઉતયી શતી. જાશેયી વંફોધન
શઝયત તયપ છે ણ તેથી ભતરફ ઉમ્ભતના
રોકો છે .
ભતાઉન કરીરુન : નપો થોડો છે . થોડા
રદલવોની ફશાય છે . દુણનમાના જીલનને
ભતાઅ (ૂંજી) એટરા ભાટે કશી છે કે જીલન
ગભે એટરું રાંફુ એળ-આયાભથી બયુય શોમ
છે લટે એક-ન-એક રદલવે ુરૂં થઈ જળે.
આખેયતનું જીલન અને તેની નેઅભતો શંભેળ
ભાટે છે . ત્માંની યાશતો વદા ફશાય છે . તેના
વાભે દુણનમાનું જીલન તુચ્છ છે . કારપયો ાવે
ગભે એટરી દોરતની ચશેર શેર શોમ,
વાધન-વંણત્ત શોમ ણ આખેયતની
નેઅભતો વાભે એ ફધી લસ્તુઓ બુરી જળે.
અનુક્રભણણકા
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ભોઅભીનો દુણનમાભાં ગભે એટરા દુ:ખી શોમ
ણ ભયલા લખતે જન્નતનો દયલાજો આંખો
વભક્ષ ખુરી જળે ત્માયે તે ફધામ દુ:ખ-દદો
બુરી જળે. એટરા ભાટે કશેલાભાં આવ્મું છે કે
‘‘અદદુન્મા વીજનુર ણરર ભોઅભીન લ
જન્નતુર ણરર કારપય’’ દુણનમા ભોઅભીન
ભાટે કમદખાનું છે અને કારપય ભાટે જન્નત
છે .
૧૯૯ થી ૨૦૦ ભી આમાત :-

ّّٰ ُ ۡ ُ ّ ۡ َ َ ّٰ ۡ ۡ َ ۡ َ ّ َ
َالل ِہ ق
ق ِاـ ِمن اہ ِل ال ِکت ِب لمن یؤ ِمن ِب
َۡما ۤ اُنۡز َؾ ِال َ ۡی ُک ۡم َق َماۤ اُنۡز َؾ ِال َ ۡیہم
ِ
ِ
ِ
ّّٰ ّٰ ّٰ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّّٰ َ ۡ ّٰ
خ ِش ِعحف لِل ِہ ۙ لا یشتؿقـ ِبای ِت الل ِہ
َ ً َ
ۡ
َ
َ ُ
ث َمنا ق ِل ۡیلًا ؕ اقلٰٓ ِئک ل َ ُہ ۡم ا ۡجرُ ُہ ۡم ِعن َد
ّّٰ َ ّ ۡ ّ َ
َ الل َہ َذ ِخیۡ ُع ال ۡ ِح
﴾۱۹۹﴿ اب
س
ذ ِب ِہم ؕ ِاـ
ِ
અનુક્રભણણકા
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َّ ُ َ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوا ۡاصبِ ُؿ ۡقا َق َص ِابرُ ۡقا َق
ّّٰ ُ َ ّ َ ۡ ُ َ
َالل َہ ل َ َع ّ َل ُک ۡم تُ ۡف ِل ُحوۡـ
 ق اتقواٞ ذ ِابطوا
﴾۲۱۱٪ ﴿
અને ફેળક રકતાફલાાઓભાંથી કેટરાક
રોકો એલા છે કે જે ઓ અલ્રાશની વાભે નમ્ર
યશીને અલ્રાશ ય અને જે તભાયા ય
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તેના ય ઈભાન યાખે
છે , અને તેના ય ણ કે જે તેભના ઉય
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે , તેઓ અલ્રાશની
આમતોના ફદરાભાં નજીલી રકમ્ભત રેતા
નથી; આ તેઓ જ છે જે ભના ભાટે તેભના
યલરયદગાય ાવે (નેક) ફદરો છે ; ફેળક
અલ્રાશ ઘણો ઝડી ણશવાફ કયનાય છે .
(૧૯૯)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! ધીયજ ધયો અને
વશનળીરતાભાં એક ફીજાની શરયપાઈ કયો
અનુક્રભણણકા
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અને (જે શાદ ભાટે) કભય કવી રો; અને
અલ્રાશથી ડયતા યશો કે કદાચને તભે વપતા
ાભો. (૨૦૦)
ઉયની આમતોભાં ફે લાતોનું લણથન થમું છે .
શેરી લાત એ છે કે શફળનો ફાદળાશ
અતમા જે છુ ી યીતે ભુવરભાન થમો શતો તે
ભયણ ામ્મો ત્માયે શ. યવુર વ.ને જીબ્રઈરે
આલીને ખફય આી. આે ભુવરભાનોને
પયભાવ્મું કે તભો ભાયી વાથે આલો આણે
એક ઈભાની બાઈના જનાઝાની નભાઝ
ઢીએ. આ જન્નતુર ફકીઅભાં તળયીપ
રાવ્મા. અલ્રાશે આની આંખોની વાભેથી
યદા શટાલી દીધા. નજ્જાળીનો જનાઝો
વાભે નઝય આવ્મો. આે તેની નભાઝ
ઢાલી. તે લાત ય ભુનારપકોએ એઅતયાઝ
કમો જે ના જલાફભાં કુદયતે આ આમત
ઉતાયી અને એ ણ જણાલી દીધું કે એ
ગામફાના (યોક્ષ યીતે) આ ય ઈભાન
રાવ્મો શતો અને નેક કાભો કયતો શતો.
ફીજી આમતભાં ભુવરભાનોનો ઉત્વાશ
અનુક્રભણણકા
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લધાયલા તેભને કશેલાભાં આવ્મું કે જે શાદભાં
જે દુ:ખો તભને ભળ્મા તે તભે વશન કયો અને
ફીજાને ણ વશન કયતાં ળીખલો અને
જશાદ ભાટે શંભેળા તૈમાય યશો. તેભાં તભાયા
ભાટે ફન્ને રોકભાં બરાઈ છે . દુન્માભાં
ગનીભતનો ભાર ભળે અને આખેયતભાં
જે શાદનો ઉત્તભ ફદરો ભળે.
શ. ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
વબ્રના શુ કભથી ભુયાદ ોતાની પયઝો ય
વબ્ર કયલી અને દુ:ખ-દદથભાં એક ફીજાને
આશ્લાવન આલું અને ઈભાભોની
ભોશબ્ફતભાં વાણફત કદભ (દ્રઢતાથી) યશેલું.
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ેઆ વુયાભાં ૧૭૭ આમતો છ
ેઆ વુયો ભદની છ

)(૪) વુયતુણન્નવાઅ (સ્રી
ۡ ّّٰ
الرَ ۡح ّٰمن ّ
الل ِہ ّ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ
૧ થી ૨ આમાત :-

َ
ٰۤیاَ ّیُ َہا ا ّ َلن ُ
از ّاتقُوۡا َذ ّبَ ُک ُم الّ َ ِذ ۡی َخ َلقَ ُکمۡ
َ
ِّم ۡن جّ ۡفس ّ َقا ِح َد ٍۃ ّ َق َخ َل َق ِم ۡن َہا َر ۡق َج َہا قَ
ٍ
ّ َُ
َ َّ ۡ ُ َ َ ً َ ۡ ً َّ
ً
َ
َ
بث ِمنہما ذِجالا ک ِثحؿا ق نِسٓاء ۚ ق اتقوا
ّّٰ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
اؿ ؕ ِا ّـ
اللہ ال ِذی تسٓاءلوـ ِب ٖہ ق الاذح
ّّٰ َ َ َ َ ُ
اـ َعل ۡیک ۡم َذقِ ۡی ًبا ﴿﴾۱
اللہ ک
hajinaji.com
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َُ َ
َ ّٰ ۡ ُ
َق ّٰاتوا ال َیت ٰۤؼی ا ۡموَال َ ُہ ۡم َق لَا ت َت َب ّدلوا
َّ َ َ ۡ
َ ۤ ُُ َۡ
الخ ِب ۡیث ِبالط ِّی ِب ۪ َق لَا تاکلوۡا ا ۡموَال َ ُہ ۡم
ۡ َ
َ َ ِاخٰۤی اَ ۡموَال ُِک ۡم ؕ ِانّ َ ٗہ ک
﴾۲﴿ اـ ُح ۡو ًبا ک ِبح ًؿا
શે રોકો ! તભે તભાયા યલયરદગાયથી ડયતા
યશો કે જે ણે તભને એકજ જીલભાંથી ેદા કમાથ
છે અને તેભાંથી જ તેનું જોડું ફનાવ્મું છે અને
અલ્રાશ પ્રત્મેની તભાયી પયજભાં છાત
યશેળો નણશ કે જે નો શલારો આી તભે
યસ્ય (તભાયા શકોની) ભાંગણી કયો છો
અને કુટુંફીઓ પ્રત્મેની (તભાયી પયજભાં) ણ
(છાત યશેળો નણશ; ફેળક અલ્રાશ તભાયા
ય શંભેળ દેખયેખ યાખનાય છે . (૧)
અને મતીભોને તેભનો ભાર આી દો અને
ખયાફ લસ્તુઓ (માને શયાભ)ને વાયી
લસ્તુઓ (માને શરાર)થી ફદરો નણશ, અને
તેભનો ભાર તભાયા ભારની વાથે (લધાયો
અનુક્રભણણકા
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કયલાના શેતુથી) બેલી નાખી ચાલી ાડો
નણશ; ણનવંળમ એ ઘણો ભોટો ગુનોશ છે . (૨)
જ. શવ્લા અ. ભાટે એલું કશેલાભાં આલે છે કે
શ. આદભ અ.ની ાંવીથી જન્ભ ાભેર
છે , એ લાત ફીલ્કુર ખોટી છે . ાંવી શ.
આદભ અ.ના દેશનો એક બાગ છે , એ કેલી
યીતે જાએઝ થામ કે જે શ. આદભ અ.ના
ફદનનો બાગ શોમ તેની વાથે વંફંધ જોડામ
? જે ખાણરકો ભાણરકે શ. આદભ અ.ને
ભાટીથી મદા કમાથ તેના ભાટે ળું જ. શવ્લાને
ભાટીથી મદા કયલા કોઈ ભુણશ્કર કાભ શતું ?
તપવીયે વાપીભાં અય્માળીથી યીલામત છે કે શ.
ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી લણથન છે કે
આથી વલાર કયલાભાં આવ્મો કે ખુદાલંદે
આરભે જ. શવ્લા અ.ને કઈ ચીજથી મદા
કમાથ છે ? આે પયભાવ્મું કે આ ણલળે રોકો ળું
કશે છે ? યાલી કશે છે કે ભેં કહ્ું કે રોકો કશે છે
કે શ. આદભ અ.ની ડાફી ાંવીભાંથી જ.
શવ્લા મદા થમા છે . આે પયભાવ્મું કે એ
અવત્મ કશે છે . ળું અલ્રાશ ાંવી લગય
અનુક્રભણણકા
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ફીજી કોઈ લસ્તુથી મદા કયલા ભાટે રાચાય
(અળકત) શતો ? છી આે પયભાવ્મું કે ભાયા
આફાએ તાશેયીન અ.થી (ણલર ૂલથજોથી)
જાણલા ભળ્મું છે કે જનાફે યવુર ખુદા વ.ભે
પયભાવ્મું કે ખુદાએ શ. આદભ અ.ને ભાટીથી
મદા કમાથ અને જે ભાટી ફચી તેનાથી જ.
શવ્લાને મદા કમાથ.
જ. ભોદુદી ોતાની તપવીયભાં ણ
ાંવીલાી લાત ને ભાટે કાંઈ કશેલા તૈમાય
નથી. જે ભકે રખ્મું છે કે ‘‘વાભાન્મ યીતે જે
લાત તપવીય કતાથ લણથન કયે છે અને
ફાઈફરભાં ણ રખેર છે તે એ છે કે
આદભની ાંવીભાંથી શવ્લાને મદા કમાથ
ણ અલ્રાશની રકતાફ આ ણલળે ખાભોળ છે
અને જે શદીવ તેના ટેકાભાં યજા કયલાભાં
આલે છે તેનો ભતફર એ નથી જે રોકોએ
વભજે રો છે , તેથી વારૂં તો એ છે કે લાતને
આલી જ યીતે ભુજભર (ખુરાવા લગય)
યશેલા દેલી જોઈએ જે લી યીતે અલ્રાશે તેને
ભુજભર યાખેર છે . અને તેની તપવીયની
શકીકત નક્કી કયલાભાં વભમ લેડપે નણશ.
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વાચી શકીક્ત એશરેફમત અ.ના દયલાજે થી
જ ભી ળકે છે . કાળ અશરેફમત અ.નું
અનુવયણ કયતે તો આજે આ ભતબેદો ઉબા
થાત નણશ.
રોકોના જાદા જાદા લાંચન અને ણલચાયોથી
યીલામતોભાં ફશુ જ ભતબેદ ઉબા થામ છે .
કેટરાક કશે છે કે જ. શવ્લાના ેટથી રણ વો
લખત અલરાદ જન્ભ ાભી દયેક લખતે એક
છોકયો અને અને છોકયી ક્રભલાય જન્ભ
ામ્મા. શેરા ુર થમો તો ફીજી લખત
ુરી થઈ અને તેઓના આવભાં રગ્ન થમા.
શેરી લાત તો એજ વભજભાં નથી આલતી
કે રણ વો લખત જન્ભ આપ્મો શોમ.
આવભાં બાઈ-ફશેનના રગ્ન ણ ભાનલ
સ્લબાલની ણલરૂધ્ધ છે . અને ઈસ્રાભ ણ
તેની યજા આતો નથી. એ ણવલામ અનેક
રયલામતોભાં જાદી જાદી યીતે આદભ અ.ની
અલરાદની ળાદીનું લણથન થમું છે . એ ફધી
લાતોને જલા દઈએ અને અશી એક ભાઅવુભ
અ.નો કોર ટૂંકભાં રખલાભાં આલે છે .
શ. ઈભાભ જાઅપયે વારદક અ.ને વલાર
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કયલાભાં આવ્મો કે શ. આદભ અ.નો લંળ કેલી
યીતે આગ લઘ્મો ? અને રોકો એભ ણ કશે
છે કે ખુદાએ જ. આદભ અ. ય લશી દ્લાયા
શુ કભ કમો શતો કે તભાયા ુરો અને
ુરીઓભાં રગ્ન કયો. આ ફધા ભાનલી
બાઈ-ફશેનની મદાલાય છે ! ઈભાભ અ. ભે
પયભાવ્મું કે : ‘‘વુબ્શાનલ્રાશ ! ળું રોકો એભ
કશે છે જે કે ખુદાની ફધી વંદ કયેરી
ભખ્રુક....એશરે ઈસ્રાભ લગેયે શયાભથી
જન્ભ ાભેરા છે ! ! ! ળું અલ્રાશને કુદયત ન
શતી કે તેભને શરારથી મદા કયે ? ખુદાની
કવભ ! એલા યીશ્તાને શમલાન ણ વંદ
કયતા નથી. શા, રોકોના એક વભુશે ખાનદાને
નફુવ્લતથી ભોઢું પેયલી રીધું અને તેઓએ
રોકોથી એ લસ્તુઓ ગ્રશણ કયી જે રેલા
રામક ન શતી. જે ના કાયણે જશારત અને
ગુભયાશીના ચક્કયભાં પવાઈ ગમા. આ
ોતાના કરાભને ચારુ યાખતા પયભાલી યહ્ા
શતા કે ખુદાલંદે કયીભ આદભ અ.ના
વજથ નની ફે શજાય લથ શેરાં કમાભત વુધી
થલાલાી ફાફતોને રોશે ભશેફઝ ય
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જણાલી દીધી અને તભાભ પોકશાએ ઈયાક,
ણશજાઝભાંથી કોઈની ણશમ્ભત નથી કે તેનો
અનાદય કયે અને ફશેન-બાઈના ણનકાશ
શયાભ શોલાની લાત ણ કરભે કુદયતથી જાયી
થમેર છે . તલયેત જ. ભુવા અ. ઉય, ઈન્જીર
જ. ઈવા અ. ઉય, ઝફુય જ. દાઉદ અ.
ઉય, અને કુયઆન શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તપા વ.
ય નાણઝર થમેર છે . અને તે રકતાફભાં એલો
પતલો નથી જે રોકોએ એ જાતની લાતો કયે
છે . એ ભજાવીઓની લાતને ટેકો આે છે .
આ પયભાલે છે કે જ્માયે શાફીરને કાફીરે
કતર કમો તો ાંચ વો લથ વુધી શ. આદભ
અ., જ. શવ્લા ાવે ગમા નણશ અને
શાફીરના ગભભાં યોતા યહ્ા, ત્માય છી
આ જ. શવ્લા ાવે ગમા તો અલ્રાશે
આને જ. ળીવ અતા કમાથ. જે નું નાભ
ણશબ્તુલ્રાશ છે અને આ ઈન્વાનભાં પ્રથભ
લવી છે . ત્માય છી શઝયતના ફીજા પયઝંદ
માણવપ જન્ભ ામ્મા. છી જન્નતની શુ યો
વાથે ફન્ને બાઈઓની ળાદી થઈ. જે ળીવને
ત્માં ુર થમો અને માવીપને ત્માં ુરી થઈ.
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છી ફન્નેના ણનકાશ થમા અને ભાનલ લંળ
ળરૂ થમો.
આ લાતભાં રોકોએ લધાયે ઉરઝલું જોઈએ
નણશ. ઈભાભનું જે પયભાન છે તે અટર છે .
ખુદાલંદે આરભ કેલો ભશાન ળરકતળાી છે કે
જે ણે એક ુરૂ અને એક સ્રીના લંળથી
જગત પેરાલી દીધુ,ં ઈન્વાનોની ણશદામત
અને યોઝીનો ફંદોફસ્ત કમો.
છી અલ્રાશ ઉયની આમતભાં પયભાલે છે
કે આવભાં એક ફીજાના શકોની જાણલણી
કયો, વીરે યશેભ-દમાબાલ યાખો, મતીભોનો
ભાર નાજાએઝ યીતે ન ખાલ અને શરાર
યોઝીને શયાભથી ન ફદરો. જે રોકો મતીભોને
ારન-ોણ ભાટે ોતાની ાવે યાખે છે
તેભને આ આમતભાં ચેતલણી આી છે .
૩ થી ૪ આમાત :-

ُ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ
ۡ
ّٰ
ۡ
َ
ّٰ
ق ِاـ ِخفتم الا تق ِسطوا فِی الیتؼی
ّٰ ۡ َ َ ّ َ ّ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ
النسٓا ِء مثجی
ِ فان ِکحوا ما طاب لکم ِمن
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َ َ
َ ُ
ُ َ َّ َ ۡ
َق ث ّٰلث َق ُذ ّٰبع ۚ ف ِا ۡـ ِخف ُت ۡم الا ت ۡع ِدلوۡا
َ
َ ّٰ ُ ُ َ َ َ
َ ً
فوَا ِح َدۃ ا ۡق َما َملک ۡت ایۡ َمانک ۡم ؕ دل ِک
ُ َ َ ّ َ ٰۤ َ
﴾ؕ۳﴿ ا ۡخنی الا ت ُعوۡلوۡا
ّٰ َ َ ّ ُ ّٰ َ
َ ًَ
ٓاء َص ُدق ِت ِہ ّ َن نِ ۡحلۃ ؕ ف ِا ۡـ
النس
ِ ق اتوا
ُ
َ
َُُ َۡ ۡ
ِطبۡ َف لَک ۡم َع ۡن ش ۡی ٍء ِّمن ُہ جف ًسا فکلوۡ ُف
ٓ َ ٓ
﴾۴﴿ َہ ِن ۡیــًا ّمرِیۡــًا
અને જો તભને એલો બમ શોમ કે મતીભોના
(ભારના) વંફંધભાં તભે ન્મામ કયી ળકળો
નણશ તો એલી સ્રીઓભાંથી તભને જે વંદ
ડે તે ફબ્ફે રણ રણ ચચ્ચાય વાથે ણનકાશ
કયી રો, ણ જો તભને એલો બમ શોમ કે
તેભની લચ્ચે (વયખી યીતે) ઈન્વાપ કયી ળકળો
નણશ તો છી એકજ ત્ની કયલી અથલા
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(રોંડીઓ) કે જે તભાયી ણભલ્કત શોમ (તેની
વાથે ણનકાશ કયી રો); આ (ઉામ) તભને
અન્મામથી ફચાલલા ભાટે લધાયે અનુકુ થઈ
ડળે. (૩)
અને સ્રીઓને તેભની ભશેય ખુળીની વાથે
આી દો; ણ જો તેઓ સ્લખુળી તેભાંથી
કાંઈ આી દે તો તે (વુખેથી) ખાઈ રો તે
તભને યચે ચે. (૪)
ઉયોકત આમતભાં એ લાત કશેલાભાં આલી
છે કે જો મતીભ છોકયીઓ વાથે ણનકાશ કયો
અને તેના રાલારયવ શોલાના રીધે ઈન્વાપ
કયી ળકો નણશ એટરે તેના શકો ુયેુયા અદા
કયી ળકો નણશ તો છી તેને ભુકી આો અને
ફીજી સ્રીઓ વાથે ણનકાશ કયી રો. ફે, રણ,
ચાય વુધી ણ જો તેઓની લચ્ચે ન્મામ ન
કયી ળકો તો છી એક ઉય વંતો ભાનો.
એઅતયાઝ કયનાયા કશે છે કે ઈસ્રાભનો આ
શુ કભ અન્મામી છે . ભદથને ચાય-ચાય અને
સ્રીને ભાર એક જ ભદથ ? તેનો જલાફ એ છે
કે આ યજા અભુક કાયણો અને વંજોગોને રીધે
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આલાભાં આલી છે . વાથે ળતથ ણ આકયી
છે કે તેણીઓની લચ્ચે ઈન્વાપ કયલો અને
તેના શકોનો ુયેુયો ખ્માર યાખલો. જો એ
પ્રભાણે અભર કયી ળકતો ન શોમ તો છી
તેના ભાટે એકથી લધુ સ્રી જાએઝ નથી. ળું
આ ળાદીઓની યજા અય્માળી કયલા ભાટે
આેર છે ? નણશ, ઈન્વાનના વંજોગોને
ઘ્માનભાં યાખીને યજા આી છે .
એક સ્રી વાથે રગ્ન કમાથ. તેણી ળાદી છી
કોઈ એલી ણફભાયીભાં વડાઈ ગઈ કે ભદથ
તેણી ાવે જઈ ળકતો નથી. ઘણી લખતે
ઓયત એલી અળકત શોમ છે કે ભદથને વશન
કયી ળક્તી નથી. ઓયતને શમઝના રદલવોભાં
ઉમોગભાં રઈ ળકતા નથી. ગબથ ધાયણ કમો
ત્માયે વભાગભથી નુકળાન થલાનો બમ યશે
છે . ફાકના જન્ભ છી અભુક વભમ ભદથ
સ્રી ાવે જઈ ળકતો નથી. ઘણી લખત
ખયાફ સ્લબાલની ઓયત વાથે ફનતું નથી,
તેભજ ીમય ચારી જામ છે એલા વભમભાં
ભદથ ળું કયે ? કોઈ સ્રીને ફાકો થતા ન શોમ
તો ભદથ ળું કયે ? એકની વાથે ળાદી કયી તે
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ણફભાય યશેતી શોમ, ફીજી વાથે ળાદી કયી એ
ાગર થઈ ગઈ શોમ, રીજી ખતયનાક ભઝથભાં
પવાઈ ગઈ શોમ, શલે ફતાલો ભદથને ચોથા
ણનકાશ કયલા કે નણશ ?!
આલા કાયણોને રીધે જ ચાયની યજા ભી છે
ણ વાથે એલી આકયી ળતથ ઈન્વાપની ણ
રગાલી છે એના ય અભર કયલો ભુશ્કીરતો
જરૂય છે . વભજદાય વ્મણક્ત આ ઝભાનાભાં
એકથી લધાયે રપયા ગે ફાંધલા તૈમાય નથી
શોતો !
આ ઝભાનાભાં ભશેયને ભશ્કયી રૂે વભજી
યહ્ા છે . ભોટી ભોટી ભશેય તો નક્કી કયળે ણ
ણનય્મત એલી શોમ છે કે ભશેય દેલી છે કોને ! !
! આ એક કુદયતની વાભે ઉધાડો ફલો છે .
દયેક ઈન્વાને ણનકાશ લખતે વાચી ણનય્મત
યાખલી જોઈએ. જમાયે સ્રી ભશેય ભાંગે ત્માયે
આલી જોઈએ એ લાત અરગ છે કે એ ભાપ
કયી આે.
તપવીયે વાપીભાં ઈભાભે જાઅપય વારદક અ.ભે
પયભાવ્મું છે કે જે કોઈ સ્રીથી ળાદી કયે અને
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ભશેય આલાની ણનય્મત ન શોમ તો એ
ભાણવ ખુદાની નઝદીક ઝાની (વ્મણબચાયી)
છે . શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું કે ણનકાશની ળતો
ુયી કયલી લાજીફ છે . નણશ તો સ્રી શરાર
થળે નણશ.
જો સ્રીઓને અનેક ુરૂો કયલાની યજા શોત
તો કોનું પ જન્ભ ામ્મું એ ખફય ન ડત.
કમા ણતનું ફાક છે . તે નક્કી કયલું અળકમ
થઈ જાત. એ ણવલામ લાયવોભાં ણ શજાય
ઝગડા ઉત્ન્ન થાત. ફાક લાયવાથી ણ
લંણચત યશી જાત.
જ. યવુરે ખુદા વ.ની નલ ળાદીઓ ય
ઈસ્રાભના દુશ્ભન એઅતેયાઝ કયે છે ! અને
કશે છે કે આ નફીનું કાભ ન શોમ. તાયીખે
ઈસ્રાભથી અજ્ઞાન રોકો આલા એઅતેયાઝ
કયે છે . જે યવુર વ.ની ળાનભાં કરાભે ાક
કશે છે કે ‘‘તાશા ભાઅનઝરના અરમકર
કુયઆન રે તળકા’’ અમ તાશા (શ. યવુર વ.)
અભે કુયઆન એટરા ભાટે નાણઝર નથી કમુથ કે
તભો આટરી તકરીપ ઉાડો, જે યવુર
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યાતબય ઈફાદત કયે, ગે વોજા ચઢી જામ,
તેને કુદયત કશે કે આટરી તકરીપ ન ઉાડો તે
ળું નલ ફીફીઓ ાવે એળ આયાભ કયતા
શળે ? તોફા-તોફા એ ાક નપવ જે ને
ઈફાદતભાંથી ફયવદ ભે નણશ તે ફીજા
કાભભાં વભમ કેભ ણલતાલે !
જે ઓ નફીની રાઈપનું લાંચન કયે છે તેઓ
વાયી યીતે જાણે છે કે શઝયતનું અનેક સ્રીઓ
વાથે ણનકાશ કયલા ભવરેશતથી ખારી ન
શતું.
આે જલાનીભાં જ. ઉમ્ભુર ભોઅભેનીન
ખદીજતુર કુફયા વાથે ળાદી કયી. જ.
ખદીજાની ઉભય ઓછી ન શતી. શીજયતના
વભમ વુધી આે ફીજી કોઈ ળાદી કયી નથી.
શીજયત છી ફીજી ળાદીઓ કયી જમાયે
આની ઉભય રેન લથ કે એથી ઉય શતી.
કુંલાયીથી, ફેલાઓથી અને ભોટી ઉંભયની
સ્રીઓ વાથે ણ ળાદી કયી. આ ફધી
શકીકત જોતાં કોણ અક્કરભંદ કશી ળકળે કે
આ અય્માળી શતી - ઉમ્ભુર ભોઅભેનીન
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ઉમ્ભે વરભાથી ળાદી કયી તો ઘણી ભોટી
લમના શતાં. ઝમનફ ણફન્તે જશેળથી ળાદી
કયી તો તેણીની ઉભય ચાવથી ઉય શતી.
જો કે તેભના શેરા જ. આમળા અને શ.
ઉમ્ભે શફીફા આના ણનકાશભાં આવ્માં. ળું
આ ળશલત (કાભલાવના) ભાટે શતું ? આ
ફધી ળાદીઓ જાદા જાદા કાયણોને રીધે
શતી. કેટરીક વાથે ળાદી એટરા ભાટે કયી કે
કોભ અને કફીરાને ળણક્તળાી ફનાલલા,
કેટરીક વાથે ઝગડા-પવાદથી ફચાલલા,
કેટરીક વાથે કોઈ વયયસ્ત ન શતા જે
તેઓનું બયણોણ કયે અને ઉમ્ભતને
ણશદામત શતી કે રાલારયવની વાથે ણનકાશ
કયી તેભના વયયસ્ત ફનો, કેટરીક
ફેલાઓની વંબા ભાટે, કેટરીક ઈઝઝત
આફરૂને ફાકી યાખલા ભાટે કયી, આે જ.
ખદીજતુર કુફયાની લપાત છી શ. વોદાશ
ણફન્તે ઝભઅથી ણનકાશ કમાથ તેણી ફીજી
શીજયીના શફળાથી ાછા આવ્મા છી
જમાયે ફેલા થઈ ગઈ શતી. તેણી ભોઅભેના
ભુશાજે યા શતી. જો તેણી ાછી જાત તો
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ત્માંના રોકો તેને કાપય થઈ જલા ભજફુય
કયત.
ભાર શ. આમળા ણફન્તે અફુફકયથી ભદીના
આવ્મા છી વાત ભશીના ફાદ તેણી વાથે
ળાદી કયી. છી શનીવ ણફન શઝાકા જં ગે
ફદયભાં કતર થઈ જલા છી તેની ણલધલા
શપવા ણફન્તે ઉભયથી આે ણનકાશ કમાથ.
આની ઓયતોભાં કોઈ ફેલા ફચ્ચાલાી,
કોઈ ભીસ્કીન રાચાય, કોઈ ગયીફ લગેયે શતી.
આ ફધા ણનકાશ પ્રત્મેક વંજોગોને કાયણે
જાણીને કમાથ શતા. જે નું તાયીખભાં આજે ણ
ણલગતલાય લણથન છે .
૫ થી ૬ઠી આમાત :-

ُ ّ َق لَا تُ ۡؤتُوا
َ الس َف َہ
َٓاء اَ ۡموَال َ ُک ُم الَّتِ ۡی َج َعل
ُ ّّٰ
ۡ
ُُ َ
الل ُہ لَک ۡم قِ ّٰی ًما ّق ۡاذرق ۡو ُہ ۡم فِ ۡی َہا َق اخ ُسوۡ ُہ ۡم

ً َ َ
ُ ُ
﴾۵﴿ َق قوۡلوۡا ل َ ُہ ۡم قوۡلًا ّم ۡعرُ ۡقفا
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َ ۡ َ ُ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّٰۤ َ َ َ ُ ّ
النک َ َ
اج ۚ
ق ابتلوا الیتؼی حتی ِادا بلغوا ِ
َ ۡ ّٰ َ ۡ ُ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ً َ ۡ َ ۤ
اخف ُعوۡا ِال َ ۡی ِہ ۡم
ف ِاـ انستم ِمنہم ذشدا ف
َۡ ُُ ۤ ً َ
َ
َ
ا ۡموَال َ ُہ ۡم ۚ َق لَا تاکلوۡ َہا ِا ۡذ َخافا ّق ِب َد ًاذا ا ۡـ
َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ
اـ غ ِن ّ ًیا فل َی ۡس َت ۡع ِف ۡف ۚ
یکبؿقا ؕ ق من ک
َ َ ۡ َ َ َ ۡ َۡ ُۡ ۡ
اـ ف ِقح ًؿا فل َیاک ۡل ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ ؕ
ق من ک
ََۡ
َ َ َ
َ
ف ِادا َخف ۡع ُت ۡم ِال َ ۡی ِہ ۡم ا ۡموَال َ ُہ ۡم فاش ِہ ُد ۡقا
َ َ ۡ ۡ َ َ ّٰ ّّٰ
َ
ۡ
ً
علی ِہم ؕ ق کفی ِبالل ِہ ح ِسیبا ﴿﴾۶
ેઅને અણવભજાઓને તભાયો ભાર કે જ
ેઅલ્રાશે તભાયો (જીલન) આધાય ફનાવ્મો છ
તે વોંો નણશ ણ તેભાંથી તેભને ખલડાલો
તથા શેયાલો અને તેભની વાથે દમાબાલથી
)લાતચીત કયો. (૫
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અને મતીભોને (કાભ ધંધે રગાડી)
અજભાલતા યશો જમાં વુધી કે તેઓ રગ્નની
લમે શોંચી જામ; છી જો તભે તેભનાભાં
કાંઈ (વંવાય લશેલાયની) રામકાત જાઓ તો
તેભનો ભાર તેભને વોંી દો, અને (તે
દયણભમાન) એ ભારને ઉડાઉણે ખયચીને
તથા જરદીથી ખાઈ ન જાઓ એલા
ણલચાયથી કે મતીભો ભોટા થઈ જળે (તે
ણશવાફ ભાગળે); અને જે (લારી અથલા
યક્ષક) ભારદાય શોમ તો તે મતીભોના ભારથી
(તદ્દન) યશેઝ કયે, અને ભોશતાજ શોમ તો તે
વ્માજફી યીતે ખામ; છી જમાયે તભે તેભનો
ભાર તેભને શલારે કયો ત્માયે તે ઉય વાક્ષી
યાખી રો; જો કે અલ્રાશ ણશવાફ રેલા ભાટે
ુયતો છે જ. (૬)
અયફના અજ્ઞાનતાના મુગભાં એલો યીલાજ
શતો કે કોઈ વ્મણક્ત ભયણ ાભે અને તેની
દેખબા ભાટે કોઈ લારી ફની જતો તે તેના
ફાના ભારનો ભારીક થઈ જતો અને તે
ભારને ોતાની ભયજી ભુજફ ખચથ કયતો અને
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મતીભ ફાકો ય ખાવ બયણ ોણનો
ખ્માર કયતા નશી. જ્માયે તે ુખ્ત લમનો
થલાલાો છે એભ જોતા ત્માયે જે ભ પાલે તેભ
ખચથ કયી નાખતા. કાયણ કે તેભને બમ યશેતો
કે શલે આ ભાર મતીભોને વોંી દેલો ડળે.
તેને યોકલા ભાટે ઉયોકત આમત નાણઝર
થઈ. મતીભનો ભાર ોતાના ઉમોગભાં રો
નશી ણ જો તેનો લારી ોતે ભોશતાજ
શોમ તો તેની ચાકયીના પ્રભાણભાં અભુક ખચથ
કયે. જમાયે કોઈ ફાકનો ફા ભયણ ાભે
તો અભુક ભાણવોની રૂફરૂ તેનો ભાર રખી
કોઈ પ્રભાણીકને વોંલાભાં આલે. જમાયે તે
ુખ્ત લમનો થામ ત્માયે તેના ભારનો
ણલગતલાય ણશવાફ તેને વભજાલી અને
વાક્ષીઓને દેખાડી ફધું શલારે કયે.
૭ થી ૧૦ ભી આમાત :-

َ َ ّ
ۡ َ َ َ
اؾ ن ِص ۡی ٌب ِّم ّما ترَؽ الوَال ِّٰد ِـ َق
ِ ل ِِؼخج
َۡۡ
ّ
َ
َ َ َ
ِلن َسٓا ِء ن ِص ۡی ٌب ِّم ّما ترَؽ
ِ الاق َخبُوۡ َـ ۪ َق ل
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َۡ
َ َ
ۡ َ
ۡ
الوَال ِّٰد ِـ َق الۡاق َخبُوۡ َـ ِم ّما ق ّ َل ِمن ُہ ا ۡق
َۡ ً
َُ َ
کث َؿ ؕ ن ِص ۡی ًبا ّمع ُػ ۡقضا ﴿﴾۷
َ َ ۡ َ ُ ُ ُۡ
ۡ ّٰ
َق ِادا َحط َخ ال ِق ۡس َمۃ اقلوا الغ ۡػبّٰی َق ال َیت ّٰؼی
ۡ ۡ َ ُُ
ۡ ُ ُ
َق ال َم ّٰس ِکح ُف ف ۡاذرقوۡ ُہ ۡم ِّمن ُہ َق قوۡلوۡا ل َ ُہ ۡم
َ َ ً
قوۡلًا ّم ۡعرُ ۡقفا ﴿﴾۸
ۡ ۡ َ َّ
َ ُ
َۡ
َق ل َیخش ال ِذیۡ َن لَوۡ ترَخوۡا ِم ۡن خل ِف ِہ ۡم
ُ ًَ ً َ ُ َ
َۡ َُ
د ّذِ ّیۃ ِض ّٰعفا خافوۡا َعل ۡی ِہ ۡم ۪ فل َی ّتقوا
ّّٰ ۡ ُ ُ َ
الل َہ َق ل َیقوۡلوۡا قوۡلًا َس ِدیۡ ًدا ﴿﴾۹
اؾ ال ۡ َی ّٰت ّٰؼی ُظ ۡلماً
ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن یَاۡک ُ ُلوۡ َـ اَ ۡموَ َ
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ُ ُ ۡ َّ
ُ
َ
َ
ِان َما یَاکلوۡ َـ ف ِ ۡی بُط ۡونِ ِہ ۡم ن ًاذا ؕ َق َس َی ۡصلوۡ َـ
ۡ
﴾۱۱٪ ﴿ َس ِعح ًؿا
ભાફા તથા નજીકનાં વગાં જે લાયવો ભૂકી
જામ તેભાં ુરૂોનો બાગ છે , અને ભાફા
તથા નજીકના વગાંઓ જે લાયવો ભૂકી જામ
તેભાં સ્રીઓનો ણ બાગ છે , છી તે થોડો
શોમ કે લધાયે (માને અલ્રાશ તયપથી) નક્કી
કયેરો બાગ. (૭)
અને જો (દુયનાં) વગાંલશારાં તથા મતીભ
અને ણનયાધાયો લાયવાની લશેંચણી લખતે
શાજય (શમાત) શોમ તો તેભાંથી (થોડુંક)
તેભને ણ આી દો અને તેભની વાથે
ભામાુણે ફોરો ચારો. (૮)
અને તે રોકોએ (આ લાતથી) ડયલું જોઈએ કે
જે ઓ ોતાની ાછ જો કભજોય (નાના)
ફાકો ભૂકી જામ તો (તેભના ામભાર
થલાનો) તેભને કેલો બમ રાગે ! ભાટે રાણઝભ
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છે કે તેઓ અલ્રાશથી ડયે અને વીધી યીતે
લાતચીત કયે. (૯)
ણનવંળમ જે ઓ જોયઝુરભથી મતીભોનો ભાર
ખાઈ જામ છે તેઓ ોતાના ેટભાં અંગાયાજ
બયે છે ; અને ટુંક લખતભાં તેઓ ધગધગતી
આગ (નો અઝાફ) ાભળે. (૧૦)
અયફભાં ઈસ્રાભ શેરાં એલો રયલાજ શતો
કે ઓયતો અને ફચ્ચાઓને લાયવો આતા
નણશ. તેઓ કશેતા શતા કે ભારનો શક્કદાય તો
એજ છે જે ળરુઓનો વાભનો કયી ળકે.
જમાયે શ. યવુર વ. ભદીના તળયીપ રાવ્મા
ત્માયે આજ યીલાજ ચારુ શતો તેને યોકલા
ભાટે ઉયની આમત નાણઝર થઈ.
શદીવભાં છે કે જે ઓ મતીભોનો ભાર ખામ છે
તે જગતભાં જાદી જાદી ફરાઓભાં પવાઈ
જળે અને આખેયતભાં જશન્નભની બડકે
ફતી આગભાં નાખળે.
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૧૧ભી આમત :-

ُ ۡ ُ ُ ّّٰ ُ ۤ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ
ِلذغ َ ِخ ِم ۡثلُ
یوۡ ِصیکم اللہ ف ِ ۡی اقلا ِخکم ٭ ل
َ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ً َ َ
ٓاء ف ۡوؼ
ح ِظ الانثیح ِف ۚ ف ِاـ کن نِس
َ َ
َۡ ۡ ََ َُُ َ َ
اثن َتح ِف فل ُہ ّ َن ثلثا َما ترَؽ ۚ َق ِا ۡـ کان ۡت

ُ
ً ََ ّ
َ
الن ۡص ُف ؕ َق لِابَوَیۡ ِہ ل ِک ِ ّل
َقا ِح َدۃ فل َہا ِ
َقاحد ّم ۡن ُہ َما ّ ُ
الس ُد ُز ِم ّمَا تَرَ َؽ ِا ۡـ ک َ َ
اـ
ِ ٍ ِ
ل َ ٗہ َقل َ ٌد ۚ َفا ۡـ لّ َ ۡم یَ ُک ۡن لّ َ ٗہ َقل َ ٌد ّ َق َقذثَ ٗہۤ اَبَ ّٰوفُ
ِ
ِ
َ ُ ّ ُّ
الث ُل ُث ۚ َفا ۡـ ک َ َ
اـ ل َ ٗہۤ ِا ۡخوَ ٌۃ َفلِاُ ِم ِہّ
فلِا ِم ِہ
ِ
ُّ
الس ُد ُز ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َق ِص ّ َی ٍۃ ّیُوۡ ِص ۡی ب َہاۤ اَقۡ
ِ
ُُ َ َ ُُ َ
َُ
َخیۡ ٍن ؕ ّٰا َبٓاؤخ ۡم َق ا ۡبنٓاؤخ ۡم لَا ت ۡد ُذ ۡق َـ ا ّی ُہ ۡم
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َۡ
َ ّّٰ
ً َۡ َ َۡ ُ
اق َخ ُب لَک ۡم جف ًعا ؕ ف ِخحضۃ ِّم َن الل ِہ ؕ ِا ّـ
ّّٰ
َ َ الل َہ ک
﴾۱۱﴿ اـ َع ِل ۡی ًما َح ِک ۡی ًما
અલ્રાશ તભને તભાયી ઓરાદના વંફંધભાં
લણવમત કયે છે ; ુરૂ ભાટે ફે સ્રીઓની
ફયોફય બાગ છે , છી જો (ફે અથલા) ફે
કયતાં લધાયે છોકયીઓ શોમ તો તે ભયનાય જે
કંઈ ભૂકી જામ તેનો ફે તૃતીઆંવ બાગ તેભનો
છે , અને જો એક જ છોકયી શોમ તો તેના
ભાટે અધો બાગ છે ; અને જો તે (ભયનાય)ને
કોઈ ઓરાદ શોમ તો તે (ભયનાય)ના ભાફા
ૈકી દયેકને ભાટે તે ભૂકી જામ તેનો છઠ્ઠો
બાગ છે ણ જો તેને કોઈ ઓરાદ ન શોમ
અને (ભાર) ભાફાજ તેના લાયવ થમા શોમ
તો તેની ભા ભાટે લાયવાનો રીજો બાગ છે ;
અને જો તેના બાઈ-ફશેન ણ શોમ તો તેની
ભાનો છઠ્ઠો બાગ છે , જે લણવમત તે
(ભયનાયે) કયી શોમ તે પ્રભાણે લત્માથ છી
અથલા કયજ ચૂકવ્મા છી; તભાયા ફાદાદા
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અને તભાયા ુરૌર શોમ તો તેઓભાંથી
તભને રાબ શોંચાડલા ભાટે કોણ લધાયે
ાવે છે . તે તભે જાણતા નથી; આ અલ્રાશ
તયપથી નક્કી થએરો શુ કભ છે ; ફેળક
અલ્રાશ વલથજ્ઞ (અને) ભશાન ણશકભતલાો
છે . (૧૧)
ઉયોકત આમતભાં ખુદાએ તઆરા લાયવાનું
લણથન કયે છે . અજ્ઞાનતાના મુગભાં જે એ
કફીરાભાં ફલાન શતા તેઓ ણભયાવને
તકવીભ કયતા ન શતા ણ ોતે ખાઈ જતા
શતા. જે આમતભાં વંફોધન કયલાભાં આવ્મું
છે તે તભાભ ફંદાઓ તેભજ શ. યવુર વ.
ભાટે ણ છે . ણભયાવ ણલળે સ્રી કયતાં ુરૂનો
બાગ ફભણો શોલાનું કાયણ શદીવભાં એ છે
કે ભદથ ઉય જે શાદ છે . ફાર-ફચ્ચાઓનું
ારન ોણ કયલાની જલાફદાયી ભદથ ય
છે . તેથી ઓયત કયતાં ુરૂનો ફભણો બાગ
છે . ભયનાયની ઓરાદભાં ઓયતો શોમ એટરે
દીકયીઓ શોમ અને છોકયો ન શોમ અને તે
છોકયીઓ ફે શોમ અથલા ફેથી લધુ શોમ તો
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જે કાંઈ ભુકમું શોમ તેભાંથી રીજા ફે બાગ
(૨/૩ બાગ) તેઓ ભાટે છે અને ફાકીનો એક
બાગ ણ તેણીઓને યદ તયીકે ભળે. (યદનો
અથથ તે ણવલામ ફીજુ ં કોઈ લારયવભાં ન શોમ
તો તેનો રાગુ થતો બાગ ભળ્મા છી ફાકીનો
યશેરો ભાર તેને ભે.) જો કોઈ નજીકનો
લારયવ તેણીની વાથે શોમ તો, શલે ભાફાના બાગ ણલળે લણથન છે કે ભયનાયની
ાછ ભા-ફા શોમ તો જે કાંઈ તેનો ભાર
શોમ તેભાંથી તે દયેક ભાટે તભાભ ભારણભલ્કતભાંથી છઠ્ઠો બાગ છે અને એ છઠ્ઠો
બાગ ભા અને ફા ભાટે એ લખતે છે કે
ભયનાયને એક ુર શોમ મા તેથી લધાયે શોમ,
છોકયા શોમ મા છોકયીઓ શોમ એટરે કોઈ
વ્મણક્ત ભયી જામ તેની છી તેની અલરાદ
ુરો શોમ કે ુરીઓ શોમ, એક શોમ અથલા
લધાયે શોમ અને ભા-ફા ફન્ને શોમ અથલા
ફન્નેભાંથી એક શોમ તો તે ભયનાયના તભાભ
ભારભાંથી છઠ્ઠો બાગ ફાને અને છઠ્ઠો
બાગ ભાને ભળે. જો ફા શોમ અથલા ભા
શોમ તો ણ છઠ્ઠો બાગ ભળે. તે છીનો
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ફાકી યશેરો તભાભ ભાર તે ભયનાયની ફધી
અલરાદનો છે અને જો અલરાદભાં પકત એક
જ દીકયી શોમ તો તેણીને અધો બાગ ભળે
અને છઠ્ઠો બાગ ફાને અને છઠ્ઠો બાગ
ભાને અને તે છી કાંઈ ફાકી યશે તે તેઓને
જ દયેકને બાગના ‘‘યદ’’ તયીકે ભળે અને
જો અલરાદભાં છોકયો અને છોકયી ફે શોમ
તો છોકયીને એક બાગ અને છોકયાને ફે બાગ
ભળે અને જો ફધા છોકયા શોમ અથલા
ફધી છોકયીઓ શોમ તો આવભાં વયખે
બાગે લશેંચી રેળે. છી ખુદા પયભાલે છે કે
જો તે ભયનાયને કોઈ અલરાદ ન શોમ અને
પકત ભા તથા ફા શોમ અને તેના લારયવ
ભા-ફા ફે જ શોમ તો તેની ભાનો રીજો
બાગ છે અને ફાકીનો ભાર ફાનો છે . અને
ભાને રીજો બાગ એ લખતે ભળે કે તે
ભયનાયના કોઈ બાઈ કે ફશેન જીલતા ન
શોમ. જો તે ભયનાયના બાઈ-ફશેન શોમ
એટરે કે ફે બાઈ અથલા એક બાઈ શોમ અને
ફે ફશેન મા ચાય ફશેન શોમ અને એથી
ઓછા ન શોમ તો તે ભયનાયની ભા ભાટે
અનુક્રભણણકા

1057

hajinaji.com

છઠ્ઠો બાગ છે . જો કે એ શારતભાં તે
ભયનાયના બાઈ-ફશેનને કાંઈ બાગ ભળે
નણશ. ણ તેઓ જીલતા શોલાના રીધે તેની
ભાનો બાગ રીજાને ફદરે છઠ્ઠો થઈ જામ છે .
અને ભાના રીજા બાગભાંથી છઠ્ઠો બાગ થઈ
જલા અંગે કેટરીક ળતો છે . ૧. ફે બાઈ શોમ
અથલા એક બાઈ શોમ અને ફે ફશેન અથલા
ચાય ફશેન શોમ, તે ણવલામ એ ણ ળતથ છે કે
તે બાઈ અને ફશેન ભયનાયના ‘‘અઅમાની’’
શોમ એટરે તે ભયનાય અને ાછ યશેનાય
બાઈ-ફશેન એ વલેના એક જ ભા-ફા શોમ
અથલા તે ભયનાયના બાઈ-ફશેન ‘‘અરાતી’’
શોમ એટરે ભયનાય અને તેના બાઈ-ફશેનનો
ફા એક શોમ અને તે ાછ બાઈ-ફશેન
છે તેઓની ભા તે ભયનાયની ભા ન શોમ અને
ભયનાયની ાછ યશેરો બાઈ-ફશેન
‘‘અખમાપી’’ ન શોમ એટરે કે જે ઓની ભા
એક શોમ ફા જાદો જાદો શોમ તો એલા
‘‘અખમાપી’’ બાઈ-ફશેન ાછ શોલાથી
ભાનો રીજા બાગનો છઠ્ઠો બાગ નણશ થામ.
૨. ફા ણ જીલતો શોલો જોઈએ. જો
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ફા ન શોમ તો તેની ભાનો છઠ્ઠો બાગ
નણશ થામ ણ રીજો બાગ યશેળે. ૩. બાઈ
કે ફશેન કાપીય અથલા કોઈના ગુરાભ ન શોમ
અને ભા આઝાદ શોમ. ૪. તે ભયનાયના
ભયલાની શેરે જ તેના બાઈ અને ફશેન
જન્ભ ામ્મા શોમ અને તેના ભયલાની લખતે
ગબથ (શભર)ભાં ન શોમ કેભકે જો શભરભાં
શોમ તો રીજા બાગનો છઠ્ઠો બાગ તે કયી
ળકે છે . . તે વ્મણક્તના ભયતી લખતે બાઈફશેન જીલતા શોમ. જો તેની અગાઉ તે ભયી
ગમા શોમ તો તેની ભાનો બાગ રીજાનો
છઠ્ઠો નણશ થામ. ૬. બાઈ અને ફશેન તે
ભયનાયના કાણતર ન શોમ કેભકે અગય કાણતર
શળે તો રીજા બાગભાં છઠ્ઠો બાગ નણશ થામ
અને આ બાગ જે ખુદાએ અલરાદ, ભાફાના ફમાન કમાથ છે તે ણલળે પયભાલે છે કે
ભયનાયે જે કાંઈ લવીય્મત કયી શોમ તે અને
તેના ઉય જે કઝથ શોમ તે અદા કમાથ છી
લારયવોનો શક છે . ખુરાવો એ કે જે લખતે
કોઈ ભયણ ાભે અને ાછ ભાર ભુકી જામ
તો વૌથી શેરાં ભારભાંથી કપન આે. તે
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છી જે ફચે તેભાંથી કઝથ શોમ તો અદા કયે તે
છી જે ફચે તે ભયનાયે કોઈને આલા
લવીમત કયી શોમ અને તે લવીય્મત તેના
ભારના રીજા બાગથી લધાયે ન શોમ તો તે
લવીય્મત ભુજફ ખચથ કયે અને અગય રીજા
બાગથી લધાયે ભાર આલાની લવીય્મત કયે
તો લધાયાના ભાર ભાટે ફધા લારયવોની યજા
લગય આે નણશ. છી લવીય્મત ભુજફ અદા
કમાથ છી જે કાંઈ ફાકી ફચે તે ફધા લારયવો
આવભાં ખુદાના શુ કભ ભુજફ લશેંચી રે.
કઝથ અને લવીય્મત અગાઉ લારયવોનો કોઈ
શક નથી. અગય ભયનાયની ાછ એકરો જ
ફા શોમ તો ફધા શક તેના ફાના છે .
અગય એકરી ભા જ શોમ તો ફધા શક તેની
ભાના છે .
શલે ખુદાએ તઆરા પયભાલે છે કે અભે જે
બાગ ણનભાથણ કમાથ છે તેભાં કોઈનો લધાયે,
કોઈનો ઓછો તો તેના પામદાથી તભે જાણકાય
નથી. તભાયા ફા અને તભાયા પયઝંદભાં
તભો નથી જાણતા કે તેઓભાં કોણ તભાયી
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ાવે નપા અને પામદાભાં લધુ નઝદીક છે
એટરે લારયવોની અંદય દીન દુન્માભાં કોનાથી
તભોને લધાયે નઝદીકી શોંચે છે . તે ણલળે
તભો જાણતા નથી, અભો જાણીએ છીએ
એટરા ભાટે ણશસ્વાઓભાં લધાયો-ઘટાડો
કમો. અને કોઈને એથી કાંઈ ન ભળ્મું. પઝથ
કયલું અને ણનભાથણ કયલું તે ખુદા તયપથી ણવધ્ધ
છે .
૧૨ ભી આમત :-

َّ
ُ ُ َ َۡ َ َ َ َ ُ ۡ ۡ َُ َ
اجک ۡم ِا ۡـ ل ۡم
ق لکم نِصف ما ترؽ ارق
ََُ
َ َ یَ ُک ۡن لّ َ ُہ ّ َن َقل َ ٌد ۚ َفا ۡـ ک
اـ ل َ ُہ ّ َن َقل َ ٌد فلک ُم
ِ
ۡ َ َ ُ ّ
الرُبُع ِم ّما ت َرخ َن ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َق ِص ّ َی ٍۃ
َّ ُ ُ ُّ َّ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َ ۡ ۡ ُّ
یو ِصحف ِبہا اق خی ٍن ؕ ق لہن الربع ِمما
َتَرَخ ۡ ُت ۡم ِا ۡـ لّ َ ۡم یَ ُک ۡن لّ َ ُک ۡم َقل َ ٌد ۚ َفا ۡـ کَاـ
ِ
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َ ُ ۡ َ َ ٌ َ َ ُ َّ ُّ ُ ُ َّ َ َ ۡ
ُ
ّ
ۡ
لکم قلد فلہن الثمن ِمما ترختم ِم ۢۡن
ُ
ۤ َ
بَ ۡع ِد َق ِص ّ َی ٍۃ توۡ ُصوۡ َـ ِب َہا ا ۡق َخیۡ ٍن ؕ َق ِا ۡـ
َ َ َ ُ ٌ ّ ُ ۡ َ ُ َ ّٰ َ ً َ ۡ َ ٌ َ ۤ َ ٌ
امرَاۃ ّق ل َ ٗہ اح
کاـ ذجل یوذت کللۃ ا ِق
اَ ۡق اُ ۡخ ٌت َفلک ُ ّل َقاحد ّم ۡن ُہ َما ّ ُ
الس ُد ُز ۚ
ِ ِ ِ ٍ ِ
َف ِا ۡـ کَانُوۡۤا اَخۡث َ َؿ ِم ۡن ّٰدل َِک َف ُہ ۡم ُر َخک َ ُ
ٓاء فِی
ُّ
الث ُل ِث ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َق ِص ّ َی ٍۃ ّیُوۡ ّٰصی ب َہا ۤ اَقۡ
ِ
َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ّ َ ّ َ ً ّ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ قَ
خی ٍن ۙ غحؿ مض ٍٓاذ ۚ ق ِصیۃ ِمن
ّّٰ
ُ
ٌ
َ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
اللہ ع ِلیم ح ِلیم ﴿ ؕ﴾۱۲
તભાયી સ્રીઓ જે કાંઈ ભૂકી જામ-જો તેભની
ંૂકાંઈ ઓરાદ ન શોમ તો-તેભાંથી અધુું તભાર
છે , ણ જો તેભને કાંઈ ઓરાદ શોમ તો
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તેણીઓ જે ભૂકી જામ તેનો ચોથો બાગ
તભાયો છે , જે લણવમત તેણીઓએ કયી શોમ તે
પ્રભાણે લત્માથ છી અથલા કયજ ચૂકવ્મા
છી; અને જો તભાયે કાંઈ ઓરાદ ન શોમ
તો તભે જે ભૂકી ગમા શો તેભાંથી તેભના (માને
તભાયી ત્નીઓ) ભાટે ચોથો બાગ છે , ણ
જો તભને ઓરાદ શોમ તો તભે જે કાંઈ ભૂકી
ગમા શો તેભાંથી આઠભો બાગ તેભનો છે , જે
લણવમત તભે કયી શોમ તે પ્રભાણે લયત્મા છી
અથલા કઝથ ચૂકવ્મા છી; અને જો કોઈ ુરૂ
અથલા સ્રીના લાયવ ભાફા અથલા ઓરાદ
ન શોમ અને તેનો કોઈ બાઈ અથલા ફશેન
શોમ તો તેભાંથી દયેકને ભાટે છઠ્ઠો બાગ છે ,
અને જો તે એ કયતાંમ લધાયે શોમ તો રીજા
બાગભાં તેઓ વઘા વયખા બાગીદાયો છે
(અરફત) જે લણવમત કયલાભાં આલી શોમ
તેભ લયત્મા છી અથલા કઝથ ચૂકવ્મા છી,
એલી ળયતે કે (ભયનાય તયપથી) કોઈને
નુકવાન ન શોંચે, આ અલ્રાશ તયપથી
નક્કી થએરો ણનમભ છે ; અને અલ્રાશ ભશાન
જાણકાય અને વશનળીર છે . (૧૨)
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ઉયની આમતભાં ણ લાયવના ભવાએર
ફતાવ્મા તે જયા લધાયે છે ણ રખલા જરૂયી
છે . કદાચ કોઈને ઉમોગી થઈ ળકે. લાંચક
લગથને કંટાો ન આલે એ ભાટે ટૂંકભાં લણથન
કયીએ છીએ.
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે અમ ુરૂો
તભાયી સ્રીઓ જે કાંઈ ભુકી જામ તેભાં તભાયો
અધો બાગ છે . જો તેણીને કોઈ અલરાદ ન
શોમ. છોકયો કે છોકયી, ન તભાયાથી ન ફીજા
ણતથી તેભજ અલરાદની અલરાદ અને તેની
અલરાદ ણ ન શોમ અને ફાકીનો અધો
ભાર તે તેણીના નવફી લારયવોનો છે . જો
તેણીને અલરાદ શોમ જે ફમાન થમું તો તે
લખતે તભાયા ભાટે ચોથો બાગ છે એટરે
કોઈની ઓયત ભયણ ાભે અને તેણી ાછ
ણત અને અલરાદ શોમ તે છોકયો શોમ કે
છોકયી, એક શોમ કે લધુ તે ળખ્વથી શોમ કે
ફીજાથી એ વંજોગોભાં ણતને ભારભાંથી
ચોથો બાગ ભળે. ફાકીના રણ બાગ
અલરાદને ભળે. જો તે ભયનાય ઓયતને
ોતાના ેટના ફચ્ચા આ ધણીથી કે ફીજા
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ધણીથી ન શોમ, અલરાદ ણવલામ ફીજા
લારયવ શોમ કે ન શોમ તો એ શારતભાં
તેણીના ણતને અધો બાગ ભળે. છી ખુદા
પયભાલે છે કે તે ભયનાય તભાયી ઓયત કાંઈ
લવીય્ય્ત કયી જામ અથલા કાંઈ કઝથ શોમ તે
આપ્મા છી તભાયો અધો કે ચોથો બાગ છે .
લવીય્મત અને કઝથ આતા કાંઈ ફાકી યશે તો
ણત તથા લારયવોને કાંઈ નણશ ભે. તભો
કાંઈ ભુકીને ભયી જાલ તો તભાયી ઓયતો ભાટે
તેભાંથી ચોથો બાગ છે જો તભાયે કોઈ છોકયો
કે છોકયી ન શોમ, ન આ ઓયતથી કે ફીજી
ઓયતથી, જો છોકયો કે છોકયી શોમ, એક
શોમ કે તેથી લધુ આ ઓયતથી કે ફીજી
ઓયતથી શોમ તો તે તભાયા ાછ ભુકેરા
ભારભાંથી ઝભીન ણવલામ તભાયી ઓયતો
ભાટે આઠભો બાગ છે . (આ ભવઅરાભાં
ઓરભાભાં ભતબેદ છે . કેટરાક કશે છે
પયઝંદલાી ઓયતોનો ઝભીનભાં બાગ છે .
કેટરાક ના ાડે છે .)
ફશેતય એ છે કે આવભાં વં-વરાશથી
લશેંચણી કયે. ઓયત એક શોમ કે એકથી લધુ
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શોમ તો ણ ચોથા મા આઠભા બાગભાંથી
બાગ ભળે. એ ણ ભયનાયની લવીય્મત
તથા કઝથ આપ્મા છી.
શલે અલ્રાશ બાઈ-ફશેનના બાગનું લણથન
કયે છે કે કોઈ ભયણ ાભે અને તેનો ણલયવો
‘‘કરારશ’’ તયીકે રઈ જામ. ‘‘કરારશ’’ એને
કશે છે કે જે ભયનાયની ાછ ભા-ફા અને
છોકયા ન શોમ તે ણવલામ ફીજા શોમ જે ભકે
બાઈ-ફશેન લારયવ શોમ. તેભજ કોઈ ઓયત
ભયી જામ અને તેણીનો ણલયવો કરારશ તયીકે
રઈ જામ એટરે તેણીના બાઈ-ફશેન લારયવ
શોમ. તે ભયનાય ુરૂ અથલા ઓયતનો ભા
તયપથી બાઈ શોમ એટરે ભા એક શોમ ફા
જાદો જુ દો શોમ તેભજ ભાં તયપથી ફશેન
શોમ તો તે દયેક બાઈ અને ફશેન ભાટે ણ
છઠો બાગ છે . ફન્ને ભાટે ફયાફય છે . આ
બાગ તેઓનો પઝથ છે અને ફીજો કોઈ નણશ
શોમ તો ફાકીના ભાર ય ‘‘યદ’’ તયીકે તેભને
ભળે અને જો તે ભયનાયને ભા-ફા તયપથી
અથલા ફા તયપથી બાઈ શોમ તો ફાકીનો
ભાર તેઓને ભળે અને જો તે ભા તયપથી
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બાઈ-ફશેન એકથી લધાયે શોમ તો ફધા રીજા
બાગભાં બાગીમા(બાગીદાય) છે એટરે કોઈ
ભયી જામ ભદથ કે ઓયત અને તેની ાછ
બાઈ અને ફશેન શોમ મા પકત બાઈઓ શોમ
મા પકત ફશેનો શોમ તે રણે જાતભાં એકથી
લધુ શોમ અને ફધા ભા તયપથી શોમ તો એ
શારતભાં તેઓને રીજો બાગ ભળે. તભાભ
બાઈ-ફશેનો વયખી યીતે લશેંચી રે. ફાકીનો
ભાર ‘‘યદ’’ તયીકે ભળે. જો તેઓના ભા
અને ફા તયપથી બાઈઓ અથલા પકત ફા
તયપથી બાઈઓ શળે તો તેઓને તે ફધો ભાર
ભળે. જો તેઓ એલા શોમ તો તે ફાકીનો
ભાર તેના તયપના જ બાઈઓ અને ફશેનોને
ભળે, એ ણ લવીય્મત અને કઝથ આપ્મા
છી ભળે, એ લખતે કે તે ભયલાલાો શોમ
અને નુકળાન શોંચાડલાલાો ન શોમ એટરે
કે ભયનાય રીજા બાગથી લધાયે લવીય્મત ન
કયે તેભજ એક જ લારયવને ફધો ભાર
આલાની લવીય્મત કયે ફાકીનાને ભશરૂભ
યાખે, ણલગેયે.
અનુક્રભણણકા
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૧૩ થી ૧૭ ભી આમાત :-

ّّٰ
ۡ َ ُ ُ ۡ ُ ّّٰ َ َ ۡ ّ ُ
الل َہ قَ
ِتلک حدقخ الل ِہ ؕ ق من ی ِط ِع
َذ ُسوۡل َ ٗہ یُ ۡد ِخ ۡل ُہ َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِتہاَ
ِ
َ ۡ ّٰ
ّٰ َ ۡ َ ُ
الۡان ّٰہرُ خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ َق دل ِک الفوۡر
ۡ
ال َع ِظ ۡی ُم ﴿﴾۱۳

َ
ّّٰ
َق َم ۡن ّحَ ۡ
ص الل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ َق یَ َت َع ّد
ع
ِ
ۡ َ َ
ُح ُد ۡق َخ ٗف یُ ۡد ِخل ُہ ن ًاذا خال ًِدا فِ ۡی َہا ۪ َق ل َ ٗہ
ََ ٌ ُ ۡ
اب ّم ِہح ٌف ﴿ ﴾۱۴٪
عذ
ّ ُ
ّّٰ ۡ ۡ ۡ َ َ َ
َق التِ ۡی یَا ِتح َف الفا ِحشۃ ِم ۡن نِ َسٓائِک ۡم
َ ً ُۡ
َ ۡ ۡ
َ
اس َتش ِہ ُد ۡقا َعل ۡی ِہ ّ َن ا ۡذبَ َعۃ ِّمنک ۡم ۚ
ف
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ََ ُ
َ َ
ۡ
ف ِا ۡـ ش ِہ ُد ۡقا فا ۡم ِسکوۡ ُہ ّ َن فِی ال ُب ُیوۡ ِة
َ ّّٰ َ َ َ ّّٰ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ل َ ُہ ّنَ
حتی یتوفہن الموة اق یجعل

َس ِب ۡیلًا ﴿﴾۱۵
َق الّ َ ّٰذـ یَاۡ ِت ّٰی ِن َہا م ۡن ُک ۡم َف ّٰا ُد ۡق ُہ َما ۚ َفاـۡ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ََ ۡ ُ ۡ
َ ّّٰ
تابَا َق ا ۡصل َحا فاع ِخضوۡا َعن ُہ َما ؕ ِا ّـ الل َہ
َ َ َ َ
اـ ت ّوَ ًابا ّذ ِح ۡی ًما ﴿﴾۱۶
ک
ّ َ َ ّ َ ُ َ ّّٰ ّ َ
ُ
التوۡ َبۃ َعدی الل ِہ ل ِل ِذیۡ َن حَ ۡع َملوۡ َـ
ِانما
َ
َُ
ُّ ٓ
السوۡ َء ِب َج َہال َ ٍۃ ث ّم یَ ُتوۡبُوۡ َـ ِم ۡن ق ِخیۡ ٍب
َ ُ ٰٓ َ َ ُ ۡ ُ ّّٰ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ّّٰ
اـ الل ُہ
فاقل ِئک یتوب اللہ علی ِہم ؕ ق ک
َع ِل ۡی ًما َح ِک ۡی ًما ﴿﴾۱۷
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આ અલ્રાશની નક્કી કયેરી શદો છે ; અને જે
અલ્રાશ તથા યવુરની આજ્ઞા ાળે તેને તે
(અલ્રાશ) જન્નતોભાં દાખર કયળે જે ની
શેઠ નદીઓ લશેતી પયે છે . તેભાં તેઓ
શંભેળને ભાટે યશેળે; અને એજ ભોટી વપતા
છે . (૧૩)
અને જે અલ્રાશ તથા તેના યવુરની
નાપયભાની કયળે તથા તેના ણનમભોનું ઉલ્રંઘન
કયળે તો તેને તે દોઝખની આગભાં દાખર
કયળે જે ભાં તે શંભેળને ભાટે યશેળે, અને તેના
ભાટે નાભોળી બયેરી વજા શળે. (૧૪)
અને તભાયી સ્રીઓભાંથી જે ઓ ફદકાયી
(વ્મણબચાય) કયે તેભની ણલરૂધ્ધ તભાયાભાંના
ચાય ળખ્વોની વાક્ષી ભાંગો, છી જો તેઓ
વાક્ષી આે તો તે (સ્રી)ઓને (ત્માં વુધી)
ઘયભાં કેદ યાખો જ્માં વુધી કે ભૃત્મુ તેભનો
અંત આણે અથલા અલ્રાશ તેભના ભાટે કોઈ
(ફીજો) ભાગથ કાઢી આે. (૧૫)
અને જે ફે ભાણવો તભાયાભાં એલી (ફદી)
કયે તો તેભને ઈજા શોંચાડો, છી જો તેઓ
અનુક્રભણણકા
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તૌફા કયે તથા ોતાની લતથણંક વુધાયે તો
તેભને જતા કયો; ફેળક અલ્રાશ ભોટો
તૌફાનો કફુર કયનાય (અને) દમાુ છે .
(૧૬)
અલ્રાશ તે રોકોની તૌફા સ્લીકાયે છે કે
જે ઓ નાદાનીથી ફદી કયે છે છી નજીકભાં
(ભૃત્મુ શેરાં) તૌફા કયી રે છે તો એલાઓની
તૌફા અલ્રાશ કફુર કયી રે છે ; અને
અલ્રાશ
ભશાન
જાણનાય
(અને)
ણશકભતલાો છે . (૧૭)
ઈસ્રાભના આયંબભાં ફદચાર સ્રીઓને
ઘયભાં ફંધ કયી યાખલાનો શુ કભ શતો. તે
કમાંમ જઈ ળકતી ન શતી એટરે વુધી કે
ઘયભાં ભયણ ાભે. થોડા રદલવ છી આ
શુ કભ ભનવુખ (યદ) થઈ ગમો અને આ શુ કભ
આવ્મો કે કોઈ ણત લગયની સ્રી વ્મણબચાય
કયાલે તો ઓયત-ભદથ ફન્નેને વો કોયડા
ભાયલાભાં આલે. ણ જો ણત ધયાલતી શોમ
તો વંગવાય કયે.
તૌફા ણલળે શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે
અનુક્રભણણકા

1071

hajinaji.com

ગુનેશગાય ભયણના એક લથ શેરાં તૌફા કયે
તો ખુદા કફુર કયળે. છી પયભાવ્મું કે એક
લથ લધાયે છે . ભયલા શેરા એક ભશીના
અગાઉ તૌફા કયે તો કફુર થળે. પયી પયભાવ્મું
કે એક ભશીનો ણ લધાયે છે . ભયલાના એક
રદલવ શેરાં તોફાશ કયે તો ણ કફુર થળે.
આ ણ લધાયે છે , જો અંતકાના લખતે
તૌફા કયે તો ણ યશભતે ખુદા તેના ગુનાશ
ફક્ષી આળે.
તૌફાથી એજ ગુનાશ ભાપ થઈ ળકે છે જે નો
ફદરો થઈ ળકતો ન શોમ, જો ફંદાના શકો
તેના ઉય શોમ તો તેને અદા કયે અથલા ભાપ
કયાલે. જો આ શકો જે થઈ ળકતા શોમ તે
અદા નશી કયે તો ખુદાલંદે આરભ ભાપ કયળે
નહશ.
ઈસ્રાભભાં વ્મણબચાય કયનાય ઓયત-ભદથની
ફશુ જ આકયી વજા છે . કાળ, કુયઆન અને
એશરેફમત અ.ના પયભાન ભુજફ અભર
થાત તો આજે આ ાો દુણનમાભાં ન પેરાત.
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૧૮ થી ૨૧ ભી આમાત :-

َّ
التوۡبَ ُۃ ل ّ َِلذیۡ َن حَ ۡع َم ُلوۡـَ
َق ل َ ۡی َس ِت
ِ
ۡ ُ
ّ َ ّٰ
ّٰۤ َ َ َ
الس ِّیا ِة ۚ َحتی ِادا َحط َخ ا َح َد ُہ ُم ال َموۡة
َّ
ُ
َ َ ّ ُ ۡ
اؾ ِان ِ ۡی ت ۡب ُت ال ّٰـ َن َق لَا ال ِذیۡ َن یَ ُموۡتوۡ َـ َق
ق
َ
ُ َّ ُ َ َ َ
ُہ ۡم کف ٌاذ ؕ اقلٰٓ ِئک ا ۡع َت ۡدنا ل َ ُہ ۡم َعذ ًابا
َ
ال ِۡی ًما ﴿﴾۱۸
َ ُ َّ
ُ
ُ َ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا یَ ِح ّ ُل لَک ۡم ا ۡـ
َ ُ ّ
ٓاء غ َ ۡخ ًہا ؕ َق لَا تَ ۡع ُض ُلوۡ ُہ ّنَ
الن َس َ
ترِثوا ِ
ۤ َ
َّ ۤ َ
ل َِت ۡذ َہ ُبوۡا ب َب ۡ
ض َما ّٰات ۡی ُت ُموۡ ُہ ّ َن ِالا ا ۡـ
ع
ِ ِ
ّیَاۡتح ۡ َف ب َفاح َشۃ ّ ُم َب ّی َنۃ ۚ َق َعار ُخ ۡق ُہ ّنَ
ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
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َ َ
َ
َ
ۡ
ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ ۚ ف ِا ۡـ غ ِخ ۡہ ُت ُموۡ ُہ ّ َن ف َع ٰۤسی ا ۡـ
َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ً ّ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ فِ ۡی ِہ َخح ۡؿاً
تػخہوا شیئا ق یجعل

َ ۡ
ک ِثح ًؿا ﴿﴾۱۹
َ ۡ َ َ ۡ ُّ ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َّ
ق ِاـ اذختم اس ِتبداؾ رق ٍث مکاـ رق ٍث ۙ ق
َۡ َ َۡ ُ ُ ۡ
َ
ّٰات ۡی ُت ۡم ِا ۡح ّٰد ُہ ّ َن قِنط ًاذا فلَا تاخذ ۡقا ِمن ُہ
ً َ ۡ ُ ً
َ ً ََۡ ُ ُ َ
ش ۡیئا ؕ اتاخذ ۡقن ٗہ بُ ۡہ َتانا ّق ِاث ًما ّم ِب ۡینا
﴿﴾۲۱
ُ ُ
َ
َۡ ُ ُ َ َ َۡ
َق ک ۡی َف تاخذ ۡقن ٗہ َق ق ۡد اف ّٰضی بَ ۡعضک ۡم
ّٰ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ُ
َ ً َ ً
ض ّق اخذ َـ ِمنک ۡم ِّم ۡیثاقا غ ِل ۡیظا
ِاخی بع ٍ
﴿﴾۲۱
hajinaji.com

1074

અનુક્રભણણકા

અને એલાઓની તૌફા કફુર થળે નણશ કે
જે ઓ ફદીઓ કમે જ જામ છે , અશીં વુધી કે
જ્માયે તેભનાભાંથી કોઈનું ભૃત્મુ આલી જામ છે
ત્માયે કશે છે કે શલે શુ ં તૌફા કરૂં છુ ં અને ન
તેભની કે જે ઓ નાણસ્તકણાની શારતભાં
ભયણ ાભે છે ; તેભના ભાટે અભોએ
દુ:ખદામક ણળક્ષા તૈમાય કયી છે . (૧૮)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! આ તભાયા ભાટે
શરાર નથી કે તભે ફજફયીથી સ્રીઓને
ણ લાયવાભાં રઈ રો; અને ન એ શેતુવય
તેભને તંગ કયી યાખો કે જે કાંઈ ણ તભે
તેભને આી ચુકમા શો તેભાંથી કાંઈ તેભની
ાવેથી ખુંચલી રો, ણવલામ કે તેભણે ખુલ્રી
ફદકાયી કયી શોમ, અને તેભની વાથે
બરાઈથી લતો, ણ જો તભને તેભના પ્રત્મે
અણગભો શોમ તો કદાચને તભે જે એક
લસ્તુથી અણગભો યાખતા શો તેભાં કદાચને
અલ્રાશે ુષ્ક ખુફીઓ યાખી શોમ. (૧૯)
અને જો તભે એક સ્રીને ફદરે ફીજી સ્રી
કયી રેલા ચાશતા શો અને તેઓ ભાંશેની
અનુક્રભણણકા
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એકને ધણો ભાર આી ચૂકમા શો તો તેભાંથી
કાંઈ ણ ાછુ ં રેજો નણશ. ળું તભે આયો
ભૂકીને અને પ્રત્મક્ષ ાની લાત કયીને તે
ાછુ ં રઈ રેળો ? (૨૦)
અને તભે તે કેલી યીતે (ાછુ ં ) રઈ ળકો જ્માયે
કે તભે એક ફીજાભાંથી રાબ રઈ ચૂકમા છો
તથા તેણીઓ તભાયાથી (બયણ ોણ
લગેયેનું) ાકું લચન રઈ ચૂકી છે . (૨૧)
અયફના અજ્ઞાનતાના ઝભાનાભાં એલો
યીલાજ શતો કે જ્માયે કોઈ ભયણ ાભતું ત્માયે
તેનો ુર તે ણલધલાના ભાથે કડું નાખી
શેરા ણતની ભશેય ય ોતાની ત્ની
ફનાલી રેતો અથલા કોઈ ફીજાની વાથે
ણનકાશ કયાલી તેણીની ભશેય ોતે ખચથ કયતો
અથલા તેને ઘયભાં ફંધ કયી દેતો. એટરે વુધી
કે જે લાયવો તેને ણતથી ભળ્મો શતો તે
આી છુ ટકાયો ભેલતી અથલા તો તેની
કમદભાં યશી ભયણ ાભતી.
ઈસ્રાભના આયંબભાં ણ આલું થતું. જ્માયે
અફુ કમવ અન્વાયી ભયણ ામ્મો તો તેની
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ફેલા કફીવાના ભાથે તેના ઓયભાન દીકયા
ભશેઝ ણફન કમવે કડું નાખી તેણીનો કબ્જો
કયી રીધો. છી ન તેની વાથે વોશફત કયી,
ન તેણીને ફીજા કોઈ વાથે ણનકાશ કયલા
દીધા. તેને દયેક યીતે દુ:ખ આતો. કફીવાએ
શ. યવુર વ.ની ણખદભતભાં આલી અઝથ કયી
કે આ ભને તંગ કયે છે ! આે પયભાવ્મું તું ઘયે
જા, જે લશી આલળે તેની જાણ કયીળ. ફીજા
રદલવે ભદીનાની અનેક ઓયતો આની
વેલાભાં એલી જ ણળકામતો રઈને આલી. તે
લખતે ઉયની આમત આલી અને તેણીઓએ
આ દુ:ખભાંથી છુ ટકાયો ભેવ્મો.
આલા ઘાતકી કામોને ઈસ્રાભે જડભુથી
નાફુદ કયી નાખ્મા, યંતુ ઈસ્રાભી કાનુન ય
અભર ન કયલાથી આજે ણ અન્મ પ્રકાયના
ગુનાશો થતા યશે છે , જો ળયીઅતના ણનઝાભ
પ્રભાણે અભર થામ તો જગતભાં અભનો
અભાન કામભ યશે.
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૨૨ થી ૨૩ ભી આમાત :-

َ َ َ ّٰ ُ ُ
ّ
َ َۡ
الن َسٓا ِء
َق لا تن ِک ُحوۡا َما نکح ابَٓاؤخ ۡم ِّم َن ِ
َّ َ َ ۡ َ َ َ َّ ٗ َ َ َ َ ً َ
اـ فا ِحشۃ ّق
ِالا ما قد سلف ؕ ِانہ ک
َم ۡق ًتا ؕ َق َس َ
ٓاء َس ِب ۡیلًا ﴿ ﴾۲۲٪
ّٰ ُ
َ ُ َُ ُ
ُظ ّ ِخ َم ۡت َعل ۡیک ۡم ا ّم ّٰہ ُتک ۡم َق َبن ُتک ۡم َق
َ َ ُ ُ ّٰ ُ ّٰ ُ ّٰ َ
اخ ّٰوتک ۡم َق َع ّم ُتک ۡم َق خ ّٰل ُتک ۡم َق بَن ُت الۡا ِح َق
بَ ّٰن ُت الۡاُ ۡخ ِت َق اُ ّ َم ّٰہ ُت ُک ُم ّٰالّت ۡیۤ اَ ۡذ َض ۡع َن ُکمۡ
ِ
اع ِۃ َق اُ ّ َم ّٰہتُ
الرَ َض َ
َق اَ َخ ّٰوتُ ُک ۡم ِّم َن ّ
نِ َسٓائ ُک ۡم َق َذ َبٓائ ُب ُک ُم ّٰالّتِ ۡی ف ۡی ُح ُجوۡذِ ُک ۡم ِّمنۡ
ِ
ِ
ِ
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َّ َ
َۡ
ّّٰ ُ ّ
نِ َسٓائِک ُم التِ ۡی َخخل ُت ۡم ِب ِہ ّ َن ۫ ف ِا ۡـ ل ۡم
ُ َ َ َ ُ َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
اج َعل ۡیک ۡم ۫ َق
تکونوا خخلتم ِب ِہن فلا جن
ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ُ َ ۡ َ ُ َ َ
ۙ ابک ۡم
ِ حلٓائِل ابنٓائِکم ال ِذین ِمن اصل
َ َّ ۡ ۡ ُ ۡ
َ َ
َق ا ۡـ ت ۡج َم ُعوۡا بَح َف الۡاخ َتح ِف ِالا َما ق ۡد
َ ُ َ َ َ َ ّّٰ َ ّ َ َ َ
﴾۲۳ۙ ﴿ اـ غفوۡ ًذا ّذ ِح ۡی ًما
سلف ؕ ِاـ اللہ ک
અને જે સ્રીઓ વાથે તભાયા ફા દાદા
ણનકાશ કયી ચૂકમા શોમ તેભની વાથે તભે
ણનકાશ કયળો નણશ ણવલામ કે જે પ્રથભ થઈ
ચૂકમું શોમ; ફેળક આ એક ભોટી ફેશમાઈ અને
ણધક્કાયલાજોગ કામથ અને ખયાફ રયલાજ છે .
(૨૨)
(શે ભુવરભાનો) તભાયા ય તભાયી ભાતાઓ
તથા તભાયી ુરીઓ તથા તભાયી ફશેનો તથા
તભાયી ફઈઓ તથા તભાયી ભાવીઓ તથા
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બરીજીઓ તથા બાણેજીઓને તભાયી (તે)
ભાતાઓ કે જે ભણે તભને દુધ ામું અને
તભાયી દુધફશેનો તથા તભાયી વાવુઓ અને
જે સ્રીઓ વાથે તભે વભાગભ કયી ચૂકમા શો
તેભની (આગરી) ુરીઓ કે જે તભાયા
ખોા (બયણ ોણ)ભાં શોમ તે (વઘી)
શયાભ કયલાભાં આલી છે , ણ જો તભોએ
તેભની વાથે વંબોગ કમો ન શોમ તો (તેભની
આગરી ુરીઓ વાથે ણનકાશ કયલાભાં)
તભાયા ઉય કાંઈ દો નથી, અને તભાયા તે
ુરોની સ્રીઓ કે જે તભાયા ેટે (અલતયેરા)
શોમ (તભાયા ભાટે શયાભ છે ), અને એ (ણ
શયાભ કયલાભાં આવ્મું છે ) કે એક જ લખતે ફે
ફશેનોની (વાથે ણનકાશ કયી) બેગી કયી રો
ણવલામ કે જે આ શેરાં થઈ ચુકમું શોમ;
ફેળક અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને)
દમાું છે . (૨૩)
ફશેનો વગી શોમ કે ઓયભાન (વાલકી)
અથલા ભા જણી. ફઈઓ ોતાની શોમ કે
ફાની કે ભાની મા દાદા દાદી મા નાના
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નાનીની એલી જ યીતે ભાવીઓ જોલે તો
ોતાની શોમ મા ફા ભા, મા દાદા નાનાની
શોમ જે લી યીતે ઓયતો ભદો ઉય શયાભ છે
એલી જ યીતે આ વગણના ભદો ઓયતો
ઉય શયાભ છે .
ફે ફશેનોભાં એક વાથે ણનકાશ કયલા એેટરા
ભાટે શયાભ છે કે તે ફન્નેભાં દુશ્ભની થલાનો
બમ યશે છે કાયણ કે ભાણવની રપતયત
(સ્લબાલ) છે કે તે એક તયપ લધાયે ભોશબ્ફત
યાખળે અને ઓયતની રપતયત છે કે તેણી
ફીજી સ્રી તયપ ણતનો પ્રેભ જોઈ ળકળે
નણશ. એ કાયણે ફશેનોની ભશોબ્ફત
દુશ્ભનીનું રૂ ધાયણ કયળે, અને ણત એક
પ્રત્મે જરૂય અન્મામ કયળે. એલા કાયણોને રીધે
શયાભ કયલાભાં આલેર છે . એ ણવલામ ણ
જે કુદયતની ભસ્રેશત શોમ છે તે આણે
વભજી ળકતા નથી.
આ આમતોભાં ુરી વાથે ણનકાશ કયલા શયાભ
શોલાનું તો લણથન થમું છે યંતુ નલાવીઓનું
લણથન થમું નથી. આથી એભ જાણલાનું ભે
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છે કે નલાવીઓ ફનાત (ુરીઓ)ના શુ કભભાં
આલી જામ છે એટરે તેણીઓની ણ
દીકયીઓભાં ગણરી થામ છે . એક કાયણે જ.
પાતેભતુઝઝેશયાની અલરાદ જ. ઝમનફ અને
જ. ઉમ્ભે કુરવુભ ફનાતે યવુર (વ.)
(યવુરની ુરીઓ) કશેલામ છે . તેનું લણથન
તેઓએ ોતે કુપાની ફજાયભાં કમુું શતું અને
એ રોકોને જણાવ્મું કે ‘‘નશનો ફનાતો
યવુણરલ્રાશે’’ (અભે યવુણરલ્રાશની ફેટીઓ
છીએ) જે રોકો નલાવીઓને ફેટીઓભાં
ગણરી કયતા નથી એ ફતાલે કે તેનાથી
નીકાશની શુ યભત કેલી યીતે વાણફત થઈ?!!!
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લર ભોશવનાત : ાયો ૫
૨૪ભી આમત :-

َّ
ََ
َ ۡ ّٰ
ّ
الن َسٓا ِء ِالا َما َملک ۡت
ّق ال ُم ۡح َصن ُت ِم َن ِ
َ ۡ َ ُ ُ ۡ ّٰ َ ّّٰ
الل ِہ َع َل ۡی ُک ۡم ۚ َق اُ ِح ّ َل ل َ ُکمۡ
ایمانکم ۚ کِتب
ّ َ َ َ َ ّٰ ُ َ َ ُ َ ُ
ٓاء دل ِک ۡم ا ۡـ ت ۡب َتغوۡا ِبا ۡموَال ِک ۡم
ما قذ
َ
ُ
ۡ
َۡ
ۡ
ّم ۡح ِص ِنح َف غح َؿ ُم ّٰس ِف ِحح َف ؕ ف َما
ۡ َ ّٰ ُ ُ
ۡ
اس َت ۡم َت ۡع ُت ۡم ِب ٖہ ِمن ُہ ّ َن فات ۡو ُہ ّ َن ا ُجوۡ َذ ُہ ّ َن
فَخحۡ َض ًۃ ؕ َق لَا ُج َن َ
اج َع َل ۡی ُک ۡم فِ ۡیماَ
ِ
َ َ
ۡ َ ۡ َ َ ّّٰ
ت ّٰرض ۡی ُت ۡم ِب ٖہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد الع ِػحض ِۃ ؕ ِا ّـ الل َہ
کَ َ
اـ َع ِل ۡی ًما َح ِک ۡی ًما ﴿﴾۲۴
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અને ણતલાી સ્રીઓ ણ તભાયા ભાટે
શયાભ છે ણવલામ કે (જે શાદભાં નાણસ્તકો
ાવેથી ભી આલતાં) જે તભાયી ણભલ્કત
ફની ગઈ શોમ; (આ) તભાયા ભાટે
અલ્રાશનો નક્કી કયેરો ણનમભ છે અને એ
ણવલામ વધી (સ્રીઓ) તભાયા ભાટે શરાર
કયલાભાં આલી છે એલી ળતે કે તભે તભાયો
ભાર ખચીને ણનકાશભાં રેલાના શેતુથી તેભની
ઈચ્છા કયો, ન કે કાભ લાવના (તૃપ્ત કયલા)
ના શેતુવય; છી તેણીઓભાંથી જે ની વાથે
તભોએ વંબોગ કમો શોમ તો તેભની ઠયાલેરી
ભશેય તેભને ચુકલી દો; અને ભશેય નક્કી થમા
છી કદાચને તભે ભાંશોભાંશે કાંઈ ઓછુ ં લધતું
કયલાને યાજી થઈ જાઓ તો તભાયા ભાથે કાંઈ
ગુનોશ નથી; ફેળક અલ્રાશ ભશાન જાણનાય
(અને) ણશકભતલાો છે . (૨૪)
ઉયની આમતની તપવીય રખલા શેરાં એક
ખુરાવો કયલો જરૂયી છે કે દયેક ભુવરભાન
આવભાં બાઈ-બાઈ છે . દયેક ોતાનો
અકીદો યાખી ળકે છે . કોઈ ય જફયદસ્તી
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કયલાનો શુ કભ નથી, યંતુ કોઈનું ણ રદર
દુ:ખાલલું એની ઈસ્રાભ શયગીઝ યજા
આતો નથી. દયેક ોતાની લાત ોતોતાની ભાન્મતા પ્રભાણે યજા કયી ળકે છે ,
ણ શંભેળા એ લાતનો ખ્માર યાખલો કે
આવભાં અણગભો મદા ન થામ. દયેક
ભુવરભાને શી ભીને ચારલું જોઈએ.
અલ્રાભા અ.ભ. શંભેળા એ લાતનો ખ્માર
યાખતા કે કોઈને જયા ણ ઓછુ ં આલે એલી
લાત રખતા નણશ, એજ લાત ય અભો ણ
ફપઝરે તઆરા કામભ છીએ.
આ આમતભાં “પભસ્તભતઅતુભ” તો જે કાંઈ
(ભુતાઅથી) પામદો ઉઠાવ્મો તભોએ, વાપ અને
ચોખ્ખી યીતે તેભાં ભુતાઅનો શુ કભ વાણફત
છે . આ આમતની શેરાં દાએભી (શંભેળ
ભાટેના) ણનકાશનું ણલગતલાય ફમાન
કુયઆનભાં થઈ ગમું છે . ફધી ળતોનું લણથન
આલી ગમું છે . છી ણનકાશ ભાટે આને પયી
દોશયાલલું જરૂયી શોમ એભ રાગતું નથી. “દુયે
ભન્વુય” તેભજ “તપવીયે ભીઝાન”ભાં
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“ભુસ્તદયકે શાકીભ” ણલગેયેભાં ઉયની આમત
જ. ઈબ્ને અબ્ફાવ વભક્ષ ઢલાભાં આલી
તો તેભણે “એરા અજરીન ભુવમ્ભા” (નક્કી
કયેર લખત વુધી) વાથે ઢી અને જ્માયે
અફી નવયશ લગેયે રોકોએ કહ્ું કે અભે તો
આ યીતે નથી ઢતા. તો જ. ઈબ્ને અબ્ફાવે
કહ્ું કે લલ્રાશ ખુદાએ આ આમતને આજ
યીતે નાણઝર કયી છે . (તપવીયોભાં ઉયની
શકીકતને દળાથલી છે .)
ભુતાઅભાં તયત જ ભશેય આલી રાઝીભ છે .
ણનકાશે દાએભી (શંભેળ ભાટેના ણનકાશ)ભાં
તયત જ ભશેય આલી જરૂયી નથી, કેટરાક
કશે છે કે ઈસ્તીભતાઅથી ભુયાદ વોશફત
કયલાની છે ણ તે ભતરફ નથી. કેભકે તેથી
ભુયાદ વોશફત કયલાની શોમ તો એભ થળે કે
જે ઓયતથી ણનકાશ કયીને વોશફત ન કયે તો
તેણીને ભશેય આલી ન જોઈએ.
લાત એ છે કે જો ઓયત કયીને વોશફત ન
કયે તો ણ અધી ભશેય આલી રાઝીભ છે
અને તેનો અથથ એ થળે કે જે ઓયતો વાથે
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તભોએ વોશફત કયી શોમ તેણીઓને
“ઓજાય” એટરે ભશેય આો. એથી ણ
વાણફત થામ છે કે જે ની વાથે વોશફત ન
કયી શોમ તેણીને કાંઈ ન આો અને
“ઈસ્તીભતાઅ” ળબ્દથી વોશફત કયલું ભુયાદ
નથી તેભજ ણનકાશ કયલા એ ણ ભુયાદ શોમ
તો આ આમતના શુ કભથી તેણીને ણનકાશ થતાં
જ ફધી ભશેય આી દેલી જોઈએ. લાત એભ
છે કે વોશફત કમાથ લગય આખી ભશેય
આલી રાઝીભ નથી ણ વોશફત કમાથ
છી ફધી ભશેય આલી જોઈએ. તો જ્માયે
ઈસ્તીભતાઅથી વોશફત કયલી અથલા
ણનકાશ કયલા ફન્ને ભુયાદ નથી તો વાણફત
થમું કે તેથી ભુયાદ “ભુતાઅ”ના ણનકાશ છે કે
જે ભાં ણનકાશ (ભુતાઅ) કયતાં જ ભુકયથય કયેરી
ભેશય આલી રાઝીભ છે .
શ. ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી એક
વ્મરકતએ કહ્ુ કે ભેં કવભ ખાધી છે કે શુ ં
ભુતાઅ નણશ કરૂં ! શલે શુ ં સ્તાઉં છુ ં . શઝયતે
પયભાવ્મું કે તેં એ જાતની કવભ ખાધી છે કે
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ખુદાની પયભાંફયદાયી (શુ કભ નણશ ભાનું) નશીં
કરૂં ! તો કવભ છે ખુદાની કે જે તેની
(ખુદાની) પયભાફયદાયી ન કયે તે તેનો દુશ્ભન
છે .
આ સ્થે નીચેની યીલામતો આણા ફધામ
ભુણસ્રભ બાઈઓના ુસ્તકોભાં રખેર છે :
જ. પિૂદ્દીન યાઝી “તપવીયે કફીય”ભાં, જ.
ઝભખળયીએ “કશ્ળાપ”ભાં ભદાયીકલાાએ
“તપવીયે ભદાયીક”ભાં ઝાશેદીએ “તપવીયે
ઝાશેદી”ભાં અને જરારુદ્દીન વીમુતીએ
તપવીયે “દુયે ભન્વુય”ભાં એ ણવલામ અનેક
તપવીય રખનાયાઓએ રખ્મું છે કે આ
આમત “ભુતાઅ” ણલળે નાણઝર થઈ છે . જ.
પખરૂદ્દીન યાઝીએ “તપવીયે કફીય”ભાં અને
ઝભખળયીએ “તપવીયે કશ્ળાપ”ભાં અને
ફરગલીએ તપવીયે “ભોઆરેભુત્ત નઝીર”ભાં
શાકીભે ભુસ્તદયકભાં રખેર છે . “એરા
અજરીન ભુવમ્ભા”થી અથથ આ થામ છે કે એ
ઓયતો કે તભોએ તેણીઓ વાથે ભુતાઅ કમાથ
છે એક નક્કી કયેરી ભુદ્દત વુધી તો આો
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તેઓને “ઓજાય” તેઓનો જે પઝથ છે . તો જે
લખતે ભુદ્દત નક્કી કયેરીનું લણથન આ
આમતભાં થમું, તો ભુતાઅ ણવલામ કોઈ અથથ
રઈ ળકાતો નથી. ન ણનકાશ, ન વોશફત
તેભજ ફુખાયી ળયીપ અને ભુણસ્રભ અને
જભએ ફમનુસ્વશીશમન ઈત્મારદ શદીવોના
ુસ્તકોભાં રખેરું છે .
જ. જાણફય ઈબ્ને અબ્દુલ્રાશ લગેયે
અસ્શાફથી યીલામત છે કે શ. યવુર વ. ના
ઝભાનાભાં ભુતાઅ થતા શતા અને ‘ભુણસ્રભ’
અને ‘ફમનુસ્વશીશમન’ભાં જાણફય ઈબ્ને
અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી યીલામત છે કે અભો
શ. યવુરે ખુદા વ. ના ઝભાનાભાં તથા શેરી
ણખરાપતના વભમભાં તથા ફીજાના (અધાથ)
વભમભાં ભુતાઅ કમાથ. ઉભય ઈબ્ને શાયીવે
ભુતાઅ કમાથ. ફીજા ણખરાપતના વભમભાં
ભના કયી.
અમની કે જે ળાયએ વશીશ ફુખાયીએ
ખમફયની જં ગ ણલળે અફુ વઈદ શઝયી અને
જાણફય ઈબ્ને અબ્દુલ્રાશથી યીલામત કયી છે :
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તેઓ કશે છે કે અભોએ ફીજા દોયભાં અધાથ
વભમભાં ભુતાઅ કમાથ. ‘ણશદામા’ભાં રખેર છે
કે ભાણરકી રપયકાની નઝદીક ભુતાઅ જાએઝ
છે . તેઓના કેટરાક ઓરભા કશે છે કે આ
ભવરાભાં બુર છે . જો કે એ બુર નથી. એ
રકતાફ ણવલામ ફીજી ધણી રકતાફોભાં રખેર
છે .
ઈભાભ ભાણરકની નઝદીક ભુતાઅ જાએઝ છે
જે ભકે ‘ળયશે ભકાવીદ’ભાં અને ‘જાભે
ઉયયોભુઝ’ લકામાની ટુંક ળયશભાં અને
પતાલાએ કાઝીખાનભાં અને ‘કન્ઝુદ્દકામક’ભાં
અને પતાલાએ ‘તાતાય ખાણનમા’ભાં અને
‘ખઝીનતુય યીલામાત’ભાં રખેર છે . ભુતાઅ
ભન્વુખ (યદ) થમેર નથી. યંતુ આ ભુતાઅ
ણવલામ કઈ કઈ ચીજોની ભના કયી તે
ણલગતલાય રકતાફોભાં નાભ, ઠાભ, તથા
શલારા વાથે યજા થમેર છે . અભો આ સ્થે
રંફાણ થલાથી રખતા નથી.
ણનકાશ તથા ભુતાઅભાં પકથ એટરો કે ણનકાશ
શંભેળ ભાટે ઢલાભાં આલે છે . જો કે ણનકાશ
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છી ભદથ ગભે ત્માયે તરાક આી ળકે છે .
ભુતાઅભાં અભુક ભુદૃત અને ભશેય નક્કી શોમ
છે . તે ભુદૃત ુયી થતાંની વાથે જ તેણી લગય
તરાકે ણત્ન વભાન (સ્રી) યશેતી નથી.
જે ભકે ભુવરભાન ઓયતને ધણી ન શોમ તો
તેની વાથે ણનકાશ થઈ ળકે છે . એજ પ્રભાણે
ભુતાઅભાં ણ છે અને ભુતાઅભાં ભયણ છી
એક ફીજાના લારયવ થતા નથી. ભુતાઅથી
રોકો વ્મણબચાય જે લા બમંકય ગુનાશભાં
પવાતા નથી. શ. યવુર વ. ભે ભુતાઅનો ધણો
જ વલાફ ફતાવ્મો છે . ભુતાઅ ણલળે થોડીક
જરૂયી લાતો :
૧. આ આમત નાવેખ (યદ થલાલાી) શોલા
ણલેની કુયઆનભાં ફીજી કોઈ આમત ભૌજુ દ
નથી.
૨. એ લસ્તુ ણવઘ્ધ થઈ છે કે શ. યવુર વ.ના
ઝભાનાભાં ભુતાઅ શરાર શતા. રોકો ભુતાઅ
કયતા શતા.
૩. એ એક જાદી ચચાથ છે કે કોઈને ભુતાઅ
કયલાથી અટકાલલાનો શક શતો કે નણશ?!
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૪. શ. યવુર વ.ની ળયીમતભાં જે શરાર
અને શયાભ છે તે કમાભત વુધી ફાકી યશેળે.
૫. ભુતાઅ અય્માળી નથી. ભુતાઅ કયલા કોઈ
ઉય લાજીફ નથી. એક રપરી જરૂયતને ુયી
કયલાનું છે અને વ્મણબચાય જે લા બમંકય
ગુનાશથી ફચલાનું છે .
૬. કોઈ રડનાય ોતાના લતનથી દુય ગમો
અને ત્માં અભુક ભશીનાઓ યશેલાનું છે . શલે
તે ોતાની પીરી ઈચ્છા કેભ ુયી કયી ળકે ?
એ રોકોને ત્માં ળાદી કયલાની યજા શોતી
નથી. ળું વ્મણબચાય કયે કે ફીજાં કાંઈ કયે ?
ળયીમત કોઈ ગુનાશના કાભની યજા આતી
નથી. તેના ભાટે ભાર ભુતાઅ ણવલામ કોઈ
યસ્તો નથી. ચાશે એક રદલવના ભુતાઅ કયે,
ચાશે એક લથના કયે.
૭. એક વ્મરકતની સ્રી કોઈ એલી ણફભાયીભાં
વડાઈ શોમ કે તેનાથી વભાગભ થઈ ળકતો
નથી. ફીજી ળાદી કયલાની ણ ળરકત નથી.
ફે સ્રીઓનું બયણ ોણ કયલું તેની
ણસ્થણતની ફશાય છે . તેણીને તંદુયસ્ત થતાં
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રાંફો વભમ રાગે એભ છે . શલે ળું કયે ? તેનો
ઈરાજ પકત ભુતાઅ જ છે .
૮. ભુતાઅ ણનકાશનો એક પ્રકાય છે . જે ના
શુ કભો દામભી ણનકાશ જે લા જ છે . ભુતાઅભાં
વભમ નક્કી કયલાભાં આલે છે . ણનકાશભાં
ભુદ્દત નક્કી નથી શોતી. ફાકી ફધા મ
અશકાભ ણનકાશ જે લા છે . વીગો ઢલાભાં
આલે છે , સ્રી-ુરૂની કફુરાત થામ છે , ભશેય
નક્કી થામ છે , ભુદ્દત ણલત્મા છી તેણી ભાટે
ણ ઈદ્દો છે . એની શેરાં એ ણનકાશ કે
ભુતાઅ કોઈની વાથે કયી ળકતી નથી.
ભુતાઅથી જે અલરાદ થામ તેને લાયવો ભે
છે . ાક દાભન સ્રી વાથે ભુતાઅ કયલા
વુન્નત છે .
૯. ણલધલા સ્રી ભજફુયીના રીધે ફીજા
ણનકાશ કયી ળકતી ન શોમ તો ગુનાશથી
ફચલા ભાટે ભુતાઅ કયી ળકે છે .
૧૦. શ. અરી અ. પયભાલે છે કે જો રોકોને
ભુતાઅથી ન યોકતે તો કમાભત વુધી ફદફખ્ત
ણવલામ કોઈ વ્માણબચાય ન કયત.
અનુક્રભણણકા
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૨૫ ભી આમત :-

َّ
ۡ ُۡ َ َ َۡ
َق َم ۡن ل ۡم یَ ۡس َت ِطع ِمنک ۡم طوۡلًا ا ۡـ ّین ِک َح
ۡ ّٰ ۡ ّٰ َ َ َ َ
ال ُم ۡح َصن ِت ال ُم ۡؤ ِمن ِت ف ِم ۡن ّما َملک ۡت
َ ُُ
َ ُ ۡ ّٰ
ّّٰ
ایۡ َمانک ۡم ِّم ۡن ف َت ّٰی ِتک ُم ال ُم ۡؤ ِمن ِت ؕ َق الل ُہ

اَ ۡع َل ُم ب ِایۡ َمانِ ُک ۡم ؕ بَ ۡع ُض ُک ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡ
ضۚ
ع
ِ
ٍ
ُ
َ ۡ
ۡ َ
فان ِک ُحوۡ ُہ ّ َن ِب ِاد ِـ ا ۡہ ِل ِہ ّ َن َق ّٰاتوۡ ُہ ّ َن
ّٰ
ُ
ۡ
َۡ
ا ُجوۡ َذ ُہ ّ َن ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ ُم ۡح َصن ٍت غح َؿ
َ ّٰ َ ۡ
َ َۤ
َ
ُم ّٰس ِف ّٰح ٍت ّق لَا ُم ّت ِخذ ِة اخ َد ٍاـ ۚ ف ِادا
َ ََۡ َ َ َ َ
ُ
ا ۡح ِص ّ َن ف ِا ۡـ اتح َف ِبفا ِحش ٍۃ ف َعل ۡی ِہ ّ َن
َ َۡ َ
ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّٰ
اب ؕ
ذ
ع
ال
ن
م
ت
ن
نِصف ما عدی المحص
ِ
ِ
ِ
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ُۡ
َ
َ ۡ
َ
َ ّٰ
دل ِک ل َِم ۡن خ ِصیَ ال َعن َت ِمنک ۡم ؕ َق ا ۡـ
ُ َّ ۡ َ
َ ُ َ ّّٰ
َ
ت ۡصبِ ُؿ ۡقا خح ٌؿ لک ۡم ؕ َق الل ُہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
﴾۲۵٪ ﴿
અને તભાયાભાં જે (કોઈ) આઝાદ ભોઅભીન
સ્રીઓ વાથે ણનકાશ કયલાની શોંચ ન
ધયાલતો શોમ તો તે ભોઅભીન રોંડીઓ કે જે
તભાયા કફજાભાં શોમ (તેની) વાથે ણનકાશ કયે
અને અલ્રાશ તભાયા ઈભાનથી વાયી ેઠે
લાકેપ છે ; તભે એક ફીજાભાંથી છો ભાટે તભે
તેભના ભાણરકોની યલાનગીથી તેભની વાથે
ણનકાશ કયો અને તેભની (ઠયાલેરી) ભશેયો
વ્માજફી યીતે આી દો, એલી ણસ્થણતભાં કે
તેણીઓ ણળમલંતીઓ શોમ ન કે
વ્મણબચાયીણીઓ, અને ન ચોયી છુ ીથી
ણભરો યાખનાયીઓ, છી જ્માયે તેણીઓ
ણનકાશભાં આલી જામ અને જો ફદકાયી કયે
તો તેભના ભાટે આઝાદ સ્રીઓનાં પ્રભાણભાં
અનુક્રભણણકા
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અધી વજા છે ; આ (આજ્ઞા) તેભના ભાટે છે કે
તભાયાભાંથી જે ઓ (લાંઢાણાના કાયણે)
ા કભથભાં પવાઈ જલાની ધાસ્તી યાખતા
શોમ; ણ જો તભે વફય કયો તો તે તભાયા
ભાટે ફેશતય છે ; અને અલ્રાશ ભોટો ક્ષભા
કયનાય (અને) દમાુ છે . (૨૫)
આઝાદ ઓયતો જો ણતલાી વ્મણબચાય
કયાલે તો તેની વજા વંગવાય છે અને ધણી
લગયની શોમ તો વો કોયડા છે . જો રૌંડી
ધણી લગયની શોમ તો ચાવ કોયડા છે .
આઝાદ સ્રીથી અધી વજા, કાયણ કે તે રૌંડી
છે . તેની ઈઝઝત ઓછી શોમ છે . ફીજાં તેની
જલાફદાયી ણ ઓેછી છે , ણ જો
ધણીલાી થઈને ણઝના કયાલે તો વાત લખત
તો તેણીને આજ વજા ભળે, ણ આઠભી
લખત એ ગુનોશ કયે તો કતર કયલાભાં
આલળે. ુરૂોને ભાટે ણ આઝાદ અને
ગુરાભ શોલાની શારતભાં એજ શુ કભ છે .
ઈસ્રાભ ચાશે છે કે તભાભ રોકો વ્મણબચાયથી
ફચતા યશે.
અનુક્રભણણકા
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અયફભાં એલા ણ શતા કે જાશેયભાં
વ્મણબચાય કયલો ગુનાશ વભજતા શતા ણ
છુ ી યીતે ણઝનાને ગુનાશ ભાનતા ન શતા,
તેથી ખુદાલંદે આરભે ફન્નેનું જાદું જાદું લણથન
કયી ભના પયભાલી.
૨૬ થી ૩૧ ભી આમાત :-

ّّٰ ُ ۡ ُ
َالل ُہ ل ُِی َبحّ َف ل َ ُک ۡم َق یَ ۡہدیَ ُک ۡم ُسجَف
یرِید
ِ
ِ
َالّ َ ِذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ِل ُک ۡم َق یَ ُتوۡ َب َع َل ۡی ُک ۡم ؕ ق
ّّٰ
ُ
ٌ
َ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
﴾۲۶﴿ اللہ ع ِلیم ح ِکیم
ّّٰ َ
ُ َق یُریۡدٞ الل ُہ یُریۡ ُد اَ ۡـ ّیَ ُتوۡ َب َع َل ۡی ُک ۡم
ق
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
ُ َ َ
ال ِذیۡ َن یَ ّت ِب ُعوۡ َـ الش َہ ّٰو ِة ا ۡـ ت ِم ۡیلوۡا
﴾۲۷﴿ َم ۡیلًا َع ِظ ۡی ًما
અનુક્રભણણકા
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ُۡ
ُ
ّّٰ َ ُ َ ّ
یُرِیۡ ُد الل ُہ ا ۡـ ّیخ ِف َف َعنک ۡم ۚ َق خ ِل َق
ۡ َۡ ُ َ ً
اـ ض ِع ۡیفا ﴿﴾۲۸
الاِنس
َ ُ َّ
َۡ ُُ ۤ َ ُ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا تاکلوۡا ا ۡموَالَک ۡم
َّ ۤ َ َ ُ
ً
َُ ۡ
بَ ۡینک ۡم ِبال َبا ِط ِل ِالا ا ۡـ تک ۡو َـ ِت َج َاذۃ َع ۡن
ُۡ
َ ۡ ُۤ َُۡ ُ َ
َ
َ
اص ِّمنک ۡم َ ٞق لَا تق ُتلوۡا اجف َسک ۡم ؕ ِا ّـ
ر
ت ٍ
ّّٰ َ َ َ ُ
َ
ۡ
ً
ۡ
اللہ کاـ ِبکم ذ ِحیما ﴿﴾۲۹
َق َم ۡن حّ َ ۡف َع ۡل ّٰدل َِک ُع ۡد َقانًا ّ َق ُظ ۡل ًما َف َسوۡػَ
ُ ۡ ۡ َ ً َ َ َ ّٰ َ َ ّّٰ
اـ دل ِک َعدی الل ِہ
نص ِلی ِہ ناذا ؕ ق ک
ۡ
یَ ِسح ًؿا ﴿﴾۳۱
hajinaji.com
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ۡ
ُۡ
تن َہوۡ َـ َعن ُہ
ُۡ ُ
َق ن ۡد ِخلک ۡم

َ
ک َبٓائِ َر َما
ُ ّٰ
َس ِّیا ِتک ۡم

َ
ِا ۡـ ت ۡج َت ِن ُبوۡا
ُۡ
ّ َُ
نک ِع ۡػ َعنک ۡم
َ َ ُ
﴾۳۱﴿ ّم ۡدخلًا غ ِخیۡ ًما

અલ્રાશ તભાયા ભાટે તભાયી શેરાંના
(વાયા) રોકોના નીતી ણનમભો સ્ષ્ટ કયી
લણથલલાનો અને તે પ્રભાણે ચરાલલાનો શેતુ
યાખે છે અને તભાયી વાથે દમાુણે લતથલા
ચાશે છે ; અને અલ્રાશ ભશાન જાણનાય
(અને) ણશકભતલાો છે . (૨૬)
અને અલ્રાશ તભાયી વાથે દમાુણે લતથલા
ચાશે છે , અને જે રોકો ભનોણલકાયને અનુવયે
છે તેઓ તભે (વન્ભાગથથી) એકદભ યલડી
(બટકી) જાઓ એલું ઈચ્છે છે . (૨૭)
અલ્રાશ તભાયો ફોજો શરકો કયી નાખલાનો
ઈયાદો ધયાલે છે , અને ઈન્વાન ભાર કભઝોય
ેદા કયલાભાં આવ્મો છે . (૨૮)
અનુક્રભણણકા
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શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! તભે આવભાં એક
ફીજાનો ભાર નાશક ખાઈ જાઓ નણશ
ણવલામ તે (નપો) કે જે એક ફીજાની યાજી
ખુળીથી કયેરા લેાયભાં થએરો શોમ, અને
તભાયા ભાંશેનાઓનો ધાત (કત્ર) કયો નણશ;
ફેળક અલ્રાશ તભાયા ય અણત યશેભ
કયનાયો છે . (૨૯)
અને જે કોઈ ફજફયી અથલા ઝુલ્ભ કયીને
તેભ કયળે તો તેને અભે જશન્નભની આગભાં
શોંચાડીળું; અને આ લાત અલ્રાશ ભાટે
તદ્દન વશેરી છે . (૩૦)
જે ભોટા ગુનાશો કે જે ભની તભને ભનાઈ
કયલાભાં આલી છે તેનાથી ફચતા યશેળો તો
અભે તભાયા નાના ગુન્શાઓને દૂય (દયગુજય)
કયી દઈળું અને અભે તભને રકતીલંત પ્રલેળ
સ્થાનભાં દાખર કયીળું. (૩૧)
ગુનાશે કફીયા (ભોટા ગુનાશ) ધણાં છે , કઈ
કઈ જાતના છે તે ણલળે આરીભોભાં ભતબેદ
છે . ધણા ઓરભા આ પ્રકાયના કફીયા
ગુનાશભાં એકભત છે . કુફ્ર, નાશક કતર, ભાઅનુક્રભણણકા
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ફાની નાયાઝી, વ્માજ ખાલું, મતીભનો ભાર
ઝુલ્ભથી રઈ રેલો, જે શાદથી બાગલું,
આધાત (ખુદકુળી), ણશજયત છી જં ગરભાં
લવી જલું. આ ણવલામ ણ ધણા ગુનાશે
કફીયા છે . વગીયા (નાના) ગુનાશ લાયંલાય
કયલાથી ગુનાશે કફીયા થઈ જામ છે .
“ણતજાયતુન” એટરે લેાય. તપવીયે કુમ્ભીભાં
છે કે તેથી ભતરફ રેલું લેચલું છે , જે શરાર
યીતે કયલાભાં આલે.
શ. યવુરે ખુદા વ.ની વાથે ગઝલાતભાં એક
વ્મરકત એલી ણ શતી કે જે શઝયતના શુ કભ
ણલના દુશ્ભન ય શુ ભરો કયતી શતી. ખુદાએ
તેને ભના પયભાલી કે યવુરના શુ કભ લગય
ોતાના પ્રાણને બમભાં ન નાખો.
ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી લણથન છે કે આં
શઝયતથી ુછલાભાં આવ્મું કે ભોટા ગુનાશ
કમા છે ? આે પયભાવ્મું કે એ ફધામ ગુનાશ
જે ના ય ખુદાએ જશન્નભના અઝાફનો
લામદો કમો છે તે કફીયા ગુનાશ છે .
અનુક્રભણણકા
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ેતપવીયે વાપીભાં ઈબ્ને અબ્ફાવથી લણથન છ
કે ગુનાશે કફીયાની વંખ્મા વાત વો વુધીની
છે .
૩૨ થી ૩૩ ભી આમાત :-

َ ۡ
َ
َ ُ ّّٰ
ن ِص ۡی ٌب ِّم ّما اخ َت َسبۡ َف ؕ َق ۡسئلوا الل َہ ِم ۡن
َۡ
ّ َ ّّٰ
الل َہ ک َ َ
اـ بک ُ ّل َش ۡی ٍء َع ِل ۡیماً
ـ
ا
ؕ
ہ
ل
ض
ف
ِ
ِ
ٖ
ِ ِ
﴿﴾۳۲
ُ
َۡ
َ َ َ ۡ
َق ل ِک ٍ ّل َج َعلنا َموَاخِیَ ِم ّما ت َرؽ الوَال ِّٰد ِـ َق
الۡاَق ۡ َخبُوۡ َـ ؕ َق الّ َ ِذیۡ َن َع َق َد ۡة اَیۡ َمان ُ ُکمۡ
ُ
َ ّٰ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ ک َ َ
اـ َعدّٰی ک ِ ّل
فاتوہم ن ِصیبہم ؕ ِاـ
َ َ
ش ۡی ٍء ش ِہ ۡی ًدا ﴿ ﴾۳۳٪
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અને તભાયાભાંથી કેટરાકોને કેટરાકો ય
અલ્રાશે જે વયવાઈ આી છે તેની ઈાથ કયો
નણશ; ુરૂોને તેભની કભાઈ પ્રભાણે બાગ
ભળે અને સ્રીઓને તેભની કભાઈ પ્રભાણે
બાગ ભળે; અને અલ્રાશ ાવે યોજીના
વંફંધભાં તેની કૃા ચાશતા યશો; ફેળક
અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો વંૂણથ જાણકાય છે .
(૩૨)
અને જે (ભારભત્તા) ભાફા અને
વગાંલશારાં (ોતાની ાછ) ભૂકી જામ છે
તેના ભાટે અભે દયેકના (લારી) લાયવ નક્કી
કમાથ છે ; અને જે ભની વાથે તભાયા જભણા
શાથે કયાય કમો શોમ તેભને ણ તેભનો બાગ
આી દો; ફેળક અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો વાક્ષી
છે . (૩૩)
અયફના જાશીરીમતના ઝભાનાભાં એલો
યીલાજ શતો કે જે ને દત્તક રેતા શતા તેને
ોતાનો લાયવદાય અને લાયવાભાં બાગીદાય
વભજતા શતા. ખુદાએ ઉયની આમતભાં
ભના કયી. એક રયલામતભાં છે કે અભુક રોકો
અનુક્રભણણકા
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શ. યવુર વ. ય એકરા ઈભાન રાલતા શતા.
ફાકી વગાઓ કારપય યશેતા શતા, તો તેઓની
યેળાની દુય કયલા શુ ઝુયે ભુવરભાનોની લચ્ચે
એક ફીજાના બાઈ ફનાલી દીધા. શ. અરી
અ.ને ોતાના બાઈ ફનાવ્મા. જ્માયે તે
રોકોના વગાઓ ભુવરભાન થઈ ગમા તો
આમત નાણઝર થઈ અને એક ફીજાના
લારયવ થમા.
૩૪ ભી આમત :-

ّ َ
ّٰ َ ُ َ ّ َ
َالن َسٓا ِء ِب َما َف ّ َضل
الرِج
ِ اؾ ق ّو ُموۡ َـ َعدی
ّّٰ
ۡالل ُہ بَ ۡع َض ُہ ۡم َعدّٰی بَ ۡعض ّ َق ب َما ۤ اَجۡ َفقُوۡا ِمن
ِ ٍ
ّٰ
ّٰ
ّّٰ اَ ۡموَال ِہ ۡم ؕ َف
الص ِل ّٰح ُت ق ِن ّٰت ٌت ّٰح ِفظ ٌت
ِ
ّّٰ َ َ َ ۡ َ ۡ ّ
َالل ُہ ؕ َق ّٰالّت ۡی تَ َخ ُافوۡـ
ل ِلغی ِب ِبما ح ِفظ
ِ
ُ َ
َ ُُ
نشوۡر ُہ ّ َن ف ِعظوۡ ُہ ّ َن َق ۡاہ ُجرُ ۡق ُہ ّ َن فِی
અનુક્રભણણકા
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َ ُ َ ََ َ
ۡ
ََۡ
اج ِع َق اض ِػبُوۡ ُہ ّ َن ۚ ف ِا ۡـ اط ۡعنک ۡم فلَا
ِ المض
ّّٰ َ ّ ً ۡ َ َ ّ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ
َ َ الل َہ ک
اـ
تبغوا علی ِہن س ِبیلا ؕ ِاـ
ۡ َ
﴾۳۴﴿ َع ِل ّ ًیا ک ِبح ًؿا
ુરૂો સ્રીઓ ઉય વત્તા ધયાલનાયા છે (એક
તો) એ ભોટાઈના કાયણે કે જે અલ્રાશે
એકભેક ઉય આી છે અને ફીજાં ોતાનો
ભાર (સ્રીઓ ભાટે) ખયચતા શોલાના કાયણે;
વદાચાયીણી સ્રીઓ તેજ છે કે જે ઓ
પયભાફયદાયી કયે છે અને અલ્રાશે તેભનું
(તેભના ણતદ્લાયા જે લું) યક્ષણ કમુું છે તેલું
(તેભના ણતની) ગેયશાજયીભાં ણ તેઓ
દયેક લાતનું યક્ષણ કયે છે ; અને તે સ્રીઓ કે
જે ભની નાપયભાનીનો તભને બમ શોમ તેભને
નણવશત કયો અને તેભને તેભની થાયીઓ
ય એકરી છોડી દો અને તેભને ભાયો, છી
જો તેઓ તભાયી આજ્ઞા ભાની રે તો તેભના
ય કોઈ ણ યીતે (વખ્તાઈનો) યસ્તો ળોધો
અનુક્રભણણકા
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નણશ; ફેળક અલ્રાશ ઉચ્ચ દયજ્જાલાો
(અને) ભોટો છે . (૩૪)
મુયોનું આંધું અનુકયણ કયનાયાઓ એભ
ધાયે છે કે ઓયતોએ ુરૂ કયતાં ફે કદભ
આગ યશેલું જોઈએ. કાયણ કે સ્રીઓ
વૌંદમથ ણવલામ ધણી લાતોભાં આગ લધી
ગઈ છે . આ છે તેભના નુતન ણલચાયો. આણે
તો ખુદા યવુર (વ.) અને અઈમ્ભએ
ભાઅવુભીન અ. ના પયભાન ભુજફ ચારલું
જોઈએ.
શ્રેષ્ઠતાનો વંફંધ ળરકત વાથે છે . બરે એ
ળાયરયક શોમ કે આણત્ભક. એ લાતનો તો કોઈ
ઈન્કાય કયી ળકળે નણશ કે સ્રીના ભુકાફરાભાં
ુરૂો લધાયે ળરકતળાી શોમ છે . ણલજ્ઞાન
અને કભથ ળરકત જ વધા કભારો અને
પ્રણલણતાનું ભુ છે તેભાં ખુદાએ ુરૂોને સ્રી
કયતાં શ્રેષ્ઠતા આી છે .
સ્રીઓના ભુકાફરે ુરૂોનું હ્રદમ ભજફુત
શોમ છે . ઓયતો ભાભુરી તકરીપભાં ણશમ્ભત
શાયી જામ છે . ભદથ તરલાયોની યભઝટભાં ણ
અનુક્રભણણકા
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ણશમ્ભત શાયતો નથી. મુઘ્ધના ભમદાનો ુરૂો
વય કયે છે . ઓયતોને એ વદ્બાગ્મ આજ
વુધી નવીફ થમું નથી. વલ્તનતો શંભેળા
ભદોએ કયી છે . અલાદ રૂે ઈણતશાવભાં
ફેચાય સ્રીઓ ભળે. આ ણવલામ વેંકડો
કામો ભદોના શાથે જ કાભમાફ થમા છે .
આજ વુધી કુદયતે કોઈ સ્રીને નફી કે ઈભાભ
ફનાલેર નથી. કુદયતે સ્રીઓને ધય વંવાય
ચરાલલા ભાટે જ મદા કયી છે . ફાકની
યલયીળ ણ સ્રીઓને વોંી છે .
કુદયતે નાપયભાન ઓયતો ભાટે જે વજા
ણનભાથણ કયી છે તે સ્લબાણલક છે . પ્રથભ
તેણીને વભજાલલી જોઈએ છતાં એ ન ભાને
તો ભદથ તેણી વાથે વુલાનું છોડી આે.જો
આ મુરકત ણ કાભ ન રાગે તો શરકો ભાય
ભાયલો કે જે થી રોશી ન નીકે તેભજ કોઈ
શાડકું ટુટી ન જામ. ત્માય છી તાફેદાય થઈ
જામ તો તેણી વાથે બરી યીતે લતો. તેણીને
તકરીપ કે દુ:ખ આલા ભાટે ખોટા ફશાના
ળોધો નણશ. અલ્રાશથી ડયો કાયણ કે
અલ્રાશ ણ તભાયા ઉય શારકભ છે .
અનુક્રભણણકા
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૩૫ ભી આમત :-

ُ ۡ َ
َ َ
ۡ
َق ِا ۡـ ِخف ُت ۡم ِشقاؼ بَ ۡی ِن ِہ َما فاب َعثوۡا
َ
َ
َ
َ
َحک ًما ِّم ۡن ا ۡہ ِل ٖہ َق َحک ًما ِّم ۡن ا ۡہ ِل َہا ۚ ِا ۡـ
َ ّ َ ُ َ ۡ َ ُ ّّٰ ّ َ ُ ّ ً َ ۡ ۤ َ ۡ ُ ّ
یرِیدا ِاصلاحا یوفِ ِق اللہ بینہما ؕ ِاـ
ۡ َ ً ۡ َ َ َ َ ّّٰ
ً
﴾۳۵﴿ اللہ کاـ ع ِلیما خ ِبحؿا

અને જો તભને તે (ણત-ત્ની) ની લચ્ચે
ફગાડ થલાનો બમ શોમ તો તે (ુરૂ)ના
સ્નેશીઓભાંથી; એક ંચ નીભો અને એક ંચ
તે (સ્રી) ના સ્નેશીઓભાંથી; જો તે ફન્ને
(ંચો) વરાશનો ઈયાદો યાખળે તો અલ્રાશ
તે ફન્નેભાં વં કયાલી દેળે; ફેળક અલ્રાશ
ભશાન જાણનાય (અને) ખફયદાય છે . (૩૫)
એ ઝગડાને અંત આલતો બાવે નણશ તો
ફન્ને ક્ષના કુટુંફીઓ ોત-ોતાના
વગાભાંથી જ એકેક રામક, ન્મામી રલાદને
અનુક્રભણણકા
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ફન્ને ાવે ભોકરે. તેઓ ન્માણમક યીતે વધી
ફાફતોની ુયી તાવ કયી કવુયલાયને
વભજાલે. રલાદો અંત:કયણથી વુરેશ કયાલલા
ઈચ્છળે તો તેઓની ળુબ કોણળથી ખુદા
અણફનાલને ટાી દેળે. અંતે વભજાલલા
છતાં ન ભાને તો છી તરાકનો યસ્તો રેલો
જોઈએ.
૩૬ થી ૩૮ ભી આમાત :-

َ ّ ً ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ّّٰ ُ ُ ۡ َ
ق اعبدقا اللہ ق لا تس ِخخوا ِب ٖہ شیئا ق
ُۡ
َ ً
ۡ
ِبالوَال َِدیۡ ِن ِا ۡح َسانا ّق ِب ِذی الغ ۡػبّٰی َق
ُۡ
ۡ ۡ ۡ
ۡ
ال َی ّٰت ّٰؼی َق ال َم ّٰس ِکح ِف َق ال َجاذِ ِدی الغ ۡػبّٰی َق
ۡ
َ ّ ال ۡ َجاذ ال ۡ ُج ُنب َق
الصا ِح ِب ِبال َج ۢۡن ِب َق ۡاب ِن
ِ
ِ
ّّٰ َ ُ ُ َ َ َ
َّ
الس ِب ۡی ِل ۙ َق َما َملک ۡت ایۡ َمانک ۡم ؕ ِا ّـ الل َہ
ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ُّ ُ َ
﴾۳۶ۙ ﴿ اـ ُمخ َتالًا فخوۡ َذا
لا ی ِحب من ک
અનુક્રભણણકા
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َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ
الن َ
از
۬ ال ِذین یبخلوـ ق یامرقـ
ۡ
ۤ ّٰ
ۡ ۡ
ّّٰ
ِبال ُبخ ِل َق یَک ُت ُموۡ َـ َما ّٰات ُہ ُم الل ُہ ِم ۡن
َ َ ۡ ّٰ
َ
َۡ
فض ِل ٖہ ؕ َق ا ۡع َت ۡدنا ل ِلک ِع ِػیۡ َن َعذ ًابا
ُ ً
ّم ِہ ۡینا ﴿ ۚ﴾۳۷
َ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َّ
از
ق ال ِذین ین ِفقوـ اموالہم ذِئٓاء الن ِ
َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َق لَا بال ۡ َیوۡ ِؿ ال ۡ ّٰا ِعخ ؕ قَ
ق لا یؤ ِمنوـ ِب
ِ
ِ
َّ
َ ۡ َّ ُ
الش ۡی ّٰط ُن ل َ ٗہ قَخیۡ ًنا َف َسٓاءَ
ن
ک
ِ
من ی ِ
َ ً
ق ِخیۡنا ﴿﴾۳۸
અને અલ્રાશનીજ ઈફાદત કયો તથા કોઈ
ણ લસ્તુને તેની ફયોફયીની ઠયાલો નણશ
hajinaji.com
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તથા ભાતણતા વાથે બરાઈથી લતો તથા
નજીકના વગાંલશારાં તથા મતીભો તથા
ભીસ્કીનો તથા ાડોળી કુટુંફીઓ તથા
ાડોળી રાશીતો અને ફાજાભાં ફેવનાયા
ણભરો તથા ભુવાપયો તથા રોંડી ગુરાભો વાથે
(ણ બરાઈથી લતો); ફેળક જે ઓ
અણબભાની (તથા) ળેખીખોય (ફડાઈ
શાંકનાય) શોમ છે તેભને અલ્રાશ દોસ્ત
યાખતો નથી: (૩૬)
જે ઓ ોતે કંજાવાઈ કયે છે અને રોકોને ણ
કંજાવ ફનલાની આજ્ઞા આતા યશે છે અને
અલ્રાશે ોતાની કૃાથી તેભને જે કાંઈ
આપ્મું છે તેને વંતાડે છે ; અને અભોએ
(અભાયી આજ્ઞાઓની) અલગણના કયનાયાઓ
ભાટે શીણત બમો અઝાફ તૈમાય કમો છે :
(૩૭)
અને જે ઓ (કેલ) રોકોને દેખાડલા ભાટે
ોતાનું ધન ખયચે છે અને અલ્રાશ તથા
કમાભત (ના રદલવ) ય ઈભાન ધયાલતા
નથી; અને જે ભનો ણભર ળેતાન છે તો તે કેલો
ફુયો ણભર છે ! (૩૮)
અનુક્રભણણકા
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ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે તભો ણળકથ ન
કયો ઈફાદત કયો. ભા-ફા, વગા-લશારા,
ાડોળીઓ વાથે નેકી કયો. એક વ્મરકતએ શ.
યવુર વ.ને અઝથ કયી કે ભારૂં રદર કઠોય થઈ
ગમું છે . આે પયભાવ્મું કે તાયા ભા-ફા વાથે
નેકી કય. ભીસ્કીનોને જભાડ, મતીભોના ભાથા
ઉય શાથ પેયલ, તાયા ાડોળીઓ વગા અને
વગા ણવલામના શોમ તેભની વાથે ફક્ષીળ કય
એટરે કે બેટ આ, તેઓને દુ:ખ ન શોંચાડ.
તેણે કહ્ું : મા શઝયત ! ાડોળીઓના શક ળું
છે ? આે પયભાવ્મું કે તને ફોરાલે તો જલાફ
આ, તેની વાથે વશકાય કય, કઝથ આ,
ભુવીફતભાં આશ્લાવન આ, ભયી જામ તો
જનાઝાભાં બાગ રે, તાયા ધયની દીલાર તેના
ધયની દીલારથી ઉંચી ન કય.
શઝયતે પયભાવ્મું કે ાડોળી રણ પ્રકાયના શોમ
છે . એક ભુણસ્રભ અને વગો શોમ તો તેના
રણ શક છે . વગણનો, ઈસ્રાભનો અને
ાડોળીનો. ભુવરભાન ાડોળીના ફે શક છે .
એક ભુણસ્રભ ફીજો ાડોળી તયીકે શક છે .
અનુક્રભણણકા
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જે ભુવરભાન ન શોમ ણ વગો અને
ાડોળી છે તેના ણ ફે શક છે . વગાનો અને
ાડોળીનો.
ભક્કાના કુપપાયો ભાટે આમત આલી
છે .જે ઓએ આવભાં વરાશ કયી કે શુ ઝુય
અને આના વાથીઓને એક ાઈ ણ
આલી નણશ. તેભના વાથીઓ શમયાન થઈ
તેભનો વાથ છોડી આે અને દેખાડલા ભાટે
ફીજાને આના શતા અને ળેખી કયતા શતા
કે અભે ફશુ ભારદાય છીએ અને કશેતા શતા
કે અભાયી વાથે થઈ જાલ તો તભાયી વશામ
કયીળું ! એ ફધું ભક્કાયી શતી. રોકોને ધોકાભાં
નાખતા શતા તેઓ ાકા કંજાવ શતા. શ.
ઈભાભે જાઅપયે વારદક અ. ભે પયભાવ્મું કે
કંજાવ એ છે કે ોતાની લસ્તુભાં કંજાવી કયે
અને ‘ળશીય’ (રારચી-ફખીર) એ છે કે
ોતાના અને ફીજાના ભારભાં કંજાવી કયે
અને એલી ઈચ્છા કયે કે જે કાંઈ ફીજા ાવે
છે તેભને ભી જામ. જોઈએ તો શરારથી
આલે કે શયાભથી અને જે કાંઈ ખુદાએ આપ્મું
છે તેના ય વંતો ભાને નણશ.
અનુક્રભણણકા
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૩૯ થી ૪૨ભી આમાત :-

َ َ
ُ
ّّٰ ۡ
َق َمادا َعل ۡی ِہ ۡم لَوۡ ّٰا َمنوۡا ِبالل ِہ َق ال َیوۡ ِؿ
ۡ ّٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ َ َ َ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ ؕ َق ک َ َ
اـ
الا ِع ِخ ق اجفقوا ِمما ذرقہم
ّّٰ
الل ُہ ِب ِہ ۡم َع ِل ۡی ًما ﴿﴾۳۹
ّ َ ّّٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ ُ
ِاـ اللہ لا یظ ِلم ِمثقاؾ دذ ٍۃ ۚ ق ِاـ تک
َح َس َن ًۃ حّ ُ ّٰض ِع ۡف َہا َق یُ ۡؤ ِة ِم ۡن لّ َ ُدن ۡ ُہ اَ ۡجراً
َع ِظ ۡی ًما ﴿﴾۴۱
ََ
ُ َُ َ
َ
َ َۡ
فک ۡی َف ِادا ِجئنا ِم ۡن ک ِ ّل ا ّم ٍۭۃ ِبش ِہ ۡی ٍد ّق
َ
َۡ َ
ِجئنا ِبک َعدّٰی ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ش ِہ ۡی ًدا ﴿ ؕ﴾ۭ۴۱
hajinaji.com
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َّ ُ َ
ََ
یَوۡ َم ِئ ٍذ ّیوَ ّخ ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا َق َع َصوُا
ُ َ
ّٰ ُ
ّ
الرَ ُسوۡ َؾ لَوۡ ت َس ّوی ِب ِہ ُم الۡا ۡذص ؕ َق لَا
ۡ
ً
ّّٰ
﴾۴۲٪ ﴿ یَک ُت ُموۡ َـ الل َہ َح ِدیۡثا
અગય તેઓ અલ્રાશ અને કમાભત ઉય
ઈભાન રાલતે અને અલ્રાશે તેભને જે કાંઈ
આપ્મું છે તેભાંથી (અલ્રાશના ભાગથભાં) ખચથ
કયતે તો તેભનું ળું (ફગડી) જતે ? અને
અલ્રાશ તેભનાથી વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૩૯)
ફેળક અલ્રાશ યતી ફયાફય ણ ઝુલ્ભ કયતો
નથી, ફલ્કે જે કાંઈ નેકી શોમ છે તે ફભણી
ચોગણી કયી આે છે અને ોતાની ાવેથી
ધણો ભોટો ફદરો આે છે . (૪૦)
છી જ્માયે અભે દયેક ઉમ્ભતભાંથી એક
વાક્ષી ફોરાલીળું અને તે વધાઓ ઉય (શે
ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.) તને એક વાક્ષી તયીકે
ફોરાલીળું ત્માયે (તેભની) કેલી દળા થળે ?
(૪૧)
અનુક્રભણણકા
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તે રદલવે જે ઓ ઈભાન રાવ્મા ન શળે અને
જે ભણે યવુરની નાપયભાની કયી શળે તેઓ
(એલું) ઈચ્છળે કે જો તેઓ જભીનદોસ્ત થઈ
જામ તો કેલું વારૂં; અને તેઓ (તે રદલવે)
અલ્રાશથી કોઈ લાત છુ ાલી ળકળે નણશ.
(૪૨)
“પ કમપ એઝા જે અના”: તેઓનો ળું શાર
થળે ? આની તપવીયભાં છે કે યોઝે કમાભત
ખુદા શયેક ઉમ્ભતને તેના યવુર વાથે
ફોરાલળે અને યવુરને ુછલાભાં આલળે કે
તભોએ અભાયા શુ કભો ઉમ્ભતને શોંચાડી
આપ્મા કે નણશ ? તેઓ કશેળે કે અભોએ
ફયાફય શોંચાડી આપ્મા, તે લખતે કેટરાક
રોકો ઈન્કાય કયળે અને કશેળે કે અભાયી ાવે
કોઈ શુ કભ આવ્મો નથી. તે લખતે વાક્ષી તયીકે
શ. યવુર વ.ને ફોરાલલાભાં આલળે. આ
ખાતયી આળે કે જરૂય શોંચાડલાભાં આવ્મા
શતા, આ રોકો અવત્મ કશે છે આજ ખુદાની
ભાસ્રેશત શતી કે નુયે ભોશમ્ભદી ને પ્રત્મેક
યવુરની વાથે યાખેર શતું, તેથી આ નઝયે
ણનશાેર તયીકે વાક્ષી આળે.
અનુક્રભણણકા
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૪૩ ભી આમત :-

ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ّ َ َ
الص ّٰلوۃ َق
یایہا ال ِذین امنوا لا تغػبوا
اَن ۡ ُت ۡم ُس ّٰػ ّٰخی َح ّٰتّی تَ ۡع َل ُموۡا َما تَقُوۡلُوۡ َـ َق لاَ

ُج ُن ًبا ِالَّا َعابر ۡی َس ِب ۡیل َح ّٰتّی تَ ۡغ َت ِس ُلوا ؕۡ
ِِ
ٍ
َق ِا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم ّ َم ۡر ٰۤضی اَ ۡق َعدّٰی َس َعػ اَ ۡق َج َ
ٓاء
ٍ
ُۡ
َۡ
َ
َ
ا َح ٌد ِّمنک ۡم ِّم َن الغٓائِ ِط ا ۡق لّٰ َم ۡس ُت ُم
ّ َ َ ََۡ َ ُۡ َ ً َ َ
ٓاء ف َت َی ّم ُموۡا
النسٓاء فلم ت ِجدقا م
ِ
ُ
َص ِع ۡی ًدا َط ّی ًبا َف ۡ
ام َس ُحوۡا ِبوُ ُجوۡ ِہک ۡم َق
ِ
َ ۡ ۡ ُ ۡ ّ َ ّّٰ َ َ َ َ ُ ّ ً َ ُ
ً
ۡ
ای ِدیکم ؕ ِاـ اللہ کاـ عفوا غفوذا ﴿﴾۴۳
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભે નળા
ે(કેપની) ની શારતભાં શો તો જ્માં વુધી તભ
hajinaji.com
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જે કાંઈ કશો છો તે વભજલા રાગો નણશ
અને જ્માયે નાાકીની શારતભાં શો-ણવલામ
કે તભે ભુવાપયીભાં શો-તો જ્માં વુધી તભે
નાણશ ન રો ત્માં વુધી નભાઝની ાવે જળો
નણશ; અને જો તભે ફીભાય શો અથલા
ભુવાપયીભાં શો અથલા તભાયાભાંથી કોઈ
ામખાનાથી (યલાયીને) આવ્મો શોમ
અથલા તભે સ્રીઓને અડકમા શો; છી જો
તભને ાણી ન ભી ળકે તો ાક ભાટી લડે
તમમ્ભુભ કયી રો, છી તભાયા ચશેયાનો ભવો
કયી રો અને તભાયા શાથોનો ણ; ફેળક
અલ્રાશ ભોટો દયગુજય કયનાય (અને)
ક્ષભાલાન છે . (૪૩)
લઅન્તુભ વોકાયા : ફેશોળીની શારત.
તપવીયે ‘ભજભઉર ફમાન’ભાં ઈભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય અ.ભે પયભાવ્મું કે આ સ્થે
ફેશોળીથી ભતરફ ઉંધની ફેશોળી છે , એટરે
વાયી યીતે શોળીમાય થઈને નભાઝ ઢો.
બાલાથથ એ થામ છે કે કોઈ ણ એલી શારત
ન શોલી જોઈએ કે બાન ન શોમ.
અનુક્રભણણકા
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વરાતથી કેટરાકે નભાઝ ભતરફ રીધી છે ,
કેટરાકે નભાઝનું સ્થ એટરે ભસ્જીદ.
“ઈલ્રા આફેયી વફીરે” : ભાગથ કાતી લેા
જનાફતની શારતભાં એલી યીતે ભસ્જીદોથી
વાય થલું જે લી યીતે ઈન્વાન યસ્તાથી વાય
થામ છે તો તે નાજાએજ નથી યંતુ ભસ્જીદે
શયાભ, ભસ્જીદે નફલીથી આલી યીતે
જનાફતની શારતભાં વાય થલું ણ શયાભ
છે . જો કે આ શુ કભભાં શ. યવુર વ. અને
તેભની અશરેફમત અલાદ છે , કેભકે શ.
યવુર વ.ની શદીવથી વાણફત છે અને ણળમા
વુન્ની ફન્ને રપયકાના આરીભોથી એકભતે
વાણફત છે કે ફધામ યવુર વ.ના
વશાફીઓના દયલાજા જે ભસ્જીદે યવુર તયપ
ખુરેરા શતા તે ફંધ કયી દેલાભાં આવ્મા શતા.
ભાર શ. અરી અ.નો દયલાજો ખુલ્રો
યાખલાભાં આવ્મો શતો.
(ણભળકાત ળયીપ ાનું ૫૯૬. દવભી રીટી
નલર કીળોયનું છાખાનું (રખનઉ) ળશે
ભઝાશેરૂર શકની વાથે)
અનુક્રભણણકા
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૪૪ થી ૪૬ ભી આમાત :-

اَل َ ۡم تَرَ ِاخَی الّ َ ِذیۡ َن اُ ۡقتُوۡا ن َ ِص ۡی ًبا ِّمنَ
ۡ ّٰ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ
الض ّٰل َل َۃ َق یُریۡ ُد ۡق َـ اَـۡ
ال ِکت ِب یشتؿقـ
ِ
تَض ّ ُلوا ّ َ
الس ِب ۡی َل ﴿ ؕ﴾۴۴
ِ
َ ّّٰ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ّٰ ّّٰ
اللہ َقل ِ ّیاً
ق اللہ اعلم ِباعدٓائِکم ؕ ق کفی ِب ِ
ّ َ َ ّٰ ّّٰ َ ۡ
ً
۫٭ ق کفی ِبالل ِہ ن ِصحؿا ﴿﴾۴۵
ِم َن الّ َ ِذیۡ َن َہ ُ
اخ ۡقا یُ َش ّ ِخ ُف ۡو َـ الۡک َ ِل َم َعنۡ
َ
َ
َ
ُ ُ
اض ِع ٖہ َق حَقوۡلوۡ َـ َس ِم ۡعنا َق َع َص ۡینا َق
ّموَ ِ
َ َ ًۢ
َ
ۡ ۡ َۡ
اس َمع غح َؿ ُم ۡس َم ٍع ّق َذا ِعنا ل ّـیا
hajinaji.com
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َّ َ
ّ باَلۡس َن ِتہ ۡم َق َط ۡع ًنا فی
الد ۡی ِن ؕ َق لَوۡ ان ُہ ۡم
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ ُۡ ۡ ۡ َ َ ۡ ََ َ َ ۡ َ ُۡ َ
اس َمع َق انظ ۡػنا
قالوا س ِمعنا ق اطعنا ق
ۡ َ َّ ۡ َ َ َ َ
ّّٰ َ َ ّ
اـ خح ًؿا ل ُہ ۡم َق اقوَ َؿ ۙ َق لّٰ ِک ۡن ل َعن ُہ ُم الل ُہ
لک
َ َّ ُ
َ ُۡ
﴾۴۶﴿ ِبکع ِػ ِہ ۡم فلَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِالا ق ِل ۡیلًا

ળું તેં તે રોકો તયપ નજય નથી નાખી કે
જે ભને (અલ્રાશની) રકતાફનો કેટરોક બાગ
આલાભાં આવ્મો છે ? તેઓ ગુભયાશી ખયીદે
છે અને ઈચ્છે છે કે તભે ણ વન્ભાગથથી
બટકી જાઓ. (૪૪)
અને અલ્રાશ તભાયા ળરુઓથી વાયી ેઠે
લાકેપ છે ; અને અલ્રાશ (તભાયા) ણશભામતી
તયીકે ફવ છે , અને અલ્રાશ (તભાયા)
ભદદગાય તયીકે ફવ છે . (૪૫)
(શે યવુર!) જે રોકો મશુ દીઓ છે તેઓ
ભાંશેના કેટરાકો (અલ્રાશના) ળબ્દો તેભના
અનુક્રભણણકા
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(ભૂ) સ્થાનેથી ફદરી નાખે છે અને દીનભાં
ટોણો ભાયલાના શેતુથી કશે છે કે અભે
વાંબળ્મુ અને નાપયભાની કયી અને તું વાંબ
એલું થામ કે તું વાંબલા ન ાભે અને
ોતાની જીબ લાંકીલાી “યાએના” (ળબ્દ
લાયે છે ); ણ જો તેઓ આ કશેતે કે
અભોએ વાંબળ્મું અને આજ્ઞા ભાથે ચઢાલી
અને તું વાંબ અને (યાએનાના ફદરે)
‘ઉન્ઝુય’ના કશેતે તો (આ) તેભના ભાટે લધુ
વારૂં અને લધુમોગ્મ થતે; યંતુ અલ્રાશે
તેભની નાપયભાનીના કાયણે તેભના ય
રપટકાય કયી છે ભાટે થોડાક ણવલામ ઈભાન
રાલળે નણશ. (૪૬)
તલયેતભાંથી શ. યવુર વ.ના લણથન અને
લખાણ વંફંધી આમતો ફદરીને બતી
લાતો ગોઠલનાય મશુ દીઓ ભાટે પયભાવ્મું કે
તેઓ કરાભને ોતાના સ્થેથી પેયલે છે , લી
શઝયત કોઈ શુ કભ વંબાલતા ત્માયે તેઓ
કશેતા કે અભે વાંબળ્મું અથાથત કફુર કમુું. ણ
ભનભાં અથલા ધીભેથી કશેતા નથી ભાન્મું
એટરે ભાર વાંબળ્મું રદરભાં ઉતામુું નથી.
અનુક્રભણણકા
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તેભજ આને કશેતા કે વાંબનાય થજો જે
જાશેયભાં બરી દોઆ છે કે વદા ણલજમી
યશેજો કે કદી કોઈ ફુયી લાત વંબાલી ળકે
જ નણશ યંતુ રદરથી ચાશતા કે તું ન
વાંબલા ાભે. “યાએના” ળબ્દનું ણલલેચન
શેરા ાયાની તપવીયભાં જાઓ. આ
ળબ્દનો ઉચ્ચાય એલી યીતે જીબ લાીને
કયતા કે અન્મ કોઈ તેઓનો શેતુ વભજે નણશ
તેથી ખુદાલંદે આરભે તેઓની ળયાયત જાશેય
કયી.
૪૭ ભી આમત :-

َّ ُ َ
ُ
ۡ ُ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ا ۡقتوا ال ِک ّٰت َب ّٰا ِمنوۡا ِب َما
ُ
ّ ً
َََۡ
َ َ
ن ّزلنا ُم َص ِّدقا ل َِما َم َعک ۡم ِّم ۡن ق ۡب ِل ا ۡـ
ۡنّ َ ۡطم َس ُق ُجوۡ ًہا َفج َ ُؿ ّ َخ َہا َعدٰۤی اَ ۡخبَاذِ َہاۤ اَق
ِ
َ ّ ن َ ۡل َع َن ُہ ۡم َک َما ل َ َع ّ َناۤ اَ ۡص ّٰح َب
َ َ الس ۡب ِت ؕ َق ک
اـ
ۡ َ ّّٰ ُ ۡ َ
ً
ُ
ۡ
﴾۴۷﴿ امر الل ِہ مفعولا
અનુક્રભણણકા
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શે તે રોકો ! કે જે ભને રકતાફ આલાભાં
આલી છે અભોએ જે (કુયઆન) ઉતામુું છે
તેના ય તભે ઈભાન રાલો કે જે (કુયઆન)
તભાયી ાવે જે (રકતાફ) છે તેને ણ
વભથથન આે છે , એ શેરાં કે અભે ચશેયા
ફગાડી નાખીએ અને છી તેભને ીઠ તયપ
પેયલી દઈએ અથલા તેભના ય એલી રાનત
કયીએ જે લી કે અભોએ અસ્શાફે વબ્ત ય
કયી શતી, અને અલ્રાશનો શુ કભ (ૂણથ)
થઈનેજ યશેળે. (૪૭)
મશુ દીઓ કશેતા શતા કે અભો કુયઆન ઉય
ળા ભાટે ઈભાન રાલીએ ? જ્માયે કે તેના
શુ કભો અભાયી તલયેતના ણલરૂઘ્ધ છે . તેઓને
કશેલાભાં આલે છે કે કુયઆન, તલયેતને
અલ્રાશની રકતાફ ભાને છે , યંતુ આ
તલયેતને નણશ જે તભે રઈને પયો છો. તભે તો
તેભાં ધણા પેયપાય કમાથ છે તેથી કુયઆનની
અને તેની લાતો કેભ ભતી આલે ?
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૪૮ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ّ َ ّّٰ
الل َہ لَا حَ ۡغ ِع ُػ اَ ۡـ ّیُ ۡس َخ َؽ ب ٖہ َق حَ ۡغ ِع ُػ ماَ
ِاـ
ِ
ُۡ ۡ
ُخ ۡق َـ ّٰدل َِک ل َِم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ۚ َق َم ۡن ّیس ِخؽ
ّّٰ َ َ ۡ َ ٰۤ ۡ
َ
ً
ً
ۡ
ِبالل ِہ فق ِد افتؿی ِاثما ع ِظیما ﴿﴾۴۸
َ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ ُ َ ُّ ۡ َ َ ۡ ُ
ُ
َ
ۡ
َ
الم تر ِاخی ال ِذین یزخوـ اجفسہم ؕ ب ِل
ّّٰ ُ ُ َ ّ ۡ َ ۡ ّ َ َ
ٓاء َق لَا یُ ۡظ َل ُموۡ َـ َفت ۡیلاً
ُ
اللہ یزؽِی من یش
ِ
﴿﴾۴۹
َ ّّٰ ۡ َ
َۡ
ُُۡ َ
انظ ۡػ ک ۡی َف حَفت ُؿ ۡق َـ َعدی الل ِہ الک ِذ َب ؕ َق
َ ّٰ
ۡ ُ ً
کفی ِب ٖہۤ ِاث ًما ّم ِب ۡینا ﴿ ﴾۵۱٪

ંઅલ્રાશ તેની વાથે કોઈને ળયીક કયલાભા
hajinaji.com
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આલે એ શયગીઝ ભાપ કયળે નણશ અને તે
ણવલામનો કોઈ ણ ગુનોશ જે ના ભાટે ચાશળે
તેને ભાપ કયી દેળે, અને જે ણે અલ્રાશની
વાથે ફીજા કોઈને ળયીક કમો તેણે ખયેજ એક
ધણો ભોટો ગુનોશ ધડી કાઢમો. (૪૮)
(શે યવુર!) ળું તેં તેભને નથી દીઠા કે જે ઓ
ોતાને ાક ઠયાલે છે ? ફલ્કે અલ્રાશ જે ને
ચાશે છે તેનેજ ાક કયે છે અને તેભના ય
વૂતયના તાંતણા ફયાફય ણ ઝુલ્ભ કયલાભાં
આલળે નણશ. (૪૯)
(શે યવુર!) જો તો ખયો ! અલ્રાશ ઉય
તેઓ કેલાં ખોટાં (આ) ચઢાલે છે ? અને
એક પ્રત્મક્ષ ગુનાશ ભાટે એ (ળીકથ) જ ૂયતું
છે . (૫૦)
શ. યવુરે ખુદા વ. ભે પયભાવ્મું કે જે વાપ
રદરથી રાએરાશ ઈરલ્રાશ કશે તે ણળકથથી
દુય છે અને ણળકથ ન કયનાય ફેણશશ્તભાં દાખર
થળે.
શ. ઈભાભે જઅપય વારદક અ.ને કોઈએ
અનુક્રભણણકા
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ુછમું કે નાનાભાં નાનું ણળકથ ળું છે ? આે
પયભાવ્મું કે જે કોઈ યવભ ોતાના તયપથી
ઉબી કયે અને તે યવભને જે ઓ અનાલે છે
તેને ણભર યાખે અને ન કયનાયને દુશ્ભન યાખે
તો ણળકથ છે .
આ ઈભાભ અ.ના કોર ય ણલચાય કયો કે
આણે કેલી કેલી ઈસ્રાભભાં યવભો ચારુ
કયેર છે ? ખાવ કયીને સ્રીઓભાં ધણી યવભ
શોમ છે જે નો કોઈ સ્થે ત્તો ણ ન શોમ
અને ણળકથભાં આલી જતી શોમ, આ પરાણી
ફેલાની... પરાણી ફાફીની... જાઠી લાત
કશેનાય, વભજનાય, છાનાય અને આંધું
અનુકયણ કયનાય ય ળું આની જલાફદાયી
નથી ? ભાટે નાજાએઝ યીતે રોકોને ધોકો
આી ળા ભાટે ગુનેશગાય ફનો છો ?
૫૧ થી ૫૩ ભી આમાત :-

َاَل َ ۡم تَرَ ِاخَی الّ َ ِذیۡ َن اُ ۡقتُوۡا ن َ ِص ۡی ًبا ِّمن
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َّ ُ
ُ
ۡ
ۡ ّٰ
ال ِکت ِب یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبال ِج ۡب ِت َق الطاغ ۡو ِة َق
َ ُ ُ َّ
َ
ََ
حقوۡلوۡ َـ ل ِل ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ا ۡہ ّٰدی ِم َن
َّ
ُ
ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َس ِب ۡیلًا ﴿﴾۵۱
ُ ٰٓ َ ّ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ّّٰ ُ َ َ ۡ ّ َ ۡ
َ
اقل ِئک ال ِذین لعنہم اللہ ؕ ق من یلع ِن
ّّٰ ُ َ َ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ
ً
اللہ فلن ت ِجد لہ ن ِصحؿا ﴿ ؕ﴾۵۲
ۡ ۡ َ ً َّ ُ
َ
َ
ا ۡؿ ل َ ُہ ۡم ن ِص ۡی ٌب ِّم َن ال ُمل ِک ف ِادا لا یُ ۡؤتوۡ َـ
َّ َ َ ۡ
ً
الناز ج ِقحؿا ﴿ ۙ﴾۵۳
ે(શે યવુર!) ળું તેં તે રોકોને નથી દીઠા ક
જે ભને અલ્રાશની રકતાફનો કેટરોક બાગ
આલાભાં આવ્મો છે ? તેઓ ભૂર્મતઓ તથા
ખોટા ખુદાઓને ભાને છે અને જે ઓ ઈન્કાય
ેકયનાયા થઈ ગમા છે તેભના વંફંધભાં કશે છ
hajinaji.com
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કે આ રોકો તે ઈભાન રાલનાયાઓ કયતાં લધુ
વન્ભાગે છે . (૫૧)
(શે યવુર!) આ તેજ (રોકો) છે કે જે ભના ય
અલ્રાશે રપટકાય કયી છે , અને અલ્રાશ જે ના
ય રપટકાય કયે છે તેનો કોઈ ભદદગાય તું
જોળે નણશ. (૫૨)
ળું (અલ્રાશની) વલ્તનતભાં તેભનો કાંઈ
બાગ છે ? જો શોતે તો ણ તેઓ રોકોને
તર બાય ણ આતે નણશ. (૫૩)
ઉયની આમતો નાણઝર થલાનું કાયણ એ કે
ઓશદની રડાઈ છી કઅફ ણફન અળયપ
મશુ દી વીત્તેય (૭૦) વલાયોની વાથે શ. યવુર
વ.ની વાથે લચનબંગ કયી કુયેળના કુપપાયોને
આં શઝયત વ.ની વાથે મુઘ્ધ કયલા ભાટે તૈમાય
કયલા ભક્કાભાં આવ્મો. અફુ વુપીમાને કહ્ું કે
તું અને ભોશમ્ભદ (વ.) ફન્ને અશરે રકતાફ
છો, જ્માં વુધી તભો અભાયી ભુર્મતઓને
વજદો નણશ કયો ત્માં વુધી અભને તભાયા ય
બયોવો નથી. કઅફે, જીબ્ત અને તાગુતને
ણવજદા કમાથ છી અફુ વુપીમાને કહ્ું કે
અભો શાજીઓને ઉંટો ય વલાય કયી યલાના
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1129

hajinaji.com

કયીએ છીએ. તેઓની ભશેભાની કયીએ છીએ,
શયભની ઈઝઝત કયીએ છીએ. તેને ઠીક ઠાક
યાખીએ છીએ, કઅફાનો તલાપ કયીએ છીએ,
કમદીઓને ભુકત કયીએ છીએ શલે તભે જ
ફતાલો કે અભાયો ધભથ વાયો છે કે ભોશમ્ભદ
(વ.) નો ? કઅફે ખુળાભત-ચારુવી કયતાં
કશમું તભાયો જ ધભથ વાયો છે . આનું એક
કાયણ એક શતું કે મશુ દીઓને એ લાત ફશુ જ
ખુંચતી શતી કે નફુવ્લત ઈસ્શાક અ.ના
લંળભાંથી ણનકીને અલરાદે ઈસ્ભાઈર અ.ભાં
કેભ ચારી ગઈ !?
૫૪ થી ૫૫ ભી આમાત :-

ّّٰ ُ ُ ّٰ ّٰ ۤ َ ّٰ َ َ َ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ
ُاللہ
اؿ یحسدقـ الناز عدی ما اتہم
َِم ۡن َف ۡض ِل ٖہ ۚ َفقَ ۡد ّٰاتَ ۡی َنا ۤ ّٰا َؾ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡیم
ًال ۡ ِک ّٰت َب َق ال ۡ ِح ۡک َم َۃ َق ّٰاتَ ۡی ّٰن ُہ ۡم ّ ُم ۡلکًا َع ِظ ۡیما
﴾۵۴﴿
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َ
َ ۡ
َ ۡ َ
ف ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّٰا َم َن ِب ٖہ َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن َص ّد
َّ
ّٰ َ ۡ
ۡ
﴾۵۵﴿ َعن ُہ ؕ َق کفی ِب َج َہن َم َس ِعح ًؿا
અથલા ળું તેઓ તે રોકોની કે જે ભને અલ્રાશે
ોતાની કૃાથી જે કાંઈ આપ્મું છે (તે ભાટે)
અદેખાઈ કયે છે ? તો ફેળક અભોએ
ઈબ્રાશીભની ઓરાદને રકતાફ અને ભશાન
ફુણધ્ધ અથણ કયી શતી તથા તેભને ધણી ભોટી
વલ્તનત આી શતી. (૫૪)
છી તેઓભાંથી કેટરાકો તે (ઈબ્રાશીભ) ય
ઈભાન રાવ્મા અને કેટરાકો તેને (ભાનતા)
અટકી ગમા; અને તે (અટકી જનાયાઓ ભાટે)
ધગધગતી આગ ૂયતી છે . (૫૫)
ઈભાભીમા તપવીયભાં એક ભત છે કે ઈભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય અ. થી લણથન છે કે આ
આમતભાં નાવ(ભાણવો) થી ભુયાદ અભો
અશરેફમત છીએ જે નાથી રોકોએ ઈાથ કયી.
(“વલાએકે ભોશયેકા” ભાં ણ ઈભાભનો આ
કોર રખેર છે .)
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જગતભાં ફધાથી લધાયે ખયાફ આદત
ઈાથખોયીની છે . ખુદાલંદે આરભે ઈાથુના
ળય (તોપાન)થી યક્ષણભાં યશેલાની દોઆ
કયલાનું કહ્ું છે . અશરેફમતે યવુર વ. ના
ઈલ્ભો કરાભથી રોકોએ શંભેળા શવદ કયેર
છે . તેભના ભશાન દયજા વુધી કોઈ શોંચી
ળકતું નથી. અલ્રાશે આરે ઈબ્રાશીભ (અ.)
ય ોતાની નેઅભતો ઉતાયી. યંતુ ફધાથી
લધાયે નેઅભતો આરે યવુર ય ઉતાયી તેથી
ફધામ ય આરે ભોશમ્ભદનું લચથસ્લ છે .
આ આમતભાં ફધામથી પ્રથભ નેઅભત જે ના
ય રોકોને ઈાથ થઈ તે રકતાફનું ભલું છે .
કુયઆન ઉતયલા શેરાં આરે ઈબ્રાશીભ ય
જે નસ્રે જ. ઈસ્શાકથી શતા તલયેત, ઝુફુય,
ઈન્જીર જે લી રકતાફો ણવલામ ફીજા ધણા
વશીપા આવ્મા, ણ જ. ઈસ્ભાઈરની
નવરભાં શ. યવુર વ. ય જે રકતાફ નાણઝર
થઈ તેને શેરાંની ફધી રકતાફો ય શ્રેષ્ઠતા
ભેર છે . કાયણ કે કુયઆનનો જ દાઅલો છે
કે જો તભે આલી રકતાફ ફનાલી ળકતા શો
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તો રાલો. જો એ ન ફને તો ભાર એક વુયો
જ ફનાલી રાલો ણ આજ વુધી કોઈ કાંઈ
ફનાલી ળકમું નણશ, એ ભશાન રકતાફભાં કળો
પેયપાય નથી. એ વ્મણક્ત કેટરી પઝીરતલાી
છે જે ના વીનાભાં ુયી રકતાફનું ઈલ્ભ છે !
જે તેના શારપઝ અને યક્ષણ કયનાય છે .
ઉમ્ભતભાં કોઈ મદા થમું જ નથી ણવલામ શ.
અરી ઈબ્ને અફી તાણરફ અ. આ ભશાન
પણઝરતના કાયણે જ રોકો ઈાથ કયતા શતા.
ફીજી લસ્તુ ખુદાએ આરે ઈબ્રાણશભ (અ.) ને
આી તે ણશકભત છે . જે ભાં જાશેયી, ફાતેની,
અને રૂશાની ફધી ણશકભતનો વભાલેળ કમો
છે . ખુદા પયભાલે છે કે જે ને ણશકભત આી
તેને ખમયે કવીય આેર છે . આ પઝીરતભાં
શ. અરી અ.ની ફયાફયી કોઈ કયી ળક્મું
નણશ. જે ની વાફીતી એ છે કે શ. અરી અ.
ણવલામ કોઈના ભાટે શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મુ
નથી કે “અના દારૂર ણશકભત લ અરીમુન
ફાફોશા.” શુ ં ણશકભતનું ધય છુ ં અને અરી
દયલાજો છે . ણશકભતની દ્રણષ્ટભાં આના
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નશજાર ફરાગાશના ખુત્ફાઓ વાક્ષી આે
છે . ખુદાના કરાભ છી કોઈને રુત્પ ઉઠાલલો
શોમ તો શ. અરી અ.ના ખુત્ફા ભનન
ણચન્તન વાથે લાંચે. ણશકભતે અભરીભાં
આના પઝાએર ણ અજોડ છે . તે લાંચળો
તો ણ આની ઈલ્ભી, અખ્રાકી
ળખ્વીમતની જાણ થળે. કરાભે ાકભાં ણ
આની ળાનભાં આમતો ઉતયેર છે . જે ળુઘ્ધ
ણનય્મત યાખીને ભનન કયલાની જરૂયત છે .
શલે યશી “ભુલ્કે અઝીભ” ઉય વત્તા
ધયાલનાય, જ. ઈસ્શાક અ.ના લંળભાં જ.
મુવુપ અ., જ. દાઉદ અ., અને જ. વુરેભાન
અ.ને જે (જાશેયી) વલ્તનતો ભી છે તે
ભમાથરદત શતી, જે ને ભશાન વલ્તનત કશી
ળકામ નણશ. એનાથી ભોટી જાશેયી વલ્તનતો
જગતભાં છે . ભુલ્કે અઝીભ તો એ વલ્તનતને
રાગુ ડે છે જે ુલથ, ણશ્ચભ, ઉત્તય, દણક્ષણ
વુધી થયામેર શોમ અને ધયતીના ફધામ ટ
ય એક જ વત્તાધાયી શોમ અને જગતભાં
એક જ ધભથ શોમ. આ ભશાન વલ્તનતના
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ભાણરક શ. ઈબ્રાશીભ અ.ની અલરાદભાં
આણા ઈભાભ શ. ભોશમ્ભદ ભશદી
વાશેફુઝઝભાન અ. થળે. જે જગતને
ઈન્વાપથી એલી યીતે બયી દેળે જે લી યીતે
ઝુલ્ભથી બયાઈ ગઈ શળે. આ ભશાન
શસ્તીઓથી જગતે ઈાથ કયેર છે . ખુદાએ તો
તેઓની ભોશબ્ફત લાજીફ કયેર છે . જે ભની
ણલરામત અને ઈભાભત ભાન્મ ન યાખે તેભને
બોગલલું ડળે.
૫૬ થી ૫૮ ભી આમાત :-

ِۡا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا ب ّٰا ّٰی ِت َنا َس ۡو َػ ن ُ ۡص ِل ۡیہم
ِ
ِ
ۡن َ ًاذا ؕ ک ُ ّ َل َما ج َ ِض َج ۡت ُج ُلوۡ ُخ ُہ ۡم بَ ّ َدل ۡ ّٰن ُہم

ّّٰ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ً ۡ ُ ُ
اب ؕ ِا ّـ الل َہ
جلوخا غحؿہا ل ِیذققوا العذ
َ َ َ
﴾۵۶﴿ اـ ع ِدیۡ ًزا َح ِک ۡی ًما
ک
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َق الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َعم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت
ِ
ُ ُ
َ
ّّٰ َ
َسن ۡد ِخل ُہ ۡم َجن ٍت ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت َہا
ۡ َ ۡ ّٰ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َ ً َ ُ ۡ ۡ َ ۤ
الانہر خ ِل ِدین فِیہا ابدا ؕ لہم فِیہا
َۡ ُ َ َ ٌ َ ُ ُ
ًّ َ
ار َق ٌاث ّمط ّہرَۃ ۫ ّق ن ۡد ِخل ُہ ۡم ِظلا ظ ِل ۡیلًا

﴿﴾۵۷
ّ َ ّّٰ
الل َہ یَاۡ ُمرُخ ُ ۡم اَ ۡـ تُ َؤ ّ ُخقا الۡاَ ّٰم ّٰن ِت ِاخیٰۤ
ِاـ
َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّ
الناز اَـۡ
اہ ِلہا ۙ ق ِادا حکمتم بحف
ِ
َ ّّٰ َ ُ ُ
َ ُ
ۡ
ت ۡحک ُموۡا ِبال َع ۡد ِؾ ؕ ِا ّـ الل َہ جِ ِع ّما حَ ِعظک ۡم
ّ َ ّّٰ
ۢ ۡ
الل َہ ک َ َ
اـ َس ِم ۡی ًعا بَ ِصح ًؿا ﴿﴾۵۸
ِب ٖہ ؕ ِاـ
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ણનવંળમ જે રોકોએ અભાયી આમતોનો
ઈન્કાય કમો છે તેભને નજીકભાં જશન્નભની
આગભાં શોંચાડી દઈળું; જ્માયે જ્માયે
તેભની ચાભડીઓ ફી ગી જળે ત્માયે ત્માયે
તેઓ અઝાફની (ફયાફય) ભજા ચાખે એ
ભાટે અભે ફદરીને તેભને ફીજી ચાભડી
આીળું; ફેળક અલ્રાશ ઝફયદસ્ત (અને)
ણશકભતલાો છે . (૫૬)
અને જે રોકો ઈભાન રાવ્મા છે તથા વત્કામો
કયે છે તેભને નજીકભાં જન્નતોભાં દાખર કયી
દઈળું જે ની શેઠ નદીઓ લશેતી પયે છે ; તેભાં
તેઓ શંભેળને ભાટે યશી ળકે; તેભાં તેભના ભાટે
ણલર જોડાં શળે, અને અભે તેભને ગીચોગીચ
છામાભાં દાખર કયી દઈળું. (૫૭)
(શે ભુવરભાનો!) ફેળક અલ્રાશ તભને
(તભાયી ાવેની) અભાનતો તેભના ભારીકોને
વોંી દેલાની આજ્ઞા કયે છે ; અને જ્માયે રોકો
લચ્ચે (કોઈ લાતનો) પેંવરો કયો તો ન્મામની
વાથે પેંવરો કયો; એ ફાફતભાં અલ્રાશ
તભને જે નણવશત કયે છે તે ફેળક ધણી ઉત્તભ
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છે ; ણનવંળમ અલ્રાશ ભશાન વાંબનાય
(અને) જોનાય છે . (૫૮)
ઉયની આમતોભાં સ્ષ્ટ યીતે કશેલાભાં આવ્મું
છે કે કારપયોને અઝાફ થળે અને ભોઅભીનોને
જન્નતભાં આયાભ ભળે. ાક-ાકીઝા
ઓયતો ભળે. છી અભાનત ણલે પયભાલેર
છે કે અભાનતભાં ખમાનત ન કયો, શ. ઈભાભે
જાઅપય વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે અગય શ.
અરી અ.નો કાણતર ભાયી ાવે અભાનત
યાખે, નવીશત ચાશે, ભત ભાંગે તો શુ ં કદી
ઈન્કાય કયીળ નણશ, અને તેની અભાનત તેને
યત કયી આીળ.
શદીવભાં છે કે રોકોના રાંફા રાંફા રૂકુઅ
અને ણવજદા ન જાઓ કાયણ કે તે તેભને એક
જાતની ટેલ ડી જામ છે . ભાટે એ લસ્તુ જાઓ
કે તે વાચુ ફોરે છે કે નણશ ? રોકોની
અભાનત ાછી આે છે કે નણશ ?
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે જે ધયભાં
ચાય ચીજો થતી શળે તે ધય આફાદ યશેતું
નથી. ૧. ખમાનત કયલી ૨. ચોયી કયલી ૩.
ળયાફ ીલો અને ૪. વ્મણબચાય કયલો.
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૫૯ ભી આમત :-

ّّٰ ُ ۡ َ ۤۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
َاللہ
یایہا ال ِذین امنوا ا ِطیعوا
ُۡ
َ
ُ
ّ اَ ِط ۡی ُعوا
ۚ الرَ ُسوۡ َؾ َق اقخِی الۡا ۡمرِ ِمنک ۡم
ّّٰ َ ُ َ َ
َ ََ َ
ف ِا ۡـ تنار ۡع ُت ۡم ف ِ ۡی ش ۡی ٍء ف ُخ ّخ ۡق ُف ِاخی الل ِہ َق
ُ ُ ُۡ
ۡ ّّٰ
ّ
الرَ ُسوۡ ِؾ ِا ۡـ کن ُت ۡم ت ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبالل ِہ َق ال َیوۡ ِؿ
َۡ
َ َ ۡ َ َ ّٰ ّٰ
﴾۵۹٪ ﴿ الۡا ِع ِخ ؕ دل ِک خح ٌؿ ّق ا ۡح َس ُن تا ِقیۡلًا
َق

શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશની આજ્ઞા
ભાનો તથા તેના યવુરની આજ્ઞા ભાનો અને
તભાયાભાંના વત્તાધાયીઓની ણ; છી જો
કોઈ ફાફતભાં તભાયી લચ્ચે કોઈ ઝગડો ડે
તો તેને અલ્રાશ તથા યવુરની તયપ યજા કયો
અગય તભે અલ્રાશ તથા કમાભતના રદલવ
ય ઈભાન ધયાલતા શો; (ન્મામ ભાટેની) તે
ફેશતય(ધ્ધતી) છે અને રયણાભની દ્રષ્ટીએ
ણ ઉત્તભ છે . (૫૯)
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ઉયની આમતભાં ભતબેદ છે કે ઓરીર અમ્ર
કોણ છે ? કોઈ કશે છે કે વભમનો ફાદળાશ,
કોઈ કશે છે અભીયો, કોઈ કશે છે કે આરીભો,
અને કોઈ કશે છે કે ભાઅવુભ શણસ્તઓ જે
અશરેફમત અ. છે . આ પ્રકાય-પ્રકાયના
ણલચાયો આવભાં ટકયામ છે તેના ઉય લેધક
નજય નાખીએ.
આ આમતભાં “અતીઉ” ળબ્દ ફે સ્થે
આવ્મો છે . શેરાથી ભુયાદ ખુદાની ઈતાઅત,
ફીજા “અતીઉ”ભાં ફે ઈતાઅત છે . એક યવુર
(વ.) ની અને ફીજી “ઓરીર અમ્ર” ની છે .
જે નો અથથ એ થામ છે કે જે લી યીતે યવુરની
ખાવ ઈતાઅત છે એટરે દયેક શુ કભભાં જે ની
ઈતાઅત કયલી લાજીફ છે , બરે છી
દુન્માલી શોમ કે દીની. એલી જ યીતે
“ઓરીર અમ્ર”ની ઈતાઅત છે . ઓરીર
અમ્રની ઈતાઅત ત્માં વુધી ખાવ ઈતાઅત
થઈ ળકતી નથી જ્માં વુધી તે શ. યવુર
(વ.)ની જે ભ ભાઅવુભ (ગુનાશોથી ાક) ન
શોમ, કાયણ કે જે ભાઅવુભ ના શોમ તેની
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આજ્ઞા-શુ કભો ભાનલા ઝગડા-ટંટાનું કાયણ
ફનળે. અસ્શાફે યવુરભાંથી અશરેફમત
ણવલામ કોઈએ ભાઅવુભ શોલાનો દાઅલો
કયેર નથી ન કોઈને ઉમ્ભતે ભાઅવુભ ભાનેર
છે .
એ લાત તો વભજી ળકામ છે કે ઈતાઅત
લખતી-વભમ ુયતી શોતી નથી, કોઈ એક
જભાઅતની વાથે ખાવ નથી. યંતુ કમાભત
વુધી ફાકી યશેલાલાી છે . આવભાં ઝગડા
તો શંભેળા થતા યશેળે. જો યવુર ભૌજુ દ ન
શોમ તો ઓરીર અમ્રભાં ઓછાભાં ઓછી
એક વ્મરકત પ્રત્મેક ઝગડાનો પેંવરો કયે, દીની
ભવાએરભાં ભતબેદ ઉત્ન્ન થામ તો તેનો
પેંવરો યવુર કયે અથલા ઓરીર અમ્ર શોમ તે
કયે. આ કાભ આણરભોના ફવનું નથી કાયણ કે
તેઓની લચ્ચે તો શંભેળા ભતબેદ યહ્ો છે
અને યશેળે.
જો ઓરીર અમ્રથી ફાદળાશે લકત ભુયાદ
રેલાભાં આલે તો ઈસ્રાભનું કાભ એભજ યશી
જળે. કાયણ કે કોઈ સ્થે ફાદળાશ ફીન
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ભુસ્રીભ શળે, કોઈ સ્થે મશુ દી શળે, કોઈ
સ્થે ઈવાઈ શળે,કોઈ સ્થે ફુઘ્ધ શળે. કોઈ
સ્થે ભુવરભાન, આલી શારતભાં કોની
ખાવ ઈતાઅત કયલાભાં આલે ? જો ફધામની
ઈતાઅત કયલાભાં આલે તો એ અળકમ છે ,
જો એભ કશેલાભાં આલે કે ભાર ભુણસ્રભ
ફાદળાશની ઈતાઅત કયલાભાં આલે તો
ભુવરભાન ફાદળાશ પ્રકાય પ્રકાયના ભળે, ળું
તે ભાઅવુભ (ગુનાશોથી ાક) શળે?
જયા ઈણતશાવ ઉાડીને તેભની જીલન
રકતાફ જોઈ લ્મો ! આલી શારતભાં ઓરીર
અમ્ર કેભ ભાની ળકામ ? શલે અભીયો યશી
ગમા. એને ણ જોઈ રો કેલા ઈન્વાપી છે .
કેલા ભજાના કાભો કયે છે ?! તેઓની બુરો
શંભેળા થતી યશે છે . એ ણવલામ ફીજા
શથીમાય વજીને પયનાયને ણ જોઈ લ્મો,
દયેકને કાંઈને કાંઈ ણળકામત શોમ છે . શલે યહ્ા
ઓરભા તો મગમ્ફય વાશેફનું પયભાન
આભ ુસ્તકોભાં લાંચી જાઓ કે ભાયો એક
ધભથ તોંતેય રપયકાભાં લશેંચાઈ જળે અને
અનુક્રભણણકા
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તેભાંથી ભાર એક જ રપયકો નાજી (ભુરકત
ાભનાય) શળે. શલે ફતાલો કે કમા રપયકાની
ઈતાઅત કયલી ? આ ફધી ખટટભાંથી શ.
યવુર વ. ભે ભુરકત અાલલા ભાટે પયભાવ્મું કે
ભાયી અશરેફમતનો દાખરો (ણભવાર) નુશ
(અ.)ની કણશ્તના જે લો છે જે તેભાં વલાય
થમો તે નજાત ામ્મો. જે ણે ભોઢું પેયવ્મું તે
ડુફી (શરાક થઈ) ગમો.
મગમ્ફયે ઈસ્રાભે એ ણ પયભાવ્મું કે જે
ઝભાનાના ઈભાભને ઓખે નણશ તે
જશારતની ભોતે ભમો. આથી એ લાત ણવઘ્ધ
થામ છે કે પ્રત્મેક ઝભાનાભાં એક ભાઅવુભનું
શોેેલું જરૂયી છે અને તેની ભાઅયેપત તે
ઝભાનાના રોકો ઉય લાજીફ છે અને આજ
ઓરીર અમ્ર છે , ભાશે ભુફાયકભાં ળફે કદ્રભાં
ભરાએકા ખુદાના શુ કભો રઈને તેભના
(ભાઅવુભ) ાવે આલે છે . શલે જે એ લાતને
ભાન્મ યાખતા નથી એ ફતાલે કે દયેક લે ળફે
કદ્રભાં ભરાએકા કોની ાવે આલે છે ? યવુર
(વ.) છી કોઈએ દાઅલો કયેર નથી કે
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ભરાએકા અભાયી ાવે આલે છે , ગમય
ભાઅવુભ ાવે ભરાએકા આલે જ નણશ, અને
ન તેઓ એ લાતને રામક છે કે ખુદાઈ
અશકાભ તેઓ ાવે આલે.
ઉયની કરાભે ાકની આમત ફતાલે છે કે
કોઈ લાતભાં ભત ભતાંતય ઉત્ન્ન થામ તો
અલ્રાશની તયપ યજા કયોેે અથલા યવુરની
તયપ એટરે રકતાફ અને વુન્નત, ણ રકતાફ
અને વુન્નત એટરે શદીવો ખાભોળ છે
તેનાથી દયેક ોતાના ભતરફની દરીર રાલે
છે , જ્માયે ફન્ને કુયઆન અને શદીવોથી ોત
ોતાની દરીરો યજા કયી યહ્ા શોેેમ તો તેનો
પેંવરો કોણ કયે કે શક કમાં છે ? ત્માયે
ફુણઘ્ધનો પેંવરો એ શળે કે તેઓની લચ્ચે
પેંવરો કયનાય એ શળે કે જે ભાઅવુભ શોમ,
કુયઆન અને શદીવોનો ફધાથી લધાયે
જાણકાય શોમ અને શ. યવુર વ. ભે ોતાના
છી એલા ભવાએરનો પેંવરો કયલાની
ઝીમ્ભેદાયી વોંી શોમ તેનો પેંવરો પ્રત્મેક
લાતભાં અટર ઈન્વાપથી વબય શોમ, બુરચુક
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થઈ ળકે જ નણશ એલી વ્મરકત અશરેફમતે
યવુર જ શોેેઈ ળકે, એ ણવલામ ફીજાં કોઈ
શોઈ ળકે જ નણશ. કાયણ કે ઈભાભો અ.નું
ઈલ્ભ લશફી (કુદયતે અથણ કયેર) શોમ છે ,
ઈકતેવાફી (કોઈથી ળીખેરું) શોતું નથી જે
ખુદાઈ અતા કયેર ઈલ્ભ શોમ તેભાં કદી
ગરતી (બુર) થતી નથી. તલાયીખ અને
શદીવોના ુસ્તકો જોલાથી એ લાત ણવઘ્ધ
થામ છે કે શ. યવુર વ.ના ઝભાનાથી તે શ.
અરી અ.ની શમાતી વુધી એક ણ પેંવરો
એલો ભતો નથી કે જે ભાં કાંઈ બુરચુક થઈ
શોમ.જો જયા ણ કાંઈ બુર થઈ શોમ તો
ળરુઓ જરૂય રોકો વભક્ષ યજા કયત.
એ લાત તો દીલા જે લી પ્રકાણળત છે કે કોઈ
ફાદળાશની ઈતાઅત ન કયલાથી કાપીય થઈ
જલાતું નથી; ણ ઝભાનાના ઈભાભને
શેચાને નણશ અને ઈતાઅત ન કયે તો એની
ભોત શદીવની રૂએ કુફ્રની છે . ખુદાલંદે
આરભ પયભાલે છે કે “અમ યવુર તભે
ડયાલલાલાા છો અને શય એક કોભને ભાટે
એક શાદી છો.” આ શાદીની ઈતાઅત યવુર
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વ.ની ઈતાઅત જે ભ લાજીફ છે . અશરેફમતે
યવુર વ. (ઈભાભો અ.) નું ભાઅવુભ શોલું
તતશીયની આમતથી જાશેય છે . ભાટે
ભાઅવુભની ઈતાઅત કયલી જોઈએ. ઓરીર
અમ્ર ફાય ઈભાભો અ. છે . જે નું લણથન શ.
યવુર વ.ભે જાણફય ણફન અબ્દુલ્રાશ
અન્વાયીની વાભે ફમાન કયેર છે જે આભ
ુસ્તકોભાં રખાએરું છે . શલે કોઈ એ ન કશે
કે યવુર વ.ની જે ભ ફાય ઈભાભોની ઈતાઅત
લાજીફ છે તો તેભના નાભનો કેભ ઝીક્ર થમેર
નથી ? તેનો જલાફ એ છે કે જમાં લણથન થમું
છે ત્માં કમાં યશેલા દીધા છે ? તો આને યશેલા
દે ! એક લાત ફીજી કે કરાભે ાકભાં કેભ નથી
? એભાં કુદયતની ભસ્રેશત શતી એ નાભો
તેભાં જાશેય ન કયલાભાં બેદ શતો. ધણી
ચીજો, નાભો લગેયે કરાભે ાકભાં નથી. ળું
ફધામ ગમમ્ફયોના નાભ છે ? ળું નભાઝની
યકાઅત ણલળે ખુરાવો છે ? ઝકાતનો ણનવાફ
(ગણરી) જણાલેર છે ? શજના ફધા
ભનાણવક દજથ કયેર છે ? આ ફધી ફાફતો
યવુર વ.ને ુછલાભાં આલી શતી. એલી જ
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યીતે ઓરીર અમ્રને જાણલાની ઉમ્ભતની પઝથ
શતી. ળું ગદીયે ખુભભાં જાશેય નશોતું કમુું કે
ભાયી ફાદ કોણ છે ? ળું અરી અ.ને લવી
થલાની ભુફાયકફાદ રોકોએ આી ન શતી ?
જયા તલાયીખના દાભનને જાઓ તો શકીકત
નજય વભક્ષ પ્રકાણળત થઈ જળે.
૬૦ થી ૬૪ ભી આમાત :-

ۡاَل َ ۡم تَ َر ِاخَی الّ َ ِذیۡ َن یَ ۡز ُع ُموۡ َـ اَنّ َ ُہ ۡم ّٰا َم ُنوا
َ َۡ ۡ َ ُۡ ۤ َ َ َ َۡ َ ُۡ َۤ
ِبما ان ِزؾ ِالیک ق ما ان ِزؾ ِمن قب ِلک
ُ َ ّ َ ۤۡ ُ َ َ َ َ ّ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ
َاغوۡ ِة ق
یرِیدقـ اـ یتحاخموا ِاخی الط
َُۡ َ ۤ ُ َ
ق ۡد ا ِمرُ ۡقا ا ۡـ ّیکع ُػ ۡقا ِب ٖہ ؕ َق یُرِیۡ ُد
ۢ ً ّٰ َ ُ َ ّ ُ ّ ۡ َ ّٰ َ ّ
َ
ً
ۡ
﴾۶۱﴿ الش ۡیط ُن اـ ح ِضلہ ۡم ضللا ب ِعیدا
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َ
ۤ َ ۡ ّّٰ
َ
َق ِادا قِ ۡی َل ل َ ُہ ۡم ت َعالَوۡا ِاخّٰی َما ان َز َؾ الل ُہ َق
ُ
َ ۡ ّٰ ۡ
ِاخَی ّ
الرَ ُسوۡ ِؾ َذایۡ َت ال ُمن ِف ِقح َف یَ ُص ّد ۡق َـ
ۡ َ
َعنک ُص ُد ۡق ًخا ﴿ ۚ﴾۶۱

ۢ
َف َک ۡی َف ِا َدا ۤ اَ َصابَ ۡت ُہ ۡم ّ ُم ِص ۡی َب ٌۃ بماَ
ِ
ُ
َ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ ۡ ُ َّ َ ُ َ
ٓاء ۡقؽ یَ ۡح ِلفوۡ َـ ۖ٭
قدمت ای ِدی ِہم ثم ج
ّّٰ ۡ َ َ ۡ َ ۤ ّ َ ۤ ۡ َ ً ّ َ َ ۡ ۡ ً
ِبالل ِہ ِاـ اذخنا ِالا ِاحسانا ق توفِیقا ﴿﴾۶۲
ُ ٰٓ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ّّٰ
الل ُہ َما ف ۡی ُق ُلوۡبہم ٭ۡ
اقل ِئک ال ِذین حعلم
ِ ِِ
َفاَ ۡعخ ۡص َع ۡن ُہ ۡم َق ع ۡظ ُہ ۡم َق ُق ۡل لّ َ ُہ ۡم ف ۡیۤ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ًۢ َ ۡ ً
اجف ِس ِہم قولا ب ِلیغا ﴿﴾۶۳
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ۡ َ َ ُ َّ ۡ ُ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َ
اع ِب ِاد ِـ
ق ما اذسلنا ِمن ذسو ٍؾ ِالا ل ِیط
َ ُ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۤۡ ُ َ َ ّ ۡ ۡ ُ َ ّ َ ۡ َ َ ّّٰ
ٓاء ۡقؽ
الل ِہ ؕ ق لو انہم ِاد ظلموا اجفسہم ج
ّّٰ ُ َ ۡ َ ۡ َ
ۡ الل َہ َق
ّ اس َت ۡغ َع َػ ل َ ُہ ُم
الرَ ُسوۡ ُؾ
فاستغعػقا
َ َ ّّٰ
﴾۶۴﴿ لَوَ َج ُدقا الل َہ ت ّوَ ًابا ّذ ِح ۡی ًما
(શે યવુર!) ળું તેં તે રોકોને નથી દીઠા કે
જે ઓ એલું ગુભાન કયે છે કે જે કાંઈ તાયા
ઉય અને તાયી આગભચ (શેરાં)
ઉતાયલાભાં આવ્મું શતું તેના ય ઈભાન
રાવ્મા છે ?તેઓ ચાશે છે કે ોતાના
ભાભરાઓને ોતાના એક ળેતાન (માને
કઅફ ણફન અળયપ નાભે મશુ દી) ાવે પેંવરા
ભાટે રઈ જામ, જોકે તેભને તે (ળેતાન) ને
નકાયલાની આજ્ઞા કયલાભાં આલી શતી; અને
ળેતાન એલું ઈચ્છે છે કે તભને (વન્ભાગથથી)
બટકાલી દૂયની ગુભયાશીભાં નાખી દે. (૬૦)
અનુક્રભણણકા
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અને જ્માયે તેભને કશેલાભાં આલે છે કે
અલ્રાશે જે કાંઈ ઉતામુું છે તેની અને તેના
યવુર તયપ આલો તો તું ભુનાપીકોને તાયી
ાવેથી ભોટી ધૃણા (અબાલ) વાથે ખવી
જતા જોળે. (૬૧)
ણ તેભની દળા કેલી થળે જ્માયે તેભના શાથે
કયેરા (કૃત્મો) ના કાયણે તેભના ય કોઈ
ભુવીફત (આલી) ડળે ? ત્માયે તો તેઓ
અલ્રાશની વોગંદ ખાતા તાયી ાવે કશેતા
આલળે કે અભાયો ઈયાદો નેકી તથા ઐક્મ
વાધલા ણવલામ અન્મ કાંઈ ન શતો. (૬૨)
આ રોકો એજ છે કે જે કાંઈ (પવાદ) તેભના
ભનભાં છે તે અલ્રાશ વાયી ેઠે જાણે છે , ભાટે
તું ણ તેભને જતા કય અને તેભને નણવશત
કય અને તેભના રદરોભાં અવય કયે તેલી લાતો
કય. (૬૩)
અને અભોએ કોઈ ણ યવુરને (ફીજા કળા
ભાટે) નથી ભોકલ્મો ણ એ ભાટે કે
અલ્રાશના શુ કભથી તેની આજ્ઞા ભાનલાભાં
આલે; અને અગય આ રોકો એજ લખતે
અનુક્રભણણકા
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જ્માયે તેભણે ોતાના ય જારભ કમો શતોેે
તાયી ાવે આલી જતે અને અલ્રાશથી ભાપી
ભાંગતે અને યવુર ણ તેભના ભાટે ક્ષભા
માચતે તો તેઓ ખચીતજ અલ્રાશને ભોટો
તૌફા કફુર કયનાય (અને) દમાુ ાભતે.
(૬૪)
ફાય ભુનાપીકોએ એક સ્થે બેગા થઈ શ.
યવુર વ.ને કતર કયી નાખલાનો ભનવુફો
ધડી કાઢ્મો. ણજબ્રઈરે આલી શઝયતને ખફય
આી. આે એ ફધામને ફોરાવ્મા અને કહ્ું
કે તભોએ જે ભનવુફો ધડી કાઢ્મો શતો તેઓ
ઉબા થઈને ોતાની ભગપેયત ચાશે તો શુ ં
તેઓ ભાટે ખુદા ાવે ણવપારયળ કયીળ. ણ
કોઈ એ ત્માંથી ઉબું થમું નણશ. શઝયતે
પયભાવ્મું કે ળું તભો એભ જાણો છો કે શુ ં
તભાયા નાભો નથી જાણતો ? ત્માય છી આે
બમાથ ભજભાની અંદય એક એકનું નાભ
ફતાવ્મું તેથી તેઓ ઝરીર-શડધુત થમા.
તેઓના ણલે ઉયની આમતો નાણઝર થઈ.
૬૦ થી ૬૪ આમતો વુધી ભુનારપકોનું લણથન
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કયેર છે . આ રોકો જાશેયભાં ભુવરભાન શતા
ણ ખરૂં જોતાં તેઓ આસ્તીનના વાં
શતા. દુશ્ભનો વાથે બી ઈસ્રાભની ફુયાઈ
કયતા શતા. જ્માયે તેનો બેદ ખુરી જતો શતો
ત્માયે ખોટી કવભો ખાતા શતા.આ આમત
પ્રત્મેક ઝભાનાભાં રાગુ ડે છે . દયેક
ગુનેશગાયને જલ્દી તૌફા કયલા તયપ દોયે છે .
૬૫ થી ૬૮ભી આમાત :-

َ ۡ ُ ّ َ ُ ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ّ َ َ َ َ
فلا ق ذ ِبک لا یؤ ِمنوـ حتی یح ِکموؽ
ۤف ۡی َما َش َجرَ بَ ۡی َن ُہ ۡم ثُ ّ َم لَا یَج ُد ۡقا ف ۡی
ِ
ِ ِ
ّ
َُۡ
ََ َ
اجف ِس ِہ ۡم َظ َخ ًجا ِّم ّما قض ۡی َت َق یُ َس ِل ُموۡا
َ
﴾۶۵﴿ ت ۡس ِل ۡی ًما
َۡق لَوۡ اَنَّا َک َت ۡب َنا َع َل ۡیہ ۡم اَ ِـ ۡاق ُت ُلوۡۤا اَجۡ ُف َس ُکم
ِ
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ُ َ َ ُ َّ
َ ۡ
ا ِق اع ُخ ُجوۡا ِم ۡن ِخیَاذِک ۡم ّما ف َعلوۡ ُف ِالا
َ َّ َ ُ
َ
ۡ
ق ِل ۡی ٌل ِّمن ُہ ۡم ؕ َق لَوۡ ان ُہ ۡم ف َعلوۡا َما
َ َ َ َ ۡ َّ
ُ
ََ َ
اـ خح ًؿا ل ُہ ۡم َق اش ّد
یُوۡ َعظوۡ َـ ِب ٖہ لک
َۡ
تث ِب ۡی ًتا ﴿ ۙ﴾۶۶
َ ً ّ َ ّٰ َ ّٰ
َّ َّ ۤ َ
ّق ِادا لات ۡین ُہ ۡم ِّم ۡن ل ُدنـا ا ۡج ًرا َع ِظ ۡی ًما
﴿ ۙ﴾۶۷
ّٰ
ً ُ
َ
ّق ل َ َہ َدیۡن ُہ ۡم ِص َػاطا ّم ۡس َت ِق ۡی ًما ﴿﴾۶۸
ણ તેલું છે જ નણશ; અને તાયા
યલયરદગાયની કવભ ! એ રોકો ઈભાન
ંરાવ્મા છે એભ કદી ણ તું ભાનજે નણશ જમા
ેવુધી કે તે ઝગડાઓભાં કે જે તેભની લચ્ચ
hajinaji.com
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ડમા છે (તેના ણનણથમ ભાટે) તને તેઓ
વયંચ ફનાલે; છી તું જે કાંઈ ચુકાદો આે
તેનાથી ોતાના ભનભાં (રેળણ) ઓછુ ં રાલે
નણશ અને તે (ચુકાદાનો) વંૂણથ સ્લીકાય કયે.
(૬૫)
અને જો અભે તેભના ય આ લાજીફ કયી દેતે
કે તભે તભાયા પ્રાણોનું (અલ્રાશની યાશભાં)
ફરીદાન આો અથલા તભાયા ધયોભાંથી
નીકી જાઓ (ણશજયત કયો) તો તેભનાભાંના
થોડાક ગણ્મા ગાંઠ્મા ણવલામ તેઓ તે કયતે
નણશ; અને જો તેભને જે નણવશત કયલાભાં
આલી શતી તે ભુજફ તેઓ લતથતે તો તેભના
ભાટે લધાયે વારૂં થતે અને (તેભના ઈભાનની)
લધુ દ્રઢતાનું કાયણ ફનતે. (૬૬)
અને તે લેા અભે ણ તેભને અભાયા તયપથી
અલશ્મ ધણો ભોટો ફદરો આતે:(૬૭)
અને ખયેજ ! અભે તેભને વન્ભાગથ દેખાડી
દેતે. (૬૮)
ભુનાપીકોનો એ કામદો શતો કે જ્માયે કોઈની
વાથે ઝગડતા ત્માયે એભ દેખાડતા કે અભે
વાચા ભુવરભાન છીએ. અભે ોતાના
અનુક્રભણણકા
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ભાભરાનો પેવરો યવુર વ.થી ચાશતા શતા.
તેઓ શઝયતની ણખદભતભાં આલી ોતાનો
કેવ યજા કયતા શતા અને પેવરો તેભની
ણલરૂઘ્ધ જતો તો નાયાઝ થતા અને આવભાં
કશેતા શતા કે યવુર વ.ભે ખોટો પેવરો
આપ્મો તેને ભાન્મ યાખલા તૈમાય ન શતા.
રાચાયીએ તેના ય તેભને અભર કયલો ડતો
તો ફશુ જ નાખુળ થતા. જો ફની
ઈવયાઈરની જે ભ તેભને વખ્ત કાભોનો શુ કભ
આલાભાં આલત તો આ ભુનાપીકો તેને ણ
ઠુકયાલી દેત અને તોપાન કયલા ભાટે તૈમાય થઈ
જાત. તે કાયણથી જ ઈસ્રાભ તેભના રદરભાં
લવી ળકમો નણશ. એ રોકો તો ોતાના
પામદા ભાટે જ જાશેયભાં ભુવરભાન થમા
શતા.
૬૯ થી ૭૦ ભી આમાત :-

ُ
َ َ َ ٰٓ ُ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ّّٰ
َق َم ۡن ّی ِط ِع اللہ ق الرسوؾ فاقل ِئک مع
َ ّ َ ّ ۡ ۡ َ َ ُ ّّٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ
َالنبحّ َف ق
ٖ ِ ال ِذین اجعم اللہ علی ِہم ِمن
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ۡ ّّٰ َ َ َ ُ ّ َ َ ۡ ۡ ّ ّ
الص ِل ِحح َف ۚ َق
الص ِدح ِقحف ق الشہدٓا ِء ق
ِ
ً َ ُ
﴾۶۹ؕ ﴿ َح ُس َن اقلٰٓ ِئک َذفِ ۡیقا
ّٰ َ َ ّّٰ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ
ّّٰ
دل ِک الفضل ِمن الل ِہ ؕ ق کفی ِبالل ِہ

﴾۷۱٪ ﴿ َع ِل ۡی ًما

અને જે ઓ અલ્રાશ તથા તે(ના) યવુરની
આજ્ઞા ાે છે તો તેઓ તેભની વાથે શળે કે
જે ભના ય અલ્રાશે ફક્ષીળો કયી છે કે જે ઓ
કેટરાક
મગમ્ફયોભાંથી
તથા
વત્મલાદીઓભાંથી તથા ળશીદોભાંથી અને
વદાચાયીઓભાંથી છે ; અને એજ રોકો
ણભરતા ભાટે ઉત્તભ છે . (૬૯)
આ અલ્રાશ તયપથી કૃા છે ; અને અલ્રાશનું
વલથજ્ઞ શોલું ૂયતું છે . (૭૦)
ખાવ ચાય ટોાં છે જે ના ય અલ્રાશે
ોતાની યશભતો નાણઝર કયી. તેભાં પ્રથભ
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અમ્ફીમા અ. છે . જો કે આ દુન્માલી-ભાદૃ
વાઝો-વાભાન, વુંદય રદર ભોશક લસ્તુઓ,
યાશતો, આયાભ વાથે એ વ્મરકતઓનો કોઈ
વંફંધ ન શતો, યંતુ આણત્ભક-રૂશાની રૂતફા
દયજાભાં ફધામથી આગ શતા.
ફીજો દયજો વીદૃકોનો છે જે ઓ
અમ્ફીમાની વાચા રદરથી તસ્દીક કયે છે .
રીજો દયજો એ રોકોનો છે જે યાશે ખુદાભાં
ળશીદ થામ છે . ચોથો દયજો અલ્રાશના એ
નેક ફંદાઓનો છે જે ભનું જીલન નેક અભર
કયલાભાં જ ણલતી જામ છે .
શદીવભાં છે કે નફીય્મીનથી ભુયાદ શ. યવુરે
ખુદા વ. છે . વીદૃકીનથી ભુયાદ શ. અરી અ.
છે . ળોશદાથી ભુયાદ શવનૈન (અ.) છે અને
વારેશીનથી ભુયાદ અઈમ્ભા (ઈભાભો) અ.
છે . આ આમતભાં ફશુ લચન ભાનાથે
લયાએર છે .
કોઈ ણ નફી કે યવુર (વ.) નું ધય એલું
જોલાભાં આલતું નથી જે ભાં નેઅભત
ભેલનાયભાં આ ફધી વ્મરકતઓ શોમ.
અનુક્રભણણકા
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ણવલામ શ. ભોશમ્ભદ વ.ના આ ધયભાં ભાર
નફી જ નણશ ણ વય્મદુર અમ્ફીમા છે .
ભાર વીદૃક જ નણશ ણ વીદૃકે અકફય છે .
ભાર ળશીદ નણશ વય્મદુશ્ળોશદા છે . વારેશ
નણશ વારેશુર ભોઅભેનીન છે .
“વલાએકે ભોશયેકા”ભાં છે કે વીદૃક રણ છે .
ભોઅભીને આરે રપયઓન ણશઝકીર અ. જે
શ. ભુવા અ. ઉય વૌથી પ્રથભ ઈભાન
રાવ્મા. શફીફે નજ્જાય જે શ. ઈવા અ. ય
ઈભાન રાવ્મા અને શ. અરી ઈબ્ને અફી
તાણરફ અ. જે શ. યવુર વ. ય ફધામથી
શેરા (જાશેયભાં) ઈભાન રાવ્મા. એ ભાટે તો
શ. અરી અ. પયભાલતા શતા કે “અના
અબ્દુલ્રાશે અના અખુ યવુણરલ્રાશે
અનસ્વીદૃકુર અકફયો રામકુરોશા ફઅદી
ઈલ્રા કાઝેફુન ભુપતયશ” શુ ં ખુદાનો ફંદો છુ ં ,
શુ ં યવુણરલ્રાશનો બાઈ છુ ં , શુ ં ફધામથી ભોટો
વીદૃક છુ ં , ભાયા છી આ દાલો કયનાય જાઠ્ઠો
અવત્મ કશેનાય છે .
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૭૧ થી ૭૪ ભી આમાત :-

ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا ُخ ُذ ۡقا ِح ۡذ َذ ُکمۡ
َ ۡ ُۡ َُ َ ۡ
ً
َ
ۡ
ۡ
ُ
اة ا ِق اج ِعػقا ج ِمیعا ﴿﴾۷۱
فاج ِعػقا ثب ٍ
َق ا ّ َـ م ۡن ُک ۡم ل َ َم ۡن لّ َ ُی َب ّ ِط َئ ّ َن ۚ َفاـۡ
ِ ِ
ِ
َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ُ ۡ َ ٌ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ّّٰ
اللہُ
اصابتکم م ِصیبۃ قاؾ قد اجعم

َ ۡ َُ َ َ
َعد ّیَ ِاد ل َ ۡم اخ ۡن ّم َع ُہ ۡم ش ِہ ۡی ًدا ﴿﴾۷۲
َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ ّ َ ّّٰ
اللہ ل َ َیقُوۡل َ ّنَ
ق ل ِئن اصابکم فضل ِمن ِ
َ َ ۡ ّ َ ۡ َ ُ ۢۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٗ َ َ ّ َ ٌ
کاـ لم تکن بینکم ق بینہ موخۃ
ّٰ َ
ُۡ
ََُ َ َ ً
ّیل ۡی َتجِ ۡی کن ُت َم َع ُہ ۡم فافوۡر فوۡرا َع ِظ ۡی ًما

﴿﴾۷۳
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َ ّ ّّٰ
َ َۡ
فل ُیقا ِت ۡل ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ ال ِذیۡ َن
ّٰ
ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
الدن َیا ِبالۡاع َِخ ِۃ ؕ َق َم ۡن
یسخقـ الحیوۃ
ۡ َ َ ۡ َ ّّٰ
َ ُّ
حقا ِت ۡل ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ ف ُیق َت ۡل ا ۡق حغ ِل ۡب
َ
َ ُ
﴾۷۴﴿ ف َسوۡ َػ ن ۡؤ ِت ۡی ِہ ا ۡج ًرا َع ِظ ۡی ًما
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! (જે શાદના વભમે)
તભાયા યક્ષણની વ્મલસ્થા કયો છી છુ ટી
છલાઈ ટુકડીઓ ફની નીકો અથલા એકી
વાથે નીકી ડો. (૭૧)
અને ણનવંળમ તભાયાભાંથી કોઈ કોઈ
ખચીતજ એલો છે કે જે (જાણી જોઈને)
ાછ યશી જામ છે ; છી કદાચને તભાયા
ઉય કોઈ ભુવીફત આલી ડે તો કશે છે કે
ખયેજ અલ્રાશે ભાયા ય ઉકાય કમો કે શુ ં
તેભની વાથે શાજય ન શતો. (૭૨)
અને જો તભાયા ય અલ્રાશની કૃા થઈ
જામ તો જાણે તભાયી અને તેની લચ્ચે કાંઈ
અનુક્રભણણકા
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પ્રેભજ ન શોમ (તેભ) જરૂય એભ કશેતે કે કેલું
વારૂં થતે કે શુ ં ણ તેભની વાથે શોત કે જે થી
ભને ણ ધણો ભોટો રાબ થતે. (૭૩)
ભાટે તે રોકો કે જે ઓ યરોકના ફદરાભાં
આરોકની જીંદગી લેચી નાખે છે તેભને
રાઝીભ છે કે રડે; અને જે કોઈ અલ્રાશના
ભાગથભાં રડે (અને તે ભામો જામ અથલા
ણલજમ ભેલે તો અભે તેને ધણો ભોટો ફદરો
આીળું. (૭૪)
ખુદાની ાવે ળશીદનો એટરો ભોટો દયજો
છે કે તે કલ્ી નશીં ળકામ. તે પ્રાણ જે લી
પ્માયી લસ્તુ યાશે ખુદાભાં દીનના યક્ષણ ભાટે
વશથ કુયફાન કયે છે . તેના રોશીના પ્રત્મેક
ટીાંનું ભુલ્મ જન્નત છે અને તેના જં ગભાં
ધલામેરા દેશને યશભતે ઈરાશી ોતાના
ારલભાં રઈ રે છે અને ખુદાનો યાજીોભયજીએ ઈરાશી તેના શય એક શ્લાવની
રકભત ફની જામ છે ભુનારપકોને તેના
ભયતફાની કદય જ ન શતી. તેઓ તો
ગનીભતના ભારના બુખ્મા શતા.
અનુક્રભણણકા
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૭૫ થી ૭૬ ભી આમાત :-

ُ َُ ُ
ّّٰ
َق َما لَک ۡم لَا تقا ِتلوۡ َـ ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ َق
ّ
ال ۡ ُم ۡس َت ۡض َع ِفح ۡ َف ِم َن ّ َ
الن َسٓا ِء َق
اؾ َق ِ
الرِج ِ
ۡ ۡ َ َّ
ُ ُ ََۤ َۡ َ
اـ ال ِذیۡ َن حَقوۡلوۡ َـ َذ ّبنا اع ِخ ۡجنا
ال ِولد ِ
ۡ ّٰ ۡ َ َ ّ َ
الظال ِم اَ ۡہ ُل َہا ۚ َق ۡ
اج َعلۡ
ۡ
ِمن ہ ِذ ِف الغػی ِۃ ِ
َّ َ ۡ َّ ُ ۡ َ َ ًّ َّ ۡ َّ َ
اج َع ۡل لنا ِم ۡن
۬ق
لنا ِمن لدنک قل ِیا ۚ
َّ ۡ َ َ ۡ
ل ُدنک ن ِصح ًؿا ﴿ ؕ﴾۷۵
َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ّّٰ
ال ِذین امنوا حقا ِتلوـ فِی س ِبی ِل الل ِہ ۚ
َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ُ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ق ال ِذین کعػقا حقا ِتلوـ فِی س ِبی ِل
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َّ َ ۡ َ ۤ ُ َ َ ُ َّ
َ
ٓاء الش ۡی ّٰط ِن ۚ ِا ّـ
الطاغوۡ ِة فقا ِتلوۡا اقل َِی
ً ۡ َ َ َ ّٰ ۡ َ ّ َ ۡ َ
﴾۷۶٪ ﴿ کید الشیط ِن کاـ ض ِعیفا
અને (શે ભુવરભાનો!) તભને ળું થઈ ગમું છે કે
તભે અલ્રાશના ભાગથભાં રડતા નથી ? એ
ણસ્થણતભાં કે ુરુોભાંના તથા સ્રીઓભાંના
અને ફાકોભાંના અળકતો (કે જે ઓને યોકી
રેલાભાં આવ્માથી) ોકાયી યહ્ા છે કે શે
અભાયા યલયરદગાય ! અભને આ લસ્તી
(ભક્કા) ભાંથી કે જે ના યશેલાવીઓ ઝારીભ
છે કાઢી રઈ જા અને તાયા તયપથી અભાયો
કોઈ ણશભામતી ઉબો કય, અને તાયા તયપથી
અભાયો કોઈ ભદદગાય ણ ેદા કય. (૭૫)
જે ઓ ઈભાન રાવ્મા છે તેઓ તો
અલ્રાશનાજ ભાગથભાં રડે છે , અને જે ઓ
ઈભાન રાવ્મા નથી તેઓ તાગુત (ળેતાન)ની
યાશભાં રડે છે . ભાટે તભે ળેતાનના ણભરો
વાભે રડો; ણનવંળમ ળેતાનનો ભક્કય ોક
છે . (૭૬)
અનુક્રભણણકા
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આ આમત નાણઝર થલાનું કાયણ એ છે કે શ.
યવુર વ. ણશજયત કયી ભદીના આવ્મા છી
જે ભુવરભાન સ્રી-ુરૂો, ફચ્ચાઓ ભક્કાભાં
યશી ગમા શતા તેને કાપય રોકો તકરીપ
આતા શતા. તેથી તેઓ રદન-યાત ખુદાથી
દોઆઓ કયતા શતા કે અમ યલયરદગાય
ઝાણરભોના અત્માચાયથી ભુરકત આ. જ.
ઈબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે શુ ં અને ભાયી ભાતા
ણ શતા. શય લખત દોઆ કયતા શતા. આ
ઉયથી અલ્રાશે ભુવરભાનોને જે શાદને ભાટે
તૈમાય કમાથ. છે લટે અભાયી દોઆ કફુર થઈ
અને કેટરાક ભાટે ણશજયતની યાશ ખુરી ગઈ.
જે ફાકી યશી ગમા શતા તેને ભક્કાના
ણલજમના રદલવે શઝયતે આશ્લાવન આપ્મું
અને એતાફ ણફન અવદને ભક્કાનો શારકભ
ફનાવ્મો.
૭૭ ભી આમત :-

ۡاَل َ ۡم تَرَ ِاخَی الّ َ ِذیۡ َن قِ ۡی َل ل َ ُہ ۡم ُک ّ ُفوۡۤا اَیۡ ِدیَ ُکم
َ ّ َ َ َ ّٰ َ ّ ُ ّٰ َ َ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ َ
ق اقِیموا الصلوۃ ق اتوا الزخوۃ ۚ فلما
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َ َ ُ َ ۡ ُ ََۡ َ ُ
ۡ
اؾ ِادا ف ِخیۡ ٌق ِّمن ُہ ۡم
ک ِتب علی ِہم ال ِقت
ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
َ َ َ َ ّّٰ
از کخش َی ِۃ الل ِہ ا ۡق اش ّد
یخشوـ الن
َ ََ ُ َ ً ۡ َ
َ َ
خش َیۃ ۚ َق قالوۡا َذ ّبنا ل َِم ک َت ۡب َت َعل ۡینا
َ َ َ ٰۤ ۤ َ َ ۡ َ ّ َ ۤ َ ۡ َ َ َ ۡ
ۡ
ؕ ال ِقتاؾ ۚ لو لا اعختنا ِاخی اج ٍل ق ِخی ٍب
َ ۡ ُّ ُ َ َ ۡ ُ
ۡ َ ُ ّٰ
الدن َیا ق ِل ۡی ٌل ۚ َق الۡاع َِخۃ خح ٌؿ
قل متاع
َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ ّٰ َ ّ َ ّ
ً
ۡ
﴾۷۷﴿  ق لا تظلموـ ف ِتیلاٞ ل ِم ِن اتقی
(શે યવુર!) ળું તેં તેભને નથી દીઠા કે જે ભને
કશેલાભાં આવ્મું (શતું) કે તભાયા શાથ
(જં ગથી) યોકી રો તથા નભાઝ ઢતા યશો
અને ઝકાત આતા યશો ? છી જ્માયે
તેભના ય જે શાદ લાજીફ કયલાભાં આવ્મું
ત્માયે તેઓ ભાંશેનું એક ટોું રોકોથી એલું
ડયલા રાગ્મું જે ભકે અલ્રાશથી ડયલું જોઈએ
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અથલા તે કયતાંમ લધાયે, અને તેઓ કશેલા
રાગ્મા કે શે અભાયા યલયરદગાય ! તેં અભાયા
ય ળા ભાટે ધભથમુધ્ધ લાજીફ કમુું ? અભને
લધુ થોડાક રદલવની ભોશરત કેભ ન આી ?
તું કશે કે આરોકનો લૈબલ ક્ષણ ભારનો છે ,
અને યરોક (ની જીન્દગી) યશેઝગાયો ભાટે
ફેશતય છે ; અને તભાયા ય એક વુતયના
તાંતણા ફયાફય ણ અન્મામ કયલાભાં આલળે
નણશ. (૭૭)
આ આમત એ રોકો ભાટે નાણઝર થઈ છે કે
જ્માયે જે શાદ લાજીફ થઈ ન શતી ત્માયે ફશુ
ફડાઈ ભાયતા શતા અને ોતાની ફશાદુયી
અને રડાઈની ઈચ્છા ફશુ જ જાશેય કયતા
શતા ણ જે શાદ લાજીફ થઈ તો ભોઢું જોલા
રાગ્મા અને ફશાના ગોતી રડાઈભાં જલાથી
ડયતા શતા ણ ળભથના કાયણે જલું ડતું તો
એલા દુય દુય બાગતા શતા કે કોઈ તીય ધુવી
ન જામ, ન કોઈને ભાયતા શતા, ન ભાભુરી
ભાય ખાતા શતા. જ્માયે ખુદા ખુદા કયી
ફચીને ાછા આલતા ત્માયે ોતાની
લીયતાના ગુણગાન સ્રી-ફાકો વભક્ષ ગાતા
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શતા અને કશેતા શતા કે અભે તો ળરુના
શુ ભરાથી શંભેળા ફચી જતા અને દુશ્ભનના
યક્તથી યણભેદાન રારચો થઈ ગમું શતું. આ
ભુનારપકો શઝયતની પોજભાં પકત એટરા ભાટે
જતા શતા કે ગનીભતના ભારને ખુફ રુંટી
રે. જ્માયે યાજમ જોલાભાં આલતો અને
ગનીભતના ભારથી ણનયાળ થઈ જતા ત્માયે
શાડી ફકયાની જે ભ બાગી નીકતા.
૭૮ થી ૮૦ ભી આમાત :-

ُ
ۡاَیۡ َن َما تَ ُکوۡنُوۡا یُ ۡدذِ ۡک ّک ُم ال ۡ َموۡ ُة َق لَوۡ ُک ۡن ُتم
ٌَ
َُ
ُ
ف ِ ۡی بُ ُر ۡق ٍث ّمش ّ َی َد ٍۃ ؕ َق ِا ۡـ ت ِص ۡب ُہ ۡم َح َسنۃ
ّّٰ ۡ ۡ
ُ ۡ ُ َّ
ّٰ
ۡالل ِہ ۚ َق ِا ۡـ تُ ِص ۡب ُہم
ۡ
حقولوا ہ ِذ ٖف ِمن ِعن ِد
ُ ُ َ ۡ
ُ ُ َّ ٌ َ
َس ِّیئۃ حقوۡلوۡا ّٰہ ِذ ٖف ِم ۡن ِعن ِدؽ ؕ ق ۡل ک ٌّل
ّّٰ ۡ ۡ ّ
َۡ
َ الل ِہ ؕ َف
اؾ ٰۤہ ُؤلَٓا ِء القوۡ ِؿ لَا
م
ِمن ِعن ِد
ِ
ً
َ ۡ ُ ََ
﴾۷۸﴿ اخ ۡق َـ حَفق ُہوۡ َـ َح ِدیۡثا
یک
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ۤ َ َ ّّٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۤ َ
ما اصابک ِمن حسن ٍۃ ف ِمن الل ِہ ۫ ق ما
َ
َاَ َص َاب َک ِم ۡن َس ّی َئ ٍۃ َف ِم ۡن جّ ۡف ِس َک ؕ ق
ِ
َ ّ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ
ّٰ َ
ّّٰ
از َذ ُسوۡلًا ؕ َق کفی ِبالل ِہ
ِلن
ِ اذسلنک ل
َ
﴾۷۹﴿ ش ِہ ۡی ًدا
ّّٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ّ
ُ
ۡالل َہ ۚ َق َمن
َم ۡن ّی ِط ِع الرسوؾ فقد اطاع
ً ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َ ّّٰ َ َ
﴾۸۱ؕ ﴿ توخی فما اذسلنک علی ِہم ح ِفیظا
(માદ યાખો) જ્માં ણ તભે શળો ભૃત્મુ તભને
(અલશ્મ) કડી ાડળે, છી બરેને તભે
ભઝફુત રકલ્રાઓભાં ણ કેભ ન શો. અને
(તેભની ણસ્થણત એલી છે ) કે જો તેભને કાંઈ
રાબ થામ છે તો કશે છે કે આ અલ્રાશ
તયપથી છે , અને જો તેભને કાંઈ નુકવાન
શોંચે છે તો કશે છે કે આ તાયા તયપથી છે ;
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(શે યવુર!) તું કશેકે વધું અલ્રાશ તયપથીજ
છે ; છી આ રોકોને ળું થઈ ગમું છે કે આટરી
(વય) લાત ણ વભજલાના પ્રમત્નો કયના
નથી ? (૭૮)
(શે ભાનલી!) જે રાબ તને શોંચે છે તે તો
અલ્રાશ તયપથીજ છે , અને જે નુકવાન તને
શોંચે છે તે તાયા ોતાના તયપથી છે ; અને
(શે યવુર!) અભોએ તને તભાભ રોકો ભાટે
વંદેળો શોંચાડનાય ફનાલી ભોકલ્મો છે ; અને
અલ્રાશ વાક્ષી ભાટે ફવ છે . (૭૯)
જે ણે યવુરની આજ્ઞા ભાની તેણે ખયેખય
અલ્રાશની આજ્ઞા ભાની; અને જે પયી ફેઠો
તો અભોએ તને તેભના ઉય યખેલા તયીકે
નથી ભોકલ્મો. (૮૦)
આ આમતો નાણઝર કયલાનું કાયણ એ છે કે
જ્માયે આં શઝયત વ.ભક્કાથી ણશજયત કયી
ભદીનાભાં આવ્મા તો એ લે પપાદી લધાયે
મદા થમા નણશ અને અનાજનો બાલ ણ
લધી ગમો. મશુ દીઓએ ભશેણા રૂે ળયાયત
કયી કે આ ફધી ભોંધલાયી ભોશમ્ભદ(વ.) ના
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ગરાંના કાયણે થઈ છે , ખુદાએ તેભની લાત
અવત્મ છે એ ફતાલલા ઉયોકત આમત
ઉતાયી, અને ભુવરભાનોને ફતાવ્મું કે આ
મશુ દીઓની એ ણસ્થણત છે કે જ્માયે અનાજ
વસ્તું થામ છે તો કશે છે કે આ અલ્રાશનો
પઝર (ભશેયફાની) છે અને જ્માયે દુકા
અને અછત થામ છે ત્માયે કશે છે કે આ
ભોશમ્ભદ (વ.) ના કાયણે છે . અમ યવુર તભો
એને કશી દો કે વસ્તુ કે ભોંધુ, ગયીફી કે
અભીયી ફધું ખુદાની ભસ્રેશત પ્રભાણે શોમ
છે . તેભાં કોઈ દખર દઈ ળકતું નથી.
આ મશુ દીઓ ફેલકુપ છે , કોઈ લાતને
વભજતા નથી, ઈન્વાનને જે આયાભ ભે છે
તે ખુદાની કૃા છે , ખુદા ફધામને વાયી યીતે
યાખે છે , ભાનલી જે ઈફાદત કયે છે તે ખુદાની
યશભતોના ફયાફય નથી શોતી અને જે દુ:ખદદથ શોચે છે તે તેના ફુયા કામોને રીધે શોમ
છે .
એક લાત માદ યાખો કે ખુદાએ જે ણળક્ષણ રૂે
ટુંકભાં કહ્ું કે ફધું ખુદા તયપથી છે . છી
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ણલસ્તાયીને લણથન કમુું કે ફધી નેકીઓ ફધામ
નેક કાભો ખુદાના પઝર ય આધાય યાખે છે
અને ફધી ફુયાઈઓ ભાનલીના કુકભોના રીધે
શોેેમ છે . જો કે પ્રત્મેક બરાઈ ફુયાઈ તેની
ભસ્રેશત ભુજફ તો છે ણ એટરો પકથ છે કે
બરાઈ તેના પઝરો કયભ (કૃા ભશેયફાની)
થી શોમ છે અને ફુયાઈ ફંદાના ગુનાશ
(ા)ના કાયણે શોમ છે . એટરા ભાટે તો
મગમ્ફયે પયભાવ્મું છે કે કોઈ ભોેેણભનને
દુ:ખ-દદથ યંજ ગભ નથી શોંચતો એટરે વુધી
કે ળયીયભાં કાંટો ણ નથી લાગતો, જોડાની
દોયી ણ નથી ટુટતી જ્માં વુધી કોઈ ગુનાશ
કયતો નથી. બાલાથથ એ કે ભાનલી ોતાના
કામથભાં ઈખ્તીમાય ધયાલે છે . ખુદા તયપથી
ફ જફયીથી કોઈ કાભ થતું નથી. ઈન્વાન
આઝાદ છે “રાઈકયાશ પીદ્દીન” ધભથભાં
ઝફયદસ્તી નથી.
એ રોકોની વભજનો કવુય છે . ફુયા કાભો તો
ોતે કયે છે , જ્માયે તેની વજા ભે છે તો કશે
છે કે આ તો અભાયા રકસ્ભતભાં રખ્મું શતું.
અનુક્રભણણકા
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જો ભદીનાના ફાગોભાં પો ઓછા ઉતમાું તો
ભદીનાલાાની કોેેતાશી અને નાપયભાની
અને ફુતયસ્તીની વજા છે તેભની નીય્મત
ખોટી શતી.
એક નફીના વભમભાં ફે વ્મરકતઓએ લાડીભાં
પોના ઝાડ યોપ્માં. એકના ફગીચાભાં ધણા
પો ઉત્ન્ન થમાં. ફીજાના ફાગભાં એટરા
પો આવ્મા ન શતા. જે પ આવ્મા શતા તે
ણ ખયી ગમા. તેણે નફી વાશેફ ાવે
ણળકામત કયી કે અભો ફન્નેએ ફાગ રગાવ્મા
શતા ણ ઝમદના ફાગભાં પો ુષ્ક થમા
અને ભાયા ફાગભાં પો ફયાફય થમા નણશ
તેનું ળું કાયણ છે ? નફી વાશેફે ઝમદને
ફોરાવ્મો અને ુછમું કે તેં ફાગભાં ફીજ
યોપ્માં ત્માયે ળું ણનય્મત કયી શતી ? તેણે કહ્ું કે
ભેં ભનભાં ઈયાદો કમો શતો કે જો વાયી પવર
આલળે તો અધી આલક શુ ં યાખીળ અને અધી
અલ્રાશની યાશભાં ભાયા ગયીફ બાઈઓને
આી દઈળ ! આે ફીજાને ુછમું કે તાયી ળું
નીય્મત શતી ? તેણે કહ્ું કે ભેં ભનભાં ણનણથમ
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કમો શતો કે જે પોની કીંભત ભળે તે ૈવા
ગયીફ રોકોને વ્માજ ય આી ભારદાય
ફની જઈળ ! નફી વાશેફે કહ્ું કે આજ
કાયણ છે કે તાયી લાડીભાં પ ફયાફય થમાં
નણશ. તાયી નીય્મત ખયાફ શતી. અલ્રાશ
તાયા ઉય કેભ કૃા કયે? આ ફધું નીય્મત ય
આધારયત છે .
૮૧ થી ૮૩ભી આમાત :-

ُ َ َ ٌ َ َ َ ُُۡۡ َ َ
َ ۡ
اعۃ ۫ ف ِادا بَ َرر ۡقا ِم ۡن ِعن ِدؽ
ق حقولوـ ط
َبَ ّ َی َت َطٓائ َف ٌۃ ِّم ۡن ُہ ۡم َغح ۡ َؿ الّ َ ِذ ۡی تَقُوۡ ُؾ ؕ ق
ِ
ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّ َ ُ َ ُ ُ ۡ َ ُ ّّٰ
اللہ یکتب ما یب ِیتوـ ۚ فاع ِخص
ّٰ َ
ۡ
ّّٰ
ّّٰ َ َ ّ َ
َعن ُہ ۡم َق توَک ۡل َعدی الل ِہ ؕ َق کفی ِبالل ِہ
﴾۸۱﴿ َقخ ِۡیلًا
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اَ َفلَا یَ َت َد ّبَرُ ۡق َـ ال ۡ ُغ ۡػ ّٰا َـ ؕ َق لَوۡ ک َ َ
اـ ِم ۡن
ۡ ً
ۡ َ ۡ ّّٰ
ِعن ِد غحؿِ الل ِہ لَوَ َج ُد ۡقا ِف ۡی ِہ اخ ِتلَافا
َ ۡ
ک ِثح ًؿا ﴿﴾۸۲
َ َ َۡ
َ َ َ َ َ
ٓاء ُہ ۡم ا ۡم ٌر ِّم َن الۡا ۡم ِن ا ِق الخوۡ ِػ
ق ِادا ج
اَ َد ُ
اعوۡا ب ٖہ ؕ َق لَوۡ َذ ّ ُخ ۡق ُف ِاخَی ّ
الرَ ُسوۡ ِؾ َق ِاخٰۤی
ِ
اُقخی الۡاَ ۡمر ِم ۡن ُہ ۡم ل َ َع ِل َم ُہ الّ َ ِذیۡنَ
ِ
ِ
َ ۡ َ ۢۡ ُ ۡ َ ٗ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّّٰ
یستن ِبطونہ ِمنہم ؕ ق لو لا فضل الل ِہ
َّ
َّ
َ ُ
َّ
َعل ۡیک ۡم َق َذ ۡح َم ُت ٗہ لَات َب ۡع ُت ُم الش ۡی ّٰط َن ِالا
َ
ق ِل ۡیلًا ﴿﴾۸۳
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અને (તેભની શારત એલી છે કે) તેઓ
(ભોંઢેથી તો) કશે છે કે અભે આજ્ઞાંરકત છીએ,
ણ જ્માયે તાયી ાવેથી ફશાય ચાલ્મા જામ
છે ત્માયે તેઓ ભાંશેનું એક ટોું યારી (ના
લખતે) જે કાંઈ તું કશે છે તેથી જાદીજ યીતે
લતથલાનો ણનણથમ કયે છે ; અને યારે તેઓ જે
કાંઈ ણનણથમ કયે છે તે અલ્રાશ રખતો જામ
છે , ભાટે (શલે) તું (તેભની યલા ન કયતાં)
તેભનાથી ભોઢું પેયલી રે અને અલ્રાશ ઉય
બયોવો યાખ; અને અલ્રાશ કામથ વાધકતા
ભાટે ુયતો છે . (૮૧)
તો ળું તેઓ કુયઆન ય ભનન કયતા નથી ?
અને જો તે અલ્રાશના ણવલામ ફીજા કોઈની
ાવેથી આવ્મું શોત તો ખયેજ તેભાં ધણોજ
તપાલત જણાઈ આલતે. (૮૨)
અને જ્માયે તેભને ણનબથમતા અગય બમની
કોઈ લાત ભારુભ ડી જામ છે તો તે વલથર
પેરાલી દે છે ; ણ જો તેઓ તે (લાત)ને
ોતાના યવુર અને તેઓ ભાંશેના
વત્તાધાયીઓ વાભે યજા કયી દેતે તો
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તેઓભાંથી જે ઓ લાતની ઉંડાણભાં શોંચી
જનાયાઓ છે તેઓ તે (ની લસ્તુ ણસ્થણત)
ાયખી કાઢતે, અને જો તભાયા ય
અલ્રાશની કૃા તથા દમા ન શોત તો તભે
ધણાં થોડાક ણવલામ વધાજ ળેતાનના
અનુમામીઓ ફની ગમા શોત. (૮૩)
આ આમતોનું નાણઝર થલાનું કાયણ એ છે કે
શ. યવુર વ.ભે ફદયની નાની જં ગ ણલળે
જાશેય કમુું તો નઈભે ભુવરભાનોને અફુ
વુપીમાનના ભોટા રશ્કયથી ડયાવ્મા. તેઓના
રદરભાં એલો બમ ેવી ગમો કે કેટરાક રોકો
ધયભાં ફેઠા યહ્ા. આે પયભાવ્મું કે
તભાયાભાંથી કોઈ જં ગભાં જળે નણશ તો શુ ં
એકરો જઈળ ! છે લટે વીત્તેય ભાણવો એ
ભાંડ ભાંડ આને વાથ આપ્મો. અલ્રાશ ય
બયોવો કયી આ આગ લઘ્મા. ગણતયીના
ભાણવોનો અફુ વુપીમાન ય એલો યોફ
તાયી થમો કે તે ભક્કા બેગો થઈ ગમો.
અલ્રાશની ળાન જાઓ કેલો કઠણ લખત
શતો કે શજાયો વાભે જે શાદ કયલાનો અલ્રાશે
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યવુરને શુ કભ આપ્મો છે . જો કોઈ વાથ ણ
ન આત તોમ આ એકરા જઈ રડત અને
ણલજમ શાવીર કયત.
તપવીયે વાપીભાં ઈભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
અ.થી લણથન છે કે ઈણસ્તભફાત (ખુદાઈ લાતો
લગેયે ફશાય રાલલી, ફશુ જ ઉંડાઈથી ઈલ્ભી
ફાફતો ફશાય કાઢલી) કયલાલાા અઈમ્ભએ
ભાઅવુભીન અ. છે અને એજ વાચા અથથભાં
ઓરીર અમ્ર છે . શઝયતે એ ણ પયભાવ્મું કે
જે ણે જે ણે અલ્રાશની ણલરામત અને
અલ્રાશના
ઈલ્ભથી
ઈણસ્તભફાત
કયલાલાાઓને અમ્ફીમાના ધયો ણવલામ
કોઈ ફીજે જ સ્થે જોમા અને તેઓએ
અલ્રાશના શુ કભનો અનાદય કમો અને
અજ્ઞાન રોકોને ઓરીર અમ્ર ભાન્મા જે ોતે
ણશદામત ાભેર નથી. તેનું રયણાભ એ
આવ્મું કે ોતાને યાશ ન ભી તે ફીજાને કેલી
યીતે વેયાતે ભુસ્તકીભ ફતાલી ળકે ?!
ઉયના ફનાલભાં એક વ્મરકતએ ખોટી
અપલા પેરાલી ભુવરભાનોના રદરને કેલા
યેળાન કમાથ ? જો આલી ગરત ખફય
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વાંબનાય એ લાત વાંબી યવુર વ. કે શ.
અરી અ. ાવે આવ્મા શોત તો આ યેળાની
ઉબી ન થાત ણ તેઓએ તો આવભાં એક
ફીજાથી છાની લાતો કયી શરચર ભચાલી
દીધી.
આ આમતથી એ લાત સ્ષ્ટ થઈ ગઈ કે
ઓરીર અમ્ર કોણ છે ? ભુનારપકોની એ
આદત શતી કે જે કોઈ ણ લાતથી
ભુવરભાનો બમબીત થતા શતા તે પેરાલતા
શતા અને જે શાદ ભાટે જલાથી અચકાતા
શતા.
૮૪ થી ૮૭ ભી આમાત :-

َ ّ ُ َ ّ َ ُ َ ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ َ َ
فقا ِتل فِی س ِبی ِل الل ِہ ۚ لا تکلف ِالا
ّّٰ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ ّ َ َ َ َ ۡ َ
ُاللہ
ص المؤ ِم ِنحف ۚ عسی
ِ جفسک ق ظ ِخ
ُ ّ َ َ ُ ّّٰ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ ّ ُ َ ّ ۡ َ
اـ یکف باز ال ِذین کعػقا ؕ ق اللہ اشد
ۡ َ ُّ َ َ َّ ً ۡ َ
ً
ۡ
﴾۸۴﴿ باسا ق اشد تن ِکیلا
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َ ً َ ُ َّ
َ ۡ َّ ۡ َ ۡ َ َ َ ً
اعۃ َح َسنۃ ّیک ۡن ل ٗہ
من یشفع شف
َ ۡ ٌ ّ ۡ َ َ َ ۡ َّ ۡ َ ۡ َ َ َ ً
اعۃ
ن ِصیب ِمنہا ۚ ق من یشفع شف
َ ّ َ ً ّ َ ُ ۡ ّ َ ٗ ۡ ٌ ّ ۡ َ َ َ َ ّّٰ
اللہُ
س ِیئۃ یکن لہ کِفل ِمنہا ؕ ق کاـ
َ ّٰ ُ ّ َ ۡ ّ ُ
ً
ۡ
عدی ک ِل شی ٍء م ِقیتا ﴿﴾۸۵
َ
َ
َ
َق ِادا ُح ِّی ۡی ُت ۡم ِب َت ِح ّ َی ٍۃ ف َح ّ ُیوۡا ِبا ۡح َس َن
ۡ َ ۤ َ ۡ ُ ّ ُ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ ک َ َ
اـ َعدّٰی کُلّ
ِمنہا اق ذخقہا ؕ ِاـ
ِ
َ
ش ۡی ٍء َح ِس ۡی ًبا ﴿﴾۸۶
اَ ّّٰلل ُہ لَا ۤ ِالّٰ َہ ِالَّا ُہوَ ؕ ل َ َی ۡج َم َع ّ َن ُک ۡم ِاخّٰی یَو ِؿۡ
َ ُ
ۡ
ال ِق ّٰی َم ِۃ لَا َذیۡ َب فِ ۡی ِہ ؕ َق َم ۡن ا ۡص َدؼ ِم َن
ّّٰ َ ۡ ً
الل ِہ ح ِدیثا ﴿ ﴾۸۷٪
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ભાટે (શે યવુર!) તું અલ્રાશના ભાગથભાં રડ,
અને તાયી જાત ણવલામ તું ફીજા કોઈનો
જલાફદાય નથી અને ભોઅભીનોને (જે શાદ
ભાટે) જાગૃત કયતો યશે; વંબણલત છે કે
અલ્રાશ ઈભાન નણશ રાલનાયાઓના ફને
યોકી દે; અને અલ્રાશ ફના પ્રભાણભાં
વૌથી લધાયે ફલાન છે અને ધડારૂ ણળક્ષા
કયલાભાં વૌથી લધાયે વખત છે . (૮૪)
જે કોઈ વાયી બરાભણ કયળે તેભાંથી તેને
ણ બાગ ભળે, અને જે કોઈ ફુયી
બરાભણ કયળે તો તેભાંથી ણ તેને બાગ
ભળે; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ
કાફુ ધયાલનાય છે . (૮૫)
અને જ્માયે તભને વરાભ કયલાભાં આલે ત્માયે
તભે તે કયતાંમ ઉભદા યીતે વરાભ કયો અથલા
તેના (જે લોજ) જલાફ લાો; ફેળક અલ્રાશ
દયેક લસ્તુનો ૂયો ણશવાફ રેનાય છે . (૮૬)
અલ્રાશ કે જે ના ણવલામ અન્મ કોઈ ૂજ્મ
નથી - કમાભતના રદલવે તભો વધાઓને તે
અલશ્મ બેગા કયળે કે જે ના ણલળે વશેજ ણ
અનુક્રભણણકા
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વંદેશ નથી; અને લાતોભાં અલ્રાશથી લધાયે
વાચું (ફોરનાય) કોણ છે ? (૮૭)
ઈસ્રાભભાં વરાભ કયલી વુન્નત છે ણ તેનો
જલાફ દેલો લાજીફ છે , વરાભ કયનાયનો
વલાફ લધાયે છે , જલાફ આનાયનો ઓછો
છે . જો જલાફ ન આે તો ગુનેશગાય છે .
ઈસ્રાભી વંસ્કૃણત એ છે કે ઓછા ભાણવો
લધાયે ભાણવોને વરાભ કયે. વલાય ગે
ચારનાયને, ખચ્ચય ય વલાયી કયનાય ગધેડા
ય વલાયી કયનાયને વરાભ કયે. ફુત યસ્ત,
ળયાફી, ળતયંજ યભનાય, વોગઠાફાજી
યભનાય, ણતલાી સ્રીઓ ય આ ભુકનાય,
શીજડા, ફકલાવ (રગ્લ) કયનાય કણલઓ,
વ્માજખોય અને ખુલ્રું ફદકાભ કયનાયા ય
વરાભ ન કયલી જોઈએ. જો કોઈ નભાઝની
શારતભાં વરાભ કયે તો નભાઝીએ ભાર
વરાભુન અરમકુભ કશેલું જોઈએ. શ. યવુર
વ.ભે પયભાવ્મું કે કોઈ વરાભ કમાથ ણલના લાત
કયે તો જલાફ ન આો. શેરા વરાભ અને
છી કરાભ.
અનુક્રભણણકા
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૮૮ થી ૮૯ભી આમત :-

َ َ َ ُ ۡ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ َ ۡ َ ّّٰ
اللہُ
فما لکم فِی المن ِف ِقحف فِئتح ِف ق
َ
َ َ
َُ
َ َ
ا ۡذک َس ُہ ۡم ِب َما ک َس ُبوۡا ؕ اترِیۡ ُد ۡق َـ ا ۡـ ت ۡہ ُد ۡقا
َ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ ّ ُ ۡ
ّّٰ
الل ُہ َف َلنۡ
من اضل اللہ ؕ ق من حض ِل ِل
َ
ت ِج َد ل َ ٗہ َس ِب ۡیلًا ﴿﴾۸۸
َ ََ َ ُ ُ
َُۡ
ُ
َق ّخ ۡقا لَوۡ تکع ُػ ۡق َـ ک َما کع ُػ ۡقا ف َتکوۡنوۡ َـ
َ َ ً َ َ َ ّ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ّّٰ
سوٓاء فلا تت ِخذقا ِمنہم اقل ِیٓاء حتی
ّّٰ
َُ
الل ِہ ؕ َف ِا ۡـ تَوَلَّواۡ
اجرُ ۡقا ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل
یہ ِ
َف ُخ ُذ ۡق ُہ ۡم َق ۡاق ُت ُلوۡ ُہ ۡم َح ۡی ُث َق َج ۡد ّتُ ُموۡ ُہم ۪ۡ
َ َ َ َّ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ًّ َّ َ َ ۡ
ً
ق لا تت ِخذقا ِمنہم قل ِیا ق لا ن ِصحؿا ﴿ ۙ﴾۸۹
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(શે ભુવરભાનો!) તભને ળું થઈ ગમું છે કે
દાંણબકોના વંફંધભાં ફે ક્ષો થઈ ગમા છો,
જો કે અલ્રાશે તેઓની કભાઈના કાયણે
તેભની ફુણધ્ધ ઉલ્ટાલી નાખી છે (તેઓને
નાણસ્તકણા તયપ ાછા પેયલી દીધા છે )? ળું
તભે એલો ઈયાદો યાખો છો કે અલ્રાશે જે ભને
આડે ભાગે યશેલા દીધા છે તેભને તભે વન્ભાગે
રઈ આલો ? અને જે નાથી અલ્રાશ
ણશદામતની પ્રેયણા ખુંચલી રે છે તેના ભાટે તું
શયગીઝ કોઈ ભાગથ ભેલી ળકળે નણશ. (૮૮)
તેભની તો એલી ઈચ્છા છે કે જે લી યીતે ંડે
ઈભાન નથી રાવ્મા તેલી યીતે તભે ણ ઈભાન
નણશ રાલનાયા ફની જાઓ કે જે થી તભે વલથ
વયખા થઈ જાઓ; ભાટે તભે તેભનાભાંથી
(કોઈને ણ) ણભર ન ફનાલો જ્માં વુધી કે
તેઓ અલ્રાશના ભાગથભાં સ્લદેળનો ત્માગ ન
કયે; છી જો તેઓ ભોઢું પેયલી રે તો તેઓ
જ્માં ણ તભને ભે ત્માં તેભને કડી રો
અને ભાયી નાખો, અને તેઓભાંથી ન કોઈને
ણભર ફનાલો અને ન ભદદગાય; (૮૯)
અનુક્રભણણકા
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આમત આલલાનું કાયણ એ કે કેટરાક રોકો
ભક્કાથી ભદીના આવ્મા અને ોતાને
ભુવરભાન જાશેય કમાથ. થોડા રદલવ છી
ાછા ભક્કા બાગી ગમા. ોતાના ણળકથ અને
કુફ્રને જાશેય કયી ભક્કાભાં ચાલ્મા ગમા. જ્માયે
શઝયતે તેભનાથી રડલા ચાહ્ું તો કેટરાક
ભુવરભાનો રડલા ભાટે ઢીર કયલા રાગ્મા,
કાયણ કે ઈસ્રાભની શારતભાં તેભના ણભરો
ફન્મા શતા. એ રોકોના ણલળે ઉયોકત
આમત આલી છે , અને કશેલાભાં આવ્મું કે
તેઓ ણશજયત કયી ભદીના ન આલે અને
ોતાનો ઈસ્રાભ જાશેય ન કયે ત્માં વુધી તેને
દોસ્ત ફનાલો નણશ. જો ઈસ્રાભ કફુર કયી
રે તો વાયી લાત છે નણશ તો જ્માં જાઓ ત્માં
કતર કયી નાખો.
૯૦ ભી આમત :-

َِالَّا الّ َ ِذیۡ َن یَ ِص ُلوۡ َـ ِاخّٰی َقوۡ ٍۭؿ بَ ۡی َن ُک ۡم ق
ُ ُ َ َۡ ٌ َ ۡ ّ ۡ ُ َ َۡ
ۡ
ٓاء ۡقخ ۡم َح ِض َخة
بینہم ِمیثاؼ اق ج
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ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُّ َ
ُص ُد ۡق ُذ ُہ ۡم ا ۡـ حقا ِتلوۡخ ۡم ا ۡق حقا ِتلوۡا
ُ َ
َ َ ّ ّّٰ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ
ٓاء الل ُہ ل َ َسلط ُہ ۡم َعل ۡیک ۡم
قومہم ؕ ق لو ش
ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ّٰ َ َ
اعتـلوۡخ ۡم فل ۡم حقا ِتلوۡخ ۡم
فلقتلوخم ۚ ف ِا ِـ
ُ ّّٰ
َ َ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
السل َم ۙ ف َما َج َع َل الل ُہ لَک ۡم
ق القوا ِالیکم

َ
﴾۹۱﴿ َعل ۡی ِہ ۡم َس ِب ۡیلًا

ણવલામ કે જે ઓ એલી કોભ વાથે જઈ ભળ્મા
શોમ કે તભાયી અને તે કોભ લચ્ચે કોર કયાય
થમા શોમ અથલા તભાયી ાવે એલી
શારતભાં આલે કે તભાયી વાથે રડલાભાં
અથલા ોતાની કોભ વાથે રડલાભાં તેભના
ભન વંકોચાતા શોમ (તો તેભને ઈજા ન
શોંચાડો); અને જો અલ્રાશ ચાશતે તો
તેભને અલશ્મ તભાયા ય વત્તાલાન કયી દીધા
શોત, છી તેઓ તભાયી વાથે અલશ્મ રડમા
શોત; ભાટે જો તેઓ તભાયાથી અરગ યશે
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તથા તભાયી વાથે ન રડે અને તભને વુરેશ
(કયલા) ભાટે વંદેળો ભોકરે તો (તેભના ય
વખ્તાઈ કયલાનો) અલ્રાશે તભાયા ભાટે કોઈ
ભાગથ યાખ્મો નથી. (૯૦)
આ એ ઝભાનાનો શુ કભ છે કે શ. યવુર વ.ને
કશેલાભાં આવ્મું છે કે જે તભાયાથી રડે તભો
ણ રડો, જે રડે નણશ તો તભે ણ રડો
નણશ ણ વુયએ ફયાઅત નાણઝર થલા છી
આ શુ કભ ભન્વુખ (યદ) થઈ ગમો, અને
ફધામ ભુળયીકો વાથે જે શાદનો શુ કભ થમો,
ણ ભક્કાના ણલજમને રદલવે જે ભણે
શઝયતથી લચન અને લામદો કમો શતો તેઓ
અલાદ શતા.
જે કોભથી જં ગ કયલાની વંધી થઈ શતી તેના
ય આ વખ્તીથી ાફંદ શતા, ણ જમાયે
તેઓભાંથી કોઈ કોભ વંધી તોડતી તો જં ગ
કયલી જરૂયી થઈ ડતી. જે ઓ શુ ઝુયથી
રડલા ચાશતા ન શતા અને શુ ઝુયની ણલરૂધ્ધ
જં ગ કયલાલાા વાથે યશેલું ણ વંદ કયતા
નણશ તો તેઓ ભાટે એ શુ કભ શતો કે તેઓથી
ન રડો. મા જે વુરેશ ચાશે છે તેભનાથી ણ
અનુક્રભણણકા

1186

hajinaji.com

જં ગ કયલાથી યોકમા શતા. ઈસ્રાભ કોઈ ય
ન્મામની ણખરાપ શુ ભરો કયલા ચાશતો નથી
ણ કોઈ કોભ તકરીપ આલા જ ચાશતી
શોમ અને એકદભ ચઢાઈ કયલા ચાશે તો
ોતાના યક્ષણ ભાટે રડલું જોઈએ.
૯૧ ભી આમત :-

َ
َ
َس َت ِج ُد ۡق َـ ّٰاع ِخیۡ َن یُ ِریۡ ُد ۡق َـ ا ۡـ
َۡ ُ ُ ۡ ُ َ
ُ َّ ُ ۤ َ
ّیا َمنوۡخ ۡم َق یَا َمنوۡا قوۡ َم ُہ ۡم ؕ کل َما ُذ ّخ ۡقا ِاخی
َ َّ َ ُ ُ
ۡ َ ُ
ال ِف ۡتن ِۃ ا ۡذکِ ُسوۡا فِ ۡی َہا ۚ ف ِا ۡـ ل ۡم حَ ۡعتـِلوۡخ ۡم
َ ُ ۡ ُ ۡۤ َ ۡ ُ ُ ّ َ َ
ُ ُّ ۤ َ
السل َم َق یَکفوۡا ایۡ ِدیَ ُہ ۡم
ق یلقوا ِالیکم
َف ُخ ُذ ۡق ُہ ۡم َق ۡاق ُت ُلوۡ ُہ ۡم َح ۡی ُث ث َ ِق ۡف ُت ُموۡ ُہم ؕۡ
ُ ُ
َۡ ُ َ
ۡ ً
َق اقلٰٓ ِئک ۡم َج َعلنا لَک ۡم َعل ۡی ِہ ۡم ُسل ّٰطنا
ُ ً
ّم ِب ۡینا ﴿ ﴾۹۱٪
hajinaji.com

1187

અનુક્રભણણકા

નજીકભાં તભે ફીજા કેટરાકોને જોળો કે તેઓ
તભાયાથી ણનબથમ યશેલા ઈચ્છે છે તેભ ોતાની
કોભથી ણ ફચ્મા યશેલાનું ઈચ્છે છે ; જ્માયે
ણ તેભને રપત્ના તયપ ફોરાલલાભાં આલે છે
ત્માયે આંખો ભીંચીને તેભાં કૂદી ડે છે ; ભાટે
જો તે રોકો તભાયાથી અગા ન થામ અને
તભાયાથી વુરેશની ભાગણી ન કયે તથા
(રડાઈ કયતાં) ોતાના શાથ ન યોકે તો તેભને
કડી રો અને જ્માં તેભને જાઓ ભાયી
નાખો; અને તેભના ઉય અભોએ તભને
ખુલ્રી વત્તા આી ભુકી છે . (૯૧)
અયફોના કેટરાક કફીરાલાાઓએ ફેલડી
ચાર યભલી ળરૂ કયી શતી. ોતાની કોભ વાથે
છૂ ી યીતે એ નક્કી કમુથ શતું કે જો ભુવરભાનો
વાથે જં ગ થળે તો અભો વાથે યશીળું અને
જમાયે ભદીનાભાં આલતા શતા ત્માયે
ભુવરભાનો વાથે ભસ્કા ોરીળ કયતા શતા
અને ખુળાભત અને ચારુવી વાથે કશેતા
શતા કે ભુશ્રીકો વાથે તભાયી જં ગ થળે તો
અભે તભને વાથ આીળું. કેટરાક બોા
ભુવરભાનો તેઓના પયેફભાં આલી જતા
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શતા અને તેઓને વાચા ભુવરભાન વભજી
ોતાના ણભરો ફનાલતા શતા. ણ જમાયે
રડાઈનો વભમ આલતો તો આ પયેફી દુય
શટી જતા અને ોતાની કોભભાં બી જતા.
એલા રોકો ભાટે અલ્રાશે ોતાના યવુરને
શુ કભ આપ્મો કે એ રોકોને જમાં જાઓ ત્માં
કતર કયો. કાયણ કે આ રોકો ફશુ જ બમંકય
છે .
ઠેક ઠેકાણે આલા ભુનારપકોની કરાભે ાકભાં
ઠેકડી ઉડાલી છે અને તેભની ભઝીમ્ભત કયી
છે . ખરૂં જોતાં આ રોકો આસ્તીનના વાં
છે . તેભનું જાશેય કાંઈ અને છુ ું કાંઈ, આલા
રોકોએ ઈસ્રાભને ફશુ જ નુકળાન
શોંચાડમું છે .
૯૨ ભી આમત :-

َّ ً ۡ ُ َ ُ ۡ َّ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ
ق ما کاـ ل ِمؤ ِم ٍن اـ حقتل مؤ ِمنا ِالا
َُخ َطـًا ۚ َق َم ۡن َق َت َل ُم ۡؤ ِم ًنا َخ َطـًا َف َت ۡش ِخیۡر
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َ َ َ ّ ُ ۡ َ ّ َ َ ٌ ّ ُ َ ّ َ َ ٌ ٰۤ َ ۡ ۤ ّ َ ۤ
ذقب ٍۃ مؤ ِمن ٍۃ ق ِخیۃ مسلمۃ ِاخی اہ ِل ٖہ ِالا
َّ ُ
َ ۡ َّ َّ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ
اـ ِم ۡن قوۡ ٍؿ َع ُد ٍّق لک ۡم
اـ یصدقوا ؕ ف ِاـ ک
َ ُ َ
َ ۡ
َق ُہوَ ُم ۡؤ ِم ٌن ف َتش ِخیۡرُ َذق َب ٍۃ ّم ۡؤ ِمن ٍۃ ؕ َق ِا ۡـ
َُ
َ ٌ
َ
َ
کَ َ
اـ ِم ۡن ق ۡو ٍۭؿ بَ ۡینک ۡم َق بَ ۡین ُہ ۡم ِّم ۡیثاؼ
َف ِدیَ ٌۃ ّ ُم َس ّ َل َم ٌۃ ِاخٰۤی اَ ۡہ ِل ٖہ َق تَ ۡش ِخیۡرُ َذ َقب ٍۃَ
ُّ ۡ َ َ َ ۡ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ
اؿ ش ۡہرَیۡ ِن
مؤ ِمن ٍۃ ۚ فمن لم ی ِجد ف ِصی
ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ً ّ َ ّّٰ َ َ َ ّّٰ
اللہُ
متت ِابعح ِف ۫ توبۃ ِمن الل ِہ ؕ ق کاـ
َع ِل ۡی ًما َح ِک ۡی ًما ﴿﴾۹۲
ેઅને કોઈ ણ ભોભીનને આ છાજતું નથી ક
ેતે કોઈ ભોભીનને ભાયી નાખે ણવલામ ક
બૂરથી, અને જે કોઈ અજાણતાભાં કોઈ
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ભોભીનને ભાયી નાખે તો તેના ભાટે એક
ઈભાનદાય ગુરાભ આઝાદ કયલાનું છે તથા તે
(ભામાથ ગએરા)ના લાયવોને ખૂનનો આર્મથક
ફદરો આલાનું છે ણવલામ કે તેઓ ભાપ કયી
દે; ણ જો ભામો ગએરો કોઈ એલી કોભનો
શોમ કે જે તભાયી દુશ્ભન છે છતાં ભોભીન
શોમ તો (ણ ખૂનીને ભાથે) એક ઈભાનદાય
ગુરાભ આઝાદ કયલાનું છે ; અને જો એલી
કોભનો શોમ કે તેની અને તભાયી વંધી શોમ
તો તેના લાયવોને ખૂનનો વંૂણથ આર્મથક
ફદરો આલો તથા એક ઈભાનદાય ગુરાભ
ણ આઝાદ કયલો; છી જે ને (ગુરાભ
આઝાદ કયલાને) ન ભે તો અલ્રાશ તયપથી
(ણનભાથણ કયેરા) પ્રશ્ચાતા કયલા ભાટે તેના
ળીયે રાગરગાટ ફે ભાવના યોઝા છે ; અને
અલ્રાશ ભોટો જાણનાય (અને) ણશકભતલાો
છે . (૯૨)
ઈસ્રાભભાં ભોણભનના ખુનની ફશુ ભોટી
કકભત છે . કોઈ ભોણભનને જાણીને ભાયી નાખે
તો કાણતરનું સ્થ જશન્નભ છે ણ જો
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કાણતરે બુરથી કતર કયેર છે તો એક ગુરાભ
આઝાદ કયલો અને ભયનાયના લારયવોને
દીમત દેલી જોઈએ. આ ણવલામ ણ કેટરાક
જાદા જાદા ભવાએર વંજોગો ય આધાય
યાખે છે . કાળ જો ઈસ્રાભના કામદા-કાનુન
ય રોકો ચારતા તો આજે જે શારત
ભુવરભાનોની જોલાભાં આલે છે તે ન
આલત.
૯૩ થી ૯૪ ભી આમાત :-

ُ ً
ۡ َّ
ُ َ
َق َم ۡن حق ُت ۡل ُم ۡؤ ِمنا ّم َت َع ِّم ًدا ف َج َزٓاؤ ٗف
ّٰ َ ّ
َ ّّٰ
َ
َج َہن ُم خ ِل ًدا فِ ۡی َہا َق غ ِض َب الل ُہ َعل ۡی ِہ َق
َ َ َ
َ
﴾۹۳﴿ ل َ َعن ٗہ َق ا َع ّد ل َ ٗہ َعذ ًابا َع ِظ ۡی ًما
ٰۡۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡۤا ِا َدا َض َػ ۡب ُت ۡم فی
ِ
ّّٰ ۡ َ
ۡالل ِہ َف َت َب ّ َی ُنوۡا َق لَا تَقُوۡلُوۡا ل َِمن
س ِبی ِل
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ً
َ ّ ُ ُ ۡ َ ٰۤ ۡ َ
ۚ الس ّٰل َم ل َ ۡس َت ُم ۡؤ ِمنا
القی ِالیکم
ۡ َ ۡ ُّ
ۡ َ َ ُ َ
الدن َیا ۫ ف ِعن َد
ت ۡب َتغوۡ َـ ع َخص ال َح ّٰیو ِۃ
ۡ ُ َ ّٰ َ ٌ ۡ َ َ ّّٰ
الل ِہ َمغانِ ُم ک ِثح َؿۃ ؕ کذل ِک کن ُت ۡم ِّم ۡن
َ
َ َ
ُ َ ُ َ ّّٰ
ق ۡب ُل ف َم ّ َن الل ُہ َعل ۡیک ۡم ف َت َب ّ َینوۡا ؕ ِا ّـ
ۡ َ ُ َ َ َ َ ّّٰ
﴾۹۴﴿ اـ ِب َما ت ۡع َملوۡ َـ خ ِبح ًؿا
اللہ ک
અને જો કોઈ જાણી જોઈને કોઈ ભોઅભીનને
ભાયી નાખે તો તેની વજા જશન્નભ છે તેભાં
તે શંભેળ ભાટે યશેળે અને અલ્રાશ તેના ય
કો ઉતાયળે અને તેના ઉય રપટકાય કયળે
અને (તે ઉયાંત) તેના ભાટે ભોટો અઝાફ
તૈમાય કયળે. (૯૩)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભે
અલ્રાશના ભાગથભાં (જે શાદ ભાટે) ભુવાપયી
કયતા શો તો ખારી કયી રીધા ણવલામ જે ણે
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તભને વરાભ કયી શોમ તેને (રુટલાના શેતુથી)
‘‘તું ભોઅભીન નથી’’ એભ કશી દેતા નણશ.
તભે આરોકની જીંદગીના રાબ ળોધો છો
ણ અલ્રાશની ાવે જ ુષ્ક રાબો છે ;
તભે ણ પ્રથભ એલા જ શતા છી અલ્રાશે
તભાયા ય ઉકાય કમો જે થી ખારી કયી રેતા
યશો; ણનવંળમ તભે જે કાંઈ કયો છો તેનાથી
અલ્રાશ વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૯૪)
આ આમત ણલળે લાત એભ છે કે શ. યવુર
વ.ભે કેટરાક રોકોને કોઈ કફીરા વાથે રડલા
ભાટે ભોકલ્મા. જે લી તેઓને ખફય ડી કે
તયત જ બાગી ગમા. તેભાં એક વ્મણક્ત
ભુયાદવ નાભનો ભુવરભાન શતો તે ભાર
અસ્ફાફ રઈને શાડ ઉય ચઢી ગમો શતો
ણ જમાયે ઈસ્રાભી પોજ ત્માં શોંચી અને
અલ્રાશો અકફયનો નાયો રગાવ્મો તો તેને
ળાંણત થઈ કે આ ભાયા બાઈઓ આલી ગમા
છે . તે તયત જ શાડ યથી નીચે આવ્મો
અને વરાભ લગય કરભ-એ ળશાદતમન
ઝફાન ય ઉચ્ચામો. ઉવાભા ણફન ઝમદ
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તેના કરભા ય બયોવો ન કમો અને તેને
કારપય ભાની ભાયી નાખી તેનો ભાર રુંટી
રીધો. જમાયે શઝયતને આ ફનાલની ખફય
ડી તો આ ફશુ ગભગીન થમા અને
ઉવાભાને કહ્ું કે તેં ફશુ ભોટો ગઝફ કમો. જે
ખુદાને એક ભાનતો શતો તેને તેં કતર કયેર
છે . ઉવાભા સ્તાઈને કશેલા રાગ્મો કે શુ ં
વભજમો કે તે પ્રાણના બમથી કરભો ડી
યહ્ો છે . આે પયભાવ્મું કે ળું તેં તેનું રદર
ચીયીને જોમું શતું કે એ વાચું કશે છે કે ખોટું ?
ત્માય છી ઉયની આમત આલી.
૯૫ થી ૯૬ ભી આમત :-

ّٰ ۡ
ۡ
ۡ
لَا یَ ۡس َت ِوی الق ِع ُد ۡق َـ ِم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
ُ َۡ
ۡ َ َ َّ
ُ
َ
ّٰ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
غح ُؿ اقخِی الطخذِ ق المج ِہدقـ فِی س ِبی ِل
ّّٰ َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
ُاللہ
الل ِہ ِباموال ِِہم ق اجف ِس ِہم ؕ فضل
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َ
َ
ُ َۡ
ۡ
ال ُم ّٰج ِہ ِدیۡ َن ِبا ۡموَال ِِہ ۡم َق اجف ِس ِہ ۡم َعدی
ً
ّٰ ۡ
ّّٰ
َ ًّ ُ
الق ِع ِدیۡ َن َخ َذ َجۃ ؕ َق کلا ّق َع َد الل ُہ
ّٰ ۡ
َ
ۡ ّّٰ َ ّ َ
ال ُح ۡسجی ؕ َق فض َل الل ُہ ال ُم ّٰج ِہ ِدیۡ َن َعدی
ّٰ ۡ
َ
﴾۹۵ۙ ﴿ الق ِع ِدیۡ َن ا ۡج ًرا َع ِظ ۡی ًما
َ َ َخ َذ ّٰج ٍت ِّم ۡن ُہ َق َم ۡغع َػ ًۃ ّ َق َذ ۡح َم ًۃ ؕ َق ک
اـ
ِ
َ ّ ً ۡ ُ َ ُ ّّٰ
ً
ۡ
﴾۹۶٪ ﴿ اللہ غفوذا ذ ِحیما
ભોઅભીનોભાંથી તેઓ કે જે ભને કોઈ જાતની
ઈજા શોંચી ન શોમ છતાં ઘેય ફેવી યશે તેઓ
તથા અલ્રાશના ભાગથભાં ોતાના જાન
ભારથી જે શાદ કયનાયાઓ (અલ્રાશ ાવે
દયજ્જાભાં) વભાન નથી; (ફલ્કે) ોતાના
જાનભારથી જે શાદ કયનાયાઓને અલ્રાશે
ફેવી યશેનાયાઓ ય દયજ્જાભાં શ્રેષ્ઠતા
અનુક્રભણણકા
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આી છે ; જો કે વાયા ફદરાનો લામદો તો
દયેકથી કમો છે ; અને અલ્રાશે જે શાદ
કયનાયાઓને ધણો ભોટો ફદરો આીને
તેભને ફેવી યશેનાયાઓ ય શ્રેષ્ઠતા આી છે .
(૯૫)
આ તેના તયપના દયજ્જા અને ક્ષભા અને દમા
છે ; અને અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને)
દમાુ છે . (૯૬)
તફુકની જં ગ લખતે કાઅફ ણફન ભાણરક,
યાદાશ ણફન યફીઅ, ણશરાર ણફન ઉભમા
ણલગેયે રડાઈભાં ન જલા ભાટે જાન ફચાલલા
ઘયભાં ઘુવી ગમા. યંતુ અબ્દુલ્રાશ ણફન
ભકતુભ આંખે દેખતા ન શતા તેથી ઉઝય કમો.
ત્માય છી જે જાન ફચાલલા ઘયભાં ફેવી
યહ્ા શતા. એ ભુનાપેકોએ શ. અરી અ.ને
ભેણાં-ટોણા ભાયલા રાગ્મા કે શ. યવુર વ.
આને વાથે રઈ ન ગમા અને સ્રીફાકોના યક્ષણ ભાટે છોડી ગમા. આ
ઉયથી અભોને એભ રાગે છે કે શઝયતનો
ણલશ્લાવ આ યથી ઉઠી ગમો રાગે છે . આ
અનુક્રભણણકા
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વાંબી શ. અરી અ.ને દુ:ખ થમું. આ
ઘોડા ય વલાય થઈ એક ભંણઝર ય
શઝયતથી ભુરાકાત કયી અને ભુનાપેકોની
લાતો કશી ત્માયે શઝયતે પયભાવ્મું કે
ભુનાપેકોની લાતોનો ખ્માર ન કયો. તભાયો
ભયતફો ભાયી ાવે એજ છે જે (જ.) શારુન
(અ.)નો ભયતફો (જ.) ભુવા (અ.) ાવે
શતો. શા એટરો તપાલત છે કે ભાયી છી
કોઈ નફી નથી.
૯૭ થી ૧૦૦ ભી આમાત :-

ِۤا ّ َـ الَّذیۡ َن تَوَ ّّٰف ُہ ُم ال ۡ َم ٰٓلئ َک ُۃ َظال ِؼ ۡی
ِ
ِ
ِ
َّ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ
اجف ِس ِہم قالوا فِیم کنتم ؕ قالوا کنا
ُۡم ۡس َت ۡض َع ِفح ۡ َف فی الۡاَ ۡذص ؕ َقالُوۡۤا اَل َ ۡم تَ ُکن
ِ
ِ
َ ً َ َ ّّٰ ُ ۡ َ
ُ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
ؕ اجرقا فِیہا
ِ اذص الل ِہ ق
ِ اسعۃ فتہ
અનુક્રભણણકા
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َ ُ ٰٓ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ ّ َ ُ َ َ َ ۡ
ٓاءة
فاقل ِئک ماقىہم جہنم ؕ ق س
ۡ
َم ِصح ًؿا ﴿ ۙ﴾۹۷
ّ
ِالَّا ال ۡ ُم ۡس َت ۡض َع ِفح ۡ َ
الر َ
ّ
َ
الن َسٓا ِء
ج
ن
م
ف
اؾ َق ِ
ِ
ِ ِ
ًَ َ
ۡ َۡ
اـ لَا یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ ِح ۡیلۃ ّق لَا
َق ال ِولد ِ
یَ ۡہ َت ُد ۡق َـ َس ِب ۡیلًا ﴿ ۙ﴾۹۸
ّّٰ َ ّ َ ُ ۡ
َُ َ
فاقلٰٓ ِئک َع َسی الل ُہ ا ۡـ ح ۡعفوَ َعن ُہ ۡم ؕ َق
َ َ ّّٰ ُ َ ُ
اـ الل ُہ َعف ّوًا غفوۡ ًذا ﴿﴾۹۹
ک
َ َ ۡ ّ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ ّّٰ
ۡ
َ
اجر فِی س ِبی ِل الل ِہ ی ِجد فِی
ق من یہ ِ
َ َ ۡ َ ً
الۡاَ ۡ
ص ُم ّٰرغ ًما ک ِثح ًؿا ّق َس َعۃ ؕ َق َم ۡن
ذ
ِ
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ّّٰ َ
ۡ ُ ۡ َّ
َُ َۡ
اج ًرا ِاخی الل ِہ َق
ِ یصخث ِم ۢۡن بی ِت ٖہ مہ
ََ َ ََ ُ ۡ ۡ َُ
َذ ُسوۡل ِٖہ ث ّم یُ ۡدذِک ُہ ال َموۡة فق ۡد َققع ا ۡجرُ ٗف
َ ُ َ ّّٰ َ َ َ ّّٰ َ َ
﴾۱۱۱٪ ﴿ اـ الل ُہ غفوۡ ًذا ّذ ِح ۡی ًما
عدی الل ِہ ؕ ق ک
ફેળક જે રોકો ોતાના જીલ ય ઝુરભ કયતા
યહ્ા તેભનો અંત પરયશ્તાઓ આણ્મા ફાદ
તેભને કશેળે કે તભે (તભારૂં જીલન) કેલી
ણસ્થણતભાં (ણલતાડતા) શતા ? તેઓ જલાફ
આળે કે અભને જભીન ય અળકત ફનાલી
દેલાભાં આવ્મા શતા; (ત્માયે પયીથી)
પરયશ્તાઓ ૂછળે કે ળું અલ્રાશની બૂભી
ણલળા ન શતી કે જે ભાં તભે ણશજયત કયી
જતે ? ભાટે એજ રોકો છે કે જે ભનું ઠેકાણં
જશન્નભ છે ; અને તે (ઘણીજ) ખયાફ ાછા
પયલાની જગા છે ; (૯૭)
ણવલામ તે ુરૂો તથા સ્રીઓ અને
ફાકોભાંશેના જે ખયેખયા રાચાય શોમ તથા
અનુક્રભણણકા
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કોઈ (રડાઈના) વાધનની ળરકત ધયાલતા ન
શોમ અને ન (ોતાના છુ ટકાયા ભાટે) કોઈ
ભાગથ ભેલી ળકતા શોમ; (૯૮)
તો તેલાઓથી કદાચને અલ્રાશ દયગુજય કયે;
અને અલ્રાશ દયગુજય કયનાય (અને) ભશા
ક્ષભાલાન છે . (૯૯)
અને જે કોઈ અલ્રાશના ભાગથભાં ણશજયત
કયળે તો તે બૂભીભાં (યશેલા ભાટે) ઘણી
આયાભની જગા તથા ખાલા ભાટે ુષ્ક
વાભગ્રીઓ ભેલળે; અને જે અલ્રાશ તથા
યવુર તયપ ણશજયતના ઈયાદાથી ોતાના
ઘયથી (ચારી) નીકે છી તેને ભૃત્મુ આલી
જામ તો તેનો ફદરો ખયેખય અલ્રાશના ળીયે
ઠયી ચૂકમો; અને અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય
(અને) દમા કયનાય છે . (૧૦૦)
તપવીયે વાપીભાં છે કે જ્માયે ણશજયતની
આમત ઉતયી ત્માયે ભુવરભાનોભાંથી જાન્દર
નાભનો એક ભાણવ ભક્કાભાં શતો.
ણશજયતની આમત વાંબીને કશેલા રાગ્મો કે
શુ ં એભાંથી નથી જે ને અલ્રાશે અાલદરૂે
અરગ કમાથ છે . શુ ં ણશજયત કયલાની ળણક્ત
અનુક્રભણણકા
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યાખું છુ ં . યસ્તાથી ણ જાણકાય છુ ં . તે ફશુ
જ ણફભાય શોલા છતાં ુરોને કહ્ું કે શુ ં
ભક્કાભાં ભયલાનો નથી તેથી જરૂય ણશજયત
કયીળ, ભને બમ છે કે ભક્કાભાં ભને કાંઈ થઈ
ન જામ. શુ ં ણશજયતના વલાફથી લંણચત ન
થઈ જાઉ ! તેના છોકયાઓ તેને રઈને
નીકળ્મા. તનઈભ નાભના સ્થે શોંચ્મા તો
તે ભયણ ામ્મો તેના ણલળે ઉયોક્ત આમત
છે .
શ. યવુરે ખુદા વ. ભે પયભાવ્મું કે જે ોતાના
ધભથના યક્ષણ ભાટે એક સ્થેથી ફીજે સ્થે
એક લેંત જામ તો તે જન્નતી છે . આજે ણ
જે સ્થે ઈભાન ફાકી યશી ળકતું ન શોમ તો
તે સ્થનો ત્માગ કયલો જોઈએ. આજે ણ
એ જ કાયણને રીધે આમત દાઅલત આી
યશી છે તેના કાયણે જ ઓરભાએ દીન
પયભાલે છે કે જે ળશેય કે ગાભભાં એક આણરભે
દીન ન શોમ (ભતરફ કે ળયીમતના અશકાભ
જાણી ળકતા ન શોમ) કે જે નાથી ભઝશફી
જ્ઞાન ભેલી ળકામ તો એ ળશેય છોડીને
ણશજયત કયલી જોઈએ.
અનુક્રભણણકા
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આ સ્થે એ ખુરાવો જરૂયી છે કે કેટરાક
મુયોના એલા સ્થો છે કે જમાં કાંઈ ણ
દીની ણળક્ષણ ભતું જ નથી. ોતે ણ
અજ્ઞાન શોમ છે . અને ફચ્ચાઓ ણ ધભથથી
કોયા યશે છે . શલે ફતાલો કે આલા સ્થે યશી
ળકામ ? એ ભાટે જ દીની ણળક્ષણની જરૂયત
ઉબી થામ છે . ફધામ ોતાના વંજોગો
વભજી ળકે છે .
૧૦૧ થી ૧૦૪ ભી આમાત :-

ُ َ
َ َ َۡۡ ۡ ُ َۡ َ َ َ
ص فل ۡی َس َعل ۡیک ۡم
ِ ق ِادا ضػبتم فِی الاذ
َ ّ ُج َن ٌاج اَ ۡـ تَ ۡق ُض ُخ ۡقا م َن
ۡالص ّٰلو ِۃ ۖ٭ اـ
ِ
ِ
َّ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ ُ ُ َ ۡ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ
ِخفتم اـ حف ِتنکم ال ِذین کعػقا ؕ ِاـ
ً ۡ ُ ّ ً ّ ُ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ ّٰ ۡ
﴾۱۱۱﴿ الک ِع ِػین کانوا لکم عدقا م ِبینا
َ َّ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ َ
الص ّٰلوۃ
ق ِادا کنت فِی ِہم فاقمت لہم
અનુક્રભણણકા
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َۡ ُ َ ٌَ ۡ َ َ ۡ ُۡ ُ ۤ
فل َتق ۡم طٓائِفۃ ِّمن ُہ ۡم ّم َعک َق ل َیاخذ ۡقا
اَ ۡس ِل َح َت ُہ ۡم َ ٞف ِا َدا َس َج ُد ۡقا َف ۡل َی ُکوۡنُوۡا ِمنۡ
ّ َق َذٓائ ُک ۡم ۪ َق ل ۡ َتاۡ ِة َطٓائ َف ٌۃ اُ ۡع ّٰخی ل َ ۡم یُ َص ّ ُلواۡ
ِ
ِ
َف ۡل ُی َص ّ ُلوۡا َم َع َک َق ل ۡ َیاۡ ُخ ُذ ۡقا ِح ۡذ َذ ُہ ۡم قَ
َ َّ
َۡ ُُ
ََ
َ
ا ۡس ِل َح َت ُہ ۡم ۚ َق ّخ ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا لَوۡ تغفلوۡ َـ
ُ َ ُ
ُ َ
َ
َع ۡن ا ۡس ِل َح ِتک ۡم َق ا ۡم ِت َع ِتک ۡم ف َی ِم ۡیلوۡ َـ
َع َل ۡی ُک ۡم ّ َم ۡی َل ًۃ ّ َقا ِح َد ًۃ ؕ َق لَا ُج َن َ
اج
ََۡ ُ ۡ ۡ َ َ ُ ًَ
ََ َ
اـ ِبک ۡم ادی ِّم ۡن ّمط ٍػ ا ۡق
علیکم ِاـ ک
ُ
ُ ۡ َ ٰۤ َ َ َ ۤ َ
کن ُت ۡم ّم ۡرضی ا ۡـ تض ُعوۡا ا ۡس ِل َح َتک ۡم ۚ َق
ۡ ُ َ ّّٰ َ َ ۡ ّٰ
ُ ُ
خذ ۡقا ِحذ َذک ۡم ؕ ِا ّـ الل َہ ا َع ّد ل ِلک ِع ِػیۡ َن
hajinaji.com
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َ ُ ً
َعذ ًابا ّم ِہ ۡینا ﴿﴾۱۱۲

َ َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ّٰ َ َ ۡ ُ ُ ّّٰ َ ّٰ ً ّ َ
ف ِادا قضیتم الصلوۃ فادغخقا اللہ قِیما ق
ُ
ُ ُ َ َ ۡ َۡۡ
َ
ق ُعوۡ ًخا ّق َعدّٰی ُجنوۡ ِبک ۡم ۚ ف ِادا اط َمانن ُت ۡم
َ َ ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ّ َ ّ َ َ َ َ َ
الص ّٰلوۃ کان ۡت َعدی
فاقِیموا الصلوۃ ۚ ِاـ
َ ُ ً
ۡ
ۡ
ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف کِ ّٰت ًبا ّموۡق ۡوتا ﴿﴾۱۱۳

َق لَا تَہ ُنوۡا فی ۡاب ِت َغٓا ِء الۡقَوۡ ِؿ ؕ ِا ۡـ تَ ُک ۡونُواۡ
ِ ِ
تَاۡل َ ُموۡ َـ َف ِانّ َ ُہ ۡم یَاۡل َ ُموۡ َـ َک َما تَاۡل َ ُموۡ َـ ۚ قَ
َ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ
الل ِہ َما لَا یَ ۡر ُجوۡ َـ ؕ َق ک َ َ
اـ
ترجوـ ِمن
ّّٰ
الل ُہ َع ِل ۡی ًما َح ِک ۡی ًما ﴿ ﴾۱۱۴٪
hajinaji.com
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અને જ્માયે ૃથ્લી ય ભુવાપયી કયતા શો અને
ઈભાન નણશ રાલનાયાઓ (તભને નભાઝભાં
યોકાએરા દેખી) ઈજા શોંચાડળે એલો તભને
બમ શોમ તો તભે નભાઝભાં કભી (કવય) કયી
દો, તેભ કયલાભાં ખયે જ તભાયા ઉય કાંઈ
દો નથી; ફેળક ઈભાન નણશ રાલનાયાઓ
તભાયા ખુલ્રા દુશ્ભન છે . (૧૦૧)
અને (શે યવુર!) જ્માયે તું તેભનાભાં (ભોજૂ દ)
શોમ અને તું (રડાઈ ચારુ શોમ તે લખતે)
તેભને નભાઝ ઢાલલા ભાંડે તો રાણઝભ છે કે
તેઓ ભાંશેનુ એક ટોું તાયી વાથે નભાઝ
ઢલા ઉબું થઈ જામ અને ોતાના શણથમાય
ણ વાથે યાખે; છી જ્માયે તેઓ ણવજદો
કયી ચૂકે (માને નભાઝ ુયી કયી ચૂકે) તો તેભને
રાણઝભ છે કે તભાયી ાછ આલી જામ, અને
ફીજા ટોું કે જે ણે શજી નભાઝ ઢી નથી તે
આગ આલે છી તે તાયી વાથે નભાઝ ઢે
અને તેભને ણ રાણઝભ છે કે તેઓ
સ્લયક્ષણની લસ્તુઓ તથા ળસ્રો વાથેજ
યાખે; ઈભાન નણશ રાલનાયાઓ (એલું) ઈચ્છે
અનુક્રભણણકા
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છે કે જો તેઓ તભને ળસ્ર અને વાભાન
યશીત જાએ તો તેઓ એકી વાથે ઓહચતો
તભાયા ય શુ ભરો કયી દે; અને જો તભને
લયવાદથી તકરીપ થતી શોમ અથલા તભે
ભાંદા શો તો તભે શણથમાય (નભાઝ લખતે)
ભૂકી દો તો તેભાં તભાયા ય કાંઈ દો નથી,
અને (એજ ભુજફ) તભારૂં યક્ષણ કયો; ફેળક
અલ્રાશે ઈભાન નણશ રાલનાયાઓ ભાટે
પજે ત કયનાયો અઝાફ તૈમાય કમો છે .
(૧૦૨)
છી જ્માયે તભે નભાઝ ૂણથ કયી ચુકો તો
ઉબા ઉબા અને ફેઠા ફેઠા અને ડખાબેય
વૂતા વૂતા અલ્રાશની માદ કયતા યશો; છી
જ્માયે તભે ણનબથમ થઈ જાઓ ત્માયે (ૂયે ુયી)
નભાઝો ઢો; ફેળક ભોઅભીનો ય ઠયાલેરા
વભમે નભાઝ ઢલાનું લાજીફ કયલાભાં આવ્મું
છે . (૧૦૩)
અને તે (દુશ્ભન) રોકોની ૂંઠ કડલાભાં
ણશમ્ભત શાયો નણશ; જો તભને કાંઈ કષ્ટ ખભલું
ડે છે તો તેભને ણ એલી જ યીતે કષ્ટ ખભલું
અનુક્રભણણકા
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ડે છે જે લી યીતે કે તભને ખભલું ડે છે , ણ
તભે અલ્રાશ (ાવે)થી (કૃાની) જે આળા
યાખો છો તેલી આળા તેઓ યાખતા નથી;
અને અલ્રાશ ભશાન જાણનાય (તથા)
ણશકભતલાો છે . (૧૦૪)
નભાઝ ઓછી કયલાનો ભતરફ એ છે કે ચાય
યકઅતની નભાઝ ફે યકઅત કયો. જે ભ અશીં
કવય જરૂયી છે . એલી યીતે વપયભાં જરૂયી છે .
જો ફેના ફદરે ચાય ડળે તો નભાઝ ફાણતર
થળે.
નભાજે ખોપ (બમ)ની વુયત એ છે કે જમાયે
શ. યવુર વ. શોદેફીમાના ઈયાદાથી ભક્કા
યલાના થમા તો કુપપાયે ખાણરદ ણફન લરીદના
શાથ નીચે ફવો વલાયોને શઝયતને યોકલા
ભાટે યલાના કમાથ. યસ્તાભાં શાડો ય વાભવાભી રડાઈ થઈ. એ વભમભાં ઝોશયની
નભાઝનો લખત થઈ ગમો. આ ફધાની
વાથે નભાઝ ડમા. ખાણરદે ોતાના
વાણથમોને કહ્ું : આણાથી ફશુ ભોટી બૂર
થઈ ગઈ. જો આણે તેભની નભાઝની
અનુક્રભણણકા

1208

hajinaji.com

શારતભાં શુ ભરો કયતા તો ફધામ ભામાથ જાત.
કાયણ કે આ રોકો નભાઝને છોડતા નથી. શલે
છી આલો ભોકો જતો ન કયલો. ત્માય છી
નભાઝે ખોપનો શુ કભ આવ્મો અને આે
અવયની નભાઝ નભાઝે ખોપના પ્રભાણે અદા
કયી.
૧૦૫ થી ૧૦૮ભી આમાત :-

َِانَّا ۤ اَن ۡ َزل ۡ َنا ۤ ِال َ ۡی َک ال ۡ ِک ّٰت َب بالۡ َح ّق ل َِت ۡح ُکم
ِ ِ
َّ َ ۡ َ
ّّٰ َ ّٰ َ ۤ َ
ۡالل ُہ ؕ َق لَا تَ ُکن
از ِبما اذىک
ِ بحف الن
َ ۡ َ ّۡ
﴾۱۱۵ۙ ﴿ ل ِلخٓائِ ِنح َف خ ِص ۡی ًما
ۡ ۡ َّ
ُ َ َ َ َ ّّٰ َ ّ َ ّّٰ
اـ غفوۡ ًذا
اس َتغ ِع ِػ اللہ ؕ ِاـ اللہ ک
ق
َ
﴾۱۱۶ۚ ﴿ ّذ ِح ۡی ًما
અનુક્રભણણકા
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ُ
َق لَا ت َجا ِخ ۡؾ َع ِن
َُۡ
َ ّّٰ
اجف َس ُہ ۡم ؕ ِا ّـ الل َہ

َ ً َ
ۚ۬
خ ّوَانا ا ِث ۡی ًما ﴿ ﴾۱۱۷

َّ
ۡ ُ
ال ِذیۡ َن یَخ َتانوۡ َـ
لَا یُح ّ ُب َم ۡن ک َ َ
اـ
ِ

َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ
ُۡ
از َق لَا یَ ۡس َتخفوۡ َـ
الن
یستخفوـ ِمن
ِ
ۡ
ّّٰ
ِم َن الل ِہ َق ُہوَ َم َع ُہ ۡم ِاد یُ َب ِّی ُتوۡ َـ َما لَا
َ ۡ َ ۡ َ َ َ ّّٰ
ّٰ
اـ الل ُہ ِب َما
یَ ۡرضی ِمن القو ِؾ ؕ ق ک
ُ
ً
حَ ۡع َملوۡ َـ ُم ِح ۡیطا ﴿﴾۱۱۸
(શે યવુર!) ફેળક અભોએ તાયી તયપ આ
રકતાફ વત્મતા વશીત ઉતાયી છે કે જે થી
અલ્રાશે તને દેખાડમું છે તે ભુજફ તું ભાણવો
લચ્ચે ન્મામ કયે; અને તું ણલશ્લાવઘાત
)કયનાયાઓનો ક્ષ ખેંચનાય થા નણશ; (૧૦૫
hajinaji.com
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અને અલ્રાશથી ક્ષભા ભાંગ; ફેળક અલ્રાશ
ભોટો ક્ષભાલાન (અને) દમા કયનાય છે .
(૧૦૬)
અને
જે ઓ
ોતાના
અંત:કયણોનો
ણલશ્લાવઘાત કયે છે તેલાઓનો ક્ષ રઈ તું
(રોકો વાથે) તકયાય કય નણશ; ફેળક અલ્રાશ
તેભને દોસ્ત યાખતો નથી કે જે ઓ
ણલશ્લાવઘાણત (અને) ગુનેશગાય છે ; (૧૦૭)
તેઓ (ોતાના ાકભો) રોકોથી વંતાડે છે
અને અલ્રાશથી વંતાડતા નથી, જો કે જ્માયે
યારે તેઓ એલી લાતોની વરાશ કયે છે જે
અલ્રાશને વંદ નથી ત્માયે અલ્રાશ તેભની
ાવે શોમ છે ; અને જે કાંઈ તેઓ કયે છે તેને
અલ્રાશ (ોતાના જ્ઞાનથી) ઘેયી યાખે છે .
(૧૦૮)
આ આમત નાણઝર થલાનું કાયણ એ કે
અન્વાય કોભભાં રણ બાઈ ભુનારપક શતા.
ફળીય, ફુળય, ભુફશ્ળય આ રણેમ જણાએ
કતાદા ણફન નોભાનના કાકાના ઘયભાં ચોયી
કયી, ઘયનો વાભાન ઉાડી એક મશુ દીના ઘયે
અનુક્રભણણકા
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છુ ાલી દીધો, એક નેક ઈન્વાન રફીદ ણફન
વોશેર એ લાતને જાણતો શતો. કતાદાએ
ચોયીની ણળકામત શ. યવુર વ. ાવે કયી. એ
ભુનારપક બાઈઓએ રફીદને ચોય ફનાવ્મો.
જમાયે રફીદને ખફય ડી તો એ તરલાય
ખેંચીને તેઓની ાવે આવ્મો અને કહ્ું કે અમ
ફનુ ફમયક તભે ચોય છો અને તોશભત ભાયા
ય રગાડો છો ? તભે ભુનારપક છો, યવુર
વ.ની ફુયાઈ કયીને કુયેળનું નાભ રો છો, જો
ભેં ચોયી કયી શોમ તો વાણફત કયો નણશ તો
આ તરલાયથી તભાયા ભાથાં કાી નાખીળ.
આ વાંબીને તેઓ ડયી ગમા અને જાશેયભાં
વુરેશ કયી રીધી, ત્માય છી તેઓ ોતાના
કફીરાના અવીદ ણફન ઉયલાશના ાવે ગમા
અને ોતાના તયપથી તેને શઝયતની
ણખદભતભાં ભોકલ્મો અને કહ્ું કે કતાદાએ
ફશુ તયખાટ ભચાલેર છે . વાયા કુના રોકો
ય તોશભત ભુકી છે . આ વાંબી આને
દુ:ખ થમું અને કતાદાને ફોરાલીને ચેતલણી
આી, કતાદાને રોકોએ જુ ઠો ઠેયવ્મો. અને
શઝયત ગુસ્વે થમા તેથી ફશુ જ યંજ થમો.
અનુક્રભણણકા
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તેના કાકાએ તેને આશ્લાવન આપ્મું કે ખુદા
અભાયો ભદદગાય છે . એ લખતે તે ઉયની
આમતો નાણઝર થઈ અને તે ભુનારપકોએે
ચોયી કયી તેની જાણ ફધાને થઈ ગઈ અને
કતાદા ણનદો વાણફત થમો.
૧૦૯ થી ૧૧૨ ભી આમાત :-

َۡ
ۡ ۡ
ۡ
ٰۤہان ُت ۡم ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ّٰج َدل ُت ۡم َعن ُہ ۡم فِی ال َح ّٰیو ِۃ
ّّٰ ُ َ ُ ّ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّ
َالل َہ َع ۡن ُہ ۡم یَوۡؿ
 فمن یجا ِخؾٞ الدنیا
َُ َ َ
َ
ۡ
ال ِق ّٰی َم ِۃ ا ۡؿ ّم ۡن ّیکوۡ ُـ َعل ۡی ِہ ۡم َقخ ِۡیلًا
﴾۱۱۹﴿

َّ ُ ٗ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ً ٓۡ ُ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ َ
ق من حعمل سوءا اق یظ ِلم جفسہ ثم
َ ُ َ ّّٰ
ّّٰ ۡ
یَ ۡس َتغ ِع ِػ الل َہ یَ ِج ِد الل َہ غفوۡ ًذا ّذ ِح ۡی ًما

﴾۱۱۱﴿
અનુક્રભણણકા
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ۡ َّ َ ۡ
َۡ
َق َم ۡن ّیک ِس ۡب ِاث ًما ف ِان َما یَک ِس ُب ٗہ َعدّٰی
َۡ
ّّٰ َ َ َ
﴾۱۱۱﴿ اـ الل ُہ َع ِل ۡی ًما َح ِک ۡی ًما
جف ِس ٖہ ؕ ق ک
َۡ
َُ ۡ ًَ ٓ َ
َق َم ۡن ّیک ِس ۡب خ ِط ۡیىـَۃ ا ۡق ِاث ًما ث ّم یَ ۡر ِؿ ِب ٖہ
ً ُ ۡ َ ً
ۡ بَریۡٓــًا َفقَ ِد
اح َت َم َل ُب ۡہ َتانا ّق ِاث ًما ّم ِب ۡینا
ِ
﴾۱۱۲٪ ﴿
(શે ભુવરભાનો !) આ તભેજ છો કે જે ઓ
દુણનમાની જીંદગીભાં તેભનો ક્ષ રઈ તકયાય
કયો છો, ણ કમાભતના રદલવે તેભના તયપથી
અલ્રાશ વાભે કોણ તકયાય કયળે અથલા
તેભનો લકીર કોણ ફનળે ? (૧૦૯)
અને જે કોઈ અકૃત્મ કયે અથલા ોતાની
જાત ય કાંઈ ઝુરભ કયે, છી અલ્રાશથી
ભાપી ભાંગે તો અલ્રાશને ભોટો ભાપ કયનાય
(અને) યશેભ કયનાય ાભળે. (૧૧૦)
અનુક્રભણણકા
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અને જે ા કયે છે તો તે ોતાના જ ભાટે
કયે છે ; અને અલ્રાશ ભશાન જાણનાય (તથા)
ણશકભતલાો છે . (૧૧૧)
અને જે કોઈ બૂર અથલા ા કયે છે છી
તેનું આ ફીજા કોઈ ણનદો ઉય ચઢાલે તો
તે ખચીતજ એક ખોટાં આ અને ખુલ્રા
ગુનાશનો ફોજો ોતાની (ગયદન) ઉય
ઉાડે છે . (૧૧૨)
આ આમતભાં ચોયની કોભ કે તેના તયપદાયોને
ઉદ્દેળીને ધભકી આી છે કે ખુદા ફધી લાત
જાણે છે . જલાફ આલો કે તેના ભાભરાને
વુધાયલો, કોઈ ણ ળરકતલાન નથી, ફધામને
ગુનાશની તૌફા કયલા કહ્ું છે . ખુદા ભાપ
કયનાય છે . ગુનેશગાયે કોઈ ણ તોશભત
ભુકલી જોઈએ નણશ. તોશભત ભુકી ફભણા
ગુનેશગાય થઈ ણળક્ષાને રામક ફને છે .
૧૧૩ થી ૧૧૪ ભી આમત :-

ّّٰ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
ۡالل ِہ َع َل ۡی َک َق َذ ۡح َم ُت ٗہ ل َ َہ ّمَت
ق لو لا فضل
َّ َطٓائ َف ٌۃ ِّم ۡن ُہ ۡم اَ ۡـ حّ ُ ِض ّ ُلوۡ َؽ ؕ َق َما حُ ِض ّ ُلوۡـ
ِ
અનુક્રભણણકા
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َ
َّ ۤ َ ۡ ُ
َُ ُ َ َ
ِالا اجف َس ُہ ۡم َق َما حط ّخ ۡقنک ِم ۡن ش ۡی ٍء ؕ َق
ۡ ۡ َ
َۡ
ّّٰ َ َ ۡ ّٰ
ان َز َؾ الل ُہ َعل ۡیک ال ِکت َب َق ال ِحک َمۃ َق
َ َّ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ۡ
اـ فض ُل
علمک ما لم تکن تعلم ؕ ق ک
ّّٰ َ َ
الل ِہ َعل ۡیک َع ِظ ۡی ًما ﴿﴾۱۱۳
لَا َخح ۡ َؿ ف ۡی َک ِثحۡؿ ّم ۡن نّ َ ۡج ّٰو ُ
ىہ ۡم ِالَّا َم ۡن اَ َمرَ
ٍ ِ
ِ
َ
َ َ
ۡ
ِب َص َدق ٍۃ ا ۡق َم ۡعرُ ۡق ٍػ ا ۡق ِا ۡصلَا ٍۭج بَح َف
َّ
الناز ؕ َق َم ۡن حّ َ ۡف َع ۡل ّٰدل َِک ۡاب ِت َغٓاءَ
ِ
ّّٰ َ
ُ
َ
َ
اة الل ِہ ف َسوۡ َػ ن ۡؤ ِت ۡیـ ِہ ا ۡج ًرا
َم ۡرض ِ
َع ِظ ۡی ًما ﴿﴾۱۱۴
hajinaji.com
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અને (શે યવુર!) અગય તાયા અલ્રાશની કૃા
અને દમા ન શોત તો તેઓભાંથી એક ટોાએ
તો તને યખડાલી ભાયલાનો ણનશ્ચમ કમોજ
શતો, જો કે (ખરૂં જોતાં) તેઓ ોતાનેજ
યખડાલતે અને તારૂં કાંઈ ણ ફગાડતે નણશ;
અને અલ્રાશે તાયા ઉય રકતાફ તથા
ણશકભત ઉતાયી છે અને તું જે જાણતો ન શતો
તેનું ણળક્ષણ તને આપ્મું છે ; અને અલ્રાશની
કૃા તાયા ઉય ઘણી ભોટી છે . (૧૧૩)
તેભની (ખાનગી) ચચાથઓભાંથી ઘણીખયીભાં
બરાઈનો જયામ અંળ નથી, ણવલામ તેભની તે
(ખાનગી ચચાથઓભાં) કે જે ભાં તેઓ વદકો
આલા અથલા નેકી કયલા અથલા રોકો લચ્ચે
ભેા કયાલી આલાના વંફંધભાં આજ્ઞા કયે
છે ; અને જે કોઈ અલ્રાશની ખુળી વંાદન
કયલા ભાટે આભ કયળે તેને અભે ઘણો ભોટો
ફદરો આીળું. (૧૧૪)
આ આમતભાં અલ્રાશ તઆરાએ પયભાવ્મું કે
અભે તભાયા ઉય રકતાફ નાણઝર કયી જે ભાં
દયેક લસ્તુઓનું લણથન છે . ણશકભત ણ
અનુક્રભણણકા
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અથણ કયી. યવુરની અભરી ળણક્ત, ઉંડી
ણલળા દ્રણષ્ટ પ્રત્મેક ભાભરાને વશીશ યીતે
છે લટ વુધી શોંચાડલો એ ઈલ્ભ, ણશકભત
અને રકતાફ (કુયઆન)લાાનું જ કાભ છે .
છી ખુદા પયભાલે છે કે તભે જે જાણતા ન
શતા તે ફધુ ણળખવ્મું. આ ઉયથી એ જણામ
છે કે એ રકતાફ અને ણશકભતથી કોઈ અરગ
લસ્તુ છે જે ને તેણે પઝરે અઝીભ કશેર છે .
આ કુદયતના બેદો જે ખાવ યવુર વ.ને અતા
કમાથ છે . આ ઓરુભ (જ્ઞાનો) શ. યવુર વ.ભાં
દાખીર છે એટરે આરભે નુયભાં એ ણળક્ષણ
યવુર વ.ને આપ્મું શતું. શ. આદભ અ.ની
શણસ્ત શેરાં નફુવ્લત અતા થલી ઈલ્ભ ણલના
કેભ ળકમ શોમ ? એ ણ ભાનલું ડળે કે ઈલ્ભે
ગમફ ણ આ ણળક્ષણભાં દાણખર છે , એ
કશેલું કે ફેઅવતની શેરાં યવુર વ. ઉમ્ભી
(અજ્ઞાન) શતા એ કશેલું ળું વયાવય ખોટું
નથી? આ તો પ્રત્મેક ચીજોનું જ્ઞાન ધયાલતા
શતા.

અનુક્રભણણકા

1218

hajinaji.com

૧૧૫ થી ૧૨૧ ભી આમત :-

َق َم ۡن ّیُ َشاقِق ّ
الرَ ُسوۡ َؾ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َما
ِ
َ َ ّ َ َ َ ُ ۡ ُ ّٰ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ
َ
َ
ۡ
تبحف لہ الہدی ق یت ِبع غحؿ س ِبی ِل
َّ
ۡ ُ ّ َ ّّٰ ُ
ۡ
ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف نوَل ِٖہ َما توَخی َق ن ۡص ِل ٖہ َج َہن َم ؕ

َ َ َ ۡ ۡ
ٓاءة َم ِصح ًؿا ﴿ ﴾۱۱۵٪
قس
ّ َ ّّٰ
الل َہ لَا حَ ۡغ ِع ُػ اَ ۡـ ّیُ ۡس َخ َؽ ب ٖہ َق حَ ۡغ ِع ُػ ماَ
ِاـ
ِ
ُۡ ۡ
ُخ ۡق َـ ّٰدل َِک ل َِم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ َق َم ۡن ّیس ِخؽ
ّّٰ َ َ ۡ َ َ َ ّٰ ً ۢ
َ
ً
ۡ
ِبالل ِہ فقد ض ّل ضللا ب ِعیدا ﴿﴾۱۱۶
ا ۡـ ّیَ ۡد ُعوۡ َـ م ۡن ُخ ۡقنہۤ الَّاۤ ا ّٰن ًثا ۚ َق اـۡ
ِ
ِٖ ِ ِ
ِ
ِ
ّ َ ۡ ُ ۡ َ ّ َ َ ۡ ّٰ ً ّ َ
ً
ۡ
یدعوـ ِالا شیطنا مرِیدا ﴿ ۙ﴾۱۱۷
hajinaji.com
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ّ َ َ َ ُ ّّٰ ُ َ َ َ َ ّ َ َ َ
َ
اؾ لَات ِخذ ّـ ِم ۡن ِع َبا ِخؽ
لعنہ اللہ ۬ ق ق
َۡ ً
َ
ن ِص ۡی ًبا ّمع ُػ ۡقضا ﴿ ۙ﴾۱۱۸
ّ َق لَاُ ِض ّ َل ّ َن ُہ ۡم َق لَاُ َم ّ ِن َی ّ َن ُہ ۡم َق ل َ ّٰا ُم َرنّ َ ُہمۡ
َف َل ُی َب ّ ِت ُک ّ َن ّٰا َد َ
اـ الۡاَجۡ َعا ِؿ َق ل َ ّٰا ُمرَنّ َ ُہمۡ
َ َ ُ َ ّ ُ ّ َ َ ۡ َ ّّٰ َ َ ۡ ّ َ ّ َ
فلیغ ِحؿـ خلق الل ِہ ؕ ق من یت ِخ ِذ
ّ َ ۡ ّٰ َ َ ّ ً ّ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ َفقَ ۡد َخ ِزخَ
الشیطن قل ِیا ِمن خق ِـ
ُ ً ُ ً
خ ۡز َخانا ّم ِب ۡینا ﴿ ؕ﴾۱۱۹
ّ
حَ ِع ُد ُہ ۡم َق یُ َم ِن ۡی ِہ ۡم ؕ َق َما حَ ِع ُد ُہ ُم
َّ
َّ ُ
الش ۡی ّٰط ُن ِالا غ ُخ ۡق ًذا ﴿﴾۱۲۱
hajinaji.com
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َّ
ُ اُقلٰٓئ َک َماۡ ّٰق
ىہ ۡم َج َہن ُم ۫ َق لَا یَ ِج ُد ۡق َـ
ِ
ۡ
﴾۱۲۱﴿ َعن َہا َم ِح ۡی ًصا
અને જે કોઈ તેના ઉય વત્મ ઉઘડી ગમા
છી યવુરની ણલરૂધ્ધતા ધાયણ કયળે, અને
ભોઅભીનોના ભાગથ ણવલામ ફીજો ભાગથ
કડળે, તો અભે ણ તેને એજ (ભાગથ ય)
ચરાલીળું કે જે તેણે (ોતે) વંદ કમો છે
અને તેને જશન્નભભાં શોંચાડીળું; અને તે
ઘણીજ ખયાફ ાછા પયલાની જગ્મા છે .
(૧૧૫)
ફેળક અલ્રાશ તેની વાથે કોઈને ળયીક
કયલાનો ગુનોશ નણશજ ભાપ કયે અને એ
(ણળકથ) ણવલામના ગુનાશ જે ને ચાશળે તેને
ભાપ કયી દેળે; અને જે ણે અલ્રાશથી ણળકથ કમુું
તો તે ખયેજ (વન્ભાગથથી) યલડી ઘણો દૂય
બટકી ગમો. (૧૧૬)
તેઓ અલ્રાશના ણવલામ નથી ોકાયતા કકતુ
દેલ દેલીઓને અને નથી ોકાયતા કકતુ ઉધ્ધત
અનુક્રભણણકા
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ળેતાનને; (૧૧૭)
જે ના ય અલ્રાશે રાનત કયી છે ; અને તેણે
કહ્ું શતું કે શુ ં તાયા ફન્દાઓભાંથી એક
ચોક્કવ બાગ જરૂય રઈળ; (૧૧૮)
અને શુ ં તેભને જરૂય વન્ભાગથથી બટકાલીળ
અને તેભને જાઠી આળાઓથી અલશ્મ
રોબાલીળ. અને શુ ં તેભને જરૂય (એલી)
આજ્ઞા ય ચરાલીળ કે જે થી તેઓ ચોગા
(પ્રાણી)ઓના કાન ચીયી નાખળે અને શુ ં
તેભને જરૂય આજ્ઞા કયીળ (કે) જે થી તેઓ
અલ્રાશની વજથ તને જરૂય ફદરી નાખળે;
અને જે કોઈ અલ્રાશને તજી ળેતાનને ણભર
ફનાલળે તે ખયેજ ખુલ્રી શાણન બોગલળે.
(૧૧૯)
તે (ળેતાન) તેભને લામદા કયે છે અને તેભને
ખોટી આળાભાં નાખે છે ; અને ળેતાન તેભને
લામદો નથી કયતો ણ કેલ ધોકોજ આે
છે . (૧૨૦)
એજ રોકોનું ઠેકાણં જશન્નભ છે , જે ભાંથી
નાવલાની તક તેઓ કદી ણ ભેલળે નણશ.
(૧૨૧)
અનુક્રભણણકા

1222

hajinaji.com

અયફના ભુળરયકો ખુદાને ફદરે ભૂર્મતઓને
ુજતા શતા તે ફુતોને સ્રીઓના નાભ
આપ્મા શતા. જે લા કે નાએરા, રાત, ભનાત
લગેયે. એ ફધું ળમતાનના ફશેકાલલાથી જ
કયેરું શોલાથી અરે એ ભુળરયકોની ફેલકુપી
ફતાલી કે ખુદાને છોડી અન્મને ુજ્મ
ફનાવ્મા. કંઈ ણ જ્ઞાન કે ળણક્ત લગયના જડ
ત્થયોને અને તેના નાભ ણ ળમતાનના
ફશેકાલલાથી સ્રીઓના યાખ્મા.
ળમતાન ખુદાના શુ કભથી શ. આદભ અ.ને
વજદો ન કયલાથી ભયદુદ થમો. અને કહ્ું કે
તેભના લંળજોભાંથી ઘણાને ગુભયાશ કયીળ.
ભાયા કાફુભાં આલળે તેને વત્મ ભાગથથી
બયભાલીળ અને એલી ભ્રભણા આીળ કે
કમાભતને ણ બુરાલી દઈળ. દુન્માભાં ભોજળોખ-લૈબલ ણલરાવભાં પવાલી દઈળ.
તદુયાંત ફુતોના નાભે ક્ષીઓના કાન
ચીયીને છોડી ભુકલાનું અને ખુદાને અથણ
કયેરા સ્લરૂભાં પેયપાય કયલાનું ળીખલીળ.
જે ભકે શાથ-ગ, ભોંઢે ઉય વોમથી છુ ં દણા
કયાલલા, આ ણ ળમતાની કાભ છે . દયેક
કફીરાના અરગ અરગ ફુતો શતા તેભની
અનુક્રભણણકા
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વંખ્મા ૩૬૦ની શતી એ કફીરાના ફુતોની
ુજા ફીજા કફીરલાા કયતા ન શતા આ
ફધામ કયીશ્ભા ળમતાનના છે .
૧૨૨ થી ૧૨૫ ભી આમાત :-

َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ
ّٰ
ّٰ
ّ
ق ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
َس ُن ۡد ِخ ُل ُہ ۡم َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِتہاَ
ِ
َ ۡ ّٰ
ّّٰ
ۤ َ
الۡان ّٰہرُ خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ابَ ًدا ؕ َق ۡع َد الل ِہ
ًّ
َ ُ
ّّٰ
َحقا ؕ َق َم ۡن ا ۡص َدؼ ِم َن الل ِہ قِ ۡیلًا ﴿﴾۱۲۲
ُ
َ
َ
ۤ َ
ل َ ۡی َس ِبا َمانِ ِّیک ۡم َق لَا ا َمان ِ ِّی ا ۡہ ِل
َّ
ٓ ُ
ۡ
ال ِک ّٰت ِب ؕ َم ۡن ح ۡع َم ۡل ُس ۡو ًءا ّی ۡج َز ِب ٖہ ۙ َق لَا
َ ۡ َ ٗ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ َقل ّ ًِیا ّ َق لَا ن َ ِصحۡؿاً
ی ِجد لہ ِمن خق ِـ

﴿﴾۱۲۳
hajinaji.com
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ََ َ
َق َم ۡن حّ َ ۡع َم ۡل ِم َن ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ِم ۡن دغ ٍخ ا ۡق
ُ ۡ ّٰ
ُُ
َُ َ
انثی َق ُہوَ ُم ۡؤ ِم ٌن فاقلٰٓ ِئک یَ ۡدخلوۡ َـ
ۡ َّ َ
َۡ َ ۡ
ال َجنۃ َق لَا یُظل ُموۡ َـ ج ِقح ًؿا ﴿﴾۱۲۴
ً َ َ َ
ّّٰ
َ
َق َم ۡن ا ۡح َس ُن ِخیۡنا ِّم ّم ۡن ا ۡسل َم َق ۡج َہ ٗہ لِل ِہ
َ َّ َ َّ َ
َق ُہوَ ُم ۡح ِس ٌن ّق ات َبع ِملۃ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم

َ
ّ َ َ َ ّّٰ
ً
َح ِن ۡیفا ؕ َق اتخذ الل ُہ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم خ ِل ۡیلًا
﴿﴾۱۲۵
અને જે રોકો ઈભાન રાવ્મા અને વત્કામો
ંકમાથ તેભને અભે નજીકભાં ફગીચાઓભા
દાખર કયી દઈળું જે ની શેઠ નદીઓ લશેતી
ેપયે છે , (અને) તેભાં તેઓ શંભેળ શંભેળને ભાટ
ેયશેળે; અલ્રાશનો લામદો વાચો છે ; અન
hajinaji.com

1225

અનુક્રભણણકા

લચનના વંફંધભાં અલ્રાશ કયતાં લધાયે
વાચો કોણ શળે ? (૧૨૨)
તભાયી
ખોટી
આળાઓ
તથા
રકતાફલાાઓની
ખોટી
આળાઓને
(અલ્રાશના એ લામદા વાથે) કાંઈ વંફંધ
નથી; જે કોઈ ફદી કયળે તેને તે (ફદી)નો
ફદરો ભળે, અને અલ્રાશના ણવલામ તે ન
કોઈને ોતાનો ણશભામતી જોળે અને ન
ભદદગાય. (૧૨૩)
અને જે કોઈ કાંઈ નેકી કયળે એલી ણસ્થણતભાં
કે તે ભોઅભીન ણ શોમ, છી બરેને તે
ુરૂ શોમ કે સ્રી-તેઓજ તો જન્નતભાં
દાખર થળે, અને તેભના ય તરબાય ણ
ઝુરભ કયલાભાં આલળે નણશ. (૧૨૪)
અને જે ણે ોતાને અલ્રાશની તાફેદાયી ભાટે
ઝુકાલી દીધો શોમ અને લી તે યોકાયી
ણ શોમ અને ણનખારવણે ઈબ્રાશીભના
ચુસ્ત ધભથનો અનુમામી ણ થઈ ગમો શોમ તો
તેના કયતાં ધભથના વંફંધભાં લધુ ઉત્તભ કોણ
શળે ? અને અલ્રાશે ઈબ્રાશીભને ોતાનો
ણભર કયી રીધો છે . (૧૨૫)
અનુક્રભણણકા
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જગતભાં નાનો કે ભોટો નેક કે ફદ અઅભાર
કમાથ તેનો ફદરો જરૂય ભળે, નાના નાના
ફુયા કાભનો ફદરો અશીં ણ ભે છે જે ભકે
ફીભાય થલું. કોઈ દુ:ખથી વદભો શોંચલો,
કોઈ આપતભાં પવાઈ જલું લગેયે.
શ. ઈબ્રાશીભ અ. ખરીર થમા તે ણલળે
ભુપસ્વેયીને યીલામત રખી છે કે એક લખત
આ ભશેભાનો ભાટે રોટ રાલલા એક ભીવયી
દોસ્તની ાવે ગમા. તેણે આલાનો ઈન્કાય
કમો. આે ળયભના રીધે યેતીને ગુણીભાં બયી
રીધી. ખુદાએ તેને આટો ફનાલી દીધો
જ્માયે ઘયે શોંચ્મા તો ોતાની સ્રી જ.
વાયાશને ફધી આલીતી વંબાલી તેણીએ
કહ્ું કે ખયેખય આ ખુદાના ખરીર છો.
ખુદાએ એ લાતને વંદ પયભાલી અને તેલા
ળબ્દો કરાભે ાકભાં દાણખર કમાથ. એક
રયલામતભાં છે કે ણઝબ્શે ઈસ્ભાઈર છી એ
ણખતાફ ભળ્મો. આ તો રયલામતો છે લલ્રાશો
અઅરભ.
ઈભાભથી એક લાત એ ણ જાણલા ભે છે કે
અનુક્રભણણકા
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ેભોશમ્ભદ લ આરે ભોશમ્ભદ વ. ય લધાય
દુરૂદ ઢલાના રીધે ખુદાના ખરીર થમા.
૧૨૬ થી ૧૨૭ ભી આમાત :-

َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق َما فی الۡاَ ۡ
َق ل ِ ّّٰل ِہ َ
ص ؕ َق
ذ
ی
ف
ا
م
ِ
ِ
ِ
َ َ ّّٰ ُ َ ُ ً
اـ الل ُہ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء ّم ِح ۡیطا ﴿ ﴾۱۲۶٪
ک
ّ
ُ ّّٰ
ُۡ َ َ
اللہُ
الن َسٓا ِء ؕ ق ِل
َق یَ ۡس َتفت ۡونک فِی ِ
َ ُ
ُۡ ُ
حف ِت ۡیک ۡم فِ ۡی ِہ ّ َن ۙ َق َما یُ ۡتدّٰی َعل ۡیک ۡم فِی
ۡ َ ّٰ َ ّ
الۡک ّٰ
الن َسٓاء ّٰالّت ۡی لَاتُؤۡ
ی
ؼ
ت
ی
ی
ف
ب
ت
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
َ َ
ُ َ
َ
توۡن ُہ ّ َن َما ک ِت َب ل َ ُہ ّ َن َق ت ۡرغ ُبوۡ َـ ا ۡـ

َۡ
ۡ ۡ ۡ
تن ِک ُحوۡ ُہ ّ َن َق ال ُم ۡس َتض َع ِفح َف ِم َن
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َُ َ
ۡ
ّٰ ۡ
َۡ ۡ
ؕ اـ ۙ َق ا ۡـ تقوۡ ُموۡا ل ِل َیت ّٰؼی ِبال ِق ۡس ِط
ِ ال ِولد
ّّٰ َ ّ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ
َ َ الل َہ ک
اـ ِب ٖہ
ق ما تفعلوا ِمن خح ٍؿ ف ِاـ
﴾۱۲۷﴿ َع ِل ۡی ًما
અને જે કાંઈ આકાળોભાં છે તથા જે કાંઈ
ઝભીનભાં છે તે વઘું અલ્રાશનું છે ; અને
અલ્રાશે દયેક લસ્તુને (ોતાના જ્ઞાનથી) ઘેયી
યાખી છે . (૧૨૬)
અને (શે યવુર!) રોકો (રાલાયવ) સ્રીઓ
વંફંધી તાયી ાવે પત્લો ભાંગે છે ; તું કશે કે
અલ્રાશ (તેભના) વંફંધભાં તભને (ણનકાશ
ભાટેની યલાનગીનો) પતલો આે છે , અને
(કુયઆનભાં) જે (શુ કભ અગાઉ) તભને લાંચી
વંબાલલાભાં આવ્મો છે તે ખયેખય એલી
અનાથ (રાલાયવ) સ્રીઓ વંફંધી છે કે
જે ભને તભે (તેભનાં શક) જે તેભને ભાટે
ઠયાલલાભાં આવ્મા છે તે આતા નથી, અને
અનુક્રભણણકા
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(તેભ છતાં ણ) તેભની વાથે ણનકાશ કયલાની
ઈચ્છા ધયાલો છો, અને એજ પ્રભાણે અળકત
ફાકોના વંફંધભાં (શુ કભ આે છે ), અને તે
આ કે તભે મતીભોના વંફંધભાં ન્મામૂલથક
લતથતા યશો; અને જે ણ નેકી તભે કયળો
અલ્રાશ તેનાથી ખચીતજ જાણકાય છે .
(૧૨૭)
ખોરેદ નાભની એક સ્રી ભુવરેભા ણફન
યાપેઅની ઓયત શતી, જ્માયે તેણી ફુઢ્ઢી થઈ
તો તેના ણતએ ફીજી ઓયત કયલાની ઈચ્છા
કયી, ત્માયે તેણીએ કહ્ું કે તું ભને તરાક ન
આ શુ ં ભાયો એ શક જતો કરૂં છુ ં યંતુ એ ન
ભાન્મો, તેણીએ શ. યવુર વ. ાવે ણળકામત
કયી તેના ણલે ઉયોકત આમત નાણઝર થઈ.
૧૨૮ થી ૧૩૦ભી આમત :-

َ َ ٌَ ۡ
َ ً ُُ
امرَاۃ خاف ۡت ِم ۢۡن بَ ۡع ِل َہا نشوۡرا ا ۡق
َق ِا ِـ
َ ِا ۡع َخ ًاضا َفلَا ُج َن
َاج َع َل ۡیہ َماۤ اَ ۡـ ّیُ ۡص ِلحا
ِ
અનુક્રભણણકા

1230

hajinaji.com

َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ً َ ُّ ۡ ُ َ ۡ
الصلح خح ٌؿ ؕ َق
بینہما صلحا ؕ ق
ُّ
ُ ۡ َ َُۡۡ
الش ّ َح ؕ َق ِا ۡـ تُ ۡح ِس ُنواۡ
ُ
اح ِطخ ِة الاجفس
َ َ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ ّّٰ
اـ ب َما تَ ۡع َم ُلوۡـَ
الل َہ ک َ َ
ق تتقوا ف ِاـ
ِ
َ ۡ
خ ِبح ًؿا ﴿﴾۱۲۸
ۤ َ َ ُ ۡ ّ
َ َ
الن َسٓا ِء
َق ل ۡن ت ۡس َت ِط ۡی ُعوۡا ا ۡـ ت ۡع ِدلوۡا بَح َف ِ
َ َ ُ ُ ۡ
َق لَوۡ َظ َخ ۡص ُت ۡم فلَا ت ِم ۡیلوۡا ک ّ َل ال َم ۡی ِل
َف َت َذ ُذ ۡق َہا کَال ۡ ُم َع ّ َلقَ ِۃ ؕ َق ِا ۡـ تُ ۡص ِل ُحوۡا قَ
َ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ ّّٰ َ َ َ َ ُ ۡ ً ّ َ
ً
ۡ
تتقوا ف ِاـ اللہ کاـ غفوذا ذ ِحیما ﴿﴾۱۲۹
َ َ َ ُ ۡ ّّٰ ُ ّ ً
َق ِا ۡـ ّی َتع ّ َػقا حغ ِن الل ُہ کلا ِّم ۡن َس َع ِت ٖہ ؕ َق
َ َ ّّٰ
ً
ُ
َ
ً
َ
ۡ
اسعا ح ِکیما ﴿﴾۱۳۱
کاـ اللہ ق ِ
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અને જે કોઈ સ્રીને ોતાના ધણી તયપથી
ગેયલતથન અથલા ફેદયકાયીનો અંદેળો શોમ તો
જો તેઓ કોઈ યીતે યસ્ય વભાધાન કયી રે
તો તેભના ય કાંઈ દો નથી; અને વભાધાન
કયલું એ લધાયે વારૂં છે ; અને (ભનુષ્મ ભારના)
સ્લબાલભાં કૃણતાનું તત્લ (ધન રોબ)
વભાએરું શોમ છે ; અને જો તભે બરાઈ કયો
અને યશેઝગાય યશો તો જે કાંઈ તભે કયો છો
તેનાથી અલ્રાશ વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૧૨૮)
અને તભે ગભે તેટરું ઈચ્છળો તો ણ તભાયી
(વઘી) સ્રીઓ લચ્ચે તભે ન્મામથી શયગીઝ
લતી ળકળો નણશ, ભાટે તભે તદ્દન (એક સ્રી
તયપ) લી જતા નણશ કે જે થી તે (ફીજી
સ્રીઓ)ને રટકતી ણસ્થણતભાં રાલી ભૂકો; અને
જો તભે વભાધાન કયો તથા ફુયાઈથી ફચો
તો ફેળક અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને)
દમા કયનાય છે . (૧૨૯)
અને જો તેઓ ફન્ને જાદા થઈ જામ તો
અલ્રાશ
દયેકને
ોતાના
ણલળા
(ખજાનાભાં)થી ભારદાય કયી દેળે; અને
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અલ્રાશ ભશાન દાતા (અને) ણશકભતલાો
છે . (૧૩૦)
ુરૂની પયઝોભાં છે કે ફધી સ્રીઓનું
ફયાફય બયણ-ોણ કયે, લાયા પયતી દયેકની
ાવે જામ, ફધી તયપ એક વયખો ખ્માર
યાખે. જો કે ભાનલી ભાટે એક જ વયખો
પ્રેભબાલ યાખલો ભુણશ્કર છે . ખુદાએ થોડીક
છૂ ટ આી કે જો તભે ુયો ખ્માર નથી કયી
ળકતા તો જાશેયી લાતોભાં પકથ ન કયો. શ.
યવુરે ખુદા વ. ફીભાયીભાં ણ કોઈ એક
ફીફીને ત્માં યશેતા ન શતા. અને શ. અરી
અ.નો કામદો શતો કે જે ફીફીને ત્માં યશેલાનું
શોમ તો ફીજી ફીફીને ત્માં લઝુ ણ કયતા
નણશ. (ભજભઉર ફમાન) ભશાઝ ણફન
જફરની ફન્ને સ્રીઓ ભયણ ાભી તેભણે
ચીઠ્ઠી નાખી (કુયઓ નાખ્મો) કે પ્રથભ કોને
ગુવર આું. ભતરફ કે કોઈણ શારતભાં
ઈન્વાપ છુ ટલા ન ાભે.
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૧૩૧ થી ૧૩૫ભી આમત :-

َ ّّٰ
َّ
َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق َما فی الۡاَ ۡذص ؕ قَ
ق لِل ِہ ما فِی
ِ
ِ
لَقَ ۡد َق ّ َص ۡی َنا الّ َ ِذیۡ َن اُ ۡقتُوا ال ۡ ِک ّٰت َب ِمنۡ
َ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ ّّٰ
الل َہ ؕ َق اـۡ
قب ِلکم ق ِایاخم ا ِـ اتقوا
ِ
تَ ۡک ُع ُػ ۡقا َفا ّ َـ ل ّّٰلہ َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق َما فِی
ِ ِ ِ ِ
ۡ َ ۡ َ َ َ ّّٰ َ
اـ الل ُہ غ ِن ّ ًیا َح ِم ۡی ًدا ﴿﴾۱۳۱
صؕقک
الاذ ِ
َق ل ّّٰلہ َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق َما فی الۡاَ ۡذص ؕ قَ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ّٰ ّّٰ
کفی ِبالل ِہ َقخ ِۡیلًا ﴿﴾۱۳۲
ۡ َّ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ُّ َ َّ ُ َ َ ۡ
ِاـ یشا یذ ِہبکم ایہا الناز ق یا ِة
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ّٰ َ َ
ّٰ َ ۡ َ َ َ َ ّّٰ
اـ الل ُہ َعدّٰی دل ِک ق ِدیۡ ًرا
ِباع ِخین ؕ ق ک
﴿﴾۱۳۳
َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّّٰ
من کاـ یرِید ثواب الدنیا ف ِعند الل ِہ
َ َ ُ ّ ُ ۡ َ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ ّّٰ
اللہُ
ثواب الدنیا ق الاعِخ ِۃ ؕ ق کاـ

ۢ ۡ
َس ِم ۡی ًعا بَ ِصح ًؿا ﴿ ﴾۱۳۴٪

َ ُ َّ
ُ ُ ُ َ ّٰ ۡ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ک ۡونوۡا ق ّو ِمح َف
ٓاء ل ِ ّّٰل ِہ َق لَوۡ َعدٰۤی اَجۡ ُف ِس ُکمۡ
بال ۡ ِق ۡس ِط ُش َہ َد َ
ِ
اَق الۡوَال َِدیۡن َق الۡاَق ۡ َخبح ۡ َف ۚ ا ۡـ ّیَ ُک ۡن َغن ّیاً
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ ً َ ّّٰ ُ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ ّ َ
ُ
اق ف ِقحؿا فاللہ اقخی ِب ِہما  ٞفلا تت ِبعوا
hajinaji.com
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ُ ُ َ َۤۡ
ُ َ َ ۡ
ال َہ ٰۤوی ا ۡـ ت ۡع ِدلوۡا ۚ َق ِا ۡـ تل ٗوا ا ۡق ت ۡع ِرضوۡا
ۡ َ ُ َ َ َ َ ّّٰ َ ّ َ
﴾۱۳۵﴿ اـ ِب َما ت ۡع َملوۡ َـ خ ِبح ًؿا
ف ِاـ اللہ ک
અને જે કાંઈ આકાળોભાં છે તથા જે કાંઈ
ઝભીનભાં છે તે વઘું અલ્રાશનું જ છે ; અને
ખચીતજ અભે તે રોકોને કે જે ભને તભાયી
શેરાં રકતાફ આલાભાં આલી શતી અને
ખુદ તભને ણ આ તાકીદ આી છે કે
અલ્રાશથી ડયતા યશો; ણ જો તભે
અનુકાયી ફનળો તો આકાળો તથા
ઝભીનભાં જે કાંઈ છે તે તો અલ્રાશનું જ છે ;
અને અલ્રાશ ફેયલાશ (અને) સ્તુત્મ છે .
(૧૩૧)
અને જે આકાળોભાં છે તથા જે કાંઈ
ઝભીનભાં છે તે અલ્રાશનું છે ; અને કામથ
વાધકતા ભાટે અલ્રાશ ૂયતો છે . (૧૩૨)
શે રોકો ! જો તે ચાશે તો તભને પના કયી
નાખે ને તભાયા ફદરે ફીજાઓને રાલી
અનુક્રભણણકા
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લવાલે; અને અલ્રાશ તેભ કયલા ભાટે વંૂણથ
ળણક્ત ધયાલે છે . (૧૩૩)
જે કોઈ દુણનમાનો ફદરો ચાશે છે તો
અલ્રાશની ાવે દુણનમાનો ફદરો શાજય છે
અને આખેયતનો ણ; અને અલ્રાશ ભશાન
વાંબનાય (અને) ણનશાનાય છે . (૧૩૪)
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! તભે શંભેળા ન્મામને
લગી યશી અલ્રાશ ભાટે વાક્ષી આનાયા
ફનો, છી બરેને તે (વાક્ષી) તભાયા ોતાની
અથલા (તભાયા) ભાફા અને સ્નેશીઓ
ણલરૂધ્ધ કેભ ન શોમ; જો (તેભનાભાં) ધનલાન
શોમ કે ભોશતાજ, દયેક શારતભાં અલ્રાશ
(ભશેયફાની કયલાભાં) ફન્નેની વૌ કયતાં લધુ
નજીક છે ; ભાટે તભે તભાયી ભનોલાવનાને
આધીન થાઓ નણશ, કે જે થી તભે ઈન્વાપ કયી
ન ળકો; ણ જો તભે વાક્ષી આલાભાં જીબ
દફાલળો અથલા ભોંઢું પેયલી રેળો, તો જે કાંઈ
ણ તભે કયળો તેનાથી અલ્રાશ ફેળક વાયી
ેઠે લાકેપ છે . (૧૩૫)
ખયેખય જે કાંઈ આવભાનો અને ઝભીનભાં
અનુક્રભણણકા
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છે તે ફધું ખુદાનું છે , તે જે ને ચાશે તેને પના
કયી ળકે છે . જે ભકે આદ, વભુદ, અને
પીયઓનની કોભને નાપયભાનીના રીધે પના
કયી નાખી, તેની ાવે કોઈ લાત અળકમ
નથી. એક લખત શ. યવુર વ. ાવે જીબ્રઈર
આવ્મા ત્માયે ત્માં ફે વ્મરકતઓ એક ઝભીનના
ટુકડા ભાટે ઝગડતી શતી, એ જોઈ જીબ્રઈર
ભુસ્કુયામા ત્માયે શઝયતે તેનું કાયણ ુછમું !
જીબ્રઈરે કહ્ું કે જે ઝભીન ભાટે આ ફન્ને
રડી યહ્ા છે તેના ચાણરવ શજાય ભાણરકો તો
ભને માદ છે . તેઓ ણ તે ઝભીન ભાટે રડતા
ઝગડતા દુન્માથી ચાલ્મા ગમા. રોકોએ
ખુદાના શુ કભનું શંભેળા ારન કયલું જોઈએ.
વાક્ષી આલા ણલે પયભાલે છે કે શંભેળા
વત્મલાદી યશો, બરે છી ગભે તેલા વંફંધીનું
નુકવાન થતું શોમ. દુન્માના ભાભુરી રાબ
ભાટે આખેયત ફગાડો નણશ. અભીય ગયીફની
યલા કમાથ લગય શક લાત કશેલી જોઈએ.
જીબ ચાલલી એટરે વત્મ લાત વાપ વાપ
કયલી, ગોગો લાત કયલી નણશ. સ્ષ્ટ લાત
કશેલી જોઈએ, જો કે આ ઝભાનાભાં અવત્મ
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લાત કશેલી એક ભાભુરી લાત વભજે છે .
વાચું કશેનાયાને રોકો ફેલકુપ ગણે છે ,
રયણાભ એ આલે છે કે ણનદો રોકો ભામાથ
જામ છે . આણા વભાજભાં ખુદા યવુર
(વ.)નો તો ખોપ નજીલો યહ્ો છે . ચાય
રદલવની દુણનમા ભાટે આખેયત ખયાફ કયે છે .
૧૩૬ થી ૧૩૯ભી આમત :-

ّّٰ ۡ ُ ّٰ ۤۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
َ
ُ
َ
ۡ
یایہا ال ِذین امنوا ا ِمنوا ِبالل ِہ ق ذسول ِٖہ
ََق ال ۡ ِک ّٰتب الّ َ ِذ ۡی ن َ ّ َز َؾ َعدّٰی َذ ُسوۡل ِٖہ ق
ِ
َ
ۡ َ ۤ َّ
ۡ
ال ِک ّٰت ِب ال ِذ ۡی ان َز َؾ ِم ۡن ق ۡب ُل ؕ َق َم ۡن
ّّٰ ۡ ُ ۡ َ ّ
َالل ِہ َق َم ٰٓلئ َک ِت ٖہ َق ُک ُتب ٖہ َق ُذ ُس ِل ٖہ ق
یکعػ ِب
ِ
ِ
ًال ۡ َیوۡؿ ال ۡ ّٰا ِعخ َفقَ ۡد َض ّ َل َض ّٰللًۢا بَ ِع ۡیدا
ِ
ِ
﴾۱۳۶﴿
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َ َّ
ُ َُ ََ َُ ُ َُ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ث ّم کع ُػ ۡقا ث ّم ّٰا َمنوۡا ث ّم
ََ َُ ۡ
ُ ۡ ّ َ ُ ّّٰ
کع ُػ ۡقا ث ّم ار َخ ُاخ ۡقا کع ًػا ل ۡم یَک ِن الل ُہ
ۡ
ل َِیغ ِع َػ ل َ ُہ ۡم َق لَا ل َِی ۡہ ِدیَ ُہ ۡم َس ِب ۡیلًا ﴿ ؕ﴾۱۳۷
ّ ۡ ّٰ ۡ َ َ
َ َ
بَ ِس ِخ ال ُمن ِف ِقح َف ِبا ّـ ل َ ُہ ۡم َعذ ًابا ال ِۡی َمَۨا
﴿ ۙ﴾۱۳۸
الّ َ ِذیۡ َن یَ ّ َت ِخ ُذ ۡق َـ ال ۡ ّٰک ِعػیۡ َن اَ ۡقل َِی َ
ٓاء ِم ۡن
ِ
ۡ َ ُ
ۡ
ۡ
ُخ ۡق ِـ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ؕ ایَ ۡب َتغوۡ َـ ِعن َد ُہ ُم
ۡ ّ َ َ َ ّ َ ۡ ّ َ َ ّّٰ
ً
َ
ۡ
ال ِعزۃ ف ِاـ ال ِعزۃ لِل ِہ ج ِمیعا ﴿ ؕ﴾۱۳۹
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! તભે અલ્રાશ ય
ેતથા તેના યવુર ય અને તે રકતાફ ય જ
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તેણે ોતાના યવુર ય ઉતાયી છે અને તે
રકતાફ ય કે જે તેણે પ્રથભ ઉતાયી છે ઈભાન
રાલો; અને જે કોઈ અલ્રાશનો તથા તેના
પરયશ્તાઓનો તથા તેની રકતાફોનો તથા તેના
યવુરોનો અને છે લ્રા રદલવનો ઈન્કાય કયળે,
તે ખયેજ વન્ભાગથથી ઘણે લેગે બટકી જળે.
(૧૩૬)
ણનવંળમ જે રોકો ઈભાન રાવ્મા (અને)
ાછા ઈભાનથી પયી ગમા, છી ાછા ઈભાન
રાવ્મા અને ાછા ઈભાનથી પયી ગમા, છી
ોતાના નાણસ્તકણાભાં લધાયો કમો તો
અલ્રાશ એલો નથી કે તેલાઓને ભાપ કયે અને
ન એ કે તેભને વન્ભાગે શોંચાડે. (૧૩૭)
(શે યવુર!) તે દાંણબકોને આ ખુળખફય
વંબાલી દે કે ખયેજ તેભના ભાટે દુ:ખદામક
અઝાફ છે ; (૧૩૮)
કે જે ઓ ભોઅભીનોને છોડી નાણસ્તકોને ણભર
ફનાલે છે ; ળું તેઓ તેભની ાવે ઈઝઝત ળોધે
છે ? ણ ણનવંળમ વઘી ઈઝઝત તો
અલ્રાશને ભાટે જ છે . (૧૩૯)
અનુક્રભણણકા
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ઈભાનલાાને તભે એભ કશો કે તભો ઈભાન
રાલો તે જાશેયી યીતે અજફ દેખામ છે . ખયી
લાત એ છે કે ઈભાનના ફે પ્રકાય છે એક તો
ઉય ઉયથી ઈભાન રાલલું (રદરથી નણશ)
ફીજાં વાચા રદરથી ઈભાન રાલલું, જે રોકો
પકત ઝફાનથી ઈભાન રાવ્મા તેભને કશેલાભાં
આલે છે કે વાચા રદરથી ઈભાન કફુર કયો.
જે ઓ ઈભાન રાવ્મા, પયી કારપય થઈ ગમા
અને લી ાછા ભુવરભાન થમા. પયી કાપય
થમા. આ એ રોકો છે કે જે ભણે ઈસ્રાભ ણલે
વંજીદગીથી વભજી ણલચાયીને ઈભાન ન
રાવ્મા, યંતુ રોકોના દેખાદેખી ોતાના
સ્લાથથ ભાટે ભુવરભાન થઈ ગમા. ાછા
કારપયોએ જયા ફશેકાવ્મા તો કારપય ફની
ગમા. છી ભુવરભાનોએ જયા નયભ ગયભ
લાતો કયી વભજાવ્મા તો ભુવરભાન થઈ ગમા.
છી કારપયોએ બરી ફુયી લાતો કયી તો
કારપય થઈ ગમા, ત્માય છી તેઓનું કુપય લધતું
જ ગમું એટરે શેરા તો કાપય જ શતા. શલે
ફીજાઓને કાપય ફનાલલા રાગ્મા. જે રોકો
કાપયોની વાથે ભે-ભેા કયી ઈઝઝતઅનુક્રભણણકા
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આફરૂ ચાશે છે એ ણનયંતય ધોકાભાં છે . કાયણ
કે ખયી ઈઝઝત તો ખુદાની ાવે છે . જે
ઈઝઝત તે આે છે તે જ ખયેખયી આફરૂ છે ,
ભાનલીની આેરી આફરૂ ધુભાં ભી જામ
છે . ણ ખુદાએ આેરી આફરૂ વદા ફાકી
યશે છે . અગય ઈન્વાન ઈભાનદાયીથી ચારે.
૧૪૦ થી ૧૪૧ ભી આમાત :-

ُ َ ََ َ
َ َ
ۡ
َق ق ۡد ن ّز َؾ َعل ۡیک ۡم فِی ال ِک ّٰت ِب ا ۡـ ِادا
ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ َ ۡ ُ ّّٰ ّٰ ّٰ ۡ ُ ۡ َ
س ِمعتم ای ِت الل ِہ یکعػ ِبہا ق یستہزا
ّٰ
ِۡب َہا َفلَا تَ ۡق ُع ُد ۡقا َم َع ُہ ۡم َحتّی یَ ُخوۡ ُضوۡا فی
ِ
َّ ۡ ُ ُ ۡ ّ ً ۡ ُ َّ ۤ ۡ َ ۡ َ
۬ ِانکم ِادا ِمثلہم ؕ ِاـ
۫ ح ِدی ٍث غحؿِ ٖف
ّّٰ
ۡالل َہ َجا ِم ُع ال ۡ ُم ّٰن ِف ِقح ۡ َف َق ال ۡ ّٰک ِعػیۡ َن فی
ِ ِ
َۨ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ
﴾۱۴۱ۙ ﴿ جہنم ج ِمیعا
અનુક્રભણણકા
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َّ ۡ َ َ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ
اـ لَک ۡم
ال ِذین یتؿبصوـ ِبکم ۚ ف ِاـ ک
ّّٰ َ ُ ۤ َ َ ُ َ ُ
َ ٌ
۬ َق ِا ۡـ
ف ۡتح ِّم َن الل ِہ قالوۡا ال َ ۡم نک ۡن ّم َعک ۡم ۫
َ َ ۡ ّٰ
َ
َ ُۤ َ
اـ ل ِلک ِع ِػیۡ َن ن ِص ۡی ٌب ۙ قالوۡا ال َ ۡم
ک
َ َ ُ
ۡ َ ُ
َ
ن ۡس َت ۡح ِود َعل ۡیک ۡم َق ن ۡمن ۡعک ۡم ِّم َن
َُ
ُ
ۡ َ ّّٰ
ۡ
ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ؕ فالل ُہ یَ ۡحک ُم بَ ۡینک ۡم یَوۡ َؿ
ۡ ّٰ َ َ َ ۡ ّ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ ۡ ّٰ ۡ َ َ َ
ال ِقیم ِۃ ؕ ق لن یجعل اللہ ل ِلک ِع ِػین عدی
ۡ
ۡ
ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف َس ِب ۡیلًا ﴿ ﴾۱۴۱٪
અને ખયેજ તે તભાયા ઉય રકતાફભાં આ
ેશુ કભ ઉતાયી ચુકમો છે કે જે લખતે તભ
વાંબો કે અલ્રાશની આમતોનો ઈન્કાય
ંકયલાભાં આલે છે અને તેની શાંવી ઉડાડલાભા
આલે છે , તો તભે એલા રોકો ાવે ફેવી ન
hajinaji.com
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યશો જ્માં વુધી કે તેઓ ફીજી કોઈ લાતચીત
ળરૂ કયે નણશ; નણશતય તભે ણ તે શારતભાં
તેભનાજ જે લા થઈ જળો; ફેળક અલ્રાશ
વઘા
દાંણબકો
અને
નાપયભાનોને
જશન્નભભાં બેગા કયનાય છે ; (૧૪૦)
જે ઓ (તભાયા ય કોઈ ભુવીફત આલી
ડલાની) લાટ જોતા યશે છે ; છી જ્માયે
અલ્રાશ તયપથી તભાયો ણલજમ થામ છે ત્માયે
કશે છે કે ળું અભે તભાયી વાથે ન શતા ? અને
જો નાપયભાનોને રાબ ભી જામ છે ત્માયે
કશે છે કે ળું અભે તભાયા ય ણલજમી થઈ
ગમા ન શતા? અને (તે છી) ળું અભોએ
તભને ભોઅભીનોથી ફચાવ્મા ન શતા ? છી
અલ્રાશ કમાભતના રદલવે તભાયી લચ્ચે
પેંવરો કયી દેળે; અને અલ્રાશ ઈભાન ન
રાલનાયાઓને ભોઅભીનો ય શયગીઝ તક
આળે નણશ. (૧૪૧)
ભુનારપકોની એ આદત શતી કે જમાયે
ઈભાનલાાઓ ાવે ફેવતા શતા ત્માયે
ખુદાની આમતોની ભશ્કયી કયતા શતા, તેથી
અનુક્રભણણકા
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ઈભાનલાાઓને કશેલાભાં આવ્મું કે જમાયે
તેઓ કોઈ એલી લાત છે ડે તો તભે ત્માંથી
ઉબા થઈ જાલ, જે થી તેઓ ફીજી લાતો કયલા
રાગે. ભુનારપકો કારપયોથી ભેર શતા,
તેઓની એ શારત શતી કે જમાયે
ભુવરભાનોને ણલજમ ભતો તો ફડાળ
શાંકતા કે આ ણલજમભાં અભે ણ તભાયી
વાથે શતા. જો કારપયોને ણલજમ ભતો તો તે
તેની ાવે જઈને કશેતા શતા કે અભોએ
ભુવરભાનોને મુણક્ત કયી તભાયા ઉય શુ ભરો
કયતા યોકમા શતા, આ ણલજમભાં અભે ણ
તભાયી વાથે શતા. ભતરફ કે ફન્ને તયપ ઢોર
લગાડતા શતા. આનું નાભ ભુનારપક.
૧૪૨ થી ૧૪૩ ભી આમત :-

ّّٰ َ ۡ ُ ّٰ ُ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ّ
َالل َہ َق ُہو
ِاـ المن ِف ِقحف یخ ِدعوـ
َ َ
َ
َ ّ اموۡۤا اخَی
ُ الص ّٰلو ِۃ َق
اموۡا
ِ ُ خا ِخ ُع ُہ ۡم ۚ َق ِادا ق
અનુક્રભણણકા
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ُۡ
َ ّ َ ۡ ُ َ ُ ّٰ َ ُ
َ الن
از َق لَا یَذغ ُخ ۡق َـ
کساخی ۙ یرٓاءقـ
َ َ ّ ّّٰ
۬۫
۱۴۲﴾ ﴿ الل َہ ِالا ق ِل ۡیلًا
ۤ َ َ َ ُ ٰۤ ّٰ ۤ َ َ ّٰ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ّ
مذبذ ِبحف بحف دل ِک ۖ٭ لا ِاخی ہؤلٓا ِء ق لا
ۡ ُّ
َ َ َ ّّٰ
ِاخّٰی ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ؕ َق َم ۡن حض ِل ِل الل ُہ فل ۡن ت ِج َد
﴾۱۴۳﴿ ل َ ٗہ َس ِب ۡیلًا
ફેળક દાંણબકો અલ્રાશને ધોકો આલાના
પ્રમત્ન કયે છે . ણ તે (અલ્રાશ) તેભને જ
ધોકો આનાય છે ; અને જે લેા તેઓ
નભાઝ ભાટે ઉબા થામ છે તો આવાઈથી
ઉબા થામ છે ; રોકોને દેખાડલા ભાટે જ ઉબા
થામ છે અને અલ્રાશનો ણઝક્ર ઘણોજ થોડો
કયે છે ; (૧૪૨)
તેઓ (ઈભાન અને ફેઈભાની)ની લચ્ચે
ડાભાડો છે , ન આ તયપ છે ન ેરી તયપ;
અને જે નાથી અલ્રાશ ણશદામતની તોપીક
અનુક્રભણણકા
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ખુંચલી રે છે તો તું તેના ભાટે શયગીઝ કોઈ
ભાગથ ભેલી ળકળે નણશ. (૧૪૩)
ભુનારપકો વાચી યીતે ઈભાન રાવ્મા ન શતા.
તેઓ રદર લગય જલ્દી જલ્દી નભાઝ ડતા
શતા કે રોકો જાએ કે અભો નભાઝી છીએ.
તેભનું હ્રદમ કમાયેક કુપય તયપ તો કમાયેક
ઈસ્રાભ તયપ. આલું ણલણચર તેભનું જીલન
શતું. બરા આલા રોકો કદી વાચી યાશ ય
આલી ળકે છે ? ખુદાની વાભે તેઓની આ
રુચ્ચાઈ કેભ ચારે ? અલ્રાશ તો રદરોના
બેદોને જાણનાય છે .
૧૪૪ થી ૧૪૭ ભી આમાત :-

َّ ُ َ
ّٰ ۡ ُ َ َ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا ت ّت ِخذقا الک ِع ِػیۡ َن
َُ ؕ ۡ
ۡ
َ اَ ۡقل َِی
ٓاء ِم ۡن ُخ ۡق ِـ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف اترِیۡ ُد ۡق َـ
ً ۡ ُ ّ ً ّٰ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ
اـ تجعلوا لِل ِہ علیکم سلطنا م ِبینا
﴾۱۴۴﴿
અનુક્રભણણકા
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َّ
َ َ
َ ۡ ّٰ ۡ
الد ۡذ ِؽ الۡا ۡسف ِل ِم َن
ِا ّـ ال ُمن ِف ِقح َف فِی
َّ
َ
َ ۡ
الناذِ ۚ َق ل َ ۡن ت ِج َد ل َ ُہ ۡم ن ِصح ًؿا ﴿ ۙ﴾۱۴۵
ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن تَابُوۡا َق اَ ۡص َل ُحوۡا َق ۡ
اع َت َص ُموۡا
ّّٰ َ ۡ َ
َ ّّٰ َ ُ َ َ
ِبالل ِہ َق اخل ُصوۡا ِخیۡن ُہ ۡم لِل ِہ فاقلٰٓ ِئک َمع
ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ّّٰ
الل ُہ ال ۡ ُم ۡؤم ِنحۡفَ
المؤ ِم ِنحف ؕ ق سوػ یؤ ِة
ِ
َ
ا ۡج ًرا َع ِظ ۡی ًما ﴿﴾۱۴۶
َ َ ۡ َ ُ ّّٰ
الل ُہ ب َع َذاب ُک ۡم ِا ۡـ َش َػ ۡختُ ۡم قَ
ما حفعل
ِ ِ
ّٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّّٰ ُ َ
َ
ً
ً
ۡ
امنتم ؕ ق کاـ اللہ شاغِخا ع ِلیما ﴿﴾۱۴۷
શે ઈભાન રાલનાયાઓ ! ભોભીનોને ભૂકી
નાણસ્તકોને ણભર ફનાલો નણશ; ળું તભે એભ
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ચાશો છો કે તભાયી ોતાની ણલરૂધ્ધ
અલ્રાશના ભાટે ખુલ્રી દરીર કામભ કયી રો
? (૧૪૪)
ણનવંળમ દાંણબકો જશન્નભનાં વૌથી શેઠના
તફક્કાભાં શળે, અને તું તેભના ભાટે કોઈ
ભદદગાય જોળે નણશ; (૧૪૫)
ણવલામ તેભના કે જે ઓ તૌફા કયી રે અને
વુધાયણા કયે તથા અલ્રાશને દ્રઢતાૂલથક
લગી યશે અને અલ્રાશના જ ભાટે ોતાના
ધભથને ણનભથ કયી યાખે તો તેઓજ
ભોભીનોની વાથે યશેળે; અને અલ્રાશ
ભોભીનોને ઘણો ભોટો ફદરો આળે.
(૧૪૬)
જો તભે ળુક્ર કયો અને ઈભાન રાલો તો
અલ્રાશ તભને ળા ભાટે અઝાફ આે ? અને
અલ્રાશ કદય કયનાય (અને) વલથજ્ઞ
છે .(૧૪૭)
જો તભે અલ્રાશનો ળુક્ર અદા કમો અને તેના
ય ઈભાન રાવ્મા તો ખુદા તભાયા ઉય
અનુક્રભણણકા
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અઝાફ કયીને ળું કયળે? અલ્રાશ તો ળુક્રનો
ફદરો આનાય છે . અને દયેક લાતનો
જાણલાો છે .
ઉયની આમતો ણફરકુર વાપ છે તેની
તપવીયની જરૂયત નથી.

અનુક્રભણણકા

1251

hajinaji.com

રામોણશબ્ફુલ્રાશ : ાયો - ૬
૧૪૮ થી ૧૫૧ ભી આમાત :-

َ ُ ّ ُ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ۡٓ َ ۡ َ
ۡ
لا ی ِحب اللہ الجہر ِبالسو ِء ِمن القو ِؾ
ّ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َس ِم ۡی ًعا َع ِل ۡیماً
ِالا من ظ ِلم ؕ ق کاـ
﴿﴾۱۴۸
ِا ۡـ تُ ۡب ُد ۡقا َخح ۡ ًؿا اَ ۡق تُ ۡخ ُفوۡ ُف اَ ۡق تَ ۡع ُفوۡا َعنۡ
ُ ۡٓ َ ّ َ ّّٰ َ َ َ َ ُ ّ ً َ
ۡ
ً
سو ٍء ف ِاـ اللہ کاـ عفوا ق ِدیرا ﴿﴾۱۴۹
ّ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َق ُذ ُس ِل ٖہ قَ
ِاـ ال ِذین یکعػقـ ِب
ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ّ ُ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َق ُذ ُس ِل ٖہ قَ
یرِیدقـ اـ حع ِػقوا بحف
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َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ض ۙ ّق
ٍ ض ق نکعػ ِببع
ٍ حقولوـ نؤ ِمن ِببع
َ ّٰ ۡ ُ َ ّ َ َ
یُرِیۡ ُد ۡق َـ ا ۡـ ّیت ِخذ ۡقا بَح َف دل ِک َس ِب ۡیلًا
﴾۱۵۱ۙ ﴿
ًّ
ّٰ ۡ
َ َ
َ ُ
اقلٰٓ ِئک ُہ ُم الک ِع ُػ ۡق َـ َحقا ۚ َق ا ۡع َت ۡدنا
ّٰ ۡ
ً ُ َ
﴾۱۵۱﴿ ل ِلک ِع ِػیۡ َن َعذ ًابا ّم ِہ ۡینا
કોઇ ખુલ્રી યીતે કોઇને ભાટે ફુરૂં ફોરે તે
અલ્રાશ વંદ કયતો નથી, ણવલામ કે જે ના
ઉય અન્મામ કયલાભાં આવ્મો શોમ; અને
અલ્રાશ ભશાન વાંબનાય (અને) જાણનાય
છે . (૧૪૮)
જો તભે કોઇ નેકી જાશેયભાં કયો અથલા છુ ી
યીતે કયો અથલા કોઇ ફુયાઇથી દયગુજય કયો
તો ણનવંળમ અલ્રાશ ણ ભશાન દયગુજય
કયનાય (અને) વત્તાલાન છે . (૧૪૯)
અનુક્રભણણકા
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ફેળક જે રોકો અલ્રાશનો તથા તેના
યવુરોનો ઇન્કાય કયે છે તથા અલ્રાશ અને
તેના યવુરો લચ્ચે જુ દાઇ ાડલા ઇચ્છે છે
અને કશે છે કે અભે કેટરાક (યવુરો)ને
ભાનીએ છીએ અને કેટરાકોનો ઇન્કાય કયીએ
છીએ, અને તેઓ આ ફન્ને (કુફ્ર તથા ઇભાન)
લચ્ચેનો (ફીજો) એક ભાગથ ગ્રશણ કયલા
ઇચ્છે છે : (૧૫૦)
તેઓજ ખયેખયા નાણસ્તક છે ; અને અભોએ
નાણસ્તકો ભાટે નાભોળી બમો અઝાફ તૈમાય
કમો છે . (૧૫૧)
જે ઓ કોઇ યવુરને ભાને છે અને કોઇ યવુરને
ભાનતા નથી એ કારપય છે . ફધામ યવુરો
ઉય ઇભાન રાલલું જરૂયી છે . તેભના
દયજ્જાભાં પેયપાય કયલાનો કોઇ શક નથી.
કોઇ યવુરને ન ભાનલાથી તેભની ફેઇઝઝતી
છે અને અલ્રાશની વંદગી ગરત શોતી
નથી.
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૧૫૨ થી ૧૫૪ભીઆમાત :-

َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ َق ُذ ُس ِل ٖہ َق ل َ ۡم حُ َع ّػ ُقواۡ
ق ال ِذین امنوا ِب
ِ
ۡ ُ َ
ۡ َ
بَح َف ا َح ٍد ِّمن ُہ ۡم اقلٰٓ ِئک َسوۡ َػ یُ ۡؤ ِت ۡی ِہ ۡم
ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ّّٰ ُ َ ُ ۡ ً ّ َ
ً
ۡ
اجوذہم ؕ ق کاـ اللہ غفوذا ذ ِحیما ﴿ ﴾۱۵۲٪
َ َُّ َ
ُ َ َ ۡ
یَ ۡسـَلک ا ۡہ ُل ال ِک ّٰت ِب ا ۡـ تجـِ َؾ َعل ۡی ِہ ۡم
َۡ
ّٰ ً ّ َ ّ َ َ َ َ ُ
الس َمٓا ِء فق ۡد َسال ۡوا ُموۡ ٰۤسی اخب َ َؿ
کِتبا ِمن
ۡ ّٰ َ َ َ ُ ۡۤ َ َ ّّٰ َ َ ۡ َ ً
ِمن دل ِک فقالوا اذِنا اللہ جہرۃ
َ َ َ َ ۡ ُ ُ ّّٰ َ ُ ُ ۡ ۡ ُ ّ َ ّ َ َ ُ
فاخذتہم الص ِعقۃ ِبظل ِم ِہم ۚ ثم اتخذقا
ۡ ۡ َ ۢۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ّٰ
ٓاءت ُہ ُم ال َب ِّین ُت
ال ِعجل ِمن بع ِد ما ج
ۡ ً
َ َ َ ّٰ َ َ َ
ف َعفوۡنا َع ۡن دل ِک ۚ َق ّٰات ۡینا ُموۡ ّٰسی ُسل ّٰطنا
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ً ُ
﴾۱۵۳﴿ ّم ِب ۡینا
َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُّ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ق ذفعنا فوقہم الطوذ ِب ِمیثاقِ ِہم ق قلنا
َ ُۡ َ َ َ َۡ ُ ُ ۡ ُ َُ
اب ُس ّج ًدا ّق قلنا ل َ ُہ ۡم لَا
لہم اخخلوا الب
ۡ َۡ ََ
َ ّ تَ ۡع ُد ۡقا فی
الس ۡب ِت َق اخذنا ِمن ُہ ۡم
ِ
ً َ ً َ
﴾۱۵۴﴿ ِّم ۡیثاقا غ ِل ۡیظا
અને જે ઓ અલ્રાશ તથા તેના (વઘા)
યવુરો ય (એક વયખી યીતે) ઇભાન રાવ્મા
છે અને તે (યવુરો)ભાંથી કોઇની લચ્ચે
બેદબાલ યાખતા નથી તો તે (અલ્રાશ) તેભને
તેભના ફદરા અલશ્મ આળે; અને અલ્રાશ
ભશાન ક્ષભા કયનાય (અને) દમા કયનાય છે .
(૧૫૨)
(શે યવુર) રકતાફલાાઓ તાયાથી વલાર કયે
છે કે તું આકાળ યથી તેભના ઉય કોઇ
અનુક્રભણણકા
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રકતાફ ઉતાયી રાલે; તો ખયેજ ભુવાને (ણ)
તેઓ આ કયતાંમ બાયે વલાર કયી ચૂક્મા છે ,
અથાથત તેભણે કહ્ું શતું કે અભને અલ્રાશ
પ્રત્મક્ષ દેખાડી દે; જે થી તેભના (આ) ઝુલ્ભના
કાયણે તેભને લીજી (ના કડાકા) એ કડી
ાડ્મા. લી તેભની ાવે (તૌશીદના) પ્રત્મક્ષ
ુયાલા આલી ગમા છી ણ તેઓ લાછયડું
ૂજલા રાગ્મા, છતાં અભોએ તે (ગુનાશ)થી
ણ દયગુજય કયી; અને ભુવાને ખુલ્રી વત્તા
અથણ કયી. (૧૫૩)
અને તેભનાથી લચન રેલા ભાટે તેભના ય તે
(વીના) લથતને ઉંચો કયી (ધયી યાખ્મો) અને
તેભને અભોએ કહ્ું કે (આ ળશેયના)
દયલાઝાભાંથી ણવજદો કયતા દાખર થાઓ
તથા તેભને (આ ણ) કહ્ું કે “વબ્ત”
(ળણનલાયના રદલવ)ભાં અભાયી આજ્ઞાનું
ઉલ્રંઘન કયો નણશ; અને (આ ણલળે) અભોએ
તેભની ાવેથી દ્રઢ લચન રીધું શતું. (૧૫૪)
ઉયની આમતો ણફરકુર વાપ છે . જે ની
ણલગત આ વાયી યીતે જાણો છો.
અનુક્રભણણકા
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૧૫૫ થી ૧૫૮ભી આમાત :-

َ َ
ُۡ
َ َۡ
ّٰ
ف ِب َما جق ِض ِہ ۡم ِّم ۡیثاق ُہ ۡم َق کع ِػ ِہ ۡم ِبا ّٰی ِت
ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۢۡ َ َ َ ۡ َ ّ ّ َ
الل ِہ ق قت ِل ِہم الان ِبیٓاء ِبغحؿِ ح ٍق ق
ُُ َ ُۡ
َ
َ َ ّّٰ
قوۡل ِِہ ۡم قلوۡبُنا غل ٌف ؕ َب ۡل ط َبع الل ُہ
ُ َّ َ
ُۡ َ
َ
َعل ۡی َہا ِبکع ِػ ِہ ۡم فلَا یُ ۡؤ ِمن ۡو َـ ِالا ق ِل ۡیلًا
﴿ ۪﴾۱۵۵
ّ َ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ّٰ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ً
ق ِبکع ِػ ِہم ق قول ِِہم عدی مریم بہتانا

َع ِظ ۡی ًما ﴿ ۙ﴾۱۵۶

ّ َق َقوۡل ِہ ۡم ِانَّا َق َت ۡل َنا ال ۡ َم ِس ۡی َح ِع ۡی َسی ۡابنَ
ِ
hajinaji.com

1258

અનુક્રભણણકા

ُ َ
ّّٰ
َم ۡریَ َم َذ ُسوۡ َؾ الل ِہ ۚ َق َما ق َتلوۡ ُف َق َما
َّ َ
ُ
َ
َصل ُبوۡ ُف َق لّٰ ِک ۡن ش ِّب َہ ل َ ُہ ۡم ؕ َق ِا ّـ ال ِذیۡ َن
ۡ ّ َ
َُ ۡ
اخ َتلفوۡا فِ ۡی ِہ ل َ ِف ۡی ش ٍک ِّمن ُہ ؕ َما ل َ ُہ ۡم ِب ٖہ
َّ َ ّ َّ ۡ ۡ
ُالظ ّن ۚ َق َما َق َت ُلوۡف
َ
ِ ِمن ِعل ٍم ِالا ِاتباع
ًۢ َ
﴾۱۵۷ۙ ﴿ ح ِق ۡینا
َ ّّٰ َ َ َ ۡ َ ُ ّّٰ ُ َ َ َ ّ ۡ َ
اـ الل ُہ ع ِدیۡ ًزا
بل ذفعہ اللہ ِالی ِہ ؕ ق ک

﴾۱۵۸﴿ َح ِک ۡی ًما

છી તેઓના ોતાના લચન બંગ કયલાના
કાયણે અને અલ્રાશની આમતોનો ઇન્કાય
કયલાના કાયણે અને નફીઓને ણલના કાયણે
ભાયી નાખલાના કાયણે (અભોએ ણ તેભને
પીટકામાથ); લી તેભના આ ફોરો કશેલાના
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કાયણે કે અભાયા અંત:કયણો ય ડદો છે ,
(જો કે તેભ નથી) ફલ્કે અલ્રાશે તેભના
નાણસ્તકણાના કાયણે તેભના અંત:કયણો ય
ભશોય રગાડી દીધી છે , ભાટે તેઓભાંથી ઘણા
થોડાક ણવલામ ઇભાન રાલળે નણશ. (૧૫૫)
લી તેભની નાપયભાનીના કાયણે અને
ભરયમભ ઉય ગંબીય આ ભુકલાના કાયણે :
(૧૫૬)
અને તેભના આ કશેલાના કાયણે કે ણનવંળમ
અભોએ અલ્રાશના યવુર ભરયમભના ુર,
ઇવા, ભવીશને ભાયી નાખ્મો છે , જો કે તેભણે
તેને ન ભાયી નાખ્મો અને ન ળુીએ ચઢાવ્મો
યંતુ તેભને તે (ઇવા)ના જે લો રાગ્મો શતો;
અને ણનવંળમ જે રોકો આ ફાફતભાં ભતબેદ
કયે છે (અને વભજે છે કે ઇવાને ળુી ય
ચઢાલલાભાં આવ્મો) તો આ ફાફતભાં ખયેજ
તેઓ ભોટી ળંકાભાં (ડ્મા) છે ; કેલ
ગુભાનના અનુકયણ ણવલામ તેભને આ
(ફાફત)ભાં કાંઇ જ્ઞાન નથી, અને આ તો
ખારીૂલથક છે કે તેભણે તેને કત્ર કમો નથી:
(૧૫૭)
અનુક્રભણણકા
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ફલ્કે તેને અલ્રાશે ોતાની તયપ ઉંચકી રીધો
છે ; અને અલ્રાશ ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો
છે . (૧૫૮)
ઉયોક્ત આમતોભાં ઘણી લાતો જાણલા જે લી
છે . મશુ દીઓએ એક લખત નણશ અનેક લખતે
અલ્રાશની આમતોનો ણલયોધ કમો, અલ્રાશને
જાશેયભાં જોલાની ઝીદ કયી, લાછયડાની ૂજા
કયી, દયલાઝાભાં પ્રલેળ કયતી લખતે
નાપયભાની કયી, ળણનલાયના શુ કભભાં
અલાઇ-રુચ્ચાઇ કયી, અનેક લખત
અલ્રાશનો કયાય તોડી નાખ્મો, જ. ભુવા
અ.ની નાપયભાની કયી, અમ્ફીમાઓને કત્ર
કમાથ, જ.ભયમભ ય જુ ઠા આક્ષે ભુક્મા, પાલે
તેલું આ ચઢાવ્મું અને જનાફે ઇવા અ.ને
ફુયી યીતે જોતા. ભતરફ કે મશુ દીની કૌભ
જે લી ફેશુદી કૌભ બાગ્મે જ જોલાભાં આલી
શળે.
એ અડીમર મશુ દીઓ ય અજ્ઞાનતા એલી
યીતે છલાઇ ગઇ શતી કે યસ્ભ અને રયલાજભાં
ઘેયાઇ ગમા શતા. ફા-દાદાનું અનુવયણ
કયતા શતા. અમ્ફીમાઓએ શુ જ્જત તભાભ
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કયી, તેઓની એક ણ લાત ભાન્મ યાખી
નણશ. તેઓની વદાકતભાં મશુ દીઓને ળંકા ન
શતી, ણ તેઓને ફુયી લાતોથી યોકતા ટોકતા
શતા એ તેભને રેળ ભાર વંદ ન શતું. જો કે
અમ્ફીમાનું તો કાભ ણશદામત કયલાનું શતું.
અમ્ર ફીર ભઅરૂપ અને નણશ અનીર ભુન્કય
તેભની પઝથ શતી. રયણાભ એ આવ્મું કે એ
રોકો તેભના જાની ળરુ થઇ ગમા. એક નશીં
અનેક નફીઓને ભોતને ઘાટ ઉતાયી નાખ્મા.
શ.ઝકરયમા અ., શ.મશમા અ., શ.અયભીમા
અ. લગેયેને એટરી જ લાત ય કત્ર કયી
નાખ્મા કે અભાયી ફુયી આદતો જોઇ ચુકીદી
કેભ ધાયણ ન કયી અને અભાયી ઇચ્છા ણલરૂઘ્ધ
પતલો કેભ આપ્મો ? આ શતા મશુ દીઓ જે
શેરાં ણ શતા અને આજે ણ ઇસ્રાભના
દુશ્ભન છે .
શ.ઇવા અ.ના જન્ભથી તેઓ અચંફો ામ્મા
શતા. આનું ફાલમભાં ફોરલું અને
ભોઅજીઝાનું ઝાશેય થલું અવાધાયણ લાત
શતી, યંતુ જ્માયે કુંલાયીની ગોદભાં ફાક
જોમું તો એકાએક ઉશ્કેયાઇ ગમા. અવંખ્મ
અનુક્રભણણકા
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રોકો જ. ભરયમભની આવાવ બેગા થઇ
ગમા. પ્રશ્નો ય પ્રશ્નો કયલા રાગ્મા. શઝયત
ઇવા અ.ભે ભાની ગોદભાં કરાભ કમાથ અને
પયભાવ્મું કે “શુ ં ખુદાનો ફંદો છુ ં . ભને રકતાફ
આી નફી ફનાવ્મો છે .” ત્માયે કાંઇક
વભજભાં આવ્મું કે આ જન્ભ કુદયતી
ભોઅજીઝાથી થમો છે . ત્માય છી કોઇ લાત
ભતી નથી કે કાંઇ થમું શોમ તેઓને ચુ કયી
દીધા.
જ્માયે જ. ઇવા અ. રીવ લથના થમા અને
કુદયતનો મગાભ શોંચાડલો ળરૂ થમો અને
મશુ દીઓની ફેશુદી લાતોનો વખ્તીથી ણલયોધ
કમો અને ઓરભાને જુ ઠી જુ ઠી લાતો કયતા
ઝાટકી નાખ્મા ત્માયે ફધામ આના ળરુ થઇ
ગમા. જે લાત રીવ લથભાં કયી ન શતી તે
કશેલા રાગ્મા. શ.ઇવા અ.ને ફુયી યીતે માદ
કયલા રાગ્મા. જ. ભરયમભને ઝીલ્રત આલા
રાગ્મા. જે ભ પાલે તેભ ખયાફ લાતો કયલા
રાગ્મા. આરીભ રોકો ભન પાલે એલા પતલા
દેલા રાગ્મા. લડેયાઓ જાત જાતના પ્રચાય
કયલા ભાંડ્મા. નફીઓના કત્ર ય ગલથ કયતા
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શતા અને કશેતા શતા કે તેઓ અભને ટોકતા
શતા કે તભો જશન્નભનું આંધણ છો, તેથી
અભોએ તેભને ભાયી નાખ્મા. ઇવા અ.ભે ણ
એ યાશ ગ્રશણ કયી છે , તેથી અભો તેઓને
ણ છોડલાના નથી. તેને ણ ભાયીને
વુીએ ચઢાલીળું. ફાદળાશને તદ્દન ખોટી
લાતો કયી બડકાવ્મો અને તેભને ભાયીને
વુીએ ચઢાલલાના ભનવુફા ઘડલા રાગ્મા.
તેઓ કાંઇ કયે તે શેરાં ખુદાલંદે આરભે જ.
ઇવા અ.ને આવભાન ય ઉઠાલી રીધા.
ઇવાઇઓ અને મશુ દીઓને એ ભ્રભણા છે કે
ઇવા ભવીશે વરીફ (વુી) ય પ્રાણ
આપ્મો. મશુ દીઓએ જે વ્મણક્તને વરીફ ય
ચઢાલી તે શ. ઇવા અ. ન શતા ણ એ ફીજી
જ વ્મણક્ત શતી. જે ની વુયત કુદયતે ખુદાથી
આના જે લી ફની ગઇ શતી. તેના ભાથે
કાંટાો તાજ યાખ્મો અને રોકો થુંકતા શતા.
મશુ દી ોતાના ખ્મારભાં એ લાત ય આનંદ
ભાનતા શતા કે અભે ઇવા અ.ને વુીએ
ચઢાલી દીધા. ઇવાઇઓ આ ણલળે ભતભતાંતય
ધયાલે છે . કોઇ કશેતું કે એ ભવીશ ન શતા, એ
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તો રોકોની ફેલકુપી ય શવી યહ્ા શતા. કોઇ
કશેતું કે વરીફ ય ચઢી તો ગમા ણ ત્માં
લપાત થઇ નથી. કોઇ કશેતું શતું કે વરીફ ય
ભયણ ામ્મા ણ ાછા વજીલન થઇ ગમા.
ભતરફ કે જે ટરા ભોંઢા એટરી લાતો થલા
રાગી. મશુ દીઓ અને ઇવાઇઓ ળંકાભાં ડી
ગમા કે ળું થમું ? કુયઆને ફન્ને ણલરૂઘ્ધ વાપ
ળબ્દોભાં કશી દીધું કે ન કત્ર કયલાભાં આવ્મા
શતા ન વરીફ આી શતી, યંતુ ખુદાએ
આને ઝભીન યથી ઉાડી રીધા.
એ કશેલું ખોટું છે કે યપઅ (ઉય ફરંદ થઇ
જલું) રૂશાની શતું ન કે જીસ્ભ (દેશ)નું. ભયણ
છી દયેકની રૂશ ઉય જ જામ છે . છી શ.
ઇવા અ. ભાટે ખાવ લાત ળું શતી ?!
વાભાન્મ રોકો કયતાં અમ્ફીમા ભુયવરીનની
રૂશો તો યપઅ જરૂય શોમ છે તો છી
કુયઆનભાં ખાવ યીતે શ. ઇવા અ.ના યપઅનું
લણથન ળા ભાટે થમું ? જો ભાર રૂશ ગઇ શોત
તો તેભનો દેશ તો જરૂય દપનાલલાભાં આલત.
ઇવાઇઓ ભાટે ઝીમાયતનું ધાભ જરૂય ફનત.
તેભનો ભકફયો વોના-ચાંદીનો ફનાલલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલત. જે ભના ગધેડાની કબ્ર ફને અને
ળાનદાય યીતે માદ ભનાલામ છે તો તેભનો
ભઝાય શોત તો જરૂય ઇવાઇઓ ત્માં ઝીમાયત
ભાટે જાત. કાદીમાનીઓએ એક ણનયારો તુક્કો
છોડ્મો કે તેભની કબ્ર કાશ્ભીયભાં છે . લાશ
બાઇ લાશ, કેલી ણનયારી લાત કયી કે જે કદી
કાશ્ભીયભાં આલેર ન શોમ તેની કબ્ર કેભ ફની
જામ ?
ખયી શકીકત એ છે કે આને કુદયતે ફચાલી
રઇ આવભાન ય ઉાડી રીધા છે . લધાયે
ણલગત શાજી નાજી વાશેફે “કવવુર
અમ્ફીમા”ભાં રખેર છે .
૧૫૯ થી ૧૬૧ભી આમાત :-

َ ّ َ ۡ ُ َ َ ّ ّٰ ۡ ۡ َ ۡ ّ ۡ َ
ق ِاـ ِمن اہ ِل ال ِکت ِب ِالا لیؤ ِمجف ِب ٖہ
ُ
َ
ۡ
ق ۡب َل َموۡ ِت ٖہ ۚ َق یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ یَکوۡ ُـ
َ َ
﴾۱۵۹ۚ ﴿ َعل ۡی ِہ ۡم ش ِہ ۡی ًدا
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َ َ
ُ َفب ُظ ۡلم ِّم َن الّ َ ِذیۡ َن َہ
اخ ۡقا َظ ّخ ۡمنا
ٍ ِ
َّ ُ
َ َ
َعل ۡی ِہ ۡم ط ِّی ّٰب ٍت ا ِحل ۡت ل َ ُہ ۡم َق ِب َص ِّد ِہ ۡم َع ۡن
ۡ َ ّّٰ
﴾۱۶۱ۙ ﴿ َس ِب ۡی ِل الل ِہ ک ِثح ًؿا
َۡ ۡ
ُ َ
ّ ّ َق اَ ۡخ ِذ ِہ ُم
الرِ ّٰبوا َق ق ۡد ن ُہوۡا َعن ُہ َق اک ِل ِہ ۡم
َّ َ َ ۡ َ
َ َ
ۡ
از ِبال َبا ِط ِل ؕ َق ا ۡع َت ۡدنا
الن
امواؾ
ِ
ّٰ ۡ
ۡ
َ َ
﴾۱۶۱﴿ ل ِلک ِع ِػیۡ َن ِمن ُہ ۡم َعذ ًابا ال ِۡی ًما
અને રકતાફલાાઓભાંથી કોઇણ એલો
નણશ શળે કે જે (ભવીશ)ના ભયણ શેરાં
તેના ય ઇભાન નણશ રાલે, અને કમાભતના
રદલવે તે (ભવીશ) તેભની ણલરૂઘ્ધ વાક્ષી
આળે. (૧૫૯)
છી મશુ દીઓના ઝુલ્ભોના કાયણે તેભના ભાટે
જે શરાર લસ્તુઓ શતી તેભાંથી ઘણીએ
અનુક્રભણણકા
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લસ્તુઓ તેભના ભાટે અભોએ શયાભ કયી
નાખી, તેભજ ઘણા રોકોને અલ્રાશના
ભાગથથી યોકલાના કાયણે ણ: (૧૬૦)
અને વ્માજ ખાલાના કાયણે, જો કે તેની
તેભને ખચીતજ ભનાઇ કયલાભાં આલી શતી
અને રોકોનો ભાર ગેયલાજફી યીતે ખાઇ
જલાના કાયણે (ઘણી ાક લસ્તુઓ તેભના
ભાટે શયાભ કયી દીધી); અને તેઓભાં જે
ઇન્કાય કયનાયા છે તેભના ભાટે અભોએ
દુ:ખદામક અઝાફ તૈમાય યાખ્મો છે . (૧૬૧)
આ આમતભાં એ ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે શ.
ઇવા અ.ની ભૌતના શેરાં તભાભ મશુ દીઓ
ઇભાન રાલળે ણ શજુ વુધી એભ થમું નથી.
તેથી ભાનલું ડળે કે શ. ઇવા અ. ભયણ
ામ્મા નથી, ન આને વુી આલાભાં
આલી છે , ન કત્ર કયલાભાં આવ્મા છે . જ્માયે
ઇભાભ ભશદી વાશેફુઝઝભાન અ. ઝશુ ય
પયભાલળે ત્માયે તેઓ આવભાનથી આલળે. તે
લખતે જ્માં ણ મશુ દીઓ શળે તે આ ય
ઇભાન રાલળે. તે લખતે ફધામ ધભોના રોકો
એક ધભથ ય શળે અને ભાર દીને ઇસ્રાભ જ
અનુક્રભણણકા
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શળે. જ. ઇવા અ. ઇભાભે ઝભાના શ. ભશદી
વાશેફુઝઝભાન (અ.વ.)ની ાછ નભાઝ
ઢળે. તે ઝભાનો શ. ભોશમ્ભદ વ.ની
નફુવ્લતભાં દાખર શળે, તેથી તેભના નાએફ
અને જા નળીનનો શક શળે કે નભાઝની
ઇભાભતનો શક અદા કયે.
મશુ દીઓની લાયંલાયની નાપયભાનીથી કેટરીક
શરાર ચીઝો તેભના ય શયાભ કયલાભાં
આલી શતી. આ આમતભાં તેભની રણ ફુયી
આદતોનું લણથન કમુું છે . પ્રથભ એ કે રોકોને
તેઓ ઇસ્રાભ સ્લીકાયલાથી અટકાલતા શતા,
ફીજુ ં એ કે નારામકો ચક્રલૃઘ્ધી વ્માજ રેતા
શતા જે ના કાયણે ઘણા ફયફાદ થઇ ગમા.
વ્માજ બયલા અળક્ત થઇ જતા શતા ત્માયે તે
રોકો તેભના ફાર-ફચ્ચાઓને રોંડી-ગુરાભ
તયીકે યાખતા શતા અને તેભનાથી વખ્ત કાભ
રેતા શતા. રીજુ ં રુચ્ચાઇ અને ભક્કયથી
રોકોનો ભાર ખાઇ જતા શતા જે તેભના
ઉય શયાભ શતો. ભુશ્રીકોની જે ભ એ રોકો
ણ ભુવરભાનોના દુશ્ભન શતા. આજે ણ
એભના લંળજો લડલાઓના તયીકા ભુજફ
ચારે છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૬૨ ભી આમત :-

ۡ ۡ
ُ ّّٰ
ۡ
الر ِسخوۡ َـ فِی ال ِعل ِم ِمن ُہ ۡم َق
لّٰ ِک ِن
ۤ َ َ َ َۡ َ َُۡۤ َ ُۡ ُۡ َ ُۡ ُۡۡ
المؤ ِمنوـ یؤ ِمنوـ ِبما ان ِزؾ ِالیک ق ما
َ َّ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ
الص ّٰلوۃ َق
ان ِزؾ ِمن قب ِلک ق الم ِقی ِمحف
ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ّٰ َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ
َالل ِہ ق
المؤتوـ الزخوۃ ق المؤ ِمنوـ ِب
ّٰ
ُ َ ُ
َ
ۡ
ال َیوۡ ِؿ الۡا ِع ِخ ؕ اقلٰٓ ِئک َسن ۡؤ ِت ۡی ِہ ۡم ا ۡج ًرا
﴾۱۶۲٪ ﴿ َع ِظ ۡی ًما
યંતુ તેઓભાંથી જે ઓ ધાર્મભક જ્ઞાનભાં
પ્રલીણ છે તથા જે ઓ ઇભાન ધયાલનાયા છે
તેઓ જે કાંઇ તાયા ય ઉતાયલાભાં આવ્મું છે
તેને અને જે કાંઇ તાયી શેરાં ઉતાયલાભાં
આવ્મું છે તેને ભાને છે અને નભાઝ ઢનાયા
તથા ઝકાત આનાયા અને અલ્રાશ તથા
અનુક્રભણણકા
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કમાભતના રદલવ ય ઇભાન રાલનાયા છે
તેભને જ અભે નઝદીકભાં ઘણો ભોટો ફદરો
આનાય છીએ. (૧૬૨)
મશુ દીઓભાં જ્માં અજ્ઞાન રોકો શતા ત્માં
એલા ણ શતા કે જે ઓએ આવભાની
રકતાફો ય ઉંડો અભ્માવ કમો શતો જે
કુયઆનને અલ્રાશ તયપથી નાણઝર થમેર
ભાનતા શતા તેભાંથી કેટરાક તો જાશેયભાં
ભુવરભાન થઇ ગમા.
૧૬૩ થી ૧૬૫ભી આમાત :-

َ ّ ۡ ُ ّٰ ۤ َ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َ َ ۡ َ ۤ َ ۡ َ ۡ َ ۤ َ ّ
ِانا اقحینا ِالیک کما اقحینا ِاخی نو ٍج ق
َّ
ٰۤالنبحّ َف ِم ۢۡن بَ ۡعد ٖف ۚ َق اَ ۡق َح ۡی َنا ۤ ِاخی
ِ
ِٖ
ُ
ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َق ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل َق ِا ۡس ّٰح َق َق حَ ۡعقوۡ َب َق
ُ
َۡ
َُ
اض َق ِع ۡی ّٰسی َق ا ّیوۡ َب َق یُوۡن َس َق
ِ الا ۡس َب
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1271

hajinaji.com

َ
َ
َ َ
ّٰہرُ ۡق َـ َق ُسل ۡی ّٰم َن ۚ َق ّٰات ۡینا َخ ٗاق َخ ربُوۡ ًذا
﴿ ۚ﴾۱۶۳
َ َ ّٰ
َ
َ َ
َق ُذ ُسلًا ق ۡد ق َص ۡصن ُہ ۡم َعل ۡیک ِم ۡن ق ۡب ُل َق
ُ ُ ً ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ ّّٰ
اللہُ
ذسلا لم جقصصہم علیک ؕ ق کلم

َۡ
ُموۡ ّٰسی تک ِل ۡی ًما ﴿ ۚ﴾۱۶۴

َ َّ ُ
ُ ّ
ۡ
ُذ ُسلًا ّم َب ِس ِخیۡ َن َق ُمن ِذذِیۡ َن ل ِئلا یَکوۡ َـ
ۢ
ّ َ َ َ ّّٰ
الرُ ُسل ؕ قَ
الل ِہ ُح ّ َج ٌۃ بَ ۡع َد ّ
از عدی
ل ِلن ِ
ِ
َ َ ّّٰ ُ َ
ً
َ
ۡ
ً
ۡ
کاـ اللہ ع ِدیزا ح ِکیما ﴿﴾۱۶۵
ણનવંળમ અભોએ તાયા ઉય એલી યીતે લશી
ભોકરી છે કે જે લી યીતે નૂશ ય અને તેના
hajinaji.com
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છીના નફીઓ ય ભોકરી શતી. અને જે લી
યીતે અભોએ ઇબ્રાશીભ તથા ઇસ્ભાઇર તથા
ઇસ્શાક તથા માકુફ તથા અસ્ફાત
(ઇવયાઇરના લંળજો) તથા ઇવા તથા ઐમુફ
તથા મુનુવ તથા શારૂન તથા વુરમભાન ય
લશી ભોકરી શતી, અને દાઉદને અભોએ
ઝફુય અથણ કયી શતી. (૧૬૩)
અને (ફીજા) યવુરો (ઉય ણ કે) જે ભના
રકસ્વા અભે તને શેરાં લણથલી ચુક્મા છીએ
અને એલા યવુરો ણ કે જે ભના રકસ્વા અભે
તને (શજી) લણથવ્મા નથી. અને ભુવા વાથે
અલ્રાશે લાતો કયલા જોગ લાતો કયી.
(૧૬૪)
આ યવુરો (ને અભોએ) ખુળખફય આનાયા
તથા ડયાલનાયા (ફનાલી ભોકલ્મા) શતા કે
જે થી યવુરો આવ્મા ફાદ અલ્રાશના ળીયે
ભાણવોની કોઇ દરીર ન યશેલા ાભે; અને
અલ્રાશ ઝફયદસ્ત (અને) શીકભતલાો છે .
(૧૬૫)
જ. દાઉદ અ. ઉય ઝફુય ઉતાયી. જે ભાં
ભુનાજાત અને દોઆઓ છે જે આ ઢતા
અનુક્રભણણકા
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શતા. અભર તલયેતના આદળથ ભુજફ કયતા
શતા. તલયેતના જે લી કેટરીક ચીઝો મશુ દીઓ
અને ઇવાઇઓએ ોતાના તયપથી ણ
દાખર કયી દીધી, જે ને યાગથી ગામનોની
જે ભ ગાલાભાં આલે છે . ખુદાલંદે આરભે શ.
દાઉદ અ.ને ફશુ જ બરી રદર વંદ અલાઝ
આી શતી. જ્માયે લથતોની લચ્ચે લશેરી
વલાયે ભુનાજાત ઢતા ત્માયે ળુ, ંખી અને
ણલક્રા જાનલયો ણલગેયે બેગા થઇ જતા શતા.
આની વુંદય ભુનાજાત વાંબી એલા રીન
થઇ જતા કે પાડી ખાનાય જાનલયો ાવે
ળુઓ ફેઠા શોમ તો ણ તેની ખફય યશેતી
નશીં.
ખુદાલંદે આરભે ભખ્રુકની ણશદામત ભાટે એક
રાખ ચોલીવ શઝાય મગમ્ફયો ભોકલ્મા.
તેભાંથી કેટરાકના રકસ્વાઓનું કુયઆને
ાકભાં લણથન છે . કેટરાકના ઇણતશાવભાં
ભી આલે છે અને ફાકીના છુ ા યશેર છે .
પ્રત્મેક યવુર વાશેફે લશી શોમ છે . શેરાના
અમ્ફીમાઓ ઉય લશીની યીત એ શતી કે
પઝા (શલા)ભાં એક અલાઝ ઉત્ન્ન થતી
અનુક્રભણણકા
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શતી જે ને નફી જ વભજી ળકતા શતા
અથલા સ્લપ્નાભાં કોઇ અલાઝ વંબાતી
શતી. કોઇ લખતે ભરક આલી ખુદાઇ
મગાભ આતા શતા અથલા ખુળખફયી
આતા શતા. ફધાની શેરાં એ યવુર કે
જે નાથી ખુદાએ કરાભ કમાથ તે શ. ભુવા અ.
શતા. શ. યવુરે ખુદા વ. ભાટે જે ટરી લશીની
યીતો શતી તે ફધી ખાવ શતી. આના રદર
ભુફાકય ઉય ઇલ્કા (નાખલું) ણ થતું.
પરયશ્તાઓ ણ આલી ખુદાઇ શુ કભો
વંબાલતા શતા, સ્લપ્નાભાં ણ કશેલાભાં
આલતું શતું.
પ્રત્મેક યવુર નેક ફંદાઓને જુ દી જુ દી
ફળાયત (ખુળખફયી) આલાલાો શોમ છે ,
જે ઓ નાપયભાન શોમ તેભને ડયાલલાભાં
આલતા શતા, તેભને ણઝલ્રત અને રૂસ્લાઇની
ખફય આલાભાં આલતી શતી, ખુદાએ
ોતાના યવુરોને ભોકરી શુ જ્જત ુયી કયી
આી, શલે કોઇ એભ કશી ન ળકે કે અભોને
ણશદામત કયનાય કોઇ યવુર આવ્મો ન શતો,
ધયતીના ખુણે ખુણે ણશદામતની યફો
રગાડલાભાં આલી શતી.
અનુક્રભણણકા
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૧૬૬ થી ૧૬૯ ભી આમાત :-

ّّٰ
الل ُہ یَ ۡش َہ ُد ب َماۤ اَن ۡ َز َؾ ِال َ ۡی َک اَن ۡ َزلَہٗ
لّٰ ِک ِن
ِ
َ ّٰ
ۡ َُ ۡ
ۡ
ِب ِعل ِم ٖہ ۚ َق ال َم ٰٓل ِئکۃ یَش َہ ُد ۡق َـ ؕ َق کفی
ّّٰ َ
ِبالل ِہ ش ِہ ۡی ًدا ﴿ ؕ﴾۱۶۶
َّ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُّ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ِاـ ال ِذین کعػقا ق صدقا عن س ِبی ِل
ّّٰ َ ۡ َ ّ ُ َ ّٰ ً ۢ
َ
ً
ۡ
الل ِہ قد ضلوۡا ضللا ب ِعیدا ﴿﴾۱۶۷
ّ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ّّٰ
اللہُ
ِاـ ال ِذین کعػقا ق ظلموا لم یک ِن
ۡ
َ ًۡ
ل َِیغ ِع َػ ل َ ُہ ۡم َق لَا ل َِی ۡہ ِدیَ ُہ ۡم ؽ ِخحقا ﴿ ۙ﴾۱۶۸
ِالَّا َؽخیۡ َق َج َہ ّ َن َم ّٰخ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ۤ اَبَ ًدا ؕ قَ
ِ
َ َ ّٰ َ َ َ ّّٰ َ ۡ
ً
کاـ دل ِک عدی الل ِہ ی ِسحؿا ﴿﴾۱۶۹
hajinaji.com
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(શે યવૂર ! અગય રકતાફલાા ન ભાને તો
ણ) અલ્રાશે તાયા ય જે કાંઇ ઉતામુથય્ં છે
તેની વાક્ષી આે છે કે તે તેણે ોતાની
જાણથી ઉતામુું છે , અને પરયશ્તાઓ ણ (એ
લાતની) વાક્ષી આે છે ; અને અલ્રાશની
વાક્ષી ૂયતી છે . (૧૬૬)
ફેળક જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા અને
જે ઓ (ફીજા રોકોને) અલ્રાશના ભાગથથી
યોકે છે તેઓ ખયેજ ગુભયાશ થઇ ઘણે દૂય
બટકી ગમા છે . (૧૬૭)
ણનવંળમ જે રોકોએ નાણસ્તકણં ધાયણ કમુું
તથા ઝુલ્ભ ણ કમો તેભને અલ્રાશ શયગીઝ
ભાપ કયળે નણશ અને ન તેભને કોઇ ભાગથની
ણશદામત કયળે: (૧૬૮)
ણવલામ કે જશન્નભના ભાગથની કે જે ભાં તેઓ
વદાને ભાટે યશેળે; અને અલ્રાશને ભાટે આ
વય છે . (૧૬૯)
મશુ દીઓ ગુભયાશીના છે લ્રે દયજ્જે શોંચી
જ ગમા છે અને તેઓને શજી વાચો ભાગથ
અનુક્રભણણકા

1277

hajinaji.com

ભતો જ નથી. આં શઝયતની નફી શોલાની
ંુવાણફતીનું સ્ષ્ટ લણથન તેઓ વભક્ષ થઇ ગમ
છે .
૧૭૦ થી ૧૭૧ભી આમાત :-

ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
الرَ ُسوۡ ُؾ بال ۡ َحقّ
الن ُ
از َق ۡد َج َ
ٓاءخ ُ ُم ّ
یایہا
ِ ِ
م ۡن ّ َذ ّب ُک ۡم َف ّٰام ُنوۡا َخح ۡ ًؿا لّ َ ُک ۡم ؕ َق اـۡ
ِ
ِ
ِ ِ
تَ ۡک ُع ُػ ۡقا َفا ّ َـ ل ّّٰلہ َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة قَ
ِ ِ ِ
ِ
ۡ َ ۡ َ َ َ ّّٰ
ُ
َ
َ
ً
ً
ۡ
ۡ
ص ؕ ق کاـ اللہ ع ِلیما ح ِکیما ﴿﴾۱۷۱
الاذ ِ
ُ
َۡ ُ
َ ۡ
ٰۤیا ۡہ َل ال ِک ّٰت ِب لَا تغلوۡا ف ِ ۡی ِخیۡ ِنک ۡم َق لَا
َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ
اللہ الَّا ال ۡ َح ّ َق ؕ انّ َ َما ال ۡ َمس ۡیحُ
ِ
تقولوا عدی ِ ِ
ِ
ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ّّٰ
الل ِہ َق ک َ ِل َم ُتہ ۚٗ
ِعیسی ابن مریم ذسوؾ
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ۤ ّٰ ۡ َ
ُ ّٰ َ ۡ
الق َہا ِاخّٰی َم ۡریَ َم َق ُذ ۡق ٌج ِّمن ُہ ۫ فا ِمنوۡا
ۡ ٌَ َ ُ َُ
ّّٰ
۬ َق لَا تقوۡلوۡا ث ّٰلثۃ ؕ ِان َت ُہوۡا
ۚ ِبالل ِہ َق ُذ ُس ِل ٖہ
ۤ ٗ َ ّٰ ۡ ُ ٌ َ ّ ٌ ّٰ ُ ّّٰ َ َ ّ ۡ ُ َ ّ ً ۡ َ
خحؿا لکم ؕ ِانما اللہ ِالہ قا ِحد ؕ سبحنہ
َ ّ اَ ۡـ ّیَ ُکوۡ َـ ل َ ٗہ َقل َ ٌد ۬ ل َ ٗہ َما فی
الس ّٰم ّٰو ِة َق
ِ
ّّٰ ّٰ َ
ۡ ََما فی الۡا
﴾۱۷۱٪ ﴿ ص ؕ َق کفی ِبالل ِہ َقخ ِۡیلًا
ذ
ِ
ِ

શે રોકો ! ખયેખય (આ) યવુર (ભોશમ્ભદ
વ.અ.લ.) તભાયા યલયરદગાય તયપથી તભાયી
ાવે વત્મ (ધભથ) રઇને આવ્મો છે ભાટે તેના
ય ઇભાન રાલો, (એ) તભાયા ભાટે ફેશતય
છે ; ણ જો તભે ઇભાન નણશ રાલો તો
ણનવંળમ આકાળો તથા ઝભીનભાં જે કાંઇ છે
તે વલથ અલ્રાશનું છે ; અને અલ્રાશ વલથજ્ઞ
(તથા) ણશકભતલાો છે . (૧૭૦)
શે રકતાફલાાઓ ! તભાયા દીનના વંફંધભાં
અણતળમોણક્ત કયો નણશ અને અલ્રાશના
અનુક્રભણણકા
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વંફંધભાં વત્મ ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ ણ કશો
નણશ; ભવીશ, ભરયમભનો ુર ઇવા
અલ્રાશના એક યવુર ણવલામ અન્મ કોઇ
નથી અને તે ભાર તે (અલ્રાશ)નો એક
(આજ્ઞાથથક) ફોર (“કુન”) છે , જે ને તેણે
ભરયમભ તયપ પેંક્મો શતો અને તેની ૈદા કયેરી
એક રૂશ (આત્ભા) છે ; ભાટે અલ્રાશ તથા
તેના યવુરો ય ઇભાન રાલો, અને
“વરાવા” (રણ ખુદા) છે એભ કશો નણશ,
(અને એભ કશેલાથી) ફચો એ તભાયા ભાટે
ફેશતય છે ; અલ્રાશ તો એક એકરો ભાઅફુદ
છે ; તે એથી ાક છે કે તેને કોઇ ુર શોમ;
આકાળો તથા ઝભીનભાં જે કાંઇ છે તે તેનુંજ
છે ; અને અલ્રાશ કામથવાધકતા ભાટે ફવ છે .
(૧૭૧)
એશરે રકતાફ મશુ દી અને નવાયા ગુરુ
(શદથી લધી જલું-અણતશ્મોકતી) કયલાભાં ફશુ
જ આગ લધી ગમા શતા. મશુ દીઓનો
ગુનોશ એ શતો કે શ. ઇવા અ.ને યવુર
ભાનતા ન શતા. ઇવાઇઓનો ગુનોશ એ શતો
કે ભોશબ્ફતના કાયણે જ. ઇવા અ.ને
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશનો દીકયો ભાની રીધો. આ ફન્નેએ
ગરત યાશ રીધી શતી. ુરની તો એને
જરૂયત શોમ છે જે તેનો ભદદગાય ફને.
અલ્રાશને કોઇ ભદદગાયની જરૂયત નથી.
જે ભ શ. આદભ અ.ને ભા ફા ણલના મદા
કમાથ તેજ યીતે જ. ઇવા અ.ને ફા લગય
મદા કમાથ તે ભાણરકો ખાણરક કોઇનો
ભોશતાજ નથી. તેને અલરાદની ળું જરૂયત
છે ? તે અલ્રાશ એકરો વૌનો ફંદોફસ્ત
કયલા ળણક્તભાન શોલાથી અન્મ કોઇને ળયીક
કે ુર ફનાલલાની જરૂયત નથી. એ છતાં
તેનો બાગીઓ કે ુર ઠેયલલો એ એલા
ભાણવનું કાભ છે જે ઇભાન અને અક્કરથી
વાલ કોયો શોમ.
રૂશ અને કરભા, યશેભે ભરયમભ (જ. ભરયમના
ેટ)ભાં કેલી યીતે નાખ્મા તેને કોઇ વભજી
ળકતું નથી અને એ વભજલું જરૂયી નથી. તેણે
અવંખ્મ ભખ્રુક મદા કયી છે . ભાનલ તેના
બેદને શજુ વુધી વભજી ળક્મો નથી.
એક દાણો ઝભીનભાં લાલલાભાં આલે છે તેભાં
ઉગલાની ળણક્ત કેલી યીતે આલે છે અને તે
અનુક્રભણણકા
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દાણો છોડ અથલા લૃક્ષભાં કેલી યીતે રયલતથન
ાભે છે એ બેદને કોઇ ણ વભજી ળક્મું
નથી.
ઇવાઇઓએ ખુદા ણવલામ ફે ખુદા એક રૂશુ ર
કુદ્દુવ અને ભવીશ ળયીક કયીને એ અકીદો
ફનાવ્મો કે રણે ભીને એક છે . જો કે એ
અકીદો ણફરકુર ગરત છે . ખુદાલંદે આરભને
ફીજા ફેની ળું જરૂયત શતી ? જે ને ફીજાની
વશામની જરૂયત ડે તે તેનો ભોશતાજ
કશેલામ. જે કોઇનો ભોશતાજ શોમ તે
અલ્રાશ શોઇ ળકતો નથી.
૧૭૨ભીઆમત :-

َُ َ
ۡ َ
ۡ
ل َ ۡن ّی ۡس َتن ِک َف ال َم ِس ۡی ُح ا ۡـ ّیکوۡ َـ َع ۡب ًدا
ۡلّ ِ ّّٰل ِہ َق لَا ال ۡ َم ٰٓلئ َک ُۃ ال ۡ ُم َغ ّ َػبُوۡ َـ ؕ َق َمن
ِ
ۡاخ ِت ٖہ َق یَ ۡس َت ۡکبؿ
َ ّیَ ۡس َت ۡن ِک ۡف َع ۡن ِع َب
ِ
ُ
َ
﴾۱۷۲﴿ ف َس َی ۡحس ُخ ُہ ۡم ِال َ ۡی ِہ َج ِم ۡی ًعا
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ભવીશ અલ્રાશનો ફંદો ફનલાભાં શયગીઝ
શરકાઇ વભજતો નથી તેભજ ણનકટના
પરયશ્તાઓ ણ; અને જે કોઇ તે (એક
અલ્રાશ)ની ઇફાદત કયલાને શરકાઇ ગણે છે
અને અશંકાય કયે છે તો નજીકભાં જ તે તેભને
ોતાની ાવે બેગા કયી રેળે. (૧૭૨)
અલ્રાશના ફંદા ફની તેની ઇફાદત કયલી એ
ફશુ જ નેક કાભ છે . એની કદય તો જ. ઇવા
અ. અને ખુદાના ભરાએકા જાણે છે . એ કાંઇ
ળયભ કયલાની લાત છે ? જ. ઇવા અ. આખી
આખી યાત ઇફાદત કયતા શતા અને શરકાઇ
તો ખુદા ણવલામ ફીજાની ઇફાદત કયલાભાં
છે . જે ભકે ઇવાઇઓ શ. ભવીશને અલ્રાશનો
ુર ભાને છે . ભુશ્રીકો ફુતોને ૂજલા રાગ્મા
તેથી તેઓને ભાટે શંભેળનો અઝાફ અને
રૂસ્લાઇ છે .
૧૭૩ થી ૧૭૬ભી આમાત :-

ّٰ ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ّ َ َ
ّٰ
ّ
فاما ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
َۡ
ُ ّ َ
ۚ ف ُیوَفِ ۡی ِہ ۡم ا ُجوۡ َذ ُہ ۡم َق یَ ِزیۡ ُد ُہ ۡم ِّم ۡن فض ِل ٖہ
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َ َ َّ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ
اس َتکب َ ُؿ ۡقا
ق اما ال ِذین استنکفوا ق
ََُ ُُّۡ َ َ ً َ ًۡ َ
۬ ّق لَا یَ ِج ُد ۡق َـ
فیع ِذبہم عذابا ال ِیما ۬
ّّٰ
َ َ ۡ
ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ َقل ّ ًِیا ّق لَا ن ِصح ًؿا ﴿﴾۱۷۳
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
ٓاءخ ُ ۡم بُ ۡر َہ ٌ
الن ُ
از َق ۡد َج َ
اـ ِّم ۡن
یایہا
َ ُ َۡ َۡۤ ُ ُ ُ ً
ّذ ِّبک ۡم َق ان َزلنا ِال َ ۡیک ۡم نوۡ ًذا ّم ِب ۡینا ﴿﴾۱۷۴

َ َ ّ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ ّّٰ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
َ
فاما ال ِذین امنوا ِبالل ِہ ق اعتصموا ِب ٖہ
ُ
َ
ۡ َۡ َ
ف َس ُی ۡد ِخل ُہ ۡم ف ِ ۡی َذ ۡح َم ٍۃ ِّمن ُہ َق فض ٍل ۙ ّق
ً ُ
یَ ۡہ ِدیۡ ِہ ۡم ِال َ ۡی ِہ ِص َػاطا ّم ۡس َت ِق ۡی ًما ﴿ ؕ﴾۱۷۵
ّّٰ ُ ُ ۡ ۡ ُ
ۡ َ َ ُ
ۡ
یَ ۡس َتف ُتوۡنک ؕ ق ِل اللہ حف ِتیکم فِی
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َۡ َ
َ
ۡ ٌ َ َ
امرُؤا َہلک ل َ ۡی َس ل َ ٗہ َقل َ ٌد ّق
الک ّٰلل ِۃ ؕ ِا ِـ
َ ٗۤ ُ ۡ ٌ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ۤ
لہ اخت فلہا نِصف ما ترؽ ۚ ق ہو یرِثہا
َّ ُ َّ
َ َ َ َۡ ۡ
ِا ۡـ ل ۡم یَک ۡن ل َہا َقل َ ٌد ؕ ف ِا ۡـ کان َتا اثن َتح ِف
َ َ ُ َ ّ ُ ُ ّٰ ّ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡۤ
فلہما الثلث ِف ِمما ترؽ ؕ ق ِاـ کانوا
ۡ َ ً ّ َ ً َّ َ ً َ َّ َ ۡ ُ َ ّ
ِاخوۃ ذِجالا ق نِسٓاء ف ِللذغ ِخ ِمثل ح ِظ
ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ ل َ ُک ۡم اَ ۡـ تَ ِض ّ ُلوۡا ؕ قَ
الانثیح ِف ؕ یب ِحف
ّّٰ ُ ُ ّ َ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
اللہ ِبک ِل شی ٍء ع ِلیم ﴿ ﴾۱۷۶٪
છી જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તથા વત્કામો
કયે છે તેભને તે તેના ફદરા ૂયે ૂયા આળે ,
લી ોતાની કૃાથી તેભને કાંઇ લધાયી ણ
આળે; અને જે રોકો (અલ્રાશના ફંદા
ેશોલાભાં) શરકાઇ ગણે છે અને અણબભાન કય
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છે તો તે તેભને દુ:ખદામક અઝાફ આળે.
અને અલ્રાશ ણવલામ તેઓ અન્મ કોઇને
ોતાનો ણભર કે ભદદગાય જોળે નણશ.
(૧૭૩)
શે રોકો ! ફેળક તભાયી ાવે તભાયા
યલયરદગાય તયપથી (વત્મ ધભથની ખુલ્રી)
દરીર આલી ચૂકી છે અને અભોએ તભાયા
તયપ વત્મ ખુલ્રું કયી દેખાડી દેનાય નુય
(કુયઆન) ઉતામુું છે . (૧૭૪)
છી જે રોકો અલ્રાશ ય ઇભાન રાવ્મા
તથા તે (કુયઆન)ને દ્રઢતાૂલથક લગી યહ્ા,
તેભને નઝદીકભાં તે ોતાની દમા તથા કૃાભાં
દાખર કયળે અને તેભને ોતાની તયપનો
વીધો ભાગથ દેખાડળે. (૧૭૫)
(શે યવૂર !) તેઓ તાયી ાવે પત્લો ભાગે છે ;
તું કશે કે અલ્રાશ તભને “કરારશ”ના
વંફંધભાં પત્લો આે છે ; કે જો કોઇ ુરૂ
અલરાદ (અથલા ભાફા) ણલના ભયણ ાભે
અને તેની (ભાર) એક ફશેન શોમ તો તેને જે
તે ભૂકી જામ તેનો અધો બાગ ભળે, અને
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એલીજ યીતે તે ળખ્વ તે ફશેનનો લાયવ થળે
જો તેણીને અલરાદ (અથલા ભાફા) નણશ
શોમ; ણ જો ફે ફશેનો શોમ તો ફન્નેને જે
તે ભૂકી જામ તેનો ફે તૃણતમાંળ બાગ ભળે;
અને જો બાઇ ફશેનો શોમ તો ુરૂને ફે
સ્રીઓની ફયાફય ભળે; અલ્રાશ તભાયા
ભાટે (આ) એ કાયણે સ્ષ્ટ કયીને લણથલે છે કે
તભે બટકી જાઓ નણશ; અને અલ્રાશ દયેક
લસ્તુથી ખફયદાય છે . (૧૭૬)
(અમ યવુર) રોકો તભાયાથી પતલો ુછે છે ,
કશી દો અલ્રાશ તભને કરારશ (બાઇફશેન)નો શુ કભ ફતાલે છે કે જો કોઇ એલો
ુરૂ ભયી જામ જે ને અલરાદ (તેભજ ભા
ફા) નથી, ભાર એક ફશેન શોમ તો જે કાંઇ
તે ભુકી ગમો છે તેનું અડધું તેણીનું છે અને
(ફશેન ભયી જામ તો) તેની અલરાદ ન શોમ
(ન ભા ફા) તો તેના લારયવ ભાર તે બાઇ
થળે. ણ જો (એલી) ફશેનો ફે (અથલા
લધાયે) શોમ તો જે કાંઇ ભુકી ગમો તેના ફે
તૃણતમાંળ બાગ તેણીઓના છે . ણ જો એ
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જ વગાઇના અનેક ભાણવો (એટરે) કેટરાક
ુરૂો અને કેટરીક સ્રીઓ શોમ તો એક
ુરૂનો બાગ ફે સ્રીઓના ફયાફય છે .
તભાયા ભાટે ખુદા (દીની લાતો એ કાયણે)
લણથલે છે કે તભે અલે ભાગે ન જાઓ અને
અલ્રાશ દયેક લસ્તુને ખુફ જાણે છે .
તપવીયે વાપીભાં છે કે જ. જાણફય ણફન
અબ્દુલ્રાશ ફીભાય થમા. આ તેભની
અમાદત (ફીભાયને જોલા) ભાટે ગમા. તેભણે
ુછમું કે શુ ં ભાયા ભારની લશેંચણી કેલી યીતે
કરૂં તે લખતે ઉયની ૧૭૬ભી આમત નાણઝર
થઇ.
અલ્રાભા શાજી ગુરાભેઅરી વાશેફે આજથી
૭૦-૮૦ લથ શેરાં અશકાભુર ભલાયીવ
નાભની લાયવા લશેંચણીની રકતાફ
ગુજયાતીભાં છાી શતી, તેભાં રગબગ જરૂયી
લાયવાના ફધામ ભવાએર છે . લાયવાના
ણલગતલાય ભવાઇર આમતુલ્રાશ વીસ્તાની
વાશેફની રકતાફ “તલઝીશુ ર ભવાઇર”ભાં
છે .
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આ વુયાભાં ૧૨૦ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૫) વૂયએ ભાએદાશ (ખોયાક)
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયો ભદની છે . ણવલામ એક આમત
“અલ્મલભ અકભલ્તો રકુભ દીનકુભ...” આ
શુ જ્જતુર ણલદાઅના ભોકા ઉય નાણઝર
થમેર છે . ણફણસ્ભલ્રા ણશયથશભા ણનયથશીભ
ણવલામ આ વુયાની ૧૨૦ આમતો છે .
૧ થી ૩જી આમાત :-

َّ ُ َ
ُ ۡ ُ َ ُۤ
۬۬
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ا ۡقف ۡوا ِبال ُعقوۡ ِخ
ّٰاُ ِح ّ َل ۡت ل َ ُک ۡم َبہ ۡی َم ُۃ الۡاَجۡ َعاؿ ِالَّا َما یُ ۡتدی
ِ
ِ
َ ّ َع َل ۡی ُک ۡم َغح ۡ َؿ ُمحد ّی
ٌؕ الص ۡی ِد َق اَن ۡ ُت ۡم ُظ ُخؿ
ِِ
ُ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ
ُ
ۡ
ُ
َ
ُ
﴾۱﴿ ِاـ اللہ یحکم ما یرِید
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ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ َ َ َ ّّٰ
یایہا ال ِذین امنوا لا ت ِحلوا شعٓائِر الل ِہ
َ َ َّ
الش ۡہرَ ال ۡ َش َخ َاؿ َق لَا ال ۡ َہ ۡد َی َق لاَ
ق لا

ۡ
ۤ ۡ ۡ
َۡ
القلَٓائِ َد َق لَا ٰٓا ِّمح َف ال َب ۡی َت ال َش َخ َاؿ
َ
ُ َۡ
ۡ ً َ
یَ ۡب َتغوۡ َـ فضلًا ِّم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم َق ذِضوَانا ؕ َق ِادا
َّ ُ
اص َط ُ
َح َل ۡل ُت ۡم َف ۡ
اخ ۡقا ؕ َق لَا یَ ۡجرِ َمنک ۡم
ُ ُ
ۡ
َ َ ّٰ َ َ
شنا ُـ قوۡ ٍؿ ا ۡـ َص ّد ۡقخ ۡم َع ِن ال َم ۡس ِج ِد
ََۡ َۡ َۡ َ ُ ۡ َ ََ َُ َ ۡ
اقنوۡا َعدی البِ ّ ِؿ
الشخا ِؿ اـ تعتدقا ۬ ق تع
َ َ ََ َُ َ ۡ
َ َّ ۡ
اقنوۡا َعدی الۡاِث ِم َق
التق ّٰوی ۪ ق لا تع
ق
ۡ ُ ۡ َ َ ّ َ ُ ّّٰ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َشدیۡدُ
اـ ۪ ق اتقوا اللہ ؕ ِاـ
ِ
العدق ِ
ۡ َ
اب ﴿﴾۲
ال ِعق ِ
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َ
َ ُ ۡ ُ
ُظ ّ ِخ َم ۡت َعل ۡیک ُم ال َم ۡی َتۃ َق ال ّد ُؿ َق ل َ ۡح ُم
ۡ ۡ ۡ َ َ ۤ ُ ّ َ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ب ٖہ قَ
ال ِخجـِیرِ ق ما ا ِہل ل ِغحؿِ
ِ
ۡ ۡ َ َُ ۡ ُ َُ ۡ َ ُ
ال ُمنخ ِنقۃ َق ال َموۡقوۡدۃ َق ال ُمت َؿ ِّخیَۃ َق
َّ
النط ۡی َح ُۃ َق َماۤ اَک َ َل ّ َ
الس ُب ُع ِالَّا ماَ
ِ
َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ ُّ
الن ُصب َق اَـۡ
دکیتم  ٞق ما د ِبح عدی
ِ
ّٰ ُ
َۡ
َ ۡ
ت ۡس َتق ِس ُموۡا ِبالۡارلَا ِؿ ؕ دل ِک ۡم فِ ۡس ٌق ؕ
َّ
ُ
ََ
َۡ
ال َیوۡ َؿ یَ ِئ َس ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ِم ۡن ِخیۡ ِنک ۡم
ۡ َ
َ ََۡ
َۡ َ ۡ ۡ
فلَا تخشوۡ ُہ ۡم َق اخشوۡ ِـ ؕ ال َیوۡ َؿ اخ َمل ُت
َ ُ
ُ َ ُ َۡ
لَک ۡم ِخیۡنک ۡم َق ات َم ۡم ُت َعل ۡیک ۡم جِ ۡع َمتِ ۡی َق
َ ۡ ُ َُ ُ ۡ ۡ َ َ ً َ ۡ ُ
اؿ ِخیۡنا ؕ ف َم ِن اضط ّ َػ
ذ ِضیت لکم الاِسل
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َ َ ۡ ّ
ۡ
َۡ
ف ِ ۡی َمخ َم َص ٍۃ غح َؿ ُم َت َجانِ ٍف لِاِث ٍم ۙ ف ِا ّـ
َ ّ ٌ ۡ ُ َ َ ّّٰ
ٌ
ۡ
﴾۳﴿ اللہ غفوذ ذ ِحیم
શે ઇભાન રાલનાયાઓ! (આેરા) લામદા
ુયા કયો, ચોગા જાનલયો તભાયા ભાટે
શરાર કયલાભાં આવ્મા છે ણવલામ કે જે (ની
ભનાઇ) તભને લાંચી વંબાલલાભાં આલી
છે ; ણ જ્માયે તભે એશયાભની (શજના
લસ્રો રયધાન કયેરી) શારતભાં શો તો
ણળકાય (કયલા)ને શરાર વભજળો નણશ;
ફેળક અલ્રાશ જે લો ચાશે છે તેલો શુ કભ
આે છે . (૧)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશની (નક્કી
કયેરી) ણનળાનીઓની અલગણના ન કયો અને
ન શુ યભતલાા ભશીનાની અને ન બેટ ધયેરી
કુયફાનીની અને ન ચટાટા લાી (ખાવ
પ્રકાયના ણનળાન કયેરી) કુયફાનીની અને ન તે
રોકોની કે જે ઓ ોતાના યલયરદગાયની
ભશેયફાની તથા તેની ખુળી ભેલલાની
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ઇચ્છાથી તે શુ યભતલાા ઘય તયપ જતા શોમ;
અને જ્માયે તભે એશયાભ ઉતાયી નાખો ત્માયે
(બરે) ણળકાય કયો; અને કોઇ કોભે તભને
ભસ્જીદુર શયાભથી યોક્મા તેથી તે (કોભ) પ્રણત
(ઉત્ન્ન થમેરો) દ્લેબાલ તભને ઉશ્કેયીને
એ લાતનું કાયણ ન ફને કે તભે અત્માચાયી
ફની ફેવો; અને નેકી તથા યશેઝગાયીભાં
એક ફીજાને વશામ કયો, અને ગુનાશ અને
ળરુતાભાં એકભેકની વશામ કયો નણશ અને
અલ્રાશથી ડયો; ફેળક અલ્રાશ વખ્ત
અઝાફ આનાય છે . (૨)
(શે રોકો !) તભાયા ય ભુયદાય તથા રોશી
તથા વુવ્લયનું ભાંવ શયાભ કયલાભાં આવ્મું છે ,
અને તે જાનલય કે જે ના (ઝબ્શ કયલા) ઉય
અલ્રાશ ણવલામ ફીજા કોઇનું નાભ રેલાભાં
આવ્મું શોમ, અને જે ગદથન ભચડીને ભાયી
નાખલાભાં આવ્મું શોમ અને જે ીટી ીટીને
ભાયી નાખલાભાં આવ્મું શોમ, અને જે ઉંચાણ
યથી ડી ભયણ ામ્મું શોમ અને જે ળીંગડા
(રાગલા)થી ભયી ગમું શોમ, અને જે ને હશવક
પ્રાણીઓએ પાડી ખાધું શોમ ણવલામ કે જે ને
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તભોએ (જીલ ફાકી શોલાની શારતભાં) ઝબ્શ
કમુું શોમ, અને જે (દેલ દેલીઓની) લેદી ય
ઝબ્શ કયલાભાં આવ્મું શોમ અને એ ણ કે જે
ળયત ફકીને ફાણો લડે બાગ ાડી રેલાભાં
આવ્મું શોમ; એ વલે આજ્ઞા બંગ (કયલા
વભાન) છે . (શે ભુવરભાનો !) આજના
રદલવે નાણસ્તકો તભાયા દીનથી ણનયાળ થઇ
ગમા છે ભાટે તભે તેભનાથી ડયો નણશ અને
ભાયાથી જ ડયો. આજે ભેં તભાયા ભાટે તભાયો
દીન યીૂણથ કયી દીધો છે અને ભાયી નેઅભત
તભાયા ય વંૂણથ કયી દીધી છે અને દીને
ઇસ્રાભ તભાયા ભાટે વંદ કયી રીધો છે ; ણ
જે કોઇ બૂખના કાયણે વ્માકુ ફનીને (છતાં)
ગુનાશનો શેતુ ન યાખતાં (ભજકુય શયાભ
લસ્તુઓનો ઉમોગ કયે) તો ફેળક અલ્રાશ
ભોટો ભાપ કયનાય (અને) દમા કયનાય છે . (૩)
જાનલયોના શરાર શયાભ ણલે કોઇને એ
કશેલાનો અણધકાય નથી કે આ કેભ શરાર છે ?
પરાણં કેભ શયાભ છે ? એ તો અલ્રાશે
ઇન્વાનની બરાઇ ભાટે જ કયેર છે .
પ્રથભ પયભાવ્મા ભુજફ ળુઓભાંથી શયાભ
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લસ્તુઓ ફતાલી ઝબ્શ કમાથ લગય ખાલું
નાજાએઝ છે . કશે છે કે ઝબ્શ કમાથ લગયના
જાનલયભાં રોશી તેના ળયીયભાં ભી જામ છે .
તેભાં એક જાતનું ઝશેય ઉત્ન્ન થામ છે જે
ઇન્વાન ભાટે નુકવાનકતાથ છે . અને એલા જ
કાયણોને રઇને શયાભ થમું છે , અલ્રાશના
નાભ ણવલામ ફીજાના નાભે ભૂર્મત લગેયે ાવે
જે કાલાભાં આલે છે તે શયાભ છે . આ
ણવલામ ક્મા ક્મા જાનલય શરાર છે તે
ભવાએરની રકતાફોભાં છે . અલ્રાભાએ
‘નેઅભત’ નાભની ુણસ્તકાભાં વુંદય લણથન
કયેર છે .
બુખથી ભયી જલાનો બમ શોમ તેલા વભમે
શયાભ લસ્તુઓ ભાર પ્રાણ ફચી ળકે તેટરી
જ ખાલી ભાપ છે . ઇન્વાન ોતાની શારત
ોતે વભજી ળકે છે .
‘ળાએયલ્રાશ’નો અથથ ખુદાની ણનળાનીઓ
છે . જે ભકે વપા ભયલાના શાડો, કુયફાનીના
જાનલયો, ખુદાએ ખાવ ફનાલની માદ ફાકી
યાખલા ભાટે આ ણનળાનીઓ નક્કી કયેર છે .
કોઇને તેની ફેઇઝઝતી કયલાનો અણધકાય
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નથી. જે અલ્રાશની ણનળાનીઓ છે તેની
ઇઝજત કયળે તો એ તેના તકલાની એક
ણનળાની છે .
આમતભાં એ ણ લણથલલાભાં આવ્મું કે તભે
ોતાની શદથી આગ લધો નણશ. શતભ
ણફન ભન્ઝય શ. યવુર વ.ની વેલાભાં આવ્મો
અને કશેલા રાગ્મો કે આ કઇ લાતની
રોકોને દાઅલત આો છો ? આે પયભાવ્મું કે
તલશીદ, ભાયી નફુવ્લત, નભાઝ, યોઝા અને
ઝકાતની ! તે કશેલા રાગ્મો કે ભાયી કૌભનો શુ ં
ભત રઇને છી તભને કશીળ, તે નારામક
યસ્તાભાંથી કેટરાક ઊંટો જે વદકાના શતા
તેને ોતાની વાથે દોયી ગમો. શ. યવુર વ.
ઉભયા ભાટે જ્માયે ભક્કા તળયીપ રઇ ગમા
ત્માયે જોમું કે તે ઊંટોને ગાભાં ટ્ટા
નાખીને ખાન-એ-કાઅફાના શદીમા ભાટે
રઇ જામ છે . અસ્શાફોએ ચાહ્ું કે તેને કત્ર
કયી ઊંટ આંચકી રે. શઝયતે ભના કયી અને
કહ્ું આ તેના ભાટે લધાયે ડતું થળે, તેના ણલે
આમત નાણઝર થઇ છે .
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આનો કશેલાનો બાલાથથ એ શતો કે જે ણે
જે ટરા ઝુલ્ભ તભાયા ઉય કમાથ શોમ તેનાથી
લધાયે ફદરો રેલો જોઇએ નણશ.
શલે આણે જે ખાવ આમતના ળબ્દો
“અલ્મલભ અકભલ્તો રકુભ દીન કુભ” આજ
ભેં તભાયા દીનને કાણભર કમો, તેનો શેરી
અને છે લ્રી આમતની વાથે ળું વંફંધ છે ?
પ્રથભ તો ળરૂઆતભાં શયાભ ચીઝોનું લણથન
શતું અને છે લટભાં જે કાંઇ કશેલાભાં આવ્મું છે
એ એક ણવરણવરો છે . શલે તભે જુ ઓ કે
અલ્મવ્ભ અકભલ્તો વાથે કાંઇ વંફંધ રાગે છે
? ણફરકુર નશીં. જો એ અરમવ્ભ અકભલ્તો
રકુભને લચભાંથી શટાલી રેલાભાં આલે તો
આગ ાછના વીરવીરાભાં કાંઇ લાક્મ
રખાણ ટુટતું રાગતું નથી, એથી તો ફયાફય
ણવરણવરો જોલાભાં આલે છે . ફીજી લાત એ
કે તભાભ ભુપસ્વેયીનોએ રખેર છે કે આમત
ગદીય નાભના સ્થે ઉતયી છે . જ્માયે શ.
યવુર વ. આખયી શજથી ાછા આલી યહ્ા
શતા. જો એભ જ શોમ તો પ્રથભની
આમતોને ત્માંજ નાણઝર થલું જોઇએ ણ
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એલું કોઇએ રખ્મું નથી. જો એ આમત
આમતે “અલ્મવ્ભ અકભલ્તો રકુભ દીનકુભ”ને
વાથે જ ભેલલાભાં આલે તો તેનો અથથ એ
થમો કે તેય લથ ભુવરભાનોને એ ન ફતાવ્મું કે
ક્મું જાનલય તભાયા ય શરાર છે અને ક્મું
જાનલય શયાભ છે . જો એભ ન શોમ તો
ભાનલું ડળે કે આ આમત અલ્મવ્ભ અકરમ્તો
રકુભની ફશુ જ શેરે પ્રથભ અને છે લ્રા
રખાણ નાણઝર થમા શતા. એ ભાનલાને
કાયણ ભે છે કે કોઇ ભસ્રેશતના કાયણે
આમતે તત્શીયની જે ભ આને ણ લચભાં
યાખી દીધેર છે કે જે થી ગદીયની લાત
વભજલાભાં ન આલે ! તભને એભ નથી
રાગતું ? એ તો ણલચાય કયો કે શયાભ
જાનલયનું દીન વંુણથ થલા વાથે ળું વંફંધ
છે ? દીનનું કાણભર થલું તો ઉવુરોની વાથે
કાણભર થામ, ન ફરૂઇ ભવાએરથી.
શયાભ જાનલયોના લણથન છી કુપપાયોને
ભામુવી એ ણલચાયના કાયણે ળા ભાટે થઇ કે
શલે ભુવરભાન ોતાના દીનથી પયળે નણશ.
ળું શરાર ગોશ્ત ખાલાલાા ભુયતદ થઇ ગમા
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ન શતા ? આ સ્થે તો અલ્મવ્ભ (આજના
રદલવે)નો ળબ્દ ફતાલે છે કે આ શેરાં દીન
કાણભર થમો ન શતો, ફવ શરાર શયાભ
જાનલયોનું બાન થલાથી દીન કાણભર થઇ
ગમો ? જયા ણલચાય તો કયો ! અભો એ લાતને
ફયાફય ભાનીએ છીએ અને અભારૂં ઇભાન છે
કે કુયઆનભાં કોઇ આમત લધઘટ થઇ નથી.
આજ કુયઆન ય અભારૂં ુયેુરૂં મકીન છે ,
યંતુ બેગું કયતી લખતે આગ ાછ
આમત થઇ શોમ એભ નથી રાગતું ?
ળું શરાર શયાભ જાનલયોની આમત છી
કોઇ શુ કભ નાણઝર થમો નથી ? જો થમો છે
તો છી દીનભાં કાંઇ કભી યશી ગઇ શતી ? કે
છી ુયી થઇ.
કુપપાયોને તો ભામુવી-ણનયાળા એ લાત ય
થલી જોઇતી શતી કે દીને ઇસ્રાભના ભુ
શલે ભઝફુત થઇ ગમા છે કે કમાભત વુધી કોઇ
તેની જગ્માથી શરાલી નણશ ળકે અને આ એ
લખતે થઇ ળકે છે કે જ્માયે કે તેના અશકાભનું
ુયેુરૂં યક્ષણ શઝયત યવુર વ.ની લપાત છી
થઇ ગમું શોમ.
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આ ખુરાવો તપવીયભાં થમો છે . શલે આણે
આમત વાચી યીતે કેભ ઉતયી તે તપવીયે દુયે
ભન્વુય વીમુતી જીલ્દ ૪, ાનું ફસ્વોને નલ,
રીટી ચોથી, ભીસ્રભાં છામેરી રકતાફભાં
રખેર છે કે “જ્માયે શ. યવુરે ખુદા વ.
આખયી શજથી પારયગ થઇ ભદીના ાછા
પમાથ તો યસ્તાભાં અઢાય ણઝલ્શજના ગદીયે
ખુભ નાભની જગ્માએ એકદભ તાકીદનો શુ કભ
નાણઝર થમો કે અમ યવુર ! તભે રોકોની
ણલરૂઘ્ધતાથી ડયો નણશ અને જે શુ કભ ભેં
તભાયી ાવે ભોકરેર છે તેને ોતાની
ઉમ્ભતને શોંચાડી આો. આે તયત જ
રોકોને યોક્મા અને ણલળા ભેદની વાભે એક
રંફાણથી ખુત્ફો આપ્મો અને શ. અરી
અ.નો શાથ કડીને (ઉંચે ઉાડીને) પયભાવ્મું
કે “ભન્કુન્તો ભલરાશો પ અરીમુન ભલરા.
અલ્રાશુ મ્ભ લારે ભન લારાશો લ આદે ભન
આદાશો લન્વુય ભન નવયશુ લખ્ઝુર ભન
શઝરશુ ” (શુ ં જે નો શારકભ છુ ં અરી ણ તેના
શારકભ છે . અમ અલ્રાશ જે આને દોસ્ત
યાખે તેને તું ણ દોસ્ત યાખ. જે આને
અનુક્રભણણકા
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દુશ્ભન યાખે તેને તું ણ દુશ્ભન યાખ. જે
આની ભદદ કયે તેની તું ભદદ કય. જે આને
ઝરીર કયે તું ણ તેને ઝરીર કય.) ત્માય
છી રોકોએ ભુફાયક ફાદ આી. શ. ઉભય
(યઝી.)એ ણ કહ્ું કે અમ અરી ! ભુફાયક
તભને કે તભે ભાયા અને ફધામ ભોઅભેનીન
અને ભોઅભેનાતના શારકભ થમા.”
આ ણવલામ એશરે વુન્નત જભાઅતના
ભશાન ફુઝુગથ આરીભોએ ણ રખેર છે .
ઉયાંત ભૌરાના ભોદુદી વાશેફે “તપશીભુર
કુયઆન” જીલ્દ ૧- ાના ૪૪૪ ય રખેર કે
“ભુસ્તનદ રયલામતથી જણામ છે કે આ
આમત શજ્જતુર ણલદાઅતના ભૌકા ઉય
૧૦ શીજયીભાં નાઝીર થઇ શતી.”
(અકભલ્તો રકુભ દીનકુભ)
જ્માયે આ છે લ્રી આમત છે તો છી ળું
કાયણ છે કે તેનો વંફંધ ગદીયના ફનાલ વાથે
ન શોમ ? અને એ ન વભજલાનું કોઇ કાયણ
નથી કે ણખરાપતે અરી (અ.)ના એઅરાન
છી દીને ઇસ્રાભ ોતાના ણવઘ્ધાંતના
કાયણે ભુકમ્ભર (વંૂણથ) થઇ ગમો અને
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશની નેઅભત એટરે ણશદામતના ભાટે
જે ચીઝો જરૂયી શતી તે ુયી થઇ ગઇ.
અલ્મલભનો ળબ્દ ફતાલે છે કે આજે દીન
વંુણથ થમો એ શેરાં થમો ન શતો. આજે
નેઅભતો ુયી થઇ એ શેરાં થઇ ન શતી
અને આજ અલ્રાશે ભુવરભાનો ભાટે દીને
ઇસ્રાભ વંદ પયભાવ્મો. જે દીન કમાભત
વુધી ફાકી યશેલાલાો શોમ તેના યક્ષણનો
વંુણથ ફંદોફસ્ત થમો ન શોમ તો તે ોતાના
ફધામ શુ કભોની વાથે ફાકી કેભ યશેત ? તોંતેય
પીયકાભાંથી એક નાજી શોલાનું ફધામ
ભુવરભાનો ભાને છે , તેનું કમાભત વુધી શોલું
જરૂયી છે . પ્રત્મેક ઝભાનાભાં અલ્રાશ તયપથી
(ભન્વુવ ભેનલ્રાશ) ઇભાભનું શોલું જરૂયી છે .
આ ણવરણવરાભાં શેરા શ. અરી અ.
ણનભાથણ થમા. તેભના છી ોતાના ણનધાથરયત
વભમભાં ઇભાભ આલતા યહ્ા. જે ના નાભ
ણ શ. યવુર વ.ભે ફતાવ્મા છે . એ યીલામત
“મનાફીઉર ભોલદ્દત” જે ઇસ્રાભી પ્રખ્માત
રકતાફ છે તેભાં દળાથલેર છે . તેના રેખક
અશરે વુન્નતના ભશાન આરીભ છે . જે
અનુક્રભણણકા
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ેઅભ

આગ

ણલગતલાય

ઇન્ળાઅલ્રાશ
રખીળું.

૪ થી ૫ભી આમાત :-

َ ۡ ََُۡ َ َ َ
ادا ۤ اُ ِح ّ َل ل َ ُہ ۡم ؕ ُق ۡل اُ ِح ّ َل ل َ ُکمُ
یسـلونک م
َّ
َّ
ۡ
الط ِّی ّٰب ُت ۙ َق َما َعل ۡم ُت ۡم ِّم َن ال َجوَاذِ ِج
َّ ۡ ُ ّ َ
َ ّ َ ُ ّّٰ
ُمک ِل ِبح َف ت َع ِل ُموۡن ُہ ّ َن ِم ّما َعل َمک ُم الل ُہ ۫
َفک ُ ُلوۡا ِم ّمَا ۤ اَ ۡم َس ۡک َن َع َل ۡی ُک ۡم َق ۡادغ ُ ُخقا ۡ
اس َم
ّّٰ َ َ ۡ َ ّ َ ُ ّّٰ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ُ
الل ِہ علی ِہ ۪ ق اتقوا اللہ ؕ ِاـ اللہ ذ ِخیع
ۡ َ
اب ﴿﴾۴
ال ِحس ِ
َ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ
الط ّی ّٰب ُت ؕ َق َط َعاؿُ
الیوؿ ا ِحل لکم ِ
الّ َ ِذیۡ َن اُ ۡقتُوا ال ۡ ِک ّٰت َب ِح ٌّل لّ َ ُک ۡم ۪ قَ
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َّ
ََ ُُ
ۡ ّٰ
امک ۡم ِح ٌّل ل ُہ ۡم ۫ َق ال ُم ۡح َصن ُت ِم َن
طع
ۡ ّٰ
ۡ ّٰ
َّ ُ ُ
ال ُم ۡؤ ِمن ِت َق ال ُم ۡح َصن ُت ِم َن ال ِذیۡ َن ا ۡقتوا
َ ُ َۤ َ
ۡ ّٰ
ال ِکت َب ِم ۡن ق ۡب ِلک ۡم ِادا ّٰات ۡی ُت ُموۡ ُہ ّ َن

ُ
ۡ
ۡ َۡ
ا ُجوۡ َذ ُہ ّ َن ُم ۡح ِص ِنح َف غح َؿ ُم ّٰس ِف ِحح َف َق لَا
ُم ّ َتخذ ۡۤی اَ ۡخ َداـ ؕ َق َم ۡن ّیَ ۡک ُع ۡػ بال ۡ
ۡ
َ
اـ
م
ی
ا
ِ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
َ ُ
ّٰ
ََ
فق ۡد َح ِبط َع َمل ٗہ ۫ َق ُہوَ فِی الۡاع َِخ ِۃ ِم َن
ۡ ّٰ
الخ ِز ِخیۡ َن ﴿ ﴾۵٪
ે(શે યવૂર !) રોકો તને ૂછે છે કે તેભના ભાટ
ેળું ળું શરાર કયલાભાં આવ્મું છે ? તું કશે ક
તભાયા ભાટે વઘી ાક લસ્તુઓ શરાર
ેકયલાભાં આલી છે , અને તભોએ ણળકાય ભાટ
કેલેરા જાનલયોએ કડેરા પ્રાણીઓ ણ
hajinaji.com
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(શરાર છે કે જે જાનલયોને તભોએ)
અલ્રાશના જણાવ્મા ભુજફ કેવ્મા શોમ,
ભાટે તેભણે કડેરા પ્રાણીઓ ય અલ્રાશનું
નાભ રઇ (ઝબ્શ કયી) તે ખાઓ; અને
અલ્રાશથી ડયતા યશો; ણનવંળમ અલ્રાશ
ઘણો ઝડી ણશવાફ રેનાય છે . (૪)
આજના રદલવે તભાયા ય વઘી ાક
લસ્તુઓ શરાર કયલાભાં આલી છે ; અને તે
રોકોનો ખોયાક ણ કે જે ભને રકતાફ
આલાભાં આલી છે તે તભાયા ભાટે શરાર
છે , અને તભાયો ખોયાક તેભના ભાટે શરાર
છે ; અને ણળમલંતી ભોઅભીન સ્રીઓ અને
જે ભને તભાયી અગાઉ રકતાફ આલાભાં
આલી શતી તે ભાંશેની ણળમલંતી સ્રીઓ
ણ (શરાર છે ), એ ળયતે કે તભોએ તેભની
ભશેય આી દીધી શોમ, ણનકાશભાં રેલાના
શેતુથી, નણશ કે વ્મણબચાય કયલા અથલા છુ ો
વંફંધ ધયાલલાના શેતુથી; અને જે કોઇ
ઇભાનનો ઇન્કાય કયનાય શળે તેના વઘા
કભો એે જળે, અને તે યરોકભાં શાણન
બોગલનાયાઓ ભાંશેનો થળે. (૫)
અનુક્રભણણકા
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આ આમતથી જે રોકો એભ વભજ્મા કે
અશરે રકતાફ મશુ દી અને નવાયાનું સ્ળથ
કયેરું તયીલાું (બીનાળલાું) ખાણં શરાર
છે એ ખોટી યીતે વભજ્મા છે . જ્માયે કરાભે
ાકભાં આમત છે કે “ઇન્નભર ભુશ્રેકુન
નજવુન” ભુશ્રીક નજીવ છે અને નજીવુર
અમન ખયેખય નજીવ છે . તો તેનું કાલેરું
અને તય (બીનાળલાું) ખાણં નજીવ છે .
આ આમતભાં તઆભથી ભુયાદ ભેલા પ
પાદી અનાજ છે . ભાઅવુભીન અ.ની
વીરવીરાલાય વાચી રયલામતો છે કે મશુ દી
અને નવાયા કારપય છે . ન તેના શાથનું ઝબ્શ
કયેરું જાનલય શરાર છે ન તય (બીની) ચીઝ
શરાર છે . કુયઆને ાકભાં ભુળયેકીન નજીવ
ફતાલેર છે . મશુ દી અને નવાયા ઇસ્રાભની
દુશ્ભનીના રીધે ભુશ્રીકોની જે ભ, તે ફન્ને
અશરે રકતાફ એ એક જ શુ કભભાં આલી જામ
છે . જે લી યીતે અગાઉ ણશન્દભાં તેભજ અન્મ
દેળોભાં ઇતય કૌભ વાથે આવભાં શલુંભલું, ખાલુ-ં ીલું શતું એલીજ યીતે અયફના
ભોટે બાગે ભુવરભાનોનું શલું–ભલું, ખાલુંઅનુક્રભણણકા
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ીલું શતું. મશુ દીઓ અને નવાયાથી
આવભાં દુશ્ભની શતી. એટરે વુધી કે તેઓ
લેાય ભાટે વાભાન રાલતા શતા તો ખયીદતા
ણ નણશ. તેથી જ આ આમતભાં તઆભથી
વુકી ચીઝો ભુયાદ છે . તઆભ વંફંધી અશરે
રકતાફનું ઝબ્શ કયેરું ણ જાએઝ નથી. કાયણ
કે તેઓ ખુદાનું નાભ રઇ ઝબ્શ કયતા નથી,
રયલામતોભાં છે કે યોઝાનો રપરો “તઆભ” છે .
તેથી ભુયાદ યાંધેરું ખાણં નથી ણ અનાજ
છે , ઘઉં ચાલર લગેયે.
ઉયની ાંચભી આમતનો અથથ એ છે કે જે
ાક દાભન ઔયતો મશુ દી શોમ કે નવયાની
તેઓ ઇભાન રાલે તો ણનકાશ જાએઝ છે અને
ાક દાભન ઔયતો અશરે રકતાફ શોમ તો
તેણીઓથી ભશેય આી ભુતાઅ કયી ળકો છો,
ણનકાશ દાએભી (શંભેળાના) નણશ કાયણ કે
ઇભાન રાવ્મા લગય અશરે રકતાફની વાથે
ણનકાશ જાએઝ નથી. જે ભકે આ આમતભાં છે
કે “લરા તન્કેશુર ભુળયે કાતે શત્તા મુભેનુન”
ભુશ્રીક ઔયતો વાથે જ્માં વુધી ઇભાન ન
રાલે ણનકાશ ન કયો, શલે યશી લાત ભુતાઅની
અનુક્રભણણકા
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તો તેભાં અય્માળી કયલાનો શેતુ ન શોમ યંતુ
એક ળયઇ અને કુદયતી જરૂયતને ુયી કયલા
ભાટે શોમ, તેણીઓ વાથે શંભેળના ણનકાશભાં
એ લાતનો બમ યશે છે કે તેણી ભુવરભાન ન
શોલાથી કોઇ નુકવાન શોંચાડતું કાભ કયી
ફેવે. ભુતાઅભાં કાંઇ ગયફડ કયે તો તયત જ
છુ ટા થઇ જલામ છે અને કામભી ણનકાશભાં
અનેક ઝઘડા પવાદ લગેયેનો બમ શોમ છે .
એટરા ભાટે અશરે રકતાફથી ણનકાશ જાએઝ
નથી.
૬ઠ્ઠી આમત :-

َ ّ ٰۤیاَ ّیُ َہا الَّذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡۤا ا َدا ُق ۡم ُت ۡم اخَی
الص ّٰلو ِۃ
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ُ
ُ ۡ َ
َ
فاغ ِسلوۡا ُق ُجوۡ َہک ۡم َق ا ۡی ِدیَک ۡم ِاخی
ۡ ال ۡ َمرَافِق َق
ۡام َس ُحوۡا ب ُر ُء ۡق ِس ُک ۡم َق اَ ۡذ ُج َل ُکم
ِ
ِ
ُ
ُۡ
ۡ َۡ َ
ِاخی الک ۡع َبح ِف ؕ َق ِا ۡـ کن ُت ۡم ُجن ًبا
અનુક્રભણણકા
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َ َّ َ
َ
ُ ۡ َ ٰۤ َ
فاط ّہرُ ۡقا ؕ َق ِا ۡـ کن ُت ۡم ّم ۡرضی ا ۡق َعدّٰی َسع ٍػ
ُۡ
َۡ َ
َۡ َ َ َ
ٓاء ا َح ٌد ِّمنک ۡم ِّم َن الغٓائِ ِط ا ۡق
اق ج
ُ ّ
ٓاء َف َل ۡم تَج ُد ۡقا َم ً
الن َس َ
ٓاء
لّٰ َم ۡست ُم ِ
ِ
َف َت َی ّمَ ُموۡا َص ِع ۡی ًدا َط ّی ًبا َف ۡ
ام َس ُحوۡا
ِ
ُ َ ُ ۡ
ّّٰ
ِبوُ ُجوۡ ِہک ۡم َق ایۡ ِدیۡک ۡم ِّمن ُہ ؕ َما یُرِیۡ ُد الل ُہ
َ ُ
ُ
َ
ل َِی ۡج َع َل َعل ۡیک ۡم ِّم ۡن َظ َخ ٍث ّق لّٰ ِک ۡن ّیرِیۡ ُد
ل ُِی َط ّہرَخ ُ ۡم َق ل ُِی ِت ّ َم جِ ۡع َم َت ٗہ َع َل ۡی ُک ۡم ل َ َع ّ َل ُکمۡ
ِ
َۡ ُ
تشػ ُخ ۡق َـ ﴿﴾۶
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભે નભાઝ
ંભાટે તૈમાય થઇ જાઓ ત્માયે તભાયા ભોંઢા
ધોઇ નાખો અને તભાયા શાથ કોણીઓ વુધી
hajinaji.com
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(ધુઓ), અને તભાયા ભાથાનો તથા ઘુંટી વુધી
(ફન્ને) ગનો ભવાશ કયી રો, અને જો તભે
(નાીકીની શારતભાં) નાહ્ા ણલનાના શો તો
(પ્રથભ) નાશી રો; અને અગય તભે ભાંદા શો
અથલા ભુવાપયીભાં શો અથલા તભાયાભાંથી
કોઇ ામખાનાભાંથી આવ્મો શોમ અથલા
સ્રીઓને અડક્મો શોમ છી જો તભને ાણી
ન ભે તો ાક ભાટી લડે તમમ્ભુભ કયી રો
અને તે લડે તભાયા ભોંઢા તથા તભાયા ફેઉ
શાથનો ભવાશ કયી રો; અલ્રાશ તભને
અગલડતાભાં ભુકલા નથી ચાશતો, ફલ્કે તે
તભને ણલર કયલા તથા તભાયા ય ોતાની
નેઅભત ૂણથ કયલા ચાશે છે કે જે થી તભે
આબાયી ફનો. (૬)
ભઝશફે ઇભાભીમાભાં લઝુની યીત એ છે કે
લઝુભાં રણ ચીલ્રુ (છાફકા) ાણી લાયે,
એક ચીલ્રુથી ભોંઢું ધોલે, ફીજાથી જભણો
શાથ કોણીથી આંગીના ટેયલા વુધી, રીજાથી
ડાફો શાથ કોણીથી આંગીના ટેયલા વુધી.
છી લઝુના ાણીની બીનાળથી ભાથા અને
અનુક્રભણણકા

1310

hajinaji.com

ગના ભવશ કયે (ભાથાનો આગનો બાગ)
ભોઢાને એલી યીતે ધોલે કે ઉયથી નીચે વુધી
ધોતો આલે નીચેથી ઉય નણશ. જો એભ
ઉલ્ટું કયળે તો લઝુ ફાણતર થળે. જભણા
શાથથી ભોંઢા ય ાણીનું ચીલ્રુ નાખી તેને
ખેંચીને નીચે વુધી રાલે, જે કાભ એક શાથથી
થઇ ળકતું શોમ તે ફીજા શાથથી કયલું ણનયથથક
કામથ છે . શાથોને ધોલાનું ળરૂ કોણીથી કયે અને
તે શાથ પેયલતો આંગીના ટેયલા વુધી રાલે
તેથી ઉલ્ટી દીળાભાં ન જામ. ભોંઢું અને ફન્ને
શાથ ધોમા છી ભાથા અને ગના ભવાશ
છે . ગનું ધોલું લઝુભાં દાખર નથી. ભાથાનો
ભવાશ રગબગ ભાથાના આગરા બાગથી
લા ઉગલાના બાગ વુધી છે . ુરૂં ભાથું
ભવાશભાં નથી. ગોનું ાક શોલું જરૂયી છે .
ગ ધોલાનું નથી. અઇમ્ભાએ તાશેયીનના
શુ કભ પ્રભાણે જ અભર કયલો જોઇએ. જે
કુયઆનના શુ કભ અનુવાય છે . આ ણવલામ
લઝુ , ગુસ્ર, તમમ્ભુભના ભવાએર પીકાશની
રકતાફોભાં છે .
અનુક્રભણણકા
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વુન્નત જભાતની તપવીયે કફીયભાં જ.
પખરૂદીન યાઝી રખે છે કે રોકોએ ફન્ને
ગના ભવાશ કયલા અને ધોલાભાં ઘણો
ઇખ્તેરાપ કમો છે અને પક્કારે ોતાની
તપવીયભાં જ. ઇબ્ને અબ્ફાવ અને અનવ
ફીન ભાણરક તથા અકયભા અને ળઅફી તથા
અફુ જાઅપય ભોશમ્ભદ ઇબ્ને અરી ફાકેયથી
નકર કયી છે કે ખયેખય ફન્ને ગો ય ભવાશ
લાજીફ છે અને ઇભાભીમા ભઝશફનો આ
તયીકો છે તેભજ ભોશમુસ્વુન્નાશ ળમ્વુદ્દીન
ફગલીએ ોતાની તપવીય ભોઆરેભુત્તનઝીરભાં ,
અને ઇબ્ને શજયે ળયશે ફુખાયીભાં રખ્મું છે કે
ગ ધોલા ણલે અરી અને ઇબ્ને શજયે
અબ્ફાવ અને અનવફીને ભાણરકે ઇખ્તેરાપ
કમો છે . તેઓ ગ ય ભવાશ કયલાના કામર
છે અને અમની ળયશે ફુખાયીએ ોતાની
ળયશભાં ગ ઉય ભવાશ કયલાની વાત
શદીવો રખી છે કે અરી અ. ગ ઉય
ભવાશ કયલાના કામર છે અને તેભના ણલે
શદીવ છે કે “અરીમુન ભઅર શક્કે લર શક્કો
ભઅર અરીય્મીન” અરી શકની વાથે છે અને
અનુક્રભણણકા
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શક અરીની વાથે છે , ભાટે અરી અ.ની
મયલી કયલી જોઇએ.
કુયઆનની આમતોનું ઇલ્ભ શ. યવુર વ.ની
ફાદ શ. અરી અ.થી લધાયે કોઇ જાણતું ન
શતું. વુન્નત જભાઅતની રકતાફ તાયીખુર
ખોરપાભાં રખ્મું છે કે શ. અરી અ.ભે
પયભાવ્મું કે અલ્રાશની કવભ શુ ં દયેક આમતને
જાણં છુ ં , ણલગેયે.
૭ થી ૮ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ َ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ
ُاقہ
ق ادغخقا جِعمۃ الل ِہ علیکم ق ِمیث
َالّ َ ِذ ۡی َقاثَقَ ُک ۡم ب ٖہۤ ۙ ِا ۡد ُق ۡل ُت ۡم َس ِم ۡع َنا ق
ِ
ۢ ٌ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ ّّٰ ُ َ ّ َ َ ۡ َ َ
اطعنا ۫ ق اتقوا اللہ ؕ ِاـ اللہ ع ِلیم
ُ ّ ب َذاة
﴾۷﴿ ِالص ُد ۡقذ
ِ ِ
ّّٰ َ ۡ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
یایہا ال ِذین امنوا کونوا قو ِمحف لِل ِہ
અનુક્રભણણકા
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ُ َّ
ۡ َ َ َ ُ
ٓاء ِبال ِق ۡس ِط ۫ َق لَا یَ ۡجرِ َمنک ۡم
شہد
َ ُہوٞ َش َن ّٰا ُـ َقوۡ ٍؿ َعدٰۤی اَلَّا تَ ۡع ِدلُوۡا ؕ ِا ۡع ِدلُوۡا
ّّٰ َ ّ َ ّّٰ ُ َ ّ َ ّٰ ۡ َ ّ ُ َ ۡ َ
َاللہ
اقخب ل ِلتقوی ۫ ق اتقوا اللہ ؕ ِاـ
ُ َ ۡ َ َ ٌۢ ۡ َ
َ
ۡ
﴾۸﴿ خ ِبحؿ ِبما تعملوـ
અને અલ્રાશની જે નેઅભતો તભને (અથણ)
થઇ છે તેની માદ કયતા યશો અને તેનું તે
લચન જે તેણે તભાયી વાથે ાકું કયી રીધું છે
(તે લખતે) જ્માયે તભોએ આ કશી દીધું શતું કે
અભોએ વાંબળ્મું અને કફુર કમુું (એ ણ
માદ કયતા યશો), અને અલ્રાશથી ડયતા યશો;
ફેળક અલ્રાશ અંત:કયણની લાતોથી વંૂણથ
ભાણશતગાય છે . (૭)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ! અલ્રાશના ભાટે
ન્મામવય વાક્ષી ફનલાને તૈમાય યશો, અને
ખફયદાય! કોઇ કોભની (ગભે તેલી) વખ્ત
દુશ્ભનાઇ ણ તભને એ લાત ઉય ન ઉશ્કેયે કે
અનુક્રભણણકા
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તભે ન્મામ ન કયો; ન્મામથી જ લતો, તે
યશેઝગાયીની લધુ ાવે છે , અને અલ્રાશથી
ડયતા યશો; ફેળક તભે જે કાંઇ કયો છો તેનાથી
અલ્રાશ વંૂણથ ભાણશતગાય છે . (૮)
જીલન વ્મલશાયભાં ભાનલ ન્મામથી કાભ ન રે
અને અન્મામ કયતો પયે તો રયણાભે ળાંણત,
વુકુન, ફયકતો ઉઠી જામ છે . જગતભાં જે ટરા
ઝઘડા પવાદ થામ છે તેનું કાયણ અદર
ઇન્વાપનો ત્માગ છે અને ોતાના સ્લાથથને
આગ ધયી દે છે . જ્માં વુધી ન્મામ નણશ ત્માં
વુધી એ તકલા-યશેઝગાયી ાભી ળકતો
નથી. જે અલ્રાશથી બમ યાખે છે તે દયેક
કામથભાં ઇન્વાપને નઝય વભક્ષ યાખે છે .
જગતભાં વૌથી લધાયે જરૂયત ઇન્વાપની છે .
એજ કાયણે ઇભાભીમા-રપયકએ જાઅપયીમાએ
ઉવુરે દીનભાં અદરને તૌશીદ છી ફીજુ ં
સ્થાન આેર છે . આ અદરની ણવપતનું
અલ્રાશે ખાવ લણથન કમુું છે . જે ભકે પયભાલે
છે કે “અલ્રાશ વાક્ષી આે છે એ લાતની કે
તેના ણવલામ કોઇ ભાઅફુદ નથી અને
ભરાએકા અને ઇલ્ભલાા તેના ઉય વાક્ષી
અનુક્રભણણકા

1315

hajinaji.com

છે કે તે ઇન્વાપ કયલાલાો છે .” જે રોકો
એભ કશે છે કે અલ્રાશ અમ્ફીમાના કાતીરોને
ફક્ષી ળકે છે તો છી અદર ક્માં યહ્ો. જો
અલ્રાશને ત્માં ણ ભાયનાય અને ભયનાયના
લચ્ચે ન્મામ ન શોમ તો છી ઇન્વાપ ક્માં
ભેલલો ? જે પ્રત્મેક ફંદાઓને ઇન્વાપનો
શુ કભ કયે છે તે ળું ોતે ઇન્વાપ ન કયે ? જરૂય
અદર કયળે.
૯ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َ ّ ّّٰ
ُ
ُ
َق َع َد الل ُہ ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َق َع ِملوا
ََ ٌ َۡ
ّّٰ
﴾۹﴿ الص ِل ّٰح ِت ۙ ل َ ُہ ۡم ّمغ ِع َػۃ ّق ا ۡج ٌر َع ِظ ۡی ٌم
َّ
َ ُ ۤ َ ّٰ َ ّ َ
ََ
َق ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا َق کذبُوۡا ِبا ّٰی ِتنا اقلٰٓ ِئک
ۡ
َ
﴾۱۱﴿ ا ۡص ّٰح ُب ال َج ِح ۡی ِم
ّّٰ َ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
یایہا ال ِذین امنوا ادغخقا جِعمت الل ِہ
અનુક્રભણણકા
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ُ ُۤ َ َ َ َ ۡ ُ َ
َعل ۡیک ۡم ِاد َہ ّم ق ۡو ٌؿ ا ۡـ ّی ۡب ُسطوۡا ِال َ ۡیک ۡم
ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ
ای ِدیہم فکف ای ِدیہم عنکم ۚ ق اتقوا
ُ ۡ َ ّ ۡ َ ّّٰ َ
ّّٰ
الل َہ ؕ َق َعدی الل ِہ فل َی َتوَک ِل ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ
﴾۱۱٪ ﴿
જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે અને વત્કામો કયે છે
તેભને અલ્રાશે લામદો કમો છે કે તેભના ભાટે
ક્ષભા તથા ઘણો ભોટો ફદરો છે . (૯)
અને જે રોકો ઇન્કાય કયનાયા છે અને અભાયી
આમતોને ઝુઠરાલે છે તેઓ જશન્નભ
લાવીઓ છે . (૧૦)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ! તભાયા યની
અલ્રાશની તે ફક્ષીળ માદ કયો કે જ્માયે એક
કોભે ોતાના શાથો તભાયા તયપ (ઝુલ્ભ
કયલાના શેતુથી) રંફાલલાનો ઇયાદો કમો શતો
ણ તેણે તભાયાથી તેભના શાથો યોકી દીધા
શતા, અને અલ્રાશથી ડયતા યશો; અને
અનુક્રભણણકા
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ભોઅભીનોએ અલ્રાશ જ ઉય બયોવો
યાખલો જોઇએ. (૧૧)
આ આમત નાણઝર થલાનું કાયણ એ છે કે શ.
યવુર વ.ભે અત્પાનની રડાઇભાં ફની
વઅરફાની તયપ ઘ્માન આપ્મું તો રોકોએ
ોતાના વયદાય દઅવુયની વાથે રકલ્રાભાં
યક્ષણ રીધું. શુ ઝુય ોતાના રશ્કયથી થોડેક દુય
એક ઝાડના છાંમડાભાં તકીમો યાખીને ફેઠા
અને વીનાલાા કડાંઓને ઝાડ ય
વુકલલા યાખ્મા. આને એકાંતભાં જોઇ
દઅવુય નગ્ન તરલાય રઇ આની ાવે
આલી તોછડાઇથી કશેલા રાગ્મો કે તભને
ભાયી તરલાયથી કોણ ફચાલનાય છે ? આે
પયભાવ્મું કે ભાયો યફ ! તે લખતે ણજબ્રઇર
નાણઝર થમા અને તેની છાતીભાં એલો શાથ
ભામો કે તરલાય શાથભાંથી છુ ટી ગઇ. આે
તયત જ તરલાય ઉાડી રીધી અને પયભાવ્મું
કે શલે તને કોણ ફચાલનાય છે ? તેણે કહ્ું
ફેળક આને કોઇ ભાયી ળકતું નથી. આે
તેને ભાપી આી. તે તયત જ ભુવરભાન થઇ
ગમો અને ોતાની કૌભને ણ ઇસ્રાભ
સ્લીકાયલા કહ્ું.
અનુક્રભણણકા
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૧૨ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َ َ َ َ ّّٰ َ َ ۤ
َق لَق ۡد اخذ الل ُہ ِم ۡیثاؼ بَ ِج ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ۚ
َق بَ َع ۡث َنا ِم ۡن ُہ ُم اثۡج َ ۡی َع َس َخ ج َ ِق ۡی ًبا ؕ َق َق َ
اؾ
ّّٰ ُ ّ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ َ
الص ّٰلوۃ َق
اللہ ِانِی معکم ؕ ل ِئن اقمتم
ّٰ َ ۡ ُ ُ ّ َ ّٰ َ
ۡ
الزخوۃ َق ّٰا َمن ُت ۡم ِبرُ ُس ِد ۡی َق
اتیتم
َ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ّّٰ َ َ ۡ ً َ َ ً
عدذتموہم ق اقخضتم اللہ قخضا حسنا
لَّاُخ َ ِ ّع َػ ّ َـ َع ۡن ُک ۡم َس ّی ّٰا ِت ُک ۡم َق لَاُ ۡخ ِخ َل ّ َن ُکمۡ
ِ
َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِت َہا الۡاَن ۡ ّٰہ ُر ۚ َف َمنۡ
ِ
َک َع َػ بَ ۡع َد ّٰدل َِک ِم ۡن ُک ۡم َفقَ ۡد َض ّ َل َسوَٓاءَ
َّ
الس ِب ۡی ِل ﴿﴾۱۲
hajinaji.com
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َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّّٰ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ّ ۡ ۡ َ َ َ
ف ِبما جق ِض ِہم ِمیثاقہم لعنہم ق جعلنا
َۡ
ُ
ُُ
ً ّٰ
قلوۡبَ ُہ ۡم ق ِس َیۃ ۚ یُ َش ّ ِخفوۡ َـ الک ِل َم َع ۡن
َّ
َاض ِع ٖہ ۙ َق ن َ ُسوۡا َح ّ ًظا ِّم ّمَا ُدغِّ ُخ ۡقا ب ٖہ ۚ ق
َ
و
م
ِ
ِ
َّ ۡ َ َ
ُ َّ َ ُ َ َ َ
اؾ تط ِلع َعدّٰی خٓائِن ٍۃ ِّمن ُہ ۡم ِالا
لا تز
َ َ
ۡ ۡ َ ُّۡۡ ًۡ َ
اع ُف َعن ُہ ۡم َق ۡاصف ۡح ؕ ِا ّـ
ق ِلیلا ِمنہم ف
ّّٰ
ۡ ُ
ۡ
﴾۱۳﴿ الل َہ یُ ِح ّب ال ُم ۡح ِس ِنح َف
અને ખચીતજ અલ્રાશે ફની ઇવયાઇર
ાવેથી લચન રીધું શતું અને તેભનાભાં
અભોએ ફાય વયદાયો ઉબા કમાથ શતા; અને
(તેભને) અલ્રાશે પયભાવ્મું શતું કે ફેળક શુ ં
તભાયી વાથે છુ ં ; અગય તભે નભાઝ ઢતા
યશેળો તથા ઝકાત આતા યશેળો તથા ભાયા
યવુરો ય ઇભાન રાલળો તથા તેભની ભદદ
કયળો અને અલ્રાશને કઝે શવના આતા
અનુક્રભણણકા
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યશેળો તો ખચીતજ શુ ં તભાયી ફુયાઇઓથી
દયગુઝય કયીળ અને તભને જરૂય જન્નતોભાં
દાખર કયીળ, જે ની શેઠ થઇને નદીઓ
લશેતી પયે છે , છતાં ત્માય ફાદ તભાયાભાંથી
જે કોઇ (આ આજ્ઞાઓની) અલગણના કયળે
તો તે ખચીતજ વીધા ભાગથથી યલડી જળે.
(૧૨)
છી તેભના લચન બંગ કયલાના કાયણે
અભોએ તેભના ય પીટકાય કમો અને તેભના
અંત:કયણોને વખત કયી દીધા, કાયણ કે તેઓ
(અભાયા) ળબ્દોને તેભના સ્થાનેથી ફદરી
નાખતા શતા અને જે લસ્તુની તેભને નવીશત
કયલાભાં આલી શતી તેનો કેટરોક બાગ બૂરી
ગમા શતા, અને તેઓ ભાંશેના થોડાકો ણવલામ
ફીજા વઘાઓની કાંઇ નણશ તો એકાદ ણ
ણલશ્લાવઘાતની ખફય તો તને શંભેળા ભતી
જ યશેળે. છતાં તું તેભને ભાપ કય અને
દયગુઝય કય; ફેળક અલ્રાશ ઉકાય કયનાયાને
દોસ્ત યાખે છે . (૧૩)
રપયઔનના ડુફી જલા છી જ્માયે ફની
ઇવયાઇરને ણભસ્રની વલ્તનત ભી છી
અનુક્રભણણકા
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શુ કભ થમો કે ાક ઝભીનભાં અભારેકાથી
જઇને મુઘ્ધ કયો. ખુદા જાણે ફની ઇવયાઇર
કેટરી લખત શ. ભુવા અ. વાથે લચનથી
ફંધામા શતા, છતાં અનેક લખતે તેનો બંગ
કયતા યહ્ા. તલયેતભાં ળાબ્દીક અને બાલાથી
પેયપાય કમો, જ્માયે અભારેકાથી શ. ભુવા અ.
રડલા આવ્મા ત્માયે ઇવયાઇરીઓએ રડલાને
ભાટે કફુર થમા ણ જ્માયે મુઘ્ધના સ્થે
શોંચ્મા તો ઢીરા થઇ ગમા અને રડલાથી
ઇન્કાય કયી ફશાનું કમુું કે આ કૌભ ફશુ જ
ભાથાબાયી છે ભાટે અભે રડી ળકતા નથી.
આ અને આના ખુદા તેનાથી રડો. આ
આમતોભાં તેઓનું લચનબંગ કયલું અને તેના
ય અલ્રાશનો રપટકાય શોલાનું લણથન છે .
તેઓના રદરો વખ્ત થઇ ગમા તેનું આમતભાં
લણથન છે . ખુદાએ આ કાયણે તેભનું રદર
વખ્ત કયી નાખ્મું, જ્માયે તેઓ કોઇ યીતે
વીધી યાશ ય ન આવ્મા તો ખુદાએ તેભના
શાર ય છોડી દીધા. ખુદા તો એ જ ચાશે છે
કે પ્રત્મેક ફંદો ણશદામત ાભે અને ઇભાન
રાલે.
અનુક્રભણણકા

1322

hajinaji.com

૧૪ થી ૧૬ભી આમાત :-

َ َ ّ َ ۡ َ َ ُ ۡۤ ّ َ َ ّٰ ٰۤ َ َ ۡ َ
ق ِمن ال ِذین قالوا ِانا نضخی اخذنا
ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ًّ ّ َّ ُ ّ
ۡ
ُ
ِمیثاقہم فنسوا حظا ِمما دغِخقا ِب ٖہ ۪
ٓاء ِاخیّٰ
َفاَغۡ َخیۡ َنا بَ ۡی َن ُہ ُم ال ۡ َع َد َاق َۃ َق ال ۡ َب ۡغ َض َ
َ ۡ ۡ ّٰ َ َ َ ۡ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ بماَ
یو ِؿ ال ِقیم ِۃ ؕ ق سوػ ین ِبئہم
ِ
َ ُ َ
کانوۡا یَ ۡصن ُعوۡ َـ ﴿﴾۱۴

ٰۤ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ ُ
َُ ّ
ٓاءخ ۡم َذ ُسوۡلنا یُ َب ِح ُف
یاہل ال ِکت ِب قد ج
ُ َ ۡ َ ُۡ ُُۡ
ۡ
لَک ۡم ک ِثح ًؿا ِّم ّما کن ُت ۡم تخفوۡ َـ ِم َن ال ِک ّٰت ِب
َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
۬ قد جٓاءخم ِمن الل ِہ
ق حعفوا عن ک ِثح ٍؿ ۬

ُ َ
ُ ۡ
نوۡ ٌذ ّق کِ ّٰت ٌب ّم ِبح ٌف ﴿ ۙ﴾۱۵
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َ ۡ َ َّ
ّّٰ
َ
ّی ۡہ ِد ۡی ِب ِہ الل ُہ َم ِن ات َبع ِذضوَان ٗہ ُس ُب َل
ُّ َ ُ ُّ
ۡ
َّ
الس ّٰل ِم َق یُص ِخ ُج ُہ ۡم ِّم َن الظل ّٰم ِت ِاخی النوۡ ِذ
ُ َ ّٰ ۡ ۡ ۡ َ َ ۡ
اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم
ٍ ِب ِادنِ ٖہ ق یہ ِدی ِہم ِاخی ِصػ
﴾۱۶﴿
અને તે રોકોભાંથી જે ઓ એભ કશે છે કે અભે
નવાયા (ણિસ્તી) છીએ તો અભે તેભનું લચન
રઇ રીધું શતું, ણ તેભને જે કાંઇ ઉદેળ
કયલાભાં આવ્મો શતો તેનો એક (ભોટો) બાગ
(રયવારતે ભોશમ્ભદી) લીવયી ગમા છે ; આથી
અભોએ તેભની લચ્ચે કમાભતના રદલવ વુધી
દુશ્ભનાઇ અને દ્લે ઉબા કયી દીધા છે ; અને
તેઓ ળું ળું (ચારાકી) કયતા શતા તે અલ્રાશ
તેભને જણાલી દેળે. (૧૪)
શે રકતાફલાાઓ! ખયેજ અભાયો યવુર
તભાયી ાવે આવ્મો છે , રકતાફભાંથી જે તભે
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વંતાડ્મા કયતા શતા તેભાંથી તે તભાયા ય
ઘણં ખરૂં ઝાશેય કયી દે છે અને ઘણા ખયાથી
(તભાયી રાગણી ન દુખામ એ ભાટે) દયગુઝય
કયે છે ; ખચીતજ તભાયી ાવે અલ્રાશ
તયપથી નુય અને સ્ષ્ટ રકતાફ આલી ચુકી છે ;
(૧૫)
જે દ્લાયા અલ્રાશ તે રોકોને કે જે ઓ તેની
ભયઝીનું અનુકયણ કયે છે તેભને વરાભતીનો
ભાગથ દેખાડે છે તથા તેભને (કુફ્રના)
અંધકાયભાંથી કાઢી ોતાના શુ કભથી
(ઇભાનની) યોળની તયપ રઇ આલે છે અને
તેભને વીધા ભાગથ વુધી શોંચાડી દે છે .
(૧૬)
નવાયાઓએ ખુદાના કયાયનું ઉલ્રંઘન કમુું.
તેથી કુદયતે તેઓને એ ણળક્ષા આી કે
તેઓના લચ્ચે ણલખલાદ નાખી દીધા, જે
કમાભત વુધી યશેળે. નવાયા ઇવાઇઓની જે
વલ્તનતો શતી અને અત્માયે જગત ય છે
તેઓ એક ફીજાના આકયા ણલયોધી છે . શંભેળા
તેઓભાં ખટયાગ ચારતો યશેળે. રૂવ,
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અભેયીકા, જભથન, ફ્રાન્વ લગેયે આવભાં
ભતબેદ કયી યહ્ા છે .
મશુ દીઓ અને નવાયાના આણરભોએ તલયેત
અને ઇન્જીરની લાતો જનતાથી છુ ાલી
યાખી શતી. શ. યવુર વ.ભે આલીને તેભની
ોર ખોરી નાખી. અલ્રાશે ણશદામતને ભાટે
ફે લસ્તુઓ ભોકરી છે . એક શાદી જે નું નાભ
નુય યાખ્મું અને ફીજી યૌળન દરીરોલાી
રકતાફ. ફધામ તપવીયકતાથ એકભત છે કે
નુયથી ભુયાદ શ. યવુર વ. છે અને રકતાફથી
ભુયાદ કુયઆન છે . પ્રથભ એ લાત ય આલીએ
કે નુય ળું છે ?
તપવીય રખનાયાઓએ “નુય”ની જાત જાતની
વ્માખ્મા કયી છે . રોકોની ઝાશેયી વભજભાં
નુય એ ચીઝને કશે છે જે અંધકાયને દુય કયી
પ્રકાળ આે, યાશ બુરેરાને યસ્તો ફતાલે, તે
ઝાશેયી શોમ કે ફાતેની દાખરા તયીકે ચાંદ ,
વુયજ, તાયાઓ, દીલો, ફત્તી, ચયાગ, ણલજી
અંધકાયને દુય કયે છે . આ ઝાશેયી લસ્તુઓ છે .
શલે યહ્ું છુ ું ભાગથદળથન જે ને ખુદાલંદે આરભ
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પયભાલે છે કે : “ઇન્ના અન્ઝરન્ત તલયાત
પીશા શોદલં લ નુરૂન” અભે તભાયા ઉય
તલયેતને ઉતાયી, જે ભાં ણશદામત અને નુય છે .
ઝાશેયભાં રકતાફ તલયેતભાં કોઇ પ્રકાળ નથી
ણ ફાણતનભાં ણશદામત યૌળની છે . આ
યૌળનીનો વંફંધ રદરની આંખોથી છે જે ને
‘ફવીયત’ કશેલાભાં આલે છે . એલી જ યીતે
ઇન્જીર ણલળે છે કે “લ આતમનાશુ ર ઇન્જીર
પીશે શોદલં લ નુયલં... અભે તેઓને ઇન્જીર
આી જે ભાં નુય અને ણશદામત છે . એલી જ
યીતે શદીવભાં છે કે “ઇલ્ભ નુય છે , અલ્રાશ
તેને જે ના દીરભાં ચાશે ઉતાયે છે ” ઇલ્ભ ણ
ઇન્વાનનું ભાગથદળથન કયે છે .”
ફીજી લાત ણલચાયલા જે લી એ છે કે અલ્રાશે
ફે શાદીનું લણથન કયેર છે . આ ઉયથી એ
લાત જાશેય થામ છે કે ભાર કુયઆન કાપી
નથી, કાયણ કે એ વાણભત (ભુંગુ) છે . તેથી
તેની વાથે એક ફાણતની નુય શોલું જોઇએ
અને આ શુ કભ ભાર શ. યવુર વ.ના ઝભાના
વુધી જ ભમાથદીત ન શતો, યંતુ પ્રત્મેક
ઝભાનાના રોકો ભાટે છે . તેથી દયેક કાભાં
અનુક્રભણણકા
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એક ખુદાની રકતાફની વાથે એક નુયનું શોલું
જરૂયી છે . જો એ નણશ શોમ તો ણશદામત
કાપી થળે નણશ અને આં શઝયત વ. છીના
રોકોની એ ણળકામત યશેળે કે અભાયા
ઝભાનાભાં ફે શાદી કેભ નથી ? એક વાણભત
અને ફીજા નાણતક (ફોરતા). અભાયા ભાટે
ભાર વાણભત (ભુંગુ) કેભ છે ? કોઇ ળયીમતની
લાત અભાયી વભજભાં ન આલે તો કોને
ુછલા જઇએ ?
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે આ કઠીન ભવરાનું એ
યીતે સ્ષ્ટીકયણ કમુું છે કે “અય્મોશન્નાવ
ઇન્ની તાયેકુન પીકોભુસ્વકરમન રકતાફુલ્રાશે
લ ઇરતી અશરફમતી ઇન તભસ્વકતુભ
ફેશેભા રન્તઝીલ્રુ ફઅદી લ ઇન્નશોભા રંમ
મપતયેકા શત્તા લ મયેદા અરય્મર શવ્ઝ.” રોકો
શુ ં તભાયાભાં ફે બાયી ચીઝો છોડી જાઉં છુ ં .
એક અલ્રાશની રકતાફ અને ફીજી ભાયી
અશરેફમત. જ્માં વુધી તભે ફન્નેથી વંફંધ
જાલી યાખળો કદી યાશ બટકળો નણશ અને
આ ફન્ને એક ફીજાથી જુ દા થળે નણશ,
એટરે વુધી કે ભાયી ાવે શલઝે કલવય ય
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શોંચળે નણશ. જે ને અલ્રાશે નુય પયભાવ્મું છે
તેને શ. યવુર વ.ભે અશરેફમત પયભાલેર છે .
કાયણ કે એ યવુર વ.ના નુયનો જુ ઝ (બાગ)
છે . જે ભકે આે પયભાવ્મું કે : “ખારેકતો
અના લ અરીય્મુન ણભન નુયીન લાશેદ” શુ ં
અને અરી એક નુયથી મદા થમા છીએ.
શદીવ વશીશ એજ કશેલામ છે જે કુયઆનના
પયભાન અનુવાય શોમ. આ શદીવ તો
ણફરકુર વાચી છે . કાયણ કે આમતભાં ણ ફે
શાદી દળાથવ્મા છે . શદીવભાં ણ ફે ફતાવ્મા
છે .
શ. યવુર વ. પ્રથભ નુય છે . જે ભકે પયભાવ્મું કે
“અવ્લરોભા ખરકલ્રાશો નુયી” ફધામથી
શેરાં ભાયા નુયનું વજથ ન કમુું. આ શેરાં
નુયભાં ફીજા ફાય નુય ળાભીર છે . આજ
નુયોના રીધે જગતોનું વજથ ન થમું છે .
આજના ણલજ્ઞાનીઓએ ણ કહ્ું છે કે નુય
પ્રથભ છે . ભાદ્દા નુયથી ફનેર છે .
વુયએ ણનવાઅભાં છે કે “મા અય્મોશન્નાવો
કદ જાઅકુભ ફુયશાનકુભ ણભન યબ્ફે કુભ લ
અન્ઝરના એરમકુભ નુરૂમ્ભોફીના” અમ
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રોકો તભાયા યફ તયપથી તભાયી ાવે યલળન
દરીર આલી છે અને ઝાશેયભાં એક નુય ણ
આવ્મું છે .
ફુયશાનભાં છુ ી શીદામત છે અને નુયભાં
ઝાશેયી ણશદામત છે . ફન્ને શાદી તભાયા યફ
તયપથી આલી ચુક્મા છે . જો શલે ણ ઇભાન
ન રાલો તો એ તભાયી ફેલકુપી છે .
૧૭ થી ૧૮ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّ ۤۡ ُ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ
ُالل َہ ُہوَ ال ۡ َمس ۡیح
لقد کعػ ال ِذین قالوا ِاـ
ِ
ّّٰ َ ُ ۡ َ ّ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ
ابن مریم ؕ قل فمن یم ِلک ِمن الل ِہ
ۡ َ ُ َ َ ً َ
ش ۡیئا ِا ۡـ ا َذ َاخ ا ۡـ ّی ۡہ ِلک ال َم ِس ۡی َح ۡاب َن
ۡ ََم ۡریَ َم َق اُ ّ َم ٗہ َق َم ۡن فی الۡا
ص َج ِم ۡی ًعا ؕ َق
ذ
ِ
ِ
َ ّ ل ّّٰلہ ُم ۡل ُک
َالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص َق ما
ِ ِ
ِ
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َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ ّّٰ
ٓاء ؕ َق الل ُہ َعدّٰی
بینہما ؕ یخلق ما یش
ُ َ َ
ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۱۷
َّ
َ َ ٰٓ
َ
ۡ
َق قال َ ِت ال َی ُہ ۡو ُخ َق الن ّٰض ّٰخی ن ۡح ُن ا ۡبن ُؤا
ّّٰ
الل ِہ َق اَ ِح ّ َب ُٓاؤ ٗف ؕ ُق ۡل َف ِل َم حُ َع ِّذ ُب ُکمۡ
ُُ ُ
َ َ ََ
َۡ
ِبذن ۡو ِبک ۡم ؕ بَ ۡل ان ُت ۡم َبس ٌخ ِّم ّم ۡن خل َق ؕ
ٓاء َق حُ َع ِّذ ُب َم ۡن ّیَ َش ُ
حَ ۡغ ِع ُػ ل َِم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ َق
ل ّّٰلہ ُم ۡل ُک ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص َق ماَ
ِ ِ
ِ
َ
ۡ ۡ
بَ ۡین ُہ َما ۫ َق ِال َ ۡی ِہ ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۱۸
ખયેખય ! જે ઓ કશે છે કે ભરયમભનો ુર
ભવીશ એજ અલ્રાશ છે . તેઓએ
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નાણસ્તકણં કમુું; તું કશે કે જો અલ્રાશ
ભરયમભના ુર ભવીશ તથા તેની ભાને તથા
ઝભીનભાં જે જે (કાંઇ) છે તે વલથનો નાળ
કયલાનો ણનશ્ચમ કયે તો તેને તેભ કયતાં કોણ
યોકી ળકનાય છે ? અને આકાળો તથા
ઝભીનભાં તથા જે કાંઇ તેભની લચ્ચે છે તેનો
અણધકાય અલ્રાશને જ છે ; જે ચાશે છે તે
ૈદા કયે છે ; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય
વંૂણથ કાફુ ધયાલનાય છે . (૧૭)
અને મશુ દીઓ તથા નવાયાઓ કશે છે કે અભે
અલ્રાશના ુરો તથા તેના પ્માયા છીએ; તું
કશે કે (જો એભજ છે તો) છી તે તભને
તભાયા ગુનાશો ફદર કેભ ણળક્ષા કયે છે ? (તેભ
નથી) ફલ્કે તભે ણ તેના ૈદા કયેરા
(ઇન્વાનો) ભાંશેના ઇન્વાન છો; તે જે ને ચાશે
છે તેને ભાપ કયે છે અને જે ને ચાશે છે વઝા
કયે છે ; અને વઘાં આકાળો તથા ઝભીન
અને તેભની લચ્ચે જે કાંઇ છે તેની વત્તા
અલ્રાશને જ છે . અને (વલથનું) છે લટનું ાછુ ં
પયલું તેનીજ તયપ થળે. (૧૮)
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મશુ દી અને નવાયાઓ એ ભ્રભણાભાં શતા કે
તેઓ અલ્રાશની અલરાદ અને તેના ણભરો
છે . તેથી તેભને જશન્નભભાં નણશ યાખે અને
મશુ દીઓનું એ ગુભાન (દાલો) એ લાતથી શતું
કે શ. મઅકુફ અ.ને ખુદાએ લશી કયી શતી કે
તાયા ુરો ભાયા ુરો છે . તાયા દોસ્તો ભાયા
દોસ્તો છે . શુ ં તેભને ચારીવ રદલવથી લધાયે
જશન્નભભાં નણશ યાખું અને તે ણ એટરા
ભાટે કે તેભના ગુનાશ ફી જામ અને તેઓ
ણલર થઇ જામ અને નવાયા એ ખોટા
ણલચાયોભાં ડોરી યહ્ા શતા કે ભવીશ ખુદાના
ુર છે . એ કેભ ળક્મ ફને કે ખુદા ોતાના
લશારા ુરના ભાનનાયાઓને આગભાં ફાે
?! તેભજ તેઓનો એ ણ ખોટો ખ્માર શતો
કે ઇવા અ.ભે વુી ય ચઢીને ોતાની
ઉમ્ભતના ાો ભાથે રઇ રીધા. ભાટે ખુદા
તેની ઉમ્ભતને દોઝખભાં નાખળે નશીં.
ખુદાએ એ ફન્નેનો યરદમો આ આમતોભાં
આેર છે કે જ્માયે તભે અલ્રાશની અલરાદ
છો તો છી તભને જાત-જાતની ણળક્ષા કેભ કયે
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છે ? ભવીશ ય અજફ કેભ થાલ છો ?
ખુદાએ ઝભીન-આવભાનભાં ઘણી આશ્ચમથ
ભાડનાયી લસ્તુઓ મદા કયી છે . જ.
આદભ અ. ભા ફા લગય મદા થમા તેને કેભ
ખુદા કશેતા નથી ? આવભાન ઝભીનભાં જે
કાંઇ છે તે પ્રત્મેક લસ્તુ ય અલ્રાશની વત્તા
છે .
૧૯ થી ૨૦ ભી આમાત :-

ُ َ َ ۡ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ٰۤ
ّ َُ
ٓاءخ ۡم َذ ُسوۡلنا یُ َب ِح ُف
یاہل ال ِکت ِب قد ج
َالرُ ُسل اَ ۡـ تَقُوۡلُوۡا ما
ّ ل َ ُک ۡم َعدّٰی َفتۡ َؿ ٍۃ ِّم َن
ِ
ۡٓاءخُم
َ ٓاءنَا ِم ۢۡن َب ِشح ۡ ٍؿ ّ َق لَا ن َ ِذیۡر ۫ َفقَ ۡد َج
َ َج
ٍ
َ ُ
َ َ ۡ
ّّٰ
بَ ِشح ٌؿ ّق ن ِذیۡ ٌر ؕ َق الل ُہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
َ
﴾۱۹٪ ﴿ ق ِدیۡ ٌر
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ُۡ َ
َ
َ َق ِا ۡد َق
اؾ ُموۡ ّٰسی ل ِقوۡ ِم ٖہ ّٰحقوۡ ِؿ ادغ ُخ ۡقا
ّّٰ َ َ ۡ
َ الل ِہ َع َل ۡی ُک ۡم ِا ۡد َج َع َل ِف ۡی ُک ۡم اَنۢۡب َی
ٓاء
جِعمۃ
ِ
َ ُ ّٰ َ ً ُ ُ ُ َ
َق َج َعلک ۡم ّملوۡکا ۖ٭ ّق ّٰاتىک ۡم ّما ل َ ۡم یُ ۡؤ ِة
َ
ۡ َ ۡ
﴾۲۱﴿ ا َح ًدا ِّم َن ال ّٰعل ِمح َف

શે રકતાફલાાઓ ! ફેળક અભાયો યવુર
(અભાયી આજ્ઞાઓ) તભને સ્ષ્ટ કયીને લણથલી
વભજાલલા ભાટે તભાયી ાવે મગમ્ફયોનું
આલલું ઘણો લખત ભુરત્લી યહ્ા છી
આવ્મો છે , એ ભાટે કે તભે એભ ન કશો કે
અભાયી ાવે તો ખુળખફય આનાય તથા
ડયાલનાય કોઇજ આવ્મો ન શતો. ભાટે શલે
તો તભાયી ાવે ખુળખફય આનાય તથા
ડયાલનાય ખયેજ આલી ચુક્મો છે ; અને
અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ ધયાલનાય
છે . (૧૯)
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અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ભુવાએ
ોતાની કોભને કહ્ું કે શે ભાયી કોભ ! અલ્રાશે
તભાયા ય કયેરી તે નેઅભતને માદ કયો કે
જ્માયે તભાયાભાં નફીઓ ફનાવ્મા તથા
તભને ફાદળાશ ફનાવ્મા અને તભને તે વઘું
આપ્મું કે જે દુણનમાભાંના કોઇને ણ આપ્મું
ન શતું. (૨૦)
શ. યવુર વ.ની ણલરાદત શેરાં ફની
ઇવયાઇરભાં વીરવીરાલાય નફીઓ આલતા
યહ્ા. શ. ઇવા અ. છી એ વીરવીરો ફંધ
થઇ ગમો. શ. ઇવા અ. અને આં શઝયત
વ.ની લચ્ચે ાંચવો ફાંવઠ લથનું અંતય શતું.
ઝભાનો શુ જ્જતે ખુદાથી ખારી શોતો નથી,
તેથી તે નફી અથલા લવીએ નફી એ ભુદ્દતભાં
થમા છે જે ઓ છુ ી યીતે રોકોને ણશદામત
કયતા શતા. કેટરાકે તેભને ભાન્મ યાખ્મા અને
કેટરાકે ભાન્મ ન યાખ્મા.
ખયી લાત તો એ છે કે નેઅભતની કદય તેના
ચાલ્મા જલા છી જ થામ છે . જ્માં વુધી
અમ્ફીમા આલતા યહ્ા તેભની ઉમ્ભત તેઓને
કત્ર કયતી યશી, શંભેળા તેભની આજ્ઞાનું
અનુક્રભણણકા
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ઉલ્રંઘન કયતા યહ્ા. ખાવ કયીને ફની
ઇવયાઇરે ફધાથી લધાયે ઝુલ્ભ કમાથ શતા.
કુદયતે તેઓની આ શારત જોઇને તેનો
ઝાશેયી વીરવીરો ફંધ કયી દીધો. જે થી ફની
ઇવયાઇરને ખફય ડે કે અમ્ફીમા ન
આલલાભાં કેલી કેલી ભુવીફત આલી ડે છે .
શ. ઇવા અ. છી ગુભયાશીનું એક ુય
આલલું ળરૂ થઇ ગમુ,ં એટરે વુધી કે તભાભ
અયફ અને તેની આવાવના ભુલ્કોભાં ફુત
યસ્તી ળરૂ થઇ ગઇ અને તેભને કોઇ યોકટોક
કયલાલાું ન શતું. તેભજ ધીયે ધીયે આવભાં
ણલયોધાબાવ થલા રાગ્મો. એક ફીજા તરલાય
રઇને રડલા રાગ્મા. વાધાયણ લાત ઉય
૪૦ લથ વુધી કફીરાઓ રડતા યહ્ા. એ
વાથે જ તેભના અખ્રાક અને આદતો એલી
ફદરાઇ ગઇ કે તેઓ શેલાનથી ફદતય (ફુયા)
થઇ ગમા. રુંટપાટ, ચોયી, વ્મણબચાય, જુ ગાય,
ળયાફ અને લંળોનું કત્ર કયલું ળરૂ કયી દીધું.
તેનું રયણાભ એ આવ્મું કે વુખ ળાંણતનું
જીલન નષ્ટ થઇ ગમું અને તેઓ ગબયાઇને
ખુદા ાવે દોઆ ભાંગલા રાગ્મા. અમ ખુદા !
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“નફીઓને ણશદામત ભાટે જલ્દી ભોકર.”
તેઓ રદન-યાત તેભની યાશ જોતા યહ્ા અને
ોતાની અલરાદને લવીમત કયતા શતા કે
જ્માયે નફી આલે ત્માયે તેભની તાફેદાયી
કયજો અને અભાયા વરાભ કશેજો. ત્માય
છી અલ્રાશે શ. ભુવા અ.ના ઝભાનાનો
પ્રવંગ માદ અાવ્મો. જનાફે ભુવા અ.ભે
ોતાની નાપયભાન કોભને કહ્ું : “અલ્રાશે
તભાયા ઉય ભોટા ભોટા એશવાન કમાથ છે
તેને બુરો નશીં. તભે એ લાત ય ણલચાય
કયતા નથી કે ખુદાએ ફધામથી લધુ અમ્ફીમા
તભાયી કૌભભાં ભોકલ્મા અને તભને ફાદળાશ
ણ ફનાવ્મા તેભજ એટરી નેઅભતો આી
કે દુણનમાભાં ફીજી કૌભને આી નથી.”
અશીં કેટરાક તયપથી એલો ણલયોધ કયલાભાં
આલે છે કે જ્માયે અલ્રાશે ફાદળાશોને
ોતાની ભયજીથી ફનાવ્મા તો તે ભન્વુવ
ભેનલ્રાશ (ખુદા તયપથી ણનમુક્ત) થઇ ગમા.
તેથી નફી મા ઇભાભના ભાટે આ ળયપ
ભન્વુવીમતનો (ણનભાથણ) ફાકી યશેતો નથી.
તેનો જલાફ એ છે કે જે ઓને ફાદળાશ
અનુક્રભણણકા
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ફનાલલાનું લણથન કમુું છે તેનાથી ભુયાદ એ
ફાદળાશો છે કે જે અમ્ફીમાભાંથી શતા.
જે ભકે શ. મુવુપ અ., શ. દાઉદ અ. અને શ.
વુરેભાન અ. છે . આ સ્થે ઝારીભ અને
ઝુલ્ભી ફાદળાશ નથી. જો ઝારીભોને
ફાદળાશ ફનાલે તો એ અદરે ઇરાશીની
ણલરૂઘ્ધ છે .
કુદયતે રપયઔનને ડુફાડી ફની ઇવયાઇરને
તેના ઝુલ્ભથી ફચાવ્મા, નાઇર નદીભાં તેઓને
ભાટે યસ્તાઓ ફનાવ્મા, ભન અને વરલાનું
(ખાણં) એભના ઉય ઉતામુું, ાણીની ફાય
નશેયો કાઢી, અભારેકાના ઝુલ્ભથી તેભને
ફચાવ્મા, ઘણામ નફીઓ મદા કમાથ, તેઓને
રકતાફ અને ણશકભત આી, ભુલ્કે અઝીભના
ભારીક ફનાવ્મા, તેભના ઉય ભાએદાશ
(ખાણં) ઉતામુું અને એક ભુદ્દત વુધી ણભસ્રભાં
ળાનદાય શુ કુભત યશી.
૨૧ થી ૨૨ભી આમાત :-

ّٰۡحقَوۡ ِؿ ۡاخ ُخ ُلوا الۡاَ ۡذ َص ال ۡ ُمقَ ّ َد َس َۃ الَّتِی
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ُ ّّٰ
ُ َ
َُ َ
َ
ک َت َب الل ُہ لَک ۡم َق لَا ت ۡرت ّد ۡقا َعدٰۤی ا ۡخبَا ِذک ۡم
ّٰ َ ۡ َ
﴾۲۱﴿ ف َتنق ِل ُبوۡا خ ِز ِخیۡ َن
َ
َ
ُ َ
قالوۡا ّٰی ُموۡ ٰۤسی ِا ّـ فِ ۡی َہا قوۡ ًما َج ّ َباذِیۡ َن ۖ٭ َق
ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ّّٰ َ َ َ ُ ۡ َ ّ ۡ َ َ ّ
َ
ۚ ِانا لن ندخلہا حتی یصخجوا ِمنہا
ُ ّٰ َ ّ َ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ ۡ َ
َ
ۡ
﴾۲۲﴿ ف ِاـ یصخجوا ِمنہا ف ِانا خ ِخلوـ
શે ભાયી કોભ ! તભે આ ણલર બૂણભભાં
દાખર થાઓ જે અલ્રાશે તભાયા ભાટે રખી
દીધી છે અને (ળુરુઓના ભુકાફરા લખતે)
ીઠ તયપ ાછા પયો નણશ, નણશ તો શાણન
બોગલનાયા થઇ જળો. (૨૧)
તેભણે કહ્ું કે શે ભુવા ! ણનવંળમ એ
(બૂણભ)ભાં તો ફલાન રોકોની એક કોભ છે ,
અને જ્માં વુધી તેભાંથી તેઓ નીકી નણશ
જામ ત્માં વુધી અભે શયગીઝ (તેભાં) દાખર
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થઇળું નણશ; ણ (શા) જો તેઓ તેભાંથી
નીકી જળે તો અભે જરૂય દાખર થઇળું.
(૨૨)
અઝે ભુકદ્દવ નક્કી કયલા ભાટે તપવીય
કયલાલાાઓભાં ઘણો ભતબેદ છે . કોઇએ
ળાભ, કોઇએ પરસ્તીન, કોઇએ ઉદુથન
(જોડથન) અને કોઇએ તુયની ઝભીનને રખેર
છે ; ણ ભોટા બાગે રોકોનો ભત પરસ્તીનનો
છે . આ આમત ઉતયલાનું કાયણ એ છે કે
જ્માયે રપયઓનના ડુફી જલા છી ફની
ઇવયાઇર ભીસ્રથી નીકી ગમા તો ખુદાએ
શુ કભ કમો કે અઝે ભુકદ્દવને પતેશ કયી રો. આ
રકસ્વો ભીવયથી નીકલાના ફે લથ છીનો
છે . શ. ભુવા અ. શજાયોની પૌજ રઇને
પાયાનની ઝભીન ાવે જ્માં ખમભાઓ
રાગ્મા શતા તે તયપ યલાના થમા. ચારતા
ચારતાં ઉદુથન (જોડથન)ના ળશેયભાં શોંચ્મા
અને આગ જલા ભાટે ડયી ગમા. શ. ભુવા
અ.ભે પ્રત્મેક કફીરાભાંથી એકેક વયદાય ચુંટી
રીધો અને આલી યીતે ત્માંની શારતથી
જાણકાય થલા ફાય ભાણવોને જાવુવી કયલા
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ભાટે ભોકલ્મા. તેઓ ત્માંથી ખફય રાવ્મા કે
તેઓ તાકતલય અને ળણક્તળાી છે . આ
વાંબી ફની ઇવયાઇર ગબયાઇને ફોલ્મા કે
અભે ત્માં ભયલા ભાટે જઇળું નશીં. જો તે
રોકો લસ્તીભાંથી ફશાય ચાલ્મા જામ તો અભે
તેભાં દાખર થઇળું. આ કેલો ફેલકુપીબમો
જલાફ શતો ! તેઓ કોઇના દફાણ લગય ળા
ભાટે લસ્તી છોડી જામ ? ભતરફ કે તેના
ઇભાનભાં કભજોયી શતી, તેથી આલું ફશાનું
કયી ાછા જલા ભાટે તૈમાય થઇ ગમા.
૨૩ થી ૨૬ભીઆમાત :-

َّ
َۡ ُ َ
َ َق
اؾ َذ ُج ّٰل ِن ِم َن ال ِذیۡ َن یَخافوۡ َـ اج َع َم
ّّٰ
َۚ الل ُہ َع َل ۡیہ َما ۡاخ ُخ ُلوۡا َع َل ۡیہ ُم ال ۡ َباب
ِ
ِ
َ َ َ َ ۡ ُ ّٰ ۡ ُ َ ّ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
۬ ق عد ی
۬ ف ِادا خخلتموف ف ِانکم غ ِلبوـ
ۡ ۡ ُ ّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ۤۡ ُ َ ّ َ َ َ ّّٰ
َ
﴾۲۳﴿ الل ِہ فتوکلوا ِاـ کنتم مؤ ِم ِنحف
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َّ
َّ ُ َ ۤ َ َ
َ ُ
قالوۡا ّٰی ُموۡ ٰۤسی ِانا ل َ ۡن ن ۡدخل َہا ابَ ًدا ّما
َ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ۤ
خاموا فِیہا فادہب انت ق ذبک فقا ِتلا
ّ َ َ ّٰ
ِانا ّٰہ ُہنا ق ِع ُد ۡق َـ ﴿﴾۲۴
ّ ۤ َ ُ َّ َ ۡ
َ
َق َ
اؾ َذ ِّب ِان ِ ۡی لَا ا ۡم ِلک ِالا جف ِس ۡی َق اخِ ۡی
َ ۡ ۡ ََ
ۡ ۡ َ ۡ ّٰ ۡ
فاف ُخؼ بَ ۡیننا َق بَح َف الق ۡو ِؿ الف ِس ِقح َف
﴿﴾۲۵
اؾ َفانّ َ َہا ُم َش ّ َخ َم ٌۃ َع َل ۡیہ ۡم اَ ۡذبَ ِعحۡفَ
َق َ
ِ
ِ
َ َۡ
َس َن ًۃ ۚ یَ ِت ۡی ُہوۡ َـ فی الۡاَ ۡ
ص ؕ فلَا تا َز
ذ
ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ ّٰ ۡ
َعدی القوۡ ِؿ الف ِس ِقح َف ﴿ ﴾۲۶٪
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તેઓ ભાંશેના ફે ળખ્વોએ કે જે ઓ
(અલ્રાશથી) ડયતા શતા અને જે ભને
અલ્રાશે નેઅભત અથણ કયી શતી કહ્ું કે
દયલાઝાભાંથી તેભના ય ધવી જાઓ, કાયણ
કે જ્માયે તભે તે (ણલર બૂણભ)ભાં દાખર
થળો તો ણનવંળમ તભેજ ણલજમી ણનલડળો,
અને અગય તભે ભોઅભીન શો તો અલ્રાશ
ઉયજ બયોવો યાખો. (૨૩)
(પયીથી) તેભણે કહ્ું કે શે ભુવા ! જ્માં વુધી
તેઓ અંદય છે અભે તો અંદય નણશજ જઇએ;
જે થી તું અને તાયો યલયરદગાય જાઓ અને
ફન્ને (જણ તેભની વાથે) રડો; અભે તો
અશીંજ ફેવી યશીળું. (૨૪)
(ભુવાએ) કહ્ું કે શે ભાયા યલયરદગાય ! શુ ં
કેલ ભાયી ઝાત (ોતા)નો તથા ભાયા
બાઇનો અણધકાય ધયાલું છે ; ભાટે તું અભને તે
નાપયભાન રોકોથી જુ દા ાડી દે (કે જે થી
તેભના ાના છાંટા અભને ન ઉડે). (૨૫)
(અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે તેભના ભાથે ણનવંળમ તે
બૂણભ ચારીવ લથ વુધી શયાભ કયી દેલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલળે, (જે થી) તેઓ ૃથ્લી ય (ભામાથ
ભામાથ) બટક્મા કયળે; ભાટે તું તે નાપયભાન
રોકોની (અલદળા) ય ખેદ કયીળ નણશ.
(૨૬)
જ્માયે શ. ભુવા અ.ની કૌભ ઉય બમ છલાઇ
ગમો તો મુળોઅ અને કાણરફે તેઓની વખ્ત
ઝાટકણી કાઢી. તેથી કોભ ફશુ જ ક્રોધામભાન
થઇ ગઇ અને તેઓને વંગવાય કયલા તૈમાય
થઇ ગમા. અંતે ખુદાનો ગઝફ જોળભાં
આવ્મો અને પેંવરો થમો કે શલે મુળોઅ અને
કાણરફ ણવલામ કોઇ ણ ફારીગ ુરૂભાંથી
તે બુણભભાં દાખર થામ નશીં. છે લટે કૌભ
ચારીવ લથ વુધી ત્માં બટકતી યશી. આ
બુભી પક્ત ંદય ભાઇરભાં શતી, યંતુ કોઇ
ણ યીતે એ રોકોનું ત્માંથી નીકલું અળક્મ
થઇ ગમું શતું.
શ. ભુવા અ. અને શ. શારૂન અ. એ ફન્નેનો
ઇન્તેકાર તીશ નાભની બુભી ય થમો શતો.
શ. શારૂન અ. ભુવા અ.થી એક લથ શેરાં
ઇન્તેકાર ામ્મા. શ.ભુવા અ.ની લમ ૧૨૦
લથની શતી. શ. ભુવા અ. છી શ. મુળોઅ
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અ. તેભના જાનળીન થમા. તેઓ શ.ભુવા અ.
છી વત્તાલીવ લથ જીલતા યહ્ા. શ. મુળોઅ
અ.ભે અયીઝા લસ્તીભાં જે ભાં શ. ભુવા અ.ની
કૌભે દાખર થલા ઇન્કાય કમો શતો તેનો છ
ભણશના વુધી ઘેયાલ યાખ્મો શતો. વાતભે
ભણશને એ ળશેયભાં દાખર થમા અને કૌભે
અભારેકાને કત્ર કયલી ળરૂ કયી દીધી. વાંજ
થઇ ગઇ અને વુયજ આથભી ગમો. શ.
મુળોઅ અ.ભે દોઆ કયી તેથી વુયજ પયીથી
ઉદમ થમો. એક કરાક વુધી અભારેકાની
ફાકીની કૌભને કત્ર કયી નાખી. આ યીતે
અયીજા પતેશ થમું. ચારીવ લથ છી ફની
ઇવયાઇરને તેભાં પ્રલેળ ભળ્મો. જે ઓએ
ફગાલત કયી શતી તેઓ ફધા ભયી યલામાથ
શતા. તેભાં પ્રલેળ થલાલાી તેભની ઔરાદ
શતી.
વૂમથ અસ્ત થલા છી પયીથી ઉદમ થમો શોમ
તેલા ફે પ્રવંગો શતા. એક લખતે ઇસ્શાકની
નસ્રની એક ખાવ વ્મણક્ત મુળોઅ ણફન
નુનને ભાટે જે ઓ જ. ભુવાના લવી શતા
અને ફીજી લખત અલરાદે ઇસ્ભાઇરભાં શ.
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અરી અ.ના ભાટે જં ગે ખંદકના ભૌકા ઉય
વૂમથ પયી ઉદમ થમો શતો. જે ઓ શ. ભોશમ્ભદ
વ.ના લવી શતા.
૨૭ થી ૩૦ભી આમાત :-

ۡ َ
َ َ َ
ۡ
ۡ
َق ات ُل َعل ۡی ِہ ۡم ن َبا ۡابج ۡی ّٰا َخ َؿ ِبال َح ّ ِق ۬ ِاد
ََ ُ ً َ ُ
َ
ق ّخبَا ق ۡخبَانا ف ُتق ِّب َل ِم ۡن ا َح ِد ِہ َما َق ل َ ۡم
ُ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ َ
اؾ لَاق ُتلنک ؕ
یتقبل ِمن الاع ِخ ؕ ق
َ َ ّ َ َ َ َ َ ّ َ ُ ّّٰ
الل ُہ م َن ال ۡ ُم ّ َت ِقحۡفَ
قاؾ ِانما یتقبل
ِ
﴿﴾۲۷
َ ۡ َ ۤ ََ
ۡ َ َ
ل َ ِئ ۢۡن بَ َسط ّت ِاخ ّیَ یَ َدؽ ل َِتق ُتلجِ ۡی َما انا
ب َباسط ّیَد َی ال َ ۡی َک لاَ ۡق ُت َل َک ۚ ان ّ ۡیۤ اَ َخ ُ
اػ
ِ ِ ٍ ِ ِ ِ
ِِ
ّّٰ َ َ ّ َ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
اللہ ذب العل ِمحف ﴿﴾۲۸
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ۡ َٓ َ َ ُ ّ
ُ َ َ ۡ
ِان ِ ۡیۤ اذِیۡ ُد ا ۡـ ت ُبوۡا ِب ِاث ِؼ ۡی َق ِاث ِمک ف َتکوۡ َـ
ّّٰ ُ ٰٓ َ َ ّٰ َ َ ّ ّٰ ۡ َ ۡ
َالظ ِلمحۡف
ِ ِمن اصح ِب الناذِ ۚ ق دل ِک جزؤا
﴾۲۹ۚ ﴿
َ ََ
ََ
َۡ
َ َ
فط ّوَ َع ۡت ل َ ٗہ جف ُس ٗہ ق ۡت َل ا ِخ ۡی ِہ فق َتل ٗہ
ََ
ّٰ ۡ
﴾۳۱﴿ فا ۡص َب َح ِم َن الخ ِز ِخیۡ َن
અને (શે યવૂર !) તું તેભને આદભના ફન્ને
ફેટાઓની ખયી શકીકત લાંચી વંબાલ કે
જ્માયે તેભણે (ોત ોતાની) કુયફાની યજૂ
કયી ત્માયે તે ફન્નેભાંથી એક (શાફીર)ની તો
કફુર થઇ અને ફીજા (કાફીર)ની કફુર થઇ
નણશ; જે થી તેણે (ઇાથથી) કહ્ું કે શુ ં જરૂય
તને ભાયી નાખીળ; (શાફીરે) કહ્ું કે અલ્રાશ
તો યશેઝગાયોની જ કુયફાની કફુર કયે છે .
(૨૭)
અનુક્રભણણકા

1348

hajinaji.com

અગય તું તાયો શાથ ભને ભાયી નાખલાના
ઇયાદાથી ભાયા તયપ રંફાલળે તો ણ શુ ં
ભાયો શાથ તને ભાયી નાખલાના શેતુથી તાયી
તયપ રંફાલનાય નથી; ણનવંળમ શુ ં તો વઘી
દુણનમાઓના યલયરદગાયથી ડરૂં છુ ં . (૨૮)
ણનવંળમ શુ ં તો એજ ચાશુ ં છુ ં કે ભાયો અને
તાયો (માને આણા ફન્નેનો) ગુનોશ તું
(એકરો) જ બોગલે કે જે થી તું જશન્નભ
લાવીઓ ભાંશેનો થઇ જામ, અને
ઝુરભગાયોનો ફદરો એજ છે . (૨૯)
છી તેના અંત:કયણે તેના ભાટે તેના બાઇનું
ખુન કયલાનું કામથ વશેરું કયી દીધું જે થી તેણે
તેને ભાયી નાખ્મો એટરે તે શાણન
બોગલનાયાઓ ભાંશેનો થઇ ગમો. (૩૦)
જગતભાં શ. આદભ અ. આવ્મા તો તેભના
ફન્ને ુરો શાફીર અને કાફીરભાં
અણફનાલ થલા રાગ્મો. આ દુશ્ભની એટરી
ફધી લધી ગઇ કે કાફીરે શાફીરને કત્ર કયી
નાખ્મો. આ સ્થે તપવીય કયનાયાઓભાં
ભતબેદ છે . ઝગડો આવભાં ળા ભાટે થમો ?
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ત્માં કઇ ભાર ણભલ્કત શતી કે આવભાં
ઝગડો કયે ? એક તપવીય કયનાય રખે છે કે
કાફીર શાફીરની ફશેન વાથે ળાદી કયલા
ચાશતો શતો, ણ શાફીર યાઝી ન થમો.
કાફીરની આદતો વાયી ન શતી. ણ આ
લાત ભાનલાને દીર કફુર કયતું નથી કે વગો
બાઇ ોતાની વગી ફશેનને ત્ની ફનાલલા
ચાશે. ભુદ્દાની લાત એ શતી કે શ. આદભ
અ.નો પ્માય શાફીર ય લધાયે શતો અને તેને
ોતાનો જાનળીન ફનાલલા ચાશતા શતા.
અમ્ફીમાના જાનળીન ભાટે આયંબથી જ
ઝઘડો ળરૂ થમો. કાફીર ોતાના લારીદની
લાતને અન્મામ વભજી ફેઠો. શ. આદભ અ.ભે
આવના ઝઘડા તાલલા ભાટે કહ્ું કે તભે
ોતોતાની કુયફાની ફાયગાશે ઇરાશીભાં
યજૂ કયો. આવભાનની આગ જે ની કુયફાનીને
ફાી નાખે એ ભાયો જાનળીન થળે અને એ
ખુદા તયપથી ણનમુક્ત થમેરો ગણાળે. આ લાત
ઉય ફન્ને બાઇઓ યાઝી થઇ ગમા. કાફીર
ફકયીઓ ચયાલતો શતો અને શાફીર
ખેતીલાડી કયતો શતો. કાફીરે એક ભોટાં
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તાજાં દુમ્ફાને શાડ ઉય યાખી દીધો. તે એ
ખ્મારભાં શતો કે ભાયી રકભતી કુયફાની જરૂય
કફુર થળે. શાફીરે ઘઉંના કેટરાક
છોડલાઓને શાડ ય યાખી દીધા. તેની
ણનય્મત ણફરકુર વાચી શતી. લીજીએ
શાફીરની કુયફાની ફાી નાખી અને
કાફીરના દુમ્ફા તયપ નજય વુઘ્ધાં કયી નશીં.
એથી કાફીર ઇાથની આગભાં ફી ભમો
અને શાફીરને કહ્ું કે શુ ં તને ભાયી નાખીળ.
શાફીરે કહ્ું કે તાયી કુયફાની કફુર ન થઇ
એભાં ભાયો ળો કવુય છે ? ખુદા તો
યશેઝગાયની નઝયને કફુર કયે છે . આભ
કશેલાથી કાફીરના ઝખ્ભ ઉય નીભક ડી
ગમું. તેણે ગુસ્વે થઇ કહ્ું કે ળું તું યશેઝગાય
છે અને શુ ં ફદભાળ છુ ં ? શુ ં તને જોઇ રઇળ.
એક રદલવ શાફીર એક ઝાડની નીચે વુઇ
યહ્ો શતો. કાફીરે થ્થય લડે તેનું ભાથું પોડી
નાખતાં શાફીરનું ભયણ નીજ્મું. ઝભીન
ઉય ભાનલના શાથે ભાનલું શેરું ખૂન શતું.
કાફીરને, લારીદને ખફય ન ડી જામ તે
ભાટે રાળને ક્માં છુ ાલલી તેનો તેને બમ
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રાગલા ભાંડ્મો. કાયણ કે દુણનમા નલી-નલી
આફાદ થઇ શતી. તેથી ભુયદાને કેભ દપન
ેકયલું તેની તેને જાણ ન શતી. જગતભાં આ ત
વભમનું શેરું ખુન શતું.
૩૧ થી ૩૨ ભી આમાત :-

َ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ غُ َخ ًابا ّیَ ۡب َح ُث فی الۡاَ ۡ
ص
ذ
فبعث
ِ
ِ
ل ِحُؿِیَ ٗہ َک ۡی َف یُوَاذِ ۡی َسوۡ َء َۃ اَ ِخ ۡی ِہ ؕ َق َ
اؾ
ۡ
ُ َ َُ
َ
َ ٰۤ َ
ّٰیوَیۡلتی ا َع َج ۡزة ا ۡـ اخ ۡو َـ ِمث َل ّٰہذا
ُۡ َ َُ
ََ
َ َ
اب فا َقاذِ َی َسوۡ َءۃ اخِ ۡی ۚ فا ۡص َب َح
الغر ِ
َ ّّٰ ۡ
َ
۬﴿﴾ۚ۳۱
ِمن الن ِد ِمحف
ۡ َ ۡ ّٰ َ َ َ ۡ َ َ ّٰ َ ۡۤ
۬ کتبنا عدی بجِی
ِمن اج ِل دل ِک ۚ
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َّ َ
َۡ ۢ َۡ َ
ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ان ٗہ َم ۡن ق َت َل جف ًسا ِبغح ِؿ
َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ
َ َۡ َۡ
َ
ص فکان َما ق َت َل
ذ
ا
ال
ی
ف
خ
ا
س
ف
ِ
ِ ٍ س اق
ٍ جف
ۤ َ َّ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ً ۡ َ َ َّ
الناز ج ِمیعا ؕ ق من احیاہا فکانما
ۡ َ َ ۡ َ َ َ ً ۡ َ َ َّ َ ۡ َ
ٓاءت ُہ ۡم
احیا الناز ج ِمیعا ؕ ق لقد ج
ۡ ۡ َ َ َ ُ ّٰ ۡ َ ُ
ُذ ُسلنا ِبال َب ِّین ِت ۫ ث ّم ِا ّـ ک ِثح ًؿا ِّمن ُہ ۡم
ُ
ۡ َبَ ۡع َد ّٰدل َِک فی الۡا
﴾۳۲﴿ ص ل َ ُم ۡز ِخفوۡ َـ
ذ
ِ
ِ
છી અલ્રાશે એક કાગડાને ભોકલ્મો જે
બૂભી ખોતયલા રાગ્મો એ ભાટે કે તેને દેખાડે
કે તે ોતાના બાઇની અલદળા (રાળ)ને કેલી
યીતે છુ ાલે. (એ જોઇ) (કાફીર) કશેલા
રાગ્મો શામ ખયાફી ભાયી ! ળું શુ ં આ કાગડા
જે લો થલાને ણ અળક્ત છુ ં કે ભાયા બાઇની
અલદળા (રાળ)ને વંતાડી ણ ન ળકું !
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વાયાંળ કે તે સ્તાલો કયનાયાઓ ભાંશેનો થઇ
ગમો. (૩૧)
આ કાયણે અભોએ ફની ઇવયાઇર ય
રાણઝભ કયી દીધું કે જે કોઇ કોઇ જીલને ફીજા
જીલના (ખુન કયલાના) ફદરા ણવલામ
અથલા બૂણભભાં પવાદ કમાથ ણવલામ ભાયી
નાખે તો જાણે તેણે વઘા ભાણવોને ભાયી
નાખ્મા; અને જે ણે એક જીલને જીલતદાન
દીધું તો તેણે જાણે વઘા ભાણવોને
જીલતદાન આપ્મું; અને ખયેખય અભાયા
યવુરો તેભની ાવે પ્રત્મક્ષ ણનળાનીઓ રઇને
આવ્મા શતા, છી તે ફાદ ણ તેઓ ભાંશેના
ઘણા ખયા બૂણભભાં અભમાથરદત ણે લતથતા
યશે છે . (૩૨)
કુદયતનો કામદો છે કે કાતીર છુ ો યશી ળકતો
નથી. તે એલો યેળાન થઇ જામ છે કે તે ખૂની
છે તેનો ત્તો રાગી જામ છે . તેણે ખાડો
ખોદીને કાફીરને દપન કયી દીધો, જે થી તે
કાતીર ુયલાય થામ નશીં. આ લાત શ.
આદભ અ. અને તેની અલરાદ ઉય ઝાશેય
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થઇ ગઇ કે કાતીર કાફીર છે . તે ઝભાનાભાં
વઝાની કોઇ જોગલાઇ ન શતી તેથી તેને
ખુફજ વખ્ત ઠકો આલાભાં આવ્મો કે તેં
ફશુ જ ખયાફ કૃત્મુ કમુું. અંતે તે ગાંડો થઇ
ગમો અને શાડોભાં બટકલા રાગ્મો અને
ત્માંથી બાગીને અદન શોંચી ગમો. ત્માં તેને
ળમતાને બયભાવ્મો. જે થી તે અગ્ની ૂજક
થઇ ગમો. આ અગ્ની ૂજાનો આયંબ ત્માંથી
ળરૂ થમો.
ઇાથ એલી ફુયી ચીઝ છે કે ઇન્વાન ોતાના
વગા બાઇને ણ કત્ર કયી નાખે છે .
ભુયદાઓને કફયભાં દપનાલલા ખુદાની ભયઝી
પ્રભાણે છે . કાયણ કે ખુદાએ દપન કયલાની
યીત કાગડા દ્લાયા ફતાલી છે . આ ઉયથી એ
લાત વાણફત થામ છે કે ભુયદાને દપન કયલું
જોઇએ.
કોઇ નફીનો જાનળીન ભાર યશેઝગાય થઇ
ળકે છે અને અલ્રાશની ફાયગાશભાં એ
રોકોની જ નઝય કફુર થામ છે .
ફની ઇવયાઇર નફીઓને કત્ર કયલાભાં
અનુક્રભણણકા
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ફશુ જ આગ લધી ગમા શતા. આ ફનાલ
એ લસ્તુ ફતાલે છે કે કોઇને ણનદો કત્ર
કયલો જાણે ફધા ઇન્વાનને કત્ર કયલા
ફયાફય છે . તેનો ભતરફ એ થામ છે કે જો
એક વ્મણક્ત કોઇને ઝુલ્ભ કયીને ભાયી નાખે
તેથી ફીજા રોકોની ણ ણશમ્ભત લધી જામ છે
અને જ્માયે આલા ફુયા કૃત્મો પેરામ છે ત્માયે
અવંખ્મ ફેગુનાશ ભામાથ જામ છે અને તેને જ
ફધાનો કાતીર વભજલાભાં આલે છે . જે ણે
વભાજભાં એક ફેગુનાશની જાન ફચાલી તેણે
ફધાની જાન ફચાલી અને તેને જોઇ ફીજા
રોકો ણ ભઝરુભ રોકોના પ્રાણ ફચાલલાની
કોળી કયે છે . એક ભતરફ આ ણ યજૂ
કયલાભાં આલે છે કે જે ણે ણનદોને કત્ર કમો
શોમ તેથી બણલષ્મની થલાલાી લંળ કમાભત
વુધી થલાલાી ભોટી વંખ્માને જાણે કત્ર કયી
શોમ.
ફની ઇવયાઇરને એ ણ કશેલાભાં આવ્મું કે
તભાયી ાવે ઘણામ અમ્ફીમા આવ્મા અને
જાત-જાતના ભોઅજીઝા ફતાવ્મા છતાં તભે
વીધા યસ્તા ઉય આવ્મા નશીં.
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૩૩ થી ૩૪ભી આમાત :-

ّ َ َ َ ٰٓ ُ ّ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ ّّٰ
الل َہ َق َذ ُسوۡلَہٗ
ِانما جزؤا ال ِذین یحاذِبوـ
َق یَ ۡس َعوۡ َـ فی الۡاَ ۡذص َف َس ًاخا اَ ۡـ ّحُقَ ّ َت ُلوۡۤا اَقۡ
ِ
ِ
یُ َص ّ َل ُبوۡۤا اَ ۡق تُقَ ّ َط َع اَیۡ ِدیۡہ ۡم َق اَ ۡذ ُج ُل ُہ ۡم ِّمنۡ
ِ
َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ
ص ؕ دل ِک ل َ ُہ ۡم
ِخل ٍ
اػ اق ینفوا ِمن الاذ ِ
ُّ
الدن ۡ َیا َق ل َ ُہ ۡم فی ال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ َع َذ ٌ
ع ِۡد ٌ
اب
ی
ف
ی
ِ
ِ
َع ِظ ۡی ٌم ﴿ ۙ﴾۳۳
ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن تَابُوۡا ِم ۡن َق ۡبل اَ ۡـ تَ ۡق ِد ُذقاۡ
ِ
َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َغ ُفوۡ ٌذ ّ َذ ِح ۡیمٌ
علی ِہم ۚ فاعلموا اـ

﴿ ﴾۳۴٪
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તે રોકો કે જે ઓ અલ્રાશ અને તેના યવુરથી
રડે છે તથા બૂણભભાં પવાદ પેરાલલાના
પ્રમત્ન કયે છે , તેભનો ફદરો એજ છે કે તેભને
ભાયી નાખલાભાં આલે અથલા તેભને વૂીએ
ચઢાલલાભાં આલે અથલા તેભના શાથ તથા
ગ ઉરટા વુરટા કાી નાખલાભાં આલે
અથલા તેભને દેળાય કયલાભાં આલે; આ તો
તેભની આરોકની પજે તી છે અને યરોકભાં
તો તેભના ભાટે ઘણો ભોટો અઝાફ છે :
(૩૩)
ણવલામ કે જે ઓ તૌફા કયે એ શેરાં કે તભે
તેભના ય કાફુ ભેલો, ભાટે તભે આ જાણી
રો કે અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન (અને) દમા
કયનાય છે . (૩૪)
આ આમતભાં એક ખાવ લાતનું લણથન
કયલાભાં આવ્મું છે કે કુદયતે જુ દા જુ દા
ગુનેશગાયોને જુ દી જુ દી વઝાઓ ભુકયથય કયી
છે . જે ભાર કત્ર કયે તો તેની વઝા કત્ર છે .
જે ઓ કત્ર ણ કયે અને ભાર ણ રુંટી રે
તેની વઝા કત્ર છી તેની રાળને વુી ય
અનુક્રભણણકા
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રટકાલલાની શોમ છે અને ખુલ્રભ ખુલ્રી
ધાડ ાડે અને કત્ર ન કયે તો તેની વઝા એ
છે કે તેના શાથ-ગ કાલાભાં આલે. એટરે
જભણો શાથ શોમ તો ડાફો ગ કાલાભાં
આલે. જે ભાણવ કોઇ કત્ર ન કયે, ન ભાર
રૂંટે યંતુ રોકોભાં બમ પેરાલે તો તેની વઝા
દેળ ણનકાર છે .
એક તયપનો શાથ અને ફીજી તયપનો ગ
કાલા ભાટેનો શુ કભ એ કાયણથી છે કે તે
ણફરકુર ફેકાય ફની ન જામ અને તે રાકડીને
ટેકે શયલા પયલા અને કાભકાજ કયલા રામક
યશે. આ પ્રકાયની વઝાથી રોકોને ઇબ્રત
શાવીર થળે. જો એક જ તયપનો શાથ અને
ગ કાલાભાં આલે તો તે શારલા-ચારલાને
રામક યશેળે નશીં. કુદયત એ નથી ચાશતી કે
આદભી ણફલ્કુર ફેકાય ફની જામ. શાથ ગ
કાલાનો ઉદ્દેળ એ છે કે શાથની શથેીની
લચભાંથી અંગુઠો ફચાલીને કાલાભાં આલે.
ગ એલી યીતે કાલાભાં આલે કે તેની એડી
ફચી જામ. એટરે ગના ંજાની લચભાં જે
ઉવેરો બાગ છે ત્માંથી કાલાભાં આલે.
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ણશજયતના છઠ્ઠા લે ફની અકફાના કેટરાક
રોકો ણફભાય થઇ ભદીનાભાં આવ્મા. આે
શુ કભ આપ્મો કે તંદુયસ્ત થતાં વુધી યોકાલ.
તેઓએ શલા ાણી ભાપક ન આલલાનું
ફશાનું કયી યજા ચાશી. જતી લખતે તેઓએ
ચયલાની જગ્માભાં વદકાના ઊંટને ચયતા
જોમા અને રણ ગોલાીમાને કત્ર કયી
નાખ્મા અને ઊંટોને ોતાની વાથે રઇને
બાગ્મા. તેઓને કડલા ભાટે શ. યવુર વ.ભે
શ. અરી અ.ને ભોકલ્મા. આ તેઓને
કડીને રાવ્મા. આ આમત તેઓના ણલળે છે .
૩૫ થી ૩૯ભી આમાત :-

ۤۡ ُ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ ّ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
یایہا ال ِذین امنوا اتقوا اللہ ق ابتغوا
ََ ۡ
ِال َ ۡی ِہ الوَ ِس ۡیلۃ َق َجا ِہ ُد ۡقا ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل ٖہ
ۡ ُ ُ َّ
﴾۳۵﴿ ل َ َعلک ۡم تف ِل ُحوۡ َـ
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ِا ّ َـ الَّذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا لَوۡ اَ ّ َـ ل َ ُہ ۡم ّ َما فی الۡاَ ۡ
ص
ذ
ِ
ِ
ِ
َج ِم ۡی ًعا ّ َق ِم ۡث َل ٗہ َم َع ٗہ ل َِی ۡف َت ُد ۡقا ب ٖہ ِمنۡ
ِ
ََ
ۡ
ُُ
ۡ
اب یَوۡ ِؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ َما تق ِّب َل ِمن ُہ ۡم ۚ َق
ذ
ع ِ
َُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۳۶
لہم عذ
َّ
َ َۡ
یُرِیۡ ُد ۡق َـ ا ۡـ ّیص ُخ ُجوۡا ِم َن الناذِ َق َما ُہ ۡم
ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ٌ ُ
اب ّم ِق ۡی ٌم
ِبص ِخ ِجحف ِمنہا ۫ ق لہم عذ
﴿﴾۳۷

َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ۤ َ
الساذِقۃ فاقط ُعوۡا ایۡ ِدیَ ُہ َما
ق الساذِؼ ق
َ َ ًۢ َ
ََ
ّّٰ
ّّٰ
ٓاء ِب َما ک َس َبا نکالًا ِّم َن الل ِہ ؕ َق الل ُہ
جز
َ
ع ِدیۡ ٌز َح ِک ۡی ٌم ﴿﴾۳۸
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َ َ َ َ ُۡ
َ ََف َم ۡن ت
اب ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ظل ِم ٖہ َق ا ۡصل َح ف ِا ّـ
َ ُ َ ّّٰ َ
َ
ّّٰ
الل َہ یَ ُتوۡ ُب َعل ۡی ِہ ؕ ِا ّـ الل َہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
﴾۳۹﴿
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશનો બમ
યાખો અને તેના વુધી (શોંચલા)નો આધાય
ળોધો તથા તેના ભાગથભાં અંત:કયણ ૂલથક
પ્રમત્ન કયો કે જે થી તભે વપતા ભેલો.
(૩૫)
ફેળક જે ભણે નાણસ્તકણં ધાયણ કમુું તેઓ
અગય જે કાંઇ ઝભીનભાં છે તે વઘું તેભનું
શોમ અને તેટરું જ ફીજુ ં ણ તેભની ાવે
શોમ અને તે વઘું કમાભતના રદલવના
અઝાફથી ફચલા ભાટે ફદરાભાં આલા
ચાશે તો ણ તેભનો એ (ફદરો)
સ્લીકાયલાભાં આલળે નણશ, અને તેભના ભાટે
દુ:ખદામક અઝાફ છે . (૩૬)
અનુક્રભણણકા
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તેઓ આગભાથી નીકી (નાવી) જલાનો
ઇયાદો કયળે છતાં તેઓ તેભાંથી નીકી ળકળે
નણશ; અને તેભના ભાટે કામભની ણળક્ષા શળે.
(૩૭)
ચોયી કયનાય ુરૂ અને ચોયી કયનાય સ્રી
શોમ તો ફન્નેના શાથ કાી નાખો, આ
તેભની કયણીનો ફદરો (અને) અલ્રાશ
તયપથી ધડારૂ ણળક્ષા છે ; અને અલ્રાશ
ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે . (૩૮)
છી જે કોઇ ોતાની વખ્તાઇ (અથાથત
ગુનાશ બમાથ કામથ) છી પ્રશ્ચાતા કયે અને
(ોતાની ચાર) વુધાયે તો ફેળક અલ્રાશ
તેની તૌફા સ્લીકાયી રેળે; ણનવંળમ અલ્રાશ
ભોટો ભાપ કયનાય (અને) દમા કયનાય છે .
(૩૯)
આ આમતભાં ઇભાનલાાઓને શુ કભ
આલાભાં આવ્મો છે કે ખુદાની નઝદીકી
ભેલલા ભાટે લવીરાની તરાળ કયો. એભ
નથી કશેલાભાં આવ્મું કે લવીરા ફનાલો.
લવીરાને ફનાલલું એ અલ્રાશનું કાભ છે
અને તેની તરાળ કયલી ભોઅભીનનું કાભ છે .
અનુક્રભણણકા
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લવીરો ળોધલાનો શુ કભ કેભ આપ્મો ?
ખુદાની નઝદીકી શાવીર કયલા ભાટે તકલા
અને યશેઝગાયી જરૂયી છે . નેક કાભ કયલું
અને ફુયા કાભોથી ફચલું. જ્માં વુધી કોઇ
આણને નેક કાભની અને ફુયા કાભોની શદ
ફતાલે નશીં ત્માં વુધી તકલાની ભંઝીરે
શોંચી ળકાતું નથી. ભાર કુયઆને ળયીપ
આણી નજાત અને ખુદાની નઝદીકી
શાવીર કયલા ભાટે લવીરો ફની ળકતું નથી.
જો પક્ત કુયઆન જ ુયતું શોત તો તોંતેય
(૭૩) પીયકા ન થાત. ઉવુર અને ફરૂઇ
ભવાએરભાં ભતબેદ ન થાત. આણી
ણશદામત ભાટે કુયઆન ણવલામ આણા યવુર
અને ત્માય છી અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન અ.
લવીરા છે .
એ લવીરા ભાટે જ યવુર વ.ની શદીવે
વકરમન છે કે શુ ં આ દુણનમાભાં ફે ચીઝો
છોડી જાઉં છુ ં . એક કુયઆન અને ફીજી ભાયી
એશરેફમત છે .
પીકશએ જાપયીમાભાં ચોયની વઝા શાથ
કાલાની છે , ણ ુયો શાથ નશીં યંતુ
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શથેીની લચભાંથી કાલાભાં આલે જે થી તે
લઝુ આવાનીથી કયી ળકે.
કાપીભાં ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણથન
છે કે દીનાયના ચોથા બાગની ચોયી ભાટે શાથ
કાલાભાં આલળે, છી દીનાય શોમ કે તેની
રકભતની ફીજી કોઇ ચીઝ શોમ. યંતુ
એનાથી ઓછી રકભતની ચોયી કયનાયને ચોય
તો કશેલાભાં આલળે ણ શાથ કાલાભાં નશીં
આલે. ઇભાભ અ.ભે પયભાવ્મું કે જો એભ ન
શોત તો ઘણા રોકોના શાથ કાઇ જાત.
એક યીલામતભાં છે કે ભાર અંગુઠાને છોડીને
ચાય આંગીઓ કાલાભાં આલે.
૪૦ થી ૪૧ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
َ ّ الل َہ ل َ ٗہ ُم ۡل ُک
َالس ّٰم ّٰو ِة ق
الم تعلم اـ
ۡ ُ َ َّ ۡ َ ُ ّ َ ُ ۡ َ ۡ
ٓاء َق حَغ ِع ُػ ل َِم ۡن
ص ؕ حع ِذب من یش
ِ الاذ
َ َ ُ
ّّٰ ُ َ َ ّ
﴾۴۱﴿ ٓاء ؕ َق الل ُہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر
یش
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ۡ ۡ َ َّ
ٰۤیاَ ّیُ َہا ّ
الرَ ُسوۡ ُؾ لَا یَش ُدنک ال ِذیۡ َن
َّ
ُۡ ۡ
َ ُۤ
یُ َساذِ ُعوۡ َـ فِی الکع ِػ ِم َن ال ِذیۡ َن قالوۡا
ُُ
َّ َ ۡ
ُ
۬ َق
ّٰا َمنا ِبافوَا ِہ ِہ ۡم َق ل َ ۡم ت ۡؤ ِم ۡن قلوۡبُ ُہ ۡم ۚ
َۡ
ّٰ
ِم َن الّ َ ِذیۡ َن َہ ُ
۬ َس ّم ُعوۡ َـ ل ِلک ِذ ِب
اخ ۡقا ۚ
ّٰ
َ َ
ُۡ َ
َس ّم ُعوۡ َـ ل ِق ۡو ٍؿ ّٰاع ِخیۡ َن ۙ ل َ ۡم یَاتوۡؽ ؕ
َۡ
َ ُ
َ
اض ِع ٖہ ۚ
یُش ّ ِخفوۡ َـ الک ِل َم ِم ۢۡن ب ۡع ِد َموَ ِ
َّ
َ َُ ُ
ُ
ُ ُ
حَقوۡلوۡ َـ ِا ۡـ ا ۡق ِت ۡی ُت ۡم ّٰہذا فخذ ۡق ُف َق ِا ۡـ ل ۡم
ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ فِ ۡت َن َتہٗ
تؤتوف فاحذذقا ؕ ق من ی ِر ِخ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ٗ َ ّّٰ َ ۡ ً ُ ٰٓ َ
فلن تم ِلک لہ ِمن الل ِہ شیئا ؕ اقل ِئک
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َّ
ُ ُ َ ُ َ ّّٰ
ؕ ال ِذیۡ َن ل َ ۡم یُرِ ِخ الل ُہ ا ۡـ ّیط ِّہرَ قلوۡ َب ُہ ۡم
ّٰ
َ ٌ ۡ َ ۡ ُّ
۬ ّق ل َ ُہ ۡم فِی الۡاع َِخ ِۃ
ۚ ل َ ُہ ۡم فِی الدنیا عِدی
ٌ َع َذ
﴾۴۱﴿ اب َع ِظ ۡی ٌم
ળું તું નથી જાણતો કે આકાળો તથા ઝભીનની
ફાદળાશત અલ્રાશની જ છે ? તે જે ને ચાશે
છે અઝાફ આે છે અને જે ને ચાશે છે ભાપ
કયે છે ; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ
કાફુ ધયાલનાય છે . (૪૦)
શે યવૂર ! જે રોકો નાણસ્તકણં કયલાભાં
પ્રમત્ન કયે છે એ (ફનાલ) તને રદરગીય કયે
નણશ (અને) તેઓ ભાંશેના કેટરાક તો એલા
છે કે જે ઓ ભુખેથી કશે છે કે અભે ઇભાન
રાવ્મા છીએ. જો કે તેભના અંત:કયણો
ઇભાન રાવ્મા જ નથી, અને મશુ દીઓ
ભાંશેના કેટરાક (એલા છે ) કે જે ઓ ખોટો
અથથ ઉજાલલા (ના શેતુથી) ભોટા
અનુક્રભણણકા
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વાંબનાય છે (આ) વાંબનાયાઓ
(જાવુવો છે ) ફીજી કૌભો ભાટે કે જે ઓ શજી
તાયી ાવે આવ્મા નથી; તેઓ ળબ્દોને તેના
ભૂ સ્થાનેથી ફદરી નાખે છે , (અને) કશે છે
કે જો તભને આ (શુ કભ) આલાભાં આલે તો
તે ગ્રશણ કયી રેજો અને જો તભને તે (શુ કભ)
આલાભાં ન આલે તો (તેથી) ચેતજો; અને
જે ને અલ્રાશ બુરાલાભાં નાખલા ચાશે તો તું
શયગીઝ અલ્રાશને ત્માં તેના વંફંધભાં કાંઇ
વત્તા ધયાલતો નથી; એજ તે રોકો છે કે
જે ભના અંત:કયણોને અલ્રાશે ળુઘ્ધ કયલા
ઇચ્છમું નથી; દુણનમાભાં તેભના ભાટે પજે તી છે
અને આખેયતભાં તેભના ભાટે ઘણો ભોટો
અઝાફ છે . (૪૧)
ખમફયના મશુ દીઓભાંથી ફે ભાણવોએ
ણતલાી સ્રી વાથે વ્મણબચાય કમો. એ
ફન્ને ભારદાય શોલાથી મશુ દી ઓરભા તેભને
ફચાલલા ચાશતા શતા. જો કે તલયેતભાં તેની
વઝા વંગવાય શતી, ણ તેભણે વંગવાય ન
કમો અને એ રપકયભાં ડી ગમા કે જો
અનુક્રભણણકા
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ઇસ્રાભભાં આવાન વઝા શોમ તો તેને ભાની
રેલાભાં આલે. તેની તાવ ભાટે ફની નઝીય
અને ફની કયીઝ જે ને ભુવરભાનો વાથે વાયો
વંફંધ શતો તે એ લાતની ળોધ કયલા ગમા.
વ્મણબચાય કયનાય ભદથ અને સ્રી ભદીના
આવ્મા. જ્માયે શ. યવુર વ.ની વાભે આ કેવ
યજૂ કયામો ત્માયે આે ણ વંગવાયનો શુ કભ
આપ્મો. આ વાંબીને તે ફન્ને ગબયાઇને
કશેલા રાગ્મા કે તલયેતભાં આલો શુ કભ નથી.
અંતે મશુ દીઓનો ભોટો આરીભ ઇબ્ને વુયીમા
રલાદ નીભામો. જ્માયે એ આવ્મો તો શઝયતે
કવભ આીને ુછમું કે તલયેતભાં આ શુ કભ
નથી ? તેણે કફુર કમુું કે તલયેતભાં આ શુ કભ
છે . છે લટે ફન્ને વ્મણબચાયીઓને વંગવાય
કયલા વંફંધે ઉયની આમત છે .
૪૨ થી ૪૩ભી આમાત:-

ُ ّ َس ّّٰم ُعوۡ َـ ل ِۡل َکذب اَک ّّٰ ُلوۡ َـ ل
ِۡلس ۡحت ؕ َفاـ
ِ ِ
ِ ِ
ۡ ۡ َ َۡ ۡ ُ َ َۡ ۡ ُ ۡ َ َ ُۡ َ
جٓاءقؽ فاحکم بینہم اق اع ِخص
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ۡ
َ ُ ُ َّ َ َ ۡ ۡ ُ
َعن ُہ ۡم ۚ َق ِا ۡـ ت ۡعرِص َعن ُہ ۡم فل ۡن حط ّخ ۡقؽ
ُۡ َ َ ََۡ ۡ َ ًۡ َ
َ
احک ۡم َب ۡین ُہ ۡم
شیئا ؕ ق ِاـ حکمت ف

ّّٰ َ
ۡ
ۡ ۡ ۡ ُ
﴾۴۲﴿ ِبال ِق ۡس ِط ؕ ِا ّـ الل َہ یُ ِح ّب ال ُمق ِس ِطح َف

ُ َّ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّ َ ُ َ ۡ َ َ
التوۡ ّٰذىۃ
ق کیف یح ِکمونک ق ِعندہم
َ ّ َ َ َ َ ّ ُ ّّٰ ُ ۡ ُ َ ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡۢ
فِیہا حکم الل ِہ ثم یتولوـ ِمن بع ِد
ۡ ۡ ُ ۡ َ ٰٓ ُ ۤ َ َ َ ّٰ
َ
﴾۴۳٪ ﴿ دل ِک ؕ ق ما اقل ِئک ِبالمؤ ِم ِنحف
(તેઓ) અવત્મના ભોટા વાંબનાયા (અને)
શયાભના ભોટા ખાનાયા (છે ); અગય તેઓ
તાયી ાવે (કોઇ વલારના ણનણથમ ભાટે) આલે
તો તેભની લચ્ચે પેંવરો કયી દે અથલા તો
તેભની તયપથી ભોઢું પેયલી રે, અને જો તું
તેભનાથી ભોઢું પેયલી રેળે તો ણ તેઓ તારૂં
શયગીઝ કાંઇ ફગાડી ળકળે નણશ; અને અગય
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ણનયાકયણ કયે તો તેભની લચ્ચે ન્મામવય
ણનયાકયણ કય; ફેળક અલ્રાશ ન્મામ
કયનાયાઓને દોસ્ત યાખે છે . (૪૨)
અને આ રોકો તને કેલી યીતે વયંચ ફનાલે
જ્માયે કે તેભની ાવે તલયેત (ભલજુ દ) છે ,
જે ભાં અલ્રાશનો (દયેક ફાફતનો) ણનણથમ છે ;
તે છતાં (તેનાથી) ણ ભોઢું પેયલી રે છે , અને
તેઓ (તૌયેતને ણ) ભાનતા નથી. (૪૩)
આ પેંવરાનો ફનાલ આ શેરાં થઇ ગમો છે .
કેટરાક મશુ દીઓ એલા શતા કે જે
ભુવરભાનોથી ભેરા શતા અને જાવુવી કયી
ભુવરભાનોની કભઝોયીનો ત્તો ભેલતા શતા
અને ઇસ્રાભથી પેયલી નાખલાની કોળીળ
કયતા શતા. આ કૌભભાં ભોટે બાગે રોકો
ચક્રલૃત્તી વ્માજ ખાતા શતા. લેાયના
ભાભરાભાં ણ રોકોને ધોકો (દગો) આીને
શયાભના ૈવા શજભ કયતા શતા. તલયેતભાં
પેયપાય કયલો તેભના ભાટે ડાફા શાથનો ખેર
શતો, ભજાની લાત તો એ છે કે આ પેયપાયને
કુયઆનના અશકાભોભાંથી ળોધતા શતા.
જે થી રોકોથી કશેલાનો ભોકો ભે કે જે અભે
અનુક્રભણણકા
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તભાયી વભક્ષ ટૂંકભાં યજૂ કયીએ છીએ એજ
શુ કભ કુયઆન ણ આે છે , છતાં ણ તેઓ
ોતાના ભતરફભાં ણનષ્પ જતા શતા.
જ્માયે શુ ઝુય વ.ના શુ કભને ોતાના પતલાની
ણલરૂઘ્ધ જોતા શતા ત્માયે ભોંઢા ફગાડીને
કશેતા શતા કે અભાયે ત્માં તલયેતભાં આ
શુ કભની ણલરૂઘ્ધ છે . તે લખતે આ પયભાલતા
શતા કે તભે તલયેતને રાલી ભાયી વાભે ઢો.
આ વાંબી તેઓ બાગી જતા શતા.
વંસ્કાય, વ્મલશાય અને વભ્મતા વાથે તેભનો
દુયનો ણ વંફંધ ન શતો, છતાં તેઓ એલી
ફડાઇ ભાયતા શતા કે અભાયાથી લધાયે ખુદાઇ
શુ કભો ય અભર કયનાય કોઇ નથી.
૪૪ થી ૪૫ ભી આમાત :-

َ ّٰ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۤ َ ّ
ٌۚ ىۃ فِ ۡی َہا ُہ ًدی ّ َق نُوۡذ
ِانا انزلنا التوذ
َّ َ ُ ُ ۡ َ
ۡالن ِب ّ ُیوۡ َـ الّ َ ِذیۡ َن اَ ۡس َل ُموا
یحکم ِبہا
ُ ل ّ َِل ِذیۡ َن َہ
َالرَ ّّٰب ِن ّ ُیوۡ َـ َق الۡاَ ۡح َب ُاذ بما
ّ اخ ۡقا َق
ِ
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ۡ ُ
ّٰ ّّٰ َ ُ َ
اس ُت ۡح ِفظوۡا ِم ۡن کِت ِب الل ِہ َق کانوۡا َعل ۡی ِہ
ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َ
از َق اخشوۡ ِـ َق
شہدٓاء ۚ فلا تخشوا الن
َّ
َ ۡ َ ّٰ َ ً َ
لَا تشت ُؿ ۡقا ِبا ّٰیتِ ۡی ث َمنا ق ِل ۡیلًا ؕ َق َم ۡن ل ۡم
ُ
ۤ َۡ
ّّٰ َ ُ َ
یَ ۡحک ۡم ِب َما ان َز َؾ الل ُہ فاقلٰٓ ِئک ُہ ُم
ۡ ّٰ
الک ِع ُػ ۡق َـ ﴿﴾۴۴

َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ۡ َ ۤ َ َّ َّ ۡ
َ
ق کتبنا علی ِہم فِیہا اـ النفس
َّ
الن ۡفس ۙ َق ال ۡ َعح ۡ َف بال ۡ َعحۡف َق الۡاَنۡفَ
ِب
ِ ِ
ِ
َۡۡ
ف َق الۡاُ ُد َـ بالۡاُ ُد ِـ َق ِّ
الس ّ َن
ِبالان
ِ
ِ
ّ ّ َ ُۡ َُۡ َ ٌ َ َ َ َ
اش ؕ ف َم ۡن ت َص ّدؼ
الس ِن ۙ ق الجرقج قِص
ِب ِ
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ۤ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ َ ٗ َّ ٌ َ َّ َ َ ُ َ
ِب ٖہ فہو کفاذۃ لہ ؕ ق من لم یحکم ِبما
ّّٰ ُ ُ َ ٰٓ ُ َ ُ ّّٰ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۴۵﴿ انزؾ اللہ فاقل ِئک ہم الظ ِلموـ
ફેળક અભોએ તૌયેત ઉતાયી છે જે ભાં
ણશદામત તથા નુય છે ; તે નફીઓ કે જે
અલ્રાશના આજ્ઞાંરકત શતા તેઓ મશુ દીઓ
ભાટે પેંવરા એજ (તૌયેતના શુ કભો) પ્રભાણે
કયતા શતા એલીજ યીતે અલ્રાશલાા રોકો
અને આણરભો ણ, કાયણ કે તેભને
અલ્રાશની રકતાફભાંથી (કેટરાક બાગના)
યક્ષક ઠયાલલાભાં આવ્મા શતા અને તેઓ તેના
વાક્ષી શતા; ભાટે તભે રોકોથી બમ ન ાભો
ણ ભાયોજ બમ યાખો અને ભાયી આમતોના
ફદરાભાં નજીલી રકમ્ભત ભેલો નણશ; અને
જે રોકો અલ્રાશે જે ઉતામુું છે તે પ્રભાણે
ણનણથમ ન કયે તો તેઓજ નાણસ્તકો છે . (૪૪)
અને અભોએ પ્રાણના ફદરે પ્રાણ તથા
આંખના ફદરે આંખ તથા નાકના ફદરે નાક
તથા કાનના ફદરે કાન અને દાંતના ફદરે
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દાંત અને એલીજ યીતે દયેક જખ્ભનો ફદરો
શોમ એલું તેભના ય તે (ુસ્તક તૌયેત)ભાં
લાજીફ કયી દીધું શતું; છી જે કોઇ ભાપ કયી
દે તો તે તેના ોતાના ગુનાશોનો કપપાયો
(પ્રામણશ્ચત) ફની જળે; અને જે ઓ અલ્રાશે
જે કાંઇ ઉતામુું છે તે પ્રભાણે ન્મામ ન કયે તો
તેઓજ અન્મામીઓ છે . (૪૫)
આ આમતભાં તલયેતની વીપત નુય
લણથલલાભાં આલી છે . અભે “કદ જાઅકુભ
ભેનલ્રાશે નુયંલ લ કીતાફુભ ભુફીન”ની
આમત રખી ચુક્મા છીએ. નુય ઝાશેયી અને
છુ ી યૌળની (ફન્ને પ્રકાયની)ને રાગુ ડે છે .
ઝાશેયી યૌળની એ છે કે અંધાયાભાં અભને દયેક
લસ્તુ દેખામ છે અને છુ ી યૌળની એ છે કે જે
ઇભાનની યાશભાં અભાયી વભક્ષ ખુલ્રી થામ
છે . એ ણ ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે ફધામ
અમ્ફીમા ખુદાના પયભાફયદાય શતા.
મશુ દીઓ ોતાની અટકો અને ખોટા કાભો
કયલાના રીધે વીધા યસ્તાથી બટકી ગમા. એ
છતાં કે તેઓના આરીભોને ખુદાની રકતાફ
(તલયેત)ના યક્ષણ કયનાયા ફનાવ્મા શતા ણ
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તેભાંના ઘણા શુ કભો તલયેતથી ણલરૂઘ્ધ દેતા
શતા. વાધાયણ ગુનાશો ય એ રોકો
તલયેતની ણલરૂઘ્ધ ોતે જ ભાપી આતા શતા
અને ભઝરુભ ફદરા ભાટે તડતો યશી જતો
શતો. આ આમતભાં ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે
ઝુલ્ભ નાનો શોમ કે ભોટો તેનો ફદરો રેલાનો
તલયેતભાં શુ કભ છે . જાનના ફદરે જાન
રેલાભાં આલે, આંખના ફદરે આંખ પોડલાભાં
આલે, કાન કાલાના ફદરાભાં કાન કાલાભાં
આલે, દાંત તોડલાના ફદરાભાં દાંત તોડલાભાં
આલે. જે ટરા ઝખભ કોઇને કમાથ શોમ તેટરા
જ ઝખભ તેના દેશ ઉય કયલાભાં આલે. જો
ભઝરુભ નેકી કયલાના શેતુથી ઝારીભને ભાપ
કયી આે તો ખુદા તેનો અજ્ર તેને આે છે
અને આ ભાપ કયલું તેના ગુનાશોનો કપપાયો
ફની જામ છે . આ લાતથી એ લસ્તુ જણાઇ
આલે છે કે ભાપ કયલું ખુદાને ફશુ જ વંદ
છે .
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૪૬ થી ૪૭ભી આમાત :-

َ
َ َّ َ
َق قف ۡینا َعدٰۤی ّٰاثاذِ ِہ ۡم ِب ِع ۡی َسی ۡاب ِن َم ۡریَ َم
َّ
ً ّ ۡ
ُم َص ِّدقا ل َِما بَح َف یَ َدیۡ ِہ ِم َن التوۡ ّٰذى ِۃ ۪ َق
َ ّٰ
ۡ
َ ُ َ
ّٰات ۡین ُہ الۡاِن ِج ۡی َل فِ ۡی ِہ ُہ ًدی ّق نوۡ ٌذ ۙ ّق
ُ َ ّ ً ّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َّ
التوۡ ّٰذى ِۃ َق
مص ِدقا ل ِما بحف یدی ِہ ِمن
َ َ ً ّۡ َ ۡ
ُہ ًدی ّق َم ۡو ِعظۃ ل ِل ُم ّت ِقح َف ﴿ ؕ﴾۴۶
ۡ
ۤ َ ۡ ّّٰ
ۡ ُ َ
َق ل َی ۡحک ۡم ا ۡہ ُل الۡاِن ِج ۡی ِل ِب َما ان َز َؾ الل ُہ
َّ
ُ ۤ َۡ
ّّٰ
فِ ۡی ِہ ؕ َق َم ۡن ل ۡم یَ ۡحک ۡم ِب َما ان َز َؾ الل ُہ
َ ُ َ ۡ ّٰ ُ
فاقلٰٓ ِئک ُہ ُم الف ِسقوۡ َـ ﴿﴾۴۷

અને એજ નફીઓના ગરે ગરે ચારલા
ેઅભોએ ભરયમભના ુર ઇવાને ભોકલ્મો જ
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ોતાની શેરાંની તૌયેતની વત્મતા
ણસ્લકાયતો શતો, અને તેને અભોએ ઇન્જીર
આી જે ભાં ણશદામત શતી અને નુય ણ,
અને તે તેની શેરાંની તૌયેતની વચ્ચાઇનું
વભથથન કયનાયી ણ શતી અને યશેઝગાયો
ભાટે ણશદામત તથા નવીશત શતી. (૪૬)
અને ઇન્જીરલાાઓને રાઝીભ છે કે
અલ્રાશે તે (ઇન્જીર)ભાં જે ઉતામુું છે તે
પ્રભાણે ણનણથમ કયે; અને જે ઓ અલ્રાશે
ઉતાયેરા (શુ કભ) ભુજફ ણનણથમ ન કયે તો
તેઓજ નાપયભાન છે . (૪૭)
આ આમતોભાં એ ઇવાઇઓને ચેતલણી
અાઇ છે કે ઇન્જીરના આણરભ શોલા છતાં
મશુ દીઓની જે ભ રકતાફે ખુદાની ણલરૂઘ્ધ
શુ કભ આે છે . કાયણ કે મશુ દીઓ અને
નવાયાના આરીભોએ તલયેત અને ઇન્જીરની
આમતના અથથ ોતાના ભત અને અટકથી
લણથલલા ળરૂ કમાથ. તેથી ગુભયાશી પેરાઇ ગઇ.
રયણાભ એ આવ્મું કે મશુ દીઓભાં ૭૧ અને
નવાયાઓભાં ૭૨ રપયકા થઇ ગમા અને
આજ ભુવીફત ઇસ્રાભભાં ણ આલી.
અનુક્રભણણકા
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કાયણ કે કુયઆને કયીભના શકીકી લારયવોનો
ારલ છોડીને ણફન જલાફદાયી બમાથ
રોકોના કશેલા ભુજફ અભર કયલા રાગ્મા,
ંતેથી એક દીન (ભઝશફ) ૭૩ પીયકાભા
લશેંચાઇ ગમો.
૪૮ભી આમત :-

ً
ۡ
َۡ َۡۤ َ ۡ
َق ان َزلنا ِال َ ۡیک ال ِک ّٰت َب ِبال َح ّ ِق ُم َص ِّدقا
ً
ۡ
ّ ۡ
ل َِما بَح َف یَ َدیۡ ِہ ِم َن ال ِک ّٰت ِب َق ُم َہ ۡی ِمنا
َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۤ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ َق لاَ
علی ِہ فاحکم بینہم ِبما انزؾ
َ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َ َ َ
ۡ
ٓاءؽ ِم َن ال َح ّ ِق ؕ
تت ِبع اہوٓاءہم عما ج
ل ِک ُ ّل َج َع ۡل َنا ِم ۡن ُک ۡم ِر ۡخ َع ًۃ ّ َق ِم ۡن َہ ً
اجا ؕ َق
ٍ
َ ۡ َ َ ّّٰ
َُ ًَُ َ ً َ
ٓاء الل ُہ ل َ َج َعلک ۡم ا ّمۃ ّقا ِح َدۃ ّق لّٰ ِک ۡن
لو ش
ّ َ ۡ ُ َ ُ ۡ ۡ َ ۤ ّٰ ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
ل ِیبلوخم فِی ما اتىکم فاست ِبقوا
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ُ
ّّٰ َ
َۡۡ
الخح ّٰؿ ِة ؕ ِاخی الل ِہ َم ۡر ِج ُعک ۡم َج ِم ۡی ًعا
ََف ُی َن ّب ُئ ُک ۡم ب َما ُک ۡن ُت ۡم فِ ۡی ِہ تَ ۡخ َت ِل ُفوۡـ
ِ
ِ
﴾۴۸ۙ ﴿
અને (શે યવૂર !) અભોએ તાયા ઉય આ
રકતાફ (કુયઆન) વત્મતાૂલથક ઉતાયી છે , જે
તેની અગાઉની રકતાફોની વચ્ચાઇ (નું
વભથથન) કયનાયી છે તથા તેભનું યક્ષણ કયનાયી
ણ છે , ભાટે અલ્રાશે જે કાંઇ ઉતામુું છે તે
ભુજફ તેભની લચ્ચે ન્મામ કય અને જે વત્મ
તાયી ાવે આલી ચૂક્મું છે તેની અલગણના
કયીને તેભની ઇચ્છાઓને અનુવય નણશ.
તભાયાભાંથી દયેકને ભાટે અભોએ એક
ળયીઅત (ધભથ–ણનમભ) તથા સ્ષ્ટ તયીકત
(ઘ્ધણત) નક્કી કયી દીધી છે અને જો
અલ્રાશ ચાશતે તો તભને એકજ
ળયીઅતલાી ઉમ્ભત ફનાલી દેતે, યંતુ (તેભ
ન કયલાનું કાયણ) તેણે તભને જે કાંઇ આપ્મું
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છે તેભાં તભને અજભાલે, ભાટે નેકી કયલાભાં
એક ફીજાથી શયીપાઇ કયો; તભો વલેનું ાછુ ં
પયલું અલ્રાશની તયપ છે , છી તે જે લાતભાં
તભે ભતબેદ કયતા શતા તે તભને જણાલી
દેળે: (૪૮)
જ્માયે ઠેક ઠેકાણે એનું લણથન કયલાભાં આવ્મું
છે કે કુયઆને ળયીપ તલયેત અને ઇન્જીર
ફન્નેની વત્મતા સ્લીકાયે છે એટરે જે
અશકાભ તેભાં છે એને ભાન્મ યાખે છે છી
તેને ભન્વુખ (યદ) કેભ કયી ?
તેનો જલાફ એ છે કે કુયઆન તેની વત્મતા
ભાન્મ યાખે છે કે તલયેત અને ઇન્જીર ખુદાની
નાઝીર કયેરી રકતાફો છે . તલયેત અને
ઇન્જીર જે ભાં ખુદાઇ અશકાભો ફદરી
નંખામા તેને કુયઆન ભાન્મ યાખતું નથી અને
જે ખુદાઇ શુ કભો તેભાં એલા છે કે જે ભાં કોઇ
પેયપાય કમો નથી તે કુયઆનભાં ણ ભલુજદ
છે , તેથી તે અશકાભની વત્મતા (કુયઆન)
ભાન્મ યાખે છે . દાખરા તયીકે ઝને ભોશવેના
(ણતલાી સ્રી)ને વ્મણબચાયની વઝા
તલયેતભાં વંગવાયની વઝા ફતાલી છે અને
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કુયઆનભાં ણ એજ વઝા છે તેભજ કીવાવ
(ફદરો) તલયેત અને કુયઆનભાં વયખો છે .
મશુ દીઓની એ ઇચ્છા શતી કે શ. યવુર વ.
ોતાની ઉમ્ભતને એજ અશકાભોના ાફંદ
ફનાલે જે તલયેતભાં દળાથવ્મા છે , ણ તેભની
ઇચ્છાઓ ુયી કયલા ખુદાએ ોતાના યવુરને
યોકી દીધા છે . કાયણ કે મશુ દીઓએ ોતાની
ઇચ્છા-અટક પ્રભાણે તલયેતના અશકાભોનો
નાળ કયી નાખ્મો છે .
શલે વલાર એ ઉબો થામ છે કે ખુદાએ એલા
કામદા ળા ભાટે ન ફનાવ્મા કે ફધી ઉમ્ભત
તેના ઉય અભર કયે ? અને ળયીમતોને
લાયંલાય ળા ભાટે ફદરી ? તેનો જલાફ એ છે
કે શેરાં તો આણે તેના ઉય ઇભાન રાલલું
જોઇએ કે અલ્રાશ જે કાંઇ કયે છે તે
ભસ્રેશત ભુજફ કયે છે . પ્રત્મેક ળયીઅત
અલ્રાશની તયપથી જ છે . તે ોતાના
ફંદાઓની ણસ્થણત અને જરૂયીમાતને વાયી
યીતે જાણે છે અને અમ્ફીમાઓને વભમને
અનુવયીને ચારલાનો શુ કભ આપ્મો. દાખરા
તયીકે ફની ઇવયાઇર ભાથા બાયે થઇ ગમા
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શતા અને અશકાભે ખુદાનું છડેચોક ઉલ્રંઘન
કયતા શતા અને અમ્ફીમાઓને કત્ર કયતા
શતા. અલ્રાશે ોતાના અશકાભને વખ્ત
ફનાવ્મા. કેટરીમ શરાર ચીઝો તેભના ઉય
શયાભ કયી દીધી. કોઇ લખત જે શાદનો શુ કભ
આપ્મો. ઇફાદત ભાટે તેભના ઘયોને જ
ભસ્જીદ કયાય આી. યોઝાની ઇપતાય છી
કોઇ વુઇ જતું તો યાતે ખાલાની ભનાઇ શતી.
કોઇ કડું નજીવ થઇ જામ તો તેને ાક
કયલાને ફદરે કાલું ડતું શતું. ભાશે
યભઝાનભાં યાતે સ્રીઓ ાવે જઇ ળકાતું ન
શતું. ળયીમતના કાનુનો ઉમ્ભતની શારત
અનુવાય નાઝીર થતા શતા. તેભાં દેળનો ણ
ખ્માર યખાતો શતો. તેના યસ્ભો-રયલાજને
ણ નજય વભક્ષ યખાતા શતા. ખુદા કોઇના
ય ઝુલ્ભ કયલા ચાશતો નથી. ઉમ્ભતના
નાાક કૃત્મોને રીધે ભુવીફતો આલે છે .
ળયીમત ફદરલાનું ભુખ્મ કાયણ એ છે કે જે
ખુદાએ આ આમતભાં લણથન કયેર છે .
ળયીમતભાં પેયપાય કયલાના કાયણોભાં ઉમ્ભતનું
ઇમ્તેશાન (યીક્ષા) શતું. દાખરા તયીકે
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તલયેત છી ઇન્જીર આલી તો મશુ દીઓએ
તેના શુ કભો ભાનલાનો ઇન્કાય કમો. ઇન્જીર
છી કુયઆન આવ્મું તો મશુ દી અને
નવાયાઓએ તેને ભાનલાનો ઇન્કાય કમો. જો
કે તેભની રકતાફોભાં આખયી નફીની
બણલષ્મલાણી ણ ભલજુ દ શતી. તેઓ
ોતાની શઠધભીના કાયણે ોતાનું ઇભાન
ખોઇ ફેઠા. એ ણ જાણી રેલું જોઇએ કે
ઇસ્રાભના ઉવુર કોઇ રદલવ ફદરામા નથી.
૪૯ થી ૫૦ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ ۡ َ ۤ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َالل ُہ َق لا
ق ا ِـ احکم بینہم ِبما انزؾ
َ ۡ ُ ۡ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َّ َ
تت ِبع اہوٓاءہم ق احذذہم اـ حف ِتنوؽ
ّّٰ َ َ ۡ َ ۤ َ ۡ َ ۡۢ َ
ۡالل ُہ ِال َ ۡی َک ؕ َف ِا ۡـ تَوَلَّوا
ض ما انزؾ
ِ عن بع
ّّٰ ُ ۡ ُ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ
ۡالل ُہ اَ ۡـ ّیُ ِص ۡی َب ُہم
فاعلم انما یرِید
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َّ َ ّ ً ۡ َ َّ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ
از
الن
ض دنو ِب ِہم ؕ ق ِاـ ک ِثحؿا ِمن
ِ
ِ ِببع
ُ ّٰ
﴾۴۹﴿ لَف ِسقوۡ َـ
ُاَ َف ُح ۡک َم ال ۡ َجا ِہ ِل ّ َی ِۃ یَ ۡب ُغوۡ َـ ؕ َق َم ۡن اَ ۡح َسن
ُ ۡ ُ ّ ۡ َ ّ ً ۡ ُ ّّٰ َ
َ
ۡ
﴾۵۱٪ ﴿ ِمن الل ِہ حکما ل ِقو ٍؿ یوقِنوـ
અને એ કે અલ્રાશે જે (શુ કભ) ઉતામો છે
તેજ પ્રભાણે તેભની લચ્ચે ન્મામ કય, અને
તેભની ખોટી ઇચ્છાઓને અનુવય નણશ અને
તેભનાથી આ લાતની વાલચેતી યાખ કે જે
કાંઇ અલ્રાશે ઉતામુું છે તેના કોઇ બાગથી
તેઓ તને ફશેકાલે નણશ; છી જો તેઓ ભોંઢું
પેયલે તો તું જાણી રે કે અલ્રાશ એલુંજ ચાશે
છે કે તેભને તેભના કેટરાક ગુનાશોના કાયણે
(અઝાફભાં) વડાલી દે; અને ણન:વંળમ
રોકોભાંથી ઘણા ખયા નાપયભાન છે . (૪૯)
તો ળું તેઓ (આજે ણ) અજ્ઞાનતાના
કાના ન્મામની ઇચ્છા યાખે છે ? અને વંૂણથ
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ણલશ્લાવ યાખનાયાઓ ભાટે અલ્રાશ કયતાં
ફેશતય પેંવરો કયનાય કોણ છે ? (૫૦)
શ. યવુર વ.ના ઝશુ યના શેરાનો વભમ
રગબગ ોણા વાત વો લથનો શતો અને એ
અજ્ઞાનતાનો મુગ કશેલાતો શતો અને
ભાનલીની અધોગણતનો ઝભાનો શતો.
વભાજભાં જે કામદાઓ પ્રચણરત શતા તે
અયફ કફીરાના વયદાયોના શતા. શ.યવુર
વ.ના ઝભાનાભાં જે કફીરાઓ શતા તે એક
જ યંગભાં યંગામેરા શતા. ફાકીઓને
જન્ભતાંની વાથે જ દાટી દેતા શતા. ખાનએ-કાઅફાનો નગ્ન શારતભાં તલાપ કયલા
ઉયાંત વીટીઓ અને તાીઓ લગાડતા
શતા. વ્મણબચાય કયલો અણબભાન વભજતા
શતા. અવત્મ અને અશ્રીર કાવ્મો ઘયે ઘયે
ગલાતા શતા. રૂંટભાય, ભાય ધાડ વાભાન્મ
લસ્તુ થઇ ગઇ શતી. શ. યવુર વ.ભે ણશદામત
ળરૂ કયતાં તે રોકો ગબયાઇ ગમા અને તેભની
પયભાંફયદાયી ભાટે તૈમાય ન શતા. કુદયતનો
શુ કભ થમો કે એ રોકો ન ભાને તો તેભને છોડી
આો. તેઓ ોતાના કયતુતની વઝા
બોગલળે.
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૫૧ થી ૫૩ભી આમાત :-

ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا لَا تَ ّ َت ِخ ُذقا ال ۡ َی ُہوۡ َخ قَ
َّ
۬ بَ ۡع ُض ُہ ۡم اَ ۡقل َِیٓاءُ
الن ّٰض ٰۤخی اَ ۡقل َِیٓاء َۘ

بَ ۡعض ؕ َق َم ۡن ّیَ َتوَلّ َ ُہ ۡم ِّم ۡن ُک ۡم َفانَّہٗ
ِ
ٍ
ۡ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ لَا یَ ۡہ ِدی الۡقَوۡؿَ
ِمنہم ؕ ِاـ
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿﴾۵۱
َّ
ََ
ُُ
َ ٌ
فت َؿی ال ِذیۡ َن ف ِ ۡی قلوۡ ِب ِہ ۡم ّمرَص
ُ
ُ ُ َ ۡ ٰۤ َ
ّی َساذِ ُعوۡ َـ فِ ۡی ِہ ۡم حَقوۡلوۡ َـ نخصی ا ۡـ
ُ ۡ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ اَ ۡـ ّیَاۡتِیَ
ت ِصیبنا خٓائِرۃ ؕ فعسی

ۡ َ
َۡ َ َ
ِبالف ۡت ِح ا ۡق ا ۡم ٍر ِّم ۡن ِعن ِد ٖف ف ُی ۡص ِب ُحوۡا
hajinaji.com
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ُ َۤ
ۡ ّٰ ُ ۡ َ
﴾۵۲ؕ ﴿ َعدّٰی َما ا َذ ّخ ۡقا ف ِ ۡیۤ اجف ِس ِہ ۡم ن ِد ِمح َف
َّ
َّ ُ َ
َ ُۤ
َق حقوۡ ُؾ ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ا ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ال ِذیۡ َن
ّّٰ ۡ ُ َ ۡ َ
ۡالل ِہ َج ۡہ َد اَیۡ َمانِہ ۡم ۙ ِانّ َ ُہم
اقسموا ِب
ِ
ُ
ََ ُ َ َ
ل َ َم َعک ۡم ؕ َح ِبط ۡت ا ۡع َمال ُہ ۡم فا ۡص َب ُحوۡا
ّٰ
﴾۵۳﴿ خ ِز ِخیۡ َن
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! મશુ દી તથા
નવાયાઓને ણભર ફનાલો નણશ; તેઓ ભાંશેના
(દયેક) એકભેકના ણભર છે ; અને તભાયાભાંથી
જે કોઇ તેભને ણભર ફનાલળે તો ણનવંળમ તે
તેઓ ભાંશેનો છે ; ફેળક અલ્રાશ ઝુલ્ભગાય
કોભને ભાગથ દેખાડતો નથી. (૫૧)
છી તે રોકો કે જે ભના અંત:કયણોભાં યોગ છે
તેભને તું જોળે કે તે (મશુ દીઓ તથા
ણિસ્તી)ઓની દોસ્તી કયલાભાં ઘણીજ
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ઉતાલ કયે છે (અને) કશે છે કે અભે ાછા
કોઇ ભુવીફતભાં આલી ન જઇએ તે ભાટે
ડયીએ છીએ; ભાટે ાવે છે કે અલ્રાશ ણલજમ
અથલા ફીજો કોઇ શુ કભ ોતાના તયપથી
જાશેય કયે કે જે થી તે (ભુનાપીકો) જે કાંઇ
ોતાના અંત:કયણોભાં વંતાડી યહ્ા છે તે
ભાટે સ્તાલાભાં ડે. (૫૨)
અને તે લેા ઇભાન રાલનાયાઓ કશેળે કે ળું
આ તેઓજ છે કે જે ઓ અલ્રાશની વખતભાં
વખત વોગંદો ખાતા શતા કે જરૂય તેઓ
તભાયી વાથે શતા ! તેભના કભો યદ થઇ જળે,
જે થી તેઓ શાની બોગલનાયા થઇ જળે.
(૫૩)
ભદીનાભાં મશુ દીઓ ફશુ ભારદાય શતા. તેથી
ભુવરભાન (ભુનાપીક) તેનાથી ડયતા શતા,
તેથી એ ભુનાપીકો ચોયી-છુ ીથી તેઓને
ભતા શતા અને મશુ દીઓ તેઓને ઇસ્રાભ
ણલરૂઘ્ધ બડકાલતા શતા. જ્માયે કોઇ જં ગભાં
ભુવરભાનોને ણલજમ ભતો તો ોતાની
ધાયણા ઉય ખુફ જ ળયભાતા શતા અને
ઇભાનલાાઓ તેભને ભેણાં ભાયતા શતા કે
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તભે તો ફશુ ાકી કવભ ખાધી શતી કે અભે
ભુવરભાનોની વાથે યશીળું. તભે રોકો ળું
શાસ્મજનક યભત યભી યહ્ા છો ? જાશેયભાં
તો તભે અભાયાથી ભેરા છો અને ફાતીનભાં
કુપપાયો અને ભુશ્રીકોથી ણ ભેરા છો. આ
ભુનાપેકતનું યીણાભ એ આવ્મું કે ખુદાએ
તેભનું કયેરું કામથ જપ્ત કયી નાખ્મું અને
તેઓના નેક કાભોનો ફદરો ભળે નણશ.
૫૪ થી ૫૬ભીઆમાત :-

َّ ُ َ
ُۡ ََ َ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َم ۡن ّی ۡرت ّد ِمنک ۡم
ّّٰ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ
ۡالل ُہ بقَوۡ ٍؿ ّیُ ِح ّ ُب ُہم
ِ عن ِخی ِن ٖہ فسوػ یاتِی
َّ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ ۤ ٗ َ ۡ ُّ ُ َ
ق ی ِحبونہ ۙ ا ِدل ٍۃ عدی المؤ ِم ِنحف ا ِعد ٍۃ

ّٰ ۡ َ
َعدی الک ِع ِػیۡ َن ۫ یُ َجا ِہ ُد ۡق َـ ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل
ّّٰ
ُالل ِہ َق لَا یَ َخ ُافوۡ َـ لَوۡ َم َۃ لَٓائم ؕ ّٰدل َِک َف ۡضل
ٍِ
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ّّٰ
ّّٰ
الل ِہ یُ ۡؤ ِت ۡی ِہ َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ َق الل ُہ
َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۵۴

َ ٌ
اسع
ق ِ

َّ
ُ َّ
ُ
ُ ّّٰ
ِان َما َقل ّ ُِیک ُم الل ُہ َق َذ ُسوۡل ٗہ َق ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوا
ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ َ
الزخوۃ
ال ِذین ح ِقیموـ الصلوۃ ق یؤتوـ
َق ُہ ۡم ّٰذکِ ُعوۡ َـ ﴿﴾۵۵
َ َ ۡ ّ َ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ َق الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنواۡ
ق م ن ی ت وؾ
َ ّ َ ۡ َ ّّٰ ُ ُ ۡ ّٰ
َ
ُ
ۡ
ف ِاـ ِظدب الل ِہ ہم الغ ِلبوـ ﴿ ﴾۵۶٪
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભાયાભાં જે કોઇ
ોતાના ધભથથી પયી જળે તો (તેઓ
અલ્રાશનું કાંઇજ ફગાડળે નણશ) અલ્રાશ
ેનઝદીકભાં એલા રોકોને રાલી શાજય કયળે ક
ેજે ભને તે દોસ્ત યાખતો શળે અને તેઓ તેન
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દોસ્ત યાખતા શળે, ભોઅભીનો તયપ તેઓ
નમ્ર શળે (અને) ઇભાન નણશ રાલનાયાઓ
તયપ વખત; અલ્રાશની યાશભાં ધભથ મુઘ્ધ કયે
એલા અને કોઇ ઠકો આનાયના ઠકાથી ન
ડયે એલા; આ અલ્રાશની કૃા છે જે ને ચાશે
આે છે અને અલ્રાશ ણલળા જ્ઞાનનો
વાશેફ છે . (૫૪)
(શે ઇભાનદાયો !) તભાયા યક્ષક અલ્રાશ અને
તેના યવુરના ણવલામ કોઇ નથી અને તે રોકો
ણ કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે અને જે ઓ
નભાઝ કામભ કયે છે તથા રૂકુઅની ણસ્થણતભાં
ઝકાત આે છે . (૫૫)
અને જે અલ્રાશ તથા તેના યવુરને તથા
ભોઅભીનોને ણભર ફનાલળે (તે અલ્રાશ
લાાઓના ટોાભાં દાખર છે ) અને ખયેજ
અલ્રાશના ક્ષલાા જ શંભેળા ણલજમી
યશેળે. (૫૬)
કુયઆને ળયીપભાં ઠેક ઠેકાણે અમ
ઇભાનલાાઓ વંફોધન કયલાભાં આવ્મું છે .
કોઇ સ્થે “મા અય્મોશલ્રઝીના અસ્વરભુ”
અમ ભુવરભાનો કશેલાભાં આવ્મું નથી. આ
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ભાર અલ્રાશની યશેભત છે . તે ભાણવની
ણશમ્ભત લધાયલા ભાટે દયેકને ભોઅભીન કશીને
વંફોધલાભાં આવ્મો છે . ઘણા ભુવરભાનોભાં
તો ઇભાન વાથે દુયનોમ વંફંધ ન શતો. જે ભકે
આ આમતની અંદય ભોઅભીન કશીને
વંફોધલાભાં આલેર છે . એ રોકો એલા શતા
કે શ. યવુર વ.ને ધભકાલી યહ્ા શતા. તભે
અભારૂં કશેલું ન ભાન્મું તો અભે ઇસ્રાભથી
પયી જઇળું અને અભે અભાયા જુ ના ધભથ તયપ
લી જઇળું. ખુદાલંદે આરભ તેના જલાફભાં
કશે છે કે તભે દીનથી પયી જળો તો અભને
તભાયી કાંઇ યલા નથી. અભાયી ાવે એલા
કાભીર ભોઅભીનો છે જે ના વદગુણો આ
પ્રભાણે છે :
૧. એ અલ્રાશને દોસ્ત યાખે છે અને
અલ્રાશ એને દોસ્ત યાખે છે . અલ્રાશની
દોસ્તી કયનાય તો ફધા ભુવરભાનો શતા ણ
અશીં તો એલા ભુવરભાનોનું લણથન કયેર છે કે
જે ને ોતે ણ દોસ્ત યાખે છે . કેટરો ઉચ્ચ
ભયતફો છે આ રોકોનો ? એકનો યીચમ શ.
યવુર વ.ભે જં ગે ખમફયભાં કયાવ્મો છે . આે
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પયભાવ્મું કે કારે શુ ં એલા ભદથને અરભ આીળ
જે લધી લધીને શુ ભરા કયનાય શળે અને
બાગેડું નણશ શોમ. તે અલ્રાશ અને તેના
યવુરને દોસ્ત યાખે છે . અલ્રાશ અને તેના
યવુર તેને દોસ્ત યાખતા શળે. ફીજે રદલવે
વલાયે શ. યવુર વ.ભે જે ને અરભ આપ્મો તે
અભીરૂર ભોઅભેનીન શઝયત અરી અ. શતા.
૨. ભોઅભીનની વાથે નમ્રતાથી લતથલાલાા
શળે. આ વીપત ણ આરે યવુરભાં વૌથી
લધાયે જોલાભાં આલતી શતી. ઇસ્રાભી
ણળક્ષણ ણ એજ છે કે ભોઅભીન ભોઅભીન
વાથે નમ્રતાથી લતે.
૩. કાપીયોની વાભે આલે તો ફશાદુયીની ળાન
દેખાડે. આ ખુફી ણ શ. અરી અ.ભાં
ફધાથી લધાયે શતી. આ કદી ણ મુધ્ધના
ભેદાનથી બાગ્મા નથી તેભજ દુશ્ભનોથી કદી
ણ યાજીત થમા નથી.
૪. યાશે ખુદાભાં જે શાદ કયનાયા શળે.
અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.ભે પયભાવ્મું કે ભને
રણ લસ્તુ વૌથી લધાયે લશારી છે : ૧.
ભશેભાનની ભેશભાનદાયી ૨. ગયભીભાં યોઝા
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યાખલા, ૩. અને તરલાયથી યાશે ખુદાભાં
જે શાદ કયલી.
અલ્રાશ તઆરા ઇભાનલાાને ફતાલે છે કે
તભાયો લરી એટરે તભાયા જાન-ભાર ઉય
લધાયે શકદાય કોણ છે અને આ આમત ભાર
રણ જાતો ઉય ભમાથરદત યાખી છે . વૌથી
અઅરા શાકીભ તભાયા ઉય અલ્રાશ છે .
ત્માય છી યવુર વ. છે અને રીજા લરી એ
છે કે જે ઇભાનલાા છે , નભાઝ કામભ
કયલાલાા અને રૂકુઅની શારતભાં ઝકાત
આનાય છે એ શ. અરી અ. છે .
આ જાણો છો કે રૂકુની શારતભાં વાઇરને
લીંટી શ. અરી અ.ભે આી શતી. ઇણતશાવ
ફતાલે છે કે એ લીંટી શ. વુરેભાન અ.ની
શતી. એ લીંટીને કાયણે જ આની
વલ્તનતભાં ઇન્વાન, જીન્નાત ળુ-ક્ષીઓ
ણલગેયે આને તાફે શતા. એશરે વુન્નતના
ઇભાભે રખ્મું છે કે આ ખુદાની યશભતે
શોંચ્મા છી ખુદાએ લીંટી ોતાના યક્ષણભાં
રઇ રીધી શતી. જ્માયે વયકાયે દોઆરભ
ણશજયત કયી ભદીના આવ્મા તો ખુદાએ
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પરયશ્તાઓને શુ કભ આપ્મો કે આ લીંટી
શઝયતને શોંચાડી આો. આે આ લીંટી
ોતાના લવી શ. અરી અ.ને આી. આ
એ લીંટી શેયી નભાઝ ભાટે ભસ્જીદભાં ગમા.
આ રૂકુઅની શારતભાં શતા ત્માયે વાએરે
વલાર કમો. શ. અરી અ.ભે એ લીંટી
ઇળાયાથી તેને આી દીધી. એ લીંટી શ.
વુરેભાન અ.લાી શતી. તે લખતે ણજબ્રઇરે
અભીન ઇન્નભા લરીમોકોભુલ્રાશની આમત
રઇને નાઝીર થમા.
૫૭ થી ૫૯ ભી આમાત :-

َّ ُ َ َ
َّ ُ َ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا ت ّت ِخذقا ال ِذیۡ َن
َّ
َُ
ُ َ َّ
َ
اتخذ ۡقا ِخیۡنک ۡم ُہ ُز ًقا ّق ل َ ِع ًبا ِّم َن ال ِذیۡ َن
َاُ ۡقتُوا ال ۡ ِک ّٰت َب ِم ۡن َق ۡب ِل ُک ۡم َق ال ۡ ُک ّ َفاذ
ّّٰ ُ َ ّ َ َ َ ۡ َ
َالل َہ ِا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم ّ ُم ۡؤم ِنحۡف
اقل ِیٓاء ۚ ق اتقوا
ِ
﴾۵۷﴿
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ُ َ َّ
َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ
الص ّٰلو ِۃ اتخذ ۡق َہا ُہ ُز ًقا
ق ِادا ناخیتم ِاخی
ُ َ َ ّ َ َ ّ َ َ ّٰ
َ
﴾۵۸﴿ ّق ل َ ِع ًبا ؕ دل ِک ِبان ُہ ۡم ق ۡو ٌؿ لا ح ۡع ِقلوۡ َـ
ۤ َ ّ ۤ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ٰۤ ۡ ُ
قل یاہل ال ِکت ِب ہل تن ِقموـ ِمنا ِالا
ۤ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۤ َ َ ّّٰ َ ّ َ ّٰ ۡ َ
اـ امنا ِبالل ِہ ق ما ان ِزؾ ِالینا ق ما
َ
ُۡ
ُ ّٰ ُ َ ۡ َ َ َ
ان ِز َؾ ِم ۡن ق ۡب ُل ۙ َق ا ّـ اخث َؿخ ۡم ف ِسقوۡ َـ
﴾۵۹﴿
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તે રોકો કે જે ભને
તભાયી શેરાં રકતાફ આલાભાં આલી છે
તેઓ ભાંશેના જે રોકો તભાયા ધભથને શાંવી
અને યભકડું ગણે છે તેભને તથા નાણસ્તકોને
દોસ્ત ફનાલો નણશ; અને જો તભે ભોઅભીન
શો તો અલ્રાશથી ડયતા યશો. (૫૭)
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અને જ્માયે તભે (અઝાન દઇ) નભાઝ ભાટે
ફોરાલો છો ત્માયે તેની ણ ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કયે
છે ; આ એ ભાટે કે તેઓ એલા રોકો છે કે
જે ઓ વભજ ધયાલતા નથી. (૫૮)
તું કશે કે શે રકતાફલાાઓ ! ળું તભે એ
કાયણે અભાયાભાં એફ કાઢો છે કે અભે
અલ્રાશ ય તથા જે કાંઇ અભાયા ય
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તેના ય તથા જે કાંઇ
(અભાયી) શેરાં ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તેના
ય ઇભાન રાવ્મા છીએ ? ણ (લાત એ છે
કે) તભાયાભાંના ઘણા ખયા નાપયભાન છે
(તેથી અભે તભાયી આંખોભાં ખટકીએ
છીએ). (૫૯)
જે રોકો ઇસ્રાભની ભશ્કયી કયે છે
ભુવરભાનોને જોઇએ કે તેભની વાથે દોસ્તી
ન કયે. બરે એશરે રકતાફ શોમ કે કુપપાય
શોમ. કાયણ કે તેભનાથી ઇસ્રાભને નુકવાન
શોંચલાનો અંદેળો છે . આલા રોકો વાથે
ભે ણભા યાખનાયા ભુનાપીક છે .
“રલાભેઉત્તન્ઝીર”ભાં છે કે અઝાન
વાંબીને કુપપાયની જભાત શુ ઝુય વ.ની
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ાવે આલી કશેલા રાગી: આ આ ફધુ ળું
નલું ળરૂ કમુું છે ? શેરાંના અમ્ફીમાઓએ
તો આલું ળરૂ કમુું ન શતું. રોકોને ફુભ ફયાડા
ાડીને નભાઝ ભાટે ફોરાલો છો એ ફુણઘ્ધની
ણલરૂઘ્ધ છે . તે રોકો ભોઅઝઝીનની અલાઝ
વાંબી તેની ભશ્કયી કયતા કયતા ચાલ્મા
જતા શતા.
ભદીનાભાં એક ઇવાઇ અઝાનની અલાઝ
“અશ્શદો અન્ન ભોશમ્ભદય યવુરુલ્રાશ”
વાંબીને કશેલા રાગ્મો કે ખુદા જુ ઠ્ઠાઓને
વગાલી નાખે. એક રદલવ નવયાની વુઇ
યહ્ો શતો ત્માંથી તેનો નોકય અગ્ની
(વગતા કોરવા) રઇને નીકળ્મો. એક
તણખો તેના ણફસ્તય ઉય ડી ગમો.
થોડીલાયભાં આગના બડકા નીકલા રાગ્મા
અને તે તેભજ ઘયના રોકો આગભાં ફી
ભમાથ.
દયેક ભઝશફલાા ોતાની પ્રાથથનાનું એરાન
જુ દી જુ દી યીતે કયે છે . જે ભકે કોઇ ઘંટ લગાડે
છે તો કોઇ વંખ ફંકે છે . કોઇ બ્મુગર લગાડે
છે . ઇસ્રાભભાં ભાનલીને ઇફાદત ભાટે
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ફોરાલાની યીત ઇન્વાની પીતયત ભુજફ છે .
ઇસ્રાભભાં અઝાનનો ઉવુર “શય્મા
અરસ્વરાશ” કશીને એભ ફતાલલાભાં આલે
છે કે નભાઝ ભાટે આલો.
એક લસ્તુ રપતયતની ણલરૂઘ્ધ નથી રાગતી કે
વુલાલાો વાયી લસ્તુને ઉંઘભાં કેભ વાંબળે
? કોઇ એ અલાઝ વાંબતો શોમ અને
કુયઆન ઢી યહ્ો શોમ તો ળું કયે ? શા, જે
રોકો અધી ઉંઘભાં શોમ તેને કદાચ અવય
થામ.
“શય્મા અરા ખમયીર અભર”નો અથથ એ
થામ છે કે અમ જાગનાયાઓ તભે કોઇ ણ
કાભ કયી યહ્ા શોલ તો તેને ભુકી દો, કાયણ કે
દયેક કામથથી નભાઝ ફશેતય અને વલથ શ્રેષ્ઠ છે .
૬૦ થી ૬૨ભી આમાત :-

ً َ ۡ ُ َ َ ّٰ ۡ ّ ّ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ُ
قل ہل ان ِبئکم ِبس ٍخ ِمن دل ِک مثوبۃ
ّّٰ ُ َ َ َ ّ ۡ َ ّّٰ َ ۡ
ۡالل ُہ َق َغ ِض َب َع َلی ِہ
ِعند الل ِہ ؕ من لعنہ
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ۡ ۡ َ ََۡ
َق َج َع َل ِمن ُہ ُم ال ِغ َػ َخۃ َق الخنارِیۡ َر َق َع َب َد
َّ ُ َ ُ َ َ ٌ َ َ ً َ َ َ
الطاغوۡة ؕ اقلٰٓ ِئک ر ّخ ّمکانا ّق اض ّ ُل َع ۡن
َ َ َّ
الس ِب ۡی ِل ﴿﴾۶۱
سوٓا ِء
َ َ َ ُ ُ َ ُ ۤ َّ َ َ َ ُ
ٓاء ۡقخ ۡم قالوۡا ّٰا َمنا َق ق ۡد ّخخلوۡا
ق ِادا ج
َ َ
ُۡ ۡ
َ ّّٰ
الل ُہ اَ ۡع َلمُ
ِبالکع ِػ َق ُہ ۡم ق ۡد ع َخ ُجوۡا ِب ٖہ ؕ ق
َ ُ ۡ
ِب َما کانوۡا یَک ُت ُموۡ َـ ﴿﴾۶۱
َق تَ ّٰری َک ِثح ۡ ًؿا ِّم ۡن ُہ ۡم یُ َساذِ ُع ۡو َـ فی الۡاِثۡم قَ
ِ ِ
ۡ
ال ۡ ُع ۡد َقاـ َق اَکۡلہ ُم ّ ُ
الس ۡح َت ؕ ل َ ِبئ َس َما
ِ ِِ
ُ
َ ُ
کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۶۲
hajinaji.com
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(શે યવુર !) તું કશે કે ળું શુ ં તભને તેભની
ખફય આું કે જે ભના ભાટે અલ્રાશ તયપથી
આ કયતાંમ લધાયે ખયાફ ફદરા રૂી વઝા
નક્કી થઇ ચૂકી છે ? તેઓ (એ છે કે) જે ભના
ય અલ્રાશે રપટકાય કયી તથા જે ભના ય
કો ઉતામો અને તેઓ ભાંશેના કેટરાકને
લાંદયા તથા વુવ્લયો ફનાવ્મા અને તેઓ
ભાંશેના કેટરાક ળેતાનના વેલકો ફન્મા; એજ
રોકો છે કે જે ઓ દયજ્જાની રૂએ ઘણાજ
ખયાફ છે અને વન્ભાગથથી વૌ કયતાં લધાયે
બટકી ગમેરા છે . (૬૦)
અને જે લેા તેઓ તભાયી ાવે આલે છે
ત્માયે તેઓ કશે છે કે અભે તો ઇભાન રાવ્મા
છીએ ણ લાસ્તલભાં તો તેઓ નાણસ્તકણા
વાથે આલે છે અને તે (નાણસ્તકણા)ની વાથે
નીકી (ચાલ્મા) જામ છે ; અને જે
(દ્લેબાલ) તેઓ વંતાડે છે તેનાથી અલ્રાશ
વાયી ેઠે જાણકાય છે . (૬૧)
અને તું તેઓભાંથી ઘણાઓને એલી શારતભાં
જોળે કે ગુનાશ અને અત્માચાય કયલાભાં અને
શયાભનો ભાર ખાલાભાં એક ફીજાની વાથે
અનુક્રભણણકા
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શયીપાઇ કયે છે ; ખયેજ તેઓ જે કાંઇ કયે છે તે
ઘણં જ ખયાફ કયે છે . (૬૨)
આ એ રોકોનું લણથન છે કે જે ભણે ઇસ્રાભની
દુશ્ભની રદરભાં છુ ાલેરી શતી. તેઓ ભાર
ઝાશેયી ભુવરભાન ફની ગમા શતા. કાયણ કે
તે કત્ર થલાથી ફચી જામ અને ગનીભતના
ભારભાં બાગ ણ ભે. ળયીમતના અભર
કયલા ય તેઓ દૂય બાગતા શતા અને
ળમતાની કામો ાછ ડતા શતા. અંતે
ખુદાઇ અઝાફથી તેઓ લાંદયા-વુવ્લય ફની
ગમા છતાં તેઓએ ફોધ ગ્રશણ કમો નણશ.
તપવીયે વાપીભાં છે કે જે લાંદયા અને વુવ્લય
ફની ગમા તે અસ્શાફે વબ્ત શતા અને
ભૂર્મતઓ અને લાછયડાની ૂજા કયનાયા શતા.
૬૩ થી ૬૪ભીઆમાત :-

ّٰ ّ ُ ُ ّٰ ۡ َ َ ۡ َ
َ
الرَ ّب ِن ّ ُیوۡ َـ َق الۡا ۡح َب ُاذ َع ۡن
لو لا ینہہم
ۡ
ُ ّ َقوۡل ِہ ُم الۡاثۡ َم َق اَکۡلہ ُم
الس ۡح َت ؕ ل َ ِبئ َس
ِ ِ
ِِ
ُ َ
َ
﴾۶۳﴿ َما کانوۡا یَ ۡصن ُعوۡ َـ
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ّّٰ ۡ ُ ٌ ُ ّ َ
َ
ۡ
َق قال َ ِت ال َی ُہوۡ ُخ یَ ُد الل ِہ َمغلوۡلَۃ ؕ غل ۡت
ُ ُ
َ ُ
َ
ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َق ل ِعنوۡا ِب َما قالوۡا ۬ بَ ۡل یَ ّٰد ُف
َم ۡب ُسوۡ َط ّٰتف ۙ یُ ۡن ِف ُق َک ۡی َف یَ َش ُ
ٓاء ؕ َق
ِ
َ َ ۡ ۡ َۤ ُۡ
َ
لَحَـِیۡ َد ّـ ک ِثح ًؿا ِّمن ُہ ۡم ّما ان ِز َؾ ِال َ ۡیک
َ َ ُۡ ً َ ُۡ
َۡ َ َ
ِم ۡن ّذ ِّبک طغ َیانا ّق کع ًػا ؕ َق الق ۡینا
بَ ۡی َن ُہ ُم ال ۡ َع َد َاق َۃ َق ال ۡ َب ۡغ َض َ
ٓاء ِاخّٰی یَوۡ ِؿ
ۡ ّٰ َ ُ ّ َ َ ۤ َ ۡ َ ُ ۡ َ ً ّ ۡ
َ
ۡ
ال ِقیم ِۃ ؕ کلما اققدقا ناذا ل ِلشخ ِب
َۡ
َ ۡ َ َ َ ّّٰ
َ
ۡ
َ
ُ
ۡ
َ
َ
ۡ
ص
اطفاہا اللہ ۙ ق یسعوـ فِی الاذ ِ
َ َ ً َ ّّٰ ُ َ ُ ّ ُ ۡ ُ ۡ
ۡ
َ
فساخا ؕ ق اللہ لا ی ِحب المف ِس ِدین ﴿﴾۶۴
hajinaji.com
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અલ્રાશલાા રોકો તથા ણલદ્લાનો તેભને
ગુનાશબયી લાત કશેતાં તથા શયાભનો ભાર
ખાતાં ળા ભાટે અટકાલતા નથી ? ખયેખય
તેઓ જે કાંઇ કયે છે તે ઘણં જ દુષ્ટ કામથ કયે
છે . (૬૩)
અને મશુ દીઓ કશે છે કે અલ્રાશનો શાથ
ફંધામેરો છે ; (ણ) તેભનાજ શાથ ફંધાઇ
જામ ! અને તેભના ય આ (કશેલા)ના કાયણે
રાનત થઇ, ફલ્કે તે (અલ્રાશ)ના તો ફન્ને
શાથ પેરામેરા છે , જે લી યીતે ચાશે છે અથણ
કયે છે અને જે કાંઇ તાયા યલયરદગાય તયપથી
તાયા ય ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તે તેઓ
ભાંશેના
ઘણાઓની
ઉઘ્ધતાઇ
તથા
નાણસ્તકણાને અલશ્મ લધાયી ભૂકળે; અને
અભોએ તેભની લચ્ચે કમાભત મુંત ળરુલટ
અને વખ્ત કીન્નાખોયી નાખી દીધાં છે ;
જ્માયે જ્માયે તેઓ રડાઇની આગ વગાલે
છે ત્માયે ત્માયે અલ્રાશ તેને શોરલી નાખે છે
અને તેઓ બૂણભભાં પવાદ પેરાલલાનો પ્રમત્ન
કયે છે ; અને અલ્રાશ પવાદ કયનાયાઓને
દોસ્ત યાખતો નથી. (૬૪)
અનુક્રભણણકા
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મશુ દી અને નવાયાના આરીભો ોતાની
કૌભભાં જાત-જાતની ફુયાઇ જોલા છતાં ડય
અને રારચને રીધે તેઓને યોકતા ન શતા.
તેઓ ખુલ્રી યીતે શયાભનો ભાર ખાતા શતા,
છતાં ઓરભાઓ તેભને યોકતા ન શતા. શ.
યવુર વ.ના ભદીના શોંચલા શેરાં તેઓ
ફશુ ભારદાય શતા. તેનું કાયણ એ શતું કે
તેઓ ભદીનાના યશેલાવીઓ શતા. જે રોકો
ાછથી ભુવરભાન થઇ અન્વાય ફન્મા
શતા તેઓ ાવેથી વ્માજની યકભ લવુર
કયતા શતા અને ોતાના ભારભાં લધાયો કમે
જતા શતા. ણશજયત છી ભુવરભાનોએ
તેભની વાથે વંફંધ તોડી નાખ્મો, તેથી
તેઓના લેાયભાં અને ખેતીલાડીભાં નુકવાન
થલા રાગ્મું, તેથી કશેલા રાગ્મા કે ખુદા કંજુવ
થઇ ગમો. અલ્રાશે તેભની આ ભાન્મતાનો
યદીમો આપ્મો કે અલ્રાશના શાથ તો ખુલ્રા
છે અને તે કંજુવ નથી. આલું કશેલાલાા
ઉય અલ્રાશની રાઅનત થામ. (તેઓ
ોતાની ફેઇભાનીની વઝા બોગલી યહ્ા છે .)
અનુક્રભણણકા
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કુયઆનના નાઝીર થલાથી તેઓ ઇાથની
અગ્નીભાં ફી યહ્ા શતા. તેભનું કુફ્ર અને
ફલો યોજ યોજ લધતો જતો શતો. આભ
આવભાં બંગાણ ડ્મું અને તેભાં ઇકોતેય
(૭૧) પીયકા થઇ ગમા. તેઓની આ પીયકા
યસ્તીની રડાઇ કમાભત વુધી ફાકી યશેળે.
આ સ્થે એક વલાર ઉત્ન્ન થામ છે કે
જ્માયે ખુદા કોઇ કૌભ ઉય અઝાફ નાઝીર
કયે છે ત્માયે તેના નેક ફંદાઓ તેની રેટભાં
કેભ આલી જામ છે ? તેઓનું અઝાફભાં
પવાઇ જલાનું કાયણ એ છે કે તેઓએ રોકોને
ફુયા કાભોથી યોક્મા કેભ નણશ ? અને જો
તેઓ તેભનું કહ્ું ભાનતા ન શતા તો તેભણે
તેભનો ફણશષ્કાય કેભ ન કમો ? આ કાયણે
તેઓ ણ આ ગુનેશગાયો વાથે રેટભાં
આલી ગમા. તેઓની પયજ શતી કે તેભને ફુયા
કાભોથી અટકાલે.
શ. ળોએફ અ. ય લશી થઇ કે તભાયી
કૌભના એક રાખ ભાણવો ઉય અઝાફ
ભોકરીળ. જે ભાં ચારીવ શઝાય ફુયા અને
વાંઇઠ શજાય નેક શળે. આે અયજ કયી કે
અનુક્રભણણકા
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યલયરદગાય !ફુયાને તો અઝાફ થામ તે
વ્માજફી છે ણ નેકોને ળા ભાટે અઝાફ થામ
? જલાફ ભળ્મો કે તેઓએ ફુયા રોકો પ્રત્મે
ફેદયકાયી કયી અને ભાયી વાભે ફલો
કયલાથી કેભ ન યોક્મા અને તેઓ ય
ક્રોધામભાન કેભ ન થમા તેભજ તેઓથી નપયત
કયીને ત્માંથી ણશજયત કેભ ન કયી ? તેઓએ
તો તેભની વાથે શલા-ભલા અને ખાલાીલાનો વ્મલશાય યાખ્મો તેથી જ તેઓ
અઝાફનો બોગ ફન્મા.
મશુ દીઓના ઓરભાઓ ય અઝાફ
આલલાનું કાયણ એ શતું કે તેઓએ કૌભને
ફુયા કાભથી યોકી નહશ અને ન તેભનાથી
નપયત કયી. આ કાનુન ભાર મશુ દી
ઓરભાઓ ભાટે જ નથી ણ ભુવરભાન
આણરભો ભાટે ણ છે . આજે ણ એજ
શારત છે કે ઓરભા રોકોને અમ્ર ણફર
ભાઅરૂપ (નેક કાભ કયલા કશેલું) અને નશી
અનીર ભુન્કય (ફુયા કાભની ભનાઇ કયલા)
પ્રત્મે ઘ્માન આતા નથી. કરાભે ાકભાં જે
લણથન થમું છે તે કાંઇ રકસ્વા-કશાની તયીકે
અનુક્રભણણકા
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નથી ણ ભુવરભાનો તેનાથી ફોધ ગ્રશણ
કયે.
૬૫ થી ૬૭ભી આમાત :-

َ
َق لَوۡ اَ ّ َـ اَ ۡہ َل ال ۡ ِک ّٰتب ّٰا َم ُنوۡا َق ّاتقَواۡ
ِ
َ َ ۡ ّٰ
َ َّ َ ۡ
ّٰ
لَکع ۡػنا َعن ُہ ۡم َس ِّیا ِت ِہ ۡم َق لَا ۡخخلن ُہ ۡم
ّّٰ ّ َ
َجن ِت الن ِع ۡی ِم ﴿﴾۶۵
َ َ ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ ۤ
ق لو انہم اقاموا التوذىۃ ق الاِن ِجیل ق ما
َ َ َُ
َ
ُۡ
ان ِز َؾ ِال َ ۡی ِہ ۡم ِّم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم لَاکلوۡا ِم ۡن فوۡقِ ِہ ۡم
ۡ ٌَُ
َ
َ
َق ِم ۡن ت ۡح ِت ا ۡذ ُج ِل ِہ ۡم ؕ ِمن ُہ ۡم ا ّمۃ
ّ ُم ۡق َت ِص َد ٌۃ ؕ َق َک ِثح ۡ ٌؿ ِّم ۡن ُہ ۡم َس َ
ٓاء َما

ُ
حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿ ﴾۶۶٪
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ُۡۤ ۡ ّ
َ
ّ ٰۤیاَ ّیُ َہا
الرَ ُسوۡ ُؾ بَ ِلغ َما ان ِز َؾ ِال َ ۡیک ِم ۡن
ۡ َّ َ
ۡ َ َّ
َ َ
ّذ ِّبک ؕ َق ِا ۡـ ل ۡم تف َع ۡل ف َما بَلغ َت
َ ّ َ َ ُ ۡ َ ُ ّّٰ َ ٗ َ َ َ
َ
از ؕ ِا ّـ
الن
ِ ذِسالتہ ؕ ق اللہ حع ِصمک ِمن
ّٰ ۡ َ ۡ
ّّٰ
﴾۶۷﴿ الل َہ لَا یَ ۡہ ِدی القوۡ َؿ الک ِع ِػیۡ َن
અને જો રકતાફ ધયાલનાયાઓ ઇભાન રાલતે
તથા યશેઝગાય ફનતે તો અભે તેભના ગુનાશ
નાફુદ કયી નાખતે અને તેભને નેઅભતલી
જન્નતોભાં દાખર કયતે. (૬૫)
અને જો તેઓ તૌયેત તથા ઇન્જીરને તથા જે
કાંઇ (વશીપા) તેભના યલયરદગાય તયપથી
તેભના ઉય ઉતાયલાભાં આવ્મા શતા તે (ની
આજ્ઞાઓ) કામભ યાખતે તો તેઓ આકાળ
(ય)ની યોઝી ણ ખાતે તથા ઝભીનની ણ;
તેઓ ભાંશેનું એક ટોું ભઘ્મભ યીતે ચારનારૂં
છે ; અને તેઓ ભાંશેના ઘણા ખયા જે કૃત્મો કયે
છે તે દુષ્ટ છે . (૬૬)
અનુક્રભણણકા
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શે યવુર ! જે કાંઇ તાયા યલયરદગાય તયપથી
તાયી તયપ ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તે (રોકો
વુધી) શોંચાડી દે; અને જો તેં તેભ ન કમુું તો
જાણે તેં તેનો (કોઇ ણ) વંદેળો શોંચાડ્મો
જ નણશ; અને અલ્રાશ તને રોકો(ના
રાવ)થી વુયક્ષીત યાખળે; ણનવંળમ અલ્રાશ
ઇન્કાય કયનાયી કૌભને (વીધો) ભાગથ દેખાડતો
નથી. (૬૭)
આ આમતભાં ખુદાલંદે આરભ ોતાના
યવુરને એક છે લટનો તબ્રીગી શુ કભ આી
યશેર છે . આ શુ કભ એ લખતે આલાભાં
આવ્મો જ્માયે યવુર શરાર શયાભની તબ્રીગ
કયી ચુક્મા શતા. દીન અને ઇભાનની પ્રત્મેક
ફયકતોની લશેંચણી કયી ચુક્મા શતા.
ઈસ્રાભની પ્રત્મેક લસ્તુ વાક્ષી આે છે કે શ.
યવુર વ.ભે જીલનની ગુંચોને વભજાલી દીધી.
ઉવુર અને ફરૂઅ ને આવાનીથી ફતાલી
દીધી. લાજીફ, પઝથ , ભકરૂશ, ભુસ્તશફ અને
શરાર-શયાભ ણલગેયે એક એક ફાફતને
ગણાલી દીધી. અંતે “મા અય્મોશય યવુરની
અનુક્રભણણકા

1411

hajinaji.com

આમત... શલે તભે અમ યવુર ભાયા શુ કભને
શોંચાડી દો.
ભદીનાભાં રોકોભાં જાશેયાત કયી “લરીલ્રાશે
અરભન્નાવ ણશજ્જુ ર ફમતે ભણનસ્તતાઅ
એરમશે વફીરા” જે રોકો શજ્જે
ફમતુલ્રાશ અદા કયી ળકલાની ળણક્ત
ધયાલતા શોમ તેભના ભાટે અલ્રાશે શજ્જે
ફમતુલ્રાશ લાજીફ કયી છે . એક તયપ તો
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ મભનભાં ોતાની
તબ્રીગી પઝો અદા કયી ભક્કા ભોઅઝઝભાભાં
આલલાની તૈમાયી કયી યહ્ા શતા, ફીજી તયપ
વયકાયે દો આરભ રયવારત ભઆફ વ.ની
વાથે ફધા શજ ભાટે તૈમાય થઇ યહ્ા શતા.
જ્માયે ફધી તૈમાયી વંૂણથ થઇ ગઇ તે લખતે
અયફના ખુણે ખુણાભાંથી ભાનલ-ભેદની
ઉભટી યશી શતી. જોત-જોતાભાં ભદીનાની
આવાવ એક રાખની ભાનલ ભેદની જભા
થઇ ગઇ. શી.વ. ૧૦ અને ઝીરકાદ ૨૫ના
ખુદાના આખયી નફીએ ગુસ્ર કમુું અને
ઝોશયની નભાઝ ત્માં ઢ્મા, ત્માય છી
ોતાના ખાનદાન વણશત ળશેયની ફશાય
અનુક્રભણણકા
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આવ્મા. ભદીનાથી ભક્કા વુધીની આ વપય
દવ રદલવભાં વંૂણથ કયી, ભંગલાયે ભક્કાભાં
દાખર થમા. આે ખાન-એ-કાઅફાનો
તલાપ કમો. એટરાભાં મભનથી શ. અરી અ.
ણ તળયીપ રાવ્મા અને શજ અદા કયી.
રોકોએ શજ અદા કયી ત્માંથી યલાના થમા
અને ૧૮ ઝીરશજના શોજપા શોંચ્મા.
આળયે એક રાખ ચોલીવ શઝાયની ભાનલ
ભેદની શતી. અશીંથી ભદીના, ભીવય, ળાભ
અને ઇયાકલાાઓના યસ્તા અરગ ડતા
શતા. ત્માં એક તાલ શતું. (જે ને ગદીય
કશેલામ છે ) તેને તાયીખ અને શદીવની
ઝફાનભાં ખુભ કશેલાભાં આલે છે .
ગદીય શોંચતાંની વાથે એકાએક કાપરો
યોકલો ડ્મો. “મા અય્મોશય યવુરો
ફલ્રીગ.... નો ઇરાશી મગાભ રઇને
ણજબ્રઇર લશી દ્લાયા શોંચ્મા. તે વંદેળાભાં
એટરી ફધી તાકીદ શતી કે જો તભે આ
વંદેળાને શોંચાડ્મો નણશ તો જાણે તભે
યીવારતની પયજ અદા નથીજ કયી. આં
શઝયત વ.ભે વૌને યોકાઇ જલાનો શુ કભ
અનુક્રભણણકા
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આપ્મો. જે રોકો આગ લધી ગમા શતા
તેભને ણ ાછા ફોરાવ્મા. વખ્ત ગયભી
શતી. રોકોએ ગોભાં કડાં ફાંધી રીધા.
ગદીયનું અજફ દ્રશ્મ શતું.
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે ફધા ોત-ોતાની
જગ્માઓ ય ફેવી જામ. ત્માં ફાલના ાંચ
ઝાડ શતા. તેની ાવે ઊંટોના ારાનનો
ણભમ્ફય ફનાવ્મો. ઝોશયનો લખત થમો.
જ.ણફરારે અઝાન આી. શ. યવુર વ.ભે
નભાઝ ઢાલી અને ત્માય છી આ ણભમ્ફય
ઉય તળયીપ રાવ્મા અને શ. અરી અ.ની
દસ્તાયફંધી કયી (ભાથે ાઘડી ફાંધી).
શ.અરી અ.ને ણભમ્ફયની ાવે ફોરાવ્મા.
આે અલ્રાશ તઆરાના લખાણ કમાથ તેભજ
એશરેફમતના પઝાએર ણ ફમાન કમાથ.
આે એશરેફમતના ારલને ભઝફુત યીતે
કડી યાખલાની લવીમત કયી. આે પયભાવ્મું:
“અય્મોશન્નાવ” ળું તભે વાક્ષી આો છો કે
ખુદાના ભાઅફુદ શોલાની અને ભોશમ્ભદ
ખુદાના ફંદા અને યવુર શોલાની ? ફધાએ
જલાફ આપ્મો કે અભે વાક્ષી આીએ છીએ.
અનુક્રભણણકા
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તે લખતે આે પયભાવ્મું અમ ખુદા તું ગલાશ
યશેજે. આે પયભાવ્મું કે શુ ં તભાયી લચ્ચે ફે
બાયી ચીઝો છોડી જાઉં છુ ં . ભજભાભાંથી
કોઇએ ુછમું કે એ ફે બાયી ચીઝો કઇ છે ?
આે પયભાવ્મું કે એક ખુદાની રકતાફ જે નો
એક છે ડો કુદયતના શાથભાં છે અને ફીજો
તભાયા શાથભાં છે . તેને કડી યાખળો તો
બટકળો નણશ. ફીજુ ં ભાયી ઇતયત છે . ખુદાએ
ભને ફતાલેર છે કે આ ફન્ને એક ફીજાથી
ણલખુટા ડળે નણશ. તભે તેનાથી આગ
લધજો નણશ અને તેનાથી ાછ યશેજો
નણશ. નણશ તો ગુભયાશ થઇ જળો. આટરું
પયભાલી શ. યવુર વ.ભે શ. અરી અ.નો શાથ
કડીને ઉંચા કમાથ. ત્માય છી ણલળા
ભેદનીને વંફોધન કમુું. “અરસ્તો અલરા
ફેકુભ ણભન અન્પોવેકુભ” અમ રોકો શુ ં તભાયા
નપવો ઉય લધાયે શક યાખતો નથી ?
રોકોએ કહ્ું ફેળક ! અભાયા નપવો ઉય
તભાયો લધાયે શક છે . છી આે પયભાવ્મું :
“ભન કુન્તો ભલરાશો પ શાઝા અરીય્મુન
ભલરા.” જે નો શુ ં ભૌરા છુ ં તેના આ અરી
અનુક્રભણણકા
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ભૌરા છે . આ ળબ્દોને રણ લખત ઉચ્ચામાથ.
રણ લખત કશેલાનો શઝયતનો ળું ઉદ્દેળ શળે
? જાશેયભાં તો એભ રાગે છે કે ઇન્વાન,
ણજન્નાત અને ળમતાનો વભક્ષ કોઇ લાત રણ
લખત ઉચ્ચાયલી એનો ભતરફ શુ જ્જત
તભાભ કયલી છે .
ત્માય છી શઝયતે પયભાવ્મું “અલ્રાશુ મ્ભા
લારેભન લારાશો લ આદેભન આદાશો.”
ખુદામા ! જે અરીથી ભોશબ્ફત કયે તેનાથી તું
ભોશબ્ફત કય અને જે તેની વાથે દુશ્ભની
યાખે તેની વાથે તું દુશ્ભની યાખ. જે તેની
ભદદ કયે તું તેની ભદદ કય. જે તેનાથી ભોં
પેયલે તું તેનાથી ભોં પેયલી રે. એ જે તયપ રૂખ
કયે તે તયપ શકને ણ પેયલી દે. જે રોકો અશીં
શાજય છે તે રોકો ફીજા ગેયશાજય રોકોને
આ વંદેળો શોંચાડી આે.
આે લધુભાં પયભાવ્મું કે જે લસ્તુને શુ ં કશુ ં તે
તભો ણ ઉચ્ચાયો અને અભીરૂર
ભોઅભેનીનની રૂએ વરાભી આો.
આની તકયીય વંૂણથ થતાં જ ભાનલ ભેદની
ણભમ્ફય ાવે આલલા રાગી. ભુફાયક
અનુક્રભણણકા
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વરાભતના ળોય વાથે શ. અરી ઇબ્ને અફી
તાણરફની ફમઅત કયલી ળરૂ કયી. એ
દયણભમાન ણજબ્રઇર અભીન આ આમત
રઇને નાણઝર થમા : “અર મવ્ભ અકભલ્તો
રકુભ દીનકુભ લ અતભમ્તો અરમકુભ
નેઅભતી લયઝીતો રકોભુર ઇસ્રાભ દીના.”
આજે ભેં તભાયા દીનને વંૂણથ કમો અને ભાયી
નેઅભતો ુયી કયી દીધી અને તભાયા ભાટે
દીને ઇસ્રાભને વંદ કમો. ત્માય છી શ.
યવુર વ.ભે શ. અરી અ.ને એક તંફુભાં
ફેવાડ્મા અને રોકોને કહ્ું : અરી (અ.)ને
ભુફાયકફાદ આો. રોકોએ ભુફાયકફાદ
આી. ત્માય છી શ. યવુર વ.ની
ફીફીઓએ ભુફાયકફાદ ેળ કયી.
આના વશાફી ઝમદ ણફન અયકભની
યીલામત ભુજફ શુ ઝુયનો શુ કભ થતાં જ તભાભ
ભજભાએ એક ઝફાન થઇને અઝથ કયી કે ખુદા
અને તેના યવુરના શુ કભોને અભો રદરથી
ઉાડી રેળું. છી શ. અરી અ.ને વૌથી
શેરાં શ.અફુફકય યદી., શ. ઉભય યદી,
શ.ઉસ્ભાન યદી, છી તરશા અને ઝુફેયે
અનુક્રભણણકા
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શાથભાં શાથ આી લચન આપ્મું. ત્માય ફાદ
ભુશાજીય તથા અન્વાય આવ્મા. ત્માય છી
દયેક વ્મણક્તએ ફમઅત કયી. આ જશ્ન રણ
રદલવ વુધી ચાલ્મું. (રકતાફે અલરીમા
ભોશમ્ભદ ઇબ્ને જયીય તફયી)
અફુ શાણભદ ગઝારીનું કશેલું છે કે શ. ઉભય
યદી.એ ભુફાયકફાદ આતાં કહ્ું : ફખ્ખીન
ફખ્ખીન રક મા અફર શવન રકદ
અસ્શફત ભૌરામ લ ભૌરામ કુલ્ર
ભોઅભેનીન લ ભોઅભેનાત” ભુફાયક શો
ભુફાયક શો અમ અફુર શવન, આ ભાયા
અને ફધામ ભોઅભીન અને ભોઅભેનાતના
ભૌરા છો. (ણવયરૂર આરભીન ાનું નલભું,
શારપપ અફુફકય ખણતફે ફગદાદે ણ
ોતાના ઇણતશાવભા આજ ળબ્દો રખેર
છે .)
અરી ઇબ્ને શાભીદ ોતાના ુસ્તક ળમ્વુર
અખ્ફાયના ાના ૩૮ ઉય રખે છે કે શ.
યવુર વ.થી ભન્કુન્તો ભૌરાલાી શદીવ ણલે
વલાર કમો તો શઝયતે પયભાવ્મું કે, જે લી યીતે
અલ્રાશ ભાયો ભૌરા છે એલી યીતે શુ ં
અનુક્રભણણકા
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ભોઅભીનોનો ભૌરા છુ ં , એજ યીતે જે નો શુ ં
ભૌરા છુ ં તેના અરી ભૌરા છે .
શ. યવુર વ.ના અસ્શાફોભાં શ. અફુફકય
ઇબ્ને કશાપા, શ.ઉભય ઇબ્ને ખત્તાફ, શ. અફુ
અય્મુફ અન્વાયી, જ.જાણફય ઇબ્ને
અબ્દુલ્રાશ અન્વાયી, જ.શસ્વાન ઇબ્ને
વાણફત, જ.ઝમદ ઇબ્ને અયકભ, જ.અફુ
વઇદ
ખુદયી,
જ.વરભાને
પાયવી,
જ.અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને અબ્ફાવ, જ.અમ્ભાયે
માણવય, અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને જાઅપયે ણ
ભૌરાનો અથથ અલરા ણફત્ત વરૂથપ (આણી
જાન ભારના તેઓ લધુ શકદાય) ફતાલેર છે .
ગદીયના ણલમ ય યીલામત કયનાયા યવુર
વ.ના એકવો દવ અસ્શાફ તલાયીખભાં
જોલાભાં આલે છે . આ ણલમ ય અલ્રાભા
અબ્દુરશુ વૈન અભીનીએ ોતાની રકતાફ
“અર ગદીય”ની અઢાય જીલ્દોભાં ળીઆશ
અને વુન્ની ઓરભાના ુસ્તકોથી ફશેવ કયી
છે અને વાણફત કયી આપ્મું છે કે શ. યવુર
વ.ના છી ફયશક ઇભાભ ખરીપા શ. અરી
અ. છે . એ જીલ્દો અરે ણ ભૌજુ દ છે .
અનુક્રભણણકા
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ગદીય ણલે કુયઆને ળયીપભાં ાંચ આમતો
ઉતયી છે , વુયએ ભાએદાશની અડવઠભી
આમત, વુયએ ભાએદાશની ચોથી આમત,
વુયએ ભઆરયજની ળરૂની ૩ આમતો, શેરી
આમત ઉતયલાનું કાયણ ૩૦ પ્રખ્માત
ભુપસ્વેયીનોની ળોધનું યીણાભ એ છે કે શ.
યવુર વ.નો કાપરો ભક્કાથી ભદીને જતી
લખતે ખુભના સ્થે શોંચ્મો તો જીબ્રઇરે
અભીન નાણઝર થઇ ખુદાઇ શુ કભ શોંચાડ્મો
“મા અય્મોશય યવુરો ફણલ્રગ ભા ઉન્ઝેર....
ફીજી આમતના વંફંધભાં ૧૬ પ્રખ્માત
ભોશક્કીકોએ રખ્મું છે કે જ. યવુરે ખુદા વ.ભે
જ્માયે અરી ઇબ્ને અફી તાણરફની લરી
અશદીનું એઅરાન કમુું તો ભરક લશી રઇને
આવ્મા “અરમલભ અકભલ્તો રકુભ
દીનકુભ...” અને વુયએ ભઆરયજની રણ
આમતો આલલાનું કાયણ એ ફતાલલાભાં
આવ્મું છે કે શારયવ ઇબ્ને નોઅભાન પશયી
ભદીનાભાં આવ્મો, આં શઝયત અસ્શાફના
ભજભાભાં તળયીપ પયભાં (ફેઠેરા) શતા. એ
આલીને એકદભ કશેલા રાગ્મો કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) તભે તૌશીદનું કહ્ું અભે ભાની
અનુક્રભણણકા
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રીધું, નભાઝનું કહ્ું અભે ઢી, યોઝાનો શુ કભ
આપ્મો અભે યોઝા યાખ્મા, શજનું કહ્ું
અભોએ કફુર કમુું છતાંમ તભને વંતો ન
થમો કે ોતાના કાકાના દીકયાને અભાયા ઉય
શાકીભ કમો ? આ ફધું તભે ોતાના ભનથી
કહ્ું છે કે ખુદા તયપથી છે ? આે પયભાવ્મું કે
ખુદાની કવભ આ ફધા શુ કભો અલ્રાશના
તયપથી છે !
આ વાંબીને શારયવ શાંપો પાંપો થઇ
ત્માંથી ઉંધા ગરે જતાં જતાં કશેલા રાગ્મો
કે ખુદાલંદા જો ભોશમ્ભદ (વ.) વાચા છે તો
ભાયી ઉય આવભાનથી એક થ્થય પેંક
અથલા કોઇ અઝાફ ઉતાય ! શજુ તે તેની
વલાયી વુધી શોંચ્મો ન શતો ત્માં ઉયથી
એક થ્થય તેના ભાથા ય ડ્મો અને તે
જશન્નભ લાવીર થઇ ગમો. તે લખતે આ
આમત નાણઝર થઇ “વઅર વાએરુભ ફે
અઝાફીંલ લાકેઅ અણરર કાપેયીન રમવ રશુ
દાપેઅ” એક ભાંગલાલાાએ અઝાફ ચાહ્ો,
તે તેના ય ઉતમો જે ને કોઇ ટાલાલાો
નથી. (વોઅરફી)
અનુક્રભણણકા
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૬૮ થી ૬૯ભી આમાત :-

َ
ّّٰ
ُ َ ۡ ّٰ
ق ۡل ٰۤیا ۡہ َل ال ِکت ِب ل َ ۡس ُت ۡم َعدّٰی ش ۡی ٍء َحتی
ُ
َّ َ
ۤ ُۡ
ۡ
ت ِق ۡی ُموا التوۡ ّٰذىۃ َق الۡاِن ِج ۡی َل َق َما ان ِز َؾ
َ ُ
ُ
َ َ ۡ
ِال َ ۡیک ۡم ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم ؕ َق لَحَـِیۡ َد ّـ ک ِثح ًؿا
ۡ َۤ ُۡ
َ َ ُۡ ً
َ
ِّمن ُہ ۡم ّما ان ِز َؾ ِال َ ۡیک ِم ۡن ّذ ِّبک طغ َیانا
َ ُۡ َ َۡ
َ ۡ َ ۡ ّٰ
ّق کع ًػا ۚ فلَا تا َز َعدی الق ۡو ِؿ الک ِع ِػیۡ َن
﴿﴾۶۸
ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق الّ َ ِذیۡ َن َہ ُ
اخ ۡقا قَ
ّّٰ ُ ۡ َ َ ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ ّٰ َ َ ّّٰ
الل ِہ قَ
الص ِبـوـ ق النضخی من امن ِب
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ّٰ
َ َ
ۡ
ال َیوۡ ِؿ الۡا ِع ِخ َق َع ِم َل َصال ًِحا فلَا خوۡ ٌػ
َ
ُ ۡ
﴾۶۹﴿ َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم یَش َدنوۡ َـ
(શે યવુર !) તું કશે કે શે રકતાફલાાઓ !
જ્માં વુધી તભે તૌયેત તથા ઇન્જીર તથા જે
કાંઇ તભાયા યલયરદગાય તયપથી તભાયા ય
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તેને કામભ નણશ યાખો
ત્માં વુધી તભે કોઇ ણ ભુદ્દા (ખયા ધભથ) ય
નથીજ; અને (શે યવુર !) જે કાંઇ તાયા
યલયરદગાય તયપથી તાયા ય ઉતાયલાભાં
આવ્મું છે તે તે (રોકો) ભાંશેના ઘણાઓની
ઉઘ્ધતાઇ તથા નાણસ્તકણાને અલશ્મ લધાયી
ભૂકળે, ભાટે ઇભાન નણશ રાલનાયા રોકોની
દળા ય કાંઇ અપવોવ કયતો નણશ. (૬૮)
ણન:વંળમ જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે અને જે ઓ
મશુ દીઓ અને વાફેઇન (ણવતાયાને
ૂજનાયા) અને ણિસ્તીઓ છે , જે કોઇ
અલ્રાશ તથા કમાભતના રદલવ ય ઇભાન
રાલળે તથા વત્કામો કયળે તો તેભને ન તો
અનુક્રભણણકા
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કાંઇ બમ યશેળે અને ન તો તેઓ ઉદાવ થળે.
(૬૯)
મશુ દીઓ તેભજ નવાયાઓની ાવે તલયેત
અને ઇન્જીર શતી, તેભજ નફીઓના વશીપા
ણ શતા; યંતુ અભરભાં કોયા શતા એલા
ધભથથી ળું પામદો ?! કુયઆને કયીભના
ણળક્ષણને વાંબી વાંબીને તેભજ રોકોનું
લધતું જતું જ્ઞાન જોઇને ઇાથ કયલા રાગ્મા.
તેઓની ળયાયત રદન-ફ-રદન લધતી ગઇ.
કુયઆની ફોધાઠને વભજલા ભાટે ઇન્કાય
કમો, તેથી ખુદાલંદે આરભ યવુર વ.ને કશે છે
કે તભો કાપીયોની શારત ય જયા ણ
અપવોવ ન કયો. ભયતા શોમ તો ભયલા દો.
જે રોકો ઇભાન રાલે છે તેભજ મશુ દીઓ
તેભજ નવાયા લગેયે અલ્રાશ અને કમાભત
ય ઇભાન રઇ આવ્મા છે અને તેઓએ વાયા
કાભો કમાથ છે એ ફધામ ભાટે (કમાભતભાં) ન
ખૌપ છે ન રદરગીયી છે .
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૭૦ થી ૭૨ ભી આમાત :-

َ ََ َۡ َ َ ۤ
لَق ۡد اخذنا ِم ۡیثاؼ بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل َق
َ ۡ َ ۡ َ ۤ َ ۡ ۡ ُ ُ ً ُ َّ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ٌ ۢ
اذسلنا ِالی ِہم ذسلا ؕ کلما جٓاءہم ذسوؾ
َ ۡ ً َ َّ
َُۡ
َ
ِب َما لَا ت ۡہ ٰۤوی اجف ُس ُہ ۡم ۙ ف ِخحقا کذبُوۡا َق
َ ۡ ً َّ ۡ ُ
ف ِخحقا حق ُتلوۡ َـ ﴿ ٭﴾۷۱
َق َح ِس ُبوۡۤا اَلَّا تَ ُکوۡ َـ فِ ۡت َن ٌۃ َف َع ُموۡا َق َص ّمُواۡ
ُ ّ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َع َل ۡیہ ۡم ثُ ّ َم َع ُموۡا َق َص ّمُواۡ
ثم تاب
ِ
َ ۡ ٌ ّ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ َب ِصح ۡ ٌؿ ۢ ب َما حَ ۡع َم ُلوۡـَ
ک ِثحؿ ِمنہم ؕ ق
ِ
﴿﴾۷۱
hajinaji.com
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َّ َ َ َ
ُ ۡ ّّٰ َ ۤ ُ َ
لَق ۡد کع َػ ال ِذیۡ َن قالوۡا ِا ّـ الل َہ ُہوَ ال َم ِس ۡیح
ۤۡ َ ّٰ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ
ابن مریم ؕ ق قاؾ الم ِسیح یبجِی
َّ ُ َ
ّّٰ
ۡ ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل
اع ُب ُدقا الل َہ َذب ِّ ۡی َق َذ ّبک ۡم ؕ ِان ٗہ
َ ّّٰ َ َ َ ّّٰ ۡ ۡ ُ
َم ۡن ّیس ِخؽ ِبالل ِہ فق ۡد َظ ّخ َؿ الل ُہ َعل ۡی ِہ
َ ّ ُ ّٰ ۡ َ َ َ َ ّ َ ۡ
َالن ُاذ ؕ َق َما ل ِّّٰلظ ِلمحۡف
الجنۃ ق ماقىہ
ِ

َۡ
﴾۷۲﴿ ِم ۡن ان َصا ٍذ

ખયેજ અભોએ ફની ઇવયાઇર ાવેથી લચન
રીધું શતું અને તેભની તયપ યવુરો ભોકલ્મા
શતા; જ્માયે જ્માયે તેભની ાવે કોઇ એલો
યવુર (અલ્રાશનો) શુ કભ રઇને આવ્મો કે
જે ને તેભનું ભન વંદ કયતું ન શતું ત્માયે
તેભણે કેટરાકને ઝુઠરાવ્મા તો કેટરાકને ભાયી
નાખ્મા. (૭૦)
અનુક્રભણણકા
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અને તેભણે એલું ગુભાન કમુું શતું કે (તેભ
કયલા)થી કાંઇ ભુવીફત આલળે નણશ, જે થી
તેઓ આંધા અને ફશેયા થઇ ગમા; છી
અલ્રાશે તેભની તૌફા કફુર કયી રીધી, છી
ણ તેઓ ભાંશેના ઘણામ આંધા તથા
ફશેયા થઇ ગમા; અને તેઓ જે કાંઇ કયે છે તે
અલ્રાશ નીશાનાય છે . (૭૧)
ખચીતજ તે રોકોએ નાણસ્તકણં કમુું જે ઓ
કશે છે કે ફેળક અલ્રાશ એજ ભરયમભનો ુર
ભવીશ છે ; જોકે ભવીશે (ોતેજ) કહ્ું શતું કે
ફની ઇવયાઇર ! અલ્રાશની ઇફાદત કયો જે
ભાયો યલયરદગાય છે અને તભાયો ણ; ફેળક
અલ્રાશની વાથે કોઇને ળયીક કયળે તેના ય
અલ્રાશે જન્નત શયાભ કયી દીધી છે અને
તેનું ઠેકાણં અગ્ની છે ; અને ઝુરભગાયોનો
કોઇ ભદદગાય થળે નણશ. (૭૨)
ફની ઇવયાઇર ોતાના મગમ્ફયોની વાથે
નેક અભર કયલાની કફુરાત આી શતી,
છતાં તેઓની એ શારત શતી કે જ્માયે
ોતાની ભયઝી ણલરૂઘ્ધ કોઇ શુ કભ વાંબતા
તો નફીને જુ ઠરાલતા શતા. જો નફી જયા
અનુક્રભણણકા
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વખ્તીથી કાભ રેતા તો તેઓને ભાયી નાખતા.
તેઓ ન આમતો વાંબતા શતા ન ઢતા
શતા. છી કેટરાક તો ોતાના ફુયા કૃત્મો ય
સ્તાલો કયલા રાગ્મા તેભજ તૌફા કયી.
થોડા રદલવ છી જે લા શતા તેલા થઇ જતા
શતા. નવાયાઓ તો ઇવા ભવીશને ખુદા
વભજતા શતા. જો કે જ. ઇવાએ કદી
ખુદાઇનો દાલો કમો નથી, યંતુ ઉમ્ભતને
કશેતા શતા કે એ ખુદાની ઇફાદત કયો જે
ભાયો અને તભાયો યફ છે .
૭૩ થી ૭૬ભી આમાત :-

ُ َ َ ّّٰ َ ّ ۤۡ ُ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ
لقد کعػ ال ِذین قالوا ِاـ اللہ ثال ِث
ۡثَ ّٰل َثۃ ۬ َق َما م ۡن الّٰہ الَّا ۤ الّٰ ٌہ ّ َقاح ٌد ؕ َق اـ
ِ ِ
ِ ٍِ ِ ِ
ٍ

َّ
ۡ َّ
ُ ُ َ
ل ۡم یَن َت ُہوۡا َع ّما حَقوۡلوۡ َـ ل َ َی َم ّ َس ّ َن ال ِذیۡ َن
َ ٌ َ َ ۡ ُۡ ََُۡ
﴾۷۳﴿ اب ال ِۡی ٌم
کعػقا ِمنہم عذ
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ََ
ۡ َ
َ ّّٰ
افلَا یَ ُتوۡبُوۡ َـ ِاخی الل ِہ َق یَ ۡس َتغ ِع ُػ ۡقن ٗہ ؕ َق
ّّٰ ُ َ ُ ۡ ٌ ّ َ
ٌ
ۡ
اللہ غفوذ ذ ِحیم ﴿﴾۷۴

َّ
َ
ۡ ُ
َما ال َم ِس ۡیح ۡاب ُن َم ۡریَ َم ِالا َذ ُسوۡ ٌؾ ۚ ق ۡد
ُُ
َخ َل ۡت ِم ۡن َق ۡب ِل ِہ ّ
الرُ ُس ُل ؕ َق ا ّم ٗہ
ٌَۡ َ َ ُۡ
َّ َ َ ُ ۡ ُ
اؿ ؕ انظ ۡػ
ِص ِّدحقۃ ؕ کانا یَاک ّٰل ِن الطع
َ ۡ َ ُ َ ّ ُ َ ُ ُ ۡ ّٰ ّٰ ُ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
کیف نب ِحف لہم الای ِت ثم انظػ انی
َُ
یُ ۡؤفکوۡ َـ ﴿﴾۷۵
ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ َ َ َ ۡ ُ
قل اتعبدقـ ِمن خق ِـ الل ِہ ما لا یم ِلک
َ ُ ۡ َ ّ ً ّ َ َ َ ۡ ً َ ّّٰ ُ ُ َ ّ َ ُ
الس ِم ۡیع
لکم ضػا ق لا جفعا ؕ ق اللہ ہو
ۡ
ال َع ِل ۡی ُم ﴿﴾۷۶
hajinaji.com
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ખયેખય તે રોકો નાણસ્તક થઇ ગમા કે જે ભણે
કહ્ું કે ણન:વંળમ અલ્રાશ રણ (ખુદા)
ભાંશેનો રીજો (ખુદા) છે , જો કે એકજ
ભાઅફુદ ણવલામ અન્મ કોઇ ભાઅફુદ નથી;
અને જે કાંઇ તેઓ કશે છે તેનાથી જો તેઓ
અટકળે નણશ તો તેઓભાંથી જે ઇભાન ન
રાલળે તેભને ખચીતજ દુ:ખદામક અઝાફ
ભળે. (૭૩)
તેઓ અલ્રાશની તયપ કેભ યજૂ નથી થતાં
તથા તેનાથી ક્ષભા કેભ નથી ભાંગતા ? જો કે
અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન (અને) દમા કયનાય
છે . (૭૪)
ભરયમભનો ુર ભવીશ ફીજો કોઇ નથી ણ
એક યવુર છે , જે ની અગાઉ ઘણામ યવુરો
થઇ ગમા છે ; અને તેની ભા (ભરયમભ) ભશાન
વત્મ ફોરનાયી શતી; ફન્ને ખાલાનું ણ
આયોગતા શતા; (શલે) ણલચાય કયે કે અભે
તેભના ભાટે (અભાયી) ણનળાનીઓ કેટરી
સ્ષ્ટ કયીને લણથલીએ છીએ છતાં ણ જો કે
તેઓ કેલી યીતે ફશેકી ચાલ્મા જામ છે ! (૭૫)
અનુક્રભણણકા
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(શે યવુર !) તું કશે કે ળું તભે અલ્રાશને છોડી
તે લસ્તુઓની ઇફાદત કયો છો કે જે તભાયા
નુકવાન કે રાબ ઉય ભુદ્દર અણધકાય
ધયાલતી નથી ? અને અલ્રાશ ભશાન
વાંબનાય (અને) જાણનાય છે . (૭૬)
નવાયાઓની ભાન્મતા છે કે આ આરભ રણ
કુદયતી શાથથી ચારે છે . એક ખુદા, ફીજા
રૂશુ ર કુદુવ, રીજા ભવીશ ણફન ભરયમભ. આ
રણે ભી એક ખુદા થઇ ગમા છે . એક રણ
છે અને રણ એક છે . આ કેલી ભાન્મતા છે જે
ફુણઘ્ધથી ણલરૂઘ્ધ છે .
જો આ રણ એક ભતથી કાભ કયે છે તો
રણની ળું જરૂયત છે એકથી થઇ ળકતું નથી ?
જો એકને ફીજાની જરૂયત છે , તો તે
ભોશતાજ છે . તો જે જરૂયતભંદ છે તે ખુદા
થઇ ળકતો નથી. જો ભવીશ ખુદાનો એક
બાગ છે તો જ્માં વુધી એ જન્ભ ન ાભે ત્માં
વુધી ખુદાની શસ્તી અધુયી કશેલામ. જ્માયે
ભરયમભના ેટથી જ. ઇવા અ. મદા થમા તે
શારદવ થમા એટરે શેરે ન શતા. છી થમા
અનુક્રભણણકા
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ખુદા તો શારદવ નથી. શંભેળાથી છે અને વદા
યશેળે. શલે ફતાલો શારદવ અને કદીભ એક
ઝાત કેભ થઇ ળકે ? ખુદાની શસ્તી છે તેને ળું
કભી શતી કે જે ને ુયા કયલાભાં રૂશુ ર કુદુવ
અને ભવીશને ોતાના ળયીક ફનાવ્મા ? ળું
એલી અળક્ત શસ્તીને ખુદા કશી ળકામ જે ને
રોકો કડીને નવાયાના અકીદા ભુજફ
વુીએ ચડાલી દે ?
ઉયની આમતોભાં ખુદાએ ભવીશ અને
ભરયમભના શારદવ શોલાની વાણફતીભાં
પયભાલેર છે કે તેઓ ફન્ને ખાતા-ીતા શતા.
ોતાની શસ્તીને ફાકી યાખલા ભાટે જે
ફીજાના ભોશતાજ શોમ તે ખુદા કેભ થઇ
ળકે?
૭૭ થી ૮૦ ભી આમાત :-

ُۡق ۡل ٰۤیاَ ۡہ َل ال ۡ ِک ّٰتب لَا تَ ۡغ ُل ۡوا ف ۡی ِخیۡ ِن ُکم
ِ
ِ
َۡغح ۡ َؿ ال ۡ َح ّق َق لَا تَ ّ َتب ُعوۡۤا اَہو
ۡٓاء َقوۡؿ َقد
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
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َ َ ُّ َ ۡ َ َ ُّ
َ ُّ
َ
ضلوۡا ِم ۡن ق ۡب ُل َق اضلوۡا ک ِثح ًؿا ّق ضلوۡا
َ ۡ َ َ َّ
الس ِب ۡی ِل ﴿ ﴾۷۷٪
عن سوٓا ِء
ُ َّ
ََ
ۤ
ل ِع َن ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ِم ۢۡن بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل
ّٰ
اـ َخ ٗاق َخ َق ِع ۡی َسی ۡاب ِن َم ۡریَ َم ؕ
َعدی ل َِس ِ
ََ ُ
ّٰ َ
دل ِک ِب َما َع َصوۡا ّق کانوۡا حَ ۡع َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۷۸
َُۡ َ ُ
کَانُوۡا لَا یَ َت َن َ
اہوۡ َـ َع ۡن ّمنػ ٍخ ف َعلوۡ ُف ؕ
َ ُ ۡ ُ
ۡ
ل َ ِبئ َس َما کانوۡا حَف َعلوۡ َـ ﴿﴾۷۹

تَ ّٰری َک ِثح ۡ ًؿا ِّم ۡن ُہ ۡم یَ َتوَلَّوۡ َـ الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػقا ؕۡ
لَب ۡئ َس َما َق ّ َد َم ۡت ل َ ُہ ۡم اَجۡ ُف ُس ُہ ۡم اَـۡ
ِ
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َ َۡ
ّّٰ َ َ
َ الل ُہ َع َل ۡیہ ۡم
اب ُہ ۡم
ذ
ع
ال
ی
ف
ق
س ِخط
ِ
ِ
ِ
ّٰ
﴾۸۱﴿ خ ِل ُد ۡق َـ
(શે યવુર !) તું કશે, શે રકતાફલાાઓ તભાયા
દીનભાં નાશક અણતળમોણક્ત ન કયો તથા તે
કૌભની ખાશેળો (ઇચ્છાઓ)ને ન અનુવયો કે
જે આ શેરાં ગુભયાશ થઇ ચૂકી છે , અને
(વાથેજ ફીજા) ઘણાઓને ગુભયાશ ફનાવ્મા
છે અને વન્ભાગથથી બટકી ગઇ છે . (૭૭)
ફની ઇવયાઇરભાંથી જે ઓ ઇભાન ન રાવ્મા
તેભના ઉય દાઉદ તથા ભરયમભના ુર
ઇવાના ભુખેથી રાઅનત કયલાભાં આલી; તે
એ ભાટે કે તેઓ નાપયભાની તથા અત્માચાય
કયતા શતા. (૭૮)
જે ફદી તેઓ કયતા શતા તેનાથી એક ફીજાને
તેઓ અટકાલતા ન શતા; (અને) ખચીતજ
તેઓ જે કાંઇ કયતા શતા તે ઘણંજ ખયાફ
શતું. (૭૯)
અનુક્રભણણકા
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તેઓભાંથી ઘણા રોકોને તું નાણસ્તકોના ણભર
ફનતા જોળે; અને જે (લસ્તુઓ) તેભના
આત્ભાઓએ તેભના ભાટે આગ ભોકરી છે
તે ખચીતજ ફુયી છે કે (જે થી) અલ્રાશ
તેભનાથી નાયાઝ થમો અને તેઓ અઝાફભાં
શંભેળ ભાટે યશેનાય છે . (૮૦)
ઉયની આમતોથી એ લાત વભજી ળકામ છે
કે મશુ દીઓ ફધામથી લધાયે ખુદાની
નાપયભાની કયનાયા છે . જે ના ઉય
અમ્ફીમાએ ણ રાઅનત કયી છે . જે ઓ ય
ખુદાનો અઝાફ નાણઝર થમો શોમ તેની
નજાતનો વલાર જ મદા થતો નથી, છતાં
મશુ દીઓ કશે છે અભો તો ખુદાના દીકયા
છીએ, ખુદાના ણભર છીએ. અભને
જશન્નભની આગ અડળે નણશ. આ કેલી
ફેલકુપી બયેરી લાત છે !
૮૧ થી ૮૨ભી આમાત :-

ۤ َ َ ّ َ ّ َ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ
ق لو کانوا یؤ ِمنوـ ِبالل ِہ ق الن ِب ِی ق ما
َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ ُ
َٓاء َق لّٰک ّن
َ
ۡ
َ
ان ِزؾ ِالی ِہ ما اتخذقہم اقل ِی
ِ
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َ ۡ ۡ ّٰ ُ
ک ِثح ًؿا ِّمن ُہ ۡم ف ِسقوۡ َـ ﴿﴾۸۱
ً ّ َّ
َ َ َ َّ َ َ َّ َّ
از َع َد َاقۃ ل ِل ِذیۡ َن
الن
لت ِجدـ اشد
ِ
َّ
َۡ ُ
ُ ۡ
ّٰا َمنوا ال َی ُہوۡ َخ َق ال ِذیۡ َن ار َخخوۡا ۚ َق
َ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ّ َ َ ّ َ ً ّ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ
لت ِجدـ اقخبہم موخۃ ل ِل ِذین امنوا
الّ َ ِذیۡ َن َقالُوۡۤا ِانَّا ن َ ّٰض ّٰخی ؕ ّٰدل َِک باَ ّ َـ ِم ۡن ُہمۡ
ِ
ق ّس ۡیسح ۡ َف َق ُذ ۡہ َبانًا ّ َق اَنّ َ ُہ ۡم لاَ
ِِ ِ
ۡ
یَ ۡس َتکبِ ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۸۲
અને જો તેઓ અલ્રાશ ય તથા તેના નફી
ંુય તથા જે કાંઇ તેના ય ઉતાયલાભાં આવ્મ
ેછે તેના ય ઇભાન રાવ્મા શોત તો તેભન
ણભર ફનાલતે નણશ, યંતુ તેઓ ભાંશેના ઘણા
)ખયા નાપયભાન છે . (૮૧
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(શે યવુર !) ભોઅભીનોના વૌથી કટ્ટા ળરુ તું
મશુ દીઓ તથા ભુશ્રીકોને જોળે, અને
તેઓભાંથી ભોઅભીનોના લધાયે ણભરો તે
રોકોને જોળે કે જે ઓ કશે છે કે અભે ણિસ્તી
છીએ; આ એ ભાટે કે તેઓ ભાંશેના કેટરાક
ણલદ્લાનો છે તથા કેટરાક દુયલેળો (વંવાય
ત્માગી) છે અને (લી) આ કે તેઓ
અણબભાન કયતા નથી. (૮૨)
આ આમત ફધામ નવાયાના વંફંધભાં નથી,
યંતુ નવાયાએ શફળાના ણલે છે . તપવીયે
ભજભઉર ફમાનભાં છે કે જ્માયે ઇસ્રાભનું
આભંરણ દેલાભાં આવ્મું તો ભુશ્રીકોએ
ભુવરભાનોને દુ:ખ શોંચાડલા ભાટે એક
ણભટીંગ બયી અને દયેક કફીરાલાાએ
ભુવરભાનોને તકરીપ આલી ળરૂ કયી. યંતુ
શ. યવુર વ., જ. અફુ તાણરફના રીધે
યક્ષણભાં શતા. જ્માયે આં શઝયતે
ભુવરભાનોના દુ:ખો જોમા, યંતુ જે શાદનો
શુ કભ આવ્મો ન શતો તેથી આે તેઓને
શફળા ણશજયત કયલાનો શુ કભ આપ્મો.
ત્માંનો ફાદળાશ ફશુ જ બરો શતો. કોઇ ય
અનુક્રભણણકા
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ઝુલ્ભ થલા દેતો નણશ. તે નજ્જાળી ફાદળાશ
શતો જે નું નાભ અણતમા શતું. ભુવરભાનોનો
કાપરો ંદય વ્મણક્તઓનો શતો. જે ભાં
અણગમાય ુરૂ અને ચાય સ્રીઓ શતી.
ફેઅવતના ાંચભા લે ભાશે યજફભાં છુ ી
યીતે ણશજયત કયી. તેભના છી ધીભે ધીભે
ફીજા ભુણસ્રભો યલાના થતા યહ્ા. કુર વંખ્મા
૮૨ શતી, જે ભાં શ. જાઅપયે તય્માય ણ
શતા.
તપવીયે ખાણઝનભાં છે કે જ્માયે શ. જાઅપયે
તય્માય શફળાની તયપ ણશજયત પયભાલી તો
તેભની વાથે ફીજા અસ્શાફ ણ શતા, આ
ફાજુ શ. યવુર વ. ભક્કાથી શીજયત કયી.
ભદીના તળયીપ રાવ્મા છી ફદ્રનું મુઘ્ધ થમું.
કુપપાયે કુયૈળના ચુનંદા ભાણવો ભામાથ ગમા
છી કુયૈળના લડેયા બેગા થમા અને નક્કી કમુું
કે શફળાભાં જે જે ભુવરભાન ગમા છે
તેભનાથી લેય લાલું જોઇએ. તેઓએ પાો
કમો અને એભ નક્કી થમું કે ફાદળાશને ભોટી
બેટ આલી. એ ભાટે ઉભય ણફન આવ,
અમ્ભાય ણફન ઓફીને ચુંટી કાઢ્મા. ફન્નેએ
અનુક્રભણણકા
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રકભતી તોશપા ોતાની વાથે રીધા અને
શફળા શોંચી ગમા. અને ળાશી દયફાયભાં
પ્રલેળ કમો. છી ફાદળાશના વાભે ઝુકી ગમા
અને ખુળાભત કયીને કહ્ું કે અમ ફાદળાશ
અભાયી ુયી કૌભ આ પ્રત્મે ફશુ જ
ભોશબ્ફત યાખે છે . અભાયી કૌભ આને એ
ઝગડાું-પીતનાખોય આના દેળભાં પવાદ ન
જગાલે એ ભાટે આને વાચી વરાશ
આલા ભાંગે છે . કાયણ કે એ રોકો એક એલા
અવત્મ ભાણવને ભાને છે જે ોતાને ખુદાનો
યવુર ફતાલે છે , જે ને અભાયી ુયી કૌભભાંથી
થોડાક ફેલકુપ ભાણવો તેનું અનુવયણ કયે છે .
અભોએ તેભનો ફણશષ્કાય કમો છે . તેથી
તેઓએ ળશેયની ફશાય એક શાડીભાં નાશ
રીધી છે , ત્માં તેનું કોઇ વશામક નથી. કેટરાક
તો બુખ્માં ભયી ગમા અને છે લટે તેભના
કાકાના દીકયાને આના દેળભાં તોપાન
કયાલલા ભોકલ્મા છે . ભાટે આ તેનાથી
ફચતા યશેજો. જો અભને વોંી આો તો
લધાયે વારૂં. તેઓ દયફાયભાં પ્રલેળ કયળે તો
ઝુકલું તો એક તયપ વરાભ ણ નણશ કયે.
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નજ્જાળીએ ઉભય આવની લાતો વાંબી કે
તયત જ તેભને દયફાયભાં દાખર કયલા શુ કભ
આપ્મો. જ. જાઅપયે તય્માય દયફાયભાં પ્રલેળ
કયતાંની વાથે કહ્ું કે અમ અલ્રાશલાા
ફાદળાશ તભાયાથી દયફાયભાં પ્રલેળ થલાની
યઝા ભાંગીએ છીએ. ફાદળાશે દયફાનને
શુ કભ કમો કે તેઓને કશો કે તભે શેરા
ફોલ્મા શતા તે પયીથી કશો, તેથી જ.જાઅપયે
પયીથી તેજ ળબ્દો કહ્ા. ફાદળાશે પ્રલેળ
થલાની યઝા આી અને વરાભતીનો લામદો
કમો. એ જોઇ ઉભય આવે વાથીને કહ્ું કે
જોમું આ રોકોએ ફાદળાશને કેલો ોતાની
જાભાં રીધો છે ? ભતરફ કે તેઓ દયફાયભાં
દાખર થમા અને ફાદળાશને વજદો કમો
નણશ. એ જોઇ ઉભય આવે ફાદળાશને કહ્ું કે
આ કેલા રોકો છે જે ભણે આને વજદો ન
કમો, એભાં ોતાની ઝીલ્રત વભજે છે . છી
ફાદળાશે જ. જાઅપયને કહ્ું કે આે ભને
વજદો કેભ ન કમો ? આે જલાફ આપ્મો કે
અમ ફાદળાશ અભે તો એને વજદો કયીએ
છીએ જે ણે આને મદા કમાથ અને
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ફાદળાશત આી છે . ફુત યસ્તીના
ઝભાનાભાં વજદો કયતા શતા. ખુદાએ
અભાયા ભાટે એ વાચા નફીને ભોકલ્મા જે ણે
અભોને વરાભ કયતાં ળીખવ્મા છે , જે
જન્નતલાાની યીત છે . ફાદળાશ વભજી
ગમો કે લાત તો વાચી છે અને તલયેત અને
ઇન્જીરભાં ણ એભજ રખેર છે .
ત્માય છી ફાદળાશે કહ્ું કે દયલાઝા ઉય
આલાઝ કોણે આી શતી ? શ. જાઅપયે
તય્માયે કહ્ું એ શુ ં ોતે શતો. તભોને ખુદાએ
ધયતીની શુ કુભત આી છે . તભાયા દયફાયભાં
લધુ ઘોંઘાટ કયલો વ્માજફી નથી, ભાયા
વાથીભાંથી શુ ં લાત કયીળ અને તેઓને કશી
આો કે તભાયાભાંથી એક જ ફોરે અને
ફીજો ચુ યશે. કાયણ કે ફન્ને ક્ષની લાત
તભાયી વભજભાં આલી જામ કે કોણ વાચું છે
અને કોણ જુ ઠું કશે છે . એ વાંબી ઉભય
આવ તૈમાય થમો.
જ. જાઅપયે તય્માયે કહ્ું કે અમ ફાદળાશ તેને
ુછો કે ળું અભો કોઇના ગુરાભ છીએ ? ળું
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અભે અભાયા ભાણરકોથી બાગીને આવ્મા
છીએ ? જો એભ શોમ તો તભો જરૂય અભોને
તેભને વોંી આો.
ફાદળાશ નજ્જાળી : ળું આ રોકો ગુરાભ છે
કે આઝાદ ?
ઉભય આવ : આ રોકો આઝાદ છે અને
કૌભના ળયીપ રોકો છે .
જ. જાઅપયે તય્માય : અમ ફાદળાશ એને
ુછો કે ળું અભે કોઇને ફેગુનાશ કત્ર કયેર છે ,
જે નો તેઓ ફદરો રેલા ચાશે છે ?
ફાદળાશ : ઉભય આવને કહ્ું ફતાલો.
ઉભય આવ : નણશ એક રોશીનું ટીું ણ
તેભની ગયદન ય નથી.
જ. જાઅપયે તય્માય : તેભને ુછો અભે કોઇના
ભારની ચોયી કયી છે ? ળું તેભનું આલું
અભાયા ઉય લાજીફ છે ?
ફાદળાશ : જો ભાર તેઓના ઉય શળે તો શુ ં
આીળ.
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ઉભય આવ : તેભના ય યાઇના દાણા જે ટરો
ણ શક નથી.
ફાદળાશ : તો છી કઇ ચીઝની તભો
ભાગણી કયો છો ?
ઉભય આવ : આ રોકો અને અભે એકજ ધભથ
ય શતા, તેઓએ ફા દાદાનો ધભથ છોડી
એક અરગ દીન ઉય ચાલ્મા, તેથી કોભ કશે
છે કે તેભને તભો અભને વોંી આો.
ફાદળાશ : તભાયો ધભથ ળું શતો અને આ
રોકોએ ક્મો ધભથ ાળ્મો ? એ વાંબી ઉભય
આવ ચુ થઇ ગમો.
જ. જાઅપયે તય્માય : ફાદળાશ જે ધભથ ય
શેરે શતા તે ળમતાની ધભથ શતો અને ફુત
યસ્તી કયતા શતા. શલે જે અભો ધભથ
ાીએ છીએ તે દીને ખુદા અને દીને
ઇસ્રાભ જ છે . ખુદાના યવુર વ. અને
ખુદાની રકતાફ થકી અભોને ભેર છે .
અભાયી રકતાફ શ. ઇવા ણફન ભરયમભની
જે ભ છે અને તેની વત્મતા કયનાયી છે .
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આ વાંબી ફાદળાશ ફશુ જ અજફ થમો
અને કહ્ું : અમ જાઅપયે તય્માય તભોએ તો
એક ફશુ જ અજફ ભાડનાયી લાત કશી.
તયત જ ળંખ લગાડલાભાં આવ્મો. ચોતયપથી
ાદયીઓ બેગા થઇ ગમા. ફાદળાશે તેભને
ુછમું કે તભોને એ ખુદાના વોગંદ છે કે જે ના
ય ખુદાએ ઇન્જીર નાણઝર કયી. વાચું
ફતાલો કે ઇવા અને કમાભતની લચ્ચે કોઇ
નફી આલનાય છે ?
ાદયી : જી શાં, અભોને શ. ઇવા અ.ભે
ફળાયત આી શતી કે જે એ નફી ય ઇભાન
રાલળે તો જાણે તેણે ભને ભાન્મ યાખેર છે
અને જે ણે ઇન્કાય કમો તો જાણે તેઓએ ભાયો
ઇન્કાય કમો.
નજ્જાળી : જ. જાઅપયે તય્માય તયપ ઘ્માન
આીને કહ્ું કે તભોને એ નફી કઇ ચીઝ
ફતાલે છે , કઇ ચીઝનો શુ કભ આે છે અને
કઇ ચીઝની ભના કયે છે ?
જ. જાઅપયે તય્માય : એ ઇરાશી રકતાફ ઢે
છે , નેક કાભની આજ્ઞા આે છે , ફુયા કાભથી
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યોકે છે , ાડોળીથી વાયી યીતે લતથલું, રોકો
વાથે નયભીથી યશેલું અને મતીભોની યલયીળ
કયલી તેભજ અભોને ભાર એક ખુદાની
ઇફાદતનું કશે છે , જે નો કોઇ બાગીદાય
(ળયીક) નથી.
નજ્જાળી : તભાયી રકતાફભાંથી કાંઇ
વંબાલો. જ. જાઅપયે તય્માયે વુયએ
“અનકફુત” અને વુયએ “રૂભ”ની ણતરાલત
કયી તો નજ્જાળી અને ફધામ દયફાયીઓ
યડલા રાગ્મા અને ઇચ્છા પ્રદળીત કયી કે શજુ
કાંઇ વંબાલો. આે વુયએ કશપ
વંબાવ્મો. ઉભય આવે ળભથના રીધે ભાથું
ઝુકાલી રીધું. તેભણે એક મુણક્ત યચીને કહ્ું કે
અમ ફાદળાશ : આ રોકો શ. ઇવા અ. અને
તેભની ભાતાજીને ફુરૂં કશે છે .
ફાદળાશ : અમ જાઅપયે તય્માય તભાયો
તેભના ભાટે કેલો અણબપ્રામ છે ?
આે વુયએ ભરયમભની ણતરાલત કયી. જ્માયે
ભાતા અને ુરનું લણથન વાંબળ્મું તો
ફાદળાશે કહ્ું કે ખુદાના વોગંદ ! શ. ઇવા
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અ. અને જ. ભરયમભના ભાટે ણ અભાયો
એજ અકીદો છે . છી ફાદળાશે જ. જાઅપયે
તય્માય અને તેભના વાથીઓને કહ્ું કે તભે
ભાયા દેળભાં અભનો-અભાન વાથે યશો અને
ઇબ્રાશીભી જભાઅત ય કોઇ ઝુલ્ભ કયલાભાં
નણશ આલે. આ વાંબી ઉભય આવે કહ્ું કે
અમ ફાદળાશ, ઇબ્રાશીભી જભાઅતથી કોણ
ભુયાદ છે ? નજ્જાળીએ કહ્ું કે એ આજ
રોકો છે અને તેભના નફી જે ભણે તેઓને
અશીં ભોકલ્મા છે . આ વાંબી તેઓએ કહ્ું
અભે ણભલ્રતે ઇબ્રાશીભ ય છીએ.
નજ્જાળીએ કહ્ું કે તભાયા તોશપા ાછા રઇ
જાલ. તભે આ તોશપા ભને રાંચ તયીકે
આલા આવ્મા છો !
જ. જાઅપયે તય્માય કશે છે કે અભો આયાભની
વાથે જીલન ણલતાલલા રાગ્મા.
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લએઝા વભેઊ : ાયો - ૭
૮૩ થી ૮૬ભીઆમાત :-

َ
َق ِا َدا َس ِم ُعوۡا َماۤ اُنۡز َؾ ِاخَی ّ
الرَ ُسوۡ ِؾ ت ٰۤری
ِ
َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َّ
َ َ ُ
الد ۡم ِع ِم ّما ع َخفوۡا
اعینہم ت ِفیض ِمن
ُ ُ َ َ ۤ َّ َ ۡ َ
ۡ
ِم َن ال َح ّ ِق ۚ حَقوۡلوۡ َـ َذ ّبنا ّٰا َمنا فاخ ُت ۡبنا
َ َ ّّٰ
ۡ
َ
مع الش ِہ ِدین ﴿﴾۸۳
َ َ َ َ َ ُ ۡ ُ ّّٰ
الل ِہ َق َما َج َ
ٓاءنَا ِمنَ
ق ما لنا لا نؤ ِمن ِب
ۡ
َۡ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ
ال َح ّ ِق ۙ َق نط َمع ا ۡـ ّی ۡد ِخلنا َذ ّبنا َمع
ۡ َ ۡ ّّٰ ۡ
الص ِل ِحح َف ﴿﴾۸۴
القو ِؿ
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َََ
َ ّّٰ ُ َ
ّّٰ
فاث َاب ُہ ُم الل ُہ ِب َما قالوۡا َجن ٍت ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن
ّٰ ۡ َ
َ
َ ّٰ
ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہ ُر خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ َق دل ِک
ۡ ُ ََ
ۡ
﴾۸۵﴿ ٓاء ال ُم ۡح ِس ِنح َف
جز

َ ٰٓ ُ ۤ َ ّٰ ّٰ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ّ َ
ق ال ِذین کعػقا ق کذبوا ِبای ِتنا اقل ِئک
ۡ
َ
﴾۸۶٪ ﴿ ا ۡص ّٰح ُب ال َج ِح ۡی ِم
અને જ્માયે તેઓ યવુરની તયપ જે
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તે વાંબે છે ત્માયે તું
તેભની આંખોભાંથી આંવુ લશી જતાં જોળે,
કેભકે તેભણે વત્મ ાયખી રીધું છે , (અને)
તેઓ કશે છે કે શે અભાયા યલયરદગાય ! અભે
ઇભાન રાવ્મા છીએ, ભાટે તું અભને ણ
(યવુરની વચ્ચાઇની) વાક્ષી આનાયાઓભાં
રખી રે. (૮૩)
અને અભને ળું થઇ ગમું છે કે અભે અલ્રાશ
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ય તથા અભાયા ય આલેરા વત્મ ઉય
ઇભાન ન રાલીએ, જ્માયે કે અભને વંૂણથ
આળા છે કે અભને અભાયો યલયરદગાય
વદાચાયી રોકોભાં ળાભીર કયી રેળે ? (૮૪)
આથી અલ્રાશે તેભને તેભની આ અયજના
ફદરાભાં જન્નતો આી દીધી જે ની શેઠ
નદીઓ લશે છે , જે ભાં તેઓ શંભેળને ભાટે
યશેળે; અને નેકી કયનાયાઓનો ફદરો એજ
છે . (૮૫)
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાલતા તથા
જે ઓ અભાયી ણનળાનીઓ ઝુઠરાલે છે
તેઓજ જશન્નભલાવીઓ છે . (૮૬)
જ્માયે જ. જાઅપયે તય્માય શફળભાં શતા તો
અસ્ભા ણફન્તે ઓભેવના ેટથી તેભના ુર
શઝયત અબ્દુલ્રાશ શ. વીદ્દીકએ વુગયાના
ણત જન્ભ ામ્મા અને નજ્જાળી ફાદળાશને
ત્માં ણ એક ુર મદા થમો. તો
નજ્જાળીએ તેનું નાભ ભોશમ્ભદ યાખ્મું અને
શ. યવુર વ.ની તયપ તેણે ભાયીમા રકબ્તીમાને
ભોકરી શતી જે શઝયતના પયઝં દ
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ઇબ્રાશીભની ભાતાજી શતા અને ઘણાં તોશપા
ભોકલ્મા શતા. વાથે ઘણા ાદયીઓ ણ શતા
કે શઝયતની યીતબાત, ચાર-ચરન લગેયે
જુ એ. જ્માયે તેઓ ભદીનાભાં આવ્મા ત્માયે
શઝયતે તેભની વભક્ષ વુયએ ભરયમભની
ણતરાલત કયી તેથી તેઓ રૂદન કયલા રાગ્મા
અને ઇભાન રાલી શફળા ાછા ગમા અને
ત્માં ફધી લાતો કશી વંબાલી અને વુયએ
ભરયમભની ણતરાલત કયી તો નજ્જાળી અને
ફીજા ઓરભા ફશુ જ યડ્મા. નજ્જાળીએ
ઇસ્રાભનો સ્લીકાય કમો ણ શફળાના રોકો
વભક્ષ ઇભાન જાશેય ન કમુું અને ભદીના ભાટે
પ્રલાવ ળરૂ કમો. ત્માં યસ્તાભાં ખુદાની યશેભતે
શોંચી ગમો અને એ આમતો તેભના ણલળે
નાણઝર થઇ છે .
જ. જાઅપયે તય્માય ોતાના વાથીઓ તથા
ફીજા રોકો જે આળયે એંવી ભાણવો શતા.
જ્માયે આ શફળાથી ભદીના શોંચ્મા ત્માયે
શઝયત જં ગે ખમફયભાં ણલજમ ભેલી ચુક્મા
શતા. છી શઝયતે પયભાવ્મું શુ ં એ લાતનો
ણનણથમ કયી ળકતો નથી કે જ. જાઅપય ાછા
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આવ્મા તેની ખુળી ભનાલું કે જં ગે ખમફયની
ખુળી ? છી નવાયાઓની વભક્ષ વુયએ
માવીનની ણતરાલત કયી. તેઓ ફશુ જ યોમા
અને ઇસ્રાભભાં દાખર થમા છી આ
આમતો ઉતયી શતી.
૮૭ થી ૮૮ભી આમાત :-

َ ۡ ُ ّ َ ُ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
ّ
ّٰ
یایہا ال ِذین امنوا لا تش ِخموا ط ِیب ِت
ّّٰ َ ّ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ُ ّّٰ َ ّ َ َ ۤ َ
َالل َہ لا
ما احل اللہ لکم ق لا تعتدقا ؕ ِاـ
ۡ ُ
﴾۸۷﴿ یُ ِح ّب ال ُم ۡع َت ِدیۡ َن
َ ّ ً ّ َ ً ّٰ َ ُ ّّٰ ُ ُ َ َ َ َ ّ ۡ ُ ُ َ
ق کلوا ِمما ذرقکم اللہ حللا ط ِیبا ۪ ق
ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۤۡ َ ّ َ ّّٰ ُ َ ّ
َ
ۡ
﴾۸۸﴿ اتقوا اللہ ال ِذی انتم ِب ٖہ مؤ ِمنوـ

શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશે તભાયા
ભાટે જે ાક લસ્તુઓ શરાર ઠયાલી છે તેભને
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શયાભ ન ઠયાલો અને શદ ફશાય જાઓ નણશ;
ફેળક અલ્રાશ શદ ફશાય જનાયાઓને દોસ્ત
નથી યાખતો. (૮૭)
અને જે શરાર તથા ાક યોઝી તભને
અલ્રાશે આી છે તેભાંથી ખાઓ ીઓ,
અને અલ્રાશ કે જે ના ય તભે ઇભાન રાવ્મા
છો તેનાથી ડયતા યશો. (૮૮)
એક રદલવ શ. યવુરે ખુદા વ.ભે રોકો વાભે
કમાભત ઉય ણલલેચન કમુું. ફધામ ય બમ
છલાઇ ગમો. દવ ભાણવો ઉસ્ભાન ણફન
ભઝઉનના ઘયે બેગા થમા અને એક લાત
નક્કી કયી કે શલેથી રદલવના યોઝા યાખલા,
યારીના ઇફાદત કયલી, વુલ,ું ગોશ્ત ખાલું,
ખુશ્ફુ રગાડલી, સ્રીઓ ાવે જલું છોડી
આલું. જ્માયે શઝયતને એ લાતની ખફય
ડી કે તયત જ એ તભાભ રોકોને ફોરાવ્મા
અને કહ્ું કે તભે રોકો બેગા થઇને કઇ કઇ
લાત ય એક ભત થમા છો ? તેઓએ ફધી
શકીકત જણાલી દીધી. આે પયભાવ્મું કે ભને
એલી લાતોનો શુ કભ નથી થમો. તભે તભાયા
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નપવોના શકનું ારન કયો. યોઝા યાખો અને
યોઝા લગયના ણ યશો, ઇફાદત કયો અને
વુઇ ણ જાલ. જે લી યીતે શુ ં યોઝા યાખું છુ ં
અને કોઇ કોઇ લખતે નથી યાખતો, ગોશ્ત
લગેયે ખાઉં છુ ં અને સ્રીઓ ાવે ણ જાઉં
છુ ં , ભાટે જે ભાયી વુન્નતથી ભોંઢું પેયલળે તે
ભાયી ઉમ્ભતભાં નથી. શુ ં તભને યાશીફ
ફનાલલા નથી ચાશતો. તભો શજ, ઉભયા,
ઝકાત અદા કયો. ભાશે ભુફાયકના યોઝા
યાખો. ોતાના પ્રાણને કષ્ટીભાં નાખનાયા
તભાયી શેરાં શરાક થમા. ખુદાલંદે આરભે
ઉરી આમતો નાઝીર કયી.
૮૯ થી ૯૦ ભી આમાત :-

َ ّ ُ ّّٰ ُ ُ ُ َ ُ َ
َالل ۡغو ف ۡیۤ اَیۡ َمانِ ُک ۡم ق
ِ ِ لا یؤا ِخذخم اللہ ِب
َ لّٰک ۡن ّیُ َؤاخ ُذخ ُ ۡم ب َما َع ّقَ ۡد ّتُ ُم الۡاَیۡ َم
ۚ اـ
ِ
ِ
ِ
ُ َف َک ّ َف َاذتُ ٗہۤ ِا ۡط َع
ۡاؿ َع َس َخ ِۃ َم ّٰس ِکح ۡ َف ِمن
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ُۡ
ُ
َ ُ َ
َ
ا ۡق َس ِط َما تط ِع ُموۡ َـ ا ۡہ ِل ۡیک ۡم ا ۡق کِ ۡسوَت ُہ ۡم
اَ ۡق تَ ۡشخیۡرُ َذ َق َب ٍۃ ؕ َف َم ۡن لّ َ ۡم یَج ۡد َف ِص َیاؿُ
ِ
ِ
َ ّٰ َ َ ّ َ ّٰ َ َ ّ َ ُ َ ُ َ
اؿ ؕ دل ِک کف َاذۃ ایۡ َمانِک ۡم ِادا
ثلث ِۃ ای ٍ
َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ّٰ َ
حلفتم ؕ ق احفظوا ایمانکم ؕ کذل ِک
ُ َ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ ل َ ُک ۡم ّٰا ّٰی ِت ٖہ ل َ َع ّ َل ُک ۡم تَ ۡش ُػ ُخ ۡقـَ
یب ِحف
﴿﴾۸۹
َ ُ َّ
ُ ۤ َّ ۡ َ
ۡ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِان َما الخ ۡمرُ َق ال َم ۡی ِز ُخ
َق الۡاَن ۡ َص ُ
اب َق الۡاَ ۡرل َ ُ
اؿ ذِ ۡج ٌس ِّم ۡن َع َم ِل
َّ
اج َت ِن ُبوۡ ُف ل َ َع ّ َل ُک ۡم تُ ۡف ِل ُحوۡـَ
الش ۡی ّٰطن َف ۡ
ِ
﴿﴾۹۱
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અલ્રાશ તભાયી અણનણશ્ચત પ્રણતજ્ઞાઓ ભાટે
તભાયાથી જલાફ ભાંગળે નણશ, યંતુ તે
પ્રણતજ્ઞાઓ જે તભે જાણી જોઇને ઇયાદાૂલથક
રીધી શોમ (તેનો જલાફ તભાયી ાવેથી
ભાંગળે); ભાટે આલી પ્રણતજ્ઞા (બંગ કયલાનો)
કપપાયો (પ્રામણશ્ચત) દવ ણનયાધાયોને ભઘ્મભ
પ્રકાયના ખાણાભાંથી કે જે તભે તભાયા
કુટુંફીઓને ખલડાલો છો તે ખલડાલલાનું,
અથલા દવ ણનયાધાયોને રુગડાં શેયાલલાનું
અથલા એક ગુરાભ આઝાદ કયલાનું છે ; ણ
જે ને આ (લસ્તુઓ) ભી ન ળકે તો તે રણ
રદલવના યોઝા યાખે; આ પ્રામણશ્ચત તભોએ
ખાધેરી વોગંદો ભાટે છે ; અને તભાયી
વોગંદોનું યક્ષણ (ારન) કયતા યશો. આલી
યીતે અલ્રાશ ોતાની આમતો તભાયા ભાટે
સ્ષ્ટ કયીને લણથલે છે કે જે થી તભે આબાય
ભાનનાયા થાઓ. (૮૯)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! ળયાફ તથા જુ ગાય
તથા સ્થાણત કયેરી ભૂર્મતઓ (વાભે કયલાભાં
આલતી કુયફાની) તથા ફાણ ય રેલાતી
વોયટી એ ળેતાનના નાાક કામો ભાંશેના
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(કામો) છે ; ભાટે તભે તેનાથી ફચતા યશો કે
કદાચને તભે વપતા ભેલો. (૯૦)
ઉયની ૮૭-૮૮ ભી આમાત નાઝીર થલા
છી અસ્શાફોએ શ. યવુર વ.ને અયજ કયી
કે અભે આના તાફેદાય છીએ ણ ળું કયીએ
અભોએ કવભ ખાધેર છે . તે લખતે ખુદાએ
આમત નાઝીર પયભાલી કે ફેશુદા કવભ
ખાલાથી ખુદા ફદરો રેળે નણશ, યંતુ જે
કવભ ઇયાદાૂલથક ખાધી શોમ અને છી તોડી
નાખે તો તેનો ફદરો રેળે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય અ. અને ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે ફેશુદા
કવભથી ભુયાદ એ છે કે લાત લાતભાં લલ્રાશ
ણફલ્રાશ ઇયાદા લગય કશેલું તો તેનો કપપાયો
નથી.
ખુદાલંદે આરભે ળયાફ ફનાલલા તથા
નળાલાી ચીઝ શયાભ ફતાલેર છે . તેભજ
જુ ગાય, ળતયંજ, ચોયવા લગેયે શયાભ છે .
તેભજ ફંદગી કયલા ભટે ફુતો ફનાલલા શયાભ
છે . ાના યભલા ણ શયાભ છે . શ. યવુરે
ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે ળયાફીને એક રુકભો
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ખલયાલલો કે એક ઘુંટડો ાણી ાલું એલું છે કે
ખુદા તેની કબ્રભાં વાં-લીંછુ ં નો અઝાફ કયળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું છે
કે ળયાફી ફીભાય થામ તો તેને જોલા ન જાલ,
ભયી જામ તો તેના જનાઝાભાં ન જાલ, તેને
ઝકાત ન આો અને તે ળાદી કયલા ચાશે તો
ુરી ન આો લગેયે.
૯૧ થી ૯૩ભી આમાત :-

َّ ُ ۡ ُ َ َّ
ُالش ۡی ّٰط ُن اَ ۡـ ّیُ ۡوقِ َع بَ ۡی َن ُکم
ِانما یرِید
ۡ َۡ َ َ َۡۡ َ ََ َ َۡ
ٓاء فِی الخ ۡمرِ َق ال َم ۡی ِز ِخ َق
العداقۃ ق البغض
ّّٰ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ ّ ُ َ
َ ّ اللہ َق َعن
ۚ الص ّٰلو ِۃ
ِ ِ یصدخم عن ِدغ ِخ
ۡ ُ َۡ َ
﴾۹۱﴿ ف َہ ۡل ان ُت ۡم ّمن َت ُہوۡ َـ
ّّٰ ُ ۡ َ َ
ّ الل َہ َق اَ ِط ۡی ُعوا
الرَ ُسوۡ َؾ َق
ق ا ِطیعوا
ّٰاع َل ُموۡۤا اَنّ َ َما َعدی
ۡ اح َذ ُذ ۡقا ۚ َف ِا ۡـ تَوَلّ َ ۡی ُت ۡم َف
ۡ
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ۡ ۡ ُ ۡ َ
﴾۹۲﴿ َذ ُسوۡل ِنا ال َب ّٰلغ ال ُم ِبح ُف
ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ َ
لیس عدی ال ِذین امنوا ق ع ِملوا
َ
ّّٰ
ۡالص ِل ّٰح ِت ُج َن ٌاج فِ ۡی َما َط ِع ُموۡۤا ِا َدا َما ّاتقَوا
َ ّ ۡ َ َ ّ َ ّ ُ ّٰ ّّٰ ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ّ
ق امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت ثم اتقوا ق
ُ ّ ُ ُ ّّٰ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّ ۡ َ َ ّ َ ّ ُ ۡ ُ َ ّٰ
امنوا ثم اتقوا ق احسنوا ؕ ق اللہ ی ِحب
ۡ
ۡ
﴾۹۳٪ ﴿ ال ُم ۡح ِس ِنح َف

એ ણવલામ ફીજુ ં કાંઇજ નથી કે ળેતાન
તભાયી લચ્ચે ળયાફ તથા જુ ગાય લડે ળરુતા
અને દ્લે નાખલા ઇચ્છે છે અને તભને
અલ્રાશની માદ તથા નભાઝ અદા કયતાં
અટકાલે છે ; તો ણ ળું તભે (તેને અનુવયતા)
અટકળો નણશ ? (૯૧)
અને અલ્રાશની આજ્ઞા ભાનતા યશો તથા
યવુરની ણ આજ્ઞા ભાનતા યશો અને
અનુક્રભણણકા

1458

hajinaji.com

(નાપયભાનીથી) વાલચેત યશો; છી જો તભે
ભોઢું પેયલી રેળો તો વભજી રો કે અભાયા
યવુરના ભાથે તો ભાર (અભાયો) વંદેળો સ્ષ્ટ
કયીને શોંચાડી દેલાનું છે . (૯૨)
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા જે ઓ વત્કામો
કયતા યહ્ા તેભણે જે કાંઇ (શયાભ થમા
શેરાં) ખાધું ીધું છે તે વંફંધી તેભના ય
કાંઇ ગુનોશ નથી, એ શારતભાં કે તેઓ ડયતા
યહ્ા અને ઇભાન રાવ્મા, તથા વત્કામો કયતા
યહ્ા છી તેઓ ડયતા યહ્ા અને ઇભાન
રાવ્મા, લી ણ તેઓ ડયતા યહ્ા અને નેકી
કયતા યહ્ા; અને અલ્રાશ નેકી કયનાયાઓને
દોસ્ત યાખે છે . (૯૩)
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે
પયભાવ્મું છે કે જો ળયાફનું એક ટીું કુલાભાં
ડી જામ અને તેના ઉય ભીનાયો ફની જામ
તો શુ ં એ ભીનાયા યથી અઝાન આીળ
નણશ. જો કોઇ નદીભાં ળયાફનું ટીું ડી
જામ અને તે નદી વુકાઇ જામ અને તેના ય
રીરોતયી થામ તો શુ ં તેનો ઉમોગ નણશ કરૂં.
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ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે તભો
મગમ્ફયની મયલી કયો, મગમ્ફયની
નાપયભાની કયતા ડયો. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.ભે યીલામત કયી છે કે અભાયી દોસ્તી અને
ભોશબ્ફતની તાકીદ કયલાભાં આલી છે .
અભાયા શકને જાલલાનો શુ કભ છે , ભાટે જે
એનાથી ણલરૂઘ્ધ જળે તે શરાક થળે.
જે લખતે ળયાફ શયાભ થલાની આમત ઉતયી
તો અસ્શાફોએ કહ્ું કે અમ ખુદાના યવુર
અભાયા વંફંધી જે જે શાદભાં ભામાથ ગમા છે
તેઓ ળયાફ ીતા શતા, ળું તેઓ ગુનેશગાય
છે ? તે લખતે ખુદાએ આમત ઉતાયી કે જે
રોકો ઇભાન રાવ્મા અને નેક અભર કમાથ
તેઓએ જે રઝઝતલાી ચીઝો ખાધી તેઓ
ય કોઇ જાતના ગુનાશ નથી.
આ આમતભાં નેક અભર તથા યશેઝગાયીના
ળબ્દો લાયંલાય આવ્મા તે તાકીદના ભાટે છે કે
ભયતાં વુધી શંભેળા ઇભાનની શારતભાં યશી
નેક અભર કયો અને યશેઝગાયી ફાકી યાખો.
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૯૪ ભી આમત :-

ّّٰ ُ ُ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
ُاللہ
یایہا ال ِذین امنوا لیبلونکم
َّ َ ّ ۡ َ
َالص ۡی ِد تَ َنال ُ ٗہۤ اَیۡ ِدیۡ ُک ۡم ق
ِبصی ٍء ِمن
ّّٰ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
ٗالل ُہ َم ۡن ّیَ َخ ُافہ
ذِماحکم ل ِیعلم
َ َ َ ّٰ
ۡ بال ۡ َغ ۡیب ۚ َف َمن
اع َت ّٰدی بَ ۡع َد دل ِک فل ٗہ
ِ
ِ ِ
َ ٌ ََ
﴾۹۴﴿ اب ال ِۡی ٌم
عذ

શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશ તે
ણળકાયના વંફંધભાં કે જે ના વુધી તભાયા શાથ
તથા બારા શોંચી ળકે તભાયી કાંઇક કવોટી
કયળે કે જે થી તે જાણી રે કે તેને જોમા કમાથ
ણલના (તેનાથી) કોણ બમ ાભે છે ; ણ તે
છી જે અણતળમોણક્ત કયળે તેના ભાટે
દુ:ખદામક અઝાફ છે . (૯૪)
ળયાફ-જુ ગાયના શયાભ શોલાના લણથન છી
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અરે એલા કાભ એટરે ણળકાયનું લણથન થમું જે
કામભને ભાટે નણશ યંતુ ખાવ ણસ્થણત એટરે
એશયાભની શારતભાં શયાભ છે . આ શુ કભ
યીક્ષા તયીકે શોદેફીમાના ભૌકા ય
એશયાભની શારતભાં આવ્મો ત્માયે ુષ્ક
ણળકાય એટરો ફધો નજીક પયતો શતો કે
બારાથી ભાયીને શાથથી કડી ળકામ.
એશયાભની શારતભાં ણળકાય કયલો શયાભ છે .
લધાયે ણલગતલાય ભવાએર “તલઝીશુ ર
ભવાએર”ભાં છે .
૯૫ભી આમત :-

َ ّ ٰۤیاَ ّیُ َہا الَّذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا لَا تَ ۡق ُت ُلوا
الص ۡی َد َق
ِ
َۡ
ُ ُۡ َ َ
ان ُت ۡم ُظ ُخ ٌؿ ؕ َق َم ۡن ق َتل ٗہ ِمنک ۡم ّم َت َع ِّم ًدا
َّ َ َ َ َ َ ُ ۡ ّ ٌ َ َ َ
ُالن َعم یَ ۡح ُکم
ِ فجزٓاء ِمثل ما قتل ِمن
َِب ٖہ َد َقا َع ۡد ٍؾ ِّم ۡن ُک ۡم َہ ۡد ًیۢا ّٰب ِل َغ ال ۡ َک ۡعب ِۃ
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َ ّٰ
َ ۡ
ُ اَ ۡق َک ّ َف َاذ ٌۃ َط َع
اؿ َم ّٰس ِکح َف ا ۡق َع ۡد ُؾ دل ِک
ّّٰ َ
َ َ ََ َ ۡ ُ َّ ً َ
اؾ ا ۡم ِر ٖف ؕ َعفا الل ُہ
ِصیاما ل ِیذقؼ قب
ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َّ َ
ّّٰ
اخ ف َین َت ِق ُم الل ُہ
عما سلف ؕ ق من ع
َ ۡ ُ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ ُ ۡ
﴾۹۵﴿ اؿ
ق
ٍ ِمنہ ؕ ق اللہ ع ِدیز دق ان ِت
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભે એશયાભ
(શજના લસ્રો શેયેરી)ની શારતભાં શો
ત્માયે ણળકાય કયળો નણશ અને તભાયાભાંથી
જે ણે જાણી જોઇને ણળકાય કમો તો તેનો
ફદરો એ છે કે ચોગાં જાનલયોભાંથી તેણે
ભામુું શોમ તેલુંજ એક (જાનલય) કુયફાન કયે કે
જે તભાયાભાંથી ફે ન્મામાધીળો ઠયાલે, અને
એ કુયફાની કાઅફાભાં શોંચાડલાભાં આલે ;
અથલા તેનું ફીજુ ં પ્રામણશ્ચત (તેની
રકમ્ભતભાંથી જે ટરા ણભસ્કીનો ખાઇ ળકે
તેટરા) ણભસ્કીનોને ખાલાનું ખલડાલલું અથલા
(એટરા ણભસ્કીનોની) વંખ્માનાં વાત યોઝા
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યાખલા કે જે થી ોતાની કયણીનું ભાઠું
રયણાભ ચાખે; (યંતુ આ) શેરાં જે થઇ
ચૂક્મું છે તેનાથી અલ્રાશે દયગુજય કયી દીધી
છે ; અને જે પયીથી તેભ કયળે તો અલ્રાશ
તેનાથી (અલશ્મ) ફદરો રેળે; અને અલ્રાશ
ઝફયદસ્ત ફદરો રેનાયો છે . (૯૫)
એશયાભની શારતભાં જં ગરના જાનલયોનો
ણળકાય શયાભ છે . જે નો કપપાયો લગેયે પીકશની
રકતાફોભાં ણલગતલાય રખેર છે .
૯૬ભી આમત :-

ُ اُ ِح ّ َل ل َ ُک ۡم َص ۡی ُد ال ۡ َب ۡشخ َق َط َع
ً ام ٗہ َم َت
اعا
ِ
ُ َ
َ ّ لّ َ ُک ۡم َق ل
ِلس ّ َی َاذ ِۃ ۚ َق ُظ ّ ِخ َؿ َعل ۡیک ۡم َص ۡی ُد
ۤۡ َ ّ َ ّّٰ ُ َ ّ َ ً ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ّ َ ۡ
البؿِ ما خمتم ظخما ؕ ق اتقوا اللہ ال ِذی
َ ُ
﴾۹۶﴿ ِال َ ۡی ِہ ت ۡحس ُخ ۡق َـ

દરયમાઇ ણળકાય કયલો અને તે (ણળકાયો)નું
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ખાલું તભાયા ભાટે શરાર કયલાભાં આવ્મું છે .
તભાયા અને તભાયા ભુવાપય વાથીઓ ભાટે
આ એક યોઝીનું વાધન છે ; અને જ્માં વુધી
તભે અશેયાભની શારતભાં શો ત્માં વુધી
તભાયા ઉય ઝભીન યનો ણળકાય શયાભ
કયલાભાં આવ્મો છે ; અને અલ્રાશથી ડયતા
યશો કે જે ની શજુ યભાં તભે (વઘાં) બેગાં
કયલાભાં આલળો. (૯૬)
એશયાભની શારતભાં દરયમાનો ણળકાય શયાભ
નથી, જે ાણી લગય જીલી ન ળકે અને તે એ
ભચ્છી છે જે વંગ્રશ કયીને ખાલા ભાટે યાખે
છે , તાજી વુકી ભચ્છીઓ છે . આ ણવલામ
એશયાભની શારતના ણળકાય ણલળે ઘણા
ભવાએર છે જે પીકશની રકતાફોભાં લાંચી
ળકો છો.
૯૭ભી આમત :-

ّّٰ َ َ َ
ًالل ُہ ال ۡ َک ۡع َب َۃ ال ۡ َب ۡی َت ال ۡ َش َخ َاؿ قِ ّٰیما
جعل
َّ َ
َّ ّ
َالش ۡہرَ ال ۡ َش َخ َاؿ َق ال ۡ َہ ۡد َی ق
از ق
ِ ل ِلن
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َ َ ّّٰ َ َ ۤ َ َ ّٰ
َۡ
القلَٓائِ َد ؕ دل ِک ل َِت ۡعل ُموۡا ا ّـ الل َہ ح ۡعل ُم َما
ّّٰ َ َ
َۡۡ
َ َ ّٰ ّٰ َ ّ
ص َق ا ّـ الل َہ
ِ فِی السمو ِة ق ما فِی الاذ
َ ُ
﴾۹۷﴿ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم
અલ્રાશે શુ યભત (ફુઝુગી) લાા ભકાન
(માને) કાઅફાને રોકો (ની ળાંણત અને
વભાધાન જાલી યાખલા) ભાટેનું સ્થાન
ફનાવ્મું છે અને એલીજ યીતે શુ યભતલાા
ભશીના તથા કુયફાનીઓ તથા ચટાટાલાી
કુયફાનીને ણ (શુ યભતલાી ફનાલી છે );
આ એ ભાટે કે તભે જાણી રો કે ફેળક
આકાળો તથા ઝભીનભાં જે કાંઇ છે તે
(વઘું) અલ્રાશ જાણે છે અને આ કે
અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો જાણકાય છે . (૯૭)
ખુદાએ કાઅફાને ભાનલંતુ ઘય ફનાવ્મું છે .
રોકોને કામભ થલા અને તેભાં દીન-દુન્માના
પામદા છે . ત્માં શજના અઅભાર કયલાભાં
આલે છે , ત્માં કોઇને ભાયલું શયાભ છે . ઇભાભે
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ંજાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે કાઅફાભા
જલાથી દીન-દુન્માની શાજત ુયી થામ છે .
ચાય શુ યભતલાા ભશીના યજફ, ઝીલ્કાદ,
ઝીલ્શજ અને ભોશયથભ છે .
૯૮ થી ૧૦૦ભી આમાત :-

ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
اب ق اـ
ِاعلموا اـ اللہ ش ِدید ال ِعق ِ
َُ َ
غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿ ؕ﴾۹۸
ّ َ ۡ ُ ّّٰ َ
َما َعدَی ّ
الرَ ُسوۡ ِؾ ِالا ال َب ّٰلغ ؕ َق الل ُہ حَ ۡعل ُم
َۡ
ُ
َما ت ۡب ُد ۡق َـ َق َما تک ُت ُموۡ َـ ﴿﴾۹۹

ُ ۡ َّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ
الط ّی ُب َق لَوۡ
قل لا یست ِوی الخ ِبیث ق ِ
َۡ َ َ َ َ َۡ ُ ۡ َ
َ ّ َ ُ ّّٰ
اللہَ
ۡ
اعجبک کثؿۃ الخ ِبی ِث ۚ فاتقوا
ٰۤ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ
َ
ُ
ۡ
اب لعلکم تف ِلحوـ ﴿ ﴾۱۱۱٪
یاقخِی الالب ِ
hajinaji.com
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એ ણ વભજી રો કે અલ્રાશ વખ્તભાં વખ્ત
ણળક્ષા કયનાયો છે તેભજ અલ્રાશ ભોટો ભાપ
કયનાય (અને) દમા કયનાય છે . (૯૮)
યવુરના ભાથે વંદેળો શોંચાડી દેલા ણવલામ
અન્મ કોઇ (જલાફદાયી) નથી; અને તભે જે
કાંઇ ઝાશેય કયો છો તથા જે કાંઇ વંતાડો છો
તે અલ્રાશ જાણે છે . (૯૯)
(શે યવુર !) કશે કે નાાક તથા ાક (શયાભ
તથા શરાર દયજ્જાભાં) વભાન શોઇ ળકતાં
નથી, છી બરેને નાાકની લૃઘ્ધી તને
અજામફીભાં કાં ન નાખે; ભાટે શે
ફુણઘ્ધળાીઓ ! અલ્રાશથી ડયતા યશો કે
કદાચ તભે વપતા ાભો. (૧૦૦)
જે કોઇ શરારને છોડી શયાભ કાભ કયળે તો
ખુદા વખ્ત અઝાફ કયળે અને તૌફા
કયલાલાાને ખુદા ભાપ કયનાય છે .
અમ યવુર તભાયે તો ખુદાઇ શુ કભો ફંદાઓ
વુધી શોંચાડલા તેથી કમાભતભાં તેઓ કોઇ
ફશાનું કયી ળકે નણશ અને ન કશે કે અભોને
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શરાર-શયાભની ખફય શોંચાડનાય કોઇ ન
શતું. જે કાંઇ તભો જાશેયભાં કે છુ ી યીતે કયો
છો તેને ખુદા જાણે છે .
ભાનલી નાાક અને ાક, વાયા અને ખયાફ
ફયાફય નથી. નાાક રોકોના ઘણા કાભો
તભને અજફ ભાડળે યંતુ વંદ કયલા
રામક વાયી વાયી લાતો અને કામો કે જે થોડા
શોમ છે તે લખાણને ાર છે . શરાર થોડું
શોમ તે છતાં તેભાં ફયકત છે . શયાભભાં ફયકત
નથી. ભાટે અક્કર યાખનાયાઓ શયાભને
શરાર કયલાથી ખુદાનો ખૌપ યાખે તો
યાશેનજાત ાભળે.
૧૦૧ થી ૧૦૨ ભી આમાત :-

ٰۡۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا لَا تَ ۡسـ َ ُلوۡا َعن
َۡ
ۡٓاء ا ۡـ تُ ۡب َد ل َ ُک ۡم تَ ُس ۡؤخ ُ ۡم ۚ َق اـ
ِ
ِ َ اش َی
َتَ ۡسـ َ ُلوۡا َع ۡن َہا ِحح ۡ َف یُج َ ّ َـ ُؾ ال ۡ ُغ ۡػ ّٰا ُـ تُ ۡبد
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ۡ ّّٰ َ ُ
ُ َ ّّٰ
لَک ۡم ؕ َعفا الل ُہ َعن َہا ؕ َق الل ُہ غفوۡ ٌذ َح ِل ۡی ٌم
﴾۱۱۱﴿
َۡق ۡد َساَل َ َہا َقوۡ ٌؿ ِّم ۡن َق ۡب ِل ُک ۡم ثُ ّ َم اَ ۡص َب ُحوا
ّٰ
﴾۱۱۲﴿ ِب َہا ک ِع ِػیۡ َن
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તે લસ્તુઓ વંફંધી
વલાર ન કયો કે જે કદાચને તભાયી વાભે
ઝાશેય કયીને લણથલલાભાં આલે તો તેથી તભને
દુ:ખ થામ, અને જ્માયે કુયઆન ઉતયતું શોમ
તે વભમે અગય તભે તેના ણલે પ્રશ્ન કયળો તો
તે તભાયા ભાટે ઝાશેય કયી દેલાભાં આલળે ;
(શભણાં તો) અલ્રાશે તેનાથી દયગુજય કયી
છે ; અને અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને)
વશનળીર છે . (૧૦૧)
ખચીતજ એલા વલારો તભાયી શેરાના
રોકોએ ણ (તેભના મગમ્ફયોને) ૂછમા
શતા, (ણ જ્માયે તે તેભને વુણલદીત કયલાભાં
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આવ્મા ત્માયે તે ભુજફ લતથલાની ના ાડી)
અને તેને રીધે તેઓ નાણસ્તકો ફની ગમા.
(૧૦૨)
તપવીયે ફુયશાન અને વાપીભાં શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદે ફારકય અ.નું લણથન છે કે વપીમા
ણફન્તે અબ્દુર ભુત્તરીફનો ુર ભયણ ામ્મો.
(આ વપીમા ઝુફેયની ભાતા શતી એ કાયણે તે
શ.અરી અ. અને શ. યવુરે ખુદા વ.ના
ફૂઇનો દીકયો શતો. આ તેભનો ભાભાનો દીકયો
શતો.) એક લખત વપીમા જઇ યશી શતી ત્માં
એક ફશાદુય અસ્શાફે યસ્તાભાં તેણીને કહ્ું
તભાયા કાનની લાીઓને છુ ાલી રો. તભને
શઝયત યવુર વ.નું વગણ કાંઇ પામદો
શોંચાડળે નણશ ! આ વાંબી વપીમાએ કહ્ું
એ પરાણીના દીકયા ! ભાયી લાીઓ કાનભાં
ક્માં છે ? છી વપીમાએ શ. યવુર વ.ની
વેલાભાં રૂદન કયતાં કયતાં પયીમાદ કયી.
શઝયતે રોકોને ભસ્જીદભાં શાજય થલાનું
પયભાન જાયી કમુું. ફધામ ભસ્જીદભાં આવ્મા.
આે ણભમ્ફય યથી પયભાવ્મું કે રોકો ખ્માર
કયે છે કે ભાયી ળપાઅત કાંઇ કાભ નણશ આલે,
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યંતુ જાણી રો કે જ્માયે શુ ં ભકાભે ભશભુદ ય
શોઇળ ત્માયે જરૂયતભંદોની ળપાઅત કયીળ
અને આજ જે વ્મણક્ત ોતાના ફા ણલળે
ુછળે તો શુ ં તેભને ફતાલી આીળ. એક
વ્મણક્તએ ઉબા થઇને ુછમું કે અમ ખુદાના
યવુર ! ભાયો ફા કોણ છે ? આે પયભાવ્મું
કે જે ને રોકો તાયો ફા વભજે છે એ નથી.
તાયો ફા તો પરાણો છે . છી ફીજો ઉબો
થમો અને ુછમું કે ભાયો ફા કોણ છે ? આે
કહ્ું કે જે ને તું ફા જાણે છે એજ છે . છી
આે પયભાવ્મું : એ ોતાના ફા ણલળે કેભ
ુછતો નથી જે ણે કહ્ું કે ભાયી ળપાઅત કોઇ
પામદો શોંચાડળે નણશ ! તયત જ શોંણળમાય
વશાફી ઉબા થમા અને કહ્ું : મા
યવુરુલ્રાશ, શુ ં ખુદા યવુરના ગઝફથી નાશ
ભાંગું છુ ં . ભને ભાપી આો ત્માયે ઉયની
આમત આલી.
રોકો આં શઝયત વ.ને લાશીમાત વલારો
ુછીને તંગ કયતા શતા. કેટરીક લખત તો
આની યીક્ષા રેલા ચાશતા શતા. તેથી
આમત આલી અને આને ફશુ જ વલાર
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કયલાની ભના પયભાલી અને આે પયભાવ્મું કે
જે કાભ કયલાનું કશુ ં તેજ કયો. જે ભાં શુ ં
ચુકીદી ધાયણ કરૂં તેભાં આગ ન લધો.
કાયણ કે તભાયાથી શેરી ઉમ્ભત ણ એલી
યીતે નફીઓથી જાત જાતના વલાર કયતી
શતી અને છી શરાક થઇ જતી શતી.
શેરી ઉમ્ભતોભાં ગામના ઝબ્શ કયલા ણલળે
ફની ઇવયાઇરે શ. ભુવા અ.થી જાત જાતના
વલાર કમાથ. તેથી તેઓ લધાયે ભુવીફતભાં
પવાઇ ગમા. શ.ઇવા અ.થી દસ્તયખ્લાનના
આલલા ણલળે વલાર કમાથ. છી કાપીય થઇને
ભસ્ખ થઇ ગમા. એલી જ યીતે શઝયત વારેશ
અ.થી નાકાશ (ઊંટણી)નો વલાર કમો અને
કાપીય થઇ અઝાફભાં વડામા.
૧૦૩ભી આમત :-

ّّٰ
َ
َ ۡ
َما َج َع َل الل ُہ ِم ۢۡن بَ ِحح َؿ ٍۃ ّق لَا َسٓائِ َب ٍۃ ّق لَا
ََ َ
ۡاؿ ۙ ّ َق لّٰ ِک ّ َن الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػقا
ٍ َق ِص ۡیل ٍۃ ّق لا َح
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ََۡ
َ ۡ ّّٰ َ
ََۡ
حفت ُؿ ۡق َـ َعدی الل ِہ الک ِذ َب ؕ َق اخث ُؿ ُہ ۡم لَا
ُ َ
﴾۱۱۳﴿ ح ۡع ِقلوۡ َـ
અલ્રાશે કાન ચીયેરી ઊંટણી તથા ઊંટોનો
વાંઢીઓ તથા ફકયીનું શરલાન ફચ્ચું અને
ઘણં ઘયડું ઊંટ (આ જાનલયો કુયફાની ભાટે)
નક્કી કમાથ નથી, ફલ્કે જે રોકો ઇભાન રાવ્મા
નથી તેઓ અલ્રાશ ણલરૂઘ્ધ અવત્મ જોડી
કાઢે છે , અને તેઓભાંથી ઘણાખયા વભજતા
નથી. (૧૦૩)
આ ફધી કુફ્ર અને અજ્ઞાનતાની યસ્ભો શતી.
એટરે જાનલયોભાંથી કોઇ ફચ્ચાને અભુક
ભૂર્મતના નાભે ણનમાઝ તયીકે યાખતા, તો
ણનળાની ભાટે તેનો કાન ચીયી નાખતા, તેને
“ફશીયા” કશેતા અને ોતાની કોઇ ભુયાદ
ુયી થલા ભાટે કોઇ ભૂર્મતના નાભે જે ળુને
તેની ઇચ્છાનુવાય છોડી દેતા. જે ભકે એક
દેળભાં વાંઢને છોડી ભુકે છે તો તે “વાએફશ”
કશેલાતું શતું. લી કોઇ એભ કશેતું કે જો
ફકયીના વાતભા લેતયે ફચ્ચું નય થળે તો તેને
અનુક્રભણણકા

1474

hajinaji.com

ભૂર્મતની બેટભાં કાીળ અને જો ભાદા થળે તો
શુ ં યાખીળ. છી જો ફે ફચ્ચા નય, ભાદા
વાથે થતાં તો ફન્નેને ોતે જ યાખતો એને
“લવીરશ” કશેતા. જે ઊંટની ીઠથી ુયા
દવ ફચ્ચા વલાયીના અને બાય રાદલાના
રામક થતાં તો તેલા ઊંટથી કાભ રેલું ફંધ
કયીને ચાયા-ાણીથી તેને શાંકતા ન શતા,
એનું નાભ “શાભી” શતું. આ ફધી ખોટી
યસ્ભો કુફ્રની ણનળાનીઓ તયીકે શોલા છતાં
તેને ખુદાની ખુળનુદી અને નઝદીકીનું વાધન
ગણતા. તેના યદભાં પયભાવ્મું કે આ યસ્ભો
ખુદાની ભુકયથય કયેર નથી. તેઓના લડીરોએ
ોતે જ આલી યસ્ભો કાઢીને એના ખુદા
તયપથી શોલાનું કશી અલ્રાશ ય તોશભત
ભુકી અને ફેઅક્કર રોકોએ તેઓનું અનુકયણ
કમુું.
૧૦૪ભી આમત :-

َ
ّّٰ ۡ َ ۤ
َ
َق ِادا قِ ۡی َل ل َ ُہ ۡم ت َعالَوۡا ِاخّٰی َما ان َز َؾ الل ُہ َق
َ
َ
ُ َ
ّ ِاخَی
الرَ ُسوۡ ِؾ قالوۡا َح ۡس ُبنا َما َق َج ۡدنا
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ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ّٰ ۡ َ َ
اـ ّٰا َبٓاؤ ُہ ۡم لَا
علی ِہ ابٓاءنا ؕ اق لو ک
َ ً َ َ َ
﴾۱۱۴﴿ ح ۡعل ُموۡ َـ ش ۡیئا ّق لَا یَ ۡہ َت ُد ۡق َـ
અને જે લેા તેભને કશેલાભાં આલે છે કે
અલ્રાશે જે ઉતામુું છે તેની તયપ તથા યવુર
તયપ ચાલ્મા આલો ત્માયે તેઓ કશે છે કે
અભોએ જે (પ્રણાણરકા) ય અભાયા
ફાદાદાઓને જોમા શતા એજ અભાયા ભાટે
ફવ છે ; ળું અગય તેભના ફાદાદા અબણ
અને ગુભયાશ શતા તો ણ તેઓ તેભના જ
ગરે ચારળે ? (૧૦૪)
જાશીર રોકોને કશેલાભાં આલે છે કે તભોને
ખુદાએ જે શુ કભો આપ્મા છે તેને ભાનો. તો
તેઓ જલાફ આે છે કે અભો તો અભાયા
લડીરોનું અનુકયણ કયીળું. તેલા રોકોને
પયભાવ્મું કે જો તભાયા લડીરો અજ્ઞાન શોમ,
અલા ભાગે ચારી શરાક થમા શોમ તો ણ
તભો જાણી જોઇને તેઓનું અનુકયણ કયળો ?
એલું અનુકયણ વ્મથથ અને નાજાએઝ છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૦૫ભી આમત :-

َّ ُ َ
ُ َُۡ ُ َ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َعل ۡیک ۡم اجف َسک ۡم ۚ لَا
ّّٰ َ
َ َ َ ُُ َُ
حط ّخخ ۡم ّم ۡن ض ّ َل ِادا ۡاہ َت َد ۡی ُت ۡم ؕ ِاخی الل ِہ
ُُ َ َ
ُ
ُۡ
َم ۡر ِج ُعک ۡم َج ِم ۡی ًعا ف ُین ِّبئک ۡم ِب َما کن ُت ۡم
ُ َ
﴾۱۱۵﴿ ت ۡع َملوۡ َـ

શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભને તો તભાયા
પ્રાણોનું યક્ષણ કયલું રાઝીભ છે ; જ્માયે તભે
ણશદામત ાભી ચુક્મા છો તો જે રોકો
ગુભયાશ છે તેઓ તભને કાંઇ શાણન શોંચાડી
ળકળે નણશ; તભો વલેનું ાછુ ં પયલું
અલ્રાશની તયપ થળે, છી જે કાંઇ તભે કમાથ
કયતા શતા તેનાથી તે તભને જાણીતા કયી દેળે.
(૧૦૫)
અફુ વોઅરફાએ શ. યવુર વ.થી ઉયોક્ત
આમત ણલે ુછમું તો આે પયભાવ્મું અમ્ર
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ફીર ભઅરૂપ અને નશી અનીર ભુન્કય કયો
અને આ કામથભાં દયેક ભુવીફતનો ધીયજથી
વાભનો કયો, જ્માયે જુ ઓ કે રોકો દુણનમા ય
ઢી યહ્ા છે અને નપવની તાફેદાયી કયી
યહ્ા છે . દયેક રોકો ોતાની લાતને જ ભાની
યહ્ા છે , ભાટે તભો ોતાના નપવનું યક્ષણ
કયો. એક કોર એ ણ છે કે આમતભાં
ગીફતની ભનાઇ કયી છે . કુમ્ભીથી લણથન છે કે
ોતાના નપવને વુધાયો, ફીજાના અમફ ન
ળોધો, ન તેઓનું નાભ રો તેભની ગુભયાશી
તભને કાંઇ નુકવાન કયળે નણશ જો તભે નેક
શળો. કેટરીક યીલામતભાં આમત તકય્મા ભાટે
છે કે તભે તભાયો ફચાલ કયો જ્માયે તભાયી
ણનય્મત વાપ શળે તો તભને કોઇ નુકવાન કયી
ળકળે નશીં.
૧૦૬ ભી આમત :-

َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
یایہا ال ِذین امنوا شہاخۃ بی ِنکم ِادا
ّٰ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
حطخ احدخم الموة ِححف الو ِصی ِۃ اثج ِف
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َۡ ُ
ُۡ َ َ
َ
د َقا َع ۡد ٍؾ ِّمنک ۡم ا ۡق ّٰاع ّٰخ ِـ ِم ۡن غحؿِخ ۡم ِا ۡـ
ُ
ََ
َۡۡ
َُۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ
ص فا َصابَ ۡتک ۡم
انتم ض َػبتم فِی الاذ ِ
ُ
َ
َ
ُ ۡ
ّم ِص ۡی َبۃ ال َموۡ ِة ؕ ت ۡح ِب ُسوۡن ُہ َما ِم ۢۡن بَ ۡع ِد
َ
َ ۡ
ّّٰ
َّ
الص ّٰلو ِۃ ف ُیق ِس ّٰم ِن ِبالل ِہ ِا ِـ ۡاذت ۡب ُت ۡم لَا
َ ۡ َ ۡ َ َ ً َّ َ ۡ َ َ َ ُ
اـ دا ق ۡخبّٰی ۙ َق لَا
نشتؿِی ِب ٖہ ثمنا ق لو ک
َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ّّٰ
الل ِہ ِانَّا ۤ ِا ًدا لَّم َن ال ۡ ّٰا ِثمحۡفَ
نکتم شہاخۃ ۙ
ِ
ِ
﴿﴾۱۱۶
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભાયાભાંથી
કોઇનું ભૃત્મુ આલી રાગે ત્માયે લવીમતના
ેવભમની વાક્ષી તભાયા ભાંશેના ફે જણા કે જ
ન્મામી શોમ તેભની શોલી જોઇએ, અથલા જો
તભે ભુવાપયીભાં શો અને તભાયા ય ભૃત્મુની
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ભુવીફત આલી ડે તો (જો તભાયા ભાંશેના
વાક્ષીઓ ન ભી ળકે તો) ફે (વાક્ષીઓ)
રાશીતોભાંથી શોમ તેભને નભાઝ છી યોકી
યાખો; છી કદાચને તભને ળંકા ડે તો તેઓ
ફન્ને અલ્રાશની વોગંદ ખાઇને કશે કે અભે
અભાયી વાક્ષી કોઇને ફદરો રઇને લેચીળું
નણશ, છી બરેને કોઇ ણનકટનો વંફંધીજ
કેભ ન શોમ; અને અભે અલ્રાશ (ભાટે)ની
વાક્ષી વંતાડીળું નણશ, (અને જો તેભ કયીળું
તો) તે ણસ્થણતભાં અભે ખચીતજ ગુનેશગાયો
ભાંશેના ઠયળું. (૧૦૬)
ભદીનાથી રણ જણા લેાય અથે ણનકળ્મા.
તભીભેદાયી ત્થા અદી, આ ફન્ને ઇવાઇ શતા
અને રીજો ફોદાઇર શતો. યસ્તાભાં
ફોદાઇર ણફભાય થમો અને ોતાના વાભાન
ણલળે લવીમત કયી કે જો શુ ં ભયી જાઉં તો
ભાયા લાયીવોને આજો, તે ભયી ગમો તો
ફન્ને નવયાનીઓએ વોના-ચાંદીના લાવણ
કાઢી રીધા અને ફીજો વાભાન તેના
લાયીવોને આપ્મો. તેઓએ વાભાન તાવીને
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કહ્ું કે ળું અભાયો વગો ફશુ ણફભાય શતો કે
ખચથ લધુ થમો ? તેઓએ કહ્ું નણશ ! ળું તેના
વાભાનની ચોયી થઇ ગઇ ? તેઓએ કહ્ું કે
નણશ, ળું તેણે લેાય કમો શતો કે જે થી
નુકવાન થમું ! તે લખતે લાયીવોએ કહ્ું કે
તેના વાભાનભાં વોના-રૂાના લાવણ શતા તે
ક્માં ગમા ? તેઓએ કહ્ું કે જે શતું એ અભે
તભને આપ્મું છે . લાયીવોએ શ. યવુર વ.
ાવે પયીમાદ કયી તે ણલળે ઉયની આમત
નાઝીર થઇ. ભતરફ કે તભાયે ફે આદીર
વાક્ષીઓ યાખી લવીમત કયલી જોઇએ,
લગેયે.
૧૦૭ભી આમત :-

ۡ َف ِا ۡـ ُعثِ َؿ َعدٰۤی اَنّ َ ُہ َما
ًاس َت َح ّقَا ۤ ِاثۡما
َ ََف ّٰا َع ّٰخ ِـ حَقُوۡ ّٰمن َمق
َام ُہ َما ِم َن الّ َ ِذیۡن
ِ
َ َ ۡ
ۡ َ
َ
اس َت َح ّق َعل ۡی ِہ ُم الۡا ۡقل َ ّٰح ِف ف ُیق ِس ّٰم ِن
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ّّٰ
َ اختُ َناۤ اَ َح ّ ُق ِم ۡن َش َہ
َ الل ِہ ل َ َش َہ
اخ ِت ِہ َما َق
ِب
ۡ ّّٰ َ َ ّ ً ۤ َ ّ ۤ َ ۡ َ َ ۡ َ
َ
﴾۱۱۷﴿ ۬ ِانا ِادا ل ِمن الظ ِل ِمحف
۫ ما اعتدینا
છી જો આ લાતની ખફય ડી જામ કે તેઓ
(વાક્ષી આલાના કાયણે) દોણત ફની ગમા
છે તો તેભના ફદરે ફીજા ફે વાક્ષીઓ તે
રોકો (ના વગાં લશારાંઓ) ભાંશેના શોલા
જોઇએ કે જે ભનો શક શેરા ફે
વાક્ષીદાયોભાંથી દયેકે રેલા ઇચ્છમો શોમ અને
અલ્રાશની વોગંદ ખાઇને કશે કે અભાયી
(વાક્ષી) તે ફન્ને કયતા લધાયે વાચી (અને
ણલશ્લાવને ાર) છે અને અભોએ કોઇ
જાતની અણતળમોણક્ત કયી નથી, તથાણ જો
અભોએ એલું કમુું શોમ તો અભે ખચીતજ
ઝુરભગાયોભાંથી છીએ. (૧૦૭)
ઉય ૧૦૬ભી આમતભાં ફન્ને ઇવાઇના
શકભાં પેંવરો થમો શતો ત્માય છી પયી થોડી
ભુદ્દત છી ભયનાયના લાયીવોએ તે પ્મારો
એક વોની ાવે જોમો. તેને ુછતાં જણાવ્મું
કે અભુક ઇવાઇઓ લેચી ગમા છે . તે ણલળે
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ેરા ફન્ને ઇવાઇઓને ુછતાં તેઓ કશેલા
રાગ્મા કે ભયનાયે એ પ્મારો અભોને લેચ્મો
શતો. તેણે અભાયી ાવેથી રકભત રીધી શતી.
તેથી ભયનાયના લાયીવોએ ાછી અીર કયી.
આ લખતે ઇવાઇઓ પ્મારાને ખયીદલાના
દાલેદાય શોલાથી પ્રણતલાદી ઠમાથ શતા, યંતુ
તેઓ કામદેવય વાક્ષી યજૂ ન કયી ળક્મા. તેથી
લાયીવોભાં જે ફે ભાણવો જે ભયનાયના લધુ
નઝદીકના વગા શતા તેઓએ વૌના તયપથી
વોગંદ ખાધા કે અભને પ્મારાના લેચાણની
ખફય નથી, તેભજ ભયનાયના શાથનું જે
રીસ્ટ ભળ્મું તેભાં ણ એ પ્મારો ળાભીર
શતો. તે પ્મારો જે ટરી કકભતે ઇવાઇઓએ
લેચ્મો શતો તેટરી યકભ ઇવાઇઓ ાવેથી
લાયીવોને અાલી.
૧૦૮ભી આમત :-

َ ّ ۡ ُ ۡ َ ّ ۡ َ ٰۤ ۡ َ َ ّٰ
ّٰاخ ِۃ َعدی
َ الش َہ
دل ِک اخنی اـ یاتوا ِب
ٌۢ َ َ ُ ۡ َ ۤ ُ َ َ ۤ َ ۡ
َاـ بَ ۡعد
َقج ِہہا ا ۡق یَخافوۡا اـ ترَ ّخ ایۡ َم
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ّّٰ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ
ُاللہ
ایمانِ ِہم ؕ ق اتقوا اللہ ق اسمعوا ؕ ق
ۡ ّٰ ۡ َ ۡ
﴾۱۱۸٪ ﴿ لَا یَ ۡہ ِدی الق ۡو َؿ الف ِس ِقح َف
એ રૂઢી એ લાત ભાટે લધુ વંબલીત છે કે તે
રોકો વાચે વાચી વાક્ષી આે અથલા એ
(લાત) થી ફીએ કે (જો તેભની વાક્ષી ખોટી
નીલડળે તો) તેભની વોગંદ છી ફીજાઓને
વોગંદ આલાભાં આલળે; અને અલ્રાશથી
ડયો અને (તેના પયભાનો) વાંબતા યશો;
અને અલ્રાશ નાપયભાન રોકોને વય ભાગથ
દેખાડતો નથી. (૧૦૮)
ઉયની ૧૦૮ ભી આમત ૧૦૭ભી આમતના
અનુવંધાનભાં છે , જે ની ણલગત ૧૦૭ ભાં
આલી છે . તેના ણલળે લધાયે ખુરાવો
આમતભાં થમેર છે .
૧૦૯ ભી આમત :-

ۤ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ ّ ُ ّّٰ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ
یوؿ یجمع اللہ الرسل فیقوؾ ما دا
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ۡ َ َ َّ َ ۡ
ُ
ُ َ
ا ِج ۡب ُت ۡم ؕ قالوۡا لَا ِعل َم لَنا ؕ ِانک ان َت
ُ ۡ ُ َّ َ
﴾۱۱۹﴿ اؿ الغ ُیوۡ ِب
عل
જે રદલવે અલ્રાશ યવુરોને બેગાં કયીને
ુછળે (કે તભને તભાયી ઉમ્ભતો તયપથી ભાયી
આજ્ઞાઓના પ્રચાયનો) ળો જલાફ આલાભાં
આવ્મો શતો ? ત્માયે તેઓ અયજ કયળે કે અભે
(કેટરીક ખુલ્રી લાતો ણવલામ) કાંઇ જાણતા
નથી; ફેળક છુ ી લાતોનો વૌથી લધુ
જાણનાયો તું જ છે . (૧૦૯)
ખુદાલંદે આરભ કમાભતભાં નફીઓને ુછળે
કે ઉમ્ભતોએ તભાયી લાતોનો ળું જલાફ
આપ્મો શતો ? તપવીયે વાપીભાં છે કે શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી તાલીર કયી છે
કે ખુદા પયભાલે છે કે તભોએ ોતાની
ઉમ્ભતભાં લવી ણનમુક્ત કમાથ તેના ય તેઓએ
અભર કમો ? નફી જલાફ આળે કે તું
ગમફનો જાણલાલાો છો, ોતાના જ્ઞાનનો
ઇન્કાયનો ભતરફ ગારેફન એ છે કે તું
અનુક્રભણણકા

1485

hajinaji.com

અભાયાથી લધુ વાયી યીતે જાણે છે અથલા એ
કે અભારૂં જ્ઞાન જાશેયી છે અને ખયેખય ઇલ્ભ
તારૂં છે , અભારૂં જ્ઞાન તાયા ઇલ્ભના વાભે કાંઇ
નથી અથલા એ કે અભાયી વાભેની લાત અભે
જાણીએ છીએ તું ગમફની લાતો જાણે છે .
અભોને ળું ખફય અભાયી લપાત છી તેઓએ
ળું કમુું ? એ લાતભાં ળંકા નથી કે ભોશમ્ભદ લ
આરે ભોશમ્ભદ (વ.)ને ખુદાલંદે આરભે લશી
કે ઇલ્શાભ થકી ઘણી ગમફની (છુ ી) ચીઝોનું
ઇલ્ભ આપ્મું શતું ણ તેનો એ ભતરફ નથી
કે તેઓ લશી કે ઇલ્શાભના ભોશતાજ નથી
અને ફધી છુ ી લાતોને આો આ જાણે છે .
આલો એઅતેકાદ યાખલો કુફ્ર અને ળીકથ છે .
આ અકીદો વાચો છે કે ખુદાએ કાએનાતભાં
ભોશમ્ભદ લ આરે ભોશમ્ભદ (વ.)ને વૌથી
લધાયે ઇલ્ભ આેર છે અને તે થકી ઘણં ફધું
જાણે છે , એટરું જાણે છે કે અભે કણલ્ ણ
ળકતા નથી. તે જે ચીઝને જાણલા ચાશે છે
તેને ખુદા લશી કે ઇલ્શાભ થકી ફતાલે છે .
અલ્રાભુર ગોમુફ (છુ ી લાતો જાણનાય) તે
જ અલ્રાશ છે .
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૧૧૦ભી આમત :-

ُۡ
ۡ َ َ ّّٰ
اؾ الل ُہ ّٰح ِع ۡی َسی ۡاب َن َم ۡریَ َم ادغ ۡخ
ِاد ق
َ ۡ
َ َ
جِ ۡع َمتِ ۡی َعل ۡیک َق َعدّٰی َقال َِد ِتک ۬ ِاد
ُ َ ّ ُ َّ
ُۡ
َ َ ُّ َ
الن َ
از فِی
ا ّی ۡدتک ِبرُ ۡق ِج الق ُد ِز  ٞتک ِلم
ال ۡ َم ۡہ ِد َق َک ۡہلًا ۚ َق ِا ۡد َع ّ َل ۡم ُت َک ال ۡ ِک ّٰت َب قَ
ۡ ۡ َ َ َ َّ َ
ۡ
ۡ
التوۡ ّٰذىۃ َق الۡاِن ِج ۡی َل ۚ َق ِاد
ال ِحکمۃ ق
َ ۡ ُ ُ َ ّ ۡ َ َ ۡ َ َّ
الطحۡؿِ ِب ِا ۡدنیۡ
الطح ِف کہیـ ِۃ
تخلق ِمن ِ
ِ
َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ًۢ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ
فتنفخ فِیہا فتکوـ طحؿا ِب ِادنِی ق تبؿِی
َۡ
ۡ ُۡ
ۡ
َ
الۡاخ َم َہ َق الۡا ۡبرَ َش ِب ِادن ِ ۡی ۚ َق ِاد تص ِخ ُث
ََۡۡ
ۡ ّٰ ۡ
ۤ
ال َموۡتی ِب ِادن ِ ۡی ۚ َق ِاد کفف ُت بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل
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َ ّ َ َ َ ّٰ ّ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ
اؾ ال ِذیۡ َن
عنک ِاد ِجئتہم ِبالب ِین ِت فق
ۡ
ََ
ۡ ُ ۡ َّ ۤ َ
کع ُػ ۡقا ِمن ُہ ۡم ِا ۡـ ّٰہذا ِالا ِسش ٌخ ّم ِبح ٌف
﴾۱۱۱﴿
(તે વભમને માદ કયો) જે લખતે અલ્રાશ
પયભાલળે કે શે ભરયમભના ુર ઇવા ! (જયા)
ભાયી તે નેઅભતને માદ કય કે જે તાયા ય
તથા તાયી ભા ય (ઉતાયલાભાં આલી) શતી,
જ્માયે ભેં રૂશુ ર કુદ્દુવ (જીબ્રઇર) દ્લાયા તને
વફ ફનાવ્મો શતો; તું ાયણાભાં તથા
લૃઘ્ધાલસ્થાભાં ણ રોકોની વાથે (એક
વયખી) લાતો કયતો શતો, અને જ્માયે ભેં તને
તે રકતાફ તથા ળયીઅત તથા તૌયેત અને
ઇન્જીરનું ણળક્ષણ આપ્મું શતું, અને જ્માયે તું
ભાયા શુ કભથી રાેરી ભાટીભાંથી ક્ષીનો
આકાય ફનાલતો શતો છી તેભાં ફંક ભાયતો
શતો ત્માયે તે ભાયા શુ કભથી (જીલતું જાગતું)
ક્ષી ફની જતું શતું, અને તું જન્ભના
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આંધા તથા કોઢીમાઓને ભાયી આજ્ઞાથી
વાજા કયી દેતો શતો, અને જ્માયે તું ભયી
ગએરાઓને ભાયા શુ કભથી જીલતા કયી દેતો
શતો, અને જ્માયે ભેં ફની ઇવયાઇરને તને
ઇજા શોંચાડતા અટકાવ્મા કે જ્માયે તું તેભની
ાવે પ્રત્મક્ષ દરીરો રઇને આવ્મો શતો, છી
તેઓભાંથી કેટરાક નણશ ભાનનાયાઓ કશેલા
રાગ્મા કે આ તો કાંઇજ નથી ણ ખુલ્રો
જાદુ છે . (૧૧૦)
ઇભાભે ભુવએ કાણઝભ અ.ભે પયભાવ્મું કે
શઝયત ઇવા અ.ના ઝભાનાભાં જાદુ તથા
લૈદકનું જોય શતું. તેથી ખુદાએ તેભને એલા
ભોઅજીઝા આપ્મા શતા.
શ. ઇવા અ. ય અલ્રાશના અનેક અનોખા
એશવાન શતા. ફચણભાં જે લાતો કયતા
શતા તેભાં રૂશુ ર કુદુવની તાઇદ (વશામ) શતી
ણ ફુઢાાના વભમભાં શ. ઇવા અ.ના
કરાભ રૂશુ ર કુદુવની તાઇદ એ રીધી છે કે તે
નફી શતા અને ખુદાઇ ણળક્ષણ કોભ વુધી
શોંચાડલાનું શતું એ ઝાતી ન શતું ણ
ઇલ્શાભ અથલા લશીને રીધે શતું અને રૂશુ ર
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કુદુવથી એજ ભુયાદ છે . શ. ઇવા અ.નું
ભુયદાને જીલંત કયલું, ણફભાયોને વાજા કયલા
ત્માં કુયઆને ળયીપભાં છે કે અલ્રાશના
શુ કભથી ભતરફ કે અલ્રાશની યઝા ણલના
થઇ ળકતું નથી.
શ. ઇવા અ. એક લખત શ. મશમા ણફન
ઝકયીમાની કબ્ર ય આવ્મા અને અલ્રાશથી
દોઆ કયી કે આને પયી વજીલન કય. શ.
ઇવા અ.ની દોઆ કફુર થઇ અને શ. મશમા
અ. જીલતા થમા અને ુછમું કે આ ભાયાથી
ળું ચાશો છો ? આે કહ્ું કે આ જગતભાં તભે
ભાયા વાથી ફનો ! શઝયતે જલાફ આપ્મો કે
શજી ભોતની કડલાળ ભાયાથી દૂય નથી થઇ.
ળું શુ ં જગતભાં પયી ભોતની કડલાળ ચાખું ?
આ વાંબી આે તેને ાછા ભોકરી આપ્મા
અને ત્માંથી ચાલ્મા ગમા.
૧૧૧ થી ૧૧૫ ભી આમાત :-

ُ َ
ۡ َ
َۡ
َق ِاد ا ۡق َح ۡی ُت ِاخی ال َحوَاذِ ٖ ّی َن ا ۡـ ّٰا ِمنوۡا ب ِ ۡی َق
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َ ُ ۤ َّ
ۡ
َ َّ َ
ِبرَ ُس ۡوخ ِ ۡی ۚ قالوۡا ّٰا َمنا َق اش َہ ۡد ِباننا
ُم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۱۱
ۡ َ َ ۡ ُ
اؾ ال َحوَاذِ ّیوۡ َـ ّٰح ِع ۡی َسی ۡاب َن َم ۡریَ َم
ِاد ق
ُ ُ َ َ َُّ َ َ
َہ ۡل یَ ۡس َت ِط ۡیع َذ ّبک ا ۡـ ّیجـِ َؾ َعل ۡینا
َ َ ً ّ َ ّ َ َ َ َ ّ َ ُ ّّٰ
الل َہ اـۡ
مٓائِدۃ ِمن السمٓا ِء ؕ قاؾ اتقوا ِ
ُۡ ُ ۡ
کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۱۱۲
َقالُوۡا نُریۡ ُد اَ ۡـ نّ َ ۡاک ُ َل م ۡن َہا َق تَ ۡط َمئ ّنَ
ِ
ِ
ِ
ۡ َ َُ
ُُ َ َ َ َ َ
قلوۡبُنا َق ج ۡعل َم ا ۡـ ق ۡد َص َدق َتنا َق نکوۡ َـ
َ َ ۡ َ َ ّّٰ
ۡ
َ
علیہا ِمن الش ِہ ِدین ﴿﴾۱۱۳
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َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ّ َم َذ ّبَ َنا ۤ اَنۡزؾۡ
قاؾ ِعیسی ابن مریم
ِ
َُ
َ
َ َ ۡ َ َ َ ً ّ َ َّ
الس َمٓا ِء تکوۡ ُـ لَنا
علینا مٓائِدۃ ِمن
َ
ََّ َ
ً ۡ َ
ِع ۡی ًدا لِا ّقل ِنا َق ّٰا ِع ِخنا َق ّٰایَۃ ِّمنک ۚ َق

ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّّٰ ۡ
الر ِرقِح َف ﴿﴾۱۱۴
اذرقنا ق انت خحؿ
َ َ ّّٰ ّ َ ّ ُ َ ُ َ َ ۡ ُ
اؾ الل ُہ ِان ِ ۡی ُمجـِل َہا َعل ۡیک ۡم ۚ ف َم ۡن ّیکع ۡػ
ق
َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ ۡۤ ُ َ ّ ُ ٗ َ َ ً ّ َ ۤ
بعد ِمنکم ف ِانِی اع ِذبہ عذابا لا
ُ ّ َۤ
ۡ َ ۡ
ا َع ِذبُ ٗہ ا َح ًدا ِّم َن ال ّٰعل ِمح َف ﴿ ﴾۱۱۵٪
ેઅને (માદ કયો કે) જ્માયે ભેં શલાયીઓન
પ્રેયણા આી કે તભે ભાયા ય તથા ભાયા
યવુર ય ઇભાન રાલો, ત્માયે તેભણે અયજ
ેકયી કે અભે ઇભાન રાવ્મા અને તું વાક્ષી યશ
કે અભે ખયેજ (તાયી આજ્ઞાને) આધીન થઇએ
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છીએ. (૧૧૧)
(તે લખતને માદ કયો) જ્માયે શલાયીઓએ
કહ્ું કે શે ભરયમભના ુર ઇવા ! ળું તાયા
યલયરદગાયથી આ થઇ ળકે છે કે અભાયા
ભાટે આકાળ યથી ભાએદાશ (નેઅભતોથી
બયેરો થા) ઉતાયે ? (ઇવાએ) પયભાવ્મું કે
જો તભે (વાચા) ભોઅભીન શો તો (એલી
ઇચ્છા કયતાં) અલ્રાશથી ડયો. (૧૧૨)
તેભણે અયજ કયી કે અભે તો એ ચાશીએ
છીએ કે તેભાંથી કાંઇ ખાઇએ અને (તાયી
રયવારત ભાટે) અભાયા ભનનું વભાધાન થઇ
જામ અને અભે જાણી રઇએ કે તેં અભને વાચું
કહ્ું છે અને તેના અભે વાક્ષી ણ ફની
જઇએ. (૧૧૩)
ત્માયે ભરયમભના ુર ઇવાએ અયજ કયી કે શે
ભાયા યલયરદગાય ! અભાયા ય આકાળ
યથી ખોયાક ઉતાય કે જે અભાયા શેરાંઓ
તથા ાછનાઓ ભાટે ઇદ ઠયે તેભજ તાયા
તયપની એક ણનળાની યશે, અને અભને યોઝી
અથણ કય અને તું વલોત્તભ યોઝીનો
શોંચાડનાય છે . (૧૧૪)
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અલ્રાશે પયભાવ્મું કે શુ ં તે તભાયા ય જરૂય
ઉતાયનાય છુ ં , છી તે ફાદ તભાયાભાંથી જે
કોઇ કૃતધ્નતા કયળે તો ણનવંળમ તેને અઝાફ
ણ એલો આીળ કે વૃણષ્ટભાંથી કોઇને એલો
અઝાફ આીળ નણશ. (૧૧૫)
શ. ઇવા અ.થી આવભાનથી ખાલાનું ચાહ્ું
તો એક લખત ભના કયી. જ્માયે લધાયે શઠ
કયલા રાગ્મા ત્માયે આે દોઆ ભાંગી જે
આમતભાં છે . આે તાડાના કડાભાં યડી
યડીને દોઆ ભાંગી. ખુશ્ફુદાય ખાણં આવ્મું.
આે ળુક્ર કમો. ાકેરી ભાછરી, નભક, વુયકો,
વફજી શતી. જ. ળભઉને કહ્ું કે આ ખાણં
દુણનમાનું છે કે આખેયતનું ? પયભાવ્મું કે આ
કુદયતનો કયીશ્ભો છે .
છી શલાયીઓએ કહ્ું કોઇ ફીજો
ભોઅજીઝો ફતાલો. તે ભાછરી વજીલન થઇ
ગઇ. તેને જોઇ તેઓ ડયી ગમા. આે કહ્ું
ભોઅજીઝો ચાશો છો અને ડયો છો ? છી
તેઓએ કહ્ું તભે નણશ ખાલ ત્માં વુધી અભે
ખાળું નણશ. આે પયભાવ્મું કે શુ ં તો નણશ
ખાઉં. છી આે પકીયો, ગયીફો, ફીભાયો
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અને દુ:ખીઓને ખલયાવ્મું. એક શઝાય
રણવો સ્રી-ુરૂોએ ખાધું છતાં ભાછરી
એટરી જ શતી. જે ઓએ એ ખાધું શતું તેભનું
દુ:ખ ટી ગમું. ગયીફ અભીય થઇ ગમા. ન
ખાનાયા સ્તામા. ચારીવ રદલવ ખ્લાન
ઉતયતા યહ્ા. ફધા રોકો ખાલા બેગા થઇ
ગમા. આે દયેકનો લાયો કમો. એકાંતયે ખાણં
ઉતયતું શતું. છી અલ્રાશનો શુ કભ થમો કે
ભાર ગયીફ લગથ ખામ, તેથી ભારદાયને ગુસ્વો
આવ્મો અને તેઓએ કુફ્ર કમુું અને તેઓ ય
અઝાફ આવ્મો. એક યીલામત ભુજફ તેઓને
કશેલાભાં આવ્મું કે અપ્રભાણણક (ખમાનત
કયનાયા) થળો નણશ. ફીજા રદલવ ભાટે વંગ્રશ
ન કયજો ણ તેઓએ ખમાનત કયી, વંગ્રશ
કયલા રાગ્મા. તેથી ભાએદો (ખોયાક) આલલો
ફંધ થઇ ગમો. તેઓ ય અઝાફ આવ્મો.
જે થી તેઓ વુવ્લયની વુયતભાં ફદરાઇ ગમા.
રણવો તેરીવ સ્રી-ુરૂ યાતના ોતાના
ઘયોભાં વુતા શતા અને વલાયે વુવ્લય થઇ
ગરીઓભાં પયતા શતા તેભજ નજાવત ખાતા
શતા. રોકો શ. ઇવા અ. ાવે યડતા શતા. તે
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રોકો રણ રદલવ જીલતા યહ્ા છી ભયી
ગમા.
૧૧૬ થી ૧૨૦ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ّٰح ِع ۡی َسی ۡاب َن َم ۡریَ َم َءاَنۡتَ
ق ِاد قاؾ
ُ ۡ َ َّ
ِلناز ّاتَ ِخ ُذ ۡقن ۡی َق اُػِّیَ ِالّٰ َہح ۡ ِف ِمنۡ
قلت ل ِ
ِ
ُ ۡ ّّٰ
اؾ ُس ۡب ّٰح َن َک َما یَ ُکوۡ ُـ خ ۡیۤ اَـۡ
الل ِہ ؕ َق َ
خق ِـ
ِ
َُ
ُۡ
اقوۡ َؾ َما ل َ ۡی َس خ ِ ۡی ٭ ِب َح ّ ٍق  ِا ۡـ کن ُت
ُق ۡل ُت ٗہ َفقَ ۡد َع ِل ۡم َت ٗہ ؕ تَ ۡع َل ُم َما ف ۡی ج َ ۡف ِس ۡی قَ
ِ
لَا ۤ اَ ۡع َل ُم َما ف ۡی ج َ ۡف ِس َک ؕ ِانّ َ َک اَن ۡ َت َعل ّ َ ُ
اؿ
ِ
ُۡ
الغ ُیوۡ ِب ﴿﴾۱۱۶
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ُۡ
َّ ۤ َ َ
َ
َما قل ُت ل َ ُہ ۡم ِالا َما ا َم ۡرتجِ ۡی ِب ٖہۤ ا ِـ
َُ ُۡ َ
ّّٰ
ۡ
اع ُب ُدقا الل َہ َذب ِّ ۡی َق َذ ّبک ۡم ۚ َق کن ُت َعل ۡی ِہ ۡم
َ َ َ َ َّ
َ
َ
ش ِہ ۡی ًدا ّما ُخ ۡم ُت فِ ۡی ِہ ۡم ۚ فل ّما توَف ۡی َت ِج ۡی
َ
َۡ
ُک ۡن َت اَن ۡ َت ّ
الرَقِ ۡی َب َعل ۡی ِہ ۡم ؕ َق ان َت َعدّٰی
ُ َ َ
ک ِ ّل ش ۡی ٍء ش ِہ ۡی ٌد ﴿﴾۱۱۷
َۡ
ۡ ُ َ ّ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ُ َ
اخؽ ۚ َق ِا ۡـ تغ ِع ۡػ
ِاـ تع ِذبہم ف ِانہم ِعب
ۡ
َ َّ َ َ ۡ ۡ
ل َ ُہ ۡم ف ِانک ان َت ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۱۱۸
َ َ ّّٰ ُ ّٰ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ّٰ
الصدقِحۡفَ
ّ
قاؾ اللہ ہذا یوؿ ینفع
ِ
ِص ۡد ُق ُہ ۡم ؕ ل َ ُہ ۡم َج ّّٰن ٌت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِتہاَ
ِ
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ّٰ ۡ َ
ّّٰ
َ ۤ
الۡان ّٰہرُ خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ابَ ًدا ؕ َذ ِض َی الل ُہ
ۡ
ۡ ُ َ ۡ َ ّٰ ۡ ُ
َعن ُہ ۡم َق َذضوۡا َعن ُہ ؕ دل ِک الفوۡر ال َع ِظ ۡی ُم
﴾۱۱۹﴿
َ ّ ل ّّٰلہ ُم ۡل ُک
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا
ؕ ص َق َما فِ ۡی ِہ ّ َن
ذ
ِ ِ
ِ
َ َ ُ
﴾۱۲۱٪ ﴿ َق ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر
અને (તે વભમને માદ કયો કે) જ્માયે અલ્રાશ
(કમાભતના રદલવે) પયભાલળે કે શે ભરયમભના
ુર ઇવા ! ળું તેં રોકોને કહ્ું શતું કે અલ્રાશ
ઉયાંત ભને તથા ભાયી ભાને ફીજા ફે ખુદા
ભાની રો ? તે અયજ કયળે કે તાયી ઝાત
(ણળકથથી) ાક છે , ભાયા ભાટે આ શયણગઝ
રામક ન શતું કે શુ ં એલી લાત કયતે કે જે નો
ભને કાંઇજ શક ન શતો; જો ભેં એલું કહ્ું શોત
તો ખચીતજ તું તે જરૂય જાણતે; તું ભાયા
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ભનની લાત જાણે છે અને શુ ં તાયા ભનની
લાતથી અજાણ છુ ં ; ફેળક તું વૌથી ભોટો છુ ી
લાતોનો જાણનાય છે . (૧૧૬)
ભેં તેભને તેં જે (લાતો)ની આજ્ઞા કયી શતી તે
ણવલામ કાંઇ ણ કહ્ું નથી (અને તે એ) કે
અલ્રાશ કે જે ભાયો ારનશાય અને તભાયો
ણ ારનશાય છે તેની ઇફાદત કયો; અને
જે ટરા લખત વુધી શુ ં તેભનાભાં યહ્ો, શુ ં
તેભનો વાક્ષી યહ્ો, છી જ્માયે તેં ભાયી
(દુણનમાભાં યશેલાની ભુદ્દત) ુયી કયી દીધી
ત્માયે તું ોતે તેભની દેખયેખ યાખનાય શતો;
અને તું દયેક લસ્તુની ણનગેશફાની કયનાય છે .
(૧૧૭)
જો તું તેભને અઝાફ આે તો ણન:વંળમ
તેઓ તાયા ફંદા છે , અને જો તું તેભને ભાપ
કયી દે તો ફેળક તું ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો
છે . (૧૧૮)
અલ્રાશ પયભાલળે કે આ રદલવ તો તે છે કે
વાચાઓને તેભનું વત્મ નપો શોંચાડળે;
તેભના ભાટે ફગીચા શળે જે ની શેઠ નદીઓ
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લશે છે , જે ભાં તેઓ શંભેળ શંભેળ ભાટે યશેળે;
અલ્રાશ તેભનાથી યાઝી શળે અને તેઓ
તેનાથી યાઝી શળે; એજ તો વૌથી ભોટી
વપતા છે . (૧૧૯)
આકાળો તથા ઝભીનનો અને જે કાંઇ
તેભનાભાં છે તેનો અણધકાય અલ્રાશને જ છે ;
અને તે દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ ધયાલનાય
છે . (૧૨૦)
“લઇઝ કારલ્રાશો” અને જ્માયે અલ્રાશ
કશેળે. જો કે આ વલાર જલાફ કમાભતના
રદલવે થળે. આ એ રોકોને ચેતલણી આી છે
કે જે ઓ શ. ઇવા અ. અને જ. ભરયમભને
ખુદા જાણે છે . જ્માયે કમાભતભાં શ. ઇવા
અ.ને ુછલાભાં આલળે તો એ અકીદાનો
ણલયોધ કયળે અને ોતાને અલ્રાશનો ફંદો
કશેળે.
“તલપપમતની” તેં ભને (દુણનમાથી) ઉાડી
રીધો, તેનાથી ભૌત ભુયાદ નથી. તેના ણલળે
અભે આ તપવીયભાં ણલગતલાય યજૂ કયેર છે .
અનુક્રભણણકા
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શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય અ.ભે પયભાવ્મું કે
જ્માયે જગતના રોકોને એકઠા કયલાભાં
આલળે તો વૌ પ્રથભ શ. યવુર વ.ને અલાઝ
આલાભાં આલળે. આ દયફાયે ઇરાશીભાં
અથની જભણી તયપ શળે. છી શ. અરી અ.
આલળે. આ શઝયતની ડાફી ફાજુ ઉબા
શળે. ત્માય છી ફધી ઉમ્ભતે ઇસ્રાભીમા શ.
અરી અ.ની ડાફી ફાજુ શળે. છી ફધામ
નફીઓને તેભની ઉમ્ભત વણશત ફોરાલલાભાં
આલળે. ફધામથી શેરાં કરભથી, છી રોશ
(તખ્તી)થી, છી ઇવયાપીરથી વલાર થળે
અને તેઓ જલાફ આળે. એટરે વુધી કે
આે પયભાવ્મું ફની આદભભાંથી ફધામથી
શેરાં જ. યવુરે ખુદા વ.થી ુછલાભાં
આલળે કે આને ણજબ્રઇરે ફધું શોંચાડી
આપ્મું શતું ? જલાફ દેળે કે શા. છી
ુછલાભાં આલળે કે આે ફધું ઉમ્ભતને
શોંચાડી આપ્મું શતું ? કશેળે કે શા. છી
તભાભ ભરાએકાને નેક ઉમ્ભત તેની વાક્ષી
આળે. છી ઇયળાદ થળે કે આની છી
ઉમ્ભતનો કોઇ ઇભાભ ણનમુક્ત કમો શતો ?
અનુક્રભણણકા
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તભાયા છી ભાયી શુ જ્જત અને ઝભીન ઉય
ભાયો ખરીપો શોમ, જલાફ આળે અમ
યલયરદગાય ભેં ભાયા બાઇ, લઝીય, લવી
અરી ઇબ્ને અફી તાણરફને ઉમ્ભતભાં
ખરીપા જાનળીન ણનમુક્ત કમાથ શતા અને
રોકોને તેભની તાફેદાયીનો શુ કભ આપ્મો
શતો. છી શ. અરી અ.ને ુછલાભાં આલળે
કે તભને ણખરાપત આી શતી ? તભોએ
પયજોને અદા કયી શતી ? જલાફ આળે કે
ફેળક, શઝયતે ભને જાનળીન ણનભાથણ કમો
શતો ણ ઉમ્ભતે ઇન્કાય કયી શક ચાલી
ાડ્મો શતો. ભેં કોળી (જે શાદ) કયી એટરે
વુધી કે કત્ર કયલાભાં આવ્મો. છી ુછલાભાં
આલળે કે તભાયા છી કોઇને શુ જ્જત ણનભેર
શતી ? જલાફ આળે કે ઇભાભે શવનને
છી એક છી એક ફધામ અઇમ્ભાને વલાર
થળે. તેઓ જલાફ આળે. આ ણલળે ઇયળાદ
પયભાલેર છે કે એ રદલવે વાચા રોકોને તેની
વચ્ચાઇ પામદો શોંચાડળે અને તેઓ શંભેળા
જન્નતભાં યશેળે.
અનુક્રભણણકા
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ેઆ વુયો ભક્કી છ
આ વુયાભાં ૧૬૬ આમતો છે ,

)ુ(૬) વુયએ અન્આભ (ળ

ۡ ّّٰ
الرَ ۡح ّٰمن ّ
الل ِہ ّ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

૧ થી ૧૦ભી આમાત :-

اَل ۡ َح ۡم ُد ل ّّٰلہ الَّذ ۡی َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق
ِ ِ ِ
ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ّ ُ ُ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ ُ ّ َ
۬ ثم
الاذص ق جعل الظلم ِت ق النوذ ۬
َّ
ُ
ََ
ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ِبرَ ِّب ِہ ۡم حَ ۡع ِدل ۡو َـ ﴿﴾۱
ُ َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ ۡ ُ َّ َ
ٰۤ
ہو ال ِذی خلقکم ِمن ِطح ٍف ثم قضی
اَ َجلًا ؕ َق اَ َج ٌل ّ ُم َس ّ ًؼی ِع ۡن َد ٗف ثُ ّ َم اَن ۡ ُتمۡ

َ َ
ت ۡمت ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۲
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َ ُ َ ّّٰ ُ ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ َ
ص ؕ ح ۡعل ُم
ق ہو اللہ فِی السمو ِة ق فِی الاذ ِ
ُ َ َ َۡ
َُ
ِذ ّخخ ۡم َق َج ۡہ َرخ ۡم َق ح ۡعل ُم َما تک ِس ُبوۡ َـ ﴿﴾۳
َۡ
َّ
َق َما تا ِت ۡی ِہ ۡم ِّم ۡن ّٰایَ ٍۃ ِّم ۡن ّٰا ّٰی ِت َذ ِّب ِہ ۡم ِالا
َ ُ ۡ
ۡ
کانوۡا َعن َہا ُم ۡع ِر ِضح َف ﴿﴾۴
ٓاء ُہ ۡم ؕ َف َسوۡػَ
َفقَ ۡد َک ّ َذبُوۡا بال ۡ َح ّق ل َ ّمَا َج َ
ِ ِ
ۡ
َ ُ
َ
یَا ِت ۡی ِہ ۡم ان ۢۡ ٰٓب ُؤا َما کانوۡا ِب ٖہ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ
﴿ ﴾۵
َ
َ
َ َ ََۡ
َ
ال َ ۡم یَرَ ۡقا ک ۡم ا ۡہلکنا ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ِّم ۡن ق ۡخ ٍـ
َ
ّ َم ّک ّّٰن ُہ ۡم فی الۡاَ ۡذص َما ل َ ۡم ن ُ َم ِّک ۡن لّ َ ُک ۡم قَ
ِ
ِ
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َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َ
َ
ٓاء َعل ۡی ِہ ۡم ِّم ۡد َذ ًاذا ۪ ّق
اذسلنا السم
َ
َۡ َۡ َ
َج َعلنا الۡان ّٰہرَ ت ۡج ِر ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت ِہ ۡم
َ َ َ ۡ ّٰ
ُُ
ََۡ َۡ
فا ۡہلکن ُہ ۡم ِبذن ۡو ِب ِہ ۡم َق انشانا ِم ۢۡن
َ ً َ
بَ ۡع ِد ِہ ۡم ق ۡخنا ّٰاع ِخیۡ َن ﴿﴾۶
َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ّٰ ً ۡ ۡ َ
از
ط
ق لو نزلنا علیک کِتبا فِی قِخ ٍ
َ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡۤ
فلمسوف ِبای ِدی ِہم لقاؾ ال ِذین کعػقا
َ ۤ َّ ۡ ُ ۡ
ِا ۡـ ّٰہذا ِالا ِسش ٌخ ّم ِبح ٌف ﴿﴾۷
َ
ۤ ُۡ
َ ٌ
َ ُ
َق قالوۡا لَوۡ لَا ان ِز َؾ َعل ۡی ِہ َملک ؕ َق ل َ ۡو
َ ۡ ۡ َ َ ً َّ ُ
َ َُ َۡ
ان َزلنا َملکا لق ِضیَ الۡا ۡم ُر ث ّم لَا یُنظ ُػ ۡق َـ
﴿ ﴾۸
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ّٰ ۡ َ ّ ً َ
ّٰ ۡ
َ
َق لَوۡ َج َعلن ُہ َملکا ل َج َعلن ُہ َذ ُجلًا ّق
ۡ َ
َ َ َ
﴾۹﴿ لَل َب ۡسنا َعل ۡی ِہ ۡم ّما یَل ِب ُس ۡو َـ
َ
َ َ
ۡ َق لَقَ ِد
اس ُت ۡہ ِزی ِب ُر ُس ٍل ِّم ۡن ق ۡب ِلک
َّ َ َ
ُ َ َ ۡ
ف َحاؼ ِبال ِذیۡ َن َس ِص ُخ ۡقا ِمن ُہ ۡم ّما کانوۡا ِب ٖہ
﴾۱۱٪ ﴿ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
વલથ ગુણગાન તે અલ્રાશ ભાટે છે જે ણે
આકાળો તથા ઝભીન વજ્માું છે તથા અંધકાય
અને પ્રકાળ ઉત્ન્ન કમાથ છે ; છતાં જે ઓ
ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓ ફીજાઓને ોતાના
યલયરદગાયના ફયોફયીઆ ઠયાલે છે . (૧)
તે (અલ્રાશ) એજ છે જે ણે તભને ભાટીભાંથી
ૈદા કમાથ, છી તેને (તભાયા જીલનનો) એક
વભમ નક્કી કમો અને એ નક્કી કયેરો વભમ
અનુક્રભણણકા
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તેની જાણભાં છે છતાં તભે ળંકા યાખો છો ?
(૨)
અને એજ અલ્રાશ આકાળોભાં છે અને
ઝભીનભાં ણ; તભાયી છુ ી (લાતો)ને જાણે
છે અને તભાયી ઝાશેય (લાતો)ને ણ; અને
તભે જે કાંઇ કભાણી કયો છો તે ણ તે જાણે
છે . (૩)
અને અલ્રાશની ણનળાનીઓભાંથી કોઇ ણ
ણનળાની તેઓ (નાણસ્તકો) ય (એલી) નથી
આલી કે જે નાથી તેભણે ભોંઢું પેયવ્મું ન શોમ.
(૪)
જ્માયે ણ વત્મ તેભની ાવે આવ્મું ત્માયે
તેને તેભણે અલશ્મ ઝુઠરાવ્મું; ભાટે જે વત્મની
તેઓ શાંવી ઉડાડ્મા કયતા શતા તે આગ
જતાં તેભની વાભે ઝાશેય થઇ જળે. (૫)
ળું તેભણે આ નથી જોમું કે અભોએ તેભની
આગના ઝભાનાલાાઓભાંથી કેટરીમે
ેઢીઓ નાળ કયી નાખી કે જે ભને ઝભીનભાં
એલી ળણક્ત આી શતી કે તેલી તભને આી
નથી, અને અભે તેભના ય આકાળભાંથી
લખતો લખત જોઇતી બયુય લૃણષ્ટ લયવાલતા
અનુક્રભણણકા
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શતા, અને તેભની શેઠ નદીઓ લશેતી કયી
દીધી શતી; છી તેભના ાકભોના કાયણે
અભોએ તેભનો નાળ કયી નાખ્મો અને તેભની
છી નલેવયથી ફીજી ેઢીઓ ઉત્ન્ન કયી
દીધી. (૬)
અને (શે યવુર !) જો અભોએ તાયા ય
કાગ ઉય રખીને ણ રકતાફ ઉતાયી શોત
કે જે ને તેઓ સ્લશસ્તે અડકી ળકતે તો ણ
જે ઓ નાણસ્તકો છે તેઓ એભજ કશેતે કે આ
તો ખુલ્રા જાદુ ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નથી. (૭)
અને તેઓ કશે છે કે આ (નફી) ય કોઇ
પરયશ્તો ળા ભાટે ઉતાયલાભાં નથી આવ્મો ?
અને જો અભે કોઇ પરયશ્તો ઉતાયતે તો
ખચીતજ વઘો ભાભરો આટોી રેલાતે,
છી તેભને વશેજ ણ ભોશરત આલાભાં
આલતે નણશ. (૮)
અને અગય અભે કોઇ પરયશ્તાને (એક યવુર
ફનાલી) ભોકરતે તો તેને (ણ) ભનુષ્મ
સ્લરૂ ફનાલતે; અને અભે તેને (ણ)
એલોજ ોળાક શેયાલતે કે જે લો તે (રોકો)
શેયે છે . (૯)
અનુક્રભણણકા
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અને (શે યવુર !) ખયેખય તાયી આગના
યવુરોની ણ શાંવી ઉડાલલાભાં આલી શતી.
છી તેઓ ભાંશેના જે ઓ જે (લસ્તુ)ની
ભઝાક કયતા શતા તેજ (લસ્તુએ) તે શાંવી
ઉડાડનાયાઓને આલી ઘેયી રીધા. (૧૦)
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.થી
ભનકુર છે કે ઉયની શેરી આમતભાં
ખુદાલંદે આરભે દશેયીમા, વનલીમા અને
ભુશ્રીકનો યદ કયેર છે . દશેયીમા જે ખુદાને
ભાનતા નથી. આવભાનો ઝભીનનું વજથ ન
તેનો યદ છે . વનલીમા અંધાયા અજલાાને
જગતના ચરાલનાય ભાને છે . તેભના
અકીદાભાં ખુદા ફે છે . એકનું નાભ મઝદાન
જે નેકીઓનો ખુદા છે . ફીજાનું નાભ
અશયભન જે ફુયાઇઓનો ખુદા છે . આ
ફન્નેને નુય ઝુલ્ભત કશેલાભાં આલે છે . તેનો
ખુદા એ યદ કયે છે કે ખુદા નુય અને
ઝુલ્ભાતનો ખાણરક છે .
ભુશ્રીક એ છે જે કે ખુદાઇ ણવપાતભાં ફુતોને
ળયીક કયે છે . ઉયાંત ફુત શોમ કે ઝાડ, જીન
શોમ કે ભરક, નફી શોમ કે ઇભાભ કોઇને ણ
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તેના ળયીક કયલા કુફ્ર છે . ભુશ્રીકોના યદભાં
તેના અકીદાને ફાતીર વાણફત કયલાની વાથે
પયભાવ્મું કે અલ્રાશ એ છે કે જે ણે તભો
ફધામને ભાટીથી મદા કમાથ. શ. આદભ અને
જ. શવ્લાને ભાટીભાં રૂશ દાખર કયી
ઇન્વાની ણરફાવ તેભને શેયાવ્મો અને
ફધામ એ ફન્નેની અલરાદ છે .
છી તભાયા ભાટે અજર નક્કી કયી કે જે
લખતે તભાયી ઝીંદગાનીની ભુદ્દત ુયી થઇ
જામ તો તભોને ભોત આલે એભ કશેલાભાં
આવ્મું છે . તેભાં કોઇ જાતનો પયક નથી.
અજર એટરે ભોત કે જે નું ખુદા ાવે નાભ
યાખલાભાં આવ્મું છે , એટરે તે ભુકયથય કયલાભાં
આલેર છે ણ તે ભાણરક ચાશે તો વદકો અને
વીરે યશેભ કયલાથી આમુષ્મ (ઉમ્ર)ને લધાયી
આે છે અને કત્એ યશેભ તથા વ્મણબચાય
ણલગેયેથી તેની ઉભયને ઘટાડી નાખે છે .
શ.ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય અ.થી આની
તપવીયભાં લણથન છે કે અજર ફે પ્રકાયની છે .
એક તો “ભશતુભ” તે ન લધે છે ન ઘટે છે .
ફીજી અજર “ભલકુપ” તે લધે ણ છે અને
અનુક્રભણણકા

1510

hajinaji.com

ઘટે ણ છે . અજરથી ભુયાદ ઇન્વાનની
ઉમ્રની ભુદ્દત છે . કેટરાક કશે છે કે “અજરે
ભુવમ્ભા”થી ભુયાદ દુણનમાની ભુદ્દત છે . તેની
ફાદ કમાભત છે . છી ખુદા પયભાલે છે કે તે
છતાં તભો કમાભતભાં ળક કયો છો કે જે ણે
તભોને એ લખતે મદા કમાથ જ્માયે તભે કાંઇ
ન શતા, તો ળું પયીથી તભોને (ખુદા) જીલંત
કયી ળકતો નથી ?
“લશોલલ્રાશો પીસ્વભાલાતે” તે અલ્રાશ
આવભાનભાં છે . ઇયળાદે ભુપીદથી લણથન છે કે
એક લખત મશુ દી ખરીપા વાશેફ ાવે
આવ્મો અને કહ્ું કે આ આ ઉમ્ભતના
નફીના જાનળીન છો ? જલાફ શાભાં ભળ્મો.
મશુ દીએ કહ્ં કે અભે તલયેતભાં લાંચેર છે કે
શય નફીનો ખરીપો એ શોમ કે જે ઉમ્ભતથી
લધુ જ્ઞાની શોમ. આ ફતાલો ખુદા
આવભાનભાં છે કે ઝભીનભાં ? જલાફ ભળ્મો
કે તે અથ ય છે . આ વાંબી મશુ દીએ કહ્ું કે
તો છી ઝભીન ખુદાથી ખારી શળે ? આ
વાંબી તેને ત્માંથી શાંકી કાઢ્મો. ત્માં યાશભાં
શ. અરી અ. ભળ્મા અને કહ્ું કે શુ ં તાયી
અનુક્રભણણકા

1511

hajinaji.com

કશાણી જાણં છુ ં . શલે તું વાંબ કે ખુદા એ
છે કે જે ણે ભકાનને ભકાન ફનાવ્મું અને તે
ભકાન લગયનો છે . તેની તદફીયથી કોઇ સ્થ
ખારી નથી. તેને કોઇ ઘેયી ળકતું નથી. તે
પ્રત્મેક ચીઝ ય કુદયત યાખે છે . તભાયી
રકતાફભાં જે શુ ં કશેલા ચાશુ ં છુ ં તેની તાઇદ
કયે છે . જો શુ ં એ લાત યજૂ કરૂં તો ઇભાન
રાલીળ ? તેણે કહ્ું શા, છી પયભાવ્મું કે
તભાયી રકતાફભાં છે કે એક લખત શ. ભુવા
અ. ાવે ૂલથથી એક ભરક આવ્મો. શ. ભુવા
અ.ભે ુછમું કે ક્માંથી આલે છે ? કહ્ું ખુદા
ાવેથી આલું છુ ં . છી ણશ્ચભની તયપથી
એક ભરક આવ્મો. શ. ભુવા અ.ભે ુછમું
ક્માંથી આલે છે ? કહ્ું ખુદા ાવેથી. છી
વાતભા આવભાનથી ભરક આવ્મો, છી
ઝભીન તયપથી આવ્મો. ફધાએ જલાફ
આપ્મો કે ખુદા ાવેથી. તે લખતે શ. ભુવા
અ.ભે કહ્ું ાક છે એ અલ્રાશ જે નાથી કોઇ
જગ્મા ખારી નથી અને કોઇ ખાવ સ્થ
નથી. મશુ દી શ.અરી અ.ના આ કરાભ
વાંબી ભુવરભાન થઇ ગમો અને કહ્ું કે
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આ યવુરના ખયેખય વાચા જાનળીન છો.
જે રોકો શક, વત્મને ભાન્મ યાખતા નથી અને
ભઝશફની ભઝાક કયે છે તેઓ દુણનમાભાં કે
આખેયતભાં ણળક્ષા ાભળે.
કયન ળબ્દ આમતભાં આવ્મો છે તે ૭૦-૮૦
લથને કશે છે . વાચું એ છે કે દયેક ઝભાનાના
રોકોને કશે છે જે ભાં મગમ્ફય અથલા તેના
કામેભ ભકાભ (ઇભાભ) શોમ. છી પયભાલે છે
કે અભોએ જાત જાતની નેઅભતો આી.
જે ભકે લયવાદ ભોકલ્મો, નશેયો જાયી થઇ, ઝાડ
ાન થમા લગેયે. જે ભકે આદ અને વભુદની
અને પીયઔનની કૌભ જે ઓ આયાભથી
જીલન ણલતાલતા શતા, ણ તેઓના
ગુનાશના કાયણે શરાક કયી નાખ્મા. છી
ફીજા રોકોને મદા કમાથ. ખુદા દયેકને મદા
કયલા ળણક્તભાન છે , ભાટે તભો ગપરત ન કયો,
ચેતતા યશો, તેભની જે ભ તભાયા ય અઝાફ
ન થામ.
નવય ણફન જાયળાશે શઝયતને કહ્ું કે જ્માં
વુધી આવભાનથી ચાય ભરક આલી વાક્ષી
નણશ આે કે આ રકતાફ તભાયી ાવે રાવ્મા
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છે ત્માં વુધી ઇભાન નણશ રાલીએ. તેનો
જલાફ કુદયતે આેર છે કે તેઓ કાપીય થમા
છે અને તે રખાણને જુ ઠું કશે છે .
શ. યવુરે ખુદા વ.ને નવય ણફન શારયવે કહ્ું
કે અભે તો ત્માયે ઇભાન રાલળું જ્માયે
કુયઆનની વત્મતા ભાટે આવભાનથી ભરક
આલે, તેનો કુદયતે જલાફ આેર છે . જો
અભે પરયશ્તાને ણ નફુવ્લત આી ભોકરતે
તો તે ણ ઇન્વાન ફનીને આલત, છતાં
તેઓને એજ ળંકા થતે કે આ તો ઇન્વાન છે .
નફીને ભાટે ફળયીમત અને ઇન્વાનીમતનો
ઇન્કાય કયલો એ રોકો વુધી જ ભમાથદીત
નથી. શેરાં ણ યવુરને એભજ કશેતા શતા
અને યવુરોની ઠેકડી ઉડાડતા શતા, તેથી તેના
ય અઝાફ નાણઝર થમો.
૧૧ થી ૧૨ભી આમાત :-

َ ُۡ َ ُ َۡۡ
ۡ ُق ۡل ِسح ۡ ُؿ
ص ث ّم انظ ُػ ۡقا ک ۡی َف
ذ
ا
ال
ی
ف
ا
ق
ِ
ِ
ۡ َّ ۡ ُ
َ َک
﴾۱۱﴿ اـ َعاقِ َبۃ ال ُمک ِذ ِبح َف
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ُ
َّ ۡ َ ّ ۡ ُ
ۡ َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ
ص ؕ ق ۡل
ِ قل ل ِمن ما فِی السمو ِة ق الاذ
َ ّّٰ
َ ّ
َۡ
ؕ الرَ ۡح َمۃ
لّ ِل ِہ ؕ ک َت َب َعدّٰی جف ِس ِہ
ُ َّ
ۡ
ل َ َی ۡج َم َعنک ۡم ِاخّٰی یَوۡ ِؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ لَا َذیۡ َب
َّ َ
َ
َُۡ ۤ َ
فِ ۡی ِہ ؕ ال ِذیۡ َن خ ِز ُخ ۡقا اجف َس ُہ ۡم ف ُہ ۡم لَا
ُ
﴾۱۲﴿ یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
તું કશે કે તભે ઝભીનભાં શયો પયો અને છી
ઘ્માન ૂલથક ણનશાો કે (મગમ્ફયોને)
ઝુઠરાલનાયાઓનો કેલો અંત આવ્મો. (૧૧)
તું કશે કે જે કાંઇ આકાળો તથા ઝભીનભાં છે
તે કોનું છે ? કશે કે તે અલ્રાશનું જ છે ; તેણે
ોતાની ઝાત ય દમા લાજીફ કયી દીધી છે ;
તે કમાભતના દશાડે કે જે (ના આલલા)ભાં
કાંઇજ ળંકા નથી તભો વલેને અલશ્મ (એકી
સ્થે) બેગાં કયળે; જે રોકોએ ોતાના
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આત્ભાઓને નુકવાન શોંચાડ્મું છે તેઓ કદી
ણ ઇભાન રાલળે નણશ. (૧૨)
“કુર વીરૂ” : કશો, શયો, પયો. કુદયતે ઝભીનભાં
શયલા પયલાની દઅલત આી છે કે કુદયતની
ણનળાનીઓ જુ ઓ અને શેરાંની ઉમ્ભતની
જીલન રકતાફ ણનશાો. તભાયા રદરોભાંથી
ળંકાઓ દુય થામ.
ુછલાભાં આલે કે ગુનેશગાયોને જો અઝાફ
કયલાભાં આલળે તો યશભતે ઇરાશી ક્માં ગઇ
? આનો એ જલાફ છે કે તેનું પ્રત્મેક કામથ
ભસ્રેશત ય શોમ છે અને તેનો અવર શેતુ
યશભત છે , યંતુ પવાદ કયનાયાઓને ણળક્ષા
દેલી ખાવ ભસ્રેશત ભુજફ છે , જે ઓ તૌફા
કયે છે તે યશભતે ઇરાશીભાં દાખર થઇ જામ
છે .
જ્માયે વઘા આવભાનો અને જભીનભાં
એકરા અલ્રાશની જ વત્તા છે તો છી
જુ ઠાણાઓ અને ભશ્કયી કયનાયાઓને જો
ખુદા ઓહચતી ણળક્ષા આે તો તેઓને ક્માં
આળયો ભી ળકે ? છતાં અલ્રાશ ભાર
અનુક્રભણણકા
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ોતાની વાભાન્મ કૃાથી જ તેઓના આલા
ાોની તયત ણળક્ષા આતો નથી ણ
કમાભતના રદલવે તે રોકોને ણળક્ષા આળે,
જે ઓ જાણી ફુઝીને ઇભાન ન રાલી ોતાનું
નુકવાન કમુું.
૧૩ થી ૧૯ભી આમાત :-

َّ َ ۡ َّ َ َ َ َ ٗ َ َ
َالن َہاذِ ؕ َق ُہو
ق لہ ما سکن فِی الی ِل ق
ۡ ُ َّ
﴾۱۳﴿ الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم
َ ً ّ َ ُ َ ّ َ ّّٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ
َ
ّٰ
ّ
ّٰ
قل اغحؿ الل ِہ ات ِخذ قل ِیا فا ِؽ ِخ السمو ِة
َۤق الۡاَ ۡذص َق ُہوَ یُ ۡطع ُم َق لَا یُ ۡط َع ُم ؕ ُق ۡل ان ّ ۡی
ِ
ِ
ِِ
َ َ
ََ َُ َ ُ ُ
ا ِم ۡرة ا ۡـ اخوۡ َـ ا ّق َؾ َم ۡن ا ۡسل َم َق لَا
َ َُ
ۡ ۡ ۡ
﴾۱۴﴿ تکوۡن ّ َن ِم َن ال ُمس ِخخ ِح َف
અનુક્રભણણકા
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ُق ۡل ان ّ ۡیۤ
ِِ
یَوۡ ٍؿ َع ِظ ۡی ٍم ﴿﴾۱۵
ۡ
ُ
ََ
َم ۡن ّی ۡض َخ ۡػ َعن ُہ یَوۡ َم ِئ ٍذ فق ۡد َذ ِح َم ٗہ ؕ َق
ّٰ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ
دل ِک الفوۡر ال ُم ِبح ُف ﴿﴾۱۶
ۤ َّ
َ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ ُ ُ ّ َ َ َ
اش َف ل َ ٗہ ِالا
ق ِاـ یمسسک اللہ ِبط ٍخ فلا ک ِ
ُ
َ َۡ َ
َ
ُہوَ ؕ َق ِا ۡـ ّی ۡم َس ۡسک ِبخح ٍؿ ف ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل
َ َ
ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۱۷

اَ َخ ُ
اػ ِا ۡـ َع َص ۡی ُت َذب ّ ۡی َع َذ َ
اب
ِ

َۡ َ َ
ۡ
َق ُہوَ القا ِہرُ فوۡؼ ِع َبا ِخ ٖف ؕ َق ُہوَ ال َح ِک ۡی ُم
َۡ ۡ
الخ ِبح ُؿ ﴿﴾۱۸
hajinaji.com
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ّّٰ ُ ً َ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ ۡ ُ
۟۬
اخۃ ؕ ق ِل الل ُہ
قل ای شی ٍء اخبؿ شہ
َ ّٰ َ ّ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ۢ ٌ ۡ َ
 ق اقِۡ ی ِاخی ہذاٞ ش ِہید بیجِی ق بینکم
ُ َّ َ َ َ
ُ ُۡ
ُۡ
الغ ۡػ ّٰا ُـ لِان ِذ َذک ۡم ِب ٖہ َق َم ۢۡن بَلغ ؕ ائِنک ۡم
ۡ
ُۡ ً
ّّٰ َ َ َ
ؕ ل َ َتش َہ ُد ۡق َـ ا ّـ َمع الل ِہ ّٰال َِہۃ اع ّٰخی
َّ ُ
ۡ َ ۤ َّ ُ
َ َ
ق ۡل لا اش َہ ُد ۚ ق ۡل ِان َما ُہوَ ِالّٰ ٌہ ّقا ِح ٌد ّق
ُ ۡ ُ َّ ّ ٌ ٓۡ َ ۡ َّ
َ
ۡ
﴾۱۹ۘ ﴿ ِانجِی برِیء ِمما تس ِخخوـ
અને યારી તથા રદલવભાં જે લસ્તુઓ લવે છે
તે તેનીજ છે ; અને તે ભોટો વાંબનાય
(અને) જાણનાય છે . (૧૩)
(શે યવુર !) કશે કે ળું શુ ં અલ્રાશ કે જે
આકાળો અને ઝભીનનો વજથ નશાય છે તેના
ણવલામ ફીજા કોઇને ણશભામતી ફનાલી રઉં
જ્માયે કે તે (વઘાઓને) ખલડાલે છે અને
અનુક્રભણણકા
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તેને (કોઇ) ખલડાલતું નથી ? તું કશે કે ભને
એલી આજ્ઞા આલાભાં આલી છે કે ઇસ્રાભ
રાલનાયાઓ ભાંશેનો શેરો શુ ંજ ફનું (અને
એલી આજ્ઞા ણ આલાભાં આલી છે કે) તું
કદી ણ ભૂર્મતૂજકો ભાંશેનો થજે નણશ.
(૧૪)
તું કશે કે અગય શુ ં ભાયા યલયરદગાયની
નાપયભાની કરૂં તો ણનવંળમ શુ ં (તે) ભશાન
રદલવના અઝાફથી બમ ાભું છુ ં . (૧૫)
તે રદલવે જે ના ઉયથી તે (અઝાફ) ટી
ગમો (તો જાણી રો કે) તેના ઉય ખયેજ તેણે
દમા કયી; અને એજ ખુલ્રી વપતા છે .
(૧૬)
(શે ભાનલી !) જો અલ્રાશ તને કાંઇ દુ:ખ
શોંચાડે તો તેના ણવલામ તેનો ટાનાય કોઇ
નથી; અને જો તે તને કાંઇ વુખ શોંચાડે તો
(અરફત્ત) તે દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ
ધયાલનાય છે . (૧૭)
અને તે ોતાના (વલથ) ફંદાઓ ય વંૂણથ
વત્તા ધયાલે છે ; અને તે ભશાન ણશકભતલાો
અને ભાણશતગાય છે . (૧૮)
અનુક્રભણણકા
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(શે યવુર !) તું (એ રોકોને) કશે કે વાક્ષીની
દ્રણષ્ટએ વૌથી ચરઢમાતી ણલશ્લાવને રામક
લસ્તુ કઇ છે ? (તેઓ તો કાંઇ ઉત્તય આી
ળકળે નણશ ભાટે) તું જ કશી દે કે (વાક્ષીની
દ્રષ્ટીએ) અલ્રાશ (વૌથી લધુ ણલશ્લાવને
રામક છે અને એજ) ભાયી અને તભાયી લચ્ચે
વાક્ષી છે ; અને આ કુયઆન ભાયા ય લશી
દ્લાયા એ ભાટે ભોકરલાભાં આવ્મું છે કે તે લડે
શુ ં તભને ડયાલું અને જે ની જે ની ાવે આ
કુયઆન શોંચે તેને ણ; ળું તભે ખયેખય
વાક્ષી આો છો કે અલ્રાશની વાથે વાથે
ફીજા ણ ભાઅફુદો છે ? તું કશે કે શુ ં તો
(એલી) વાક્ષી આતો નથી. તું કશે કે તે
એકજ ભાઅફુદ છે અને જે જે લસ્તુઓને
તભે તેની ળયીક ઠયાલો છો તેનાથી શુ ં
ણન:વંળમ યે છુ ં . (૧૯)
લરશુ ભા તેના ભાટે છે જે છે ... ખુદાએ
તઆરા ભાટે છે એ ચીઝ જે કાંઇ દીલવ અને
યાતભાં કયેર છે . ભતરફ કે તભાભ ચીઝો
એટરે ભકાન અથલા ઝભાનો જે કાંઇ તેભાં છે
તે ફધામનો ભાણરક છે . રોકોની છુ ી જાશેય
લાતને જાણનાય છે .
અનુક્રભણણકા
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કુર અગમયલ્રાશે : કશી દે, ળું અલ્રાશ
ણવલામ... ભક્કાલાાઓએ શ. યવુર વ.ને
અઝથ કયી કે આે ગયીફીના રીધે ફા
દાદાનો ધભથ ત્માગ કયી નલો ધભથ ઉજાલી
કાઢેર છે , ભાટે અભે પાો કયી આને
ભારદાય ફનાલી દેળું. આ એ ધભથનો ત્માગ
કયો. તેનો જલાફ કુદયત આે છે કે તે રોકોને
કશી આો કે શુ ં ઝભીન અને આવભાનના
ભાણરકને છોડી કોઇ ફીજાને ોતાનો ભલરાશારકભ ફનાલલા ચાશતો નથી, જો કે ખુદા
જ યોઝી આે છે અને તે કોઇની યોઝીનો
ભોશતાજ નથી. શુ ં તેનીજ ઇફાદત કરૂં છુ ં
અને ળીકથથી દુય યશુ ં છુ ં .
ભંય્મુવયપ અનશો : જે ને ટાલાભાં આલે
(અઝાફ). કોઇ ોતાના નેક કાભ ય ઘભંડ ન
કયે કે શુ ં નેક છુ ં , જરૂય જન્નતી છુ ં . તે
ખાણરકની નેઅભતો વભક્ષ ુયેુયો ળુક્ર અને
તેના એશવાનના ફદરાભાં ઇફાદતનો શક
અદા કયલો ફશુ જ ભુશ્કીર છે . જે આ લાતથી
ફચી ગમો અને જન્નતભાં પ્રલેળ થમો એ
અલ્રાશની ભશેયફાનીનો નતીજો છે .
અનુક્રભણણકા
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શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે ભને એ ઝાતની
કવભ છે જે ના શાથભાં ભાયા પ્રાણ છે . કોઇ
ણ ોતાના અઅભારના રીધે જન્નતભાં
દાખર થળે નણશ ! રોકોએ કહ્ું મા
યવુરલ્રાશ વ. આ ણ ?! પયભાવ્મું શા !
ણ ખુદા ોતાની યશભ અને કયભથી ઢાંકી
રેળે. છી આ શાથ ભુફાયક ભાથા ય
યાખીને ભોટે વાદે રૂદન કયલા રાગ્મા.
(અલ્રાશો અકફય)
લઇંય્મભસ્વકલ્રાશો : અને જો શોંચાડે તેને
ખુદા... વંફોધન જો કે શુ ઝુયને છે ણ તેથી
ભુયાદ ફધી ઉમ્ભત છે . તભોને કોઇ વુખ-દુ:ખ
નથી શોંચતું ણ અલ્રાશ તયપથી છે . તેથી
ભતરફ એ કે ફંદો તો ોતે કામથ કયલા
ઇખ્તીમાય યાખે છે , રાચાય નથી, યંતુ આ
આમતભાં ખુદાલંદે આરભ ફંદાને ોતાના
તયપ યજૂ કયલાની દાઅલત આે છે . તેના
ણવલામ યંજ ગભભાં કોઇ ઉગાયનાય નથી, તેથી
કશે છે કે ભાયાથી જ દોઆ ભાંગો. તભને
ખુળી ભે તો ભાયો ળુક્ર અદા કયો, ભાયા
ણવલામ કોઇ કાંઇ આી ળકતું નથી.
અનુક્રભણણકા
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લશોલર કાશેયો પલક એફાદેશી : તે ગાણરફ,
(વત્તા ધયાલે) કાશેય છે ફધામ ફંદાઓ ઉય.
ફધામ ફંદાઓ ય ગાણરફ, કાશેય શુ ં છુ ં
તભાભ ભખ્રુકની ફધી શારતથી શુ ં જાણકાય
છુ ં , ભારૂં કામથ ણશકભતથી બયુય છે .
કુર અય્મો ળમઇન અકફયો... કશી આો કઇ
ચીઝ ભોટી છે ... ભક્કાલાવીઓ શઝયતની
વેલાભાં શાજય થઇ કશેલા રાગ્મા કે ળું ખુદાને
તભાયા ણવલામ નફુવ્લતના ઓશદા ભાટે કોઇ
ભતું ન શતું ?! તભાયી નફુવ્લતને કોઇ
ભાન્મ યાખળે નણશ ! કાયણ કે અભે મશુ દીઓ
અને નવાયાઓથી ુછી જોમું છે . તેઓ કશે
છે કે અભાયી રકતાફોભાં કોઇ સ્થે તેભનું
લણથન નથી, ભાટે આ આની નફુવ્લતનો
વાક્ષી ફતાલો. તે લખતે ઉયની આમત
ઉતયી કે ભાયી તયપથી નફુવ્લતની વાક્ષી ભાટે
કુયઆન આવ્મું છે અને ખુદાએ ઉતામુું છે તે
ોતે વાક્ષી છે અને તેનું આ કુયઆન તેનાથી
ભોટી વાક્ષી કોઇ નથી.
અઇમ્ભએ અશરેફમતથી લણથન છે કે શુ ં
તભને ડયાલીળ અને ભાયા છી એ ડયાલળે
અનુક્રભણણકા
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જે ના વુધી કુયઆન શોંચે અને તે ભાર
આરે ભોશમ્ભદ (વ.) છે જે શઝયતની છી
કમાભત વુધી ઇસ્રાભી ઉમ્ભતના ડયાલનાય
છે . “તપવીયે ફુયશાન” અને “કાપી” અને
“અય્માળી”ભાં જુ દી જુ દી યીલામતો એજ
અથથની છે . “લભન ફરગ”થી ભુયાદ આરે
ભોશમ્ભદ (વ.) છે .
૨૦ થી ૩૦ભી આમાત :-

َاَلّ َ ِذیۡ َن ّٰاتَ ۡی ّٰن ُہ ُم ال ۡ ِک ّٰت َب حَ ۡعر ُفوۡن َ ٗہ َکما
ِ
َّ َ
ۤ َ
َ حَ ۡعر ُفوۡ َـ اَ ۡب َن
ٓاء ُہ ۡم ۬ ال ِذیۡ َن خ ِز ُخ ۡقا
ِ
ُ ُۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َُۡ
َ
ۡ
﴾۲۱٪ ﴿ اجفسہم فہم لا یؤ ِمنوـ
ّّٰ َ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ًالل ِہ َک ِذبا
ق من اظلم ِمم ِن افتؿی عدی
ّّٰ ُ ۡ ُ َ ٗ َ ّ
ّٰ َ َ ّ َ ۡ َ
َالظ ِل ُموۡـ
ّٰ
اق کذب ِبای ِت ٖہ ؕ ِانہ لا حف ِلح
﴾۲۱﴿
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ُ َ َ ُ َّ
َ ُ
َق یَوۡ َؿ ن ۡحس ُخ ُہ ۡم َج ِم ۡی ًعا ث ّم جقوۡ ُؾ ل ِل ِذیۡ َن
ُ َ ُ ُ َّ
ُۡ
َ ۡ ُۤ َ
ار َخخوۡا ایۡ َن ر َخکٓاؤخ ُم ال ِذیۡ َن کن ُت ۡم
َ
ت ۡز ُع ُموۡ َـ ﴿﴾۲۲
َُ َُ
ّّٰ
َ
َّ ۤ َ َ ُ
ث ّم ل َ ۡم تک ۡن فِ ۡتن ُت ُہ ۡم ِالا ا ۡـ قالوۡا َق الل ِہ
َ ُ َّ ۡ ۡ
َذ ِّبنا َما کنا ُمس ِخخ ِح َف ﴿﴾۲۳
ُُۡ َ َ َ
َ
َُۡ
انظ ۡػ ک ۡی َف کذبُوۡا َعدٰۤی اجف ِس ِہ ۡم َق ض ّ َل
ۡ َ َ ُ ََۡ
َعن ُہ ۡم ّما کانوۡا حفت ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۲۴
َۡ
ۡ َ َ
ُ َ
َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّی ۡس َت ِمع ِال َ ۡیک ۚ َق َج َعلنا
َعدّٰی ُق ُلوۡبہ ۡم اَخ ّ َِن ًۃ اَ ۡـ حّ َ ۡفقَ ُہوۡ ُف َق ف ۡیۤ
ِِ
ِ
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َّ
ۡ
َ ُ
َ
ّٰادانِ ِہ ۡم َقق ًخا ؕ َق ِا ۡـ ّیرَ ۡقا ک ّ َل ّٰایَ ٍۃ لا
ُ ۡ ُ ۡ َ َ ّٰۤ
َ َ ُۡ َ
یؤ ِمنوا ِبہا ؕ حتی ِادا جٓاءقؽ
ُ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡۤ ۡ ّٰ َ ۤ
یجا ِخلونک حقوؾ ال ِذین کعػقا ِاـ ہذا
َّ ۤ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ۡ
َ
ِالا اسا ِطحؿ الاقل ِحف ﴿﴾۲۵
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َق ُہ ۡم یَن َہوۡ َـ َعن ُہ َق یَنـَوۡ َـ َعن ُہ ۚ َق ِا ۡـ
ّیُ ۡہ ِل ُکوۡ َـ ِالَّا ۤ اَجۡ ُف َس ُہ ۡم َق َما یَ ۡش ُعرُ ۡقـَ

﴿﴾۲۶
َ َ ۡ َ ٰۤ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ّ َ
الناذِ َفقَال ُواۡ
ق لو تری ِاد ققِفوا عدی
ُ َ ّ ّٰ
َ
َ َ ُ ُ
ّٰیل ۡی َتنا ن َر ّخ َق لَا نک ِذ َب ِبا ّٰی ِت َذ ِّبنا َق
َُ
ۡ
ۡ
نکوۡ َـ ِم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۲۷
hajinaji.com
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َ
َ َ ُ ُۡ
بَ ۡل بَ َدا ل َ ُہ ۡم ّما کانوۡا یُخف ۡو َـ ِم ۡن ق ۡب ُل ؕ
َّ
ُ
ۡ
َق لَوۡ ُذ ّ ُخ ۡقا ل َ َع ُ
اخ ۡقا ل َِما ن ُہوۡا َعن ُہ َق ِان ُہ ۡم
ّٰ
لَک ِذبُوۡ َـ ﴿﴾۲۸
َ َ ُ ۡۤ ۡ َ ّ َ َ َ ُ َ ّ ُ ۡ
الدن َیا َق َما
ق قالوا ِاـ ِہی ِالا حیاتنا
َ
ۡ
ن ۡح ُن ِب َم ۡب ُعوۡ ِثح َف ﴿﴾۲۹
َق لَوۡ تَ ٰۤری ِا ۡد ُققِ ُفوۡا َعدّٰی َذ ّبہ ۡم ؕ َق َ
اؾ
ِِ
َ
َ ُ
َ ۡ
َ
ال َ ۡی َس ّٰہذا ِبال َح ّ ِق ؕ قالوۡا بَدّٰی َق َذ ِّبنا ؕ
َ َ َ ُ ُۡ َۡ َ َ ُۡ َۡ ُ
اب ِب َما کن ُت ۡم تکع ُػ ۡق َـ
قاؾ فذققوا العذ
﴿ ﴾۳۱٪
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જે રોકો (મશુ દી તથા ણિસ્તીઓ)ને અભોએ
રકતાફ આી છે તેઓ તે (શ. ભોશમ્ભદ
વ.અ.લ.)ને એલી યીતે ઓખે છે કે જે લી
યીતે તેઓ ોતાના ુરોને ઓખે છે ; (યંતુ)
જે રોકોએ ોતાની ઝાતને નુકવાન
શોંચાડ્મું છે તેઓ (શયગીઝ) ઇભાન રાલળે
નણશ. (૨૦)
અને તેના કયતાં લધાયે ઝુરભગાય કોણ શળે કે
જે અલ્રાશ ઉય જુ ઠાં આ જોડી કાઢે
અથલા તેની ણનળાનીઓને ઝુઠરાલે; ફેળક
ઝુરભગાયો વપતા ભેલળે નણશ. (૨૧)
અને જે રદલવે અભે તે વલે (રોકો)ને બેગાં
કયીળું
છી
(અલ્રાશના)
ળયીક
ફનાલનાયાઓને કશીળું કે તભાયા તે વાથીઓ
ક્માં છે કે જે ભને તભે અલ્રાશના ળયીક
વભજી ફેઠા શતા ? (૨૨)
છી તેભનું કોઇ ણ ફશાનું શળે નણશ
ણવલામ કે તેઓ કશેળે કે અભને અલ્રાશ
(માને) અભાયા યલયરદગાયના વોગંદ છે કે
અભે ભુશ્રીક ન શતા. (૨૩)
અનુક્રભણણકા
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(શે યવુર !) ણલચાય તો કય, આ (રોકો)
ોતાની જ ણલરૂઘ્ધ કેલું જુ ઠું ફોરલા રાગ્મા
છે ! અને જે (કાંઇ અવત્મ) તેઓ ઉજાલી
કાઢતા શતા તે તેભની ાવેથી જતું યહ્ું છે .
(૨૪)
અને તેઓભાંથી કેટરાક એલા ણ છે જે ઓ
તને કાન દઇ વાંબે છે , અને અભોએ તેભના
અંત:કયણો ય ડદો નાખી દીધો છે કે તેઓ
તે વભજી જ ન ળકે અને તેભના કાનોભાં
લઝન (બયી દીધું) છે ; અને જો તેઓ દયેક
ભોઅજીઝો (ચભત્કાય) જોઇ રેળે તો ણ
તેના ય ઇભાન રાલળે નણશ, અશીં વુધી કે
જ્માયે તેઓ તાયી ાવે આલે છે ત્માયે તેઓ
તાયી વાથે ભાર તકયાય કયે છે ; જે ઓ
નાણસ્તકો છે તેઓ એજ કશે છે કે આ કાંઇ
નથી ણ આગરા ઝભાનાની કશાણીઓ છે .
(૨૫)
તેઓ (રોકોને) તે (કુયઆનને અનુવયલા)ની
અટકામત કયે છે અને ંડે ણ તેનાથી
અગા યશે છે , જો કે (ખયી યીતે તો) તેઓ
ોતાના જ પ્રાણોને શરાકતભાં નાખે છે ણ
તેભને તેનું બાન નથી. (૨૬)
અનુક્રભણણકા
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અને અગય તું જોતે (તો તું થયથયી જ જતે)
કે જ્માયે તેભને દોઝખની આગ ઉય (રાલી)
ઉબા કયલાભાં આલળે, છી તેઓ (તે આગને
જોઇને) કશેલા રાગળે કે અભને દુણનમાભાં
પયીથી ભોકરલાભાં આલે તો કેલું વારૂં ! (એભ
થામ) તો અભે અભાયા ારનકતાથની
ણનળાનીઓને કદી ણ ન ઝુઠરાલીએ અને
ઇભાન રાલનાયાઓ ભાંશેના થઇ જઇએ.
(૨૭)
(નણશ, નણશ) ફલ્કે તેઓ શેરાં જે કાંઇ
વંતાડતા શતા તે તેભની વભક્ષ ણલદીત થઇ
જળે; અને કદાચને તેભને ાછા ભોકરલાભાં
આલે તો ણ જે લસ્તુની તેભને ભનાઇ
કયલાભાં આલી શતી તે તેઓ ખચીતજ પયી
ણ કયળે, અને ણનવંળમ તેઓ જુ ઠા છે .
(૨૮)
અને તેઓ કશે છે કે જે કાંઇ છે તે આ
દુણનમાની જ ઝીંદગી છે , અને અભે (ાછા)
ઉઠાડલાભાં આલીળું નશીં. (૨૯)
અને કદાચને તું તેભને તે વભમે નીશાતે કે
જ્માયે તેભને તેભના યલયરદગાય વભક્ષ ઉબા
અનુક્રભણણકા
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કયલાભાં આલળે. (અને) તે (અલ્રાશ) ુછળે
કે ળું આ (કમાભત) ખયેખયી નથી ? ત્માયે
તેઓ કશેળે કે શા ! અભાયા યલયરદગાયની
કવભ (ખયી છે ), (અલ્રાશ) પયભાલળે કે તભે
(તેનો) ઇન્કાય કમાથ કયતા શતા જે થી અઝાફ
(ની ભઝા) ચાખો. (૩૦)
અલ્રઝીના આતમના શોભુર રકતાફ : એ
જે ને અભે આી રકતાફ.... જ્માયે શ. યવુર
વ. ણશજયત કયી ભદીના તળયીપ રાવ્મા ત્માયે
એક રદલવ શ. ઉભયે અબ્દુલ્રાશ ણફન
વારીભથી ુછમું કે ખુદાલંદે કયીભ ોતાની
રકતાફભાં પયભાલે છે કે અશરે રકતાફ
શઝયતને એલી યીતે ઓખે છે જે લી યીતે
ોતાના ુરોને ઓખે છે , આ કઇ યીતે
ળક્મ છે ? અબ્દુલ્રાશ ણફન વારીભે જલાફ
આપ્મો કે અભે શઝયતને એ વદગુણો થકી
ઓખીએ છીએ જે લી યીતે ખુદાએ
પયભાલેર છે જે ભકે કોઇ કેટરાક છોકયાઓની
લચ્ચે ોતાના ુરોને ઓખે છે . ખુદાની
કવભ અભે શ. ભોશમ્ભદ વ.ને અભાયા
ુરોથી ણ લધાયે ઓખીએ છીએ ! શ.
અનુક્રભણણકા
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ઉભયે કહ્ું એ કેલી યીતે ? શુ ઝુયને તો ખુદાએ
લણથન કયેર ણવપાતોથી ઓખી રીધા જે
અભાયી રકતાફભાં છે . અભે વાક્ષી આીએ
છીએ કે તેઓ એજ છે , યંતુ અભાયા ફેટાઓ
ણલળે ળંકા થઇ ળકે છે કે તેની ભાએ કાંઇ કમુું
શોમ.
“લલ્રાશે યબ્ફેના” : અભાયા અલ્રાશ...
યફની કવભ.... વાદેકીન અ.થી લણથન છે કે
તેઓ કશેળે કે અભે ણલરાએ અરી (અ.)ભાં
ળીકથ કયતા ન શતા.
એક લખત એક વ્મણક્તએ શ. અરી અ.ને કહ્ું
કે ભને કુયઆનભાં ળંકા છે ! આે પયભાવ્મું કે
ળું ળંકા છે ? તેણે કહ્ું કે કુદયત કશે છે તે
રદલવે પરયશ્તા વપ ફાંધી ઉબા શળે, કોઇ
ફોરી ળકળે નણશ ણ તે જે ને યશભાન યઝા
આળે. ફીજે સ્થે છે કે જુ ઠું ફોરી કશેળે કે
અભે ળીકથ કયતા ન શતા ! પયી એક સ્થે
પયભાવ્મું કેટરાક કેટરાકનો ઇન્કાય કયળે અને
એક ફીજા ય રઅનત કયળે. એક સ્થે છે કે
શુ કભ થળે કે ભાયી ાવે ઝઘડો ન કયો, એક
સ્થે છે કે અભે તેના ભોંઢા ય ભશોય ભાયી
અનુક્રભણણકા
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દેળું તેના શાથ ફોરળે અને વાક્ષી આળે.
વભજભાં નથી આલતું કે કોઇ સ્થે કશે છે
ફોરળે, કોઇ સ્થે કશે છે નણશ ફોરે, કોઇ
સ્થે છે કે વાચું ફોરળે, કોઇ ઠેકાણે છે કે
જુ ઠું ફોરળે.
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે
પયભાવ્મું કે તે રદલવ ચાવ શઝાય લથનો
શળે, તેભાં કેટરાક ભોઅકપ શળે (ઉબા
યશેલાનું ભકાભ સ્થ) એક સ્થે ભોઅભીન
એક ફીજાને ભી ખુળ થળે. ગુનેશગાય
દુણનમાભાં એકફીજાને ઝુલ્ભ કયલાભાં વશામ
કયી શતી, તેથી તેઓ એક ફીજા ય રઅનત
કયળે. ફીજે સ્થે નપવી નપવીની વદા શળે.
બાઇ બાઇથી, ભા ફા અલરાદથી, અલરાદ
ભા ફાથી, સ્રી ુરૂ એક ફીજાથી ફેઝાય
શળે. જે ભકે ખુદા પયભાલે છે કે ત્માયે તે રદલવે
ભાનલી ોતાના બાઇથી (ણ દુય) બાગ
શળે, અને ોતાની ભા તથા ફાથી ણ,
અને ોતાની સ્રી તથા છોકયાઓથી ણ, તે
રદલવે દયેકને ોતાની ડી શળે. રીજા
ભોઅકપ (ભકાભ) એલું શળે જ્માં રોકો
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ખુનના આંવુ યડળે. જો દુણનમાલાા એ
અલાઝ વાંબે તો ફેશોળ થઇ જામ. ચોથા
સ્થે ોતાની વાભે અઝાફ જોળે, ોતાના
ગુનાશોનો ઇન્કાય કયળે છી જીબ ફંધ કયી
દેળે. શાથ-ગ ચાભડી તેના કૃત્મોની વાક્ષી
આળે. છી જ્માયે ફોરળે તો ુછલાભાં
આલળે કે ોતાના અલમલોને કે તભે કેભ ભાયી
ણલરૂઘ્ધ વાક્ષી આી ? જલાફ દેળે કે અભને
ખુદાએ ફોરલાની ળણક્ત આી અભે વાચી
લાત કયી દીધી. છી ાંચભું સ્થ આલળે
ત્માં ખુદાની યઝા ણવલામ કોઇ ફોરી ળકળે
નણશ. છી છઠ્ઠો ભોઅકપ આલળે જ્માં
રોકો એક ફીજાથી ઝઘડો કયળે અને
ોતોતાના શકો ભાંગળે અને તેનો પેંવરો
થળે અને તે ણશવાફનું સ્થ શળે. ણશવાફ
છી દયેક ોતાના ઠેકાણે રાગી જળે. એક
રાંફી શદીવભાં આે પયભાવ્મું જે તોંતેય
રપયકાભાંથી “નાજી” (ભુણક્ત ાભનાય) એજ
શળે જે અભાયી ભોશબ્ફત યાખળે અને
અભાયા દુશ્ભનોથી ફેઝાયી (દુયી નપયત) કયળે,
અભે કુયઆનની વાથે છીએ કુયઆન અભાયી
અનુક્રભણણકા

1535

hajinaji.com

વાથે છે . કમાભત વુધી જુ દા થઇળું નણશ.
ફાકીના ફોંતેય રપયકા ઇબ્રીવ અને તેના
વાથીઓનું અનુકયણ કયનાય શળે અને
કમાભતભાં કશેળે કે કવભ ખુદાની અભે ભુશ્રીક
ન શતા.
“લજઅલ્ના અરા કોરુફેશીભ,” કયી દીધા
અભોએ તેઓના રદરો ઉય યદા... આની
તપવીય અભોએ કયેર છે ઝફયદસ્તી અને
ઇખ્તીમાયના ભવરા ણલળે ણ લણથન કયેર
છે .
“અવાતીરૂર અવ્લરીન” આ કશાણીઓ
શેરાના રોકોની છે . કુયૈળના કેટરાક
વયદાયોએ શ. યવુર વ.થી કુયઆનની કેટરીક
આમતો વાંબી. તેઓએ એક મશુ દીને ુછમું
કે આ ફધુ ળું છે ? તો કહ્ું કે શેરાના
રોકોના રકસ્વા-કશાણીઓ છે . ખુદા તેની
ભઝીમ્ભત કયે છે .
“લશુ ભ મન્શલન અન્શો” અને તેઓ યોકે છે
તેનાથી... આ આમતના રણ અથો કયલાભાં
આવ્મા છે : ૧. તેઓ રોકોને શઝયતનું
અનુવયણ કયલાથી યોકે છે . ૨. રોકોને
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કુયઆન વાંબલાથી યોકે છે અને ોતે ણ
છે ટે યશે છે . ૩. રોકોને શઝયતને તકરીપ
આતા યોકે છે ણ ોતે ઇભાન નથી
રાલતા, યંતુ દુય યશે છે . આ રીજા કોરની
આમતના શકદાય જ. અફુ તાણરફને જાણે
છે . જે ઓએ રીજી લાતને ભાન્મ યાખી છે તે
ભાર શઠધભી છે . ખરૂં જોતાં જ. અફુ
તાણરફે શંભેળા શઝયતની તયપદાયી કયી છે .
દીન યાત આનું યક્ષણ કયતા આથી કદી
અરગ યહ્ા નથી. આમત તો ભક્કાના
કુપપાયની ફુયાઇ લણથલે છે . જે ઓ રોકોને
ઇસ્રાભથી યોકે છે અને ોતે ણ દુય બાગે
છે . શ. અફુ તાણરફનું કામથ ણફરકુર અનોખું
શતું. શઝયત ય શંભેળા પ્રાણ ાથયતા શતા.
આ સ્થે જયા ણલસ્તાયીને જ. અફુ
તાણરફના જીલન ય વચોટ શકીકતનું લણથન
કયલાનું છે , જે ફન્ને પીયકાઓના ુસ્તકોભાં
છે .
શ. અફુ તાણરફ અ.નું ઇભાન :
લઅનણઝય અળીયતકર અકયફીન : અને
(અમ યવુર) તભે નઝદીકના વગા
અનુક્રભણણકા
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લશારાઓને (અઝાફથી) ડયાલો. એ આમત
જ્માયે ઉતયી ત્માયે શુ ઝુયે વપાના શાડ યથી
અલાઝ આી તો રોકો બેગા થઇ ગમા. આે
પયભાવ્મું કે શુ ં તભને કશુ ં કે શાડની ાછથી
કોઇ રશ્કય આલી યહ્ું છે તભે ભાનળો ?
રોકોએ કહ્ું : જી શા, આ વારદક છો. આે
પયભાવ્મું કમાભતના અઝાફથી ડયો. આ
વાંબી અફુ રશફે લાતને કાી નાખી.
આડી અલી લાત કયી રોકોને ણલખેયી
નાખ્મા. પયી આે દઅલત આી. તૌશીદ ય
ખુત્ફો આી ોતાની રયવારતને ઝાશેય કયી.
શ. અફુ તાણરફે ઉબા થઇ આની પ્રત્મેક
લાતને કફુર કયી અને કહ્ું કે જે આને શુ કભ
થમો છે તે કશો ણલગેયે. ઇબ્ને અવીયે રખ્મું છે
કે આ લાતો વાંબી અફુ રશફ લ ખાલા
રાગ્મો. શ. અફુ તાણરફે કહ્ું : અભાયા
દેશભાં પ્રાણ છે ત્માં વુધી શઝયતનું યક્ષણ
કયીળું. વીયતે શરફીમાભાં છે કે આ દઅલત
શ. અફુ તાણરફના ઘયભાં થઇ શતી. તફયીએ
ઇબ્ને અઅયાફીથી નકર કયેર છે કે જ્માયે
શઝયત કશી યહ્ા શતા ત્માયે અફુ રશફે
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ગડફડ ભચાલી રોકોને ણલખેયી નાખ્મા. પયી
શઝયતે રોકોને બેગા કયીને ખીતાફ કયલા
ઇચ્છમું તો અફુ રશફે ાછી ળયાયત કયલા
ચાહ્ું તો શ. અફુ તાણરફે તેને ઝાટકી નાખ્મો
અને કહ્ું એ કાણીમા ચુ યશે તને આ લાત
વાથે ળું વંફંધ છે ? ખફયદાય ! કોઇ ઉઠતા
નશીં. છી કહ્ું શુ ઝુય આ જે કશેલા ચાશો
છો તે કશો અને ખુદાના શુ કભને શોંચાડો.
આ વાચા છો. છી આે ઇરાશી દીનનો
મગાભ શોંચાડ્મો. આ તલાયીખી લાતો
‘વીયતે શરફીમા’ ણવલામ રણ ઐણતશાવીક
ુસ્તકોભાં રખેર છે .
જ્માયે કુપપાયનું કાંઇ ચાલ્મું નણશ ત્માયે
આનો ફણશષ્કાય કયી દયેક જાતનો લશેલાય
ફંધ કયી દીધો. આ શ. અફુ તાણરફની
વાથે ફધાને રઇને ળોઅફના શાડના
દાભનભાં ચાલ્મા ગમા. ત્માં ફેથી રણ લથ
ઝાડના ાંદડા ખાઇને જીલન ગુઝામુું. યારીના
લખતે શઝયતની જગ્માએ શ. અરી અ.
લગેયેને આના ણફસ્તય ય વુલયાલી દેતા કે
દુશ્ભન શુ ભરો કયે તો શઝયત ફચી જામ.
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જ. અફુ તાણરફે અનેક કાવ્મો શ. યવુર
વ.ની ળાનભાં કહ્ા છે . જે ભકે આ પયભાલે
છે કે “ળું તભે નથી જાણતા કે શ. ભોશમ્ભદ
ભુસ્તપા (વ.)ને અભોએ યવુર ણનશાળ્મા જે ભ
શ. ભુવા અ. યવુર શતા ? આ ણવલામ વેંકડો
આના અળઆય છે જે નાથી સ્ષ્ટ જાશેય
થામ છે કે આ ભોઅભીન શતા. જે ભકે ઇબ્ને
શજયે “અવાફશ”ભાં રખ્મું છે કે શ. અફુ
તાણરફે કહ્ું કે ભેં શઝયત ભોશમ્ભદ ણફન
અબ્દુલ્રાશથી વાંબળ્મું છે કે ખુદાએ ભને
ભફઉવ કમો છે . ખુદાએ મકતાની ઇફાદત
ભાટે, ખયેખય ભોશમ્ભદ (વ.) વત્મલાદી
અભીન છે .
તફકાત ણફન વઅદભાં છે કે શ. અફુ તાણરફે
લપાતના વભમે શ. અબ્દુર ભુત્તણરફની ફધી
અલરાદને ફોરાલી અને કહ્ું કે જો તભે (શ.)
ભોશમ્ભદ (વ.)ની લાતને ભાનળો અને તેભની
તાફેદાયી કયળો તો જ તભે બરાઇથી યશી
ળકળો અને વપતા ાભળો.
આ ણવલામ આના ઇભાન ય શોલાની
અવંખ્મ લાતો રકતાફોભાં છે . આે આખયી
લખતે જે કરભએ તલશીદ અદા કમો શતો તે
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વણલસ્તાય ભજરીવની રકતાફ “ઇયપાનુર
ભજાણરવ”ભાં રખેર છે જે જરૂય લાંચલી
જોઇએ.
અશભદ ણફન શુ વમન ભુવરી શનપીએ ળશે
ળશાફુર અખ્ફાય”ભાં કહ્ું છે કે “ઇન્ન ફુગ્ઝ
અફી તાણરફ કુપરૂન” અફુ તાણરફથી ળરુતા
યાખલી કુફ્ર છે . ભાણરકી રપયકાના આરીભોભાં
અરી અઝશયી અને ણતરભવાનીએ કહ્ું છે કે
શ. અફુ તાણરફને જે ળબ્દો વંદ કયલા
રામક ન શોમ તેનાથી માદ કયલા શ. યવુર
વ.ને અઝીમત (દુ:ખ) દેલા ફયાફય છે .
શઝયતને દુ:ખ દેલાલાો કાપીય છે .
શલે જયા અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન અ.ના
પયભાન લાંચો. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન
અ.ને શઝયત અફુ તાણરફના ઇભાન ણલળે
ુછલાભાં આવ્મું તો આે પયભાવ્મું કે ખુદાઇ
પયભાન ભુજફ કોઇ ભુવરભાન સ્રી કારપયના
ણનકાશભાં ફાકી યશી ળકતી નથી. જનાફે
પાતેભા ણફન્તે અવદ (શ. અરી અ.ની
લારેદા) જે ભણે સ્રીઓભાં ફધાથી પ્રથભ
ઇસ્રાભ જાશેય કમો અને તેણીનું શ. અફુ
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તાણરફના ણનકાશભાં યશેલું શ. અફુ
તાણરફના ઇભાનની દરીર છે . નણશ તો
શઝયત યવુર (વ.) એ લાતને કદી વશન ન
કયત.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય અ.થી ુછલાભાં
આવ્મું તો આે પયભાવ્મું કે તભાભ ફાકી
ભખ્રુકનું ઇભાન રાજલાના એક લ્રાભાં
યાખલાભાં આલે અને ફીજા લ્રાભાં અફુ
તાણરફનું ઇભાન યાખલાભાં આલે તો શ. અફુ
તાણરફનું લ્રું બાયી યશેળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
જે લી યીતે અસ્શાફે કશપ રદરથી ભોઅભીન
શતા. ઝાશેયભાં કુપપાયથી ભતા યશેતા. છી
ખુદાએ તેભને ફભણો અજ્ર આપ્મો. એલી જ
યીતે અભાયા જદ જનાફે અફુ તાણરફની
લતથણંક યશી અને તેભને અલ્રાશ ફભણો
અજ્ર આળે.
શ. ઇભાભે યઝા અ.ભે અફાન ણફન ભશભુદને
પયભાવ્મું કે જો તભો ઇભાને અફુ તાણરફને
કફુર નણશ યાખો તો તભારૂં રટલું
જશન્નભભાં થળે.
અનુક્રભણણકા
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શ. ઇભાભે શવન અ. પયભાલે છે કે શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.ની વાભે એક
વ્મણક્તએ શ. અફુ તાણરફના ઇભાન ણલળે
વલાર કમો. આે પયભાવ્મું કે ભને એ ખુદાની
કવભ છે જે ણે શ. યવુર વ.ને ફયશક નફી
ફનાવ્મા. જો ભાયા લારીદ તભાભ ઝભીનના
ગુનેશગાયોની ળપાઅત કયળે તો ખુદા તેભની
ળપાઅત કફુર કયળે ! ળું એ ણતા
જશન્નભભાં જઇ ળકે જે નો ુર જન્નત
જશન્નભને તકવીભ કયનાય શોમ ! છી
વોગંદ વાથે પયભાલલા રાગ્મા કે ભોશમ્ભદ લ
આરે ભોશમ્ભદ (જે ઓ ભાઅવુભ છે તેઓ)ના
નુય ણવલામ શ. અફુ તાણરફનું નુય કમાભતના
તભાભ મદા થમેરાઓના નુય ય ગાણરફ
શળે.
શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું ભાયા
લારીદ, ભાયા દાદા અબ્દુર ભુત્તણરફ, શાળભ,
અબ્દે ભનાપે કદી ણ ફુતયસ્તી કયી નથી,
યંતુ તેઓ દીને ઇબ્રાશીભ ઉય
ફમતુલ્રાશની તયપ ભોંઢું કયી નભાઝ ઢતા
શતા અને દીને ઇબ્રાશીભ વાથે વંફંધ યાખતા
શતા.
અનુક્રભણણકા
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શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય અ.ભે પયભાવ્મું કે
શ. અફુ તાણરફનો ઇન્તેકાર થમો ત્માયે તેઓ
ભોઅભીન, ભુણસ્રભ શતા.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે મુનુવને
પયભાવ્મું કે શ. અફુ તાણરફ નફીમો, વીદ્દીકો,
ળશીદો અને વારેશીનના વાથી શળે.
૩૧ થી ૩૭ભી આમાત :-

ّٰۤ َ ّّٰ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ
قد خ ِزخ ال ِذین کذبوا ِب ِلقٓا ِء الل ِہ ؕ حتی
ُ َ ً ۡ ُ َ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ
اعۃ بَغ َتۃ قالوۡا
ِادا جٓاءتہم الس

ّٰۡی َح ۡز َختَ َنا َعدّٰی َما ف َ ّ َخ ۡط َنا فِ ۡی َہا ۙ َق ُہم
َ یَ ۡحم ُلوۡ َـ اَ ۡق َر َاذ ُہ ۡم َعدّٰی ُظ ُہوۡ ِذ ِہ ۡم ؕ اَلَا َس
ٓاء
ِ
﴾۳۱﴿ َما یَ ِز ُذ ۡق َـ
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َ َ ۡ َ ّٰ ُ ّ ُ ۡ ۤ ّ َ
َ
الدن َیا ِالا ل َ ِع ٌب ّق ل َ ۡہ ٌو ؕ َق
ق ما الحیوۃ
َ َّ
لد ُاذ ال ۡ ّٰاع َِخ ُۃ َخح ۡ ٌؿ لّ ّ َِلذیۡ َن یَ ّ َتقُوۡـ َؕ
ل
ِ
ََ َ ُ
افلَا ت ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۳۲
َق ۡد ج َ ۡع َل ُم ِانّ َ ٗہ ل َ َی ۡش ُدن ُ َک الَّذ ۡی حَقُوۡلُوۡـَ
ِ
َ ّ َ ُ ۡ َ ُ َ ّ ُ ۡ َ َ َ ّٰ ّ َ ّّٰ
الظ ِلمحۡفَ
ف ِانہم لا یک ِذبونک ق ل ِکن
ِ
ّٰ ّٰ ّّٰ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ِبای ِت الل ِہ یجحدقـ ﴿﴾۳۳
َ ُّ
َ َ َ
َق لَق ۡد ک ِذبَ ۡت ُذ ُس ٌل ِّم ۡن ق ۡب ِلک ف َصب َ ُؿ ۡقا
َ ّٰ َ ُ ّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّٰۤ َ ّٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
عدی ما ک ِذبوا ق اقدقا حتی اتہم نضخنا ۚ
َ َ ُ َ ّ َ َ ّٰ ّّٰ َ َ َ ۡ َ َ َ
ٓاءؽ
ق لا مب ِدؾ ل ِک ِلم ِت الل ِہ ۚ ق لقد ج
ۡ َّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ
َ
ِمن نب ِای المرس ِلحف ﴿﴾۳۴
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َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ
اـ کب ُ َؿ َعل ۡیک ِاع َخاض ُہ ۡم ف ِا ِـ
ق ِاـ ک
ۡ ََ ۡ َ َ ۡ َۡ َ َ ََ ً َۡۡ َ
ص ا ۡق
استطعت اـ تبت ِغی جفقا فِی الاذ ِ
َّ
َ ۡ
ّٰ
َّ
الس َمٓا ِء ف َتا ِت َی ُہ ۡم ِبایَ ٍۃ ؕ َق ل َ ۡو
ُسل ًما فِی
َ
َ َ ّّٰ
َ ۡ
ٓاء الل ُہ ل َ َج َم َع ُہ ۡم َعدی ال ُہ ّٰدی فلَا
ش
َُ َ
ۡ ۡ
تکوۡن ّ َن ِم َن ال ّٰج ِہ ِلح َف ﴿﴾۳۵
َّ
َّ
۬ َق
ِان َما یَ ۡس َت ِج ۡی ُب ال ِذیۡ َن یَ ۡس َم ُعوۡ َـ ؕ
ۡ ّٰ
ُ ّّٰ ُ َ
ال َموۡتی یَ ۡب َعث ُہ ُم الل ُہ ث ّم ِال َ ۡی ِہ یُ ۡر َج ُعوۡ َـ ﴿ 
﴾۳۶
ٌ َ ُ
ُ َ
َ ُ
َق قالوۡا لَوۡ لَا ن ِّز َؾ َعل ۡی ِہ ّٰایَۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ٖہ ؕ ق ۡل
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َُّ َ
َ ّّٰ َ
َ ً
ِا ّـ الل َہ قا ِخ ٌذ َعدٰۤی ا ۡـ ّیجـِ َؾ ّٰایَۃ ّق لّٰ ِک ّ َن
ََۡ
َ َ
﴾۳۷﴿ اخث َؿ ُہ ۡم لَا ح ۡعل ُموۡ َـ
ખયેજ તેઓ નુકવાનભાં છે કે જે ઓ
અલ્રાશની શજુ યભાં ઉબા થલાને ઝુઠરાલે
છે ; અશીં વુધી કે જ્માયે તે (કમાભતની) ઘડી
તેભના ઉય અચાનક આલી રાગળે ત્માયે
તેઓ કશેળે કે શામ અપવોવ અભાયી કોતાશી
ઉય કે જે તે (કમાભત)ના વંફંધભાં અભોએ
કયી ! અને તે લેા તેભણે ોતાની કયણીનો
બાય ોતાની ીઠ ઉય ઉચકેરો શળે;
ખફયદાય થઇ જાઓ કેલો ફુયો શળે તે (બાય)
કે જે તેઓએ ઉંચકેરો શળે ! (૩૧)
અને આ દુણનમાની ઝીંદગી યભત ગભત
ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નથી; અને જે રોકો
યશેઝગાય છે તેભના ભાટે ખચીતજ
આખેયતનું ઘય લધાયે વારૂં છે ; ળું તભે એટરુંમ
નથી વભજતા ? (૩૨)
તેઓ જે કાંઇ કશે છે તેનાથી તને દુ:ખ થામ
અનુક્રભણણકા
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છે તે અભે ખચીતજ જાણીએ છીએ; યંતુ
લાસ્તલભાં તેઓ તને ઝુઠરાલતા નથી ણ એ
ઝુરભગાયો અલ્રાશની ણનળાનીઓનો ઇન્કાય
કયે છે . (૩૩)
અને ખચીતજ તાયી શેરાં ઘણામ નફીઓ
ઝુઠરાલલાભાં આવ્મા શતા ણ તેભણે ોતાને
ઝુઠરાલલા ઉય વબ્ર કયી અને તેભને ઇઝા
આતી યશી, અશીં વુધી કે અભાયી ભદદ
તેભને આલી શોંચી; અને અલ્રાશના
ફોરોને કોઇ ફદરનાય નથી; અને ખચીતજ
તાયી ાવે કેટરાક મગમ્ફયોનો અશેલાર
આલી ચૂક્મો છે . (૩૪)
અને અગય તે (નાણસ્તકો)નું ભોઢું પેયલલું તને
બાયે ડતું શોમ તો તું ઝભીનભાં કોઇ એલું
કાણં (નીચે જલા ભાટે) અથલા આકાળ ય
(ચઢલા ભાટે) કોઇ ણનવયણી (ળોધી ળકતો)
શોમ કે જે થી તેભને કોઇ ણનળાની રાલી
આી ળકે (તો તેભ કય); અને અલ્રાશ ચાશતે
તો ખચીતજ તે વલેને ણશદામત ય
(ચારલાને) બેગાં કયી રીધા શોત; ભાટે તું
જાશીરો ભાંશેનો ન થા. (૩૫)
અનુક્રભણણકા
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ણવલામ તેના નથી કે (તાયી લાત) તેઓજ
કફુર કયી રે છે કે જે ઓ (ઘ્માન ૂલથક)
વાંબે છે ; અને ભયણ ાભેરાઓને અલ્રાશ
ુન: ઉઠાડળે, છી તેઓ તેનીજ શજુ યભાં
પેયલલાભાં આલળે. (૩૬)
અને તેઓ કશે છે કે તેના યલયરદગાય તયપથી
તેના ય કોઇ ણનળાની કેભ ઉતાયલાભાં નથી
આલી ? તું કશે કે ફેળક અલ્રાશ એ ફાફત
ઉય વભથથ છે કે કોઇ ણનળાની ઉતાયે, ણ
તેઓ ભાંશેના ઘણા જાણતા નથી. (૩૭)
કદખવેયલ્રઝીન : ખયેખય નુકવાન
ઉાડ્મું... આ આમતોભાં બુતકા
લાયલાભાં આવ્મો છે ણ બણલષ્મકા છે .
ખુદા પયભાલે છે કે તેઓ નુકવાનભાં ડ્મા
જે ઓએ વલાફ અઝાફનો ઇન્કાય કમો.
જે નો ખુદાએ લામદો કયેર છે તે ફન્ને
લસ્તુઓ ખોટી જાણી. તેઓ કશેળે “કારુ મા
શવયતના” શામ અપવોવ... શ. યવુર વ.ભે
પયભાવ્મું કે જશન્નભીઓ જન્નતીઓના
દયજ્જા જોઇને કશેળે : “શામ અપવોવ.”
“લશુ ભ મશભેરુન” : ોતાના ગુનાશોનો બાય
અનુક્રભણણકા
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ઉાડેર શળે. ભજભઉર ફમાનભાં કતાદા
અને વરદથી લણથન છે કે ભોઅભીન જ્માયે
કબ્રથી ફશાય આલળે ત્માયે એક વુંદય, શવીન,
જભીર અને ાકીઝા વુયત તેની વાથે આલળે
અને કશેળે કે શુ ં નેક અભર છુ ં . દુણનમાભાં શુ ં
તાયા ઉય વલાય શતો. આજે તું ભાયા ઉય
વલાય થઇ જા. એના ણલળે ખુદાલંદે આરભ
પયભાલે છે કે “મલભ નશળોરૂર ભુત્તકીન
અરયથશભાને લપદા.” જે રદલવે અભે ભશળુય
કયળું ભુત્તકીઓને તેઓ વલાય થઇને ખુદા
ાવે શાજય થળે. જ્માયે ગુનેશગાય કબ્રથી
ણનકળે એક ફદફુદાય ફદનુભા ડયાલનાયી
વુયત તેની વાથે આલળે અને કશેળે કે શુ ં તાયા
ફુયા અઅભાર છુ ં . દુણનમાભાં તું ભાયા ય
વલાય શતો. આજે શુ ં તાયા ય વલાય યશીળ.
“ઇલ્રા રએફુન” : ણ ખેર તભાળો...
બાલાથથ એ કે જગત નાળ થનાય છે . છે લટે
પના છે . જે લી યીતે ખેર તભાળો થોડા
વભમભાં ખરાવ થઇ જામ છે . દુણનમાને
રઅફ ખેર તભાળાની જે ભ ગણલાભાં
આલેર છે .
અનુક્રભણણકા
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“રામોકઝઝેફુનક” : તેઓ આને જુ ઠા
ભાનતા નથી... આ આમત વંફંધી જુ દા જુ દા
કોર છે . ણ ભોટા બાગે તપવીય કયનાયાઓ
કશે છે કે તેઓ રદરથી આને જુ ઠા ભાનતા
નથી ણ દુશ્ભની (રકનાના) કાયણે ખુદાની
આમતોનો ઇન્કાય કયે છે . જે ભકે શઝયતની
ભુરાકાત અફુ જશેરથી થઇ. તેણે શઝયતથી
ભુવાપેશો કમો ત્માયે રોકોએ અફુ જશેરને
ટોક્મો તો કશેલા રાગ્મો કે ખુદાના વોગંદ ભને
ખાતયી છે કે આ વાચા છો. તે શઝયતને
કશેલા રાગ્મો કે આને અવત્મ નથી ભાનતા
ણ આ જે રાલો છો (કુયઆન) તેને જુ ઠું
ભાનીએ છીએ.
“લરકદ કોઝઝેફત” : તભાયી શેરાં યવુરોને
ઝુઠરાલલાભાં આવ્મા. યવુરને આશ્લાવન
આે છે કે ભાની રો તભને ણ ઝુઠરાલે તો
નલી લાત નથી, યંતુ તભાયા શેરાંના
યવુરોને ણ ઝુઠરાલતા શતા અને તેઓ વબ્ર
કયતા શતા. છે લટે અભાયી ભદદ તેભને શોંચી
અને ખુદાનો ભદદનો લામદો છે તેને કોઇ
ફદરી ળકતું નથી. જરૂય વશામ આલળે અને
શકનો ણલજમ થળે.
અનુક્રભણણકા
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“લઇન કાન” : અગય જો.... શારયવ ણફન
આણભય ણફન નલપર ણફન અબ્દે ભનાપનું
ઇસ્રાભ રાલલું શઝયત વંદ કયતા શતા ણ
તે છે લટ વુધી ઇસ્રાભ ન રાવ્મો, તેથી આ
ફશુ જ રદરગીય થમા. તેથી એ આમત
નાણઝર થઇ કે આના ફવભાં શોમ તો
ઝભીનની અંદય વુયંગ રગાલો, કે આવભાન
ય વીડી રગાલો અને કોઇ ણનળાની તેને
ભનાલલા ભાટે રાલો છતાં કાંઇ નણશ થામ.
ણ શુ ં ચાશુ ં તો તેને ભનાલી ળકું છુ ં અને
ફધાને ણશદામત ય બેગા કયી ળકું છુ ં ણ
દીનભાં ઝફયદસ્તી નથી. આ રોકો આમતો
જોલા છતાં ભાનતા નથી તો આ ભાર કીના
કટ છે . ઇભાન ન રાલલાના ફશાના કાઢે છે
ભાટે આે દુ:ખ રગાડલું ન જોઇએ.
‘ઇન્નભા મસ્તજીફુલ્રઝીન” : ભાર ભાને છે
એજ રોકો.... જે ઓ કુયઆનની આમતો
અને આની દરીરો વાંબે છે તેઓ ભાની
તો રે છે , યંતુ જે ઓ વાંબલું વંદ જ
કયતા નથી એ કેભ ભાનળે ? જે ઓ આમત ન
વાંબે અને ભનન ન કયે તેઓ તો ભુયદાની
અનુક્રભણણકા
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જે લા છે . ભુયદાથી ઇભાનની આળા યાખલી
ફેકાય છે . એલા ભુયદા ભાણવોને કમાભતભાં
તેની દુશ્ભનીની ભઝા ચખાડલાભાં આલળે.
“લકારુ” : તેઓએ કહ્ું જ્માયે કુપપાયે કુયૈળ
શઝયતની આમતો અને દરીરોનો જલાફ
દેલાથી રાચાય થઇ ગમા તો કશેલા રાગ્મા કે
જો નફી શોલ તો શેરાના નફીઓની જે ભ
ણનળાનીઓ કેભ નથી રાલતા ? જે ભકે
રાકડીનો વાં કયલો, થ્થયભાંથી ઊંટણી
કાઢલી ! ખુદાલંદે કયીભે તેભની જુ ઠ્ઠી લાતોનો
તેભને જલાફ આેર છે . આ ફધા ફશાના
છે . જો કે ખુદા ળણક્તભાન છે , તેના ઇન્કાય
કયલાથી ચોક્કવ અઝાફ આલે છે ણ તેઓને
કાંઇ વભજ નથી.
૩૮ થી ૪૩ભી આમાત :-

َّ َ ۡ َ َ
ۡ َ
َۡۡ
ص َق لَا ٰٓط ِئ ٍر ّی ِطح ُؿ
ِ ق ما ِمن خٓاب ٍۃ فِی الاذ
ُ ُ َ َ ُ ۤ َّ َ َ َ
َ ََۡ
اح ۡی ِہ ِالا ا َم ٌم ا ۡمثالک ۡم ؕ َما ف ّخطنا
ِبجن
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َ
َُ
ۡ ّٰ
فِی ال ِکت ِب ِم ۡن ش ۡی ٍء ث ّم ِاخّٰی َذ ِّب ِہ ۡم
َ
یُ ۡحس ُخ ۡق َـ ﴿﴾۳۸
َ ّ َ ۡ َ َ ّ َ ُ ۡ ّٰ ّٰ َ ُ ٌّ ّ َ ُ ۡ
ٌ
ق ال ِذین کذبوا ِبای ِتنا صم ق بکم فِی
ّ ُ ُ ّٰ َ ۡ ّ َ َ ّّٰ
الل ُہ حُ ۡض ِل ۡل ُہ ؕ َق َمنۡ
الظلم ِت ؕ من یش ِا
ّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ُ
اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ﴿﴾۳۹
یشا یجعلہ عدی ِصػ ٍ
ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ّٰ ُ ۡ َ َ ُ ّّٰ
الل ِہ اَقۡ
قل اذءیتکم ِاـ اتىکم عذاب
َ َ ۡ ُ ُ ّ َ َ ُ َ َ ۡ ّّٰ َ
اعۃ اغح َؿ الل ِہ ت ۡد ُعوۡ َـ ۚ ِا ۡـ
اتتکم الس
ُۡ
ۡ
کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۴۱
َ ۡ
َ
َ ۡ َّ ُ َ
اف ت ۡد ُعوۡ َـ ف َیک ِش ُف َما ت ۡد ُعوۡ َـ
بل ِای
ُۡ ُ
َۡ ۡ َ َ َۡ
ٓاء َق تن َسوۡ َـ َما تس ِخخوۡ َـ ﴿ ﴾۴۱٪
ِالی ِہ ِاـ ش
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َۤۡ َ َ
ُ
َ َ
َق لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ِاخٰۤی ا َم ٍم ِّم ۡن ق ۡب ِلک
َّ
ۡ ۡ
ّٰ ۡ َ َ َ
َ َّ
فاخذن ُہ ۡم ِبال َبا َسٓا ِء َق الط ّخٓا ِء ل َ َعل ُہ ۡم
َ َ
﴾۴۲﴿ یَ َتط ّخ ُعوۡ َـ
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ََۤۡ َ
ٓاء ُہ ۡم بَا ُسنا تط ّخ ُعوۡا َق لّٰ ِک ۡن
فلولا ِاد ج
َّ ُ ُ َ َّ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ
َالش ۡی ّٰط ُن ما
ق َست قلوۡبہم ق ری َن لہم
ُ
ُ َ
﴾۴۳﴿ کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ

અને ૃથ્લી ય કોઇ પ્રાણી એલું નથી તેભજ
ોતાની ફન્ને ાંખો લડે ઉડતું ક્ષી ણ એલું
નથી કે જે ઓ તભાયી જે ભ જાણતવભુશ
ધયાલતાં ન શોમ અભોએ આ રકતાફભાં કોઇ
ણ પ્રકાયની ફાફત ડતી ભુકી નથી છી
તેઓ વલે ોતાના યલયરદગાય વભક્ષ બેગાં
કયલાભાં આલળે. (૩૮)
અનુક્રભણણકા
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અને જે રોકો અભાયી ણનળાનીઓને ઝુઠરાલે
છે તેઓ ફશેયા તથા ભુંગા (શોઇ
નાણસ્તકણાના) અંધકાયભાં (ડેરા) છે ;
અલ્રાશ જે નાથી ચાશે છે તેનાથી ણશદામત
ખુંચલી રે છે અને જે ને ચાશે છે વન્ભાગે
ચઢાલી દે છે . (૩૯)
(શે યવુર !) તું કશે કે ળું તભે એભ ધાયી ફેઠા
છો કે જો અલ્રાશનો અઝાફ તભને કડી રે
અથલા તભાયા ય કમાભત આલી જામ તો તભે
(અનેક ખુદાઓના દાલાભાં) વાચા શો તો
કશો કે અલ્રાશના ણવલામ ફીજા કોઇને
(ભદદ ભાટે) ોકાયળો ? (૪૦)
નણશ, ફલ્કે તેનેજ તભે ોકાયળો, છી તે
ચાશળે તો જે લાત (ના ણનયાકયણ) ભાટે
તભોએ તેને ોકામો શળે તે ટાી દેળે, અને
તભે જે ભને ળયીક કમાથ કયો છો તે વઘાને (તે
લખતે) બૂરી જળો. (૪૧)
અને ખયેજ અભોએ તાયી શેરાંની ઉમ્ભતો
તયપ (યવુરો) ભોકલ્મા શતા, છી અભોએ તે
(ઉમ્ભતો)ને વખત દરયદ્રતા અને ભાંદગીભાં
વડાવ્મા કે કદાચને તેઓ કયગયલા રાગે.
(૪૨)
અનુક્રભણણકા

1556

hajinaji.com

છી જે લખતે અભાયો અઝાફ તેભના ઉય
આલી શોંચ્મો ત્માયે તેઓ ળા ભાટે કયગમાથ
નણશ ? ણ લાત એ છે કે તેભના અંત:કયણ
વખત થઇ ગમા શતા અને જે કામો તેઓ કમાથ
કયતા શતા તેને ળેતાને (તેભની નઝયભાં)
વુળોણબત ફનાલી દીધા શતા. (૪૩)
“લભાણભન દાબ્ફણતન” : કોઇ ઝભીન ય
ચારનાય એલું નથી. પ્રત્મેક ળુ-ક્ષી તભાયી
જે ભ ખુદાની ભખ્રુક છે . દયેક જુ દા જુ દા યંગ
રૂ ધયાલે છે . તેભને યોઝી શોંચાડલાના ણ
આશ્ચમથ ભાડનાયા વાધનો છે તેની
એકતાની દરીર છે .
“એરા યબ્ફેશીભ મશળોરૂન” : યલયરદગાયની
વભક્ષ બેગા કયલાભાં આલળે. ફધામ ળુ
ક્ષીને ઉઠાડલાભાં આલળે. તેભાં એક ફીજાથી
ફદરો રેલાભાં આલળે અને જાનલયો ય
ભાનલીએ કયેરા ઝુલ્ભોનું ુછાણં થળે અને
ણશવાફ–રકતાફ છી ભાયી નાખલાભાં
આલળે. જન્નત અને જશન્નભ ઇન્વાનો
ભાટે છે .
અનુક્રભણણકા
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“વુમ્ભુન ફુકભુન...” : ફશેયા અને ભુંગા. જે
રોકો શકથી બાગે છે અને ખુદાઇ આમતો
વાંબતા નથી તે એના જે લા છે કે ફશેયા
શોમ અને શક ન કશે તે ભુંગા જે લા છે .
“કુર અયઅમતકુભ” : કશી આો ળું વભજો
છો ? કુપપાયો રાત, ભનાત, ફુતોને ભાનતા
શતા. તેઓને કશેલાભાં આલે છે કે ળું એ
તભાયી બાયે ભુવીફતભાં વશામ કયી ળકે છે ?
નપા-નુકવાન તભાભ ખુદાની કુદયતભાં છે .
ફુતો કાંઇ કયી ળકતા નથી. ભોશમ્ભદ લ આરે
ભોશમ્ભદના લવીરાથી ભોઅભીનો ખુદા ાવે
જ શાજત ચાશે છે , તેજ દયેક કામથને શર
કયનાય છે .
૪૪ થી ૫૦ભી આમાત :-

َۡف َل ّمَا ن َ ُسوۡا َما ُدغِّ ُخ ۡقا ب ٖہ َف َت ۡح َنا َع َل ۡیہم
ِ
ِ
ۤ َ ۡ ُ َ َ ّٰۤ َ ۡ َ ّ ُ َ َ ۡ َ
ابواب ک ِل شی ٍء ؕ حتی ِادا ف ِخحوا ِبما
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ُ
ُ ُ ۤ َ َ ۡ ّٰ ۡ ً َ َ
ا ۡقتوۡا اخذن ُہ ۡم بَغ َتۃ ف ِادا ُہ ۡم ّم ۡب ِل ُسوۡ َـ
﴿﴾۴۴
ۡ َ َّ
ََ
َُ َ
فق ِطع َخ ِاب ُر القوۡ ِؿ ال ِذیۡ َن ظل ُموۡا ؕ َق
ۡ َ ۡ ُ ّّٰ َ ّ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
الحمد لِل ِہ ذ ِب العل ِمحف ﴿﴾۴۵
ُ
َ َ َ ّّٰ
ُ َ
ق ۡل ا َذ َءیۡ ُت ۡم ِا ۡـ اخذ الل ُہ َس ۡم َعک ۡم َق
َ ُ
ُُ ُ َ
َ
ا ۡب َص َاذک ۡم َق خ َت َم َعدّٰی قلوۡ ِبک ۡم ّم ۡن ِالّٰ ٌہ
َ ۡ ّّٰ ۡ ُ
ُُۡ َ
غح ُؿ الل ِہ یَا ِت ۡیک ۡم ِب ٖہ ؕ انظ ۡػ ک ۡی َف
ُ
ُ
ّٰ ُ َ
ن َض ّ ِخ ُػ الۡا ّٰی ِت ث ّم ُہ ۡم یَ ۡص ِدفوۡ َـ ﴿﴾۴۶
ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ّٰ ُ ۡ َ َ ُ ّّٰ
قل اذءیتکم ِاـ اتىکم عذاب الل ِہ
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ً
َ ُ َّ ۡ َ
ۡ ً َ
بَغ َتۃ ا ۡق َج ۡہرَۃ َہ ۡل یُ ۡہلک ِالا القوۡ ُؿ
ّّٰ
َ
ُ
ۡ
الظ ِلموـ ﴿﴾۴۷
ۡ َّ ّ
ُ
ۡ
َق َما ن ۡر ِس ُل ال ُم ۡر َس ِلح َف ِالا ُم َب ِس ِخیۡ َن َق
َ
ۡ
َ َ َ َ
ُمن ِذذِیۡ َن ۚ ف َم ۡن ّٰا َم َن َق ا ۡصل َح فلَا خوۡ ٌػ
َ
ۡ ُ
َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم یَش َدنوۡ َـ ﴿﴾۴۸
َق الَّذیۡ َن َک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا یَ َم ّ ُس ُہ ُم ال ۡ َع َذابُ
ِ
ِ
َ ُ ۡ ُ
ِب َما کانوۡا حَف ُسقوۡ َـ ﴿﴾۴۹
ُ ۡ ّ َ ۤ َ ُ ۡ ُ َ ُ ۡ ۡ ۡ َ َ ُ ّّٰ َ َ ۤ
قل لا اقوؾ لکم ِعن ِدی عدٓائِن الل ِہ ق لا
ََُۡ َۡ ۡ َ َ َۤ َُۡ ُ َُ ۡ ّۡ َ َ ٌ
اعلم الغیب ق لا اقوؾ لکم ِانِی ملک ۚ
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َّ ُ َّ َ
ُ َ
ِا ۡـ ات ِبع ِالا َما یُوۡ ٰۤۡی ِاخ ّیَ ؕ ق ۡل َہ ۡل
ََ ۡ ۡ
َ
یَ ۡس َت ِوی ال ۡا ۡع ّٰؼی َق ال َب ِصح ُؿ ؕ افلَا
َّ َ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۵۱٪ ﴿ تتفػخقـ
છી જ્માયે તેઓ તે નણવશતને લીવયી ગમા
જે તેભને કયલાભાં આલી શતી તો અભોએ
ણ (તેભને લધુ ઢીર આલા ભાટે) તેભના
ઉય દયેક લસ્તુઓના દ્લાય ઉઘાડી નાખ્મા,
અશીં વુધી કે તેઓ તે લસ્તુઓથી જ્માયે
(ઘણા) ખુળ થમા કે જે તેભને આલાભાં
આલી શતી ત્માયે અભોએ તેભને અચાનક
કડી રીધા, છી (અઝાફ) આલતાં જ
તેઓ ણનયાળ ફની યશી ગમા. (૪૪)
છે લટે ઝુરભગાયોની જડ (લંળ) કાી
નાખલાભાં આલી; અને વઘા લખાણ
અલ્રાશને જ ભાટે છે જે વઘી
દુણનમાઓનો ાનાયો છે . (૪૫)
અનુક્રભણણકા
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(શે યવુર !) તું કશે કે ળું તભે એભ વભજો છો
કે જો અલ્રાશ તભાયી શ્રલણ ળણક્ત તથા
તભાયી દેખલાની ળણક્ત રઇ રે અને તભાયા
અંત:કયણો ય ભશોય ભાયી દે તો અલ્રાશ
ણવલામ એલો કોણ ભાઅફુદ છે જે તભને તે
(લસ્તુઓ ાછી) આી ળકે ? જોઇ રે! અભે
ણનળાનીઓને કેલી યીતે શેયલી પેયલીને
લણથલીએ છીએ, છતાં તેઓ ભોઢું પેયલી
ચાલ્મા જામ છે . (૪૬)
કશે કે ળું તભે એલું વભજો છો કે જો
અલ્રાશનો અઝાફ તભાયા ય ઓહચતો
અથલા ખુલ્રી યીતે આલી ડે તો ઝુરભગાયો
ણવલામ ફીજાઓને ણ શરાક કયલાભાં
આલળે ? (૪૭)
અને અભે યવુરોને (કોઇ ફીજા શેતુવય) નથી
ભોકરતા ણ રોકોને ખુળખફય આનાયા
તથા ડયાલનાયા (તયીકે જ ભોકરીએ છીએ),
છી જે ઓ ઇભાન રાલે તથા વત્કામો કયે
તેભને ન તો કાંઇ બમ યશેળે અને ન તો તેઓ
ઉદાવ થળે. (૪૮)
અનુક્રભણણકા
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અને જે ઓ અભાયી આમતોને ઝુઠરાલળે
તેભને તેભની નાપયભાનીના કાયણે અઝાફ
કડી રેળે. (૪૯)
(શે યવુર !) તું કશે કે શુ ં તભને એભ તો નથી
કશેતો કે ભાયી ાવે અલ્રાશના ખઝાના છે ,
અને ન એભ (કશુ ં છુ ં ) કે શુ ં અદ્રશ્મ (લાતો)નું
જ્ઞાન ધયાલું છુ ં , અને તભને ન આ કશુ ં છુ ં કે
ણનવંળમ શુ ં એક પરયશ્તો છુ ં , શુ ં તો ભાર જે
ભાયી તયપ લશી કયલાભાં આલે છે તેનેજ
અનુવરૂં છુ ં , તું કશે કે ળું આંધો અને દેખતો
વભાન શોમ છે ? ળું તભે એટરુંમે ણલચાયતા
નથી ? (૫૦)
“પરમ્ભા નસ્લ” : જ્માયે બુરલાડી દીધું.
આનો એક અથથ એ થમો કે જ્માયે તેઓએ
અજભાઇળના વભમભાં કાંઇ અવય ન રીધી
તેભજ ફોધાઠની યલા ન કયી ત્માયે ખુદાએ
નેઅભતોના દયલાઝા ખોરી આપ્મા કે કદાચને
તેઓ તે યાશતો-આયાભ અને વાયી ણસ્થણત
જોઇ ગુનાશોથી યશેઝ કયે. યંતુ એ યીતે
ણ અવય ન થઇ તો તેભના ય ઓચીંતો
અઝાફ ભોકલ્મો અને તેની જડ કાી નાખી.
અનુક્રભણણકા
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એક અથથ એ ણ થામ છે કે દુ:ખના
રદલવોભાં ગુનાશ-ભસ્તી ન છોડી તો ખુદાએ
તેભની દોય (નેઅભત આી) ઢીરી કયી કે તે
ુયેુયા અઝાફના રામક થઇ જામ. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.થી લણથન છે કે ખુદાએ શ.
ભુવા અ.ને પયભાવ્મું કે જ્માયે ગયીફીતંગદસ્તી જુ ઓ તો કશો “ભયશફા” એ નેક
રોકોની ળઆય (આદત યીત) છે , જ્માયે
ભારને આલતા જુ ઓ તો વભજો કે આ
આણા (કોઇ ગુનાશ) રગઝીળની વઝા છે .
ભતરફ કે કોઇ લખત આણે કોઇ ખયાફ
કામથભાં રવી જઇએ છીએ. તો તેની
વઝાભાં નેઅભતો (દુણનમાની)નું ભોંઢું આણી
તયપ પેયલી દે છે . શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે
ખુદા ગુનાશ કયલા છતાં નેઅભતો આી યહ્ો
છે તો વભજો કે તે આણને વભમ ઢીર
આી યહ્ો છે . છી આે ઉયોક્ત આમત
ણતરાલત પયભાલી. શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું કે
આદભના ુર, જ્માયે અલ્રાશની અઢક
નેઅભતો આલતી જુ ઓ તો તેનાથી ડયો.
(અલ્રાશો અકફય)
અનુક્રભણણકા
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આ સ્થે તપવીયે વાપી અને ફુયશાનભાં
ઉયની આમતની તાલીર કયી છે કે કુમ્ભીની
રયલામત પ્રભાણે ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય
અ.થી ભનકુર છે કે “પરમ્ભા નવુ”થી તાલીર
એ છે કે જે ચીઝની નવીશત કયી શતી તે
બુરાલી દીધી. ણલરામતે અરી ઇબ્ને અફી
તાણરફ, તો દુણનમાના ભારના દયલાઝા ખોરી
દીધા અને છે લટે અઝાફભાં જકડાઇ ગમા,
ણલગેયે.
“લરશમ્દોણરલ્રાશે યબ્ફીર આરભીન” :
ખુદાના લખાણ જે આરભીનનો યફ છે , આ
ભોઅભીનને ણળક્ષણ આેર છે . ખુદાના
દુશ્ભનો જ્માયે અઝાફભાં પવામ ત્માયે અને
ખુદાના દીનની પ્રગણત થામ ત્માયે ણ
ખુદાના લખાણ કયો, આ ણ એક નેઅભત
છે . ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ને ુછમું કે
યશેઝગાયી ળું ચીઝ છે ? આે પયભાવ્મું કે
શયાભ કયેરી ચીઝોથી ફચલું. ળંકાલાા
સ્થથી ફચળે નણશ તો તે શયાભ કામો
અજાણ ણે કયી ફેવળે. ભાનલી ફુયાઇ જોલે
અને તેનો ણલયોધ ન કયે એટરે નશી અનીર
અનુક્રભણણકા
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ભુન્કય ન કયે તો તે ખુદાની નાપયભાનીને વંદ
કયે છે અને ખુદાથી ખુલ્રી દુશ્ભની કયે છે . જે
ઝાણરભના જીલનને વંદ કયળે એટરે કે તેની
યીત બાતથી આંખ ણભચાભણાં કયળે તો જાણે
તે ગુનાશ વંદ કયે છે . જો કે ખુદાએ
ઝાણરભને અઝાફ આપ્મા છી ોતાની
તાઅયીપ કયી છે .
“શર મોશરકો” : શરાક થળે. જ્માયે વશાફા
ણશજયત કયી ભદીના આવ્મા તો યસ્તાની
તકરીપોનું લણથન કમુું. ત્માયે ઉરી આમત
આલી તેભને આશ્લાવન આપ્મું.
“ઇન્દી ખઝાએનુલ્રાશે” : ખુદા ાવે
ખઝાના છે . કોઇ કુદયતના ખઝાના કશે છે ,
કોઇ યશભતના ખઝાના કશે છે , કોઇ યોઝીના
ખઝાના કશે છે . કુદયત કશે છે કે તેઓને કશી
આો કે શુ ં ખુદાઇ ખઝાનાનો ભાણરક નથી કે
તભોને ભાર આું અને તભો ઇભાન રાલો.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
એક લખત શ. ભુવા અ. તુયના શાડ ય
ગમા અને ભુનાજાત કયી કે ખુદાલંદા ભને તાયો
ખઝાનો દેખાડ ? જલાફ ભળ્મો કે ભાયો
અનુક્રભણણકા
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ખઝાનો એ છે કે જે ચીઝ ણલળે શુ કભ આું કે
થઇ જા તો થઇ જામ છે .
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે ગમફનું જ્ઞાન જે
ખાવ અલ્રાશનું છે એ શુ ં નથી જાણતો. શુ ં
તો ભાર એજ જાણં છુ ં જે ખુદાએ ભને
આેર છે . કાપીયોની ભાન્મતા શતી કે જે
નફી શોમ તે ફધી છુ ી લાતો જાણતો શોમ,
ાછથી થનાયા ફનાલો જે જોલાથી દુય
શોમ ફતાલી ળકે. ખુદાએ તેઓની એ લાતને
યદ કયેર છે . આથી વાપ ઝાશેય છે કે શઝયતે
પયભાવ્મું કે શુ ં તો એજ કરૂં છુ ં જે ભને લશી
થામ છે . ભારૂં ઇલ્ભ અને અભર અલ્રાશને
તાફે શોમ છે .
“કુર શર મસ્તલી” : કશી આો ળું ફયાફય
છે .... “અઅભા”નો અથથ આંધાનો થામ છે .
આથી ભુયાદ જાણશર થામ છે અને
“ફવીય”નો અથથ દેખતો થામ છે . એનો
બાલાથથ આણરભ જ્ઞાની છે . એટરે શુ ં આણરભ
છુ ં તભો જાણશર છો. ભને ઇલ્ભ ખુદાએ
આેર છે તભાયે ભારૂં અનુવયણ કયલું
જોઇએ.
અનુક્રભણણકા
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૫૧ થી ૫૭ભી આમાત :-

َ َ ۡ ۡ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ُ ۡۤ
ق ان ِذذ ِب ِہ ال ِذین یخافوـ اـ یحسخقا
َ
ِاخّٰی َذ ِّب ِہ ۡم ل َ ۡی َس ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہ َقخ ِ ٌّی ّق لَا
َ ٌ َّ َّ َ ُ
ش ِف ۡیع ل َعل ُہ ۡم یَ ّتقوۡ َـ ﴿﴾۵۱
َ َ َ ۡ ُ َّ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ۡ َ
ّٰ
ق لا تطػ ِخ ال ِذین یدعوـ ذبہم ِبالغدق ِۃ
َ َ
ۡ
َق ال َع ِص ِّی یُرِیۡ ُد ۡق َـ َق ۡج َہ ٗہ ؕ َما َعل ۡیک
َ
َ
ِم ۡن ِح َس ِاب ِہ ۡم ِّم ۡن ش ۡی ٍء ّق َما ِم ۡن
َ َ
َ َ ۡ
ِح َس ِابک َعل ۡی ِہ ۡم ِّم ۡن ش ۡی ٍء ف َتط ُػ َخ ُہ ۡم
َ َ ُ ۡ َ َ ّّٰ ۡ
َ
فتکوـ ِمن الظ ِل ِمحف ﴿﴾۵۲
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َ َ ّٰ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ّ ُ ُ ۤ
ض ل َِیقوۡلوۡا
ق کذل ِک فتنا بعضہم ِببع ٍ
َ ٰۤ ُ َ َ ّ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ ۡ ّ ۢۡ َ ۡ َ
اہؤلٓا ِء من اللہ علی ِہم ِمن بی ِننا ؕ
َ َ ۡ َ ّّٰ ُ َ ۡ َ َ ّّٰ
ۡ
َ
الیس اللہ ِباعلم ِبالش ِػ ِخین ﴿﴾۵۳
َ َ َ َ َ ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّٰ ّٰ َ
ق ِادا جٓاءؽ ال ِذین یؤ ِمنوـ ِبای ِتنا
ُُ
َ ُ َ
َُ
فق ۡل َس ّٰل ٌم َعل ۡیک ۡم ک َت َب َذ ّبک ۡم َعدّٰی
الرَ ۡح َم َۃ ۙ اَنّ َ ٗہ َم ۡن َعم َل ِم ۡن ُکمۡ
ج َ ۡف ِس ِہ ّ
ِ
ُسوۡٓ ًء ۢ اب َج َہال َ ٍۃ ثُ ّ َم تَ َ
اب ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖف َق
ِ
َ ۡ َ َ َ َ َّ ٗ َ ُ ۡ ٌ َّ
ٌ
ۡ
اصلح فانہ غفوذ ذ ِحیم ﴿﴾۵۴

ّٰ
َ ّٰ َ ُ َ
ۡ
َق کذل ِک جف ّ ِص ُل الۡا ّٰی ِت َق ل َِت ۡس َت ِبح َف
ۡ
ۡ
َس ِب ۡی ُل ال ُم ۡجرِ ِمح َف ﴿ ﴾۵۵٪
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َّ
ُ ّ ُ
َ
َ َ
ق ۡل ِان ِ ۡی ن ِہ ۡی ُت ا ۡـ ا ۡع ُب َد ال ِذیۡ َن ت ۡد ُعوۡ َـ
ۡ ُ ۡ ّّٰ ُ ۡ ّ َ ۤ َ ّ َ ُ َ ۡ َ َ ُ
ٓاءخ ۡم ۙ
ِمن خق ِـ الل ِہ ؕ قل لا ات ِبع اہو
َ َ َۡ ً َ ۤ ََ
ۡ
ق ۡد ضلل ُت ِادا ّق َما انا ِم َن ال ُم ۡہ َت ِدیۡ َن
﴿﴾۵۶
ُ ّ َ ّٰ َ ّ َ ّ ۡ ّ َ ّ َ َ ّ َ
ُ
ۡ
ۡ
ق ۡل ِان ِ ۡی عدی ب ِین ٍۃ ِمن ذب ِ ۡی ق کذبتم ِب ٖہ ؕ
ُ
ۡ
َ
َما ِعن ِد ۡی َما ت ۡس َت ۡع ِجل ۡو َـ ِب ٖہ ؕ ِا ِـ
ال ۡ ُح ۡک ُم ِالَّا ل ِ ّّٰل ِہ ؕ حَ ُق ّ ُص ال ۡ َح ّ َق َق ُہوَ َخحۡؿُ
ۡ ّٰ ۡ
الف ِص ِلح َف ﴿﴾۵۷

અને જે રોકો ોતાના ારનકતાથ વભક્ષ
ેબેગા થલાનો બમ યાખે છે તેભને ત
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(કુયઆન) લડે ડયાલ-(કે) તેભના ભાટે તે
(અલ્રાશ) ના ણવલામ ન કોઇ ણશભામતી છે
ન કોઇ બરાભણ કયનાય કે કદાચને તેઓ
(ગુનાશોથી) ફચતા યશે. (૫૧)
અને જે ઓ ોતાના યલયરદગાયને તેની
ખુળી પ્રાપ્ત કયલાના શેતુથી વલાય વાંજ
ોકાયતા યશે છે તેભને તું શાંકી ન કાઢ; તેભના
ણશવાફ ભાંશેનું તાયા ઉય કાંઇ નથી તેભજ
તાયા ણશવાફભાંથી તેભના ઉય કાંઇ નથી,
છતાં જો તું તેભને શાંકી કાઢળે તો તું ઝાણરભો
ભાંશેનો થઇ જળે. (૫૨)
અને એલીજ યીતે અભે કેટરાકને કેટરાકથી
અજભાલીએ છીએ, જે થી (શ્રીભંતો ગયીફોને
જોઇને) ફોરી ઉઠે છે કે ળું અભાયા ભાંશેના
આ એજ (નીચ) રોકો છે કે જે ભના ય
અલ્રાશે (ઇસ્રાભની વુફુણઘ્ધ આી) ઉકાય
કમો છે ? ળું અલ્રાશ આબાય
ભાનનાયાઓથી (તભાયા કયતાં) લધુ જાણકાય
નથી ? (૫૩)
અને (શે યવુર !) જે ઓ અભાયી આમતો
અનુક્રભણણકા

1571

hajinaji.com

ઉય ઇભાન યાખે છે તેઓ જ્માયે તાયી ાવે
આલે ત્માયે તું તેભને કશે કે તભાયા ઉય
વરાભ શોજો; તભાયા યલયરદગાયે ોતાની
ઝાત ય યશેભત લાજીફ કયી દીધી છે , ભાટે
તભાયાભાંથી જે કોઇ અજ્ઞાનતાભાં કાંઇ ફદી
કયી ફેવે અને તે ફાદ પ્રામણશ્ચત કયી રે તથા
(બૂરને) વુધાયી રે તો અલ્રાશ ભોટો ભાપ
કયનાય અને યશેભ કયનાયો છે . (૫૪)
અને એલીજ યીતે અભે (અભાયી) આમતોને
ણલગતલાય લણથલીએ છીએ અને તે એટરા
ભાટે કે ગુનેશગાયોનો ભાગથ (વઘાઓ ઉય)
જાશેય થઇ જામ. (૫૫)
(શે યવુર !) કશે કે જે ભને તભે અલ્રાશના
ણવલામ ોકાયો છો તેભની ઇફાદત કયલાની
ભને ણન:વંળમ ભનાઇ કયલાભાં આલી છે . કશે
કે શુ ં તભાયી ઇચ્છાઓને અનુવયીળ નણશ.
(જો એભ કરૂં તો) ખચીતજ શુ ં વન્ભાગથથી
યખડી જાઉં અને ણશદામત ાભેરાઓ ભાંશેનો
યશુ ં નણશ. (૫૬)
તું કશે કે ણનવંળમ શુ ં ભાયા યલયરદગાય
અનુક્રભણણકા
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તયપથી યાજભાગથ ય છુ ં અને તભે તેને
ઝુઠરાલો છો; જે (અઝાફ) ની તભે ઉતાલ
કયો છો તે ભાયા (અણધકાય) ભાં નથી;
અણધકાય ભાર અલ્રાશને જ છે ; તે વત્મ જ
લણથલે છે અને એજ વૌથી વાયો પેંવરો
કયનાયો છે . (૫૭)
“લઅનણઝય” : ડયાલો. જે રોકો કમાભતને
ભાન્મ યાખે છે તેને કુયઆને ભજીદ થકી
નવીશત કયો. જે થી તેઓ ગુનાશોથી ફચતા
યશે. જો કે કુયઆને ળયીપ ફધાને ણશદામત કયે
છે ણ એ રોકોનું ખાવ લણથન કમુથય્ં છે જે ઓ
કમાભતનો બમ યાખે છે . કાયણ કે તેઓ ઉય
નવીશતો લધાયે અવય કયે છે .
“લરાત્તયોરદલ્રઝીન” : ન શટાલો તેઓને...
ભદીનાભાં એક ગયીફ રોકોનું ટોું શતું જે
અસ્શાફે વુપપાશના નાભથી પ્રખ્માત શતા.
જે ઓ શ. યવુર વ.ના શુ કભથી એક વુપપાશ
(ચફુતયો) ઉય યશેતા શતા. તેભની શુ ઝુય
ખાતયદાયી કયતા શતા. કોઇ કોઇ લખત આ
ખાલાનું રઇને જતા શતા. જ્માયે તબ્રીગના
અનુક્રભણણકા
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જલ્વાભાં તેઓ આલતા તો આ ોતાની
ાવે ફેવાડતા શતા અને પ્માય-ભોશબ્ફતથી
લાતો કયતા ણ શ્રીભંતોને આ લાત વંદ ન
શતી અને ચાશતા શતા કે તેઓને આલી
ભજરીવભાં ાવે ન ફેવાડો. એક લખત એક
ગયીફ ફેઠો શતો. એક ભારદાય અન્વાય
આવ્મો અને તે ગયીફને જોઇ છે ટે ફેવી
ગમો. શઝયતે તેને ાવે ફોરાવ્મો, છતાં ન
આવ્મો અને કહ્ું કે આને શેરે છે ટે ફેવાડો.
તે લખતે ઉયની આમત ઉતયી. તપવીય
લાંચલા શેરાં આમતનો તયજુ ભો ઘ્માનથી
લાંચલો જરૂયી છે .
“લકઝારેક પતન્ના” : અને એલી યીતે અભે
અજભાવ્મા. તપવીયે વોઅરફીભાં છે કે
કુયૈળનું એક ટોું શઝયત ાવેથી જઇ યહ્ું
શતું ત્માયે આની ાવે વોશેર, ણફરાર,
અમ્ભાય ણલગેયે ફેઠા શતા. તેઓને જોઇને
કશેલા રાગ્મા કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ળું આલા
રોકોની વાથે ફેવીને આ ખુળ છો ? ળું
અભે ઇભાન રાલી તેઓની તાફેદાયી કયીએ ?
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ળું આ તેજ રોકો છે કે જે ના ય અલ્રાશે
એશવાન કમો છે ? તભો તેઓને બગાડી દો
તો અભે આની તાફેદાયી કયીએ ! તભાયી
ાવે ફેવીએ. એ વભમે ઉયની આમત
ઉતયી.
શ. યવુર વ.નો કામદો શતો કે વુબ્શની
નભાઝ છી અસ્શાફે વુપપાશ ાવે થોડીક
લાય ફેવતા શતા. આ એક રદલવ એક
ગયીફની ાવે ણફરકુર ફાજુ ભાં ફેઠા. તે
ગયીફે ોતાને જયા દુય કમો. આે પયભાવ્મું કે
બાઇ ભાયાથી છે ટે કેભ ફેઠો ? તેણે કહ્ું કે
શુ ઝુય આ દીન-દુણનમાના ફાદળાશ છો, ભારૂં
ળયીય ભાટીથી બયેરું છે અને ભને વીનો
આલી યહ્ો છે . શુ ં નથી ઇચ્છતો કે આના
કડાં ભેરા થઇ જામ. આ વાંબી આની
આંખભાં આંવુ આલી ગમાં અને તેના ળયીયને
ોતાના તયપ ખેંચીને પયભાવ્મું કે પકીયને
પકીયની ાવે ફેવાડલાભાં કાંઇ નાન છે ?
જે ખુદાના તભો ફંદા છો તેનો શુ ં ણ ફંદો
છુ ં . આ છે ઇસ્રાભી ણળક્ષણ.
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લએઝા જાઅક : અને જ્માયે તભાયી ાવે...
ઉયની આમતભાં કેટરીક જુ દી જુ દી લાતો
યજૂ થમેર છે . એ રોકોના શકભાં છે જે ને
નફીની શુ ઝુયભાંથી કાઢી ભુકલાની ભનાઇ
શતી. જ્માયે એ રોકો આની ણખદભતભાં
આલતા શતા તો શુ ઝુય પ્રથભ વરાભુન
અરમકુભ કશેતા શતા અને પયભાલતા શતા કે
અલ્રાશનો ળુક્ર છે કે જે ણે ભાયી ઉમ્ભતભાં
આલા રોકો મદા કમાથ, જે ભના ણલળે ભને
શુ કભ છે કે તેઓને શેરે વરાભ કરૂં. કશે છે કે
એક વશાફાની જભાઅતે ોતાના ગુનાશોની
ણળકામત કયી તો આ આમત ઉતયી કે અલ્રાશે
ોતાની ઝાત ય યશભત પઝથ કયી છે , જે
અજ્ઞાનતાના રીધે ગુનાશ કયી ફેવે અને
તૌફા કયે તો અલ્રાશ ગફરૂય યશીભ છે .
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણથન છે કે
ણફરકુર તૌફા કયલા લાાના શકભાં આ
આમત ઉતયી છે .
“કુર ઇન્ની અરા ફય્મેનતીન” : કશી આો
શુ ં એક ખારીલાી ચીઝ ઉય અટર છુ ં .
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ફય્મેનાતના ભતરફભાં ણલયોધાબાવ છે . કોઇ
દરીર, ફુયશાન, મા નફુવ્લત, ભોઅજીઝાશ
અથલા મકીન મા કુયઆન કશે છે .
કુપપાય શુ ઝુયને કશેતા શતા કે જો તભે વાચા
શો તો અભાયા ય ફશુ જ અઝાફ રાલો !
તેઓના જલાફભાં પયભાલે છે કે તેઓને કશી
આો શુ ં તભાયી ઇચ્છાઓને તાફે નથી. શુ ં
ભાયા ખાતયી ૂલથકના ધભથની, જે યાશ છે તેના
ય અટર છુ ં . તભે જાઠરાલો અને અઝાફ
ચાશો તો આ લસ્તુ ખુદાની ભસ્રેશતને તાફે
છે . જ્માયે તે ભસ્રેશત જોળે ત્માયે તભાયા
ઉય અઝાફ ભોકરળે.
૫૮ થી ૫૯ ભી આમાત :-

ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َّ َ ۡ َّ ۡ ُ
َ
ۡ
قل لو اـ ِعن ِدی ما تستع ِجلوـ ِب ٖہ
َُ
َ َ ّّٰ
َ
ُ
لَق ِضیَ الۡا ۡمرُ بَ ۡی ِج ۡی َق بَ ۡینک ۡم ؕ َق الل ُہ ا ۡعل ُم
ۡ ّّٰ
َ
﴾۵۸﴿ ِبالظ ِل ِمحف
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َّ ۤ َ َ
َۡ ُ َ
ۡ
َق ِعن َد ٗف َمفا ِتح الغ ۡی ِب لَا ح ۡعل ُم َہا ِالا
َ َ
ۡ
ۡ ۡ
ُہوَ ؕ َق ح ۡعل ُم َما فِی الب َ ّؿِ َق ال َبش ِخ ؕ َق َما
َ َ َّ َ َ
ُُ َ
ت ۡسقط ِم ۡن ّق َذق ٍۃ ِالا ح ۡعل ُم َہا َق لَا َح ّ َب ٍۃ ف ِ ۡی
َّ
َُظ ُل ّٰم ِت الۡاَ ۡذص َق لَا َذ ۡطب ّ َق لَا ی
س ِالا
اب
ِ
ٍ
ٍ ِ
ۡ ُ
﴾۵۹﴿ ف ِ ۡی کِ ّٰت ٍب ّم ِبح ٍف
(શે યવુર !) કશે કે જે ની તભે ઉતાલ કયો છો
તે જો ભાયી ાવે શોત તો ખચીતજ ભાયા
તભાયા લચ્ચેના ભાભરાઓનો (ક્માયનોમ)
અંત આલી ગમો શોત; અને અલ્રાશ
ઝાણરભોના શારથી વાયી ેઠે લાકેપ છે .
(૫૮)
અને ગમફી (ખઝાનાઓ)ની કુંચીઓ તેનીજ
ાવે છે કે જે નાથી તેના ણવલામ અન્મ કોઇ
લાકેપ નથી; અને તે ખુશ્કી તથા તયીની
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વઘી લસ્તુઓ જાણે છે ; અને એક ાંદડું
ણ એલું નથી ડતું કે જે ને તે જાણતો ન
શોમ, અને ઝભીનના અંધકાયભાં એલું કોઇ કણ
અને એલું કોઇ રીરું અગય વુકું તણખરું નથી
કે જે નું લણથન પ્રત્મક્ષ રકતાફ (રલશે
ભશફઝ)ભાં ન શોમ. (૫૯)
કારપયો ભેણાં ભાયતા શતા કે જો તભે યવુર
શોત તો અભાયા ઉય તયત જ અઝાફ
આલતે, અભાયા આનંદભાં ણલક્ષે ડત,
આકાળથી અણગ્ન આલત અને અભોને
વગાલી દેત. ણ અશીં તો અભે તેનાથી
ઉલ્ટું જોઇએ છીએ કે તભાયા ભાનનાયાઓ
કંગા શારતભાં દુ:ખ ઉાડી યહ્ા છે .
તેઓને એ જલાફ આલાભાં આલે છે કે
જલ્દી એ કયે કે જે ને દુશ્ભનના છટકી જલાનો
બમ શોમ. તભે તો શય લખત કુદયતના ંજાભાં
છો. બાગીને ક્માં જલાના શતા ? જ્માયે તેની
ભસ્રેશત શળે ત્માયે તભોને અઝાફભાં ઘેયી
રેળે. તભારૂં ફુતોને ૂજલું ળું કુદયતને ખફય
નથી ? એ તો પ્રત્મેક લસ્તુને જાણે છે . રકતાફે
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ભોફીનભાં એક એક લાત રખેરી છે . વભમ
આલળે ત્માયે ણળક્ષા ભળે.
દયેક રીરી અને વુકી લસ્તુઓ રકતાફે
ભોફીનભાં છે . આ લાતભાં જુ દા જુ દા ભંતવ્મો
છે . કેટરાંકનું કશેલું છે કે વક જગતની
વ્મલસ્થા, ભાનલ જીલનની જે ટરી જરૂયી
લાતો, ચીઝો છે તે ફધી વભજાલી દીધી છે .
ગમફનું ઇલ્ભ છુ ી લાતોનું જ્ઞાન ખુદાલંદે
આરભની ઝાતભાં છે . એટરે તેની કુદયતભાં
છે ણ ખુદાએ ોતાના ભાનલંતા ચુંટેરા
ફંદાઓને ગમફની લાતો ફતાલી છે . જે ને
તેઓ લશી પ્રભાણે તેના વભમ ય ફતાલે છે .
જો કે આ લાતભાં ણ આણરભોભાં ભતબેદ
છે .
૬૦ થી ૬૪ભી આમાત :-

ُ ّّٰ َ َ َ ۡ َ ّ َ ُ َ
َىک ۡم بالّ َ ۡیل َق حَ ۡع َل ُم ما
ِ ِ ق ہو ال ِذی یتوف
َّ ۡ ُ ۡ َ َ
ۡالن َہاذِ ثُ ّ َم یَ ۡب َع ُث ُک ۡم فِی ِہ
جرحتم ِب
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ُ
ۡ َ ُ
َُ
ل ُِیق ٰۤضی ا َج ٌل ّم َس ّ ًؼی ۚ ث ّم ِال َ ۡی ِہ َم ۡر ِج ُعک ۡم
َُ َ ُُ ُۡ َ ُ
ث ّم یُن ِّبئک ۡم ِب َما کن ُت ۡم ت ۡع َمل ۡو َـ ﴿ ﴾۶۱٪
َ ُ
َۡ َ َ
َق ُہوَ القا ِہرُ فوۡؼ ِع َبا ِخ ٖف َق یُ ۡر ِس ُل َعل ۡیک ۡم
َ َ َ ً َ ّٰۤ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ
حفظۃ ؕ حتی ِادا جٓاء احدخم الموة
َ َ َّ ۡ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ۡ َ ُ َ ّ ُ
َ
ۡ
توفتہ ذسلنا ق ہم لا حع ِػطوـ ﴿﴾۶۱
َ
ُ ّ َ ُ ّ ُ ۡۤ َ ّّٰ َ ۡ ّٰ ُ ۡ
ىہ ُم ال َح ّ ِق ؕ الَا ل َ ُہ
ثم ذخقا ِاخی الل ِہ مول
ۡ ۡ
ۡ
َ
ۡ
ال ُحک ُم َ ٞق ُہوَ ا ۡذ َخ ُع ال ّٰح ِس ِبح َف ﴿﴾۶۲
ُق ۡل َم ۡن ّیُ َن ّج ۡی ُک ۡم ِّم ۡن ُظ ُل ّٰم ِت الۡب َ ّؿِ قَ
ِ
ال ۡ َب ۡش ِخ تَ ۡد ُع ۡون َ ٗہ تَ َط ّ ُخ ًعا ّ َق ُخ ۡف َی ًۃ ۚ لَئنۡ
ِ
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َ َُ
لَنکوۡن ّ َن ِم َن

َ َۡ
ان ّٰجىنا ِم ۡن ّٰہ ِذ ٖف
ّّٰ
ۡ
َ
﴾۶۳﴿ الش ِػ ِخین
َ ّ ُ ۡ َ َ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّ َ ُ ُ ّّٰ ُ
ۡ
ق ِل اللہ ین ِجیکم ِمنہا ق ِمن ک ِل غخ ٍب
ُ ۡ ُ َۡ َُ
﴾۶۴﴿ ث ّم ان ُت ۡم تس ِخخوۡ َـ
અને તે અલ્રાશ એજ છે જે યારે (ઉંઘભાં)
તભાયી રૂશ (આત્ભા) કબ્ઝ કયી રે છે , અને
રદલવે જે કામો તભે કયી ચુક્મા શો છો તે ણ
જાણે છે , છી તે તભને તે (રદલવ) ભાં ઉઠાડી
ઉબા કયે છે કે (જે થી જીલનનો) નક્કી કયેરો
વભમ ુયો થલા ાભે, છી તેનીજ શજુ યભાં
તભારૂં ાછુ ં પયલું થળે, છી જે કાંઇ તભે કમાથ
કયતા શતા તેનાથી તે તભને લાકેપ કયી દેળે.
(૬૦)
અને તે ોતાના ફંદાઓ ય વંૂણથ વત્તાલાન
છે અને તભાયા ય યક્ષણ કયનાયા (પરયશ્તા)
અનુક્રભણણકા
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ભોકરે છે , અશીં વુધી કે જ્માયે તભાયાભાંથી
કોઇનું ભૃત્મુ આલે છે તો અભાયા ભોકરેરા
(પરયશ્તા)ઓ તેનો અંત રાલી ભૂકે છે અને
તેઓ (તેભ કયલાભાં) કોઇ ણ યીતે કોતાશી
કયતા નથી. (૬૧)
છી તેભને અલ્રાશ (માને) તેભના વાચા
ભાણરક તયપ પેયલલાભાં આલે છે ; ખફયદાય
થાઓ ! વઘો અણધકાય તેનોજ છે અને તે
વૌથી ઝડી ણશવાફ રેનાયો છે . (૬૨)
(શે યવુર !) તું કશે કે ખુશ્કી તથા તયીના
અંધકાયભાંથી તભને કોણ છુ ટકાયો આે છે ?
જ્માયે કે તભે કયગયી કયગયીને અને છાનાં
છાનાં (એલી દુઆ ભાંગો છો કે જો તે અભને
આ (આપત)ભાંથી ાય ઉતાયી દે તો
ખચીતજ અભે આબાય ભાનનાયા થઇ
જઇળું. (૬૩)
તું કશે કે અલ્રાશજ તભને તે (અંધકાય)ભાંથી
તથા દયેક ણલણત્તભાંથી છુ ટકાયો આે છે ,
છતાં પયી ણ તભે (તેના) ળયીક ફનાલો છો.
(૬૪)
અનુક્રભણણકા
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ખુદાલંદે આરભે તભાભ ભાનલીઓ ય
ોતાના ભરાએકાને દેખયેખ યાખલા ણનભાથણ
કમાથ છે . જે તેઓની એકે એક લાતને ખ્મારભાં
યાખે છે . જ્માયે કોઇના ભયલાનો વભમ આલે
છે ત્માયે ભરેકુર ભોત જયા ણ ઢીર કયતો
નથી. ઇણતશાવભાં ઘણી એલી લાશીમાત
ફેલકુપી બયેરી લાતો લણથલલાભાં આલી છે
જે ને જોઇને રોકો ભઝાક ઉડાલે છે અને કશે
છે કે બાઇ જોઇ રો, ભુવરભાનના ુસ્તકો
કેલી કેલી લાતો રખે છે . યીલામતભાં છે કે
જ્માયે શ. ભુવા અ.નો ભયલાનો વભમ આવ્મો
તો ભરેકુર ભૌતે આલીને રૂશ કબ્ઝ કયલાની
યઝા ભાંગી ! જ. ભુવા અ.ભે કહ્ું શભણાં
નણશ પયી કોઇ લખતે આલજો. ભરેકુર ભવ્તે
કહ્ું અલ્રાશનો શુ કભ છે . શુ ં તે ય અભર
કયલા રાચાય છુ ં . જ. ભુવા અ.ને ગુસ્વો
આલી ગમો અને એક થપ્ડ ભાયી દીધી.
જે થી તેની આંખ ફટી ગઇ. તેણે ખુદા ાવે
જઇને ણળકામત કયી. ખુદાએ શાથ પેયલી તેની
આંખ ઠીક કયી દીધી અને કહ્ું કે અભાયો આ
ફંદો જયા ગુસ્વાલાો છે . શુ ં તેને વભજાલી
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દઇળ. તૌફા, તૌફા. ભુવા અ. તો ખુદાના
યવુર છે . એ આલી લાત કયી ભરેકુર ભવ્તને
તભાચો ભાયી કાણો કયી ળકે ?! અલ્રાશની
નાશ, ખુદા શાથ પેયલી આંખ વાયી કયી
આે એ ફધુ ભાનલા જે લું છે ? આ એલી
શાસ્મજનક લાતો છે કે ખુદ શાસ્મ તાીઓ
ાડે.
ળમતાનના પયેફભાં આલી રોકો એ લાતને
બુરી ગમા છે કે એક રદલવ ખુદાની
ફાયગાશભાં ણશવાફ આલો ડળે. શ. અરી
અ.થી કોઇએ ુછમું કે ખુદા એકરો ફધામનો
ણશવાફ કેલી યીતે રેળે જે ની વંખ્મા તેની
ણવલામ કોઇ જાણતું નથી. પયભાવ્મું કે જે ભ તે
ફધામને લખત ઉય યોઝી આે છે .
રોકો જ્માયે દુ:ખભાં પવાઇ જામ છે ત્માયે
ખુદા માદ આલે છે . યડી યડીને દોઆઓ ભાંગે
છે . જ્માયે દુ:ખ ટી જામ છે ત્માયે ખુદાને
એલા બુરી જામ છે કે બુરથી ણ અલ્રાશને
માદ કયતા નથી. ગમયે ખુદાની ૂજા કયે છે , જે
તેઓને કાંઇ નપો નુકવાન શોંચાડી ળકતા
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નથી. યીઝક ખુદા આે અને ઇફાદત ફુતોની
કયે આ કેલો ન્મામ ! તેઓના ઉય ળમતાન
વલાય થઇ ગમો છે .
૬૫ થી ૬૮ ભી આમાત :-

َ َ َ َ ُ
ُ
َۡ
ق ۡل ُہوَ القا ِخ ُذ َعدٰۤی ا ۡـ ّی ۡب َعث َعل ۡیک ۡم
َ َ ُ
َ
َ ُ َ
َعذ ًابا ِّم ۡن فوۡقِک ۡم ا ۡق ِم ۡن ت ۡح ِت ا ۡذ ُج ِلک ۡم
َ ُ ۡ
َ ۡ ُ
َ
ا ۡق یَل ِب َسک ۡم ِش َی ًعا ّق یُ ِذیۡ َق بَ ۡعضک ۡم َبا َز
بَ ۡعض ؕ اُن ۡ ُظ ۡػ َک ۡی َف ن ُ َض ّخ ُػ ال ۡ ّٰا ّٰی ِت ل َ َع ّ َل ُہمۡ
ِ
ٍ
َۡ
حَفق ُہوۡ َـ ﴿﴾۶۵
َ َّ
ۡ ُ ُ َّ
َ َ
َق کذ َب ِب ٖہ قوۡ ُمک َق ُہوَ ال َح ّق ؕ ق ۡل ل ۡس ُت
َ ُ
َعل ۡیک ۡم ِبوَخ ِۡی ٍل ﴿ ؕ﴾۶۶
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َ َ
َ َ ُ َ ُ
﴾۶۷﴿ ل ِک ِ ّل ن َب ٍا ّم ۡس َتغ ٌّػ ۫ ّق َسوۡ َػ ت ۡعل ُموۡ َـ

َّ َ َ
ُ ُ
َ
َق ِادا َذایۡ َت ال ِذیۡ َن یَخوۡضوۡ َـ ف ِ ۡیۤ ّٰا ّٰی ِتنا
ُ ۡ ُ َ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
فاع ِخص عنہم حتی یخوضوا فِی ح ِدی ٍث
َّ َ َّ ۡ ُ َّ َ ۡ َ
َالش ۡی ّٰط ُن َفلا
غحؿِ ٖف ؕ ق ِاما ین ِس َینک
ّّٰ ۡ َ ۡ َ َ ّٰ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
َالظ ِلمحۡف
ِ تقعد بعد
ِ الذغخی مع القو ِؿ
﴾۶۸﴿
(શે યવુર !) કશે કે તે તભાયા ય (તભાયા)
ભાથા યથી અથલા તભાયા ગો શેઠથી
એકાદ અઝાફ ભોકરલાને ળણક્તભાન છે ,
અથલા તભને (જુ દા જુ દા) ક્ષો ાડી
ગુંચલણભાં નાખી દે અને તભાયાભાંના
કેટરાકોને કેટરાકોની રડાઇની ભઝા ચખાડે ;
તું જો, અભે (અભાયી) આમતોને કેલી યીતે
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ઉરટી વુરટી કયી લણથલીએ છીએ કે કદાચને
તેઓ વભજી ળકે. (૬૫)
અને તાયી કૌભ તે (કુયઆન) ને ઝુઠરાલે છે ,
જો કે તે વત્મજ છે ; તું કશે કે શુ ં તભાયા ય
દેખયેખ યાખનાયો નથીજ. (૬૬)
દયેક આગાશીનો એક નક્કી કયેરો વભમ છે ,
અને (તે) આગ જતાં તભે જાણી રેળો.
(૬૭)
અને જે લખતે તું તે રોકોને અભાયી આમતો
(ના વંફંધ)ભાં ખોટી તકયાયો કયતા જુ એ તો
તું તેભના તયપથી ભોઢું પેયલી રે, જ્માં વુધી કે
તેઓ ફીજા (કોઇ) ણલમ ય લાદણલલાદ ળરૂ
ન કયે; અને અગય ળૈતાન તને (તેભ કયલાનું)
બૂરાલી દે તો માદ આવ્મા ફાદ ઝાણરભ રોકો
ાવે ફેવ નણશ. (૬૮)
ખુદાઇ અઝાફ (ણળક્ષા)ની જુ દી જુ દી યીત
શોમ છે . કોઇ લખત ઉયથી આલે છે , જે ભકે
લીજી ડલી, થ્થય ડલા, લંટોીમો
આલલો, કોઇ કોઇ લખત નીચેથી ણ
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અઝાફ આલે છે . જે ભકે ધયતી કં, રાલા
તેભજ આવભાં ખુના ભયકી, રડાઇ ઝઘડો
લગેયે.
આ આમતભાં એ ણ ફતાલલાભાં આવ્મું છે
કે ભુશ્રીકો કોઇ સ્થે કુયઆનની ભશ્કયી કયી
યહ્ા શોમ તો એલી ભેશપીરભાંથી ઉઠી જલું
જોઇએ કે તેથી તેઓ ફીજી લાતો કયે. જો
તભે ત્માં ફેવી યશેળો તો તભને ચીડલલા
કરાભે ાક ભાટે લધાયે લાશીમાત લાતો કયળે,
જે થી તેની તભાયા ઉય ફુયી અવય ડે અને
તભો બટકી જાલ. એક લાત એ ણ ઘ્માનભાં
યાખલાની છે કે યવુર બુરી જામ છે (તૌફા
તૌફા) કેટરાક તપવીય કતાથઓએ તે આમત
ઉયથી એ તાયલણી કાઢી છે કે યવુર ઘણી
લખત બુરી ણ જામ છે , ણ આણા
અકીદા પ્રભાણે આ લાત ણફરકુર જુ ઠી છે .
બુરી જલું એક ભગજની ણફભાયી છે , મા
ળમતાનનું બુત વલાય થઇ જામ છે . જો યવુર
આલી ફીભાયીભાં પવાઇ જામ તો તેની
તબ્રીગ અધુયી ગણામ. તેની લાત યથી
ઉમ્ભતને ણલશ્લાવ ઉઠી જામ અને પ્રત્મેક
અનુક્રભણણકા

1589

hajinaji.com

ભાનલ ળક્મ છે એલો ગુભાન કયે કે યવુર કોઇ
આમતનો કોઇ બાગ બુરી ગમા શોમ.
જે જે સ્થે યવુરને બુરી જલા ણલળે
વંફોધન કમુું છે તે ઉમ્ભત વભજલી જોઇએ.
યવુરની ઝાત નણશ. નણશ તો યવુરભાં એક
પ્રકાયની કભી જોલાભાં આલળે. જે ભકે કોઇ
સ્થે કશેલાભાં આવ્મું છે કે તભે ળક
કયલાલાાભાંથી થળો નણશ. જો યવુરને
ખુદાના ફમાનભાં ળક થામ તો એ યવુર જ
યશે નણશ. કોઇ સ્થે કશેલાભાં આવ્મું છે કે
તભે આલું કમુું તો ઝાણરભોભાંથી થળો. આ
જાશેયભાં વંફોધન યવુરને છે ણ ખરૂં જોતાં
તેથી ઉમ્ભત ભુયાદ છે .
૬૯ થી ૭૦ ભી આમાત :-

َۡق َما َعدَی الّ َ ِذیۡ َن یَ ّ َتقُوۡ َـ ِم ۡن ِح َسابہم
ِِ
َِّم ۡن َش ۡی ٍء ّ َق لّٰک ۡن ِدغۡ ّٰخی ل َ َع ّ َل ُہ ۡم یَ ّ َتقُوۡـ
ِ
﴾۶۹﴿
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َ َّ
َّ َ ُ
َ َ
َ
َق دذِ ال ِذیۡ َن اتخذ ۡقا ِخیۡن ُہ ۡم ل َ ِع ًبا ّق ل َ ۡہ ًوا ّق
َّ
َ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّٰ ُ ّ ُ ۡ
َ
الدن َیا َق دغِ ۡخ ِب ٖہۤ ا ۡـ
غختہم الحیوۃ
َۡ ۢ
َ
ُ
ت ۡب َس َل جف ٌس ِب َما ک َس َب ۡت ۖ٭ ل َ ۡی َس ل َ َہا
َ َ ٌ
ّّٰ
ِم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ َقخ ِ ٌّی ّق لَا ش ِف ۡیع ۚ َق ِا ۡـ
َ
ُ
َّ َ ۡ ۡ ُ َ
ت ۡع ِد ۡؾ ک ّ َل َع ۡد ٍؾ لا یُ ۡؤخذ ِمن َہا ؕ اقلٰٓ ِئک
الَّذیۡ َن اُ ۡبس ُلوۡا ب َما َک َس ُبوۡا ۚ ل َ ُہ ۡم َر َخ ٌ
اب
ِ
ِ ِ
ِّم ۡن َحم ۡیم ّ َق َع َذ ٌ
اب اَل ِۡی ٌمۢ ب َما کَانُواۡ
ِ
ِ ٍ
ُۡ
یَکع ُػ ۡق َـ ﴿ ﴾۷۱٪
ેઅને જે રોકો યશેઝગાય છે તેભના ભાથે ત
(ઝાણરભો)ના ણશવાફની કાંઇ ણ
જલાફદાયી નથી ણ એટરીજ (જલાફદાયી
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છે ) કે (તેભને) માદ દેલડાલતા યશે કે કદાચને
તેઓ (ફુયાઇ કયતા) અટકે. (૬૯)
અને તે રોકો કે જે ભણે ોતાના દીનને
(કેલ) યભત ગભત (નું વાધન) ફનાલી
યાખ્મું છે , અને આરોકના જીલને તેભને ધોકો
આપ્મો છે તેભને (તેભની ણસ્થણત ય) છોડી
દે, અને તે (કુયઆન) દ્લાયા ફોધ આતો યશે
કે (જે થી એભ ન થામ કે) કોઇ વ્મણક્ત
(કમાભતના
રદલવે)
ોતાની
કયેરી
કભાણીઓના કાયણે આણત્તભાં વડાઇ જામ;
(તે લખતે) અલ્રાશના ણવલામ તે (વ્મણક્ત)
નો ણશભામતી કે બરાભણ કયનાયો કોઇ ણ
ફનળે નણશ અને અગય તે ગભે તેલો (ભશાન)
ફદરો આલા ચાશળે તો તે ણ તેના
તયપથી સ્લીકાયલાભાં આલળે નણશ; અને તેઓ
એજ છે કે જે ઓ ોતાના કૃત્મોના કાયણે
આણત્તભાં જ ડ્મા યશેલા દેલાભાં આલળે ,
અને જે લાતનો તેઓ ઇન્કાય કમાથ કયતા શતા
તે કાયણે તેભના ભાટે ઉકતા ાણીનું ીણં
અને દુ:ખદામક અઝાફ શળે. (૭૦)
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ંઉયની ફન્ને આમતભાં રોકોને દુણનમાભા
યભત ગભતભાં યશી ખુદાને છોડી ફુતોની ૂજા
કયલાની ભના કયાઇ છે . તેઓને નવીશત
કયલાનું કશેલાભાં આવ્મું છે . જો ભાને તો
તેભના રાબનું છે નણશ તો આખેયતભાં ણળક્ષા
બોગલળે.
૭૧ભી આમત :-

ُ ََ
ّّٰ
َۡ َ
ق ۡل ان ۡد ُعوۡا ِم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ َما لَا یَنف ُعنا
ۡ
َ َ َ
ُ َُ ُ ُ
َق لَا حَط ّخنا َق نرَ ّخ َعدٰۤی ا ۡعق ِابنا بَ ۡع َد ِاد
ۡ َ ۡ ۡ ُ َّ
َ ّٰ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
الش ّٰیطحۡفُ
َ
ہدىنا اللہ کال ِذی استہوتہ
ِ
ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٗ ۤ َ ۡ ّٰ ٌ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ٗ ۤ
ص ححؿاـ ۪ لہ اصحب یدعونہ
فِی الاذ ِ
َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ُ َ ّّٰ
الل ِہ ُہوَ
ِاخی الہدی ائ ِتنا ؕ قل ِاـ ہدی
ُ َ ُ
ۡ
ۡ َ ۡ
ال ُہ ّٰدی ؕ َق ا ِم ۡرنا ل ِن ۡس ِل َم ل َِر ِّب ال ّٰعل ِمح َف
﴿ ۙ﴾۷۱
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(શે યવુર !) તું કશે કે ળું અભે અલ્રાશને ભૂકી
તેભને ોકાયીએ જે અભને ન રાબ શોંચાડે
છે ન શાણન, અને (લી) અલ્રાશ અભને
ણશદામત કયી ચૂક્મો છે તે છી ણ તે
ળખ્વની જે ભ ાછરા ગોએ પયી જઇએ કે
જે ને ળૈતાનોએ ઝભીનભાં ભાગથ બૂરાલી (દઇ)
શેયાન (યેળાન) કયી દીધો શોમ ? અને લી
તેના દોસ્ત ણફયાદયો તેને વીધા ભાગથ તયપ
ફોરાલતા (અને આ કશેતાંજ) યશી જામ કે
અભાયી ાવે આલ (અભાયી ાવે આલ); તું
કશે કે ણનવંળમ અલ્રાશની ણશદામત એજ
(ખયી) ણશદામત છે ; અને અભને આજ્ઞા
આલાભાં આલી છે કે અભે જગતના
ારનકતાથને જ આધીન થઇએ: (૭૧)
કુપપાયો શ. યવુર વ.ને કશેતા શતા કે આે
કૌભભાં નક્કાભા ઝઘડા કયાવ્મા છે . અભે
તભાયા ખુદા ઉય કેભ ઇભાન રાલીએ જે ને
ન આંખે જોમેર છે , ન શાથે સ્ળથ કયેર છે ?
તભો અભાયા ફુતોને ળા ભાટે કફુર યાખતા
નથી જે ની અભાયા લડલાઓ લોથી ઇફાદત
અનુક્રભણણકા
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કયે છે ? ખુદા કશે છે કે અમ યવુર તભો એ
રોકોને કશી આો કે એની ઇફાદત કયલા
કશો છો જે કાંઇ ણ ઉમોગભાં આલી
ળકતા નથી. તે ન નપો આે છે ન નુકવાન.
ળું શુ ં ણ એ રોકો જે લો ફની જાઉં જે ને
ળમતાને ફશેકાવ્મા છે . વાચો યસ્તો તો એ છે
જે ની ણશદામત ખુદાએ કયી છે . અભોતો તેના
આજ્ઞારકત છીએ.
૭૨ થી ૭૩ ભી આમાત :-

ۤۡ َ ّ َ ُ َ ُ ۡ ُ َ ّ َ َ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ َ
ق اـ اقِیموا الصلوۃ ق اتقوف ؕ ق ہو ال ِذی
َ ُ
﴾۷۲﴿ ِال َ ۡی ِہ ت ۡحس ُخ ۡق َـ
َ ۡ َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ َ َ َ ۡ َ ّ َ ُ َ
ق ہو ال ِذی خلق السمو ِة ق الاذص
ُ۬ بال ۡ َح ّق ؕ َق یَوۡ َؿ حَقُوۡ ُؾ ُک ۡن َف َی ُکوۡـ
ُ۬ َقوۡلُہ
ِ ِ
ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ُّ َ ۡ
ُ
ّ
ۡ
ؕ ِالحق ؕ ق لہ الملک یوؿ ینفخ فِی الصوذ
અનુક્રભણણકા

1595

hajinaji.com

َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ّٰ
ۡ
َ الش َہ
اخ ِۃ ؕ َق ُہوَ ال َح ِک ۡی ُم
ع ِلم الغی ِب ق
ۡ َۡ
﴾۷۳﴿ الخ ِبح ُؿ
અને (આ આજ્ઞા ણ કયલાભાં આલી છે કે)
તભે નભાઝ ઢતા યશો તથા તેનાથી ડયતા
યશો; અને તે એજ છે કે જે ની શજુ યભાં તભે
એકર કયલાભાં આલળો. (૭૨)
અને તે એજ છે જે ણે આકાળો તથા ૃથ્લીને
ખાવ ઇયાદાૂલથક વજ્માથ છે ; અને જે રદલવે
તે (કમાભતના વંફંધભાં) પયભાલળે “થઇ જા”
કે તે (તયતજ) થઇ જળે. તેનું પયભાન વત્મ
છે ; અને જે રદલવે વૂય (યણળીંગડું) ફૂંકલાભાં
આલળે ત્માયે તેનીજ વત્તા શળે; અદ્રશ્મ તથા
પ્રત્મક્ષનો તે જાણનાય છે ; અને તે ભશાન
ણશકભતલાો (અને) જાણકાય છે . (૭૩)
ખુદાએ ફંદાઓની ણશદામત ભાટે કોઇ કવય
ફાકી યાખી નથી, છતાં કેટરાક રોકો તેનો
અનાદય કયે છે . ફેશુદા એઅતયાઝ ઉઠાલે છે .
તેઓ છે લટે જશન્નભી થઇ જામ છે . એક
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ળાભીએ શ. યવુર વ. વાથે લાદ-ણલલાદ ળરૂ
કમો અને કશેલા રાગ્મો કે જે ખુદાની તયપ
આ રોકોને દાઅલત આો છો તેને ન
કોઇએ જોમેર છે ન તેને કોઇ કાભ કયતા
બાેર છે . શલે આ જ ફતાલો કે અભો કેભ
ભાનીએ કે આ આવભાન ઝભીન ફધું ખુદાનું
છે ! આે પયભાવ્મું કે તો તભો ફતાલો કે આ
ફધું તેણે ફનાલેર નથી તો છી કોણે
ફનાવ્મું છે ? તેણે કહ્ું કે ભાદ્દાએ, તેનાથી એક
ફીજી લસ્તુ ફનતી ગઇ. આે પયભાવ્મું કે
પ્રત્મેક લસ્તુ આોઆ ફની ગઇ તો એ
ફતાલો કે જે ભકાનભાં તભે યશો છો તે ળું
આભેે ફની ગમું ? જે કડાં તભે શેયો
છો તે આભેે વીલાઇને તૈમાય થઇ ગમાં ?
ળું તભારૂં ભકાન કોઇ ફનાલનાયે નથી
ફનાવ્મું? તભાયા કડાં કોઇ વીલનાયે નથી
વીવ્માં ? જો એભ ન શોમ તો વક જગત
કોઇ ફનાલલા લાા લગય ફની ગમું ? આ
વાંબી તે ચુ થઇ ગમો. છી આે
પયભાવ્મું એ ળાભી જો એ જોલાભાં આલતે
તો આણી જે લો આદભી ન ફની જાત ? જે
અનુક્રભણણકા
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લસ્તુ જોલાભાં આલે છે તે ભખ્રુક છે , ખાણરક
નથી.
૭૪ થી ૭૯ ભી આમાત :-

َ َ َ َّ ُ
َ
َق ِا ۡد َق َ
اؾ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی ُم لِا ِب ۡی ِہ ّٰار َذ اتت ِخذ
ً ّ َ َ َ َ
اَ ۡص َن ً
اما ّٰال َِہۃ ۚ ِان ِ ۡیۤ ا ّٰذىک َق قوۡ َمک ف ِ ۡی
َ ُ ۡ
ض ّٰل ٍل ّم ِبح ٍف ﴿﴾۷۴
َق َک ّٰذل َِک نُر ۡۤی ا ۡب ّٰرہ ۡی َم َم َل ُکوۡ َة ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة
ِ ِ ِ
ُ
ۡ ۡ
َ َۡۡ
ص َق ل َِیکوۡ َـ ِم َن ال ُموۡقِ ِنح َف ﴿﴾۷۵
ق الاذ ِ
َ َ ّ َ َ ّ َ َ َ ۡ ّ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ً َ َ ّٰ َ
فلما جن علی ِہ الیل ذا کوخبا ۚ قاؾ ہذا
َ ّ ۡ َ َ َّ ۤ َ َ َ َ
اؾ لَا ۤ اُح ّ ُب ال ۡ ّٰافِ ِلحۡفَ
َ
ذبِی ۚ فلما افل ق
ِ

﴿﴾۷۶
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َ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ً َ َ ّٰ َ َ ّ ۡ َ َ ّ َ ۤ
فلما ذا القمر بارِغا قاؾ ہذا ذبِی ۚ فلما
َّ
َُ َ
اَ َف َل َق َ
اؾ ل َ ِئ ۡن ل ۡم یَ ۡہ ِدن ِ ۡی َذب ِّ ۡی لَاخوۡن ّ َن ِم َن
ۡ َ َّ ّ ۡ
القوۡ ِؿ الضٓال ِح َف ﴿﴾۷۷

َ َ َّ َ َ َّ
الش ۡم َس بَارِ َغ ًۃ َق َ
اؾ ّٰہ َذا َذب ّیۡ
فلما ذا
ِ
ّٰ َ ۤ َ ۡ َ ُ َ َ ّ َ ۤ َ َ َ ۡ َ َ َ ّ
اؾ ّٰحقوۡ ِؿ ِان ِ ۡی
ہذا اخبؿ ۚ فلما افلت ق
ٓ َ ُۡ ُ
بَرِ ۡی ٌء ِّم ّما تس ِخخوۡ َـ ﴿﴾۷۸
ان ّ ۡی َق ّ َج ۡہ ُت َق ۡجہیَ ل ّ َِلذ ۡی َف َط َػ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة قَ
ِ ِ
ِِ
ً َ ۤ ََ
َ َ
ۡ ۡ ۡ
الۡا ۡذص َح ِن ۡیفا ّق َما انا ِم َن ال ُمس ِخخ ِح َف
﴿ ۚ﴾۷۹
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અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે ઇબ્રાશીભે
ોતાના ફા આઝયને કહ્ું કે ળું તું ભૂર્મતઓને
ખુદા તયીકે ભાને છે ? ખયેજ શુ ં તને તથા
તાયી કૌભને ખુલ્રી ગુભયાશીભાં જોઉં છુ ં .
(૭૪)
અને એલીજ યીતે અભે ઇબ્રાશીભને આકાળો
તથા ૃથ્લીની વલ્તનત દેખાડલા રાગ્મા કે
જે થી તે (દ્રઢ) વંૂણથ ણલશ્લાવ યાખનાયાઓ
ભાંશેનો થઇ જામ. (૭૫)
છી જ્માયે તે (ઇબ્રાશીભ)ના ય યારી
પ્રવયી ગઇ ત્માયે તેણે એક તાયો ણનશાળ્મો.
(તે જોઇ સ્લગત) કશેલા રાગ્મો કે આ ભાયો
યલયરદગાય છે ; ણ છી જ્માયે તે અસ્ત
ામ્મો ત્માયે કહ્ું કે શુ ં અસ્ત ાભનાયાઓને
તો દોસ્ત યાખતો નથી. (૭૬)
છી જ્માયે ચંદ્રભાને ઉગતો જોમો (ત્માયે
ુન:) કહ્ું આ ભાયો યલયરદગાય છે ; છી
જ્માયે તે ણ અસ્ત ામ્મો ત્માયે કહ્ું કે જો
ભાયો યલયરદગાય ભને ણશદામત નણશ કયે તો
ખચીતજ શુ ં ણ બટકેરા રોકો ભાંશેનો થઇ
જઇળ. (૭૭)
અનુક્રભણણકા
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છી જ્માયે વૂમથને ઉગતો દીઠો ત્માયે કહ્ું કે
આજ ભાયો યલયરદગાય છે (કેભકે) આ વૌ
કયતાં ભોટો છે ; ણ જ્માયે તે (ણ) અસ્ત
ામ્મો ત્માયે તેણે કહ્ું કે શે ભાયી કોભ !
ખચીતજ શુ ં તો આ વઘી લસ્તુઓ કે જે ભને
તભે અલ્રાશની ળયીક ગણો છો તેનાથી યે
(ફેઝાય) છુ ં . (૭૮)
ણન:વંળમ ભેં તો ળુઘ્ધ અંત:કયણે (તાફેદાયી
ભાટે) તેનીજ તયપ ભોઢું પેયવ્મું છે કે જે ણે
આકાળો તથા ૃથ્લીને વજ્માું છે અને શુ ં
ભુશ્રીકો ભાંશેનો નથી. (૭૯)
દીને ઇસ્રાભ ણભલ્રતે ઇબ્રાશીભ (શ.
ઇબ્રાશીભનો તયીકો, યસ્તો ધભથ) કશેલામ છે .
આને ળઝયતુર અમ્ફીમા (નફીઓનું ઝાડ)
એટરા ભાટે કશેલાભાં આલે છે કે ભોટે બાગે
અમ્ફીમા આના લંળભાં થમેર છે . શ. નુશ
અ. છી આ ફીજા યવુર છે , જે વાશેફે
ળયીમત છે . આ ઉય ફયાફય વશીપા
નાણઝર થતા યહ્ા. આની કૌભભાં આ
ણવલામ કોઇ ખુદા યસ્ત જણાતું ન શતું. કૌભ
અનુક્રભણણકા
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ટોાભાં લશેંચામેરી શતી. એક ટોું એ શતું
જે ફુતની ૂજા કયતું શતું, જે નો વયદાય
આનો કાકો આઝય શતો. ફીજુ ં ટોું તાયા
ૂજક શતું. તેભની ભાન્મતા શતી કે જગતની
ફધી ભખ્રુકને ફનાલલી અને ફગાડલી એ
તાયાઓની ળણક્ત શતી. તેઓએ દયેક તાયાનું
એક એક ભંદીય ફનાવ્મું શતું અને ત્માં
ુજાાઠ કયતા શતા. રીજુ ં ટોું વ્મણક્ત ૂજા
કયતું શતું અને નભરૂદને ખુદા ભાનતા શતા.
જો કે નભરૂદ ોતે ણ ફુત યસ્ત શતો ણ
રપયઔનની જે ભ ોતાને જગતનો ારનશાય
ભાનતો શતો. ખુદાને ભાનતો ન શતો, ફેલકુપ
રોકો તેની ફાદળાશીનો ઠાઠભાઠ જોઇને તેને
ખુદા ભાનતા શતા.
શ. ઇબ્રાશીભ આઝયના ફેટા શતા એ લાત
ખોટી છે . ખુદાએ કદી કોઇ એલા ભાણવને
યવુર ફનાલેર નથી જે ની મદાઇળ ણળકથના
અણલર નુત્પાથી થઇ શોમ. એ અલ્રાશની
રયવારતનું અભાન છે કે એક કાપીયના
ફાકને આ ભશાન દયજ્જો આલાભાં
અનુક્રભણણકા

1602

hajinaji.com

આલે. દયેક સ્થે આભ ફોરચારભાં કાકાને
ફા કશેલાનો રયલાજ છે . અયફભાં ણ એ
રયલાજ શતો, તેથી કુદયતે કુયઆનભાં ણ “મા
અફતે” (અમ ફા) કશેર છે . આના
લારીદ તારૂથખ શતા, જે શઝયત ઇબ્રાશીભ
અ.ના જન્ભની શેરાં ઇન્તેકાર ામ્મા શતા.
આઝય કાકા શોલાને રીધે આની યલયીળ
કયી શતી. શ. ઇબ્રાશીભ અ. એ કાયણે તેને
ફા કશેતા શતા.
આઝય ફુત યસ્ત જ ભાર ન શતો ણ
ફુતનો લેાય કયતો શતો. પ્રકાય પ્રકાયના
નાના ભોટા ફુતો ફનાલતો શતો. નભરૂદને
નજાભીઓએ બણલષ્મ બાખ્મું શતું કે
નઝરદકભાં એક ફાક એલું જન્ભ ાભળે કે
જે તાયી ખુદાઇના ફયચા ઉડાડી નાખળે અને
તું શરાક થઇ જઇળ. તેથી તેણે ભદથને ઔયત
ાવે જલું ગુનોશ કયાય દીધો. ગબથલતી
સ્રીઓ ય શેયા ફેવાડી દીધા. શ.
ઇબ્રાશીભ અ.નો શભર કુદયતે ખુદાથી તેના
ય જાશેય ન થમો. જ્માયે આના જન્ભનો
અનુક્રભણણકા
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વભમ આવ્મો તો આની ભાતા નભરૂદના
બમને રીધે શાડની ફખોરભાં ચારી ગઇ.
જ્માં આ જન્ભ ામ્મા. અલ્રાશની
કુદયતથી અંગુઠાભાંથી દુધ જાયી થમું. તેને ચુવી
ચુવીને આની યલયીળ થલા રાગી. જ્માયે
વભજદાય થમા ત્માયે ઘયે રઇ આલી. આઝય
આની યલયીળ કયલા રાગ્મો. અલ્રાશે
આને ફચણભાં જ અક્કર અને ચતુયાઇ
અતા કયી શતી. આઝય વભજતો શતો કે એ
તેના ધભથ ય છે ણ તે રદલવે એ આશ્ચમથ
ામ્મો કે જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભે કહ્ું કે આ
અને આની કૌભ ફુત ૂજા કયી ગુભયાશ થઇ
ગમા છો. તેણે શેરાં તો વખ્તી કયી ણ
જોમું કે તે ોતાના ભત ય અટર છે તો
દુશ્ભનની નઝયે જોલા રાગ્મો. એક રદલવ શ.
ઇબ્રાશીભને કહ્ું કે તું ભાયી ભદદ કય કે આ
ફુતોને ળશેયભાં પયી લેચી આલ. આે કહ્ું શા
એ કાભ શુ ં કયી ળકું છુ ં . આે નાના ફુતોને તો
ખીસ્વાભાં નાખ્મા અને ભઘ્મભ વાઇઝના
દોયી ફાંધી શાથભાં રટકાવ્મા. એક ભોટા
ફુતના ગભાં દોયી ફાંધી ખેંચતા ચાલ્મા.
અનુક્રભણણકા
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યસ્તાભાં કશેલા રાગ્મા કે રો નક્કાભા
ખુદાઓને જે ન ફોરી ળકે છે ન ચારી ળકે
છે , ન કાંઇ કયી ળકે છે . જ્માયે આઝયની કૌભે
આલા ળબ્દો વાંબળ્મા તો ફશુ જ ગુસ્વે થઇ
અને આઝય ાવે આની ળીકામત કયી.
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ ઘયે આવ્મા તો તેણે
વખ્તીથી આની ખફય રીધી. શ. ઇબ્રાશીભ
અ.ભે કહ્ું : જે કાંઇ ભેં કહ્ું છે એ ખોટું શોમ
તો શુ ં ભાપી ભાંગલા તૈમાય છુ ં . આઝયે કહ્ું જે
થઇ ગમું તે થઇ ગમું. શલે છી તને ફુત
લેચલા નણશ આું. આ ભુકાફરો તો ઘણો
રંફાણથી છે . જે ઇ.અ. શલે છી યજૂ થળે.
તપવીય કતાથઓની રયલામત ણફરકુર અવત્મ
છે કે ગાયભાં આ જન્ભ ામ્મા શતા. ત્માંથી
એક યાતે ફશાય નીકળ્મા તો તેજ યાતના તાયા
જોમા, ચાંદ જોમો અને વૂમથ જોમો. એનો
અથથ એ થમો કે આખી યાત ઉબા યહ્ા અને
જ્માયે વૂમથ નીકળ્મો તો તેના યફ શોલાનો
ઇન્કાય કમો. ખયી લાત એ છે કે આ ફનાલ
એક યાતનો નથી ણ ફે યાતો અને એક
રદલવનો છે . ખુદા કશે છે કે તાયાઓના ખુદા
અનુક્રભણણકા
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ન શોલાની દરીરો ઇબ્રાશીભે ેળ કયી શતી તે
અભોએ ફતાલી શતી. ખયી લાત તો એ છે કે
એ દરીરો એલી અતુટ શતી કે ન તેનો યદ તે
લખતના રોકો કયી ળક્મા ન તે છીના રોકો.
શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે ભાર તાયા, ચાંદ અને
વૂયજના ઉદમ અને અસ્તથી એ વાણફત કમુું
કે શારદવ (નાળલંત) શોમ તે અલ્રાશ શોઇ
ળકે નણશ. શારદવ એ છે કે જે પ્રથભ ન શોમ
અને છી થઇ નાળ ાભે.
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે તાયાને જોમા તો
કહ્ું : “શાઝા યબ્ફી” ળું આ ભાયો અલ્રાશ
છે ? આ એક જાતનો ઇન્કાયનો વલાર શતો
કે ળું આ ભાયો અલ્રાશ શોઇ ળકે ? નણશ
આનો કશેલાનો શેતુ વાપ જણાઇ આલે છે
કે ડુફલાલાા ખુદા શોઇ ળકતા નથી.
૮૦ થી ૮૩ ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ ّ ٓۡ ُ ّ َ ُ َ َ َ ٗ ُ ۡ َ ٗ َ ّ َ َ
َالل ِہ ق
ق حٓاجہ قومہ ؕ قاؾ اتحٓاجونِی فِی
ُ َق ۡد َہ ّٰدىن ؕ َق لَا ۤ اَ َخ
ۤاػ َما تُ ۡسخخُوۡ َـ ب ٖہ
ِ
ِ
ِ
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َ ُ
َّ ۤ َ ۡ َّ َ َ َ ً
ٓاء َذب ِّ ۡی ش ۡیئا ؕ َق ِسع َذب ِّ ۡی ک ّ َل
ِالا اـ یش
ۡ َ َ َ َ َ َ َّ
َ
َ
ۡ
ُ
ش ۡی ٍء ِعل ًما ؕ افلا تتذغخقـ ﴿﴾۸۱
ََۡ َ ََ ُ ۤ َۡ ۡ
ََ ُ
اػ َما ار َخخ ُت ۡم َق لَا تخافوۡ َـ
ق کیف اخ
َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ َ َ ۡ ُ َ ّ
ۡ
انکم ارخختم ِبالل ِہ ما لم یجـِؾ ِب ٖہ
َ ُ ۡ ً ََ ُ َۡ َۡۡ َ ُ
َعل ۡیک ۡم ُسل ّٰطنا ؕ فا ّی الع ِػحقح ِف ا َح ّق
ُۡ َ َ
َ
ِبالۡا ۡم ِن ۚ ِا ۡـ کن ُت ۡم ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿ ۘ﴾۸۱
َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡۤ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ
ال ِذین امنوا ق لم یل ِبسوا ِایمانہم ِبظل ٍم
ُ
َ
ُ َ
اقلٰٓ ِئک ل َ ُہ ُم الۡا ۡم ُن َق ُہ ۡم ّم ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿ ﴾۸۲٪
َق ِت ۡل َک ُح ّ َج ُت َناۤ ّٰاتَ ۡی ّٰن َہا ۤ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َعدیّٰ
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َ َ َ ُ َ َ ّ ۡ َ ّ ّٰ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
ٓاء ؕ ِا ّـ َذ ّبک
قو ِم ٖہ ؕ نرفع خذج ٍت من نش
﴾۸۳﴿ َح ِک ۡی ٌم َع ِل ۡی ٌم
અને તેની કૌભ તેની વાથે લાદણલલાદ કયલા
રાગી; ત્માયે તેણે કહ્ું ળું તભે ભાયી વાથે
અલ્રાશના વંફંધભાં તકયાય કયો છો ? જો કે
તેજ ભને વીધો ભાગથ દેખાડી ચુક્મો છે ; અને
જે ભને તેના ળયીક ગણો છો તેભનાથી શુ ં
શયણગઝ ડયતો નથી, ણવલામ કે ભાયો
યલયરદગાય ોતેજ કાંઇ ચાશે (જો ભને
નુકવાન શોંચાડલા ચાશે તો તેની ભયઝી);
ભાયા યલયરદગાયના જ્ઞાનભાં દયેક લસ્તુ
વભાએરી છે ; છતાં ણ તભે ફોધ ગ્રશણ
કયતા નથી ? (૮૦)
અને જે લસ્તુઓને તભે તેની ળયીક ફનાલો
છો તેનાથી શુ ં કેલી યીતે બમ ાભું ? જ્માયે
તભે એ લાતથી નથી ડયતા કે અલ્રાશનો
ળયીક (એલાને) ઠયાલો છો કે (જે ના ણલે)
તેણે તભાયા ય કોઇ દરીર ઉતાયી નથી;
અનુક્રભણણકા
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છી જો તભે વભજ ળણક્ત ધયાલતા શો તો
તભેજ કશો કે ફન્ને ક્ષોભાંથી ક્મો ક્ષ ણનડય
યશેલા ભાટે લધુ શકદાય છે ? (૮૧)
જે ઓ ઇભાન રાવ્મા અને ોતાના ઇભાનને
અન્મામ લડે ઢાંક્મો નણશ તેભનાજ ભાટે
ણનડયતા છે અને તેઓજ (ખયી) ણશદામતને
ાભેરા છે . (૮૨)
અને આ અભાયી દરીર શતી જે અભોએ
ઇબ્રાશીભને તેની કૌભની ણલરૂઘ્ધ અથણ કયી
શતી; અભે ચાશીએ છીએ તેના દયજ્જા
લધાયી દઇએ છીએ; ફેળક તાયો યલયરદગાય
ભશાન ણશકભતલાો (અને) જ્ઞાની છે . (૮૩)
શ. ઇબ્રાશીભ અ.ને તેભની કૌભે કહ્ું કે જો
તભે અભાયા ખુદાઓને ભાનળો નણશ તો કોઇ
આપતભાં વડાઇ જળો. આે કહ્ું : તભે
ફુઘ્ધી લગયના છો. ળું શુ ં તભાયા એ ખુદાથી
ડરૂં જે નાભાં કોઇ ળણક્ત જ નથી ! અને તભે
એ અલ્રાશથી નથી ડયતા જે વલે જગતનો
વજથ નશાય છે , જે ની કુદયતભાં કોઇને દખર
નથી. તભાયો ખુદા ભારૂં કાંઇ ફગાડી ળકતો
અનુક્રભણણકા
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નથી. ભાયો યફ તભાયા ય વંુણથ વત્તા ધયાલે
છે . શ. ઇબ્રાશીભ અ.નું એ કશેલું શતું કે જે ને
તભે ખુદાના ળયીક ફનાલી યાખ્મા છે તેથી એ
ઝાશેય થામ છે કે તેની કૌભ ખુદાનો ઇન્કાય
કયતી ન શતી ણ તેભણે ખુદાની ખુદાઇભાં
ફીજાઓને ળયીક ફનાલી યાખ્મા છે .
આગ જતાં અલ્રાશે એ ણ લણથલી દીધું કે
અભન ભાર એ રોકો ભાટે છે જે ઓ ઇભાન
રાવ્મા છી ઇભાનને ઝુલ્ભથી ખયડેરું નથી.
આ સ્થે ઝુલ્ભનો અથથ અલ્રાશની વાથે
ણળકથ કયલું છે જે ફધામથી લધાયે ઝુલ્ભ છે .
જે ભકે કરાભે ઇરાશીભાં છે કે “ઇન્નણશ્ળકથ
રઝુલ્ભુન અઝીભ” ણળકથ ભોટો ઝુલ્ભ છે , જે
ખાણરકનો ણળકથ કોઇને ફનાલળે તો તેભની
ભુણક્તની યાશ ફંધ થઇ જળે.
૮૪ થી ૮૯ ભી આમાત :-

ۤ َ
ًّ ُ
ُ
َق َق َہ ۡبنا ل َ ٗہ ِا ۡس ّٰح َق َق حَ ۡعقوۡ َب ؕ کلا
َ
ُ َ
َ
َہ َدیۡنا ۚ َق نوۡ ًحا َہ َدیۡنا ِم ۡن ق ۡب ُل َق ِم ۡن
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َ
َُ
ُ َ
د ّذِ ّی ِت ٖہ َخ ٗاق َخ َق ُسل ۡی ّٰم َن َق ا ّیوۡ َب َق یُوۡ ُس َف
َ ّٰ َ َ
َق ُموۡ ّٰسی َق ّٰہرُ ۡق َـ ؕ َق کذل ِک ن ۡج ِزی
ۡ
ۡ
ال ُم ۡح ِس ِنح َف ﴿ ۙ﴾۸۴
از ؕ ک ُ ّلٌ
َق َرغَخ ّیَا َق یَ ۡح ّٰحی َق ِع ۡی ّٰسی َق ِال ۡ َی َ
ِ
ّ َ ّّٰ ۡ
الص ِل ِحح َف ﴿ ۙ﴾۸۵
ِمن
ۡ َ ُ
ُ ً
َق ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل َق ال َی َسع َق یُ ۡون َس َق لوۡطا ؕ َق
ُ ًّ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
کلا فضلنا َعدی ال ّٰعل ِمح َف ﴿ ۙ﴾۸۶
ُ ّٰ
ۡ
َق ِم ۡن ّٰابَٓائِ ِہ ۡم َق د ّذِ ّی ِت ِہ ۡم َق ِاخوَانِ ِہ ۡم ۚ َق
ۡ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ
ُ
ّٰ
ۡ
َ
اض
ػ
ص
ی
خ
ا
م
ہ
ن
اجتبینہم ق ہدی
ِ ِ ٍ
ُ
ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ﴿﴾۸۷
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ّّٰ َ ُ َ ّٰ
ُ الل ِہ یَ ۡہ ِد ۡی ب ٖہ َم ۡن ّیَ َش
ٓاء
دل ِک ہدی
ِ
ُ َۡ
َ ۡ َ
ِم ۡن ِع َبا ِخ ٖف ؕ َق لَوۡ ار َخخوۡا ل َ َح ِبط َعن ُہ ۡم ّما
ُ َ ُ َ
﴾۸۸﴿ کانوۡا ح ۡع َملوۡ َـ
َّ َ ُ
ۡ ۡ
ۡ ّٰ َ
اقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن ّٰات ۡین ُہ ُم ال ِک ّٰت َب َق ال ُحک َم
ُّ َ
ۡالن ُب ّوَ َۃ ۚ َفا ۡـ ّیَ ۡک ُع ۡػ ب َہا ٰۤہ ُؤلَٓا ِء َفقَد
ق
ِ
ِ
ّٰ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ً ۡ َ َ َ ۡ َ ّ َ
ۡ
َ
﴾۸۹﴿ قکلنا ِبہا قوما لیسوا ِبہا ِبک ِع ِػین
અને અભોએ તેને ઇસ્શાક અને માકુફ અથણ
કમાથ; (અને તે) દયેકને વીધો ભાગથ દેખાડ્મો,
અને નૂશને ણ તે શેરાં વન્ભાગથ દેખાડ્મો
શતો, અને તેની અલરાદભાંથી દાઉદ તથા
વુરમભાન તથા ઐમુફ તથા મુવુપ તથા ભુવા
અને શારૂનને ણ; અને અભે નેકી
કયનાયાઓને એલીજ યીતે વાયો ફદરો
આપ્મા કયીએ છીએ: (૮૪)
અનુક્રભણણકા
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અને ઝકયીમા તથા મહ્ા તથા ઇવા તથા
ઇરીમાવને (વન્ભાગથ દેખાડ્મો શતો);
તેઓભાંથી દયેક વદાચાયીઓ ભાંશેના શતા:
(૮૫)
અને ઇસ્ભાઇર તથા મુવ્આ તથા મુનુવ તથા
રૂતને ણ (વન્ભાગથ દેખાડ્મો શતો); અને
દયેકને વલે જગતલાાઓ ય શ્રેષ્ઠતા આી
શતી. (૮૬)
અને તેભના ફા દાદાઓ તથા તેભની
અલરાદ તથા તેભના બાઇઓ ભાંશેનાઓને
ણ (વન્ભાગથ દેખાડ્મો); અને અભોએ તેભને
ચુંટી કાઢ્મા અને વન્ભાગથની અભોએ તેભને
ણશદામત કયી દીધી. (૮૭)
આ અલ્રાશની ણશદામત છે ; અલ્રાશ તે લડે
ોતાના ફંદાઓભાંથી જે ને ચાશે છે તેને
ણશદામત આે છે ; અને જો તેભણે (કોઇને
તેનો) ળયીક કમો શોત તો ખયેજ તેઓ જે
કાંઇ (વત્કામથ) કયતા શતા તે વલે તેભના ભાટે
નષ્ટ થઇ જતે. (૮૮)
અનુક્રભણણકા
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તેઓ એજ છે કે જે ભને અભોએ રકતાફ તથા
ણશકભત તથા નફુવ્લત અથણ કયી શતી; છી
જો તે (ઇભાન નણશ રાલનાયા)ઓ તે (ફક્ષીળ
કયેરી) લસ્તુઓનો ઇન્કાય કયે તો (કાંઇ
યલાશ નથી, કાયણ કે) તે અભોએ એક એલી
કોભને વોંી દીધી છે કે જે તેનો (શયણગઝ)
ઇન્કાય કયનાયી નથી. (૮૯)
અલ્રાશ તઆરાએ શ. ઇવા અ.ને અલરાદે
શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભાં ગણતયી કયી છે . જો કે
આના લારીદ ન શતા. આ લાતથી ભાનલું
ડળે કે આ વંફંધ ભાની તયપથી શતો. એટરે
નલાવા ણ અલરાદભાં દાખર છે , યંતુ
કેટરી અજફ થલા જે લી લાત છે એ રોકોની
ફુણઘ્ધ ય જે ઓ શઝયત શવનમન અ.ને
અલરાદે યવુર (વ.) ભાનતા નથી.
અલ્રાશ તયપથી અમ્ફીમા અ.ને જે ચીઝો
આલાભાં આલી છે તે ઉયોક્ત આમતોભાં
રણનું લણથન કમુું છે : ૧. રકતાફ જે
ણશદામતોથી વબય છે તેભાં ખુદાઇ શુ કભોનું
લણથન છે . ૨. ણશકભત એટરે રકતાફભાં જે
અનુક્રભણણકા
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કામોના શુ કભો છે તેને વાચી યીતે વભજી
અભર કયલો અને જીલનના ભવાએરોની
વાચી યીતે પેંવરો કયલાની ભશાલયત (ળણક્ત)
શોલી જોઇએ. ૩. નફુવ્લત એટરે ખુદાઇ
ણશદામત ભુજફ રોકોને ભાગથદળથન કયલું,
રોકોને વીધી યાશ ફતાલલી.
૯૦ થી ૯૧ ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ َ ۡ َ ّ َ ٰٓ ُ
ُ الل ُہ َفب ُہ ّٰد
ُىہم
اقل ِئک ال ِذین ہدی
ِ
ۡۡاق َتد ۡف ؕ ُق ۡل لَّا ۤ اَ ۡسـ َ ُل ُک ۡم َع َل ۡیہ اَ ۡج ًرا ؕ اـ
ِ
ِ
ِ
ۡ َ ّٰ ۡ ّٰ ۡ َ ّ َ ُ
َ
﴾۹۱٪ ﴿ ہو ِالا ِدغخی ل ِلعل ِمحف
ۤ َ ۡ ُ َ ۡ ۤ ۡ َ َ ّ َ َ ّّٰ ُ َ َ َ َ
ق ما قدذقا اللہ حق قدذِ ٖف ِاد قالوا ما
ّّٰ َ َ ۡ َ
ۡالل ُہ َعدّٰی َب َس ٍخ ِّم ۡن َش ۡی ٍء ؕ ُق ۡل َمن
انزؾ
અનુક્રભણણકા
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َ ُ
َ اَن ۡ َز َؾ ال ۡ ِک ّٰت َب الّ َ ِذ ۡی َج
ٓاء ِب ٖہ ُموۡ ّٰسی نوۡ ًذا ّق
َّ ّ ً ُ
َ َ ُ َ
از ت ۡج َعلوۡن ٗہ ق َخا ِط ۡی َس
ِلن
ِ ہدی ل
ّ
َ
ۡ َ ُُۡ َ ُ
ت ۡب ُد ۡقن َہا َق تخفوۡ َـ ک ِثح ًؿا ۚ َق ُع ِل ۡم ُت ۡم ّما
َۡ ۤ َ َ
َ ُ ّّٰ ُ ُ ُ ۤ
ل َ ۡم ت ۡعل ُموۡا ان ُت ۡم َق لَا ّٰابَٓاؤخ ۡم ؕ ق ِل الل ُہ ۙ ث ّم
ۡ
َ
َ
﴾۹۱﴿ د ۡذ ُہ ۡم ف ِ ۡی خوۡ ِض ِہ ۡم یَل َع ُبوۡ َـ
તેઓ એજ (નફીઓ) છે કે જે ભને અલ્રાશે
વન્ભાગથ દેખાડ્મો છે ; ભાટે (શે યવુર !) તું
ણ તેભને (આેરી) ણશદામતનું જ અનુકયણ
કય; તું કશે કે શુ ં તભાયી ાવે તે (ણશદામત)
ભાટે કાંઇ ફદરો ભાંગતો નથી; એ તો ફીજુ ં
કાંઇ નથી ણ આખી દુણનમાલાાઓ ભાટે
એક ફોધ છે . (૯૦)
અને તે રોકોએ અલ્રાશની કયલા જોગ કદય
કયી નણશ, જ્માયે તેભણે કહ્ું કે અલ્રાશે તો
અનુક્રભણણકા
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કોઇ ભાનલી ઉય કોઇ લસ્તુ ઉતાયીજ નથી.
તું કશે કે તે રકતાફ જે ભુવા રાવ્મો શતો તે
કોણે ઉતાયી શતી, જે વલથ ભનુષ્મો ભાટે પ્રકાળ
અને ણશદામત શતી, જે ને તભોએ ાને ાના
(જુ દા) કયી યાખી છે (જે ાનું તભાયી
ભતરફનું શોમ) તે તભે ઝાશેય કયો છો અને
ઘણા ખયાંને વંતાડો છો. અને તભને તે
(વઘું) ળીખલલાભાં આવ્મું છે કે જે તભે
અને તભાયા ફાદાદા જાણતા ન શતા. (શે
યવુર !) કશે કે (તે) અલ્રાશેજ (ઉતાયી છે );
છી તેભને છોડી દે કે જે થી તેઓ ોતાની
અથથશીન ચચાથઓભાં ડ્મા યશી યમ્મા કયે.
(૯૧)
ભુશ્રીકો એભ વભજતા શતા કે યવુર ોતાની
રયવારત ઝાશેય કયી કંઇ દુણનમાલી ભાર
ભેલલા ઇચ્છે છે . ખાવ કયીને મશુ દીઓ
ભુશ્રીકોને કશેતા શતા કે તભાયી કૌભભાં જે
રયવારતનો દાલેદાય છે તે ભારદાય થલાની
ઇચ્છા યાખે છે અને ભુશ્રીકો મશુ દીઓને
ુછતા શતા કે તભો રકતાફલાા છો, આ
અનુક્રભણણકા
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નફી ણલે તભાયી રકતાફભાં કાંઇ રખેરું છે ?
તેઓ કશેતા શતા કે કોઇ ઇન્વાન ય
અલ્રાશે રકતાફ ભોકરી નથી. જો કે
મશુ દીઓ તલયેતને ભાનતા શતા ણ
શઠધભીને રીધે આલી જુ ઠી લાતો કયતા શતા.
તેથી ભુશ્રીકોની ળરુતા લધાયે બડકી ઉઠતી
શતી. મશુ દીઓ ફશુ જ ચારાક શતા.
તલયેતને અનેક બાગોભાં લશેંચી નાખી. જે
લસ્તુઓ તેના ણલરૂઘ્ધ શતી તેને તેભાંથી કાઢી
નાખતા શતા અને ોતાની અટકો ભુજફ
તેભાં દાખર કયી દેતા શતા. યવુરને કશેલાભાં
આવ્મું કે તભો તેઓને તેઓની શારત ઉય
છોડી આો. તેઓ ોતાના ફુયા કામોની
વઝા બોગલળે.
૯૨ થી ૯૩ભી આમાત :-

َ
ُ ُ ٌ
ّٰ ۡ ۡ َ
َق ّٰہذا کِ ّٰت ٌب ان َزلن ُہ ُم ّٰب َؿؽ ّم َص ِّدؼ
َالّ َ ِذ ۡی بَح ۡ َف یَ َدیۡ ِہ َق ل ُِت ۡن ِذ َذ اُ ّ َؿ ال ۡ ُغ ّٰػی ق
અનુક્રભણણકા
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َّ
ّٰ
ُ
َم ۡن َحوۡل َ َہا ؕ َق ال ِذیۡ َن یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبالۡاع َِخ ِۃ
ُ
یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِب ٖہ َق ُہ ۡم َعدّٰی َصلَا ِت ِہ ۡم
ُ
یُ َحافِظوۡ َـ ﴿﴾۹۲
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ َ ّّٰ
الل ِہ َک ِذباً
ق من اظلم ِمم ِن افتؿی عدی
َۡ َ َ ُ
َ َ
َ
اؾ ا ۡقِۡ یَ ِاخ ّیَ َق ل َ ۡم یُوۡ َج ِال َ ۡی ِہ ش ۡی ٌء ّق
اق ق
َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۤ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ؕ قَ
من قاؾ سان ِزؾ ِمثل ما انزؾ
ّّٰ
الظ ِل ُموۡ َـ ف ۡی َغ َم ّٰر ِة ال ۡ َموۡ ِة قَ
لَوۡ تَ ٰۤ
د
ا
ی
ر
ِ
ِ
ِ
َۡ ۤ
ۡ َ ٰٓ َ ُ َ ُ ۤ َ
اسطوۡا ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم ۚ اع ِخ ُجوۡا
المل ِئکۃ ب ِ
اَجۡ ُف َس ُک ۡم ؕ اَل ۡ َیوۡ َؿ تُ ۡج َز ۡق َـ َع َذ َ
اب ال ۡ ُہو ِـۡ
hajinaji.com
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ۡ ۡ َ ّّٰ َ
ُ َُ ُۡ
ِب َما کن ُت ۡم تقوۡلوۡ َـ َعدی الل ِہ غح َؿ ال َح ّ ِق َق
ۡ َ
ُۡ
﴾۹۳﴿ کن ُت ۡم َع ۡن ّٰا ّٰی ِت ٖہ ت ۡس َتکبِ ُؿ ۡق َـ
અને આ તે રકતાફ છે કે જે ને અભોએ ઉતાયી
છે , તે ફયકતલાી છે , ોતાની શેરાંની
રકતાફની વચ્ચાઇનું વભથથન કયે છે , અને
એટરા ભાટે (ઉતાયી છે ) કે તું ભક્કાલાા તથા
તેની અતયાપભાં યશેનાયાઓને ડયાલે; અને
જે ઓ આખેયત ય ઇભાન યાખે છે તેઓ તો
તે (કુયઆન) ય ણ ઇભાન યાખે છે અને
ોતાની નભાઝોનું યક્ષણ કમાથ કયે છે . (૯૨)
અને તેના કયતાં લધાયે ભોટો ઝાણરભ કોણ
શળે કે જે અલ્રાશ ઉય અવત્મ આ ભુકે !
અથલા એભ કશે કે ભાયી ઉય ણ લશી આલે
છે . જો કે તેના ઉય કોઇ લશી ભોકરલાભાં
આલી ન શોમ; અને જે એભ કશી દે કે શુ ં ણ
એલો કરાભ ઉતાયી ળકું જે લો કે અલ્રાશે
ઉતામો છે ; અને કદાચને તું જુ એ (તો
ખચીતજ આશ્ચમથ ાભે) કે જ્માયે તે
અનુક્રભણણકા
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ણવતભગયો ભૃત્મુની લેદનાઓભાં તયપડતા શળે
અને પરયશ્તાઓ શાથ વાયીને (કશેતા) શળે
કે તભાયા પ્રાણ વોંી દો; આજે તભને
નાભોળી બયેરો અઝાફ ફદરા તયીકે
આલાભાં આલળે, કાયણ કે તભે અલ્રાશની
ણલરૂઘ્ધ અવત્મ લાતો ઉજાલી કાઢતા શતા
અને તેની આમતો (વાંબી) અશંકાયથી ભોંઢું
પેયલી રેતા શતા. (૯૩)
આ આમતભાં એ રોકોનું લણથન છે જે ખોટા
નફી ફની ફેઠા શતા. જે ભકે ભુસ્રભે કઝઝાફ
જે ભનઘડત લાક્મો કશેતો શતો. તે કશેતો કે
ભાયા ઉય લશી આલે છે . અવલદ કશે છે કે
એક વ્મણક્ત શંભેળા ગધેડા ઉય આલી ભને
ણળક્ષણ આે છે .
અબ્દુલ્રાશ ણફન અફી વશથ, જે શ.
ઉસ્ભાનનો દુધ બાઇ થતો શતો તે લશી
રખનાયાઓભાંથી એક શતો. કોઇ લખત
ભસ્તીભાં “ગફરૂય યશીભ”ના સ્થે “શકીભુન
અરીભ” રખી નાખતો શતો. જ્માયે આમત
“લરકદ ખલ્કનર ઇન્વાન ણભન વરારતીન
ણભન તીન” અને અભે ભાણવને ભાટીના
અનુક્રભણણકા
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વત્લથી ફનાવ્મો નાણઝર થઇ તો તે
ભાનલીની શારત ય ફશુ જ અજફ થમો.
તેની જીબથી શ. યવુર વ.ના પયભાલલાની
શેરે નીકી ગમું : “તફાયકલ્રાશો
અશવનુર ખારેકીન” (ભોટો ફયકતલાો છે
ખુદા જે ફધામથી ઉત્તભ ફનાલનાય છે ) આે
પયભાવ્મું કે આ રખી રો લશીના ળબ્દો છે .
તેણે રખ્મું તો ખરૂં ણ ળંકાળીર થઇ ગમો.
રદરભાં કશેલા રાગ્મો કે જો આ વાચા છો
અને તેભના ઉય લશી આલે તો ભાયા ઉય
ણ લશી આલે છે . જો જુ ઠા છો તો શુ ં ણ
તેભની જે ભ કુયઆન ફનાલી ળકું છુ ં . ભતરફ
કે તે ભયદુદ થઇ ગમો અને અશરે રકતાફની
ાવે જઇને કશેલા રાગ્મો કે ભને ભોશમ્ભદ
(વ.)ની શકીકતથી ખફય ડી છે તે ોતાના
રદરથી ભનઘડત ફનાલી રઇ લશીનો દાલો
કયે છે . આલી નારામકીબયી લતથણંકથી આે
તેને ભદીનાથી કાઢી ભુક્મો. શ. ઉસ્ભાને ઘણી
બરાભણ કયી ણ આે તેને ભદીના આલલા
દીધો નણશ. શ. ઉસ્ભાનની ણખરાપતના
વભમભાં તે ભીવયનો શારકભ શતો.
અનુક્રભણણકા
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૯૪ થી ૯૫ભી આમાત :-

َق لَقَ ۡد ج ۡئ ُت ُم ۡونَا ف ُ َخ ّٰاخی َک َما َخ َل ۡق ّٰن ُکمۡ
ِ
اَ ّ َق َؾ َم ّرَ ٍۃ ّ َق تَرَخ ۡ ُت ۡم ّ َما َخ ّوَل ۡ ّٰن ُک ۡم َق َذٓاءَ

ٓاءخُمُ
ُظ ُہوۡذِ ُک ۡم ۚ َق َما ن َ ّٰری َم َع ُک ۡم ُش َف َع َ
الَّذیۡ َن َر َع ۡم ُت ۡم اَنّ َ ُہ ۡم فِ ۡی ُک ۡم ُر َخ ٰٓخ ُؤا ؕ لَقَدۡ
ِ
َ
ّتقَ ّ َط َع بَ ۡی َن ُک ۡم َق َض ّ َل َع ۡن ُک ۡم ّ َما ُک ۡن ُتمۡ
َ
ت ۡز ُع ُموۡ َـ ﴿ ﴾۹۴٪
ّ َ ّّٰ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ّ َ
الن ّٰوی ؕ یُ ۡصخثُ
ِاـ اللہ فال ِق الح ِب ق
ِ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ال َح ّیَ ِم َن ال َم ِّی ِت َق ُمص ِخ ُث ال َم ِّی ِت ِم َن
ۡ َ ّ ّٰ ُ ُ ّّٰ ُ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ُ
َ
ۡ
الح ِی ؕ دل ِکم اللہ فانی تؤفکوـ ﴿﴾۹۵
hajinaji.com
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અને (શલે) તભે અભાયી ાવે એક એક કયીને
આવ્મા છો જે લી યીતે અભોએ તભને
પ્રથભલાય વજ્માું શતા, અને જે કાંઇ અભોએ
તભને આપ્મું શતું તે તભે તભાયી ાછ ભૂકી
આવ્મા છો; અને અભે તભાયા તે બરાભણ
કયનાયાઓને તભાયી વાથે નથી જોતા કે
જે ભના ણલે તભે (એલું) ઘભંડ યાખતા શતા કે
તેઓ ણ તભાયા (વજથ ન)ભાં અભાયા
બાગીદાય શતા; (શલે) તભાયી અને તેભની
લચ્ચે (નો વંફંધ) ખયેજ કાઇ ગમો છે અને
જે લસ્તુનો તભને ઘભંડ શતો તે તભાયા
શાથભાંથી જતી યશી છે . (૯૪)
ફેળક અલ્રાશ દાણા તથા ખજુ યીના
ઠીમાને પાડી (લૃક્ષ) ઉગાડે છે ; ણનર્જીલ
(લસ્તુ)ભાંથી વજીલ (લસ્તુ) કાઢે છે અને
ણનર્જીલને વજીલભાંથી ફશાય કાઢે છે ; એજ
અલ્રાશ છે ! છી તભે ક્માં બટક્મા જાઓ
છો ? (૯૫)
“પોયાદા” : એકરા. એટરે ભાર, અલરાદ
અને તભાયા ફનાલટી ખુદા વાથે આલળે
અનુક્રભણણકા
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નણશ. એશતેજાજની રયલામત ભુજફ શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી ુછલાભાં
આવ્મું કે ળું રોકો કમાભતભાં નગ્ન ઉઠળે ?
શઝયતે પયભાવ્મું કે એથી ભતરફ એ છે કે
રોકો ોતાના કપનોભાં ઉઠળે ! ુછમું કપન તો
ખયાફ થઇ જળે. પયભાવ્મું કે જે ખુદા ભુયદા
દેશને પયી વજીલન કયલાની ળણક્ત યાખે છે તે
કપન ણ નલું કયી ળકે છે . પયી વલાર કમો કે
કોઇ કપન ણલના દપન થામ તો ? આે
પયભાવ્મું ખુદા તેના છુ ા બાગને ઢાંકી દેળે.
આ ણવલામ ફીજી ણ રયલામતો છે . કપન
ભાટે કશેર છે કે ોતાના ભયનાયને વારૂં કપન
આો.
જીલતાથી ભુયદાને અને ભુયદાથી જીલતા
કાઢલા ણલળે તપવીય કયનાયાઓભાં ભતબેદ
છે . કારપયથી ભોઅભીન અને ભોઅભીનથી
કારપય મદા કયે છે . ણનર્જીલ નુત્પાથી જાનદાય
ઇન્વાન મદા કયે અને એ જાનદાય નુત્પાથી
ણનર્જીલ નુત્પો મદા કયે છે . ફેદાથી ભુયઘીનું
ફચ્ચું અને ભુયઘીથી ફેદુ મદા કયે છે . કુદયતે
ઝભીનભાં ણ કુદયતી કયીશ્ભો ફતાવ્મો છે .
અનુક્રભણણકા
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ેવખત ઠીમાને ઝભીનભાં દાટી દો તો તેન
થોડા રદલવભાં રૂાી કુણો ફટે છે . ત્માય
છી તેભાં તેજ ઠીમાલાું ઝાડ થામ છે .
૯૬ થી ૯૮ભી આમાત :-

َّ
َ
ًَ َ
فال ُِق الۡاِ ۡص َبا ِج ۚ َق َج َع َل ال ۡی َل َسکنا ّق
َّ
الش ۡم َس َق الۡقَ َمرَ ُح ۡس َبانًا ؕ ّٰدل َِک تَ ۡق ِدیۡرُ
ۡ
ۡ
ال َع ِزیۡ ِز ال َع ِل ۡی ِم ﴿﴾۹۶
َ ُ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ُّ
الن ُجوۡ َؿ ل َِت ۡہ َت ُدقاۡ
ق ہو ال ِذی جعل لکم
ۡ ۡ َ َ َۡ
ُُ ۡ
ِب َہا ف ِ ۡی ظل ّٰم ِت الب َ ّؿِ َق ال َبش ِخ ؕ ق ۡد ف ّ َصلنا
ۡ ّٰ ّٰ َ ۡ ّ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
الای ِت ل ِقو ٍؿ حعلموـ ﴿﴾۹۷
َق ُہوَ الَّذ ۡۤی اَن ۡ َشاَخ ُ ۡم ِّم ۡن جّ َ ۡفس ّ َقا ِحد ٍۃَ
ِ
ٍ
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ّٰ َ ۡ َ َ َ
َ َ َ
ف ُم ۡس َتغ ٌّػ ّق ُم ۡس َتوۡ َخ ٌع ؕ ق ۡد ف ّصلنا الۡا ّٰی ِت
َ ۡ َّ َ
﴾۹۸﴿ ل ِقوۡ ٍؿ حفق ُہوۡ َـ
તે (અંધકાયભાંથી) યોઢીમા (ના પ્રકાળ)નો
પ્રગટાલનાય છે ; ને યારીને તેણેજ (રોકોના)
આયાભ ભાટે ફનાલી છે , અને વુયજ તથા
ચંદ્રને (લખતની) ગણતયી ભાટે ૈદા કમાથ છે ;
આ (તેજ) ઝફયદસ્ત અને જ્ઞાની
(અલ્રાશ)ની ગોઠલણ છે . (૯૬)
અને તે એજ છે જે ણે તભાયા ભાટે તાયા
ફનાવ્મા છે જે થી તભે તેભના લડે ખુશ્કી તથા
તયીના અંધકાયભાં ભાગથ ભેલી ળકો;
ખચીતજ અભોએ જાણકાય રોકો ભાટે
(અભાયી) આમતો સ્ષ્ટ કયીને લણથલી દીધી
છે . (૯૭)
અને તે એજ છે જે ણે તભને એકજ
વ્મણક્તભાંથી ઉત્ન્ન કમાથ છે , છી
(દુણનમાના) ણનલાવનું સ્થાન તથા અંતકાનું
અનુક્રભણણકા
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સ્થાન (કફય) ણ (નક્કી કમાથ) છે ; ખયેજ
વભજુ રોકો ભાટે અભોએ અભાયી
ણનળાનીઓ સ્ષ્ટ કયીને લણથલી દીધી છે .
(૯૮)
ચાંદ અને વૂયજની ચારને ણશવાફ પ્રભાણે
ખાવ ણનમભભાં યાખી છે કે રદલવો, લથ અને
ઋતુ વલે ણનમણભત ોત-ોતાના લખતે થતા
યશે છે . ચાંદ અને વૂયજને ણશવાફ ભાટે
વાધન રૂ ફનાવ્મા છે . એનાથી રદલવ,
ભશીનો, લથ ણનભાથણ કયે છે અને ઇફાદત કે
કાભકાજભાં એથી કાભ રે છે . તેની ચાર વલથ
ળણક્તભાન ખુદા તયપથી ણનભાથણ થએર છે .
શ. આદભ અ.થી ભાનલ જાણતને મદા કયી
એટરે નુત્પો શેરાં ફાની ીઠભાં યશે છે
છી ભાના યશેભને વોંલાભાં આલે છે . ધીભે
ધીભે દુણનમાની અવય ગ્રશણ કયી જગતભાં
આલી ચોક્કવ લખત વુધી જગત ય
લવલાટ કયે છે . ભયલા છી કબ્રભાં વોંલાભાં
આલે છે . ધીભે ધીભે આખેયતની અવય થામ
છે અને અંતે ોતાના અભર પ્રભાણે મા
જન્નતભાં જળે મા જશન્નભભાં.
અનુક્રભણણકા
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૯૯ થી ૧૦૦ભી આમાત :-

َ ُ َ ّ َ ۡۤ َ ۡ َ َ َ ّ َ
الس َمٓا ِء َم ً
ٓاء ۚ
ق ہو ال ِذی انزؾ ِمن
َ َ ُ َ ََۡ َ
ََۡ َ
فاع َخ ۡجنا ِب ٖہ ن َباة ک ِ ّل ش ۡی ٍء فاع َخ ۡجنا
ِم ۡن ُہ َخ ِط ًخا نّ ُ ۡصخ ُث ِم ۡن ُہ َح ّ ًبا ّ ُمت َ َؿاخ ًِبا ۚ قَ
ِ
َ َّ ۡ
ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٌ َ َ ٌ َّ
ِمن النخ ِل ِمن طل ِعہا قِنواـ خانِیۃ ق
َ ّّٰ ّ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّ َ
الرُ ّ َماـَ
الزیۡ ُتوۡ َـ َق ّ
اب ق
جن ٍت ِمن اعن ٍ
ۡ
َ
ُُۡ ۤ
َ َۡ
ُمش َت ِب ًہا ّق غح َؿ ُم َتش ِاب ٍہ ؕ انظ ُػ ۡقا ِاخّٰی
َۤ َۡ
َ ّٰ ُ
َ
ۡ
ث َمرِ ٖ ۤف ِادا اث َمرَ َق یَن ِع ٖہ ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک ۡم
ّٰ ّ َ ُ ُ
لَا ّٰی ٍت ل ِقوۡ ٍؿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۹۹
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َََ
ۡ َ َ َ ُ ّّٰ ۡ ُ َ َ َ
ٓاء ال ِج ّ َن َق خلق ُہ ۡم َق
ق جعلوا لِل ِہ رخک
ۡ َۡ
ُ َ
ّٰ
ۡ
ؕ ع َخقوۡا ل َ ٗہ بَ ِنح َف َق َبنتٍۭ ِبغحؿِ ِعل ٍم
َ َ
ُ َ
﴾۱۱۱٪ ﴿ ُس ۡب ّٰحن ٗہ َق ت ّٰعدّٰی َع ّما یَ ِصفوۡ َـ
અને તે એજ છે જે ણે આકાળભાંથી ાણી
ઉતામુું, છી તે લડે અભોએ દયેક પ્રકાયની
ઉગનાયી લસ્તુઓ ૈદા કયી, છી તે
(ઝભીન)ભાંથી અભોએ શરયમાા પણગાં
ફશાય કાઢ્મા, જે ભાંથી શાયફંધ ગુંથાએરા
દાણા કાઢીએ છીએ; અને ખજુ યના લૃક્ષના
ગાબાભાંથી રટકતા ઝુભખા કાઢીએ છીએ,
અને દ્રાક્ષની લાડીઓ તથા ઝમતુન તથા
દાડભ (અભે ૈદા કયીએ છીએ) કે જે ભાંશેના
(કેટરાક એક ફીજાને) ભતા બતા આલે
છે અને ભતા આવ્મા લગયના ણ; જ્માયે
તે પલાન થામ છે તથા ાકલા ભાંડે છે ત્માયે
તભે તે પો તયપ નઝય બયીને જુ ઓ; તેભાં તે
રોકો ભાટે કે જે ઓ ઇભાન ધયાલે છે ણન:વંળમ
ઘણી ણનળાનીઓ ભલજુ દ છે . (૯૯)
અનુક્રભણણકા
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અને તેભણે તો જીન્નાતોને અલ્રાશના ળયીક
ફનાલી રીધા છે ; જો કે તેભને ણ તે
(અલ્રાશે) ૈદા કમાથ છે , અને તેના ભાટે
જાણ્મા કમાથ ણલના ુર ુરીઓ ખોટી યીતે
ઠયાલી દીધી. જે કાંઇ તેઓ લણથલે છે તેનાથી
તેની ઝાત ાક અને ચઢીમાતી છે . (૧૦૦)
ફેલકુપ રોકોએ આ જગતની વ્મલસ્થા ભાટે
વાયા નયવા નવીફના ઘડતયભાં કેટરીક
ચીઝોનો ઉભેયો કમો છે . ન જાણે ખુદાના
કેટરામ બાગીદાય ફનાવ્મા છે અને ોતાનું
જીલન તેના ઉય અલરંફીત કમુું છે . અજ્ઞાન
અયફો પરયશ્તાઓને ખુદાની ુરી વભજતા
શતા. જ. ઓઝેય અને જ. ઇવા અ.ને
ખુદાના ુરો કશેતા શતા. આ ફધુ
અજ્ઞાનતાનો નતીજો શતો. ઇસ્રાભે આ
અજ્ઞાનતાના અંધકાયને દૂય કયી નાખી ઇરાશી
પ્રકાળ ંથનું ભાગથદળથન કયાવ્મું.
૧૦૧ થી ૧૦૭ ભી આમાત :-

َ ّ بَدیۡ ُع
ٗالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص ؕ اَن ّّٰی یَ ُکوۡ ُـ لَہ
ِ
ِ
અનુક્રભણણકા

1631

hajinaji.com

َ َ ُ َّ
ٌ ََ ُ
َقل َ ٌد ّق ل َ ۡم تک ۡن ل ٗہ َصا ِح َبۃ ؕ َق خل َق ک ّ َل
ُ َ
َ
ش ۡی ٍء ۚ َق ُہوَ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۱۱۱
ّٰ ُ ّّٰ ُ ُ ۤ ّ َ
َ ُ
دل ِک ُم الل ُہ َذ ّبک ۡم ۚ لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ ۚ خال ُِق ک ِ ّل
ُ َ
َش ۡی ٍء َف ۡ
اع ُب ُد ۡق ُف ۚ َق ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
َ
ّقخ ِۡی ٌل ﴿﴾۱۱۲
ُ َ
ُ ُ َ
لَا ت ۡدذِک ُہ الۡا ۡب َص ُاذ ۫ َق ُہوَ یُ ۡدذِؽ الۡا ۡب َص َاذ ۚ
َّ
َۡ ۡ
َق ُہوَ الل ِط ۡی ُف الخ ِبح ُؿ ﴿﴾۱۱۳
َۡ َ َُ
َ ُ َ َ
ٓاءخ ۡم بَ َصٓائِرُ ِم ۡن ّذ ِّبک ۡم ۚ ف َم ۡن ا ۡب َض َخ
قد ج
َ َ
َ َۡ
ۤ ََ
ف ِلنف ِس ٖہ ۚ َق َم ۡن َع ِؼ َی ف َعل ۡی َہا ؕ َق َما انا
َ ُ
َعل ۡیک ۡم ِب َح ِف ۡی ٍظ ﴿﴾۱۱۴
hajinaji.com
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ّٰ
َ ّٰ َ ُ
ُ ُ
َق کذل ِک ن َض ّ ِخ ُػ الۡا ّٰی ِت َق ل َِیقوۡلوۡا َخ َذ ۡس َت
ُ َ َ َّ َ
َق ل ِن َب ِّین ٗہ ل ِق ۡو ٍؿ ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۱۵
َ َ ۤ
َّ ۡ ۤ ُ
َ
ِات ِبع َما ا ۡقِۡ یَ ِال َ ۡیک ِم ۡن ّذ ِّبک ۚ لَا ِالّٰ َہ
َّ
َۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
ِالا ُہوَ ۚ َق اع ِخص َع ِن ال ُمس ِخخ ِح َف ﴿﴾۱۱۶
َ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ ۤ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ّٰ َ
ق لو شٓاء اللہ ما ارخخوا ؕ ق ما جعلنک

َع َل ۡیہ ۡم َح ِف ۡی ًظا ۚ َق َماۤ اَن ۡ َت َع َل ۡیہمۡ
ِ
ِ
ِبوَخ ِۡی ٍل ﴿﴾۱۱۷

ેઆકાળો તથા ૃથ્લીનો ઉત્ન્ન કયનાય ! તેન
ફાક ક્માંથી શોમ જ્માયે કે તેને કોઇ ત્ની
જ નથી, અને જ્માયે તેણેજ દયેક લસ્તુને ૈદા
કયી છે , અને તે દયેક લસ્તુનો જાણકાય છે .
)(૧૦૧
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એજ અલ્રાશ તભાયો યલયરદગાય છે , તેના
ણવલામ ફીજો કોઇ ભાઅફુદ નથી; દયેક
લસ્તુનો વજથ નશાય છે , ભાટે તભે તેનીજ
પ્રાથથના કયો, અને તેજ વલથ લસ્તુઓનો
યક્ષણશાય છે . (૧૦૨)
(ભાણવોની) દ્રણષ્ટ ભમાથદા તેના વુધી શોંચી
ળકતી નથી, જ્માયે તે (પ્રત્મેક) દ્રણષ્ટને ણનશાે
છે ; તે અત્મંત વુક્ષ્ભદળી અને ખફયદાય છે .
(૧૦૩)
ફેળક તભાયી ાવે તભાયા યલયરદગાય
તયપથી ખુલ્રી દરીરો આલી ચૂકી છે ; ભાટે
જે ઘ્માનથી જોળે તો તે તેના ોતાના પામદા
ભાટે છે ; અને જે આંખો ભીંચી રેળે તો તે
ોતાના નુકવાન ભાટે છે ; અને શુ ં (આ
ણલમભાં) કાંઇ તભાયો યખેલા નથી.
(૧૦૪)
અને અભે આમતોને આલી યીતે લાયંલાય
ઉરટરટ કયી લણથલીએ છીએ એ ભાટે કે
તેભને કશેલું જ ડે કે તેં અભને લાંચી
વંબાવ્મું શતું; અને એટરા ભાટે કે અભે તેને
અનુક્રભણણકા
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સ્ષ્ટ કયીને લણથલી દઇએ તે રોકો ભાટે કે
જે ઓ જ્ઞાન ધયાલે છે . (૧૦૫)
જે લશી તને તાયા યલયરદગાય તયપથી
કયલાભાં આલી છે તેનેજ અનુવય; તેના
ણવલામ ફીજો કોઇ ભાઅફુદ નથી; અને
ભુશ્રીકોથી લેગો યશે. (૧૦૬)
અને અગય અલ્રાશ ચાશતે તો તેઓ ણળકથ
કયતેજ નણશ; અને અભોએ તને તેભનો
ણનગેશફાન નથી ફનાવ્મો, અને તું તેભનો
જલાફદાય નથી. (૧૦૭)
જ્માયે ખુદાએ આ આમતભાં વાપ યીતે
ફતાલેર છે કે (આરોક અને યરોકભાં)
આંખ તેને જોઇ ળકતી નથી. જે ઓ ખુદાના
દળથનના કામર છે તે અકીદો વશીશ નથી. જે
ખાણરકો ભાણરક જીસ્ભ જીસ્ભાનીમાત, દેશ
ણલગેયેથી ણલર છે તેને આંખ કેભ જોઇ ળકે
? જો ખુદા જોલાભાં આલતો શોત તો જ.
ભુવા અ.ને કોશે તુય ય દેખાત. મગમ્ફયે
ઇસ્રાભને ભેઅયાજભાં દળથન થાત. એલું તો
કોઇ સ્થે રખેર નથી કે ખુદા જોલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આવ્મો. તો છી આખેયતભાં ક્માંથી દળથન
? ેકયળ
૧૦૮થી ૧૧૦ભી આમાત :-

اُ ّ َم ٍۃ َع َم َل ُہ ۡم ۪ ثُ ّ َم ِاخّٰی َذ ّبہ ۡم ّ َم ۡرج ُع ُہمۡ
ِِ
ِ
ُ
َ ُ
َ َ ُ
ف ُین ِّبئ ُہ ۡم ِب َما کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۱۱۸
َۡ
ّّٰ
َ
َق اق َس ُموۡا ِبالل ِہ َج ۡہ َد ایۡ َمانِ ِہ ۡم ل َ ِئ ۡن
ُ َّ
ٌ َّ ُ َ
َ َۡ
ٓاءت ُہ ۡم ّٰایَۃ ل ُی ۡؤ ِمج ّف ِب َہا ؕ ق ۡل ِان َما
ج
ّٰ
ۡ ّّٰ
ۡ ُ َ َّ ۤ َ
الۡا ّٰی ُت ِعن َد الل ِہ َق َما یُش ِع ُرخ ۡم ۙ ان َہا ِادا
َ َ ۡ
ُ
ٓاءة لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۱۱۹
ج

َق جُقَ ِّل ُب اَ ۡفـ َدتَ ُہ ۡم َق اَ ۡب َص َاذ ُہ ۡم َک َما لَمۡ
ِ
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ََ َ
ّق نذ ُذ ُہ ۡم ف ِ ۡی

ُ
ََ
یُ ۡؤ ِمنوۡا ِب ٖہۤ ا ّق َؾ َم ّرَ ٍۃ
ُۡ
َ
﴾۱۱۱٪ ﴿ طغ َیا ِن ِہ ۡم ح ۡع َم ُہوۡ َـ

અને જે ભને તેઓ અલ્રાશ ણવલામ ોકાયે છે
તેભને ણ બરું બુંડું કશો નણશ, (એભ ન
થામ) કે તેઓ ણ વભજ્મા કમાથ ણલના
દ્લેથી (ખયા) અલ્રાશને બરું બુંડું કશેલા
રાગે. એલી યીતે અભોએ પ્રત્મેક ઉમ્ભતની
નઝયભાં તેભના કામોને વુળોણબત ફનાલી
દીધા છે ; છી તેભનું ાછુ ં પયલું તેભના
યલયરદગાય તયપ થળે, છી જે કાંઇ તેઓ
કમાથ કયતા શતા તેનાથી તે તેભને લાકેપ કયી
દેળે. (૧૦૮)
અને તેઓ અલ્રાશના આકયાભાં આકયા
વોગંદ ખાઇ કશે છે કે જો તેભની ાવે
અલ્રાશની કોઇ ણનળાની (ભોઅજીઝો) આલે
તો તેઓ તેના ય અલશ્મ ઇભાન રાલળે; (શે
યવુર !) તું કશે ણનળાનીઓ ભાર અલ્રાશના
અણધકાયભાં છે , અને (શે ભુવરભાનો !) તભને
અનુક્રભણણકા
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ળી ખારી કે તેઓ ભોઅજીઝા જોઇને ણ
ઇભાન રાલળે ? (૧૦૯)
અને અભે તેભના અંત:કયણ તથા તેભના
ચક્ષુઓને એલા ઉલ્ટાલી દઇળું કે (ભોઅજીઝા
જોમા છી ણ) શેરાંની જે ભ તેઓ
ઇભાન રાલળે નણશ, અને તેભને તેભની
ઉધ્ધતાઇભાં જ છોડી દઇળું કે જે થી તેઓ
આંધાઓની જે ભ બટકતા પયે. (૧૧૦)
એક રદલવ કુયૈળના કાપીયો શઝયતની વેલાભાં
આવ્મા અને કશેલા રાગ્મા કે નફીમોએ જાત
જાતના ભોઅજીઝા ફતાવ્મા છે . ભુવા અ.ભે
થ્થયભાંથી ઝયા જાયી કમાથ, જ. વારેશ અ.ભે
લથતભાંથી ઊંટણી કાઢી, ઇવા અ.ભે ભુયદાને
વજીલન કમાથ. આ ણ ભોઅજીઝો ફતાલો.
શઝયતે પયભાવ્મું કે તભે ળું જોલા ચાશો છો ?
તેઓએ કહ્ું : વપાના શાડને વોનાનો
ફનાલી દો. શઝયતે પયભાવ્મું કે જો એલું થઇ
જામ તો ઇભાન રાલળો ? તેઓએ કહ્ું જરૂય
રાલીળું ! શઝયત દોઆ કયલા ચાશતા શતા કે
જીબ્રઇર આવ્મા અને વંદેળો શોંચાડ્મો કે શુ ં
અનુક્રભણણકા

1638

hajinaji.com

તભાયી દોઆ કફુર કયીળ અને શાડ
વોનાનો થઇ જળે ણ આ રોકો તભાયા
વોગંદ ખાલા છતાં ઇભાન રાલળે નણશ. છી
શુ ં તેઓને બાયે ણળક્ષા આીળ. શલે જે ભ
તભને મોગ્મ રાગે તેભ કયો. આે તે ણલે
દુઆ કયલાનો ણલચાય ડતો ભૂક્મો.
ખુદાએ યવુર વ.ને ણશદામત કયી કે જો
ભુશ્રીકોથી લાદ ણલલાદ થામ તો જોળભાં
આલી તેભના ખુદાઓને ફુરૂં ન કશેજો. કાયણ
કે તેનું રયણાભ વારૂં આલતું નથી. તેઓ
દુશ્ભનીભાં તભાયા યફને ણ બરુ ફુરૂં કશેળે
અને યાઇનો શાડ થઇ જળે અને તભાયી
કોઇ લાત ભાનળે નણશ. તબ્રીગ, પ્રચાયની એ
યીત શોતી નથી કે કોઇનું કરેજું ચાલલું, ડંડા
ભાયલા, ચાફુક પટકાયલા, ઇસ્રાભી ટેક્ષ
(ઝકાત) લવુર કયલાને ફશાને કોઇ ય
અત્માચાય કયલો, ધભથ પ્રચાય ભાટે તો ફશુ જ
બરી યીતે વભ્મતા વાથે નયભીથી વભજાલલા
જોઇએ, તો જ ધાયી અવય થઇ ળકળે.
એ રોકો ોતાના ફુયા કૃત્મોભાં એલા ભગ્ન
અનુક્રભણણકા
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શતા કે જાણે ખુદા જ તેને કામો કયાલી યહ્ો
છે અને આલું શયએક ઝભાનાભાં થતું યહ્ું છે .
આ ફુયા કૃત્મો ઇન્વાન ોતે જ કયે છે .
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લરલ અન્નના : ાયો - ૮
૧૧૧ થી ૧૧૩ભી આમાત :-

َق لَوۡ اَنّ َ َنا ن َ ّ َزل ۡ َناۤ ِال َ ۡیہ ُم ال ۡ َم ٰٓلئ َک َۃ َق ک َ ّ َل َم ُہمُ
ِ
ِ
ۡ ّٰ َ َ َ ُ َ ُ َ
ال َموۡتی َق َحس ۡخنا َعل ۡی ِہ ۡم ک ّ َل ش ۡی ٍء ق ُبلًا ّما
َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡۤ ّ َ ۤ َ ۡ ّ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َق لّٰک ّنَ
کانوا ل ِیؤ ِمنوا ِالا اـ یشٓاء
ِ
َََۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
اخثؿہم یجہلوـ ﴿﴾۱۱۱
َ ّٰ َ ۡ َ ُ َ
ً َ ۡ
َق کذل ِک َج َعلنا ل ِک ِ ّل ن ِب ٍ ّی َع ُد ّقا ش ّٰی ِطح َف
الۡاِنۡس َق الۡج ّن یُوِۡۡ ۡی بَ ۡع ُض ُہ ۡم ِاخّٰی بَ ۡ
ض
ع
ٍ
ِ ِِ
ٓاء َذ ّبُ َک ماَ
ُر ۡع ُخ َػ الۡقَوۡؾ غُ ُخ ۡق ًذا ؕ َق لَوۡ َش َ
ِ
َََُُۡ َُۡۡ َ َ ََۡ
ُ
َ
ۡ
فعلوف فذذہم ق ما حفتؿقـ ﴿﴾۱۱۲
hajinaji.com

1641

અનુક્રભણણકા

َّ ُ ۡ َ
ٰۤ
ُ
َق ل َِت ۡصغی ِال َ ۡی ِہ اف ِـ َدۃ ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
ُ َۡ
ّٰ
َ
ِبالۡاع َِخ ِۃ َق ل ِح َ ۡؿضوۡ ُف َق ل َِیقتؿِفوۡا َما ُہ ۡم
ُ َُۡ
﴾۱۱۳﴿ ّمقتؿِفوۡ َـ
અને જો અભે તેભના ઉય ખયેખય પરયશ્તા
ણ ઉતાયી દેતે અને તેભની વાથે ભયણ
ાભેરાઓ લાતો કયતે તથા (સ્લગથ નકથ
લગેયેની) વઘી લસ્તુઓ તેભની વાભે બેગી
કયી રાલતે તો ણ તેઓ ઇભાન રાલતે નણશ,
ણવલામ કે અલ્રાશને જ ભંજાય શોત; યંતુ
તેઓ ભાંશેના ઘણાખયા અજ્ઞાની છે . (૧૧૧)
(અને શે યવુર !) જે લી યીતે આ નાણસ્તકો
તાયા દુશ્ભન છે તેલીજ યીતે અભોએ ળયાયતી
ઇન્વાનો તથા જીન્નાતોભાંથી દયેક નફી (ની
કવોટી) ભાટે એક એક દુશ્ભન ફનાવ્મો શતો,
જે ધોકો આલા ભાટે કેટરાકો કેટરાકોનાં
કાનભાં ળૃંગારયક જુ ઠી લાતો ફૂંકતા શતા; અને
અનુક્રભણણકા
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અગય યલયરદગાયે ચાહ્ું શોત તો તેભ તેઓ
(શયણગઝ) ન કયતે; ભાટે તેભને તથા જે
(અવત્મ) તેઓ ઉજાલી કાઢે છે તેને
(અલ્રાશ ય) છોડી દે. (૧૧૨)
અને એ (ળયાયતી ઇન્વાનો તથા જીન્નાતો)
એટરા ભાટે (એભ કયતા શતા) કે જે ઓ
આખેયત ય ઇભાન નથી રાવ્મા તેભના
અંત:કયણો તે (ઉજાલી કાઢેરી લાતો)ની
તયપ યજૂ થઇ જામ, અને એ ભાટે કે તેઓ આ
લાતને ખુફ વંદ કયે, અને એ ભાટે ણ કે
તેઓ જે (ફુયી) કભાઇ કમાથ કયે છે તે તેઓ
કમાથજ કયે. (૧૧૩)
ઉયની આમતભાં છે કે “અભે તેઓને તેભના
દુશ્ભન ફનાવ્મા” જાશેયભાં એભ જોલાભાં
આલે છે કે ફુયા કાભ કયાલનાય ખુદા છે , યંતુ
એભ નથી. જો ખુદા તોપાન અને ફુયી લાતને
વંદ કયનાય શોત તો તેને ન કોઇ રકતાફ
ભોકરલાની જરૂયત શતી ન એક રાખ
ચોલીવ શઝાય મગમ્ફયોને ણશદામત ભાટે
ભોકરલાની જરૂયત શતી. ખયી લાત તો એ છે
અનુક્રભણણકા

1643

hajinaji.com

કે ખુદાએ ઇન્વાન શોમ કે જીન્નાત, ળમતાન
શોમ કે ફદભાળ ફધામને વાયા નયવા કાભ
કયલાની અક્કર આી છે . કોઇને રાચાય કમો
નથી. એ ચાશે તો ફુયા કાભથી યોકી ળકે છે
ણ એ એભ કયતો નથી. કાયણ કે તેભ
કયલાથી ફજફયી થઇ જળે અને તેનાથી
ફંદાઓની ફુણઘ્ધ અને વભજ ળણક્તની
યીક્ષા થઇ ળકતી નથી. તેણે ફુઘ્ધી અને કાભ
કયલાની ળણક્ત આેરી છે . જો કે ઘણા એલા
કાભોને ણ ખાણરકની વાથે રાગુ ાડે છે
એથી એ ભાની ળકાતું નથી કે એ ફુયા કાભથી
ખુળ છે . ખુદાની ભળીય્મત અરગ છે અને
તેની યઝા અરગ ચીઝ છે . યાઝી તો એ વાયા
કાભોથી જ થામ છે .
ખુદાનો દયેક નાપયભાન ફંદો ોતે ફીજાઓને
ણ નાપયભાન ફનાલલા ચાશે છે . અગય તે
ળમતાન શોમ કે, જીન શોમ કે ઇન્વાન શોમ,
નફીઓના ધભથ પ્રચાયભાં અંતયામ નાખનાય
આજ રોકો છે . ખુદાએ ોતાના યવુરને
ણશદામત કયી કે અભાયા જ્ઞાન પ્રભાણે જે રોકો
અનુક્રભણણકા
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ઇભાન રાલનાય નથી તેના ઇભાન રાલલાનો
ણલચાય છોડી આો અને તેને તેના કયતુતોની
ણળક્ષા બોગલલા દો.
૧૧૪ થી ૧૧૭ભી આમાત :-

َ َ َّ ۤ َ ۡ
َ َ َ ۡ ّّٰ َ
افغح َؿ الل ِہ ا ۡب َت ِغ ۡی َحک ًما ّق ُہوَ ال ِذ ۡی ان َز َؾ
َّ
َ ّٰ
َ
ُ ۡ
ِال َ ۡیک ُم ال ِک ّٰت َب ُمف ّ َصلًا ؕ َق ال ِذیۡ َن ّٰات ۡین ُہ ُم
ۡ ّٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ّ َ ٗ ُ َ ّ َ ٌ ّ ۡ ّ َ ّ َ
ال ِکتب حعلموـ انہ مجـؾ ِمن ذ ِبک
ۡ َ
ۡ َ َُ َ
ِبال َح ّ ِق فلَا تک ۡون ّ َن ِم َن ال ُم ۡمتؿِیۡ َن ﴿﴾۱۱۴
ََ َ
ً َ
َ
َق ت ّم ۡت ک ِل َم ُت َذ ِّبک ِص ۡدقا ّق َع ۡدلًا ؕ لَا
َ
َ ُ َ َّ ُ ۡ
الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم
ُم َب ِّد َؾ ل ِک ِل ّٰم ِت ٖہ ۚ ق ہو
﴿﴾۱۱۵
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َ ُّ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
ص ح ِضلوۡؽ
ِ ق ِاـ ت ِطع اخثؿ من فِی الاذ
َّ َّ
َّ َ
ّّٰ
َع ۡن َس ِب ۡی ِل الل ِہ ؕ ِا ۡـ ّیت ِب ُعوۡ َـ ِالا الظ ّ َن َق
ۡ َّ
﴾۱۱۶﴿ ِا ۡـ ُہ ۡم ِالا یَص ُخ ُصوۡ َـ

َّ
َ َ َ َ َ
ۚ ِا ّـ َذ ّبک ُہوَ ا ۡعل ُم َم ۡن ح ِض ّ ُل َع ۡن َس ِب ۡی ِل ٖہ
ۡ َ َ
﴾۱۱۷﴿ َق ُہوَ ا ۡعل ُم ِبال ُم ۡہ َت ِدیۡ َن
ળું શુ ં અલ્રાશને ભૂકી ફીજાને રલાદ ફનાલું ?
જ્માયે કે તે એજ છે કે જે ણે તભાયા તયપ
વણલસ્તય (ણલસ્તાયૂલથક) રકતાફ ઉતાયી છે ;
અને તે રોકો કે જે ભને અભોએ રકતાફ આી
છે તેઓ આ લાત જાણે છે કે તે તાયા
યલયરદગાય તયપથી વત્મૂલથક ઉતાયલાભાં
આલી છે ; ભાટે તું ળંકા કયનાયાઓ ભાંશેનો
શયણગઝ થા નણશ. (૧૧૪)
અને તાયા યલયરદગાયનું કથન વત્મ અને
ન્મામની રૂએ ૂણથ થઇ ગમું છે ; તેના કથનોને
અનુક્રભણણકા
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ફદરનાય કોઇ નથી, અને તે ભોટો
વાંબનાય (તથા) જાણનાય છે . (૧૧૫)
અને જગતભાં તો એલા ઘણામ રોકો છે કે
જે ભનું કશેલું જો તું ભાની રેળે તો તેઓ તને
અલ્રાશના ભાગથથી યખડાલી દેળે; તેઓ ભાર
કલ્નાને અનુવયે છે અને જુ ઠું ફોરે છે .
(૧૧૬)
જે ઓ તેના ભાગથથી યલડી ગમા છે તેભને
ખચીતજ તાયો યલયરદગાય વાયી ેઠે જાણે
છે , અને ણશદામત ાભેરાઓને ણ વાયી ેઠે
જાણે છે . (૧૧૭)
ખુદાલંદે આરભે ોતાની ઝાત અને ણવપાત
ણલળે કરાભે ાકભાં અનેક સ્થે લણથન કમુું છે
અને એ ણ ફતાવ્મું છે કે પ્રચાયની યીત કેલી
શોલી જોઇએ. શલે ફતાલો કે આલી યીતો
ખુદાએ ફતાલી, શલે ફીજા કોને તભે એલી
યીતો ફતાલનાય ળોધળો ? ખુદાનો દયેક
પેંવરો અટર શોમ છે . તેભાં ઇન્વાન ભાથું
ભાયી ળકતો નથી.
ઉયની આમતભાં કશેલાભાં આવ્મું છે કે અમ
યવુર તું ળક કયલાલાાઓભાંથી ન ફન.
અનુક્રભણણકા
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જાશેયભાં વંફોધન યવુરને છે . ણ ખયી યીતે
ઉમ્ભતને કશેર છે . ઉમ્ભતભાં ઘણા ળંકા
કયનાયા થમા છે અને થતા યશેળે. યવુરને ભાટે
ઝયાથ ફયાફય ણ ળંકા થઇ ળકતી નથી.
ખુદાએ વચ્ચાઇ અને અદરની રૂએ જે
લાતોનું લણથન કમુું છે એ એલી અટર અને
ખાતયી ૂલથકની છે તેને કોઇ ફદરી ળકતું
નથી. રોકો જે કાંઇ કરાભે ાક લીળે રલાયો
કયે છે એને અલ્રાશ વાંબે છે અને તેની
શારતોને જાણે ણ છે . આ જગતભાં ભોટા
બાગે એલા રોકો છે જે ોતે બટકેરા છે અને
ફીજાઓને ગુભયાશ કયલા ચાશે છે તેની ફધી
લાતો ણ ધડ ભાથા લગયની છે . ળંકા અને
અટકો તેભને ચોતયપથી ઘેયી રીધા છે .
વાચી લાત વુધી તેઓ શોંચી ળકતા નથી.
એ બટકેરાને અને ણશદામત ાભેરાને ણ
અલ્રાશ જાણે છે .
૧૧૮ થી ૧૨૧ભી આમાત :-

َ ّّٰ ۡ َ ُ َ ّ ۡ ُ ُ َ
ُۡ
اس ُم الل ِہ َعل ۡی ِہ ِا ۡـ کن ُت ۡم
فکلوا ِمما دغِخ
ّٰ
ۡ
﴾۱۱۸﴿ ِبا ّٰی ِت ٖہ ُم ۡؤ ِم ِنح َف
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َ َ َ ُ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ّ َ ُ َ ۡ ّّٰ
اس ُم الل ِہ
ق ما لکم الا تاکلوا ِمما دغِخ
َ ََ ُ َ َ َ ُ
َ
َعل ۡی ِہ َق ق ۡد ف ّص َل لَک ۡم ّما َظ ّخ َؿ َعل ۡیک ۡم

َّ
ۡ ُ ُ
َ َ ۡ
ِالا َما اضط ِػ ۡذت ۡم ِال َ ۡی ِہ ؕ َق ِا ّـ ک ِثح ًؿا
َّ ُ ُّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َّ َ َّ َ
لی ِضلوـ ِباہوٓائِ ِہم ِبغحؿِ ِعل ٍم ؕ ِاـ ذبک
َ َ ۡ
ُہوَ ا ۡعل ُم ِبال ُم ۡع َت ِدیۡ َن ﴿﴾۱۱۹
َ َ َّ
ۡ
َ َ
َق د ُذ ۡقا ظا ِہرَ الۡاِث ِم َق َبا ِطن ٗہ ؕ ِا ّـ ال ِذیۡ َن
ۡ
ۡ
َ ُ
یَک ِس ُبوۡ َـ الۡاِث َم َس ُی ۡج َز ۡق َـ ِب َما کانوۡا
َۡ ُ
حَقتؿِفوۡ َـ ﴿﴾۱۲۱
َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ
الل ِہ َع َل ۡی ِہ قَ
ق لا تاکلوا ِمما لم یذغ ِخ اسم
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َّ
ۡ َّ َ
ِان ٗہ ل َ ِف ۡس ٌق ؕ َق ِا ّـ الش ّٰی ِطح َف ل َ ُیوۡ ُحوۡ َـ ِاخٰۤی
ُ ُ
ََ
َ
ا ۡقل ِٰٓی ِئ ِہ ۡم ل ُِی َجا ِخلوۡخ ۡم ۚ َق ِا ۡـ اط ۡع ُت ُموۡ ُہ ۡم
ُ ۡ ُ َّ
﴾۱۲۱٪ ﴿ ِانک ۡم ل َ ُمس ِخخوۡ َـ
ભાટે જે (કુયફાની) ઉય અલ્રાશનું નાભ
રેલાભાં આવ્મું શોમ તેભાંથી ખાઓ, અગય
તભે તેની આજ્ઞાઓને ભાનતા શો. (૧૧૮)
અને તભને ળું થઇ ગમું છે કે જે (કુયફાની)
ય અલ્રાશનું નાભ રેલાભાં આવ્મું છે તેભાંથી
ખાતા નથી ? જો કે જે લસ્તુઓ તેણે તભાયા
ય શયાભ કયી છે તેને તભાયા ભાટે સ્ષ્ટ
કયીને તેણે લણથલી દીધી છે , ણવલામ કે જે
તભને ન છુ ટકે (બૂખભયાની શારતભાં) ખાલી
ડે; અને ફેળક ઘણા રોકો ોતાની (નીચ)
ઇચ્છાઓ પ્રભાણે જાણ્મા કમાથ ણલના
(ફીજાઓને ણ) આડે ભાગે રઇ જામ છે ;
ફેળક તાયો યલયરદગાય એજ છે જે શદ
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ઓંગી જનાયાઓથી વાયી ેઠે લાકેપ છે .
(૧૧૯)
(શે રોકો !) ખુલ્રા ા તથા છુ ા ા
(ફન્ને)નો ત્માગ કયો; ણન:વંળમ જે ઓ ા
કમે જામ છે તેભને તેભની કયણીનો ફદરો
નજીકભાં જ ભળે. (૧૨૦)
અને જે (કુયફાની) ઉય અલ્રાશનું નાભ
રેલાભાં નથી આવ્મું તેભાંથી ખાઓ નણશ,
અને ફેળક (તેભ કયલું) આજ્ઞાનો બંગ (કયલા
જે લું) છે ; અને ણન:વંળમ ળૈતાનો તો ોતાના
ણભરોના ભનભાં લવલવા ફૂંક્મા કયે છે કે જે થી
તેઓ તભાયી વાથે લઢે, અને જો તભે તેભનું
કશેલું ભાનળો તો ખચીતજ તભે ણ ભુશ્રીક
થઇ જળો. (૧૨૧)
ભક્કાના કુપપાયો ભયેરા જાનલય ખાતા શતા
જ્માયે ભુવરભાનો તેભને ટોકતા શતા ત્માયે
તેઓ ઉલ્ટા ભુવરભાનો ય લાંધો ઉઠાલતા
શતા કે તભાયી તો અક્કર ણનયારી છે . તભે
ભાયી નાખો છો તેને ખાલ છો અને જે ને
ખુદા ભાયે છે તેને ખાતા નથી. એટરી લાત
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તો ઝાશેય છે કે ઝબ્શ કયતી લખતે ખુદાનું
નાભ રેલાભાં આલે એ તેની દરીર છે કે જે
ગોશ્ત ખાલાભાં આલે તે તેના મદા
કયલાલાાનું નાભ રેલાભાં આલે અને તેથી
તેની યશભત અને ફયકત શોમ છે અને ણળકથની
ફુયાઇ દુય થઇ જામ છે . ફુત કોઇ જાનલયનો
મદા કયનાય નથી કે તેના નાભ ય કુયફાની
કયલાભાં આલે. શલે યશી આભેે ભયનાય
જાનલય, તેને એટરા ભાટે શયાભ કયલાભાં
આલેર છે કે તેની અંદયથી ઉછતું ખુન જે
ફશુ જ ગયભ શોમ છે તે નીકતું નથી. તેથી
એ ગોશ્ત ખાલાથી જાત જાતની ણફભાયીઓ
થલાનો અંદેળો શોમ છે . આભેે ભયનાય
જરૂય કોઇ ણફભાયીના કાયણે ભયણ ાભે છે ,
એલા ભુયદા ખાલાનું રદર ણ ચાશતું નથી.
૧૨૨ થી ૧૨૩ભીઆમાત :-

ّٰ َ َ
َۡ
َ َ اَ َق َم ۡن ک
اـ َم ۡی ًتا فا ۡح َی ۡین ُہ َق َج َعلنا ل َ ٗہ
ُ َ َّ ۡ َ َ َّ
ٗ
ۡ َنُوۡ ًذا ّی
ۡ
از کمن مثلہ فِی
الن
ی
ف
ہ
ب
ی
ص
م
ٖ
ِ
ِ
ِ ِ
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ُ ُّ
َ
َ ّٰ َ ۡ
الظل ّٰم ِت ل َ ۡی َس ِبخاذِ ٍث ِّمن َہا ؕ کذل ِک
ّٰ ۡ ُ
ُ َ ُ َ
﴾۱۲۲﴿ ر ّیِ َن ل ِلک ِع ِػیۡ َن َما کانوۡا ح ۡع َملوۡ َـ
ََق َک ّٰذل َِک َج َع ۡل َنا ف ۡی ک ُ ّل ق َ ۡخیَ ٍۃ اَ ّٰخبؿ
ِ
ِ ِ
ُ
ُ
ُم ۡجرِ ِم ۡی َہا ل َِی ۡمػ ُخ ۡقا فِ ۡی َہا ؕ َق َما یَ ۡمػ ُخ ۡق َـ
ۡ
ُ ۡ َ َّ
﴾۱۲۳﴿ ِالا ِباجف ِس ِہ ۡم َق َما یَش ُعرُ ۡق َـ
ળું તે કે જે ભુડદું શતું, છી તેને અભે વજીલન
કમુું, તથા તેને અભોએ પ્રકાળ આપ્મો કે જે ના
કાયણે રોકોભાં શયે પયે છે , તે એલા ળખ્વના
જે લો છે કે જે અંધકાયભાં શોમ અને તેભાંથી
ફશાય નીકી ળકતો ન શોમ ? તેજ પ્રભાણે
આ નાણસ્તકોને જે કાંઇ ણ તેઓ કયે છે તે
વુળોણબતજ દેખામ છે . (૧૨૨)
અને એલી યીતે અભે દયેક લસ્તીભાં તેના
ગુનેશગાયોને લડણ આપ્મા કયીએ છીએ કે
જે થી તેઓ તેભાં પ્રંચો કમાથ કયે; અને (ખરૂં
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જોતાં) તેઓ પ્રંચ આદયતા નથી ણ
ોતાનાજ નપવ (આત્ભાઓ) ણલરૂઘ્ધ (આદયે
છે ) ણ (તેનું) તેભને બાન નથી. (૧૨૩)
આ આમત શ. શભઝા અને અફુ જશેરના
ણલળે છે . નુયની યૌળનીભાં આલનાય શ.
શભઝા છે અને અંધાયાભાં ચારનાય અફુ
જશેર છે .
લાત એભ છે કે એક રદલવ અફુ જશેરે શ.
યવુર વ.ની વાથે ખયાફ લતાથલ કમો. શ.
શભઝા ણળકાયથી આવ્મા તો તેભને તેની ખફય
ડી. આ ક્રોધામભાન થમા અને અફુ
જશેરની ાવે આવ્મા અને જોયથી કભાન
તેના ભાથા ય ભાયી. તેથી તેનું ભાથું પાટી
ગમું. અફુ જશેરે કહ્ું અભે તેભની તાફેદાયી
કયળું નણશ જ્માં વુધી અભાયા ઉય લશી ન
આલે. તે વભમે ઉયોક્ત આમત આલી શતી.
૧૨૪ થી ૧૨૫ભી આમાત :-

ُّ
ّّٰ
َۡ َ َ َ
ُ َ ٌ
ٓاءت ُہ ۡم ّٰایَۃ قالوۡا ل َ ۡن ن ۡؤ ِم َن َحتی
ق ِادا ج
ّّٰ ُ ُ ُ َ ۡ ُ ۤ َ َ ۡ ّٰ ۡ ُ
ُ۬ اَ ّّٰلل ُہ اَ ۡع َلم
ؕ نؤتی ِمثل ما اقتِی ذسل الل ِہ
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َّ
ُ
َح ۡیث یَ ۡج َع ُل ذِ َسال َ َت ٗہ ؕ َس ُی ِص ۡی ُب ال ِذیۡ َن
َ ٌ َ ٌۢ
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٌ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َق َعذاب ش ِدیدۡ
اجرموا صغاذ ِعند

َ ُ ُ
ِب َما کانوۡا یَ ۡمػ ُخ ۡق َـ ﴿﴾۱۲۴
َ َ ۡ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ اَ ۡـ ّیَ ۡہدیَ ٗہ یَ ۡس َخ ۡج َص ۡد َذفٗ
فمن یرِ ِخ
ِ
ل ِلۡاِ ۡسلَا ِؿ ۚ َق َم ۡن ّیُر ۡخ اَ ۡـ ّحُ ِض ّ َل ٗہ یَ ۡج َعلۡ
ِ
َ ۡ َ ٗ َ ّ ً َ َ ً َ َ َّ َ َ َّ َّ
ُ
صدذف ض ِیقا ظخجا کانما یصعد فِی
ّ َ َ َ ّٰ َ َ ۡ َ ُ ّّٰ
الل ُہ ّ
الرِ ۡج َس
السمٓا ِء ؕ کذل ِک یجعل
َ َّ
ُ
َعدی ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۱۲۵
અને જ્માયે ણ તેભની ાવે કોઇ આમત
ંઆલે છે ત્માયે તેઓ ફોરી ઉઠે છે કે જ્મા
ેવુધી અભને ણ તેલું કાંઇ આલાભાં ન આલ
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જે લું કે અલ્રાશના યવુરોને આલાભાં આવ્મું
છે ત્માં વુધી અભે શયણગઝ ઇભાન નણશ
રાલળું; (ણ) ોતાની રયવારત કોને આલી
તે અલ્રાશ વાયી ેઠે જાણે છે ; જે ઓ
અયાધી છે તેભને નજીકભાં જ અલ્રાશ
તયપથી નાભોળી શોંચળે અને તેઓ પ્રંચ
કમાથ કયતા શતાં તે કાયણે વખત ણળક્ષા ણ.
(૧૨૪)
છી અલ્રાશ જે ને ણશદામત આલા ચાશે છે
તેની છાતી ઇસ્રાભ (સ્લીકાયલા) ભાટે
ણલળા કયી ભૂકે છે , અને જે ના ણલે
ણશદામતની પ્રેયણા ખુંચલી રેલા ચાશે છે તેની
છાતી વંકુણચત કયી ભૂકે છે (અને ઇભાનનો
સ્લીકાય તેના ભાટે એલો અવહ્ થઇ જામ છે
કે) જાણે તે આકાળ ય ચઢતો શોમ એલી યીતે
અલ્રાશ તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન નથી
યાખતા તેભના ય અણલરતા નાખે છે .
(૧૨૫)
જ્માયે ઉયની આમત આલી ત્માયે
વશાફાભાંથી કોઇએ ુછમું આનો અથથ ળું છે
? પયભાવ્મું કે જે ઇભાન રાલે છે તેના રદરને
અનુક્રભણણકા
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યલળન-પ્રકાણળત કયી આે છે અને કાપીયોના
રદર અંધકાયભમ ફનાલી દે છે . કોઇએ ુછમું
કે નુયાની દીરને કેભ ઓખી ળકામ ?
શંભેળના ભકાન તયપ ઘ્માન આલું, ગલથથી દુય
યશેલું, ભયલા ભાટે શય ે તૈમાય યશેલું.
૧૨૬ થી ૧૨૯ભી આમાત :-

َ
َۡ َ َ
َ
َق ّٰہذا ِص َػ ُاض َذ ِّبک ُم ۡس َت ِق ۡی ًما ؕ ق ۡد ف ّ َصلنا
َّ َّ َ َ
ّٰ
َ
ۡ
ُ
﴾۱۲۶﴿ الۡا ّٰی ِت ل ِقوۡ ٍؿ ّیذغخقـ
ۡ َّ ُ َ ۡ ُ َ
الس ّٰل ِم ِعن َد َذ ِّب ِہ ۡم َق ُہوَ َقل ّ ُِی ُہ ۡم ِب َما
لہم خاذ
ُ
ُ َ
﴾۱۲۷﴿ کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ
ُ
ۡ َ
َق یَوۡ َؿ یَ ۡحس ُخ ُہ ۡم َج ِم ۡی ًعا ۚ ّٰی َم ۡعس َخ ال ِج ِ ّن
ۡ َق ِد
َاس َت ۡکث َ ۡؿتُ ۡم ِّم َن الۡاِنۡس ۚ َق َقاؾ
ِ
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َ ۡ ٰٓ ُ ُ ۡ ّ َ ۡ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ
اس َت ۡم َتع
س ذبنا
اقل ِیؤہم ِمن الاِن ِ
َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۤ َ َ َ َّ ۤ
ض ّق بَلغنا ا َجلنا ال ِذ ۡی
بعضنا ِببع ٍ
َ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ ّ َ ۡ ُ ّٰ
اؾ الن ُاذ َمث ّٰوىک ۡم خ ِل ِدیۡ َن
اجلت لنا ؕ ق
ۡ َ ۤ ّ َ َ َ َ ّّٰ َ َ َ
ٓاء الل ُہ ؕ ِا ّـ َذ ّبک َح ِک ۡی ٌم
فِیہا ِالا ما ش
َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۱۲۸
ۢ
َ َ ّٰ َ ُ َ ّ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
الظ ِل ِمح ۡ َف بَ ۡع ًضا بماَ
ق کذل ِک نوخِی بعض
ِ
َ ُ ۡ
کانوۡا یَک ِس ُبوۡ َـ ﴿ ﴾۱۲۹٪
ેઅને આ છે તાયા યલયરદગાયનો ભાગથ કે જ
વીધોજ છે ; ખયેજ ફોધ ગ્રશણ કયનાયાઓ
ભાટે અભોએ ણનળાનીઓ સ્ષ્ટ કયીને લણથલી
)દીધી છે . (૧૨૬
ેતેભના યલયરદગાય ાવે તેભના ભાટ
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વરાભતીનું ધાભ છે , અને તેઓ (નેક) કામો
કયતા શતા તે કાયણે તેજ તેભનો ણશભામતી
ફનળે. (૧૨૭)
અને જે રદલવે તે વઘાઓને બેગાં કયળે,
(છી પયભાલળે) કે શે જીન્નાતોના ભંડ !
તભોએ ભાણવોભાંથી તો ઘણાખયાઓને
તભાયા કયી રીધા શતા, અને ભાણવોભાંથી
જે ઓ તેભના તયપદાય શળે તેઓ અયજ કયળે
કે શે અભાયા યલયરદગાય ! અભાયાભાંથી
કેટરાકોએ કેટરાકોથી રાબ ભેવ્મો, અને
(અભાયી કયણીની ણળક્ષા ાભલા ભાટે) જે
ભુદ્દત તેં અભાયા ભાટે નક્કી કયી શતી (તે
ભુદ્દતને) અભે શોંચી ગમા છીએ; (અલ્રાશ)
પયભાલળે કે તભારૂં સ્થાન જશન્નભભાં છે ,
તેભાંજ તભે શંભેળ ભાટે યશેળો ણવલામ કે
અલ્રાશ ફીજુ ં કાંઇ ચાશે; ફેળક તાયો
યલયરદગાય ણશકભત (અને) જ્ઞાનનો વાશેફ
છે . (૧૨૮)
અને એલી યીતે અભે કેટરાક ઝુરભગાયોને
કેટરાકોની ફુયી કયણીઓના કાયણે તેભના
ણભર ફનાલી દઇએ છીએ. (૧૨૯)
અનુક્રભણણકા
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ખુદાએ ોતાના ફંદાઓ ઉય શુ જ્જત ુયી
કયી તેને અક્કર આી કે તેથી તેઓ ોતાની
બરાઇ ફુયાઇને વભજી ળકે. છી
અમ્ફીમાને ણશદામત ભાટે ભોકલ્મા ણ
તેઓએ કોઇ યીતે તેભની લાત ભાની નણશ
અને એલા રોકોનું સ્થ જશન્નભ ણવલામ
ફીજુ ં ળું શોઇ ળકે ?
૧૩૦ થી ૧૩૪ભી આમાત :-

ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ّ ۡ َ َ ۡ َ ّٰ
س ال َ ۡم یَا ِتک ۡم ُذ ُس ٌل
ِ یمعسخ ال ِج ِن ق الاِن
َِّم ۡن ُک ۡم حَقُ ّ ُصوۡ َـ َع َل ۡی ُک ۡم ّٰا ّٰیتِ ۡی ق
ُ َ َ ُ
َ َیُ ۡن ِذ ُذ ۡقن َ ُک ۡم ل ِق
ٓاء یَوۡ ِمک ۡم ّٰہذا ؕ قالوۡا

ُ ۡ ۡ َ َ َ ُ َۡ
َ َ
ش ِہ ۡدنا َعدٰۤی اجف ِسنا َق غ ّخت ُہ ُم ال َح ّٰیوۃ
ُّ
ۡالدن ۡ َیا َق َشہ ُد ۡقا َعدٰۤی اَجۡ ُف ِسہ ۡم اَنّ َ ُہم
ِ
ِ
ّٰ ُ َ
﴾۱۳۱﴿ کانوۡا ک ِع ِػیۡ َن
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َ ُۡ
ّٰ َ َ ّ َ ُ َ ُ َ
دل ِک ا ۡـ ل ۡم یَک ۡن ّذ ّبک ُم ۡہ ِلک الغ ّٰػی
ُ ۡ َ َ ُ ّٰ ُ
ِبظل ٍم ّق ا ۡہل َہا غ ِفلوۡ َـ ﴿﴾۱۳۱
ُ
َ ُ
ُ َ
َق ل ِک ٍ ّل َخ َذ ّٰج ٌت ِّم ّما َع ِملوۡا ؕ َق َما َذ ّبک
َ ُ
َ
ِبغافِ ٍل َع ّما حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۱۳۲
ََ ۡ
َق َذ ّبُ َک ال ۡ َغجِ ّیُ ُدق ّ
الرَ ۡح َم ِۃ ؕ ِا ۡـ ّیشا
ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ۢۡ َ ۡ ُ ۡ ّ َ
یذ ِہبکم ق یستخ ِلف ِمن بع ِدخم ما
َ َ ُ َ ۤ ََۡ َُ
ُ َ َ
ٓاء ک َما انشاخ ۡم ِّم ۡن د ّذِ ّی ِۃ قوۡ ٍؿ
یش
َ
ّٰاع ِخیۡ َن ﴿ ؕ﴾۱۳۳
َ
ّٰ
ُ
َ ۤ َۡ
ِا ّـ َما توۡ َع ُد ۡق َـ لَا ٍة ۙ ّق َما ان ُت ۡم
ِب ُم ۡع ِج ِزیۡ َن ﴿﴾۱۳۴
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શે ઇન્વાન તથા જીન્નાતોના ભંડો ! ળું
તભાયાભાંના જ એલા યવુરો આવ્મા ન શતા
કે જે ઓ તભને ભાયી આમતો લણથલી
વંબાલતા અને તભાયી આ રદલવની
ભુરાકાતથી તભને ફીલયાલતા શતા ? તેઓ
કશેળે કે અભે ોતેજ અભાયી ોતાની ણલરૂધ્ધ
વાક્ષી આીએ છીએ. અને આરોકની
ઝીંદગીએ તેભને ધોકો આપ્મો શતો અને તેઓ
ોતેજ ોતાનીજ ણલરૂઘ્ધ વાક્ષી ૂયળે કે
તેઓ ખયેજ નાપયભાન શતા. (૧૩૦)
આ (યવુરોનું ભોકરલું) એ ભાટે છે કે તાયો
યલયરદગાય જોય ઝુલ્ભથી આફાદીઓને
ફયફાદ કયતો નથી, એલી ણસ્થણતભાં કે તેભના
યશેલાવીઓ (તેની) આજ્ઞાઓથી અજ્ઞાત
શોમ. (૧૩૧)
અને વઘાઓ ભાટે તેભની કયણીઓનાં
પ્રભાણભાં દયજ્જા છે ; અને તેઓ જે કાંઇ કયે
છે તેનાથી તાયો યલયરદગાય અજાણ નથી.
(૧૩૨)
અને તાયો યલયરદગાય અેક્ષા યણશત અને
અનુક્રભણણકા
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દમાલાન છે ; અગય તે ચાશે તો તે તભને
(આરોકભાંથી) ઉંચકી રઇ જામ, છી જે ને
ચાશે તભાયા સ્થાને કામભ કયી દે, જે લી યીતે
ફીજી કોભોના લંળભાંથી તભને ૈદા કમાથ.
(૧૩૩)
જે લસ્તુનો તભને લામદો કયલાભાં આવ્મો છે
તે અલશ્મ આલનાય છે અને તભે તેને
(આલતી) અટકાલી ળકનાય નથી. (૧૩૪)
જે ઓ આ નાળલંત જગતની ભોજ ભજાભાં
ડી ગમા છે અને કમાભતને ણલવયી ગમા છે
તેભને ુછલાભાં આલળે કે ળું તભાયી ાવે
ણશદામતને ભાટે યવુરો આવ્મા ન શતા ? કશેલું
ડળે કે આવ્મા તો શતા ણ જીલનની
જં જાભાં એલા પવાઇ ગમા શતા કે તેભની
લાત પ્રત્મે ઘ્માન આપ્મું ન શતું. અભે કાપીયો
શતા.
જે નાદાન રોકો ખુદા ય આક્ષે ભુકે છે કે
ખુદાએ ણલના કાયણે કોભોને નાળ કયી નાખી
તેભને ઉયોક્ત આમતભાં ફતાલેર છે કે
લસ્તીભાં યશેનાયાઓને ખુદાએ લાંક ણલના
અનુક્રભણણકા
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શરાક કમાથ નથી, તે કોઇ ઉય રેળ ભાર
ઝુલ્ભ કયતો નથી. તે એ ભાટે નાળ ામ્મા કે
આખેયતથી ણફરકુર ફેખફય થઇ નાપયભાની
કયતા શતા અને તેના શુ કભનો અનાદય કયતા
શતા અને એભ વભજતા શતા અલ્રાશ તેના
પ્રત્મે ગારપર છે ણ આ ભાન્મતા જુ ઠી શતી.
તે કોઇના અભરથી ફેખફય શોતો નથી. તે
યશીભ અને ઇન્વાપી છે . દયેકને તેના
અભરનો ફદરો દેનાય છે . તે જે કૌભનો નાળ
કયે છે તેના સ્થે ફીજી કૌભને રાલે છે , ભાટે
ફધામે કમાભતના ભાટે તૈમાય શોલું જોઇએ.
૧૩૫ થી ૧૩૭ભી આમાત :-

ّ ُ َ َ
ُ ۡ ۡ َ ّٰ ۡ ُ
اع َملوۡا َعدّٰی َمکان ِتک ۡم ِان ِ ۡی
قل حقو ِؿ
َُ
َ َ
َ
َعا ِم ٌل ۚ ف َسوۡ َػ ت ۡعل ُموۡ َـ ۙ َم ۡن تکوۡ ُـ ل َ ٗہ
ّّٰ ُ ۡ ُ َ ٗ َ ّ َ ّ ُ َ َ
َالظ ِل ُموۡـ
عاقِبۃ الداذِ ؕ ِانہ لا حف ِلح
﴾۱۳۵﴿
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ۡ
ُ ّّٰ َ َ َ
َق َج َعلوۡا لِل ِہ ِم ّما د َذا ِم َن ال َش ۡخ ِت َق
َۡ َ
َ َ ُ َ ّّٰ
الۡاج َعا ِؿ ن ِص ۡی ًبا فقالوۡا ّٰہذا لِل ِہ ِب َز ۡع ِم ِہ ۡم َق
َ
ّٰ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ
اـ ل ِس َخکٓائِ ِہ ۡم فلَا
ہذا ل ِسخکٓائِنا ۚ فما ک
َ ُ َ ّّٰ َ َ َ َ ّّٰ َ
اـ لِل ِہ ف ُہوَ یَ ِص ُل
ی ِصل ِاخی الل ِہ ۚ ق ما ک
ُ
ِاخّٰی ُر َخکَٓائہ ۡم ؕ َس َ
ٓاء َما یَ ۡحک ُموۡ َـ ﴿﴾۱۳۶
ِِ
ۡ ۡ ۡ
َ ۡ
ل ِک ِثح ٍؿ ِّم َن ال ُمس ِخخ ِح َف
ُ َ ُ
ُ
ر َخکٓاؤ ُہ ۡم ل ِح ۡؿ ُخ ۡق ُہ ۡم َق

َ ّٰ َ َ َ
َق کذل ِک ر ّی َن
َ
َ
ق ۡت َل ا ۡقلَا ِخ ِہ ۡم
َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
ٓاء الل ُہ
ل ِیل ِبسوا علی ِہم ِخینہم ؕ ق لو ش
َۡ
َ ُ ََ
َما ف َعلوۡ ُف فذ ۡذ ُہ ۡم َق َما حَفت ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۱۳۷
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(શે યવુર !) તું કશે કે શે ભાયી કોભ ! તભે
તભાયા ગજા પ્રભાણે લતથતા યશો અને શુ ં ણ
લતથતો યશીળ; છી આગ જતાં તભને
જણાઇ આલળે કે આખેયતનું (વારૂં)
રયણાભ કોના ભાટે છે ; ફેળક ઝુરભગાયો
વપતા ાભતા નથી. (૧૩૫)
અને તેઓ (નાણસ્તકો)એ તે (અલ્રાશે)
ઝભીનભાંથી ખેતીલાડી અને ઢોય ઢાંખય
ઉત્ન્ન કમાથ છે તેભાંથી અલ્રાશનો એક
બાગ નક્કી કયે છે . છી ોતાની કલ્નાથી
કશે છે કે આ અલ્રાશ ભાટે છે , અને આ
અભાયા (ફનાલેરા) અલ્રાશના ળયીકો ભાટે
છે ; છી તેભના (જોડી કાઢેરા અલ્રાશના)
જોડીદાયોનો જે બાગ છે તે તો અલ્રાશને
શોંચતો નથી, અને જે અલ્રાશનો છે તે
તેભના જોડીદાયોને શોંચે છે ; તેઓ (આ)
કેલો ફેશુદો ન્મામ કયે છે ! (૧૩૬)
અને એલી યીતે ભુશ્રીકોભાંથી ઘણા ખયાઓની
નઝયભાં તેભના જોડીદાયોએ તેભના છોકયા
ભાયી નાખલાનું ળોબાસ્દ ઠયાવ્મું છે . જે થી
(તેઓ) તેભનો નાળ કયી નાખે અને તેભના
અનુક્રભણણકા
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ધભથને તેભના ઉય ડાભાડો ફનાલી દે; અને
અગય અલ્રાશ ચાશતે તો તેઓ તે (શયગીઝ)
કયતે નણશ, ભાટે તું તેભને તથા તેભની
ઉજાલી કાઢેરી લાતોને ડતી ભૂક. (૧૩૭)
અજ્ઞાનતાના વભમભાં અયફ કૌભભાં આશ્ચમથ
ભાડનાય યીલાજો શતા. તેભાંથી એક એ કે
જે બાગ ખમયાત ભાટે કાઢતા શતા તેની યીત
આ ભુજફ શતી : ખેતયોભાં લચભાં ણનળાની
ભાટે એક ભોટો રીટો દોયી દેતા શતા. એક
બાગ ખુદાનો અને એક બાગ ોતાના
ફુતોનો. એલીજ યીતે જાનલયોભાં ણ
બાગરા ાડતા શતા, જ્માયે એ જોતા કે
ખુદાના બાગના જાનલયો ચયીને ભોટા
ચયફીદાય થઇ ગમા છે તો તેને ફદરી ફુતોના
બાગભાં યાખી દેતા શતા. ખુદાના બાગનું
ભશેભાન અને ભોશતાજોને ખલયાલતા શતા
અને ફુતોના બાગનું ૂજાયીઓને આતા
શતા. જો અનામાવે ખુદાનો ણશસ્વો ફુતો
તયપ ડી જતો શતો તો ઉાડતા ન શતા.
ફુતના બાગભાં જ યશેલા દેતા, ણ ફુતની
કોઇ લસ્તુ ખુદાના ણશસ્વા તયપ ડી જતી તો
અનુક્રભણણકા
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તયત જ ઉાડી રેતા. એ ફાફતો તયપ
આમતભાં ફતાલેર છે .
ન્માઝના જાનલયો રણ પ્રકાયના શતા : ૧.
તેને કોઇ ખાતું નણશ. ૨. તેના ય ન વલાયી
કયતા ન ફોજ ભુકતા શતા. ૩. ફુતો ય બેટ
ચઢાલતા અને ખુદાનું નાભ ણ રેતા નણશ
અને આ ફધી લાતો ખુદા તયપથી અભો
કયીએ છીએ એભ ભાનતા શતા. જ્માયે
ઇસ્રાભે આ ફધી લાશીમાત યસ્ભોનો ણલયોધ
કમો તો અકાઇ ઉઠ્મા અને ોતાના
યીલાજો ય ચારલા ભક્કભ ણે તૈમાય શતા.
જે ઓ ભુણસ્રભ થઇ ગમા શતા તેઓથી
કુપપાયો ફશુ જ લેયબાલ યાખતા શતા. જ્માયે
તેઓ શદથી આગ લધલા રાગ્મા તો ખુદાએ
ોતાના યવુર ય લશી કયી કે તેભને તેભની
શારત ય ભુકી આો. એક લખત એલો ણ
આલળે કે તેઓ ોતે વુધયી જળે અને જે ઓ
ફા-દાદાના ગરે ચારળે તો છે લટે તેની
વઝા બોગલળે.
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૧૩૮ થી ૧૪૦ભી આમાત :-

َّ
َۡ
َ ٌ
َ ُ
َق قالوۡا ّٰہ ِذ ٖ ۤف اج َع ٌاؿ ّق َظ ۡخت ِح ۡج ٌر ۖ٭ لا
َۡ
یَ ۡط َع ُم َہا ۤ ِالَّا َم ۡن نّ َ َش ُ
ٓاء ِب َز ۡع ِم ِہ ۡم َق اج َع ٌاؿ
ُظ ّخ َم ۡت ُظ ُہوۡ ُذ َہا َق اَجۡ َع ٌاؿ لَّا یَ ۡذغ ُ ُخ ۡق َـ ۡ
اسمَ
ِ
ّّٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ً َ
ٓاء َعل ۡی ِہ ؕ َس َی ۡج ِزیۡ ِہ ۡم
الل ِہ علیہا افتِؿ
َ ُ َۡ
ِب َما کانوۡا حَفت ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۱۳۸
َۡ َ ٌ
ُ
َ ُ
َق قالوۡا َما ف ِ ۡی بُطوۡ ِـ ّٰہ ِذ ِف الۡاج َعا ِؿ خال َِصۃ
ّ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ ّ َ ٌ َ ٰۤ َ ۡ َ َ
اجنا ۚ َق ِا ۡـ
ل ِذخوذِنا ق مشخؿ عدی ارق ِ
ّیَ ُک ۡن ّ َم ۡی َت ًۃ َف ُہ ۡم فِ ۡی ِہ ُر َخکَٓاء ُؕ
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َّ
َ
َس َی ۡج ِزیۡ ِہ ۡم َق ۡصف ُہ ۡم ؕ ِان ٗہ َح ِک ۡی ٌم َع ِل ۡی ٌم
﴾۱۳۹﴿
ۢ ً َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۤ ُ َ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ
قد خ ِزخ ال ِذی َن قتلوۡا اقلاخہم سفہا
ّّٰ ُ ُ َ َ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ّ ۡ ۡ َ
ًالل ُہ ۡافتِ َؿٓاء
ِبغحؿِ ِعل ٍم ق ظخموا ما ذرقہم
ّّٰ َ َ
َالل ِہ ؕ َق ۡد َض ّ ُلوۡا َق َما کَانُوۡا ُم ۡہ َت ِدیۡن
عدی
﴾۱۴۱٪ ﴿
લી તેઓ ોતાની અટક ભુજફ કશે છે કે
આ ઢોય તથા ખેતી અછુ ણત છે ; તેને કોઇ
ખાઇ ળકે નણશ યંતુ જે ને અભે ઇચ્છીએ;
અને કેટરાક એલા પ્રાણીઓ છે કે જે ભની
ીઠ ય વલાયી (કયલી) અથલા બાયનું રાદલું
શયાભ કયલાભાં આવ્મું છે અને કેટરાક એલા
પ્રાણીઓ છે કે જે ભના ય ઝબ્શ કયતી લખતે
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અલ્રાશનું નાભ રેતા નથી. આભ કયલાભાં
તેઓ ભાર અલ્રાશ ઉય આ ચઢાલે છે ; તે
તેભને નજીકભાં આ આ ચઢાલલાની ણળક્ષા
કયળે. (૧૩૮)
અને તેઓ કશે છે કે આ પ્રાણીઓના ેટભાં
જે કાંઇ છે તે ખાવ અભે ુરૂો ભાટેજ છે
અને અભાયી સ્રીઓ ભાટે શયાભ છે , અને
અગય તે (ફચ્ચું) ભયેરું અલતયે તો તેભાં (સ્રી
ુરૂ) વલથ બાગીદાય છે ; (અલ્રાશ)
નજીકભાંજ તેભના આ (ખોટા) લણથન ભાટે
તેભને ણળક્ષા આળે; ફેળક તે ભશાન
ણશકભતલાો (અને) જ્ઞાની છે . (૧૩૯)
ફેળક જે ઓ જાણ્મા કમાથ ણલના ભૂખાથઇથી
ોતાની અલરાદને કત્ર કયી નાખે છે અને
જે કાંઇ યોઝી અલ્રાશે તેભને (શરાર તયીકે)
આી છે તે અલ્રાશ ઉય આ ભૂકી શયાભ
ઠયાલે છે તેઓએ ોતાનું બાયે નુકવાન કમુું ;
તેઓ ખયેજ વન્ભાગથથી બટકી ગમા છે અને
ણશદામત ાભેરા યહ્ા નથી. (૧૪૦)
જાશેરીમતના મુગભાં અયફો ણભલ્રતે
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ઇબ્રાશીભીથી યપતા યપતા ધીયે ધીયે એ શદ
વુધી શોંચી ગમા શતા કે ઇબ્રાશીભી
અણવાય તેઓભાં દેખાતો ન શતો.
કુયીલાજોભાં એલા પવાઇ ગમા શતા કે તેઓ
તેનાથી ફશાય ગ ભાંડલા તૈમાય ન શતા.
ફુતોનો પ્રેભ એભના રોશીભાં બી ગમો
શતો. તેઓ ખુદા કયતાંમ ફુતોની લધાયે
ઇઝઝત કયતા શતા. જે જાનલયોને ફુતો ય
બેટ ચઢાલતા શતા, તેભાં ખુદાનું નાભ રેલું
ા વભજતા શતા અને ઉયથી કશેતા શતા
કે ખુદાએ અભને એલી જ આજ્ઞા આી છે .
જે ફચ્ચું જાનલયથી જન્ભ ાભતું તે ુરૂો
ભાટે શરાર અને સ્રીઓ ભાટે શયાભ
વભજતા શતા. આને ણ ખુદાઇ આજ્ઞા
કશેતા શતા. ુરીઓને ભાયી નાખીને
ઝભીનભાં દાટી દેલી એ ણ ખુદાઇ શુ કભ
વભજતા શતા. તેભના લડેયાઓએ કોભને એ
વભજાવ્મું શતું કે છોકયીઓ કભાઇ ળકતી
નથી, તેથી તેનું બયણ ોણ કયલાથી આણે
ણનધથન થઇ જળું. ઉયાંત તેઓ એ લાત વંદ
કયતા ન શતા કે છોકયીઓની ળાદી કયી
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ફીજાને વોંલી અને તે તેના ય ોતાના
શકો બોગલે. આલી લાશીમાત ભાન્મતાઓ ય
ચીટકી યહ્ા શતા.
૧૪૧ભી આમત :-

ّ َ ۤ َ ۡ َ َ ّّٰ َ ّٰ َ َ ۡ
َق ُہوَ ال ِذ ۡی انشا َجن ٍت ّم ۡع ُر ۡقش ٍت ّق غح َؿ
َ ۡ ُ ۡ ّٰ ّ َ ّ َ ۡ َ َ ّ َ
ۡ ً
الز ۡذ َع ُمخ َت ِلفا
معرقش ٍت ق النخل ق
ُ ُ ُ ٗ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ُّ َّ َ َ
َ
اـ ُم َتش ِاب ًہا ّق
اکلہ ق الزیتوـ ق الرم
ََۤۡ
َ
َ
ُُ
َۡ
غح َؿ ُم َتش ِاب ٍہ ؕ کلوۡا ِم ۡن ث َم ِر ٖ ۤف ِادا اث َمرَ َق
ُ ُ َّ
ُ َّ
۬ َق لَا ت ۡز ِخفوۡا ؕ ِان ٗہ
ّٰاتوۡا َحق ٗہ یَوۡ َؿ َح َصا ِخ ٖف ۫
ُ ۡ
ۡ
لَا یُ ِح ّب ال ُم ۡز ِخفِح َف ﴿ ۙ﴾۱۴۱

)ંઅને તે અલ્રાશ એજ છે જે ણે (દ્રાક્ષના
)ફગીચા ઉત્ન્ન કમાથ છે કે જે ભાં (કેટરાકના
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લેરા (ભાંડલા ય) ચઢેરા શોમ છે અને
(કેટરાકના) લેરા ચઢેરા શોતા નથી, અને
ખજુ યના ઝાડ તથા ખેતયો કે જે ભાં ખાલા
ભાટે જાત જાતના પ શોમ છે , તથા ઝમતુન
અને દાડભ જે (દેખાલ, આકાય તથા
સ્લાદભાં) એક ફીજાને ભતા આલે છે અને
(કેટરાક) નથી ણ આલતા; જ્માયે તેભના
ય પ આલી જામ ત્માયે તે ભાંશેના પ
ખાઓ અને કાલા (રણલા)ના રદલવે તે
(અલ્રાશ)નો ઠયાલેરો બાગ આતા યશો
અને ઉડાઉ ખચથ કયો નણશ; કેભકે ઉડાઉ ખચથ
કયનાયાઓને તે દોસ્ત યાખતો નથી. (૧૪૧)
આ આમતભાં “શક”થી ભુયાદ એ વદકો છે જે
પવર રણલા લખતે ઝકાત ણવલામ દેલાભાં
આલે, એટરા ભાટે કે ઝકાત ભદીનાભાં
લાજીફ થઇ અને આ આમત ભક્કાભાં આલી
છે . એશરેફમત અ.થી લણથન છે કે શકથી
ભતરફ ઝકાત નથી ણ વદકો છે . બાલાથથ
એ કે ાક રણતી લખતે ગયીફોને જરૂય કાંઇ
આલાભાં આલે. વાણફત ણફન કમવે એક
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લે ાંચવો ખજુ ય-ભેલાના ઝાડ ભોશતાજોને
લશેંચી આપ્મા. ોતાના ફાર-ફચ્ચાઓ ભાટે
કાંઇ ન યાખ્મું. તેથી તેને કશેલાભાં આવ્મું છે કે
ઇસ્રાપ ન કયો. ખુદા ઇસ્રાપ કયલાલાાને
દોસ્ત યાખતો નથી. એ કશેલું ોતાના સ્થે
ફયાફય છે કે “રા ઇસ્રાપ પીર ખમય” (નેકીભાં
ફઝુર ખચી નથી) ણ એક શદભાં યશેલું
જોઇએ. વાણફત ણફન કમવની જે ભ ન કયલું
જોઇએ.
૧૪૨ થી ૧૪૪ ભી આમાત :-

َۡ
َ ُُ ً َ َ ً
َق ِم َن الۡاج َعا ِؿ َح ُموۡلَۃ ّق ف ۡخشا ؕ کلوۡا ِم ّما
ُ ُ ۡ ُ َ ّ َ َ َ ُ ّّٰ ُ ُ َ َ َ
ّٰ
ذرقکم اللہ ق لا تت ِبعوا خطو ِة
ۡ ُ ّ ٌّ ُ َ ۡ ُ َ ٗ َ ّ ّٰ ۡ َ ّ
ٌ
﴾۱۴۲ۙ ﴿ الشیط ِن ؕ ِانہ لکم عدق م ِبحف
َّ َ
ۡ َ َ َ ّٰ َ
َ
َالضاۡ ِـ اثۡ َنح ۡ ِف َق ِمن
ثم ِنیۃ ارق ٍاث ۚ ِمن
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َّ َ
ۡ َۡۡ ُ
َ َ
ال َم ۡع ِز اثنح ِف ؕ ق ۡل ٰٓءالذغ َخیۡ ِن َظ ّخ َؿ ا ِؿ
الۡاُن ۡ َث َیحۡف اَ ّ َما ۡاش َت َم َل ۡت َع َل ۡی ِہ اَ ۡذ َح ُ
اؿ
ِ

ۡ
ُۡ
َُۡ ۡ َ
الۡانث َیح ِف ؕ ن ِّبـُوۡن ِ ۡی ِب ِعل ٍم ِا ۡـ کن ُت ۡم
ۡ
ّٰص ِدقِح َف ﴿ ۙ﴾۱۴۳
ۡ َ َۡۡ
َۡۡ
َق ِم َن الۡاِ ِب ِل اثنح ِف َق ِم َن ال َبغ ِػ اثنح ِف ؕ
ُ ۡ ٰٓ ّ َ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ
قل ءالذغخی ِن ظخؿ ا ِؿ الانثیح ِف اما
ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َۡ َ ُ َُۡ ۡ َ
اؿ الۡانث َیح ِف ؕ ا ۡؿ
اشتملت علی ِہ اذح
ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ّّٰ ُ ُ ّّٰ ُ ّٰ َ
کنتم شہدٓاء ِاد قصکم اللہ ِبہذا ۚ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ َ ّّٰ
الل ِہ َک ِذباً
فمن اظلم ِمم ِن افتؿی عدی
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ّّٰ َ ۡ ۡ َ َ َ ّ َ ّ ُ ّ
از ِبغحؿِ ِعل ٍم ؕ ِا ّـ الل َہ لَا
ل ِی ِضل الن
ۡ ّّٰ َ ۡ َ ۡ
َ
﴾۱۴۴٪ ﴿ یَ ۡہ ِدی القوؿ الظ ِل ِمحف
અને ચોગા જાનલયોભાંથી કેટરાક તો ફોજો
ઉંચકનાયા (ભોટા ભોટા) અને કેટરાક (નાના
નાના) ઝભીન ય રેટાલી ઝબ્શ કયીને ખાલા
ભાટે ૈદા કમાથ; (જે થી) અલ્રાશે જે કાંઇ
તભને (શરાર કયી) આપ્મું છે તેભાંથી ખાઓ
ીઓ અને ળૈતાનના ગરે ગરે ચારો
નણશ; ણન:વંળમ તે તભાયો ખુલ્રો ળરુ છે .
(૧૪૨)
(અલ્રાશે ખાલા ભાટે) આઠ (જાતનાં) જોડાં
(નય ભાદા ેદા કમાથ છે ) ભેંઢાની જાતભાંથી ફે
અને ફકયીની જાતભાંથી ફે (શે યવુર !) તું
કશે કે ળું ફન્ને નય તેણે શયાભ કમાથ છે કે ફન્ને
ભાદા, અથલા ફન્ને ભાદાઓના ગબથસ્થાનભાં
જે ફચ્ચાં વભામેરાં છે તે ? જો તભે વાચા
શો તો ભને (આ ણલે) જ્ઞાનૂલથક ખફય
આો: (૧૪૩)
અનુક્રભણણકા
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અને ઊંટોભાંથી ફે તથા ગામોભાંથી ફે (નય
ભાદા) તું કશે કે ળું તેણે ફન્ને નય શયાભ કમાથ
છે કે ફન્ને ભાદા, અથલા આ ફન્ને
ભાદાઓના ગબથસ્થાનભાં જે ફચ્ચાં વભામેરા
છે તે ? અથલા ળું તભે તે લેા શાજય શતા
જ્માયે તભને અલ્રાશે આ (ણલે) શુ કભ કમો
શતો ? ભાટે તે કયતાં લધાયે ઝાણરભ કોણ શળે
કે જે અલ્રાશ ઉય જુ ઠાં આ ચઢાલે કે
(જે થી) તે રોકોને લગય વભજે ગુભયાશ કયે;
ફેળક અલ્રાશ ઝાણરભ રોકોને વીધો ભાગથ
દેખાડતો નથી. (૧૪૪)
ઉયોક્ત આમતોભાં ફતાલલાભાં આવ્મું કે
અજ્ઞાનતાના વભમભાં અયફો શરાર
જાનલયને શયાભ કયી દેતા શતા અને શયાભને
શરાર ભાનતા શતા. તેભની ફેલકુપી જાશેય
કયલા ભાટે કશેલાભાં આવ્મું છે કે એક જ
જાતના જાનલય નયને તો શરાર અને ભાદાને
શયાભ અથલા ભાદા શરાર અને નય શયાભ.
એભ ણ જોલાભાં આવ્મું છે કે જાનલય તો
શરાર અને તેના ફચ્ચા શયાભ ! કોઇ
અનુક્રભણણકા
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ફુણઘ્ધળાી એ ભાની ળકતો નથી કે ખુદાએ
! આલા શુ કભો આપ્મા શોમ
૧૪૫ થી ૧૫૦ ભી આમાત :-

ۤ ُ
ُ َّ ۤ َ
َ
َ
ق ۡل لا ا ِج ُد ف ِ ۡی َما ا ۡقِۡ یَ ِاخ ّیَ ُم َش ّخ ًما َعدّٰی
َ َ ۡ ۤ َّ ۤ َ َ ُ
ًَ
طا ِع ٍم ّیط َع ُم ٗہ ِالا ا ۡـ ّیکوۡ َـ َم ۡی َتۃ ا ۡق َخ ًما
ۡ َ َّ
َ
َ ُ َ
ّم ۡسفوۡ ًحا ا ۡق ل َ ۡح َم ِخجـِیۡ ٍر ف ِان ٗہ ذِ ۡج ٌس ا ۡق
َ
ۡ ُ
ً ُ
َ ۡ ّّٰ
فِ ۡسقا ا ِہ ّ َل ل ِغحؿِ الل ِہ ِب ٖہ ۚ ف َم ِن اضط ّ َػ
َ َ َ َ َُ َ
َ
َۡ
غح َؿ بَ ٍاغ ّق لَا َعا ٍخ ف ِا ّـ َذ ّبک غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
﴿﴾۱۴۵
اخ ۡقا َظ ّ َخ ۡم َنا ک ُ ّ َل ِدیۡ
َق َعدَی الّ َ ِذیۡ َن َہ ُ
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ۡ َ
ُُ
ظع ٍػ ۚ َق ِم َن ال َبغ ِػ
ََۡ ۡ ُ ََُُۡۤ
علی ِہم شحومہما
ۡ ََ ۡ
ُ
َۤ ۡ َۤ
ظ ُہوۡ ُذ ُہ َما ا ِق ال َحوَایَا ا ۡق َما اخ َتلط ِب َعظ ٍم ؕ
ّٰ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ۡ ۡ ّ َ
ُ
۬ َق ِانا ل َ ّٰص ِدقوۡ َـ
دل ِک جزینہم ِببغ ِی ِہم ۫
َۡ َ
َق الغن ِم
َّ
ِالا َما

َ َ
َظ ّخ ۡمنا
َ
َح َمل ۡت

﴿﴾۱۴۶
َ َ َّ َ َ ُ َ ُ ُ ُ
ف ِا ۡـ کذبُوۡؽ فق ۡل ّذ ّبک ۡم د ۡق
ُ ۡ
َّ
اس َع ٍۃ ۚ َق لَا یُ َر ّخ َبا ُس ٗہ َع ِن
ق ِ
ۡ
ۡ
ال ُم ۡجرِ ِمح َف ﴿﴾۱۴۷
َ َ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ ۤ
سیقوؾ ال ِذین ارخخوا لو شٓاء اللہ ما
َذ ۡح َم ٍۃ
َۡ
الق ۡو ِؿ
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ۤ َُ
َ َ
َۡ َۡ
ار َخخنا َق لَا ّٰابَٓاؤنا َق لَا َظ ّخ ۡمنا ِم ۡن
َش ۡی ٍء ؕ َک ّٰذل َِک َک ّ َذ َب الّ َ ِذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ِلہمۡ
ِ
َح ّٰتّی َد ُاقوۡا بَ ۡا َس َنا ؕ ُق ۡل َہ ۡل ِع ۡن َدخ ُ ۡم ِّمنۡ
َّ
ََ
ۡ َ ۡ
َ
ِعل ٍم ف ُتص ِخ ُجوۡ ُف لَنا ؕ ِا ۡـ ت ّت ِب ُعوۡ َـ ِالا
َّ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ
َ
ُ
ُ
ۡ
الظن ق ِاـ انتم ِالا تصخصوـ ﴿﴾۱۴۸
ُق ۡل َف ِل ّّٰل ِہ ال ۡ ُح ّ َج ُۃ ال ۡ َبال َِغ ُۃ ۚ َف َلوۡ َش َ
ٓاء
ُ َ ۡ
ل َ َہ ّٰدىک ۡم ا ۡج َم ِعح َف ﴿﴾۱۴۹
ٓاءخ ُ ُم الَّذیۡ َن یَ ۡش َہ ُد ۡقـَ
ُق ۡل َہ ُل ّ َم ُش َہ َد َ
ِ
َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َظ ّ َخ َؿ ّٰہ َذا ۚ َفا ۡـ َشہ ُد ۡقا َفلاَ
اـ
ِ ِ
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َّ َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ
ٓاء ال ِذیۡ َن
تشہد معہم ۚ ق لا تت ِبع اہو
ََک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا َق الَّذیۡ َن لَا یُ ۡؤم ُنوۡـ
ِ
ِ
ِ
ّٰ
ُ َ
﴾۱۵۱٪ ﴿ ِبالۡاع َِخ ِۃ َق ُہ ۡم ِبرَ ِّب ِہ ۡم ح ۡع ِدل ۡو َـ
(શે યવુર !) કશે કે ભાયા ય જે લશી આલી
છે તેભાં શુ ં (ભજકુય લસ્તુઓભાંથી)
ખાનાયાઓ ભાટે ખાલાને કોઇ લસ્તુ શયાભ
શોમ એલું જોતો નથી, ણવલામ કે (જે )
ોતાની ભેે ભયી (ભુયદાય થઇ) ગઇ શોમ,
અથલા ઢોાએરું રોશી, અથલા વુવ્લયનું
ભાંવ; ણન:વંળમ તે ગંદી લસ્તુઓ છે ; અથલા
આજ્ઞાબંગ થઇ શોમ એલી કુયફાની કે જે ના
ય અલ્રાશના ણવલામ (ફીજા કોઇનું) નાભ
રેલાભાં આવ્મું શોમ (તે ણ); છતાંમ
ભનોલાંચ્છના તૃપ્ત કયલા અને શદથી લધી
જલાની ણનષ્ઠા ણલના જે ળખ્વ રાચાય
શારતભાં આલી ડ્મો શોમ (ને ભજકુય શયાભ
ચીઝોભાંથી કાંઇ ખામ) તો ફેળક તાયો
અનુક્રભણણકા
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યલયરદગાય ભોટો ભાપ કયનાય અને દમાુ
છે . (૧૪૫)
અને અભોએ મશુ દીઓ ય દયેક નખલાા
પ્રાણીઓ શયાભ કમાથ શતાં, અને ગામ તથા
ફકયીની જાતભાંથી તે ફન્નેની ચયફી શયાભ
કયી શતી, ણવલામ કે જે તેભની ીઠ ઉય
(ચોંટેરી) અથલા આંતયડા ય (લગેરી)
શોમ અથલા જે કાંઇ શાડકાં વાથે ભેરી
શોમ, આ ણળક્ષા અભોએ તેભને તેભની
ળીયજોયી ભાટે કયી શતી, અને ણન:વંળમ અભે
વાચું ફોરનાયા છીએ. (૧૪૬)
છતાં (શે યવુર !) કદાચને તેઓ તને જુ ઠરાલે
તો તું કશે કે તભાયો યલયરદગાય વલથ વ્માણ
દમાુ છે , અને તેનો અઝાફ અયાધી રોકો
(ય) થી શયણગઝ ાછો ટાી ળકાળે નણશ.
(૧૪૭)
નજીકભાં જ ભુશ્રીકો કશેળે કો જો અલ્રાશ
ચાશતે તો ન અભે તેનો કાંઇ જોડીદાય
ફનાલતે ન અભાયા ફાદાદા; અને ન અભે
કોઇ લસ્તુને શયાભ ઠયાલતે; એલીજ યીતે
અનુક્રભણણકા
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તેભની શેરાંના રોકો (ણ) ઝુ ઠરાવ્મા કયતા
શતા, અશીં વુધી કે તેભણે અભાયા અઝાફનો
સ્લાદ ચાખ્મો; તું કશે કે ળું તભાયી ાવે કોઇ
જ્ઞાન (ૂલથકની વાણફતી) છે , (અગય શોમ તો)
તે અભને રાલી દેખાડો; (ણ) તભે તો ભાર
કલ્નાને જ અનુવયો છો અને તભે કાંઇ નણશ
ણ ખોટુંજ ફોરો છો. (૧૪૮)
(શે યવુર !) તું કશે કે અંતે વૌથી વફ
દરીર અલ્રાશની જ છે , ભાટે જો તે ચાશે
તો ખયેજ તે તભો વલેને ણશદામત કયી દે.
(૧૪૯)
તું કશે કે તભે તભાયા તે વાક્ષીઓને ફોરાલો કે
જે આ લસ્તુઓને અલ્રાશે શયાભ કયી છે
એલી વાક્ષી ૂયે; છી જો તેઓ વાક્ષી આે
તો તેભની વાથે યશીને (તું તેલી) વાક્ષી ુયીળ
નણશ; અને જે રોકો અભાયી આમતોને
ઝુઠરાલે છે તથા આખેયત ય ઇભાન યાખતા
નથી અને જે ઓ ોતાના ારનકતાથના
(ફીજાઓને) ફયોફયીમા ગણે છે તેભની
ભનોલાવનાને અનુવયજે નણશ. (૧૫૦)
અનુક્રભણણકા
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શયાભ ચીઝો ફીજી ઘણી છે . આ સ્થે
ખુદાલંદે આરભે ભુયદાય, તેનું રોશી તથા
વુવ્લયના ભાંવનું લણથન કયેર છે . કાયણ કે
તેના ઉમોગથી ઇન્વાનની તંદુયસ્તીને લધાયે
નુકવાન શોંચે છે . ફાકીની શયાભ લસ્તુઓ
ફીજા સ્થે લણથલેર છે . ળાશભૃગ, ફતક,
ભુગાથફી, ઊંટ લગેયે જે મશુ દીઓ ય શયાભ
કયલાભાં આલેર એ તેભની નાપયભાનીની
ણળક્ષા શતી. કાયણ કે એ કોઇ ચીઝને ોતાની
આભેે શયાભ શરાર કયતા શતા. તલયેતના
શુ કભોને ગણકાયતા ન શતા. તેથી કુદયતે ઘણી
ચીઝો તેભના ય જે શરાર શતી શયાભ કયી
દીધી. તેથી તેઓ ભુવરભાનો ય એઅતયાઝ
કયતા શતા કે તભો શયાભ ભાંવ ખાઇ યહ્ા
છો. તેઓને (મશુ દીઓને) કશેલાભાં આલતું કે
તલયેત રાલો, તભે તેના શુ કભો ય અભર
કયતા નથી.
ભુશ્રીકોનું એ કશેલું કે જો ખુદા ચાશત તો અભે
ણળકથ ન કયત, ન અભાયા ફા દાદાઓ, ન
અભે અભાયા ય કોઇ ચીઝ શયાભ કયતે. આ
તેઓની નયી ફેલકુપી છે . જ્માયે ખુદાએ ફધું
અનુક્રભણણકા

1685

hajinaji.com

ફતાલી દીધું, વભજાલી આપ્મું. રકતાફ
નાઝીર કયી, પ્રત્મેક અભરો ફતાલી આપ્મા,
નફીઓને ણશદામત ભાટે ભોકલ્મા તે છતાં એ
કશેલું કે ખુદા ચાશત તો અભે એલું ન કયત એ
શઠધભી નણશ તો ફીજુ ં ળું ? ણશદામતનો
વંુણથ ફંદોફસ્ત કમો, ફુણઘ્ધ આી, વારૂંનયવુ વભજલાની ળણક્ત અતા કયી છતાં નેક
યાશ ગ્રશણ ન કયે તો એભાં કોઇ ળું કયે.
દીનભાં ઝફયદસ્તી નથી. “રાઇકયાશ પી
દ્દીન.”
૧૫૧ થી ૧૫૩ભી આમાત :-

َّ َ ُ َ ُ ُ َ
َۡ َ ُ
ق ۡل ت َعالَوۡا ات ُل َما َظ ّخ َؿ َذ ّبک ۡم َعل ۡیک ۡم الا
ُ ُۡ
ً
ۡ َ ً َ
ۚ تس ِخخوۡا ِب ٖہ ش ۡیئا ّق ِبالوَال َِدیۡ ِن ِا ۡح َسانا
َ اخ ُک ۡم ّم ۡن ا ۡمل
َ َق لَا تَ ۡق ُت ُلوۡۤا اَ ۡقل
َ
ُاؼ ؕ ن َ ۡحن
ٍ ِ ِ

َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ
نررقکم ق ِایاہم ۚ ق لا تغػبوا الفوا ِحش
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َۡ ُ
َ
ۡ
َ
َما ظ َہ َر ِمن َہا َق َما بَط َن ۚ َق لَا تق ُتلوا
َّ
َّ ۡ
َ ّّٰ ّ َ ۡ
النف َس التِ ۡی َظ ّخ َؿ الل ُہ ِالا ِبال َح ّ ِق ؕ
ّٰ ُ ّٰ ُ
َّ ُ َ ُ
دل ِک ۡم َق ّصک ۡم ِب ٖہ ل َ َعلک ۡم ت ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۱۵۱
َّ َّ
َ َ ََُۡۡ َ َ ۡ
اؾ ال َی ِت ۡی ِم ِالا ِبالتِ ۡی ِہ َی
ق لا تغػبوا م
َ ۡ َ ُ َ ّّٰ َ ۡ ُ َ َ ُ ّ َ ٗ َ َ ۡ ُ
احسن حتی یبلغ اشدف ۚ ق اقفوا
َُّ
َۡ ۡ َ َ ۡ َۡ َ ۡ
اـ ِبال ِق ۡس ِط ۚ لَا نک ِل ُف
الکیل ق ال ِمحـ
َ ۡ ً َّ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ
اع ِدلوۡا َق
جفسا ِالا قسعہا ۚ ق ِادا قلتم ف
َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّٰ َ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ اَ ۡق ُفوۡا ؕ ّٰدل ُِکمۡ
لو کاـ دا قخبی ۚ ق ِبعہ ِد
ّٰ ُ َ ّ َ ُ َ َ ّ َ
َ
ۡ
ُ
َق ّصک ۡم ِب ٖہ ل َعلک ۡم تذغخقـ ﴿ ۙ﴾۱۵۲
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َّ َ
َ ََ
َق ا ّـ ّٰہذا ِص َػاط ِۡی ُم ۡس َت ِق ۡی ًما فات ِب ُعوۡ ُف ۚ َق
ُ َ َ َ
ُّ ُ َّ َ َ
الس ُب َل ف َتع ّ َػؼ ِبک ۡم َع ۡن
لا تت ِبعوا
ُ ّٰ ُ ّٰ
ُ َّ َ ُ َّ
َس ِب ۡی ِل ٖہ ؕ دل ِک ۡم َق ّصک ۡم ِب ٖہ ل َ َعلک ۡم تتقوۡ َـ
﴾۱۵۳﴿
(શે યવુર !) તું કશે કે આલો શુ ં લાંચી
વંબાલું કે તભાયા યલયરદગાયે તભાયા ય
કઇ કઇ લસ્તુઓ શયાભ કયી છે —(તે આ) કે
તભે કોઇ લસ્તુને તેની ળયીક ફનાલો નણશ
અને ભાફા વાથે નેકી કયો, અને ગયીફાઇ
(ના બમ)થી તભાયી અલરાદને ભાયી ન
નાખો; અભેજ તભને યોઝી આીએ છીએ
અને તેભને ણ; તેભજ ણનરથજતાબયી લાતો
ાવે જાઓ નણશ, છી બરેને તે પ્રત્મક્ષ શોમ
મા છુ ી, અને કોઇ વ્મણક્તને કે જે નું ભાયી
નાખલું અલ્રાશે શયાભ કમુું છે તેને તભે ભાયી
ન નાખો, ણવલામ કે ન્મામવય શોમ; આ છે કે
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જે ની તેણે તભને આજ્ઞા કયી છે કે કદાચને તભે
વભજો. (૧૫૧)
અને અનાથોના ભાર ાવે જાઓ નણશ
ણવલામ કે વદણનષ્ઠાથી, જ્માં વુધી કે તેઓ
વ્મલશારયક ળણક્ત (મુલાલસ્થા)એ શોંચી ન
જામ; અને ન્મામૂલથક ૂયેૂયાં તોર અને ભા
આો. અભે કોઇ વ્મણક્તને તેના ગજા ઉયાંત
તકરીપ આતા નથી; અને જ્માયે તભે
(કોઇના ક્ષકાય ફનીને) ફોરો તો તેભાં ન્મામ
કયો, છી બરેને (ણલરૂઘ્ધ ક્ષ) તભાયા
નજીકના વગાભાંથી (કેભ ન) શોમ, અને
અલ્રાશ વાથેનો કયાય ુયો કયો; આ એજ છે
કે જે ની અલ્રાશે તભને આજ્ઞા કયી છે કે
કદાચને તભે ફોધ ગ્રશણ કયો. (૧૫૨)
અને જાણી રોકે આજ ભાયો વીધો યસ્તો છે
ભાટે તેનું અનુવયણ કયો, અને (ફીજા) ભાગો
ય ચારો નણશ, કાયણ કે તે તભને તે
(અલ્રાશ)ના ભાગથ યથી ણલખુટા ાડી દેળે;
આ છે જે ની તેણે તભને આજ્ઞા આી છે કે
કદાચને તભે ફુયાઇ કયતા ફચો. (૧૫૩)
“કુર તઆરલ” કશી આો આલો : આ સ્થે
અનુક્રભણણકા
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ખુદાલંદે આરભે એ લસ્તુઓ જે શયાભ છે તેને
ણલસ્તાયીને ફમાન કયી છે . જે ભાં જે લધાયે
બાયી અને વંગીન છે તેના નાભ ફતાવ્મા છે :
૧. ણળકથ, ૨. ભા ફાની નાપયભાની, ૩.
અલરાદને ભાયી નાખલી, ૪. ફુરૂં કાભ જાશેય
કે છુ ું, ૫. ભાનલ શત્મા, ૬. મતીભનો ભાર
ખાલો, ૭. ભાલાભાં ઓછુ ં આલું, ૮.
લજન કયલાભાં ઓછુ ં આલું, ૯. ખોટી લાત
કયલી, ૧૦. ખુદા વાથે લચનબંગ કયલો.
જ્માયે આ આમત નાણઝર થઇ કે ભા
તોરભાં ઇન્વાપથી કાભ રો તો રોકોએ શ.
યવુર વ.ને ુછમું કે એ કેભ ફની ળકે કે ભાતોરભાં ફાર ફયાફય પકથ ન શોમ ? કાંઇ
લધઘટ તો થઇ જ જામ છે . તેભના જલાફભાં
આે પયભાવ્મું કે “ખુદા ભાનલીને ળણક્તથી
લધુ કાભનો શુ કભ આતો નથી.” જ્માં વુધી
ફને ત્માં વુધી ભા તોર ફયાફય કયે.
બુરચુકથી કાંઇ થઇ જામ તો એ જુ દી લાત
છે .
“ખુદાના યસ્તા ય ચારો” ઉયની આમતભાં
ફતાલેર છે . જે યસ્તો યવુર વ. અને
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અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન અ.નો છે તેના ય
ચારલાથી જ નજાત ભી ળકે છે . એ જ એક
વીધો યસ્તો છે જે શદીવે વકરમનભાં
ફતાલેર છે . જે નું લણથન આગ અભો
તપવીયભાં કયી ચુક્મા છીએ. ભાઅવુભ
શસ્તીઓના નકળે કદભ ય ચારલાથી જ
ભુણક્ત ભી ળકે છે .
૧૫૪ થી ૧૫૬ભી આમાત :-

َ ً َ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ّٰ َ ّ ُ
اما َعدی
ثم اتینا موسی ال ِکتب تم
َ ّ ۡ َ ّ ُ ّ ً ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۤۡ َ ّ
ال ِذی احسن ق تف ِصیلا ل ِک ِل شی ٍء ق
ُۡہ ًدی ّ َق َذ ۡح َم ًۃ لّ َ َع ّ َل ُہ ۡم ب ِلقَٓا ِء َذ ّبہم
ِ
ِِ
ُ
﴾۱۵۴٪ ﴿ یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
َّ َ ٌ
َ
ّٰ ۡ ۡ َ
َق ّٰہذا کِ ّٰت ٌب ان َزلن ُہ ُم ّٰب َؿؽ فات ِب ُعوۡ ُف َق
ُ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ُ َّ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
﴾۱۵۵ۙ ﴿ اتقوا لعلکم ترحموـ
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ۡ ُ ۤ َّ ۤ ُ ُ َ َ
ّٰ ۡ
ا ۡـ تقوۡلوۡا ِان َما ان ِز َؾ ال ِکت ُب َعدّٰی
َّ ُ
َ َ
ۡ َ َ
طٓائِف َتح ِف ِم ۡن ق ۡب ِلنا ۪ َق ِا ۡـ کنا َع ۡن
ۡ ّٰ
َ ِخ َذ
﴾۱۵۶ۙ ﴿ اس ِت ِہ ۡم لَغ ِف ِلح َف
છી અભોએ ભુવાને એલી રકતાફ અથણ
કયી કે જે વદાચાયીઓ ઉય (અભાયી
ફક્ષીળો) ૂણથ કયનાયી અને દયેક ફાફતનો
ખુરાવો કયનાયી અને ણશદામત તથા યશેભત
ણ શતી કે કદાચને તેઓ ોતાના
યલયરદગાયની શજુ યભાં ઉબા યશેલા (ની
ફાફત) ઉય શ્રઘ્ધા યાખે. (૧૫૪)
અને આ રકતાફ (કુયઆન) કે જે અભોએ
ઉતાયી છે તે ફયકતલાી છે , ભાટે તભે તેને
અનુવયો અને ડયતા યશો કે કદાચને તભાયા
ય દમા કયલાભાં આલે. (૧૫૫)
કે (તભને એભ) કશેલાનું (કાયણ ન ભે) કે
અભાયી શેરાં ફે ટોાં યજ રકતાફ
અનુક્રભણણકા
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ઉતાયલાભાં આલી શતી, અને અભે જરૂય તેના
ઢલા ઢાલલાથી અજાણ શતા: (૧૫૬)
મશુ દીઓ અને નવાયાઓ ઉય એ લાત
ફશુ જ બાયી ડી ગઇ શતી કે તલયેત અને
ઇન્જીરની જે ભ ફની ઇવયાઇર ય કુયઆન
કેભ ઉતાયલાભાં ન આવ્મું ? તેનાથી શટીને
ફની ઇસ્ભાઇર ય આ યશભત કેભ નાણઝર
થઇ ! જો કે આલું કશેનાયાઓએ તલયેત
ઇન્જીરથી કોઇ પામદો ઉઠાવ્મો નથી, ન તેને
લાંચતા શતા ન લંચાલતા શતા. તેઓ તો જે
આણરભો કશેતા શતા તેના ઉય અભર કયતા
શતા.
૧૫૭ થી ૧૫૮ભી આમાત :-

ۤ َ ّ ُ َ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۤ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
اق تقولوا لو انا ان ِزؾ علینا ال ِکتب لکنا
ٌَ َُ َ ََۡ ُۡۡ
َ
ٓاءخ ۡم بَ ِّینۃ ِّم ۡن
ا ۡہ ّٰدی ِمنہم ۚ فقد ج
ّۡ َذ ّب ُک ۡم َق ُہ ًدی ّ َق َذ ۡح َم ٌۃ ۚ َف َم ۡن اَ ۡظ َل ُم ِم ّ َمن
ِ
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ۡ
ّّٰ
َ ّ َ ّٰ
کذ َب ِبا ّٰی ِت الل ِہ َق َص َد َػ َعن َہا ؕ
َّ
ُ
َ
َ
َسن ۡج ِزی ال ِذیۡ َن یَ ۡص ِدفوۡ َـ َع ۡن ّٰا ّٰی ِتنا
ُ ۡٓ َ ۡ َ َ
ُ
َ ُ
اب ِب َما کانوۡا یَ ۡص ِدفوۡ َـ ﴿﴾۱۵۷
ذ
سوء الع ِ
َہ ۡل یَ ۡن ُظ ُػ ۡق َـ ِالَّا ۤ اَ ۡـ تَ ۡا ِت َی ُہ ُم ال ۡ َم ٰٓلئ َک ُۃ اَقۡ
ِ
یَاۡتیَ َذ ّبُ َک اَ ۡق یَاۡت َی بَ ۡع ُض ّٰا ّٰی ِت َذ ّب َک ؕ یَوۡؿَ
ِ
ِ
ِ
یَاۡت ۡی بَ ۡع ُض ّٰا ّٰی ِت َذ ّب َک لَا یَ ۡن َف ُع ج َ ۡفساً
ِ
ِ
ِایۡ َمان ُ َہا ل َ ۡم تَ ُک ۡن ّٰا َم َن ۡت ِم ۡن َق ۡب ُل اَقۡ

َ
َۡ ُ ۡ ۤ
ک َس َب ۡت ف ِ ۡیۤ ِایۡ َما ِن َہا خح ًؿا ؕ ق ِل ان َت ِظ ُػ ۡقا
َّ ۡ
ِانا ُمن َت ِظ ُػ ۡق َـ ﴿﴾۱۵۸
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અથલા એભ કશેલા રાગો કે કદાચને અભાયા
ય રકતાફ ઉતાયલાભાં આલતે તો અભે તેભના
કયતાંમ લધાયે ણશદામત ભેલનાયા થઇ જતે;
શલે તો તભાયા યલયરદગાય ાવેથી પ્રત્મક્ષ
દરીર તથા ણશદામત તથા દમા આલી ચૂકી છે ,
તે છતાં તેના કયતાં લધાયે ઝુરભગાય કોણ શળે
કે જે અલ્રાશની આમતોને ઝુ ઠરાલે અથલા
તેનાથી ભોંઢું પેયલે ? નજીકભાં અભે તે રોકોને
કે જે ઓ અભાયી આમતોથી ભોંઢું પેયલે છે
તેભનાં ભોંઢા પેયલલાના કાયણે ફુયી ણળક્ષાનો
ફદરો આીળું. (૧૫૭)
(શે યવુર !) શલે ળું તેઓ એની યાશ જુ એ છે
કે તેભની ાવે પરયશ્તા આલે અથલા તાયો
યલયરદગાય (ંડે) આલે અથલા તાયા
યલયરદગાયની કેટરીક ણનળાનીઓ આલે ?
જે રદલવે તાયા યલયરદગાયની કેટરીક
ણનળાનીઓ આલી રાગળે (તે રદલવે) કોઇ
વ્મણક્તને તેનું ઇભાન રાલલું રાબ શોંચાડળે
નણશ, ણવલામ કે જે શેરાંથી ઇભાન રઇ
આલી શોમ અથલા તેણે તે ઇભાન લડે (નેક)
અનુક્રભણણકા
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કભાણી કયી શોમ; તું કશે કે તભે યાશ જોમા
કયો અભે ણ યાશ જોઇએ છીએ. (૧૫૮)
ખુદાના તયપથી ણશદામતની જે શદ શતી તે,
એટરે નફી અને ળયીમત તથા રકતાફ આલી
ગઇ તે છતાં ણ ભાનતા નથી. તો ળું શલે
એટરી જ યાશ જોલે છે કે ખુદા ોતે આલે ?
અથલા કમાભતની ણનળાનીઓ તેઓ જુ એ
ત્માયે મકીન રાલે. જ્માયે કમાભતની ણનળાની
આલળે એટરે વુયજ ણશ્ચભથી ઉગળે ત્માય
છી કાપીયોનું ઇભાન રાલલું કાભ નણશ આલે.
કમાભતની ઘણી ણનળાનીઓ છે . કેટરીક
ણનળાનીઓ કુયઆને ળયીપભાં ણ ફતાલી
છે , જાનલયોનું ઝભીનથી નીકલું, જ. ઇવા
અ.નુ આવભાનથી આલલું. ફાયભા ઇભાભ
(અ.વ.)નું ઝુશુય પયભાલલું, દજ્જારનું આલલું
લગેયે લગેયે.
૧૫૯ થી ૧૬૩ભી આમાત :-

ًِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ف َ ّ َخ ُقوۡا ِخیۡ َن ُہ ۡم َق کَانُوۡا ِش َیعا
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َّ
َ
ۡ
َّ ۤ َ
َ
ل ۡس َت ِمن ُہ ۡم ف ِ ۡی ش ۡی ٍء ؕ ِان َما ا ۡمرُ ُہ ۡم ِاخی
َ ُ َۡ ُ
ّّٰ ُ َ َ ُ
الل ِہ ث ّم یُن ِّبئ ُہ ۡم ِب َما کانوۡا حف َعلوۡ َـ ﴿﴾۱۵۹
َ ۡ َ َ ۡ َ ََ ۡ َ َ
ٓاء ِبال َح َسن ِۃ فل ٗہ َعس ُخ ا ۡمثال َِہا ۚ َق
من ج
َّ ۡ َ
َ ۡ َ َ َّ َ َ
الس ِّیئ ِۃ فلَا یُ ۡج ٰۤزی ِالا ِمثل َہا
من جٓاء ِب
َۡ
َق ُہ ۡم لَا یُظل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۶۱
ُق ۡل انَّج ۡی َہ ّٰدىج ۡی َذب ّ ۡیۤ
ّٰ
َ
اض
ػ
ص
ی
خ
ا
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ُ
۬ ِخیۡ ًنا قِ َی ًما ِّم ّ َل َۃ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡیمَ
ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ۬
ۡ ۡ ۡ
َح ِن ۡی ًفا ۚ َق َما ک َ َ
اـ ِم َن ال ُمس ِخخ ِح َف ﴿﴾۱۶۱
ُق ۡل ِا ّ َـ َصلَات ۡی َق ن ُ ُسؾ ۡی َق َم ۡح َی َ
ای َق
ِ
ِ
hajinaji.com
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ّّٰ
ۡ َ ۡ
﴾۱۶۲ۙ ﴿ َم َمات ِ ۡی لِل ِہ َذ ِّب ال ّٰعل ِمح َف

َ َ َ َ ُ ُ َ ّٰ
َ َ
لَا ر ِخیۡک ل َ ٗہ ۚ َق ِبذل ِک ا ِم ۡرة َق انا ا ّق ُؾ
ۡ
ۡ
﴾۱۶۳﴿ ال ُم ۡس ِل ِمح َف
ફેળક તે રોકો કે જે ઓએ ોતાના ધભથભાં
પાટફટ ાડી છે અને (જુ દા જુ દા) ંથો થઇ
ગમા છે તેભની વાથે તને કાંઇ રાગતું લગતું
નથી; તેભનો ભાભરો અલ્રાશના શાથભાં છે
છી તે તેભને જે તેઓ કયતા શતા તેનાથી
લાકેપ કયળે. (૧૫૯)
જે એક નેકી રાલળે તેના ભાટે તેનાજ જે લો
દવ ગણો (ફદરો) છે , અને જે એક ફદી
રાલળે તેને તેના જે લી (એકજ) વઝા
કયલાભાં આલળે અને તેભના ઉય અન્મામ
કયલાભાં આલળે નણશ. (૧૬૦)
(શે યવુર !) તું કશે કે ફેળક ભને ભાયા
યલયરદગાયે વન્ભાગથની ણશદામત કયી છે , (તે
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ધભથ તયપ કે જે ) વત્મ ધભથ એકજ અલ્રાશને
ભાનનાયા ઇબ્રાશીભનો શતો, અને તે ભુશ્રીકો
ભાંશેનો ન શતો. (૧૬૧)
તું કશે કે ણન:વંળમ ભાયી નભાઝ તથા ધાર્મભક
રક્રમાઓ અને ભારૂં જીલલું તથા ભયલું વઘી
દુણનમાઓના ારનકતાથ અલ્રાશના જ ભાટે
છે . (૧૬૨)
જે નો કોઇ ળયીક નથી; અને તે ભુજફનો ભને
શુ કભ આલાભાં આવ્મો છે , અને શુ ં
(અલ્રાશની) તાફેદાયી કયનાયાઓ ભાંશેનો
શેરો છુ ં . (૧૬૩)
શેરી આમત ફતાલે છે કે જે રોકોએ ધભથભાં
ફટપાટ નાખી તેની વાથે શ. યવુર વ.ને કાંઇ
વંફંધ નથી. શ. ભુવા અ.ની કોભ ઇકોતેય
રપયકાઓભાં લશેંચાઇ ગઇ, તેભાં ભાર એક જ
રપયકો ભુણક્ત (નજાત) ાભનાયો છે ફાકી
જશન્નભી છે . એલી જ યીતે શ. ઇવા અ.ની
ઉમ્ભતભાં ફોંતેય રપયકા થમા. તેભાં ભાર એક
નાજી (જન્નતી) ફાકી નાયી (જશન્નભી).
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું ભાયી ઉમ્ભતભાં તોંતેય
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રપયકા થળે, જે ભાં ભાર એકજ નજાત ાભળે,
ફાકી જશન્નભી. નાજી રપયકાની ઓખ એ
ફતાલી કે એ કુયઆન અને અશરેફમતનું
અનુવયણ કયળે. લી મગમ્ફયની શદીવ છે
કે ભાયી અશરેફમતની ણભવાર નુશના લશાણ
વભાન છે . તેભાં જે વલાય થળે તે નજાત
ાભળે, જે વલાય નણશ થામ તે ડુફી ગમો
અને શરાક થળે. શઝયતે પયભાવ્મું કે શુ ં
ફધામથી શેરો ભુણસ્રભ છુ ં . જો કે આની
શેરાં અવંખ્મ ભુવરભાન થમા છે ણ તેનો
અથથ એ કે આ આરભે ઝયભાં (દુણનમાભાં
આવ્મા તે શેરાં) ખુદાનું યફ શોલાનો ઇકયાય
કયેર છે . જે ભકે આે એ શદીવભાં જાશેય
કયેર છે અને આની તસ્દીક કયનાયા
ફધામથી પ્રથભ શ. અરી અ. શતા.
૧૬૪ થી ૧૬૫ભી આમાત :-

ّّٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ
ّالل ِہ اَبۡغ ۡی َذ ّبًا ّ َق ُہوَ َذ ّ ُب کُل
قل اغحؿ
ِ
ِ
َ َ َّ ۡ َ ُّ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ
َ
ۡ
ۚ س ِالا علیہا
ٍ شی ٍء ؕ ق لا تک ِسب کل جف
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ُ
ٌ ۡ ُۡ
َ
َُ
َق لَا ت ِز ُذ َقارِ َذۃ ِّقر َذ اع ّٰخی ۚ ث ّم ِاخّٰی َذ ِّبک ۡم
َ ُ َ َ ُُ
ُۡ
ّم ۡر ِج ُعک ۡم ف ُین ِّبئک ۡم ِب َما کن ُت ۡم فِ ۡی ِہ
َۡ ُ
تخ َت ِلفوۡ َـ ﴿﴾۱۶۴
َ َ
َق ُہوَ الَّذ ۡی َج َع َل ُک ۡم َخ ٰٓلئ َف الۡاَ ۡ
ص َق َذفع
ذ
ِ
ِ
ِ
ّ ُ ُ
بَ ۡع َض ُک ۡم َفوۡ َؼ بَ ۡ
ض َخ َذ ّٰج ٍت ل َِی ۡبلوَخ ۡم ف ِ ۡی
ع
ٍ
َ ۤ ّٰ ّٰ ُ ۡ ّ َ َ ّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ
۬ َق
اب ۫
ما اتکم ؕ ِاـ ذبک ذ ِخیع ال ِعق ِ
َّ َ ُ َ
ِان ٗہ لَغفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿ ﴾۱۶۵٪
કશે કે ળું શુ ં અલ્રાશ ણવલામ કોઇ ફીજા
યલયરદગાયની ળોધ કરૂં જ્માયે કે તેજ દયેક
લસ્તુનો ારનશાય છે ? અને કોઇ વ્મણક્ત
કોઇ કુકૃત્મ કયતી નથી ણ ોતાના જ
)(નુકવાન) ભાટે (કયે છે ), અને કોઇ (કયણીનો
hajinaji.com
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ફોજો ઉંચકનાયા ફીજાનો ફોજો ઉંચકળે
નણશ, છી
તભો
વલેનું
તભાયા
યલયરદગાયની શજુ યભાં ાછુ ં પયલું થળે,
છી જે ફાફતભાં તભે ભતબેદ કમાથ કયતા
શતા તેનાથી તે તભને જાણકાય કયી દેળે.
(૧૬૪)
અને તે (અલ્રાશ) એજ તો છે જે ણે તભને
ૃથ્લીના (એક છી એક) ભારીક ફનાવ્મા છે
અને તભાયા ભાંશેના કેટરાકોના કેટરાકો ય
દયજ્જા ઉંચા કમાથ છે કે જે થી જે (નેઅભત)
તભને આી છે તેભાં તભાયી કવોટી કયે; ફેળક
તાયો યલયરદગાય ઝડી ણળક્ષા આનાયો
છે , અને ફેળક તે ભોટો ક્ષભાલાન (અને) દમા
કયનાય છે . (૧૬૫)
લરીદ ણફન ભોગીયા અયફોને કશેતો શતો કે
ભાયી તાફેદાયી કયો, તભાયા ગુનાશ ભાયી
ગયદન ય ઉાડી રઉં છુ ં . તેના યદભાં કુદયત
કશે કે કોઇ ઇન્વાન કોઇનો બાય ઉાડી
ળકતો નથી. ોત ોતાના બરા ફુયા કામોનો
ોતે જ જલાફદાય છે . કુદયત કશે છે કે
અનુક્રભણણકા
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તભાયાભાંથી કેટરાકના દયજ્જા કેટરાકથી
લધાયે છે . જે નેઅભતો તભને આી છે તેભાં
તભાયી યીક્ષા છે . ખુદા જલ્દી ણળક્ષા કયનાય
છે અને ખયેખય એ ભશાન દમાુ અને કૃાુ
છે .
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આ વુયાભાં ૨૦૬ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭) વૂયએ અઅયાપ
(ઊંચી જગ્મા)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ ભુફાયક વુયાભાં અલ્રાશે વંસ્કાય,
વભ્મતા, ણલલેક ઉયાંત અનેક જાતનું ણળક્ષણ
આેર છે . જે ભકે કરાભે ાકનું આવભાની
રકતાફ શોલું તેભના ય કતથવ્મળીર ફનલું,
તેના પ્રત્મેક શુ કભોને ભાન્મ યાખલા, રાજલું ળું
છે ? શ. આદભ અ.નું વજથ ન અને તેભના
વભ્મતાથી વબય યીણાભ, ભાનલને
ફોધાઠ, નકાભા ખચથની ભનાઇ, કમાભત
રબય લશેરી ભોડી થળે નણશ. કુપપાયની
ફુયી શારત, ભાનલ ળણક્તથી ણલળે અલ્રાશ
તકરીપ આતો નથી. જન્નતીઓએ આબાય
ભાનલો, અઅયાપ (જન્નત-જશન્નભની લચ્ચે
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એક સ્થ)નું લણથન, જશન્નભલાવીની રદરી
ઇચ્છા, દોઆ ભાગલાની આજ્ઞા, શ. નુશ, શ.
શુ દ, શ. વારેશ, શ. રુત અ.નો રકસ્વો, વૃણષ્ટ
ણલરૂઘ્ધની શરકાઇ, શ. ળોએફ, શ. ભુવા
અ.નું લણથન, શ.શારૂનની ણખરાપત,
અલ્રાશના દીદાય નથી, અલ્રાશનું કરાભ
કયલું, વાભયીનું લણથન, શ. યવુર વ.ની
પ્રવંળા, અજરભાં શઝયત અરી અ.ની
ણલરામતનો શુ કભ, ફરઅભ ફાઉયનો રકસ્વો,
તોંતેય રપયકાભાં ‘નાજી’ (ભુણક્ત ાભનાય) કોણ
છે ? અલ્રાશ ણવલામ કોઇને કમાભતની જાણ
નથી, ભાનલ પ્રકૃણત, અયફના ભુશ્રીકોની
શારતનો બેદ, જભાઅતની આજ્ઞા ણલગેયે.
૧ થી ૭ ભી આમાત :-

ٓ ٓ
﴾ۚ۱﴿ ال ّـم ٓص
َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ٌ ّٰ
کِتب ان ِزؾ ِالیک فلا یکن فِی صدذِؽ
ۡ َ
ۡ
ۡ
ّٰ
َظ َخ ٌث ِّمن ُہ ل ُِتن ِذ َذ ِب ٖہ ق ِدغخی
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ۡ
ۡ
ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنح َف﴿﴾۲
ا ّتَب ُعوۡا َماۤ اُنۡز َؾ ال َ ۡی ُک ۡم ّم ۡن ّ َذ ّب ُک ۡم َق لاَ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َّ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ۤ َ ۡ َ َ َ ۡ ً َّ
تت ِبعوا ِمن خقنِ ٖہ اقل ِیٓاء ؕ ق ِلیلا ما
َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
تذغخقـ ﴿﴾۳
َ َ ۡ ّ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ ۡ َ
ٓاء َہا بَا ُسنا
ق کم ِمن قخی ٍۃ اہلکنہا فج
ً َ َ ُ
بَ َیاتا ا ۡق ُہ ۡم قٓائِلوۡ َـ ﴿﴾۴
َ َ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۤ ّ َ ۤ
فما کاـ خعوىہم ِاد جٓاءہم باسنا ِالا
َ َ ُ ۤ ّ َ ُ ّ َ ّٰ ۡ
ا ۡـ قالوۡا ِانا کنا ظ ِل ِمح َف ﴿﴾۵
َف َل َن ۡسـ َ َل ّ َن الّ َ ِذیۡ َن اُ ۡذ ِس َل ِال َ ۡیہ ۡم قَ
ِ
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ۡ َ َ
ۡ
﴾۶ۙ ﴿ لَن ۡسـَل ّ َن ال ُم ۡر َس ِلح َف
َّ ُ َ َّ ۡ ۡ ۡ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
فلنقصن علی ِہم ِب ِعل ٍم ق ما کنا
ۡ َ
﴾۷﴿ غٓائِ ِبح َف
અણરપ રાભ ભીભ વાદ. (૧)
(શે યવુર !) આ રકતાફ તાયા ય (અલ્રાશ
તયપથી) ઉતાયલાભાં આલી છે ભાટે
(ખફયદાય) તાયા ભનભાં તે (ની વત્મતા) ણલે
કોઇ પ્રકાયનો વંદેશ ઉત્ન્ન થલા ાભે નણશ
અને આ એ ભાટે (ઉતાયલાભાં આલી છે ) કે તું
તે દ્લાયા (રોકોને) ફીલયાલે અને ઇભાન
રાલનાયાઓ ભાટે તે ફોધાઠ ફને. (૨)
(શે રોકો !) તભાયી ાવે તભાયા યલયરદગાય
તયપથી જે કાંઇ ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તેને
અનુવયો અને અલ્રાશને ભૂકી ફીજા
ભુયબ્ફીઓનું અનુકયણ કયો નણશ; (ખયેજ)
તભે ઘણો થોડો ફોધ ગ્રશણ કયો છો. (૩)
અનુક્રભણણકા
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અને કેટરીમે લસ્તીઓનો અભે નાળ કયી
ચૂક્મા છીએ. છી અભાયો અઝાફ તેભના
ઉય યાતના વભમે (ઓચીંતો) આલી ડ્મો
શતો અથલા (રદલવભાં કે) જ્માયે તેઓ
ફોયના આયાભભાં શતા. (૪)
છી જ્માયે તેભના ય અભાયો અઝાફ
આવ્મો ત્માયે તેભનો ોકાય “અભે ફેળક
ઝુરભગાય શતા” એ ણવલામ ફીજો કાંઇ ન
શતો. (૫)
ભાટે અભે તેભનાથી જરૂય વલાર કયીળું કે
જે ભના તયપ યવુરો ભોકરલાભાં આવ્મા શતા
અને યવુરોને ણ અભે અલશ્મ ુછીળું (૬)
છી અભે (તેભના કયેરા કૃત્મો) તેભને
જ્ઞાનૂલથક અલશ્મ લણથલી વંબાલીળું, અને
અભે (કોઇ ણ લખતે) ગેયશાજય ન શતા.
(૭)
અણરપ, રાભ, ણભભ, વાદ. આ ભુકત્તઆત
અક્ષયો છે . જે નું લણથન આયંબભાં કયેર છે .
અને ખુદા જાણે છે અથલા યાવેખુન પીર
અનુક્રભણણકા
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ઇલ્ભ (જે ઓ ઇલ્ભભાં પ્રલીણ છે ) ભોશમ્ભદ લ
આરે ભોશમ્ભદ વ. જાણે છે . વાભાન્મ રોકો
તેની ખયેખયી શકીકત જાણતા નથી.
ફની ઉભય્માભાંથી એક વ્મણક્તએ શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ને ુછમું કે અણરપ રાભ
ણભભ વાદનો ળું અથથ છે અને રોકોને ળું
પામદો શોંચે છે ? પયભાવ્મું લામ શો તાયા
ઉય, તું અલ્રાશની ભસ્રેશતને ળું જાણે ?
વશેરી લાત એ છે કે એ અક્ષયો ગણી અદદ
કાઢી ણશવાફ કયો. આ ફધા ૯૦, ૪૦, ૩૦,
૧ ભી ૧૬૧ થમા. આ ઇળાયો છે . ફની
ઉમ્મામની શુ કુભત ૧૬૧ લથ વુધી શળે. આ
બણલષ્મલાણી વાચી નીકી.
૮ થી ૯ભી આમાત :-

ََُ َ ُ ۡ
ۡ ۡ
َق الوَر ُـ یَوۡ َم ِئ ِذ ال َح ّق ۚ ف َم ۡن ثقل ۡت
ۡ ۡ َ َُ ُ
﴾۸﴿ َموَارِیۡن ٗہ فاقلٰٓ ِئک ُہ ُم ال ُمف ِل ُحوۡ َـ
અનુક્રભણણકા
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َّ َ
َّ َ ُ َ ُ
َق َم ۡن خف ۡت َموَارِیۡن ٗہ فاقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن
َُۡ ۤ َ
َ ّٰ ُ َ
خ ِز ُخ ۡقا اجف َس ُہ ۡم ِب َما کانوۡا ِبا ّٰی ِتنا
ۡ
﴾۹﴿ یَظ ِل ُموۡ َـ
અને તે રદલવે (કભથનો) તોર ન્મામ ૂલથકનો
જ શળે. ભાટે જે ની (નેકીઓનો તોર) બાયે
થળે તેઓજ વપતા ાભળે. (૮)
અને જે ભનો (નેકીઓનો) તોર શરકો થળે
તેઓ એજ છે કે જે ભણે અભાયી ણનળાનીઓ
વાથે અન્મામથી લતથલાના કાયણે (ોતેજ)
ોતાનું નુકવાન કમુું છે . (૯)
“લર લઝનો” તોર : અલ્રાભા તફયવીએ
ભજભઉર ફમાનભાં આ કોરને લધાયે ભાન્મ
યાખેર છે કે આ સ્થે લજનથી ભુયાદ અદર
છે . ઇબ્ને અબ્ફાવનો કોર છે કે એક રાજલું
યાખલાભાં આલળે જે ના ફે છાફડાં શળે. તેના
થકી ઇન્વાનની બરાઇ-ફુયાઇ તોલાભાં
અનુક્રભણણકા

1710

hajinaji.com

આલળે. ળક્મ છે કે ઇબ્ને અબ્ફાવના કોર
પ્રભાણે ણ અદર ભુયાદ શોમ અને વીધા
વાદા રોકોને વભજાલલા ઉય ભુજફ કહ્ું
શોમ.
“પ ભન વકોરત ભલાઝીનોશુ ” : જે નું લજન
બાયી શળે. અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી
અ.ભે પયભાવ્મું કે તેથી ભુયાદ નેકીઓ છે અને
‘લભન ખપપત’ જે નું લજન શરકું શળે-થી
ભતરફ ફુયાઇઓ છે . શેતુ આમતનો એ કે
જે ના આઅભાર નાભાભાં નેકી શળે તે
વપતા ાભળે અને જે ના અભર નાભાભાં
ફુયાઇ શળે તે નુકવાન ાભળે.
૧૦ થી ૧૫ભી આમાત :-

َ
َۡق لَقَ ۡد َم ّک ّّٰن ُک ۡم فی الۡاَ ۡذص َق َج َع ۡل َنا ل َ ُکم
ِ
ِ
ُ َۡ َ
َ َ
فِ ۡی َہا َم َعایِش ؕ ق ِل ۡیلًا ّما تشػ ُخ ۡق َـ
﴾۱۱٪ ﴿
અનુક્રભણણકા
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َ َ َ ۡ ّٰ ُ ُ َ ّٰ ُ ُ َ ُ ۡ َ
َق لَق ۡد خلقنک ۡم ث ّم َص ّوَ ۡذنک ۡم ث ّم قلنا
ۡ َ ٰٓ َ ۡ ُ ُ ۡ ّٰ َ َ َ َ َ ُ ۡۤ ّ َ ۤ
ل ِلمل ِئک ِۃ اسجدقا لِاخؿ ۖ٭ فسجدقا ِالا
ِا ۡب ِل ۡی َس ؕ ل َ ۡم یَ ُک ۡن ِّم َن ّّٰ
الس ِج ِدیۡ َن ﴿﴾۱۱
َ َ َ َّ َ
ۡ َ ُ َ
َق َ
اؾ َما َمن َعک الا ت ۡس ُج َد ِاد ا َم ۡرتک ؕ
َ َ َ َ َ ۡ ٌ ّ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َّ َّ
قاؾ انا خحؿ ِمنہ ۚ خلقت ِجی ِمن نا ٍذ ق
ََۡ
ۡ
خلق َت ٗہ ِم ۡن ِطح ٍف ﴿﴾۱۲
َق َ َ ۡ
اہب ۡط م ۡن َہا َف َما یَ ُکوۡ ُـ ل َ َک اَـۡ
اؾ ف ِ ِ
َ َ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ
اع ُخ ۡث ِانّ َ َک ِم َن ّّٰ
الص ِغرِیۡ َن
تتکبؿ فِیہا ف
﴿﴾۱۳
hajinaji.com
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ُ
َۡ َ َ
﴾۱۴﴿ اؾ ان ِظ ۡػن ِ ۡیۤ ِاخّٰی یَوۡ ِؿ یُ ۡب َعثوۡ َـ
ق
َۡ ۡ
َ َّ َ َ
﴾۱۵﴿ اؾ ِانک ِم َن ال ُمنظ ِػیۡ َن
ق
અને (શે આદભની અલરાદ !) ખયેજ
અભોએ તભને ૃથ્લીભાં સ્થાપ્માં છે અને તેભાં
તભાયા ભાટે જીલન (બયણ ોણ)ના વાધનો
ભૂક્મા છે ; છતાં તભે ઘણો ઓછો આબાય
ભાનો છો. (૧૦)
અને ખચીતજ અભોએ તભને ૈદા કમાથ છી
તભાયી વુયતો ઘડી કાઢી, છી અભોએ
પરયશ્તાઓને પયભાવ્મું કે આદભને વીજદો
કયો. જે થી વલેએ ણવજદો કમો ણવલામ
ઇબ્રીવના; તે ણવજદો કયનાયાઓ ભાંશેનો ન
શતો. (૧૧)
(જે થી અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે જ્માયે ભેં તને
(ણવજદો કયલાની) આજ્ઞા કયી ત્માયે તને કઇ
લસ્તુએ ણવજદો કયતાં અટકાવ્મો ? તેણે
અયજ કયી કે શુ ં તે (આદભ)ના કયતાં શ્રેષ્ઠ છુ ં ,
તેં ભને અગ્નીભાંથી ૈદા કમો છે અને તેને
અનુક્રભણણકા
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ભાટીભાંથી ૈદા કમો છે . (૧૨)
તેણે પયભાવ્મું તું તે (સ્લગથ)ભાંથી નીચે ઉતય,
કાયણ કે તને આ રામક નથી કે તું અશીં ગલથ
કયે ભાટે તું નીકી જા, ફેળક તું
કભીનાઓભાંથી છે . (૧૩)
તેણે અયજ કયી કે જે રદલવે રોકો (ને ાછા
વજીલન કયી) ઉબા કયલાભાં આલળે તે રદલવ
વુધીની ભને ભોશરત આ. (૧૪)
પયભાવ્મું
ફેળક
તું
ભોશરત
ભેલનાયાઓભાંથી છે . (૧૫)
આ આમતોભાં પ્રથભ અલ્રાશે ભાનલ જાણત
ય જે એશવાનો કમાથ છે તેનું લણથન કયેર છે .
પ્રથભ લાત એ કે ઝભીન ય તેનું યશેઠાણ
ફનાવ્મું. ન લધાયે ગયભ, ન ઠુંડુ, ન કઠણ, ન
નયભ. તેણે ભાનલીની પ્રકૃણતને અનુકુ ડે
એલું લાતાલયણ મદા કમુું. છી તેના
જીલનની જરૂયીમાતને ઘ્માનભાં યાખી. જાત
જાતના અનાજો, પ-પાદી ઉગાડ્માં, ઠંડા
ાણીની નદીઓ લશેતી કયી. જગત જોલા
જે લું શયીમાું, આંખોને ઠંડક શોંચાડે એલું
ફનાવ્મું, અવંખ્મ નેઅભતોની નલાઝીળ કયી,
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છતાં કેટરાક નાળુક્રા નીકળ્મા. થોડા રોકોએ
તેભનો આબાય ભાન્મો, એટરું જ નણશ પ્રકાય
પ્રકાયના ચશેયા ભોશયા ફનાવ્મા. એકની વુયત
ફીજાથી ણફરકુર અનોખી, તેભના દાદા
આદભને ઇઝઝત આી. ભરાએકાને જ.
આદભના વન્ભાન અથે તાઅઝીભનો વજદો
કયલાનો શુ કભ આપ્મો. ફધામ પયીશ્તાઓએ
વજદો કમો ણ ળમતાન અકડી ગમો. તેની
ગયદન ન ઝુકી. અલ્રાશે ુછમું કે જ્માયે ભેં
શુ કભ આપ્મો તો તેં કેભ વજદો ન કમો ? તેણે
ઘભંડભાં કહ્ું કે શુ ં કેભ વજદો કરૂં ? તેં ભને
આગથી મદા કમો અને આદભને ભાટીથી.
ભાટીની આગ વાભે ળું ણલવાત છે ? ફધામથી
પ્રથભ અટક કયલાભાં આ ભરઊન શતો.
ત્માય છી તેના ગરે અટક ંચુ આલલા
રાગ્મા.
બરા એ તો ફતાલો કે જે તભાભ જગતોનો
વજથ નશાય શોમ તે આ નાપયભાનનો ઘભંડ કેભ
ન ઉતાયે ! શુ કભ આપ્મો કે ભાયી જન્નતભાં
યશી આ ગલથ ? ણનક અશીંથી. તે ણ
ગાજ્મો જામ એલો ક્માં શતો. કહ્ું : ભેં જે
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શઝાયો લથ તાયી ઇફાદત કયી છે તેનો ફદરો
આ ! કુદયતે કહ્ું : ભાંગ ળું ભાંગે છે ? તેણે
કહ્ું કે ભને કમાભતના શેરા ભોત ન આલે તે
વભમ વુધીની ભને ભોશરત આ. કહ્ું : જા
ભેં તને વભમ આપ્મો લક્તે ભારુભ (ણનધાથયીત
વભમ) વુધી.
આ ળમતાન જીન કોભથી શતો. શ. આદભના
મદા થલાની શેરાં જીન કોભ ઝભીન ય
આફાદ શતી. ળમતાનને તેના ઉય શાકીભ
ફનાવ્મો શતો. તેણે શઝાયો લથ અલ્રાશની
ઇફાદત કયી. જ્માયે એ કોભે ફદભાળી ળરૂ
કયી તો અલ્રાશે તેભને શરાક કયી નાખ્મા
અને ળમતાન ભરાએકા બેગો બી ગમો.
જ્માયે ણખરાપતનો ભાભરો વાભે આવ્મો તો
એ વભજ્મો કે જે લો શુ ં ઝભીન ય જીનોનો
શાકીભ શતો તેલો આજે પયી ખુદાનો ખરીપો
ફનાલલાભાં આલળે, ણ જ્માયે શ. આદભ
અ.નું નાભ આવ્મું તો ઇાથની આગભાં વગી
ગમો. તેની ણનગાશભાં શ. આદભ ણખરાપતના
શકદાય ન શતા. તેણે શ. આદભ અ.ની
પઝીરતનો ઇન્કાય કમો. દુશ્ભનીભાં એ લાત
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ય રેળભાર ણલચાય ન કમો કે પઝીરતનું
કાયણ આદભનો ભાટીનો દેશ ન શતો, ણ એ
રૂશ શતી જે ને તેભાં દાખર કયેર શતી. તેની
કમાવ આયાઇ અટકે તેને ઘભંડી ફનાલી
દીધો. ણખરાપતના નળાભાં ફશેકી ગમો. તે ન
વભજી ળક્મો કે ભાટી અભાનતદાય શોમ છે .
અગ્ની ખાઇ જનાય, ભ્રષ્ટ કયનાય અપ્રભાણણક
શોમ છે . જે લસ્તુ ભાટીભાં (ઝભીન) દફાલો
તે ફાકી શોમ છે . આગભાં જે લસ્તુ નાખો તે
ફીને ખાક થઇ જામ છે . ભાટીભાં નયભી
નમ્રતા ઇન્કેવાયી શોમ છે . આગ તો
બડકાલનાયી તોપાની શલા શોમ છે , તે
બસ્ભીબુત કયનાય શોમ છે . ભાટી એક
દાણાના વેંકડો દાણા આે છે . આગ એક
શોમ કે શઝાય ફધાને ોતાની રેટભાં રઇ
નાળ કયે છે .
જો કે ળમતાન ભરાએકાની વાથે યહ્ો શતો
ણ ઇસ્ભત (ભાઅવુભ)ના દયજ્જે ન શતો.
તેથી પરયશ્તાઓની વોશફતથી કોઇ પામદો
થમો નણશ, ફુરફુર અને કાગડો એક
અનુક્રભણણકા
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ાંજયાભાં લો યશે તે છતાં ફુરફુર ફુરફુર
યશેળે. કાગડો કાગડો યશેળે. જ્માં વુધી તેના
આત્ભાભાં વાયી વોશફતની આલડત નણશ
શોમ ત્માં વુધી કોઇ અવય થળે નણશ, અગય
થતી શળે તો ફશુ જ ઓછી. જો કે ભરાએકા
ભાઅવુભ શોલાથી ળમતાનથી તેનો દયજ્જો
ફશુ જ ઉંચો શતો. જ્માયે ભરાએકાએ
વજદો કમો તો ળમતાને ણ વજદો કયલો
જોઇતો શતો ણ ઘભંડે તેને તફાશ કયી
દીધો.
તકબ્ફુય અઝાઝીર યા ખાય કદથ
ફઝીન્દાને રાઅનત ગીયપતાય કદથ
ઘભંડે ળમતાનને ફેઆફરૂ કમો. રાઅનતની
કમદભાં ુયી દીધો.
૧૬ થી ૧૯ભી આમાત :-

َ
ۡاؾ َفب َماۤ اَ ۡغوَیۡ َتج ۡی لَاَ ۡق ُع َد ّ َـ ل َ ُہم
َ
ق
ِ
ِ
ۡ َ َ
﴾۱۶ۙ ﴿ ِص َػاطک ال ُم ۡس َت ِق ۡی َم
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ُ َ ّٰ ّ َ
ۡ َ
ث ّم لَا ِت َین ُہ ۡم ِّم ۢۡن بَح ِف ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َق ِم ۡن
َ
َۡ
َ
خل ِف ِہ ۡم َق َع ۡن ایۡ َمانِ ِہ ۡم َق َع ۡن ش َمٓائِ ِل ِہ ۡم ؕ َق
َ َ ۡ َ ّٰ
لَا ت ِج ُد اخث َؿ ُہ ۡم ش ِػ ِخیۡ َن ﴿﴾۱۷
ۡ
َ َ ۡ
َ
ۡ
اؾ اع ُخ ۡث ِمن َہا َمذ ُء ۡق ًما ّم ۡد ُحوۡ ًذا ؕ
ق
ل َ َم ۡن تَب َع َک ِم ۡن ُہ ۡم لَاَ ۡم َلـ َ ّ َن َج َہ ّ َن َم ِم ۡن ُکمۡ
ِ
َ ۡ
ا ۡج َم ِعح َف ﴿﴾۱۸
اس ُک ۡن اَن ۡ َت َق َر ۡق ُج َک ال ۡ َج ّ َن َۃ َفکُلاَ
َق ٰۤی ّٰا َخ ُؿ ۡ
َۡ
ُ ۡ
ِم ۡن َح ۡیث ِشئ ُت َما َق لَا تغ َػبَا ّٰہ ِذ ِف
ّ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ ّّٰ ۡ
َ
الشجرۃ فتکونا ِمن الظ ِل ِمحف ﴿﴾۱۹
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તેણે અયજ કયી કે તેં ભને બૂરાલાભાં નાખ્મો
છે ભાટે શુ ં ણ ખચીતજ તાયા વન્ભાગથ ઉય
તેભને (બૂરાલાભાં નાખલા) ભાટે જરૂય
તાકીને ફેવી યશીળ. (૧૬)
છી તેભની ાવે તેભની વાભેથી તથા ીઠ
ાછથી તથા જભણી ફાજુ થી તથા ડાફી
ફાજુ થી (એભ ચાયે તયપથી) તેભને
(બૂરાલાભાં નાખલા ભાટે) અલશ્મ આલીળ;
અને તું તેઓભાંથી ઘણાઓને આબાય
ભાનનાયા જોળે નણશ. (૧૭)
(અલ્રાશે) પયભાવ્મું તું અશીંથી અભાણનત
(અને) શડધુત થઇને ચાલ્મા જા; (છી)
તેઓભાંથી જે (કોઇ) તાયા અનુમામી ફનળે
તો શુ ં ણ તભો વલથથી ખચીતજ જશન્નભ
બયી નાખીળ. (૧૮)
અને શે આદભ ! તું તથા તાયી ત્ની
જન્નતભાં ણનલાવ કયો; અને જ્માં જ્માંથી
તભારૂં ભન ચાશે ખાઓ, અને આ લૃક્ષ ાવે
જળો નણશ, નણશ તો તભે ફન્ને ઝાણરભો
ભાંશેના થઇ જળો. (૧૯)
અનુક્રભણણકા
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ભોટા બાગે રોકોના ભનભાં એ ણલચાય આલે
છે કે અલ્રાશે આ પીતનાની જડને મદા ળા
ભાટે કયી જે ણે ભાનલ જીલનને ખોયલી નાખ્મું
? જલાફ એ છે કે અલ્રાશે તેને ળમતાન
ફનાલેર નથી. યંતુ તે ોતાની ઘભંડી
ચારોને રઇને ળમતાન થઇ ગમો. જો
અલ્રાશે ળમતાન ફનાલેર શોત તો
ભરાએકાના વાથે ઇફાદતભાં રીન ન થાત
અને શઝાયો લથ ઇફાદત ન કયત. એ દાદા
આદભની દુશ્ભની અને ણખરાપતના ભોશભાં
ભામો ગમો. જે લી યીતે દયેક ઇન્વાનને
અલ્રાશે ોતાના બરા-ફુયા કામોનો
ઇખ્તેમાય આપ્મો છે તેભ તેને ણ આપ્મો.
જો એભ ન શોત તો એક જાતની ઝફયદસ્તી
શોત અને એ અદરે ઇરાશી ણલરૂઘ્ધ છે .
ળમતાન એ લાત ય અડીને ઉબો શતો કે
ફની આદભને ચોતયપથી ઘેયીને બટકાલીળ.
અલ્રાશે એ ણ કહ્ું કે જે તાયી લાત ભાન્મ
યાખળે તેને તેના ગુનાશની વઝા આીળ.
ભાનલીને પ્રથભથી જ જાણકાય કમો શતો કે
જો તેની જાભાં પવાળો તો જશન્નભભાં
અનુક્રભણણકા
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પેંકાઇ જળો. ભાટે તેનાથી ચેતતા યશેજો. એ
તભાયો ઉઘાડો દુશ્ભન છે . ઇન્વાનની એ
કભાર છે કે તેના પયેફ આલા છતાં ફચે
એજ ઇન્વાનની ફુણઘ્ધની કવોટી છે . એજ
તેની યીક્ષા છે . અલ્રાશે ભાનલીને ફન્ને
યાશ ફતાલી આી છે . ચાશે અલ્રાશનો ફંદો
ફને ચાશે ળમતાનના નકળે કદભ ય ચારે.
એ ફુયા કૃત્મોને ઇન્વાનની ણનગાશભાં વુંદય
ફતાલે છે . તેને ગુભયાશ કયલાના પ્રમત્નો કયે
છે ણ ખુદાએ ઇન્વાનને નફીએ ફાણતન
એટરે અક્કર આી છે . ભાટે દયેક કાભ કયતી
લખતે ણલચાય કયી કદભ ઉાડે.
એ લાત તો દીલા જે લી પ્રકાણળત છે કે જનાફે
આદભ અ. જે જન્નતભાં શતા એ સ્થ
તેભનું આયઝી શતું. જ્માયે તેભને જગતના
ખણરપા ફનાવ્મા તો તેભનું ત્માંથી સ્થાંતય
કયલું જરૂયી શતું. જયાક ફેશતય કાભ
છોડલાથી (તયકે અલરા) ત્માંથી નીકલું
ડ્મું. આમતથી એ લાત જણાઇ આલે છે કે
એ શારતભાં ફધુ ખાલાની યઝા શતી ણ
એક ઝાડ એલું શતું કે જે ની ાવે જલાની
અનુક્રભણણકા
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ભના શતી. કાયણ કે તેનાથી ોતાના આત્ભા
ય ઝુલ્ભ થાત. એટરે તેભની જાતને નુકવાન
શોંચત. છે લટે એભ જ થમું અને એ નુકવાન
ઉાડ્મું કે જન્નતથી નીકલું ડ્મું. તયકે
અલરા થમું. એથી કાંઇ અલ્રાશ વભક્ષ
ગુનેશગાય ઠયતા નથી ણ એ કામથ કયનાય
ળયભામ છે અને રૂદન કયી ભાપી ચાશે છે .
એજ એના ણલર આત્ભાની દરીર છે .
જે ઝુલ્ભ આદભ અ. પ્રત્મે વંફંધ ધયાલે છે તે
ોતાના આત્ભા ય શતો, કોઇ ફીજા ય ન
શતો.
શલે એક લાત એ યશે છે કે જે ઝાડ ાવે
જલાની ભના કયલાભાં આલી તો એલા ઝાડને
જન્નતભાં યાખ્મું ળા ભાટે ? જન્નતભાં તો
કોઇ એલી લસ્તુ યાખલી જ ન જોઇએ કે
દુ:ખનું કાયણ ફને ! શેરી લાત તો એ કે
જે ને જન્નતે ખુલ્દ કશેલાભાં આલે છે એ ન
શતી. જગતની જન્નત શતી. ફીજુ ં એ કે
ભાનલ ફુણઘ્ધની યીક્ષા રેલી શતી અને તેની
પ્રકૃણત કઇ તયપ ઢે છે તે ફતાલલાનો શેતુ
શતો. ભાનલતા જયા ઝટકો ખાઇ કઇ તયપ
અનુક્રભણણકા
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લરણ કયે છે , ક્માં વુધી અને કેટરી શદ વુધી
એ ફતાલલાનો ભકવદ શતો.
૨૦ થી ૨૫ ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ ُ َ َّ
الش ۡی ّٰط ُن ل ُِی ۡب ِد َی ل َ ُہ َما ماَ
فوَسوَز لہما
ٗقذِ َی َع ۡن ُہ َما ِم ۡن َسوۡ ّٰا ِتہ َما َق َق َ
اؾ َما
ِ
َّ
َ ُ ُُ
الش َجرَ ِۃ الَّا ۤ اَـۡ
ن ّٰہک َما َذ ّبک َما َع ۡن ّٰہ ِذ ِف
ِ
ۡ ّٰ
َُ َ ََۡ َ َُ َ
تکوۡنا َملکح ِف ا ۡق تکوۡنا ِم َن الخ ِل ِدیۡ َن
﴿﴾۲۱
ََ َ ۤ ّ ُ
ّّٰ ۡ
اس َم ُہ َما ِان ِ ۡی لَک َما ل َ ِم َن الن ِص ِحح َف ﴿ ۙ﴾۲۱
قق
َ َ ّّٰ ُ َ ُ ُ ۡ َ َ ّ َ َ َ ّ َ َ َ َ
فدلىہما ِبغرق ٍذ ۚ فلما داقا الشجرۃ
َ َ ۡ ّٰ
ُ
ۡ
بَ َدة ل َ ُہ َما َسوۡ ّٰات ُہ َما َق ط ِفقا یَخ ِصف ِن
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َع َل ۡیہ َما م ۡن ّ َق َذؼ ال ۡ َج ّ َن ِۃ ؕ َق ن َ ّٰاخ ُ
ىہ َما
ِ ِ
ِ
َ ُّ ُ َ ۤ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ۡ ُ َ َّ
الش َجرَ ِۃ قَ
ذبہما الم انہکما عن ِتلکما
َ ُ َّ ُ َ ۤ َّ َّ
الش ۡی ّٰط َن ل َ ُک َما َع ُد ٌّق ّ ُمبحۡفٌ
اق ۡل لکما ِاـ
ِ
﴿﴾۲۲
َّ
َ َ َ َ َ َ ۤ َُۡ َ
قالَا َذ ّبنا ظل ۡمنا اجف َسنا َ ٜق ِا ۡـ ل ۡم
َۡ
َ َ َُ َ
َ
تغ ِع ۡػ لَنا َق ت ۡر َح ۡمنا لَنکوۡن ّ َن ِم َن
ۡ ّٰ
الخ ِز ِخیۡ َن ﴿﴾۲۳
ٌ ُ
اؾ ۡاہب ُطوۡا بَ ۡع ُض ُک ۡم ل َِب ۡ
َق َ
ض َع ُد ّق ۚ َق لَک ۡم
ع
ِ
ٍ
ۡ
فی الۡاَ ۡذص ُم ۡس َت َغ ٌّػ ّ َق َم َت ٌ
اع ِاخّٰی ِحح ٍف ﴿﴾۲۴
ِ
ِ
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ُ َ
َ
َ َق
اؾ فِ ۡی َہا ت ۡح َیوۡ َـ َق فِ ۡی َہا ت ُم ۡوتوۡ َـ َق
ُۡ ۡ
﴾۲۵٪ ﴿ ِمن َہا تص َخ ُجوۡ َـ
છી ળૈતાને તે ફન્નેના ભનભાં લવલવો
નાખ્મો કે જે થી તે ફન્નેના ગુપ્ત બાગો કે જે
તે ફન્ને (ની નઝય)થી છુ ા શતા તે તેભના
ય જાશેય કયી નાખે, અને કહ્ું કે તભાયા
ભાણરકે તભને આ લૃક્ષ (ાવે જલા)ની ભનાઇ
કયી નથી ણ (ભાર) એ ભાટે કે ક્માંમ તભે
ફન્ને પરયશ્તાઓ ફની જાઓ, અથલા અભય
યશેનાયાઓ ભાંશેના થઇ જાઓ. (૨૦)
અને તેણે ફન્ને આગ વોગંદ ખાધા કે
ણન:વંળમ શુ ં તભાયા ળુબેચ્છકો ભાંશેનો છુ ં .:
(૨૧)
અને આલી યીતે છે તયીંડીથી તેભને (તે
ભનાઇ કયેરું પ ખાલા તયપ લાળ્મા), છી
જે લા તે ફન્નેએ તે લૃક્ષ (નાં પ)ને ચાખ્મું (કે
તેજ લેા) તેભના ગુપ્ત બાગો તેભના ય
ઝાશેય થઇ ગમા, અને તેઓ જન્નતનાં
અનુક્રભણણકા
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(લૃક્ષોના) ાંદડાં એક ઉય એક ોતાના
(ળયીય) ઉય ઓઢલા રાગ્મા; અને તેભના
યલયરદગાયે તેભને ોકાયીને કહ્ું કે ળું ભેં તભો
ફન્નેને આ લૃક્ષ (ાવે જલા)ની ભના કયી ન
શતી, અને ળૈતાન તભાયો ખુલ્રો દુશ્ભન છે એ
તભને કશી દીધું ન શતું ? (૨૨)
ફન્નેએ અયજ કયી કે શે અભાયા
યલયરદગાય! અભો ફન્નેએ અભાયા ોતાના
ય ઝુલ્ભ કમો છે , અને જો તું અભને ભાપ
નણશ કયે અને અભાયા ય દમા નણશ કયે તો
અભે ખચીતજ શાની બોગલનાયાઓ ભાંશેના
થઇ જઇળું. (૨૩)
પયભાવ્મું, ઉતયી જાઓ; તભાયા ભાંશેના
કેટરાકો કેટરાકોના દુશ્ભન યશેળે, અને એક
(ઠયાલેરા) વભમ વુધી ઝભીનભાંજ તભારૂં
સ્થાન અને જીલનના વાધનો છે . (૨૪)
(લી) પયભાવ્મું કે તેભાંજ તભાયી ઝીંદગી
ગુઝાયળો, અને તેભાં ભયણ ાભળો, અને
તેભાંથીજ (ફદરા અને વઝા ભાટે) તભને
ફશાય કાઢી રાલલાભાં આલળે. (૨૫)
અનુક્રભણણકા

1727

hajinaji.com

ફધામથી શેરો ઘા ળમતાને શ. આદભ
અ.ની રજ્જા-ળયભ ય ભામો. ભાનલી ફધુ
ળયીય ખોરી નાખે છે ણ છુ ી જગ્મા જાશેય
થતાં રજ્જા આલે છે . કોઇ કાયણથી તે જગ્મા
ઉઘાડી થઇ જામ તો તયત જ તેને ઢાંકી રે છે .
ળમતાને ઇચ્છમું કે ફંને ોતાની નઝયભાં ડી
જામ તેથી લવલવો નાખ્મો અને શભદદથ ફની
એ મુણક્ત અજભાલીને કહ્ું તભે કાંઇ વભજો
છો કે આ ઝાડ ાવે જલાની ખુદાએ ળા ભાટે
ભના કયી છે ? ભાર એ ભાટે કે તભે ભરક
ફની વદા ભાટે અરે યશી ન જાલ ! કવભ
ખાઇને કહ્ું કે શુ ં તભાયી બરાઇ ભાટે આ
ફોધાઠ ળીખલી યહ્ો છુ ં . આ લાતભાં
ળમતાનની ુયી ધોકાફાજીની ચાર એ શતી કે
એ ફતાલે કે આદભ અ.ને નીચેના દયજે થી
ઉાડીને ઉય રઇ જલા ચાશે છે ! ભાનલ
પ્રકૃણત એ છે કે એ રદરથી ચાશતો શોમ છે કે
તે પ્રગણત કયે. ળમતાન એ ાઠ બણાલી યહ્ો
શતો કે તભો એ પ ખાઇને ભરક ફની
જળો. ફીજુ ં એ કે તભે એલી જન્નતભાં
જગ્મા ાભળો કે જ્માંથી કદી કાઢલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલળો નણશ અને ભયદુદે ોતાની લાતને
અવયકાયક ફનાલલા ભાટે ખુદાના ખોટા
વોગંદ ણ ખાધા ! જો શ. આદભ અ. એ
લાતને ભાન્મ ન યાખત તો એ આયો આલત
કે તેભણે ખુદાની કવભની કોઇ ઇઝઝત ન
કયી. ફીજુ ં એ કે શ. આદભ અ.ભે કદી કોઇને
જુ ઠી કવભો ખાતા વાંબેર નણશ તેથી તે
કવભ ય લાતની ખારી થઇ ગઇ. ળરુનો
ફધામથી ભોટો ઘા એ શોમ છે કે ણભરતાનો
લેળ ધાયણ કયી વાભે આલે અને એલી
રોબાલનાયી લાત કયે કે દુશ્ભનને ણ દોસ્ત
વભજે . આ ણનયારું નાટક શ. આદભ અ.ને
પયેફભાં નાખલા ળમતાને બજવ્મું. શ. આદભ
અ. તેની જાભાં આવ્મા ણ એ ણલચાય ન
કમો કે જો ખુદા અગય એજ ઇચ્છે છે કે શુ ં
ઇન્વાની વુયતભાં અશીં જ યશુ ં તો ભાયે અશીં
જ યશેલું જોઇએ ! ખમય ઇન્વાન શતા તેના
ધોકાભાં આલી ગમા અને દાદા દાદી એ ઝાડ
ાવે શોંચી ગમા. એક પ રઇ શજુ ચાખ્મું
શતું કે એકાએક જન્નતી ોાક ઉતયી ગમો.
જે ને રઇને ઝાડના ાંદડાથી છુ ી જગ્મા
અનુક્રભણણકા
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છુ ાલી રીધી. ઇન્વાન દુશ્ભન ળમતાનનો
રયચમ થઇ ગમો. ઇન્વાન એલા પયેફથી
ચેતી જામ. કુદયતની અલાઝ વાંબી : અમ
આદભ, શવ્લા ! તભને આ ઝાડની ભના કયી
ન શતી ? અને એ ફતાવ્મું ન શતું કે ળમતાન
તભાયો દુશ્ભન છે ? તેના પયેફભાં ન આલો !
શ. આદભ અ.ની રજ્જા ભાટે આ ફધામથી
ભોટો પટકો શતો. શલે સ્તાલા અને ખાણરક
ાવે ભાપી ભાંગલા ણવલામ કોઇ ઉામ ન
શતો. એટરું તો ભાનલું ડલું ડળે કે જે કાંઇ
રચક આલી તે તેભની ોતાની ઇચ્છાથી ન
શતી ણ એક દુશ્ભનના પયેફભાં આલલાથી
શતી. જે ભાણવ જાણી જોઇને ડી જામ તે
જુ દી લાત છે અને કોઇ ધક્કો ભાયી છાડી દે
એ ફીજી જ લાત છે . ગભે એ યીતે ડી ગમા
ણ તેનું રયણાભ તો બોગલલું જ ડળે. જો
કે એ સ્થ છોડલાનું શતું જ. ણ વભમ ય
ણનકતે તો બોગલલું ન ડતે.
એક લાત એ ણ ણલચાય ભાંગી રે છે કે
આભાં શ. શવ્લાનો કાંઇ કવુય શતો ? આ
સ્થે તપવીય કતાથ કશે છે કે ઝાડનું પ
અનુક્રભણણકા
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ખલયાલલાભાં દાદીએ લધાયે બાગ રીધો
શતો. એભણે જ દાદાનું ખાવ ઘ્માન દોમુું
શતું? ળમતાન ભયદુદ અને તેના લંળને અભાયી
નઝયોથી છુ ાલી દીધા છે . તે ક્માં યશે છે તેને
ખુદા જ જાણે છે . યંતુ જીન્નાત જે
ળમતાનનો લંળ છે તે જે લેળભાં ચાશે ઇન્વાન
વભક્ષ આલે છે . ભાર ળમતાનો જ બટકાલતા
નથી, ભાનલ ણ ભાનલીને ફશેકાલે છે . એ
ભાટે જ ખુદાએ જીન્નાત અને ઇન્વાનની
ફદભાળીથી યક્ષણ ચાશલાની ણશદામત
પયભાલી છે .
૨૬ થી ૨૮ભી આમાત :-

ً ّٰی َبج ۡیۤ ّٰا َخ َؿ َق ۡد اَن ۡ َزل ۡ َنا َع َل ۡی ُک ۡم ل َِب
اسا
ِ
ُ ّیُوَاذِ ۡی َسوۡ ّٰا ِت ُک ۡم َق ذِیۡ ًشا ؕ َق ل َِب
از
ّّٰ ّٰ ّٰ ۡ َ ّٰ ٌ ۡ َ َ ّٰ ّٰ ۡ َ ّ
التقوی ۙ دل ِک خحؿ ؕ دل ِک ِمن ای ِت الل ِہ
َّ َّ َّ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۲۶﴿ ل َعل ُہ ۡم یَذغخقـ
અનુક્રભણણકા
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ّٰ َ ۡۤ ّٰ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ ُ ُ ّ َ ۡ ّٰ ُ َ َ ۤ
یبجِی اخؿ لا حف ِتننکم الشیطن کما
اَ ۡع َخ َث اَبَوَیۡ ُک ۡم ِّم َن ال ۡ َج ّ َن ِۃ یَجۡـِ ُع َع ۡن ُہماَ
َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ۡ ّٰ َ ّ َ ٗ َ ّٰ ُ
ىکمۡ
ل ِباسہما ل ِحؿِیہما سوا ِت ِہما ؕ ِانہ یر
ُ َ َ َ ۡ ُ ٗ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َّ
ہو ق ق ِبیلہ ِمن حیث لا ترقنہم ؕ ِانا
َ َ ۡ َ ّ َ ّٰ ۡ َ َ
ٓاء ل ّ َِلذیۡ َن لاَ
َ
ۡ
َ
جعلنا الشی ِطحف اقل ِی
ِ
ُ
یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۲۷

َ َ َ َ ُۡ َ َ ً َ ُۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۤ
ق ِادا فعلوا فا ِحشۃ قالوا قجدنا علیہا
ّٰ َ َ َ َ ّّٰ ُ َ َ َ َ َ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ لاَ
ابٓاءنا ق اللہ امرنا ِبہا ؕ قل ِاـ
ۡ
َ ّّٰ
َۡ َ ََ ُ ُ
یَا ُمرُ ِبالف ۡحشٓا ِء ؕ اتقوۡلوۡ َـ َعدی الل ِہ َما
َ َ
لَا ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۲۸
hajinaji.com
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શે આદભની ઔરાદ ! તભાયી ડદાોળી
અને ળણગાય ભાટે અભોએ તભાયા ય
ોળાક ઉતામો છે ; અને યશેઝગાયીનો
ોળાક એજ વૌથી ઉત્તભ છે ; આ (ોળાકનું
ઉતાયલું ણ) અલ્રાશની ણનળાનીઓભાંથી
છે કે કદાચને તેઓ ફોધ ગ્રશણ કયે. (૨૬)
શે આદભની ઔરાદ ! (ખફયદાય) ળૈતાન
તભને બભાલી ભૂકે નણશ જે લી યીતે કે તભાયા
ભા ફાો ને (બભાલી ભૂક્મા) તેણે
જન્નતભાંથી ફશાય કઢાવ્મા, અને તે ફન્નેનો
(સ્લગીમ) ોળાક તેભના (ળયીય) ઉયથી
ઉતયાવ્મો કે જે થી તે ફન્નેના ગુપ્ત બાગો
તેભને દેખાડી દે. ફેળક તે (ળૈતાન) તથા તેનું
રશ્કય તભને એલા સ્થેથી જોમા કયે છે કે
જ્માંથી તભે તેભને દેખી ળકતા નથી; ફેળક
અભોએ ળૈતાનોને જે ઓ ઇભાન નથી
ધયાલતા તેભના ણશભામતી ફનાવ્મા છે . (૨૭)
અને જે વભમે તેઓ ણનરથજ્જણાનું કાભ
કયી ફેવે છે ત્માયે કશે છે કે અભોએ તો
અભાયા ફાદાદાઓને ણ એલુંજ કયતા
જોમા શતા, અને અલ્રાશે ણ અભને
અનુક્રભણણકા
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તેનોજ શુ કભ કમો છે ; (શે યવુર !) તું કશે કે
અલ્રાશ ખચીતજ ણનરથજ્જણાના કામોની
આજ્ઞા કયતો નથી; ળું તભે જે કાંઇ જાણતા
નથી તે (અલ્રાશ) ણલરૂઘ્ધ ફોરો છો ? (૨૮)
“કદ અન્ઝરના” : અભે ઉતાયેર છે . ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફારકય અ.થી લણથન છે કે
ણરફાવથી આભ ણરફાવ છે અને યીળ
(ળોબા)થી ભાર વાભાન ભુયાદ છે અને
ણરફાવે
તકલાથી
ાકદાભની
છે .
ભુપસ્વેયીનથી લણથન છે કે ણરફાવે તકલા
એટરે યશેઝગાયીના લસ્રોથી ભતરફ નેક
અભર, ળભથ શમા, નમ્રતા ખુદાનો ડય લગેયે.
છી આદભ અ.ની અલરાદને વભજાલેર છે
કે માદ યાખો, ળમતાન તભાયો ળરુ છે , તેનાથી
ફચતા યશેજો.
અજ્ઞાનતાના વભમભાં અયફના કફીરાઓભાં
યીલાજ શતો ખાન-એ-કાઅફાભાં ુરૂો નગ્ન
તલાપ કયતા શતા. ઔયતો ચાભડાનું કડું
છુ ા બાગ ય રેટતી શતી. જ્માયે રોકોએ
તેઓને ભના કયી તો કશેતા શતા કે અભાયા
ફા-દાદા આભ જ તલાપ કયતા શતા. જ્માયે
અનુક્રભણણકા

1734

hajinaji.com

ઇસ્રાભ આવ્મો ત્માયે યવુર વ.ના શુ કભથી
રોકોને ભના કયલાભાં આલી.
૨૯ થી ૩૪ ભી આમાત :-

ُ
َ
ۡ
ُ َ
ق ۡل ا َم َر َذب ِّ ۡی ِبال ِق ۡس ِط َ ٞق ا ِق ۡی ُموۡا ُق ُجوۡ َہک ۡم
ۡ ُ
َ
ۡ ۡ
ِعن َد ک ِ ّل َم ۡس ِج ٍد ّق ۡاخ ُعوۡ ُف ُمخ ِل ِصح َف ل َ ُہ
ّ ۡ َ َ َُ َ
۬ ک َما بَ َداخ ۡم ت ُعوۡ ُخ ۡق َـ ﴿ ؕ﴾۲۹
الدین ۬
ِ
فَخحۡ ًقا َہ ّٰدی َق فَخحۡ ًقا َح ّ َق َع َل ۡیہمُ
ِ
ِ
ِ
ّ َ ّٰ َ ُ ّ َ ُ ُ ّ َ َ ُ ّ َ
الش ّٰی ِطح ۡ َف اَ ۡقل َِیٓاءَ
الضللۃ ؕ ِانہم اتخذقا
َ َّ
ّّٰ
ِم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ َق یَ ۡح َس ُبوۡ َـ ان ُہ ۡم
ُ
ّم ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۳۱
hajinaji.com
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ُ ُ
َ ُ ۡ ُ
ۤ
ّٰی َبجِ ۡی ّٰا َخ َؿ خذ ۡقا رِیۡن َتک ۡم ِعن َد ک ِ ّل
ُ ُ َّ
َ ُُ ۡ
َم ۡس ِج ٍد ّق کلوۡا َق ار َخبُوۡا َق لَا ت ۡز ِخفوۡا ۚ ِان ٗہ
ُ ۡ
ۡ
لَا یُ ِح ّب ال ُم ۡز ِخفِح َف ﴿ ﴾۳۱٪
ُ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ِہ الَّت ۡیۤ اَ ۡع َخثَ
قل من ظخؿ رِینۃ
ِ
َ َ َّ
َ ّۡ ُ
ّ
ّٰ
الرر ِؼ ؕ ق ۡل ِہ َی
ن
م
ت
ب
ی
الط
ل ِ ِعبا ِخ ٖف ق ِ ِ ِ ِ
َّ
ُّ ۡ َ ً
ُ
ۡ
الدن َیا خال َِصۃ
ل ِل ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا فِی ال َح ّٰیو ِۃ
ّٰ
َ
َ ّٰ َ ُ َ
َ ۡ
ّیوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ کذل ِک جف ّ ِص ُل الۡا ّٰی ِت ل ِقوۡ ٍؿ

َّ َ
ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۳۲

ُق ۡل ِانّ َ َما َظ ّ َخ َؿ َذب ّیَ ال ۡ َفوَا ِح َش َما َظ َہرَ
ِ
hajinaji.com
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َ
ۡ
َۡ ۡ ۡ ۡ
ِمن َہا َق َما بَط َن َق الۡاِث َم َق ال َبغیَ ِبغح ِؿ
َّ
ّّٰ ُ ۡ ُ َ
ۡ
ال َح ّ ِق َق ا ۡـ تس ِخخوۡا ِبالل ِہ َما ل َ ۡم یُجـِ ۡؾ ِب ٖہ
ّّٰ َ ُ ُ َ َ َ ً ۡ
ُسل ّٰطنا ّق ا ۡـ تقوۡلوۡا َعدی الل ِہ َما لَا

َ َ
﴾۳۳﴿ ت ۡعل ُموۡ َـ

ُ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َّ ُ ّ ُ َ
ٓاء ا َجل ُہ ۡم لَا
ق ل ِک ِل ام ٍۃ اجل ۚ ف ِادا ج
ۡ
َ ًَ َ َ ُۡ َۡ ۡ َ
اعۃ ّق لَا یَ ۡس َتق ِد ُموۡ َـ
یستاعِخقـ س
﴾۳۴﴿
તું કશે કે ભાયા યલયરદગાયે તો ન્મામનો શુ કભ
કમો છે , અને આ કે દયેક નભાઝ લખતે તભાયા
ભોંઢા (કાઅફા તયપ) વીધા યાખો, અને
દીનને તેનાજ ભાટે ણનખારવ યાખી તેનેજ
ોકાયો; જે લા તભને તેણે પ્રથભ ૈદા કમાથ શતા
અનુક્રભણણકા
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તેલાજ તેની શજુ યભાં ાછા પયીને જળો.
(૨૯)
એક ટોાને તો તેણે ણશદામત કયી છે અને
એક ટોું એલી શારતભાં છે કે તેભના ય
ગુભયાશી ુયલાય થઇ ગઇ છે ; ફેળક તેભણે
અલ્રાશને ભૂકી ળૈતાનોને ોતાના ભુયબ્ફી
ફનાલી રીધા છે અને “તેઓ ણશદામત
ાભેરા છે ” એલું (ણભથ્મા) ગુભાન કયે છે .
(૩૦)
શે આદભની ઔરાદ ! તભે દયેક નભાઝના
વભમે તભાયો (આણત્ભક તથા ળાયીરયક)
ળણગાય કયતા યશો તથા ખાઓ અને ીઓ
અને ઉડાઉ ખચથ કયો નણશ; ણન:વંળમ ઉડાઉ
ખચથ કયનાયાઓને તે દોસ્ત યાખતો નથી.
(૩૧)
(શે યવુર !) તું કશે કે અલ્રાશે (શરાર
ઠયાલેરા) ળણગાયને કે જે તેણે ોતાના
ફંદાઓ ભાટે ૈદા કમો છે તે તથા યોઝી
ભાટેની ાક લસ્તઓને કોણે શયાભ કમાથ છે ?
તું કશે કે જે રોકો દુણનમાની ઝીંદગીભાં જ
અનુક્રભણણકા
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ઇભાન રાવ્મા છે તેભના ભાટે કમાભતના
રદલવે ખાવ કયીને આ લસ્તુઓ શળે; આલી
યીતે વભજુ રોકો ભાટે અભે અભાયી આમતો
વણલસ્તય લણથલી દઇએ છીએ. (૩૨)
(શે યવુર !) તું કશે કે ભાયા યલયરદગાયે
ણનરથજ્જણાના કામો કે જે ખુલ્રા શોમ
અથલા છુ ા શોમ તેને શયાભ કમાથ છે તથા
ગુનાશોને તથા ણલના કાયણના ફંડને અને એ
લાતને કે તભે (કોઇને) અલ્રાશનો ળયીક
ફનાલી રો કે જે ના ણલે અલ્રાશે કોઇ
પ્રભાણર ઉતામુું ન શોમ, અને એ લાતને
ણ કે અલ્રાશની ણલરૂઘ્ધ તભે એલું ફોરી
નાખો કે જે તભે જાણતા ન શો. (૩૩)
અને દયેક ઉમ્ભત ભાટે એક વભમ નક્કી છે ,
છી જ્માયે તેભનો ઠયાલેરો વભમ આલી
શોંચે છે ત્માયે તેઓ એક ક્ષણ ભાટે ણ ન
ાછ યશેળે ન આગ લધળે. (૩૪)
ખુદાએ ખાવ નભાઝીઓને શુ કભ આેર છે
કે તભો ાક વાપ કડાં શેયીને નભાઝ ઢો.
એ ખાણરકના દયફાયભાં જલાનું છે જે તભાભ
જગતનો ારનશાય છે . ોતાના ળયીયને ણ
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સ્લચ્છ યાખો, ભાથાભાં કાંગવી કયો, ખાલાીલાભાં કોઇ ાફંદી નથી ણ ફઝુર
નક્કાભો ખચથ ન કયો. પઝુર ખચથથી ઇન્વાન
ફયફાદ થઇ જામ છે .
શ. યવુર વ.ના વભમભાં કેટરાક રોકોએ
વાયો ખોયાક અને ઉભદા ોળાક શેયલો
છોડી દીધો શતો. તેભને વભજાલલાભાં આલે
છે કે ખુદાએ ઉભદા ચીઝો લાયલાની ભનાઇ
કયી નથી. ઝાશેયી કે છુ ા ખયાફ કામોથી
ફચલાનો શુ કભ આપ્મો છે . કોઇ ઉય ઝુલ્ભ
કયલો નણશ. પ્રત્મેક ભાનલી ભાટે ભોત
ણનધાથયીત લખત ય આલળે તેભાં જયા
ફયાફય પેયપાય થળે નણશ.
૩૫ થી ૩૬ ભી આમાત :-

ُۡ
ُ َّ ۡ َ
ۤ
ّٰی َبجِ ۡی ّٰا َخ َؿ ِا ّما یَا ِت َینک ۡم ُذ ُس ٌل ِّمنک ۡم
َحَقُ ّ ُصوۡ َـ َع َل ۡی ُک ۡم ّٰا ّٰیت ۡی ۙ َف َمن ّاتَ ّٰقی َق اَ ۡص َلح
ِ
ِ
َ
ُ ۡ
َ َ
﴾۳۵﴿ فلَا خوۡ ٌػ َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم یَش َدنوۡ َـ
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ۡ ۡ َ َ ّٰ ّٰ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ّ َ
اس َتکب َ ُؿ ۡقا
ق ال ِذین کذبوا ِبای ِتنا ق
َّ
َ َ ُ ۤ ۡ
َعن َہا اقلٰٓ ِئک ا ۡص ّٰح ُب الناذِ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا
ّٰ
﴾۳۶﴿ خ ِل ُد ۡق َـ
શે આદભની ઔરાદ ! જો તભાયી ાવે
તભાયાભાંથી જ યવુરો આલે જે ઓ અભાયી
આમતો તભને લાંચી વંબાલે તો જે
(અલ્રાશથી) ડયીને ચારળે તથા વુધાયણા
કયળે તો તેભને ન તો કાંઇ બમ યશેળે અને ન
તો તેઓ ઉદાવ થળે. (૩૫)
અને જે ભણે અભાયી આમતો ઝુઠરાલી તથા
અણબભાન કયી તેભનાભાંથી ભોંઢું પેયવ્મું તો
તેઓજ જશન્નભલાવીઓ છે , જે ભાં તેઓ
શંભેળને ભાટે યશેનાયા ફનળે. (૩૬)
કાદીમાનીઓએ આ આમતથી એ અથથ કયેર
છે કે દુણનમાભાં શંભેળા યવુર આલતા યશેળે.
રયવારત આં શઝયત વ. ય ખત્ભ થઇ નથી.
ણ આ તેભનો એક જાતનો પયેફ છે . કાયણ
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કે જે કાંઇ કશેલાભાં આલે છે તે અલરાદે
આદભને કશેલાભાં આલે છે . જોલે તો આગ
શોમ કે ાછ આ તો એ શંભેળનો કામભી
શુ કભ છે , જે પ્રત્મેક ઝભાના લાાઓ ભાટે છે .
તકલા અને આત્ભાની વુધાયણા કોઇ ખાવ
કૌભ ભાટે નથી, તેનો શુ કભ તભાભ રોકો ભાટે
છે .
૩૭ થી ૩૮ ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ۡالل ِہ َک ِذ ًبا اَق
فمن اظلم ِمم ِن افتؿی عدی
َۡک ّ َذ َب ب ّٰا ّٰی ِت ٖہ ؕ اُقلٰٓئ َک یَ َنال ُ ُہ ۡم ن َ ِص ۡی ُب ُہم
ِ
ِ
َ ُ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّٰۤ َ ّٰ ۡ َ ّ
ِمن ال ِکت ِب ؕ حتی ِادا جٓاءتہم ذسلنا
َیَ َتوَ ّ َفوۡن َ ُہ ۡم ۙ َقالُوۡۤا اَیۡ َن َما ُک ۡن ُت ۡم تَ ۡد ُعوۡـ
َ َ ّ ُ ّ َ ُ َ ّّٰ
ِم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ ؕ قالوۡا ضلوۡا َعنا َق ش ِہ ُد ۡقا
ّٰ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ٰۤ َ
ۡ
َ
﴾۳۷﴿ عدی اجف ِس ِہم انہم کانوا ک ِع ِػین
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َ َ ُُ
ُ َ ََ
اؾ ۡاخخلوۡا ف ِ ۡیۤ ا َم ٍم ق ۡد خل ۡت ِم ۡن
ق
َّ
َۡ ُۡ ّ َ ۡ ّ َ ۡ ۡ
س فِی الناذِ ؕ
قب ِلکم ِمن ال ِج ِن ق الاِن ِ
ُ ّ َ َ َ َ َ ۡ ُ ّ َ ٌ ّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّٰۤ َ
کلما خخلت امۃ لعنت اختہا ؕ حتی ِادا

ّ َاخ َاذ ُکوۡا فِ ۡی َہا َجم ۡی ًعا ۙ َقال َ ۡت اُ ۡع ّٰخ ُ
ىہ ۡم
ِ
لاُ ۡقلّٰ ُ
ىہ ۡم َذ ّبَ َنا ٰۤہ ُؤلَٓا ِء اَ َض ّ ُلوۡنَا َف ّٰا ِتہمۡ
ِ
ِ
َ َ ً ۡ ً ّ َ َّ َ َ ُ
اؾ ل ِک ٍ ّل
۬ق
عذابا ِضعفا ِمن الناذِ ۬
َ َّ َ َ
ِض ۡع ٌف ّق لّٰ ِک ۡن لا ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۳۸
ેત્માયે એ કયતાં લધાયે ઝુરભગાય કોણ શળે ક
ંુજે ણે અલ્રાશના ભાથે જુ ઠું આ ભૂક્મ
અથલા તેની આમતોને ઝુઠરાલી ? તેઓ એજ
)છે કે જે ભને રખ્મા ભુજફનો (અન્ન જનો
ેબાગ તો ભળ્મા કયળે; અશીં વુધી કે જ્માય
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અભાયા ભોકરેરા (પરયશ્તા) તેભનો અંત
રાલલા ભાટે તેભની ાવે આલી શોંચળે,
(અને) કશેળે કે અલ્રાશ ણવલામ તભે જે ભને
ોકામાથ કયતા શતા તેઓ શલે ક્માં છે ? ત્માયે
તેઓ કશેળે કે તેઓ અભાયાથી અદ્રશ્મ થઇ
ગમા છે ; અને ોતાની જ ણલરૂઘ્ધ વાક્ષી
આળે કે ફેળક તેઓ નાણસ્તકો શતા. (૩૭)
(અલ્રાશ) પયભાલળે કે તભે ણ તે ઉમ્ભતો કે
જે તભાયી શેરાં જીન્ન તથા ઇન્વાનોભાંથી
થઇ ચૂકી છે તેભની વાથે જશન્નભની
આગભાં દાખર થઇ જાઓ; જ્માયે જ્માયે
કોઇ ઉમ્ભત (જશન્નભભાં) દાખર થળે ત્માયે
ત્માયે તે ોતાની વશધભી ઉમ્ભતને રાઅનત
કયળે; અશીં વુધી કે જ્માયે વઘાં (ટોાં)
એક ફીજા વાથે તેભાં બેગા થઇ જળે, તો
ાછલાા આગલાાઓ વંફંધી અયજ
કયળે કે શે અભાયા યલયરદગાય ! અભને તો
આ રોકોએ ગુભયાશ કમાથ શતા, ભાટે તેભને
જશન્નભની આગનો ફેલડો અઝાફ આ;
(અલ્રાશ) પયભાલળે કે દયેકને ભાટે ફેલડોજ
અઝાફ છે , યંતુ તભે જાણતા નથી. (૩૮)
અનુક્રભણણકા
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“કારદખોરુ” પયભાલળે દાણખર થાઓ :.....
જ્માયે કમાભતભાં તેભનો ણશવાફ રેલાઇ જળે
ત્માયે તેઓ ોતાના કારપય શોલાની કફુરાત
કયળે તો શુ કભ થળે દાખર થાલ જશન્નભભાં,
તેઓને જશન્નભભાં ભોકરલાભાં આલળે.
તેભના શેરાં ણ જીન્નાતો અને ઇન્વાનો
જશન્નભભાં શોંચી ગમા શળે. દયેક છીની
જભાઅત શેરાંઓને રઅનત કયળે.
દુણનમાભાં
તેઓનું
અનુવયણ
કયીને
જશન્નભના શકદાય થમા શતા. તેના ીયોભુયળીદ શેરાં જશન્નભભાં શોંચી ગમા
શળે. જ્માયે આ ભુયીદોનું ટોું એક છી એક
ત્માં શોંચળે ત્માયે ોતાના યશફયો, ીયો,
ઇભાભો, ેળલાઓને રઅનત કયળે. જ્માયે
ફધામ બેગા થઇ જળે ત્માયે ભુયીદો કશેળે કે
આ અઝાફભાં અભોને તભોએ નાખેર છે .
ખુદા તભાયા ઉય રઅનત કયે. ભાઅવુભ
અ.ભે પયભાવ્મું છે કે તેથી ભુયાદ ઝાણરભ
ઇભાભ છે . ખુદાથી અઝથ કયળે અમ યફ એ
રોકોએ અભને ગુભયાશ કમાથ શતા, તેભને
ફભણો અઝાફ કય. તો ખુદા પયભાલળે કે શલે
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ેીય અને ભુયીદનો વયખો અઝાફ છે અન
ફધામ ભાટે ફભણો છે .
૩૯ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ىہ ۡم لاُ ۡع ّٰخ ُ
َ َۡ ُ ُ
ىہ ۡم َف َما ک َ َ
اـ ل َ ُکمۡ
َق قالت ا ۡقلّٰ ِ
َع َل ۡی َنا ِم ۡن َف ۡضل َف ُذ ۡق ُقوا ال ۡ َع َذ َ
اب ِب َما
ٍ
ُۡ َۡ
کن ُت ۡم تک ِس ُبوۡ َـ ﴿ ﴾۳۹٪
اس َت ۡکب َ ُؿقاۡ
ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن َک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا َق ۡ
ِ
اب ّ َ
َع ۡن َہا لَا تُ َف ّ َت ُح ل َ ُہ ۡم اَ ۡبوَ ُ
الس َمٓا ِء َق لَا
یَ ۡد ُخ ُلوۡ َـ ال ۡ َج ّ َن َۃ َح ّٰتّی یَ ِل َج ال ۡ َج َم ُل ف ۡی َسمّ
ِ ِ
َ ّٰ َ َ
ۡ
ۡ
ۡ
اض ؕ َق کذل ِک ن ۡج ِزی ال ُم ۡجرِ ِمح َف
ال ِخ َی ِ

﴿﴾۴۱
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َّ
َ
َ
ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن َج َہن َم ِم َہ ٌاخ ّق ِم ۡن فوۡ ِق ِہ ۡم
َ
َ ّٰ َ َ
ّّٰ ۡ
َ
اس ؕ َق کذل ِک ن ۡج ِزی الظ ِل ِمحف ﴿﴾۴۱
غو َ ٍ
َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ ّٰ
الصل ّٰحت لاَ
ّ
ق ال ِذین امنوا ق ع ِملوا ِ ِ
ُ َ ّ َ ۡ َّ
ۤ ُ َ َ
نک ِل ُف جف ًسا ِالا ُق ۡس َع َہا ۫ اقلٰٓ ِئک ا ۡص ّٰح ُب
ۡ َّ
ّٰ
ال َجن ِۃ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۴۲
َ
َ َ
َق ن َز ۡعنا َما ف ِ ۡی ُص ُد ۡقذِ ِہ ۡم ِّم ۡن ِغ ٍ ّل ت ۡج ِر ۡی
ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ّٰ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ
ِمن تح ِت ِہم الانہر ۚ ق قالوا الحمد لِل ِہ
َّ
َ َ
ُ َّ َ
ال ِذ ۡی َہ ّٰدىنا ل ِّٰہذا َ ٞق َما کنا ل ِن ۡہ َت ِد َی
َ ۡ َ ۤ َ ۡ َ ّٰ َ ّّٰ
الل ُہ ۚ لَقَ ۡد َج َ
ٓاء ۡة ُذ ُسلُ
لو لا اـ ہدىنا
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ُ ۤ َ ۡ ُ ۡ َّ ُ
َ ۡ
َذ ِّبنا ِبال َح ّ ِق ؕ َق نوۡ ُخ ۡقا ا ۡـ ِتلک ُم ال َجنۃ
ُۡ َُُۡۡ َ ُۡ ُ ۡ َۡ َُ
َ
ۡ
اقذِثتموہا ِبما کنتم تعملوـ ﴿﴾۴۳
َّ َ
ۡ َّ َ
َ َ
َق ن ٰۤاخی ا ۡص ّٰح ُب ال َجن ِۃ ا ۡص ّٰح َب الناذِ ا ۡـ
َق ۡد َق َج ۡدنَا َما َق َع َدنَا َذ ّبُ َنا َح ّقًا َف َہلۡ
ُ ُ ًّ َ ُ َ
ُّ َ
َق َج ۡدت ۡم ّما َق َع َد َذ ّبک ۡم َحقا ؕ قالوۡا ج َع ۡم ۚ
َ َ ّ َ َ ُ َ ّ ٌ ۢ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ّ َ ۡ َ ُ ّّٰ َ َ
فادـ مؤ ِدـ بینہم اـ لعنۃ الل ِہ عدی
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿ ۙ﴾۴۴
َّ ۡ َ َ ُ ُّ
ّّٰ
َ
َ
ۡ
الل ِہ قَ
َ
ۡ
ۡ
ال ِذین یصدقـ عن س ِبی ِل
ّٰ ّٰ
ُ َ
یَ ۡبغوۡن َہا ِعوَ ًجا ۚ َق ُہ ۡم ِبالۡاع َِخ ِۃ ک ِع ُػ ۡق َـ
﴿ ۘ﴾۴۵
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َ َۡ ۡ
َق بَ ۡی َن ُہ َما ِح َج ٌ
اػ
اب ۚ َق َعدی الاع َخ ِ
َ ُ ُ ًۢ
َ
ُ
ذِ َج ٌ
اؾ حّ ۡعرفوۡ َـ کل ّا ب ِس ۡی ّٰمہ ۡم ۚ َق ن َ
اخ ۡقا
ِ
ِ
َ ُ
ۡ َّ َ
َ
ا ۡص ّٰح َب ال َجن ِۃ ا ۡـ َس ّٰل ٌم َعل ۡیک ۡم  ٞل َ ۡم
ُُ
ۡ
یَ ۡدخلوۡ َہا َق ُہ ۡم یَط َم ُعوۡ َـ ﴿﴾۴۶

َ َ ُ َ ۡ َۡ َ ُ ُ ۡ ۡ َ َ َ
ٓاء ا ۡص ّٰح ِب
ق ِادا ص ِػفت ابصاذہم ِتلق
َّ َ ُ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
الناذِ ۙ قالوۡا َذ ّبنا لَا ت ۡج َعلنا َمع القوۡ ِؿ
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿ ﴾۴۷٪
َۡ ۡ
َ
َ
اػ ذِ َجالًا
َق ن ٰۤاخی ا ۡص ّٰح ُب الاع َخ ِ
حّ َ ۡعر ُف ۡون َ ُہ ۡم ب ِس ۡی ّٰم ُہ ۡم َقالُوۡا َماۤ اَ ۡغ ّٰجی َع ۡن ُکمۡ
ِ
ِ
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ُۡ َ ۡ
ُ
َج ۡم ُعک ۡم َق َما کن ُت ۡم ت ۡس َتکبِ ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۴۸

َّ
َۡ
َ ُ ّّٰ
َ
ا ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ال ِذیۡ َن اق َس ۡم ُت ۡم لَا یَنال ُہ ُم الل ُہ
َ ُ
ُ ُ ُ ۡ َّ َ َ
ِبرَ ۡح َم ٍۃ ؕ ا ۡخخلوا ال َجنۃ لَا خوۡ ٌػ َعل ۡیک ۡم
َۤۡ َ ۡ ُ
َق لَا ان ُت ۡم تش َدنوۡ َـ ﴿﴾۴۹
َ َ ٰۤ َ ۡ ّٰ ُ ّ َ
الناذ اَ ۡص ّٰح َب ال ۡ َج ّ َنۃ اَـۡ
ِ
ق ناخی اصحب ِ
ۡ َ َ ََُ
َ ُ َ َ
افِ ۡیضوۡا َعل ۡینا ِم َن ال َمٓا ِء ا ۡق ِم ّما َذرقک ُم
ّّٰ ُ َ ُ ۡۤ ّ َ ّّٰ َ َ ّ َ َ ُ َ َ َ
اللہ ؕ قالوا ِاـ اللہ ظخمہما عدی
ۡ ّٰ
ۡ
َ
الک ِع ِػین ﴿ ۙ﴾۵۱
ેઅને આગલાા ાછલાાઓને કશેળે ક
શલે તભને અભાયા ય કાંઇ વયવાઇ યશી
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નથી, ભાટે શલે તભે ણ તભાયી કયણીના
કાયણે અઝાફની ભઝા ચાખો. (૩૯)
ફેળક જે ભણે અભાયી આમતોને ઝુઠરાલી
તથા અણબભાન ૂલથક તેનાથી ભોંઢું પેયવ્મું
તેભના ભાટે ન આકાળના દ્લાય ઉઘાડલાભાં
આલળે અને ન તેઓ સ્લગથભાં દાખર થળે,
જ્માં વુધી કે વોમના નાકાભાંથી ઉંટ નીકી
ન જામ; અને અભે ગુનેશગાયોને એલોજ
ફદરો આપ્મા કયીએ છીએ. (૪૦)
જશન્નભભાં તેભના ભાટે આગની થાયી શળે
અને તેભના ઉય ઓઢલાનું ણ (અગ્નીનું)
શળે; અને અભે ઝાણરભોને એલોજ ફદરો
આપ્મા કયીએ છીએ. (૪૧)
અને જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તથા વત્કામો
કયે છે જો કે અભે કોઇ વ્મણક્તને તેના ગજા
ઉયાંત તકરીપ આતા નથી-તેઓજ
જન્નતલાવીઓ છે ; જે ભાં તેઓ શંભેળના
યશેનાય થળે. (૪૨)
અને તેભના અંત:કયણોને અભે કીન્નાખોયીથી
અનુક્રભણણકા
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ાક કયી દઇળું (અને) તેભના શેઠથી
નદીઓ લશેતી શળે, અને તેઓ કશેળે કે
વઘા લખાણ અલ્રાશને જ ભાટે છે કે જે ણે
અભને ભાગથ દેખાડી આ જગ્માએ
શોંચાડ્મા, અને જો અલ્રાશે ભાગથ દેખાડ્મો
ન શોત તો (શયણગઝ) અભને ભાગથ ભતે
નણશ; ખચીતજ અભાયા યલયરદગાયના
યવુરો અભાયી ાવે વત્મ રઇને આવ્મા
શતા. અને એજ લેા તેભને ોકાયી કશેલાભાં
આલળે કે આ એજ જન્નત છે કે જે ના તભે
તભાયી વદકયણીઓના કાયણે લાયવ
ફનાલલાભાં આવ્મા છો. (૪૩)
અને જન્નતલાા જશન્નભલાાઓને
વંફોધી ૂછળે કે અભાયા યલયરદગાયે અભને
જે લામદો કમો શતો તે અભાયા ભાટે તો વાચો
નીલડ્મો, ભાટે ળું તભાયા યલયરદગાયે જે
લામદો તભને કમો શતો તે તભાયા ભાટે વાચો
નીલડ્મો કે ? તેઓ જલાફ આળે કે શા.
છી એક ોકાયનાય તેભની લચ્ચે ોકાયળે કે
ઝાણરભો ય અલ્રાશનો પીટકાય શોજો :
(૪૪)
અનુક્રભણણકા
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જે ઓ અલ્રાશના ભાગથથી (રોકોને)
અટકાલતા શતા અને તે (વન્ભાગથ)ને લાંકો
ચુકો (ફનાલલાની મુણક્તઓ) ળોધતા શતા,
અને લી તેઓ આખેયતના ભુન્કય
(અણસ્લકાય કયનાયા) ણ શતા. (૪૫)
અને આ ફન્ને (ક્ષો) લચ્ચે એક આડ શળે,
અને તે આડ (એટરે અઅયાપ જશન્નભ ને
જન્નત લચ્ચે આલેરી ઉંચી રદલાર) ય એલા
ભાણવો શળે કે જે ઓ દયેકને તેના ણચન્શો
(ય)થી ઓખી કાઢળે, અને તેઓ
જન્નતલાાઓને કે જે ઓ શજી તેભાં દાખર
થમા નણશ શોમ, જોકે તેઓ (તેના)
અણબરાી શળે (તેભને) વંફોધી કશેળે કે
તભાયા ય વરાભ શોજો. (૪૬)
અને જ્માયે તે (જન્નતલાા)ઓની નઝય
જશન્નભલાવીઓ તયપ પયળે, ત્માયે અયજ
કયળે કે શે અભાયા યલયરદગાય ! અભને
ઝાણરભ રોકો વાથે યાખજે નણશ. (૪૭)
અને અઅયાપના યશેલાવીઓ (નાણસ્તકોના
વયદાયોભાંથી) કેટરાકોને-કે જે ભને તેઓ
તેભના ણચન્શો યથી ાયખી રેળે ોકાયીને
અનુક્રભણણકા
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કશેળે કે ન તભાયા વંગ્રશે તભને કાંઇ કાભ
આપ્મું અને ન તે લસ્તુઓએ કે જે ના ય તભે
ઘભંડ કમાથ કયતા શતા. (૪૮)
(છી સ્લગથલાવીઓ તયપ ઇળાયો કયી તે
નકથલાવીઓને ૂછળે કે) ળું આ તેઓજ છે કે
જે ભના ણલે તભે વોગંદ ખાઇને કહ્ા કયતા
શતા કે તેભના ય અલ્રાશ કૃા કયળેજ
નણશ? (છી સ્લગથલાવીઓ તયપ પયીને
પયભાલળે કે) તભે જન્નતભાં દાખર થઇ
જાઓ, તભને ન તો કાંઇ બમ યશેળે અને ન તો
તભે ઉદાવ થળો. (૪૯)
અને જશન્નભલાા જન્નતલાાઓને
ોકાયી કશેળે કે અભાયા ય થોડુંક ાણી યેડી
દો અથલા અલ્રાશે તભને અથણ કયેરી
યોઝીભાંથી અભને ણ (થોડીક) આો; તેઓ
જલાફ આળે કે ફેળક અલ્રાશે એ ફન્ને
લસ્તુઓ નાણસ્તકો ભાટે શયાભ કયી છે : (૫૦)
અઅયાપ ફેણશશ્ત દોઝખની લચ્ચેનું એક સ્થ
છે . જે ભાં એ રોકો યશેળે જે ભના વાયા અને
નયવા કાભો ફયાફય શળે. તેભના ભાટે આ
લચ્ચેની ણસ્થણત છે . ન લધાયે આયાભ, ન લધુ
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તકરીપ. ત્માં એક ઉંચુ સ્થ શળે ત્માં કેટરાક
ખુદાના નેક ફંદાઓ એ શેતુથી ઉબા શળે કે
કેટરાક રોકો દોઝખ કે અઅયાપના
બરાભણના રામક શળે તો તેની ણવપાયીળ
કયલાભાં આલે અને તેઓને કુદયતે એ ળણક્ત
આી શળે કે તેઓ ફેણશશ્તી કે દોઝખીનું
કા જોઇ ઓખી ળકે અને જે ને ઇચ્છળે
તેને દોઝખ મા અઅયાપથી રઇને ફેણશશ્તભાં
શોંચાડળે. જે ભકે ખુદા તેઓ ણલળે પયભાલે
છે કે લ અરર અઅયાપે (કેટરાક અઅયાપ
ઉય શળે) જે ભકે અલ્રાભા ઇબ્ને શજયે
ભક્કી રખે છે કે ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણથન છે
કે અઅયાપ ઉય જ. અબ્ફાવ, જ.શભઝા,
શ.અરી અ. (તપવીયે વોઅરફીભાં શ.
જાઅપયે તય્માયનું ણ નાભ રખેર છે ) ઉબા
શળે. ોતાના દોસ્તોને તેભના ચશેયાનું નુય
જોઇને અને દુશ્ભનોને ભોંઢાની કાાળથી
ઓખી રેળે. (વલાએકે ભોશયકા તપવીયે
વોઅરફી) આ ણવલામ અશરે વુન્નતના
ભશાન આણરભ ઇબ્ને ભદથલીમાએ રયલામત
કયી છે કે પઅઝઝન ભોઅઝઝેનુન (અલાઝ
અનુક્રભણણકા
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આળે અલાઝ આનાય)થી ભુયાદ શ. અરી
ઇબ્ને અફી તાણરફ અ. છે . (કશ્ફર ગુમ્ભશ)
૫૧ થી ૫૨ ભી આમાત :-

َّ
ُ َ َّ
َ
َ
َ
ال ِذیۡ َن اتخذ ۡقا ِخیۡن ُہ ۡم ل َ ۡہ ًوا ّق ل َ ِع ًبا ّق
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ّ ُ ّٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ َ
الدن َیا ۚ فال َیوۡ َؿ نن ّٰس ُہ ۡم
غختہم الحیوۃ
َ
ُ َ
َ َک َما ن َ ُسوۡا ل َِق
ٓاء یَوۡ ِم ِہ ۡم ّٰہذا ۙ َق َما کانوۡا
َ ّٰ
﴾۵۱﴿ ِبا ّٰی ِتنا یَ ۡج َح ُد ۡق َـ
ۡ
ّٰ ۡ َ
ّٰ ۡ َ
َق لَق ۡد ِجئن ُہ ۡم ِب ِک ّٰت ٍب ف ّ َصلن ُہ َعدّٰی ِعل ٍم
ُ ُ ًَّ َ
﴾۵۲﴿ ُہ ًدی ّق َذ ۡح َمۃ ل ِق ۡو ٍؿ ّی ۡؤ ِمن ۡو َـ

કે જે ભણે ોતાના ધભથને યભત ગભત (નું
વાધન) ફનાવ્મું શતું અને જે ભને દુણનમાની
ઝીંદગીએ ધોકો આપ્મો શતો, ભાટે આજના
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રદલવે અભે ણ તેભને એલાજ બૂરી જઇએ
છીએ જે લી યીતે કે તેઓ આ રદલવના
ભેાને બૂરી ગમા શતા, અને એ કાયણવય
કે તેઓ અભાયી ણનળાનીઓનો ઇન્કાય કમાથ
કયતા શતા. (૫૧)
અને ફેળક અભે તેભના ભાટે એક એલી
રકતાફ રાવ્મા છીએ કે જે ભાં અભોએ
જ્ઞાનૂલથક (દયેક ફાફતનો) ખુરાવો કમો છે
(અને) ઇભાન રાલનાયા રોકો ભાટે તે
ણશદામત તથા યશેભત છે . (૫૨)
યલયરદગાયે નાપયભાન ફંદાઓ ય શુ જ્જત
ુયી કયી, ણલચાયલા ભાટે ફુણઘ્ધ આી, રકતાફ
ઉતાયી, યવુરને ભોકલ્મા છતાં એ રોકો
દુણનમાના જીલનભાં એલા પવાએરા શતા કે
આખેયત જે લું કાંઇ છે જ નણશ. ભયલાનું
બુરી જ ગમા શતા. એ ણલચામુું જ નણશ કે
એક રદલવ અલ્રાશ વભક્ષ શાજય થલું ડળે.
કુદયત કશે છે કે આજે (ભયલા છી) અભાયી
વભક્ષ છે . શલે અભે ળા ભાટે તેભના તયપ
ઘ્માન આીએ ?
અનુક્રભણણકા
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૫૩ થી ૫૪ભી આમાત :-

ۡ
َّ َ ۡ َ
ُۡ
َہ ۡل یَنظ ُػ ۡق َـ ِالا تا ِقیۡل ٗہ ؕ یَوۡ َؿ یَات ِ ۡی
َ ۡ ُ َ ُ َّ
َ َ
َ
تا ِقیۡل ٗہ حقوۡ ُؾ ال ِذیۡ َن ن ُسوۡ ُف ِم ۡن ق ۡب ُل ق ۡد
َ َ ۡ
َ َّ َ
َ ۡ
ٓاءة ُذ ُس ُل َذ ِّبنا ِبال َح ّ ِق ۚ ف َہ ۡل لنا ِم ۡن
ج
َۤ َ ُ ُ ََ
ُ ََ َ َ ۡ َ
ٓاء ف َیشف ُعوۡا لَنا ا ۡق نرَ ّخ فن ۡع َم َل
شفع
َ ۡ َ ّ َ ۡ ُ ّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡۤ
غحؿ ال ِذی کنا جعمل ؕ قد خ ِزخقا
ۡ َ َ ُ َۡ
َ
َُۡ
اجف َس ُہ ۡم َق ض ّ َل َعن ُہ ۡم ّما کانوۡا حَفت ُؿ ۡق َـ
﴿ ﴾۵۳٪
ّ َ َ ّ َ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ الَّذ ۡی َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة قَ
ِاـ ذبکم
ِ
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َ
َّ َ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ
ۡ اؿ ثُ ّ َم
اس َت ّٰوی َعدی
ٍ الاذص فِی ِست ِۃ ای
َّ
َّ
ُۡ
ُۡ
ۡ
 حغ ِصی ال ۡی َل الن َہ َاذ یَطل ُب ٗہٞ ال َع ۡر ِس
ُّ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َّ َّ ً ۡ َ
َالن ُجوۡؿ
ح ِثیثا ۙ ق الشمس ق القمر ق
َّ
َ
َۡۡ
َ
َ
ؕ ُُم َسص ّٰخ ٍۭة ِبا ۡمرِ ٖف ؕ الَا ل َ ُہ الخل ُق َق الۡا ۡمر
ۡ َ ۡ ُ ّّٰ َ َ
﴾۵۴﴿ ت ّٰب َؿؽ الل ُہ َذ ّب ال ّٰعل ِمح َف
ળું તેઓ ભાર તે (રદલવ)ના રયણાભની જ
યાશ જુ એ છે ? જે રદલવે તેનું રયણાભ
ઝાશેય થઇ જળે તો જે ઓ તેને પ્રથભથી જ
લીવયી ગમા શતા તેઓ કશેળે કે ફેળક અભાયા
યલયરદગાયના યવુરો વત્મ રઇને આવ્મા
શતા, છી શલે કોઇ અભાયી ણ ળપાઅત
કયનાયો છે કે જે અભાયા ભાટે ળપાઅત કયે,
અથલા અભને ાછા ભોકરી દેલાભાં આલે કે
જે થી જે લા (કુ) કૃત્મો અભે કમાથ કયતા શતા
અનુક્રભણણકા
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તેની ણલરૂઘ્ધ (વદ્) કામો કયીએ ? ખયેજ
તેઓએ ોતાને ભોટું નુકવાન શોંચાડ્મું અને
જે લસ્તુઓ તેઓ ઉજાલી કાઢતા શતા તે
વલે તેભના શાથભાંથી નીકી ગઇ છે . (૫૩)
ણન:વંળમ તભાયો યલયરદગાય તે અલ્રાશ છે
કે જે ણે આકાળો અને ઝભીનને છ રદલવભાં
ૈદા કમાથ, છી અળથ ઉય ણફયાજભાન થમો
(માને ોતાની વત્તા સ્થાી); એજ રદલવને
યારી લડે ઢાંકી દે છે કે જે ઝડથી તેની
ાછ ચારી આલે છે , અને વૂમથ તથા ચંદ્ર
તથા તાયાઓ (વજ્માથ છે ) જે ઓ તેના
શુ કભથી આજ્ઞાંરકત ફન્મા છે ; ખફયદાય યશો
કે ફનાલલું તથા આજ્ઞા આલી એ તેનુંજ
કાભ છે ; ફયકતલાો છે તે અલ્રાશ કે જે
દુણનમાઓનો ારન કતાથ છે . (૫૪)
અથ અને અસ્તલા તથા આવભાન ઝભીનને
છ રદલવભાં વજથ ન કમુું-ની તપવીય
રખનાયાઓભાં ફશુ જ ભતબેદ છે . અભોએ
અનેક તપવીયો જોઇ. દયેકભાં જુ દા જુ દા
ણલચાયો જોલાભાં આલે છે . આ સ્થે પ્રથભ
અનુક્રભણણકા
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તો ઇભાભ અ.ના કોર યજૂ કયલા છે . તપવીયે
વાપીભાં ૧૭૪ ેજ ય ઓમુને અખફાયે
યેઝાના શલારાથી રખેર છે કે શ. ઇભાભે
યઝા અ.થી ભનકુર છે કે ખુદા એક
રકાયાભાં આ ફધી ચીઝોનું વજથ ન કયી ળકે
છે , ણ આવભાન ઝભીનને મદા કયલાભાં
છ રદલવ રાગ્મા તે એટરા ભાટે કે જે જે
ચીઝો તે મદા કયતો જામ તે એક છી એક
પયીશ્તાઓ ય જાશેય થતી જામ તે ોતાની
ઝાતભાં કદીભ છે (શંભેળાથી છે ). એક છી
એકને નાળ કયે અને તેના પના શોલાની
વાણફતી ભતી જામ.
“વુમ્ભવતલા” તપવીયે વાપીભાં એશતેજાજે
તબ્રીથી જ. અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી
અ.થી રયલામત છે કે તેનો અથથ તદફીય દુરૂસ્ત
કયી (મુણક્તથી વ્મલણસ્થત કયી ફનાલી લગેયે)
અને તેનો શુ કભ ગાણરફ (વત્તાલાન) થમો.
અને કાપીભાં શ. ઇભાભે ભુવએ કાણઝભ અ.થી
એ અથથ છે કે પ્રત્મેક ફશુ જ બાયી અને
જરીર અમ્ર ય ગાણરફ થમો, ઇભાભે
અનુક્રભણણકા
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જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે દયેક ચીઝ
ય તેની વત્તા ફયાફય છે .
શલે આણે નલા ણલચાયો ય ણલચાય કયીએ.
જો કે તેથી કાંઇ આણને વભજલાભાં લધાયે
પામદો થામ એભ નથી, છતાં યજૂ કયલાભાં
આલે છે કે અથને જુ ના ણલજ્ઞાનીઓ નલભા
આકાળને કશે છે જે વક જગતથી ભોટું છે .
વાત આકાળ ણવલામ ણનઝાભે જગતભાં ફે
ફીજા ણનઝાભ છે , જે વૂયજના ણનઝાભથી
ફશુ જ છે ટે છે . એકનું નાભ કુયવી અને
ફીજાનું નાભ અથ છે . નલા આકાળી જ્ઞાનના
જાણકાયો ફન્નેના નાભ જુ દા જુ દા કશે છે .
મુનીનવ અને નેપ્ચુન એ આણાથી એટરા
દુય છે કે તેનું પ્રકાળ ઝભીન ય આલતા
આલતા રણવો લથ રાગી જામ છે . અથ છે તે
ભયકઝે અન્લાયે મઝદી છે એ ભયકઝથી ફધી
ૃથ્લીને નુય ભે છે .
“અસ્તલા અરર અથ”નો અથથ એ કે ખુદા એ
ભશાન ભખ્રુક ય વત્તા ધયાલે છે .
આ ફધી લશેલાયી લસ્તુનું કેલું ભશાન
અનુક્રભણણકા
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વંચારન થઇ યહ્ું છે . તેને વભજલાભાં
આણી ફુણઘ્ધ અળક્ત છે . ખુદા જ તેને
ફશેતય જાણે છે . આજ યીતે ફધામ આજ
કારના ણ તપવીય રખનાયા ોતાની
અળણક્ત જાશેય કયેર છે .
જે છ રદલવ રખ્મા છે તે આણા રદલવો
નથી, યંતુ ખુદાની ાવે એક રદલવ એક
શઝાય લથનો શોમ છે (વુયએ શજ) તો છ
રદલવનો અથથ છ શઝાય લથ. આવભાન
ઝભીન છ શઝાય લથભાં ુણથ થઇ. “રશુ ર
ખલ્કો લર અમ્રો” ખલ્ક અને અમ્ર તેના ભાટે
છે . તેનો બાલાથથ એ કે વક જગતનું વજથ ન
ફે યીતે થમું છે . એક આરભે ખલ્ક (વજથ ન)થી
વંફંધ યાખનાયી ભખ્રુક છે , ફીજી આરભે
અમ્ર (શુ કભ)થી છે . કેટરેક સ્થે કુન પમકુન
કશેલાથી શણસ્તભાં આલી જામ છે . આ ણલમ
ય ઇન્ળાઅલ્રાશ આગ જતાં લધુ ખુરાવો
યજૂ કયીળું. અરે એને છે ડલાથી લાંચક લગથનું
ભાથું પયી જળે. કાયણ તેભાં ઇલ્ભી લસ્તુઓને
ણલસ્તાયીને વભજાલલી ડળે.
અનુક્રભણણકા
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૫૫ થી ૫૮ભી આમાત :-

اُ ۡخ ُعوۡا َذ ّبَ ُک ۡم تَ َط ّ ُخ ًعا ّ َق ُخ ۡف َی ًۃ ؕ ِانَّہٗ
ُ ۡ
یُ ِح ّب ال ُم ۡع َت ِدیۡ َن ﴿ ۚ﴾۵۵

لَا

َق لَا تُ ۡف ِس ُد ۡقا فی الۡاَ ۡذص بَ ۡع َد ِا ۡصلَا ِح َہا قَ
ِ
ِ
ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ ً ّ َ َ َ ً ّ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
اخعوف خوفا ق طمعا ؕ ِاـ ذحمت الل ِہ
َ
ۡ
ۡ
ق ِخیۡ ٌب ِّم َن ال ُم ۡح ِس ِنح َف ﴿﴾۵۶

الر ّٰی َح بُ ۡس ًخۢا بَح ۡ َف یَ َدیۡ
َق ُہوَ الّ َ ِذ ۡی یُ ۡر ِس ُل ّ
ِ
َذ ۡح َمتہ ؕ َح ٰۤتّی ا َدا ۤ اَ َق ّ َل ۡت َس َح ًابا ثقَالاً
ِ
ِ
ِٖ

ُس ۡق ّٰن ُہ ل َِب َل ٍد ّ َم ّی ٍت َفاَن ۡ َزلۡ َنا ب ِہ ال ۡ َمٓاءَ
ِ
ِ
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َ ََۡ
َ ّٰ َ ّٰ َ َ ّ ّ ُ ۡ
فاع َخ ۡجنا ِب ٖہ ِمن ک ِل الثمر ِة ؕ کذل ِک
َ ّ َ َ ُ َ ّ َ ّٰ ۡ ۡ ُ
َ
ۡ
ُ
﴾۵۷﴿ نص ِخ ُث ال َموۡتی ل َعلک ۡم تذغخقـ
ۡ ٗ ُ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ ّ َّ ُ َ َ ۡ َ
ّ
َ
ۚ ق البلد الط ِیب یصخث نباتہ ِب ِاد ِـ ذ ِب ٖہ
َ ّٰ َ ً َ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ َ ّ َ
ق ال ِذی خبث لا یصخث ِالا ن ِکدا ؕ کذل ِک

ُ ۡ َ َ ّٰ
ُ
﴾۵۸٪ ﴿ ن َض ّ ِخ ُػ الۡا ّٰی ِت ل ِقوۡ ٍؿ ّیشػ ُخ ۡق َـ

તભે તભાયા યલયરદગાય ાવે ગગા થઇને
તથા છાનાભાના દુઆ ભાંગ્મા કયો; ફેળક તે
શદ કુદાલી જનાયાઓને દોસ્ત નથી યાખતો.
(૫૫)
અને ૃથ્લી ય તેની વુધાયણા થમા છી
કુવં પેરાલો નણશ અને તેને બમ અને આળા
વાથે ોકાયો; ફેળક અલ્રાશની યશેભત નેકી
કયનાયાઓની ાવે છે . (૫૬)
અનુક્રભણણકા
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અને તે એજ છે કે જે ોતાની યશેભત
(લૃણષ્ટ)થી શેરાં ખુળખફય આલા કાજે
લામુ ભોકરે છે ; અશીં વુધી કે તે (ાણીથી)
બયુય લાદાં (ખેંચી) રઇ આલે છે જે ને
અભે ભયેરી (વુકી) બૂણભ તયપ શાંકી રઇ
જઇએ છીએ, છી (ત્માં) તેભાંથી ાણી
ઉતાયીએ છીએ, છી તે લડે દયેક પ્રકાયના
પ પાદી ઉત્ન્ન કયી દઇએ છીએ;
એલીજ યીતે અભે ભુડદાઓને ણ વજીલન
કયીએ છીએ કે કદાચને તભે ફોધ ગ્રશણ કયો.
(૫૭)
અને ઉભદા બૂણભનો ાક ણ અલ્રાશના
શુ કભથી (ઉભદાજ) નીજે છે ; અને જે
ખયાફ બૂણભ શોમ છે તેભાંથી (નકાભું અને
છુ ટું છલામું) ઘાવ ફૂવ ણવલામ કાંઇ ણનજતું
નથી; અભે આલી યીતે (અભાયી) આમતોને
આબાય ભાનનાયાઓ ભાટે લાયંલાય લણથવ્મા
કયીએ છીએ. (૫૮)
ખુદાએ શુ કભ આપ્મો છે કે તેનાથી કયગયીગગા થઇને ધીયે ધીયે દુઆ ભાંગો. તભે
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જોય જોયથી દોઆ ભાંગળો તો રોકોને
દેખાડલા ભાટે એભ કયો છો એભ ભાનલાને
કાયણ ભળે અને એલી ણ દોઆ ન ભાંગલી
કે આણી જાતથી ણલળે શોમ. દોઆ કયલાનું
કાયણ એજ શોલું જોઇએ કે ોતાને રાચાય
અળક્ત જાશેય કયે, જે જાએઝ યીતે શોમ તે
ભાંગલું, કફુર થલું ન થલું એ ખુદાની
ભસ્રેશત ય છોડી દેલું જોઇએ.
શ. યવુરે ખુદા વ. જે શાદભાં ગમા. વાથે
અસ્શાફો ણ શતા. જં ગરભાં શોંચ્મા તો
ભોટા આલાઝથી “અલ્રાશો અકફય”
“રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ” કશેલા રાગ્મા.
શઝયતે પયભાવ્મું કે એ રોકો જોય જોયથી
ચીખલાનું ફંધ કયો, ળું તભે ફશેયા કે
છુ ાએરાને ફોરાલો છો ? તભે તો એને
ુકાયો છો જે તભાયી ફધી લાત વાંબે છે
અને તભાયી નઝદીક છે . ત્માય છી અસ્શાફો
ખુદાને ધીયે ધીયે છુ ી યીતે માદ કયતા શતા.
અલ્રાશે કરાભે ાકભાં અનેક સ્થે એની
યશભતોનું લણથન કમુું છે . એક નેઅભત અશીંમા
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ણ ફમાન કયી છે કે તે ોતાની કુદયતથી
ાણીને લયા ફનાલી ઉય ઉડાલે છે અને તે
લાદાના રૂભાં પેયલાઇ જામ છે . એ લયા
ાણીનું રૂ ધાયણ કયી લાદાઓને
લજનદાય ફનાલે છે . છી લાદ કોઇ ળશેય,
ગાભ, લસ્તીભાં લયવે છે . લયવાદથી જે
ઝભીન ભયેર શોમ છે તે વજીલન થઇ જામ
છે , અને ઝભીન ખેતીલાડીને રામક થઇ જામ
છે .
એક રદલવ અભીય ભોઆલીમાએ શ. ઇભાભે
શવન અ.ને કહ્ું કે કુયઆન કશે છે કે તેભાં
ફધી રીરી વુકી લાતો છે , તો ળું ભાયી અને
તભાયી દાઢીનું લણથન છે ? આે પયભાવ્મું
જરૂય છે . છી આે ઉયની ૫૮ ભી
આમતની ણતરાલત કયી કે “વાયી ઝભીનભાં
ખુદાના શુ કભથી વાયો ાક થામ છે અને
ખયાફ ઝભીનભાં ઘાવ ફવ ણવલામ કાંઇ
ણનજતું નથી લગેયે. ઇભાભ અ.ની દાઢી
બયાલદાય વુંદય શતી અને તેની દાઢીભાં ુયા
લા ન શતા, જે ભ ઘાવ ફવ કોઇ કોઇ સ્થે
ઉગી નીકી ડે છે .
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૫૯ થી ૬૪ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ً ّٰ َ ۡ َ َ َ َ
اؾ ّٰحقوۡ ِؿ
لقد اذسلنا نوحا ِاخی قو ِم ٖہ فق
ۡ ُ ُ ّّٰ
الل َہ َما ل َ ُک ۡم ّم ۡن الّٰہ َغح ۡ ُؿ ٗف ؕ ان ّ ۡیۤ
اعبدقا
ِ ِ ٍ
ِِ
اَ َخ ُ
اػ َع َل ۡی ُک ۡم َع َذ َ
اب یَ ۡو ٍؿ َع ِظ ۡی ٍم ﴿﴾۵۹
َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ۤ ّ َ َ َ ّٰ َ ۡ َ
ّٰ
قاؾ الملا ِمن قو ِم ٖہ ِانا لجؿىک فِی ضل ٍل
ُ ۡ
ّم ِبح ٍف ﴿﴾۶۱
َ ٌَ َ ّ
َ َ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ ل َ ۡی َس ب ِ ۡی ض ّٰللۃ ّق لّٰ ِکجِ ۡی َذ ُسوۡ ٌؾ
ق
َ ۡ َ ۡ
ِّم ۡن ّذ ِّب ال ّٰعل ِمح َف ﴿﴾۶۱
ُ ُُّ
ُ َ َ
َۡ
ابَ ِلغک ۡم ِذ ّٰس ّٰل ِت َذب ِّ ۡی َق ان َص ُح لَک ۡم َق ا ۡعل ُم
َ ّّٰ َ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
ِمن الل ِہ ما لا تعلموـ ﴿﴾۶۲
hajinaji.com

1769

અનુક્રભણણકા

ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ََ
ُ َ
ٓاءخ ۡم ِدغ ٌخ ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم َعدّٰی
اق ع ِجبتم اـ ج
ُ َّ
ُ ۡ ُۡ
ُ َّ
َذ ُج ٍل ِّمنک ۡم ل ُِین ِذ َذک ۡم َق ل َِتتقوۡا َق ل َ َعلک ۡم
ُ
﴾۶۳﴿ ت ۡر َح ُموۡ َـ
َ ّ َ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ ّ َ َ
ٗ
َ
َ
ۡ
َ
فکذبوف فانجینہ ق ال ِذین معہ فِی
َ ّٰ ّٰ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ
ؕ الفل ِک ق اغخقنا ال ِذین کذبوا ِبای ِتنا
َ ُ َ َّ
ۡ
﴾۶۴٪ ﴿ ِان ُہ ۡم کانوۡا قوۡ ًما َع ِمح َف
ખયેજ અભોએ નૂશને તેની કૌભ તયપ
ભોકલ્મો. તેણે કહ્ું કે શે ભાયી કૌભ !
અલ્રાશની ઇફાદત કયો, તેના ણવલામ તભાયો
અન્મ કોઇ ભાઅફુદ નથી; ખયેજ ભને તભાયા
ભાટે ભશાન રદલવના અઝાફનો અંદેળો યશે
છે . (૫૯)
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તેની કૌભના આગેલાનોએ કહ્ું કે અભે તો
તનેજ ખુલ્રી ગુભયાશીભાં નીશાીએ છીએ.
(૬૦)
(નૂશે) પયભાવ્મું કે શે ભાયી કૌભ ! ભુજભાં
(જયા ણ) ગુભયાશી નથી, ફલ્કે શુ ં તો
દુણનમાઓના યલયરદગાય તયપથી એક
વંદેળાલાશક (યવુર) છુ ં . (૬૧)
તભને ભાયા યલયરદગાયના વંદેળા શોંચાડું
છુ ં અને તભને વાયી વરાશ આું છુ ં અને
અલ્રાશ તયપથી જે કાંઇ જાણં છુ ં જે તભે
જાણતા નથી. (૬૨)
ળું તભને અજામફી રાગે છે કે તભાયા ભાટે
તભાયા યલયરદગાય તયપની એક નવીશત
તભાયા ભાંશેના જ એકાદ ભાણવ ય ઉતયી કે
તે તભને ડયાલે અને તેથી તભે યશેઝગાય
ફનો અને કદાચને તભાયા ય યશેભ કયલાભાં
આલે ? (૬૩)
ણ તેભણે તેને ઝુઠરાવ્મો, છી અભોએ તેને
અને તેની વાથે જે ઓ તે (લશાણ)ભાં શતા
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તેભને છુ ટકાયો આપ્મો અને જે
અભાયી આમતોને ઝુઠરાલી તેભને
(જર પ્રરમભાં) ડૂફાડી દીધા; ફેળક
(નાણસ્તકણાને રીધે છતી આંખે)
શતા. (૬૪)

રોકોએ
અભોએ
તે રોકો
આંધા

જ. નુશ અ.નું ભુફાયક નાભ અબ્દુર ગપપાય
શતું, યંતુ ાંચવો લથ અલ્રાશના બમથી
યડતા યહ્ા એટરે નુશ નાભ ડી ગમું. (નુશનો
અથથ રૂદન કયનાય, નૌશા કયનાય) જ. નુશ
અ., શ. આદભ અ.ની લપાત છી એક વો
છવ્લીવ લે જન્ભ ામ્મા, આની શેરાં
દવ અમ્ફીમા, અલવીમા થમા શતા, આને
‘ફીજા આદભ’ અને ળમખુર અમ્ફીમા
કશેલાભાં આલતા. આની લમ ચ્ચીવો લથ
ફતાલલાભાં આલે છે . આ ફધોમ વભમ
કૌભની ણશદામત કયલાભાં ખચથ કમો. ાંચવો
લથ રોકોને ઝભીન ય આફાદ કયલાભાં
વાય કમાથ, ણ કેલી આશ્ચમથ ભાડનાયી
લાત છે કે એ વભમ દયણભમાન આે કોઇ
ભકાન ફનાવ્મું નણશ. એક નાનકડી ઝુંડીભાં
યશેતા શતા. વાડા નલવો લથ જે આનો
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તબ્રીગી પ્રચાયનો વભમ શતો તેભાં આે
કૌભથી ફશુ જ દુ:ખ ઉાડ્મું. તેઓ આને
ગાંડા-દીલાના કશીને ત્થય ભાયતા શતા.
આનું ળયીય રોશીથી ખયડાઇ જતું શતું.
ફાકોને ખબા ય ફેવાડી તકરીપ આતા
શતા અને કશેતા શતા કે આ ગાંડો ભાણવ છે
તેની કોઇ લાત વાંબળો નણશ. ફધામથી
લધાયે આણત્ભક દુ:ખ એ શતું કે તેભની સ્રી
કાપેયા શતી, જ્માયે રોેેકો આને ભાયલા
આલતા શતા ત્માયે એલા કડલા લશેણ કટાક્ષ
રૂે કશેતી શતી કે અયે એ ગાંડો છે તેને ન
ભાયો. જોતા નથી કેલું ભોટું લશાણ ફનાલી
યહ્ો છે . કોણ જાણે તેને ક્મા દયીમાભાં લશેતું
ભુકળે ! જ્માયે દુ:ખ લેઠતા લેઠતા થાકી ગમા
તો ખુદાથી દોઆ ભાંગી કે ભને આ
અત્માચાયી કૌભથી ભુણક્ત આ. ખુદાએ
દોઆ કફુર કયી. કૌભની સ્રીઓ લાંઝણી
થઇ ગઇ. ળુઓ ભયલા રાગ્મા, ખેતીલાડી
ફીને યાખ થઇ ગઇ, ચારીવ લથ લયવાદ
થમો નણશ, જ્માયે કૌભને કયગયતી જોઇ તો
કહ્ું કે, ખુદાથી તૌફા કયો તેના ય ઇભાન
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રાલો ! તે ક્માં ઇભાન રાલનાય શતા. જે ભ
જે ભ વભજાલતા તેભ તેભ લધાયે દુ:ખ દેતા
યહ્ા.
શ. નુશ અ. અને ફીજા અનેક મગમ્ફયોની
જીલન રકતાફ અલ્રાભા શાજી નાજી વાશેફે
ગુજયાતી કવવુર અમ્ફીમાભાં ણલગતથી
રખેર છે .
જ્માયે ભરેકુર ભૌત શ. નુશ અ. ાવે રૂશ
કબ્ઝ કયલા આવ્મો તો ુછમું કે અમ નુશ
આટરા રાંફા જીલનભાં દુણનમા કેલી
ણનશાી? કહ્ું એ ઘયની જે ભ કે જે ના ફે
દયલાઝા શોમ એકભાંથી દાખર થમો અને
ફીજા દયલાઝાથી નીકી ગમો. શ. નુશ
અ.એ પ્રથભ વ્મણક્ત છે જે ના ય ળયીઅતના
કામદાઓ નાણઝર થમા. શ. ઇબ્રાશીભ અ.
જે લા મગમ્ફય આના ળીઆ (દોસ્ત,
મયલ લગેયે)ભાંથી શતા. આના રણ ુરો
શતા. વાભ, શાભ, મારપવ એભના લંળથી
જગત આફાદ થમું. એક આજ્ઞાનું ઉલ્રંઘન
કયનાય નાપયભાન ફેટો કનઆન શતો જે
કાંઇક ભાની અવયથી ણ તોપાનભાં ડુફી
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ગમો. ણ જ. નુશ અ.ના લશાણ ય
ફેવલાનું વંદ કમુું નશીં. ણતા આલાઝ
આતા યહ્ા કે ફેટા લશાણભાં વલાય થઇ જા
ણ એણે કાંઇ યલા કયી નણશ અને લથતની
ઉય ચઢલા રાગ્મો. નફી ફોરાલે અને ન
આલે એથી ભોટો નારામક કોણ શોમ ? છે લટે
શરાક થઇ ગમો.
કેટરાક તપવીય રખનાયાઓ કશે છે કે શ. નુશ
અ.નો કનઆન વુલ્ફી ફેટો ન શતો ણ એ
લાત ખોટી છે . એ તેભનો જ વગો ફેટો શતો.
જ્માયે નુશ અ.ભે ખુદાને વંફોધીને કહ્ું કે
ભાયા ફેટાને ફચાલ તો જલાફ આવ્મો કે
તભાયી અશરથી નથી, તેના કાભો વાયા નથી.
એ ન કહ્ું કે એ તભાયો ુર નથી, ફુયા કાભના
રીધે
ખાનદાનભાંથી
નીકી
ગમો.
ઇબ્નીમતથી (ફેટા શોલાથી) નણશ. શ. યવુરે
ખુદા વ.ભે ઝમદ ણફન શારયવને ારક રીધેર
ણ કોઇ રદલવ મા ફોનય્મ (અમ રદકયા)
કશીને ફોરાવ્મો નથી.
આ ઉયથી એ લાત વાપ જણાઇ આલે છે કે
નફીનો વગો ફેટો શોમ અને તે નાપયભાન
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થામ તો ફયાફય વઝાનો શકદાય છે , સ્રીની
ેતો લાત જ ક્માં કયલી ! બરે છી તે ગભ
? તેલા ભશાન નફીની ફીફી કેભ ન શોમ
૬૫ થી ૬૯ ભી આમાત :-

َ ّٰ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ً َ َ َ
اؾ ّٰحقوۡ ِؿ
ق ِاخی عا ٍخ اخاہم ہوخا ؕ ق
ۡ ُ ُ ّّٰ
الل َہ َما ل َ ُک ۡم ّم ۡن الّٰہ َغح ۡ ُؿ ٗف ؕ اَ َفلاَ
اعبدقا
ِ ِ ٍ
ََُ
ت ّتقوۡ َـ ﴿﴾۶۵
َّ
َ َ ۡ ُ َّ
َ
ََ
اؾ ال َملَا ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ِم ۡن قوۡ ِم ٖہۤ ِانا
ق
َ َ ّٰ َ
ىک ف ۡی َس َف َ
اہ ٍۃ ّ َق ِانَّا ل َ َن ُظ ّ ُن َک ِمنَ
لجؿ ِ
ۡ ّٰ ۡ
الک ِذ ِبح َف ﴿﴾۶۶
َ َ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٌ َ ّ
اہۃ ّق لّٰ ِک ِج ۡی
قاؾ حقو ِؿ لیس ب ِی سف
َ ۡ َ ۡ
َذ ُسوۡ ٌؾ ِّم ۡن ّذ ِّب ال ّٰعل ِمح َف ﴿﴾۶۷
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ُ َ ّ ُ ُ ۡ ّٰ ّٰ َ ّ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ٌ
اصح
اب ِلغکم ذِسل ِت ذبِی ق انا لکم ن ِ
َ ۡ
ا ِمح ٌف ﴿﴾۶۸
ٓاءخ ُ ۡم ِدغۡ ٌخ ّم ۡن ّ َذ ّب ُک ۡم َعدیّٰ
اَ َق َعج ۡب ُت ۡم اَ ۡـ َج َ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡۤ ۡ
ذج ٍل ِمنکم ل ِین ِذذکم ؕ ق ادغخقا ِاد
َ ُ َ
َج َع َل ُک ۡم ُخ َل َف َ
ٓاء ِم ۢۡن بَ ۡع ِد قوۡ ِؿ ن ۡو ٍج ّق
َ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ﵀ َ ً َ ۡ
ادغ ُ ُخ ۡۤقا ّٰال َ َ
ٓاء
راخکم فِی الخل ِق بصطۃ ۚ ف
ّّٰ َ َ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ
َ
ُ
ۡ
الل ِہ لعلکم تف ِلحوـ ﴿﴾۶۹
અને આદના (રોકો) તયપ અભોએ તેભના જ
ેબાઇફંધ શૂ દ (મગમ્ફય)ને ભોકલ્મો; તેણ
કહ્ું કે શે ભાયી કોભ ! અલ્રાશની ઇફાદત
;કયો તેના ણવલામ તભાયો કોઇ ભાઅફુદ નથી
? ળું તભે (અલ્રાશના અઝાફથી) નથી ડયતા
)(૬૫
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તેની કૌભભાંથી જે ઓ ઇભાન રાવ્મા ન શતા
તેભના આગેલાનોએ કહ્ું અભે તો તને
ખયેખય ભૂખાથઇભાં જોઇએ છીએ, અને
ણન:વંળમ અભે તને જુ ઠાઓ ભાંશેનો ધાયીએ
છીએ. (૬૬)
(શૂ દે) પયભાવ્મું કે શે ભાયી કોભ ! ભાયાભાં જયા
ણ ભૂખાથઇ નથી, ફલ્કે શુ ં તો દુણનમાઓના
યલયરદગાય તયપનો એક યવુર છુ ં . (૬૭)
ભાયા યલયરદગાય તયપના વંદેળા તભને
શોંચાડું છુ ં અને તભાયો ણલશ્લાવુ ળુબેચ્છક
છુ ં . (૬૮)
ળું તભને અજામફી રાગે છે કે તભાયા
યલયરદગાય તયપથી એક નવીશત તભાયા
ભાંશેના એક ભાણવ ય ઉતયી કે જે થી તે
તભને ડયાલે ? અને તભે માદ કયો કે જ્માયે તે
(અલ્રાશે) નૂશની કૌભ છી તભને
(ઝભીનના) લાયવ ફનાવ્મા અને વજથ તભાં
તભને રૂષ્ટ ુષ્ટ ફનાવ્મા, ભાટે તભે અલ્રાશની
નેઅભતોને માદ કયતા યશો કે કદાચને તભે
વપતા ાભો. (૬૯)
અનુક્રભણણકા
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શ. શુ દ અ. વાભ ણફન નુશ અ.ના લંળથી
શતા. આઠ ેઢી છી તેભને કૌભે આદની
ણશદામત ભાટે ભોકરેર શતા. આદની કૌભ એ
વભમભાં વાયી શારતભાં શતી, તેભની
ફયાફયી કયનાય કોઇ કૌભ ન શતી. આ રોકો
ઉંચા કદના રાંફી ઉભય બોગલનાય શતા અને
એક ખાવ ફુતની ૂજા કયતા શતા. જ. શુ દ
અ.ભે તેભને દયેક યીતે વભજાવ્મા ણ તેઓ
ભાન્મા નણશ તો ચાય લથ વુધી લયવાદ આવ્મો
નણશ. એ છતાં તેઓની ળયાયત ઓછી થઇ
નણશ તો ખુદાએ એક કાા લાદને ભોકલ્મું
અને ચોતયપ અંધકાય છલાઇ ગમો. છી
ચીનગાયી વાથે આંધી આલી. એ લંટોીમો
ફયાફય આઠ રદલવ ચારુ યહ્ો. એ એટરો
બમાનક શતો કે ભાર રાદેરા ઊંટને ણ
ઉાડી નીચે ટકી દેતો શતો. છે લટે ુયી કૌભ
શરાક થઇ ગઇ. શ. શુ દ અ. ોતાના કેટરાક
વાથીઓને રઇ ગાભથી ફશાય ચાલ્મા ગમા.
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૭૦ થી ૭૨ભી આમાત :-

َ ُ ۡۤ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ّّٰ
الل َہ َق ۡح َد ٗف َق ن َ َذذَ
قالوا ا ِجئتنا ل ِنعبد
َ َ َ َ ۡ ُ ُ ّٰ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ َ ۤ
ما کاـ حعبد ابٓاؤنا ۚ فا ِتنا ِبما ت ِعدنا
ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ ۡ
الص ِدقِح َف ﴿﴾۷۱
ِاـ کنت ِمن
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ۡ َّ ّ ُ ۡ ۡ ٌ َّ
قاؾ قد ققع علیکم ِمن ذ ِبکم ذِجس ق
َُ ُ َ
ََ
َ
غض ٌب ؕ ات َجا ِخل ۡونجِ ۡی ف ِ ۡیۤ ا ۡس َمٓا ٍء
َ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۤ َ ۡ ُ ۡ َ ّٰ َ ُ ُ ۡ ّ َ َ ّ َ َ ّّٰ
اللہُ
سمیتموہا انتم ق ابٓاؤخم ما نزؾ

َ ۡ ۤ ّ ُ
ۡ
ِب َہا ِم ۡن ُسل ّٰط ٍن ؕ فان َت ِظ ُػ ۡقا ِان ِ ۡی َم َعک ۡم
ۡ ۡ
ِّم َن ال ُمن َت ِظ ِػیۡ َن ﴿﴾۷۱
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َّ
َّ
ّٰ ۡ َ َ
فان َج ۡین ُہ َق ال ِذیۡ َن َم َع ٗہ ِبرَ ۡح َم ٍۃ ِّمنا َق
ََق َط ۡع َنا َخاب َر الّ َ ِذیۡ َن َک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا َق ما
ِ
ِ
ُ َ
ۡ
﴾۷۲٪ ﴿ کانوۡا ُم ۡؤ ِم ِنح َف
તેભણે કહ્ું ળું તું એ ભાટે અભાયી ાવે આવ્મો
છે કે અભે એક અલ્રાશની તો ઇફાદત કયીએ
અને અભાયા ફાદાદા જે ભની ઇફાદત કયતા
શતા તેભને છોડી દઇએ ? (જા અશીંથી)
અગય તું વાચો શોમ તો જે અઝાફનો અભને
લામદો કયે છે તે અભાયા ય રઇ આલ.
(૭૦)
(શૂ દે) પયભાવ્મું (જાણી રો) કે તભાયા
યલયરદગાય તયપથી અણલરતા અને કો તો
તભાયા ય ઉતયી ચૂક્માં છે ; (છતાં) ળું તભે
એલાં નાભોના વંફંધભાં ભાયી વાથે યકઝક
કયો છો કે જે (નાભો)ને તભે તથા તભાયા
ફાદાદાઓએ યાખી રીધાં છે ; (અને)
અનુક્રભણણકા
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જે ભના ણલે અલ્રાશે કોઇ પ્રભાણર ઉતામુું
નથી; ભાટે તભે (અઝાફની) યાશ જુ ઓ અને
શુ ં ણ તભાયી વાથે યાશ જોનાયાઓભાંથી છુ ં
જ. (૭૧)
આખયે અભોએ તભાયા તયપની કૃાથી તેને
તથા તેના વાથલાાઓને ભોક્ષ આપ્મો, અને
જે ઓ અભાયી આમતોને ઝુઠરાવ્મા કયતા
શતા તેભના લંળલેરાને અભોએ કાી નાખ્મો
અને તેઓ ઇભાન રાલનાયા ન શતા. (૭૨)
ઉયની આમતોના તયજુ ભા ઉયથી જ
ખફય ડી જામ છે કે તેઓએ મગમ્ફયની
એક લાત ભાની નણશ અને તેઓ ય અઝાફ
આવ્મો.
૭૩ થી ૭૫ ભી આમાત :-

َ َ َ ً ّٰ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ
ق ِاخی ثموخ اخاہم ص ِلحا ۬ ق
ّّٰ ُ ُ ۡ
ۡالل َہ َما ل َ ُک ۡم ّم ۡن ِالّٰ ٍہ َغح ۡ ُؿ ٗف ؕ َقد
اعبدقا
ِ
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َ ُ
َ َُۡ
َ َُ
ٌَ
ٓاءتک ۡم بَ ِّینۃ ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم ؕ ّٰہ ِذ ٖف ناقۃ
ج
ّّٰ َ ُ ۡ ّٰ َ ً َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ۡۤ َ ۡ ّّٰ
ص الل ِہ
الل ِہ لکم ایۃ فذذقہا تاکل فِی اذ ِ
َق لَا تَ َم ّ ُسوۡ َہا ب ُسوۡٓ ٍء َف َیاۡ ُخ َذخ ُ ۡم َع َذ ٌ
اب
ِ
َ
ال ِۡی ٌم ﴿﴾۷۳
َ ۡ ُ ُ ۡۤ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ َ
َ
ۡ
َ
َ
ۢۡ
ق ادغخقا ِاد جعلکم خلفٓاء ِمن بع ِد عا ٍخ
ّ َق بَ ّوَاَخ ُ ۡم فی الۡاَ ۡذص تَ ّ َتخ ُذ ۡق َـ ِم ۡن ُس ُہوۡل ِہاَ
ِ ِ
ِ
ً
ُق ُصوۡ ًذا ّ َق تَ ۡن ِح ُتوۡ َـ الۡج َب َ
اؾ بُ ُیوۡتا ۚ
ِ
َ ۡ ُ ُ ۡۤ ّٰ َ َ ّّٰ
الل ِہ َق لَا تَ ۡع َثوۡا فی الۡاَ ۡ
ص
ذ
فادغخقا الٓاء
ِ
ِ
ۡ
ُمف ِس ِدیۡ َن ﴿﴾۷۴
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ۡ ۡ َ ۡ َّ ُ َ َ ۡ َ َ
َ
اس َتکب َ ُؿ ۡقا ِم ۡن قوۡ ِم ٖہ
قاؾ الملا ال ِذین
ۡ
ُ ۡ ۡ َ ۡ َّ
اس ُتض ِعفوۡا ل َِم ۡن ّٰا َم َن ِمن ُہ ۡم
ل ِل ِذین

َ َ َ ََ
َ
ُ
ؕ ات ۡعل ُموۡ َـ ا ّـ ّٰص ِل ًحا ّم ۡر َس ٌل ِّم ۡن ّذ ِّب ٖہ
ُ
ُ ۤ َّ ۤ ُ َ
﴾۷۵﴿ قالوۡا ِانا ِب َما ا ۡذ ِس َل ِب ٖہ ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ
અને વભૂદના (રોકો) તયપ અભોએ તેભના
બાઇફંધ વારેશને ભોકલ્મો, તેણે કહ્ું કે શે
ભાયી કૌભ ! અલ્રાશની ઇફાદત કયો જે ના
ણવલામ તભાયો કોઇ ભાઅફુદ નથી; તભાયા
યલયરદગાય તયપથી તભાયી ાવે એક ખુલ્રી
દરીર આલી ચૂકી છે ; આ અલ્રાશની ઊંટણી
તભાયા ભાટે એક ણનળાની છે ભાટે તેને છુ ટી
ભુકી દો કે તે અલ્રાશની ઝભીનભાં ચયતી પયે
અને તેને ઇજા શોંચાડલાના શેતુથી અડકળો
નણશ, નણશ તો તભને દુ:ખદામક અઝાફ
ઝડી રેળે. (૭૩)
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લી આ માદ કયો કે જ્માયે આદના રોકો
છી તેણે તભને (ૃથ્લીના) લાયવ ફનાવ્મા
અને તભને આ બૂણભભાં લવાવ્મા કે જે ના
ભેદાનોભાં તભે ભશેર ફનાલો છો અને
શાડોને કોયી કોયીને તભે ભકાનો ફનાલો છો,
ત્માયે શલે અલ્રાશની નેઅભતોને માદ કયતા
યશો અને ઝભીનભાં કુવં પેરાલી ખયાફી
કયતા પયો નણશ. (૭૪)
તેની કૌભના આગેલાનો કે જે અણબભાની
શતા તેભણે તે કભઝોય રોકોને કે જે ઓ
તેભનાભાંથી જ ઇભાન રાવ્મા શતા કહ્ું, ળું
તભે એભ ધાયો છો કે વારેશ તેના
યલયરદગાય તયપથી ખયેખય ભોકરલાભાં
આલેરો યવુર છે ? તેભણે કહ્ું કે જે કાંઇ
રઇને આવ્મો છે તેના ય અભે તો ફેળક
ઇભાન રાવ્મા છીએ. (૭૫)
શ. વારેશ અ., શ. શુ દ અ.ના છી આવ્મા
શતા. આ શ. નુશ અ.ના નલભા લંળભાં
શતા. વભુદ જે ભના તયપ આ કૌભ વંફંધ
ધયાલતી શતી, તે આણભય ણફન વાભ ણફન
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નુશ અ. શતા. આદની કૌભની જે ભ આ રોકો
ઘણા શ્રીભંત શતા. જ. વારેશ અ. મગમ્ફય
થઇને તેભની ાવે આવ્મા તો વો લથના
શતા અને એક વો લીવ લથ ણશદામત કયતા
યહ્ા છતાં તેઓ ઇભાન રાવ્મા નણશ.
શાડના એક બાગની ૂજા કયતા શતા અને
ત્માં દય લે બેટ ચડાલતા શતા. આે નેક
યાશનું કહ્ું તો કશેલા રાગ્મા કે આ શાડથી
એક ફચ્ચાલાી ઊંટણી કાઢો તો ઇભાન
રાલીએ. આે દોઆ કયી અને ઊંટણી ફચ્ચા
વાથે જાશેય થઇ. તેભની ઇચ્છા ુણથ થઇ ગઇ
છતાં ઇભાન ન રાવ્મા ત્માયે ખુદાનો શુ કભ
થમો કે આ ગાભનું ાણી એક રદલવ રોકો
ીલે અને એક રદલવ ઊંટણી ીલે. એ ભુજફ
અભર ળરૂ થમો. જે રદલવે ઊંટણી ાણી
ીતી તો દુધ ફશુ જ આતી. તભાભ ગાભના
રોકો ધયાઇને દુધ ીતા શતા, છતાં તે રોકોએ
વંતો ભાન્મો નણશ અને કેદાય નાભના
ભયદુદને ભાર અને ઔયતની રારચ આી
ઊંટણીના ગ કાલી નાખ્મા. છી ફધામે
ભીને તેના ટુકડા કયી નાખ્મા અને ખુફ ેટ
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બયીને તેને ખાઇ ગમા. તેનું ફચ્ચું શાડ તયપ
બાગી ગમું અને ત્માં જઇને રણ લખત
આવભાન તયપ ભાથું ઉંચુ કયી પયીમાદ કયી
અને શાડભાં ચાલ્મું ગમું. છી શ. વારેશ
અ.ભે કોભને કહ્ું કે જો રણ રદલવભાં તૌફા
કયળો તો ભુણક્ત ભળે ણ તેઓએ તૌફા
કયી નણશ અને ચોથે રદલવે યાતના બમાનક
કડાકા વાથે અલાઝ આલી. ફધામના કાન
પાટી ગમા અને ધયતી કં થમો અને તેભના
રદરો પાટી ગમા અને છે લટે ભયી ગમા.
આકાળથી અણગ્ન આલી અને ફધામ ફીને
ખાક થઇ ગમા.
૭૬ થી ૭૯ ભી આમાત :-

ۤۡ َ ّ َ ّ ۤۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ
قاؾ ال ِذین استکبؿقا ِانا ِبال ِذی
ّٰ
ۡ
﴾۷۶﴿ ّٰا َمن ُت ۡم ِب ٖہ ک ِع ُػ ۡق َـ
َ َّ ُ َ َ َ
َاق َۃ َق َع َتوۡا َع ۡن اَ ۡمر َذ ّبہ ۡم ق
فعغػقا الن
ِِ ِ
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َ َۤ ُ ۡ
ُ ۡ َ
َ ُ
قالوۡا ّٰی ّٰص ِلح ائ ِتنا ِب َما ت ِع ُدنا ِا ۡـ کن َت
ۡ
ۡ
ِم َن ال ُم ۡر َس ِلح َف ﴿﴾۷۷
َََ َ ُۡ ُ ّ َ ُ ََ
الرَ ۡجفۃ فا ۡص َب ُحوۡا ف ِ ۡی َخاذِ ِہ ۡم
فاخذتہم
ۡ
ّٰج ِث ِمح َف ﴿﴾۷۸
َ َ َ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ
اؾ ّٰحقوۡ ِؿ لَق ۡد ا ۡبلغ ُتک ۡم
فتوخی عنہم ق ق
ُ
َّ
َ
َ
ذِ َسالَۃ َذب ِّ ۡی َق ن َص ۡح ُت لَک ۡم َق لّٰ ِک ۡن لا
ُ
ّّٰ ۡ
ت ِح ّ ُبوۡ َـ الن ِص ِحح َف ﴿﴾۷۹
અણબભાનીઓએ કહ્ું કે તભે જે ના ય ઇભાન
યાખો છો તેનો અભે ખારી ૂલથક ઇન્કાય
)કયીએ છીએ. (૭૬
છી તેભણે તે ઊંટણીને ગુંઠણોભાંથી કાી
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નાખી અને ોતાના યલયરદગાયના પયભાનનું
ઉલ્રંઘન કમુું અને તેભણે કહ્ું કે શે વારેશ !
જો તું યવુરો ભાંશેનો શોમ તો જે
(અઝાફ)થી તું અભને ફીલયાલતો શતો તે
અભાયા ય રઇ આલ. (૭૭)
ત્માયે તેભને ધયતીકંે કડી રીધા અને તેઓ
ોતાના ઘયોભાં સ્તંણબત ફની યશી ગમા.
(૭૮)
અને વારેશ તેભનાથી ભોંઢું પેયલીને (તથા)
એભ કશીને ચાલ્મો ગમો કે શે ભાયી કૌભ ! ભેં
તો ખચીતજ ભાયા યલયરદગાયનો વંદેળો
તભને શોંચાડી દીધો શતો અને તભને
નવીશત ણ કયી શતી, ણ તભે નવીશત
કયનાયાઓને ણભર ધયાલતા નથી. (૭૯)
અયફના ભુશ્રીકોને આ જુ ના રકસ્વાઓ એ
ભાટે વંબાલલાભાં આલતા શતા કે તેઓ
નવીશત રે અને એ ણ વભજી રે કે જ્માયે
ખુદાઇ કો ઉતયે છે તો કોઇને જીલતો
છોડતો નથી, એ રકસ્વો વાંબી કારપયો
કશેતા શતા કે આ ફધી ફીલયાલલાની લાતો
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છે , અભને ળું ખફય છે કે અઝાફ શેરા
આલેર છે કે નણશ ! અને અભાયા ઉય
અઝાફનું આલલું કાંઇ જરૂયી નથી. અભો
તભોને વાચા મગમ્ફય ભાનતા જ નથી.
તભાયી દોઆથી અભો ડયતા નથી કે અઝાફ
આલે ! તે રોકો ફશુ જ કઠણ હ્રદમના શતા.
તેભને યવુરની લાતની કાંઇ અવય થતી ન
શતી.
૮૦ થી ૮૪ભી આમાત :-

َ َ َۡ ََُۡ َ َ َ ۡ ًُۡ َ
اؾ ل ِقوۡ ِم ٖہۤ اتاتوۡ َـ الفا ِحشۃ
ق لوطا ِاد ق
َُ
َ
ۡ َ ۡ
َما َس َبقک ۡم ِب َہا ِم ۡن ا َح ٍد ِّم َن ال ّٰعل ِمح َف
﴾۸۱﴿
ً َ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َّ
ّ
ۡ
ُ
ۡ
الرجاؾ شہوۃ ِمن خق ِـ
ِ ِانکم لتاتوـ
ُ ُ َ َۡ
ّ
﴾۸۱﴿ الن َسٓا ِء ؕ بَ ۡل ان ُت ۡم ق ۡو ٌؿ ّم ۡز ِخفوۡ َـ
ِ
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َ َ َ َ ََ َ َ
َّ ۤ َ َ ُ ۤ
اب قوۡ ِم ٖہۤ ِالا ا ۡـ قالوۡا
ق ما کاـ جو
اَ ۡعخ ُجوۡ ُہ ۡم ِّم ۡن ق َ ۡخیَ ِت ُک ۡم ۚ ِانّ َ ُہ ۡم اُن َ ٌ
از
ِ
َ ََ
ّی َتط ّہرُ ۡق َـ ﴿﴾۸۲
امرَاَتَہ ۫ٗ
َفاَن ۡ َج ۡی ّٰن ُہ َق اَ ۡہ َل ٗہۤ ِالَّا ۡ
۬ کَان َ ۡت ِمنَ
ۡ ّٰ
الغبِؿِیۡ َن ﴿﴾۸۳
َ َ َ ُۡ َ
َ َ َ َ
َق ا ۡمط ۡػنا َعل ۡی ِہ ۡم ّمط ًػا ؕ فانظ ۡػ ک ۡی َف
ُ ۡ
ۡ
کَ َ
اـ َعاقِ َبۃ ال ُم ۡجرِ ِمح َف ﴿ ﴾۸۴٪
ેઅને (માદ કયો કે જ્માયે) રૂતે ોતાની કૌભન
ેકહ્ું કે ળું તભે એલું ણનરથજ્જણં કયો છો ક
તેના જે લું દુણનમાઓભાં તભાયી અગાઉ કોઇએ
)કમુું નથી ? (૮૦
hajinaji.com

1791

અનુક્રભણણકા

ણન:વંળમ તભે સ્રીઓને ભૂકી ુરૂો વાથે
અકુદયતી કૃત્મ કયો છો; ફલ્કે તભે ભમાથદા
ઓંગી જનાયા રોકો છો. (૮૧)
અને તેભની કોભનો ફીજો કોઇ જલાફ ન
શતો ણવલામ કે કશેલા રાગ્મા કે તેભને તભાયા
ળશેયભાંથી કાઢી ભૂકો, ણન:વંળમ તે રોકો
ણલરતા ચાશનાયા છે . (૮૨)
આથી અભોએ તે (રૂત)ને તથા તેના
કુટુંફીઓને છુ ટકાયો આપ્મો ણવલામ તેની
ત્નીને કે જે ાછ યશી જનાયાઓ ભાંશેની
શતી. (૮૩)
અને છી અભોએ તેભના ઉય (ત્થયોનો)
લયવાદ લયવાવ્મો; ભાટે જોઇ રે કે
ગુનેશગાયોનો અંત કેલો આવ્મો. (૮૪)
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
શ. રુત અ. અને શ. ઇબ્રાશીભ અ. ભાળીમાઇ
બાઇ થતા શતા અને તેભની વગી ફશેન જ.
વાયાશ, શ. ઇબ્રાશીભ અ.ની શેરી ફીફી
શતી. ઇયાકથી તેભની વાથે જ ણશજયત કયી
ળાભભાં આવ્મા શતા. ઇબ્રાશીભ અ.
ેરેસ્ટાઇનભાં યહ્ા અને શ. રુત અ.ને વદુભ
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નાભના ળશેયભાં યશી ત્માંના તથા તેની
આવાવના રોકોને ણશદામત કયલાનો શુ કભ
થમો, કોઇ કોઇ લખત શ. ઇબ્રાશીભ અ. ત્માં
જઇને ફોધ આતા શતા. તે રોકો ભૂર્મત
ૂજક શોલા ઉયાંત ુરૂો વાથે રલાતા
(વૃણષ્ટ ણલરૂઘ્ધ)નું કાભ કયતા શતા. તેઓ ફશુ
જ કંજુવ શતા અને ભુવાપયોના આલ-જાલના
રીધે કંટાી ગમા શતા. ળમતાને તેભને ટ્ટી
ઢાલી કે જે ભુવાપય તભાયી ાવે આલે
તેનાથી તભો ઇગરાભ (ફુરૂં કાભ) કયો તો
તેઓ અશીં આલતા ફંધ થઇ જળે. તેઓને
આ કાભની આદત થઇ ગઇ. ધીયે ધીયે એલી
આદત થઇ ગઇ કે ોતાની સ્રીઓને ણ
ચાશતા ન શતા. જે આલતું તેને કડીને
પજે ત કયતા, ખુદાએ તેભની ણશદામત ભાટે
જ. રુતને ભોકલ્મા. આે રીવ લથ વુધી
ણશદામત કયી ણ કોઇ અવય થઇ નણશ.
છે લટે ખુદાનો અઝાફ તેઓ ઉય આવ્મો.
જ. જીબ્રઇરે તેભની લસ્તીને ઉાડીને ઉંધી
નાખી દીધી અને ફધામ શરાક થઇ ગમા.
અનુક્રભણણકા
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૮૫ થી ૮૭ભી આમાત :-

َ ّٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ً َ َ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ
ق ِاخی مدین اخاہم شعیبا ؕ ق
ُ
َۡ َ
ّّٰ
ۡ
اع ُب ُدقا الل َہ َما لَک ۡم ِّم ۡن ِالّٰ ٍہ غح ُؿ ٗف ؕ ق ۡد
َ َُۡ ٌَ َ ُ ََ ُ َۡ
ٓاءتک ۡم بَ ِّینۃ ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم فا ۡقفوا الک ۡی َل
ج
َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ َّ
از اَ ۡش َی َ
الن َ
ٓاء ُہ ۡم
ق ال ِمحـاـ ق لا تبخسوا
َق لَا تُ ۡف ِس ُد ۡقا فی الۡاَ ۡ
ص بَ ۡع َد ِا ۡصلَا ِح َہا ؕ
ذ
ِ
ِ
ّٰ ُ َ ۡ ّ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ
دل ِک ۡم خح ٌؿ لک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿ ۚ﴾۸۵
َ َ َُۡ ُۡ ُ
اض تُوۡ ِع ُد ۡق َـ قَ
ّ
َ
ق لا تقعدقا ِبک ِل ِصػ ٍ
َ ُ ّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ َم ۡن ّٰا َم َن ب ٖہ قَ
تصدقـ عن س ِبی ِل
ِ
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ُۡ ۤ ُۡۡ َ
َ ُ َ
ت ۡبغوۡن َہا ِعوَ ًجا ۚ َق ادغ ُخ ۡقا ِاد کن ُت ۡم ق ِل ۡیلًا
َ َ َّ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ
فکثؿخم ۪ ق انظػقا کیف کاـ عاقِبۃ
ۡ ۡ
ال ُمف ِس ِدیۡ َن ﴿﴾۸۶

َ ۡ َ َ َ َ ٌ ۡ ُ ُ َّ ۤ
اـ طٓائِفۃ ِّمنک ۡم ّٰا َمنوۡا ِبال ِذ ۡی
ق ِاـ ک
اُ ۡذ ِس ۡل ُت ب ٖہ َق َطٓائ َف ٌۃ لّ َ ۡم یُ ۡؤ ِم ُنوۡا َف ۡ
اصبِ ُؿ ۡقا
ِ
ِ
ّّٰ
ُ ّّٰ
ََ
َۡ
َحتی یَ ۡحک َم الل ُہ بَ ۡیننا ۚ َق ُہوَ خح ُؿ
ۡ ۡ
ال ّٰح ِک ِمح َف ﴿﴾۸۷

અને ભદમન (ના રોકો) તયપ અભોએ તેભના
ેબાઇફંધ ળોઅમફને ભોકલ્મો; તેણે કહ્ું કે શ
ભાયી કોભ ! અલ્રાશની ઇફાદત કયો, તેના
;ણવલામ તભાયો અન્મ કોઇ ભાઅફુદ નથી
ેતભાયા યલયરદગાય તયપથી તભાયી ાવ
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ખુલ્રી દરીર આલી ચૂકી છે , ભાટે ભા તથા
તોર ુયેૂયાં યાખો અને રોકોને તેભની
લસ્તુઓ ઓછી ન આો, ૃથ્લીભાં વુરેશ
ળાંણત થઇ ગમા છી તેભાં કુવં પેરાલો
નણશ; અગય તભે ભોઅભીન શો તો આ લાત
તભાયા ભાટે ઘણીજ વાયી છે . (૮૫)
અને દયેક ભાગથભાં એ શેતુવય ફેવી ન યશો કે
(રોકોને) ડયાલો તથા જે ઓ તે (અલ્રાશ) ય
ઇભાન રાલે તેભને યાશે અલ્રાશથી ન
અટકાલો ને તે વીધા ભાગથને લાંકો ચુંકો
ફનાલલાની ઇચ્છા કયો નણશ; અને માદ કયો કે
જ્માયે તભે થોડા શતા ત્માયે તેણે તભને લધાયી
દીધા, અને જુ ઓ કે પવાદ કયનાયાઓનું કેલું
રયણાભ આવ્મું. (૮૬)
અને જો તભાયાભાંથી એક ટોું તે (આજ્ઞા)
ય કે જે ની વાથે શુ ં ભોકરાએરો છુ ં ઇભાન
રઇ આલે અને એક ટોું ઇભાન ન રાલે તો
જ્માં વુધી અલ્રાશ આણી લચ્ચે પેંવરો કયે
નણશ ત્માં વુધી તભે ધીયજ ધયો, અને તે વૌથી
વાયો પેંવરો કયનાય છે . (૮૭)
શ. ળોઅમફ અ., શ. ઇબ્રાશીભ અ.ની
અનુક્રભણણકા
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અલરાદભાંથી છે . તેભને ભદમનના રોકોની
ણશદામત ભાટે ભોકલ્મા શતા. આ લસ્તીભાં કુર
ચારીવ
ઘય
શતા.
તે
ણવલામ
અમકાલાાઓની ણ આભ ણશદામત કયતા
શતા. ભદમન લાાઓભાં ફે લાત ફશુ જ
ખયાફ શતી. એક રુંટપાટ કયલી, ફીજી
તોરભાભાં રોકોથી લધાયે રેલું અને ઓછુ ં
આલું. એ ફધામ એકવયખી યીતે ફે ઇભાની
કયતા શતા. શ. ળોઅમફ અ.ભે રોકોને ફશુ
જ વાયી યીતે વભજાવ્મા ણ રોકો ભાન્મા
નણશ ત્માયે અલ્રાશ તયપથી ણળક્ષા રૂી વખત
ગયભી ડલા રાગી. ત્માય છી લાદાના
સ્લરૂનો એક છાંમાનો ટુકડો નઝયે ડ્મો.
જે ભાં ઠંડો લન શતો. પ્રથભ તેઓભાંનો એક
ભાણવ તે છાંમાભાં ગમો અને ઠંડકના લખાણ
કમાથ. તેથી વૌ તેની નીચે ચાલ્મા ગમા.
એટરાભાં આકાળથી ગજથ નાનો વખત
અલાઝ આવ્મો. ધયતી કં થમો અને તે
લાદભાંથી આગ લયવલા રાગી, ફધામનો
નાળ થમો.
શ. ભુવા અ.ને રાકડી જ. ળોઅમફે આી
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શતી. શ.ભુવા અ.ની શેરાં શ. ળોઅમફ
અ.ની રાકડી થકી કેટરાક ભોઅજીઝા ઝાશેય
થમા શતા. શ. ળોઅમફ અ., શ. ભુવા અ.ના
વવયા થતા શતા. વફયા નાભની ુરીના
આઠ લથ વુધી ફકયા ચયાલલાના ભશેય ય
શ. ભુવા અ. વાથે ણનકાશ કયી આપ્મા શતા.
જ્માયે આઠ લથની ભુદ્દત ુયી થઇ તો આ
ોતાની ફીફીને રઇ ણભસ્ર ચાલ્મા ગમા.
શ. ળોઅમફ અ. એક શાડ ય ઇફાદત
કયતા શતા. જ્માયે તડકો ભાથે આલતો ત્માયે
આ એક ફદાભના ઝાડની નીચે છાંમાભાં
આલી ઇફાદત કયતા શતા. શઝયત ફકયીઓ
ચયાલતા શતા. એક રદલવ લરૂ ફકયી ઉાડી
ગમું. આને ફશુ ગુસ્વો આવ્મો. એક ઝાડની
એક ભોટી જાડી ડાી કાીને રાકડી ફનાલી
કે તેથી લરૂ લગેયેને બગાડી ળકામ. લશી આલી
કે અમ ળોઅમફ તભે જ્માં ફકયીઓ ચયાલો
છો ત્માં યાખી દો. છી કોઇ પાડી ખાનાય
જાનલય ત્માં આલળે નણશ. તેઓ ઘણી ભુદ્દત
વુધી એભ કયતા યહ્ા. એ રાકડી છી આે
શ. ભુવા અ.ને આી શતી.
અનુક્રભણણકા
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કારરભરઉ : ાયો - ૯
૮૮ થી ૮૯ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َ ُ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ
ۡ
قاؾ الملا ال ِذین استکبؿقا ِمن قو ِم ٖہ
ل َ ُن ۡص ِخ َج ّ َن َک ّٰی ُش َع ۡی ُب َق الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنواۡ
َم َع َک ِم ۡن ق َ ۡخیَ ِت َنا ۤ اَ ۡق ل َ َت ُعوۡ ُخ ّ َـ فیۡ
ِ
ّ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ّ َ ّٰ ۡ
َ
ِمل ِتنا ؕ قاؾ اق لو کنا غ ِخ ِہحف ﴿﴾۸۸
َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ِہ َک ِذ ًبا ِا ۡـ ُع ۡدنَا فیۡ
ق ِد افتؿینا عدی
ِ
ّ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ َ ّّٰ
الل ُہ ِم ۡن َہا ؕ َق ماَ
ِمل ِتکم بعد ِاد نجنا
یَ ُکوۡ ُـ ل َ َناۤ اَ ۡـ جّ َ ُع ۡو َخ فِ ۡی َہاۤ ِالَّا ۤ اَ ۡـ ّیَ َشٓاءَ
ّّٰ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ ّ ُ َ ُ ّ َ َ ۡ ۡ
ً
اللہ ذبنا ؕ ق ِسع ذبنا کل شی ٍء ِعلما ؕ
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َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ َ
َعدی الل ِہ توَکلنا ؕ َذ ّبنا اف َتح بَ ۡیننا َق
ۡ َ َ ۡ
ۡ ّٰ ۡ ۡ َ ۡ َ
بَح َف قوۡ ِمنا ِبال َح ّ ِق َق ان َت خح ُؿ الف ِت ِحح َف
﴾۸۹﴿
તેની કૌભના આગેલાનો કે જે ઓ ગર્મલષ્ટ શતા
તેભણે કહ્ું કે શે ળોઅમફ ! અગય તું અને
તાયી વાથે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે તેઓ
અભાયા ધભથભાં ાછા નણશ આલો તો અભે
તભને અભાયા ળશેયભાંથી જરૂય કાઢી ભુકીળું;
(ળોઅમફે) કહ્ું, ળું અભે (તભાયા ધભથ પ્રત્મે)
ણતયસ્કાય ધયાલતા શોઇએ તો ણ (ચાલ્મા
આલીએ) ? (૮૮)
અલ્રાશ અભને તેનાથી ભોક્ષ આી ચૂક્મા
છી ણ જો અભે તભાયા ધભથભાં ાછા
ચાલ્મા આલીએ તો ખચીતજ (તે એના જે લું
થામ કે) અભોએ અલ્રાશ ય જુ ઠો આયો
ભુક્મો; અને અભને આ ઘટતું નથી કે અભે તે
(તભાયા ધભથ)ભાં ાછા ચાલ્મા આલીએ
અનુક્રભણણકા
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ણવલામ કે અભાયા યલયરદગાયની ઇચ્છાજ
એલી શોમ; અભાયા યલયરદગાયનું જ્ઞાન દયેક
લસ્તુ ય વ્માી યશેરું છે ; અભોએ અલ્રાશ
ઉયજ બયોવો કમો છે ; શે અભાયા
યલયરદગાય ! તું અભાયી તથા અભાયી કોભ
લચ્ચે ખયો પેંવરો કયી દે, અને તુંજ વૌથી
ઉત્તભ પેંવરો કયનાયો છે . (૮૯)
શ. ળોઅમફ અ.ની કૌભ ગણરીભાં ઓછી
શતી ણ ફીજી કૌભોના ભુકાફરે ભારદાય
શતી. જે લધુ ભારદાય શતો તે લધાયે ગલથ
કયતો શતો. એક રદલવ ફધામ બેગા થઇ
આની ાવે આવ્મા અને ગલથથી કશેલા
રાગ્મા કે જે કામો કયલાથી આ યોકો છો તે
અભે જરૂય કયલાના. તભે એભ ચાશો છો કે
અભાયી શારત કભઝોય ડી જામ અને
ફીજાના ઓળીમાા થઇ જઇએ. અભાયી
કૌભના કેટરાંક અક્કર લગયના રોકોએ
તભાયો વાથ આપ્મો છે ણ આ ણશદામત
કયતા ફંધ થમા નણશ તો અભો તભોને
લસ્તીભાંથી કાઢી ભુકળું. ભાટે અભાયા ધભથભાં
આલી જાલ ! આે કહ્ું જે લાત તભાયી ભને
અનુક્રભણણકા
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ેવંદ નથી તેને કેભ અનાલું ? તભે ખુદાન
છોડી ફુતોની ૂજા કયો છો, એ તભાયી ભોટી
બુર છે .
૯૦ થી ૯૫ ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ ُ َّ
َ
ََ
اؾ ال َملَا ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ِم ۡن قوۡ ِم ٖہ ل َ ِئ ِن
قق
َّ
ّ َ ُ ً ّ َ ّٰ
ُ
ات َب ۡع ُت ۡم ش َع ۡی ًبا ِانک ۡم ِادا لخ ِز ُخ ۡق َـ ﴿﴾۹۱
ََ َ َ ُۡ ُ ّ َ ُ ََ
الرَ ۡجفۃ فا ۡص َب ُحوۡا ف ِ ۡی َخاذِ ِہ ۡم
فاخذتہم
ۡ
۬﴿﴾ۚ۹۱
ّٰج ِث ِمح َف
الّ َ ِذیۡ َن َک ّ َذبُوۡا ُش َع ۡی ًبا کَاَ ۡـ لّ َ ۡم حَ ۡغ َنواۡ
ۡ َ َ َّ
َ َّ ُ
َ ُ
۬ ال ِذیۡ َن کذبُوۡا ش َع ۡی ًبا کانوۡا ُہ ُم
فِیہا ۚ
ۡ ّٰ
الخ ِز ِخیۡ َن ﴿﴾۹۲
hajinaji.com
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اؾ ّٰحقَوۡ ِؿ ل َ َق ۡد اَ ۡب َل ۡغ ُت ُکمۡ
َف َتوَخ ّّٰی َع ۡن ُہ ۡم َق َق َ
ّٰ ّٰ َ ّ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ
ّٰ
ّٰ
َ
ۡ
ذِسل ِت ذبِی ق نصحت لکم ۚ فکیف اسی
َ ّٰ
َعدّٰی ق ۡو ٍؿ ک ِع ِػیۡ َن ﴿ ﴾۹۳٪
َ َ ۤ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡ َّ ّ َّ ۤ َ َ ۡ َ ۤ
ق ما اذسلنا فِی قخی ٍۃ ِمن ن ِب ٍی ِالا اخذنا
َّ
ۡ ۡ
َ َ
َّ َ
ا ۡہل َہا ِبال َبا َسٓا ِء َق الط ّخٓا ِء ل َ َعل ُہ ۡم
َ َّ َّ
َ
ُ
ۡ
حطخعوـ ﴿﴾۹۴
ُ ّ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
الس ِّیئ ِۃ ال َح َسنۃ َحتی
ثم بدلنا مکاـ
َ َ ۡ ّ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّٰ َ َ َ ّ َ
الط ّ َخ ُ
ٓاء قَ
عفوا ق قالوا قد مس ابٓاءنا
ّ َ ّ َ ُ َ َ َ ۡ ّٰ
ۡ ً َ
ٓاء فاخذن ُہ ۡم بَغ َتۃ ّق ُہ ۡم لَا
الزخ
ۡ
یَش ُعرُ ۡق َـ ﴿﴾۹۵
hajinaji.com
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અને તેની કૌભભાંથી જે ઓ ઇભાન રાવ્મા ન
શતા તેભના આગેલાનોએ કહ્ું કે જો તભોએ
ળોઅમફની તાફેદાયી કયી તો એ શારતભાં
તભે ણન:વંળમ શાણન બોગલનાયા થઇ જળો.
(૯૦)
છી તેભને ધયતીકંે કડી રીધા, જે થી તેઓ
એકાએક ોતાના ઘયોભાં (જીલ લગયના)
સ્તંણબત ફની યશી ગમા: (૯૧)
જે ભણે ળોઅમફને ઝુઠરાવ્મો શતો (તેઓ
એલા ફયફાદ થઇ ગમા) કે જાણે તેઓ તે
(બૂણભ)ભાં ક્માયેમ લસ્માજ ન શતા; જે ભણે
ળોઅમફને ઝુઠરાવ્મો તેઓજ શાણન
બોગલનાયા શતા. (૯૨)
જે થી તેણે (ળોઅમફે) તેભના તયપથી ભોંઢું
પેયલી રીધું અને કહ્ું કે શે ભાયી કૌભ !
ખચીતજ ભેં તભને ભાયા યલયરદગાયના
વંદેળા શોંચાડી દીધા શતા અને તભને (વદ્)
ફોધ ણ આપ્મો શતો, ત્માયે શલે શુ ં ભુન્કય
રોકોની (ભાઠી દળા ભાટે) ળાને ળોક કરૂં ?
(૯૩)
અનુક્રભણણકા

1804

hajinaji.com

અને એલું નથી ફન્મું કે અભોએ કોઇ લસ્તીભાં
મગમ્ફય ભોકલ્મો શોમ અને તેના
યશેલાવીઓને કંગારીમત અને વંકટભાં
વડાવ્મા ન શોમ; આ એટરા ભાટે કે કદાચને
તેઓ (અભાયી આગ) કયગયે. (૯૪)
છી (જ્માયે તેઓ કયગમાથ ત્માયે) અભોએ
તેભના દુ:ખને વુખભાં ફદરી નાખ્માં, અશીં
વુધી કે તેઓ ઘણાં (વંખ્માભાં) લઘ્મા અને
કશેલા રાગ્મા કે ખચીતજ અભાયા
ફાદાદાઓ ય ણ દુ:ખ અને વુખ (વલથ
કાંઇ) લીતી ચૂક્માં છે . (તેભના એ અનુકાયી
ણલચાયોને રીધે) છી તેભની અજાણતાની
શારતભાં
ઓહચતા
અભોએ
તેભને
(અઝાફભાં) ગીયપતાય કમાથ. (૯૫)
પ્રથભ તો તેઓને એટરા ભાટે વખ્તીભાં
નાખ્મા કે દુ:ખી થઇ બમના રીધે ઇભાન
રાલે. ણ એ રોકો ય એ લાતની કાંઇ
અવય થઇ નણશ. તો અભોએ તેભને યાશત
અને આયાભનો વભમ આપ્મો કે તેથી જે નેક
કાભો તેભણે દુણનમાભાં કમાથ શોમ તેનો ફદરો
ભી જામ અને ભયલા છી અભાયી ાવે
અનુક્રભણણકા
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આલે તો તેના અભર નાભાભાં કાંઇ નેકી શોમ
નણશ અને ફુયા કાભની ુયેુયી ણળક્ષા ભે.
૯૬ થી ૧૦૨ ભી આમાત :-

َ
َق لَوۡ اَ ّ َـ اَ ۡہ َل ال ۡ ُغ ٰۤػی ّٰا َم ُنوۡا َق ّاتقَواۡ
َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ّٰ ّ َ ّ َ
الس َمٓا ِء َق
لفتحنا علی ِہم برخ ٍت ِمن
َ
الۡاَ ۡذص َق لّٰ ِک ۡن َک ّذبُوۡا َفاَ َخ ۡذ ّٰن ُہ ۡم ب َما کَانُواۡ
ِ
ِ
ۡ
یَک ِس ُبوۡ َـ ﴿﴾۹۶

َََ َ ُۡ َ َۡ
ۡ َ
افا ِم َن ا ۡہ ُل الغ ٰۤػی ا ۡـ ّیا ِت َی ُہ ۡم بَا ُسنا
ً َ َ
بَ َیاتا ّق ُہ ۡم نٓائِ ُموۡ َـ ﴿ ؕ﴾۹۷
َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ٰۤ َ ۡ ّ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
اق ا ِمن اہل الغػی اـ یا ِتیہم باسنا
ُ َ ۡ
ض ًحی ّق ُہ ۡم یَل َع ُبوۡ َـ ﴿﴾۹۸
hajinaji.com
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َ َ َ ُ ۡ ّّٰ َ ۡ
ۡ ّّٰ
افا ِمنوۡا َمػ َخ الل ِہ ۚ فلَا یَا َم ُن َمػ َخ الل ِہ
ّ َ ۡ َ ۡ ّٰ
ِالا القوۡ ُؿ الخ ِز ُخ ۡق َـ ﴿ ﴾۹۹٪
َّ
ُ
اَ َق ل َ ۡم یَ ۡہ ِد ل ِل ِذیۡ َن یَرِثوۡ َـ الۡاَ ۡذ َص ِمنۢۡ
بَ ۡع ِد اَ ۡہ ِل َہا ۤ اَ ۡـ لَّوۡ ن َ َش ُ
ٓاء اَ َص ۡب ّٰن ُہمۡ
ُُ
َ
ُُ
َۡ ُ
ِبذن ۡو ِب ِہ ۡم ۚ َق نط َبع َعدّٰی قلوۡ ِب ِہ ۡم ف ُہ ۡم لَا
یَ ۡس َم ُعوۡ َـ ﴿﴾۱۱۱
ۡ َ ُۡ َُ
َ َ َ
ِتلک الغ ّٰػی جق ّ ُص َعل ۡیک ِم ۡن ان ۢۡ َبٓائِ َہا ۚ
ُ
ۡ ّٰ َ
َ ََۡ َ َۡ
ٓاءت ُہ ۡم ُذ ُسل ُہ ۡم ِبال َب ِّین ِت ۚ ف َما
ق لقد ج
َ
کَانُوۡا ل ُِی ۡؤ ِم ُنوۡا ِب َما َک ّذبُوۡا ِم ۡن َق ۡبل ُؕ
hajinaji.com
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ّٰ ۡ
ُُ
ّّٰ ُ ۡ َ ّٰ َ
کذل ِک یَط َبع الل ُہ َعدّٰی قلوۡ ِب الک ِع ِػیۡ َن
﴾۱۱۱﴿

َۡق َما َق َج ۡدنَا لاَخۡثَؿہ ۡم ّم ۡن َع ۡہد ۚ َق اـ
ِ ٍ
ِ ِِ ِ
ۡ ّٰ َ ۡ َ ۤ َ َ
﴾۱۱۲﴿ ّق َج ۡدنا اخث َؿ ُہ ۡم لَف ِس ِقح َف
અને જો તે લસ્તીલાાઓ ઇભાન રઇ
આલતે તથા ડયતા યશેતે તો અભે તેભના ય
આકાળ તથા ઝભીનની ફયકતો (ના દ્લાય)
ઉઘાડી નાખતે, યંતુ તેભણે (યવુરોને)
ઝુઠરાવ્મા છી તેભની કયણીઓના કાયણે
અભોએ તેભની ધયકડ કયી. (૯૬)
ળું ળશેયલાવીઓ આ (લાત)થી ણનબથમ થઇ
ગમા છે કે અભાયો અઝાફ તેભને યારીભાં
કડી રે એલી ણસ્થણતભાં કે તેઓ હનદ્રાધીન
શોમ ? (૯૭)
અથલા ળું ળશેયલાવીઓ આ (લાત)થી
ણનબથમ થઇ ગમા છે કે અભાયો અઝાફ તેભને
અનુક્રભણણકા
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ધોે રદલવે કડી રે એલી ણસ્થણતભાં કે તેઓ
ખેરકૂદભાં (ભચ્મા યહ્ા) શોમ ? (૯૮)
ળું ત્માયે તેઓ અલ્રાશના દાલેચથી
ણનહશ્ચત થઇ ગમા છે ? જો કે અલ્રાશના
દાલેચથી ભાર શાણન બોગલનાયાઓ ણવલામ
કોઇ ણનહશ્ચત યશેતો નથી. (૯૯)
ળું આ ફીના તે રોકોને-કે જે ઓ આગરા
(નાળ ાભેરા) ભાણરકોની છી આ બૂણભના
લાયવ થમા છે -સ્ષ્ટ કયી નથી દેખાડતી કે જે
અભે ચાશતે તો તેભના ગુનાશોને રીધે તેભના
ય ણ ભુવીફત નાખી દેતે અને તેભના
અંત:કયણો ય એલી ભશોય ભાયી દેતે કે તેઓ
(કાંઇ) વાંબી ળકે નણશ ? (૧૦૦)
(શે યવુર !) આ એજ લસ્તીઓ છે કે જે ની
કેટરીક ખફયો અભે તને લણથલીએ છીએ,
અને ખચીતજ તેભના મગમ્ફયો તેભની
ાવે ખુલ્રી દરીરો રઇને આવ્મા શતા, યંતુ
જે ને તેઓ પ્રથભ ઝુઠરાલી ચૂક્મા છે તેને (શલે
ણ) કોઇ યીતે ભાને તેભ નથી; એલી યીતે
અલ્રાશ ઇન્કાય કયનાયાઓના અંત:કયણો ય
ભશોય ભાયી દે છે . (૧૦૧)
અનુક્રભણણકા
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અને અભોએ તેઓ ભાંશેના ઘણાખયાઓને
(સ્લ) લચન ાતા દીઠા નણશ, ફલ્કે અભોએ
ખચીતજ તેઓ ભાંશેના ઘણાઓને આજ્ઞા
બંગ કયનાયા દીઠા. (૧૦૨)
ખુદાલંદે આરભ ઇન્વાપી છે . ખુદાઇ ણળક્ષા
એ તેઓની કયણીનું જ રયણાભ છે . જો
તેઓ ઇભાન રાલીને યશેઝગાયી ધાયણ કયત
તો તેઓને ભાટે કામભની અને ફશોા
પ્રભાણની નેઅભતોના દયલાઝા ખોરી દેલાભાં
આલત, યંતુ નાપયભાનીભાં નેઅભતો અંતે
જાનના ઉય લફાર થઇ ગઇ.
૧૦૩ થી ૧૦૮ભી આમાત :-

ّٰثُ ّ َم بَ َع ۡث َنا ِم ۢۡن بَ ۡعد ِہ ۡم ّ ُموۡ ّٰسی ب ّٰا ّٰی ِت َنا ۤ ِاخی
ِ
ِ
َ ََ ۠
ُۡ َ
ف ِۡخ َعوۡ َـ َق َملَائِ ٖہ فظل ُموۡا ِب َہا ۚ فانظ ۡػ
ۡ ۡ ُ
َ َ َک ۡی َف ک
﴾۱۱۳﴿ اـ َعاقِ َبۃ ال ُمف ِس ِدیۡ َن
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ّ
َ
َق َق َ
اؾ ُموۡ ّٰسی ّٰح ِع ۡػ َعوۡ ُـ ِان ِ ۡی َذ ُسوۡ ٌؾ ِّم ۡن ّذ ِّب
ۡ َ ۡ
ال ّٰعل ِمح َف ﴿ ۙ﴾۱۱۴
َ ّّٰ ّ َ
َ َّ ۤ َ ُ
َح ِق ۡی ٌق َعدٰۤی ا ۡـ لا اقوۡ َؾ َعدی الل ِہ ِالا
َ ُ
ۡ َ َ ۡ ُ
َ
ال َح ّق ؕ ق ۡد ِجئ ُتک ۡم ِب َب ِّین ٍۃ ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم
ََ
ۤ
فا ۡذ ِس ۡل َم ِع َی بَ ِج ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ﴿ ؕ﴾۱۱۵

ۤ
َ َ ُ ۡ ۡ ّٰ َ ۡ
اؾ ِا ۡـ کن َت ِجئ َت ِبایَ ٍۃ فا ِة ِب َہا ِا ۡـ
ق
ُ ۡ َ َ ّّٰ ۡ
الص ِدقِح َف ﴿﴾۱۱۶
کنت ِمن
َ َ ۡ ّٰ َ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ ٌ ُ ۡ
اـ ّم ِبح ٌف
فالقی عصاف ف ِادا ِہی ثعب
ۚ۬
﴿ ﴾۱۱۷
hajinaji.com
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ّّٰ ُ َ ۡ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ َ َ ّ
ٓاء ل ِلن ِظ ِػیۡ َن
ق نزع یدف ف ِادا ِہی بیض
﴾۱۱۸٪ ﴿
તેભના છી અભોએ ભૂવાને અભાયી
ણનળાનીઓ આીને રપયઔન તથા તેના
વયદાયો તયપ ભોકલ્મો, યંતુ તેઓ તે
(ણનળાનીઓ) પ્રત્મે ઉઘ્ધતાઇ ૂલથક લયત્મા,
ભાટે જો કે પવાદ કયનાયાઓનું કેલું રયણાભ
આવ્મું ! (૧૦૩)
અને ભૂવાએ પયભાવ્મું કે શે રપયઔન !
ણન:વંળમ શુ ં તભાભ દુણનમાઓના યલયરદગાય
તયપનો યવુર છુ ં : (૧૦૪)
ભાયા ભાટે રામક છે કે અલ્રાશના વંફંધભાં
વત્મ ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ ફોરું નણશ; શુ ં
ખચીતજ તભાયા યલયરદગાય તયપથી ખુલ્રી
દરીર રઇને આવ્મો છુ ં , ભાટે ફની
ઇવયાઇરને ભાયી વાથે ભોકરી દે. (૧૦૫)
(રપયઔને) કહ્ું અગય તું કોઇ ણનળાની રાવ્મો
અનુક્રભણણકા
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શોમ અને જો તું વાચાઓ ભાંશેનો શોમ તો
રાલ, તે (ણનળાની) યજૂ કય. (૧૦૬)
આથી (ભૂવાએ) ોતાનો અવા (ડાંગ)
ઝભીન ય નાખી દીધો જે (તેજ લખતે એક
બમંકય અને) વાક્ષાત અજગય ફની ગમો.
(૧૦૭)
અને તેણે ોતાનો શાથ (ફગરભાં નાખી)
ફશાય ખેંચી કાઢ્મો કે તયતજ તે દેખનાયાઓ
ભાટે વપેદ (ચકાટલાો) ફની ગમો.
(૧૦૮)
ણભસ્રના દયેક ફાદળાશનો રકફ રપયઔન
શતો. જ. ભુવા અ.ના વભમના રપયઔનનું
નાભ લરીદ ણફન ભુવઅફ શતું. જ. મુવુપ
અ. ણભસ્રભાં ખયીદલાભાં આવ્મા શતા. તેથી
આ રપયઔન ફધામ ફની ઇવયાઇરને
ોતાના ગુરાભ વભજતો શતો અને તેઓથી
બાયી દુ:ખદામક કાભ કયાલતો શતો. એટરું
જ નણશ તેની ફધી કોભ ણ એલી જ શતી.
એ ઝુલ્ભી અત્માચાયથી છોડાલલા ભાટે
જ.ભુવા અ.ને ભોકરલાભાં આવ્મા શતા.
રપયઓને વાત ગઢ ફનાવ્મા શતા અને તેભાં
અનુક્રભણણકા
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પાડી ખાનાય લાઘોને છુ ટા ભુકલાભાં આવ્મા
શતા, શ. ભુવા અ. ત્માં વુધી શોંચી ળકે
નણશ.
જ. ભુવા અ. ઇરાશી આજ્ઞાને વંબાલલા
ઉનના કડાં અને ઉનની ટોી, અને કભયભાં
ઉની દોયી ફાંધીને ણભસ્રભાં આવ્મા. આે
જં ગરભાં પ્રલેળ કમો તો લાઘ ત્માંથી બાગી
છુ ટ્મા. ળશેયનો દયલાઝો આ ભેે ખુરી
ગમો. જ્માયે રપયઓનના ભશેર નઝરદક
શોંચ્મા તો ચોકીદાયે આને ુછમું કે તભે
કોણ છો ? આે કહ્ું અલ્રાશના યવુર
છીએ. એ વાંબી ચોકીદાય શવલા રાગ્મો કે
ળું ખુદાને કોઇ ફીજો ભાણવ યવુર ફનાલલા
ભાટે ન ભળ્મો ? શ. ભુવા અ.ભે એ દયલાઝા
ય રાકડી ભાયી તો તે ણ ખુરી ગમો. આ
આગ લધતા ગમા અને દયલાઝા રાકડી થકી
ખોરતા ગમા. એટરે વુધી કે રપયઓનના
ભશેર વુધી શોંચી ગમા. રપયઓન તખ્ત
ઉય ફેઠો શતો. આવાવ દયફાયીઓ શા
જી શા કયતા શતા. તેભણે આને આગ
લધતા અટકાવ્મા ણ રપયઓને કહ્ું કે તેને
અનુક્રભણણકા
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આગ આલલા દો. જોઇએ તો ખયા આટરી
ફધી ફંદીળ છતાં એ કેભ શોંચી ગમો છે .
તેણે ભુવાને કહ્ં તું કોણ છે ? આટરી ફધી
અટકામતો છતાં અશીં વુધી કેલી યીતે આલેર
છે ? આે કહ્ું શુ ં ખુદાનો યવુર છુ ં , તું ફની
ઇવયાઇરને ભાયે શલારે કયી દે ! તેણે કહ્ું કે
ળું વફુત છે કે તું ખુદાનો યવુર છો ? શ.
ભુવા અ.ભે રાકડીને ઝભીન ય ટકી, તે
ભોટો વા ફની ગમો અને ભોંઢું ખોરી
રપયઓનની ઉય ધસ્મો. એ જોઇ રપયઓન
તેના ભોંઢાભાં અગ્નીના તણખા જોઇને
બાગ્મો. તેની એલી ફુયી શારત થઇ ગઇ કે
નજાવત ણનકી ગઇ. યાડેયાડ ાડલા રાગ્મો.
અમ ભુવા તેને યોકી રો. આે તેને ઉાડી
રીધો. તે અવા ફની ગઇ.
જ. મુવુપ અ.ના વભમભાં રપયઓન યય્માન
શતો. આ રપયઓન (લરીદ) તેનો ોરો થતો
શતો. રપયઓન ોતાની ણલળા ફાદળાશી
જોઇને રદરભાં અશંકાયના અંકુયા ફટ્મા અને
કશેલા રાગ્મો કે આ ફધામને યોઝી આનાય
તો શુ ં જ છુ ં . ભાયાભાં ખુદા છે , ળા ભાટે શુ ં
અનુક્રભણણકા
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પ્રજાથી ખુદા ન કશેલયાલું ! એ નાાક ણલચાયે
તે ોતાને ખુદા કશેલયાલલા રાગ્મો.
આવાવના રોકો ણ કાંઇ ચારુવી, કાંઇક
બમ, અને રારચના કાયણે ખુદા કશેલા
રાગ્મા. એ વભમભાં જ્મોણતોનું ઘણં જોય
શતું. તેઓએ કહ્ું કે નઝદીકભાં ફની
ઇવયાઇરભાં એક ફાક જન્ભ ાભળે, જે
તાયી યાજધાનીનો નાળ કયળે અને તાયા
ભૃત્મુનું કાયણ થળે ! એ બણલષ્મલાણી વાંબી
તે ગબયાઇ ગમો અને શુ કભ કમો કે જે ટરી
સ્રીઓ ગબથ ધાયણ કયે તેના ય ચાંતી
તાવ યાખો. જો છોકયો જન્ભે તો ભાયી
નાખલો અને છોકયી જન્ભે તો તેની યલરયળ
કયલી. જ્માયે વભજદાય થામ ત્માયે દાવી
ફનાલલી, ફની ઇવયાઇરને ભાટે આ ભોટી
આપત શતી. જ. ભુવા અ.ના જન્ભ શેરાં
દવ શઝાય ફાકોને તેણે ભાયી નંખાવ્મા
શતા.
કરાભે ાકભાં આ રકસ્વાની શેરાં શ. નુશ,
શ. ઇબ્રાશીભ, શ. શુ દ, શ. વારેશ, શ. રુત
અને શ. ળોઅમફ અ.ના જીલન વાથે વંફંધ
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ધયાલતા રકસ્વાઓનું લણથન થમું છે . અશીંથી
શ. ભુવા અ.નો રકસ્વો ઇરાશી રકતાફભાં
રંફાણથી ળરૂ થામ છે . કરાભે ાકના આ
રકસ્વાઓ અરીપ રમરાની દાસ્તાન કે
ફશુ રૂીની કથા નથી કે જે ભાર રદર ખુળ
કયલા કે વભમ વાય કયલા ઢલાભાં આલે.
આ તો અલ્રાશના ભાઅવુભ ણલર
ફંદાઓના ફોધદામક રકસ્વા છે જે
ઇન્વાનની આણત્ભમ તથા વાભાણજક
વુધાયણા ભાટે છે . વભાજની યચના અને
ઘડતયભાં વશામરૂ છે . અલ્રાશ અંણતભ ટોચ
ય ઇન્વાનને રઇ જામ છે , આખેયતની
વુખદામક ભંઝીર વુધી શોંચાડે છે . છે લટે
શંભેળા ફાકી યશેનાય જન્નતના ન આંખે
જોમેર, ન દીરે કલ્ના કયેર શોમ એલી
જગ્માની વૈય કયાલે છે . ભાટે આ કરાભે
ાકના રકસ્વાઓ લાંચી ભનન કયો. જે ઓ
ખાણરકો ભાણરકની નાપયભાની કયી અઝાફભાં
પવામા તેના ઉયથી ઇબ્રત શાવીર કયો.
અનલારૂર ફમાન પી તપવીરયર કુયઆનના
દીની લાંચક ણફયાદયોને ણલનંતી કયલાભાં આલે
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છે કે ફશુ જ ઘ્માનથી તપવીય લાંચલાભાં
આલે, દયેક નફી અને યવુરના ઝભાનાભાં
ઇસ્રાભની દાઅલત આલાભાં આલી તો
તેભણે શેરે તો ખુદા તયપથી આલેર છે તેની
વાણફતી ભાંગી. એટરા ભાટે ખુદાએ યવુરોને
વભમને અનુવયીને ભોઅજીઝા આપ્મા જે ભકે
શ. ભુવા અ.ભે રપયઓન ાવે રયવારત
ઝાશેય કયી તો તેણે કહ્ું કે આની ાવે
દરીર ભાટે કોઇ ખુદાઇ ભોઅજીઝો છે ? એ
ભાટે જ ખુદાએ આને અવાનો ભોઅજીઝો
અતા કમો.
ખલ્રાકે આરભ ોતાના પ્રણતણનધીને ભોટી
ભોટી વલ્તનત ધયાલનાયા ભારદાયોના
ભુકાફરા ભાટે ભોકરે છે . તેની વાથે રાલરશ્કય શોતું નથી ણ તેના યક્ષણ ભાટે ખુદાઇ
ળણક્ત તેની વાથે શોમ છે . તેથી ળરુ ય
ણલજમ ાભે છે . જો કે ખુદાના આ નુભાઇન્દા
ઝાશેયભાં કભઝોય દેખામ છે ણ ઇયાદાના
અટર અને ણનણથમભાં ભક્કભ શોમ છે . દુ:ખ
દદથ, ઝુલ્ભો ણવતભથી જયા ણ ાછી ાની
કયનાયા શોતા નથી. ોતાના કતથવ્મનું બાન
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ુયેુરૂં શોમ છે . પયઝોનું ારન કયલાભાં કદી
ગપરત કયતા નથી. ઇરાશી આજ્ઞાઓને
ફંદાઓ વુધી શોંચાડે છે . ુંજી પ્રાણ અને
ભાન અભાનની યલા કયતા નથી. જે લાત
કશેલી શોમ તે વાપ ળબ્દોભાં કશી આે છે .
કોઇની ળેશ ળયભ યાખતા નથી. કોઇથી રેળ
ભાર દફાતા નથી.
ખુદા મગમ્ફયો અને યવુરોને નાપયભાન
ફંદાઓ ાવે ભોકરે છે . તેભને ફશુ જ નયભી
અને વભ્મતાથી વભજાલે છે . શક યસ્તાની
ણશદામત કયે છે . ખુદાએ જે ઢીર આી છે
તેનો દુરૂમોગ ન કયો. આખેયતનો ખ્માર
કયો, દુણનમા ખાતય દીનને ગુભાલો નણશ.
જ્માયે એ નવીશતો કાયગય થતી નથી ત્માયે
શેરે અઝાફ નાણઝર થલાથી ડયાલલાભાં
આલે છે . એકાએક અઝાફ ભોકરલાભાં
આલતો નથી. જ્માયે કોઇ યીતે ભાનતા નથી
ત્માયે ણળક્ષા રૂી અઝાફ આલે છે અને ફધામ
શરાક થઇ જામ છે . ત્માય છી ખુદા ોતાના
ણનદો ફંદાઓને તે અત્માચાયીઓની
જગ્માએ રાલે છે , ણલયાન ઉજડી ગમેર
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લસ્તીઓને આફાદ કયે છે , શંભેળાથી એભ
થતું આલે છે અને કમાભત વુધી થતું યશેળે.
જગતભાં જે ફોધાઠ ગ્રશણ થામ એલા
ફનાલો ફને છે . આજે ણ આ જોઇ ળકો
છો કે જે ગઇ કારે તખ્તો તાજનો ભાણરક
શતો આજે ધુ ચાટતો થઇ જામ છે .
ઝાણરભોના શાથે ભઝરુભને જ દુ:ખો
ઉઠાલલા ડે છે . તેનો ફદરો કુદયત ાવે
અજ્રે અઝીભ છે .
૧૦૯ થી ૧૧૬ભી આમાત :-

َ َ
َ
ُ ۡ َ َ
اؾ ال َملَا ِم ۡن قوۡ ِؿ ف ِۡخ َع ۡو َـ ِا ّـ ّٰہذا
ق
﴾۱۱۹ۙ ﴿ ل َ ّٰس ِش ٌخ َع ِل ۡی ٌم
ُ ُۡ َ ُ
َ َ ُ َ
ّیرِیۡ ُد ا ۡـ ّیص ِخ َجک ۡم ِّم ۡن ا ۡذ ِضک ۡم ۚ ف َما دا
َۡ
﴾۱۱۱﴿ تا ُمرُ ۡق َـ
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ۡ
َ ُ ۡۤ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ َ
اف َق ا ۡذ ِس ۡل فِی ال َم َدٓائِ ِن
قالوا اذ ِجہ ق اخ
ّٰح ِس ِخیۡ َن ﴿ ۙ﴾۱۱۱
ُۡ َ ُ
یَاتوۡؽ ِبک ِ ّل ّٰس ِش ٍخ َع ِل ۡی ٍم ﴿﴾۱۱۲
َ ُۤ َ
َ َ َ َّ ُ
الس َش َخۃ ف ِۡخ َعوۡ َـ قالوۡا ِا ّـ
ق جٓاء
َ
ُ ّ َ َ ۡ ّٰ ۡ
لَا ۡج ًرا ِا ۡـ کنا ن ۡح ُن الغ ِل ِبح َف ﴿﴾۱۱۳

َ
لَنا

َّ ُ
َ َ َ
ۡ َ ۡ
اؾ ج َع ۡم َق ِانک ۡم ل َ ِم َن ال ُمغ ّ َػ ِبح َف ﴿﴾۱۱۴
ق
َ ُ ۡ ّٰ ُ ۡ ٰۤ ّ َ ۤ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ َ ۤ
قالوا یموسی ِاما اـ تل ِقی ق ِاما
َّ ُ َ ۡ ۡ ۡ
نکوۡ َـ ن ۡح ُن ال ُمل ِقح َف ﴿﴾۱۱۵
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َ َۡ ۤ َ َ َ ُ َۡ َ َ
ُ َ ۤ
اؾ القوۡا ۚ فل ّما القوۡا َس َش ُخ ۡقا ا ۡعح َف
ق
َّ
ۡ
ُ الناز َق ا ۡست َ ۡؿ َہ ُبوۡ ُہ ۡم َق َج
ٓاء ۡق ِب ِسش ٍخ
ِ
﴾۱۱۶﴿ َع ِظ ۡی ٍم
(જે દેખીને) રપયઔનના વયદાયોએ કહ્ું કે
ણન:વંળમ આ એક ખુલ્રો જાદુગય છે .
(૧૦૯)
જે તભને તભાયા દેળભાંથી શાંકી કાઢલા ચાશે
છે ; ભાટે તભે (તેના ણલે) ળું વરાશ આો
છો ? (૧૧૦)
તેભણે કહ્ું કે તે (ભૂવા)ને તથા તેના બાઇને
(શભણાં) ડતા ભૂકો અને (વઘા) ળશેયોભાં
ઢંઢેયો ીટનાયા ભોકરો: (૧૧૧)
કે જે થી તેઓ દયેક પ્રલીણ જાદુગયોને તાયી
શજુ યભાં રઇ આલે. (૧૧૨)
અને તે જાદુગયો રપયઔન ાવે આવ્મા
(અને) કશેલા રાગ્મા કે જો અભે ણલજમી
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થઇએ તો અભને જરૂય વાયો ફદરો ભલો
જોઇએ. (૧૧૩)
તેણે કહ્ું, શા. (ભળે એટરુંજ નણશ) ણ
ણન:વંળમ તભે (ભાયા) અંગત દયફાયીઓ
ભાંશેના ફની જળો. (૧૧૪)
(આથી જાદુગયોએ) કહ્ું, શે ભૂવા ! રે તું
(જાદુના દાલ) નાખે છે કે અભેજ નાખનાયા
ફનીએ ? (૧૧૫)
(ભૂવાએ) કહ્ું (તભેજ) નાખો. આથી જ્માયે
તેભણે (જાદુના દાલ) નાખ્મા ત્માયે (પ્રથભ)
રોકોની નઝય ફાંધી દીધી અને તેભને
બમબીત કયી ભૂક્મા અને (ઘણોજ) ભોટો જાદુ
રઇ આવ્મા. (૧૧૬)
જ. ભુવા અ.ની વાથે ભુકાફરો કયાલલા
દેળભાંથી ફાય શઝાય જાદુગયોને ફોરાવ્મા
શતા. તેભાં ચાય જણા તો જાદુભાં ફશુ જ
પ્રણલણ શતા. એ ફધામનો ગુરૂ ળભઉન
જાદુગય શતો, ણભસ્રભાં જ્માયે તેઓ આવ્મા
ત્માયે ખફય ડી કે જ્માયે જ. ભુવા વુઇ જામ
છે ત્માયે તે રાકડી વા ફની આનું યક્ષણ
કયે છે , એ લાત જાણલાની વાથે જ તેભની
અનુક્રભણણકા
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ણશમ્ભત તુટી ગઇ. કાયણ કે તેઓ જાણતા
શતા કે જાદુગય વુલે છી તેના જાદુની અવય
ફાકી યશેતી નથી. આ ભુકાફરો
ઇસ્કન્દયીમાભાં થમો શતો. ચાયો તયપથી
શઝાયો રોકો બેગા થમા શતા. આવાવ
રપયઔનના દયફાયીઓ, અભીય ઉભયાઓ,
ળાશી પૌજના ણવાઇઓ તેઓની લચ્ચે
રપયઔન એક અનોખો તખ્ત ફનાલી ફેઠો
શતો.
એ વભમભાં જાદુ જાણલાનો રોકોને ફશુ જ
ળોખ શતો. દયેક ભાણવ શેરાં જાદુની કા
શાથ ધયતો શતો. કોઇ ળશેય કે ગાભડું એલું ન
શતું કે જ્માં જાદુ જાણતા ન શોમ, ભા ફા
ફચ્ચાઓને જાદુનું ણળક્ષણ અાલતા શતા.
એટરું નણશ ુરૂોની વાથે સ્રીઓ ણ જાદુ
ળીખતી શતી. રપયઔન વભજતો શતો કે જ.
ભુવા અને જ. શારૂન અ. ણ જાદુગય છે .
ણ એ તેની બુર શતી. તે ભોઅજીઝાની
ખયી શકીકત વભજતો ન શતો. (જાદુભાં અને
ભોઅજીઝાભાં ળું પકથ છે તે વુયએ ફકયભાં
જણાલેર છે .) ભોઅજીઝાનો ભતરફ જ એ
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છે કે ફીજા એ અભર ફતાલલાથી રાચાય થઇ
જામ છે . જાદુગયો તો એકફીજા ય ણલજમ
ભેલી ળકે છે . ભોઅજીઝા ય જાદુગય ણલજમ
ભેલી ળકતો નથી. જાદુગયોએ રપયઓનના
દયફાયભાં જે દોયડાના ટુકડાઓને વા
ફનાવ્મા શતા તે લાસ્તણલક યીતે વા ન શતા,
ણ જાદુ થકી રોકોની નઝયભાં વાં દેખાતા
શતા. દયેક નફીનો ભોઅજીઝો એ ઝભાના
અનુવાય શતો. એક એલો ણ વભમ આલળે
કે શઝયત વાશેફુર અમ્ર કામભે આરે
ભોશમ્ભદ વ. તળયીપ રાલળે. તે લખતે
આના ભોઅજીઝા એ ઝભાનાના જે કભારો
શળે તેથી ફે ડગરા આગ શળે. આજ
કારનો વામન્વનો કભાર એ છે કે નુતન
ભળીનયીઓ થકી એક સ્થેથી અલાઝ
જગતના ખુણેખુણાભાં પ્રવારયત થઇ જામ છે .
દયેક દેળના રોકો વાંબી ળકે છે . આ તે
લખતે કોઇ ભળીનયી લગય ોતાની અલાઝ
જગતના દયેક બાગભાં શોંચાડી આળે.
દયેક ઇન્વાન એ અલાઝ ોતાની બાાભાં
વભજી ળકળે અને એ વભમના વામન્વદાનો
અનુક્રભણણકા
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ેઆના એ કભાર વાભે ભાથું ઝુ કાલી દેળ
અને આ શાદીએ ફયશક છે તે લાતને કફુર
યાખળે.
૧૧૭ થી ૧૨૨ભી આમાત :-

َ َۤ
َ
َ َۡ
َق ا ۡق َح ۡینا ِاخّٰی ُموۡ ٰۤسی ا ۡـ ال ِق َع َصاؽ ۚ
ۡ ُ
َ َ ََۡ
ف ِادا ِہیَ تلق ُف َما یَافِکوۡ َـ ﴿ ۚ﴾۱۱۷
ُ
َ ُ
َ َ َ ۡ ُ َ
فوَقع ال َح ّق َق بَط َل َما کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ
﴿ ۚ﴾۱۱۸
َُ ُۡ َُ َ َ ََۡ
ّٰ
ۡ
ُ
ۡ
َ
فغ ِلبوا ہنال ِک ق اجقلبوا ص ِغرِین ﴿ ۚ﴾۱۱۹
َ ُ ۡ َ َّ ُ
ۚ۬
الس َش َخۃ ّٰس ِج ِدیۡ َن ﴿ ﴾۱۲۱
ق ال ِقی
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َّ ۤ ُ َ
ۡ َ ۡ
﴾۱۲۱ۙ ﴿ قالوۡا ّٰا َمنا ِب َر ِّب ال ّٰعل ِمح َف
﴾۱۲۲﴿ َذ ِّب ُموۡ ّٰسی َق ّٰہ ُر ۡق َـ
અને અભોએ ભૂવા તયપ લશી ભોકરી કે તું
તાયો અવા નાખી દે, જે થી (ભૂવાએ ોતાનો
અવા ઝભીન ય નાખ્મો કે તયતજ) તે તેભણે
જે ઢોંગ વોંગ ઉબા કમાથ શતા તેને ગી જલા
રાગ્મો. (૧૧૭)
છી એલી યીતે વત્મ ૂયલાય થઇ ગમું અને
જે કામો તેઓ કયતા શતા તે ણનષ્પ ગમાં.
(૧૧૮)
જે થી તેઓ ત્માંજ યાજીત ફની ગમા અને
ળયભથી ઝરીર ફની ાછા પમાથ. (૧૧૯)
તે વઘા જાદુગયો ોતાની ભેે ણવજદાભાં
ઢી ડ્મા. (૧૨૦)
તેઓ કશેલા રાગ્મા કે અભે દુણનમાઓના
યલયરદગાય ય ઇભાન રાવ્મા છીએ:
(૧૨૧)
અનુક્રભણણકા
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(એટરે કે) ભૂવા તથા શારૂનના યલયરદગાય
ય. (૧૨૨)
આ જાદુગયો ભુકાફરા છી ખયી શકીકત
વભજી ગમા. તયત જ ોતાની શાય ભાની
અને ખુદા ય ઇભાન રાવ્મા. ભાર એટરું જ
નણશ ણ જ. ભુવા અને જ. શારૂન ફન્નેના
યફ ય ઇભાન રાવ્મા. ભાર ભુવા અ.નું જ
નાભ ન રીધું, શારૂનનું નાભ ણ વાથે રીધું.
એ લાતથી ઝાશેય થામ છે કે નફીની વાથે
તેભના ખરીપા ય ણ ઇભાન રાલલું જરૂયી
છે .
૧૨૩ થી ૧૨૭ભી આમાત :-

ۡ
َ َ َ
َ َق
اؾ ف ِۡخ َعوۡ ُـ ّٰا َمن ُت ۡم ِب ٖہ ق ۡب َل ا ۡـ ّٰاد َـ
ُ
ۡ َ َ
ُ ََ
لَک ۡم ۚ ِا ّـ ّٰہذا ل َ َمػ ٌخ ّمػ ۡخت ُموۡ ُف فِی
ََۡ َۤۡ ُۡ ۡ ُ
َ ۡ
َ
ۚ ال َم ِدیۡن ِۃ ل ِتص ِخجوا ِمنہا اہلہا
ََۡ َ ۡ َ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۱۲۳﴿ فسوػ تعلموـ
અનુક્રભણણકા
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لَاُ َق ّط َع ّ َن اَیۡدیَ ُک ۡم َق اَ ۡذ ُج َل ُک ۡم ّم ۡن خل َ
اػ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ُ َ ُ ّ َّ ُ َ ۡ
ث ّم لَا َص ِل َبنک ۡم ا ۡج َم ِعح َف ﴿﴾۱۲۴
َ ُ ۡۤ ّ َ ۤ ّٰ َ ّ َ ُ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
قالوا ِانا ِاخی ذ ِبنا منق ِلبوـ ﴿ ۚ﴾۱۲۵
َۡ
ّ َ ّٰ
َ
َّ ۤ َّ ۤ َ
َق َما تن ِق ُم ِمنا ِالا ا ۡـ ّٰا َمنا ِبا ّٰی ِت َذ ِّبنا
َ
َ َّ َ َ ۡ َ َ َ ۤ َ ۡ ۡ َ َ
ٓاءتنا ؕ َذ ّبنا اف ِخغ َعل ۡینا َصبۡ ًؿا ّق
لما ج
َ َّ َ
ۡ
توَفنا ُم ۡس ِل ِمح َف ﴿ ﴾۱۲۶٪
ََ َ
ََ َ ۡ ُ َ
اؾ ال َملَا ِم ۡن قوۡ ِؿ ف ِۡخ َع ۡو َـ اتذ ُذ ُموۡ ّٰسی
قق
َ َ
َق َقوۡ َم ٗہ ل ُِی ۡف ِس ُد ۡقا فی الۡاَ ۡ
ص َق یَذ َذؽ َق
ذ
ِ
ِ
اؾ َس ُنقَ ّ ِت ُل اَ ۡب َن َ
ّٰال َِہ َت َک ؕ َق َ
ٓاء ُہ ۡم َق
hajinaji.com
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ّٰ َ َ َ ّ
َ ن َ ۡس َت ۡحی نِ َس
ٓاء ُہ ۡم ۚ َق ِانا فوۡق ُہ ۡم ق ِہرُ ۡق َـ
ٖ
﴾۱۲۷﴿
રપયઔને કહ્ું ળું તભે તેના ય ઇભાન રાલો
છો, એ શેરાં કે શુ ં તભને (તેભ કયલાની)
યલાનગી આું ? ણન:વંળમ આ તભાયી
ચારફાજી છે કે જે તભોએ આ ળશેયના
યશેલાવીઓને અશીંથી કાઢી ભૂકલા ચરાલી
છે , ણ આગ જતાં (તેનું રયણાભ) જાણી
રેળો. (૧૨૩)
શુ ં તભાયા વાભ વાભેના શાથ ગ અલશ્મ
કાી નાખીળ, છી તભો વલેને ળૂીએ
ચઢાલીળ. (૧૨૪)
તેભણે કહ્ું કે અભે તો ખચીતજ અભાયા
યલયરદગાય તયપ ાછા યજૂ થઇએ છીએ.
(૧૨૫)
અને તું અભાયાથી ભાર એટરી લાત ય લેય
રેલા ચાશે છે કે અભે અભાયા યલયરદગાયની
ણનળાનીઓ ય ઇભાન રઇ આવ્મા છીએ કે
અનુક્રભણણકા
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જે (પ્રત્મક્ષ યીતે) અભાયી ાવે આલી (ચૂકી
છે ); શે અભાયા યલયરદગાય ! તું અભને
(અવાધાયણ) ધૈમથ અથણ કય, અને અભાયો
અંત ઇસ્રાભ ઉયજ રાલજે . (૧૨૬)
અને રપયઔનની કૌભના આગેલાનોએ (તેને)
કહ્ું કે ળું તું ભૂવા તથા તેની કૌભને છોડી દેળે
કે તે (આખા) દેળભાં તોપાન પેરાલે અને તને
તથા તાયા ભાઅફુદોને ત્મજી દે ? (રપયઔને)
કહ્ું અભે ટુંક લખતભાં તેભના ુરોને ભાયી
નાખીળું અને તેભની ુરીઓને (રોંડીઓ
ફનાલલા ભટે) જીલતી યશેલા દઇળું, અને
ણન:વંળમ આણેજ તેભના ય વત્તાલાન
છીએ. (૧૨૭)
આ જાદુગયો કેલા ખુળનવીફ કે તેભની દોઆ
કેલી જલ્દી કફુર થઇ ગઇ. વલાયના કારપય
શતા, દીલવ ચડ્મા છી ોતાનું જાદુ રોકોને
દેખાડ્મું અને રપયઔનની આફરૂના વોગંદ
ખાધા, ઝોશયની નભાઝના લખતે ખુદાની
ભશેયફાની થઇ અને ઇભાન રાવ્મા, અને
અવયની નભાઝના લખતે તેભના શાથ ગ
કાલાભાં આવ્મા, ભગયીફના લખતે વુી
અનુક્રભણણકા
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દેલાભાં આલી અને એજ દીલવે જન્નતભાં
શોંચી ગમા. કેલા ખુળનવીફ જાદુગયો એક
જ દીલવભાં અનેક ઇન્કેરાફો આવ્મા અને
છે લટે ફા ઇભાન ફાયગાશે ઇરાશીભાં શોંચી
ગમા. જાદુગયોના આ ફનાલથી ુયા ળશેયભાં
ચચાથ થલા રાગી. રપયઔનની ખુદાઇથી રોકો
શટલા રાગ્મા. રપયઔનની વભજભાં આલતું
ન શતું કે શલે ળું કયલું ? જો કે જાદુગયોને
ભાયીને જયા યાજીો થમો ણ જ.ભુવા
અ.ના બમથી તેની ઉંઘ ઉડી ગઇ શતી.
કેટરાએક દીલવ ભશેરભાં ફેચેન ફાલયો થઇ
તડતો યહ્ો. કોઇને ોતાની ાવે આલલા
દેતો નણશ. ફની ઇવયાઇરના કેટરાક રોકો
આ ફનાલથી આનંદભાં આવ્મા અને કેટરાક
ગબયાઇ ગમા.
૧૨૮ થી ૧૨૯ ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ّٰ ۡ ُ َ َ
َالل ِہ ق
قاؾ موسی ل ِقو ِم ِہ است ِعینوا ِب
ّّٰ َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡ ُ ۡ
ۡ۬ یُوۡذِثُ َہا َمن
۟ اصبِؿقا ۚ ِاـ الاذص لِل ِہ
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ۡ
ۡ َّ ۡ ُ
ُ ّیَ َش
ٓاء ِم ۡن ِع َبا ِخ ٖف ؕ َق ال َعاقِ َبۃ ل ِل ُمت ِقح َف
﴾۱۲۸﴿
َ َۡ َ َ
َ ُ ُۤ َ
قالوۡا ا ۡق ِدیۡنا ِم ۡن ق ۡب ِل ا ۡـ تا ِت َینا َق ِم ۢۡن
َ ُُ
َ بَ ۡع ِد َما ج ۡئ َت َنا ؕ َق
اؾ َع ّٰسی َذ ّبک ۡم ا ۡـ
ِ
ۡ َّیُ ۡہ ِل َک َع ُد ّ َقخ ُ ۡم َق یَ ۡس َت ۡخ ِل َف ُک ۡم فی الۡا
ص
ذ
ِ
ِ
ُ َ َ ُۡ َ
﴾۱۲۹٪ ﴿ ف َینظ َػ ک ۡی َف ت ۡع َملوۡ َـ
ભૂવાએ ોતાની કૌભને પયભાવ્મું કે તભે
અલ્રાશ ાવે ભદદ ભાંગો અને ધીયજ યાખો;
ફેળક આ વલથ બૂણભ અલ્રાશની જ છે , તે
ોતાના ફંદાઓભાંથી જે ને ચાશે છે તેને તેનો
લાયવ ફનાલે છે ; અને (ઉત્તભ) રયણાભ
યશેઝગાયો ભાટેજ છે . (૧૨૮)
અનુક્રભણણકા
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(ફની ઇવયાઇર) ફોલ્મા કે અભોએ તો તાયા
આલલા શેરાં ણ (ઘણાં) વંકટો વહ્ાં છે
અને તાયા આલલા છી ણ; (ભૂવાએ)
પયભાવ્મું વંબણલત છે કે તભાયો યલયરદગાય
તભાયા દુશ્ભનોનો નાળ કયી નાખે અને તભને
આ બૂણભભાં તેભના સ્થાને ભાણરક ફનાલી દે,
છી જુ એ કે તભે કેલાં કામો કયો છો. (૧૨૯)
જ. ભુવા અ.ની કોભ ખયેખય નારામક શતી.
જયા ણ દુ:ખ આલી ડે તો જ. ભુવા અ.
ય આયો ભુકે કે તભાયા થકી અભે
ભુવીફતભાં પવાઇ ગમા. જો કે એ દુ:ખ દદથ
તેભના જ કયતુતોને રીધે શતા.
૧૩૦ થી ૧૩૩ભી આમાત:-

ِّ َق لَقَ ۡد اَ َخ ۡذنَا ۤ ّٰا َؾ ف ِۡخ َعوۡ َـ ب
َالس ِنح ۡ َف ق
ِ
َّ َّ
َّ
َّ
َۡ
ص ِّم َن الث َم ّٰر ِة ل َ َعل ُہ ۡم یَذغ ُخ ۡق َـ
ق
ٍ ج
﴾۱۳۱﴿
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َ َ َ َۡ ۡ َُ َ ُ َ
ٓاءت ُہ ُم ال َح َسنۃ قالوۡا لَنا ّٰہ ِذ ٖف ۚ َق
ف ِادا ج
ِا ۡـ تُ ِص ۡب ُہ ۡم َس ّی َئ ٌۃ ّیَ ّ َطحّ َ ُؿ ۡقا ب ُموۡ ّٰسی َق َمنۡ
ِ
ِ
ّٰ
ّ َ َ ٗ َ َ ۤ ّ َ َ ٰٓ ُ ُ ۡ ۡ َ ّ
اللہ َق لّٰک ّنَ
معہ ؕ الا ِانما ط ِئرہم ِعند ِ ِ
َََۡ ُ ۡ َ َۡ َ
َ
ُ
ۡ
اخثؿہم لا حعلموـ ﴿﴾۱۳۱

َ
ّ
َۡ َ
َ ُ
َق قالوۡا َم ۡہ َما تا ِتنا ِب ٖہ ِم ۡن ّٰایَ ٍۃ ل َِت ۡس َش َخنا
َ َ
َ
ۡ
ِب َہا ۙ ف َما ن ۡح ُن لَک ِب ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۱۳۲
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُّ ۡ َ َ ۡ
اـ َق ال َجرَ َاخ َق
فاذسلنا علی ِہم الطوف
ۡ ُ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ
ّٰ
ّٰ
َ
القمل ق الضفا ِخع ق الدؿ ای ٍت
َ ۡ ۡ
َ ُ َ
َُ
اس َتکب َ ُؿ ۡقا َق کانوۡا قوۡ ًما
ّمف ّ َص ّٰل ٍت  ٞف
ُ ۡ
ّم ۡجرِ ِمح َف ﴿﴾۱۳۳
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અને ફેળક અભોએ રપયઔનલાાઓને
(પ્રથભ) દુકા તથા પ (પારદ)ની
નુકવાનીભાં વડાવ્મા કે કદાચને તેઓ ચેતે.
(૧૩૦)
(ણ) છી જ્માયે તેભને રાબ થતો ત્માયે
તેઓ કશેતા કે આ તો અભાયો શક છે ; અને
અગય તેભને કોઇ દુ:ખ શોંચતું તો તેને ભૂવા
તથા તેના વાથીઓની નોતી ગણી કાઢતા;
ખફયદાય યશો કે તેભની નોતી ભાર
અલ્રાશ તયપથી જ છે ણ તેઓ ભાંશેના
ઘણા ખયા જાણતા નથી. (૧૩૧)
અને તેભણે કહ્ું કે જો તું ગભે તેલી ણનળાની
અભાયી ાવે રઇ આલે કે જે લડે અભાયા ય
જાદુ કયે તો ણ અભે તો તાયા ય કદી ણ
ઇભાન રાલીળું નણશ. (૧૩૨)
જે થી અભોએ તેભના ય તોપાન ભોકલ્મું અને
તીડો તથા જુ ં ઓ તથા દેડકાં તથા રોશી (નું
તોપાન ભોકલ્મું), આ (દયેક અભાયી કુદયતની)
પ્રત્મક્ષ ણનળાનીઓ શતી; તથાણ તેઓ
અણબભાની જ યહ્ા અને (ખયેજ) તેઓ
ાી રોકો શતા. (૧૩૩)
અનુક્રભણણકા
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જાદુગયોના ઇભાન રાલલા છી જે ઓ ઇભાન
રાવ્મા શતા તેને રપયઔનના લઝીય શાભાનના
કશેલાથી રપયઔને કમદ કમાથ. શ. ભુવા અ.ની
બરાભણ થલા છતાં તેઓને છોડ્મા નણશ.
આ ખાવ રોકોની વાથે ળશેયની ફશાય
ચાલ્મા ગમા અને તંફુ નાખી યશેલા રાગ્મા.
ખુદાએ લયવાદનું વખ્ત તોપાન ભોકલ્મું. ઘયો
ડુફલા રાગ્મા. છે લટે ાણીભાં તુટી ડ્મા.
રોકો ળશેય છોડી જં ગર તયપ બાગલા
રાગ્મા. તે લખતે રપયઔને જ. ભુવા અ.ને
કહ્ું કે આ દોઆ કયો ! જો આ ફરાથી
છુ ટકાયો થળે તો શુ ં ફધામ કમદીઓને છોડી
ભુકીળ. જ્માયે તોપાન ફંધ થમું તો તેણે
ોતાનો લામદો ુયો કમો નણશ. ત્માય છી
તીડ આવ્મા તે તભાભ ખેતી અને ઝાડો ખાઇ
ગમા. ત્માય છી જીંગોડી અને જાંઓને
ભોકરી તે ળયીય અને ભાથાભાં ડી ગઇ. કોઇ
જગ્મા ખારી યશી નણશ. છી દેડકાં ભોકલ્માં.
જ્માં જુ ઓ ત્માં દેડકા જ દેખાતા શતા.
ભાણવોના ગા વુધી શોંચી ગમા. કાન,
નાકથી જોલાભાં આવ્મા, ખાલાભાં ડલા
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રાગ્મા, કોઇ લાત કયલા ભોઢું ઉઘાડે તો દેડકું
ભોઢાભાં દાખર થઇ જતું શતું. ત્માય છી
અઝાફ રૂી ણનર નદીનું ાણી તેઓ ભાટે
રોશી થઇ ગમું, ણ તે ાણી ફની ઇવયાઇર
ભાટે ાણી જ શતું. એટરે વુધી કે રકબ્તી
વીબ્તીઓને કશેતા શતા કે તભે તભાયા ભોંભાં
ાણી બયી અભાયા ભોઢાભાં કોગો કયો ણ
જ્માયે તેના ભોઢાભાં ાણી જતું શતું તો
રોશી થઇ જતું શતું. ત્માય છી ફયપનો
અઝાફ આવ્મો, જે ની નીચે દફાઇને ઘણા
ભયણ ામ્મા. ભતરફ કે જ્માયે કોઇ અઝાફ
આલતો તો રપયઔન જ. ભુવા અ.ને કશેતો
શતો કે શુ ં આના ખુદા ય ઇભાન રાલીળ.
ભને આપતથી ઉગાયી રો. જ્માયે આપત દુય
થઇ જતી શતી તો ાછા એજ ફેઇભાન.
આલી યીતે ચારીવ લથ વાય થઇ ગમા. અંતે
ખુદાએ ભયકી (પ્રેગની ણફભાયી) ભોકરી,
જે નાથી અધી યાતના દયેક ભાણવનો ભોટો
છોકયો ભયી ગમો. જ્માયે આલી યીતે
રપયઔનની કોભ ભુવીફતભાં પવાએરી શતી
ત્માયે શ. ભુવા અ. રાગ જોઇ ફની
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ઇવયાઇરને કમદથી ભુક્ત કયી ળશેયથી નીકી
ગમા. જ્માયે કેટરાક રદલવ છી રપયઔનને
ખફય ડી કે ભુવા ચાલ્મા ગમા તો તેણે
તેભનો ીછો કમો.
કેલી શઠીરી કોભ જે ના ઉય જાત જાતના
અઝાફ આલે છતાં ન ભાને એલી કોભને ળું
કશેલું ? એક જ અઝાફ એની તૌફા ભાટે
કાપી શતો. છી જીદ્દી કોભ એલી કે કોઇનું
કાંઇ વાંબતી જ ન શતી. કેટરાક રોકો
છુ ી યીતે ઇભાન રાવ્મા શતા ણ
રપયઔનના ડયથી ઝાશેયભાં આલતા ન શતા
ને શાજી શા કયતા શતા. પીયઔને એક રદલવ
શાભાનને કહ્ું કે શલે આણે તંગ થઇ ગમા
છીએ. શલે જ. ભુવાના ખુદા ય ઇભાન રઇ
આલું ? આ વાંબી શાભાને કહ્ું કે આ આ
ળું કશી યહ્ા છો ? લો વુધી ખુદાઇનો દાલો
કમો શલે તભને ળું થઇ ગમું ? તભાયી આફરૂ
કોભની વાથે ધુભાં ભી જળે અને શુ કુભત
ણ શાથથી નીકી જળે. શાભાન ફશુ જ
ચારાક શતો. તે પીયઔનને શંભેળા ફેલકુપ
ફનાલી ોતાનો સ્લાથથ ૂયા કયતો શતો.
અનુક્રભણણકા

1839

hajinaji.com

આ આમતભાં ણલચાયલા જે લી લાત “આરે
રપયઔન” (પીયઔનની અલરાદ) છે . જ્માયે
કે તેને કાંઇ જ અલરાદ ન શતી તો ખુદાએ
આરનો ળબ્દ કેભ લામો ? જલાફ એ છે કે
કુટુંફની ખાવ ખાવ વ્મણક્તઓ ભાટે આર
ળબ્દ લાયલાભાં આલતો શતો. કાયણ કે
રપયઔનના ખાનદાનના રોકો શુ કુભતભાં ઉંચી
ામયીએ શતા, તેથી પીયઔનની વાથે
“આર” તયીકે તેનું લણથન થમું છે . ફીજુ ં કાયણ
એ કે પીયઔન ોતાને ખુદા વભજી યહ્ો
શતો અને તેના ખોટા ખ્મારભાં ફધાનું એ
ારન ોણ કયતો શતો. એટરે યય્મતને
ોતાની અલરાદ વભજતો શતો.
૧૩૪ થી ૧૩૭ ભી આમાત :-

ُ َ ّ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ َ َ
الر ۡج ُز قالوۡا ّٰی ُموۡ َسی
ِ ق لما ققع علی ِہم
َ ۡ
َ َ َ
ۡاخ ُع لَنا َذ ّبک ِب َما َع ِہ َد ِعن َدؽ ۚ ل َ ِئ ۡن
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ُ َ َ َ
َک َش ۡف َت َع ّ َنا ّ
الرِ ۡج َز لَن ۡؤ ِمج ّف لَک َق
ُ َ
َ ۤ
لَج ۡؿ ِسل ّ َن َم َعک بَ ِج ۡی ِا ۡذ َخٓا ِء ۡی َل ﴿ ۚ﴾۱۳۴
َ
َف َل ّمَا َک َش ۡف َنا َع ۡن ُہ ُم ّ
الرِ ۡج َز ِاخٰۤی ا َج ٍل ُہ ۡم
ُُۡ
ُ َ
ّٰب ِلغوۡ ُف ِادا ُہ ۡم یَنکثوۡ َـ ﴿﴾۱۳۵
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ّٰ
ۡ
فان َتق ۡمنا ِمن ُہ ۡم فاغ َخقن ُہ ۡم فِی ال َی ِ ّم
باَنّ َ ُہ ۡم َک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا َق کَانُوۡا َع ۡن َہا ّٰغ ِف ِلحۡفَ
ِ
ِ
﴿﴾۱۳۶
َق اَ ۡق َذثۡ َنا الۡقَوۡ َؿ الّ َ ِذیۡ َن کَانُواۡ
یُ ۡس َت ۡض َع ُفوۡ َـ َم َشاذِ َؼ الۡاَ ۡ
ص َق
ذ
ِ
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َّ
َ ََ
َ
َۡ
َمغاذِبَ َہا التِ ۡی ّٰبرَخنا فِ ۡی َہا ؕ َق ت ّم ۡت ک ِل َم ُت
ّٰ ۡ َ
ۤ
۬ ِب َما
۬ َذ ِّبک ال ُح ۡسجی َعدّٰی بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل
ُ َ َ َ َ َ ۡ َّ َ َ ۡ ُ َ َ
اـ یَ ۡصنع ف ِۡخ َعوۡ ُـ َق
صبؿقا ؕ ق خمرنا ما ک

ُ
َ
ُ َ
﴾۱۳۷﴿ قوۡ ُم ٗہ َق َما کانوۡا حَ ۡعرِشوۡ َـ

અને જ્માયે તેભના ય કોઇ અઝાફ આલતો
ત્માયે કશેતા કે શે ભૂવા ! અભાયા ભાટે તાયા
યલયરદગાયે તાયી વાથે જે લામદો કમો છે તે
પ્રભાણે તેની ાવે અભાયા ભાટે દુઆ ભાંગ;
અગય તું અભાયા ઉયથી આ અઝાફને ટાી
દેળે તો અભે ખચીતજ તાયા ય ઇભાન
રાલીળું અને ફની ઇવયાઇરને ણ તાયી
વાથે જરૂય ભોકરી દઇળું. (૧૩૪)
છી જ્માયે અભે તેભના ય અઝાફને એક
ભુદ્દત ભાટે ઉઠાલી રેતા ત્માયે એ ભુદ્દત ુયી
થતાં શેરાંજ તેઓ ાછુ ં લચનબંગ કયતા.
(૧૩૫)
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છે લટે અભોએ તેભનાથી (ુયેૂરૂં) લેય રીધું
અને તેભને વભુદ્રભાં ડુફાડી દીધા, એ ભાટે કે
તેઓ અભાયી આમતોને ઝુઠરાવ્મા કયતા શતા
અને તેનાથી તેઓ ફેદયકાય યશેતા શતા.
(૧૩૬)
અને અભોએ તે કૌભને કે જે કભઝોય
ગણલાભાં આલતી શતી તેને તે બૂણભ કે જે ને
અભોએ (પદ્રુતા ભાટે) ફયકત લાી
ફનાલી શતી તેના ૂલથ તથા ણશ્ચભના લાયવ
ફનાવ્મા; અને (આલી યીતે) ફની
ઇવયાઇરના વંફંધભાં તેભના ધૈમથના કાયણે
તાયા યલયરદગાયનો (વાચો અને) ઉત્તભ
લામદો ુયો થઇ ગમો; અને રપયઔન તથા
તેની કૌભે જે જે કાયીગયી કયી શતી તેનો તથા
જે જે (ભોટી ઇભાયતો) તેઓ ફાંધતા શતા તે
વલેનો અભોએ વદંતય નાળ કયી નાખ્મો.
(૧૩૭)
આ વાપ આમતો છે એટરે તપવીય રખી
નથી.
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૧૩૮ થી ૧૪૧ભી આમાત :-

ۡ ۡ َََ
َۡ
ۤ
َق ّٰجوَرنا ِب َب ِج ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ال َبش َخ فاتوۡا
َ ّٰ َ ۡ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ٰۤ َ ۡ َ ّ َ
اؿ ل ُہ ۡم ۚ
عدی قو ٍؿ حعکفوـ عدی اصن ٍ
َ ُ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ۡ ّ َ َ ۤ
َ
اج َع ۡل لنا ِالّٰ ًـہا ک َما ل َ ُہ ۡم
قالوا یموسی
ّٰ َ ٌ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
ال ِـہۃ ؕ قاؾ ِانکم قوؿ تجہلوـ ﴿﴾۱۳۸
َ
َ
َّ َ
ِا ّـ ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ُم َتب ٌؿ ّما ُہ ۡم فِ ۡی ِہ َق ّٰب ِط ٌل ّما
ُ
َ ُ
کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۱۳۹
َ َ َ َ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ اَبۡ ِغ ۡی ُک ۡم ِالّٰ ًـہا ّ َق ُہوَ
قاؾ اغحؿ
َ َّ َ ُ َ ۡ َ ۡ
فضلک ۡم َعدی ال ّٰعل ِمح َف ﴿﴾۱۴۱
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ُ ّٰ ۡ َ ۡ
َق ِاد ان َج ۡینک ۡم ِّم ۡن ّٰا ِؾ ف ِۡخ َعوۡ َـ
َ َ ۡ َ ٓۡ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
َُُّ
اب ۚ حق ِتلوۡ َـ
ذ
ِ یسومونکم سوء الع
ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُۡ َ َ َۡ
ٓاءخ ۡم ؕ َق ف ِ ۡی
ابنٓاءخم ق یستحیوـ نِس
ُ َ ٌ َ َ ۡ ُ ّٰ
﴾۱۴۱٪ ﴿ ٓاء ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم َع ِظ ۡی ٌم
دل ِکم بل
અને અભે ફની ઇવયાઇરને વભુદ્ર ાય
શોંચાડી દીધા; છી તેઓ એક એલી કોભ
ાવે શોંચ્મા કે જે ોતાની ભૂર્મતઓની
ૂજાભાં ભંડેરા શતા. (એ દેખી તેઓ) ફોલ્મા
કે શે ભૂવા ! અભાયા ભાટે ણ એક એલોજ
ભાઅફુદ ફનાલી આ જે લા કે આ રોકો
ાવે ભાઅફુદો છે . (ભૂવાએ) કહ્ું ણન:વંળમ
તભે અજ્ઞાની રોકો છો. (૧૩૮)
ફેળક આ રોકો જે (ધભથ)ભાં ભચ્મા યહ્ા છે તે
અલશ્મ નાળ ાભનાય છે અને જે કામો તેઓ
કયે છે તે એે જળે. (૧૩૯)
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(લી) તેણે કહ્ું ળું શુ ં તભાયા ભાટે
અલ્રાશના ણવલામ ફીજો ભાઅફુદ ળોધી
આું જ્માયે કે તેણેજ તભને વઘી દુણનમા
ય શ્રેષ્ઠતા આી છે ? (૧૪૦)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે અભોએ
તભને રપયઔનીઓ (ના શાથભાં)થી છુ ટકાયો
આપ્મો કે જે ઓ તભને વખતભાં વખત દુ:ખ
આતા શતા, તભાયા છોકયાઓને ભાયી
નાખતા તથા તભાયી છોકયીઓને (રોંડીઓ
ફનાલલા ભાટે) જીલતી યશેલા દેતા; અને તેભાં
તભાયા યલયરદગાય તયપની તભાયા ભાટે ઘણી
વખત કવોટી શતી. (૧૪૧)
શલે ફની ઇવયાઇરોની શઠધર્મભ યજૂ થામ છે .
જ્માયે ખુદાલંદે આરભે રપયઔન અને તેની
કોભને ડુફાડી દીધી અને ોતાની દમાથી
ફની ઇવયાઇરને નદી ાય ઉતાયી દીધા તે
સ્થે મભનનો કફીરો ફશુ જ ખુફવુયત
રૂાા ફુતો ફનાલી ૂજા કયતો શતો. જે લી
ફની ઇવયાઇરની નઝયે એ ગોયાગોયા
રૂાા ફુતો જોમા તો જ. ભુવા અ.ને કશેલા
રાગ્મા કે અભને તો આલા રૂડા રૂાા ખુદા
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ફનાલી આો, અભો તેની ૂજા ાઠ કયીએ.
એ વાંબી શ. ભુવા અ. ગુસ્વાભાં આલી
ગમા અને કહ્ું કે આ કામથ તભાયે ન કયામ,
ફેલકૂપો ખુદાને છોડી આ ફુતો તયપ ઢી
યહ્ા છો. ળું ખુદાની ભશેયફાની અને કૃાને
બુરી ગમા. ફીજા કેટરાકના ભુકાફરાભાં
તભને આફરૂદાય ફનાવ્મા છે , તભે
અમ્ફીમાના લંળભાંથી છો. તભને રપયઔનના
ંજાભાંથી ભુક્ત કમાથ છે , છતાં નારામકો એ
વાચા ખુદાને છોડી ખોટા તયપ ઘ્માન આો
છો ? અયે ખુદાની ઇફાદત કયો ખયો એ જ
ઇફાદતને રામક છે .
૧૪૨ થી ૧૪૩ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ َ َ ً َ ۡ َ
َ
َق ّٰق َع ۡدنا ُموۡ ّٰسی ث ّٰل ِثح َف ل َ ۡیلۃ ّق ات َم ۡمن َہا
ًَ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ
ِب َعس ٍخ ف َت ّم ِم ۡیقاة َذ ِّب ٖہۤ ا ۡذبَ ِعح َف ل َ ۡیلۃ ۚ َق
ُۡۡ
َ
َ َق
اؾ ُموۡ ّٰسی لِا ِخ ۡی ِہ ّٰہرُ ۡق َـ اخلفجِ ۡی ف ِ ۡی
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َ
َ َّ ۡ
َ ۡ
قوۡػ ِ ۡی َق ا ۡص ِلح َق لَا تت ِبع َس ِب ۡی َل
ۡ ۡ
ال ُمف ِس ِدیۡ َن ﴿﴾۱۴۲
ٓاء ُموۡ ّٰسی لِم ۡی َقا ِت َنا َق ک َ ّ َل َم ٗہ َذ ّبُہ ۙٗ
َق ل َ ّمَا َج َ
ِ
اؾ َذ ّب اَذِن ۡیۤ اَن ۡ ُظ ۡػ ِال َ ۡی َک ؕ َق َ
َق َ
اؾ ل َ ۡن
ِ ِ
َ
َ
ُۡ َ ۡ
ت ّٰرى ِج ۡی َق لّٰ ِک ِن انظ ۡػ ِاخی ال َج َب ِل ف ِا ِـ
ۡ َ َ َ َ
َ
َََ
اس َتغ ّ َػ َمکان ٗہ ف َسوۡ َػ ت ّٰرىجِ ۡی ۚ فل ّما
َ َ ّّٰ َ ّ ُ ٗ ۡ َ َ َ َ َ ٗ َ ّ ً ّ َ َ ّ َ
تجدی ذبہ ل ِلجب ِل جعلہ خکا ق عخ
ُ ۡ ّٰ َ ً َ َ ّ َ ۤ َ َ َ
َ َ
اؼ َق َ
اؾ ُس ۡب ّٰحنک
موسی ص ِعقا ۚ فلما اف

ُ
َ ََ ََ ۡ
ۡ
ت ۡب ُت ِال َ ۡیک َق انا ا ّق ُؾ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۱۴۳
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અને અભોએ ભુવાને (તૌયેત આલા ભાટે)
રીવ યારીઓની ભુદ્દત નક્કી કયી શતી અને
(છી) એક દામકો ઉભેયી તે (ભુદ્દત) ુયી કયી,
જે થી તેના યલયરદગાયે નક્કી કયેરી ભુદ્દત
ચારીવ યારીઓભાં ુયી થઇ ગઇ અને (તૂય
ય જતી લખતે) ભૂવાએ ોતાના બાઇ
શારૂનને કહ્ું કે તું ભાયી કોભભાં ભાયો
પ્રણતણનણધ ફનીને (રોકોની) વુધાયણા કયતો
યશેજે અને પવાદખોયોના ભાગથને અનુવયજે
નણશ. (૧૪૨)
અને જ્માયે ભૂવા અભાયા નક્કી કયેરા વભમે
(વીના લથત ય) આવ્મો અને (ત્માં) તેના
યલયરદગાયે તેની વાથે લાતો કયી ત્માયે
(ભૂવાએ) ણલનંતી કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય
! તું ભને (તાયા વાક્ષાત) દળથન આ કે જે થી
શુ ં તને (પ્રત્મક્ષ આંખોએ) જોઇ રઉં. (આથી
અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે તું ભને શયણગઝ જોઇ
ળકળે નણશ, યંતુ આ શાડ (ના ળીખય)
તયપ દ્રણષ્ટ નાખ; છી અગય તે ોતાના
સ્થાને કામભ યશે તો તું ણ ભને જોઇ ળકળે,
છી જ્માયે તેના યલયરદગાયે શાડ (ના
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ળીખય) ય ોતાના નૂયનો પ્રકાળ નાખ્મો તો
તેના કટકે કટકા કયી નાખ્મા અને ભૂવા
(ત્માંજ) ફેબાન થઇ (ઢી) ડ્મો : છી
જ્માયે ળુણધ્ધભાં આવ્મો ત્માયે કશેલા રાગ્મો કે
(શે ભાયા યલયરદગાય !) ાક છે તાયી ઝાત,
શુ ં તાયી વભક્ષ તૌફા કરૂં છુ ં અને શુ ં વૌથી
શેરો ઇભાન રાલનાયાઓ ભાંશેનો છુ ં .
(૧૪૩)
ખુદાએ શેરે જ. ભુવા અ.થી રીવ યાતોનો
લામદો કમો શતો. તુયના શાડ ય આલી
રીવ યોઝા યાખે અને ોતાના આત્ભાને
તઝકીય્મા (ાક ળુઘ્ધ) કયે. તેથી તે તલયેત
રેલાના રામક ફને, છી ખુદાએ દવ રદલવ
ફીજા લધાયી દીધા. તપવીય કયનાયાઓભાં
ભતબેદ છે કે દવ રદલવ કેભ લધાયલાભાં
આવ્મા. જ. ભુવા યોઝાથી શતા. જ્માયે
ખુદાથી લાત કયલા જલા રાગ્મા તો ણલચાય
આવ્મો કે યોઝાથી ભાયા ભોઢાભાંથી દુગુંધ
આલળે. તેથી એક વુગંધી ઝાડનું ાંદડું
ોતાના ભોંઢાભાં યાખી રીધું. છી ગમા તો
આલાઝ આલી કે ભુવા આ ળું કમુું ? તને
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ખફય નથી કે યોઝેદાયની ભોંઢાની લાવ અભને
વંદ છે ? ભાટે શલે દવ યોઝા લધાયે યાખો,
છી તલયેત ભળે.
જ. ભુવાએ ોતાની કોભને રીવ રદલવભાં
ાછા આલલાનો લામદો કમો શતો. ખુદાએ
દવ રદલવ લધાયી દીધા. તેની કોભની યીક્ષા
કયલા ભાટે. જ્માયે રીવ રદલવ વાય થઇ
ગમા અને આ ાછા આવ્મા નણશ તો
કોભભાં ચચાથ થલા રાગી. પવાદીઓ કશેલા
રાગ્મા કે ખુદાએ ભુવાથી લાતજ ન કયી અને
ળયભના ભામાથ ાછા આવ્મા નણશ. આ ખોટી
અપલાઓનું રયણાભ એ આવ્મું કે કોભ
વાભયી (લાછયડા ૂજક)ના પયેફભાં આલી
બટકી ગઇ. થોડા રોકો ઇભાનલાા યશી
ગમા, જે જ. શારૂનની વાથે શતા.
જ્માયે આ તુય ય જલા રાગ્મા ત્માયે
કોભના યક્ષણ ભાટે જ. શારૂનને ોતાના
જાનળીન ફનાલી ગમા અને કહ્ું કે આ
રોકોને વુધાયલાની કોણળળ કયળો, આ લાતથી
એ જણાઇ આલે છે કે એ રોકો બટકી જામ
તેનો જ. ભુવા અ.ને બમ શતો.
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આ સ્થે એક લાત જાણલા જે લી છે કે એક
નફીએ ભાર રીવ રદલવ દૂય થઇ જલા ભાટે
ણ ોતાની કોભ ભાટે જાનળીનની ણનભણંક
કયી કે તેઓ ગુભયાશ ન થામ, તો બરા
ફતાલો એ ળક્મ છે કે મગમ્ફયે ઇસ્રાભ
જગતથી વીધાલે અને ઉમ્ભત ભાટે જાનળીન
ણનમુક્ત ન કયે એ ફને જ નણશ. આે ફયાફય
૧૮ ઝીલ્શજના એક રાખ લીવ શઝાયના
ભજભાની લચ્ચે શ. અરી અ.ને ોતાના
નામફ ફનાલેર છે . જે ફન્ને ફીયાદયોના
ુસ્તકોભાં રખેર છે . અપવોવ કોભે જ.
શારૂનની લાત ય અભર ન કમો. તેભને
ફયશક યશફય ન જાણ્મા અને વાભયીની
જાભાં પવાઇ ગમા અને રયણાભ તેભની જ
ણલરૂઘ્ધભાં આવ્મું. શકથી ભોંઢું પેયલી રીધું,
લાછયડાની ૂજા કયલા રાગ્મા.
અલ્રાશે જ.ભુવા અ.થી લાત કયી. આ
ફધામથી શેરા નફી છે જે કરીભુલ્રાશ છે
ણ ખુદાનું લાત કયલું આણી જે ભ ન શતું.
જે ભ ભોંઢેથી લાત કયીએ છીએ તે અલમલોથી
ાકો ાકીઝા છે તેના ફોરલાનો અથથ એ કે
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જે ચીઝભાં ચાશે તેભાં લાચા મદા કયી ળકે
છે , જ્માયે ખુદાથી લાતચીત કયલાનો વભમ
આલતો તો આ એક ઝમતુનના ઝાડ ાવે
જતા શતા અને તેભાંથી એક અલાઝ આલતો
શતો. જે શ.ભુવા અ. ણવલામ કોઇ ફીજો
વાંબતો ન શતો.
એક લખત તુય ય જલા રાગ્મા તો કોભે શઠ
કડી કે અભને ણ વાથે રેતા જાલ. આે
ફશુ જ વભજાવ્મા ણ કોભ એકની ફે થઇ
નણશ અને કહ્ું કે તભે ખુદાથી અભાયી અયજ
યજૂ કયો. જો એભ નણશ કયો તો અભો તભોને
ભાયી નાખળું. છે લટે આે તેઓના ળબ્દોભાં
દોઆ કયી. કુદયત તયપથી જલાફ ભળ્મો “રન
તયાની” ભને શયગીઝ જોઇ ળકળો નણશ.
આનો ભતરફ એ થમો કે ન જગતભાં ન
આખેયતભાં. ભાટે જે ત્માંની ઉમ્ભીદ યાખી
ફેઠા છે તેણે ણ વશી ણલચાયલું જોઇએ.
ખુદાએ એક લીજી ચભકાલી એના
ચભકાયાની વાથે શાડના ફયચા ઉડી ગમા.
આ ફેશોળ થઇ ગમા. જે લા રોકો શતા તેલો
અવય થમો. એનો વીધો અથથ એ થમો કે તભે
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એક લીજીના ચભકાયાને વશન કયી ળક્મા
નહશ તો તેના ખાણરકને જોલાની આળા
યાખલી ગરત છે . જ્માયે આ શોળભાં
આવ્મા તૌફા કયી અને કહ્ું કે શુ ં ફધામથી
શેરો ઇભાન રાલનાય છુ ં .
ઇસ્રાભભાં જુ દા જુ દા રપયકાઓ છે . તેભાં
“ભુળબ્ફાશ” “ભુજસ્વભાશ” કશેલામ છે . જે
ખુદાને ળયીયલાો ભાને છે અને ત્માં તેના
દળથન થળે. કોઇ ભાને છે કે ખુદા ળયીયભાં
પ્રલેળ કયે છે . ોત ોતાના ખ્મારો છે .
અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન અ. ખુદાના શુ રુર કે
દીદાયની લાતને ભાનતા નથી. તેભજ આના
ભાનલાલાા ણ આલો અકીદો યાખતા
નથી.
૧૪૪ થી ૧૪૬ભી આમાત :-

َ ّ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ّ ٰۤ ۡ ُ ّٰ َ َ
از
ِ قاؾ یموسی ِانِی اصطفیتک عدی الن
َ َ ۤ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ ّٰ
۬ فخذ َما ّٰات ۡی ُتک َق
۫ ِبرِسلتِی ق ِبکلاػِی
ّّٰ َ ّ ۡ ُ
ۡ
َ
﴾۱۴۴﴿ کن ِمن الش ِػ ِخین
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ُ َ
َ َ
َۡ
َق ک َت ۡبنا ل َ ٗہ فِی الۡالوَا ِج ِم ۡن ک ِ ّل ش ۡی ٍء
ّ َموۡع َظ ًۃ ّ َق تَ ۡفص ۡیلًا لِّک ُ ّل َش ۡیء ۚ َف ُخ ۡذہاَ
ِ ٍ
ِ
ِ
ُ َۡ َ َ ُۡ ُ َ
ِبق ّوَ ٍۃ ّق ا ُم ۡر قوۡ َمک یَاخذ ۡقا ِبا ۡح َس ِن َہا ؕ
َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ّٰ ۡ
َ
ساقذِیکم خاذ الف ِس ِقحف ﴿﴾۱۴۵
َّ
َ َّ
َ
َسا ۡص ِػ ُػ َع ۡن ّٰا ّٰیتِیَ ال ِذیۡ َن یَ َتکب ُؿ ۡق َـ فِی
َّ
َ ُ
َۡۡ َ ۡ ۡ
ص ِبغحؿِ ال َح ّ ِق ؕ َق ِا ۡـ ّی َر ۡقا ک ّ َل ّٰایَ ٍۃ لا
الاذ ِ
ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َّ َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡ
الرُش ِد لَا
یؤ ِمنوا ِبہا ۚ ق ِاـ یرقا س ِبیل
َ ُ
َ
یَ ّت ِخذ ۡق ُف َس ِب ۡیلًا ۚ َق ِا ۡـ ّیرَ ۡقا َس ِب ۡی َل
ّٰ َ َ ّ َ
َۡ َ ُ
الغ ِّی یَ ّت ِخذ ۡق ُف َس ِب ۡیلًا ؕ دل ِک ِبان ُہ ۡم
َ ّ َ ُ ۡ ّٰ ّٰ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ ۡ
َ
کذبوا ِبای ِتنا ق کانوا عنہا غ ِف ِلحف ﴿﴾۱۴۶
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પયભાવ્મું, શે ભૂવા ! ફેળક ભેં તને ભાયી
યીવારત (વંદેળા) તથા ભાયા કરાભ ભાટે
વઘા રોકો ય ચૂંટી કાઢ્મો છે , ભાટે જે કાંઇ
ભેં તને આપ્મું છે તે (દ્રઢતાથી) રે અને (તે
ફદર ભાયો) આબાય ભાનનાયાઓ ભાંશેનો
થા. (૧૪૪)
અને અભોએ તેના ભાટે તે (તૌયેતની
તખ્તીઓ)ભાં દયેક લસ્તુઓ ણલે ણલગતલાય
ફોધ અને ણનણથમ રખી દીધાં શતાં; (અને
શુ કભ આપ્મો શતો કે શે ભૂવા !) આ
(તૌયેત)ને દ્રઢતાથી કડી રે અને તાયી કૌભને
આજ્ઞા કય કે તે ભાંશેની વાયી વાયી લાતો
ગ્રશણ કયે, ટુંક લખતભાં શુ ં તભને નાપયભાનોનું
સ્થાન દેખાડી દઇળ. (૧૪૫)
શુ ં ટૂંક વભમભાં તે રોકો કે જે ઓ ૃથ્લી ય
નાશક અણબભાન કમાથ કયે છે તેભને ભાયી
આમતો (ને વભજલા)થી અગા યાખી
દઇળ; અને જો તેઓ દયેક ણનળાની જોઇ
રેળે તો ણ તેના ય ઇભાન રાલળે નણશ.
અને (એજ પ્રભાણે) કદાચને તેઓ નેકીનો
ભાગથ (ણ) જોઇ રેળે તો ણ તેને ોતાનો
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ભાગથ ફનાલળે નણશ. અને જો તેઓ
ગુભયાશીનો ભાગથ જોળે તો તેને (અલશ્મ)
ોતાનો ભાગથ ફનાલી રેળે; આ (ણળક્ષા) એ
ભાટે કે તેભણે અભાયી ણનળાનીઓ ઝુઠરાલી
શતી અને તેનાથી ફેદયકાય યહ્ા શતા.
(૧૪૬)
અલ્રાશની તલયેત (તખ્તીઓ-ાટીઓ) ણલળે
તપવીય કતાથઓભાં ભતબેદ છે . કોઇ ચારીવ,
કોઇ રીવ, કોઇ ભાર ફેજ ફતાલે છે . જો
ભાર ફે શોત તો અલ્રાશ ફશુ લચનભાં
જણાલતે નણશ. એ ણવલામ એ તખ્તીઓ ક્મા
પ્રકાયની શતી તેભાં ણ ભતબેદ છે . કેટરાક
કશે છે કે શાડી થ્થય ય જ. ભુવા અ.ભે
તલયેત કંડાયી શતી. ણ એ ળક્મ રાગતું
નથી. ત્માં એલી વાટ થ્થયની ળીરાઓ
ક્માં શતી કે તે ય તલયેત કોતયલાભાં આલે.
જો કે આને તલયેત ભલા છી કોઇ સ્થે
એ લણથન નથી કે તલયેત ક્માં કોતયી, કેટરાક
કશે છે કે ુયી તલયેત રખેરી ખુદાએ આી
શતી. એ ણ ખફય નથી કે થ્થયની ાટી
ય શતી કે કોઇ ધાતુના તયા ય શતી ?
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યંતુ એ લાત રખેરી જોલાભાં આલે છે કે એ
ાટીઓ એટરી શરકી શતી કે આ તેને
રઇને આવ્મા શતા.
આકાળી ુસ્તકોભાં ભાર આજ એક રકતાફ
શતી જે એક વાથે રખેરી ુસ્તકના રૂભાં
શતી. જે ભાં આણત્ભક રૂશાની અખ્રાકી,
યાજદ્લાયી, વાભાણજક, ભતરફ કે વંૂણથ
જીલન વ્મલસ્થાનું એ રકતાફભાં લણથન શતું.
જ. ભુવા અ.ની કોભના આચાય ણલચાય ય
ણ પ્રકાળ નાખલાભાં આવ્મો શતો. અને એ
ણ ફતાવ્મું શતું કે તેલો બરા યસ્તા ઉય
આલતા ન શતા. ફુયાઇની યાશ ગ્રશણ કયતા
શતા, કુદયતની ણનળાનીઓ પ્રત્મે જયા ણ
ઘ્માન આતા ન શતા. આલી શારતભાં તેભનું
બટકી જલું ખારીૂલથક શતું.
૧૪૭ થી ૧૪૯ ભી આમાત :-

ََق الّ َ ِذیۡ َن َک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا َق ل ِقَٓا ِء ال ۡ ّٰاعِخ ِۃ
ِ
ََحب َط ۡت اَ ۡع َمال ُ ُہ ۡم ؕ َہ ۡل یُ ۡج َز ۡق َـ ِالَّا ما
ِ
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َ ُ َ ُ
کانوۡا ح ۡع َملوۡ َـ ﴿ ﴾۱۴۷٪
َق ّاتَ َخ َذ َقوۡ ُؿ ُموۡ ّٰسی ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖف ِمنۡ
ُح ِل ّیہ ۡم ِع ۡجلًا َج َس ًدا لّ َ ٗہ ُخوَ ٌاذ ؕ اَل َ ۡم یَرَقاۡ
ِِ
َ َّ ٗ َ ُ َ ّ
ً
َ
ۡ
ُ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
انہ لا یک ِلمہم ق لا یہ ِدی ِہم س ِبیلا ۬
ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ُ ۡ ّٰ ۡ
َ
ِاتخذقف ق کانوا ظ ِل ِمحف ﴿﴾۱۴۸
َ َ َّ َ
َ َ َ
َق ل َ ّما ُس ِقط ف ِ ۡیۤ ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َق َذا ۡقا ان ُہ ۡم ق ۡد
َض ّ ُلوۡا ۙ َقالُوۡا لَئ ۡن لّ َ ۡم یَ ۡر َح ۡم َنا َذ ّبُ َنا َق حَ ۡغ ِعػۡ
ِ
ۡ ّٰ
َ َُ َ
لَنا لَنکوۡن ّ َن ِم َن الخ ِز ِخیۡ َن ﴿﴾۱۴۹
અને જે રોકો અભાયી ણનળાનીઓ તથા
આખેયતની ભુરાકાતને જુ ઠરાલે છે તેભના
કભો યદ થઇ જળે; ળું તેભને તેઓ જે કભો
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કમાથ કયતા શતા તેના ણવલામ ફીજો કોઇ
ફદરો આલાભાં આલળે ?(૧૪૭)
અને ભૂવાની કોભે તેની ગેયશાજયીભાં
ોતાના ઘયેણાંઓભાંથી એક લાછયડાની
આકૃણત ફનાલી, જે નો અલાઝ ગામના
(અલાઝ) જે લો શતો. ળું તેઓ એટરુંએ
વભજતા ન શતા કે તે (લાછયડું) ન તેભની
વાથે લાત કયતું શતું અને ન તેભને કોઇ
(પ્રકાયનો) ભાગથ દેખાડતું શતું ? (તથાણ)
તેઓ તેને ૂજલા રાગ્મા અને તેભાં તેઓ
અન્મામી શતા. (૧૪૮)
અને જ્માયે તેઓ શદ ઉયાંત (ોતાના આ
કૃત્મથી) ળયભીંદા થમા અને વભજી ગમા કે
તેઓ ગુભયાશ થઇ ગમા શતા ત્માયે તેભણે
અયજ કયી કે જો અભાયો યલયરદગાય
અભાયા ય કૃા નણશ કયે અને અભાયા ગુનાશ
ભાપ નણશ કયે તો અભે ખચીતજ શાણન
બોગલાનાયાઓ ભાંશેના થઇ જઇળું. (૧૪૯)
ફની ઇવયાઇરની ણશદામત ભાટે ફયાફય
અમ્ફીમા આલતા યહ્ા છતાં તેભની ભઝશફી
કે અખ્રાકી શારત જે લી વુધયલી જોઇએ
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તેલી વુધયી નણશ. તોપાન, ભસ્તી, ળયાયત તો
એભની આદત ફની ગઇ શતી. શંભેળા
નફીઓને જુ ઠા વભજતા યહ્ા, ઇરાશી
કરાભની ભઝાક ઉડાલતા શતા. આ ફીભાયી
એટરી પેરાઇ ગઇ શતી કે વાભાન્મ રોકોથી
રઇ તેભના આણરભો વુધી તેભાં પવામેરા
શતા. ણભસ્રીઓભાં ુયાના વભમથી ગામની
ૂજા થતી શતી. કરાભે ઇરાશી કશે છે કે
તેભના હ્રદમભાં ગામ ૂજા ઘય કયી ગઇ શતી.
તેઓ ખુદાલંદે આરભના ફધામ ઉકાયો
બુરી ગમા શતા.
યલયરદગાયે આરભે તેઓને રપયઔનના
અત્માચાયથી ભુણક્ત અાલી, ણભસ્રની
ઝભીનના તેઓને ભાણરક ફનાવ્મા.
રપયઔનના ફધામ વયવાભાન ભારણભલ્કતના ભાણરક ફનાવ્મા છતાં ફુતોના
પ્રેભથી ાછા શઠ્મા નણશ. ણનર નદીથી ાય
થમા છતાં રૂાી ભૂર્મતઓની ભોશબ્ફત
ઓછી થઇ નણશ. ભુવા અ. તુય ય ગમા તો
શઠ કડી કે અભને ખુદાના દળથન કયાલો,
તેભના જાલા છી ાછા વાભયીની જાભાં
અનુક્રભણણકા

1861

hajinaji.com

આલી ગમા, આલી નારામક કોભને અઝાફ ન
કયે તો ળું કયે ? તેભની ફુણઘ્ધ ય ત્થય ડ્મા
શતા. વાચી લાતની વભજ જ ન શતી.
મશુ દીઓ એજ ફની ઇવયાઇરના લંળના છે
મા તેના અનુમામીઓ છે . આજ વુધી એ યાશ
બટકી ગમેરા છે , વૌથી લધાયે ઇસ્રાભના
ભોટા ળરુઓ છે .
૧૫૦ થી ૧૫૩ ભી આમાત :-

َ َق ل َ ّمَا َذ َج َع ُموۡ ٰۤسی ِاخّٰی َق ۡو ِم ٖہ َغ ۡض َب
اـ
ََۡ
ۡ َ َ ً َ
اؾ ِبئ َس َما خلف ُت ُموۡن ِ ۡی ِم ۢۡن
ا ِسفا ۙ ق
ُ
َ َۡ
َ ۡ َ
بَ ۡع ِد ۡی ۚ ا َع ِجل ُت ۡم ا ۡمرَ َذ ِّبک ۡم ۚ َق القی
ۤٗ ُ ُ َ
َ ۡ َ ََ
َۡ
َ
ۡ
ؕ الۡالوَ َاج َق اخذ ِبرَا ِز ا ِخ ۡی ِہ یج ّرف ِالی ِہ
ُ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ َّ ُ َ ۡ َ َ
اس َتض َعفوۡن ِ ۡی َق
قاؾ ابن اؿ ِاـ القوؿ
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ُۡ
تش ِم ۡت ب ِ َی
َ َۡ
َمع القوۡ ِؿ

َ ُۡ ََُُۡۡ ۡ َ
۬ فلَا
کاخقا حقتلون ِجی ۫
َ ۡ
الۡاَ ۡع َد َ
ٓاء َق لَا ت ۡج َعلجِ ۡی
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿﴾۱۵۱
ۡ
َ
َ َۡ
َق َ
اؾ َذ ِّب اغ ِع ۡػ خ ِ ۡی َق لِاخِ ۡی َق ا ۡخ ِخلنا ف ِ ۡی
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ّّٰ ۡ
الر ِح ِمح َف ﴿ ﴾۱۵۱٪
۬ ق انت اذحم
ذحم ِتک ۫
َ َّ
َ ُ
َّ َ ُ ۡ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن اتخذقا ال ِع ۡج َل َس َینال ُہ ۡم
َّ ٌ
َ
ََ
ۡ
غض ٌب ِّم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم َق ِدلۃ فِی ال َح ّٰیو ِۃ
ۡ َۡ
ّ ُ ۡ َ ّٰ َ َ
الدن َیا ؕ َق کذل ِک ن ۡج ِزی ال ُمفتؿِیۡ َن ﴿﴾۱۵۲
َ ّ َ ۡ َ َ ُ ّ َ ّ ّٰ ُ ّ َ
ق ال ِذین ع ِملوا الس ِیا ِة ثم
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َ
تابُوۡا ِم ۢۡن
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َ َ َ ُۤ
بَ ۡع ِد َہا َق ّٰا َمنوۡا ۫ ِا ّـ َذ ّبک ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َہا
َ َُ
﴾۱۵۳﴿ لَغفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
અને જ્માયે ભૂવા ોતાની કોભ તયપ અણત
ક્રોધાલેળ અને અપવોવ કયતો ાછો પમો
ત્માયે કહ્ું કે તભોએ ભાયી ગેયશાજયીભાં
ખયેજ એક દુષ્ટ લતથન ચરાવ્મું છે ; ળું તભોએ
તભાયા યલયરદગાયના શુ કભથી ભોંઢું પેયલી
રેલાભાં ઉતાલ કયી ? અને (ક્રોધથી)
તખ્તીઓ પેંકી દીધી અને ોતાના બાઇ
શારૂનનું ભાથું કડી ોતાની તયપ ખેંચલા
રાગ્મો. (ત્માયે) તેણે અયજ કયી કે શે ભાયા
ભાજામા (બાઇ) ! ખયેજ કોભલાાઓએ ભને
અળક્ત વભજ્મો અને ભને ભાયી નાખલાની
અણી ઉય શતા, ભાટે તું ભાયા ય ભાયા
ળરુઓને ન શવાલ અને ઝુરભગાયો વાથે
ભાયી ગણના કય નણશ. (૧૫૦)
(ભૂવાએ) અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય
! તું ભને તથા ભાયા બાઇને ભાપ કયી દે અને
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અભો ફન્નેને તાયી યશેભતભાં દાખર કયી રે,
અને તું જ ઉત્તભ યશેભ કયનાયો છો. (૧૫૧)
ણન:વંળમ જે રોકોએ લાછયડાને ૂજ્મો
તેભના ય તેભના યલયરદગાય તયપથી ટૂંક
વભમભાં અઝાફ આલી ડળે અને આરોકના
જીલનભાં જ તેભને શીણત ભળે; અને અભે
અવત્મ લાતો ઘડી કાઢનાયાઓને એલોજ
ફદરો આપ્મા કયીએ છીએ. (૧૫૨)
અને જે રોકોએ અકૃત્મો કમાથ, ત્માય ફાદ
તેભણે તૌફા કયી રીધી અને ઇભાન રઇ
આવ્મા, તો ફેળક તાયો યલયરદગાય તે
(શ્ચાતા કયી રીધા) ફાદ ભોટો ક્ષભા
કયનાય (અને) દમાુ છે . (૧૫૩)
ઉયની આમતોભાં કેટરીક લાતો વભજલા
જે લી છે . જે ભકે જ. ભુવા અ.ભે ગુસ્વાભાં
તખ્તીઓ પેંકી દીધી. તેનો અથથ એ નથી કે
ખુદાની રકતાફની ફેઇઝઝતી કયી, ણ આે
જોમું કે રોકો લાછયડાની ૂજા કયી યહ્ા છે .
કોભે તેભની કોણળળો ય ાણી પેયલી દીધું.
તેથી ગુસ્વો લધી ગમો અને તખ્તીઓ પેંકી
દીધી. આ સ્થે અશરે વુન્નતની તપવીયભાં
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છે કે શાથથી તખ્તીઓ છુ ટી ગઇ. જો કે
કુયઆનભાં તો છે કે પેંકી દીધી. ભતરફ એ કે
ગુસ્વાભાં શાથભાંથી છોડી દીધી. આનો
ગુસ્વો ભાર એ ભાટે શતો કે રોકો લાછયડાની
ૂજા કયી ાછા ગુભયાશ થલા રાગ્મા. તલશીદ
ય આંચ આલલાથી જ ગુસ્વો આવ્મો શતો
અને તખ્તીઓ એકદભ શાથથી નીકી ગઇ.
શલે યશી જ. શારૂનની લાત કે તેભના ય
ગુસ્વે થઇ ોતાના બાઇનું ભાથું કડીને
ોતાના તયપ ખેંચ્મું. આ છે કુયઆનના
ળબ્દો. છી જ. શારૂને કહ્ું : ભાજામા કોભે
ભને અળક્ત ભાન્મો અને નઝદીક શતું કે ભને
ભાયી નાખે, ભાટે ભાયા ળરુઓને યાઝી ન કય
અને ભને ઝાણરભ રોકો વાથે ન ભાન. આ
એટરી જ લાત શતી. છી તયત જ જ.
ભુવા અ.ભે દોઆ કયી જે કુયઆની ળબ્દો છે
કે કહ્ું : “અમ યફ ફક્ષ ભને અને ભાયા બાઇ
(શારૂનને) અને અભને ોતાની યશભતભાં
દાખર કય, તું યશેભ કયનાય છો.”
આ ઉયથી વાપ જણામ છે કે ફન્ને બાઇઓ
ણનદો શતા. જે રોકોએ ણળકથ કમુું શતું તેઓને
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જ. શારૂન ઘણં વભજાલતા શતા ણ તેભને
ણ ભાયી નાખલાની ધભકી આી શતી.
ઉયાંત ફુત યસ્તો ભોટી વંખ્માભાં શતા
અને જ. શારૂનના વાથી ફશુ જ ઓછા
શતા, તેથી તેનો ભુકાફરો કયલાભાં અળક્ત
શતા. આ તેભની કુફ્ર યસ્તીથી ફશુ જ દુય
યહ્ા. ત્માંથી બાગીને ક્માંમ જઇ ળકતા ણ
ન શતા.
આજ યીતે શ. યવુર વ. છી શ. અરી
અ.ની શારત એલી જ શતી કે ઉમ્ભતે આને
શદ ઉયાંત અળક્ત ફનાલી દીધા શતા.
કત્રની ણ ધભકી આી શતી. વાથીઓની
ણ કભી શતી. ભસ્રેશત વભજી વબ્રથી કાભ
રીધું. કોભ વાથે રડલાનું ભુનાવીફ વભજ્મા
નણશ. જ. ભુવા અ. જાણતા શતા કે જ.
શારૂન ભાઅવુભ છે . તેભનાથી કાભ કુદયતની
ભયઝી ણલરૂઘ્ધ થઇ ળકતું નથી ણ આટરી
ુછયછ ભાર એટરા ભાટે કયી કે કોભ ય
એ ણનદો છે એ વાણફત થઇ જામ અને
આની છી કોભે જે તેભની વાથે લતથણંક
કયી શતી તે ઝાશેય થઇ જામ.
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શલે વલાર એ છે કે જ્માયે જ. ભુવા અ.
અને જ. શારૂન (અ.) ણનદો શતા તો છી
ભાપી ળા ભાટે ભાંગી ? ખયી લાત એ છે કે
અમ્ફીમા અ.ના જીલનનો કમાવ-અટક
આણી વાથે કયી ન ળકામ ! એ રોકો તો એ
લાતને ણ ોતાનો કવુય વભજે છે કે તેભની
શાજયીભાં કોભ ગુભયાશીભાં પવાઇ યશી છે
અને ખુદાની નાયાઝગીનું કાયણ ફની,
ભતરફ કે ખુદાની શુ ઝુયભાં કશેલાનો ભતરફ
એ શતો કે ભાણરક તાયી નઝયે ભાયી કે ભાયા
બાઇની આ ફનાલભાં કાંઇ ઉણ યશી ગઇ
શોમ તો તેને ભાપ કયી આ અને અભને તાયી
કૃાભાં દાખર કયી રે, જે ખુદાના ખાવ
ફંદાઓ છે તેઓ ફશુ બમ યાખે છે . તકલા
અને યશેઝગાયી ય શંભેળા ઘ્માન શોમ છે .
તેથીજ શંભેળા ઇસ્તીગપાય કયે છે . જો કે કોઇ
ગુનાશ ન શોલા છતાં ભગપેયત અને યશભત
ચાશે છે . આ “વશીપ-એ-કાભેરા”ભાં જયા
ભનન કયી લાંચી જુ ઓ. ઇભાભ અ. ભાઅવુભ
શોલા છતાં કેલી આજીઝી અને રાચાયી
દળાથલી છે કે જાણે કોઇ ગુનેશગાય ન શોમ.
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ખરૂં જોતાં એ તકલા, યશેઝગાયી, ખાકવાયી
અને નમ્રતાની એક અનોખી યીત છે . અવર
શેતુ ઉમ્ભતની ણશદામત છે .
૧૫૪ થી ૧૫૫ ભી આમાત :-

َ َ
َۡ َ ََ َ
ُ
َق ل َ ّما َسک َت َع ۡن ّموۡ َسی الغض ُب اخذ
َ ٌ
ُ َ
َۡ
۬ َق ف ِ ۡی ن ۡسخ ِت َہا ُہ ًدی ّق َذ ۡح َمۃ
الۡالوَ َاج ۚ
ّ َّ
ُ
َ
َ
ّ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
َ
ل ِل ِذین ہم ل ِر ِب ِہم یرہبوـ ﴿﴾۱۵۴
َ
ۡ
ۡ
َق اخ َت َاذ ُموۡ ّٰسی قوۡ َم ٗہ َس ۡب ِعح َف َذ ُجلًا
الرَ ۡج َف ُۃ َقاؾَ
لِّ ِم ۡیقَا ِت َنا ۚ َف َل ّمَاۤ اَ َخ َذ ۡت ُہ ُم ّ
َذ ّب لَوۡ ِش ۡئ َت اَ ۡہ َل ۡک َت ُہ ۡم ِّم ۡن َق ۡب ُل قَ
ِ
ای ؕ اَتُ ۡہل ُک َنا ب َما َف َع َل ّ ُ
ِا ّیَ َ
الس َف َہٓاءُ
ِ
ِ
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َّ
ُ َ َ َّ
ِمنا ۚ ِا ۡـ ِہیَ ِالا فِ ۡتن ُتک ؕ ت ِض ّ ُل ِب َہا َم ۡن
َۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َۡ َ ُ َ َ
َ
ٓاء ؕ ان َت َقل ّ ُِینا
تشٓاء ق تہ ِدی من تش
َۡ
َ
َ ۡ َ
َۡ
فاغ ِع ۡػ لَنا َق ۡاذ َح ۡمنا َق ان َت خح ُؿ
ّٰ ۡ
﴾۱۵۵﴿ الغ ِع ِػیۡ َن

અને જ્માયે ભૂવાનો ક્રોધ ઉતયી ગમો ત્માયે
તેણે તખ્તીઓ ઉંચકી રીધી, અને તેની
પ્રતોભાં તે રોકો ભાટે કે જે ઓ તેભના
યલયરદગાયથી ડયતા યશે છે ણશદામત અને
યશેભત શતાં. (૧૫૪)
અને ભૂવાએ ોતાની કોભભાંથી ણવત્તેય
ભાણવો અભાયી ભુરાકાતના ઠયાલેરા લખત
ભાટે લીણી કાઢ્મા; છી જ્માયે તેભને
ધયતીકંે કડી રીધા ત્માયે (ભૂવાએ) અયજ
કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય ! અગય તું ચાશતે
તો તેભને તથા ભને પ્રથભથી જ શરાક કયી
નાખતે; ળું તું અભને તે કૃત્મો ફદર શરાક કયે
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છે કે જે અભાયાભાંથી કેટરાક ભૂખાથઓએ કમાથ
છે ? એ તો તાયા તયપની (એક) કવોટી છે ; તે
લડે તું જે ને ચાશે છે ગુભયાશ કયે છે અને જે ને
ચાશે છે ણશદામત આે છે ; તુંજ અભાયો
ભાણરક છે ભાટે તું અભને ભાપ કયી દે , અને
અભાયા ય દમા કય, અને તું ઉત્તભ ક્ષભા
કયનાય છે . (૧૫૫)
જ. ભુવા અ.ની કોભની રદરી ઇચ્છા એ શતી
કે કોઇ યીતે અલ્રાશના દીદાય કયી રે, તલયેત
ભલા છી ણ જ. ભુવા અ.ને કહ્ું કે
અભોને તુયના શાડ ય વાથે રઇ જાલ, અભે
આની અને ખુદાની લાતો વાંબી એ છી
તેના અભો વાક્ષી થઇએ. જ્માયે કોભે ફશુ જ
આગ્રશ યાખ્મો તો આે ઇભાનદાય ણવત્તેય
ભાણવોને ચુંટી રીધા અને શાડ ય ગમા.
જ્માયે અલાઝ વાંબળ્મો તો કશેલા રાગ્મા કે
અભને આ યીતે કફુર નથી. અભો તો
ઝાશેયભાં ખુદાને જોલા ચાશીએ છીએ.
તેભની આ ફેલકુપી બયેરી લાત વાંબી
આ ક્રોધામભાન થમા. ઘણા વભજાવ્મા ણ
એકના ફે ન થમા. છે લટે એ લાશીમાત લાતનું
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રયણાભ એ આવ્મું કે ધયતી કં થમો,
લીજી કડકી અને ફધામ ભયી ગમા. છી
જ. ભુવા અ.ને એ ફીક રાગી કે જો શુ ં
એકરો ાછો જઇળ તો કોભ ભને ભાયી
નાખળે કે ભેં તેભના ણવત્તેય ભાણવો ભયાલી
નાખ્મા. તેથી ખુદા ાવે અયજ કયી અને
તેઓ પયી વજીલન થમા. એ લાત તો વાપ
ઝાશેય થઇ ગઇ કે ખુદાના દળથનની લાત એ
રોકોએ જ કયી શતી, જ. ભુવા અ. તો
ચાશતા જ ન શતા.
આ વુયાની ૧૪૨ થી ૧૪૩ ભી આમતભાં
આની દળથનની દોઆનું લણથન છે . ત્માં ફની
ઇવયાઇર વાથે ગમા એ જણાતું નથી. કાયણ
કે લીજીનું ચભકલું અને શાડના ચુયેચુયા
થઇ જલું અને આનું ફેશોળ થઇ જલું
ફતાલેર છે ત્માં કોભનું કાંઇ લણથન નથી. શેરો
ફનાલ એ વભમનો છે કે જ્માયે જ. શારૂનને
ખરીપા ફનાલી તલયેત રેલા તુય ઉય ગમા
શતા. ફીજો ફનાલ એ વભમનો છે કે જ્માયે
કોભના ણવત્તેય ભાણવોને રઇને ગમા શતા.
આ તલયેત ભલા છીનો ફનાલ છે .
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આ સ્થે એક લાત વભજલા જે લી છે કે જ.
ભુવા અ.ના ફનાલને અનેક લખત યજૂ કયેર
છે . આ ળું કુયઆની પવાશત અને ફરાગતની
ણલરૂઘ્ધ રાગતું નથી ? આ લસ્તુ ભાર રકસ્વા
કશાણી ભાટે લણથલી નથી, યંતુ ઉમ્ભતે
ભોશમ્ભદી (વ.)ને જાગૃત કયલા ભાટે ણ
અનેકલાય લણથન થમું છે . વભમ શેરાં તેભને
ચેતલણી આલાનો ણ શેતુ વભામેરો છે .
શ. ભોશમ્ભદ વ. અને શ. અરી અ. અને જ.
ભુવા અને જનાફે શારૂનનો દાખરો કેટરો
ભતો જુ રતો આલે છે ! મગમ્ફય
વાશેફની શદીવોભાં ણ શ. ભુવા અ. અને
જ. શારૂન અ.નું લણથન છે . એ ફધુ ળું વુચલે
છે ? એ ણલળે ભુવરભાનો જયા ણલચાય કયે.
આ ફધુ ભાર રકસ્વા ુયતું શોમ તો શકીભાના
ળાનથી અજુ ગતું કશેલામ.
આ સ્થે એક રદરચસ્ લાત રખલાભાં
આલે છે કે ૧૫૫ભી આમતભાં છે કે “લખ્તાય
ભુવા કલભેશી” (અને ચુંટી રીધા ભુવાએ
કોભભાંથી) ભાઅવુભથી ુછલાભાં આવ્મું કે
શુ ઝુય આ પયભાલો કે રોકોને ોતાના
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ઇભાભને ચુંટલાનો ઇખ્તેમાય કેભ નથી ? આે
પયભાવ્મું કે આ વલાર તેં વભજલા કમો છે કે
લાદ-ણલલાદ કયલા ? તેણે કહ્ું જનાફ ભાયો
વલાર વભજલા ભાટે છે . આે પયભાવ્મું કે
એ ણવઘ્ધ થએરી લાત છે કે ભાનલી કોઇના
રદરની લાત જાણી ળકતો નથી કે તેભાં
બરાઇ છે કે ફુયાઇ, તો ળું એ ફની ળકે છે કે
રોકો ભી એ ઝગડાુને ચુંટી ફેવે ? યાલીએ
કહ્ું : જી. આે પયભાવ્મું ભાટે જ ખુદાએ
ઇભાભના ઇન્તેખાફનો શક ઇન્વાનોને
આેર નથી. ફીજી રયલામતભાં છે કે ઇભાભે
પયભાવ્મું કે એક એલી દરીર યજૂ કરૂં છુ ં કે તેને
તાયી અક્ર ભાની જામ, ભને એ ફતાલો કે
ખુદાએ જે યવુરો વંદ કમાથ છે અને તેઓ
ઉય રકતાફો ણ ઉતાયી છે અને તેઓને
‘ઇસ્ભત’ (ગુનાશોથી ણલર)ના ઘયેણાઓથી
ળોબામભાન કમાથ. જે ભકે શ. ભુવા અ., શ.
ઇવા અ. એટરી ફધી વભજ ળણક્ત ધયાલતા
શોલા છતાં ળું થઇ ળકે છે કે આ ઓરુર
અઝભ મગમ્ફય એક વ્મણક્તને ભોઅભીન
વભજીને ચુંટી રે અને તે ખરૂં જોતાં ભુનારપક
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શોમ ? યાલીએ અઝથ કયી નણશ ! આે
પયભાવ્મું કે ણલચાય કયી ફતાલો શ. ભુવા અ.ભે
કભારે અક્કર અને વભજ શોલા છતાં
ોતાની કોભભાંથી ણવત્તેય ભાણવો ચુંટી
રીધા, જે ના ઇભાનભાં રેળ ભાર ળંકા ન શતી
ણ લાસ્તલભાં એ ભુનારપક શતા. જે ના ણલે
કરાભે ાકભાં લણથન છે કે શ.ભુવા અ.ભે
ણવત્તેય ભાણવો ચૂંટી રીધા શતા. આજ રોકો
શતા કે જે ના ઝુલ્ભ અને ઇન્કાયના કાયણે
તેભના ય લીજી ડી અને ભયી ગમા.
આે પયભાવ્મું કે આણે જોમું કે એક ભુવા
નફી જે લાનો ઇન્તેખ્લાફ ગરત થઇ ળકે છે .
ભોઅભીન વભજી પવાદીને ચૂંટી રે છે . તો
આથી સ્ષ્ટ ખફય ડી કે ઇન્તેખાફનો શક
ભાર એ ઝાતને છે જે રદરો અને છાતીઓના
બેદોને જાણલાલાી છે . આ ખુરાવા છી
જ્માયે નફીનો ઇન્તેખાફ નેક વભજીને
ફુયાનો થઇ ળકે છે તો છી ભુશાજે યીન અને
અન્વાયની (ણખરાપતની) ચુંટણીનો ભવઅરો
આ ભેે શર થઇ જામ છે .
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૧૫૬ થી ૧૫૭ભી આમાત :-

ُّ ۡ
ًَ َ
ۡ َ
الدن َیا َح َسنۃ ّق فِی
َق اخ ُت ۡب لَنا ف ِ ۡی ّٰہ ِذ ِف
اؾ َع َذاب ۡیۤ
ال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ ِانَّا ُہ ۡدنَاۤ ِال َ ۡی َک ؕ َق َ
ِ
اُ ِص ۡی ُب ب ٖہ َم ۡن اَ َش ُ
ٓاء ۚ َق َذ ۡح َمتِ ۡی َق ِس َع ۡت
ِ
ک ُ ّ َل َش ۡی ٍء ؕ َف َساَخ ۡ ُت ُب َہا ل ّ َِل ِذیۡ َن یَ ّ َتقُوۡ َـ قَ
ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ َ ّ َ
ّٰ َ
الزخوۃ َق ال ِذیۡ َن ُہ ۡم ِبا ّٰی ِتنا
یؤتوـ
ُ
یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿ ۚ﴾۱۵۶
َ َّ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َّ
النب ّیَ الۡاُػّ ّیَ
ِ
ال ِذین یت ِبعوـ الرسوؾ ِ
َّ ۡ َ ُ ۡ َ ٗ َ ۡ ُ ۡ ً ۡ
ُ
َ
ۡ
ال ِذی ی ِجدقنہ مکتوبا ِعندہم فِی
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ۡ
َّ
ۡ
التوۡ ّٰذى ِۃ َق الۡاِن ِج ۡی ِل ۫ یَا ُمرُ ُہ ۡم
ۡ َۡ
ۡ
ۡ
ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ َق یَن ّٰہ ُہ ۡم َع ِن ال ُمنػ ِخ َق یُ ِح ّ ُل
َّ
َ
َۡ َ
ل َ ُہ ُم الط ِّی ّٰب ِت َق یُ َش ّ ِخ ُؿ َعل ۡی ِہ ُم الخ ٰٓب ِئث َق
َ ُ ۡ
َ ۡ َّ َ َ
حَضع َعن ُہ ۡم ِا ۡص َػ ُہ ۡم َق الۡاغ ّٰل َل التِ ۡی کان ۡت
َ َّ
ََ
َ
ُ
َعل ۡی ِہ ۡم ؕ فال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِب ٖہ َق ع ّد ُذ ۡق ُف َق
َ َ ُ ۡ ُ َ ّ َ َ ُ ّ ُ ۡ َ ّ َ ۡۤ ُ ۡ َ َ َ ٗ ۤ
نضخقف ق اتبعوا النوذ ال ِذی ان ِزؾ معہ ۙ
ُ َ ۡ ۡ
اقلٰٓ ِئک ُہ ُم ال ُمف ِل ُحوۡ َـ ﴿ ﴾۱۵۷٪
અને આ જગતભાં અભાયા ભાટે નેકી ણનભાથણ
કય અને આખેયતભાં ણ; ખયેજ અભે તાયી
ેતયપ યજૂ થઇએ છીએ; (અલ્રાશે) પયભાવ્મું ક
ંશુ ં ભાયા અઝાફથી જે ને ચાશુ ં છુ ં કડી રઉ
છુ ં અને ભાયી યશેભત દયેક લસ્તુ ય વ્માેરી
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છે ; જે થી શુ ં ટુંક વભમભાં (ખાવ કયીને) તે
રોકો ભાટે કે જે ઓ ડયતા યશે છે અને ઝકાત
આતા યશે છે અને તેભના ભાટે કે જે ઓ
અભાયી આમતો ય ઇભાન યાખે છે તે
(યશેભત) ણનભાથણ કયીળ. (૧૫૬)
(અને) તે રોકો (ભાટે ણ) કે જે ઓ યવુરની
તાફેદાયી કયે છે (માને) તે ઉમ્ભી નફીની કે
જે નું લણથન તેભણે ોતાની ાવેની તૌયેત
તથા ઇન્જીરભાં રખેરું જોઇ રીધું છે , (અને
જે ) તેભને નેકીની આજ્ઞા કયે છે તથા ફદીની
ભનાઇ કયે છે , તથા ણલર લસ્તુઓ તેભના
ભાટે શરાર અને નાાક લસ્તુઓ તેભના ભાટે
શયાભ ઠયાલે છે અને તેભના ગુનાશોનો ફોજો
તથા તે ફેડીઓ કે જે તેભના ગાભાં ડી
શતી દૂય કયે છે ; ભાટે જે રોકો તેના ય
ઇભાન રાવ્મા અને જે ભણે તેની ઇઝઝત કયી
અને તેની વશામ કયી અને તેની વાથે વાથે
ઉતયેરા નૂય (કુયઆન)ની તાફેદાયી કયી
તેઓજ (વંૂણથ) વપતા ભેલનાયા
છે .(૧૫૭)
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“અરઉમ્ભી” અશીં અજ્ઞાનના અથથભાં નથી,
શ. યવુર વ.અ.લ. આ જગતભાં કોઇ ણ
ણળક્ષકથી કે કોઈ ણ ભાણવ ાવેથી, કોઇ
ણ પ્રકાયનું રખલા લાંચલાનું ણળક્ષણ રીધું
નથી. યંતુ આ વ.અ.લ. તો ખુદાને ત્માંથી
ળીખીને આવ્મા શતા. ઉમ્ભીનો ફીજો
અથથભાં એ ણ થામ છે કે ઉમ્ભુર કોયા એટરે
ભક્કાના યશેલાલાા. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
અ.થી લણથન છે કે આ ઉમ્ભુર કોયા ભક્કાભાં
જન્ભ ામ્મા એટરા ભાટે આને ઉમ્ભી
કશેલાભાં આલે છે . તપવીયે વાપીભાં ઇભાભે
ભોશમ્ભદ તકી અ.થી લણથન છે કે આ
ફોંતેય, તોંતેય બાાભાં રખી લાંચી ળકતા
શતા, આ વંખ્મા લધાયે પ્રભાણભાં ફતાલલા
ભાટે છે . ખરૂં જોતા આ જગતબયના યવુર
(વ.) છે . તેથી તેભને કુર આરભીનની બાા
ય કાફુ શતો. એલી જ યીતે તેભના ફાય
નાએફો જગત બયની બાાઓ જાણતા
શતા. કાયણ કે તેઓ ણ તભાભ જગતના
શાદી યશફય ેશ્લા શતા.
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તલયેત અને ઇન્જીરભાં શઝયતની ણવપતોનું
લણથન શતું. જે ભકે તલયેતભાં શતું (તયજુ ભો) કે
અશભદ જે શાદ કયનાય, લશેંચનાય ઊંટ ઉય
વલાય થળે, ાઘડીનો છે ડો ગાભાં લીંટાએર
શળે, તેભના થકી ફાય ફુઝુગો થળે અને શુ ં
તેભને એ ભશાન ઉમ્ભત ભાટે ાછથી
ભોકરીળ. આ કેલી વાપ ફળાયત આલાભાં
આલી છે . અને ઇન્જીરભાં શતું કે જ. ઇવા
અ.ભે પયભાવ્મું કે “અમ ફની ઇવયાઇર શુ ં
ખુદાનો યવુર ફની તભાયી ાવે આવ્મો છુ ં
અને જે રકતાફ ભાયી વભક્ષ છે (તલયેત) તેને
વત્મ ભાનું છુ ં અને એ યવુરની ફળાયત આું
છુ ં જે ભાયા છી આલનાય છે , જે નું નાભ
“અશભદ” શળે.
મશુ દી અને ઇવાઇના આણરભોએ ોતાના
સ્લાથથ અને તઅસ્વુફના કાયણે ફધી
ફળાયતો કાઢી નાખી અને ોતાના તયપથી
આના ભાટે ફુયા ળબ્દો રખી નાખ્મા, જે
ણવપતો આ આમતોભાં લણથલી છે તે તભાભ
તલયેત, ઇન્જીરભાં શતી, આ આમતના છે લ્રા
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બાગભાં ઇભાન લાાઓની એક ણનળાની એ
ણ ફતાલી છે કે “લત્તફે ઉન્નુયલ્રઝી
ઉન્ઝેર ભઅશુ ” (જે ઓએ એ નુયનું અનુવયણ
કમુું જે તે યવુરની વાથે નાણઝર થમેર છે )
તપવીય કયનાયાઓએ નુયથી ભુયાદ કુયઆન
રીધેર છે , યંતુ કુયઆન શઝયતની વાથે
નાણઝર થમું નથી ણ ચારીવ લથ છી
નાણઝર થમું શતું. ફીજુ ં ઇત્તેફાનો અથથ ગરે
ગરે ચારલાનો છે અને આ ઇતાઅતથી એક
અભરી કામથળીર લસ્તુ છે . કુયઆન કોઇ
વજીલન લસ્તુ નથી કે ગરે ગરે ચારે.
તેનાથી તો જ્ઞાન ભેલી ળકામ છે , ન કે
અભરી વુયત. જે ભકે કુયઆનથી નભાઝ
ઢલાની લાત તો જાણી ળકામ છે , ણ
અભર કામથ કયીને એ ફતાલી ળકતું નથી. આ
સ્થે રપકએ જાપયીમાના આણરભોએ શ.
અરી અ. ભુયાદ રીધેર છે , જે ભનું નુય
રયવારતની વાથે નાણઝર થમું છે અને યવુર
વ.ભે ઉમ્ભતને તેભની મયલી કયલાનો શુ કભ
આલેર છે .
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૧૫૮ થી ૧૬૦ ભી આમાત :-

ُ ۡ ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ُ ّ ۡ َ ُ ۡ ُ ّّٰ
الل ِہ ِال َ ۡی ُکمۡ
قل یایہا الناز ِانِی ذسوؾ
َ ۡ َ َۨ ّ َ ۡ َ ٗ ُ ۡ ُ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة قَ
ج ِمیعا ال ِذی لہ ملک
َّ
ۤ
الۡاَ ۡ
ص ۚ لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ یُ ۡح ٖی َق یُ ِم ۡی ُت ۪
ذ
ِ
َّ
َ ّٰ ُ
ّّٰ
ُّ
فا ِمنوۡا ِبالل ِہ َق َذ ُسوۡل ِ ِہ الن ِب ِّی الۡاػ ِ ِّی
َّ
َّ
ّّٰ َ
ال ِذ ۡی یُ ۡؤ ِم ُن ِبالل ِہ َق ک ِل ّٰم ِت ٖہ َق ات ِب ُعوۡ ُف
َّ ُ َ
ل َ َعلک ۡم ت ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۵۸
َ
ٌَُ َ
ۡ
َق ِم ۡن قوۡ ِؿ ُموۡ ٰۤسی ا ّمۃ ّی ۡہ ُد ۡق َـ ِبال َح ّ ِق َق
ُ
ِب ٖہ حَ ۡع ِدلوۡ َـ ﴿﴾۱۵۹
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َ ّ َ ّٰ ۡ َ َ ۡ َ َ ً ُ
َق قط ۡعن ُہ ُم اثنت ۡی َعس َخۃ ا ۡس َباطا ا َم ًما ؕ َق
ۡ َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ ُ ٗ ۤ
َ َۤ
ا ۡق َح ۡینا ِاخّٰی ُموۡ ٰۤسی ِا ِد استسقىہ قومہ

َ
َ ۡ ّ َ ۡ
ا ِـ اض ِػ ۡب ِب َع َصاؽ ال َح َجرَ ۚ فان ۢۡ َب َج َس ۡت
ُ
ۡ َ ً َ
ۡ َۡ
ِمن ُہ اثن َتا َعس َخۃ َع ۡینا ؕ ق ۡد َع ِل َم ک ّ ُل
اُنَاز ّ َم ۡس َخ َب ُہ ۡم ؕ َق َظ ّ َل ۡل َنا َع َل ۡیہ ُم ال ۡ َغ َماؿَ
ٍ
ِ
ُُ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َّ ۡ
السل ّٰوی ؕ کلوۡا
ق انزلنا علی ِہم المن ق
َ ۡ ّٰ ُ
َ
ََ َ
ِم ۡن ط ِّی ّٰب ِت َما َذرقنک ۡم ؕ َق َما ظل ُموۡنا َق
ۡ
َ ُۤ َُۡ
لّٰ ِک ۡن کانوۡا اجف َس ُہ ۡم یَظ ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۶۱

(શે યવુર !) તું કશે કે શે રોકો ! શુ ં તભો
વલથની તયપ અલ્રાશનો વંદેળો રાલનાયો
(યવુર) છુ ં , -એજ અલ્રાશ કે જે ની વત્તા
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આકાળોભાં ણ છે અને ૃથ્લીભાં ણ, તેના
ણવલામ અન્મ કોઇ ભાઅફુદ નથી, એજ
વજીલન કયે છે અને એજ ભાયે છે , -ભાટે તભે
અલ્રાશ ય તથા તેના યવુર (માને) ઉમ્ભી
(અનઢ) નફી ય ઇભાન રાલો કે જે ંડે
અલ્રાશ તથા તેના ફોરો ય ઇભાન યાખે છે
અને તેનીજ તાફેદાયી કયો કે કદાચને તભે
ણ વન્ભાગથ ભેલો. (૧૫૮)
અને ભુવાની કોભભાંથી એક ભંડ એલા
(રોકો)નું શતું કે જે વત્મ તયપ ણશદામત કયતું
અને તેજ લડે ન્મામ કયતું શતું. (૧૫૯)
અને અભોએ તે (ભૂવાની કોભ)ના કુટુંફોને
ફાય કફીરાઓભાં લશેંચી નાખ્મા (અને
ાછથી તે દયેક કફીરો) અકેકી પ્રજા તયીકે
ઓખાલા રાગ્મો; અને ભૂવાની ાવે જ્માયે
તેની કોભે ાણી ભાંગ્મું ત્માયે અભોએ લશી
કયી કે તું તાયી રાઠીને ત્થય ય ભાય, જે થી
(તેભ કયતાં) તેભાંથી ફાય ઝયણાં લશી
નીકળ્માં, દયેક ટોાએ ોતોતાની ીલાની
જગ્માને વાયી ેઠે ઓખી રીધી; અને
અભોએ તેભના ય લાદાઓથી છાંમડો કમો
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અને તેભના ય ભન્ના તથા વલ્લા ઉતામાથ;
(અને આજ્ઞા કયી કે) જે ાક લસ્તુઓ અભોએ
તભને આી છે તેભાંથી ખાઓ ીઓ. અને
તેભણે (નાપયભાની કયીને) અભારૂં કાંઇ
ફગાડ્મું નણશ ણ તેભણે ંડેજ ોતાના જીલ
ય ઝુલ્ભ કમો. (૧૬૦)
આ આમતોભાં અલ્રાશે ફની ઇવયાઇર ઉય
જે એશવાનો કમાથ છે તેનું લણથન છે , જ્માયે
ફની ઇવયાઇર ફેટ જે લા વીનાભાં જે ભોટું
ઉજ્જડ જં ગર શતું ત્માં શોંચ્મા તો તેભની
વંખ્મા કેટરાક રાખની શતી. તેભના ભાટે
ખાવ ાણી ભી ળકે એલું સ્થ ન શતું, તે
જં ગરભાં ખાલા ીલાની લસ્તુઓ ણ ન
શતી, છાંમાનું તો નાભ જ ન શતું. ખુદાએ
તેઓ ય દમા કયી, એશવાન કમાથ. કોભે જ.
ભુવા અ.ને કહ્ું કે અશીં ાણીનું તો ઠેકાણં
નથી. જલલ્રે જ ાણી શાથ આલે છે . શ.
ભુવા અ.ભે દોઆ કયી તો લશી થઇ કે થ્થય
ય રાકડી ભાયો. આે રાકડી ભાયી તો એક
ઝયો ફટી નીકળ્મો. ણ એ રાખો ભાણવો
ભાટે ુયતો ન શતો. ખુદાએ ોતાની
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યશભતથી તેભાંથી ફીજા ફાય ઝયણા જાયી
કમાથ. ફની ઇવયાઇરના ફાય કફીરા શતા.
દયેક કફીરાએ એક એક ઝયણા ય ોતાનો
ઘાટ ફનાલી રીધો. ાણીનો ભાભરો તો તી
ગમો. શલે ચોતયપ તતા વુયજની ગયભીથી
ઉકી ભમાથ. છાંમાનું નાભ ણનળાન ન શતું.
યશભતે યલયરદગાયથી લાદોએ છાંમો કમો.
શલે યશી ખાલા-ીલાની હચતા, ખુદાએ ‘ભન’
અને ‘વરલા’ આવભાનથી ઉતામાથ.
આ ફધા ઉકાયો અને યશભતોની ખુદા
તયપથી લાથ થઇ શોઇ કોભે ખોટા કાભો ભાટે
તૌફા કયલી જોઇએ. ણ તેભના ય
ળમતાની બુત વલાય શતું તેથી કાંઇ અવય
થઇ નણશ ! કુદયતનો કેટરો ઉકાય ખાલા
ભાટે વલાયના એક યોટી ય વેકેરું ફટય અને
ીલા ભાટે ઉભદા ાણી, છાંમા ભાટે
લાદાની છત. કુદયતનો શુ કભ શતો કે
વલાયના જઇ એક એક યોટી ઉાડી રો.
લધાયે રેતા નણશ. ણ એ ક્માં ભાનલાના
શતા. જે લશેરો જતો શતો તે એકથી લધુ
યોટરીઓ ઉાડી રેતો શતો. ધીયજ અને
અનુક્રભણણકા
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વંતો ન શોલાનું રયણાભ એ આવ્મું કે ખાલા
ીલાનો વાભાન જે આવભાનથી આલતો
શતો તે ફંધ થઇ ગમો. જે ઓ અલ્રાશની
નેઅભતનો ળુક્ર કયતા નથી તેની આલી જ
દળા થામ છે .
૧૬૧ થી ૧૬૨ભી આમાત :-

ۡ َ َ ُُ
َ ۡ ۡ َ َُ ُ ۡ ُ ُ
اسکنوۡا ّٰہ ِذ ِف الغ ۡػیَۃ َق کلوۡا
ق ِاد قِیل لہم
ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َّ ٌ َّ ۡ ُ ُ
ِمنہا حیث ِشئتم ق قولوا ِحطۃ ق اخخلوا
ال ۡ َب َ
اب ُس ّ َج ًدا جّ َ ۡغ ِع ۡػ ل َ ُک ۡم َخ ِط ۡٓی ّٰـ ِت ُکم ؕۡ
َ َ ۡ ُ ُۡ ۡ ۡ
َ
سجـِید المح ِس ِنحف ﴿﴾۱۶۱
َف َب ّ َد َؾ الَّذیۡ َن َظ َل ُموۡا ِم ۡن ُہ ۡم َقوۡلًا َغحۡؿَ
ِ
َّ
ََ َۡ َ
ال ِذ ۡی قِ ۡی َل ل َ ُہ ۡم فا ۡذ َسلنا َعل ۡی ِہ ۡم ذِ ۡج ًزا
َ ُ ۡ
ّم َن ّ َ
الس َمٓا ِء ِب َما کانوۡا یَظ ِل ُموۡ َـ ﴿ ﴾۱۶۲٪
ِ
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અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે તેભને
કશેલાભાં આવ્મું કે આ ગાભભાં લવો અને
તેભાંથી તભારૂં ભન જ્માં જ્માંથી ચાશે તે
ખાઓ ીઓ અને ક્ષભા ક્ષભા ફોરતા
ફોરતા અને ણવજદો કયતા કયતા આ
દયલાઝાભાં દાખર થાઓ તો અભે તભાયો
અયાધ ભાપ કયી દઇળું (અને) નેકી
કયનાયાઓને અભે તયતભાં ઉન્નણત આીળું.
(૧૬૧)
છી તે રોકોભાંથી કે જે ઓ ઝુરભગાય શતા
તેભણે જે ફોર તેભને કશેલાભાં આવ્મો શતો
તે ફદરી નાખી જુ દોજ ફોર ફોરલા
રાગ્મા, જે થી અભોએ ણ તેભના ઝુલ્ભના
કાયણે તેભના ય આકાળ યથી અઝાફ
ભોકલ્મો. (૧૬૨)
આ ઉયની આમતોની તપવીય અભો વુયએ
ફકયભાં ણલગતલાય રખી ચુક્મા છીએ.
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૧૬૩ થી ૧૬૭ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ق سـلہم ع ِن الغػی ِۃ التِی کانت حا ِضػۃ
ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ
الس ۡب ِت ِا ۡد تَ ۡا ِت ۡیہمۡ
البش ِخ ۬ ِاد حعدقـ فِی
ِ
ُ
َُ َ
ِح ۡی َتان ُہ ۡم یَ ۡو َؿ َس ۡب ِت ِہ ۡم ر ّخ ًعا ّق یَوۡ َؿ لَا
َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ۡ َ ّٰ َ
۬ ن َ ۡب ُلوۡ ُہمۡ
۬ کذل ِک ۚ
یس ِبتوـ ۙ لا تا ِتی ِہم ۚ
َ ُ ۡ ُ
ِب َما کانوۡا حَف ُسقوۡ َـ ﴿﴾۱۶۳
ۡ َ ٌَُ ۡ
َ ُ َ َۨ
َق ِاد قال َ ۡت ا ّمۃ ِّمن ُہ ۡم ل َِم ت ِعظوۡ َـ قوۡ َما ۙ
ّّٰ
الل ُہ ُم ۡہ ِل ُک ُہ ۡم اَ ۡق ُم َع ِّذبُ ُہ ۡم َع َذاباً
َش ِدیۡ ًدا ؕ َقالُوۡا َم ۡع ِذ َذ ًۃ ِاخّٰی َذ ّب ُک ۡم َق ل َ َع ّ َل ُہمۡ
ِ
َ َّ ُ
َ
ۡ
یتقوـ ﴿﴾۱۶۴
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َف َل ّمَا ن َ ُسوۡا َما ُدغِّ ُخ ۡقا ِب ٖہۤ اَن ۡ َج ۡی َنا الّ َ ِذیۡنَ
ۡ
ُّ
السوۡٓ ِء َق اَ َخ ۡذنَا الّ َ ِذیۡنَ
یَن َہوۡ َـ َع ِن
َ َُۡ َ َ
َ ُ
اب بَئ ۡ
س ِب َما کانوۡا
ی
ذ
ظلموا ِبع ٍۭ ِ ٍۭ
ۡ ُ
حَف ُسقوۡ َـ ﴿﴾۱۶۵
َ ُ
َََ
ۡ َُۡ
فل ّما َع َتوۡا َع ۡن ّما ن ُہوۡا َعن ُہ قلنا ل َ ُہ ۡم
ُ ُ
ً ّٰ ۡ
کوۡنوۡا ق َِخ َخۃ خ ِس ِئح َف ﴿﴾۱۶۶
ََ َ
ۡ َ َ َّ ُ َ
َق ِاد تاد َـ َذ ّبک ل َ َی ۡب َعث ّف َعل ۡی ِہ ۡم ِاخّٰی یَوۡ ِؿ
َ
ۡ ّٰ َ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡٓ َ ۡ َ َ
اب ؕ ِا ّـ
ذ
ال ِقیم ِۃ من یسومہم سوء الع ِ
َّ َ ُ
َ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ
۬ َق ِان ٗہ لَغفوۡ ٌذ
اب ۚ
ذبک لز ِخیع ال ِعق ِ
َ
ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۱۶۷
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અને (શે યવુર !) તેભને તે ગાભની ણસ્થણત
ૂછી રે કે જે વભુદ્ર તીયે (લવેરું) શતું; જ્માયે
તે (ગાભલાા)ઓ વબ્ત (ળણનલાય)
ાલાના વંફંધભાં શદ ફશાય જતા શતા;
જ્માયે તેઓ વબ્ત ાતા ત્માયે તેભના ભાટે
તે રદલવે (ુષ્ક) ભાછરાં ાણીની વાટી
ય આલલા રાગતા, અને જે રદલવે તેઓ
વબ્ત ાતા ન શતા ત્માયે ભુદ્દર તે
(ભાછરાં) આલતાં ન શતાં; તેઓ નાપયભાન
શોલાથી આલી યીતે અભે તેભની કવોટી કમાથ
કયતા શતા. (૧૬૩)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે તેઓ
ભાંશેના એક ટોાએ કહ્ું કે તભે એલા રોકોને
નવીશત જ ળાને કયો છો કે જે ભનો અલ્રાશ
નાળ કયી નાખનાય અથલા તેભને વખ્ત
અઝાફ આનાય છે ? ત્માયે તેભણે કહ્ું કે
(અભે તો) તભાયા યલયરદગાયની શજુ યભાં
(અભાયા યથી) આક્ષે ઉતાયલાના શેતુથી
(નવીશત કયીએ છીએ) અને એ ભાટે કે
કદાચને તેઓ ફચીને ચારે. (૧૬૪)
અનુક્રભણણકા
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છી જ્માયે તેભને જે (નવીશત) કયલાભાં
આલી શતી તે તેભણે લીવાયી દીધી ત્માયે
અભોએ તે રોકોને કે જે ઓ ફદીથી
અટકાલતા શતા તેભને તો ફચાલી રીધા અને
જે ઓ ઝુરભગાય શતા તેભની નાપયભાનીના
કાયણે દુષ્ટ અઝાફભાં ણગયપતાય કમાથ. (૧૬૫)
છી જ્માયે તેભને જે (કામથ)ની ભનાઇ
કયલાભાં આલી શતી તેની અલગણના કયી
ત્માયે અભોએ તેભને કશી દીધું કે (શલે તભે
લસ્તીભાંથી) શડધુત થએરા લાંદયા ફની
જાઓ. (૧૬૬)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે તાયા
યલયરદગાયે (આ લાતથી) ખફયદાય કયી
દીધા શતા કે તે તેભના ય કમાભત મુંત કોઇ
એલા (શાકેભો)ને જરૂય કામભ કયતો યશેળે કે
જે ઓ તેભને વખ્ત દુ:ખ આતા યશેળે; ફેળક
તાયો યલયરદગાય ઘણો ઝડથી અઝાફ
આનાયો છે અને ફેળક તે ભશા ક્ષભાલાન
(અને) દમાુ (ણ) છે . (૧૬૭)
આ આમતોના જે જે ફનાલો ફન્મા છે તે
વુયએ ફકયભાં ણલગતલાય યજૂ કયેર છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૬૮ થી ૧૭૦ ભી આમાત:-

ۡ
َۡۡ ُ
َق َق ّ َط ۡع ّٰن ُہ ۡ
ص ا َم ًما ۚ ِمن ُہ ُم
ذ
ا
ال
ی
ف
م
ِ
ِ
ّٰ َ َ ّٰ
ۡ
ّّٰ
الص ِل ُحوۡ َـ َق ِمن ُہ ۡم ُخ ۡق َـ دل ِک ۫ َق بَلوۡن ُہ ۡم
بال ۡ َح َس ّٰنت َق ّ َ
الس ّی ّٰا ِة ل َ َع ّ َل ُہ ۡم یَ ۡرج ُعوۡـَ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴿﴾۱۶۸
َََ
َۡ َ ُ ۡ
فخل َف ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہ ۡم خل ٌف ّقذِثوا ال ِک ّٰت َب
یَاۡ ُخ ُذ ۡق َـ عَ َخ َص ّٰہ َذا الۡاَ ۡخنّٰی َق حَقُوۡلُوۡـَ

َس ُی ۡغ َع ُػ ل َ َنا ۚ َق ِا ۡـ ّیَاۡ ِتہ ۡم َع َخ ٌص ِّم ۡث ُلہٗ
ِ
َۡ ُ ُ ۡ ُ ََ ۡ ُۡ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ّ ۡ َ ُ
یاخذقف ؕ الم یؤخذ علی ِہم ِمیثاؼ
hajinaji.com
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َ ۡ َ ّ ّّٰ َ ُ ُ َ َ ّ َ ّٰ ۡ
ال ِکت ِب ا ۡـ لا حقوۡلوۡا َعدی الل ِہ ِالا ال َح ّق َق
ۡ َ ُ ّٰ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ
الد ُاذ الۡاع َِخۃ خح ٌؿ
خذسوا ما فِی ِہ ؕ ق
َّ ّ
ُ َ َ َ ُ َّ
﴾۱۶۹﴿ ل ِل ِذیۡ َن یَتقوۡ َـ ؕ افلَا ت ۡع ِقلوۡ َـ
ُ َق الّ َ ِذیۡ َن یُ َم ِّس ُکوۡ َـ بال ۡ ِک ّٰتب َق اَ َق
اموا
ِ
ِ
ۡ َ ُ ُ َّ َ َّ
ۡ
الص ّٰلوۃ ؕ ِانا لَا ج ِض ۡیع ا ۡج َر ال ُم ۡص ِل ِحح َف
﴾۱۷۱﴿
અને અભોએ તેભના ટોે ટોાં (ાડી)
બૂણભભાં ણલખુટા ાડી દીધા, તેઓભાંથી
કેટરાક તો વદાચાયી શતા અને કેટરાક તેની
ણલરૂઘ્ધ (દુયાચાયી) અને અભોએ નેકીઓ તથા
ફદીઓ લડે તેભની કવોટી કમાથ કયી કે કદાચને
તેઓ (વન્ભાગે) ાછા લે. (૧૬૮)
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યંતુ તેભની છી તેભના લંળજો એલા
(નારામાક) નીલડ્મા કે જે ઓ (અલ્રાશની)
રકતાફના તો લાયવ થમા, છતાં આ તુચ્છ
વંવાયની ભાર નાળલંત ૂંજી રેતા જતા શતા
અને આ કશેતા શતા કે ટૂંક વભમભાં અભાયા
અયાધ ભાપ કયી દેલાભાં આલળે, જો કે
એલીજ ૂંજી અગય તેભને (પયીથી) ભે તો તે
ણ (અલશ્મ) રઇ રે; ળું તેભની ાવેથી
રકતાફભાં એલું લચન રેલાભાં આવ્મું ન શતું કે
અલ્રાશના વંફંધભાં વત્મ ણવલામની કોઇ
લાત ફોરલી નણશ અને (લી) જે કાંઇ તેભાં
છે તેને તેઓ લાંચી ણ ચૂક્મા છે ? અને
જે ઓ ડયતા યશે છે તેભના ભાટે આખેયતનું
ભકાન ફેશતય છે . છતાં તભે વભજતા નથી ?
(૧૬૯)
અને તે રોકો કે જે ઓ રકતાફને (દ્રઢતાથી)
લગી યશે છે તથા નભાઝ ઢતા યશે છે , તો
ફેળક અભે ણ નેકી કયનાયાઓના ફદરાને
વ્મથથ જલા દેતા નથી. (૧૭૦)
તપવીયે વાપીભાં છે કે નાખરપ (નારામકો)
રોકોથી ભતરફ એ મશુ દીઓ છે જે શ. યવુર
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વ.ના ઝભાનાભાં શતા. જે કાંઇ ઇન્વાપ
કયલાનો ભુકદ્દભો તેભની વભક્ષ આલતો તેભાં
રાંચ-રૂશ્લત રઇ ખુદાઇ કાભોની ણલરૂઘ્ધ
પેંવરો કયતા શતા અને ફીજાને જે કામથ ભાટે
યોકતા શતા તેના ય તેઓ અભર કયતા નણશ.
તેભના જીલનનો શેતુ ભાર એ શતો કે
ભોજભજા કયલી અને દુણનમાનો ભાર બેગો
કયલો. તેઓને ફુયા કૃત્મો ભાટે યોકટોક થતી
શતી. જાશેયભાં ળયભાઇને કશેતા શતા કે ખુદા
અભાયા ગુનાશોને ભાપ કયી દેળે, શલેથી આલા
ા કયીળું નણશ. પયી ાછા ભોકો ભતાં
એલા જ ાી કાભો કયતા શતા.
૧૭૧ભી આમત :-

َّ ٌ َّ ُ ٗ َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
ق ِاد نتقنا الجبل فوقہم کانہ ظلۃ ق
ۢ
َۡظ ّ ُنوۡۤا اَنّ َ ٗہ َقاقِ ٌع بہ ۡم ۚ ُخ ُذ ۡقا َما ۤ ّٰاتَ ۡی ّٰن ُکم
ِِ
ُۡ َ ُ
ُ َ َ ُ َّ
ِبق ّوَ ٍۃ ّق ادغ ُخ ۡقا َما فِ ۡی ِہ ل َ َعلک ۡم ت ّتقوۡ َـ
﴾۱۷۱٪ ﴿
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અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે અભોએ
(વીના) શાડ ઉાડી તેભના ભાથા ય એલી
યીતે ઉંચકી યાખ્મો કે જાણે (ભાથાનું) એક છર
શોમ, અને તેભણે ધાયી રીધું કે તે તેભના ય
(શભણાંજ) તુટી ડનાય છે , (ત્માયે અભોએ
આજ્ઞા કયી કે) જે કાંઇ અભે તભને આીએ
છીએ તેને દ્રઢતાથી (રઇ) રો અને તેભાં જે
કાંઇ (રખ્મું) છે તેનું ભનન કયો કે કદાચને તભે
(ગુનાશોથી) ફચો. (૧૭૧)
આ આમતની તપવીય વુયએ ફકયભાં અભોએ
રખી છે .
૧૭૨ થી ૧૭૪ ભી આમાત :-

ُ
َ ُ َ ََۡ
ۤ
َق ِاد اخذ َذ ّبک ِم ۢۡن بَجِ ۡی ّٰا َخ َؿ ِم ۡن ظ ُہوۡذِ ِہ ۡم
ۡۚ ُد ّذِ ّیَ َت ُہ ۡم َق اَ ۡش َہ َد ُہ ۡم َعدٰۤی اَجۡ ُف ِسہم
ِ
َ ۡ َ ّٰ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ّ َ ُ ۡ َ َ
ۡ۬ اَـ
ۚ ۬ ش ِہدنا
ۚ الست ِبر ِبکم ؕ قالوا بدی
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َّ ُ َّ
َ
ۡ
َُ ُ
تقوۡلوۡا یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ِانا کنا َع ۡن ّٰہذا
ّٰ ۡ
غ ِف ِلح َف ﴿ ۙ﴾۱۷۲
َ
َ َ ُ ُ ۤ َّ ۤ َ ۡ َ ُ َ
ا ۡق تقوۡلوۡا ِان َما ار َخؽ ّٰا َبٓاؤنا ِم ۡن ق ۡب ُل َق
ُ َّ ُ َ ً
ََ ُ َ
کنا د ّذِ ّیۃ ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہ ۡم ۚ اف ُت ۡہ ِلکنا ِب َما
َ ۡ ُ
ف َع َل ال ُم ۡب ِطلوۡ َـ ﴿﴾۱۷۳
َّ
ّٰ
َ ّٰ َ ُ َ
َق کذل ِک جف ّ ِص ُل الۡا ّٰی ِت َق ل َ َعل ُہ ۡم یَ ۡر ِج ُعوۡ َـ
﴿﴾۱۷۴
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે કે તાયા
યલયરદગાયે આદભની અલરાદભાંથી તેભની
ીઠભાંથી તેભના (અનેક) લંળજો ૈદા કમાથ,
અને તેભના ભાટે ખુદ તેભનેજ વાક્ષી ઠયાવ્મા,
hajinaji.com
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(અને છી તેભને વલાર કમો કે) ળું શુ ં તભાયો
યલયરદગાય નથી ? વલેએ અયજ કયી કે
ફેળક તું (અભાયો યલયરદગાય) છે , (જે ની)
અભે વાક્ષી ુયીએ છીએ, (આ વાક્ષી) એટરા
ભાટે કે કમાભતના રદલવે ક્માંમ તભને એભ
કશેલું ન ડે કે અભે તો એનાથી અજ્ઞાત શતા
: (૧૭૨)
અથલા તભને એભ કશેલું ન ડે કે શેરેથી જ
અભાયા ફાદાદા ણળકથ કમાથ કયતા શતા, અને
અભે તો તેભની ાછ તેભના લંળજોભાંથી
શતા (જે થી અભે ણ અભાયા ૂલથજોના
ગરે ચારતા શતા); ભાટે ળું તું અવત્મનો
ામો નાખનાયાઓના કૃત્મોના કાયણે અભને
ણ શરાક કયી નાખે છે ? (૧૭૩)
અને આલી યીતે અભે આમતોને સ્ષ્ટ કયીને
લણથલી દઇએ છીએ અને એ ભાટે કે કદાચને
તેઓ (વન્ભાગથ તયપ) ાછા પયે. (૧૭૪)
આ ફનાલ રયવારતના વભમનો છે . અલ્રાશે
જે ટરા જીલો કમાભત વુધી જન્ભ ાભનાય
શતા તેના અવરી બાગોને જે યજકણોની
વુયતભાં ખયેખયી ઇન્વાનની શતી ોતાની
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વભક્ષ શાણઝય કમાથ કે જાશેયભાં આલલાની
શેરાં તેનાથી ોતાના ારનશાય શોલાની
કફુરાત રીધી. (લપાદાયીનો ઇકયાય કયાવ્મો.)
કાયણ કે જ્માયે જાશેયભાં આલી જો કુફ્ર ગ્રશણ
કયે અને કમાભતના રદલવે જ્માયે ુછલાભાં
આલે તો એ ન કશે કે અભને ળું ખફય કે
અભાયો યફ કોણ છે અથલા એભ ન કશે કે
અભાયા ફા દાદા ભુશ્રીક શતા તેથી અભે તો
અનુકયણ કયતા શતા. આ ફધુ ુછાણં
એભનાથી કયો અભે કાંઇ જાણતા નથી, આજ
કાયણે ફધી ભખ્રુકને બેગી કયી યફ શોલાની
વૌની વાભે કફુરાત રીધી શતી.
એ લસ્તુ તો વાપ જાશેય છે કે જ્માયે કફુરાત
રીધી તો તેઓભાં વભજ ળણક્ત અને ફુણઘ્ધ
શતી. ફીજુ ં એ કે એ ત્માંના આરભભાં તેભની
યલયીળ થઇ યશી શતી. આ ારન ોણ
કઇ જાતનું થતું શતું એ તો ખુદા જ ફશેતય
જાણે છે .
જે ભાનલના અવરી યજકણો જે નાથી
કફુરાત રીધી તે ભાનલ પ્રકૃણત્તના ભાપક જ
શતી. તેથી જ પ્રથભ ખુદાની ઓખ
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ભાણવની વભજભાં વભાઇ શતી. તેથી જ જે
ફાક જન્ભ ાભે તે રપરતે ઇસ્રાભી ય જ
મદા થળે. ાછથી ગભે તે ધભથ ય યાખે.
આ સ્થે શદીવ ભે છે કે શ. યવુર વ.ભે
પયભાવ્મું કે આરભે ઝયભાં વૌથી શેરાં ભેં
ખુદાના યફ શોલાનો ઇકયાય કમો શતો. શુ ં
વૌથી પ્રથભ ભુવરભાન છુ ં અને એ ણ
પયભાવ્મું કે ખુદાએ યફ શોલાની જ કફુરાત
નથી રીધી ણ ભાયી રયવારત અને અરી
અ.ની ણલરામતની ણ કફુરાત રીધી છે .
અલ્રાશે પ્રથભ ોતાની યફુફીમતનો ઇકયાય
રીધો. વજથ ક તયીકેનો નણશ, તેનું કાયણ એ છે
કે ઇન્વાન ોતાની ણખરકત (વજથ ન)ની
વાક્ષી આી ળકતો નથી. કાયણ કે એને ળું
ખફય કે કોણ મદા કયે છે અને કેલી યીતે
જન્ભ આપ્મો ? ણ વજથ ન છી જે યીતે
તેની યલયીળ થઇ ત્માયે ધીયે ધીયે જાણી ળકે
છે કે ારન ોણભાં કોણ કોણ તેની
જરૂયીમાત યોઝી લગેયેભાં બાગ રઇ યહ્ું છે તે
જાણી ળકે છે . ખુદાએ જે અઢાય શઝાય
જગતો ૈદા કમાથ છે , વૌ ભાનલના જીલન
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ભાટે ોત ોતાના કાભોભાં કામથળીર છે .
એજ કાયણ છે કે વુયએ અલ્શમ્દભાં વૌથી
શેરી ોતાની ણવપતનો ઉલ્રેખ કમો છે કે
“યબ્ફીર આરભીન” છે તભાભ જગતોની
યલયીળ કયનાય.
૧૭૫ થી ૧૭૮ભી આમાત :-

ّٰ َ ۤ َ ّ َ َ
َ ۡ
َ
َق ات ُل َعل ۡی ِہ ۡم ن َبا ال ِذ ۡی ّٰات ۡین ُہ ّٰا ّٰی ِتنا
َّ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
َالش ۡی ّٰط ُن َفکَاـ
فان َسلخ ِمنہا فات َبعہ

ّٰ ۡ
﴾۱۷۵﴿ ِم َن الغ ِویۡ َن

َ َ َ ۡ َ ۤ ٗ َ ّ ّٰ َ َ ُ ّٰ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ
ق لو ِشئنا لرفعنہ ِبہا ق ل ِکنہ اخلد ِاخی
َ َ ُ َ َ ُ ّٰ َ َ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ
ىہ ۚ ف َمثل ٗہ ک َمث ِل
ص ق اتبع ہو
ِ الاذ
َۡۡ
َ
َ
َ ۡ ۡ
الکل ِب ۚ ِا ۡـ ت ۡح ِم ۡل َعل ۡی ِہ یَل َہث ا ۡق
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َ ّ َ ۡ َ َ ّٰ ۡ ۡ ۡ ۡ َ
تت ُؿخ ُہ یَل َہث ؕ دل ِک َمث ُل القوۡ ِؿ ال ِذیۡ َن
َۡک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا ۚ َف ۡاق ُصص ال ۡ َق َص َص ل َ َع ّ َل ُہم
ِ
ِ
َّ َ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۱۷۶﴿ یتفػخقـ
َ َس
َٓاء َم َثلَا َۨ الۡقَوۡ ُؿ الّ َ ِذیۡ َن َک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا ق
ِ
ۡ ُ َ
َُۡ
﴾۱۷۷﴿ اجف َس ُہ ۡم کانوۡا یَظ ِل ُموۡ َـ

َ
ۡ َ ّّٰ
َم ۡن ّی ۡہ ِد الل ُہ ف ُہوَ ال ُم ۡہ َت ِد ۡی ۚ َق َم ۡن
ّٰ ۡ َ ُ َ ۡ ُ ّ
﴾۱۷۸﴿ حض ِل ۡل فاقلٰٓ ِئک ُہ ُم الخ ِز ُخ ۡق َـ
અને (શે યવુર !) તેભને તે ળખ્વની શકીકત
વંબાલી દે કે જે ને અભોએ અભાયા ચભત્કાય
આપ્મા શતા, (ણ) છી તે (વંવાયની
ભામાભાં વડાઇ) તે ગુભાલી ફેઠો, જે થી
ળૈતાન તેની ાછ ડ્મો (અને) છે લટે તે
ગુભયાશો ભાંશેનો થઇ ગમો. (૧૭૫)
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અને અગય અભે ચાશતે તો એજ
(ચભત્કાયોના) પ્રતાે તેને ઉચ્ચ દયજ્જે
શોંચાડી દેતે; ણ તે ંડેજ દુણનમા (ના ભોશ
ાળ)ને લગી યહ્ો અને ોતાની
ભનોલાંચ્છનાને અનુવમો, ભાટે તેનો દાખરો
(તે) કૂતયાના દાખરા જે લો થઇ ગમો કે અગય
તું તેના ય શુ ભરો કયે તો તે (તાયી વાભે)
જીબ કાઢે અથલા તું તેને જતો કયે તો ણ
જીબ કાઢે; આ તે રોકોનો દાખરો છે કે
જે ઓ અભાયી આમતો જુ ઠરાલે છે , ભાટે તું
(અભાયા) રકસ્વા લાંચી વંબાલતો યશે કે
કદાચને તેઓ હચતન કયે. (૧૭૬)
તે કોભનો દાખરો ઘણોજ ખયાફ છે જે
અભાયી આમતોને જુ ઠરાલે છે અને ોતાના
જીલ ય ણ ઝુલ્ભ કમાથ કયે છે . (૧૭૭)
જે ને અલ્રાશ ણશદામત આે તેજ ણશદામત
ાભેરો શોમ છે ; અને જે નાથી તે ણશદામતની
પ્રેયણા ખુંચલી રે છે તેઓજ શાણન
બોગલનાયા છે . (૧૭૮)
જ. ભુવા અ.ના વભમભાં એક વ્મણક્ત
ફરઅભ ફાઓય શતો જે ને ઇરાશી ુસ્તકનું
અનુક્રભણણકા
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ઘણં જ્ઞાન શતું અને તેના ય અભર કયતો
શતો. ઇફાદતભાં ણ ફશુ જ વભમ
ણલતાલતો. તેની યીમાઝતના કાયણે તેની
દોઆઓ કફુર થતી શતી. એક રદલવ
રપયઔને કહ્ું તું એલી દોઆ કય કે શુ ં ભુવા
ય ણલજમ ભેલું ! શુ ં તને ુષ્ક ધન
આીળ. ભારની રારચ વાંબી તેના
ભોંઢાભાં ાણી આલી ગમું. યીમાઝત યેરાઇ
ગઇ. ઇફાદત એે ગઇ, અભર ફેઅભર થઇ
ગમો, ઝફાનની તાણવય ફેઅવય વાણફત થઇ.
પીયઔનથી લામદો કમો. દોઆ ભાટે ગધેડી
ય વલાય થમો અને ોતાના ખાનકાશભાં
(ઇફાદતના સ્થે) જલા ગધેડીને શાંકી ણ
એક ગરું આગ ભાંડ્મું નણશ. ગધેડીને ફશુ
જ ઠભઠોયી ણ એ એલા નાાક કાભ ભાટે
એક કદભ ણ ઉાડ્મો નણશ. નારામકે
એટરો ભાય ભામો કે કુદયતે ખુદાથી તેને લાચા
ભી અને કશેલા રાગી કે ભને ળા ભાટે ભાયે
છે ? ળું તું એભ ચાશે છે કે તને વાથ આી
ખુદાના નફી અને ભોઅભીન ફંદાઓ ભાટે
ફદદુઆભાં બાગીદાય ફનું ? શુ ં એક ગરું
અનુક્રભણણકા
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આગ લધલાની નથી. છી તેણી ભાય ખાઇ
ભયણ ાભી. ખુદાએ તે ભયદુદની ઝફાનભાંથી
દોઆની અવય ઉાડી રીધી. ઇભાભે યઝા
અ.ભે પયભાવ્મું કે શમલાનોભાંથી રણ જાનલયો
જન્નતભાં જળે : ૧. ફરઅભની ગધેડી, ૨.
અસ્શાફે કશેપનો કુતયો, ૩. લરૂ. તેનું કાયણ
એ છે કે એક યાજાએ એક ભોઅભીન કોભ ય
ઝુલ્ભ કયલા ોતાનો ણવાશી ભોકલ્મો, જ્માયે
વીાશી તેઓની ાવે શોંચ્મો તો ાછ
તેનો છોકયો શતો. લરૂએ આલીને તેના
છોકયાને પાડી ખાધો. આ ઝાણરભ ણવાશીને
છોકયાના ભાતભભાં ફેવાડી દીધો. તે કાયણથી
તે જન્નતી થમું. ફરઅભનું જ. ભુવા અ.ની
કોભભાં ફશુ જ ભાન શતું ણ દુણનમાની
રારચભાં દીન-દુણનમાથી શાથ ધોઇ ફેઠો.
૧૭૯ થી ૧૮૧ભી આમાત :-

ََق لَقَ ۡد َد َذاۡنَا ل َِج َہ ّ َن َم َک ِثح ۡ ًؿا ِّم َن الۡج ّن ق
ِِ
ۡ ۡ
َ۬ ل َ ُہ ۡم ُق ُلوۡ ٌب لَّا حَ ۡف َق ُہوۡ َـ ب َہا ۫ ق
۫
س
ِ
ِ الاِن
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َ ُ ۡ َ ۡ ُ ٌ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ ّٰ َ ٌ ّ َ
اـ لا
لہم اعحف لا یب ِضخقـ ِبہا ۫ ق لہم اد
ُ َ َ َۡ
یَ ۡس َم ُعوۡ َـ ِب َہا ؕ اقلٰٓ ِئک کالۡاج َعا ِؿ بَ ۡل ُہ ۡم
َ َ ُ َ ۡ ّٰ ُ
اض ّ ُل ؕ اقلٰٓ ِئک ُہ ُم الغ ِفلوۡ َـ ﴿﴾۱۷۹
َق ل ِ ّّٰل ِہ الۡاَ ۡس َم ُ
ٓاء ال ۡ ُح ۡس ّٰجی َف ۡ
اخ ُعوۡ ُف ب َہا ۪ قَ
ِ
َ ُ ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡۤ َ
ۡ
َ
دذقا ال ِذین یل ِحدقـ فِی اسمٓائِ ٖہ ؕ
ُ
َ ُ
َس ُی ۡج َز ۡق َـ َما کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۱۸۱

َ ٌََََُۡۤ َ
ۡ
َق ِم ّم ۡن خلقنا ا ّمۃ ّی ۡہ ُد ۡق َـ ِبال َح ّ ِق َق ِب ٖہ
ُ
حَ ۡع ِدلوۡ َـ ﴿ ﴾۱۸۱٪
અને અભોએ જીન્નાતો તથા ઇન્વાનોભાંથી
ઘણાઓને જશન્નભ ભાટેજ વજ્માથ છે ; તેઓ
ંૂણ અંત:કયણો ધયાલે છે , યંતુ તે લડે (વાર
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નયવું) વભજતા નથી, અને તેભના ચક્ષુઓ છે
છતાં તે લડે તેઓ દેખતા નથી અને તેભના
કાન (ણ) છે યંતુ તે લડે વાંબતા નથી;
(ભાટે) તેઓ ળુઓ વભાન છે ફલ્કે તે
કયતાંમ લધુ ગુભયાશ; એ (રોકો)જ (વત્મ
ફીનાઓથી) અજ્ઞાત છે . (૧૭૯)
અને વઘા વાયા વાયા નાભ અલ્રાશના જ
છે , ભાટે તેને તે (નાભો)થી જ વંફોધો અને તે
રોકોનો ત્માગ કયો કે જે ઓ તેના
(નાભોચ્ચાય)ભાં ણળષ્ટતાનો બંગ કયે છે ; તેઓ
જે લી કયણી કમાથ કયતા શતા તેલોજ ફદરો
તેભને ટૂંક વભમભાં ભળે. (૧૮૦)
અને તે રોકોભાંથી કે જે ભને અભોએ ૈદા કમાથ
છે એક એલું ણ ટોું છે કે જે વત્મ ધભથની
ણશદામત કયે છે અને તે લડેજ ન્મામ ણ કયે
છે . (૧૮૧)
અલ્રાશના નાભો વાથે કુફ્ર કયલાનો એ અથથ
થામ છે કે જે નાભોથી ળયીમતે ખુદાની માદ
કયલાની યઝા આી છે તે નાભોથી ખુદાને
કુપપાયો માદ કયતા ન શતા. જે ભકે અયફો
અફુર ભકાયેભ કશીને દોઆ ભાંગતા શતા
અનુક્રભણણકા
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અને ઇવાઇ અફુર ભવીશ કશેતા શતા
અથલા ખુદાના નાભની વાથે કાંઇ બેલીને
નાભ યાખતા શતા. જે ભકે અલ્રાશથી ‘રાત’
અઝીઝથી ‘ઉઝઝા’ ફનાલતા શતા. કશેલાનો
ભતરફ એ કે ભાનલી ોતાના ભનથી ખુદાનું
કોઇ નાભ પાલે તેભ ન યાખે. તેનું એક કાયણ
એ કે ઇન્વાનની ફુણઘ્ધ અધુયી છે , તે
અલ્રાશનું નાભ ોતાની અક્કર અને સ્લાથથ
પ્રભાણે જ યાખળે.
મગમ્ફયે ખુદા વ. પયભાલે છે કે “શુ ં તાયી
પ્રવંળાને ઘેયી ળકતો નથી, તાયા લખાણ એજ
નાભો થકી કરૂં છુ ં જે ના થકી તેં ોતે ોતાની
વના (તાઅયીપ) કયી છે .”
“લણરલ્રાશીર અસ્ભાઉર શુ સ્ના” અલ્રાશ
ભાટે આ ળબ્દો કરાભે ાકભાં ચાય સ્થે
આલેર છે . તેથી ભુયાદ ખુદાની ભશાનતા,
ભોટાઇ, અઝભત, ારકઝગીનું જાશેય કયલું છે .
તેના ઘણા નાભો છે . જે ભકે અલ્રાશ,
યશભાન, યશીભ, આણરભ, કારદય, કદીભ,
ખાણરક, યાણઝક, વભીઅ, ફવીય ઇત્માદી.
મગમ્ફયે પયભાવ્મું કે ખુદાના નવ્લાણં (૯૯)
અનુક્રભણણકા
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નાભો છે જે તેને માદ કયળે તો જન્નત
ભેલળે. આ રયલામત ભજભઉર ફમાનભાં
“વશીશ ભુણસ્રભ”થી લણથન થઇ છે .
ઇભાભે યઝા અ.ભે પયભાવ્મું કે જ્માયે તભાયા
ય કોઇ દુ:ખ આલી ડે તો અભાયા લાસ્તા
થકી ખુદાથી ભદદ ચાશો, કાયણ કે ખુદા
પયભાલે છે કે “વાયા નાભો અલ્રાશને ભાટે
છે , તે થકી તેને માદ કયો.” આે પયભાવ્મું કે
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ખુદાની કવભ એ અસ્ભાએ શુ સ્ના અભો
છીએ, જે ની ભઅયેપત લગય કોઇ નેકી કફુર
થતી નથી.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકેય અ.ભે પયભાવ્મું કે
જાણફય ણફન અબ્દુલ્રાશ અન્વાયી કશે છે કે
ભેં શ. યવુર વ.થી શ.અરી અ. ણલળે ુછમું
તો આે પયભાવ્મું કે અરી ભાયો ‘નપવ’ છે .
શવન શુ વમન ભાયી રૂશ છે , જ. પાતેભા
ભાયી ળેશઝાદી છે , જે તેઓને જે ચીઝથી
તકરીપ આે તે ભને તકરીપ આલા ફયાફય
છે . જે ચીઝ તેઓને ખુળ કયે તે ભને ખુળ
કયલા વભાન છે . તેઓનો ળરુ ભાયો ળરુ છે ,
અનુક્રભણણકા
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તેઓનો ણભર ભાયો ણભર છે . અમ જાણફય તું
ચાશે કે અલ્રાશથી દોઆ ભાંગે અને કફુર
થામ તો તેઓના નાભોના લવીરાથી દોઆ
ભાંગ્મા કયો, કાયણ કે એ ખુદાના પ્માયા
ફંદાઓ છે .
ખુદાલંદે આરભના નાભોભાં ઇસ્ભે અઅઝભ
(ભોટું ભશાન નાભ) ણ છે . એ ભેલલાથી
ઇન્વાનની દોઆ તયત જ કફુર થામ છે .
ણ તેભાં આત્ભા વાથે જે શાદ કયલાની
જરૂયત છે . ખુદાના યંગભાં યંગાઇ જલું ડે છે .
ોતાને ાક ણલર ઇન્વાન ફનાલલો ડે છે .
વદગુણો પ્રાપ્ત કયલા જોઇએ. ફુયાઇથી
ફચતો યશે ત્માયે એ ઇસ્ભ ભેલી ળકામ છે .
દાખરા તયીકે ખુદાના નાભનો એક ગુણ
વારદક (વાચો) છે ણ વારદક, વારદકની યટ
રગાડલાથી કે જ કયલાથી ઇન્વાન વાચો
થઇ જતો નથી. વત્મને ળયીયભાં ઉતાયલું
જોઇએ ગથી ભાથા વુધી. એ ગુણ
ોતાનાભાં શોલો જોઇએ. આંખભાં વચ્ચાઇ
શોમ અવત્મ વાભે ન આલે. કાનભાં વચ્ચાઇ
બયેરી શોમ, જુ ઠ ત્માં ગુંજે નણશ. જીબ
અનુક્રભણણકા
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વાચી, રદરભાં વચ્ચાઇ શોલી જોઇએ. જો
આટરી નપવ વાથે જે શાદ થઇ ળકે તો જ
ઇન્વાનના કરાભભાં દોઆની કફુરીમાતની
અવય મદા થઇ ળકે છે .
૧૮૨ થી ૧૮૫ભી આમાત :-

َق الّ َ ِذیۡ َن َک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا َس َن ۡس َت ۡدذِ ُج ُہمۡ
ِ
َ
ُ
ۚ۬
ِّم ۡن َح ۡیث لَا حَ ۡعل ُموۡ َـ ﴿ ﴾۱۸۲
َ ُۡ ۡ َُ ۡ َ َ
ۡ
۬ ِا ّـ ک ۡی ِد ۡی َم ِتح ٌف ﴿﴾۱۸۳
ق ام ِدی لہم ؕ
َ َّ
َ
ا َق ل َ ۡم یَ َتفػ ُخ ۡقا َ ٜما ِب َصا ِح ِب ِہ ۡم ِّم ۡن
َّ
َّ َ ُ ۡ
ِجن ٍۃ ؕ ِا ۡـ ُہوَ ِالا ن ِذیۡ ٌر ّم ِبح ٌف ﴿﴾۱۸۴
اَ َق ل َ ۡم یَ ۡن ُظ ُػ ۡقا ف ۡی َم َل ُکوۡة ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة قَ
ِ
ِ
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َ
ّّٰ َ َ
ََ
َۡۡ
ص َق َما خل َق الل ُہ ِم ۡن ش ۡی ٍء ۙ ّق ا ۡـ
ِ الاذ
ُ َ َۡ َ َُ َ
ۚ َع ٰۤسی ا ۡـ ّیکوۡ َـ ق ِد اقت َؿ َب ا َجل ُہ ۡم
َ َ
ُ
﴾۱۸۵﴿ ف ِبا ِ ّی َح ِدیۡ ٍۭث بَ ۡع َد ٗف یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
અને જે રોકોએ અભાયી આમતો જુ ઠરાલી છે
તેભને ખફય ણ ન ડે તે ફાજુ થી ધીભે
ધીભે નાળ તયપ ખેંચતા જઇળું. (૧૮૨)
શુ ં તેભને (દુણનમાભાં) ઢીર આતો યશુ ં છુ ં ;
ફેળક ભાયો દાલ ાકો (દાલ) છે . (૧૮૩)
ળું તેભણે આ નથી ણલચામુું કે તેભના વાથી
(ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.)ને ઘેરછા (રાગેરી)
નથી, ણ તે એક પ્રત્મક્ષ ફીલયાલનાય
(યવુર) છે ? (૧૮૪)
આકાળો તથા ૃથ્લીના યાજ્મભાં અને ફીજુ ં
જે જે અલ્રાશે વજ્મુું છે તેભાં ળું તેઓ ઘ્માન
ૂલથક ણનશાતા નથી અને એ લાત ણ
(ણલચાયતા નથી) કે કદાચને તેભનું ભૃત્મુ ાવે
અનુક્રભણણકા
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આલી શોંચ્મું શોમ ? છી આ (કુયઆન)
ફાદ તેઓ કઇ નલીન લાત ઉય ઇભાન
રાલળે ? (૧૮૫)
કુપપાય અને ભુશ્રીકો અભાયી આમતોને
જુ ઠરાલી યહ્ા છે એ તેભની અક્કર ણલનાની
લાતો છે . તેની વભજભાં એટરી લાત ણ
નથી આલતી કે ળું કોઇ દીલાનો (ગાંડો)
ભાણવ ફોધાઠ આે એલી લાતો કયી ળકે
છે જે લી અભાયો યવુર લણથન કયે છે ? એ
અભાયી આમતોને ક્માં વુધી જુ ઠરાલળે ?
આકાળ અને ઝભીનભાં અભાયી શુ કુભતની
અવંખ્મ ણનળાનીઓ છે . પ્રત્મેક લસ્તુથી
અભાયી કુદયત જાશેય થામ છે . છતાં એ રોકો
અભાયી ખુદાઇને ભાન્મ યાખતા નથી ! કોઇ
તેઓને ુછે કે બરા શલે આથી લધાયે ઇભાન
રાલલા ભાટે કઇ ણનળાનીઓની જરૂયત છે ?
૧૮૬ થી ૧૮૭ ભી આમાત :-

َ
َ ّّٰ
ۡ ُّ
َم ۡن حض ِل ِل الل ُہ فلَا َہا ِخ َی ل َ ٗہ ؕ َق یَذ ُذ ُہ ۡم
ُۡ
﴾۱۸۶﴿ ف ِ ۡی طغ َیانِ ِہ ۡم حَ ۡع َم ُہوۡ َـ
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َّ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ
َ َاع ِۃ اَ ّی
َ الس
ؕ اـ ُم ۡر ّٰس َہا
یسـلونک ع ِن
ّ
ۡ َّ ُ
ۡ
ق ۡل ِان َما ِعل ُم َہا ِعن َد َذب ِّ ۡی ۚ لَا یُ َج ِل ۡی َہا
َ ُ َ َ ُ َّ ۤ َ ۡ َ
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق
۬ ثقل ۡت فِی
ؕ ل ِوق ِتہا ِالا ہو
ً ۡ َّ ُ ۡ َ
َ َ ُ
َۡۡ
ص ؕ لَا تا ِت ۡیک ۡم ِالا بَغ َتۃ ؕ یَ ۡسـَلوۡنک
ِ الاذ
ۡ َّ ُ ۡ
ۡ
َ َّ َ َ
کانک َح ِف ٌّی َعن َہا ؕ ق ۡل ِان َما ِعل ُم َہا ِعن َد
َ ۡ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ ّٰ َ ّّٰ
َ
ُ
ۡ
﴾۱۸۷﴿ از لا حعلموـ
ِ الل ِہ ق ل ِکن اخثؿ الن
અલ્રાશ જે નાથી ણશદામતની પ્રેયણા ખૂંચલી
રે છે તો (છી) તેનો કોઇ ણશદામત કયનાયો
(યશેતો) નથી; અને તે તેભને તેભનીજ
ઉધ્ધતાઇભાં આંધાઓની જે ભ બટકતા
છોડી દે છે . (૧૮૬)
(શે યવુર !) રોકો તને (કમાભતની) ઘડી ણલે
વલાર કયે છે કે તેનો નક્કી વભમ ક્મો છે ? તું
અનુક્રભણણકા
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કશે કે તેની ખફય ભાયા યલયરદગાયને જ છે ;
તેજ ભાર તેના (ઉણસ્થત) થલાના વભમે
તેને ઝાશેય કયી દેળે; (ણન:વંળમ) તે (કમાભત)
આકાળો તથા ઝભીનભાં (ઘણી) બાયે ઘડી
શળે. (જે ) તભને ઓહચતી આલી કડી રેળે.
તેઓ તને એલી યીતે ૂછે છે કે જાણે તું તે
(કમાભત)ની ળોધભાં ભંડ્મો યશેતો શોમ; તું કશે
કે તેની ખફય અલ્રાશની ાવે જ છે , યંતુ
ઘણાખયા રોકો જાણતા નથી. (૧૮૭)
ગુભયાશીભાં છોડી દેલાનો એ અથથ થામ છે કે
જ્માયે ખુદાના જ્ઞાનભાં એ લાત શોમ છે કે
તેનો પરાણો ફંદો ઇભાન રાલનાય નથી, તો
તેનાથી તેની તૌપીક રઇ રેલાભાં આલે છે .
કમાભત ણલળે શ. યવુર વ.ને રોકો ઘડી ઘડી
ુછતા શતા કે કમાભત ક્માયે આલળે ? આ
ખુદાના યવુર છો આને તો એ લાતની
ખફય શોલી જોઇએ ! તેના જલાફભાં
ખુદાએ યવુર વ. ય લશી કયી કે તભે કશી
આો કે એનું જ્ઞાન ખુદાની ાવે છે , શુ ં કાંઇ
જાણતો નથી.
અનુક્રભણણકા
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કમાભતનો વભમ છુ ો યાખલાભાં કુદયતની
ભસ્રેશત છે . રોકો પ્રત્મેક ઝભાનાભાં તેના
આલલાના બમથી નેક કામો કયે, ફુયા કાભોથી
ફચતા યશે. ખુદાની માદથી ગપરત ન કયે.
ભાની રો કે જો એ યવુરને ફતાલી આે કે
એક શઝાય લથ છી આલળે તો રોકો ણનબથમ
અને નણચન્ત થઇ જાત અને કોઇ નેક કાભો
તયપ ઘ્માન જ ન આત અને કશેત કે શજુ
તો કમાભતને ફશુ જ વભમ રાગળે. અભાયા
છી ણ રાખો ભાણવો જન્ભ ાભળે.
અભાયે અત્માયથી ળા ભાટે રપકય કયલી
જોઇએ. જે ના વભમભાં આલળે એ જાણે
અને એનું કાભ. જે રોકો કમાભત નજીકભાં જ
આલલાની છે એ જાણી રેત તો બમના ભામાથ
તભાભ દુન્મલી કાભો છોડીને ભાર તેની જ
ઇફાદત કયલાભાં રાગી જાત અને જગત
વ્મલશાય અસ્તવ્મસ્ત થઇ જાત. ભાનલીની
વંૂણથ શકીકત તો ખાણરકો ભાણરક જ જાણે
છે . કમાભતનો વભમ ન જાણલાભાં જ
ઇન્વાનની બરાઇ છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૮૮ ભી આમત :-

َّ ًّ َ َ َّ ً ۡ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۤ َّ ۡ ُ
قل لا ام ِلک ل ِنف ِسی جفعا ق لا ضػا ِالا
َۡ َ َ ُۡ
ّّٰ َ َ َ
ٓاء الل ُہ ؕ َق ل َ ۡو کن ُت ا ۡعل ُم الغ ۡی َب
ما ش
ُ َۡ ۡ َ
َۡۡ
۬ َق َما َم ّ َسجِ َی
ِۚاس َتکث ۡؿة ِم َن الخحؿ
ل
َ ّ ۡ َ َ َّ َ َ
ٓ ُّ
۬ ِا ۡـ انا ِالا ن ِذیۡ ٌر ّق بَ ِشح ٌؿ ل ِقوۡ ٍؿ
ۚ السوۡ ُء
ُ ُ
﴾۱۸۸٪ ﴿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ

(શે યવુર !) તું કશે કે શુ ં ભાયી (ોતાની) ઝાત
ભાટે ણ ન કોઇ પ્રકાયના રાબનો અણધકાય
ધયાલું છુ ં ન કોઇ નુકવાનનો, ણવલામ કે જે
અલ્રાશને ભાન્મ શોમ; અને જો શુ ં છુ ી
લાતો જાણતો શોત તો શુ ં ભાયા ભાટે ઘણં
વારૂં બેગું કયી રેતે અને ફુયાઇ તો ભને
અડકતે ણ નણશ; શુ ં એ રોકો ભાટે કે જે ઓ
ઇભાન ધયાલે છે ભાર (અઝાફથી) ડયાલનાયો
અનુક્રભણણકા
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અને (સ્લગથની) ખુળખફય આનાયો છુ ં .
(૧૮૮)
ભક્કાના રોકોએ શ. યવુર વ.ની વેલાભાં
આલી અઝથ કયી કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તાયો
ખુદા તને ચીઝ લસ્તુઓના બાલની કેભ ખફય
આતો નથી ? ક્માયે વસ્તી થળે અને ક્માયે
ભોંઘી થળે ? જો તને ખફય આે તો વોંઘી
થામ ત્માયે તું ખયીદી રે અને ભોંઘી થામ ત્માયે
નપાથી લેચી નાખ. તે લખતે ઉયની આમત
નાણઝર થઇ.
આ ભવઅરાભાં એ લસ્તુ વભજલા જે લી છે
કે ળું યવુર (વ.) ગમફનું ઇલ્ભ યાખતા શતા કે
નણશ ? આ આમતથી તો વાપ ઝાશેય થામ છે
કે શઝયત ોતે તો ગમફનું ઇલ્ભ યાખતા ન
શતા ણ જ્માયે ખુદા તયપથી ગમફની ખફય
આલાભાં આલતી શતી તો તેને ફમાન કયતા
શતા. જ્માં ફધા ઇલ્ભો ખુદા તયપથી
આલાભાં આવ્મા શતા ત્માં ગમફનું ઇલ્ભ
ણ આલાભાં આવ્મું શતું. ઇલ્રા
ભાળાઅલ્રાશ (અલ્રાશ ચાશે ત્માયે)નો એજ
અનુક્રભણણકા
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ભતરફ છે . ખુદ ોતાની ઝાતે તો કોઇ ગમફ
ખુદા ણવલામ જાણતું નથી. તે ોતાના ખાવ
ફંદાઓને જે ને ચાશે તેને ગમફની લાતોથી
જાણકાય કયે છે .
૧૮૯ થી ૧૯૩ભી આમાત :-

ُ َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ َّ ۡ َّ َ َّ
س قا ِحد ٍۃ ق
ہو ال ِذی خلقکم ِمن جف ٍ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ َّ
جعل ِمنہا رقجہا ل ِیسکن ِالیہا ۚ فلما
َ َ ّّٰ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ً َ ۡ ً َ َ ّ َ ۡ
تغشہا حملت حملا خ ِفیفا فمرة ِب ٖہ ۚ
َ َ ّ َ ۤ َ ۡ َ َ ۡ ّ َ َ َ ّّٰ
الل َہ َذ ّبَ ُہ َما لَئنۡ
فلما اثقلت خعوا
ِ
ّٰ َ ۡ َ َ َ ً ّ َ َ ُ ۡ َ ّ َ َ ّّٰ
الش ِػ ِخیۡنَ
اتیتنا صال ِحا لنکونن ِمن
﴿﴾۱۸۹
hajinaji.com
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َ َ ّ َ ۤ ّٰ ّٰ ُ َ َ ً َ َ َ َ ٗ ُ َ َ َ ۡ َ ۤ
فلما اتہما صال ِحا جعلا لہ رخکٓاء فِیما
َ َ ّّٰ َ ۡ ُ
ّٰ
ّٰات ُہ َما ۚ ف َت ّٰعدی الل ُہ َع ّما یُس ِخخوۡ َـ ﴿﴾۱۹۱
َ ۡ ُ
ُۡ َ ً َ
ایُس ِخخوۡ َـ َما لَا یَخل ُق ش ۡیئا ّق ُہ ۡم
َُۡ
۫۬
یُخلقوۡ َـ ﴿ ﴾۱۹۱
َ َ ۤ َُۡ
َق لَا یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ ل َ ُہ ۡم ن ۡض ًخا ّق لَا اجف َس ُہ ۡم
ۡ
یَن ُض ُخ ۡق َـ ﴿﴾۱۹۲
َق ِا ۡـ تَ ۡد ُعوۡ ُہ ۡم ِاخَی ال ۡ ُہ ّٰدی لَا یَ ّ َتب ُعوۡخُم ؕۡ
ِ
ََ ٌ َ ُ َ ُ
َ َۡ
ٓاء َعل ۡیک ۡم ا َخ َعوۡت ُموۡ ُہ ۡم ا ۡؿ ان ُت ۡم
سو
َصا ِم ُتوۡ َـ ﴿﴾۱۹۳
hajinaji.com
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તે (અલ્રાશ) એ જ છે જે ણે તભો વલથને
એકજ વ્મણક્તભાંથી ૈદા કમાથ અને તેભાંથી
તેનું જોડું ફનાલી કાઢ્મું કે (જે થી) તેની વાથે
તે (ુરૂ) વુખચેનથી યશે; છી જ્માયે ુરૂે
તેની વાથે વંબોગ કમો ત્માયે સ્રીને શરકા
પ્રકાયનો ગબથ યહ્ો કે તે (ગબથને) રઇ શયપય
કયતી યશી; છી જ્માયે તે ગબથનો બાય લઘ્મો
ત્માયે ફન્નેએ અલ્રાશ (માને તેભના)
યલયરદગાયને માચના કયી કે જો તું અભને
વદાચાયી (ફાક) અથણ કયળે તો અલશ્મ
અભે આબાય ભાનનાયાઓ ભાંશેના થઇળું.
(૧૮૯)
છી જ્માયે તેણે તેભને (એક) વદાચાયી
ફાક આપ્મું ત્માયે અલ્રાશની અથણતાભાં
તેઓ ફન્ને ફીજાઓને અલ્રાશના ળયીક
કયલા રાગ્મા; ણ અલ્રાશ એ લસ્તુઓથી
ચઢીમાતો છે કે જે ભને તેઓ તેની ળયીક કયે
છે . (૧૯૦)
ળું તેઓ તેને ળયીક ઠયાલે છે કે જે કોઇ લસ્તુ
ૈદા કયી ળકતો નથી અને તેઓ ંડે ૈદા
કયલાભાં આવ્મા છે . (૧૯૧)
અનુક્રભણણકા
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અને ન તેઓ તે (ળયીક ઠયાલનાયા)ઓની કાંઇ
વશામ કયી ળકે છે અને ન ોતાની ઝાતની
વશામ કયી ળકે છે . (૧૯૨)
અને (શે ભુવરભાનો !) જો તભે તેભને
વન્ભાગથ તયપ ફોરાલો તો તેઓ તભને
અનુવયનાય નથી; જે થી તેભને ચાશે ફોરાલો
ચાશે ખાભોળ યશો તભાયા ભાટે વયખુંજ છે .
(૧૯૩)
આ રકસ્વાનો આયંબ શ. આદભ અ.થી થમો
છે . યંતુ છી તેભની અલરાદનું લણથન થમું
છે . એ ભાટે પતઆરલ્રાશો અમ્ભા મુળયેફન
(ખુદાની ળાન ણળકથથી ય છે )ભાં મુળયેકુન
ફશુ લચનભાં લયામેર છે . તેથી તેભાં ફધી
અલરાદ ળાણભર છે . તેની શેરાં તસ્નીમા
(ફેલચન) લયામેર છે . જે ભાં વાભાન્મ સ્રીુરૂનું લણથન છે . ભતરફ એ કે રોકો આભ
કયે છે . ોતાના ુરોના નાભ ીય ફક્ષ, દાતા
ફક્ષ ણલગેયે યાખે છે . એટરે ખુદાએ નણશ ણ
ીયે, દાતાએ આેર છે . ણ તેથી એ શેતુ
નથી શોતો ણ ભાર નાભ યાખલાનો જ
ભતરફ શોમ કે ફયકતનું કાયણ ભાનતા શોમ
અનુક્રભણણકા
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તો કદાચ તેભાં લાંધો ન શોમ, જે ભકે અરી
ફક્ષ, શુ વૈન ફક્ષ નાભ યાખે છે એ ભાર
ફયકત ભાટે શોમ છે . તેનો અકીદો એ નથી
શોતો કે અરીએ કે શુ વૈને આેર છે .
કુયઆનભાં ઘણી એલી આમતો છે કે જે ના
ઝાશેયી અથો યથી રોકો બટકી ગમા છે .
ખરૂં જોતાં કરાભે ાકભાં એ આમતનો
ભતરફ અને ભકવદ કાંઇ ફીજો જ શોમ છે .
ઉયની આમતભાં શ. આદભ અ. તયપ ણળકથની
લાત દેખામ છે ણ લાસ્તણલક યીતે એભ
નથી. શ. આદભ અ. ભાઅવુભ અને
ગુનાશોથી ણલર શતા. જો શ. આદભ અને
જ. શવ્લા ભુયાદ શતે તો ખુદા ફશુ લચન ન
લાયતે, ણ એભ કશેત કે તે ફન્ને ણળકથ કયે
છે . અયફીભાં એક લચન, ફે લચન અને ફશુ
લચન છે . જે ભકે એક લચનભાં રક (તને), ફે
લચનભાં રકોભા (તભે ફન્ને), ફશુ લચનભાં
રકુભ (તભે ફધામ) લયામ છે . “તપવીયે
ફમઝાલી” અને “તપવીયે કશ્ળાપ”ના કતાથ કશે
છે કે આ ણળકથનો કોર મગમ્ફયોના ભાટે
નથી. એભની શણસ્તઓ ભાઅવુભ ાક ણલર
છે , એ ભાભુરી ણ ગુનોશ કયે નણશ.
અનુક્રભણણકા
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૧૯૪ થી ૧૯૫ભી આમાત :-

ّ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ ِع َباخٌ
ِاـ ال ِذین تدعوـ ِمن خق ِـ
اخ ُعوۡ ُہ ۡم َف ۡل َی ۡس َتج ۡی ُبوۡا ل َ ُکمۡ
اَ ۡم َثال ُ ُک ۡم َف ۡ
ِ
ُۡ
ۡ
ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۱۹۴
َ ُ
َ
ۤ َ
َ َ
ال َ ُہ ۡم ا ۡذ ُج ٌل ّی ۡمش ۡو َـ ِب َہا ۫ ا ۡؿ ل َ ُہ ۡم ایۡ ٍد
ّیَ ۡب ِط ُشوۡ َـ ب َہا ۤ ۫ اَ ۡؿ ل َ ُہ ۡم اَ ۡعح ُ ٌف ّیُ ۡب ِض ُخ ۡقـَ
ِ
َ ۤ َ ۡ َ ُ ۡ ّٰ َ ٌ ّ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ
ِبہا ۫ اؿ لہم اداـ یسمعوـ ِبہا ؕ ق ِل
ٓاءخ ُ ۡم ثُ ّ َم ک ۡی ُد ۡقـ َفلاَ
ۡاخ ُعوۡا ُر َخک َ َ
ِ ِ

ُۡ
تن ِظ ُػ ۡق ِـ ﴿﴾۱۹۵
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ણન:વંળમ તભે અલ્રાશના ણવલામ જે ભને
ોકાયો છો તેઓ તભાયા જે લીજ (ૈદા
કયેરી) લસ્તુઓ છે , જે થી તેભને ોકાયી
જુ ઓ (અને) અગય તભે વાચા છો તો
તેઓએ તભને જલાફ આલોજ જોઇએ.
(૧૯૪)
ળું તેભના ગ છે કે જે લડે તેઓ ચારે છે ,
અથલા તેભના શાથ છે કે જે લડે તેઓ (કોઇ
લસ્તુ) કડે છે , અથલા તેભની આંખો છે કે
જે લડે તેઓ જુ એ છે , અથલા તેભના કાન છે
કે જે લડે તેઓ વાંબે છે ; (શે યવુર !) કશે કે
તભાયા ળયીકોને ફોરાલી રો છી ભાયી વાભે
પ્રંચ ચરાલો, અને ભને (તેભ કયલાની ભુદ્દર)
તક ન આો. (૧૯૫)
આ આમતોભાં ફુત યસ્તોને કશેલાભાં આવ્મું
છે કે જે કોઇ ણ ચીઝ ઉત્ન્ન કયલા
ળણક્તભાન ન શોમ, ફલ્કે તભાયા જ શાથોની
ફનેરી શોમ તે તભાયા ભઅફુદ ફનલા ાર
ક્માંથી શોઇ ળકે ? જે ભૂર્મતઓને તભો ખુદા
કશો છો તે જ્માયે ોતાનું જ યક્ષણ કયલા
અનુક્રભણણકા
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ળણક્તભાન નથી તો છી તભારૂં કલ્માણ ળું
કયી ળકળે ? એ તો ોતે જ ફુત છે , એ ળું
કયી ળકલાના છે . તભાયી વભજભાં એટરી
લાત ણ નથી આલતી કે તભાયા ફનાલેરા
પ્રાણ લગયના ખોટા ખુદાઓ છે તે તભાયી ળું
વશામ કયલાના ? એ અભાયા યવુરને ળું
નુકવાન કયી ળકલાના શતા ? જ્માયે શઝયતે
અયફના ભુશ્રીકોના ફુતો ણલે ટીકા કયી તો
તેઓએ કહ્ું આ તેભાં કોઇ ફુયાઇ ન ળોધો,
એલું ન ફને કે આને કાંઇ નુકવાન ઉાડલું
ડે. તેના ણલે આ આમત નાણઝર થઇ છે .
૧૯૬ થી ૨૦૦ ભી આમાત :-

ۡ َ َ َ ّ ّّٰ ّ َ َ ّ
َ۬ َق ُہو
۫ ۬ ِّۧ الل ُہ ال ِذ ۡی ن ّز َؾ ال ِک ّٰت َب
ِاـ قخ ِ ِی
ۡ ّّٰ َ ّ َ َ َ
﴾۱۹۶﴿ الص ِل ِحح َف
یتوخی
ََق الَّذیۡ َن تَ ۡد ُعوۡ َـ م ۡن ُخ ۡقنہ لا
ِٖ
ِ
ِ
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َ ُ
ۤ َُۡ
یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ ن ۡض َخخ ۡم َق لَا اجف َس ُہ ۡم
ۡ
یَن ُض ُخ ۡق َـ ﴿﴾۱۹۷
َ
َ ۡ
َق ِا ۡـ ت ۡد ُعوۡ ُہ ۡم ِاخی ال ُہ ّٰدی لَا یَ ۡس َم ُعوۡا ؕ َق
َ ّٰ ُ ۡ ُ
َ
ىہ ۡم یَنظ ُػ ۡق َـ ِال َ ۡیک َق ُہ ۡم لَا یُ ۡب ِض ُخ ۡق َـ
تر
﴿﴾۱۹۸
َۡ ۡ
ُ ۡ ۡ ۡ ۡ
خ ِذ ال َعفوَ َق ا ُم ۡر ِبال ُع ۡر ِػ َق اع ِخص َع ِن
ۡ ۡ
ال ّٰج ِہ ِلح َف ﴿﴾۱۹۹
َّ
َ ٌ
َ ۡ َ َ َّ َ
َق ِا ّما یَجـغنک ِم َن الش ۡی ّٰط ِن ن ۡزغ
َ ۡ ۡ ّّٰ ّ َ
ٌ
اس َت ِعذ ِبالل ِہ ؕ ِان ٗہ َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۲۱۱
ف
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ફેળક ભાયો ણશભામતી (એજ) અલ્રાશ છે કે
જે ણે આ રકતાફ (કુયઆન) ઉતાયી છે , અને
તે વદાચાયી વેલકોને દોસ્ત યાખે છે . (૧૯૬)
અને તેના ણવલામ તભે જે ને ોકાયો છો તેઓ
ન તભાયી વશામ કયી ળકે છે ન ોતાનીજ
વશામ કયી ળકે છે . (૧૯૭)
અને અગય તભે તેભને વન્ભાગથ તયપ
ફોરાલળો તો ણ તેઓ કાંઇ વાંબળે નણશ;
અને (છતાં) તભને એલો બાવ થળે કે તેઓ
તભાયી તયપ ણનશાી યહ્ા છે , જો કે (ખયી
યીતે તો) તેઓ કાંઇજ ણનશાતા નથી.
(૧૯૮)
(શે યવુર !) ક્ષભા આલાનો (ગુણ) ધાયણ
કય, તથા નેક કામો કયલાની આજ્ઞા કય તથા
જાણશરો તયપથી ભોંઢું પેયલી રે. (૧૯૯)
અને જો તને ળૈતાન તયપનો કોઇ લવલવો
ઉશ્કેયી ભૂકે તો અલ્રાશથી નાશ ભાંગ; ફેળક
તે ભોટો વાંબનાય (અને) જાણનાય છે .
(૨૦૦)
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ઉયની આમતભાં છે કે જો ળમતાન તયપથી
લવલવો થામ તો તે જાશેયભાં શઝયત તયપ
વંફોધન છે , ણ ખરૂં જોતાં તેથી ભુયાદ
શઝયતની ઉમ્ભત છે . યવુર ય ળમતાની
લવલવો થઇ ળકતો નથી. એક ભતરફ એ
ણ થઇ ળકે છે જો કુપપાય અને ભુશ્રીકોની
અવભ્મતાબયી લાતોથી જો આને રાગી
આલે તેને ળમતાની કામથલાશી વભજી તેજ
લખતે ખુદાથી નાશ ભાંગે કે તેથી પ્રચાય
કામથભાં કોઇ રૂકાલટ ન થામ. આ કામથ ળાંણતથી
જ થઇ ળકે છે . રોકોને નયભી વાથે ભાપી
આી દેલી જોઇએ.
૨૦૧ થી ૨૦૬ભી આમાત :-

َ
َِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّاتقَوۡا ِا َدا َم ّ َس ُہ ۡم ٰٓطئ ٌف ِّمن
ِ
َ
َّ
َالش ۡی ّٰطن تَ َذغّ ُخ ۡقا َفا َدا ُہ ۡم ّ ُم ۡب ِض ُخ ۡقـ
ِ
ِ
﴾۲۱۱ۚ ﴿
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َۡ
ۡ ُ
ُ َ
َق ِاخوَان ُہ ۡم یَ ُم ّد ۡقن ُہ ۡم فِی الغ ِّی
ُۡ
حق ِض ُخ ۡق َـ ﴿﴾۲۱۲

َُ
ث ّم

لَا

َۡ
ّٰ َ ُ
َ
َق ِادا ل َ ۡم تا ِت ِہ ۡم ِبایَ ٍۃ قالوۡا لَوۡ لَا
اج َت َب ۡی َت َہا ؕ ُق ۡل ِانّ َ َما ۤ اَ ّتَب ُع َما یُوۡ ٰۤۡی ِاخ َ ّیَ
ۡ
ِ
ۡ ّ َ ّ ۡ ّٰ َ َ َ ُ ۡ ّ َ ّ ُ ۡ َ ُ ً ّ َ
ِمن ذبِی ۚ ہذا بصٓائِر ِمن ذ ِبکم ق ہدی ق
ٌ َّ ُ ُ
َذ ۡح َمۃ ل ِق ۡو ٍؿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۲۱۳
َۡ
َق ِا َدا قُخ َی ال ۡ ُغ ۡػ ّٰا ُـ َف ۡ
اس َت ِم ُعوۡا ل َ ٗہ َق ان ِص ُتوۡا
ِ
َ َ َّ ُ ۡ ُ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
لعلکم ترحموـ ﴿﴾۲۱۴
َ ۡ ُ ۡ َّ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُّ ً َّ ۡ َ ً َّ
ق ادغخ ذبک فِی جف ِسک تطخعا ق ِخیفۃ ق
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َۡۡ َُۡ
َ ّٰ ۡ َ ّ ُ ُ ۡ َ ۡ
اؾ
ِ خقـ الجہرِ ِم َن القوۡ ِؾ ِبالغد ِق ق الاص
َُ
ۡ ّٰ ۡ
﴾۲۱۵﴿ َق لَا تک ۡن ِّم َن الغ ِف ِلح َف
َّ َ
ۡ
ۡ
َ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن ِعن َد َذ ِّبک لَا یَ ۡس َتکبِ ُؿ ۡق َـ َع ۡن
َ
َ ِع َب
اخ ِت ٖہ َق یُ َس ِّب ُحوۡن ٗہ َق ل َ ٗہ یَ ۡس ُج ُد ۡق َـ

﴾٪ ۲۱۶﴿
ફેળક જે ઓ ડયીને ચારે છે તેભને જ્માયે
ળૈતાન તયપનો કોઇ ણલચાય સ્ળથ કયે છે ત્માયે
તેઓ (અલ્રાશ)નો ણઝક્ર કયલા રાગી જામ છે
કે તયતજ તેભના ચક્ષુઓ ઓહચતા ઉઘડી જામ
છે . (૨૦૧)
અને (જે ઓ ડયીને ચારતા નથી) તેભને
તેભના (ળૈતાન) ફંધુઓ ગુભયાશીભાં લધાયી
ભૂકે છે , છી તેઓ (કુકૃત્મો કયલાભાં) કાંઇ
ભણા યાખતા નથી. (૨૦૨)
અનુક્રભણણકા
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અને જ્માયે તું તેભની ાવે કોઇ આમત
રાલતો નથી ત્માયે તેઓ કશે છે કે તું તને
વંદ ડતી કોઇ આમત કેભ ફનાલી રેતો
નથી ? તું કશે કે શુ ં તો ભાયા યલયરદગાય
તયપથી જે કાંઇ ભાયા તયપ લશી કયલાભાં
આલે છે તેનેજ અનુવરૂં છુ ં , આ તભાયા
યલયરદગાય તયપની ખુલ્રી દરીરો છે અને
જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે તે રોકો ભાટે
ણશદામત તથા યશેભત છે . (૨૦૩)
અને જે લેા (કુયઆન) ઢલાભાં આલે ત્માયે
તભે તેને ઘ્માન દઇ વાંબો અને ચુ યશો કે
કદાચને તભાયા ય યશેભ કયલાભાં આલે.
(૨૦૪)
અને તાયા ભનભાં તાયા યલયરદગાયને ઉંચા
વાદે નણશ ણ કયગયીને તથા ડયતા ડયતા
વલાય વાંજ માદ કયતો યશે, અને તેની માદથી
ભુદ્દર ગારપર ન યશે. (૨૦૫)
ફેળક જે રોકો તભાયા યલયરદગાય ાવે છે
તેઓ તેની ઇફાદત કયલાભાં અશંકાય કયતા
નથી, અને તેની ણલરતા લણથવ્મા કયે છે અને
તેનેજ ણવજદો કયે છે . (૨૦૬)
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જે રોકો યશેઝગાય છે તે દયેક લખતે
ફુયાઇથી દુય યશેલા પ્રમત્નો કયે છે અને ખુદાને
માદ કયે છે અને જે ઓ ળમતાન જે લા છે
તેઓ ખુદાથી ડયતા નથી અને ગુભયાશીના
કાભો કયે છે . ભક્કાના કુપપાયોની એ શારત
શતી કે જ્માયે શઝયત કોઇ આમત તેઓ
વભક્ષ યજૂ કયતા શતા ત્માયે તેને ખોટી ાડતા
શતા અને આમતના આલલાભાં ઢીર થતી
શતી તો કશેતા શતા કે તું ભનઘડત આમતો
રાલે છે , શલે કેભ રાલતો નથી ? તે ણલે
કુદયત જલાફ આે છે કે એ ફધુ દુશ્ભનીના
કાયણે કશે છે .
આમતભાં છે કે જ્માયે કુયઆનની ણતરાલત
કયલાભાં આલે ત્માયે ઘ્માન દઇને વાંબો.
અન્વાયભાંથી એક જલાન વ્મણક્ત શ. યવુર
વ. ાછ નભાઝ ઢતી શતી, જે કાંઇ આ
ણતરાલત કયતા શતા તે ણ કયતો શતો. તે
લખતે ઉયની આમત ખુદાએ નાણઝર
પયભાલી. ેળ નભાઝની ાછ નભાઝભાં
કુયઆન ઢો નણશ ણ ળાંત ઉબા યશી ેળ
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નભાઝ ઢે તે વાંબો. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકીય અ.થી યીલામત છે કે શઝયતે પયભાવ્મું
કે આ વંફોધન ભોઅભીન તયપ છે . ેળ
નભાઝની ાછ કુયઆન વાંબો, ઢો
નણશ અને આણરભો પયભાલે છે કે જભાઅતની
નભાઝભાં ેળ નભાઝની ાછ કુયઆન
એટરે અલ્શમ્દ અને વુયો ઢે તે વાંબલું
લાજીફ છે , અને નભાઝ ણવલામ કોઇ કુયઆન
ઢતું શોમ તે વાંબલું વુન્નત છે અને આ
આમતભાં અને નભાઝ ણવલામ દયેક લખતે
કુયઆન વાંબલાનો શુ કભ છે , ણ
શદીવોથી વાણફત છે કે એથી ભુયાદ એ છે કે
ેળ નભાઝની ાછ કુયઆન વાંબલું
લાજીફ છે અને ફીજી શદીવભાં પયભાવ્મું છે
કે જો ેળ નભાઝની ાછ નભાઝ ઢતો
શોમ તો શેરી અને ફીજી યકઅતભાં કાંઇ
ઢે નણશ લગેયે. કેભકે ખુદા કુયઆનભાં પયભાલે
છે કે કુયઆન ઢામ તો વાંબો લગેયે અને
એ ન ઢલાથી ભુયાદ એ છે કે શેરી તથા
ફીજી યકઅતભાં અલ્શમ્દ તથા વુયો ઢલો ન
જોઇએ. લધાયે ખુરાવો જભાઅતની
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નભાઝના અશકાભભાં છે અને કેટરીક
યીલામતોભાં આવ્મું છે કે કુયઆન નભાઝભાં
અથલા નભાઝ ણવલામ જ્માયે ઢામ ત્માયે
વાંબલું લાજીફ છે , તો તેથી ભતરફ
વુન્નતનો છે .
કુયઆન વંફંધી આદાફો ફમાન કયીને
વાભાન્મ ઝીક્ર, તસ્ફીશ લગેયેના આદાફો
ફતાવ્મા છે . વાયાંળ કે જે ણઝક્ર જીબ લડે કયે
ત્માયે દીરથી તેના તયપ રક્ષ આે કે જે થી
ફન્ને અલમલો તેની માદભાં યશે અને ુયેુયો
રાબ થામ અને ભોટેથી ન ઢે, ફલ્કે ખુદાની
માદ તેની ભશાનતાને ઘ્માનભાં યાખી રૂદન,
નમ્રતા, નયભીથી શંભેળા વલાયે વાંજે તેનો
ણઝક્ર કયે તેથી ગારપર ન યશે. આ આમતભાં
ણખતાફ શઝયત તયપ છે ણ તેથી ભુયાદ
ઉમ્ભત છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ખુદાએ તઆરા પયભાલે છે કે ભાયો ણઝક્ર જે
છુ ી યીતે કયળે, શુ ં તેનો ઝાશેયભાં ણઝક્ર કયીળ.
૨૦૬ભી આમતભાં ખુદાએ તઆરા પયભાલે
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છે કે જે ઓ તાયા યલયરદગાય ાવે છે એટરે
ભરાએકા જે ઓ ભાનલંત છે તેઓ ખુદાની
ઇફાદતથી ગલથ કયતા નથી અને નમ્રતા વાથે
વજદો કયે છે , તેને કોઇનો ળયીક કયતા નથી.
આ આમત ઢલા છી વજદો કયલો વુન્નત
છે . કુયઆનભાં આ પ્રથભ વજદો છે .
શદીવભાં છે કે જે લખતે આદભ ુર
વજદાની આમત ઢી વજદાભાં જામ છે તો
ળમતાન તેનાથી દૂય બાગે છે અને યડીને કશે
છે અપવોવ રપટકાય ભાયી ઝાત ય કે આદભ
ુરને વજદાનો શુ કભ થમો તો વજદો કમો
અને તે જન્નતનો શકદાય થમો. ભેં વજદાનો
ઇન્કાય કમો તો જશન્નભી થઇ ગમો.
કરાભે ાકભાં ંદય વજદા છે . તેભાંથી ચાય
લાજીફ અને અણગમાય વુન્નત છે . લાજીફ
વજદાની આમત ુયી થામ કે તયત જ વજદો
કયલો જોઇએ. જે લી યીતે કુયઆન
ઢલાલાા ય વજદો લાજીફ છે એલી યીતે
વાંબલાલાા ય ણ વજદો લાજીફ છે .
જો વુન્નત વજદો શોમ તો ફન્ને ય
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ભુસ્તશફ છે . જે વુયતોભાં વજદો લાજીફ છે
તેને અઝાએભ કશે છે . તેનું નભાઝે પયીઝાભાં
ઢલું નાજાએઝ છે ણ નાપેરાભાં ઢી ળકે
છે . જ્માયે વજદાની આમત ઢળે તો વજદો
કયળે.
જો કોઇ નાપેરા ઢી યહ્ો શોમ અને ફીજો
કોઇ અઝાએભભાંથી વજદાની આમત ઢે
અને એ આમત વાંબી યહ્ો શોમ તો તેના
ય વજદો લાજીફ થળે. તયત જ વજદો કયી
છી ોતાની નભાઝ ુયી કયળે ણ લાજીફ
નભાઝ ઢતો શોમ તો વજદાની આમત
વાંબી વજદાનો ઇળાયો કયે અને નભાઝ
ુયી કયે.
અઝાએભ ણવલામ ફાકી વજદા જે લી યીતે
ઢલાલાા ઉય ભુસ્તશફ છે એલી યીતે
વાંબલાલાા ય ભુસ્તશફ છે .
કુયઆનના વજદા ભાટે તકફીય કશેલી જરૂયી
નથી, તળશુ દ વરાભ ણ નથી, યંતુ
વજદાથી ભાથું ઉાડે તો તકફીય કશેલી
જોઇએ.
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આ વજદા ભાટે ાક શોલું જરૂયી નથી.
વાંબનાય જે શારતભાં વાંબે તો વજદો
લાજીફ શોમ તો કયલો જોઇએ.
વાંબલાથી ભતરફ એ છે કે કાન ધયીને
વાંબે. એકાએક વંબામ તો વજદો કયલો
જરૂયી નથી. રકબ્રા તયપ વજદો કયલો જરૂયી
નથી ણ ફને ત્માં વુધી રકબ્રા તયપ જ
કયલો. કડાં ાક શોલા, વજદાભાં વાત
અલમલોને ઝભીન ય યાખલા ણલગેયે ફાફતો
આ વજદભાં જરૂયી નથી. યંતુ આ ફધી
ફાફતોનો ખ્માર યાખીએ તો વારૂં છે .
વજદાભાં ખાવ ણઝક્ર ઢલો જરૂયી નથી ણ
જે માદ શોમ તે ઢે. તેની ખાવ દોઆ ણ
રકતાફોભાં છે . કેટરીક યીલામતોભાં છે કે જે
ઝીક્ર નભાઝના વજદાભાં ઢે છે તે ઢે.
કુયઆનનો વજદો બુરી જામ તો જ્માયે માદ
આલે ત્માયે કયે.
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આ વુયાભાં ૭૫ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૮) વુયએ અન્પાર
(રડાઇભાં ભેરો રૂટં નો ભાર)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
૧ થી ૩ જી આમાત :-

ُیَ ۡسـ َ ُلوۡن َ َک َعن الۡاَجۡ َفاؾ ؕ ُقل الۡاَجۡ َفاؾ
ِ ِ
ِ
َ
َ ّّٰ ُ ّ َ
ّ ل ِ ّّٰل ِہ َق
الرَ ُسوۡ ِؾ ۚ فاتقوا الل َہ َق ا ۡص ِل ُحوۡا
ۤ
ّّٰ
َ ُ َ َ
داة بَ ۡی ِنک ۡم ۪ َق ا ِط ۡی ُعوا الل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ ِا ۡـ

ۡ ُ ُۡ
﴾۱﴿ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنح َف
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َّ ُ ۡ َّ
ُ َ
ّّٰ
ِان َما ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ ال ِذیۡ َن ِادا دغِ َخ الل ُہ
ُُ َ
َ
ُ َ
َق ِجل ۡت قلوۡ ُب ُہ ۡم َق ِادا ت ِل َی ۡت َعل ۡی ِہ ۡم ّٰا ّٰی ُت ٗہ
ُ َّ
ۡ َ
َ ً
﴾ۚ ۲﴿ ر َاخت ُہ ۡم ِایۡ َمانا ّق َعدّٰی َذ ِّب ِہ ۡم یَ َتوَکلوۡ َـ
ّٰ ۡ َ َ َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ّ
الص ّٰلوۃ َق ِم ّما َذرقن ُہ ۡم
ال ِذین ح ِقیموـ
ُ ۡ
﴾ؕ۳﴿ یُن ِفقوۡ َـ
(શે યવુર !) રોકો તને ભારે ગનીભત
(રડાઇભાં ભેરા રૂંટના ભાર) વંફંધી
વલાર કયે છે ; તું કશે કે ગનીભતનો ભાર
અલ્રાશ અને તેના યવુર ભાટે છે ; ભાટે તભે
અલ્રાશથી ડયતા યશો અને ભાંશોભાંશેના
તભાયા ભતબેદનું વભાધાન કમાથ કયો, અને જો
તભે ભોઅભીન શો તો અલ્રાશ અને તેના
યવુરની આજ્ઞા ભાનો. (૧)
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ભોઅભીનો ભાર તેઓજ છે કે જ્માયે
અલ્રાશનું નાભ રેલાભાં આલે છે ત્માયે તેભના
હ્રદમ (તેના પ્રબાલ અને જરારથી) કંી ઉઠે
છે , અને જ્માયે તેની આમતો તેભની વાભે
ઢલાભાં આલે છે ત્માયે તેભના ઇભાનને
લધાયી ભૂકે છે , અને તેઓ કેલ ોતાના
યલયરદગાય ઉયજ બયોવો યાખે છે : (૨)
જે ઓ (ણનમણભત) નભાઝ ઢતા યશે છે અને
તેભને જે કાંઇ અભોએ આપ્મું છે તેભાંથી
(અભાયા ભાગથભાં) ખચથતા યશે છે . (૩)
શ. યવુર વ.થી લણથન છે કે જે કોઇ વુયએ
અનપાર અને વુયએ ફયાઅતની ણતરાલત
કયળે તો કમાભતભાં શુ ં તેની ળપાઅત કયીળ
અને વાક્ષી આીળ કે તે ભુનારપક ન શતો. એ
વુયાને ઢનાય ભાટે દુણનમાભાં જે ટરા
ભુનારપક ભદથ-ઔયત થમા શળે તેની વંખ્મા
ભુજફ દવ ગણી નેકી ભળે અને દવ દવ
ગુનાશ ભાપ થળે. દવ-દવ દયજ્જા ફરંદ થળે
અને અથ ઉાડનાય પરયશ્તા શંભેળા તેના
ઉય વરલાત ઢળે.
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ખુદાએ તઆરા પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) તને કુપપાયોના ગનીભત ણલળે વલાર કયે
છે કે તે શરાર છે કે નણશ ? કશે છે કે
“અનપાર” ગનીભતના ભારને કશે છે અને
“નપર” લધાયાને કશે છે . ગનીભતના ભારનું
નાભ ‘નપર’ એટરા ભાટે કશે છે કે તે ખુદા
તયપથી ફક્ષીળ અને પઝર છે . ઇભાભે
ભોશમ્ભદે ફારકય અ. અને ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.થી ‘અનપાર’ની તપવીયભાં કેટરીક
રયલામતોનું લણથન થમું છે . એ ફધાનો વાય એ
કે અનપાર એ છે કે ઇસ્રાભને તાફે ન શોમ
તેલા કુપપાયોનો ભાર રડાઇ કમાથ લગય ભે તે
અને જે ઝભીનના રોકો લતન છોડીને રડ્મા
લગય ચાલ્મા ગમા શોમ તે અને તેને પકીશ
(પીકાશના આણરભો) “પમ” કશે છે , જે ઝભીન
ઉજ્જડ શોમ તેનો કોઇ ભાણરક ન શોમ,
જે ભકે ઉજ્જડ જં ગર અને નદીઓ, ઝભીનો,
ભશેરો, ળાશી કીલ્રા લગેયે અને એનો ભાર
જે નો કોઇ ભારીક ન શોમ, લથતની ટેટીભાં
આલેર ઝભીનો, ખાણ, ગુરાભોનો ભાર -એ
લસ્તુઓને “અનપાર” કશે છે . તેના ભાણરક
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મગમ્ફય, છી ઇભાભ અને આ ઝભાનાભાં
ઇભાભ ગામફ છે ત્માં વુધી તેઓના અનુમામી
એ ચીઝો લાયે (આ સ્થે નાએફે ઇભાભને
ઇખ્તીમાય શોમ છે ભારને ખચથ કયલાનો)
એફાદા ણફન વાભીતે કહ્ું કે જ્માયે આ
આમત નાણઝર થઇ અને ગનીભતનો શુ કભ
શઝયતને વોંલાભાં આવ્મો ત્માયે અભોએ
આવના કજીમા અને ઝઘડા નીટાલી રીધા
અને આે ગનીભતનો ભાર ફયાફય
ભુવરભાનોભાં લશેંચી આપ્મો.
શલે ખુદાએ તઆરા ભોઅભીનોના ગુણોનું
લણથન કયે છે . ઝીક્રે ઇરાશીથી તેભના રદરો
કંે છે અને કુયઆનની આમતો ઢલાભાં
આલે છે તો તેઓના ઇભાનભાં લધાયો થામ છે
અને અલ્રાશ ય બયોવો યાખે છે અને
ખુદાઇ શુ કભ પ્રભાણે નભાઝ અદા કયે છે અને
અલ્રાશ જે કાંઇ આે છે તેભાંથી યાશે
ખુદાભાં ખચથ કયે છે .
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૪ થી ૬ ભી આમાત :-

اُقلٰٓئ َک ُہ ُم ال ۡ ُم ۡؤم ُنوۡ َـ َح ّقًا ؕ ل َ ُہ ۡم َخ َذ ّٰجتٌ
ِ
ِ
ۡ َ َ ّ ۡ َ َ ۡ َ ٌ َّ ۡ ٌ َ
ٌ
ۡ
ِعند ذ ِب ِہم ق مغ ِعػۃ ق ذِرؼ غ ِخیم ﴿﴾ۚ۴
َ ۡ
َ َۤۡ َ ُ َ
ک َما اع َخ َجک َذ ّبک ِم ۢۡن بَ ۡی ِتک ِبال َح ّ ِق ۪ َق
ۡ ّٰ
َ َ ًۡ
ۡ
ِا ّـ ف ِخحقا ِّم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف لَػ ِخ ُہوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۵
یُ َجا ِخلُوۡن َ َک فی ال ۡ َح ّق بَ ۡع َد َما تَ َبحّ َ َف کَاَنَّماَ
ِ
ِ
ُۡ
ُ َ ۡ
یُ َساقوۡ َـ ِاخی ال َموۡ ِة َق ُہ ۡم یَنظ ُػ ۡق َـ ﴿﴾ؕ۶

લાસ્તલભાં તેઓજ ભોઅભીનો છે ; તેભના
ભાટે તેભના યલયરદગાય ાવે દયજ્જા તથા
)ક્ષભા છે અને ભાનલંત યોઝી ણ. (૪
(શે યવુર ! ફદ્રની રૂંટની લશેંચણીના
વંફંધભાં આ રોકોએ ભતબેદ કમો છે ) જે લી
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યીતે (તેઓએ ફદ્રની રડાઇના વંફંધભાં
ભતબેદ કમો શતો, જ્માયે) કે તાયા
યલયરદગાયે (રડાઇની ફે ફાજુ ઓભાંથી)
ખયી ફાજુ રઇ તને ઘયભાંથી નીકલાને પ્રેમો
શતો; અને ણન:વંળમ (તે લખતે ણ)
ભોઅભીનો ભાંશેનું એક ટોું નાખુળ જ શતું.
(૫)
એ રોકો તાયી વાથે વત્મ ખુલ્રું થઇ ચૂક્મા
છી ણ વત્મ વંફંધી તકયાય કયે છે (અને
જો કે તેઓ તાયી વાથે રડાઇ ભાટે નીકળ્મા
છે , ણ એલી યીતે કે) જાણે તેઓ
ફજફયીથી ભૃત્મુ તયપ શંકાતા જામ છે , અને
તેઓ (જાણે ભૃત્મુને નઝયો નઝય) જોતા શોમ
(એલો તેભને બાવ થામ છે ). (૬)
આ ફનાલ જં ગે ફદ્રનો છે . જ્માયે
ભુવરભાનોએ આ મુઘ્ધભાં ણલજમ વાથે ભારે
ગનીભત અને કમદીઓ ય કબ્જો કમો ણ
આવભાં એક ઝઘડો થઇ ગમો. આ જં ગભાં
ભુવરભાનો રણ ક્ષભાં લશેંચાઇ ગમા. જે
રોકો શઝયતના યક્ષણ ભાટે ણનમુક્ત શતા તેના
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વયદાય વઅદ ણફન ભઆઝ શતા. જે રોકો
કાપીયોથી યણ મુઘ્ધભાં રડ્મા શતા એ શ.
અરી અ. અને જ. શભઝા લગેયે શતા.
કેટરાક રોકો ભારે ગનીભતને બેગો કયલાભાં
યોકામેરા શતા. તે રોકોનો શય એક ક્ષ
ોતાને ભારે ગનીભતનો શકદાય જાણતો
શતો. પ્રથભ ક્ષ કશેતો શતો કે જો અભે
યક્ષણ કયલા ન શોત તો ઇસ્રાભ ફચી ળકત
નણશ. ફીજો ક્ષ કશેતો શતો કે અભે
રડાઇભાં રડીને ફશાદુયી ફતાલી તેથી ણલજમ
થમો છે . રીજો ક્ષ કશેતો શતો કે ગનીભતનો
ભાર બેગો કયલાભાં ફશુ જ તકરીપ ઉાડલી
ડી છે . અલ્રાશે તેભનો પેંવરો કમો કે ભારે
ગનીભત ખુદા અને યવુરનો શક છે . એ જે ને
ચાશે તેને આી દે, આવભાં ઝઘડો કયલાનો
કોઇને શક નથી.
ફદ્રનું મુઘ્ધ શીજયી વન ફે (૨)ભાં થમું.
ભદીનાભાં આવ્મા છી ણ રોકોની શારત
ઠીક થઇ ન શતી ત્માં ખફય આલી કે કુયૈળના
કાપીયો શુ ભરો કયલાલાા છે . આ વભાચાયથી
રોકોભાં એક હચતાનું કાયણ ઉબું થમું. પ્રથભ
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તો ભુવરભાનોની વંખ્મા ફશુ જ ઓછી
શતી. ફીજુ ં કાયણ એ શતું કે કેટરાક
ભુવરભાનો રડાઇની ણલરૂઘ્ધ શતા અને એ
ઇચ્છતા ન શતા કે ભદીનાની ફશાય જઇ
જં ગ કયે. જો દુશ્ભન ભદીનાભાં પ્રલેળ કયળે તો
રડી રઇળું. આ તેઓના એક જાતના ફશાના
શતા, ખરૂં જોતાં તેઓ ડયોક શતા. જં ગનો
આ પ્રથભ ભોકો શતો. જં ગનો વાભાન ણ
ફશુ જ ઓછો શતો. તેથી ળરુનો બમ તેભના
ઉય છલાઇ ગમો શતો. તે એભ વભજતા
શતા કે જો જં ગ કયલા જઇળું તો ભામાથ
જઇળું. યંતુ ખુદાના યવુરનો ભત તેઓથી
ઉલ્ટો શતો. થોડાક રોકો એલા શતા કે જે ભની
લીયતા ય શ. યવુર વ.ને ુયેુયો બયોવો
શતો. જે ભાં ભોખયે શ. અરી અ. શતા. આલા
થોડાક ળુયલીયો ય બયોવો શતો કે કારપયો
ય જરૂય ણલજમ પ્રાપ્ત કયીળું. શઝયતનો એ
અંદાઝો ુયો ઉતમો, ફદ્રની જં ગભાં વીત્તેય
(૭૦) ભુશ્રીકો ભામાથ ગમા તેભાંથી અડધા
ાંરીવ (અને કેટરાકની નઝદીક ચારીવ
જણ) ભાર શ. અરી અ.ની તરલાયથી ભામાથ
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ગમા. આ જં ગભાં શ. અરી અ. ન શોત તો
ણલજમ ભત નણશ, તેનું કાયણ એ કે શેરા
તો ભુવરભાનોની વંખ્મા ૩૧૩ની શતી અને
કાપીયો એક શઝાયથી ણ લધુ શતા.
ભુશ્રીકોભાં ઘણા કેલામેરા નલજલાન શતા,
ઉયાંત જં ગનો અને આયાભનો ઘણો
વયવાભાન તેઓના વાથે શતો.
જ્માયે ભુવરભાનોભાં ફુઝરદરી-ડયોકણં
જોમું તો તેભને ણશમ્ભત ભે તે ભાટે
ભરાએકાઓને ભોકરલાનો લામદો આલાભાં
આવ્મો, આ જં ગભાં ફધામથી શેરા
ઇસ્રાભના નાભલય ફશાદુય ણવાશીઓ
રશ્કય રઇને નીકળ્મા તે ફની શાળભના ગલથ
કયલા રામક ભુજાશીદ શતા. તેભાં એક તો શ.
અરી અ., ફીજા જ. શભઝા ણફન અબ્દુર
ભુત્તરીફ, રીજા ઓફીદા ણફન શારયવ ણફન
અબ્દુર ભુત્તરીફ, શઝયત ઓફીદા આ
જં ગભાં ળશીદ થમા. કુયૈળનો નાભલય વયદાય
પીતના પવાદનો સ્થાક ઇસ્રાભનો દુશ્ભન
અફુ જશેર આ જં ગભાં જશન્નભ લાવીર
થમો.
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આ આમતોભાં ભુવરભાનોને કશેલાભાં આવ્મું
છે કે જં ગ કયલાભાં તભાયો ણલયોધ શતો, એલી
જ યીતે શલે ગનીભતના ભારભાં ણલયોધ કયો
છો, તભો ગનીભતના ભારભાં ણ યવુરના
કશેલા પ્રભાણે અભર કયળો તો તભાયી જ
તેભાં બરાઇ છે . યવુર દયેકના કામથથી ખુફ
જ જાણકાય છે . જે ણે જે લી ઇસ્રાભની વેલા
કયી શળે તે પ્રભાણે ભારે ગનીભત ભળે.
તભાયી ઇચ્છા પ્રભાણે લશેંચણી થળે નણશ. જે
રોકોનો એ ખ્માર શતો કે ભદીનાભાં યશીને
જં ગ કયલાભાં આલે એ તેઓની તદ્દન બુર
શતી, કાયણ કે તેથી ભદીના ખંડેય થઇ જામ
અને ણનદો ઔયતો, ફાકો ભામાથ જાત.
ઇસ્રાભ દુશ્ભનોનું એ કશેલું છે કે શુ ઝુયે
ગનીભતના ભારની રારચભાં કાપીયોથી જં ગ
કયી એ ણફરકુર ખોટી લાત છે . કાયણ કે
પ્રથભ કુપપાયની પૌજે આયંબ કમો. ભક્કાથી
ણનકી ફદ્રના સ્થે ડાલ નાખ્મો. જો ત્માં
જઇને તેભને યોકલાભાં આવ્મા ન શોત તો
ભદીના ઉય ચઢાઇ રઇ આલતે. તેઓનો
ભક્કાથી એ જ નાાક ઇયાદો શતો કે ભદીના
અનુક્રભણણકા

1950

hajinaji.com

ઉય શલ્રો કયલો, શઝયતની જં ગ યક્ષણ ભાટે
શતી.
“શોભુર ભોઅભેનુન શક્કા” આ વાચા
ભોઅભીન છે . ભુયાદ એ રોકો છે જે ભના
ગુણો શેરા ફતાલલાભાં આવ્મા છે . ‘લ ઇન્ન
પયીકભ ભેનર ભોઅભેનીન’ ભોઅભીનનું એક
ટોું તેના (જં ગ)થી નાયાઝ શતું. એથી ભુયાદ
એ રોકો છે જે ઝઇફર એઅતેકાત (ઓછી
શ્રઘ્ધાલાા) શતા ણ ખુદાએ તેઓ
ઉત્વાશથી કાભ રે તે ભાટે તેભને
ભોઅભેનીનના ટોાભાં ગણતયી કયી.
૭ થી ૧૦ ભી આમાત :-

َ ّ َ ۡ ُ ّّٰ ُ ُ ُ َ ۡ َ
َالطٓائ َف َتحۡف اَنَّہا
ِ ِ ق ِاد ح ِعدخم اللہ ِاحدی
َّ
َ ۡ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ُالشوۡخَۃ تَ ُکوۡـ
اة
ِ
ِ لک ۡم َق توَ ّخ ۡق َـ اـ غح َؿ د

َ َ ّ َ ۡ َ ّ ُ ّ ۡ َ ُ ّّٰ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َ
ّٰ
لکم ق یرِید اللہ اـ ی ِحق الحق ِبک ِلم ِت ٖہ
ّٰ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ
ۡ
َ
﴾۷ۙ ﴿ ق حقطع خ ِابر الک ِع ِػین
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َ
َ ۡ َ
ۡ
ل ُِی ِح ّق ال َح ّق َق یُ ۡب ِط َل ال َبا ِط َل َق لَوۡ غ ِخ َف
ۡ
ال ُم ۡجرِ ُموۡ َـ ﴿﴾ۚ۸
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ ّ
اب لَک ۡم ان ِ ۡی
ِاد تست ِغیثوـ ذبکم فاستج
ۡ َ
ُ ُ َۡ
ۡ
ُم ِم ّدخ ۡم ِبال ٍف ِّم َن ال َم ٰٓل ِئک ِۃ ُم ۡر ِخفِح َف
﴿ ﴾۹
َ َ َ َ َ ُ ّّٰ ُ ّ َ ُ ۡ ّٰ َ َ ۡ
َ
ّ
َ
ق ما جعلہ اللہ ِالا بسخی ق ل ِتطم ِئن ِب ٖہ
ُ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ّ َ ۡ ُ ّ َ ۡ ۡ ّّٰ
قلوبکم ۚ ق ما النضخ ِالا ِمن ِعن ِد الل ِہ ؕ
ّ َ ّّٰ َ َ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
ِاـ اللہ ع ِدیز ح ِکیم ﴿ ﴾۱۱٪
ેઅને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે અલ્રાશ
તભને લામદો કમો શતો કે (ભક્કાના
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નાણસ્તકોના) ફે ટોાભાંથી એક તભાયા શાથ
રાગળે, અને તભે એ ચાશતા શતા કે (તે
ભાંશેનું) ણનળસ્ર (ટોું) તભને ભે (કે જે થી
રડ્મા ણલના ભારે ગનીભત શાથ રાગે), અને
અલ્રાશ ચાશતો શતો કે ોતાના ફોરો
દ્લાયા વત્મને વત્મ (તયીકે) ૂયલાય કયી
દેખાડે, અને ઇભાન નણશ રાલનાયાઓનો
લંળલેરો કાી નાખે: (૭)
છી વત્મને વત્મ અને અવત્મને અવત્મ
ુયલાય કયે, (છી) બરેને ગુનેશગાયોને ભાઠું
કાં ન રાગે ! (૮)
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે તભે તભાયા
યલયરદગાય ાવે દુઆ કયીને ભદદ ભાંગતા
શતા, છી તેણે તભાયી દુઆ કફુર કયી કે શુ ં
એક શઝાય પરયશ્તાઓ વાથે તભાયી વશામ
કયીળ કે જે ઓ તભાયી ીઠ ાછ
(વ્મલણસ્થત ણે ગોઠલામેરા) શળે. (૯)
અને તે વશામ તભાયા ભાટે એ કાયણે નક્કી
કયી શતી કે (તભાયા ભાટે) એક ખુળખફય
થામ; લી એ ભાટે કે તભાયા અંત:કયણોને તે
લડે ળાંત્લન ભી જામ; અને ખયેખયી ભદદ
અનુક્રભણણકા

1953

hajinaji.com

તો અલ્રાશ ણવલામ અન્મ કોઇના તયપથી
શોતી નથી; ફેળક અલ્રાશ ઝફયદસ્ત (અને)
ણશકભતલાો છે . (૧૦)
આ આમતોભાં લણથન એ લાતનું છે કે કુયૈળના
કાપીયોનો એક કાપરો જે ના વયદાયો અફુ
વુપીમાન અને ઉભય આવ ળાભથી લેાયનો
ભાર રઇને આલી યહ્ા શતા. આ વભાચાય
શઝયતને વાંડ્મા. આે જે શાદનો શુ કભ
આપ્મો અને રણ વો તેય ભુવરભાનોને રઇ
યલાના થમા. જ્માયે અફુ વુપીમાનને ખફય
ડી તો ભક્કાથી કુયૈળને વશામ ભાટે ફોરાવ્મા
અને કશેલયાવ્મું કે આ ભોટી ભુવીફત છે ભાટે
જલ્દી આલી જાલ. તેઓ એકદભ તૈમાય થઇ
યલાના થમા. શજુ શુ ઝુય શોંચલા ામ્મા ન
શતા ત્માં અફુ વુપીમાને ચારાકી લાયી અને
ધોયી ભાગથ છોડી ફીજે યસ્તે ચારલા રાગ્મો,
છતાં છે લટે યસ્તાભાં વાભ વાભા આલી ગમા.
ભુવરભાનો ઓછી વંખ્માભાં શોલાથી
ગબયાઇ ગમા શતા. કેટરાક જં ગની ણલરૂઘ્ધ
શતા. કેટરાક મુઘ્ધ કયલાભાં યાઝી શતા. છે લટે
યવુર વ.ના શુ કભથી રડાઇ કયલાભાં આલી.
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ વશામનો લામદો કયી ચુક્મો શતો.
કાપીયોના કેટરાક ગુરાભો નશેય ઉય ાણી
બયલા આવ્મા તો ભુવરભાનોએ તેભને
ગીયપતાય કયી રીધા. તેભનાથી ખફય ભી કે
કાપીયોની વંખ્મા એક શઝાયની છે . ઊંટ
ણવલામ ચાયવો ઘોડા શતા. અમ્ભાયે માવીયને
જાવુવી ભાટે ત્માં ભોકરલાભાં આવ્મા. આે
આલીને કહ્ું કે ભોટી પૌજ વાથે વાભાન
શોલા છતાં કુયૈળની પૌજ ગબયામેરી છે .
અતફા ઉયલાનો ભત ભક્કા ાછા પયલાનો
શતો ણ અફુ વુપીમાને ાણી ચઢાલી
ફધામને રડલા ભાટે તૈમાય કમાથ. ત્માય છીની
શકીકતનું લણથન ઉય થઇ ગમું છે .
આ સ્થે એક વલાર એ થામ છે કે શઝયત
યવુર વ.ભે અફુ વુપીમાનના કાપરાને રુંટલા
ભાટે રશ્કય તૈમાય કમુું એ યવુરની ળાન
ણલરૂઘ્ધ છે ! તેનો જલાફ એ છે કે જ્માયથી
શઝયત ભદીના તળયીપ રાવ્મા ત્માયથી
કુયૈળના ભુશ્રીકોની ચઢાઇ કયલાની ખફયો
આલતી શતી અને એ પયીમાદો ણ ભતી
શતી કે ભુશ્રીકો ભુવરભાનો ઉય છુ ટા છલામા
અનુક્રભણણકા
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શુ ભરા કયી ભોકો ભતાં ચયલાના સ્થેથી
ઊંટો બગાડીને રઇ જતા અને ફે ચાય
ભુવરભાનોને કત્ર કયી નાખતા. ઉયાંત
કેટરાકને કમદ ણ કયી રેતા. આલી
શારતભાં યક્ષણની ખાતય દુશ્ભનની તાકત
તોડી નાખલા ભાટે તેભનો ભુકાફરો કયલો
જરૂયી થઇ ડતો શતો.
આ ખરૂં જોતા કુફ્ર અને ઇસ્રાભની જં ગ
શતી. જો એ કાપીયોનો ભુકાફરો ન કયતે તો
કદી ઇસ્રાભને ણલજમ પ્રાપ્ત થાત નણશ,
એટરા ભાટે જ્માં ભોકો ભળ્મો ત્માં તેભની
કભય તોડલાની જ કોણળળ કયલાભાં આલતી
અને તે ભાર દીને ઇરાશી ખાતય જ ન કે
ભાર દુણનમા ભાટે, ફદ્રની પ્રથભ જં ગ શતી
ખુદાએ ણલજમ આી ઇસ્રાભની ધાક
તેઓના રદરો ય ફેવાડી દીધી.
આ જં ગના ફનાલોનું આગ ણ કુદયત
લણથન કયે છે અને તે ભુવરભાનોની ણશમ્ભત
લધાયલા ભાટે ખુળખફયી ણ આલાભાં
આલે છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૧ થી ૧૪ભી આમાત:-

ۡ ُ َ ّ ۡ ُ ُ ُّ
از اَ َم َن ًۃ ِّم ۡن ُہ َق یُج َ ّـِؾُ
الن َع َ
ِاد حغ ِشیکم
َ َ ۡ ُ ۡ ّ َ َّ
الس َمٓا ِء َم ً
ٓاء لّ ُِی َط ّہرَخ ُ ۡم ب ٖہ قَ
علیکم ِمن
ِ ِ
َّ
ُۡ
ۡ
َ
یُذ ِہ َب َعنک ۡم ذِ ۡج َز الش ۡی ّٰط ِن َق ل ِح َ ۡؿ ِبط
ُُ ُ َ
َۡ
َعدّٰی قلوۡ ِبک ۡم َق یُث ِّب َت ِب ِہ الۡاق َد َاؿ ﴿ ؕ﴾۱۱
ِا ۡد یُوِۡۡ ۡی َذ ّبُ َک ِاخَی ال ۡ َم ٰٓلئ َک ِۃ اَن ّ ۡی َم َع ُکمۡ
ِ ِ
َ َ ّ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ۡ ۡ ُ ُ
ۡ
فث ِبتوا ال ِذین امنوا ؕ سال ِقی فِی قلو ِب
َ َ
َ ۡ
الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػقا ّ
الرُ ۡع َب فاض ِػبُوۡا فوۡؼ
ۡ ُ ُۡ َُ َ
َۡۡ َ
اـ ﴿ ؕ﴾۱۲
اؼ َق اض ِػبوۡا ِمنہ ۡم ک ّل بَن ٍ
الاعن ِ
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ّّٰ ُ ّ َ َ ّ َ َ ّٰ
دل ِک ِبان ُہ ۡم شٓاقوا الل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ ۚ َق َم ۡن
َُ
َ ّّٰ َ َ
ّّٰ
ّیشا ِق ِق الل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ ف ِا ّـ الل َہ ش ِدیۡ ُد
َ ۡ
﴾۱۳﴿ اب
ِ ال ِعق
َ ّٰدل ُِک ۡم َف ُذ ۡق ُقوۡ ُف َق اَ ّ َـ ل ِۡل ّٰکعػیۡ َن َع َذ
اب
ِِ
َّ
﴾۱۴﴿ ِالناذ
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે તેણે તભને
ોતાના તયપથી ળાંત્લન આલા ભાટે તભાયા
ય ભીઠી હનદ્રા ાથયી દીધી, અને આકાળ
યથી તભાયા ય ાણી ઉતામુું કે તે લડે તે
તભને ણલર કયે, અને એ ભાટે કે ળૈતાનની
અણલરતાને તભાયાથી દૂય કયે, અને તભાયા
અંત:કયણોને દ્રઢ કયે, અને તે લડે તભાયા કદભ
જભાલી દે. (૧૧)
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે તાયો
યલયરદગાય પરયશ્તાઓને લશી પયભાલી યહ્ો
અનુક્રભણણકા
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શતો કે શુ ં તભાયી વાથે છુ ં ભાટે જે રોકો
ઇભાન રાવ્મા છે તેભને તભે અચ યાખો;
નજીકના વભમભાં શુ ં તે રોકોના દીરભાં કે
જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા પ્રબાલ નાખી
દઇળ, ભાટે તભે તેભની ગયદનો તથા તેભની
આંગીઓના દયેક વાંધા ય પટકા રગાલો.
(૧૨)
આ (ણળક્ષા) એ ભાટે કે તેભણે અલ્રાશ તથા
તેના યવુરની ણલરૂઘ્ધતા કયી શતી, અને જે
(કોઇ) અલ્રાશ અને તેના યવુરની ણલરૂઘ્ધતા
કયળે તો ણન:વંળમ અલ્રાશ અઝાફ
આલાભાં ઘણો વખત છે . (૧૩)
(શે ઇભાન નશીં રાલનાયાઓ ! જગતભાં તો)
તભાયી આ વઝા છે ભાટે તે તભે ચાખો, અને
ઇભાન નણશ રાલનાયાઓ ભાટે જશન્નભનો
ણ અઝાફ છે . (૧૪)
અફુ જશેરે ફદ્રભાં તાલના કાંઠે ડાલ
નાખ્મો અને ભુવરભાનોને યેતીના યણભાં
ઉતયલું ડ્મું. યેતી એટરી ફધી શતી કે
ચારતા ચારતા તેભાં ગો ઘુવી જતા શતા.
અનુક્રભણણકા
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જ્માં આલું યણ શોમ ત્માં મુઘ્ધ કેભ થઇ ળકે ?
ભુવરભાનો ણલચાયભાં ડી ગમા કે શલે ળું
કયલું ? ખુદાએ એભની એ ણસ્થણત જોઇ તેથી
તેભના ઉય ઉંધે કબ્જો જભાવ્મો. ળમતાને
કેટરાક ય એલા કાંઇ ણલચાય જભાવ્મા કે
તેભના ય નશાલું જરૂયી થઇ ગમું. ત્માં
ખુદાએ તેભને નશાલા ધોલા ભાટે ખુફ જ
લયવાદ લયવાવ્મો. યેતી ણ જાભી ગઇ અને
કુપપાયના સ્થને કીચડથી બયી દીધું અને
ભુવરભાનોને શલે ાણીની કોઇ કભી યશી
નણશ. વશામ ભાટે ભરાએકા એકથી ાંચ
શઝાય ભોકલ્મા. જો કે કુપપાયની શાયને ભાટે
ઇરાશી શુ કભ ુયતો શતો ણ ભુવરભાનોનું
રદર ભઝફુત થામ એ ભાટે ભરાએકા
ભોકલ્મા. જ્માયે ભુવરભાનો ભુશ્રીકોનો
ભુકાફરો કયતા ત્માયે કોયડા હલઝાલાની
અલાઝ આલતી શતી અને ભુશ્રીક ધયતી ય
ભયેરો દેખાતો. આ ભાભરો જોઇ ભુશ્રીકો
મુઘ્ધના
યણભાંથી
બાગલા
રાગ્મા.
ભરાએકાની વશામ ણલળે આરે ઇભયાનની
૧૨૩ ભી આમતભાં રખેર છે .
અનુક્રભણણકા
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આ મુઘ્ધભાં જે રડલા તૈમાય ન શતા એ
ભુવરભાનોને કુદયતે ફતાવ્મું કે જે ણલજમ
તભને ભળ્મો તેભાં તભે જે કામથ કમુું તેથી ણલળે
તો અભાયી વશામ શતી. અભે ભરાએકા
ભોકરલાનું લચન આી તભાયી ણશમ્ભત
લધાયી. લયવાદ લયવાલી યેતને કઠણ ફનાલી
દીધી. ઉયાંત ાણીની વ્મલસ્થા કયી, ભાટે
તભાયે અભાયો આબાય ભાનલો જોઇએ.
આ ફદ્રભાં જો ણલજમ ન ભત તો ફીજી
શલે છીની નાની ભોટી રડાઇભાં ણલજમ
ભેલી ળકત નણશ.
૧૫ થી ૧૮ ભી આમાત :-

َّ
َّ ُ َ
َ ُۤ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِادا ل َ ِق ۡی ُت ُم ال ِذیۡ َن
ُّ ُ َ ً َ َ َ
َ
﴾۱۵ۚ ﴿ کع ُػ ۡقا ر ۡحفا فلَا توَلوۡ ُہ ُم الۡا ۡخبَ َاذ
ً ّ َ َ ُ َّ
ِالا متش ِخفا
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لِّ ِق َتاؾ اَ ۡق ُم َت َححّ ًـا ِاخّٰی فِ َئ ٍۃ َفقَ ۡد َب َ
ٓاء
ِ
ٍ
َ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ّٰ ُ ّ َ
ىہ َج َہن ُم ؕ َق
ِبغض ٍب ِمن الل ِہ ق ماق
ۡ ۡ ۡ
ِبئ َس ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۱۶
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ّٰ ّ َ ّّٰ
الل َہ َق َت َل ُہ ۡم ۪ َق ماَ
فلم تقتلوہم ق ل ِکن
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ّٰ ّ َ ّّٰ
الل َہ َذ ّٰػی ۚ قَ
ذمیت ِاد ذمیت ق ل ِکن
ُ ۡ َ ُۡۡ ۡ َ ۡ ُ ََ ً ً َ
ٓاء َح َسنا ؕ ِا ّـ
ل ِیب ِدی المؤ ِم ِنحف ِمنہ بل
ّّٰ َ َ ۡ ٌ
ٌ
َ
ۡ
اللہ س ِمیع ع ِلیم ﴿﴾۱۷
ّٰ ُ َ َ ّّٰ
دل ِک ۡم َق ا ّـ الل َہ

َ ۡ ّٰ
ُموۡ ِہ ُن ک ۡی ِد الک ِع ِػیۡ َن

﴿﴾۱۸
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શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જે લેા તભે ઇભાન
નણશ રાલનાયાઓને ટોાફંધ (તભાયી વાભે
રડલા) આલતા જુ ઓ ત્માયે તેભને ીઠ
દેખાડો નણશ. (૧૫)
અને તે (રડાઇના) રદલવે જે (કોઇ) ાછી
રડાઇ રડલાના શેતુથી ભાગથ કાીને જતો
શોમ અથલા ફીજા (ભોઅભીન) ટોાં વાથે
ભી જલાના શેતુથી પમો શોમ તેના ણવલામ
જે ોતાની ીઠ દેખાડળે તે ખચીતજ
અલ્રાશના કોને ાર થળે અને તેનું સ્થાન
જશન્નભ છે ; અને તે ઘણંજ ફુરૂં યશેઠાણ
શળે. (૧૬)
ભાટે તભોએ તેભને ભાયી નાખ્મા ન શતા કકતુ
અલ્રાશે તેભને ભાયી નાખ્મા શતા, અને (શે
યવુર !) જે લખતે તેં (તેભની તયપ) ભાટી પેંકી
શતી તે તેં પેંકી ન શતી ફલ્કે અલ્રાશે પેંકી
શતી. અને તે એ ભાટે કે અલ્રાશ ોતાના
તયપથી ભોઅભીનોને વાયી ફક્ષીળ અથણ કયે;
ફેળક અલ્રાશ ભોટો વાંબનાય (અને)
જાણનાય છે . (૧૭)
અનુક્રભણણકા
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આ (તભોએ જોમું ણ ખરૂં) અને આ ણ
(વભજી રો) કે અલ્રાશ ઇભાન નણશ
રાલનાયાઓના દાલેચ કભઝોય કયી
નાખનાયો છે . (૧૮)
ઉયની આમતથી એ લાત જોલાભાં આલી છે
કે જં ગભાં રડતી લખતે ળરુ તયપ ીઠ કયી
રેલાથી ઇભાનથી નીકી જઇ ખુદાઇ કોને
ાર ફને છે . જ્માયે ભાર ીઠ પેયલી રેલી
ખુદાઇ ગઝફના રામક થઇ જામ છે અને
ઇભાનથી શાથ ધોઇ નાખલા ડે છે . તો
જે ઓ જં ગથી બાગી નીકે છે તેનું ઇભાન
ક્માં યહ્ું ! એ તો ભશાન અઝાફને રામક ફને
છે . જયા ણલચાયલા જે લી લાત છે કે ઓશદના
રદલવે શ. યવુર વ.ભે શ. અરી અ.ને
પયભાવ્મું શતું કે જ્માયે ફધામ બાગી ગમા તો
તભે કેભ બાગી ગમા નણશ ? આે અઝથ કયી ળું
ઇભાન રાવ્મા છી કારપય થઇ જાઉં ?! આથી
એ લાત જાશેય થઇ ગઇ કે જં ગથી બાગલું એ
ઇભાનથી લેગા થલા વભાન છે . જે લી યીતે
યવુરના ફોર ખુદાના ફોર છે એલી જ યીતે
યવુરનું કામથ ખુદાનું કામથ છે , એ ભાટે તો
અનુક્રભણણકા
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કશેલાભાં આવ્મું કે જે તીય તભે પેંક્મું શતું તે
તભે નણશ ખુદાએ પેંક્મું શતું.
આ રડાઇભાં ઉભય ણફનુર જુ ભુએ અફુ
જશેરને એક ઘા ભામો તો રોશીભાં
આોટલા રાગ્મો અને તેણે ઉભય ણફનુર
જુ ભુઅનો શાથ કાી નાખ્મો. અબ્દુલ્રાશ
ણફન ભવઉદથી રયલામત છે કે ભેં અફુ
જશેરને રોશીભાં આોટતો જોમો.
અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને ભવઉદે કહ્ું : અલ્શમ્દો
ણરલ્રાશ ખુદાએ તને પજે ત કમો, ભેં તેનું ભાથું
કાલા તેની છાતી ય ગ ભુક્મો. તે ભયદુદ
કશેલા રાગ્મો કે તું તો ફશુ જ ઉચ્ચ સ્થે
ઉબો છે . ભારૂં ભાથું કાી ઉંચું યાખજે જે થી
ભાયી આફરૂભાં લધાયો થામ અને ભાયી
ઇઝઝત છુ ી ન યશે. ભયતા ભયતા ણ
આફરૂની ડી શતી. કેલો દુણનમાનો ગદ્દાય !
છી તેનું ભાથું કાી શઝયતની વેલાભાં યજૂ
કયલાભાં આવ્મું. આ તેને જોઇ ફશુ જ ખુળ
થમા અને ખુદાનો ળુક્ર કમો. આ રડાઇભાં
ભુવરભાનોભાંથી નલ ભાણવો ભામાથ ગમા.
કુપપાયના રશ્કયભાંથી વીત્તેય ભામાથ ગમા.
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૧૯ થી ૨૩ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ َۡ ُۡ ََ ۡ َ َُ َۡ ُ
ٓاءخ ُم الف ۡتح ۚ َق ِا ۡـ
ِاـ تستف ِتحوا فقد ج
َ َ ۡ َّ ُ
َ
َۡ
تن َت ُہوۡا ف ُہوَ خح ٌؿ لک ۡم ۚ َق ِا ۡـ ت ُعوۡ ُخ ۡقا
َ
ُۡ
ُۡ َ ُ َ ً َ
ج ُع ۡد ۚ َق ل َ ۡن تغ ِجیَ َعنک ۡم فِئ ُتک ۡم ش ۡیئا ّق
َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ
َ
لو کثؿة ۙ ق اـ اللہ مع المؤ ِم ِنحف ﴿ ﴾۱۹٪
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡۤ َ ۡ ُ ّّٰ
الل َہ َق َذ ُسوۡلَہٗ
یایہا ال ِذین امنوا ا ِطیعوا
َ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
۬﴿﴾ۚ۲۱
ق لا تولوا عنہ ق انتم تسمعوـ
َ ُ ُ َ َّ
َ
َ ُ
َق لَا تک ۡونوۡا کال ِذیۡ َن قالوۡا َس ِم ۡعنا َق ُہ ۡم لَا
یَ ۡس َم ُعوۡ َـ ﴿﴾۲۱
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ۡ ۡ ُ ُ ّ ّّٰ َ ۡ ّ َ َ ّ َ ّ َ َ ّ
الص ّم ال ُبک ُم
ٓاب ِعند الل ِہ
ِ ِاـ رخ الدق
َّ
ُ َ
﴾۲۲﴿ ال ِذیۡ َن لَا ح ۡع ِقلوۡ َـ
ّّٰ َ َ ۡ َ َ
ۡالل ُہ فِ ۡیہ ۡم َخح ۡ ًؿا لَّاَ ۡس َم َع ُہ ۡم ؕ َق لَو
ق لو ع ِلم
ِ
ُ ُ َ َّ
َ
﴾۲۳﴿ ا ۡس َم َع ُہ ۡم ل َ َتوَلوۡا ّق ُہ ۡم ّم ۡع ِرضوۡ َـ
(શે ભક્કાના નાણસ્તકો !) જો તભે ણલજમના
ચાશનાયા થમા તો તભાયા (ભાંશેના શકદાયોને)
ણલજમ પ્રાપ્ત થઇ ગમો, અને જો તભે
(યવુરની ણલરૂઘ્ધતા કયલાથી) અટકી જળો તો
તે તભાયા ભાટે ફેશતય છે , અને જો તભે
પયીથી તેલું કયળો તો અભે ણ (તભાયી વાથે
રડીને) ાછુ ં એભજ કયીળું, અને તભારૂં ટોું
બરેને ગભે તેટરું ભોટું કાં ન શોમ (શયણગઝ)
તભાયા કાભ આલળે નણશ, અને આ (વભજી
રો) કે અલ્રાશ ભોઅભીનો વાથે છે . (૧૯)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશ અને તેના
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યવુરની આજ્ઞા ભાનો અને તેના તયપથી ભોંઢું
પેયલી ચારતા થાઓ નણશ, જ્માયે કે તભે
(કુયઆનની આમતો) વાંબતા શો. (૨૦)
અને તે રોકો જે લા ન ફનો કે જે ઓ કશે છે કે
અભે વાંબળ્મું, ણ (ખયી યીતે તો) તેઓ કાંઇ
વાંબતા નથી. (૨૧)
ફેળક અલ્રાશની ાવે વૌથી ખયાફ તે
પ્રાણી છે કે જે ફશેયા ગુંગા છે , જે કાંઇ જ
વભજ ધયાલતા નથી. (૨૨)
અને જો અલ્રાશે તેભનાભાં કાંઇ બરાઇ
જાણી શતે તો તેભને વાંબલા (તથા
વભજલા)ની પ્રેયણા આતે; અને જો તેભને
વાંબલાની પ્રેયણા આે તો ણ જરૂય તેઓ
(વત્મ તયપથી) ભોંઢું પેયલી ાછરા ગે પયી
જામ એલા છે . (૨૩)
ફદ્રની જં ગ ભાટે ભુશ્રીકો ભક્કાથી નીકલા
રાગ્મા તો ખાન-એ-કાઅફાનો યદો કડી
દોઆ કયી શતી કે ખુદામા ફન્ને રશ્કયભાં જે
વાચું અને વીધા યસ્તા ઉય શોમ તેની
વશામ કય અને ફીજાને પજે ત કયજે . આ
આમતભાં તેની તયપ ઇળાયો છે . આ દોઆ
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કયનાય વૌથી લધાયે જાણશર અફુ જશેર
શતો.
જ્માયે કુપપાય બાગી ગમા તો શ. યવુર વ.
અસ્શાફ વાથે યારીના ફદ્રના ભમદાનભાં
યહ્ા. આ જં ગભાં કાપીયોના વીત્તેય ભાણવો
ફંદીલાન થમા, જે ભાં અબ્ફાવ અને અકીર
ણ શતા. અબ્ફાવને જકડીને શાથ ફાંઘ્મા
શતા. તેથી ફશુ જ કણવી યહ્ા શતા.
કણવલાની અલાઝ શઝયતે વાંબી તો ફેચેન
થઇ ગમા અને કહ્ું કે તેના ફંધન ઢીરા કયો.
છી તેભ કયલાભાં આવ્મું. જ્માયે ફદ્રના
કૈદીઓ ાવેથી રપદમો રેલાનું ળરૂ કમુું તો
અબ્ફાવે કહ્ું કે ભાયી ાવે કાંઇ નથી, ભાયો
કે અકીરનો રપદમો ક્માંથી આું ? શુ ં તો
ભુવરભાન છુ ં . કારપયો વાથે રાચાયીએ
આલલું ડ્મું. શઝયતે પયભાવ્મું કે રદરનો બેદ
તો ખુદા જ જાણે છે ણ ઝાશેયભાં આ
કાપીય વાથે શતા. રપદમો જરૂય આલો ડળે.
પ્રલાવ કયતી લખતે જે યકભ તભાયી ફીફી
ઉમ્ભુર પઝરને આી શતી તેભાંથી ભંગાલી
આો. અબ્ફાવે કહ્ું આને છુ ી લાતની
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કેભ ખફય ડી ? શઝયતે પયભાવ્મું ભાયા
ખુદાએ ભને ખફય આી છે .
ઇણતશાવ ફતાલે છે કે કેલા કાકા શતા કે
કાપીયોની વાથે બરીજા વાભે રડલા આવ્મા.
જો રાચાયીએ આવ્મા શતા તો ખોટું ળા ભાટે
ફોલ્મા. ભક્કા જલાની લાત જ ન કયતે ,
શઝયત વાથે યશેતે. ભક્કા જઇને અફુ
વુપીમાન વાથે ભેરજોર યાખ્મો શતો. આ
એજ અફુ વુપીમાન છે જે ની સ્રી ણશન્દાએ
અબ્ફાવના વગા બાઇ જ. શભઝાનું કાજુ ં
છાતી ચીયીને કાઢ્મું અને ચાવ્મું શતું. ભક્કાના
ણલજમ લખતે ણ અબ્ફાવે અફુ વુપીમાનની
જાન છોડાલલા ભાટે ણવપાયીળ કયી શતી. આ
તાયીખી શકીકત છે એભાં લધુ ઉંડા જલાભાં
ભઝા નથી. અભોએ જે શકીકત જણાઇ
એટરી જ ટુંકભાં રખી છે . જો કે
ઇણતશાવકાયોભાં ઉયની લાતોભાં ઘણો
ભતબેદ છે . અભો કોઇ વાથે ફંધન કયતા
નથી.
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૨૪ થી ૨૬ ભી આમાત :-

ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوا ۡ
اس َتج ۡی ُبوۡا ل ِ ّّٰل ِہ قَ
ِ
ل ّ َِؼخ ُسوۡؾ ِا َدا َخ َعاخ ُ ۡم ل َِما یُ ۡحی ۡی ُک ۡم ۚ قَ
ِ
ِ
َۡ
ۡ َ ۤ َ َ ّّٰ
ۡ ۡ
اعل ُموۡا ا ّـ الل َہ یَ ُحوۡ ُؾ بَح َف ال َم ۡر ِء َق قل ِب ٖہ
َ َّ ۤ
ُ َ
َق ان ٗہ ِال َ ۡی ِہ ت ۡحس ُخ ۡق َـ ﴿﴾۲۴
َ
َق ّاتقُوۡا فِ ۡت َن ًۃ لَّا تُ ِص ۡیب َ ّ َف الّ َ ِذیۡ َن َظ َل ُمواۡ
ۡ ُ ۡ َ ّ َ ً َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َشدیۡدُ
ِمنکم خٓاصۃ ۚ ق اعلموا اـ
ِ
ۡ َ
اب ﴿﴾۲۵
ال ِعق ِ
َق ۡادغ ُ ُخ ۡۤقا ِا ۡد اَن ۡ ُت ۡم َق ِل ۡی ٌل ّ ُم ۡس َت ۡض َع ُفوۡـَ
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ُ َ َّ َ َ َ
ُ َ َ َۡۡ
ص تخافوۡ َـ ا ۡـ ّی َتخطفک ُم
ِ فِی الاذ
ََُ
َ ُ َ َ ُ ّٰ َ ُ َ ّ
از فا ّٰقىک ۡم َق ا ّی َدخ ۡم ِبن ۡض ِخ ٖف َق َذرقک ۡم
الن
َّ
ُ ۡ َ ُ َّ
﴾۲۶﴿ ِّم َن الط ِّی ّٰب ِت ل َ َعلک ۡم تشػ ُخ ۡق َـ
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે યવુર તભને
તે તયપ ફોરાલે કે જે તભાયા જીલનભાં નલીન
ચેતન રાલનાય શોમ તો અલ્રાશની તથા તેના
યવુરની આજ્ઞા ભાની રો અને જાણી રો કે
અલ્રાશ ભનુષ્મ તથા તેના અંત:કયણના
(ઇયાદાની) લચ્ચે આડો આલી જામ છે , અને
એ કે તભે વલે તેની શજુ યભાં બેગા કયલાભાં
આલળો. (૨૪)
અને તે રપત્ના (ભુવીફત)થી ફચતા યશો કે
જે ખાવ કયીને તે રોકો ય જ નણશ ડે કે
જે ઓએ તભાયાભાંથી ઝુલ્ભ કમો, અને એ
જાણી રો કે ફેળક અલ્રાશ અઝાફ
આલાભાં ઘણો વખ્ત છે . (૨૫)
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અને (તે વભમને) માદ કયો જ્માયે કે તભે તે
(ભક્કાની) બૂણભભાં વંખ્માભાં થોડા અને
ણનફથ ગણાતા શતા અને એ લાતથી ફીતા
શતા કે ક્માંમ (દુશ્ભન) રોકો તભને આલી
ઝડી રઇ ન જામ ત્માયે તે (અલ્રાશે) તભને
(ભદીનાભાં) આળયો આપ્મો અને ોતાની
ભદદ લડે તભને ફલાન ફનાવ્મા, અને ાક
લસ્તુઓભાંથી તભને યોઝી ણ આી કે
કદાચને તભે આબાય ભાનનાયા થાઓ. (૨૬)
ઇન્વાન અને તેના રદરભાં ખુદાનું આલી જલું
તેથી ભતરફ એ છે કે ઇન્વાન જે ઇયાદો કયે
છે તે ખુદાના શાથભાં છે . જો તે ચાશે તો તેને
પેયલી નાખે એટરે કે ભાણવ ચાશે છે કાંઇ
અને થઇ જામ છે કાંઇ ફીજુ ં . એ ભાટે જ તો
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે
પયભાવ્મું કે : “ભેં ભાયા યફને ઇયાદાના તુટી
જલાથી ઓખ્મો” બાલાથથ એ કે રોકોએ
વભજલું જોઇએ કે જે રોકો ખુદા યવુરની
ભયઝી ણલરૂઘ્ધ કાંઇ કયલા ચાશે છે તેભાં વપ
થલું તભાયા શાથભાં નથી. ખુદા જ્માયે
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ઇચ્છળે ત્માયે તેના ભનવુફાને તોડી પોડી
નાખળે. ભાનલ ગભે એલા પ્રમત્નો કયળે ણ
વપ થળે નણશ.
અશરે ઇભાનને એ ણ કશેલાભાં આવ્મું છે કે
રપતના-પવાદ-ઝઘડા-કજીમાથી
ફચલાની
કોણળ કયતા યશો. એભ ભાનળો નણશ કે
જ્માયે રપતનો થળે તો ઝાણરભો જ તેની
રેટભાં આલી જળે, યંતુ ણનદો ણ તેભાં
પવાઇ જામ છે .
છે લટની આમતભાં ભુવરભાનોને ફતાલલાભાં
આવ્મું છે કે ખુદા ય બયોવો યાખો અને તેની
આજ્ઞા અનુવાય કામથ કયો. જે ણે તભોને
ભક્કાલાાના અત્માચાયથી ફચાવ્મા ત્માં
તભાયી વંખ્મા ફશુ જ ઓછી શતી અને
તભોને શય ઘડી ખટકો યશેતો શતો કે ભુશ્રીકો
તભને કડી જળે. પ્રકાય પ્રકાયના દુ:ખો
આળે. યંતુ અલ્રાશે તભાયી વશામ કયી
ભુણક્ત અાલી. તભને ળણક્તળાી ફનાલી
ળરુ ય ણલજમ અાવ્મો.
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૨૭ થી ૩૦ભી આમાત :-

ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ّّٰ
الل َہ قَ
یایہا ال ِذین امنوا لا تخونوا
الرَ ُسوۡ َؾ َق تَ ُخوۡنُوۡۤا اَ ّٰم ّٰن ِت ُک ۡم َق اَن ۡ ُتمۡ
ّ
َ َ
ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۲۷
َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ َ ۤ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ ۡ َ ٌ
ق اعلموا انما اموالکم ق اقلاخکم فِتنۃ ۙ
ّ َ َ ّ َ ّّٰ َ ۡ َ ٗ ۤ َ
ۡ
ٌ
َ
ۡ
ٌ
ق اـ اللہ ِعندف اجر ع ِظیم ﴿ ﴾۲۸٪
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡۤ ۡ َ ّ َ ُ ّّٰ
اللہَ
یایہا ال ِذین امنوا ِاـ تتقوا

یَ ۡج َع ۡل لّ َ ُک ۡم ف ُ ۡخ َقانًا ّ َق یُ َک ِ ّع ۡػ َع ۡن ُکمۡ
َ ّ ّٰ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ّّٰ ُ ُ ۡ َ ۡ
س ِیا ِتکم ق حغ ِعػ لکم ؕ ق اللہ دق الفض ِل
ۡ
ال َع ِظ ۡی ِم ﴿﴾۲۹
hajinaji.com

1975

અનુક્રભણણકા

َ َ ۡ
َ َ َّ َ ُ ۡ
َق ِاد یَ ۡمػ ُخ ِبک ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ل ُِیث ِب ُتوۡؽ ا ۡق
ُ
ُ
َ ۡ َ َ ُ َۡ
حق ُتلوۡؽ ا ۡق یُص ِخ ُجوۡؽ ؕ َق یَ ۡمػ ُخ ۡق َـ َق یَ ۡمػ ُخ
ّّٰ
ۡ ۡ َ ّّٰ
﴾۳۱﴿ الل ُہ ؕ َق الل ُہ خح ُؿ ال ّٰم ِػ ِخیۡ َن
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભે અલ્રાશ અને
તેના યવુરનો ણલશ્લાવઘાત ન કયો, અને
તભાયી અભાનતોનો ણ જાણી જોઇને
ણલશ્લાવઘાત ન કયો. (૨૭)
અને આ જાણી રો કે તભાયો ભાર તથા
તભાયી અલરાદ (એ તભાયા ભાટે) અજભામળ
છે , અને ફેળક ભોટો ફદરો અલ્રાશની જ
ાવે છે . (૨૮)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અગય તભે
અલ્રાશથી ડયતા યશેળો તો તે તભને એક
વત્મ અવત્મ (ાયખલા)નું જ્ઞાન આળે અને
તભાયા દુગુથણો તભાયાથી દૂય કયી દેળે, અને
તભાયા ગુનાશ ભાપ કયી દેળે; અને અલ્રાશ
ભશાન કૃાુ છે . (૨૯)
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અને (શે યવુર ! તે વભમને માદ કય) જ્માયે
ઇભાન નણશ રાલનાયાઓ તાયી વાથે
ચારફાજી ચારી યહ્ા શતા, (એ ભાટે) કે તને
ફંદીલાન ફનાલે અથલા તને ભાયી નાખે
અથલા તને દેળાય કયે; અને તેઓ દાલેચ
ચરાલે છે અને અલ્રાશ ણ દાલેચ ચરાલે
છે ; અને અલ્રાશ વૌ કયતાં ફેશતય દાલેચ
ચરાલનાયો છે . (૩૦)
આ આમતભાં ળરૂભાં અફુ રોફાફાની
તૌફાનું લણથન થમું છે . શુ ઝુયે ફની કયીઝના
કીલ્રાનો ઘેયાલ નાખ્મો. જે ભાં મશુ દીઓનું
યશેઠાણ શતું. જ્માયે ઘેયાલાને એકલીવ રદલવ
થઇ ગમા તો મશુ દીઓ ગબયાઇ ગમા અને
શઝયતની ાવે વુરેશનો વંદેળો ભોકલ્મો.
આે પયભાવ્મું કે શુ ં તભાયી વાથે વુરેશ કયીળ
નણશ ણ એક ળતે કે અભાયા જનયર વઅદ
ણફન ભઆઝના કશેલાથી ફશાય આલો. તેની
જે આજ્ઞા થળે તે પ્રભાણે અભર કયલાભાં
આલળે. તેઓએ કહ્ું કે આ ભાભરાભાં અભો
અફુ રોફાફા અન્વાયીનો અણબપ્રામ રઇ
જોઇએ. જ્માયે અફુ રોફાફાએ તેભની
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ાવે જઇ ગા તયપ ઇળાયો કમો. તેનો
બાલાથથ એ શતો કે જો રકલ્રાભાંથી ણનકળ્મા
તો ભામાથ જળો. શજુ અફુ રોફાફા વાથે
લાતચીત થઇ યશી શતી ત્માં આમત નાણઝર
થઇ કે “ખુદા યવુર વાથે ણલશ્લાવઘાત
(ખમાનત) ન કયો.” જ્માયે અફુ રોફાફા
ાછા આવ્મા ત્માયે આ આમત ણલળે વાંબળ્મું
તો ફશુ જ અપવોવ કયલા રાગ્મા અને યડતાં
યડતાં ભસ્જીદે યવુરભાં શોંચી ોતાને એક
થાંબરા વાથે ફાંધી કવભ ખાધી કે જ્માં
વુધી ભાયી તૌફા કફુર થળે નણશ ત્માં વુધી
કાંઇ ણ ખાઇ ીઇળ નણશ અને ભયી
જઇળ. વાત રદલવ એભ જ લીતી ગમા અને
ફેશોળ થઇ ડી ગમા. ખુદાએ તેભની તૌફા
કફુર કયી. રોકોએ ખુળખફયી આી. તેભણે
કહ્ું કે યવુર (વ.)ની ઝફાની નણશ વાંબું
ત્માં વુધી શુ ં ફંધામેરો યશીળ. છે લટે આે
ખુળખફયી આી અને તેને ફંધનથી ભુક્ત
કમો. આ થાંબરો શજુ વુધી છે અને તેના ય
તેનું નાભ કંડાયેર છે .
છી આમતભાં ખુદાએ ભાર અને અલરાદને
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ઇભાનલાા ભાટે યીક્ષાનું કાયણ ફતાલેર
છે . ભાનલી કુદયતી યીતે આ ફન્ને તયપ
પ્રેભબાલ યાખે છે અને એ ચીઝોના પ્રેભભાં
એલા એલા કૃત્મો કયી ફેવે છે જે ન કયલા
જોઇએ. ખુદાના શુ કભની ણ યલા કયતો
નથી. યશેઝગાય તો એ ઇન્વાન છે જે ભારઅલરાદની ભોશબ્ફતની વાથે ખુદા યવુરની
આજ્ઞા ાે અને ખુદાની ખુળી ભાટે એ ફધી
લસ્તુઓ કુયફાન કયી દે.
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે
પયભાવ્મું
કે
યશેઝગાય-ભુત્તકીઓની
ણનળાનીઓ એ છે કે વાચું ફોરલું, અભાનત
ાછી આલી, લચન ારન કયલું, ોતાને
ઓછો ળણગાયે અને નાઝ ન કયે, વગાલશારા વાથે ભેરજોર યાખલી, અળક્તો અને
ણનયાધાયો ય દમા કયલી, સ્રીઓના કશેલા
પ્રભાણે થોડું ચારલું એટરે કે તેણીઓના
ભશ્લેયા પ્રભાણે અભર ન કયલો, સ્લબાલ
વાયો યાખલો, નેક થલું, પ્રેભબાલ લધાયે
યાખલો, ખુદાની નઝદીકી પ્રાપ્ત થામ એલું
ઇલ્ભ ભેલલું.
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શ. યવુર વ.ના વશાફી અફુ દયદા ફશુ જ
ગયીફ શતા અને ફચ્ચાંઓ ઘણા શતા. એક
રદલવ શઝયતની વેલાભાં આલી અઝથ કયી કે
શુ ં ફાર-ફચ્ચાલાો છુ ં , કભાઇનું કાંઇ વાધન
નથી. ફશુ જ દુ:ખભાં જીલન લીતી યહ્ું છે .
આે તેને વાત દીયશભ આપ્મા અને કહ્ું કે
ખજુ ય ખયીદી ભસ્જીદના દયલાઝા ાવે
ફેવીને લેચો. અફુ દયદાએ એ પ્રભાણે લેાય
ળરૂ કમો. શઝયતે વાંજે શ. અરી અ.ને કહ્ું કે
ચારો અફુ દયદા ાવેથી ખજુ ય ખયીદીએ.
આે રણ દીયશભની ખજુ ય રીધી. આ જોઇ
ફીજા રોકો ણ ખયીદલા રાગ્મા. તે રદલવે
વાયો લકયો થમો. ફીજે રદલવે ખજુ ય રાવ્મા.
એભ કયતાં કયતાં થોડા રદલવભાં એક શાટડી
રગાલી રીધી. રદલવે રદલવે કભાણી લધલા
રાગી. ટુંક વભમભાં રૂીમા દેખાલા રાગ્મા.
એક રદલવ રોકોએ શઝયતને ખફય આી કે
શુ ઝુય આજ તો અફુ દયદાએ દુકાન રુંટાલી
દીધી જે કાંઇ શતું તે રોકોને આી દીધું !
આે તેભને ફોરાલી ુછમું કે આ તભે ળું કમુું
? કહ્ું વયકાય ભારૂં ઇભાન ભને ખતયાભાં
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રાગ્મું. શેરાં શુ ં આની શેરાં ભસ્જીદભાં
શોંચી જતો શતો. જ્માયે શાટડી ખોરી તો
આ તળયીપ રાલતા શતા ત્માયે વાથે
ભસ્જીદભાં આલતો શતો. ત્માય છી આના
આલી જલા છી ભસ્જીદભાં આલતો. ત્માય
છી નભાઝ ળરૂઅ થઇ જતી ત્માયે આલતો.
એક રદલવ ફશુ જ ઘયાકી શતી. તેભાં ઘણો
વભમ રાગી ગમો. આ નભાઝ ઢાલી ઘયે
ચાલ્મા ગમા. ભને ફશુ જ રાગી આવ્મું.
ફીજે જ રદલવે દુકાન રુંટાલી દીધી. ભને
ભનભાં થમું કે આ ઇભાનને ભાટે ભોટો ખતયો
છે . આે પયભાવ્મું કે ફાર ફચ્ચાનું ગુજયાન
કેભ ચારળે ? કહ્ું : જે ભ આજ રદલવ વુધી
ચારતું શતું તેભ ચારળે. શઝયતે ભુવરભાનોને
શુ કભ કમો કે અફુ દયદાની ભદદ કયતા યશો.
આ ણ અલાયનલાય વશામ કયતા યહ્ા.
૩૧ થી ૩૪ભી આમાત:-

َ ُ َ َ
َ
ُ َ
َق ِادا ت ۡتدّٰی َعل ۡی ِہ ۡم ّٰا ّٰی ُتنا قالوۡا ق ۡد
ۡ َ ُۡ ُ ََ َۡ َ ۡ َ
َۤ
ٓاء لَقلنا ِمث َل ّٰہذا ۙ ِا ۡـ
س ِمعنا لو نش
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َ ۤ َّ ۤ َ ۡ َ َ ۡ
ّٰہذا ِالا ا َسا ِطح ُؿ الۡا ّقل ِح َف ﴿﴾۳۱
َ ۡ َ ُ ّّٰ ُ ّ َ ۡ َ َ ّٰ َ ُ َ ۡ َ ّ َ
ق ِاد قالوا اللہم ِاـ کاـ ہذا ہو الحق
ۡ َ ََ
ً
َ َ
ِم ۡن ِعن ِدؽ فا ۡم ِط ۡػ َعل ۡینا ِح َج َاذۃ ِّم َن
َّ َ َ ۡ َ َ َ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿﴾۳۲
السمٓا ِء ا ِق ائ ِتنا ِبعذ ٍ
َ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ ل ُِی َع ِّذ َب ُہ ۡم َق اَن ۡ َت فِ ۡیہ ۡم ؕ قَ
ق ما کاـ
ِ
َ َ َ ّّٰ
الل ُہ ُم َع ّذبَ ُہ ۡم َق ُہ ۡم یَ ۡس َت ۡغع ُػ ۡقـَ
ما کاـ
ِ
ِ
﴿﴾۳۳
َ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ َ ّ َ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ َق ُہ ۡم یَ ُص ّ ُد ۡقـَ
ق ما لہم الا حع ِذبہم
َعن ال ۡ َم ۡسج ِد ال ۡ َش َخا ِؿ َق َما کَانُوۡۤا اَ ۡقل َِی َ
ٓاء ٗف ؕ
ِ
ِ
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ِۡا ۡـ اَ ۡقل َِی ُٓاؤ ٗ ۤف ِالَّا ال ۡ ُم ّ َتقُوۡ َـ َق لّٰ ِک ّ َن اَخۡث َ َؿ ُہم
َ َ
﴾۳۴﴿ لَا ح ۡعل ُموۡ َـ
અને જે લેા અભાયી આમતો તેભની વાભે
ઢલાભાં આલે છે ત્માયે તેઓ કશી દે છે કે
અભે વાંબી ચૂક્મા જો અભે ઇચ્છીએ તો
અભે ણ એના જે લું ફોરીએ; આ તો ભાર
શેરાના રોકોની કશાણીઓ છે . (૩૧)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે તેભણે
કહ્ું કે શે અલ્રાશ ! અગય આ (કુયઆન)
વત્મ છે અને તે તાયા તયપથી છે તો અભાયા
ય આકાળ યથી ત્થય લયવાલ અથલા
અભને કોઇ દુ:ખદામક અઝાફ આ. (૩૨)
અને અલ્રાશ નથી ચાશતો કે જ્માયે તું
તેભનાભાં ભલજુ દ છે ત્માયે તે તેભને અઝાફ
આે; અને (લી) અલ્રાશ તેભને એલી
ણસ્થણતભાં કે તેઓ તૌફા ણ કયતા યશેતા
શોમ અઝાફ આે તેલો નથી. (૩૩)
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લી અલ્રાશ તેભને ળા ભાટે અઝાફ ન
આે ? જ્માયે કે તેઓ (રોકોને) ભસ્જીદુર
શયાભથી અટકાલે છે , જો કે તેઓ તેના યક્ષક
(ફનલાને રામક) નથી; તેના યક્ષક તો કેલ
યશેઝગાયો જ છે , છતાં તે (ભુશ્રીકો)ભાંથી
ઘણા ખયા એ લાતને નથી જાણતા. (૩૪)
આ આમતો ણલળે લાત એભ છે કે નોઅભાન
ણફન શારયવ (કેટરાકના કશેલા ભુજફ અથલા
નવફીન શારયવ અથલા શવથ ફીન ઉભય)
લેાય ભાટે ઇયાન ગમો શતો. ત્માંથી રૂસ્તભ
અને વોશયાફના રકસ્વા લેચાતા રઇ આવ્મો.
અયફી બાાભાં તેનો તયજુ ભો કમો અને
રોકોને કશેલા રાગ્મો કે જુ ઓ કુયઆનની
જે ભ અભે ણ શેરાંના રોકોની રકસ્વાકશાણી ઘડી કાઢી છે . ઉસ્ભાન ણફન ભઝઉને
કહ્ું : ખુદાથી ડય, ભોશમ્ભદ (વ.) શક ઉય
છે . તેણે કહ્ું કે શુ ં ણ શક ઉય છુ ં . ઉસ્ભાને
કહ્ું : ભોશમ્ભદ (વ.) તો રાએરાશ
ઇલ્રલ્રાશ કશે છે . તે કશેલા રાગ્મો કે શુ ં ણ
કશુ ં છુ ં ણ તેની વાથે “શાઓરાએ
ફનાણતલ્રાશે” (આ ખુદાની ુરીઓ) છે ણ
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કશુ ં છુ ં . જ્માયે શઝયતને આ લાતની ખફય
ડી તો આે તેનો ઉધડો રીધો. તે કશેલા
રાગ્મો અમ ખુદા જો ભોશમ્ભદ (વ.)નો ધભથ
વાચો છે તો ભાયા ય અઝાફ ઉતાય. આ
આમત તેના ણલળે છે . આ કભફખ્ત ફદ્રના
મુઘ્ધભાં જશન્નભ લાવીર થમો.
મગમ્ફયે ખુદા તભાભ જગતો ભાટે યશભત
છે , જ્માં વુધી ઝાશેયભાં તેભની શણસ્ત રોકો
લચ્ચે શતી ખુદાએ કાપીયો ઉય અઝાફ
ભોકલ્મો નણશ અને કમાભત વુધી એલું ફનળે
નણશ. કાયણ કે તેભની અશરેફમતભાંથી કોઇને
કોઇ ભૌજુ દ છે . આે પયભાવ્મું કે જે લી યીતે
તાયરાઓ આવભાનના રોકો ભાટે ભુણક્તનું
કાયણ છે , એલી જ યીતે ભાયી અશરેફમત
જગતના રોકો ભાટે નજાતનું કાયણ છે . આ
લાતને “વલાએકે ભોશયેકા”ના રખનાયે ણ
ભાન્મ યાખી છે .
ભુશ્રીકો ભુવરભાનોને ભસ્જીદે શયાભ
(કાઅફા)ભાં જલાથી યોકતા શતા અને કશેતા
શતા કે કાઅફાના વ્મલસ્થાક અભો છીએ.
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અભોને એ શક છે કે જે અભાયા ધભથભાં
ભાનતા નથી તેને ખુદાના શયભભાં પ્રલેળલા
દઇળું નણશ. ખુદા પયભાલે છે કે આ રોકો
શયભે ખુદાના ભુતલલ્રી કેભ ફની ગમા ?
જ્માયે કે એ ખુદાને લશદશુ રાળયીક (એક
ખુદા) ભાનતા નથી. આ ઘયના ભુતલલ્રી
એજ થઇ ળકે છે જે યશેઝગાય ભુત્તકી છે .
આ સ્થે એ વલાર ઉબો થામ છે કે જ્માયે
શુ ઝુયની શાજયીભાં ખુદા કોઇ ય અઝાફ
કયતો નથી તો ઉયોક્ત વ્મણક્ત ઉય કેભ
અઝાફ આવ્મો ? આલી યીતે આની વભક્ષ
ઘણા ય અઝાફ થમેર છે ! જલાફ એ છે કે
શેરાંના નફીઓની કોભો ઉય અઝાફ
ભોકરેર છે એ વાભુણશક યીતે થમો શતો.
જ્માયે કોઇ કોભ ણળકથ કયલું છોડતી ન શતી
અને ોતાના વભમના મગમ્ફયથી અઝાફ
ઇચ્છતી શતી ત્માયે અઝાફ થતો શતો. શ.
યવુર વ.ના વભમભાં ણ એજ રોકો ય
અઝાફ ઉતયેર છે . જે ઓએ ોતે ભાંગણી
કયી શતી.
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૩૫ થી ૩૬ ભી આમાત :-

َق َما ک َ َ
اـ َصلَاتُ ُہ ۡم ِع ۡن َد ال ۡ َب ۡی ِت ِالَّا ُمک َ ً
ٓاء
ُۡ
ّ َق تَ ۡصدیَ ًۃ ؕ َف ُذ ۡق ُقوا ال ۡ َع َذ َ
اب ِب َما کن ُت ۡم
ِ
َُۡ
تکع ُػ ۡق َـ ﴿﴾۳۵

َ َّ
ۡ ُ َ
ََ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا یُن ِفق ۡو َـ ا ۡموَال َ ُہ ۡم
ُ
ّّٰ
ل َِی ُص ّد ۡقا َع ۡن َس ِب ۡی ِل الل ِہ ؕ
َ ۡ ُ َ َُ َُ
ً
َ
ف َس ُین ِفق ۡون َہا ث ّم تکوۡ ُـ َعل ۡی ِہ ۡم َح ۡز َخۃ
ثُ ّ َم حُ ۡغ َل ُبوۡـ َ۬
۬ َق الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػ ۡۤقا ِاخّٰی َج َہ ّ َنمَ
َ
یُ ۡحس ُخ ۡق َـ ﴿ ۙ﴾۳۶

અને ફમતુલ્રાશ ાવે તેભની નભાઝ વીટી
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લગાડલા અને તાીઓ ાડલા ણવલામ ફીજી
કાંઇ નથી; ભાટે (શે નાણસ્તકો !) જે
નાણસ્તકણં તભે કમાથ કયતા શતા તે કાયણે
શલે અઝાફ ણ ચાખો. (૩૫)
ફેળક જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓ
ોતાનો ભાર એલા શેતુવય ખચે છે કે
(રોકોને) અલ્રાશના ભાગથથી અટકાલે; તેઓ
તે (ભાર)ને એલી યીતે ખચ્માથ જ કયળે; છી
એ જ તેભના ભાટે ખેદનું કાયણ ફની જળે,
છી તેઓ યાજીત થઇ જળે; અને જે રોકો
ઇભાન નથી રાવ્મા તેભને દોઝખ તયપ શંકાયી
રઇ જલાભાં આલળે : (૩૬)
ફદ્દુ અયફોનો યીલાજ શતો કે જ્માયે
કાઅફાની ઝીમાયત ભાટે આલતા ત્માયે જોય
જોયથી વીટીઓ લગાડતા, તાીઓ ાડતા
શતા અને તેને નભાઝ વભજતા શતા. આ
અવભ્મ ભાનલીઓ કાઅફાનો નગ્ન
શારતભાં તલાપ કયતા શતા. સ્રીઓ ભાર
એક નાના ટુકડાથી ોતાની ળભથની જગ્મા
છુ ાલતી શતી. ાછનો બાગ ઉઘાડો
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યાખતી શતી. તેઓની ભાન્મતા શતી કે ખુદાને
ત્માંથી નગ્ન આવ્મા શતા અને તેના દયફાયભાં
નગ્ન જલું જોઇએ. તલાપનો યીલાજ શ.
ઇબ્રાશીભ અ.ના ઝભાનાથી ચાલ્મો આલતો
શતો, ણ તેની યીતો ફદરાતી યશી. ઇસ્રાભે
તલાપ ફાકી યાખ્મો, ણ ઇન્વાનના ભોબાને
છાજે એલો. તેભાં નાના ભોટા અભીય-ગયીફ
ફધામ એક વયખા. કોઇ જાતની ઉંચ નીચ
નશીં. વાચા અથથભાં એજ ભુવરભાન છે .
૩૭ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َ ّ َ َ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ َ ۡ َ
َالط ّیب ق
ِ ِ ل ِی ِمحـ اللہ الخ ِبیث ِمن
ۡ َیَ ۡج َع َل ال ۡ َخب ۡی َث بَ ۡع َض ٗہ َعدّٰی ب
ض
ع
ِ
ٍ
َّ
ُ َ
َ َ
ؕ فح َ ۡؿخ َم ٗہ َج ِم ۡی ًعا ف َی ۡج َعل ٗہ ف ِ ۡی َج َہن َم
ّٰ ۡ َ ُ
﴾۳۷٪ ﴿ اقلٰٓ ِئک ُہ ُم الخ ِز ُخ ۡق َـ
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ُ ّ َّ
ََ ۤ َۡ
ُۡ َ
ق ۡل ل ِل ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ِا ۡـ ّین َت ُہوۡا حغع ۡػ ل َ ُہ ۡم
َّ
َ َ َ
ََ َ
ّما ق ۡد َسل َف ۚ َق ِا ۡـ ح ُعوۡ ُخ ۡقا فق ۡد َمض ۡت

َّ َ َ ۡ
ُسن ُت الۡا ّقل ِح َف ﴿﴾۳۸

َق َقا ِت ُلوۡ ُہ ۡم َح ّٰتّی لَا تَ ُکوۡ َـ فِ ۡت َن ٌۃ ّ َق یَ ُکوۡـَ
ّ ۡ ُ ُ ّ ُ ٗ ّّٰ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
الدین کلہ ل ِل ِہ ۚ ف ِا ِـ انتہوا ف ِاـ
ِ
ُ
ۡ
ِب َما حَ ۡع َملوۡ َـ بَ ِصح ٌؿ ﴿﴾۳۹
َ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ّٰ ُ
ىکم ؕۡ
ق ِاـ تولوا فاعلموا اـ اللہ مول
ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ۡ
ُ
جِعم الموخی ق جِعم الن ِصحؿ ﴿﴾۴۱
કે જે થી અલ્રાશ નાાકોને ાકોથી ણલખુટા
ાડી નાખે, અને નાાકને એક ફીજા ય
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ભૂકે; છી એ વલેનો ઢગ કયે, છી એ આખા
ઢગને જશન્નભભાં શડવેરી ભૂકે; તેઓ જ
શાણન બોગલનાયા છે . (૩૭)
(શે યવુર !) ઇભાન નણશ રાલનાયાઓને કશે
કે જો તેઓ (ળયાયતોથી) અટકી જામ તો જે
કાંઇ પ્રથભ થઇ ચૂક્મું છે તે તેભને ભાપ કયી
દેલાભાં આલળે, અને જો પયી ણ એલું જ
કયળે તો (તેભના) ૂલથજોનો યસ્તો તો નક્કી
થઇજ ચૂક્મો છે (તેલી જ લરે તેભની ણ
થળે). (૩૮)
અને (શે ભુવરભાનો !) તેભની વાથે અશીં
વુધી રડો કે રપત્નો ફાકી યશે નણશ અને દીન
આખો ને આખો ભાર અલ્રાશનો જ થઇને
યશે, છી જો તેઓ (તભાયી ણલરૂઘ્ધતા કયતા)
અટકે તો ણન:વંળમ અલ્રાશ તેઓ જે કાંઇ કયે
છે તેને ણનશાનાય છે . (૩૯)
અને જો તેઓ ભોંઢું પેયલે તો આ જાણી રો કે
અલ્રાશ તભાયો ણશભામતી છે ; (અને) તે વૌ
કયતાં શ્રેષ્ઠ ણશભામતી અને વૌ કયતાં શ્રેષ્ઠ
ભદદગાય છે . (૪૦)
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ખાણરક તો એજ ઇચ્છે છે કે ઇન્વાન ગુનાશ
કમાથ છી ણ અલ્રાશથી તૌફા કયે અને પયી
કોઇ ખયાફ કાભ કયે નણશ તો તેના ગુનાશને
ભાણરક ભાપ કયી આે છે . જો કોઇ યીતે તેઓ
ન ભાને તો અમ ભુવરભાનો તભાયે ભુંઝાલાની
જરૂયત નથી. અલ્રાશ તભાયો વયયસ્ત
ભદદગાય છે . આ શેરાં ભુશ્રીકોને વઝા
આલાભાં આલી છે અને શલે છી ણ
આલાભાં આલળે.
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લઅરભૂ : ાયો - ૧૦
૪૧ થી ૪૨ભી આમાત :-

َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ
ق اعلموا انما غ ِنمتم ِمن شی ٍء فاـ لِل ِہ
ُۡ
ُ
ۡ
َ
خ ُم َس ٗہ َق ل ِّؼخ ُسوۡ ِؾ َق ل ِِذی الغ ۡػبّٰی َق ال َی ّٰت ّٰؼی
ُۡ
َق ال ۡ َم ّٰسکحۡف َق ۡابن ّ َ
الس ِب ۡی ِل ۙ ِا ۡـ کن ُت ۡم
ِ ِ
ِ
ّٰ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ َ َ ۤ َ ۡ َ ۡ َ َ ّٰ َ ۡ َ
امنتم ِبالل ِہ ق ما انزلنا عدی عب ِدنا
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ّّٰ
اللہُ
یوؿ العػقا ِـ یوؿ التقی الجمع ِن ؕ ق
ُ َ َ
َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۴۱
ۡ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ُّ ۡ
ۡ
الدن َیا َق ُہ ۡم ِبال ُع ۡد َق ِۃ
ِاد انتم ِبالعدق ِۃ
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ّ الۡقُ ۡص ّٰوی َق
ۡالرَخ ۡ ُب اَ ۡس َف َل ِم ۡن ُک ۡم ؕ َق لَو
ۡ َ ۡ ُّ َ َ َ
ۡ
اع ۡدت ۡم لَاخ َتلف ُت ۡم فِی ال ِم ۡی ّٰع ِد ۙ َق لّٰ ِک ۡن
تو
َ ّ ً ۡ ُ ۡ َ َ َ ً ۡ َ ُ ّّٰ َ ۡ َ ّ
۬ ل َِی ۡہ ِلک
۬ ل ِیق ِضی اللہ امرا کاـ مفعولا

َ َ
َ َ
َم ۡن َہلک َع ۢۡن بَ ِّین ٍۃ ّق یَ ۡح ّٰحی َم ۡن َۡ ّیَ َع ۢۡن
ٌ
ّّٰ َ
َ
﴾۴۲ۙ ﴿ بَ ِّین ٍۃ ؕ َق ِا ّـ الل َہ ل َ َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم
અને આ જાણી રો કે (રડાઇ દયણભમાન) તભે
જે લસ્તુ રૂંટ (ના ભાર તયીકે) ભેલો તો તેનો
ાંચભો બાગ અલ્રાશનો તથા યવુરનો તથા
તે (યવુર)નાં વગાં લશારાંઓનો તથા
મતીભોનો
તથા
ભોશતાજોનો
તથા
ભુવાપયોનો છે . અગય તભે અલ્રાશ ય
ણલશ્લાવ યાખતા શો અને તે (ગૈફી ભદદ) ય
કે જે અભોએ અભાયા ફંદા ઉય ણનણથમ
(જં ગે ફદ્ર)ના રદલવે ઉતાયી શતી (કે) જે
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રદલવે ફે ક્ષો વાભ વાભે થઇ ગમા શતા;
અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ
ધયાલનાયો છે . (૪૧)
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે તભે (ખાઇની)
આ ફાજુ ના છે ડા ઉય શતા અને તેઓ
(નાણસ્તકો) ેરી ફાજુ ના છે ડા ઉય અને
ળાભના કાપરાના વલાયો દયીમા રકનાયે
તભાયી શેઠની ફાજુ એ (શઠીને ઉબા) શતા;
અને જો તભે (ફન્ને ક્ષોએ શેરેથી ભાંશો
ભાંશે) એક ફીજાથી રડાઇનો ઠયાલ કયી રીધો
શોત તો તે ઠયાલનો તભાયાભાંથી કોઇ ણ
એક ક્ષે અલશ્મ બંગ કમો શોત; યંતુ (તભને
અલ્રાશે અચાનક વાભ વાભે કયી દીધા,
જે થી) જે થનાય શતું તે અલ્રાશ ૂણથ કયી
નાખે, એટરે કે જે કોઇ શરાક થનાય શતો તે
(વત્મની) દરીર ૂણથ થમા ફાદ શરાક થઇ
જામ અને જે જીલતો યશેનાય શતો તે ણ
દરીર ૂણથ થમા ફાદ જીલતો યશે; અને ફેળક
અલ્રાશ ભશાન વાંબનાય (અને) જાણનાય
છે : (૪૨)
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આ આમત ખુમ્વ ણલળે છે . ગનીભતના ભાર
ણવલામ ફીજી લસ્તુઓ ઉય ખુમ્વ કાઢલું
લાજીફ છે . (૧) વોના-ચાંદીની ખાણ, (૨)
ઝભીનભાં છુ ામેરો ખઝાનો, (૩) ભોતી લગેયે
જે દયીમાભાંથી કાઢલાભાં આલે છે . (૪) લેાય
કે ખેતીના નપાભાંથી. આ ફધી લસ્તુઓભાંથી
ફાર ફચ્ચા લગેયેનો ખચથ ફાદ કયતા જે લધે
તેભાંથી, (૫) જ્માયે અશરે રકતાફ
ભુવરભાનથી ઝભીન ખયીદ કયે, (૬) જે ભાર
શયાભ વાથે શરાર ભી જામ અને ખફય ન
ડે.
આ લશેંચણીનો શુ કભ જં ગે ફદ્રના ગનીભત
લખતે થમો, જે વત્તય ભાશે યભઝાન જુ ભ્આ
શીજયી વન ફે (૨)ના થમો શતો. શદીવોથી
એ લાત ણવઘ્ધ થઇ છે કે આ ખુદાનો બાગ,
યવુર વ.નો બાગ છે . યવુર છી ખુદા
યવુરના ણશસ્વાનો ભાણરક ખુદાના તયપથી
ણનભણંક થમેર ઇભાભનો છે . બાલાથથ એ કે
યવુરનો બાગ તેભના વગાઓને આલાભાં
આલળે. જે મતીભ, ભીસ્કીન અને યદેળીઓ
શોમ. એ ળતથ છે કે યવુરના કયાફતદાય શોમ
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એટરે આ ફધામ બાગ યવુર અને તેભની
અલરાદનો ખાવ છે . ખુમ્વભાં વેશભે ઇભાભ
(ઇભાભનો બાગ) અરગ કયી ફીજો બાગ
વાદાતના એ રોકોને આલાભાં આલે જે નું
લણથન આમતભાં છે . અલરાદે યવુર ઉય
ઝકાત જે વદકો છે તે શયાભ કયેર છે , તેથી
તેભનો શક ખુમ્વભાં છે .
ઇન્વાપ તો એજ કશે છે કે જે ખાનદાન વત્તા
ય શોમ તેભની અલરાદ ભાટે એલી વ્મલસ્થા
કયલાભાં આલે કે ોતાનું જીલન આફરૂદાય
તયીકે ગુઝાયી ળકે. ફીજા રોકોની વભક્ષ શાથ
પેરાલલાનો લખત ન આલે. તભાભ દુન્મલી
વલ્તનતોભાં ણ એજ રયલાજ છે . યવુર
(વ.) દીન-દુન્મા ફન્ને યીતે ભુવરભાનોના
ફાદળાશ છે . કુદયત કેભ કફુર કયે કે તેભની
અલરાદના શકોનું યક્ષણ ન કયે ? ઝકાત,
વદકો એ ભાટે વાદાત ઉય શયાભ કયેર છે કે
તે વદકો છે તે રેલાભાં અલરાદે યવુરની
ફેઇઝઝતી છે .
આ ખુમ્વનો શક એ વભમથી જ ગવફ
કયલાભાં આવ્મો છે અને આજ ણ રોકો
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ગવફ કયતા આલે છે . ઘણા રોકો શજી ણ
ખુમ્વ કાઢતા નથી એની ઝીમ્ભેદાયી તેઓ ય
યશી જામ છે . કેટરાક કશે છે કે જે રડાઇભાં
ભાર શાથ આલે છે તેભાંથી ખુમ્વ કાઢલાનું છે
ણ એભ નથી. જે પામદો થામ તેભાંથી ખુમ્વ
આલું જોઇએ. આણે ઇભાભો અ.ના
કોરને તાવીએ કે ખુમ્વ ભાટે ળું શુ કભ છે .
પ્રથભ તો આમતના ળબ્દો જોઇએ “લઅરભુ
અન્નભા ગણનભતુભ” (અને જાણો કે જે પામદો
ભેલો) અયફીના ળબ્દ કોભાં છે કે ગનીભત
એ ફધી લસ્તુ ય રાગુ ડે છે જે નાથી
“ઇન્વાન પામદો નપો ભેલે. “ભજભઉર
ફશયૈન”ભાં છે કે “ગનીભત” ડીક્ષનયીભાં દયેક
એ પામદાને કશે છે જે કભાલાભાં આલે.
અલ્રાભા તફયવી “ભજભઉર ફમાન”ભાં
રખે છે કે ઓરભાએ ઇભાભીમાની ાવે
ખુમ્વ પ્રત્મેક પામદા-નપા ઉય લાજીફ છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ખુદાની કવભ ગનીભત શંભેળની કભાણીનું
નાભ છે . વભાભાએ ઇભાભે ભુવે કાણઝભ અ.ને
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ંુુછમું તો આે પયભાવ્મું કે રોકો જે કાંઇ થોડ
લધુ કભામ તે ફધામ ઉય ખુમ્વ લાજીફ છે .
૪૩ થી ૪૫ભી આમાત :-

ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ ف ۡی َم َنا ِم َک َق ِل ۡیلًا ؕ َق لَوۡ
ِاد یرِیکہم ِ
َ َ َ ۡ َّ َ ۡ
َ َ
ا ّٰذىک ُہ ۡم ک ِثح ًؿا لف ِشل ُت ۡم َق ل َ َتنار ۡع ُت ۡم فِی
ۡ َ ۡ َ ّٰ ّ َ ّّٰ َ َ ّ َ َ ّ َ ٗ َ ۡ ٌ ۢ َ
اة
ذ
الامرِ ق ل ِکن اللہ سلم ؕ ِانہ ع ِلیم ِب ِ
ُّ
الص ُد ۡقذِ ﴿﴾۴۳
َ ُ
ۡ ُ
ۡ َ
َق ِاد یُرِیۡک ُموۡ ُہ ۡم ِا ِد ال َتق ۡی ُت ۡم ف ِ ۡیۤ ا ۡع ُی ِنک ۡم
َ ۡ ً ّ َ ُ َ ّ ُ ُ ۡ ۡۤ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
اللہُ
ق ِلیلا ق حق ِللکم فِی اعی ِن ِہم ل ِیق ِضی
َ ۡ ً َ َ َ ۡ ُ ۡ ً َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ُ
امرا کاـ مفعولا ؕ ق ِاخی الل ِہ ترجع

ُ
الۡا ُموۡ ُذ ﴿ ﴾۴۴٪
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َّ ُ َ
ًَ
َ ُۤ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِادا ل َ ِق ۡی ُت ۡم فِئۃ
ُۡ
ۡ َ
ُ َ ّ َ ّ ۡ َ ّّٰ
فاث ُب ُتوۡا َق ادغ ُخقا الل َہ ک ِثح ًؿا ل َعلک ۡم
ُۡ
﴾۴۵ۚ ﴿ تف ِل ُحوۡ َـ
(તે વભમને માદ કય) જ્માયે કે અલ્રાશે તે
(નાણસ્તક)
રોકોને
તાયા
સ્લપ્નાભાં
(વંખ્માભાં) થોડા કયી દેખાડ્મા શતા; અને
જો તે તેભની (વંખ્મા) તને લધાયે કયીને
દેખાડતે તો તભે ખચીતજ હશભત શાયી જતે
અને તે (રડલા કે ન રડલાની) ફાફતભાં તભે
જરૂય આવભાં તકયાય કયતે, ણ અલ્રાશે
(તભને) ફચાલી રીધા; ફેળક તે ભન ભાંશેની
લાતોથી ણ વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૪૩)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે તભાયો
એક ફીજાનો વાભનો થમો શતો ત્માયે તેણે
તેભને તભાયી નઝયભાં ઓછા (કયી) દેખાડ્મા
શતા અને તભને તેભની નઝયભાં ઓછા કયી
અનુક્રભણણકા

2000

hajinaji.com

દેખાડ્મા શતા કે જે થી અલ્રાશને જે કાંઇ
કયલાનું શતું તે ૂણથ કયી નાખે; અને વઘી
ફાફતોનું ાછુ ં પયલું તેનીજ તયપ છે . (૪૪)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે કોઇ ટોા
વાથે તભાયો વાભનો થઇ જામ તો ભક્કભ યહ્ા
કયો અને અલ્રાશને ઘણો ઘણો માદ કમાથ કયો
કે કદાચને તભે વપતા ાભો. (૪૫)
ખુદાલંદે આરભે આ મુણક્ત એ ભાટે જાશેય કયી
કે કુપપાયો ય ભુવરભાનોનો યોઅફ જાભી
જામ. જો ભુવરભાનોની વંખ્મા કાપીયોની
નઝયભાંથી ઓછી કયીને ન દેખાડત અને
ભુવરભાનોની નઝયભાં કુપપાયોની વંખ્મા
ઓછી ન દેખાડત તો ભુવરભાનો તેનાથી
દફાઇ જતે અને રડલા ભાટે કદી તૈમાય થતે
નણશ. ખુદાએ ઇચ્છમું શતું કે ફદ્રના યણભાં
ફન્ને ક્ષોભાં ટક્કય થામ કે તેથી કુપપાયોના
રદર ય ભુવરભાનોની ધાક ફેવી જામ.
પ્રથભ ણલજમભાં ભુવરભાનોની ણશમ્ભત લધી
જામ. ફદ્રની શાયથી કાપીયોની કભય બાંગી
ગઇ શતી. તેના પ્રખ્માત વયદાયો અત્ફા,
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ુળેઅફા, લરીદ, અફુ જશેર અને અફ
વુપીમાનના વવયાના ખાનદાનના રોેેકો
ફધામથી લધાયે કત્ર થઇ ગમા શતા.
૪૬ થી ૪૮ભી આમાત :-

ََ َ
ّّٰ
َ
َق ا ِط ۡی ُعوا الل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ َق لَا تنار ُعوۡا
ُ
َۡ
َ َۡ ُ
ف َتفشلوۡا َق تذ َہ َب ذِیۡ ُحک ۡم َق ۡاصبِ ُؿ ۡقا ؕ
ّ َ ّّٰ َ َ َ ّٰ
ۡ
ّ
َ
ِاـ اللہ مع الصبِؿِین ﴿ ۚ﴾۴۶
َق لَا تَ ُکوۡنُوۡا کَالّ َ ِذیۡ َن َع َخ ُجوۡا ِم ۡن ِخیَاذِ ِہمۡ
َ َ ً َّ َ َ َّ
الناز َق یَ ُص ّ ُد ۡق َـ َعنۡ
بطػا ق ذِئٓاء
ِ
ُ
ٌ
ّّٰ
ّّٰ
َس ِب ۡی ِل الل ِہ ؕ َق الل ُہ ِب َما حَ ۡع َملوۡ َـ ُم ِح ۡیط
﴿﴾۴۷
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َ َق ِا ۡد َر ّیَ َن ل َ ُہ ُم ال ّ َش ۡی ّٰط ُن اَ ۡع َمال َ ُہ ۡم َق َق
اؾ لَا
َّ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ
ّ
از َق ِان ِ ۡی َج ٌاذ
الن
غال ِب لکم الیوؿ ِمن
ِ
َ َ ّٰ َ ۡ َ َ َ َ ّ َ َ ۡ ُ َ ّ
ٓاء ِة ال ِفئت ِف نک َص َعدّٰی
لکم ۚ فلما تر
َ ّ ُۡ ٓ ّ َ ََ َۡ َ
اؾ ِان ِ ۡی بَرِ ۡی ٌء ِّمنک ۡم ِان ِ ۡیۤ ا ّٰذی
ع ِقبی ِہ ق ق
ّّٰ
ّّٰ ُ َ َ ۤۡ ّ َ ۡ َ َ َ َ
اػ الل َہ ؕ َق الل ُہ
ما لا ترقـ ِانِی اخ
َ ۡ ُۡ َ
﴾۴۸٪ ﴿ اب
ِ ش ِدید ال ِعق
અને અલ્રાશ તથા તેના યવુરની આજ્ઞા
ાો અને ભાંશો ભાંશે લઢો નણશ, નણશતય
તભે હશભત શાયી જળો અને તભાયો ઉત્વાશ
ચાલ્મો જળે અને તભે ધીયજ ધયો; ફેળક
અલ્રાશ ધીયજ ધયનાયાઓની વાથે છે .
(૪૬)
અને તભે તે (નાણસ્તક) રોકોના જે લા ન
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થાઓ કે જે ઓ ળેખી કયતા અને રોકો વભક્ષ
દેખાલ કયતા અને (રોકોને) અલ્રાશના
ભાગથથી અટકાલતા ોતાના ઘયોભાંથી
નીકળ્મા શતા; અને જે કૃત્મો તેઓ કયે છે તે
(વલે) અલ્રાશના (જ્ઞાનની) વીભાભાં છે .
(૪૭)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ળૈતાને
તેભના કૃત્મો તેભની નઝયભાં ળોબામભાન કયી
દીધા અને કહ્ું કે જે ણસ્થણતભાં કે શુ ં તભારૂં
ીઠફ છુ ં કોઇ ણ આજે તભાયા ઉય
ણલજમી ણનલડળે નણશ, છી જ્માયે તે ફન્ને
ટોાં એકભેકની નઝયે ડ્મા (અને વાભ
વાભા થઇ ગમા) ત્માયે ળૈતાન ોતાના
ાછરા ગોએ પયી ગમો અને કશેલા રાગ્મો
કે ણન:વંળમ શુ ં તો તભાયાથી અગો છુ ં ; ફેળક
શુ ં જે કાંઇ જોઉં છુ ં તે તભે જોતા નથી;
ણન:વંળમ શુ ં અલ્રાશથી ડરૂં છુ ં ; અને અલ્રાશ
અઝાફ આલાભાં ઘણો વખ્ત છે . (૪૮)
ફદ્રના મુઘ્ધભાં ળમતાન વોયાપા ણફન
શારયવની વુયતભાં રોકોને રડલા ભાટે
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ઉબાયતો શતો. ત્માં એકાએક પરયશ્તાઓનું
રશ્કય જોઇને બાગી ગમો. આ રોકો ભદીના
આવ્મા તો વોયાપાની ફુયાઇ કયલા રાગ્મા કે
તું અભને ચઢાલતો શતો. તેણે કવભ ખાઇને
કહ્ું કે શુ ં તભાયી વાથે શતો જ નણશ. રોકોએ
ણ વાક્ષી આી કે એ તો ભદીનાભાં જ શતો
ણ તેઓ એ લાત ભાનલા તૈમાય ન શતા,
યંતુ જ્માયે વોયાપા ભુવરભાન થમો ત્માયે
રોકોને ખાતયી થઇ કે તે ળુય ચડાલનાય
ળમતાન શતો.
૪૯ થી ૫૧ ભી આમાત :-

َّ
ُُ
ُ ّٰ ۡ ُ ۡ
ِاد حَقوۡ ُؾ ال ُمن ِفق ۡو َـ َق ال ِذیۡ َن ف ِ ۡی قلوۡ ِب ِہ ۡم
ّۡ َمرَ ٌص غَ ّ َخ ٰۤہ ُؤ لَٓا ِء ِخیۡ ُن ُہ ۡم ؕ َق َم ۡن ّیَ َتوَکَّل

َ َ ّّٰ َ ّ َ ّّٰ َ َ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
﴾۴۹﴿ عدی الل ِہ ف ِاـ اللہ ع ِدیز ح ِکیم
َ َ َ ۡ َ ّ َ ّ َ َ َ ۡ ٰۤ َ ۡ َ َ
ُ
ۙ ق لو تری ِاد یتوفی ال ِذین کعػقا
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َۡ ُ َ ۡ
َ
ال َم ٰٓل ِئکۃ حط ِخبُوۡ َـ ُق ُجوۡ َہ ُہ ۡم َق ا ۡخبَ َاذ ُہ ۡم ۚ َق
ۡ َ َ َ ُُۡۡ
﴾۵۱﴿ اب ال َش ِخیۡ ِق
دققوا عذ
ّّٰ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ َ َ ّٰ
َاللہ
دل ِک ِبما قدمت ای ِدیکم ق اـ
ۡ ّ َّ َ َ ۡ َ
﴾۵۱ۙ ﴿ اؿ ل ِل َع ِب ۡی ِد
ٍ لیس ِبظل
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે દાંણબકો તથા તે
રોકો
કે
જે ભનાં
અંત:કયણોભાં
(નાણસ્તકણાનો) યોગ શતો કશેલા રાગ્મા કે
આ (ભુવરભાન) રોકોને તેભના દીને ધોકો
આપ્મો છે ; (શે યવુર ! એ રોકો ગભે તે કશે)
ણ જે કોઇ અલ્રાશ ય બયોવો યાખળે તો
ફેળક અલ્રાશ ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે .
(૪૯)
અને કદાચને તું જોતે કે જ્માયે પરયશ્તા તે
નાણસ્તકોના પ્રાણોનું શયણ કયે છે અને તેભના
ભોંઢાં અને ીઠ ય (ચાફખા) ભાયતા જામ
છે , અને (વાથે વાથે આ કશેતા જામ છે કે)
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ફલાના અઝાફની ભઝા ચાખો (તો ખયેખય
તું અણત રાવ ાભતે). (૫૦)
અને તેનો ફદરો છે કે જે તભાયા શાથો (આ)
અગાઉ ભોકરી ચૂક્મા છે અને અલ્રાશ
ોતાના ફંદાઓ ય શયગીઝ ઝુલ્ભ કયતો
નથી: (૫૧)
કમવ ણફન લરીદ, શારયવ ફીન યફીઅશ,
અત્ફા ણફન ઉભય્માશ લગેયે ભક્કાભાં
ભુવરભાન થઇ ગમા શતા. જ્માયે શઝયતે
શીજયત કયી તો ભુશ્રીકોએ તેભને યોકી રીધા
શતા. જ્માયે ફદ્રની રડાઇ ભાટે ભુશ્રીકો
નીકળ્મા તો તેઓને ણ વાથે રઇ રીધા
શતા. તે (ઇભાનના ઢચુ ચુ)ઓએ ણલચામુું
શતું કે જે નો ણલજમ થળે તે ક્ષભાં બી
જઇળું. જ્માયે તેઓએ જોમું કે ભુવરભાનોની
વંખ્મા ફશુ જ થોડી છે અને કાપીયો લધાયે છે
એ જોઇ કશેલા રાગ્મા કે ભુવરભાનોને એના
ધભે ધોકાભાં નાખ્મા છે . જો એભ ન શોત તો
આ ભોટા રશ્કયના વાભે થોડા ભાણવો રઇ
રડલા ન નીકતે. આ તેઓની નયી ફેલકુપી
છે . આ આમત એ રોકોના ભાટે ઉતયી શતી.
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અલ્રાશે ભુવરભાનોને ભરાએકા ભોકરલાનું
લચન આપ્મું શતું તેને એલી યીતે ુરૂં કમુું કે
પયીશ્તાઓ ભુશ્રીકોના ભોઢાં તેભજ ીઠો ય
કોયડો લીંઝતા શતા તેથી તેભની રડલાની
ળણક્ત શણાઇ જતી શતી.
૫૨ થી ૫૪ભી આમાત :-

ۡؕ َک َداۡب ّٰاؾ ف ِۡخ َعوۡ َـ ۙ َق الّ َ ِذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ِلہم
ِ ِ
ِ
َ َ ََ
ّّٰ
ّّٰ
ّٰ
ََ
کع ُػ ۡقا ِبا ّٰی ِت الل ِہ فاخذ ُہ ُم الل ُہ
َ ۡ ُ ۡ َ ٌّ َ َ ّّٰ َ ّ ۡ ۡ ُ ُ
اب
ِ ِبذنو ِب ِہم ؕ ِاـ اللہ ق ِوی ش ِدید ال ِعق
﴾۵۲﴿
ً َ ۡ ّ ً ّ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ َ ّٰ
دل ِک ِباـ اللہ لم یک مغ ِحؿا جِعمۃ
َاَجۡ َع َم َہا َعدّٰی َقوۡ ٍؿ َح ّٰتّی حُ َغحّ ُؿ ۡقا ما
ِ
ٌ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ٌ
َ
ۡ
﴾۵۳ۙ ﴿ ِباجف ِس ِہم ۙ ق اـ اللہ س ِمیع ع ِلیم
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َّ
َ
ۡ َ
ؕ ک َدا ِب ّٰا ِؾ ف ِۡخ َعوۡ َـ ۙ َق ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم
ََک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َذ ّبہ ۡم َفاَ ۡہ َل ۡک ّٰن ُہ ۡم ب ُذنُوۡبہ ۡم ق
ِ
ِِ ِ
ِِ
َۤۡ َۡ
ۡ ّٰ ُ َ ُ
اغ َخقنا ّٰا َؾ ف ِۡخ َعوۡ َـ ۚ َق ک ٌّل کانوۡا ظ ِل ِمح َف
﴾۵۴﴿
(શે નાણસ્તકો !) જે લી રપયઔનલાાઓની
તથા તેભની અગાઉનાઓની દળા થઇ શતી
(તેલી જ દળા તભાયી ણ થળે); તેભણે
અલ્રાશની ણનળાનીઓનો ઇન્કાય કમો શતો
જે થી અલ્રાશે તેભને તેભના ગુનાશોના કાયણે
(અઝાફભાં) કડી રીધા; ફેળક અલ્રાશ
ળણક્તલાન (અને) અઝાફ આલાભાં ઘણો
વખ્ત છે . (૫૨)
આ એ ભાટે કે અલ્રાશ કોઇ નેઅભત કે જે
કોઇ કોભને આી શોમ તે ફદરી નાખતો
નથી, જ્માં વુધી કે તે (કોભ) ંડેજ ોતાની
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ણસ્થણત ફદરી ન નાખે, અને ફેળક અલ્રાશ
ભશાન વાંબનાય (અને) જાણનાય છે :
(૫૩)
(શે નાણસ્તકો !) જે લી રપયઔનલાાઓની
તથા તેભની અગાઉનાઓની દળા થઇ શતી
(તેલી જ દળા તભાયી ણ થળે); તેઓએ
ોતાના યલયરદગાયની આમતોને ઝુઠરાલી
જે થી અભોએ તેભના ગુનાશોના કાયણે તેભનો
નાળ કમો, અને રપયઔનલાાઓને ડૂફાડી
દીધા, અને તેઓ વઘાને વઘા જ
ઝુરભગાય શતા. (૫૪)
ખુદાની નેઅભતો આભ છે . ફધામને પામદો
શોંચાડે છે , યંતુ જ્માયે કોઇ કૌભ ખુદાની
આમતોનો અનાદય કયે છે અને અલ્રાશને
છોડી ફીજાઓને ખુદા ફનાલી રે છે તો ખુદા
ોતાની નેઅભતોને તેઓથી યોકી રે છે અને
તેના ાોની ણળક્ષા આે છે . ખુદાનું આ
કામથ ન્મામી છે . કોઇ ય જયા ણ ઝુલ્ભ
કયતો નથી ણ રોકો ોતે ફુયા કૃત્મો કયી
ોતાના આત્ભા ય અત્માચાય કયે છે .
પીયઓન અને ફીજી કોભોને એટરા ભાટે
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શરાક કમાથ કે તેઓ છે લટના અત્માચાયી શતા.
અળક્ત રોકોને દુ:ખ આતા શતા. જો કે
અમ્ફીમા તેભને દયેક યીતે વભજાલતા શતા,
ખુદાનો ખોપ અાલતા શતા ણ તેઓ એક
ણ લાત વાંબતા નણશ.
૫૫ થી ૫૯ભી આમાત :-

َ ّ ّّٰ ۡ ّ َ َ ّ َ ّ َ َ ّ
ََ
ٓاب ِعن َد الل ِہ ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا
ِ ِاـ رخ الدق
َ
ُ
﴾ۖ۵۵﴿۬
ف ُہ ۡم لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
َاَلَّذیۡ َن ّٰع َہ ۡد ّ َة ِم ۡن ُہ ۡم ثُ ّ َم یَ ۡنقُ ُضوۡـ
ِ
ُ
َُ
َ
﴾۵۶﴿ َع ۡہ َد ُہ ۡم ف ِ ۡی ک ِ ّل َم ّرَ ٍۃ ّق ُہ ۡم لَا یَ ّتقوۡ َـ
َّ َ َ ۡ َ َ َ
ََ
ۡ
ف ِا ّما تثقفن ُہ ۡم فِی ال َش ۡخ ِب فس ّ ِخ ۡخ ِب ِہ ۡم
َّ َّ َّ َ َ ۡ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۵۷﴿ ّم ۡن خلف ُہ ۡم ل َعل ُہ ۡم یَذغخقـ
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ۡ َ ًَ
َ
َ ََ َ
َق ِا ّما تخاف ّ َن ِم ۡن قوۡ ٍؿ ِخ َیانۃ فان ۢۡ ِبذ
ُ
ّّٰ َ
ِال َ ۡی ِہ ۡم َعدّٰی َسوَٓا ٍء ؕ ِا ّـ الل َہ لَا یُ ِح ّب
ۡ َۡ
﴾۵۸٪ ﴿ الخٓائِ ِنح َف
َّ ُ
َّ َ
ََ
َق لَا یَ ۡح َسب َ ّف ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا َس َبقوۡا ؕ ِان ُہ ۡم
ُ
﴾۵۹﴿ لَا ح ۡع ِج ُز ۡق َـ
ફેળક અલ્રાશની ાવે વૌથી ખયાફ પ્રાણી
તે રોકો છે કે જે ઓ નાણસ્તકણં કયે છે , છી
તેઓ ઇભાન રાલતા નથી. (૫૫)
તેઓ એજ છે જે ભની વાથે તું કયાય કયે છે ,
છી તેઓ દયેક લખતે ોતાના કયાય તોડી
નાખે છે અને જયા ણ ડયતા નથી. (૫૬)
જે થી અગય તભે મુધ્ધભાં તેભના ય કાફુ
ભેલો તો તેભના (ય વખ્તાઇ ચરાલી
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તેભના દાખરાથી) તેભને કે જે ઓ તેભની ીઠ
ાછ છે ણછન્ન ણબન્ન કયી નાખજો કે
કદાચને તેઓ માદ યાખે. (૫૭)
અને જો તભને કોઇ કોભ તયપથી
ણલશ્લાવબંગનો અંદેળો શોમ તો તભે ણ
(તેભની વાથેના કયાય પાડી) તેભના તયપ પેંકી
દેજો કે જે થી તભે વયખા થઇ જાઓ; ફેળક
અલ્રાશ ણલશ્લાવઘાત કયનાયાઓને દોસ્ત
યાખતો નથી. (૫૮)
અને જે ભણે નાણસ્તકણં ધાયણ કમુું છે તેઓ
એલું ગુભાન ન કયે કે તેઓ ફાજી જીતી ગમા
છે ; ણન:વંળમ તેઓ (અભને) ણનરૂામ ફનાલી
ળકળે નણશ. (૫૯)
ખુદાએ કાપીયોને જાનલયોથી ણ ફદતય
ફતાલેર છે , જાનલય ફુણઘ્ધ યાખતા નથી
એટરે એભને ુછાણં થળે નણશ ણ આ
ગધેડાઓ અક્કર યાખલા છતાં યાશ બટકી
ગમા. જાનલયો ફુઘ્ધીશીન શોલા છતાં
ોતાના ભાણરકને ઓખે છે અને તેની
આજ્ઞાનું ારન કયે છે , યંતુ કાપીયો ોતાના
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ભાણરક ય ઇભાન યાખતા નથી અને તેની
આજ્ઞાનું ઉઘાડું ઉલ્રંઘન કયે છે .
આ આમતભાં મશુ દીઓના લચનબંગનું લણથન
કમુું છે . ફની કયીઝે શઝયતથી એ લામદો કમો
શતો કે અભે ભક્કાના કુપપાયનો વાથ આળું
નણશ ણ જં ગે ફદ્રભાં કુપપાયોને શથીમાય
આપ્મા અને જં ગે ખંદકભાં જાશેયભાં તેઓનો
વાથ આપ્મો. આ લચનબંગનું રયણાભ એ
આવ્મું કે ખમફયભાં તેઓનો ઉઘાડો યાજમ
થમો, ભામાથ ગમા અને ભાર ણભલ્કત છોડલી
ડી.
૬૦ થી ૬૩ભી આમાત:-

َ ۡ َّ ۡ ُ َ ۡ ُّ َ َ
َ ُ
اس َتط ۡع ُت ۡم ِّم ۡن ق ّوَ ٍۃ ّق ِم ۡن
ق ا ِعدقا لہم ما
ُ َۡ َّ
ّّٰ َ ّ ُ َ
َالل ِہ ق
اض الخ ۡی ِل ت ۡر ِہ ُبوۡ َـ ِب ٖہ عدق
ِ ذِب
َُ
َ
َع ُد ّقخ ۡم َق ّٰاع ِخیۡ َن ِم ۡن ُخ ۡقنِ ِہ ۡم ۚ لَا
ۡتَ ۡع َل ُموۡن َ ُہ ۡم ۚ اَ ّّٰلل ُہ حَ ۡع َل ُم ُہ ۡم ؕ َق َما تُ ۡن ِفقُوا
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َ ُ
َ
ّّٰ
ِم ۡن ش ۡی ٍء ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ یُوَ ّػ ِال َ ۡیک ۡم َق
ُۡ َ
َۡ
ان ُت ۡم لَا تظل ُموۡ َـ ﴿﴾۶۱
َ ۡ َ َ ُ ۡ َّ
ِلس ۡلم َف ۡ
اج َن ۡح ل َ َہا َق تَوَکَّلۡ
ق ِاـ جنحوا ل ِ
َ َ ّّٰ ّ َ ٗ ُ َ ّ َ ۡ ُ ۡ
َ
ُ
ۡ
عدی الل ِہ ؕ ِانہ ہو الس ِمیع الع ِلیم ﴿﴾۶۱
َ َ َ
ُ ۤ َ َۡ
َ
َق ِا ۡـ ّیرِیۡ ُد ۡقا ا ۡـ ّیخ َد ُعوۡؽ ف ِا ّـ َح ۡس َبک
ّّٰ
الل ُہ ؕ ُہوَ الّ َ ِذ ۡۤی اَ ّیَ َد َؽ ب َن ۡضخ ٖف قَ
ِ ِ
ۡ
ۡ
ِبال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿ ۙ﴾۶۲
َ َ َّ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ
َ
ق الف بحف قلو ِب ِہم ؕ لو اجفقت ما فِی
الۡاَ ۡذص َج ِم ۡی ًعا ّ َماۤ اَلّ َ ۡف َت بَحۡ َف ُق ُلوۡبہ ۡم قَ
ِِ
ِ
hajinaji.com
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َ ّ َ ّّٰ
َ
َ َّ
لّٰ ِک ّ َن الل َہ ال َف بَ ۡین ُہ ۡم ؕ ِان ٗہ ع ِدیۡ ٌز َح ِک ۡی ٌم
﴾۶۳﴿
અને (શે ભુવરભાનો !) જે ફ તભે ભેલી
ળકો અને જે ટરા ઘોડા તભે વયશદ ય ફાંધી
ળકો તેભને તે (નાણસ્તકો)ના ભુકાફરા ભાટે
તૈમાય કયી યાખો, (કાયણ) કે તેભ કયલાથી તભે
અલ્રાશના દુશ્ભનો ય અને તભાયા દુશ્ભનો
ય અને તેભના ણવલામ અન્મ રોકો ઉય
ણ ધાક ફેવાડી દેળો, તભે તેભને નથી
જાણતા, અલ્રાશ તેભને (વાયી ેઠે) જાણે છે ;
અને તભે અલ્રાશની યાશભાં જે કાંઇ ખચથ
કયળો તેનો તભને ફદરો આલાભાં આલળે
અને તભાયા ય કાંઇ ણ ૂયેુયો અન્મામ
કયલાભાં આલળે નણશ. (૬૦)
અને જો તેઓ વુરેશ તયપ લે તો તું ણ તે
તયપ લી જા અને અલ્રાશ ય ણલશ્લાવ
યાખ; ફેળક તે ભોટો વાંબનાય (અને)
જાણનાય છે . (૬૧)
અનુક્રભણણકા
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અને જો તેઓ તને છે તયલા ચાશે તો
ણન:વંળમ અલ્રાશ તાયા ભાટે ફવ છે ; તે
(અલ્રાશ) એજ છે જે ણે ોતાની ભદદ લડે
તથા ભોઅભીનોની (ભદદ) લડે તને વફ
કમો છે : (૬૨)
અને તેભના અંત:કયણોભાં યસ્ય પ્રેભ
ઉત્ન્ન કયી દીધો છે ; અગય ઝભીનભાં જે
કાંઇ છે તે વઘુંજ તું ખચી નાખતે તો ણ
તેભના અંત:કયણોભાં તું પ્રેભ ઉત્ન્ન કયી
ળકતે નણશ, ણ અલ્રાશે તે (ભુવરભાનો)ના
દીરોભાં યસ્ય પ્રેભ ઉત્ન્ન કમો; ફેળક
અલ્રાશ ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે . (૬૩)
“દુયે ભન્વુય” વીમુતીભાં છે કે ઇબ્ને અવાકયે
અફુ શોયેયાથી રયલામ કયી છે કે શ. યવુર
વ.ભે પયભાવ્મું કે અથ ઉય રખેરું છે કે
“ભાયા ણવલામ કોઇ ભાઅફુદ નથી, ભાયો કોઇ
બાગીદાય નથી. ભોશમ્ભદ વ. ભાયો ફંદો અને
યવુર છે , ભેં અરી અ. થકી તેભની વશામ
કયી” આજ ભુયાદ છે “શોલલ્રઝી અય્મદક ફે
નવયેશી” આમતભાં છે .
અનુક્રભણણકા
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ભુશ્રીકો અને મશુ દીઓથી જ્માં જ્માં
ભુકાફરો થમો ત્માં શ. અરી અ.ભે ફધામથી
લધાયે ભુશ્રીકોને કત્ર કમાથ. ઇબ્ને અબ્ફાવના
કશેલા પ્રભાણે દવ શજાય કાપીયોને શ. અરી
અ.ભે કત્ર કમાથ. ઇસ્રાભની વલ્તનતના
ામાને ભઝફુત કયનાય અને દીને ઇરાશીને
આગ લધાયનાય શ. અરી અ. છે .
૬૪ થી ૬૬ભી આમાત :-

َّ ُ َ
ّّٰ َ
َ َّ
ٰۤیا ّی َہا الن ِب ّیُ َح ۡس ُبک الل ُہ َق َم ِن ات َب َعک
ۡ
ۡ
﴾۶۴٪ ﴿ ِم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
َ َ َ ۡ ُۡۡ
ُ
َ
ّ
ّ
ص المؤ ِم ِنحف عدی
ِ یایہا الن ِبی ظ ِخ
َال ۡ ِق َتاؾ ؕ ِا ۡـ ّیَ ُک ۡن ِّم ۡن ُک ۡم ع ۡس ُخ ۡقـ
ِ
ِ
ّٰۡصبِ ُؿ ۡق َـ حَ ۡغ ِل ُبوۡا ِمائَ َتح ۡ ِف ۚ َق ِا ۡـ ّیَ ُکن
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َّ
ُۡ
َ ٌ َّ ۡ ۤ َ ۡ ً
ِّمنک ۡم ِّمائۃ حغ ِل ُبوۡا الفا ِّم َن ال ِذیۡ َن
َ َ َ َّ َ َّ َ ۡ َ
کع ُػ ۡقا ِبان ُہ ۡم قوۡ ٌؿ لا حفق ُہوۡ َـ ﴿﴾۶۵
ََ ُ
َ ۡ َ ّ َ ّّٰ ۡ ُ
ال ّٰـ َن خف َف الل ُہ َعنک ۡم َق َع ِل َم ا ّـ فِ ۡیک ۡم
ٌ
َ ً َ َُ ُۡ ٌَ
ض ۡعفا ؕ ف ِا ۡـ ّیک ۡن ِّمنک ۡم ِّمائۃ َص ِابرَۃ
َّ ۡ
َ ُ ۡ ُ َۡ
َ ۡ
حغ ِل ُبوۡا ِمائ َتح ِف ۚ َق ِا ۡـ ّیک ۡن ِّمنک ۡم ال ٌف
ّّٰ
ّ َ ۡ ۤ َ ۡ َ ۡ ۡ ّّٰ
َ
حغ ِل ُبوۡا الفح ِف ِب ِاد ِـ الل ِہ ؕ َق الل ُہ َمع
ّّٰ
الصبِؿِیۡ َن ﴿﴾۶۶
શે નફી ! અલ્રાશ તથા ભોઅભીનોભાંથી
જે ઓ તાયી તાફેદાયી કયે છે તેઓ જ તાયા
)ભાટે ફવ છે . (૬૪
)ેશે નફી ! ભોઅભીનોને (નાણસ્તકો વાથ
hajinaji.com
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રડાઇ ભાટે પ્રોત્વાશન આ (ઉબાયતો યશે);
અગય તભાયાભાં લીવ વબ્ર કયનાયા શળે તો
તેઓ ફવો (જણા) ઉય ણલજમી યશેળે, અને
જો તભાયાભાંથી એક વો (વબ્ર કયનાયા) શળે
તો એક શઝાય નાણસ્તકો ય ણલજમી યશેળે,
એ ભાટે કે તે એલી કોભ છે કે જે ભુદ્દર વભજી
ળકતી નથી. (૬૫)
શલે અલ્રાશ તભાયા ઉય (ોતાના શુ કભનો
ફોજો) શરકો કયી દીધો છે અને તેણે જાણી
રીધું છે કે તભાયાભાં કભઝોયી છે ; જે થી
તભાયાભાંથી વો વબ્ર કયનાયા શળે તો તેઓ
અલ્રાશના શુ કભથી ફવો ઉય ણલજમી
યશેળે, અને તભાયાભાંથી જો શઝાય શળે તો
અલ્રાશના શુ કભથી ફે શઝાય ઉય ણલજમી
યશેળે; અને અલ્રાશ વબ્ર કયનાયાઓની વાથે
છે . (૬૬)
આ આમતભાં ભોઅભીન અને કાપીયોના
ભુકાફરાભાં પ્રથભ એભ કશેલાભાં આવ્મું કે
તભાયા અને કાપીયોની લચ્ચે એક અને દવનો
ભુકાફરો શોઇ ળકે, એટરે એક વ્મણક્ત દવનો
અનુક્રભણણકા
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વાભનો કયે, યંતુ છી એ જોઇને કે શજુ
ફધામ ભુવરભાનોભાં ઇભાની જોળ એટરો
ફલાન નથી કે દવના ભુકાફરાભાં ગ
જભાલી રડી ળકે. તેથી શુ કભભાં નયભી કયી
દીધી. કાયણ કે કેટરાક રોકોએ થોડા વભમ
શેરાંજ ઇસ્રાભ સ્લીકામો શતો અને પોજી
ણળક્ષણ શજુ ઘ્ધણતવય ભેવ્મું ન શતું તેભના
ભાટે એક અને દવનો વાભનો કયલો ગજા
ઉયાંતની લાત શતી અને રડલાની ળણક્ત
યાખી ન ળકે એટરા ભાટે નયભી યાખલાભાં
આલી.
આમતનો એક તો જાશેયી અથથ રેલાભાં આલે
છે . એક અથથ ફાણતની ણ શોમ છે . આ
આમતોભાં ફન્ને લસ્તુ જોલાભાં આલે છે .
અફુ શુ યેયા, ઇબ્ને અબ્ફાવ અને અનવ ણફન
ભાણરક લગેયે શદીવોના યાલીઓએ એ લાત
ભાન્મ યાખી છે કે આ આમતભાં ભોઅભીનોથી
ભુયાદ શ. અરી અ. છે . આથી વાપ જણાઇ
આલે છે કે શ. અરી અ.નું ઇભાન ફધામ
ભોઅભીનોથી અણધકતય છે .
અનુક્રભણણકા
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૬૭ થી ૬૮ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّٰ ۡ َ ۤ ٗ َ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َ ّ َ َ َ َ
ما کاـ ل ِن ِب ٍی اـ یکوـ لہ اذخی حتی
ُ
َ َ
ۡ َیُ ۡث ِخ َن فی الۡا
ص ؕ ترِ ۡی ُد ۡق َـ ع َخص
ذ
ِ
ِ
ّّٰ َ َ َ ّٰ ۡ ُ ۡ ُ ُ ّّٰ َ َ ۡ ُ ّ
ُاللہ
الدنیا ۖ٭ ق اللہ یرِید الاعِخۃ ؕ ق
َ
﴾۶۷﴿ ع ِدیۡ ٌز َح ِک ۡی ٌم
ۤ َ ۡ ۡ ُ َ ّ َ َ َ َ َ ّّٰ َ ّ ٌ ّٰ َ ۡ َ
لو لا کِتب ِمن الل ِہ سبق لمسکم فِیما
ٌ اَ َخ ۡذتُ ۡم َع َذ
﴾۶۸﴿ اب َع ِظ ۡی ٌم
(કોઇ ણ) નફીની ાવે જ્માં વુધી કે તે
(રડાઇ કયીને) દેળ ઉય વંૂણથ વત્તા ભેલે
નણશ (ત્માં વુધી દંડ રેલાના શેતુવય) કૈદીઓનું
શોલું ભુનાવીફ નથી; તભે આ જગતના
(નાળલંત) વાધનોને ચાશનાયા છો, અને
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અલ્રાશ (તભાયા ભાટે) આખેયત (નું વુખ)
ચાશે છે ; અને અલ્રાશ ઝફયદસ્ત
ણશકભતલાો છે . (૬૭)
અગય અલ્રાશનો (આ ગુનાશની ભાપી
ભાટેનો) રેખીત શુ કભ શેરેથી (નક્કી) થઇ
ગમો ન શોત તો ખચીતજ જે કાંઇ તભોએ
(ફદ્રના કૈદીઓ) ાવેથી (દંડ તયીકે) રીધું છે
તેના વંફંધભાં તભાયા ઉય ઘણો ભોટો
અઝાફ ઉતયતે. (૬૮)
જં ગે ફદ્રના ણલજમ છી જ્માયે વીત્તેય
ભાણવો ફંદીલાન થઇને આવ્મા તો વયકાયે
યીવારતે અસ્શાફોથી ભત રીધો કે આ
રોકોનું ળું કયલું ? શ. અફુફકય (યદી.)એ કહ્ું
કે એ રોકો આણી કોભના અને વગા ણ
છે તેને પીદીમો (છુ ટકાયાનું લતય) રઇ છોડી
ભુકો. શ. ઉભય (યદી.)એ કહ્ું આ રોકો
ભુશ્રીકોના લડેયા છે , તેઓએ આને ળશેયથી
શાંકી કાઢ્મા છે ભાટે તેઓ ય દમા કયલી
વ્માજફી નથી. શુ કભ કયો તેઓને કત્ર
કયલાભાં આલે. અબ્ફાવને ભને વોંી આો.
અકીરને અરી અ.ના શલારે કયો. વઇદ ણફન
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ભઆઝે કહ્ું એ ફધામને એક ખાડાભાં નાખી
ઉયથી કચયો-ુંજો નાખી આગ ચાંી દો.
શઝયતે પયભાવ્મું કે એ વરાશ વ્માજફી નથી.
એના ભાટે રણ યીત છે . એક એ કે તેભનાથી
પીદીમો રેલાભાં આલે અથલા ઇસ્રાભ કફુર
કયલાનું કશેલાભાં આલે, નશીં તો છે લટે કત્ર
કયલાભાં આલે. કેટરાક રોકોએ તો પીદીમો
રઇને ફધામને છોડી ભુક્મા તેથી શઝયત ફશુ
જ નાયાઝ થમા. ખરીપાએ કાયણ ુછમું તો
પયભાવ્મું કે તભે અને તભાયા વાથીઓની
રારચભાં પીદીમો રેલાથી અઝાફ એટરો
નઝદીક શતો કે જે ભકે આ ઝાડ. તે કાયણના
રીધે ઉયની આમત નાઝીર થઇ.
જ્માં વુધી તપવીયોનું અલરોકન કયલાભાં
આવ્મું છે તો એ લસ્તુ વાપ જાશેય થામ છે કે
તપવીય કતાથઓ તેનો વાપ ખુરાવો કયલાભાં
અળક્ત યહ્ા છે .
વાચી લાત એ છે કે વુયએ ભોશમ્ભદ વ.ભાં
આ આમત નાઝીર થઇ શતી કે “છી જ્માયે
તભે કાપીયોથી રડાઇભાં ભુકાફરો કયો તો
(તેભની) ગયદનો (ફેધડક) ઉડાડી દો. એટરે
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વુધી કે જ્માયે તભે તેભને વાયી ેઠે જે ય કયી
ચુકો, તો છી (તેભને) ભુશ્કેટાટ (ફંદીલાન)
કયી રો. છી જો ઉકાય કયલો શોમ (તો
તેભને છોડી દો) અથલા રપદીમો રઇ જતા
કયો જ્માં વુધી રડાઇભાં (બાગ રેનાયાઓ)
ોતાના શથીમાય શેઠા ભુકી દે...”
આ આમતભાં જં ગી કમદીઓથી રપદીમો
રેલાની યજા તો આી શતી ણ એ ળતથની
વાથે કે પ્રથભ દુશ્ભનની ળણક્તને ખુફ જ
કચડી નાખો, જ્માયે રંગડા, રુરા ણલગેયે ફાકી
યશી જામ તો તેને રપદમો રઇ છોડી ભુકો.
જં ગે ફદ્રનો ણલજમ થમો કે તયત જ
ભુવરભાનો રુંટલાભાં ભશ્ગુર થઇ ગમા.
બાગતાનો ીછો કયલા કે તેને ભાયીટ કયલી,
ઝખ્ભી કયલા બુરી ગમા શતા અને તેઓને
છુ ટથી બાગલાનો ભોકો આપ્મો શતો. તેથી
ખુદાલંદે આરભની નાયાઝગીનું કાયણ એ
ફન્મું કે તેઓએ ળતો તો ુયી કયી નણશ અને
રપદીમો રઇ રીધો. જો રપદીમાનો શુ કભ
શેરે આવ્મો ન શોત તો તભે ખાતયીૂલથક
અઝાફભાં વડાઇ જાત, જાઓ ખુદાએ
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તભોને ભાપ કયી આપ્મું. શઝયતનો ભત
રપદીમો રેલાનો ન શતો ણ જ્માયે
ભુવરભાનોએ ોત-ોતાના વગાઓને
રપદીમો રઇ છોડી દીધા ત્માયે શુ ઝુયે
રાચાયીએ અબ્ફાવ, અકીર, અફુરઆવથી
રપદીમો રીધો. તેથી ખુદાની ફધી નાયાઝગી
ભુવરભાનો ઉય શતી ન કે યવુર વ. ય.
ખુદાલંદે આરભ એ ઇચ્છતો શતો કે કુફ્ર
ણળકથની જડ જલ્દી કાઇ જામ ણ કેટરાક
ભુવરભાનો ઇચ્છતા શતા કે દુન્માના ભારથી
જલ્દી ભારાભાર થઇ જઇએ. જં ગે ફદ્રભાં
જે ભારે ગનીભત ભળ્મો તેના ય વંતો
ભાનલો શતો ણ એભ ન થમું. રપદીમાના
ભારથી લધાયે પામદો ભેવ્મો.
૬૯ થી ૭૧ભી આમાત :-

ُ َ ّ َ ّ ً ّ َ ً ّٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ ۡ ُ ُ َ
۬۫ ق اتقوا
فکلوا ِمما غ ِنمتم حللا ط ِیبا
َ ّ ٌ ۡ ُ َ َ ّّٰ َ ّ َ ّّٰ
ٌ
ۡ
﴾۶۹٪ ﴿ اللہ ؕ ِاـ اللہ غفوذ ذ ِحیم
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َ ُ
َ ُ َّ ُ ّ
ٰۤیا ّی َہا الن ِب ّیُ ق ۡل ل َِم ۡن ف ِ ۡیۤ ایۡ ِدیۡک ۡم ِّم َن
َ
ّ َ َ ّّٰ ُ ُ ُ َ ۡ
الۡا ۡذ ٰۤخی ۙ ِا ۡـ ح ۡعل ِم الل ُہ ف ِ ۡی قلوۡ ِبک ۡم خح ًؿا
ُ ُ َ ۡ َۤ ُ َ ۡ ُ َۡ
ّی ۡؤ ِتک ۡم خح ًؿا ِّم ّما ا ِخذ ِمنک ۡم َق حغ ِع ۡػ
ُ
ّّٰ َ ُ َ
لَک ۡم ؕ َق الل ُہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۷۱
َ َ َ َ َ ُ ّّٰ
ُ
َق ِا ۡـ ّیرِیۡ ُد ۡقا ِخ َیان َتک فق ۡد خانوا الل َہ
َ ََ َ ۡ
ّّٰ
ِم ۡن ق ۡب ُل فا ۡمک َن ِمن ُہ ۡم ؕ َق الل ُہ َع ِل ۡی ٌم
َح ِک ۡی ٌم ﴿﴾۷۱
ે(ણ) શલે તભોએ ગનીભત (ના ભાર) તયીક
જે કાંઇ રીધું છે તેભાંથી શરાર અને ાક
;વભજી ખાઇ રો અને અલ્રાશથી ડયતા યશો
ફેળક અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન અને દમા
)કયનાય છે . (૬૯
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2027

અનુક્રભણણકા

શે નફી ! જે ફંદીલાનો તભાયા કબ્જાભાં છે
તેભને કશી દે કે અગય અલ્રાશ તભાયા
અંત:કયણોભાં નેકી જોળે તો તભાયી ાવેથી
જે કાંઇ (રઇ) રેલાભાં આવ્મું છે તે કયતાંમ
ફેશતય તભને આળે અને તભાયા ગુનાશ
ભાપ કયી દેળે અને અલ્રાશ ભશાન ક્ષભાલાન
(અને) દમા કયનાય છે . (૭૦)
અને અગય તેઓ તાયી વાથે ણલશ્લાવઘાત
(કયલા)નો ઇયાદો કયે તો તેઓ અલ્રાશ વાથે
તો પ્રથભથીજ ણલશ્લાવઘાત કયી ચૂક્મા છે ,
ણ તેણે (તભને) તેભના ય કાફુ આી
દીધો છે ; અને અલ્રાશ ભોટો જાણનાય (અને)
ણશકભતલાો છે . (૭૧)
જં ગે ફદ્ર છી કૈદીઓથી રપદીમો રેલાભાં
આવ્મો તે વો અલકીમા (એક અલકીમા રણ
ભાવા રણ યતી) શતો. રપદીમો રેલાથી
અઝાફની આમત ઉતયી શતી એટરે કેટરાક
અસ્શાફોએ રપદીમાની યકભ રેલાનો ઇન્કાય
કમો, તે લખતે આમત નાણઝર થઇ કે જે થઇ
ગમું તે થઇ ગમું. શલે જે રઇ રીધું તેને
લાયો.
અનુક્રભણણકા
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કેટરાક તપવીય કયનાયાઓએ રખ્મું કે પીદીમો
રેલાની વરાશ શ. અફુફકયે આને આી
શતી જે આને વંદ ડી શતી. જો એ
રયલામત વાચી શોમ તો ફધો આક્ષે શઝયત
ય આલળે. લશીની યાશ જોમા લગય શ.
અફુફકયના ભત ઉય ળા ભાટે અભર કમો ?
આ ણશવાફે જે અઝાફની આમત વશાફા
તયપ છે તે શઝયત તયપ લ્ટાઇ જળે ! કોઇ
ણ ફુણઘ્ધળાી એ લાતને ભાન્મ યાખળે
નણશ.
આ આમત ણલળે છે કે જો ખુદા તભાયા રદરને
નેકી તયપ લતું જોળે તો તભોને તેનાથી ણ
લધુ આળે, જે ભારે ગનીભતથી તભાયી
ાવેથી રીધું શતું. જ્માયે જ. અબ્ફાવ
ભુવરભાન થમા ત્માયે એક સ્થેથી ભારે
ગનીભત આવ્મો. શઝયતે અબ્ફાવને કહ્ું કે
અમ કાકા ! ચાદય ાથયો અને આભાંથી
જે ટરું જોઇએ એટરું રો. ખુદાએ જે લામદો
કમો શતો તે ભેં ુયો કમો.
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૭૨ ભી આમત :-

ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َہ َ
اجرُ ۡقا َق ّٰج َہ ُد ۡقا
َ
َۡ ُ
ّّٰ
ِبا ۡموَال ِِہ ۡم َق اجف ِس ِہ ۡم ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ َق
َّ
َ َ ۤ ُ َ ُ
ال ِذیۡ َن ّٰا َق ۡقا ّق ن َض ُخ ۡقا اقلٰٓ ِئک بَ ۡعض ُہ ۡم
َّ
ُ
ٓاء بَ ۡ
اَ ۡقل َِی ُ
ض ؕ َق ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َق ل َ ۡم
ع
ٍ
ُ
َ
َ
َُ
اجرُ ۡقا َما لَک ۡم ِّم ۡن ّقلَایَ ِت ِہ ۡم ِّم ۡن ش ۡی ٍء
یہ ِ
ۡ ََُُۡۡ
َ ّّٰ
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ُ
اجرقا ۚ ق ِا ِـ استنضخقخم فِی
حتی یہ ِ
ّ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ
الن ۡض ُخ ِالَّا َعدّٰی َقو ٍۭؿۡ
الدی ِن فعلیکم
ِ
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ّ ۡ َ ٌ َ ّّٰ
الل ُہ بماَ
بینکم ق بینہم ِمیثاؼ ؕ ق
ِ
ََُۡۡ َ َ ۡ
ٌ
تعملوـ ب ِصحؿ ﴿﴾۷۲
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ણન:વંળમ જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તથા
તેભણે સ્લદેળ ત્માગ (ણશજયત) કમો છે અને
જે ભણે અલ્રાશની યાશભાં ોતાના ભાર તથા
જાનથી જે શાદ કમો છે , અને જે ભણે
(ભુસ્રીભોને) આશ્રમ આીને ભદદ કયી છે ,
તેઓ એક ફીજાના ણશભામતી છે ; અને જે ઓ
ઇભાન તો રાવ્મા છે ણ ણશજયત કયી નથી,
તો જ્માં વુધી તેઓ ણશજયત ન કયે ત્માં વુધી
તેભના યક્ષણ ભાટે તભે કોઇ યીતે ફંધામેરા
નથી; અને જો તેઓ તભાયી ાવે દીન (ના
ભાભરા)ભાં ભદદ ભાંગે તો તેભને ભદદ
આલી તભાયા ઉય રાણઝભ છે , યંતુ તે
કોભના ભુકાફરાભાં નણશ કે જે ભની અને
તભાયી લચ્ચે કયાય (થઇ ચૂક્મા) શોમ; અને
તભે જે કાંઇ કયો છો તે અલ્રાશ નીશાે છે .
(૭૨)
ભદીના આવ્મા છી શઝયતે ભુશાજે યીન અને
અન્વાયની લચ્ચે બાઇચાયો કમો તેભજ એક
ફીજાના વુખ-દુ:ખભાં બાગીદાય ફનાવ્મા.
આ બાઇચાયો કામભ થમા છી ગયીફ
અનુક્રભણણકા
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ભુશાજે યીનોને ઘણો વણધમાયો ભળ્મો. તેઓને
યશેલા ભાટે ઘય આલાભાં આવ્માં. દયેક યીતે
ભારની વશામ કયલાભાં આલી, યંતુ યવુર
વ. છી શુ કુભત ભી કે તયત જ ભુશાજે યીને
તેભની વાથે વાયો લતાથલ કમો નણશ. અન્વાય
વદામ ભાટે શુ કુભતથી ભશરૂભ યહ્ા.
ણશજયત ઉય બાય એટરા ભાટે આલાભાં
આલે છે કે જે રોકો ભક્કાભાં યશી ગમા શતા
તેભને શેરાં તો જાત-જાતની ભુશ્કેરીઓનો
વાભનો કયલો ડ્મો શતો. ફીજુ ં સ્લતંર યીતે
ઇસ્રાભના અશકાભ ય અભર કયી ળકતા ન
શતા. રીજુ ં એ કે રોકોને ઇભાનનો ખતયો
યશેતો શતો તેભજ એ બમ શતો કે ભુશ્રીકો
અને કાપીયોના દફાણથી કોઇ ણ લખતે
ઇસ્રાભને છોડી દઇ પયી તેભની વાથે બી
જામ. એટરા ભાટે ણ કે જે ભક્કાભાં
ભુવરભાન યશી ગમા શતા તેની વશામ કયી
ળકતા ન શતા, ઉયાંત જે શાદભાં ળયીક
થલાથી ણ ભેશરૂભ (લંણચત) યશી ગમા.
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૭૩ થી ૭૫ ભી આમાત :-

َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
َ
ۡ
ُ
ۡ
َ
ضؕ
ق ال ِذین کعػقا بعضہم اقل ِیٓاء بع ٍ
ِالَّا تَ ۡف َع ُلوۡ ُف تَ ُک ۡن فِ ۡت َن ٌۃ فی الۡاَ ۡذص قَ
ِ
ِ
َ
َ ۡ
ف َس ٌاخ ک ِبح ٌؿ ﴿ ؕ﴾۷۳
َق الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َہ َ
اج ُر ۡقا َق ّٰج َہ ُد ۡقا فیۡ
ِ
ّّٰ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ۡ ّ َ َ َ ُ ۡۤ
َس ِب ۡی ِل الل ِہ ق ال ِذین اققا ق نضخقا
ُ ٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ّ ً َ ُ ۡ ّ َ ۡ َ ٌ
اقل ِئک ہم المؤ ِمنوـ حقا ؕ لہم مغ ِعػۃ
َ ٌۡ َ
ّق ذِرؼ غ ِخیۡ ٌم ﴿﴾۷۴
َق الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا ِم ۢۡن بَ ۡع ُد َق َہ َ
اجرُ ۡقا قَ
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ُ ۡ َ َُ ُ
ُ ُ
ّٰج َہ ُد ۡقا َم َعک ۡم فاقلٰٓ ِئک ِمنک ۡم ؕ َق اقلوا
ّٰ
ۡ الۡاَ ۡذ َحا ِؿ بَ ۡع ُض ُہ ۡم اَ ۡقخّٰی ب َب
ض ف ِ ۡی کِت ِب
ع
ٍ ِ
َ ُ ّّٰ َ ّّٰ
﴾۷۵٪ ﴿ الل ِہ ؕ ِا ّـ الل َہ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા, તેઓ
(ભાંશોભાંશે) એક ફીજાના શીભામતી છે ;
અગય તભે (જે આજ્ઞા તભને આલાભાં આલી
છે ) તે (નું ારન) નણશ કયો તો દેળભાં રપત્નો
અને ભશાન પવાદ થઇ જળે. (૭૩)
અને જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા ણશજયત
કયી અને અલ્રાશની યાશભાં ખચથ કમો, અને
જે ભણે આશ્રમ આીને વશામ કયી તેઓજ
વાચા ભોઅભીન છે ; (ાની) ક્ષભા અને
આફરૂની યોઝી તેભના ભાટેજ છે . (૭૪)
અને જે રોકો (જં ગે શુ દમફીમા) છી ઇભાન
રાવ્મા અને સ્લદેળ ત્માગ કમો અને તભાયી
ડખે (ઉબા) યશી મુઘ્ધ કમુું તેઓ ણ તભાયા
અનુક્રભણણકા

2034

hajinaji.com

ભાંશેનાજ છે ; જો કે અલ્રાશના શુ કભ પ્રભાણે
વગાં લશારાં એક ફીજાના (લાયવાના
વંફંધભાં) લધુ શકદાય છે , ફેળક અલ્રાશ દયેક
લસ્તુનો (વંુણથ યીતે) જાણકાય છે . (૭૫)
આ આમતોભાં એ રોકોનું લણથન છે જે ઓએ
ણશજયત કયી અને ખુદાની યાશભાં જે શાદ
કયી. ત્માય છી અન્વાયના લખાણ ણ
કયલાભાં આવ્મા કે તેઓએ ોતાના ઘયોભાં
યક્ષણ આપ્મું અને દયેક જાતના દુ:ખભાં ભદદ
કયી. છી એ ભુવરભાનોનું લણથન છે જે
વુલ્શે શોદેફીમા છી ઇભાન રાવ્મા અને
ણશજયત કયી જે શાદોભાં ભુવરભાન વાથે
વાથ આપ્મો. ભુવરભાનોના વગણ વાથે
એ ણ એક ઇભાની વંફંધ છે કે એક
ભુવરભાન ફીજા ભુવરભાનનો બાઇ છે .
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આ વુયાભાં ૧૨૯ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૯) વુયએ તવ્ફાશ
(પ્રશ્ચાતા)
આ વુયાની ખાવ ણલગતોભાં શ. અરી અ.ની
પઝીરત, ભુશ્રીકોથી ફેઝાયી (નપયત), ભુશ્રીકો
લચન બંગ ન કયે તો તભે ણ અશદ ન તોડો,
ભુશ્રીકો યક્ષણ ભાંગે તો આો, ફધા
ભોઅભીનો બાઇ બાઇ છે , કાપીયોના
નેતાઓથી રડો, કાઅફાની આફાદી
ભુશ્રીકોનું કાભ નથી, શ. અરી અ., અબ્ફાવ
અને તલ્શાના લાદ ણલલાદ ફાફતનો પેંવરો,
શોનૈનના મુઘ્ધનો પેંવરો, ગલથની ખયાફી,
ભુશ્રીકો તદ્દન નજીવ છે , ઇભાભ ભશદી અ.
ણલળે બણલષ્મલાણી, ઝકાત ન આલાની
ખયાફી, શંભેળથી લથના ફાય ભશીના છે .
શુ યભત (ઇઝઝત)ના ચાય ભશીના, તફુકની
જં ગનું લણથન, શ. યવુર વ.નું વોયની ગુપાભાં
અનુક્રભણણકા
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જલું, ખ્લાયીજ ણલળે બણલષ્મ, ભુનારપકોનું
લણથન, ભોઅભીન આવભાં ણભર છે , ખુદાનો
યાજીો ફધામથી શ્રેષ્ઠ છે , ભુનારપકોને
ફક્ષલાભાં આલળે નણશ, અબ્દુલ્રાશ ણફન
ઓફૈની જનાઝાની નભાઝ, ફદુ અયફ ાકા
કાપીય, વૌથી પ્રથભલાા, ભસ્જીદુર શયાભનું
ફમાન, ભોઅભીનોના પ્રાણો ખુદાએ ખયીદ
કમાથ, વાચા કોણ છે ? કેટરાક યણલાવી
અયફો ઇભાનદાય છે , ઓવ લગેયેનો રકસ્વો,
ભસ્જીદે કફાની પ્રવંળા, કઅફ ણફન ભણરકની
તૌફા, દીની ઇલ્ભ ળીખલાનો શુ કભ, યવુર
વ.ના લખાણ.
આ વુયો નલ શીજયીભાં નાણઝર થમો. પ્રથભ
શજ આઠ શીજયીભાં જુ ની યીતે થઇ. નલ
શીજયીભાં ભુવરભાનોએ ોતાની યીતે શજ
કયી અને ભુશ્રીકોએ ોતાની યીતે શજ અદા
કયી. દવ શીજયીભાં ખાવ ઇસ્રાભના આદળથ
ભુજફ શજ કયલાભાં આલી. આ ખ્માણત
ધયાલનાયી શજ શજ્જતુર ણલદાઅ કશેલામ
છે .
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ણફણસ્ભલ્રાશ નથી. કાયણ કે
ણફણસ્ભલ્રાશ ફયકત, અભાન અને યશભત
ભાટે શોમ છે . આ વુયો અભાન ભાટે નથી ણ
ફેઝાયી, કત્ર, નપયત, દુયી ભાટે છે . શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું છે કે વુયએ
“અન્પાર” અને વુયએ “તૌફા” (ફયાત)
ફન્ને ભીને એક વુયત છે તેથી આ વુયાભાં
ણફણસ્ભલ્રાશ આલી નથી.
તપવીયે વોઅરફીભાં જ. આમળાથી રયલામત
છે કે જ. યવુરે ખુદા વ.થી ફમાન થમેર છે કે
કુયઆન આમત આમત અને શયપ શયપ સ્લરૂે
નાણઝર થમેર છે . ણવલામ વુયએ ફયાત અને
તૌશીદ. આ એક સ્થે નાણઝર થમેર અને
તેની વાથે વીત્તેય શજાય ભરાએકા ઉતમાથ
શતા.
આ વુયાના કેટરાક નાભ છે : ૧. “તૌફા”
તેભાં તૌફાનું લણથન છે . ૨. “ફયાઅત” એટરે
કુફ્ર અને ણનપાકથી નપયત, ૩. “પાઝેશા”
એટરે ભુનારપકોને પજે ત કયનાય, ૪.
“ભોતશશયા” ણનપાકથી ાક કયલાલાો. ૫.
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“ભખઝીય્માશ” ભુનાપેકોને ફદનાભ રૂસ્લા
કયનાય. આ વુયાને ણફણસ્ભલ્રાશને ફદરે આ
યીતે ઢલાભાં આલે છે : “અઉઝો ણફલ્રાશે
ભેનન્નાયે લણભન ળર્રયર કુપપાયે લ ણભન
ગઝણફર જબ્ફાયે અર ઇઝઝતો ણરલ્રાણશર
લાશેરદર કશશાયે.”
યક્ષણ ચાશુ ં છુ ં ખુદા ાવે આગથી અને
કાપીયોની ફુયાઇથી અને ગઝફથી જબ્ફાય
(ખુદા)ના, તભાભ ઇઝઝત અલ્રાશ ભાટે છે તે
એક વલથ ળણક્તભાન છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
તફુકભાંથી શ. યવુર વ. ાછા પમાથ છી
વને નલ શીજયીભાં વુયએ ફયાઅતની શેરી
આમતો નાણઝર થઇ. જ્માયે આં શઝયતે
ભક્કા ય ણલજમ ભેવ્મો ત્માયે ભુશ્રીકોને તે
લે શજ કયલાની ભનાઇ કયી ન શતી અને
અયફોની એલી આદત શતી કે જે કડાભાં
તેઓ તલાપ કયતા શતા તેને વદકાભાં આી
દેતા શતા. જે કોઇ ભક્કાભાં આલતો શતો તે
ફીજા ાવેથી કડાં ભાંગીને તલાપ કયતો.
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ભાંગ્મા કડાં ન ભતા તો બાડે રઇને તલાપ
કયતો. જો બાડે ન ભતા તો નગ્ન શારતભાં
તલાપ કયતા. અયફની એક ખુફવુયત ઔયત
તલાપ કયલા આલી. તેની ાવે એકજ કડું
શતું. ફીજાની ળોધ કયી ણ ભળ્મું નણશ.
છે લટે નગ્ન શારતભાં તલાપ કયલા રાગી.
રોકો ઉંચી ગયદનો કયીને તેણીના ળયીયનું
ણનયીક્ષણ કયલા રાગ્મા ત્માયે તેણીએ એક
શાથ આગ અને એક ાછ યાખ્મો. એક
ટોાએ તેની ભાંગણી કયી તો તેણીએ કહ્ું કે
શુ ં ણત ધયાલું છુ ં .
શ. યવુર વ. ફયાઅતનો વુયો નાણઝર
થલાની શેરે કોઇથી જં ગની શેર કયતા
નણશ. જે રડતો અથલા રડલાનો ઇયાદો કયતો
તેની વાથે રડતા શતા. ખુદાએ ણ એ
પ્રભાણે શુ કભ આપ્મો શતો.
ભુશ્રીકો વાથે જે કયાય થમા શતા તેના ણલરૂઘ્ધ
ઘડી ઘડી કયાય બંગ કયતા શતા. તેથી એ
લાતની જરૂયત ઉબી થઇ ગઇ કે તેભને
કશેલાભાં આલે કે શલે અભાયી અને તભાયી
અનુક્રભણણકા

2040

hajinaji.com

લચ્ચે કોઇ વંધી ફાકી યશેળે નણશ, કાયણ કે
તભો ઇસ્રાભ ણલરૂઘ્ધ કાલતયા કયતા યહ્ા છો.
કાપીયો અને ભુશ્રીકો ઇસ્રાભને શાની
શોંચાડલા પ્રકાય પ્રકાયના પ્રમત્નો કયતા
શતા. તેઓનો ઇયાદો શતો કે રૂભ કે ઇયાન
તયપથી ભુવરભાનો ય ચઢાઇ કયલાભાં આલે
તો અભે કયાય બંગ કયી તેઓની વાથે બી
જઇએ. જો એભ ન થામ તો અભો એલી
મુણક્ત યચીળું કે તેઓભાં આવભાં પાટફટ
ડી જામ અને અંદય અંદય ઝગડા ઉબા થામ.
તેઓ ોતાની રશ્કયી તાકાતને છુ ી યીતે
લધાયી યહ્ા શતા અને એલી ધાયણા શતી કે
કયાય તોડી એકાએક શુ ભરો કયી નાખે.
ઇસ્રાભનું ફંધાયણ કામદા-કાનુન કુપપાયથી
ણફલ્કુર જુ દું શતું. કાપીયો અને ભુશ્રીકો
ઇસ્રાભી ણનઝાભને રોકોની વભક્ષ જીલન
લશેલાયને ફશુ જ નુકવાનકતાથ ફતાલી યહ્ા
શતા અને મશુ દીઓને ોતાની વાથે બેલી
રોકો ઉય એ જાતની છા ાડતા શતા કે
મશુ દીઓ એશરે રકતાફ છે જે ના લશેલાયીક
ણવઘ્ધાંતો ખુદાએ યચેરા છે . ભુવરભાનો તેના
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ય અભર કયતા નથી તેથી તેઓ ફેદીન છે .
એક ફે નણશ અનેક ફનાલોના કાયણે રડાઇ ન
કયલાની આં શઝયત અને કુપપાયો વાથે વંધી
થઇ શતી તેને લધુ ણનબાલલા જતાં ઇસ્રાભ
ભાટે બમ શતો. ખુદાનો શુ કભ થમો કે તેને
જલ્દી તોડી નાખો. કયાયની ાફંદી તો એજ
લખતે થઇ ળકે જ્માયે તેઓ દગાફાજી ન કયે.
શલે તો તેભનાથી રડાઇ કયીને તેની નાાક
શસ્તીઓથી અયફની બુભીને ાક કયલી
જરૂયી છે . તેઓને ચાય ભશીનાનો વભમ
આલાભાં આલે. (ણઝરશજની દવ
તાયીખથી યફીઉસ્વાનીની દવ તાયીખ વુધી)
તે વભમ દયણભમાન તેના ઉય ખુફ જ
ણલચાય કયી રણ લાતોભાંથી કોઇ એકને ગ્રશણ
કયે. પ્રથભ એ કે ઇસ્રાભ ભાન્મ યાખે. ફીજુ ં
એ કે ઇસ્રાભી શદભાંથી ચાલ્મા જામ અને
રીજુ ં એ કે રડાઇ ભાટે તૈમાય થઇ જામ. આ
ણવલામ કોઇ લાત ભાન્મ નથી. છે લટે એ નક્કી
થમું કે દવ શીજયીભાં જ્માયે ભુશ્રીક અયફો
ભક્કાભાં બેગા થામ ત્માયે શ. યવુર વ.
તયપથી એક પ્રણતણનધી જામ અને તેઓને
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ફયાઅત (કુફ્ર તથા ણનપાકથી નપયત કયલા)નો
ખુદાઇ શુ કભ વંબાલે.
કેટરાક તપવીય કતાથઓએ રખ્મું છે કે
ફધામથી શેરાં શ. અફુફકયે ોતાની ઇચ્છા
જાશેય કયી. શઝયતે તેભનું ભન દુબામ એ
વંદ કમુું નણશ અને વુયએ ફયાઅતની ળરૂની
કેટરીક આમતો જે નો વંફંધ ભુશ્રીકોનો કયાય
અને ફેઝાયીનો શતો. શ. અફુફકયને આીને
પયભાવ્મું કે ભુશ્રીકોના ભજભાભાં આમતો
વંબાલો. શ. અફુફકય વાથીઓ વાથે
આમતો રઇ યલાના થમા. શજુ શેરી ભંણઝર
ઉય શોંચ્મા ત્માં જીબ્રઇર નાણઝર થમા
અને કહ્ું કે ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે
(શદીવે કુદવી) “રા મોલદ્દીશા ઇલ્રા અન્ત
અલ યજોરુભ ણભન્ક” (આ આમતોની તબ્રીગ
તભે ોતે કયો અથલા જે તભાયા ઘયનો
ભાણવ શોમ) આ વાંબી આે શ. અરી
અ.ને ફોરાવ્મા અને ખુદાઇ મગાભ
વંબાલી પયભાવ્મું કે તભો તયત જ જાલ અને
શ. અફુફકયથી આમતો રઇ તભે ોતે ભક્કા
જાલ અને આ તબ્રીગી પ્રચાય કામથને ુરૂં કયો.
અનુક્રભણણકા
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શ. અરી અ. આ શુ કભ વાંબતાં જ શ.
અફુફકયને જઇ ભળ્મા અને કહ્ું કે ખુદાનો
શુ કભ એ છે કે એ કાભ શુ ં અંજાભ આું. આે
ુછમું કે ળું ભાયા ણલળે કોઇ આમત ઉતયી છે ?
કહ્ું એ લાત તો આં શઝયતને જઇને ુછી
જોળો. શ. અફુફકય ઉદાવ થઇ ાછા પમાથ
અને શઝયતને ાછા ફોરાલલાનું કાયણ
ુછમું. આે ખુદાઇ વંદેળો તેભને
વંબાવ્મો.
શ. જીબ્રઇર જે ખુદાનો શુ કભ શ. યવુર વ.
ઉય રાવ્મા શતા તેના ઉય જયા ણલચાય
કયીએ. શ. અફુફકય (યદી.)ને કેભ ાછા
ફોરાવ્મા અને શ. અરી અ.ને ળા ભાટે
ભોકલ્મા ? આ ફનાલ યથી એ લાત વાપ
જાશેય થામ છે કે શ. અરી અ. રયવારતના
કામથભાં ળયીક શતા. આ શઝયતના નુયના
એક બાગ શતા. ભાઅવુભ શતા તેથી
તબ્રીગના કાભભાં કોઇ બુર થઇ ળકતી નથી.
શ. અરી અ. અયફના ળુજાઓભાં ફધામથી
ફશાદુય શતા. કાપીયોનો બમ તેભને ડયાલી
ળકતો ન શતો. આ આમતની તબ્રીગથી એ
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લાતનો બમ શતો કે ભુશ્રીકો રડલા ભયલા
તૈમાય થઇ જળે તેથી એલા ફશાદુયને
ભોકરલાની જરૂયત શતી કે જે ની તરલાયની
ધાક અયફોના રદર ય ફેઠી શતી. આ
“અણળદ્દાઓ અરર કુપપાય” (કાપીયો ય
વખ્ત) શતા. (વુયએ પત્શ)
શ. અરી અ.ભે એક  ભાટે ણ કોઇ ફુતને
વજદો કમો નથી તેથી ભુશ્રીકો એ કશી ળકતા
નથી કે તભે ણ શેરાં અભાયી જે ભ
ફુતયસ્ત શતા. આજે અભાયી વભક્ષ
અભાયા ધભથથી ફેઝાયી, નપયત કયો છો ? જાલ
ભોશમ્ભદ વ.ને ભોકરો એ ોતે અભાયાથી
લાતચીત કયળે. અભાયી ાવે તભાયી રેળભાર
આફરૂ નથી. ભતરફ કે જ્માયે ખુદાઇ શુ કભ
આવ્મો ત્માયે જ શ. અરી અ.ને તબ્રીગ ભાટે
ભોકલ્મા. આ આમતોને શોંચાડલા ણલળે
અનેક રકતાફોભાં ળબ્દોના પેયપાય વાથે લણથન
થમું છે . જે ભકે “ભસ્નદે અશભદ” જીલ્દ રણ ાનું ૨૧૨, ૨૮૩. “ણતયણભઝી” જીલ્દ ફે ાનું ૧૩૫, “ખવાએવે ણનવાઇ” ાનું
૨૦ભુ,ં “તાયીખે ઇબ્ને કવીય” જીલ્દ ાંચ અનુક્રભણણકા
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ાનું ૩૮, “તપવીયે ઇબ્ને કવીય” જીલ્દ ફે ાનું ૩૩૩, “કુસ્તાની ળશે ફુખાયી” જીલ્દ
વાત - ાનું ૧૩૬, “પત્શુ ર ફાયી” જીલ્દ
આઠ - ાનું ૨૫૬, “અમની” જીલ્દ આઠ ાનું ૬૩૭, “દુયે ભન્વુય” જીલ્દ રણ - ાનું
૨૦૯ લગેયે.
ઇબ્ને અબ્ફાવે શારયવ ણફન ભાણરકથી
રયલામત કયી છે કે ભેં ભક્કાભાં વઅદ ણફન
અફી લકાવથી ભુરાકાત કયી અને ુછમું કે
તભે અરી અ.ની કોઇ પઝીરત વાંબી છે ?
વઅદે જલાફ આપ્મો કે શુ ં શ. અરી અ.ની
ચાય પઝીરતનો વાક્ષી છુ ં . જો તેભાંથી ભાયા
ભાટે એક ણ શોત તો શુ ં આખી દુણનમાની
શુ કુભતથી અપઝર વભજત. વાથે ભાયી ઉમ્ર
શ. નુશ અ.ની ફયાફય આલાભાં આલત તે
પઝીરતભાંથી એક એ છે કે શુ ઝુયે શ.
અફુફકય (યદી.)ને વુયએ ફયાઅત આી
ભક્કાના ભુશ્રીકો તયપ ભોકલ્મા. તેઓ એક યાત
રદલવનો પ્રલાવ કયી ચુક્મા શતા ત્માયે અરી
અ.ને પયભાવ્મું કે (શ.) અફુફકય ાવેથી એ
રઇ રો અને તભે ોતે શોંચાડો અને તેભને
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ભાયી ાવે ાછા ભોકરો. શ. અફુફકય
ગભગીન ાછા આવ્મા અને અઝથ કયી : “મા
યવુરલ્રાશ ! ળું ભાયા ણલળે કાંઇ ઉતયેર છે
?” આે પયભાવ્મું નણશ, ણ બરાઇ છે .
ભાયા તયપથી તભે શોંચાડી ળકતા નથી. શુ ં
ોતે અથલા ભાયાથી શોમ મા જે ભાયી
એશરેફમતથી શોમ તેજ શોંચાડી ળકે છે .
જ્માયે શ. અરી અ. ભક્કએ ભોઅઝઝભા
શોંચ્મા તો જભયએ ઉકફા નઝદીક ઉબા
યશી પયભાવ્મું : “રોકો શુ ં શ. યવુરે ખુદા
વ.નો યવુર (મગાભ શોંચાડનાય) છુ ં . ત્માય
છી ણશમ્ભતની વાથે એ આમતો વંબાલી.
અશરે વુન્નતના ભુપસ્વેયીન જે લા કે
અલ્રાભા વીમુતીએ ોતાની તપવીયભાં આ
ફનાલ રખેર છે . અલ્રાભા ઇબ્ને અફી
શદીદે ળયશે નશજુ ર ફરાગાશભાં, ફગલીએ
ભઆરેભુત્તન્ઝીરભાં, ઇભાભ અશભદે ોતાની
ભવનદભાં ણતયભીઝી, ણનવાઇ અને વોઅરફી
લગેયેએ આ ફનાલને રખેર છે .
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૧ થી ૪ ભી આમાત :-

َ َ َ ٌ ّ َ ّّٰ
الل ِہ َق َذ ُسوۡل ِٖہۤ ِاخَی الّ َ ِذیۡنَ
برٓاءۃ ِمن
ّٰ َ ۡ ّ ُ ۡ ّ َ ۡ ُ ۡ ۡ
َ
عہدتم ِمن المس ِخخ ِحف ﴿﴾ؕ۱
َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َّ ۡ َ ۤ
اعل ُموۡا
ص اذبعۃ اشہ ٍر ق
ف ِسیحوا فِی الاذ ِ
ّّٰ َ َ ّ َ ّّٰ
َ َّ ُ ۡ َ ۡ
ُ
ۡ
ُ
اللہَ
انکم غحؿ مع ِج ِزی الل ِہ ۙ ق اـ
ُ ۡ ۡ ّٰ
ۡ
َ
مص ِدی الک ِع ِػین ﴿﴾۲
َ َ َ ٌ ّ َ ّّٰ َ َ ُ ۡ ۤ َ ّ َ
الناز یَوۡؿَ
ق اداـ ِمن الل ِہ ق ذسول ِٖہ ِاخی
ِ
ۡ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َبر ۡٓی ٌء ِّمنَ
الح ِج الاخبؿِ اـ
ِ
ۡ ۡ ۡ
۬ َق َذ ُسوۡل ُ ٗہ ؕ َف ِا ۡـ تُ ۡب ُت ۡم َف ُہوَ
ال ُمس ِخخ ِح َف ۬
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َ ۡ ٌ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َّ ُ
اعل ُموۡا انک ۡم
خحؿ لکم ۚ ق ِاـ تولیتم ف
ّ َّ
ّّٰ
ََ
َۡ
غح ُؿ ُم ۡع ِج ِزی الل ِہ ؕ َق َب ِس ِخ ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا
َ َ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿ ۙ﴾۳
ِبعذ ٍ
ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن ّٰع َہ ۡد ّتُ ۡم ِّم َن ال ۡ ُم ۡسخخ ِح ۡ َف ثُ ّ َم لَمۡ
ِ
َ ُ
ُۡ ُ َ ً َ َ
یَنق ُصوۡخ ۡم ش ۡیئا ّق ل َ ۡم یُظا ِہرُ ۡقا َعل ۡیک ۡم
َ
َ ََ ُۤ
ا َح ًدا فا ِت ّموۡا ِال َ ۡی ِہ ۡم َع ۡہ َد ُہ ۡم ِاخّٰی ُم ّد ِت ِہ ۡم ؕ
ّ َ ّّٰ َ ُ ّ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ
َ
ِاـ اللہ ی ِحب المت ِقحف ﴿﴾۴
ે(શે ભુવરભાનો !) તભોએ જે ભુશ્રીકો વાથ
ે(વુરેશના) કયાય કમાથ શતા તેનાથી શલ
અલ્રાશ અને તેનો યવુર (તદ્દન) ણલભુખ છે .
)(૧
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ભાટે શે ભુશ્રીકો ! આ (યજફ, ઝીરકાદ,
ઝીલ્શજ્જ
અને
ભોશયથભ)
ચાયે
(શુ યભતલાા) ભશીના (દયણભમાન) દેળભાં
શયો પયો અને વભજી રો કે તભે અલ્રાશને
ણનરૂામ કયનાયા નથી, અને આ કે અલ્રાશ
નાણસ્તકોને પજે ત કયનાયો છે . (૨)
અને અલ્રાશ તથા તેના યવુર તયપથી શજ્જે
અકફયના રદલવે વઘા રોકોને ઝાશેય
(કયલાભાં આલે) છે કે અલ્રાશ ભૂર્મત ૂજકો
(ના વંયક્ષણ)થી શાથ ઉઠાલી રે છે અને તેનો
યવુર ણ; છી અગય તભે તૌફા કયી રો તો
તભાયા ભાટે તે ઇષ્ટ છે , અને અગય ભોંઢું
પેયલળો તો વભજી રો કે તભે અલ્રાશને
ણનરૂામ કયી ળકનાયા નથી; અને (શે યવુર !)
તું ઇભાન નણશ રાલનાયાઓને દુ:ખદામક
અઝાફની ખુળખફય શોંચાડી દે: (૩)
યંતુ ભુશ્રીકો ભાંશેના તે રોકો કે જે ભની વાથે
તભે કયાય કમાથ શતા; છી તેભણે તભાયી વાથે
(તેના ારલભાં) કાંઇ કભી કયી નથી; (તેભજ)
તભાયી ણલરૂઘ્ધ કોઇને વશામ ણ આી નથી
અનુક્રભણણકા
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તો તેભના કયાય તેની ભુદ્દત (ૂયી થતાં) વુધી
ૂયા કયો; ફેળક અલ્રાશ યશેઝગાયોને દોસ્ત
યાખે છે . (૪)
“લ અઝાનુભ ભેનલ્રાશ” (અને ખુદા તથા
તેના યવુર તયપથી જાશેય કયલાભાં આલે છે .)
આ આમતના જાશેયી અથથ ણવલામ તાણલરી
અથથ ણ થામ છે . જે ભકે શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ને આમત ણલળે ુછલાભાં આવ્મું તો
આે પયભાવ્મું કે ખુદાલંદે આરભે આવભાન
ઉય શ. અરી અ.નું નાભ ‘અઝાન’ યાખ્મું
છે . કાયણ કે આે શ. યવુર વ.ની તયપથી
ભક્કાના ભુશ્રીકોને ફયાઅત (આમતો)
શોંચાડી શતી. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.ભે પયભાવ્મું કે મલભે શજ્જે અકફયથી
ભુયાદ કુયફાનીનો રદલવ છે તેના ભુકાફરાભાં
શજ્જે અવગય (નાની શજ)થી ભુયાદ
ઉભયાશ છે . આ ણવલામ ફીજી રયલામતો ણ
છે . જે રોકોનું લણથન કયલાભાં આવ્મું છે તેઓ
એ છે કે જે ભની વાથે ભુણસ્રભોએ કયાય કયેરા
ણ તે તેઓએ તોડી નાખ્મા શતા, એભ ચોથી
આમત સ્ષ્ટ કયે છે .
અનુક્રભણણકા
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૫ થી ૬ ભી આમાત :-

َ ۡ ُ
َ َ ۡ َ َ َۡ ُۡ
ف ِادا ان َسلخ الۡاش ُہرُ الش ُخ ُؿ فاق ُتلوا
ال ۡ ُم ۡسخخ ِح ۡ َف َح ۡی ُث َق َج ۡد ّتُ ُموۡ ُہ ۡم َق ُخ ُذ ۡق ُہ ۡم قَ
ِ
ۡ
ُ
ۡ
اح ُض ُخ ۡق ُہ ۡم َق اق ُع ُد ۡقا ل َ ُہ ۡم ک ّ َل َم ۡر َص ٍد ۚ
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ّ َ ّٰ َ َ ّٰ َ ُ ّ َ ّٰ َ
ف ِاـ تابوا ق اقاموا الصلوۃ ق اتوا الزخوۃ
َ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ َغ ُفوۡ ٌذ ّ َذ ِح ۡیمٌ
فخلوا س ِبیلہم ؕ ِاـ
﴿ ﴾۵
َ
َق ِا ۡـ اَ َح ٌد ِّم َن ال ۡ ُم ۡسخخ ِحۡ َف ۡ
اس َت َج َاذؽ
ِ
َ َ ۡ ُ َ ّّٰ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ ّّٰ
الل ِہ ثُ ّ َم اَ ۡب ِل ۡغہُ
فا ِجرف حتی یسمع کلم
َ ۡ َ َ ٗ ّٰ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ ّ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
مامنہ ؕ دل ِک ِبانہم قوؿ لا حعلموـ ﴿ ﴾۶٪
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છી જ્માયે શુ યભતલાા (ભજકુય ચાય)
ભશીના ૂયા થઇ જામ તો ભુશ્રીકો જ્માં ણ
ભી આલે ત્માં તેભને કત્ર કયી નાખજો અને
તેભને કડી ફંદીલાન કયી રેજો, અને તેભને
ઘેયી રેજો, અને દયેક બયાઇ યશેલાની
જગ્માએ તેભની તાકભાં (ફેવી) યશેજો;
(ણ) છી જો તેઓ પ્રામણશ્ચત કયે અને
નભાઝ ઢલા રાગે તથા ઝકાત આલા ભાંડે
તો તેભનો ભાગથ ઉઘાડી નાખજો; ફેળક
અલ્રાશ ભશા ક્ષભાલાન (અને) દમા કયનાય
છે . (૫)
અને (શે યવુર !) ભુશ્રીકોભાંથી અગય કોઇ
તાયી નાશ ભાંગે તો તેને નાશ આ, અશીં
વુધી કે તે અલ્રાશનો કરાભ વાંબે, છી
તેને તેના વુયક્ષીત સ્થાને શોંચાડી દેજે; આ
એ ભાટે કે તેઓ એલા રોકો છે કે જે ઓ કાંઇ
જાણતા નથી. (૬)
યશભાનો યશીભની કૃા જુ ઓ કે ભુશ્રીકોને
ણ યક્ષણ આલાનો શુ કભ આી યહ્ો છે .
કત્રનો શુ કભ તો એલી ણસ્થણતભાં આે છે કે
અનુક્રભણણકા
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જ્માયે ઇસ્રાભની દુશ્ભનીથી અટકાતા નથી.
વંધી કયલા છતાં કયાયને તોડી નાખે છે .
આલા રોકોને કત્ર અને કૈદ કયલા અને તેની
ઘાતભાં યશેલાનો શુ કભ શોમ છે . જે ભુશ્રીકોએ
યક્ષણ ચાહ્ું શોમ તેને કશેલાભાં આલે છે કે
તભાયી ાવે થોડો લખત આલી ફેવે અને
કુયઆન વાંબે અને તેની આમતોનો
બાલાથથ વભજે . કાયણ કે ઇસ્રાભની ખોટી
લાતો તેભના કાનોભાં નાખલાભાં આલી છે
તેને વુધાયી રે અને વીધી યાશ ય આલી
જામ. અલ્રાશ તો ભાર એ ચાશે છે કે ભુશ્રીક
અને કાપીયની જડ કાઇ જામ અને તેને
વાચો ફંદગીને રામક વભજી ફુત ુજા છોડી
દે અને ફન્ને રોકભાં બરાઇ ાભે.
ભુશ્રીકોને નાશ દેલાનો ભતરફ એ છે કે
જં ગની લચ્ચે કોઇ ભુશ્રીક કશે કે શુ ં તભાયાથી
ઇસ્રાભ વભજલા ચાશુ ં છુ ં તો તેને યક્ષણ
આી વાથે યાખીને ઇસ્રાભની શકીકત
વભજાલે.
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૭ થી ૯ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ٌ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ قَ
کیف یکوـ ل ِلمس ِخخ ِحف عہد ِعند
ع ۡن َد َذ ُسوۡل ِٖہۤ ِالَّا الَّذیۡ َن ّٰع َہ ۡد ّتُ ۡم ع ۡندَ
ِ
ِ
ِ
ََۡ ََ ۡ ََ ُ ُ
ۡ
اموۡا لَک ۡم
ال َم ۡس ِج ِد الشخا ِؿ ۚ فما استق
ُ
َ ّّٰ
َف ۡ
اس َت ِق ۡی ُموۡا ل َ ُہ ۡم ؕ ِا ّـ الل َہ یُ ِح ّب
ۡ َ ۡ
ال ُم ّت ِقح َف ﴿﴾۷
َک ۡی َف َق ِا ۡـ ّیَ ۡظ َہرُ ۡقا َع َل ۡی ُک ۡم لَا یَ ۡر ُق ُبواۡ
ُ ًّ َ َ ً ُ َ ُ َ ۡ
فِ ۡیک ۡم ِالا ّق لَا ِد ّمۃ ؕ یُ ۡرضوۡنک ۡم ِبافوَا ِہ ِہ ۡم
َۡ ُ ُ
َ ۡ َ ّٰ ُ
َق تابّٰی قلوۡ ُب ُہ ۡم ۚ َق اخث ُؿ ُہ ۡم ف ِسقوۡ َـ ﴿﴾ۚ۸
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2055

અનુક્રભણણકા

ُ َ
َ ً َ ّّٰ
ّٰ َ ۡ
ِاشت َؿ ۡقا ِبا ّٰی ِت الل ِہ ث َمنا ق ِل ۡیلًا ف َص ّد ۡقا
ُ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ
ٓاء َما کانوۡا ح ۡع َملوۡ َـ
َع ۡن َس ِب ۡی ِل ٖہ ؕ ِانہم س
﴾۹﴿
અલ્રાશ અને તેના યવુરના ળીયે ભુશ્રીકોનો
કોઇ કયાય કેલી યીતે યશી ળકે, ણવલામ કે
જે ભની વાથે તભોએ ભસ્જીદુર શયાભ ાવે
કયાય કયી રીધો શતો ? જે થી જ્માં વુધી
તેઓ તભાયી વાથે તે (કયાય) ય કામભ યશે
તો તભે ણ તેભની વાથે તેના ય કામભ
યશો; ફેળક અલ્રાશ યશેઝગાયોને દોસ્ત
યાખે છે . (૭)
તે કયાય (કામભ) કેલી યીતે યશી ળકે જ્માયે કે
જો તેઓ તભાયા ય પ્રફતા ભેલી રે તો
તભાયા વંફંધભાં ન વગણનો ણલચાય કયે ન
કોર કયાયનો; તેઓ (ભાર) ભોંઢેની લાતોથી
તભને યાઝી કયે છે , યંતુ તેભના અંત:કયણો તે
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કફુર યાખલાને ના ાડે છે , અને તેઓ
ભાંશેના ઘણાખયા આજ્ઞાબંગ કયનાયા છે .
(૮)
તેભણે અલ્રાશની આમતોના ફદરાભાં
નજીલી રકમ્ભત રઇ રીધી છે જે થી (રોકોને)
તેના ભાગથથી અટકાલે છે ; ફેળક જે તેઓ કયી
યહ્ા છે તે ઘણંજ ખયાફ છે . (૯)
ભસ્જીદુર શયાભ ાવે જે રોકોથી કયાય થમો
શતો એ ફની કેનાનઅ, ફની ખોયાઅશ ફની
ઝુભયાશ શતા. જાશેયભાં તો વુલ્શેની ળતો
ભાન્મ યાખે છે ણ રદરભાં રુચ્ચાઇ શોમ છે ,
જે ની વાણફતી એ છે કે જ્માયે ણ કયાય કમો
તયત જ તેને તોડી નાખ્મો. ફીજી લાત
ભુવરભાનોને એ ફતાલલાભાં આલી કે તભાયા
ય ણલજમ ભેવ્મા છી વગા વંફંધીનો
વંફંધ તોડી નાખે છે . તેભનાભાં વભ્મતા
ણફલ્કુર શોતી નથી ભાટે તેઓ ય કદી
બયોવો કયલો નણશ.
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૧૦ થી ૧૩ ભી આમાત :-

ُ
ًَ
ًّ َ
لَا یَ ۡرق ُبوۡ َـ ف ِ ۡی ُم ۡؤ ِم ٍن ِالا ّق لَا ِد ّمۃ ؕ َق
ُ َ ۡ
اقلٰٓ ِئک ُہ ُم ال ُم ۡع َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۱
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ّ َ ّٰ َ َ ّٰ َ ُ ّ َ ّٰ َ
الزخوۃ
ف ِاـ تابوا ق اقاموا الصلوۃ ق اتوا
َ ۡ ُُ
ّٰ
َُ
ّ
الدیۡ ِن ؕ َق جف ّ ِص ُل الۡا ّٰی ِت
ف ِاخوَانک ۡم فِی ِ
َ ۡ َّ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
ل ِقو ٍؿ حعلموـ ﴿﴾۱۱
َق ِا ۡـ نّ َ َک ُثوۡۤا اَیۡ َمان َ ُہ ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد َع ۡہ ِد ِہ ۡم قَ
َ ُ
ُ ََ ُۤ َ ََ ُۡ ۡ
ط َعنوۡا ف ِ ۡی ِخیۡ ِنک ۡم فقا ِتلوۡا ائِ ّمۃ الکع ِػ ۙ
َّ ۡ
ِانّ َ ُہ ۡم لَاۤ اَیۡ َم َ
اـ ل َ ُہ ۡم ل َ َعل ُہ ۡم یَن َت ُہوۡ َـ ﴿﴾۱۲
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َ َ ۤ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ُ
الَا تقا ِتلوۡ َـ قوۡ ًما نکثوۡا ایۡ َمان ُہ ۡم َق َہ ّموۡا
ََ ُ
ّ ب ِا ۡع َخ ِاث
الرَ ُسوۡ ِؾ َق ُہ ۡم َب َد ُء ۡقخ ۡم ا ّق َؾ
ِ
َ َ ۡ ََ
َ ُ َ ّّٰ َ
َم ّرَ ٍۃ ؕ اتخشوۡن ُہ ۡم ۚ فالل ُہ ا َح ّق ا ۡـ
ََۡ
ۡ ُ ُۡ
﴾۱۳﴿ تخشوۡ ُف ِا ۡـ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنح َف

તેઓ ભોઅભીનના વંફંધભાં ન કોઇ
વગણનો ણલચાય કયે છે ન કોર કયાયનો;
અને તેઓજ અત્માચાયી છે .(૧૦)
છી અગય તેઓ તૌફા કયી રે તથા નભાઝ
ઢલા રાગે તથા ઝકાત આલા ભાંડે તો
તેઓ દીનભાં તભાયા બાઇઓ છે ; અને તે
રોકો ભાટે કે જે ઓ જ્ઞાન ધયાલે છે અભે
(અભાયી) આમતોને સ્ષ્ટ કયી લણથલીએ
છીએ. (૧૧)
અને અગય તેઓ કયાય કમાથ ફાદ ોતાની
પ્રણતજ્ઞાઓનો બંગ કયે અને તભાયા ધભથ
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વંફંધભાં ભેણાં ભાયે તો તભે ણ નાણસ્તકોના
વયદાયો વાથે રડો કે કદાચને તેઓ (તેભ
કયતાં) અટકી જામ; ફેળક તેઓ એલા છે કે
જે ભની પ્રણતજ્ઞા કોઇ લસ્તુ (જે લી શોતી)
નથી. (૧૨)
ળું તભે તે રોકોથી નણશ રડો કે જે ભણે
ોતાની પ્રણતજ્ઞાઓ તોડી નાખી અને યવુરને
(તેના ળશેયભાંથી) કાઢી ભૂકલાનો ણનશ્ચમ કમો
અને તભાયા ય (શુ ભરો કયલાની) શેર કયી
? ળું તભે તેભનાથી બમ ાભો છો? ણ
અગય તભે ભોઅભીન છો તો અલ્રાશ તેનો
લધુ શકદાય છે કે તભે તેનાથી જ બમ ાભો.
(૧૩)
કાપીયોની એ લાતને લણથલલાભાં આલી છે કે
એ ોતાના વગા-લશારાઓની જયા ણ
યલા કયતા નથી. વંફંધ ળું છે એ જાણે
જાણતા જ નથી, ોતાના લચન ય કદી
ફાકી યહ્ા નથી. એલા રોકોની વાથે કયાય
કયલા ણનયથથક છે . કાયણ કે ભુવરભાનોને
કાપીય વગાથી બરાઇની કોઇ આળા નથી.
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તેઓની તૌફા ણ કફુર થઇ ળકતી નથી.
જ્માં વુધી નેક કામો કયીને વાણફતી ન આે ,
જે ભકે નભાઝ ઢે, ઝકાત આે. ભાર જીબથી
તૌફા-તૌફા કયલું કાપી નથી.
૧૪ થી ૧૬ભી આમાત :-

ُ َ ّّٰ
ّ ُ
ُ َ
قا ِتلوۡ ُہ ۡم ح َع ِذ ۡب ُہ ُم الل ُہ ِبایۡ ِدیۡک ۡم َق
ۡ
ۡ
َ ُ ۡ
یُص ِد ِہ ۡم َق یَن ُض ۡخخ ۡم َعل ۡی ِہ ۡم َق یَش ِف
ۡ ُ َ
﴾۱۴ۙ ﴿ ُص ُد ۡق َذ ق ۡو ٍؿ ّم ۡؤ ِم ِنح َف
ّّٰ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ
ُاللہ
ق یذ ِہب غیظ قلو ِب ِہم ؕ ق یتوب
ّّٰ
ُ َعدّٰی َم ۡن ّیَ َش
ٓاء ؕ َق الل ُہ َع ِل ۡی ٌم َح ِک ۡی ٌم
﴾۱۵﴿
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ّّٰ َ َ َ ُ ۡ ُ َ
َ
ا ۡؿ َح ِس ۡب ُت ۡم ا ۡـ تت َؿخوۡا َق ل َ ّما ح ۡعل ِم الل ُہ
َّ
ُۡ
ُ َّ
ال ِذیۡ َن ّٰج َہ ُد ۡقا ِمنک ۡم َق ل َ ۡم یَت ِخذ ۡقا ِم ۡن
ّّٰ
ۡ
ۡ
ُخ ۡق ِـ الل ِہ َق لَا َذ ُسوۡل ِٖہ َق لَا ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
ُ َ ۡ َ َ ۢ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ ً َ ۡ َ
َ
ۡ
﴾۱۶٪ ﴿ قل ِیجۃ ؕ ق اللہ خ ِبحؿ ِبما تعملوـ
તેભની વાથે (વાયી ેઠે) રડો; અલ્રાશ
તભાયા શાથે તેભને અઝાફ આળે અને
તેભને પજે ત કયળે અને તેભની ણલરૂઘ્ધ તભને
વશામ કયળે અને (તેભ કયીને) ભોઅભીનોના
ભન ઠંડા કયળે. (૧૪)
અને તે (ભોઅભીનો)ના ભન ભાંશેનો ક્રોધ દૂય
કયી દેળે અને અલ્રાશ ચાશળે તેની તૌફા
કફુર કયી રેળે; અને અલ્રાશ વલથજ્ઞ (અને)
ણશકભતલાો છે . (૧૫)
ળું તભોએ એલું ગુભાન કયી રીધું છે કે તભને
(એભજ) છોડી દેલાભાં આલળે ? જ્માયે કે
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અલ્રાશે શજી તભાયાભાંથી તે રોકોને જાણી
કવી રીધા નથી કે જે ભણે જે શાદ કમો છે ,
અને અલ્રાશ તથા તેના યવુર તથા
ભોઅભીનો ણવલામ ફીજા કોઇને ણલશ્લાવુ
ણભર ફનાવ્મા નથી; અને તભે જે કાંઇ કયો
છો તેનાથી અલ્રાશ લાકેપ છે . (૧૬)
ભુવરભાનોની ણશમ્ભત લધાયલા કશેલાભાં
આલે છે કે તભોને કુપપાયના શાથે જે દુ:ખ
શોંચ્મું છે તેની હચતા કયો નણશ એ વભમ
ણ આલે છે કે તભાયા શાથે કાપીયોને વઝા
અાલળે અને પઝેતી કયાલળે. ત્માય છી એ
ણ કશેલાભાં આવ્મું કે આ કાપીયોભાંથી જે
તૌફા કયળે તેના ભાટે તૌફાના દયલાઝા
ખુલ્રા છે ણ એ ન વભજતા કે ઇસ્રાભ
કફુર કમાથ છી તભને કાંઇ ુછાણં નણશ
થામ, શજુ તો તભાયાભાંથી ખુદાએ એ રોકોને
ભુભતાઝ કમાથ નથી કે જે ભણે ખુદાની યાશભાં
જે શાદ કયી શોમ, અલ્રાશ, યવુર અને
ભોઅભેનીન ણવલામ કોઇને ોતાનો ણભર
ફનાલેર નથી. તભે જો એ ટોા વાથે શળો
તો વારૂં, નણશ તો તભારૂં ણ ુછાણં થળે.
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ેજે ઓ કાપીયોથી છાનાભાના ભે છે તેભન
ચેતલણી આલાભાં આલે છે .
૧૭ થી ૧૯ભી આમાત :-

َما ک َ َ
اـ ل ِۡل ُم ۡسخخ ِح ۡ َف اَ ۡـ حّ َ ۡع ُمرُ ۡقا َم ّٰسجدَ
ِ
ِ
ّّٰ ّٰ
ُۡۡ
َُۡ
الل ِہ ش ِہ ِد ۡی َن َعدٰۤی اجف ِس ِہ ۡم ِبالکع ِػ ؕ
َّ
ُ َ َ َ ُ
۬ َق فِی الناذِ ُہ ۡم
اقلٰٓ ِئک َح ِبط ۡت ا ۡع َمال ُہ ۡم ۚ
ّٰ
خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۷
ّ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ّٰ َ ّّٰ َ ۡ ّٰ َ َ ّّٰ
الل ِہ قَ
ِانما حعمر مس ِجد الل ِہ من امن ِب
ۡ َ ۡ ۡ ّٰ َ َ َ َ ّ َ ّٰ َ َ ّٰ َ ّ َ ّٰ َ
الزخوۃ َق
الیو ِؿ الا ِع ِخ ق اقاؿ الصلوۃ ق اتی
َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َف َع ٰۤسی اُقلٰٓئ َک اَـۡ
لم یخش ِالا
ِ
َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ
َ
ۡ
ُ
ۡ
َ
یکونوا ِمن المہت ِدین ﴿﴾۱۸
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ۡ َ
ّ ۡ َ َ ُۡ َ
ٓاث َق ِع َم َاذۃ ال َم ۡس ِج ِد
ِ ا َج َعلت ۡم ِسقایَۃ ال َح
َ
ّٰ
ۡ ّّٰ
ۡ
ال َش َخا ِؿ ک َم ۡن ّٰا َم َن ِبالل ِہ َق ال َیوۡ ِؿ الۡا ِع ِخ َق
ۡ
ّّٰ
ّٰج َہ َد ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ ؕ لَا یَ ۡس َت ٗو َـ ِعن َد
ّّٰ َ ۡ َ ۡ
ّّٰ َ ّّٰ
َالظ ِلمحۡف
ۡ َالل ُہ لَا ی
ؿ
و
ق
ال
ی
د
ہ
الل ِہ ؕ ق
ِ
ِ
﴾۱۹ۘ ﴿
ભૂર્મત ૂજકોને શક નથી કે (ોતાના જે લાથી)
અલ્રાશની ભસ્જીદોને આફાદ કયે અને વાથે
વાથે ોતાની ણલરૂઘ્ધ નાણસ્તકણાની વાક્ષી
ણ ોતે આતા યશે; તેઓ એજ છે કે
જે ભના વલથ કામો નષ્ટ થમા છે , અને તેઓ
જશન્નભભાં શંભેળ ભાટે યશેનાયા થળે. (૧૭)
અલ્રાશની ભસ્જીદો તો તેઓ આફાદ કયે કે
જે ઓ અલ્રાશ તથા કમાભત ય ઇભાન યાખે
તથા નભાઝ ઢે તથા ઝકાત આે અને
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અલ્રાશના ણવલામ ફીજા કોઇથી બમ ાભે
નણશ; ભાટે વંબણલત છે કે તેઓ ણશદામત
ાભેરાઓ ભાંશેના થઇ જામ. (૧૮)
ળું તભોએ શાજીઓને ાણી ાલું તથા
ભસ્જીદુર શયાભને આફાદ યાખલી (એ કામો)
તે ળખ્વ (ની વેલા)ની ફયોફય કયી રીધાં છે
કે જે અલ્રાશ તથા કમાભત ય ઇભાન રાવ્મો
અને જે ણે અલ્રાશના ભાગથભાં જે શાદ કમો
શોમ ? શયગીઝ તેઓ અલ્રાશની ાવે
વભાન નથી; અને અલ્રાશ ઝાણરભ રોકોને
ભાગથ દેખાડતો નથી. (૧૯)
આ આમતોભાં ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે
ભુશ્રીકોને ખાન એ કાઅફાના યક્ષક,
ભુતલલ્રી, ણખદભત, ઇફાદતનું જાશેય કયલું
ણલગેયે કોઇ વેલા કયલાનો શક નથી, જે ખુદાનું
ઘય છે તેને તેઓ ભાનતા જ નથી અને
ફીજાને તેના ળરયક ગણે છે તેને તેની વાથે
વંફંધ યાખલાનો ળું શક છે ? ખાન-એકાઅફાની ણખદભત તો એજ રોકો કયી ળકે
છે જે અલ્રાશ અને કમાભત ઉય ઇભાન
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રાવ્મા શોમ, નભાઝ ઢતા શોમ, ઝકાત
આતા શોમ, ખુદાની યાશભાં જે શાદ કયતા
શોમ.
એક રદલવ જ. અબ્ફાવ, તલ્શા ણફન
યોઅફા આવભાં ગલથ કયીને ોતાની ભોટાઇ
અને પઝીરતનું લણથન જતાલી યહ્ા શતા.
તલ્શાનું કશેલું શતું કે શુ ં આથી લધાયે
પઝીરત ધયાલું છુ ં , કાયણ કે કાઅફાની ચાલી
ભાયી ાવે છે . ભતરફ કે શુ ં તેનો ભાણરક છુ ં .
જ. અબ્ફાવે કહ્ું શુ ં તભાયાથી લધાયે ભોટાઇ
ધયાલું છુ ં , કાયણ કે શુ ં શાજીઓને ાણી
ીલયાલું છુ ં . એટરાભાં શ. અરી અ. ત્માંથી
નીકળ્મા અને કહ્ું કે શુ ં તભાયા ફન્નેથી ણલળે
પઝીરત યાખું છુ ં . કાયણ કે ભેં ફધામથી શેરાં
શ. યવુરે ખુદા વ.ની ાછ નભાઝ ઢી છે
અને ઇભાન (જાશેયભાં) રાવ્મો છુ ં , તેભજ
ખુદાની યાશભાં જે શાદ કયી છે . છે લટે રણે
શઝયતની ાવે પેંવરા ભાટે આવ્મા તે લખતે
આ આમત “અજઅલ્તુભ વેકામતર શાજ્જે ”
(છે લટ વુધી) નાણઝર થઇ. આ ફનાલથી એ
લાત વભજભાં આલી કે ઇસ્રાભભાં ફધામથી
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લધાયે પઝીરત એ રોકોની છે જે ભોઅભીન
છે અને ખુદાની યાશભાં જે શાદ કયલાલાા
છે .
૨૦ થી ૨૩ભી આમાત :-

اَلّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َہ َ
اجرُ ۡقا َق ّٰج َہ ُد ۡقا فیۡ
ِ
َ ۡ ّّٰ
الل ِہ باَ ۡموَال ِہ ۡم َق اَجۡ ُف ِسہ ۡم ۙ اَ ۡع َظمُ
س ِبی ِل ِ
ِ
ِ
َ َ َ ً ۡ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ َق اُقلٰٓئ َک ُہ ُم ال ۡ َفٓائ ُز ۡقـَ
خذجۃ ِعند
ِ
ِ
﴿﴾۲۱
ّ
ۡ
ۡ
ُ
َ
یُ َب ِس ُخ ُہ ۡم َذ ّب ُہ ۡم ِبرَ ۡح َم ٍۃ ِّمن ُہ َق ذِضوَ ٍاـ ّق
َ ّّٰ ّ َ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ٌ ّ ُ
ٌ
ۡ
جن ٍت لہم فِیہا ج ِعیم م ِقیم ﴿ ۙ﴾۲۱
ۤ
ّٰ ۡ َ ۡ َ ۤ َ َ ً ّ َ ّّٰ
الل َہ ِع ۡن َد ٗف اَ ۡجرٌ
خ ِل ِدین فِیہا ابدا ؕ ِاـ
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﴾۲۲﴿ َع ِظ ۡی ٌم
ُ َ َ ّٰ ۤۡ ُ َ ّ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
ٓاءخ ۡم َق
یایہا ال ِذین امنوا لا تت ِخذقا اب
َ ۡ ُۡ
ۡ ٓاء ِا ِـ
َ ِا ۡخوَان َ ُک ۡم اَ ۡقل َِی
اس َت َح ّ ُبوا الکع َػ َعدی
َ ُ َ ُ ۡ َّ َ
ۡ
اـ ؕ َق َم ۡن ّی َتوَل ُہ ۡم ِّمنک ۡم فاقلٰٓ ِئک
ِ الاِیۡ َم
ّّٰ ُ ُ
َ
ُ
ۡ
﴾۲۳﴿ ہم الظ ِلموـ
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા જે ભણે યાશે
અલ્રાશભાં ણશજયત કયી તથા ોતાના ભાર
જાન વાથે અલ્રાશના ભાગથભાં જે શાદ કમો
તેઓ અલ્રાશની ાવે દયજ્જાભાં વૌથી શ્રેષ્ઠ
છે ; અને તેઓજ વપતા ભેલનાયા છે .
(૨૦)
તેભનો યલયરદગાય તેભને ોતાના તયપની
યશેભત તથા ખુળીની અને એલી જન્નતોની
ખુળ ખફય આે છે કે જે ભાં તેભના ભાટે
શંભેળ યશેનાયી ફક્ષીળો શળે: (૨૧)
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તેઓ તેભાં શંભેળના યશેનાયા ફનળે; ફેળક
ભશાન ફદરો અલ્રાશ ાવેજ છે . (૨૨)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભાયા
ફાદાદાઓને તથા તભાયા બાઇફંધોને
અગય તેઓ ઇભાનના ભુકાફરાભાં કુફ્રને વંદ
કયતા શોમ (તો તભાયા) ણભર ફનાલો નણશ;
અને તભાયાભાંથી જે (કોઇ) તેભને ણભર
ફનાલળે તો (ખચીતજ) તેઓજ ઝુરભગાય
છે . (૨૩)
ઉયની ચાય આમતોના તયજુ ભાથી વાપ
જાશેય છે કે આ આમત ળા ભાટે નાણઝર થઇ
છે . તેથી તેની તપવીયની ખાવ જરૂયત નથી.
૨૪ ભી આમત :-

َ َ ُق ۡل ِا ۡـ ک
َاـ ّٰا َب ُٓاؤخ ُ ۡم َق اَ ۡب َن ُٓاؤخ ُ ۡم َق ِا ۡخوَان ُ ُک ۡم ق
َۨ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ
ارقاجکم ق ع ِشحؿتکم ق امواؾ
َ ۡاقت َ َؿ ۡف ُت ُموۡ َہا َق ِت َج َاذ ٌۃ تَ ۡخ َش ۡو َـ َک َس
اخ َہا َق
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ُ َ َۤ َ َ َ
ّّٰ
َم ّٰس ِک ُن ت ۡرض ۡون َہا ا َح ّب ِال َ ۡیک ۡم ِّم َن الل ِہ
َ ََ
َق َذ ُسوۡل ِٖہ َق ِج َہا ٍخ ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل ٖہ فت َؿ ّب ُصوۡا
ّّٰ َ ۡ َ ُ ّّٰ َ ۡ َ ّّٰ َ
َ
ۡ
ُ
َ
حتی یاتِی اللہ ِبامرِ ٖف ؕ ق اللہ لا یہ ِدی
ۡ ّٰ ۡ َ ۡ
﴾۲۴٪ ﴿ القوۡ َؿ الف ِس ِقح َف
(શે યવુર !) તું કશે કે અગય તભાયા ફાદાદા
તથા તભાયા ુર ૌર તથા તભાયા બાઇ બાંડુ
તથા તભાયી સ્રીઓ તથા તભાયા કુટુંફીઓ
તથા તભાયી ભારભત્તા કે જે તભોએ ભેલી
છે , તથા લેાય કે જે ની ભંદીથી તભે ફીઓ
છો તથા તે ભકાનો કે જે તભે વંદ કયો છો
(તે વલે) અલ્રાશ અને તેના યવુર તથા
અલ્રાશની યાશભાં જે શાદ કયલા કયતાં તભને
લધુ લશારાં શોમ તો (તભે જે ણસ્થતભાં છો
તેભાંજ ડ્મા યશો) અશીં વુધી કે અલ્રાશ
ોતાનો શુ કભ રઇ આલે (જાશેય કયે); અને
અલ્રાશ નાપયભાન રોકોને (વદ્) ભાગથ
દેખાડતો નથી. (૨૪)
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ઉયની આમતોભાં જે આજ્ઞા આલાભાં
આલી છે તે જાશેયી યીતે વખ્ત જોલાભાં આલે
છે . કાયણ કે ઇસ્રાભ સ્લીકામાથ છી ફધામ
વગાઓથી વંફંધ છુ ટી જતો શતો. લેાય
તથા ધંધા ણભલ્કતથી શાથ ધોઇ નાખલાના
શતા. કોઇ લસ્તુભાં ભન રગાલલાની યઝા ન
શતી. ભાર જે શાદ નઝય વભક્ષ શતી. જો કે
આ આજ્ઞાથી ભુવરભાનોને તકરીપ તો ડી
શળે, યંતુ એલો શુ કભ આલો જરૂયી શતો.
નણશ તો ભુવરભાનોની પ્રગણતની યાશ ફંધ
થઇ જાત અને આ દુ:ખ છી જે યાશતો
તેભને ભી તે ન ભતે. જ્માં વુધી કોભ
ભોટી કુયફાની આતી નથી ત્માં વુધી
દુણનમાભાં તેની ઉન્નણત થતી નથી. આ આજ્ઞા
શેઠ જે તકરીપો ભુણસ્રભોએ ઉઠાલી તે થોડા
લોભાં ખત્ભ થઇ ગઇ. જો જે શાદ ન કયત
તો ફીજી કોભ તેભને કચડી નાખત. ખુદાએ
પ્રત્મેક ફાજુ થી તેભનું ભન શટાલી ભાર એક
જ તયપ રગાલી દીધું કે તભો ઇસ્રાભની
ઉન્નતી-પ્રગણત તયપ જુ ઓ. ઓશદના મુઘ્ધભાં
જે લી ભુવરભાનોને રારચ થઇ કે તયત જ
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જીતેરી ફાજીનો નકળો કેલો લ્ટાઇ ગમો
શતો. જો એલા રોકો ન શોત કે જે ભની
ણનગાશભાં દુન્માનો ભાર તુચ્છ શતો, તેભજ
ખુદા યવુરને ફધામથી લધાયે દોસ્ત યાખતા ન
શોત તો ઇસ્રાભનો ફેડો ડુફી જાત.
૨૫ થી ૨૭ ભી આમાત :-

ّّٰ ُ َ َ
َ ۡ َ
لَق ۡد ن َض َخخ ُم الل ُہ ف ِ ۡی َموَا ِط َن ک ِثح َؿ ٍۃ ۙ ّق یَوۡ َؿ
ُۡ ََ ُُ َۡ ُ
َ ۡ َۡ
ُحنح ٍف ۙ ِاد ا ۡع َج َب ۡتک ۡم کث َؿتک ۡم فل ۡم تغ ِن
ُ َ ُ َ َ َ َ ً َ ُۡ
َعنک ۡم ش ۡیئا ّق ضاق ۡت َعل ۡیک ُم الۡا ۡذص
ُ َّ َ ُ
﴾۲۵ۚ ﴿ ِب َما َذ ُح َب ۡت ث ّم َقل ۡی ُت ۡم ّم ۡد ِبرِیۡ َن

ّّٰ َ َ ۡ َ َ ّ ُ
َالل ُہ َس ِک ۡی َن َت ٗہ َعدّٰی َذ ُسوۡل ِٖہ ق
ثم انزؾ
ََعدَی ال ۡ ُم ۡؤ ِم ِنح ۡ َف َق اَن ۡ َز َؾ ُج ُن ۡو ًخا لّ َ ۡم تَرَ ۡق َہا ق
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ُ َع ّ َذ َب الّ َ ِذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا ؕ َق ّٰدل َِک َج َز
ٓاء
ّٰ ۡ
﴾۲۶﴿ الک ِع ِػیۡ َن
ّّٰ ُ ۡ ُ َ َ ّ ُ
ۡالل ُہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ّٰدل َِک َعدّٰی َمن
ثم یتوب
َ ّ ٌ ۡ ُ َ ُ ّّٰ َ ُ َ َ ّ
ٌ
ۡ
﴾۲۷﴿ یشٓاء ؕ ق اللہ غفوذ ذ ِحیم
(શે ભુવરભાનો !) ખચીતજ અલ્રાશે ઘણાં
મુઘ્ધ ક્ષેરોભાં તભાયી વશામ કયી અને (ખાવ
કયીને) શુ નૈન (ની રડાઇ)ના રદલવે કે જ્માયે
તભાયી લધુભણતએ તભને ફરાલી દીધા શતા,
(ણ) છી તે તભાયા કાંઇજ કાભે રાગી
નણશ. અને ૃથ્લી શોી શોલા છતાં તભાયા
ભાટે વંકોચાઇ ગઇ, છી તભે ીઠ પેયલી
નાઠા. (૨૫)
છી અલ્રાશે ોતાનું ળાંત્લન ોતાના યવુર
તથા ભોઅભીનો ય ઉતામુું અને એલાં રશ્કય
ઉતામાું કે જે ભને તભે દેખી ળકતા ન શતા
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અને નાણસ્તકોને (તે રશ્કયો લડે) અઝાફ
આપ્મો, અને નાણસ્તકોની ણળક્ષા એજ છે .
(૨૬)
આ છી અલ્રાશ જે ની ચાશે તેની તૌફા
કફુર કયી રેળે; અને અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન
(અને) દમા કયનાય છે . (૨૭)
આ આમતભાં ગઝલએ શોનમનનું લણથન થમું
છે . આ ફનાલ શીજયી વન આઠનો છે . કશે
છે કે ભક્કાના ણલજમ છી શલાઝના અને
વકીપાના ફે ફે કફીરા શઝયતની વાથે રડલા
ભાટે તૈમાય થમા. શઝયત ણ રડલા ભાટે
તૈમાય થમા. આ સ્થ ભક્કા અને તાએપની
લચ્ચે આલેરું છે . તેઓ તયપ ફાય શઝાયનું
રશ્કય રઇ યલાના થમા. આટરું રશ્કય શેરાં
જોલાભાં આવ્મું ન શતું. કુપપાય ચાય શઝાયની
વંખ્માભાં શતા. એક ભોટા વાશેફે કુપપાયનું
રશ્કય થોડું જોમું તો કહ્ું કે અભે શલે શાયીળું
નણશ. શઝયતને આ લાત વંદ આલી નણશ,
ભુવરભાનોએ ીછે શઠ કયી અને છી ણલજમ
ભેવ્મો શતો.
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જ્માયે ફન્ને પૌજો વાભ વાભી આલી અને
તલ્લાયોની યભઝટ ફોરલા રાગી ત્માયે
કુપપાયો ટકી ળક્મા નણશ અને બાગલા રાગ્મા.
ભુવરભાનો તલ્લાય છોડી ભાર રુંટલા રાગ્મા.
કાપીયો છે ટે જઇને થંબી ગમા. એક ફીજાને
કશેલા રાગ્મા કે બાઇઓ બાગી તો નીકળ્મા
ણ આણી સ્રીઓ અને ફાકો ફંદીલાન
થઇ યહ્ા છે . આલી નાભોળી બયી જાન
ફચાલલાથી ળું પામદો ! ળભથના ભામાથ તેઓ
એકાએક ાછા પમાથ. બાઇ રોકો તો ભાર
રુંટલાભાં તલ્રીન શતા ત્માં કાપીયોએ
ઓચીંતો શુ ભરો કમો તેથી ગબયાઇને બાગલા
રાગ્મા. ભાર દવ ભાણવો શઝયતની ાવે
યશી ગમા શતા. શ. અરી અ., જ. અબ્ફાવ,
અફુ વુપમાન, નૌપીર, પઝર ણફન અબ્ફાવ,
યફીઅ, અબ્દુલ્રાશ ણફન ઉભેય, અત્ફા,
ભોઅતફ તથા અફુ રશફના ુરો. શ. અરી
અ. અરભ રઇ શ. યવુર વ.ની આગ
જે શાદ કયી યહ્ા શતા. પઝર અને જ.
અબ્ફાવ જભણી ડાફી ફાજુ એ શતા. ફની
શલાઝના ફે શઝાય વીાશીઓ તીયોનો
અનુક્રભણણકા

2076

hajinaji.com

લયવાદ લયવાલી યહ્ા શતા. જે થી બાગેડુ
ભુવરભાન ાછા આલલાની ણશમ્ભત કયી
ળક્મા નશીં. શ. યવુર વ. નાભ રઇ એક
એકને વાદ દઇ યહ્ા શતા ણ કોઇ વાંબતું
ન શતું. છે લટે જ. અબ્ફાવ, જે શાડી
અલાઝ યાખતા શતા એક ટેકયી ઉય ચઢીને
ભોટેથી ુકાયલું ળરૂ કમુું : “અમ ખુદાના
ફંદાઓ, ફમઅતે રયઝલાન કયાલાલાાઓ !
વુયએ ફકયના વશાફીઓ યવુરને એકરા
છોડી ક્માં જઇ યહ્ા છો ? અયે ાછા આલો
પ્રાણ ફચાલી ક્માં ચાલ્મા, ફમઅતનો તો કાંઇ
ણલચાય કયો !” છે લટે આ ળબ્દો વાંબી
રોકોને ળભથ આલી. ફધામ ાછા પમાથ અને
પયી કાપીયોથી ભુકાફરો કયલો ળરૂ કમો. શ.
યવુર વ.ભે એક ભુઠ્ઠી ભાટી કાપીયો તયપ
નાખી અને ફદદોઆ કયી, ભરાએકા વશામ
ભાટે આવ્મા. છે લટે ણલજમ થમો. શઝાયો
સ્રી-ુરૂો કમદ કયલાભાં આવ્મા, ફાલીવ
શઝાય ઊંટ, ચાય શઝાય ગામો અને ચારીવ
શઝાયથી લધુ ફકયી અને ઘેટાં ગનીભતના
ભારભાં શાથ રાગ્માં.
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જં ગે ઓશદ છી આ ફીજો ફનાલ શતો કે
ભુવરભાનોએ શઝયતનો વાથ છોડ્મો શતો.
જો કે ાછથી ાછા આવ્મા ણ આં
શઝયત ભાટે ફશુ જ ખતયનાક બમ બયેરો
વભમ શતો તેની કલ્ના કયલી ભુશ્કીર છે .
ઘણા તપવીયકતાથ અને ઇણતશાવકાયોએ રખ્મું
છે કે શ. અરી અ.ભે આ જં ગભાં અવાધાયણ
ણશમ્ભતથી ળુજાઅત ફતાલી. ળરુઓ શઝયત
તયપ કત્રના ઇયાદાથી આલતા શતા તો શ.
અરી અ. તેભને એકજ ઝટકાભાં કત્ર કયી
નાખતા શતા. ભુવરભાન ાછા આવ્મા એ
વભમ દયણભમાન આની છાતી ય અવંખ્મ
તીયો તરલાયના ઝખ્ભ શતા, ણ આ યવુર
વ. ાવેથી જયા ણ શટ્મા નશીં. ઓશદભાં
શઝયતના યક્ષક યહ્ા શતા તેભજ આ જં ગભાં
ણ ભોશાપીઝ શતા.
ખયેખય શોનૈનની જં ગ ભુવરભાનો ભાટે ફશુ
જ કઠીન શતી. કરાભે ાકભાં તે અંગેનું ણચર
ળબ્દોભાં દોયલાભાં (લણથન કયલાભાં) આવ્મું
છે . એથી ખફય ડે છે કે ધયતી ભુસ્રીભો ય
બાયે ડી ગઇ શતી. ક્માંમ યક્ષણનું સ્થ
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જોલાભાં આલતું ન શતું. આ યીણાભ તેભના
ઘભંડ અને રારચના રીધે આલું આવ્મું. અફુ
વુપીમાન ભુવરભાનોના બાગલાથી ફશુ જ
ખુળ શતો. શવી શવીને કશેતો શતો કે
ભોશમ્ભદ (વ.)નું જાદું ખરાવ થઇ ગમું. શલે
ભુવરભાનો દયીમા તયપ બાગીને જળે. એજ
લે આ ભાણવે જાશેયભાં ઇસ્રાભભાં પ્રલેળ
કમો શતો તેના ભોઢેથી આલા જ ળબ્દો ન
નીકે તો ફીજુ ં ળું નીકે ? તેની તો રદરી
ઇચ્છા શતી કે કાપીયો ણલજમ ભેલે, ણ
એજ થામ છે જે ખુદા ચાશે છે .
૨૮ થી ૨૯ ભી આમાત :-

َّ ُ َ
ُ ۡ ۡ َّ ۤ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِان َما ال ُمس ِخخوۡ َـ
ۡ َ
َ
ۡ
ۡ
ن َج ٌس فلَا حَغ َػبُوا ال َم ۡس ِج َد ال َش َخ َاؿ بَ ۡع َد
َ
َ ًَ
ۡ
َعا ِم ِہ ۡم ّٰہذا ۚ َق ِا ۡـ ِخف ُت ۡم َع ۡیلۃ ف َسوۡ َػ
َ ّ َ َ ۡ ۤ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ ُ ُ ۡ ۡ ُ
حغ ِنیکم اللہ ِمن فض ِل ٖہ ِاـ شٓاء ؕ ِاـ
અનુક્રભણણકા

2079

hajinaji.com

ّّٰ
﴾۲۸﴿ الل َہ َع ِل ۡی ٌم َح ِک ۡی ٌم
َّ ُ َ
ُ
ّّٰ
قا ِتلوا ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبالل ِہ َق لَا
ّّٰ َ َ ّ َ َ َ ۡ ُ ّ َ ُ َ َ ّٰ ۡ ۡ َ ۡ
ُاللہ
ِبالیو ِؿ الا ِع ِخ ق لا یش ِخموـ ما ظخؿ

ُ
ۡ
ُ
َق َذ ُسوۡل ٗہ َق لَا یَ ِدیۡنوۡ َـ ِخیۡ َن ال َح ّ ِق ِم َن
َ َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ ّّٰ َ َ ّٰ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ّ
ال ِذین اقتوا ال ِکتب حتی حعطوا ال ِجزیۃ
َ َ
﴾۲۹٪ ﴿ َع ۡن ّی ٍد ّق ُہ ۡم ّٰص ِغرُ ۡق َـ

શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! ણવલામ તેના નથી કે
ભુશ્રીકો નાાક છે , ભાટે તેઓ ોતાના (કયાય
પ્રભાણેના) આ લથ છી ભસ્જીદુર શયાભ
ાવે આલલા ાભે નણશ; અને અગય તભને
દરયદ્રતાનો અંદેળો શોમ તો આગ જતાં
અલ્રાશ ચાશળે તો ોતાની કૃાથી તભને
શ્રીભંત ફનાલી દેળે; ફેળક અલ્રાશ વલથજ્ઞ
અને ણશકભતલાો છે . (૨૮)
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તે રોકોભાંથી કે જે ભને રકતાફ આલાભાં
આલી છે જે ઓ અલ્રાશ તથા કમાભતના
રદલવ ય ઇભાન નથી યાખતા અને જે જે
લસ્તુઓને અલ્રાશ તથા તેના યવુરે શયાભ
ઠયાલી છે તેને શયાભ નથી ગણતા, અને વત્મ
ધભથ (ઇસ્રાભ)નો અંગીકાય નથી કયતા તેભની
વાથે રડતા યશો, અશીં વુધી કે તેઓ ઝરીર
થઇને ોતાના શાથે જઝીમો (ખંડણી)
આલા ભાંડે. (૨૯)
ભુશ્રીકો નજીવુર અમન (ણફલ્કુર નજીવ રૂશ
અને દેશ) છે . તેથી તેઓને ભસ્જીદુર શયાભ
ાવે જલાથી યોકલાભાં આવ્મા. જાશેયભાં એ
ગભે તેલા ણલર શોમ ણ અકીદા અને
અઅભારની રૂએ નજીવ છે . ખુદા અને
કમાભત ઉય ઇભાન યાખતા નથી, ખુદા
ણવલામ ફુતોને ખુદા વભજે છે . તેથી તેભની
રૂશ અને ળયીય નજીવ છે . ભાર એટરું જ
નશીં ણ તેની સ્ળથ કયેરી ચીઝો ણ
નજીવ છે . જ્માયે ભુશ્રીકોને ભક્કાભાં
આલલાની ભનાઇ થઇ ત્માયે ભુવરભાનો
ગબયાણા કે એ શલે લેાયી તયીકે ણ આલી
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ળકળે નશીં તો અનાજ ક્માંથી ભળે ? જો
એલું થળે તો અભાયે બુખે ભયલું ડળે. તેથી
ખુદા પયભાલે છે કે તભે તેની યલા ન કયો,
યોઝી આનાય ખુદા છે . નઝદીકભાં તભાયી
યેળાની દુય થઇ જળે. શેરે લેજ ઘણો
લયવાદ થમો અને મભનના રોકો ભુવરભાન
થમા અને ભક્કાભાં ભાર લેચલા આવ્મા.
આ ફધી ાફંદી એટરા ભાટે કયલાભાં આલી
કે ભુવરભાનો તેની વાથે ભે ણભરા ન યાખે
અને તેની ફુયી આદતોની ભુવરભાનો ય
અવય ન થામ. તેઓએ શયાભ લસ્તુઓને
શરાર કયી રીધી શતી તેથી ણ તેઓથી
ફચલું જરૂયી શતું. આ ફધી અગાઉથી
ાફંદી એટરા ભાટે કયી શતી કે
ભુવરભાનોના ઇભાન ય ખયાફ અવય ન
ડે, ભુશ્રીકોની જે ભ મશુ દીઓ વાથે જં ગ
કયલાનો શુ કભ આપ્મો કાયણ કે ખુદાઇ
કાભોભાં ણ તેઓએ ભન-પાલતા અથો કયી
ભુવરભાનોને નુકવાન શોંચાડલાના પ્રમત્નો
કમાથ શતા.
અનુક્રભણણકા

2082

hajinaji.com

તપવીયે ફમઝાલીભાં રખ્મું છે કે જ.
અબ્ફાવથી રયલામત છે કે ભુશ્રીકો કુતયા જે લા
નજીવુર અમન છે અને એજ અકીદો
ભઝશફે ળાપેઇનો છે . ણ ફીજા બાઇઓ
ભુશ્રીકના ળયીયને નજીવ ભાનતા નથી.
ભુન્તશીર અયફભાં ઉભય ણફન અબ્દુર
અઝીઝનો કોર છે કે ભુશ્રીકો વુવ્લય અને
કુતયા જે લા નજીવુર અમન છે , ભાણરકી ાવે
ભુશ્રીકોનું એઠું નજીવ છે અને પખરૂદ્દીન
યાઝીએ તપવીયે કફીયભાં રખ્મું છે કે ભુશ્રીકો
નજીવ શોલાનું આ આમતભાં ખુદાલંદે આરભે
વાપ જણાવ્મું છે . ળીઆશના ભઝશફભાં
ભુશ્રીકો નજીવુર અમન છે અને તેની બીની
ચીઝ સ્ળથ કયી જામ તો કડાં લગેયે નજીવ
થળે. એલી શારતભાં નભાઝ ણ વશી થળે
નશીં.
૩૦ થી ૩૧ ભી આમાત :-

َ ّّٰ
َ
َۨ ُ
ۡ
َق قال َ ِت ال َی ُہ ۡو ُخ ع َدیۡ ُر ۡاب ُن الل ِہ َق قال َ ِت
ّّٰ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ َ ّ
ۡالل ِہ ؕ ّٰدل َِک َقوۡل ُ ُہم
النضخی الم ِسیح ابن
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َ َّ
َۡ
َُ
ََ
ِبافوَا ِہ ِہ ۡم ۚ حضا ِہـُوۡ َـ قوۡ َؾ ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا
ۡ َ ۡ ُ ّٰ َ َ ُ ُ ّّٰ
۬ اَن ّّٰی یُ ۡؤ َف ُکوۡـَ
اللہ ُۚ
ِمن قبل ؕ قتلہم
﴿﴾۳۱
َ َ
َّ َ ُ ۤ َ
ِاتخذ ۡقا ا ۡح َب َاذ ُہ ۡم َق ُذ ۡہ َبان ُہ ۡم ا ۡذبَ ًابا ِّم ۡن
ُ ۡ ّّٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۤ
خق ِـ الل ِہ ق الم ِسیح ابن مریم ۚ ق ما
ُ ۤ َّ
ۤ
ۤ
َ
ا ِمرُ ۡقا ِالا ل َِی ۡع ُب ُد ۡقا ِالّٰ ًـہا ّقا ِح ًدا ۚ لَا ِالّٰ َہ
َّ
َ َ ۡ ُ
ِالا ُہوَ ؕ ُس ۡب ّٰحن ٗہ َع ّما یُس ِخخ ۡو َـ ﴿﴾۳۱

અને મશુ દીઓ કશે છે કે ઉઝૈય અલ્રાશનો ુર
છે ; અને ણિસ્તીઓ કશે છે કે ભવીશ
અલ્રાશનો ુર છે ; આ તેભના ોતીકા
ભોંઢાનું જ કશેલું છે ; (અને) જે રોકો તેભની
શેરાં ઇભાન રાવ્મા ન શતા તેભના જે લીજ
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લાતોનું આ (રોકો) ણ અનુકયણ કયે છે ;
અલ્રાશ તેભનો નાળ કયે; તેઓ ફશેકીને ક્માં
ચાલ્મા જામ છે ! (૩૦)
તેભણે અલ્રાશને છોડી ોતાના ણલદ્લાનો
તથા ોતાના વંવાય ત્માગીઓને ોતાના
ારનશાય ફનાલી રીધા છે અને ભરયમભના
ુર ઇવાને ણ અને તેભને કોઇ આજ્ઞા
આલાભાં આલી ન શતી, ણવલામ એ કે તેઓ
એકજ અલ્રાશની ઇફાદત કયતા યશે; તેના
ણવલામ અન્મ કોઇ ભાઅફુદ નથી; જે જે
લસ્તુઓને તેઓ તે (અલ્રાશ)ના ળયીક ઠયાલે
છે તે વલેથી તેની ઝાત ાક છે . (૩૧)
મશુ દી શોમ કે નવાયા એ રોકો જ. ઓઝેય
અ. અને જ. ઇવા અ.ને ખુદાના ુરો વભજે
છે , તેઓ ખુદાના ુરો નથી એ ણલળે તેઓ
વભક્ષ ઘણી દરીરો યજુ કયલાભાં આલી શતી.
તેઓ વાચો જલાફ આી ળકતા ન શતા.
(આ તપવીયભાં ણ આગ અભો ણલગતલાય
રખી ચુક્મા છીએ.)
મશુ દીઓભાં ઇકોતેય (૭૧) પીયકા થમા તેનું
અનુક્રભણણકા
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કાયણ એ કે તલયેતને ોતાના આણરભો અને
યોશફાનીઓના શાથભાં આી દીધી અને
તેઓ ખયેખય ોતાની પઝથ વભજતા ન શતા,
મશુ દીઓ તેનાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયતા શતા,
તેઓ ભાઅવુભ તો શતા નણશ. દુણનમાની
રારચભાં તલયેતના અથો ોતાના ભન પાલે
તેલા કયતા શતા અને અનુમામીઓને વીધા
યસ્તાથી બટકાલી ભુક્મા. એલીજ શારત
ઇવાઇઓની થઇ. તેઓએ ઇન્જીર
ાદયીઓને વોંી આી. રયણાભ એ આવ્મું
કે તેઓભાં ફોંતેય (૭૨) પીયકા થઇ ગમા,
એજ પ્રભાણે ભુવરભાનોની શારત થઇ ગઇ
કે શ. યવુર વ.ભે ભુવરભાનોને જે ભની
ાવેથી કુયઆનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલાનો શુ કભ
કમો શતો તેભની ાવેથી જાણલાની તકરીપ
ન રીધી. આે વાપ ળબ્દોભાં કહ્ું શતું કે
ભાયી અશરેફમતથી કુયઆની ભવાએર
જાણળો. કુયઆન આણરભોને વોંી દીધું અને
તેઓએ જે પ્રભાણે આમતોના અથથઘટન અને
ખુરાવા કયતા તે પ્રભાણે અભર કયતા યહ્ા.
રયણાભ એ આવ્મું કે એક દીન તોંતેય
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પીયકાભાં લશેંચાઇ ગમો. કુયઆન તો
ભુવરભાનોના ભતબેદને દુય કયલા આવ્મું શતું
છી એટરા ફધા ંથો કેભ થઇ ગમા ? તેના
તયપ આજ વુધી કોઇ બેગા ભી ણલચાય ણ
કયતું નથી ?
૩૨ થી ૩૩ભી આમાત :-

ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ ّ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ
َالل ِہ باَ ۡفوَا ِہہ ۡم ق
ِ یرِیدقـ اـ یط ِفـوا نوذ
ِ
ّّٰ َ ۡ َ
َالل ُہ ِالَّا ۤ اَ ۡـ ّیُ ِت ّ َم ن ُ ۡو َذ ٗف َق لَوۡ غَخف
یابی
ِ
ّٰ ۡ
َ
ۡ
ُ
﴾۳۲﴿ الک ِعػقـ
ۡ ٗ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۤۡ َ ّ َ ُ
ّٰ
ُ
ۡ
َ
ہو ال ِذی اذسل ذسولہ ِبالہدی ق ِخی ِن
َ
ُّ ّ َ َ ٗ َ ۡ ُ ّ َ ۡ
الدیۡ ِن ک ِل ٖہ ۙ َق لَوۡ غ ِخ َف
ِ الح ِق ل ِیظ ِہرف عدی
ُ ۡ ۡ
﴾۳۳﴿ ال ُمس ِخخوۡ َـ
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તેઓ તો આ ચાશે છે કે અલ્રાશના નુયને
ોતાના ભોંઢેથી (ફંકો ભાયી) શોરલી નાખે
અને અલ્રાશ ોતાના નુયને વંૂણથ કમાથ
ણલનાશયગીઝ યશેનાય નથી, (છી) બરેને
નાણસ્તકોને અણગભતું (કેભ ન) રાગે. (૩૨)
તે અલ્રાશ એજ છે જે ણે ોતાના યવુર
(ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.)ને ણશદામત તથા વત્મ
ધભથની વાથે ભોકલ્મો, (એ ભાટે કે) તે (વત્મ
ધભથ) ને વલે ધભો ય પ્રફ કયી દે, (છી)
બરેને ભુશ્રીકોને અણગભતું (કાં ન) રાગે.
(૩૩)
ઇસ્રાભની પ્રગણત જોઇને કાપીયો, ભુશ્રીકો,
મશુ દીઓ, નવાયાઓ ઇાથ કયતા શતા. ખુદાઇ
નુયને ફુઝાલી નાખલા શય લખત પ્રમત્નો
કયતા શતા. જે નુય જશારતને, અજ્ઞાનતાના
અંધકાયને ભીટાલલા આવ્મું તેની શણસ્તને
નાફુદ કયલા યાત રદન ણનયથથક ભશેનત કયતા
શતા. જે પ્રકાણળત દીલાને ખુદાએ યોળન કમો
શોમ તેને કોણ ઓરલી ળકે છે ?! ત્માય છી
આ આમતભાં ફધામ ધભો ય દીને
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ઇસ્રાભના ણલજમ ભેલલાનું લણથન કમુું છે .
શલે જોલાનું એ યશે છે કે આ બણલષ્મલાણી
ુયી થઇ ગઇ કે શલે છી થળે ? શજુ તો
ઇસ્રાભ ણવલામ ઘણા ધભો જગત ય
ભલજુ દ છે અને દયેક સ્લતંર ણે ોતાના
ધભથનો પ્રચાય કયી યહ્ા છે . ભુવરભાનોની
વંખ્મા ફીજાઓના ભુકાફરે ઘણી ઓછી છે
તો છી કેભ કશી ળકામ કે ઇસ્રાભ ધભથ
ફીજાઓ ય વયવાઇ ધયાલે છે . ઇસ્રાભ
ફીજા ય ગાણરફ થઇ ગમો એ તો એ લખતે
કશી ળકામ કે જ્માયે ઇસ્રાભ ણવલામ કોઇ
ધભથ દુણનમા ય ફાકી ન શોમ. કુફ્રનું નાભ
જગત યથી નાફુદ થઇ જામ. શય તયપ
રાએરાશા
ઇલ્રલ્રાશ,
ભોશમ્ભદુય
યવુરુલ્રાશની અલાઝ આલતી શોમ ! એક ફે
નણશ અવંખ્મ ઓરભાએ ઇસ્રાભે એ લાતને
ભાન્મ યાખી છે કે એલો ણલજમ એ લખતે
વાંડળે કે જ્માયે કાએભે આરે ભોશમ્ભદ
શઝયત ઇભાભ ભશદી આખરૂઝઝભાન અ.ના
જાશેય થલા છી થળે. તપવીયે દુયે ભન્વુય,
તપવીયે કફીય લગેયેભાં તેનું ણલગતલાય લણથન
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કયલાભાં આવ્મું છે . (અલ્રાભા અલ્શાજ
ગુરાભેઅરી વાશેફ (અ.ભ.) જે આ
તપવીયના કતાથ છે તેભણે “અલ્શાદી” નાભના
ુસ્તકભાં આજથી ઘણાં લથ શેરાં એ
તભાભ શકીકતો દાખરા-દરીર વાથે યજુ
કયેરી શતી.) -કલવયી
૩૪ થી ૩૫ભી આમાત :-

َّ ُ َ
ۡ َ َ ُۤ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِا ّـ ک ِثح ًؿا ِّم َن
ۡ ُالر
ۡ َالۡا
َ َاـ ل َ َیاۡک ُ ُلوۡ َـ اَ ۡمو
َ
ّ
َ
َ
اؾ
ب
ہ
ق
ذ
ا
ب
ح
ِ
ِ
َّ
ُّ ُ َ َ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
از ِبالبا ِط ِل ق یصدقـ عن س ِبی ِل
ِ الن
َ َ ّ ۡ َ َ َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ ق ال ِذین یکجِـقـ الذہب ق ال ِفضۃ
ّّٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ
ۡالل ِہ ۙ َف َب ِّس ۡخ ُہم
ق لا ین ِفقونہا فِی س ِبی ِل
َ َ َ
﴾۳۴ۙ ﴿ اب ال ِۡی ٍم
ٍ ِبعذ
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ۡ َ َّ
َ
َ
َ
ّیوۡ َؿ یُ ۡح ّٰؼی َعل ۡی َہا ف ِ ۡی ناذِ َج َہن َم ف ُتک ّٰوی
َ
ُ
ُ
ُ ب َہا ج َب
اہ ُہ ۡم َق ُجنوۡ ُب ُہ ۡم َق ظ ُہوۡ ُذ ُہ ۡم ؕ ّٰہذا
ِ ِ
ُ ُ َ ُ َُۡ ََُۡ
ُۡ
َما کجـت ۡم لِاجف ِسک ۡم فذ ۡققوۡا َما کن ُت ۡم

ُ َۡ
﴾۳۵﴿ تکجِـ ۡق َـ

શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! ણન:વંળમ ણલદ્લાનો
તથા વંવાય ત્માગીઓ ભાંશેના ઘણા ખયા
એલા છે કે જે ઓ રોકોનો ભાર ખોટી યીતે
ખાઇ જામ છે ; અને (રોકોને) યાશે અલ્રાશથી
યોકે છે ; અને જે રોકો વોનું ચાંદી વંગ્રશ
કયતા યશે છે અને તેને અલ્રાશના ભાગથભાં
ખચથ કયતા નથી, તો (શે યવુર !) તેભને તું
દુ:ખદામક અઝાફની ખુળખફય વંબાલી
દે. (૩૪)
તે (કમાભતના) રદલવે તે (વોનું તથા ચાંદી)
જશન્નભની આગભાં તાલલાભાં આલળે,
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છી તે લડે તેભના કા, તેભના ાવા તથા
તેભની ીઠોને ડાભલાભાં આલળે; (અને
કશેલાભાં આલળે કે) આ એજ છે કે જે તભે
તભાયા ોતા ભાટે વંગ્રશ કયતા શતા, ભાટે તભે
જે વંગ્રશ કયતા શતા તે (ની ભઝા) ચાખો.
(૩૫)
નાણા ભેલલા ભાટે ળયીમત તયપથી ભના
કયલાભાં આલી નથી ણ તે ભેલલાભાં
ળયીમતના શુ કભોની ાફંદી કયલી જોઇએ.
ઝકાત, ખુમ્વ આો અને ગયીફો પ્રત્મે ઉદાય
રદર યાખો, શકદાયોને શક શોંચાડો. શ.
અરી અ.ની એ આદત શતી કે જે ભારે
ગનીભતનો ભાર ભતો શતો તેને ઘયભાં
રાલતા જ ન શતા. દયલાજા ઉય જ
ગયીફોને લશેંચી આતા શતા. આ પ્રભાણે
ઉદાય રદર ભાર એશરેફમતે યવુર વ. યાખી
ળકે.
ઉયની આમતભાં છે કે કમાભતભાં તે ભાર
(વોનું-ચાંદી લગેયે)ને જશન્નભની આગભાં
ગયભ કયી તેના કા, ડખા તેભજ ીઠ ય
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ડાભ દેલાભાં આલળે. તેનું કાયણ એ છે કે જે
જે શકો શતા તેને અદા કમાથ નણશ અને
ોતાની યાશત અને ઐળ આયાભ ભાટે ખચથ
કમો. રયલામતભાં છે કે ઝકાત આી નણશ શોમ
તો અઝાફ થળે. ભતરફ કે જે જે શકો કુદયતે
લાજીફ કમાથ છે તે ફધામ અદા નણશ કયે તો
મકીનન અઝાફ બોગલલો ડળે.
કુમ્ભીએ ોતાની તપવીયભાં રખ્મું છે કે
શઝયત ઉસ્ભાને કાફુર અશફાયને ુછમું કે
અમ અફુર ઇસ્શાક ! જે વ્મણક્તએ ોતાના
ભારભાંથી ઝકાત આી શોમ તેના ભાટે તું ળું
કશે છે ? એ છી ણ તેના ઉય કાંઇ
લાજીફ છે ? તે લખતે કાઅફે કહ્ું લાજીફ
નથી. બરે એ એક ઇંટ વોનાની તેભજ એક
ચાંદીની ફનાલીને ભાર બેગો કયે તેના ઉય
કાંઇ ણ જલાફદાયી નથી. આ વાંબીને
જ. અફુઝય ગપપાયીએ કાઅફના ભાથા ઉય
એક રાકડી ભાયીને કહ્ું અમ કાપેયા
મશુ દાણીના ફચ્ચા ! તાયી ળું તાકત છે કે
ળયીમતના અશકાભભાં ભાથું ભાયે ? એભ
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કશીને ઉયની વોના-ચાંદીની અઝાફની
આમત વંબાલી.
ઉયની ફન્ને આમત નાણઝર થઇ તો શ.
યવુરે ખુદા વ.ભે રણ લખત પયભાવ્મું કે
વોનું-ચાંદી શરાક થજો ! આ વાંબી
અસ્શાફોએ કહ્ું કે અભો ભાર બેગો કયીએ કે
નણશ ? કે તેનું રયણાભ નેક શોમ અને તેની
ફુયાઇ ન શોમ ! આ વાંબી શઝયતે પયભાવ્મું
કે ળુક્ર કયલાલાું રદર અને ભોઅભેના સ્રી જે
દીની કામોભાં તભાયી ભદદગાય શોમ અને એ
વંગ્રશ જે ભાં લફાર (ફોજો) ન શોમ, તે નેક
અઅભાર છે . એ દીનદાય ફુણઘ્ધળાી છે કે
રોકો જ્માયે ળણગાય અને ભાર બેગો કયલો
ળરૂ કયે ત્માયે તે નેક અઅભારને ખઝાનાભાં
બેગો કયલો ળરૂ કયે.
“શાજી નાજી” અલ્રાભા ગુરાભેઅરી વાશેફ
રખે છે કે ખુમ્વનું ફમાન ળરૂભાં આલી ગમું
છે તે ન આલાભાં આલે તો ણ અઝાફ છે .
એ શક ખાવ ઇભાભ અ.નો અને તેભની
અલરાદનો છે . ઝકાત ઉમ્ભતીઓની છે .
વાદાત ણવલામ ગયીફ ભોઅભીનોનો શક છે .
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૩૬ થી ૩૭ભી આમાત :-

ّ َ ّ َ َ ّ ُ ُ ۡ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ اثۡ َنا َع َسخَ
ِاـ ِعدۃ الشہوذِ ِعند
َ ۡ ً ۡ ّٰ ّّٰ َ ۡ َ َ َ َ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق
شہرا فِی کِت ِب الل ِہ یوؿ خلق
الۡاَ ۡذ َص م ۡن َہا ۤ اَ ۡذبَ َع ٌۃ ُظ ُخ ٌؿ ؕ ّٰدل َِک ّ
الدیۡ ُن
ِ
ِ
َُۡ ُ
َّۡ ُ َ َۡ
۬ فلَا تظ ِل ُموۡا فِ ۡی ِہ ّ َن اجف َسک ۡم َق
الق ِیم ۬
َ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َّ
ٓاف ًۃ َک َما حُ َقا ِت ُلوۡن َ ُکمۡ
قا ِتلوا المس ِخخ ِحف ک
َ ّ َ ً َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َم َع ال ۡ ُم ّ َت ِقحۡفَ
کٓافۃ ؕ ق اعلموا اـ

﴿﴾۳۶
َّ َ َّ ۡٓ ُ َ َ ٌ ۡ ُ ۡ ُ َ
ُ
ّ
ِانما الن ِسیء رِیاخۃ فِی الکع ِػ حضل ِب ِہ
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َ
َ ً َ ٗ َ ۡ ُّ ُ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ
اما ّق یُ َش ّ ِخ ُموۡن ٗہ
ال ِذین کعػقا ی ِحلونہ ع
ُ ّ َ ّّٰ َ
ََ
ّ ً َ
اما ل ُِیوَا ِطـُوۡا ِع ّدۃ َما َظ ّخ َؿ الل ُہ ف ُی ِحلوۡا
ع
ُ ّّٰ َ
َ ٓ
َما َظ ّخ َؿ الل ُہ ؕ ر ّیِ َن ل َ ُہ ۡم ُس ۡو ُء ا ۡع َمال ِِہ ۡم ؕ َق
ّٰ ۡ َ ۡ
ّّٰ
﴾۳۷٪ ﴿ الل ُہ لَا یَ ۡہ ِدی القوۡ َؿ الک ِع ِػیۡ َن
ફેળક અલ્રાશની ાવે ભશીનાઓની વંખ્મા
જે રદલવથી અલ્રાશે આકાળો તથા ૃથ્લી
વજ્માું છે ત્માયથી અલ્રાશની રકતાફ (રશલે
ભશેફઝ)ભાં ફાય ભશીના છે , જે ભાંશેના ચાય
શુ યભતલાા છે ; વય ગણતયી (ધભથ) એજ
છે , ભાટે તભે આ (શુ યભતલાા) ભશીનાઓભાં
(રડાઇ ણલગેયે કયીને) ોતાના ય ઝુલ્ભ કયો
નણશ, અને ભુશ્રીકો વાભે એકર ફની રડો
જે ભકે તેઓ એકર ફની તભાયી વાથે રડે છે ;
અને આ વભજી રો કે અલ્રાશ
યશેઝગાયોની વાથે છે . (૩૬)
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શુ યભતલાા ભશીનાઓને આગ ાછ કયી
દેલા એ ભાર અધભીણાભાં લધાયો કયલા
જે લું છે , જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા તેભને તે
લડે ગુભયાશ કયલાભાં આલે છે , (કાયણ) કે એક
લે તો તેઓ તેને શરાર ઠયાલી રે છે અને
એક લે તેનેજ શયાભ ઠયાલે છે , કે જે થી તેઓ
અલ્રાશે શુ યભતલાા ઠયાલેરા ભશીનાઓની
વંખ્માભાં વંભત થઇ જામ અને (એલી યીતે)
અલ્રાશે જે શુ યભતલાા (ભશીના) ઠયાવ્મા
છે તેભની શુ યભતનો બંગ કયે; તેભના કભોની
ફદી તેભને વુળોણબત કયીને દેખાડલાભાં
આલી છે ; અને અલ્રાશ અણસ્લકાય કયનાયા
રોકોને (વદ્દ) ભાગથ દેખાડતો નથી. (૩૭)
ઇણતશાવકાયો કશે છે કે ફાય ભશીનાની
વંખ્મા ફાફુર કે મુનાનના રોકોની ળોધ છે
એ લાત ખોટી છે . ખુદા પયભાલે છે કે આ
વંખ્મા અભોએ પ્રથભ રદલવથી જ ણનભાથણ
કયી છે . અયફના ભુશ્રીકો કોઇ વાથે રડલા
ચાશતા શતા તો કોઇ શયાભ ભશીનાને શરાર
કયી દેતા શતા અને કોઇ શયાભ ભશીનાને તેભાં
બેલીને વંખ્મા ુયી કયતા શતા. ફાય
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ભશીનાઓને દીને કય્મીભ એટરા ભાટે
કશેલાભાં આલે છે કે ફધી ઇફાદતો આજ
ભશીનાઓભાં કયલાભાં આલે છે , તેભાં લધાયો
કયલાનો ખુદાએ શયાભ કયેર છે . જે ણશવાફ
કભયી (ચંદ્રનો) ખુદાએ ણનભાથણ કમો છે તેને
ળમ્વી (વુયજનો) થી ફદરલો તે ખુદા વાભે
ફંડ કયલા ફયાફય છે .
અજ્ઞાનતાના મુગભાં કુપપાયોનો ધાયો શતો કે
શંભેળા રુંટપાટ, કત્ર અને ચોયી ણલગેયે કયતા
શતા અને શયાભ ભણશનાભાં રડતા નણશ તે
ઘ્ધણત શ. ઇબ્રાશીભ અ.ના વભમથી શતી. તે
છી એભ કયલા રાગ્મા કે તેઓ જં ગ કયલાભાં
યોકામેરા શોમ ને શયાભ ભશીનો આલી જતો
તેને શરાર વભજતા, તેના ફદરે ફીજા
ભશીનાને શયાભ કયી નાખતા. એ પ્રભાણે
તેઓ લથભાં ચાય ભશીના શયાભ કયતા ણ
ખાવ ભશીનો ણનભાથણ કયતા નણશ. એ યીતનું
નાભ તેઓએ ‘નવીશ’ યાખ્મું શતું તે ણલળે
ખુદાએ આ આમતભાં ફમાન કમુું છે કે
‘નવીશ’ જે તેઓએ નક્કી કયેર છે તે કુફ્રભાં
લધાયો કયે છે . ચાય શુ યભતલાા ભશીનાઓ
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ભાશે યજફ, ઝીલ્કાદ, ઝીલ્શજ અને ભોશયથભ
છે .
આ આમતની એક તાલીર એ ણ છે કે
તપવીયે ફુયશાનભાં અફુ શભઝા ળેભારીથી
લણથન છે કે એક રદલવ શુ ં ઇભાભે ભોશમ્ભદે
ફાકય અ.ની ણખદભતભાં ફેઠો શતો, જ્માયે
ફીજા રોકો ચાલ્મા ગમા તો ભને પયભાવ્મું કે
અભાયા કામભ (ફાયભા ઇભાભ)નું આલલું
ણનભાથણ થમું છે , જે ભાં કોઇ પેયપાય થઇ ળકતો
નથી. ભાયી લાતભાં ળંકા કયે તે કારપય છે .
છી પયભાવ્મું કે ભાયા ભા ફા કુયફાન થામ
તેભનું નાભ અને કુન્નીમત ભાયી જે લી શળે.
ભાયી છી વાતભા શળે. ભાયા ભા ફા
કુયફાન થામ તેભના ય કે તેઓ ધયતીને
અદરો ઇન્વાપથી બયી દેળે, જે યીતે
અત્માચાયો અને અન્મામથી બયેરી શળે.
૩૮ થી ૩૯ભી આમાત :-

ُٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َما ل َ ُک ۡم ِا َدا قِ ۡی َل ل َ ُکم
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ۡ
ّّٰ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ
اج ِع ُػ ۡقا ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ اثاقلتم ِاخی
ُّ ۡ
ۡ
َۡۡ َ
الدن َیا ِم َن
ص ؕ ا َذ ِض ۡی ُت ۡم ِبال َح ّٰیو ِۃ
الاذ ِ
ُّ ۡ
ۡ ّٰ َ َ َ َ َ ُ ۡ
الدن َیا فِی
اع ال َح ّٰیو ِۃ
الاعِخ ِۃ ۚ فما مت
َّ َ
ّٰ
الۡاع َِخ ِۃ ِالا ق ِل ۡی ٌل ﴿﴾۳۸
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ً َ ۡ ً َ
۬ ّق
ِالا تن ِعػقا حع ِذبکم عذابا ال ِیما ۬
َۡ ُ
َ
َُ ُ
یَ ۡس َت ۡب ِد ۡؾ قوۡ ًما غح َؿخ ۡم َق لَا تط ّخ ۡق ُف
ُ َ َ
ّّٰ
َ ً
ش ۡیئا ؕ َق الل ُہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۳۹
ેશે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભને ળું થઇ ગમું છ
ેકે જ્માયે તભને એભ કશેલાભાં આલે છે ક
અલ્રાશની યાશભાં (જં ગે તફુકના જે શાદ
કયલાના ણલચાયે) નીકી ડો ત્માયે તભે બૂભી
ેય બાયે થઇ ફેવી જાઓ છો; ળું તભ
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આખેયતના ભુકાફરાભાં દુણનમાની ઝીંદગી
ય યાઝી થઇ ગમા છો ? જો કે દુણનમાની
જીંદગીનો રાબ આખેયતના (રાબના)
ભુકાફરાભાં કાંઇજ નથી ણ છે કજ થોડો.
(૩૮)
અગય તભે (જે શાદના ણલચાયે) નણશ નીકી
ડો તો તે (અલ્રાશ) તભને દુ:ખદામક
અઝાફ આળે, અને તભાયા ફદરે તભાયા
ણવલામ ફીજા રોકો રઇ આલળે, અને તભે તે
(અલ્રાશ)નું કાંઇજ ફગાડી ળકળો નણશ;
અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણથ કાફુ
ધયાલનાયો છે . (૩૯)
નલ શીજયીભાં શઝયતને એ લાતની ખફય
ડી કે શયકર રૂભનો ફાદળાશ ભશાબાયે
રશ્કય રઇ શઝયતના ભુકાફરા ભાટે શભવ
વુધી આલી ગમો છે . આે અસ્શાફોને
જે શાદની તૈમાયીનો શુ કભ આપ્મો. જે ઓ
જ્માં જ્માં શતા તેઓને બેગા કમાથ તે વભમ
વખ્ત ગયભી અને દુકાનો શતો. ભુવાપયી
ણ રાંફી શતી. ળરુઓની ભોટી વંખ્મા,
ભુવરભાનોની તઅદાદ ફશુ જ ઓછી અને
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ેખજુ યના ાકની તૈમાયી શતી -એ કાયણોન
રીધે ભુવરભાનો જલા ભાટે ણશમ્ભત કયતા ન
શતા, તેના ણલળે ઉયની આમત ઉતયી.
ઇરાશી શુ કભની વાભે આ ફધી લાતો ઉય
ઘ્માન આલું ઇભાનની નફાઇ શતી.
૪૦ થી ૪૧ભી આમાત:-

ّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ ّّٰ
الل ُہ ِا ۡد اَ ۡع َخ َجہُ
ِالا تنضخقف فقد نضخف
َّ
َۡ
ََ َ َۡۡ ۡ
ال ِذیۡ َن کع ُػ ۡقا ثانِیَ اثنح ِف ِاد ُہ َما فِی الغا ِذ
ۡ ُ
َ َ ۡ َ ۡ ّ َ ّّٰ
اللہَ
ِاد حَقوۡ ُؾ ل َِصا ِح ِب ٖہ لا تشدـ ِاـ
َ َ َ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ َس ِک ۡی َن َت ٗہ َع َل ۡی ِہ قَ
معنا ۚ فانزؾ
َ َ
ُ َّ َ
ََ
ا ّی َد ٗف ِب ُجنوۡ ٍخ ل ۡم ترَ ۡق َہا َق َج َع َل ک ِل َمۃ
َّ ۡ َ َ َ ُ ُّ ۡ
َ ُ ّّٰ
السفدّٰی ؕ َق ک ِل َمۃ الل ِہ ِہ َی
ال ِذین کعػقا
ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
العلیا ؕ ق اللہ ع ِدیز ح ِکیم ﴿﴾۴۱
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ۡ
َ َ َ ً َ
ِاج ِع ُػ ۡقا ِخفافا ّق ثِقالًا ّق َجا ِہ ُد ۡقا
ُ َُۡ ُ َ
ّّٰ
ؕ ِبا ۡموَال ِک ۡم َق اجف ِسک ۡم ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ
َ َ ۡ ُ ُ َ ّ ۡ َ ُ ّٰ
﴾۴۱﴿ دل ِک ۡم خح ٌؿ لک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم ت ۡعل ُموۡ َـ
અગય તભે તે (યવુર)ની ભદદ નણશ કયો તો
(કાંઇ યલાશ નથી) ખચીતજ અલ્રાશે તો
તેની ભદદ એલા વભમે કયી શતી કે જ્માયે તે
રોકોએ કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા ન શતા
(તેભણે) તેને એલી શારતભાં કાઢી ભૂક્મો શતો
કે તે ફે (વાથી) ભાંશેનો ફીજો શતો જ્માયે કે
તેઓ ફન્ને (વૌય નાભની) ગુપાભાં શતા, તે
લેા તે (યવુર) ોતાના વાથીને કશી યહ્ો
શતો કે શામલોમ કય નણશ, ણન:વંળમ અલ્રાશ
આણી વાથે છે . જે થી અલ્રાશે તે
(યવુર)ના ય ોતાની ળાંણત ઉતાયી અને
એલા રશ્કયો લડે તેને વફ ફનાવ્મો કે
જે ભને તભે દેખી ળકતા ન શતા, અને
નાણસ્તકોનો (અણબભાન બમો) ફોર તેણે શેઠે
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ાડ્મો; અને અલ્રાશનીજ ફોરફારા યશી;
અને અલ્રાશ ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે .
(૪૦)
(શે ભુવરભાનો !) તભે શરકા (શથીમાય
લગયના) શો કે બાયી (શથીમાયફંધ) શો તો
ણ (જે શાદ ભાટે) નીકી ડો, અને
અલ્રાશના ભાગથભાં તભાયા ભાર અને જાન
લડે જે શાદ કયો; અગય તભે વભજતા શો તો
(જાણી રો કે) એજ તભાયા ભાટે ફેશતય છે .
(૪૧)
ખુદાએ તઆરાએ ોતાના યવુરની જે
ભદદનું લણથન કમુું છે એ શ. અરી અ. જે લા
ફશાદુયને શુ ઝુયના ણફસ્તય ઉય વુલયાલલાનો
શુ કભ શતો. શ. અરી અ.ભે ોતાના પ્રાણને
ખતયાભાં નાખી આં શઝયત વ.ના પ્રાણ
ફચાવ્મા. વોયની ગાય (ગુપા)ના ભોંઢા ઉય
કયોીમાએ ખુદાના શુ કભથી જાા તાણી
દીધા. કફુતયીએ ોતાના ભાાભાં ત્માં ઇંડા
વેવ્મા. કાંટાા ફાલનું ઝાડ ઉગ્મું, તેથી
કુપપાય એભ વભજ્મા કે આ આ ગાયભાં ન
જ શોમ. જો ગુપાની અંદય ગમા શોમ તો આ
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કયોીમાના જાા જરૂય તુટી જાત. ઝાડની
ડાીઓ જે ગુપાના ભોંઢા ાવે રટકી યશી
શતી તે જરૂય બાંગી જાત. ગાયભાં શ.
અફુફકય (યદી.) વાથે શતા.
શાડની ચોટી ઉય ઘુમ્ભટ જે લી એક ગુપા
શતી જે નો દયલાજો દોઢથી ફે લેંત રાંફો
શોો શતો. “રે વાશેફેશી” યવુરના વાથી
તો શેરેથી જ શતા. વાશેફ ળબ્દ તો વુયએ
મુવુપભાં શઝયત મુવુપના વાથીઓ ભાટે ણ
કશેલાભાં આવ્મો છે , જ્માયે શઝયત વાથે શતા
તો ગબયાલલાની જરૂયત ન શતી. યવુર
(વ.)ને ગાયભાં નુકવાન થમું શોમ એલું દેખાતું
નથી. આ ાછથી વાથે થઇ ગમા શતા.
ફાકી કેટરાક રોકોએ એલી એલી લાતો
વોયની ગુપા ણલળે રખી છે કે ભાનલાભાં ન
આલે. લાત એલી રખલી જોઇએ કે ફધામને
વંતો થામ. શીજયતના ફનાલભાં શ. અરી
અ.ની ભશાન પઝીરત જાશેય થામ છે . (જે ની
ણલગતલાય શકીકત તપવીયભાં અભોએ રખેર
છે ) શ. અરી અ. શઝયતના ફીછાના ય
એલી શારતભાં વુતા કે દુશ્ભનોએ ખુલ્રી
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તરલાય રઇને ઘેયો નાખ્મો શતો અને આને
ળશીદ થઇ જલાની ાકી ખાતયી શતી. આ
ભાભુરી ણખદભત ન શતી. પ્રાણની ફાજીનો
વોદો શતો. કુદયતે આમત ણ નાણઝર કયી કે
“અને રોકોભાં કેટરાક એલા ણ છે કે
ખુશ્નુદીએ ખુદા ભેલલા ભાટે ોતાની જાન
લેચી નાખે છે .”
૪૨ થી ૪૪ ભી આમાત :-

َ ً َ َ َ َۡ
َ َ َ
اص ًدا
لو ک
ِ اـ ع َخضا ق ِخیۡ ًبا ّق َسع ًػا ق
ُ َ ّ ُ ّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ۡۢ ّٰ َ َ ۡ ُ َ َ ّ َ ّ
ؕ لاتبعوؽ ق ل ِکن بعدة علی ِہم الشقۃ
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ
ق سیح ِلفوـ ِبالل ِہ ل ِو استطعنا لصخجنا
ُ
َ ّّٰ
َُۡ ُ
َم َعک ۡم ۚ یُ ۡہ ِلکوۡ َـ اجف َس ُہ ۡم ۚ َق الل ُہ حَ ۡعل ُم
ّٰ َ ّ
﴾۴۲٪ ﴿ ِان ُہ ۡم لَک ِذبُوۡ َـ
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ّّٰ
ۡ َ
َ ۡ ّّٰ َ
َعفا الل ُہ َعنک ۚ ل َِم ا ِدن َت ل َ ُہ ۡم َحتی
َّ َ َّ
ُ
َ َ
یَ َت َبح َف لَک ال ِذیۡ َن َص َدقوۡا َق ت ۡعل َم
ۡ ّٰ ۡ
﴾۴۳﴿ الک ِذ ِبح َف
ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ
َالل ِہ ق
لا یستا ِدنک ال ِذین یؤ ِمنوـ ِب
َ
ُ َ ّٰ
ۡ
ال َیوۡ ِؿ الۡا ِع ِخ ا ۡـ ّی َجا ِہ ُد ۡقا ِبا ۡموَال ِِہ ۡم َق
ۡ َ ّ ُ ۡ ۢ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ
َ
﴾۴۴﴿ اجف ِس ِہم ؕ ق اللہ ع ِلیم ِبالمت ِقحف
અગય તાત્કાણરક રાબ અને ભઘ્મભ પ્રકાયની
ભુવાપયી શોત તો (શે યવુર !) તેઓ જરૂય
તાયી વાથે (ભુંગા ભુંગા) નીકી ડતે, યંતુ
શાડભાયી બયેરી ભુવાપયી તેભને રાંફી રાગે
(બાયી ડે) છે ; અને નજીક (ના વભમ)ભાં
તેઓ અલ્રાશની કવભ ખાઇને કશેળે કે જો
અભાયાથી ફની ળકતે તો અભે તભાયી વાથે
અનુક્રભણણકા

2107

hajinaji.com

જરૂય ચારી નીકતે, આ(લું કશેનાયા રોકો)
ોતાને જ શરાક કયે છે , અને અલ્રાશ તો
વાયી ેઠે જાણે છે કે તેઓ ખચીતજ જુ ઠા
છે . (૪૨)
(શે યવુર !) અલ્રાશ તાયાથી દયગુજય કયે !
તેં તેભને (જં ગે તફુકભાં ાછ યશી જલાની)
યજા કેભ આી અને એટરી યાશ કાં ન જોઇ
કે તાયા ઉય ોતભેે જ (એ લાત) પ્રત્મક્ષ
થઇ જાત કે વાચા કોણ છે ? અને જુ ઠાઓને
ણ તું ઓખી રેતે. (૪૩)
જે રોકો અલ્રાશ ય તથા કમાભતના રદલવ
ય ઇભાન યાખે છે તેઓ તાયી ાવેથી એ
લાતની યજા રેલા નથી આલતા કે તેઓ
ોતાના ભાર અને જાનથી જે શાદ કયે (કે ન
કયે, ફલ્કે તેઓ ંડેજ નીકી ડે છે ); અને
અલ્રાશ યશેઝગાયોથી વાયી ેઠે લાકેપ છે .
(૪૪)
આ આમત તફુકની જં ગના લખતની છે .
ભુનાપીકો કોઇ યીતે ભદીના છોડલા ચાશતા ન
શતા. જાત-જાતના ફશાના ળોધતા શતા.
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કશેલા રાગ્મા કે જો અભે ભદીના છોડી
રડાઇભાં બાગ રીધો તો દુશ્ભનો અભાયા
ઘયફાય રુંટી રેળે અને અભાયા ફારફચ્ચાઓને કમદ કયળે. આલી લાતો વાંબી
શઝયત ફશુ જ યેળાન થઇ ગમા. છે લટે
જીબ્રઇર આવ્મા અને કહ્ું કે આ રપકય કયો
નણશ. જં ગ કયલાનો લખત જ નણશ આલે,
વુરેશ થઇ જળે. આ અરી અ.ને નાએફ
ફનાલી તળયીપ રઇ જાલ. આ ભદીનાથી
યલાના થઇ ગમા. અશીં ભુશ્રીકોએ ભેણા
ભાયલા ળરૂ કમાથ કે અરી અ.થી યવુર વ.
નાયાઝ છે . એટરે ફાર-ફચ્ચાઓની વંબા
યાખલા તેભને અશીં છોડીને ચાલ્મા ગમા.
તેભના ઉય બયોવો યહ્ો નણશ. આલી લાતો
શ. અરી અ.ને દુ:ખ શોંચાડી યશી શતી.
આે ઘોડા ઉય વલાય થઇ શેરા ડાઉ
ઉય શઝયતની ભુરાકાત કયી. આે
ભુનાપીકોના આક્ષેો યજુ કમાથ ત્માયે શઝયતે
પયભાવ્મું કે “મા અરી અમ્ભાતઝાથ અન્ત કુન
ભીન્ની ફભન્ઝેરતે શારૂન ભીભ ભુવા ઇલ્રા
રાનફીય્મન ફઅદી” “અમ અરી ળું તભો એ
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લાત ઉય યાઝી નથી કે તભાયી ભન્ઝેરત
(દયજ્જો-પઝીરત) ભાયી વભક્ષ એજ છે જે
શારૂનની ભન્ઝેરત શ. ભુવા અ.ની ાવે શતી
? યંતુ ભાયી છી કોઇ નફી થળે નણશ. ભાટે
તભે ાછા જાલ અને ભુનાપીકોના ભશેણાંની
યલા કયો નણશ.
ભુનાપીકોએ એક નલી ફદભાળી એ કયી કે શ.
અરી અ.ની યાશભાં એક ખાડો ખોદી ઉયથી
ઘાવ લગેયે ઢાંકી દીધું કે જે લા આ ઘોડા
યથી વાય થામ કે તયત જ ખાડાભાં ડી
જામ. જ્માયે આ નઝદીક શોંચ્મા તો ખાડા
ાવે ઘોડો યોકાઇ ગમો. આ તેના ઉયથી
શલાની જે ભ નીકી ગમા. આ જોઇ
ભુનાપીકો બાગલા રાગ્મા. આે કેટરાકને
ઓખી રીધા.
આ શદીવે ભન્ઝેરત ફશુ જ બયોવાાર
શદીવોભાંથી છે . ઘણા એશરે વુન્નતના
ઓરભાએ ણ રખેર છે . રપયદોવ ભઆફ
વયકાય અલ્રાભા શાણભદ શુ વેન વાશેફ
રકબ્રા અ.ભ. (રખનલ) એ “અબ્કાતુર
અન્લાય”ભાં આ શદીવના બયોવાાર શોલા
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ઉયાંત તેની ભશાનતા ઉય રખેર છે . આ
શદીવભાં શ. અરી અ.ની ણખરાપત વાયી
યીતે વાણફત કયેર છે . જે લી યીતે શ. શારૂન
જ. ભુવાના ણફરા પસ્ર ખરીપા શતા એલી
જ યીતે શ. અરી અ. શ. યવુર વ.ના
ખરીપા શતા. “રા નફીમો ફઅદી”થી જાશેય
થામ છે કે ભાયા છી કોઇ નફી આલનાય
નથી. ભાયા છી નફુવ્લતનો ણવરણવરો
ચારુ શોત તો તભે નફી થતે, જે લી યીતે શ.
શારૂન ખુદા તયપથી શ. ભુવા અ.ના ખરીપા
થમા એલી યીતે શ. અરી અ. ખુદા તયપથી
શઝયતના ખરીપા શતા.
અલ્રાભા શાણભદ શુ વૈન વાશેફ રકબ્રા
રખનલના ભશાન ભુજતશેદ શતા. જે
વભમભાં આ દીની રકતાફો રખતા ત્માયે
તેભના ભોશલ્રાભાં પેયીમાઓ ોતાના ભાર
લેચલાની અલાઝ આતા. આ પેયીમાને
ફોરાલી કશેતા કે બાઇ આ ભોશલ્રાભાં તને
ભાર લેચલાનો કેટરો પામદો ભે છે તો કશેતો
કે ફે રૂણમા તો આ તેને કશેતા કે ભાયી
ાવેથી ફે રૂણમા રઇ જજે , ણ આ
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ભોશલ્રાભાં અલાઝ આતો નણશ, ભને
રખલાભાં ણલક્ષે થામ છે . આ શતી દીનની
ણખદભત. કુદયતે આને અલરાદ આી એ
ણ ોતાનો જોટો યાખતી ન શતી. એ
શણસ્ત વયકાય શુ જ્જતુર ઇસ્રાભ નાવેરૂર
ણભલ્રત નાણવય શુ વૈન વાશેફ ભુજતશીદ,
જે ભની રામબ્રેયી એલી ભશાન છે કે જે ની
નઝીય ણશન્દભાં નથી. અયફી પાયવીના એલા
કરભી નુસ્ખા શતા જે ફીજા ભુલ્કભાં ણ
જોલા ન ભે. કભાર તો એ શતો કે વયકાય
નાવેરૂર ણભલ્રતને ભોંઢે શઝાયો શદીવો શતી
અને રામબ્રેયીભાં કોઇ ુસ્તક જોલાની જરૂયત
ડતી તો આ કશેતા પરાણી રકતાફ પરાણા
સ્થે છે તેને રાલો, તેના પરાણા ાના ઉય
આ શદીવ રખેરી છે . ખયેખય નાવેરૂર
ણભલ્રત ણશન્દભાં તો ળું ઇયાકભાં ણ તેભને
ભુજતશીદ તયીકે રોકો ભાનતા શતા. વયકાયને
અલ્રાભા ગુરાભેઅરી વાશેફ વાથે એટરી
અકીદત શતી કે જ્માયે કોઇ ફાક ણફભાય
ડતું તો આ ભયશુ ભને રખતા કે શાજી
વાશેફ આ દોઆ કયળો. એ રામબ્રેયીભાં
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ં ુયશેલાનું ભને ણ નવીફ થમેર છે . જ્માયે શ
ફીભાય શતો ત્માયે વયકાયે ભને ખાકે ણળપા
ોતાના દસ્તે ભુફાયકથી ાઇ શતી અને તયત
”જ ણળપા નવીફ થઇ શતી. “કલવયી
૪૫ થી ૪૭ ભી આમાત :-

َّ
ۡ ُ َ َّ
ُ
ّّٰ
ِان َما یَ ۡس َتا ِدنک ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبالل ِہ
َ ُُ
َ
ّٰ
ۡ
َق ال َیوۡ ِؿ الۡا ِع ِخ َق ۡاذتابَ ۡت قل ۡوبُ ُہ ۡم ف ُہ ۡم ف ِ ۡی
َ َ
َذیۡ ِب ِہ ۡم یَت َؿ ّخ ُخ ۡق َـ ﴿﴾۴۵
َ ُ
ُۡ
ًَ َ
َ
َق لَوۡ ا َذ ُاخقا الص ُخ ۡق َث لَا َع ّد ۡقا ل َ ٗہ ُع ّدۃ ّق
َ
َ ََ َ
ّّٰ
لّٰ ِک ۡن غ ِخ َف الل ُہ ان ۢۡ ِب َعاث ُہ ۡم فث ّ َبط ُہ ۡم َق
ۡ
َ ۡ ّٰ
قِ ۡی َل اق ُع ُد ۡقا َمع الق ِع ِدیۡ َن ﴿﴾۴۶
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َ
َ َّ ُ َ َ ُ
َ
لَوۡ ع َخ ُجوۡا فِ ۡیک ۡم ّما ر ُاخ ۡقخ ۡم ِالا خ َبالًا ّق
َ َ ۡ َُ ُ َُ
َ َ۠
لَاا ۡقض ُعوۡا ِخ ّٰللک ۡم یَ ۡبغوۡنک ُم ال ِف ۡتنۃ ۚ َق
ۢ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ
فِیکم سمعوـ لہم ؕ ق اللہ ع ِلیم
ۡ ّّٰ
َ
﴾۴۷﴿ ِبالظ ِل ِمحف
(શે યવુર !) તાયી ાવે (ાછ યશેલાની)
યજા ભાંગનાયા તે રોકોજ છે કે જે ઓ
અલ્રાશ ય તથા કમાભતના રદલવ ય
ઇભાન યાખતા નથી અને તેભના ભન
ળંકાળીર છે , ભાટે તેઓ ોતાની ળંકાભાં જ
અથડામા કયે છે . (૪૫)
અને જો તેઓ (જે શાદ ભાટે) નીકલાની
ઇચ્છા કયતે તો જરૂય તેની કાંઇ (ણ) તૈમાયી
કયતે, ણ અલ્રાશે તેભનું (જે શાદ ભાટે) ઉઠલું
જ નાવંદ કમુું છે , ભાટે તેભને ાછ ાડી
દીધા છે અને તેભને કશેલાભાં આવ્મું છે કે તભે
અનુક્રભણણકા
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(ઘયોભાં) ફેવી યશેનાયાઓની
(ઘયોભાંજ) ફેવી યશો. (૪૬)

વાથે

અગય તેઓ તભાયી વાથે ચારી નીકતે તો
તેઓ તભાયા ભાટે ખયાફી ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ
લધાયતે નણશ, અને તભાયાભાં કુવં
પેરાલલાના શેતુથી તભાયાભાં (આભ તેભ)
દોડધાભ કમાથ કયતે અને (લી) તભાયાભાં
(અત્માયે ણ) તેભના જાવુવો ભોજુ દ છે ;
અને અલ્રાશ ઝુરભગાયોથી વાયી ેઠે લાકેપ
છે . (૪૭)
ઉયની આમતોભાં ભુનાપીકોના ઇભાન ણલળે
વાપ વાપ ળબ્દોભાં તેઓના રદરની શારતોનું
લણથન કયેર છે .
૪૮ થી ૫૧ભી આમાત :-

ۡلَقَ ِد ۡاب َت َغوُا ال ۡ ِف ۡت َن َۃ ِم ۡن َق ۡب ُل َق َق ّ َل ُبوا
َ ل َ َک الۡاُ ُموۡ َذ َح ّٰتّی َج
ُٓاء ال ۡ َح ّ ُق َق َظ َہرَ اَ ۡمر
ّٰ ۡ ُ َ ّّٰ
ُ
َ
ۡ
﴾۴۸﴿ الل ِہ ق ہم غ ِخہوـ
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َۡ ّ
ۡ َ َّ ُ ۡ َ ّ
َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن حقوۡ ُؾ ائذ ۡـ خ ِ ۡی َق لَا تف ِتجِ ۡی ؕ
َ َّ
ۡ َ َُ
َ
الَا فِی ال ِف ۡتن ِۃ َسقطوۡا ؕ َق ِا ّـ َج َہن َم
َ ٌۢ
ّٰ
ۡ
ل َ ُم ِح ۡیطۃ ِبالک ِع ِػیۡ َن ﴿﴾۴۹
ُ َ ٌَ َ
ُ َ
ِا ۡـ ت ِص ۡبک َح َسنۃ ت ُس ۡؤ ُہ ۡم ۚ َق ِا ۡـ ت ِص ۡبک
ٌ َّ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ۤ َ َ
ُم ِص ۡی َبۃ حقوۡلوۡا ق ۡد اخذنا ا ۡمرَنا ِم ۡن

َّ َ َ
َ
ق ۡب ُل َق یَ َتوَلوۡا ّق ُہ ۡم ف ِخ ُحوۡ َـ ﴿﴾۵۱

ُ ۡ ّ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ ۤ ّ َ َ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ ل َ َنا ۚ ُہوَ
قل لن ی ِصیبنا ِالا ما کتب
َ ۡ َّ
َ ّّٰ
َ
َموۡلّٰىنا ۚ َق َعدی الل ِہ فل َی َتوَک ِل
ۡ ُ
ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۵۱
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ખચીતજ તેભણે તો શેરે ણ રપત્નો
રગાડલા ચાહ્ો શતો, અને (તેભ કયીને) તાયા
ભાભરાઓ ઉરટ રટ કયી નાખલા ચાશતા
શતા, અશીં વુધી કે (અલ્રાશ તયપથી) વત્મ
(પ્રકાળભાં) આવ્મું, અને અલ્રાશની આજ્ઞા
પ્રફ યશી, જો કે (આ પ્રફતા) તેઓ
નાવંદ કયનાયા શતા. (૪૮)
અને તે (દાંણબકો)ભાંથી એકાદ એલો ણ છે કે
જે કશે છે કે ભને (ાછ યશેલાની) યજા
આ અને ભને કવોટીભાંજ નાખ. ખફયદાય
! કવોટીભાં તો તેઓ (શેઠા) ડીજ ગમા છે ,
અને ફેળક જશન્નભ વલથ નાણસ્તકોને ઘેયી
રેનાયી છે . (૪૯)
જો તને કાંઇ રાબ શોંચે છે તો તેથી તેભને
દુ:ખ થામ છે , અને જો તાયા ય કોઇ
ભુવીફત આલી ડે છે ત્માયે કશેલા રાગે છે કે
અભોએ તો શેરેથીજ (ચેતીને) અભાયા
કાભો ઠીકઠાક કયી રીધા શતા; અને (છી)
ખુળખુળાર ત્માંથી ચારતી કડે છે . (૫૦)
(શે યવુર !) તું કશે કે અલ્રાશે અભાયા ભાટે
જે ભુવીફત ણનભાથણ કયી શળે તે ણવલામ
અનુક્રભણણકા

2117

hajinaji.com

ફીજી (ભુવીફત) અભને શયગીઝ નડનાય
નથી, તે અભાયો લારી છે , અને ભોઅભીનોએ
અલ્રાશ ઉયજ બયોવો યાખલો જોઇએ.
(૫૧)
જં ગે ઓશદ અને ખંદકભાં ભુનાપીકો બાગી
ગમા. ભદીનાભાં આલીને કશેલા રાગ્મા કે અભે
તો શેરેથી જ જાણતા શતા કે રયણાભ ળું
આલળે ! તેથી અભોએ તો બાગીને જાન
છોડાલી, ૪૯-ભી આમતભાં છે કે જે લખતે
શ. યવુર વ. જુ ન્દીફે કમવને જોમો તો
પયભાવ્મું કે તાયી એલી ઇચ્છા છે કે તું રૂભીઓ
વાથે રડાઇ કયે અને તેઓથી વુંદય દાવીઓ
ભેલે ? તેણે કહ્ું કે અન્વાય જાણે છે કે શુ ં
સ્રીઓ ય આણળક થઇ ગમો છુ ં અને ગોયી
સ્રીને જોઇળ તો શુ ં તેના લગય યશી ળકીળ
નણશ અને ભને બમ છે કે આપત અને
રપતનાભાં પવાઇ જઇળ, તેના ણલળે ઉયોક્ત
આમત આલી છે .
આમતભાં ‘શવનતુન’થી ભુયાદ ભારે ગનીભત
છે અને ભુવીફતુનથી યાજમ ભુયાદ છે .
અનુક્રભણણકા
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૫૨ થી ૫૪ ભી આમાત :-

ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ َ ۤ َّ ۤ
َ
ۡ
قل ہل تربصوـ ِبنا ِالا ِاحدی
ال ۡ ُح ۡس َن َیحۡف ؕ َق ن َ ۡح ُن نَت َ َؿ ّبَ ُص ب ُک ۡم اَـۡ
ِ
ِ
ّ ُ ۡ َ ُ ُ ّّٰ ُ َ َ
ۡ
َ
اب ِّم ۡن ِعن ِد ٖ ۤف ا ۡق
ذ
ی ِصیبکم اللہ ِبع ٍ
َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۤ َّ ُ ُ َ
۬ فت َؿ ّب ُصوۡا ِانا َم َعک ۡم ّمت َؿ ِّب ُصوۡ َـ
ِبای ِدینا ۫
﴿﴾۵۲
ُق ۡل اَجۡ ِفقُوۡا َط ۡو ًعا اَ ۡق غ َ ۡخ ًہا لّ َ ۡن ّیُ َتقَ ّ َبلَ
ۡ ُ ّ َ ُ ُ ۡ َ ّٰ ۡ
ِمنک ۡم ؕ ِانک ۡم کن ُت ۡم قوۡ ًما ف ِس ِقح َف ﴿﴾۵۳
َق َما َم َن َع ُہ ۡم اَ ۡـ تُ ۡق َب َل ِم ۡن ُہ ۡم ج َ َف ّٰق ُت ُہمۡ
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ّّٰ
َ َ َّ َ ۤ َّ
ِالا ان ُہ ۡم کع ُػ ۡقا ِبالل ِہ َق ِبرَ ُسوۡل ِٖہ َق لَا
َّ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ
ُ
الص ّٰلوۃ ِالا َق ُہ ۡم ک َساخّٰی َق لَا
یاتوـ
ّٰ
َّ ُ ۡ
﴾۵۴﴿ یُن ِفقوۡ َـ ِالا َق ُہ ۡم غ ِخ ُہوۡ َـ
તું કશે કે અભાયા વંફંધભાં તભે ફીજી કઇ
લસ્તુની યાશ જુ ઓ છો, ણવલામ તેના કે ફે
બરાઇઓ (અથાથત ળશાદત અથલા ણલજમ)
ભાંથી એક (પ્રત્મક્ષ થઇ જામ) ? અને અભે
તભાયા વંફંધભાં એલી યાશ જોઇ યહ્ા છીએ
કે તભને અલ્રાશ ોતાના તયપથી કોઇ
અઝાફભાં વડાલે અથલા અભાયા શાથે
(કોઇ ણળક્ષા અાલે); ભાટે તભે યાશ જોમા
કયો, અભે ણ તભાયી વાથે યાશ જોઇ યહ્ા
છીએ. (૫૨)
તું કશે કે તભે ખુળીથી મા નાખુળીથી દાન
કયતા યશો, ણ તે તભાયા તયપથી કદી ણ
સ્લીકાયલાભાં આલળે નણશ; ણન:વંળમ તભે
અનુક્રભણણકા
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નાપયભાન રોકો છો. (૫૩)
તેભના દાનના અસ્લીકાયની નડતયો એ
ણવલામ ફીજી કાંઇ નથી કે તેઓ અલ્રાશ
તથા તેના યવુરની નાપયભાની કયે છે , અને
તેઓ નભાઝ નથી ઢતા ણ આવાઇની
વાથે, અને તેઓ દાન નથી કયતા ણ
કચલાતા ભને. (૫૪)
આ આમતભાં ભુનાપીકોની શારતનું લણથન છે .
જ્માયે શુ ઝુય જં ગ ય જલા રાગ્મા તો
ભુનાપીકો પ્રકાય પ્રકાયના ફશાના ળોધીને
ફેવી યશેતા અને ભુવરભાનોના યાજમ અને
ળશીદ થલાની યાશ જોતા, ફીજુ ં ખુદાની
યાશભાં ખચથ કયતા નણશ. શુ ઝુય તેઓનું તે તયપ
ઘ્માન દોયતા તો ફશુ જ અણગભાની વાથે
કાંઇ આતા. ભસ્જીદભાં નભાઝ ભાટે ફશુ જ
આવ અને કંટાા વાથે આલતા. તેથી
ખુદાએ યવુર વ.ને કહ્ું કે તેઓને કશી આો
કે ન તભાયી ખમયાત કફુર છે ન તભાયી આ
નભાઝો.
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૫૫ થી ૫૯ભી આમાત :-

َّ
َفلَا تُ ۡعج ۡب َک اَ ۡموَال ُ ُہ ۡم َق لَاۤ اَ ۡقل َ ُ
اخ ُہ ۡم ؕ ِان َما
ِ
ّ
ّّٰ
ۡ
یُرِیۡ ُد الل ُہ ل ُِی َع ِذبَ ُہ ۡم ِب َہا فِی ال َح ّٰیو ِۃ
ّٰ
ُّ ۡ
َۡ ُ
َ
الدن َیا َق ت ۡز َہ َق اجف ُس ُہ ۡم َق ُہ ۡم ک ِع ُػ ۡق َـ
﴿﴾۵۵
َ َ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ ِانّ َ ُہ ۡم لَم ۡن ُک ۡم ؕ َق َما ُہمۡ
ق یح ِلفوـ ِب
ِ
ّ ۡ ُ ۡ َ ّٰ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ ّ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
ِمنکم ق ل ِکنہم قوؿ حعػقوـ ﴿﴾۵۶
ۡ ً َ ّٰ َ َ َ
لَوۡ یَ ِج ُد ۡق َـ َمل َجا ا ۡق َمغ ّٰر ٍة ا ۡق ُم ّدخلًا
َّ َّ
لوَلوۡا ِال َ ۡی ِہ َق ُہ ۡم یَ ۡج َم ُحوۡ َـ ﴿﴾۵۷
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َ ّٰ َ ّ
َ َۡ َ ۡ
الص َدق ِت ۚ ف ِا ۡـ
َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّیل ِم ُزؽ فِی
ۤ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ َّ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ
اعطوا ِمنہا ذضوا ق ِاـ لم حعطوا ِمنہا

َُ
َ
﴾۵۸﴿ ِادا ُہ ۡم یَ ۡسخطوۡ َـ

ّّٰ ُ ّٰ ّٰ ۤ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ّ َ ۡ َ َ
ُ
ىہ ُم الل ُہ َق َذ ُسوۡل ٗہ ۙ َق
ق لو انہم ذضوا ما ات
ّّٰ َ
ّّٰ َ
ُ َ
قالوۡا َح ۡس ُبنا الل ُہ َس ُی ۡؤ ِت ۡینا الل ُہ ِم ۡن
َۡ
ّّٰ َ ۤ َ ّ ۤ ُ
﴾۵۹٪ ﴿ فض ِل ٖہ َق َذ ُسوۡل ٗہ ۙ ِانا ِاخی الل ِہ ّٰذ ِغ ُبوۡ َـ
ભાટે (શે યવુર !) તને ન તેભનો ભાર
આશ્ચમથભાં નાખે ન તેભની ઔરાદ; અલ્રાશ
તો એજ ચાશે છે કે એ લસ્તુઓ દ્લાયા તેભને
વંવાયી જીંદગીભાં જ અઝાફ આે અને
તેભના પ્રાણ ઇભાન રાવ્મા લગયની ણસ્થણતભાં
જ નીકી જામ. (૫૫)
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અને તેઓ અલ્રાશની કવભ ખાઇ ખાઇને
કશે છે કે તેઓ ખચીતજ તભાયાભાંથી છે ; જો
કે (ખયી યીતે તો) તેઓ તભાયાભાંથી નથી,
ફલ્કે તેઓ એલા રોકો છે કે જે ઓ
(તભાયાથી) ડયતા યશે છે . (૫૬)
અગય તેઓ કોઇ આશ્ચમથનું સ્થાન અથલા
ગુપા અથલા ેવી જઇ ફેવલાની જગ્મા
જોઇ રે તો જરૂય નાવબાગ કયીને તે તયપ
ચાલ્મા જામ. (૫૭)
અને (લી) તેઓભાંથી કેટરાક એલા ણ છે
કે જે ઓ ઝકાતની (લશેંચણીની) ફાફતભાં
તાયા ય આ ચઢાલે છે , જે થી અગય તેભાંથી
તેભને કાંઇ આી દેલાભાં આલે તો યાઝી યાઝી
(થઇ જામ) છે , અને જો તેભાંથી તેભને
આલાભાં ન આલે તો એજ લખતે ક્રોધે
બયામ છે . (૫૮)
અને જો તેઓ અલ્રાશ તથા તેના યવુરે
તેભને જે આપ્મું શતું તેના ય યાઝી થઇ જતે
અને કશેતે કે અભાયા ભાટે તો અલ્રાશ ફવ
છે (શભણાં નણશ આપ્મું તો કાંઇ નણશ),
અનુક્રભણણકા
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નજીકભાંજ અલ્રાશ તથા તેનો યવુર ોતાની
કૃાથી અભને (ઘણંમ) આી દેળે, ફેળક અભે
અલ્રાશ તયપજ ઘ્માન યાખી ફેઠા છીએ (તો
તે તેભના ભાટે ઘણં વારૂં થતે). (૫૯)
તપવીય કતાથઓ રખે છે કે ભુનાપીકોની
ફદભાળી ફે કાયણોથી શતી. પ્રથભ તો એ કે
તેનું કુટુંફ કફીરો ણલળા શતો. એક એકના
ઘણા છોકયા શતા. ફીજુ ં ભોઅભેનીના
ભુકાફરે તેઓની ાવે ુષ્ક દોરત શતી.
જાશેયભાં તો કશેતા શતા કે અભો ભોઅભીન
છીએ. ણ એભ શતું નણશ જ્માયે જં ગનો
વભમ આલતો તો કોઇ સ્થે છુ ાઇ જલાની
કોણળ કયતા, કાયણ કે શઝયતની ણનગાશ
તેઓ ય ન ડે અને જે શાદભાં આલલાનું ન
કશે.
ખમયાતના ભારની લશેંચણી ય ટીકા, ભશેણાં
ટોણા કયલાલાાની શકીકત એ છે કે એક
રદલવ શુ ઝુય ગનીભતના ભારની લશેંચણી કયી
યહ્ા શતા. ખ્લાયજીનો વયદાય મયકુવ ણફન
ઝણશય કશેલા રાગ્મો કે આ જયા ન્મામથી
કાભ રેજો ! શઝયત ક્રોધામભાન થમા અને
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પયભાવ્મું કે પીટકાય તાયા ઉય, શુ ં ન્મામ નણશ
કરૂં તો ફીજો કોણ કયળે ? તેની આ ગુસ્તાખી
ઉય વશાફીએ ક્રોધામભાન થઇ તેને કત્ર
કયલાની યજા ચાશી. આે પયભાવ્મું કે તેને
ભુકી આો તેના ઘણા વાથી છે . શઝયતે તેનું
અને તેની કોભનું નાભ ભાયેકીન યાખ્મું. છી
પયભાવ્મું કે અમ અરી તભો તેઓની વાથે
જં ગ કયળો. નશેયલાનની રડાઇ જે પ્રખ્માત
છે તેભાં એજ રોકોની વાથે જાશેયી
ણખરાપતના ઝભાનાભાં જં ગ થઇ શતી.
શઝયતે ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું
કે જં ગે નશેયલાનના રોકો જે ખાયજીઓ શતા
તેભાંથી ફે બાગ આ આમતભાં જણાલેરા
રોકો છે .
છી કેટરાક ફનાલોનું લણથન કયીને પયભાવ્મું
કે તેભનો વયદાય એક કાીમો શળે, જે ની એક
છાતી સ્રી જે લી શળે. જ્માયે ભુવરભાનોભાં
પાટફટ થઇ જળે ત્માયે આ રોકો રડાઇ કયળે.
અફુ વઇદ ખુઝયીથી લણથન છે કે શુ ં વાક્ષી
આું છુ ં કે ભેં ોતે શુ ઝુયથી એલું જ વાંબેર
છે અને શુ ં વાક્ષી આું છુ ં કે જ્માયે શ. અરી
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અ.ભે એ રોકોને જં ગે નશેયલાનભાં કત્ર કમાથ
ત્માયે શુ ં અરી અ.ની વાથે શતો. એક ભામો
ગમેરો એલો રાલલાભાં આવ્મો જે સ્રી જે લી
ેએક છાતી ધયાલતો શતો જે શ. યવુર વ.ભ
ફમાન કમુું શતું.
૬૦ થી ૬૧ભી આમાત :-

ّ َ َ ّ َ ّٰ ۡ ُ َ
ۡ ۡ
الص َدق ُت ل ِلفغ َػٓا ِء َق ال َم ّٰس ِکح ِف َق
ِانما
ۡ َّ َ ُ ُ
ۡ ۡ َ
ال ّٰع ِم ِلح َف َعل ۡی َہا َق ال ُم َؤلف ِۃ قلوۡبُ ُہ ۡم َق فِی
َّ
ّّٰ
ۡ ّٰ ۡ
اب َق الغرِ ِمح َف َق ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ َق
الرِق ِ
َ َۡ ً
ّّٰ
ّّٰ
ۡابن ّ َ
الس ِب ۡی ِل ؕ ف ِخحضۃ ِّم َن الل ِہ ؕ َق الل ُہ
ِ
َع ِل ۡی ٌم َح ِک ۡی ٌم ﴿﴾۶۱
َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ
النب ّیَ َق حَقُوۡلُوۡـَ
ق ِمنہم ال ِذین یؤدقـ ِ
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ُ َّ ۡ َ ُ ُ ُ ُ ُ
ّّٰ
ُہوَ اد ٌـ ؕ ق ۡل اد ُـ خح ٍؿ لک ۡم یُ ۡؤ ِم ُن ِبالل ِہ َق
َّ ّ ٌ
ۡ
ُ
ۡ
یُ ۡؤ ِم ُن ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنح َف َق َذ ۡح َمۃ ل ِل ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا
َّ
ُۡ
ُ
ّّٰ
ِمنک ۡم ؕ َق ال ِذیۡ َن یُ ۡؤد ۡق َـ َذ ُسوۡ َؾ الل ِہ ل َ ُہ ۡم

َ ٌ ََ
﴾۶۱﴿ اب ال ِۡی ٌم
عذ

ખેયાત (ઝકાતનો ભાર) તો (કેલ) ગયીફો
તથા ણનયાણશ્રતો તથા ઝકાત બેગી કયનાયાઓ
ભાટે છે , અને જે ભના અંત:કયણો (ઇસ્રાભ
તયપ) લેરા છે (તેભના ભાટે), લી ગયદનો
છોડાલલા ભાટે (ગુરાભો આઝાદ કયલા) તથા
કયજદાયો (ને ભદદ કયલા) ભાટે તથા
અલ્રાશના ભાગથભાં તથા ભુવાપયોની ભદદ
કયલા ભાટે છે ; આ અલ્રાશના તયપથી નક્કી
કયેરા (ઝકાતના ણનમભો) છે , અને અલ્રાશ
વલથજ્ઞ (અને) ણશકભતલાો છે . (૬૦)
અને તેઓભાંથી એલા ણ છે કે જે ઓ નફીને
ઇજા શોંચાડે છે અને કશે છે કે એના તો
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નમાથ (કાચા) કાન છે ; (શે યવુર !) તું કશે કે તે
તભાયા ભાટે બરાઇ (વાંબલા)ના કાન છે ;
તે અલ્રાશનું ભાને છે અને ભોઅભીનોનું ણ
ભાને છે , અને તભાયાભાં જે ઓ ઇભાન રાવ્મા
છે તેભના ભાટે યશેભત છે ; અને જે ઓ
અલ્રાશના યવુરને ઇજા આે છે તેભના ભાટે
દદથબમો અઝાફ તૈમાય છે . (૬૧)
અબ્દુલ્રાશ ણફન નોરપર ભુનાપીક જે લાતો
શ. યવુર વ.થી વાંબતો શતો તે ોતાના
રોકોભાં કશી આતો શતો. ખુદાએ આને
તેની એ લાતની ખફય આી અને તેની
ઓખ ણ આી કે તેના ભાથા ઉય ઘણા
લા અને ભોટી આંખો છે . શુ ઝુયે તેને
ફોરાલી ુછમું : તેણે કવભ ખાઇને કહ્ું કે શુ ં
એ લાત જાણતો જ નથી. આે પયભાવ્મું કે
શભણાં તો તાયી લાતને ભાની રઉં છુ ં . છી તે
ોતાની ાટીભાં જઇને કશેલા રાગ્મો કે
ભોશમ્ભદ (વ.)ના ભોટા કાન છે ભેં જે કાંઇ
તેની લાતો કશેરી તે તેભને ખફય ડી ગઇ.
એક રયલામતભાં છે કે રોકો શઝયતથી છુ ી
યીતે ધીયે ધીયે લાતો કયતા શતા, ભુનાપીકોને
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એ વંદ ડ્મું નણશ અને ોતાની ભંડીભાં
કશેલા રાગ્મા કે શઝયત કાનના કાચા છે . જે
કોઇ કાંઇ કશે તેની લાત ય મકીન કયી રે છે .
એ લખતે આમત નાણઝર થઇ કે કાન તો છે
ણ ભોઅભીનોની લાતો વાંબે છે અને તે
એજ શોમ છે જે ભાં અશરે ઇભાનની બરાઇ
શોમ છે .
ઉયની આમતભાં વદકાનું લણથન થમું છે તે
ણલળે જયા ણલગતથી યજુ કયલાભાં આલે છે .
“રઇન ળકયતુભ રઅણઝદન્નકુભ” તભે ળુક્ર
કયતા યશેળો તો શુ ં (નેઅભતોનો) લધાયો કયતો
યશીળ. જે રોકો ગયીફ યલય છે , ઝકાતવદકા આતા યશે છે , તેભના ભારભાં કુદયત
લધાયો કયતો જામ છે . ભમદાને શશ્રભાં
ઇન્વાનની વાથે કોઇ ચીઝ શળે નણશ.
ખુદાના દયફાયભાં ણશવાફ-રકતાફ આલો
ડળે. તે લખતે ગઝફથી કોઇ લસ્તુ ફચાલી
ળકતી શોમ તો તે વદકો છે . શદીવે કુદવીભાં
છે કે “અરભારો ભારી લર પોકયાઓ અમારી
પભન ફખેર ફેભારી અરા અમારી
ઉદખેરોશુ ન્નાય લરા ઓફારી” ફધોમ ભાયો
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ભાર છે અને પકીયો ભાયી અમાર છે . જે
ભાયા ભારને ભાયી અમાર ઉય ખચથ કયલાથી
કંજુવી કયળે તેને જશન્નભભાં નાખીળ અને
તેની ભને કોઇ યલા નથી. વદકો આલાથી
જાન ભારનું યક્ષણ થામ છે . દોઆ કફુર
થલાનું કાયણ ફને છે . વખ્ત ભુવીફતભાંથી
છુ ટકાયો ભે છે . એકના ફદરે દવ, વીત્તેય,
શઝાય, રાખ મા અવંખ્મ ગણો ફદરો ભે
છે .
લાજીફ વદકા ણવલામ ભુસ્તશફ વદકો
આલાનું ઘણે સ્થે કશેલાભાં આવ્મું છે .
જે ભકે ઘય ફનાલતી લખતે, ળાદીના પ્રવંગે,
પ્રલાવની શેરે તથા દયેક વાયા કાભ ભાટે
ફયકતનું કાયણ ફને છે . ોતાના ભારભાંથી
લાજીફ શકો જે ભકે ખુમ્વ, ઝકાત, રપરો,
નઝય, પીદીમો, કપપાયો લગેયે આો.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ભાયી નઝદીક એક શજ કયલું ફશુ જ વંદ
કયલા જે લું છે . એક ગુરાભ આઝાદ કયલો, ફે
ગુરાભ, દવ ગુરાભ, એટરું જ નણશ વીત્તેય
ગુરાભ આઝાદ કયલા એ ફધામથી (વારૂં)
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એક બુખ્મા ભોઅભીન ઘયનાને ેટ બયી
જભાડું અને નલસ્રાને કડાં આું અને તેના
ચશેયાને બીખની ઝીલ્રતથી ફચાલી રઉં તો
તે ભને એક શજ, ફે શજ, વીત્તેય શજ કયલા
કયતાં લધાયે ભશેફુફ છે .
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ઝકાતની કેયાત (ઔંવનો ૨૪ભો બાગ) ન
આે તે ન ભોઅભીન છે ન ભુણસ્રભ. આે
પયભાવ્મું કે જે એક કેયાત ઝકાત ન આે તે
મશુ દી કે નવયાની થઇને ભયણ ાભળે. ઇભાભે
ભુવે કાણઝભ અ.ભે પયભાવ્મું કે પકીયોના ેટ
બયલા અને અભીયોની યોઝી લધાયલા ભાટે
ઝકાત લાજીફ કયેર છે .
૬૨ થી ૬૩ભી આમાત :-

ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ
َالل ُہ ق
یح ِلفوـ ِبالل ِہ لکم ل ِحؿضوخم ۚ ق
َۡذ ُسوۡل ُ ٗہۤ اَ َح ّ ُق اَ ۡـ ّیُ ۡر ُضوۡ ُف ِا ۡـ کَانُوا

ۡ
﴾۶۲﴿ ُم ۡؤ ِم ِنح َف
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َّ َ ۤ َ َ َ
ّّٰ
ُ
ال َ ۡم ح ۡعل ُموۡا ان ٗہ َم ۡن ّی َحا ِخ ِخ الل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ
َ ََ
َ َّ
َ
َ ّٰ
فا ّـ ل َ ٗہ ن َاذ َج َہن َم خال ًِدا فِ ۡی َہا ؕ دل ِک
ۡ
ۡ
﴾۶۳﴿ ال ِص ۡد ُی ال َع ِظ ۡی ُم
(શે ભુવરભાનો !) તેઓ તભને યાઝી
ભાટે તભાયી વાભે અલ્રાશના વોગંદ
છે , જો કે અલ્રાશ અને તેના યવુરને
કયલા એ લધાયે ઇષ્ટ છે , અગય
(ખયેખયા) ઇભાનદાય શોમ તો. (૬૨)

કયલા
ખામ
યાઝી
તેઓ

ળું તેઓ એટરુંમ જાણતા નથી કે જે અલ્રાશ
તથા તેના યવુરની ણલરૂધ્ધતા કયે છે ખચીતજ
તેના ભાટે દોઝખની આગ છે જે ભાં તે
શંભેળને ભાટે યશેળે ? (અને) એજ તો વૌથી
ભોટી પજે તી છે . (૬૩)
આ આમતો ભુનાપીકો ણલળે છે જે ના
તયજુ ભાથી વાપ ભતરફ જાશેય થામ છે .
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૬૪ થી ૬૭ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ُ ۡ ُ ّٰ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ٌ
یحذذ المن ِفقوـ اـ تجـؾ علی ِہم سوذۃ
ُ
ُُ
َُ ُ
تن ِّبئ ُہ ۡم ِب َما ف ِ ۡی قلوۡ ِب ِہ ۡم ؕ ق ِل
َ ّّٰ ۡ َ َ َ
ۡ
اس َت ۡہ ِز ُء ۡقا ۚ ِا ّـ الل َہ ُمص ِخ ٌث ّما ت ۡحذ ُذ ۡق َـ
﴿﴾۶۴
َق لَئ ۡن َساَل ۡ َت ُہ ۡم ل َ َیقُوۡل ُ ّ َن ِانّ َ َما ُک ّ َنا ن َ ُخوۡ ُص قَ
ِ
َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َق ّٰا ّٰی ِت ٖہ َق َذ ُسوۡل ِٖہ ُک ۡن ُتمۡ
نلعب ؕ قل ا ِب
َ
ت ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ ﴿﴾۶۵
لَا تَ ۡع َتذ ُذ ۡقا َق ۡد َک َع ۡػتُ ۡم بَ ۡع َد ایۡ َمان ُک ۡم ؕ اـۡ
ِ ِ ِ
ِ
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َ َ ۡ ُ ُ ّ َ َ ًۢ
َّ
ۡ
ُ
ّ
ۡ
َ
ۡ
َ
ۡ
جعف عن طٓائِف ٍۃ ِمنکم جع ِذب طٓائِفۃ
َ َّ َ ُ
ۡ
ِبان ُہ ۡم کانوۡا ُم ۡجرِ ِمح َف ﴿ ﴾۶۶٪
ۡ ّٰ ّٰ
ُ
َ ۡ ّٰ ُ
ال ُمن ِفقوۡ َـ َق ال ُمن ِفق ُت بَ ۡعض ُہ ۡم ِّم ۢۡن
ۡ
ۡ َۡ
ۡ
بَ ۡ
ض ۬ یَا ُمرُ ۡق َـ ِبال ُمنػ ِخ َق یَن َہوۡ َـ َع ِن
ع
ٍ
َ
ۡ ُ َ
ۡ
ال َم ۡعرُ ۡق ِػ َق حَق ِبضوۡ َـ ایۡ ِدیَ ُہ ۡم ؕ ن ُسوا
ّّٰ َ َ
َ ۡ ّٰ ۡ
الل َہ فن ِس َی ُہ ۡم ؕ ِا ّـ ال ُمن ِف ِقح َف ُہ ُم
ۡ ّٰ ُ
الف ِسقوۡ َـ ﴿﴾۶۷
)ેદાંણબકો તે (લાત)થી ડયતા યશે છે કે (કદાચન
ંતેભની ણલરૂઘ્ધ કોઇ એલું પ્રકયણ ઉતાયલાભા
ેઆલે કે જે રોકો વાભે તેભના ભનભાં (જ
ંુકાંઇ) છે તે ખુલ્રું કયી નાખે; (શે યવુર !) ત
;કશે કે તભે (બરે) શાંવી ઉડાડ્મા કયો
hajinaji.com
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ણન:વંળમ જે લસ્તુથી તભે બમ ાભો છો તે
ખચીતજ અલ્રાશ જરૂય ઝાશેય કયનાય છે .
(૬૪)
અને જો તું તેભને ૂછળે તો તેઓ જરૂય એભ
કશી દેળે કે અભે તો ભાર અભસ્તી લાતો અને
યભત ગભત કયતા શતા; તું કશે કે ળું તભે
અલ્રાશ તથા તેની આમતો તથા તેના
યવુરની ભઝાક કયતા શતા?(૬૫)
ખોટા ફશાના કાઢો નણશ; તભે ઇભાન રાવ્મા
ફાદ ખયેજ નાપયભાન થઇ ગમા છો; અગય
અભે તભાયાભાંથી એક ટોાને ભાપ કયી દઇળું
તો એક ટોાને ણળક્ષા ણ કયીળું કાયણ કે
તેઓ અયાધી છે .(૬૬)
દાંણબક ુરૂો તથા દાંણબક સ્રીઓ એકભેકને
રગતા છે ; ભનાઇ કયેરા કામો કયલાની આજ્ઞા
આતા યશે છે , અને વત્કામોની ભનાઇ કયતા
યશે છે , અને ોતાના શાથ (યાશે અલ્રાશભાં
ખચથ કયલા ભાટે) ખેંચી યાખે છે ; તેઓ
અલ્રાશને લીવયી ગમા છે તેથી અલ્રાશે ણ
તેભને લીવાયી ભૂક્મા છે ; ફેળક દાંણબક રોકો
નાપયભાન છે . (૬૭)
અનુક્રભણણકા
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ચોવઠભી આમત ભુનાપીકો ભશ્કયી કયતા શતા
તેના ણલળે છે . ત્માય છીની આમત ણલળે શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.ભે પયભાવ્મું કે આ
આમત એ ફાય ળખ્વોના શકભાં નાણઝર થઇ
છે જે ઓએ શાડની ઘાટીભાં જઇ આવભાં
વરાશ કયી કે શ. યવુર વ.ને ભાયી નાખલા.
જો શઝયતને ખફય ડળે તો કશીળું કે અભો
તો આવભાં ભશ્કયી કયતા શતા. આ એ
વભમની લાત છે કે શઝયત તફુકની રડાઇથી
ાછા પયી યહ્ા શતા ત્માયે જીબ્રઇરે આલી
ભુનાપીકોની લાતની ખફય આી. યવુરે ખુદા
વ. તે તયપ યલાના થમા. અમ્ભાયે આની
વલાયીની રગાભ કડી શતી. વાથે શોઝમપા
ણ શતા. છી શઝયત વલાયીથી નીચે
ઉતમાથ અને પયભાવ્મું : શોઝમપા તભે કોઇને
ઓખી રીધા ? તેણે કહ્ું નણશ. ત્માય ફાદ
શઝયતે એક એકના નાભ ફતાવ્મા.
શોઝમપાએ આ વાંબી કહ્ું : મા શઝયત !
અભે તેઓને કત્ર કયી નાખીએ ? આે
પયભાવ્મું કે શુ ં એ વંદ કયતો નથી. અયફ
કોભ કશેળે કે શઝયતે ોતાના અસ્શાફોને
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કત્ર કયાલી નાખ્મા. આ લાત ળીમા વુન્ની
ફન્ને રપયકાના ુસ્તકોભાં ણ છે .
૬૮ થી ૬૯ભી આમાત :-

ۡ ّٰ ّٰ
ّّٰ ۡ ّٰ ۡ
َق َع َد الل ُہ ال ُمن ِف ِقح َف َق ال ُمن ِفق ِت َق
ّ َ ّٰ
ۡ ُ َّ َ
الکف َاذ ن َاذ َج َہن َم خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ ِہ َی
َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ ۚ َق ل َ ُہ ۡم َع َذ ٌ
اب
حسبہم ۚ ق لعنہم
ُ
ّم ِق ۡی ٌم ﴿ ۙ﴾۶۸

کَالّ َ ِذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ِل ُک ۡم کَانُوۡۤا اَ َش ّ َد ِم ۡن ُکمۡ
اخا ؕ َف ۡ
ُق ّوَ ًۃ ّ َق اَخۡث َ َؿ اَ ۡموَالًا ّ َق اَ ۡقل َ ً
اس َت ۡم َت ُعواۡ

ب َخلَاقِہ ۡم َف ۡ
اس َت ۡم َت ۡع ُت ۡم ب َخلَاقِ ُک ۡم َکماَ
ِ
ِ
ِ
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َّ َ ۡ
َ ُ َ
اس َت ۡم َتع ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِلک ۡم ِبخل َاقِ ِہ ۡم َق
َّ َ ۡ ُ
َ َ ُ ُ َ
خض ُت ۡم کال ِذ ۡی خاضوۡا ؕ اقلٰٓ ِئک َح ِبط ۡت
ّٰ
ۡ ُّ
َ ُ
ُ َ
الدن َیا َق الۡا ِع َخ ِۃ ۚ َق اقلٰٓ ِئک
ا ۡع َمال ُہ ۡم فِی
ّٰ ۡ
﴾۶۹﴿ ُہ ُم الخ ِز ُخ ۡق َـ
અલ્રાશે દાંણબક ુરૂો તથા દાંણબક સ્રીઓ
તથા નાણસ્તકોથી જશન્નભની આગનો લામદો
કયી રીધો છે તેઓ શંભેળને ભાટે તેભાંજ
યશેળે; એજ (આગ) તેભના ભાટે ફવ છે ;
અને અલ્રાશે તેભના ય રપટકાય કયી છે , અને
તેભના ભાટે ટકી યશેનાયો અઝાફ (યાખ્મો)
છે : (૬૮)
તભાયી અગાઉ થઇ ગએરા (દાંણબકો)ની
જે ભ; તેઓ તભાયા કયતા ળણક્તભાં લધાયે શતા
અને ભાર તથા ઔરાદભાં ણ લધાયે શતા;
ભાટે તેઓએ ોતાના બાગ્મનો રાબ
બોગવ્મો શતો; એલીજ યીતે તભોએ ણ
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તભાયા બાગ્મનો રાબ બોગવ્મો છે જે લી યીતે
કે તભાયી આગલાાઓએ ોતાના
બાગ્મનો રાબ બોગવ્મો શતો; અને જે લી
યીતે તેભણે (વ્મથથ) લાતો ફનાલી (કાઢી) શતી
તેલી યીતે તભોએ ણ વ્મથથ લાતો ફનાલી છે ;
એજ રોકો છે કે જે ભના કભો દુણનમા તથા
આખેયતભાં નષ્ટ થઇ ગમા છે . અને તેઓજ
શાણન બોગલનાયા છે . (૬૯)
જ. શોઝમપાએ શ. યવુરે ખુદા વ.ની લપાત
છી કહ્ું કે આ ઝભાનાના ભુનાપીકો
શેરાંના ભુનાપીકોથી ફશુ જ ખયાફ છે .
કાયણ કે શેરાંના ભુનાપીકો ોતાના ણનપાકને
છુ ાલતા શતા. આ ઝભાનાના ભુનાપીકો
ણનપાકને જાશેય કયે છે .
એશરે વુન્નત લર જભાઅતના શદીવોના
ુસ્તકો ણતયભીઝી લગેયેભાં અફુ દજ્જાના
અને જાણફયથી રયલામત કયી છે કે અભો શ.
યવુરે ખુદા વ.ના ઝભાનાભાં ભુનાપીકોને
ઓખતા ન શતા ણ શ. અરી અ. થકી
એટરે જે આથી દુશ્ભની યાખતા શતા તે
ભુનાપીકો શતા. વશીશ ભુણસ્રભભાં અફુ
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શોયેયાથી રયલામત છે કે શ. યવુર વ.ભે
પયભાવ્મું કે ભુનાપીકની રણ ણનળાનીઓ છે .
બરે છી એ નભાઝ યોઝા અદા કયે અને
ોતાને એભ ભાને કે શુ ં ભુવરભાન છુ ં . જે
લખતે લાત કયે તો જુ ઠું ફોરે, લચન બંગ કયે,
અભાનતભાં ખમાનત કયે.
૭૦ થી ૭૧ભી આમાત :-

َّ ُ َ ۡ َ
َ
َ
ال َ ۡم یَا ِت ِہ ۡم ن َبا ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ق ۡو ِؿ
َ َ ۡ ُ َ َّ َ َّ ۡ ُ
۬ َق ق ۡو ِؿ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َق
۬ نو ٍج ق عا ٍخ ق ثموخ
َ َ ّٰ َ ۡ
َ
ا ۡص ّٰح ِب َم ۡدیَ َن َق ال ُم ۡؤت ِفک ِت ؕ ات ۡت ُہ ۡم
ُ
ّٰ ۡ
ّّٰ َ َ َ َ
ُاللہ
ُذ ُسل ُہ ۡم ِبال َب ِّین ِت ۚ فما کاـ
َل َِی ۡظ ِل َم ُہ ۡم َق لّٰک ۡن کَانُوۡۤا اَجۡ ُف َس ُہ ۡم یَ ۡظ ِل ُموۡـ
ِ
﴾۷۱﴿
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ُ َق ال ۡ ُم ۡؤ ِم ُنوۡ َـ َق ال ۡ ُم ۡؤ ِم ّٰن ُت بَ ۡع ُض ُہ ۡم اَ ۡقل َِی
ٓاء
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ َب
ض ۬ یَا ُمرُ ۡق َـ ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ َق یَن َہوۡ َـ
ع
ٍ
َ َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ُ
الص ّٰلوۃ َق یُ ۡؤتوۡ َـ
ع ِن المنػ ِخ ق ح ِقیموـ
َ ّٰ َ ّ
ّّٰ
َ ُ
الزخوۃ َق یُ ِط ۡی ُعوۡ َـ الل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ ؕ اقلٰٓ ِئک
َ ّّٰ َ ّّٰ
َسح َ ۡؿ َح ُم ُہ ُم الل ُہ ؕ ِا ّـ الل َہ ع ِدیۡ ٌز َح ِک ۡی ٌم
﴾۷۱﴿
ળું તેભની ાવે તે રોકોની ખફય નથી આલી
કે જે ઓ તેભની ૂલે થઇ ગમા છે , (માને)
નૂશની કોભની તથા આદની તથા વભૂદની,
તથા
ઇબ્રાશીભની
કોભની
તથા
ભદમનલાાઓની તથા ઉંધી લી ગએરી
લસ્તીઓના યશેલાવીઓની ? તેભના યવુર
તેભની ાવે ખુલ્રી દરીરો રઇને આવ્મા
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શતા (છતાં તેઓ ઇભાન રાવ્મા નણશ), ભાટે
અલ્રાશ એલો નથી કે (ણલના કાયણે) તેભના
ય ઝુલ્ભ કયે, યંતુ તેઓ ોતાની ઝાત ય
ોતેજ ઝુલ્ભો કમાથ કયતા શતા. (૭૦)
અને ભોઅભીન ુરૂો તથા ભોઅભીન સ્રીઓ
એકભેકના ણભરો છે ; તેઓ (યસ્ય) નેકીની
આજ્ઞા કયે છે અને ફદીની (વતત) ભનાઇ કયે
છે અને નભાઝ ઢતા યશે છે અને ઝકાત
આતા યશે છે , અને અલ્રાશ તથા તેના
યવુરની આજ્ઞા ાે છે . એજ (તે) રોકો છે
કે નજીકભાં અલ્રાશ તેભના ય દમા કયળે;
ફેળક અલ્રાશ ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે .
(૭૧)
આ આમતભાં ઇભાનદાયની ણનળાનીઓ
ફતાલી છે . શદીવે યવુર વ.ભાં ભોઅભીનની
ઓખ એ ફતાલી છે કે એ અરી અ.ને
દોસ્ત યાખતો શોમ. ણતયભીઝી અને
ણનવાઇભાં છે કે શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું
કે અમ અરી તભને દોસ્ત નથી યાખતો, ણ
ભોઅભીન અને તભને દુશ્ભન નથી યાખતો
ણ ભુનારપક. એક રયલામતભાં છે કે શઝયતના
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ઝભાનાભાં ભોઅભીન અને ભુનાપીક શ. અરી
અ.ની ભોશબ્ફતથી ઓખી ળકાતા શતા.
૭૨ થી ૭૪ભી આમાત :-

َ َ َ ّّٰ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ ّّٰ
قعد اللہ المؤ ِم ِنحف ق المؤ ِمن ِت جن ٍت
َ ۡ ّٰ
َ
َ
ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہ ُر خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا
َ ً
ّّٰ
َق َم ّٰس ِک َن ط ِّی َبۃ ف ِ ۡی َجن ِت َع ۡد ٍـ ؕ َق
َۡ ُ
ّّٰ َ ۡ ّٰ َ
ذ ۡضوَ ٌ
اـ ِّم َن الل ِہ اخب َ ُؿ ؕ دل ِک ُہوَ الف ۡور
ِ

ۡ
ال َع ِظ ۡی ُم ﴿ ﴾۷۲٪
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
النب ّیُ َجا ِہ ِد ال ۡ ُک ّ َف َاذ َق ال ۡ ُم ّٰن ِف ِقح ۡ َف قَ
یایہا ِ
ۡ
اغ ُل ۡظ َع َل ۡیہ ۡم ؕ َق َم ۡا ّٰق ُ
ىہ ۡم َج َہ ّ َن ُم ؕ قَ
ِ
ۡ ۡ ۡ
ِبئ َس ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۷۳
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ُ
ّّٰ
َ َ ُ
َ ُ
یَ ۡح ِلفوۡ َـ ِبالل ِہ َما قالوۡا ؕ َق لَق ۡد قالوۡا
َ َ ُۡ ۡ ََ
ک ِل َمۃ الکع ِػ َق کع ُػ ۡقا بَ ۡع َد ِا ۡسلَا ِم ِہ ۡم َق
ُ
َ َ ۤ َّ ۤ َ
َ ُ
َہ ّموۡا ِب َما ل َ ۡم یَنالوۡا ۚ َق َما جق ُموۡا ِالا ا ۡـ
َ ۡ ّٰ
َ
َۡ
ّّٰ
ُ
اغن ُہ ُم الل ُہ َق َذ ُسوۡل ٗہ ِم ۡن فض ِل ٖہ ۚ ف ِا ۡـ
َ َّ
ُ َ ۡ َّ
َ
ّی ُتوۡبُوۡا یَک خح ًؿا ل ُہ ۡم ۚ َق ِا ۡـ ّی َتوَلوۡا
ُّ
ُ َ ّ ۡ ُ ُ ّّٰ ُ َ َ ً َ
ً
الدن ۡ َیا قَ
ۡ
حع ِذبہم اللہ عذابا ال ِیما ۙ فِی
َ َ
ال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ ۚ َق َما ل َ ُہ ۡم فی الۡاَ ۡ
ص ِم ۡن ّقخ ِ ٍ ّی ّق
ذ
ِ
ِ
َ ۡ
لَا ن ِصح ٍؿ ﴿﴾۷۴
અલ્રાશે ભોઅભીન ુરૂ તથા ભોઅભીન
સ્રીઓને જન્નતોનો લામદો કમો છે જે ની
ંશેઠ નદીઓ લશેતી પયે છે , (અને) જે ભા
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તેઓ શંભેળના યશેનાયા થળે, અને શંભેળ
(એકજ ણસ્થણતભાં યશેનાયી) જન્નતોભાં વાયા
વાયા ભકાનો ણ (આલાનો) લામદો કમો
છે ; અને અલ્રાશની પ્રવન્નતા તો વલોત્તભ
જ છે –એજ ભોટી વપતા છે . (૭૨)
શે નફી ! નાણસ્તકો તથા દાંણબકો વાભે
જે શાદ કય અને તેભના ય વખ્તાઇ કય; અને
તેભનું ઠેકાણં જશન્નભ છે , અને તે ાછા
પયલાની ઘણીજ ખયાફ જગ્મા છે . (૭૩)
તેઓ અલ્રાશની કવભ ખાઇ ખાઇને કશે છે
કે તેભણે (એલું) નથી કહ્ું, જો કે તેભણે
અધર્મભણાનું લેણ અલશ્મ ઉચ્ચામુું શતું, અને
તેઓ ોતાના ઇસ્રાભ છી (ાછા)
નાણસ્તક થઇ ગમા શતા, અને એલી લાતનો
ણનશ્ચમ કમો શતો કે જે કયીજ ન ળક્મા, અને
તેઓ એ (કાયણે ભુવરભાનો વાભે) ચીઢાઇ
ગમા શતા કે અલ્રાશે તથા તેના યવુરે
ોતાની કૃાથી તે (ભુવરભાનો)ને ધનલાન
ફનાવ્મા શતા; ભાટે અગય તેઓ તૌફા કયી રે
તો તેભના ભાટે ફેશતય છે ; અને જો તેઓ
ભોંઢું પેયલી રે તો અલ્રાશ તેભને દુણનમા તથા
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આખેયતભાં દુ:ખદામક અઝાફ આળે અને
ૃથ્લી ય ન તેભનો કોઇ ણશભામતી શળે ન
કોઇ ભદદગાય. (૭૪)
આ આમતભાં શ. યવુર વ.ને ભુનાપીકોથી
જે શાદનો શુ કભ આલાભાં આવ્મો છે . જો કે
શ. યવુર વ.ભે જે ટરી જે શાદ કયી તે
કુપપાયથી કયેર છે .
આભ ભુપસ્વેયીને (તપવીય કતાથઓએ) આમત
ણલળે ફમાન કયેર છે કે શ. યવુરે ખુદા વ.ની
જે શાદ, ભુનાપીકોથી જે શાદ ણફર રેવાન
(ઝફાની જે શાદ) શતી અને કાપીયોથી જે શાદ
ણફસ્વૈપ (તરલાયથી) શતી, યંતુ તેઓનું
કશેલું વશીશ નથી. કાયણ કે ઝફાની જે શાદ
શઝયતે કાપીયોથી ણ કયી શતી. ઘડી ઘડી
તેઓને વભજાલતા શતા તો છી ભુનાપીકો
વાથે જે શાદનો આ પકથ ળા ભાટે ફતાવ્મો ?
જે શાદની લાત તો જે શાદ તરલાયથી થઇ
શોમ તેજ મોગ્મ રેખામ. ઝફાની જે શાદ તો
ઘણા રોકો કયતા શોમ છે . શઝયત ભાટે જ
ખાવ નથી. શ. યવુર વ.ની શદીવ છે કે અમ
અરી જે લી યીતે ભેં તન્ઝીરે કુયઆન ઉય
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કેતાર કયી છે તભે એલી જ યીતે તાલીરે
કુયઆન (કુયઆનના અથથઘટન) ય કયળો,
જાશેય છે કે કેતાર તરલાયથી જ થામ છે ન કે
ઝફાનથી.
ભુફાશેરાની આમતથી વાણફત છે કે શ. અરી
અ. નપવે યવુર છે . તેથી અરીની જે શાદ
ણફલ્કુર શ. યવુર વ.ની જે શાદ શતી. જે ભકે
શઝયતે પયભાવ્મું કે “અમ અરી તભાયી જં ગ
ભાયી જં ગ છે .” આં શઝયત છી રોકોએ
ખુદા યવુરની ણલરૂઘ્ધ ોતાની તયપથી
તાલીરો કયલી ળરૂ કયી તેથી શ. અરી અ.ને
જરૂયી થઇ ડ્મું કે તેઓથી જે શાદ કયે. આ
આમતથી વાણફત થમું કે શ. અરી અ.
રયવારતના કાભભાં વાથ આી યહ્ા શતા.
આ છી જે ભુનાપીકોનું લણથન છે કે કવભ
ખાતા શતા. તેથી ભુયાદ એ ભુનાપીકો છે
જે ઓએ જં ગે તફુકના ભૌકા ઉય એ ચાર
ચાલ્મા શતા કે ઘાટીભાં વંતાઇને શઝયતને
કત્ર કયી નાખલા. ણ જીબ્રઇરે આલીને
તેઓની નાાક મોજનાની શઝયતને ખફય
આી શતી. શ. અમ્ભાયે માવીયે તેઓને
અનુક્રભણણકા

2148

hajinaji.com

કડીને આ વભક્ષ યજૂ કમાથ. (ફીજી
યીલામત પ્રભાણે) ત્માયે કશેલા રાગ્મા કે અભો
તો ભશ્કયી કયી યહ્ા શતા. ખુદાએ જાશેય કયી
આપ્મું કે એ રોકોએ કરભ-એ-કુફ્ર તો જરૂય
કયેર છે અને ઇસ્રાભથી નીકી ગમા. આજ
રોકોએ એક ખાડાને ઢાંકીને શ. અરી અ.ને
છાડલાના પ્રમત્નો કમાથ શતા. જે નું લણથન
ઉય આલી ગમું છે . આ ભુનાપીકો કાપીયોથી
લધાયે ઇસ્રાભ ભાટે નુકવાનકતાથ વાણફત
થમા. એ રોકો રદરથી તો ઇભાન રાવ્મા ન
શતા. કેટરાક ઇસ્રાભની તરલાયના બમને
રીધે અને કેટરાક ગનીભતના ભારની
રારચભાં જાશેયભાં ભુવરભાન થમા શતા.
રદરભાં કુફ્ર - ણળકથ લવેરું શતું. જં ગે તફુકના
લખતે જે ભુનાપીકો ભદીનાભાં યશી ગમા શતા
તેઓએ ભનવુફો ઘડ્મો શતો કે શઝયત ાછા
આલળે ત્માયે અભે તેભને ભદીનાથી કાઢી
ભુકીળું, યંતુ આ ત્માંથી ણલજમી થઇને
આવ્મા તો તેભની ચારફાજી ધુભાં ભી
ગઇ.
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૭૫ થી ૭૮ ભી આમાત :-

ۡ َ
ّّٰ
ّٰ َ
َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّٰع َہ َد الل َہ ل َ ِئ ۡن ّٰاتىنا ِم ۡن
ََ ََ
َۡ
َُ َ
فض ِل ٖہ لَن ّص ّدق ّ َن َق لَنکوۡن ّ َن ِم َن
ّّٰ ۡ
الص ِل ِحح َف ﴿﴾۷۵
َ َ ّ َ ۤ ّٰ ّٰ ُ ۡ ّ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ ّ َ
فلما اتہم ِمن فض ِل ٖہ ب ِخلوا ِب ٖہ ق تولوا ق
ُ ُ
ُہ ۡم ّم ۡع ِرضوۡ َـ ﴿﴾۷۶
َفاَ ۡعقَ َب ُہ ۡم جِ َف ًاقا ف ۡی ُق ُلوۡبہ ۡم ِاخّٰی یَو ِؿۡ
ِِ
ِ
ۡ َ َ ۤ َ ۡ َ ُ ّّٰ
یَلقوۡن ٗہ ِب َما اخلفوا الل َہ َما َق َع ُد ۡق ُف َق ِب َما
َ ُ ۡ
کانوۡا یَک ِذبُوۡ َـ ﴿﴾۷۷
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ّّٰ َ ّ َ ۤۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ُ الل َہ حَ ۡع َل ُم ذ ّ َخ ُہ ۡم َق ن َ ۡج ّٰو
ىہ ۡم
الم حعلموا اـ
ِ
ُ ۡ ُ َ ّ َ َ ّّٰ َ ّ َ َ
﴾۷۸ۚ ﴿ اؿ الغ ُیوۡ ِب
ق اـ اللہ عل
અને તેઓભાંથી એલા ણ છે કે જે ભણે
અલ્રાશથી કયાય કમો શતો કે જો તે ોતાની
કૃાથી અભને કાંઇ આળે તો અભે જરૂય
દાન કયતા યશીળું, અને વદાચાયીઓ ભાંશેના
થઇ જઇળું. (૭૫)
છી જ્માયે તેણે સ્લકૃાથી તેભને (કાંઇ)
આપ્મું ત્માયે તેના ણલે તેભણે કૃણતા કયી
અને દુયાગ્રશ કયી (ોતાના કયાયથી) પયી
ગમા. (૭૬)
જે થી તેણે તેભના અંત:કયણોભાં તે રદલવ
વુધીના ભાટે દાંણબકતા નાખી દીધી કે જ્માયે
તેઓ તેની ભુરાકાત કયળે; (એક તો) એ ભાટે
કે જે લામદો તેભણે અલ્રાશથી કમો શતો તેની
ણલરૂઘ્ધ લતથતા અને (ફીજુ ં ) એ ભાટે કે તેઓ
જાઠું ફોરતા શતા. (૭૭)
અનુક્રભણણકા

2151

hajinaji.com

ળું તેઓ એટરું ણ જાણતા નથી કે અલ્રાશ
તેભના છુ ા ણલચાયો ણ જાણે છે અને
તેભની છુ ી વરાશોને ણ, અને આ કે
અલ્રાશ અદ્રશ્મ લાતોનો ભશાન જાણનાયો
છે ? (૭૮)
વઅરફા ણફન શાણતભ અન્વાયી યશેઝગાય
ઇફાદત કયલાભાં ખ્માણત ધયાલતો શતો. તેની
ણસ્થણત વાયી ન શતી. વખ્તીથી ગુજયાન
ચરાલતો શતો.
એક રદલવ શ. યવુર વ.ની ણખદભતભાં અઝથ
કયી કે આ દોઆ કયો ખુદા ભને ભાર અતા
કયે. આે પયભાવ્મું કે જે કંઇ તને ભે છે તે
ઉય વંતો ભાન. લધાયે ભાર તાયા ભાટે
પામદાકાયક નથી. તે ચુ થઇ ગમો. થોડા
રદલવ છી પયી એજ લાત યજૂ કયી અને
કહ્ું કે જે કાંઇ ખુદા યવુરના શકો છે તે
ફયાફય આતો યશીળ. વગા-લશારાઓનો
ણ ખ્માર યાખીળ. આે તેનો અણત આગ્રશ
જોઇને દોઆ કયી. ખુદાએ તેને એટરા ઘેટાંફકયાંની ફયકત આી કે ભદીનાભાં તેને
યાખલાની જગ્મા ન શતી. ફશાય તેનો લાડો
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ફનાવ્મો. શલે તે ાંચ લખતની નભાઝભાં
શાજય થઇ ળકતો ન શતો. ભાર જુ ભ્આની
નભાઝભાં બાગ રેતો. જ્માયે લધાયે પ્રભાણભાં
જાનલયોભાં લધાયો થમો તો ભદીનાથી ઘણે દૂય
જાનલયો યાખલાની જગ્મા ઉબી કયી અને
જુ ભ્આની નભાઝ ણ છોડી દીધી. જ્માયે
શઝયતે જોમું કે નભાઝભાં વઅરફા દેખાતો
નથી ત્માયે રોકોને ુછમું કે વઅરફા કેભ
નભાઝભાં આલતો નથી ? રોકોએ કહ્ું કે એ
દૂય યશે છે ! તે લખતે શઝયતે રણ લખત
પયભાવ્મું કે વઅરફા ય અપવોવ. તે લખતે
ઝકાતની આમત નાણઝર થઇ. આે
જોશનીભાંથી એક ભાણવને ઝકાતની આમત
અને ર આપ્મો અને ફની વરીભભાંથી એક
ફીજા ભાણવને ણ તેની વાથે યલાના કમો
અને કહ્ું કે તેની ાવેથી ઝકાત લવુર કયજો
અને છી વરીભી ળખ્વ ાવે જજો, એ
ણ ઘણાં ઉંટો યાખે છે . તેની ાવેથી ણ
ઝકાત લવુર કયજો ! ફન્ને વઅરફા ાવે
જઇ આમત ઢી વંબાલી. તેણે કહ્ું કે ળું
ભોશમ્ભદ વ. અભાયી ાવેથી જઝીમો ભાંગે
છે ? છી કહ્ું કે શુ ં ણલચાય કયીળ, છી તેઓ
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વરીભી ાવે ગમા અને ઝકાતની આમત
વંબાલી. તેણે આમત વાંબતા જ
ઊંટોભાંથી ઉભદા પ્રકાયના ઊંટો આપ્મા. તે
ફન્નેએ કહ્ું કે અભને આલા ઉભદા ઊંટો
ઝકાતભાં રેલાનું નથી કહ્ું. તભને જે મોગ્મ
રાગે તે આો. તેણે કહ્ું કે બાઇ ભાયે તો
શઝયતની ણખદભતભાં આ ઉભદા ઊંટો જ
આલા છે . તે રઇને તેઓ શઝયતની
ણખદભતભાં આવ્મા અને વઅરફાનો જલાફ
ણ શોંચાડી આપ્મો. આે પયભાવ્મું કે તેના
ય રપટકાય છે . છી ઉયની આમતો નાણઝર
થઇ. કોઇએ તેને એ લાતની ખફય આી. તે
શઝયત ાવે આવ્મો અને કશેલા રાગ્મો કે
આ શુ કભ કયો તે પ્રભાણે શુ ં ઝકાત આલા
તૈમાય છુ ં . આે પયભાવ્મું કે તેં ઝકાતને
જઝીમો કહ્ો. શુ ં તાયી ઝકાત રઇળ નણશ. તેં
લચન બંગ કયેર છે . તે ચાલ્મો ગમો. થોડા
રદલવ છી શઝયત લપાત ામ્મા. ત્માય છી
તે શેરા અને ફીજા ખરીપા વાશેફો ાવે
ઝકાત રાવ્મો, યંતુ તેભણે રીધી નણશ. રીજા
વાશેફના વભમભાં રાવ્મો તો તેભણે રઇ
રીધી.
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૭૯ થી ૮૦ ભી આમાત :-

اَلّ َ ِذیۡ َن یَ ۡل ِم ُز ۡق َـ ال ۡ ُم ّ َط ِّو ِعح ۡ َف ِمنَ
ۡ ۡ ۡ
َ
الص َد ّٰقت َق الَّذیۡ َن لاَ
ال ُمؤ ِم ِنح َف فِی ّ ِ
ِ
َّ
َ َ
ۡ
یَ ِج ُد ۡق َـ ِالا ُج ۡہ َد ُہ ۡم ف َی ۡسص ُخ ۡق َـ ِمن ُہ ۡم ؕ
َ َ ّّٰ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم
س ِصخ اللہ ِمنہم ۫ ق لہم عذ
﴿﴾۷۹
َ ۡ
ۡ
َ
ِا ۡس َتغ ِع ۡػ ل َ ُہ ۡم ا ۡق لَا ت ۡس َتغ ِع ۡػ ل َ ُہ ۡم ؕ ِا ۡـ
تَ ۡس َت ۡغ ِع ۡػ ل َ ُہ ۡم َس ۡب ِعح ۡ َف َم ّرَ ًۃ َف َل ۡن حّ َ ۡغ ِعػَ
ّّٰ ُ َ ُ ۡ ّٰ َ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ قَ
اللہ لہم ؕ دل ِک ِبانہم کعػقا ِب
َ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ لَا یَ ۡہدی الۡقَ ۡو َؿ ال ۡ ّٰفس ِقحۡفَ
ذسول ِٖہ ؕ ق
ِ
ِ
﴿ ﴾۸۱٪
hajinaji.com

2155

અનુક્રભણણકા

ભોઅભીનોભાંથી યાઝી ખુળીથી દાન
કયનાયાઓને જે ઓ ભેણાં ભાયે છે અને તેભને
ણ કે જે ભની ોતાની ાવે (જાત) ભશેનત
ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ શોતું નથી, છી (એલી
યીતે તે) વઘાઓથી શવે છે , તો અલ્રાશ
ણ તેભની શાંવી ઉડાડળે, અને તેભના ભાટે
દુ:ખદામક અઝાફ છે . (૭૯)
તું તેભના ભાટે ક્ષભાની દુઆ ભાંગ અથલા
તેભના ભાટે ક્ષભાની દુઆ ન ભાંગ (એ
વયખુંજ છે ); તેભના ભાટે ણવત્તેય લખત ણ
ક્ષભાની દુઆ ભાંગળે તો ણ અલ્રાશ તેભને
શયગીઝ શયગીઝ ભાપ નણશ કયે; આ એ ભાટે
કે તેભણે અલ્રાશ તથા તેના યવુરનો ઇન્કાય
કમો; અને અલ્રાશ નાપયભાન રોકોની
યાશફયી કયતો નથી. (૮૦)
જે રોકો ોતાના વદકાત શઝયતની
ણખદભતભાં રાલતા શતા તેભાં કેટરાક લધુ
અને કેટરાક ઓછા રાલતા શતા. ભુનાપીકો
તો કાંઇને કાંઇ ખણખોદ કયતા શતા. જે
લધાયે રાલતા શતા તેની ભઝાક ઉડાલતા શતા
અને કશેતા કે આ તો રોકોને દેખાડલા રાલે
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છે . આ ફધુ યીમાકાયી છે તેની ળું તાકત છે કે
એટરો ભાર આે. જે ઓ ઓછી આલકલાા
શતા તેઓ ભશેનત ભજુ યી કયી થોડો ભાર
રાલતા શતા. તેભને ભુનાપીકો કશેતા શતા કે
આ ફશુ ફડાઇ ભાયલા કયે છે . તેની તાકત
નથી ને ભાર રાલે છે , એભ કશી ભશ્કયી કયતા
શતા. તેભના ભાટે ૭૯ભી આમત નાણઝર થઇ
છે .
અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને અફીનો ુર જે નું નાભ
ણ અબ્દુલ્રાશ શતુ,ં તે ભોઅભીન શતો. શ.
યવુર વ. ાવે ોતાના ણતા કે જે ભુનાપીક
શતો તેની ફક્ષીળ ભાટે દોઆ કયલા ણલનંતી
કયી, ત્માયે ઉયની આમત નાણઝર થઇ.
૮૧ થી ૮૩ ભી આમાત :-

ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ ُ ۡ َ َ
ّٰ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ف ِخج المخلفوـ ِبمقع ِد ِہم ِخلف ذسو ِؾ
ّّٰ
َالل ِہ َق غَخ ُہوۡۤا اَ ۡـ ّیُ َجا ِہ ُد ۡقا باَ ۡموَال ِہ ۡم ق
ِ
ِ
ِ
ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ
ۡالل ِہ َق َقالُوۡا لَا تَ ۡن ِع ُػقا
اجف ِس ِہم فِی س ِبی ِل
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ۡ ُ َ
َّ َ َ ُ ً
فِی ال َش ّ ِخ ؕ ق ۡل ن ُاذ َج َہن َم اش ّد َظ ّخا ؕ ل َ ۡو
َ ُ ََۡ
کانوۡا حفق ُہ ۡو َـ ﴿﴾۸۱
َۡ ۡ ُ َ
َ ۡ ُ َ ۡ
فل َیض َحکوۡا ق ِل ۡیلًا ّق ل َی ۡبکوۡا ک ِثح ًؿا ۚ
َ َ ًۢ َ ُ ۡ
ٓاء ِب َما کانوۡا یَک ِس ُبوۡ َـ ﴿﴾۸۲
جز
َ ۡ ّ َ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ ِاخّٰی َطٓائ َف ٍۃ ِّم ۡن ُہمۡ
ف ِاـ ذجعک
ِ
َف ۡ
اس َتاۡ َدن ُ ۡو َؽ ل ِۡل ُص ُخ ۡق ِث َفقُ ۡل لّ َ ۡن تَ ۡص ُخ ُجواۡ
َمعیَ اَبَ ًدا ّ َق ل َ ۡن تُ َقا ِت ُلوۡا َمعیَ َع ُد ّ ًقا ؕ ِانّ َ ُکمۡ
ِ
ِ
َ ۡ
ُۡ ََ
َ
َذ ِض ۡی ُت ۡم ِبالق ُعوۡ ِخ ا ّق َؾ َم ّرَ ٍۃ فاق ُع ُد ۡقا َمع
ۡ ّٰ ۡ
الخ ِل ِفح َف ﴿﴾۸۳
hajinaji.com

2158

અનુક્રભણણકા

(જં ગે તફુકભાં) ાછ યશી જનાયાઓ
અલ્રાશના યવુરની (આજ્ઞા) ણલરૂધ્ધ ોતે
ફેવી યશેલાથી ખુળ થમા અને અલ્રાશની
યાશભાં ોતાના ભાર તથા જાન લડે જે શાદ
કયલાભાં અણગભો દેખાડ્મો અને રોકોને કહ્ું
કે ગયભી (ના રદલવો)ભાં (ફશાય) નીકો
નણશ; (શે યવુર !) તું કશે કે દોઝખની આગની
ગયભી તો એ કયતાંમ ઘણીજ વખત છે ; અગય
તેઓ (આ) વભજે તો. (૮૧)
ભાટે તેભને જોઇએ કે (જો) શવે તો થોડું
(શવે) અને (જો) યડે તો ઘણં (યડે), (જે થી)
તેઓ જે કાંઇ કમાથ કયતા શતા તેનો મથાથથ
ફદરો થઇ જામ. (૮૨)
છી જો અલ્રાશ તને તેભના કોઇ ટોા
ાવે ાછો રાલે અને તેઓ તાયી ાવે
(રડાઇ ભાટે) નીકલાની યજા ભાંગે તો તું
કશી દેજે કે તભે શયગીઝ શયગીઝ ભાયી વાથે
થઇને નણશ નીકો અને ભાયી વાથે યશીને
શયગીઝ કોઇ દુશ્ભન વાથે નણશ રડો;
ણન:વંળમ તભે શેરી લખતે ફેવી યશેલાથી
અનુક્રભણણકા
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યાઝી થમા શતા ભાટે (આ લખતે ણ)
ાછ યશી જનાયાઓની વાથે ફેવી યશો.
(૮૩)
તફુકની રડાઇ ભાટે આ તૈમાય થમા અને
ભુવરભાનોને કહ્ું ભાયી વાથે ચારો ત્માયે
ભુનાપીકોના એક ટોાએ રોકોને કહ્ું કે બરા
આલી વખ્ત ગયભીભાં શુ ઝુય રઇ જામ છે તેનો
અથથ તો એ કે અભે ફધામ યસ્તાભાં ભયણ
ાભીએ, ભાટે કોઇ જળો નણશ. બરે શઝયત
કશે. તેઓ ગમા નણશ અને ભદીનાભાં ફેવી
યહ્ા. જ્માયે શ. યવુર વ. જં ગથી
ખમયીમતથી ાછા આવ્મા તો કશેલા રાગ્મા કે
શલે અભોને ણ રઇ જજો. તે રોકોના
વંફંધભાં ઉરી આમત નાઝીર થઇ છે .
૮૪ થી ૮૭ ભી આમાત :-

ُ
َ َ َ َ ۡ
َ
َق لَا ت َص ِ ّل َعدٰۤی ا َح ٍد ِّمن ُہ ۡم ّماة ابَ ًدا ّق
َ ّٰ َ ۡ ُ َ َ
ّّٰ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ ّ
ۡ
َالل ِہ ق
لا تقم عدی قبؿِ ٖف ؕ ِانہم کعػقا ِب
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ُ
ّٰ ُ
َذ ُسوۡل ِٖہ َق َما توۡا َق ُہ ۡم ف ِسقوۡ َـ ﴿﴾۸۴
َّ
َق لَا تُ ۡعج ۡب َک اَ ۡموَال ُ ُہ ۡم َق اَ ۡقل َ ُ
اخ ُہ ۡم ؕ ِان َما
ِ
ّّٰ َ ّ ُ ّ
ُّ ۡ
الدن َیا َق
یُرِیۡ ُد الل ُہ ا ۡـ ح َع ِذبَ ُہ ۡم ِب َہا فِی
ّٰ
َُۡ
َ
ت ۡز َہ َق اجف ُس ُہ ۡم َق ُہ ۡم ک ِع ُػ ۡق َـ ﴿﴾۸۵
َ َ ۤ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٌ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ قَ
ق ِادا ان ِزلت سوذۃ اـ ا ِمنوا ِب
ۡ ََۡ َ ُ ُ
َ
اس َتادنک اقلوا
َجا ِہ ُد ۡقا َمع َذ ُسوۡل ِ ِہ
َّ
ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َّ َ
ۡ
الطو ِؾ ِمنہم ق قالوا دذنا نکن مع
ۡ ّٰ
الق ِع ِدیۡ َن ﴿﴾۸۶
અને (શે યવુર !) જ્માયે તેઓભાંથી કોઇ ભયી
જામ તો તું તેના (જનાઝા) ઉય નભાઝ
hajinaji.com
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શયગીઝ ઢજે નણશ (અને) તેની કફય ઉય
(પાતેશા ભાટે) ઉબો ણ યશેજે નણશ; ફેળક
તેભણે અલ્રાશ તથા તેના યવુરનો ઇન્કાય
કમો છે અને એજ નાપયભાનીની શારતભાં
ભયી ગમા છે . (૮૪)
અને તેભનો ભાર તથા તેભની ઔરાદ (ની
લૃણઘ્ધ) તને અચંફાભાં ન નાખે; ણવલામ તેના
નથી કે અલ્રાશ એલું ચાશે છે કે એજ
(લસ્તુઓ) લડે તેભને (આ જગતભાં) અઝાફ
આે અને તેભના પ્રાણ નાણસ્તકણાની
શારતભાં નીકી જામ. (૮૫)
અને જ્માયે કોઇ પ્રકયણ (એલી આજ્ઞા વાથે)
ઉતાયલાભાં આલે છે કે તભે અલ્રાશ ય
ઇભાન રાલો અને તેના યવુર વાથે યશી
જે શાદ કયો ત્માયે તેઓ ભાંશેના જે ઓ વભથથ
છે તેઓ તાયી યજા ભાંગે છે અને કશે છે કે
અભને છોડી દે કે જે થી અભે ફેવી
યશેનાયાઓની વાથે (ફેવી) યશીએ. (૮૬)
તેઓ છલાડે યશી જનયાઓ વાથે યશેલાને
યાઝી થઇ ગમા, અને તેભના અંત:કયણો ય
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ભશોય ભાયી દેલાભાં આલી, જે થી તેઓ
(કાંઇજ) વભજતા નથી. (૮૭)
અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને ઓફીમ જે ભુનાપીકોનો
વયદાય શતો. જ્માયે ણફભાય થમો તો શઝયત
તેને જોલા ગમા. તે લખતે તેણે કહ્ું કે આ
તભારૂં શેયણ ભને આો. શુ ં ભયી જાઉં તો
જનાઝાની તભો નભાઝ ઢાલજો. આે
શેયણ તો આી દીધું અને તે ભયણ ામ્મો
અને આ નભાઝ ભાટે ઉબા યહ્ા ત્માયે આ
આમત નાણઝર થઇ અને જીબ્રઇરે આનો
ારલ ખેંચી ાછ કમાથ. આ નભાઝ ન
ઢ્મા. જ્માયે શેયણના ણલળે રોકોએ ુછમું
તો આે પયભાવ્મું કે શુ ં જાણં છુ ં કે તેનાથી
તેને કોઇ પામદો શોંચળે નણશ. ણ તેના
થકી ફીજા રોકો ઇસ્રાભભાં પ્રલેળ કયળે.
રયણાભ એ આવ્મું કે ભુનાપીકોની વાથે
શુ ઝુયની આ દમા બાલના જોઇને ખજયઝના
કફીરાના એક શજાય ભાણવો ભુવરભાન થઇ
ગમા. છે લટે જે ભારદાયોનું લણથન છે તેઓ
ોતાના ઘયોભાં ફેવી યશેલા ઇચ્છતા શતા તે
ફની અવદ અને ગતપાનના ભુનાપીકો શતા.
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૮૮ થી ૮૯ભી આમાત :-

الرَ ُسوۡ ُؾ َق الَّذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َم َعہٗ
لّٰ ِکن ّ
ِ
ِ
ّٰ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ٰٓ َ
جہدقا ِباموال ِِہم ق اجف ِس ِہم ؕ ق اقل ِئک
ۡ ۡ
َۡۡ ُ ُ َ
ل َ ُہ ُم الخح ّٰؿة ۫ َق اقلٰٓ ِئک ُہ ُم ال ُمف ِل ُحوۡ َـ
﴿﴾۸۸
َ
ّّٰ َ
َ َ ّّٰ
ا َع ّد الل ُہ ل َ ُہ ۡم َجن ٍت ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت َہا
َ ۡ ّٰ
ّٰ َ ۡ َ ُ
الۡان ّٰہ ُر خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ دل ِک الفوۡر
ۡ
ال َع ِظ ۡی ُم ﴿ ﴾۸۹٪

ેયંતુ યવુર તથા તે રોકો કે જે ઓ તેની વાથ
ઇભાન રાવ્મા છે ોતાના ભાર અને જાન
ેવાથે જે શાદ કયે છે ; અને તેભના ભાટેજ વલ
hajinaji.com
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બરાઇઓ છે , અને
ભેલનાયા છે . (૮૮)

તેઓજ

વપતા

અલ્રાશે તેભના ભાટે જન્નતો તૈમાય કયી છે
જે ની શેઠ નદીઓ લશે છે , જે ભાં તેઓ
વદાને ભાટે યશેનાયા થળે; એજ ભશાન
વપતા છે . (૮૯)
તફુકની રડાઇ લેા આં શઝયતે ભદીના અને
તેની આવાવના ભુવરભાનોને જં ગ ભાટે
આભંરણ ભોકરાવ્મું. ફની ગપપાયના કેટરાક
રોકોએ આલીને આને કહ્ું કે જો અભે
આની વાથે ચારળું તો ફનીતમના રોકો
અભાયી લસ્તી ઉય ચઢાઇ કયી અભાયા
ઘયફાય રુંટી જળે, ભાટે અભોને તો યશેલા દો.
કેટરાક તો ફશાના ગોતલા રાગ્મા. કેટરાક
તો આવ્મા જ નણશ, એ રોકો ભાટે ઉયોક્ત
આમતો છે .
૯૦ થી ૯૩ભી આમાત :-

َ
َ َق َج
َ ٓاء ال ۡ ُم َع ِّذ ُذ ۡق َـ ِم َن الۡاَ ۡع
اب ل ُِی ۡؤد َـ
خ
ِ
અનુક્રભણણકા

2165

hajinaji.com

َ َّ
َ َ ّّٰ
ل َ ُہ ۡم َق ق َع َد ال ِذیۡ َن کذبُوا الل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ ؕ
َس ُی ِص ۡی ُب الَّذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا ِم ۡن ُہ ۡم َع َذ ٌ
اب
ِ
َ
ال ِۡی ٌم ﴿﴾۹۱
َ ۡ َ َ َ ُّ
الض َع َفٓا ِء َق لَا َعدَی ال ۡ َم ۡر ّٰضی قَ
لی س ع د ی
َ َّ
ۡ ُ
لَا َعدی ال ِذیۡ َن لَا یَ ِج ُد ۡق َـ َما یُن ِفق ۡو َـ
َ
َ َ
ّّٰ
َظ َخ ٌث ِادا ن َص ُحوۡا لِل ِہ َق َذ ُس ۡول ِٖہ ؕ َما َعدی
ّّٰ َ ُ
ۡ
ۡ
ال ُم ۡح ِس ِنح َف ِم ۡن َس ِب ۡی ٍل ؕ َق الل ُہ غفوۡ ٌذ
َ
ّذ ِح ۡی ٌم ﴿ ۙ﴾۹۱
ّ َق لَا َعدَی الّ َ ِذیۡ َن ِا َدا َما ۤ اَتَوۡ َؽ ل َِت ۡحم َل ُہمۡ
ِ
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ۤ َ ُ ُ َ َ َّ َ
ُۡ َۤ
قل َت لَا ا ِج ُد َما ا ۡح ِملک ۡم َعل ۡی ِہ ۪ توَلوۡا ّق
ً َ َّ
َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َّ
الد ۡم ِع َظ َدنا الا
اعینہم ت ِفیض ِمن
ۡ ُ
یَ ِج ُد ۡقا َما یُن ِفقوۡ َـ ﴿ ؕ﴾۹۲
َ َّ
ۡ ُ َ َ
انّ َ َما ّ َ
الس ِب ۡی ُل َعدی ال ِذیۡ َن یَ ۡس َتا ِدن ۡونک
ِ
َ ُۡ َۡ َ ُ ُ َ َُ ُ َ
ٓاء ۚ َذضوۡا ِبا ۡـ ّیکوۡنوۡا َمع
ق ہم اغ ِنی
ُُ
َ
َۡ
َ َ ّّٰ
الخوَال ِِف ۙ َق ط َبع الل ُہ َعدّٰی قلوۡ ِب ِہ ۡم ف ُہ ۡم
َ
لَا حَ ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۹۳
અને ફદ્દુઓભાંથી ફશાનું કાઢનાયા (કેટરાક
રોકો) આવ્મા કે જે થી તેભને ણ ફેવી
યશેલાની યજા આલાભાં આલે, અને જે રોકો
અલ્રાશ તથા તેના યવુર વાભે જુ ઠું ફોલ્મા
તેઓ ફેવી યહ્ા; તેઓભાંથી જે રોકોએ
hajinaji.com
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ઇન્કાય કમો છે તેભને ટુંક (વભમ)ભાં
દુ:ખદામક અઝાફ શોંચળે. (૯૦)
(શે યવુર ! જે શાદભાં ન જલા ભાટે)
અળક્તોના ભાથે (ન) કાંઇ દો છે , ન
ફીભાયોના ભાથે, અને ન તેઓના ભાથે કે
જે ભને ખચથલા ભાટે કાંઇ ભતું જ નથી, એલી
ણસ્થણતભાં કે તેઓ અલ્રાશ અને અલ્રાશના
યવુરના ળુબેચ્છક શોમ; નેકી કયનાયાઓ ય
કાંઇ દો નથી; અને અલ્રાશ ભોટો ભાપ
કયનાય અને દમા કયનાય છે . (૯૧)
અને ન તેભના ળીયે કાંઇ દો છે કે જ્માયે
તેઓ તાયી ાવે આ શેતુવય આવ્મા કે તું
તેભને વલાય કયી રઇ જામ, (અને) તેં આ કશી
દીધું કે ભાયી ાવે તો કોઇ વલાયી નથી કે શુ ં
તભને તે ય વલાય કયી રઉં; ત્માયે તેઓ એલી
ણસ્થણતભાં ાછા ગમા કે તેભની આંખોભાંથી
આ દુ:ખના કાયણે આંવુ લશેતા શતા કે
(અપવોવ !) તેભની ાવે (અલ્રાશની
યાશભાં) ખચથલાનું કાંઇ ન શતું. (૯૨)
દો તો ભાર તેભનાજ ભાથે છે કે જે ઓ
અનુક્રભણણકા
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ધનલાન શોલા છતાં તાયી ાવેથી (ાછ
ફેવી યશેલાની) યજા ભાંગે છે ; તેઓએ ાછ
યશી જનાયાઓની વાથે યશેલાનું વંદ કયી
રીધું છે , અને અલ્રાશે તેભના અંત:કયણો ય
ભશોય રગાડી દીધી છે ભાટે તેઓ કાંઇ
જાણતા નથી. (૯૩)
જં ગે તફુકના લખતે આે ફધામને દઅલત
આી તેભાં અળક્તો, ણફભાય, ગયીફ અને
ભારદાયો ણ શતા. અન્વાયના વાત ભાણવો
યડતા યડતા શઝયતની ણખદભતભાં અઝથ કયી કે
અભાયી ાવે ન લાટ ખચી છે ન વલાયી છે .
અભે તો તદ્દન રાચાય છીએ. એ રોકોના ણલળે
ઉયની આમત છે અને જે ઓ ખોટા ઉઝય
(ફશાના) કયતા શતા તેઓના દીરો ઉય
કુદયતે ભશોય ભાયી દીધી.
આ દવભા ાયાની વુયએ અન્પારની ફોંતેય
(૭૨)ભી આમતભાં છે કે “અલ્રઝીન આભનુ
લ શાજરૂ લ જાશદુ” તેના ચોલીવ અક્ષયો છે .
તેના ફય્મનાતના ણશવાફે અગ્માય વો
ચુંભોતેય (૧૧૭૪) અદદ થામ છે અને તેટરા
અનુક્રભણણકા
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જ અદદલાી આ ઇફાયત થામ છે .
“અણરય્મુન
વય્મદુર
અલવેમાએ
વરલાતુલ્રાશે લ વરાભોશુ અરય્શે” શ.
અરી અ. ફધામ લવીઓના વયદાય છે , તેઓ
ઉય અલ્રાશની વરલાત શોજો.
વુયએ તૌફાની છરીવ (૩૬)ભી આમતભાં છે
કે “ઇસ્નાઅળય ળશયન” તેના અગ્માય (૧૧)
અક્ષયો છે . તેના ઝોફેયના કામદા પ્રભાણે
વોવો અઠ્ઠાલીવ (૧૬૨૮) અદદ થામ છે ,
તેની આ ઇફાયત થામ છે . “અણરય્મુન લ
આરેણશર શુ વમનાને, લ અરી, લ ભોશમ્ભદ,
લ જઅપય, લ ભુવા, લ અરી, લ ભોશમ્ભદ, લ
અરી, લર શવન, લર ભશદી.” આ આમતભાં
ફાય ભશીનાનું લણથન છે . તે લાક્મના અદદથી
ફાય ઇભાભ અ.ના ભુફાયક નાભો નીકે છે .
૦૦૦૦૦૦૦૦
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મઅતઝેરૂન : ાયો - ૧૧
૯૪ થી ૯૬ભી આમાત :-

ُ َ
َ
ح ۡع َت ِذ ُذ ۡق َـ ِال َ ۡیک ۡم ِادا َذ َج ۡع ُت ۡم ِال َ ۡی ِہ ۡم ؕ
ُّ
ُ َّ َ
ُ َ َ ََ
ق ۡل لا ت ۡع َت ِذ ُذ ۡقا ل َ ۡن ن ۡؤ ِم َن لَک ۡم ق ۡد ن ّ َبانا
ّّٰ َ ُ
َۡ ُ
ّّٰ
الل ُہ ِم ۡن اخ َباذِک ۡم ؕ َق َسح َ َؿی الل ُہ َع َملک ۡم
َۡ
ُ َُ ُ ُ
َق َذ ُسوۡل ٗہ ث ّم ترَ ّخ ۡق َـ ِاخّٰی ّٰع ِل ِم الغ ۡی ِب َق
َّ
اخ ِۃ َف ُی َن ّب ُئ ُک ۡم ب َما ُک ۡن ُت ۡم تَ ۡع َم ُلوۡـَ
الش َہ َ
ِ
ِ
﴿﴾۹۴

َ َ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ ل َ ُک ۡم ِا َدا اجۡ َق َل ۡب ُت ۡم ِال َ ۡیہمۡ
سیح ِلفوـ ِب
ِ
ل ُِت ۡعر ُضوۡا َع ۡن ُہ ۡم ؕ َفاَ ۡعخ ُضوۡا َع ۡن ُہ ۡم ؕ ِانّ َ ُہمۡ
ِ
ِ
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ۢ ً َ َ ُ َ ّ َ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ ّ ٌ ۡ
ٓاء ِب َما
ذِجس ۫ ق ماقىہم جہنم ۚ جز
ۡ ُ َ
﴾۹۵﴿ کانوۡا یَک ِس ُبوۡ َـ
ُ
َ
ۡ
َ َ
ُ
یَ ۡح ِلفوۡ َـ لَک ۡم ل ِت ۡؿضوۡا َعن ُہ ۡم ۚ ف ِا ۡـ
ّٰ ۡ َ َ َ ّّٰ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
َ
ترضوا عنہم ف ِاـ اللہ لا یرضی ع ِن
ۡ ّٰ ۡ َ ۡ
﴾۹۶﴿ القوۡ ِؿ الف ِس ِقح َف
જ્માયે તભે તેભની ાવે (જે શાદથી) ાછા
પયળો ત્માયે તેઓ (ભુનાપીકો ોતાની
ગેયશાજયી ભાટે) તભાયી ાવે (કાંઇ) ફશાનું
(ઉજાલી) કાઢીને આલળે; (ણ શે યવુર !)
તું કશેજે કે (જુ ઠા) ફશાના ન કાઢો, અભે
તભાયી લાત શયગીઝ ભાનીળું નણશ; અલ્રાશ
તભાયી શકીકતથી અભને (પ્રથભથી જ) લાકેપ
કયી ચૂક્મો છે ; અને નજીકભાંજ અલ્રાશ તથા
તેનો યવુર તભાયી લતથણંક ણ જોઇ રેળે,
અનુક્રભણણકા
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છી તભે છુ ા અને જાશેયના જાણનાય
(અલ્રાશ)ની ાવે પેયલલાભાં આલળો. છી
જે જે તભે કામો કયતા શતા તેનાથી તે તભને
લાકેપ કયી દેળે. (૯૪)
નજીક (ના વભમ)ભાં તેઓ તભાયી વભક્ષ કે
જ્માયે તભે (જે શાદથી) તેભની તયપ પયીને
આલળો ત્માયે અલ્રાશની કવભ ખાળે એટરા
ભાટે કે તભે તેભનાથી દયગુજય કયો; ણ તભે
તેભના તયપથી જરૂય ભોંઢું પેયલી રેજો; ફેળક
તેઓજ નાાક છે અને તેભનું સ્થાન
જશન્નભ છે ; આ તેઓ જે કયતા શતા તેનો
ફદરો છે . (૯૫)
તેઓ તભાયી વાભે એ ભાટે વોગંદ ખામ છે કે
તભે તેભનાથી યાઝી થઇ જાઓ; છી અગય
તભે તેભનાથી યાઝી થઇ ણ જાઓ તો ણ
અલ્રાશ તો નાપયભાન રોકોથી (ખચીતજ)
યાઝી થળે નણશ. (૯૬)
તફુકની રડાઇનું ઉય લણથન આલી ગમું.
લધાયે ણલગત વાથે લણથન એ કે જ્માયે આ
જં ગ ભાટે યલાના થમા ત્માયે એંવી ભુનાપીકો
અનુક્રભણણકા
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ભદીનાભાં યશી ગમા શતા. આ ાછા
આવ્મા ત્માયે રોકોને ખફય ડી કે રૂભના
ફાદળાશે એ લાત ય વુરેશ કયી રીધી કે એક
શઝાય અલકીમા વોનું, ફસ્વો તાકા કડાંના
ભાશે યજફભાં અને એટરો જ ભાર ભાશે
વપયભાં આલાનું કફુર કયેર છે . ભુનાપીકો
એ વાંબીને ફશુ જ ફેચેન થઇ ગમા.
ભારની રારચથી ભોઢાભાં ાણી આલી ગમા.
આની વેલાભાં કવભો ખાઇને કશેલા રાગ્મા
કે અભો રાચાય શતા. જો કે એ ફધામ ભાર
ભાટે ફશાના શતા. ખુદાલંદે આરભ તેઓથી
યાઝી ન શતો, તેથી તેની આ ચાર ચારી નણશ
અને આે તેઓની એક લાત ણ ભાની
નણશ. આ વપયભાં આે શ. અરી અ.ને
નામફ ફનાલી ગમા જે નું લણથન દવભા
ાયાભાં ણલગતલાય આેર છે . તફુકની
જં ગનો એક ફનાલ એ ણ છે કે
અફુખવીભશ જે ફશુ જ રૂાો, શવીન,
નલજલાન અને ફશાદુય શતો શઝયતની વાથે
તયત જઇ ળક્મો ન શતો. તેનું કાયણ એ શતું
કે ભારદાય શતો. ફશુ જ ઉભદા બવ્મ
અનુક્રભણણકા
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ભશેરભાં ફે નલમુલાન ખુફવુયત સ્રી વાથે
અમળ કયતો શતો. આલા વુંદય વંગભને છોડી
જં ગભાં કેભ જઇ ળકે ? ણ કુદયતે ખુદા
જુ ઓ, એકાએક તેના હ્રદમભાં ણલચાય આવ્મો
કે અયે, ખુદાના પ્માયા શફીફ આલા
વગાલી દેનાયા તડકાભાં ોતાના પ્રાણની
યલા કમાથ લગય પ્રલાવની કઠીન યાશો તમ
કયલા તૈમાય થઇ ગમા અને ઘયફાય છોડી
અલ્રાશની યાશભાં જે શાદ કયલા યણ ક્ષેરભાં
રડલા જામ અને શુ ં ઘયભાં ફેઠો યશુ ં એ કેભ
ફને ? તયત જ ફધામથી ણલદામ થઇ
શઝયતને ભળ્મો. આે દોઆએ ખમય
પયભાલી.
જ. અફુઝયનું જાનલય ણફભાય શતું. તેથી
શઝયતની વાથે જઇ ળક્મા નણશ. છે લટે રણ
રદલવ છી ગાા યલાના થમા. યસ્તાભાં
ાણીનો ઝયો જોમો. આે ભશ્કભાં ાણી
બયી રીધું. જ્માયે ઇસ્રાભી રશ્કયની નઝદીક
શોંચ્મા તો આે કેટરાકને આના સ્લાગત
ભાટે ભોકલ્મા. જ્માયે નઝદીક આવ્મા તો
આે પયભાવ્મું કે અફુઝય તયસ્મા દેખામ છે
અનુક્રભણણકા
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જલ્દી ાણી ીલયાઓ ! અઝથ કયી શુ ઝુય
ભાયી ાવે ાણી છે ! આે પયભાવ્મું કે તભે
તો તયસ્મા દેખાલ છો ? કહ્ું કે વયકાય આ
ાણી આના ભાટે રાવ્મો છુ ં . શેરા આ
ીલો છી શુ ં ીઇળ ! આ શતા ઇસ્રાભના
વાચા ળમદા અને યવુર વ.ના ાકા પીદાઇ.
જ્માયે શુ ઝુય કામ્માફ થઇ ાછા પમાથ તો
ભુનાપીકો જુ ઠ્ઠી કવભો ખાતા શતા. આ
આમતોભાં તેઓનું લણથન છે .
૯૭ થી ૯૮ ભી આમાત :-

َّ َ َ َ ً َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ
اب اش ّد کع ًػا ّق جِفاقا ّق ا ۡج َد ُذ الا
الاعخ
ّّٰ َ َ ۡ َ ۤ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
ّٰ
َ
ُ
ُ
َ
ۡ
ؕ حعلموا حدقخ ما انزؾ اللہ عدی ذسول ِٖہ
ّّٰ َ
ُ
ٌ
َ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
﴾۹۷﴿ ق اللہ ع ِلیم ح ِکیم

َُق م َن الۡاَ ۡع َخاب َم ۡن ّیَ ّ َتخ ُذ َما یُ ۡنفق
ِ
ِ
ِ
ِ
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َّ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ً َ ۡ َ
َ
الد َقٓائِ َر ؕ َعل ۡی ِہ ۡم
مغرما ق یتؿبص ِبکم
ٌ
ّّٰ
َّ ُ َ َ
﴾۹۸﴿ السوۡ ِء ؕ َق الل ُہ َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم
خٓائِرۃ
ફદ્દુ રોકો નાણસ્તકણા તથા દાંણબકતાભાં
ઘણાજ વખત છે . અને તેઓ એનેજ રામક
છે કે અલ્રાશે ોતાના યવુર ય જે ધભથ
ણનમભો ઉતામાથ છે તે તેઓ (ભુદ્દર) વભજી ન
ળકે; અને અલ્રાશ વલથજ્ઞ (અને)
ણશકભતલાો છે . (૯૭)
અને ફદ્દુઓભાંથી કોઇ કોઇ એલા ણ છે કે
તે (યાશે અલ્રાશભાં) જે કાંઇ ખચે છે તેને દંડ
(તયીકે) ગણે છે , અને તભાયા ય ઝભાનાની
ગદીળો (કાચક્રો) ડલાની લાટ જુ એ છે ;
(યંતુ) ઝભાનાની ફુયાભાં ફુયી ગદીળો
તેભનાજ ઉય ડલાની છે ; અને અલ્રાશ
ભોટો વાંબનાય (અને) જાણનાય છે . (૯૮)
“અર અઅયાફો” અયફોથી ભુયાદ આ સ્થે
ગાભડાના ફદ્દુ લનલાવી રોકો છે , જે કોઇ
કામદાના ાફંદ ન શતા. રુંટ ભાય, કત્ર,
અનુક્રભણણકા
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ચોયી એભનો ધંધો શતો. જ્માયે તેઓએ જોમું
કે ઇસ્રાભ પ્રગણત વાધી યહ્ો છે અને
ભુણસ્રભોની વંખ્મા રદન-ફ-રદન લધતી જામ
છે , તેથી બમ ામ્મા કે કુફ્રની શારતભાં ભામાથ
જળે, તેથી જાશેયભાં ભુવરભાનો વાથે ભારે
ગનીભતની રારચભાં બી ગમા શતા, યંતુ
ઝકાત અને ખમયાત આલાને એક પ્રકાયનો
દંડ અને નાદાની ગણતા શતા અને
ભુવરભાનોનો યાજમ ચાશતા શતા. તેભની
રદરી આયઝુ શતી કે જો ઇસ્રાભ ય કોઇ
ભુવીફત આલી ડે તો તેના અનુવયણની
ધોંવયી ગાભાંથી કાઢી પેંકી દઇએ અને પયી
ફુત ુજા ળરૂ કયી દઇએ. ોતે જે શાદભાં
જતા ન શતા અને ફીજાને ણ યોકતા શતા.
તેઓ ભાર નાભના ભુવરભાન શતા.
૯૯ થી ૧૦૦ ભી આમાત :-

ّّٰ ُ ۡ ُ ّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ۡالل ِہ َق ال ۡ َیو ِؿ
اب من یؤ ِمن ِب
ِ ق ِمن الاعخ
َال ۡ ّٰا ِعخ َق یَ ّ َتخ ُذ َما یُ ۡن ِف ُق ق ُ ُخ ّٰب ٍت ع ۡند
ِ
ِ
ِ
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َ ۤ َّ ُ ٌ
ّّٰ
الل ِہ َق َص َل ّٰو ِة ّ
الرَ ُسوۡ ِؾ ؕ الَا ِان َہا ق ۡخبَۃ
َّ
َ
ُ ّّٰ
ل ُہ ۡم ؕ َس ُی ۡد ِخل ُہ ُم الل ُہ ف ِ ۡی َذ ۡح َم ِت ٖہ ؕ ِا ّـ
ّّٰ َ ُ َ
الل َہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿ ﴾۹۹٪
َ ّّٰ ُ
ۡ
ََُ
الس ِبقوۡ َـ الۡا ّقلوۡ َـ ِم َن ال ُم ّٰہ ِجرِیۡ َن َق
ق
ۡ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ َّ
ُ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
اـ ۙ
الانصاذِ ق ال ِذین اتبعوہم ِب ِاحس ٍ
ّ َ َ ّّٰ
الل ُہ َع ۡن ُہ ۡم َق َذ ُضوۡا َع ۡن ُہ َق اَ َع ّ َد ل َ ُہمۡ
ذ ِضی
َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی تَ ۡح َت َہا الۡاَن ۡ ّٰہرُ ّٰخ ِل ِدیۡنَ
ِ
ۡ َ ۤ َ َ ً ّٰ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ
َ
ُ
ۡ
فِیہا ابدا ؕ دل ِک الفور الع ِظیم ﴿﴾۱۱۱
ેઅને ફદ્દુઓભાંથી કોઇ કોઇ એલા ણ છે ક
ેજે અલ્રાશ તથા કમાભત ય ઇભાન યાખે છ
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અને (યાશે અલ્રાશભાં) જે કાંઇ ખચે છે તેને
અલ્રાશની નઝદીકી તથા યવુરના આણળલાથદ
(ભેલલા) અથે ખચે છે ; જાણી રો કે તે (ખચથ
કયલું) તેભના ભાટે ણન:વંળમ (અલ્રાશની)
નજીક થલાનું કાયણ ફનળે; (લી) નજીકભાં
અલ્રાશ તેભને ોતાની યશેભતભાં દાખર કયી
રેળે; ફેળક અલ્રાશ ભશાન ક્ષભાલાન (અને)
દમા કયનાય છે . (૯૯)
અને ભુશાજે યીન (ણશજયત કયનાયા) તથા
અન્વાય (વશામ કયનાયા) ભાંશેના વૌથી
શેરાં (ઇભાન તયપ) શેર કયનાયા અને તે
રોકો કે જે ભણે ળુબ શેતુથી તેભનું અનુકયણ
કમુું તેભનાથી અલ્રાશ યાઝી થઇ ગમો છે ,
અને તેઓ તેનાથી યાઝી થઇ ગમા છે , અને
તેભના ભાટે ફગીચા તૈમાય કમાથ છે જે ની
શેઠ નદીઓ લશે છે , તેભાં તેઓ વદાને ભાટે
યશેળે; એજ વૌથી ભશાન વપતા છે .
(૧૦૦)
ભુશાજીય એ રોકો કશેલામ છે જે ોતાનું
યશેઠાણ છોડી ભદીના ચાલ્મા આવ્મા શતા
અનુક્રભણણકા
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અને ભદીનાભાં જે રોકો ભુવરભાન થમા શતા
અને શીજયત કયનાયની ભદદ કયી શતી તે
અન્વાય કશેલામ છે . આ ભુશાજે યીન અને
અન્વાયભાં શ. અરી અ.ભે શેરા ઇભાનને
જાશેય કમુું શતું. આ ભુવરભાન જ મદા
થમા શતા. ફેઅવતના જાશેય થમા છી
ફધામથી પ્રથભ ોતાના ઇભાનને જાશેય કમુું
શતું. આ આમત ઇભાન ણલળે છે . યઝેમલ્રાશો
અન્શોથી એ જાશેય થામ છે કે ખુદા શેરે એ
રોકોથી યાઝી ન શતો જે કુફ્રની શારતભાં
જીલન ણલતાલતા શતા. ઇસ્રાભ કફુર કયલા
છી ખુદા યાઝી થમો. આ ખુદાનો યાજીો
એ લખત વુધી વંફંધ ધયાલે છે કે ભયતા દભ
વુધી કોઇ એલું કામથ ન કયે જે ખુદાના શુ કભ
ણલરૂઘ્ધ શોમ. ખુદાનું યાઝી યશેલું ફંદાના કામો
ય આધાયીત છે . શ. અરી અ.ભે કદી ણ
કોઇ ફુતને વજદો કમો ન શતો, તેથી તેભના
ભુફાયક નાભ વાથે કયભલ્રાશો લજશશુ
ફોરલાભાં આલે છે . યઝેમલ્રાશો અન્શો
નણશ, કાયણ કે આથી ખુદા શંભેળા યાઝી
યશેર છે .
અનુક્રભણણકા
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શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અ. શેરેથી જ
ઇસ્રાભ ય શતા, ણ શ. યવુર વ.ની
ળયીમત જાયી થઇ તે લખતે જાશેયભાં તેઓની
નફુવ્લત ય વલથથી શેરે શ. અરી અ.
ઇભાન રાવ્મા શતા. એશરે વુન્નત લર
જભાઅતની રકતાફોભાં ણ ભોટે બાગે એજ
ભુજફ રખેર છે . વય્મદ અફુ તાણરફ શયલી
અને વાશેફે તપવીયે વોઅરફી જે એશરે
વુન્નતના ઓરભા છે તેઓ રખે છે કે
ઇસ્ભાઇર ણફન અય્માવ ણફન અપીપે ોતાના
દાદાથી રયલામત કયી છે કે તેણે કહ્ું કે શુ ં
લેાય કયતો શતો. શજની ભોવભ ય ભક્કા
આવ્મો. અબ્ફાવ ઇબ્ને અબ્દુર ભુત્તરીફ
ાવે જઇને ઉતમો તે ભાયો ણભર શતો. એક
લખત શુ ં ભીનાભાં શતો ત્માયે એક જલાન
આવ્મો અને તે આકાળને ણનશાી યહ્ો શતો.
તે છી કાઅફા તયપ રૂખ કયી ઉબો યહ્ો.
તેજ લખતે એક છોકયો ણ આવ્મો તે
જલાનની જભણી ફાજુ એ ઉબો યશી ગમો.
ત્માય છી એક સ્રી આલી તે ફન્નેની
ાછ ઉબી યશી. છી તે જલાને રૂકુઅ
અનુક્રભણણકા
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અને વજદા કમાથ. તે ફન્નેએ ણ એ પ્રભાણે
કમુું. ભેં કહ્ું કે અમ અબ્ફાવ આ તો ભશાન
ફનાલ ફની યહ્ો છે . તેણે કહ્ું શા, છી તેને
કહ્ું કે લામ થામ તાયા ઉય આ ફધુ ળું ફની
યહ્ું છે ? તે લખતે અબ્ફાવે કહ્ું આ ભાયો
બરીજો ભોશમ્ભદ વ. ણફન અબ્દુલ્રાશ કશે
છે કે ખુદાએ ભને મગમ્ફય કયીને ભોકરેર છે
અને કમવય અને કીવયાના ખઝાનાનો શુ ં
ભાણરક થઇળ. આ છોકયો અફુ તાણરફનો
ુર અરી અ. છે અને આ સ્રી જ. ખદીજા
ણફન્તે ખોલમરદ છે અને આ ફન્ને ભોશમ્ભદ
વ.ના ધભથનું અનુવયણ કયી યહ્ા છે . ખુદાની
કવભ જગત ય આ રણ ણવલામ કોઇ આ
ધભથ ય નથી. આ વાંબી ઇસ્ભાઇરનો
દાદો ભુવરભાન થમો અને કહ્ું કે કાળ
તેઓભાંથી શુ ં ચોથો શોત !!!
વય્મદ અફુ તાણરફ શયલીએ ોતાની
ભસ્નદભાં રખ્મું છે કે શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું
કે ભાયા અને અરી ય ભરાએકાએ ફધામથી
વાત લથ શેરાં દુરૂદ ભોકરેર છે .
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અબ્દુલ્રાશ ફીન ભુવાએ એફાદ ણફન
અબ્દુલ્રાશથી રયલામત કયી છે કે ભેં વાંબળ્મું
કે અરીએ કહ્ું કે શુ ં ખુદાનો ફંદો છુ ં અને
મગમ્ફયનો બાઇ વીદ્દીકે અકફય છુ ં . ભાયી
છી કોઇને વીદ્દીક કશેળે નણશ. ભેં ફધાથી
શેરાં વાત લથ નભાઝ ઢી. આ ફધી
રયલામતો એશરે વુન્નત જભાઅતની
રકતાફોભાં છે .
૧૦૧ થી ૧૦૪ ભી આમાત :-

ُ ّٰ ُ َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ
َ۬
ۡ
ؕ اب من ِفقوـ
ِ ق ِممن حولکم ِمن الاعخ
َ
َ ۡ
َ
۬ َمرَ ُخ ۡقا َعدی
۟ َق ِم ۡن ا ۡہ ِل ال َم ِدیۡن ِۃ
َّ
ۡؕ  لَا تَ ۡع َل ُم ُہ ۡم ؕ ن َ ۡح ُن ج َ ۡع َل ُم ُہمٞ اؼ
ِ
ِ النف
ّ ُ
ُ
َُ َۡ َ
َسن َع ِذ ُب ُہ ۡم ّم ّرَتح ِف ث ّم یُرَ ّخ ۡق َـ ِاخّٰی
ََ
﴾۱۱۱ۚ ﴿ اب َع ِظ ۡی ٍم
ذ
ٍ ع
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َ َُ
َ ّٰ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ُ
اعت َؿفوۡا ِبذن ۡو ِب ِہ ۡم خلطوۡا َع َملًا
ق اعخقـ
َ ً ّ َ ّٰ َ َ َ ّ ً َ َ ّّٰ
الل ُہ اَـۡ
صال ِحا ق اعخ س ِیئا ؕ عسی
ّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ َغ ُفوۡ ٌذ ّ َذ ِح ۡیمٌ
یتوب علی ِہم ؕ ِاـ
﴿﴾۱۱۲
ُ ۡ
َ ً َُ
َ
خذ ِم ۡن ا ۡموَال ِِہ ۡم َص َدقۃ تط ِّہرُ ُہ ۡم َق
ُ َ ّ ۡ ۡ َ َ َ ّ َ َ ۡ ۡ ّ َ َ ّٰ َ َ
تزخ ِی ِہم ِبہا ق ص ِل علی ِہم ؕ ِاـ صلوتک
َ َّ
ٌ
ّّٰ
َسک ٌن ل ُہ ۡم ؕ َق الل ُہ َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۱۱۳
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ّ َ
التوۡبَ َۃ َعنۡ
الم حعلموا اـ اللہ ہو حقبل
َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ َ ّٰ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ ُہوَ
ِعبا ِخ ٖف ق یاخذ الصدق ِت ق اـ
َّ
الت ّوَ ُ
اب ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿﴾۱۱۴
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અને (શે ભુવરભાનો !) તભાયી આવાવના
ફદ્દુઓ ભાંશેના કેટરાક દાંણબકો છે , અને
ભદીનાલાાઓભાંથી ણ; તેઓ દાંણબકણા
ઉય અડીને ફેઠા છે ; (શે યવુર !) તું તેભને
નથી જાણતો; અભે તેભને જાણીએ છીએ;
નજીકભાં અભે તેભને ફેલડો અઝાફ આીળું,
છી તેભને ભશાન અઝાફ તયપ લાલાભાં
આલળે. (૧૦૧)
અને ફીજા કેટરાક એલા ણ છે કે જે ભણે
ોતાના ગુનાશોની કફુરાત કયી રીધી છે ;
તેભણે વત્કામોને ફદકામોભાં બેલી નાખ્મા
છે ; ફનલા જોગ છે કે અલ્રાશ તેભની તૌફા
કફુર કયી રે; ફેળક અલ્રાશ ભશાન
ક્ષભાલાન (અને) દમા કયનાય છે . (૧૦૨)
(શે યવુર !) તેભના ભારભાંથી ઝકાત રેતો
યશે કે તે લડે તું તેભને ાક અને ણલર ફનાલે
અને તેભના ભાટે (યશેભતની) દુઆ કય; ફેળક
તાયી દુઆ તેભના ભાટે ળાંણતનું કાયણ ફને છે ;
અને અલ્રાશ ભોટો વાંબનાય (અને)
જાણનાય છે . (૧૦૩)
અનુક્રભણણકા
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ળું તેભણે આ લાત નથી જાણી કે અલ્રાશજ
ોતાના ફંદાઓની તૌફા કફુર કયી રે છે
અને તેભના વદકા (ખેયાત) ણ કફુર કયે છે
અને અલ્રાશજ વૌથી ભશાન તૌફા કફુર
કયનાય (અને) દમા કયનાય છે . (૧૦૪)
તફુકની જં ગભાં ઘણા ભુનાપીકો ગમા ન શતા,
તે ણવલામ રણ ભોઅભેનીન ણ યશી ગમા
શતા. તે રણ વ્મણક્તઓ શતી. વોઅરફા,
ઓલેવ અને અફુ રફાફા. જ્માયે આ
ાછા આવ્મા અને ભુનાપીકોના ણલળે આમતો
ઉતયી તો ભોઅભીનો ફશુ જ સ્તાલો કયલા
રાગ્મા અને ભસ્જીદના થાંબરાની વાથે રણે
જણાએ ોતાને ફાંધી દીધા અને કવભ
ખાધી કે જ્માં વુધી શઝયત અને અભને ભુણક્ત
અાલળે નણશ ત્માં વુધી અભે ફંધામેરી
શારતભાં યશીળું. જ્માયે આ નભાઝ ભાટે
આવ્મા તો તેઓને જોમા. આે પયભાવ્મું કે
ખુદાનો શુ કભ થળે તો તેઓને છોડલાભાં
આલળે. છે લટે તૌફા કફુર થલા ણલળે લશી
નાણઝર થઇ અને તેઓને ભુક્ત કમાથ. તેઓ ઘયે
ચાલ્મા અને ોતાનો જે કાંઇ ભાર શતો તે
અનુક્રભણણકા
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રઇ શઝયતની ણખદભતભાં આવ્મા અને કહ્ું કે
શુ ઝુય આ ુંજીના કાયણે અભે જં ગભાં ગમા ન
શતા, ભાટે તેને ગયીફોભાં લશેંચી આો.
આને ખુદાનો શુ કભ થમો કે તે ભાર રઇ રો
અને તેના ગુનાશ વાભે આ ભાર કપપાયા
તયીકે શતો.
ખુદાએ રણ ટોાના લખાણ કમાથ છે : એક
ભુશાજીય જે ની ગણરી શેરાના રોકોભાં થઇ
છે , ફીજા એ અન્વાય જે શેરાના રોકો
(વારેશીને અવ્લરીન)ભાં થઇ છે , રીજા એ કે
જે વારેશીને અવ્લરીનું અનુવયણ કયતા
શતા. આ રણ જાતના રોકો શતા. શેરા
જે ઓએ ઇભાન રાવ્મા છી અભર કમો આ
ભોશવેનીન (એશવાન કયનાયા) કશેલાભાં
આલે છે , ફીજા જાશેયભાં ઇભાન રાવ્મા ણ
રદરભાં યવુર વ. અને ઇસ્રાભનું બરુ
ચાશતા ન શતા, આ ભુનારપકો શતા. રીજા એ
રોકો શતા જે વદકામથ વાથે ફુયા કાભ ણ
કયતા યહ્ા, તેઓની નેકી અને ફદી ભેરી
શતી. આ ગુનેશગાય રોકો શતા. લધાયે
ખતયનાક ભુનારપકો શતા, તેભાં મશુ દીઓ ણ
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છે જે જાશેયભાં ઇભાન રાવ્મા શતા, તેઓએ
ભુવરભાનોને લધાયે ગુભયાશ કમાથ શતા.
૧૦૫ થી ૧૦૬ભી આમાત :-

َُ
َ ُ ۡ ُ َ
ّّٰ
اع َملوۡا ف َسح َ َؿی الل ُہ َع َملک ۡم َق
ق ق ِل
ُ ۡ ُ
ُ ُ
َذ ُسوۡل ٗہ َق ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ ؕ َق َست َؿ ّخ ۡق َـ ِاخّٰی ّٰع ِل ِم
ۡ َ ۡ َ َّ
اخ ِۃ َف ُی َن ّب ُئ ُک ۡم ب َما ُک ۡن ُتمۡ
الش َہ َ
الغی ِب ق
ِ ِ
َ ُ
ت ۡع َملوۡ َـ ﴿ ۚ﴾۱۱۵
َ ّٰ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ِا ّ َما حُ َع ِّذ ُب ُہمۡ
ق اعخقـ مرجوـ لِامرِ
َ
َ
ّّٰ
َق ِا ّما یَ ُتوۡ ُب َعل ۡی ِہ ۡم ؕ َق الل ُہ َع ِل ۡی ٌم َح ِک ۡی ٌم
﴿﴾۱۱۶
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અને (શે યવુર ! તેભને) કશે કે તભે અભર કમે
જાઓ નજીકભાં અલ્રાશ તથા તેનો યવુર
તથા ભોઅભીનો તભાયા કભોને જોઇ રેળે;
અને નજીકભાંજ તભે શાજય નાજય જાણનાય
(અલ્રાશ)ની શજુ યભાં ાછા પેયલલાભાં
આલળો, છી તભે જે જે કાંઇ કમાથ કયતા
શતા તેનાથી તે તભને લાકેપ કયી દેળે. (૧૦૫)
અને તેઓભાંથી ફીજા કેટરાક એલા છે
જે ઓને અલ્રાશના ણનણથમની યાશ જોતા
અણનણશ્ચત (આળાલંત અને બમબીત)
ણસ્થણતભાં યશેલા દેલાભાં આવ્મા છે , ચાશે તો
તે (અલ્રાશ) તેભને ણળક્ષા કયે, અથલા તો
તેભની તૌફા કફુર કયે, અને અલ્રાશ ભશાન
જ્ઞાણન (અને) ણશકભતલાો છે . (૧૦૬)
આ આમતોથી જણામ છે કે અભરના
જોલાલાા રણ છે અલ્રાશ, યવુર અને
ઇભાનલાા.
આભ
ઓરભા
એ
ઇભાનલાાઓથી આભ ભુવરભાન ભાને છે
અને કશે છે કે ભુવરભાનો એકફીજાના
અભરોથી જાણકાય શોમ છે . તેથી તેઓ
કમાભતના રદલવે વાક્ષી થળે. આ તપવીય
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પીયકએ જાઅપયીમાના આરીભોની દ્રણષ્ટએ
ગરત છે . કાયણ કે કોઇ ભુવરભાન કોઇના
અભરથી જાણકાય શોતો નથી અને જે કોઇ
જાશેયભાં જોલે તેને માદ ણ યાખતો નથી.
ઇન્વાનને ોતાના અભર (કામો) માદ શોતા
નથી એ ફીજાના ળું માદ યાખળે ?! ઘણા
કાભો ભાણવ છુ ી યીતે કયે છે એ ફીજાને ળું
ખફય ડે ? આમતભાં અલ્રાશ અને યવુર
વ.ની વાથે ભોઅભીનોનું ણ લણથન છે .
ઇલ્ભ (જાણકાયી) અભુક બાગની ભુયાદ નથી
ણ ફધામ અઅભાર ભુયાદ છે . જે લી યીતે
ખુદા યવુર વ. ફધી લાતોનું જ્ઞાન યાખે છે
એલી યીતે ભોઅભેનીન જાણકાય શોમ છે .
જાઅપયીમા ભઝશફની તપવીય પ્રભાણે
ભોઅભેનીનથી અઇમ્ભએ તાશેયીન ભુયાદ છે .
જે ભની વાભે યાત દીલવના અઅભાર યજૂ
થતાં યશે છે . ખુદાએ અઇમ્ભએ ભાઅવુભીનને
ઉમ્ભત ઉય ગલાશ ફનાવ્મા છે અને ઉમ્ભતે
લસ્તા ણનભાથણ કમાથ “લકઝારેક જઅરનાકુભ
ઉમ્ભતંલ લવતર રેતકુનુ ળોશદાઅ
અરન્નાવે” તભોને આરદર ઉમ્ભત ફનાવ્મા
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છે કે રોકોની વાભે તભે વાક્ષી ફનો.
ભઝશફે જાઅપયીમાની તપવીયોથી એ વાણફત
થામ છે કે જ્માયે દોસ્તોના અઅભાર શ.
અરી અ. અને ફીજા અઇમ્ભા વભક્ષ યજુ
થામ છે તો તેઓના નેક કાભોથી યાઝી થામ છે
અને ફુયા કાભોથી ગભગીન થામ છે . ભાટે
દયેક ભોઅભીનની પઝથ છે નેક અઅભાર કયી
ોતાના ઇભાભોને ખુળ કયે.
૧૦૭ થી ૧૦૮ભી આમાત :-

َّ ً ۡ ُ َّ ً َ ً ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َّ َ
ق ال ِذین اتخذقا مس ِجدا ِضػاذا ق کعػا ق
ۢ
ۡتَ ۡعػحۡ ًقا بَح ۡ َف ال ۡ ُم ۡؤ ِم ِنح ۡ َف َق ِا ۡذ َص ًاخا لّ َِمن
ِ
ّّٰ َ َ َ
َالل َہ َق َذ ُسوۡل َ ٗہ ِم ۡن َق ۡب ُل ؕ ق
حاذب
ّٰ ۡ َ ّ ۤ َ َ
ُ
ّّٰ
ل َ َی ۡح ِلف ّ َن ِا ۡـ ا َذ ۡخنا ِالا ال ُح ۡسجی ؕ َق الل ُہ
ّٰ َ ّ
ۡ
﴾۱۱۷﴿ یَش َہ ُد ِان ُہ ۡم لَک ِذبُوۡ َـ
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َ
ُ
َُ
َ
لَا تق ۡم فِ ۡی ِہ ابَ ًدا ؕ ل َ َم ۡس ِج ٌد ا ّ ِس َس َعدی
َُ َ ُ َ
ۡ َّ
ََ
التق ّٰوی ِم ۡن ا ّق ِؾ یَوۡ ٍؿ ا َح ّق ا ۡـ تق ۡو َؿ
ََ َ َ
ُ ٌ َ ۡ ۡ
ؕ اؾ ّی ِح ّ ُبوۡ َـ ا ۡـ ّی َتط ّہرُ ۡقا
فِی ِہ ؕ فِی ِہ ذِج
َّ ۡ ُ
ّّٰ
﴾۱۱۸﴿ َق الل ُہ یُ ِح ّب ال ُمط ِّہرِیۡ َن
અને (આ દાંણબકોભાંથી કેટરાકો છે કે)
જે ઓએ એક ભસ્જીદ નુકવાન શોંચાડલા
તથા
નાણસ્તકણં
પેરાલલા
તથા
ભોઅભીનોભાં પાટફટ ાડલા તથા જે ળખ્વ
અલ્રાશ અને તેના યવુર વાથે શેરાં રડ્મો
શતો તેના આશ્રમ ભાટે ફનાલી છે ; છતાં
વોગંદ ૂલથક અલશ્મ કશેળે કે અભાયો શેતુ તો
નેકી (કયલા) ણવલામ ફીજો કાંઇ ન શતો;
અને અલ્રાશ વાક્ષી આે છે કે ણન:વંળમ
તેઓ જુ ઠા જ છે . (૧૦૭)
(શે યવુર !) તે ભસ્જીદભાં તું કદી (ણ
નભાઝ ઢલા) ઉબો યશેજે નણશ; અરફત્ત તે
અનુક્રભણણકા
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ભસ્જીદ કે જે નો ામો પ્રથભ રદલવથી જ
યશેઝગાયી ય નાખલાભાં આવ્મો શોમ તેભાં
તું નભાઝ ઢલા ઉબો યશે તો તે લધુ મોગ્મ
છે ; (કાયણ કે) તેભાં એલા રોકો છે કે જે ઓ
ણલર થલાની ઇચ્છા યાખે છે ; અને અલ્રાશ
ણ ણલર યશેનાયાઓને દોસ્ત યાખે છે .
(૧૦૮)
ભસ્જીદે ઝયાયનો રકસ્વો એ છે કે ખઝયજ
કફીરાની એક વ્મણક્ત અફુ આણભય જે
તલયેત અને ઇન્જીરનો આણરભ શતો. તે
ભદીનાભાં રોકો વભક્ષ શ.યવુર વ.ના વુંદય
અખ્રાકનું લણથન કયતો શતો. જ્માયે શઝયત
તળયીપ રાવ્મા ત્માયે રોકોનું લરણ શઝયત
તયપ ફશુ જ લધી ગમું, અફુ આણભય ાવે
રોકો ફશુ જ ઓછા પ્રભાણભાં જતા શતા એ
જોઇ તેના રદરભાં ઇાથ થઇ અને રાચાય થઇ
ભક્કા બાગી ગમો, ત્માં ભુશ્રીકો વાથે બી
ગમો. ફદય, ઓશદ અને શોનૈનના મુઘ્ધભાં
તેઓની વાથે યહ્ો જ્માયે જોમું કે
ભુવરભાનો ણલજમ ભેલી યહ્ા છે તો ત્માંથી
શયકર રૂભના ફાદળાશ ાવે ચાલ્મો ગમો
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અને શઝયતની ણલરૂઘ્ધ રપતના કયલા ળરૂ કમાથ
અને એક નલી ચાર ળરૂ કયી. ભદીનાના
ભુનારપકોને રખ્મું કે તભે એક ભસ્જીદ ફનાલો
શુ ં જ્માયે ભદીના આલું તો તે ભસ્જીદભાં
તભોને ફોધાઠ આું. તેનો શેતુ એ શતો કે
આની ણલરૂઘ્ધ રોકોને ઉશ્કેયે. ભુનાપીકોને તો
એટરું જ જોઇતું શતું. તેભણે તયત જ એક
ભસ્જીદ ઉબી કયી દીધી, જ્માયે શઝયત
તફુકની જં ગ ભાટે યલાના થલા રાગ્મા તો
ભુનારપકોએ ોતાની એ ઇચ્છા જાશેય કયી કે
આ શેરા નલી ભસ્જીદભાં નભાઝ ઢાલો.
આે પયભાવ્મું કે શભણાં તો શુ ં જં ગ ય જઇ
યહ્ો છુ ં , ાછો આલીળ ત્માયે જોમું જળે.
જ્માયે આ ાછા આવ્મા ત્માયે પયી એ
રોકોએ ોતાની ઇચ્છા જાશેય કયી. આ
જલા ચાશતા શતા ણ વલાયીએ કદભ
ઉાડ્મો નણશ. ફીજી વલાયી ભંગાલી. તેણે
ણ ગ ઉાડ્મો નણશ. ત્માય છી આ
આમત નાણઝર થઇ અને શુ કભ થમો કે આ
ભસ્જીદને વગાલી ાડી નાખો. તેને ઢેય
કયીને ઉકયડાભાં પેયલી નાખો. કાયણ કે એ
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ફનાલલા ાછ એ રોકોનો ઇફાદત
કયલાનો શેતુ ન શતો, યંતુ ભોઅભીનીનોને
તકરીપ આલી અને ઝગડા પવાદ કયલાનો
ઇયાદો શતો. રોકોને શકથી ચણરત કયલાનો
ભકવદ શતો. એટરા ભાટે જ એ ભસ્જીદનું
નાભ ભસ્જીદે ઝેયાય યાખલાભાં આવ્મું, જે
ભણસ્જદનો ામો તકલા ય નાખલાભાં
આવ્મો. તેથી ભુયાદ ભણસ્જદે કુફા છે જે
ભદીનાથી એક ગાઉ દૂય છે .
૧૦૯ થી ૧૧૦ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّٰ ۡ َ ّٰ َ ٗ َ َ ۡ ُ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ
افمن اسس بنیانہ عدی تقوی ِمن الل ِہ
ۡ
َ ۡ
ََ َ َ َۡ
َق ذِضوَ ٍاـ خح ٌؿ ا ۡؿ ّم ۡن ا ّس َس بُن َیان ٗہ َعدّٰی
َّ
ۡ َ
َ
َ َ
شفا ُجرُ ٍػ َہا ٍذ فان َہ َاذ ِب ٖہ ف ِ ۡی ناذِ َج َہن َم ؕ َق
ّّٰ
ۡ ّّٰ َ ۡ َ ۡ
َ
﴾۱۱۹﴿ الل ُہ لَا یَ ۡہ ِدی القوؿ الظ ِل ِمحف
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َّ ُ ۡ ُ َ َ َ
ً
َ
اؾ بُن َیان ُہ ُم ال ِذ ۡی بَنوۡا ذِیۡ َبۃ ف ِ ۡی
لا یز
ُ ُ َ َّ َ َ َ ۤ َّ
ُُ
ّّٰ
قلوۡ ِب ِہ ۡم ِالا ا ۡـ تقطع قلوۡبُ ُہ ۡم ؕ َق الل ُہ

﴾۱۱۱٪ ﴿ َع ِل ۡی ٌم َح ِک ۡی ٌم

ળું તે ળખ્વ કે જે ોતાના (દીનનો) ામો
અલ્રાશના ખૌપ તથા તેની ખુશ્નુદી ય ભૂકે
છે તે ફશેતય છે કે તે ળખ્વ કે જે ોતાનો
ામો નદીના ડું ડું થઇ યશેરા કાંઠા ય
ભૂકે, છી તે તેને વાથે રઇને જશન્નભની
આગભાં તુટી ડે (તે ફશેતય છે ) ? અને
અલ્રાશ ઝાણરભ રોકોની યાશફયી કયતો
નથી. (૧૦૯)
તે (ભસ્જીદ) કે જે તેઓ (ભુનાપીકો)એ
ફનાલી શતી તેનો ામો નાખલાનું કૃત્મ
તેભના અંત:કયણોભાં શંભેળા ખટક્મા કયળે,
જ્માં વુધી કે તેભનાં અંત:કયણોના ટુકડે ટુકડા
થઇ (ઉડી) ન જામ; અને અલ્રાશ વલથજ્ઞ
(અને) ણશકભતલાો છે . (૧૧૦)
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જે ભણસ્જદનો ામો તકલા ય નાખલાભાં
આવ્મો તે ભણસ્જદે કુફા છે , જે ફધામથી
શેરી ભણસ્જદ છે . ણશજયત છી આ
ભદીના તળયીપ રાવ્મા તો આ ભણસ્જદનો
ામો નાખ્મો અને તેભાં આે પ્રથભ નભાઝ
અદા કયી. આને આ ભસ્જીદથી એટરી
ભોશબ્ફત શતી કે જ્માયે ભદીનાભાં યશેતા
શતા ત્માયે અઠલાડીમાભાં એક લખત આ
ભણસ્જદભાં આલીને નભાઝ ઢતા શતા. આ
ભણસ્જદના ભુકાફરાભાં ભણસ્જદે ઝેયાય
ફનાલલાભાં આલી શતી. તે ભાર દુશ્ભની
ખાતય શતી. જે લખતે ઉયની આમત
નાણઝર થઇ તો શ. યવુરે વ.ભે ભાણરક ણફન
તાવીભ અને વાઅદ ણફન અદીને શુ કભ
આપ્મો કે તભો જઇને ભણસ્જદે ઝેયાય
(નુકવાન આનાય)ને ાડી નાખો. આ શુ કભ
થલાથી તેઓએ એ ભણસ્જદભાં આગ રગાડી
દીધી. જે ઓ અંદય શતા તેઓ બાગી ગમા.
કેટરાક ફી ગમા અને ત્માં ઉકયડો ફનાવ્મો.
અફુ આણભય યાશીફ ળાભભાં જશન્નભ
લાવીર થમો !
અનુક્રભણણકા
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૧૧૧ થી ૧૧૨ ભી આમાત :-

ّ َ ّّٰ
الل َہ ۡاشت َ ّٰؿی ِم َن ال ۡ ُم ۡؤ ِم ِنح ۡ َف اَجۡ ُف َس ُہمۡ
ِاـ
َق اَ ۡموَال َ ُہ ۡم ِباَ ّ َـ ل َ ُہ ُم ال ۡ َج ّ َن َۃ ؕ حُقَا ِت ُلوۡ َـ فیۡ
ِ
َ ۡ ّّٰ
الل ِہ َف َی ۡق ُت ُلوۡ َـ َق حُ ۡق َت ُلوۡ َـ َ ٞق ۡعداً
س ِبی ِل
َ َ ۡ َ ًّ
َّ
التوۡ ّٰذى ِۃ َق الۡاِنۡج ۡیل قَ
علی ِہ حقا فِی
ِ ِ
َ ّٰ
ُۡ
َ ّّٰ
الغ ۡػ ّٰا ِـ ؕ َق َم ۡن ا ۡقفی ِب َع ۡہ ِد ٖف ِمن الل ِہ
ُ َّ
َف ۡ
اس َت ۡب ِس ُخ ۡقا ِب َب ۡی ِعک ُم ال ِذ ۡی َباحَ ۡع ُت ۡم ِب ٖہ ؕ
ّٰ َ ۡ َ ُ ۡ
َق دل ِک ُہوَ الفوۡر ال َع ِظ ۡی ُم ﴿﴾۱۱۱
َ َ
ۡ
ۡ
ا ّلتٓائِ ُبوۡ َـ ال ّٰع ِب ُد ۡق َـ ال ّٰح ِم ُد ۡق َـ
َّ
ّّٰ
ّّٰ
الس ِج ُد ۡق َـ
الرخ ُِعوۡ َـ
السٓائِ ُحوۡ َـ
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َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ّٰ ۡ
ُ الن
اہوۡ َـ َع ِن
الا ِمرقـ ِبالمعرق ِػ ق
ّ
ُ ۡ َۡ ۡ
ّّٰ
ال ُمنػ ِخ َق ال ّٰح ِفظوۡ َـ ل ُِح ُد ۡق ِخ الل ِہ ؕ َق بَ ِس ِخ
ۡ
ۡ
﴾۱۱۲﴿ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
ણન:વંળમ ! અલ્રાશે ભોઅભીનો (ાવે)થી
તેભના પ્રાણ તથા ભાર એ લાતના ફદરાભાં
ખયીદી રીધાં છે કે તેભને જન્નત ભે; જે ઓ
અલ્રાશના ભાગથભાં રડે છે જે થી તેઓ
(કુપપાયોને) ભાયે છે અને (ંડે ણ) ભામાથ
જામ છે ; આ (જન્નતનો) લામદો ૂણથ કયલો
અલ્રાશે ોતાના ઉય લાજીફ કયી રીધો છે ;
(અને તે લામદો) તૌયેત તથા ઇન્જીર તથા
કુયઆનભાં (ભોજુ દ છે ); અને અલ્રાશ કયતાં
ોતાનો લામદો વૌથી લધુ ૂણથ કયનાય
(ફીજો) કોણ શળે ? ભાટે આ વોદો કે જે
તભોએ તેની વાથે કમો છે તેનાથી ખુળ થઇ
જાઓ; અને એજ વૌથી ભશાન વપતા છે .
(૧૧૧)
અનુક્રભણણકા
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તેઓ પ્રશ્ચાતા કયનાયા, ઇફાદત કયનાયા,
ગુણગાન ગાનાયા, યોઝા યાખનાયા, રૂકુઅ
કયનાયા, ણવજદા કયનાયા, નેકીની આજ્ઞા
આનાયા અને ફદીની ભનાઇ કયનાયા અને
અલ્રાશની શદો (ધભથ ણનમભો)ને જાલી
યાખનાયા છે ; અને એલા ઇભાન
રાલનાયાઓને ખુળખફય વંબાલી દે.
(૧૧૨)
આ આમતોભાં જે ભોઅભીનોની જાન અને
ભારને ખયીદમો છે તેથી ક્મા રોકો ભુયાદ છે ?
જે ઓ જે શાદોભાં બાગ રે છે તે ફધામ તો
શોઇ ળકતા નથી. જે ગુણોનું કરાભે ાકભાં
લણથન કમુું છે તે ફધામ ગુણો તેઓભાં
જોલાભાં આલતા નથી, ણ એ તો ભાર એક
નાનું એલું ટોું છે જે ની ળાનભાં આ આમતો
નાણઝર થઇ છે .
શેરી ણવપત ભોઅભીનોની એ લણથલી છે કે
એ દીનના દુશ્ભનોથી રડે છે અને ફધામ કત્ર
થઇ જામ છે . જો આ અથથ ન શોમ તો છી
મુકતરુન (ભામાથ જામ છે )નો અથથ વ્મથથ છે .
અનુક્રભણણકા
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કાયણ કે દુણનમાની વાભાન્મ રડાઇભાં એલું
થામ છે કે રોકો કત્ર કયે ણ છે અને કત્ર
ણ થામ છે . તો છી ખાવ યીતે તેનું લણથન
કયલાની જરૂયત ળું શતી કે કત્ર થઇ જામ છે !
જગતભાં યોજ યોજ રડાઇઓ થતી યશે છે ,
પોજોભાં આવભાં કેટરાક મુઘ્ધભાં ખી
જામ છે , કેટરાક રડાઇભાં ફચી જામ છે .
જ્માયથી ઇન્વાની ઇણતશાવનો આયંબ થમો
ત્માયથી આજ વુધી કોઇ એક ફનાલ ણ
એલો નથી ફન્મો કે ફન્ને ક્ષભાંથી કોઇ એક
ક્ષની એકેએક વ્મણક્ત ભાયી ગઇ ન શોમ. આ
ખાવ લાત ભાર કયફરાના ફનાલભાં જ
જોલાભાં આલે છે . કયફરાભાં ઇભાભે શુ વમન
અ.ના ફશાદુય વાથીઓએ દુશ્ભનોને કત્ર
કમાથ અને ફધામને ળશીદ કયલાભાં આવ્મા.
આ ખાવ ળશાદત આમતના ળબ્દો પ્રભાણે
થઇ છે .
તપવીયે વાપી અને તપવીયે કુમ્ભીભાં છે કે જે
વીપતો આ આમતભાં ફમાન કયેર છે તે
અભાયા (આણા) અઇમ્ભા ઇભાભો ણવલામ
કોઇભાં જોલાભાં આલતી નથી.
અનુક્રભણણકા
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આ ભોઅભીનો ભાટે જન્નતનો લામદો ફધી
આકાળી રકતાફોભાં છે , તેથી જ આ
ફનાલની અગત્મતાનો અંદાજો આલી ળકે
છે . ફધી જં ગો વાથે આનો વંફંધ નથી. ભાર
કયફરાનો ફનાલ લધાયે મોગ્મ છે . જો કે
તલયેત ઇન્જીરભાં પેયપાય થમો છે , છતાં
કેટરીક ઇફાયત કયફરાના ફનાલ પ્રત્મે
ઇળાયો કયી યશેર છે , જે ભકે તલયેતભાં છે કે
“નફીનો આ નૌશો જોલાભાં આલે છે કે
(ફાફ ૪ આમત ૨) દુધભર ફાક (અરી
અવગય)ની જીબ તયવના રીધે તાલે ચોંટી
જળે અને એ યોટી ભાંગળે ણ તેના ભાટે
કોઇ ણ યોટીનો ટુકડો તોડળે નણશ.
(તયજુ ભએ કુયઆનનો શાંવીમો ભયશુ ભ
ભૌરાના વય્મદ ઇભદાદ શુ વમન વાશેફ
રકબ્રા કાણઝભી)
ઉય રણ ણવપતો ભોઅભેનીનની લણથલી છે .
તેભાં રણ ણવપતો અભાયા અઇમ્ભાથી લધાયે
વાયી ફીજા કોઇભાં જોલાભાં આલતી નથી.
૧. અમ્ર ણફર ભઅરૂપ (નેક કાભ કયલાનું
અનુક્રભણણકા
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કશેલું) ૨. નણશ અણનર ભુન્કય (ફુયા કાભની
ભના કયલી) ૩. ખુદાની શદોનું યક્ષણ કયલું.
અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન અ.ભે જાનના જોખભે
ખુદાઇ શદોનું યક્ષણ કમુું અને ન કોઇના બમ
કે રારચથી અમ્ર ણફર ભઅરૂપ અને નણશ
અણનર ભુન્કય ભાટે ોતાની ઝફાનને યોકેર
નથી. ફધામથી લધાયે ખુદાઇ શદોનું યક્ષણ
કયફરાલાાઓએ કમુું છે .
આ ણવલામ જાશેયી તપવીય ણ થઇ ળકે છે .
૧૧૩ થી ૧૧૬ ભી આમાત :-

َّ َ َ َ
ِۡلنب ّی َق الَّذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡۤا اَـ
ِ
ِ ِ ما کاـ ل
ۡ َ
ُ ُۤ َ
ۡ ۡ ۡ
ّی ۡس َتغ ِع ُػ ۡقا ل ِل ُمس ِخخ ِح َف َق لَوۡ کانوۡا اقخ ِ ۡی
َّ َ
ُ
َ َّ َ
ق ۡخبّٰی ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َما ت َبح َف ل َ ُہ ۡم ان ُہ ۡم ا ۡص ّٰح ُب

ۡ
﴾۱۱۳﴿ ال َج ِح ۡی ِم
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َ َّ
َ َ َ َ ۡ َۡ
اس ِتغف ُاذ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم لِا ِب ۡی ِہ ِالا َع ۡن
ق ما کاـ
ّ َموۡع َد ٍۃ ّ َق َع َد َہاۤ ا ّیَ ُ
اف ۚ َف َل ّمَا تَ َبحّ َ َف ل َ ٗہۤ اَنَّہٗ
ِ
ِ
َع ُد ٌّق لّ ِ ّّٰل ِہ تَب َ ّ َؿاَ م ۡن ُہ ؕ ا ّ َـ ا ۡب ّٰرہ ۡی َم لَاَ ّ َقافٌ
ِ ِ ِ ِ
َح ِل ۡی ٌم ﴿﴾۱۱۴
َ ۢ
ۡ
َ َ َ َ ّّٰ
اـ الل ُہ ل ُِی ِض ّ َل قوۡ ًما بَ ۡع َد ِاد
ق ما ک
َ ّٰ ُ ۡ َ ّّٰ ُ َ ّ َ َ ُ ۡ ّ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ
ہدىہم حتی یب ِحف لہم ما یتقوـ ؕ ِاـ
ّّٰ ُ َ
الل َہ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۱۱۵
ّ َ ّّٰ َ َ ٗ ُ ۡ ُ ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ
ۡ
صؕ
ِاـ اللہ لہ ملک السمو ِة ق الاذ ِ
ُ
ّّٰ
یُ ۡح ٖی َق یُ ِم ۡی ُت ؕ َق َما لَک ۡم ِّم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ
َ َ َ ۡ
ِم ۡن ّقخ ِ ٍ ّی ّق لَا ن ِصح ٍؿ ﴿﴾۱۱۶
hajinaji.com
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નફી તથા તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે
તેભના ભાટે આ મોગ્મ નથી કે તેઓ ભુશ્રીકો
ભાટે ક્ષભાની દુઆ ભાંગે, એ છી કે તેભના
ય આ લાત જાશેય થઇ ગઇ શોમ કે તેઓ
જશન્નભી છે ; (છી) બરેને તેઓ નજીકના
સ્નેશી કાં ન શોમ ? (૧૧૩)
અને ઇબ્રાશીભનું ોતાના ફા ભાટે ક્ષભાનું
ભાંગલું ભાર એક લામદાના કાયણે શતું. કે
જે ણે તેની વાથે કમો શતો ણ જ્માયે તેના
ય આ લાત ઉઘડી ગઇ કે તે અલ્રાશનો
દુશ્ભન છે ત્માયે તે (ઇબ્રાશીભ) તેનાથી ફેઝાય
થઇ ગમો; ફેળક ઇબ્રાશીભ ઘણો નયભ દીર
(અને) વશનળીર શતો. (૧૧૪)
અને અલ્રાશનું આ કાભ નથી કે કોઇ કોભને
ણશદામત કમાથ છી તેનાથી ણશદામતની પ્રેયણા
ખુંચલી રે, જ્માં વુધી કે તેભના ય (આ)
ખુલ્રું કયી ન નાખે કે તેભણે કઇ કઇ
લસ્તુઓથી ફચલું જોઇએ; ફેળક અલ્રાશ
દયેક લસ્તુથી વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૧૧૫)
ફેળક આકાળો તથા ઝભીનની ફાદળાશી
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશની જ છે ; તે જીલાડે છે અને ભાયે છે ;
અને અલ્રાશ ણવલામ ન કોઇ તભાયો
ણશભામતી છે ન કોઇ ભદદગાય. (૧૧૬)
ઘણા એલા શતા કે કારપયભાંથી ભુવરભાન
થઇ ગમા શતા. તેઓના નઝદીકના વગા
ભુશ્રીક શતા. તેઓના વગા વંફંધના પ્રેભને
રીધે આ ભુવરભાનો તેઓના ભાટે ગુનાશ
ભાપ થામ તેની દોઆ ભાંગતા શતા. આ
આમત નાણઝર થઇ અને તેઓના ભાટે
ઇણસ્તગપાય કયલાની ભનાઇ કયલાભાં આલી.
ભુશ્રીક અને ભોઅભીનભાં કોઇ વંફંધ ફાકી ન
યહ્ો. “ભાકાન ણરન્નફીએ જુ નુ”ની આમતથી
ખફય ડી કે ભુશ્રીકો ભાટે નફી ઇણસ્તગપાય
કયી ળકતા નથી. આ સ્થે એક રપયકો કશે છે
કે જ. અફુ તાણરફ કાપીય શતા અને કાપીય
યહ્ા છે . એ કેભ વાચી લાત ભાની ળકામ ?
શ. યવુર વ.ભે ભયતાં વુધી ફલ્કે કબ્રભાં
ઉતાયતાં વુધી આના ભાટે દોઆએ ખૈય
કયેર છે . જો એભ કશેલાભાં આલે કે ભયણ
લખતે રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ કશેલું એ ઇભાન
ભાન્મ નથી. જે ભકે વુયએ મુનુવભાં છે કે
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જ્માયે ડુફતી લખતે પીયઓને ોતાના
ઇભાનને જાશેય કમુું તો ખુદાએ કહ્ું કે શલે તે
આ પ્રભાણે કશે છે ણ તું શંભેળા કાપીય યહ્ો
છે . જો જ. અફુ તાણરફ કાપીય શોત તો
શઝયત કદી તેભની વાથે યશેલું વંદ કયત
નણશ. જો ફન્નેનો ધભથ જુ દો શોત તો આટરી
ભશેયફાની અફુતાણરફ કદી કયત નશીં,
ઇભાને અફુતાણરફ ઉય ઘણી રકતાફો
રખલાભાં આલી છે (અભોએ ઇયપાનુર
ભજાણરવભાં એક ુયી ભજરીવ ઇભાને
અફુતાણરફ ઉય રખી છે ) જો અફુતાણરફ
ભોઅભીન ન શતે તો જ્માયે જ. ખોદમજાથી
શ. યવુર વ.ના ણનકાશ થમા તો ણનકાશ
ઢનાય જ. અફુતાણરફ ન શોત, આ જે
ખુત્ફો ઢ્મા તેભાં ખુદાએ લશદશુ
રાળયીકની બયુય પ્રવંળા કયી છે . ઉયાંત
શુ ઝુયની નફુવ્લતને ણ જાશેય કયેર છે . જ.
અફુ તાણરફે જે કાવ્મો તૌશીદ અને નફુવ્લત
ણલે કહ્ા છે તેની ણભવાર તાયીખભાં ભતી
નથી. ખુદાયા તેઓ ોતાના ુસ્તકો ઉઘાડીને
ન્મામની નઝયે ણનશાે. એક લાત ફીજી એ
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ઘ્માનભાં યાખલા જે લી છે કે શઝયતે ભૃત્મુ
છીની રક્રમાઓ ઇસ્રાભી કામદા કાનુન
પ્રભાણે અદા કયેર છે . એ ણ ણલચાયો કે એક
ગમય ભુણસ્રભના ફચ્ચાનો જન્ભ ોતાના
ઘયભાં ખુદા કેભ થલા દે અને રણ રદલવ વુધી
ભા ફેટાને કાઅફાભાં ભશેભાન યાખ્મા ! આ
લસ્તુ જ ફતાલે છે કે જ. અફુ તાણરફ
વાશેફે ઇભાન શતા. ખુદ જનાફે યવુરે ખુદા
વ.ભે પયભાવ્મું કે ભારૂં નુય અસ્રાફે તાશેયાથી,
અયશાભે તાશેયભાં પ્રલેળ થતું યહ્ું, એટરે વુધી
કે અબ્દુર ભુત્તણરફ છી ફે બાગભાં લશેંચાઇ
ગમું. એક બાગ જ. અફુ તાણરફભાં ગમું અને
ફીજો બાગ જ. અબ્દુલ્રાશભાં. જો જ.
અફુ તાણરફ કાપીય શોત તો આ ાક નુય
આના વુલ્ફભાં કેભ યશેતે ? અફુ તાણરફ
ણલળે વભજ્મા ણલચામાથ લગય કાંઇ કશેલું
અજ્ઞાનતા અથલા ક્ષાત કે બેદબાલ
ણવલામ ળું કશી ળકામ ? યશી લાત શ.
ઇબ્રાશીભ અ.ભે ોતાના કાકા આઝય ભાટે
ઇસ્તગપાય કયલું એ એટરા ભાટે શતું કે તેણે
ઇભાન રાલલાનો લામદો કમો શતો. જ્માયે એ
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ખફય ડી કે એ ઇભાન રાલનાય નથી તો
આે તેનાથી ફેઝાયી કયી અને ઇણસ્તગપાય
કયલાનું ભુકી આપ્મું.
૧૧૭ થી ૧૧૮ભી આમાત :-

َ َ ۡ ّ َ َ ّّٰ ُ َ َ ّ َ
النب ّی َق ال ۡ ُم ّٰہجریۡ َن قَ
ِِ
لقد تاب اللہ عدی ِ ِ
الۡاَن ۡ َصاذِ الّ َ ِذیۡ َن ّاتَ َب ُعوۡ ُف ف ۡی َس َ
اع ِۃ ال ۡ ُع ۡزخ ِۃَ
ِ
َۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُُۡ ُ َ
ۡ
ِم ۢۡن بع ِد ما کاخ ی ِزیغ قلوب ف ِخی ٍق
ّ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ
اب َع َل ۡیہ ۡم ؕ انّ َ ٗہ بہ ۡم َذ ُء ۡقػٌ
َ
ِمنہم ثم ت
ِ ِ ِِ
َ
ّذ ِح ۡی ٌم ﴿ ۙ﴾۱۱۷
ّ َ َ َ ّ َ ّٰ َ ّ َ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ َ ّٰۤ َ
ق عدی الثلث ِۃ ال ِذین خ ِلفوا ؕ حتی ِادا
َ
َ َ
َ ُ
ضاق ۡت َعل ۡی ِہ ُم الۡا ۡذص ِب َما َذ ُح َب ۡت َق
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َّ َ ۤ ُّ َ
َُۡ َ َ َ
ضاق ۡت َعل ۡی ِہ ۡم اجف ُس ُہ ۡم َق ظنوۡا ا ۡـ لا
َ َ َ َ ّ ُ ۡ َ ۤ َ ّ ّّٰ َ َ َ ۡ َ
اب َعل ۡی ِہ ۡم
ملجا ِمن الل ِہ ِالا ِالی ِہ ؕ ثم ت
َ ّ َ ُ َ ّّٰ َ ّ ۡ ُ ۡ ُ َ
ُ َالت ّو
ّ اب
الرَ ِح ۡی ُم
ل ِیتوبوا ؕ ِاـ اللہ ہو
﴾۱۱۸٪ ﴿
ખચીતજ અલ્રાશે નફી તથા તે ભુશાજે યીન
તથા અન્વાયની તૌફા કફુર કયી રીધી કે
જે ભણે તંગીની શારતભાં તે (નફી)નો વાથ
આપ્મો શતો તે છી કે તેઓ ભાંશેના એક
ટોાના ભન રગબગ ડગભગલા રાગ્મા શતા,
છી તે તેભના તયપ (ભામાુણે) લળ્મો,
ફેળક તે તેભના ય ભોટી ભશેયફાની કયનાય
અને દમા કયનાય થમો. (૧૧૭)
અને તે રણેની (ણ) તૌફા કફુર કયી
(રીધી) કે જે ઓ ાછ ભૂકી દેલાભાં આવ્મા
શતા; અશીં વુધી કે ધયતી ણલળા શોલા છતાં
તે તેભના ય વંકોચાઇ ગઇ શતી, અને તેભને
અનુક્રભણણકા
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તેભના પ્રાણ (ણ) બાયે થઇ ડેરા રાગતા
શતા, અને તેભણે જાણી રીધું કે અલ્રાશ (ના
કો)થી (ફચલા ભાટે) ફીજે ક્માંમ નાશ
(આશ્રમ) ભનાય નથી, ણવલામ તેનીજ
ાવે; છી અલ્રાશે તેભની ણ તૌફા કફુર
કયી રીધી કે જે થી તેઓ (અલ્રાશ તયપ)
ાછા યજૂ થામ; ફેળક અલ્રાશ ભોટો તૌફા
કફુર કયનાય (અને) દમા કયનાય છે . (૧૧૮)
તફુકની જં ગ લખતે આં શઝયત જલા રાગ્મા
તો ઓવ અને ખઝયજના રણ પ્રખ્માત
વયદાય કઅફ ણફન ભાણરક, ણફરાર ણફન
ઉભય્મા, ફયાય ણફન યફીઅ વાથે ન ગમા.
જ્માયે ઘયભાં ફેવી યશેલાલાાની રૂવલાઇ
કયતી આમત ઉતયી ત્માયે શુ ઝુયની વેલાભાં
આલી ોતાના ગુનાશનો સ્લીકાય કમો. આે
ભોઅભીનોને પયભાવ્મું કે તેઓથી લાતચીત ન
કયો. રોકોએ તેઓથી ફોરલાનું ફંધ કમુું.
તેઓની સ્રીઓએ ણ દૂયી ધાયણ કયી ત્માયે
એ રોકો જં ગરભાં જઇ ોતાના ા ભાટે
રૂદન કયલા રાગ્મા. દવ રદલવ વુધી એજ
શારતભાં યહ્ા ત્માયે ઉયની આમત ઉતયી.
અનુક્રભણણકા
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ભોઅભીનોએ તૌફા કફુર થલાની ખુળખફયી
આી ત્માયે તેઓ ાછા ગાભભાં આવ્મા.
ઇભાભે યઝા અ. પયભાલે છે કે નફીની તૌફા
ભુયાદ નથી ણ તેભના લવીરાથી તેઓની
તૌફા કફુર થઇ.
૧૧૯ થી ૧૨૦ભી આમાત :-

ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ّ َ ُ ّّٰ
الل َہ َق ُک ۡونُواۡ
یایہا ال ِذین امنوا اتقوا

َ َ ّّٰ ۡ
الص ِدقِح َف ﴿﴾۱۱۹
مع

َ َ َ َ ۡ َ
اـ لِا ۡہ ِل ال َم ِدیۡن ِۃ َق َم ۡن َحوۡل َ ُہ ۡم ِّم َن
ما ک
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ّ َ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ قَ
اب اـ یتخلفوا عن ذسو ِؾ
الاعخ ِ
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ ۡ
ّٰ َ
لا یرغبوا ِباجف ِس ِہم عن جف ِس ٖہ ؕ دل ِک
باَنّ َ ُہ ۡم لَا یُص ۡی ُب ُہ ۡم َظ َم ٌا ّ َق لَا ن َ َص ٌب ّ َق لاَ
ِ
ِ
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ٌ ۡ
َ
ّّٰ
َمخ َم َصۃ ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ َق لَا یَطـُوۡ َـ
َّ ُ ۡ ُ َّ ً
ُ َ
َموۡ ِطئا ح ِغ ۡیظ الکف َاذ َق لَا یَنالوۡ َـ ِم ۡن
ُ َّ َّ
ٌ
ؕ َع ُد ٍّق ن ۡیلًا ِالا ک ِت َب ل َ ُہ ۡم ِب ٖہ َع َم ٌل َصال ِح
ۡ َ ُ ُ ّّٰ َ
ۡ
﴾۱۲۱ۙ ﴿ ِا ّـ الل َہ لَا ح ِض ۡیع ا ۡجرَ ال ُم ۡح ِس ِنح َف
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશથી ડયતા
યશો અને વાચાઓનો વાથ આો. (૧૧૯)
ભદીનાલાવીઓ તથા તેભની આવાવ જે
ફદ્દુઓ યશે છે તેભને (આ) રાઝીભ ન શતું કે
તેઓ અલ્રાશના યવુર (નો વંગ છોડી)
ાછ યશી જામ, અને ન એ કે યવુરના પ્રાણ
કયતાં ોતાના પ્રાણની લધાયે દયકાય કયે; આ
એ ભાટે કે તે (યવુરની વાથે યશીને જે શાદ
કયનાયા)ઓને એલી કાંઇ તયવ અથલા થાક
અથલા બૂખ અલ્રાશના યસ્તાભાં નથી
રાગતી, તેભજ નાણસ્તકોને ક્રોધ ચઢે તેલી
તેઓ લતથણંક કોઇ નથી ચરાલતા, અને લી
અનુક્રભણણકા
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દુશ્ભનો ાવેથી કોઇ લસ્તુ ખુંચલી નથી રેતા
કે જે તેભના ભાટે વત્કામથ તયીકે રખલાભાં
આલતું ન શોમ; ફેળક અલ્રાશ
વદાચાયીઓનો ફદરો વ્મથથ જલા દેતો નથી:
(૧૨૦)
ઉયની આમતભાં છે કે “મા અય્મોશલ્રઝીન
આભનુત્તકુલ્રાશ કુનુ ભઅસ્વાદેકીન” અમ
ઇભાનલાાઓ ખુદાથી ડયો અને વાચાને
વાથ આો. આ આમતભાં ઉમ્ભતે
ભોશમ્ભદીના ફે પ્રકાયના (ટોાં) અરગ
અરગ ફતાલલાભાં આવ્મા છે . એક તો
વભુશના વાથે થલાલાાનો છે . ફીજા એ
રોકો છે જે ભની વાથે થલાનો શુ કભ
આલાભાં આવ્મો છે . ભાટે જરૂયી છે કે એ
રોકોને ઓખલાભાં આલે જે ને વાથ
આલાનો શુ કભ છે . જો તેભનો રયચમ નણશ
થામ તો ખુદાના શુ કભનું ઉલ્રંઘન થળે.
આ આમતભાં આ શુ કભ ફધી ઉમ્ભત ભાટે
કમાભત વુધીનો છે . ભાટે પ્રત્મક્ષ ઝભાનાભાં
વાદેકીનભાંથી કોઇને કોઇનું શોલું જરૂયી છે .
વાદેકીનની વાથે થલાનો ભતરફ એ કે તેનું
અનુક્રભણણકા
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અનુવયણ કયલાનો છે . વેયાતે ભુસ્તકીભ ય
એજ રોકો શળે જે ઓ વાચાઓના મયલ
શળે અને ઇસ્રાભના તોંતેય પીયકાભાં એજ
ભુણક્ત ાભનાય શળે જે વાદેકીનના અનુમામી
શળે. વાચાઓની મયલી ભાટે ભાર ઇભાન
ુયતું નથી, યંતુ ભુત્તકી યશેઝગાય શોલું
જરૂયી છે . ભુત્તકીનનો રયચમ કુયઆને ળયીપે
એ આપ્મો છે કે ગમફ ઉય ઇભાન રાલનાય
શોમ, નભાઝ ઢતો શોમ, નફી ય અને
કમાભત ય ઇભાન શોમ, શઝયતની શેરાં જે
નાણઝર થમેર છે તેના ય ણ ઇભાન
યાખતો શોમ. ભુત્તકીની શેરી ઓખ એ છે
કે ઇભાભે ગામફ ય ઇભાન યાખતો શોમ. જો
ઇભાન ન શોમ તો એ ભુત્તકી કશેલાને રામક
નથી.
વાચાઓનું ભાઅવુભ (ગુનાશોથી ાક) શોલું
જરૂયી છે . એજ વશીશ (વાચી) ણશદામત કયી
ળકે છે . વાચો એલો શોલો જોઇએ કે ગોદથી
ગોય (જન્ભથી ભયણ) વુધી કદી જુ ઠું ફોલ્મો
ન શોમ. ભશેદથી રશેદ (ઝુરાથી કબ્ર) વુધી
અને ગથી ભાથા વુધી વચ્ચાઇ જ નઝય
અનુક્રભણણકા
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આલે. જુ ઠનો બાવ ણ ન થામ, વત્મ
ફોરલા વાથે કામથભાં ણ વંૂણથ યીતે વાચો
શોમ.
વાદેકીનને ઉમ્ભત ણવલામ ભાનલા ડળે.
કાયણ કે ઉમ્ભતભાં જ. રયવરાત ભઆફના
વભમથી તે આજ વુધી કોઇએ ઇસ્ભતનો
દાલો કમો નથી. જ્માયે ુયી ઉમ્ભત ઇસ્ભત
(ણલરતા)ની ણવપતથી કોયી છે તો ભાનલું
ડળે કે ઉમ્ભત ણવલામ એલા ણ છે જે ભની
વાથે યશેલાનો ખુદાનો શુ કભ છે . એજ રોકો
ભાઅવુભ કશેલામ છે . ફધી ઉમ્ભત
(ઇજભાઅ) ભીને ણ ભાઅવુભ થઇ ળકતી
નથી. વો અબણ બેગા થામ તો ળું એક
બણેરો ફની ળકળે ? એ ભાઅવુભ શણસ્તઓ
મગમ્ફય વાશેફના ઝભાનાભાં નજયાનના
નવાયાઓ વાભે ભુફાશેરાભાં જે ઓ ગમા
શતા તેજ વાદેકીન છે . એ ણવલામ જો કોઇ
વાદેકીન શોત તો યવુર વ. તેભને
ભુફાશેરાભાં જરૂય રઇ જાત. ત્માય છી
આના એક છી એક લવી (ઇભાભો) થતા
ગમા એ વાદેકીન છે .
અનુક્રભણણકા
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ળું કદી એલું ફન્મું છે કે તભાભ ઉમ્ભત કોઇ
લાત ય એક થઇ ગઇ શોમ ? જો એલું શોત
તો એક ધભથના તોંતેય પીયકા ન ફનત. કરાભે
ાકની જુ દી જુ દી તાલીરો તપવીયો કયીને
રોકો અરગ અરગ લશેંચાઇ ગમા. ળું
મગમ્ફય વાશેફના ઝભાનાભાં જુ દા જુ દા
ઇભાભો શતા ? મગમ્ફય વાશેફના ઇન્તેકાર
છી જ ચાયે તયપ પીયકા ઉબા થઇ ગમા.
કાળ વાદેકીનને જગત વાથ આત તો
ઇસ્રાભની ળાન કંઇક જુ દીજ શોત. શલે યશી
એ લાત કે ભાઅવુભ ઇભાભનું અણસ્તત્લ
દુણનમાભાં નથી તો મયલી કોની કયલાભાં
આલે ? તો આ લાત ણ ગરત છે , કુયઆન
અને શદીવના પ્રભાણે ઇભાભનું લજુ દ શય
ઝભાનાભાં જરૂયી છે . કરાભે ઇરાશી કશે છે કે
“ઇન્નભા અન્ત ભુન્ઝેરૂંલ લરે કુલ્રે કલભીન
શાદ” અમ યવુર તભે ભાર ખૌપે ખુદાથી
ડયાલલાલાા છો અને દયેક કોભને ભાટે એક
ણશદામત કયલાલાો છે . આ ઝભાનાની કોભ
ભાટે ણ શાદી છે . જનાફે યવુરે ખુદા વ.ભે
પયભાવ્મું કે “ભન ભાત લરભ મઅયીપ ઇભાભે
અનુક્રભણણકા
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ઝભાનેશી ભાત ભમતન જાશેરીય્માશ”
(શદીવ) જે ણે ઇભાભે ઝભાનાને ન ઓખ્મો
અને ભયણ ામ્મો તે જાશેરીમત (કુફ્ર)ની ભોતે
ભમો. ભાટે જે ઇભાભે ઝભાના છે એજ વારદક
છે . તેભનું અનુવયણ મયલી લાજીફ છે .
શલે યશી ઇભાભે ગમફની મયલીનો
ભવઅરો. તો જે રોકો ભોઅભીન ભુત્તકી છે
તેને ઇભાભની તયપથી ણશદામત થતી યશે છે .
શેરાં ઇભાભ ય ઇભાન રાલો, રદરભાં તેની
ભોશબ્ફતને જગ્મા આો. છી જુ ઓ કે કેભ
ણશદામત થામ છે . ફાયભા ઇભાભ ઝાશેયી
નઝયોથી ગામફ થઇ ગમા છી આના
ખાવ નામફ જે ચાય થઇ ગમા છે તેભને
અલાયનલાય દયેક ભવઅરાભાં વશામ કયતા
શતા. એજ યીતે ણ આજ જે ભુજતશીદ
અઅરભ કશેલામ છે તેભને જરૂય ભુશ્કીર
ફાફતભાં વશામ કયે છે . ળતથ એ કે વાચા
અથથભાં અઅરભ ભુત્તકી અને યશેઝગાય
શોલો જોઇએ. એ ણવલામ તલાયીખની
રકતાફોભાં જોળો તો શજાયો રોકોના
ભવાએરને જુ દી જુ દી યીતે આવાન કમાથ છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૨૧ થી ૧૨૫ ભી આમાત :-

ۡ ُ ًَََ ۡ ً َ َ ۡ ً َ
َق لَا یُن ِفقوۡ َـ جفقۃ َص ِغح َؿۃ ّق لَا ک ِبح َؿۃ ّق
َّ ُ
ََۡ
لَا حقط ُعوۡ َـ َقا ِخ ًیا ِالا ک ِت َب ل َ ُہ ۡم ل َِی ۡج ِزیَ ُہ ُم
ّّٰ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
اللہ احسن ما کانوا حعملوـ ﴿﴾۱۲۱
َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ
ٓاف ًۃ ؕ َف َلوۡ
ق ما کاـ المؤ ِمنوـ ل ِین ِعػقا ک
َ ۡ َ ٌَ
ُ
ََ
لَا جع َػ ِم ۡن ک ِ ّل ف ِۡخق ٍۃ ِّمن ُہ ۡم طٓائِفۃ
لّ َِی َت َف ّقَ ُہوۡا فی ّ
الدیۡن َق ل ُِی ۡن ِذ ُذ ۡقا َقوۡ َم ُہمۡ
ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ۡۤ َ ۡ ۡ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
ِادا ذجعوا ِالی ِہم لعلہم یحذذقـ ﴿ ﴾۱۲۲٪
ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َقا ِت ُلوا الّ َ ِذیۡنَ
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ۡ ُ َّ
ُ
ُ َُ
ۡ
یَلوۡنک ۡم ِّم َن الکفاذِ َق ل َی ِج ُد ۡقا فِ ۡیک ۡم
ۡ َ ً َ ۡ َ ُ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َم َع ال ۡ ُم ّ َت ِقحۡفَ
ِغلظۃ ؕ ق اعلموا اـ
﴿﴾۱۲۳
َق ِا َدا َماۤ اُنۡزل َ ۡت ُسوۡ َذ ٌۃ َفم ۡن ُہ ۡم ّ َم ۡن حَّقُوۡؾُ
ِ
ِ
ً َ َ َ َّ
َُُ َ ۡ
ا ّیک ۡم ر َاخت ُہ ّٰہ ِذ ٖ ۤف ِایۡ َمانا ۚ فا ّما ال ِذیۡ َن
ِا ۡی َمانًا ّ َق ُہمۡ
ّٰا َم ُنوۡا ف َ َد َاختۡ ُہمۡ
یَ ۡس َت ۡب ِس ُخ ۡق َـ ﴿﴾۱۲۴
َق اَ ّ َما الّ َ ِذیۡ َن ف ۡی ُق ُلوۡبہ ۡم ّ َم َر ٌص ف َ َد َاختۡ ُہمۡ
ِ ِِ
ّٰ
ُ
ذِ ۡج ًسا ِاخّٰی ذِ ۡج ِس ِہ ۡم َق َما توۡا َق ُہ ۡم ک ِع ُػ ۡق َـ
﴿﴾۱۲۵
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અને એજ પ્રભાણે તેઓ (અલ્રાશની યાશભાં)
નજીલો કે ભોટો ખચથ નથી કયતા અને કોઇ
ભુવાપયી ૂયી નથી કયતા કે જે તેભના ભાટે
(વત્કામથભાં) રખી રેલાભાં આલતું ન શોમ કે
અલ્રાશ તેભના કયેરા કભોનો ઉત્તભભાં ઉત્તભ
ફદરો તેભને આે. (૧૨૧)
અને ભોઅભીનોને ભાટે આ કાંઇ અગત્મનું
નથી કે તેઓ એકી લખતે ફધા નીકી ડે;
ભાટે તેભના દયેક ટોાભાંથી એક નાનકડો
જથ્થો એ શેતુવય ળા ભાટે નીકતો નથી કે તે
દીનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયે અને જ્માયે તે ાછો
પયે ત્માયે ોતાની કોભને ડયાલે કે જે થી તેઓ
ણ (દુષ્ટ કામો કયતાં) વાલધ યશે. (૧૨૨)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! નાણસ્તકોભાંથી કે
જે ઓ તભાયી નજીક છે તેભની વાથે રડો
અને તેઓ તભાયા (તયપ)થી વખ્તાઇ
અનુબલે (એ) જરૂયી છે ; અને આ જાણી રો
કે અલ્રાશ યશેઝગાયોની વાથે છે . (૧૨૩)
અને જે લખતે કોઇ પ્રકયણ ઉતાયલાભાં આલે
છે ત્માયે તેઓભાંથી કોઇ કોઇ એલા ણ છે કે
અનુક્રભણણકા
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જે કશે છે કે તભાયાભાંથી એલો કોણ છે કે
જે નું ઇભાન આ પ્રકયણે લધાયી દીધું શોમ ?
શલે જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તેભનું ઇભાન
તો (તે પ્રકયણે) લધાયીજ દીધું છે અને તેઓ
ખુળ ણ થઇ યહ્ા છે . (૧૨૪)
અને તે રોકો કે જે ભનાં અંત:કયણોભાં યોગ છે
તો તેભની નાાકીભાં તે (પ્રકયણે) લધુ નાાકી
ઉભેયી દીધી છે અને તેઓ નાણસ્તકણાની
શારતભાં જ ભયી જામ છે . (૧૨૫)
આ આમતોના શેરા બાગનું નાણઝર થલાનું
કાયણ એ છે કે જ્માયે રોકોએ ઇલ્ભે દીન
પ્રાપ્ત કયલાની શ. યવુર વ.થી ઘણી શદીવો
વાંબી તો રોકો ભોટી વંખ્માભાં ઘયફાય
છોડી આની વેલાભાં શાજય થલા રાગ્મા
ત્માયે તેઓને એ શુ કભ ભળ્મો કે ફધામ ઘયોથી
એક વાથે ન નીકી ડો. થોડા થોડા રોકો
દીની જ્ઞાન ભેલલા આલો અને ાછા પયો
ત્માયે ફીજાઓને ણ ણળક્ષણ આો અને
ખુદા યવુરના શુ કભ ણલરૂઘ્ધ કાભ કયતાં
આખેયતના અઝાફથી ડયો. આ લાત યથી
જાણ થઇ કે રપકાશ અને ઇજતેશાદનું પ્રાપ્ત
અનુક્રભણણકા

2223

hajinaji.com

કયલું લાજીફ થમું નથી ણ દીની ઇલ્ભથી
જાણકાય થલું દયેક સ્રી-ુરૂની પઝથ છે .
જનાફ અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે
પયભાવ્મું છે કે ઇલ્ભે દીનનો કભાર દીની જ્ઞાન
ભેલલા અને તેના ઉય અભર કયલાથી
પ્રાપ્ત થામ છે . ભાર ભેલલા કયતાં ઇલ્ભે
દીન ભેલલું તભાયા ય લધાયે લાજીફ છે .
ત્માય છી ભોઅભીનોને ફતાલલાભાં આવ્મું
છે કે જ્માયે કાપીયોથી રડો તો ણશમ્ભત અને
ફશાદુયીથી રડો. ડયોક ફનો નશીં, નશીં તો
તભાયી શારત ખયાફ થઇ જળે.
આ છી ભુનાપીકોની શારતનું લણથન
કયલાભાં આવ્મું છે કે જ્માયે કોઇ વુયો નાણઝર
થામ છે ત્માયે આવભાં એક ફીજાને કશે છે કે
બરા આ વુયાના આલલાથી રોકોનુ કેટરું
ઇભાન લધી ગમું ? રોકોને ળું પામદો થમો.
આલી યીતે ભઝાક કયતા શતા. યંતુ જે
ભોઅભીન શોમ છે તેભના ઇભાનભાં લધાયો
થામ છે , જે ના રદરોભાં ણનપાકની ણફભાયી
શોમ છે તે લધતી જામ છે અને ભયતાં દભ
વુધી કાપીય યશે છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૨૬ થી ૧૨૯ ભી આમાત :-

َ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ
َ
ّ
اؿ
اق لا یرقـ انہم حفتنوـ فِی ک ِل ع ٍ
ّ َم ّرَ ًۃ اَ ۡق َم ّرَتَحۡف ثُ ّ َم لَا یَ ُتوۡبُوۡ َـ َق لَا ُہمۡ
ِ
َّ َّ
َ
ۡ
ُ
یَذغخقـ ﴿﴾۱۲۶
َق ِا َدا َما ۤ اُنۡزل َ ۡت ُسوۡ َذ ٌۃ نّ َ َظ َػ بَ ۡع ُض ُہ ۡم ِاخیّٰ
ِ
َ ۡ َ ۡ َ ّٰ ُ
ىک ۡم ِّم ۡن اَ َح ٍد ثُ ّ َم ان ۡ َض َخ ُفوا ؕۡ
ض ؕ ہل یر
بع ٍ
َ َ َ ّّٰ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ ّ َ
صػػ اللہ قلوبہم ِبانہم قوؿ لا
َۡ
حَفق ُہوۡ َـ ﴿﴾۱۲۷
ٓاءخ ُ ۡم َذ ُسوۡ ٌؾ ّم ۡن اَجۡ ُفس ُک ۡم عَدیۡزٌ
لَقَ ۡد َج َ
ِ
ِ
ِ
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ُ َ
ُّ
َ
َعل ۡی ِہ َما َع ِنت ۡم َظ ِخیۡ ٌص َعل ۡیک ۡم
َ
ۡ
ۡ
﴾۱۲۸﴿ ِبال ُم ۡؤ ِم ِنح َف َذ ُء ۡق ٌػ ّذ ِح ۡی ٌم
َ ّ َ ّٰ ۤ َ ُ ّّٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ
ف ِاـ تولوا فقل حس ِبی اللہ ۖ٭ لا ِالہ ِالا
ۡ ُّ َ َ ُ َ ُ ۡ َّ َ َ ۡ َ َ َ ُ
َ
ۡ
ہو ؕ علی ِہ توکلت ق ہو ذب العر ِس
ۡ
﴾۱۲۹٪ ﴿ ال َع ِظ ۡی ِم

ળું તેઓ (આ) નથી દેખતા કે દય લે એક મા
ફે લખતે તેભની કવોટી કયલાભાં આલે છે ,
ણ ન તેઓ તૌફા કયે છે અને ન નવીશત
ગ્રશણ કયે છે . (૧૨૬)
અને જે લખતે કોઇ પ્રકયણ ઉતાયલાભાં આલે
છે ત્માયે તેઓ ભાંશેના કેટરાકો કેટરાકોને
ટીકી ટીકીને જુ એ છે ; (અને ોતાને ભાટે કશે
છે ) કે ળું તભને કોઇ દેખી તો નથી યહ્ું ?
છી ત્માંથી ાછા પયી જામ છે ; અલ્રાશે ણ
અનુક્રભણણકા
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તેભનાં અંત:કયણોને પેયલી નાખ્માં છે , કાયણ
કે તેઓ એલા રોકો છે કે જે ઓ વભજ
ધયાલતા નથી. (૧૨૭)
(શે રોકો !) ખચીતજ તભાયી ાવે
તભાયાભાંથી જ એક યવુર આવ્મો છે ; તભારૂં
કષ્ટ તેને બાયે (આઘાત શોંચાડનારૂં) થઇ ડે
છે ; તભાયા (કલ્માણ) ભાટે ઘણોજ આતુય યશે
છે ; અને ભોઅભીનો ભાટે ઘણો નયભદીર અને
દમાુ છે . (૧૨૮)
છી જો તે રોકો ભોંઢું પેયલી રે તો (શે યવુર
!) તું કશે કે ભાયા ભાટે તો અલ્રાશ ફવ છે ,
તેના ણવલામ કોઇ ભાઅફુદ નથી; ભેં તેના
ઉયજ બયોવો યાખ્મો છે અને એજ ભશાન
અળથ (હવશાવન)નો ભાણરક છે . (૧૨૯)
ભુનાપીકો ણલળે કશેલાભાં આલે છે કે દયેક લે
એક ફે લખત જે શાદભાં જલા ણલળે કશેલાભાં
આલતું શતું, ણ તેઓ ોતાની જાતને
ફચાલીને યશેતા. ભજાની લાત તો એ છે કે
નારામકો ન તૌફા કયતા શતા, ન ફોધ ગ્રશણ
કયતા શતા. તે ણવલામ જ્માયે કોઇ વુયો
અનુક્રભણણકા
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નાણઝર થતો શતો તો આંખના ઇળાયાથી એક
ફીજાને કશેતા શતા કે જોઇ રો ઇભાન
લધાયનાય વુયો નાણઝર થમો ! બરા ઘડી ઘડી
વુયાઓ ઉતયલાથી ળું પામદો ?! આ યીતે
કટાક્ષ કયી ભઝાક કયતા શતા અને તીયછી
આંખે જોતા શતા કે અભો ભશ્કયી કયી યહ્ા
છીએ તે ભુવરભાનો જોતા તો નથી ! જ્માયે
કોઇને જોતા નણશ તો છાનાભાના ચાલ્મા
જતા શતા.
આ ફેલકુપોને ફતાલલાભાં આવ્મું કે અભાયો
યવુર તભાયાભાંથી જ છે અને એલો ભામાુ
છે કે તભાયા કોઇ દુ:ખને જોઇ ળકતો નથી
અને તભાયી બરાઇનો શય લખત ખ્માર યાખે
છે , છતાં તેની લાત ભાનતા નથી ! બરે ન
ભાનો, અલ્રાશ તો તેની વશામ ભાટે કાપી છે .
રારચ ભાનલીને રોબાલે છે . ઇન્વાનને ગભે
એટરું ભે ણ રારચ ઓછી થતી નથી,
યંતુ લધતી જામ છે . શઝયતે ઉમ્ભતની
ભોશબ્ફતભાં બરાઇ કયલા ભાટે આતુય શતા.
બાલાથથ એ કે આને ઉમ્ભતની બરાઇનો
અનુક્રભણણકા
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ફશુ જ ખ્માર યશેતો શતો. આ ઇચ્છતા
શતા કે પ્રત્મેક બરાઇ, વદ્ગુણો ઉમ્ભતભાં
જોલાભાં આલે. આ વદ્બાલના કોઇ લખતે
ઓછી થતી નણશ.
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આ વુયાભાં ૧૦૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦) વૂયએ મુનવ
ુ
ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયાભાં શ. અરી અ.ની ણલરામત, વુયજ,
ચાંદ, ગ્રશો, જન્નતના લખાણ, ભાનલીની
ણસ્થણત, કાપીયોની અનોખી પયભાઇળ અને
તેનો જલાફ, ભાનલીનું દુ:ખભાં કયગયલું,
વુખભાં અકડલું, દુણનમાનો દાખરો, ાીના
ભોંઢા ય કાળ, કમાભતભાં ભુશ્રીકોનું ટોું
જુ દું થઇ જળે, અટકનું અનુકયણ ન કયો,
ભુશ્રીકોની વાથે ભેરજોર ન યાખો, ખુદા ઝયાથ
(કણ) ફયાફય ઝુલ્ભ નથી કયતો. કોઇ નપા
નુકવાન ઉય કાફુ ધયાલતો નથી, કુયઆન
હ્રદમ યોગો ભાટે ણળપા છે , ખુદા નાનાભાં
અનુક્રભણણકા
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નાની લાતથી જાણકાય છે , ખુદાનો લંળ નથી,
જ. નુશ અ. અને જ. ભુવા અ.નો રકસ્વો,
ેરપયઓનનું રશ્કય અને તેનું ડુફી જલું અન
જનાફે મુનુવ અ.ની કોભનું લણથન છે .
૧ થી ૩જી આમાત :-

ۡ ّٰ ۡ
ٓ ۡ َ
ال ّٰر ِ ٞتلک ّٰا ّٰی ُت ال ِکت ِب ال َح ِک ۡی ِم ﴿﴾۱
َ َ َ َّ
َ َ َۤ
از َع َج ًبا ا ۡـ ا ۡق َح ۡینا ِاخ ّٰی َذ ُج ٍل
ِلن
اکاـ ل ِ
َّ
ّ َّ
ۡ َ َۡ
الن َ
از َق بَ ِس ِخ ال ِذیۡ َن
ِّمن ُہ ۡم ا ۡـ ان ِذ ِذ
ُۤ ََ َ
ۡ
ّٰا َمنوۡا ا ّـ ل َ ُہ ۡم ق َد َؿ ِص ۡد ٍؼ ِعن َد َذ ِّب ِہ ۡم ؕ
۬
َ َ ۡ ّٰ
َ َ
ُ ۡ
اؾ الک ِع ُػ ۡق َـ ِا ّـ ّٰہذا ل َ ّٰس ِش ٌخ ّم ِبح ٌف ﴿﴾۲
ق
ّ َ َ ّ َ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ الَّذ ۡی َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة قَ
ِاـ ذبکم
ِ
ۡ َ ۡ َ ۡ ّ َ َ ّ َ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ َ
اؿ ثم استوی عدی
الاذص فِی ِست ِۃ ای ٍ
hajinaji.com
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َّ
َ
َ
ۡ
ال َع ۡر ِس یُ َد ِّب ُر الۡا ۡمرَ ؕ َما ِم ۡن ش ِف ۡی ٍع ِالا
ُ ُ ّّٰ ُ ّٰ
ۡ
ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِادنِ ٖہ ؕ دل ِک ُم الل ُہ َذ ّبک ۡم
َّ َ َ َ َ َ ُ
َ
ۡ َف
ۡ
ُ
﴾۳﴿ اع ُب ُد ۡقف ؕ افلا تذغخقـ
અણરપ રાભ યા; આ આમતો ણશકભતલાી
રકતાફની છે . (૧)
ળું રોકોને આ લાત ણલણચર રાગે છે કે
અભોએ તેઓભાંથી એક ુરૂ તયપ લશી
ભોકરી (એલી આજ્ઞા વાથે) કે તું રોકોને
ડયાલ અને તેઓભાંથી જે ઓ ઇભાન રાવ્મા
છે તેભને ખુળખફય વંબાલ કે તેભના
યલયરદગાય ાવે તેભના ભાટે ખરૂં ભશત્લ
(ભક્કભ ામો) શળે, (યંતુ) નાણસ્તકો કશે છે
કે ણન:વંળમ આ તો ખુલ્રોજ જાદુગય છે . (૨)
ફેળક તભાયો યલયરદગાય એજ અલ્રાશ છે
જે ણે આકાળો તથા ૃથ્લીને છ રદલવભાં
વજ્માું, છી તે અળથ (હવશાવન) ય
ણફયાજભાન થમો (અથાથત તેના ય ોતાની
અનુક્રભણણકા
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શુ કુભત કામભ કયી); એજ (દયેક)
ભાભરાઓની વ્મલસ્થા કયે છે ; તેના શુ કભ
ણવલામ કોઇ બરાભણ કયનાય થઇ ળકતો
નથી; એજ અલ્રાશ તભાયો યલયરદગાય છે ,
ભાટે તેનીજ ઇફાદત કયો; છતાં ળું તભે ફોધ
ગ્રશણ કયતા નથી. (૩)
જ્માયે શ. યવુરે ખુદા વ. ભુશ્રીકો વાભે કરાભે
ાકની ણતરાલત કયતા શતા ત્માયે વભજલાના
ફદરે કશેતા શતા કે આ કાવ્મનું કાલ્નીક
ઉડમન છે , તેનાથી કોઇને ળું પામદો થળે.
તેઓને ફતાલલાભાં આલે છે કે આ આમત
વાધાયણ નથી. આ ફુણઘ્ધ અને ણશકભતની
લાતો છે ભાટે તેને ગ્રશણ કયો. તેઓને એ
લાતનું આશ્ચમથ શતું કે અભાયાભાંથી અભાયી
જે લા ઇન્વાન ઉય આ રકતાફ કેભ ઉતયી ?
આ તો સ્ષ્ટ જાદુ છે . તે રોકોએ વભજલું
જોઇએ કે કુયઆનને અભાયા મગમ્ફય ઉય
એ ભાટે ઉતાયેર છે કે રોકોને ખુદાના
અઝાફથી ડયાલે અને ઇભાનલાાઓને
ખુળખફયી આે. તેઓનું ખુદા ાવે ફશુ જ
ભાન છે .
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કદભે ણવદકનો બાલાથથ એ કે તેભના કદભ
ઉડે છે તે વાચા યસ્તા ય શોમ છે . ઇબ્ને
ભયદણલમાએ જાણફય ણફન અબ્દુલ્રાશ
અન્વાયીથી રયલામત કયી છે કે આ આમત શ.
અરી અ.ની ળાનભાં છે . કાયણ કે આના
કદભ કદી ણ શકની યાશથી શટ્મા નથી. જ.
ભજરીવી (અ.ભ.) રખે છે કે તેથી ભુયાદ શ.
યવુરે ખુદા વ. અને અઇમ્ભાશ છે . તેથી એ
ણ ભુયાદ છે કે તેભની ણલરામત અને
ળપાઅત છે .
છ રદલવભાં આવભાનો અને ઝભીનને મદા
કયલાથી એ ભતરફ શોમ કે આરભે ખલ્કની
ભખ્રુકની જે ભ ખુદાનું આ વજથ ન ધીયે ધીયે
ોતાના દયજા વાય કયતું મદા થમું છે મા
એ અથથ રઇ ળકામ કે આ છ રદલવ આણા
જગતના નથી ણ ઉયના છ રદલવ શોમ.
ત્માંનો એક રદલવ આણા શજાય લોની
ફયાફય છે (લલ્રાશો અઅરભ ણફસ્વલાફ)
આકાળી શોમ કે જગતનું યજથી ગજ વુધીનું
દયેકે દયેક ણનર્જીલ અને વજીલ લસ્તુનું વજથ ન
અલ્રાશે કમુું છે . તેની કુદયતના શાથભાં કુર
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વત્તા છે . જે ણે ોતાના વલથશ્રેષ્ઠ વજથ ન,
અળયફર ભખ્રુકાત-ઇન્વાનને વલોત્તભ
રદભાગી ળણક્તઓ આી તેના સ્લબાલભાં
વાયા નયવાની યખ આી, ોતાની
ઉત્ણત્તના ઉદ્દેળને બુરીને અલા ભાગે ન
ચઢી જામ એ ભાટે અલાયનલાય યવુરોમગમ્ફયો અને ત્માય ફાદ ઇભાભો ણનમુક્ત
કમાથ અને છે લટે આમતભાં કશેલાભાં આવ્મું કે
ળું તભે તેભાં ભનન નથી કયતા !? (અપરા
તઝક્કરૂન ?)
૪ થી ૫ભી આમાત :-

ً ّ َ ّّٰ َ ۡ َ ً ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ
ؕ ِالی ِہ مر ِجعکم ج ِمیعا ؕ قعد الل ِہ حقا
َِانّ َ ٗہ یَ ۡب َد ُؤا ال ۡ َخ ۡل َق ثُ ّ َم حُ ِع ۡی ُد ٗف ل َِی ۡجزی
ِ
ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ
ّٰ
ّٰ
ّ
ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
ٌ بال ۡ ِق ۡسط ؕ َق الَّذیۡ َن َک َع ُػ ۡقا ل َ ُہ ۡم َر َخ
ۡاب ِّمن
ِ
ِ
ِ
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ُ ۡ ُ َ ۢ َ ٌ َ َ َّ ۡ َ
اب ال ِۡی ٌم ِب َما کانوۡا یَکع ُػ ۡق َـ
ح ِمی ٍم ق عذ
﴾۴ ﴿

َ ۡ َ ً َ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َّ َ ُ
ٓاء ّق الق َم َر
ہو ال ِذی جعل الشمس ِضی
ََ َ ُ
َ
َ
نوۡ ًذا ّق ق ّد َذ ٗف َمنارِ َؾ ل َِت ۡعل ُموۡا َع َد َخ
َ ّٰ ّّٰ َ َ
َ الس ِنح ۡ َف َق الۡح َس
ِّ
اب ؕ َما خل َق الل ُہ دل ِک
ِ
َ َ ّ َ ّٰ
َُ
ۡ َّ
ِالا ِبال َح ّ ِق ۚ حف ّ ِص ُل الۡا ّٰی ِت ل ِقوۡ ٍؿ ح ۡعل ُموۡ َـ

﴾۵﴿
તભો વલેનું ાછુ ં પયલું તેનીજ તયપ છે ;
અલ્રાશનો લામદો વાચો છે ; ફેળક તેજ
પ્રથભ વૃણષ્ટને વજે છે , છી એજ તેને ુન:
વજીલન કયે છે , કે જે થી જે રોકો ઇભાન
રાવ્મા છે અને વત્કામો કયતા યહ્ા છે તેભને
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ન્મામૂલથક ફદરો આે; અને જે ઓ ઇભાન
નથી રાવ્મા તેભને તેભના ઇભાન ન રાલલાના
કાયણે તેભના ભાટે રૂનું ીણં અને દુ:ખદામક
અઝાફ શળે. (૪)
તે (અલ્રાશ) એજ છે કે જે ણે વૂમથને પ્રકાળીત
ફનાવ્મો, અને ચંદ્રભાને તેજસ્લી કમો, તથા
તેની ભન્ઝીરો (ામયીઓ) નક્કી કયી, કે
જે થી તભે લોની ગણતયી તથા ણશવાફ
વભજો; અલ્રાશે તે (વલે લસ્તુઓ) ઉત્ન્ન
નથી કયી ણ વાચા શેતુવય; વભજનાયા
રોકો ભાટે તે (ોતાની) આમતો સ્ષ્ટ કયી
લણથલે છે . (૫)
“એરમશે ભયજે ઓકુભ જભીઆ” (ફધાને
તેના તયપ પયલાનું છે ) આ આમતથી
કમાભતની વાણફતી થામ છે . ભાનલીનું વ્મથથ
વજથ ન નથી કમુું, કોઇ કાયણ છે . તેના જીલનને
વજીલન યાખલા વભસ્ત જગતને તેના
ારલભાં ાથયી દીધું. કણથી વૂમથ વુધી,
ટીાંથી રઇ દયીમા વુધી, ાંદડાથી રઇ લથત
જે લા ઉંચા ઝાડો વુધી ફધામ તેની વેલાભાં
યચ્મા ચ્મા યશે છે કે ઇન્વાન આ ફધી
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લસ્તુઓના વજથ નના બેદને ાભી ોતાના
ારનશાયની શકીકત વભજી ળકે અને તેના
કામોને ૂણથ કયલા યાત રદલવ કામથળીર યશે.
તેને એક રદલવ ભયલાનું જ છે અને ભાણરક
વભક્ષ શાજય થઇ અઅભાર (કયણી કામો)નો
જલાફ આલાનો છે . જો કમાભતનો રદલવ
ુછાણા ભાટે ન શોત તો ઇન્વાનને ફુણઘ્ધ
આલાની કોઇ જરૂયત ન શતી, ન
મગમ્ફયોને ણશદામત ભાટે ભોકરલાની
જરૂયત શતી. ભાનલ ફુણઘ્ધનો એ પેંવરો છે કે
જગતભાં યશી નેક કાભો કમાથ છે અને ખુદા
યવુર વ. ય ઇભાન રાવ્મા છે તેને અજ્ર
(ફદરો) ભલો જોઇએ. જે ઓએ ખુદા
યવુર વ.ના શુ કભનું ારન કમુું નથી અને
ભુશ્રીક અને કાપીય જે લું જીલન ણલતાવ્મું છે
તેને વઝા ભલી જરૂયી છે .
વુયજ અને ચાંદને એટરા ભાટે મદા કમાથ કે
તેના થકી જીલન ભાટે લથ, ભશીનો અને
રદલવ ફનાવ્મો. તેના ણશવાફે જે ઇફાદતો
પઝથ કયલાભાં આલી તે ફજાલી રાલે. જે ભકે
ચાંદ જોઇ યોઝા યાખે અને શજ કયે. અગ્માય
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ભણશના ુયા થામ તો ફાયભા ભશીને ણશવાફ
કયી ઝકાત આે. લથ ુરૂં થામ તો ખુમ્વ
અદા કયે. એ ણવલામ ચાંદ વુયજથી શજાયો
જાતના પામદા ઉઠાલી ળકામ છે . ચાંદ-વુયજ
ય પ્રત્મેક જીલનનો આધાય છે . વુયજ પ્રત્મેક
કામથનું ભુ છે . આજના નુતન મુગભાં વુયજ
થકી કેલા કેલા ઇન્વાનની બરાઇના કામો
થામ છે . જયા ઇલ્ભે જદીદના જાણકાયોને
ુછી જુ ઓ. કુદયતે કોઇ લસ્તુનું નકાભું વજથ ન
કમુું નથી.
૬ થી ૮ભી આમાત :-

َّ
َّ َ ۡ َّ
ََ
اػ ال ۡی ِل َق الن َہاذِ َق َما خل َق
ِ ِاـ فِی اخ ِتل
ّّٰ
َ ّ الل ُہ فی
ۡالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص ل َ ّٰا ّٰی ٍت لِّقَو ٍؿ
ِ
ِ
ََُ
﴾۶﴿ ّی ّتقوۡ َـ
َ ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن لَا یَ ۡر ُجوۡ َـ ل َِق
ۡٓاءنَا َق َذ ُضوا
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ُّ َ ۡ
َّ
ۡ ُّ
ۡ
الدن َیا َق اط َمانوۡا ِب َہا َق ال ِذیۡ َن
ِبال َح ّٰیو ِۃ
ُ ّٰ َ
﴾۷ۙ ﴿ ُہ ۡم َع ۡن ّٰا ّٰی ِتنا غ ِفلوۡ َـ
َ ّ ُ ّٰ ۡ َ َ ٰٓ ُ
ۡ ُ َ
ىہ ُم الن ُاذ ِب َما کانوۡا یَک ِس ُبوۡ َـ
اقل ِئک ماق
﴾۸﴿
એભાં ળંકા નથી કે યારી તથા રદલવના
અનુક્રભભાં આકાળો તથા ૃથ્લીભાં અલ્રાશે
જે કાંઇ ૈદા કમુું છે તેભાં યશેઝગાયી કયનાયા
રોકો ભાટે ઘણી ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે . (૬)
ફેળક તે રોકો કે જે ઓ અભાયી ભુરાકાતની
આળા નથી યાખતા અને વંવાયી જીલન ય
યાઝી થઇને તેના યજ વંતો ભાની ફેઠા છે
અને જે ઓ અભાયી આમતોથી અજ્ઞાત છે .
(૭)
એજ રોકો છે કે જે ભની કયણીઓના કાયણે
તેભનું ઠેકાણં જશન્નભ છે . (૮)
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યારી ખુદાએ આયાભ ભાટે ફનાલી, રદલવ
ઇફાદતની વાથે જીલનની જરૂયીમાત ુયી
કયે. ખુદાએ મદા કયેર લસ્તુઓભાં ણલચાય
કયે, ફુણઘ્ધથી કાભ રે, ભાર દુણનમાભાં ખુંાઇ
જઇને યશી ન જામ, ભનન કયતો યશે કે એક
રદલવ જે ણે મદા કમાથ છે તેની ાવે જલાનું
છે . જો આખેયત ય દુણનમાને વયવાઇ
આળે તો છે લટે તેનું યશેઠાણ ણળક્ષા ાર
શળે.
૯ થી ૧૨ભી આમાત :-

ّٰ ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ّ
ّٰ
ّ
ِاـ ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
ُ
َ
یَ ۡہ ِدیۡ ِہ ۡم َذ ّب ُہ ۡم ِب ِایۡ َمانِ ِہ ۡم ۚ ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن
َ ّ ّّٰ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
ۡ
﴾۹﴿ تح ِت ِہم الانہر فِی جن ِت الن ِعی ِم
ّّٰ َ َ ّٰ ۡ ُ َ ۡ ۡ ُ ّٰ ۡ َ
َالل ُہ ّ َم ق
خعوىہم فِیہا سبحنک
અનુક્રભણણકા
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َ ّ َ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ّٰ ٌ َ ّٰ ُ َ ۡ ّٰ ُ َ
ىہ ۡم ا ِـ
ت ِحیتہم فِیہا سلم ۚ ق اعِخ خعو
ّّٰ
ۡ
ۡ َ ۡ
ال َح ۡم ُد لِل ِہ َذ ِّب ال ّٰعل ِمح َف ﴿ ﴾۱۱٪
َ َ ۡ ُ َ ّ ُ ّّٰ ُ ّ َ
َّ َّ
از السخ
ق لو حع ِجل اللہ ل ِلن ِ
َۡۡ ُ
ۡ
اس ِت ۡع َجال َ ُہ ۡم ِبالخحؿِ لَق ِضیَ ِال َ ۡی ِہ ۡم
َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ َّ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ
ٓاءنا
اجلہم ؕ فنذذ ال ِذین لا یرجوـ ل ِق

ُۡ
ف ِ ۡی طغ َیا ِن ِہ ۡم حَ ۡع َم ُہوۡ َـ ﴿﴾۱۱

َ َ َ َّ ۡ ۡ َ َ ُّ
الط ّ ُخ َخ َعانَا ل َِج ۢۡنب ٖہۤ
ق ِادا مس الاِنساـ
ِ
َ َ
َ َ
َََ ََ َۡ ۡ
ا ۡق قا ِع ًدا ا ۡق قٓائِ ًما ۚ فل ّما کشفنا َعن ُہ
ُض ّػَ ٗف َم ّرَ کَاَ ۡـ لّ َ ۡم یَ ۡد ُع َنا ۤ ِاخّٰی ُض ّػ ّ َم ّ َسہ ؕٗ
ٍ
hajinaji.com
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ُ َ ُ َ
ۡ ُ َ ّٰ َ
ۡ
کذل ِک ر ّیِ َن ل ِل ُم ۡز ِخفِح َف َما کانوۡا ح ۡع َملوۡ َـ
﴾۱۲﴿
ફેળક જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તથા
વત્કામો કયે છે તેભના ઇભાનના કાયણે તેભનો
યલયરદગાય (તેભને) વન્ભાગથ દેખાડે છે ;
તેભની શેઠથી નેઅભતો લાી જન્નતોભાં
નદીઓ લશેતી પયતી શળે. (૯)
તે (જન્નતો)ભાં (દાખર થતાં) તેભની દુઆ
આ શળે કે શે અલ્રાશ ! તું ાક છે અને એક
ફીજાની ભુરાકાત લખતે ભુફાયકફાદ
આલાનો ળબ્દ “વરાભ” (ળાંતી) શળે, અને
તેભની છે લટની દુઆ આ શળે કે દયેક પ્રકાયની
તાઅયીપ
તભાભ
દુણનમાઓના
યલયરદગાયનેજ રામક છે . (૧૦)
અને અગય અલ્રાશ ભાણવો ભાટે ફુયાઇ
(ણળક્ષા આલા)ભાં ણ એટરીજ ઉતાલ
કયે જે ટરી કે તેઓ બરાઇ ભેલલાભાં
ઉતાલ કયે છે તો તેભના અંત:કાનો વભમ
અનુક્રભણણકા
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ક્માયનોમ આલી ચુક્મો શોત; ણ અભે તો તે
રોકોને કે જે ઓ અભાયી ભુરાકાતની ઉમ્ભીદ
નથી યાખતા તેભને તેભની ઉધ્ધતાઇભાં જ
આંધાઓની જે ભ બટકતા છોડી દઇએ
છીએ. (૧૧)
અને ભાણવ ભાર ય જ્માયે કોઇ ભુવીફત
આલી ડે છે ત્માયે અભને ડખાંબેય
(અથલા) ફેઠા ફેઠા (અથલા) ઉબા ઉબા
ોકાયલા રાગે છે ; છી જ્માયે અભે તેભની
ભુવીફત ટાી દઇએ છીએ ત્માયે તે ાછી
ોતાની શેરાંનીજ ચાર ચારલા ભાંડે છે ,
જાણે કે તેણે ોતાના ય ડેરી ભુવીફત
ટાલા ભાટે અભાયી ાવે માચના કયીજ ન
શતી; એલીજ યીતે અત્માચાય કયનાયાઓ ભાટે
તેઓ જે જે કભથ કમાથ કયે છે તે વુળોણબત
ફનાલી દેલાભાં આવ્મા છે . (૧૨)
આ ચાય આમતોના તયજુ ભા ઉયથી જાણી
ળકે છે કે ઇભાનદાયને જન્નતભાં નેક દયજ્જો
ભે છે અને જે ઓ અલા ચારે છે તેભને
આખેયતભાં વઝા થળે.
અનુક્રભણણકા
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૧૩ થી ૧૬ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ
ق لقد اہلکنا الغػقـ ِمن قب ِلکم لما
ُ ۡ ّٰ
َ َُۡ َ َ َۡ
ٓاءت ُہ ۡم ُذ ُسل ُہ ۡم ِبال َب ِّین ِت َق َما
ظ لموا ۙ ق ج
َ ُ
ُ َ ّٰ َ َ
َۡ
کانوۡا ل ُِی ۡؤ ِمنوۡا ؕ کذل ِک ن ۡج ِزی القوۡ َؿ
ۡ
ۡ
ال ُم ۡجرِ ِمح َف ﴿﴾۱۳
ثُ ّ َم َج َع ۡل ّٰن ُک ۡم َخ ٰٓلئ َف فی الۡاَذۡ
ص ِمنۢۡ
ِ
ِ ِ
َۡ ۡ َُۡ ََۡ َ ََُۡ
َ
ۡ
بع ِد ِہم ل ِننظػ کیف تعملوـ ﴿﴾۱۴
َق ِا َدا تُ ۡتدّٰی َع َل ۡیہ ۡم ّٰایَاتُ َنا بَ ّی ّٰن ٍت ۙ َق َ
اؾ
ِ
ِ
ّ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ ۡ
ال ِذین لا یرجوـ ل ِقٓاءنا ائ ِت ِبغػا ٍـ غحؿِ
hajinaji.com
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ُ
ََۤ ۡ ُ
َ ُ
ّٰہذا ا ۡق بَ ِّدل ُہ ؕ ق ۡل َما یَکوۡ ُـ خ ِ ۡیۤ ا ۡـ ابَ ِّدل َ ٗہ
َ َّ ُ َّ
ۡ َۡ َۡ
ٓای جف ِس ۡی ۚ ِا ۡـ ات ِبع ِالا َما
ِمن ِتلق ِ
یُوۡ ٰۤۡی اخ َ ّیَ ۚ ان ّ ۡیۤ اَ َخ ُ
اػ ِا ۡـ َع َص ۡی ُت َذب ِّ ۡی
ِ ِِ
َع َذ َ
اب یَ ۡو ٍؿ َع ِظ ۡی ٍم ﴿﴾۱۵
ُ ۡ ّ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ َ َ ۡ ُ ٗ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۤ
قل لو شٓاء اللہ ما تلوتہ علیکم ق لا
ُ
َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ ۡ
۬ فق ۡد ل َ ِبث ُت فِ ۡیک ۡم ُع ُم ًرا ِّم ۡن
اخذىکم ِب ٖہ ۫
ََ َ ُ
َ
ق ۡب ِل ٖہ ؕ افلَا ت ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۱۶
ંઅને ખચીતજ અભોએ તભાયી શેરા
ે(ઘણીમે) ેઢીઓનો નાળ કયી નાખ્મો જ્માય
કે તેભણે નાપયભાની કયી; જો કે તેભના યવુર
તેભની ાવે પ્રત્મક્ષ દરીરો રઇને આવ્મા
;શતા. યંતુ તેઓ ઇભાનજ ન રાવ્મા
hajinaji.com
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ગુનેશગાય રોકોને અભે એલીજ યીતે ફદરો
આપ્મા કયીએ છીએ. (૧૩)
છી તેભના ફાદ તભને તે બૂભીના લાયવ
ફનાવ્મા કે જે થી તભે કેલાં કેલાં કભો કયો છો
તે અભે જોઇએ. (૧૪)
અને જ્માયે તે રોકો વભક્ષ અભાયી (સ્ષ્ટ
કયીને લણથલેરી આમતો) ઢલાભાં આલે છે
ત્માયે જે ઓ અભાયી ભુરાકાતની ઉમ્ભીદ નથી
યાખતા તેઓ કશે છે કે આના જે લુંજ ફીજુ ં
એક કુયઆન (યચી) રઇ આલ અથલા એનેજ
ફદરી નાખ; (શે યવુર !) તું કશે કે ભને
અણધકાય નથી કે શુ ં તેને ભાયા ોતાના તયપથી
ફદરી નાખું, શુ ં ભાર તેનેજ અનુવરૂં છુ ં કે જે
ભાયી તયપ લશી કયલાભાં આલે છે , અગય શુ ં
ભાયા યલયરદગાયની નાપયભાની કરૂં તો
ણન:વંળમ શુ ં (તે) ભશાન રદલવના અઝાફથી
બમ ાભું છુ ં . (૧૫)
(શે યવુર !) તું કશે કે અગય અલ્રાશ ચાશતે
તો શુ ં તભને ન આ (આમતો) ઢીને
વંબાલતે અને ન તે (અલ્રાશ) ણ તભને
તેનાથી ભાણશતગાય કયતે; (તભે જાણો છો કે)
અનુક્રભણણકા
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ખચીતજ આ શેરાં ભેં ભાયી જીંદગીના ભોટા
બાગ મુંત શુ ં તભાયાભાં યશી ચૂક્મો છુ ં ; (તેથી
તભને ભાયી વત્મતાનો અનુબલ ખચીતજ
થઇ ગમો છે ) છતાં ણ તભે વભજતા નથી ?
(૧૬)
કુયઆને ળયીપભાં કાપીયો અને ભુશ્રીકોની
રૂસ્લાઇ શતી અને તેઓ ય અઝાફનું લણથન
શતું. તેથી તેની અલરાદ ચાશતી શતી કે આ
કુયઆનને ફદરી નાખલાભાં આલે. ખુદાલંદે
આરભે યવુર વ.ને કહ્ું કે તભે એ રોકોને
કશી આો કે ભને ફદરલાનો કોઇ અણધકાય
નથી. શુ ં તો એજ કશીળ જે લશી થકી
કશેલાભાં આલે છે .
૧૭ થી ૧૯ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ًالل ِہ َک ِذبا
فمن اظلم ِمم ِن افتؿی عدی
َاَ ۡق َک ّ َذ َب ب ّٰا ّٰی ِت ٖہ ؕ ِانّ َ ٗہ لَا حُ ۡف ِل ُح ال ۡ ُم ۡجر ُموۡـ
ِ
ِ
﴾۱۷﴿
અનુક્રભણણકા
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ّّٰ
َُ ُ
َ
َق ح ۡع ُب ُد ۡق َـ ِم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ َما لَا حط ّخ ُہ ۡم َق
ُ َ َُ
َُ ُ
َۡ
لَا یَنف ُع ُہ ۡم َق حقوۡلوۡ َـ ٰۤہ ُؤلَٓا ِء شف َعٓاؤنا
َ َ
ّّٰ
ۡ ّّٰ ُ َ ُ َ
ِعن َد الل ِہ ؕ ق ۡل اتن ِّبـُوۡ َـ الل َہ ِب َما لَا ح ۡعل ُم
َ
ّ َ ّٰ ّٰ َ َ ۡ َ ۡ
ص ؕ ُس ۡب ّٰحن ٗہ َق
فِی السمو ِة ق لا فِی الاذ ِ
َ
َ ۡ ُ
ت ّٰعد ّٰی َع ّما یُس ِخخوۡ َـ ﴿﴾۱۸
َ َ َ َ َّ ُ َّ ۤ ُ َّ ً َّ َ ً
ق ما کاـ الناز ِالا امۃ قا ِحدۃ
َ ۡ َُ
َ َ
َ ٌ َ
فاخ َتلفوۡا ؕ َق لَوۡ لَا ک ِل َمۃ َس َبق ۡت ِم ۡن ّذ ِّبک
ۡ ُ
ُ
َ
لَق ِضیَ بَ ۡین ُہ ۡم فِ ۡی َما فِ ۡی ِہ یَخ َت ِلفوۡ َـ ﴿﴾۱۹
ેભાટે એ કયતાં લધુ ઝુરભગાય કોણ શળે કે જ
અલ્રાશ ય અવત્મ આ ચઢાલે અથલા
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તેની આમતોને જુ ઠરાલે ? ણન:વંળમ
ગુનેશગાયો (કદી ણ) વપતા ભેલનાયા
નથી. (૧૭)
તેઓ અલ્રાશને છોડી એલાઓને ૂજે છે કે
જે ઓ તેભને ન કાંઇ નુકવાન શોંચાડે છે ન
તેભને કાંઇ રાબ શોંચાડી ળકે છે , અને કશે
છે કે આ અલ્રાશની ાવે અભાયા (ભોક્ષની)
બરાભણ કયનાયા છે ; (શે યવુર !) તું કશે કે ળું
તભે અલ્રાશને એલી લસ્તુઓથી લાકેપ
(કયલાની હશભત) કયો છો કે જે નું શોલું તે
(જગતનો વજથ નશાય) ન આકાળોભાં જાણે છે
ન ઝભીનભાં ? અને જે લસ્તુઓને આ
(રોકો) તેના ળયીક ઠયાલે છે તેભનાથી તેની
ઝાત ાક અને શ્રેષ્ઠ છે . (૧૮)
અને (અગાઉ તો) વઘા રોકોનો એકજ ંથ
શતો, ભતબેદ તો તેભણે (ાછથી) કમો;
અને અગય તાયા યલયરદગાય તયપથી
(કમાભતના વંફંધનું) લચન પ્રથભથી નીકી
ચૂક્મું ન શોત તો જે જે ફાફતભાં તેઓ
ભતબેદ કમાથ કયે છે તેભાં તેભની લચ્ચે
ક્માયનોમ ણનણથમ થઇ ચૂક્મો શોત. (૧૯)
અનુક્રભણણકા
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કુદયતનો કશેલાનો બાલાથથ એ છે કે શેરા
રોકો એક ધભથ ય શતા. છીથી તેઓભાં
ભતબેદ થમો. પ્રથભ ભતબેદ ફુતની ુજાભાં
થમો. છી નફુવ્લતભાં, ત્માય ફાદ કમાભત
ણલળે ઝગડો થમો. આ ણલયોધ એલો થમો કે
આજ વુધી એ જુ દા જુ દા ણલચાયોભાં
લશેંચાઇ ગમા. આજે જે ધભો જગત ય
જોલાભાં આલે છે તેના ભાનનાયા એક ભત
નથી. તેઓના લચ્ચે ણ ધભથની લાડાફંધી છે
અને એલા વખ્ત કે એક ફીજાને કાપીય
જશન્નભી કશે છે . ખુદા પયભાલે છે કે
કમાભતનો વભમ ણનમુક્ત છે . જો એભ ન શોત
તો આ ઝગડા ક્માયના તાલી નાખ્મા શોત.
શલે તો જ્માયે કમાભત આલળે અને આ
ફધામ જુ થ ોતાના ભઅફુદની વભક્ષ શાજય
થળે ત્માયે તેના ભતબેદની લાત ખુરી જળે.
૨૦ થી ૨૨ભી આમાત :-

َ ٌ
َ ُۡ ۤ
ُ ُ
ۚ َق حَقوۡلوۡ َـ لَوۡ لَا ان ِز َؾ َعل ۡی ِہ ّٰایَۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ٖہ
َۡفقُ ۡل ِانّ َ َما ال ۡ َغ ۡی ُب ل ِ ّّٰل ِہ َفان ۡ َت ِظ ُػ ۡقا ۚ ِان ّی
ِ
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ُ
ۡ ۡ
َم َعک ۡم ِّم َن ال ُمن َت ِظ ِػیۡ َن ﴿ ﴾۲۱٪

َ َ ۤ َ َ ۡ َ َّ
از َذ ۡح َم ًۃ ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد َض ّػَٓاءَ
الن َ
ق ِادا ادقنا
َۡ
َ ُ
َ
َ
َم ّس ۡت ُہ ۡم ِادا ل َ ُہ ۡم ّمػ ٌخ ف ِ ۡیۤ ّٰایَا ِتنا ؕ ق ِل
ّّٰ
الل ُہ اَ ۡذ َخ ُع َم ۡػ ًخا ؕ ِا ّ َـ ُذ ُس َل َنا یَ ۡک ُت ُبوۡ َـ ماَ

َ ُ
ت ۡمػ ُخ ۡق َـ ﴿﴾۲۱

ُ َ ّ َ ۡ ُ َ ّ ُ ُ ۡ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ّٰۤ
ہو ال ِذی یس ِحؿخم فِی البؿِ ق البش ِخ ؕ حتی
ُۡۡ
َ ُۡ
ِادا کن ُت ۡم فِی الفل ِک ۚ َق َجرَ ۡی َن ِب ِہ ۡم ِبرِیۡ ٍح
َ ّ َ َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ
ٌ
اصفٌ
َ
َ
ۡ
ط ِیب ٍۃ ق ف ِخحوا ِبہا جٓاءتہا ذِیح ع ِ
ّ َ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ َ ّ َ َ ّ ُ ۡۤ
اـ ق ظنوا
ق جٓاءہم الموث ِمن ک ِل مک ٍ
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ۡ ۡ ّّٰ
َ ُ َّ َ
ان ُہ ۡم ا ِح ۡیط ِب ِہ ۡم ۙ َخ َعوُا الل َہ ُمخ ِل ِصح َف ل َ ُہ
َ َۡ
ّ
۬ ل َ ِئ ۡن ان َج ۡی َتنا ِم ۡن ّٰہ ِذ ٖف
۬ الدیۡ َن
ِ
ّّٰ َ َ ّ َ ۡ ُ َ َ
ۡ
َ
﴾۲۲﴿ لنکونن ِمن الش ِػ ِخین
અને તેઓ કશે છે કે તેના યલયરદગાય તયપથી
તેના ય (અભાયી ઇચ્છા ભુજફની) કોઇ
ણનળાની કેભ નથી ઉતયી ? તો (શે યવુર !) તું
કશે કે ગૈફનો ભાણરક તો અલ્રાશજ છે ભાટે
તભે યાશ જુ ઓ. ણન:વંળમ શુ ં ણ તભાયી
વાથે યાશ જોનાયાઓભાંથી છુ ં . (૨૦)
અને જ્માયે અભે રોકોને તેભના ય આણત્ત
ડી ચૂક્મા ફાદ (અભાયી) યશેભતની ભઝા
ચખાડીએ છીએ ત્માયે તેઓ તયતજ અભાયી
આમતો ણલરૂધ્ધ ચારફાઝીઓ ચારલા રાગે
છે ; (શે યવુર !) તું કશે કે ચારફાઝીઓ
ચારલાભાં અલ્રાશ વૌથી લધુ ઝડી છે ;
ફેળક અભાયા ભોકરેર (પરયશ્તા) જે જે
ચારફાઝીઓ તભે ચારો છો તે વઘી
અનુક્રભણણકા
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રખતા જામ છે . (૨૧)
તે એજ છે કે જે તભને ખુશ્કી તથા તયીભાં
રઇ ચારે છે ; અશીં વુધી કે જ્માયે તભે
લશાણોભાં શો છો, અને અનુકુ શલા વાથે તે
(લશાણો) તેઓ (રોકો)ને રઇને ચારે છે ,
અને તેભ થતાં તેઓ ઘણોજ આનંદ ાભે છે
ત્માયે (ઓહચતું) એક વખત લાલાઝોડું આલી
તે (લશાણ)ને ઝડી રે છે , અને દયેક
રદળાભાંથી તેભના ઉય (વભુદ્રના) ભોજાં
આલી ડે છે , અને તે લેા તેઓ એભ ધાયી
રે છે કે શલે તેઓ વંૂણથ યીતે ઘેયાઇ ગમા છે ,
ત્માયે ણનખારવ ભનથી અલ્રાશને તાફે થઇ
તેની ાવે દુઆ ભાંગે છે કે જો તું અભને આ
(તોપાન)થી ફચાલી રેળે તો અભે ખચીતજ
તાયા ળુક્ર કયનાયાઓ ભાંશેના થઇ જઇળું.
(૨૨)
કાપીયો અને ભુશ્રીકો શઝયતને કશેતા શતા કે
અભાયી ઇચ્છા ભુજફ ભોઅજીઝા ફતાલો !
તેની આ ફેલકુપી બયેરી ઇચ્છાઓ ુયી કયી
ળકામ એભ ન શતી તેના કેટરાક કાયણો છે .
શેરી લાત તો એ કે રયવારત ભાર એક ખેર
અનુક્રભણણકા
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ફની જામ. ભતરફ એ કે રોકો ોતાની
ઇચ્છા ભુજફ ભોઅજીઝા ચાશત અને એ
લાતનો અંત ણ ન આલત. ભાની રો કે એ
પ્રભાણે ભોઅજીઝા ફતાલત તો ણ તેઓ
ઇભાન રાલત નણશ અને એભ કશેત કે આ તો
જાદુ છે અને એ ખોટા ફશાના કયતા કે આ
અભાયી ઇચ્છા પ્રભાણે નથી. ભોઅજીઝાનું
જાશેય થલું ખુદાની ભસ્રેશત ય આધાય યાખે
છે .
આમતભાં ઇન્વાનની નાળુક્રી અને શઠધભી
ફતાલલાભાં આલી છે . જ્માયે કોઇ આપત
આલે છે તો ખુદા ાવે દોઆઓ ભાંગે છે ,
જ્માયે ખુદા ોતાની કૃાથી એ તકરીપ દુય
કયે છે ત્માયે પયી યવુરની વાથે જાત જાતની
ભક્કાયી અને પયેફ યચે છે . જે ભ કે એક લખત
ભક્કાભાં વાત લથ વુધી દુકા ડ્મો. ાણીનું
ટીું લયસ્મું નણશ. ફધામ તંગ આલી ગમા
અને શઝયત ાવે જઇ દોઆ કયલા અયજ
કયી. શઝયતે દોઆ કયી અને ભુળાધાય
લયવાદ આવ્મો, યંતુ ખુદા-યવુર વ.નો
આબાય ભાનલાના ફદરે પયી નાાક ચારો
યભલા રાગ્મા.
અનુક્રભણણકા
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ખુદાલંદે આરભે નાળુક્રીનો દ્રષ્ટાંત આેર છે
કે જ્માયે રોકો લશાણભાં પ્રલાવ કયે છે અને
વીધી શલા ચારે છે તો રોકો ફશુ જ ખુળ
થામ છે ણ જ્માયે શલાના તોપાની ઝાટાં
આલે છે અને દયીમાભાં લશાણ છડામ છે .
ચોતયપથી ભોજાના જોય જોયથી ઝાટાં રાગે
છે અને ડુફલા રાગે છે ત્માયે ફધામ ગબયાઇ
જામ છે અને ફશુ જ ળુઘ્ધ હ્રદમથી ભાણરકના
દયફાયભાં દોઆ ચાશે છે અને કશે છે કે જો
આપતભાંથી છુ ટકાયો ભેલીએ તો તેના વદા
આબાયી યશીળું. જ્માયે આપત ટે છે તો
શતા એલા થઇ જામ છે .
૨૩ભી આમત :-

َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ۤ َ ّ َ َ
ۡ
ص
ِ فلما انجہم ِادا ہم یبغوـ فِی الاذ
َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ ّ َ ۡ ۡ َ
ُ الن
ۡاز ِانّ َ َما بَ ۡغ ُی ُکم
ِبغحؿِ الح ِق ؕ یایہا
ۡ ُّ
ۡ َ َ َ ّ ۡ ُ ُ ۡ َ ٰۤ َ
ّٰ
َ
َ
۫ عدی اجف ِسکم ۙ متاع الحیو ِۃ الدنیا
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ُُ ََُ ُ
ُۡ
َ َُ
ث ّم ِال َ ۡینا َم ۡر ِج ُعک ۡم فنن ِّبئک ۡم ِب َما کن ُت ۡم
ُ َ
﴾۲۳﴿ ت ۡع َملوۡ َـ
છી જ્માયે તે (અલ્રાશ) તેભને ફચાલી રે
છે ત્માયે જુ ઓ કે તેઓ ઝભીન ઉય
(આલતાંજ) ણલના કાયણે પવાદ કયલા રાગે
છે ; શે રોકો ! તભાયા (આ) પવાદનું નુકવાન
તભાયા ોતાના ભાટેજ છે , એ ણવલામ ફીજાં
કાંઇ નથી; (આ ભાર) દુણનમાની જીંદગીનો
લૈબલ છે છી તભારૂં ાછુ ં પયલું અભાયી તયપ
છે , છી તભે જે કયણી કમાથ કયતા શતા તે
વઘી અભે તભને જણાલી દઇળું. (૨૩)
આ જગતભાં જ્માયે ભારભાં ખૂફજ લધાયો
થામ છે તો ઇન્વાન અલ્રાશને બુરી જામ છે
ણ એ જાણતો નથી કે આ અલ્ વભમનો
પામદો વદા યશેલાનો નથી. એક રદલવ ભયીળું
અને ફે ગજ કાડ (કપન)ભાં લીંટાઇને દપન
થઇળું છી અલ્રાશને જલાફ આલો
ડળે!
અનુક્રભણણકા
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૨૪ થી ૨૫ભી આમાત :-

ُّ
َّ َ َ َ ُ ۡ
الدن ۡ َیا َک َمٓا ٍء اَن ۡ َزل ۡ ّٰنہُ
ّٰ
َ
ِانما مثل الحیو ِۃ
َ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ
اة الۡاَ ۡ
ص
ذ
ِمن السمٓا ِء فاختلط ِب ٖہ نب
ِ
ّ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ّٰۤ َ ۤ
ِمما یاکل الناز ق الاجعاؿ ؕ حتی ِادا
اَ َخ َذة الۡاَ ۡذ ُص ُر ۡع ُخ َف َہا َق ّ َار ّیَ َن ۡت َق َظ ّنَ
ِ
َ ۡ ُ َ ۤ َ ّ َ ُ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۤ َ ّٰ َ ۤ َ ۡ ُ َ
اہلہا انہم ق ِدذقـ علیہا ۙ اتہا امرنا
ل َ ۡیلًا اَ ۡق ن َ َہ ًاذا َف َج َع ۡل ّٰن َہا َح ِص ۡی ًدا کَاَ ۡـ لَّمۡ

ّٰ
َ ّٰ َ ُ َ
تَ ۡغ َن بالۡاَ ۡ
س ؕ کذل ِک جف ّ ِص ُل الۡا ّٰی ِت
م
ِ
ِ
َ َ َ َّ
ل ِقوۡ ٍؿ ّی َتفػ ُخ ۡق َـ ﴿﴾۲۴
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َ ّ َ ّٰ ۤۡ ُ ۡ َ ُ ّّٰ َ
الس ّٰل ِم ؕ َق یَ ۡہ ِد ۡی
ق اللہ یدعوا ِاخی خا ِذ
ُ َ ّٰ ُ َ َ ّ ۡ َ
﴾۲۵﴿ اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم
ٍ من یشٓاء ِاخی ِصػ
ણવલામ તેના નથી કે દુણનમાની જીંદગીનો
દાખરો તે ાણીના જે લો છે કે જે અભે
આકાળ યથી ઉતાયીએ છીએ, છી ધયતીનો
ઉગતો ાક કે જે ભાણવો તથા ળુઓ ખામ
છે તે તે (ાણી) વાથે બેાઇ જામ છે ; અશીં
વુધી કે તે (ફન્નેના બેાઇ જલાથી) ધયતી
ોતાનો ળણગાય ધાયણ કયે છે , અને તે
(શરયમાી રીરોતયી)થી વુળોણબત થઇ જામ
છે , અને તે (જભીન)ના રોકો એલું ભાની રે
છે કે શલે તેઓએ તેના ય કાફુ ભેલી રીધો
છે , ત્માયે યારીએ અથલા રદલવે અભાયો
(અઝાફનો) શુ કભ તેભને ઓહચતો આલી
શોંચે છે , છી અભે તે (શમાથ બમાથ ાક)ની
એલી કાણી કયી નાખીએ છીએ કે જાણે
આગરે રદલવે તેની શસ્તીજ ન શતી; આલી
યીતે અભે તે રોકો કે જે ઓ ઘ્માન દઇને
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ણલચાય કયે છે તેભને ભાટે આમતોને સ્ષ્ટ
કયીને લણથલીએ છીએ. (૨૪)
અને અલ્રાશ વરાભતીના ઘય તયપ ફોરાલે
છે , અને જે ને ચાશે છે તેને (ોતાના) વીધા
ભાગથ તયપ જલાની પ્રેયણા આે છે . (૨૫)
દુણનમાના જીલનની કુદયતે કેલી વુંદય ણભવાર
આેર છે . જ્માયે ઇન્વાનને ત્માં ફાક
જન્ભ ાભે છે ત્માયે પ્માય-ભોશબ્ફતથી તેને
ઉછે યે છે , જ્માયે મુલાલસ્થાભાં દાખર થામ છે
ત્માયે ભોટી ભોટી આળાઓ યાખલાભાં આલે
છે . તેનાથી જીલનભાં ઘણો વણધમાયો યશે છે .
એકાએક ભોતનો ંજો તેને જકડી રે છે ત્માયે
ફધી ઉભંગો ભાટીભાં ભી જામ છે . આળાઓ
ણનયાળાભાં લ્ટાઇ જામ છે જાણે તે જગતભાં
આવ્મો જ ન શતો. થોડા રદલવો વુધી તેની
માદ વતાલે છે ત્માય છી તેને ણ બુરી જામ
છે . ભાટે ઇન્વાને શંભેળા ભયણ છીનો
વાભાન કયલો જોઇએ. આખેયતના અભય
જીલન ભાટે શંભેળા તૈમાયી કયલી જોઇએ.
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૨૬ થી ૨૮ભી આમાત :-

اخ ٌۃ ؕ َق لاَ
ل ّ َِل ِذیۡ َن اَ ۡح َس ُنوا ال ۡ ُح ۡس ّٰجی َق رِیَ َ
َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٌ ّ َ َ ّ َ ٌ ُ ٰٓ َ
یرہق قجوہہم قتؿ ق لا ِدلۃ ؕ اقل ِئک
ۡ َّ
ّٰ
َ
ا ۡص ّٰح ُب ال َجن ِۃ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۲۶

َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ّ َ ّ ّٰ َ َ ُ َ ّ ٍَۭ
ق ال ِذین کسبوا الس ِیا ِة جزٓاء س ِیئۃ
ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ ّ َ ٌ َ َ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
ِب ِمث ِلہا ۙ ق ترہقہم ِدلۃ ؕ ما لہم ِمن الل ِہ
اصم ۚ کَاَنّ َ َما ۤ اُ ۡغ ِش َی ۡت ُق ُجوۡ ُہ ُہمۡ
ۡ َ
ِمن ع ِ ٍ
َّ
ۡ
َ
ُ َ َ
قِط ًعا ِّم َن ال ۡی ِل ُمظ ِل ًما ؕ اقلٰٓ ِئک ا ۡص ّٰح ُب
َّ
ّٰ
الناذِ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۲۷
َق یَوۡ َؿ ن َ ۡح ُس ُخ ُہ ۡم َج ِم ۡی ًعا ثُ ّ َم جَقُوۡ ُؾ ل ّ َِل ِذیۡنَ
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ََۡ َ ُُ َ ُ َۡ َُ َ ُ َۡ
ار َخخوۡا َمکانک ۡم ان ُت ۡم َق ر َخکٓاؤخ ۡم ۚ ف َد ّیلنا
ُۡ َ ُ َ ُ َ َ َ ََُۡۡ
َ َ
اؾ ر َخکٓاؤ ُہ ۡم ّما کن ُت ۡم ِا ّیانا
بینہم ق ق
َ
﴾۲۸﴿ ت ۡع ُب ُد ۡق َـ
જે રોકોએ (દુણનમાભાં) બરાઇ કયી છે તેભના
ભાટે (આખેયતભાં) ણ (એલીજ) બરાઇ છે ,
અને કાંઇ ણલળે ણ; લી તેભના ચશેયાઓ
ય ન કાાળ થયાએર શળે ન ણશણત;
તેઓજ જન્નતલાવીઓ છે , જે ભાં તેઓ
શંભેળના યશેનાયા થળે. (૨૬)
અને જે રોકોએ (દુણનમાભાં) ખયાફ કામો
કમાથ છે , તો (આખેયતભાં) દયેક ખયાફ કામોનો
ફદરો તેલોજ (ખયાફ) છે , (તે ઉયાંત)
તેભના ભોંઢાં ઉય શીણત વ્માી યશી શળે ;
અલ્રાશ તયપથી તેભને ફચાલનાય કોઇ ન
શળે, (અને એલું રાગળે) કે જાણે તેભના
ચશેયાઓ ય અંધાયી યાતના કટકાઓ
થયાએરા છે ; તેઓજ જશન્નભલાવીઓ
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છે , જે ભાં તેઓ શંભેળને ભાટે યશેનાયા થળે.
(૨૭)
અને તે રદલવે કે જ્માયે અભે તે વઘાઓને
એકર કયીળું છી જે ઓ ણળકથ કમાથ કયતા શતા
તેભને કશીળું કે તભે તથા તભાયા ળયીકો ોત
ોતાના સ્થાને થોબો, છી અભે તેભની
લચ્ચે વંફંધ તોડી નાખીળું, અને તેભના
ળયીકો કશી દેળે કે તભે અભાયી ઇફાદત તો
કયતાજ ન શતા. (૨૮)
આ સ્થે એ ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે ફુત
ુજક જે ફુતોને ખુદાના ળયીક ફનાલી
દુણનમાભાં તેની ૂજા કયતા શતા, કમાભતભાં
એ એનાથી અરગ થઇ જળે અને ચોખ્ખું
કશી દેળે કે તભે અભાયી ઇફાદત કયતા ન
શતા. અભાયે તભાયી વાથે કોઇ વંફંધ નથી.
અભાયાથી અરગ ડી જાલ. ફુત યસ્ત એભ
વભજે છે કે આ ફુત કમાભતભાં અભાયી
ભુણક્તનું કાયણ ફનળે, ણ ત્માં ભુખાથઇ બયેરી
અકીદતની શકીકત ખુરી જળે.
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૨૯ થી ૩૩ ભી આમાત :-

َ َ ّٰ ّّٰ
الل ِہ َشہ ۡی ً ۢدا بَ ۡی َن َنا َق بَ ۡی َن ُک ۡم اـۡ
فکفی ِب
ِ
ِ
ُ ّ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ّٰ ۡ
َ
کنا عن ِعباخ ِتکم لغ ِف ِلحف ﴿﴾۲۹
ُہ َنال َِک تَ ۡب ُلوۡا ک ُ ّ ُل ج َ ۡفس ّ َما ۤ اَ ۡس َل َف ۡت قَ
ٍ
ُ ّ ُ ۡۤ َ ّّٰ
الل ِہ َموۡلّٰ ُ
ىہ ُم ال ۡ َح ّق َق َض ّ َل َع ۡن ُہمۡ
ذخقا ِاخی
ِ
َ َ ُ َۡ
ّما کانوۡا حَفت ُؿ ۡق َـ ﴿ ﴾۳۱٪
ُق ۡل َم ۡن ّیَ ۡر ُر ُق ُک ۡم ّم َن ّ َ
الس َمٓا ِء َق الۡاَ ۡ
ص
ذ
ِ
ِ
َ
َ َّ ۡ َّ ۡ ُ َّ َ
الس ۡمع َق ال ۡابۡ َص َاذ َق َم ۡن
امن یم ِلک
ۡ ۡ
ۡ
ُۡ ۡ
ّیص ِخ ُث ال َح ّیَ ِم َن ال َم ِّی ِت َق یُص ِخ ُث ال َم ِّی َت
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ُ
ُ ُ َ َ
ۡ
ِم َن ال َح ِّی َق َم ۡن ّی َد ِّب ُر الۡا ۡمرَ ؕ ف َس َیقوۡلوۡ َـ
ُ َ ّ َ َ َ ُ َ ّّٰ
﴾۳۱﴿ الل ُہ ۚ فق ۡل افلَا تتقوۡ َـ
َ َ ُ ۡ ُ ُ ّّٰ ُ ّٰ َ
فذل ِک ُم الل ُہ َذ ّبک ُم ال َح ّق ۚ ف َما دا بَ ۡع َد
ُ َ ۡ ُ ّّٰ َ َ ُ ّٰ َ ّ َ ّ ّ َ ۡ
َ
ۡ
﴾۳۲﴿ ۬ فانی تضخفوـ
ۚ الح ِق ِالا الضلل
ََک ّٰذل َِک َح ّقَ ۡت ک َ ِل َم ُت َذ ِّب َک َعدَی الّ َ ِذیۡن
ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ّ َ ۤۡ ُ َ َ
َ
ۡ
﴾۳۳﴿ فسقوا انہم لا یؤ ِمنوـ
અને અભાયી તભાયી લચ્ચે વાક્ષી આલાને
અલ્રાશ ફવ છે કે અભે તભાયી ઇફાદતથી
તદ્દન અજ્ઞાત શતા. (૨૯)
તે લેા પ્રત્મેક આત્ભા આ લાત અનુબલી
રેળે કે તે (રદલવ) શેરાં તે ળું ળું કયી ચૂક્મો
છે , અને તેઓ વઘા ોતાના વાચા ભાણરક
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અલ્રાશ તયપ પેયલલાભાં આલળે અને તેઓ
જે આ ચઢાલતા શતા તે તેભનાથી ગુભ થઇ
જળે. (૩૦)
(શે યવુર !) તું કશે કે આકાળ અને
ઝભીનભાંથી તભને યોઝી કોણ શોંચાડે છે ;
અથલા (તભાયા) વાંબલા કે જોલા ઉય
અણધકાય કોણ ધયાલે છે ? અને તે કોણ છે કે
જે ભયેરાભાંથી જીલતાને કાઢે છે અને
જીલતાભાંથી ભયેરા કાઢે છે ? અને તે કોણ છે
જે (તભાભ) ભાભરાઓની વ્મલસ્થા કયે છે ?
કે તેઓ તયત કશેળે કે (ભાર) અલ્રાશજ છે ;
ભાટે (શે યવુર !) તું કશે કે આ છતાંમ ળું તભે
ડયતા નથી ? (૩૧)
ફવ એજ અલ્રાશ તભાયો વાચો
યલયરદગાય છે ; તો વત્મ (લાતનું જ્ઞાન થમા)
છી (તેને નણશ ભાનલું) એ બૂર નણશ તો
ફીજુ ં ળું છે ? છતાં ક્માં રટાઇ જાઓ છો ?
(૩૨)
એલી યીતે તાયા યલયરદગાયનું (તે) લચન જે
રોકોએ નાપયભાની કયી શતી તેભની ણલરૂધ્ધ
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ુયલાય થઇ ગમું કે તેઓ શયગીઝ ઇભાન
રાલળે નણશ. (૩૩)
ભાનલ જગતના ઝગડાભાં એલો પવામેરો છે
કે તેને બુરથી ણ એ માદ નથી આલતું કે
તેના ભાણરકે તેના ઉય કેલા કેલા અશેવાનો
કમાથ છે . તભે કલ્ના કયો કે જો આવભાનથી
ાણી ન લયવે, ઝભીનથી અનાજ ન ઉગે તો
એ કેલી યીતે જીલી ળકે ? નાળુક્રાઓ તેની
આેરી યોઝી આયોગતા યશે છે ણ આબાય
રૂે ફે યકઅત નભાઝ ઢી તેનો આબાય
ભાનતા નથી. તભે જ ણલચાયો કે એ જો
કોઇને આંધો-ફશેયો કયી નાખે તો તેનું
જીલન ઝેય જે લું થઇ જામ કે નણશ ? કેટરા
રોકો છે જે નેઅભતોનો ળુક્ર અદા કયતા શોમ
છે ? રોકો એ ણ ણલચાયતા નથી કે ખુદા
એક ાણીના ફેજાન હફદુભાંથી ભાતાના
ઉદયભાં એક જીલંત ફાક ફનાલી ભાના
ેટથી ફશાય રાલે છે , છી અભુક વભમે તેને
ભોતને બેટલું ડે છે . ળું આ ફધામ કામો ખુદા
ણવલામ કોઇ કયી ળકે છે ? નણશ !
અનુક્રભણણકા
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૩૪ થી ૩૬ભી આમાત :-

ُق ۡل َہ ۡل ِم ۡن ُر َخکَٓائ ُک ۡم ّ َمنۡ
ِ
ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ ُ ۡ ُ ٗ ُ ّّٰ
اللہُ
الخلق ثم ح ِعیدف ؕ ق ِل
ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ ُ ۡ ُ ٗ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ُ
َ
ۡ
الخلق ثم ح ِعیدف فانی تؤفکوـ ﴿﴾۳۴

َ ُ
ّی ۡب َدؤا
ُ
یَ ۡب َدؤا

ُ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َ ُ ۡ ّ َ ۡ ّ َ ۡ ۡۤ َ
قل ہل ِمن رخکٓائِکم من یہ ِدی ِاخی
ۡ َ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ یَ ۡہ ِد ۡی ل ِۡل َح ّق ؕ اَ َف َمنۡ
الح ِق ؕ ق ِل
ِ
ّ َ ۡ ۡۤ َ ۡ َ ّ َ َ ّ ُ َ ۡ ّ ُ ّ َ َ َ َ ّ َ ۡ ّ َ
یہ ِدی ِاخی الح ِق احق اـ یتبع امن لا
َ ُ َ
ۤ َّ ۤ َ ُ
یَ ِہ ِّد ۡی ِالا ا ۡـ ّی ۡہ ّٰدی ۚ ف َما لَک ۡم  ٞک ۡی َف
َ ُ
ت ۡحک ُموۡ َـ ﴿﴾۳۵
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َّ َ ًّ َ َّ َ ۡ َ ُ َّ
َق َما یَت ِبع اخث ُؿ ُہ ۡم ِالا ظنا ؕ ِا ّـ الظ ّ َن لَا
ۢ ٌ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ ً ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ
حغجِی ِمن الح ِق شیئا ؕ ِاـ اللہ ع ِلیم
ُ َۡ
﴾۳۶﴿ ِب َما حف َعلوۡ َـ
(શે યવુર !) તું કશે કે તભાયા ળયીકોભાંથી કોઇ
એલો ણ છે કે જે આલી વૃણષ્ટ નલેવયથી
ૈદા કયે, છી તેના (નાળ થમા છી) તેનું
ુનયાલતથન ણ કયે ? (શે યવુર !) તું કશે કે
અલ્રાશજ ભાર વૃણષ્ટને નલેવયથી ઉત્ન્ન
કયે છે . લી તેનું ુનયાલતથન ણ તેજ કયે છે ,
છી તભે ક્માં પયી જાઓ છો ? (૩૪)
(શે યવુર !) તું કશે કે તભાયા ળયીકોભાંથી કોઇ
એલો ણ છે કે જે વત્મ તયપ ણશદામત કયે ?
તું કશે કે અલ્રાશજ વત્મ તયપ ણશદામત કયે
છે . ળું તે કે જે વત્મ વુધી શોંચાડી દે તે તેનો
લધુ શકદાય છે કે તેની તાફેદાયી કયલાભાં
આલે અથલા તે કે જે ને કોઇ ફીજો ભાગથ
અનુક્રભણણકા
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દેખાડે નણશ ત્માં વુધી તેને કોઇ ભાગથ જડે
નણશ ? છતાં તભને ળું થઇ ગમું છે , કેલો ન્મામ
કયો છો ? (૩૫)
અને તેઓભાંથી ઘણાખયા તો કેલ અટકને
અનુવયનાયા છે ; ફેળક અટક વત્મની વાભે
કાંઇ કાભભાં આલતી નથી; ફેળક જે ણ કાંઇ
તેઓ કયે છે તે અલ્રાશ (વાયી ેઠે) જાણે છે .
(૩૬)
ખુદા ણવલામ કોઇ ભાઅફુદ કશેલાને રામક
નથી. તે જગતના કાયખાનાનો પ્રથભ વજથ ક
છે અને એજ ભાયનાય અને જીલાડનાય છે .
જે ફુતોની ૂજા કયલાભાં આલે છે એભાં કોઇ
જાતની ળણક્ત નથી, તો છી એની ઇફાદત
કેભ થઇ ળકે !?
જે વ્મણક્ત ખુદાના ફંદાઓને વત્મ ંથની
ણશદામત કયનાય શોમ એજ શાદી-ઇભાભ થઇ
ળકે. જે ોતે ફીજાઓનો ભોશતાજ શોમ,
રોકોના ભારથી શાદી ફની ફેઠો શોમ એ
યશફય શોઇ જ ન ળકે. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકેય અ.ભે ઉયની આમતની તપવીયભાં
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પયભાવ્મું છે કે શક યાશ (વાચા ભાગથ)ની
ણશદામત કયનાય ભોશમ્ભદ લ આરે ભોશમ્ભદ
વ. છે . ફીજા ફધામ ણશદામતભાં તેભના
ભોશતાજ છે . જે ઓ તેભના ણલયોધી શતા તે
વાચી યાશથી લેગા ડી ગમા શતા. ોતાના
ધભથનો ામો અનુભાન અને અટક ય
યાખ્મો શતો, મકીન ઉય નણશ. તેઓનો ધભથ
તેભના લડલાઓના અનુવયણ ય શતો.
લડલાઓ જે ધભથ ાતા શતા તેઓના ગરે
ચારતા શતા, એ લાત ય ચચાથ નથી કે એ
વાચી યાશ ય શતા કે નણશ ? શ. યવુર
વ.ની ઉમ્ભતભાં ફે પ્રકાયના રોકો શતા. એક
ભાઅવુભ (ગુનાશોથી ણલર) અને એક ગમય
ભાઅવુભ. ભાઅવુભ જે પ્રકાયની ધભથની
તણબ્રગ (પ્રચાય) કયતા શતા તેભાં ફાણતરનો
અંળ ભાર ણ ન શતો. ગમય ભાઅવુભના
ભાગથદળથન ય બયોવો યાખી ળકામ નણશ,
કાયણ કે તેભનાથી બુર થઇ જલાની ળક્મતા
શય શારતભાં યશે છે . શ. યવુર વ.ભે શ.
અરી અ. ણવલામ કોઇના ભાટે પયભાલેર નથી
કે શક તેભની (અરી અ.) વાથે છે . ઇયળાદે
અનુક્રભણણકા
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નફલી છે કે “અર શક્કો ભઅ અરીણય્મન લ
અરીમુન ભઅર શક્કે અલ્રાશુ મ્ભા અદરયર
શક્ક શમવો દાય” શક અરી વાથે છે અને
અરી શકની વાથે. અમ અલ્રાશ જ્માં અરી
જામ (પયે) ત્માં શક વાથે જામ. આનાથી
વભજામ છે કે શક અરીની ાછ ાછ છે .
ઉયોક્ત શદીવ ઇસ્રાભી કુતુફભાં ભૌજુ દ છે .
૩૭ થી ૩૯ ભી આમાત :-

َ ۡ ُّ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ
اـ ّٰہذا الغ ۡػ ّٰا ُـ ا ۡـ حفت ّٰؿی ِم ۡن
ق ما ک
َّ
َ
ّّٰ
ۡ
ُخ ۡق ِـ الل ِہ َق لّٰ ِک ۡن ت ۡص ِدیۡ َق ال ِذ ۡی بَح َف
َۡ
ّٰ ۡ
یَ َدیۡ ِہ َق تف ِص ۡی َل ال ِکت ِب لَا َذیۡ َب فِ ۡی ِہ
ۡ َ ۡ َ
﴾۳۷﴿ ِم ۡن ّذ ِّب ال ّٰعل ِمح َف
ُ اَ ۡؿ حَقُوۡلُوۡ َـ ۡافت َ ّٰؿ
َىہ ؕ ُق ۡل َفاۡتُوۡا ب ُسوۡذ ٍۃ
ِ
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َ ۡ َ ُۡ ۡ َ ۡ ّ
اس َتط ۡع ُت ۡم ِّم ۡن ُخ ۡق ِـ
ِمث ِل ٖہ ق اخعوا م ِن
ۡ ُ ّّٰ
ۡ
﴾۳۸﴿ الل ِہ ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف

َّ َ
ۡ
ُ
َ
بَ ۡل کذبُوۡا ِب َما ل َ ۡم یُ ِح ۡیطوۡا ِب ِعل ِم ٖہ َق ل َ ّما
َ ّ َ ّ َ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ۡ
یَا ِت ِہ ۡم تا ِقیۡل ٗہ ؕ کذل ِک کذ َب ال ِذیۡ َن
ُ
َ َ ِم ۡن َق ۡب ِلہ ۡم َفان ۡ ُظ ۡػ َک ۡی َف ک
اـ َعاقِ َبۃ
ِ
ۡ ّّٰ
َ
﴾۳۹﴿ الظ ِل ِمحف
અને આ કુયઆન એલું નથી કે જે અલ્રાશના
ણવલામ ફીજા કોઇના તયપથી જોડી કાઢી
ળકામ; ફલ્કે તે તેની અગાઉ (ની રકતાફો)નું
વભથથન છે , અને એભાં કાંઇ વંદેશ નથી કે
(તેભાં) વઘી દુણનમાઓના યલયરદગાય
તયપથી રખેરા (ધભથ ણનમભો)નું વણલસ્તાય
લણથન છે . (૩૭)
અનુક્રભણણકા
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અથલા ળું તેઓ એભ કશે છે કે તેં (મગમ્ફયે)
તે (કુયઆન) જોડી કાઢ્મું છે ? (શે યવુર !) તું
કશે કે (જો તે ભેં જોડી કાઢ્મું શોમ તો) તભે
ણ તેના પ્રકયણો જે લું એક પ્રકયણ જોડી
રાલો. અને જો તભે વાચા છો તો
અલ્રાશના ણવલામ જે ને જે ને ફોરાલી ળકતા
શો તેભને (તભાયો દાલો ૂયલાય કયલા ભાટે)
ફોરાલી રાલો. (૩૮)
ફલ્કે તેઓ તે (લાત)ને જુ ઠરાલી કાઢે છે કે જે
લાતના જ્ઞાનને તેઓ શોંચી ળક્મા નથી,
અને જે નો ખયો અથથ શજી તેભને શોંચ્મો જ
નથી; તેભની શેરાંના રોકોએ ણ એલીજ
યીતે (રકતાફો તથા મગમ્ફયોને) જુ ઠરાવ્મા
શતા છી જો કે ઝુરભગાયોનું રયણાભ કેલું
આવ્મું ? (૩૯)
જે ટરી આકાળી રકતાફો અને વશીપા
નાણઝર થમા તેભાં કોઇભાં ણ એભ નથી
રખ્મું કે આના જે લી (રકતાફો) ફનાલી
રાલો, કાયણ કે તેનું રખાણ અવાધાયણ ન
શતું, યંતુ કુયઆને કયીભે એલું આશ્ચમથ
અનુક્રભણણકા
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ભાડનારૂં પ્રકૃણતને અનુરૂ રાણરત્મ (વુંદય)
કા ધયાલતું. અનોખી ળૈરી, વાણશત્મના યંગ
વણશત છટાદાય બાા લેયતું, ભાનલની
ફનાલેરી કોઇ ણ ઇફાયતની વાથે અવંગત,
બરે છી તેની યચના કયનાય ભશાન પવાશત
અને ફરાગત ધયાલતો શોમ, લક્તૃત્લ કાનો
ભાશીય કેભ ન શોમ, એટરે વુધી કે શ. યવુર
વ. અને અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી
અ.ના કરાભભાં જ્માં કોઇ આમત આલી ગઇ
છે ત્માં સ્ષ્ટ અરગ તયી આલે છે અને એજ
પકથ નઝય આલે છે જે ખુદા અને ફંદાભાં શોમ
છે . ભુશ્રીકો શોમ કે મશુ દી કે નવાયા ફધામ
એજ કશે છે કે આ કરાભ (કુયઆન)
ભોશમ્ભદે (વ.) ોતે ઘડીને યજૂ કમાથ છે ત્માયે
કુયઆન કશે છે કે એક વુયો તો આના જે લો
ફનાલી રાલો ? તે ફધામ તેનો વાચો જલાફ
આી ળક્મા નણશ અને જુ ઠા આક્ષે કયી
બોંઠા ડ્મા. ખયી લાત તો એ છે કે કરાભની
ખયી શકીકતથી અજ્ઞાત શતા. અયફ શોલા
છતાં તેની ફરાગતને વભજી ળક્મા નણશ.
અયફ અદીફો વાણશત્મકાયોના કરાભ વભજી
અનુક્રભણણકા
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ેતેને જુ ઠરાલલા રાગ્મા. યંતુ જે ઓએ કરાભ
ાકને વાચા અથથભાં વભજી રીધું શતું તેઓ
અલ્રાશના કરાભ શોલા ય ઇભાન રાવ્મા.
૪૦ થી ૪૩ ભી આમાત :-

ۡ َ ُ
َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّی ۡؤ ِم ُن ِب ٖہ َق
ُ َ َ َ
یُ ۡؤ ِم ُن ِب ٖہ ؕ َق َذ ّبک ا ۡعل ُم

ۡ َ َّ
ِمن ُہ ۡم ّم ۡن لا
ۡ ۡ
ِبال ُمف ِس ِدیۡ َن

﴿ ﴾۴۱٪
َق ِا ۡـ َک ّ َذبُ ۡو َؽ َفقُ ۡل خ ّ ۡی َع َم ِد ۡی َق ل َ ُکمۡ
ِ
ٓ
ُُ َۡ
ََ
ََۤ
َع َملک ۡم ۚ ان ُت ۡم بَرِیۡـــُوۡ َـ ِم ّما ا ۡع َم ُل َق انا
ٓ َ َ ُ
بَرِ ۡی ٌء ِّم ّما ت ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۴۱
َق ِم ۡن ُہ ۡم ّ َم ۡن ّیَ ۡس َتم ُعوۡ َـ ِال َ ۡی َک ؕ اَ َفاَنۡتَ
ِ
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ُ َ ُ َ َ ُّ ُ ۡ ُ
﴾۴۲﴿ الص ّم َق لَوۡ کانوۡا ل َا ح ۡع ِقلوۡ َـ
تس ِمع
َُۡ َ ۡ
َ َََۡ َ
َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّینظ ُػ ِال َ ۡیک ؕ افان َت ت ۡہ ِدی
ُ َ
ۡ
﴾۴۳﴿ ال ُع ۡؼیَ َق لَوۡ کانوۡا لَا یُ ۡب ِض ُخ ۡق َـ
અને તેઓભાંથી કેટરાક એલા ણ છે કે જે તે
(કુયઆન) ય ઇભાન યાખે છે અને
તેઓભાંથી કેટરાક એલા છે કે જે ઓ તેના ય
ઇભાન યાખતા નથી; અને તાયો યલયરદગાય
પવાદ કયનાયાઓથી વાયી ેઠે લાકેપ છે .
(૪૦)
અને (શે યવુર !) અગય તેઓ તને જુ ઠરાલે
તો તું કશે કે ભાયી કયણી ભાયા ભાટે અને
તભાયી કયણી તભાયા ભાટે. જે કાંઇ શુ ં કરૂં છુ ં
તેનાથી તભે અગા છો, અને તભે જે કાંઇ
કયો છો તેનાથી શુ ં અગો છુ ં . (૪૧)
અને તેઓભાંથી કેટરાક એલા ણ છે કે
જે ઓ તને ઘ્માન દઇ વાંબે છે ; ણ ળું તું
અનુક્રભણણકા
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ફશેયાઓને વંબાલી ળકે છે એલી ણસ્થણતભાં
કે તેઓ વભજ ધયાલતા ન શોમ ? (૪૨)
અને તેઓભાં કેટરાક એલા ણ છે કે જે તાયી
તયપ ટીકી ટીકીને જુ એ છે ; તો ળું તું
આંધાઓને ભાગથ દેખાડી ળકે છે એલી
ણસ્થણતભાં કે તેઓ કાંઇ અંતયચક્ષુઓ જ
ધયાલતા ન શોમ ? (૪૩)
મશુ દીઓ શ. યવુર વ.ની ફેઠકભાં આવ્મા
કયતા શતા અને આમતો વાંબી લાંધા
ઉઠાલતા શતા. કેટરાક તો એલા શતા કે કાન
રગાડી શઝયતની લાતો વાંબતા શતા યંતુ
એ ભાટે નણશ કે ઇભાન રાલે, ણ કોઇ
લાતભાં એઅતેયાઝ કયલાનું કાયણ ભે તો
આથી લાદ ણલલાદ કયતા. કેટરાક તો એક
ટવે આં શઝયત વ.ની વાભે જોઇ યશેતા
શતા, ણ કાંઇ વભજફુજ યાખતા ન શતા.
આ રોકો પ્રત્માઘાતી શતા કે નલા વલા
ભુવરભાનોને બડકાલલાનું કાભ તેઓનું શતું.
કેટરીક લખત આડી અલી લાતો કયીને
આનો વભમ નક્કાભો ફગાડતા શતા.
અનુક્રભણણકા
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ખુદાનો શુ કભ થમો કે તભે એ રોકોને કશી
આો કે તભે તભાયા કામોના જલાફદાય છો.
શુ ં ભાયા કાભનો ઝીમ્ભેદાય છુ ં . નક્કાભી
? ેલાતોથી ળું પામદો થલાનો છ
૪૪ થી ૪૬ભી આમાત :-

ّ َ ّّٰ َ َ َ ۡ ُ ّ َ َ َ ً َ
از ش ۡیئا ّق لّٰ ِک ّ َن
ِاـ اللہ لا یظ ِلم الن
ۡ
َّ َ َ ۡ ُ
از اجف َس ُہ ۡم یَظ ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۴۴
الن
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡۤ ّ َ َ َ ً
ق یوؿ یحسخہم کاـ لم یلبثوا ِالا ساعۃ
ّ َ َّ
الن َہاذِ یَ َت َع َاذ ُفوۡ َـ بَ ۡی َن ُہ ۡم ؕ َق ۡد َخ ِزخَ
ِمن
َ َّ
َّ
َ ُ
َ ّّٰ
ال ِذیۡ َن کذبُوۡا ِب ِلقٓا ِء الل ِہ َق َما کانوۡا
ُم ۡہ َت ِدیۡ َن ﴿﴾۴۵
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َ َّ َ َ َّ ُ َ
َ
َق ِا ّما نرِیَنک بَ ۡعض ال ِذ ۡی ج ِع ُد ُہ ۡم ا ۡق
ّّٰ َ ُ
َ َ َ َّ َّ َ
ن َتوَف َینک ف ِال َ ۡینا َم ۡر ِج ُع ُہ ۡم ث ّم الل ُہ
ُ َۡ
َ
﴾۴۶﴿ ش ِہ ۡی ٌد َعدّٰی َما حف َعلوۡ َـ
ણન:વંળમ અલ્રાશ રોકો ય સ્શેજ ણ
ઝુલ્ભ કયતો નથી ણ ભાણવો (ંડે) ોતાના
જીલ ય ઝુલ્ભ તોડે છે . (૪૪)
અને જે રદલવે તે તેભને એકઠા કયળે ત્માયે
એલું રાગળે કે જાણે તેઓ (દુણનમાભાં)
રદલવના એક કરાકથી લધુ થોભ્માજ ન શતા,
યસ્ય એક ફીજાને ાયખી રેળે; જે રોકો
અલ્રાશની શજુ યભાં આલલાને જુ ઠરાલતા
શતા તેઓ ખચીતજ શાની બોગલનાયા થળે,
અને તેભને (આ શાનીભાંથી) ફચલાનો ભાગથ
ણ વુજળે નણશ. (૪૫)
અને જે લસ્તુ (આલા)નો અભે તેભને લામદો
કયીએ છીએ તેનો કોઇ બાગ અભે તેને જો
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દેખાડી દઇએ અથલા (તે શેરાં) તારૂં
આમુષ્મ ુરૂં કયી દઇએ તો ણ તેભનું ાછુ ં
પયલું તો અભાયીજ તયપ થળે. છી જે જે
કાંઇ તેઓ કયે છે તેની અલ્રાશ (ંડે) વાક્ષી
આનાય છે . (૪૬)
જ્માયે રોકો આખેયતના ખયા જીલનને જોળે
તો ોતાની બૂતકાની ઝીન્દગી જે
દુણનમાભાં ણલતાલી શતી તે ણનશાળે તો
ખફય ડી જળે કે બૂતકાનું જીલન
બણલષ્મના જીલનની વાભે એલી યીતે દેખાળે
કે જાણે દુણનમાની એક ઘડી. જે રોકો ખુદાના
ખાવ ફંદાઓ છે તેઓ એટરા ભાટે ભોતની
તભન્ના કયે છે કે તેભની નઝયભાં દુન્મલી
જીલન ફશુ રાંફુ શોમ છે , જે ભાં રણ પ્રકાયના
આયાભના વાધનો શોમ છે છતાં દુન્મલી
નેઅભતો પ્રત્મે જયા ણ ઘ્માન આતા નથી
અને તેને પ્રાપ્ત કયલાભાં એલા કોઇ યસ્તા
ગ્રશણ કયતા નથી કે જે બણલષ્મ (આખેયત)ભાં
રૂકાલટ ઉબી કયે.
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૪૭ થી ૪૯ ભી આમાત :-

َ ُ ّ ُ َّ َّ ُ ۡ ٌ َ َ َ َ ُ
ٓاء َذ ُسوۡل ُہ ۡم
ق ل ِک ِل ام ٍۃ ذسوؾ ۚ ف ِادا ج
ُ
َۡ
َ
ۡ
ق ِضیَ َب ۡین ُہ ۡم ِبال ِق ۡس ِط َق ُہ ۡم لَا یُظل ُموۡ َـ
﴿﴾۴۷
ُۡ
ّٰ َ ۡ
ُ ُ
َق حَقوۡلوۡ َـ َمتی ّٰہذا الوَ ۡع ُد ِا ۡـ کن ُت ۡم
ۡ
ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۴۸
ُ َّ ۤ َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ
ق ۡل لا ا ۡم ِلک ل ِنف ِس ۡی ض ّػًا ّق لَا جف ًعا ِالا َما
َ َ ّّٰ
الل ُہ ؕ ل ِک ُ ّل اُ ّ َم ٍۃ اَ َج ٌل ؕ ِا َدا َجٓاءَ
شٓاء
ِ
ََ ُُ ۡ ََ َ ۡ َۡ ُۡ َ َ ًَ َ
اعۃ ّق لَا
اجلہم فلا یستاعِخقـ س
ۡ
یَ ۡس َتق ِد ُموۡ َـ ﴿﴾۴۹

અને દયેક ઉમ્ભત (પ્રજા) ભાટે અકેકો યવુર
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(થઇ ગમો) છે , છી જ્માયે (કમાભતના
રદલવે) તેભનો મગમ્ફય (ોતાની ઉમ્ભત
વાથે અભાયી શજુ યભાં) શાજય થળે ત્માયે
તેભની લચ્ચે ન્મામવય ણનયાકયણ કયલાભાં
આલળે, અને તેભના ઉય (ભુદ્દર) ઝુલ્ભ
કયલાભાં આલળે નણશ. (૪૭)
અને તે રોકો કશે છે કે અગય તભે વાચા છો
તો દેખાડો કે આ લામદો ક્માયે (ૂયો) થઇને
યશેળે ? (૪૮)
(શે યવુર !) તું કશે કે શુ ં ભાયા ોતાના ભાટે ન
નુકવાનનો ભાણરક છુ ં ન રાબનો, ણવલામ કે
જે અલ્રાશ ચાશે; દયેક ઉમ્ભત ભાટે એક
વભમ નક્કી છે ; જ્માયે તેભનો ણનણીત કયેરો
વભમ આલી રાગે છે ત્માયે તેઓ ન એક 
ાછ યશી ળકે છે ન આગ લધી ળકે છે .
(૪૯)
ઉમ્ભતથી ભુયાદ ભાર એ રોકો નથી જે શ.
યવુર વ.ના ઝભાનાભાં શતા ણ આની
લપાત છી જ્માં વુધી ણળક્ષણ, પ્રચાય,
તણબ્રગની અવય શોંચે ત્માં વુધીના રોકો
ફધીમ ઉમ્ભત કશેલાળે.
અનુક્રભણણકા
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રોકો આને કશેતા શતા કે જે અઝાફથી
આ અભોને બમબીત કયો છો તે ક્માયે
આલળે ? તેના જલાફભાં ખુદાએ કહ્ું કે કશો
અઝાફનો લામદો કયનાય ખુદા છે શુ ં નથી.
અઝાફ ભોકરનાય તે ભાણરક છે , તેજ તભાયી
લચ્ચે પેંવરો કયનાય છે . ખુદા જલ્દી કયનાય
નથી કે જે આજ્ઞા ન ભાને તેને તયત જ વઝા
આે. તે ફુયા રોકોને ણલચાયલાનો વભમ
આે છે . પ્રથભ ડયાલે છે . છી ણલચાયલાનો
લખત આે છે , છતાં એ રોકો વીધા ચારતા
નથી તો છે લટે અઝાફ થલાનો છે .
ભોતનો વભમ અલ્રાશ ણવલામ કોઇ જાણતું
નથી, તેભાં એ શેતુ વભાએરો છે કે રોકો શય
લખત ભયલા ભાટે તૈમાય યશે. નેક કાભોભાં
જલ્દી કયે. તેના હ્રદમભાં અલ્રાશનો બમ શય
લખત યશે. જો ભોતના વભમભાં ઓછુ ં લધું
થઇ ળકતું શોત તો ભાણવો એલા વાધનો
ળોધલા રાગત કે તેનાથી ભોતનો વભમ ટી
જામ, જે રોકો એલા વાધનોથી લંણચત યશી
જામ તેઓ અપવોવ કયત કે કાળ અભને ણ
આલા વાધનો પ્રાપ્ત થતે ! શ. અરી અ.ભે
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પયભાવ્મું છે કે જો ભોત લેચાતું ભતે તો રોકો
બાયી રકભત આી ખયીદી રેત (ગયીફો
ખયીદી ળકત નણશ) તેથી જ કુદયતે અભીયગયીફ, ધનલાન ણનધથન ફધામને ભાટે એકજ
કામદો યાખ્મો છે . જ્માયે વભમ આલી જામ છે
ત્માયે કોઇના ટાલાથી ટતું નથી. એ લખતે
ન દલા કાભ કયે છે ન દોઆ પામદો શોંચાડે
છે , ઇન્વાન ોતાની ખુળીથી કદી ભયલા
ઇચ્છતો નથી, બરે છી એ વો લથનો ણ
શોમ.
૫૦ થી ૫૪ભી આમાત :-

َ ُ ّٰ َ
َ ً
َ ُ
ق ۡل ا َذ َءیۡ ُت ۡم ِا ۡـ اتىک ۡم َعذابُ ٗہ بَ َیاتا ا ۡق
ۡ ۡ
َ َ َ
ن َہ ًاذا ّمادا یَ ۡس َت ۡع ِج ُل ِمن ُہ ال ُم ۡجرِ ُموۡ َـ
﴾۵۱﴿
ۡاَثُ ّ َم ِا َدا َما َق َق َع ّٰا َم ۡن ُت ۡم ب ٖہ ؕ ٰٓال ۡ ّٰـ َن َق َقد
ِ
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ُ
ُۡ
َ
کن ُت ۡم ِب ٖہ ت ۡس َت ۡع ِجلوۡ َـ ﴿﴾۵۱
ثُ ّ َم قِ ۡی َل ل ّ َِلذیۡ َن َظ َل ُموۡا ُد ۡق ُقوۡا َع َذابَ
ِ
َّ
ُۡۡ
ُ
ُۡ
الخل ِد ۚ َہ ۡل ت ۡج َز ۡق َـ ِالا ِب َما کن ُت ۡم
َۡ
َ
ُ
ۡ
تک ِسبوـ ﴿﴾۵۲
۬ ُق ۡل ا ۡی َق َذب ّ ۡیۤ
َق یَ ۡس َت ۢۡنب ُئوۡن َ َک اَ َح ٌّق ُ
َ
ؕ
و
ہ
ِ
ِ
ِ
ّ َ ٗ َ َ ٌّ َ َ ۤ َ ۡ
ُ
ۡ
ُ
ۡ
ۡ
َ
۬ ق ما انتم ِبمع ِج ِزین ﴿ ﴾۵۳٪
ِانہ لحق ۚ
َق لَوۡ اَ ّ َـ ل ِک ُ ّل ج َ ۡفس َظ َل َم ۡت َما فی الۡاَ ۡ
ص
ذ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ۡ ۡ
َ َ َ ُّ ّ َ َ َ َ َ
امۃ ل َ ّما َذا ُقا
لَاف َت َدة ِب ٖہ ؕ ق اذخقا الند
َۡ َ َ ُ
َ
ۡ
اب ۚ َق ق ِضیَ بَ ۡین ُہ ۡم ِبال ِق ۡس ِط َق ُہ ۡم
العذ
َۡ
لَا یُظل ُموۡ َـ ﴿﴾۵۴
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તું કશે કે ળું તભોએ આ ણલચામુું છે કે અગય
તેનો અઝાફ તભાયા ય યારે કે રદલવે
ઓહચતો આલી ડે તો છી આ ગુનેશગાયો
તે (ફે) ભાંશેના ક્મા અઝાફ ભાટે ઉતાલ કયે
છે ? (૫૦)
ળું જ્માયે તે અઝાફ અણસ્તત્લભાં આલી જળે
ત્માયેજ તભે તેના ય ઇભાન રાલળો ? (છી
અભે કશીળું કે) ળું શલે તભે ઇભાન રાલો છો !
જો કે તભેજ તેની ઉતાલ કમાથ કયતા શતા.
(૫૧)
છી તે લખતે જે ઓએ ઝુલ્ભ કમો શળે તેભને
કશેલાભાં આલળે કે શંભેળનો અઝાફ ચાખો;
આ જે ણળક્ષા તભને કયલાભાં આલે છે તે ભાર
તભાયી કભાણીનો જ ફદરો છે ને ! (૫૨)
અને (શે યવુર !) તેઓ તને ૂછે છે કે ળું આ
(લાત) વાચી છે ? તું કશે કે શા, અરફત્ત
ભાયા યલયરદગાયની કવભ ! તે ણન:વંળમ
વાચીજ છે ; અને તભે (અલ્રાશને) શયગીઝ
રાચાય ફનાલી ળકનાય નથી. (૫૩)
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અને અગય દયેક ઝુરભગાય ળખ્વ ઝભીનભાં
જે કાંઇ છે તે વલથનો ભાણરક શોમ અને તે
(વઘું જ ોતાના જીલના છુ ટકાયાના)
ફદરાભાં તે આી દે (તો ણ તે છુ ટી ળકળે
નણશ); અને જે લખતે તેઓ અઝાફને
ણનશાળે ત્માયે સ્તાલાને જાશેય કયળે, અને
તેભની લચ્ચે ન્મામ ૂલથક ણનણથમ કયલાભાં
આલળે અને તેભના ય (વશેજ ણ) ઝુલ્ભ
કયલાભાં આલળે નણશ. (૫૪)
અમ્ફીમા અ. જ્માયે ઉમ્ભતને આખેયતની
ણળક્ષાથી ડયાલતા શતા ત્માયે તેઓ તેભની
ભશ્કયી કયતા અને જુ ઠા ાડતા શતા. આલા
નારામકી બયેરા કૃત્મોથી જયા ણ અચકાતા
નશીં ણ જ્માયે શશ્રના ભેદાનભાં ોતાને
જોળે ત્માયે એલા તો યેળાન શળે કે ભાથાથી
ગ વુધી યવેલો લશી યહ્ો શળે. શલે
તેઓનું સ્તાલો કયલું કાંઇ પામદાકાયક શળે
નશીં. જ્માયે અલકાળ શતો ત્માયે એ ફધુ
ણલચાયલું શતું. શલે તો ોતાના કૃત્મોની વઝા
બોગલલી ડળે. અમ્ફીમાની ઉમ્ભતભાં એલા
રોકો ણ શતા કે જે ઓ કશેતા શતા કે જ્માયે
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અઝાફ આલળે ત્માયે લધાયે ભાર ખચી
ંઅઝાફથી ભુક્ત થઇ જઇળું. તેઓને કશેલાભા
આલે છે કે જો તભાભ જગતની દોરત
! ંઆળો તો ણ ફચળો નશી
૫૫ થી ૫૮ ભી આમાત :-

ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ َ ۤ
َ َ ۤ ّ َ ّّٰ
َ
ص ؕ الا
الا ِاـ لِل ِہ ما فِی السمو ِة ق الاذ ِ
ّ َ َ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َح ٌّق ّ َق لّٰک ّ َن اَخۡث َ َؿ ُہ ۡم لاَ
ِاـ قعد
ِ
َ
حَ ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۵۵
ُ
ُہوَ یُ ۡح ٖی َق یُ ِم ۡی ُت َق ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُعوۡ َـ ﴿﴾۵۶
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
الن ُ
از َق ۡد َج َ
ٓاءتۡ ُک ۡم ّ َموۡ ِع َظ ٌۃ ِّمنۡ
یایہا
َّ ّ ُ ۡ َ َ ٌ ّ
ُّ ُ ۡ َ ُ ً َّ
َ
۬ ق ہد ی ق
ذ ِبکم ق ِشفٓاء ل ِما فِی الصدقذِ ۬
ٌ ّۡ
ۡ
َذ ۡح َمۃ ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۵۷
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َۡ ُ
ّّٰ
َ ّٰ َ
ق ۡل ِبفض ِل الل ِہ َق ِب َر ۡح َم ِت ٖہ ف ِبذل ِک
ۡ َۡ
َ َۡ
﴾۵۸﴿ فل َیع َػ ُحوۡا ؕ ُہوَ خح ٌؿ ِّم ّما یَ ۡج َم ُعوۡ َـ
ખફયદાય યશો ! આકાળો તથા ૃથ્લીભાં જે
કાંઇ છે તે વઘું ફેળક અલ્રાશનું છે ;
ખફયદાય યશો ! ણન:વંળમ અલ્રાશનો લામદો
વાચો છે , યંતુ તેઓ ભાંશેના ઘણાખયા
જાણતા નથી. (૫૫)
એજ વજીલન કયે છે અને એજ ભાયે છે અને
તેનીજ શજુ યભાં તભે ાછા પેયલલાભાં
આલળો. (૫૬)
શે રોકો ! તભાયી ાવે તભાયા યલયરદગાય
તયપથી ખયેજ ફોધ આલી ચૂક્મો છે અને
અંત:કયણના યોગ ભાટેની ળપા (આયોગ્મતા)
ણ; અને ભોઅભીનો ભાટે વદ્ફોધ તથા
યશેભત (આલી છે .) (૫૭)
તું કશે કે (આ વઘું) અલ્રાશની કૃા તથા
તેની દમા (ને રીધે) છે , ભાટે તેનાથી તેઓએ
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યાઝી થલું જોઇએ; તેઓ જે કાંઇ વંગ્રશ કયે
છે તેનાથી તે (કૃા તથા દમા) ઘણાં ફશેતય
છે . (૫૮)
કુયઆન યાશ બટકેરા ભાટે ણશદામત છે .
દીરની ણફભાયીઓ ભાટે ણળપા છે જે લી કે
ગલથ, શવદ, ઇાથ લગેયે. કુયઆની ણતરાલત
કયલાથી યેળાન રદરોને વાંત્લન-રદરાવો
ભે છે . ભોઅભીનો ઉય ખુદાની યશેભતોની
લાથ થામ છે . યલયરદગાયના આ પઝરો કયભ
ય રોકોએ ખુળ થલું જોઇએ, યંતુ અક્વય
જોલાભાં આલે છે કે રોકો દલરત બેગી કયી
ખુળ થામ છે . કાળ તેઓ એ વભજતે કે
ણતરાલત કયલાથી કેટ-કેટરી ફરાઓ દુય થામ
છે .
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે શ. અરી વાથે લાતચીત
કયતાં જણાવ્મું કે : “ખુદાની કવભ ! જે કોઇ
તભાયો ઇન્કાય કયે તે ભાયા ઉય ઇભાન રાવ્મો
નથી, જે તભાયી ઇભાભતનો ઇન્કાય કયે તેણે
ભાયી મગમ્ફયીને ભાન્મ યાખેર નથી, જે
તભાયાથી કાપીય (પયી જલું) થઇ જામ છે તે
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ખુદા ઉય ઇભાન રાવ્મો નથી. તભાયો પઝર
ભાયા પઝરથી અને ભાયો પઝર ખુદાના
પઝરથી છે . એ ભુજફ પયભાલીને આ અથથ
કમાથ કે ખુદાનો પઝર એટરે તભાયા
મગમ્ફયની મગમ્ફયી છે અને ખુદાની
યશભત તે અરી ઇબ્ને અફી તાણરફની
ણલરામત છે ...” લગેયે
૫૯ થી ૬૧ ભી આમાત :-

ُ ّّٰ ۡ َ ۤ َ
ۡ
َ ُ
ق ۡل ا َذ َءیۡ ُت ۡم ّما ان َز َؾ الل ُہ لَک ۡم ِّم ۡن ّذِر ٍؼ
ۡ َ
ۡ
ّّٰ ُ
َ
ف َج َعل ُت ۡم ِّمن ُہ َظ َخ ًاما ّق َح ّٰللًا ؕ ق ۡل ٰٓالل ُہ
َ ۡ َ ّّٰ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ
ُ
َ
ۡ
﴾۵۹﴿ ا ِدـ لکم اؿ عدی الل ِہ تفتؿقـ
ّّٰ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ ُ ّ َ َ َ
ق ما ظن ال ِذین حفتؿقـ عدی الل ِہ
ۡ َ ۡ ُ َ َ ّّٰ َ ّ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ
الک ِذب یوؿ ال ِقیم ِۃ ؕ ِاـ اللہ لذق فض ٍل
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ََۡ
َ َ َّ
ۡ ُ
از َق لّٰ ِک ّ َن اخث َؿ ُہ ۡم لَا یَشػ ُخ ۡق َـ
الن
عدی
ِ
﴿ ﴾۶۱٪
َُ
َۡ َ َ ُ ۡ
َق َما تکوۡ ُـ ف ِ ۡی شا ٍـ ّق َما ت ۡتلوۡا ِمن ُہ ِم ۡن
َّ ُ َّ
ُ َ َ ُ
ق ۡخ ّٰا ٍـ ّق لَا ت ۡع َملوۡ َـ ِم ۡن َع َم ٍل ِالا کنا
َ ُ ُ
ۡ ُ ُ
َعل ۡیک ۡم ش ُہوۡ ًخا ِاد ت ِف ۡیض ۡو َـ فِ ۡی ِہ ؕ َق َما
َ ۡ ُ ُ َ ۡ َّ ّ َ ۡ ّ ۡ َ َ َ
اؾ د ّذ ٍۃ فِی
حعزب عن ذ ِبک ِمن ِمثق ِ
َۤ َ
الۡاَ ۡذص َق لَا فی ّ َ
الس َمٓا ِء َق لَا ا ۡصغ َر ِم ۡن
ِ
ِ
ّٰ َ ۤ َ ۡ ّ َ
ُ ۡ
دل ِک َق لَا اخب َ َؿ ِالا ف ِ ۡی کِ ّٰت ٍب ّم ِبح ٍف ﴿﴾۶۱
ેતું કશે કે જયા તો ણલચાય કયો કે અલ્રાશે જ
ેકાંઇ આજીણલકા તભાયા ભાટે ઉતાયી છ
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તેભાંથી કોઇ (લસ્તુ)ને તભોએ શયાભ ઠયાલી
છે અને કોઇને શરાર; ૂછ કે ળું અલ્રાશે
તે(ભ કયલા)ની તભને યલાનગી આી છે
અથલા તભે અલ્રાશ ય (ણલના કાયણે) આ
ભૂકો છો ? (૫૯)
અને જે રોકો અલ્રાશ ય અવત્મ આ ભૂકે
છે તેભનું ગુભાન કમાભત ણલે ળું છે ? ફેળક
અલ્રાશ ભાણવો ય કૃા કયનાયો છે , કકતુ
તેઓ ભાંશેના ઘણાખયા આબાય ભાનતા
નથી. (૬૦)
અને (શે યવુર !) તું ગભે તે શારતભાં શોમ
અને કુયઆનભાંથી ગભે તે બાગ ઢતો શોમ,
(અને શે રોકો !) તભે ગભે તે કામથ કયતા શો
તેને અભે શંભેળ જોતાજ યશીએ છીએ જ્માયે
કે તભે તેભાં વ્મસ્ત યહ્ા શો છો; અને તભાયા
યલયરદગાયથી આકાળ તથા ૃથ્લીની (એક)
તયણાં વયખીએ લસ્તુ છુ ી શોતી નથી અને
તે કયતાંમ નાની મા ભોટી (કોઇ એલી લસ્તુ)
નથી કે (જે નું લણથન) યોળન રકતાફ (રલશે
ભશફૂઝ)ભાં કયેરું ન શોમ. (૬૧)
અનુક્રભણણકા
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ભુશ્રીકો અને મશુ દીઓને કશેલાભાં આલે છે કે
તભાયી ફદભાળી અને ળયાયતની કોઇ શદ
નથી. જે યોઝી અભોએ આી છે તેને ભન
ચાશે તેને શરાર કશો છો અને રદર ઇચ્છે
તેને શયાભ કશો છો. જાણે તભે ઇરાશી કામદા
અને નફીની ળયીમતના ભાણરક ન શો !
મશુ દીઓએ ખુદાના શુ કભ લગય ઊંટનું ગોશ્ત
ોતાના ઉય શયાભ કમુું શતું. કેટરાક ગોશ્ત
ુરૂો ઉય શરાર અને સ્રીઓ ઉય શયાભ
કમુું શતું. જાનલયોના કેટરાક અલમલોની
ચયફી શરાર કયી શતી, કેટરાકની શયાભ
ઠયાલી શતી, કેટરીક ઝભીનોની ઉજ શરાર
અને કેટરીકની શયાભ વભજતા શતા. આલી
એક ફે નશીં અનેક ચીઝોનો જ. ભુવા અ.ની
ળયીમતભાં પેયપાય કમો શતો. ભઝાની લાત તો
એ છે કે ફધી તબ્દીરી (પેયપાય) ખુદા તયપથી
થમેર છે એભ ફતાલતા શતા અને તલયેતથી
ણવઘ્ધ કયલાની ણનષ્પ કોણળળ કયતા શતા.
વાચી લાત તો એ છે કે તેઓના હ્રદમભાંથી
ખુદાનો ખૌપ નીકી ગમો શતો. કમાભતની
કફુરાત જીબથી કયતા શતા અને ત્માં
અનુક્રભણણકા
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ણશવાફ-રકતાફ થળે તે અમ્ફીમાઓએ
ફતાલેર ખોટી લાતો વભજતા શતા. કેટરાક
ભાથાના પયેરા પયેફી ગુસ્તાખ શતા કે
ોતાની લાશીમાત લાતોને ખુદા ઉય થોી
દેતા શતા. ખુદાની ભશેય અને દમાને જુ ઓ કે
ોતાની અાય યશભતોને તેના ઉય ફંધ
કયતો નથી. જીલનની પ્રત્મેક લસ્તુઓ તેઓના
ભાટે શાજય શતી, તેઓભાંના ઘણા રોકો
અલ્રાશનો આબાય (ળુક્ર) ભાનતા ન શતા.
આજ શાર અયફના ભુશ્રીકોનો શતો. તેઓ
ણ રદર ચાશે તેને શરાર વભજતા અને
ભન ભાને તેને શયાભ ભાનતા. અમ યવુર તભો
જે શારતભાં શો અને જે કુયઆની લાતો
વંબાલો છો અને જે કાંઇ કયો છો તે ફધી
ણસ્થણતભાં અભો ણનશાીએ છીએ. કોઇ ચીજ
તેનાથી છુ ી નથી, નાની શોમ કે ભોટી,
ઝભીનભાં શોમ કે આવભાનભાં તભાભ “રલશે
ભશફઝ”ભાં નોંધામેરી છે . તભે તે રદલવે
ણશવાફ રકતાફથી કેભ ફચી ળકળો ?
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૬૨ થી ૬૫ ભી આમાત :

َ َ ۤ ّ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ِہ لَا َخوۡ ٌػ َع َل ۡیہ ۡم َق لاَ
الا ِاـ اقل ِیٓاء
ِ
ۡ ُ
۬﴿﴾ۚ۶۲
ُہ ۡم یَش َدنوۡ َـ
َّ
ُ َ ُ َُ
ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َق کانوۡا یَ ّتق ۡو َـ ﴿ ؕ﴾۶۳

ۡ ۡ
ُّ ۡ
ۡ
الدن َیا َق فِی
ل َ ُہ ُم ال ُبس ّٰخی فِی ال َح ّٰیو ِۃ
َ
ّٰ
َ
ّّٰ ّٰ َ
الۡاع َِخ ِۃ ؕ لَا ت ۡب ِدیۡ َل ل ِک ِل ّٰم ِت الل ِہ ؕ دل ِک
َۡ ُ ۡ
ُہوَ الفوۡر ال َع ِظ ۡی ُم ﴿ ؕ﴾۶۴
ۡ َ َ ّّٰ
ال ِع ّزۃ لِل ِہ

َ
ۡ ۡ َ َ ُ
َق لَا یَش ُدنک قوۡل ُہ ۡم ۬ ِا ّـ
َ ۡ ً ُ َ َّ ُ ۡ
الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم ﴿﴾۶۵
ج ِمیعا ؕ ہو
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જાણી રો કે ફેળક જે (રોકો) અલ્રાશના
ણભરો છે તેભને ન તો કોઇ બમ યશેળે અને ન
તો તેઓ ઉદાવ થળે: (૬૨)
(એટરે) જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે તથા
યશેઝગાયીથી લતથતા યહ્ા છે . (૬૩)
તેભનાજ ભાટે આરોકના જીલનભાં ખુળખફય
છે અને યરોકભાં ણ; અલ્રાશના ફોરોભાં
ભુદ્દર પયક ડતો નથી; એજ તો ભશાન
વપતા છે . (૬૪)
અને (શે યવુર !) તેભની લાતોથી તને ખેદ
ઉત્ન્ન થલા ન ાભે, ફેળક વઘું વાભથ્મથ
અલ્રાશનું જ છે ; તેજ ભોટો વાંબનાય
(અને) જોનાય છે . (૬૫)
અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.ભે રયલામત
કયી છે કે પયભાવ્મું “અલરીમા અલ્રાશ” એ
રોકો છે કે જે ઓ ઉજાગયાના રીધે
(અલ્રાશની ઇફાદતભાં જાગીને) આંવુ લશે
છે , ઝભાનાની એલી નવીશત રેલા જે લી
ચીજો જોલાથી તેભના ચશેયા ીા ડી
જામ છે , બુખથી આંતયડા નફા ડી જામ
છે , અને (યોઝા યાખલાથી) તયવથી શોઠ
વુકાઇ કાા ડી જામ છે .
અનુક્રભણણકા
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શ. યવુરે ખુદા વ.ને કોઇએ ુછમું કે ખુદાનો
લરી કોણ છે ? શઝયતે, શ. અરી અ.ના
ખબા ય શાથ યાખી પયભાવ્મું કે આ ખુદાનો
લરી છે , તેનાથી તું દોસ્તી કય, બરે છી
તેભણે તાયા ફા-બાઇને કત્ર કમો શોમ.
ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન અ.થી લણથન છે કે
અલરીમા અલ્રાશ એ રોકો છે કે જે ખુદાઇ
પયીઝાને ફજાલે, વુન્નતે યવુર ય અભર કયે,
શયાભ કયેરી ચીજોથી ફચે, ઝોશદયશેઝગાયી ગ્રશણ કયે, આખેયત તયપ ઘ્માન
રગાડે, શરાર યોઝી ભેલે અને લાજીફ શકો
અદા કયે છે . એલા રોકોની કભાણીભાં ખુદા
ફયકત આળે, આખેયતભાં વાયો ફદરો
ભળે, કુયઆનભાં અલ્રાશના અલરીમાની
શેચાન એ આી છે જે ભોતની તભન્ના
(ઇચ્છા) કયે.
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે દુણનમાની
ઝીંદગીભાં અને આખેયતભાં ખુળખફયી છે .
દુણનમાભાં વાયા સ્લપ્ના જુ એ છે તેભાં તેઓને
ખુળખફયી આલાભાં આલે છે અને
આખેયતભાં ખુળખફયી છે તે જન્નતની
અનુક્રભણણકા
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ફળાયત છે .
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.ભે પયભાવ્મું કે
જ્માયે તભાયાભાંથી કોઇનો જીલ છાતી વુધી
શોંચે છે ત્માયે ભરેકુર ભોત કશે છે જે
ચીજની તું ઇચ્છા યાખતો શતો તે તને
આલાભાં આલી છે . જે ચીજથી તું ડયતો
શતો તેનાથી યક્ષણ ભેર છે . તેના ભાટે
જન્નતના દ્લાય ખોરલાભાં આલળે અને તેના
ઘય તયપ જોલાનું કશેલાભાં આલળે. શ. યવુર
વ., શ. અરી અ., શ.શવન અ. અને
શ.શુ વમન અ. ઉબા શળે. ઉયની ૬૨ભી
આમતભાં ખુદાના કોરથી તેજ ભતરફ છે .
કાપીયો અને ભુશ્રીકો શઝયતને ભેણાં ભાયતા
શતા. તેથી આને ફશુ જ દુ:ખ થતું શતું.
પ્રકાય પ્રકાયના આક્ષેો ભુકતા શતા. રદલાનો,
જાદુગય, કણલ લગેયે કશેતા શતા. ખુદા,
યવુરના વાંત્લન ભાટે પયભાલે છે કે અમ યવુર
તભો તેની લાતોથી દુ:ખી ન થાલ, ઇઝઝતઆફરૂ આલી અભાયા શાથભાં છે . એ
શરકટ-ઝરીર રોકોની લાતોથી ગભગીન ન
થાઓ. અભે દયેક લાતોને જાણીએ છીએ.
અનુક્રભણણકા
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૬૬ થી ૬૮ભી આમાત :-

َ َ ۤ ّ َ ّّٰ
َّ
ّٰ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ّٰ
الا ِاـ لِل ِہ من فِی السمو ِة ق من فِی
الۡاَ ۡذص ؕ َق َما یَ ّ َتب ُع الّ َ ِذیۡ َن یَ ۡد ُعوۡ َـ ِمنۡ
ِ
ِ
َّ َّ
ُ ۡ ّّٰ ُ َ َ َ َ ّ َ
ٓاء ؕ ِا ۡـ ّیـت ِب ُعوۡ َـ ِالا الظ ّ َن
خق ِـ الل ِہ رخک
َّ ۡ
َق ِا ۡـ ُہ ۡم ِالا یَص ُخ ُصوۡ َـ ﴿﴾۶۶

ُہوَ الّ َ ِذ ۡی َج َع َل ل َ ُک ُم الّ َ ۡی َل ل َِت ۡس ُک ُنوۡا فِی ِہۡ
َ ّ َ َ َ ُ ۡ ً ّ َ ۡ ّٰ َ َ ّٰ
ّٰ
ق النہاذ مب ِضخا ؕ ِاـ فِی دل ِک لای ٍت
َّ َ
ل ِقوۡ ٍؿ ّی ۡس َم ُعوۡ َـ ﴿﴾۶۷
َ ُ ّ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َقل َ ًدا ُس ۡب ّٰح َن ٗہ ؕ ُہوَ
قالوا اتخذ
ال ۡ َغج ّیُ ؕ ل َ ٗہ َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق َما فِی
ِ
ِ
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ُ ۡ
َ
ۡ
َۡۡ
ؕ ص ؕ ِا ۡـ ِعن َدخ ۡم ِّم ۡن ُسل ّٰط ٍۭن ِب ّٰہذا
ِ الاذ
َ َ
ّّٰ َ ُ ُ َ َ
﴾۶۸﴿ اتقوۡلوۡ َـ َعدی الل ِہ َما لَا ت ۡعل ُموۡ َـ
જાણી રો કે આકાળો તથા ૃથ્લીભાં જે કોઇ
છે તે વલે ણન:વંળમ અલ્રાશને (આધીન) છે ;
અને જે ઓ અલ્રાશના ણવલામ ફીજાઓને
ળયીકો તયીકે વંફોધે છે તેઓ ભાર અટકને
જ અનુવયે છે અને તેઓ કેલ જુ ઠુંજ ફોરે
છે . (૬૬)
તે એજ છે જે ણે તભાયા ભાટે યારી ફનાલી છે
કે જે ભાં તભે આયાભ કયો અને રદલવને
પ્રકાણળત ફનાવ્મો છે ; ફેળક જે રોકો વાંબે
છે તેભના ભાટે તેભાં ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
(૬૭)
તેઓ કશે છે કે અલ્રાશને ુર છે , (યંતુ)
તેની ઝાત (એલી લાતોથી) ાક છે ; તે અેક્ષા
યણશત છે ; આકાળો તથા ૃથ્લીભાં જે કાંઇ છે
તે વઘું તેનું જ છે ; ળું તભાયી ાવે આ (ુર
શોલાના) ણલે કોઇ ુયાલો છે કે (છી)
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશની ણલરૂધ્ધ તભે જે કાંઇ નથી જાણતા
તે કશો છો ? (૬૮)
જ્માયે એ લાત ણવઘ્ધ થઇ ગઇ કે આકાળ
અને ઝભીનભાં યશેનાય ફધામને ખુદાએ
મદા કમાથ છે . એ ખુદાના ળયીક કેભ થઇ
ળકે? તેભની શણસ્ત એ લાત ફતાલે છે કે તે
નાળલંત છે . કાયણ કે કોઇ ફનાલનાયે તેભને
ફનાલેર છે , તે આભેે ફનેર નથી.
તેઓની શ્રઘ્ધાનો ામો અટક-ગુભાન ઉય
યચામેરો છે , જો એભ ભાની રેલાભાં આલે કે
આ ખુદાના ળયીક છે તો તેની કોઇ દરીર
તેભની ાવે નથી. એ રોકોથી લધાયે ફુઘ્ધીના
ળરુ મશુ દી અને નવાયા છે , જે ઓ ઓઝેય
(અ.) અને ઇવા (ે્અ.)ને ખુદાના ુરો ભાને
છે . એ રોકો એટરી વીધી વાદી લાત ણ
વભજતા નથી કે અલરાદને ઇન્વાન એટરા
ભાટે ચાશે છે કે વશામક ફને તેના કામોભાં
ભદદગાય થામ, ખુદા તો ગની છે તેને કોઇની
વશામની જરૂયત નથી. કોઇને ુર
ફનાલલાની તેને ળું જરૂયત છે ? જે ુર શળે
તેનો નાળ થળે, ખુદા તો કદીભ છે , શંભેળાથી
છે અને શંભેળા યશેળે.
અનુક્રભણણકા
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૬૯ થી ૭૦ભી આમાત :-

َّ َ ُ
َ ۡ ّّٰ َ
ََۡ
ق ۡل ِا ّـ ال ِذیۡ َن حفت ُؿ ۡق َـ َعدی الل ِہ الک ِذ َب
ُۡ
﴾۶۹ؕ ﴿ لَا حف ِل ُحوۡ َـ
َُ
َ َ ُ ۡ ُّ
ٌ َم َت
الدن َیا ث ّم ِال َ ۡینا َم ۡر ِج ُع ُہ ۡم ث ّم
اع فِی
َّ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ُ
ۡالش ِد ۡی َد ب َما کَانُوا
ن ِذحقہم العذاب
ِ
ُۡ
﴾۷۱٪ ﴿ یَکع ُػ ۡق َـ

(શે યવુર !) તું કશે કે ણન:વંળમ તે રોકો કે
જે ઓ અલ્રાશ ય જુ ઠાં આ ભૂકે છે તેઓ
(કદી ણ) વપતા ાભળે નણશ. (૬૯)
(આ ભાર) દુણનમાનો (અલ્ વભમી) રાબ
છે , છી તેભનું ાછા પયલું અભાયીજ તયપ
થળે, છી જે લાતોનો તેઓ ઇન્કાય કયતા
શતા તે કાયણે અભે તેભને વખ્ત અઝાફ
ચખાડીળું. (૭૦)
જગતના ચાય દીલવના આયાભે રોકોને એલા
અનુક્રભણણકા
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ગારપર ફનાલી દીધા છે કે તેઓ આખેયતની
ણળક્ષાથી ણનબથમ થઇ ગમા છે . ા કયે છે
ણ યલા કયતા નથી. એ તો એભ વભજે છે
કે અભે શંભેળા અશીં યશેલાના છીએ. જો કે
યાત દીન જોલે છે કે રોકો ભોતના ંજાભાં
શંભેળા વડાતા યશે છે . ુંજી છલાડે યશી
જામ છે , લાયેવો કબ્જો જભાલી ખુફ જાએઝ
નાજાએઝ યીતે ખચે છે , તેની ાછ એક
ાઇ ણ ખચથ કયતા નથી, છતાં રોકોની
દેખતી આંખે અંધાો આલેર છે . કરાભે
ાકભાં ઠેય ઠેય કશેલાભાં આવ્મું છે કે ળું તભો
ણલચાયતા નથી ? તભાભ ચીજોનો નાળ થનાય
છે ! ભાર ખુદાની શણસ્ત ફાકી યશેનાય છે !
૭૧ થી ૭૩ ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ ُۡ َ ََ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ
اؾ ل ِقوۡ ِم ٖہ
ق اتل علی ِہم نبا نو ٍج ۬ ِاد ق
َ َ َ ۡ
ََ ُ َ
َ
اـ کب ُ َؿ َعل ۡیک ۡم ّمقاػ ِ ۡی َق
ّٰحقوۡ ِؿ ِاـ ک
ّّٰ َ َ َ ّّٰ ّٰ ّٰ ۡ ۡ ۡ َ
ُالل ِہ تَوَک ّ َ ۡلت
تذخ ِحؿِی ِبای ِت الل ِہ فعدی
અનુક્રભણણકા
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َ َ ۡ ُ ۡۤ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ
ٓاءخ ۡم ث ّم لَا یَک ۡن
فاج ِمعوا امرخم ق رخک
اَ ۡمرُخ ُ ۡم َع َل ۡی ُک ۡم ُغ ّمَ ًۃ ثُ ّ َم ۡاق ُضوۡۤا اخ َ ّیَ َق لاَ
ِ
ُۡ
تن ِظ ُػ ۡق ِـ ﴿﴾۷۱
َفا ۡـ تَوَلّ َ ۡی ُت ۡم َف َما َساَل ۡ ُت ُک ۡم ّم ۡن اَ ۡجر ؕ اـۡ
ٍ ِ
ِ
ِ
ّ َ َ ّّٰ ُ ُ َ َ ُ
َ
ا ۡجرِ َی ِالا َعدی الل ِہ َۙق ا ِم ۡرة ا ۡـ اخوۡ َـ
ۡ
ۡ
ِم َن ال ُم ۡس ِل ِمح َف ﴿﴾۷۲
َ َ ّ َ ُ ۡ ُ َ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ َ َ ۡ ّ َ َ ٗ ۡ ُ ۡ
فکذبوف فنجینہ ق من معہ فِی الفل ِک
َق َج َع ۡل ّٰن ُہ ۡم َخ ٰٓلئ َف َق اَغۡ َخ ۡق َنا الّ َ ِذیۡنَ
ِ
َ ّ َ ُ ۡ ّٰ ّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ
کذبوا ِبای ِتنا ۚ فانظػ کیف کاـ عاقِبۃ
ۡ ۡ َ
ال ُمنذذِیۡ َن ﴿﴾۷۳
hajinaji.com
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અને (શે યવુર !) તેભને નૂશનો અશેલાર
લાંચી વંબાલ, જ્માયે કે તેણે ોતાની કોભને
કહ્ું કે શે ભાયી કોભ ! અગય ભારૂં યશેલું અને
ભારૂં અલ્રાશની આમતોનું લાંચી વંબાલલું
તભને બાયે રાગતું શોમ તો ભાયો બયોવો તો
અલ્રાશ ય છે , ભાટે તભે અને તભાયા
ઠયાલેરા ળયીકો તભાયો ભાભરો (એલો)
ચોક્કવ કયી રો કે છી તભાયા ભાભરાભાં
તભને ભુદ્દર ળંકા યશેલા ાભે નણશ, છી
ભાયી ણલરૂધ્ધ (જે કાઇ કયલું શોમ તે) કયી છુ ટો
અને ભને (ભુદ્દર) તક આો નણશ. (૭૧)
છી ણ જો તભે ભોંઢું પેયલી રો તો ભેં તો
તભાયી ાવે કાંઇ ભશેનતાણં ભાંગ્મું નથી;
ભારૂં ભશેનતાણં તો અલ્રાશના ભાથેજ છે ,
અને ભને એલી આજ્ઞા આલાભાં આલી છે કે
શુ ં ભુસ્રીભો (અલ્રાશની આજ્ઞાને આધીન
યશેનાયાઓ) ભાંશેનો થઇ જાઉં. (૭૨)
તે છતાં તેભણે તેને જુ ઠરાવ્મો, જે થી અભોએ
તેને તથા તેની વાથે જે ઓ લશાણભાં શતા
તેભને છુ ટકાયો આપ્મો અને તેભને (ૃથ્લીના)
લાયવ ફનાવ્મા, અને જે ઓએ અભાયી
અનુક્રભણણકા
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આમતો જુ ઠરાલી શતી તેઓને અભોએ
ડૂફાડી દીધા, છી જો કે જે રોકોને
ડયાલલાભાં આવ્મા શતા તેભનું રયણાભ કેલું
આવ્મું. (૭૩)
જ. નુશ અ. કોભને લો વુધી ણશદામત કયતા
યહ્ા ણ તેભની લાત પ્રત્મે કાન ધયતા ન
શતા. જો કે એ ફધી લાતો તેભની બરાઇ
ભાટે શતી. એલા દમાુ મગમ્ફય ય
થ્થયનો ભાયો ચરાવ્મો, રદલાનો કહ્ો છતાં
આ જયા ણ ગબયાણા નણશ, વભજાલતા
જ યહ્ા અને કશેતા શતા કે જે કાંઇ ભાયી
ણલરૂઘ્ધ જે કાલતયા કયલા શોમ તે કયો શુ ં તેથી
ડયતો નથી, બરે તભે ફધામ ભાયો વાભનો
કયો શુ ં ભારૂં કામથ કયતો યશીળ. ભાયો બયોવો
ભાણરક ય છે , શુ ં તભાયાથી કોઇ લતય
ભાંગતો નથી. ભાયો ફદરો તો ખુદા ાવે છે .
ફધી લસ્તી ણલરૂઘ્ધ થઇ જામ અને તેનો
ણશમ્ભતથી પ્રચાય ભાટે વાભનો કયલો એ
ભાભુરી કાભ ન શતું. ફીજો કોઇ શોત તો
બાગી જાત.
અનુક્રભણણકા
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૭૪ થી ૭૬ ભી આમાત :-

َ
َُ َۡ
ث ّم بَ َعثنا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖف ُذ ُسلًا ِاخّٰی قوۡ ِم ِہ ۡم
ۡ ّٰ َ َ ُ
ُ
َف َج ُ
ٓاء ۡق ُہ ۡم ِبال َب ِّین ِت ف َما کانوۡا ل ُِی ۡؤ ِمنوۡا
َ َ َّ
ۡ َ ۡ ُ َ ّٰ َ َ ۡ َ ُ
ُ
ۡ
ِبما کذبوا ِب ٖہ ِمن قبل ؕ کذل ِک نطبع
ُُ ۡ
َعدّٰی قلوۡ ِب ال ُم ۡع َت ِدیۡ َن ﴿﴾۷۴
ُ
َُ َۡ
ث ّم بَ َعثنا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہ ۡم ّموۡ ّٰسی َق ّٰہرُ ۡق َـ ِاخّٰی
ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۠ ّٰ ّٰ َ َ ۡ ۡ
اس َتکب َ ُؿ ۡقا َق
فِخعوـ ق ملائِ ٖہ ِبای ِتنا ف
َ ُ َ ُ ۡ
کانوۡا قوۡ ًما ّم ۡجرِ ِمح َف ﴿﴾۷۵
َ َ َّ َ َ ۡ ُ
ۡ َ َ ُۤ َ
ٓاء ُہ ُم ال َح ّق ِم ۡن ِعن ِدنا قالوۡا ِا ّـ
فلما ج
َ ۡ ُ ۡ
ّٰہذا ل َ ِسش ٌخ ّم ِبح ٌف ﴿﴾۷۶

તે (નૂશ) છી અભોએ ફીજા યવુરોને તેભની
hajinaji.com
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ોતાની કોભો તયપ ભોકલ્મા, છી તેઓ
પ્રત્મક્ષ દરીરો રઇને તેભની ાવે આવ્મા તો
ણ તે રોકો ઇભાન રાવ્મા નણશ, કાયણ કે
તેઓ પ્રથભથી જ તે લાતોને જુ ઠરાલી ચુક્મા
શતા; અણતશ્મોણક્ત કયનાયાઓના અંત:કયણો
ય અભે એલીજ યીતે ભશોય ભાયી દઇએ
છીએ. (૭૪)
છી તેભના ફાદ અભોએ ભૂવા તથા શારૂનને
રપયઔન તથા તેના વયદાયો તયપ અભાયી
ણનળાનીઓ આી ભોકલ્મા, યંતુ તેભણે
અશંકાય કમો અને તેઓ ગુનેશગાય રોકો
શતા. (૭૫)
છી અભાયા તયપથી તેભની ાવે જ્માયે
વત્મ આવ્મું ત્માયે કશેલા રાગ્મા કે ફેળક આ
તો ખુલ્રો જાદુ છે . (૭૬)
ભમાથદા ઓંગી જનાય એ રોકો શોમ છે જે
બુરો કયલા છી ણ રાજતા નથી, યંતુ
તેના ય અડીને ફેઠા યશે છે . લાયંલાય એજ
ણનયથથક કામથ કયે જામ છે . રપયઔન અને તેના
દયફાયીઓ શુ કુભત અને વલ્તનતના નળાભાં
અનુક્રભણણકા
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ચકચુય શતા. તેઓ ોતાની વભક્ષ કોઇને કાંઇ
વભજતા જ ન શતા, એટરે વુધી કે
અમ્ફીમાની વાથે વભ્મતાથી લતથન કયલું
ોતાની નાન વભજતા શતા. જ. નુશ
અ.ના ઝભાનાથી એજ યીતે ચાલ્મું આલતું
શતું, કોભ મગમ્ફયોને જાદુગય વભજતી
શતી, ણશદામતનો આ ખોટો ખ્માર ધયાલતા
શતા કે એ રોકો જાદુની ળણક્તથી અભાયા
ઉય વત્તા ચરાલલા ભાંગે છે અને દેળ ય
વત્તા જભાલી અભાયા ઉય ધાક ફેવાડલા
ચાશે છે . આ અણલર ણલચાયો લંળયંયા
ભાનલ ભગજભાં ઉછયી યહ્ા શતા.
૭૭ થી ૭૯ ભી આમાત :-

ُ َ َ َ ّ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ٰۤ ۡ ُ َ َ
ؕ ٓاءخ ۡم
قاؾ موسی اتقولوـ ل ِلح ِق لما ج
ّّٰ اَ ِس ۡش ٌخ ّٰہ َذا ؕ َق لَا حُ ۡف ِل ُح
﴾۷۷﴿ الس ِش ُخ ۡق َـ
َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ُۤ َ
قالوۡا ا ِجئ َتنا ل َِتل ِف َتنا َع ّما َق َج ۡدنا
અનુક્રભણણકા
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ُ َٓاءنَا َق تَ ُکوۡ َـ ل َ ُک َما ال ۡ ِکبۡؿی
َ ََع َل ۡی ِہ ّٰاب
ٓاء فِی
ِ
ُ َ
ۡ
َۡۡ
﴾۷۸﴿ ص ؕ َق َما ن ۡح ُن لَک َما ِب ُم ۡؤ ِم ِنح َف
ِ الاذ
ُ
ۡ
َ َق َق
اؾ ف ِۡخ َعوۡ ُـ ائ ُتوۡن ِ ۡی ِبک ِ ّل ّٰس ِش ٍخ َع ِل ۡی ٍم
﴾۷۹﴿
ભૂવાએ કહ્ું, ળું તભે વત્મ વંફંધી કે જ્માયે તે
તભાયી ાવે આલી ચૂક્મું છે ત્માયે આ કશો
છો, ળું એ જાદુ છે ? અને જાદુગયો (કદી ણ)
વપતા ાભતા નથી. (૭૭)
તેભણે જલાફ આપ્મો કે ળું તું એ ભાટે અભાયી
ાવે આવ્મો છે કે અભોએ અભાયા
ફાદાદાઓને જે (ભાગથ) ઉય દીઠા છે
તેનાથી તું અભને ખવેડી ભૂકે, અને તભાયા
ફેઉનું વલોયીણં (લડણ) આ બૂભી ઉય
કામભ થઇ જામ ? અને અભે તો તભાયા ઉય
ઇભાન રાલનાય નથી. (૭૮)
અનુક્રભણણકા
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અને રપયઔને (ોતાના દયફાયીઓને) કહ્ું કે
ભાયી ાવે દયેક પ્રલીણ જાદુગયો રઇ આલો.
(૭૯)
જાદુ અને ભોઅજીઝાભાં એ લાતનો પકથ
જોલાભાં આલે છે કે જાદુગયોને રક્ષ્ભીની
રારચ શોમ છે અથલા ોતાની ખાવ જાતી
ઇચ્છાની રારચભાં જાદુ કયે છે . જે ભકે
રપયઔનને કશેલાભાં આવ્મું શતું કે જો અભે
ભુવા અ. ય ણલજમ ભેલીએ તો ળું ઇનાભ
ભળે ? ભોઅજીઝનુભાની કોઇ ોતાની
ગયજ શોતી નથી. એ તો ભાર ખુદાની ખુળી
ભાટે રોકોને ણશદામત કયે છે . (તૌફા તૌફા)
જો ભુવા અ. જાદુગય શતે તો ોતાનો કભાર
ફતાલલા રપયઔનના દયફાયભાં શાજય થતે,
ઇચ્છા કયતે કે તે જાદુનો શુ ન્નય જોઇ ઇનાભ
આે, યંતુ જ. ભુવા અ. જાદુગય ન શતા,
ખુદાના મગમ્ફય શતા. તેભણે રપયઔનની
રેળ ભાર યલા કયી નણશ કે તે દેળનો શારકભ
છે . ઘડીના છઠ્ઠા બાગભાં ગભે તેલા
ફશાદુયને શતા ન શતા કયી ળકે છે . આ
તેનાથી ણફલ્કુર ણનબથમ શતા. એક તયપ
અનુક્રભણણકા
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શજાયો તભાળો જોનાય શતા ફીજી ફાજુ ં જ.
ભુવા અ. અને જ. શારૂન અ.ભે વાદા શેયણ
શેયેરા શતા. ન રદરભાં ડય શતો ન શાયનો
બમ. દ્રઢતાની વાથે જાદુગયોનો વાભનો કયી
યહ્ા શતા. આલી ળાન વાશેફે ભોઅજીઝાની
શોમ છે . આ ફધી ભોઅજીઝનુભાની નલાઇ
ઉજાલનાયી અઝદશાની અનોખી દોયીઓ
શજભ કયલાની યીત જોઇ જાદુગયો ઇભાન
રાવ્મા શતા. તેઓ વભજતા શતા કે ભુવા
અ.ભાં જે ખુદાઇ ળણક્ત છે એ અભાયાભાં
નથી. તયત જ ફોરી ઉઠ્મા કે ભુવા અ. અને
શારૂન અ.ના યફ ય અભો ઇભાન રાવ્મા.
૮૦ થી ૮૩ ભી આમાત :-

ُ َۡ ُ
َ ّ ٓاء
َ َف َل ّمَا َج
َ الس َش َخ ُۃ َق
اؾ ل َ ُہ ۡم ّموۡ ٰۤسی القوۡا
ُ ۡ ُّ ۡ ُ ۡ َ ۤ َ
َ
ۡ
﴾۸۱﴿ ما انتم ملقوـ
ۡ
َ اَلۡقَوۡا َق
ۙ اؾ ُموۡ ّٰسی َما ِجئ ُت ۡم ِب ِہ
અનુક્રભણણકા
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ُ َ ّّٰ
ّ ۡ َ ّّٰ
السش ُخ ؕ ِا ّـ الل َہ َس ُی ۡب ِطل ٗہ ؕ ِا ّـ الل َہ لَا
ِ
ۡ ۡ
ُ
یُ ۡص ِلح َع َم َل ال ُمف ِس ِدیۡ َن ﴿﴾۸۱
َ ُ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ ال ۡ َح ّ َق بک َ ِل ّٰم ِت ٖہ َق لَوۡ غَخفَ
ق ی ِحق
ِ
ِ
ۡ
ال ُم ۡجرِ ُموۡ َـ ﴿ ﴾۸۲٪
َ ۤ
َّ ُ َ ٌ
َ
ف َما ّٰا َم َن ل ُِموۡ ٰۤسی ِالا د ّذِ ّیۃ ِّم ۡن قوۡ ِم ٖہ َعدّٰی
۠
َ
َ
خوۡ ٍػ ِّم ۡن ف ِۡخ َع ۡو َـ َق َملَائِ ِہ ۡم ا ۡـ
حّ َ ۡف ِت َن ُہ ۡم ؕ َق ِا ّ َـ ف ِۡخ َعوۡ َـ ل َ َعاؾ فی الۡاَ ۡ
صۚ
ذ
ِ
ٍ ِ
َ َّ ٗ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ
َ
ق ِانہ ل ِمن المز ِخفِحف ﴿﴾۸۳
છી જ્માયે વઘા જાદુગયો આલી ગમા
ત્માયે ભૂવાએ તેભને કહ્ું કે તભાયે (જે ) કાંઇ
)(જાદુના દાલ) નાખલા શોમ તે નાખો. (૮૦
hajinaji.com
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આથી જ્માયે તેઓ (જાદુના દાલ) નાખી
ચૂક્મા ત્માયે ભૂવાએ કહ્ું, જે કાંઇ તભોએ કમુું
છે તે કેલ જાદુ છે ; ફેળક અલ્રાશ તે
(વઘા)ને ટુંક વભમભાં જ નાફુદ કયી દેળે;
ણન:વંળમ અલ્રાશ રપત્નાખોયોના કોઇ ણ
કામથને વુધયલા દેતો નથી. (૮૧)
અને અલ્રાશ ોતાના ફોરો દ્લાયા વત્મને
વત્મ કયી દેખાડે છે , (છી) બરેને
ગુનેશગાયોને ભાઠું (કેભ ન) રાગે ! (૮૨)
છતાં રપયઔન તથા તેના વયદાયોના બમથી કે
ક્માંમ તે (રપયઔન) તેભના ઉય કોઇ વંકટ
રાલી ન ભૂકે તે (રપયઔન)ની કોભભાંથી ભૂવા
ઉય ભાર એકજ કુટુંફ ઇભાન રઇ આવ્મું;
અને ફેળક રપયઔન તે દેળભાં પ્રફ જ
શતો, અને લી ણન:વંળમ તે (વખ્તાઇ
કયલાભાં) શદ ફશાય જનાયાઓ ભાંશેનો શતો.
(૮૩)
જ્માયે જાદુગયોએ ોતાની દોયીઓ શલાભાં
ઉછાી તો વાં ફનીને લખાલા ભંડી, તો
જ. ભુવા અ.ભે પયભાવ્મું કે જે રોકો અભોને
અનુક્રભણણકા
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જાદુગય કશે છે એ બુરભાં છે . જે અભે
ફતાલીળું એ ભોઅજીઝો છે , જાદુ તો એ છે
જે તભે ફતાલો છો.
શ. ભુવા અ.નો રપયઔનથી ભુકાફરો ભાર
એ શેતુ ભાટે ન શતો કે ફની ઇવયાઇરની
કોભને તેના અત્માચાયથી છુ ટકાયો અાલે,
આ તો ફીજો શેતુ શતો. અવરી ભકવદ તો
એ શતો કે રપયઔનની ફાદળાશીને ભ્રષ્ટ કયી
ઇરાશી શુ કુભતની સ્થાના કયલા ચાશતા
શતા, કુફ્ર અને ણળકથનો નાળ કયી ખુદાની
તૌશીદના યચભને ફરંદ કયલા ચાશતા શતા.
શ. ભુવા અ.ના આ ભુકાફરે આશ્ચમથ
ભાડનાયી યીત ગ્રશણ કયી. એક તયપ
રપયઔન અને તેની કોભને એ વ્માધી ભાયી
નાખતી શતી કે જો ભુવા અ. ણલજમ ાભળે
તો તેની યાજ્મ વ્મલસ્થા જે લોથી ચારી
આલે છે તે નાળ ાભળે અને તેની ખુદાઇની
ફધી ોર ખુરી જળે. ફીજી ફાજુ ભુવા
અ.ની કોભ આ વાભનો કયલાથી યાઝી ન
શતી. કાયણ કે તેઓને આ ખતયો શતો કે જો
અનુક્રભણણકા
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રપયઔન ભુવા અ. ય ણલજમ ાભળે તો તે
અભને કચડી નાખળે. રીજી ફાજુ જાદુગયો
એ દુ:ખભાં વડાઇ ગમા કે જો ભુવા અ.ના
ભુકાફરાભાં યાજમ થમો તો અભાયી કોઇ
આફરૂ યશેળે નણશ અને રપયઔન અભાયી
વાથે કેલી લતથણંક કયે. ભાર ભુવા અ. અને
જ. શારૂન ણવલામ ફધામને બમનો ખટકો
શતો.
૮૪ થી ૮૭ ભી આમાત :-

ۡ
ُۡ
َ
َ َق َق
اؾ ُموۡ ّٰسی ّٰحقوۡ ِؿ ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰا َمن ُت ۡم
ّّٰ
َالل ِہ َف َع َل ۡی ِہ تَوَک ّ َ ُلوۡۤا ِا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم ّ ُم ۡس ِلمحۡف
ِب
ِ
﴾۸۴﴿
َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ ّ َ َ ّّٰ َ َ ۡ ُ َ َ
فقالوا عدی الل ِہ توکلنا ۚ ذبنا لا تجعلنا
ۡ ّّٰ ۡ َ ۡ ّ ً َ ۡ
َ
﴾۸۵ۙ ﴿ فِتنۃ ل ِلقو ِؿ الظ ِل ِمحف
અનુક્રભણણકા
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ّٰ ۡ َ ۡ
َ َ
َ
َق ن ِّجنا ِب َر ۡح َم ِتک ِم َن الق ۡو ِؿ الک ِع ِػیۡ َن
﴾۸۶﴿
َّٰق اَ ۡق َح ۡی َنا ۤ اخّٰی ُموۡ ّٰسی َق اَخ ۡیہ اَ ۡـ تَ َب ّوَا
ِ ِ
ِ
ۡ ل ِقَوۡ ِم ُک َما بم ۡض َخ بُ ُی ۡو ًتا ّ َق
ۡاج َع ُلوۡا بُ ُیوۡتَ ُکم
ِِ
ّ
َ َّ
َ َ ًَ
الص ّٰلوۃ ؕ َق َب ِس ِخ
قِ ۡبلۃ ّق اقِ ۡی ُموا
ۡ
ۡ
﴾۸۷﴿ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف

અને ભૂવાએ પયભાવ્મું શે ભાયી કોભ ! અગય
તભે અલ્રાશ ય ઇભાન રાવ્મા છો તો તેના
ય શ્રધ્ધા યાખો અગય તભે ભુસ્રીભો શો તો.
(૮૪)
તેભણે કહ્ું કે અભોએ અલ્રાશ ય બયોવો
કમો છે , અને (દુઆ કયી કે) શે અભાયા
અનુક્રભણણકા
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યલયરદગાય ! અભને આ ઝુ રભગાય રોકો
ભાટે કવોટી (નું વાધન) ન ફનાલ: (૮૫)
અને અભને નાણસ્તકો (ના ઝુ લ્ભો)થી તાયી
દમા લડે છુ ટકાયો આ. (૮૬)
અને અભોએ ભૂવા તથા તેના બાઇ તયપ લશી
ભોકરી કે તભે ફન્ને તભાયી કોભ (ના યશેલા
ભાટે) ણભસ્રભાં થોડાક ભકાનો ફાંધો, અને
તભાયા ભકાનોને જ નભાઝના સ્થાન ફનાલો
અને તેભાં નભાઝ ઢતા યશો; અને
ભોઅભીનોને ખુળખફય આ. (૮૭)
ઉમ્ભતે ભોશમ્ભદી વ. ય ખુદાની ખાવ
યશભત છે કે ફધી ઝભીન તેઓના ભાટે
ભસ્જીદ ફનાલી દીધી. જ્માં રદર ચાશે
નભાઝ ઢે, યંતુ ફની ઇવયાઇર ભાટે એભ
ન શતું. તેઓને ભાર ઘયોભાં નભાઝ ઢલાનો
શુ કભ શતો. ઇબ્ને અવારકયે શ. અફુ
યાએફથી રયલામત કયી છે કે એક રદલવ
શ.યવુરે ખુદા વ.ભે ખુત્ફાભાં પયભાવ્મું કે
ખુદાલંદે આરભે શ. ભુવા અ. અને જ. શારૂન
અ.ને શુ કભ આપ્મો શતો કે ોતાના ભાટે અને
કોભના ભાટે ોત ોતાના ઘયોભાં ભસ્જીદ
અનુક્રભણણકા
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ફનાલો. અમ ભુવા તાયી ભસ્જીદભાં શારૂન
અને તેની અલરાદ ણવલામ કોઇ જુ નુફની
શારતભાં યાત ગુઝાયે નશીં અને ન સ્રીઓથી
વોશફત કયે. એલી જ યીતે ભાયી આ
ભસ્જીદભાં ફધી ઉમ્ભતભાંથી અરી અ. અને
તેની અલરાદ ણવલામ કોઇને એની યઝા નથી
કે જુ નુફની શારતભાં યાત ગુઝાયે અથલા
સ્રીઓ ાવે જામ. (તપવીયે દુયે ભન્વુય
વીમુતી જીલ્દ ૪૩, ાનું ૩૧ભું) આ
રયલામતથી ખફય ડી કે તત્શીયની આમતના
ણભવદાક (વંફંધ ધયાલનાય) ભાર આજ
વ્મણક્તઓ શતી.
૮૮ થી ૮૯ ભી આમાત :-

َاؾ ُموۡ ّٰسی َذ ّبَ َنا ۤ ِانّ َ َک ّٰاتَ ۡی َت ف ِۡخ َعوۡ َـ ق
َ َق َق
ۡ ُّ
ۡ
ََ ًَ َ
ۙ الدن َیا
َملَا ٗف رِیۡنۃ ّق ا ۡموَالًا فِی ال َح ّٰیو ِۃ
ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُّ ُ َ َّ َ
ۡ
ذبنا ل ِی ِضلوا عن س ِبی ِلک ۚ ذبنا اط ِمس
અનુક્રભણણકા
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ۡ
ُُ
َ
َ
َعدٰۤی ا ۡموَال ِِہ ۡم َق اش ُد ۡخ َعدّٰی قلوۡ ِب ِہ ۡم فلَا
َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ
﴾۸۸﴿ اب الۡال ِۡی َم
یؤ ِمنوا حتی یرقا العذ
ۡ اؾ َق ۡد اُج ۡی َب ۡت ّ َخ ۡعوَتُ ُک َما َف
َ َق
اس َت ِق ۡی َما َق
ِ
َّ
ََ
َ
لَا ت ّت ِب ٰٓع ِ ّن َس ِب ۡی َل ال ِذیۡ َن لَا حَ ۡعل ُموۡ َـ
﴾۸۹﴿
અને ભૂવાએ ણલનંતી કયી કે શે અભાયા
યલયરદગાય ! ણન:વંળમ તેં રપયઔન તથા
તેના દયફાયીઓને દુણનમાની જીંદગીભાં
ળણગાયનો તથા દોરતનો ઘણો વાભાન
આપ્મો છે ; શે અભાયા યલયરદગાય ! એ ભાટે
કે તેઓ ફીજાઓને તાયા ભાગથથી યખડાલે, શે
અભાયા યલયરદગાય ! તેભના ભારનો નાળ
કયી નાખ અને તેભના હ્રદમ કઠણ કયી દે
(કેભકે) તેઓ જ્માં વુધી દુ:ખદામક અઝાફ
અનુક્રભણણકા
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ણનશાળે નણશ ત્માં વુધી ઇભાન રાલળે નણશ.
(૮૮)
તેણે પયભાવ્મું કે તભાયા ફન્નેની દુઆ
સ્લીકાયલાભાં આલે છે ભાટે તભે ફન્ને ભક્કભ
યશો અને કદી ણ અજ્ઞાનીઓના ભાગે
ચારળો નણશ. (૮૯)
ણભવયથી શફળ વુધી વોના ચાંદી અને
રકભતી રીરા થ્થયોના શાડો અને ખાણો
શતી. આ ફધામ શાડો યાજ્મના કબ્ઝાભાં
શતા. તેના રીધે રકબ્તી રોકો શ્રીભંત થઇ
ગમા શતા અને આ ભાર તેની ગુભયાશીનું
કાયણ શતું. શ. ભુવા અ.ની ફદદોઆ ઇાથને
રીધે ન શતી, યંતુ દીનની ણશભામતભાં શતી.
રકબ્તીઓના ભારની ચશેર શેર જોઇને
રોકો તેની તયપ ઢલા રાગ્મા શતા. તેના
રીધે આ ફદ દોઆ કયલી ડી. ફની
ઇવયાઇરના ઘણા રોકો ઇભાનભાં કભઝોય
થતા જતા અને એ ગુભયાશીભાં ડી ગમા કે
જો ખુદા રપયઔનથી યાઝી ન શોત તો
એટરી દોરત આત નણશ. આ ણલચાયો
અનુક્રભણણકા
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તેઓની નાદાનીનું કાયણ શતું. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે આ
આમતભાં ખુદાએ તઆરાએ શ. ભુવા અને
જ.શારૂનને ભનાઇ કયી કે જે કાપીયો ખુદા ય
ઇભાન રાવ્મા નથી અને મગમ્ફયોથી
તવદીક કયી નથી તેઓનું અનુકયણ કયો નણશ.
તેનો ભતરફ એ કે તેઓની વાથે વુસ્તીથી
કાભ લ્મો નણશ. અભોએ તેઓની જડ ઉખેડલા
ભાટે જે વભમ ણનમુક્ત કમો છે તે વભમ વુધી
દોઆ ય વાણફત કદભ યશો.
૯૦ થી ૯૧ભી આમાત :-

َۡ
ۡ ۡ
ۤ
َق ّٰجوَرنا ِب َبجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ال َبش َخ
ََۡ
ُ
َ ۡ
ؕ فات َب َع ُہ ۡم ف ِۡخ َعوۡ ُـ َق ُجنوۡ ُخ ٗف بَغ ًیا ّق َع ۡد ًقا
ٗاؾ ّٰا َم ۡن ُت اَنَّہ
َ َح ٰۤتّی ِا َدا ۤ اَ ۡخ َذ َک ُہ ال ۡ َغرَ ُؼ ۙ َق
ۤۡ ُ َ
َ َ ّٰ ۤۡ َ ّ َ ّ َ ّٰ ۤ َ
ۡ
لا ِالہ ِالا ال ِذی امنت ِب ٖہ بنوا
અનુક્રભણણકા
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ََ
ۡ
ۡ
﴾۹۱﴿ ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل َق انا ِم َن ال ُم ۡس ِل ِمح َف
َ
َ
ُۡ
ۡ
ٰٓال ّٰـ َن َق ق ۡد َع َص ۡی َت ق ۡب ُل َق کن َت ِم َن
ۡ ۡ
﴾۹۱﴿ ال ُمف ِس ِدیۡ َن
અને અભોએ ફની ઇવયાઇરને વભુદ્ર ાય
ઉતાયી દીધા છી રપયઔન તથા તેના
રશ્કયોએ (તેભના ય) અત્માચાય અને ઝુલ્ભ
કયલાના શેતુથી તેભની ુંઠ કડી, અશીં વુધી
કે જ્માયે તે (રપયઔન) ડૂફલા રાગ્મો ત્માયે
ફોરી ઉઠ્મો કે શુ ં ઇભાન રાવ્મો કે કોઇ
ભાઅફુદ નથી ણવલામ તેના કે જે ના ય ફની
ઇવયાઇર ઇભાન રાવ્મા છે અને શુ ં ભુસ્રીભો
ભાંશેનો છુ ં . (૯૦)
(ત્માયે તેને કશેલાભાં આવ્મું કે) ળું ! શલે
(ઇભાન રાલે છે ) ! જો કે તેં શેરાં
નાપયભાની કમાથજ કયી શતી અને તું પવાદ
કયનાયાઓ ભાંશેનો શતો. (૯૧)
અનુક્રભણણકા
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ઉયની ફન્ને આમતોની તપવીયભાં ભૌરાના
પયભાનઅરી વાશેફ અ.ભ. રખે છે કે
રપયઔનનું રશ્કય ભુવા અ. અને તેભની કોભ
ાછ ડેરું શતું. એક રાખ ચીવ શઝાય
ઘોડે વલાય શતા, શ. ભુવા અ.ની નાનકડી
પોજ વાથે જઇ યહ્ા શતા. જ. શારૂન ણ
વાથે શતા. જ્માયે ફની ઇવયાઇર
રપયઔનની બાયે વેના જોઇને ગબયાઇ ગઇ
તો ખુદાના શુ કભ ભુજફ શ.ભુવા અ.ભે
દયીમાના ાણી ઉય રાકડી ભાયી તો ફાય
યસ્તા જુ દા જુ દા થઇ ગમા. ફની
ઇવયાઇરના ફાય કફીરાઓ શતા. દયેક
ોતાની યાશ ય ચારલા રાગ્મા. રપયઔને
દયીમાભાં યાશ જોઇ અને જલા તૈમાય થમો
ણ ઘોડો આગ લધતો ન શતો. જીબ્રઇર
એક ઘોડી ય વલાય થઇ આગ લઘ્મા તેની
ાછ રપયઔનનો ઘોડો બાગ્મો. તેની
ાછ રશ્કય ચાલ્મું. જ્માયે ફધું રશ્કય
દયીમાભાં આલી ગમું ત્માયે દયીમાનું ાણી એક
વાથે ભી ગમું અને રપયઔન વણશત ફધું
રશ્કય ડુફી ગમું.
અનુક્રભણણકા
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વય વય્મદ અશભદ વાશેફ આ શકીકતને
ભોઅજીઝા તયીકે ભાન્મ યાખેર નથી, યંતુ
ોતાની તપવીયભાં રખ્મું છે કે જ્માયે ભુવાએ
દયીમાભાં પ્રલેળ કમો ત્માયે દયીમાભાં ઓટ
શતી. જ્માયે રપયઔને પ્રલેળ કમો ત્માયે બયતી
શતી. જે ભ વાભાન્મ યીતે દયીમાભાં ઓટ
બયતી શોમ છે કોઇ વભમે લધાયે, કોઇ વભમે
ઓછુ ં ાણી શોમ છે . એજ શારત એ લખતે
ણનરના દયીમાની શતી. જો ઉયની લાતને
ભાની રેલાભાં આલે તો જ. ભુવા અ.ભે
દયીમાએ ણનરભાં રાકડી ભાયી ફાય યસ્તા
ાણીભાં ફનાલી એ લાત અથથ ણલનાની થઇ
જળે અને કુયઆનભાં જે ણલસ્તાયથી યજૂ આત
થઇ છે તેના અથથ કઇ યીતે વાણફત થળે ?
ભાટે પ્રત્મેક લસ્તુની યજુ આત કયતી લખતે
ણલચાય ભાંગી રે છે .
૯૨ થી ૯૪ ભી આમાત :-

َۡفال ۡ َیوۡ َؿ ن ُ َن ّج ۡی َک ب َب َدنِ َک ل َِت ُکوۡ َـ ل َِمن
ِ ِ
અનુક્રભણણકા
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َ ۡ َ َ ّٰ َ ً َ ّ َ َ ۡ ً ّ َ ّ َ
از َع ۡن
الن
خلفک ایۃ ؕ ق ِاـ ک ِثحؿا ِمن
ِ
َ ّٰ ُ
ّٰا ّٰی ِتنا لَغ ِفلوۡ َـ ﴿ ﴾۹۲٪
َ
َ
َ َۡ ۤ
َق لَق ۡد بَ ّوَانا بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ُم َب ّوَا ِص ۡد ٍؼ ّق
َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّ َ ّ َ
ََ ۡ
ّ
اخ َت َل ُفواۡ
ّٰ
ذرقنہم ِمن الط ِیب ِت ۚ فما
َ ّّٰ َ َ ۡ ۡ
َ َ َ ۡ
ٓاء ُہ ُم ال ِعل ُم ؕ ِا ّـ َذ ّبک حَق ِض ۡی
حتی ج

َ ُ
َ
ۡ
بَ ۡین ُہ ۡم یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ فِ ۡی َما کانوۡا فِ ۡی ِہ
ۡ ُ
یَخ َت ِلفوۡ َـ ﴿﴾۹۳
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّ ّ َّ ۤ َ ۡ َ ۡ َ ۤ َ ۡ َ
ف ِاـ کنت فِی ش ٍک ِمما انزلنا ِالیک
َف ۡسـَل الّ َ ِذیۡ َن حَ ۡغ َػ ُء ۡق َـ ال ۡ ِک ّٰت َب ِمنۡ
ِ
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ُ ۡ َ َ َ ََۡ َ َۡ
َ َ َ
ٓاءؽ ال َح ّق ِم ۡن ّذ ِّبک فلَا
قب ِلک ۚ لقد ج
َ ۡ
َ َُ
﴾۹۴ۙ ﴿ تکوۡن ّ َن ِم َن ال ُم ۡمتؿِیۡ َن
ણ તને આજના રદલવે ભાર તાયા ળયીયને
છુ ટકાયો આી (રકનાયા ય પેંકી દઇ)ળું કે
જે થી તું તાયી ાછ (આલનાયાઓ)ના ભાટે
(ધડા રૂ) ણનળાની યશે; અને ફેળક રોકો
ભાંશેના ઘણા ખયા અભાયી ણનળાનીઓથી
અજ્ઞાત છે . (૯૨)
અને ખચીતજ અભે ફની ઇવયાઇરને ઘણા
વાયા સ્થે (રઇ જઇને) લવાવ્મા અને
સ્લચ્છ લસ્તુઓની તેભને યોઝી આી, છી
જ્માં વુધી તેભની ાવે જ્ઞાન આવ્મું નણશ ત્માં
વુધી તેભણે (કોઇ લાતભાં) ભતબેદ કમો નણશ;
ફેળક તાયો યલયરદગાય કમાભતના રદલવે
તેભની લચ્ચે તે વઘી લાતોનો ણનણથમ કયી
દેળે કે જે ભાં તેઓ ભતબેદ કમાથ કયતા શતા.
(૯૩)
અનુક્રભણણકા
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છી અભોએ તાયી તયપ જે કાંઇ ઉતામુું છે
તેભાં જો તને વંદેશ શોમ તો તે રોકો કે જે ઓ
તાયી શેરાં રકતાફ ઢતા શતા તેભને ૂછી
જો; ખચીતજ તાયા યલયરદગાય તયપથી
તાયી ાવે વત્મ આલી ચૂક્મું છે , ભાટે તું ળંકા
કયનાયાઓ ભાંશેનો શયગીઝ થજે નણશ.
(૯૪)
જ્માયે રપયઔન અને તેની કોભ ડુફી ગઇ
ત્માયે ફની ઇવયાઇરોને ળંકા થઇ કે રપયઔન
ડુફી ગમો નથી, તે લશાણો બયી બયીને
અભાયી ાછ રશ્કય ઉતાયળે. ખુદાલંદે
આરભે તેણે રોઢાનું જે ફખ્તય શેમુું શતું તે
વણશત દયીમાની ફશાય પેંકી દીધો તેથી
તેઓને વંતો થમો. તે ણલળે ઉય આમતભાં
આલેર છે .
રપયઔન અને તેના વાથીઓ ગકથ થમા છી
ખુદાએ તેઓની ઝભીનના લારયવ કમાથ.
ભીવય ળાભ લગેયેની ઝભીનના તેઓ ભાણરક
થમા. આ લામદાની વચ્ચાઇ શતી. કેટરાંક
કશે છે કે આ સ્થે ફની ઇવયાઇરના
અનુક્રભણણકા

2330

hajinaji.com

રોકોથી ભુયાદ શ. યવુર વ.ના વભમના
મશુ દીઓ છે . તેઓએ શ. યવુર વ.ના ણલળે
ણલયોધ કમો શતો. શઝયતના વદગુણો જાણલા
છતાં ઇન્કાય કયતા શતા.
ઉય આવ્મું છે કે અમ ભોશમ્ભદ વ. અભોએ
તાયી તયપ નાણઝર કયેર છે તે આગના
રોકોના રકસ્વા છે . તેભાં તને ળંકા શોમ તો જે
રોકો રકતાફો લાંચે છે તેઓને ુછ. જે ભકે
તલયેત લગેયે રકતાફો તાયી શેરા શતી. એ
રકતાફોભાં ણ એ રકસ્વા આજ પ્રભાણે છે .
જો કે રોકોના પેયપાય કયલાથી તેઓની
રકતાફોભાં થોડો પકથ થમો છે , ણ અવર
રકસ્વો એજ પ્રભાણે છે અથલા એનો અથથ એ
કે એ કુયઆનભાં ળક કયલાલાા અશરે
રકતાફથી ુછ.
ળંકા ણલળે જે વંફોધન યવુરને કયલાભાં
આવ્મું છે તેનાથી ભતરફ ફીજા રોકો છે . જે
પ્રત્મેક લાતભાં ળંકા ઉત્ન્ન કયતા શતા.
જે ઓ કટાક્ષભાં કશેતા શતા કે આ કેલો યવુર
છે જે અભાયી જે ભ ખાઇ ીલે છે , શયે પયે છે
અનુક્રભણણકા
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?! તેઓને કશેલાભાં આલે છે કે ળું શેરાના
યવુરો આલી યીતે કયતા ન શતા ? છી યવુર
? ણલળે ળકભાં ળા ભાટે ડેરા છો
૯૫ થી ૯૮ ભી આમાત :-

َ َ َ ُ ۡ َ ّ َ َ ّ َ ۡ َ َ ّ َ ُ ۡ ّٰ ّٰ ّّٰ
ق لا تکونن ِمن ال ِذین کذبوا ِبای ِت الل ِہ
َ ُ
ۡ ّٰ
ف َتکوۡ َـ ِم َن الخ ِز ِخیۡ َن ﴿﴾۹۵
َ َّ
َّ َ َ
َ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن َحق ۡت َعل ۡی ِہ ۡم ک ِل َم ُت َذ ِّبک لَا
ُ
یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۹۶

ٓاءتۡ ُہ ۡم ک ُ ّ ُل ّٰایَ ٍۃ َح ّٰتّی یَرَ ُقا ال ۡ َع َذ َ
َق لَوۡ َج َ
اب
َ
الۡال ِۡی َم ﴿﴾۹۷
َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٌ ّٰ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۤ
فلو لا کانت قخیۃ امنت فنفعہا
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َ َّ ۤ ُ
ُ
ُ َۤ
ِایۡ َمان َہا ِالا قوۡ َؿ یُوۡن َس ؕ ل َ ّما ّٰا َمنوۡا
ۡ
ۡ َ ََ َُۡۡ َۡ ََ
اب ال ِص ۡد ِی فِی ال َح ّٰیو ِۃ
کشفنا عنہم عذ
ّٰ َ ّ
ۡ ُّ
ۡ
﴾۹۸﴿ الدن َیا َق َمت ۡعن ُہ ۡم ِاخّٰی ِحح ٍف
અને તું તેઓ ભાંશેનો થજે નણશ કે જે ઓ
અલ્રાશની આમતોને જુ ઠરાલે છે , નણશ તો તું
ણ શાણન બોગલનાયાઓ ભાંશેનો થઇ જળે.
(૯૫)
ણન:વંળમ તે રોકો કે જે ભના ય તાયા
યલયરદગાયનું
(નાણસ્તકણાની
ભોતે
ભયલાનું) કથન ૂયલાય થઇ ગમું છે તેઓ
શયગીઝ ઇભાન રાલળે નણશ. (૯૬)
અશીં વુધી કે તેઓ દુ:ખદામક અઝાફને
નઝયો નઝય ણનશાે, છી બરેને તેભની
ાવે દયેક ણનળાની આલી કેભ ન જામ. (૯૭)
વાયાંળ કે કોઇ લસ્તી એલી નથી થઇ ગઇ કે તે
(અઝાફ ણનશાીને) ઇભાન રાલી શોમ અને
અનુક્રભણણકા
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તેના ઇભાને તેને કાંઇ રાબ આપ્મો શોમ
ણવલામ મુનુવની કોભ; જે લેા તેઓ ઇભાન
રાવ્મા ત્માયે અભોએ દુણનમાની જીંદગીભાં
પજે તીનો અઝાફ તેભના યથી ટાી દીધો
અને એક ભુદ્દત મુંત તેભને લૈબલળાી
યાખ્મા. (૯૮)
આ આમતોભાં વંફોધન શ. યવુર વ. પ્રત્મે
છે . ણ ખરૂં જોતાં એ રોકો ભુયાદ છે જે આં
શઝયતની નફુવ્લતભાં ળંકા કયતા શતા. એ
રોકો ભાટે શુ ઝુયનું આભંરણ આલું નલી
લાત શતી, જો કે ઓરભાએ અશરે રકતાફ
આ લાતને ભાન્મ યાખતા શતા કે કુયઆન જે
કાંઇ કશે છે તે તેઓની રકતાફોભાં ભૌજુ દ છે ,
યંતુ જે ઓની ફુણઘ્ધ ફશેય ભાયી ગઇ શતી
અને દુશ્ભની તેભના ય વલાય થઇ ગઇ
શોલાથી તેઓ ોતાની શઠ ધભી ય અડી
યહ્ા. ભોઅજીઝા જોલા છતાં તેભના બુવા
બયેરાં બેજાભાં કાંઇ વભજ આલતી ન શતી.
જ. મુનુવ અ.નો ઝભાનો શ. ઇવા અ.ના
જન્ભ શેરાં આઠવો લથ લે શતો. આ
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ભુવર ળશેય નઝદીક નમનલાના રોકોની
ણશદામત ભાટે ભોકરલાભાં આવ્મા શતા,
નમનલા ભોટી લસ્તી શતી. તે વાઇઠ
ભાઇરભાં લવેરા શતા. તેઓની વંખ્મા એક
રાખથી લધુ શતી. વાડરીવ લથ કોભની
ણશદામત કયી ણ તેભાંથી ફે જણા ઇભાન
રાવ્મા. એકનું નાભ રૂફીર શતું જે શકીભ
અને આણરભ શતો, જે આનો વાથી શતો.
ફીજો તનોખા જે જં ગરભાંથી રાકડા રાલી
જીલન ગુઝાયતો શતો. જ્માયે કોભ ય
ણશદામતની અવય થઇ નણશ અને કોઇ યીતે
ભાનતી ન શતી ત્માયે આે ફદદોઆ કયી.
શુ કભ થમો કે આ વબ્ર કયો, કોભ કોઇ યીતે
ણશદામત કફુર કયતી ન શતી. ત્માયે છે લટે
ઇરાશી જલાફ ભળ્મો કે ળવ્લારની ંદયભીને
ફુધલાયે અઝાફ આલળે. રૂફીર આણરભ
ધીયજ ધયલાનું કશેતો શતો ણ તનોખા
કશેતો શતો કે આ કોભ ય અઝાફ આલલો
જોઇએ, ળશેયભાં ઢંઢેયો ીટાવ્મો કે પરાણા
રદલવે અઝાફ આલળે ! જ.મુનુવ અ.
તનોખાની વાથે કોઇ શાડ ય જઇને ફેવી
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ગમા અને અઝાફનો ઇન્તેઝાય કયતા યહ્ા.
અશીં રૂફીરે શાડ ય જઇને અલાઝ આી
: કોભ ફેખફય થઇને કેભ ફેઠી છે , પરાણા
દીલવે તભાયા ઉય અઝાફ આલળે, ભાટે
જલ્દી કયો. જ. મુનુવ અ. ઉય ઇભાન
રાલો, ખુદાથી યડી યડીને દોઆ ભાંગો શુ ં
તભાયો ણશતેચ્છુ ં છુ , તભાયી બરાઇ ચાશુ ં છુ ં .
જો ભાયી લાત ભાનળો નણશ તો ફયફાદ થઇ
જળો. રૂફીરના વભજાલલાથી તેઓ ઇભાન
રાવ્મા અને ળશેયની ફશાય જઇને
ફચ્ચાંઓને ભાતાઓથી, જલાનોને ફુઢાઓથી
અરગ કમાથ અને ખુદાના દયફાયભાં કાકરુદી
કયલા રાગ્મા. છે લટે ણનભાથણ થમેરા વભમે
અઝાફ દેખાણો ણ ઇભાન રાલલા અને
તૌફા કયલાથી અઝાફ ટી ગમો. ફીજે
દીલવે શ.મુનુવ અ. વભજ્મા કે અઝાફ
આવ્મો શળે. તેથી ળશેય તયપ ગમા, જોમું કે
રોકો તો શયીપયી યહ્ા છે , અઝાફ તો આવ્મો
નથી. આે રદરભાં ણલચાય કમો કે રોકો ભને
જુ ઠો વભજળે. તેથી આ ળશેયની યાશ
ફદરી દયીમા તયપ ચાલ્મા ગમા. તનોખા
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ળશેયભાં આવ્મો તો રૂફીરે કહ્ું કેભ શુ ં કશેતો
શતો તે ઠીક શતુંને ? તનોખાએ કહ્ું તું ઠીક
જ કશેતો શતો ? જ.મુનુવ અ. દયીમા ય
આલી એક લશાણભાં ફેવી ગમા ણ તોપાન
ળરૂ થઇ ગમું. રોકો આને ળુબ ન વભજ્મા
અને લશાણની ફશાય પેંકી દીધા. એક ભાછરી
આને ગી ગઇ. રીવ મા ચારીવ દીલવ
તેના ેટભાં યહ્ા છી ખુદાના શુ કભથી
ભાછરીએ દયીમાના રકનાયે આને ેટભાંથી
ફશાય કાઢ્મા. ત્માં દુધીનું ઝાડ કુદયતે ખુદાથી
ઉગી ણનકળ્મું, તેના છાંમાભાં આ યહ્ા.
ચારીવ દીલવ છી કૌભ ાવે આવ્મા.
ફધાએ આની લાતને ભાન્મ યાખી અને
આયાભની વાથે યશેલા રાગ્મા.
આ ફનાલથી એભ રાગે છે કે ખુદાએ જ.
મુનુવ અ.ની વાથે અઝાફનો જુ ઠો લામદો
કમો શતો, યંતુ એભ થમું જ નથી. ખુદાએ
અઝાફ ભોકરલાનો લામદો કમો શતો તે ુયો
થમો. કૌભને શરાક કયલાનો લામદો કમો ન
શતો, જ.મુનુવ અ. વભજ્મા શતા કે કૌભને
શરાક કયલાનો લામદો છે ણ એભ ન શતું.
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જ્માયે કૌભ તૌફા કયી ઇભાન રાલી છી
શરાક કયલાનો વલાર જ ઉત્ન્ન થતો નથી.
તપવીય કતાથઓ કશે છે કે જ.મુનુવ અ.થી
તયકે અલરા (વારૂં કાભ છુ ટી જલું) થમું. જો
કે તેને ખુદાએ ફક્ષી આેર છે , કોઇ ગુનોશ
કમો ન શતો. તેઓએ ખુદાના શુ કભની યાશ
જોલી શતી.
૯૯ થી ૧૦૩ ભી આમાત :-

ۡٓاء َذ ّبُ َک ل َ ّٰا َم َن َم ۡن فی الۡاَ ۡذص ک ُ ّ ُل ُہم
َ َق لَوۡ َش
ِ
ِ
ّّٰ َ َ َ ّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ً ۡ َ
ج ِمیعا ؕ افانت تػ ِخف الناز حتی
ۡ ۡ ُ ُۡ ۡ ُ َ
َ
﴾۹۹﴿ یکونوا مؤ ِم ِنحف
ۡ َّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
س اـ تؤ ِمن ِالا ِب ِاد ِـ
ٍ ق ما کاـ ل ِنف
ّّٰ
َالر ۡج َس َعدَی الَّذیۡ َن لا
ۡ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ِ
ِ الل ِہ ؕ ق یجعل
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َ ُ
ح ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۱۱۱
ُ ُۡ ُ ۡ َ َ
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص ؕ َق
ذ
ی
ف
ا
اد
ِ
ق ِل انظػقا م ِ
َ ُ ۡ ۡ ّٰ ّٰ ُ َ ّ ُ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ّ َ
ما تغجِی الایت ق النذذ عن قو ٍؿ لا
ُ
یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۱۱۱
َّ ۡ َ َ َّ
َ
ۡ
ف َہ ۡل یَن َت ِظ ُػ ۡق َـ ِالا ِمث َل ا ّیا ِؿ ال ِذیۡ َن
ُ َ ۡ ۤ ّ
َ
ََ
خلوۡا ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ؕ ق ۡل فان َت ِظ ُػ ۡقا ِان ِ ۡی
ُ
ۡ ۡ
َم َعک ۡم ِّم َن ال ُمن َت ِظ ِػیۡ َن ﴿﴾۱۱۲
َ َ َّ
َُ َُ
ُ َ ّٰ َ
ث ّم نن ِّج ۡی ُذ ُسلنا َق ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا کذل ِک ۚ
ًّ َ َ ُ ۡ ۡ
ۡ
َحقا َعل ۡینا نن ِج ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿ ﴾۱۱۳٪
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અને અગય તાયો યલયરદગાય ચાશતે તો
ૃથ્લીભાં જે ટરા ણ છે તે વઘાજ ઇભાન
રઇ આલતે; છતાં ળું તું રોકોને પયજ ાડ્મા
કયળે અશીં વુધી કે તેઓ ઇભાન રાલે ? (૯૯)
અને કોઇ ણ વ્મણક્તના અણધકાયભાં નથી કે
અલ્રાશની આજ્ઞા ણલના ઇભાન રાલે; અને તે
(અલ્રાશ) નાાકી એજ રોકો ય નાખી દે
છે કે જે અક્કરનો ઉમોગ કયતા નથી.
(૧૦૦)
(શે યવુર !) તું કશે કે જે જે કાંઇ આકાળો
તથા ૃથ્લીભાં છે તેભાં રક્ષૂલથક જુ ઓ; જે
રોકો ઇભાન રાલતા નથી તેભને ન આ
ણનળાનીઓ કાંઇ ઉમોગી થઇ ડે છે અને ન
ડયાલનાયા. (૧૦૧)
ભાટે ળું તેભની શેરાં જે થઇ ગમા છે તેભના
ઉય જે (ભુવીફતના) રદલવ આલી ગમા
શતા તેલાજ રદલવોની તેઓ ણ યાશ જુ એ
છે ? (શે યવુર !) તું કશે કે (બરે) તભે યાશ
જુ ઓ, શુ ં ણ ખચીતજ તભાયી વાથે યાશ
જોનાયાઓભાંથી છુ ં . (૧૦૨)
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છી અભે અભાયા યવુરોને તથા તે રોકોને કે
જે ઇભાન રાવ્મા છે ફચાલી રઇએ છીએ;
એલીજ યીતે (શભણાં ણ) અભાયા ઉય
પયજ છે કે અભે ભોઅભીનોને ફચાલી રઇએ.
(૧૦૩)
કોઇ ણ વ્મણક્તનું ઇભાન રાલલું કુદયતની
આજ્ઞા ણલના નથી શોતું. જે લી યીતે ફધી
નેઅભતો કુદયતના શાથભાં છે , કોઇ કોઇને
ણ તેની યઝા ણવલામ કોઇ આી ળકતું
નથી. એલી યીતે ઇભાન ણ છે . કોઇનું
ઇભાનલાું શોલું અલ્રાશની આજ્ઞા ય
આધારયત છે , નફી ણ જો ઇચ્છે કે કોઇને
ભોઅભીન ફનાલી દે તો તેની યઝા ણવલામ
ફનાલી ળકતા નથી, આ લાતનો અથથ એ કે
જે રોકો ફુણઘ્ધનો વદઉમોગ કયી વાચા
રદરથી શક ધભથની ળોધ કયે છે તો અલ્રાશની
તૌપીક તેની વાથે શોમ છે . આજ તેની આજ્ઞા
(ઇઝન) છે ણ જે રોકો ળમતાનના
લવલવાભાં આલી જામ છે અને દુણનમાના
પંદાભાં એલા પવાઇ જામ છે કે શક લાત પ્રત્મે
અનુક્રભણણકા
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ઘ્માન આતા નથી. તેથી ખુદાની તૌપીક
ભેલી ળકતા નથી. એલા રોકોને નફી ણ
ઇચ્છે તો ણ ભોઅભીન ફનાલી ળકતા નથી.
ખુદા તો એજ ચાશે છે કે ફધામ તેના ઉય
ઇભાન રાલે ણ જે ઓ ઇભાન રાલલાનો
ણલચાયજ કયતા નથી તેની લાતોને વાંબતા
જ નથી, તે તેઓથી ફેઝાય થઇ જામ છે અને
તેઓને તેની શારત ય ભુકી આે છે .
૧૦૪ થી ૧૦૬ ભી આમાત :-

َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ ۡ ُ
ُ الن
ۡاز ِا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم ف ۡی َش ٍّک ِّمن
قل یایہا
ِ
ِۡخیۡجِ ۡی َفلَا ۤ اَ ۡع ُب ُد الّ َ ِذیۡ َن تَ ۡع ُب ُد ۡق َـ ِمن
ّّٰ ُ ُ ۡ َ ۡ ّٰ َ ّّٰ ۡ ُ
ۡالل َہ الَّذی
خق ِـ الل ِہ ق ل ِکن اعبد
ِ
ُ ّّٰ
َُ َ ُ ُ
۬ َق ا ِم ۡرة ا ۡـ اخوۡ َـ ِم َن
ۚ یَ َتوَفىک ۡم
ۡ
ۡ
﴾۱۱۴ۙ ﴿ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
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ً
َ َۡ
ّ َ َ
ِلدیۡ ِن َح ِن ۡیفا ۚ َق لَا
ِ َق اـ اقِ ۡم َق ۡجہک ل
َ َُ
ۡ ۡ ۡ
﴾۱۱۵﴿ تکوۡن ّ َن ِم َن ال ُمس ِخخ ِح َف
ّّٰ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ
َالل ِہ َما لَا یَ ۡن َف ُع َک َق لا
ق لا تدع ِمن خق ِـ
َحَ ُط ّ ُخ َؽ ۚ َف ِا ۡـ َف َع ۡل َت َف ِانّ َ َک ِا ًدا ِّمن
ۡ ّّٰ
َ
﴾۱۱۶﴿ الظ ِل ِمحف
તું કશે કે શે રોકો ! અગય તભે ભાયા દીનના
વંફંધભાં ળંકાળીર શો તો (જાણી રો કે) શુ ં
તો તેભની ઇફાદત નથી કયતો કે જે ભની
અલ્રાશને છોડી તભે ઇફાદત કયો છો, ણ
શુ ં તો તે અલ્રાશની ઇફાદત કરૂં છુ ં કે જે
તભને ભૃત્મુ આળે, અને ભને આજ્ઞા
આલાભાં આલી છે કે શુ ં ભોઅભીનો ભાંશેનો
થઇ જાઉં: (૧૦૪)
અને લી આ (આજ્ઞા ણ આલાભાં આલી
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છે ) કે તું તાયો ચશેયો ણનખારવ ભને (એકજ
અલ્રાશનો ભાનનાયો ફનીને) તે ધભથ
(ઇસ્રાભ) તયપ લાી યાખ, અને આ કે તું
શયગીઝ ભુશ્રીકો ભાંશેનો થજે નણશ. (૧૦૫)
અને અલ્રાશના ણવલામ કોઇ એલી લસ્તુને
ોકાયજે નણશ કે જે તને ન રાબ શોંચાડી
ળકે ન શાણન, છતાં ણ જો તેં તેલું કમુું તો તે
ણસ્થણતભાં ફેળક તું ણ ઝાણરભો ભાંશેનો થઇ
જળે. (૧૦૬)
શ.યવુર વ.ની નફુવ્લત ય ળંકા કયનાયને
કશેલાભાં આલે છે કે જે ખુદા તયપ તભોને
ફોરાલલાભાં આલે છે તેની કુદયતની અવંખ્મ
ણનળાનીઓ તભાયી આંખોની વાભે શય ઘડી
યશે છે . જો તભે ફુણઘ્ધથી કાભ રો તો જરૂય
તેના ય ઇભાન રઇ આલળો, ણ તભે તો
આંધા ફનેરા છો. જો કે ફધું જોલા છતાં
તભાયી આંખો ખુરતી નથી અને જે ધભથની શુ ં
દાઅલત આું છુ ં તેભાં ળંકા કમાથ કયો છો. ળું
તભો ભાયાથી એલી આળા યાખો છો કે શુ ં
તભાયા ફુતોની ઇફાદત કરૂં ? કાન ખોરીને
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વાંબી રો કે શુ ં તેની ઇફાદત કયનાય નથી,
તભાયા ફુતોભાં યાખ્મું છે ળું ?! શુ ં તો એ
ખુદાની ઇફાદત કરૂં છુ ં જે ની કુદયતભાં તભાયા
પ્રાણ છે , જ્માયે ઇચ્છે ત્માયે તભોને ણનર્જીલ
કયી નાખે. તેના શુ કભનો કોણ અનાદાય કયી
ળકે ?
૧૦૭ થી ૧૦૯ભી આમાત :-

َ ّ ۤ ٗ َ َ َ َ َ ّ ُ ُ ّّٰ َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡ َ
اشف لہ ِالا
ِ ق ِاـ یمسسک اللہ ِبط ٍخ فلا ک
ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُّ ۡ َ َ ُ
ؕ ٓاخ ل ِفض ِل ٖہ
ہو ۚ ق ِاـ یرِخؽ ِبخح ٍؿ فلا ذ
ُ یُ ِص ۡی ُب ب ٖہ َم ۡن ّیَ َش
َٓاء ِم ۡن ِع َبا ِخ ٖف ؕ َق ُہو
ِ
ّ ال ۡ َغ ُفوۡ ُذ
﴾۱۱۷﴿ الرَ ِح ۡی ُم
َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ ۡ ُ
ُ الن
َ از َق ۡد َج
ۡٓاءخ ُ ُم ال ۡ َح ّ ُق ِمن
قل یایہا
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َّ َ
َ ُ َ
ّذ ِّبک ۡم ۚ ف َم ِن ۡاہ َت ّٰدی ف ِان َما یَ ۡہ َت ِد ۡی
َ
َۡ
َ َّ َ َ
ۚ ل ِنف ِس ٖہ ۚ َق َم ۡن ض ّ َل ف ِان َما ح ِض ّ ُل َعل ۡی َہا
ُ َ ََۤ
﴾۱۱۸ؕ ﴿ َق َما انا َعل ۡیک ۡم ِبوَخ ِۡی ٍل
ّّٰ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ٰۤ ۡ ُ َ ۡ َ ّ َ
ق ات ِبع ما یوۡی ِالیک ق اصبِؿ حتی
ۡ ّٰ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ ّّٰ َ ُ ۡ َ
َ
﴾۱۱۹٪ ﴿ ۬ ق ہو خحؿ الح ِک ِمحف
ۚ یحکم اللہ
અને અગય અલ્રાશ તને કાંઇ શાણન શોંચાડે
તો તેને દૂય કયનાયો તેના ણવલામ અન્મ કોઇ
નથી, અને જો તે તાયા ભાટે કોઇ બરાઇનો
ઇયાદો કયે તો તેની કૃાને ાછી પેયલનાય ણ
કોઇ નથી; તે ોતાના ફંદાઓભાંથી જે ને
ચાશે છે તેને તે (કૃા) શોંચાડી દે છે ; અને તે
ભશા ક્ષભાલાન (અને) દમાુ છે . (૧૦૭)
(શે યવુર !) તું કશે કે શે રોકો ! ખચીતજ
તભાયા યલયરદગાય તયપથી તભાયી ાવે
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વત્મ આલી ચૂક્મું છે , ભાટે જે ળખ્વ ણશદામત
ગ્રશણ કયળે તો તે ોતાના રાબ ભાટેજ
ણશદામત ગ્રશણ કયળે, અને જે ગુભયાશી
ગ્રશણ કયળે તો તે ોતાનાજ નુકવાન ભાટે
ગ્રશણ કયળે; અને શુ ં કાંઇ તભાયો યખેલા
નથી. (૧૦૮)
અને જે લશી તાયી તયપ ભોકરલાભાં આલે છે
તેનેજ અનુવયીને ચાર અને જ્માં વુધી
અલ્રાશ પેંવરો ન કયે ત્માં વુધી ધીયજ ધય,
અને તે વલોત્તભ પેંવરો કયનાય છે . (૧૦૯)
ઉયની રણ આમતોનો તયજુ ભો ફીરકુર
વાપ છે કે કુદયત ળું કશેલા ભાંગે છે . તેની
તપવીયની ખાવ જરૂયત નથી.
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