અનલારૂર ફમાન પી
તપવીરયર કુયઆન
વૂયા નંફય ૩૩ આમત ૧ થી
વૂયા નંફય ૧૧૪ આમત ૬
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
અનુક્રભણણકા
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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

૨૧ (લચ્ચેથી ળરૂ) ............૦૧૫૯
૨૨ ............................૦૨૨૪
૨૩ ............................૦૪૫૮
૨૪ ............................૦૭૪૪
૨૫ ............................૦૯૩૯
૨૬ ............................૧૧૭૪
૨૭ ............................૧૪૩૮
૨૮ ............................૧૭૦૨
૨૯ ............................૧૯૨૩
૩૦ ............................૨૧૭૭
અનુક્રભણણકા
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અનુક્રભણણકા
વુયા ભુજફ
વુયા
--

નાભ

ેજ

ભઝાભીને કુયઆન .............. ૦૦૧૨

૩૩ વુયએ અશઝાફ
(રશ્કયી ટુકડીઓ) .............. ૦૧૫૯
૩૪ વુયએ વફા
(વફા નાભનું ળશેય) ........... ૦૩૦૨
૩૫ વુયએ પાણતય (વજજ નશાય) ..... ૦૩૭૬
૩૬ વુયએ માવીન .................. ૦૪૨૯
૩૭ વુયએ લસ્વાપાત
(શાયફંધ ઉબા યશેનાય) ........ ૦૫૦૩
૩૮ વુયએ વાદ...................... ૦૬૧૩
૩૯ વુયએ ઝોભય (ટોા) ........... ૦૭૦૩
અનુક્રભણણકા
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૪૦ વુયએ ભોઅણભન
(લાદણલલાદ) .................... ૦૭૯૩
૪૧ વુયએ શા ણભભ ણવજદશ ....... ૦૮૮૩
૪૨ વુયએ ળુયા (વરાશ) ........... ૦૯૪૯
૪૩ વુયએ ઝુખરૂપ (વોનું) .......... ૧૦૨૩
૪૪ વુયએ દોખાન (ધુભાડો) ........ ૧૧૦૭
૪૫ વુયએ જાવેમાશ
(ગોઠણ ટેકીને ફેવેર) .......... ૧૧૪૨
૪૬ વુયએ અશકાપ
(યેતા પ્રદેળનું નાભ) .......... ૧૧૭૪
૪૭ વુયએ ભોશમ્ભદ ................ ૧૨૨૦
૪૮ વુયએ પત્શ (ણલજમ) ........... ૧૨૬૬
૪૯ વુયએ શોજોયાત (ઓયડા) ..... ૧૩૩૫
૫૦ વુયએ કાપ ...................... ૧૩૭૪
અનુક્રભણણકા
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૫૧ વુયએ ઝાયેમાત
(ણલખેયી નાખનાયા લામુઓ) ... ૧૪૧૪
૫૨ વુયએ તુય (લજત) .............. ૧૪૫૬
૫૩ વુયએ નજ્ભ (તાયો) ........... ૧૪૮૮
૫૪ વુયએ કભય (ચંદ્ર) .............. ૧૫૩૨
૫૫ વુયએ યશભાન
(દમાુ અલ્રાશ) ............... ૧૫૭૦
૫૬ વુયએ લાકેઆ (ફનાલ) ........ ૧૬૧૦
૫૭ વુયએ શદીદ (રોખંડ) .......... ૧૬૫૮
૫૮ વુયએ ભુજારદરશ
(લાદ ણલલાદ) ................... ૧૭૦૧
૫૯ વુયએ શશ્ર (સ્લદેળ ત્માગ) ..... ૧૭૩૬
૬૦ વુયએ ભુમ્તશેના
(કવોટીએ ચઢાલેરી) ........... ૧૭૭૫
અનુક્રભણણકા
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૬૧ વુયએ વપ (શાયફંધ) ........... ૧૭૯૯
૬૨ વુયએ જુ ભ્આ .................. ૧૮૧૭
૬૩ વુયએ ભુનાપેકન
ુ ................ ૧૮૩૭
૬૪ વુયએ તગાફુન (શાયજીત) ..... ૧૮૫૮
૬૫ વુયએ તરાક .................... ૧૮૭૭
૬૬ વુયએ તશયીભ
(શયાભ ઠેયાલલુ)ં ................ ૧૮૯૯
૬૭ વુયએ ભુલ્ક (ફાદળાશત) ...... ૧૯૨૧
૬૮ વુયએ કરભ ..................... ૧૯૪૮
૬૯ વુયએ શાક્કાશ (આણિ) ...... ૧૯૮૨
૭૦ વુયએ ભઆરયજ (દયજ્જા) .... ૨૦૦૬
૭૧ વુયએ નૂશ ...................... ૨૦૨૯
૭૨ વુયએ જીન્ન .................... ૨૦૪૭
૭૩ વુયએ ભુઝણમ્ભર
(લીંટાએરો) .................. ૨૦૬૮
અનુક્રભણણકા
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૭૪ વુયએ ભુદ્દણસ્વય
(કાભી ઓઢેરો) .............. ૨૦૮૫
૭૫ વુયએ કમાભત .................. ૨૧૧૦
૭૬ વુયએ દશય (કા) ............. ૨૧૩૧
૭૭ વુયએ ભુવજરાત (યવુરો) ....... ૨૧૫૩
૭૮ વુયએ નફા (ભશાન ફનાલ) ... ૨૧૭૬
૭૯ વુયએ નાઝેઆત
(ખેંચી કાઢનાય) ................ ૨૧૯૬
૮૦ વુયએ અફવ
(ભ્રકુટી ચઢાલી) ................ ૨૨૧૭
૮૧ વુયએ તકલીય (લીંટાલુ)ં ...... ૨૨૩૮
૮૨ વુયએ ઇણન્પતાય (પાટલુ)ં ....... ૨૨૫૩
૮૩ વુયએ તત્પીપ
(તોર ભાભાં ઓછુ આલુ)ં .. ૨૨૬૨
અનુક્રભણણકા
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૮૪ વુયએ ઇણન્ળકાક (ચીયાલુ)ં ...... ૨૨૮૦
૮૫ વુયએ ફુરૂજ (નક્ષત્રો) ......... ૨૨૯૩
૮૬ વુયએ તારયક
(યાત્રીભાં આલનાય) ............ ૨૩૧૭
૮૭ વુયએ આઅરા (વલોચ્મ) ..... ૨૩૨૬
૮૮ વુયએ ગાણળમાશ
(ઢાંકી રેનાયી ભુવીફત) ....... ૨૩૩૭
૮૯ વુયએ પજ્ર (પ્રબાત) ........... ૨૩૪૯
૯૦ વુયએ ફરદ (ળશેય)............ ૨૩૬૮
૯૧ વુયએ ળમ્વ (વૂમ)જ ............. ૨૩૮૩
૯૨ વુયએ રૈર (યાત્રી) .............. ૨૩૯૨
૯૩ વુયએ ઝોશા (ફોય) .......... ૨૪૦૦
૯૪ વુયએ ઇણન્ળયાશ
(ણલળા કયલુ)ં .................. ૨૪૧૦
અનુક્રભણણકા
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૯૫ વુયએ તીન (અંજીય) ........... ૨૪૧૬
૯૬ વુયએ અરક
(જાભી ગમેરું રોશી) ............ ૨૪૨૩
૯૭ વુયએ કદ્ર (ભશાન યાત્રી) ....... ૨૪૩૪
૯૮ વુયએ ફય્મેનશ
(ખુલ્રી દરીર) ................ ૨૪૪૭
૯૯ વુયએ ણઝરઝાર (શારલુ)ં ...... ૨૪૫૫
૧૦૦ વુયએ આરદમાત .... (ૂયલેગથી દોડતા
શાંપતા ઘોડા) ................... ૨૪૬૩
૧૦૧ વુયએ કાયેઆશ (શૈમા
શચભચાલનાયી ભુવીફત) ...... ૨૪૭૧
૧૦૨ વુયએ તકાવુય (વંણિ તથા વંતણતની
શદ ઉયાંતની ઈચ્છા) ......... ૨૪૭૫
૧૦૩ વુયએ અસ્ર (ફોય છીનો
વભમ) .......................... ૨૪૮૨
અનુક્રભણણકા
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૧૦૪ વુયએ શુ ભઝશ (નનદાખોય) ... ૨૪૮૬
૧૦૫ વુયએ પીર (શાથી) ............ ૨૪૯૨
૧૦૬ વુયએ કુયળ
ૈ (અયફના એક કફીરાનું
નાભ) ........................... ૨૫૦૩
૧૦૭ વુયએ ભાઉન (દયયોજ કાભભાં આલતી
અગત્મની લસ્તુઓ) ............ ૨૫૦૮
૧૦૮ વુયએ કૌવય (દયેક લસ્તુની
ણલુરતા) ....................... ૨૫૧૩
૧૦૯ વુયએ કાપેરૂન (નાણસ્તક) ...... ૨૫૧૮
૧૧૦ વુયએ નસ્ર (ભદદ) ............. ૨૫૨૪
૧૧૧ વુયએ રશફ (જ્લાા) ....... ૨૫૪૪
૧૧૨ વુયએ ઇખ્રાવ (એકત્લ)...... ૨૫૫૧
૧૧૩ વુયએ પરક (યોરઢમુ)ં ......... ૨૫૬૨
૧૧૪ વુયએ નાવ (ભનુષ્મો) ......... ૨૫૬૮
અનુક્રભણણકા
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ભઝાભીને કુયઆન
કુયઆની આમતોનું ણલગતલાય લગીકયણ
અનલારૂર ફમાન પી તપવીયીર કુયઆનના
શેરા બાગભાં એટરે કે વુયએ અશઝાફની
શેરી આમત (33-૧) થી વુયએ નાવની ૬ઠ્ઠી
આમત (114-૬) વુધી ભઝાભીને કુયઆનભાં
જે ટરી આમતો આલે છે તેનું લગીકયણ નીચે
આેર છે .
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આ વુયાભાં ૭૩ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૩૩) વૂયએ અશઝાફ
(રશ્કયી ટુકડીમો)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે અથલા ોતાના વગા-લશારા
અને નોકય ચાકયને ળીખલાડે તો યલયરદગાયે
આરભ તે ફધામને કબ્રના અઝાફથી યક્ષણ
આે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ
પયભાવમું કે જે કોઇ આ વુયાને ફશુ જ ઢે તો
શ. યવુર ના ાડોળભાં જગ્મા ાભે. જે ને
ુત્રીઓ શોમ તે શયણની ચાભડી ય ઘયભાં
રખીને યાખે તો તેણીઓની ળાદી જલ્દી થઇ
અનુક્રભણણકા
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જળે.
૧થી ૩ આમાત :-

ّٰ ۡ ُ
ّّٰ َ ّ َ ّ ُ َ
ٰۤیا ّی َہا الن ِب ّیُ ات ِق الل َہ َف لَا ت ِط ِع الک ِه ِكیۡ َن
ّّٰ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ
َ َ الل َہ ک
اؿ َع ِل ۡی ًما
ف المن ِف ِقحف ؕ ِاؿ
﴾۱ۙ ﴿ َح ِک ۡی ًما
َ َ َ
ۡ َّ َ
َ
ّف ات ِبع َما یُوۡ ٰۤحی ِال َ ۡیک ِم ۡن ّذ ِّبک ؕ ِا ّؿ
ۡ َ ُ َ َ َ َ ّّٰ
﴾۲ۙ ﴿ اؿ ِب َما ت ۡع َملوۡ َؿ خ ِبح ًؿا
اللہ ک
ّّٰ ّٰ َ َ ّّٰ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ّ
ً
َ
ۡ
﴾۳﴿ ف توکل عدی الل ِہ ؕ ف کفی ِبالل ِہ فخ ِیلا

શે (નફી !) તું અલ્રાશથી ડય, અને નાણસ્તકો
તથા દાંણબકોનું કશેલું ન ભાન; ફેળક અલ્રાશ
ભોટો જાણનાય (અને) ણશકભતલાો છે : (૧)
અને તાયા યલયરદગાય તયપથી તાયી તયપ જે
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કાંઇ લશી કયલાભાં આલે છે તેનેજ અનુવય;
ફેળક તભે જે જે કભો કયો છો તેનાથી
અલ્રાશ વંૂણજ લાકેપ છે : (૨)
અને અલ્રાશ ઉયજ શ્રદ્ઘા યાખ; અને
કામજવાધકતા ભાટે અલ્રાશ જ ૂયતો છે . (૩)
અફુ વુરપમાન, અકયભા ણફન અફુ જશેર
અને અફી અઅલય અવરભીએ ઓશદની
રડાઇ છી શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની ાવે
અભાન ચાશીને તેઓ ભક્કાથી ભદીના આવમા
અને અબ્દુલ્રાશ ણફન વરુર કે જે કાપયોનો
વયદાય શતો તેની ાવે જઇને યોકામા. ફીજે
રદલવે અબ્દુલ્રાશ ણફન વાઅદ ણફન અફી
વયાશ અને નભીમા ણફન અણફયક કે જે ઓ
ભુનાપીકોભાંથી શતા તે રોકો તેઓને ોતાની
વાથે રઇ શ. યવુરે ખુદા (વ.) ાવે આવમા
અને કહ્ું કે અભોએ “રાત” અને “ભનાત” જે
અભાયા ફુતો છે તેની ૂજા કયલા દો અને એ
કશો કે એ ફુતો કમાભતના રદલવે ળપાઅત
કયળે. જો આ પ્રભાણે તભો કયળો તો અભો
ણ તભોને ભુક્ત યાખીળું અને તભાયા ખુદાની
ઇફાદત કયો. આ લાત વાંબી આ (વ.)ને
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ફશુ જ દુ:ખ થમું અને આના ચશેયા
ભુફાયકનો યંગ ફદરાઇ ગમો. તે લખતે ઇબ્ને
અફી અને ઇબ્ને કળીયી અને ઇબ્ને કમવે કહ્ું
કે મા યવુરલ્રાશ (વ.) અયફના આ
ભોટેયાઓની લાતને યદ ન કયો અને તેને ભાન્મ
યાખો. તે લખતે કેટરાક વશાફીઓએ અયઝ
કયી કે મા શઝયત (વ.) અભોને યજા આો તો
આ રોકોને કત્ર કયી નાખીએ. તે લખતે
આે પયભાવમું કે ભેં આ રોકોને જાન-ભારનું
યક્ષણ આેર છે અને લચન બંગ કયલું મોગ્મ
નથી. ભાટે તેઓને ભદીનાની ફશાય કાઢી ભુકો
અને કશેલાભાં આવમું કે તભાયા ઉય ખુદાની
રાનત અને ગઝફ થળે. તે લખતે આ આમત
નાઝીર થઇ અને તું એ ચીઝનું અનુવયણ કય
જે તાયા યફ તયપથી લશી કયલાભાં આલેર છે
અને તભો જે જે કામો કયો છો તેનાથી ખુદા
જાણકાય છે .
તું તાયા પ્રત્મેક કામજભાં અલ્રાશ ઉય શ્રઘ્ધા
યાખ જે કાંઇ તાયા ભાટે ફશેતય શળે તે થળે.
ફીજા કોઇનો બમ ન યાખ, અલ્રાશ તભારૂં
યક્ષણ કયળે.
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૪થી આમત :-

ّّٰ َ َ َ َ
ۡالل ُہ ل ِرَ ُجل ِّم ۡن َق ۡل َبح ۡ ِف فی
ما جعل
ِ
ٍ
ّٰ ُ ّ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ
اجک ُم اخ ِ ٔۡۡی تظ ِہرُ ۡف َؿ
جوفِ ٖۡہ ۚ ف ما جعل ارف
ۡٓاءخُم
َ ِم ۡن ُہ ّ َن اُ ّ َم ّٰہ ِت ُک ۡم ۚ َف َما َج َع َل اَ ۡخ ِع َی
ّّٰ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ّٰ ۡ ُ َ َ ۡ َ
ُاللہ
ابنٓاءخم ؕ دل ِکم قولکم ِبافوا ِہکم ؕ ف
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ
ُ
ۡ
ّ
َ
َ
ۡ
َ
َ
﴾۴﴿ حقوؽ الحق ف ہو یہ ِدی الس ِبیل

અલ્રાશે કોઇ ભનુષ્મની છાતીભાં ફે હ્રદમ
ફનાવમાં નથી (કે જે થી એકજ લખતે ફે
ઇયાદા કયી ળકે). અને તેણે તભાયી સ્ત્રીઓ કે
જે ભની ીઠને તભાયી ભાતાઓની ીઠો વાથે
વયખાલો છો ? તેભને તભાયી ભાઓ ફનાલી
નથી અને ન તભાયા ારક ુત્રોને તભાયા
(વગા) ુત્ર ફનાવમા છે ; એ તો તભાયા
ોતાના ભોંઢાનું કથન છે ; અને અલ્રાશ વાચું
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જ પયભાલે છે અને એજ ખયો ભાગજ દેખાડે
છે . (૪)
અફી ભોઅમ્ભય જભીર ફીન ઓલેવ એક
ફુણઘ્ધળાી વમણક્ત શતી તે કશેતો શતો કે ભને
ફે દીર છે અને એ ણ કશેતો શતો કે શુ ં
ભાયા દયેક દીરથી ભોશમ્ભદ (વ.) કયતાં લધાયે
વભજુ ં છુ ં અને અયફો તેને “ઝુકલ્ફતમન” (ફે
દીરલાો) કશેતા શતા. જ્માયે તે ફદયની
રડાઇથી બાગીને જતો શતો ત્માયે એક જોડો
તેના ગભાં અને એક તેના શાથભાં શતો.
અફુ વુપીમાને તેની ાવે જઇને કોભનો શાર
ુછમો તો તેણે કહ્ું કે કેટરાક બાગી ગમા
અને કેટરાક ભામાજ ગમા. છી અફુ વુપીમાને
કહ્ું તાયા જોડા ક્માં છે ? તેણે કહ્ું કે એક
શાથભાં અને ગભાં. ણ જ્માયે તેને ળાંતી
થઇ ત્માયે તેણે જોમું કે ફન્ને જોડા તેના
ગભાં જ છે તે લખતે રોકો વભજ્મા કે
આને ફે દીર નથી, આ તો જુ ઠ્ઠો છે . તે
લખતે આ આમત નાઝીર થઇ. ભુનાપીકો
કશેતા શતા કે શ. યવુર (વ.)ને ફે દીર છે :
એક અભાયી તયપ અને ફીજુ ં તેના અસ્શાફ
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તયપ. કુદયત કશે છે કે અભોએ કોઇના ણ ફે
દીર કમાજ નથી. શ. અરી (અ.)એ પયભાવમું કે
અભાયી દોસ્તી અને અભાયી દુશ્ભની એક
દીરભાં બેગી થતી નથી. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે જે નું દીર
નભાઝભાં ખુદા ણવલામ કોઇ ફીજી તયપ શોમ
તો એ ળખ્વ અલ્રાશની નઝદીક નથી અને
આે આ આમતની ણતરાલત પયભાલી.
જે લી યીતે એક ભાણવને ફે દીર શોઇ ળકતા
નથી તેલી જ યીતે એક ઓયત એક જ
વમણક્તની ભા અને સ્ત્રી થઇ ળકતી નથી.
જે ભકે અયફના કાપયો ગુભાન કયતા શતા. આ
આમતભાં અજ્ઞાતાના કાની ફે પ્રથાઓનું
ખંડન કયલાભાં આવમું છે . નાસ્તીકોભાં એ
રયલાજ શતો કે જે ુરૂ ોતાની સ્ત્રીથી
છુ ટાછે ડા કયલા ભાંગતો તો તે તેણીને કશી
દેતો કે તાયી ીઠ તો ભાયી ભાની ીઠની
ફયાફય છે . આ ળબ્દોથી તે સ્ત્રી તેના ઉય
શયાભ થઇ જતી શતી. ફીજો રયલાજ એ
શતો કે ગભે તે ુરૂને કોઇ ોતાનો ુત્ર કશી
દેતો તો તે તેનો વગો રદકયો રેખાતો.
અનુક્રભણણકા

165

hajinaji.com

કુયઆનભાં આ ફન્ને રયલાજોનું ખંડન કયતી
એક જ દરીર આલી કે જીબથી ઉચ્ચાયલાથી
સ્ત્રી ભા ફની જતી નથી અને યુરૂ ુત્ર
ફની જતો નથી. ખરૂં વગણ તો રોશીનું
વગણ છે . લી આ આમત ભુનાપીકો અને
ભુશ્રીકોના તે આક્ષેોનો જલાફ છે જે
તેઓએ શ. ભોશમ્ભદ (વ.) ઉય આે
ઝમદની તલ્રાક ાભેરી સ્ત્રી ઝમનફ વાથે
ણનકાશ કમાજ ત્માયે ભુક્મો શતો.
ખુદાએ તઆરાએ તેઓના એ ખોટા
ગુભાનને યદ કયેર છે કે તભો તભાયી ઓયતોને
ઝેશાય (એટરે ોતાની ભાના ીઠ જે લી
એટરે કે ભા) કશો છો, કાયણ કે ઓયતોનો
ભયતફો એક ખીદભતગુઝાય તયીકે છે , જ્માયે
ભાનો ભયતફો ણખદભત રેનાય તયીકે છે . તો
એ ફન્નેનો વયખો ભયતફો કેલી યીતે યાખી
ળકે છે ? જે લી યીતે એક વમણક્તને ફે દીર થઇ
ળકતા નથી તેલી જ યીતે એક વમણક્ત ફે
જણનો ુત્ર શોઇ ળકતો નથી. દિક રીધેરો
છોકયો શોમ તે શકીકી વગો છોકયો થઇ ળકતો
નથી, જે ભકે આ આમતભાં કુદયતે લણજન કયેર
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છે . જ. યવુરે ખુદા (વ.)એ ણ ઝમદ ણફન
શાયીવ કલ્ફીને ખયીદ કયીને ોતાના ગુરાભ
તયીકે યાખ્મો શતો, જ્માયે તે અક્કાઝની
ફજાયભાં લેચાઇ યહ્ો શતો અને જ્માયે આે
રયવારતનું એરાન કમુું તો ઝમદે ઇસ્રાભનો
સ્લીકાય કમો. જ્માયે તેનો ફા ભક્કાભાં
આવમો તો શ. અફુ તારીફ (અ.)ના થકી
આની વેલાભાં ગુઝાયીળ કયી કે આ ભાયા
ુત્રને ભાયા શાથે લેચી દો અથલા તેને આઝાદ
કયી દો. શઝયત (વ.)એ પયભાવમું કે શુ ં તેને
આઝાદ કરૂં છુ ં . તેનું જ્માં દીર ચાશે ત્માં
ચાલ્મો જામ, ણ જ. ઝમદે આથી જુ દું થલું
વંદ કમુું નણશ અને ણતાની વાથે જલા યાજી
થમો નણશ, તો તે લખતે તેના ફાે કહ્ું કે અમ
કુયેળના રોકો તભો વાક્ષી યશેજો કે આ ભાયો
ુત્ર નથી. તે લખતે તયત જ આે પયભાવમું કે
તભે ફધા વાક્ષી યશેજો કે આ ભાયો ુત્ર છે .
ત્માય છી તેને ઝમદ ણફન ભોશમ્ભદના
નાભથી ફોરાલલાભાં આલતો શતો. જ્માયે
શુ ઝુયે, ઝમદે તલ્રાક આેરી સ્ત્રી ઝમનફ
વાથે ળાદી કયી તો મશુ દીઓ અને ભુનાપીકોએ
અનુક્રભણણકા

167

hajinaji.com

ેભેણા ભાયલા ળરૂ કમાજ કે જુ ઓ ભોશમ્ભદ
ોતાના ુત્રની લશુ વાથે ળાદી કયી રીધી,
ેજે ની તે ફીજાઓને ભના કયે છે તો તે લખત
આ આમતે તેઓને યદીમો આેર છે .
૫ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

ّٰ
ُ
َ ۡ ُ ۡ ّّٰ
ا ۡخ ُعوۡ ُہ ۡم لِابَٓائِ ِہ ۡم ُہوَ اق َسط ِعن َد الل ِہ ۚ
َ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡۤۡ ّٰ َ َ َ ۡ ُ ُ
ٓاء ُہ ۡم ف ِاخوَانک ۡم فِی
ف ِاؿ لم تعلموا اب
َ ُ
ُ
ّ
الدیۡ ِن َف َموَال ِۡیک ۡم ؕ َف ل َ ۡی َس َعل ۡیک ۡم
ِ
ۤۡ َ ۡ َ ۡ ُ
َ
َ
ُجن ٌاج فِ ۡی َما اخطات ۡم ِب ٖۡہ ۙ َف لّٰ ِک ۡن ّما
َ َ ّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َغ ُفوۡذاً
تعمدة قلوبکم ؕ ف کاؿ
َ
ّذ ِح ۡی ًما ﴿﴾۵
اَ ّ َلنب ّیُ
ِ

اَ ۡفخّٰی بال ۡ ُم ۡؤ ِم ِنح ۡ َف ِم ۡن اَجۡ ُف ِسہ ۡم فَ
ِ
ِ
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َ ُ ۡۤ ُ َ ۡ َ
َ ُ ُ
اج ٗۡہ ا ّم ّٰہ ُت ُہ ۡم ؕ َف افلوا الۡا ۡذ َحا ِؾ
ارف
ّّٰ
ّٰ
ۡ بَ ۡع ُض ُہ ۡم اَ ۡفخّٰی ب َب
ض ف ِ ۡی کِت ِب الل ِہ ِم َن
ع
ٍ ِ
ۡۤ ُ ۡ َ َ ۡۤ َ ّ
ۡ ۡ
ۡ
ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف َف ال ُم ّٰہ ِجرِیۡ َن ِالا ا ۡؿ تف َعلوۡا
َ ّٰ َ َ ً ۡ ُ ۡ َ ّ ۡ ُ ۡ َ ٰۤ
اؿ دل ِک فِی
ِاخی افل ِی ِئکم معرففا ؕ ک
ُ
ۡ
﴾۶﴿ ال ِک ّٰت ِب َم ۡسطوۡ ًذا
તેઓને તેભના (વગા) ફાના નાભે ફોરાવમો
કયો, અલ્રાશની ાવે એજ લાત ઘણી ન્મામી
છે , છી જો તભે તેભના ફાને જાણતા ન
શો તો તેઓ તભાયા ધભજફંધુ અને તભાયા ણભત્ર
છે ; છી તભાયાભાંથી જે કોઇ તેભના
વંફંધભાં કાંઇ બૂર કયે તો તેભાં તભાયા ઉય
કાંઇ દો નથી, ણ ઇયાદાૂલજક જે (બૂર)
તભારૂં ભન કયે તો (તે ભાટે તભાયા ય દો
જરૂય છે ); અને અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય
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(અને) દમાુ છે .(૫)
નફી ભોઅભીનોની જીંદગીઓનો તેભના
કયતાં લધાયે અણધકાય ધયાલનાયો છે , અને
તેની ત્નીઓ તેઓ (ભોઅભીનો)ની ભાતાઓ
છે ; અને ભોઅભીનો તથા ભુશાજે યીનો કયતાં
વગાંલશારાં અલ્રાશના રખ્મા ભુજફ
(લાયવાના) એક ફીજા ઉય લધાયે શકદાય
છે , ણવલામ કે તભે તભાયા ણભત્રો વાથે કાંઇ
બરાઇ કયલા ચાશો (તો તે એક ફીજી લાત
છે ); રકતાફભાં રખેરી આજ્ઞા આજ છે . (૬)
તભો તે છોકયાઓને તેભના વગા ફાના
નાભે ફોરાવમા કયો અને અલ્રાશની ાવે એ
ભુજફ ફોરાલલું લધુ ન્મામી છે . રોકો જ.
ઝમદને ઇબ્ને ભોશમ્ભદ (વ.) કશેતા શતા એ
ભુજફ કશેલાની ભનાઇ થમા છી જો રોકો
બુરથી કશેતા શતા તો તે ણલળે ગુનાશ નથી
અને ભઝશફે જાપરયમાભાં દિક ભાટે
લાયવાનો શક નથી.
જે લખતે યવુરે ખુદા (વ.)એ તફુકની
રડાઇભાં જલાનો ણલચાય કમો તો
ભુવરભાનોને ણ વાથે ચારલાનો શુ કભ
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આપ્મો ત્માયે કેટરાક વશાફીઓએ કહ્ું કે
અભો અભાયા ભા-ફા ાવેથી જં ગભાં
આલલાની યજા રેલા ચાશીએ છીએ ત્માયે
ખુદાએ આ આમત નાઝીર પયભાલી.
ભોઅભીનો ઉય લાજીફ છે કે ોતાના નપવ
કયતાં શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને લધાયે દોસ્ત
જાણે અને ફીજાના શુ કભ કયતાં આના
શુ કભને પ્રથભ ભાન્મ યાખે. શઝયત (વ.)ની
સ્ત્રીઓ ભોઅભીનો ય શયાભ શોલાના કાયણે
અને તાઅઝીભના રીધે તેઓની ભાતાઓ છે .
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકીય (અ.)એ પયભાવમું
કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની ફીફીઓ શયાભ
થલાભાં તભાયી ભાતાની જે ભ છે . શ. ઇભાભે
વાશેફુઝઝભાન (અ.)ને કોઇએ ુછમું કે જે
તરાક શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ, શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.)ને વોંી શતી તે તરાકનો
અથજ ળું છે ? શઝયતે પયભાવમું કે
“શકતઆરાએ પયભાવમું કે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની ફીફીઓ ભોઅભીનોની ભાતા છે .
અલ્રાશે તેઓને આટરી ઇઝઝત આી કે
તેઓને ભોઅભીનોની ભાતા પયભાલી અને શ.
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યવુરે ખુદા (વ.)એ, શ. અરી (અ.)ને
પયભાવમું કે અમ અફુર શવન ! આ ળયપ
ભાયી ફીફીઓ ભાટે એ લખત વુધી છે જ્માં
વુધી તેઓ ખુદાની પયભાફયદાય શોમ, ણ
જો ભાયા છી તેઓ ખુદાની આજ્ઞાનું
ઉલ્રંઘન કયે અને તભાયી આજ્ઞાનું ઉલ્રંઘન
કયે તો તભે તેઓને તરાક આી દેજો અને
તેઓને તે ળયપભાંથી દુય કયજો, તેઓને ફીજા
ભોઅભીનની ભાઓના દયજ્જાથી દુય કયજો,”
જે લી યીતે શઝયત (વ.)ની ફીફીઓ
ભોઅભીનોની ભાતા છે એલી યીતે શ. યવુર
(વ.) ભોઅભીનોના ણતા છે . શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું શુ ં અને અરી ફન્ને આ
ઉમ્ભતના ણતા છીએ.
ઇન્વાન ોતાની શમાતીભાં ોતાના ફધા
કામોનો ઇખ્તીમાય યાખે છે , જોઇએ તેને
ોતાની ભાર-ણભલ્કત આે અને જોઇએ
તેટરો ખચજ કયે, ણ ોતાની ાછ જે ભાર
ભુકી જામ તેભાં ભાત્ર ત્રીજા બાગનો તેને શક
છે . જે ભકે કોઇ ૯૯ શજાય રૂ. ભુકી જામ, તો
૩૩ શજાય રૂણમા ઉય તેનો ઇખ્તીમાય છે
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અને ભયજી ડે તે કાભભાં લાયલાની
લવીય્મત કયી જામ, ણ ફાકીના ૬૬ શજાય
રૂણમાભાં તેનો ઇખ્તીમાય નથી. તે લાયીવોનો
શક છે અને તેભાંથી કંઇ લવીય્મત કયલાની
ભયજી શોમ તો તે ભારના લાયીવોની યજા
રેલી જોઇએ. ટૂંકભાં એ કે ોતાની શમાતીભાં
જે ટરું લાયલું શોમ તેટરું લાયી ળકે છે ણ
ભયલા છી લાયલાની લવીય્મત કયલાનો
પક્ત ત્રીજા બાગભાં જ શક છે .
૭ થી ૮ભી આમાત :-

َ َ
َۡ ََ ۡ
ّ َّ
َف ِاد اخذنا ِم َن الن ِب ٖۡح َف ِم ۡیثاق ُہ ۡم َف
َ ُّ
َ ۡ
ِمنک َف ِم ۡن نوۡ ٍج ّف ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َف ُموۡ ّٰسی َف
ۡ َۡ ََ
ِع ۡی َسی ۡاب ِن َم ۡریَ َم ۪ َف اخذنا ِمن ُہ ۡم
ً َ ً َ
﴾۷ۙ ﴿ ِّم ۡیثاقا غ ِل ۡیظا
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َ َ
ۡ ّّٰ َ َۡٔ ۡ َ ّ
الص ِدقِح َف َع ۡن ِص ۡدقِ ِہ ۡم ۚ َف ا َع ّد
ل ِیسـل
ّٰ ۡ
َ َ
﴾۸٪ ﴿ ل ِلک ِه ِكیۡ َن َعذ ًابا ال ِۡی ًما
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે અભોએ
મગમ્ફયો ાવેથી તેભના લચન રઇ રીધાં
શતાં, અને તાયી ાવેથી તથા નૂશ તથા
ઇબ્રાશીભ તથા ભૂવા તથા ભરયમભના ુત્ર
ઇવાથી ણ; અને અભોએ તેભની ાવેથી
ાકું લચન રીધું શતું : (૭)
જે થી તે (અલ્રાશ કમાભતના રદલવે) તે
(વત્મલાદી)ઓથી તેભની વત્મતા ણલે વલાર
કયે, અને ઇન્કાય કયનાયાઓ ભાટે તેણે
દુ:ખદામક અઝાફ તૈમાય કમો છે . (૮)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) એ વભમને માદ કય જે
લખતે અભે મગમ્ફયોથી “ભીવાક” (લચન)
એલી યીતે રીધું શતું કે દયેક તેઓભાંનો
ોતાની ાછ આલનાય મગમ્ફયની
ખુળખફયી આે અને રોકોને ખુદાના શુ કભો
શોંચાડે. દયેક મગમ્ફય ફીજા મગમ્ફયની
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તસ્દીક કયે. આ “ભીવાક” અભે અરસ્તના
રદલવે રીધો શતો. (વુયએ અઅયાપભાં એ
લીે લાંચો) અલ્રાશે તભાભ મગમ્ફયો
ાવેથી ભીવાક રેલાનું પયભાવમા છતાં ભાત્ર
ાંચ મગમ્ફયોનું નાભ રીધું તેનું કાયણ એ
છે કે એ ાંચેમ મગમ્ફયો ભશાન (ઉરુર
અઝભ) છે અને તેઓ તભાભ મગમ્ફયો
કયતાં અપઝર છે .
અલ્રાશે મગમ્ફયોથી જે લચન રીધું એ
ઉયની આમતભાં લણજલલાભાં આવમું છે . શલે
તે તેના કાયણનું લણજન કયે છે કે એટરા ભાટે
અશદ રીધો કે કમાભતના રદલવે અલ્રાશ
વાચું ફોરનાયા એટરે મગમ્ફયોથી તેઓની
વચ્ચાઇ ણલે વલાર કયે કે તેઓએ ોતાના
લચનનું ારન કમુું છે અને ખુદાના મગાભને
રોકો વુધી શોંચાડ્મા છે ? શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું છે કે જ્માયે
વાચું ફોરનાયાઓને એ ભુજફ ુછે છે કે
તભોએ કેલી ણનય્મતથી મગાભ શોંચાડ્મો કે
તેથી તેનો ફદરો આે. તો જે રોકો
મગમ્ફયો ણવલામના જુ ઠું ફોરનાયા શળે
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તેઓનો કેલો શાર થળે ? આ સ્થે કુદયતનો
શેતુ કાપયોને ડયાલલાનો છે .
૯ થી ૨૫ ભી આમાત :-

ُ ُۡ
َ ُ َّ
َ ّّٰ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوا ادغ ُخ ۡفا جِ ۡع َمۃ الل ِہ
ََۡ ُ ۡ ۡ َ َُۡ ُ ََ َۡ
ٓاءتک ۡم ُجن ۡو ٌخ فا ۡذ َسلنا
علیکم ِاد ج
َع َل ۡیہ ۡم ذیۡ ًحا ّ َف ُج ُن ۡو ًخا لّ َ ۡم تَرَ ۡف َہا ؕ َف ک َ َ
اؿ
ِ ِ
ّّٰ َ ُ
ۡ
الل ُہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َؿ بَ ِصح ًؿا ﴿﴾ۚ۹
ِا ۡد َج ُ
ٓاء ۡفخ ُ ۡم ِّم ۡن َفوۡقِ ُک ۡم َف ِم ۡن اَ ۡس َفلَ
ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َۡۡ َ ُ َ َ َ َ
ِمنکم ف ِاد راغ ِت الابصاذ ف بلغ ِت
َ ُ ُّ
ّّٰ
ُُۡۡ ُ ََۡ
اج َر َف تظنوۡ َؿ ِبالل ِہ
ن
القلوب الح ِ
ُّ ُ َ
الظنوۡنا ﴿﴾۱۱
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ۡ ُ
ُۡ ُ ۡ
َ َ
ُہنال ِک ۡاب ُت ِد َی ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َؿ َف رل ِزلوۡا رِل َزالًا
َ
ش ِدیۡ ًدا ﴿﴾۱۱
َف ِا ۡد حَقُوۡ ُؽ ال ۡ ُم ّٰن ِفقُ ۡو َؿ َف الّ َ ِذیۡ َن ف ۡی ُق ُلوۡبہمۡ
ِ ِِ
ّ َ َ ٌ ّ َ َ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َف َذ ُسوۡل ُ ٗۡہۤۡ ِالَّا قُ ُخ ۡفذاً
مرص ما فعدنا
﴿﴾۱۲
َف ا ۡد َقال َ ۡت ّ َطٓائ َف ٌۃ ّم ۡن ُہ ۡم ٰۤیاَ ۡہ َل یَثۡؿ َب لاَ
ِ
ِ ِ
ِ
اؾ ل َ ُک ۡم َف ۡاذج ُعوۡا ۚ َف یَ ۡس َتاۡد ُؿ ـَخیۡقٌ
ُمقَ َ
ِ
ِ
ِ
ّ ۡ ُ ُ َّ َّ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ٌ
ۛ فَ
ِمنہم الن ِبی حقولوؿ ِاؿ بیوتنا عوذۃ ؕ
َّ
ُ
ۛ ِا ۡؿ ّیرِ ۡی ُد ۡف َؿ ِالا
َما ِہیَ ِب َعوۡ َذ ٍۃ ۚ
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ـ َِخ ًاذا﴿﴾۱۳
َ
َ
ََۡ
َُ
َف لَوۡ ُخ ِخل ۡت َعل ۡی ِہ ۡم ِّم ۡن اقطاذِ َہا ث ّم
ُ ُ ۡ ۡ َ َ َ ّٰ َ ۡ َ َ َ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ۤۡ
س ِئلوا ال ِفتنۃ لاتوہا ف ما تلبثوا ِبہا
َّ ۡ
ِالا یَ ِسح ًؿا ﴿﴾۱۴
َ
ّّٰ
َف لَقَ ۡد کَانُوۡا َع َ
اہ ُدفا الل َہ ِم ۡن ق ۡب ُل لَا
ّّٰ
یُوَلُّوۡ َؿ الۡاَ ۡخبَ َاذ ؕ َف ک َ َ
اؿ َع ۡہ ُد الل ِہ َم ۡسـُٔۡوۡلًا
﴿﴾۱۵
ُق ۡل لّ َ ۡن ّیَ ۡن َف َع ُک ُم ال ۡ ِه َك ُاذ ِا ۡؿ ـ َ َخ ۡذتُ ۡم ِّمنَ
ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ً َّ ُ َ َّ ُ ۡ َ َّ
المو ِة ا ِف القت ِل ف ِادا لا تمتعوؿ ِالا
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َ
ق ِل ۡیلًا ﴿﴾۱۶
ُ ۡ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل ِہ اؿۡ
قل من دا ال ِذی حع ِصمکم ِمن ِ
َ ُ ٓۡ َ َ ُ
ً
ا َذ َاخ ِبک ۡم ُسوۡ ًءا ا ۡف ا َذ َاخ ِبک ۡم َذ ۡح َمۃ ؕ َف لَا
َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ َفل ّ ًِیا ّ َف لاَ
ی ِجدفؿ لہم ِمن خف ِؿ
َ ۡ
ن ِصح ًؿا ﴿﴾۱۷
ُۡ
َ
َ ّّٰ ۡ ۡ
ق ۡد حَ ۡعل ُم الل ُہ ال ُم َع ِّوقِح َف ِمنک ۡم َف
َۡ ۡ ۡ
َ
َُ
القٓائِ ِلح َف لِاِخوَانِ ِہ ۡم َہل ّم ِال َ ۡینا ۚ َف لَا
ۡ ُ ۡ ۡ َّ َ
یَاتوۡ َؿ ال َبا َز ِالا ق ِل ۡیلًا ﴿ ۙ﴾۱۸
ٓاء ال ۡ َخوۡغُ
ۛ َف ِا َدا َج َ
اَ ِش ّ َح ًۃ َع َل ۡی ُکم ۚۡ
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َ َ َ ُ
ُۡ
َ
َذایۡ َت ُہ ۡم یَنن ُك ۡف َؿ ِال َ ۡیک ت ُد ۡف ُذ ا ۡع ُین ُہ ۡم
َ ّ َ ُ ۡ ّٰ َ
َ َ
ۡ
کال ِذ ۡی حغصی َعل ۡی ِہ ِم َن ال َموۡ ِة ۚ ف ِادا
َۡ
َ ُ ُ َۡ َ
َ
د َہ َب الخوۡ ُغ َسلقوۡخ ۡم ِبال ِسن ٍۃ ِح َدا ٍخ
ُ
َ ًَ َ َۡۡ ُ َ
ا ِش ّحۃ َعدی الخحؿِ ؕ افل ِئک ل َ ۡم یُ ۡؤ ِمنوۡا
َ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ ّٰ َ َ
اؿ دل ِک َعدی
فاحبط اللہ اعمالہم ؕ ف ک
ّّٰ َ ۡ
ً
الل ِہ ی ِسحؿا ﴿﴾۱۹
ۡ
یَ ۡح َس ُبوۡ َؿ الۡاَ ۡظ َد َ
اب ل َ ۡم یَذ َہ ُبوۡا ۚ َف ِا ۡؿ
َّ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ ُّ ۡ َ ۡ َ َّ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
یا ِة الاظداب یوخفا لو انہم باخفؿ فِی
الۡاَ ۡف َخاب یَ ۡساَلُوۡ َؿ َع ۡن اَن ۢۡ َبٓائ ُک ۡم ؕ َف لَوۡ
ِ
ِ
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َ ُ ُ َ ّٰ ُ ۤۡ ّ َ َ
کانوۡا فِ ۡیک ۡم ّما ق َتلوۡا ِالا ق ِل ۡیلًا ﴿ ﴾۲۱٪
َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ ّّٰ ُ ۡ َ ٌ َ َ َ ٌ
لقد کاؿ لکم فِی ذسو ِؽ الل ِہ اسوۃ حسنۃ
ّ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّّٰ
الل َہ َف ال ۡ َیوۡ َؾ ال ۡ ّٰاع َِخ َف َدغَخَ
ل ِمن کاؿ یرجوا
ّّٰ َ َ ۡ
ً
اللہ ک ِثحؿا ﴿﴾۲۱
َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َ
اب ۙ قالوۡا ّٰہذا
ف لما ذا المؤ ِمنوؿ الاظد
َ ّّٰ
َ ّّٰ
ُ
َما َف َع َدنا الل ُہ َف َذ ُسوۡل ٗۡہ َف َص َدػ الل ُہ َف

ّ َ ۤۡ
َ
ً َ
ُ
َذ ُسوۡل ٗۡہ ۫ َف َما ر َاخ ُہ ۡم ِالا ِایۡ َمانا ّف
َ
ت ۡس ِل ۡی ًما﴿﴾۲۲
ُ
ِم َن ال ۡ ُم ۡؤ ِم ِنح ۡ َف ذِ َج ٌ
اؽ َص َدقوۡا َما
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ّّٰ َ َ ۡ َ َ
َع َ
اہ ُدفا الل َہ َعل ۡی ِہ ۚ ف ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ق ّٰهی
ۡ َ َۡ
َ
َُ
ۛ َف َما بَ ّدلوۡا
ن ۡح َب ٗۡہ َف ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّین َت ِن ُك ۫
َ
ت ۡب ِدیۡلًا ﴿ ۙ﴾۲۳
ّ َ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ ّّٰ
الص ِدقِح ۡ َف ب ِص ۡدقِہ ۡم فَ
ل ِیج ِزی
ِ
ِ
ُ َ ّ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ
ٓاء ا ۡف یَ ُتوۡ َب
حع ِذب المن ِف ِقحف ِاؿ ش
َ َ ۡ ۡ ّ َ ّّٰ َ َ َ َ ُ ۡ ً ّ َ
ً
ۡ
علی ِہم ؕ ِاؿ اللہ کاؿ غفوذا ذ ِحیما ﴿ ۚ﴾۲۴
َ ّّٰ ّ َ َ َ َ
َ ُ
َف َذ ّخ الل ُہ ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ِبغ ۡی ِظ ِہ ۡم ل َ ۡم یَنالوۡا
َ ۡ ً َ َ َ ّّٰ
الل ُہ ال ۡ ُم ۡؤ ِم ِنح ۡ َف ال ۡ ِق َت َ
اؽ ؕ َف
خحؿا ؕ ف کفی
َ َ ّّٰ َ ً َ
اؿ الل ُہ ق ِو ّیا ف ِدیۡ ًزا ﴿ ۚ﴾۲۵
ک
hajinaji.com

182

અનુક્રભણણકા

શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશની જે
નેઅભત તભાયા ઉય (જં ગે ખંદકભાં) શતી
તેનું સ્ભયણ કયો; જ્માયે તભાયા ય
(નાણસ્તકોના) રશ્કયનાં રશ્કય ચઢી આવમાં
શતા ત્માયે અભોએ તેભના ય (તોપાની) લામુ
ભોકલ્મો શતો, અને એલાં રશ્કય કે જે ને તભે
દેખતા ન શતા; અને તે કભો તભે કમાજ કયો છો
તે (વલે) અલ્રાશ જુ એ છે . (૯)
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે તેઓ તભાયા ય
ઉંચાણભાંથી આવમા તથા નીચાણ તયપથી
ણ, અને જ્માયે (બમના રીધે) તભાયી
આંખો ણનસ્તેજ ફની ગઇ શતી, અને તભાયા
કાજા ભોંઢે આલી ગમાં શતાં, અને તભે
અલ્રાશના વંફંધભાં જાતજાતની કલ્નાઓ
કયલા રાગ્મા શતા. (૧૦)
એજ લખતે ભોઅભીનોની કવોટી કયલાભાં
આલી શતી, અને તેઓ ઘણીજ વખ્તાઇ
વાથે શચભચાલી નાખલાભાં આવમા શતા.
(૧૧)
અને જ્માયે ભુનાપીકો તથા તે રોકો કે જે ભના
અંત:કયણોભાં (નાણસ્તકણાંનો) યોગ શતો
અનુક્રભણણકા

183

hajinaji.com

આ કશેલા રાગ્મા કે અલ્રાશ તથા તેના
યવૂરોએ અભાયાથી કોઇ લામદા કમાજ નથી
ણ નમો ધોકોજ (આપ્મો છે .) (૧૨)
અને જ્માયે તેઓ ભાંશેના એક ટોાએ કહ્ું કે
શે મવયફ (ભદીના)ના યશેલાવીઓ ! શલે
(ળત્રુઓના ભુકાફરાભાં) તભાયાથી અશીં
થોબી ળકાલાનું નથી ભાટે ાછા પયી જાઓ,
અને તેઓ ભાશેનું એક ટોું એભ કશીને નફી
ાવે (ભદીનાભાં ોતાના ઘેય ચાલ્મા
જલાની) યજા ભાંગતુ શતું કે અભાયા ભકાનો
યક્ષણ યશીત છે . જોકે તે યક્ષણ યશીત ન શતા,
(ણ) તેઓ કેલ (આ ફશાને) ંજો ભાી
જલા ચાશતા શતા. (૧૩)
અને જો (એલુંજ રશ્કય) તે (ભદીના)ની
આવાવના બાગોભાંથી તેઓ (ભુનાપીકો)
ઉય આલી દાખર થામ, અને તેભને
(ભુણસ્રભો ણલરૂધ્ધ) પવાદ કયલાનું કશેલાભાં
આલે તો તેઓ જરૂય તેભ કયળે, અને (તે
પ્રવંગે) તેઓ તે (ભકાનો)ભાં યશેળે તો ણ
ઘણોજ થોડો લખત. (૧૪)
અને ખયેજ તેઓ પ્રથભથી અલ્રાશથી લામદો
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કયી ચૂક્મા શતા કે તેઓ (રડાઇભાં) કદી ીઠ
દેખાડળે નણશ; અને અલ્રાશ વાથે કયેરા
લામદા વંફંધી જરૂય વલાર કયલાભાં આલળે.
(૧૫)
તું કશે જો તભે ભૃત્મુ અગય કત્રથી નાવો છો
તો એ નાવલું તભને શયગીઝ ણશતકય નણશ
નીલડે, અને એલી ણસ્થણતભાં (કદાચને તભે
ફચી ણ જળો તો ણ) તે રાબ તભને
અલ્ વભમ ભાટેજ બોગલલા દેલાભાં
આલળે. (૧૬)
તું કશે કે જો અલ્રાશ તભારૂં કાંઇ ફુરૂં કયલા
ચાશે તો કોણ એલો છે કે જે તભને તેનાથી
ફચાલી ળકે, અથલા તે તભાયા ઉય કાંઇ કૃા
કયલા ચાશે (તો તેની આડે આલનાય કોણ છે )
! અને તેઓ અલ્રાશના ણવલામ ન કોઇને
કામજવાધક જોળે ન ભદદગાય. (૧૭)
ખયેજ અલ્રાશ તભાયાભાંથી (જે શાદથી)
અટકાલનાયાઓને જાણે છે અને ોતાના
બાઇફંધોને આ કશેનાયાઓને ણ કે અભાયી
ાવે ચાલ્મા આલો, જોકે તેઓ ંડે
યણવંગ્રાભભાં આલે છે , કકતુ જલલ્રે જ :(૧૮)
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તેઓ તભાયી વશામ કયલાભાં ઘણાજ કંજુવ
છે ; છી જ્માયે બમ આલી ડે છે ત્માયે તું
તેભને જોળે કે તેઓ તાયી તયપ (આળાથી)
ટીકી ટીકીને જોલા રાગે છે , તેભની કીકીઓ
એલી યીતે પયી યશી શોમ છે જે લી કે તે
ળખવની કે જે ના ય ભૃત્મુની ભુછાજ પયી લી
શોમ; છી જ્માયે બમ જતો યશે છે તો
(ગનીભતના) ભારથી રોબાઇ તીખી જીબો
લડે તભાયા ય ટોણાંની બયભાય કયે છે ; એ
રોકો ઇભાન જ રાવમા નથી, ભાટે અલ્રાશે
ણ તેભની કયણીઓ યદ કયી દીધી છે ; અને
અલ્રાશ ભાટે એ લાત તદ્દન વશેરી છે .
(૧૯)
(ભદીના ય શલ્રો કયલા આલેરા) જથ્થાઓ
વંફંધી આ રોકો એલું ગુભાન કયે છે કે તેઓ
ચાલ્મા ગમા નથી, અને કદાચને તે જથ્થા
(ફીજી લખતે ણ) આલી જતે તો તેભની
ઇચ્છા એજ શોતે કે તેઓ જં ગરભાં ફદ્દુઓ
બેગા યશીનેજ તભાયી ખફયો ૂછમા કયતે;
અને કદાચને તભાયાભાં યશેતો તો મુધ્ધ કયતે
નણશ, કકતુ ઘણંજ થોડું. (૨૦)
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(શે રોકો !) ખચીતજ તભાયા ભાટે અનુકયણ
કયલાને વાયાભાં વાયો નભુનો ખુદ અલ્રાશનો
યવૂર છે , (ખાવ કયીને) તે ળખ્વ ભાટે કે જે
અલ્રાશ તથા કમાભતના રદલવની ઉમ્ભીદ
યાખતો શોમ અને અલ્રાશની ભોટા પ્રભાણભાં
માદ કમાજ કયતો શોમ. (૨૧)
અને જે લખતે ભોઅભીનોએ (નાણસ્તકોના)
જથ્થા દીઠા, કશેલા રાગ્મા કે આ એજ તો છે
કે જે નો અલ્રાશ તથા તેના યવૂરે અભાયાથી
લામદો કમો શતો અને અલ્રાશ તથા તેના
યવૂરે વાચું પયભાવમું શતું; અને ઉરટા આ
કવોટીએ તેભના ઇભાન તથા આજ્ઞાણધનતાને
ણલળે લધાયી ભૂક્માં. (૨૨)
ભોઅભીનોભાંથી કેટરાક રોકોએ અલ્રાશથી
જે કાંઇ લામદો કમો શતો તે વાચો કયી
દેખાડ્મો, છી તેઓ ભાંશેના કેટરાકોએ તો
ોતાનું લચન ૂણજ કયી દેખાડ્મું (અથાજત
ળશીદ થઇ ગમા,) અને તેઓ ભાંશેના કેટરાકો
તે (ળશાદત)ની લાટ જોઇ યહ્ા છે , અને
તેભણે (ોતાના ણનશ્ચમભાં) કાંઇ પેયપાય કમો
નથી. (૨૩)
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કે જે થી અલ્રાશ વત્મલાદીઓને તેભના
વત્મનો ફદરો આે, અને દાંણબકોને જો
ચાશે તો અઝાફ આે, અથલા તેભની તૌફા
કફુર કયી રે; ફેળક અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન
(અને) દમાુ છે . (૨૪)
અને તે રોકોને કે જે ઓ ઇભાન ન રાવમા
અલ્રાશે તેભની ક્રોણધત ણસ્થણતભાં જ ાછા
પેયલી દીધા, જે થી તેભણે કાંઇ ણ રાબ
ભેવમો નણશ; અને અલ્રાશે ભોઅભીનો ભાટે
રડાઇની તક જ આલલા દીધી નણશ; અને
અલ્રાશ ફલાન (અને) વભથજ છે . (૨૫)
શલે અલ્રાશ તઆરા ખંદકની રડાઇનું લણજન
કયે છે . આ જં ગને જં ગે અશઝાફ કશે છે .
અશઝાફ શઝફનું ફશુ લચન છે અને તેનો
અથજ વભુશનો થામ છે . કાયણ કે આ જં ગભાં
ભોટા બાગે અયફ કોભના કફીરાઓએ બાગ
રીધો શતો અને તેઓ ટોે ટોાં આલીને
શુ ભરો કયલા ભાટે તૈમાય થમા શતા તેથી આ
જં ગનું નાભ જં ગે અશઝાફ ડી ગમું અને
આ વુયાનું નાભ ણ તેના રીધે જ છે અને
આ જં ગને જં ગે ખંદક એટરા ભાટે કશેલાભાં
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આલે છે કે જ. વરભાનના ભળલેયાથી શુ ઝુયે
ભદીનાની ફશાય ખાઇઓ ખોદાલી શતી કે
જે થી ળત્રુનો ભુકાફરો એક તયપથી થઇ ળકે.
આ જં ગ ૨૩-ભી ઝીરકાદ શીજયી વન ૫ભાં થઇ છે .
ફદયની રડાઇ છી રોકો ઇસ્રાભથી લધાયે
દુશ્ભની કયલા રાગ્મા અને જં ગે ઓશદના
ફનાલ છી જુ દા-જુ દા કફીરાલાાઓ
ઇસ્રાભને નાફુદ કયલા ભાટે તૈમાયીઓ કયલા
રાગ્મા શતા. અયફના કાપયોએ ઇસ્રાભને
યાજમ આલા ભાટે જુ દા જુ દા કફીરાઓ
તથા મશુ દીઓ ણલગેયેને ોતાની વાથે રીધા
અને ફધામ કફીરાઓનું રશ્કય ૨૪ શજાયનું
શતું. ફની નઝીયનો જ્માયે દેળણનકાર
કયલાભાં આવમો અને મવયફના ઇરાકાભાંથી
તેઓનું નાભ ણનળાન ભીટાલી દેલાભાં આવમું
શતું. તેઓને એ લાતનો ફશુ જ યંજ શતો,
તેથી ફની નઝીય, વરાભ ણફન અફીર
શકીક, શમ ણફન અખતફ અને રકનાના ફીન
યફી ણલગેયે બેગા થઇ ભક્કાભાં અફુ વુપીમાન
ાવે આવમા અને દયખાસ્ત કયી કે જો કુયેળ
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અભાયા વાથી ફની જામ તો અભો ઇસ્રાભનું
ભુ ઉખેડી નાખીએ. અફુ વુપીમાન ભાટે
આથી ણલળે ખુળીની લાત કઇ શતી ? તેણે
તયત જ તેઓની લાત ભાન્મ યાખી રીધી
અને કુયેળના ભોટેયાઓને બેગા કમાજ અને
ખાન-એ કાઅફાભાં ફેવી આવભાં વંધી
કયી અને એક ફીજાને વંૂણજ વશામ કયલાનું
લચન આપ્મું. છી તેઓ ભક્કાથી યલાના થઇ
ગતપાનના કફીરા ાવે શોંચ્મા. તેઓ ણ
તૈમાય જ ફેઠેરા શતા તેથી તેઓએ (મશુ દાને
ફની નઝીયે) લામદો કમો કે ગતપાન
કફીરાલાા વાથ આળે તો ખમફયના
ણલસ્તાયની જે આલક થળે તેભાંથી તેઓને
અધો બાગ ફયાફય ભતો યશેળે. આભ એ
લાત ઉય ફની નઝીયે ગતપાનનાલાાઓને
તૈમાય કયી રીધા.
ગતપાનનો કફીરો જ્માયે આ કાલતયાભાં
બી ગમો તો તેઓએ ોતાના ફીજા
બાઇફંધ કફીરા ફની અવદને ણ ોતાની
વાથે ભેલી રીધા. ફનુ વઇદ ફશુ જ ભોટો
કફીરો શતો અને તેઓ મશુ દીઓના ણભત્ર
અનુક્રભણણકા

190

hajinaji.com

શતા અને તેઓએ તે રોકોને ણ ફોરાલીને
ોતાની વાથે ળયીક કયી રીધા. આટરું ભોટું
બવમ રશ્કય અને ુષ્ક વાભાન શોલા છતાં
તેઓને શજુ ણ વંતો થમો ન શતો તેથી
તેઓએ ફની કયીઝનો વાથ રેલાનો ઇયાદો
કમો. જો કે ફની કયીઝ કોઇ ક્ષભાં ળાભેર
શતો નણશ. તેઓએ ભાત્ર થોડા રદલવ શેરાં
જ ઇસ્રાભની વાથે વંધી કયી શતી, તેથી
તેઓ તેની ણલરૂઘ્ધ થઇ ળકતા ન શતા. આ
ભુશ્કેર ભાભરાને શર કયલા ભાટે શઇ ફીન
અખતફ ોતે, કાઅફ ણફન અવદની ાવે
ગમો જે કયીઝનો લડેયો શતો. કાઅફે શેરે
તો એટરી શુ ળીમાયી લાયી કે શઇ ણફન
અખતફને ભલાનો ણ ઇન્કાય કયી દીધો,
ણ જ્માયે ન છુ ટકે તેને ભલું ડ્મું તો કશી
દીધું કે ભેં આજ વુધી ભોશમ્ભદ (વ.)ની વાથે
કદી લચનબંગ કમો નથી. આલી શારતભાં
લચનબંગ કયલું એ નાભદી છે . છી શઇ
ઇબ્ને અખતફની જાદુ બયેરી લાતોથી તે
મશુ દીઓની તયપથી ભીણ જે લો થઇ ગમો
અને ભુવરભાનો તયપ ત્થય જે લો ફની ગમો
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અને ઇસ્રાભની ણલરૂઘ્ધતા ભાટે તૈમાય થઇ
ગમો.
જ્માયે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને ફની કયીઝના
લચનબંગની ખફય ભી તો આે તે લાતની
ખાતયી કયલા ભાટે અન્વાયના વયદાય વાઅદ
ણફન ભઆઝ અને વઇદ ણફન ઇફાદાને
તેઓની ાવે ભોકલ્મા અને તેઓને એ
લાતની ચેતલણી આી શતી કે જ્માયે તભો
તેઓના લચનબંગની ખફય રઇને ભાયી ાવે
આલો તો તેને ખુલ્રી યીતે જાશેય કયતા નશીં.
જો એભ કયળો તો ઇસ્રાભીઓભાં એક
જાતની ગડફડ પેરાઇ જળે. જ્માયે તે ફન્ને
કાઅફ ણફન અવદની ાવે શોંચ્મા તો તેના
તેલય ફદરાઇ ગમા શતા અને ઇસ્રાભની
દુશ્ભનીનું ગાંડણ તેના ઉય વલાય થઇ ગમું
શતું. તેઓ એ લાતને છે ડી કે તે એકદભ લયવી
ડ્મો અને ખુલ્રા ળબ્દોભાં કશેલા રાગ્મો કે
અભે નથી જાણતા કે ભોશમ્ભદ (વ.) કોણ છે
અને કોણે લચન આપ્મું છે તે ણ જાણતા
નથી. રયવારતના એરચીઓ તેઓનો આલો
અક્કડ જલાફ રઇ ાછા પમાજ અને ફશુ જ
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વાલચેતીથી શઝયત (વ.)ને તભાભ લાત કશી
વંબાલી.
ફની કયીઝ જે નું લણજન ઉય થમું છે તેઓના
રશ્કયની વંખ્મા ફશુ જ લધી ગઇ અને
તભાભ અયફના રશ્કયની વંખ્મા ૨૪
શજાયથી ણ લધુ થઇ ગઇ અને તે એક ભોટા
ુયની જે ભ લાયભાં ભદીના ઉય ચઢી
આવમું. તેના આ જબ્ફય આક્રભણથી આખું
ળશેય બમણબત થઇ ગમું. જે ભકે કુયઆને
ભજીદભાં વુયએ અશઝાફની દવભી આમતભાં
લણજન છે કે (તે વભમને માદ કયો) “જ્માયે
તેઓ તભાયા ઉય ઉંચાણભાંથી આવમા તથા
ણનચાણ તયપથી ણ અને જ્માયે (બમના
રીધે) તભાયી આંખો ણનસ્તેજ ફની ગઇ શતી
અને તભાયા કાજાં ભોંઢાભાં આલી ગમા શતા
અને તભો અલ્રાશના વંફંધભાં જાત-જાતની
કલ્નાઓ કયલા રાગ્મા શતા.”
તે વભમ એલો શતો કે એ ભશાન રશ્કયના
ઘેયાને જોઇને તેઓ કંી યહ્ા શતા.
ભુવરભાનોભાં ફધા તો ળેયદીર અને ળુયલીય
ન શતા. તે વભમ જ એલો શતો કે ભુઠ્ઠીબય
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ભુવરભાનો ઉય ુરૂં અયફ ટુટી ડ્મું શતું.
જે ટરા વશામક અને ભદદગાય શતા તેઓ
એક તયપ ખવી ગમા શતા. ખુદ ભુવરભાનોને
ોતાની નજય વભક્ષ ોતાનો ણલનાળ દેખાઇ
યહ્ો શતો. ણ દયેક ોતાના દીરભાં એ
વભજતો શતો “અલ્રાશ જે ચાશળે તે કયળે
અને તેજ પ્રત્મેક ચીજ ઉય કુદયત ધયાલે
છે .” કુયેળનું રશ્કય ત્રણ બાગોભાં લશેંચાઇ ગમું
શતું. એક ગતપાનનો કફીરો જે એણનમા
ણફન શવીન પયાઝીના શાથ તે ભુકલાભાં
આવમો શતો. જે કફીરા ગતપાનભાં ફનુ
અવદ ણલગેયેનો ભોટેયો શતો. કુયેળ અને
તેભના તભાભ કફીરા અને તેનો વયદાય
ઉસ્ભાન ણફન તરશા ણફન અફી તરશા શતો
અને અફુ વુપીમાન એ ફધામનો વય
વેનાણત શતો.
જ. યવુરે ખુદા (વ.)ને આ ભશાબાયત
રશ્કયની ભદીનાભાં ખફય ભી તો આે
વશાફીઓની એક ખાવ ફેઠક ફોરાલી જે ભાં
જ. વરભાને પાયવી ણ શતા. જે ઓ
ોતાના દેળ ઇયાનભાં ભોટી-ભોટી રડાઇઓ
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જોઇ ચુક્મા શતા અને ખાઇઓ ખોદલા ભાટે
તેઓ ખુફ જાણીતા શતા, તેથી આે ોતાના
દેળના યીલાજ પ્રભાણે અયઝ કયી કે આણં
રશ્કય ફશુ જ થોડું છે જ્માયે દુશ્ભનનું રશ્કય
ઘણં ભોટું છે . ભાટે આણે પયતી ખંદક ખોદી
નાખીએ, જે થી દુશ્ભન આણો ભુકાફરો કયી
ળકે નણશ. આ લાતને ફધા ભુવરભાનોએ
એકભતે કફુર યાખી, તે લખતે ભુવરભાનોની
વંખ્મા ત્રણ શજાયથી લધાયે ન શતી અને
નાના ભોટાનો બેદબાલ યાખ્મા લગય ફધાએ
શાથભાં ાલડા ઉાડી રીધા અને ખંદક
ખોદલી ળરૂ કયી. શ. યવુરે ખુદા (વ.) ણ
તેઓની વાથે શતા. ળશેયની ત્રણ ફાજુ એ
ભકાનો તથા ખજુ યની લાડીઓ શતી જે
ળશેયના યક્ષણનું કાભ દેતી શતી. ભદીનાની
વાભી ફાજુ ણફલ્કુર ખુલ્રી શતી તે તયપ
શુ ઝુય (વ.)એ ખાઇ ખોદલાનો શુ કભ આપ્મો.
ખંદક ખોદલાની વમલસ્થા એ યીતે થઇ કે દવદવ ભાણવો દવ-દવ શાથ રાંફી અને ાંચાંચ લાય ઉંડી ખાઇ ખોદે. ફધામ
ભુવરભાનો દીર દઇને આ કામજ કયલા રાગ્મા.
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શ. યવુરે ખુદા (વ.) ણ ફયાફય ખાઇ
ખોદી યહ્ા શતા. જ્માયે ભુવરભાનો એ
ખોદી યહ્ા ત્માં એક ભોટા ત્થયની ળીરા
નજયે ડી. ફધામ ભુવરભાનોએ જોય
રગાડ્મું ણ એ ત્થય ટુટ્મો નણશ. જ્માયે
આ (વ.)ને ખફય ડી તો આ ત્માં
આવમા અને ત્થય ઉય એલો જોયથી ઘા
ભામો કે તે ત્થયના ચુયે ચુયા થઇ ગમા.
જ. યવુર ખુદા (વ.)ની ભજુ ય તયીકેની ળાન
કંઇ આજે નલી ન શતી. આનાથી શેરાં ણ
ભસ્જીદે નફલીની તૈમાયી લખતે આ (વ.)એ
તેભાં બાગ રીધો શતો. જે ભ ભસ્જીદે
નફલીના ચણતયભાં વશુ થી લધાયે બાગ જ.
અમ્ભાયે માવીયે રીધો શતો, એલી જ યીતે
ખંદકભાં જ. વરભાને પાયવીએ ફશુ જ
ભશેનત ઉાડી શતી. જ. વરભાન શંભેળા
ાંચ લાય રાંફી અને ાંચ લાય ઉંડી ખંદક
ખોદતા શતા. આની આ નશભત અને
ફશાદુયી જોઇને ભુશાજીયો કશેલા રાગ્મા કે,
“અસ્વરભાનો
ણભન્ના”
(વરભાન
અભાયાભાંથી છે ) આ વાંબી અન્વાયો
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કશેલા રાગ્મા કે “અસ્વરભાનો ણભન્ના”
(વરભાન અભાયાભાંથી છે ) જ્માયે જ. યવુરે
ખુદા (વ.)એ આ વાંબળમું તો આે પયભાવમું
કે “અસ્વરભાનો ણભન્ના અશરરફમત.”
(વરભાન તો અભાયી એશરેફમતની એક
ખાવ વમણક્ત છે ) (તફયી ણલ.)
કુદયત એક તયપ તો એશરે ઇભાનની ભદદ
અને વશામનો વાભાન તૈમાય કયી યશી શતી
જ્માયે ફીજી તયપ તેઓની વખ્ત ભુવીફત
અને લેદનાનું ઇમ્તેશાન રઇ યશી શતી.
ભદીનાભાં ભણશનાઓથી દુકા શતો,
ખજુ યની ુયી ભોવભ ફયફાદ થઇ ગઇ શતી
તેથી ખોયાકની ઘણી જ તંગી થઇ ગઇ શતી
અને રશ્કયને રીધે ફશાયનો ુયલઠો ણફલ્કુર
કાઇ ગમો શતો. ચાયે તયપ બુખભયો
જોલાભાં આલી યહ્ો શતો. એ ઉયાંત યાતરદલવની વખ્ત તેજ શલા, ફયપ લાજ, આખો
રદલવ થયીરી ઝભીનને ખોદલું આ ફશુ જ
વખ્ત ભુશ્કેરી બયેરું કામજ શતું. ફશાદુયોના
કાજાં શરી યહ્ાં શતાં.
ભુવરભાનો વાથે શજુ વુધી ભુનાપીકો ણ
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બેરા શતા અને ફધાથી શેરે તેઓ આ
તકરીપથી તંગ આલી ગમા શતા અને ખુલ્રા
ળબ્દોભાં જ. યવુરે ખુદા (વ.)ને કશેતા શતા
કે અભે તો ળશેયભાં ાછા ચાલ્મા જઇળું.
અભાયા ઘય અને ફાર-ફચ્ચાઓનું યક્ષણ
કયનાય કોઇ નથી. કુયઆને ભજીદભાં
ભુનાપીકોના ફશાનાઓનો જલાફ આ યીતે
આેર છે : જ્માયે તેઓભાંના એક ટોાએ
કહ્ું કે અમ મવયફ (ભદીના)ના યશેલાવીઓ,
શલે (ળત્રુઓના ભુકાફરાભાં) તભાયાથી અશીં
થોબી ળકાલાનું નથી ભાટે ાછા પયી જાલ
અને તેઓભાંનું એક ટોું એભ કશીને નફી
ાવે (ભદીનાભાં ોતાના ઘયે ચાલ્મા
જલાની) યજા ભાંગતું શતું કે અભાયા ભકાનો
યક્ષણ યણશત છે . જો કે તે યક્ષણ યણશત ન શતા
(ણ) તેઓ કેલ (આ ફશાને) ંજો ભાી
જલા ચાશતા શતા.” (આમત ૧૩ વુયએ
અશઝાફ)
યશેભતુલ્રીર આરભીન (વ.)ની ાવે આ
પયેફ બયેરી દયખાસ્ત કફુર કમાજ ણવલામ
ફીજો કોઇ ઇરાજ ન શતો. જ્માયે
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ભુનાપીકોને યજા ભી તો તેઓ ફધામ ચાલ્મા
ગમા અને ઇસ્રાભના રશ્કયની વંખ્મા ઓછી
થઇ ગઇ. આલા નાઝુક ભોકા ઉય દુશ્ભનની
આપત ભાથા ઉય તોાઇ યશી શતી. આ
રોકોનું ચાલ્મા જલું કોઇ નલી લાત ન શતી.
ઓશદની રડાઇભાં ણ આ રોકોએ આભ જ
કમુું શતું. તે રોકોના ચાલ્મા જલાથી
ભુવરભાનોનું કાંઇ ફગડ્મું નણશ ણ કેટરાક
ઇસ્રાભલાાઓ ઉય તેની અવય ડી શતી.
કેટરાક દીરના નયભ શતા, કેટરાક બુખ્મા
શતા અને યાત-રદલવની વયદી અને શલાએ
તેઓને તંગ કયી દીધા શતા. તેઓ રાચાય
થઇને આં શઝયત (વ.)ની વેલાભાં આવમા
અને બુખની તથા ુયલઠાની તંગીની આ
(વ.) વભક્ષ ણળકામત કયી અને ોત-ોતાના
ેટ આ (વ.)ને દેખાડલા રાગ્મા, જે ીઠથી
રાગીને ાટીમા જે લા થઇ ગમા શતા અને
ેટ ઉય ત્થય ફાંધેરા શતા. બુખને યોકલા
ભાટે અયફોભાં એલો યીલાજ શતો કે તેઓ
વીધા યશેલા ભાટે ેટ ઉય ત્થય ફાંધતા
શતા. આં શઝયત (વ.) તેઓની આ શારત
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જોઇને ફશુ જ ગભગીન થમા અને આે
ોતાનું શેયણ ઉંચુ કયીને ોતાનું ેટ
દેખાડ્મું. આ (વ.)ના ેટ ઉય એકના
ફદરે ફે ત્થય ફાંધેરા શતા. રોકો આ
(વ.)ની આ શારત જોઇને યડલા રાગ્મા અને
કશેલા રાગ્મા કે જો અભોને આ લાતની
ખફય શોત કે શુ ઝુય (વ.) અભાયાથી લધાયે
બુખ્મા છે તો અભાયી લેદના આ વભક્ષ યજુ
કયત નણશ. જલાફભાં આે પયભાવમું કે શય
શારતભાં અલ્રાશ ઉય બયોવો યાખલો
જોઇએ.
તે લખતે જ. યવુરે ખુદા (વ.) ઉય ત્રીજો
પાકો શતો અને ત્રણ રદલવ વુધી આ (વ.)
એલા કામજળીર યહ્ા શતા કે ઘયે જલાની ણ
ફુયવદ ન શતી. ગયીફી અને તંગીના રીધે
આ (વ.)ની ફીફીઓ ણ કોઇ ફંદોફસ્ત
કયી ળકી નશીં.
ફશુ જ ભશેનત છી ખંદક તૈમાય થઇ ગઇ.
કુયેળનું તીડોના ણલળા ટોા જે લું રશ્કય
આલી શોંચ્મું અને તેઓએ ભદીનાને ઘેયી
રીધું. શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ યક્ષણના
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ખ્મારથી ોતાના વશાફીઓના ફારફચ્ચાંઓને રકલ્રાભાં ભોકરી દીધા અને
શેવાન ણફન વાફીતને તેભના યક્ષણ ભાટે
ણનભાજણ કમાજ. ુરૂં રશ્કય ખંદકની ાવે બેગું
થમું. શઝયત (વ.)એ નઝદીકના શાડની
ાછ રશ્કયની ગોઠલણી કયી અને રશ્કયને
ખંદકના ત્રણ બાગભાં લશેંચી નાખ્મું.
વખ્ત ઠંડી અને ફયપ લાજથી રોકો ફશુ જ
યેળાન થઇ ગમા શતા. આં શઝયત (વ.)ને
દુશ્ભનનો શય લખતે બમ યશેતો શતો. આે
ખમભાની અંદયથી અલાજ આપ્મો ણ
કોઇએ જલાફ આપ્મો નણશ. ઝુફેય ણફન
અલાભ જે જાગી યહ્ા શતા રબ્ફૈક કશેતા
આવમા. આ (વ.)એ તેને કહ્ું કે તભો
દુશ્ભનની ખફય રઇ આલો કે તેઓ ળું કયી
યહ્ા છે ? ઝુફેયે ાછા આલીને ખફય આી
કે ણફલ્કુર વન્નાટો છે . કોઇ જાતનો બમ
નથી. ત્રણ અઠલાડીમાથી કુપપાયોએ ભદીનાનો
ઘેયો ઘાલ્મો શતો. ભદીનાના રોકો ફશુ જ
યેળાન શતા. શઝયત (વ.)નું ણ તેઓ પ્રત્મે
શંભેળા ઘ્માન યશેતું શતું. જ. ઉમ્ભે વરભા કશે
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છે કે શુ ં ખંદક, ખમફય ણલગેયે ઘણી
રડાઇઓભાં વાથે શતી ણ જં ગે ખંદકભાં
જે લી યેળાની શઝયતે જોઇ તેલી કોઇ
રડાઇભાં જોઇ ન શતી. યાતબય જાગતા
શતા, દયેક ભોયચા ઉય જઇને તાવ કયતા
શતા અને યક્ષકોને શંભેળા ખફયદાય યશેલાની
ચેતલણી આતા શતા. કુપપાયો રદલવ કયતાં
યાતના લધાયે તંગ કયતા શતા. ખંદકના રકનાયે
અંધાયાભાં ઉબા યશી તેઓ તીય અને ત્થય
પેંકતા શતા.
એક યાત્રીના વલાયની નઝદીક ખંદક ાવે
રોકોભાં ઘોંઘાટ ભચ્મો. આ (વ.)ના
ખમભાનું યક્ષણ એફાદ ણફન ફળીય કયતો
શતો. જ્માય આલો ઘોંઘાટ આે વાંબળમો
તો એફાદને જઇ તાવ કયલાનો શુ કભ
આપ્મો. એફાદે આલીને કહ્ું કે અફુ વુપીમાન
ોતાના વાથીઓને રઇને ખંદક ાય કયલા
ચાશતો શતો ત્માં તો ભુવરભાનોએ તેને
જોમો અને ત્માંજ તેને યોકી રીધો અને એ
દયમ્માન ખાદીભ ોતાના રશ્કયને રઇને ત્માં
શોંચી ગમો અને અફુ વુપીમાનની જભાતને
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તીય ચરાલી બગાડી ભુક્મા. તે લખતે યવુરે
ખુદા (વ.)એ તેઓ ભાટે યશેભતની દોઆ
કયી. જ. ઉમ્ભે વલ્ભા કશે છે કે ત્માય ફાદ
આ (વ.) થોડીલાય ભાટે આયાભ પયભાલી
યહ્ા શતા કે ણફરારે અઝાન આી અને
આે જભાતને નભાઝે પજય ઢાલી.
ઘેયાલાને કાયણે ભુવભરાનો ગબયાઇ ગમા,
વખ્ત બુખ અને ઉયથી ફયપ-લાજ. આ
(વ.) રશ્કયની શારત જોઇ ફશુ જ યેળાન
શતા. ગતપાનના કફીરાને અયફના
રડલૈમાઓ ખમફયની અડધી ઉજ
આલાની ળયતે ોતાની વાથે રાવમા શતા.
તેઓની એ ળતજ ઉય આે એક ફીજી લાતને
ચરાલી કે તેઓ ખમફયની આલકના ફદરે
ભદીનાની અડધી ઉજ રઇ રે અને કુયેળનો
વાથ છોડી આે. આથી તેઓ યાજી થઇ
ગમા. શઝયતે અન્વાના ભોટેયાઓ વાઅદ
ણફન ભઆઝ અને વઇદ ણફન ઇફાદાનો આ
ખાવ લાતભાં ભત રીધો. તેઓએ ફશુ જ
વભ્મતા તથા નમ્રતાથી કહ્ું કે આ ળું
ઇયળાદ પયભાલી યહ્ા છો ? અભોએ
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જાશેરીમતના ઝભાનાભાં તો એ ઝરીર
કફીરાઓને એક ાઇ ણ ખંડણીની આી
નથી. આણે તો શલે અલ્રાશના પઝરો
કયભથી ખુળશાર છીએ અને દયેક લાતે
ળણક્તળાી છીએ. શલે તેભને કોઇ જાતની
ઉજ દેલાની જરૂયત નથી. જો આ વંધી
ખુદાના શુ કભથી કયલાભાં આલતી શોમ તો
અભાયે કાંઇ ણ કશેલાણં નથી ણ જો
કોઇના કશેલાથી આ વુચન છે તો અભને
કફુર નથી. આે પયભાવમું કે તભાયી આ
યેળાનીના કાયણે એક લાત ણલચાયલાભાં
આલી શતી ણ જ્માયે તભો ોતે ભઝફુત
ઇયાદો ધયાલો છો તો શલે તભાયાથી લધાયે
ભને વંતો છે . (તફયી ાનું ૧૪૭૪)
ઉય જે ભ લણજન થમું કે આં શઝયત (વ.)
ોતાના અને વશાફીઓના ફારફચ્ચાઓને રકલ્રાભાં યાખીને શેવાન ણફન
વાણફતને તેભના યક્ષણ ભાટે ણનમુક્ત કમાજ
શતા. એક રદલવ ફની કયીઝે સ્ત્રીઓના
રકલ્રા ઉય નાભયદાના શુ ભરો કમો કાયણ કે
તેનો ડાલ સ્ત્રીઓના તે રકલ્રાની નઝદીક
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શતો. એક મશુ દી રકલ્રાને ઠેકીને ત્માં શોંચી
ગમો અને અંદય જલાનો ભોકો ળોધી યહ્ો
શતો. શ. વરપમા ણફન્તે અબ્દુર ભુિરીર
(આની ફુઇએ) તેને જોઇ રીધો અને
શેવાનને કહ્ું કે જલ્દીથી તેને કત્ર કય, નણશ
તો દુશ્ભનને ખફય ડી જળે. શેવાન
કલ્નાનો ળામય શતો ભમદાને જં ગનો નણશ
અને જ. ળીફરીના કશેલા પ્રભાણે તેને એક
જાતની ણફભાયી શતી, તેના રીધે તે ડયોક
થઇ ગમો શતો અને તે રડાઇની તયપ નજય
ઉાડીને ણ જોઇ ળકતો ન શતો, તેથી તેણે
જ. વરપમા ાવે રાચાયી જાશેય કયી. જ.
વરપમાએ તંફુની એક બાયી રાકડી ઉાડી
અને રકલ્રાથી ઉતયીને મશુ દીના ભાથા ઉય
જોયથી ભાયી જે થી તેનું ભાથું પાટી ગમું. ત્માય
ફાદ આે કહ્ું કે શેવાન તેના શથીમાય અને
કડાં રઇ આલ. જલાફભાં શેવાને કહ્ું કે
જલા દોને શલે, તે તો ભયી ગમો ભાટે કડાની
ળું જરૂયત છે ? જ. વપીમાએ કહ્ું કે તો છી
તેનું ભાથું કાીને રાલ અને રકલ્રાની નીચે
પેંકી દે. જે થી મશુ દીઓ બમ ાભળે. છે લટે
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આ કાભ જ. વરપમાએ કમુું અને મશુ દીઓને
મકીન થઇ ગમું કે રકલ્રાની અંદય પોજ ભોજુ દ
છે . છી કોઇએ રકલ્રા તયપ શુ ભરો કયલાની
નશભત કયી નણશ. (ણવયતુન્નફી અને
ણતબ્રાની)
કુપપાય રોકો વખ્તીની વાથે ભુવરભાનોને
દફાલી યહ્ા શતા, જાત જાતની તકરીપો
શોંચાડી યહ્ા શતા, ત્થયો અને તીય પેંકતા
શતા અને ભુવરભાનો ભાટે ખયાફ ળબ્દ
ઉચ્ચાયતા શતા. ભુવરભાનો ણ એ રોકોના
ભુકાફરાનો જલાફ આતા શતા. કુયઆને
ભજીદ એ લાત પ્રત્મે ઇળાયો કયે છે કે ‘અને જે
લખતે ભોઅભીનોએ (નાણસ્તકોના) જથ્થા
જોમા તો કશેલા રાગ્મા કે આ એજ તો છે
જે ને અલ્રાશ તથા તેના યવુરોએ અભાયાથી
લામદો કમો શતો અને અલ્રાશ તથા તેના
યવુરે વાચું પયભાવમું શતું અને ઉલ્ટા આ
કવોટીએ તેભના ઇભાન તથા આજ્ઞાણધનતાને
ણલળે લધાયી ભુક્મા.” (આમત ૨૨, વુયએ
અશઝાફ)
આ જં ગભાં ભાત્ર ભુવરભાનો જ ગબયાએરા
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ન શતા, યંતુ અયફના ભુશ્રીકો ણ દયેક યીતે
યેળાન શતા. તેઓએ યોજ-યોજની આ
યેળાનીથી ભુણક્ત ભેલલા ભાટે ૨૩ ભોશયજભ
૫ ણશજયીના ઉભય ણફન અબ્દલદ કે જે
અયફનો ભળશુ ય શેરલાન કશેલાતો શતો
તેને એક પોજની વાથે રડાઇના ભાટે
ભોકરલાભાં આવમો. તેની વાથે અયફના
ચુનંદા રશ્કયના વીેવારાયો ણ શતા,
જે ભકે અકયભા ણફન અફી જશેર, શફીયા
ણફન અફી લશફ અને ભયદાવુર શાયફી
લગેયે. આ રોકોભાં ફે ફીજા વયદાયો ણ
શતા જે અયફભાં ફશુ જ ફશાદુય ગણાતા
શતા. એક જયાજય ણફન ખિાફ અને નોપીર
ણફન અબ્દુલ્રાશ. આ રોકો રશ્કયે
ઇસ્રાભની વાભે આલીને ઉબા યશી ગમા.
આ સ્થે ખંદક ાય કયલાની તૈમાયી કયતાં
જોઇ ભુવરભાનોના શોળ ઉડી ગમા અને
તેઓ એકદભ બમબીત થઇ ગમા. ઉભય ઇબ્ને
અબ્દલદ જે અયફનો ભશાન રડલૈમો શતો તે
ઘોડાને એડ રગાલી ખંદક ાય કયી ગમો જે
ખંદકને ાય કયલા ભાટે ૨૩ રદલવથી
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રગાતાય કોળીળ થઇ યશી શતી. તેણે આલીને
ભુકાફરા ભાટે ઇસ્રાભના રશ્કયને રરકામુું.
આ સ્થે જ. ળીફરીના ળબ્દોભાં એ કેલો
ફશાદુય શતો તેનું લણજન કયલાભાં આલે છે કે
તે “ઉભય ઇબ્ને અબ્દલદ એકરા શાથે એક
શજાય રોકોનો ભુકાફરો કયતો શતો. તે
ફદયની રડાઇભાં જખ્ભી થઇને ાછો ચાલ્મો
ગમો શતો અને તેણે કવભ ખાધી શતી કે જ્માં
વુધી શુ ં ફદરો નણશ રઉં ત્માં વુધી ભાથાભાં
તેર નાખીળ નણશ. તે લખતે તેની ઉભય ૯૦
લયવની શતી.” (વીયતુન્નફી ાનું ૩૧૩)
ઉભય ફીન અબ્દલદની ફશાદુયીનો ડંકો આજે
નણશ ણ લયવોથી અયફના કાનોભાં ગુંજી
યહ્ો શતો. ભોશદ્દીવે ળીયાઝી રખે છે કે
ભુવરભાનોની એ શારત શતી કે ફધામ
વશાફીઓ ઉબા શતા, જયા ણ ફોરતા ન
શતા. જાણે ભાથા ઉય ક્ષી ન ફેઠા શોમ ?
કાયણ કે તેઓ ઉભય ફીન અબ્દલદની
ફશાદુયીને જાણતા શતા. “ભઆયેજુન્નફુવલત
અને શફીફુસ્વીમય” લગેયેભાં છે કે શ. ઉભયે
તેના અલાજને ઓખી રીધો અને કશેલા
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રાગ્મા કે આ અયફના દેલની ફશાદુયીનો ભને
ોતાને અનુબલ છે . એક લખત વપયભાં ભાયો
અને તેનો વાથ શતો. યસ્તાભાં ડાકુઓ
અભાયા કાપરા ઉય ટુટી ડ્મા, તેઓનો
ઉભય ફીન અબ્દલદે ભુકાફરો કમો અને તેની
ઢાર ટુટી ગઇ તો તયત જ એક ઊંટના
ફચ્ચાને ટાંગથી કડી રીધું અને તેની ઢાર
ફનાલી અને ડાકુઓના લાયને તેના થકી
યોકતો યહ્ો. એટરે વુધી કે ફધામને બગાડી
દીધા. શુ ં તેની આ અજોડ ળણક્ત અને
ળુજાઅતને જોઇ શમયાન યશી ગમો. આ લાત
ભુવરભાનોએ વાંબી તો લધાયે ડયલા
રાગ્મા. ફધાએ ભોશદ્દીવીન અને ભોઅયેખીન
આ લાત ઉય એકભત છે કે તેના
રરકાયલાથી ભુવરભાનો ણફલ્કુર ચુ શતા.
ભાત્ર શ. અરી ભુયતુઝા (અ.)એ ઉભય ઇબ્ને
અબ્દલદનો અલાજ વાંબી શુ ઝુય (વ.)ની
ણખદભતભાં અઝજ કયી કે મા શુ ઝુય (વ.) શુ ં
તેનો ભુકાફરો કયીળ. આં શઝયત (વ.)એ
તેનો કોઇ જલાફ ન આપ્મો. જ. ળીફરીના
ળબ્દો આ છે કે ઉભય ઇબ્ને અબ્દલદના
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જલાફભાં શ. અરી (અ.)એ ઉબા થઇને કહ્ું
: “શુ ં છુ ં .” આે તેભને યોક્મા અને કહ્ું કે આ
ઉભય ઇબ્ને અબ્દલદ છે જ્માયે ઉભયના
ભુકાફરાભાં કોઇ આવમું નણશ તો પયી જોયથી
તેણે ડકાય કમો. જલાફભાં શ. અરી
(અ.)એ પયી યજા ચાશી. આ (વ.)એ પયી
એજ જલાફ આપ્મો. ઉભયે થોડી યાશ જોઇ
ત્રીજી લખત એલા ળબ્દો કહ્ા કે જે થી
ઇન્વાનને ળયભાલું ડે. શ. અરી (અ.)એ આં
શઝયત (વ.)ની ખીદભતભાં ભુકાફરા ભાટે
યજા ચાશી. આે પયભાવમું કે આ ઉભય ઇબ્ને
અબ્દલદ છે . શ. અરી (અ.)એ કહ્ું કે શુ ં તેને
જાણં છુ ં . છી આ (વ.)એ શ. અરી
(અ.)ને ઇજાઝત આી. આે શ. અરી
(અ.)ને તરલાય આી અને ભાથે ાઘડી
ફાંધી.
શારપઝ
ળીયાઝી
ોતાની
(અ.)ને
ોતાના

જભારુદ્દીન પઝરુલ્રાશ, ભોશદ્દીવે
રખે છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ
ખાવ તરલાય “ઝુણલ્પકાય” શ. અરી
અજણ કયી અને ોતાનું ફખ્તય
શાથે શેયાવમું અને ોતાની ાઘડી
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તેભના ભાથા ઉય યાખીને કહ્ું કે અમ ખુદા !
તું ઉભય ઇબ્ને અબ્દલદના ભુકાફરાભાં
અરીની ભદદ કય. એક યીલામતભાં છે કે આે
ફન્ને શાથ આવભાન તયપ ઉંચા કમાજ અને
કહ્ું કે ઇરાશી ! ફદયના રદલવે ઓફેદા
ળશીદ થમા અને જ. શભઝા ઓશદભાં
ભાયાથી જુ દા થમા. આ અરી ભાયો બાઇ છે .
ભાયા કાકાનો રદકયો છે , તું ભને એકરો યાખ
નણશ, તું ફધાથી ઉિભ લાયીવ છો. જ્માયે શ.
અરીએ ભુયતુઝા, ઉભય ઇબ્ને અબ્દલદની
ાવે શોંચ્મા તો તેણે જં ગના કામદા પ્રભાણે
આને શવફ-નવફ ુછમો તો આે જલાફ
આપ્મો કે શુ ં અરી ઇબ્ને અફી તારીફ છુ ં .
યવુરે ખુદા (વ.)નો બાઇ અને જભાઇ. ઉભય
આ વાંબીને આશ્ચમજ થમો અને કશેલા
રાગ્મો કે તું અફુ તારીફનો છોકયો છો ?
અફુ તારીફ તો ભાયા દોસ્ત શતા, તું ાછો
જા. શુ ં એભ નથી ઇચ્છતો કે ભાયો નેઝો તને
ઝખ્ભી કયી નાખે. શ. અરી (અ.)એ પયભાવમું
અમ ઉભય એલી લાતો કશેલી ફંધ કય. ભેં
વાંબળમું છે કે તાયી ાવે જે કોઇ ત્રણ ઇચ્છા
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યજૂ કયે તેભાંથી એક તું કફુર કયી રે છે . તેણે
જલાફ આપ્મો કે શા, વાચી લાત છે . શ.
અરી (અ.)એ પયભાવમું કે શેરી લાત ભાયી
એ છે કે તું દીને ઇસ્રાભ કફુર કય. તેણે કહ્ું
કે આ લાત ભને કફુર નથી. આે પયભાવમું કે
તો છી તું જં ગભાં કુયેળનો વાથ છોડીને
ાછો ચાલ્મો જા. તેણે કહ્ું કે એભ નણશ ફને.
ભદજ થઇને ભક્કાની ઓયતોના ભેણા કોણ
વાંબે ? આે પયભાવમું કે જ્માયે તને આ
ફન્ને લાત કફુર નથી તો શલે રડલા ભાટે
તૈમાય થઇ જા. ત્માય છી ઉભય ઇબ્ને
અબ્દલદ એકદભ ઘભંડભાં આલી ગમો અને
ઘોડાથી નીચે ઉતયી તરલાયના એક ઝાટકે
ોતાના ઘોડાના ગ કાી નાખ્મા તેથી તે
ભયણ ામ્મો.
આ જં ગરીમતબમુું કૃત્મ કયલાનો તેનો શેતુ
શઝયત અરી (અ.) ઉય યોફ ાડલાનો
શતો, ણ ઉભયનું આ કૃત્મ કાંઇ કાભ રાગ્મું
નણશ. કુદયતે તેની ણલરૂઘ્ધ યીણાભ દેખાડ્મું.
જ્માયે તે ઘોડા લગયનો થઇ ગમો તેથી શ.
અરી (અ.)ને તેની વાથે રડલાભાં આવાની
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થઇ. કાયણ કે આ શેરાંથી જ ઘોડા લગય
આવમા શતા. ઉભય ોતાના દીરભાં એટરો
ફધો ઘભંડ યાખતો શતો કે આ તો એક
નલમુલાન છે તેને ભાયલો એ તો ભાયા ડાફા
શાથનું કાભ છે . આભ ણલચાયી તેણે ઝડથી
શ. અરી (અ.)ના ભાથા ઉય એલો જોયથી
તરલાયનો ઘા ભામો કે તેની તરલાય આના
કા વુધી શોંચી ગઇ. જે લી ઉભયે
ોતાની તરલાય ાછી ખેંચી તેલો જ શ.
અરી (અ.)એ ઝુણલ્પકાયનો એક એલો લાય
કમો કે તે ડગભગતો ઝભીન ઉય ડી ગમો.
તેને ઝભીન ઉય ડતાંજ આે અલ્રાશો
અકફયની તકફીય ફરંદ કયી. શઝયત યવુર
(વ.)એ તકફીય વાંબી કે તયત જ આે
પયભાવમું કે અરીએ ઉભયને ભાયીને છાડ્મો.
ત્માય છી ઉભયના ફે વાથીઓ આવમા તેને
ણ આે ભાયીને બગાડી ભુક્મા.
જ્માયે આે ઉભયને કત્ર કમો તો તેની ફશેન
તેની રાળ ઉય યોલા ભાટે આલી. તેણીએ
જ્માયે જોમું કે બાઇની રાળ ણફલ્કુર
વરાભત છે ત્માયે ુછલા રાગી કે ભાયા
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બાઇનો કાતીર કોણ છે ? રોકોએ કહ્ું કે
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ (અ.). તેણી કશેલા
રાગી કે ભાયા બાઇની ભોત તેના ફુઝુગજ
દોસ્તના શાથે થઇ. અમ ફની આભીય !
આનાથી લધાયે ઉભયના ભાટે પખ્રની કઇ લાત
શતી ? છી તેણી કશેલા રાગી કે જો
ઉભયનો કાતીર અરી ણવલામ ફીજો કોઇ
શોત તો શુ ં શંભેળા ઉભય ઉય યડત, ણ તેનો
કાતીર એલો છે જે નાભાં કોઇ અમફ નથી
અને તેને શંભેળા ળશેયના વયદાયના નાભથી
ોકાયલાભાં આલે છે .
શ. અરી (અ.)એ ઉભયનું વય યવુરલ્રાશ
(વ.)ના કદભ ભુફાયકભાં યાખી દીધું ત્માયે
આે પયભાવમું : “ઝયફતો અરીય્મીન મવભર
ખંદકે અપઝરો ભીન ઇફાદતીસ્વકરૈન”
(ખંદકની રડાઇના રદલવનો શ. અરી
(અ.)ની તરલાયનો ઘા, તભાભ જીન્નાતો તથા
ઇન્વાનની ઇફાદત કયતાં અપઝર છે .)
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૨૬ થી ૨૮ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ّ ۡ َ
ۡ
ف انزؽ ال ِذین ظاہرفہم ِمن اہ ِل
ََ
ۡ ّٰ
اص ۡی ِہ ۡم َف قذ َغ ف ِ ۡی
ال ِکت ِب ِم ۡن َص َی ِ
َ ًۡ َۡ ُ
ُق ُلوۡبہ ُم ّ
الرُ ۡع َب ـ ِخحقا تق ُتلوۡ َؿ َف
ِِ
َۡ
َ ًۡ
تا ِذ ُخ ۡف َؿ ـ ِخحقا ﴿ ۚ﴾۲۶
َ َُ َ َ
َ
َف ا ۡف َذثک ۡم ا ۡذض ُہ ۡم َف ِخیَ َاذ ُہ ۡم َف ا ۡموَال َ ُہ ۡم َف
َ ۡ ً ّ َ ۡ َ َ ُٔۡ ۡ َ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َعدّٰی کُلّ
اذضا لم تطـوہا ؕ ف کاؿ
ِ
َ َ
ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ًرا ﴿ ﴾۲۷٪
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ّ ُ ُ ۡ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ
اجک ِاؿ کنـتف
یایہا الن ِبی قل لِارف ِ
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َ ۡ
ُ
ۡ ُّ
َ
الدن َیا َف رِیۡن َت َہا
ترِ ۡخ َؿ ال َح ّٰیوۃ
ُ ُ
ُ ّ ُ ۡ َ
ف َت َعالَح َف ا َم ِت ۡعک ّ َن َف ا َذ ّ ِخ ۡحک ّ َن َذ َخ ًاحا
﴾۲۸﴿ َج ِم ۡیلًا
અને રકતાફલાાઓભાંથી જે રોકોએ તેભની
વશામ કયી શતી તેભને તેણે તેભના રકલ્રાઓ
યથી નીચે શાંકી ભૂક્મા, અને તેભના ભનભાં
પ્રબાલ નાખી દીધો કે જે થી તભે એક ટોાંને
કત્ર કયલા રાગ્મા અને એક ટોાંને કેદ કયલા
રાગ્મા. (૨૬)
અને તભને તેભની ઝભીન તથા તેભના ઘયો
તથા તેભના ભાર ણભલ્કતના લાયવ ફનાવમા,
અને એલી ઝભીનના ણ કે જે ના ય તભોએ
શજી વુધી ગ ભૂક્મો નથી; અને અલ્રાશ
દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ ધયાલનાયો છે .
(૨૭)
શે નફી ! તું તાયી ત્નીઓને કશી દે કે જો
તભે વંવાયી જીલન તથા તેના ળણગાયના
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ચાશનાયા છો તો આલો શુ ં તભને રાબ
શોંચાડી દઉં, અને છી તભને અત્મંત ખૂફી
વાથે યલાના કયી દઉં. (૨૮)
અશીં કુયઝા નાભે કફીરા તયપ ઇળાયો છે .
જે ભણે મગમ્ફય (વ.) વાશેફને રડાઇ
દયમ્માન વાથ આલાનું લચન આપ્મું શતું,
યંતુ તેઓ લચનબંગ કયીને દુશ્ભનોની વાથે
થઇ ગમા. આથી તેના રકલ્રાનો મગમ્ફય
(વ.) વાશેફે કબ્જો રઇ રીધો.
તભોને તેઓની ખેતી અને ઝભીન ણલગેયેના
તભાભ ભારના લાયીવ કમાજ અને એ ઝભીનના
ણ તભોને લાયીવ કમાજ જે ના ઉય તભે
રોકોએ કોઇ લખત કદભ યાખ્મો ન શતો.
જે ભકે ખમફય, પાયવ, રૂભ લગેયે ફધી ઝભીનો
ભુવરભાનોના કબ્જાભાં આલી ગઇ.
જ્માયે શ. યવુરે ખુદા (વ.) ખમફય ઉય
ણલજમ ભેલીને ાછા પમાજ ત્માયે આરે
શફીફ શકીકનો ખજાનો શાથ રાગ્મો.
આની ત્નીઓએ વંવાયીક ળણગાયની
ભાગણી કયી અને કહ્ું કે જે ભળમું તે અભોને
આી દો. આે પયભાવમું કે ભેં ભાર ખુદાના
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શુ કભ પ્રભાણે લશેંચી આપ્મો છે . આ વાંબી
આની ત્નીઓ આ ઉય નાયાઝ થઇ
ગઇ અને કહ્ું કે ળું અભને ફીજુ ં કંઇ નણશ
ભી યશે ? આ કાયણથી અલ્રાશે મગમ્ફય
(વ.)ને શુ કભ આપ્મો કે તેણીઓથી દુય યશો.
આ (વ.) ભળયફે ઉમ્ભે ઇબ્રાશીભભાં ૨૯
રદલવ યહ્ા છી અલ્રાશે આ આમત
નાઝીર પયભાલી કે જો તભો ળણગાય અને
ોાક ચાશતી શોલ તો તભોને છૂ ટી કયી દઉં
અને તભને રાબ ણ આું. “તપશીભુર
કુયઆન”ભાં જ. ભોદુદી ૪થી જીલ્દના ેજ
૮૪ ઉય રખે છે કે વશીશ ભુસ્રીભભાં શ.
જાફીય ણફન અબ્દુલ્રાશ એ ઝભાનાના આ
ફનાલનું લણજન કયે છે કે શ. અફુફકય (યદી.)
અને શ. ઉભય (યદી) શુ ઝુય (વ.)ની વેલાભાં
આવમા. જોમું કે આ (વ.)ની ત્નીઓ
આની આવાવ ફેઠેરી છે અને આ ચુ
છે . આે શ. ઉભયને વંફોધન કમુું કે આ ભને
ઘેયીને ફેઠી છે જે ભકે તભે જોઇ યહ્ા છો. આ
ભાયાથી ખચજ ભાટે રૂણમા ભાંગી યશી છે ત્માયે
ફન્ને વાશેફોએ તેણીઓને ધભકાલી અને
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કહ્ું કે તભો યવુરલ્રાશ (વ.)ને તંગ કયો છો
અને એ લસ્તુઓની ભાંગણી કયો છો જે
આની ાવે નથી ?
૨૯ થી ૩૦ભી આમાત :-

َ ّ َ ۡٗ َ ۡ ُ َ َ َ ّّٰ َ ۡ ُ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ
َالداذ
ف ِاؿ کنـتف ت ِرخؿ اللہ ف ذسولہ ف
ّٰ ۡ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ّّٰ َ ّ َ َ َ ّٰ ۡ
الاعِخۃ ف ِاؿ اللہ اعد ل ِلمح ِسن ِت
َ َّ ُ ۡ
ۡ
َ
ً
ۡ
ً
﴾۲۹﴿ ِمنکن اجرا ع ِظیما
َ ّ َ َ ّٰ
َ َ ُ ۡ َۡ
ٓاء الن ِب ِّی َم ۡن ّیا ِة ِمنک ّ َن ِبفا ِحش ٍۃ
ی ِنس
ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ّٰ ُ ّ َ ّ َ ُ ّ
اب ِض ۡعفح ِف ؕ َف
مب ِین ٍۃ حضعف لہا العذ
ۡ َ ّّٰ َ َ َ ّٰ َ َ
ً
﴾۳۱﴿ کاؿ دل ِک عدی الل ِہ ی ِسحؿا

અને જો તભે અલ્રાશ તથા તેના યવૂર તથા
આખેયતના ઘયને ચાશનાયા છો તો ફેળક
અલ્રાશે તભાયાભાંથી જે નેક શળે તેભના ભાટે
અનુક્રભણણકા

219

hajinaji.com

ઘણો ભોટો ફદરો તૈમાય કમો છે . (૨૯)
શે નફીની ત્નીઓ ! તભાયાભાંથી જે કોઇ
ખુલ્રી યીતે ણનરજજ્જણે લતજળે તો તેને
અઝાફ ફભણો આલાભાં આલળે અને
અલ્રાશ ભાટે આ લાત વશેરી છે . (૩૦)
આ આમતભાં છે કે તભો છુ ટું થલું કફુર ન
કયતા, ખુદા અને યવુર (વ.)ની ભયજી પ્રભાણે
ચારલા ચાશતા શો તો તેના ભુકાફરાભાં
દુણનમાના ભારની કંઇ કકભત નથી. આ
આમત નાઝીર થલા છી શઝયતે ોતાની
ફીફીઓને ફોરાલી અને તેણીઓ વભક્ષ આ
આમતની ણતરાલત પયભાલી. શઝયત (વ.)એ
ફન્ને લસ્તુઓ તેણીઓ વભક્ષ યજુ કયી દીધી.
પ્રથણ જ. ઉમ્ભે વરભા ઉબા થમા અને કહ્ું
કે ભેં તો ખુદા અને યવુર (વ.)ની લાતને
ભાન્મ યાખી. છી ફીજી ફધી ત્નીઓ
ઉબી થઇ અને કહ્ું કે અભોએ ખુદા અને
તેના મગમ્ફય (વ.)ની લાતને ભાન્મ યાખી.
ત્માયે એકાલનભી આમત નાઝીર થઇ. કેટરાક
તપવીય રખનાયાઓ રખે છે કે આ આમત
નાઝીર થલાનું કાયણ એ છે કે શઝયત
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(વ.)ની ળણક્ત કયતાં લધાયે ભારની
ફીફીઓએ ભાગણી કયી શતી. જ્માયે એ
ફીફીઓને છુ ટા થલાનો અથલા યશેલાનો
એભ ફન્ને શક આલાભાં આવમો શતો તે
લખતે શઝયત (વ.)ની નલ ફીફીઓ શતી.
જ. આમળા, જ. વરપમા, જ. ઉમ્ભે શફીફા
(કે જે અફુ વુપીમાનની ુત્રી શતી), જ.
વુદાશ જે ઝભઆશની દીકયી શતી અને જ.
ઉમ્ભે વરભા જે અફી ઉભય્માના ુત્રી શતા,
આ ાંચ તો કુયેળભાંથી શતી અને જ. વપીમા
જે અકતફ ખમફયીમાની રદકયી શતી અને
ભમભુના તે શાયીવે ણશરારની રદકયી શતી.
જ. ઝમનફ તે ઝેશળ અવદીમાની ુત્રી શતા,
જુ લેયીમા શાયીવે ભુસ્તરકના ુત્રી શતા. તે
વઘીઓએ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
ઇખ્તીમાય આપ્મો. આે પયભાવમું કે જલ્દી ન
કયો, ોતાના ફાની વાથે ભશ્લેયો કયો.
તેણીઓએ કહ્ું કે અભાયે કોઇ વાથે ભશ્લેયો
કયલો નથી. તેથી શઝયત (વ.) ખુળ થમા અને
તેથી એકાલનભી આમાત નાઝીર થઇ. લણશદી
જે એશરે વુન્નત લર જભાઅતભાંથી છે
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તેભણે ોતાની તપવીયભાં રખ્મું છે કે ઇબ્ને
અબ્ફાવ પયભાલે છે કે એક રદલવ શઝયત
(વ.) એક ફીફી વાથે ફેઠા શતા અને તે
લખતે તેણીએ ખોયાકી તથા ોળાકીની
ભાગણી કયી. તે લખતે આ (વ.)ની લધાયે
દેલાની ળણક્ત ન શતી, છી પેંવરા ભાટે
તેણીના કશેલાથી શ. યવુરે ખુદા (વ.) ભે
તેણીના ણતાને ફોરાવમા ત્માયે શઝયતને
તેણીએ કહ્ું કે શક લાત કયજો. તેણીની આ
લાત વાંબી તેઓ ગુસ્વે થમા અને શાથ
ઉગામ્મો, આે કહ્ું કે તેણીને કાંઇ ભાયળો
નણશ. છી તેભણે ોતાની ુત્રીને કહ્ું કે ળું
યવુર (વ.) શક ણવલામ કોઇ લાત કયે છે ?
ભને કવભ છે એ ખુદાની કે જે ણે શઝયત
(વ.)ને મગમ્ફય ફનાવમા છે . જો આ
(વ.) અત્માયે અશીં ન શોત તો શુ ં તને એટરું
ભાયત કે તું ભયી જાત. ત્માય છી શઝયત
(વ.) ત્માંથી ચાલ્મા ગમા અને આ લાતને ૨૯
રદલવ થમા ત્માયે જ. જીબ્રઇર આ (વ.)
ાવે આ ઇખ્તીમાયની આમત રાવમા.
શલે અલ્રાશ શઝયત (વ.)ની ફીફીઓને
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ઠકો આે છે કે તભાયાથી ખુલ્રી યીતે જે
કોઇ ણ ણનરજજ્જણે લતજળે તો તેને ફભણો
અઝાફ આલાભાં આલળે અને અલ્રાશ
ભાટે આ લાત આવાન છે . શુ ઝુય (વ.)ની
ફીફીઓનો ભયતફો ફીજી સ્ત્રીઓ કયતાં
લધાયે છે અને ફીજી સ્ત્રીઓ કયતાં તેભને
અઝાફ ણ લધાયે છે . શ. ઇભાભે ઝમનુર
આફેદીન (અ.)ને કોઇએ કહ્ું કે આ
એશરેફતે મગમ્ફય છો તભો ફખ્ળાઇ ગમા
છો. તભાયાથી અલ્રાશ ફદરો રેળે નણશ. આ
વાંબી આે ગુસ્વે થઇને પયભાવમું કે
ખુદાએ તઆરાએ મગમ્ફયની ફીફીઓ
ભાટે જે શુ કભ કમાજ તેલા શુ કભને અભો લધાયે
રામક છીએ. અભો અભાયા નેક રોકો ભાટે
ફભણો વલાફ જોઇએ છીએ અને અભાયા
ગુનેશગાયોને ફભણો અઝાફ જોઇએ છીએ.
આભ કશી આે આ આમતની ણતરાલત
પયભાલી.
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લભંમ મકનુત : ાયો ૨૨
૩૧ થી ૩૩ભી આમાત :-

َف َم ۡن ّحَ ۡق ُن ۡت ِم ۡن ُک ّ َن ل ِ ّّٰل ِہ َف َذ ُسوۡل ِٖۡہ َف تَ ۡع َملۡ
َ ً ّ ُ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
صال ِحا نؤ ِتہا اجرہا مرتح ِف ۙ ف اعتدنا
ََ ًۡ َ
ۡ
ً
لہا ذِرقا غ ِخیما ﴿﴾۳۱
ّٰ َ َ ّ َ ّ َ ۡ ُ ّ َ َ َ َ ّ َ ّ
الن َسٓا ِء
ی ِنسٓاء الن ِب ِی لستف کاح ٍد ِمن ِ
َّ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ِا ِؿ اتقیتف فلا تخضعن ِبالقو ِؽ فیطمع
َّ
َۡ
ٌ َ ُۡ َ
ال ِذ ۡی ف ِ ۡی قل ِب ٖۡہ َمرَص ّف قل َن قوۡلًا
َ ً
ّم ۡعرُ ۡففا ﴿ ۚ﴾۳۲
َف ؿ َ ۡخ َؿ ف ۡی بُ ُی ۡو ِت ُک ّ َن َف لَا تَبَ ّ َؿ ۡج َن تَب َ ّ ُؿثَ
ِ
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ۡ َ َ ّ َ ۡ َ َ ّٰ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ۡ
الص ّٰلوۃ َف ّٰا ِتح َف
الجا ِہ ِلی ِۃ الافخی ف اقِمن
َّ
ّّٰ
َ َ ّٰ َ ّ
الزخوۃ َف ا ِط ۡع َن الل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ ؕ ِان َما یُرِیۡ ُد
ّّٰ
َ
ّ الل ُہ ل ُِی ۡذ ِہ َب َع ۡن ُک ُم
الرِ ۡج َس ا ۡہ َل
ۡ
ۡ َۡ ُ َ
﴾۳۳ۚ ﴿ ال َب ۡی ِت َف یُط ِّہرَخ ۡم تط ِہح ًؿا
અને તભાયાભાંથી જે (સ્ત્રી) અલ્રાશ તથા
તેના યવૂરની તાફેદાયી કયળે તથા વત્કામો
કયળે તો અભે તેણીને તેનો ફદરો ણ ફભણો
આીળું, અને અભોએ તેણીને ભાટે આફરૂની
યોઝી તૈમાય કયી યાખી છે . (૩૧)
શે નફીની ત્નીઓ ! તભે ફીજી (વાભાન્મ)
સ્ત્રીઓ જે લી નથી; અગય તભે અલ્રાશનો
બમ યાખતી શો તો (કોઇ યુરૂ વાથે)
કોભ સ્લયે લાત ન કયો કે જે થી તે ળખ્વ કે
જે ના ભનભાં (અનીણતનો) યોગ શોમ કોઇ
પ્રકાયની રારચ કયે, અને (કોઇને ળંકાનું કાયણ
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ન ભે તેલી) વમાજફી યીતે ફોરો. (૩૨)
અને તભાયા ઘયોભાં (સ્લભાન વાથે) ફેવી
યશો, અને પ્રાચીન અજ્ઞાનતાના વભમ જે લો
ફનાલ ળણગાય કયી ફશાય નીકો નણશ, અને
ણનમભીત નભાઝ ઢો તથા ઝકાત આો,
અને અલ્રાશ તથા તેના યવૂરની
પયભાફયદાયી કયતા યશો; શે અશરેફમત
(યવૂરના ઘયલાાઓ) ! ણવલામ તેના કાંઇજ
નથી કે અલ્રાશ ચાશે છે કે તભાયાથી દયેક
પ્રકાયની અણલત્રતા દૂય યાખે અને તભને
વંૂણજ યીતે ાક ણલત્ર યાખે અને જે લો ાક
અને ાકીઝા યાખલાનો શક છે એલાજ ાકો
ાકીઝા યાખે. (૩૩)
આ આમત મગમ્ફય (વ.)ની ફીફીઓના
ભાટે છે “અને જે કોઇ નેક અભર કયે તેનો
ફભણો ફદરો ભળે.” (૧) ખુદાની
પયભાફયદાયી (૨) મગમ્ફયની ખુળનુદી.
તેના ભાટે અભોએ ઉિભ યોઝી જન્નતભાં
તૈમાય કયી છે જે તેના અભર કયતાં વાયી છે .
તભાભ સ્ત્રીઓ ઉય મગમ્ફય (વ.)ની
સ્ત્રીઓની પઝીરત જાશેય છે . ભાટે તભે
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ખુદાથી ડયો અને ોતાના ણતની તાફેદાયી
કયો, જે કંઇ તેઓની ઇઝઝત છે તે તાફેદાયી
કયલાભાં છે . જો તભો અલ્લ્શનો બમ યાખતી
શોલ તો કોઇ યુરૂ વાથે કોભ સ્લયે લાત
ન કયો, જે થી તે ળખ્વભાં અનીણતનો યોગ
શોમ અને તે કોઇ પ્રકાયની રારચ કયે, ભતરફ
કે તભો નયભ અને ભીઠા અલાજભાં લાત ન
કયો કે તેઓનું દીર રરચામ. ભોઅભીનોની
ઓયતોએ ણ એજ પ્રભાણે કોભ સ્લયે લાત
કયલી જોઇએ નશીં અને જરૂયત લગય
ોતાનો અલાજ ફીલ્કુર ન વંબાલે. જ્માયે
આ આમત નાઝીર થઇ તો કેટરીક ઓયતો
તેણીઓના દયલાજા ઉય કોઇ ભયદ આલીને
અલાજ આતો અને જો કોઇ ભદજ ઘયભાં ન
શોમ તો તેણીઓ ોતાના ભોઢા ઉય
આંગીઓ યાખી વખત અલાજભાં જલાફ
આતી.
ખુદા પયભાલે છે કે તભો તભાયા ઘયભાં
સ્લભાન વાથે યશો, એટરે કે જરૂયત લગય
ઘયની ફશાય નીકો નશીં. શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની ફીફી જોશદાને કશેલાભાં આવમું કે
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આ શજ અને ઉભયા ભાટે ળા ભાટે જતા
નથી ? જલાફ આપ્મો કે એક લખત ભાયા
ઉય લાજીફ શતી. શલે ભાયી શજ અને
ઉભયા એ છે કે શુ ં ઘયની ફશાય ન નીકું ,
આટરું કશી આ આમતના ળબ્દો લાંચી
વંબાવમા અને કહ્ું કે શુ ં ભયણ ાભું ત્માં
વુધી ઘયની ફશાય ગ ન કાઢું જે લી યીતે ભને
શ. યવુરે ખુદા (વ.) ફેવાડી ગમા છે . આભ
છે લટ વુધી તેઓ ઘયની ફશાય ન નીકળમા
અને તેભનો જનાઝો નીકળમો. છી ખુદા
પયભાલે છે કે અમ એશરેફમતે યીવારત (વ.)
તભાયાથી દયેક યીજ્વને (નજાવતને) એલી
યીતે દુય યાખે જે દુય યાખલાનો શક છે . આ
આમત ણલે ફધા એકભત છે . શ. યવુરે ખુદા
(વ.), શ. અરી (અ.), શ. પાતેભા (અ.), શ.
ઇભાભે શવન (અ.), તથા શ. ઇભાભે શુ વમન
(અ.)ની ળાનભાં આ આમત નાઝીર થઇ છે
અને એશરે વુન્નતની ઘણી યીલામતોભાં ણ
આ પ્રભાણે જ રખેર છે . જે ભકે “વશીશ
ફુખાયી” “જભાફમનુસ્વશીશમન”ભાં જ.
આમળાથી ભનકુર છે અને “વશીશ અફુ
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દાઉદ” અને “ભલતાએ ભાણરક”ભાં અનવથી
અને ‘ભસ્નદે અશભદ ફીન શમ્ફર’ભાં જ.
ઉમ્ભે વરભાથી અને ‘તપવીયે વોઅરફી’ભાં
અફુ વઇદ ખુદયીથી. એ ણવલામ એશરે
વુન્નતની ઘણી રકતાફોભાં છે કે આ આમત
શ. અરી (અ.), શ. પાતેભા (અ.), શ. ઇભાભે
શવન (અ.) અને શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)ની
ળાનભાં નાઝીર થઇ છે . “ભવનદે અશભદ
ણફન શમ્ફર”ભાં રખ્મું છે કે, જ. ઉમ્ભે
વરભાએ પયભાવમું છે કે, એક રદલવ જ.
પાતેભા કંઇ કાલીને શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની
ખીદભતભાં રાવમા ત્માયે આં શઝયત (વ.)એ
પયભાવમું કે અમ ભાયી આંખોના નુય ! તું અરી
(અ.), શવન (અ.) અને શુ વમન (અ.)ને
ભાયી ાવે ફોરાલી રાલ કે તેઓ ભાયી વાથે
જભે, તેઓ શાજય થમા અને ાંચેમ જણાએ
એક વાથે ખાણં ખાધું તે લખતે જ. જીબ્રઇર
આ આમત રઇને નાઝીર થમા. આં શઝયત
(વ.)એ ોતાની ચાદય ચાયે ફુઝુગજલાયો ય
ઓઢાડી અને પયભાવમું કે, “ખુદાલંદા આ ભાયી
એશરેફમત છે .”
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“તપશીભુર કુયઆન” જીલ્દ ચોથી, ાના ૯૩
ઉય જ. ભોદુદી રખે છે કે ઇબ્ને અફી
શાણતભની યીલામતભાં છે કે જ. આમળા
(યદી.)થી શ. અરી (અ.) ણલે ુછલાભાં
આવમું તો તેભણે કહ્ું કે તભો એ વમણક્ત ણલે
ુછો છો કે યવુરલ્રાશ (વ.)ના ભશેફુફ
તયીન રોકોભાંથી શતા ને જે ભની ત્ની શુ ઝુય
(વ.)ની એ ફેટી શતી જે આ (વ.)ને
ફધાથી લધાયે પ્માયી શતી. ત્માય છી શ.
આમળાએ આ ફનાલનું લણજન કમુું કે “શુ ઝુયે
શ. અરી (અ.), શ. પાતેભા (અ.), શ. ઇભાભે
શવન (અ.) અને શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)ને
ફોરાવમા અને તેઓ ઉય એક કડું નાખ્મું
અને દોઆ પયભાલી “ખુદામા આ ભાયી
એશરેફમત છે તેઓથી ગંદકીને દુય કયી દે
અને તેઓને ાક કયી દે.” છી જ. આમળા
પયભાલે છે કે, “ભેં અઝજ કયી મા યવુરલ્રાશ
(વ.) શુ ં ણ તભાયી એશરેફમતભાંથી છુ ં .
(એટરે ભને ણ એ કડાભાં દાખર કયી
ભાયા શકભાં દોઆ પયભાલો) શુ ઝુય (વ.)ભે
પયભાવમું તભે ત્માં જ યશો.
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આ આમતભાં જ્માયે ંજેતન (અ.) એક
ચાદયભાં દાખર થમા ત્માયે જ. ઉમ્ભે
વરભાએ ચાદયનો એક છે ડો કડીને અંદય
દાખર થલા ચાહ્ું તો શુ ઝુયે ચાદયનો છે ડો
ખેંચી રીધો અને પયભાવમું કે “તું ખેય ઉય છે
ણ એશરેફમત (અ.)ભાં નથી.”
વોઅરફીએ ભજભઆથી યીલામત કયી છે કે
એક રદલવ શુ ં ભાયી ભા વાથે એક ફીફી ાવે
ગમો ત્માં રડાઇ ણલે ચઢાઇની લાત નીકી
તો તેણીએ જલાફ આપ્મો કે જે ફનલાનું શતું
તે ફની ગમું. “વલાએકે ભોશયેકા”ભાં રખ્મું છે
કે “ભુણસ્રભ”ભાં લણજન છે કે આં શઝયત
(વ.)એ પયભાવમું કે શુ ં તભને ોતાની
એશરેફમત ણલે ખુદાને ભોજુ દ યાખીને માદ
દેલયાલું છુ ં . અભોએ ઝમદ ણફન અયકભને
ુછમું કે આની એશરેફમત કોણ છે ? ળું
મગમ્ફય વાશેફની સ્ત્રીઓ છે ? તેભણે કહ્ું
કે ખુદાની કવભ નણશ, સ્ત્રી તો ભદજની વાથે
એક ભુદ્દત વુધી જ શોમ છે . જ્માયે ભદજ તેને
તરાક આે છે ત્માયે તેઓનો વંફંધ તુટી જામ
છે . આ સ્થે એટરેફમત છે એટરે કે
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નઝદીકના વગા લશારાં કે જે ઓની ઉય
વદકો શયાભ છે . “વશીશ દાઉદ” અને
“ભલતાએ ભારીક”ભાં છે કે અનવે યીલામત
કયી કે જ્માયે શ. યવુરે ખુદા (વ.) વુબ્શની
નભાઝ ભાટે નીકતા શતા તો જ. પાતેભા
ઝેશયા (અ.)ના દયલાજા ઉય આ આમત
નાઝીર થલા છી અલાજ આતા શતા કે
અમ એશરેફમત ! વુબ્શની નભાઝનો લખત
થમો છે ત્માય છી આ (વ.) આ આમતે
તતશીયની ણતરાલત પયભાલતા શતા.
એક ણ રયલામત એલી નથી ભતી કે જે ભાં
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું શોમ કે આ
આમત ભાયી ઓયતોની ળાનભાં નાઝીર થઇ
છે . કશે છે કે ઇબ્ને અબ્ફાવનો ગુરાભ
અકયભા ફજાયભાં ફુભો ાડતો શતો કે આ
આમત ગમ્ફય (વ.)ની સ્ત્રીઓની ળાનભાં
નાઝીર થઇ છે . એશરે વુન્નતની રકતાફ
“તકરીફુર ભકામદ”ભાં છે કે અકયભા ખાયજી
અને એશરેફમત (અ.)નો દુશ્ભન શતો અને
તે વાયો ભાણવ ન શતો. એક યીલામતભાં એભ
ણ છે કે ઇબ્ને અબ્ફાવથી ણ નકર
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કયલાભાં આલી છે તો એ યીલામત ણ આ
ગુરાભથી જ ઘડી કાઢલાભાં આલી શળે, કેભકે
તે ઇબ્ને અબ્ફાવનો ગુરાભ શતો અને તે
ભોઅતફય યીલામતોની ણલરૂઘ્ધ છે . આશ્ચમજ
થામ છે એ લાત ય કે જ. આમળા, જ. ઉમ્ભે
વરભા, જ. ઝમનફ અને અનવ, અફુ વઇદ
ખુદયી, ઝમદ ણફન અયકભ ણલગેયે કે જે ઓ
શઝયત (વ.)ના વશાફી શતા તેઓની
યીલામત પ્રત્મે ચશ્ભોળી (આંખ ભીચાભણાં)
કયી અને એશરેફમતના એક દુશ્ભનની
યીલામતને ભાનલા તૈમાય થઇ ગમા.
એશરેફમતનો ળબ્દ વાભાન્મ છે , તેભાં રદકયો,
ોત્રો, નલાવો અને જાશેય યીતે ઓયતો ણ
ગણતયીભાં આલે છે જે આમતભાં ણનવાઅકુભ
(આરે ઇભયાનની ૬૧ભી આમત) ણનવા
(ઓયત) ળબ્દ જાશેય યીતે એ ફાફત ઉય
દરારત કયે છે કે તેનો અથજ ઓયત શોમ ન કે
ફીજી કોઇ, તે સ્થે ણનવાઅકુભ ળબ્દ શતો
તેથી ૬૧-ભી આમતભાં સ્ત્રીઓ ભુયાદ
રેલાણી નણશ ત્માં તો ભાત્ર જ. વય્મદા (અ.)
જ શતા. શલે એશરેફમતનો ળબ્દ ઘયના વલે
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રોકો ભાટે છે .
કુયઆનભાં એક ઠેકાણે એક અથજ ળરૂ થામ છે
તો લચભાં ફીજો અથજ આલી જામ છે . આ
તતશીયની આમત શઝયત (વ.)ની ફીફીઓ
ભાટે શોત તો આ આમતભાં “લમો
તશશેયોકુભ” (અને ાક કયે તભોને) ફીજો
ુરૂ વલજનાભ ફશુ લચન નય જાણતભાં આલેર
છે તે ન આલત ણ આની શેરાની અને
છીની આમતભાં જે ભ ફીજો ુરૂ વલજનાભ
ફશુ લચન નાયી જાણતભાં આલેર છે તેજ યીતે
આભાં ણ આલત, તેથી વાણફત થમું કે આ
આમતભાં ફીફીઓ દાખર નથી.
કુયઆનભાં શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ની ફીફીઓ
ણલેની આમતભાં શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ની
ફીફી વાયાને તેઓની અશરેફમતભાં
ગણલાભાં આલેર છે તો તે શઝયતની ફીફી
શોલાના કાયણે નથી, યંતુ તેઓ શઝયતની
ભાવી અથલા કાકાની દીકયી થતા શતા અને
તે આમત ણ આખય ઝભાનાના
મગમ્ફયની એશરેફમતની ળાનભાં શતી
ણ એ આમત આની જે ભ જ. વાયાના
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ફમાનભાં રખી છે . કુયઆનભાં આમત બેગી
કયતી લખતે આમતો આગ ાછ થઇ છે .
આ આમતભાં “ફમત” (ઘય) ળબ્દ એક
લચનભાં આલેર છે . ફીફીઓ ભાટે “ફોમુત”
(ઘયો) ફશુ લચન લાયલું જોઇએ, જે ભકે
આમતની શેરે અને ાછરી આમતભાં
“ફોમુત” લયાએર છે .
એશરે વુન્નત જભાતના આરીભ અફુર
કાવીભે જાફીયથી યીલામત કયી છે કે જાફીય
પયભાલે છે કે આ તતશીયની આમત જે લખતે
શઝયત (વ.) ઉય નાઝીર થઇ શતી તે
લખતે શઝયત (વ.)ના ઘયભાં શ. અરી (અ.),
જ. પાતેભા (અ.) અને શવનમન (અ.)
ણવલામ ફીજુ ં કોઇ ન શતું. એ આમતનું
વંફોધન એ ાંચ ફુઝુગજલાયો એશરેફમતના
ભાટે જ શતું. આ ઠેકાણે ાક કયલાનો એ અથજ
નથી કે તભોને ાક કયે અથલા નજાવતથી દુય
કયે. કાયણ કે આ તો ભાઅવુભ જ શતા અને
શવન-શુ વમન (અ.) ણ નાની લચના શતા
છી ાક કયલાનો વલાર જ ક્માં યહ્ો. અથજ
એ થામ છે કે આને તશાયત ઉય કામભ
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યાખે અને નજાવતથી દુય યાખે. જે ભકે
કુયઆનભાં છે “એશદેનસ્વેયાતર ભુસ્તકીભ”
તેનો જાશેયી અથજ તો એજ છે કે અભોને વીધા
યસ્તાની ણશદામત કય તો જો મગમ્ફય તથા
ઇભાભો ણલગેયે એભ કશે તો ળું તેઓ વીધા
યસ્તા ઉય ન શતા ? તેથી એનો અથજ એભ
રેલો ડળે કે અભોને વીધા યસ્તા ઉય કામભ
યાખ. આમએ તતશીયભાં ણ એજ અથજ રેલો
ડળે કે તભોને તશાયત ઉય વાફીત કદભ
યાખે.
૩૪ થી ૩૬ ભી આમાત :-

ُ ۡ ُ ُ ۡ ّٰ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ
َ
ّٰ
ّٰ
ّ
ۡ
ف ادغخؿ ما یتدی فِی بیو ِتکن ِمن ای ِت
ً ۡ َ َ َ َ ّّٰ َ ّ َ ۡ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ ف ال ِحکم ِۃ ؕ ِاؿ اللہ کاؿ ل ِطیفا
ۡ َ
﴾۳۴٪ ﴿ خ ِبح ًؿا
ۡ
ۡ ۡ
ۡ َ
ۡ
ِا ّؿ ال ُم ۡس ِل ِمح َف َف ال ُم ۡس ِل ّٰم ِت َف ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
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ۡ ّٰ
ۡ ّٰ ۡ
ۡ ّٰ ّٰ
َف ال ُم ۡؤ ِمن ِت َف الق ِن ِتح َف َف الق ِنت ِت َف
الص ِد ّٰق ِت َف ّّٰ
الص ِدقِح ۡ َف َف ّّٰ
ّّٰ
الصبِؿِیۡ َن َف
ۡ ّٰ
ۡ ّٰ ۡ
ّّٰ
الصبِ ّٰؿ ِة َف الخ ِش ِعح َف َف الخ ِش ّٰع ِت َف
ۡ ُ َ َ ّ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ّ ّٰ َ ّ َ ۡ
الصٓائِ ِمح َف
المتص ِدقِحف ف المتص ِدق ِت ف
ۡ ۡ ُ
َف ّ
الص ِئ ّٰم ِت َف ال ّٰح ِف ِظح َف ـ ُخ ۡف َج ُہ ۡم َف
ۡ ّٰ ّٰ َ ّّٰ ۡ َ ّّٰ َ َ ۡ ً ّ َ
الح ِفظ ِت ف الذغِ ِخین اللہ ک ِثحؿا ف
ّّٰ ّٰ َ َ ّ َ ّّٰ
الل ُہ ل َ ُہ ۡم ّ َم ۡغ ِه َك ًۃ ّ َف اَ ۡجراً
الذغِخ ِة ۙ اعد
َع ِظ ۡی ًما ﴿﴾۳۵
َ َ َ
َ
َف َما ک َ َ
اؿ ل ُِم ۡؤ ِم ٍن ّف لَا ُم ۡؤ ِمن ٍۃ ِادا ق َهی
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ُ َ َ َ ۡۤ ُ
ُ ۡ
ّّٰ
الل ُہ َف َذ ُسوۡل ٗۡہ ا ۡم ًرا ا ۡؿ ّیکوۡ َؿ ل َ ُہ ُم ال ِخح َ َؿۃ
ّّٰ
ۡ َ ِّم ۡن اَ ۡمر ِہ ۡم ؕ َف َم ۡن ح
ص الل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ
ع
ِ
ِ
ً ُ َ َ ََ
﴾۳۶﴿ فق ۡد ض ّ َل ض ّٰللًا ّم ِب ۡینا
અને તભાયા ઘયોભાં અલ્રાશની આમતો તથા
ણશકભતની જે લાતો ઢલાભાં આલે છે તે
ઘ્માનભાં યાખો; ફેળક અલ્રાશ અત્મંત
વૂક્ષ્ભદળી અને ખફયદાય છે . (૩૪)
ણનવંળમ ભુણસ્રભ ુરૂો તથા ભુણસ્રભ
સ્ત્રીઓ, અને ઇભાનલાા ુરૂો તથા
ઇભાનલાી સ્ત્રીઓ, અને આજ્ઞાારક ુરૂો
તથા આજ્ઞાારક સ્ત્રીઓ, અને (કભજ તથા
લચને) વાચા ુરૂો તથા વાચી સ્ત્રીઓ, અને
ધૈમજલાન ુરૂો તથા ધૈમજલાન સ્ત્રીઓ, અને
(અલ્રાશને) નમ્રતાૂલજક માદ કયનાયા ુરૂો
તથા નમ્રતાૂલજક માદ કયનાયી સ્ત્રીઓ, અને
દાન ધભજ કયનાયા ુરૂો તથા દાન ધભજ
કયનાયી સ્ત્રીઓ, અને યોઝા યાખનાયા ુરૂો
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તથા યોઝા યાખનાયી સ્ત્રીઓ, અને ોતાના
(ગુપ્ત અલમલો)ને વુયણક્ષત યાખનાયા ુરૂો
તથા વુયણક્ષત યાખનાયી સ્ત્રીઓ, અને ઘણાંજ
ભોટા પ્રભાણભાં (અલ્રાશની) માદ કયનાયા
ુરૂો તથા માદ કયનાયી સ્ત્રીઓ-આ
વઘાઓ ભાટે અલ્રાશે ગુનાશોની ફક્ષીળ
અને ઘણોજ ભોટો ફદરો તૈમાય કમો છે .
(૩૫)
અને કોઇ ભોઅભીન ુરૂ ભાટે કે કોઇ
ભોઅભીન સ્ત્રી ભાટે આ લાત મોગ્મ નથી કે
જ્માયે અલ્રાશ તથા તેનો યવૂર એક લાત
નક્કી કયે તો છી તેઓ તે ફાફતભાં ોતાની
ભયજી ભુજફ લતે; અને જે કોઇ અલ્રાશ
તથા તેના યવૂરની નાપયભાની કયળે તો તે
ણનવંળમ ખુલ્રી ગુભયાશીભાં ડળે. (૩૬)
શલે મગમ્ફય (વ.)ની ફીફીઓ ણલે કુદયત
કશે છે કે તભાયા ઘયોભાં અલ્રાશની જે
આમતો તથા ણશકભતની જે ફાફતો ફમાન
થામ છે તે ઘ્માનભાં યાખો અને અલ્રાશ દયેક
લસ્તુથી જાણકાય છે .
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે અસ્ભા
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ણફન્તે ઓભેવ જ. જાઅપયે તય્માયનાં ત્ની
ોતાના ણત વાથે શફળાથી ાછા આવમા
ત્માયે તેણીએ નફીની સ્ત્રીઓને ુછમું કે
આના ભાટે કુયઆનભાં કોઇ આમત ઉતયી
છે ? જલાફભાં તેઓએ કહ્ું “નણશ.” તેણી
શઝયતની ણખદભતભાં શાજય થઇ અને અઝજ
કયી મા યવુરલ્રાશ (વ.), સ્ત્રીઓ તો
નુકવાનભાં છે . આે ુછમું કે કઇ ફાફતભાં
? તેણીએ કહ્ું કે સ્ત્રીઓનો ખેયથી ઝીક્ર
આલેર નથી જે લી યીતે કે ુરૂોનું લણજન છે .
તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ. તેનો
બાલાથજ એ કે નેક કાભ કયનાય ુરૂો શોમ મા
સ્ત્રીઓ, દયેકના ભાટે અલ્રાશની ાવે ભશાન
ફદરો છે . ભુસ્રેભીનનો અથજ એ રોકો છે જે
ખુદા-યવુરની ઇતાઅતભાં ુયી યીતે ોતાની
જાતને શાજય કયે અને ઝુકી જામ અને
ભોઅભીનનો અથજ એ છે કે દયેક લાતને વાચી
ભાને, તેના ઉય ઇભાન રાલે તથા તેના કોઇ
શુ કભભાં ળંકા ન યાખે અને શદીવભાં છે કે
ભુવરભાન એ છે જે ના શાથ અને જીબથી
કોઇ ભુવરભાનને તકરીપ ન શોંચે અને
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ભોઅભીન એ છે કે જે ના ાડોળીઓ તેની
ફુયાઇથી યક્ષણભાં યશે. છી આં શઝયત
(વ.)એ પયભાવમું કે એ ળખ્વનું ભાયા ઉય
ઇભાન નથી જે ેટ બયીને વુઇ જામ અને
તેનો ાડોળી બુખ્મો યશે. “લઝઝાકેયીન”
(અલ્રાશને ફશુ જ માદ કયલાલાા) શ. યવુરે
ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જ્માયે સ્ત્રી અને
ુરૂ ફન્ને યાતના જાગીને લઝુ કયીને નભાઝ
ઢે છે તો તેઓની ગણતયી “ઝાકેયીન”ભાં
થામ છે અને શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)થી લણજન છે કે જે કોઇ જ. પાતેભા
(અ.)ની તસ્ફીશ ઢીને વુઇ જામ તો તેની
ગણતયી ણ “ઝાકેયીન”ભાં થળે.
આ આમત એ લખતે નાઝીર થઇ કે જ્માયે
શઝયત (વ.) ોતાના દિક દીકયા ઝમદ ફીન
શાયેવા કરફી ભાટે જ. ઝમનફ ણફન્તે
ઝેશળનું નક્કી કમુું અને તે આની ફુઇની
દીકયી થતી શતી. શેરા તો તેણી ખુળી થઇ
ગઇ કે શુ ઝુય (વ.) ોતાના ભાટે ભાયી
ભાગણી કયલા આવમા છે ણ જ્માયે ખફય
ડી કે ઝમદ ભાટે ભાગણી કયલા આવમા છે
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તો તેણી ણલચાયભાં ડી ગઇ અને તેણીએ
વાપ ઇન્કાય કયી દીધો. તેના નાના બાઇ
અબ્દુલ્રાશે ણ તેનો ઇન્કાય કમો ત્માયે
આમત નાઝીર થઇ કે જ્માયે ખુદા અને યવુર
કોઇ ભાભરાભાં પેંવરો કયી આે ત્માયે કોઇ
ભોઅભીન ને ભોઅભીનાને એ લાતનો શક
નથી શોંચતો કે તે લાતભાં ભાથું ભાયે, તે
છી તયત જ જ. ઝમનફે ઝમદની લાતને
ભાન્મ યાખી અને શુ ઝુયે તેના ણનકાશ ઝમદથી
કયી આપ્મા અને ભશેય ોતાના ાવેથી અદા
કયી.
૩૭ થી ૪૦ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ ۡ َ ۡۤۡ َ ّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
َالل ُہ َع َل ۡی ِہ ف
ف ِاد تقوؽ ل ِل ِذی اجعم
َۡ
َ َ َ َ ۡ َ َ
اج َع ۡم َت َعل ۡی ِہ ا ۡم ِسک َعل ۡیک ر ۡف َجک َف
ّّٰ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ۡ ُ َ َ ّّٰ َ ّ
ُاللہ
ات ِق اللہ ف تخ ِفی فِی جف ِسک ما
ُ ّ َ َ ُ ّّٰ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ
مب ِدی ِہ ف تخصی الناز ۚ ف اللہ احق
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ۡ َ
َ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ َ
ا ۡؿ تخش ُہ ؕ فل ّما ق ّٰهی ریۡ ٌد ِّمن َہا َفؽ ًخا
ُ
َ ۡ
َ َ ّٰ َ َ
ۡ
ر ّف ۡجنک َہا ل ِؾ ۡی لَا یَکوۡ َؿ َعدی ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
َ ََ
َۡ َ
َظ َخ ٌث ف ِ ۡیۤۡ ار َف ِاث ا ۡخ ِع َیٓائِ ِہ ۡم ِادا قضوۡا
ّّٰ ۡ
ۡ ُ َّ َ َ ً َ َ َ َ
اؿ ا ۡم ُر الل ِہ َمف ُعوۡلًا
ِمنہن فؽخا ؕ ف ک
﴿﴾۳۷
َ َ َ َ َّ
َ َ
اؿ َعدی الن ِب ِّی ِم ۡن َظ َخ ٍث فِ ۡی َما ـ َخص
ما ک
َّ
ََ
ّ َ َ ّّٰ
ّّٰ
الل ُہ ل َ ٗۡہ ؕ ُسنۃ الل ِہ فِی ال ِذیۡ َن خلوۡا ِم ۡن
ّّٰ َ َ ۡ َۨ
َۡ ُ َ َ َ َ
اؿ ا ۡم ُر الل ِہ ق َد ًذا ّمق ُد ۡف َذا
قب ل ؕ ف ک

ۛ﴾۳۸
﴿۫
hajinaji.com
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َّ
ُّ
َ َ ۡ ّّٰ
ال ِذیۡ َن یُ َب ِلغوۡ َؿ ذِ ّٰس ّٰل ِت الل ِہ َف یَخشوۡن ٗۡہ
ّٰ َ ّّٰ َ ّ
ّّٰ
َ َۡ
َف لَا یَخشوۡ َؿ ا َح ًدا ِالا الل َہ ؕ َف کفی ِبالل ِہ
﴾۳۹﴿ َح ِس ۡی ًبا
ُ
َ ۡۤ َ َ َ َ َ
اؿ ُم َح ّم ٌد ابَا ا َح ٍد ِّم ۡن ّذِ َجال ِک ۡم َف
ما ک
َ ّ َ َ َ َ ّّٰ َ ۡ ُ َ ّ ۡ ّٰ
َالنبحّ َف ؕ َف کَاؿ
ٖۡ ِ ل ِکن ذسوؽ الل ِہ ف خاتم
َ ّ ُ ُ ّّٰ
َ
ً
ۡ
ۡ
﴾۴۱٪ ﴿ اللہ ِبک ِل شی ٍء ع ِلیما
અને શે યવૂર ! જે લખતે તું તે (ઝમદ)ને કે
જે ના ઉય અલ્રાશે ઉકાય કમો શતો અને તેં
ણ ઉકાય કમો શતો આ કશી યહ્ો શતો કે
તું તાયી ત્ની (ઝમનફ)ને તાયી ાવે યશેલા
દે, અને અલ્રાશથી ડય; અને તું તાયા ભનભાં
તે લાત વંતાડી યશેરો શતો કે જે અલ્રાશ
જાશેય કયનાય શતો અને તું રોકોથી ફીતો
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શતો, જો કે અલ્રાશ આ લાતનો લધુ શકદાય
છે કે તું તેનાથી જ ફીએ; છી જ્માયે ઝમદે
તે (ઝમફન)ની વાથેનો ણશત વંફંધ છોડી
દીધો (અથાજત તરાક આી દીધી) ત્માયે
અભોએ તે સ્ત્રીનો એ શેતુવય તાયી વાથે
ણનકાશ કયી દીધો કે ભોઅભીનો ભાટે તેભની
ારક ઓરાદની ત્નીઓના વંફંધભાં
જ્માયે કે તેઓ ોતાનો ણશત વંફંધ તેભના
(ભયદો)થી છોડી દે તે ફાદ ણનકાશ કયલા ભાટે
કાંઇ અટકામત ન યશે, અને અલ્રાશનો શુ કભ
ૂયો થઇનેજ યશે છે . (૩૭)
નફીના ભાટે અલ્રાશે જે લાત લાજીફ કયી
દીધી શોમ (તે કયલાભાં) તેને કાંઇ અટકામત
નથી; આ અલ્રાશનો તે કામદો છે કે જે
અગાઉ થઇ ગએરા (યવૂરો)ભાં ણ ચારુ
શતો; અને અલ્રાશના શુ કભો પ્રથભથી જ
પ્રભાણવય ણનભાજણ થએરા શોમ છે : (૩૮)
તે (યવૂર)ઓ એલા શોમ છે કે જે ઓ
અલ્રાશના વંદેળા (જે ભના તેભ રોકોને)
શોંચાડી દે છે અને તેનાથી જ ફીએ છે
અને તેઓ અલ્રાશના ણવલામ કોઇથી ફીતા
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નથી; અને ણશવાફ રેલા ભાટે અલ્રાશ ફવ
છે . (૩૯)
તભો ુરૂોભાંથી ભોશમ્ભદ (વ.) કોઇનો ફા
નથી ણ અલ્રાશનો યવૂર છે અને
મગમ્ફયો (ના ક્રભ)ભાં છે લ્રો છે ; અને
અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો વંૂણજ જાણનાય છે .
(૪૦)
વાચી લાત તો એ છે કે જે જ. ઝમનફની
ળાદી તો ઝમદ વાથે થઇ ગઇ ણ તેઓને
આવભાં ફન્મું નશીં. જો કે ઝમદ ળાંત
સ્લબાલનો શતો અને જ. ઝમનફ ણ ફશુ
જ ળયીપ ઓયત શતી, ણ સ્ત્રીના સ્લબાલ
પ્રભાણે તેણી કોઇ ણ લાત ઉય તેભને ભેણા
ભાયતી યશેતી શતી. ઝમદ તેણીની આલી
લાતોથી તંગ આલી ગમો અને છે લટે શુ ઝુય
(વ.)ને અઝજ કયી કે શુ ં તેણીને છુ ટી કયલા ચાશુ ં
છુ ં . આે તેને ફશુ જ વભજાવમો કે સ્ત્રીઓની
આલી લાતોથી ઓછુ ં ન રાલલું જોઇએ અને
ફને ત્માં વુધી આને ણનબાલલાની કોળીળ
કયો, જે નું લણજન કુયઆને ભજીદે વાપ
ળબ્દોભાં કયેર છે . આ સ્થે કેટરાક તપવીય
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કયનાયાઓએ વખ્ત બુર કયેર છે અને ધડભાથા લગયની ણશકામત જોડી કાઢી છે .
આમતભાં ખુદાએ એ લાત તયપ ઇળાયો કમો
છે કે જે લાત તભો છુ ાલલા ચાશતા શતા
તેને અભે જાશેય કયી દીધી. અવર લાત એ છે
કે ખુદાએ શુ ઝુય (વ.) ઉય એ લાત જાશેય
કયી દીધી કે જ. ઝમનફ તભાયી સ્ત્રીઓભાં
ળાભેર થળે અને આ જ લાત ભાત્ર આના
દીરભાં શતી. આે તેને કોઇ લખતે જાશેય
કયેર નણશ અને ન તો જાશેય કયલા ચાશતા
શતા. આ ઇાજુ અને ભુનાપીકોના ભેણાથી
ડયતા શતા. જ. ઝમનફના ણનકાશ ખુદાએ
તઆરાના શુ કભથી જ થએર છે .
ખુદાએ તઆરાએ ોતાના ઇલ્ભથી જાણમું કે
ભુનાપીકો આં શઝયતે જ. ઝમનફ વાથે
ણનકાશ કમાજ તે ણલળે ભેણા ભાયળે તેથી
અલ્રાશે આ આમત નાઝીર પયભાલી.
શલે શેરાનાં મગમ્ફયો ણલે ખુદા પયભાલે
છે કે એ રોકો તે છે કે જે ઓ ખુદાના મગાભ
ઉમ્ભત વુધી ફેખોપ શોંચાડે છે અને તેઓ
ભાત્ર ખુદાથી જ ડયે છે .
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જે લાતથી શઝયત યવુરે ખુદા (વ.) ડયતા
શતા તેજ લસ્તુ આની વભક્ષ આલી. જ.
ઝમનફ વાથે ણનકાશ કમાજ છી આને
ભુનાપીકોએ ભેણા ભાયલા ળરૂ કમાજ કે દિક
છોકયાની લશુ વાથે આે ણનકાશ કમાજ.
ખુદાએ તેઓના યદભાં આ આમત નાઝીર
પયભાલી કે ભોશમ્ભદ (વ.) તભાયા ુરૂોભાં
કોઇનો ફા નથી ણ યવુર છે . આ જ.
વય્મદા (અ.)ના ણતા શતા. જો કે આ ચાય
ુત્રો ઇબ્રાશીભ, કાવીભ, તૈમફ અને તાશેયના
ણતા શતા ણ તે ચાયેમ ુત્રો ફચણભાં
ગુજયી ગમા શતા. જો કે શવનૈન (અ.)ના
ણ કુયઆનની આમત પ્રભાણે ણતા શતા
ણ આમતના નાઝીર થલાના વભમે શવનૈન
(અ.) ફારીગ થમા ન શતા અને જો ફારીગ
ણ શોમ તો ણ તેઓ એજ શઝયતભાંથી
શતા ઉમ્ભતભાંથી નણશ.
૪૧ થી ૪૫ભી આમાત :-

ًِدغۡخا

ّّٰ ُ ُ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
َاللہ
یایہاال ِذین امنوا ادغخفا
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َ ۡ
ک ِثح ًؿا﴿ ۙ﴾۴۱
َ
ۡ ً ََ
ّف َس ِّب ُحوۡ ُـ بُػ َخۃ ّف ا ِص ۡیلًا ﴿﴾۴۲
َّ
ّ َ ُ
َ
ُہوَ ال ِذ ۡی یُ َص ِد ۡی َعل ۡیک ۡم َف َمل ِئک ُت ٗۡہ
ُ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ّ ُ ُ ّٰ َ ّ ُ
النوۡذ ؕ َف کَاؿَ
ل ِیص ِخجکم ِمن الظلم ِت ِاخی ِ
ۡ
ۡ
ِبال ُم ۡؤ ِم ِنح َف َذ ِح ۡی ًما ﴿﴾۴۳
َ ّ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ٗۡ َ ّٰ ٌ َ َ
ۛ َف ا َع ّد ل َ ُہ ۡم
ت ِحیتہم یوؾ یلقونہ سلم ۖ
َ َ
ا ۡج ًرا غ ِخیۡ ًما ﴿﴾۴۴
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ّ ُ ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ ً ّ َ
یایہا الن ِبی ِانا اذسلنک شا ِہدا ف
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َ َ ّ
﴾۴۵ۙ ﴿ ُم َب ِس ًخا ّف ن ِذیۡ ًرا
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશની માદ
ઘણા ભોટા પ્રભાણભાં કયતા યશો : (૪૧)
અને વલાય વાંજ તેની ણલત્રતા લણજવમા કયો.
(૪૨)
તે એજ છે જે ોતે અને તેના પરયશ્તા તભાયા
ઉય વરલાત (આણળલાજદ) ભોકરે છે કે જે થી
તે તભને (નાપયભાનીના) અંધકાયભાંથી કાઢી
(ઇભાનના) પ્રકાળ તયપ રઇ આલે; અને
અલ્રાશ ભોઅભીનો ય યશેભ કયનાયો છે .
(૪૩)
જે રદલવે આ રોકો તે (અલ્રાશ)ને ભળે તે
રદલવે અલ્રાશ તયપથી તેભનો વત્કાય
વરાભની વાથે કયલાભાં આલળે, અને
અલ્રાશે તેભના ભાટે ભાનલંત ફદરો તૈમાય
યાખ્મો છે . (૪૪)
શે નફી ! ણનવંળમ અભોએ તને વાક્ષી
આનાયા તથા ખુળખફય આનાયા તથા
ડયાલનાયા તયીકે ભોકલ્મો છે : (૪૫)
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓને ફશુ જ ઝીક્ર
કયલાનું પયભાલે છે . તપવીયે ભજભઉર
ફમાનભાં અઇમ્ભએ તાશેયીન (અ.)થી લણજન
છે કે જે કોઇ તસ્ફીશાતે અયફા ત્રીવ લખત
ઢે તે અલ્રાશનો ફશુ જ ઝીક્ર કયલાલાો
થળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી
યીલામત છે કે જે જ. પાતેભા (અ.)ની
તસ્ફીશ ઢળે તે ફશુ જ ઝીક્ર કયલાલાો
શળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ
પયભાવમું કે દયેક લસ્તુની એક શદ શોમ છે જે
તેના આખયી સ્થે ુયી થઇ જામ છે ણ
ખુદાના ઝીક્રની કોઇ ણવભા નથી.
“ફુકયતન લ અવીરા” (વલાય અને વાંજ)
તેનો અથજ વલાય અને વાંજની નભાઝ છે
અને તેનું ખાવ લણજન કયલાનું કાયણ એ છે કે
રદલવ અને યાત્રીના પયીશ્તાઓ તેની વાક્ષી
આે છે .
તે ખુદા એ છે કે તે ોતે અને તેના પયીશ્તા
તભાયા ઉય વરલાત ભોકરે છે . ખુદાએ
યશેભત ભોકરી અને ભરાએકાઓએ ફક્ષીળ
ચાશી અને તે અંધકાયભાંથી કાઢી ઇભાનના
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પ્રકાળભાં રઇ આલે છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)થી લણજન છે કે જે ભોશમ્ભદ વ.
આરે ભોશમ્ભદ વ. ઉય એક લખત વરલાત
ભોકરે તો ખુદા અને ભરાએકા એક વો લખત
વરલાત ભોકરે છે . જો ફંદો વો લખત
વરલાત ઢળે તો તેના ઉય અલ્રાશ અને
પયીશ્તા એક શજાય લખત વરલાત ઢળે.
જે રદલવે તેઓ વજીલન થઇને ફેણશશ્તભાં
દાખર થળે તે લખતે ખુદાની યશેભત શોંચે
છે અને ખુદાની તશીય્મત અને વરાભ થામ
છે અને તે દયેક બમ અને આપતથી યક્ષણભાં
શોમ છે અને તેઓને ભાન આલા ભાટે
વરાભ થળે. ઇબ્ને ભવઉદથી યીલામત છે કે
જે લખતે ભરેકુર ભોત ભોઅભીન ફંદા ાવે
આલે છે તો કશે છે કે અલ્રાશે તને વરાભ
ભોકલ્મા છે અને તેઓ ભાટે ભોટો ફદરો
તૈમાય યાખ્મો શોમ છે .
અલ્રાશ વંફોધન કયે છે કે એ ભશાન
ભયતફાલાા મગમ્ફય અભોએ તને અભાયા
ફંદાઓ ઉય વાક્ષી કયીને ભોકલ્મા છે કે
તેઓના અઅભારની ગલાશી આે.
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૪૬ થી ૫૦ભી આમાત :-

ّ َ َ ً َ ّّٰ
اجا ّ ُم ِنحۡؿاً
الل ِہ ب ِا ۡدنِ ٖۡہ َف ِذ َخ ً
ف خا ِعیا ِاخی
ِ
﴿﴾۴۶
ۡ ََ
ّّٰ َ ۡ
ّ ۡ
َف بَ ِس ِخ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ِبا ّؿ ل َ ُہ ۡم ِّم َن الل ِہ فضلًا
َ ۡ
ک ِبح ًؿا ﴿﴾۴۷

ۡ ّٰ
ُ
ۡ ّٰ ۡ
َف لَا ت ِط ِع الک ِه ِكیۡ َن َف ال ُمن ِف ِقح َف َف َخ ۡظ
َ ّٰ ُ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ ّّٰ َ َ ّٰ ّّٰ
ادىہم ف توکل عدی الل ِہ ؕ ف کفی ِبالل ِہ
َفخ ِۡیلًا ﴿﴾۴۸
ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡۤۡا ِا َدا ن َ َک ۡح ُتمُ
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ۡ ّٰ ُ َ َ ّ َ ۡ
َ َ
ال ُم ۡؤ ِمن ِت ث ّم طلق ُت ُموۡ ُہ ّ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ا ۡؿ
َ
َ ُ َ
َ ُ
ت َم ّسوۡ ُہ ّ َن ف َما لَک ۡم َعل ۡی ِہ ّ َن ِم ۡن ِع ّد ٍۃ
َ ُ َ
َ ّ
ت ۡع َت ّد ۡفن َہا ۚ ف َم ِت ُعوۡ ُہ ّ َن َف َذ ّ ِخ ُحوۡ ُہ ّ َن
َذ َخ ًاحا َج ِم ۡیلًا ﴿﴾۴۹
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ّ ُ ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
یایہا الن ِبی ِانا احللنا لک ارفاجک
ّٰالّت ۡیۤۡ ّٰاتَ ۡی َت اُ ُجوۡ َذ ُہ ّ َن َف َما َم َل َکتۡ
ِ
َ ۡ ُ َ ّ َ ۤۡ َ َ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ َ َ َ ّٰ
ی ِمینک ِمما افٓاء اللہ علیک ف بن ِت

َ ّٰ
ّٰ َ ّٰ َ َ
َع ِّمک َف بَن ِت َع ّم ِتک َف بَن ِت خال ِک َف
بَ ّٰن ِت ّٰخ ّٰل ِت َک ّٰالّت ۡی َہ َ
اج ۡر َؿ َم َع َک ۫ فَ
ِ
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َّ
َۡ
َ ً َ ُ ًَ ۡ
امرَاۃ ّم ۡؤ ِمنۃ ِا ۡؿ ّف َہ َب ۡت جف َس َہا ل ِلن ِب ِّی
ً َ
ۡ َ َ َّ
َ
ِا ۡؿ ا َذ َاخ الن ِب ّیُ ا ۡؿ ّی ۡس َتن ِک َح َہا ٭ خال َِصۃ
َ ۡ
َ
ۡ
َ َّ
لک ِم ۡن ُخ ۡف ِؿ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ؕ ق ۡد َع ِل ۡمنا َما

ََ
َ ـ َ َخ ۡض َنا َع َل ۡیہ ۡم ف ۡیۤۡ اَ ۡر
اج ِہ ۡم َف َما َملک ۡت
ف
ِ
ِ ِ
ُ
َ ُ َ
َ َ
ایۡ َمان ُہ ۡم ل ِک ۡیلَا یَکوۡ َؿ َعل ۡیک َظ َخ ٌث ؕ َف
َ ّ ً ۡ ُ َ ُ ّّٰ َ َ
ً
ۡ
﴾۵۱﴿ کاؿ اللہ غفوذا ذ ِحیما
અને અલ્રાશની આજ્ઞાથી (રોકોને) તેની
તયપ ફોરાલનાય તથા (ઇભાન અને
ણશદામતનો) પ્રકાળ આનાય ણચયાગ ફનાલી
ભોકલ્મો છે . (૪૬)
અને ભોઅભીનોને આ ળુબ વભાચાય
શોંચાડી દે કે અલ્રાશના તયપથી તેભના ય
ઘણી ભોટી કૃા શળે.(૪૭)
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અને નાણસ્તકો તથા દાંણબકોનું કહ્ું ન ભાન,
અને તેભના ત્રાવની (ભુદ્દર) યલાશ ન કય,
અને અલ્રાશ ય શ્રદ્ઘા યાખ; અને
કામજવાધકતા ભાટે અલ્રાશ જ ૂયતો છે .
(૪૮)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જે લખતે તભો
ઇભાનદાય સ્ત્રીઓ વાથે ણનકાશ કયો, છી
તેભને તેભની વાથે વંબોગ કમાજ શેરાંજ
તરાક આી દો તો તેભના ભાથે તભાયી
ખાતય કાંઇ ઇદ્દત નથી કે જે ની તભાયે ગણત્રી
કયલી ડે, ભાટે તભે (તયતજ) તેભને કાંઇ
(આર્થથક ભદદ) આીને વાયી વરુકાઇ વાથે
ણલદામ કયો. (૪૯)
શે નફી ! ફેળક અભે તાયા ભાટે તે ત્નીઓ
શરાર કયી દીધી છે કે જે ભની ભશેય તું આી
ચૂકમો છે , અને અલ્રાશે તને ગનીભતના ભાર
તયીકે આેરી રોંડીઓ ણ કે તેભાંથી
જે ભનો તું ભાણરક થઇ ગમો છે , અને તાયા
કાકાની દીકયીઓ તથા તાયી પોઇની દીકયીઓ
અને તાયા ભાભાની દીકયીઓ તથા તાયી
ભાવીની દીકયીઓ કે જે ઓ તાયી વાથે
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ણશજયત કયીને આલી છે , અને દયેક ભોઅભીન
સ્ત્રી કે જે ોતાને નફીના શલારે કયી દેલા
ચાશે, એલી ળયતે કે નફીએ ણ તેણીની
વાથે ણનકાશ કયલાનો ઇયાદો કમો શોમ, આ
શુ કભ કેલ તાયે ભાટેજ છે . ફીજા ભોઅભીનો
ભાટે નથી; ઉમ્ભતીઓ ભાટે તેભની સ્ત્રીઓ
તથા રોંડીઓના વંફંધભાં જે આજ્ઞા કયી છે
તે અભે વાયી ેઠે જાણીએ છીએ કે જે થી
તાયા ભાટે કાંઇ લાંધો આલે નણશ, અને
અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને) યશેભ
કયનાયો છે . (૫૦)
અલ્રાશની આજ્ઞાથી રોકોને તેની તયપ
ઇભાનની દાલત દેનાય એક પ્રકાણળત ણચયાગ
ફનાલીને ભોકરેર છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું ભોઅભીનોને
તેઓના નેક કામજના ફદરા ભાટે ખુળખફયી
આ કે તેઓના ભાટે ભોટો પઝર અને
ફક્ષીળ છે .
નાણસ્તકો અને દાંબીકોની કોઇ લાતને ભાન
નણશ અને તેઓ તને તકરીપય આે તો તું
તેની ભુદ્દર યલા ન કય. ખુદા તેઓના ત્રાવને
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દુય કયળે અને ખુદા ઉય બયોવો યાખ.
અલ્રાશ ભોઅભીનોની સ્ત્રીઓનું લણજન કયે
છે કે અમ ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભો
ભોઅભીન સ્ત્રીઓ વાથે ણનકાશ કયો અને
વોશફત કયલાની શેરાં તરાક આો તો તે
સ્ત્રીઓનો ઇદ્દો નથી. તરાક છી તે સ્ત્રીઓ
તયતજ ફીજા ણનકાશ કયી ળકે છે . જો
ણનકાશભાં ભશેયની કંઇ લાત થઇ શોમ
તેણીઓને કંઇ પામદો શોંચાડો, જો ભશેય
ણનભાજણ થઇ ગઇ શોમ તો અધી ભશેય આલી
જોઇએ અને ભશેય ભુકયજય ન થઇ શોમ અને
વોશફત કયી શોમ તો ુયી ભશેય આલી
જોઇએ. આને ભેશયે ણભસ્ર કશે છે એટરે
ભા-ફશેન ણલગેયેની જે ભશેય શોમ તે પ્રભાણે
આે અથલા જે ટરી ભશેય ઉય તેણી યાજી
થામ તેટરી ભશેય આલી જોઇએ, યંતુ એ
ફાફતભાં ન ભશેય ભુકયજય થઇ છે અને ન તો
વોશફત કયી છે તો ોતાની ળણક્ત પ્રભાણે
આલું જોઇએ (આનો ખુરાવો વુયએ
ફકયભાં ફમાન થમો છે ) અને તેને વાયા
લતાજલથી તભાયે ણલદામ કયલી જોઇએ.
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અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે અમ
મગમ્ફય ! અભોએ તાયા ભાટે તાયી ઓયતો
શરાર કયી છે અને જે ભને તેં ભશેય આી છે
અને જે તાયી રોંડીઓ કે જે ખુદાએ તને
ગનીભતભાંથી ફક્ષીળ કયી છે . જે ભકે વપીમા
ખમફયના ગનીભતભાંથી ભળમા છે . યમશાના
જે ફની કુયેળના ગનીભતભાંથી ભળમા છે અને
ભાયીમા અને જોલેયીમા ણલગેયે. છી પયભાલે
છે કે અભોએ તાયા ભાટે કાકાની દીકયીઓ,
ફુઇની દીકયીઓ, ભાભાની દીકયીઓ, ભાવીની
દીકયીઓ જે ઓ તાયી વાથે ણશજયત કયીને
આલી છે તેભને શરાર કયી છે . આ આમતભાં
ત્રણ ફાફત પઝીરતની છે .
(૧) જે ની ભશેય આી શોમ તે શરાર છે
અને તે લસ્તુ અપઝર છે . જો શેરે ભશેય ન
આી શોમ તો ણ તે શરાર છે અને શઝયત
યવુરે ખુદા (વ.) અને અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન
(અ.)ની એજ વુન્નત છે કે આ શેરે ભશેય
આતા શતા. (૨) કુપપાય વાથે જં ગભાં
ગનીભતભાં જે કનીઝ આલી શોમ તે શરાર
છે અને ખયીદેરી કનીઝ ણ શરાર છે . (૩)
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પયભાવમું કે ભાવીની રદકયીઓ ણલગેયે શરાર
કયી ણ તેભાં ળતજ એ છે કે તેઓએ તાયી
વાથે ણશજયત કયી શોમ, કાયણ કે તેણીઓ
યાજી ખુળીથી લતન છોડીને આલેર છે . કશે
છે કે આ આમત ખાવ શઝયત (વ.) ભાટે
જણામ છે . આના વગાઓભાં જે ઓયતોએ
ણશજયત કયી શોમ તેણીઓ ણવલામ ફીજી
વાથે ણનકાશ ન કયલા, જે ભકે ઉમ્ભે શાની કશે
છે કે આં શઝયતે ભાયી વાથે ણનકાશ કયલાની
લાત ભોકરી અને ભેં કફુર કયી, ણ શજુ
ણનકાશ થમા ન શતા ત્માં આ આમત નાઝીર
થઇ. તે લખતે શઝયતે પયભાવમું કે તું ભાયા
ભાટે શયાભ છે તેં ભાયી વાથે ણશજયત કયી
નથી.
૫૧ થી ૫૩ ભી આમાત :-

ۡۤ ُ
ۡ ُ ََ ۡ َ ۡ ُۡ
َ
ٓاء ِمن ُہ ّ َن َف تــۡٔۡ ِو ۡی ِال َ ۡیک
تر ِدی من تش
َ
ۡ َ َ
ُ َم ۡن تَ َش
ٓاء ؕ َف َم ِن ۡاب َتغ ۡی َت ِم ّم ۡن ف َدل َت
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َ َ ُ َ َ َ َ ّٰ َ َ ٰۤ َ َ َ
اج َعل ۡیک ؕ دل ِک ا ۡخنی ا ۡؿ تو ّ َك
فلا جن
َ ۡ ُ ُ ُ ّ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۤۡ
اعینہن ف لا یشدؿ ف یرضحف ِبما
ُ ُّ
ّّٰ َ َ
َ
ّٰات ۡی َت ُہ ّ َن کل ُہ ّ َن ؕ َف الل ُہ ح ۡعل ُم َما ف ِ ۡی
ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّّٰ
اؿ الل ُہ َع ِل ۡی ًما َح ِل ۡی ًما ﴿﴾۵۱
قلو ِبکم ؕ ف ک
ُ َ َ ّ
ۤۡ َ
َ
الن َس ُ
ٓاء ِم ۢۡن بَ ۡع ُد َف لَا ا ۡؿ
لا یَ ِح ّل لک ِ
َ َ
َ
َۡ َ َ
ت َب ّد َؽ ِب ِہ ّ َن ِم ۡن ار َف ٍاث ّف لَوۡ ا ۡع َج َبک
ُح ۡس ُن ُہ ّ َن ِالَّا َما َم َل َک ۡت یَم ۡی ُن َک ؕ َف ک َ َ
اؿ
ِ
ُ َ َ
ّّٰ
الل ُہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ّذقِ ۡی ًبا ﴿ ﴾۵۲٪
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ
یایہا ال ِذین امنوا لا تدخلوا بیوة
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ّ َ ّ ّ َ ۤۡ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّٰ َ َ َ ۡ
اؾ غح َؿ
الن ِب ِی ِالا اؿ یؤدؿ لکم ِاخی طع ٍ
َ
ّٰننكیۡ َن ِا ّٰن ُ
ىہ ۙ َف لّٰ ِک ۡن ِادا ُخ ِع ۡی ُت ۡم
ِِ
َ ۡ
َ ُُۡ َ َ َ
اخخلوۡا ف ِادا ط ِع ۡم ُت ۡم فان َت ِس ُخ ۡفا َف لَا
ف
ُم ۡس َتاۡنِسح ۡ َف ل َِحدیۡ ٍث ؕ ِا ّ َؿ ّٰدل ُِک ۡم ک َ َ
اؿ
ِ
ِ
ُۡ
َّ َ
ّّٰ
یُ ۡؤ ِدی الن ِب ّیَ ف َی ۡس َت ۡذ ٖۡی ِمنک ۡم ۫ َف الل ُہ لَا
َ َۡ
ۡ
یَ ۡس َت ۡذ ٖۡی ِم َن ال َح ّ ِق ؕ َف ِادا َسال ُت ُموۡ ُہ ّ َن
َم َت ً
اعا َف ۡسـَٔۡ ُلوۡ ُہ ّ َن ِم ۡن ّ َف َذٓا ِء ِح َ
اب ؕ
ج
ٍ
ُُ ُ ُُ
ّٰ ُ َ ۡ
دل ِک ۡم اط َہرُ ل ِقلوۡ ِبک ۡم َف قلوۡ ِب ِہ ّ َن ؕ َف َما
َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َف لَا ۤۡ اَؿۡ
کاؿ لکم اؿ تؤدفا ذسوؽ
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َ
َ
َ تَ ۡن ِک ُحوۡۤۡا اَ ۡر َف
اج ٗۡہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖۡ ۤۡـ ابَ ًدا ؕ ِا ّؿ
ّّٰ ۡ َ َ ۡ ُ ّٰ
﴾۵۳﴿ اؿ ِعن َد الل ِہ َع ِظ ۡی ًما
دل ِکم ک
તેઓભાંથી જે ને તું ચાશે તાયી ાવેથી દુય કયી
દે અને ચાશે તેને તાયી ાવે યાખ; અને જે ને
તું અરગ કયી ચૂક્મો શોમ તેભાંથી જે ને ચાશે
ાછી ફોરાલી રે તો તાયા ભાથે કાંઇ દો
નથી; આ (ણલળેતા કે જે તને આલાભાં
આલી છે તેના રીધે) તદ્દન વંબલીત છે કે
તેનાથી તાયી ત્નીઓની આંખો ટાઢી યશે
અને ખેદ ન કયે, અને તેં તેભને જે કાંઇ આપ્મું
શોમ તેનાથી તેઓ વઘીજ ખુળ યશે; અને
તભાયા અંત:કયણોભાં જે કાંઇ છે તે અલ્રાશ
જાણે છે ; અને અલ્રાશ ભશાન જાણનાય
(અને) વશનળીર છે . (૫૧)
આ છી તાયા ભાટે ન ફીજી સ્ત્રીઓ શરાર
છે અને ન આ લાત કે તું શાજય ત્નીઓના
ફદરે ફીજી ત્નીઓ કયી રે, છી બરેને
તને તેભનું વૌંદમજ ગભે તેટરું વારૂં કેભ ન રાગે ,
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ણવલામ કે જે રોંડીઓનો તું ભાણરક થઇ જામ;
અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય નજય યાખનાયો
છે . (૫૨)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભે નફીના ઘયોભાં
દાખર થાઓ નણશ ણવલામ કે તભને ખાલા
ભાટે (અંદય) ફોરાલલાભાં આલે, ણ (જાણી
જોઇ) ખાણં તૈમાય થલાની યાશ ન જુ ઓ,
યંતુ જ્માયે તભને ફોરાલલાભાં આલે ત્માયે
જ દાખર થાઓ, અને છી જે લું ખાણં
ખાઇ યશો કે તયતજ છુ ટા ડી જાઓ, અને
લાતોભાં લગી ફેવી યશો નણશ; ણનવંળમ
તભાયી આ લાત નફીને તકરીપ આે છે અને
તે તભને કશેતાં ળયભામ છે , ણ અલ્રાશ
વમાજફી લાત કશેતા ળયભાતો નથી; અને
જ્માયે તભે નફીની ત્નીઓ ાવે કોઇ લસ્તુ
ભાંગો તો તેભની ાવે ડદાની ાછથી
ભાંગો; આ લાત તભાયા અંત:કયણોને લધુ ાક
કયનાયી છે અને તેભના અંત:કયણોને ણ;
અને તભે અલ્રાશના યવૂરને કાંઇ તકરીપ
આો એ તભાયા ભાટે ઘટતું નથી, અને ન આ
(ઘટે છે ) કે તભે તેની ાછ તેની ત્નીઓ
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વાથે કદી ણ ણનકાશ કયો; ફેળક આ લાત
અલ્રાશની ાવે ભશા ગંબીય છે . (૫૩)
આ આમતભાં અલ્રાશ તઆરાએ શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ને ઇખ્તીમાય આપ્મો છે કે તાયી
ભયજીભાં આલે તે પ્રભાણે તેણીઓ વાથે
વંફંધ ધયાલ અને તું જે કંઇ તેણીઓને આ
તેનાથી તેણીઓ ખુળ યશે અને આના
અંત:કયણભાં જે કંઇ છે તેને અલ્રાશ વાયી
યીતે જાણે છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તભાયા ભાટે નલ
ઓયતોથી લધાયે નથી. જે ભકે તાયી ઉમ્ભત
ભાટે ચાયથી લધાયે શરાર નથી. આ આમત
ણલળે રોકોભાં ભતબેદ છે .
આ આમત નાઝીર થલા ણલે તપવીયે
ભજભઉર ફમાનભાં છે કે જ્માયે શુ ઝુયે જ.
ઝમનફ ણફન્તે ઝેશળથી ળાદી કયી ત્માયે
લરીભાની દાલતભાં વશાફા રકયાભને
આભંત્રણ આપ્મું. રોકો ભોટા પ્રભાણભાં આલી
ખાઇ ચાલ્મા જતા શતા. ણ ત્રણ ભાણવો
આવભાં લાતચીત કયતા ફેઠા યહ્ા. આ
(વ.)ની વભ્મતાને એ વંદ ડ્મું નણશ કે
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તેઓને ચાલ્મા જલાનું કશે. આ (વ.) ોતે
ઉબા થઇ ઘયની ફશાય આંટા ભાયલા રાગ્મા.
થોડીલાય છી આ જ્માયે ાછા આવમા તો
એ ભાણવો શજુ લાતો કયતા ફેઠા શતા. તેથી
આ (વ.)ને દુ:ખ થમું તેથી આ આમત
નાઝીર થઇ. જાશેયભાં વંફોધન થોડાક
વશાફાને છે ણ કમાભત વુધીના તભાભ
ભુવરભાનો ભાટે બુરી ન ળકામ એલી
ણશદામત છે . શેરી લાત એ કે નફી (વ.)ના
ઘયભાં યજા ણવલામ દાખર થલાની ભનાઇ છે .
આના યોઝા ભુફાયકભાં કમાભત વુધી કોઇનું
ણ લગય યજાએ દાખર થલું જાએઝ નથી
ત્માં વુધી કે “ઇઝને દુખુર” ન ઢી રે.
એલીજ યીતે તભાભ અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન
(અ.)ના યોઝા ભુફાયકભાં લગય “ઇઝને
દુખુર” દાખર થલું ભના છે , ણ એ કેલા
રોકો શતા કે ોતાના કાનોથી લશીનું આ
ફમાન વાંબળમું અને યવુર (વ.)થી તેનો
ખુરાવો ણ વાંબળમો યન્તુ યવુર (વ.)ની
લપાત છી એ ઘયનો ખ્માર યાખ્મો નણશ.
કોઇના ઘયે દાલતભાં જલું શોમ તો એટરું
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જલ્દી ણ ન જલું જોઇએ કે ભેઝફાન
યેળાન થઇ જામ અને આ આમતભાં ણ છે
કે તભને ફોરાલલાભાં આલે ત્માયે પ્રલેળ કયો.
આ આમતભાં વાપ શુ કભ છે કે તભો જમ્મા
છી તયત જ ચાલ્મા જાલ કાયણ કે તભારૂં
ત્માં ફેઠા યશેલું તે ભેઝફાનના ભાટે તકરીપનું
કાયણ છે અને જ્માયે તભે નફીની ત્ની ાવે
કોઇ લસ્તુ ભાંગો તો ડદાની ાછથી ભાંગો
કે તેથી તભાયા અંત:કયણો લધાયે ાક થામ.
તપવીયે વાપીભાં છે કે જ. જીબ્રઇર લગય
યજાએ કદી ણ જ. યવુરલ્રાશ (વ.)ના
ઘયભાં પ્રલેળ કયતા નણશ.
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે એક
વમણક્તએ કહ્ું શતું કે શુ ં યવુરલ્રાશ (વ.)ની
લપાત છી એક ફીફીથી ળાદી કયીળ અને
એક યીલામતભાં એભ છે કે ફે ભાણવોએ આ
પ્રભાણે લાત કયી શતી કે અભાયી સ્ત્રીઓથી
ભોશમ્ભદ (વ.) ણનકાશ કયે તો તેભની
સ્ત્રીઓથી અભે ણનકાશ કેભ ન કયીએ ?
એકનો ણલચાય એક ફીફીથી અને ફીજાનો
ફીજી ફીફીથી ણનકાશ કયલાનો શતો. તે
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લખતે આ આમત ઉતયી અને નફીની સ્ત્રીઓ
વાથે ણનકાશ કયલા શયાભ જાશેય થમા.
શોઝમપાએ ોતાની સ્ત્રીને કહ્ું કે જો તું
જન્નતભાં ભાયી સ્ત્રી થલા ચાશતી શોલ તો
ભાયા છી કોઇની વાથે ળાદી કયીળ નણશ.
જન્નતભાં સ્ત્રી આખયી ણતની શળે અને
શુ ઝુયે પયભાવમું કે જન્નતભાં સ્ત્રી ોતાના
જુ દા જુ દા ધણીભાંથી એને ભળે જે
દુણનમાભાં વાયા અખ્રાક ધયાલતો શોમ.
૫૪ થી ૫૫ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ً ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ
َالل َہ کَاؿ
ِاؿ تبدفا شیئا اف تخفوـ ف ِاؿ
َ ُ
﴾۵۴﴿ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ًما

ۡۤ َ َ َ ّ َ ّٰ ۡۤۡ َ ّ ۡ َ َ
علی ِہن فِی ابٓائِ ِہن ف لا
ۡ ۡۤ
َ َ ۡۤ
َف لَا ِاخوَانِ ِہ ّ َن َف لَا ا ۡبنٓا ِء
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ۡ
َ َ َ َ ۡۤ
ِاخوَانِ ِہ ّ َن َف لَا ا ۡبنٓا ِء اخ ّٰو ِت ِہ ّ َن َف لَا
ُ َ ََ
نِ َسٓائِ ِہ ّ َن َف لَا َما َملک ۡت ایۡ َمان ُہ ّ َن ۚ َف
ّّٰ َ ّ َ ّّٰ َ ۡ َ ّ
َ َ الل َہ ک
ۡاؿ َعدّٰی ک ُ ّل َشی ٍء
ات ِقحف اللہ ؕ ِاؿ
ِ
َ
﴾۵۵﴿ ش ِہ ۡی ًدا
અગય તભે કોઇ લાત જાશેય કયો મા તેને
વંતાડો, તો ણનવંળમ અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો
વંૂણજ જાણનાયો છે . (૫૪)
તેણીઓ ય ન તેભના ફાો વાભે જલાભાં
કાંઇ લાંધો છે અને ન તેભના ુત્રો વાભે, અને
ન ોતાના બાઇઓના, અને ન ોતાના
બત્રીજાઓના, અને ન ોતાના બાણેજોના,
અને ન ોતાના જે લી સ્ત્રીઓના, અને ન
ોતાની રોંડીઓની (વાભે જલાભાં લાંધો
છે ); અને (શે સ્ત્રીઓ !) અલ્રાશથી ડયો;
ફેળક અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો દેખનાયો
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છે .(૫૫)
કેટરાક અવશાફો ોતાની ઝફાનથી કશેતા
શતા કે શ. યવુર (વ.) છી પરાણી સ્ત્રી
વાથે અભો ણનકાશ કયીળું. જે ભકે ઉય લણજન
થમું છે અને કેટરાક એ લાતને ોતાના
દીરભાં છુ ી યાખતા શતા, તે લખતે આ
આમત નાઝીર થઇ.
જ્માયે યદાની આમત નાઝીર થઇ તો ફા,
બાઇ, વલે વગાઓએ કહ્ું કે મા યવુરલ્રાશ
(વ.) ખુદાએ સ્ત્રીઓ વાથે યદાની
ાછથી લાત કયલાનો શુ કભ કમો તો ળું
અભાયી ભા-ફશેનો અને રદકયીઓ વાથે
યદાની ાછથી લાત કયીએ ? તે લખતે
અલ્રાશે આ આમત નાઝીર પયભાલી. જો
સ્ત્રી ોતાના ણતા વાથે યદા લગય લાત કયે
તો તેણીઓને કાંઇ ગુનાશ નથી તેભજ
ોતાના રદકયાઓ, ોતાના બાઇઓ,
ોતાના બાઇના રદકયાઓ, ોતાની ફશેનના
રદકયાઓ તથા ોતાના ધભજલાી ભોઅભેના
ઓયતોને તેભજ રોંડીઓને યદા લગય ભોઢું
ફતાલે તો કાંઇ ગુનાશ નથી. આ આમતભાં
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જે “ોતાની સ્ત્રીઓ” ળબ્દ આલે છે તેનો
અથજ સ્લધભી તભાભ સ્ત્રીઓ છે તે ણવલામ
મશુ દી અને નવાયાની ઓયતો ના ભેશયભભાં
દાખર છે . ણ કેટરાક તેનો અથજ તભાભ
સ્ત્રીઓ રે છે એટરે કે ોતાની સ્લધભી
સ્ત્રીઓથી જ નણશ ણ દયેક સ્ત્રીથી યદો
જરૂયી નથી અને આભાં જે ના ભારીક થમા
એભ આલેર છે . તેનો અથજ રોંડીઓ છે , નણશ
કે ગુરાભો. કેભકે ગુરાભોથી યદો કયલો
જોઇએ જે નો ખુરાવો વુયએ નુયભાં રખેર
છે . છી ખુદા પયભાલે છે કે અમ ઓયતો !
તભો ખુદાથી ડયો, યદો ભોંઢાથી દુય ન કયો,
ગુનાશોથી યશેઝ કયો. આ આમતભાં ખુદાએ
કાકા અને ભાભાનું લણજન કમુું નથી, કેભકે તે
ફા અને ભાના ઠેકાણે છે એટરે તેઓનો
ણ ડદો લાજીફ નથી.
૫૬ ભી આમત :-

َ ّ َ َ َ ۡ ُ ّ َ ُ ۡٗ َ َ َ َ َ ّّٰ َ ّ
ّؕ النبی
ِ ِ ِاؿ اللہ ف مل ِئکتہ یصلوؿ عدی
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َّ ُ َ
ّ
َ ُّ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َصلوۡا َعل ۡی ِہ َف َس ِل ُموۡا
َ
﴾۵۶﴿ ت ۡس ِل ۡی ًما
ણનવંળમ અલ્રાશ તથા તેના પરયશ્તા નફી ય
દુરૂદ (આણળલાજદ) ભોકરતા યશે છે ; (ભાટે) શે
ઇભાનલાાઓ ! તભે ણ તેના ય દુરૂદ
ભોકરો, અને એલી યીતે વરાભ ભોકરો જે લો
કે વરાભ ભોકરલાનો શક છે . (૫૬)
જ્માયે વરલાત અલ્રાશ તયપથી શોમ છે તો
ભુયાદ યશેભત ભોકરલી અને જ્માયે
પયીશ્તાઓ તયપથી શોમ છે તો તેની
ાકીઝગીનું લણજન કયલું શોમ છે અને જ્માયે
ભોઅભીનો તયપથી શોમ તો ભુયાદ યશેભતની
દોઆ કયલી શોમ છે . તેનો બાલાથજ એ કે નફી
ઉય અલ્રાશ યશેભત નાઝીર કયે છે .
પયીશ્તાઓ આ (વ.)ની ાકીઝગી ફમાન
કયે છે અને તભાભ ભોઅભીનો ભાટે શુ કભ છે કે
તભો તેઓ ભાટે યશેભતની દોઆ કયો અને
આજ અથજ તપવીયે વાપીભાં શ. ઇભાભે ભુવે
અનુક્રભણણકા

272

hajinaji.com

કાઝીભ (અ.)થી લણજલેર છે . વરલાતનો અથજ
કુરુ “અલ્રાશુ મ્ભ વલ્રેઅરા ભોશમ્ભદીંલ લ
આરે ભોશમ્ભદ” (અલ્રાશ યશેભત નાઝીર
પયભાલ શ. ભોશમ્ભદ (વ.) અને આરે
ભોશમ્ભદ (વ.) ઉય) આ સ્થે એક વલાર
ઉત્ન્ન થામ છે કે અભાયી તયપથી યશેભતની
દોઆ ભાંગલી એ નાનું ભોંઢું અને ભોટી લાત
જે લું થમું. અભે કોણ છીએ તેભના ભાટે દોઆ
કયનાયા, આમતના ળરૂઆતના બાગભાં છે કે
અલ્રાશ આણી દોઆઓની શેરાં ણ
શુ ઝુય (વ.) ઉય યશેભતનો લયવાદ ફયાફય
લયવાલી યહ્ો છે તો છી તેઓ ભાટે
અભાયાથી દોઆ ળા ભાટે ચાશલાભાં આલે છે
? તો તેનો જલાફ એ છે કે અભારૂં તેભના
ભાટે દોઆ કયલું ભોશવીનના એશવાનને
ઓખલું છે . જો કે આ દોઆનું યીણાભ તો
લ્ટાઇને અભાયા ભાટે જ શોમ છે અને ખુદા
તેભના તુપેર અને લવીરાથી અભાયા ઉય
તેની ફયકતો અને યશેભતો નાઝીર પયભાલે
છે . જે લી યીતે ઝાડના ાંદડાઓને ાણીની
જરૂયત ડે છે તો ઝાડના થડભાં ાણી
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ીલડાલલાભાં આલે છે અને તેની અવય
ડાીઓ વુધી શોંચે છે . જે થી ફધામ ાંદડા
રીરાછભ થઇ જામ છે . જો એજ ાણી
ાંદડાઓ ઉય છાંટલાભાં આલે તો એ
ઝભીન ઉય ડીને વમથજ થઇ જામ. ભતરફ
એ કે ાંદડાઓને રીરા યાખલા ભાટે ઝાડોના
ભુભાં ાણી શોંચલું જરૂયી છે એટરા ભાટે
જુ દી જુ દી શદીવોભાં આલેર છે કે ભોશમ્ભદ
(વ.) અને આરે ભોશમ્ભદ (વ.) અલ્રાશની
ફાયગાશથી પમઝ ભેલીને અભાયા ઉિભ
લવીરા ફને છે . અભે તો ભાત્ર ઝાડોના
ાંદડાઓ છીએ. અભો વીધે વીધો
અલ્રાશની ફાયગાશથી પામદો ઉાડલાને
રામક નથી. તેથી જ તેભના ભાટે યશેભતની
દોઆ ચાશીએ છીએ કે જે એજ વંફંધ ધયાલે
છે જે િાઓને ભુો અને થડો વાથે શોમ
છે . જે ભકે તેઓએ ોતે ોતાની જાતને
ઝાડના થડો અને અભોને િાઓની વાથે
વયખાવમા છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે જે વમણક્ત વલાયે તથા ભગયીફની નભાઝ
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છી કંઇ ણ પાવરો યાખ્મા લગય વરલાત
ઢે તો ખુદાલંદે આરભ તેની દુણનમાભાં અને
આખેયતભાં ત્રીવ શાજતો ુયી કયળે. અફુ
તરશા કશે છે કે શુ ં એક રદલવ શઝયત
(વ.)ની ણખદભતભાં શોંચ્મો અને આ
(વ.)ને ફશુ જ ખુળ થતા જોમા. ભેં અયઝ
કયી કે શુ ઝુય (વ.)એ આજથી શેરાં આને
કદી આટરા ખુળ નથી જોમા. આે પયભાવમું
કે શુ ં ખુળ કેભ ન થાઉં, શભણાં જીબ્રઇરે ભને
અલ્રાશનો મગાભ વંબાવમો કે જે કોઇ
તભાયા ઉય એક વરલાત ઢળે તો શુ ં તેના
ઉય દવ લખત યશેભત નાઝીર કયીળ અને
તેના દવ ગુનાશ ભાપ કયીળ તથા તેના
અભરનાભાભાં દવ નેકીઓનો લધાયો કયીળ.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે દયેક દોઆ આવભાન વુધી જતી યોકાઇ
જામ છે . એટરે કે કફુર થલા વુધી શોંચતી
નથી જ્માં વુધી કે વરલાત ઢલાભાં ન
આલે. આે પયભાવમું કે જ્માયે ણ શુ ઝુય
(વ.)નું નાભ આલે તો લધુભાં લધુ વરલાત
ઢો. કાયણ કે જે એક લખત વરલાત ઢે તો
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અલ્રાશ અને પયીશ્તાઓ તેના ઉય શજાય
લખત વરલાત ઢે છે અને ખુદા અને
ભરાએકા છી કોઇ ભખ્રુક એલી નથી કે જે
તેના ઉય વરલાત ઢતી ન શોમ, તે છતાં
ણ કોઇ વમણક્ત વરલાત ઢલાભાં ક્ંજુવાઇ
કયે તો તે ભગરૂય અને જાશીર છે અને
અલ્રાશ અને તેના યવુર (વ.) તથા
એશરેફમત (અ.) તેલા ળખ્વથી દુય છે .
વરલાતથી લધાયે લજની (બાયે ભોટો) કોઇ
અભર નથી. જ્માયે એક વમણક્તના
આઅભારનું લજન કયલાભાં આલળે અને તેનું
છાફડું શરકું થઇ જળે તો ત્માયે તેભાં
વરલાતને ભુકલાભાં આલળે. તેથી તે તયત જ
બાયે થઇ જળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે ળફે જુ ભ્આના ભોટી
વંખ્માભાં ભરાએકા વોનેયી કરભ અને રૂેયી
કાગ રઇને વરલાત રખલા ભાટે
આવભાનથી ઉતયે છે , ભાટે તભો લધુભાં લધુ
વરલાત ઢ્મા કયો. આે જુ ભ્આના રદલવે
એક શજાય લખત અને ફાકીના રદલવોભાં
એકવો લખત વરલાત ઢલાનો શુ કભ આપ્મો
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છે .
તપવીયે વાપીભાં શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.)થી લણજન છે કે જ્માયે ણ શુ ઝુય (વ.)નું
નાભ રો અથલા જ્માયે તભાયી વાભે
અઝાનભાં શુ ઝુય (વ.)નું ભુફાયક નાભ આલે
તો વરલાત ઢો. કેટરાક આરીભો દુરૂદને
લજીપા તયીકે ઢલું યોઝી લધલાનું કાયણ ભાને
છે . તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં કાઅફ ણફન
અજયશથી લણજન છે કે જ્માયે આ આમત
નાઝીર થઇ ત્માયે ભેં અયઝ કયી કે મા
યવુરલ્રાશ (વ.) આ ઉય વરાભ કયલાની
યીત તો અભે જાણી, ણ એ નથી જાણતા કે
આ (વ.) ઉય વરલાત કેભ ઢલી. આે
પયભાવમું કે આ યીતે ઢો “અલ્રાશુ મ્ભ વલ્રે
અરા ભોશમ્ભદીન લ આરે ભોશમ્ભદીન કભા
વલ્રમત અરા ઇબ્રાશીભ ઇન્નક શભીદુભ
ભજીદ લ ફાયીક અરા ભોશમ્ભદીં લ આરે
ભોશમ્ભદીન કભા ફાયકત અરા ઇબ્રાશીભ લ
આરે ઇબ્રાશીભ ઇન્નક શભીદુમ્ભજીદ.”
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી લણજન છે કે જે વમણક્ત
ભાયા ઉય વરલાત ઢે અને ભાયી આરને
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તેભાં ળાભીર ન કયે તે જન્નતની ખુશ્ફુ વુંઘળે
નણશ. જો કે તેની ખુશ્ફુ ાંચવો લયવના
યસ્તા વુધી શોંચે છે .
તપવીયે ભજભઉર ફમાનના ભશળી પાઝીર
અફુર શવન ળેઅયાનીએ લણજન કમુું છે કે
ઓરભાએ ઇભાભીમા અને ળાપેઈની નઝદીક
નભાઝની તળશુ દભાં ભોશમ્ભદ (વ.) લ આરે
ભોશમ્ભદ (વ.) ઉય વરલાત ઢલી લાજીફ
છે અને કેટરાક ઓરભાઓએ કુયઆને
ભજીદની આ આમત તળશુ દનો બાગ શોલો
એલી યીતે વાણફત કયેર છે કે આમતભાં
‘વલ્રુ’ અમ્રનો વીગો છે જે લાજીફ શોલા
ઉય દરારત કયે છે અને વરલાત ઢલી
તળશુ દ ણવલામ ફીજા કોઇ સ્થે શુ કભ નથી.
તળશુ દભાં વરલાત ઢલી લાજીફ છે અને
ઇભાભ ળાપેઇનો આ ણલે એક ભળશુ ય ળેઅય
અત્રે યજુ કયલાભાં આલે છે .
મા અશરેફમતે યવુણરલ્રાશે શુ બ્ફોકુભ પયઝુભ
ભેનલ્રાશે રપર કુયઆને અન્ઝરશુ ભ.
તયજુ ભો :- અમ એશરેફમતે યવુર ! તભાયી
ભોશફબ્ત કુયઆનભાં અલ્રાશની તયપથી
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પયઝ છે જે ને તેણે નાઝીર કયેર છે .
કપાકુભ ણભન અઝીભીર કદયે અન્નકુભ ભલ્રભ
મોવલ્રે અરમકુભ રા વરાત રશુ ભ.
તયજુ ભો :- તભાયા ભશાન ભયતફા ભાટે
એટરું જ કાપી છે કે જે કોઇ તભાયા ઉય
વરલાત ન ઢે તેની નભાઝ ફાતીર છે .
તપવીયે ફુયશાનભાં કાપીથી ભયલી છે કે અફુ
ભરયમભ અનવાયીએ શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)ને ુછમું કે શુ ઝુય નફીએ અકયભ
(વ.)ની નભાઝે જનાઝા કેલી યીતે થઇ શતી
? આે પયભાવમું કે શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.) જ્માયે આ (વ.)ને ગુસ્ર, કપન
આીને પાયીગ થમા તો દવ ભાણવો આવમા
અને શ. અરી (અ.)ની લચભાં ઉબા યશી
ગમા તો આ આમત ઢ્મા “ઇન્લ્રાશ લ
ભરાએકતશુ ... છી ફાકીના ફીજા રોકો
વાથે વાથે ઢતા ગમા અને ફધામ
ભદીનાલાાઓએ આ યીતે આ (વ.)ની
નભાઝે જનાઝા અદા કયી.
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૫૭ થી ૫૮ ભી આમાત :-

َّ َ
ُ
ّّٰ
َ
ِا ّؿ ال ِذیۡ َن یُ ۡؤد ۡف َؿ الل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ ل َ َعن ُہ ُم
َ َ
ّٰ
ۡ ُّ
ّّٰ
الدن َیا َف الۡاع َِخ ِۃ َف ا َع ّد ل َ ُہ ۡم
الل ُہ فِی
ً ُ َ
﴾۵۷﴿ َعذ ًابا ّم ِہ ۡینا
َّ
ّٰ ۡ ۡ
ۡ ُ
َف ال ِذیۡ َن یُ ۡؤد ۡف َؿ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف َف ال ُم ۡؤ ِمن ِت
ُ ۡ َ َ ُۡ َ َۡ َ ۡ َ
َ ً
اح َت َملوۡا بُ ۡہ َتانا ّف
ِبغحؿِ ما اختسبوا فق ِد
ً ۡ ُّ ً ۡ
﴾۵۸٪ ﴿ ِاثما م ِبینا

ણનવંળમ જે રોકો અલ્રાશ તથા તેના યવૂરને
ઇજા શોંચાડે છે તેભના ય અલ્રાશે દુણનમા
તથા આખેયતભાં રપટકાય કયી છે , અને તેભના
ભાટે પજે ત કયનાયો અઝાફ તૈમાય કમો છે .
(૫૭)
અને જે રોકો ઇભાનદાય ુરૂો તથા
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ઇભાનદાય સ્ત્રીઓને તેભના કાંઇ કવૂય ણલના
(તોશભત ભૂકી) ઇજા શોંચાડે છે , તેઓ
ખચીતજ દોાયોણ અને ખુલ્રા ગુનાશોનો
ફોજો ોતાના ળીયે વશોયે છે . (૫૮)
તપવીયે ફુયશાનભાં જાભેઅ તીયભીઝી, વશીશ
ફુખાયી અને ભસ્નદે અશભદ ઇબ્ને શમ્ફર
ણલગેયેભાં એક લખત ભારે ગનીભતભાંથી શ.
અરી (અ.)એ એક રોંડીને ખયીદલાનો ઇયાદો
કમો તો શાતીફ અને ફુયીદા અસ્રભી
ફન્નેએ લધીને એ રોંડીની ફોરીભાં યકભભાં
લધાયો કમો એટરે વુધી કે રોંડીની રકભત
ઘણી ઉંચી શોંચી ગઇ અને શ. અરી
(અ.)એ તેને ખયીદી રીધી. શેરા ફન્નેએ
આં શઝયત (વ.)ની ણખદભતભાં આ ફાફત
ણળકામત કયી તો ફુયીદાથી આે ભોંઢું પેયલી
રેતાં તે આ (વ.)ની જભણી તયપ આવમો.
આે ફીજી તયપ ભોંઢું પેયલી રીધું તો તે
આની ડાફી તયપ આવમો, તો આે પયી
ભોંઢું પેયલી રીધું. છે લટે આે પયભાવમું અમ
ફુયીદા તને ળું થઇ ગમું છે કે તું આજ
યવુરલ્રાશ (વ.)ને તકરીપ આી યહ્ો છે . તેં
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ખુદાનું પયભાન નથી વાંબળમું “ઇન્નલ્રઝીન
મુઝુનલ્રાશ” “જે રોકો અઝીય્મત આે છે
અલ્રાશને” ળું તને ખફય નથી કે અરી
ભાયાથી છે અને શુ ં અરીથી છુ ં . જે ણે અરીને
તકરીપ આી એણે ભને તકરીપ આી અને
જે ણે ભને અઝીય્મત આી તેણે અલ્રાશને
અઝીય્મત શોંચાડી અને જે ણે ખુદાને
તકરીપ આી તો અલ્રાશને શક છે કે તેને
જશન્નભની આગભાં વખ્ત તકરીપ આે.
આથી વાણફત થમું કે જે ણે શ. અરી (અ.)
ઉય ઝુલ્ભ કમો અને તેભનું ફુરૂં ફોલ્મા તે
ખુદાને તકરીપ આલા ફયાફય છે . તપવીયે
વાપીભાં કુમ્ભીથી લણજન છે કે આ આમત એ
રોકોના ણલે છે જે ઓએ શ. અરી (અ.)
અને જ. ફતુર (અ.)ના શકને ગવફ કમો છે .
જાશેયી તપવીયથી “મુઝુનલ્રાશ”ના ફે અથો
કયલાભાં આવમા છે , તેનો અથજ ભુનાપીક અને
કાપીય છે જે ઓએ અલ્રાશના ભાટે એલી
વીપતો જોડી કાઢી જે એની ળાનની ણખરાપ
છે અને યવુર (વ.)ને ણ જુ ઠરાવમા.
ફીજી લાત એ કે યવુરને તકરીપ દેલી ભકવદ
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છે અને “અલ્રાશ” ળબ્દ શુ ઝુય (વ.)ની ળાન
ને અઝભત જાશેય કયલા ભાટે આગ યજુ
કયલાભાં આવમો છે .
અશીં ખુદા પયભાલે છે કે જે રોકો ભોઅભીન
ભદજ અને ઓયતોને ગુનાશ લગય તકરીપ આે
છે અને તેઓને લતનથી કાઢી ભુકે છે . આ
આમત ભુનાપીકો ભાટે નાઝીર થઇ છે જે ઓ
શ. અરી (અ.) ભાટે અણઘડતી લાતો કશીને
તકરીપ શોંચાડતા શતા. એક કોર એ ણ
છે કે આમત ણઝના કયનાયાઓ ભાટે નાઝીર
થઇ છે . જે ઓ યાત્રીના લખતે રોકોની
રોંડીઓ ઉય શાથ ચરાલતા શતા. શઝયત
યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે ણે
ભોઅભીનને ઇજા આી તેણે ભને ઇજા આી
અને જે ણે ભને ઇજા આી તેણે ખુદાને ઇજા
આી.
૫૯ થી ૬૩ભી આમાત :-

َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
َالنب ّیُ ُق ۡل لِّاَ ۡر َفاج َک َف بَ ّٰن ِت َک ف
ِ
ِ یایہا
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ۡ َ
ۡ
ۡ
نِ َسٓا ِء ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف یُ ۡدنِح َف َعل ۡی ِہ ّ َن ِم ۡن
ّٰ َ َ ٰۤ َ ّ ُ ۡ َ
ََ
اب ۡی ِب ِہ ّ َن ؕ دل ِک ا ۡخنی ا ۡؿ ح ۡعرَف َن فلَا
جل ِ
ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ّّٰ َ ُ َ
اؿ الل ُہ غفوۡ ًذا ّذ ِح ۡی ًما ﴿﴾۵۹
یؤدین ؕ ف ک
َّ
َّ ۡ
ۡ ّٰ ُ
ل َ ِئ ۡن ل ۡم یَن َت ِہ ال ُمن ِفقوۡ َؿ َف ال ِذیۡ َن ف ِ ۡی
ُُ
َ ٌ َ ۡ ُ
ۡ َ
قلوۡ ِب ِہ ۡم ّمرَص ّف ال ُم ۡر ِجفوۡ َؿ فِی ال َم ِدیۡن ِۃ
َ ُ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ ّ َ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۤۡ
لنغرِینک ِب ِہم ثم لا یجا ِفذفنک فِیہا
َّ َ
ً
ۡ
ۛ﴿﴾ۖ ۶۱
ِالا ق ِلیلا
َۡ ۡ
ۛ اَیۡ َن َما ث ُ ِق ُفوۡۤۡا اُ ِخ ُذ ۡفا َف ُق ّ ِت ُلواۡ
ّمل ُعوۡنِح َف ۚ

َۡ
تق ِت ۡیلًا ﴿﴾۶۱
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َّ
َ
ََ
ّ َ َ ّّٰ
ُسنۃ الل ِہ فِی ال ِذیۡ َن خلوۡا ِم ۡن ق ۡب ُل ۚ َف
ّ َ ّّٰ َ
َ
ل َ ۡن ت ِج َد ل ُِسن ِۃ الل ِہ ت ۡب ِدیۡلًا ﴿﴾۶۲
َ ۡ َ ُ َ َّ ُ َ َّ َ ُ َّ
اع ِۃ ؕ ق ۡل ِان َما
یسـٔۡلک الناز ع ِن الس
ۡ
ۡ ّّٰ
َ
ِعل ُم َہا ِعن َد الل ِہ ؕ َف َما یُ ۡدذِیۡک ل َ َع ّ َل
َّ َ َ َ ُ َ
اعۃ تکوۡ ُؿ ؿ ِخیۡ ًبا ﴿﴾۶۳
الس

ۡ ّٰ
َ َ
َ ّّٰ
ۡ
ِا ّؿ الل َہ ل َ َع َن الک ِه ِكیۡ َن َف ا َع ّد ل َ ُہ ۡم َس ِعح ًؿا
﴿ ۙ﴾۶۴
શે નફી ! તું તાયી ત્નીઓ તથા તાયી
ેુત્રીઓ, અને ઇભાનદાયોની સ્ત્રીઓને કશી દ
કે તેઓ ોતાની ચાદયોનો થોડો બાગ (ફશાય
નીકતી લખતે) ોતાના (ચશેયા) ય નાખી
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યાખે; આભ કયલાથી (આ લાત) લધુ વંબલીત
છે કે તેણીઓ ઓખાઇ આલે અને
વતાભણીભાંથી ફચી જામ : અને અલ્રાશ
ભોટો ભાપ કયનાય (અને) યશેભ કયનાયો છે .
(૫૯)
અગય દાંણબકો તથા તે રોકો કે જે ભના
અંત:કયણોભાં (નાણસ્તકણાંનો) યોગ છે , અને
ભદીનાભાં જુ ઠી ખફયો પેરાલનાયા (ળયાયતો
કયતાં) નણશ અટકે તો અભે તેને તેની ાછ
જરૂય રગાડી દઇળું, છી તેઓ આ ળશેયભાં
તાયી ાડોળભાં યશેળે નણશ, ણ ઘણોજ
થોડો લખત : (૬૦)
તેઓ રપટકાય ાભેરા જ યશેળે, તેઓ જ્માં
ણ ભી આલળે ત્માયે કડી ાડી ઘણીજ
ફુયી યીતે ભાયી નાખલાભાં આલળે. (૬૧)
અલ્રાશનો આ એજ ણનમભ છે કે જે અગાઉ
થઇ ગએરા રોકોભાં ણ ચારુ શતો, અને તું
અલ્રાશના ણનમભભાં કાંઇ ણ પેયપાય
શયગીઝ જોળે નણશ. (૬૨)
રોકો તને કમાભતની ઘડી ણલેની ખફય ૂછે
છે ; તું કશે કે તેનું જ્ઞાન અલ્રાશ ાવેજ છે ;
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અને તને ળી ખફય કે કદાચને કમાભત છે ક
ાવે આલી શોંચી શોમ. (૬૩)
કુમ્ભીએ ોતાની તપવીયભાં રખ્મું છે કે
સ્ત્રીઓ ોતાના ઘયની ફશાય નીકી
ભસ્જીદભાં નભાઝ ભાટે જતી શતી અને ત્માં
ભગયીફ ઇળા ણલગેયે નભાઝો અદા કયતી શતી
ત્માયે કેટરાક નલજલાનો તેના યસ્તા ઉય
ફેવતા શતા અને તેણીઓને છે ડતા શતા તે
લખતે આ આમત નાઝીર થઇ. અમ અભાયા
મગમ્ફય ! તું તાયી સ્ત્રીઓને તથા ુત્રીઓને
તથા ભોઅભીનની સ્ત્રીઓને ભતરફ એ કે
વલે સ્ત્રીઓને કશે કે ફશાય નીકતી લખતે
તેણીઓ ોતાના ળયીય અને ભોંઢા ઉય
ચાદય નાખે, જે થી જણાઇ આલે કે આ નેક
ફખ્ત અને ાયવા (લીત્ર) ઓયતો છે અને
તેણીઓને રુંટેયાઓથી યક્ષણ ભે.
શલે ખુદાએ તઆરા ભુનાપીકો અને
વમણબચાયીઓ ણલળે લણજન કયે છે કે ભુનાપીકો
ભકય કયી મગમ્ફય (વ.)ને ઇજા શોંચાડતા
શતા. તેઓની ણનય્મત ફુયી શોમ છે અને
તેઓ ભદીનાભાં ખોટી અપલા પેરાલનાયા
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શતા અને કશેતા શતા કે ભુવરભાનો જં ગભાં
શાયી ગમા છે , બાગી ગમા છે અને કત્ર થઇ
ગમા છે . જો તે ભુનાપીકો ોતાના કૃત્મોથી
અટકળે નણશ તો અભો તને તેઓની ાછ
જરૂય રગાડી દઇળું કે તું તેઓને કત્ર કયે અને
તેઓને ઘયોભાંથી કાઢી દેળણનકાર કયે અને
છી તેઓ ભદીનાભાં યશી ળકળે નણશ.
તેઓ ઉય રાઅનત કયલાભાં આલી છે અને
તેઓને ખુદાની યશેભતથી દુય કયલાભાં આવમા
છે . તેઓ જ્માં ણ ભે તેઓને કડી
રેલાભાં આલે અને રૂસ્લાઇની વાથે કત્ર
કયલાભાં આલે. જ્માયે આ આમત નાઝીર
થઇ તો તેઓ ડયીને ોતાનું કુફ્ર છુ ું યાખલા
રાગ્મા.
અલ્રાશનો એજ ણનમભ છે જે આગ થઇ
ગમેરા મગમ્ફયોભાં જોલાભાં આલતો શતો
એટરે કે ભુનાપીકોને કત્ર કયલા અને અપલા
પેરાલનાયાઓને વજા કયલી અને અલ્રાશના
ણનમભભાં કંઇ ણ પેયપાય જોલાભાં આલળે
નણશ.
ભુશ્રીકો ભશ્કયીભાં શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
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ુછતા શતા કે કમાભત ક્માયે થળે તો અમ
મગમ્ફય (વ.) તેભને કશે કે કમાભતનું ઇલ્ભ
અલ્રાશ ાવે છે , યખેને કમાભત નજીકભાં જ
આલી જામ. તેઓની ભશ્કયીથી તું ગભગીન ન
થા.
૬૪ થી ૬૯ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّ
ًالل َہ ل َ َع َن ال ۡ ّٰکهكیۡ َن َف اَ َع ّ َد ل َ ُہ ۡم َس ِعحۡؿا
ِاؿ
ِِ
﴾۶۴ۙ ﴿
ّٰ
َ
َ ۡۤ
خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ابَ ًدا ۚ لَا یَ ِج ُد ۡف َؿ َفل ّ ًِیا ّف
ۡ َ
﴾۶۵ۚ ﴿ لَا ن ِصح ًؿا
َّ َ ُ َ ۡ َ
َّ
ُ
ُ
َالناذ حَقُوۡلُوۡؿ
ُ
ُ
ۡ
ُ
ۡ
ِ یوؾ تقلب فجوہہم فِی
َ ۡ َ َ َ َ ّّٰ َ ۡ َ َ ۡۤ َ َ ۡ َ ّٰ
یلیتنا اطعنا اللہ ف اطعنا
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ّ
الرَ ُسوۡلَا﴿﴾۶۶
اختَ َنا فَ
َف َقالُوۡا َذ ّبَ َنا ۤۡ ِانَّا ۤۡ اَ َط ۡع َنا َس َ
ُ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ۡ َ َّ
َ
ۡ
کبؿٓاءنا فاضلونا الس ِبیلا ﴿﴾۶۷
َ َۡ َ
َ ّ َ َ ۤۡ ّٰ ۡ ۡ َ ۡ
اب َف
ذ
ع
ال
ن
م
ف
ِ
ذبنا ا ِت ِہم ِضعفح ِ
ِ
ۡ ۡ
ً َ ۡ
ال َعن ُہ ۡم ل َ ۡعنا ک ِبح ًؿا ﴿ ﴾۶۸٪
َ ُ ُ َ َّ
َ ُ َّ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا تکوۡنوۡا کال ِذیۡ َن
ّٰ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ َ ّ َ َ ُ ّّٰ
الل ُہ ِم ّمَا َقالُوۡا ؕ َف ک َ َ
اؿ
ادفا موسی فبؿاـ

ۡ ّّٰ
ِعن َد الل ِہ َف ِج ۡی ًہا ﴿﴾۶۹

ેણનવંળમ અલ્રાશે નાણસ્તકો ય રાનત કયી છ
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અને તેભના ભાટે બડબડતી આગ તૈમાય કયી
છે . (૬૪)
જે ભાં તેઓ શંભેળ શંભેળના યશેનાયા થળે,
(અને તેભાં) તેઓ ન કોઇ ણશભામતી ભેલળે
અને ન કોઇ ભદદગાય. (૬૫)
જે રદલવે તેભનાં ભોંઢાં રટાલીને
જશન્નભભાં ઝોંકી દેલાભાં આલળે ત્માયે તેઓ
કશેળે કે જો અભોએ અલ્રાશ તથા તેના
યવૂરની આજ્ઞા ભાની શોત તો કેલું વારૂં થાત
! (૬૬)
લી આ ણ અયજ કયળે કે શે અભાયા
યલયરદગાય ! ણનવંળમ અભોએ અભાયા
વયદાયો તથા અભાયા લડલાઓની આજ્ઞા
ભાની શતી, જે થી તેભણે અભને વન્ભાગજથી
યખડાલી દીધા. (૬૭)
શે અભાયા યલયરદગાય ! તેભને આ
અઝાફનો ફભણો બાગ આ, અને તેભના
ય રાનત ણ ભોટી જ રાનત કય. (૬૮)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભે તેભના જે લા ન
થાઓ કે જે ભણે ભૂવાને વંતાપ્મો શતો, છી
અલ્રાશે તેઓ (રોકો)નાં આોભાંથી તેને
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ણનદો ઠયાવમો શતો; અને તે અલ્રાશની
ાવે ભાનલંત (યવૂર) શતો. (૬૯)
કુપપાયોએ કમાભતનો ઇન્કાય કમો છે . તેઓ
ઉય ખુદાએ રાઅનત કયી છે તેઓ ભાટે
બડબડતી આગ તૈમાય કયી છે અને તેભાં
તેઓ શંભેળા યશેનાય છે અને કદી ફશાય
ણનકલા નણશ ાભે અને ત્માં તેનો કોઇ ણભત્ર
કે ભદદગાય નણશ શોમ જે તેને અઝાફથી
ભુણક્ત અાલે.
તે રદલવે તેઓના ભોંઢાંને લ્ટાલીને આગભાં
નાખલાભાં આલળે અને તેભનું ભોંઢું ઘડીક ઉંચું
તો ઘડીકભાં નીચું જળે, જ્માયે તેઓ આલી
ફુયી શારતભાં શળે ત્માયે કશેળે કે કાળ અભે
ખુદાની તાફેદાયી કયી શોત અને તેના
મગમ્ફય (વ.)ની લાતને ભાની શોત તો આ
અઝાફ બોગલલો ન ડત.
તેઓ કશેળે કે અમ અભાયા યફ ! અભોએ
અભાયા વયદાયો અને લડલાઓની તાફેદાયી
કયી શતી, જે થી તેભણે અભને વીધા ભાગજથી
બટકાલી દીધા.
છી તેઓ કશેળે કે અમ અભાયા યલયરદગાય
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! અભોને ગુભયાશ કયનાયાઓને અભાયાથી
ફભણો અઝાફ કય અને તેઓ ઉય ભોટી
રાનત કય.
શલે અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે જે ઓ
જાશેયભાં ઇભાનદાયીનો ડો કયતા અને
ફાતીનભાં જાતજાતના પયેફ યચતા શતા
તેઓને કશેલાભાં આલે છે કે તભો એના જે લા
ન થાલ જે ઓ જ. ભુવા અ.ને તકરીપ
આતા શતા, જે ભ જ. ભુવા (અ.) ઉય
આક્ષેો કયતા શતા, એલી જ યીતે શ. યવુરે
ખુદા (વ.) ઉય તેઓ જુ ઠા આક્ષેો ઘડી
કાઢતા શતા.
૭૦ થી ૭૩ ભી આમાત :-

ّّٰ ُ َ ّ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
ۡالل َہ َف ُقوۡلُوا
یایہا ال ِذین امنوا اتقوا

َ
﴾۷۱ۙ ﴿ قوۡلًا َس ِدیۡ ًدا

ّۡیُ ۡص ِل ۡح ل َ ُک ۡم اَ ۡع َمال َ ُک ۡم َف حَ ۡغ ِه ۡك ل َ ُکم
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ُُ ُ
ُ ّّٰ
ََ
دنوۡبَک ۡم ؕ َف َم ۡن ّی ِط ِع الل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ فق ۡد
َ ََ ً
فار فوۡرا َع ِظ ۡی ًما ﴿﴾۷۱
َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َّ
الس ّٰم ّٰو ِة فَ
ِانا فخضنا الامانۃ عدی
الۡاَ ۡذص َف الۡج َباؽ َفاَبَح ۡ َف اَ ۡؿ ّیَ ۡح ِم ۡل َن َہا فَ
ِ ِ ِ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ُ َّ
اؿ ؕ ِان ٗۡہ
اشفقن ِمنہا ف حملہا ال ِانس

َ َ َُ
اؿ ظلوۡ ًما َج ُہوۡلًا ﴿ ۙ﴾۷۲
ک

ّ ُ َ ّ َ ّّٰ
الل ُہ ال ۡ ُم ّٰن ِف ِقح ۡ َف َف ال ۡ ُم ّٰن ِف ّٰق ِت فَ
ل ِیع ِذب
ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ َ ُ ۡ َ ّّٰ ُ َ َ
المس ِخخ ِحف ف المس ِخخ ِت ف یتوب اللہ عدی
ۡ ّٰ
َ َ َ ّّٰ
ۡ
ۡ
اللہُ
ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف َف ال ُم ۡؤ ِمن ِت ؕ ف کاؿ
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َ َُ
﴾۷۳٪ ﴿ غفوۡ ًذا ّذ ِح ۡی ًما
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશથી ડયો અને
જે કાંઇ ફોરો તે વમાજફી જ ફોરો: (૭૦)
(કે જે થી) તે તભાયી ખાતય તભાયા કભોને
અજલાી દે, અને તભાયા ગુનાશો ણ ભાપ
કયી દે, અને જે અલ્રાશ તથા તેના યવૂરની
આજ્ઞા ભાનળે તો તે ખચીતજ ભોટી વપતા
ાભળે. (૭૧)
ણનવંળમ
અભોએ
(ન્મામ
અને
આજ્ઞાારનની) જલાફદાયીનો ફોજો
આકાળો તથા ૃથ્લી તથા લજતો વભક્ષ યજુ
કમો, ણ તે વલેએ તેને ઉંચકલાનો ઇન્કાય
કમો અને તેઓ તેનાથી ડયી ગમા, ણ ભનુષ્મે
તે ઉંચકી રીધો; ણનવંળમ તે (ભનુષ્મ) ોતાન
શકભાં ભોટો ઝુરભગાય (અને) અજ્ઞાન છે :
(૭૨)
આ એ ભાટે કે અલ્રાશ દાંણબક ુરૂો તથા
દાંણબક સ્ત્રીઓને, અને ભુશ્રીક ુરૂો તથા
ભુશ્રીક સ્ત્રીઓને, અને (તેભની કયણીનો)
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અઝાફ આે; અને ઇભાનલાા ુરૂો તથા
ઇભાનલાી સ્ત્રીઓની તૌફા કફુર કયે; અને
અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને) દમાુ છે .
(૭૩)
શલે અલ્રાશ તઆરા યશેઝગાયીનો શુ કભ
કયે છે કે એ રોકો જે ઓ ઇભાન રાવમા છે ,
ખુદાની નાપયભાની તથા યવુરને ઇજા
આલાથી ડયો અને તભો વાચી લાતો કયો,
નકાભી જુ ઠી લાતો કયો નણશ.
અલ્રાશ તભાયા આઅભારને વુધાયી આે
અને તભોને નેક અભર કયલાની વદફુણઘ્ધ
આે જે કોઇ ોતાના મગમ્ફયની આજ્ઞા
અનુવાય કામો કયળે તો તેઓ વપતા ાભળે.
આ આમતભાં ફે લસ્તુ વભજલા જે લી છે .
એક અભાનત અને ફીજુ ં અભાનતની
વોંણી. શેરાં તો એ જોલું જોઇએ કે એ
અભાનત ળું ચીઝ છે જે આવભાનો, ઝભીન
અને શાડો વભક્ષ યજુ કયી તેના ણલળે જુ દા
જુ દા કોર છે . ૧. અભાનતનો અથજ
અલ્રાશના શુ કભો અને ભનાઇ, જે
અલ્રાશની તાફેદાયી ભાટે ફંદાઓ ઉય પઝજ
અનુક્રભણણકા

296

hajinaji.com

તયીકે યાખલાભાં આવમા છે . ૨. આનો અથજ
રોકોની અભાનતો, રોકોની વાથે લામદા અને
લચન એ વાભાણજક ણઝન્દગીભાં એક ફીજા
ઉય પજજ તયીકે ભુકલાભાં આલે છે , જે ભકે
શેરાં શ. આદભ (અ.)એ ોતાના ુત્ર
કાફીરને ુયા કુટુંફના અભીય ફનાવમા અને
ોતે ખુદાના શુ કભથી ભક્કાની વપય ધાયણ
કયી અને કાફીરે વુુદજ કયેર અભાનતભાં
ખમાનત કયી અને ોતાના વગા બાઇ
શાફીરને કત્ર કયી નાખ્મા. ૩. અભાનતનો
અથજ ણલરામત અને ઇભાભત છે . જે ભકે શ.
ઇભાભે અરી યઝા (અ.)થી ભનકુર છે કે
ઇભાભતનો અથજ ણલરામત છે અને જે ખોટી
યીતે તેનો દાલો કયળે તે કાપય છે . શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)થી જે લણજન છે તેનો
બાલાથજ એ કે અલ્રાશે અયલાશે અઇમ્ભાને
આવભાનો, ઝભીનો અને શાડો વભક્ષ યજુ
કયી અને તેઓનું નુય એ ફધામ ઉય છલાઇ
ગમું. છી અલ્રાશે એભના પઝર અને
કભારનું લણજન કમુું અને ઇયળાદ થમો કે આ
રોકોની ણલરામત ભાયી અભાનત છે .
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તભાયાભાંથી કોણ છે જે આ બવમ
જલાફદાયીઓનો ફોજો ઉાડી ળકે છે ? તો
આવભાન, ઝભીન અને શાડ કંી ઉઠ્મા
અને તેઓએ આ જલાફદાયી ભાટે ોતાની
અળણક્ત દળાજલી. જ્માયે ખુદાએ શ. આદભ
(અ.) અને જ. શવલાને જન્નતભાં યાખ્મા તો
તેભની વભક્ષ અઇમ્ભાની પઝીરત અને
અઝભતનું લણજન કમુું અને એજ વલારને યજુ
કમો. એ લખતે શ. આદભ (અ.)એ તેભની
અઝભત અને ભન્ઝેરત ઉય યશ્ક કમો એટરે
દીરભાં તભન્ના કયી, તેનું રયણાભ એ આવમું
કે ઘઉંના દાણાથી અટકી ળક્મા નણશ અને
“તકે અલરા” કમુું. ત્માય છી ફધામ
અમ્ફીમા એક છી એક આ અભાનતને
ઉઠાલતા યહ્ા અને ોતાના લવીઓને એ
લાતની લવીમત કયતા આવમા, યંતુ
તેઓભાંથી કોઇએ ણ આ ઓશદાની
ઝીમ્ભેદાયીનો ફોજ ઉાડલાનો દાલો ન કમો
એટરે વુધી કે એ ફોજ એક વમણક્તએ
ઉાડ્મો જે ઝારીભ અને જાશીર શતો અને
કમાભત વુધી થનાયા અત્માચાયોનું ભુ ધાયણ
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કમુું.
તપવીયે કુમ્ભીભાં છે કે અભાનતનો અથજ
ઇભાભત છે . જે ભકે કુયઆને ભજીદભાં છે :
“અલ્રાશ તભને શુ કભ આે છે કે અભાનતને
તેના શકદાયો વુધી શોંચાડો.” આ એજ
અભાનત છે જે નો ફોજ ઉાડલાથી
આવભાન, ઝભીન અને શાડોએ ઇન્કાય
કમો.
વાશેફે વાપી પયભાલે છે કે અભાનતના જુ દા
જુ દા અથો જાણમા છી ભઝફુત અને ાકી
લાત એ છે કે અભાનતનો અથજ અફુરદય્મતની
તકરીપ છે અને અલ્રાશની ખુશ્નુદી છે અને
ઇન્વાનને તેને કાફીર ભાન્મો અને દયેક
ઇન્વાન ોતાની ળણક્ત ભુજફ આ ભન્ઝીર
તયપ કદભ લધાયે છે અને અફુરદય્મતના
તભાભ ભયતફાભાં ખાવ ભયતફો ઇરાશી
ણખરાપતનો છે અને ખરીપતુલ્રાશનો
દયજ્જો એ છે કે તેના ઉય જે
જલાફદાયીઓ આલી છે તેને એલી યીતે
ણનબાલે જે લી યીતે ણનબાલલાનો શક છે .
આ આમતની તાલીર ફશુ જ ણલસ્તાયીને
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કયલાભાં આલી છે . ટુંકભાં એ કે અભાતનનો
અથજ એશરેફમત (અ.)ની ભોશબ્ફત અને
ઇભાભત છે .
“રેમોઅઝઝેફલ્રાશ”
(અઝાફ
આે
અલ્રાશ) ઇન્વાનના ત્રણ વભુશ છે : ૧.
ઇનવાપી જે કલ્ભએ શકને કફુર કયનાયા ને
ોતાની ભમાજદાભાં યશેનાયા, ૨. જીદ્દી અને
શઠધભી રોકો, ૩. ભુનાપીક રોકો, ન ઘયના ન
ઘાટના.
ખુદાલંદે આરભે અભાનતની વોંણીનો શેતુ
જાશેય કયી આપ્મો કે અભે અભાનત એટરા
ભાટે યજુ કયી કે ળયીઅતના એશકાભો અને
જાશેયી તકરીપોના કાયણે વાચા અને ખોટા
ફંદા યખાઇ આલે. આ યખની છી
શેરા પ્રકાયના રોકો જે શક કરેભાને કફુર
કયનાયા અને ખુદાના શુ કભોની ાફંદી
કયનાયા છે તેઓની કોઇ ભાભુરી બૂર ચૂક
શળે તો ભાપ કયલાભાં આલળે અને તેઓની
તોફા કફુર થળે, ણ જે ઓ શઠધભી કયનાયા
છે અને જાણીને તોશીદનો ઇન્કાય કયનાયા છે
અને ણળકજ કયનાયા છે અને જે ઓ ફે પ્રકાયની
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નીણત ધાયણ કયનાયા છે અને તેઓ
ભુનાપીકણં અનાલી રીધું છે , જે ઓ ુરૂ
શોમ અથલા સ્ત્રી શોમ તેઓના ભાટે
કમાભતભાં અઝાફ થળે.
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આ વુયાભાં ૫૪ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૩૪) વૂયતુસ્વફા

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
જે કોઇ વુયએ વફા અને વુયએ પાતેય યાતના
ઢે તે વલાય વુધી અલ્રાશના યક્ષણભાં યશે.
જે રદલવના ઢે તો વાંજ વુધી યક્ષણભાં યશે.
ફન્ને રોકની બરાઇ શોંચે જે ની આળા
ણ યાખી ન શોમ અને કલ્ના ણ કયી ન
શોમ. ખાવીમત એ કે કાગ ઉય રખી વપેદ
કડાભાં ફાંધી ોતાની ાવે યાખે તો કીડા
ણલગેયેથી યક્ષણ ાભે અને દુણનમાનો કોઇ
અઝાફ શોંચે નશીં.
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૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ ّ َ
َّ
َ
ٗۡ
ۡ
الس ّٰم ّٰو ِة َف ماَ
َ
الحمد لِل ِہ ال ِذی لہ ما فِی
فی الۡاَ ۡذص َف ل َ ُہ ال ۡ َح ۡم ُد فی ال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ ؕ َف ُہوَ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َۡ ۡ
ال َح ِک ۡی ُم الخ ِبح ُؿ ﴿﴾۱

ۡ
حَ ۡع َل ُم َما یَ ِل ُج فی الۡاَ ۡ
ص َف َما یَص ُخ ُث
ذ
ِ
ِ
م ۡن َہا َف َما یَجۡـ ُؽ م َن ّ َ
الس َمٓا ِء َف َما حَ ۡعرُ ُث
ِ ِ
ِ
َۡ ُ
فِ ۡی َہا ؕ َف ُہوَ ّ
الرَ ِح ۡی ُم الغفوۡ ُذ ﴿﴾۲
َ َ َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َّ َ ُ
ف قاؽ ال ِذین کهكفا لا تا ِتینا الساعۃ ؕ
ُ ۡ َ ّٰ َ َ ّ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ُ ۡ ّٰ ۡ َ
ۡ
قل بدی ف ذبِی لتا ِتینکم ۙ ع ِل ِم الغی ِب ۚ
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َ َُۡ ُ َۡ ُ ۡ َ ُ ََ
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َف
اؽ د ّذ ٍۃ فِی
لا حعزب عنہ ِمثق
َ ۡ َ ۡ َ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ۡ ّٰ َ َ َ ۤۡ
ص ف لا اصغر ِمن دل ِک ف لا
لا فِی الاذ ِ
َ ۡ ّ َ ّٰ ُ ۡ
اخب َ ُؿ ِالا ف ِ ۡی کِت ٍب ّم ِبح ٍف ﴿ ۙ٭﴾۳
لِّ َی ۡجز َی الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َع ِم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ؕ
ِ
ُ َ َۡ ٌ َ ٌۡ َ
افل ِئک ل َ ُہ ۡم ّمغ ِه َكۃ ّف ذِرػ غ ِخیۡ ٌم ﴿﴾۴
َّ
َ
ُ َ
َف ال ِذیۡ َن َس َع ۡو ف ِ ۡیۤۡ ّٰا ّٰی ِتنا ُم ّٰع ِج ِزیۡ َن افل ِئک
َ
ل َ ُہ ۡم َع َذ ٌ
اب ِّم ۡن ّذِ ۡج ٍز ال ِۡی ٌم ﴿﴾۵
ેવલે પ્રકાયની તાયીપ એજ અલ્રાશ ભાટ
ેરામક છે કે જે ની ભારેકીભાં આકાળોભાં જ
ેકાંઇ છે તે છે , અને જે કાંઇ ઝભીનભાં છે ત
ંણ, અને દયેક પ્રકાયની તાઅયીપ આખેયતભા
hajinaji.com
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ણ તેનીજ છે ; અને એજ ભોટો
ણશકભતલાો (અને) જાણકાય છે . (૧)
જે લસ્તુ બૂણભભાં દાખર થામ છે તેને જાણે છે
અને તેભાંથી જે લસ્તુ ફશાય નીકે છે તેને
ણ, અને જે આકાળ યથી ઉતયે છે તેને
(જાણે છે ) અને જે તેના તયપ ચઢે છે તેને
ણ; અને તે ભોટો દમાુ (અને) ક્ષભાલાન
છે . (૨)
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા તેઓ કશે
છે કે અભાયા ભાટે કમાભત (ની ઘડી)
આલળેજ નણશ; (શે યવૂર !) તું કશે કે
અરફિ ભાયા યલયરદગાયની કવભ ! તભાયા
ભાટે તે ઘડી અલશ્મ આલનાયી છે ; તે ગેફનો
જાણનાયો છે , તેનાથી આકાળો તથા ૃથ્લીની
એક તયણાં વયખીમે લસ્તુ છુ ી નથી, અને તે
કયતાંમ નાની કે ભોટી (કોઇ) લસ્તુ એલી નથી
કે જે નું લણજન પ્રત્મક્ષ રકતાફભાં ભોજૂ દ ન
શોમ : (૩)
કે જે થી અલ્રાશ તે રોકોને કે જે ઓ ઇભાન
રાવમા તથા વત્કામો કમાજ વાયો ફદરો આે;
ગુનાશોની ભાપી અને ભાનલંત યોઝી તેભના
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જ ભાટે છે . (૪)
અને જે ઓ અભાયી આમતોને ણનષ્પ
ફનાલલાના શેતુથી તેભની ણલરૂધ્ધ પ્રમત્નો કયે
છે તેભનાજ ભાટે દુ:ખદામક કષ્ટનો અઝાફ
છે . (૫)
“શમ્દ” ળબ્દ અયફીભાં તાઅયીપ અને ળુક્ર
ફન્ને ભાટે લાયલાભાં આલેર છે . જ્માયે
અલ્રાશ તઆરા વક જગત અને તેની
પ્રત્મેક લસ્તુઓનો ભાણરક છે અને આ
જગતભાં જભાર, કભાર, ણશકભત, કુદયત,
કાયીગયી લગેયેની જે ળાન નજય આલે છે
તેના લખાણને તેજ રામક છે અને આ
જગતભાં યશેલાલાા જે જે લસ્તુઓથી
પામદો અને રઝઝત ભેલે છે તે ભાટે ખુદાનો
ળુક્ર અદા કયલો જોઇએ. જ્માયે કોઇ ફીજો
આ દયેક લસ્તુભાં ળયીક નથી તો તે ન શમ્દનો
શકદાય છે ન ળુક્રનો. શમ્દ તો ભાત્ર
અલ્રાશની ઝાત ભાટે જ છે .
જે ચીઝ ઝભીનભાં પ્રલેળે છે તે લયવાદ અને
ખજાના છે અને જે તેભાંથી નીકે છે તે ઝાડ,
ાન, ાણી લગેયે છે અને તે આવભાનથી
અનુક્રભણણકા
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ઉતયલાલાી ચીજોને ણ જાણે છે અને
આવભાન તયપ રટનાયી ચીજોને ણ તે
વાયી યીતે જાણે છે , જે ભકે ફંદાઓના આભાર
લગેયે.
જે રોકો કાપય થમા તેઓએ કહ્ું કે કમાભત
આલનાય નથી તો અમ ભોશમ્ભદ (વ.)
તેઓને કશે કે કમાભત જરૂય આલળે. કશે છે કે
અફુ વુપીમાને રાત અને ઉઝઝાની કવભ
ખાઇને કહ્ું શતું કે કમાભત નણશ આલે. તે
લખતે આ (વ.)ને શુ કભ થમો કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) તું ણ કવભ ખાઇને કશે કે
કમાભત જલ્દી આલનાય છે . તે ગમફનો
જાણનાયો છે તેના ઇલ્ભથી એક યજકણ ણ
આવભાન અને ઝભીનભાં છુ ું નથી. તેનું
લણજન યોળન રકતાફ એટરે રલશે ભેશફુઝભાં
રખાએરું છે .
જે રોકો ઇભાન રાવમા અને નેક કાભો કમાજ
તેઓને જરૂય ફદરો ભળે અને તેઓના ભાટે
ગુનાશની ફક્ષીળ છે અને ભાનલંત યોઝી છે .
જે રોકો અભાયી આમતોને ણનષ્પ
ફનાલલાની કોણળળો કયે છે તેઓના ભાટે
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ફશુ જ વખ્ત દુ:ખદામક અઝાફ છે .
૬ થી ૯ભી આમાત :-

َف یَ َری الّ َ ِذیۡ َن اُ ۡفتُوا ال ۡ ِع ۡل َم الّ َ ِذ ۡۤۡی اُنۡزؽَ
ِ
َ َ ۡ َ
ۤۡ
َ
ِال َ ۡیک ِم ۡن ّذ ِّبک ُہوَ ال َح ّق ۙ َف یَ ۡہ ِد ۡی ِاخّٰی
ۡ
َ ۡ
اض ال َع ِزیۡ ِز ال َح ِم ۡی ِد ﴿﴾۶
ِصى ِ
َ
اؽ الَّذیۡ َن َک َه ُك ۡفا َہ ۡل ن َ ُدلّ ُ ُک ۡم َعدیّٰ
َف ق َ ِ
َ ُ ُّ َ ّ ُ ُ ۡ َ ُ ّ ۡ ُ ۡ ُ َّ ُ َ َّ
ذج ٍل ین ِبئکم ِادا م ِزقتم کل ممز ٍػ ۙ
َّ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
ۡ
َ
ِانکم ل ِفی خل ٍق ج ِدی ٍد ﴿﴾ۚ۷
َّ ٌ
َ ۡ َ ّٰ َ َ ّّٰ َ ً َ
َ
ۡ
افتؿی عدی الل ِہ ک ِذبا اؾ ِب ٖۡہ ِجنۃ ؕ ب ِل
َۡ َ
ّ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ّٰ
َ
اب
ال ِذین لا یؤ ِمنوؿ ِبالاعِخ ِۃ فِی العذ ِ
hajinaji.com
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َّ
ۡ
﴾۸﴿ َف الض ّٰل ِل ال َب ِع ۡی ِد
َََ
َ ۡ
افل ۡم یَرَ ۡفا ِاخّٰی َما بَح َف ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َف َما
ۡ َ َّ ۡ
َّ َ ّ ۡ ُ َ ۡ َ
ۡ َالس َمٓا ِء َف الۡا
ص ؕ ِاؿ نشا
ذ
خلفہم ِمن
ِ
َۡ
َ ۡ ُ َ َ َ
نخ ِس ۡف ِب ِہ ُم الۡا ۡذص ا ۡف ن ۡس ِقط َعل ۡی ِہ ۡم
ُ ّ ً ّٰ َ ّٰ َ
َ ّ ک َس ًفا ّم َن
الس َمٓا ِء ؕ ِا ّؿ ف ِ ۡی دل ِک لَایَۃ ل ِک ِ ّل
ِ ِ
ُ
﴾۹٪ ﴿ َع ۡب ٍد ّم ِن ۡی ٍب
અને તે રોકો કે જે ભને જ્ઞાન આલાભાં આવમું
છે આ વભજે છે કે તાયા યલયરદગાય
ાવેથી તાયી તયપ જે કાંઇ ઉતાયલાભાં આવમું
છે તે વત્મ છે , અને તે વભથજ (અને) સ્તુણતને
ાત્ર (અલ્રાશ)ના ભાગજ તયપ ણશદામત કયે છે .
(૬)
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા તેઓ
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(કટાક્ષ કયતાં) કશે છે કે ળું અભે તેભને (એક)
એલો ળખ્વ દેખાડીએ કે જે તભને આ
(લાતની) ખફય આે છે કે જ્માયે તભે
(ભાટીભાં ભી) એકદભ યજકણ ફની ચૂયેચૂયા
થઇ જળો, ત્માય છી ણ ણનવંળમ તભે
નલેવયથી ેદા કયલાભાં આલળો ? (૭)
તે (ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.)એ અલ્રાશ ય જુ ઠું
આ ભૂક્મું છે અથલા તેને ગાંડણ (થઇ
ગમું) છે ; (એભ નથી) ફલ્કે જે આખેયત ય
ઇભાન નથી યાખતા તેઓ અઝાફભાં અને
શદ ઉયાંતની ગુભયાશીભાં (ડેરા) છે . (૮)
ળું તેઓ આકાળો તથા ઝભીન ભાંશેની
લસ્તુઓ કે જે તેભને આગ તથા ાછ (થી
ઘેયી યશેર) છે તે ઉય દ્રણષ્ટ નથી નાખતા ?
અગય અભે ચાશીએ તો તેભની વાથે બૂણભને
ધવાલી દઇએ, અથલા તેભના ય આકાળનો
એક કટકો તોડી ાડીએ; ફેળક અલ્રાશ તયપ
યજુ થનાય દયેક ફંદા ભાટે તેભાં ફોધાઠ
ભોજુ દ છે . (૯)
જે રોકોને ઇલ્ભ આલાભાં આવમું છે તેઓ
એ લાતને વાયી યીતે જાણે છે કે તાયા યફ
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તયપથી આ કુયઆન ઉતાયલાભાં આવમું છે તે
શક છે અને તે લખાણને ાત્ર અલ્રાશની
તયપ ણશદામત કયે છે . આભાં “જે ઓને ઇલ્ભ
આપ્મું છે ” આપ્મું તેનો અથજ શઝયત (વ.)ના
ખાવ વશાફીઓ અથલા અશરે રકતાફના
ભોઅભીનો છે અથલા તભાભ ભોઅભીનો છે .
જ. ભજરીવી અ.ભ. તાલીરભાં રખે છે કે
જે ઓને ઇલ્ભ આપ્મું તેનો અથજ શ. અરી
(અ.) છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી
ભોઅતફય વનદ વાથે યીલામત કયે છે કે આે
પયભાવમું ખુદાની કવભ ! શુ ં ખુદાની રકતાફને
આયંબથી અંત વુધી જાણં છુ ં , જાણે કુયઆન
ભાયી ફન્ને શથેીઓભાં છે . આ કુયઆનને
ઝભીન, આવભાન, બુતકા અને બાલીની
ખફયો આલાભાં આલી છે .
કુયેળભાં જે ઓ કાપય શતા તેઓભાંથી કેટરાક
રોકો ભશ્કયીભાં કશેતા શતા કે ળું અભો તભોને
એલી વમણક્ત ફતાલીએ જે તભોને ખફય
આે કે “જ્માયે તભો યજકણ ફની ચુયેચુયા
થઇ જળો અને તભો ભાટીનો ઢગરો થઇ
જાલ, તે લખતે નલેવયથી વજજ ન કયલાભાં
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આલળે.” આ ભુજફ ભોશમ્ભદ (વ.) કશે છે .
છી તેઓએ ઇન્કાયની રૂએ કહ્ું કે ળું
ભોશમ્ભદે ખુદા ઉય આ ફધું ઘડી કાઢ્મું છે ?
શા, તે જાણી જોઇને આલી લાતો કયે છે . ળું તે
રદલાનો થઇ ગમો છે ? ળું ભયલા છી અભાયા
ભાટી થઇ જલા છી તે કશે છે કે ખુદા પયીથી
જીલતા કયળે ? ળું તે વાચી લાત છે ? તો
આનો જલાફ કુદયત આે છે કે એ કમાભત
ઉય ઇભાન યાખતા નથી તેઓ અઝાફભાં
અને શદ ઉયાંતની ગુભયાશીભાં છે .
શલે અલ્રાશ તઆરા તે રોકોને નવીશત કયે
છે કે તેઓની આગ અને ાછ આવભાનો
અને ઝભીનની લસ્તુઓ છે ; જે તેને ઘેયી યશેર
છે અને તેના એ લતુજની ફશાય નીકલાની
તે રોકોભાં ળણક્ત નથી. અભો ચાશીએ તો
તેઓને ઝભીનભાં ધવાલી દઇએ અથલા
આવભાનથી એક ટુકડો તેઓ ઉય ાડીએ.
ફેળક અલ્રાશ તયપ યજુ થનાય ફંદા ભાટે
તેભાં ફોધાઠ ભોજુ દ છે .
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૧૦ થી ૧૧ભી આમાત :-

َُف لَقَ ۡد ّٰاتَ ۡی َنا َخ ٗۡاف َخ ِم ّ َنا َف ۡضلًا ؕ ّٰیج َباؽ
ِ
َّ َ ۡ َّ
ۡ
َ
ا ِّفب ِ ۡی َم َع ٗۡہ َف الطح َؿ ۚ َف الَنا ل َ ُہ ال َح ِدیۡ َد
﴾۱۱ۙ ﴿

َّ
َ َ ّٰ
ۡ اَؿ
الز ۡخ ِخ َف
اع َم ۡل ّٰس ِبغ ٍت ّف ق ِّد ۡذ فِی
ِ
ّ
ُ َ
ُ ۡ
ۡ
اع َملوۡا َصال ًِحا ؕ ِان ِ ۡی ِب َما ت ۡع َملوۡ َؿ بَ ِصح ٌؿ
﴾۱۱﴿
અને ખયેજ અભોએ દાઊદને અભાયા તયપથી
શ્રેષ્ઠતા આી શતી, (અને અભોએ શુ કભ કમો
શતો કે) શે શાડો ! (અલ્રાશના ગુણગાન
ગાલાભાં) તેનો વાથ આો, અને શે ક્ષીઓ
! તભે ણ; અને અભોએ તેના ભાટે રોખંડ
નયભ કયી દીધું શતું : (૧૦)
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(અને) શુ કભ આપ્મો શતો કે ફખ્તયો ફનાલ,
અને કડીઓ જોડલાભાં ખયા અંદાજનો
ખ્માર યાખ, અને (શે રોકો !) તભે નેકીઓ
કયતા યશો; ફેળક તભે જે અભર કયો છો તે શુ ં
જોઉં છુ ં . (૧૧)
શલે આ આમતભાં ખુદાએ તઆરા જ. દાઉદ
(અ.) તથા જ. વુરમભાન (અ.)નું લણજન કયે
છે , કે અભાયા તયપથી દાઉદને પઝર આપ્મો
અને અભોએ લજતોને શુ કભ કમો કે દાઉદની
વાથે અલ્રાશના ગુણગાન ગાલાભાં તેનો
વાથ આો, એટરે કે તભો ણ તેભની વાથો
વાથ તવફીશ કયો. “પઝર”નો અથજ
નફુવલતની નેઅભત અથલા “ઝફુય” અથલા
તો અદર કયલાની તોપીક અથલા તો
ભુનાજાતની રઝઝત, ભીઠાળ અને ઇલ્ભ છે .
કેટરાક કશે છે કે તેનો અથજ ખુળ અલાજ છે .
જ. દાઉદ (અ.) જ્માયે ઝફુયની ણતરાલત
કયતા શતા ત્માયે ળુ, ક્ષીઓ અને ણલક્રા
જાનલયો તે વાંબલા આલતા શતા. ખુદાએ
તઆરાએ લજતોને આના તાફાભાં કમાજ
શતા. આ જ્માયે ફાયગાશે ખુદાલંદીભાં
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યડતા શતા તો શાડોભાંથી ણ એલો જ
રૂદન કયલા જે લો અલાજ વંબાતો શતો.
ક્ષીઓ ણ આની વાથે અલ્રાશની
તસ્ફીશ કયતા શતા. આ યાત્રીના લખતે લેળ
લ્ટો કયીને ોતાની યૈમતની દેખબા ભાટે
ગરીઓભાં પયતા શતા. રોકો આની પ્રવંળા
કયતા શતા અને આને ન્મામી ફાદળાશ
જાણતા શતા.
એક યાત્રે આ જ્માયે ગરીઓભાં પયતા શતા
ત્માયે અલ્રાશે એક પયીશ્તાને ઇન્વાનના
રૂભાં ભોકલ્મો. જ્માયે જ. દાઉદ અ.વ.ની
તેની વાથે ભુરાકાત થઇ તો આે યીલાજ
ભુજફ ુછમું કે તાયો ફાદળાશ કેલો છે ? તેણે
કહ્ું કે તેની દયેક આદત ફશુ જ વાયી છે ણ
એક જ લસ્તુ ઠીક નથી કે તે ફમતુર
ભારભાંથી ોતાનો ગુઝાયો કયે છે . આ
વાંબી આને ફશુ જ દુ:ખ થમું અને
ચારીવ યાત અને રદલવ રૂદન કયતા યહ્ા
અને અલ્રાશ ાવે યોઝી ભાટે કોઇ શુ ન્નય
ચાહ્ું. અલ્રાશે તેભના ભાટે રોઢાને નયભ
ફનાવમું. આ તેભાંથી ફખ્તય ફનાલીને
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લેચતા શતા અને ોતાનું ગુજયાન ચરાલતા
શતા.
છી અભોએ શુ કભ કમો કે ફખ્તયોને શોા
ફનાલો અને તેભાં કડીઓને વાયી યીતે
જોડલાભાં આલે અને તે ઘાટીરું અને વુંદય
શોમ. આ તે ફખ્તયોને લેચતા અને તેભાંથી
ોતાનું ગુજયાન ચરાલલા ઉયાંત ફાકીના
ૈવા યાશે ખુદાભાં ખમયાત કયી આતા શતા.
આ જે કંઇ અભર કયતા શતા તેને ખુદા
જાણતો શતો.
૧૨ થી ૧૩ભી આમાત :-

ُ الریۡ َح ُغ ُد ّ ُف َہا َش ۡہ ٌر ّ َف َذ َف
ّ َف ل ُِس َل ۡی ّٰم َن
اح َہا
ِ
َ
ۡ ۡ ۡ
َۡ َ
ش ۡہ ٌر ۚ َف ا َسلنا ل َ ٗۡہ َعح َف ال ِقم ِك ؕ َف ِم َن
َالۡج ّن َم ۡن حّ َ ۡع َم ُل بَح ۡ َف یَ َدیۡ ِہ ب ِا ۡد ِؿ َذ ّب ٖۡہ ؕ ف
ِ
ِ
ِِ
ۡ ُ َ َ
ۡ ۡ َ
َم ۡن ّی ِزع ِمن ُہ ۡم َع ۡن ا ۡمرِنا ن ِذق ُہ ِم ۡن
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ََ
ۡ َّ
﴾۱۲﴿ ِالس ِعحؿ
اب
ِ عذ
َ
ُ حَ ۡع َم ُلوۡ َؿ ل َ ٗۡہ َما یَ َش
ٓاء ِم ۡن ّم َحاذِیۡ َب َف
ُ
َ َ َ ۡ ََ
َاؿ کَال ۡ َجو
اب َف ق ُد ۡف ٍذ
ف
تما ِثیل ف ِج
ٍ
ِ
ّٰ
ۡ ُ
َ
ۡۤ ُ
ّذ ِس ّٰی ٍت ؕ ِا ۡع َملوۡا ّٰا َؽ َخ ٗۡاف َخ شػ ًخا ؕ َف ق ِل ۡی ٌل
ُ َّ َ َ ۡ ّ
ُ
ۡ
﴾۱۳﴿ ِمن ِعبا ِخی الشکوذ
અને અભોએ શલા વુરમભાનને (તાફે કયી
દીધી શતી) કે જે થી તેની પ્રબાતની વશેર
એક ભણશનાના ભાગજ જે ટરી થતી શતી તેભ
વંઘ્માકાની વશેર ણ એક ભણશનાના ભાગજ
જે ટરી થતી શતી, અને અભોએ તેની ખાતય
ત્રાંફાનું ઝયણં ઉબયાલી દીધું શતું; અને
જીન્નાતોભાંથી કેટરાકો અલ્રાશના શુ કભથી
તે (વુરમભાન)ની શજુ યભાં કાભ કયતા શતા
અને તેભનાભાંથી જે અભાયી આજ્ઞાની
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અલગણના કયતો શતો તેને અભે બડબડતી
આગના અઝાફની ભજા ચખાડતા શતા.
(૧૨)
તે (વુરમભાન) જે કાંઇ ઇચ્છતો તે આ
જીન્નાતો તેના ભાટે (તત્કા) ફનાલી દેતા,
(જે ભકે) ભોટી ભોટી (ગગન ચુફ
ં ી) ઇભાયતો,
તથા ત્થયની આકૃણતઓ, અને ભોટા ભોટા
શોજ જે લા પ્મારા, અને એકજ જગ્માએ ઠયી
યશેનાયી ભોટી ભોટી દેગો; ભાટે શે દાઉદની
ઓરાદ ! ઉકાય ભાન્મા કયો; જોકે અભાયા
ફંદાઓભાંથી ઉકાય ભાનનાયા ઘણાજ થોડા
છે . (૧૩)
શલે અલ્રાશ તઆરા એ નેઅભતોનું લણજન
કયે છે જે જ. વુરમભાન (અ.)ને અતા કયી
શતી. ખુદાએ તેના તાફાભાં શલાને કયી શતી
અને તેની વશેર એક ભણશનાના ભાગજ જે ટરી
થતી શતી તેભજ વંઘ્માકાની વશેર ણ
એક ભણશનાના ભાગજ જે ટરી થતી શતી. આ
અવાવના ગાભોની વેય કયતા શતા અને
આના ભાટે એક જાતનો એલો તખ્ત
ફનાલલાભાં આવમો શતો જે ને ણજન્નાતો
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ઉાડતા શતા અને આના ભાટે તાંફાનો
એક ઝયો જાયી કમો શતો જે ાણીની જે ભ
લશેતો શતો અને આ તે તાંફાના ઝયાભાંથી
જે લસ્તુ ચાશતા શતા તે ફનાલતા શતા અને
કેટરાક ણજન્નાતો અલ્રાશના શુ કભથી શ.
વુરમભાન (અ.)ની વેલાભાં યશેતા શતા અને
જે અભાયી આજ્ઞાની અલગણના કયતો શતો
તેને અભે બડબડતી આગનો અઝાફ
ચખાડતા શતા. કેટરાક કશે છે કે આ આગનો
અથજ આખેયતનો અઝાફ ણ થામ છે .
ખુદા પયભાલે છે કે વુરમભાન જે કંઇ ઇચ્છતા
તે તેના ભાટે આ ણજન્નાતો તાત્કાણરક કયી
દેતા. “ભશાયીફ” એક ઘય છે જે ને રડાઇ ભાટે
ફનાલલાભાં આવમું શતું અને એ ઉંચુ રકલ્રા
જે લું શતું અને તપવીયભાં રખે છે કે
ણજન્નાતોએ શ. વુરમભાન (અ.) ભાટે ઘયો
ફનાવમા શતા તેભાંનું એક ફમતુર ભુકદ્દવ
ણ છે . તેના ફનાલલા ણલેની ણલગત એલી
છે કે અલ્રાશે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ના લંળને
ઘણી જ ફયકત આી અને તે ચોતયપ પેરાઇ
ગઇ. જ્માયે શ. દાઉદ (અ.)નો વભમ આવમો
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ત્માયે અલ્રાશે લશી કયી કે ભેં તભાયા ફા
ઈબ્રાશીભ વાથે લામદો કમો શતો કે શુ ં તભાયા
લંળને ઘણો ણલસ્તાયીળ અને તેની ગણતયી
ભાયા ણવલામ કોઇ કયી ળકળે નણશ. તે એટરા
ભાટે કે તેઓ ભાયા શુ કભથી ોતાના પયઝંદને
ઝબ્શ કયલા તૈમાય થઇ ગમા શતા અને ભેં
લામદાને ુયો કમો. તેભના લંળે તે નેઅભતની
નાળુક્રી કયી તેથી ભેં કવભ ખાધી છે કે તેઓને
ત્રણ આપતોભાંથી એક આપતભાં પવાલું. એક
એ કે મા તો ત્રણ લયવ વુધી દુકાભાં યશે
અથલા ત્રણ ભણશના વુધી તેઓ ઉય દુશ્ભન
ગારીફ યશે અથલા ત્રણ રદલવ તેઓ ભયકીની
ણફભાયી બોગલે.
જ. દાઉદ (અ.)એ આ લાતની કોભને ખફય
કયી તો તેઓએ કહ્ું કે અભો દુકા લેઠલાની
ળણક્ત યાખતા નથી અને દુશ્ભનોનો વાભનો
ણ કયી ળકતા નથી. અભાયા ભાટે ફીભાયીભાં
ભયલું આવાન છે . આભ તેઓ ભયલા ભાટે
તૈમાય થઇ ગમા અને જં ગર તયપ ચાલ્મા
ગમા. જે ભુશ્રીકો શદથી લધાયે આગ લધી
ગમા તેઓ ણફભાયીભાં વડાઇ ગમા અને
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એટરા ભાણવો ભમાજ કે દપન કયલાથી તંગ
આલી ગમા.
ફીજે રદલવે જ. દાઉદ (અ.) ફમતુર
ભુકદ્દવની ટેકયી ઉય ગમા અને ોતાનું ભાથું
ઝભીન ઉય ભુક્મું. ફની ઇવયાઇરના નેક
રોકો ણ આની વાથે ભીને નમ્રતા વાથે
અલ્રાશની ફાયગાશભાં આજીઝી કયલા
રાગ્મા. તેથી ત્રીજે રદલવે તેઓ ઉયથી તે
ણફભાયીની આપત દુય થઇ ગઇ. છી જ.
જીબ્રઇરે આલીને કહ્ું કે અમ દાઉદ (અ.)
ખુદા પયભાલે છે કે ભાયા ફંદાને કશો કે ભાયો
ળુક્ર લધાયે અદા કયે અને આ સ્થે તભાયી
દોઆ કફુર થઇ છે તે ભાટે એક ભસ્જીદ
ફનાલો કે આલનાયી નવર તેભાં ઇફાદત કયે.
જ્માયે ભસ્જીદ ફનાલલાનો ણનશ્ચમ કમો
ત્માયે ફની ઇવયાઇરભાંથી એક વમણક્તએ કહ્ું
કે આ જગ્મા ભાયી છે તો રોકોએ કહ્ું કે આ
ઝભીન ઉય ઘણા ભાણવોનો શક છે અને
તેઓએ ોતાનો શક જતો કમો છે ભાટે તું
ણ તાયો શક છોડી આ. તેણે જલાફ
આપ્મો કે શુ ં ણનધજન છુ ં જો તભે ચાશતા શો
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તો ભાયી ાવેથી ખયીદ કયી રો. છી રોકો
શ. દાઉદ (અ.) ાવે આવમા અને કહ્ું કે આ
ઝભીનની કકભત ચાશે છે . આે પયભાવમું કે
તેને યાજી કયો. જ્માયે તેને અભુક કકભત
આલાનું નક્કી કમુું તો તે તે ઉય યાજી થમો
નણશ. છે લટે વો ફકયા આલાનું કહ્ું તો ણ
તે યાજી થમો નણશ. છી વો ગામોનું કહ્ું તો
ણ તે ભાન્મો નણશ. તે છી તેને વો ઉંટ
આલા ભાટે રોકો કફુર થમા ણ તે કોઇ
યીતે યાજી થતો ન શતો. છે લટે એ નક્કી
કયલાભાં આવમું કે તે ઝભીનની આવાવ
રદલાર ચણાલીને તેભાં ચાંદી બયીને તેને
આલી, તે ઉય તે યાજી થમો.
જ્માયે તે વમણક્તને ખાતયી થઇ ગઇ કે આ
રોકોએ ખુદાની ખુળી ભાટે ભસ્જીદ
ફનાલલાનો દ્રઢ ણનશ્ચમ કમો છે અને વાચા
દીરથી અલ્રાશનું ઘય ફનાલલા ચાશે છે તો
તેણે કહ્ું કે ભાયે આ ઝભીનના ફદરાભાં એક
યાતી ાઇ ણ જોઇતી નથી. આ ઝભીનની
કકભત ભાંગલાનો ભાયો શેતુ તભાયી યીક્ષા
કયલાનો શતો અને તેભાં તભો વપ થમા.
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છી જ. દાઉદ (અ.) અને ફની
ઇવયાઇરના યશેઝગાય રોકો ત્થયો અને
ભાટી રાલીને રદલારો ફનાલતા શતા એટરે
વુધી કે રદલાર ભાણવના કદ ફયાફય ઉંચી
થઇ ગઇ, તે લખતે શ. દાઉદ (અ.) ઉય લશી
થઇ કે આ ભસ્જીદ ફનાલાલનો તભાયો
ણશસ્વો શતો. શલે તેને તભે છોડી આો.
ફાકીની ભસ્જીદ તાયો દીકયો ફનાલળે.
છી રોકો ત્માં અલ્રાશની ઇફાદત કયલા
રાગ્મા. ત્માય ફાદ જ. દાઉદ લપાત ામ્મા.
જ્માયે શ. વુરમભાન (અ.) ણતાની લવીય્મત
ભુજફ ૧૩ લયવની લમે તેભની જગ્માએ
આવમા તે લખતે અલ્રાશે લશી કયી કે
ભસ્જીદનું કાભ ુરૂં કયો. આે ણજન્નાતો અને
ભાણવોને બેગા કમાજ અને શાડોભાંથી પ્રકાય
પ્રકાયના યંગોના ત્થયો રાવમા અને તે
ભસ્જીદની આવાવ એક ળશેય લવાવમું અને
જલાશેય-ભોતી ણલગેયે કકભતી ચીઝો રાલીને
તેભાં બેગી કયી ને એક આરીળાન ભસ્જીદ
ફનાલી. ફમતુર ભુકદ્દવની એ ભશાન ભસ્જીદ
તૈમાય થલા આલી અને એ ભસ્જીદભાં
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ણતરાલત ભાટે શજાયો કાયીઓ ફની
ઇવયાઇરભાંથી ભુકયજય કમાજ. તેઓ ત્માં યાત
રદલવ ણતરાલત કયતા શતા.
જ્માયે ફોખ્તનવયનો ઝભાનો આવમો અને
તેણે ફની ઇવયાઇર ઉય ણલજમ ભેવમો
ત્માયે તેણે ભસ્જીદને ખયાફ કયી અને તેનું
જલાશેય ણલગેયે ઇયાક રઇ ગમો. શ.
વુરમભાન (અ.) ભાટે ણજન્નાતોએ ભસ્જીદ
ફનાલલા ઉયાંત ફીજા ભકાનો ણ ફનાલી
આપ્મા. છી શ. વુરમભાન (અ.) ભાટે
ણજન્નાતોએ તસ્લીયો ફનાલી. કોઇ કશે છે કે
એ તસ્લીયો ભરાએકા ણલગેયેની શતી.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.) પયભાલે છે કે
ખુદાની કવભ ! એ તસ્લીયોનો અથજ ભદજ અને
ઓયતોની આકૃણતઓ નથી ણ તે તસ્લીયો
ઝાડ-ાન ણલગેયેની શતી.
છી ખુદા પયભાલે છે કે અમ દાઉદની
ઓરાદ ! ઉકાય ભાન્મા કયો, જો કે ભાયા
ફંદાઓભાંથી ઉકાય ભાનનાયા ઘણા થોડા
છે .
આ સ્થે ઝાડ-ાન ણલગેયે ણચતયલા શયાભ
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નથી તેભજ પોટો ખેંચાલલો અને તેને
ખયીદલો અને ઘયભાં યાખલો શયાભ નથી.
સ્ત્રીઓ ભાટે પોટો ડાલી તેને આભ રોકો
વભક્ષ યજુ કયલો શયાભ છે ણ તેથી ભતરફ
પોટો ન ડાલલો એભ નથી, ણ જાશેયભાં
તેને આભ રોકો વભક્ષ યજુ કયલો તે યદાની
ણલરૂઘ્ધ છે . આજકારના કામદા-કાનુન
અનુવાય શજ-ઝીમાયત ભાટે ાવોટજ ઉય
પોટાની ઝરૂયત ડે છે તેભજ ફીજા જાએઝ
કાભોને રક્ષભાં યાખી સ્ત્રીઓ ભાટે પોટો
ડાલલો શયાભ નથી. સ્ત્રીઓ ભાટે
છાાઓભાં ોતાના પોટા છાલલા શયાભ છે
ણ જે ઓ છાાઓ લાંચે છે તેઓ ભાટે
તેનાથી આંખ ફચાલલી જરૂયી નથી.
ુરૂોના પોટા ઉય નજય કયલી ઓયતો ભાટે
શયાભ નથી, બરે છી તે ભયદોથી યદો
કયલો લાજીફ ણ શોમ, જ્માં પોટો રેલો ણ
જાએઝ છે ત્માં તેની ઉજયત આલી ણ
જાએઝ છે .
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૧૪ થી ૧૬ ભી આમાત :-

َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َّ
فل ّما قض ۡینا َعل ۡی ِہ ال َموۡة َما َخل ُہ ۡم َعدّٰی
َ ۡ ۤۡ ّ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ص تاک ُل ِمن َسات ٗۡہ ۚ
مو ِت ٖۡہ ِالا خٓابۃ الاذ ِ
َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َّ َ ُ
فل ّما ع ّخ ت َب ّ َین ِت ال ِج ّ ُن ا ۡؿ لوۡ کانوۡا
َۡ َ
حَ ۡع َل ُموۡ َؿ ال ۡ َغ ۡی َب َما ل َ ِب ُثوۡ
اب
ذ
ع
ال
ی
ف
ا
ِ
ِ
ۡ ۡ
ال ُم ِہح ِف ﴿﴾۱۴
َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ٌ َ ّ َ ّٰ
لقد کاؿ ل ِسب ٍا فِی مسک ِن ِہم ایۃ ۚ جنت ِف
َع ۡن ّیَ ِمح ۡ ٍف ّ َف ِش َ
ۛ ک ُ ُلوۡا ِم ۡن ّذِ ۡر ِػ َذ ّب ُک ۡم فَ
۬
اؽ
م
ٍ
ِ
ۡ ُ
ۡ ٌ َ ٌ َ ٌ
اشػ ُخ ۡفا ل َ ٗۡہ ؕ بَل َدۃ ط ِّی َبۃ ّف َذ ّب
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َُ
﴾۱۵﴿غفوۡ ٌذ
ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ََۡ ۡ ُ َ ۡ ََ
َ
فافخضوا فاذسلنا علی ِہم سیل العرِ ِؾ
َّ
ُ ُ َ َ ۡ َّ
ّٰ ۡ َ
َف بَ ّدلن ُہ ۡم ِب َجن َت ۡی ِہ ۡم َجن َتح ِف د َفات ۡی اک ٍل
َ َ ََۡ َ
َ
﴾۱۶﴿ خ ۡم ٍط ّف اث ٍل ّف ش ۡی ٍء ِّم ۡن ِس ۡد ٍذ ق ِل ۡی ٍل
છી જ્માયે અભે તે (વુરમભાન) ય ભૃત્મુનો
વભમ રઇ આવમા ત્માયે તે (કાભ કયનાયા
જીન્નાતોને) તેના ભોતની કોઇ લસ્તુ લડે જાણ
ન થઇ ણ ઝભીનના એક કીડા (ઉધઇ)થી, કે
જે તેની રાઠીને અંદયથી ખાઇ યહ્ો શતો;
છી જ્માયે તે (બૂણભ ય) ઢી ડ્મો ત્માયે
જીન્નાતો સ્ષ્ટ વભજી ગમા (અને કશેલા
રાગ્મા) કે જો તેઓ છુ ી લાતો જાણતા શોત
તો કદી ણ આ શીણત બમાજ (કાભ
કયલાના) અઝાફભાં ડ્મા યશેતે નણશ. (૧૪)
વફાલાાઓ ભાટે તેભના યશેઠાણોભાં ખયેજ
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(ભોટી) ણનળાની ભોજૂ દ શતી, (અથાજત) ડાફી
તથા જભણી ફન્ને ફાજુ એ ફે (યણમાભણા)
ફગીચા શતા; (અને તેભને જણાલી દેલાભાં
આવમું શતું કે) તભાયા યલયરદગાયે આેરી
યોઝી ખાઓ અને તેનો ાડ ભાનતા યશો;
(વાયાંળ કે) ળશેય ણ આફાદ શતું અને
ારનકતાજ (અલ્રાશ) ણ ભશા ક્ષભાલાન
શતો. (૧૫)
ણ (અભાયી આજ્ઞાઓથી) તેભણે ભોંઢું પેયલી
રીધું ત્માયે અભોએ ણ તેભના ય બાયે ૂય
ભોકલ્મું, અને તેભના તે ફન્ને ફગીચાઓને
એલા ફે ફગીચાઓથી ફદરી નાખ્મા કે જે નાં
પ કડલાં શતાં, અને જે ભાં થોડાક ઝાલરીના
છોડ અને કાંઇક થોડી ઘણી કાંટાલાી
ફોયડીના ઝાડ (યશી ગમા). (૧૬)
શ. ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી લણજન છે
કે ણજન્નાત રોકોએ જ. વુરમભાન (અ.)
ભાટે કાચનો ભશેર ફનાવમો શતો. એક લખત
આ તે ભશેરભાં એક રાકડી રઇને જોઇ
યહ્ા શતા કે ણજન્નાત રોકો ભસ્જીદ કેલી યીતે
ફનાલી યહ્ા છે ત્માં એકાએક આની નજય
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એક વમણક્ત ઉય ડી તેને જોઇને આે
ુછમું કે તું કોણ છે ? તેણે જલાફ આપ્મો કે
શુ ં એ છુ ં જે ફાદળાશોથી બમ ાભતો નથી.
ભને ભરેકુર ભોત કશેલાભાં આલે છે . આભ
કશી તેણે શ. વુરમભાન (અ.) જે રાકડીના
ટેકે ઉબા શતા તેભની એજ શારતભાં રૂશ
કબ્ઝ કયી રીધી. ણજન્નાતો આને વજીલન
વભજી ોતાના કામો ફયાફય કયી યહ્ા શતા.
એક લયવ છી અલ્રાશના શુ કભથી ઉધઇએ
તે રાકડીને કોતયી નાખી તેથી શ. વુરમભાન
(અ.) નીચે ડી ગમા અને ણજન્નાત રોકો
ભસ્જીદના કાભને છોડીને ચાલ્મા ગમા.
શલે અલ્રાશ તઆરા વફાના રોકોનું લણજન
કયે છે . વફાના યશેલાલાાઓ ભાટે તેભના
યશેઠાણોભાં ખયેજ ભોટી ણનળાનીઓ ભોજુ દ
શતી. ડાફી અને જભણી ફાજુ એ વુંદય
ફગીચાઓ શતા કે જે થી તેઓ આ જગતના
મદા કયનાયાને ઓખી ળકે કે તે કેલો
ભશાન કુદયતલાો છે . કશે છે કે વફા ણફન
મવઅફ ણફન મગયફ ણફન કશતાન એક
વમરકત થઇ ગઇ. તેના લંળજો મભનના
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ભોઆયીફ નાભના ગાભભાં યશેતા શતા તે
સ્થ ફે શાડોની લચ્ચે શતું અને તેની નીચે
એક ઝયણં લશેતું શતું અને ત્માં ઘણી લખતે
ફશુ જ ાણી આલી જલાથી ખેતીલાડીને
નુકવાન થતું શતું. તેથી એ રોકોએ એ
ફાફતની ળેશઝાદી ણફલ્કીવ ાવે પયીમાદ
કયી તેથી તેણીએ ત્માં એક ફંધ ફાંધી આપ્મો.
રોકો જરૂયત પ્રભાણે ફંધ ખોરીને ાણી
શોંચાડતા શતા, તેની આવાવ ઘણા
ફગીચા શતા. એકની ફાજુ ભાં એક એભ
અનેક ફગીચા શતા. આ સ્થે ખુદાએ જે ફે
ફગીચાઓનું લણજન કમુું છે એનો અથજ એ
નથી કે ુયા દેળભાં ભાત્ર ફે જ ફગીચા શતા,
ણ તેનો અથજ એ છે કે વફાની ુયી ઝભીન
શયીબયી શતી અને ભાણવ જ્માં ણ ઉબો
યશેતો ત્માંથી તેને જભણી તયપ ફાગ દેખાતો
અને ડાફી તયપ ણ ફાગ દેખાતો શતો.
તેઓને ખુદાએ આ જાતની યોઝી આી શતી
અને કહ્ું કે તભો અભાયો આબાય ભાનતા
યશો.
જે લખતે તેઓએ ોતાના મગમ્ફયથી
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અલ્રાશનો આબાય ભાનલાનું વાંબળમું તો
તેઓએ તેભના શુ કભથી ભોંઢું પેયલી રીધું અને
મગમ્ફયને જુ ઠરાવમા અને કશેલા રાગ્મા કે
જો તાયા અલ્રાશે આ ફધી નેઅભત આી
શોમ તો એે કશે કે ાછી રઇ રે. તેઓની આ
નાળુક્રીના ફદરાભાં ખુદાએ જં ગરી ઉંદયોને
મદા કમાજ, જે ભણે તેભના ફંધને ખોદી
નાખ્મો અને અધી યાત્રે તે ફંધ તુટી ગમો અને
તેથી તેઓના ભકાનો અને ઇભાયતોભાં ચાયે
તયપ ુયનું ાણી આલી ગમું અને અભોએ તે
ફગીચાઓને એલા ફે ફાગોથી ફદરી
નાખ્મા જે ના પ કડલાં શતાં અને આ યીતે
તેઓનો નાળ થઇ ગમો.
૧૭ થી ૨૧ભી આમાત :-

ۡۤ ُ
ّٰ َ ّٰ
ََ
دل ِک َج َزیۡن ُہ ۡم ِب َما که ُك ۡفا ؕ َف َہ ۡل ن ّٰج ِز ۡی
ُ َ ۡ َّ
﴾۱۷﴿ ِالا الکفوۡ َذ
َ ۡ َ ّٰ ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ف جعلنا بینہم ف بحف الوكی التِی برخنا
અનુક્રભણણકા

331

hajinaji.com

ۡ َ ُ ً َ َ ً َّ َ َّ ۡ َ ۡ َ َّ ۡ
السح َؿ ؕ
فِیہا ؿخی ظا ِہرۃ ف قدذنا ِفیہا
ۡ
سح ۡ ُؿ ۡفا فِ ۡی َہا ل َ َیاخیَ َف اَ ّیَ ً
اما ّٰا ِم ِنح َف ﴿﴾۱۸
ِ
ِ
ۡ َ َ َ َ َ ۤۡ
ََ ُ ََ
فقالوۡا َذ ّبنا ّٰب ِع ۡد بَح َف ا ۡسفاذِنا َف ظل ُموۡا
َ َ ۡ ّٰ
َُۡ
َ ۡ ّٰ َ
اجف َس ُہ ۡم ف َج َعلن ُہ ۡم ا َحا ِخ ۡیث َف َم ّزقن ُہ ۡم

َ َ ّٰ َ ّٰ ّ ُ
ُ
ک ّ َل ُم َم ّز ٍػ ؕ ِا ّؿ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِک ِ ّل َص ّ َبا ٍذ
َ ُ
ۡ
شکو ٍذ ﴿﴾۱۹
َ َّ
ََ َ
َ
َف لَق ۡد َص ّدػ َعل ۡی ِہ ۡم ِا ۡب ِل ۡی ُس ظن ٗۡہ
َ َّ
َّ َ ۡ ً
ۡ
ۡ
فات َب ُعوۡ ُـ ِالا ـ ِخحقا ِّم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۲۱
َ َ َ َ َ ٗۡ َ َ ۡ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّٰ ّ َ
ف ما کاؿ لہ علی ِہم ِمن سلط ٍن ِالا
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َل َِن ۡع َل َم َم ۡن ّیُ ۡؤ ِم ُن ِبال ۡ ّٰا ِع َخ ِۃ ِم ّ َم ۡن ُہو
َ ُ
ّ َ
ۡ
َ ُ
ِمن َہا ف ِ ۡی ش ٍک ؕ َف َذ ّبک َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
ٌ
﴾۲۱٪ ﴿ َح ِف ۡیظ
આ ફદરો અભોએ તેભનાથી તેભના
અનુકાયીણાના કાયણે રીધો; અને
અનુકાયીઓ ણવલામ એલી ણળક્ષા ફીજા
કોઇને થોડીજ આીએ છીએ ? (૧૭)
અને તે (વફા)ની તથા તે (ફમતુર ભુકદ્દવની)
લસ્તીઓ કે જે ભને અભોએ ફયકતૂણજ
ફનાલી શતી તેભની લચ્ચે અભોએ (ફીજી)
થોડીક એલી લસ્તીઓ ણ લવાલી શતી કે જે
ખુલ્રી યીતે દેખાઇ આલતી શતી, અને તેભાં
આલલા જલા ભાટે ભાગો ણ ાડી દીધા
શતા; (અને આ શુ કભ આપ્મો શતો કે) તે
(ભાગો)ભાં યાત્રે તથા રદલવે ફેધડક ચાલ્મા
પમાજ કયો. (૧૮)
છતાં તેભણે અયજ કયી કે શે અભાયા
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યલયરદગાય (ટુંકી ભુવાપયીભાં કાંઇ ભજા નથી
ડતી) તું અભાયી ભુવાપયી લચ્ચે રંફાણ
અંતય કામભ કયી દે; આલી યીતે તેભણે
ોતાના ઉયજ ઝુલ્ભ કમો, જે થી અભોએ
ણ તેભને (બણલષ્મના રોકો ભાટે દાખરા
રૂ) કશાણી રકસ્વા ફનાલી દીધા, અને
અભોએ તેભને તદ્દન ધુધાણી કયી નાખ્મા,
ણનવંળમ આ ફનાલભાં દયેક ભોટા ધીયજલાન
(અને) ાડ ભાનનાયાઓ ભાટે ણનળાનીઓ
ભોજુ દ છે . (૧૯)
અને ખચીતજ ળેતાને (તેભના વંફંધભાં)
ોતાનું ગુભાન વાચું કયી દેખાડ્મું, જે થી
ભોઅભીનોના એક ટોા ણવલામ વઘાજ
તેના અનુમામી થઇ ગમા. (૨૦)
અને તેભના ય તેનો ભુદ્દર કાફુ ન શતો, ણ
(અભોએ તેને કાયણ ફનાવમું શતું) એ ભાટે કે
જે ઓ આખેયત ય ઇભાન યાખે છે (તેભને)
તે રોકોથી કે જે ઓ તેના ણલે ળંકાભાં છે
જુ દા ાડી જાણી રઇએ; અને તાયો
યલયરદગાય દયેક લસ્તુનો યક્ષણશાય છે .
(૨૧)
અનુક્રભણણકા
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આ જલ્દી આલનાય અઝાફ તેઓને અભોએ
નાળુક્રીના ફદરાભાં આપ્મો અને જે રોકો
નાળુક્રી કયે છે તેઓને જ અભો આલો ફદરો
આીએ છીએ.
વફાના લંળભાં જે કાંઇ થોડા ઘણા ભાણવો
ફાકી યશી ગમા શતા તેઓએ મગમ્ફય ાવે
આલી કહ્ું કે અભોએ અલ્રાશને ઓખ્મો
અને તભાભ નેઅભતો તેના તયપથી જ છે .
અલ્રાશ અભને તેની નેઅભતોની નલાઝીળ
કયળે તો અભે તેનો આબાય ભાનતા યશીળું.
તેભની આ ઇલ્તેભાવથી અલ્રાશે તેઓને
નેઅભતો આી અને ત્માં પયીથી લસ્તીને
આફાદ કયી.
કશે છે કે વફાના જે રોકો ફાકી ફચી ગમા
તેભણે લેાય ળરૂ કમો. તે રોકો મભનથી ળાભ
જતા શતા અને જ્માયે ફીજી લસ્તીભાં
શોંચતા શતા ત્માયે ફોયનો વભમ થઇ
જતો તેથી ત્માં ઝભીને આયાભ કયતા શતા
અને છી ત્માંથી યલાના થઇ વાંજે પયી
ભંણઝર ઉય શોંચતા. ત્માં જભતા અને
આયાભ કયતા. આ જાતની વપય જોઇને
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ભારદાય રોકોને ગયીફોની ઇાજ થઇ. તેભણે
કહ્ું કે આ વપયભાં અભાયાભાં અને તેઓભાં
કાંઇ ણ તપાલત નથી. ણનધજન રોકો
ગાા એલી યીતે જામ છે જે લી યીતે
તલંગય રોકો વલાયીઓ ઉય જામ છે . ખુદા
પયભાલે છે કે તેઓએ કહ્ું કે અમ અભાયા
યલયરદગાય ! (ટુંકી ભુવાપયીભાં કાંઇ ભજા
ડતી નથી) તું અભાયી ભુવાપયી લચ્ચે રાંફુ
અંતય કામભ કયી દે. તેઓએ આ ભુજફ
એટરા ભાટે કહ્ું કે જો આ પ્રભાણે થળે તો
ગયીફ રોકો અભાયી જે ભ ભુવાપયી નણશ કયી
ળકે અને અભે તેઓ ઉય અભાયો યોફ
જભાલીળું.
તે
રોકોએ
અલ્રાશની
ફાયગાશભાં આલી દોઆ કયીને નાળુક્રી કયી ને
ોતાના નપવ ઉય ઝુલ્ભ કમો. જે થી
અભોએ ણ તેઓને બણલષ્મના રોકો ભાટે
દાખરારૂ કશાણી-રકસ્વા ફનાલી દીધા અને
અભોએ તેઓનો નાળ કમો. આ ફનાલભાં
દયેક વબ્ર કયનાય અને આબાય ભાનનાય ભાટે
ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
વફાના રોકો ઉય અને કેટરાક કશે છે કે તે
અનુક્રભણણકા

336

hajinaji.com

ફધા કાપયો ઉય ળમતાને ોતાનું ગુભાન
વાચું કયી દેખાડ્મું. ળમતાન કશેતો શતો કે
આદભની ઓરાદ ક્રોધામભાન અને ોતાના
નપવની ખ્લાશીળ ધયાલનાય શોલાથી શુ ં
તેઓને ગુભયાશ કયીળ. તેનું એ ઇન્વાનના
બટકી જલા ણલેનું અનુભાન વાચું ડ્મું અને
ઇન્વાને તેનું અનુવયણ કમુું ણ ભોઅભીનોનો
એક વભુશ ળમતાનની મયલી કયતું નથી.
ઇબ્રીવની એ તાકત ન શતી કે ફંદાનો
ઇયાદો તો ખુદાની પયભાફયદાયી કયલાનો શોમ
અને તે ઝફયદસ્તીથી તેનો શાથ કડીને તેને
નાપયભાનીની યાશ ય રઇ આલે. અલ્રાશે
જે કાંઇ તાકત તેને આી છે તે ભાત્ર એ શદ
વુધી છે કે તે તેઓને ફશેકાલે અને એલા
તભાભ રોકોની ાછ રાગી જામ જે ોતે
તેની મયલી કયલા ચાશતો શોમ. આ ગુભયાશ
કયલાના ભોકા ઇબ્રીવને એટરા ભાટે
આલાભાં આવમા કે તેથી આખેયતભાં
ભાનનાયા અને તેના આલલા ણલળે ળંકા
ધયાલનાયાઓભાં પકજ દેખાઇ આલે અને જે ઓ
આખેયત ઉય મકીન ધયાલે છે તેઓ તેના
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પયેફભાં આલતા નથી. ભતરફ કે કોણ
ેભોઅભીન છે અને કોણ ભુશ્રીક ત
ઇલ્ભલાાઓ ઉય જાશેય થઇ જામ.
૨૨ થી ૨૬ભી આમાત :-

ُ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّّٰ
ق ِل اخعوا ال ِذین رعمتم ِمن خف ِؿ الل ِہ ۚ
اؽ َد ّ َذۃ فی ّ َ
لَا یَ ۡم ِل ُکوۡ َؿ ِم ۡث َق َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف لَا
ٍ
ِ
َ
فی الۡاَ ۡ
ص َف َما ل َ ُہ ۡم فِ ۡی ِہ َما ِم ۡن ِر ۡخ ٍؼ ّف َما
ذ
ِ
ِ
ۡ
َ ۡ
ل َ ٗۡہ ِمن ُہ ۡم ِّم ۡن ظ ِہح ٍؿ ﴿﴾۲۲
َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ
اع ُۃ ع ۡن َد ٗۡ ۤۡـ ِالَّا ل َِم ۡن اَ ِدؿَ
َ
ف لا تنفع الشف ِ
ل َ ٗۡہ ؕ َح ٰۤتّی ِا َدا ـ ُ ّ ِد َظ َع ۡن ُق ُلوۡبہ ۡم َقالُواۡ
ِِ
َ َ
ادا ۙ َق َ
اؽ َذ ّبُ ُک ۡم ؕ َقالُوا ال ۡ َح ّ َق ۚ َف ُہوَ
م
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ۡ
َۡ ۡ
ال َع ِد ّیُ الک ِبح ُؿ ﴿﴾۲۳
ُ ۡ َ ۡ َّ ۡ ُ ُ ُ ۡ ّ َ َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
صؕ
ذ
قل من یررقکم ِمن
ِ
ُ ّّٰ
الل ُہ ۙ َف ِانَّاۤۡ اَ ۡف ِا ّیَاخ ُ ۡم ل َ َعدّٰی ُہ ًدی اَ ۡف فیۡ
ق ِل
ِ
َ
ُ ۡ
ض ّٰل ٍل ّم ِبح ٍف ﴿﴾۲۴
ُ
ُ ّ َ ُ ُ َ ۤۡ َ َ
ق ۡل لا ت ۡسـَٔۡلوۡ َؿ َع ّما ا ۡجرَ ۡمنا َف لَا ن ۡسـَٔۡ ُل
َ َ ُ
َع ّما ت ۡع َملوۡ َؿ ﴿﴾۲۵
ُ
ُ ََ َُ َُ ۡ
ََ
ق ۡل یَ ۡج َمع بَ ۡیننا َذ ّبنا ث ّم حَف َت ُح بَ ۡیننا
ۡ َ ّ َ ُ َ ۡ َ َّ ُ ۡ
اج ال َع ِل ۡی ُم ﴿﴾۲۶
ِبالح ِق ؕ ف ہو الفت
(શે યવૂર !) તું કશે કે તભને અલ્રાશના
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ણવલામ જે ભનો ઘભંડ છે તેભને ફોરાલી રો,
જો કે તેઓ ન આકાળો ભાંશેની કોઇ કણ
ફયાફય (ની લસ્તુ)ના ભારીક છે , અને ન
ઝભીન ભાંશે(ની લસ્તુ)ના, અને ન તે
(આકાળો તથા ૃથ્લી)ના ફનાલલાભાં તેઓ તે
(અલ્રાશ)ના બાગીદાય શતા, અને ન
તેઓભાંથી કોઇ તે (અલ્રાશ)નો ભદદગાય
શતો. (૨૨)
અને (કમાભતના રદલવે રોકોભાંથી) કોઇની
ણ બરાભણ તે (અલ્રાશ)ની શજુ યભાં
પામદો શોંચાડળે નણશ, ણવલામ કે જે ના ભાટે
તે યલાનગી આળે, અશીં વુધી કે જ્માયે
તેભના ભનભાંથી ગબયાટ દૂય થઇ જળે ત્માયે
તેઓ કશેળે કે તભાયા યલયરદગાયે આ ળું
પયભાવમું શતું ? ત્માયે (જે ઓ અલ્રાશના
નીકટના ફંદા શળે) તેઓ કશેળે કે વત્મ
પયભાવમું શતું, અને એજ તો ઉચ્ચ
દયજ્જાલાો (અને) ફુઝુગજ છે . (૨૩)
તું ૂછ કે તભને આકાળો તથા બૂણભભાંથી
યોઝી કોણ આે છે ? તું કશે કે અલ્રાશ. શલે
ણશદામત ય અથલા ખુલ્રી ગુભયાશીભાં અભે
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છીએ કે તભે ? (૨૪)
તું કશે કે જે ગુનાશ અભોએ કમાજ છે તેના ણલે
તભને ડૂછ કયલાભાં નણશ આલે, અને જે
કૃત્મો તભે કયો છો તેની ડૂછ અભને
કયલાભાં નણશ આલે. (૨૫)
તું કશે કે અભાયો યલયરદગાય આણે વશુ ને
બેગાં કયી રેળે, છી આણી લચ્ચે
વત્મતાૂલજક ણનણજમ કયી દેળે, અને એજ ભોટો
ન્મામાધીળ (અને) જ્ઞાની છે . (૨૬)
કુદયત કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું
ભુશ્રીકોને કશે કે જે ના ણલળે તભો ઘભંડ ધયાલો
છો તેને ફોરાલી રો. તેઓ આવભાનો અને
ઝભીનની કણ ફયાફય લસ્તુના ણ ભાણરક
નથી અને ઝભીન તથા આવભાનોને
ફનાલલાભાં અલ્રાશનો કોઇ ણ બાગીદાય
નથી.
કાપય રોકો એલું ગુભાન કયતા શતા કે ફુત
અને ભરાએકા અભાયી ળપાઅત કયળે તો
તેઓને કુદયત જલાફ આે છે કે ખુદાની
નઝદીક કોઇની વીપાયીળ કોઇના ભાટે કાભ
આલતી નથી અને જે ળપાઅત ભાટે રામક
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શોમ તેની જ ળપાઅત ભોઅભીન કયી ળકે છે .
કમાભતના રદલવે ળપાઅત કયનાયો જે ની
ળપાઅત કયળે તે ળપાઅતની યાશ જોળે અને
તેઓ ડયતા શળે અને બમ યાખતા શળે એટરે
વુધી કે જે લખતે તેઓના દીરભાંથી ખોપ દુય
કયલાભાં આલે અને તેઓને ળપાઅતની યજા
આે તો તેઓભાંના એક ફીજાને કશેળે કે
ળપાઅત ણલળે તભાયા યલયરદગાયે ળું કહ્ું ?
તો તેઓ કશેળે કે ખુદાએ શક અને વત્મ
પયભાવમું છે કે ભોઅભીનની ળપાઅત કયો ન કે
કાપયો અને ભુનાપીકોની. નફીઓ અને
ભોઅભીનો અલ્રાશની યજા ભેલીને ળપાઅત
કયળે ણ આણા મગમ્ફય (વ.)ને
શેરેથી જ ળપાઅતની યજા ભી ચુકી છે .
અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) તું એ કાપયોને ુછ કે તભોને આવભાનો
તથા ઝભીનભાંથી યોઝી કોણ આે છે ? તેઓ
ણનરૂિય થઇ ચુ યશે છે અને દીરભાં તો જાણે
છે કે ખુદા જ યોઝી આે છે ણ તેઓ
ોતાના ભોંઢે કફુર કયતા નથી. છી તેઓને
કશેલાભાં આલે છે કે, ણશદામત ય અથલા
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ખુલ્રી ગુભયાશીભાં અભો છીએ કે તભો ?
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓને કશે કે અભો જ
કાંઇ કામો કયીએ છીએ તે ણલળે તભોને
ુછલાભાં આલળે નણશ અને જે કાંઇ તભો કયો
છો તે ણલળે અભોને ુછલાભાં નણશ આલે.
દયેકને તેના ોતાના કૃત્મો ણલળે ુછલાભાં
આલળે અને તેના પ્રભાણભાં ફદરો ભળે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.)! તું તેઓને કશે કે
યલયરદગાય આણને બેગા કયળે છી
આણી લચ્ચે ન્મામનો શુ કભ કયળે, જે ઓ શક
ઉય શળે તેને જન્નતભાં દાખર કયળે અને
જે ઓ ફાણતર ઉય શળે તેઓને જશન્નભભાં
નાખળે.
૨૭ થી ૩૦ભી આમાત :-

َّ َ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َّ َ ۡ ُ َ ۡ ُ
ؕ ٓاء کلا
قل اذفنِی ال ِذین الحقتم ِب ٖۡہ رخک
ۡ
ۡ ّّٰ
﴾۲۷﴿ بَ ۡل ُہوَ الل ُہ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم
َ ّ ً ۡ َ َ ّ ّ ً َ ّ َ َ ّ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ َ
از ب ِشحؿا ف
ِ ف ما اذسلنک ِالا کٓافۃ ل ِلن
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َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ ّٰ َ ّ ً ۡ َ
َ َ
از لَا ح ۡعل ُموۡ َؿ
الن
ن ِذیرا ف ل ِکن اخثؿ
ِ
﴾۲۸﴿
ُۡ
ۡ َ ّٰ
ُ َُ
َف حقوۡلوۡ َؿ َمتی ّٰہذا الوَ ۡع ُد ِا ۡؿ کن ُت ۡم
ۡ
﴾۲۹﴿ ّٰص ِدقِح َف
ُ َّ ۡ ُ
ّ
ُاخ یَوۡؾ لَّا تَ ۡس َتاۡع ُِخ ۡف َؿ َع ۡنہ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ٍ قل لکم ِمیع
ۡ َ َ ًَ َ
﴾۳۱٪ ﴿ اعۃ ّف لَا ت ۡس َتق ِد ُموۡ َؿ
س
તું કશે કે તભે ભને તેભને દેખાડો કે જે ભને
તભોએ તે (અલ્રાશ)ની વાથે જોડી ળયીકો
ફનાલી દીધા છે , શયગીઝ તેભ (કયી ળકતા)
નથી; ફલ્કે તે અલ્રાશ વભથજ (અને)
ણશકભતલાો છે . (૨૭)
અને અભોએ તને નથી ભોકલ્મો ણ વલે
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ભનુષ્મો ભાટે ખુળખફય આનાય અને
ડયાલનાયો (ફનાલી) ભોકલ્મો છે , યંતુ
ઘણાખયા રોકો જાણતા નથી. (૨૮)
અને તેઓ કશે છે કે અગય તભે (તભાયા
દાલાભાં) વાચા છો તો એ (કમાભતનો)
લામદો ક્માયે ૂયો થઇને યશેળે ? (૨૯)
(શે યવૂર !) તું કશે કે તભાયા ભાટે એક
રદલવનો લામદો નક્કી કયલાભાં આવમો છે ,
જે નાથી તભે એક  ન ાછ યશી ળકળો,
ન આગ લધી ળકળો. (૩૦)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું તેઓને કશે કે તભો
ખુદાની જાતભાં ફુતોને ળયીક કયો છો તો તભો
ભને ફતાલો કે તેની ઇફાદત તભો ક્મા શેતુવય
કયો છો ? ણ તભો એ યીતે ફતાલી ળકળો
નણશ. ખુદાએ ફયશક વલે ઉય ગારીફ અને
વિાલાન છે .
આ (વ.) ભાત્ર આ ળશેય અથલા આ દેળ
અથલા આ ઝભાનાના રોકો ભાટે જ નણશ
ણ તભાભ જગતના ઇન્વાનો ભાટે શંભેળ
ભાટે નફી ફનાલીને ભોકરલાભાં આવમા છે .
ણ તભાયા ઝભાનાના અને લતનના રોકો
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તભાયા ભયતફાને વભજી ળકતા નથી અને
તેઓને એ લાતનું ણ બાન નથી થતું કે કેલી
ભશાન અને ફરંદ શસ્તી તેઓ લચ્ચે કુદયતે
યજુ કયેર છે . આ ભાત્ર ોતાના દેળ અને
ઝભાના ભાટે જ નણશ ણ કમાભત વુધી
ભાનલજાત ભાટે ભફઉવ થમા જે નો ઉલ્રેખ
કરાભે ાકભાં અનેક સ્થે થએરો છે . શઝયત
યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે ભને કુદયતે
ાંચ એલી ચીઝો અજણ કયી છે જે શેરાંના
અમ્ફીમાને આેર નથી. શુ ં આ લાતને
ભોટાઇ તયીકે યજુ નથી કયતો ણ અલ્રાશની
નેઅભતોની ગણતયી કયાલલા અને ળુક્ર અદા
કયલા ભાટે કશુ ં છે : (૧) અલ્રાશે ભને કાા,
ગોયા, અયફ અને અજભ દયેક ઉય
મગમ્ફય ફનાલી ભોકલ્મો છે . (૨) ભાયા
ભાટે ઝભીનને ાક ફનાલી છે અને તભાભ
ઝભીનોને ભસ્જીદ ફનાલી છે , જ્માં ચાશુ ં ત્માં
નભાઝ ઢું. (૩) ભાયા ઉય ગનીભતનો ભાર
શરાર કયલાભાં આવમો છે . ભાયા શેરાં કોઇ
ઉય શરાર કયેર નથી. (૪) ભને દુશ્ભનો
ઉય ભદદ ભેરી છે કે તેઓ ભાયાથી બમ
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ાભીને એક ભણશના જે ટરા દુય બાગે છે અને
ભાયો ભુકાફરો કયલાની ળણક્ત ધયાલતા નથી.
(૫) ઉમ્ભતની ળપાઅતની રગાભ ભાયા
શાથભાં આલાભાં આલેર છે કે જે ળીકજ
કયતો નથી તેની ળપાઅત કરૂં. તપવીયે
ફુયશાનભાં કુમ્ભીથી લણજન છે કે શઝયત
(વ.)ને ૂલજ અને ણશ્ચભ, આવભાન અને
ઝભીન, ણજન્નાત અને ઇન્વાન તભાભ રોકો
ભાટે મગમ્ફય ફનાલીને ભોકરલાભાં આવમા
છે .
કાપયો ોતાની જશારત, દુશ્ભની, શઠધભી
અને ગુભયાશીના કાયણે કશે છે કે અમ
મગમ્ફય અને ભોઅભીનો ! જો તભો વાચું
કશેનાયા શો તો એ વલાફ, અઝાફ અને
કમાભત ક્માયે થળે તે કશો.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓને કશે કે તભાયા
ભાટે એક રદલવનો લામદો ભુકયજય છે , તેનાથી
તભે એક  ન તો ાછ યશી ળકળો ન તો
એક  આગ યશી ળકળો. ભતરફ કે
તભાયાભાં એ ળણક્ત નથી કે તભે તેને ાછ
કયી ળકો.
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૩૧ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ُّ
َ َ َ َّ
َ
ََ
اؽ ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ل َ ۡن ن ۡؤ ِم َن ِب ّٰہذا
فق
َّ
ُۡ
َ
ۡ
الو ۡك ّٰا ِؿ َف لَا ِبال ِذ ۡی بَح َف یَ َدیۡ ِہ ؕ َف لَوۡ ت ٰۤری
ّّٰ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ
َ
ّ
َ
ۛۡ
ِا ِد الظ ِلموؿ موقوفوؿ ِعند ذ ِب ِہم ۚ
ُ
َۡ
یَ ۡرج ُع بَ ۡع ُض ُہ ۡم ِاخّٰی بَ ۡ
ضِۣ القوۡ َؽ ۚ حَقوۡ ُؽ
ع
ِ
ِ
َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َّ ۡ َ ۡ ۡ
اس َتکب َ ُؿ ۡفا ل َ ۡو
ال ِذین استض ِعفوا ل ِل ِذین
ۤۡ َ ۡ ُ ّ َ
ۡ
ل َا ان ُت ۡم لَکنا ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۳۱
اؽ الّ َ ِذیۡ َن ۡ
َق َ
اس َت ۡکب َ ُؿ ۡفا ل ّ َِل ِذیۡنَ
ۡ ُ ۡ ُ ۡۤۡ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ۡ
ّٰ
ُ
استض ِعفوا انحن صدخنکم ع ِن الہدی
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َۡ َ ۡ َ َُ ُۡ ُ ۡ
ٓاءخ ۡم بَ ۡل کن ُت ۡم ّم ۡجرِ ِمح َف ﴿﴾۳۲
بعد ِاد ج
اؽ الّ َ ِذیۡ َن ۡ
َف َق َ
اس ُت ۡض ِع ُفوۡا ل ّ َِل ِذیۡنَ
ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َّ ۡ َ َّ َ ۡ
استکبؿفا بل مػخ الی ِل ف النہاذِ ِاد
َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۤۡ َ ۡ ّ َ ۡ ُ َ ّّٰ َ َ ۡ َ َ َ ٗۡ ۤۡ
تامرفننا اؿ نکهك ِبالل ِہ ف نجعل لہ
َ ۡ َ ً َ َ َ ُّ َّ َ َ َ َ َ
امۃ ل َ ّما َذا ُفا
انداخا ؕ ف اذخفا الند

ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ ۤۡ َ ۡ َ
ۡ َ َ
اػ
ال َعذاب ؕ َف َج َعلنا الاغل َل ف ِ ۡی اعن ِ
َّ
َّ َ ُ
ََ
ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ؕ َہ ۡل یُ ۡج َز ۡف َؿ ِالا َما کانوۡا
ُ
حَ ۡع َملوۡ َؿ ﴿﴾۳۳
َف َماۤۡ اَ ۡذ َس ۡل َنا ف ۡی ؿ َ ۡخیَ ٍۃ ِّم ۡن نّ َ ِذیۡر ِالَّا َقاؽَ
ٍ
ِ
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ّٰ
ۡ ُ
ا ۡذ ِسل ُت ۡم ِب ٖۡہ ک ِه ُك ۡف َؿ

ۡۤ َ َ ّ ۡۤ َ ۡ ُ َ ۡ ُ
متؿفوہا ۙ ِانا ِبما
﴾۳۴﴿

َ ً َ ۡ َ َّ ً َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ
اخا ۙ ّف َما
ف قالوا نحن اخثؿ اموالا ف افل
َ
ۡ َّ
﴾۳۵﴿ ن ۡح ُن ِب ُم َعذ ِبح َف
જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા તેઓ કશે છે કે
અભે આ કુયઆન ય કદી ઇભાન રાલીળું
નણશ, અને ન તે રકતાફો ય કે જે આ શેરાં
શતી; અને (શે યવૂર ! કદાચને તું જોતે કે જે
લખતે આ ઝુરભગાયો તાયા યલયરદગાયની
શજુ યભાં એક ફીજાને ટોણાં ભાયતા ઉબા
કયલાભાં આલળે ! તે લખતે કભજોય રોકો
ગર્થલષ્ઠ રોકોને કશેળે કે જો તભે ન શોત તો
અભે અલશ્મ ભોઅભીન થઇ જતે. (૩૧)
(ત્માયે) ગર્થલષ્ઠો કભજોય રોકોને કશેળે કે
જ્માયે ણશદામત તભાયી ાવે આલી ચૂકી શતી
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તે ફાદ ળું અભોએ તભને (તેનું અનુકયણ
કયતાં) અટકાવમા શતા ? (એભ તો ન શતું)
ફલ્કે તભે ંડેજ દોણત શતા. (૩૨)
અને કભજોય રોકો ગર્થલષ્ઠ રોકોને કશેળે કે
તભાયી યાત રદલવની ચારફાઝીઓએ
(અભને ગુભયાશ કમાજ), જ્માયે કે તભે અભને
અલ્રાશનો ઇન્કાય કયલા અને તેનો ળયીક
ફનાલલાની આજ્ઞા કયતા શતા. વાયાંળ કે
જ્માયે તેઓ અઝાફ ણનશાળે ત્માયે ોતાનો
પ્રશ્ચાતા વંતાડળે; અને અભે તે રોકોની
ગયદનોભાં કે જે ઓ ઇન્કાય કયતા શતા જં જીયો
નાખી દઇળું; ળું તેઓ જે કયણી કયતા શતા
તેના ણવલામ તેભને ફીજો કોઇ ફદરો
આલાભાં આલળે ? (૩૩)
અને જે લસ્તીભાં અભોએ કોઇ ફીલયાલનાયો
ભોકલ્મો ત્માયે તે (લસ્તી)ના લૈબલળાી રોકો
એભજ કશેતા યહ્ા કે તભને જે કાંઇ (શુ કભ)
આીને ભોકરલાભાં આવમા છે તેનો અભે
ખયેખય ઇન્કાય કયનાય છીએ. (૩૪)
અને તેઓ આ ણ કશે છે કે અભે (તભાયા
કયતાં) વંણિ તથા વંતણતભાં ઘણાંજ લધેરા
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છીએ, અને અભને અઝાફ ણ આલાભાં
નણશ આલે. (૩૫)
ભક્કાના કાપયોએ કેટરાક મશુ દીઓ કે જે ઓ
ઇભાન રઇ આવમા શતા તેઓને ુછમું કે
ભોશમ્ભદ (વ.) કમાભત ણલળે કશે છે તે લાત
ખયી છે કે નણશ ? તેઓએ કહ્ું કે અભોએ
તેભના ણલળે રકતાફોભાં લાંચેર છે કે તે ફયશક
મગમ્ફય છે . તે લખતે અફુ જશેર અને
તેના વાથીઓએ કહ્ું કે અભો તભાયી રકતાફો
ઉય ણ ઇભાન યાખતા નથી. તે લખતે
અલ્રાશે આ આમત નાઝીર પયભાલી. જે
રોકોએ ોતાના નપવ ઉય ઝુલ્ભ કમો છે
તેઓને અલ્રાશ વભક્ષ યજુ કયલાભાં આલળે.
તેઓ આવભાં ઝઘડતા શળે અને કભઝોય
રોકો ભગરૂય રોકોને કશેળે કે જો તભે ન શોત
તો અભો અલશ્મ ભોઅભીન થઇ જાત. ત્માયે
ગલજ કયનાયાઓ અળક્તોને કશેળે કે ણશદામત
તભાયી ાવે આલી તો ળું અભોએ તભોને
અટકાવમા શતા ? તભો ોતે જ ગુનેશગાય
છો.
તે લખતે આભ રોકોનો એ જલાફ શળે કે
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તભો ોતાની જલાફદાયીભાં અભોને
ફયાફયના ળયીક ળા ભાટે ઠેયાલો છો ? ળું
તભોને માદ નથી કે તભો ોતાની
ચારફાઝીઓ અને મુણક્તઓ યચીને વીધા
વાદા ફંદાઓને પાંવલાની કોળીળ કયતા
શતા. એ ઉયાંત તભો અભોને ફેલકુપ
ફનાલતા શતા. કરાભે ળયીપભાં એ ણલળે અને
ભુયીદોના ઝઘડાઓનું જુ દે-જુ દે સ્થે લણજન
થએરું છે . જુ ઓ વુયએ અઅયાપ, વુયએ
ઇબ્રાશીભ, વુયએ કવવ, અશઝાફ લગેયે.
આ લાત કરાભે ળયીપભાં ઘણે સ્થે ફમાન
કયી છે કે અમ્ફીમા (અ.)ની દાલતનો
ભુકાફરો ફધામથી શેરાં આગ આલીને
વુખી રોકોએ કમો છે કે જે ઓ ભાર-દોરત
અને ઓરાદના ઘભંડભાં શતા, જે નું લણજન
વુયએ અનઆભ, અઅયાપ, શુ દ લગેયેભાં
કયલાભાં આલેર છે .
તેઓની દરીર એ શતી કે અભો અલ્રાશના
લધાયે પ્માયા અને ભાનલંતા છીએ અને તેજ
કાયણે વંણત તથા વંતણતભાં ઘણા જ લધેરા
છીએ જે નાથી તભો યણશત છો. અભો એ
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લાતને કેભ ભાની ળકીએ કે અશીં અલ્રાશ
ેઅભાયા ઉય યશેભતનો લયવાદ લયવાલે અન
? ેઆખેયતભાં અઝાફ આ
૩૬ થી ૩૯ ભી આમાત :-

الر ۡر َػ ل َِم ۡن ّیَ َش ُ
ُق ۡل ِا ّ َؿ َذب ّ ۡی یَ ۡب ُس ُط ّ
ٓاء َف
ِ
ِ
َ ۡ ُ َ ّٰ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ
َ
از لَا حَ ۡعل ُموۡ َؿ ﴿ ﴾۳۶٪
الن
حق ِدذ ف ل ِکن اخثؿ ِ
َ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ُ ّ َ ُ َ ُ
اخک ۡم ِبالتِ ۡی تو ّ ِكبُک ۡم
ف ما اموالکم ف لا افل
َّ
ۡ َ ُ ۡ ٰۤ
ِعن َدنا رلفی ِالا َم ۡن ّٰا َم َن َف َع ِم َل
َ ً َُ َ َُ ۡ َ َ ُ ّ
ۡ
ف ِب َما
ع
الض
صال ِحا ۫ فافل ِئک لہم جزٓاء ِ ِ
ۡ ُ ّٰ
ُ
ُ
َع ِملوۡا َف ُہ ۡم فِی الغرُف ِت ّٰا ِمنوۡ َؿ ﴿﴾۳۷
َف الَّذیۡ َن یَ ۡس َعوۡ َؿ ف ۡیۤۡ
ِ
ِ
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َ
ّٰا ّٰی ِتنا ُم ّٰع ِج ِزیۡ َن
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َ َۡ َ ُ
َ
﴾۳۸﴿ اب ُم ۡحط ُخ ۡف َؿ
ِ افل ِئک فِی العذ
ُ الر ۡر َػ ل َِم ۡن ّیَ َش
ّ ُق ۡل ِا ّ َؿ َذب ّ ۡی یَ ۡب ُس ُط
ٓاء ِم ۡن
ِ
ِ
ۡ َ ۡ َ ۡۤ
َۡ
ِع َبا ِخ ٖۡـ َف حق ِد ُذ ل َ ٗۡہ ؕ َف َما اجفق ُت ۡم ِّم ۡن
ۡ ّّٰ ُ ۡ َ َ ُ َ ۡٗ ُ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ
الررِقِح َف
شی ٍء فہو یخ ِلفہ ۚ ف ہو خحؿ
﴾۳۹﴿
(શે યવૂર !) તું કશે કે ફેળક ભાયો યલયરદગાય
જે ના ભાટે ચાશે છે યોઝી ણલળા કયી દે છે ,
અને જે ના ભાટે ચાશે છે તંગ કયી દે છે , યંતુ
ઘણાંખયા રોકો તે જાણતા નથી. (૩૬)
અને તભાયી વંણિ તથા વંતણત એલી લસ્તુ
નથી કે તે તભને અભાયા ણનકટના ફનાલી દે,
શા જે ળખ્વ ઇભાન રાલે તથા વત્કામો કયે
તો એજ તે રોકો છે કે જે કયણી ણ તેઓ
કયળે તેનો ફભણો ફદરો તેભના ભાટે (તૈમાય)
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છે , અને તેઓજ ઉચ્ચ સ્થાનોભાં નનચતણે
યશેળે. (૩૭)
અને જે રોકો (અભને) યાજીત કયલાના
ણલચાયે અભાયી ણનળાનીઓ ણલરૂઘ્ધ પ્રમત્નો
કયતા યશે છે તેભને અઝાફભાં વડાલી
શાજય કયલાભાં આલળે. (૩૮)
તું કશે કે ફેળક ભાયો યલયરદગાય ોતાના
ફંદાઓભાંથી જે ના ભાટે ચાશે છે યોઝી
ણલળા કયી દે છે અને જે ના ભાટે ચાશે છે
તંગ કયી દે છે ; અને તભે (તેના ભાગજભાં) જે
લસ્તુ ણ ખયચ કયળો તેનો ફદરો તે અલશ્મ
આળે, અને તે વૌ કયતાં ઉિભ યોઝી
આનાયો છે . (૩૯)
જગતભાં યીઝક (યોઝી)ની લશેંચણીનો
ફંદોફસ્ત ખુદાની ણશકભત અને ભસ્રેશતને
આધીન છે . તેને આ રોકો વભજી ળકતા નથી
અને એ ગરતપેશભીભાં ડી જામ છે કે
અલ્રાશ જે ને ફશોું યીઝક દે છે તે તેનો
ભાનલંતો છે અને જે ને તંગીની વાથે યોઝી
આે છે એ તેના કોને ાત્ર થામ છે .
ઇન્વાન જયા આંખ ઉઘાડીને જુ એ તો ખફય
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ડળે કે ઘણી લખત ફદકાય ચાયીત્રના રોકો
ફશુ જ વુખી શોમ છે અને ઘણામ નેક અને
ળયીપ રોકો કે જે ના વંસ્કાયની દયેક વમણક્ત
પ્રવંળા કયે છે તે તંગદસ્તીભાં પવાએરો શોમ
છે . શલે કોણ ફુણઘ્ધળાી એભ કશી ળકે છે કે
આ ારકઝા અખ્રાક ધયાલનાયા અલ્રાશને
અણપ્રમ છે અને તે ખફીવ રોકો તેને વાયા
રાગે છે .
આ સ્થે ફે અથો નીકી ળકે છે અને ફન્ને
વાચા છે . એક તો એ કે અલ્રાશથી નઝદીક
કયલાલાી ચીઝ ભાર અને ઓરાદ નથી ણ
ઇભાન અને નેક કામો છે . ફીજી લાત એ કે
ભાર અને ઓરાદ ભાત્ર એ ભોઅભીને વારેશ
ભાટે અલ્રાશની નઝદીકીનું કાયણ ફની ળકે
છે જે ોતાનો ભાર અલ્રાશની યાશભાં ખચજ
કયે અને ોતાની ઓરાદને વુંદય ણળક્ષણ તથા
વભ્મતા ળીખલાડી ખુદા ળનાવ (અલ્રાશને
ઓખનાય) અને નેક રકયદાય ફનાલલાની
કોળીળ કયે.
જે રોકો અભને યાજીત કયલાના ણલચાયે
અભાયી ણનળાનીઓ ણલરૂઘ્ધ પ્રમત્નો કયતા યશે
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છે અને અભાયી આમતો ઉય કટાક્ષ કયે છે
તથા રોકોને ખુદા ઉય ઇભાન રાલતા યોકે
છે તેઓને અઝાફભાં વડાલી શાજય
કયલાભાં આલળે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે ભાયો યફ જે ને
ચાશે તેને ફશોી યોઝી આે છે અને જે ને
ચાશે ોતાની ભસ્રેશતથી તેની યોઝી તંગ કયે
છે . તભે તેના ભાગજભાં જે કંઇ ખચજ કયળો તેનો
અલશ્મ ફદરો આળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે ખલ્રાકે આરભ
ોતાનો અમ્ર (શુ કભ) ળફે જુ ભ્આના શેરાં
બાગભાં આવભાનો ઉયથી નાઝીર કયે છે
અને તેની વાથે એક પયીશ્તો શોમ છે જે
અલાજ આે છે કે, છે કોઇ તૌફા કયલાલાો
કે તેની તૌફા કફુર થામ ? છે કોઇ ોતાના
ગુનાશની ફક્ષીળ ચાશલાલાો કે તેના ગુનાશ
ભાપ થામ ? છે કોઇ વલાર કયલાલાો કે તેને
આલાભાં આલે ? છી કશે છે કે અમ યફ !
તાયી યાશભાં ખચજ કયલાલાાને ફદરો આ.
કંજુવના ભારને રઇ રે. આ પ્રભાણે તે વલાય
વુધી કશે છે . જ્માયે ખુદાનો અમ્ર ાછો પયે
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છે છી ફંદાઓની યોઝી ણનભાજણ થામ છે .
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)એ પયભાવમું છે
કે જે કોઇ ોતાના શાથને નેકીની વાથે ખોરે
તેને આખેયતભાં ફભણો ફદરો આલાભાં
આલળે. શ. ઇભાભે યઝા (અ.)એ ોતાના
ગુરાભને ુછમું કે આજે તેં કાંઇ યાશે ખુદાભાં
ખચજ કમુું છે ? તેણે કહ્ું કે નણશ. આે
પયભાવમું કે ખુદાની કવભ ! ખુદા આણને
છી કેલી યીતે ફદરો આળે ? જ. જાફીય
ણફન અબ્દુલ્રાશ અનવાયીએ યીલામત કયી છે
કે ભોઅભીન જે કાંઇ ખચજ કયે છે તેનો
અરરાશ ફદરો આે છે ણ જે ગુનાશના
કાભભાં ખચજ કયે છે તેનો ફદરો નણશ ભે.
ઇન્વાન કુટુંફના ખોપથી ખચજ ઓછો કયે
નણશ, કાયણ કે અલ્રાશ તેને યોઝી શોંચાડળે
જે ભકે અલ્રાશ વશુ કયતાં ઉિભ યોઝી
આનાયો છે .
૪૦ થી ૪૪ભી આમાત :-

ُ
حَقوۡ ُؽ

َّ ُ ً ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
ف یوؾ یحسخہم ج ِمیعا ثم
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ۡ َ َ
َ ُ َ ُ َ
ل ِل َمل ِئک ِۃ ا ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ِا ّیاخ ۡم کانوۡا ح ۡع ُب ُد ۡف َؿ
﴿﴾۴۱
َ َ َۡ
َ
َ ُ
قالوۡا ُس ۡب ّٰحنک ان َت َفل ّ ُِینا ِم ۡن ُخ ۡفنِ ِہ ۡم ۚ
بَ ۡل کَانُوۡا حَ ۡع ُب ُد ۡف َؿ الۡج ّ َن ۚ اَخۡث َ ُؿ ُہ ۡم بہمۡ
ِِ
ِ
ُ ُ
ّم ۡؤ ِمنوۡ َؿ ﴿﴾۴۱
َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َّ ۡ ً َّ
ض جفعا ف
فالیوؾ لا یم ِلک بعضکم ل ِبع ٍ
َ ُ َّ
ََ ُ ُ
َ
لَا ض ّىًا ؕ َف جقوۡ ُؽ ل ِل ِذیۡ َن ظل ُموۡا د ۡفقوۡا
َُ ّ
َ َ َ َّ َّ ُ ۡ
اب الناذِ التِ ۡی کن ُت ۡم ِب َہا تک ِذبُوۡ َؿ
عذ

﴿﴾۴۲
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َ
َ ُ
َ ّٰ َ ُ
َف ِادا ت ۡتدّٰی َعل ۡی ِہ ۡم ّٰا ّٰی ُتنا بَ ِّین ٍت قالوۡا َما
ّٰہ َذا ۤۡ ِالَّا َذ ُج ٌل ّیُریۡ ُد اَ ۡؿ ّیَ ُص ّ َدخ ُ ۡم َع ّمَا ک َ َ
اؿ
ِ
َ ۤۡ ّ َ ۤۡ ۡ ٌ
ُُ َ ُ
َ
ح ۡع ُب ُد ّٰابَٓاؤخ ۡم ۚ َف قالوۡا َما ّٰہذا ِالا ِافک
ُّ ۡ َ ً َ َ َ َّ
ََ ۡ
َ
اؽ ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ل ِل َح ّ ِق ل َ ّما
مفتؿی ؕ ف ق
َ ۤۡ ّ َ ۡ ُ ۡ
َج َ
ٓاء ُہ ۡم ۙ ِا ۡؿ ّٰہذا ِالا ِسش ٌخ ّم ِبح ٌف ﴿﴾۴۳

َ َ ۤۡ ّٰ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّ ۡ ُ ُ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ۤۡ
ف ما اتینہم ِمن کت ٍب یدذسونہا ف ما
َ َ َ َّ
َ ۡ َ ۤۡ
ا ۡذ َسلنا ِال َ ۡی ِہ ۡم ق ۡبلک ِم ۡن ن ِذیۡ ٍر ﴿﴾۴۴
અને જે રદલવે તે વઘાઓને બેગાં કયળે,
છી વલે પરયશ્તાઓને પયભાલળે કે ળું આ
? રોકો તભાયી ઇફાદત કમાજ કયતા શતા
)(૪૦
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(પરયશ્તાઓ) અયજ કયળે કે સ્તુણતને ાત્ર
તુંજ છે -તુંજ અભાયો લારી છે . ન કે આ
રોકો, (છી તેભની વાથે અભાયે ળી રેલા
દેલા ?) ફલ્કે તેઓ તો જીન્નાતોની ઇફાદત
કયતા શતા; તેઓ ભાંશેના ઘણાંખયા તેભના
યજ ઇભાન યાખતા શતા. (૪૧)
ભાટે આજના રદલવે તભાયાભાંથી કોઇ ણ
એક ફીજાના ન રાબનો અણધકાય ધયાલળે ન
નુકવાનનો; અને જે રોકોએ ઝુ લ્ભ કમો શતો
તેભને અભે કશીળું કે તે જશન્નભની આગની
ભજા ચાખો કે જે ને તભે જુ ઠરાવમા કયતા
શતા. (૪૨)
અને જે લખતે તેભને અભાયી ખુલ્રી આમતો
ઢીને વંબાલલાભાં આલે છે તો તેઓ કશે
છે કે આ (યવૂર) કોઇ નથી ણ એક ભાણવ
છે કે જે એભ ચાશે છે કે જે લસ્તુઓની
તભાયા ફાદાદા ૂજા કમાજ કયતા શતા તેના
(ૂજલા)થી તભને અટકાલે. અને (તેઓ
લી) એભ ણ કશે છે કે આ (કુયઆન) ભાત્ર
ઉજાલી કાઢેરું અવત્મ છે . અને તે રોકો કે
જે ઓ ઇભાન રાવમા નથી તેભની ાવે જ્માયે
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વત્મ આલે છે ત્માયે કશેલા રાગે છે કે આ
ભાત્ર ખુલ્રો જાદુ છે . (૪૩)
અને તે (ભક્કાલાવી)ઓને અભોએ રકતાફો
તો નથી આી કે જે તેઓ ઢતા શોમ અને
ન તાયી શેરાં તેભની ાવે કોઇ
ફીલયાલનાયો ભોકલ્મો શતો. (૪૪)
પ્રાચીન કાથી આજ વુધી દયેક ઝભાનાના
ભુશ્રીકો પયીશ્તાઓને દેલી અને દેલતા ભાનતા
શતા અને તેની ૂજાાઠ કયતા શતા. કોઇ
લયવાદનો દેલ, કોઇ લીજીનો, કોઇ શલાનો,
કોઇ રક્ષ્ભીનો, તેઓના ણલળે અલ્રાશ
તઆરા પયભાલે છે કે કમાભતના રદલવે તે
પયીશ્તાઓને ુછલાભાં આલળે કે ળું તભો આ
રોકોના ભાઅફુદ ફનેરા શતા ? તેના આ
વલારનો શેતુ-ભાત્ર એ શકીકત ુછલાનો ન
શતો ણ તેભાં એ અથજ છુ ાએરા છે કે ળું
તભે એ રોકોની આ ઇફાદતથી યાજી શતા ?
કમાભતભાં આ વલાર ભાત્ર પયીશ્તાઓથી જ
નણશ ણ તભાભ એ શસ્તીઓથી કયલાભાં
આલળે જે ની દુણનમાભાં ઇફાદત કયલાભાં
આલતી શતી. જે ભકે વુયએ ફુયકાનભાં
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કશેલાભાં આવમું છે કે “જે રદલવે અલ્રાશ એ
રોકોને અને એ શસ્તીઓને જે ની અલ્રાશ
ણવલામ ઇફાદત કયતા શતા તેઓને બેગા
કયળે અને તેભને ુછલાભાં આલળે કે ળું તભે
ભાયા આ ફંદાઓને ગુભયાશ કમાજ શતા મા આ
રોકો ોતે વીધી યાશથી બટકી ગમા શતા ?”
પયીશ્તાઓ અઝજ કયળે કે ઇફાદતને રામક તો
તાયી જ ઝાત છે , તું જ અભાયો લારી અને
ભાઅફુદ છે . કમાભતના રદલવે કોઇ ણ
કોઇને નપો-નુકવાન આી ળકતો નથી.
એ કાપયોની વાભે અભાયી યોળન અને જાશેય
આમતો જ્માયે લાંચી વંબાલલાભાં આલે છે
તો એ કુપપાયો આવભાં કશે છે કે આ યવુર
તો ભાત્ર એક વાભાન્મ ઇન્વાન છે અને
અભાયા ફા-દાદાઓ જે ની ૂજાાઠ કયતા
શતા તેનાથી અભોને અટકાલે છે . આ કુયઆન
ભાત્ર ઉજાલી કાઢેરું અને અવત્મ છે .
આનાથી શેરે ખુદા તયપથી ન તો કોઇ એલી
રકતાફ આલી છે ન તો કોઇ યવુર આવમો છે
કે જે ણે આલીને રોકોને એ ણળક્ષણ આપ્મું
શોમ કે અલ્રાશ ણવલામ ફીજાની ઇફાદત
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અને યસ્તીળ કમાજ કયો, તેથી એ રોકો કોઇ
જ્ઞાનના કાયણે નણશ ણ જે શારતના કાયણે
કુયઆન અને શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ની
તલશીદની દાલતનો ઇન્કાય કયે છે . તેઓ ાવે
કોઇ ણ જાતની વનદ નથી.
૪૫ થી ૪૭ભી આમાત:-

َّ َّ َ
َُ
َ
َف کذ َب ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ۙ َف َما بَلغوۡا
َّ َ َ
َ
ّٰ َ ۡۤ
ٞ ِم ۡعش َاذ َما ّٰات ۡین ُہ ۡم فکذبُوۡا ُذ ُس ِد ۡی

ۡ َ َ َ َ ََۡ
﴾۴۵٪ ﴿ ِاؿ ن ِکحؿ
فکیف ک

ّّٰ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡۤ َ َ ّ ۡ ُ
قل ِانما ا ِعظکم ِبوا ِحد ٍۃ ۚ اؿ تقوموا لِل ِہ
َ ماٞ َم ۡث ّٰجی َف ـ ُ َخ ّٰاخی ثُ ّ َم تَ َت َف ّ َػ ُخ ۡفا

ٌِب َصا ِح ِب ُک ۡم ِّم ۡن ج ّ َن ٍۃ ؕ ِا ۡؿ ُہوَ ِالَّا ن َ ِذیۡر
ِ
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َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ
﴾۴۶﴿ اب ش ِد ۡی ٍد
ٍ لکم بحف یدی عذ
ُۡق ۡل َما َساَل ۡ ُت ُک ۡم ّم ۡن اَ ۡجر َف ُہوَ ل َ ُک ۡم ؕ اؿ
ِ
ِ
ٍ
َ ُ
ّّٰ َ َ ّ
َ
ا ۡجرِ َی ِالا َعدی الل ِہ ۚ َف ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
َ
﴾۴۷﴿ ش ِہ ۡی ٌد
અને તેભની ૂલે જે રોકો શતા તેભણે ણ
(વત્મને) જુ ઠરાવમું શતું, જો કે અભોએ તેભને
જે કાંઇ આી ભૂક્મું શતું તેના દવભા બાગને
ણ આ (રોકો) નથી શોંચ્મા; વાયાંળ કે
તેભણે ણ ભાયા યવૂરોને જુ ઠરાવમા શતા,
જે થી (તભોએ જોમું કે) ભાયી નાવંદગી
તેભના વંફંધભાં કેલી થઇ ડી શતી ? (૪૫)
તું કશે કે ણવલામ તેના નથી કે શુ ં તો ભાત્ર
એકજ લાતનો ફોધ આું છુ ં કે તભે ફબ્ફે
અકેક થઇને અલ્રાશના (કાભ ભાટે) ઉબા
થઇ જાઓ, છી ણલચાય કયો (તો જણાળે) કે
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તભાયા આ (મગમ્ફય) ણભત્રને રદલાનાણં
નથી; એ તો વખત અઝાફ આલતા શેરાં
તભાયા ભાટે ભાત્ર એક ડયાલનાયો છે . (૪૬)
તું કશે કે (તબ્રીગે રયવારતનો) જે ફદરો ભેં
ભાગ્મો છે તેનો પામદો તો તભાયાજ ભાટે છે ;
ભાયી ભજુ યી તો અલ્રાશના ળીયે છે , અને તે
દયેક લસ્તુનો વાક્ષી છે . (૪૭)
ભક્કાના રોકો તો એ ળાનો-ળોકત અને
ખુળશારીના દવભા બાગને ણ શોંચ્મા
નથી જે શેરાંની કોભોને પ્રાપ્ત શતી. જ્માયે
એ રોકોએ વાચી લાતોને ભાનલાનો ઇન્કાય
કમો જે અમ્ફીમાઓએ તેઓ વભક્ષ યજુ કયેર
શતી અને અવત્મ ય ોતાના વંવાયની
સ્થાના કયી તો તે રોકો કેલા તફાશ અને
ફયફાદ થઇ ગમા ? તેઓની વંણિ અને
ળણક્તઓ તેઓને કોઇ કાભ આલી ળકી નણશ.
તભે રોકો ોતાના સ્લાથજ અને દીરી
આળાઓ તથા શઠધભીથી ાક થઇ ણનભજ
ફની પ્રત્મેક ઇન્વાન અરગ અરગ નેક
ણનય્મતીની વાથે વાથે ણલચાય અને ફે-ફે
ચાય-ચાય ભાણવો આવભાં ફેવી એક ફીજા
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વાથે લાદણલલાદ કયે કે ળું લાત છે કે તભો એ
વમણક્તને રદલાનો કશો છો જે ને ગઇ કાર
વુધી તભે ોતાની લચ્ચે ફુણઘ્ધળાી, અભીન
અને વત્મલાદી વભજતા શતા. ળું તભે એ
લાત બુરી ગમા કે નફુવલતની થોડી જ ભુદ્દત
શેરાંનો આ ફનાલ છે કે કાઅફાના ચણતય
છી શજયે અવલદને સ્થાણત કયલાના
ભવઅરા ઉય કુયેળના કફીરાઓ આવભાં
રડતા શતા. તે લખતે તભોએ જ એકભત
થઇને ભોશમ્ભદ (વ.)ને રલાદ તયીકે ભાન્મ
યાખતા શતા અને તેઓએ એલી યીતે આ
ઝઘડાને તાવમો જે ને તભો ફધાએ ભાન્મ
યાખ્મો, એ ભશાન વમણક્ત જે ને તભે દયેક યીતે
અભીન અને વત્મ ભાનતા શતા ણ શલે
એલી ળું લાત થઇ ગઇ કે તેભને તભો રદલાનો
કશો છો ? શઠધભી અને ઝીદની લાત તો
અરગ છે ણ ળું ખયેખય તભો ોતાના
દીરોભાં એજ વભજો છો જે ોતાની
ઝફાનોથી કશો છો ? ળું તભાયી નઝદીક એ
ફુણઘ્ધળાી છે જે તભને તફાશીના યસ્તા
ઉય જોઇને કશે ળાફાળ ફશુ વારૂં કાભ કયી
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યહ્ા છો.
આ આમતનો અવર અથજ તો એ છે કે જે
ઉય આમતના તયજુ ભાભાં ફતાલેર છે અને
તેનો ફીજો બાલાથજ એ છે કે તભાયી બરાઇ
ણવલામ શુ ં કાંઇ ચાશતો નથી. ભાયો ફદરો તો
એજ છે કે તભો વુધયી જાલ. આ ણલળે કરાભે
ાકભાં એક ફીજા સ્થે પયભાલલાભાં આલેર
છે કે “અમ નફી ! એ રોકોને કશો કે શુ ં આ
કાભનો ફદરો એ ણવલામ કંઇ ભાંગતો નથી કે
જે નું દીર ચાશે એ ોતાના યફનો યસ્તો
ધાયણ કયે. ભતરફ એ કે આક્ષે કયનાય ગભે
તેલો આક્ષે કયતા યશે ણ અલ્રાશ પ્રત્મેક
લસ્તુને જાણે છે અને તે વાક્ષી છે કે શુ ં એક
ણનસ્લાથજ ઇન્વાન છુ ં . આ કામજ શુ ં ભાયા
ોતાના સ્લાથજ ભાટે કયતો નથી.”
૪૮ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ُ َ ّ حَ ۡق ِذ ُغ بال ۡ َح ّق ۚ َعل
اؾ
ِ ِ
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ُ ۡ َ َ ۡ ُ
ۡ ُ
ٓاء ال َح ّق َف َما یُ ۡب ِدئ ال َبا ِط ُل َف َما
قل ج
ُ
﴾۴۹﴿ ح ِع ۡی ُد
ُ
َۡ
َ ۡۤ َ ّ َ ۡ َ َ
ۚ ق ۡل ِا ۡؿ ضلل ُت ف ِان َما ا ِض ّ ُل َعدّٰی جف ِس ۡی
َۡٗف ِاؿ ۡاہ َت َدیۡ ُت َفب َما یُوۡحِ ۡیۤۡ ِاخ َ ّیَ َذب ّ ۡی ؕ ِانَّہ
ِ
ِ
ِ
َ ٌ
﴾۵۱﴿ َس ِم ۡیع ؿ ِخیۡ ٌب
તું કશે કે ણનવંળમ ભાયો યલયરદગાય
(અવત્મને ણનભૂજ કયલા) વત્મ (નું ફાણ)
ભાયે છે , તે છુ ી લાતોનો ભશાન જાણનાયો
છે . (૪૮)
તું કશે કે વત્મ આલી ગમું ! અને અવત્મ કાંઇ
ેદા કયી ળકતું નથી, તેભજ વજીલન કયી
ળકતું નથી. (૪૯)
તું કશે કે જો શુ ં ગુભયાશ થઇ ગમો છુ ં તો શુ ં
ભાયી ોતીકી જાતને જ શાણન શોંચાડલા
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કાજે ગુભયાશ થઇ ગમો શોઇળ, અને જો શુ ં
વન્ભાગજ ય છુ ં તો એજ કાયણવય કે ભને
ભાયો યલયરદગાય લશી શોંચાડે છે ; ફેળક તે
ભોટો વાંબનાય (અને) ઘણોજ ાવે છે .
(૫૦)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ભાયો યલયરદગાય શક
એટરે લશી જે ની ાવે ચાશે તેના તયપ ભોકરે
છે અથલા તેનો અથજ એ કે જગતભાં દીને
ઇસ્રાભને જાશેય કયે છે તેનાથી કોઇ લસ્તુ
છુ ી નથી.
શ. ઇભાભે યઝા (અ.) ોતાના આફાએ
તાશેયીનથી રયલામત કયે છે કે જ્માયે શ. યવુરે
ખુદા (વ.) ભક્કાભાં દાખર થમા ત્માયે
કાઅફાની આવાવ ૩૬૦ ફુત યાખેરા
શતા. જ્માયે એ ફુતોને રાકડી લડે ાડતા
શતા અને પયભાલતા શતા કે “જાઅર શક્કો
લઝશકર ફાતેરો ઇન્નર ફાતેર કાન ઝશુ કા,
લભા મુબ્દેઊર ફાતેર લભા મો ઇદ” એટરે
શક આવમું અને ફાતીર ગમું. અલશ્મ ફાતીર
જનારૂં છે તેભજ ફાતીર મદા થતું નથી
અને ન તો ાછુ ં આલે છે . શ. ઇભાભે
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ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી ભનકુર છે કે શકનો
અથજ કાપયો વાથે જે શાદ ભાટે તલ્લાય છે અને
ફાતીરનો અથજ જુ ઠા ભાઅફુદ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) એ રોકોને કશે કે જે
પ્રભાણે તભો ધાયો છો એ પ્રભાણે જો શુ ં
ગુભયાશ છુ ં તો ફીજુ ં કંઇ નણશ ણ શુ ં
ોતાના નપવ ઉય ગુભયાશ થાઉં છુ ં , તો
તેનો લફાર ભાયા ઉય છે ન કે ફીજા ઉય.
આ સ્થે એ લાત જાણલી જરૂયી છે કે તે
કુપપાયો એભ કશેતા શતા કે તું ગુભયાશ થઇ
ગમો છે . ણ શકીકતભાં આ (વ.) તો
યાશેયાસ્ત ઉય શતા, જ્માયે ખુદ કુપપાયો જ
ગુભયાશીભાં પવાએરા શતા. અલ્રાશ
તઆરા દયેક ગુભયાશ અને ણશદામત
ાભનાયની લાત અને કૃત્મોને જાણનાયો છે ,
તેનાથી કોઇ લાત છુ ી નથી.
૫૧ થી ૫૪ભી આમાત :-

َۡف لَوۡ تَ ٰۤری ِا ۡد ـ َ ِد ُعوۡا َفلَا َفوۡ َة َف اُ ِخ ُذ ۡفا ِمن
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َّ َ َ
اؿ ؿ ِخیۡ ٍب ﴿ ۙ﴾۵۱
مک ٍ

ّ َ َ ُ ۡۤۡ ّٰ َ ّ َ
َ َ ّّٰ َ ُ ُ ّ َ
الت َن ُ
اف ُس ِمنۡ
ف قالوا امنا ِب ٖۡہ ۚ ف انی لہم
ََ
ۛ﴿﴾ۚ۵۲
اؿ بَ ِع ۡی ٍد
ّمک ٍۭ

ۡ ُ
َ
َ َ ََ
ّف ق ۡد که ُك ۡفا ِب ٖۡہ ِم ۡن ق ۡب ُل ۚ َف حَق ِذفوۡ َؿ
ََ
َۡ
اؿ بَ ِع ۡی ٍد ﴿﴾۵۳
ِبالغ ۡی ِب ِم ۡن ّمک ٍۭ
ۡ
َ
َ
ۡ
َف ِح ۡی َل بَ ۡین ُہ ۡم َف بَح َف َما یَش َت ُہوۡ َؿ ک َما
َۡ
ُ
َ
َّ َ ُ
ف ِع َل ِباش َیا ِع ِہ ۡم ِّم ۡن ق ۡب ُل ؕ ِان ُہ ۡم کانوۡا
َ ّ ُ
ف ِ ۡی ش ٍک ّمرِیۡ ٍب ﴿ ﴾۵۴٪
અને કદાચને તું તેભને જોતે (તો ઘણંજ
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આશ્ચમજ ાભતે) કે જ્માયે તેઓ (કમાભતભાં)
ગબયાએરી દળાભાં શળે અને ક્માંમ ણ
નાવલાનું સ્થાન નણશ ભે, અને ાવેની
જગ્માએથી જ તેભને કડી ાડલાભાં આલળે
: (૫૧)
અને તેઓ કશેળે કે અભે તે (યવૂર)ના ય
ઇભાન રાલીએ છીએ; ણ આટરા રાંફા
છે ટા (દૂયના અંતય) યથી તેઓ (ઇભાન) કેલી
યીતે ભેલી ળકળે ? (૫૨)
જો કે તેભણે પ્રથભ તેનો ઇન્કાય કમો શતો,
અને દૂય ફેઠા ફેઠા અદ્રશ્મ લાતોના વંફંધભાં
અટકો ફાંઘ્મા કયતા શતા. (૫૩)
તેઓ તથા તે લસ્તુઓ લચ્ચે કે જે ની તેભને
ઇચ્છા થળે એક આડ ઉબી કયી દેલાભાં
આલળે, જે ભ કે તેભની શેરાં તેભના જે લા
અગાઉના ટોાંઓના વંફંધભાં ઉબી
કયલાભાં આલી શતી; ણનવંળમ તેઓ વઘાજ
યેળાન કયી દેનાયી ળંકાભાં શતા. (૫૪)
તું તેભને જોત તો ઘણં જ આશ્ચમજ ાભત, કે
જ્માયે કુપપાય રોકો ભેશળયભાં ોતાની
કફયોથી ઉઠીને ગબયાઇ જળે અને તેઓના
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બાગલાની કોઇ જગ્મા નણશ શોમ અને
અલ્રાશ તેઓને અઝાફભાં ણગયપતાય કયળે
અને તેઓને એલી યીતે કડલાભાં આલળે
જે લી યીતે કોઇ ચીઝ નજીકની જગ્માએથી
ઉાડલાભાં આલે છે . તેનો શેતુ એ કે કોઇ
ણ લસ્તુ અલ્રાશની કડથી દુય નથી. આ
આમતભાં કામભે આરે ભોશમ્ભદના ઝભાનાભાં
જે ફનાલો ફનળે તેની બણલષ્મલાણી
ફતાલલાભાં આલે છે . જે ભકે નજીકના
સ્થેથી ણગયપતાય થલાલાા વુપીમાની રશ્કય
છે જે ભદીનાની ફયફાદી છી ભક્કા તપ
યલાના થળે અને ફેઅદા નાભના સ્થે
શોંચળે તો ખુદાના શુ કભથી ઝભીન તેભના
ગોને કડી રેળે અને તેઓ ઝભીનભાં ઘુવી
જળે. છી જુ લે તો કમાભતની કડ શોમ મા
અફુ વુપીમાનના રશ્કયનું અઝાફભાં પવાલું
ભુયાદ શોમ. ગભે તે શોમ, ણ આ રોકો
અઝાફને જોળે તો કશેળે કે અભે ઇભાન
રાલીએ છીએ, ણ એ લખતનું ઇભાન
રાલલું કંઇ પામદો શોંચાડળે નણશ.
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આ વુયાભાં ૪૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૩૫) વૂયએ પાતેય
(વજજ નશાય)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયાભાં ફે આમત ભક્કી નથી. શ. યવુરે
ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ આ વુયાને
ઢે તો જન્નતના દયલાજા કશેળે જ્માંથી તારૂં
ભન ભાને ત્માંથી ફેણશશ્તભાં દાખર થા.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ َ
َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ
ۡ
ص
ِ الحمد لِل ِہ فا ِؽ ِخ السمو ِة ف الاذ
َ ۡ
ُ
َ
َجا ِع ِل ال َمل ِئک ِۃ ُذ ُسلًا افخ ِ ۡیۤۡ ا ۡج ِن َح ٍۃ
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َۡۡ
َ ۡ ّٰ ُ َ
َ
ّمثجی َف ث ّٰلث َف ُذ ّٰبع ؕ یَ ِزیۡ ُد فِی الخل ِق َما
ُ َ َ
َ َ ُ َ ّّٰ
ٓاء ؕ ِا ّؿ الل َہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۱
یش
َ َ ۡ َ ّّٰ ُ ّ َ
ِلناز م ۡن ّ َذ ۡح َمۃ َفلاَ
ٍ
ما حفت ِح اللہ ل ِ ِ
ۡ َ
َ
ُم ۡم ِسک ل َ َہا ۚ َف َما یُ ۡم ِسک ۙ فلَا ُم ۡر ِس َل

ۡ
ۡ
ل َ ٗۡہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖۡـ ؕ َف ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۲
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ُ ۡ ُ
ّّٰ
از ادغ ُخ ۡفا جِ ۡع َم َت الل ِہ
یایہا الن
َ ُ
َ
َ ۡ ّّٰ
َعل ۡیک ۡم ؕ َہ ۡل ِم ۡن خال ٍِق غح ُؿ الل ِہ
ۤۡ ّ َ
یَ ۡر ُر ُق ُک ۡم ّم َن ّ َ
الس َمٓا ِء َف الۡاَ ۡ
ص ؕ لَا ِالّٰ َہ ِالا
ذ
ِ
ِ
ُ َ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ُ
َ
ۡ
ۛ فانی تؤفکوؿ ﴿﴾۳
ہو ۫
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ُّ ََ َ ّ َُ
َف ِا ۡؿ ّیک ِذبُوۡؼ فق ۡد ک ِذ َب ۡت ُذ ُس ٌل ِّم ۡن
ُ ُ ُ ّّٰ َ َ َ
﴾۴﴿ ق ۡب ِلک ؕ َف ِاخی الل ِہ ت ۡر َجع الۡا ُموۡ ُذ
َ ُ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
َ ٌ ّّٰ
از ِا ّؿ َف ۡع َد الل ِہ َح ّق فلَا
یایہا الن
ُ َّ ُ
ۡ ُ ّ ُ ّٰ َ ۡ ُ ُ َ ّ َ ّ ُ َ
 َف لَا حَغ ّرَنک ۡمٝ الدن َیا
تغرنکم الحیوۃ
َ ۡ ّّٰ
﴾۵﴿ ِبالل ِہ الغرُ ۡف ُذ
દયેક પ્રકાયના ગુણગાન અલ્રાશ ભાટે
(ળોબાસ્દ) છે , જે આકાળો તથા ૃથ્લીની
ઉત્ણિનો આયંબ કયનાય છે , અને ઝભીન ય
લશી રાલનાયા પરયશ્તાઓને ફબ્ફે, ત્રણ ત્રણ
અને ચચ્ચાય ાંખલાા ફનાલનાયો છે , અને
તે જે કાંઇ ચાશે છે તે વૃષ્ટીભાં લધાયી દે છે ;
ફેળક અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય (વંૂણજ) કાફુ
ધયાલનાયો છે . (૧)
અલ્રાશ ભાણવો ભાટે જે કૃા (ના દ્લાય)
અનુક્રભણણકા
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ઉઘાડી નાખે છે તેને કોઇ યોકનાય નથી, અને
જે કાંઇ તે યોકી રે છે તેને ાછો ભોકરનાય
ણ કોઇ નથી; અને તે ભશા ફલાન (અને)
ણશકભતલાો છે . (૨)
શે રોકો ! તભાયા ય અલ્રાશની જે જે
નેઅભતો છે તેભને માદ કયતા યશો; ળું
અલ્રાશ ણવલામ કોઇ ફીજો ણ વજજ નશાય
છે કે જે આકાળ તથા ૃથ્લીભાંથી તભને યોઝી
આે ? તેના ણવલામ કોઇ ભાઅફૂદ નથી,
છી તભે ક્માં ફશેકી જાઓ છો ? (૩)
અને (શે યવૂર !) અગય તને આ રોકો
જુ ઠરાલે તો (તું દુ:ખ ન રગાડ) ખયેજ તાયી
ૂલે ઘણામ યવૂરો જુ ઠરાઇ ચુક્મા છે ; અને
વલે ફાફતોનું ાછુ ં પયલું અલ્રાશની જ તયપ
થળે. (૪)
શે રોકો ણનવંળમ અલ્રાશનો લામદો વાચો
છે , ભાટે તભને વંવાયી જીલન ધોકો ન આે;
અને કોઇ ભોટો દગાફાજ (ળેતાન)
અલ્રાશના વંફંધભાં તભને ધોકો ન આે.
(૫)
આમતનો એ ભતરફ થઇ ળકે છે કે આ
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પયીશ્તાઓ અલ્રાશ તઆરા અને અમ્ફીમા
લચ્ચે મગાભ શોંચાડલાની ણખદભત કયતા
શતા અને તભાભ કાએનાતભાં અલ્રાશના
એશકાભો શોંચાડનાયા આ પયીશ્તાઓ છે .
અભો એ જાણી નથી ળકતા કે આ
પયીશ્તાઓના ફાઝુ ઓ અને ાંખોની શકીકત
ળું છે . જ્માયે અલ્રાશ તઆરાએ તેની
શકીકતનું લણજન કયલા એ ળબ્દો લામાજ છે જે
ઇન્વાનની બાાભાં ક્ષીઓના ફાઝુઓ ભાટે
લાયલાભાં આલે છે . આથી એ ખ્માર આલે
છે કે આણી બાાનો આ ળબ્દ ભુ
શકીકતની નઝદીક છે . ફે-ફે ત્રણ-ત્રણ અને
ચાય-ચાય ફાઝુઓનું જે લણજન કમુું છે તેનાથી
જાશેય થામ છે કે જુ દા જુ દા પયીશ્તાઓને
જુ દી જુ દી જાતની ળણક્તઓ અજણ કયી છે .
પયીશ્તાઓ ન ખામ છે , ન ીએ છે ન તો
ણનકાશ કયે છે . જે પયીશ્તા રૂકુઅભાં છે તે
કમાભત વુધી રૂકુઅભાંજ યશેળે અને જે
વજદાભાં છે તે કમાભત વુધી વજદાભાં જ
યશેળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ભે
પયભાવમું : ફધી ભખ્રુકાતભાં પયીશ્તાઓની
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વંખ્મા લધાયે છે . રદલવ અને યાતના ૭૦
શજાય પયીશ્તા ફમતુલ્રાશનો તલાપ કયે છે .
ત્માય છી મગમ્ફય (વ.)ની ઝીમાયત કયે
છે . ત્માય ફાદ શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)ના
શયભભાં શોંચે છે જ્માં વલાય વુધી યશે છે
ત્માય ફાદ આવભાન ઉય ચાલ્મા જામ છે .
જે ચીજોને રોકો ભાટે ોતાની યશેભત અને
ફક્ષીળથી ભોકરી છે , જે ભકે ઇન્વાનની
તંદુયસ્તી, તેનું જ્ઞાન ણલગેયે તેને કોઇ યોકનાય
નથી અને જે લસ્તુઓને ખુદા ોતાની
ભસ્રેશતથી અટકાલે છે તેને ાછુ ં ભોકરનાય
ણ કોઇ નથી તે ભશાન ફલાન અને
ણશકભતલાો છે .
તભો એશવાન પયાભોળ ન ફનો અને એ
લાતને ણ ન બુરો કે જે કાંઇ નેઅભતો
તભને ભેરી છે તે અલ્રાશે જે આેર છે ળું
અલ્રાશ ણવલામ ફીજો કોઇ ભાઅફુદ છે ?
શલે અલ્રાશ તઆરા ોતાના શફીફને
દીરાવો આે છે કે ભક્કાલાા તને જે ટરા
જુ ઠરાલે અને તાયી નફુવલતને વાચી ન જાણે
તેભાં કાંઇ દુ:ખ રગાડલા જે લું નથી. તાયી
અનુક્રભણણકા
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શેરાંના મગમ્ફયોને ણ તેઓ જુ ઠરાલતા
શતા અને તે રોકોએ ણ વબ્ર અને ણધયજથી
કાભ રીધું અને દયેકને અભાયી ાવે આલલાનું
છે .
ખુદાનો લામદો કમાભતના રદલવે જે ફદરો
આલાનો છે તે વાચો છે ભાટે તભે વંવાયી
જીલનભાં પયેફ ન ખાલ, ગલજ ન કયો, ળમતાન
તભોને પયેફ ન આે તે લાતનો ખ્માર યાખો
અને એલા ણલચાયો ન યાખો કે ખુદા ગફુરૂય
યશીભ છે . શલે છી ગુનાશોની તોફા કયી
રઇળું. આ એક જાતનો ળમતાની પયેફ છે
અને ઇન્વાનને ક્માયે ભોત આલળે તેનો ણ
કોઇ બયોવો નથી. તેથી જો તૌફા કમાજ લગય
ભયણ ાભળો તો ત્માં વજા બોગલલી ડળે.
૬ થી ૯ ભી આમાત :-

ً ّ ُ َ ُ ۡ ُ َ ّ َ ٌّ ُ َ ۡ ُ َ َ ّٰ ۡ َ ّ َ ّ
ؕ ِاؿ الشیطن لکم عدف فات ِخذفـ عدفا
َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡٗ َ ۡ ِ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّ
ّٰ
ۡ
ِانما یدعوا ظدبہ ل ِیکونوا ِمن اصح ِب
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َّ ۡ
الس ِعحؿِ ﴿﴾۶
َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
ۛ َف
اب ش ِدیۡ ٌد ۬
ال ِذین کهكفا لہم عذ
َّ
ُ ّٰ
ُ
ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َف َع ِملوا ال ّص ِل ّٰح ِت ل َ ُہ ۡم
َۡ ٌ ََ َ ۡ
ّمغ ِه َكۃ ّف ا ۡج ٌر ک ِبح ٌؿ ﴿﴾٪ ۷
َ
ََ ُ
ً
ٓۡ
اف َم ۡن ر ّیِ َن ل َ ٗۡہ ُسوۡ ُء َع َم ِل ٖۡہ ـ َخ ّٰا ُـ َح َسنا ؕ
َ ّ َ ّّٰ
الل َہ حُ ِض ّ ُل َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء َف یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن
ف ِاؿ
َّ َ ُ َ َ ۡ
َۡ َ َ
ۛ فلَا تذ َہ ۡب جف ُسک َعل ۡی ِہ ۡم
یشٓاء ۫
ۢ
َ ّّٰ
َ
َح َز ّٰخ ٍة ؕ ِا ّؿ الل َہ َع ِل ۡی ٌم ِب َما یَ ۡصن ُعوۡ َؿ
﴿ ﴾۸
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ۡ َ ّ َ َ ۡ َ ۡۤۡ َ ّ ُ ّّٰ َ
الرِ ّٰی َح ف ُت ِثح ُؿ
ف اللہ ال ِذی اذسل
ّٰ ۡ َ
َ ََ َ َ
َس َح ًابا ف ُسقن ُہ ِاخّٰی بَل ٍد ّم ِّی ٍت فا ۡح َی ۡینا
ُ ُ ّ َ ّٰ َ
َ َ
ِب ِہ الۡا ۡذص بَ ۡع َد َموۡ ِت َہا ؕ کذل ِک النشوۡ ُذ
﴾۹ ﴿
ણનવંળમ ળેતાન તભાયો (ખુલ્રો) દુશ્ભન છે ,
ભાટે તભે ણ તેને (તભાયો) દુશ્ભન ગણો; તે
ોતે ટોાંને કેલ એટરા ભાટે ફોરલતો યશે
છે કે તેઓ ણ જશન્નભી થઇ જામ. (૬)
જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા તેભના ભાટે
વખત અઝાફ છે ; અને જે રોકો ઇભાન
રાવમા છે અને વત્કામો કમાજ છે તો તેભના
ભાટે ગુનાશોની ભાપી અને ઘણો ભોટો ફદરો
છે . (૭)
ળું તે ળખ્વ કે જે ની ણનગાશભાં ફદકાયીને
ળોબા આલાભાં આલી છે , છી તેને તે
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વાયી ણ વભજે છે , (તે ળું તેના જે લો થઇ
ળકે છે કે જે વત્કામો કયનાય શોમ ?) ભાટે
અલ્રાશ જે નાથી ચાશે છે ણશદામતની પ્રેયણા
ખુંચલી રે છે , અને જે ને ચાશે છે ણશદામત
આે છે ; જે થી (શે યવૂર !) તેભના વંફંધી
શામ અપવોવ કયતાં કયતાં ક્માંમ તાયો પ્રાણ
નીકી ન જામ; ણનવંળમ તેઓ જે કાંઇ કયે છે
તેનાથી અલ્રાશ વંૂણજ લાકેપ છે . (૮)
અને અલ્રાશ એજ (વલજ ળણક્તભાન) છે જે
લામુઓને ભોકરે છે , છી તે (લામુઓ)
લાદાંઓને ઉંચે રઇ આલે છે , છી અભે તે
લાદાંઓને ભૃત (બૂણભલાા) ળશેય તયપ
શાંકી રાલીએ છીએ, છી અભે તે (લાદાં)
દ્લાયા ઝભીનને તેના ભૃત્મુ ફાદ વજીલન કયી
દઇએ છીએ; કમાભતભાં ણ એલીજ યીતે
(વજીલન થઇ) ઉઠલાનું થળે. (૯)
ળમતાન તભાયો ળત્રુ છે , તે તભાયા દીરભાં
લવલવો નાખે છે અને ળમતાન ઇન્વાનને
દુણનમા તયપ રરચાલે છે . કોઇએ એક ફુઝુગજ
વમણક્તને ુછમું કે ળમતાનથી દુશ્ભની કેલી યીતે
કયલી ? તેઓએ કહ્ું કે ળયીઅતની ણલરૂઘ્ધ જે
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નપવની ઇચ્છાઓ શોમ તે પ્રભાણે ન કયો
અને ળયીઅતના શુ કભ પ્રભાણે કાભ કયો.
જે રોકોએ કુફ્ર કમુું અને ળમતાની કામોને
અનાવમા તેઓના ભાટે વખ્ત અઝાફ છે
અને જે રોકો ઇભાન રાવમા અને નેક કામો
કમાજ તેઓને અલ્રાશ તઆરા ભશાન ફદરો
આળે.
એક ફગડી ગએરો ળખ્વ એ છે જે ફુયા
કાભો કયે છે ણ એ જાણે છે અને ભાને છે કે
જે કાંઇ એ કયી યહ્ો છે તે ફુરૂં કયી યહ્ો છે .
તો એલો ભાણવ વભજાલલાથી વભજી ળકે છે
અને ઘણી લખત તેનો આત્ભા દુબામ છે અને
તેથી તે વીધી યાશ ઉય આલી ણ ળકે છે .
તેની ભાત્ર આદતો ફગડી છે ણ તેનું રદભાગ
ખયાફ નથી થમું, જ્માયે એક ભાણવ તો એલો
છે જે નું ભાનવ ફગડી ચુક્મું છે તે વાયાનયવાનો ખ્માર જ નથી યાખતો તેની
નજયભાં ગુનાશનું જીલન એક વારૂં જીલન
રાગે છે અને ફુયાઇઓને વંસ્કાય અને
વભ્મતા વભજે છે તે યશેઝગાયીને ફુયી
નજયે જુ એ છે જે ની નજયભાં ણશદામત
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ગુભયાશી અને ગુભયાશી ણશદામત શોમ એલી
વમણક્ત ઉય કોેેઇ નવીશત અવય કયતી
નથી અને તે ન કોઇ વભજાલનાયની લાતને
વભજે છે . એલાઓને વીધા યસ્તે રાલલું
ફેકાય છે . આ સ્થે કેટરાક રોકો કશે છે કે
તેનો અથજ મશુ દી અને નવાયા છે અથલા
ખાયજી રોકો છે જે ઓ દીનભાં ખોટી લાતો
ઘડીને યજુ કયતા શતા. તેથી કુદયત કશે છે કે
તાયો શામ અપવોવ કયતાં કયતાં ક્માંક પ્રાણ
નીકી ન જામ. તેઓ જે કયે છે તેનાથી
અલ્રાશ વાયી યીતે જાણે છે .
ખુદા એ છે જે ણે શલાઓ ભોકરી જે
લાદાઓને ઉાડે છે અને તેને અભે ભયી
ગએરી એટરે વુકી ઝભીન તયપ ચરાલી અને
લાદા થકી ાણી લયવાવમું, જે ના થકી
ઝભીન વજીલન થઇ ગઇ અને ઝાડ-ાન
ઉગી નીકળમાં. આજ પ્રભાણે અભો રોકોને
ભયલા છી કફયોભાંથી જીલતા કયીને કાઢીળું.
૧૦ થી ૧૨ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ۡ َ َ َ ّّٰ ۡ َ ُ
َم ۡن ک َ َ
اؿ یُرِیۡ ُد ال ِع ّزۃ ف ِلل ِہ ال ِع ّزۃ
ۡ َ َّ
َج ِم ۡی ًعا ؕ ِال َ ۡی ِہ یَ ۡص َع ُد الک ِل ُم الط ِّی ُب َف
َّ
ۡ َ َ ُ َّ ُ َ
الصال ِح یَ ۡرف ُع ٗۡہ ؕ َف ال ِذیۡ َن
العمل

َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ َ ّ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ش ِدیۡ ٌد ؕ َف
یمػخفؿ الس ِیا ِة لہم عذ
ۡ ُ َ
َمػ ُخ افل ِئک ُہوَ یَ ُبوۡ ُذ ﴿﴾۱۱

َ ّّٰ ُ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ ُ َ ُ ّ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ُ ّ َ
اب ثم ِمن نطف ٍۃ ثم
ف اللہ خلقکم ِمن تر ٍ
ُ ۡ ّٰ
َ
َج َع َل ُک ۡم اَ ۡر َف ً
اجا ؕ َف َما ت ۡح ِم ُل ِم ۡن انثی َف
َ َ َ ُ َّ ۡ َ َ ُ َ َّ ُ ۡ ُّ َ َّ
لا تضع ِالا ِب ِعل ِم ٖۡہ ؕ ف ما حعمر ِمن معم ٍر
ّ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ۤۡ ّ َ
َّ
ّٰ
ۡ
ف لا ینقص ِمن عمرِ ٖۡـ ِالا فِی کِت ٍب ؕ ِاؿ
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ّٰ َ َ ّّٰ ۡ
دل ِک َعدی الل ِہ یَ ِسح ٌؿ ﴿﴾۱۱
َ ۡ
ۡ ۡ
َف َما یَ ۡس َت ِوی ال َبش ّٰخ ِؿ ۖ٭ ّٰہذا َعذ ٌب
َُ ٌ
اة َسٓائ ٌغ َر َخابُ ٗۡہ َف ّٰہ َذا ِم ۡل ٌح اُ َج ٌاث ؕ فَ
ـخ
ِ
ُ َۡ ُُ
َ ً َ
ِم ۡن ک ٍ ّل تاکلوۡ َؿ ل َ ۡح ًما ؽ ِخ ّیا ّف
َ ۡ
َ
ۡ ً َۡ َ
ت ۡس َتص ِخ ُجوۡ َؿ ِحل َیۃ تل َب ُسوۡن َہا ۚ َف ت َری
ُ
َۡ
ُۡۡ َ
الفلک فِ ۡی ِہ َموَاع َِخ ل َِت ۡب َتغ ۡوا ِم ۡن فض ِل ٖۡہ
َّ ُ َ ۡ ُ
َف ل َ َعلک ۡم تشػ ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۱۲
જે ળખ્વ આફરૂનો ઇચ્છનાય શોમ તો વંૂણજ
આફરૂ અલ્રાશ ભાટેજ છે ; તેનીજ તયપ
ેણલત્ર કલ્ભા (ળુબ લાણી) ચઢે છે , અન
; ેવત્કામો તે (ળુબ લાણી)ને ઉંચે ચઢાલે છ
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અને જે ઓ ચારફાઝીઓ કયી ફદીઓ કયતા
યશે છે તેભના ભાટેજ વખ્ત અઝાફ છે ; અને
તેભની ચારફાઝીઓ અંતે ણનષ્પ જનાય છે .
(૧૦)
અને અલ્રાશે તભને (પ્રથભ) ભાટીભાંથી ેદા
કમાજ, છી લીમજ નફદુભાંથી, છી તભને જોડાં
જોડાં (નય-ભાદા) ફનાવમાં; અને કોઇ ભાદા
(એલી) ગબજલંતી થતી નથી, અને ન તે કોઇ
ફાકને જન્ભ આે છે , યંતુ આ કે
અલ્રાશને તે (વલે)ની જાણ ન શોમ; અને
કોઇ લૃઘ્ધને લધાયે લમ આલાભાં નથી
આલતી અને ન તેની લમભાં ઘટાડો કયલાભાં
આલે છે , ણવલામ કે (જે લમ) અલ્રાશના
રખાણભાં ભોજુ દ શોમ (તેજ આલાભાં
આલે છે ); ખચીતજ આ લાત અલ્રાશ ભાટે
અત્મંત વશેરી છે . (૧૧)
અને એલા ફે વભુદ્રો વભાન શોઇ ળકતા નથી
કે એકનું તો ાણી ભીઠું, રૂચીકય અને તે
ીલાભાં સ્લારદષ્ટ શોમ અને ફીજુ ં ખારૂં
(તથા) કડલું શોમ; છતાંમ દયેક (વભુદ્ર)ભાંથી
તભે તાજુ ં તાજુ ં ગોશ્ત ખાઓ છો, તથા
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ઘયેણાંની લસ્તુઓ કાઢો છો જે તભે શેયો
છો, અને તભે લશાણોને જુ ઓ છો કે તેભાં
(ભાગજ) કાતાં (કેલાં) ચાલ્માં જામ છે કે જે થી
તભે તેની કૃા (યોઝી) ભેલનાયા થાઓ, અને
તેથી કદાચને તભે તેનો આબાય ભાનનાયા
ફની જાઓ. (૧૨)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે અલ્રાશ
ઇઝઝતલાો છે . જે કોઇ દુણનમા અને
આખેયતની ઇઝઝત ચાશે તોેે તે એ ભશાન
ઇઝઝતલાાની તાફેદાયી કયે. પયી આે
પયભાવમું કે ખુદાએ તઆરાએ પયભાવમું છે કે
ભેં ાંચ ચીજોને ાંચ ચીજોભાં યાખી છે ણ
રોકો તે ાંચ ચીજોને ફીજી ાંચ
જગ્માએથી ભેલલા ઇચ્છે છે ણ તેઓ તે
ભેલી ળકળે નશીં. (૧) ભેં ભાયી તાફેદાયીભાં
ઇઝઝતને યાખી છે ણ રોકો તેને
ફાદળાશોના દયફાયભાંથી ભેલલા ઇચ્છે છે
તો તે ક્માંથી ભે ? (૨) ભેં ઇલ્ભ અને
ણશકભતને બુખભાં યાખી છે , રોકો તેને ખાઇી તૃપ્તતાભાં ળોધે છે તો તે ક્માંથી ભે ?
(૩) ભેં યાશત અને આયાભ જન્નતભાં યાખેર
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છે ણ રોકો તેને દુણનમાભાં ળોધી યહ્ા છે તો
તે ક્માંથી ભે ? (૪) ભેં તલંગયીને રકનાઅત
અને વંતોભાં યાખી છે અને રોકો ુષ્ક
ભાર શોલાભાં તલંગયી ચાશે છે તે ક્માંથી ભે
? (૫) ભેં ભાયી ખુળનુદી આત્ભાની ઇચ્છા
ણલરૂઘ્ધભાં યાખી છે , રોકો નપવની
ખ્લાણશળોભાં ળોધે છે તે ક્માંથી ભે ?
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે ખુદાલંદા !
જે કોઇ ભને દોસ્ત યાખે તેને એટરી યોઝી
આ જે તેની જરૂયત પ્રભાણે શોમ અને જે
કોઇ ભને દુશ્ભન યાખે તેને ુષ્ક ભાર અને
ઔરાદ આ. શઝયત (વ.)નો આભ
કશેલાનોેે બાલાથજ એ કે તે ખુદાની માદથી
ગાપીર થઇ જામ. ાક કલ્ભાનો અથજ તસ્ફીશ,
દોઆ, કુયઆન ણલગેયે છે તથા તસ્ફીશાતે
અયફા ણ છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું છે કે ાક કલ્ભાનો અથજ જે
ભોઅભીન ોતાની ઝફાનથી જાયી કયે છે તે
“રાએરાશ
ઇલ્રલ્રાશ
ભોશમ્ભદુય
યવુરુલ્રાશ, અરીમુન લરીમુલ્રાશ લ
ખરીપતો યવુરીલ્રાશ” છે અને એ ાક
અનુક્રભણણકા

392

hajinaji.com

કરભો અભો એશરેફમતની દોેેસ્તી છે .
ભક્કાના કુયેળીઓ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
છુ ી યીતે ભકય કયીને ઇજા શોંચાડલા
ચાશતા શતા. તેઓએ આવભાં ભળલેયો કમો
કે આને કેદ કયલા, ભક્કાભાંથી કાઢી ભુકલા કે
છી કત્ર કયલા તો કુદયતે તેઓને ઉયની
આમતભાં જલાફ આેર છે .
અલ્રાશ તઆરાએ ઇન્વાનને ભાટીભાંથી
મદા કમાજ છે . જે કોઇ સ્ત્રી ગબજલતી થામ છે
અથલા ફાકનો જન્ભ આે છે તે દયેકને
અલ્રાશ જાણે છે અને લમનું લધલું અને ઘટલું
તે ણ રલશે ભેશફુઝભાં રખેર છે . શ. યવુરે
ખુદા (વ.)એ પયભાવમું છે કે વદકો આલો
અને વીરે યશેભ કયલી ઘયને આફાદ કયે છે
અને આમુષ્મને લધાયે છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે આમુષ્ને લધાયે
એલી કોઇ ચીજને શુ ં જાણતો નથી ણ એજ
કે વગા વાથે વંફંધ યાખલો. જો ત્રણ લયવનું
આમુષ્મ ફાકી શોમ તો વગા વાથે વીરેયશેભ
કયલાથી ખુદા તેની ઉમ્ર ૩૩ લયવની કયે છે
અને જો વગાઓ વાથે વીરેશ યશેભ ન યાખે
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એટરે કે તેઓને કાંઇ ભદદ ન કયે તો ૩૩
લયવ ફાકી શોમ તેના ત્રણ લયવ થઇ જામ છે .
કુદયત કશે છે કે ફે દયીમાઓ વયખા શોતા
નથી. એકનું ાણી ફશુ જ ભીઠું અને સ્લારદષ્ટ
શોમ છે તોેે ફીજો દયીમો ખાયા અને કડલા
ાણીનો શોમ છે અને તેભાંથી તભો
ભાછરીઓ ણલગેયે ખાલ છો તથા ભોતી
ણલગેયેના ઘયેણા ફનાલો છો તથા લશાણભાં
ફેવીને તભો દયીમાભાં વપય કયો છો અને
લેાય કયીને ખુદાના પઝરથી યોઝી ભેલો
છો. કદાચને તભો તેના આબાય ભાનનાયા
ફની જાલ.
૧૩ થી ૧૮ભી આમાત :-

َّ ُ ۡ ُ َ َ َّ َ ۡ َّ ُ ۡ ُ
َ
َ
یول ِج الیل فِی النہاذِ ف یول ِج النہاذ فِی
َّ َ َّ َ َ ۡ َّ
ٌۛ ک ُ ّل
َ۫ الش ۡم َس َف الۡقَ َمر
الی ِل ۙ ف سصخ
ّّٰ ُ ُ ّٰ ً ّ َ ُ ّ َ َ ۡ ۡ َ ّ
ُالل ُہ َذ ّبُ ُک ۡم لَہ
یجرِی لِاج ٍل مسؼی ؕ دل ِکم
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ۡ ۡ ُ َّ
َ
ال ُملک ؕ َف ال ِذیۡ َن ت ۡد ُعوۡ َؿ ِم ۡن ُخ ۡفنِ ٖۡہ َما
ُ
ۡ ۡ
یَ ۡم ِلکوۡ َؿ ِم ۡن قِط ِمح ٍؿ ﴿﴾۱۳
ِا ۡؿ تَ ۡد ُعوۡ ُہ ۡم لَا یَ ۡس َم ُعوۡا ُخ َع َ
ٓاءخ ُ ۡم ۚ َف لَوۡ
ُ
ۡ
َسم ُعوۡا َما ۡ
اس َت َجابُوۡا لَک ۡم ؕ َف یَوۡ َؾ ال ِق ّٰی َم ِۃ
ِ
یَ ۡک ُه ُك ۡف َؿ ِب ِس ۡخخ ُِک ۡم ؕ َف لَا یُ َن ِّب ُئ َک ِم ۡثلُ
َ ۡ
خ ِبح ٍؿ ﴿ ﴾۱۴٪
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ َ ُ َ ّّٰ
ٓاء ِاخی الل ِہ ۚ َف
یایہا الناز انتم الفوك
ّّٰ
َۡ ۡ
الل ُہ ُہوَ الغجِ ّیُ ال َح ِم ۡی ُد ﴿﴾۱۵
ۡ َّ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ
َۡ
ِاؿ یشا یذ ِہبکم ف یا ِة ِبخل ٍق
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َج ِدیۡ ٍد﴿ ۚ﴾۱۶
ّٰ َ َ ّّٰ
َف َما دل ِک َعدی الل ِہ ِب َع ِزیۡ ٍز ﴿﴾۱۷
ٌ ۡ ُۡ
َ
َ
َف لَا ت ِز ُذ َفارِ َذۃ ِّفر َذ اع ّٰخی ؕ َف ِا ۡؿ ت ۡد ُظ
ۡ ٌََ
ۡ َ َ
ُمثقلۃ ِاخّٰی ِح ۡم ِل َہا لَا یُ ۡح َم ۡل ِمن ُہ ش ۡی ٌء ّف
لَوۡ ک َ َ
اؿ َدا ؿ ُ ۡخبّٰی ؕ ِانّ َ َما تُ ۡن ِذ ُذ الّ َ ِذیۡنَ
َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ َّ َ
الص ّٰلوۃ ؕ
یخشوؿ ذبہم ِبالغی ِب ف اقاموا
َ َ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ َ َ َ َ ّّٰ َ ۡ
َ َ
ف من تزؽی ف ِانما یتـؽی ل ِنف ِس ٖۡہ ؕ ف ِاخی
ّّٰ ۡ َ ۡ
ُ
الل ِہ الم ِصحؿ ﴿﴾۱۸
ેતે યાત્રીને લધાયી રદલવભાં દાખર કયી દે છ
ેઅને રદલવને લધાયી યાત્રીભાં દાખર કયી દ
hajinaji.com
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છે , અને વૂમજ તથા ચંદ્રને (તભાયે) તાફે કયી
દીધા છે , જે દયેક ોતોતાના ઠયાલેરા વભમ
ભુજફ ચારી યહ્ા છે ; એજ અલ્રાશ તભાયો
યલયરદગાય છે (અને) વલે ફાદળાશત
તેનીજ છે ; અને જે ભને તભે તેના ણવલામ
ોકાયો છો તેભને ખજુ યના ઠીમાની ચાભડી
જે ટરો ણ અણધકાય નથી. (૧૩)
અગય તભે તેભને ોકાયળો તો તેઓ તભારૂં
ોકાયલું વાંબળે નણશ, અને કદાચને
વાંબી રેળે તો ણ તભને કાંઇ જલાફ
આળે નણશ, અને કમાભતના રદલવે તભાયા
તેભને ળયીક ફનાલલાનો ઇન્કાય કયી દેળે;
અને તે (ભશાન) જાણનાય અલ્રાશની જે ભ
ફીજો કોઇ તભને ખફય આળે નશીં. (૧૪)
શે રોકો ! તભે વલે અલ્રાશના ભોશતાજ
છો, અને અલ્રાશ એજ ફેયલાશ (અને)
સ્તુતીને ાત્ર છે . (૧૫)
અગય તે ચાશે તો તભો વલેને રઇ જામ
(અથાજત નાફુદ કયે) અને નલી વૃણષ્ટ રાલી
લવાલે. (૧૬)
અને તે અલ્રાશના ભાટે ભુશ્કેર નથી. (૧૭)
અનુક્રભણણકા
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અને કોઇ (ગુનાશનો) ફોજો ઉંચકનાય ફીજા
કોઇનો ફોજો ઉંચકળે નણશ; અને જો કોઇ
બાયે ફોજાલાો ોતાનો ફોજો શરકો કયલા
ભાટે કોઇ ફીજાને ફોરાલે તો ણ તેના
ફોજાભાંથી કાંઇ ણ ફોજો ઉાડી જઇ
ળકળે નણશ, (છી) બરેને તે તેનો નજીકનો
(સ્નેશી) ણ (કેભ ન) શોમ. (શે યવૂર !)
ણવલામ તેના નથી કે તું તે રોકોને જ ડયાલી
ળકે છે કે જે ઓ ોતાના ારનકતાજને જોમા
ણલના ડયતા શોમ તથા નભાઝ ઢતા શોમ;
અને જે ળખ્વ ગુનાશોથી ાક યશે છે તે
ોતાના જ રાબ ભાટે ાક યશે છે ; અને
અલ્રાશની જ તયપ (વલેનું) ાછુ ં પયલું થળે.
(૧૮)
તે યાત્રીને રદલવભાં દાખર કયે છે અને
રદલવને યાત્રીભાં દાખર કયે છે અને તેણે
વુયજ અને ચાંદને તભાયા તાફેદાય કમાજ છે .
અલ્રાશ તભાયો ભાણરક છે તેના જ ભાટે
ફાદળાશી છે અને જે ભને તભો તેના ણવલામ
ુકાયો છો તેભને ખજુ યના ઠીમાની છાર
જે ટરો ણ અણધકાય નથી.
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અમ ભુશ્રીકો ! તભો તભાયા ખોટા ભાઅફુદને
કોઇ નપા-નુકવાન લખતે ફોરાલો છો તો
તેઓ કાંઇ તભારૂં વાંબળે નણશ અને
કમાભતભાં તેને તભાયા ળયીક ફનાલલાનો
ઇન્કાય કયી દેળે.
શલે ખુદાએ તઆરા ફંદાઓની અળણક્ત અને
ભોશતાજી જાશેય કયે છે . જે થી તેનું ખુદા શોલું
અને ફીજાઓનું ફાતીર શોલું વાણફત થામ
છે . ખયેખય તેજ અલ્રાશ ફેયલાશ અને
લખાણને ાત્ર છે .
અમ કુપપાયો ! જો ખુદા ચાશે તો તભોને
ઝભીન યથી રઇ જઇને શરાક કયે અને
તભાયા ણવલામ ફીજા રોકોને મદા કયે અને
તે ઝભીન ઉય તેઓને લવાલે કે તેઓ તેની
પયભાફયદાયી કયે.
તેના ભાટે તભારૂં નાળ કયલું અને નલી વૃણષ્ટ
લવાલલી એ કામજ ભુશ્કીર નથી ણ ફશુ જ
આવાન છે .
કોઇ ભાણવ ફીજી કોઇ વમણક્તના ગુનાશનો
ફોજ ઉાડી ળકતો નથી. દયેક વમણક્ત
ોતાના ગુનાશનો જ બાય ઉાડળે. જો કોઇ
અનુક્રભણણકા
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બાયે ગુનાશના ફોજાલાો ોતાનો ફોજો
શરકો કયલા ભાટે કોઇ ફીજાને ફોરાલે તો તે
તેનો ફોજો ઉાડી ળકળે નણશ. જે ભકે ભા,
ફા, બાઇ, ફશેન ણલગેયે દયેક વમણક્ત ોતે
ોતાના શારભાં ણગયપતાય શળે. કશે છે કે
કમાભતના રદલવે ભાતા ુત્રને કશેળે કે ભેં તાયા
ઉય દુધ ીલડાલલા તથા યલયીળ કયલાના
ઘણા એશવાન કમાજ છે ભાટે તું ભાયા એક
ગુનાશનો ફોજો ઉાડી રે તો ુત્ર જલાફ
આળે કે અમ ભા ! શુ ં ોતેજ ભાયા ગુનાશનો
ફોજ ઉાડી યહ્ો છુ ં . છી કુદયત કશે છે કે
અમ યવુર (વ.) તું એ રોકોને ડયાલે છે જે ઓ
ોતાના યલયરદગાયથી ડયે છે અને અઝાફ
તેઓથી છુ ાએરો છે અને તેઓ રોકોથી
છુ ી યીતે ઇફાદત કયે છે . અઝાફે ઇરાશીથી
યડે છે અને નભાઝ અદા કયે છે જે ઓ ણલત્ર
શળે તેને તેનો પામદો શોંચળે.
૧૯ થી ૨૫ ભી આમાત :-

َ
ۡ ۡ
﴾۱۹ۙ ﴿ َف َما یَ ۡس َت ِوی الۡا ۡع ّٰؼی َف ال َب ِصح ُؿ
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ُّ
ُّ ُ
َف لَا الظل ّٰم ُت َف لَا النوۡ ُذ ﴿ ۙ﴾۲۱
ََ ّ
ۡ
الظ ّ ُل َف لَا ال َش ُخ ۡف ُذ ﴿ ۚ﴾۲۱
ف لا ِ
َ ُ َ
َف َما یَ ۡس َتوی الۡاَ ۡح َی ُ
ٓاء َف لَا الۡا ۡموَاة ؕ ِا ّؿ
ِ
ۤۡ َ ۡ
ّّٰ
الل َہ یُ ۡسم ُع َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ۚ َف َما ان َت
ِ
َ
ُۡ
ِب ُم ۡس ِم ٍع ّم ۡن فِی الق ُبوۡذِ ﴿﴾۲۲
َ ۡ َّ َ
ِا ۡؿ ان َت ِالا ن ِذیۡ ٌر ﴿﴾۲۳
ۡ َ َ
ّ َ ۤۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ
ِانا ا ۡذ َسلنک ِبال َح ّ ِق َب ِشح ًؿا ّف ن ِذیۡ ًرا ؕ َف
ُ َ َّ َ
َ
ِا ۡؿ ِّم ۡن ا ّم ٍۃ ِالا خلَا فِ ۡی َہا ن ِذیۡ ٌر ﴿﴾۲۴
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َّ َّ َ َ َ َ ّ َ ُ
َف ِا ۡؿ ّیک ِذبُوۡؼ فق ۡد کذ َب ال ِذیۡ َن ِم ۡن
ُ
ّٰ ۡ
َۡ َ ۡ َۡ
ٓاءت ُہ ۡم ُذ ُسل ُہ ۡم ِبال َب ِّین ِت َف
قب ِل ِہم ۚ ج
ُّ
ۡ ۡ ّٰ ۡ
﴾۲۵﴿ ِالز ُبرِ َف ِبال ِکت ِب ال ُم ِنحؿ
ِب
અને આંધો તથા દેખનાયો ફયાફય થઇ
ળકતા નથી. : (૧૯)
અને ન અંધકાય અને પ્રકાળ (૨૦)
અને ન છાંમડો અને તડકો. (૨૧)
અને ન જીલતા તથા ભુડદા ફયાફય શોમ છે ;
ણનવંળમ અલ્રાશ તો જે ને ચાશે છે તેને
વાંબલા રગાડી દે છે , અને તું તેભને કે
જે ઓ કફયોભાં છે કાંઇજ વાંબલા રગાડી
ળકતો નથી. (૨૨)
તું તો ભાત્ર એક (ખુલ્રો) ડયાલનાયો છે .
(૨૩)
ફેળક અભોએ તને ખુળખફય વંબાલનાય
તથા ડયાલનાય ફનાલી વત્મતાૂલજક ભોકલ્મો
છે ; અને એક ણ કોભ એલી નથી થઇ કે
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જે ભાં (અભાયો) કોઇ ડયાલનાય (યવૂર) થઇ
ગમો ન શોમ. (૨૪)
અને અગય તેઓ તને જુ ઠરાલે તો (તું ભાઠું ન
રગાડ) ખચીતજ તેભની અગાઉના રોકોએ
ણ (યવૂરોને) જુ ઠરાવમા શતા. તેભના યવૂર
તેભની ાવે ખુલ્રી દરીરો તથા વશીપા
(આકાળી ુસ્તકનાં અભુક ાનાં) તથા પ્રકાળ
શોંચાડનાયી રકતાફો રઇને આવમા શતા.
(૨૫)
આંધો એટરે ગુભયાશ થએરો અને દેખતો
એટરે ભોેેઅભીન અથલા આરીભ વયખા
નથી. કેટરાક કશે છે કે આ દાખરો અલ્રાશે
ફુતો ભાટે આેર છે કે તેઓ આંધા છે અને
અલ્રાશ દેખતો છે .
છી પયભાલે છે કે અંધારૂં (ફાતીર) અને નુય
(શક) વયખા નથી અને તેભજ છાંમો
(વલાફ) અને તડકો (દોઝખનો અઝાફ)
વયખા નથી.
જીલતા અને ભુયદા વયખા શોેેઇ ળકતા
નથી. ભતરફ કે ભોઅભીન અને કાપય વભાન
શોઇ ળકતા નથી. અલ્રાશની ભાઅયેપતના
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કાયણે ભોઅભીનોના દીર જીલતા શોમ છે
અને ણળકજ કયલાને રીધે કાપીયોના દીર ભુયદા
છે . જે ઓ શકની ળોધ કયે છે તેભને અલ્રાશ
ોતાની તોપીક અતા કયે છે અને તેઓને
ણશદામતની ફાફત વંબાલે છે ણ જે રોકો
દરીરો અને ભોઅજીઝા જોલા છતાં
અલાઇ કયે છે તેઓને વંબાલતો નથી.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જે ળખ્વ કફયોભાં છે
એટરે કાપય રોકો જે ઓ વખ્ત છે અને શકને
વાંબતા નથી અને તેને તું વંબાલનાયો
નથી ભતરફ એ કે જે લી યીતે ભુયદાઓને
વંબાલલું ફેકાય છે તેલીજ યીતે કાપયોને શક
લાત વંબાલલી વખત છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તારૂં કાભ તો એ છે કે તું
રોકોને ડયાલ, તે રોકો ઝફયદસ્તીથી ઇભાન
રાલે એલી જલાફદાયી તાયા ભાથે નથી.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) અભોએ તને ખુળખફયી
આનાય અને ડયાલનાય ફનાલીને ભોકરેર
છે . શેરાંની કોઇ ઉમ્ભત એલી નથી કે
જે ઓની દયણભમાન કોઇ ડયાલનાયો ન શોમ.
મગમ્ફય અને મગમ્ફયના લવીથી કોઇ
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ઝભાનો ખારી યશેતો નથી.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) એ કાપીયો તને જુ ઠરાલે
તો ભાઠું ન રગાડજે , શેરાંના રોકોને જે ઓ
ખુદાની રકતાફ અને વશીપા રઇને આવમા
શતા તેભને ણ જુ ઠરાલલાભાં આવમા શતા.
૨૬ થી ૩૦ ભી આમાત :-

َ َ ثُ ّ َم اَ َخ ۡذ ُة الَّذیۡ َن َک َه ُك ۡفا َف َک ۡی َف ک
اؿ
ِ
ۡ َ
﴾۲۶٪ ﴿ ِن ِکحؿ
ّّٰ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ
َ ّ الل َہ اَن ۡ َز َؽ م َن
ً الس َمٓا ِء َم
ۚ ٓاء
الم تر اؿ
ِ
َ َ ََۡ
ُ َۡ ً ۡ ُ
فاع َخ ۡجنا ِب ٖۡہ ث َم ّٰر ٍة ّمخ َت ِلفا الوَان َہا ؕ َف
ۢ
َ ٌ
ۡ
اؽ ُج َد ٌخ ِب ۡیض ّف ُح ۡم ٌر
ِ ِم َن ال ِج َب
َ ُ َۡ
ۡ ُ
﴾۲۷﴿ ّمخ َت ِل ٌف الوَان َہا َف ق َخ ِاب ۡی ُب ُسوۡ ٌخ
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َ َ َّ
َۡ
َ َّ
الد َف ّ
ٓاب َف الۡاج َعا ِؾ
ف
از
الن
ف ِمن
ِ
ِ
ۡ
َ ۡ ُ َ ّٰ َ ّ َ ۡ َ ّّٰ
ُمخ َت ِل ٌف الوَان ٗۡہ کذل ِک ؕ ِان َما یَخصی الل َہ
ۡ َ
َ ّّٰ َ َ ُ
ِم ۡن ِع َبا ِخ ِـ ال ُعلم ُؤا ؕ ِا ّؿ الل َہ ف ِدیۡ ٌز غفوۡ ٌذ
﴿﴾۲۸
ّ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّٰ َ ّّٰ َ َ َ
ُ
ِاؿ ال ِذین یتلوؿ کِتب الل ِہ ف اقاموا
ّ َ ّٰ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّ ً ّ َ
الصلوۃ ف اجفقوا ِمما ذرقنہم ِذخا ف
َ َ َ ً َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ ً َّ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
علانِیۃ یرجوؿ ِتجاذۃ لن تبوذ ﴿ ۙ﴾۲۹
َۡ
ّ ُ
ل ُِیوَفِ َی ُہ ۡم ا ُجوۡ َذ ُہ ۡم َف یَ ِزیۡ َد ُہ ۡم ِّم ۡن فض ِل ٖۡہ ؕ
َّ َ ُ َ ُ
ِان ٗۡہ غفوۡ ٌذ شکوۡ ٌذ ﴿﴾۳۱
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છી જે ઓ ઇભાન રાવમા ન શતા તેભની
અભોએ ધયકડ કયી, છી (તેં જોમું કે)
અભાયી નાયાજગી કેલી શતી ! (૨૬)
ળું તેં આ નથી ણલચામુું કે ફેળક અલ્રાશે
આકાળ યથી ાણી ઉતામુું, છી તે લડે
અભોએ જુ દા જુ દા યંગના પ ઉત્ન્ન કમાું;
અને શાડોભાં કેટરાક એલા પ્રદેળો છે કે
(જે ભાં કેટરાક) ધોા તથા (કેટરાક) યાતા
જુ દા જુ દા યંગના છે , અને કેટરાક અણતળમ
કાા ? (૨૭)
અને ભાણવો તથા પ્રાણીઓ તથા
ચોગાંઓભાંથી ણ એલીજ યીતે જુ દા જુ દા
યંગના શોમ છે ; અલ્રાશના ફંદાઓભાંથી
ભાત્ર જ્ઞાનીઓજ અલ્રાશથી ડયતા યશે છે ;
ફેળક અલ્રાશ ઝફયદસ્ત (અને) ભશા
ક્ષભાલાન છે . (૨૮)
ણનવંળમ તે રોકો કે જે ઓ અલ્રાશની
રકતાફની ણતરાલત કયતા યશે છે તથા નભાઝ
ઢતા યશે છે , અને અભે તેભને જે યોઝી
આીએ છીએ તેભાંથી છુ ી અથલા જાશેય
(યીતે અભાયી યાશભાં) ખયચતા યશે છે , તેઓ
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એલા વોદાની આળા યાખે છે કે જે ભાં કદી
નુકવાન આલેજ નણશ: (૨૯)
એટરા ભાટે કે અલ્રાશ તેભના ફદરા તેભને
ૂયેૂયા આે, અને ોતાની કૃાભાંથી તેભના
ભાટે લધાયો કયે; ફેળક તે ભોટો ભાપ કયનાય
(અને) કદય કયનાયો છે . (૩૦)
જે રોકોએ કુફ્ર કમુું શતું તેઓને અભોએ
અઝાફભાં ણગયપતાય કમાજ તેં જોમું કે અભાયી
નાયાઝગી કેલી શતી ?
શલે અલ્રાશ તઆરા તૌશીદની દરીરોનું
લણજન કયે છે , એ જોલાલાા ળું તે જોમું નણશ
? કુદયતે ોતાની યશેભતથી લયવાદ લયવાવમો
અને તેના થકી ઝભીન ઉય જુ દી જુ દી
જાતના પો ઉગાડ્મા, અભોએ શાડો મદા
કમાજ, જે વપેદ અને યાતા યંગના છે તથા તેભાં
કાા લજતોેે ણ છે .
અભોએ ઇનવાનો તથા ૃથ્લી ઉય ચારનાયા
પ્રાણીઓને મદા કમાજ, તે દયેકના જુ દા જુ દા
યંગ છે . જે લી યીતે પ-ફુર અને શાડ
ણલગેયેના જુ દા જુ દા યંગો છે અને ખુદાના એ
ફંદાઓભાંથી ભાત્ર આરીભોજ ખોપ યાખે છે .
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શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું છે કે તભાયા
કયતાં શુ ં ખુદાનોેે લધાયે બમ યાખું છુ ં , જે
ખુદાને લધાયે ઓખે છે તે તેનાથી લધાયે ડયે
છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ
પયભાવમું કે આરીભોથી એ રોકો ભુયાદ છે
જે ઓના કૃત્મો તેના ફોર પ્રભાણે શોમ છે
અને જો કોર અને પેર (લાણી અને લતજન)
એક ન શોમ તો એ આરીભ નથી. શ. ઇભાભે
ઝમનુર આફેદીન (અ.)એ પયભાવમું છે કે
અલ્રાશ ણલળેનું ઇલ્ભ અને તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત
કયલું એ અભરની વાથે છે . જે તેની
ભાઅયેપત ભેલળે તે તેનો બમ જરૂય યાખળે
અને તેની ભાઅયેપત તેને નેક કામો કયલાભાં
પ્રમત્નળીર યાખળે. આરીભો અને ઇલ્ભને
અનુવયનાયા એ રોકો છે કે જે ઓ અલ્રાશને
ઓખે છે અને નેક અભરની વાથે તેના
પ્રત્મે ચાશના કયે છે . આભ કશી આે આ
આમતની ણતરાલત પયભાલી.
ઇભાનલાાના આ અભરોના લેાયથી
એટરા ભાટે વયખાભણી કયી છે કે ભાણવ
લેાયભાં ોતાની ુંજી ભશેનત અને
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કાફેરીમત એ આળાથી ખચજ કયે છે કે ભાત્ર
અવર જ ાછુ ં ન ભે, ણ કંઇક લધાયો
ણ પ્રાપ્ત કયે. એલીજ યીતે એક ભોઅભીન
ણ ખુદાની પયભાફયદાયીભાં તેની ફંદગીભાં
તથા તેના દીનની ખાતીય ોતાના ભાર અને
લખત ભાત્ર એ આળાએ ખચે છે તેને ન તો
ભાત્ર તેનો ુયેુયો ફદરો ભળે ણ અલ્રાશ
ોતાના પઝરથી લધાયે આળે. આ ફન્ને
લેાયભાં ફશુ જ ભોટો પકજ છે . દુણનમાના
લેાયભાં ભાત્ર નપાની જ આળા નથી શોતી
ણ નુકવાનીનો ણ બમ શોમ છે તેની
ણલરૂઘ્ધ જે ફંદો ોતાના અલ્રાશ વાથે લેાય
કયે છે તેભાં નુકવાનનો કોઇ બમ શોતો નથી.
એ એટરા ભાટે એલી આળા યાખે છે કે
અલ્રાશ તેનો ફદરો ુયો આે અને ોતાના
પઝરથી તેની નેકીભાં લધાયો કયે. શ. યવુરે
ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે એ લધાયાનો અથજ
ળપાઅત છે કે જે ઓ દોઝખને રામક શળે
તેઓની ળપાઅત કયળે. કેટરીક રયલામતભાં
એભ ણ છે કે આ આમત એ રોકોની
ળાનભાં છે જે ઓ વલાફની ઉમ્ભીદથી
કુયઆન ઢે છે .
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૩૧ થી ૩૩ ભી આમાત :-

َف الّ َ ِذ ۡۤۡی اَ ۡف َح ۡی َناۤۡ ِال َ ۡی َک ِم َن ال ۡ ِک ّٰتب ُہوَ
ِ
ۡ َ ّ ُ ُ َ ّ ً ّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ّ َ ّّٰ
اللہَ
الحق مص ِدقا ل ِما بحف یدی ِہ ؕ ِاؿ
َ َ َ ۡ ٌۢ َ ۡ
ٌ
ِب ِعبا ِخ ٖۡـ لخ ِبحؿ ب ِصحؿ ﴿﴾۳۱
َّ
َ َ َ
َُ َ َۡ ۡ
ث ّم ا ۡف َذثنا ال ِک ّٰت َب ال ِذیۡ َن ۡاصطف ۡینا ِم ۡن
ۡ
َ َ ۡ َ َّۡ
ِع َبا ِخنا ۚ ف ِمن ُہ ۡم ظال ٌِم ل ِنف ِس ٖۡہ ۚ َف ِمن ُہ ۡم
ُّ ۡ َ ٌ َ ۡ ُ ۡ َ ٌ ۢ ۡ َ ۡ
ّٰ
مقت ِصد ۚ ف ِمنہم س ِابق ِبالخحؿ ِة
ۡ ّّٰ ّٰ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ
ُ
ِب ِاد ِؿ الل ِہ ؕ دل ِک ہو الفضل الک ِبحؿ ﴿﴾۳۲
َج ّّٰن ُت َع ۡدؿ ّیَ ۡد ُخ ُلوۡن َ َہا یُ َح ّ َلوۡ َؿ فِ ۡیہاَ
ٍ
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ُ ِم ۡن اَ َسا ِف َذ ِم ۡن َد َہب ّ َف ل ُ ۡؤل ُ ًؤا ۚ َف ل َِب
اس ُہ ۡم
ٍ
﴾۳۳﴿ فِ ۡی َہا َظ ِخیۡ ٌر
અને શે યવૂર ! અભોએ તાયી તયપ લશી
દ્લાયા જે રકતાફ ભોકરી છે તે વત્મ છે ,
(અને) તેની અગાઉની રકતાફોની વત્મતાને
ટેકો આનાયી છે ; અલશ્મ અલ્રાશ ોતાના
ફંદાઓના શારથી વાયી ેઠે લાકેપ (અને)
તેભને ણનશાનાય છે . (૩૧)
છી અભોએ અભાયી રકતાફના લાયવ તેભને
ફનાવમા કે જે ભને અભોએ અભાયા (તભાભ)
ફંદાઓભાંથી ચુંટી રીધા શતા; ણ તે
(ફંદા)ઓભાંથી કેટરાક તો ોતાના ઉય
ઝુલ્ભ કયનાયા છે , અને તેભનાભાંથી કેટરાકો
ભઘ્મસ્થ (ભાગે) લીચયનાયા છે , અને
તેભનાભાંથી કેટરાક અલ્રાશના શુ કભથી
નેકીઓભાં આગ લધી જનાયા છે ; અને
એજ ભોટી કૃા છે . (૩૨)
તેઓ વલે શંભેળા (કામભ) યશેનાયી
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જન્નતોભાં દાખર થઇ જળે, તેભાં તેભને
વોનાના કંકણ તથા ભોતી (ની ભાા)
શેયાલલાભાં આલળે, અને તેભાં તેભનો
ોળાક યેળભનો શળે. (૩૩)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) અભે તાયી તયપ
કુયઆનને ભોકલ્મું છે તે વત્મ છે અને
અગાઉની રકતાફો તલયેત અને ઇન્જીરની
વત્મતાને ટેકો આે છે . અલ્રાશ ફંદાઓના
શારથી વાયી યીતે જાણકાય છે .
અભોએ અભાયા ફંદાઓભાંથી જે ઓને ચુંટી
રીધા અને તેઓને અભોએ કુયઆનના લાયીવ
કમાજ તેનો ખુરાવો એ છે કે અભોએ કુયઆન
તાયા ઉય ભોકલ્મું અને તાયી લપાત ફાદ
અભોએ નેક રોકો અને વંદ કયેરાઓને
લાયીવ કમાજ. એ ફંદાઓભાં કેટરાક ોતાના
નપવ ઉય ઝુલ્ભ કયનાયા છે . તેના ઉય
અભર કયલાભાં તેઓએ કવુય કમો છે અને
તેઓભાંના કેટરાક ભઘ્મભ યસ્તે ચારનાયા છે
જે ભોટે બાગે કુયઆન ઉય અભર કયે છે
અને કેટરાક તેઓભાંના અલ્રાશના શુ કભથી
નેકીઓભાં આગ લધી જનાયા છે અને
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અલ્રાશના શુ કભથી તે કુયઆન ઉય શંભેળા
અભર કયે છે . આ પ્રભાણેની તપવીય રોકોભાં
ભળશુ ય છે જ્માયે વાચી લાત એ છે કે
ોતાના નપવ ઉય ઝુલ્ભ કયનાયો એ ળખ્વ
છે જે ોતાના ઝભાનાના ઇભાભના શકને ન
ઓખે અને ભઘ્મસ્થ યસ્તે ચારનાયા એ
ળખ્વ છે જે ોતાના ઇભાભના શકને જાણે
અને નેકીઓભાં આગ લધી જનાયા ઇભાભ
(અ.) છે . આ આમતભાં ફયગુઝીદા,
ચુંટાએરા, વંદ કયેરા ણલગેયે જે આવમું
તેઓભાંથી આ ઝુલ્ભ કયનાયા રોકો નથી કેભકે
જે ને ખુદાએ વંદ કયેર શોેેમ તે ઝુલ્ભ
કયનાય ન શોમ. આ આમતની તપવીયભાં
અફુદયદાની રયલામત છે કે શ. યવુર ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું કે નેકીભાં લધી જનાયા એ
રોકો છે જે ણશવાફ લગય જન્નતભાં જળે
અને ભઘ્મસ્થ યસ્તે ચારનાયા એ છે જે નો
થોડો ણશવાફ રેલાભાં આલળે અને ોતાના
નપવ ઉય ઝુલ્ભ કયનાય એ ણ ફેણશશ્તભાં
જળે અને આ એ રોકો છે જે ઓ કશેળે કે
ખુદાનો ળુક્ર છે કે અભાયાથી ભુવીફતને દુય
અનુક્રભણણકા
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કયી.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય (અ.) તથા શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે કે
ખુદાએ વંદ કયેરા અને અંફીમાના ઇલ્ભના
લાયીવ અભો છીએ અને આજ લાત વશી
અને શક છે . તેઓ કુયઆનની શકીકતોને જાણે
છે અને તે રોકો શંભેળની જન્નતભાં દાખર
થળે અને તેઓને વોના અને ભોતીની
ભાાઓ શેયાલલાભાં આલળે અને તેઓનો
ોળાક યેળભનો શળે.
૩૪ થી ૩૭ ભી આમાત :-

َّ
ۡ َ ۡۤ َ ّ ّّٰ
ۡ ُ َ
َف قالوا ال َح ۡم ُد لِل ِہ ال ِذ ۡی اد َہ َب َعنا
َۨ ُ َ ُ َ َ َ َ
ۡ
﴾۳۴ۙ ﴿ ال َش َد َؿ ؕ ِا ّؿ َذ ّبنا لَغفوۡ ٌذ شک ۡو ُذ
ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ّ َ َ ۡۤۡ َ ّ
ۚ ال ِذی احلنا خاذ المقام ِۃ ِمن فض ِل ٖۡہ
َ
َ َ
َ
لَا یَ َم ّ ُسنا فِ ۡی َہا ن َص ٌب ّف لَا یَ َم ّ ُسنا فِ ۡی َہا
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ُُ
لغوۡ ٌب ﴿﴾۳۵
َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ ۡ
ّٰ
ف ال ِذین کهكفا لہم ناذ جہنم ۚ لا حقهی
َع َل ۡیہ ۡم َف َی ُموۡتُوۡا َف لَا یُ َخ ّ َف ُف َع ۡن ُہ ۡم ِّمنۡ
ِ
َ
ُ َُ
َ ّٰ َ َ
َعذ ِاب َہا ؕ کذل ِک ن ۡج ِز ۡی ک ّ َل کفوۡ ٍذ ﴿ ۚ﴾۳۶
َ ُ
َ َ ۤۡ َ ۡ َ
َف ُہ ۡم یَ ۡصم ِكخوۡ َؿ فِ ۡی َہا ۚ َذ ّبنا اع ِخ ۡجنا
َ ۡ َّ ُ َّ َ
َ
َ
ج ۡع َم ۡل َصال ًِحا غح َؿ ال ِذ ۡی کنا ج ۡع َم ُل ؕ ا َف
َ
َ
ل َ ۡم ج ُ َع ِّم ۡرخ ُ ۡم ّ َما یَ َت َذغّ ُخ فِ ۡی ِہ َم ۡن تَ َذغّ َخ فَ
َ َ ُ ُ َّ
النذیۡرُ ؕ َف ُذ ۡف ُقوۡا َف َما ل ِّّٰلظ ِلمحۡفَ
جٓاءخم ِ
ِ
َّ ۡ
ِم ۡن ن ِصح ٍؿ ﴿ ﴾۳۷٪
hajinaji.com
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અને તેઓ કશેળે કે અલ્રાશનો ળુક્ર છે કે જે ણે
અભાયાથી દયેક પ્રકાયના યંજ, ગભ દૂય કયી
દીધા; ણનવંળમ અભાયો યલયરદગાય ભશા
ક્ષભાલાન (અને) કદય કયનાયો છે : (૩૪)
જે ણે અભને ોતાની કૃાથી આલા શંભેળના
યશેલાના ઘયભાં રાલી ઉતામાજ, જે ભાં અભને ન
કોઇ તકરીપ શોંચળે, અને ન તેભાં અભને
કાંઇ રયશ્રભ રાગળે. (૩૫)
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા તેભના ભાટે
દોઝખની આગ છે . ત્માં ન તો તેભને ભૃત્મુ
આલળે કે જે થી તેઓ ભયી જામ, અને ન
તેભનો તે (જશન્નભ)નો અઝાફ શલો
કયલાભાં આલળે; (અને) દયેક અનુકાયીને
અભે એલીજ વજા આીએ છીએ. (૩૬)
અને તેઓ તેભાં ડ્મા ડ્મા (ભદદ ભાટે)
કલ્ાંત કયળે (અને કશેળે) કે શે અભાયા
યલયરદગાય ! અભને (આભાંથી) કાઢી રે કે
જે થી અભે જે અભર અત્માય વુધી કયતા
શતા તેની ણલરૂઘ્ધ વત્કામો કયીએ, (જલાફ
ભળે કે) ળું અભોએ તભને રાંફુ આમુષ્મ
આપ્મું ન શતું કે તેભાં જે ણ (ભનુષ્મ) જે
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નવીશત ગ્રશણ કયલા ચાશતે તો તે કયી ળકતે
? તે ઉયાંત ભાયી ાવે એક ખુલ્રો
ડયાલનાયો (યવૂર) ણ આવમો શતો; (ણ
તભોએ તેનું કાંઇજ વાંબળમું ન શતું જે થી)
શલે ભજા ચાખો, કાયણ કે અશીં ઝુલ્ભગાયોનો
કોઇ ભદદગાય નથી. (૩૭)
અને તેઓ અલ્રાશ તઆરાનો ળુક્ર ભાનતા
કશે છે કે અભાયાથી દયેક પ્રકાયનો યંજ-ગભ
દુય કમો.
તે ખુદા એ છે કે તેણે અભોને ોતાના
પઝરથી આ ઉિભ જગ્માભાં દાખર કમાજ અને
આ ફેણશશ્તભાં કોઇ જાતની ભુવીફત
શોંચતી નથી અને આ જન્નતભાં અભને
કોઇ ણ જાતનો યીશ્રભ રાગળે નણશ.
કાપયોના અંજાભ ણલે કુદયત કશે છે કે તેઓ
મગમ્ફય ઉય ઇભાન રાવમા નણશ અને
તેઓના ભાટે જશન્નભની અગ્ની છે .
જશન્નભભાં તેઓને ન તો ભૃત્મુ આલળે ન
તોેે તેઓનો અઝાફ શલો થળે અને ળુક્ર ન
કયનાયા દયેકને એલો જ અઝાફ ભે છે .
કાપય રોકો દોઝખભાં પયીમાદ કયળે કે અમ
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ ! અભોને પયીથી દુણનમાભાં ભોકર કે
અભો નેક અભર કયીએ. કુદયત તેઓને
જલાફ આે છે કે અભોેેએ તભોને રાંફુ
આમુષ્મ આપ્મું ન શતું ? જો તે લખતે
નવીશત રેલા ચાશત તો રઇ ળકત.
ઇન્વાનને ફોધાઠ ગ્રશણ કયલાનો વભમ શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ અઢાય લજનો
વભમ ફતાલેર છે .
૩૮ થી ૪૨ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّ
َ ّ الل َہ ّٰعل ُم َغ ۡیب
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا
ؕص
ذ
ِاؿ
ِ
ِ
ِ
ُ ّ انّ َ ٗۡہ َعل ۡی ٌمۢ ب َذاة
﴾۳۸﴿ ِالص ُد ۡفذ
ِ ِ ِ ِ
َۡ
َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ َ ُ
ۡ
َ
ؕص
ِ ہو ال ِذی جعلکم خل ِئف فِی الاذ
َ
ُۡ َ َ ََ
ف َم ۡن که َك ف َعل ۡی ِہ که ُك ٗۡـ ؕ َف لَا یَ ِزیۡ ُد
َال ۡ ّٰک ِهكیۡ َن ُک ۡه ُك ُہ ۡم ِع ۡن َد َذ ّبہ ۡم ِالَّا َم ۡق ًتا ۚ ف
ِِ
ِ
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ۡ ّٰ
ُ ۡ َّ َ
لَا یَ ِزیۡ ُد الک ِه ِكیۡ َن که ُك ُہ ۡم ِالا خ َس ًاذا ﴿﴾۳۹
ٓاءخ ُ ُم الَّذیۡ َن تَ ۡد ُعوۡؿَ
ُق ۡل اَ َذ َءیۡ ُت ۡم ُر َخک َ َ
ِ
ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ ؕ اَ ُذ ۡفن ۡی َما َدا َخ َلقُوۡا ِمنَ
ِمن خف ِؿ
ِ
َ
الۡاَ ۡذص اَ ۡؾ ل َ ُہ ۡم ر ۡخ ٌؼ فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة ۚ ا ۡؾ
ِ
ِ ِ
َ ّٰ
َ
َ ۡ
ّٰات ۡین ُہ ۡم کِ ّٰت ًبا ف ُہ ۡم َعدّٰی َب ِّین ٍت ِّمن ُہ ۚ بَ ۡل
ۡ ّ َ ُ ّّٰ
الظ ِل ُموۡ َؿ بَ ۡع ُض ُہ ۡم بَ ۡع ًضا ِالَّا قُ ُخ ۡفذاً
ِاؿ ح ِعد
﴿﴾۴۱
ّ َ ّّٰ
الل َہ یُ ۡمس ُک ّ َ
الس ّٰم ّٰوة َف الۡاَ ۡذ َص اَؿۡ
ِاؿ
ِ
ِ
تَ ُز ۡفل َ
ۛ َف لَئ ۡن َرال َ َتا ۤۡ ِا ۡؿ اَ ۡم َس َک ُہ َما ِمنۡ
۬
ا
ِ
hajinaji.com

420

અનુક્રભણણકા

َُ
َ َ اَ َحد ّم ۢۡن بَ ۡعد ٖۡـ ؕ ِانّ َ ٗۡہ ک
اؿ َح ِل ۡی ًما غفوۡ ًذا
ِ ٍ
ِ
﴾۴۱﴿
ّّٰ ۡ ُ َ ۡ َ َ
ۡالل ِہ َج ۡہ َد اَ ۡی َمانِہ ۡم لَئن
ف اقسموا ِب
ِ ِ
َ
َ ُ ُ َّ
َ َج
ٓاء ُہ ۡم ن ِذیۡ ٌر ل َیک ۡون ّ َن ا ۡہ ّٰدی ِم ۡن
َ
َ
َََ ُ
ِا ۡح َدی الۡا َم ِم ۚ فل ّما َجٓا َء ُہ ۡم ن ِذیۡ ٌر ّما
َۨ َ ۡ ُ ُ َ ّ ۡ ُ َ َ
﴾۴۲ۙ ﴿ راخہم ِالا جفوذا
ણનવંળમ અલ્રાશ આકાળો તથા ૃથ્લીની
છુ ી લાતો જાણનાયો છે ; ખયેજ તે
અંત:કયણોની લાતોથી ણ વંૂણજ લાકેપ છે .
(૩૮)
એજ તો તે છે કે જે ણે તભને ૃથ્લીભાં
(આગરાઓના) લાયવ ફનાવમા; છી જે
ળખ્વ ઇન્કાય કયનાયો થઇ ગમો તેના ઇન્કાય
અનુક્રભણણકા
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કયલા (ના ગુનાશ)નો ફોજો તેના ઉયજ છે ;
અને ઇભાન ન રાલનાયાઓ ભાટે તેભનું
ઇભાન ન રાલલું તેભના યલયરદગાય ાવે
તેભના પ્રત્મે ણધક્કાયભાં લધાયો કયલા ણવલામ
ફીજુ ં કાંઇ (લધાયો કયતું) નથી, અને ઇભાન
ન રાલનાયાઓને તેભનું ઇભાન ન રાલલું
તેભના નુકવાન ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ લધાયતું
નથી. (૩૯)
(શે યવૂર !) તું કશે કે ળું તભોએ તભાયા તે
ળયીકોને જોમા છે કે જે ભને તભે અલ્રાશના
ણવલામ ોકાયો છો ? જયા ભને તો દેખાડો કે
તેભણે ઝભીનનો ક્મો બાગ ઉત્ન્ન કમો છે .
અથલા આકાળોની ફનાલટભાં ણ તેભનો
કોઇ બાગ છે , અથલા અભોએ તેભને કોઇ
રકતાફ આી છે કે તેઓ તેના કાયણે ખુલ્રી
દરીર ય શોમ ? (આ ભાંશેનું કાંઇજ નથી)
ફલ્કે એ નાપયભાન રોકો એક ફીજાને કેલ
ધોકો આલાના લામદા કયે છે . (૪૦)
ણનવંળમ અલ્રાશે આકાળો તથા ઝભીનને આ
લાતથી યોકી યાખેરાં છે કે તેઓ (ોતાના
સ્થાનેથી) ઢી ડે; અને કદાચને આ ફન્ને
અનુક્રભણણકા
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(તેભનાં સ્થાનેથી) ઢી ડે તો તેના ણવલામ
કોઇ એલો છે કે જે તેભને યોકી યાખે ?
ખચીતજ તે ભશા વશનળીર (અને)
ક્ષભાલાન છે . (૪૧)
અને તેભણે ોતાના વંૂણજ ફ વાથે
અલ્રાશની કવભ ખાઇને કહ્ું શતું કે જો
તેભની ાવે કોઇ ડયાલનાયો આલળે તો
ખચીતજ તેઓ આગરી કોઇ ણ ઉમ્ભતો
કયતાં લધાયે વન્ભાગજ ય આલનાયા થઇ જળે,
યંતુ જ્માયે તેભની ાવે ડયાલનાયો આવમો
ત્માયે (ઉલ્ટો) તેભના ણધક્કાયભાં લધાયો થમો:
(૪૨)
ખુદા આવભાનો અને ઝભીનની છુ ી
લાતોનો જાણલાલાો છે તેભજ અંત:કયણોની
લાતોથી ણ વંૂણજ લાકેપ છે .
અમ કુપપાયો ! ખુદા એ છે કે જે ણે તભોને
ઝભીન ઉય શેરાંના રોકોના લાયીવ
ફનાવમા અને તભોને ળણક્ત અને કુવલત
આી. એ અલ્રાશની કેલી ભશાન નેઅભત
છે જે કુફ્ર કયે અને નેઅભતની નાળુક્રી કયે
તેભાં તેનું ોતાનું જ નુકવાન છે .
અનુક્રભણણકા
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અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું એ રોકોને કશે કે ળું
તભોએ તભાયા તે ળયીકોને જોમા છે જે ભને
તભો ખુદા ણવલામ ોકાયો છો ? એ
નાપયભાન રોકો એક ફીજાને ભાત્ર ધોકો
આલાનોેે લામદો કયે છે .
અલ્રાશ તઆરા એની ફુઝુગી અને
ફરંદીની ખફય આે છે કે, ખુદાએ
આવભાન અને ઝભીનને તેઓ ોતાના
સ્થેથી ઢી ન ડે તે ભાટે યોકી યાખ્મા છે
અને ળું તેના ણવલામ કોઇ એલો છે જે તેભને
ઢી ડતા યોકી યાખે ? તે ભશાન, વશનળીર
અને ક્ષભાલાન છે .
કુયેળના લડેયાઓ શ. યવુર (વ.)ના મગમ્ફય
થલા શેરાં એ લાત વાંબતા શતા કે મશુ દી
અને નવાયાએ ોતાના મગમ્ફયને
જુ ઠરાવમા છે અને તેઓ ઉય રાનત કયતા
શતા, ણ ખુદાની કવભ જો અભાયી ાવે
મગમ્ફય આલે તો અભો તેભને વાચા
ભાનીએ અને એ ફન્ને ટોા કયતાં અભો
લધાયે ણશદામત ાભલાલાા થઇએ. જ્માયે
આ (વ.) તેઓ ઉય મગમ્ફય થઇને
અનુક્રભણણકા
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આવમા તો તેઓ આથી દુય બાગલા રાગ્મા
અને આનો બયોવો કમો નણશ અને ઉલ્ટો
તેભના ણધક્કાયભાં લધાયો થમો.
૪૩ થી ૪૫ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ
اس ِت ۡک َـب ً
ۡ
الس ّحِیَٔۡ ؕ َف
ص ف م ػخ
ذ
ا
ال
ی
ف
ا
اذ
ِ
ِ
َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َّ َ
َ
الس ّحِ ُٔۡی ِالا ِبا ۡہ ِل ٖۡہ ؕ ف َہ ۡل
لا ی ِحیق المػخ
یَ ۡن ُن ُك ۡف َؿ ِالَّا ُس ّ َن َت الۡاَ ّ َفل ِح ۡ َف ۚ َف َل ۡن تَجدَ
ِ
ُ ّ َ ّّٰ َ ۡ ۡ ً َ َ ۡ َ َ ُ ّ َ
ۛ ف لن ت ِجد ل ِسن ِت
ل ِسن ِت الل ِہ تب ِدیلا ۬
ّّٰ َ
ً
ۡ
ۡ
الل ِہ تح ِویلا ﴿﴾۴۳
ََ َۡ َ ُۡ ۡ َۡۡ َ ۡ ُ َ
ص ف َینن ُك ۡفا ک ۡی َف
اف لم ی ِسحؿفا فِی الاذ ِ
َ َ َ َ ُ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ُ ۡۤۡ
کاؿ عاقِبۃ ال ِذین ِمن قب ِل ِہم ف کانوا
hajinaji.com

425

અનુક્રભણણકા

َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ ً َ َ َ َ ّّٰ
اؿ الل ُہ ل ُِی ۡع ِج َز ٗۡـ
اشد ِمنہم قوۃ ؕ ف ما ک
َّ
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َف لَا فی الۡاَ ۡ
ِم ۡن َش ٍۡ
ص ؕ ِان ٗۡہ
ذ
ی
ف
ء
ی
ِ
ِ
ِ
َ
کَ َ
اؿ َع ِل ۡی ًما ق ِدیۡ ًرا ﴿﴾۴۴
َ َ ۡ ُ َ ُ ّّٰ ُ ّ َ
َ
الن َ
از ِب َما ک َس ُبوۡا َما
ف لو یؤا ِخذ اللہ
َ
َ َ
َ َ
ترَؼ َعدّٰی ظ ۡہرِ َہا ِم ۡن َخ ّٓاب ٍۃ ّف لّٰ ِک ۡن
ّیُ َؤ ّع ُِخ ُہ ۡم ِاخٰۤی اَ َجل ّ ُم َس ّ ًؼی ۚ َف ِا َدا َج َ
ٓاء
ٍ
َ َ ُ ُ ۡ َ ّ َ ّّٰ
ۡ
الل َہ ک َ َ
اؿ ِب ِع َبا ِخ ٖۡـ بَ ِصح ًؿا ﴿ ﴾۴۵٪
اجلہم ف ِاؿ
(એટરે કે) ૃથ્લી ય તેઓ અણબભાનથી
લતજલા અને ખયાફ ચારફાઝીઓ ચરાલલા
રાગ્મા જો કે ખયાફ ચારફાઝીઓ ફીજા
ેકોઇને નણશ ણ તેના કયનાયાઓને જ ઘેયી ર
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છે ; તો ળું આ રોકો તેભના ૂલજજો વાથે જે
ણનમભોથી લતજલાભાં આવમું તે (ણનમભો
ણવલામનાં ફીજા કોઇ લતજન)ની યાશ જુ એ છે
? ણ તું અલ્રાશના ણનમભોભાં કાંઇ ણ
પેયપાય જોળે નણશ, અને ન કદી તું અલ્રાશના
ણનમભોને ટી જતાં જોળે. (૪૩)
ળું તેઓ ૃથ્લીભાં ચાલ્મા પમાજ નથી કે તેઓ
આ જોતે કે તેભના ૂલજજોનું યીણાભ કેલું
આવમું ? જો કે ફભાં તેઓ તેભના કયતાં
ઘણાં લધેરા શતા; અને અલ્રાશ એલો નથી કે
આકાળો તથા ૃથ્લીની કોઇ લસ્તુ તેને ઠયાલી
દે, ફેળક તે (દયેક લસ્તુથી વાયી ેઠે) લાકેપ
(અને) વાભથ્મજલાન છે . (૪૪)
અને જો અલ્રાશ ભાણવોને જે કૃત્મો તેઓ
કયી ચૂક્મા છે , તેના પ્રભાણભાં તેભની ધયકડ
કયે તો ૃથ્લીટ ય એક પ્રાણીને ણ ફાકી
યશેલા ન દે, યંતુ તે તેભને એક ઠયાલેરા વભમ
વુધી ભોશરત આી દે છે , છી જ્માયે
તેભનો ઠયાલેરો વભમ આલી રાગળે (તો
ફવ) અલ્રાશ જ ોતાના ફંદાઓના
શારનો જોનાય (અને કયણીના પ્રભાણભાં
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ફદરો આનાય) છે . (૪૫)
તે રોકોએ ઝભીન ઉય ગલજ કમો અને એ
કાપયોએ આ (વ.)ની વાથે પયેફ યચ્મો અને
શઝયતને કત્ર કયલા, કેદ કયલા અથલા
દેળણનકાર કયલાનો એક ભનવુફો તૈમાય કમો,
ણ એ મુણક્તભાં તેઓને વપતા ભી નણશ
અને તેઓ ફદયની રડાઇભાં કત્ર થમા અને
કેટરાક કેદ થમા.
ળું એ રોકો ળાભ અને મભનની ઝભીન ઉય
ચાલ્મા પમાજ નથી ? તેઓ જુ એ કે આદ અને
વભુદની કોભનું કેલું યીણાભ આવમું. ખયેખય
અલ્રાશ પ્રત્મેક લસ્તુને જાણે છે .
ખુદાએ તઆરાએ ણળકજ, ઝુલ્ભ અને ગુનાશ
કયનાયાઓને એક ભુદ્દત વુધીની ઢીર આી
છે . છી જ્માયે તેઓનો ણનભાજણ થએર
વભમ આલી શોંચળે ત્માયે અલ્રાશ તેના
આઅભારનો ફદરો આળે અને અલ્રાશ
ોતાના ફંદાઓના શારને જોનાય છે .
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૮૩ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૩૬) વૂયએ માવીન

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે માવીનનો
વુયો જે ખુદાની ખુળી ભાટે ઢે તેના ફધામ
ગુનાશ ભાપ થઇ જામ છે અને ફાય કુયઆને
ળયીપ ઢલાનો વલાફ ભે છે . શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે પ્રત્મેક
લસ્તુનું દીર શોમ છે તેભ કુયઆનનું દીર
માવીન છે . જે રદલવના ઢે તો ફધી
ફરાઓથી યક્ષણભાં યશે અને તેને કુદયત યોઝી
અતા કયે. જે કોઇ યાત્રીના ઢે તો પરયશ્તા
તેની ચોકી કયે અને ળમતાનથી ફચાલે અને
ફધી આપતોથી યક્ષણભાં યશે. તેજ રદલવે
ભયણ ાભે તો જન્નતી થળે. તેના ગુસ્રભાં
અનુક્રભણણકા
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૩૦ શજાય પયીશ્તા શાજય થામ અને તેના
ભાટે ફક્ષીળની દોઆ કયે, કમાભતના રદલવે
ઝરીર નણશ થામ અને જન્નતભાં જળે તે
લખતે રોકો આશ્ચમજ ાભળે કે વુબ્શાનલ્રાશ
આ કેલો નેક ફંદો છે , કોઇ ગુનોશ ન શતો. તે
ભયનાય શઝયતના ચાશકોભાંથી શળે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય (અ.)થી લણજન
છે કે જે કોઇ આખી ઉભયભાં એક લખત
વુયએ માવીન ઢે તો જભીન-આવભાનની
ભખ્રુકની ગણતયી પ્રભાણે ફે-ફે શજાય
નેકીઓ રખામ અને ફે-ફે શજાય ગુનાશ ભાપ
થામ, તેભજ ગયીફી, કઝજ, ભકાનની નીચે
દફાઇ જલું, વખ્તી, ભશેનત, દીલાનાણં,
કોઢ, લવલવો, ખયાફ દદો લગેયેથી યક્ષણભાં
યશેળે. અલ્રાશ અંત:કા આવાન કયી
ોતાની કુદયતના શાથથી તેની રૂશ કબ્ઝ
કયળે. તેની યોઝી અને જન્નતનો ઝાભીન
થળે. કમાભતભાં તેને ખુળ કયળે અને એટરો
વલાફ આળે કે તે યાજી થળે. ખુદા
આવભાન અને ઝભીનના ભરાએકાને
વંફોધળે કે શુ ં આ ફંદાથી યાજી થમો છુ ં ભાટે
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તભે તેની ફક્ષીળ ચાશો.
ફીજી શદીવભાં છે કે વુલાની શેરાં ઢે તો
વલાફ ભે, શજાય ભરાએકા ભોકરે અને
ભયણ ાભે ત્માયે તેના જનાઝા વાથે
ઇસ્તીગપાય કયે, તેની કબ્રભાં કમાભત વુધી
ઇફાદત કયળે, તેનો વલાફ આ ફંદાને ભળે
તેની નજય શોંચે ત્માં વુધી કબ્ર શોી થળે
અને નુય પ્રકાણળત થઇ કમાભત વુધી
આવભાન વુધી શોંચાડળે. જ્માયે તે કબ્રથી
નીકળે તો ભરાએકા શવીને લાત કયળે અને
ખમયની ખુળખફયી આળે. ભીઝાન અને
ુરે વેયાતથી ાય ઉતાયી ભોટા ભયતફાલાા
મગમ્ફયો અને ભરાએકા ાવે શોંચાડળે.
છી ખુદા તયપથી વંફોધન થળે કે ચાશે તેની
ળપાઅત કય. જે જોઇએ તે ભાંગ. આ જોઇ
રોકો આશ્ચમજ ાભળે. એક યીલામતભાં એ
ણ છે કે ફાલીવ કુયઆન ઢલાનો વલાફ
ભે છે .
ણફભાય ાવે આ વુયો ઢે તો એક-એક
અક્ષયના ફદરાભાં દવ-દવ ભરાએકા તેની
ફક્ષીળની દોઆ કયે. જો ભયી જામ તો
અનુક્રભણણકા
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જનાઝા વાથે જઇ દપન થામ ત્માં વુધી
નભાઝ મા દોરૂદ ઢે છે . આ વુયાને ોતે ઢે
કે કોઇ ફીજો ઢે તો જન્નતનો પયીશ્તો
જન્નતી ળયફત ીલયાલે અને ખુળખફયી
આે તે વમયાફ થઇ જન્નતભાં જળે.
શ. યવુર (વ.)એ પયભાવમું કે આ વુયો ઢે તો
લીવ શજનો વલાફ ભે, જે તેની ણતરાલત
વાંબે તો વોનાના શજાય દીનાય ખમયાત
કયલાનો વલાફ ભળે.
ખાવીમત : આ વુયો રખીને ીલે તો શજાય
જાતની ફીભાયીથી ળપા ભળે. શજાય નુય,
શજાય યશભત, શજાય ફયકત તેભાં દાખર થળે,
જે થી ફધી ણફભાયીઓ દુય થળે.
જે કોઇ કબ્રસ્તાનભાં આ વુયો ઢે તો
ભુયદાઓનો અઝાફ ઓછો થળે અને
ઢનાયને તેઓની ગણતયી પ્રભાણે વલાફ
ભળે.
૧ થી ૬ઠ્ઠી આમાત :-
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ُۡ
ۡ
َف الو ۡك ّٰا ِؿ ال َح ِک ۡی ِم ﴿ ۙ﴾۲

ۡ
َّ َ
ۡ
ِانک ل َ ِم َن ال ُم ۡر َس ِلح َف ﴿ ۙ﴾۳

ُ
َعدّٰی ِص َىا ٍض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ﴿﴾۴

تَجۡـِیۡ َل ال ۡ َعزیۡز ّ
الرَ ِح ۡی ِم ﴿ ۙ﴾۵
ِ ِ

ُ َ
ۡ َ
َ ۤۡ ُ ۡ
ل ُِتن ِذ َذ قوۡ ًما ّما ان ِذ َذ ّٰابَٓاؤ ُہ ۡم ف ُہ ۡم
ّٰ ُ
غ ِفلوۡ َؿ ﴿﴾۶
)માવીન (૧
(આ) ણશકભતલાા કુયઆનના વોગંદ છે :
)(૨
)ફેળક તું યવૂરો ભાંશેનો છે : (૩
)વન્ભાગજ ઉય. (૪
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આ કુયઆન ઝફયદસ્ત દમાુ (અલ્રાશ)એ
ઉતાયેરું છે : (૫)
એ ભાટે કે તું તે રોકોને ડયાલ કે જે ભના
લડીરો કદી ડયાલલાભાં આવમા ન શતા, જે થી
તેઓ (વતધભજથી તદ્દન) અજ્ઞાત છે . (૬)
માવીન. આ શેરી આમતભાં ભાત્ર માવીન
છે . તે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના ભુફાયક
નાભોભાંથી એક નાભ છે . જે ભકે શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.) તથા શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકીય (અ.)એ પયભાવમું છે કે આ (વ.)ના
દવ નાભ છે , જે ભાંના ાંચ કુયઆને ળયીપભાં
છે . ભોશમ્ભદ, એશભદ, અબ્દુલ્રાશ, માવીન,
નુન (વ.) અને શઝયત (વ.)ની એશરેફમતને
આરે માવીન કશેલાભાં આલે છે . શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે માવીન
આનું ભુફાયક નાભ છે ણ તેનો અથજ
લશીના વાંબનાય થામ છે .
ભક્કાલાાઓ શઝયત (વ.)ને કશેતા શતા કે
અમ ભોશમ્ભદ તભને ખુદાએ ભોકરેર નથી.
તભો જે કાંઇ કશો છો તે ોતાના તયપથી કશો
છો. તો તેઓના યદભાં ખુદાએ તઆરા
અનુક્રભણણકા
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પયભાલે છે : આ ણશકભતલાા કુયઆનના
વોગંદ છે કે :
ફેળક તું યવુરોભાંથી છે , તને અલ્રાશે
ભોકલ્મો છે .
તું વીધા યસ્તા ઉય છે અને તે યસ્તો દીને
ઇસ્રાભનો છે જે ભાં અલ્રાશની તલશીદ અને
તે દીન તભાભ અમફોથી ાક છે .
આ કુયઆનને ગારીફ, ળણક્તલાન અને
ભશેયફાન અલ્રાશે ોતાની ભખ્રુક ભાટે
નાઝીર કમુું છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) એ રોકોને ખુદાના
અઝાફથી ડયાલ જે ભના ફા-દાદાઓને કદી
ડયાલલાભાં આવમા ન શતા. આ સ્થે એ
રોકોના ફા-દાદાઓને ક્મા અથજભાં
ડયાલલાભાં આવમા નથી તેભાં ભતબેદ છે .
૭ થી ૧૦ભી આમાત :-

ََۡ
َ
َۡ َ َ
لَق ۡد َح ّق القوۡ ُؽ َعدٰۤی اخث ِؿ ِہ ۡم ف ُہ ۡم لَا
ُ
﴾۷﴿ یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ
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َۡ َ
َّ ۡ َ َ َ
َ
ِانا َج َعلنا ف ِ ۡیۤۡ ا ۡعنا ِق ِہ ۡم اغ ّٰللًا ف ِہ َی ِاخی
َۡۡ َ َ ُ ۡ
اؿ ف ُہ ۡم ّمق َم ُحوۡ َؿ ﴿﴾۸
الادق ِ
ً َ
َۡ
ۡ َ
َف َج َعلنا ِم ۢۡن بَح ِف ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َس ّدا ّف ِم ۡن
َۡ
ً َ َ ۡ َ ّٰ
َ
خل ِف ِہ ۡم َس ّدا فاغش ۡین ُہ ۡم ف ُہ ۡم لَا
یُ ۡب ِض ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۹
َ ََ ٌ َ
ََۡ َ َ
ٓاء َعل ۡی ِہ ۡم َءانذ ۡذت ُہ ۡم ا ۡؾ ل َ ۡم
ف سو
ُ
ُۡ
تن ِذ ۡذ ُہ ۡم لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ ﴿﴾۱۱
અલ્રાશે પયભાલેરું લચન તેઓ ભાંશેના
ેઘણાંખયાઓ ય ણવધ્ધ થઇ ચૂક્મું છે , ભાટ
)તેઓ ઇભાન રાલળે નણશ. (૭
ખચીતજ અભોએ તેભની ગયદનોભાં તોક
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નાખી દીધી છે જે શડચી વુધી છે , તેથીજ
તેભના ળીળ ઉબાને ઉબાજ યશી ગમા છે .
(૮)
અને અભોએ તેભની વાભેથી એક રદલાર તથા
તેભની ાછથી એક રદલાર ઉબી કયી છે ,
છી ઉયથી અભોએ તેભને ઢાંકી દીધા છે ,
જે થી શલે તેઓ કાંઇ દેખી ળકતા નથી. (૯)
અને તેભના શકભાં (આ ફન્ને લાતો) વભાન
છે કે ચાશે તું તેભને ફીલયાલે કે ન ફીલયાલે,
તેઓ ઇભાન રાલળે નણશ. (૧૦)
ખુદાએ તઆરા ોતાના ઇલ્ભથી જાણે છે કે
એ રોકોભાંના ઘણા કાપય થળે, તેથી પયભાલે
છે કે તેઓભાંના ઘણાઓ ઉય અઝાફની
લાત ણવઘ્ધ થઇ ચુકી છે , ભાટે તેઓ ઇભાન
રાલળે નણશ અને ોતાના કુફ્ર ઉય ફાકી
યશી જશન્નભભાં જળે.
અફુ જશેરે વોગંદ ખાધા શતા કે મગમ્ફયને
જો નભાઝભાં જોઉં તો ભાથા ઉય ત્થય
ભારૂં, તેણે એક રદલવે આ (વ.)ને નભાઝભાં
જોમા તેથી એક ભોટો ત્થય ઉાડીને
શઝયતને ભાયલા ચાશતો શતો કે કુદયતે
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ખુદાથી તેનો શાથ ગયદન વાથે ચોંટી ગમો
અને ત્થય નીચે ડી ગમો. ત્માય છી એક
ફીજા ભાણવે કહ્ું કે શુ ં આ (વ.)ને કત્ર
કયીળ. તે શઝયતની ાવે આવમો તો જોમું કે
આ રકયઅત કયી યહ્ા છે તેથી તેના દીરભાં
એક યોફ ફેવી ગમો અને તે ાછો પયી ગમો.
તેણે કહ્ું કે અભાયી લચ્ચે એક ળેય આલીને
ઉબો યશી ગમો તેથી તેના બમથી શુ ં આગ
લધી ળક્મો નણશ. તે લખતે આ આમત
નાણઝર થઇ.
છી ફની ભખ્ઝુભની કોભનો એક ભાણવ
ઉબો થમો અને કહ્ું કે શુ ં ભોશમ્ભદ (વ.)ને
ત્થય લડે શરાક કયીળ. આભ કશી જ્માયે તે
આ (વ.)ની ાવે ગમો તો તે આંધો થઇ
ગમો, અને તે શઝયતને જોઇ ળકતો ન શતો.
ભાત્ર અલાજ વાંબતો શતો. તે લખતે આ
આમત નાઝીર થઇ.
ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે એક રદલવ
કુયેળના રોકોએ આવભાં કહ્ું કે ભોશમ્ભદ
(વ.) આણા ફુણઘ્ધળાી રોકોને ફેલકુપ કશે
છે અને આણા લડીરોને ફુરૂં-બરું કશે છે
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તથા આણા ખુદાઓને ફુયી યીતે માદ કયે
છે . છી તેઓએ એકભત થઇ એલો ઠયાલ
કમો કે આ જ્માં ણ નજયે ડે ત્માં આને
કત્ર કયી નાખલા. તે રોકોના આલા નાાક
ઇયાદાની જ. પાતેભતુઝઝેશયા (વ.)ને જ્માયે
ખફય ડી તો આ યડતા યડતા ોતાના
ણતાની ણખદભતભાં આવમા અને તભાભ લાત
આ (વ.)ને કશી વંબાલી. આે પયભાવમું
કે અમ ફેટી, તું બમ ન યાખ. છી આ લઝુ
કયી ભસ્જીદુર શયાભભાં તળયીપ રાવમા અને
એક ભુઠ્ઠી ભાટી ઉાડી કાપયો ઉય નાખી.
જે ભના ઉય તે ભાટી ડી શતી તેઓ જં ગે
ફદયભાં ભામાજ ગમા. એટરા ભાટે જ પયભાવમું
છે કે તું તેઓને ડયાલ કે ન ડયાલ ફધું વયખું
જ છે .
૧૧ થી ૧૨ ભી આમાત :-

ۡ ّ َ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َّ
َالذغ َخ َف َخ ِصی
ِ ِانما تن ِذذ م ِن اتبع
ّ َ
َۡ
ََ ۡ
ّ
الرَ ۡح ّٰم َن ِبالغ ۡی ِب ۚ ف َب ِس ۡخ ُـ ِب َمغ ِه َك ٍۃ ّف ا ۡج ٍر
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َ
﴾۱۱﴿ غ ِخیۡ ٍم
َِانَّا ن َ ۡح ُن ن ُ ۡذی ال ۡ َموۡتّٰی َف ن َ ۡک ُت ُب َما َق ّ َد ُموۡا ف
ِ
ۡۤۛ َف ک ُ ّ َل َش ۡیء اَ ۡح َص ۡی ّٰن ُہ ف ۡی
ُ ّٰاثَ َاذ
َ
ۡ
اؾ
م
ا
ؕ
م
ہ
ٍ
ٍ ِ ِ
ۡ ُ
﴾۱۲٪ ﴿ ّم ِبح ٍف
તું ડયાલી તો ભાત્ર તેનેજ ળકે છે કે જે
નવીશત ય ચારે, અને લણદેખ્મા યભદમાુ
(અલ્રાશ)થી ફીએ, તો એલા ળખ્વને
ગુનાશોની ફક્ષીળની તથા ભાનલંત ફદરાની
ખુળખફય વંબાલી દે. (૧૧)
ણનવંળમ અભેજ ભુડદાને વજીલન કયીએ
છીએ, અને તેઓ જે કાંઇ (વાયાં કામો)
આગ ભોકરે છે અને જે (વાયાં કામોનાં)
ણચન્શો (ફીજાઓને અનુકયણ કયલા ભાટે)
ાછ ભૂકી જામ છે તે વલેને અભે રખી
રઇએ છીએ; અને અભોએ દયેક લસ્તુનો એક
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ખુલ્રા રખાણભાં વભાલેળ કયી દીધો છે .
(૧૨)
અને એ કાપયોને ડયાલલાથી કાંઇ પામદો નથી.
ખાવ ભોઅભીનના ડયાલલા ણલે ખુદા
પયભાલે છે કે તું એ રોકોને ડયાલ જે રોકો
કુયઆનની મયલી કયી નવીશતો ગ્રશણ કયે
છે . એલા રોકોને નેક ફદરાની ખુળખફયી
વંબાલી દે.
“નકતોફો ભાકદ્દભુ” (રખીએ છીએ અભો જે
તેઓએ આગ ભોકરેરું છે ) આનો અથજ એ
કે જે કોઇ નેક કાભ કયે તો તેને તેનો વલાફ
ભળે અને જે કામજ તેણે દુણનમાભાં કામભ કમુું
તે કામજ જ્માં વુધી ફાકી યશેળે તેના
આઅભારનાભાભાં તેનો વલાફ રખાતો
યશેળે. દા.ત. કોઇ ભસ્જીદ ફનાલે તો જ્માં
વુધી તેભાં નભાઝ ઢાતી યશેળે તે
ફનાલનાયને ભાટે વલાફ રખાતો યશેળે.
જે ભકે શદીવભાં છે કે જે કોઇ વારૂં કામજ અને
વુન્નત કામભ કયે તો તેના ઉય અભર
કયનાયની ફયાફય એ કામજને કામભ કયનાયને
ણ વલાફ ભતો યશેળે. જો કોઇ ફુયી લસ્તુ
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કામભ કયે તો જ્માં વુધી તે ફુયાઇ થતી યશેળે
ત્માં વુધી એના ગુનાશ તેને કામભ કયનાયના
આઅભારનાભાભાં
રખલાભાં
આલળે.
ભસ્જીદો, ઇભાભલાડા તેભજ ભદ્રેવા કામભ
કયલા તથા રોકોની ણશદામત ભાટે રકતાફો
રખલી એ ફધું વદકાતે જાયીમા કશેલાભાં
આલે છે અને તેનો વલાફ ભયલા છી ણ
ભયનાયના આઅભારનાભાભાં રખાતો યશે છે .
એલી જ યીતે નેક ઓરાદ છોડી જલી તે
ફાકેમતુસ્વારેશાતભાંથી છે . શંભેળા તેનો
વલાફ ભયનાયને ભતો યશેળે. ફની
વરીભનો કફીરો ભદીનાની ફશાય યશેતો
શતો અને ભસ્જીદે નફલીભાં આલલાની
તેઓને તકરીપ થતી શતી. તેઓએ એ
તકરીપની લાત શુ ઝુય (વ.)ની ખીદભતભાં
યજુ કયી તો આ આમત નાઝીર થઇ કે અભો
તેઓની નેકીઓને ણ રખીએ છીએ અને
ભસ્જીદ વુધી આલલાના તેના ગોના ણનળાન
ણ દજજ કયીએ છીએ. ભતરફ કે જે ટરા
છે ટા યસ્તાથી આલે છે તેટરો જ તેઓને
વલાફ લધાયે ભે છે .
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આ આમતની તપવીયભાં શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)એ પયભાવમું કે નાના અને શરકા
ગુનાશથી ણ ફચલાની કોળીળ કયો, કાયણ કે
તેનું ણ ુછાણં થળે. ખફયદાય, કોઇ વમણક્ત
એભ ન કશે કે ગુનાશ કયી રઉં છી તોફા
કયી રઇળ. કાયણ કે ખુદા પયભાલે છે કે જે
કાંઇ તેઓ કયે છે તેને અભો રખીએ છીએ.
ઇભાભે ભુફીન ણલે જુ દા જુ દા કોર છે .
કેટરાક કશે છે કે ઇભાભે ભોફીનનો અથજ
રલશે ભેશફુઝ છે જ્માયે કેટરાક
આઅભારનાભાને કશે છે , ણ અભાયી ાવે
ભજફુત અને વાચો કોર એ છે કે ઇભાભે
ભોફીનનો અથજ શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ (અ.) છે . ઇબ્ને
અબ્ફાવે યીલામત કયી છે કે શ. અરી
(અ.)એ પયભાવમું કે ખુદાની કવભ એ ઇભાભે
ભોફીન શુ ં છુ ં . શુ ં શકને ફાતીરથી જુ દું
કયનાય છુ ં અને તેનો ભેં યવુરલ્રાશ (વ.)થી
લાયવો ભેવમો છે . તપવીયે ફુયશાનભાં ઇબ્ને
ફાફલમની યીલામત પ્રભાણે શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી ભનકુર છે કે જે
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આે ોતાના આફાએ તાશેયીન (અ.)થી
નકર કયી છે કે જ્માયે આ આમત ઉતયી તો
શ. અફુફકય (યદી.) શ. ઉભય (યદી.)એ ઉબા
થઇને અયઝ કયી મા યવુરલ્રાશ (વ.) ળું
ઇભાભે ભોફીનનો અથજ તલયેત છે ? આે
પયભાવમું નણશ. પયી તેઓએ અઝજ કયી ળું
ઇન્જીર છે ? આે પયભાવમું કે નણશ. તેઓએ
અયઝ કયી કે ળું કુયઆન ભુયાદ છે ? આે
પયભાવમું કે નણશ. એટરાભાં શ. અરી (અ.)
ત્માં તળયીપ રાવમા તો શઝયતે પયભાવમું કે આ
ઇભાભે ભુફીન છે જે ભાં દયેક ચીજને વભાલી
રીધી છે .
શ. અફુઝય ગપપાયી કશે છે કે શુ ં એક લખત
શ. અરી (અ.)ની વાથે વપયભાં શતો ત્માયે
અભો એક જં ગરભાંથી વાય થમા ત્માં
કીડીઓનું એક ભોટું ુય દેખાણં. શ. અફુઝય
કશે છે કે શુ ં અવંખ્મ કીડીઓને જોઇને
આશ્ચમજ ામ્મો અને ભેં ઝફાનથી અલ્રાશો
અકફય કશેતાં કહ્ું કે ભશાન છે એ ઝાત જે
આની વંખ્માને જાણે છે . તો શઝયતે ભાયા
તયપ જોઇને પયભાવમું અમ અફુઝય ! આલી
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લાત ન કયો ણ એ કશો કે ભશાન છે એ ઝાત
જે ણે આનું વજજ ન કમુું. ખુદાની કવભ તેઓની
ં ુવંખ્મા ઉયાંત નય અને ભાદાને ણ શ
જાણં છુ ં કે કેટરા નય છે અને કેટરી ભાદા છે .
૧૩ થી ૧૫ભી આમાત :-

ۡ
ۡ
َۡ
ََ َ
َف اض ِى ۡب ل َ ُہ ۡم ّمثلًا ا ۡص ّٰح َب الو ۡكیَ ِۃ ۬ ِاد
َ َ ۡ ُ
ٓاء َہا ال ُم ۡر َسلوۡ َؿ ﴿ ۚ﴾۱۳
ج
ِا ۡد اَ ۡذ َس ۡل َناۤۡ ِال َ ۡیہ ُم اثۡ َنح ۡ ِف َف َک ّ َذبُوۡ ُہماَ
ِ
َ َ ُ ۤۡ ّ َ ۤۡ
ُ
َ ََۡ َ
ف َع ّزرنا ِبثال ٍِث فقالوۡا ِانا ِال َ ۡیک ۡم
ُ ُ
ّم ۡر َسلوۡ َؿ ﴿﴾۱۴
َقالُوۡا َما ۤۡ اَن ۡ ُت ۡم ِالَّا بَ َس ٌخ ِّم ۡث ُل َنا ۙ َف َما ۤۡ اَن ۡ َزؽَ
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َّ
َ
َۡ
ّ
الرَ ۡح ّٰم ُن ِم ۡن ش ۡی ٍء ۙ ِا ۡؿ ان ُت ۡم ِالا
َۡ
﴾۱۵﴿ تک ِذبُوۡ َؿ
અને તેભના ભાટે તે (અન્તાકીમા ળશેયના)
લસ્તીલાાઓનો દાખરો લણજલ કે જ્માયે
અભાયા ભોકરેરા (યવૂરો શ. ઇવા તયપથી) તે
(લસ્તી)ભાં આવમા શતા. (૧૩)
જ્માયે કે અભોએ તેભના તયપ (પ્રથભ) ફે
યવૂરો (મુશન્ના તથા મુનૂવ)ને ભોકલ્મા શતા,
છી જ્માયે તેભણે તે ફન્નેને જુ ઠરાવમા ત્માયે
અભોએ ત્રીજા (યવૂર ળભઉન)થી (ફન્નેને)
ફ શોંચાડ્મું, છી તે (ત્રણેએ) ભીને કહ્ું
કે ખચીતજ અભે તભાયા તયપ ભોકરેરા યવૂર
છીએ. (૧૪)
(લસ્તીલાાઓએ)એ કહ્ું કે તભે તો
અભાયાજ જે લા ભાણવો છો, અને દમાુ
(અલ્રાશ)એ કોઇ લસ્તુ (રકતાફ ણલગેયે)
ઉતાયી નથી, (ણ) તભે નમુું જુ ઠું ફોરો છો.
(૧૫)
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શલે અલ્રાશ ોતાના શફીફને અન્તાકીમાના
યશેલાવીઓનો રકસ્વો ફમાન કયે છે . જે લી
યીતે ભક્કાલાા ભોઅજીઝો જોલા છતાં
ઇભાન
રાલતા
નથી
તેલી
યીતે
અન્તાકીમાલાા ણ ભોઅજીઝો જોલા છતાં
ઇભાન રાલતા નથી. શ. ઇવા (અ.)એ
ોતાના શલાયીઓભાંથી ફે ભાણવોને
અન્તાકીમા ળશેયભાં ણશદામત ભાટે ભોકલ્મા
જે ભાં એકનું નાભ મુશન્ના અને ફીજાનું નાભ
મુનુવ શતું. તેઓ ફન્ને ળશેયની નઝદીક
શોંચ્મા અને ત્માં એક લૃઘ્ધ ભાણવને જોમો
જે દુમ્ફીઓ ચયાલી યહ્ો છે . તેઓએ તેને
વરાભ કયી. લૃઘ્ધે ુછુમં કે તભો ક્માં જાલ છો
? તેઓએ જલાફ આપ્મો કે અભોને શ. ઇવા
(અ.)એ ભોકલ્મા છે , અભો તભોને ઇસ્રાભની
દાલત આલા ભાટે અને ભુતીની ૂજાની ભના
કયલા ભાટે આવમા છીએ. તેણે ુછમું કે
તભાયા વાચા શોલાની કોઇ દરીર છે ?
તેઓએ કહ્ું કે અભો આંધા, કોઢીમા અને
ણફભાયોને વાજા કયીએ છીએ. આ વાંબી
તે લૃઘ્ધે કહ્ું કે ભાયો ુત્ર કેટરામ લયવથી
અનુક્રભણણકા
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ણફભાય છે . શકીભો તેનો ઈરાજ કયીને થાકી
ગમા છે જો તે તંદુયસ્ત થામ તો શુ ં શ. ઇવા
(અ.)નો ભઝશફ સ્લીકારૂં.
તે ફન્ને જણા તેના ુત્ર ાવે આવમા અને
દોઆ કયી. તેથી અલ્રાશે તેને ણળપા આી
અને તે લૃઘ્ધ ભુવરભાન થઇ ગમો. તેનું નાભ
શફીફે નજ્જાય છે કે જે ભોઅભીને આરે
માવીન તયીકે ભળશુ ય છે જે શ. યવુરે ખુદા
(વ.) ઉય ૬૬૦ લયવ શેરાં ઇભાન રાવમો
શતો અને તે “વાફેકીન”ભાંથી છે . તે ોતાના
ઇભાનને છુ ું યાખતો અને એક ગુપાભાં
ઇફાદત કયતો શતો. જ્માયે શ. ઇવા (અ.)ના
ભોકરેરા ફન્ને જણ આવમા તો તેણે ોતાનું
ઇભાન જાશેય કમુું અને તે ફન્ને જણાની
ળોશયત (ખ્માણત) ળશેયભાં પેરાઇ ગઇ અને
તેઓથી ઘણાને ણળપા ભી.
તે ળશેયનો ફાદળાશ ફુતયસ્ત શતો. તેણે તે
ફન્નેને ોતાની ાવે ફોરાવમા અને તેભનો
ભઝશફ શક શોલાની દરીર ચાશી. તેઓએ
કહ્ું કે અભો આંધા અને કોઢીઓને દોઆ
લડે વાયા કયીએ છીએ, ફાદળાશે કહ્ું કે
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શભણા તભો જાલ શુ ં તભાયા ણલળે ણલચાયીળ.
તેઓ શક ભઝશફનો પ્રચાય કયતા યહ્ા તેથી
ફાદળાશે તેઓને કેદ કમાજ.
આ લાતની ખફય જ્માયે શ. ઇવા (અ.)ને
શોંચી તો આે શલાયીઓના વયદાય
ળભઉન કે જે ઓ શ. ઇવા (અ.)ના ખરીપા
શતા તેભને ફન્નેની ભદદ ભાટે ભોકલ્મા. તેઓ
ળશેયભાં ફાદળાશના ખાવ-ખાવ દયફાયીઓ
વાથે ઇલ્ભ અને ણશકભતનું લણજન કયીને
તેઓના ભાનીતા થઇ ગમા એટરે વુધી કે
ફાદળાશ ણ તેભને ઇઝઝતની ણનગાશથી
જોલા રાગ્મો.
શ. ઇવા (અ.)એ ખુદાના શુ કભ પ્રભાણે
શેરાં ફે જણાઓને ભોકલ્મા. જ્માયે ત્માંના
રોકોએ તેઓને કેદ કમાજ તો આે જ. ળભુનને
ભોકલ્મા.
આ રકસ્વાને શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.) આ યીતે ફમાન કયે છે કે ળભઉન
અંતાકીમા ળશેયભાં દાખર થમા અને રોકોને
કહ્ું કે શુ ં જં ગરભાં ખુદાની ઇફાદત કયતો
શતો. શલે શુ ં ફાદળાશના ખુદાની ઇફાદત
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કયલા ચાશુ ં છુ ં . રોકોએ આ લાતની ખફય
ફાદળાશને શોંચાડી તો ફાદળાશે જ.
ળભઉનને ફુતખાનાભાં ભોકરી આપ્મા, જ્માં
તેભના ફે ણભત્રો શેરેથી જ કેદ થએરા શતા.
જ. ળભઉને તે ફન્ને વાથીઓને કહ્ું કે તભો
ભાયી લાત તે ફાદળાશને કયતા નણશ. ત્માય
છી
ળભઉનને
ફાદળાશની
ાવે
ફોરાલલાભાં આવમો. ફાદળાશે તેભને કહ્ું કે
તું ભાયા ખુદાની ઇફાદત કયે છે તેથી તું ભાયો
બાઇ છે . તાયી જે કંઇ ઇચ્છા શોમ તે ભાયી
ાવે ભાંગ. જ. ળભઉને કહ્ું કે શુ ં તો એજ
ઇચ્છુ ં છુ ં કે ફુતખાનાભાં ેરા ફે ભાણવો છે
તેભને ફોરાલો તેભની વાથે લાત કયીએ. જો
તેઓ વાચા શોમ તો આણે તેભનું અનુકયણ
કયીએ અને જો આણે શક ઉય શોઇએ તો
તેઓ આણો ધભજ ણસ્લકાયે. ત્માય છી
ફન્નેને ફોરાલલાભાં આવમા અને તેભને
ુછમું કે તભો ફન્ને અશીં ળા ભાટે આવમા છો
? તો તેઓએ કહ્ું કે અભો ફાદળાશને દાલત
આીએ છીએ એ ખુદા તયપ કે જે ણે
આવભાનો અને ઝભીનને મદા કમાજ છે . તે
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લખતે ળભઉને કહ્ું કે ળું તભાયો ખુદા
આંધાઓને દેખતા કયી ળકે છે ? તેઓએ
કહ્ું કે અભો દોઆ કયીળું. અલ્રાશ ચાશળે તો
તેઓ દેખતા થઇ જળે.
તે લખતે ળભઉને ફાદળાશને કહ્ું કે કોઇ
જન્ભના આંધાને ફોરાલો. એક આંધાને
રાલલાભાં આવમો તો તે ફન્નેએ દોઆ કયી
અને જોમું તો તે દેખતો થઇ ગમો. છી
ળભઉને કહ્ું કે શલે ફીજા આંધાને ફોરાલો
તો જ્માયે તે આવમો તો જ. ળભઉને દોઆ
કયી તો તે આંધો ણ દેખતો થઇ ગમોેે. તે
લખતે ળભઉને કહ્ું કે અમ ફાદળાશ ! જો
તેઓએ તે આંધાને દેખતો કમો છે તો ભેં
ણ દેખતો કમો. ત્માય છી એક અંગને
ફોરાવમો, તે ફન્નેની દોઆથી તે વાયો થઇ
ગમો. છી ળભઉને કહ્ું કે એક ફીજા
અંગને ફોરાલો, તો જ્માયે તે આવમો તો
ળભઉને દોઆ કયી તો તે ણ ઠીક થઇ ગમો.
એ લખતે ળભઉને કહ્ું અમ ફાદળાશ ! આ
રોકોએ ફે ભોઅજીઝા દેખાડ્મા અને ભેં ણ
ફે ભોઅજીઝા દેખાડ્મા. ત્માય છી ળભઉને
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કહ્ું કે અમ ફાદળાશ ! શલે એક લસ્તુ યશી
ગઇ છે . જો તેઓ તેને કયી ફતાલળે તો શુ ં
તેભના ધભજભાં દાખર થઇળ. આભ કશી
તેભણે કહ્ું કે અભોએ વાંબળમું છે કે આનો
એક ુત્ર ગુજયી ગમો છે જો તેને આ રોકો
વજીલન કયે તો શુ ં તેભના ધભજને સ્લીકારૂં. તે
લખતે ફાદળાશે કહ્ું કે જો આભ ફનળે તો શુ ં
ણ તેભના દીનભાં દાખર થઇળ. છી
ળભઉને ફન્નેને કહ્ું કે તભો યલયરદગાય
ાવે દોઆ કયો તેઓ ફન્નેએ અલ્રાશની
ફાયગાશભાં દોઆ કયી ત્માં જુ એ છે કે છોકયો
કબ્રભાંથી ફશાય ણનકળમો અને ફાદળાશે તેને
ઓખી રીધો અને ુછમું કે તું કેલી યીતે
વજીલન થમો તે ફતાલ. ુત્રે જલાફ આપ્મો
કે ભેં જોમું કે ફે ભાણવો ોતાના
યલયરદગાયની વાભે ઇફાદત કયી યહ્ા છે
અને દોઆ ભાંગી યહ્ા છે તેઓની દોઆથી
ખુદાએ ભને વજીલન કમો.
ફાદળાશે ુછમું કે તું એ ફે ભાણવોને ઓખે
છે ? તેણે કહ્ું કે શા, જો ભાયી વાભે આલળે
તો શુ ં ઓખી રઇળ. ત્માય ફાદ અનેક
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ભાણવોભાંથી તે ફન્નેને તેણે ઓખી કાઢ્મા.
ત્માયે ળભઉને કહ્ું કે શુ ં ખુદાએ લશદશુ
રાળયીક ઉય ઇભાન રાવમો. ત્માયે ફાદળાશે
ણ કહ્ું કે શુ ં ણ તભાયા ખુદા ઉય ઇભાન
રાવમો. ત્માય છી ફીજા અવંખ્મ ભાણવો
ણ ઇભાન રાવમા. જ્માયે કેટરાક ઇભાન ન
રાવમા.
જે ઓ ફેઇભાન યહ્ા તેઓએ ત્રણેમ ફુઝુગોને
કત્ર કયલાનો ઇયાદો કમો. તે ત્રણ જણાઓએ
કહ્ું કે અભોને તભાયા તયપ શ. ઇવા (અ.)એ
ણશદામત ભાટે ભોકલ્મા છે .
ફાદળાશ અને તેની કોભ ઇભાન રાલી ને
જે ઓ ઇભાન રાવમા ન શતા તેઓએ કહ્ું કે
તભો તો અભાયી જે લા ઇન્વાન છો. અલ્રાશે
કોઇ રકતાફ નથી ઉતાયી તભો જુ ઠું ફોરો
છો.
૧૬ થી ૨૧ભી આમાત :-

ِۡال َ ۡی ُکم

ۡۤ َ ّ
ِانا

અનુક્રભણણકા

َ
َُ
ُ َ
قالوۡا َذ ّبنا حَ ۡعل ُم
453

hajinaji.com

ُ
ل َ ُم ۡر َسلوۡ َؿ﴿﴾۱۶
َ َ َ َ ۡ َ ۤۡ ّ َ ۡ َ ّٰ ُ ۡ ُ ۡ
ُ
ف ما علینا ِالا البلغ الم ِبحف ﴿﴾۱۷
َ ُ ۤۡ ّ َ َ َ ّ َ َ ُ
َّ َ ۡ
قالوۡا ِانا تطح ۡؿنا ِبک ۡم ۚ ل َ ِئ ۡن ل ۡم تن َت ُہوۡا
َ َ ۡ ُ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َ َّ َّ ُ ۡ ّ َّ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم
لجؿجمنکم ف لیمسنکم ِمنا عذ
﴿﴾۱۸
َ ُ َ ُ َ ُ َ ُّ ُ
قالوۡا طٓائِ ُرخ ۡم ّم َعک ۡم ؕ ائِ ۡن دغِ ۡخت ۡم ؕ بَ ۡل
َۡ َ ُ ُ
ان ُت ۡم قوۡ ٌؾ ّم ۡز ِخفوۡ َؿ ﴿﴾۱۹
َ
َ َ َ َۡ ۡ َ
ٓاء ِم ۡن اق َصا ال َم ِدیۡن ِۃ َذ ُج ٌل ّی ۡس ّٰعی
فج
hajinaji.com

454

અનુક્રભણણકા

َّ َ َ َ
ۡ
ۡ
﴾۲۱ۙ ﴿ اؽ ّٰحق ۡو ِؾ ات ِب ُعوا ال ُم ۡر َس ِلح َف
ق
َّ
َّ
َ
َ ُُ
ات ِب ُعوۡا َم ۡن لا یَ ۡسـَٔۡلک ۡم ا ۡج ًرا ّف ُہ ۡم
ُ
﴾۲۱﴿ ّم ۡہ َت ُد ۡف َؿ
(ત્માયે) તેભણે કહ્ું કે અભાયો યલયરદગાય
જાણે છે કે અભે તભાયા તયપ અલશ્મ
ભોકરલાભાં આવમા છીએ. (૧૬)
અને અભાયા ઉય સ્ષ્ટ વંદેળો વંબાલી
દેલા ણવલામ ફીજુ ં કાંઇજ નથી. (૧૭)
(રોકોએ) કહ્ું કે અભે તો તભને
અળુકણનમા વભજીએ છીએ. (કાયણ કે
તભાયા આલતાંજ અભે દુષ્કાના વંકટભાં
વડામા) જો તભે નણશ અટકો તો અલશ્મ
અભે તભને ત્થયો ભાયી ભાયી નાખીળું. અને
ખયેજ અભાયા તયપથી તભને દુ:ખદામક
અઝાફ (ણળક્ષા) શોંચળે. (૧૮)
(યવૂરોએ) કહ્ું કે તભારૂં અળુકન તભાયી
અનુક્રભણણકા
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વાથેજ છે , ળું (તભને વદ) ફોધ આલાભાં
આલે છે (તેને તભે અળુકન ગણો છો ?)
નણશ ફલ્કે તભેજ શદ ફશાય જનાયા રોકો
છો. (૧૯)
અને તે ળશેયનાં છે લટના બાગભાંથી એક
ળખ્વ (શફીફ નાભે વુથાય) દોડતો આવમો
(અને) કશેલા રાગ્મો કે શે ભાયી કોભ ! આ
યવૂરોનું અુકયણ કયો : (૨૦)
તે રોકોનું અનુકયણ કયો કે જે ઓ તભાયાથી
(તભને ણશદામત કયે છે તેનો કાંઇ ણ) ફદરો
ભાંગતા નથી, અને (લી) તેઓ ણશદામત
ાભેરા છે . (૨૧)
ત્માયે તેઓએ કહ્ું કે અભાયો યલયરદગાય
જાણે છે કે અભો તભાયી તયપ ણશદામત ભાટે
આલેરા છીએ.
અભાયા ઉય તો ભાત્ર એટરી જ જલાફદાયી
છે કે અભો તભોને મગાભ શોંચાડી
આીએ, છતાં તભોને ભોઅજીઝા દેખાડ્મા
છે ણ અલાઇના કાયણે તભો ઇભાન
રાવમા નણશ. તેઓએ શક લાતથી ભોઢું પેયવમું
અને કહ્ું કે તભો અળુકનીમા છો તભાયા
અનુક્રભણણકા
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આલલાથી અભો દુકાભાં વડાઇ ગમા અને
અભાયી ખેતીલાડીઓ વુકાઇ ગઇ. જો તભે
શલે લધાયે આગ લધળો તો તભોને ત્થય
ભાયીને ભાયી નાખીળું અને અભાયા તયપથી
તભને ણળક્ષા ભળે. આ વાંબી યવુરોએ
કહ્ું કે તભારૂં અળુકન તભાયી વાથેજ છે , ળું
તભો નવીશતને અળુકન ગણો છો ? અભો
તભોને ખુદાની તલશીદ તયપ ફોરાલીએ
છીએ એ ફશુ જ ખેય અને ફયકતનું કાભ છે .
તે ળશેયના છે લટના બાગભાંથી શફીફ
નાભનો વુથાય દોડતો આવમો અને કશેલા
રાગ્મો કે અમ ભાયી કોભ ! આ યવુરોની
લાતને ભાની રો.
તભે એ રોકોનું અનુકયણ કયો જે ણશદામત
કયલાની કાંઇ ભજુ યી ભાગતા નથી અને તેઓ
ણશદામત ાભેરા છે .
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લ ભારેમ : ાયો ૨૩
૨૨ થી ૨૬ભી આમાત :-

َّ َ َ
ۤۡ َ
َف َما خِیَ لَا ا ۡع ُب ُد ال ِذ ۡی فم َكن ِ ۡی َف ِال َ ۡی ِہ
ُ
ت ۡر َج ُعوۡ َؿ ﴿﴾۲۲
َ َ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ ۤۡ ّٰ َ ً ۡ ّ ُ
ۡ
ءات ِخذ ِمن خفنِ ٖۡہ ال ِہۃ ِاؿ ی ِرخ ِؿ
اع ُت ُہمۡ
الرَ ۡح ّٰم ُن ب ُط ّخ لَّا تُ ۡغن َعج ّ ۡی َش َف َ
ّ
ِ ِ
ِ ٍ
َ ً َ ۡ ُ
ش ۡیئا ّف لَا یُن ِقذ ۡف ِؿ ﴿ ۚ﴾۲۳
ّ ً َّ َ
ُ ۡ
ِان ِ ۡیۤۡ ِادا ل ِف ۡی ض ّٰل ٍل ّم ِبح ٍف ﴿﴾۲۴
ِان ّ ۡیۤۡ ّٰا َم ۡن ُت برَ ّب ُک ۡم َف ۡ
اس َم ُعوۡ ِؿ ﴿﴾۲۵
ِ ِ
ِ
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َ َ َ َ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ
اؽ ّٰیل ۡی َت قوۡػ ِ ۡی
قِیل اخخ ِل الجنۃ ؕ ق
َ َ
﴾۲۶ۙ ﴿ ح ۡعل ُموۡ َؿ
અને ભને ળું થઇ ગમું છે કે જે ણે ભને ેદા કમો
છે તેની શુ ં ઇફાદત ન કરૂં ? જો કે તભો વલેનું
ાછુ ં પયલું ણ તેનીજ તયપ થળે. (૨૨)
ળું શુ ં તેને ભૂકી દઇ (ફીજા) એલા ભાઅફૂદો
ફનાલી રઉં કે જો તે દમાુ (અલ્રાશ) ભને
કાંઇ શાણન શોંચાડલા ચાશે તો તેભની
બરાભણ ભાયા કાંઇજ કાભભાં ન આલે, અને
(લી) તેઓ ભને છોડાલી ણ ળકળે નણશ ?
(૨૩)
એ ણસ્થણતભાં તો શુ ં ખુલ્રી ગુભયાશીભાં યશી
જઇળ. (૨૪)
ભાટે (શે મગમ્ફયો !) વાંબી લ્મો કે
ણનવંળમ શુ ં તભાયા યલયરદગાય ય ઇભાન
રાવમો છુ ં . (૨૫)
(આ ઉયથી રોકોએ તેને ત્થયો ભાયી ભાયી
નાખ્મો ત્માયે) તેને (અલ્રાશ તયપથી)
અનુક્રભણણકા
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કશેલાભાં આવમું કે તું આ સ્લગજભાં દાખર થઇ
જા; (જે થી) તેણે કહ્ું કે જો ભાયી કોભના
રોકો ણ આ જાણી રેતે તો કેલું વારૂં થતે:
(૨૬)
એ કોભે શફીફે નજ્જાયથી આ ભુજફ
વાંબીને કહ્ું કે ળું તું અભાયા ધભજને છોડીને
તેઓના ધભજને ગ્રશણ કયે છે ? તેનો આ
આમતભાં શફીફે જલાફ આેર છે .
ળું તે ખુદાએ લશદશુ રાળયીક ણવલામ શુ ં
ફીજાઓને ખુદા ભાની રઉં ? ભાયો ખુદાએ
ફયશક ભને કાંઇ નુકવાન શોંચાડલા ચાશે તો
એ ફુતો ભાયી કાંઇ વીપાયીળ કયી ળકળે નણશ.
ભતરફ કે તભાયા ખુદાઓ જુ ઠા અને ફાતીર
છે .
જો શુ ં એલા ખુદાની ઇફાદત છોડી આું જે
દયેક જાતની કુદયત ધયાલે છે તો એલી
શારતભાં શુ ં ખુલ્રી ગુભયાશીભાં યશી જઇળ.
જ્માયે તેની કોભે તેની આ લાત વાંબી તો
તેને કત્ર કયલાનો ઇયાદો કમો તો શફીફે તે
યવુરો તયપ ભોઢું કયીને કહ્ું કે શુ ં તભાયા
યલયરદગાય ઉય ઇભાન રાવમો. કારે
અનુક્રભણણકા
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કમાભતભાં તભો ભાયા ઇભાનની વાક્ષી
આજો.
શફીફે નજ્જાય ોતાની કોભને નવીશત
કયતા શતા અને એ રોકો આને ત્થય
ભાયતા શતા છતાં તે ઝફાનથી કશેતા શતા કે
ખુદામા ભાયી કોભને ણશદામત કય. તે રોકોએ
છે લટે શફીફે નજ્જાયને ભાયી નાખ્મા. તે
લખતે ભરાએકાઓએ તેને કહ્ું કે તું
ફેણશશ્તભાં દાખર થઇ જા. તો તેભણે કહ્ું કે
જો ભાયી કોભના રોકો આ જાણી રેત તો કેલું
વારૂં થાત.
૨૭ થી ૩૧ ભી આમાત :-

َ
ََ
ۡ ۡ ۡ
ِب َما غه َك خ ِ ۡی َذب ِّ ۡی َف َج َعلجِ ۡی ِم َن ال ُمػ َخ ِمح َف
﴾۲۷﴿
َۡف َما ۤۡ اَن ۡ َزل ۡ َنا َعدّٰی َقوۡ ِم ٖۡہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖۡـ ِمن
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ُ َّ ۡ ۡ
ُ ۡ ّ َ َّ
الس َمٓا ِء َف َما کنا ُمجـِل ِح َف ﴿﴾۲۸
جن ٍد ِمن
َ َ َّ
ً َ ً َ َ
ِا ۡؿ کان ۡت ِالا َص ۡی َحۃ ّفا ِح َدۃ ف ِادا ُہ ۡم
ّٰ
خ ِم ُد ۡف َؿ ﴿﴾۲۹
ۡ
ً َ ۡ
ۛ َما یَا ِت ۡی ِہ ۡم ِّم ۡن
ّٰی َح ۡز َخۃ َعدی ال ِع َبا ِخ ۚ
َ
َّ َ ُ
ّذ ُسوۡ ٍؽ ِالا کانوۡا ِب ٖۡہ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡف َؿ ﴿﴾۳۱
ُۡ
َ َ ََۡ َ َ
َ
ال َ ۡم یَرَ ۡفا ک ۡم ا ۡہلکنا ق ۡبل ُہ ۡم ِّم َن الو ُك ۡف ِؿ
َ َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
انہم ِالی ِہم لا یر ِجعوؿ ﴿﴾۳۱
કે ભને ભાયા યલયરદગાયે ક્મા કાયણે ભાપ
કયીને ભાન ાભેરાઓ ભાંશેનો કયી રીધો.
)(૨૭
અને તે (ના ભયણ) ફાદ તેની કોભ ઉય
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(અઝાફ આલા ભાટે) અભોએ આકાળ
યથી કોઇ રશ્કય ઉતામુું નણશ, અને ન (તે)
ઉતાયલાની અભને કંઇ જરૂય શતી. (૨૮)
તેભના ભાટે કેલ એક (ઘોય) ગજજ ના (ફવ)
શતી કે તયતજ તેઓ ફુઝાઇ (નાળ ાભી)ને
યશી ગમા. (૨૯)
કેલો અપવોવ છે ફંદાઓની શારત ય, કે
તેભની ાવે કોઇ ણ યવૂર એલો આવમો
નણશ કે જે ની આ (રોકો)એ શાંવી ઉડાડી ન
શોમ. (૩૦)
ળું આ (રોકો) એટરુંમે ણલચાયતા નથી કે
અભોએ તેભની ૂલે કંઇ કેટરીએ ેઢીઓનો
એલો નાળ કયી નાખ્મો કે (જે શજી) તેભની
ાવે ાછી પયીને આલી નથી ? (૩૧)
એ ચીજ કે જે ખુદાએ ભને ફક્ષીળ કયી છે
એટરે કે રોકોને ખફય ડે કે ઇભાન
રાલલાના રીધે ખુદાએ ભને જન્નતભાં
નેઅભતો અતા કયી અને ફેણશશ્તભાં
ભાનલંતાઓભાંથી કમો. શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું કે ભાયા ઉય વલેથી શેરાં
ઇભાન રાલનાય ત્રણ વમણક્તઓ છે કે તેઓએ
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કદી કુફ્ર કયેર નથી. (૧) શ. અરી ઇબ્ને
અફી તારીફ (અ.) (૨) શફીફે નજ્જાય
(શફીફે નજ્જાય શ. ઇવા (અ.)ના વભમભાં
શતા તે ભોઅભીને આરે માવીન છે ) (૩)
ણશઝકીર તે શ. ભુવા (અ.)ના વભમભાં શતા.
તે ભોઅભીને આરે પીયઓન છે અને એ ત્રણે
ણવદ્દીક છે અને શ. અરી (અ.) તેઓભાં
અપઝર છે . એક યીલામતભાં શીઝકીરને ફદરે
પીયઓનની સ્ત્રી આણવમાનું નાભ રખેરું છે
અને તે ફે જણા શેરાંથી જ શ. ભોશમ્ભદ
(વ.) ઉય ઇભાન રાવમા શતા અને શ. અરી
(અ.)એ, શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને નફુવલત
ભતાં જ ઇભાનને જાશેય કમુું. ફાતીનભાં તો
આ શેરેથી જ ભોઅભીન શતા.
કુદયત કશે છે કે શફીફના કત્ર થલા છી
અભોએ કોઇ ણ રશ્કય તેઓને ભાયલા ભાટે
ભોકલ્મું નથી અને અભાયી શીકભત અને
ભસ્રેશત પ્રભાણે એભ કયલાની જરૂય નથી.
તે શફીફની કોભ ભાટે એક ગજજ ના જ ફવ
શતી અને એ ચીવ થકી અગ્નીની જે ભ તેઓ
ફુઝાઇ ગમા એટરે કે એકીવાથે તેઓ ભયી
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ગમા.
કુદયત કશે છે કે કેલો અપવોવ છે તે
ફંદાઓની શારત ઉય કે તેઓ ોતાનો
વભમ કુફ્ર અને ગુભયાશીભાં ગાતા શતા અને
તેઓ ગમ્ફયની ઠઠ્ઠા ભશ્કયીઓ કયતા શતા.
ળું તે ભક્કાલાાઓ એ જાણતા નથી કે
તેઓની શેરે અભોએ કેટરીએ ેઢીઓનો
નાળ કયી નાખ્મો કે જે શજી તેભની ાવે
ાછી પયીને આલી નથી.
૩૨ થી ૩૬ભી આમાત :-

ََف ِا ۡؿ ک ُ ٌّل لّ َ ّمَا َجم ۡی ٌع لّ َ َدیۡ َنا ُم ۡح َط ُخ ۡفؿ
ِ
﴾۳۲٪ ﴿
ّٰ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ّ ٌ َ ّٰ َ
ۛ ا ۡح َی ۡین َہا َف
ۚ ف ایۃ لہم الاذص المیتۃ
ُُ ۡ ۡ َ
ۡ َ َۡ
﴾۳۳﴿ اع َخ ۡجنا ِمن َہا َح ّ ًبا ف ِمن ُہ یَاکلوۡ َؿ
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َّ
ّّٰ
َ
َۡ
َف َج َعلنا فِ ۡی َہا َجن ٍت ِّم ۡن ن ِخ ۡی ٍل ّف
ََۡ ََ َ َ
ۡ
اب ّف ف ّج ۡرنا فِ ۡی َہا ِم َن ال ُع ُیوۡ ِؿ ﴿ ۙ﴾۳۴
اعن ٍ
َ
ۡ ُُ
َ َ
ل َِیاکلوۡا ِم ۡن ث َمرِ ٖۡـ ۙ َف َما َع ِمل ۡت ُہ ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم ؕ
ََ ۡ ُ
افلَا یَشػ ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۳۵
ُ ۡ ّٰ َ ّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ّ َ َ ّ َ
سبحن ال ِذی خلق الارفاث کلہا ِمما
ُ
َ ُ
َۡ ُ
َ
ت ۢۡن ِب ُت الۡا ۡذص َف ِم ۡن اجف ِس ِہ ۡم َف ِم ّما لَا
َ
حَ ۡعل ُموۡ َؿ ﴿﴾۳۶
ેઅને એ ણવલામ (ફીજો) ઉામજ નથી ક
તેઓ વઘાને વઘા જ અભાયી વભક્ષ
)શાજય કયલાભાં આલળે. (૩૨
અને ભૃત્મુ ાભેરી બૂણભ ણ તેભના
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(વભજલા) ભાટે એક (પ્રત્મક્ષ) ભોઅજીઝો છે ,
જે ને અભે ુન: વજીલન (પદ્રુ) કયી દઇએ
છીએ, અને તેભાંથી જ અનાજ ઉત્ન્ન
કયીએ છીએ કે જે ભાંથી તેઓ ખામ છે . (૩૩)
અને તેભાં અભે ખજુ યના તથા દ્રાક્ષના
ફગીચા ફનાલીએ છીએ, અને તેભાં (ળીત
જના) ઝયણાં લશાલી દઇએ છીએ : (૩૪)
કે જે થી આ (રોકો) તે પોભાંથી ખામ, અને
(ણનવંળમ) આ (પો) તેભની જાણત ભશેનતથી
ફનાલેરાં નથી; છતાં ણ તેઓ આબાય
ભાનતા નથી ? (૩૫)
સ્તુણતને ાત્ર છે તે (અલ્રાશ)ની ઝાત કે
જે ણે દયેક લસ્તુના જોડાં ઉત્ન્ન કમાજ છે , જે
ઝભીનભાંથી ઉગે છે તેભાંથી, અને તેભના
ોતાનાભાંથી, અને તે લસ્તુઓભાંથી ણ કે
જે ભનું શજી વુધી તેભને જ્ઞાન નથી. (૩૬)
એ ભયણ ાભેરા તભાભ બેગા થઇ શશ્રના
ભેદાનભાં અભાયી વાભે શાજય થળે અને
તેભના ોતાના આઅભારનો ફદરો ાભળે
અને ભયેરી ઝભીન તેભને વભજલા ભાટે
પ્રત્મક્ષ ભોઅજીઝો છે જે ને અભે પયીથી
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વજીલન કયી પદ્રુ ફનાલીએ છીએ અને તે
ઝભીનભાં અભે ખજુ ય અને દ્રાક્ષના ફગીચા
અને ખેતીલાડીઓ વજે રા છે અને તેભાં ઠંડા
ાણીના ઝયણાં લશાલી રઇએ છીએ અને
અભોએ તે ફગીચા એટરા ભાટે વજ્માજ છે કે
તેઓ તેના દયેક જાતના પોભાંથી ખામ. જો
કે તે રોકોએ જાત ભશેનત કયેર નથી છતાં
ણ તેઓ આબાય ભાનતા નથી.
ખુદા તભાભ અમફ અને ઉણથી ાક છે .
તેણે ોતાની કુદયતે કાભેરાથી દયેક લસ્તુના
જોડા ઉત્ન્ન કમાજ છે અને જે ઝભીનભાંથી
ઉગે છે તેભાંથી અને ોતાની જાતભાં અને એ
લસ્તુઓભાંથી જે નું શજુ ઇન્વાનને જ્ઞાન
નથી.
૩૭ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َ ّ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ ّ ُ ُ َ ّ ٌ َ ّٰ َ
ۛ ن ۡسلخ ِمن ُہ الن َہ َاذ
ۚ ف ایۃ لہم الیل
ُۡ َ َ
﴾۳۷ۙ ﴿ ف ِادا ُہ ۡم ّمظ ِل ُموۡ َؿ
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َّ
َ
َ
َف الش ۡم ُس ت ۡج ِر ۡی ل ُِم ۡس َتو ّ ٍك
َۡ
ۡ
ۡ
تق ِدیۡرُ ال َع ِزیۡ ِز ال َع ِل ۡی ِم ﴿﴾۳۸

ّ َ ّٰ َ
ل َہا ؕ دل ِک

َف الۡقَ َم َر َق ّ َد ۡذ ّٰن ُہ َم َنارِ َؽ َح ّٰتّی َع َ
اخ
َۡ
َۡ
کال ُع ۡر ُجوۡ ِؿ الق ِدیۡ ِم ﴿﴾۳۹
َّ
ۤۡ َ ُ َ ۡ َ
لَا الش ۡم ُس یَ ۢۡن َب ِغ ۡی ل َ َہا ا ۡؿ ت ۡدذِؼ الق َمرَ َف
َّ
َّ
ُ
ََ
لَا ال ۡی ُل َس ِاب ُق الن َہاذِ ؕ َف ک ٌّل ف ِ ۡی فل ٍک
َ
ّی ۡس َب ُحوۡ َؿ ﴿﴾۴۱
અને તેભના ભાટે યાત્રી ણ એક ણનળાની છે ,
જે ભાંથી અભે રદલવને ખેંચી કાઢીએ છીએ,
છી આ (રોકો) તદ્દન અંધાયાભાં યશી જામ
)છે : (૩૭
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અને વૂમજ (ણ એક ણનળાની છે ) જે તેના
ઠયાલેરા ચોક્કવ સ્થાન તયપ ચાલ્મો જામ છે ;
આ એક ભશા ળણક્તભાન (અને) ભશાજ્ઞાણન
(અલ્રાશ) તયપથી ણનભાજણ છે . (૩૮)
અને ચંદ્રભા (ણ એક ણનળાની છે ), જે ની
અભોએ (અભૂક) ભન્ઝીરો (ણસ્થણતઓ)
ઠયાલી છે , અશીં વુધી કે તે (ભણશનાની
આખયે) રટાઇને ખજુ યીની જુ ની ળાખાનું
સ્લરૂ ધાયણ કયી રે છે . (૩૯)
ન વૂમજની ભજાર છે કે તે ચંદ્રભાને કડી ાડે ,
અને ન યાત્રીની ભજાર છે કે તે રદલવ કયતાં
આગ લધી જામ; અને વલજ કોઇ (ોત
ોતાના ઠયાલેરા) લતૂજભાં તમાજ કયે છે .
(૪૦)
કુદયતની ણનળાની યાત્રી છે જે ભાંથી અભે
રદલવને ખેંચી કાઢીએ છીએ અને તેઓ તદ્દન
અંધાયાભાં યશી જામ છે . તેનો બાલાથજ એ કે
રદલવના પ્રકાળને યાત્રીના જીસ્ભનો ોાક
કશેલાભાં આવમો છે તો જ્માં વુધી યાતથી
રદલવનો ોાક અરગ થતો નથી તો તે યાત્રી
થઇ ળકતી નથી અને વૂમજ ણ એક ણનળાની
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છે . તે શંભેળા ણનભાજણ કયેરા ચોક્કવ સ્થાન
તયપ પયે છે . વૂમજનું આ ચારલું એક ભશાન
ળણક્તભાન અને ભશાન જ્ઞાની અલ્રાશ
તયપથી ણનભાજણ છે .
અને ભણશનાની અંદય ચંદ્રનું પયલું પ્રત્મક્ષ
રદલવે ફદરતું યશે છે . ચાંદ એક રદલવ ફીજ
ફનીને ઉદમ થામ છે . છી રદલવે રદલવે
ભોટો થતો જામ છે એટરે વુધી કે ચઉદભી
યાતના તે વંૂણજ થઇ જામ છે જે ને ફદય
(ુનભ) કશેલાભાં આલે છે . ત્માય છી તે પયી
ઘટતો જામ છે અને છે લટે તે ોતાની ફીજની
ણસ્થણતભાં ાછો આલી જામ છે એટરે કે
ભણશનાની આખયે લ્ટાઇને ખજુ યીની જુ ની
ડાનું સ્લરૂ ધાયણ કયી રે છે . અને ચાંદની
ણનભાજણ થએરી ભંઝીરોભાં કદી પયક આલતો
નથી અને તેજ કાયણે ઇન્વાન ણશવાફ
રગાડીને એ જાણી ળકે છે કે ક્મા રદલવે ચાંદ
કઇ ભંઝીરભાં શળે અને તેની આ શયકત કોઇ
કાનુનને ાફંદ ન શોત તો આ ણશવાફ
રગાડલો અળક્મ શોત.
આ સ્થે ઉયની આમતના લાક્મના ફે અથજ
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કાઢી ળકામ છે અને ફન્ને ોતાની જગ્માએ
ખયા છે . એક એ કે વુયજભાં એ તાકત નથી કે
ચાંદને કડીને ોતાની તયપ ખેંચી રે અથલા
તો ોતે તેના લતુજભાં પ્રલેળ કયી ત્માં જઇને
તેનાથી ટકયામ. ફીજો એ કે જે લખતો
(વભમો) ચાંદનો ઉદમ અને જાશેય થલાના
ણનભાજણ કયેરા છે તેભાં વુયજ કદી આલી
ળકતો નથી, એ ણ ળક્મ નથી કે યાતના ચાંદ
જ્માયે ચભકી યહ્ો શોમ ત્માયે અચાનક વુયજ
ણક્ષણતજ ઉય આલી જામ અને એલું ણ કદી
થતું નથી કે રદલવની ણનભાજણ કયેર ભુદ્દતના
ખતભ થલા શેરાં યાત આલી જામ અને જે
લખત રદલવના પ્રકાળના ણનભાજણનો છે તેભાં
તે ોતાના અંધાયાઓને રઇને એકાએક
આલી ળકતી નથી.
૪૧ થી ૪૫ભી આમાત :-

ُۡۡ
َ ُ َ ۡ َّ َ َّ ٌ
َف ّٰایَۃ ل ُہ ۡم انا َح َملنا د ّذِ ّی َت ُہ ۡم فِی الفل ِک
ۡ ۡ
﴾۴۱ۙ ﴿ ال َمش ُحوۡ ِؿ
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ۡ
َ
َََۡ
﴾۴۲﴿ َف خلقنا ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ِّمث ِل ٖۡہ َما یَ ۡرخ ُبوۡ َؿ
َ
َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َّ
َف ِا ۡؿ نشا جغرِق ُہ ۡم فلَا َص ِى ۡیخ ل َ ُہ ۡم َف لَا ُہ ۡم
َُۡ
﴾۴۳ۙ ﴿ یُنقذ ۡف َؿ
ۡ ّٰ ً َ َ َ َ ّ ّ ً َ ۡ َ َ ّ
﴾۴۴﴿ ِالا ذحمۃ ِمنا ف متاعا ِاخی ِحح ٍف
َ
ََف ِا َدا قِ ۡی َل ل َ ُہ ُم ّاتقُوۡا َما بَحۡ َف اَیۡ ِدیۡ ُک ۡم ف
ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ
﴾۴۵﴿ َما خلفک ۡم ل َ َعلک ۡم ت ۡر َح ُموۡ َؿ
અને તેભના ભાટે આ ણ એક ણનળાની છે કે
અભે તેઓની વંતણતને બયેરા લશાણભાં
વલાય કયીએ છીએ : (૪૧)
અને તેભના ભાટે એલાજ (ફીજા ણ)
લાશનો ેદા કમાજ છે કે જે ભના ય આ
(રોકો) વલાય થતાં યશે છે . (૪૨)
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અને જો અભે ઇચ્છીએ તો તેભને ડૂફાડી
દઇએ. છી તેભનો ન કોઇ પયીમાદ
વાંબનાયો શોમ, અને ન તેભને ફચાલી
રેલાભાં આલે : (૪૩)
ણવલામ કે અભાયી (તેભના ય) કૃા થામ,
અને એક ચોક્કવ વભમ વુધી (તેભને લધુ)
રાબ શોંચે (એભ ધામુું શોમ). (૪૪)
અને જ્માયે તેભને કશેલાભાં આલે છે કે તભે
તભાયા આગથી અને ાછથી ઘેયી યશેરી
(આણિ)થી ફીતા યશો કે કદાચને તભાયા ય
દમા કયલાભાં આલે. (૪૫)
અભાયી કુદયતની ણનળાનીઓ તેઓ ભાટે એ
છે કે તેઓની વંતણત (ફા-દાદા)ને તોપાનના
લખતે બયેરી કશ્તીભાં ફેવાડ્મા. આ સ્થે
ફા-દાદા એટરા ભાટે કશેર છે કે ઓરાદ
તેઓનાં ફાોની ીઠભાં શતી.
અભોએ નુશ (અ.)ના લશાણો જે લા ફીજા
લશાણો ફનાવમા એના ઉય તેઓ વલાયી કયે
છે અથલા તેનો અથજ વલાયીના જાનલયો છે .
જો અભો ઇચ્છીએ તો તોપાનોના ભોજાં
ભોકરીને તેઓને ડુફાડીએ અને ન કોઇ
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તેભની પયીમાદ વાંબનાયો શોમ કે તેભને
ફચાલી રે.
જો અભો તેઓ ઉય યશેભ કયીએ અને
તેઓને ડુફલાથી ફચાલીએ અને એક વભમ
વુધી તેઓને દુણનમાભાં પામદો શોંચાડીએ
ત્માં વુધી કે તેઓને ભોત આલે.
જ્માયે ભોઅભીનો એ કુપપાયોને કશે છે કે
તભાયી આગની ઉમ્ભતને જે અઝાફ થમો
અને તભાયી ાછ જે અઝાફ છે તેથી ડયો,
કદાચને તભાયા ઉય યશેભ કયલાભાં આલે. તો
તે કુપપાયો નવીશતથી ભોંઢું પેયલીને તેઓ
વાથે ઝઘડો કયલા તૈમાય થમા. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું છે કે આ
આમતનો અથજ એ છે કે તભો તભાયા
ગુનાશોથી ડયો જે તભાયી ાછ છે . તભો
શેરાં થઇ ગએરા ગુનાશોથી સ્તાલ અને
ત્માય છી ગુનાશ ન કયો.
૪૬ થી ૫૦ભી આમાત :-

َ ّ ۡ ّ َ ّٰ ّٰ ۡ ّ َ ّٰ ۡ ّ ۡ ۡ ۡ َ َ َ
ف ما تا ِتی ِہم ِمن ای ٍۃ ِمن ای ِت ذ ِب ِہم ِالا
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َ ُ ۡ
ۡ
کانوۡا َعن َہا ُم ۡع ِر ِضح َف ﴿﴾۴۶

َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ َ َ َ َ ُ ُ ّّٰ
اللہ ُۙ
ف ِادا قِیل لہم اج ِفقوا ِمما ذرقکم
اؽ الّ َ ِذیۡ َن َک َه ُك ۡفا ل ّ َِل ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡۤۡا اَن ُ ۡط ِعمُ
َق َ
َ ۡ ّ َ ۡ َ َ ُ ّّٰ ُ َ ۡ َ َ ٗۡ ۤۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ َ
من لو یشٓاء اللہ اطعمہ ۖ٭ ِاؿ انتم ِالا
َ ُ ۡ
ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل ّم ِبح ٍف ﴿﴾۴۷

ُۡ
ّٰ َ ۡ
ُ ُ
َف حَقوۡلوۡ َؿ َمتی ّٰہذا الوَ ۡع ُد ِا ۡؿ کن ُت ۡم
ۡ
ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۴۸
َّ
ً َ ً َۡ ُ ُ
ُۡ
َما یَنن ُك ۡف َؿ ِالا َص ۡی َحۃ ّفا ِح َدۃ تاخذ ُہ ۡم
َف ُہ ۡم یَ ِخ ّ ِص ُموۡ َؿ ﴿﴾۴۹
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َ
َ ۡۤ َ ً َ
فلَا یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َؿ توۡ ِص َیۃ ّف لَا ِاخٰۤی ا ۡہ ِل ِہ ۡم
﴾۵۱٪ ﴿ یَ ۡر ِج ُعوۡ َؿ
અને તેભની ાવે તેભના યલયરદગાય તયપથી
આલેરી ણનળાનીઓભાંથી એક ણ એલી
ણનળાની આલી નથી કે જે નાથી તેભણે ભોંઢું
પેયલી રીધું ન શોમ. (૪૬)
અને જ્માયે તેભને કશેલાભાં આલે છે કે
અલ્રાશે જે યોઝી તભને આી છે તેભાંથી
(અલ્રાશની યાશભાં ણ) કાંઇક ખચજ કયો,
ત્માયે નાણસ્તકો ભોઅભીનો ણલે કશે છે કે ળું
અભે એલાને કાંઇ ખલડાલીએ કે જે ને
અલ્રાશ ચાશતે તો ંડેજ ખલડાલી દેતે ?
(આ ફાફતભાં) તભે તો ખુલ્રા ભ્રભભાં છો.
(૪૭)
અને આ ણ કશે છે કે અગય તભે (તભાયા
દાલાભાં) વાચા છો તો (કશો કે) એ લામદો
ક્માયે ૂયો થઇને યશેળે ? (૪૮)
(શે યવૂર !) તેઓ ભાત્ર એનીજ યાશ જુ એ છે
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કે તેભને એક (ઘોય) ગજજ ના આલી કડે, અને
તેઓ ભાંશોભાંશે ઝઘડતા જ યશી જામ. (૪૯)
જે થી તે વભમે તેઓ ન કાંઇ લવીમત કયી
ળકળે, અને ન ોતાના ફારફચ્ચાં ાવે
ાછા આલી ળકળે. (૫૦)
તેભના યફ તયપથી આલેરી ણનળાનીઓભાંથી
એક ણ એલી ણનળાની નથી કે જે નાથી
તેભણે ભોંઢું પેયલી રીધું ન શોમ.
ભોશતાજ વશાફીઓએ ભુશ્રીકોને કહ્ું કે
તભાયા ભારભાંથી ખુદાની યાશભાં ખચજ કયો
અને અભોને કંઇક આો. તેઓએ કહ્ું કે
તભાયી એલી ભાન્મતાઓ છે કે ફંદાઓને
યોઝી આલા ખુદા ળણક્તભાન છે તો તે
તભોને ખાલા ભાટે આળે, ણ જ્માયે તેણે
તભને કંઇ આપ્મું નથી તો એ લાત ણવઘ્ધ થામ
છે કે ખુદાજ તભને કંઇ આલા ચાશતો નથી.
તો તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ. તે
કુપપાયોનું આ પ્રભાણે કશેલું બુર બયેરું શતું.
જે લખતે તે કાપયોને ડયાલતા શતા તો તેઓ
મગમ્ફય અને ભોઅભીનોની ભશ્કયી કયતા
શતા અને કશેતા શતા કે તભો જે અઝાફની
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લાત કયો છો તે ક્માયે આલળે ?
તેઓને જલાફભાં ખુદા પયભાલે છે કે, તેઓ
ભાત્ર એની જ યાશ જુ એ છે કે તેઓને ગજજ ના
આલીને કડે અને તેના બમથી ફધા પના
થઇ જામ અને એ ગજજ ના એ લખતે થળે
જ્માયે તેઓ ોતાના રેણદેણભાં ઝઘડતા શળે
અને કેટરાક જાગતા શળે, તો કેટરાક વુતા
શળે.
તે લખતે તેઓ લવીમત કયલાની ળણક્ત
યાખતા શળે નણશ ન તો ોતાના ફારફચ્ચાંઓ ાવે ઘયે ાછા પયી ળકળે. જો
શાથભાં ણનલાો શળે અને શજી શોઠ વુધી
શોંચ્મો ણ નણશ શોમ એટરાભાં વુય
ફુંકલાનો અલાજ વાંબીને શરાક થઇ જળે.
શદીવભાં છે કે ફે જણા કડાના તાકાને
ખોરીને લેચતા શળે અને શજુ તે લીંટલા
ામ્મા નણશ શોમ ત્માં કમાભત થઇ જળે.
૫૧ થી ૫૫ ભી આમાત :-

َ ُ َ
َ ۡ َ ّ ۡ ُ َ َ ۡ ُّ
َ
ۡ
ات
ِ ف ج ِفخ فِی الصوذِ ف ِادا ہم ِمن الاجد
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ۡ ُ
ِاخّٰی َذ ِّب ِہ ۡم یَن ِسلوۡ َؿ ﴿﴾۵۱
َ َ َ
ََ
ََ
َ ُ
ۛ
قالوۡا ّٰیوَیۡلنا َم ۢۡن بَ َعثنا ِم ۡن ّم ۡرق ِدنا
َ
ّٰہ َذا َما َف َع َد ّ
الرَ ۡح ّٰم ُن َف َص َدػ

ۡ ُ
ال ُم ۡر َسلوۡ َؿ ﴿﴾۵۲

َ َ َّ
ً َ ً َ َ
ِا ۡؿ کان ۡت ِالا َص ۡی َحۃ ّفا ِح َدۃ ف ِادا ُہ ۡم
ٌ َّ َ
َ
َج ِم ۡیع ل َدیۡنا ُم ۡحط ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۵۳
ُۡ َ َۡ َ ً َ ُ
َ ۡ
فال َیوۡ َؾ لَا تظل ُم جف ٌس ش ۡیئا ّف لَا ت ۡج َز ۡف َؿ
َّ ُ ۡ َ ُ
ِالا َما کن ُت ۡم ت ۡع َملوۡ َؿ ﴿﴾۵۴
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ُ ُ
ۡ
ال َیوۡ َؾ ف ِ ۡی شغ ٍل

َّ ۡ
َ َ
ِا ّؿ ا ۡص ّٰح َب ال َجن ِۃ
ّٰ
﴾۵۵ۚ ﴿ ف ِک ُہوۡ َؿ

અને (જ્માયે ફીજી લખતે) વૂય ફંકલાભાં
આલળે ત્માયે તેઓ કફયોભાંથી તત્કા નીકી
(ડી) ોતાના યલયરદગાયની શજુ યભાં
શાજય થલા ભાટે ઉતાલા ઉતાલા ચારલા
ભાંડળે. (૫૧)
(અને સ્લગત) કશેતા શળે કે શામ અપવોવ !
અભને અભાયા ળમનગૃશો (કફયો)ભાંથી કોણે
જાગૃત કમાજ ? (જલાફ આલાભાં આલળે કે)
આ એજ વભમ છે કે જે નો દમાુ
(અલ્રાશ)એ લામદો કમો શતો, અને યવૂરો
ણ વાચુંજ ફોલ્મા શતા. (૫૨)
ભાત્ર એકજ ગજજ ના શળે કે તેઓ વલજ તત્કા
અભાયી શજૂ યભાં શાજય કયી દેલાભાં આલળે.
(૫૩)
ત્માયે તે રદલવે ન કોઇ વમણક્ત ય કોઇ ઝુલ્ભ
કયલાભાં આલળે, અને ન તેભની કયણીઓ
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ઉયાંત કોઇ (ફીજો) ફદરો આલાભાં
આલળે. (૫૪)
ણનવંળમ
સ્લગજલાવીઓ
તે
રદલવે
(ભનોયંજનના) કામોભાં ભચેરા શળે. (૫૫)
ફીજો વુય ફુંકલાભાં આલળે કે તયત જ તેઓ
જીલતા થઇ જળે અને વલે જણ કફયભાંથી
તાત્કારીક નીકી ોતાના યલયરદગાયની
શુ ઝુયભાં શાજય થળે.
જ્માયે તેઓ કમાભતથી બમ ાભળે તો કશેળે
કે અભાયી વુલાની જગ્માએથી કોણે ઉઠાડ્મા
? અને આ એજ વભમ છે કે જે નો દમાુ
અલ્રાશે લામદો કમો શતો અને યવુરોએ ણ
વાચું જ કહ્ું શતું.
તે લખતે એક જ ગજજ ના થળે અને તભાભ
ખલ્કત અલ્રાશની શુ ઝુયભાં શાજય થઇ જળે
ત્માં તેઓનો ણશવાફ રેલાભાં આલળે.
તે લખતે વંફોધન થળે કે આજના રદલવે
કોઇ ઉય કંઇ ઝુલ્ભ કયલાભાં આલળે નણશ, ન
કોઇનો વલાફ ઓછો કયલાભાં આલળે, ન
અઝાફ લધાયલાભાં આલળે, વાયા નયવા
આઅભારનો ફદરો આલાભાં આલળે.
અનુક્રભણણકા

482

hajinaji.com

તે રદલવે જન્નતીઓ વાયા કામોભાં ભચેરા
શળે. શઝયત ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ
પયભાવમું કે તેઓ શુ યોની વાથે શળે અને દયેકને
જન્નતભાં મોગ્મ ફદરો ભળે. જે ભણે
જે ટરા નેક આઅભાર કમાજ શળે તેલો ફદરો
ભળે.
૫૬ થી ૬૦ ભી આમાત :-

َ َ
ُ ُہ ۡم َف اَ ۡر َف
اج ُہ ۡم ف ِ ۡی ِظ ّٰل ٍل َعدی الۡا َذٓائِ ِک
َ
﴾۵۶﴿ ُم ّت ِکـُٔۡوۡ َؿ
َ َ َ ٌ َ
﴾ۚ۵۷﴿ۛ
ل َ ُہ ۡم فِ ۡی َہا فاخ َِہۃ ّف ل َ ُہ ۡم ّما یَ ّد ُعوۡ َؿ
َ َ
َ
﴾۵۸﴿  قوۡلًا ِّم ۡن ّذ ٍّب ّذ ِح ۡی ٍمٞ َس ّٰل ٌم
ۡ َُ ۡ ُ ۡ َ
﴾۵۹﴿ ام َتارفا ال َیوۡ َؾ ا ّی َہا ال ُم ۡج ِر ُموۡ َؿ
ف
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ُ
َّ َ
َ َ
ۡۤ
ال َ ۡم ا ۡع َہ ۡد ِال َ ۡیک ۡم ّٰی َب ِج ۡی ّٰا َخ َؾ ا ۡؿ لا
َّ ُ ُ ۡ َ
ٌالش ۡی ّٰط َن ۚ انّ َ ٗۡہ ل َ ُک ۡم َع ُد ٌّف ّ ُمبحۡف
تعبدفا
ِ
ِ
﴾۶۱ۙ ﴿
તેઓ તથા તેભની ત્નીઓ (ળીત) છામાભાં
નવશાવનો ય ઓળીકાંઓને અઢેરી ફેઠાં
શળે (૫૬)
તેભના ભાટે તે સ્લગજ)ભાં દયેક (પ્રકાયનો) ભેલો
અને તે દયેક લસ્તુ કે જે તેઓ ઇચ્છળે શાજય
શળે. (૫૭)
વરાભ, દમાુ યલયરદગાય તયપથી (તેભના
ભાટે) આ (વત્કાયનો ફોર) શળે. (૫૮)
(જશન્નભીઓને કશેલાભાં આલળે કે) શે
ગુનેશગાયો ! આજના રદલવે તભે
(સ્લગજલાવીઓથી) જુ દા થઇ જાઓ. (૫૯)
શે આદભની ઓરાદ ! ળું ભેં તભને આ શુ કભ
આપ્મો ન શતો કે (ખફયદાય !) ળેતાનની
ઇફાદત કયળો નણશ ? ણનવંળમ તે તભાયો
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ખુલ્રો દુશ્ભન છે : (૬૦)
છી ખુદા પયભાલે છે કે જન્નતી રોકો
ોતાની સ્ત્રીઓ વાથે ણળત છામાભાં
નવશાવન ઉય ઓળીકાઓને અઢેરીને ફેઠા
શળે. આ સ્થે ઓયતોનો અથજ જન્નતની
શુ યો છે .
જન્નતભાં તેઓના ભાટે પ્રકાય-પ્રકાયના પો
શળે અને જે લસ્તુ તે ઇચ્છળે તે શાજય થળે.
તેને ઝફાનથી કશેલાની ઝરૂયત ણ યશેળે
નણશ.
ખુદાએ તઆરા તેઓને વરાભ કશેળે. શ.
યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જન્નતીઓ
નેઅભત ભેલલાભાં ભશ્ગુર શળે એટરાભાં
એક નુય પ્રકાળ ાભળે અને એક અલાજ
આલળે “અસ્વરાભો અરમકુભ મા અશરર
જન્નતે” (અમ જન્નતના રોકો, તભાયા ઉય
વરાભ થામ.)
તે લખતે જન્નતી જન્નત તયપ જતો શળે તો
કાપીયો ણ તેઓની વાથે થઇ જળે. તે લખતે
તેઓને એક અલાજ આલળે કે, અમ
ગુનેશગાયો તભે ભોઅભીનોથી અરગ થઇ
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જાલ. તભાયા યશેલાની જગ્મા જશન્નભ છે .
ખુદાએ તઆરા તયપથી વંફોધન થળે કે તભો
ળમતાનની ઇફાદત ન કયો, જે તભાયો ખુલ્રો
દુશ્ભન છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે, જે ણે ખુદાની
નાપયભાનીભાં કોઇ ફીજાની તાફેદાયી કયી તો
જાણે તેણે તેની ઇફાદત કયી. શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું કે કોઇએ
ફીજાની લાત તયપ ોતાના કાન ધમાજ, તેણે
તેની ઇફાદત કયી. જો ફમાન કયનાયો
ખુદાના તયપથી ણશદામતની લાત કયે છે તો
જાણે તેણે ખુદાની ઇફાદત કયી અને જો તેણે
ળમતાનની લાત કયી તો જાણે તેણે ળમતાનની
ઇફાદત કયી.
૬૧ થી ૬૫ ભી આમાત :-

َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ
ُ
ۛ ّٰہذا ِص َى ٌاض ّم ۡس َت ِق ۡی ٌم
ؕ ف ا ِؿ اعبدفنِی
﴾۶۱﴿
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ُۡ
ًّ َ ۡ َ َ َ
َ ََ
َف لَق ۡد اض ّ َل ِمنک ۡم ِج ِبلا ک ِثح ًؿا ؕ افل ۡم
َُ ُ َ ُ
تکوۡنوۡا ت ۡع ِقلوۡ َؿ ﴿﴾۶۲
ّٰ َ َ ّ َ ُ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ
ُ
َ
ۡ
َ
ۡ
ہ ِذ ٖۡـ جہنم التِی کنتم توعدفؿ ﴿﴾۶۳
ُۡ َُۡ
َ ۡ
ِا ۡصلوۡ َہا ال َیوۡ َؾ ِب َما کن ُت ۡم تکه ُك ۡف َؿ ﴿﴾۶۴

َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ٰۤ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ّ ُ َ ۤۡ
الیوؾ نخ ِتم عدی افوا ِہ ِہم ف تک ِلمنا
َۡ
َ ُ
َ ُ
َ
ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َف تش َہ ُد ا ۡذ ُجل ُہ ۡم ِب َما کانوۡا
ۡ
یَک ِس ُبوۡ َؿ ﴿﴾۶۵
અને આ (શુ કભ કમો શતો) કે ભાયીજ ઇફાદત
)કયજો; (કેભ કે) આજ વીધો ભાગજ છે . (૬૧
ેઅને તેણે ખચીતજ તભાયાભાંથી ઘણા રોકોન
ંુગુભયાશ કયી નાખ્મા છે , તે છતાં તભે ળ
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વભજતા નથી ? (૬૨)
શલે આ એજ જશન્નભ છે કે જે ની તભને
ધભકી આલાભાં આલી શતી. (૬૩)
શલે તભે નાણસ્તકણં કયતા શતા તે કાયણે
આજે તેને જઇ બેટો. (૬૪)
તે રદલવે અભે તેભના ભોંઢાં ય વીર ભાયી
દઇળું, અને તેભના શાથ (લાચા ફની)
અભને (વઘી) લાતો કશી દેળે, અને તેભના
ગો ણ તેઓ જે જે કાંઇ કભાણી કયતા
શતા તેને રગતી જુ ફાની આળે. (૬૫)
અને કહ્ું શતું કે તભો ભાયી ઇફાદત કયો અને
ળમતાનના કશેલા પ્રભાણે ન કયલું તે વીધો
યસ્તો છે .
ળમતાને તભાયાભાંથી ઘણાને ગુભયાશ કમાજ છે
તે છતાં ળું તભે ફુણઘ્ધ ધયાલતા ન શતા ?
અને આ એજ જશન્નભ છે જે ના ણલળે
તભોને દુણનમાભાં ડયાલલાભાં આલતા શતા.
જો અલ્રાશની નાપયભાની કયળો તો તેભાં
દાખર થળો.
શલે તભો એ આગભાં દાખર થાલ, કાયણ કે
દુણનમાભાં તભે ખુદાની વાથે કુફ્ર અને ણળકજ
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કયતા શતા અને મગમ્ફયોને જુ ઠરાલતા
શતા.
તે રદલવે અભો તેઓના ભોંઢા ઉય ભોશોય
કયીળું કે તેઓ જુ ઠું ન ફોરે કે અભોએ ણળકજ
કમુું નથી અને એભ ન કશે કે અભોએ
મગમ્ફયોને જુ ઠરાવમા નથી અને તેઓના
શાથ લાચા ફની અભોને વઘી લાતો કશી
આળે અને તેભના ગો ણ તેભણે જે કંઇ
કમુું શળે તેની વાક્ષી આળે. શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફારકય (અ.)એ પયભાવમું છે કે
ભોઅભીનો ઉય તેભના અલમલો વાક્ષી નણશ
આે એ વાક્ષી આલાનું એના ભાટે છે કે
જે ના ઉય અઝાફ વાફીત થમો છે .
૬૬ થી ૭૦ભી આમાત :-

َ َ ُ ََ َۡ َ
َ
ٓاء لَط َم ۡسنا َعدٰۤی ا ۡع ُی ِن ِہ ۡم
ف لو نش
ّّٰ َ َ َ َ ّ ُ َ َ ۡ َ
َ
ۡ
ُ
ُ
ۡ
﴾۶۶﴿ الضخاض فانی یب ِضخفؿ
ِ فاستبقوا
ّٰ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ
َ َ َ
ٓاء ل َ َم َسخن ُہ ۡم َعدّٰی َمکان ِت ِہ ۡم ف َما
ف لو نش
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َ
اس َت َط ُ
ۡ
اعوۡا ُم ِض ّ ًیا ّف لَا یَ ۡر ِج ُع ۡو َؿ ﴿ ﴾۶۷٪
َف َم ۡن جّ ُ َع ّم ۡر ُـ ن ُ َن ّک ۡس ُہ فی ال ۡ َخ ۡلق ؕ اَ َفلاَ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
ح ۡع ِقلوۡ َؿ ﴿﴾۶۸
َ َ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ ّ
الش ۡعرَ َف َما یَ ۢۡن َب ِغ ۡی ل َ ٗۡہ ؕ ِا ۡؿ
ف ما علمنہ ِ
َّ ۡ َ ُ ُ ۡ
ُہوَ ِالا ِدغ ٌخ ّف ؿ ۡخ ّٰا ٌؿ ّم ِبح ٌف ﴿ ۙ﴾۶۹
َ
َ َ َۡ
لِّ ُی ۡنذ َذ َم ۡن ک َ َ
اؿ َح ّ ًیا ّف یَ ِح ّق القوۡ ُؽ َعدی
ِ
ۡ ّٰ
الک ِه ِكیۡ َن ﴿﴾۷۱
અને જો અભે ચાશતે તો તેભની આંખોનું ણ
જરૂય કાવ કાઢી નાખતે, છી તેઓ ભાગજ
ેતયપ દોડલા ભાંડતે, ણ તેઓ કેભ જોઇ ળકત
)? (૬૬
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અને જો અભે ઇચ્છીએ તો તેઓ જ્માં શોમ
ત્માં તેભના આકાય ફદરી નાખીએ, છી
તેઓ ન આગ જઇ ળકે, અને ન ાછા
પયીને આલી ળકે. (૬૭)
અને જે ને અભે લધાયે આમુષ્મ આીએ છીએ
તેને (ળયીય) યચનાભાં ઝુકાલી દઇએ છીએ;
છતાં તેઓ વભજતા નથી ? (૬૮)
અને અભોએ તે (યવૂર)ને કાવમ નથી
ળીખવમું, અને ન તેને તેની જરૂય છે ; આ તો
કેલ નવીશત અને સ્ષ્ટ કુયઆન છે : (૬૯)
કે જે થી તે રોકો કે જે ઓ ણઝન્દા (દીર)ેષ છે
તેભને ડયાલે, અને (વત્મનો) ઇન્કાય
કયનાયાઓ ય વત્મ લચન ૂયલાય થઇ જામ.
(૭૦) (ેષ અથાજત વભજળણક્ત ધયાલે છે )
છી ખુદા પયભાલે છે કે જો અભો ચાશીએ
તો તેઓની આંખોની યોળનીને ખતભ કયી
નાખત, છી તેઓ ભાગજ તયપ દોડલા ભાંડત,
ણ તેઓ કેભ જોઇ ળકત ?
અને જો અભો ચાશીએ તો તેઓને ભસ્ખ કયી
નાખીએ, એટરે તેઓની વુયત ફદરીને
તેઓને લાંદયા અને વુવલય ફનાલી દઇએ
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અને તેઓની આગ જલાની તથા ાછ
ાછા પયલાની ળણક્ત નણશ યશે.
તેની ળયીય-યચનાને અભે રટાલી દઇએ
છીએ, ભતરફ એ કે અલ્રાશ તઆરા
ઘડણભાં ભાનલીની શારત ફાક જે લી કયી
નાખે છે અને તેઓ ચારલા પયલાથી અળક્ત
ફની જામ છે , તે ઉઠલા ફેવલાભાં ફીજાનો
ભોશતાજ થઇ જામ છે , ખાલા ીલા તથા
ોતાની જરૂયીમાત ભાટે ફીજાનો ઓળીમાો
ફની જામ છે અને ફાક જે લી લાતો કયે છે .
ભતરફ કે તેણે ફશુ જ ણનફજતાભાં દુણનમાના
જીલનનો આયંબ કમો શતો અને છે લટે એજ
ફચણની શારતે શોંચી જામ છે .
અયફના કુપપાયો કુયઆનની યચના ઉય
આશ્ચમજ ામ્મા અને કહ્ું કે શ. ભોશમ્ભદ
(વ.) ળામય છે . તો તેભને કુદયત જલાફ આે
છે કે અભોએ તેભને ળામયી ળીખલી નથી અને
ન તો તેની જરૂયત છે . આ કુયઆન તો ભાત્ર
નવીશત ભાટે છે . જે ળામયો કલ્નાના ઘોડા
દોડાલે છે અને લાણશમાત કાવમો યચે છે તેની
અલ્રાશે ભનાઇ પયભાલેર છે . શ. યવુરે ખુદા
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(વ.) વાયા અને ઉિભ ળેયો વાંબતા શતા.
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.) ણ ળેય
કશેતા શતા. અઇમ્ભાશ (અ.)એ ણ જે
રોકો અખ્રાકી અને ભઝશફી અળઆય
કશેતા શતા તેઓને ભાન-ઇકયાભ આેર છે .
એ વમણક્તને ડયાલે જે ઝીંદા દીર શોમ એટરે
કે ભોઅભીન ભતરફ કે જીલતાનો અથજ તે
ઇન્વાન જે ભનન કયતો શોમ અને ણલચાયતો
શોમ અને તેની ણસ્થણત ત્થય જે લી ન શોમ કે
તભો તેની વાભે ગભે એટરી શક લાત કયો,
ગભે તેટરી વભજાલટ વાથે તેઓને નવીશત
કયો, ણ તે ન કંઇ વાંબે છે ન વભજે છે .
૭૧ થી ૭૪ભી આમાત :-

َ َ
َ ۡ َ َ َّ َ
َ
ا َف ل َ ۡم یَ َر ۡفا انا خلقنا ل َ ُہ ۡم ِّم ّما َع ِمل ۡت
ُ
َ ً َ ۡ َ ۡۤ َ ۡ ۡ َ
﴾۷۱﴿ اما ف ُہ ۡم ل َ َہا ّٰم ِلکوۡ َؿ
ای ِدینا اجع
ََف َدلّ َ ۡل ّٰن َہا ل َ ُہ ۡم َفم ۡن َہا َذ ُک ۡو ُب ُہ ۡم َف ِم ۡنہا
ِ
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ُُ ۡ
﴾۷۲﴿ یَاکلوۡ َؿ
َ
ََ
ُ َ
َف ل َ ُہ ۡم فِ ۡی َہا َمنا ِفع َف َمشاذِ ُب ؕ افلَا
ُ ۡ
﴾۷۳﴿ یَشػ ُخ ۡف َؿ
ّّٰ ۡ ُ ۡ ۡ ُ َ َ ّ َ
ۡالل ِہ ّٰال َِہ ًۃ لّ َ َع ّ َل ُہم
ف اتخذفا ِمن خف ِؿ
ۡ
﴾۷۴﴿ یُن َض ُخ ۡف َؿ
ળું તેઓ નથી જોતા કે જે ળુઓ અભોએ
તેભના (રાબ) ભાટે ેદા કમાું છે તે અભાયા
શાથેજ ફનાલેરાં છે , છી તેઓ તેભના
ભાણરક થઇ ફેવે છે ? (૭૧)
અને અભોએજ તે (ળુ)ઓને તેભનાં
આજ્ઞાધીન ફનાલી દીધાં છે , છી તે ભાંશેના
કેટરાક તો તેભની વલાયીઓ (ભાટે) છે , અને
તે ભાંશેના કેટરાકોને તેઓ ખામ છે . (૭૨)
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અને તેભના ભાટે આ ળુઓભાં (ફીજા ણ
ઘણાં) રાબો અને ીલાની લસ્તુઓ છે ; છતાં
ળું તેઓ આબાય નશીં ભાને ? (૭૩)
અને તેભણે અલ્રાશને છોડી દઇ ફીજા
ભાઅફૂદ ફનાલી રીધા છે કે તેભની વશામ
કયલાભાં આલે. (૭૪)
ળું તેઓ જોતા નથી કે અભોએ ળુઓ
તેઓના રાબ ભાટે મદા કયેર છે . તેઓ તેના
ભાણરક થામ છે અને ોતાના ઉમોગભાં રાલે
છે અને તે ચોગા અભોએ તેઓના તાફે કમાજ
છે , કેટરાક તો વલાયી તયીકે ઉમોગ કયે છે
તો કેટરાક તો ખોયાક તયીકે.
અને તેઓ ભાટે આ ળુઓભાં ઘણા પામદા છે
જે ના ચાભડા ઉન ણલગેયેથી તેઓ રાબ ઉાડે
છે અને દુધ, દશીં, છાળ ણલગેયે તેઓ ભેલે
છે . આલી પ્રકાય પ્રકાયની તેઓને નેઅભતો
આી છે , ળું તેઓ ખુદાનો ળુક્ર અદા કયતા
નથી ?
આલી ઉિભ નેઅભતો તેભને અલ્રાશે આી
શોલા છતાં તેઓએ તભાભ આરભીનના
મદા કયનાયને ભુકી ફીજાઓની ભાણરક તયીકે
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ૂજા કયી. જો કે તેઓભાં કોઇ ણ જાતની
ેળણક્ત નથી. તેઓ ખોટી આળા યાખે છે કે ત
ફુતો તેભને ભુણક્ત અાલળે.
૭૫ થી ૭૮ભી આમાત :-

ۡ
َ
لَا یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َؿ ن ۡض َخ ُہ ۡم ۙ َف ُہ ۡم ل َ ُہ ۡم ُجن ٌد
ُ َ
ّم ۡحط ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۷۵
َّ َ َ
َ ۡ ۡ َ َ ُ
ُ
فلَا یَش ُدنک قوۡل ُہ ۡم ۬ ِانا ج ۡعل ُم َما یُ ِز ّخ ۡف َؿ
ُ ُ
َف َما ح ۡع ِلنوۡ َؿ ﴿﴾۷۶
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ َ ّ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّ ُ ۡ َ
اف لم یر الاِنساؿ انا خلقنہ ِمن نطف ٍۃ
َ َ َ
ُ ۡ
ف ِادا ُہوَ خ ِص ۡی ٌم ّم ِبح ٌف ﴿﴾۷۷
َف َض َى َب ل َ َنا َم َثلًا ّ َف ن َ ِسیَ َخ ۡل َق ٗۡہ ؕ َق َ
اؽ َم ۡن
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َ ّیُ ۡذی ال ۡ ِع َظ
﴾۷۸﴿ اؾ َف ِہیَ َذ ِم ۡی ٌم
ِ
(યંતુ) તેઓ તેભની જયા ણ ભદદ કયી
ળકળે નણશ, ઉલ્ટું તેઓ (ને) તેભની વાભે
(ણલયોધી) વૈન્મ તયીકે શાજય કયલાભાં
આલળે. (૭૫)
ભાટે (શે યવૂર !) તેભની લાતો તને
ઉદાવીનતાભાં ન નાખે; જે જે કાંઇ તેઓ
વંતાડે છે અને જે કાંઇ તેઓ જાશેય કયે છે
તેનાથી અભે વાયી ેઠે લાકેપ છીએ. (૭૬)
ળું ભનુષ્મ એટરું ણ નથી જોતો કે ખયેજ
અભોએ તેને ણલમજનફદુથી ેદા કમો છે ? છી
તે અચાનક ખુલ્રી યીતે અભાયો ભુકાફરો
કયનાય ફની જામ છે . (૭૭)
અને તે અભાયા જ ભાટે દાખરો આલા
રાગે છે , અને ોતાની વજજ તને લીવયી જામ
છે ; (અને) કશેલા રાગે છે કે ભાટી થઇ
ગએરી ણસ્થણતલાા શાડકાંઓને કોણ
વજીલન કયી દેળે ? (૭૮)
તે ફુતો તેઓની જયા ણ ભદદ કયી ળકળે
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નણશ, ઉલ્ટા તેઓને તેભની વાભે ણલયોધી
રશ્કય તયીકે શાજય કયલાભાં આલળે.
જ્માયે તે ભુશ્રીકોની એલી ણસ્થણત થળે તો અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) જે રોકો ણળકજ કયી ફુતોને
ભાઅફુદ કશે છે અને તને કલી અને જાદુગય
કશે છે , તો તેથી તું ગભગીન ન થા, જે કાંઇ
તેઓ છુ ાલે છે તથા જે કાંઇ તેઓ જાશેય કયે
છે તેનાથી અભો વાયી યીતે લાકીપ છીએ.
ળું ઇન્વાન એટરું ણ નથી જોતો કે અભોએ
તેને ણલમજ નફદુથી મદા કમો છે ? તેની
અભોએ પ્રગણત કયીને એટરે વુધી શોંચાડ્મો
કે એ ભાત્ર જનાલયોની જે ભ ચારતો-પયતો
ખાતો ીતો નથી ણ તેનાથી આગ લધીને
તેનાભાં વભજ તથા ફુણઘ્ધ અભોએ આી જે
શમલાનને નવીફ થઇ નથી. શલે તે ોતાના
ખાણરકનો ભુકાફરો કયનાય ણ ફની જામ
છે .
શલે તે અભાયા ભાટે દાખરો આલા રાગે છે
કે જુ ઓ શાડકાના બુકાને બેગો કયી કોણ
વજીલન કયી ળકે છે ? અભાયી કુદયતનો તેણે
ઇન્કાય કમો અને ોતાની ઝાતને બુરી ગમો.
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૭૯ થી ૮૩ ભી આમાત :-

ُق ۡل یُ ۡحی ۡی َہا الّ َ ِذ ۡۤۡی اَن ۡ َشاَ َہا ۤۡ اَ ّ َف َؽ َم ّرَ ٍۃ ؕ فَ
ِ
ُ َۡ
َۨ
ُہوَ ِبک ِ ّل خل ٍق َع ِل ۡی ُم ﴿ ۙ﴾۷۹
َّ
َّ
ُ
ََۡ َ
ال ِذ ۡی َج َع َل لَک ۡم ِّم َن الش َجرِ الۡاخط ِخ ن ًاذا
َ َ ۤۡ َ ۡ ۡ ُ
ف ِادا ان ُت ۡم ِّمن ُہ توۡقِ ُد ۡف َؿ ﴿﴾۸۱
َ َ
اَ َف ل َ ۡی َس الَّذ ۡی َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا ۡذص
ِ
ّٰ
َ َُۡ َۡ
ِبق ِد ٍذ َعدٰۤی ا ۡؿ ّیخل َق ِمثل ُہ ۡم  بَدّٰی ٭ َف
ُ َ ۡ َ ّّٰ ُ ۡ
َ
ُ
ۡ
ہو الخلق الع ِلیم ﴿﴾۸۱
ّ َ َ ۤۡ َ ۡ ٗۡ ۤۡ
ِانما امرُـ

ِا َدا ۤۡ اَ َذ َاخ َش ۡی ًئا اَ ۡؿ ّحَقُوۡ َؽ لَہٗۡ

hajinaji.com

499

અનુક્રભણણકા

ُ َ ُ
﴾۸۲﴿ ک ۡن ف َیکوۡ ُؿ
َّ
َ ُ ُ َُ
َ
ف ُس ۡب ّٰح َن ال ِذ ۡی ِب َی ِد ٖۡـ َملکوۡة ک ِ ّل ش ۡی ٍء
ُ
َ
﴾۸۳٪ ﴿ ّف ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُعوۡ َؿ
(શે યવૂર !) તું કશે કે તેભને એજ વજીલન
કયી દેળે કે જે ણે તેભને પ્રથભ લાય શસ્તીભાં
આણમા શતા; અને તે દયેક લસ્તુના વજજ નથી
વંૂણજ લાકેપ છે : (૭૯)
જે ણે તભાયા ભાટે રીરા લૃક્ષોભાંથી આગ ેદા
કયી દીધી કે જે થી તભે તે લડેજ (દેલતા)
વગાલતા યશો છો. (૮૦)
ળું તે કે જે ણે આકાળો તથા ઝભીનને ેદા કમાજ
છે તે આ લાત ય કાફુ નથી ધયાલતો કે
તેભના જે લા ફીજા ણ ેદા કયી દે ?
ખચીતજ કાફુ ધયાલે છે ; અને તેજ ભશાન
વજજ નશાય (અને) જ્ઞાણન છે . (૮૧)
(આ ભાત્ર તેનીજ ળાન છે કે) જ્માયે તે કોઇ
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લસ્તુ (ઉત્ન્ન કયલા)નો ઇયાદો કયે છે તો તેને
ભાત્ર એટરુંજ પયભાલે છે કે “થા” કે તે
(તત્કા) થઇ જામ છે . (૮૨)
ભાટે ણલત્ર છે તે ઝાત કે જે ના શાથભાં દયેક
લસ્તુનો અણધકાય છે . અને તેનીજ શજૂ યભાં
તભો વઘાઓનું ાછા પયલાનું છે . (૮૩)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તે રોકોને કશે કે, જે ણે
શાડકાંઓને શેરે મદા કમાજ છે તેજ
ોતાની કુદયતથી તેઓને જીલતા કયે છે અને
તે દયેક લસ્તુના વજજ નથી ુયેુયો જાણકાય છે .
એ ખુદા એ છે જે ણે તભાયા ભાટે રીરા
ઝાડોભાંથી આગને ઉત્ન્ન કયી. અયફભાં ફે
જાતના ઝાડની ડાીઓ એલી મદા થતી
શતી જે ને એક ફીજા વાથે ઘવલાથી આગ
મદા થતી શતી. આ ણ કુદયતની એક
ણનળાની છે .
જે ણે આવભાનો અને ઝભીનને ભોટા અને
બવમ ફનાવમા, ળું તેનાભાં એ ળણક્ત નથી કે
તેભના જ જે લા ફીજા વજજ ન કયી ળકે ?
ખયેખય તે દયેક લસ્તુઓ ઉય વિા ધયાલે છે
અને તે ભશાન વજજ નશાય અને જ્ઞાની છે .
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કોઇ ણ લસ્તુનું વજજ ન કયલાભાં તેને કોઇ
ણ લસ્તુની ઝરૂયત શોતી નથી, જ્માયે તે
કોઇ ણ લસ્તુને મદા કયલાનો ઇયાદો કયે છે
તો ભાત્ર એટરુંજ પયભાલે છે કે “થા” તો તે
તયત જ થઇ જામ છે .
ાક છે એ કે ખુદા કે જે ના શાથભાં દયેક
લસ્તુનો અણધકાય છે તે કુર કાએનાતનો
ખાણરક અને ભાણરક છે અને તેની તયપ
આઅભારના ફદરા ભાટે ફધાને જલું ડળે.
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આ વુયાભાં ૧૮૨ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૩૭) વૂયએ લસ્વાપાત
(શાયફંધ ઉબા યશેનાય)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુર (વ.)થી લણજન છે કે આ વુયો
ઢનાયને જે ટરા ઇન્વાન અને ળમતાન છે
તેની ગણતયીથી દવ ઘણો વલાફ ભે,
ળમતાન દુય થામ અને ઢનાય ણળકજથી ફચે.
ભરાએકા તેનું યક્ષણ કયે અને તેના ઇભાનની
કમાભતભાં વાક્ષી આળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)થી લણજન છે કે દય જુ ભ્આના
ઢે તો જીલતો યશેળે ત્માં વુધી ફરા અને
આપતોથી યક્ષણભાં યશેળે, યોઝીભાં ફયકત
થળે, તેનું ળયીય, અલરાદ ળમતાનની ફુયાઇથી
અને ફાદળાશના ઝુલ્ભથી ફચળે. જો તેજ
અનુક્રભણણકા
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રદલવે કે યાતના ભયણ ાભે તો અલ્રાશ તેને
ળશીદનો ભયતફો આળે અને ળશીદોના
દોસ્તોભાં તેને ઉાડળે, જન્નત ભળે અને
ળશીદોના દયજ્જાભાં દાખર કયળે. શ. ઇભાભે
ભુવીએ કાઝીભ (અ.)એ પયભાલેર છે કે
ઇન્વાનની રૂશ નીકતી લખતે તેની ાવે
ઢે તો આવાનીથી રૂશ નીકે.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ًّ
ّّٰ ّ َ
﴾۱ۙ ﴿ الصف ِت َصفا
ف

َ
ّّٰ َف
﴾۲ۙ ﴿ الز ِج ّٰر ِة ر ۡج ًرا

ۡ ّٰ ّّٰ َ
ً
﴾۳ۙ ﴿ فالت ِلی ِت ِدغخا

ُ َ
﴾۴﴿ ِا ّؿ ِالّٰ َـہک ۡم لَوَا ِح ٌد
َ
َ ّ َذ ّ ُب
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا
ص َف َما بَ ۡین ُہ َما َف
ذ
ِ
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َ ۡ ُ
﴾۵﴿ َذ ّب ال َمشاذِ ِػ
કવભ છે વમલણસ્થત યીતે શાયફંધ થઇને ઉબા
યશેનાય પરયશ્તાઓની : (૧)
છી કવભ છે તે પરયશ્તાઓની કે જે ઓ ધવી
જઇને (ળેતાનોને) શાંકી કાઢે છે : (૨)
છી (કવભ છે ) ણઝક્ર (કુયઆન)ની ણતરાલત
કયનાયાઓની : (૩)
કે ણનવંળમ તભાયા ભાઅફૂદ એક (અને
અનાદી) છે : (૪)
આકાળો તથા ૃથ્લી અને જે કાંઇ તેભની
લચ્ચે છે તેભનો ારનશાય છે , અને ૂલજ
રદળાઓનો ભાણરક છે . (૫)
કવભ ફે યીતે ખાલાભાં આલે છે . એક તો એ કે
જે જાત ફશુ જ ભશાન શોમ તેની કવભ
ખાલાભાં આલે છે અથલા એ કે જે ફશુ જ
લશારી શોમ. જે ભકે ોતાના ભાથાની તથા
અલરાદની કવભ ખાલાભાં આલે છે . ખુદાલંદે
આરભથી લધીને કોઇ ણ ભશાન નથી, તેથી
આ કવભો એ કાયણે છે જે ની ઇઝઝતનું
અનુક્રભણણકા
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લણજન કયલાનો શેતુ શોમ. જે ભકે
યબ્ફુસ્વાપપાત, યબ્ફુિીન અને યબ્ફુર પજય
લગેયે. તેનો અથજ એ છે કે અલ્રાશે ોતાની
ઝાતની કવભ ખાધી છે અથલા એ કે તેની
વજજ ન કયેરી લસ્તુઓ, એ કાયણે અઝભતની
ળાન ોતાના ારલભાં ધયાલે છે અને દયેક
વર્જીત કયેર લસ્તુ તેના ફનાલનાયના લજુ દ
અને તેની તલશીદનો ઇન્કાય ન કયી ળકામ
તેલી ણનળાની છે તેથી તે કવભને રામક છે .
ખુદાની ઇફાદતભાં વપ ફાંધેરા પયીશ્તાઓ
ખુદાની
નાપયભાનીઓથી
યોકલાલાા,
ખુદાની રકતાફની ણતરાલત કયલાલાા છે .
કેટરાક તપવીય કયનાયાઓના કોર ભુજફ
એભ ણ અથજ થામ છે કે ઇન્વાનોની કવભ,
તભાયો યલયરદગાય ભાત્ર એ જ છે અને
એજ ઝભીન, આવભાન તથા દયેક લસ્તુઓ
તથા ભશ્રીક અને ભગયીફ (ૂલજ અને
ણશ્ચભ)નો યફ છે અને એનો અથજ નભાઝ
ઢનાયા ણ ફતાલલાભાં આલે છે અને
જે ઓ ફશુ જ ઇફાદત કયે છે તેઓ ળમતાનોને
શાંકી કાઢે છે અને એ ણ છે કે જે ઓ
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ખુદાના ઝીક્રની ણતરાલત કયનાયા છે અથલા
એનો અથજ ભોઅભીન રોકો ણ છે .
ખુદાએ ભશ્રીકને ફશુ લચનભાં એટરા ભાટે
પયભાવમું કે વૂમજ એક લયવભાં ત્રણવોને વાંઇઠ
સ્થોથી નીકે છે અને ભશ્રીકની અંદય
ભગયીફનો ણ વભાલેળ થામ છે , તેથી
ભગયીફનું લણજન કમુું નથી.
૬ થી ૧૦ભી આમાત :-

ۡ ُّ
َ
ِۣ الدن َیا ِب ِزیۡنۃ

َ ّ انَّا َر ّیَ ّ َنا
َالس َمٓاء
ِ
َۡ
﴾۶ۙ ﴿ الکوَاخ ِِب

ًۡ
َ ُ
َ
﴾ۚ۷﴿ َف ِحفظا ِّم ۡن ک ِ ّل ش ۡی ّٰط ٍن ّماذِ ٍخ
َُُۡ
َ
َ
ۡ َ
لَا یَ ّ َس ّم ُعوۡ َؿ ِاخی ال َملَاِ الۡا ۡعدّٰی َف حقذفوۡ َؿ
ُ
﴾ ۖ٭۸﴿ ِم ۡن ک ِ ّل َجانِ ٍب
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َ ٌ َ َ ۡ ُ َ َّ ً ۡ ُ ُ
﴾۹ۙ ﴿ اص ٌب
خحوذا ف لہم عذ
ِ اب ّف
ٌ ِالَّا َم ۡن َخ ِط َف ال ۡ َخ ۡط َف َۃ َفاَ ۡت َب َع ٗۡہ ش َہ
اب
ِ
َ
﴾۱۱﴿ ثاقِ ٌب
ખયેજ અભોએ આ જગતના આકાળને
તાયાઓના ળણગાયથી ળણગામુું છે : (૬)
અને દયેક ફંડખોય ળેતાન વાભે (તેનું) યક્ષણ
કમુું છે . (૭)
(જે થી) શલે તે (ળેતાનો આકાળ) ઉયના
યશેલાવીઓની (લાતોની) કાનાવોયી રઇ
ળકતા અને દયેક ફાજુ થી (નાના ભોટા તાયા)
તેભની તયપ પેંકલાભાં આલે છે : (૮)
તેભને શાંકી કાઢલા ભાટે, અને આ તેભના ભાટે
(શંભેળ) કામભ યશેનાયો અઝાફ છે : (૯)
ણવલામ કે કોઇ ળેતાન ઉડતી લાત રઇ નાવે
તો ણ એક ફાીને બસ્ભ કયી નાખનાયી
જલાા તેની ૂઠ કડે છે . (૧૦)
અનુક્રભણણકા
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અભોએ આ જગતના આવભાનને તાયાઓના
ળણગાયથી ળોબામભાન કયેર છે .
કશે છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના જન્ભની
શેરાં ળમતાનો આવભાનો ઉય જતા શતા
અને ભરાએકાઓની લાતો વાંબી ઝભીન
ઉય આલી જાદુગયો અને કાશેનોને
ફશેકાલતા શતા અને તેથી તેઓ કશેતા શતા
કે અભે ગમફની લાતો જાણીએ છીએ અને
આભ તેઓ વાચી ખોટી લાતો રોકોભાં
પેરાલતા શતા ણ જ્માયે શુ ઝુય (વ.)નો
જન્ભ થમો તો તેઓનું આવભાનો ઉય જલું
ફંધ થમું.
શલે ળમતાનો પયીશ્તાઓની લાતો વાંબી
ળકતા નથી અને તેભની તયપ ણવતાયાઓ
પેંકલાભાં આલે છે અને ળમતાનો ભાટે આ
અઝાફ ણનભાજણ થએરો છે અને તેભાં તેઓ
શંભેળા પવાએરા યશેળે.
જ્માયે ળમતાન ભરાએકાની લાતને ચોયીથી
ઉંચકીને રઇ જામ છે ત્માયે ફાીને બસ્ભ
કયનાયી જલાા તેનો ીછો કયે છે .
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૧૧ થી ૧૫ભી આમાત :-

َ ََ ُ ًَۡ َ َ
َ ۡ ۡ
اس َتف ِت ِہ ۡم ا ُہ ۡم اش ّد خلقا ا ۡؾ ّم ۡن
ف
َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّ ۡ ۡ ّ َ
خلقنا ؕ ِانا خلقنہم ِمن ِطح ٍف لارِ ٍب
﴿﴾۱۱
َ
بَ ۡل َع ِج ۡب َت َف یَ ۡسص ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۱۲
َ َ ُُّۡ َ َ ۡ ُ
َ
ۡ
ُ
ف ِادا دغِخفا لا یذغخفؿ ﴿﴾۱۳

َ َ ً َ
َف ِادا َذا ۡفا ّٰایَۃ ّی ۡس َت ۡس ِص ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۱۴
َ َ ُ ۡۤۡ ۡ ّٰ َ ۤۡ ّ َ ۡ ٌ ّ ُ ۡ
ٌ
ۛ﴿﴾ۚ۱۵
ف قالوا ِاؿ ہذا ِالا ِسشخ م ِبحف
ભાટે (શે યવૂર !) તેભને ૂછ કે વજજ નની રૂએ
ેઆ (રોકો)નું મદા કયલું ભુશ્કેર છે કે જ
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અભોએ ણનભાજણ કયી છે તે (ઉય જણાલેરી
લસ્તુઓ)નું; ખચીતજ અભોએ તેભને ચીકણી
ભાટીભાંથી ઉત્ન્ન કમાજ છે . (૧૧)
લાત આ છે કે તને તો (તેભના ઇન્કાયથી)
આશ્ચમજ થામ છે અને તેઓ શવતાજ યશે છે
: (૧૨)
અને જ્માયે તેભને ઉદેળ આલાભાં આલે છે
ત્માયે ણ તેઓ ઉદેળ ગ્રશણ કયતા નથી :
(૧૩)
અને જ્માયે કોઇ ભોઅજીઝો નીશાે છે ત્માયે
તે ણ શાંવીભાં ઉડાડી દે છે : (૧૪)
અને કશે છે કે આ તો ખુલ્રો જાદુ છે . (૧૫)
કશે છે કે રૂકાના ણફન ઝમદે કમાભતનો ઇન્કાય
કમો, તે શંભેળા ોતાની ફશાદુયીનું લણજન
કયતો શતો. તેના યદભાં આ આમત નાઝીર
કયલાભાં આલી.
અમ યવુર (વ.) તને તો તેભના ઇન્કાયથી
આશ્ચમજ થામ છે . જ્માયે ભુશ્રીકોએ કુયઆન
વાંબળમું તો ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કયલા રાગ્મા. તેથી
શઝયત ફશુ જ અજફ થમા.
તેઓને કુયઆન થકી નવીશત કયલાભાં આલે
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છે ણ તેઓ નવીશત કફુર કયતા નથી અને
કમાભત થલા ણલળેની દરીરો યજુ કયલાભાં
આલે છે ણ તેઓ ણલચાય કયતા નથી.
જ્માયે તેઓ કોઇ ભોઅજીઝો જુ એ છે તો
ોતાના કુફ્રભાં શદથી લધી જઇને ઠઠ્ઠા
ભશ્કયી કયે છે .
તેઓ કશે છે કે જે કાંઇ અભો જોઇએ છીએ
જે ભકે ચંદ્રના ફે ટુકડા થલા તો એ ભાત્ર જાદુ
ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નથી.
૧૬ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َّ َ ً َ َّ ً َ ُ َّ ُ َ َ ۡ َ َ
ء ِادا ِمتنا ف کنا ترابا ف ِعظاما ء ِانا
ُُۡ ََۡ
َ
ۡ
﴾۱۶ۙ ﴿ لمبعوثوؿ
ََُ َ ُ َ
﴾۱۷﴿ ا َف ّٰابَٓاؤنا الۡا ّفلوۡ َؿ
َۡ َ ُ
﴾۱۸ۚ ﴿ ق ۡل ج َع ۡم َف ان ُت ۡم َخاع ُِخ ۡف َؿ
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َّ َ
َ َ ٌ َ ٌ َ
ف ِان َما ِہ َی ر ۡجرَۃ ّفا ِح َدۃ ف ِادا ُہ ۡم
ُۡ
﴾۱۹﴿ یَنن ُك ۡف َؿ
ّ َف َقالُوۡا ّٰیوَیۡ َل َنا ّٰہ َذا یَوۡ ُؾ
﴾۲۱﴿ الدیۡ ِن
ِ
ળું જ્માયે અભે ભયી જઇળું અને ભાટી તથા
શાડકાં ફની જઇળું તો છી ણ ખયેજ
ઉઠાડલાભાં આલીળું ? (૧૬)
અથલા અભાયા આગરા ફાદાદાઓને ણ
(ઉઠાડલાભાં આલળે) ? (૧૭)
(શે યવૂર !) તું કશે કે શા, (અરફિ
ઉઠાડલાભાં આલળો અને એલી યીતે) તભે વલે
શીણત બયેરી દળાભાં શળો. (૧૮)
છી તે ભાત્ર એકજ ગજજ ના શળે કે તેઓ વલે
એકદભ (કફયોભાંથી નીકી) દેખતા (ને
દેખતાજ) યશી જળે. (૧૯)
અને કશેળે કે શામ અભાયી કભફખ્તી ! આજ
ન્મામ (કમાભત)નો રદલવ (રાગે) છે . (૨૦)
અનુક્રભણણકા
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તેઓ ોતાની અલાઇથી કશે છે કે ળું અભો
ભયી જઇળું અને ભાટી અને શાડકાં ફની
જઇળું તો ળું અભને વજીલન કયલાભાં
આલળે?
ળું અભાયા ફાદાદાઓને કે જે ઓ ભાટી થઇ
ગમા છે તેભને પયીથી વજીલન કયલાભાં
આલળે ? અભોને અને અભાયા ફાદાદાઓને
પયીથી ઉઠાડલાભાં નણશ આલે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું એ ઇન્કાય
કયનાયાઓને કશે કે તભોને અને તભાયા
ફાદાદાઓને પયી વજીલન કયલાભાં આલળે
અને તભો આખેયતભાં ઝરીર અને ફેઆફરૂ
થળો.
જ્માયે આ લાત થલાનો વભમ આલળે તો
જગતને પયીથી વજીલન કયલું તેના ભાટે કોઇ
ભોટી લાત શળે નણશ. પક્ત એકજ ગજજ ના
વુતેરાઓને જગાડલા ભાટે ુયતી શળે.
આ સ્થે ગજજ ના (વૂય)નો એક જ ળબ્દ કંઇક
અથજવુચક છે . તેના થકી જ્માયે ભયલા છી
ઉબા થળે ત્માયે વાભે એલું ણચત્ર ઉબું થળે કે
જાણે વુતેરા ભાણવોને કોઇ એકાએક ગજજ ના
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કયીને ડયાલતું શોમ અને કશેતું શોમ કે ઉબા
થઇ જાલ અને તેઓ ફધા એકદભ ઉબા થઇ
જળે અને કશેળે અપવોવ, અભાયી કભફખ્તી
કે આજે ઇન્વાપનો રદલવ રાગે છે જે નો
અભોને લામદો કયલાભાં આવમો શતો અને
તેઓ સ્તાળે.
૨૧ થી ૨૫ભી આમાત :-

َ
ۡ ُ ۡ َّ
َۡ
ُ
ۡ
ّٰہذا یَوۡ ُؾ الف ۡص ِل ال ِذی کنتم ِب ٖۡہ
ّ َُ
﴾۲۱٪ ﴿ تک ِذبُوۡ َؿ
َ اُ ۡح ُس ُخفا الّ َ ِذیۡ َن َظ َل ُموۡا َف اَ ۡر َف
اج ُہ ۡم َف َما
ُ َ
﴾۲۲ۙ ﴿ کانوۡا حَ ۡع ُب ُد ۡف َؿ
ّّٰ ۡ ُ ۡ
ُ اہ ُد ۡف
ۡ الل ِہ َف
ّٰ
ۡ
َ
اض
ى
ص
ی
خ
ا
م
ہ
ِمن خف ِؿ
ِ
ِ ِ
ۡ
﴾۲۳﴿ ال َج ِح ۡی ِم
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ُ
ُ ُ َ َّ
﴾۲۴ۙ ﴿ َف قِفوۡ ُہ ۡم ِان ُہ ۡم ّم ۡسئوۡلوۡ َؿ
َ َما ل َ ُک ۡم لَا تَ َن
﴾۲۵﴿ اص ُى ۡف َؿ
(જલાફ ભળે, શા) આ જ ન્મામનો રદલવ
છે . જે ને તભે (દુણનમાભાં) જુ ઠરાવમા કયતા
શતા. (૨૧)
(તે રદલવે અભે પરયશ્તાઓને શુ કભ કયીળું કે)
તે રોકો કે જે ભણે ઝુલ્ભ કમો શતો તથા તેભના
વોફતીઓ, અને તેઓને બેગાં કયી લ્મો કે
જે ભની તેઓ ૂજા કમાજ કયતા શતા. (૨૨)
અલ્રાશને ભૂકીને; છી તે વલેને જશન્નભના
ભાગજ તયપ રઇ ચારો. (૨૩)
અને તેભને જયા થોબાલો કે તેભને (થોડાક)
વલાર ૂછલાભાં આલનાય છે : (૨૪)
(શલે) તભને ળું થઇ ગમું છે કે તભે એક
ફીજાની વશામ નથી કયતા ? (૨૫)
તેઓ ઘણી જ આજીઝી અને રાચાયી કયળે
ણ તેનો તે રદલવે કાંઇ ણ પામદો શોંચળે
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નણશ. તેઓને કશેલાભાં આલળે કે આ ન્મામનો
રદલવ છે જે નો તભે ઇન્કાય કયતા શતા.
છી અભે ભરાએકાને વંફોધન કયીળું કે જે
રોકોએ કુફ્ર કયી ોતાના આત્ભા ઉય ઝુલ્ભ
કમો છે અને મગમ્ફયોને જુ ઠા કહ્ા છે અને
તેઓ ખુદા ણવલામ જે ની ઇફાદત કયતા શતા
તે ફધાને બેગા કયી દો, જે લખતે તેઓ એક
સ્થે બેગા થામ તો તભો તેઓને જશન્નભનો
યસ્તો ફતાલો. અને તેભને જયા ઉબા યાખો કે
તેઓને તેભના ફદ આઅભાર ણલળે વલાર
ુછલાભાં આલળે. ઇબ્ને ભવઉદના કથન
ભુજફ કુયઆન ળયીપભાં છે કે શ. અરી
(અ.)ની ભોશબ્ફત ણલળે વલાર કયલાભાં
આલળે. અફુ વઇદ ખુદયી અને વઇદ ઇબ્ને
ઝુફેયથી ણ આજ પ્રભાણે યીલામત કયી છે .
જે લખતે કાપયોને બેગા કયલાભાં આલળે તો
ભરાએકા તેઓને કશેળે કે તભો એક ફીજાની
વશામ કેભ નથી કયતા ?
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૨૬ થી ૩૦ભી આમાત :-

ۡ
بَ ۡل ُہ ُم ال َیوۡ َؾ ُم ۡس َت ۡس ِل ُموۡ َؿ ﴿﴾۲۶

َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّٰ َ ۡ ّ َ َ َ َ ُ
ٓاءلوۡ َؿ
ض یت س
ف اقبل بعضہم عدی بع ٍ
﴿﴾۲۷
َ ُ ۤۡ ّ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ
ۡ ۡ
قالوۡا ِانک ۡم کن ُت ۡم تاتوۡننا َع ِن ال َی ِمح ِف
﴿﴾۲۸
َّ َ ُ ُ
َ ُ
ۡ
قالوۡا بَ ۡل ل ۡم تک ۡونوۡا ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿ ۚ﴾۲۹
َ َ َ َ َ َ ُ
ۡ
اؿ لَنا َعل ۡیک ۡم ِّم ۡن ُسل ّٰط ٍن ۚ بَ ۡل
ف ما ک
ُۡ َ
ۡ
کن ُت ۡم قوۡ ًما ّٰط ِغح َف ﴿﴾۳۱
hajinaji.com
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(જલાફ ક્માંથી આળે ?) ફલ્કે તેઓ તે
રદલવે તો નીચું ભાથું ઘારી ઉબા શળે. (૨૬)
અને તેઓ એક ફીજા તયપ યજુ થઇ વલાર
કયળે. (૨૭)
(અને એક ક્ષના રોકો ફીજા ક્ષના રોકોને)
કશેતા શળે કે તભે તો અભાયી ાવે જભણી
ફાજુ એથી (ફશેકાલલા ભાટે) આવમા કયતા
શતા. (૨૮)
તેઓ કશેળે કે તભે ંડે જ ઇભાનદાય ન શતા:
(૨૯)
લી તભાયા ય અભાયો કાંઇ કાફુ તો શતો
નણશ, ફલ્કે તભે ંડેજ ફંડખોય રોકો શતા:
(૩૦)
એ રોકો જ્માયે કાંઇ જલાફ નણશ આે તો
અલ્રાશ તઆરા ભરાએકાને કશેળે કે એ
રોકો આવભાં વશામ કયલાની ળણક્ત
ધયાલતા નથી. ત્માયે તેઓ નમ્રતાની વાથે
નીચું ભાથું ઘારીને ઉબા શળે.
તેઓ ભરાએકાને કાંઇ જલાફ નણશ આે
ણ આવભાં એક ફીજાને ઠકો આળે
અને બટકી ગએરાઓ બટકાલનાયને ુછળે
અનુક્રભણણકા
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કે તભોએ અભોને ળા ભાટે ગુભયાશ કમાજ ?
જલાફભાં તેઓ કશેળે કે તભોએ અભારૂં કશેલું
ળા ભાટે ભાન્મ યાખ્મું ? અને ગુભયાશ થનાયા
તેઓને કશેળે કે તભો અભાયી ાવે ફયકત
અને બરાઇની રૂએ નવીશત ભાટે આલતા
શતા અને ોતાના દીન તયપ ફોરાલતા શતા
અથલા તેનો અથજ એ કે તભો તભાયી ળણક્ત
અને તાકતથી અભોને ગુભયાશ કયીને ોતાના
ધભજભાં ભેલી રેતા શતા.
તેઓને જલાફભાં તેઓના લડેયાઓ અથલા
ળમતાનો જે ઓ તે રોકોને ગુભયાશ કયતા શતા
તેઓ કશેળે કે તભો જે લાત કયો છો તે વાચી
નથી. ફલ્કે તભો ોતે જ વીધા યસ્તા ઉય ન
શતા અને તભો ોતેજ મગમ્ફયની લાતને
ભાન્મ યાખતા ન શતા. તભો ોતે જ
ગુભયાશીભાં બટકી યહ્ા શતા. શલે અભને ળા
ભાટે દો આો છો ?
તભાયા ઉય અભાયી કોઇ ઝફયદસ્તી તો ન
શતી ? તભો ોતે જ શદથી લધી જનાયા
શતા ભાટે આજે શલે અભોને દો આલો ન
જોઇએ. આ કાભભાં આણે ફધામ
અનુક્રભણણકા
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ગુનેશગાય છીએ.
૩૧ થી ૩૫ ભી આમાત :-

َ َ َ َ َ
َ ۤۡ ّ َ َ ُ
ف َح ّق َعل ۡینا قوۡ ُؽ َذ ِّبنا ۖ٭ ِانا لَذٓائِقوۡ َؿ
﴿﴾۳۱
َ َ ۡ ّٰ ُ ّ َ ُ ّ َ ّٰ
فاغوَیۡنک ۡم ِانا کنا غ ِویۡ َن ﴿﴾۳۲
َفانّ َ ُہ ۡم یَوۡ َمئذ فی ال ۡ َع َذاب ُم ۡشتَؿخُوۡؿَ
ِ
ِ
ِ
ٍِ ِ
﴿﴾۳۳
ّ َ َ ّٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ۡ
َ
ِانا کذل ِک جفعل ِبالمجرِ ِمحف ﴿﴾۳۴
ّ َ ُ ۡ َ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۤۡ ّٰ َ ّ َ ّّٰ
اللہ ُۙ
ِانہم کانوا ِادا قِیل لہم لا ِالہ ِالا
hajinaji.com
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ۡ
﴾۳۵ۙ ﴿ یَ ۡس َتکبِ ُؿ ۡف َؿ
જે થી આણા ઉય આણા યલયરદગાયનો
(અઝાફનો) ફોર ૂયો થઇને યહ્ો છે , શલે
તો આણે અલશ્મ (અઝાફની) ભઝા
ચાખનાયા છીએ. (૩૧)
અભોએ તભને ગુભયાશ કમાજ, કાયણ કે અભે ંડે
ગુભયાશ શતા. (૩૨)
વાયાંળ કે તે રદલવે તે (ફન્ને ક્ષલાા)ઓ
અઝાફભાં બાગીદાય શળે. (૩૩)
ણનવંળમ અભે ગુનેશગાયો વાથે એલુંજ લતજન
ચરાલીએ છીએ. (૩૪)
ખચીતજ આ તે (દુષ્ટ) રોકો છે કે જ્માયે
તેભને કશેલાભાં આલતું શતું કે અલ્રાશના
ણવલામ કોઇ ભાઅફૂદ નથી ત્માયે તેઓ
અણબભાનથી ફુરાઇ જતા શતા : (૩૫)
અલ્રાશનો અઝાફ અભાયા ઉય ણનભાજણ
થઇ ગમો અને ખયેખય આણે અઝાફ
ઉાડનાયા છીએ.
છી તેઓ ગુભયાશ કયલાની કફુરાત કયળે કે
અનુક્રભણણકા
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અભોએ તભને વીધી યાશથી બટકાવમા. અભે
ોતે ગુભયાશ શતા તેથી તભને ણ ગુભયાશ
કમાજ.
તે રદલવે તે ફન્ને ક્ષ અઝાફભાં બાગીદાય
થળે જે લી યીતે ણળકજ કયલાભાં તેઓ વાથે શતા.
ણ શલે તેઓનો ઝઘડો કયલો કાંઇ
પામદાકાયક શળે નણશ.
અભો ગુનેશગાયોને એ પ્રભાણે અઝાફ કયીએ
છીએ. તે ભુશ્રીકો જે ઓ ગુનેશગાય શતા તેભને
જે લખતે કશેલાભાં આલતું કે કશો “રાએરાશ
ઇલ્રલ્રાશ” (અલ્રાશના ણવલામ કોઇ
ભાઅફુદ નથી) ત્માયે તેઓ અણબભાનથી
અકડી જતા શતા અને મગમ્ફય (વ.)
વાશેફના કશેલાથી ઇભાન રાલતા ન શતા.
૩૬ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َ َ
ّٰال َِہ ِتنا ل ِشا ِف ٍخ

અનુક્રભણણકા

َّ َ ُ ُ
ۡۤ ُ
َف حَقوۡلوۡ َؿ ائِنا ل َ َتاذِکوۡا
ُ َ
﴾۳۶﴿ ّم ۡجنوۡ ٍؿ
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ۡ ََ
ۡ َ َ ۡ َ
ۡ
﴾۳۷﴿ ٓاء ِبال َح ّ ِق َف َص ّدػ ال ُم ۡر َس ِلح َف
بل ج
َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َّ
َ
﴾۳۸ۚ ﴿ اب الۡال ِۡی ِم
ذ
ِ ِانکم لذٓائِقوا الع

ُ َ ۡ ُ َّ
ُ
﴾۳۹ۙ ﴿ َف َما ت ۡج َز ۡف َؿ ِالا َما کن ُت ۡم ت ۡع َملوۡ َؿ
ۡ َ ۡ ۡ ّّٰ َ َ َ ّ
﴾۴۱﴿ اخ الل ِہ ال ُمخل ِصح َف
ِالا ِعب
અને કશેતા શતા કે ળું અભે એક ઘેરા કલીની
ખાતય અભાયા ભાઅફુદોનો ત્માગ કયી દેનાયા
થઇ જઇએ ? (૩૬)
(શે શતબાગીઓ ! તે કલી કે ઘેરો નથી) ફલ્કે
તે તો વત્મ રઇને આવમો છે , અને તેણે
(આગરા) યવૂરોની વત્મતાને વભથજન આપ્મું
છે . (૩૭)
(અગય તભે તેને નણશ ભાનો તો) ખચીતજ
તભે દુ:ખદામક અઝાફ ચાખનાયા થળો.
(૩૮)
અનુક્રભણણકા
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અને તભે જે કાંઇ કયણી કમાજ કયતા શતા
તેનોજ ભાત્ર ફદરો ભેલળો: (૩૯)
શા, અલ્રાશના ણનખારવ ફંદા તેનાથી
ફાકાત યશેળે. (૪૦)
અને તેઓ કશેતા શતા કે એ તો એક ઘેરો કલી
છે . ળું તેના કશેલાથી અભો અભાયા
ભાઅફુદોની ઇફાદત છોડી દઇએ ?
ખુદાએ તઆરા તેઓને જલાફ આે છે કે
ભોશમ્ભદ (વ.) ન તો ળામય છે ન તો
રદલાનો, ફલ્કે તે તો ખુદા તયપથી શક રાલેર
છે . તેભની શેરાં જે ટરા મગમ્ફયો આવમા
શતા તે ફધામની વત્મતા કયી.
તેઓને વંફોધન કયલાભાં આલળે કે તભો ણળકજ
કયલા અને મગમ્ફયને જુ ઠરાલલાના કાયણે
દુ:ખદામક અઝાફ ચાખનાયા છો.
તભોને કોઇ ફદરો આલાભાં નણશ આલે ણ
એ ચીજનો કે તભો જે કામજ કયતા શતા આ
અઝાફ તભાયા કુફ્રની ણળક્ષા છે .
જે ખુદાના ણનખારવ ફંદાઓ છે અને ફુયા
કામોથી તેઓને દુય યાખલાભાં આવમા છે
તેઓનો ફદરો જન્નત છે .
અનુક્રભણણકા
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૪૧ થી ૪૫ ભી આમાત :-

ُ َ ٌۡ
َ ُ
﴾۴۱ۙ ﴿ افل ِئک ل َ ُہ ۡم ذِرػ ّم ۡعل ۡو ٌؾ

ُۡ
َ
﴾۴۲ۙ ﴿ فوَاخ ُِہ ۚ َف ُہ ۡم ّمػ َخ ُموۡ َؿ
َ ّ ّّٰ َ ۡ
ۡ
﴾۴۳ۙ ﴿ فِی جن ِت الن ِعی ِم
ۡ ّٰ ُ
﴾۴۴﴿ َعدّٰی ُذ ُخ ٍذ ّم َتق ِب ِلح َف
ۡ َّ ۡ ّ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ُ َ ُ
﴾۴۵ۙ ﴿ یطاغ علی ِہم ِبکا ٍز ِمن م ِعح ٍۭف
તેઓ એલા (બાગ્મળાી) શળે કે જે ભના ભાટે
યોઝી ણ નક્કી કયેરી છે . (૪૧)
(માને દયેક જાતના) ભેલા અને તેઓ ભાનલંત
(ભશેભાન) ફની યશેળે: (૪૨)
નેઅભતોલાી જન્નતોભાં (૪૩)
નવશાવનો ય એકફીજાની વાભે (ફેઠા
શળે). (૪૪)
અનુક્રભણણકા
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તેભના ય સ્લચ્છ ઝયણાં ભાંશેના (ાણીના)
જાભના દોય ચારી યહ્ા શળે: (૪૫)
તેઓ એલા ખુળનવીફ શળે જે ભના ભાટે
જન્નતભાં યોઝી ણનભાજણ કયેરી છે એટરે તે
યોઝી ભેલલાનો વભમ છે .
અને તે યોઝી પ્રકાય-પ્રકાયના પો છે .
તેભનાથી તેઓને રઝઝત પ્રાપ્ત થળે. ત્માં
કાંઇ ેટ બયલા ભાટે ખાલાનું શોતું નથી ણ
તેઓના અમળ-આયાભ ભાટે આ રઝઝતો છે
અને તેભાં તેઓ ભાનલંત ફનીને યશેળે. શ.
યવુરે ખુદા (વ.)એ જન્નતની પ્રળંવા કયી
તેભાં જાણેરી યોઝી ણલળે જે પયભાવમું છે તેથી
ભતરફ એ છે કે તેઓના વેલકો એ યોઝીને
જાણે છે જે ખુદાના દોસ્તો ાવે રાલલી
જોઇએ અને તેઓના ભાંગલા શેરાં તે
શાજય થળે.
તેઓ શંભેળા નેઅભતલાી જન્નતભાં યશેળે
અને નવશાવન ઉય એક ફીજાની વાભે ફેઠા
શળે અને એક ફીજાને જોઇને ખુળ થળે.
તેઓ ભાટે સ્લચ્છ ઝયણાઓભાંથી ઉિભ
ીણાના દોય ચારી યહ્ા શળે અને તે ીણં
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એલું શળે કે તેભાં નળો શળે નણશ ણ ઉભદા
પ્રકાયની રઝઝત શળે.
૪૬ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ۡ ّّٰ ّ َ ّ َ َ َ ۡ َ
َ
﴾ۚ۴۶﴿ۛ
بیضٓاء لذ ٍۃ ل ِلس ِخ ِبحف

ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ ٌ ۡ َ َ ۡ َ
َ
ۡ
﴾۴۷﴿ لا فِیہا غوؽ ف لا ہم عنہا یجـفوؿ
ۡ ۡ َ ّ ُ ّٰ ّٰ ۡ ُ َ ۡ َ
ٌ
﴾۴۸ۙ ﴿ ف ِعندہم ق ِضخة المك ِغ ِعحف
ُ ۡ َّ ٌ ۡ َ َّ ُ َّ َ َ
ٌ
ۡ
﴾۴۹﴿ کانہن بیض مکنوؿ
َٓاءلُوۡؿ
َ َفاَ ۡق َب َل بَ ۡع ُض ُہ ۡم َعدّٰی بَ ۡعض ّیَ َت َس
ٍ
﴾۵۱﴿
જે વપેદ (દૂધ જે લા) યંગનું શળે, અને તેની
(ખયી) ભઝા ીનાયાઓજ જાણળે. (૪૬)
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તેભાં ન કેપ શળે, અને ન તેઓ તેનાથી છાકટા
થળે. (૪૭)
અને તેભની ાવે નીચી ણનગાશલાી (અને)
ભોટી ભોટી આંખો લાી (શૂ યો) એલી યીતે
(શાજય) શળે: (૪૮)
કે જાણે (યંગની વપાઇભાં) વુયણક્ષત ણે
ભૂકેરા ઇંડા. (૪૯)
છી તેઓ ણ એક ફીજા વાભે યજુ થઇ
પ્રશ્ન કયળે. (૫૦)
તે ીણં વપેદ દુધ જે લું શળે જે ની ખયી ભઝા
તો ીનાયાઓ જ જાણળે.
ન તેભાં કોઇ જાતનો નળો શળે કે જે થી તેઓ
છાકટા થઇ જામ.
અને તેભની ાવે નીચી ણનગાશલાી અને
શોી આંખોલાી શુ યો શાજય શળે. એક
અથજ એ ણ થામ છે કે ોતાના ણત ણવલામ
ફીજા કોઇ પ્રત્મે ણ નજય ન કયનાયી અથલા
તેનો અથજ એ કે ફશુ જ નાઝ અને ળયભ તથા
રાડના કાયણે ોતાની આંખ ુયી ઉઘાડળે
નણશ અને તેઓની આંખોની અંદયની વપેદી
અને કાાળ ફશુ જ વુંદય શળે.
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તે ઓયતો વુઘડતા, વપાઇ અને વપેદીભાં
ળાશભૃગના વુયણક્ષત યીતે ઢાંકેરા ઇંડા જે લી
શળે. આ એ ક્ષી ોતાના ઇંડાને ોતાની
ાંખો લડે છુ ાલી યાખે છે કે ઇંડુ ધુ
લગેયેથી યણક્ષત યશે અને વૂમજની ગયભીથી તેનો
યંગ ફદરલા ન ાભે. શુ યોના યંગભાં ણ
એલીજ વુંદય વપાઇ શળે.
તે જન્નતીઓ નવશાવન ઉય ફેઠા શળે અને
શુ ય અને ગીરભાન તેભની વેલાભાં ળયાફથી
બયેરા પ્મારા રઇને ઉબા શળે અને
જન્નતીઓ એક-ફીજાનો શાર ુછળે.
૫૧ થી ૫૫ભી આમાત :-

َ َ َ ّۡ ۡ ُ ۡ ّ ٌ َ َ َ
﴾۵۱ۙ ﴿ اؿ خ ِ ۡی ؿ ِخیۡ ٌن
قاؽ قٓائِل ِمنہم ِانِی ک
ۡ ّ َ ُ ۡ َ َ َ َّ َ ُ ۡ ُ َّ
َ
﴾۵۲﴿ حقوؽ ائِنک ل ِمن المص ِدقِحف

َّ َ ً َ َّ ً َ ُ َّ ُ َ َ ۡ َ َ
ء ِادا ِمتنا ف کنا ترابا ف ِعظاما ء ِانا
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ُ
﴾۵۳﴿ ل َ َم ِدیۡنوۡ َؿ

َّ ُّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۵۴﴿ قاؽ ہل انتم مط ِلعوؿ
ۡ َ َ ۡ ُ ّٰ َ َ َ َ َ ّ َ
َ
ۡ
﴾۵۵﴿ فاطلع ـخاـ فِی سوٓا ِء الج ِحی ِم
(અથાજત) તેભનાભાંથી એક કશેનાયો કશેળે કે
ભાયો એક વાથી શતો: (૫૧)
જે આ કહ્ા કયતો શતો કે ળું તું ણ ખયેખય
આ વાચું ભાનનાયાઓ ભાંશેનો છે ? (૫૨)
કે જ્માયે આણે ભયી જઇળું અને ભાટી તથા
શાડકાં ફની જઇળું તો (છી) ણ આણને
(ાછા ઉઠાડી) આણી ાવેથી કભજનો
ફદરો રેલાભાં આલળે ? (૫૩)
(છી) તે કશેળે કે ળું તભે ણ તે (કશેનાય)ને
જાણલા ભાંગો છો ? (૫૪)
આથી તે નીચો નભીને જોળે તો તે તેને
જશન્નભની લચ્ચોલચ જોઇ રેળે. (૫૫)
એ જન્નતીઓભાંથી એક કશેનાયો કશેળે કે એ
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ભાયો વાથી શતો. જ્માયે શુ ં દુણનમાભાં શતો
ત્માયે તે ભાયી વાથે ઉઠતો-ફેવતો શતો.
તે ભાયી ાવે ફેવતો અને ફીજો ધભજ યાખતો
શતો તેથી ઠકો આી ભને કશેતો શતો કે ળું
તું કમાભતને વત્મ જાણનાયાઓભાંથી છે ?
જે લખતે આણે ભયી જઇળું અને ભાટી થઇ
જઇળું તો ળું આણને પયીથી વજીલન
કયલાભાં આલળે ? ળુ આણા કભજનો ફદરો
રેલાભાં આલળે ?
એ જન્નતભાં ોતાના વાથીને કશેળે કે અમ
દોસ્તો ! ળું તભોને ભાયા એ ણભત્ર ણલળે કંઇ
ખફય છે કે તે જશન્નભભાં ક્મા સ્થે છે ? તું
એને ઓખે છે ભાટે તાવ કય.
છી જન્નતભાં એક દયલાજો ખોરલાભાં
આલળે જ્માંથી જશન્નભ દેખાતી શળે, તે
તેને જશન્નભભાં જોળે.
૫૬ થી ૬૦ ભી આમાત :-

ُ َّ
ّّٰ َ َ َ
﴾۵۶ۙ ﴿ اؽ تالل ِہ ِا ۡؿ کِ ۡدة لَت ۡؿ ِخ ۡی ِن
ق
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ُ
ُۡ
َ ۡ
َف لَوۡ لَا جِ ۡع َمۃ َذب ِّ ۡی لَکن ُت ِم َن ال ُم ۡحط ِخیۡ َن
﴾۵۷﴿
َ ََ
ۡ
﴾۵۸ۙ ﴿ اف َما ن ۡح ُن ِب َم ِّی ِتح َف

َِالَّا َموۡتَ َت َنا الۡاُ ۡفخّٰی َف َما ن َ ۡح ُن ب ُم َع ّ َذبحۡف
ِ ِ

﴾۵۹﴿
َ َ
ۡ ُ َۡ
﴾۶۱﴿ ِا ّؿ ّٰہذا ل َ ُہوَ الفوۡر ال َع ِظ ۡی ُم
(ત્માયે આલેળભાં આલી જઇ) ફોરી ઉઠળે કે
અલ્રાશની કવભ ! તેં ભને ણ રગબગ
ભાયીજ નાખ્મો શતો. (૫૬)
અને જો ભાયા યલયરદગાયની કૃા ન શોત
તો શુ ં ણ (તાયી વાથે ણળક્ષાભાં) વડાઇ
શાજય કયલાભાં આલેરાઓ ભાંશેનો
અનુક્રભણણકા
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શોત.(૫૭)
ળું ત્માયે અભો (જન્નતીઓ)ને ભૃત્મુ
આલનાયજ નથી : (૫૮)
શેરી (લાયના) ભૃત્મુના ણવલામ ? અને ળું
અભને વજા થનાય નથી ? (અરફિ નણશ.)
(૫૯)
ણનવંળમ ભોટાભાં ભોટી વપતા એજ છે .
(૬૦)
તે લખતે ભોઅભીન ોતાના ણભત્રને કશેળે
ખુદાની કવભ ! તું ભને ગુભયાશ કયી નાખત.
જો અલ્રાશની ભશેયફાની ન શોત તો શુ ં
તાયી વાથે ણળક્ષાભાં વડાઇ જાત.
છી તે ભોઅભીન ોતાના ફે વાથીને ઠકો
આળે કે ળું આણે દુણનમાભાં ભૃત્મુ ામ્મા ન
શતા ?
શલે આણે પયી ાછા જીલતા થમા તું
દુણનમાભાં કશેતો શતો કે આણે નણશ ભયીએ
અને આણને અઝાફ નણશ થામ અને
કમાભત નણશ આલે. શલે તેં જોમું ને કે તું જે
ણલચાયો ધયાલતો શતો તેનાથી ઉધું જ થમું.
આ આમતની વશી તપવીયભાં એભ રખે છે કે
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આ લાતાજરા ભોઅભીનો આવભાં કયતા
શળે અને તેઓ કશેળે કે આણે શલે ભયનાય
નથી, દુણનમાભાં એક લખત ભમાજ ફવ તેજ.
આ ભશાન નેઅભત ભેલલી અને અઝાફથી
ણનબજમ યશેલું તે ભોટાભાં ભોટી વપતા છે .
૬૧ થી ૬૫ ભી આમાત :-

ُ ۡ
َۡ َ ۡ
﴾۶۱﴿ ل ِ ِمث ِل ّٰہذا فل َی ۡع َم ِل ال ّٰع ِملوۡ َؿ
ُ ّ َ ّ ُ َ َ ۡ َ ً ُ ُ ّ ٌ ۡ َ َ ّٰ َ
﴾۶۲﴿ الزقوۡ ِؾ
ادل ِک خحؿ نزلا اؾ شجرَۃ
ۡ ّّٰ ّ ً َ ۡ َ ّٰ ۡ َ َ َ ّ
َ
﴾۶۳﴿ ِانا جعلنہا فِتنۃ ل ِلظ ِل ِمحف
ۡ َ ٌ َ َّ
ۡ
َ
﴾۶۴ۙ ﴿ ِان َہا ش َجرَۃ تص ُخ ُث ف ِ ۡیۤۡ ا ۡص ِل ال َج ِح ۡی ِم
ۡ ّٰ َ ّ ُ ۡ ُ ُ ۡٗ َ ّ َ َ َ ُ ۡ َ
﴾۶۵﴿ طلعہا کانہ ذءفز الشی ِطح ِف

ભાટે એલી (વપતા ભેલલા ભાટે કયણી)
કયનાઓએ (વદ) કયણી કયલીજ જોઇએ.
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(૬૧)
ળું યોણાગત ભાટે આ ફશેતય છે કે ઝકકુભ
(થોય)નું લૃક્ષ ? (૬૨)
કે જે ને અભોએ નાપયભાનો ભાટે કવોટી
ફનાવમું છે . (૬૩)
તે એક લૃક્ષ છે જે જશન્નભની ઉંડાણભાં ઉગે
છે : (૬૪)
તેનાં પ એલાં શોમ છે કે જાણે ળેતાનોના
ભાથાં (વોની પેણ જે લા). (૬૫)
આ વલાફ અને ભુયાદ ાભલા ફાફતભાં નેક
અભર કયલા જોઇએ.
ઉયની આમતભાં જન્નતીઓનું લણજન કમુું.
શલે કાપયો અને ગુનેશગાયોને ડયાલલા ભાટે
અલ્રાશ પયભાલે છે કે એ રોકો જે ઓ ફુણઘ્ધ
ધયાલે છે અને વાયા-નયવાની વભજ યાખે છે
તો આ ફેણશશ્તની નેઅભતો ફેશતય છે કે
થોયનું ઝાડ ?
જ્માયે કુપપાયોએ વાંબળમું કે જશન્નભભાં
થોયનું ઝાડ ઉગ્મું છે તો તેઓએ ઠઠ્ઠાભશ્કયીથી કહ્ું કે જશન્નભભાં તે કેલી યીતે
ઉગી ળક્મું ? અગ્નીના કાયણે રોઢું ણ
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ીગી જામ તો ઝાડ કેલી યીતે ફચી ળકે ?
અને આ ફધી લાતો ભોશમ્ભદ (વ.) જુ ઠ્ઠી
કશે છે . જલાફભાં કુદયત કશે છે કે અભોએ
ઝાડને દુણનમાભાં ઝારીભોની અજભાઇળના
ભાટે ઉગાડ્મું છે તેઓ તેનો ઇન્કાય કયલાથી
વખ્ત અઝાફને ાત્ર થામ. અભો આગભાં
જીલ-જં તુને મદા કયલાની ળણક્ત ધયાલીએ
છીએ તો ળું આગભાં ઝાડ ણ મદા ન કયી
ળકીએ ?
ઝક્કુભનો એક અથજ ખજુ ય અને ભાખણનો
ણ થામ છે . ણ ભોટા બાગે થોયના ઝાડને
કશેલાભાં આલે છે જે કડલું અને ખયાફ શોમ
છે . ઇબ્ને ઝુફેયીએ કુયેળના લડેયાઓને કહ્ું કે
ભોશમ્ભદ (વ.) અભોને ઝક્કુભથી ડયાલે છે
તેથી અફુજશેર ઉબો થમો અને ોતાના ઘયે
ફધાને રઇ ગમો અને ોતાની રોંડીને કહ્ું કે
ખજુ ય અને ભાખણ રાલ. જ્માયે તે
રાલલાભાં આવમું તો તેણે કહ્ું કે આ ઝક્કુભ
છે આને ખાલ. આલી ચીજોથી ભોશમ્ભદ
(વ.) આણને ડયાલે છે , તેથી તે લખતે આ
આમત નાઝીર થઇ.
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આ સ્થે એભ વભજલાભાં ન આલે કે
ળમતાનનું ભાથું કોઇએ જોમું શોમ જે ની
જશન્નભના ઝાડ વાથે ઉભા આી છે .
આલી ઉભાઓ દયેક બાાભાં આલાભાં
આલે છે . જે ભકે એક ફશુ જ વાંદમજ ધયાલતી
સ્ત્રીનો ખ્માર રાલલાને ભાટે યીની ઉભા
આલાભાં આલે છે અથલા તો અત્મંત
ફદવુયત શોમ તો તેને ડાકણની ઉભા
આલાભાં આલે છે અને કોઇ ફશુ જ ણલક્રા
ભાનલી જોલાભાં આલે તો તેને ળમતાનની
ઉભા આલાભાં આલે છે .
૬૬ થી ૭૦ ભી આમાત :-

ُ ّٰ َ ّ َ
َ ۡ
ۡ
ف ِان ُہ ۡم لَا ِکلوۡ َؿ ِمن َہا ف َمالِـُٔۡوۡ َؿ ِمن َہا
ُ ۡ
﴾۶۶﴿ ال ُبطوۡ َؿ
َ َُ
َ
َ
﴾۶۷ۚ ﴿ ث ّم ِا ّؿ ل َ ُہ ۡم َعل ۡی َہا لَش ۡو ًبا ِّم ۡن َح ِم ۡی ٍم
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َ َُ
ۡ َ ۠
﴾۶۸﴿ ث ّم ِا ّؿ َم ۡر ِج َع ُہ ۡم لَا ِاخی ال َج ِح ۡی ِم

ۡ ّ َ ۡ ُ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّ
َ
﴾۶۹ۙ ﴿ ِانہم الفوا ابٓاءہم ضٓال ِحف
ّٰ ّٰ ٰۤ َ ۡ ُ َ
ۡ
َ
ُ
ُ
ۡ
ۡ
َ
﴾۷۱﴿ فہم عدی اثرِ ِہم یہرعوؿ

છી ખચીતજ તેઓ તેભાંથી ખાળે અને તે
લડેજ (ોતાનાં) ેટ બયળે. (૬૬)
છી તેભને તેની ઉય ઉકેરા ાણી (અને
રૂ)નું ણભશ્રણ ાલાભાં આલળે. (૬૭)
છી ણનવંળમ તેઓ વલેનું ાછુ ં પયલું
જશન્નભ તયપ જ થળે. (૬૮)
ખયેજ તેભણે તેભના ફાદાદાઓને આડે
ભાગે દેખ્મા શતા: (૬૯)
ભાટે આ (રોકો) ણ તેભના ગરે ગરે
દોડ્મા ચાલ્મા જામ છે . (૭૦)
ખયેખય તેઓ જશન્નભભાં બુખ રાગળે ત્માયે
તે ઝક્કુભ (થોય)નું ઝાડ ખાળે.
છી જ્માયે તેઓને ફશુ જ તયવ રાગળે તો
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તેઓને ગયભ ાણી ીલડાલલાભાં આલળે જે
રૂની વાથે બેરું શળે અને તેને ીલાથી
તેઓને ફશુ જ તકરીપ થળે.
તે ઝક્કુભ અને ગયભ ાણી ીધા છી ણ
તેઓનું સ્થ તો જશન્નભ જ છે .
તેઓને એ કાયણે આ અઝાફ બોગલલો
ડ્મો કે તેઓએ ોતાના ફા-દાદાઓને
ગુભયાશ થએરા જોમા શતા.
અને આ રોકો ણ તેઓના ગરે ગરે
ચાલ્મા જામ છે . તેઓ કાંઇ ણ ણલચાય કયતા
નથી અને ોતાના ફા-દાદાનું અનુવયણ કયે
છે .
૭૧ થી ૭૪ ભી આમાત :-

ۡ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ َ
َ
﴾۷۱ۙ ﴿ ف لقد ضل قبلہم اخثؿ الافل ِحف
ُۡ
َۡ َ َ
﴾۷۲﴿ َف ل َق ۡد ا ۡذ َسلنا فِ ۡی ِہ ۡم ّمن ِذذِیۡ َن

َ ۡ ۡ ُ
َ َ َفان ۡ ُن ۡك َک ۡی َف ک
﴾۷۳ۙ ﴿ اؿ َعاقِ َبۃ ال ُمنذذِیۡ َن
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ۡ َ ۡ ۡ ّّٰ َ َ َ ّ
﴾۷۴٪ ﴿ اخ الل ِہ ال ُمخل ِصح َف
ِالا ِعب
અને ખયેજ તેભની શેરાંના ૂલજજોભાં ણ
ઘણાંખયા ગુભયાશ થઇ ગમા શતા. (૭૧)
જો કે અભોએ તેભનાભાં ણ ડયાલનાયા
(યવૂર) જરૂય ભોકલ્મા શતા. (૭૨)
ભાટે ઘ્માનૂલજક જો કે જે ભને ફીલયાલલાભાં
આવમા શતા તેભનું કેલું (ભાઠું) રયણાભ થમું ?
(૭૩)
શા, અલ્રાશના ણનખારવ ફંદા તેનાથી
ફાકાત શતા. (૭૪)
શલે અલ્રાશ તઆરા શેરાંની ઉમ્ભતોની
ખફય આે છે કે જે ભના ૂલજજો ઘણા ખયા
ગુભયાશ થઇ ગમા શતા.
અભોએ એ રોકોભાં ડયાલનાયા મગમ્ફયો
ભોકલ્મા શતા.
તું ફોધ ગ્રશણ કયલાની આંખોથી જો કે
જે ઓને ડયાલલાભાં આવમા તેઓનું રયણાભ
કેલું આવમું ? એટરે કે તેભણે મગમ્ફયની
લાતને ભાની નણશ તેથી અઝાફભાં ગીયપતાય
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થમા.
જે ઓ અલ્રાશના ણનખારવ ફંદા શતા
તેઓને ગુનાશથી ફચાલી એક તયપ કયલાભાં
આવમા અને તેઓએ મગમ્ફયની લાતને
ભાન્મ યાખી તેથી તેભને અઝાફથી ભુણક્ત
ભી.
૭૫ થી ૮૦ ભી આમાત :-

ََ ُ َ َ َ
ۡ
َف لَق ۡد ن ّٰاخىنا نوۡ ٌج فل ِن ۡع َم ال ُم ِج ۡی ُبوۡ َؿ

﴾۷۵ۛ
۫﴿
َۡ
ّٰ َ َ
َ َ
ۡ
َف ن ّج ۡین ُہ َف ا ۡہل ٗۡہ ِم َن الػ ۡخ ِب ال َع ِظ ۡی ِم

﴾۷۶ۛ
۫﴿
َ ُ َۡ
ۡ ۡ
﴾۷۷۫ ﴿ۛ
َف َج َعلنا د ّذِ ّی َت ٗۡہ ُہ ُم ال ّٰب ِقح َف
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ّٰ
َ َۡ َ
﴾۷۸۫ ۛ
﴿ َف ت َرخنا َعل ۡی ِہ فِی الۡا ِع ِخیۡ َن
ُ
ۡ َ ۡ
﴾۷۹﴿ َس ّٰل ٌم َعدّٰی نوۡ ٍج فِی ال ّٰعل ِمح َف

ۡ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ّٰ َ َ ّ
َ
﴾۸۱﴿ ِانا کذل ِک نج ِزی المح ِس ِنحف
અને ણનવંળમ નૂશે અભને ોકામાજ શતા, અને
ખયેજ અભેજ તો વૌથી વાયા જલાફ
આનાયા છીએ : (૭૫)
અને અભોએ તેને તથા તેના ઘયલાાઓને તે
ભોટા વંકટભાંથી ઉગામાજ શતા. (૭૬)
અને અભોએજ તેના લંળજોને ફાકી યાખ્મા
શતા, (૭૭)
અને અભોએ ાછ આલનાયાઓભાં તેની
બરી માદ ફાકી યાખી : (૭૮)
નૂશ ઉય વઘી કોભોભાં વરાભ થાઓ.
(૭૯)
ખચીતજ અભે નેકી કયનાયાઓને એલોજ
ફદરો આપ્મા કયીએ છીએ. (૮૦)
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શલે અલ્રાશ તઆરા મગમ્ફયો અને તેભની
ઉમ્ભતોનું લણજન કયે છે . જ. નુશ (અ.)
ોતાની ઉમ્ભતના ઇભાન ન રાલલાથી
ણનયાળ થમા તો તેભણે ોતાની વશામ ભાટે
અને ોતાની કોભની શરાકીના ભાટે અભોને
અલાજ આપ્મો તો અભોએ તેભની પયીમાદને
વાંબી અને તેભની વશામ કયી તથા તેભની
કોભને ડુફાડી દીધી.
અભોએ નુશ (અ.) અને તેના વાથીઓને
જે ઓ કશ્તીભાં વલાય થમા શતા તેઓને
ઉગાયી રીધા.
એ રોકોના ડુફી જલા છી અભોએ તેભની
ઓરાદને દુણનમાભાં ફાકી યાખી. આના
ત્રણ ુત્રો અને ચાય ુત્રીઓ ફાકી યશી અને
આ વક જગત શ. નુશ (અ.)ના ત્રણ
પયઝંદોના લંળભાંથી છે અને તેથી શ. નુશ
(અ.)ને “આદભે વાની” (ફીજા આદભ)
કશેલાભાં આલે છે . શ. નુશ (અ.)ની વાથે
ફીજા જે ભોઅભીનો ફચી ગમા શતા તેભની
કોઇ અલરાદ ન શતી. રયલામતભાં એભ ણ
છે કે ફીજા રોકો થકી ણ લંળ ફાકી યહ્ો
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શતો.
અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે અભોએ
નુશની ાછ આલનાયાઓભાં તેની બરી
માદ ફાકી યાખી અને જીન્નાત અને ઇન્વાનો
તેઓને વરાભ ભોકરે છે અને તેઓએ
ઉમ્ભતના શાથે જે તકરીપો ઉાડી તેનો આ
ફદરો છે અને નુશ (અ.) ઉય ફધી કોભોના
વરાભ થામ.
અને ખયેખય નેકી કયનાયાઓને અભે આલોજ
ઉિભ ફદરો આીએ છીએ.
૮૧ થી ૮૭ભી આમાત :-

ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ۡٗ َ ّ
َ
﴾۸۱﴿ ِانہ ِمن ِعبا ِخنا المؤ ِم ِنحف
َ ّٰ َ ۡ ۡ َ َ ُ
﴾۸۲﴿ ث ّم اق َخقنا الۡاع ِخیۡ َن

َ
﴾۸۳﴿ َف ِا ّؿ ِم ۡن ِش ۡی َع ِت ٖۡہ ل َ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم
َۡ َ َ َ ۡ
﴾۸۴﴿ ٓاء َذ ّب ٗۡہ ِبقل ٍب َس ِل ۡی ٍم
ِاد ج
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َ َ
َ
َ َ َ ۡ
اؽ لِا ِب ۡی ِہ َف قوۡ ِم ٖۡہ َمادا ت ۡع ُب ُد ۡف َؿ
ِاد ق
﴾۸۵ۚ ﴿
ُ ّّٰ َ ۡ ُ ً َ ّٰ ً ۡ َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
﴾۸۶﴿ ائِفکا ال ِہۃ خفؿ الل ِہ ترِیدفؿ
ُ ُّ َ َ
ۡ َ ۡ
﴾۸۷﴿ ف َما ظنک ۡم ِبرَ ِّب ال ّٰعل ِمح َف
ણનવંળમ તે અભાયા ભોઅભીન ફંદાઓ
ભાંશેનો શતો. (૮૧)
છી અભોએ ફીજાઓને ડૂફાડી દીધા. (૮૨)
અને ખચીતજ ઇબ્રાશીભ ણ તેનાજ
અનુમામીઓ ભાંશેનો શતો. (૮૩)
જ્માયે તે ોતાના યલયરદગાયની શજૂ યભાં
ણનભજ ભનથી શાજય થમો : (૮૪)
તે લખતે તેણે ોતાના ફાને તથા ોતાની
કોભના ભાણવોને કહ્ું કે તભે આ ળાની ૂજા
કયો છો?(૮૫)
ળું તભે અલ્રાશને ભૂકી દઇ ખોટા
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ભાઅફુદોની ઇચ્છા કયો છો ? (૮૬)
તો વઘી દુણનમાઓના યલયરદગાયના
વંફંધભાં તભાયો ળો ભત છે ? (૮૭)
નુશ અભાયા ઇભાન રાલનાયા ફંદાઓભાંથી
શતો. તેથી અભોએ તેને નજાત આી તથા
તેના નાભને યોળન કમુું.
છી અભોએ ફીજા રોકોને ડુફાડી નાખ્મા,
તેઓ નુશ (અ.)ની ઉમ્ભતભાં કાપય શતા.
અને નુશના ‘ળીઆશ’ એટરે મયલી
કયનાયાઓભાંથી ઇબ્રાશીભ શતા. આ સ્થે
‘ળીઆશ’નો અથજ મયલી કયલાનો થામ છે
એથી ભુયાદ એ છે કે કોઇને ણ નુકવાન
કયતા નથી. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.)એ ોતાના મયલોને પયભાવમું કે તભોને
ભુફાયક થામ. તેઓએ ુછમું કે ળું ? તો આે
પયભાવમું કે ‘ળીઆશ’ તો તેઓએ કહ્ું કે એ
ળબ્દ લાયલાથી રોકો અભને ઠકો આે છે .
તે લખતે આે આ આમત લાંચી વંબાલી
અને શ. ભુવા અ.વ.ના ળીઆશ ણલળેની
આમત આગ આલી છે તે ણ લાંચી
વંબાલી.
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શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
છે કે જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)નું દીર દુણનમાની
તભાભ ચીજોથી દુય શતું અને આે અલ્રાશ
તયપ જ ઘ્માન ધમુું શતું.
આે ોતાના ફા એટરે કાકા આઝય તથા
ોતાની કોભને જ્માયે ફુતની ૂજા કયતા
જોમા તો ુછમું કે આ ળું છે જે ની તભો ૂજા
કયી યહ્ા છો ?
અને ળું તભો અલ્રાશને ભુકીને જુ ઠ્ઠા
ખુદાઓની ઇફાદત કયો છો ?
તભાભ જશાનના યલયરદગાય ણલે તભાયો ળું
ખ્માર છે ? જે ણે તભાભ જગતનું વજજ ન કમુું
છે તેજ ઇફાદતને રામક છે .
૮૮ થી ૯૯ ભી આમાત :-

ُّ ً ۡ َ َ َ َ
﴾۸۸ۙ ﴿ فنن َك نن َكۃ فِی الن ُجوۡ ِؾ
ّ َ ََ
﴾۸۹﴿ اؽ ِان ِ ۡی َس ِق ۡی ٌم
فق
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َ َّ ۡ
ف َتوَلوۡا َعن ُہ ُم ۡد ِبرِیۡ َن ﴿﴾۹۱
َ َ َ ٰۤ ّٰ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ
اؽ الَا تاکلوۡ َؿ ﴿ ۚ﴾۹۱
ـخاع ِاخی ال ِہ ِت ِہم فق
ُ َۡ ُ
َما لَک ۡم لَا تن ِطقوۡ َؿ ﴿﴾۹۲
َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ًۢ ۡ َ ۡ
ـخاع علی ِہم ضىبا ِبالی ِمح ِف ﴿﴾۹۳
َ َ ۡ َ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ ّ ُ
َ
ۡ
فاقبلوا ِالی ِہ ی ِزفوؿ ﴿﴾۹۴
َ َ ََ
َۡ
اؽ ات ۡع ُب ُد ۡف َؿ َما تن ِح ُتوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۹۵
ق
َ ّّٰ ُ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
ف اللہ خلقکم ف ما تعملوؿ ﴿﴾۹۶
َ ُ ۡ ُ ۡ َ ٗۡ ُ ۡ َ ً َ َ ۡ ُ
ُ
ۡ
قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوـ فِی
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ۡ
﴾۹۷﴿ال َج ِح ۡی ِم

ََ
ّٰ ۡ َ َ
ۡ َ َ
فا َذ ُاخ ۡفا ِب ٖۡہ ک ۡی ًدا ف َج َعلن ُہ ُم الۡا ۡسف ِلح َف

﴾۹۸﴿
َ ّ َ ََ
﴾۹۹﴿ اؽ ِان ِ ۡی دا ِہ ٌب ِاخّٰی َذب ِّ ۡی َس َی ۡہ ِدیۡ ِن
فق
(છી તે રોકોએ તેને એક ઉત્વલભાં
ચારલાનું કહ્ું) ત્માયે તેણે તાયાઓ તયપ એક
દ્રણષ્ટ નાખી : (૮૮)
અને કહ્ું કે ખયેજ શુ ં ભાંદો છુ ં (અથલા તભે
જે ની ૂજા કયો છો તેભનાથી શુ ં ફેઝાય છુ ં ).
(૮૯)
આથી તેઓ તેની ાવેથી ીઠ પેયલી ચાલ્મા
ગમા. (૯૦)
અને આ (ઇબ્રાશીભ) છુ ી યીતે તેભના દેલો
તયપ ગમો અને ૂછમું, તભે કેભ કાંઇ ખાતા
નથી ? (૯૧)
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આ તભને ળું થઇ ગમું છે કે તભે ફોરતા ણ
નથી ? (૯૨)
છી છુ ી યીતે તેભના ઉય જભણા શાથના
(ફલાન) ઘા કયલા રાગ્મો. (૯૩)
છી તે રોકો તેની તયપ ધવી આવમા. (૯૪)
(આથી ઇબ્રાશીભે તેભને) કહ્ું કે ળું તભે રોકો
તે લસ્તુઓની ૂજા કયો છો કે જે ભને
તભાયાજ શાથે કોતયી કાઢો છો ? (૯૫)
જો કે અલ્રાશે તભને ેદા કમાજ છે , અને જે
(ભૂર્થતઓ) તભે ફનાલો છો તેભને ણ. (૯૬)
(છી) તેભણે ભાંશોભાંશે કહ્ું કે તભે તેના
ભાટે (બઠ્ઠી જે લી) એક ઇભાયત ફનાલો,
છી તેને એક ધગધગતી આગભાં શોભી દો.
(૯૭)
વાયાંળ કે તેભણે ઇબ્રાશીભ ભાટે આ જાતની
એક ચારફાઝી ચારલાનો ભનવુફો કમો, ણ
અભોએ (તેભની ચારફાઝી ણનષ્પ ફનાલી)
તેભનેજ શેઠા ાડ્મા. (૯૮)
અને (જ્માયે આઝયે તેને ઘયભાંથી કાઢી ભૂક્મો
ત્માયે) ઇબ્રાશીભે કહ્ું કે ણનવંળમ શુ ં ભાયા
યલયરદગાય તયપ પ્રમાણ કયનાય છુ ં કે તે ભાયી
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)યાશફયી પયભાલળે. (૯૯
આ ફધી આમતોની તપવીય અભોએ આગ
વંૂણજ ણલગતલાય રખેરી છે .
૧૦૦ થી ૧૦૨ ભી આમાત :-

َ ّ َ ۡ ۡ َ ّّٰ ۡ
الص ِل ِحح َف ﴿﴾۱۱۱
ذ ِب ہب خِی ِمن

َ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ ُ
ّٰ
َ
ۡ
فبسخنہ ِبغل ٍم ح ِلی ٍم ﴿﴾۱۱۱

َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ ۡ َ َ
اؽ ّٰی ُبج َ ّیَ ان ّ ۡیۤۡ
َ
ق
فلما بلغ معہ السعی
ِِ
ۡ َ َّ َۡ َ َ ُۡ َ
َ
ا ّٰذی فِی ال َمنا ِؾ ان ِ ۡیۤۡ ادبَ ُحک فانن ۡك َمادا
َ َ َ
ۡ
ُ
َ
اؽ ٰۤیا َب ِت اف َع ۡل َما ت ۡؤ َمرُ ۫
ت ّٰری ؕ ق
َ َ ُ ۡۤۡ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ِم َن ّّٰ
الصبِؿِیۡ َن
ست ِجدنِی ِاؿ شٓاء

﴿﴾۱۱۲
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શે ભાયા યલયરદગાય ! ભને વદાચાયી
આત્ભાઓભાંથી (એક આત્ભા) અજણ કય.
(૧૦૦)
જે થી અભોએ તેને એક વશનળીર ુત્રની
ખુળખફય આી. (૧૦૧)
છી જ્માયે તે (ઇસ્ભાઇર) તેનીવાથે શયલા
પયલાને રામક થમો ત્માયે તેણે કહ્ું કે શે ભાયા
વશારા ુત્ર ! શુ ં સ્લપ્નભાં ળું જોઉં છુ ં કે શુ ં
તને (અલ્રાશના નાભ ય) ખયેખય કુયફાન
કયી યહ્ો છુ ં , ભાટે શલે તું ણલચાય કયી કશે કે
તાયી ળી વરાશ છે ? તેણે અયજ કયી કે શે
ભાયા ણતા ! તને જે આજ્ઞા ભી છે તે ૂણજ
કય, અગય અલ્રાશે ચાહ્ું તો તું ભને ધૈમજ
ધયનાયાઓ ભાંશેનો જોળે. (૧૦૨)
છી આ ળાભ તયપ યલાના થમા. જ.
વાયાએ ોતાની શાજયા નાભની રોંડી શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ને ફક્ષી આી. છી આે
દોઆ કયી : “અમ ભાયા યલયરદગાય ! ભને
નેકોભાંથી પયઝંદ અજણ કય.” જે ઇફાદતભાં
ભાયી વાથે યશે અને રોકોને શક તયપ ફોરાલે
તથા દુ:ખ-વુખભાં ભને વાથ આે.
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કુદયતે આની દોઆ કફુર કયી અને એક
વશનળીર ુત્રની ખુળખફયી આી. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ને કોઇએ ુછમું
કે શ. ઇસ્ભાઇર (અ.) અને શ. ઇસ્શાક
(અ.)ની ખુળખફયી લચ્ચે કેટરો તપાલત શતો
? આે જલાફ આપ્મોેે કે ાંચ લયવનો.
આ ફનાલ એ યીતે ખ્માતી ાભેર છે કે શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.) જ. શાજયા અને શ.
ઇસ્ભાઇર (અ.)ને રઇને ળાભના ભુલ્કથી
ભક્કા તયપ યલાના થમા અને જ. ઇસ્ભાઇર
(અ.) ભક્કાભાં યલયીળ ામ્મા. જ્માયે શ.
ઇસ્ભાઇર (અ.) તેય લયવના થમા ત્માયે
ણઝરશજની આઠભી તાયીખે જ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ને સ્લપ્નાભાં અલાજ આવમો કે અમ
ઇબ્રાશીભ ! તું અભાયી ભોશબ્ફતનો દાલેદાય
છો અને ુત્ર પ્રત્મે ફશુ જ પ્રીણત ધયાલે છે .
જો અભાયો યાજીો ચાશતો શોલ તો ોતાના
પ્માયા ુત્રને કુયફાન કય. આ આ સ્લપ્નું
જોઇને ગબયાઇ ઉઠ્મા અને ભનભાં કશેલા
રાગ્મા કે આ સ્લપ્નું ખુદા તયપથી છે ? આ
આઠ તાયીખના સ્લપ્નાને “મવભે તયલીમાશ”
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કશે છે . આે ફીજે રદલવે પયી એજ સ્લપ્નું
જોમું તે રદલવને “મવભે અયપા” કશે છે અને
દવભી યાત્રે ણ આે તેજ સ્લપ્નું જોમું તેથી
આને ખાતયી થઇ કે આ સ્લપ્નું કુદયત
તયપથી આલેર છે અને આે તેના ઉય
અભર કયલાનો ણનશ્ચમ કમો.
છી આે દવભી તાયીખે વલાયના જ.
શાજયાને પયભાવમું કે ભાયા ુત્રને નલયાલી,
ધોલડાલી સ્લચ્છ કડાં શેયાલો, આંખોભાં
વુયભો આંજો અને તેના ફાર ફનાલો ભાયે
એક દોસ્તને ત્માં ભશેભાનીભાં રઇ જલા છે .
જ. શાજયાએ જ. ઇસ્ભાઇર (અ.)ને તૈમાય
કમાજ. છી શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)એ જ.
શાજયાને કહ્ું કે એક યસ્વી તથા એક છયી
ભને આો તો તેણીએ ુછમું કે અમ
ખરીરુલ્રાશ ! ભશેભાનીભાં છયી તથા
યસ્વીનું ળું કાભ છે ? આે જલાફ આપ્મો કે
કદાચ ત્માં કુયફાની કયલી ડે. છી ફન્ને
ણતા-ુત્ર ણભના તયપ યલાના થમા. જ.
શાજયા ણનયાળ થઇને શ. ઇસ્ભાઇર (અ.)ને
જોતા યહ્ા.
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જ્માયે તેઓ “વઇ” નાભની જગ્માએ
શોંચ્મા તો તે લખતે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)એ
શ. ઇસ્ભાઇર (અ.)ને ફશુ જ પ્માય અને
ભોશબ્ફતની વાથે કહ્ું કે “ફેટા ખુદાની
વભક્ષ ભોટો ભયતફો ભુવીફત ઉાડ્મા લગય
પ્રાપ્ત થતો નથી અને શય શારભાં વબ્ર કયલો
જરૂયી છે . શુ ં સ્લપ્નાભાં જોઇ યહ્ો છુ ં કે તને
અલ્રાશની યાશભાં ઝબ્શ કયી યહ્ો છુ ં , તો
આ ણલે તાયો ળું ખ્માર છે ?” આ ફધું
કશેલાનો આનો શેતુ એ શતો કે જ.
ઇસ્ભાઇર (અ.) અલ્રાશની યાશભાં અટર
યશે છે કે નણશ. જ. ઇસ્ભાઇર (અ.)એ
ણતાની આ લાત વાંબી ફશુ જ ખુળી અને
ચાશના વાથે કહ્ું કે અમ ણતાજી જે કંઇ
શુ કભ થમો છે તેના ઉય અભર કયો.
ઇન્ળાઅલ્રાશ તભો ભને વફય કયલાલાો
ાભળો.
ળમતાન ભરઊને એક ઘયડા ભાણવનું રૂ
ધાયણ કમુું અને જ. શાજયા ાવે આલી
કશેલા રાગ્મો કે તભો જાણો છો કે જ.
ઇબ્રાશીભ (અ.) જ. ઇસ્ભાઇર (અ.)ને ક્માં
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રઇ ગમા છે ? તો આે જલાફ આપ્મો :
ોતાના દોસ્તને ત્માં દાઅલતભાં રઇ ગમા
છે . આ વાંબી ળમતાને કહ્ું કે ળું તભોને એ
ખફય નથી કે તેઓ જ. ઇસ્ભાઇર (અ.)ને
ઝબ્શ કયલા ભાટે (રઇ) ગમા છે ? આ
વાંબી જ. શાજયાએ જલાફ આપ્મો કે
“અમ ફેલકુપ ફુઢા ભને રાગે છે કે તું ઇબ્રીવ
છો. ળું કોઇ ણતા ોતાના ુત્રને ઝબ્શ કયલા
ઇચ્છે ? ળમતાને કહ્ું કે ભને ખફય ડી છે કે
તેભણે એક સ્લપ્નું જોમું છે જે ભાં અલ્રાશે
શુ કભ કમો છે કે તાયા ુત્રને અલ્રાશની
યાશભાં કુયફાન કય. જ. શાજયાએ કહ્ું કે જો
ખયેખય અલ્રાશનો આલોજ શુ કભ શોમ તો
શાજયા અને તેના પયઝં દની શજાય જાનો તે
ભાણરક ઉય કુયફાન છે . આ વાંબી
ળમતાન ત્માંથી ણનયાળ થઇને જ.
ખરીરુલ્રાશ ાવે આવમો અને કશેલા રાગ્મો
કે તભે ુત્રને ઝબ્શ કયલા ફાફત ણલચાય કમો
છે ? શઝયત વભજી ગમા કે આ ળમતાન છે .
તેથી કહ્ું કે “રાશલર લરા કુલવલતા
ઇલ્રાણફલ્રાશ” છી આે કહ્ું કે અમ
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ળમતાન ! તું મગમ્ફયોને ફશેકાલી ળકતો
નથી જો ભને એક ઇસ્ભાઇર જ નણશ ણ
અવંખ્મ ુત્રો શોમ તો એ ફધાને ણ શુ ં
અલ્રાશની યાશભાં કુયફાન કરૂં. કશે છે કે
આ “જભયએ ઊરા” (ળમતાનને કાંકયા
ભાયલાની જગ્મા) ઉય શોંચ્મા ત્માયે
ળમતાન આને પયેફ આલા આવમો શતો
અને આે ળમતાનને વાત કાંકયા ભામાજ,
ત્માંથી ળમતાન લચરા જભયાભાં આવમો, ત્માં
ણ ળમતાનને આે વાત કાંકયા ભામાજ. ત્માય
ફાદ ત્રીજા જભયાભાં ળમતાન આવમો તો તેને
ત્માં ણ વાત કાંકયા ભાયલાભાં આવમા. આ
કાયણથી શજના આઅભારભાં આ ત્રણેમ
સ્થોએ કાંકયા ભાયલાનો શાજીઓને શુ કભ
થએર છે .
ળમતાન જ્માયે આ ાવેથી ણનયાળ થમો
ત્માયે તે જ. ઇસ્ભાઇર (અ.) ાવે આવમો
અને કહ્ું કે તને તાયો ણતા ક્માં રઇ જામ છે
તે તું જાણે છે ? આે જલાફ આપ્મો કે
ોતાના એક દોસ્તને ત્માં દાલતભાં રઇ જામ
છે . ળમતાને કહ્ું કે ળું તભને ખફય નથી કે
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તને ઝબ્શ કયલા ભાટે રઇ જામ છે . તે લખતે
જ. ઇસ્ભાઇર (અ.)એ કહ્ું કે અમ નાદાન !
જો ખુદાનો આજ શુ કભ છે તો ઇસ્ભાઇરની
શજાય જાન કુયફાન છે . ત્માય ફાદ શ.
ઇસ્ભાઇર (અ.)એ તેને ત્થય ભાયીને કાઢી
ભુક્મો.
જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)એ ણભનાભાં શોંચીને
ુત્રને ોતાની રૂફરૂ ફેવાડ્મા અને યસ્વી
તથા છયીને ફશાય કાઢ્મા અને કહ્ું કે અમ
પયઝંદ ! કંઇ લવીમત કયલી છે ? જલાફ
અપ્મો શા, ભાયી ત્રણ લવીમતો છે : એક એ કે
‘ઝબ્શ કયતી લખતે ભાયા શાથ-ગ ફાંધી
દેજો. આે કહ્ું કે અમ ુત્ર ! તું ખુદાની
યાશભાં જામ છે અને ફે વફયી કયે છે ? જ.
ઇસ્ભાઇરે જલાફ આપ્મો કે ણતાજી, શુ ં
વફય કયનાય છુ ં ણ આ લાત ભેં એટરા ભાટે
કયી કે જ્માયે ભાયા અળક્ત ળયીય ઉય છયી
ચારે તો એલું ન ફને કે શાથ-ગ છાડી
તયપડીમા ભારૂં અને ભારૂં નાભ વાણફયોભાંથી
કાઢી નાખલાભાં આલે. ફીજુ ં એ કે આની
શુ યભત ભાયા ઉય લાજીફ છે . કદાચ
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ગબયાટના કાયણે આને ભાયા શાથ ગ
રાગી જામ અને આના કડાં રોશીલાા
થઇ જામ એ ભને વંદ નથી. છી આે
ફીજી લવીમત કયી કે ભારૂં ભોઢું ખાક ઉય
યાખજો કાયણ કે ખુદા ફંદાની ખાકવાયીને
વંદ કયે છે . આ વાંબી શ. ઇબ્રાશીભ
અ.વ.ની આંખોભાં આંવુ આલી ગમા.. છી
જ. ઇસ્ભાઇર (અ.)એ કહ્ું કે ભાયી ત્રીજી
લવીમત એ છે કે આ જાણો છો કે ભાતાને
ુત્ર વાથે ઘણીજ ભભતા શોમ છે જ્માયે તેઓ
ભને આની વાથે જોળે નણશ તો યડલા
રાગળે તોેે તેભની શારત ઉય નયભી અને
ભશેયફાની યાખજો અને વફય કયલાનું કશેળો
અને ભાયા વરાભ શોંચાડળો, અને એ ણ
કશેળો કે ભાયાથી કંઇ બુર થઇ શોમ તો ભને
ભાપ કયી આે. અને અમ ણતાજી ! તભો
ભાયી કફય ઉય આલલાનું બુરતા નણશ અને
ભોશલ્રાના છોકયાઓને ભાયા વરાભ
શોંચાડળો. જ્માયે શઝયત ઇબ્રાશીભ
(અ.)એ ુત્રના શાથ-ગ ફાંઘ્મા તો
પયીશ્તાઓ યડલા રાગ્મા અને કશેલા રાગ્મા કે
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ખુદાલંદા ! આ તાયો ફંદો કેલો ભશાન છે જે
તાયી યાશભાં અગ્નીભાં કુદી ડ્મો. શલે તાયા
ખાતય ોતાના ુત્રને કુયફાન કયી યહ્ો છે .
કુદયતે જલાફ આપ્મો કે તેને અભે અભાયો
ખરીર ફનાવમો છે .
૧૦૩ થી ૧૦૭ ભી આમાત :-

ۡ ۡ َ ّ َ َ َ ۡۤ َ َ َ
﴾۱۱۳ۚ ﴿ فل ّما ا ۡسل َما َف تل ٗۡہ ل ِل َج ِبح ِف

ٰۤ َ ّٰ َ َ َ
﴾۱۱۴ۙ ﴿ اخیۡن ُہ ا ۡؿ ّی ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی ُم
فن
َ َ ّٰ َ َ ّ
ّ َق ۡد َص ّ َد ۡق َت
الرُ ۡءیَا ۚ ِانا کذل ِک ن ۡج ِزی
ۡ
ۡ
﴾۱۱۵﴿ ال ُم ۡح ِس ِنح َف
َ َ
ۡ
ۡ ۡ
﴾۱۱۶﴿ ِا ّؿ ّٰہذا ل َ ُہوَ ال َبل ُـؤا ال ُم ِبح ُف
ّٰ َ
﴾۱۱۷﴿ َف ف َدیۡن ُہ ِب ِذ ۡب ٍح َع ِظ ۡی ٍم
અનુક્રભણણકા

561

hajinaji.com

છી જ્માયે ફન્ને (અલ્રાશની આજ્ઞાને)
આધીન થમા અને (ઇબ્રાશીભે) તે
(ઇસ્ભાઇર)ને (બૂણભ ય) ઉંઘે ભોંઢે નાખી
દીધો. (૧૦૩)
ત્માયે અભોએ તેને ોકાયી કહ્ું કે શે ઇબ્રાશીભ
! (૧૦૪)
ણનવંળમ તેં તારૂં સ્લપ્નું વાચું કયી દેખાડ્મું,
ખચીતજ નેકી કયનાયાઓને અભે એલીજ
યીતે ઉભદા ફદરો આપ્મા કયીએ છીએ.
(૧૦૫)
ફેળક આ (ભશાન અને) ખુલ્રી કવોટી શતી.
(૧૦૬)
અને અભોએ એક ભશાન ફરીદાન (તેના
ફદરાભાં) નક્કી કયી તે (ઇસ્ભાઇર)ને ભુણક્ત
આી. (૧૦૭)
છી ફન્ને અલ્રાશના શુ કભને આધીન થમા
અને શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)એ જ. ઇસ્ભાઇર
(અ.)નું કા ઝભીન ઉય યાખ્મું અને છી
આના ગા ઉય છયી પેયલલા ચાહ્ું તો
જ. જીબ્રઇરે તે છયીને ઉંધી કયી નાખી. આે
છયી વીધી કયી અને પયી પેયલલા ગમા કે તયત
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જ જીબ્રઇરે છયીને પયી ઉંધી કયી નાખી. આ
પ્રભાણે કેટરીએક લખત આલું ફન્મું.
છી અલ્રાશે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ના આ
અભરને કફુર કમો.
કુદયતે અલાજ આપ્મો કે, અમ ઇબ્રાશીભ !
ખયેખય તેં તારૂં સ્લપ્ન વાચું કયી દેખાડ્મું,
ખયેખય નેકી કયનાયાઓનો અભો એલીજ યીતે
ઉભદા ફદરો આીએ છીએ અને
આવભાનથી ઘેટું આવમું અને તે જ ઇસ્ભાઇર
(અ.)ના ફદરે ઝબ્શ થઇ ગમું.
ફેળક ! આ તેઓનું એક ઇમ્તેશાન શતું.
જ્માયે શ. ઇસ્ભાઇર (અ.) ઝબ્શ થલાથી
ફચી ગમા અને તેભના ફદરે જ. જીબ્રઇર
જન્નતથી એક ઘેંટાને રાવમા અને તે ઝબ્શ
થમો અને કુદયતનો મગાભ આવમો કે તભોએ
સ્લપ્નું વાચું કયી ફતાવમું ને પયભાફયદાયીનો
શક અદા કમો. છી કુદયતે કહ્ું કે અભો એ
ભશાન કુયફાનીના ફદરાભાં ઇસ્ભાઇરને
ભુણક્ત આી. ખુદાલંદે આરભે શ. ઇસ્ભાઇર
(અ.)ના ઝબ્શ થલાને “ભોટા પદા” (ભશાન
કુયફાની) થકી ફદરી નાખ્મું અને તે “પદા”
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એટરે ઝબ્શ થનાયથી ભુયાદ શ. ઇભાભે
શુ વમન (અ.) છે . આ સ્થે એક વલાર
ઉત્ન્ન થામ છે કે જ. ઇસ્ભાઇરના ઝબ્શ
થલાના ફદરે ઇભાભે શુ વમન (અ.)નું ઝબ્શ
થલાનું ણનભાજણ થમું તો શલે આણા
ભઝશફભાં ચઉદ ભાઅવુભીન (અ.)નો
ભયતફો આગના તભાભ મગમ્ફયો કયતાં
ભોટો છે અને શ. ઇસ્ભાઇર (અ.), શ. ઇભાભે
શુ વમન (અ.) કયતાં દયજ્જાભાં ઉતયતા છે તો
તેઓ ફન્નેભાં જે અપઝર શોમ એટરે કે શ.
ઇભાભે શુ વમન (અ.)ને પીદા કયલા એ કેભ
ફની ળકે ? ખરૂં તો એજ છે કે ભોટા
ભયતફાલાા ઉય નાના દયજ્જાલાાને
પીદા થલું જોઇએ. તેના જલાફભાં જ.
ભજરીવી (અ.ય.)એ રખ્મું છે કે ચઉદ
ભાઅવુભીન અ.વ., શ. ઇસ્ભાઇર (અ.)ના
લંળભાંથી છે . જો કે જ. ઇસ્ભાઇર (અ.)
ઝબ્શ થઇ જાત તો તેઓની ઓરાદભાં જે
મગમ્ફયો અને ચઉદ ભાઅવુભીન (અ.)
(મદા) થનાય શતા તે થાત નશીં. એક શ.
ઇભાભ શુ વમન (અ.)નું ઝબ્શ થલું તે ભાત્ર શ.
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ઇસ્ભાઇર (અ.)ના ફદરે જ નશીં ણ શ.
ઇસ્ભાઇર (અ.)ની ઓરાદભાં થનાય
મગમ્ફયો અને ચશાયદા ભાઅવુભીન
(અ.)ના ફદરે ણ ઝબ્શ થલું ઠમુું. તો શ.
ઇસ્ભાઇર (અ.)ની ઓરાદભાં થનાય
મગમ્ફયો અને ઇભાભો જે ભાં શ. યવુરે ખુદા
(વ.) તથા શ. અરી (અ.) લગેયે છે એ
વલેનો ભયતફો શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)
કયતાં લધાયે રેખાળે તો એ ફધામને ફદરે શ.
ઇભાભે શુ વમન (અ.)ના ઝબ્શ થલાભાં કંઇ
ઉણ આલતી નથી અને આ ભશાન કુયફાની
જ. ઇસ્ભાઇર (અ.)ના ફદરે ઇભાભે શુ વમન
(અ.)ની કુયફાની ઉય ફાકી યશી.
તપવીયે ફુયાત “ણભનશાજુ સ્વાદેકીન” તભાભ
ઇભાભીમા તપવીયભાં “ઝીબ્શે અઝીભ”નો
ઉદ્દેળ શ. ઇભાભ શુ વમન (અ.)ની કુયફાની
રીધેર છે . ભુલ્રા શુ વેન કાળપી “તપવીયે
શુ વમની”ભાં ઇભાભીમા ઓરભાથી વશભત
છે . ફીજા આરીભોભાં અફુર કરાભ આઝાદે
“અર-ણશરાર અને અર-ફરાગ”ના જુ દા
જુ દા અંકોભાં તેના ઉય વંૂણજ દરીરો કયેરી
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છે .
ણઝબ્શે અઝીભ “લતયકના અરમશે રપર
આખેયીન”નો ઉદ્દેળ કયફરાની કુયફાની છે .
ઓરભાએ
શ.
ઇસ્ભાઇર
(અ.)ના
ઝફીઉલ્રાશ શોલાના કેટરાક કાયણો ફતાવમા
છે : (૧) શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે
શુ ં ફે ઝબ્શ થએરાઓનો પયઝંદ છુ ં . શુ ઝુય
(વ.)ને તે ણલે ુછલાભાં આવમું તો આે
પયભાવમું કે ભાયા દાદા શ. અબ્દુર ભુિરીફે
ઝભઝભનો કુલો ખોદલાનો ઇયાદો કમો અને
ભાનતા ભાની કે ખુદાની ખુળી ભાટે ોતાના
એક ુત્રને કુયફાન કયીળ. જ્માયે આ ભન્નત
ુયી કયલાનો વભમ આવમો તો ક્મા ુત્રને
ઝબ્શ કયલો તે નાભનો કુયઓ (ચીઠી)
નાખલાભાં આવમો તો કુયઓ શ.
અબ્દુલ્રાશના નાભનો નીકળમો. જ.
અબ્દુલ્રાશના ભોવા તયપથી સ્ત્રી-ુરૂો
ફશુ જ આગ્રશ કયીને કશેતા શતા કે તેના
ફદરે પીદમા તયીકે એકવો ઊંટને ઝબ્શ કયો
અને તેનું ગોશ્ત ગયીફોભાં લશેંચી આો અને
તેજ પ્રભાણે થમું. એક ઝફીશ શ. અબ્દુલ્રાશ
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ણફન અબ્દુર ભુિરીફ અને ફીજા ઝફીશ શ.
ઇસ્ભાઇર ણફન શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) શતા.
(૨) આ કુયફાની ભક્કાભાં થઇ. ભક્કાભાં શ.
ઇસ્ભાઇર (અ.) શતા ન કે શ. ઇસ્શાક
અ.વ., (૩) કુયઆને ભજીદભાં ફીજા સ્થે
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ને લામદાના વાચા
કશેલાભાં આવમા. ભતરફ કે તેભને વબ્રની
ણવપત વાથે માદ કયલાભાં આવમા. જે ભકે “લ
ઇસ્ભાઇર લર મવઅ લ ઝુરરકપરે કુલ્રુભ
ભેનસ્વાફેયીન.” આ શ. ઇસ્ભાઇર (અ.)ના
ઝફીશ શોલાની જગ્માએ રાગુ ડે છે . (૪)
શ. ઇસ્શાક (અ.)ની ખુળખફયીનું લણજન
કુયફાની છી છે અને આમતની આગ અને
ાછની લાતો જોલાથી એ બાલાથજ નીકે
છે કે કુયફાનીનો વંફંધ ભાત્ર શ. ઇસ્ભાઇર
(અ.)થી છે . જે રયલામતોભાં શ. ઇસ્શાક
(અ.)ની કુયફાની અને જ. વાયાનું ભક્કાભાં
શજ ભાટે આલાલનું લણજન છે તે મશુ દીઓની
ઇાજ અને પયેફનું યીણાભ છે .
તપવીયે ફુયશાનભાં શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)થી શ. ઇસ્ભાઇર (અ.)નું શ. ઇસ્શાક
અનુક્રભણણકા

567

hajinaji.com

(અ.)થી ાંચ લયવ ભોટા શોલાનું રખેર છે
અને યીલામતની છે લટભાં આે પયભાવમું કે જે
એભ કશે કે શ. ઇસ્શાક (અ.) શઝયત
ઇસ્ભાઇર (અ.)થી ભોટા શતા અને કુયફાન
ઇસ્શાક (અ.)થી થમા તેણે કુયઆનને ખોટું
ઠેયવમું. શ. ઇભાભે યઝા (અ.) લણજન કયે છે કે
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે
“અનફનુઝઝફીશમન” (શુ ં ફે ઝબ્શ
થએરાઓથી છુ ં ) એક જ. ઇસ્ભાઇર અને
ફીજા જ. અબ્દુલ્રાશ. જે નું લણજન આ યીતે
છે કે શઝયત અબ્દુર ભુિરીફે ફમતુલ્રાશના
દયલાજાનું કડું કડીને ભન્નત ભાની શતી કે
જો અલ્રાશ ભને દવ ુત્રો આે તોેે તેની
યાશભાં એકને કુયફાન કરૂં. આની દોઆ
કફુર થઇ. આ ોતાના ુત્રોને
ફમતુલ્રાશભાં રઇ ગમા અને કુયઓ નાખ્મો
તો જ. અબ્દુલ્રાશના નાભનો નીકળમો જે
આને ફશુ જ પ્માયા શતા. આે પયી ફીજો
કુયઓ નાખ્મો તે ણ જ. અબ્દુલ્રાશના
નાભનો નીકળમો. તેથી આ જ.
અબ્દુલ્રાશને કુયફાન કયલાનો ચોક્કવ ઇયાદો
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કયી ચુક્મા શતા. જ. અબ્દુર ભુિરીફને આ
કાભથી યોકલા ભાટે અનેક રોકો, જે ભાં ખાવ
કયીને શાળભી ઓયતો શતી, તેઓ યોલા યડલા
રાગી અને આની ુત્રી જ. આતેકા ણ
ફશુ જ કયગમાજ. છે લટે એભ નક્કી થમું કે ઊંટો
અને જ. અબ્દુલ્રાશ લચ્ચે કુયઓ નાખલાભાં
આલે. આ લાતને આે ભાન્મ યાખી અને દવ
ઊંટ તથા જ. અબ્દુલ્રાશ લચ્ચે કુયઓ નાખ્મો
તો તેભાં ણ જ. અબ્દુલ્રાશનું જ નાભ
નીકળમું. પયી ાછો દવ ઊંટોનો લધાયો કયીને
કુયઓ નાખલાભાં આવમો તો ણ જ.
અબ્દુલ્રાશનું નાભ નીકળમું. છી જ્માયે વો
ઊંટો અને જ. અબ્દુલ્રાશના નાભનો કુયઓ
નાખલાભાં આવમો તો ઊંટોના નાભ ઉય
કુયઓ નીકળમો. આથી ફધામ ઘણાજ યાજી
થમા ને અલ્રાશો અકફયની તકફીય ફરંદ
કયી. લધાયે ખાતયી ભાટે શ. અબ્દુર ભુિરીફે
ત્રણ લખત કુયઓ નાખ્મો જે ત્રણેમ લખત
ઊંટોના નાભ ઉય નીકળમો. છી જ.
અબ્દુર ભુિરીફે વો ઊંટો કુયફાન કયી
ગયીફોભાં ગોશ્ત લશેંચી આપ્મું.
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શ. ઇભાભે યઝા (અ.)એ પયભાવમું કે શ.
અબ્દુર ભુિરીફ શુ જ્જતે ખુદા ન શોત તો
તેભના આ કામજ ઉય શ. રયવારત ભઆફ
(વ.) પખ્ર ન કયત કે શુ ં ફે ઝફીશોનો ુત્ર છુ ં
અને ખુદાએ શ. અબ્દુલ્રાશને વો ઊંટોના
ફદરાભાં ઝબ્શ થતા ફચાલી રીધા.
૧૦૮ થી ૧૧૩ ભી આમાત :-

ّٰ
َ َۡ َ
﴾۱۱۸
ۖ ﴿ َف ت َرخنا َعل ۡی ِہ فِی الۡا ِع ِخیۡ َن
﴾۱۱۹﴿ َس ّٰل ٌم َعدٰۤی ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم
َ َ ّٰ َ
ۡ
ۡ
﴾۱۱۱﴿ کذل ِک ن ۡج ِزی ال ُم ۡح ِس ِنح َف

َّ
ۡ َ
ۡ
﴾۱۱۱﴿ ِان ٗۡہ ِم ۡن ِع َبا ِخنا ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
ََف َب ّ َس ۡخ ّٰن ُہ ِب ِا ۡس ّٰح َق ن َ ِب ّ ًیا ِّمن
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ۡ ّّٰ
﴾۱۱۲﴿الص ِل ِحح َف
َ َۡ
َف ّٰبرَخنا َعل ۡی ِہ َف َعدٰۤی ِا ۡس ّٰح َق ؕ َف ِم ۡن
َّۡ َ َ
َ ُ
ۡ
د ّذِ ّی ِت ِہ َما ُم ۡح ِس ٌن ّف ظال ٌِم ل ِنف ِس ٖۡہ ُم ِبح ٌف
﴾۱۱۳٪ ﴿
અને તેની બરી માદ અભોએ ાછ
આલનાયાઓભાં ફાકી યાખી: (૧૦૮)
(વઘી કોભોભાં) ઇબ્રાશીભ ય વરાભ
થાઓ. (૧૦૯)
નેકી કયનાયાઓને અભે એલોજ ફદરો
આીએ છીએ. (૧૧૦)
ણનવંળમ તે અભાયા ઇભાનદાય ફંદાઓ
ભાંશેનો શતો. (૧૧૧)
અને અભોએ તેને ઇસ્શાક (ુત્ર)ની ખુળખફય
આી કે જે વદાચાયી નફીઓ ભાંશેનો શતો.
(૧૧૨)
અનુક્રભણણકા
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અને અભોએ તે (ઇબ્રાશીભ) તથા ઇસ્શાક ય
(અભાયી) ફયકત ઉતાયી; અને તેભની
ઓરાદભાંથી વદાચાયીઓ ણ શતા, અને
તદ્દન ખુલ્રી યીતે ોતાની જાત ય ઝુલ્ભ
કયનાયા ણ. (૧૧૩)
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) ઇરાશી
ઇમ્તેશાનભાં ણલજમ ામ્મા તો તેઓ
લખાણને ાત્ર ઠમાજ. જે ભકે કુદયત કશે છે :
“અભોએ તેની નેક માદને ાછ
આલનાયાઓ ભાટે ફાકી યાખી.”
જે સ્થે જ. ઇબ્રાશીભ અ.વ.ની લાત થળે
તો તેઓ કશેળે કે ખુદા તયપથી ઇબ્રાશીભ
ઉય વરાભ થામ.
જે પ્રભાણે અભોએ ઇબ્રાશીભને ફદરો
આપ્મો અને તેઓનો ઝીક્ર ફાકી યહ્ો તેજ
પ્રભાણે અભો નેકી કયનાયાઓને ફદરો
આીએ છીએ.
જ.
ઇબ્રાશીભ
અભાયા
ભોઅભીન
ફંદાઓભાંથી શતા. અભોએ તેને જ.
ઇસ્શાકની ખુળખફયી આી કે અભો તેને
વાયાના ેટથી મદા કયીળું અને તે નેક
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રોકોભાંથી મગમ્ફય થળે.
અભોએ ઇબ્રાશીભ અને ઇસ્શાકને ફયકત
આી એટરે કે ફન્ને રોકની ફુઝુગી આી
અને તેભની ઓરાદભાંથી વદાચાયીઓ ણ
શતા અને ખુલ્રી યીતે ોતાની જાત ઉય
ઝુલ્ભ કયનાયા ણ શતા.
૧૧૪ થી ૧૨૦ભી આમાત :-

َّ َ َ ۡ َ َ َ
ّٰ
َ
ّٰ
ّٰ
ُ
ۡ
َ
َ
ۡ
ُ
﴾۱۱۴ۚ ﴿ ف لقد مننا عدی موسی ف ہرفؿ

َۡ
ّٰ َ َ
َ
َف ن ّج ۡین ُہ َما َف قوۡ َم ُہ َما ِم َن الػ ۡخ ِب
ۡ
﴾۱۱۵ۚ ﴿ ال َع ِظ ۡی ِم
ُ َ َ ّٰ َ
ۡ ّٰ ۡ
﴾۱۱۶ۚ ﴿ َف ن َض ۡخن ُہ ۡم فکانوۡا ُہ ُم الغ ِل ِبح َف
ۡ
ۡ ّٰ َ
ۡ
﴾۱۱۷ۚ ﴿ َف ّٰات ۡین ُہ َما ال ِک ّٰت َب ال ُم ۡس َت ِبح َف
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ۡ
ّ َف َہ َدیۡ ّٰن ُہ َما
﴾۱۱۸ۚ ﴿ الض َخ َاض ال ُم ۡس َت ِق ۡی َم
ِ
ّٰ
َ َۡ َ
﴾۱۱۹ۙ ﴿ َف ت َرخنا َعل ۡی ِہ َما فِی الۡا ِع ِخیۡ َن
﴾۱۲۱﴿ َس ّٰل ٌم َعدّٰی ُموۡ ّٰسی َف ّٰہ ُر ۡف َؿ
અને ફેળક અભોએ ભૂવા તથા શારૂન ય ણ
ઉકાય કમો શતો. (૧૧૪)
અને અભોએ તે ફન્નેને તથા તેભની કોભને
ભશાન ભુવીફતભાંથી ભુણક્ત આી શતી.
(૧૧૫)
અને અભોએ (રપયઔનના ભુકાફરાભાં)
તેભની ભદદ કયી શતી, જે થી તેઓજ પ્રફ
યહ્ા શતા.(૧૧૬)
અને અભોએ તે ફન્નેને પ્રત્મક્ષ રકતાફ
(તલયેત) આી શતી. (૧૧૭)
અને અભોએજ તે ફન્નેને વન્ભાગે ચરાવમા
શતા. (૧૧૮)
અને અભોએજ ાછ આલનાયાઓભાં તે
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ફન્નેની બરી માદ ફાકી યાખી : (૧૧૯)
(વઘી કોભોભાં) ભૂવા તથા શારૂન ય
વરાભ શોજો. (૧૨૦)
અભોએ ભુવા અને શારૂન ઉય ઉકાય કમો
શતો. તે ફન્ને બાઇઓ શતા તેભને નફુવલત
અને રયવારતની નેઅભત અતા કયી. એ
ણવલામ ફન્ને રોકની (દુણનમા તેભજ
આખેયતની) નેઅભતો આી.
અભોએ તે ફન્નેને ભોટી ભુવીફત એટરે કે
ડુફલાથી અને ફની ઇવયાઇરથી નજાત
આી.
અભોએ રપયઓનના ભુકાફરાભાં તેભની
વશામ કયી અને દુશ્ભનો ઉય ણલજમ
ભેવમો.
અભોએ ફન્નેને તલયેત આી કે જે ભાં
ળયીઅતના એશકાભો શતા અને અભોએ તે
ફન્નેને વીધી યાશ ફતાલી એટરે કે
જન્નતના યસ્તાની ણશદામત કયી.
અભોએ ાછ આલનાયાઓભાં તેભની બરી
માદને ફાકી યાખી. ખાવ કયીને શ. ભોશમ્ભદ
(વ.)ની ઉમ્ભતભાં તેઓની તાઅયીપ થામ.
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ભુવા અને શારૂન ઉય અલ્રાશ તયપથી
વરાભ થામ.
૧૨૧ થી ૧૨૪ ભી આમાત :-

َ َ ّٰ َ َ ّ
ۡ
ۡ
﴾۱۲۱﴿ ِانا کذل ِک ن ۡج ِزی ال ُم ۡح ِس ِنح َف

َّ
ۡ َ
ۡ
﴾۱۲۲﴿ ِان ُہ َما ِم ۡن ِع َبا ِخنا ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف

ۡ
ۡ
َ َف ِا ّ َؿ ِال ۡ َی
﴾۱۲۳﴿ از ل َ ِم َن ال ُم ۡر َس ِلح َف
ََُ َ َ َ َ ۡ
﴾۱۲۴﴿ اؽ ل ِقوۡ ِم ٖۡہۤۡ الَا ت ّتقوۡ َؿ
ِاد ق
ણનવંળમ અભે નેક કામો કયનાયાઓને
(ઉભદા) ફદરો આપ્મા કયીએ
(૧૨૧)
ફેળક તેઓ ફન્ને અભાયા ઇભાનદાય
ભાંશેના શતા. (૧૨૨)
અને ણનવંળમ ઇલ્માવ ણ યવૂરો
શતો. (૧૨૩)
અનુક્રભણણકા
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જે લખતે તેણે સ્લકોભને કહ્ું કે તભે
(અલ્રાશથી) ડયતા નથી ? (૧૨૪)
અભો નેક કાભ કયનાયાઓને એલોજ ઉિભ
ફદરો આીએ છીએ અને તેઓને અવંખ્મ
વલાફ અતા કયીએ છીએ.
તે ફન્ને અભાયા ઇભાનદાય ફંદાઓભાંથી
શતા.
જ. ઇલ્માવ (અ.), જ. શારૂન (અ.)ના
લંળભાંથી શતા તેથી જ. શારૂન (અ.) છી
જ. ઇલ્માવ (અ.)નું લણજન કયે છે , કે ઇલ્માવ
ણફન માવીન અરફિા યવુરોભાંથી છે
તેઓને ણશદામત ભાટે ભોકરલાભાં આવમા
શતા. કેટરાક કશે છે કે ઝુણલ્કપર ણ આભનું
જ નાભ છે .
જ. ઇલ્માવે ોતાની કોભને કહ્ું કે ળું તભો
ખુદાના અઝાફથી ડયતા નથી ?
૧૨૫ થી ૧૨૬ભી આમાત :-

ََ َ
ََ
َ
ات ۡد ُعوۡ َؿ بَ ۡعلًا ّف تذ ُذ ۡف َؿ ا ۡح َس َن
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ۡ َۡ
﴾۱۲۵ۙ ﴿ الخال ِ ِقح َف
ۡ َ ّ َ ۡ ُ ُ َ ّٰ َ ّ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ّّٰ
َ
﴾۱۲۶﴿ اللہ ذبکم ف ذب ابٓائِکم الافل ِحف
તભે ફઅર (નાભના દેલતા)ને ોકાયી ૂજો
છો, અને ઉિભ ેદા કયનાયને છોડી દો છો ?
(૧૨૫)
(માને) અલ્રાશને કે જે તભાયો ારનશાય છે ,
અને તભાયા આગરા ફાદાદાઓનો ણ
ારનશાય છે . (૧૨૬)
ઇણતશાવના ુસ્તકોભાં રખેરું છે કે જ.
ખયકીર
શઝયત
ભુવા
(અ.)ના
ખરીપાઓભાંથી શતા. જ્માયે આ લપાત
ામ્મા ત્માયે ફની ઇવયાઇરીઓભાં ઝઘડા
પવાદ થમા. તેઓએ લચન બંગ કમુું, તલયેતને
છોડી આી. તે વભમનો ફાદળાશ અઝના
ભુવરભાન શતો. તે ોતાની અઝફીર
નાભની સ્ત્રીના પયેફભાં આલી ફુતયસ્ત થઇ
ગમો અને યૈમતે ણ તેને વાથ આપ્મો અને
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ફઅર નાભના ફુતની ૂજા ળરૂ થઇ. તે
વોનાનો ફનેરો શતો અને અંદયથી ોરો
શતો. તેઓ તેને ખુદા ભાનતા શતા અને તેના
નોકય-ચાકયો જે ચાયવોની વંખ્માભાં શતા
તેને મગમ્ફયો કશેતા શતા. ળમતાન તે
ફુતભાં પ્રલેળ થઇને રોકોને ફુત યસ્તીની
આજ્ઞા આતો શતો. તેથી રોકો એભ ધાયતા
શતા કે ફુત લાત કયી યશેર છે . જ્માયે
ફાદળાશ કોઇ ફીજા ળશેયભાં જતો તો તેની
ત્ની ુરૂનો ોળાક ધાયણ કયી શુ કુભત
ચરાલતી. તેણી અગાઉ વાત ણતઓને કત્ર
કયી ચુકી શતી અને તેણીને ઘણી ઓરાદો થઇ
શતી. તેણીની ફાજુ ભાં એક આફીદનો
ફગીચો શતો. જે તેના ગુજયાનનું વાધન
શતો અને તે આફીદ તેભાં ખુદાની ઇફાદત
કયતો શતો. તેણીએ તે ફગીચાની રારચભાં
તે આફીદને કત્ર કયાલી નાખ્મો અને આફીદ
વાભે ફાદળાશને બરું ફુરૂં કશેલાનો આક્ષે
ભુકમો અને ફગીચા ઉય કબ્જો કયી રીધો.
જ્માયે તેણીના ણતને આ લાતની ખફય ડી
તો તે ફશુ જ ક્રોધામભાન થમો અને કહ્ું કે આ
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ણનદો ખુન યંગ રાલળે. અલ્રાશ તઆરાએ
જ. ઇલ્માવ (અ.)ને તે ફાદળાશ ાવે
ભોકલ્મા. આે કુદયતનો મગાભ શોંચાડ્મો
કે તે આફીદના ખુનનો ફદરો રેલાભાં
આલળે અને તને અને તાયી સ્ત્રીને આ
ઝુલ્ભના કાયણે કત્ર કયાલી તે ફાગભાં પેંકી
દેલાભાં આલળે અને ણલક્રા પ્રાણીઓ તભાયા
ફન્નેના ભાંવને ખાઇ જળે. આ મગાભ જ.
ઇલ્માવે ફાદળાશને શોંચાડ્મો અને વાથે એ
ણ કહ્ું કે તભો વાચા ખુદાને છોડીને
જુ ઠાની ૂજા કયો છો.
જ. ઇલ્માવે પયભાવમું કે અલ્રાશ તભાયો અને
તભાયા ફા-દાદાઓનો યલયરદગાય છે .
ફાદળાશ આની આ લાત વાંબીને ગુસ્વે
થમો અને તેણે આને કત્ર કયલાનો ઇયાદો
કમો. આે દોઆ કયી કે અમ યલયરદગાય !
ફાદળાશને એલી ફરાભાં પવાલી દે કે ભારૂં
નાભ ન રે. આની આ દોઆ કફુર થઇ
અને ફાદળાશનો ુત્ર ણફભાય થઇ ગમો.
ફાદળાશે ફુતની ાવે ુત્રના તંદુયસ્ત થલાની
દોઆ કયી ણ કાંઇ પામદો થમો નણશ. આથી
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ફાદળાશે ોતાના ખાવ ભાણવોને કહ્ું કે આ
ફુતથી તો કાંઇ પામદો નથી તભો ળાભ જાલ
અને ત્માંના ફુતો ાવે ભાયા ુત્ર ભાટે દોઆ
કયો. ફાદળાશના ભાણવો ળાભ ગમા, જ્માં
શ. ઇલ્માવ (અ.) શતા. આે તેઓને કહ્ું કે
તભાયા ફાદળાશને કશો કે એક ખુદાની
ઇફાદત કયે તો શુ ં દોઆ કયીળ કે તેના ુત્રને
ળીપા ભે. તેઓએ ાછા જઇને ફાદળાશને
ફધી લાત કશી વંબાલી. ફાદળાશે તેઓને
કહ્ું કે તભો તેને કડીને અશીં કેભ ન રાવમા
? શુ ં તેની ઘણા લખતથી ળોધ કયી યહ્ો છુ ં . તે
લખતે તે રોકોએ કહ્ું કે અમ ફાદળાશ ! અભે
તેનાથી એટરો બમ ામ્મા કે તે લખતે
તેનાથી લાત કયલાની ણ ળણક્ત યશી ન
શતી.
ફાદળાશે આને કડલા ભાટે અનેક લખત
ભાણવો ભોકલ્મા, જે ભને અગ્ની જલાાએ
ફાી બસ્ભ કયી નાખ્મા. આ યીતે
ફાદળાશના શજાયો ભાણવોનો નાળ થમો.
કશે છે કે તે ફાધળાશનો લઝીય ભોઅભીન
શતો તેને ફાદળાશે કહ્ું કે તું ગભે તેભ કયીને
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જ. ઇલ્માવને કડી રાલ. લઝીય ત્માં ગમો
અને શ. ઇલ્માવ (અ.)ને એક ભોશબ્ફત
બયેરા અલાજથી ુકામાજ. લઝીયનો અલાજ
વાંબતાંજ આ ફશાય આવમા અને
આવભાં ગે ભીને ઘણં યડ્મા. છી તે
લઝીય શ. ઇલ્માવ (અ.)ની વાથે ત્માંજ યશી
ગમો.
કુદયત તયપથી લશી આલી કે શુ ં તભારૂં યક્ષણ
કયનાય છુ ં અને ફાદળાશનો ુત્ર ભયણ ાભળે
અને ફાદળાશ તેના ભાતભભાં રદલવો
ણલતાલળે. છી તેઓ તેજ રદલવે ત્માંથી
યલાના થઇ ગમા અને યસ્તાભાં એક લૃઘ્ધાના
ઘેય જઇ યોકાણા. તેણીનું નાભ ‘ભતા’ શતું
અને તે જ. મુનુવના ‘ભા’ (ભાતા) શતા. જ.
મુનુવ (અ.)એ, શ. ઇલ્માવ (અ.)ને જોમા
અને ફન્નેની આવભાં દોસ્તી થઇ ગઇ અને
તેઓ એક ભુદ્દત વુધી યહ્ા. છી શઝયત
ઇલ્માવ અ.વ. ત્માંથી ચાલ્મા ગમા અને શ.
મુનુવ (અ.) લપાત ામ્મા, તેથી તેભના
ભાતાજી ઘણાજ ગબયામા અને શ. ઇલ્માવ
(અ.)ને ળોધીને કહ્ું કે આ દોઆ કયો કે
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ખુદાએ તઆરા ભાયા પયઝંદને વજીલન કયે.
આની દોઆથી જ. મુનુવ (અ.) વજીલન
થમા, ત્માય ફાદ આ ત્માંથી ોતાના સ્થે
ચાલ્મા ગમા.
છી જ. ઇલ્માવ (અ.)એ અલ્રાશના
દયફાયભાં દોઆ કયી કે યલયરદગાય ! શુ ં આ
કાપયોથી ફશુ જ તંગ થઇ ગમો છુ ં . તાયી
ભસ્રેશત શોમ તો ભાયી રૂશ કબ્ઝ કયી રે મા
આ રોકો ઉય દુકા ડે. આની દોઆ
કફુર થઇ અને એલો દુકા ડ્મો કે ળુક્ષીઓ અને ઇન્વાનો શરાક થલા રાગ્મા.
આ ણ દુકાની રેટભાં આલી ગમા અને
એક સ્ત્રીને ત્માં જઇને કંઇક ખાલાનું ચાહ્ું.
તેણી ાવે થોડોક આટો શતો. તેની યોટી
ફનાલી આને આી. તેથી આે તેણીના
ભાટે દોઆ કયી, તેથી ખુદાએ તેણીને ફયકત
આી. આલીજ યીતે આ એક ફીજાના ઘયે
ણ ગમા જ્માં આે એક સ્ત્રીના શકભાં
દોઆ કયી જે નો ુત્ર ણફભાય શતો, તે તંદુયસ્ત
થઇ ગમો અને ભા અને ુત્ર ફન્ને શ. ઇલ્માવ
(અ.) ઉય ઇભાન રાવમા તે છોકયાનું નાભ
અનુક્રભણણકા
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અર-મવઅ શતું.
૧૨૭ થી ૧૩૦ભી આમાત :-

َ ۡ ُ َ ۡ ُ َّ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۱۲۷ۙ ﴿ فکذبوـ ف ِانہم لمحطخفؿ
ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ َ َ َ ّ
َ
﴾۱۲۸﴿ ِالا ِعباخ الل ِہ المخل ِصحف

ّٰ
َ َۡ َ
﴾۱۲۹ۙ ﴿ َف ت َرخنا َعل ۡی ِہ فِی الۡا ِع ِخیۡ َن
ۡ َ ۡ ٰۤ َ ٌ ّٰ َ
﴾۱۳۱﴿ اسح َف
ِ سلم عدی ِاؽ ی
યંતુ તેભણે તે (ઇલ્માવ)ને જુ ઠરાવમો, જે થી
તેઓ વલેને (જશન્નભભાં) જરૂય શાજય
કયલાભાં આલળે : (૧૨૭)
ણ અલ્રાશના ણનખારવ ફંદા તેનાથી
વુયણક્ષત યશેળે : (૧૨૮)
અને તેની બરી માદ અભોએ ાછ
આલનાયાઓભાં ફાકી યાખી : (૧૨૯)
ઇલ્માવીન (ઇલ્માવ) ય વરાભ શોજો.
અનુક્રભણણકા
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(૧૩૦)
છી જ. ઇલ્માવ (અ.) ોતાની કોભ ાવે
ગમા અને કહ્ું કે અમ કોભ ! દુકા શદથી
લધી ગમો છે ભાટે ખુદાએ તઆરા એક
શોલાને ભાન્મ યાખો ણ તેઓએ આની
લાતને ભાની નણશ. આે કહ્ું જો તભાયા
ફુતો વાચા શોમ તો તભો તેભની વભક્ષ દોઆ
ભાંગો કે લયવાદ આલે. તેથી તેઓ ફુતની
વાભે જઇને ઝુકી ગમા અને ઘણીજ આજીઝી
વાથે લયવાદની દોઆ ભાંગી ણ લયવાદ
થમો નણશ. છી જ. ઇલ્માવે દોઆ ભાંગી તો
ુષ્ક લયવાદ થમો, તે છતાં ણ તે રોકોએ
શક લાતને કફુર કયી નશીં.
જે રોકો ણળકજ અને કુફ્રથી દુય શતા તેઓ
અઝાફે ઇરાશીથી ફચી ગમા. છી આ
ત્માંથી ફીજા સ્થે ચાલ્મા ગમા. જ્માયે જ.
ઇલ્માવ (અ.) ોતાની કોભને ભુકીને દુય
જં ગરભાં ચાલ્મા ગમા તો અલ્રાશે તે
ફાદળાશ ઉય એક ઝફયદસ્ત દુશ્ભનને
ગારીફ કમો. જે ણે તે ફાદળાશ તથા તેની
સ્ત્રીને કત્ર કયીને ેરા ફગીચાભાં પેંકી દીધા
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જ્માં ણલક્રા પ્રાણીઓ તેઓને ખાઇ ગમા.
ત્માય છી અર-મવઅ ફની ઇવયાઇરભાં
આવમા અને રોકોને શકની દાલત આી.
તેથી તેઓભાંના કેટરાક ઇભાન રાવમા.ત્માય
ફાદ અર-મવઅ અલ્રાશની યશેભતે શોંચી
ગમા.
છી ખુદા પયભાલે છે કે અભોએ ઇલ્માવના
નેક ઝીક્રને ાછરા રોકોભાં ફાકી યાખ્મો અને
તેઓ તેભની તાઅયીપ કયે છે .
ઇલ્માવ ઉય વરાભ થામ આખય ઝભાનાના
રોકો તેભને આ યીતે વરાભ ભોકરે છે અને
“ઇરમાવીન” શઝયતે ઇલ્માવ (અ.)નું નાભ
છે અને ‘માવીન’ શ. યવુરે ખુદા (વ.)નું
ભુફાયક નાભ છે અને આરે માવીનનો અથજ
અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન (અ.) છે .
૧૩૧ થી ૧૩૫ભી આમાત :-

ۡ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ّٰ َ َ ّ
َ
﴾۱۳۱﴿ ِانا کذل ِک نج ِزی المح ِس ِنحف
َّ
ۡ َ
ۡ
﴾۱۳۲﴿ ِان ٗۡہ ِم ۡن ِع َبا ِخنا ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
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ۡ َّ ً ُ َ
ۡ
﴾۱۳۳﴿ َف ِا ّؿ لوۡطا ل ِم َن ال ُم ۡر َس ِلح َف
ۡ َ ۡ َ ۡۤ ۡٗ َ ۡ َ َ ُ ّٰ ۡ َ ّ َ ۡ
َ
﴾۱۳۴ۙ ﴿ ِاد نجینہ ف اہلہ اجم ِعحف
ّٰ ۡ ً ۡ ُ َ َ ّ
ۡ
َ
﴾۱۳۵﴿ ِالا عجورا فِی الغبِؿِین
ણનવંળમ અભે નેકી કયનાયાઓને એલોજ
ફદરો આીએ છીએ. (૧૩૧)
ફેળક તે અભાયા ભોઅભીન ફંદાઓ ભાંશેનો
શતો. (૧૩૨)
અને ફેળક રૂત ણ યવૂરોભાંથી શતો.
(૧૩૩)
જ્માયે કે અભોએ તેને તથા તેના વઘા
કુટુંફીઓને છુ ટકાયો આપ્મો : (૧૩૪)
ણવલામ એક લૃઘ્ધ સ્ત્રીના કે જે ાછ યશી
જનાયાઓ ભાંશેની શતી. (૧૩૫)
જે પ્રભાણે ઇલ્માવને અભોએ નેક આભારનો
ફદરો આપ્મો અને તેનું નાભ યોળન કમુું તે જ
પ્રભાણે અભો નેકી કયનાયાઓનો ફદરો
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આીએ છીએ અને તેઓની ઇઝઝતભાં
લધાયો કયીએ છીએ.
ખયેખય ઇલ્માવ
ફંદાઓભાંથી છે .

અભાયા

ભોઅભીન

જ. રુત (અ.) ણ યવુરોભાંથી શતા.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું એ વભમને માદ કય જે
લખતે અભોએ રુત અને તેના રોકોને જે ઓ
ઇભાન રાવમા શતા તે ફધાને અઝાફથી
નજાત આી.
ણવલામ એ ઘયડી સ્ત્રીના કે જે શ. રુત
(અ.)ની ત્ની શતી. જે ણે જ. રુતની આજ્ઞા
ભાની ન શતી અને કુફ્રના કાયણે ાછ યશી
ગઇ.
૧૩૬ થી ૧૪૦ ભી આમાત :-

َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ ّ ُ
ۡ
َ
﴾۱۳۶﴿ ثم خمرنا الاع ِخین

ُ َّ
ُ َ
ۡ
﴾۱۳۷﴿ َف ِانک ۡم ل َ َت ُم ّرُ ۡف َؿ َعل ۡی ِہ ۡم ّم ۡص ِب ِحح َف
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ُ َ َ َ َّ
﴾۱۳۸٪ ﴿ َف ِبال ۡی ِل ؕ افلَا ت ۡع ِقلوۡ َؿ

ُ َ
ۡ
ۡ
﴾۱۳۹﴿ َف ِا ّؿ یُوۡن َس ل َ ِم َن ال ُم ۡر َس ِلح َف
ۡ ۡ ُۡۡ َ َ ۡ
﴾۱۴۱ۙ ﴿ ِاد ا َب َق ِاخی الفل ِک ال َمش ُحوۡ ِؿ
છી અભોએ ફીજાઓનો નાળ કયી નાખ્મો.
(૧૩૬)
અને શે (ભક્કાલાવીઓ !) તભે વલાયભાં તેના
અલળેો ાવેથી ખચીતજ વાય થાઓ છો
: (૧૩૭)
અને યાત્રીએ ણ; તે છતાં ળું તભે વભજતા
નથી. (૧૩૮)
અને ફેળક મુનુવ ણ યવૂરો ભાંશેનો શતો.
(૧૩૯)
જ્માયે કે તે નાવી જઇ એક બયેરા લશાણ
ાવે શોંચ્મો : (૧૪૦)
છી અભોએ તેભની કોભના જે ફદકાય અને
કાપય શતા તેઓનો નાળ કમો.
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અમ ભક્કાલાવીઓ જ્માયે તભે લેાય ભાટે
વલાયના લખતે ળાભ જાલ છો ત્માયે તભો
તેભના અલળેો જુ ઓ છો તેભજ યાતના
તેભના ળશેયો તયપથી વાય થાલ છો તો
તેઓની શરાક થએરી જગ્માઓને ણનશાો
છો, ળું તભો ફુણઘ્ધ ધયાલતા નથી ?
મુનુવ ણફન ભતા યવુરોભાંથી શતા જે ભને નમ
નલાના રોેેકો ઉય મગમ્ફય કયીને
ભોકલ્મા શતા. આનું લણજન વુયે મુનુવભાં
ણલગતલાય રખેર છે .
જે લખતે શ. મુનુવ (અ.) ોતાની કોભથી
બાગીને લશાણ તયપ ગમા તો તે લશાણ ભાર
તથા ઇન્વાનોથી બયેરું શતું.
૧૪૧ થી ૧૪૫ભી આમાત :-

ۡ
ۡ
َ َف َس
َ َ اہ َم َفک
﴾۱۴۱ۚ ﴿ اؿ ِم َن ال ُم ۡد َح ِضح َف
ُ ۡ َ ۡ َ
﴾۱۴۲﴿ فال َتق َم ُہ ال ُحوۡة َف ُہوَ ُم ِل ۡی ٌم
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ۡ
ۡ
َ َ َف َلوۡ لَا ۤۡ اَنّ َ ٗۡہ ک
﴾۱۴۳ۙ ﴿ اؿ ِم َن ال ُم َس ِّب ِحح َف
ُ
ۡ َ َ
ۛ
۱۴۴﴾ۚ ﴿ لَل ِبث ف ِ ۡی بَط ِن ٖۡہۤۡ ِاخّٰی یَوۡ ِؾ یُ ۡب َعثوۡ َؿ
ۡ ّٰ ۡ َ َ
﴾۱۴۵ۚ ﴿ فن َبذن ُہ ِبال َعرَٓا ِء َف ُہوَ َس ِق ۡی ٌم
ત્માયે તે (લશાણલાાઓએ ભાંશોભાંશે)
ચીઠ્ઠીઓ નાખી, તો તેભાં તે (વભુદ્રભાં)
નાખી દેલાભાં આલનાયાઓ ભાંશેનો ઠમો
(જે થી તેભણે તેને દરયમાભાં નાખી દીધો).
(૧૪૧)
છી તેને એક ભાછરી ગી ગઇ, અને તે
ોતાનેજ દો દેલા રાગ્મો. (૧૪૨)
ણ જો તે કદાચને (અલ્રાશની) તસ્ફીશ
ઢનાયાઓ ભાંશેનો ન શોત : (૧૪૩)
તો જે રદલવે વઘા (રોકો) ઉઠાડલાભાં
આલળે તે રદલવ વુધી અલશ્મ ભાછરીના
ેટભાં યહ્ો શોત. (૧૪૪)
છી અભોએ તેને (ભાછરીના ેટભાંથી
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કાઢી) એક ઉજ્જડ બૂભી ય નાખી દીધો,
એલી ણસ્થણતભાં કે તે ભાંદો (ણ થઇ ગમો)
શતો. (૧૪૫)
જ્માયે લશાણ ચારતા ચારતા અટકી ગમું તો
લશાણભાં ફેઠેરા રોકો વભજ્મા કે આભાં
કોઇ બાગીને આલેરોેે ગુરાભ ફેઠેરોેે છે ,
તે લખતે જ. મુનુવ (અ.)એ કહ્ું કે શુ ં
બાગીને આલેરો છુ ં ણ રોકો આ લાત
ભાનલા તૈમાય થમા નણશ. છે લટે કુયઓ
નાખલા ભાટે ફધા વશભત થમા. ચીઠ્ઠીભાં
ણ આનું જ નાભ નીકળમું, ત્માય છી પયી
ચીઠ્ઠી નાખલાભાં આલી તેભાં ણ આનું
જ નાભ નીકળમું. છી તેઓએ આને
દયીમાભાં નાખી દીધા, તેભાં એક ભાછરી જ.
મુનુવ (અ.)ને ગી ગઇ તેના કાયણભાં એભ
જણાલલાભાં આલે છે કે આે ફશેતય કાભ
તકજ કમુું શતું.
જ્માયે ભાછરી આને ગી ગઇ તો જ.
મુનુવ (અ.) વભજ્મા કે આભાં કુદયતની કંઇક
ણશકભત છે . તે ભાછરી આનું એલી યીતે
યક્ષણ કયતી શતી કે જે લી યીતે ોતાના
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ફચ્ચાને વાચલે છે . એટરે વુધી ચારીવ
રદલવ વુધી આ ભાછરીના ેટભાં યહ્ા.
તે ભાછરીએ આને જુ દા જુ દા દયીમાઓભાં
પેયવમા અને આે અજામફીઓ જોઇ.
દયીમાના જનાલયો અલ્રાશની તસ્ફીશ કયી
યહ્ા શતા અને આ ણ ખુદાનો ણઝક્ર કયતા
શતા.
આ ભાછરીના ેટભાં કમાભત વુધી યશેત,
ણ તસ્ફીશની ફયકતથી કુદયતે આને
ભુણક્ત આી.
કુદયત કશે છે કે અભોએ ભાછરીને શુ કભ કમો
કે મુનુવ (અ.)ને દયીમાના રકનાયા ઉય ભુકી
દે. તે લખતે આ ફશુ જ ણફભાય અને
અળક્ત થઇ ગમા શતા.
૧૪૬ થી ૧૪૮ભી આમાત :-

ۡ ۡ َّ ً َ َ َ َ
﴾۱۴۶ۚ ﴿ َف ان ۢۡ َب ۡتنا َعل ۡی ِہ ش َجرَۃ ِّم ۡن حق ِطح ٍف

َ َۡ
ال ٍف ا ۡف
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﴾۱۴۷ۚ ﴿یَ ِزیۡ ُد ۡف َؿ
ۡ ّٰ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ
﴾۱۴۸﴿ فامنوا فمتعنہم ِاخی ِحح ٍف
અને છાંમડા ભાટે તેના ઉય એક દૂધીનું લૃક્ષ
ઉગાડી દીધું. (૧૪૬)
અને તે ફાદ તેને એક રાખ અથલા તેથી ણ
લધાયે (રોકોલાી લસ્તી) તયપ યવૂર ફનાલી
ભોકલ્મો. (૧૪૭)
અને તે રોકો ઇભાન રઇ આવમા, અને અભે
તેભને એક નક્કી કયેરા વભમ વુધી વુખ
બોગલલા દીધું. (૧૪૮)
કુદયત કશે છે કે અભોએ તેના ઉય છાંમડા
ભાટે દુધીનું એક ઝાડ ઉગાડી દીધું જે ના થકી
તેઓ વૂમજની ગયભીથી યક્ષણભાં યશે. કોઇએ
જ. યવુરે ખુદા (વ.)ને ુછમું કે આ દુધીને
ળા ભાટે વંદ કયો છો તો આે પયભાવમું કે
એટરા ભાટે કે તે ભાયા બાઇ મુનુવ (અ.)નું
ઝાડ શતું.
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એક રાખ અથલા તેથી લધાયે કશેલાનો શેતુ
એભ નથી કે અલ્રાશ તઆરાને તેઓની
વંખ્માભાં કાંઇ ળક શોમ ણ તેનો ભતરફ એ
છે કે કોઇ એ લસ્તીને જોત તો એજ અંદાજો
કયત કે આ ળશેયની આફાદી એક રાખથી
લધાયેજ શળે ઓછી નણશ શોમ. આ એજ
લસ્તી શતી જે ને છોડી શ. મુનુવ (અ.) બાગી
ગમા શતા. આના જલા છી અઝાફ
આલતો જોઇને એ લસ્તીના જે રોકો ઇભાન
રઇ આવમા શતા તેઓની શારત ભાત્ર તૌફા
કયનાયની શતી. કુદયતે તેભની તૌફા કફુર
કયી અઝાફને ટાી દીધો. શલે શ. મુનુવ
(અ.)ને પયીથી તેઓ તયપ ભોકરલાભાં આવમા
જે થી તેઓ ઇભાન રાલીને કામદેવય
ભુવરભાન થઇ જામ. આ આમતને વભજલા
ભાટે વુયએ મુનુવની ૯૮ ભી આમત જુ ઓ.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ શ. મુનુવ
(અ.)ના ણલે લણજન કયેર છે કે આ
ભાછરીના ેટભાં શતા ત્માયે દયીમાનો
અંધકાય શતો અને આ અલ્રાશને આ યીતે
માદ કયતા શતા : “રાએરાશ ઇલ્રા અન્ત
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વુબ્શાનક ઇન્ની કુન્તો ભેનઝઝારેભીન” તેથી
ખુદાએ તઆરાએ આને ભાછરીના
ેટભાંથી નજાત આી. છી એ નમનલાના
રોકો જ. મુનુવ (અ.) ઉય ઇભાન રાવમા
અને અભોેેએ તેઓને એક નક્કી કયેરા વભમ
વુધી વુખ બોગલલા દીધું.
૧૪૯ થી ૧૫૩ભી આમાત :-

ُ َ ۡ َ َ
ۡ ۡ َ
اس َتف ِت ِہ ۡم ال ِرَ ِّبک ال َبناة َف ل َ ُہ ُم
ف
ُ ۡ
﴾۱۴۹ۙ ﴿ ال َبنوۡ َؿ
َاَ ۡؾ َخ َل ۡق َنا ال ۡ َملئ َک َۃ ِان َ ًاثا ّ َف ُہ ۡم ّٰشہ ُد ۡفؿ
ِ
ِ
﴾۱۵۱﴿
َ ّ ۡۤ َ
ۡ
ُ ُ
﴾۱۵۱ۙ ﴿ الَا ِان ُہ ۡم ِّم ۡن ِاف ِک ِہ ۡم ل َ َیقوۡل ۡو َؿ
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ّٰ َ ّ
ّّٰ
﴾۱۵۲﴿ َفل َ َد الل ُہ ۙ َف ِان ُہ ۡم لَک ِذبُوۡ َؿ
َ َۡ َ َ َۡ
ۡ ۡ َ
﴾۱۵۳﴿ اة َعدی ال َب ِنح َف
ن
ِ اصطفی الب
ભાટે (શે યવૂર !) તેભને ૂછ કે ળું તાયા
ારનકતાજ ભાટે તો ુત્રીઓ છે અને તેભના
ભાટે ુત્રો છે ? (૧૪૯)
અથલા ળું અભોએ પરયશ્તાઓને ખયેખય
સ્ત્રીઓ ફનાલી છે , અને તે વભમે આ રોકો
શાજય શતા ? (૧૫૦)
ખફયદાય યશો ! આ (રોકો) જે કશે છે તે
ખચીતજ ભનભાંથી જુ ઠાણં જોડી કાઢે છે .
(૧૫૧)
કે અલ્રાશે (ુત્ર ુત્રીઓનો) જન્ભ આપ્મો
છે ; યંતુ લાસ્તલભાં તેઓ (તદ્દન) જુ ઠ્ઠા છે .
(૧૫૨)
ળું તેણે ુત્રો ભૂકી ુત્રીઓ વંદ કયી રીધી છે
? (૧૫૩)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ફની ખઝાઅ અને ફની
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ભરીશ અને ફની જોશનીમા કે જે ઓ
ભરાએકાઓને ખુદાની દીકયીઓ કશે છે .
તેઓને ઠકો આીને ુછ કે ળું તભાયા યફ
ભાટે ુત્રીઓ છે અને તભાયા ભાટે ુત્રો છે ?
તે રોકો ુત્રીઓને ફશુ જ શરકી વભજતા
શતા અને રોકો વભક્ષ તેની લાત કયતા ણ
ળયભાતા શતા એટરે વુધી કે તેઓને જીલતી
દાટી દેલાભાં આલતી શતી.
ળું અભોએ ભરાએકાને સ્ત્રીઓ ફનાલી છે
અને ળું તે વભમે તેઓ શાજય શતા ?
જ્માયે ભરાએકાનું અભે વજજ ન કમુું ત્માયે તે
રોકો શાજય ન શતા તો છી તેઓને કેભ
ખફય ડી કે ભરાએકા સ્ત્રીઓ છે ? આ
ફધી તેઓની ભનઘડત લાતો છે .
તેઓના કશેલા પ્રભાણે અલ્રાશને ત્માં ફાકો
થામ છે . કેભકે તેઓ ભરાએકાને ખુદાની
દીકયીઓ કશે છે આલું કશેનાયા એ કાપયો
જુ ઠા છે .
ળું ખુદાએ રદકયાઓ કયતાં રદકયીઓને વંદ
કયી છે ? તેનો બાલાથજ એ કે તભો અળક્ત
અને રાચાય શોેેલા છતાં શલ્કી ચીજને
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વંદ કયતા નથી અને તે ભશાન ળણક્તલાો
ખુદા જે તભાભ જાતની ળણક્ત ધયાલે છે તે
શરકી અને ખયાફ ચીજને વંદ કયે ખયો ?
ભતરફ કે અલ્રાશની નઝદીક ુત્રીઓ અને
ુત્રો જે ઇન્વાનો છે તે તેના વજજ ન કયેરા છે
અને તેઓને અભાયી ફળયી શમવીમતથી શ્રેષ્ઠ
વભજે છે .
૧૫૪ થી ૧૫૭ભી આમાત :-

ُ ۡ َ َ َۡ ۡ َُ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۱۵۴﴿  کیف تحکموؿٞ ما لکم
َّ َ َ َ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۱۵۵ۚ ﴿ افلا تذغخفؿ
ۡ ُ ّ ٌ ّٰ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
ٌ
﴾۱۵۶ۙ ﴿ اؾ لکم سلطن م ِبحف

ۡ ّٰ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ّٰ ۡ ُ ۡ َ
َ
﴾۱۵۷﴿ فاتوا ِب ِکت ِبکم ِاؿ کنتم ص ِدقِحف
(શે શતબાગીઓ !) તભને ળું થઇ ગમું છે , આ
તભે કેલો ઇન્વાપ કયો છો ? (૧૫૪)
અનુક્રભણણકા
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ળું તભે ણલચાયતા નથી ? (૧૫૫)
અથલા તભાયી ાવે કોઇ પ્રત્મક્ષ ૂયાલો છે ?
(૧૫૬)
ભાટે અગય તભે વાચા છો તો તભાયા રેખ
(ૂયાલા) યજૂ કયો. (૧૫૭)
અમ રોકો ! તભો ખુદા ણલળે આ કેલી લાતો
કયો છો ? જે લસ્તુ ફુણઘ્ધભાં આલે નણશ ને
અક્કરની ણલરૂઘ્ધ શોમ તેને ખુદા ભાટે નક્કી
કયો છો.
ળું તભો ફોધ ગ્રશણ કયતા નથી અને ફુણઘ્ધ
ધયાલતા નથી ? તે અલ્રાશની ાક ઝાત સ્ત્રી
અને ફચ્ચાઓથી ાક છે .
ળું આ ણલળે તભાયી ાવે કોઇ પ્રત્મક્ષ ુયાલો
છે અથલા કોઇ દરીર ધયાલો છો ? ળું તભાયા
ઉય કોઇ ચીજ નાઝીર થઇ છે ?
જો તભો તભાયા દાલાભાં વાચા શો તો તભાયી
રકતાફ રાલો જે આ ણલળે આવભાનથી
નાઝીર થઇ શોમ અને તેભાં એભ રખ્મું શોમ
કે ભરાએકા ખુદાની દીકયીઓ છો. તે જુ ઠા
રોકોએ આ ફધી લસ્તુઓ ઉજાલી કાઢેર
શતી.
અનુક્રભણણકા
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૧૫૮ થી ૧૬૩ ભી આમાત :-

َف َج َع ُلوۡا بَ ۡی َن ٗۡہ َف بَح ۡ َف الۡج ّ َن ِۃ ن َ َس ًبا ؕ فَ
ِ
َ َ ۡ َ َ ۡ َّ ُ َّ ُ ۡ َ ُ ۡ َ
َ
ۡ
ُ
لقد ع ِلم ِت ال ِجنۃ ِانہم لمحطخفؿ ﴿ ۙ﴾۱۵۸
ّّٰ َ ُ
ُس ۡب ّٰح َن الل ِہ َع ّما یَ ِصفوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۱۵۹
ّ َ َ َ ّّٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ
َ
ِالا ِعباخ الل ِہ المخل ِصحف ﴿﴾۱۶۱
َ َّ ُ ۡ َ َ َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ُ
ف ِانکم ف ما تعبدفؿ ﴿ ۙ﴾۱۶۱
ۤۡ َ ۡ َ ّٰ ۡ
َما ان ُت ۡم َعل ۡی ِہ ِبف ِت ِنح َف ﴿ ۙ﴾۱۶۲

َّ َ ۡ ُ َ َ ۡ
اؽ ال َج ِح ۡی ِم ﴿﴾۱۶۳
ِالا من ہو ص ِ
અને તેભણે તે (અલ્રાશ) તથા જીન્નાતો
; ેલચ્ચે વગણ (નો વંફંધ) ઠોકી ફેવાડ્મો છ
hajinaji.com
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જોકે જીન્નાતો ણ એ લાતને વાયી ેઠે જાણે
છે કે તેઓ ણ (કમાભતભાં) ભનુષ્મોની જે ભ
જરૂય શાજય કયલાભાં આલળે: (૧૫૮)
જે કાંઇ તેઓ લણજલે છે તેનાથી અલ્રાશ ાક
છે : (૧૫૯)
લી અલ્રાશના ણનખારવ ફંદા (એલી
ખોટી લાતો નથી કયતા).
ભાટે તભે અને જે ને જે ને તભે ૂજો છો :
(૧૬૧)
તે વલે ભીને ણ અલ્રાશની ણલરૂધ્ધ
(કોઇને) ફશેકાલી ળકળો નણશ: (૧૬૨)
ણવલામ તેને કે જે જશન્નભભાં જનાયો શોમ.
(૧૬૩)
કેટરાક કાપયો જે ભકે ફની ખઝાઆ કશેતા
શતા કે અલ્રાશ જીન્નાતના ભોટેયાઓની
ુત્રીઓ વાથે વંફંધ ધયાલે છે અને ભજુ વી
રોકો ણલગેયેએ અલ્રાશને બરાઇ અને
ફુયાઇનું રૂ આેર છે . જે ણલળે કુદયત કશે
છે કે જીન્નાતો ણ કમાભતના રદલવે
ભનુષ્મોની જે ભ શાજય કયલાભાં આલળે.
એ કુપપાયો ખુદા ભાટે જે વગણ ફમાન કયે
અનુક્રભણણકા
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છે અને ખુદાની ાક ઝાત ભાટે જે
અણછાજતી અમોગ્મ લાતો કશે છે તે તભાભ
ફાફતોથી ખુદાની ઝાત ાક છે .
જે ઓ ખુદાના નેક ફંદાઓ છે તેઓ એલી
નારામક લાતો કયતા નથી, તેઓ તો
અલ્રાશની ઝાતને રામક જે કરભા શોમ છે
તેજ ઉચ્ચાયે છે . ભાટે તભો જે જે ફુતોની
ૂજા કયો છો તે વલજ ભીને ણ અલ્રાશની
ણલરૂઘ્ધ કોઇને ફશેકાલી ળકળો નણશ; ણ એ
વમણક્તને કે જે જશન્નભભાં જનાયો શોમ.
૧૬૪ થી ૧૬૬ભી આમાત :-

َ ّ ۡۤ َ ّ
ُ َ َ
﴾۱۶۴ۙ ﴿ َف َما ِمنا ِالا ل َ ٗۡہ َمق ٌاؾ ّم ۡعل ۡو ٌؾ
ُّ َّ ُ ۡ َ َ َّ َّ
َ
ۡ
﴾۱۶۵ۚ ﴿ ف ِانا لنحن الصٓافوؿ
ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ
َ
ُ
ُ
ّ
ۡ
َ
﴾۱۶۶﴿ ف ِانا لنحن المس ِبحوؿ

અને (પરયશ્તાઓ કશે છે કે) અભાયાભાંથી એક
ણ એલો નથી કે જે ના ભાટે એક ઠયાલેરું
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સ્થાન ન શોમ : (૧૬૪)
અને ખયેજ અભે શાય ફાંધી (અલ્રાશની
વાભે) ઉબા યશેનાયા છીએ. (૧૬૫)
અને ણનવંળમ અભે અલ્રાશનો ભણશભા
ગાનાયા છીએ. (૧૬૬)
કોઇ ણ પયીશ્તો એલો નથી કે જે ના ભાટે
એક ઠયાલેરું સ્થાન ન શોમ, જે ઓ શંભેળા
અલ્રાશની ઇફાદત જ કયતા શોમ છે , કોઇ
રૂકુઅભાં શોમ છે તો કોઇ વજદાભાં શોમ છે .
અભો ઇફાદતના સ્થે નમ્રતાની વાથે શાય
ફાંધી અલ્રાશની વાભે ઉબા યશેનાયા છીએ.
અભો અલ્રાશ તઆરાને તભાભ અમફોથી
ાક જાણીએ છીએ અને તેની જ તસ્ફીશ
કયીએ છીએ. આ આમતની તાલીરભાં
ફતાલલાભાં આવમું છે કે આનો અથજ
અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન (અ.) છે .
૧૬૭ થી ૧૭૨ભી આમાત :-

ُ ُ ُ َ
﴾۱۶۷ۙ ﴿ َف ِا ۡؿ کانوۡا ل َ َیقوۡلوۡ َؿ
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ََ ۡ َ ۡ
ََ ۡ
لَوۡ ا ّؿ ِعن َدنا ِدغ ًخا ِّم َن الۡا ّفل ِح َف ﴿ ۙ﴾۱۶۸
َ ُ ّ َ َ َ ّّٰ ۡ ۡ َ ۡ
اخ الل ِہ ال ُمخل ِصح َف ﴿﴾۱۶۹
لکنا ِعب
َ َ
َ
َََ
فکه ُك ۡفا ِب ٖۡہ ف َسوۡ َغ ح ۡعل ُموۡ َؿ ﴿﴾۱۷۱
َ
َ َ
َ
َ
َف لَق ۡد َس َبق ۡت ک ِل َم ُتنا ل ِ ِع َبا ِخنا
ۡ
ۡ
ۚۛ
ال ُم ۡر َس ِلح َف ﴿ ﴾۱۷۱
َّ
ۡ ۡ
ِان ُہ ۡم ل َ ُہ ُم ال َمن ُصوۡ ُذ ۡف َؿ ﴿﴾۱۷۲
અને ણનવંળમ તેઓ આ કશેતા શતા :
)(૧૬૭
કે જો અભાયી ાવે (અભાયા ૂલજજોની
)રકતાફ શોત : (૧૬૮
તો જરૂય અભે ણ અલ્રાશના ણનખારવ
hajinaji.com

605

અનુક્રભણણકા

ફંદા થઇ જતે. (૧૬૯)
ઠીક, અત્માયે તો તેભણે ઇન્કાય કમો છે ણ
આગ જતાં તેભને (લસ્તુ ણસ્થણત) જણાઇ
આલળે. (૧૭૦)
અને અભાયા ફોર અભાયા ભોકરેરા ફંદાઓ
(યવૂરો) ભાટે શેરેથી નીકી ચૂક્મા છે :
(૧૭૧)
કે તેઓ વલેને જરૂય ભદદ શોંચાડલાભાં
આલળે. (૧૭૨)
ભક્કાના કુપપાયો શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના
મગમ્ફય થલા છી કશેતા શતા કે જો
આવભાનથી કોઇ રકતાફ ઉતયે તો અભે કુફ્રને
છોડી આીએ અને ઇભાન રાલીએ, ણ
જ્માયે કુયઆને ળયીપ નાઝીર થમું તો તેઓ
તેના ઉય ઇભાન રાવમા નણશ.
અને જો અભાયી ાવે અભાયા લડલાઓની
કોઇ રકતાફ શોત તો અભે ઇભાન રાલત.
એટરે કે એલી કોઇ રકતાફ અભાયી વભક્ષ
ઉતાયીને ફતાલે.
જો એભ થમું શોત તો અભો ણ ખુદાના
ણનખારવ ફંદાઓ થાત, અને વાપ ણનય્મત
અનુક્રભણણકા
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યાખી અલ્રાશની ઇફાદત કયત.
જ્માયે કુયઆન નાઝીર થમું તો તેનોેે ઇન્કાય
કમો તેથી તેઓ ફેઇઝઝત અને ઝરીર થમા
અને આગ જતાં તેઓને ખુદ જણાઇ
આલળે.
અભાયા કલ્ભા (ળબ્દો) અભાયા ભોકરેરા
યવુર ફંદાઓ ભાટે શેરેથી જ નીકી ચુક્મા
છે એટરે કે રલશે ભેશફુઝભાં રખાઇ ચુક્મું છે .
અભાયા યવુરો વશામ અને ભદદ ાભેરા છે .
૧૭૩ થી ૧૭૭ભી આમાત :-

ّٰ ۡ
َ ۡ َ
﴾۱۷۳﴿ َف ِا ّؿ ُجن َدنا ل َ ُہ ُم الغ ِل ُبوۡ َؿ
ۡ ّّٰ ۡ َ َ
﴾۱۷۴ۙ ﴿ ف َتوَ ّؽ َعن ُہ ۡم َحتی ِحح ٍف

َ
ََ
﴾۱۷۵﴿ ّف ا ۡب ِض ۡخ ُہ ۡم ف َسوۡ َغ یُ ۡب ِض ُخ ۡف َؿ
ُ
َ َ ََ
﴾۱۷۶﴿ اف ِب َعذ ِابنا یَ ۡس َت ۡع ِجلوۡ َؿ
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ُ ٓاء َص َب
َ اح ِتہ ۡم َف َس
َ َ َ ََ َ َ
اج
ِ ف ِادا نزؽ ِبس
َ ۡ ۡ
﴾۱۷۷﴿ ال ُمنذذِیۡ َن
અને ફેળક અભારૂં જ રશ્કય ણલજમલંત યશેળે
! (૧૭૩)
ભાટે (શે યવૂર) તું તેભના તયપથી ચોક્કવ
વભમ ભાટે ભોંઢું પેયલી રે : (૧૭૪)
અને તેભની શીરચાર નીશાતો યશે : છી
આગ જતાં તેઓ ોતે ણ (ોતાની
કયણીનું રયણાભ) જોઇ રેળે. (૧૭૫)
ળું તેઓ અભાયા અઝાફના વંફંધભાં ઉતાલ
કયે છે ? (૧૭૬)
તો જ્માયે તે તેભના આંગણાભાં આલી ડળે
ત્માયે તે રોકોની વલાય કે જે ઓ (અઝાફથી)
ડયાલલાભાં આલી ચૂક્મા છે ઘણીજ દુ:ખ બયી
થળે. (૧૭૭)
અને ખયેખય જે પયભાફયદાય મગમ્ફયો છે
તેઓજ કુફ્ર ઉય દુણનમા અને આખેયતભાં
ણલજમલંત યશેળે. દુણનમાભાં શુ જ્જત તભાભ
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કયલા અને રડાઇભાં ગાણરફ થળે અને
આખેયતભાં ફશુ જ ભોટી પઝીરતના કાયણે
ણલજમ ાભળે. દયેક મગમ્ફયને રોકોએ
ભકય અને પયેફ કયીને કત્ર કયેર છે અને
શકીકતભાં તેભાં મગમ્ફયનો ણલજમ છે .
તે કાપયો સ્ષ્ટ દરીરો જોલા છતાં ઇભાન
રાલતા નથી. તેથી અલ્રાશ તઆરા પયભાલે
છે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) એ રોકોથી ભોઢું
પેયલી રો. ઇબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે તેનો અથજ
ભોતનો વભમ છે અને કેટરાક કશે છે કે
કમાભતનો વભમ છે .
અમ યવુર (વ.) તું તેઓની શીરચારને
ણનશાતો યશે. તેઓ દુણનમાભાં કત્ર થળે અને
આખેયતના અઝાફભાં ણગયપતાય થળે. તેઓ
દુણનમાભાં તાયો ણલજમ જોળે અને
આખેયતભાં તાયા ભશાન ભયતફાને જોળે.
કુદયતે પયભાવમું છે કે નજરદક છે કે તેઓ
યવુરે ખુદા (વ.)ની પતેશ અને ભદદ જોળે.
કાપયોએ કહ્ું કે તે ફનાલ ક્માયે ફનળે, તો તે
લખતે અલ્રાશે આ આમત નાઝીર પયભાલી.
જ્માયે તેઓના ઘયોભાં અઝાફ નાઝીર થળે
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ત્માયે તે રોકોેેની વલાય કે જે ઘણી જ
ખયાફ શળે. અયફ રોેેકો રુંટપાટ અને કત્ર
કયલા ભાટે યાત્રે ોતાની લસ્તીભાંથી ફશાય
નીકી વલાયે જે ઓ ભીઠી ઉંઘભાં વુતેરા
શોમ ત્માયે તેઓને કત્ર કયી નાખતા અને એ
કત્ર કયલાને વફાશ (વલાય) નાભ યાખ્મું અને
એ ભશાલયાના ણશવાફે કત્ર અને રુંટપાટને
વફાશ પયભાલેર છે .
૧૭૮ થી ૧૮૨ભી આમાત :-

ۡ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ َ َ َ
﴾۱۷۸ۙ ﴿ ف توؽ عنہم حتی ِحح ٍف

َ ََ
﴾۱۷۹﴿ ّف ا ۡب ِض ۡخ ف َسوۡ َغ یُ ۡب ِض ُخ ۡف َؿ
ُ
َ َ ۡ
َ
ُس ۡب ّٰح َن َذ ِّبک َذ ِّب ال ِع ّز ِۃ َع ّما یَ ِصفوۡ َؿ
﴾۱۸۱ۚ ﴿
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ۡ َ
ۡ
﴾۱۸۱ۚ ﴿ َف َس ّٰل ٌم َعدی ال ُم ۡر َس ِلح َف
ّّٰ
ۡ
ۡ َ ۡ
﴾۱۸۲٪ ﴿ َف ال َح ۡم ُد لِل ِہ َذ ِّب ال ّٰعل ِمح َف
અને એક (ચોક્કવ) વભમ ભાટે તું તેભના
તયપથી ભોઢું પેયલી રે : (૧૭૮)
અને જોતો યશે કે થોડાકજ વભમ છી તેઓ
ણ ોતાની કયણીનું રયણાભ જોઇ રેળે.
(૧૭૯)
તાયો યલયરદગાય કે જે ઇઝઝતલાો
યલયરદગાય છે , તે તેઓ જે કાંઇ લણજલે છે
તેનાથી ાક છે . (૧૮૦)
અને વલે યવૂરો ય વરાભ શોજો. (૧૮૧)
અને વલે પ્રકાયની તાઅયીપ વઘી
દુણનમાલાાઓના ારનશાય અલ્રાશ
ભાટેજ (ળોબાસ્દ) છે . (૧૮૨)
શલે ખુદાએ તઆરા પયીને તાકીદ ભાટે
પયભાલે છે કે તું તેઓથી એક ભુદ્દત વુધી ભોઢું
પેયલી રે.
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અને તું જોતો યશે કે થોડાક વભમ છી તેઓ
ોતાની કયણીનું યીણાભ ોતાની ભેે જોઇ
રેળે.
ખુદાએ તઆરા યત્લે કાપયો જે અમફ
રગાડતા શતા તે તભાભ લાતોથી તે ાક છે .
જે ભકે તેઓ કશેતા શતા કે અલ્રાશને સ્ત્રી
અને ુત્ર છે ણલગેયે.
અલ્રાશ ોતાની ાકીઝગી ફમાન કમાજ છી
નફીઓ ઉય વરાભ ભોકરે છે .
અને વલે પ્રકાયની પ્રળંવા તે અલ્રાશને ભાટે
છે જે તભાભ જશાંનનો ારનશાય છે . શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી (અ.)એ
પયભાવમું કે “જો કોઇ ોતાના વલાફને ુયી
યીતે જોલા ચાશે તે દયેક ભજરીવ (ફેઠક)ભાં
ોતાની ઝફાનથી આ છે લ્રા કરાભ કશે”
એભ કશી આે આ (૧૮૧-૧૮૨)ભી
આમતો વંબાલી.
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આ વુયાભાં ૮૮ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૩૮) વૂયએ વાદ
ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો શ. દાઉદ અ.ના તાફાભાં
જે ટરા શાડો શતા અને તસ્ફીશ કયતા શતા
તેના જે ટરો વલાફ ભે, તે ફંદો ગુનાશે
કફીયા અને વગીયાથી ફચળે. શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું કે
જુ ભ્આના યાતના ઢે તો મગમ્ફયે ભુયવર
અને ભાનલંત પયીશ્તા જે ટરો વલાફ ભે
અને તેને જન્નતભાં જગ્મા આે અને તેને એ
લાતની છુ ટ શળે કે જે ને ચાશે તેને જન્નતભાં
રઇ જામ, એટરે વુધી કે ગુરાભને ણ રઇ
જઇ ળકળે.
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૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ّۡ
ٓۡ ۡ ُ ّٰ
الذغ ِخ ﴿﴾۱
ش َف الو ۡكا ِؿ ِدی ِ
َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ۡ ِ َّ َّ َ
اػ ﴿﴾۲
ب ِل ال ِذین کهكفا فِی فد ٍۃ ف ِشق ٍ
اخفاۡ
َک ۡم اَ ۡہ َل ۡک َنا ِم ۡن َق ۡب ِلہ ۡم ِّم ۡن ؿ َ ۡخ ٍؿ َف َن َ
ِ
َّ َ َ ۡ َ َ َ
اش ﴿﴾۳
ف لاة ِححف من ٍ
َف َعج ُبوۡۤۡا اَ ۡؿ َج َ
ٓاء ُہ ۡم ّ ُم ۡن ِذ ٌذ ِّم ۡن ُہ ۡم ۫ َف َق َ
اؽ
ِ
َ
ال ۡ ّٰکه ُك ۡف َؿ ّٰہ َذا ّٰس ِش ٌخ َک ّذ ٌ
اب ﴿﴾ۖ ۴
ِ
َ َ َ َ ۡ ّٰ َ َ ّٰ ً ّ َ ً َ َ
ۛ ِا ّؿ ّٰہذا
اجعل الال ِہۃ ِالـہا فا ِحدا ۚ
ل َ َص ۡی ٌء ُع َج ٌ
اب ﴿﴾۵
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વાદ, કવભ છે આ ફોધથી બયેરા કુયઆનની
(કે તું વાચો નફી છે ). (૧)
યંતુ જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા તેઓ
જાણી જોઇને અણબભાનથી (આંધા ફની)
ળત્રુલટભાં ડ્મા યહ્ા છે . (૨)
અભોએ તેભની શેરાં કેટરીએ ેઢીઓનો
નાળ કમો છે , છી તેઓ યડ્મા કુટ્મા, યંતુ
કોઇને ણ છટકી જલાનો વભમ જ યહ્ો ન
શતો. (૩)
અને તેભને આશ્ચમજ તો એ (લાત)નું થમું કે
તેભની ાવે તેઓ ભાંશેનો જ એક ડયાલનાયો
(યવૂર) આવમો, અને નાણસ્તકોએ કશી નાખ્મું
કે આ તો એક જાદૂગય છે , શડશડતો જુ ઠ્ઠો.
(૪)
ળું તેણે વઘા ભાઅફૂદોને (ખાકભાં ભેલી)
એકજ ભાઅફૂદ ફનાલી રીધો છે , ખયેજ !
આ તો આશ્ચમજજનક ફીના છે ! (૫)
વાદ-આ ભુકિઆત અક્ષય છે . જે નો ખુરાવો
વુયએ ફકયભાં રખેર છે . જ. ઇબ્ને
અબ્ફાવનો કોર છે કે તેનો શેતુ “વાદેકુન પી
કલરેશી” (ોતાની લાતભાં વાચો) ભોશમ્ભદ
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(વ.)નું વત્મ જે કાંઇ આ (વ.) લણજન કયી
યહ્ા છે તે વત્મ છે ણલગેયે. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)થી ભનકુર છે કે વાદ ખુદાના
નાભોભાંથી એક નાભ છે અને અલ્રાશે તેની
કવભ ખાધી છે .
કાપયો કુયઆન ઉય ઇભાન રાલતા નથી તે
એટરા ભાટે નણશ કે તેભાં કાંઇ ઉણ શોમ
ણ તેઓ જાણી જોઇને અણબભાનથી
દુશ્ભની કયી યહ્ા છે .
અભોએ ભુશ્રીકોની શેરે ઘણા રોકોનો નાળ
કમો. તેઓ ગલજ અને ણલરૂઘ્ધતા કયતા શતા
જ્માયે અભોએ તેઓને અઝાફ કમો ત્માયે
તેઓએ મગમ્ફયો ાવે પયીમાદ કયી તે
વભમે મગમ્ફયોએ તેઓની વશામ કયી નણશ
અને તે લખત ખુદાના અઝાફથી બાગલાનો
ન શતો. કુપપાયોની એ આદત શતી કે જ્માયે
કોઇ જં ગભાં તંગ થઇ જતા શતા તો “ભનાવ
ભનાવ” કશેતા શતા. એટરેકે બાગો કોઇ
યક્ષણની જગ્મા તયપ; ણ તે લખતે કોઇ
યક્ષણની જગ્મા ન શતી. તેજ પ્રભાણે ભક્કાના
કુપપાયો ફદયની રડાઇભાં બાગો બાગો કશેળે
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ણ તેઓ ભાટે બાગલાનું કોઇ સ્થ નણશ
શોમ.
તે કુપપાયો આશ્ચમજ ાભતા શતા કે તેઓભાંથી
ખુદાના અઝાફથી ડયાલનાયી એક વમણક્ત
આલી અને કહ્ું કે એક ખુદાની ઇફાદત કયો.
તો તે રોકોએ કહ્ું કે આ તો અભાયી જે લો
ઇન્વાન છે અને જાદુ કયીને કાંઇક આદતની
ણલરૂઘ્ધ દેખાડે છે . તેઓએ નફીની
નફુવલતનો ઇન્કાય કમો.
કશે છે કે જ્માયે જ. શમ્ઝા ઇભાન રાવમા તો
ઇસ્રાભને ઘણી તાકત ભી અને કુયેળના
ચ્ચીવ ભાણવો જે લા કે લરીદ ણફન
ભોેેગીયા, અફુજશેર, અફુ ઉભય્મા, અતફા,
ળમફા, નઝય ણફન શાયીવ, શશ્ળાભ અને
આવીપ ણફન લામર લગેયે કુયેળના લડેયાઓ
ફશુ જ ફેચેન થઇ ગમા અને શ. અફુ
તારીફની ાવે આવમા અને કહ્ું કે તું
અભાયાથી ઘણો વાયો છો અને અભાયો
વયદાય છો. અભો તાયી ાવે એક શાજત
રઇને આવમા છીએ કે તું તાયા બત્રીજાને કશે
કે અભાયા ભાઅફુદોને બરું-ફુરૂં ન કશે તે
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અભોને કભઅક્ર વભજે છે . અભાયાભાંના
ફેલકુપોને ફશેકાલી ોતે નલા ધભજનોેે પ્રચાય
કમો છે . તેથી અભાયાભાં ણલખલાદ નાખ્મો.
જ. અફુ તારીફે આ (વ.)ને ફોરાવમા
અને કહ્ું કે ફેટા તાયી ાવે આ રોકો એક
આળા રઇને આવમા છે . તે લખતે આે
પયભાવમું કે અમ કુયેળીઓ ! તભો ળું ચાશો છો
? તેઓએ કહ્ું કે તું અભાયા ફુતોને નારામક
ઠેયલ નણશ. શઝયતે પયભાવમું કે ભને ણ
તભાયાથી એજ આળા છે કે તભો ભાયા
કરભાભાં વશામ કયો જે થકી તભો અયફ અને
અજભ ઉય અણધકાય ધયાલળો, તે લખતે
અફુજશેરે કહ્ું કે અભાયી અને તભાયી લચ્ચે
જે ઝઘડો છે તે કાંઇ એટરો ફધો ખયાફ
નથી. એક કરભો ળું દવ કરભા ભાટે ણ
અભોેે આનાકાની કયીળું નણશ ણ એ તો
ફતાલોેે કે એ કરભો ળું છે ? આે પયભાવમું,
“રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ” કશો. આ વાંબી
ફધા કુયેળીઓએ ભોંઢું પેયલીને કહ્ું કે તેણે
ફધા ખુદાઓનો એક ખુદા ફનાલી દીધો, તે
લખતે આ (વ.)ની આંખોભાં આંવુ બયાઇ
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આવમા અને કહ્ું કાકા, ભાયા જભણા શાથભાં
વૂમજ અને ડાફા શાથભાં ચંદ્ર ભુકલાભાં આલે
તો ણ શક લાત કશેલાનું છોડીળ નણશ,
એટરે વુધી કે કત્ર થઇ જાઉં. તે લખતે જ.
અફુ તારીફે કહ્ું કે તું ખુળીથી તાયી લાતનો
પ્રચાય કય તે લખતે ખુદાએ તઆરાએ
ઉયની આમત નાઝીર પયભાલી.
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َُ َۡ َ َ َۡ َ
امشوۡا َف
ف انطلق الملا ِمنہم ا ِؿ
َ َ َ ۡ ُ َ ّٰ ٰۤ َ ۡ ُ ۡ
ۛ ِا ّؿ ّٰہذا لَص ۡی ٌء
ۚ اصبِؿفا عدی ال ِہ ِتکم
ُ
﴾ۖ ۶﴿ ّیرَ ُاخ
ّٰ َ ّ ۡ َ َ
ۛ ِا ۡؿ
ۚ َما َس ِم ۡعنا ِب ّٰہذا فِی ال ِمل ِۃ الۡاع َِخ ِۃ
ٌ ۡ َ ّ ۡۤ َ
﴾ۖ ۷﴿ ّٰہذا ِالا اخ ِتلَاػ
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َ ُۡ َ ََۡ ّ ۡ
َ
الذغ ُخ ِم ۢۡن بَ ۡی ِننا ؕ بَ ۡل ُہ ۡم
ء ان ِزؽ علی ِہ ِ
ۡ
َّ َ ُ ُ
َ ّ
ف ِ ۡی ش ٍک ِّم ۡن ِدغ ِخ ۡی ۚ بَ ۡل ل ّما یَذ ۡفقوۡا
ََ
اب ﴿﴾۸
ذ
ع ِ
َ
َ ۡ
َ ۡ
ا ۡؾ ِعن َد ُہ ۡم ع َدٓائِ ُن َذ ۡح َم ِۃ َذ ِّبک ال َع ِزیۡ ِز
ۡ َ َّ
اب ﴿﴾ۚ۹
ہ
الو ِ
َ ۡ َ ُ ۡ ّ ُ ۡ ُ ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ
ص َف َما
اؾ لہم ملک السمو ِة ف الاذ ِ
بَ ۡی َن ُہ َما َ ٞف ۡلح َ ۡؿتَقُوۡا فی الۡاَ ۡس َ
اب ﴿﴾۱۱
ب
ِ
ِ
ેઅને તેભના આગેલાનો ઉઠ્મા કે ચારો અન
તભે તભાયા ભાઅફૂદોને જ દ્રઢતાૂલજક લગી
યશો, ણનવંળમ (આ લાતભાં) તેનો કાંઇ સ્લાથજ
)છે . (૬
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આગરા ધભોભાં તો અભોએ આલી લાત નથી
વાંબી; આ તો એક નલી ઉજાલી કાઢેરી
લાત છે .(૭)
ળું આણાભાંથી (કેલ) તેનાજ ઉય
નવીશત ઉતાયલાભાં આલી ? ખયી લાત આ
છે કે તેઓ ભાયા ફોધલચનના વંફંધભાં
ળંકાભાં ડેરા છે , ફલ્કે શજી તેભણે ભાયો
અઝાફ ચાખ્મો જ નથી. (૮)
અથલા ળું તેભની ાવે તાયા ઝફયદસ્ત અને
ભશાન દાતા યલયરદગાયની કૃાના ખજાના
છે ? (૯)
અથલા આકાળો તથા ઝભીનો અને તે
ફન્નેની લચ્ચે જે કાંઇ છે તેનો અણધકાય
તેભને છે ? અગય એભ શોમ તો બરેને તેઓ
વીડીઓ (ભાંડી આકાળો) ય ચઢી જામ !
(૧૦)
છી જ. અફુ તારીફની ભજરીવભાંથી તે
લડેયાઓ ઉઠીને ચાલ્મા ગમા અને આવભાં
કશેલા રાગ્મા કે આણા ફુતોને જ આણે
ુજલા જોઇએ અને ધીયજ ધયીને દ્રઢતાૂલજક
તેને લગી યશો.
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તે રોકોએ કહ્ું કે ભોશમ્ભદ (વ.) કશે છે કે
ખુદા એક છે અને તેનો કોઇ ળયીક નથી. તો
આલી લાત તો અભોએ અભાયા ધભજભાં
વાંબી નથી અને એ યીત અભાયા ફા
દાદાની છે કે ફુતોની ૂજા કયલી અને જ.
ઇવા (અ.)ના ભઝશફભાં ણ આલી લાત
નથી કે એક ખુદાને ભાનો. તેઓ ણ ત્રણ
ખુદા કશે છે .
કુયેળીઓ શ. યવુરે ખુદા (વ.) કયતાં ોતાને
લધાયે ફુઝુગજ ભાનતા શતા અને કશેતા શતા કે
કુયઆન તો અભાયા ઉય નાઝીર થલું જોઇતું
શતું. અભો તેના કયતાં ભયતફાભાં લધાયે
છીએ. કુદયત કશે છે કે તે રોકોએ અભાયોેે
અઝાફ શજી વુધી ચાખ્મો નથી.
કુદયત કશે છે કે અમ ભોમ્ભદ (વ.), ળું
તેઓની ાવે દયેક ચીજ ઉય કુદયત
યાખનાય અને ફશુ જ ફક્ષનાય તાયા યફની
નેઅભતોના ખજાના છે અને તે એલો ફક્ષીળ
કયનાયો છે કે તે જે ને ચાશે તેને ોતાની
ઇચ્છા પ્રભાણે આે છે અને નફુવલતના ભાટે
જે ને ચાશે તેને ણનભાજણ કયે છે ?
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ળું તેઓ ભાટે આવભાનો અને ઝભીન અને તે
ફન્ને લચ્ચે જે કંઇ છે ળું તેભાં તેનો અણધકાય
છે ? જો એભ શોમ તો બરે તેઓ વીડીઓ
ભાંડીને આવભાન ઉય ચઢી જામ.
૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

َ ُج ۡن ٌد ّ َما ُہ َنال َِک َم ۡہ ُز ۡف ٌؾ ِّم َن الۡاَ ۡظ
اب
د
ِ
﴾۱۱﴿
َُک ّ َذ َب ۡت َق ۡب َل ُہ ۡم َق ۡو ُؾ نُوۡج ّ َف َع ٌاخ ّ َف ـ ِۡخ َعوۡؿ
ٍ
َ َ ُ
﴾۱۲ۙ ﴿ دف الۡا ۡفتا ِخ
َ
َ ۡ
َ َ ُ َ
ؕ َف ث ُموۡ ُخ َف قوۡ ُؾ لوۡ ٍض ّف ا ۡص ّٰح ُب لـَٔۡ ۡیک ِۃ
ُ اُفلئ َک الۡاَ ۡظ َد
﴾۱۳﴿ اب
ِ
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َ َ ّ َ َ َ ُ ُ ّ َ َ ّ َ َ ّ ٌّ ُ ۡ
اب
ق
ِ ِاؿ کل ِالا کذب الرسل فحق ِع
﴾۱۴٪ ﴿
َّ
َ ً َ ً
ُۡ
َف َما یَنن ُك ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ِالا َص ۡی َحۃ ّفا ِح َدۃ ّما
َ ۡ ََ
َ
﴾۱۵﴿ اػ
و
ف
ٍ لہا ِمن
(યવૂરોને જુ ઠરનાલનાય) જથ્થાઓભાંથી
જે ઓ યાજીત ફની નાવી છુ ટ્મા શતા તેભનું
બેગું થએરું આ રશ્કય છે . (૧૧)
તેભની શેરાં નૂશની કોભે તથા આદ (ના
કફીરાલાા માને શૂ દ)ની કોભે તથા
ભેખોલાા રપયઔને ણ (યવૂરોને)
જુ ઠરાવમા શતા : (૧૨)
અને એલીજ યીતે વભૂદના કફીરાલાાઓએ
તથા રૂતની કોભે તથા લનલાવીઓ
(શ.ળોઅમફની કોભ) એ ણ; આજ તે
જથ્થા શતા. (૧૩)
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તેઓ ભાંશેના વઘાઓએ યવૂરોને
જુ ઠરાવમા શતા, જે થી અભાયા અઝાફને
ાત્ર ફન્મા શતા. (૧૪)
અને આ રોકો ણ ભાત્ર એકજ કીકીમાયીની
લાટ જુ એ છે , જે ભાં વશેજ ણ ણલરંફ
થનાય નથી. (૧૫)
આ આમતભાં “શોના રેક” (તે જગ્મા) આવમું
તેનો અથજ ફદયની રડાઇનું સ્થ છે , જ્માં
આ રોકો જાત-જાતની લાતો ફનાલી યહ્ા છે .
આજ સ્થે તેઓ એક રદલવે યાજમ
ભેલલાલાા છે અને અશીં એ લખત
આલલાલાો છે કે તેઓ નાનું એલું ભોંઢું
કયીને એભની વાભે ઉબા શળે કે જે ભને તેઓ
આજે એક ભાભુરી ઇન્વાન વભજીને નફી
તયીકે ભાનલાનો ઇન્કાય કયી યહ્ા છે .
એ કુપપાયો શઝયત (વ.)ને જુ ઠરાલતા શતા
તેથી શઝયત (વ.) ફશુ જ દુ:ખી થમા શતા.
તેથી કુદયત તેને આશ્લાવન આલા ભાટે કશે
છે કે આ જુ ઠરાલલું ખાવ તાયા ભાટેજ નથી,
ણ આ ભુશ્રીકોની શેરાં નુશની કોભે,
આદની કોભે તથા ખીરાલાા પીયઓને ણ
અનુક્રભણણકા
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મગમ્ફયોને જુ ઠરાવમા શતા. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે જે લખતે
પીયઓન કોઇને ણળક્ષા કયતો શતો તો તેને
વીધો વુલયાલી શાથ-ગભાં ખીરા ઠોકાલતો
શતો અને તે વજા ાભનાય એજ શારતભાં
ત્માં ભયણ ાભતો શતો. તેથી ખુદા તઆરાએ
તેને ખીરાલાો કહ્ો છે .
છી પયભાલે છે કે વભુદની કોભે જ. વારેશને
અને રુતની કોભે જ. રુતને અને અમકાના
રોકોએ જ. ળોએફ (અ.)ને જુ ઠરાવમા તો
તને જુ ઠરાલનાય આ રોકો તેજ ટોાભાંથી
છે .
અને એ શેરી ઉમ્ભતના રોકોને
મગમ્ફયોને ન ભાનલાના કાયણે અભોએ
અઝાફભાં પવાવમા.
આ કુયેળના કાપયો નથી યાશ જોતા ણ એક
ચીવની કે તે વુયના અલાજથી તેઓ ફધા
ભયી જળે અને તે બમાનક અલાજ લખતે
કોઇને ભોશરત ભળે નણશ.
૧૬ થી ૨૦ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ ُ ََ
َف قالوۡا َذ ّبنا َع ِّج ۡل
ۡ َ
اب ﴿﴾۱۶
ال ِحس ِ

َّ َ َّ َ َ
لنا قِطنا ق ۡب َل یَ ۡو ِؾ

ۡ ۡ َ ّٰ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ
ِاصبِؿ عدی ما حقولوؿ ف ادغخ عبدنا
َ ٗۡ َ َ ۡ َ ۡ ّ َ ٗۡ ۤۡ َ ّ َ
ٌ
خافخ دا الای ِد ۚ ِانہ افاب ﴿﴾۱۷
ِانَّا َس ّ َص ۡخنَا الۡج َب َ
اؽ َم َع ٗۡہ یُ َس ِّب ۡحنَ
ِ
َۡ ّ َ ۡ ۡ
َ
اػ ﴿ ۙ﴾۱۸
خ
ر
ِبالع ِص ِی ف الاِ ِ
َ َّ
الطح ۡ َؿ َم ۡح ُشوۡ َذ ًۃ ؕ ک ُ ٌّل لّ َ ٗۡہۤۡ اَ ّ َف ٌ
اب ﴿﴾۱۹
ف
َف َش َد ۡخنَا ُم ۡل َک ٗۡہ َف ّٰاتَ ۡی ّٰن ُہ ال ۡ ِح ۡک َم َۃ َف َف ۡصلَ
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َ ۡ
﴾۲۱﴿ اب
ِ ال ِخط
અને આ રોકો (કટાક્ષભાં) કશે છે કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ણશવાફના રદલવ શેરાંજ
અભાયા ભાટે અભાયા બાગનો અઝાફ જલ્દી
ભોકરી દે. (૧૬)
(શે યવૂર !) તેઓ જે કાંઇ કશે છે તે ભાટે
ધીયજથી વશન કય, અને અભાયા ફલાન
ફંદા દાઊદને માદ કય; ણનવંળમ તે (અલ્રાશ
તયપ) ભોટો યજુ થનાયો શતો. (૧૭)
ખયેજ અભોએ શાડો તેના તાફે કયી દીધા
શતા, જે થી તે (શાડો) ણ વાંજ વલાય
(અલ્રાશનો) ભણશભા ગાલાભાં તેનો વાથ
આતા શતા : (૧૮)
અને ક્ષીઓ ણ (અલ્રાશની માદના વભમે
તેની આવાવ) બેગા થતા શતા; (અને) તે
વઘાં લાયંલાય તેનાભાં વૂય ભેલતા શતા.
(૧૯)
અને અભોએ તેનું યાજ્મ ભજફુત કયી દીધું
શતું, અને અભોએ તેને વુફુણઘ્ધ તથા
અનુક્રભણણકા
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લાદણલલાદ લડે ખયા ચુકાદા આલાની ળણક્ત
અજણ કયી શતી. (૨૦)
જ્માયે એ આમત નાઝીર થઇ કે કમાભતના
રદલવે ગુનેશગાયોના શાથભાં તેભનું
આભારનાભું આલાભાં આલળે તો એ
કાપયોએ કહ્ું કે ભોશમ્ભદ (વ.) દાલો કયે છે કે
કમાભતના અભોને આભારનાભું આલાભાં
આલળે અને છી કટાક્ષ કયીને કશેલા રાગ્મા
કે ણશવાફના રદલવ શેરાંજ અભાયા
બાગનો અઝાફ જલ્દી અભોને ભોકરાલી દો.
એ કાપયો એલી લાતો કયતા શતા, તેથી કુદયતે
કહ્ું કે અમ યવુર ! તેઓ જે કંઇ કશે છે તેને
ધીયજથી વશન કય અને અભાયા ફંદા
દાઉદને માદ કય જે દીનભાં ફશુ જ
ળણક્તળાી અને તકરીપ ઉાડનાયો શતો
અને અલ્રાશની ફશુ જ ઇફાદત કયતો શતો.
આ સ્થે કુદયતે શ. દાઉદ (અ.)ને ળણક્ત,
ધીયજ અને અલ્રાશની તયપ પ્રત્મક્ષ
ભાભરાભાં યજુ થનાય ફતાવમો છે . આ
ઉયથી એ લાત વાપ જાશેય થામ છે કે આ
ખુદાના ભાઅવુભ મગમ્ફય શતા. શ. દાઉદ
અનુક્રભણણકા
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(અ.) યાત્રીના લખતે ઉઠતા શતા અને
એકાંતયે યોઝો યાખતા શતા. એકાંતયે યોઝો
યાખલો એ લધાયે વખ્તીનું કામજ છે .
કુદયતે જ. દાઉદ (અ.)ને જે નેઅભતો આી
શતી તેભાં એ લજતો શતા જે ને ખુદાએ
આના તાફે કમાજ શતા. તેઓ આની વાથે
અલ્રાશના ગુણગાન ગાતા શતા અને એજ
પ્રભાણે કાંકયીઓ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના
શાથોભાં તસ્ફીશ કયતી શતી. અભોએ તેના
તાફાભાં ક્ષીઓ કમાજ શતા અને તે ક્ષીઓ
ણ આની વાથે અલ્રાશની તસ્ફીશ કયતા
શતા.
જ. ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે એક
વમણક્તએ ફીજી વમણક્ત ઉય ગામનો દાલો
દાખર કમો, ણ તેની ાવે કોઇ વાક્ષી શતો
નણશ. જ. દાઉદ (અ.)ભે એ ભુકદ્દભાનો ચુકાદો
આલાભાં જયા રાંફો વભમ રીધો.
સ્લપ્નાભાં આને શુ કભ ભળમો પ્રણતલાદીને
કત્ર કયલાભાં આલે. ત્માય ફાદ પયીથી એજ
શુ કભ ભળમો. જ્માયે આે પ્રણતલાદીથી એ
ફાફત ણલળે ૂછયછ કયી તો તેણે કફુરાત
અનુક્રભણણકા
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ેકયી કે શુ ં લાદીના ફાનો કાતીર છુ ં . તેથી ત
ેપ્રણતલાદીને કત્ર કયલાભાં આવમો તેના કાયણ
જ. દાઉદ અ.વ.નો રોકો ઉય યોફ લધી
ગમો.
૨૧ થી ૨૪ભી આમાત :-

َ ّٰ َ َ ۡ َ
ۡ َ
َف َہ ۡل اتىک ن َب ُؤا الخ ۡص ِم ۬ ِاد ت َس ّوَ ُذفا
الۡم ۡش َخ َ
اب ﴿ ۙ﴾۲۱
ِ
ۡ َُ
ََ ۡ َ ُ
ِاد َخخلوۡا َعدّٰی َخ ٗۡاف َخ فه ِل َظ ِمن ُہ ۡم قالوۡا لَا
تَ َخ ۡف ۚ َخ ۡص ّٰمن بَ ّٰغی بَ ۡع ُض َنا َعدّٰی بَ ۡ
ض
ع
ٍ
ِ
َ ُۡ
ُۡ ۡ
ََ ۡ
احک ۡم بَ ۡیننا ِبال َح ّ ِق َف لَا تش ِطط َف
ف
ۡاہدنَا ۤۡ اخّٰی َسوَٓاء ّ
اض ﴿﴾۲۲
ِ ِ
الض َخ ِ
ِ ِ
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َ ً
ٌ َ
َ َ ۤۡ َ
ِا ّؿ ّٰہذا اخِ ۡی  ٞل َ ٗۡہ ِت ۡسع ّف ِت ۡس ُعوۡ َؿ ج ۡع َجۃ
َّ َ َ ۡ َ ٌ َّ َ ٌ َ َ َ َ ۡ ۡ
اؽ اخ ِفل ِن ۡی َہا َف
ف خِی جعجۃ فا ِحدۃ  ٞفق
َ َّ ۡ ۡ َ
اب ﴿﴾۲۳
ط
فدنِی فِی ال ِخ ِ
َ
َ
َ َ َ ََ َ
اؽ لَق ۡد ظل َمک ِب ُس َؤ ِاؽ ج ۡع َج ِتک ِاخّٰی
ق
ۡ ُ ََ
َ َ ۡ
َ
اج ٖۡہ ؕ َف ِا ّؿ ک ِثح ًؿا ِّم َن الخلطٓا ِء ل َ َی ۡب ِغ ۡی
جِع ِ
َّ َّ
ُ
بَ ۡع ُض ُہ ۡم َعدّٰی بَ ۡ
ض ِالا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َف
ع
ٍ
َ
َ
َ
َع ِم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت َف ق ِل ۡی ٌل ّما ُہ ۡم ؕ َف ظ ّ َن
َ ٗۡ ُ َ ّ َ َ َ َ ّّٰ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ َ ٗۡ َ َ ّ َ
خافخ انما فتنہ فاستغهك ذبہ ف عخ
َذاخ ًِعا ّ َف اَن َ َ
اب ﴿﴾۲۴
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અને (શે યવૂર !) બરા તને તે દાલેદાયોની
ણ ખફય ભી છે ? જ્માયે તેઓ પ્રાથજના
ગૃશની રદલાર કુદાલીને : (૨૧)
દાઉદ ાવે આલી દાખર થમા ત્માયે તે
તેભનાથી બમ ામ્મો. (જે થી) તેભણે કહ્ું કે
(શે દાઉદ !) બમ ન ાભ; અભે ફન્ને લાદી
પ્રણતલાદી છીએ, અભાયાભાંથી એકે ફીજા
ઉય અત્માચાય કમો છે , ભાટે તું અભાયી લચ્ચે
મોગ્મ પેંવરો કયી આ, અને (તેભ કયલાભાં)
કોઇ પ્રકાયનો અન્મામ ન કય, અને અભને
વન્ભાગજ ઉય ચરાલ. (૨૨)
(વાંબ) ણનવંળમ આ ભાયો બાઇ છે ; તેની
ાવે નવલાણં ભેંઢીઓ છે , અને ભાયી ાવે
એકજ ભેંઢી છે ; છતાં તે ભને કશે છે કે તે એક
ભેંઢી ણ ભને વોંી દે, અને (લી) લાતચીત
કયલાભાં ણ તે ભને દફાલે છે . (૨૩)
(દાઊદે) પયભાવમું, ખચીતજ તેણે ોતાની
આટરી (ફધી) ભેંઢીઓ શોલા છતાં તાયી એક
ભેંઢી ણ તાયી ાવે ભાંગલાભાં તાયા ઉય
ઝુલ્ભ કમો છે ; અને ણનવંળમ ઘણા બાગીદાયો
એલી યીતે એક ફીજા ય જાસ્તી કયી જામ છે ,
અનુક્રભણણકા
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ણવલામ કે જે ઓ ઇભાન રાવમા શોમ તથા
વદાચાયી શોમ, ણ તેલા ઘણાજ થોડા શોમ
છે . (આ વાંબી તેઓ ચાલ્મા ગમા) અને
દાઊદ વભજી ગમો કે અભોએ (આ ચુકાદા
લડે) તેની કવોટી કયી છે , જે થી તેણે ોતાના
યલયરદગાયની ક્ષભા ભાંગી અને તે
ણવજદાભાં ડી જઇને (અલ્રાશની તયપ)
ઘ્માનભગ્ન થઇ ગમો. (૨૪)
કશે છે કે ઉયમા ણફન ણશનાને એક ખુફવુયત
સ્ત્રીને ણનકાશનો વંદેળો ભોકરાવમો અને
નજીકભાં જ તેઓના ણનકાશ થઇ જલાના
શતા, ણ આવભાં એક એલો ઝઘડો ઉબો
થમો કે તે સ્ત્રીના લડીરોએ ઉયમાથી તેની
વગાઇ તોડી નાખી અને જ. દાઉદ અ.વ.ભે
ોતાનો મગાભ ત્માં ભોકરાવમો. તેણીના
લારીઓએ આના ભાંગાને કફુર યાખ્મું
ત્માયે શ. દાઉદ (અ.)ની ૯૯ સ્ત્રીઓ શતી
(યન્તુ આટરી સ્ત્રીઓની આ લાત વશી
નથી) જ્માયે ઉયમાનને આ લાતની ખફય
ડી તો તે ઘણો દુ:ખી થમો. કશે છે કે શઝયતે
આ સ્થે ફશેતય કાભ છોડી આપ્મું. કાયણ કે
અનુક્રભણણકા
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આને ઘટતું શતું કે તે સ્ત્રીના લારીઓને
વભજાલીને ઉયમા વાથે તેણીના ણનકાશ કયાલી
આલા શતા. જો કે આે કાંઇ ગુનાશનું કાભ
કમુજય્ેુેં ન શતું ણ એ ફશેતય કાભ
છોડલાના કાયણે ફે પયીશ્તાઓને ઇન્વાનના
રૂભાં ભોકરલાભાં આવમા. એક લાદી શતોેે
અને ફીજો પ્રણતલાદી. જે ભકે ખુદા પયભાલે છે
કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ળું તાયી ાવે
ઝઘડનાયાની ખફય આલી છે ? કશે છે કે
ભોકરલાભાં આલેરા તે ફન્ને પયીશ્તાઓએ
શ. દાઉદ અ.ના દયલાજા ાવે આલી અંદય
જલાની યજા ચાશી. ચોકીદાયે કહ્ું કે આજે
આનો ઇફાદતનો રદલવ છે ભાટે કારે
આલો, તેથી તે ફન્ને ઇફાદત કયલાના
સ્થની રદલાર કુદાલીને શ. દાઉદ અ.ની
ાવે આવમા.
કશે છે કે શ. દાઉદ (અ.)ભે રદલવોની
લશેંચણી કયી શતી. એક રદલવ ન્મામ ભાટે,
એક રદલવ ઇફાદત ભાટે, એક રદલવ લાએઝ
ભાટે અને એક રદલવ ોતાના કાભકાજ ભાટે,
એભ રદલવો લશેંચેરા શતા. જ્માયે તે
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પરયશ્તાઓ આની વભક્ષ ભેશયાફભાં આવમા
ત્માયે આ ઇફાદત કયી યહ્ા શતા.
જ્માયે આે અચાનક પયીશ્તાઓને જોમા તો
આ બમ ામ્મા. આ વભજ્મા કે આજે
ઇન્વાપનો રદલવ તો નથી ? આ તો કોઇ
ભાયા દુશ્ભનો ભને કત્ર કયલા ચઢી આવમા છે
તેથી આ બમ ામ્મા. તેથી તેઓએ કહ્ું કે
તભો ડયો નણશ, તભો અભાયા લચ્ચે ન્મામની
વાથે પેંવરો આો.
આે કહ્ું કે તભાયી લાતને યજુ કયો : લાદીએ
કહ્ું કે આ ભાયો બાઇ છે (દીની બાઇ અથલા
દોસ્તની રૂએ બાઇ) તેની ાવે ૯૯ ફકયીઓ
છે અને એક ફકયી ભાયી ાવે છે . તે ભને કશે
છે કે તે તાયી એક ફકયી ણ ભને વોંી દે
અને તે ભને દફાલે છે .
જ. દાઉદ (અ.)એ પયભાવમું કે તેની ાવે
આટરી ફધી ફકયીઓ શોલા છતાં તાયી એક
ફકયી ભાંગી તેણે તાયા ઉય ઝુલ્ભ કમો છે
અને ઘણા બાગીદાયો આલી યીતે એક ફીજા
ઉય ફજફયી કયે છે , ણવલામ કે જે ઓ
ઇભાન રાવમા શોમ અને નેક રોકો શોમ ણ
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તેલા ઘણા થોડા શોમ છે . આ પેંવરા છી
પયીશ્તાઓ ચાલ્મા ગમા અને જ. દાઉદ (અ.)
વભજી ગમા કે આ ભાયી યીક્ષા શતી. જે થી
તેભણે ફશેતય કાભ તકજ કયલાની ોતાના
યલયરદગાય ાવે ફક્ષીળ ચાશી અને
વજદાભાં ડી ગમા. જો કે આ ણલે જ.
દાઉદ (અ.)ભે તે સ્ત્રી વાથે ણનકાશ કમાજ તે
કોઇ ગુનાશનું કાભ ન શતું. આ વજદાભાં
ઘણા વભમ વુધી યોતા યહ્ા.
૨૫ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ َ ۡ
َ
َ ّٰ َ َ َ َ
فغه ۡكنا ل َ ٗۡہ دل ِک ؕ َف ِا ّؿ ل َ ٗۡہ ِعن َدنا ل َ ُزلفی َف
ّٰ
﴾۲۵﴿ ُح ۡس َن َما ٍب

જે થી અભોએ ણ તેનો આ (ગુનોશ) ભાપ
કયી દીધો; અને ફેળક અભાયી ાવે તેની
ભોટી નઝદીકી અને ઉિભ સ્થાન છે . (૨૫)
છી અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે અભોએ
તેના ફશેતય કાભ તકજ થલાથી તેને ફક્ષી
આેર છે અને અભાયી ાવે તેભની ભશાન
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નઝદીકી તથા ઉિભ સ્થાન છે . ભઝશફે શક
ણવલામ કેટરાક રોકો જ. દાઉદ (અ.) ફાફત
એલી એલી ભનઘડત લાતો યજુ કયે છે જે એક
ભાઅવુભ મગમ્ફયની ળાનને રામક નથી.
કશે છે કે જ્માયે શ. દાઉદ (અ.) ભશેયાફભાં
નભાઝ અદા કયી યહ્ા શતા ત્માયે ઇબ્રીવે
ખુફવુયત ક્ષીનું રૂ ધાયણ કમુું, આે
નભાઝની શારતભાં તે ક્ષીને જોમું અને
નભાઝને તોડી નાખી અને તેને કડલા
આગ લદ્યા. છી ઉડીને એક ભકાનની
અગાવી ઉય ફેવી ગમું. શ. દાઉદ (અ.) તેને
કડલા અગાવી ઉય ગમા ત્માં આે જોમું કે
ઉયમા નાભની સ્ત્રી ોતાના ભકાનભાં નશાઇ
યશી છે . તેને જોઇ આ તેના ઉય ભોશી
ડ્મા, છી તેણીના ધણીને આે એક
રડાઇના ફશાના શેઠ જં ગભાં ભોકલ્મો અને
તેને આગરા ભોયચા ઉય યાખલાનું તેના
અપવયને રખી ભોકલ્મું. જે થી તે ભામો ગમો.
ત્માય ફાદ આે ઉયમાની ત્ની વાથે ણનકાશ
કયી રીધા.
ઓમુને અખફાયે યઝાભાં છે કે જ્માયે ઇભાભ
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(અ.)ની વભક્ષ આ ફનાલનું લણજન કયલાભાં
આવમું તો આે કા ઉય શાથ યાખ્મો અને
“ઇન્ના રીલ્રાશે લ ઇન્ના એરમશે યાજે ઉન”
પયભાવમું અને કહ્ું કે તભે રોકોએ અંફીમાની
આટરી ફધી ફેઇઝઝતી વશન કયી રીધી છે
કે એક ક્ષીના ભાટે નફી નભાઝ જે લી
ઇફાદતને તોડી નાખતા શતા અને સ્ત્રીનું
નગ્ન ળયીય જોઇ ભોશી ડ્મા અને તેણીના
ણતને મુણક્ત યચી કત્ર કયાલી નાખ્મો (આ
ણફલ્કુર ગરત અને જુ ઠી લાતો છે ) છી
રોકોએ અયઝ કયી કે શુ ઝુય આ પયભાલો કે
વાચી શકીકત ળું છે ? તે લખતે શ. ઇભાભે
યઝા (અ.)એ પયભાવમું કે શ. દાઉદ (અ.)ને
દીરભાં એક ખમાર આવમો કે ખુદાએ
ોતાની ભખ્રુકભાં ભાયાથી લધાયે ઇલ્ભ
કોઇને આપ્મું નથી. તો તે લખતે અલ્રાશે ફે
પયીશ્તાઓને ભોકલ્મા જે ઓ રદલાર કુદીને
આ જ્માં ઇફાદત કયી યહ્ા શતા ત્માં
શોંચી ગમા અને ોતાનો ભાભરો ફમાન
કમો. આે ભાત્ર લાદીની લાત વાંબી અને
પ્રણતલાદીથી ફમાન રીધા લગય લાદીના
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શકભાં વાક્ષી લગય પેંવરો વંબાલી દીધો.
ફવ ખુદા તયપથી તેભને ચેતલણી આલાભાં
આલી કે “અભે તને ઝભીનભાં ખરીપો
ફનાલેર છે ભાટે રોકોભાં ન્મામના ણવઘ્ધાંત
પ્રભાણે પેંવરો કયો અને ોતાના નપવની
ખ્લાશીળની ઇતાઅત ન કયો.” આજ તયકે
અલરા (ફશેતય કાભ છોડી આલું) શતું. જો
કે આનું આ કામજ ન્મામની ણલરૂઘ્ધ ન શતું
ણ આે પ્રણતલાદીથી ણ ુછલું જોઇતું
શતું. જો કે તેને ુછલાભાં આલત તો ણ
આે આજ પેંવરો આલો ડત. છી
રોકોએ ુછમું કે મબ્ન યવુરલ્રાશ જયા
ઉયમાના રકસ્વા ણલળે ણ પયભાલો કે વાચી
શકીકત ળું છે ? જલાફભાં આે પયભાવમું કે
શ. દાઉદ અ.ના ઝભાનાભાં એલો યીલાજ
શતો કે જ્માયે કોઇ સ્ત્રીનો ણત ભયણ ાભતો
અથલા કત્ર થતો તો તેણી શંભેળા ણલધલા
યશી જીલન ણલતાલતી. કોઇની વાથે પયી રગ્ન
કયી ળકતી ન શતી. જ. દાઉદ (અ.)એ
અલ્રાશના શુ કભથી આ રયલાજને શેરા
તોડી નાખ્મો અને ઉયમાના કત્ર થઇ જલા
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છી તેની ણલધલા ણત્ન વાથે ળાદી કયી
રીધી, આથી રોકોએ તે ણલળે જુ ઠા રકસ્વા
ઘડી કાઢ્મા.
ભજભઉર ફમાનભાં છે કે અભીરૂર
ભોઅભેનીન શ. અરી (અ.)એ પયભાવમું કે
કોઇના ણલળે વાણફત થઇ જામ કે તેણે એભ
કહ્ું કે શ. દાઉદ (અ.)એ (આળક થઇ)
ઉયમાની સ્ત્રી વાથે ળાદી કયી શતી તો તેના
ઉય શુ ં ફે શદ (ફે જાતની ળીક્ષા) જાયી
કયીળ. એક શદ નફુવલતની તોશીનની અને
ફીજી શદ ઇસ્રાભની. ફીજી યીલામતભાં છે કે
જે વમણક્ત શ. દાઉદ (અ.)ના રકસ્વાને
વાભાન્મ રકસ્વા કશાણીઓ કશેનાયની જે ભ
લાંચળે તેને એકવો કોયડા ભાયીળ. શ. દાઉદ
(અ.)ના આ રકસ્વાભાં એક જાતનું એ ણ
ગુભાન જાશેય કયલાભાં આવમું છે કે જે ફે
વમણક્તઓ રદલાર કુદીને અંદય દાખર થઇ
શતી તે જ. દાઉદ (અ.)ના દુશ્ભનો શતા અને
આને કત્ર કયલા ભાટે આવમા શતા. ણ
ચોતયપના યક્ષણને જોઇને તે રોકોની કત્ર
કયલાની ણશમ્ભત ચારી નણશ અને ોતે આ
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કામજ કયલા ભાટે આલેરા છે . આના
રદભાગભાંથી એ ણલચાયને દુય કયલા ભાટે એક
ંુભવઅરો જે ઉય ફમાન થમો તે ુછલાન
ફશાનું કમુું.
૨૬ થી ૩૦ ભી આમાત :-

ّٰی َد ٗۡاف ُخ ِانَّا َج َع ۡل ّٰن َک َخ ِل ۡی َف ًۃ فی الۡاَ ۡ
ص
ذ
ِ
ِ
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّ
ََ
ۡ
از ِبال َح ّ ِق َف لَا ت ّت ِب ِع
الن
فاحکم بحف
ِ
ۡ َ ّٰ َ ُ ّ َ َ َ ۡ َ ۡ ّّٰ ّ َ
الہوی فی ِضلک عن س ِبی ِل الل ِہ ؕ ِاؿ
ّ َ ۡ َ َ ّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ل َ ُہمۡ
ال ِذین ح ِضلوؿ عن س ِبی ِل
َ َ ٌ َ ۡ ٌۢ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ
اب
عذاب ش ِدید ِبما نسوا یوؾ ال ِحس ِ
﴿ ﴾۲۶٪
َ َ
َف َما َخ َل ۡق َنا ّ َ
الس َم َ
ٓاء َف الۡا ۡذص َف َما
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ّٰ َ َ ّ َ
َ
ََ
بَ ۡین ُہ َما بَا ِطلًا ؕ دل ِک ظ ّ ُن ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ۚ
َ ّ َّ
َّ
ََ
فوَیۡ ٌل ل ِل ِذیۡ َن که ُك ۡفا ِم َن الناذِ ﴿﴾۲۷
َ ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ
اؾ نجعل ال ِذین امنوا ف ع ِملوا
َ
الص ِل ّٰح ِت کَال ۡ ُم ۡف ِسدیۡ َن فی الۡاَ ۡ
ّّٰ
ص ۫ ا ۡؾ
ذ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ ۡ َ َ ۡ ُ َّ
نجعل المت ِقحف کالفجاذِ ﴿﴾۲۸
َ ۡ ۡ ّٰ
ٌ ّ َ َ ۤۡ
َ
کِ ّٰت ٌب ان َزلن ُہ ِال َ ۡیک ُم ّٰب َؿؼ ل َِی ّد ّبرُ ۡفا
ّٰ ّٰ َ َ َ َ ّ َ َ ُ ُ ۡ َ َۡ
اب ﴿﴾۲۹
ای ِت ٖۡہ ف ل ِیتذغخ افلوا الالب ِ
َ
َ
ۡ
َف َف َہ ۡبنا ل َِد ٗۡاف َخ ُسل ۡی ّٰم َن ؕ جِ ۡع َم ال َع ۡب ُد ؕ
ِانّ َ ٗۡہۤۡ اَ ّ َف ٌ
اب ﴿﴾۳۱
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શે દાઊદ ! ણનવંળમ અભોએ તને આ બૂણભભાં
(અભાયો) પ્રણતણનણધ નીમ્મો છે , ભાટે તું રોકો
લચ્ચે ન્મામવય ચુકાદા આતો યશે. અને
ભનોકાભનાને આધીન ન થા, નણશ તો તે તને
અલ્રાશના ભાગજ યથી યખડાલી ભૂકળે;
ણનવંળમ જે રોકો યાશે અલ્રાશથી યખડી
જળે તેભને ણશવાફના રદલવને ણલવયી
જલાના કાયણે વખ્ત અઝાફ થળે. (૨૬)
અને અભોએ આકાળ તથા ૃથ્લી અને તે
ફન્નેની લચ્ચે જે કાંઇ છે તેને વમથજ વજ્માજ
નથી; આ ઇભાન ન રાલનાયાઓની ખોટી
કલ્ના છે ; ભાટે જે ઓ જશન્નભનો ઇન્કાય
કયે છે તેભના ભાટે દુદજળા જ છે .(૨૭)
બરા જે રોકો ઇભાન રાવમા તથા વત્કામો
કમાજ તેભની વાથે અભે ળું ૃથ્લીભાં પવાદ
પેરાલનાયાઓના જે લું લતજન ચરાલીળું,
અથલા યશેઝગાયોને ફદકાયોની ફયોફય કયી
નાખીળું ? (૨૮)
(શે યવૂર !) આ રકતાફ કે જે અભોએ તાયી
તયપ ઉતાયી છે ભોટી ફયકતલાી છે , ભાટે
તેઓ તેના પયભાનોભાં ભનન કયે તથા
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ફુણઘ્ધળાીઓ ફોધ ગ્રશણ કયે. (૨૯)
અને અભોએ દાઉદને વુરમભાન ુત્ર અજણ
કમો; ખયેજ તે શ્રેષ્ઠ ફંદો શતો; લી ણનવંળમ
તે (ોતાને) અલ્રાશ તયપ ભોટો યજુ કયનાયો
શતો. (૩૦)
કુદયતે જ. દાઉદ (અ.)ને વંફોધન કયેર છે કે
અભોએ આ ઝભીન ઉય તને અભાયો
ખરીપો નીમ્મો છે , ભાટે રોકોની લચ્ચે
ઇન્વાપથી પેંવરો આતો યશે અને ોતાના
નપવને આધીન ન થા.
આવભાન અને ઝભીનને ખુદાએ વમથજ મદા
કમાજ નથી, તેભાં તેની ણશકભત અને ભસ્રેશત
વભાએરી છે અને જે રોકો જશન્નભનો
ઇન્કાય કયે છે તેભની ફશુ જ કપોડી ણસ્થણત
થલાની છે .
અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે જે રોકો
ઇભાન રાવમા છે અને નેક કામો કમાજ છે એ
રોકો ળું એ રોકોની ફયાફય છે જે ઓ
ઝભીનભાં પવાદ કયનાયા છે ? ભતરફ કે એલું
નથી, જે રોકો યશેઝગાય છે તેઓ ભાટે
ભશાન દયજ્જાઓ છે અને કુપપાયો ભાટે
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જશન્નભ છે .
આ કુયઆનભાં રોકો ભનન કયે અને
ફુણઘ્ધળાીઓ ફોધ ગ્રશણ કયે અને તેની
તપવીય ઉય ઉંડો ણલચાય કયે.
અભોએ દાઉદને વુરેભાન અજણ કમો,
વુરેભાન નેક ફંદો શતો. ખુદા ણવલામ
તભાભથી ભોઢું પેયલનાયો શતોેે અને ભાત્ર
અલ્રાશની ઝાત તયપ જ યજુ થનાય શતો.
૩૧ થી ૩૩ભી આમાત :-

ّٰ ّّٰ ّ َ ۡ
َ
َ ُ ۡ
الص ِفن ُت
ِاد ف ِخص َعل ۡی ِہ ِبالع ِص ِی
ُ الۡج َی
﴾۳۱ۙ ﴿ اخ
ِ
ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡۤ ّ َ َ َ
فقاؽ ِان ِ ۡی احببت حب الخحؿِ عن ِدغ ِخ
ۡ ۡ َ َ َ ّّٰ َ ۡ ّ َ
َ
﴾۳۲﴿ اب
ِ ذبِی ۚ حتی تواذة ِبال ِحج
ُ ّ ُذ ّ ُخ ۡف َہا َعد َ ّیَ ؕ َف َطف َق َم ۡس ًحۢا ب
َالسوۡ ِػ ف
ِ
ِ
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َ َۡۡ
﴾۳۳﴿ اػ
ِ الاعن
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે વંઘ્મા વભમે
(કેટરાક) લેગલાન ઘોડા તેની વાભે યજુ
કયલાભાં આવમા (અને તે જોલાભાં અવયની
નભાઝનો લખત ચાલ્મો ગમો): (૩૧)
ત્માયે કશેલા રાગ્મો કે ભેં ભારની ભામાભાં
ભાયા યલયરદગાયની માદ છોડી દીધી, અશીં
વુધી કે તે (વૂમજ) ડદાભાં અદ્રશ્મ થઇ ગમો.
(૩૨)
(ભાટે) તેભને ભાયી વાભે ાછા રઇ આલો,
છી તે તેભની ીંડીઓ તથા ગયદનોને
તરલાય લડે કાલા રાગ્મો. (૩૩)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું એ રકસ્વાને માદ કય
જે લખતે ાછરા શોયભાં તેની ાવે વાયી
નવરના ફશુ જ વાયા ઘોડા યજુ કયલાભાં
આવમા તે ઘોડા ફશુ જ ળાંત ઉબા યશેતા
શતા. ઠેકડા ભાયતા ન શતા અને દોડલાભાં
ફશુ જ લેગલાન શતા. શ. વુરેભાન (અ.)એ
ઘોડા દણભશ્ક અને નવીફૈનના કાપયો વાથે
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જં ગ કયીને રાવમા શતા.
શ. વુરેભાન (અ.)ની આદત શતી કે ાછરા
શોયભાં નપર અને લજીપો ઢતા શતા ણ
તે રદલવે ઘોડાઓને જોલા રાગ્મા તેથી
લજીપો ઢી ળક્મા નણશ અને જ્માયે આે
જોમું કે વૂમજ અસ્ત થઇ ગમો છે તો આે
અપવોવ કમો તે ણલળે ખુદા પયભાલે છે કે “તે
(વુરેભાન) કશેલા રાગ્મો કે ભેં ભારની
ભામાભાં ભાયા યલયરદગાયની માદને છોડી
દીધી એટરે વુધી કે વૂમજ અસ્ત થઇ ગમો.
અયફ રોકો ભારને અને ઘોડાને ણ “ખમય”
કશેતા શતા. ઘોડાની વાથે ણ ખમય વંફંધ
ધયાલે છે , જે ભકે શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ
પયભાવમું છે કે : “ઘોડાના કા વાથે ખમય
અને નેકી શોમ છે તેથી અલ્રાશે ઘોડાને ખમય
કહ્ા.”
જ્માયે શ. વુરેભાન (અ.) નપર અને લઝીપા
છુ ટલાથી ગભગીન થમા તો તેના ફદરા ભાટે
આે અસ્શાફો તયપ ભોંઢું કયી કહ્ું કે ઘોડા
ભાયી ાવે રાલો. જ્માયે ઘોડા શાજય
કયલાભાં આવમા તો જ. વુરેભાને તેઓના
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ગ અને ગયદનને (ભવશ) અડલું ળરૂ કમુું
અને કશે છે કે તે ઘોડાઓને યાશે ખુદાભાં
કુયફાન કયી વદકો કમો. ઇબ્ને અબ્ફાવથી
ભનકુર છે કે આભાં જે આવમું છે કે તેને ાછા
પેયલો તે ઇળાયો ઘોડા તયપ નણશ ણ વૂમજ
તયપ છે અને અશીં ઝીક્રનો અથજ અવયની
નભાઝ છે , એટરે કે વુરેભાન (અ.)એ કહ્ું કે
(એ પયીશ્તાઓ) વૂમજને ાછો પેયલો અને
ઇબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે અભીરૂર
ભોઅભેનીન શ. અરી (અ.)ને ુછમું કે આ
આમતની તપવીય ળું છે ? આે પયભાવમું કે
“રોકોથી તેં ળું વાંબેર છે ?” તો તેણે કહ્ું
કે “કઅફ કશે છે કે શ. વુરેભાન (અ.) ઘોડા
જોલાભાં ભશ્ગુર થમા, એટરે વુધી કે તેઓની
નભાઝ કઝા થઇ ગઇ અને વુરેભાને કહ્ું કે તે
ઘોડાઓને ભાયી ાવે રાલો અને તેની વંખ્મા
ચઉદ (૧૪) શતી. જ્માયે ઘોડાઓને શાજય
કયલાભાં આવમા તો આે તેઓની ગયદન
અને ગ કાી નાખલાનો શુ કભ આપ્મો. આ
ગુનાશના કાયણે અલ્રાશે તેભની ફાદળાશીને
ચઉદ રદલવ વુધી જપ્ત કયી રીધી, કાયણ કે
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તેઓએ ઘોડાઓ ઉય ઝુલ્ભ કમો શતો.” આ
વાંબી શ. અરી (અ.)એ પયભાવમું કે
“કાઅફ જુ ઠું ફોરે છે . ખયી શકીકત એ છે કે
એક રદલવ આ ઘોડાને જોલાભાં ભશ્ગુર
થમા (તેભનો ણલચાય દુશ્ભનો ઉય જે શાદ
કયલાનો શતો) એટરે વુધી કે ઘોડા જોતા
જોતા વૂમજ અસ્ત થઇ ગમો તો શ. વુરમભાન
(અ.)એ પયીશ્તાઓને કહ્ું કે વૂમજને લ્ટાલો,
જ્માયે વૂમજ ાછો પયે ત્માયે આે નભાઝ અદા
કયી. અમ્ફીમા ઝુલ્ભ કયતા નથી તેભજ
ઝુલ્ભનો શુ કભ ણ આતા નથી, કાયણ કે
તેઓ ભાઅવુભ શોમ છે .” શ. અરી (અ.)
ભાટે ફે લખત વૂમજ ાછો પમો શતો. ઇબ્ને
અબ્ફાવની રયલામતથી જણામ છે કે આે
ઘોડાના ગ અને ગયદનો કાી ન શતી ણ
પ્માયથી તેભની ગયદન અને ગો ઉય શાથ
પેયલતા શતા અને યીલામતથી એ ણ વાફીત
થામ છે કે અવયનો અવલર લખત ચાલ્મો
ગમો શતો ન કે ુયો વભમ અને અવલર
લખતની નભાઝ ભાટે વૂમજને ાછો
લ્ટાલલાભાં આવમો શતો. શ. અભીરૂર
અનુક્રભણણકા

650

hajinaji.com

ભોઅભેનીન (અ.) જે લી જ યીલામત શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી ણ છે .
જે ભકે આે પયભાવમું કે નભાઝ ઢલા ભાટે
તેઓનું લઝુ ગયદન અને ગ ઉય ભવાશ
કયલાનું શતું અને શ. વુરમભાન (અ.)એ
ોતાના વશાફીઓને એ પ્રભાણે ભવાશ
કયલાનોેે શુ કભ આપ્મો શતો.
૩૪ ભી આમાત :-

َ َّ َ َ
َ َ َۡ
َف لَق ۡد ف َتنا ُسل ۡی ّٰم َن َف الق ۡینا َعدّٰی
َ َ غ ُ ۡخس ّی ٖۡہ َج َس ًدا ثُ ّ َم اَن
﴾۳۴﴿ اب
ِ ِ

અને ખયેજ અભોએ વુરમભાનની કવોટી
કયી, અને તેના નવશાવન ય (લાયવ તયીકે)
એક ધડ રાલી નાખ્મું, જે થી તે અલ્રાશ તયપ
યજુ થમો. (૩૪)
આભ યીલામતોભાં છે કે જ. વુરમભાન
(અ.)ની શુ કુભત એક લીંટીના કાયણે શતી.
જ્માયે આ શભાભભાં જતા શતા ત્માયે એ
લીંટી ોતાની કોઇ સ્ત્રી અથલા તો નોકયને
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વોંી જતા શતા. એક લખત ળમતાને તેને
ફશેકાલી તે લીંટી પ્રાપ્ત કયી રીધી અને
આનું રૂ ધાયણ કયીને તખ્ત ઉય કબ્જો
કયી રીધો અને તે ળમતાનની ફુયી આદતના
કાયણે રોકોભાં એક ઝઘડો ઉત્ન્ન થમો. તેથી
તે લીંટીને દયીમાભાં પેંકીને બાગી ગમો. જ.
વુરમભાન (અ.) ઘણા રદલવ વુધી યેળાન
યહ્ા, છે લટે તે લીંટી એક ભાછરીના ેટભાંથી
ભી આલી અને આે પયી વિા જભાલી.
કેટરાકોએ આના ણલળે એલી ગ ઉડાલી કે
શમઝના રદલવોભાં સ્ત્રી વાથે વોશફત
કયલાથી આ ભુવીફત આલી અને કેટરાક
કશેતા શતા કે ભુશ્રીક ઓયત વાથે આે રગ્ન
કયી રીધા શતા. આલી જાતના ફધા ફનાલ
જે વત્મથી તદ્દન લેગા છે એ તભાભનો યદ
વૈમદ ભુયતુઝા (અ.ભ.)એ ોતાની રકતાફભાં
આપ્મો છે અને રખ્મું છે કે જાશીર રોકોએ
જે કાંઇ રખ્મું છે તેને કોઇ ણ ફુણઘ્ધળાી
ભાનલા તૈમાય ન થામ અને આલી જાતની
લાતો અમ્ફીમા વાથે જોડી દેલી ખયેજ
નાજાએઝ છે . નફુવલત એ લીંટીને તાફે શોઇ
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ળકતી નથી અને ન તો શુ કુભત કોઇ નફીથી
આંચકી ળકે છે અને ન તો ળમતાન નફીનું
રૂ ધાયણ કયી તેભની જગ્માએ ફેવી ળકે છે .
આલી લાશીમાત લાતો નફુવલતની ળાનથી
ણલરૂઘ્ધ છે . શા, ભાત્ર કુયઆનના જાશેયી
ળબ્દોથી એ ળંકા ડે છે કે “લ અરકમના
અરા કુયવીય્મેશી જવદન” (અભોએ તેની
કુયવી ઉય એક જીસ્ભ નાખ્મું) તેનો એ અથજ
નથી થતો કે તેભની ખુયવી ઉય કોઇ કબ્જો
કયે, ણ તેનો અથજ એ છે કે અભે વુરભમાનને
અજભાવમો અને એક રૂશ લગયનું જીસ્ભ
તેભની ખુયવી ઉય નાખ્મું અને તેની
તાલીરભાં કેટરાક કાયણો અશીં યજુ કયેર છે .
૧. કોભે જીને આવભાં ભત કમો કે જ.
વુરભામન (અ.)ને ત્માં ઓરાદ થળે તો તે
ણ ોતાના ણતાની જે ભ અભાયી ઉય
શુ કુભત કયળે. ભાટે તેભની ઔરાદને જીલતી
ન યશેલા દેલી. જ્માયે આને ત્માં ુત્રનો
જન્ભ થમો તો આે તેના બયણોણ ભાટે
ફશુ જ વાલચેતીથી કાભ રીધું, કાયણ કે
આને જીનોની એ લાતની ખફય ડી ગઇ
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શતી. ત્માય ફાદ આે ખુયવી ઉય જોમું કે
ફાક ભયેરું ડ્મું છે અને આજ તેભને એક
જાતની ચેતલણી તથા અજભાઇળ શતી કે
જીનોના બમને રીધે તલક્કરના દાભનને
શાથથી ળા ભાટે છોડ્મો ?
૨. શ. વુરમભાન અ.વ.ભે આભ રોકો વભક્ષ
કહ્ું શતું કે શુ ં ૭૦ ઓયતો વાથે વોશફત
કયીળ અને તેઓથી ુત્રો મદા થળે તેઓ
ફધામ ખુદાની યાશભાં જે શાદ કયળે ણ
આે ઇન્ળાઅલ્રાશ ન કહ્ું. તેથી કોઇને
શભર ન યહ્ો ણવલામ એક સ્ત્રીને અને તેણીને
ણ જે ફાક મદા થમું તે ભયેરું શતું અને
આની ખુયવી ઉય જે ભયેરું જીસ્ભ ડ્મું
શતું તેનો ણ ઉદ્દેળ આજ શતો. (આ ઠેકાણે
સ્ત્રીઓ ણલળે જે રખેરું છે તેભાં તલાયીખો
અને યીલામતોભાં ઘણો ભતબેદ છે અને
આટરી સ્ત્રીઓ ાવે એક યાતભાં જામ અને
આટરી સ્ત્રીઓ શોમ એ લાત ણલચાય ભાંગી
રે છે . ભોટા બાગે મશુ દી રોકોએ વાધાયણ
લાતને ફશુ જ ખયાફ રૂ આપ્મું છે જે ને
આભ રોકો ભાન્મ યાખે છે .
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૩. આની યીક્ષા રેલાને ભાટે ખુદાએ
આના ઉય ણફભાયી ભોકરી તેથી આ
ોતાના તખ્ત ઉય કેટરાક લખત વુધી એક
પ્રાણ લગયના ળયીયની જે ભ ડ્મા યહ્ા, ત્માય
ફાદ આ તંદુયસ્ત થમા અને આ યીક્ષાનું
રગબગ એ કાયણ છે કે એક રદલવ શ.
વુરમભાન (અ.)એ ોતાના ણલળા ભુલ્ક
ઉય નાઝ કમો કે ભાયા જે લી શુ કુભત કોઇને
ભી નથી અને એ કાયણે તેભની આ યીક્ષા
રેલાભાં આલી.
૩૫ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َّ ً ۡ
ۡ
َ َق
اؽ َذ ِّب اغ ِه ۡك خ ِ ۡی َف َہ ۡب خ ِ ۡی ُملکا لا یَ ۢۡن َب ِغ ۡی
ُلِاَ َحد ِّم ۢۡن بَ ۡعد ۡی ۚ ِانّ َ َک اَن ۡ َت الۡوَ ّ َہاب
ِ
ٍ
﴾۳۵﴿

ًالریۡ َح تَ ۡجر ۡی باَ ۡمر ٖۡـ ُذ َخٓاء
ّ َف َس ّ َص ۡخنَا ل َ ُہ
ِ ِ ِ
ِ
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َ َح ۡی ُث اَ َص
﴾۳۶ۙ ﴿ اب
َ َ ّ َ ّ َ َ ّ ُ َ ۡ ّٰ َ ّ َ
َ
ّ
﴾۳۷ۙ ﴿ اش
ٍ ف الشی ِطحف کل بنٓا ٍء ف غو
َ َ
َ َ
ۡ َ
﴾۳۸﴿ ّف ّٰاع ِخیۡ َن ُمو ّ َكنِح َف فِی الۡا ۡصفا ِخ
ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ ّٰ
امج ۡف ا ۡف ا ۡم ِسک ِبغح ِؿ
ہذا عطٓاؤنا ف
َ
﴾۳۹﴿ اب
ٍ ِحس
ّٰ ۡ َ ۡ َ
ّٰ
﴾۴۱٪ ﴿ َف ِا ّؿ ل َ ٗۡہ ِعن َدنا ل َ ُزلفی َف ُح ۡس َن َما ٍب
(અને) અયજ કયલા રાગ્મો કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ભાયા અયાધ ભાપ કયી દે,
અને ભને એલું યાજ્મ અજણ કય કે જે ભાયા
છી કોઇને અનુકૂ ન આલે; ણનવંળમ તું
ભશાન દાતા છે . (૩૫)
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જે થી અભોએ લામુ તેને આધીન કયી દીધો કે
જે તેની આજ્ઞા પ્રભાણે જ્માં તે ચાશતો તે
તયપ ધીભે ધીભે ફુંકાઇ શોંચાડી દેતો: (૩૬)
અને ળેતાનોને ણ તેને તાફે કયી દીધા શતા,
તે વઘા ઇભાયત ફાંધનાયા તેભજ વભુદ્રભાં
ડૂફકીઓ ભાયનાયા ણ શતા: (૩૭)
અને ફીજા કેટરાક (નાપયભાનીના કાયણે)
ફેડીઓભાં જકડાએરા શતા. (૩૮)
(શે વુરમભાન !) આ અભાયી ભશાન ફક્ષીળ
છે , શલે તું ચાશે છુ ટથી આ અથલા યોકી
યાખ, તેને રગતો ણશવાફ રેલાભાં નણશ આલે.
(૩૯)
અને ણનવંળમ વુરમભાનને અભાયી ાવે
નીકટણં પ્રાપ્ત થમું છે , અને ાછા પયલાનું
ઉિભ સ્થાન ણ. (૪૦)
જ. વુરમભાન (અ.)ની આ દોઆનો બાલાથજ
એ યીતે કયલાભાં આવમો છે કે જે લી યીતે
ફીજા અમ્ફીમાઓને જુ દા જુ દા ખાવ
ભોઅજીઝા આલાભાં આવમા છે . જે ભકે જ.
ભુવા (અ.)ને અવા, જ. વારેશ (અ.)ને
ઊંટણી, જ. દાઉદ (અ.)ને ભાટે રોઢાનું નયભ
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થલું લગેય,ે તેલીજ યીતે જ. વુરભમાન
(અ.)એ ોતાના ભાટે ખાવ ભોઅજીઝો
ચાહ્ો કે ભાયા છી કોઇનો એલો ભુલ્ક શોમ
નણશ. ખુદાલંદે આરભે આની આ દોઆ
કફુર કયી. આભાં જીન-ઇન્વાન, ળુ-ક્ષી
ણલગેયે ફધા આના તાફે શતા. અશીં
અનુકુ ન આલે અથાજત તું કોઇને એલું યાજ
ન આે જે થી તે રપત્નાભાં વડામ જામ,
કાયણ કે આલડું ભોટું યાજ્મ નફુવલતની ળણક્ત
લગય રપત્નાથી ફચી ળકે નણશ.
અભોએ વુરમભાનના તાફાભાં શલાને કયી
અને તેના શુ કભ પ્રભાણે જ્માં તેઓ ચાશતા તે
તયપ ધીભે ધીભે ફુંકાતી શતી અને ઇભાયત
ફનાલનાય અને ડુફકી ભાયનાય ળમતાનોને
તેભના તાફે કમાજ, ઇભાયતોભાં ભોટા ભોટા
રકલ્રાઓનું ચણતય કયતા અને દયીમાભાંથી
જલાશેય કાઢી રાલતા અને ફીજા દેલો ણ
તેભના તાફે શતા અને નાપયભાનીના કાયણે
તેઓને વાંકભાં જકડ્મા શતા.
જ. વુરમભાન (અ.)ને કુદયતે આ ભશાન
ફક્ષીળ આી છે તે જે ને ચાશે તેને છુ ટથી
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આે અથલા ન આે અને તેને દીનદુણનમાની જે ફુઝુગી આી, તેનો કમાભતભાં
કોઇ ણશવાફ રેલાભાં આલળે નણશ.
જ. વુરભમાન અભાયી ાવે ણનકટનો
દયજ્જો ધયાલે છે અને દુણનમાની ફાદળાશત
શોલા છતાં અભાયી ાવે તે ભાનલંતો છે અને
તેના ાછા પયલાનું ઉિભ સ્થાન અભાયી
ાવે છે .
૪૧ થી ૪૪ ભી આમાત :-

ُۡ
ّ َ ۡۤ َ
َ ۡ
ُ َ ۡۤ َ
َف ادغ ۡخ َع ۡب َدنا ا ّیوۡ َب ۬ ِاد ن ّٰاخی َذ ّب ٗۡہ ان ِ ۡی
َ َ َ ّ ۡ ُ ُ ّٰ ۡ َ ّ َ َ ّ َ
﴾۴۱﴿ اب
ٍ مسجِی الشیطن ِبنص ٍب ف عذ
ۢ ۡ َ َ
ُۡ ُ
َ
ا ۡذکض ِب ِر ۡج ِلک ۚ ّٰہذا ُمغ َت َس ٌل بَاذِ ٌخ ّف
ٌ َر َخ
﴾۴۲﴿ اب
ً َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ّ ۡ ُ َ ۡ َ ۡٗ َ ۡ َ ۡۤ ۡٗ َ َ ۡ َ َ َ
ف فہبنا لہ اہلہ ف ِمثلہم معہم ذحمۃ
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َ ۡ ِّم ّ َنا َف ِدغۡ ّٰخی لِاُفخی الۡاَل
﴾۴۳﴿ اب
ب
ِ
ِ
ۡ ُ
ۡ َ ًۡ َ
َف خذ ِب َی ِدؼ ِضغثا فاض ِى ۡب ِّب ٖۡہ َف لَا
َّ ۡ َ َ
ّٰ
ۡ
ؕ ت ۡحنث ؕ ِانا َف َج ۡدن ُہ َص ِاب ًرا ؕ جِ ۡع َم ال َع ۡب ُد
ٌ ِانّ َ ٗۡہۤۡ اَ ّ َف
﴾۴۴﴿ اب
અને અભાયા ફંદા ઐમુફને માદ કય, જે લખતે
તેણે ોતાના યલયરદગાયને ોકામો કે ખયેજ
ળેતાને ભને કષ્ટ શોંચાડ્મું છે અને દુ:ખબયી
ઇજા ણ. (૪૧)
(અભોએ જલાફ આપ્મો કે) તું ઝભીન ય
તાયો ગ ભાય, (તેભ કયતાં એક ઝયણં લશી
નીકળમું; છી અભોએ પયભાવમું કે) આ ળીત
જ નશાલા ભાટે છે અને ીલા ભાટે ણ.
(૪૨)
અને અભોએ તેના ફારફચ્ચાં તેને (ાછાં)
આપ્માં અને તેભની વાથે તેટરા ફીજા ણ
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આપ્મા, આ અભાયા તયપની એક (ભશાન)
કૃા શતી અને વભજદાયો ભાટે નવીશત.
(૪૩)
અને (શે અય્મુફ !) રીરી લનસ્ણતની એક
ડાંખી તાયા શાથભાં રે, અને તે લડે (તાયી
ત્નીને) ભાય, અને તાયી પ્રણતજ્ઞા જુ ઠી ન
ાડ; ણનવંળમ અભોએ તેને (ભશા) ધૈમજલાન
બાળમો; તે કેલો ઉિભ ફંદો શતો ! ખયેજ તે
(ોતાને અલ્રાશના તયપ) ભોટો યજુ કયનાયો
શતો. (૪૪)
(અમ યવુર એ વભમને માદ કય) અને
અય્મુફનું લણજન કય જ્માયે તેભણે (વખત
ભાંદગીભાં) ોતાના યફને ોકામો કે ભને આ
ઇજા શોંચી યશી છે . તું વૌ યશેભ
કયનાયાઓભાં લધુ યશેભ કયનાય છો. પયી અભે
તેની દોઆ કફુર કયી.
શ. અય્મુફ (અ.) મગમ્ફય શતા. તેભના
ઝભાનાભાં તેઓ વૌથી લધુ શ્રીભંત શતા,
કેટરાંમ જં ગરો અને કેટરાંમ શાડો તેભની
ભારીકી શેઠ શતા. ગામ, ફકયા, ઊંટ લગેયે
ણ ફેળુભાય શતા, ફાગ-ફગીચા અને
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ખેતયોનો તો કોઇ ાય ન શતો, ાંચવો જોડ
તો ગામ અને ફદની જ શતી તે દયેક જોડ
ઉય એક એક ભાણવ ભુકયજય શતો, ચાયવો
ગુરાભો તો તેની યખેલાી કયતા શતા તે દયેક
ગુરાભ વંવાયી શતો, વશુ ને ફાર-ફચ્ચાં
શતાં.
શઝયતની ત્નીનું નાભ યશભત (યશભા) શતું.
જ. યશભત શ. મુવુપ (અ.)ની ઓરાદભાંથી
શતા. તેભનાથી શ. અય્મુફ (અ.)ને વાત ુત્રો
શતા અને વાત ુત્રી થઇ શતી.
શ. અય્મુફ અ. યશભ રદર અને ઉદાય દીર
શતા. કોઇ આળાબમો ભાનલી તેભના
ફાયણેથી ણનયાળ થઇને ન જતો. તેઓ
ણભસ્કીનો ઉય ખુફ યશભની નજય યાખતા.
એક રદલવ શઝયત અય્મુફ અ. ાવે જીબ્રઇર
આવમા અને કહ્ું : “અમ અય્મુફ ! તભોએ
ઘણા રદલવ તંદુયસ્તી વાથે લૈબલભાં વાય
કમાજ ણ શલે ખુદાનો શુ કભ થમો છે કે તભાયા
ઉય ભુવીફતો આલે.”
શઝયત અય્મુફ અ.ભે તેના જલાફભાં કહ્ું :
“જો દોસ્તની ઇચ્છા એલી જ શોમ તો ભને
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કફુર છે . દુ:ખ અને દદજને ણ નેઅભત
વભજી આલકાયીળ.”
આ ભસ્જીદભાં રોકોને નવીશતબયી લાતો
વંબાલતા શતા. ત્માં એક ફકયાના યખેલાે
આલીને કહ્ું : અમ અય્મુફ ! ફકયાઓ ચયતા
શતા ત્માં તો શાડભાંથી કંઇક એલી ચીવ
આલી કે ફધા ફકયા શરાક થઇ ગમા. શજી
તો એ ોતાની લાત ુયી કયલા નશોતો ામ્મો
કે ઊંટનો યખેલા ોકાય કયતો આવમો અને
કશેલા રાગ્મો ‘એક એલી ગયભ રુ આલી કે
તેણે તભાભ ઊંટનો બોગ રીધો.’ ફાગફાને
ખફય આી કે ‘એક લીજી ડી અને
તભાભ ઝાડ ફીને ખાક થઇ ગમા.’ શ.
અય્મુફ (અ.) એલી ખફયો વાંબતા શતા
અને ખાણરકનો ળુક્ર કમે જતા શતા.
એક છી એક દુ:ખની ખફય આલતી જ
ગઇ. શઝયત ળુક્ર કયતા જ ગમા. એટરાભાં
ફાકોને વાચલનાય એક સ્ત્રી દોડતી આલી.
શઝયતે તેણીને ળાંત ાડી શકીકત ુછી, તેણે
કહ્ું ‘આજ આના ફાકો આના ભોટા
ુત્રને ત્માં ભશેભાન શતા, તે ઘય એકાએક ડી
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ગમું અને તેભાં આના તભાભ ુત્રો દફાઇ
ગમા.’ એકી વાથે વાત વાત ુત્રોના ભૃત્મુવભાચાય વાંબીને આે ળુક્ર કમો.
અય્મુફ (અ.) ાવેથી ફધો ભાર ચાલ્મો
ગમો. ઓછાભાં ુરૂં આ ણફભાય થઇ ગમા.
ભાણવોએ તેભની ાવે આલલું-જલું ઓછુ ં
કયી નાખ્મું, કાયણ કે તેઓ કારના લૈબલળાી
અય્મુફ ન શતા ણ આજે તેઓ એક ગયીફ
અને નાદાય શતા.
જ્માયે અય્મુફ (અ.) ણફભાય થમા ત્માયે ફીજા
ણફભાયો ચોતયપથી આલતા અને તેઓ ાવે
ણળપાની દોઆ કયલા અઝજ કયતા અને ખુદાલંદે
આરભ ણળપા ણ આતો, કોઇએ કહ્ું, ‘અમ
અય્મુફ ! તભો ોતાના ભાટે કેભ દોઆ નથી
કયતા ? શઝયતે જલાફ આપ્મો કે, ‘ભેં એંવી
લજ યાશત અને આયાભભાં વાય કમાજ અને
શલે થોડા રદલવના દુ:ખ-દદજથી ગબયાઇને
તેને દુય થલા દોઆ ભાંગુ ? ભને ળભજ થામ છે
કે ભાયા ભાઅફુદે આેર ચીજનો શુ ં
અસ્લીકાય કરૂં.
જ્માયે અય્મુફ (અ.)એ જયા ણ વબ્ર અને
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ળુક્રની ભમાજદા ન ઓંગી ત્માયે ળમતાન
ખુફજ ભુંઝાણો મુણક્ત પ્રમુણક્તથી અય્મુફ
(અ.)ની અડગતાને ડગાલલાના પ્રમત્નો કયલા
રાગ્મો, ણ ફધી યીતે તેભાં તેને ણનષ્પતા
જ ભી.
ળમતાન જ્માયે એકે એક પ્રમત્નભાં ણનષ્પ
ણનલડ્મો ત્માયે તેણે ગાભ રોકોને ઉશ્કેયીને
અય્મુફ (અ.)ના દુ:ખભાં લધાયો કયલા પ્રમત્નો
ળરૂ કમાજ અને એ યીતે અય્મુફ (અ.)ના ધૈમજને
તોડલા કોળીળો કયલા રાગ્મો.
અય્મુફ (અ.)ની શ્રીભંતાઇનાં ૂય ઓવયી
ગમાં અને તંદુયસ્તીએ ણલદામ રીધી. દરયદ્રતા
અને ણફભાયી આલી ત્માયે ભાણવોએ તેભનો
વાથ છોડી આપ્મો, પક્ત એભની ત્ની
યશભતે તેભના આલા લખતભાં ણ તેભનો
વાથ ન છોડ્મો. એભની યગોભાં મગમ્ફયનું
ખુન દોડતું શતું. તેઓ મુવુપ (અ.)ની
ઓરાદભાંથી શતા.
જનાફે યશભત ાયકા કાભકાજ કયતા શતા
અને જે કાંઇ ભતું તેનાથી ોતાનું અને જ.
અય્મુફ (અ.)નું ગુજયાન ચરાલતા શતા તેભાં
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ણ ળમતાને પાંવ ભાયી.
ળમતાને એક ફુઢ્ઢાની ણળકર ધાયણ કયી અને
ગાભભાં વશુ કોઇને કશેલા રાગ્મો. ‘તે સ્ત્રી
(જ. યશભત) ણફભાય અય્મુફની વેલા કયે છે
અને ફીજાઓના ઘયે આલ-જાલ કયે છે તેથી
અય્મુફની ણફભાયીનો ચે ફીજાને રાગલા
વંબલ છે અને જોતજોતાભાં આખા ગાભભાં
ણફભાયી પેરાઇ જળે. ભાટે કોઇ ોતાના
ઘયભાં આલલા દેળો નણશ.’ ળમતાનના આ
પયેફે ગાભ રોકોને બયભાલી દીધા અને વૌએ
જ. યશભતને જાકાયો દીધો. યશભત ભાટે
ોતાના ઘયના દયલાજા ફંધ કયી દીધા.
અય્મુફ (અ.)ની ણસ્થણત ફશુ જ કરૂણ થઇ
ગઇ. એક તો ણફભાયી શતી જ એભાં લી
બુખના રદલવો.
અય્મુફ (અ.)એ જનાફે યશભતને કહ્ું
આણે જે ઠેકાણે રોકોને ખાણં જભાડતા
શતા જ્માં વશુ કોઇને ભાટે આણં યવોડું
વદા ખુલ્રું યશેતું ત્માં ભને રઇ જાલ. રોકો
આણા ઉકાયને માદ કયે. જ. યશભત
આને ત્માં રઇ ગમા.
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એ લખતે ણ ળમતાને અય્મુફ (અ.)ની
ણફભાયીના ચેથી રોકોને બયભાલી અય્મુફ
(અ.)ને ગાભ ફશાય કાઢી ભુકલા ઉશ્કેમાજ,
ળમતાનના ઉશ્કેયલાથી રોકો ઉશ્કેયામા.
અય્મુફ (અ.)ને ત્થય અને ઇંટો ભાયલા
રાગ્મા. જનાફે યશભત ણફભાય ણતને ગાભ
ફશાય રઇ ગમા. ત્માંથી ફીજે ગાભ ગમા ત્માં
ણ એ જ ણસ્થણત થઇ. શદ થઇ ભાણવના
નગુણાણાની કે કાર વલાયે જે વેંકડો
બુખ્માઓની બુખ બાંગતો શતો તેને લસ્તીથી
દુય દુય જં ગર લવાલલું ડ્મું.
લો લીતી ગમાં. જનાફે યશભત દુય દુયથી
ભજદુયી કયી ણફભાય ણત તથા ોતાના
ગુજયાન ુયતું ઘણી જ ભશેનત છી
ભેલતા શતા. એક રદલવ એક ગાભડાભાં
કોઇને ત્માં કંઇક પ્રવંગ શોલાથી વાયા વાયા
કલાનો તૈમાય થતા શતા. તેની ખુશ્ફુથી જ.
યશભત તે ભેલલા રરચામા અને એભણે
ણલચાય કમો કે એભને ત્માં કંઇક ભઝદુયી ભે
તો જાઉં અને તેના ફદરાભાં કંઇક ખાલાનું
ભાયા ણફભાય ણત ભાટે રઇ જાઉં. એભ
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ણલચાયીને તેઓ ત્માં ગમા. એક ફુઢ્ઢી કે જે તે
ઘયની ભારીકા શતી તેને કહ્ું : ‘અમ ફાઇ,
લો લીતી ગમા, અય્મુફ (અ.)એ વારૂં
ખાલાનું નથી ખાધું. આજે તાયે ત્માં ખુળીનો
પ્રવંગ છે તો ભને કાંઇક કાભ આ અને તેના
ફદરાભાં થોડું ખાલાનું આજે .
ઝભાનો ખાધેર ફુઢ્ઢીએ જોમું કે જ.
યશભતના લા ખુફ વુંદય, રાંફા અને
શ્માભલણાજ છે . જો એ લા ભાયી ુત્રીના
ભાથા ઉય શોમ તો ઘણં જ વારૂં. એભ
ણલચાયીને કહ્ું ‘કંઇ કાભકાજ તો છે નશીં ણ
જો તાયે તાયા ણફભાય ણત ભાટે સ્લારદષ્ટ
બોજન રઇ જલું શોમ તો તાયા લા આ.’
આ વાંબી જનાફે યશભતને બાયે આઘાત
રાગ્મો અને દુ:ખી દીરે કહ્ું ‘અયે ફાઇ ! એક
કોીમા ધાન ભાટે મુવુપ (અ.)ના લંળને
અય્મુફ (અ.)ની ત્નીના તું લા ઉતયાલે છે
? તને ળયભ નથી થતી ? ણ તેણી એકની ફે
થઇ નશીં. સ્ત્રી ોતાનું ફધું રુંટાલી દેળે ણ
ોતાના વાંદમજભાં જયા વયખી ત્રુટી તે વાંખી
ળકળે નશીં. જનાફે યશભત નાભ પ્રભાણે જ
અનુક્રભણણકા

668

hajinaji.com

ગુણો ધયાલતા શતા. તેભની નજયભાં ણફભાય
ણતની તસ્લીય તયલયલા રાગી. તેભણે તયત
જ ફુઢીમાને લા કાી આપ્મા. ફુઢીમાએ
ફદરાભાં ખાલાનું આપ્મું તે રઇ તેઓ અય્મુફ
(અ.) ાવે આવમા.
અય્મુફ (અ.)એ જોમું કે યશભતના લા
કાઇ ગમા છે ત્માયે તેભણે તેનું કાયણ ુછમું.
જનાફે યશભતે ફધી લાત કશી. અય્મુફ
(અ.)ને ઘણં જ રાગી આવમું અને ખુદા ાવે
દોઆ કયી ‘અન્ની ભસ્નેમઝઝુયો, લ અન્ત
અયશભુયાજશેભીન’ અમ યલયરદગાય ભને ખુફ
કણષ્ટ ડી, તું યશભ કયનાય છે . ણ ફીજી
રયલામતભાં આ દોઆ કયલાનું કાયણ જુ દું
રખલાભાં આલેર છે જે આગ આલળે.
શઝયત અય્મુફ (અ.)ની ણફભાયી જે ભ જે ભ
લધતી શતી, વંકટોની યંયા ઉગ્રર ફનતી
જતી શતી તેભ તેભ અય્મુફ (અ.) વબ્ર અને
ળુક્ર કયતા શતા.
ળમતાનના ફધામ પ્રમત્નો ણનષ્પ ણનલડ્મા
ત્માયે તેણે ોતાના ભુયીદોની એક વબા
ફોરાલી અને તેભાં અય્મુફને કેલી યીતે ચણરત
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કયલા તેના ઉય ચચાજ કયી. તેના ભુયીદોએ
કહ્ું, ‘અભે જે કાંઇ પયેફ અને રુચ્ચાઇ કયી
ળકીએ છીએ એ તાયા ણળક્ષણથી જ. અભે
તને ળું વરાશ આીએ ? ણ જે મુણક્તથી
આદભ (અ.) ાવે વારૂં કામજ તકજ કયાવમું તે
મુણક્તથીજ અય્મુફ (અ.)ને પયેફ આલા
કોણળળ કય.’ ળમતાને કહ્ું કે આદભ (અ.)ને ભેં
તેભની ત્ની થકી પયેફ આપ્મો શતો.
ળમતાન ભાનલરૂ ધાયણ કયીને જનાફે
યશભત ાવે આવમો. તેણે જોમું કે તેઓ
ખાલાનું કાલે છે . તે ાવે ગમો અને કહ્ું,
‘અમ કનીઝે ખુદા ! તાયો ણત ક્માં છે ?’
જનાફે યશભતે જલાફ આપ્મો ‘તેઓ ઘણા
વભમથી ણફભાય છે .’ ળમતાને જોમું કે ણતની
ણફભાયીએ યશભતને ખુફજ ફેચેન કયી ભુક્મા
છે . આથી તેણે દુ:ખથી દાઝેર તે સ્ત્રીના
ઝખભ ય લધુ કાયી પટકો ભાયતાં કહ્ું કે
‘યશભત ! શેરાંનો લૈબલ માદ નથી આલતો
? વાત વાત ુત્રોની ભોત નથી વારતી ? એ
વાંબી જ. યશભત યડી ડ્મા. ળમતાને
કહ્ું, ‘તભે દુ:ખી ન થાઓ, ભાયી ાવે તેનો
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ઇરાજ છે .’ જ. યશભત એકભદ ફોરી ઉઠ્મા
: એ ક્મો ઇરાજ ?
આ ફકરૂં રઇ જાલ અને તેને ભાયા નાભથી
ઝબ્શ કયો. તભાયા ણતની ણફભાયી ચારી
જળે.
યશભત તે ફકરૂં રઇ જ. અય્મુફ (અ.) ાવે
આવમા અને તભાભ લાત કશી. એ લાતો
વાંબી અય્મુફ (અ.)એ કહ્ુ,ં ‘એ ળમતાન
છે . તને પયેફ આલા ભાગે છે . અભીયી કે
ગયીફી, દુ:ખ કે વુખ યીક્ષા છે . તે જે ને ચાશે
તેને યાશત અને આયાભ આે છે . ઇન્વાનની
પઝજ છે કે અલ્રાશ તયપથી જે કાંઇ આલે તેનો
સ્લીકાય કયે.’
છી ળમતાને એક ફીજો તુક્કો અજભાવમો.
ોતે એક ખુફવુયત મુલાનનું રૂ ધાયણ કયી
જ. યશભત ાવે આવમો અને કહ્ું : ‘અમ
ફાઇ ! તું ભને ઓખે છે ?’ જનાફે યશભતે
ના કશી.
‘તાયા ણતની તફીમત કેભ છે ?’ તેણે અય્મુફ
(અ.)ની ણસ્થણતથી લાકેપ શોલાનો ડો કમો.
‘શુ ં ઝભીનનો યાજા છુ ં . ભેં જ. અય્મુફનો ભાર
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અને ફાકોને પના કયેર છે અને ભેં જ તેને
આલી આલી ણફભાયીભાં પવાલેર છે . એ ફધી
ભુવીફતો તેણે ોતાના કૃત્મોથી લશોયી
રીધેર છે . તેણે ભાયી ફંદગીની અલગણના
કયી આવભાનના ખુદાની ઇફાદત કયી, શજી
ણ વભમ છે , તું ભને એક જ વજદો કય.
એટરે ફધી ભુવીફતો દુય કયી દઉં.
આ વાંબી જ. યશભતે કહ્ું, ‘શુ ં ભાયા
ણતની યજા ણવલામ કળુંમ ન કયી ળકું.’
ળમતાને કહ્ું, ‘જો એ પ્રભાણે ન કય તો તાયા
ણતને
કશેજે
કે
જભતી
લખતે
“ણફણસ્ભલ્રાશ” અને જભી યહ્ા છી
“અલ્શમ્દો ણરલ્રાશ” ન કશે તો ણ શુ ં યાજી
થઇ જઇળ અને તભો વાયા રદલવ પયીલાય
પ્રાપ્ત કયી ળકળો.’
જનાફે યશભત અય્મુફ (અ.) ાવે ગમા અને
ફધી લાત કશી. એ વાંબી આને ઘણો જ
ગુસ્વો આવમો અને ફોલ્મા : “આજે આખોમ
રદલવ તેં ળમતાનની લાતો વાંબી છે કવભ
છે ખુદાની આ ણફભાયીભાંથી ણળપા ભળે
ત્માયે તને વો રાકડીઓ ભાયીળ.”
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કુદયતે જ્માયે અય્મુફ (અ.)ની કવોટી કયલા
ઇચ્છમું તો ભાર ગમો, અલરાદ ગઇ, ણફભાયી
આલી, ત્ની ણવલામ ફધાએ વાથ છોડ્મો,
ગાભ છોડી જં ગર લવાલલું ડ્મું. એભના
ઉય ડતી ભુવીફતો જોઇ રોકો જાતજાતની
લાતો કયતા શતા.
એક લખત અય્મુફ (અ.) ાવેથી ફે ભાણવો
લાતો કયતા નીકળમા, તેભાંનો એક જણ કશેતો
શતો કે : ‘અય્મુફ (અ.)થી ખુદાના શુ કભની
ણલરૂઘ્ધનું કંઇ કાભ થમું શળે તેથી ખુદા તેઓ
ઉય યશભ કયતો નથી’ આ વાંબી ફીજા
ભાણવે કહ્ું : તૌફા કયો તૌફા, તેઓ ખુદાના
મગમ્ફય છે અને ખુદા ોતાના દોસ્તોનું
ઇમ્તેશાન રે છે .’
એ લાતો જ. અય્મુફ (અ.)ના કાન ઉય
અથડાણી. એભણે ફાયગાશે કુદયતભાં શાથ
ઉંચા કયી કહ્ું : ‘અમ ભાણરક ! તું દેખાતી
અને ન દેખાતી ફધી ચીજોથી ભાણશતગાય
છો. શુ ં ક્માયેમ ણનયાંતે વુતો નથી. ભાયા
ાડોળીઓભાં કોઇને બુખ્મા વુલા દીધા નથી.
કોઇના બુખ્મા શોલાની ભને ખફય ડતી
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ત્માયે તેને જભાડતો, નલસ્ત્રાને લસ્ત્રો આપ્મા
છે . ભાયી ાવે કોઇ ઝઘડો રાલતા અને
એકાદ જણ ગુસ્વાભાં કવભ ખાતો તો તેનો
કપપાયો ભાયી ાવેથી શુ ં આતો, કાયણ કે
કદાચ તેણે ખોટી કવભ ખાધેર શોમ તો તે
કપપાયાથી તેના ગુનાશ ભાપ થઇ જામ. ભાણરક
! તું જાણે છે કે, કોઇ રદલવ ણ તાયી
નાપયભાની નથી કયી.’
ફાયગાશે કુદયતભાં જ. અય્મુફ (અ.)ની
અલાજ શોંચી. કુદયત તયપથી જલાફ
આવમો : ‘અમ અય્મુફ ! એ કાભો કયલાની
વદફુણઘ્ધ તભને કોણે આી શતી ?’ અય્મુફ
(અ.)એ ભોભાં ખાક રીધી અને અઝજ કયી :
‘ઓ ખારીક ! તેં આેર વદફુણઘ્ધથી જ એ
કામો ભાયાથી થમા છે .’ એટરાભાં જીબ્રઇર
નાઝીર થમા અને કહ્ું : ‘દોઆ કયો કે તભાયા
વંકટો વુખભાં પેયલામ જામ.’ અને અય્મુફ
(અ.)એ દોઆ કયી.
એક રદલવ શઝયત અય્મુફ (અ.)ને લશી થઇ
કે, “ઉયઝુક ફે રયજરેકા શાઝા ભુગ્તવેરુન
ફાયેદુન લ ળયાફ” તભો અશીંમા રાત ભાયો
અનુક્રભણણકા
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કે, અશીંમા ગુસ્ર કયલાની જગ્મા છે અને
ીલા ભાટે ઠંડુ ાણી છે .’’ શઝયતે રાત ભાયી
કે તુયત જ ાણીના ફે ઝયા આના ગ
નીચેથી જાયી થમા. એકભાં ગયભ ાણી શતું
અને ફીજાભાં ઠંડું. જીબ્રઇરે કહ્ું, ‘આ ગયભ
ઝયાભાં ગુસ્ર કયો અને ઠંડાભાંથી ાણી
ીઓ.’
શઝયતે તયત જ એ ભુજફ અભર કમો, ગુસ્ર
કયલાથી ળયીય ઉયની ફધી ણફભાયીઓ
ચારી ગઇ અને ાણી ીલાથી ળયીયના
આંતરયક બાગની ફધી ણફભાયીઓ નાફુદ
થઇ ગઇ. શેરાં કયતાં આના રૂભાં લધાયો
થમો. જીબ્રઇર જન્નતી કડાં રાવમા શતા તે
કડાં રયધાન કમાજ છી એક ટેકયા ઉય
ફેવી ગમા અને જીબ્રઇર વાથે લાતો કયલા
રાગ્મા.
અને અશીંમા જનાફે યશભત અય્મુફ (અ.)ને
ભુકી આલી લાટ જોતા શતા કે, શભણાં
ફોરાલળે ણ ઘણી લાય થઇ જતાં અય્મુફ
(અ.)ને ફેવાડી આવમાં શતાં ત્માં ગમાં; ણ
અય્મુફ (અ.) તો ત્માં ન શતા તેથી ગબયાણા,
અનુક્રભણણકા
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એલાભાં એક ટેકયા ઉય તેભની નજય ડી તો
જોમું કે કોઇ ફે ભાણવ ફેઠા છે તેથી ત્માં
જઇને ુછમું કે, ‘અશીંમા એક આઝાયી (દુખી
- ણફભાય) ુરૂ શતા તે ક્માં ગમા ?’
‘ળું એ ણફભાય તભાયા વગાભાંથી શતા ?’ તે
ફન્ને જણે ુછમું.
‘શા, તેઓ ભાયા ણત છે .’ જ. યશભતે કહ્ું.
‘જો તભે તેઓને જુ ઓ તો ઓખી ળકો
ખયા ?’
‘શા, કેભ ન ઓખું ? ણઝન્દગી આખી
એભની વાથે યશી છુ ં .’
‘તેઓનો દેખાલ કેલો શતો ?’
એ વલાર વાંબી જનાફે યશભતે અય્મુફ
(અ.) તયપ આંગી ચીંધતાં કહ્ું, ‘તેઓ
જલાન શતા ત્માયે તભાયી જે લાજ રાગતા
શતા.’
‘શુ ં જ તાયો ણત છુ ં . યલયરદગાયે આણા
ઉય યશભ કયી ભને ણળપા આી છે અને
ફધી ભુવીફતો દુય કયી છે .’ અય્મુફ (અ.)એ
ફધી લાત કશી.
એ વાંબી જનાફે યશભતે ખુળીના
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આલેળભાં ણતના ગાભાં શાથ લીંટાી દીધા
અને ફન્નેની આંખોએ શજનાં આંવુ લશાવમાં
અને ખુદાનો ળુક્ર કમો.
કુદયતે અય્મુફ (અ.)ની ણભલ્કત ચારી ગઇ
શતી તે કયતાં ફભણી આી અને ુત્રોને ણ
વજીલન કમાજ અને ફીજી અલરાદ ણ
આી.
એકલાય શઝયતે અય્મુફ (અ.)ને ગુસ્વો
આલલાથી જનાફે યશભતને કહ્ું શતું કે
‘કવભ ખુદાની કે આ ણફભાયીભાંથી ભને ણળપા
ભળે ત્માયે તને વો રાકડી ભાયીળ’ એ કવભ
માદ આલલાથી આને ઘણો સ્તાલો થમો,
કાયણ કે આલી લપાદાય ણત્ન કે જે ણે દુ:ખભાં
ોેેતાનો વાથ આપ્મો તેને કેલી યીતે વો
રાકડી ભાયલી ? ત્માયે કુદયત તયપથી શુ કભ
થમો કે ‘અમ અય્મુફ ! ઝીણી ઝીણી વો
રાકડી એકઠી કયી તેનો ઝુડો ફનાલી યશભતને
ભાયો કે તેથી કવભ ુયી થઇ જળે,’ શઝયત
અય્મુફ (અ.)એ એ ભુજફ કમુું. શ. અય્મુફ
(અ.) ૨૨૬ લે ખુદાની યશભતે શોંચ્મા.
૪૫ થી ૫૦ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ُۡ
َ ۤۡ
َف ادغ ۡخ ِع ّٰب َدنا ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َف ِا ۡس ّٰح َق َف
َ
َ ُ ُ َ
ح ۡعق ۡو َب افخِی الۡایۡ ِد ۡی َف الۡا ۡب َصاذِ ﴿﴾۴۵
ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ
ِانا اخلصنہم ِبخال ِص ٍۃ ِدغخی الداذِ ﴿ ۚ﴾۴۶
ۡ َ َۡ َۡ
َّ ۡ َ
َف ِان ُہ ۡم ِعن َدنا ل َ ِم َن ال ُم ۡصطفح َف الۡاخ َیا ِذ
﴿﴾۴۷
ُۡ
ۡ َ َ ۡ ۡ
َف ادغ ۡخ ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل َف ال َی َسع َف داال ِکف ِل ؕ َف
ُ
َۡ
ک ٌّل ِّم َن الۡاخ َیاذِ ﴿﴾۴۸
ّٰہ َذا ِدغۡ ٌخ ؕ َف ِا ّ َؿ ل ِۡل ُم ّ َت ِقح ۡ َف ل َ ُح ۡسنَ
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ّٰ
﴾۴۹ۙ ﴿َما ٍب

ُ ََج ّّٰن ِت َع ۡدؿ ّ ُم َف ّ َت َح ًۃ لّ َ ُہ ُم الۡاَ ۡبو
﴾۵۱ۚ ﴿ اب
ٍ
અને અભાયા ફંદા ઇબ્રાશીભ તથા ઇસ્શાક
તથા માકૂફને માદ કય, જે ઓ ભોટી
ળણક્તલાા અને ભોટી દ્રણષ્ટલાા શતા. (૪૫)
ફેળક અભોએ તેભને એક ણનભજ કામજ (માને)
આકેફતની વંબાયણા (કમાજ કયલા) ભાટે વંદ
કયી રીધા શતા. (૪૬)
અને ણનવંળમ તેઓ અભાયી ાવે વંદ કયેરા
અને ઉિભ (ફંદાઓ) ભાંશેના છે . (૪૭)
અને ઇસ્ભાઇર તથા મવ્અ તથા ઝુરરકપરને
ણ માદ કય; અને તેઓ વઘાજ ઉિભ
(ફંદાઓ) ભાંશેના શતા. (૪૮)
આ (કુયઆન) એક નવીશત છે ; અને ફેળક
યશેઝગાયો ભાટે (અભાયી ાવે) ાછા
પયલાનું ઉિભ યશેઠાણ છે : (૪૯)
(માને) શંભેળ યશેલાના ફગીચા, જે ભના દ્લાય
અનુક્રભણણકા
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તેભના ભાટે ઉઘાડેરા શળે. (૫૦)
શલે અલ્રાશ તઆરા મગમ્ફયોના વદગુણો
ણલે લણજન કયે છે કે રોકો તેભનું અનુકયણ કયે.
જે ભકે પયભાલેર છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું
અભાયા ફંદા ઇબ્રાશીભ અને તેભના ુત્ર
ઇસ્શાક અને ઇસ્શાકના ુત્ર માકુફને માદ કય
કે તેઓ ઇફાદત કયલાભાં ળણક્તલાા અને
ભોટી દ્રણષ્ટલાા શતા અને અલ્રાશના
ફંદાઓને ણશદામત કયતા શતા.
અભોએ તેઓને ખારીવ કમાજ કે ણનભજ યીતે
આખેયતનો ણઝક્ર કમાજ કયતા શતા.
તેઓ અભાયી ાવે વંદ કયેરાઓભાંથી છે .
અભોએ તેભને નફુવલતની નેઅભત આી
શતી અને તેઓ ફધા વાયા ફંદાઓભાંથી
શતા.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ઇસ્ભાઇર, મવ્અ અને
ઝુણલ્કપરને માદ કય કે તે નેકોભાંથી શતા. જ.
ઇસ્ભાઇર શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ના ુત્ર શતા
અને જ. મવ્અ અખતુફના ુત્ર શતા અને
તેઓ ફની ઇવયાઇર ઉય ઇલ્માવ નફીના
ખરીપા શતા અને છે લટે તેઓ મગમ્ફય થમા
અનુક્રભણણકા

680

hajinaji.com

અને ઝુણલ્કપર મવ્અના કાકાના રદકયા શતા
અને જે ઓ કત્ર થલાની ફીકે બાગીને
આલેરા તે ફધામ મગમ્ફયોનું તેભણે યક્ષણ
કમુું શતું. તેથી તેઓને ઝુણલ્કપર કશે છે .
જે કંઇ મગમ્ફયોનું લણજન થમું તે તેઓની
બરી લાતો છે અને ખુદાના ફંદાઓ શંભેળા
તેઓની તાયીપ કયે છે અને યશેઝગાયો ભાટે
અભાયી ાવે ાછા પયલાનું ઉિભ યશેઠાણ
છે . તેઓની જગ્મા જન્નતો છે અને તેના
દયલાજા તેઓ ભાટે ખુલ્રા શળે.
૫૧ થી ૫૫ભી આમાત :-

َ
ۡ َ
ُم ّت ِک ِٕۡـح َف فِ ۡی َہا یَ ۡد ُعوۡ َؿ فِ ۡی َہا ِبفاخ َِہ ٍۃ
َ َک ِثح ۡ َؿ ٍۃ ّ َف َر
﴾۵۱﴿ اب
خ
ٍ
ۡ َ ۡ َ ّ ُ ّٰ ّٰ ۡ ُ َ ۡ َ
ٌ
َ
﴾۵۲﴿ ف ِعندہم ق ِضخة المك ِغ اتراب
ُ َ
ۡ
﴾۵۳﴿ ّٰہذا َما توۡ َع ُد ۡف َؿ ل َِیوۡ ِؾ ال ِح َسا ِب
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َ َ ّ ۡ ۡٗ َ َ َ ُ ۡ َ َ ّٰ َ ّ
﴾ۚ۵۴﴿ۛ
ِاؿ ہذا ل ِررقنا ما لہ ِمن جفا ٍخ

ّٰ َ َ ّ َ َ َ ۡ ّّٰ َ ّ َ َ ّٰ
﴾۵۵ۙ ﴿ ہذا ؕ ف ِاؿ ل ِلط ِغحف لسخ ما ٍب

તેઓ તેભાં ઓળીકાંઓને અઢેરી ફેઠા શળે,
અને તેભાં જાતજાતના ુષ્ક ભેલા તથા
ીલાની લસ્તુઓ ભંગાલતા શળે. (૫૧)
અને તેભની ાવે વભાન લમની નીચી
ણનગાશલાી (શૂ યો) શળે. (૫૨)
(શે ભુવરભાનો !) આ એજ લસ્તુઓ છે કે
જે ના ણલે ણશવાફના રદલવ ભાટે તભને
લામદા કયલાભાં આવમા શતા. (૫૩)
ણનવંળમ આ અભાયી તે ફક્ષીળો છે કે જે નો
(કદી ણ) અંત આલનાય નથી. (૫૪)
આલોજ ફદરો શળે; અને ખયેજ વયકળી
કયનાયાઓ ભાટે ાછા પયલાનું ઘણંજ ખયાફ
યશેઠાણ છે : (૫૫)
જ્માયે તેઓ જન્નતભાં દાખર થળે ત્માં તેઓ
તકીમા રગાડીને ફેઠેરા શળે જે લી યીતે
અનુક્રભણણકા
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ફાદળાશો ફેવે છે અને તેઓને જે ચીજ
ખાલાની ઇચ્છા થળે તે શાજય થળે અને
તેઓની વાભે વભાન લમની નીચી નજય
યાખનાયી શુ યો શળે.
અમ રોકો આ એજ લસ્તુઓ છે જે ના ણલળે
દુણનમાભાં કમાભતના રદલવનો તભોને લામદો
કયલાભાં આવમો શતો એટરે કે નેક આઅભાર
કયળો તો તે રદલવે આલી નેઅભતો ાભળો.
જ્માયે જન્નતીઓ આ નેઅભતો જોળે તો
ખુળ થઇને આવભાં કશેળે કે ખુદા
તઆરાએ આણા ઉય એશવાન કયી આ
ફક્ષીળ અતા કયેર છે જે કદી નાળ ાભનાય
નથી અને કેટરાક કશે છે કે આ અલ્રાશના
કરાભ છે કે તે પયભાલે છે કે આ નેઅભતો
અભાયી યોઝી છે જે અભાયા ફંદાઓને ફક્ષી
આેર છે અને તેઓ જન્નતભાં શંભેળા
યશેનાયા છે .
અભાયા તયપથી આલો જ ફદરો શળે અને
વયકળી કયનાયાઓ ભાટે પયલાનું સ્થ
ઘણંજ ખયાફ છે .
૫૬ થી ૬૦ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َج َہ ّ َن َم ۚ یَ ۡص َلوۡن َ َہا ۚ َفب ۡئ َس ال ۡم َہ ُ
اخ ﴿﴾۵۶
ِ
ِ
َ َۡ ُ ُ
َ َ َ ٌ
ّٰہذا ۙ فل َیذ ۡفقوۡ ُـ َح ِم ۡی ٌم ّف غ ّساػ ﴿ ۙ﴾۵۷
َ َ
َ ۡ َۡ
ّف ّٰاع ُخ ِم ۡن شک ِل ٖۡہۤۡ ار َف ٌاث ﴿﴾۵۸
ّٰ َ َ ۡ ٌ ّ ُ ۡ َ ٌ ّ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ً ۢ
ہذا فوث مقت ِحم معکم ۚ لا مرحبا
َّ
ُ َّ
ِب ِہ ۡم ؕ ِان ُہ ۡم َصالوا الناذِ ﴿﴾۵۹
ۢ ُ َۡ
َۡ
َ ُ
قالوۡا بَ ۡل ان ُت ۡم  ٞلَا َم ۡر َح ًبا ِبک ۡم ؕ ان ُت ۡم
ََ
َ َ ۡ َۡ
ق ّد ۡم ُت ُموۡ ُـ لَنا ۚ ف ِبئ َس الو َك ُاذ ﴿﴾۶۱
(અથાજત) જશન્નભ; જે ભાં તેઓ દાખર થળે,
અને તે અત્મંત ખયાફ ઠેકાણં (સ્થ) છે .
)(૫૬
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આ છે તેભનો ફદરો; ભાટે જોઇએ કે તેઓ
તેનો (સ્લાદ) ચાખે, એટરે કે ઉકતું ાણી
અને રૂનો : (૫૭)
અને એલાજ પ્રકાયની ફીજી જાત જાતની
ણળક્ષાઓ ણ (ચાખે). (૫૮)
(જ્માયે જશન્નભીઓના વયદાયો જશન્નભભાં
જલા ભાંડળે ત્માયે પરયશ્તાઓ તેભને એક
ફીજા ટોાં તયપ ઇળાયો કયી કશેળે કે) આ
(તભાયા અનુમામીઓનું ફનેરું) એક રશ્કય છે ,
જે (નાના ભોટાના બેદબાલ ણલના) તભાયી
વાથેજ જશન્નભભાં ઘુવનાય છે ; (ત્માયે
વયદાયો કશેળે કે) તેભના ભાટે કોઇ પ્રકાયનો
વત્કાય નથી; ખચીતજ તેઓ જશન્નભભાં
દાખર થનાયા છે . (૫૯)
(આ વાંબી તેભના અનુમામીઓ) કશેળે કે
નણશ, નણશ, ફલ્કે તભાયા ભાટે કોઇ પ્રકાયનો
વત્કાય નથી; તભોએ જ તો અભાયા ભાટે આ
(આપત) શેરાંથી જ તૈમાય કયી યાખી છે ,
અને તે ઘણંજ ફુરૂં ણલશ્રાંણત સ્થાન છે . (૬૦)
અને જશન્નભ કે જે ભાં ગુનશ
ે ગાયો દાખર
થળે, તે દોઝખની જગ્મા ખયાફ છે .
અનુક્રભણણકા
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આ તેઓની વજા છે જે ને કાપયો ચાખળે અને
ગયભ ાણી અને દુગુંધ ભાયતું ાણી તેઓને
ીલડાલલાભાં આલળે.
અને ફીજા પ્રકાયનો અઝાફ શેરા પ્રકાયના
અઝાફ કયતાં વંકટ અને વખ્તીભાં જુ દી જ
જાતનો શળે. (જે ઓ રોકોને ગુભયાશ કયતા
શતા તેઓને જશન્નભભાં રઇ જલાભાં
આલળે તે લખતે પયીશ્તાઓ તેભને એક ફીજા
ટોા તયપ ઇળાયો કયી કશેળે કે) આ (તભાયા
અનુમામીઓનું ફનેરું) એક રશ્કય છે ; જે
(નાના ભોટાના બેદબાલ લગય) તભાયી વાથે
જશન્નભભાં જનાય છે . (ત્માયે વયદાયો કશેળે
કે) તેભના ભાટે કોઇ જાતનો વત્કાય નથી,
ખયેખય તેઓ જશન્ભભભાં જનાયા છે .
અને જે લખતે ાછ આલનાયી જભાત
ોતાના વયદાયોની આલી લાત વાંબળે તો
તેઓ કશેળે કે તભો લધાયે એ લાતને રામક છો
કે તભાયા ભાટે કોઇ પ્રકાયનો વત્કાય નથી.
તભો ોતે ણ બટકેરા છો અને અભોને ણ
ગુભયાશ કમાજ, તભોએ અભાયા ભાટે તે અઝાફ
આગ ભોકરી યાખ્મો છે એટરે તભોએ
અનુક્રભણણકા
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ફાણતર દીન અને ખયાફ આઅભાર ઉય
અભોને રગાડ્મા તેથી અભો જશન્નભી થમા
અને જશન્નભ ખયાફ જગ્મા છે .
૬૧ થી ૬૫ભી આમાત :-

َقالُوۡا َذ ّبَ َنا َم ۡن َق ّ َد َؾ ل َ َنا ّٰہ َذا ـَد ۡخـُ
ِ
َّ
َ
ً
َعذ ًابا ِض ۡعفا فِی الناذِ ﴿﴾۶۱
ُ َّ َ ُ
َ َ
َ ُ
َف قالوۡا َما لَنا لَا ن ّٰری ذِ َجالًا کنا ج ُع ّد ُہ ۡم
َۡ
ِّم َن الۡار َخاذِ ﴿﴾۶۲
َ ّ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ۡ ّ ً َ ۡ َ َ
اغ ۡت َع ۡن ُہمُ
اتخذنہم ِسص ِخیا اؾ ر
َ
الۡا ۡب َص ُاذ ﴿﴾۶۳
َّ
ّ َ ّٰ َ َ َ ٌّ َ َ ُ َ
اص ُم ا ۡہ ِل الناذِ ﴿ ﴾۶۴٪
ِاؿ دل ِک لحق تخ
hajinaji.com
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َّ
ۡ َ َ ۡۤ َ ّ ُ
َ
ق ۡل ِان َما انا ُمن ِذ ٌذ ۖ٭ ّف َما ِم ۡن ِالّٰ ٍہ ِالا
ََۡ
ۡ ّّٰ
﴾۶۵ۚ ﴿ الل ُہ الوَا ِح ُد الق ّہ ُاذ
છી તે (અનુમામી)ઓ અયજ કયળે કે શે
અભાયા યલયરદગાય ! જે ભણે અભાયા ભાટે
આ (ભાગજ) તૈમાય કમો છે તેભના ભાટે આગનો
ફભણો અઝાફ લધાયી દે. (૬૧)
અને (લી) તેઓ કશેળે કે અભને ળું થઇ ગમું
છે કે અભે તે રોકોને (જશન્નભભાં) નથી
ણનશાતા કે જે ભને અભે દુયાચાયીઓ ભાંશેના
ગણમા કયતા શતા ? (૬૨)
બરા અભોએ તેભની (ખોટી) ભશ્કયી કયી
શતી, અથલા ળું તેઓ અભાયી દ્રષ્ટીએ જ
ડતા નથી ? (૬૩)
ફેળક જશન્નભલાાઓનું ભાંશોભાંશેનું તે
ઝગડલું લાસ્તણલક શળે. (૬૪)
(શે યવૂર !) તું કશે કે શુ ં તો ભાત્ર એક
ડયાલનાયો છુ ં . અને તે એક પ્રફ અલ્રાશના
ણવલામ કોઇ ફીજો ભાઅફૂદ નથી. (૬૫)
અનુક્રભણણકા
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છી તે (અનુમામી)ઓ અઝજ કયળે કે અમ
અભાયા યફ ! જે ણે અભાયા ભાટે આ ભાગજ
તૈમાય કમો છે તેઓના ભાટે અઝાફ ફભણો
કયી આ.
કુયેળના લડેયાઓ જે ભકે અફુજશેર, લરીદ
ણફન ભોેેગીયા લગેયે. જે લખતે અમ્ભાય,
વશીફ અને ણફરાર જે લા ભોશીબ્ફોને
જોતા શતા તો કશેતા શતા કે આ રોકો
ગુભયાશ અને ભોટા તોપાનીઓ જશન્નભને
રામક છે , તો જે લખતે એ કાપયો જશન્નભભાં
જળે અને તે ભોઅભીનોને જોળે નણશ ત્માયે
ત્માં ળોધ કયીને તેઓ જે કંઇ ફોરળે તે ણલળે
કુદયત પયભાલે છે કે તે કાપયો આવભાં કશેળે
કે જે ને આણે દુણનમાભાં તોપાનીઓ
વભજતા શતા તેઓ કેભ દેખાતા નથી ? શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ ોતાના
દોસ્તો અને ભોશીબ્ફોને વંફોધન કમુજય્ં કે એ
કાપયો જે ભોઅભીનોને દોઝખભાં નણશ જોલે
તે ભોઅભીનોથી ભુયાદ તભો છો. ખુદાની
કવભ તભાયાભાંથી તેઓ કોઇને જશન્નભભાં
જોળે નણશ. આજ યીતે શ. ઇભાભે જાઅપયે
અનુક્રભણણકા
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વારદક (અ.)થી ણ લણજન છે .
જ્માયે એ કાપયો ભોઅભીનોને જશન્નભભાં
નણશ જુ એ તો ોતાની જાતને ઠકો આીને
કશેળે કે દુણનમાભાં અભો તેઓની ભશ્કયી કયતા
શતા અને આ એક ઘણી ભોટી બુર કયી.
ખયેખય જશન્નભીઓનું આવભાં ઝગડલું
લાસ્તણલક શળે, એજ પ્રભાણે ગુભયાશો અને
ગુભયાશ કયનાયાઓ આવભાંેં ઝઘડળે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.), તું તેઓને કશે કે શુ ં તો
ભાત્ર એક અઝાફથી ડયાલનાયો છુ ં અને
ઇફાદતને રામક એકભાત્ર અલ્રાશ જ છે .
૬૬ થી ૭૦ ભી આમાત :-

َ
َ ّ َذ ّ ُب
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا
ص َف َما بَ ۡین ُہ َما
ذ
ِ
َّ َ ۡ
ۡ
﴾۶۶﴿ ال َع ِزیۡ ُز الغف ُاذ
ُ
َ
﴾۶۷ۙ ﴿ ق ۡل ُہوَ ن َب ٌؤا َع ِظ ۡی ٌم
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ُ
ۡ َۡ
﴾۶۸﴿ ان ُت ۡم َعن ُہ ُم ۡعرِضوۡ َؿ
ۡ
َ
ۡ ۡ
َ َ َما ک
اؿ خِیَ ِم ۡن ِعل ٍۭم ِبال َملَاِ الۡا ۡعدٰۤی ِاد
ۡ
﴾۶۹﴿ یَخ َت ِص ُموۡ َؿ
َ َ َ ۡۤ َ ّ َ ۡۤ َ ّ َ
ُ
ۡ ُ
ِا ۡؿ ّیوۡ ٰۤحی ِاخ ّیَ ِالا ان َما انا ن ِذیۡ ٌر ّم ِبح ٌف
﴾۷۱﴿
આકાળો તથા ૃથ્લીનો અને જે કાંઇ તે
ફન્નેની લચ્ચે છે તેભનો યલયરદગાય, જે
ભશા ફલાન (અને) ક્ષભાલાન છે . (૬૬)
તું કશે કે તે (કમાભત ણલેની ખફય) ભશા
(ગંબીય) ખફય છે : (૬૭)
કે જે નાથી તભે ભોઢું પેયલી યહ્ા છો. (૬૮)
જ્માયે ઉરી દુણનમાના યશેલાવીઓ
ભાંશોભાંશે લાદણલલાદ કયલા રાગ્મા ત્માયે ભને
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તેભ (ના લાદણલલાદ)નું જ્ઞાન ન શતું. (૬૯)
ભને કાંઇ ફીજી લશી કયલાભાં નથી આલતી,
યંતુ આ કે શુ ં એક ખુલ્રો ડયાલનાયો છુ ં .
(૭૦)
તે ભાણરક આવભાનો, ઝભીન અને જે કંઇ
તેઓની લચ્ચે છે તેનો યલયરદગાય છે અને તે
ભશાન ળણક્તળાી છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.), તું ઉમ્ભતને કશે કે
કમાભત ણલળેની ખફય ફશુ જ ગંબીય છે .
તભો ોતાની અજ્ઞાનતાના કાયણે અને
ગપરતના વફફથી તેનાથી ભોઢું પેયલનાયા
છો. શ. ઇભાભે ભોેેશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ
પયભાવમું કે તે “નફએ અઝીભ” (ભોટી
ખફય)નો અથજ શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.) છે . (તે ણલળે ૩૦ભા ાયાભાં લધુ ણલગત
યજુ થળે.)
તપવીયે
ભજભઉર
ફમાનભાં
ઇબ્ને
અબ્ફાવથી રયલામત છે કે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું કે ભને અલ્રાશ તયપથી
વંફોધન થમું કે ફતાલો કે પયીશ્તાઓ
લાતચીતભાં એકફીજા વાથે કંઇ લાદ-ણલલાદ
અનુક્રભણણકા
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કયે છે ? ભેં અઝજ કયી કે અમ યલયરદગાય, ભને
તેની ખફય નથી. તે લખતે કુદયતે કહ્ું કે
પયીશ્તાઓ ફે ણલમ ઉય એકફીજા વાથે
લાદણલલાદ કયતા શતા. ૧-કપપાયાત
(ણનલાયણ) એટરે કે એ ક્મા આઅભાર છે
જે ના કાયણે બુરોનો કપપાયો થઇ જામ છે . ૨
દયજાત એટરે કે એ ક્મા આઅભાર છે જે ના
કાયણે દયજ્જા ફરંદ થામ છે . કપપાયાત ત્રણ
જાતના છે : (૧) વયદી (ઠંડી)ભાં લઝુ કયલું,
(૨) જભાત નભાઝ ભાટે ચારીને જલું, (૩)
એક નભાઝ છી ફીજી નભાઝ ભાટે યાશ
જોલી. અને દયજ્જાત ણ ત્રણ પ્રકાયના છે :
(૧) લધાયે વરાભ કયી (૨) ભશેભાનનલાઝી
અને (૩) જ્માયે વઘા રોેેકો વુઇ યહ્ા
શોમ ત્માયે નભાઝ (નભાઝે ળફ) ઢલી, આ
ચીઝોથી દયજ્જા ફરંદ થામ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે ભાયી તયપ લશી
કયલાભાં નથી આલતી ણ એટરા ભાટે કે શુ ં
તભને ખુલ્રો ડયાલનાય છુ ં .
૭૧ થી ૭૬ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ۢ
اؽ َذ ّبُ َک ل ِۡل َملئ َک ِۃ ِان ّ ۡی َخال ٌِق بَ َسخاً
ِا ۡد َق َ
ِ
ِ
ۡ
ِّم ۡن ِطح ٍف ﴿﴾۷۱
ََ ۡ
ُ
َ َ
ف ِادا َس ّوَیۡ ُت ٗۡہ َف جفخ ُت فِ ۡی ِہ ِم ۡن ّذ ۡفحِ ۡی
ََ
فق ُعوۡا ل َ ٗۡہ ّٰس ِج ِدیۡ َن ﴿﴾۷۲
َ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ُّ ُ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
فسجد المل ِئکۃ کلہم اجمعوؿ ﴿ ۙ﴾۷۳
ِالَّا ۤۡ ِا ۡب ِل ۡی َس ؕ ِا ۡس َت ۡکب َ َؿ َف ک َ َ
اؿ ِم َن
ۡ ّٰ
الک ِه ِكیۡ َن ﴿﴾۷۴
َ َ َ َ
َق َ
اؽ ٰۤی ِا ۡب ِل ۡی ُس َما َمن َعک ا ۡؿ ت ۡس ُج َد ل َِما
hajinaji.com
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ُۡ َ َ ۡ َ َ
ََۡ
خلق ُت ِب َی َد ّی ؕ ا ۡس َتکب َ ۡؿة ا ۡؾ کن َت ِم َن
ۡ ۡ
﴾۷۵﴿ ال َعال ِح َف
ۡ َ َ ۡ ۡ َ ََ َ َ
َ َّ
اؽ انا خح ٌؿ ِّمن ُہ ؕ خلق َت ِج ۡی ِم ۡن نا ٍذ ّف
ق
ََۡ
ۡ
﴾۷۶﴿ خلق َت ٗۡہ ِم ۡن ِطح ٍف
(તે વભમને માદ કય) જ્માયે તાયા યલયરદગાયે
પયીશ્તાઓને કહ્ું કે ખચીતજ શુ ં ભાટીભાંથી
એક ભાણવ ફનાલનાય છુ ં . (૭૧)
છી જ્માયે શુ ં તેને ફનાલી ચૂકું અને (છી)
ભાયી રૂશભાંથી તેભાં ફંકી દઉં તો તભે તેની
વાભે ણવજદાભાં ડી જજો. (૭૨)
આથી વઘા પરયશ્તાઓએ તો ણવજદો કમો
: (૭૩)
ણ ન કમો તો (ભાત્ર) ઇબ્રીવે; તેણે ગલજ
કમો અને નાણસ્તકોભાં ગણામો. (૭૪)
(અલ્રાશે) પયભાવમું, શે ઇબ્રીવ ! જે ને ભેં
અનુક્રભણણકા
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ભાયા (કુદયતના) ફે શાથો લડે ેદા કમો તેને
ણવજદો કયતાં તને કઇ લસ્તુએ અટકાવમો ?
ળું તે અણબભાન કમુું, અથલા તો ળું તું ઉચ્ચ
દયજ્જાલાાઓભાંથી છે . (૭૫)
અયજ કયલા રાગ્મો કે શુ ં તેના કયતાં શ્રેષ્ઠ છુ ં ;
તેં ભને અણગ્નભાંથી ેદા કમો છે અને તેને
ભાટીભાંથી ેદા કમો છે . (૭૬)
ખુદાએ તઆરાએ શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ને કહ્ું
કે માદ કય તે વભમને કે જ્માયે તાયા યફે
ભરાએકાઓને કહ્ું કે શુ ં ભાટીભાંથી એક
ભાણવને ફનાલનાય છુ ં અને તેભ કશેલાનો
શેતુ શ. આદભ (અ.) છે .
અને જ્માયે શુ ં તેને ફનાલી ચુકું અને ભાયી
મદા કયેરી ખાવ રૂશ ફુંકુ તો તભે તેને
તાઅઝીભનો વજદો કયજો.
જે લખતે આદભ (અ.)નું ુતું ફનાલી તેભાં
રૂશ ફુંકી અને જ્માયે તેઓ વજીલન થમા તો
ફધા પયીશ્તાઓએ જ. આદભ (અ.)ને
વજદો કમો.
ળમતાને ગલજ કમો અને ોતાને ભોટો જાણીને
વજદો કયલાનો ઇન્કાય કમો અને તે શુ કભ ન
અનુક્રભણણકા

696

hajinaji.com

ભાનલાને કાયણે કાપયોભાં ગણામો.
જ્માયે ળમતાને વજદો ન કમો તો અલ્રાશે
તેને કહ્ું અમ ઇબ્રીવ ! જે ને ભેં ભાયા
(કુદયતના) શાથથી મદા કમો તેને વજદો
કયતાં તને કંઇ લસ્તુએ અટકાવમો, ળું તેં
અણબભાન કમુું ? ળું તું ઉચ્ચ
દયજ્જાઓલાાઓભાંથી છો ?
ઇબ્રીવે કહ્ું કે શુ ં આદભથી ફશેતય છુ ં , કેભકે
તેં ભને અગ્નીભાંથી મદા કમો છે અને તેને
ભાટીભાંથી મદા કમો છે .
૭૭ થી ૮૨ ભી આમાત :-

َ َّ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َ
َ
ٌ
ۡ
﴾ۚ۷۷﴿ۛ
قاؽ فاعخث ِمنہا ف ِانک ذ ِجیم

ّ ّ َف ا ّ َؿ َع َل ۡی َک ل َ ۡع َنت ۡیۤۡ اخّٰی یَ ۡوؾ
﴾۷۸﴿ الدیۡ ِن
ِ
ِ ِ ِ ِ

ُ
ََۡ َ َ
﴾۷۹﴿ اؽ َذ ِّب فان ِن ۡكن ِ ۡیۤۡ ِاخّٰی یَوۡ ِؾ یُ ۡب َعثوۡ َؿ
ق
َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ
ۡ
َ
﴾۸۱ۙ ﴿ قاؽ ف ِانک ِمن المنن ِكین
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ُ ۡ ۡ ۡ
﴾۸۱﴿ ِاخّٰی یَوۡ ِؾ الوَق ِت ال َم ۡعلوۡ ِؾ
ۡ َ َّ ۡ ُ َ َ َ َ َ
﴾۸۲ۙ ﴿ اؽ ف ِب ِع ّز ِتک لَاغ ِویَن ُہ ۡم ا ۡج َم ِعح َف
ق
પયભાવમું, તું અશીંથી નીકી જા, કાયણ કે તું
(અભાયી ફાયગાશભાંથી) ફેળક શાંકી
કાઢલાભાં આલેરો છે . (૭૭)
અને ફેળક તાયા ય ન્મામના રદલવ વુધી
ભાયી રાનત થતી યશેળે. (૭૮)
અયજ કયલા રાગ્મો કે શે ભાયા યલયરદગાય !
તું ભને તે રદલવ વુધીની ભોશરત આી દે કે
જે રદલવે તેઓ (રોકો) ઉઠાડલાભાં આલળે.
(૭૯)
પયભાવમું, ણનવંળમ તને ભોશરત આલાભાં
આલી છે : (૮૦)
તે જાણીતા વભમના રદલવ વુધીની. (૮૧)
(આથી) તેણે અયજ કયી કે શલે કવભ છે તાયી
ઇઝઝતની કે શુ ં વઘાઓને જરૂય બ્શેકાલીળ
: (૮૨)
અનુક્રભણણકા

698

hajinaji.com

આ વાંબી શક તઆરાએ કહ્ું કે તું અશીંથી
નીકી જા, તું અભાયી ફાયગાશભાંથી શાંકી
કાઢલાભાં આલેરો છે . તાયા ઉય કમાભતના
રદલવ વુધી શંભેળા ભાયી રાનત છે .
જ્માયે ળમતાને ખુદાઇ પયભાન વાંબળમું તો
કહ્ું કે અમ ભાયા યફ ! તેં ભને ોેેતાની
યશેભતથી શાંકી કાઢ્મો, શલે તું ભને કમાભત
વુધીની ભોશરત આ.
પયભાવમું : તને એક ણનભાજણ કયેરી ભુદ્દત વુધી
ભોશરત આલાભાં આલી છે .
જ્માયે ળમતાનને અલ્રાશે ભોશરત આી તો
તેણે કહ્ું કે તાયી કુદયતની કવભ ખાઇને કશુ ં
છુ ં કે શુ ં વઘાઓને ફશેકાલીળ, એટરે કે
આદભના લંળને ગુભયાશ કયીળ.
૮૩ થી ૮૮ભી આમાત :-

َّ
ۡ َۡ ۡ ۡ َ
﴾۸۳﴿ ِالا ِع َبا َخؼ ِمن ُہ ُم ال ُمخل ِصح َف
َُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ
﴾۸۴ۚ ﴿ اؽ فال َح ّق ۫ َف ال َح ّق اقوۡ ُؽ
ق
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َ َ
َ َ َ
َ ۡ َّ
لَا ۡملـَٔۡ ّ َن َج َہن َم ِمنک َف ِم ّم ۡن ت ِب َعک
ۡ َ ۡ
﴾۸۵﴿ ِمن ُہ ۡم ا ۡج َم ِعح َف
َ ُ ُ َ ۡۤ ُ
َ َ ۡۤ َ َ
ق ۡل َما ا ۡسـَٔۡلک ۡم َعل ۡی ِہ ِم ۡن ا ۡج ٍر ّف َما انا
ۡ َّ ۡ
﴾۸۶﴿ ِم َن ال ُم َتک ِل ِفح َف
ۡ َ ّٰ ۡ ّ ٌ ۡ َ ّ َ ُ ۡ
َ
﴾۸۷﴿ ِاؿ ہو ِالا ِدغخ ل ِلعل ِمحف
َ َ َ
ۡ
﴾۸۸٪ ﴿ َف ل َ َت ۡعل ُم ّ َن ن َبا ٗۡـ بَ ۡع َد ِحح ٍف
તેઓભાંથી તભાયા ણનખારવ ફંદાઓ
ણવલામ. (૮૩)
પયભાવમું, આ વત્મ છે , અને શુ ં વત્મજ કશી
દઉં છુ ં : (૮૪)
કે શુ ં ણ તાયાથી અને તેભનાભાંથી જે ણ
તાયા અનુમામી થઇ જળે તેઓ વલજથી
અનુક્રભણણકા
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જશન્નભ બયી દઇળ. (૮૫)
(શે યવૂર !) તું કશે કે શુ ં તો તભાયાથી તે
(વંદેળો શોંચાડલા) ફદર કોઇજ ફદરો
ભાંગતો નથી અને ન શુ ં ડોઘારુ
ભાણવોભાંથી છુ ં . (૮૬)
આ (કુયઆન) તો વઘી દુણનમાલાાઓ
ભાટે એક નવીશત છે . (૮૭)
અને તેની ખયેખયી ખફય થોડાક વભમ ફાદ
તભો વલેને જરૂય ભારુભ ડી જળે. (૮૮)
ણ તેઓભાંથી તાયા જે ણનખારવ ફંદા છે
તેઓ ઉય ભાયો કાફુ નણશ ચારે તેનો અથજ
મગમ્ફયો અને અઇમ્ભાશ (અ.) છે .
આ વત્મ છે અને શુ ં વત્મજ કશુ ં છુ ં .
અમ ઇબ્રીવ ! શુ ં તાયાથી અને તભાભ
ળમતાનોથી અને જે ઓ તેભની મયલી કયળે
અને ભાયા શુ કભને નણશ ભાને તે ફધામથી શુ ં
જશન્નભને બયી દઇળ.
ખુદાએ તઆરા ોતાના શફીફને પયભાલે છે
કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું ભક્કાના કાપયોને
કશે કે શુ ં ખુદાઇ એશકાભ શોંચાડલા અને
શક યાશ ફતાલલાના ફદરાભાં તભાયી
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ાવેથી કાંઇ ભજુ યી ભાંગતો નથી, શુ ં ફનાલટ
કયનાય ભાણવોભાંથી નથી.
આ કુયઆન તભાભ દુણનમાલાાઓ ભાટે
એટરે કે જીન્નાત અને ઇન્વાનો ભાટે એક
નવીશત છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું છે કે કેટરાક એલા આરીભો
છે જે રોકોને પતલા આે છે અને કશે છે કે
અભોને વલાર કયો ણ તેઓ વાચી લાત
યજુ કયી ળકતા નથી અને ખુદાએ તઆરા
એલા રોકોને દોસ્ત યાખતો નથી અને તેઓ
જશન્નભભાં છઠ્ઠા તફક્કાભાં જળે.
અમ કાપયો તભો કુયઆનનું વત્મ શોલું તે
લખતે જાણળો જ્માયે ભોત અથલા કમાભત
અથલા ફાયભા ઇભાભ (અ.) જાશેય થળે એ
લખતે તભો વાચી શકીકતથી ભાશીતગાય
થળો.
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આ વુયાભાં ૭૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૩૯) વૂયએ ઝોભય
(ટોાં)

ّّٰ ۡ
ّ الل ِہ
الرَ ۡح ّٰم ِن ا ّلرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢળે તો તેની આળા ટુટળે નણશ
અને ડયનાય તેભજ નમ્રતાથી લતજનાયા જે લો
વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે આ વુયો ઢનાયને ફન્ને રોકની ઇઝઝત
ભળે એટરે વુધી કે તેને જોનાયના દીર ય
તેનો પ્રબાલ ડળે, જશન્નભની આગ શયાભ
થળે, ભાર કુટુંફ ન શોલા છતાં ભાનલંત થળે
તેના ભાટે શજાય ભશેર ફનળે. દયેક ભશેરભાં
વો શુ યો થળે.
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ખાવીમત :- આ વુયાને ફાઝુ ય ફાંધે તો
ભાનલંત થામ તથા રોકો તેની પ્રવંળા કયે.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َۡ
ۡ
ّّٰ ۡ
ۡ ّٰ
تجـِیۡ ُل ال ِکت ِب ِم َن الل ِہ ال َع ِزیۡ ِز ال َح ِک ۡی ِم
﴿ ﴾۱
ِانَّاۤۡ اَن ۡ َزل ۡ َناۤۡ ِال َ ۡی َک ال ۡ ِک ّٰت َب بالۡ َح ّق َف ۡ
اع ُب ِد
ِ ِ
ّّٰ
الل َہ ُم ۡخ ِل ًصا لّ َ ُہ ّ
الدیۡ َن ﴿﴾۲
ِ
اَلَا ل ِ ّّٰل ِہ ّ
الدیۡ ُن ال ۡ َخال ُِص ؕ َف الّ َ ِذیۡنَ
ِ
ٓاء ۬ َما ج َ ۡع ُب ُد ُہمۡ
ّاتَ َخ ُذ ۡفا ِم ۡن ُخ ۡفنِ ٖۡہۤۡ اَ ۡفل َِی َ
ّ َ ُ َ ّ ُ ۡ َ ۤۡ َ ّّٰ ُ ۡ ّٰ
ّ َ ّّٰ
اللہَ
ِالا ل ِیو ِكبونا ِاخی الل ِہ رلفی ؕ ِاؿ
hajinaji.com
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ۡ ُ
ُ َ
ۛ۬
یَ ۡحک ُم بَ ۡین ُہ ۡم ف ِ ۡی َما ُہ ۡم فِ ۡی ِہ یَخ َت ِلفوۡ َؿ
ّٰ َ ّ َ
َ ّّٰ
ِا ّؿ الل َہ لَا یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن ُہوَ ک ِذ ٌب کف ٌاذ ﴿﴾۳
َ ۡ َ َ َ ّّٰ ُ َ ۡ ّ َ ّ َ َ َ َ ً ّ َ ۡ َ ّٰ ّ َ
لو اذاخ اللہ اؿ یت ِخذ فلدا لاصطفی ِمما
َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ ّٰ َ ٗۡ ُ َ ّّٰ
اللہُ
یخلق ما یشٓاء ۙ سبحنہ ؕ ہو

ََۡ
ۡ
الوَا ِح ُد الق ّہ ُاذ ﴿﴾۴

َ
َ َ ۡ
َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا ۡذص ِبال َح ّ ِق ۚ یُک ِّو ُذ
َّ ۡ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ّ ُ َّ َ َ َ َ
الیل عدی النہاذِ ف یک ِوذ النہاذ عدی
َّ ۡ َ َ َّ َ َّ
الش ۡم َس َف الۡقَ َمرَ ؕ ک ُ ّلٌ
الی ِل ف سصخ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
ّی ۡجرِ ۡی لِا َج ٍل ّم َس ّ ًؼی ؕ الَا ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز
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َّ َ ۡ
﴾۵﴿ الغف ُاذ
આ રકતાફ (કુયઆન)નું ઉતાયલું ઝફયદસ્ત
ણશકભતલાા અલ્રાશ તયપથી (થએરું) છે .
(૧)
(શે યવૂર !) ણનવંળમ અભોએ આ રકતાફ
તાયી તયપ વત્મતાૂલજક ઉતાયી છે , ભાટે તું
દીનને અલ્રાશ ભાટે ણનખારવ કયી તેનીજ
ઇફાદત કય. (૨)
ખફયદાય થાઓ ! ણનખારવ ધભજારન*
અલ્રાશ ભાટે જ છે ; અને જે રોકોએ તેના
ણવલામ (અન્મોને ોતાના) કામજવાધક ફનાલી
રીધા છે (એભ કશીને કે) અભે તો તેભની ૂજા
ભાત્ર એ ભાટે કયીએ છીએ કે તેઓ અભને
અલ્રાશની લધુ ાવે કયી દે, અલ્રાશ તેભની
લચ્ચે જે વઘી લાતોભાં તેઓ ભતબેદ કમાજ
કયે છે તેભાં જરૂય ણનણજમ કયી દેળે; ણનવંળમ
અલ્રાશ તે ળખ્વને વન્ભાગજ નથી દેખાડતો કે
જે જુ ઠ્ઠો શોમ (અને) ભશા કૃતધ્ન ણ. (૩)
(*ભાત્ર ણળકજ યણશત ઇફાદત જ અલ્રાશ
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કફુર કયે છે .)
અગય અલ્રાશ કોઇ ુત્ર ફનાલલા ચાશતે તો
તે ોતાની વૃણષ્ટભાંથી જે ને ચાશતે તેને ચુંટી
કાઢતે, તેની ઝાત (આલી લાતોથી) ણલત્ર છે ;
તે એકજ અને ભશા પ્રફ અલ્રાશ છે . (૪)
તેણે આકાળો તથા ૃથ્લીને વત્મ શેતુ ભાટે
ઉત્ન્ન કમાજ છે , તે યાત્રીને રદલવ ય રેટે
છે અને રદલવને યાત્રી ય રેટે છે , અને તેણે
વૂમજ તથા ચંદ્રને આજ્ઞાંરકત ફનાલી દીધા છે કે
જે દયેક ઠયાલેરા વભમ ભાટે ચાલ્મા કયે ;
ખફયદાય થાઓ ! તેજ વઘાઓ ય વભથજ
(અને) ભશા ક્ષભાલાન છે . (૫)
આ કુયઆન જે શ. ભોશમ્ભદ (વ.) ઉય
નાઝીર થમેર છે , ઝફયદસ્ત ણશકભતલાા
અલ્રાશ તયપથી છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.), અભોએ કુયઆનને તાયી
તયપ વત્મતાૂલજક ઉતાયેર છે . ભાટે દીનને
ણળકજ અને યીમાથી દુય યાખી ભાત્ર અલ્રાશની
ઇફાદત કય.
ખફયદાય થાઓ, ખારીવ દીન અલ્રાશ ભાટે
જ છે . જે રોકોએ ખુદા ણવલામ ફીજાઓને
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કામજવાધક ફનાલી રીધા છે એભ કશીને કે
અભે તો તેભની ૂજા ભાત્ર એ ભાટે જ કયીએ
કે તેઓ અભોને અલ્રાશની લધુ નઝદીક કયી
દે, અલ્રાશ તેભની લચ્ચે જે ફધી લાતોભાં
તેઓ ભતબેદ કયે છે તેભાં જરૂય ણનણજમ કયળે
અને ખુદા તે ળખ્વને ણશદામતની યાશ નથી
દેખાડતો જે જુ ઠો શોમ અને કુફ્ર કયતો શોમ.
જે રોકો કશેતા શતા કે ભરાએકા અલ્રાશની
ુત્રીઓ છે અને ઇવા (અ.) અલ્રાશના ુત્ર
છે . જો અલ્રાશ કોઇને ુત્ર ફનાલલા ચાશત
તો તે ોતાની વૃણષ્ટભાંથી જે ને ચાશતે તેને
ચુંટી કાઢત. જો કે આલી લાતોથી અલ્રાશની
ઝાત ાક છે અને તે એક જ અને ભશાન
પ્રફ અલ્રાશ છે .
ખુદાએ ફયશક એ છે કે જે ણે ોતાની
કુદયતથી આવભાનો અને ઝભીનને વત્મ શેતુ
ભાટે ઉત્ન્ન કમાજ છે , તેણે એ ચીઝોને વમથજ
મદા કયી નથી અને તે અલ્રાશની
ણનળાનીઓભાં ણલચાય અને રપકય કયીને
અલ્રાશની ભાઅયેપત ભેલે, તે યાત્રીને રદલવ
ઉય રેટે છે . એટરે રદલવની યાત થઇ જામ
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છે અને રદલવને યાત્રી ય રેટે છે અને તેથી
યાતનો રદલવ થામ છે અને તેણે વૂમજ તથા
ચંદ્રને તાફેદાય ફનાવમા છે , જે દયેક ણનભાજણ
કયેરા વભમ ય ચાલ્મા કયે છે . ખફયદાય
થાઓ તે તભાભ ઉય ગારીફ, ળણક્તભાન
અને ફક્ષનાયો છે .
૬ થી ૮ભી આમાત :-

َ
ََخ َلقَ ُک ۡم ِّم ۡن جّ ۡفس ّ َفا ِح َد ٍۃ ثُ ّ َم َج َعل
ٍ
ُ
َۡ
َۡ
َ ۡ
ِمن َہا ر ۡف َج َہا َف ان َز َؽ لَک ۡم ِّم َن الۡاج َعا ِؾ
ُُُۡ
ُ
َۡ َ َ
ث ّٰم ِن َیۃ ار َف ٍاث ؕ یَخلقک ۡم ف ِ ۡی بُطوۡ ِؿ
ُُ
َۡ
ًَۡ ُ َُ
ا ّم ّٰہ ِتک ۡم خلقا ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد خل ٍق ف ِ ۡی ظل ّٰم ٍت
ُ ُ ّّٰ ُ ّٰ َ
ۡۤ ُ ۡ ۡ
ث ّٰل ٍث ؕ دل ِک ُم الل ُہ َذ ّبک ۡم ل َ ُہ ال ُملک ؕ لَا ِالّٰ َہ
ُ َ ۡ ُ ّّٰ َ َ َ ُ َ ّ
َ
ۡ
﴾۶﴿ ِالا ہو ۚ فانی تضخفوؿ
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ُۡ
َ ۡ ُ َ َ ّّٰ َ
ِا ۡؿ تکه ُك ۡفا ف ِا ّؿ الل َہ غجِ ٌّی َعنک ۡم َ ٞف لَا
َۡ ُ
ُۡ ۡ
ّٰ
یَ ۡرنی ل ِ ِع َبا ِخ ِـ الکه َك ۚ َف ِا ۡؿ تشػ ُخ ۡفا
َ ُ
ٌ ۡ ُۡ
َ
یَ ۡرض ُہ لَک ۡم ؕ َف لَا ت ِز ُذ َفارِ َذۃ ِّفر َذ اع ّٰخی ؕ
ُ َ ُ َ َ ُُ
َُ
ث ّم ِاخّٰی َذ ِّبک ۡم ّم ۡر ِج ُعک ۡم ف ُین ِّبئک ۡم ِب َما
ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ ٗۡ َ ۡ ٌ ۢ َ
اة
کنتم تعملوؿ ؕ ِانہ ع ِلیم ِبذ ِ
ُّ
الص ُد ۡفذِ ﴿﴾۷
َ َ َ َّ ۡ ۡ َ َ ُ
َ
اؿ ض ٌّى َخ َعا َذ ّب ٗۡہ ُم ِن ۡی ًبا
ف ِادا مس الاِنس
ِال َ ۡی ِہ ثُ ّ َم ِا َدا َخ ّوَل َ ٗۡہ جِ ۡع َم ًۃ ِّم ۡن ُہ ن َ ِسیَ ماَ
َ َ َ ۡ ُ ۡۤۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ َ ّّٰ
کاؿ یدعوا ِالی ِہ ِمن قبل ف جعل لِل ِہ
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ۡ َّ َ ُ
ّ َۡ
ان َد ًاخا ل ُِی ِض ّ َل َع ۡن َس ِب ۡی ِل ٖۡہ ؕ ق ۡل ت َمتع
َّ
َ َ ُۡ
َ
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ِبکه ِكؼ ق ِل ۡیلًا ۖ٭ ِانک ِم ۡن ا ۡص ّٰح ِب النا ِذ
﴾۸ ﴿
તેણેજ તભને એકજ વમણક્તભાંથી ેદા કમાજ
છી તે(ની લધેરી ભાટી)ભાંથી તેનું જોડું
ફનાલી કાઢ્મું, અને તભાયા ભાટે આઠ જાતના
ળુઓ ેદા કમાજ. તે તભને તભાયી ભાઓના
ેટભાં ત્રણ (જાતના) અંધાયાઓભાં એલી યીતે
ેદા કયે છે કે એક ણસ્થણત ફાદ ફીજી ણસ્થણત
(ફદરાતી યશે છે ); તે અલ્રાશ એજ તભાયો
યલયરદગાય છે (અને) તેનેજ વલે જાતનો
અણધકાય છે ; તેના ણવલામ કોઇ ભાઅફૂદ
નથી, છી તભે ક્માં પયી જાઓ છો ? (૬)
અગય તભે (તેની) નેઅભતોની કૃતધ્નતા કયો
તો ફેળક અલ્રાશ તભાયાથી ફેયલાશ છે ,
અને તે ોતાના ફંદાઓ ભાટે નેઅભતોની
કૃતધ્નતા વંદ કયતો નથી; અને અગય તભે
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ાડ ભાનો તો તે તભાયા ભાટે વંદ કયળે ;
અને (કમાભતભાં) કોઇ ઉંચકનાય કોઇ
ફીજાનો ફોજો ઉંચકળે નણશ; છી તભો
વલેનું ાછુ ં પયલું તભાયા યલયરદગાય તયપી
થળે ત્માયે તભે જે કાંઇ કયણી કમાજ કયતા શતા
તેનાથી તે તભને ભાણશતગાય કયી દેળે;
ણનવંળમ ભન ભાંશેની લાતોથી ણ તે વાયી
ેઠે લાકેપ છે . (૭)
અને ભનુષ્મ ય જ્માયે કોઇ આપત આલી ડે
છે ત્માયે ોતાના ારનશાય તયપ યજુ થઇ
દુઆ ભાંગલા રાગે છે , છી જ્માયે તે તેને
ોતાના તયપથી કોઇ નેઅભત અજણ કયે છે
ત્માયે જે લાતને ભાટે તે પ્રથભ તેની ાવે દુઆ
ભાંગતો શતો તે લીવયી જઇને અલ્રાશના
ભાટે ફયોફયીઆ ફનાલલા ભંડી જામ છે કે
જે થી ફીજા રોકોને (ોતાના આ દાખરા
લડે) વય ભાગજથી યખડાલે; (શે યવૂર !) તું
કશે, તું તાયી કૃતધ્નતાથી થોડા રદલવ રાબ
ભેલી રે, ણનવંળમ તું જશન્નભલાવીઓ
ભાંશેનો જ છે . (૮)
અમ રોકો તભોને એકજ વમણક્તભાંથી મદા
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કમાજ, (એટરે જ. આદભ અ.થી) અને તેને
ફનાલતાં લધેરી ભાટીભાંથી તેનું જોડું ફનાવમું
(એટરે જ. શવલા) અને તભાયા ભાટે આઠ
જાતના ળુઓ મદા કમાજ અને તભોને તભાયી
ભાતાઓના ેટભાં એક છી એક ત્રણ
અંધાયાઓના ડદાભાં મદા કમાજ, એક
ણસ્થણત, છી ફીજી ણસ્થણત ફદરાતી યશે છે ,
જે ભકે શેરાં લીમજનું યક્ત થામ છે છી યક્તનું
ભાંવ ફને છે અને છી શાડકાં થામ છે અને
તેના ઉય ભાંવ ચઢાલે છે અને તે અલ્રાશ
એજ તભાયો યલયરદગાય છે અને તેને વલે
જાતનો અણધકાય છે , તેના ણવલામ કોઇ ખુદા
નથી. છી તભે ળા ભાટે પયી જાલ છો?
અમ ભક્કાલાાઓ, તભે તેની નેઅભતોનો
ઉકાય ન ભાનો અને નાળુક્રી કયો તો ફેળક
અલ્રાશ તભાયાથી ફેયલા છે , તે ોતાના
ફંદા ભાટે નેઅભતોની નાળુક્રી વંદ કયતો
નથી અને જો તભે તેનો આબાય ભાનો તો તે
તેને વંદ કયળે. કોઇ ભાણવ ફીજા કોઇના
ગુનાશનો બાય ઉાડી ળકતો નથી. ભતરફ કે
ગુનાશ કયળે તેને જ વજા થળે. તભો વલેનું
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ાછુ ં પયલું યલયરદગાય તયપ થળે અને જે લા
કાભો તભો કયતા શતા તેનાથી તભોને જાણકાય
કયળે અને તભાયા દીરોની લાતોથી તે વાયી
યીતે જાણકાય છે .
અતફા ણફન યફીઆ લગેયે એક આપતભાં
પવાઇ ગમા અને તેઓ ખુદા તયપ યજુ થઇ
ગમા અને ફુતની ૂજા છોડી દીધી. જ્માયે
આપત ટી ગઇ અને નેઅભત પ્રાપ્ત થઇ તો
તેઓ ભુયતદ થઇ જઇ કુફ્ર અને ણળકજ કયલા
રાગ્મા અને રોકોને વીધી યાશથી બટકાલલા
રાગ્મા. અમ યવુર ! (વ.) તું એ રોકોને કશી
દે કે તભો નાળુક્રી કયીને થોડા રદલવનો રાબ
ભેલી રો. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે આ આમત અફુ
પઝીરના ભાટે નાઝીર થઇ છે કે તે આં
શઝયત (વ.)ને જાદુગય કશેતો શતો. જ્માયે
તેને કંઇ નુકવાન શોંચતું તો તે અલ્રાશ તયપ
યજુ થતો અને શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને જે ફુરૂં
બરું કશેતો શતો તેની તોફા કયતો શતો અને
જ્માયે તેને કોઇ નેઅભત એટરે તંદુયસ્તી
ણલગેયે પ્રાપ્ત થતી તો તોફા બુરી જઇ પયી
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આને જાદુગય કશેતો શતો. એ રોકોને
કશેલાભાં આલે છે કે દુણનમાનો થોડા રદલવનો
પામદો ઉાડી રો છે લટે તો તભો જશન્નભભાં
જળો.
૯ ભી આમત :-

ََ
َ َ اَ ّ َم ۡن ُہوَ َقانِ ٌت ّٰان
َ ٓاء الّ َ ۡیل
اج ًدا ّف قٓائِ ًما
س
ِ ِ
ُ
َ
َ ّٰ َ َ
ّی ۡحذ ُذ الۡاع َِخۃ َف یَ ۡر ُجوۡا َذ ۡح َمۃ َذ ِّب ٖۡہ ؕ ق ۡل
َّ
َّ
َ
َہ ۡل یَ ۡس َت ِوی ال ِذیۡ َن حَ ۡعل ُموۡ َؿ َف ال ِذیۡ َن لَا
ۡ َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ
َ
﴾۹٪ ﴿ اب
ِ حعلموؿ ؕ ِانما یتذغخ افلوا الالب

બરા તે ળખ્વ કે જે યાતની ઘડીઓભાં
ણવજદાભાં તથા ઉબા ઉબા ણનખારવણે
ફંદગી કયતો શોમ અને આખેયતનો બમ
યાખતો શોમ અને ોતાના યલયરદગાયની
દમાની આળા ણ યાખતો શોમ (તે તેના
જે લો શોઇ ળકે છે કે જે કૃતધ્ન શોમ) ? તું
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કશે, જે ઓ જ્ઞાન ધયાલે છે અને જે ઓ જ્ઞાન
ધયાલતા નથી તેઓ વભાન થઇ ળકે છે ? (આ
લાતોભાંથી) ભાત્ર ફુણઘ્ધળાીઓ જ ફોધ
ગ્રશણ કયે છે . (૯)
ળું એ કાપય ફશેતય છે અથલા એ વમણક્ત જે
યાતની ઘડીઓભાં વજદાભાં અથલા ઉબા
ઉબા ણનખારવણે ઇફાદત કયતી શોમ અને
આખેયતનો બમ યાખતી શોમ અને ોતાના
યફની દમાની આળા ણ યાખતી શોમ ? આ
સ્થે શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ
પયભાવમું છે કે તે વજદો કયનાય અને ઇફાદત
કયનાયનો અથજ તશજ્જુ દની નભાઝ ઢનાય
છે . શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)એ
પયભાવમું છે કે ખુદાથી એટરો બમ યાખ કે તે
ગુભાન થામ કે ફધામ ઝભીનના રોકોની
નેકીઓ રઇને જામ તો ણ ખુદા કફુર નણશ
કયે અને એટરી આળા યાખ કે તભાભ
જગતના ગુનાશ રઇને જામ તો ણ અલ્રાશ
ફક્ષી આળે. છી ખુદા પયભાલે છે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) જે રોકો જ્ઞાન ધયાલે છે અને
ખુદાની એકતાનું મકીન યાખે છે અને જે
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રોકો અલ્રાશની લશદાણનમતને નથી જાણતા
અને કુફ્રના કાયણથી ઇન્કાય કયે છે ળું તે ફન્ને
વયખા છે ? આ લાતોભાંથી ભાત્ર
ફુણઘ્ધળાીઓ જ ફોધ ગ્રશણ કયે છે .
ઇસ્રાભના તભાભ ક્ષો એકભત છે કે
અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી (અ.) તભાભ
વશાફીઓથી લધાયે ઇલ્ભ ધયાલતા શતા. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
અલ્રાશે અભાયા મયલો, ભોણશબ્ફો અને
અભાયા દુશ્ભનોનો એક આમતભાં ણઝક્ર કમો
છે , આભ કશી આે આ આમત લાંચી
વંબાલી. શ. અરી (અ.) એક રદલવ
કમ્ફયને રઇને કુપાની ગરીઓભાં પયતા શતા
ત્માયે એક વમણક્તના ઘયભાંથી આ આમતની
ણતરાલતનો અલાજ વાંબળમો. જ. કમ્ફય
કશે છે કે શુ ં ત્માં ઉબો યશી ગમો અને આ
આગ નીકી ગમા. થોડે છે ટે જઇ આે
ાછા લીનું ુછમું કે અમ કમ્ફય ! તું કેભ
ત્માં ઉબો છે ? ભેં અયઝ કયી કે આકા, આ
ઘયભાંથી ભાયા કાનભાં દદજનાક અલાજ આલે
છે . આ વાંબી આે પયભાવમું કે અમ કમ્ફય
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! ળંકાલાી ઇફાદત કયતાં મકીન યાખનાયનું
વુઇ યશેલું વારૂં છે . આ લાત વાંબી શુ ં
આશ્ચમજ ામ્મો અને તે ઇફાદત કયનાયના
ઘય ઉય ભેં એક ણનળાની કયી અને ફીજે
રદલવે ત્માં જઇ તાવ કયી તો ખફય ડી કે
ત્માં એક ભુનાપીક યશે છે . તેથી ભેં શઝયતને
ુછમું કે આને તેના ભુનાપીક શોલાની કેભ
ખફય ડી ? આે પયભાવમું કે યૈમતનો શારકભ
યૈમતને કેભ ન ઓખે ? છુ ી લાતોનો
આરીભ આલી લાતોને કેભ ન જાણે ?
૧૦ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َ
ۡؕ ُق ۡل ّٰح ِع َبا ِخ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوا ّاتقُوۡا َذ ّبَ ُکم
َّ
ٌَ
ۡ ُّ
ُ َ
ؕ الدن َیا َح َسنۃ
ل ِل ِذیۡ َن ا ۡح َسنوۡا ف ِ ۡی ّٰہ ِذ ِـ
ّّٰ ُ ۡ َ َ
َالصب ُؿ ۡفؿ
ّّٰ اس َع ٌۃ ؕ ِانّ َ َما یُوَفَّی
َ
ف
ہ
الل
ف ا ذص
ِ
ِ
ِ
َ اَ ۡجرَ ُہ ۡم ب َغحۡؿِ ِح
﴾۱۱﴿ اب
س
ِ
ٍ
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َ ّ ۡ ّّٰ
َ َ ُ ُ ّ ُ
ق ۡل ِان ِ ۡیۤۡ ا ِم ۡرة ا ۡؿ ا ۡع ُب َد الل َہ ُمخ ِل ًصا ل ُہ
ّ
﴾۱۱ۙ ﴿ الدیۡ َن
ِ
તું કશે, શે ભાયા તે ફંદાઓ કે જે ઓ ઇભાન
રાવમા છો ! તભે તભાયા યલયરદગાયથી ડયતા
યશો; તે રોકો કે જે ભણે આ દુણનમાભાં નેકી
કયી છે તેભના ભાટે (દુણનમા અને આખેયતભાં)
નેકીજ છે ; અને અલ્રાશની બૂણભ ભશા
ણલળા છે ; ભાત્ર ધીયજ ધયનાયાઓને જ
તેભનો ફદરો અગણીત યીતે આલાભાં
આલળે. (૧૦)
(શે યવૂર !) તું કશે કે ભને શુ કભ આલાભાં
આવમો છે કે શુ ં અલ્રાશના ભાટે જ ણનભજ
ભનથી ધભજ ારન કયી તેની ફંદગી કરૂં :
(૧૧)
“અયઝુલ્રાશે લાવેઅતુન” (અને અલ્રાશની
ઝભીન ણલળા છે ) અશીં ભુવરભાનોને
ણશજયત કયલા પ્રત્મે ઇળાયો થએર છે . આ
આમત નાઝીર થમા છી ટુંક વભમભાંજ
અનુક્રભણણકા
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ભક્કાલાવીઓની વતાભણીથી જ. જાઅપયે
તય્માય વાથે કેટરાક રોકો એફીવીનીમા તયપ
ણશજયત કયી ગમા તેભજ આ શીજયતથી એ
લાતનો ણ ઇળાયો છે કે એક સ્થે તભે
અલ્રાશની ઇફાદત કયી ળકતા નથી તો
અલ્રાશની ઝભીન ણલળા છે ત્માં ચાલ્મા
જાલ જ્માં નેક કામો કયલાથી તભને કોઇ યોકળે
નણશ. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી
લણજન છે કે ભશળયના રદલવે અઅભારનાભું
ખોરલાભાં આલળે તો દુણનમાભાં જે ભણે
ઘણાજ દુ:ખ લેઠ્મા છે અને વફય કયી છે
તેઓને લગય ણશવાફે જન્નતભાં દાખર
કયલાભાં આલળે. તપવીયે ફુયશાનભાં છે કે
કેટરાએક રોકો જન્નતના દયલાજા ઉય
શોંચળે ત્માયે તેને ુછલાભાં આલળે કે તભે
કોણ છો ? તેઓ કશેળે કે અભે એ રોકો છીએ
જે ભણે દુણનમાભાં વફયથી કાભ રીધું છે .
એટરે ઇફાદત કયતા શતા અને શયાભ
કાભોથી ફચતા શતા. કુદયત કશેળે કે એ રોકો
વાચું કશે છે . તેભને જન્નતભાં પ્રલેળ આો.
કમાભતના રદલવે જે ઓ ખુદાની યાશભાં
અનુક્રભણણકા
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ળશીદ થમા છે તેઓને જન્નતભાં જલાનો
શુ કભ થળે તે લખતે તેઓ એક જભાતને ઉંચા
દયજ્જા ઉય ફેઠેરી જોળે તો તે લખતે તે
ગાઝીઓ કશેળે કે ખુદાલંદા અભોએ અભાયા
ુત્રોને તાયી યાશભાં મતીભ કમાજ અને અભોએ
અભાયા પ્રાણને કુયફાન કમાજ. આ રોકો કોણ
છે જે ઓ અભાયી શેરાં જન્નતભાં શોંચ્મા
છે . જલાફ ભળે કે તેઓ શ. ભોશમ્ભદ
(વ.)ની ઉમ્ભતના ગયીફ રોકો છે . તભો
જીલનભાં એક લખત તરલાયથી ળશાદત
ામ્મા છો જ્માયે આ રોકો એક રદલવભાં વો
લખત ફરાની તરલાય અને અજભાઇળના
તીયથી ભામાજ જતા શતા.
ભક્કાના કુપપાયોએ આં શઝયત (વ.)ને કહ્ું કે
તભોએ ળા ભાટે એક નલો દીન ઉત્ન્ન કમો
છે ? તભો કેભ લડેયાઓનું અનુવયણ કયતા
નથી તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ.
૧૨ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ۡ ََ َُ َ ُ ُ
ۡ
﴾۱۲﴿ َف ا ِم ۡرة لِا ۡؿ اخوۡ َؿ ا ّف َؽ ال ُم ۡس ِل ِمح َف
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ُق ۡل ان ّ ۡیۤۡ اَ َخ ُ
اغ ِا ۡؿ َع َص ۡی ُت َذب ّ ۡی َع َذ َ
اب
ِِ
ِ
یَوۡ ٍؾ َع ِظ ۡی ٍم ﴿﴾۱۳

ۡ َّ
ُ ّّٰ َ
ق ِل الل َہ ا ۡع ُب ُد ُمخ ِل ًصا ل ٗۡہ ِخیۡجِ ۡی ﴿ ۙ﴾۱۴
ُ َ
ۡ
َف ۡ
اع ُب ُد ۡفا َما ِشئ ُت ۡم ِّم ۡن ُخ ۡفنِ ٖۡہ ؕ ق ۡل ِا ّؿ
َّ
ۡ ّٰ
َ ۤۡ َ ۡ ُ
الخ ِز ِخیۡ َن ال ِذیۡ َن خ ِز ُخ ۡفا اجف َس ُہ ۡم َف
اَ ۡہ ِل ۡی ِہ ۡم یَوۡ َؾ ال ۡ ِق ّٰی َم ِۃ ؕ اَلَا ّٰدل ِ َک ُہوَ
َُۡۡ ُ ۡ ۡ
اؿ ال ُم ِبح ُف ﴿﴾۱۵
الخزخ
ેઅને ભને એલી આજ્ઞા આલાભાં આલી છે ક
શુ ં શેરો આજ્ઞાારક (ભુણસ્રભ ફંદો) ફની
)જાઉં. (૧૨
તું કશે કે અગય શુ ં ભાયા યલયરદગાયની
hajinaji.com

722

અનુક્રભણણકા

નાપયભાની કરૂં તો ભને ભશાન રદલવ
(કમાભત)ના અઝાફનો અંદેળો છે . (૧૩)
તું કશે કે શુ ં ભાયા ધભજને અલ્રાશના ભાટેજ
ણનખારવ યાખી તેનીજ ઇફાદત કરૂં છુ ં .
(૧૪)
ભાટે તભે તેના ણવલામ જે ની ચાશો તેની
ઇફાદત કયો. તું કશે કે ખયેખરૂં નુકવાન
બોગલનાયા તેઓજ છે કે જે ભણે કમાભતના
રદલવે ોતાને તથા ોતાના ફારફચ્ચાંને
નુકવાન શોંચાડ્મું શળે; ખફયદાય યશો !
પ્રત્મક્ષ નુકવાન એજ છે . (૧૫)
અને ભને શુ કભ આલાભાં આવમો છે કે
ઇસ્રાભભાં વલેથી પ્રથભ પયભાફયદાયી કરૂં.
જો શુ ં ભાયા યલયરદગાયની નાપયભાની કરૂં
તો ભને કમાભતના ભશાન રદલવના
અઝાફનો બમ યશેળે.
શુ ં ખુદાની એલી શારતભાં ઇફાદત કરૂં છુ ં કે
શુ ં ભાયા ધભજને અલ્રાશને ભાટે ણનખારવ
યાખી તેનીજ ઇફાદત કરૂં છુ ં .
આ આમતનો શુ કભ જે શાદની આમત આલલા
છી યદ થઇ ગમો છે અને આ આમત
અનુક્રભણણકા
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વાંબલા છી ભુશ્રીકોએ શઝયત (વ.)ને
કહ્ું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેં અભાયા ધભજનું
ારન ન કમુું અને નલો ધભજ ગ્રશણ કયી
ોતાનું નુકવાન કમુું. તે લખતે અલ્રાશ
તઆરાએ પયભાવમું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું
કશે કે ખયેખય નુકવાનલાા તો એ રોકો છે
જે ઓએ કમાભતના રદલવે ોતાને તથા
ોતાના
ફાર-ફચ્ચાઓને
નુકવાન
શોંચાડ્મું શળે. ખફયદાય યશો પ્રત્મક્ષ
નુકવાન એજ છે .
૧૬ થી ૧૯ ભી આમાત :-

َّ
َُ
َ
ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن فوۡقِ ِہ ۡم ظل ٌل ِّم َن الناذِ َف ِم ۡن
ّّٰ ُ ّ َ ُ َ ّٰ ٌ َ ُ ۡ ۡ َ
ُ
تح ِت ِہم ظلل ؕ دل ِک یخ ِوغ اللہ ِب ٖۡہ
ُ َ ّ َ َ ّٰ ۡٗ َ َ
ۡ
﴾۱۶﴿ ِعباخـ ؕ ح ِعبا ِخ فاتقو ِؿ
َّ َ
ُ َّ
ََۡ
ۡاغوۡ َة اَؿ
ۡ
ُ
َ
ف ال ِذین اجتنبوا الط
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َّ
ۡ ۡ
َ َ ۤۡ َ ّّٰ
ح ۡع ُب ُد ۡف َہا َف انابُوۡا ِاخی الل ِہ ل َ ُہ ُم ال ُبس ّٰخی ۚ
َ ّ
ف َب ِس ۡخ ِع َبا ِخ ﴿ ۙ﴾۱۷
َّ
ۡ َ َ َّ
ال ِذیۡ َن یَ ۡس َت ِم ُعوۡ َؿ القوۡ َؽ ف َیت ِب ُعوۡ َؿ
َ ۡ َ َ ٗۡ ُ َ ّ َ ۡ َ َ ّٰ ُ ّّٰ
ىہ ُم الل ُہ َف
احسنہ ؕ افل ِئک ال ِذین ہد
ُ َ ُ ۡ ُ ُ َۡۡ َ
اب ﴿﴾۱۸
افل ِئک ہم افلوا الالب ِ
َ َ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ
اب ؕ افان َت
افمن حق علی ِہ ک ِلمۃ العذ ِ
َّ
ُۡ ُ
تن ِقذ َم ۡن فِی الناذِ ﴿ ۚ﴾۱۹
ંતેભના ભાટે તેભની ઉરી ફાજુ એ અગ્નીના
ઢાંકણો શળે, અને તેની શેઠની ફાજુ એ ણ
ાથયણ શળે; આ તે (અઝાફ) છે કે જે નાથી
; ેઅલ્રાશ ોતાના ફંદાઓને ડયાલતો યશે છ
hajinaji.com
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ભાટે શે ભાયા ફંદાઓ ! તભે ભાયાથી ડયતા
યશો. (૧૬)
અને જે રોકો તાગુતની ૂજા કયલાથી ફચ્મા
અને અલ્રાશ તયપ યજુ થમા તો તેભના જ
ભાટે (સ્લગજની) ખુળખફય છે , ભાટે (શે યવૂર
!) તું ભાયા તે ફંદાઓને ખુળખફય આ :
(૧૭)
કે જે ઓ (ભાયા) ફોરને ઘ્માન દઇ વાંબતા
યશે છે , અને તે ભાંશેની વૌથી વયવ ફાફતોનું
અનુકયણ કયે છે ; તેઓજ છે કે જે ભને
અલ્રાશે ણશદામત પયભાલી છે , અને તેઓજ
ફુણઘ્ધળાી છે . (૧૮)
ળું તે ળખ્વ કે જે અઝાફના શુ કભને ાત્ર ઠમો
શોમ તે નકજલાવીને તું ફચાલી ળકે છે ? (૧૯)
તેઓને ભાટે તેભની ઉયની ફાજુ એ આગના
ઢાંકણા શળે અને તેભની શેઠની ફાજુ એ
ાથયણા શળે. આ તે અઝાફ છે કે જે નાથી
અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓને ડયાલતો યશે છે .
ભાટે અમ ભાયા ફંદાઓ ! તભો ભાયાથી ડયતા
યશો.
તે વભમભાં ઝમદ ણફન ઉભય ણફન નપીર
અનુક્રભણણકા
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અને જ. વરભાને પાયવી તથા જ. અફુઝયે
ગપપાયીએ ઝફાનથી રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ
કહ્ું. તેઓની ળાનભાં અલ્રાશ પયભાલે છે કે
જે રોકો તાગુતની ૂજા કયલાથી ફચ્મા અને
અલ્રાશ તયપ યજુ થમા તેભને જન્નતની
ખુળખફયી છે . અમ યવુર તું ભાયા તે
ફંદાઓને ખુળખફયી આ.
જે ઓ શક લાત એટરે કુયઆનને વાંબે છે
અને નેક લાતને ભાન્મ યાખે છે અને લધાયે નેક
લાતને ગ્રશણ કયે છે . જે ભકે ફદરો રેલા કયતાં
ભાપ કયલું લધાયે વારૂં છે અને જાશેયભાં
આલા કયતાં છુ ી યીતે આે છે તો એ રોકો
લધાયે નેક અભરની મયલી કયનાયા છે .
તેઓને અલ્રાશે યાશે નજાતની ણશદામત કયી
અને નુયે ઇભાન નવીફ થમું અને ફાગે નજાત
પ્રાપ્ત કયી તેઓ ોતાની ભુયાદે શોંચ્મા અને
તેઓજ ફુણઘ્ધળાી છે .
જે વમણક્ત કુફ્રના વફફથી અઝાફને રામક
ઠયી તે જશન્નભીને તું ફચાલી ળકે છે ? ઇબ્ને
અબ્ફાવથી લણજન છે કે આ આમત અફુ
રશફ તથા તેના છોકયા ણલળે નાઝીર થઇ
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છે .
૨૦ થી ૨૨ ભી આમાત :-

َ
لّٰ ِکن الّ َ ِذیۡ َن ّاتقَوۡا َذ ّبَ ُہ ۡم ل َ ُہ ۡم قُ َخ ٌغ ِّمنۡ
ِ
ُ
َ
َ ٌ َ
فوۡقِ َہا ق َخ ٌغ ّم ۡب ِن ّ َیۃ ۙ ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن
ۡ
َۡ
َ
ّّٰ
ۛ َف ۡع َد الل ِہ ؕ لَا یُخ ِل ُف
ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہرُ ۬
ّّٰ ُ ۡ
َ
َ
ۡ
اللہ ال ِمیعاخ ﴿﴾۲۱
َ َ ۡ َ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ اَن ۡ َز َؽ م َن ّ َ
الس َمٓا ِء َمٓاءً
الم تر اؿ
ِ
َ َ َ َ ٗۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ّ َ ُ ۡ
ُ
ص ثم یص ِخث ِب ٖۡہ
فسلکہ ین ِابیع فِی الاذ ِ
َر ۡذ ًعا ّ ُم ۡخ َت ِل ًفا اَلۡوَان ُ ٗۡہ ثُ ّ َم یَہ ۡی ُج َفت َ ّٰؿىہُ
ِ
ُ ۡ َ ّ ً ُ ّ َ َ ۡ َ ُ ٗۡ ُ َ ً ّ َ ۡ ّٰ َ
مصهكا ثم یجعلہ حطاما ؕ ِاؿ فِی دل ِک
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َ ۡ ل َ ِذغۡ ّٰخی لِاُفخی الۡاَل
﴾۲۱٪ ﴿ اب
ب
ِ
ِ

ّّٰ َ َ َ ۡ َ َ َ
َالل ُہ َص ۡد َذ ٗۡـ ل ِلۡاِ ۡسلَا ِؾ َف ُہو
افمن رخج
ّٰ ۡ ّ
َ َ
ُ
َعدّٰی نوۡ ٍذ ِّم ۡن ّذ ِّب ٖۡہ ؕ فوَ ۡی ٌل ل ِلق ِس َی ِۃ
َ ۡ َ ُ ّّٰ ۡ ۡ ّ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ
ّٰ
قلوبہم ِمن ِدغ ِخ الل ِہ ؕ افل ِئک فِی ضل ٍل
ۡ ُ
﴾۲۲﴿ ّم ِبح ٍف
યંતુ તે રોકો કે જે ોતાના યલયરદગાયથી
ડયતા યશે છે તેભના ભાટે (સ્લગજભાં) ઉંચા
ભકાન શળે, અને તેભની ઉય ફીજા ભકાન
ણ ફનેરા શળે, જે ભની શેઠ નદીઓ
લશેતી શળે, આ અલ્રાશનો લામદો છે ;
અલ્રાશ ોતાના લામદાનો કદી ણ બંગ
કયતો નથી. (૨૦)
ળું તેં આ નથી જોમું કે અલ્રાશ આકાળ
યથી ાણી ઉતાયે છે , છી ઝભીન ય તેના
અનુક્રભણણકા
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ઝયણાં ફનાલી લશાલે છે , છી તેના કાયણે
યંગફેયંગી ખેતી ેદા કયે છે , છી તે વુકાલા
ભાંડે છે , છી તેને તું ીી ડી ગએરી જુ એ
છે , છી તે તેનો ચૂયેચૂયો કયી નાખે છે ?
ણનવંળમ ફુણઘ્ધળાીઓ ભાટે તેભાં જરૂય
નવીશત છે . (૨૧)
ળું તે ળખ્વ કે જે ની છાતી અલ્રાશે ઇસ્રાભ
(સ્લીકાયલા) ભાટે ઉઘાડી દીધી શોમ કે જે થી
તે ોતાના યલયરદગાય તયપથી (વન્ભાગજના)
પ્રકાળ ય શોમ (તે કોઇ વખ્ત દીરના ળખ્વ
જે લો થઇ ળકે છે ) ? ભાટે અપવોવ છે તે
રોકોેે ભાટે કે જે ભના ભન અલ્રાશની
માદથી (ગાપીર યશીને) વખ્ત થઇ ગમા છે ;
તેઓજ ખુલ્રી ગુભયાશીભાં છે . (૨૨)
જે રોકો અલ્રાશનો બમ યાખે છે અને
ઇભાન રાલે છે તેઓના ભાટે જન્નતભાં
ભકાનો છે અને તેની ઉય ણ ફીજા ભકાનો
શળે અને તેની નીચેથી ાણીના ઝયણાં લશેતાં
શળે. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ
પયભાવમું કે શ. અરી (અ.)એ શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ને આ આમતની તપવીય ુછી કે આ
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ભકાન કઇ ચીઝથી ફનાલેરા શળે ?
જલાફભાં આે પયભાવમું કે ોતાના
ભોેેશીબ્ફો ભાટે ભોતી, માકુત અને
જફયજદના ફનાલેરા શળે અને તેની છત
વોનાની શળે અને તે રૂાના તાયથી
ળણગાયેરી શળે. દયેક ભકાનને શજાય દયલાજા
શળે અને દયેક દયલાજા ઉય એક એક શજાય
પરયશ્તા નીભામેરા શળે. કસ્તુયી અને કાફુય
તથા અમ્ફય બયેરા યેળભી ફીછાના શળે.
અલ્રાશ તલશીદની દરીરો યજુ કયે છે કે ળું
તભો જોતા નથી કે આવભાનથી ાણી
લયવાલી ઝભીન ઉય ઝયણાં લશાલે છે અને
યંગફેયંગી ખેતી ઉત્ન્ન થામ છે ? આ સ્થે
યંગફેયંગીનો અથજ કેટરાક રોકો અનાજની
જુ દી જુ દી જાતો કશે છે જ્માયે એ ખેતી
ીી ડી જામ છે અને વુકાઇ જામ છે તો
તેભાં ફુણઘ્ધળાીઓ ભાટે ફોધાઠ છે .
જે વમણક્તનું દીર યોળન દરીરો અને સ્ષ્ટ
શુ જ્જતોના લવીરાથી ઇસ્રાભના સ્લીકાય
ભાટે ણલળા કમુું છે તો ળું એ વમણક્ત એના
જે લી છે જે નું દીર અજ્ઞાનતા અને અંધકાયના
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વફફથી ખુદાની ણનળાનીઓભાં ભનન ન
કયલાને રીધે વંકોચામેરું છે ? આ ફન્નેભાં
ઘણો પકજ છે . જે નું દીર ણલળા છે તેને
ઇસ્રાભ ઉય વંૂણજ મકીન છે . શ. યવુરે
ખુદા (વ.)એ આ આમત લાંચી પયભાવમું કે
અલ્રાશની ભાઅયેપતનું નુય ભોઅભીનોના
દીરને ણલળા કયે છે . રોકોએ ુછમું કે મા
યવુરલ્રાશ (વ.) તેની કોઇ ણનળાની ણ
શોમ છે ? આે પયભાવમું કે શા, તે ખુદા તયપ
ફયાફય ઘ્માન યાખે અને તેની ણનગાશ વભક્ષ
આખેયત શોમ અને તે શેરેથી જ ભયલા ભાટે
તૈમાય શોમ છે તે ણનળાની છે . આ આમત શ.
અરી (અ.)ની ળાનભાં નાઝીર થઇ છે .
કેટરાકનું કશેલું છે કે જ. શમ્ઝા અને જ.
અમ્ભાય ભાટે ણ આ આમત નાઝીર થઇ
છે . છી કુદયત કશે છે કે અપવોવ છે અફુ
રશફ અને તેના અનુમામીઓ ઉય કે
તેઓના દીર અલ્રાશના ઝીક્રથી ગાપીર છે
તેઓ તલશીદનો કરભો ઢતા નથી તેથી
તેઓનું દીર વખ્ત છે અને એ રોકોને
નવીશત અવય કયતી નથી. છી શઝયતે
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પયભાવમું કે અલ્રાશ એ વમણક્તને દોસ્ત યાખે
છે જે ગભગીન યશે અને અલ્રાશનો બમ
યાખતો શોમ, રોકોને નેક લાતનું ણળક્ષણ
આતો શોમ અને ખુદા એને દુશ્ભન યાખે છે
જે ગપરતભાં યશી યભત-ગભતભાં વભમ
વાય કયતો શોમ અને ુયી યાત વુઇ યશે અને
ખુદાને માદ ન કયે.
૨૩ થી ૨૭ભી આમાત :-

ًاَ ّّٰلل ُہ ن َ ّ َز َؽ اَ ۡح َس َن ال ۡ َح ِدیۡ ِث کِ ّٰتبا
ََ
ََۡ
َ ُ
ُ ۡ
ّم َتش ِاب ًہا ّمثان ِ َی ۖ٭ تقش ِع ّرُ ِمن ُہ ُجلوۡ ُخ
ُالَّذیۡ َن یَ ۡخ َشوۡ َؿ َذ ّبَ ُہ ۡم ۚ ثُ ّ َم تَلحۡف
ِ
ِ
َ ّٰ ّّٰ ۡ ّٰ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ
جلوخہم ف قلوبہم ِاخی ِدغ ِخ الل ِہ ؕ دل ِک
ّّٰ َ ُ
ُ الل ِہ یَ ۡہ ِد ۡی ب ٖۡہ َم ۡن ّیَ َش
ۡٓاء ؕ َف َمن
ہدی
ِ
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ّّٰ َ
ُّ ۡ
حض ِل ِل الل ُہ ف َما ل َ ٗۡہ ِم ۡن َہا ٍخ ﴿﴾۲۳

َ َ َ ۡ ّ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡٓۡ َ ۡ َ َ
اب یَوۡ َؾ
ذ
افمن یت ِكی ِبوج ِہ ٖۡہ سوء الع ِ
ال ۡ ِق ّٰی َم ِۃ ؕ َف قِ ۡی َل ل ِّّٰلظ ِلمح ۡ َف ُد ۡف ُقوۡا ماَ
ِ
ُُۡۡ َۡ
َ
ُ
ۡ
کنتم تک ِسبوؿ ﴿﴾۲۴
َک ّ َذ َب الَّذیۡ َن م ۡن َق ۡب ِلہ ۡم َفاَ ّٰت ُ
ىہمُ
ِ
ِ
ِ
ُ ۡ
ال ۡ َع َذ ُ
اب ِم ۡن َح ۡیث لَا یَش ُع ُر ۡف َؿ ﴿﴾۲۵

َََ َ
ّّٰ
ۡ
ۡ
فاداق ُہ ُم الل ُہ ال ِص ۡد َی فِی ال َح ّٰیو ِۃ
ّ ُ ۡ َ َ َ َ َ ُ ّٰ َ ۡ
َ ُ
اب الۡاع َِخ ِۃ اخب َ ُؿ ۬ لَوۡ کانوۡا
الدنیا ۚ ف لعذ
َ
حَ ۡعل ُموۡ َؿ ﴿﴾۲۶
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َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ُۡ َ
از ف ِ ۡی ّٰہذا الو ۡك ّٰا ِؿ ِم ۡن
ِلن
ِ ف لقد ضىبنا ل
َّ َ َ َّ َّ َ ُ
َ
ۡ
ُ
﴾۲۷ۚ ﴿ ک ِ ّل َمث ٍل ل َعل ُہ ۡم یَتذغخفؿ
અલ્રાશ એજ છે જે ણે વાયાભાં વાયી લાત
ઉતાયી (અથાજત) એક રકતાફ (કુયઆન) જે ની
આમતો એક ફીજીથી ભતી આલે છે અને
કેટરીક પયીપયીને (લણજલલાભાં) આલી છે ,
તેનાથી જે રોકો ોતાના યલયરદગાયથી
ફીએ છે તેભના ળયીયની ચાભડીના રૂંલા ઉબા
થઇ જામ છે , છી તેભની ચાભડીઓ તથા
તેભના અંત:કયણો નયભ ફની અલ્રાશની
માદભાં રીન થઇ જામ છે ; એજ અલ્રાશની
શીદામત છે , જે લડે તે જે ને ચાશે છે ણશદામત
પયભાલી દે છે ; અને જે નાથી અલ્રાશ
ણશદામતની તૌપીક ખુંચલી રે છે તેનો યાશફય
કોઇજ શોતો નથી. (૨૩)
બરા તે ળખ્વ કે જે કમાભતના રદલવે
ખયાફભાં ખયાફ અઝાફ વાભે ોતાનું ભોંઢું
ધયી તેનાથી ફચલા ચાશે (તે પ્રથભથી ફચી
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જનાયાની ફયોફય થઇ ળકે છે ) ? અને
ઝુલ્ભગાયોથી તે રદલવે કશેલાભાં આલળે કે જે
કભાણી તભે કમાજ કયતા શતા તેનો ફદરો
ચાખો. (૨૪)
જે રોકો તેભની ૂલે થઇ ગમા તેભણે ણ
(મગમ્ફયોને) જુ ઠરાવમા શતા, જે થી તેભના
ય અઝાફ ણ એલી ફાજુ એથી આવમો કે
જ્માંથી તેભને ગુભાન ણ ન શતું. (૨૫)
છી અલ્રાશે તેભને આરોકની જીંદગીભાં તો
પજે તીની ભજા ચખાડી, અને ખયેજ
યરોકનો અઝાફ એ કયતાંમ લધાયે ભોટો છે ,
અગય તેઓ વભજી ળકે તો. (૨૬)
અને ખયેજ અભોએ આ કુયઆનભાં રોકો (ને
વભજલા) ભાટે દયેક પ્રકાયના દાખરા લણજવમા
છે કે કદાચને તેઓ ફોધ ગ્રશણ કયે. (૨૭)
એક લખત વશાફીઓએ શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ને અઝજ કયી કે અભે ફશુ જ રદરગીય
યશીએ છીએ. આ કોઇ લાત એલી કયો કે
અભારૂં દુ:ખ દુય થઇ જામ. તે લખતે કુદયતે
આ આમત નાઝીર પયભાલી, “અલ્રાશ એ છે
જે ણે વાયાભાં વાયી લાત (કુયઆન) ઉતાયી,
અનુક્રભણણકા
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જે ની આમતો એક ફીજીથી ભતી આલે છે
કેટરીક પયી પયી લણજલલાભાં આલી છે .
લાયંલાય એટરા ભાટે લણજલી છે કે તેની
અગત્મતા જાશેય થઇ જામ અને રોકો વલાફ
અને અઝાફની આમતો વાંબી નવીશતો
ગ્રશણ કયે. આ (વ.) વશાફીઓની વભક્ષ
દયેક નવીશતની લાતને ત્રણ ત્રણ, ચાય ચાય
લખત યજુ કયતા શતા અને કરાભે ઇરાશીભાં
અઝાફ ણલળેની જે આમતો છે તેથી તેભના
ળયીયની ચાભડીના રૂંલા ઉબા થઇ જામ છે
અને તેઓના હ્રદમ નયભ ડે છે , જ્માયે
ભોઅભીન અલ્રાશના બમથી ધ્રુજે છે તો
તેના ગુનાશ ઝાડના વુકા ાંદડાની જે ભ ખયી
ડે છે ; આે પયભાવમું કે દયેક આંખ
કમાભતના બમથી યડતી શળે ણ ત્રણ આંખો
એલી શળે જે ખુળ શળે. એક એ કે જે ખુદાના
ખોપથી યડી શોમ, ફીજી એ કે જે ણે શયાભ
કયેરી ચીજો જોલાના ફદરે નજયો નીચી
કયી રીધી શોમ, ત્રીજી એ કે જે ખુદાની
યાશભાં જાગતી શોમ. શ. ઇભાભે શવન (અ.)
ણલળે રખેર છે કે આ ઝભાનાભાં વલેથી
અનુક્રભણણકા
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લધાયે આફીદ શતા. આે કેટરીમે શજ
ચારીને કયી શતી. ભોતનું ફમાન, વેયાતથી
ગુઝયલું અને શશ્રના રદલવે ણશવાફ ભાટે
શાજય થલું લગેયે આ વાંબતા શતા ત્માયે
યોતા શતા એટરે વુધી કે આ ફેળુઘ્ધ થઇ
જતા શતા અને જ્માયે નભાઝ ભાટે આ
ઉબા યશેતા તો અલ્રાશના બમથી ધ્રુજતા
શતા અને જ્માયે જશન્નભનું લણજન થતું ત્માયે
આ એલા તડતા શતા જાણે વા લીંછીએ
ડંખ ભામો શોમ. જે નાથી અલ્રાશ ણશદામતની
તોપીક ખુંચલી રે છે તેનો કોઇ ભાગજદળજક
શોતો નથી.
જે વમણક્ત કમાભતના રદલવે અઝાફથી
ફચલા ભાટે ોતાનું ભોંઢું ધયે છે . ળું આ
વમણક્ત તેના જે લી છે જે ને અઝાફથી ભુણક્ત
ભનાય શોમ ? ઝાણરભ રોકોને તે રદલવે
કશેલાભાં આલળે કે જે કૃત્મો તભે કયતા શતા
તેનો આ ફદરો ચાખો.
જે રોકો ભક્કાના કાપયોની શેરાં થઇ ગમા
શતા તેઓએ ોતાના મગમ્ફયોને
જુ ઠરાવમા શતા. જે થી તેભના ઉય અઝાફ
અનુક્રભણણકા
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એલી જગ્માએથી આવમો જે નું તેભને ગુભાન
ણ ન શતું.
આ જગતના જીલનભાં અલ્રાશે તેભને
પજે તીની ભજા ચખાડી, તેઓને પ્રકાય
પ્રકાયનો અઝાફ કમો યંતુ યરોકનો અઝાફ
એના કયતાં ણ લધાયે ભોટો છે જો તેઓ
વભજી ળકે તો.
ખયેખય અભોએ આ કુયઆનભાં રોકોને
વભજલા ભાટે પ્રકાય-પ્રકાયના દાખરા દરીરો
યજુ કમાજ છે , ભાટે ભક્કાના કાપયો નવીશત રે
અને ણલચાય કયે.
૨૮ થી ૩૧ ભી આમાત :-

َؿ ُ ۡخ ّٰانًا فَ َخب ّ ًیا َغح ۡ َؿ ِد ۡی عوَث لّ َ َع ّ َل ُہ ۡم یَ ّ َتقُوۡؿ
ٍ ِ
ِ
﴾۲۸﴿
ُ َ َم َثلًا ّ َذ ُجلًا فِ ۡی ِہ ُر َخک
ٓاء
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ّٰ
ّ َ
ُم َتش ِک ُسوۡ َؿ َف َذ ُجلًا َسل ًما ل ِرَ ُج ٍل ؕ َہ ۡل
ََۡ
ّّٰ
َۡ َ
یَ ۡس َت ِو ّٰی ِن َمثلًا ؕ ال َح ۡم ُد لِل ِہ ۚ بَ ۡل اخث ُؿ ُہ ۡم
َ َ
﴾۲۹﴿ لَا ح ۡعل ُموۡ َؿ
َ َّ َ
َ َّ
﴾۳۱﴿ ِانک َم ِّی ٌت ّف ِان ُہ ۡم ّم ِّی ُتوۡ َؿ
ۡثُ ّ َم ِانّ َ ُک ۡم یَ ۡو َؾ ال ۡ ِق ّٰی َم ِۃ ِع ۡن َد َذ ّب ُکم
ِ
َۡ
﴾۳۱٪ ﴿ تخ َت ِص ُموۡ َؿ
આ કુયઆન અયફી બાાભાં છે , દયેક
પ્રકાયની ખોડખાંણથી ભુક્ત છે , જે નો શેતુ
એ છે કે કદાચને તેઓ (અલ્રાશથી) ડયે.
(૨૮)
અલ્રાશ એક (એલા ગુરાભ) ુરૂનો દાખરો
લણજલે છે કે જે ની ભારીકીભાં કેટરાક
અનુક્રભણણકા
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બાગીદાય શોમ, અને જે ઓ એક ફીજા વાથે
ભતબેદ ધયાલતા શોમ, અને ફીજો એક એલો
ુરૂ શોમ કે જે કેલ એકજ ભાણરકની
તાફેદાયીભાં શોમ; તો ળું આ ફન્ને (ગુરાભો)
દાખરાભાં વભાન થઇ ળકે છે ? (શયણગઝ
નણશ) દયેક પ્રકાની તાઅયીપ અલ્રાશને જ
ભાટે રામક છે ; યંતુ તેઓભાંથી ઘણાંખયા
જાણતા નથી. (૨૯)
(શે યવૂર !) ણનવંળમ તું ણ ભૃત્મુ ાભનાય
છે , અને ણનવંળમ તેઓ ણ અલશ્મ ભૃત્મુ
ાભનાય છે . (૩૦)
છી ણનવંળમ કમાભતના રદલવે તભે વઘાને
વઘા તભાયા યલયરદગાય ાવે ભાંશોભાંશે
ઝઘડો કયતા આલળો. (૩૧)
આ કુયઆન અયફી બાાભાં નાઝીર કમુું છે .
તે દયેક પ્રકાયના ખોડ ખાંણથી ભુક્ત છે અને
તેભાં કોઇ ણ જાતની ઉણ નથી. જે નો શેતુ
એ છે કે રોકો કદાચને અલ્રાશથી ડયે.
કુયઆને ળયીપ ણલચાય કયનાયાઓ ભાટે
ણલચાયોનો ણલળા ખજાનો છે . ણળકજથી
ફચલા ભાટે અશીં કેલી કેલી વીધી વાદી
અનુક્રભણણકા
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દરીર યજુ કયલાભાં આલી છે કે “જે વમણક્ત
એકથી લધુ ભાણરકોની ગુરાભી કયે છે અને
ફીજી વમણક્ત કે જે એકજ ભાણરકીની
ગુરાભીભાં છે તેના કયતાં તે શેરો
નુકવાનભાં છે અને એકજ ભારીકનો ગુરાભ
પામદાભાં યશે છે , એલી યીતે એકજ
અલ્રાશની ઇફાદત કયનાયની વયખાભણીભાં
અનેક ભાઅફુદોની ઇફાદત કયનાય ણ
નુકવાનભાં છે .”
ભક્કાના કાપયો કશેતા શતા કે અભો એ યાશ
જોઇને ફેઠા છીએ કે ભોશમ્ભદ (વ.) ભયી
જામ તો તે જે વખ્ત લાતો કયે છે અને અભોને
જે દુ:ખ થામ છે તેનાથી અભોને ભુણક્ત ભે
તો તે લખતે આ આમત નાઝીર પયભાલી કે
“અમ યવુર તું ણ ભયણ ાભનાય છે અને
તેઓ ણ ભયણ ાભળે.”
અમ ભુણસ્રભો અને કાપયો ! તભો ફધામ
ભયલા છી કમાભતભાં દીન ણલળે ઝઘડો કયળો
તે લખતે મગમ્ફય વાશેફ (વ.) કશેળે કે
અભો અલ્રાશને એક ભાનતા શતા જ્માયે આ
કાપયો ણળકજ કયતા શતા તો તે લખતે કુપપાયો
અનુક્રભણણકા
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ફશાનું કયળે કે અભો અભાયા લડેયાઓના
અનુમામીઓ શતા. તે લખતે યવુરલ્રાશ
(વ.) પયભાલળે કે અમ કાપયો ! તભોને શક
યાશ તયપ ફોરાવમા શતા ણ તભોએ ભાયી
લાત ભાન્મ યાખી નણશ, જાદુગય અને કલી
કહ્ો. આ વાંબી કાપયો નીચું જોઇ જળે.
કશે છે કે આ વંફોધન ખાવ ભુવરભાનો
તયપજ છે અને તેઓજ આવભાં ઝઘડો
કયળે અને ભઝરુભ ઝાણરભ ણલળે પયીમાદ કયળે
કે તેઓએ અભાયા ઉય ઝુલ્ભ કમો છે . અફુ
વઇદ ખુદયીએ આ આમતની તપવીયભાં
રખ્મું છે કે આ આમત નાઝીર થમા છી
અભો કશેતા કે અભાયો ખુદા એક, મગમ્ફય
એક, અભાયો રદન એક, તો છી ઝઘડો કઇ
લાતનો છે ? ણ જ્માયે જં ગે ણવપપીનનો
રદલવ આવમો ત્માયે અભોએ કહ્ું કે આ એજ
ઝઘડો છે અને કેટરાક રોકોએ જભર અને
જં ગે ણવપપીન ફન્ને રડાઇઓ ણલળે રખ્મું છે
અને કુમ્ભીએ રખ્મું છે કે તે ઝઘડો અરી
ઇબ્ને અફી તારીફ (અ.) અને એ વમણક્ત
લચ્ચે છે જે ણે આનો શક ભામો છે .
અનુક્રભણણકા
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પભન અઝરભો : ાયો ૨૪
૩૨ થી ૩૫ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ ّّٰ
الل ِہ َف َک ّ َذبَ
فمن اظلم ِممن کذب عدی
َّ
ّ ۡ ۡ َ َ َ
ٓاء ٗۡـ ؕ ال َ ۡی َس ف ِ ۡی َج َہن َم
الصد ِػ ِاد ج
ِب ِ
ۡ ّ ۡ ّٰ
َمث ًوی ل ِلک ِه ِكیۡ َن ﴿﴾۳۲

َ َّ
ۡ
الص ۡدػ َف َص ّ َد َػ ب ٖۡہۤۡ
َ
َ
ّ
ف ال ِذی جٓاء ِب ِ ِ
ِ
ُ َ ُ ُ ۡ ُ َّ ُ
َ
ۡ
افل ِئک ہم المتقوؿ ﴿﴾۳۳
ّٰ َ ُ
ۡ
ل َ ُہ ۡم ّ َما یَ َش ُ
ٓاء ۡف َؿ ِعن َد َذ ِّب ِہ ۡم ؕ دل ِک َجز ٔۡفا
ۡ
ۡ
ۛ﴿﴾ۚ۳۴
ال ُم ۡح ِس ِنح َف
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َ ّ َ َ ۡ ّّٰ ّ َ
ُ
ل ُِیک ِه َك الل ُہ َعن ُہ ۡم ا ۡسوَا ال ِذ ۡی َع ِملوۡا َف
َ
ُ َ َّ
َ
یَ ۡج ِزیَ ُہ ۡم ا ۡجرَ ُہ ۡم ِبا ۡح َس ِن ال ِذ ۡی کانوۡا
ُ َ
﴾۳۵﴿ ح ۡع َملوۡ َؿ
છી તે કયતાં લધાયે ઝુરભગાય કોણ શળે કે
જે અલ્રાશની ણલરૂઘ્ધ જુ ઠું ફોરે, અને જ્માયે
તેની ાવે વત્મ આલે ત્માયે તેને જુ ઠરાલે ?
ળું નાણસ્તકોનું યશેઠાણ જશન્નભ નથી ?
(૩૨)
અને તે કે જે વત્મ રઇને આવમો, અને તે કે
જે ણે તેનો સ્લીકાય કમો, તેઓજ તો
(અલ્રાશથી) ડયીને ચારનાયા છે . (૩૩)
તેભના ભાટે તેભના યલયરદગાય ાવે તેઓ
જે કાંઇ ચાશળે ભોજૂ દ શળે; નેક કામો
કયનાયાઓનો ફદરો એજ છે . (૩૪)
કે જે થી તેભણે જે ખયાફભાં ખયાફ કામો કમાજ
શતા તેભને અલ્રાશ તેભનાથી દૂય કયી દે.
અને જે ઓ ઉભદાભાં ઉભદા કામો કમાજ કયતા
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શતા તેનો તેભને ફદરો આે. (૩૫)
એ ળખ્વથી લધાયે કોણ ઝારીભ શળે કે જે
ખુદા ણલળે જુ ઠ્ઠી લાતો કશે કે તેના ભાટે
બાગીદાય, ુત્ર, ુત્રીઓ અને સ્ત્રીઓ
ણનભાજણ કયે. જ્માયે તેની ાવે કુયઆન આવમું
ત્માયે તેને જુ ઠરાવમું. આ આમતની તાલીરભાં
ફતાલે છે કે શ. અરી (અ.)ની ણલરામત શક
શોલાનો ઇન્કાય કયે તેના કયતાં લધાયે ઝારીભ
કોણ શળે ?
જે ળખ્વ વત્મ અને શકને રઇને આવમા અને
જે ઓએ તેને વત્મ જાણમું એ રોકો
યશેઝગાયો છે . વાચું જાણનાય ભોઅભીનો
છે . એક કોર એ ણ છે કે આં શઝયત (વ.)
રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશના કરભાને રાવમા અને
ોતેજ તેની તસ્દીક કયી અને રોકો વભક્ષ
શોંચાડ્મો, આ કોર ઇબ્ને અબ્ફાવનો છે
અને તેને લધાયે બયોવાાત્ર ભાને છે . શ.
યવુરે ખુદા (વ.)એ વશાફીઓને એક રડાઇ
ભાટે યલાના કમાજ અને શ. અરી (અ.)ને
તેઓના અભીય ફનાવમા, તે લખતે પયભાવમું કે
એ કોણ છે કે જે ભાયા કાકાના રદકયા બાઇની
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પઝીરત કુયઆનથી ફમાન કયે, ત્માયે જ.
અમ્ભાયે માવીય ઉબા થમા અને કહ્ું કે શુ ં
ફમાન કયલા તૈમાય છુ ં . શુ ઝુયે પયભાવમું કે
ફમાન કયો. જ. અભમ્ભાયે આ આમત લાંચી
વંબાલી. જ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું
કે અમ અમ્ભાય તભોએ વત્મ લાત કયી. ઝમદ
ણફન ણશવાને રયલામત કયી છે કે ઇસ્રાભના
આયંબભાં શુ ં આની વેલાભાં શાજય થમો
અને અઝજ કયી કે આ ળું કશો છો ? આે
પયભાવમું કે “રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ લઅના
યવુરો” (ખુદા એક છે અને શુ ં તેનો યવુર છુ ં )
આ વાંબી ભેં અઝજ કયી કે આ લાતની કોણ
તસ્દીક કયે છે ? જલાફભાં આે પયભાવમું કે
આ છોકયો અને ભાયી સ્ત્રી એટરે શ. અરી
અને જ. ખદીજા.
વત્મના ચાશકો અને શકને ભાન્મ
યાખનાયાઓના ભાટે જન્નતભાં તેઓ જે કંઇ
ઇચ્છા કયળે તે તેઓને તેભની નેકીના
ફદરાભાં ભળે.
ખુદાએ તઆરા નેકીઓની ફયકતના કાયણે
તેઓએ ઇભાન રાલલા શેરાં જે કંઇ ગુનાશ
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કયેર છે તે દુય કયે અને અલ્રાશ તેનો ફદરો
તેના અભર કયતાં લધાયે આે. નેક
આઅભારથી ભતરફ પઝજ અને વુન્નત
આઅભાર છે . આ આમતભાં અલ્રાશે જે
ગુનાશ દુય કયલા ણલળે પયભાવમું છે તો
ભાઅવુભીનથી ગુનાશ થામ જ નણશ ણ
જે ઓ ફશેતય કાભ તકજ કયલાને ગુનાશ
વભજતા શતા તેથી આ ભુજફ પયભાવમું.
૩૬ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َ ُ ّّٰ َ ۡ َ َ
َ َ ُ َ
اغ َع ۡب َد ٗۡـ ؕ َف یُخ ِّوفوۡنک
ٍ الیس اللہ ِبک
َّ
ۡ ُّ
ّّٰ
ِبال ِذیۡ َن ِم ۡن ُخ ۡفنِ ٖۡہ ؕ َف َم ۡن حض ِل ِل الل ُہ
َ
﴾۳۶ۚ ﴿ ف َما ل َ ٗۡہ ِم ۡن َہا ٍخ
َ ّّٰ
ُ
َ
ؕ َف َم ۡن ّی ۡہ ِد الل ُہ ف َما ل َ ٗۡہ ِم ۡن ّم ِض ٍ ّل
ّّٰ َ ۡ َ َ
َ ۡ
َ
ُ
ۡ
﴾۳۷﴿ اؾ
ق
ت
ان
ی
د
ز
ی
ز
ع
ب
ہ
الل
ِ
ِ
ٍ
ٍ ِ ِ ا لی س
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َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َّ ۡ َ َ َ َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َف
ف ل ِئن سالتہم من خلق
َ َ ُ ُ ّّٰ ُ َ َ
َ
الۡا ۡذص ل َ َیقوۡل ّ َن الل ُہ ؕ ق ۡل اـ َخ َءیۡ ُت ۡم ّما

َ
ّّٰ
ّّٰ
َ
ت ۡد ُعوۡ َؿ ِم ۡن ُخ ۡف ِؿ الل ِہ ِا ۡؿ ا َذ َاخنِیَ الل ُہ
ُ
ّٰ ّٰ ُ َ َ
ِبط ّ ٍخ َہ ۡل ُہ ّ َن ک ِشف ُت ض ِّى ٖۡ ۤۡـ ا ۡف ا َذ َاخن ِ ۡی
ّٰ
ُ
ِبرَ ۡح َم ٍۃ َہ ۡل ُہ ّ َن ُم ۡم ِسک ُت َذ ۡح َم ِت ٖۡہ ؕ ق ۡل
َ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ ؕ َع َل ۡی ِہ یَ َتوَک ّ َ ُل ال ۡ ُم َتوَکِ ّ ُلوۡؿَ
حس ِبی
﴿﴾۳۸
َ َ ُ ّ
ُ ۡ ّٰ َ ۡ ۡ ُ
اع َملوۡا َعدّٰی َمکان ِتک ۡم ِان ِ ۡی
قل حقو ِؾ
َ َ
َ
َعا ِم ٌل ۚ ف َسوۡ َغ ت ۡعل ُموۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۳۹
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ۡ ُ ٌ َ َ ۡ ۡ َّ ۡ َ
َ
اب ّیص ِدیۡ ِہ َف یَ ِح ّ ُل َعل ۡی ِہ
من یا ِتی ِہ عذ
ُ ٌ ََ
﴾۴۱﴿ اب ّم ِق ۡی ٌم
عذ
ળું અલ્રાશ ોતાના ફંદા (ની વશામ) ભાટે
ુયતો નથી ? અને તેઓ તને તે
(ભાઅફૂદો)ની ભાયપત ફીલડાલે છે કે જે તેના
ણવલામ છે ; અને જે નાથી અલ્રાશ
ણશદામતની તૌપીક ખુંચલી રે છે તેનો કોઇ
યાશફય થતો નથી. (૩૬)
અને જે ને અલ્રાશ ણશદામત પયભાલે છે તો
તેને ફશેકાલનાય કોઇ નથી; ળું અલ્રાશ
ઝફયદસ્ત (અને) લેય રેનાય નથી ? (૩૭)
અને જો તું તેભને ૂછળે કે આકાળો તથા
ૃથ્લી કોણે ેદા કમાજ છે તો તેઓ જરૂય કશેળે
કે અલ્રાશે; તું કશે કે બરા તભાયી વભજભાં
આ નથી આલતું કે અગય અલ્રાશ ભને કાંઇ
શાણન શોંચાડલા ચાશે તો અલ્રાશના
ણવલામ તભે જે ભને ોકાયો છો તેઓ ળું તેના
નુકવાનને ટાી ળકળે ? અથલા તે ભાયા ઉય
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(ોતાની) કૃા ઉતાયલા ચાશે તો ળું તેઓ
તેની કૃાને યોકી ળકળે ? (શયગીઝ નણશ) તું
કશે કે ભાયા ભાટે તો અલ્રાશ જ ૂયતો છે ;
બયોવો કયનાયાઓ તેના ઉયજ બયોવો કયે
છે . (૩૮)
(શે યવૂર !) તું કશે કે શે ભાયી કોભ ! તભે
તભાયા સ્થાને કયણી કમે જાઓ, શુ ં ણ (ભાયા
સ્થાને) કયણી કયી યહ્ો છુ ં ; છી આગ
જતાં તભે આ જાણી રેળો : (૩૯)
કે તે કોણ છે જે ના ય એલો અઝાફ આલે કે
તે તેને ઝરીર કયી નાખે, અને (છે લટે) તેના
યજ ટકી યશેનાય અઝાફ ણ ઉતયે ? (૪૦)
શ. યવુરે ખુદા (વ.) કાપયોના ફુતોના
નુકવાનનું લણજન કયતા શતા. કાપયો શઝયત
(વ.)ને ડયાલતા શતા કે આ પ્રભાણે તભાયા
કશેલાથી તભને કંઇ નુકવાન શોંચે અને કોઇ
તેનો ઇરાજ કયી ન ળકે તે લખતે અલ્રાશે
આ આમત નાઝીર પયભાલી.
જે ને અલ્રાશ ણશદામત કયે છે તેને કોઇ
ફશેકાલી ળકતું નથી અને અલ્રાશ ભશાન
ફદરો રેનાયો છે . અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું એ
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રોકોને ુછ કે આવભાન અને ઝભીનને કોણ
મદા કમાજ છે ? તેઓ દુશ્ભન શોલા છતાં
કશેળે કે અલ્રાશે મદા કમાજ છે . જ્માયે તેઓ
આ લાતને ભાન્મ યાખે તો તું તેભને કશે કે ળું
તભાયી વભજભાં આ લાત આલતી નથી કે
જો ખુદા ભને કંઇ નુકવાન શોંચાડલા ચાશે
તો ળું તભાયા આ દેલ-દેલીઓ તે નુકવાનને
ટાી ળકળે અને જો તે ભાયા ઉય
ભશેયફાની કયલા ચાશે તો ળું તેઓ તેને યોેેકી
ળકળે ? ભાયો તો અલ્રાશ ઉય જ બયોવો
છે .
જે કોઇ એભ ચાશે કે તે ફધામથી લધાયે
ળણક્તળાી ફની જામ તો તેણે અલ્રાશ ઉય
જ બયોવો યાખલો જોઇએ અને પ્રત્મેક
લાતભાં અલ્રાશ ઉય ણલશ્લાવ યાખલો
જોઇએ.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.), તું એ કાપયોને કશે કે
તભો તભારૂં કામજ કયે યાખો, તભો અભોને
ભાયલા ભાટે ફની ળકે એટરા પ્રમત્નો કયો, શુ ં
ણ ભાયી ળણક્ત પ્રભાણે દીને ઇસ્રાભના
પ્રચાય ભાટે પ્રમત્નો કયતો યશીળ, છી
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આગ જતાં તભો દયેક લાત જાણી ળકળો.
એ કોણ છે કે જે ના ઉય એલો અઝાફ આલે
કે તેને ઝરીર કયી નાખે. આનો અથજ ફદયની
રડાઇ છે . અલ્રાશે કાપયોને કત્ર અને કેદ
કયાલીને પજે ત કમાજ અને તેઓના ભાટે
શંભેળનો જશન્નભનો અઝાફ છે .
૪૧ થી ૪૫ ભી આમાત :-

َ ّ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ
از
ِ ِانا انزلنا علیک ال ِکتب ل ِلن
َ
َۡ َ
ۡ
ِبال َح ّ ِق ۚ ف َم ِن ۡاہ َت ّٰدی ف ِلنف ِس ٖۡہ ۚ َف َم ۡن
ََض ّ َل َفانّ َ َما حَ ِض ّ ُل َع َل ۡی َہا ۚ َف َماۤۡ اَنۡت
ِ
َ
﴾۴۱٪ ﴿ َعل ۡی ِہ ۡم ِبوَخ ِۡی ٍل
َ
ۡاَ ّّٰلل ُہ یَ َتوَف ّی الۡاَجۡ ُف َس ِحح ۡ َف َموۡ ِت َہا َف الَّتِی
َ ۡ َّ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ َ
ّٰ
لم تمت فِی منا ِمہا ۚ فیم ِسک التِی قهی
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ُۡ
َ ۡ َ
َ
َعل ۡی َہا ال َموۡة َف یُ ۡر ِس ُل الۡاع ٰۤخی ِاخٰۤی ا َج ٍل
َ
ّٰ َ ّٰ
ُ
َّ
ّم َس ّ ًؼی ؕ ِا ّؿ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِقوۡ ٍؾ
َّ َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
یتفػخفؿ ﴿﴾۴۲
َ ّ َ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ ُش َف َع َ
ٓاء ؕ ُق ۡل اَفَ
ا ِؾ اتخذفا ِمن خف ِؿ
ُ
َ ُ
ُ َ ً َ
لَوۡ کانوۡا لَا یَ ۡم ِلکوۡ َؿ ش ۡیئا ّف لَا حَ ۡع ِقلوۡ َؿ
﴿﴾۴۳
ُ ۡ ّ ّّٰ ّ َ َ َ ُ َ ۡ ً َ ٗۡ ُ ۡ ُ
قل لِل ِہ الشفاعۃ ج ِمیعا ؕ لہ ملک
ُ
َُ
ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ
ص ؕ ث ّم ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُعوۡ َؿ
السمو ِة ف الاذ ِ
﴿﴾۴۴
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ُ ُ ۡ َّ َ ۡ
ّّٰ ُ َ
َف ِادا دغِ َخ الل ُہ َف ۡح َد ُـ اش َمارة قلوۡ ُب
َّ
ّٰ
ُ
ُ َ
ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ ِبالۡا ِع َخ ِۃ ۚ َف ِادا دغِ َخ
َّ
َ
ال ِذیۡ َن ِم ۡن ُخ ۡفنِ ٖۡہۤۡ ِادا ُہ ۡم یَ ۡس َت ۡب ِس ُخ ۡف َؿ
﴾۴۵﴿
ણનવંળમ અભોએ આ ુસ્તક તાયા ઉય
રોકોના ણશતાથે વત્મતાૂલજક ઉતામુું છે , ભાટે
જે વન્ભાગે ચારળે તો તે ોતાનાજ બરા
ભાટે, અને જે ગુભયાશ થળે તે ોતાને જ
શાણન શંચાડલા ભાટે ગુભયાશ થળે, અને તું
તેભના ઉય દેખયેખ યાખનાયો નથી. (૪૧)
અલ્રાશ પ્રાણોને તેભના ભૃત્મુ વભમે શયી રે
છે , અને જે પ્રાણો (શજી) ભયણ ામ્મા નથી
તેભના (પ્રાણ) ઉંઘતી લખતે (શયી રે છે ),
છી જે ભના ય ભૃત્મુની આજ્ઞા કયી ચૂક્મો છે
તેભને તો યોકી યાખે છે , અને ફીજાઓને એક
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ઠયાલેરા વભમ વુધી (તેભના ખોીમાભાં)
ાછા પેયલી દે છે ; ફેળક જે ઓ નચતન (અને
ભનન) કયનાયા છે તેભના ભાટે આભાં
(કુદયતની) ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે . (૪૨)
ળું તેભણે અલ્રાશને ભૂકી ફીજા બરાભણ
કયનાયા ફનાલી રીધા છે ? તું કશે કે જો
તેઓ કોઇ લસ્તુ ય અણધકાય ધયાલતા ન શોમ
અને કોઇ લાત ણ વભજી ળકતા ન શોમ તો
ણ (તેભને બરાભણકાય ફનાલળો) ? (૪૩)
તું કશે કે વંૂણજ ળપાઅત (બરાભણ) તો
અલ્રાશના જ અણધકાયભાં છે ; આકાળો તથા
ઝભીનનો અણધકાય તેનેજ છે ; છી તેનીજ
તયપ તભારૂં ાછુ ં પયલું થળે. (૪૪)
અને જે લખતે એકજ અલ્રાશનું સ્ભયણ
કયલાભાં આલે છે ત્માયે જે રોકો આખેયત ય
ઇભાન નથી યાખતા તેભના અંત:કયણો
(ણતયસ્કાયથી) ચભકી ઉઠે છે ; અને જ્માયે તેના
ણવલામનાઓનું સ્ભયણ કયલાભાં આલે છે
ત્માયે તેઓ શજથી ફલ્મા વભાતા નથી. (૪૫)
આ રકતાફ અભોએ તાયા ઉય રોકોના ણશત
ભાટે વત્મતાૂલજક ઉતાયી છે જે ઓ વીધે સ્તે
અનુક્રભણણકા

756

hajinaji.com

ચારળે તે તેઓના બરા ભાટે જ શળે અને
જે ઓ બટકી જળે તો તેભને જ નુકવાન
શોંચળે. તાયા ઉય તો ભાત્ર એશકાભોને
શોંચાડી આલાનું જ છે .
ઊંઘની શારતભાં રૂશ કબ્ઝ કયલાનો અથજ કંઇક
વભજબાન, એશવાવ, વભજણ અને તેના
ણલચાય તથા ઇયાદાઓને નક્કાભા કયી નાખલું
છે . આ એક એલી શારત છે જે ભકે કશેલાભાં
આલે છે કે વુતેરો ભુલા ફયાફય છે . આ
આમતભાં અલ્રાશ તઆરા એ જણાલલા
ચાશે છે કે ભૃત્મુ અને જીલન તેનાજ શાથભાં
છે , કોઇ વમણક્ત એ ખાતયી નથી યાખતી કે
યાતના એ વુલા છી વલાયે એ જીલતો ઉઠળે
કે નણશ અને ભાણવ ચારતા પયતા, ઉઠતા
ફેવતા ક્માયે શંભેળના ભાટે વુઇ જામ તે કોઇ
કશી ળકતું નથી.
કાપય રોકો અલ્રાશની કુદયતની દરીરો
જોલા છતાં પયી વજીલન થલાનો ઇન્કાય કયે
છે . ળું તેઓએ ખુદા ણવલામ ફીજાઓને
ળપાઅત કયનાયા ણનભાજણ કમાજ છે કે તેઓ
ભુણક્ત અાલે ? તું કશે કે તેઓ કોઇ લસ્તુ
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ઉય અણધકાય ધયાલતા ન શોમ અને કોઇ
ણ લાત વભજી ળકતા ન શોમ તો ણ ળું
તેભને ળપાઅત કયનાયા ફનાલળો ? તેઓ ન
કંઇ ફોરે છે ન કંઇ વભજે છે તેઓ તો ભાત્ર
ઘડી કાઢેરા ત્થયો છે . અમ ભોશમ્ભદ (વ.),
તેઓને કશે કે ળપાઅતનો ભાણરક અલ્રાશ
છે . તેની યજા ણવલામ કોઇ કાંઇ કયી ળકે એભ
નથી. આવભાનો અને ઝભીનનો અણધકાય
તેનેજ છે અને તભારૂં ફધામ રોકોનું તેના
તયપ જ ાછા પયલાનું છે .
જે લખતે ખુદાની ઇફાદત કયલાભાં આલે છે
તો જે ઓ આખેયત ઉય ઇભાન રાવમા નથી
તેભના અંત:કયણો ણતયસ્કાયથી ચોંકી ઉઠે છે
અને “રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ”ની વદા
વાંબી તેઓ ક્રોધામભાન થામ છે અને
જ્માયે કોઇ ખુદા ણવલામ ફાણતર ફુતોનું
લણજન કયલાભાં આલે છે ત્માયે તેઓ શજથી
ફુલ્મા વભાતા નથી, એલી જ યીતે અરી ઇબ્ને
અફી તારીફ (અ.) અને તેભની ઓરાદનો
જ્માયે ણઝક્ર થામ છે તો કેટરાકના ચશેયાનો
યંગ ઉતયી જામ છે અને એશરેફમત (અ.)
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ણવલામ ફીજાનું લણજન થામ છે તો ખુળ થામ
છે .
૪૬ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ُ ّّٰ ُ ّ َ َ َ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
ص ّٰع ِل َم
ذ
ق ِل اللہم فاؽِخ
ِ
ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ
اخ ِۃ ان َت ت ۡحک ُم بَح َف
الغی ِب ف الشہ
َ ُ
ۡ ُ
َ
ِع َبا ِخؼ ف ِ ۡی َما کانوۡا فِ ۡی ِہ یَخ َت ِلفوۡ َؿ ﴿﴾۴۶
َف لَوۡ اَ ّ َؿ ل ّ َِلذیۡ َن َظ َل ُموۡا َما فی الۡاَ ۡ
ص
ذ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ َۡ
َج ِم ۡی ًعا ّف ِمثل ٗۡہ َم َع ٗۡہ لَاف َت َد ۡفا ِب ٖۡہ ِم ۡن
ُ ۡٓۡ ۡ َ َ
ۡ
اب یَوۡ َؾ ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ َف بَ َدا ل َ ُہ ۡم
ذ
سو ِء الع ِ
ُ ُ
ّّٰ
ِّم َن الل ِہ َما ل َ ۡم یَک ۡونوۡا یَ ۡح َت ِس ُبوۡ َؿ ﴿﴾۴۷
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ّٰ ُ َ
َ
َف بَ َدا ل َ ُہ ۡم َس ِّیاة َما ک َس ُبوۡا َف َحاػ ِب ِہ ۡم
َ َ ُ
ّما کانوۡا ِب ٖۡہ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡف َؿ ﴿﴾۴۸
َ َ َ َّ ۡ ۡ َ َ ُ
َ َُ َ
اؿ ض ٌّى َخ َعانا ۫ ث ّم ِادا
ف ِادا مس الاِنس
َ ّ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ً ّ ّ َ َ َ ّ َ ۤۡ ُ
اؽ ِان َما ا ۡف ِت ۡی ُت ٗۡہ
خولنہ جِعمۃ ِمنا ۙ ق
ََۡ
ۡ
ٌَ َ
َعدّٰی ِعل ٍم ؕ بَ ۡل ِہیَ فِ ۡتنۃ ّف لّٰ ِک ّ َن اخث َؿ ُہ ۡم
َ
لَا حَ ۡعل ُموۡ َؿ ﴿﴾۴۹
َ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۤۡ
قد قالہا ال ِذین ِمن قب ِل ِہم فما
َ ۡ ُ ۡ َّ َ ُ ۡ َ ۡ
َ
ُ
ۡ
عنہم ما کانوا یک ِسبوؿ ﴿﴾۵۱

َ ۡ ّٰ
اغجی

ે(શે યવૂર !) તું કશે કે શે અલ્રાશ ! શ
આકાળો તથા ૃથ્લીના વજજ નશાય ! શે છુ ી
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તથા જાશેય (લાતો)ના જાણકાય ! તુંજ તાયા
ફંદાઓ લચ્ચે વઘી ફાફતો કે જે ભાં તેઓ
ભતબેદ કયે છે ણનણજમ કયળે. (૪૬)
અને ઝુરભગાયોના અણધકાયભાં જો ઝભીનભાં
જે કાંઇ છે તે વઘું શોત, અને તેની વાથે
તેલું જ ફીજુ ં ણ શોત, તો કમાભતના રદલવે
અઝાફની વખતાઇભાંથી છુ ટલા ભાટે તેઓ
તે (વઘું) ફદરા તયીકે જરૂય આી દેત
(ણ તે કાભ રાગળે નણશ); અને અલ્રાશના
તયપથી તેભના વંફંધભાં એલું કાંઇ જાશેય થળે
કે જે નું ગુભાન ણ તેઓ યાખતા નણશ શોમ.
(૪૭)
અને જે જે ફુયાઇઓ તેઓ કમાજ કયતા શતા
તેના ભાઠાં રયણાભ તેભની વાભે જાશેય થઇ
જળે, અને જે (અઝાફ)ની તેઓ ભશ્કયી
ઉડાડ્મા કયતા શતા એજ તેભને આલી ઘેયી
રેળે. (૪૮)
ફવ, જ્માયે ભનુષ્મ ય કોઇ વંકટ આલી ડે
છે ત્માયે તે અભાયાથી દુઆ ભાંગલા રાગી
જામ છે , છી જ્માયે અભે તેને અભાયા
તયપથી કોઇ નેઅભત આીએ છીએ ત્માયે
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કશી દે છે કે એ તો ભને ભાયા જ્ઞાનના પ્રતાે
વાંડી છે ; (તેની ભાન્મતા ખોટી છે )
લાસ્તલભાં આ તો (એક) અજભામળ છે , ણ
તેઓ ભાંશેના ઘણાંખયા જાણતા જ નથી.
(૪૯)
તેભની ૂલે જે ઓ શતા તેઓ ણ એભજ
કશેતા શતા; (છી જ્માયે અભાયો અઝાફ
આવમો) તો તેભણે જે કાંઇ કભાણી કયી શતી
તે તેભના કાંઇજ કાભભાં આલી નણશ. (૫૦)
જે લખતે કાપયો નવીશત વાંબતા ન શતા
અને દુશ્ભની લધાયે કયતા શતા તે લખતે
અલ્રાશે પયભાવમું કે અમ યવુર ! તું અભાયા
તયપ ઘ્માન આીને આ પ્રભાણે દોઆ કય કે :
“અમ અલ્રાશ, અમ આવભાનો અને
ઝભીનના વજજ નશાય, અમ છુ ી તથા જાશેય
લાતોના જાણકાય ! તું જ તાયા ફંદાઓ લચ્ચે
જે ઓ તભાભ લાતોભાં ભતબેદ કયે છે , તું
અભાયી અને તેઓની લચ્ચે ણનણજમ કયજે .”
જે રોકોએ કુફ્ર કયીને ોતાના નપવો ઉય
ઝુલ્ભ કમો છે અને તેભની ાવે જે કંઇ
ઝભીનભાં ભાર છે અને તેના જે ટરો ફીજો
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ણ ઘણો ભાર શોમ અને તેઓ ોતાની
ભુણક્ત ભાટે કમાભતના રદલવે તેને ફદરા
તયીકે આી દે, તો ણ તે કાભ નણશ આલળે
અને અલ્રાશ તયપથી તેભના વંફંધભાં એલું
કંઇ જાશેય થળે, જે નું ગુભાન ણ તેઓ
યાખતા નણશ શોમ.
કમાભતના રદલવે ફુયા કૃત્મોનો ફદરો જાશેય
થળે, જ્માયે તેઓને ડયાલલાભાં આલતા શતા
ત્માયે તેઓ ભશ્કયી કયતા શતા અને તેને વાચું
જાણતા ન શતા અને તે કાયણના રીધે તેઓને
અઝાફ ઘેયી રેળે.
એ કાપયોની શારત આશ્ચમજ ભાડનાય છે ,
જ્માયે તેભને કોઇ દુ:ખ-દદજ શોંચે છે ત્માયે
તેઓ તેના દુય થલા ભાટે અભાયી ાવે દોઆ
ભાંગે છે અને અભે તેની ગયીફીને દુય કયી
તલંગય કયીએ છીએ અને ણફભાયીથી ભુણક્ત
આીએ છીએ ત્માયે તેઓ શેરાંની જે ભ કશે
છે કે એ ફધું તો અભાયા જ્ઞાનના રીધે થમેર
છે , જો કે અભાયા તયપથી અજભાઇળ
કયલાભાં આલે છે ણ તેઓભાંના ઘણા ખયા
જાણતા નથી.
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જે રોકો તેઓની શેરાં શતા જે ભકે કારૂન
લગેયે તેઓ ણ આજ પ્રભાણે કશેતા શતા કે
અભને ભાર અલ્રાશના પ્રતાે નશીં, ણ
અભાયા જ્ઞાનના પ્રતાે પ્રાપ્ત થમો છે . જ્માયે
અભાયો અઝાફ આવમો તો તેભણે જે કંઇ
કભાણી કયી શતી તે તેભને કંઇ કાભ આલી
નણશ.
૫૧ થી ૫૩ ભી આમાત :-

َّ
ََ
َ ُ ّٰ
فا َص َاب ُہ ۡم َس ِّیاة َما ک َس ُب ۡوا ؕ َف ال ِذیۡ َن
ُ ّٰ
ََ
ظل ُموۡا ِم ۡن ٰۤہ ُؤلَٓا ِء َس ُی ِص ۡی ُب ُہ ۡم َس ِّیاة َما
َ
﴾۵۱﴿ ک َس ُبوۡا ۙ َف َما ُہ ۡم ِب ُم ۡع ِج ِزیۡ َن
ّّٰ َ ّ َ ۡۤۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
ۡالر ۡر َػ ل َِمن
ّ الل َہ یَ ۡب ُس ُط
اف لم حعلموا اؿ
ِ
ۡ ُ َ َّ
َ ّ ّٰ َ ّٰ َ
ٓاء َف حَق ِد ُذ ؕ ِا ّؿ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِقوۡ ٍؾ
یش
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ُ ُ
﴾۵۲٪ ﴿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َؿ
َّ
ُ َ
ُ
ق ۡل ّٰح ِع َبا ِخ َی ال ِذیۡ َن ا ۡذ َخفوۡا َعدٰۤی
َ ّّٰ
ََُۡ
َ
َُۡ
اجف ِس ِہ ۡم لَا تقنطوۡا ِم ۡن ّذ ۡح َم ِۃ الل ِہ ؕ ِا ّؿ
ُّ
ۡ ّّٰ
َالذن ُ ۡو َب َج ِم ۡی ًعا ؕ ِانّ َ ٗۡہ ُہو
الل َہ حَغ ِه ُك

ّ ال ۡ َغ ُفوۡ ُذ
﴾۵۳﴿ الرَ ِح ۡی ُم

છી જે જે કૃત્મો તેભણે કમાજ શતા તેના ભાઠાં
રયણાભને તેઓ ામ્મા; અને આ રોકોભાંથી
ણ જે ઝુલ્ભ કયે છે તેભના કૃત્મોનું ભાઠું
રયણાભ નજીકભાં જ તેભના ય આલી
રાગળે, અને તેઓ (અભને તેભ કયતાં)
ણનરૂામ ફનાલી ળકળે નશીં. (૫૧)
ળું તેઓ એટરુંમે નથી જોતા કે અલ્રાશ
જે ના ભાટે ચાશે છે યોઝી ણલળા કયી દે છે
અને (જે ના ભાટે ચાશે છે ) તંગ કયી દે છે ?
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ણનવંળમ જે રોકો ઇભાન યાખે છે તેભના ભાટે
તેભાં ણનળાનીઓ છે .
(શે યવૂર !) તું કશે કે શે ભાયા તે ફંદાઓ કે
જે ભણે (ગુનાશો કયી) ોતાની જ ઉય શદ
ઉયાંતનો ઝુલ્ભ કમો છે ! તભે અલ્રાશની
યશેભતથી ણનયાળ થળો નણશ; ણનવંળમ
અલ્રાશ વલે ગુનાશ ભાપ કયી દેળે; ફેળક તે
ભશા ક્ષભાલાન (અને) દમાુ છે . (૫૩)
તેઓએ જે ફુયા કાભો કમાજ શતા તેથી તેઓ
ઉય અઝાફ આવમો અને જે ઓએ કુફ્ર કયી
ોતાના નપવ ઉય ઝુલ્ભ કમો છે તેભના
કૃત્મોનું ભાઠું યીણાભ નઝદીકભાં જ તેભના
ઉય આલી રાગળે અને તેઓ અભને અભાયા
કામજભાં યોકી ળકળે નણશ. આ આમત નાઝીર
થલા છી ખુદાએ વાત લયવ વુધી દુકાભાં
યાખ્મા અને તેભના ભોટા ભોટા નાભી રોકો
ફદયની રડાઇભાં ભામાજ ગમા.
છી તેઓએ વાત લયવ વખ્તીભાં અને
આયાભભાં વાય કમાજ. એટરા ભાટે કે એ
રોકો જાણે કે યોઝીનું ઓછુ ં -લધું કયલું ખુદાના
શાથભાં છે . જો કે આ ફાફતભાં કોભને ભાટે
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કુદયતની ણનળાનીઓ છે .
“કુલ્મા એફાદેમલ્રઝીન” (કશે કે એ ભાયા તે
ફંદાઓ) શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)થી
લણજન છે કે કુયઆને ભજીદભાં આ આમતથી
લધાયે આળા અાલનાયી કોઇ ફીજી આમત
નથી. કેટરાક કશે છે કે આ આમત જ.
શમ્ઝાના કાતીર લશળીના ભાટે ઉતયી, કે તે
ઇસ્રાભ કફુર કયલાનો ઇયાદો કયતો શતો,
તેને બમ શતો કે તેની તોફા કફુર નણશ થામ.
જ્માયે આ આમત ઉતયી તો તેને ળાંણત થઇ
અને તે કેટરાક લયવ છી ભુવરભાન થઇ
ગમો, યંતુ અશીં આ ણ એઅતેયાઝ ઉબો
થામ છે કે શ. શભઝાના કાતીરનો ઇસ્રાભ
રાલલાનો ફનાલ ણશજયતના ઘણા લખત
છીનો છે , ણ તેનો ઉકેર એ થઇ ળકે છે કે
આ આમત જો કે શેરે ઉતયી શતી ણ
ફની ળકે છે . આ આમત જ. શમ્ઝાના
કાતીર વુધી શોંચી ન શોમ. જ્માયે તેણે આ
આમત વાંબી ત્માયે તે કરભો ઢીને
ભુવરભાન થઇ ગમો. તે છી વશાફીઓએ
ુછમું કે મા યવુરલ્રાશ (વ.), આ આમત
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ખાવ લશળી જ ભાટે છે કે તેભાં ફધા
ભુવરભાનો ળયીક છે ? આે પયભાવમું કે આ
આમત વાભાન્મ છે અને ફધા ભુવરભાનો
ભાટે છે . ઝમદ ણફન અવરભ ોતાના
ઝભાનાનો ઘણો જ પ્રખ્માત યશેઝગાય શતો
અને અલ્રાશની ઘણી ઇફાદત કયતો શતો
અને તે રોકોેેને ખુદાના અઝાફથી ફશુ જ
ડયાલતો શતો અને તેની યશેભતથી રોકોને
ણનયાળ કયતો શતો, જ્માયે ભયણ ામ્મો ત્માયે
તેણે કહ્ું કે ખુદાલંદા તાયી નઝદીક ભાયો
કેટરો દયજ્જો છે ? જલાફ ભળમો કે તાયા
ભાટે જશન્નભ છે . તેણે ુછમું કે ભેં તાયી
આટરી ઇફાદત કયી તેનો વલાફ ક્માં છે ?
પયભાવમું કે તેં ભાયા ફંદાઓને ભાયી યશેભતથી
નાઉમ્ભેદ કમાજ, આજે શુ ં તને ભાયી યશેભતથી
નાઉમ્ભેદ કયીળ.
આ આમતથી વાપ જાશેય થામ છે કે ગુનાશો
ફક્ષીળને રામક છે , જે તોફા કયીને ભયે
તેઓના ગુનાશ જરૂય ભાપ કયલાભાં આલે છે
અને તોફા કમાજ લગય ભયણ ાભે તો
અલ્રાશની ભયઝી ઉય આધાય યાખે છે કે
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ેચાશે તેને વજા કયે એ એનો અદર છે અન
ચાશે તો ભાપ કયી આે આ તેનો પઝર છે .
તપવીયે કુમ્ભીભાં છે કે આ આમત શ. અરી
(અ.)ના મયલો-ભોશીબ્ફો ભાટે ઉતયી છે .
૫૪ થી ૫૯ ભી આમાત :-

َ َ ۡ ُ ۡۤۡ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٗۡ ۡ َ
ۡ
ف انِیبوا ِاخی ذ ِبکم ف اس ِلموا لہ ِمن قب ِل
َ ۡ َّ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ َّ َ ُ ۡ
َ
َ
ۡ
ُ
اؿ یا ِتیکم العذاب ثم لا تنضخفؿ ﴿﴾۵۴
َف ّاتَب ُعوۡۤۡا اَ ۡح َس َن َما ۤۡ اُنۡز َؽ ِال َ ۡی ُک ۡم ِّمنۡ
ِ
ِ
ّ َذ ّب ُک ۡم ِّم ۡن َق ۡبل اَ ۡؿ ّیَاۡ ِت َی ُک ُم ال ۡ َع َذابُ
ِ
ِ
َۡ
ۡ ً َ َۡ
بَغ َتۃ ّف ان ُت ۡم لَا تش ُعرُ ۡف َؿ ﴿ ۙ﴾۵۵
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ٌ ّّٰ َ ۡ َ ّٰ َ ّٰ َ َ ّ َ ۡ ّ ُ
اؿ تقوؽ جفس یحزختی عدی ما ـخطت
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ۡ َ ۢۡ ّّٰ
الل ِہ َف ِا ۡؿ ُک ۡن ُت لَم َن ّّٰ
الس ِص ِخیۡ َن
فِی جن ِب
ِ
﴿ ۙ﴾۵۶
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َہ ّٰدىجِ ۡی ل َ ُک ۡن ُت ِمنَ
اف تقوؽ لو اؿ
ۡ ُ َّ ۡ
َ
المت ِقحف ﴿ ۙ﴾۵۷
َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َّ ً
اف تقوؽ ِححف تری العذاب لو اؿ خِی غخۃ
ََُ
ۡ
ۡ
فاخوۡ َؿ ِم َن ال ُم ۡح ِس ِنح َف ﴿﴾۵۸
بَدّٰی َق ۡد َج َ
ٓاءتۡ َک ّٰا ّٰیتِ ۡی َف َک ّ َذ ۡب َت ب َہا فَ
ِ
ۡ ّٰ
ۡ ۡ َ ُۡ
اس َتکب َ ۡؿة َف کن َت ِم َن الک ِه ِكیۡ َن ﴿﴾۵۹
અને તભે રોકો તભાયા યલયરદગાય તયપ
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લાયંલાય યજુ થાઓ, અને તભાયા ય અઝાફ
આલે તે શેરાં તેનાજ તાફેદાય થઇ યશો;
છી તભાયી કાંઇજ વશામ કયલાભાં નણશ
આલે. (૫૪)
અને તભાયા યલયરદગાય તયપથી તભાયા ઉય
જે કાંઇ ઉતાયલાભાં આવમું છે તે ભાંશેની
વાયાભાં વાયી લાતને અનુવયો, એ શેરાં કે
અઝાફ તભને ઓનચતો આલી કડે અને
તભને તેની જાણ ણ થલા ન ાભે. (૫૫)
એભ ન થામ કે તે લખતે કોઇ એભ કશેલા
રાગે કે શામ અપવોવ ! ભેં અલ્રાશ પ્રત્મેની
ભાયી પયજ (ફજાલલાભાં) કભી કયી છે , અને
શુ ં શંભેળા શાંવી ઉડાલનાયાઓ ભાંશેનો શતો :
(૫૬)
અથલા આ કશેલા રાગે કે અગય અલ્રાશ ભને
ણશદામત આતે તો ખયેજ શુ ં ણ ડયનાયાઓ
ભાંશેનો થઇ જતે : (૫૭)
અથલા જે લખતે અઝાફ ણનશાે ત્માયે
કશેલા રાગે કે કદાચને ભાયા ભાટે (દુણનમાભાં)
ાછા પયલાનું થામ તો શુ ં ણ
વદાચાયીઓભાંથી થઇ જાઉં. (૫૮)
અનુક્રભણણકા
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(જલાફ ભળે કે) શા, તાયી ાવે ભાયી
આમતો અલશ્મ આલી શતી, છી તેં તેને
જુ ઠરાલી શતી ને તેં અણબભાન કમુું શતું, અને
તું ઇન્કાય કયનાયા ભાંશેનો શતો (ભાટે શલે
તારૂં કાંઇજ વાંબલાભાં નણશ આલે). (૫૯)
તભે રોકો ફશુ જ પ્રમત્ન કયી ળીકજ અને
ગુનાશને છોડી અલ્રાશ તયપ યજુ થઇ જાલ
અને ઇફાદત થકી અઝાફ આવમા શેરાં
પયભાફયદાયી કયો, એ વભમ ચાલ્મો જળે તો
ત્માય છી તભાયી કાંઇ વશામ કયલાભાં નણશ
આલે.
તભાયા યફ તયપથી તભાયા ઉય જે કંઇ
ઉતાયલાભાં આવમું છે તેભાંથી તે લાતને તભે
અનુવયો એ શેરાં કે અઝાફ તભોને
ઓચીંતો આલી કડે અને તભોને તેની જાણ
ણ થલા ન ાભે, ભાટે વુન્નત કાભની શેરાં
લાજીફ કાભ અદા કયો, કોઇથી ફદરો રેલાના
ફદરે તેને ભાપી આો.
તપવીયે વાપીભાં શ. ઇભાભે ભુવે કાઝીભ
(અ.)થી લણજન છે કે “જમ્ફુલ્રાશ”થી ભુયાદ
શ.અરી અ. અને ત્માય છી એક છી એક
અનુક્રભણણકા
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અઇમ્ભાશ (અ.) છે અને આજ પ્રકાયની
યીલામત ભાઅવુભીન અ.થી ઘણી લાયીદ
થમેર છે . જે ભકે કાપીભાં શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.)થી લણજન છે કે શુ ં
અમનુલ્રાશ છુ ં , શુ ં જમ્ફુલ્રાશ છુ ં . શુ ં
ફાફુલ્રાશ છુ ં . આ ફાતીની તપવીય છે ફાકી
જાશેયી તપવીય આમતથી જણાઇ આલે છે .
ઇન્વાન તે લખતે કશે કે જો ભને તૌપીક
આીને શક તયપ ણશદામત કયત તો અલશ્મ શુ ં
યશેઝગાયોભાંથી થાત અને ગુનાશભાં ન
પવાત. એ લખતે એ પ્રકાયના ફશાનાઓ
ગોતલા અને ખોટી આળાઓ યાખલી કંઇ
કાભ આલળે નણશ.
જ્માયે ઇન્વાન અઝાફને જોળે તો કશેળે કે
જો ભાયા ભાટે પયી દુણનમાભાં જલાનું થામ તો
શુ ં વદાચાયીઓભાંથી થઇ જાઉં.
તે લખતે તેને જલાફ ભળે કે, જ્માયે અભાયી
આમતો આલી શતી ણ તેં તેને જુ ઠરાલી
અને ગલજ કમો શતો, શલે તારૂં કાંઇ
વાંબલાભાં નણશ આલે.
૬૦ થી ૬૩ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ َّ
ََ
َ
ۡ
َف یَوۡ َؾ ال ِق ّٰی َم ِۃ ترَی ال ِذیۡ َن کذبُوۡا َعدی
َّ
ّّٰ
ُ ٌَ َ
الل ِہ ُف ُجوۡ ُہ ُہ ۡم ّم ۡسوَ ّخۃ ؕ ال َ ۡی َس ف ِ ۡی َج َہن َم
ۡ ّۡ َّ
َمث ًوی ل ِل ُم َتکبِؿِیۡ َن ﴿﴾۶۱
َ ُ َ ّ ّّٰ
الل ُہ الَّذیۡ َن ّاتَقَوۡا ب َم َف َارتہ ۡم ۫ لاَ
ف ین ِجی
ِ
ِ ِِ
ۡ ُ
َ َ ّ ُ ُ ُ ّ ُ ٓۡ
السوۡ ُء َف لَا ُہ ۡم یَش َدنوۡ َؿ ﴿﴾۶۱
یمسہم
ُ َ
َ ّّٰ َ ُ َ
َ
الل ُہ خال ُِق ک ِ ّل ش ۡی ٍء ۫ ّف ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
َ
ّفخ ِۡی ٌل ﴿﴾۶۲
ل َ ٗۡہ َمقَال ِۡی ُد ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡذص ؕ َف الّ َ ِذیۡنَ
ِ
ّّٰ
َک َه ُك ۡفا ب ّٰا ّٰ
الل ِہ اُفلئ َک ُہمُ
ت
ی
ِ
ِ
ِ
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ّٰ ۡ
﴾۶۳٪ ﴿الخ ِز ُخ ۡف َؿ
અને જે રોકો અલ્રાશની ણલરૂધ્ધ જુ ઠું
ફોરતા શતા તેભના ભોંઢાં તું કમાભતના
રદલવે કાાં થઇ ગએરાં જોળે. ળું
અણબભાનીઓનું ઠેકાણં જશન્નભ નથી ?
(૬૦)
અને અલ્રાશ યશેઝગાયોને તેભની વદ
કભાઇઓના કાયણે ભોક્ષ આળે; ન તેભને
કાંઇ દુ:ખ શોંચળે અને ન તેઓ ઉદાવ
યશેળે. (૬૧)
અલ્રાશ જ પ્રત્મેક લસ્તુનો ેદા કયનાય છે ,
અને તેજ વઘી લસ્તુઓનો ણનગેશફાન છે .
(૬૨)
આકાળો તથા ૃથ્લીની ચાલીઓ તેનાજ
શાથભાં છે ; અને જે ભણે અલ્રાશની
ણનળાનીઓનો ઇન્કાય કમો તેઓજ શાણન
બોગલનાયા છે . (૬૩)
જે રોકો અલ્રાશની ણલરૂઘ્ધ જુ ઠું ફોરતા
શતા તેઓને જશન્નભભાં રઇ જલા શેરાં
અનુક્રભણણકા
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તેઓના ભોઢાં કાાં શળે. ળું અણબભાનીઓનું
ઠેકાણં જશન્નભ નથી ? શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)એ પયભાલેર છે કે અશંકાય
કયલાથી ભતરફ દયેક ખોટા ઇભાભ છે . જે ને
અલ્રાશ તયપથી ઇભાભત ભી ન શોમ અને
ઇભાભતનો ખોટો દાલો કયે. યાલીએ ુછમું કે
મબ્ન યવુરલ્રાશ ! ખોટો દાલો કયનાય વાયી
ાક ફીફીના લંળભાંથી શોમ તો ણ તેનો
એલો શાર શળે ? આે પયભાવમું શા.
જે રોકો ઇભાન રાવમા અને ઇફાદતના
કાયણે નજાત ભેલી ન તેભને કંઇ દુ:ખ
શોંચળે અને ન તેઓ ઉદાવ યશેળે.
અલ્રાશ પ્રત્મેક લસ્તુનું વજજ ન કયનાય છે અને
દયેક લસ્તુનો યક્ષણ કયનાય છે , દયેક ચીઝ તેની
વિા શેઠ છે .
આવભાન અને ઝભીનના ખજાનાની
ચાલીઓ તેનાજ શાથભાં છે . ઇબ્ને
અબ્ફાવથી લણજન છે કે તેના શાથભાં યોઝીની
ચાલીઓ છે , તે યીઝકના દયલાજા જે ના ભાટે
ચાશે તેના ભાટે ખોરી આે છે અને જે ના
ભાટે ચાશે તેના ભાટે તંગ કયી આે છે .
અનુક્રભણણકા
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શાયીવ શભદાનીએ યીલામત કયી છે કે ભેં શ.
અરી (અ.)થી વાંબળમું છે કે આ પયભાલતા
શતા કે ભેં આં શઝયત (વ.)ને ુછમું કે
આવભાન અને ઝભીનની ચાલીઓ ળું છે ?
આે પયભાવમું કે : “વુબ્શાનલ્રાશે લરશમ્દો
ણરલ્રાશે લરાએરાશ ઇલ્રલ્રાશો લલ્રાશો
અકફય લરાશલર લરા કુવલતા ઇલ્રા
ણફલ્રાશીર અરીમીર અઝીભ. શોલર
અવલરો લર આખેયો લઝ ઝાશેયો લરફાતેનો
રશુ ર ભુલ્ક, લરશુ ર શમ્દ, મોશમી લમોભીતો
લશોલ શય્મુન રામભુત. ફેમદેણશર ખમય,
લશોલ અરા કુલ્રે ળમઇન કદીય.” આ
અલ્રાશની તસ્ફીશ અને તાઅયીપ છે .
આવભાન અને ઝભીનની ખમય અને
ફયકતની ચાલીઓ છે , જે કોઇ તેને વલાયના
લખતે ઢે તો અલ્રાશ તેને છ ચીજો ફક્ષીળ
કયે : (૧) ળમતાન અને તેના રશ્કયથી
યક્ષણભાં યાખે, (૨) ઓશદના લજત કયતાં
લધાયે વલાફ ભે, (૩) નેક રોકોના દયલાજા
વુધી શોંચાડે. (૪) જન્નતની શુ ય તેની સ્ત્રી
થામ (૫) અલ્રાશ પયીશ્તાઓને શુ કભ કયે કે
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એ કરભા વાંબી તેને રખી રે અને
કમાભતભાં તેના ભાટે વાક્ષી આે (૬) તલયેત
ઇન્જીર, ઝફુય અને કુયઆન ઢલાનો વલાફ
ભે, શજ અને ભકફુર ઉભયા અદા કમાજ શોમ
અને તે જ ભણશનાભાં ભયી જામ તો તેનો
ણશવાફ ળશીદોભાં થામ. (આલી રગબગ
૨૧૪ દોઆઓ “દોઆઓના ભજભુઆ” ભાં
ણલગતલાય રખેર છે . જે નું પ્રકાળન શાજી
નાજી ભેભોયીમર ટ્રસ્ટ (અભાયી વંસ્થા)
દ્લાયા કયલાભાં આલેર છે .
૬૪ થી ૬૮ભી આમાત :-

َُ
َ ّ ۡٓ ۡ َ ّّٰ ۡ َ َ َ ُ
ق ۡل افغح َؿ الل ِہ تا ُمرُ ۡفن ِ ۡیۤۡ ا ۡع ُب ُد ا ّی َہا
ُ ۡ
﴾۶۴﴿ ال ّٰج ِہلوۡ َؿ

َۡف ل َقَ ۡد اُ ۡفحِ یَ ِال َ ۡی َک َف ِاخَی الّ َ ِذیۡ َن ِمن
ۡ َۡ
َ
َ ُ
َ َ
ق ۡب ِلک ۚ ل َ ِئ ۡن ار َخخ َت ل َ َی ۡح َبط ّ َن َع َملک َف
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ۡ ّٰ
ُ َ
ل َ َتکوۡن ّ َن ِم َن الخ ِز ِخیۡ َن ﴿﴾۶۵
َ ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الش ِػ ِخیۡنَ
ب ِل اللہ فاعبد ف کن ِمن
﴿﴾۶۶
ّّٰ َ َ
َ
َ ُ
َف َما ق َد ُذفا الل َہ َح ّق ق ۡدذِ ٖۡـ ۖ٭ َف الۡا ۡذص
َ ۡ ً َ ۡ َ ُ ٗۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ ّ َ ُ
الس ّٰم ّٰوة
ج ِمیعا قبضتہ یوؾ ال ِقیم ِۃ ف
ۡ ّّٰ ٌ ۢ
ُ ۡ ّٰ َ ٗۡ َ َ ّٰ ّٰ َ ّ َ
ۡ
َ
َمط ِویت ِبی ِمی ِن ٖۡہ ؕ سبحنہ ف تعدی عما
ۡ ُ
یُس ِخخوۡ َؿ ﴿﴾۶۷
الصوۡذ َف َصع َق َم ۡن فی ّ َ
َف جُف َخ فی ّ ُ
الس ّٰم ّٰو ِة فَ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ ۡ ۡ َ ۡ ّ َ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ ُ ّ َ ُ َ
ص ِالا من شٓاء اللہ ؕ ثم ج ِفخ
من فِی الاذ ِ
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َُۡ
َ َ ُۡ
﴾۶۸﴿ فِ ۡی ِہ اع ّٰخی ف ِادا ُہ ۡم قِ َی ٌاؾ ّینن ُك ۡف َؿ
(શે યવૂર) ! તું કશે કે શે અજ્ઞાનીઓ ! ળું તભે
ભને આ શુ કભ આો છો કે શુ ં અલ્રાશના
ણવલામ ફીજાની ઇફાદત કરૂં ? (૬૪)
જોકે તાયી તયપ અને જે ઓ તાયી ૂલે શતા
તેભની તયપ આ લશી જરૂય આલી ચૂકી છે કે
અગય તું ણળકજ કયળે તો તાયા કભો ખચીતજ
એે જળે, અને તું જરૂય શાણન
બોગલનાયાઓ ભાંશેનો થઇ જઇળ. (૬૫)
નણશ, ફલ્કે તું અલ્રાશની ઇફાદત કમાજ કય
અને આબાય ભાનનાયાઓ ભાંશેનો થઇ જા.
(૬૬)
અને તેઓએ અલ્રાશની જે લી કદય કયલી
જોઇએ તેલી કદય કયી નથી, જોકે કમાભતના
રદલવે આખી બૂણભ તેનાજ કફજાભાં શળે,
અને આકાળો તેના જભણા શાથભાં
લીંટાએરાં શળે; આ (રોકો) જે લસ્તુઓને
તેની ળયીક ગણાલે છે તેનાથી તેની ઝાત
ણનયાી અને ઉચ્ચતય છે . (૬૭)
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અને (શેરી લખતે) વૂય ફુંકલાભાં આલળે
ત્માયે જે કાંઇ આકાળોભાં તથા જે કાંઇ
ઝભીનભાં છે તેભને (ભૃત્મુની) ભૂછાજ આલી
જળે, ણવલામ કે જે ને અલ્રાશ ચાશે; છી
ફીજી લખતે વૂય ફંકલાભાં આલળે ત્માયે
તત્કા વલે (જણાં) ઉબા થઇ (અલ્રાશના
શુ કભની યાશ) જોલા ભાંડળે. (૬૮)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.), ભુશ્રીકો તને ોતાના
દીન તયપ ફોરાલે છે , તેઓને કશે કે અમ
જાશીરો ! ળું તભો ભને એલો શુ કભ કયો છો કે
ખુદા ણવલામ ફીજાની ઇફાદત કરૂં ?
અમ યવુર (વ.) તાયી તયપ અને તાયી શેરાં
જે ઓ મગમ્ફય થઇ ગમા છે તેઓ તયપ લશી
ભોકરલાભાં આલી, જો તું ળીકજ કયળે તો તાયા
કાભો ખચીતજ એે જળે. આ આમતભાં
અલ્રાશ તઆરાએ વંફોધન તો આં શઝયત
(વ.)થી કમુું છે , ણ શકીકતભાં રોકોને નેક
યાશ ફતાલલા ભાટે કયેર છે અને ોતાના
ફંદાઓને ચેતલણી આી છે .
તું ખુદાની ઇફાદત કય અને અભર કયીને
અલ્રાશની નેઅભતોનો ળુક્ર કયનાયાઓભાંથી
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થા.
ખુદાની ભશાનતાની જે લી કદય કયલી જોઇએ
તેલી કદય કયી નથી. કાપય રોકોએ તેની
કુદયતનો ઇનકાય કમો. જો કે કમાભતના
રદલવે તભાભ ઝભીન તેનાજ કબ્જાભાં શળે
અને કુદયતના શાથથી આવભાનો લીંટાએરા
શળે તેનો બાલાથજ એ કે આવભાનો અને
ઝભીન તેની કુદયત આગ કંઇ શકીકત
યાખતી નથી.
જ્માયે શેરી લખતે વુય ફુંકલાભાં આલળે
ત્માયે આવભાનો અને જે કાંઇ ઝભીનોભાં છે
તેભને ભુછાજ આલી જળે ણવલામ કે જે ને
અલ્રાશ ચાશે, જ્માયે ફીજી લખત વુય
ફુંકલાભાં આલળે ત્માયે રોકો કફયભાંથી ફશાય
આલળે અને અલ્રાશના શુ કભની યાશ જોળે.
શ. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન (અ.)ને કોઇએ
ુછમું કે શેરા અને ફીજા વુયની લચ્ચે કેટરું
અંતય શળે ? પયભાવમું “જે ટરું અલ્રાશ
ચાશળે એટરું” શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ શેરા વુય ણલળે પયભાવમું કે જ્માયે
શેરું વુય ફુંકલાભાં આલળે ત્માયે ઝભીનના
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ફધા રોકો ભયણ ાભળે. ત્માય ફાદ
આવભાનના યશેયનાઓ ભયણ ાભળે. કોઇ
ફાકી નણશ યશે ણ ભરેકુર ભોત અને અળજના
ઉાડનાયા લગેયે ફાકી શળે અને તેઓ ણ
જ્માયે અલ્રાશનો શુ કભ થળે ત્માયે ભયી જળે.
૬૯ થી ૭૨ભી આમાત :-

َ َۡ
ُ ُ َ
َ
َف ار َخق ِت الۡا ۡذص ِبنوۡذِ َذ ِّب َہا َف ُف ِضع
ُّ
ّ َ ّ ۡٓۡ َ ُ ّٰ ۡ
ای َء ِبالن ِب ٖۡح َف َف الش َہ َدٓا ِء َف
ال ِکتب ف ِج
ُ
َۡ
َ
ۡ
ق ِهیَ بَ ۡین ُہ ۡم ِبال َح ّ ِق َف ُہ ۡم لَا یُظل ُموۡ َؿ
﴾۶۹﴿
َ َ
َ َ ۡ َ ُّ ُ ۡ َ ّ ُ َ
س ّما َع ِمل ۡت َف ُہوَ ا ۡعل ُم
ٍ ف ففِیت کل جف
ُ ۡ
﴾۷۱٪ ﴿ ِب َما حَف َعلوۡ َؿ
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َّ
َ َ ۤۡ
َّ ُ
َف ِس ۡی َق ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ِاخّٰی َج َہن َم ر َم ًرا ؕ
َح ٰۤتّی ِا َدا َج ُ
ٓاء ۡف َہا ُف ِت َح ۡت اَ ۡبوَابُ َہا َف َق َ
اؽ
ُۡ
َ َ ۤۡ َ ۡ ُ
ل َ ُہ ۡم ع َدن ُت َہا ال َ ۡم یَا ِتک ۡم ُذ ُس ٌل ِّمنک ۡم
ۡ َُ
ُ
َ ُ
ُ
یَ ۡتلوۡ َؿ َعل ۡیک ۡم ّٰا ّٰی ِت َذ ِّبک ۡم َف یُن ِذ ُذ ۡفنک ۡم
َّ
َ َ ُ َ َ ُ
ٓاء یَوۡ ِمک ۡم ّٰہذا ؕ قالوۡا بَدّٰی َف لّٰ ِک ۡن َحق ۡت
ل ِق
َ ۡ ّٰ
َ َُ َۡ َ
اب َعدی الک ِه ِكیۡ َن ﴿﴾۷۱
ذ
ک ِلمۃ الع ِ
قِ ۡی َل ۡاخ ُخ ُلوۡۤۡا اَ ۡبوَ َ
اب َج َہ ّ َن َم ّٰخ ِل ِدیۡنَ
َ ۡ
ۡ ۡ َّ
فِ ۡی َہا ۚ ف ِبئ َس َمثوَی ال ُم َتکبِؿِیۡ َن ﴿﴾۷۲
અને ૃથ્લી તેના ભાણરકના નૂયથી પ્રકાળીત
ેથઇ જળે, અને કયણીના રેખ (રોકોની) વાભ
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ધયલાભાં આલળે, અને નફીઓ તથા
વાક્ષીઓ રાલી શાજય કયલાભાં આલળે, અને
તેભની લચ્ચે મોગ્મ પેંવરો કયલાભાં આલળે
અને તેભના ય ભુદ્દર ઝુલ્ભ કયલાભાં નણશ
આલે. (૬૯)
અને દયેક વમરકતને જે કાંઇ તે કયી ચૂકી છે
તેનો ૂયેૂયો ફદરો આલાભાં આલળે, અને
જે કાંઇ તેઓ કમાજ કયે છે તેનાથી તે વાયી ેઠે
લાકેપ છે . (૭૦)
અને જે ઓ ઇભાન નણશ રાવમા શોમ તેભનાં
ટોે ટોાં જશન્નભ તયપ શંકાયી રઇ
જલાભાં આલળે; અશીં વુધી કે જ્માયે તેઓ
તેની ાવે શોંચળે ત્માયે તેના દ્લાય ઉઘાડી
નાખલાભાં આલળે; અને તેના યક્ષકો તેભને
કશેળે કે ળું તભાયી ાવે તભો ભાંશેનાજ
મગમ્ફયો આવમા ન શતા, જે ઓ તભને
તભાયા યલયરદગાયની આમતો લાંચી
વંબાલતા શતા, અને તભને આ રદલવની
ભુરાકાતથી ફીલયાલતા શતા ? તેઓ કશેળે કે
શા, (આવમા તો જરૂય શતા) ણ (અભોએ
તેભનું કશેલું ભાન્મું નણશ અને અભો) નાણસ્તકો
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ય અઝાફનો લામદો ૂણજ થઇ ગમો. (૭૧)
કશેલાભાં આલળે કે જશન્નભના ફાયણાઓભાં
ઘુવી જાઓ, (અને) શંભેળ ભાટે તેભાંજ
યશેજો; વાયાંળ કે અણબભાનીઓનું કેલું ફુરૂં
ઠેકાણં શળે ! (૭૨)
કમાભતનું ભમદાન અલ્રાશના નુયથી યોળન
થઇ જળે અને કયણીના રેખો રોકોની વાભે
યજુ કયલાભાં આલળે અને મગમ્ફયોએ
ખુદાના એશકાભો શોંચાડ્મા તે ણલળે
તેઓની ઉમ્ભત ઉય શુ જ્જત ુયી કયલાભાં
આલળે અને અદરથી પેંવરો કયલાભાં આલળે
અને વુયએ ફકયભાં ખુરાવો રખેર છે કે તે
વાક્ષીઓનો અથજ અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન
(અ.) ણ છે અને રોકોેેની લચ્ચે ન્મામથી
ઇન્વાપ કયલાભાં આલળે, કોઇ ઉય રેળભાત્ર
ઝુલ્ભ થળે નણશ.
દયેક વમણક્તને તે રદલવે તેના અભરનો ુયો
ફદરો આલાભાં આલળે અને જે કાંઇ
ફંદાઓએ નેકી અને ફદી કયી છે તેને ખુદા
વાયી યીતે જાણનાયો છે અને જે રોકોએ કુફ્ર
કમુું છે તેઓને ફેઇઝઝતી વાથે જશન્નભ
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તયપ રઇ જલાભાં આલળે અને પ્રત્મેક ટોા
ોતાના ેશ્લાઓની વાથે જશન્નભભાં
દાખર થળે તે લખતે તેના યક્ષકો તેભને કશેળે
કે ળું તભાયી ાવે મગમ્ફયો આવમા ન શતા
અને તેભણે તભાયા યફની આમતો વંબાલી
ન શતી અને આ રદલવથી ડયાલતા ન શતા ?
તેઓ કશેળે કે શા, અભાયી ાવે આવમા શતા
ણ અભોેેએ તેનું કશેલું ભાન્મું નણશ અને
અઝાફનો લામદો ુયો થઇ ગમો.
જ્માયે પયીશ્તા તેઓથી આલી લાતો વાંબળે
તો તેઓને કશેળે કે તભો દયલાજા થકી
જશન્નભભાં દાખર થાલ, તભો અશીં શંભેળા
યશેનાય છો, અણબભાનીઓનું કેલું ખયાફ
ઠેકાણં શળે ?
૭૩ થી ૭૫ભી આમાત :-

َّ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ َّ َ ۡ َّ َ ۡ َ
ف ِسیق ال ِذین اتقوا ذبہم ِاخی الجن ِۃ
َٓاء ۡف َہا َف ُف ِت َح ۡت اَ ۡبوَ ُابہا
ُ ُر َم ًرا ؕ َح ٰۤتّی ِا َدا َج
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َ ُ
َ َ
َف َق َ
اؽ ل َ ُہ ۡم ع َدن ُت َہا َس ّٰل ٌم َعل ۡیک ۡم ِط ۡب ُت ۡم
َ ۡ ُ ُ ّٰ
اخخلوۡ َہا خ ِل ِدیۡ َن ﴿﴾۷۳
ف
َف َقالُوا ال ۡ َح ۡم ُد ل ِ ّّٰل ِہ الّ َ ِذ ۡی َص َد َق َنا َف ۡع َد ٗۡـ فَ
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َّ َ ۡ ُ
افذثنا الاذص نتبوا ِمن الجن ِۃ حیث

ََ ُ َ َ ۡ ۡ
ٓاء ۚ ف ِن ۡع َم ا ۡج ُر ال ّٰع ِم ِلح َف ﴿﴾۷۴
نش

ۡ ََ
َ
ّۡ
َف ت َری ال َمل ِئکۃ َحٓافِح َف ِم ۡن َحوۡ ِؽ
ُ
ۡ
ال َع ۡر ِس یُ َس ِّب ُحوۡ َؿ ِب َح ۡم ِد َذ ِّب ِہ ۡم ۚ َف ق ِه َی
ّّٰ
َ
ۡ
ۡ
بَ ۡین ُہ ۡم ِبال َح ّ ِق َف قِ ۡی َل ال َح ۡم ُد لِل ِہ َذ ِّب
ۡ َ ۡ
ال ّٰعل ِمح َف ﴿ ﴾۷۵٪
hajinaji.com
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અને જે રોકો તેભના યલયરદગાયથી ડયતા
યશેતા શતા તેભની (વલાયીઓનાં) ટોે ટોાં
(ભાનૂલજક) સ્લગજ તયપ ભોકરલાભાં આલળે;
અશીં વુધી કે જ્માયે તેઓ તેની ાવે
શોંચળે ત્માયે તેના દ્લાય ખોરી નાખલાભાં
આલળે, અને તેના યક્ષકો તેભને કશેળે કે
તભાયા ય વરાભ શોજો; (ળાફાળ !)
તભોએ વુંદય કભાણી કયી છે , જે થી શંભેળના
યશેલા ભાટે આ (જન્નત)ભાં દાખર થાઓ.
(૭૩)
અને તે (સ્લગજલાવી)ઓ કશેળે કે વલે
ગુણગાન એજ અલ્રાશ ભાટે રામક છે કે
જે ણે અભાયાથી ોતાનો લામદો વાચો કયી
દેખાડ્મો, અને અભને આ (સ્લગજની) બૂણભના
એલા લાયવ ફનાલી દીધા કે અભે આ
સ્લગજભાં જ્માં ઇચ્છીએ યશીએ કયીએ;
(જુ ઓ) તો નેક કામો કયનાયાઓનો ફદરો
કેલો વયવ છે ! (૭૪)
અને તું પરયશ્તાઓને અજને આજુ ફાજુ થી
ઘેયી રઇ ોતાના યલયરદગાયની તસ્ફીશ
ઢતાં જોળે; અને રોકોની લચ્ચે ન્મામવય
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ણનણજમ કયલાભાં આલળે, અને (દયેક ફાજુ થી)
એજ કશેલાભાં આલતું શળે કે દયેક પ્રકાયના
ગુણગાન વલે જગતના ારનશાય અલ્રાશ
ભાટેજ ળોબાસ્દ છે . (૭૫)
જે રોકો ોતાના યફથી ડયતા શતા તેઓના
ટોે ટોા ોતાના દયજ્જા પ્રભાણે ોતાના
યશફય વાથે જન્નત તયપ જળે તેઓ ભાટે
જન્નતના દયલાજા ખોરલાભાં આલળે અને
જન્નતના યક્ષક યીઝલાન લગેયે તેઓને કશેળે
કે “વરાભુન અરમકુભ ણતફતુભ પઅદખોરુશા
ખારેદીન” (ખુદા તયપથી તભાયા ઉય
વરાભતી અને યશેભત છે . તભે શંભેળ ભાટે
આ જન્નતભાં દાખર થઇ જાલ) શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ ોતાના આફાએ
તાશેયીન એટરે શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.)થી યીલામત કયી છે કે આે પયભાવમું
જન્નતના આઠ દયલાજા છે , દયેક જુ દા-જુ દા
દયલાજાથી મગમ્ફયો, વીદ્દીકીન, ળોશદા,
વારેશીન દાખર થળે અને ાંચ દયલાજાથી
અભાયી મયલી કયનાયાઓ, અભાયા દોસ્તો
અને ભોણશબ્ફો દાખર થળે અને શુ ં વેયાત
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ઉય ઉબો યશીને દોઆ કયતો શોઇળ કે અમ
ભાયા યફ ! અભાયા મયલ, અભાયા દોસ્તો,
ભોણશબ્ફો જે ઓએ ભાયી ભદદ કયી શોમ જે
અભાયી શીભામતભાં કામો અને લચનથી રડ્મો
શોમ તેને વરાભત યાખ અને એક દયલાજાથી
ફધા ભુવરભાનો કે જે ઓ “રાએરાશ
ઇલ્રલ્રાશ”ની વાક્ષી આતા શતા અને
તેઓના દીરભાં અભાયી અશરેફમત તયપ
યજકણ જે ટરી ણ દુશ્ભની ન શતી તેઓ
જન્નતભાં દાખર થળે.
જ્માયે ભોઅભીનો જન્નતભાં દાખર થળે
ત્માયે જન્નતની શુ યો તેભનું સ્લાગત કયળે અને
તેઓને વરાભ કયળે અને ભશેરોભાં
જલાશેયાતથી જડેરા તખ્તો શળે જે ના ઉય
યેળભી ફીછાના અને ભશેરની દીલારો
વોનેયી અને રૂેયી શળે અને જન્નતીઓ તે
લખતે આલું વુંદય દ્રશ્મ જોઇને “અલ્શમ્દો
ણરલ્રાશ” કશેળે અને તભાભ જન્નતીઓ
કશેળે કે વલે તાઅયીપ અલ્રાશને ભાટે છે
જે ણે ોતાનો લામદો વાચો કયી દેખાડ્મો
અને અભોને જન્નતના લાયીવ ફનાવમા, આ
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નેક કામો કયનાયનો કેટરો ઉિભ ફદરો છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જ્માયે તું આખેયતભાં
ભશાન ભયતફા ઉય શોંચીળ ત્માયે તું
ભરાએકાને અળજની આવાવ તલાપ કયતા
જોઇળ અને તેઓ ખુદાની ાકીઝગી માદ
કયીને કશેળે કે “વુબ્શાનલ્રાશીર અઝીભે લફે
શમ્દે” અને આ યીતે અલ્રાશની તાઅયીપ
ચાશના અને રઝઝતના કાયણે શળે અને
અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓ લચ્ચે શકની વાથે
શુ કભ કયળે કે જે ઓ જન્નતને રામક શળે
તેઓ જન્નતભાં જળે અને જે ઓ જશન્નભને
રામક શળે તેઓ જશન્નભભાં જળે અને
ભોઅભીનો કશળે કે દયેક પ્રકાયના લખાણ વલે
જગતના ારનશાય અલ્રાશ ભાટેજ રામક
છે .
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આ વુયાભાં ૮૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૪૦) વૂયએ ભોઅણભન
(ભાનનાય)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી લણજન છે
કે આ વુયાને ત્રણ ત્રણ રદલવે એક એક લખત
ઢે તો અલ્રાશ તેના ફધામ ગુનાશ થમેરા
અને થલાલાા ભાપ કયળે, તેને યશેઝગાયી
નવીફ થળે, તેની આખેયત દુણનમા કયતાં
વાયી શળે.
ખાવીમત :- આ વુયાને યાત્રે દુકાનભાં રખીને
યાખે તો ગ્રાશકો લધળે જો ફાગભાં યાખે તો
પો ઘણા થામ.
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૧ રી આમત :-

ّٰح ٓۡم ﴿﴾ۚ۱
)શા-ભીભ (૧
શા-ભીભ આ અક્ષયો ભુકિઆત છે . તેનો
ખુરાવો વુયએ ફકયભાં રખેર છે .
૨ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ّّٰ
َۡ ۡ ُ ۡ
ّٰ
الل ِہ ال ۡ َعزیزۡ
تجـِیل ال ِکت ِب ِمن
ِ ِ
ۡ
ال َع ِل ۡی ِم ﴿ ۙ﴾۲
َّ
ّ َ ۢۡ َ َ
َ
التوۡب َش ِدی ِدۡ
غاـِ ِخ الذن ِب ف ق ِاب ِل
ِ
َّ
ۤۡ ّ َ
ۡ َ
اب ۙ ِدی الطوۡ ِؽ ؕ لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ ؕ ِال َ ۡی ِہ
ال ِعق ِ
ۡ ۡ
ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۳
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ّّٰ ّ َ ّ َ َ َ
َما یُ َجا ِخ ُؽ ف ِ ۡیۤۡ ّٰا ّٰی ِت الل ِہ ِالا ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا
َ َ ۡ َ َ َ ُّ
ۡ
فلَا حغرُ ۡذؼ تقل ُب ُہ ۡم فِی ال ِبلَا ِخ ﴿﴾۴
َک ّ َذ َب ۡت َق ۡب َل ُہ ۡم َقوۡ ُؾ نُوۡج ّ َف الۡاَ ۡظ َد ُ
اب ِمنۢۡ
ٍ
َ ُ َُ
بَ ۡع ِد ِہ ۡم ۪ َف َہ ّم ۡت ک ّ ُل ا ّم ٍۭۃ ِبرَ ُسوۡل ِِہ ۡم
ل َِیاۡ ُخ ُذ ۡف ُـ َف ّٰج َدلُوۡا بال ۡ َبا ِطل ل ُِی ۡد ِح ُضواۡ
ِ
ِ
ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ
اب
ِب ِہ الحق فاخذتہم  ٞفکیف کاؿ ِعق ِ
﴿ ﴾۵
આ રકતાફ (કુયઆન)નું ઉતાયલું ઝફયદસ્ત
)જ્ઞાની અલ્રાશ તયપથી થમું છે : (૨
જે ગુનાશોનો ભાપ કયનાયો અને પ્રશ્ચાતા
સ્લીકાયનાયો, અને વખ્ત અઝાફ આનાયો,
hajinaji.com
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અને ભશા કૃાલંત છે ; તેના ણવલામ કોઇ
ભાઅફૂદ નથી; વલેનું ાછુ ં પયલું તેનીજ તયપ
થનાય છે . (૩)
જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા તેભના ણવલામ
અલ્રાશની ણનળાનીઓના વંફંધભાં કોઇ
ઝઘડતું નથી; ભાટે (શે યવૂર !) તેભનું
ળશેયોભાં છુ ટથી શયલું પયલું તને ક્માંમ ધોકાભાં
ન નાખી દે (કે તેભના ય અઝાફ નણશ
આલે). (૪)
તેભની શેરાં નૂશની કોભે (વત્મને) જુ ઠરાવમું
શતું, અને તેભની છી ફીજા ટોાંઓએ ણ
(જુ ઠરાવમું શતું); અને દયેકે દયેક ઉમ્ભતે
ોતોતાના યવૂરોના વંફંધભાં એલો ઇયાદો
કમો શતો કે તેને કડી રઇ કત્ર કયી નાખે.
અને અવત્મ દ્લાયા તેઓ ઝઘડતા શતા એ
ભાટે કે તે લડે વત્મને ફયફાદ કયી નાખે.
જે થી ભેં તેભની ધયકડ કયી; તો છી ભાયો
અઝાફ કેલો શતો ! (૫)
આ રકતાફનું નાઝીર કયલું ઝફયદસ્ત જ્ઞાની
અલ્રાશ તયપથી થમેર છે .
તે ગુનાશોને ભાપ કયનાયો અને પ્રશ્ચાતા
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ણસ્લકાયનાયો છે અને તે અઝાફ આનાયો
તેને કે જે ઇભાન રાલલાથી ઇન્કાય કયે અને
ગુનાશોથી તોફા ન કયે, એટરાજ ભાટે
કશેલાભાં આવમું છે કે ફંદો ફક્ષીળ ઉય
બયોવો કયી ગુનાશભાં પવામ નણશ, યંતુ
આળા અને બમ ફન્ને યાખે અને તે પઝર
કયનાયો છે અને તેના ણવલામ ફીજો કોઇ
ખુદા નથી અને તેનીજ તયપ આઅભારના
ફદરા ભાટે ફધામને ાછા પયલાનું છે .
જ્માયે એ લાતની જાણ થામ કે અલ્રાશે
કુયઆન નાઝીર કમુજ છે તો તેના ઉય અભર
કયલો લાજીફ છે અને તે ણલળે ઝઘડો કયલો
અને આનાકાની કયલી નાજાએઝ છે . આ
સ્થે કુયઆનને વભજલું અને આવભાં
દરીરો કયલી એનો અથજ ઝઘડો નથી. જ.
યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે દીન ણલળે
ઝઘડો કયે એના ઉય અલ્રાશે ૭૦
મગમ્ફયની ઝફાની રાઅનત કયી છે અને
જે કોઇ અલ્રાશની આમતોભાં ઝઘડો કયે તે
કાપય છે . આ પ્રભાણે પયભાલી આે આ
આમત લાંચી વંબાલી તેઓનું ળશેયભાં
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છુ ટથી શયલું-પયલું, લેાય ભાટે જલું, તેના થકી
તે તભોને પયેફ ન આે અને એભ ન વભજલું
કે તેભના ઉય અઝાફ નણશ આલે.
તેઓની શેરે જ. નુશ (અ.)ને તેભની કોભે
જુ ઠરાવમા શતા અને કેટરીક કોભોએ તેભના
છી ણ મગમ્ફયોને જુ ઠરાવમા. જે ભકે
આદ અને વભુદની કોભ અને દયેક ઉમ્ભતોએ
ણનશ્ચમ કમો કે ોતાના મગમ્ફયોને કત્ર
કયી નાખલા અને અવત્મ દ્લાયા તેઓથી
ઝગડતા શતા જે થી ભેં તેભની ધયકડ કયી.
ભાયો અઝાફ કેલો શતો એ જાણી રો.
૬ થી ૯ ભી આમાત :-

َّ َ َ
َ َ ّ َ ّٰ َ
َف کذل ِک َحق ۡت ک ِل َم ُت َذ ِّبک َعدی ال ِذیۡ َن
َ ّ ُ ّٰ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ ۡۤۡ ُ َ َ
﴾ۘ ۶﴿ ِکهكفا انہم اصحب الناذ
ۡٗاَلَّذیۡ َن یَ ۡحم ُلوۡ َؿ ال ۡ َع ۡر َس َف َم ۡن َحوۡلَہ
ِ
ِ
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ُ
یُ َس ِّب ُحوۡ َؿ ِب َح ۡم ِد َذ ِّب ِہ ۡم َف یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ ِب ٖۡہ َف
َّ
ۡ
ُ
ََ
یَ ۡس َتغ ِه ُك ۡف َؿ ل ِل ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ۚ َذ ّبنا
ُ َ َ ً َ ۡ َ ۡ
َف ِس ۡع َت ک ّ َل ش ۡی ٍء ّذ ۡح َمۃ ّف ِعل ًما فاغ ِه ۡك
ل ّ َِل ِذیۡ َن تَابُوۡا َف ّاتَ َب ُعوۡا َسب ۡی َل َک َف قِہمۡ
ِ
ِ
ََ َ ۡ
اب ال َج ِح ۡی ِم ﴿﴾۷
عذ
َّ
َ ۡ
ّّٰ
ََ
َذ ّبنا َف ا ۡخ ِخل ُہ ۡم َجن ِت َع ۡد ِؿِۣ التِ ۡی
َّ
َ
َف َع ۡدت ُہ ۡم َف َم ۡن َصل َح ِم ۡن ّٰابَٓائِ ِہ ۡم َف
ُ ّٰ
َّ َ َ ۡ ۡ
َۡ َ
اج ِہ ۡم َف د ّذِ ّی ِت ِہ ۡم ؕ ِانک ان َت ال َع ِزیۡ ُز
ارف ِ
ۡ
ال َح ِک ۡی ُم ﴿ ۙ﴾۸
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َ
ّٰ َ ّ
ّٰ َ ّ ُ َ
الس ِّیا ِة
الس ِّیا ِة ؕ َف َم ۡن ت ِق
ف ِق ِہم
ُ َ ۡ َ ّٰ
ََ
یَوۡ َم ِئ ٍذ فق ۡد َذ ِح ۡم َت ٗۡہ ؕ َف دل ِک ُہوَ الف ۡور
ۡ
﴾۹٪ ﴿ ال َع ِظ ۡی ُم
અને એલી યીતે તાયા યલયરદગાયનું આ લેણ
નાણસ્તકો ઉય ૂણજ થમું કે તેઓ જશન્નભી
છે . (૬)
જે (પરયશ્તા)ઓએ અજને ઉંચકેરું છે તથા
જે ઓ તેની આવાવ છે તેઓ ણનયંતય
ોતાના યલયરદગાયની તાયીપનું સ્ભયણ કમાજ
કયે છે , અને તેનાજ ઉય ઇભાન યાખે છે
અને જે રોકો ઇભાન રાવમા છે . તેભના ભાટે
ક્ષભા ભાંગતા યશે છે (અને કશે છે કે) શે
અભાયા યલયરદગાય ! તાયી યશેભત (કૃા)
તથા જ્ઞાન દયેક લસ્તુ ય વમાણ યશેરું છે ;
ભાટે જે રોકો તૌફા કયે છે અને જે તાયા
ભાગજ ય ચારે છે તેભના ગુનાશ ભાપ કયી દે,
અને તેભને જશન્નભના અઝાફથી ફચાલી
અનુક્રભણણકા
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રે. (૭)
અને શે અભાયા યલયરદગાય ! તેભને શંભેળા
(કામભ) યશેનાયી જન્નતોભાં કે જે નો તેં તેભને
લામદો કમો છે દાખર કયી દે, અને તેભના
ફાદાદાઓભાંથી
તથા
તેભની
ત્નીઓભાંથી, તથા તેભની ઓરાદભાંથી
જે ભણે નેકી કયી શોમ તેભને ણ; ખચીતજ તું
ભશા વભથજ (અને) ણશકભતલાો છે : (૮)
અને તેભને ફુયાઇઓથી ફચાલી રે; અને આ
રદલવે તેં જે ભને ફુયાઇઓભાંથી ફચાલી
રીધા (તો જાણે) તેના ય તો ખયેજ તેં કૃા
પયભાલી, ને એજ ભશાન વપતા છે . (૯)
જે યીતે શેરી ઉમ્ભતો ઉય અઝાફ થમો
શતો તેજ પ્રભાણે તાયી ઉમ્ભતના રોકો કે
જે ઓ કાપય થમા અને તને વાચો ભાન્મો નણશ
તેઓ ઉય તાયા ખુદાનો અઝાફ લાજીફ
થમો અને તેઓ જશન્નભભાં યશેનાયા છે .
જે પયીશ્તાઓએ અલ્રાશના શુ કભથી અળજને
ઉાડેર છે તે ફધામ પયીશ્તાઓ અલ્રાશ
તઆરાની તાઅયીપ અને તસ્ફીશ કયે છે અને
તેની લશદાનીમત અને કુદયત ઉય એઅતેકાદ
અનુક્રભણણકા
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યાખે છે અને ભક્કાના કુપપાયો જે યીતે મોગ્મ
રાગે તે યીતે ભોઅભીનોની વાથે જે અમોગ્મ
લાતો કયે છે અને ભોઅભીનો તેભની લાતો
વાંબીને દીરભાં ઓછુ ં રાલે છે તો આલી
શરકટ બયેરી લાતો વાંબીને ભોઅભીનોએ
ઓછુ ં રાલલું જોઇએ નણશ. અળે ઇરાશીને
ઉાડનાય અને તેનો તલાપ કયનાય તભાયા
ભાટે નેક દોઆ ચાશે છે અને તેઓ જે રોકો
ઇભાન રાવમા છે તેભના ભાટે ક્ષભા ભાંગતા
યશે છે અને કશે છે કે અમ અભાયા
યલયરદગાય તાયી યશેભત તથા તારૂં ઇલ્ભ
દયેક લસ્તુ ઉય વમાેરું છે જે ઓ તોફા કયે
છે અને તાયી યાશ ઉય ચારે છે તેભના
ગુનાશ ભાપ કયી દે અને તેભને જશન્નભના
અઝાફથી ફચાલી રે. આ ઇભાભનો રયશ્તો
એલો છે કે અળજના યશેનાયા અને પળજના
યશેનાયા એક ફીજા વાથે ઘેયો વંફંધ ધયાલે
છે . તેઓ ફન્ને અલ્રાશ ઉય ઇભાન યાખે છે
અને પયીશ્તાઓની શસ્તી શેરેથી જ
ભાઅવુભ છે . કુયઆને ભજીદભાં ભરાએકા,
અમ્ફીમા અથલા ભોઅભીનોની દોઆઓનું
અનુક્રભણણકા
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જ્માં ણ લણજન થમું છે ત્માં “યફ” ળબ્દથી
વંફોધન કયલાભાં આવમું છે . આથી એ લાત
વભજલાભાં આલે છે કે દોઆ કયતી લખતે
યફ ળબ્દ લાયલો ફશેતય છે .
અમ અભાયા યફ તૌફા કયનાયા ઉય તું યશેભ
કયનાય છો અને તું તેઓને અદનની એલી
જન્નતભાં દાખર કય જે નો તેં મગમ્ફયો
થકી લામદો કમો છે અને તેઓના ફાદાદાઓભાંથી જે ણે નેકી કયી છે તેના ણ
ગુનાશ ભાપ કયી ફેણશશ્તભાં જગ્મા આ અને
તેઓની સ્ત્રીઓ અને ઓરાદને એ જન્નતભાં
દાખર કય કે એથી તેઓને ખુળી થામ અને
તેઓની આંખ ઠંડી થામ. ખયેખય તું ભશાન
ણશકભતલાો છે .
અને તું તેઓને ફુયાઇઓથી ફચાલી રે અને
કમાભતના રદલવે જે ને તું અઝાફથી ફચાલે તે
અઝાફ ફુયાઇ કયનાયાઓ ભાટે છે અને જે ના
ઉય તેં યશેભ અને ફક્ષીળ કયી એજ ભશાન
વપતા છે .
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૧૦ થી ૧૪ ભી આમાત :-

ّ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّّٰ
ِاؿ ال ِذین کهكفا یناخفؿ لمقت الل ِہ
َ ۡ َ ُ ۡ َّ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ
اخبؿ ِمن مق ِتکم اجفسکم ِاد تدعوؿ ِاخی
ۡ َۡ َ ۡ ُ
اؿ ف َتکه ُك ۡف َؿ ﴿﴾۱۱
الاِیم ِ
َ
َ ُ َ َ ۤۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
قالوۡا َذ ّبنا ا َم ّتنا اثن َتح ِف َف ا ۡح َی ۡی َتنا
ََۡۡ َ َۡ َۡ ُُ َ َ
اعت َؿفنا ِبذن ۡو ِبنا ف َہ ۡل ِاخّٰی
اثنتح ِف ف
ُ
ع ُخ ۡف ٍث ِّم ۡن َس ِب ۡی ٍل ﴿﴾۱۱
ّٰ ُ ۡ َ ّ َ ٗۡ ۤۡ َ ُ َ ّّٰ
الل ُہ َف ۡح َد ٗۡـ َک َه ۡكتُ ۡم ۚ فَ
دل ِکم ِبانہ ِادا خ ِذی
ِا ۡؿ ّیُ ۡس َخ ۡؼ ِب ٖۡہ تُ ۡؤ ِم ُنوۡا ؕ َفال ۡ ُح ۡک ُم ل ِ ّّٰل ِہ ال ۡ َع ِدیّ
ِ
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ۡ َۡ
﴾۱۲﴿ ِالک ِبحؿ
َُہوَ الّ َ ِذ ۡی یُریۡ ُک ۡم ّٰا ّٰی ِت ٖۡہ َف یُج َ ّـِ ُؽ ل َ ُک ۡم ِّمن
ِ
َ
َّ
ۡالس َمٓا ِء ذِ ۡر ًقا ؕ َف َما یَ َت َذغّ ُخ ِالَّا َمن
ُ
﴾۱۳﴿ ّی ِن ۡی ُب
ّّٰ ُ ۡ َ
ّ الل َہ ُم ۡخ ِلصح ۡ َف ل َ ُہ
ۡالدیۡ َن َف لَو
فاخعوا
ِ
ِ
ّٰ ۡ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۱۴﴿ غ ِخـ الک ِهكفؿ
જે રોકો ઇભાન રાવમા ન શળે તેભને
ોકાયીને કશેલાભાં આલળે કે જ્માયે તભને
ઇભાન રાલલા ભાટે ોકાયલાભાં આલતા
શતા, અને તભે તેનો ઇન્કાય કયતા શતા ત્માયે
(એક ફીજા પ્રત્મે) જે ટરી તભને ઘૃણા શતી તે
કયતાંમ ઘણી લધાયે અલ્રાશની ઘૃણા તભાયા
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પ્રત્મે (આજે ) છે . (૧૦)
તેઓ અયજ કયળે કે શે અભાયા યલયરદગાય !
તેં તો અભને ફે લખત ભામાજ અને ફે લખત
વજીલન કમાજ, શલે અભે અભાયા ગુનાશોનો
સ્લીકાય કયીએ છીએ, ભાટે (શલે અશીંથી)
નીકલાનો કોઇ ભાગજ છે ? (૧૧)
(જલાફ ભળે કે નણશ) આ એટરા ભાટે કે
જ્માયે એકજ અલ્રાશને ોકાયલાભાં આલતો
શતો ત્માયે તભે ઇન્કાય કમાજ કયતા શતા, અને
જો તેની વાથે (અન્મ) કોઇને ળયીક કયલાભાં
આલતો શતો તો (તયતજ) ભાની રેતા શતા;
ભાટે શલે તો વલોયી (અને) ભશાન
અલ્રાશના જ શુ કભ પ્રભાણે થળે. (૧૨)
તે એજ છે જે તભને ોતાની ણનળાનીઓ
દેખાડે છે અને આકાળ યથી તભાયા ભાટે
યોઝી ઉતાયે છે ; અને તેઓજ ફોધ ગ્રશણ કયે
છે કે જે (તેના પ્રત્મે) લાયંલાય યજુ થામ છે .
(૧૩)
ભાટે (શલે) તભે અલ્રાશના ભાટેજ ધભજ યાખી
ણનખારવ ભનથી તેનેજ ોકાયો, છી બરેને
નાણસ્તકોને ભાઠું કેભ ન રાગે. (૧૪)
અનુક્રભણણકા
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શલે અલ્રાશ તઆરા ભુશ્રીકો ણલેની ખફય
આે છે . જ્માયે તેઓ જશન્નભભાં જળે
ત્માયે ોતાના આત્ભાને ઠકો આીને કશેળે
કે તભોને જ્માયે અલ્રાશે વભમ આપ્મો શતો
તે લખતે ળા ભાટે ઇભાન ન રાવમા, તે લખતે
તેઓને વંફોધન થળે કે તભારૂં તભાયા આત્ભા
પ્રત્મે નાયાઝ થલું કંઇ પામદાકાયક નથી. કાયણ
કે અલ્રાશની નાયાઝગી તભાયા ઉય
આનાથી ણ લધાયે છે , તેણે તભોને ઇભાનની
દાલત આી ણ તભોએ તેની દાલતને
ઠુકયાલી.
ફે ભોત અને ફે જીલનના ણલે જુ દા જુ દા
કોર છે . ૧ શેરું ભોત એ છે જે દયેક
ઇન્વાન ઉય આલે છે . ૨ ફીજુ ં ભોત એ છે
કે જે કફયભાં ભુનકીય નકીયના વલાર જલાફ
છી આલળે. શેરી ઝીન્દગી દુણનમાની અને
ફીજી ઝીન્દગી આખેયતની, ૨ શેરા
ગબાજળમભાં ભાત્ર ણલમજ નફદુની શારતભાં કે
તેભાં જીલ ન શતો અને ફીજી ભોત આ
દુણનમાના જીલનને અંતે આલે છે એ ફીજી.
છી રખેર છે કે, અભે રોકો અભાયા
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ગુનાશનો સ્લીકાય કયીએ છીએ ળું શલે
દોઝખથી છુ ટલાનો કોઇ ઉામ અભાયા ભાટે
છે ?
કુદયત તયપથી જલાફ ભળે કે શલે છુ ટલાનો
કોઇ યસ્તો નથી, જ્માયે તભોને એક
અલ્રાશને ભાનલાનું કશેલાભાં આલતું શતું
ત્માયે તભો ઇન્કાય કયતા શતા. શલે તો
વલોયી ભશાન અલ્રાશના શુ કભ પ્રભાણેજ
પેંવરો થળે.
ખુદા એ છે જે ોતાની કુદયતની ણનળાનીઓ
તભોને દેખાડે છે અને તેથી તેની એકતા
વાણફત થામ છે અને આવભાનથી તભાયા
રયઝક અને લયવાદને ભોકરે છે અને તે
રોકોજ નવીશત ગ્રશણ કયે છે જે રોકો
અલ્રાશ પ્રત્મે લાયંલાય યજુ થામ છે .
તભો અલ્રાશને જ માદ કયો તેભાં કોઇને
ળયીક ન કયો, કોઇને ફતાલલા ભાટે ઇફાદત
ન કયો અને ણનખારવ ભનથી તેને માદ કયો,
બરે કાપયો તેનાથી અણગભો યાખે.
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૧૫ થી ૧૯ભી આમાત :-

َ ۡ ُ َّ
الد َذ ّٰج ِت ُدف ال ۡ َع ۡرس ۚ یُ ۡل ِكی ّ
الرُ ۡف َج
ذفِیع
ِ
ِم ۡن اَ ۡمر ٖۡـ َعدّٰی َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ِم ۡن ِع َبا ِخ ٖۡـ
ِ
ُ ۡ َ َ ۡ َ َّ
التل َ
اػ ﴿ ۙ﴾۱۵
ل ِین ِذذ یوؾ
ِ

َ ۡ َ ُ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ َ َ ّّٰ
الل ِہ ِم ۡن ُہمۡ
ۛ لا یخفی عدی
یوؾ ہم برِرفؿ ۬
َ ۡ ٌ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّّٰ ۡ
َ
شیء ؕ ل ِم ِن الملک الیوؾ ؕ لِل ِہ الوا ِح ِد
ََۡ
الق ّہاذِ ﴿﴾۱۶
َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ّٰ ُ ّ ُ َ ۡ
س ِب َما ک َس َب ۡت ؕ لَا
ف
الیوؾ تجزی کل ج ٍۭ
َ
ُۡ
ّّٰ َ َ ۡ ُ
ۡ
ظل َم ال َیوۡ َؾ ؕ ِا ّؿ اللہ ذ ِخیع
ال ۡ ِح َ
اب﴿﴾۱۷
س
ِ
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ُُۡ
َ ّٰ
َۡ
َف ان ِذ ۡذ ُہ ۡم یَوۡ َؾ الۡارِف ِۃ ِا ِد القلوۡ ُب ل َ َدی
ّٰ
ََۡ
ۡ ّٰ
ۡۛ َما ل ِّلظ ِل ِمح ۡ َف ِمن
۬ اجرِ ک ِظ ِمح َف
ِ الحن
ُ َحم ۡیم ّ َف لَا َش ِف ۡیع ّیُ َط
﴾۱۸﴿ اظ
ٍ
ٍ ِ
ُ ّ حَ ۡع َل ُم َخٓائ َن َۃ الۡاَ ۡعحُف َف َما تُ ۡخفی
الص ُد ۡف ُذ
ِ
ِ
ِ
﴾۱۹﴿
તે (અલ્રાશ) ઉચ્ચ દયજ્જાલાો (અને)
અજનો ભાણરક છે . ોતાના ફંદાઓભાંથી
જે ના ઉય ચાશે છે ોતાની આજ્ઞાથી લશી
ઉતાયે છે કે જે થી તે ભેા (કમાભત)ના
રદલવથી રોકોને ફીલયાલે: (૧૫)
કે જે રદલવે તેઓ વલે (કફયોભાંથી) નીકી
(અલ્રાશ વાભે) ઉબા યશેળે; ત્માયે અલ્રાશ
ઉય તેભની કોઇ ણ લાત છુ ી નણશ શોમ.
(અને તેભને ુછલાભાં આલળે કે) આજે
અનુક્રભણણકા

810

hajinaji.com

શુ કૂભત કોની છે ? (છી અલ્રાશ ંડેજ
પયભાલળે કે) એકજ અલ્રાશની કે જે વલજ
ળણક્તભાન છે . (૧૬)
(છી ોકાયલાભાં આલળે કે) આજે દયેક
વમણક્તને તેની કયણીનો ફદરો ભળે; આજે
રેળ ણ અન્મામ (થનાય) નથી; ણનવંળમ
અલ્રાશ ઝડી ણશવાફ રેનાયો છે . (૧૭)
અને (શે યવૂર !) તેભને તે નજીક આલનાયા
રદલવથી ફીલયાલ, જ્માયે દુ:ખના ભામાજ
કાજાં ગાની ાવે આલી શોંચળે;
ઝુરભગાયોનો ન કોઇ વાચો ણભત્ર શળે અને ન
કોઇ બરાભણ કયનાય કે જે (ની બરાભણ)
કફુર કયલાભાં આલે. (૧૮)
તે આંખોની ચોયીને જાણે છે અને જે લાત
અંત:કયણોએ વંતાડી યાખી છે તેને ણ.
(૧૯)
ખુદાએ તઆરા તેની ભાઅયેપત અને
તાફેદાયીના કાયણે રોકોના દયજ્જાને ફરંદ
કયનાય છે . જો કે તેની ભાઅયેપતનો કોઇ ણ
ુયો શક અદા કયી ળકતું નથી. જે ટરી
ભાઅયેપત લધાયે શળે એટરીજ ઇફાદત તે
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લધુ કયળે અને એના દયજ્જા ણ લધાયે
ફરંદ શળે. એજ કાયણ છે કે અલરીમા કયતાં
નફીઓના
અને
ભોઅભીનો
કયતાં
અલરીમાના દયજ્જા ભોટા છે અને
ભોઅભીનોના ણ આવભાં નાના ભોટા
દયજ્જાઓ છે .
જે રદલવે રોકો કફયભાંથી ફશાય આલળે તે
લખતે અલ્રાશની ાવે કોઇ લસ્તુ છુ ી નશીં
શોમ અને ખુદાએ તઆરા તભાભ રૂશોને એક
જગ્માએ એકઠી કયળે અને તેભને ુછલાભાં
આલળે કે આજે શુ કુભત કોની છે ? છી
ોતેજ પયભાલળે કે વલજ ળણક્તભાન
અલ્રાશની. એક ઐણતશાવીક ફનાલનું આ
સ્થે લણજન કયલાભાં આલે છે કે વાભાની
ખાનદાનના ફાદળાશે જ્માયે નેળાુયભાં
પ્રલેળ કમો અને ત્માં તેણે એક દયફાય બમો
અને તખ્ત ઉય ફેવીને શુ કભ કમો કે
જલ્વાનો આયંબ કુયઆને ભજીદની
ણતરાલતથી કયલાભાં આલે. આ વાંબી એક
ફુઝુગજ વમણક્ત આગ લધી અને તેણે એક
રૂકુઅની ણતરાલત કયી, જ્માયે તે આ આમત
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ઉય શોંચ્મો તો તે ફાદળાશ બમબીત થઇ
ગમો અને ધ્રુજતો ધ્રુજતો તખ્તથી નીચે ઉતમો
અને તાજને ભાથા ઉયથી ઉતાયી વજદાભાં
ગમો અને કશેલા રાગ્મો કે અમ યફ ફાદળાશી
તાયા ભાટેજ છે , ન કે ભાયા ભાટે.
આજના રદલવે દયેક વમણક્તને તેની કયણીનો
ફદરો આલાભાં આલળે, ન તો કોઇ ઉય
ઝુલ્ભ થળે, ન વલાફ ઓછો થળે અને ન તો
કોઇનો અઝાફ લધાયલાભાં આલળે. કોઇએ
જ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ને ુછમું કે
એકજ લખતભાં અલ્રાશ વલેનો ણશવાફ કેલી
યીતે રઇ ળકળે ? આે પયભાવમું કે જે લી યીતે
એકજ લખતભાં ફધાને યોઝી આે છે .
અમ ભોશમ્દ (વ.) તું કાપયોને કમાભતથી
ડયાલ, તે રદલવના બમથી દુ:ખના ભામાજ
કાજા ગાની ાવે આલી શોંચળે અને ન
તે ફશાય ણનકળે ન તો નીચે ઉતયળે, અને
જે રોકો ઝારીભ છે ન તેભનો કોઇ ણભત્ર શળે ,
ન શભદદજ અને ન કોઇ બરાભણ કયનાય. શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું,
કોઇ ભોઅભીન એલો નથી જે ગુનાશ કમાજ
અનુક્રભણણકા

813

hajinaji.com

છી સ્તાલો ન કયે. શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ
પયભાવમું કે ગુનાશ છી સ્તાલું અને
ળયભાલલું તેજ તૌફા ભાટે કાપી છે અને જે
વમણક્ત નેક કામજ કયીને ખુળ થામ અને ફુયા
કાભ કયી અપવોવ કયે અને સ્તામ તે
ભોઅભીન છે ; અને જે સ્તામ નણશ તે
ભોઅભીન નથી અને તેના ભાટે ળપાઅત ણ
નથી અને તે ઝારીભ છે . તેના ભાટે આ
આમતભાં લણજન થમું છે .
જે કોઇ આંખોથી ચોયી કયે છે તેને અલ્રાશ
જાણે છે તેનો બાલાથજ એ કે જે ચીઝ ઉય
નજય કયલી શયાભ છે . તેના ઉય કોઇ નજય
કયે તે ખુદા જાણે છે . ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન
છે કે આંખની અપ્રભાણીકતા અને ચોયી એ છે
કે કોઇ એક ટોાની લચ્ચે ફેઠો શોમ અને
ત્માંથી કોઇ સ્ત્રી વાય થામ તો તે છુ ી યીતે
તેની ઉય નજય કયે એટરે કે આંખના
ખુણાથી તેને જુ એ. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)એ તેના અથજભાં પયભાવમું છે કે
કોઇ ચીઝ ઉય એલી યીતે નજય કયે જાણે
જોતોજ નથી.
અનુક્રભણણકા
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૨૦ થી ૨૨ભી આમાત :-

َ ّّٰ
الل ُہ حَ ۡقه ۡی بال ۡ َح ّق ؕ َف الَّذیۡ َن یَ ۡد ُعوۡؿَ
ف
ِ
ِ ِ ِ
ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ ُہوَ
ِمن خفنِ ٖۡہ لا حقضوؿ ِبصی ٍء ؕ ِاؿ
َّ ُ ۡ ۡ
الس ِم ۡیع ال َب ِصح ُؿ ﴿ ﴾۲۱٪
ََ َۡ َ ُۡ ۡ َۡۡ َ ۡ ُ َ
ص ف َینن ُك ۡفا ک ۡی َف
اف لم ی ِسحؿفا فِی الاذ ِ
ُ َّ
َ
َ ُ
کَ َ
اؿ َعاقِ َبۃ ال ِذیۡ َن کانوۡا ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ؕ
ََ َ ۡ ُ ً َ َ
َ ُ
کانوۡا ُہ ۡم اش ّد ِمن ُہ ۡم ق ّوَۃ ّف ّٰاث ًاذا فِی
َۡۡ ََ َ َ
ّّٰ ُ ُ
ص فاخذ ُہ ُم الل ُہ ِبذنوۡ ِب ِہ ۡم ؕ َف َما
الاذ ِ
َ َ َ ُ ۡ ّ َ ّّٰ ۡ ّ َ
اػ ﴿﴾۲۱
ف
کاؿ لہم ِمن الل ِہ ِمن ٍ
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ۡ َ ّ َ َ َ ّ َ َ ّٰ
ُ
دل ِک ِبان ُہ ۡم کان ۡت تا ِت ۡی ِہ ۡم ُذ ُسل ُہ ۡم
َ ّ ّّٰ
َ َ َ َ َ َ َ ّٰ ۡ
ِبال َب ِّین ِت فکه ُك ۡفا فاخذ ُہ ُم الل ُہ ؕ ِان ٗۡہ
َ ۡ ُ ۡ َ ٌّ َ
﴾۲۲﴿ اب
ِ ق ِوی ش ِدید ال ِعق
અને અલ્રાશ વમાજફી પેંવરો કયે છે ; અને
તેના ણવલામ આ રોકો જે ને ોકાયે છે તે કોઇ
લસ્તુનો ણ પેંવરો કયી ળકતા નથી; ણનવંળમ
અલ્રાશ એજ ભોટો વાંબનાય (અને)
દેખનાયો છે . (૨૦)
ળું આ રોકો ૃથ્લીભાં ચાલ્મા પમાજ નથી કે
જુ એ કે જે ઓ તેભની ૂલે શતા તેભનો કેલો
અંત આવમો ? જે ઓ ળણક્તના પ્રભાણભાં તથા
બૂણભભાં અલળેો છોડી જલાના પ્રભાણભાં
તેભના કયતાં કેટરામ લધેરા શતા, છી
અલ્રાશે તેભના ગુનાશોના કાયણે તેભને કડી
રીધા: અને અલ્રાશ (ની ધયકડ)થી તેભને
ફચાલનાય કોઇજ ન થમું. (૨૧)
આ એ ભાટે કે તેભની ાવે તેભના યવૂર
અનુક્રભણણકા
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પ્રત્મક્ષ ણનળાનીઓ રઇને આવમા શતા, છતાં
તેભણે ઇન્કાય કમો, જે થી અલ્રાશે તેભની
ધયકડ કયી; ખયેજ તે ભશા ળણક્તલાન (અને)
વખત અઝાફ આનાયો છે . (૨૨)
ખુદાલંદે આરભ ઇન્વાપથી પેંવરો કયનાય છે ,
તેના ણવલામ રોકો જે ને ોકાયે છે તેઓ
પેંવરો કયી ળકતા નથી અને એજ ભશાન
વાંબનાય અને જોનાય છે .
અલ્રાશ ભુશ્રીકોને નવીશત પયભાલે છે ળું એ
કુયેળના કાપયો ળાભ અને મભનની ઝભીનભાં
લેાય ભાટે જતા નથી કે તેઓ જુ એ કે
શેરાંના રોકો મગમ્ફયને જુ ઠરાલતા શતા
તેઓનું યીણાભ કેલું આવમું ? તે રોકો
ભક્કાલાા કયતાં ળણક્તભાં લધાયે શતા,
તેઓને ગુનાશના કાયણે અઝાફભાં ણગયપતાય
કમાજ અને તેભને ફચાલનાય કોઇ ન શતું.
તેઓની ાવે મગમ્ફયો દરીરો અને
ભોઅજીઝા રઇને આલતા શતા છતાં તેભણે
ઇન્કાય કમો. તેથી અલ્રાશે તેભની ધયકડ
કયી, તે ભશાન ળણક્તભાન અને વખ્ત અઝાફ
આનાયો છે .
અનુક્રભણણકા
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૨૩ થી ૨૭ભી આમાત :-

ۡ
ّٰ َ
َ َ َۡ
َف لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ُموۡ ّٰسی ِبا ّٰی ِتنا َف ُسل ّٰط ٍن
ُ ۡ
ّم ِبح ٍف ﴿ ۙ﴾۲۳
ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ
ََ ُ
ام َن َف ق ُاذ ۡف َؿ فقالوۡا ّٰس ِش ٌخ
ِاخی ـِخعوؿ ف ہ
َ َّ
ٌ
کذاب ﴿﴾۲۴
ۡ َ َ ُ
ۡ
َف َل ّمَا َج َ
ٓاء ُہ ۡم ِبال َح ّ ِق ِم ۡن ِعن ِدنا قالوا
ۡ ُ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ َ ّ َ
ُ
ٓاء ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َم َع ٗۡہ َف
اقتلوا ابن
َ ۡ ّٰ
اس َت ۡح ُیوۡا نِ َس َ
ۡ
ٓاء ُہ ۡم ؕ َف َما ک ۡی ُد الک ِه ِكیۡ َن
َّ َ
ِالا ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل ﴿﴾۲۵
hajinaji.com
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َۡ
َ
َ َف َق
اؽ ـ ِۡخ َعوۡ ُؿ د ُذ ۡفن ِ ۡیۤۡ اق ُت ۡل ُموۡ ّٰسی َف
َُ
ُ َ ُ َ َ ۡۤۡ ّ ۡٗ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ
اغ ا ۡؿ ّی َب ِّد َؽ ِخیۡنک ۡم
لیدظ ذبہ ۚ ِانِی اخ
َ اَ ۡف اَ ۡؿ ّیُ ۡظہ َر فی الۡاَ ۡذص ال ۡ َف َس
﴾۲۶﴿ اخ
ِ
ِ ِ
ُ
ُ ۡ ّ
َ َف َق
اؽ ُموۡ ٰۤسی ِان ِ ۡی ُعذة ِبرَب ِّ ۡی َف َذ ِّبک ۡم ِّم ۡن
َ ک ُ ّل ُم َت َکبِّ ٍؿ لَّا یُ ۡؤ ِم ُن ِب َی ۡو ِؾ الۡ ِح
﴾۲۷٪ ﴿ اب
س
ِ
ِ
અને ણનવંળમ અભોએ ભૂવાને અભાયા
ભોઅજીઝા તથા પ્રત્મક્ષ અણધકાય વાથે
ભોકલ્મો શતો : (૨૩)
રપયઔન તથા શાભાન તથા કારૂન તયપ; છી
તેભણે કશી દીધું કે આ તો જફરૂં જુ ઠું
ફોરનાયો જાદુગય છે . (૨૪)
છી જ્માયે તે (ભૂવા) અભાયા તયપથી વત્મ
(ધભજ) રઇને તેભની ાવે શોંચ્મો ત્માયે
તેભણે કહ્ું કે જે રોકો તેની વાથે ઇભાન
અનુક્રભણણકા

819

hajinaji.com

રાવમા છે તેભના છોકયા ભાયી નાખો અને
તેભની છોકયીઓ જીલતી યશેલા દો; જોકે
નાણસ્તકોની કોઇ ચારફાજી એલી નથી કે જે
ણનષ્પ જતી ન શોમ. (૨૫)
અને રપયઔને કહ્ું, ભને ભૂવાને ભાયી નાખલા
દો, અને (છી) બરેને તે ોતાના
યલયરદગાયને ોકાયે, ખયેજ ભને અંદેળો છે
કે તે તભાયા ધભજને ફદરી નાખળે, અથલા તો
દેળભાં પવાદ ઉજાલી ઉબો કયળે. (૨૬)
અને ભૂવાએ પયભાવમું કે ણનવંળમ શુ ં તો તે
દયેક અણબભાની કે જે ણશવાફના રદલવ ય
ઇભાન યાખતો ન શોમ તેની ણલરૂઘ્ધ ભાયા
યલયરદગાય અને તભાયા યલયરદગાયની
નાશ ભાંગુ છુ ં . (૨૭)
તે ભુશ્રીકોને ફોધ આલા ભાટે જ. ભુવા
(અ.) ણશઝકીર અને રપયઔનના રકસ્વાનું
લણજન કયે છે કે અભોએ ભુવાને અભાયી
ણનળાનીઓ એટરે ભોઅજીઝાઓ રઇને
ભોકલ્મા.
રપયઓન, શાભાન અને કારૂન તયપ તે રોકોએ
જ. ભુવા (અ.)ને જોઇને કહ્ું કે આ તો
અનુક્રભણણકા
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અવત્મ ફોરનાય જાદુગય છે .
છી જ્માયે ભુવા અભાયા તયપથી વત્મ ધભજ
રઇને તેઓની ાવે શોંચ્મો ત્માયે તેઓએ
કહ્ું કે જે ઓ ભુવા ઉય ઇભાન રાવમા છે
તેભના છોકયાઓને કત્ર કયો અને
છોકયીઓને જીલતી યાખો કે તેણીઓ
રકબ્તીઓની સ્ત્રીઓની વેલા કયે. આ રકસ્વો
વુયએ અઅયાપભાં આલી ગમો છે .
રપયઓન જાણતો શતો કે ભુવા મગમ્ફય છે
અને તેભને ભાયી નાખલાભાં ઘણં નુકવાન
ણ છે , છતાં તે ણશમ્ભત કયીને કશેતો શતો કે
ભને તેભને ભાયી નાખલા દો, જો કે એ
ફેઇભાનોની આ ચારફાજી ણનષ્પ ગઇ.
જ. ભુવા (અ.)એ પયભવમું કે, દયેક ભગરૂય કે
જે કમાભતના રદલવ ઉય ઇભાન યાખતો
નથી તેની ણલરૂઘ્ધ શુ ં ભાયા અલ્રાશથી યક્ષણ
ચાશુ ં છુ ં .
૨૮ થી ૩૩ ભી આમાત :-

ُ
َ َف َق
اؽ َذ ُج ٌل ّم ۡؤ ِم ٌن ۖ٭ ِّم ۡن ّٰا ِؽ ـ ِۡخ َعوۡ َؿ
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ۡ
َ ۤۡ َ َ ۡ ُ
َ َّ ُ
یَک ُت ُم ِایۡ َمان ٗۡہ اتق ُتلوۡ َؿ َذ ُجلًا ا ۡؿ حقوۡ َؽ
َ ّ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ّٰ
ٓاءخ ۡم ِبال َب ِّین ِت ِم ۡن
ذبِی اللہ ف قد ج
َ ُ
َ ُ َ َ َ َ
ّذ ِّبک ۡم ؕ َف ِا ۡؿ ّیک کا ِد ًبا ف َعل ۡی ِہ ک ِذبُ ٗۡہ ۚ َف
ُ َّ
ً ُ ُ
َ ُ
ِا ۡؿ ّیک َصا ِخقا ّی ِص ۡبک ۡم بَ ۡعض ال ِذ ۡی
َ ُ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ لَا یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن ُہوَ
ح ِعدخم ؕ ِاؿ
ُ ۡ ٌ َ َّ
ٌ
مز ِخغ کذاب ﴿﴾۲۸
َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ّٰ
ّٰحقوۡ ِؾ لَک ُم ال ُملک ال َیوۡ َؾ ظ ِہرِیۡ َن فِی
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ّ َ ۡ ُ ُ َ ۢۡ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ اؿۡ
ص ۫ فمن ینضخنا ِمن با ِز ِ
الاذ ِ
َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۤۡ ُ ۡ ُ ۡ ّ َ َ ۤۡ
جٓاءنا ؕ قاؽ ـِخعوؿ ما اذِیکم ِالا ما
hajinaji.com
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ۤۡ َ ُ ّ َ
َ
َ
ا ّٰذی َف َما ا ۡہ ِدیۡک ۡم ِالا َس ِب ۡی َل ال ّرَشا ِخ
﴿﴾۲۹
َ
اؽ الَّذ ۡۤۡی ّٰا َم َن ّٰحقَوۡؾ ان ّ ۡیۤۡ
ِ ِِ
َف ق َ ِ
ََۡ ُ ۡ ّ ۡ َ َۡ َۡ
ۡ
َ
اب ﴿ ۙ﴾۳۱
علیکم ِمثل یو ِؾ الاظد ِ
َ َ
ۡ
ۡ َ ُ َ
ِمث َل َخا ِب قوۡ ِؾ نوۡ ٍج ّف َعا ٍخ ّف ث ُموۡ َخ َف
ّ َ ۡ َ ۢۡ َ ۡ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ یُریۡدُ
ال ِذین ِمن بع ِد ِہم ؕ ف ما
ِ
ُ ۡ ّۡ
ظل ًما ل ِل ِع َبا ِخ ﴿﴾۳۱
اَ َخ ُ
اغ

َ
َف ّٰحقوۡ ِؾ

ان ّ ۡیۤۡ
ِِ

َ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ
التنا ِخ
اخاغ علیکم یوؾ

﴿ ۙ﴾۳۲
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ُّ ُ
ُ
ّّٰ
یَوۡ َؾ توَلوۡ َؿ ُم ۡد ِبرِیۡ َن ۚ َما لَک ۡم ِّم َن الل ِہ
َ ّّٰ
ۡ ُّ
اص ٍم ۚ َف َم ۡن حض ِل ِل الل ُہ ف َما ل َ ٗۡہ
ِ ِم ۡن َع
﴾۳۳﴿ ِم ۡن َہا ٍخ
રપયઔનના આપ્તજનોભાંથી એક ભોઅભીન
ુરૂે-કે જે ોતાના ઇભાનને વંતાડી યહ્ો
શતો- કહ્ું કે ળું તભે આટરી લાત ભાટે એક
ળખ્વને ભાયી નાખો છો કે તે કશે છે કે ભાયો
ારનકતાજ અલ્રાશ છે , જોકે તે તભાયી ાવે
તભાયા યલયરદગાય તયપથી ખચીતજ પ્રત્મક્ષ
દરીરો રઇને આવમો છે ? અને છતાં જો તે
જુ ઠો શોમ તો તેના જુ ઠનો ફોજો તેના યજ
યશેળે, અને જો તે વાચો શોમ તો જે
(લાત)થી તે તભને ડયાલે છે તેનો થોડો ઘણો
બાગ ણ તભાયા ઉય જરૂય આલી ડળે;
ણનવંળમ અલ્રાશ તે ળખ્વ કે જે શદથી લધી
જનાય અને શડશડતો જુ ઠો શોમ તેને વન્ભાગજ
દેખાડતો નથી. (૨૮)
અનુક્રભણણકા
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શે ભાયી કોભ ! ફાદળાશી તો આજે તભાયા
ભાટે છે , (કાયણ કે) બૂણભભાં તભેજ વિાલાન
છો, યંતુ (કારે) અલ્રાશના અઝાફથી કે જે
કદાચને આણા ય આલી ડે તો તેનાથી
ફચાલલા ભાટે આણી વશામ કોણ કયળે ?
રપયઔને કહ્ું, શુ ં તો તભને એજ વરાશ આું
છુ ં કે જે શુ ં વાયી વભજુ ં છુ ં , અને શુ ં તભને
બરાઇના ભાગજ ણવલામ ફીજો કોઇ ભાગજ
દેખાડતો નથી. (૨૯)
અને તે ળખ્વ કે જે ઇભાન રાવમો શતો કહ્ું કે
શે ભાયી કોભ ! ણનવંળમ ભને એલો અંદેળો છે
કે યખેને તભાયા ય આગરી કોભોના જે લા
રદલવ આલી ડે : (૩૦)
(અથાજત) નૂશ તથા આદ તથા વભૂદની કોભ
તથા તેભની ાછનાઓના જે લી (તભાયી
ણ) ણસ્થણત થઇ ડે; જો કે અલ્રાશ
ફંદાઓના વંફંધભાં ઝુલ્ભ કયલા ચાશતો
નથી. (૩૧)
અને શે ભાયી કોભ ! ભને તભાયા વંફંધભાં
ળોયફકોય (કમાભત)ના રદલવનો ણ અંદેળો
છે : (૩૨)
અનુક્રભણણકા
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જે રદલવે તભે ીઠ પેયલીને નાવી છુ ટલા
ચાશળો તે (તે રદલવે) અલ્રાશ (ની
ણળક્ષાભાં)થી તભને ફચાલનાય કોઇ નણશ
શોમ. અને જે નાથી અલ્રાશ ણશદામતની
તૌપીક ખૂંચલી રે તો છી તેનો ભાગજદળજક
કોઇજ થતો નથી. (૩૩)
રપયઓન શદથી આગ લધી ગમો અને જ.
ભુવા (અ.) ઉય ઇભાન રાલનાય જ.
ણશઝકીર કે જે ભણે ોતાનું ઇભાન છુ ાવમું
શતું તેણે કહ્ું કે ળું તભે એ વમણક્તને કત્ર
કયલા ચાશો છો જે કશે છે કે ભાયો
યલયરદગાય અલ્રાશ ણવલામ ફીજો કોઇ
નથી ? તભે ળા ભાટે ોતાના ઉય
આખેયતનો અઝાફ લશોયી રો છો. જ.
ણશઝકીરે તેઓને ઘણી નવીશત કયી ણ
ખુદા જે રોકો અલાઇ કયે છે તેભને વન્ભાગજ
દેખાડતો નથી.
છી જ. ણશઝકીરે કોભને કહ્ું કે અમ કોભ !
ભુવા (અ.)ને કત્ર કયલાને કાયણે આણા
ઉય અઝાફ આલળે તો કોણ ફચાલળે ? આ
વાંબીને પીયઓને જ. ણશઝકીર અને
અનુક્રભણણકા
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તેભની ાવે જે રોકો શતા તેઓને કહ્ુ કે શુ ં
તભોને કોઇ યાશ દેખાડી ળકતો નથી અને શુ ં
જે લાતને મોગ્મ વભજુ ં છુ ં તે તભોને કશુ ં છુ ં .
તભાયે ભુવાને કત્ર કયલો જોઇએ અને ભાયી
ખુદાઇ ઉય દ્રઢ શ્રઘ્ધા યાખલી જોઇએ.
રપયઓનની આ લાત વાંબીને જ. ણશઝકીરે
પયીથી નવીશત કયલી ળરૂ કયી કે ભને એલો
અંદેળો છે કે યખેને તભાયા ઉય આગરી
કોભોના જે લા રદલવ આલી ડે.
જે ભકે નુશ (અ.), આદ તથા વભુદની કોભ
તથા તેભની ાછનાઓ જે લી તભાયી
શારત થઇ ડે. જો કે અલ્રાશ ોતાના
ફંદાઓ ઉય ઝુલ્ભ કયતો નથી.
અમ ભાયી કોભ ! શુ ં કમાભતના રદલવથી બમ
ાભું છુ ં તે રદલવે કોઇ કોઇની પયીમાદે નણશ
શોંચે.
તેણે કહ્ું કે જે રદલવે ણશવાફના સ્થેથી
કોઇ ીઠ પેયલીને નાવી છુ ટલા ચાશળે તો
તેની ણળક્ષાભાંથી તેને ફચાલનાય કોઇ નણશ
શોમ. જે નાથી અલ્રાશ ણશદામતની તલપીક
રઇ રે છે તેને કોઇ ભાગજદળજક ભતો નથી.
અનુક્રભણણકા
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૩૪ થી ૩૬ ભી આમાત :-

َ ََۡ َ َُ
َ
ٓاءخ ۡم یُوۡ ُس ُف ِم ۡن ق ۡب ُل
ف لقد ج
ۡ َ ّ ّٰ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ّ ّ ّ َ َ َ ُ
ٓاءخ ۡم
ِبالب ِین ِت فما رِلتم فِی ش ٍک ِمما ج
َ ّٰۤ َ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ّ َ ۡ َ َ ّّٰ
اللہُ
ِب ٖۡہ ؕ حتی ِادا ہلک قلتم لن یبعث
ۢۡ َ ۡ َ ُ ۡ ً َ ّٰ َ ُ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ َمنۡ
ِمن بع ِد ٖۡـ ذسولا ؕ کذل ِک ح ِضل

ُ َ ُ ۡ ٌ ّ ُ ۡ َ ُ َۨ
ۛ﴿﴾ۚ۳۴
ہو مز ِخغ مرتاب
َّ
ّّٰ َ ۡ
ُ َ ۤۡ ّٰ ّٰ
ال ِذیۡ َن یُ َجا ِخلوۡؿ ف ِ ۡی ای ِت الل ِہ ِبغحؿِ
ُ ۡ ّٰ َ ّٰ ُ ۡ َ ُ َ َ ۡ ً ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َف ع ۡندَ
سلط ٍن اتہم ؕ کبؿ مقتا ِعند
ِ
ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ّٰ َ َ ۡ َ ُ ّّٰ
الل ُہ َعدیّٰ
ال ِذین امنوا ؕ کذل ِک یطبع
ُ َۡ
َّ
ک ِ ّل قل ِب ُم َتکبِ ٍؿ َج ّ َبا ٍذ ﴿﴾۳۵
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ۡۤام ُن ۡابن خ ۡی َص ۡى ًحا لّ َ َعد ّ ۡی
ّٰ اؽ ـ ِۡخ َعوۡ ُؿ ّٰی َہ
َ َف َق
ِ
ِ ِ
َ اَ ۡب ُل ُغ الۡاَ ۡس َب
﴾۳۶ۙ ﴿ اب
અને ખચીતજ મુવુપ આ શેરાં તભાયી ાવે
ખુલ્રી ણનળાનીઓ રાવમો શતો; ણ તેના
વંફંધભાં તભે વતત ળંકાભાં જ યહ્ા, અશીં
વુધી કે જ્માયે તેનું અલવાન થમું ત્માયે તભોએ
કશી દીધું કે તેની છી અલ્રાશ કોઇ યવૂર
ઉબો જ નણશ કયે; એલી યીતે અલ્રાશ તે દયેક
ળખ્વથી કે જે શદ ઓંગી જામ અને
ળંકાળીર શોમ ણશદામતની પ્રેયણા ખુંચલી રે
છે . (૩૪)
જે ઓ અલ્રાશની આમતોના વંફંધભાં તેભની
ાવે કોઇ દરીર આવમા ણલના ઝઘડ્મા કયે
છે , અલ્રાશ તથા જે રોકો ઇભાન રાવમા છે
તેભની ાવે આ (લતજણંક) ઘણીજ અણપ્રમ
છે , એલી યીતે અલ્રાશ દયેક અણબભાની
ળીયજોયના ભન ય ભોશોય રગાલી દે છે .
(૩૫)
અનુક્રભણણકા
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અને રપયઔને કહ્ું કે શે શાભાન ! ભાયા ભાટે
એક ઉંચો ભીનાયો ફનાલ કે જે થી શુ ં ચઢી
જલાના વાધન ભેલી રઉં : (૩૬)
આની શેરાં તભાયી ાવે શ. મુવુપ ણફન
માકુફ (અ.) ભોઅજીઝા રઇને આવમા શતા.
કશે છે કે શ. ભુવા (અ.)ના ઝભાનાભાં જે
રપયઓન શતો તે જ રપયઓન શ. મુવુપ
(અ.)ના ઝભાનાભાં ણ શતો અને તેનો
રકભતી ઘોડો ભયી ગમો શતો જે જ. મુવુપ
(અ.)ની દોઆથી વજીલન થમો અને તે
આના ઉય જાશેયભાં ઇભાન રાવમો યન્તુ
જ્માયે આ અલ્રાશની યશેભતે શોંચ્મા તો
તે ઇભાનથી પયી ગમો અને ત્માય ફાદ તે શ.
ભુવા (અ.)ના ઝભાના વુધી જીલતો યહ્ો.
જ્માયે કેટરાક કશે છે કે મુવુપ (અ.)ના
ઝભાનાભાં જે રપયઓન શતો તે આ રપયઓન
તેની ઓરાદભાંથી શતો. ભતરફ એ કે જ.
ણશઝકીરે એ રોકોને માદ અાવમું કે આથી
શેરાં તભાયી ાવે શ. મુવુપ (અ.)
ભોઅજીઝો રઇને આવમા શતા અને એ
ભોઅજીઝો ઘોડાને વજીલન કયલાનોેે શતો
અનુક્રભણણકા
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અને તેભણે તભાયી ાવે ળયીઅતના અશકાભ
યજુ કમાજ શતા, જ્માયે તેઓ અલ્રાશની
યશેભતે શોંચ્મા છી તેઓએ કહ્ું કે શલે
છી અલ્રાશ કોઇ મગમ્ફયને ભોકરળે
નણશ. અલ્રાશ તે દયેક ળખ્વથી જે શદ
ઓંગી જામ અને ળંકાળીર શોમ તેઓથી
શીદામતની પ્રેયણા ખુંચલી રે છે .
જે ઓને ખુદા ગુભયાશીભાં યશેલા દે છે તે એ
રોકો છે જે ઓ ખુદાની ણનળાનીઓ અને
તેની આમતોને છુ ાલલાભાં કોઇ દરીર લગય
મગમ્ફયો વાથે ઝઘડો કયે છે . એ ઝઘડા
કયલાલાાઓથી ખુદા ફશુ જ નપયત કયે છે
અને એલી જ યીતે અલ્રાશ દયેક ભગરૂયના
દીર ઉય ભોશોય રગાડી દે છે .
જ્માયે ણશઝકીરે આ પ્રભાણે રોકોને નવીશત
કયી ત્માયે રપયઓન બમ ામ્મો કે એલું ન થામ
કે આ નવીશત રોકોના દીરભાં ઉતયી જામ.
તેથી તેણે રોકોને ફીજી લાતો તયપ દોયવમા,
જે ભકે તેણે ોતાના લઝીય શાભાનને કહ્ું કે તું
ભાયા ભાટે એક ઉંચો ભશેર ફનાલ કે કદાચ શુ ં
એ યસ્તા ઉય શોંચી જાઉં. (રપયઓનનું એ
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ંુભશેરનું ફનાલયાલલું અને તોડી નાખલ
)લગેયેનું લણજન વુયએ કવવભાં આલી ગમું છે .
૩૭ થી ૪૧ ભી આમાત :-

َ َ َّ َ
َ ۡ َ َ َّ
الس ّٰم ّٰو ِة فاط ِلع ِاخٰۤی ِالّٰ ِہ ُموۡ ّٰسی َف
اسباب
ّ َ ُ ُّ َ
َ ّٰ َ ُ
ِان ِ ۡی لَاظن ٗۡہ کا ِد ًبا ؕ َف کذل ِک ر ّیِ َن ل ِ ِه ۡك َعوۡ َؿ
ُسوۡٓۡ ُء َع َملہ َف ُص ّ َد َعن ّ َ
الس ِب ۡی ِل ؕ َف َما
ِ ٖۡ
ِ
َک ۡی ُد ـ ِۡخ َعوۡ َؿ ِالَّا ف ۡی تَ َ
اب ﴿ ﴾۳۷٪
ب
ٍ
ِ
َ َّ
َ ُ
َ َ َ ّ َ ۤۡ
اؽ ال ِذ ۡی ّٰا َم َن ّٰحقوۡ ِؾ ات ِب ُعوۡ ِؿ ا ۡہ ِدخ ۡم
فق
َ ۡ َ َّ
الرَشا ِخ ﴿ ۚ﴾۳۸
س ِبیل
ّٰ َ ۡ ّ َ َ ّٰ ۡ َ ّٰ ُ ّ ُ ۡ َ َ َ ٌ ّ َ
حقو ِؾ ِانما ہ ِذ ِـ الحیوۃ الدنیا متاظ ۫ ف
َ ّٰ َ
َۡ
ِا ّؿ الۡاع َِخۃ ِہیَ َخ ُاذ الو َكاذِ ﴿﴾۳۹
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َ ۡ َّ
َ ًَ
ۚ َم ۡن َع ِم َل َس ِّیئۃ فلَا یُ ۡج ٰۤزی ِالا ِمثل َہا
ََف َم ۡن َع ِم َل َصال ًِحا ِّم ۡن َدغ َ ٍخ اَ ۡف اُن ۡ ّٰثی َف ُہو
ُُ
َ َّ ۡ
َ َُ
ُم ۡؤ ِم ٌن فافل ِئک یَ ۡدخلوۡ َؿ ال َجنۃ
َ یُ ۡر َر ُقوۡ َؿ فِ ۡی َہا ب َغحۡؿِ ِح
﴾۴۱﴿ اب
س
ِ
ٍ
َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡۤۡ َ ۡ َ ّٰ َ
َالن ّٰجو ِۃ ف
ف حقو ِؾ ما خِی اخعوخم ِاخی
َ ّ َ ۡۤۡ َ ۡ ُ ۡ َ
﴾۴۱﴿ ِتدعون ِجی ِاخی الناذ
(અથાજત) આકાળ ય શોંચલાના વાધનો કે
જે થી શુ ં ભૂવાના અલ્રાશ વુધી શોંચી જાઉં,
અને શુ ં તો તેને ણનવંળમ જુ ઠ્ઠો ધારૂં છુ ં ; અને
આલી યીતે રપયઔનને તેના કૃત્મો
ળોબામભાન કયી ફતાલલાભાં આવમા શતા,
અને તે ખયા ભાગજથી અટકાલી દેલામો શતો;
અને રપયઔનની જે ચારફાજી શતી તે
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ામભારીની શતી. (૩૭)
અને તે ળખ્વ કે જે ઇભાન રાવમો શતો તેણે
કહ્ું કે શે ભાયી કોભ ! તભે ભારૂં અનુકયણ કયો,
શુ ં તભને વય ભાગજ દેખાડીળ. (૩૮)
શે ભાયી કોભ ! આ વંવાયી જીલન થોડો
(વભમ ટકનાયો) રાબ છે , અને આખેયત
એજ શંભેળ કામભ યશેલાનું ભકાન છે . (૩૯)
જે ળખ્વ કોઇ ણ (જાતની) ફદી કયળે તો
તેને તેના જે લોજ ફદરો આલાભાં આલળે.
અને જે ળખ્વ ુરૂ શોમ કે સ્ત્રી એલી
ણસ્થણતભાં કે તે ભોઅભીન ણ શોમ, કોઇ
વત્કામજ કયળે તો એજ રોકો સ્લગજભાં દાખર
થળે, જે ભાં તેભને અાય યોઝી આલાભાં
આલળે. (૪૦)
અને શે ભાયી કોભ ! આ કેલી લાત છે કે શુ ં
તભને ભોક્ષ તયપ ફોરાલું છે અને તભે ભને
(જશન્નભની) આગ તયપ ફોરાલો છો ?
(૪૧)
શુ ં આવભાન ઉય જઇ ભુવા (અ.)ના
ખુદાથી જાણકાય થાઉં અને તે થકી ભુવાની
વાચી-ખોટી લાતની ખફય ડે. રપયઓનનું
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આ યીતે કશેલું અજ્ઞાન રોકોને ફશેકાલલા ભાટે
શતું અને તે એ લાતથી જાણકાય શતો કે
આવભાન ઉય જઇ ળકામ એભ નથી.
ળમતાન જે પ્રભાણે તભાભ કાપયોની નજયોભાં
ફુયા કૃત્મોને ળણગાયે છે તેજ પ્રભાણે
રપયઓન ભાટે ણ ળણગાયામા શતા.
જ. ણશઝકીરે રપયઓનના આ પયેફો છી
ોતાની કોભને કહ્ું કે તભો ભારૂં અનુકયણ
કયો, શુ ં તભોને વય ભાગજ દેખાડીળ અને એ
ભાગજ જ. ભુવા (અ.) ઉય ઇભાન રાલલું
અને તેભને ખુદાના ફયશક મગમ્ફય જાણલું
છે .
અમ ભાયી કોભ ! આ જગતના જીલનનો
રાબ થોડા વભમ ુયતો છે . ફાકી યશેનાય
આખેયતનું ઘય છે જે કદી પના થળે નણશ.
જે કોઇ ખયાફ કૃત્મો કયળે તેભને ફદરો
આલાભાં નણશ આલે ણ તેના જે લો જ
ફદરો આલાભાં આલળે. ખુદા કોઇ ઉય
ઝુલ્ભ કયતો નથી. જે કોઇ ણ ુરૂ શોમ કે
સ્ત્રી અને તે ભોઅભીન ણ શોમ અને જો
તેઓ નેક કામો કયળે તો તેઓ ફેણશશ્તભાં
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દાખર થળે અને તેને અાય યોઝી આલાભાં
આલળે.
જ્માયે રપયઓનના રોકોએ જ. ણશઝકીરના
આલા ળબ્દો વાંબળમા તો તેઓ વભજી ગમા
કે આ ભુવા (અ.) ઉય ઇભાન રાવમા છે .
તેથી તેઓએ જ. શીઝકીરને ઠકો આી
કહ્ું કે તું રપયઓનને ભુકી ફીજાની ઇફાદત
કયે છે ? જ. ણશઝકીરે પયી નવીશત કયી કે શુ ં
તભને યાશે નજાત દેખાડી યહ્ો છુ ં અને તભો
ભને જશન્નભ તયપ ફોરાલો છો ?
૪૨ થી ૪૫ભી આમાત :-

َ َ
َ ۡ ُ ّّٰ ُ ۡ َ
ت ۡد ُعوۡن ِج ۡی لِاخه َك ِبالل ِہ َف ار ِخؼ ِب ٖۡہ َما
َ ُ َ ََ َ ۡ
ل َ ۡی َس خ ِ ۡی ِب ٖۡہ ِعل ٌم ۫ ّف انا ا ۡخ ُعوۡخ ۡم ِاخی
َّ َ ۡ
ۡ
﴾۴۲﴿ ِال َع ِزیۡ ِز الغفاذ
ۡٗلَا َجرَ َؾ اَنّ َ َما تَ ۡد ُعوۡنَج ۡیۤۡ ِال َ ۡی ِہ ل َ ۡی َس لَہ
ِ
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ََ
ٌ
ّٰ
ُّ ۡ
الدن َیا َف لَا فِی الۡاع َِخ ِۃ َف ا ّؿ
َخ ۡعوَۃ فِی
َ َ ۤۡ َ ّّٰ َ َ ۡ
ۡ
َمرَ ّخنا ِاخی الل ِہ َف ا ّؿ ال ُم ۡز ِخفِح َف ُہ ۡم
َّ
َ
ا ۡص ّٰح ُب الناذِ ﴿﴾۴۳
َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۤۡ َ ُ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ُ َ ّ ُ
فستذغخفؿ ما اقوؽ لکم ؕ ف اف ِوص
َ ۡ ۡۤۡ َ ّّٰ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ٌ ۢ ۡ
َ
امرِی ِاخی الل ِہ ؕ ِاؿ اللہ ب ِصحؿ ِبال ِعبا ِخ
﴿﴾۴۴
َ َ ّٰ ُ ّّٰ ُ َ ّ ّٰ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ّٰ
فوقىہ اللہ س ِیا ِة ما مػخفا ف حاػ ِبا ِؽ
ۡ َ ۡ َ ُ ۡٓۡ ُ ۡ َ َ
اب ﴿ ۚ﴾۴۵
ذ
ـِخعوؿ سوء الع ِ
ં ુતભે ભને એલી લાત તયપ ફોરાલો છો કે શ
અલ્રાશનો ભુન્કય થઇ જાઉં, અને એલી
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લસ્તુઓને તેની ળયીક ઠયાલું કે જે ની ભને
જાણ ણ નથી, જ્માયે શુ ં તો તભને ભશા
ફલાન (અને) ભશાન ક્ષભાલાન (અલ્રાશ)
તયપજ ફોરાલું છુ ં . (૪૨)
ણનવંળમ તભે જે ની તયપ ભને ફોરાલો છો
તેભને ફોરાલલા આરોક અને યરોકભાં
મોગ્મ નથી, અને આણા વલેનું ાછુ ં પયલું
ફેળક અલ્રાશની જ તયપ છે ; અને શદ
ઓંગી જનાયાઓ જ જશન્નભલાવીઓ
છે . (૪૩)
ભાટે જે કાંઇ શુ ં કશુ ં છુ ં તેને તભે નજીકભાંજ
માદ કયળો; અને શુ ં તો ભાયો ભાભરો
અલ્રાશને જ વોંી દઉં છુ ં ; ણનવંળમ
અલ્રાશ વલે ફંદાઓને જોનાયો છે . (૪૪)
છી જે ચારફાઝીઓ તેઓ ચાલ્મા તેની
ખયાફીઓથી અલ્રાશે તેને ફચાલી યાખ્મો,
અને ખયાફ અઝાફે રપયઓનના આખા
કુટુંફને આલી ઘેમુું. (૪૫)
તભો ભને એલી લાત તયપ ફોરાલો છો જે
થકી શુ ં અલ્રાશનો ઇન્કાય કયનાયો થઇ જાઉં,
શુ ં ખુદા ણવલામ કોઇને ફયશક ભાઅફુદ
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વભજતો નથી. શુ ં તભોને ફલાન-ભશાન
ક્ષભાલાન ખુદા તયપ ફોરાલું છુ ં , તે તૌફા
કયનાયના ગુનાશને ભાપ કયનાય છે .
જે ચીજ તયપ તભો ભને ફોરાલો છો, તેના
ભાટે દુણનમાભાં તથા આખેયતભાં ફોરાલલાનું
મોગ્મ નથી. એટરે કે તભાયા ભાઅફુદો એ
રામક નથી કે તેભને દુણનમા અથલા
આખેયતભાં ુજલા જોઇએ અને તેઓને
ુકાયલાનું કોઇ કાયણ નથી, કેભકે તેઓ કોઇ
જાતની રામકાત ધયાલતા નથી, ન તેઓ
વાંબે છે ન જલાફ આે છે અને આણા
ફધાનું ાછુ ં પયલું ફેળક અલ્રાશની તયપ જ
છે અને શદ ઓંગી જનાયાઓ ભાટે
જશન્નભ છે .
અને જે કંઇ શુ ં કશુ ં છુ ં તેને તભે નજીકભાં જ
માદ કયળો, શુ ં તભોને આ નવીશત ભાટે કશુ ં
છુ ં અને ભારૂં પ્રત્મેક કામજ અલ્રાશને વોંી દઉં
છુ ં તે વલે ફંદાને જોનાયો છે .
તે રપયઓનીઓએ જે ભકય કમો શતો એની
ચારફાઝીઓથી અલ્રાશે જ. ભુવા (અ.)ને
ફચાલી રીધા. જ. ણશઝકીરે ોતાનું ઇભાન
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જાશેય કમુું. તેથી પીયઓને તેભને કત્ર કયલાનો
શુ કભ આપ્મો તો આ ત્માંથી બાગીને
ણભવયની શાડીભાં જઇ અલ્રાશની ઇફાદત
કયલા રાગ્મા અને તેભનું યક્ષણ ણલક્રા
પ્રાણીઓ કયતા શતા. રપયઓને તેભને કડલા
ભાટે ભાણવો ભોકલ્મા તો ત્માં ણલક્રા
પ્રાણીઓને જોઇને તેઓ ડયીને ાછા ચાલ્મા
આવમા અને રપયઓનને ફધી લાત કયી. તેથી
રપયઓન બમ ામ્મો કે જો આ ભાણવો
રોકોને આ લાત જણાલળે તો તે વારૂં નણશ
થામ. તેથી તેણે ોતાના તે ભાણવોને કત્ર
કયાલી નાખ્મા. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે જ. ણશઝકીર અલ્રાશની
તલશીદ અને ભુવા (અ.)ની નફુવલત તયપ
અને અઇમ્ભાની પઝીરત તયપ દાલત આતા
શતા અને રપયઓન પ્રત્મે રોકોને નપયત
અાલતા શતા. રોકોએ જ. ણશઝકીરની
ચાડી ખાધી, તે લખતે રપયઓને કહ્ું કે એ તો
ભાયા કાકાનો રદકયો બાઇ છે , જો તેણે આલી
લાત કયી શોમ તો તે વજાને ાત્ર છે અને જો
તભાયો આક્ષે ખોટો ઠમો તો તભો વજાને
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ાત્ર ઠયળો. છી રપયઓને જ. ણશઝકીરને
ફોરાવમા અને ુછમું કે ળું તું ભાયી ખુદાઇનો
ઇન્કાય કયે છે ? આ વાંબી તેભણે કહ્ું કે
અમ ફાદળાશ ! ળું તેં કદી ભને જુ ઠું ફોરતા
વાંબળમો છે ? કહ્ું કે નણશ. ત્માય છી જ.
ણશઝકીરે રોકોને વીધો વલાર કમો કે તભાયો
યફ કોણ છે ? છી ુછમું કે તભોને યોઝી
આનાય કોણ છે ? રોકોએ કહ્ું કે “આ
રપયઓન” છી જ. ણશઝકીરે કહ્ું કે અમ
ફાદળાશ ! તને અને રોકોને જે તાયી નજીક
ઉબા છે તેઓને શુ ં વાક્ષી યાખીને કશુ ં છુ ં કે
જે તેઓનો યલયરદગાય છે તે જ ભાયો
યલયરદગાય છે અને જે તેઓને યોઝી આે
છે તેજ ભાયો યોઝી આનાયો છે , અને શુ ં તને
તથા જે રોકો અશીં શાજય છે તેઓને વાક્ષી
યાખી કશુ ં છુ ં કે આ રોકોનું વજજ ન કયનાય
અને યોઝી આનાય ણવલામ ફીજા ખુદાથી શુ ં
ફેઝાય છુ ં . જ. ણશઝકીરનો કશેલાનો ઉદ્દેળ
તોેે શકીકી ખુદા તયપ શતો ણ રોકો એભ
વભજ્મા કે આ ફધું રપયઓનના ભાટે કશે છે .
આ વાંબી રપયઓને જે ઓએ ચાડી ખાધી
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શતી તેઓને કહ્ું કે અમ નારામકો ! તભો
ભાયા દેળભાં ઝઘડો પવાદ કયાલલા ચાશો છો
અને ભાયા અને ણશઝકીર લચ્ચે ઝઘડો
કયાલલા ચાશો છો. છી તેણે તે ફધામને
ભાયી નખાવમા. કેટરીક રયલામતભાં એભ ણ
છે કે રપયઓને ણશઝકીરને ભાયી નખાવમા
શતા.
૪૬ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ُ ُ َّ َ
َ ً ُ َ
الن ُاذ ح ۡعرَضوۡ َؿ َعل ۡی َہا غ ُد ّفا ّف َع ِش ّ ًیا ۚ َف
ۡۤ ُ َ ُ َ َ ّ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ
 ا ۡخ ِخلوۡا ّٰا َؽ ـ ِۡخ َعوۡ َؿٞ اعۃ
یوؾ تقوؾ الس
َ َ ۡ َّ َ َ
﴾۴۶﴿ اب
ذ
ِ اشد الع
ُّ ُ ۡ ُ َ َ َّ َ ۡ ُّ َ َ َ ۡ َ
ُالض َعفؤا
ف ِاد یتحٓاجوؿ فِی الناذِ فیقوؽ
ۡ ل ّ َِل ِذیۡ َن
ۡاس َت ۡکب َ ُؿ ۡۤۡفا ِانَّا ُک ّ َنا ل َ ُک ۡم تَ َب ًعا َف َہل
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َّ
َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ
ان ُت ۡم ّمغنوۡ َؿ َعنا ن ِص ۡی ًبا ِّم َن الناذِ ﴿﴾۴۷
َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡۤۡ ّ َ ُ ٌّ ۡ َ ۤۡ ّ َ
قاؽ ال ِذین استکبؿفا ِانا کل فِیہا ۙ ِاؿ
ّّٰ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ
َ
اللہ قد حکم بحف ال ِعبا ِخ ﴿﴾۴۸
َّ
َ َ َ َّ
َّ َ َ
اؽ ال ِذیۡ َن فِی النا ِذ ل ِص َدن ِۃ َج َہن َم
فق
َّ
َُ َّ
ۡاخ ُعوۡا َذ ّبک ۡم یُخ ِف ۡف َعنا یَوۡ ًما ِّم َن

َۡ َ
اب ﴿﴾۴۹
ذ
الع ِ

ُُ
َ ُ َۡ ُ
َ ُ ۤۡ َ
قالوۡا ا َف ل َ ۡم تک تا ِت ۡیک ۡم ُذ ُسلک ۡم
بال ۡ َب ّی ّٰن ِت ؕ َقالُوۡا بَدّٰی ؕ َقال ُ ۡوا َف ۡ
اخ ُعوۡا ۚ َف
ِ ِ
ۡ ّٰ
َّ َ
َما ُخع ُؤا الک ِه ِكیۡ َن ِالا ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل ﴿ ﴾۵۱٪
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(માને) આગ, જે ની વાભે તેભને વલાય વાંજ
ઉબા કયલાભાં આલે છે , અને જે રદલવે
કમાભત કામભ થળે તે રદલવે (શુ કભ કયલાભાં
આલળે કે) રપયઔનીઓને વખતભાં વખત
અઝાફભાં દાખર કયી દો. (૪૬)
(તે વભમને માદ કય) જ્માયે તેઓ દોઝખભાં
ભાંશોભાંશે ઝઘડતા શળે, છી કભજોય રોકો
તે રોકોને કે જે ઓ ગર્થલષ્ટ શતા કશેળે કે
ખયેજ અભે તો તભાયાજ અનુમામી શતા,
જે થી (આજે ) તભે આગના થોડાક બાગને
અભાયા યથી ટાી ળકો છો ? (૪૭)
જે ઓ ગર્થલષ્ટ શતા તેઓ કશેળે કે ખયેજ
આણે વલે જણાં આ (આગ)ભાં જ છીએ;
ફેળક અલ્રાશે ફંદાઓ લચ્ચે (મોગ્મ) ણનણજમ
કયી દીધો છે . (૪૮)
અને જે રોકો આગભાં શળે તેઓ દોઝખના
યખેલાોને કશેળે કે તભે તભાયા
યલયરદગાયને ણલનલો કે કોઇ રદલવ તો
અભાયો અઝાફ શલો કયે ! (૪૯)
તેઓ કશેળે કે ળું તભાયી ાવે તભાયા યવૂર
ખુલ્રી દરીરો રઇને આવમા ન શતા ?
અનુક્રભણણકા
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જલાફ આળે કે શા (આવમા તો શતા); ત્માયે
યખેલાો કશેળે કે ત્માયે તો તભેજ ણલનલી રો,
જોકે નાણસ્તકોનું ણલનલલું તદ્દન વમથજ જળે.
(૫૦)
ખુદાએ તઆરા પયભાલે છે કે એ રોકોને
જશન્નભની આગે ઘેયી રીધા, તેઓને વલાયવાંજ જશન્નભની આગ ઉય ધયલાભાં
આલળે અને જ્માયે કમાભત થળે તો અલ્રાશ
પયીશ્તાઓને શુ કભ કયળે રપયઓનના રોકોને
વખ્ત અઝાફ કયલાભાં આલે. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું છે કે તેઓનું
યાત-રદલવ ફલું કમાભત શેરાં દુણનમાની
જશન્નભભાં છે . કાયણ કે કમાભતભાં યાતરદલવ જે લું નથી. જ્માં વુધી કમાભત નણશ
આલે ત્માં વુધી તેઓ તે ફન્ને લખતભાં ફળમા
કયળે અને એજ શઝયતે ોતાના
વશાફીઓને ુછમું કે રોકો રપયઓનીઓ
ણલે ળું કશે છે ? અયઝ કયી કે તેઓ કશે છે કે
તેઓ આખેયતભાં જશન્નભભાં ફળે તે
શેરાં તેઓને અઝાફ નથી. તે લખતે આે
પયભાવમું કે ળું તેઓ નેક રોકોભાંથી શતા કે
અનુક્રભણણકા

845

hajinaji.com

ભયલા છી કમાભત વુધી તેઓને અઝાફ
નથી ? છી પયભાવમું કે તેઓ આ દુણનમાભાં
વલાય અને વાંજ અગ્નીથી ફે છે અને
આખેયતભાં તેઓને ભાટે જશન્નભ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! એ વભમને માદ કય જે
લખતે જશન્નભીઓ જશન્નભભાં આવભાં
ઝગડતા શળે અને અળક્ત રોકો તે ગર્થલષ્ટ
રોકોને કશેળે કે અભે તભાયા જ અનુમામીઓ
શતા અને તભાયા કશેલા પ્રભાણે કુફ્ર કયતા
શતા, ળું આગને અભાયાથી ટાી ળકો છો ?
અને જે ઓ ભગરૂય શતા તેઓ તેના જલાફભાં
કશેળે કે આણે વલે શભણાં આ આગભાં જ
છીએ, ખયેખય અલ્રાશે ફંદાઓ લચ્ચે મોગ્મ
ણનણજમ કયી રીધો છે અને જે વયદાયો અને
તેભના તાફેદાયો જશન્નભભાં શળે તેઓ
દોઝખના યખેલાોને કશેળે કે તભે તભાયા
યલયરદગાયને ણલનલો કે કોઇક રદલવ તો
અભાયો અઝાફ શલો કયે.
તે લખતે તેઓને જલાફ ભળે કે ળું
દુણનમાભાં તભાયી ાવે યવુરો દરીરો રઇને
આવમા ન શતા ? તેઓ કશેળે કે શા,
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મગમ્ફયો આવમા શતા અને અભોેેને શકની
દાલત આતા શતા ણ અભોએ તેઓની
લાતને ભાન્મ યાખી નણશ. ત્માયે યખેલાો
કશેળે કે તભે જ ખુદાને ુકાયો અને લીનલી
રો, જો કે નાણસ્તકોનું લીનલલું તદ્દન વમથજ
જળે.
૫૧ થી ૫૫ ભી આમાત :-

ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ّ
ۡ
ِانا لننضخ ذسلنا ف ال ِذین امنوا فِی
ُّ
ۡ
ُ الدن ۡ َیا َف یَوۡ َؾ حَ ُقوۡ ُؾ الۡاَ ۡش َہ
اخ
ال َح ّٰیو ِۃ
﴾۵۱ۙ ﴿
ّّٰ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ُالظ ِلمح ۡ َف َم ۡع ِذ َذتُ ُہ ۡم َف ل َ ُہم
ِ یوؾ لا ینفع
َ ّ ُ ۡٓۡ ُ ۡ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ّ
﴾۵۲﴿ ِاللعنۃ ف لہم سوء الداذ
ۡۤۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ّٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ّٰ ۡ َ َ َ
ف لقد اتینا موسی الہدی ف افذثنا بجِی
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ّٰ ۡ
﴾۵۳ۙ ﴿ ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ال ِکت َب
ۡ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ّ ً ُ
َ
﴾۵۴﴿ اب
ِ ہدی ف ِدغخی لِافخِی الالب
ۡ ۡ َ ّ ٌّ َ ّّٰ َ ۡ َ َ ّ ۡ ۡ َ
اس َتغ ِه ۡك
فاصبِؿ ِاؿ فعد الل ِہ حق ف
ۡ َ
َ َ
ل ِذن ۢۡ ِبک َف َس ِّب ۡح ِب َح ۡم ِد َذ ِّبک ِبال َع ِص ِّی َف
َ
﴾۵۵﴿ ِالۡاِ ۡبکاذ
ફેળક અભે આરોકના જીલનભાં અભાયા
યવૂરોની વશામ કયતા યશીએ છીએ, અને
જે ઓ ઇભાન રાવમા છે તેભની ણ, અને જે
રદલવે વાક્ષીઓ ઉબા થળે ત્માયે ણ (વશામ
કયીળું.): (૫૧)
તે રદલવે ઝુરભગાયોના ફશાના તેભને કાંઇ
પામદો નણશ શોંચાડે, અને તેભના ભાટે
રાઅનત શળે, અને તેભના જ ભાટે ફુરૂં
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યશેઠાણ ણ શળે. (૫૨)
અને ખયેજ અભોએ ભૂવાને ણશદામત (ની
રકતાફ) આી શતી, અને ફની ઇવયાઇરને
એલી રકતાફના લાયવ ફનાલી દીધા શતા :
(૫૩)
કે જે ફુણઘ્ધળાીઓ ભાટે ણશદામત અને
નવીશત શતી. (૫૪)
ભાટે (શે યવૂર !) તું ણધયજ યાખ, ણનવંળમ
અલ્રાશનો લામદો વાચો છે ; અને (રોકોની
શેયાનગણતથી ફચલા ભાટે) અલ્રાશનો
આશ્રમ ભાંગતો યશે, અને વાંજ વલાય તાયા
યલયરદગાયના ગુણગાનની તવફીશ કયતો
યશે. (૫૫)
અભે અભાયા મગમ્ફયો અને જે ઓ ઇભાન
રાવમા તેઓની દુણનમાના જીલનભાં વશામ
કયીએ છીએ. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું છે કે જે નો અથજ યજઅતનો
ઝભાનો છે . છી પયભાલે છે કે જે રદલવે
વાક્ષીઓ ઉબા થળે એટરે કાપયો ફાતીર
શોલા અને ભોઅભીનો શક ઉય શોલાની
કેટરાક વાક્ષીઓ આળે. આ વાક્ષીઓ
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નફીઓ શળે અને કેટરાક કશે છે કે
પયીશ્તાઓ શળે અથલા તો શ. ભોશમ્ભદ
(વ.)ની ઉમ્ભત ણ વાક્ષી તયીકે શળે, જે
ભુશ્રીકોની દુશ્ભની અને તેઓના કુફ્ર ણલળેની
વાક્ષી આળે.
તે રદલવે ઝારીભોનું કયગયલું કાંઇ પામદો નણશ
શોંચાડે. તેઓ ભાટે રાનત શળે અને તેઓ
અલ્રાશની યશેભતથી દુય શળે અને તેઓનું
યશેઠાણ ફુરૂં શળે.
અભોએ ભુવા (અ.)ને ભાગજદળજન આપ્મું.
એટરે એ ચીજ કે જે ના કાયણથી શક યાશ
ભે. જે ભકે ભોઅજીઝા, તલયેત અને ળયશના
અશકાભ અને અભોએ ફની ઇવયાઇરને
રકતાફના લાયીવ કમાજ અને તે તલયેત છે .
ફુણઘ્ધળાી રોકો ભાટે ણશદામત અને
નવીશત છે . તેથી એ રોકો પામદોેે ઉાડે છે
ન કે ફેલકુપો અને જાશીરો.
“પસ્ફીય” (વબ્ર કય) મગમ્ફય (વ.)ને
આશ્લાવન આલાભાં આવમું છે કે શેરાંના
અંફીમાના ફનાલને માદ કયો જે લી યીતે તેઓ
ઉમ્ભતોના વતાલલાથી વફય કયતા શતા તેલી
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યીતે તભો ણ વફય કયો અને અલ્રાશનો
લામદો વાચો છે અને છે લટે તભો વપતા
ાભળો અને તભાયા ળત્રુઓ રૂસ્લા થળે.
તપવીયે ફુયશાનભાં એશરેફમત (અ.)ની
યીલામત પ્રભાણે એ લસ્તુ જાશેય થામ છે કે
દુણનમાભાં યવુરો અને ભોઅભીનોથી ભદદના
લામદાનો શેતુ યજઅતનો ઝભાનો છે . કેટરાક
યવુર અને ભોઅભીનો એલા થઇ ગમા છે કે
જે ભને દુણનમાભાં જાશેયી ભદદ કયલાભાં આલી
નથી. યજઅતના વભમભાં આ લામદો ુયો
કયલાભાં આલળે, શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)
અને ફીજા ળોશદાએ કયફરાના ખુનનો
ફદરો યજઅતના ઝભાનાભાં રેલાભાં આલળે.
“લસ્તગ પીય” (અને ફક્ષીળ ચાશો) અમ્ફીમા
(અ.) ભાઅવુભ શોમ છે અને શ. ભોશમ્ભદ
(વ.) એ ફધામના વયદાય છે . તેભને
ગુનાશની ભાપી ભાંગલાનો શુ કભ ઉમ્ભતના
ણળક્ષણ ભાટે છે . જો કે વંફોધન શુ ઝુય (વ.)
પ્રત્મે છે ણ તેનો અથજ ઉમ્ભત છે કે ોતાના
ગુનાશની ભાપી ચાશે.
૫૬ભી આમત :અનુક્રભણણકા
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َّ َ
ُ
ۡ َ ّّٰ
ِا ّؿ ال ِذیۡ َن یُ َجا ِخلوۡ َؿ ف ِ ۡیۤۡ ّٰا ّٰی ِت الل ِہ ِبغح ِؿ
َّ
ّٰ َ ۡ
َ
ُسل ّٰط ٍن ات ُہ ۡم ۙ ِا ۡؿ ف ِ ۡی ُص ُد ۡفذِ ِہ ۡم ِالا کِبۡ ٌؿ ّما
ّّٰ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ
َالل ِہ ؕ ِانّ َ ٗۡہ ُہو
ہم ِببال ِ ِغی ِہ ۚ فاست ِعذ ِب
ۡ ۡ ُ َّ
﴾۵۶﴿ الس ِم ۡیع ال َب ِصح ُؿ
ણનવંળમ તે રોકો કે જે ઓ અલ્રાશની
આમતોના વંફંધભાં તેભની ાવે કોઇ દરીર
આવમા ણલના ઝઘડતા યશે છે તેભના
અંત:કયણોભાં પ્રફ ફનલાની ઇચ્છા ણવલામ
ફીજુ ં કાંઇજ નથી, જે ને તેઓ કદી ણ
ાભનાય નથી; ભાટે તું અલ્રાશની નાશ
ભાંગ; ફેળક તે ભોટો વાંબનાય (અને)
જોનાય છે . (૫૬)
મશુ દી રોકો શ. યવુરે ખુદા (વ.) વાથે
ઝઘડતા શતા કે અભાયો વશામક નથી ણ
દાઉદનો ુત્ર ભવીશ એટરે દજ્જાર છે કે તે
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રીરી વુકી દયેક લસ્તુનો ફાદળાશ છે અને
તેની વાથે ાણીની નશેયો ચારળે અને તે
અભોને ાછી ફાદળાશત આળે અને તે
અલ્રાશની ણનળાનીઓભાંથી એક ણનળાની
છે . તે રોકોની આ ભાન્મતાના યદભાં ખુદાએ
તઆરાએ આ આમત નાઝીર કયી કે જે
રોકો કુદયતની ણનળાનીઓભાં દરીર અને
શુ જ્જત તેઓ ાવે આવમા લગય ઝઘડે છે
એટરે કે તેઓ ાવે તેઓના દાલાની વચ્ચાઇ
ણલળે કોઇ દરીર આલી નથી, જે દજ્જારની
નફુવલતને વાચી ઠેયલે અને તાયી નફુવલતને
ફાતીર ઠેયલે છે . આ આમત દયેક ઝઘડનાયા
ભાટે વાભાન્મ શુ કભ ધયાલે છે . અગય તે મશુ દી
શોમ કે ભક્કાના ભુશ્રીકો શોમ તેઓના
અંત:કયણોભાં તકબ્ફુય અને અશંકાય અને
ોતાની કોભભાં ફાદળાશી અને નફુવલતની
ઇચ્છા યાખે છે , જે તેઓને ભનાય નથી અને
અલ્રાશ તેઓને ઝરીર કયળે. તું તેઓની
ઇાજ અને દજ્જારના રપત્નાથી અલ્રાશની
નાશ ભાંગ, અલ્રાશ તાયી લાતોને
વાંબલાલાો અને તેઓના કૃત્મોનો
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જોલાલાો છે .
અસ્ભા ણફન્તે ઝમદથી યીલામત છે કે રોકોએ
આં શઝયત (વ.)ને દજ્જાર ણલળે વલાર કમો
તો આે પયભાવમું કે તે ભાણવ છે અને રોકો
કયતાં કદભાં લધાયે રાંફો છે . તે ફલાન અને
એક આંખલાો છે . તેના જાશેય થલાની
ણનળાની એ છે કે તેના આલલા શેરાં ત્રણ
લયવ વુધી રોકો દુકાભાં વડાળે અને
લયવાદ ત્રીજા બાગ કયતાં ણ ઓછો લયવળે
અને અનાજ ણ ત્રીજા બાગ જે ટરું મદા
થળે. છી ફીજા લજભાં ણ શેરાં લયવ
કયતાં ાણી અને અનાજ ઓછુ ં થળે અને
ત્રીજા લયવભાં અન્ન અને જ ણફલ્કુર શળે
નણશ અને ઘણાં ખયાં જાનલયો બુખથી ભયી
જળે. શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે
દજ્જારના રપત્ના કયતાં ફીજો કોઇ રપત્નો
લધાયે શળે નશીં, પ્રત્મેક મગમ્ફયની ઉમ્ભતને
દજ્જારના રપત્નાથી ડયાલેર છે . જો તે
તભાયા વભમભાં જાશેય થામ તો તેની વભક્ષ
દરીરો યજુ કયી તેને ણનરૂિય કયજો. શેરાં
તે મગમ્ફયીનો દાલો કયળે, છી ખુદાઇનો
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દાલો કયળે. તેના કા ઉય રખ્મું શળે કે
આ ખુદાની યશેભતથી ણનયાળ થમેરો છે ને તે
જાદુ જાણતો શળે અને ઘણા રોકો તેના
પયેફભાં પવાળે અને કેટરામ રોકો તેની
મયલી કયળે ત્માયે ફાયભા ઇભાભ (અ.)
જાશેય થળે અને શ. ઇવા (અ.) આવભાન
ઉયથી ઝભીન ઉય આલળે અને ઇભાભ
(અ.)ની ાછ નભાઝ ઢળે, દજ્જારની
વાથે મશુ દીઓનું ભોટું રશ્કય શળે. અને
ફાયભા ઇભાભ અ.વ. તેને કત્ર કયળે.
૫૭ થી ૫૯ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ َ
َۡ
ص اخب َ ُؿ ِم ۡن خل ِق
ِ لخلق السمو ِة ف الاذ
َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ ّٰ َ َ ّ
َ َ
از لَا ح ۡعل ُموۡ َؿ
الن
از ف ل ِکن اخثؿ
ِ
ِ الن
﴾۵۷﴿

َ
ۡ ۡ
َۛ َف الّ َ ِذیۡن
۬ َف َما یَ ۡس َت ِوی الۡا ۡع ّٰؼی َف ال َب ِصح ُؿ
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ۡ
ّّٰ ّٰا َم ُنوۡا َف َعم ُلوا
ؕ الص ِل ّٰح ِت َف لَا ال ُم ِس ۡیٓۡ ُء
ِ
َّ َ َ َ َ ً َ
َ
ۡ
ُ
﴾۵۸﴿ ق ِل ۡیلا ّما تتذغخفؿ
َ ّ ٌ ّٰ َ َ َ ّ َ ّ
اعۃ لَا ِت َیۃ لا َذیۡ َب فِ ۡی َہا َف لّٰ ِک ّ َن
ِاؿ الس
َّ َ َ ۡ َ
ُ
﴾۵۹﴿ از لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ
الن
ِ اخثؿ
અલશ્મ આકાળો તથા ૃથ્લીનું ેદા કયલું
ભાણવોને ેદા કયલા કયતા લધાયે ભોટું (કામજ)
છે , યંતુ ઘણાંખયા રોકો (એટરુંમે) જાણતા
નથી. (૫૭)
અને આંધો તથા દેખતો વભાન શોઇ ળકતા
નથી, અને જે રોકો ઇભાન રાવમા અને
વત્કામો કમાજ તેઓ અને દુયાચાયીઓ વભાન
થઇ ળકતા નથી, છતાં તભે ઘણંજ થોડું
ણલચાયો છો. (૫૮)
ણનવંળમ તે (કમાભતની) ઘડી અલશ્મ
આલનાયી છે જે ભાં કાંઇજ વંદેશ નથી, ણ
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રોકોભાંથી ઘણાંખયા શ્રદ્ઘા યાખતા નથી.
(૫૯)
કુપપાયોનો એ ખ્માર છે કે ભયલા છી
ઇન્વાનને પયી વજીલન કયલું એ અળક્મ લાત
છે . તેના જલાફભાં કશેલાભાં આવમું છે કે જે
રોકો આ પ્રકાયની લાત કયે છે તેઓ ખરૂં
જોતાં નાદાન છે , જો તેઓ ફુણઘ્ધથી કાભ રે
તો તેઓના ભાટે એ વભજલું કાંઇ ભુશ્કેર કાભ
નથી કે જે ખુદા ભાટે ભુશ્કીર નથી.
ખુદાએ તઆરા ભોઅભેનીન અને ભુશ્રીકોનું
લણજન કયે છે કે આંધો અને દેખતો એટરે કે
કાપય અને ભોઅભીન વયખા નથી. કાયણ કે
જે કાપય છે તે અલ્રાશની લશદાનીમતનો
ણલચાય કયતો નથી, જ્માયે ભોઅભીન
અલ્રાશની ભાઅયેપત ભેલે છે . તો એ ફન્ને
કેલી યીતે વયખા શોઇ ળકે છે ? અને જે રોકો
ઇભાન રાવમા અને નેક કામો કમાજ તેઓ અને
દુયાચાયીઓ વભાન થઇ ળકતા નથી. એ
કાપયો ઘણં જ થોડું ણલચાયે છે .
કમાભત આલનાયી છે એભાં જયા ણ ળંકા
નથી. ણ રોકોભાંથી ઘણા ખયા તેના ઉય
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શ્રઘ્ધા યાખતા નથી.
૬૦ થી ૬૪ભી આમાત :-

ُ َ
َ
ا ۡس َت ِج ۡب لَک ۡم ؕ ِا ّؿ

اؽ َذ ّبُ ُک ُم ۡاخ ُعوۡن ۡیۤۡ
َف َق َ
ِ
الّ َ ِذیۡ َن یَ ۡس َت ۡکب ُؿ ۡف َؿ َع ۡن ِع َب َ
اختیۡ
ِ
ِ
َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َّ
ّٰ
ۡ
َ
َ
ِ
سیدخلوؿ جہنم خع ِخین ﴿ ﴾۶۱٪
اَ ّّٰلل ُہ الّ َ ِذ ۡی َج َع َل ل َ ُک ُم الّ َ ۡی َل ل َِت ۡس ُک ُنواۡ
ۡ َ ّ َ َ َ ُ ۡ ً ّ َ ّّٰ َ َ ُ ۡ َ ۡ
فِی ِہ ف النہاذ مب ِضخا ؕ ِاؿ اللہ لذف فض ٍل
َ ّٰ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ
َ َ َّ
الناز لاَ
از ف ل ِکن اخثؿ
ِ
عدی الن ِ
ۡ ُ
یَشػ ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۶۱
ّٰ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ َذ ّبُ ُک ۡم َخال ُِق ک ُ ّل َش ۡی ٍء ۬ لَاۤۡ ِالّٰہَ
دل ِکم
ِ
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ّ َ ُ َ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ُ
َ
ۡ
ۛ فانی تؤفکوؿ ﴿﴾۶۲
ِالا ہو ۫
َ ّٰ َ َ ُ ّ َ
ّّٰ
َ ُ ّٰ
کذل ِک یُ ۡؤفک ال ِذیۡ َن کانوۡا ِبا ّٰی ِت الل ِہ
یَ ۡج َح ُد ۡف َؿ ﴿﴾۶۳
َ ّّٰ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ً ّ َ
اللہ ال ِذی جعل لکم الاذص ؿخاذا ف
َّ َ َ َ ً َ ُ َ َ
ُ
ٓاء ّف َص ّوَ َذک ۡم فا ۡح َس َن ُصوَ َذک ۡم َف
السمٓاء ِبن
َّ
ّٰ ُ ّّٰ ُ ُ
ََُ
َذرقک ۡم ِّم َن الط ِّی ّٰب ِت ؕ دل ِک ُم الل ُہ َذ ّبک ۡم ۚ
ۛ
َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ
ف َت ّٰب َؿؼ الل ُہ َذ ّب ال ّٰعل ِمح َف ﴿﴾۶۴
ેઅને તભાયા યલયરદગાયે પયભાવમું છે કે તભ
;ભનેજ ોકાયો, શુ ં તભને જરૂય ઉિય આીળ
ણનવંળમ તે રોકો કે જે ઓ ભાયી ઇફાદત
કયલાથી અકડે છે તેઓ નજીકભાં જ ઝરીર
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થઇ જશન્નભભાં દાખર થળે. (૬૦)
અલ્રાશ એજ છે જે ણે તભાયા ભાટે આયાભ
કયલાના શેતુવય યાત્રી ફનાલી છે , અને
રદલવને (ભાગજ) દેખલા ભાટે (પ્રકાળીત
ફનાવમો છે ); ફેળક અલ્રાશ વલે રોકો ય
ભશા કૃાલાન છે , યંતુ ઘણાંખયા રોકો
આબાય ભાનતા નથી. (૬૧)
એજ અલ્રાશ તભાયો યલયરદગાય છે , દયેક
લસ્તુનો વજજ નશાય, તેના ણવલામ કોઇ
ભાઅફૂદ નથી; છતાં તભે ક્માં ફશેકી જાઓ
છો ? (૬૨)
એલીજ યીતે જે ઓ અલ્રાશની આમતોનો
ઇન્કાય કયતા યશેતા શતા તેઓ ણ ફશેકી
જતા શતા.(૬૩)
અલ્રાશ એજ છે જે ણે ૃથ્લીને તભાયા ભાટે
ણનલાવનું સ્થાન અને આકાળને એક છત્ર
ફનાવમાં છે , અને તેણેજ તભાયી આકૃણતઓ
ણ ફનાલી છે , છી તભાયી આકૃણતઓ કેલી
વુંદય ફનાલી છે ! અને તભને ખાલા ભાટે
ણલત્ર લસ્તુઓ આી છે ; એજ અલ્રાશ
તભાયો યલયરદગાય છે , ભાટે ધન્મ છે
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અલ્રાશને જે તભાભ દુણનમાનો ારનશાય
છે . (૬૪)
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું
કે શ્રેષ્ઠ ઇફાદત દોઆ છે . કોઇએ આને
ુછમું કે કઇ ઇફાદત અપઝર છે ? આે
પયભાવમું કે અલ્રાશ ાવે વલાર કયલો અને
ચાશલું તેથી લધાયે કાંઇ અપઝર નથી અને
ભગરૂયી કયી તેની ઇફાદત ન કયલી અને કાંઇ
ન ભાંગલું તેથી લધાયે કોઇ ચીજને તે દુશ્ભન
યાખતો નથી. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)ને ુછલાભાં આવમું કે આ એ ફે
વમણક્તઓ લીળે ળું પયભાલો છો જે ફન્ને
ભસ્જીદભાં જામ છે . જ્માં એક દોઆભાં લધાયે
ભળગુર થામ છે અને ફીજો ોતાનો વભમ
નભાઝ ઢલાભાં ગુજાયે છે . આે પયભાવમું કે
ફન્ને નેક છે . અયઝ કયી કે અપઝર કોણ છે ?
જલાફ આપ્મો કે જે દોઆ ચાશે છે . ત્માય
છી આ (વ.)એ આ આમતની ણતરાલત
પયભાલી અને કહ્ું કે દોઆ શ્રેષ્ઠ ઇફાદત છે .
શ. અરી (અ.)એ પયભાવમું ફધા આઅભાર
કયતાં દોઆને ખુદા લધાયે દોસ્ત યાખે છે . આં
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શઝયત (વ.)એ પયભાવમું કે ોતાની શાજતો
ખુદા તયપ યજુ કયો અને ઘણીજ આજીઝી
વાથે દોઆ કયો અને દોઆના કાયણે ઇફાદત
ફાકી યશે છે . જો તેની દોઆ કોઇ
ભસ્રેશતના રીધે કફુર ન થામ તો તે તેના
ગુનાશોનો કપપાયો થળે. શ. ઇભાભે
અરીમુન્નકી (અ.)એ પયભાવમું કે દોઆ
ફરાને જલ્દી દુય કયે છે અને દોઆ ન
કયલાથી ફરા રાંફા વભમ વુધી યશે છે .
અલ્રાશે તભાયા ભાટે યાત્રી આયાભ ભાટે કયી
છે અને પ્રકાળીત રદલવ એટરા ભાટે ફનાવમો
કે દયેક લસ્તુ વાયી યીતે જોઇ ળકો અને
કાભધંધો કયી ળકો, છતાં ણ ઘણા રોકો તેનો
આબાય ભાનતા નથી.
અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો વજજ નશાય છે . તેના
ણવલામ કોઇ ઇફાદતને રામક નથી, છતાં
તભો ફેશકી જાલ છો.
શેરાંના રોકો ણ કુદયતની ણનળાનીઓ
જોલા છતાં ોતાના ધભજથી ફેશકી જતા
શતા. એજ પ્રભાણે આ રોકો ણ ધભજથી
બટકી જામ છે અને ખુદાની ણનળાનીઓનો
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ઇન્કાય કયે છે .
અલ્રાશ એ છે જે ણે ઝભીનને તભાયા ભાટે
ણનલાવસ્થાન ફનાવમું છે અને આવભાનને
છત્ર ફનાલેર છે . તેણે જ તભાયી વુયતો
ફનાલી અને તેણે તભાયી આકૃણતઓ કેલી
વુંદય ફનાલી છે અને તભોને ખાણા ભાટે
ણલત્ર યોઝી આી છે તથા તભાભ ભખ્રુક
કયતાં ઇન્વાનને શ્રેષ્ઠ ફનાલેર છે અને તેને
જ્ઞાન ણ અજણ કમુું છે અને તભાભ લખાણ
એ અલ્રાશના ભાટે છે જે તભાભ જગતનો
ારનશાય છે .
૬૫ થી ૬૯ભી આમાત :-

ۡ ۡ
ۡ ُہوَ ال ۡ َذ ّیُ لَا ۤۡ ِالّٰ َہ ِالَّا ُہوَ َف
اخ ُع ۡو ُـ ُمخ ِل ِصح َف
ۡ َ ّٰ ۡ ّ َ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ّ ُ َ
َ
﴾۶۵﴿ الدین ؕ الحمد لِل ِہ ذ ِب العل ِمحف
ِ لہ
َُق ۡل ِان ّ ۡی نُہ ۡی ُت اَ ۡؿ اَ ۡع ُب َد الَّذیۡ َن تَ ۡد ُعوۡؿ
ِ
ِ ِ
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ۡ ُ ۡ ّّٰ َ ّ َ َ َ ۡ ّٰ
ٓاءنِیَ ال َب ِّین ُت ِم ۡن
ِمن خف ِؿ الل ِہ لما ج
َ
ُ ُ َ ُ
ۡ َ ۡ
ّذب ِّ ۡی ۫ َف ا ِم ۡرة ا ۡؿ ا ۡس ِل َم ل ِرَ ِّب ال ّٰعل ِمح َف
﴿﴾۶۶
ُہوَ الّ َ ِذ ۡی َخ َلقَ ُک ۡم ِّم ۡن تُ َراب ثُ ّ َم ِمنۡ
ٍ
ََ َُ ۡ ُ ۡ
ُّ ۡ َ ُ َ
نطف ٍۃ ث ّم ِم ۡن َعلق ٍۃ ث ّم یُص ِخ ُجک ۡم ِطفلًا
ُ َ ُ ُ ۤۡ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ ً
ث ّم ل َِت ۡبلغوۡا اش ّدخ ۡم ث ّم ل َِتک ۡونوۡا ش ُیوۡخا ۚ
َ ۡ ُ ۡ ّ َ ۡ ّ ُ َ َ ّّٰ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ُ ۡۤۡ
ف ِمنکم من یتوفی ِمن قبل ف ل ِتبلغوا
َ َّ ُ َ ُ
َ ُ
ا َجلًا ّم َس ّ ًؼی ّف ل َ َعلک ۡم ت ۡع ِقل ۡو َؿ ﴿﴾۶۷
ُہوَ الّ َ ِذ ۡی یُ ۡذی َف یُ ِم ۡی ُت ۚ َف ِا َدا َق ٰۤهی اَ ۡمراً
ٖۡ
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ُ َ ُ
ُ َ َّ َ
﴾۶۸٪ ﴿ ف ِان َما حقوۡ ُؽ ل َ ٗۡہ ک ۡن ف َیکوۡ ُؿ
ّّٰ ّٰ ّٰ ۡۤۡ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ
ؕ الم تر ِاخی ال ِذین یجا ِخلوؿ فِی ای ِت الل ِہ
ُ َ ۡ ُ ّّٰ َ
َ
ۡ
﴾ۖ ۶۹﴿ۛ
انی یضخفوؿ
તેજ જીલંત છે ; તેના ણવલામ કોઇ ભાઅફૂદ
નથી, જે થી તભે દીનને તેનાજ ભાટે ણનભજ
યાખી તેનેજ ોકાયો; વઘી તાઅયીપ એજ
અલ્રાશ ભાટે છે જે વઘી દુણનમાઓનો
ારનશાય છે . (૬૫)
(શે યવૂર !) તું કશે કે ભને તો તભે (અલ્રાશને
ભૂકી) જે ભને ોકાયો છો તેભની ઇફાદત
કયલાની ભનાઇ કયલાભાં આલી છે , જ્માયે કે
ભાયા યલયરદગાય તયપથી ભાયી ાવે ખુલ્રી
દરીરો આલી ચૂકી છે , અને ભને તે (લાત)નો
શુ કભ આલાભાં આવમો છે કે શુ ં વઘી
દુણનમાઓના યલયરદગાયને જ આધીન થઇ
જાઉં. (૬૬)
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તે એજ છે જે ણે તભને પ્રથભ ભાટીભાંથી ેદા
કમાજ, છી લીમજ નફદુભાંથી, છી ભાંવના
રોચાભાંથી, છી તભને ફાક ફનાલી
કાઢ્મા કે જે થી તભે તભાયી વંૂણજ ળણક્તએ
શોંચી જાઓ, તે ફાદ તભે લૃધ્ધ થઇ જાઓ;
અને તભાયાભાંથી કોઇ કોઇનો શેરાંથી જ
અંત રાલી દેલાભાં આલે છે , (અને જીલતા
યાખલાનો શેતુ આ છે કે) જે થી તભે ઠયાલેરી
ભુદ્દત વુધી શોંચી જાઓ, અને એટરા ભાટે
કે તભે વભજો. (૬૭)
તે એજ છે જે વજીલન કયે છે અને ભાયે ણ
છે , છી જ્માયે કોઇ કાભનો ણનણજમ કયે છે
ત્માયે તેના વંફંધભાં એટરુંજ પયભાલે છે કે
“થઇ જા” અને તે તત્કા થઇ જામ છે . (૬૮)
(શે યવૂર !) ળું તેં તે રોકો તયપથી નથી જોમું
કે જે ઓ અલ્રાશની આમતો (ના વંફંધ)ભાં
ઝઘડતા યશે છે ? તેઓ ક્માં પમાજ જામ છે :
(૬૯)
તે જીલંત છે , તેના ણવલામ ફધા પના થનાય
છે . તભે તેની ઇફાદત યીમા અને ળીકજથી
ણનભજ યીતે કયો. અને તેને જ ુકાયો અને
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ફધા લખાણ એ અલ્રાશ ભાટે જ છે જે
આરભીનનો ારનશાય છે .
ભક્કાના કુપપાયો, શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
ોતાના ધભજ તયપ દાલત આતા શતા. તેથી
કુદયત કશે છે કે અમ યવુર ! તું કશે કે ભને
તભો જે ની ઇફાદત કયો છો તેભની ઇફાદત
કયલાની ભનાઇ કયલાભાં આલી છે . ભાયા યફ
તયપથી ખુલ્રી દરીરો ભાયી વાભે આલી છે
અને ભને શુ કભ થમો છે કે તભાભ આરભીનના
યલયરદગાયની પયભાફયદાયી કરૂં અને તેજ
ઇફાદતને રામક છે .
એ ખાણરક તે જ છે જે ણે ોતાની કાભીર
કુદયતથી પ્રથભ તભારૂં ભાટીભાંથી વજજ ન કમુું ,
છી ભાંવના રોચાભાંથી, છી ભાના
ઉદયભાંથી ફાક ફનાલી ફશાય કાઢ્મા, જે થી
તભે તભાયી વંૂણજ ળણક્તએ શોંચી જાલ.
છી તભે ધીયે-ધીયે લૃઘ્ધ થઇ જાલ છો અને
તભાયાભાંથી ક્માયેક કોઇને શેરેજ ભોત
આલી જામ છે અને તભો તે ણલળે કાંઇ ભનન
કયો અને ોતાના વજજ કને ઓખો.
અલ્રાશ એ છે જે ોતાની કુદયતથી તભોને
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વજીલન કયે છે અને ભાયે છે . તે જ્માયે કોઇ
કાભનો ણનણજમ કયે છે તો તેના વંફંધભાં એટરું
જ પયભાલે “કુન પમકુન” (થા થઇ જા) અને તે
તયતજ થઇ જામ છે .
ખુદાની એકતાની અનેક દરીરો શોલા છતાં
કાપયો ખુદાની કુદયતની ણનળાનીઓભાં
ઝઘડતા શતા. તેથી તેઓને ડયાલલા ભાટે
ખુદા પયભાલે છે કે ળું તું એ રોકો તયપ જોતો
નથી કે તેઓ ખુદાની આમતો અને
ભોઅજીઝા ણલળે ઝઘડો કયે છે .
૭૦ થી ૭૫ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ َ ّٰ ۡ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ّ
ال ِذین کذبوا ِبال ِکت ِب ف ِبما اذسلنا ِب ٖۡہ
َ
َ ََُُ
﴾۷۱ۙ ﴿ ۛ ف َسوۡ َغ حَ ۡعل ُموۡ َؿ
۟ ذسلنا
َ ّ اَ ۡع َناقہ ۡم َف
ؕ الس ّٰل ِس ُل
ِِ
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ۡ َ ۡ ُ َ َّ
ۛ ث ّم فِی الناذِ یُ ۡس َجرُ ۡف َؿ ﴿ ۚ﴾۷۲
فِی الح ِمی ِم ۬

ُۡ ُۡ ُ
َُ
َ
ث ّم قِ ۡی َل ل َ ُہ ۡم ایۡ َن َما کن ُت ۡم تس ِخخوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۷۳
ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ ؕ َقالُوۡا َض ّ ُلوۡا َع ّ َنا بَ ۡل لَّمۡ
ِمن خف ِؿ
َ ُ َّ
َ
َ ً َ ّٰ َ
نک ۡن ن ۡد ُعوۡا ِم ۡن ق ۡب ُل ش ۡیئا ؕ کذل ِک
ّّٰ ۡ ّٰ
ُ
ح ِض ّ ُل الل ُہ الک ِه ِكیۡ َن ﴿﴾۷۴
ّٰ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
ص ِبغح ِؿ
دل ِکم ِبما کنتم تهكحوؿ فِی الاذ ِ
ُۡ َ
ۡ
ال َح ّ ِق َف ِب َما کن ُت ۡم ت ۡمرَ ُحوۡ َؿ ﴿ ۚ﴾۷۵
ેકે જે ઓ રકતાફ જુ ઠરાલે છે અને અભોએ જ
? કાંઇ યવૂરોને આી ભોકલ્મા શતા તેને ણ
)જે થી તેઓ આગ જતાં (તેનું રયણાભ
)જાણી રેળે: (૭૦
hajinaji.com
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જ્માયે રોખંડી તોક તેભના ગાભાં શળે અને
ફેડીઓ (ગભાં); તેભને ઘવડી રઇ જલાભાં
આલતા શળે : (૭૧)
ઉકતા ાણીભાં: છી તેભને આગભાં
ફાલાભાં આલળે; (૭૨)
છી તેભને કશેલાભાં આલળે કે તેઓ શલે ક્માં
છે કે જે ભને તભે ળયીક ઠયાલતા શતા: (૭૩)
અલ્રાશને ભૂકીને ? (જલાફભાં) કશેળે કે
તેઓ અભાયી ાવેથી ગુભ થઇ ગમા છે , ફલ્કે
અભે તો પ્રથભથી જ કોઇ લસ્તુને ોકાયતા ન
શતા; આલી યીતે અલ્રાશ નાણસ્તકોને
ગુંચલાડાભાં નાખી દેળે. (૭૪)
આ એ ભાટે કે તભે ૃથ્લી ય ણલના કાયણે
ખુળ થમા કયતા શતા, અને એ ભાટે કે તભે
અકડીને ચારતા શતા. (૭૫)
એ રોકોએ કુયઆન અને વશીપાઓ કે જે ભાં
દીનના એશકાભ છે જે અભાયા મગમ્ફયો
રઇને આવમા છે તેને જુ ઠરાવમા છે . આગ
જતાં તેઓ તેનું યીણાભ જાણળે.
તે લખતે તેઓના ગાભાં રોખંડી તોક શળે
અને ગભાં ફેડીઓ નાખીને તેભને ઘવડીને
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રઇ જલાભાં આલતા શળે.
ત્માય છી તેઓને દોઝખની આગભાં
નાખલાભાં આલળે.
છી તેઓને ભરાએકા ઠકો આીને કશેળે
કે જગતભાં ખુદા ણવલામ ફીજાઓને ળયીક
કયતા શતા અને તેઓથી નપાની આળા અને
નુકવાન દુય થલાની આળા યાખતા શતા અને
એભ ભાનતા શતા કે આ અભાયી ળપાઅત
કયળે તો એ રોકો આજે ક્માં છે ?
જ્માયે જશન્નભીઓ ભરાએકાના આલા
કરાભ વાંબળે તો તેઓ કશેળે કે એ રોકો
અભાયાથી ગુભ થઇ ગમા છે અને અભો
જાણતા નથી કે તેઓ ક્માં છે . અભો તો
શેરેથી જ કોઇ લસ્તુને ુકાયતા ન શતા.
આલી યીતે અલ્રાશ કાપયોને ગુંચલાડાભાં
નાખી દેળે.
તે કાપયોને કશેલાભાં આલળે કે તભો દુણનમાભાં
ણલના કાયણે ખુળ થતા શતા અને ફુતની ૂજા
કયતા શતા અને તભારૂં ખુળ થલું એ ફાફતનું
શતું કે નફીઓને તકરીપ થામ અને તભે
જગતભાં અકડીને ચારતા શતા.
અનુક્રભણણકા
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૭૬ થી ૭૮ ભી આમાત :-

ُ ۡ ُ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ َ َ َ ّ َ َ ّٰ
َ
ۡ
ۡ
َ
اخخلوا ابواب جہنم خ ِل ِدین فِیہا ۚ
َ ۡ َ َ َۡ ُۡ َ َّ
ۡ
َ
ف ِبئس مثوی المتکبِؿِین ﴿﴾۷۶
َ ۡ َ
ّّٰ ٌ َ َ ُ ّ َ َ
اصبِ ۡؿ ِا ّؿ َف ۡع َد الل ِہ َح ّق ۚ ف ِا ّما نرِیَنک
ف
َ ۡ َ َّ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ َّ َ
بعض ال ِذی ج ِعدہم اف نتوفینک
َ َ
ف ِال َ ۡینا یُ ۡر َج ُعوۡ َؿ ﴿﴾۷۷
َ َ ۡ
َ َ َۡ
َف لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ُذ ُسلًا ِّم ۡن ق ۡب ِلک ِمن ُہ ۡم
ّ َم ۡن َق َص ۡص َنا َع َل ۡی َک َف ِم ۡن ُہ ۡم ّ َم ۡن لَّمۡ
َ
ج َ ۡق ُص ۡص َع َل ۡی َک ؕ َف َما ک َ َ
اؿ ل ِرَ ُسوۡ ٍؽ ا ۡؿ
hajinaji.com
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َ َ َ َ َ ّّٰ ۡ َ ّ َ ّٰ َ ۡ َ ّ
ٓاء ا ۡم ُر
یاتِی ِبای ٍۃ ِالا ِب ِاد ِؿ الل ِہ ۚ ف ِادا ج
ُ ّّٰ
َ
َ َ
ۡ
الل ِہ ق ِه َی ِبال َح ّ ِق َف خ ِز َخ ُہنال ِک
ُ ۡ
﴾۷۸٪ ﴿ ال ُم ۡب ِطلوۡ َؿ
શલે જશન્નભના દ્લાયોભાં દાખર થાઓ;
તેભાંજ શંભેળા યશેનાયા થળો, ત્માયે (ણલચાય
કયો કે) ગલજ કયનાયાઓનું કેલું ખયાફ ઠેકાણં
છે ! (૭૬)
(શે યવૂર !) ભાટે તું ધીયજ ધય, ખચીતજ
અલ્રાશનો લામદો વાચો છે , છી અગય તે
લસ્તુ કે જે નાથી અભે તેભને ફીલયાલીએ
છીએ તેનો થોડોક બાગ તને દેખાડી દઇએ,
અથલા (તે શેરાં) તાયો અંત રાલી દઇએ,
તો ણ તેભનું ાછુ ં પયલું તો અભાયીજ તયપ
થળે. (૭૭)
અને ખયેજ અભોએ તાયી ૂલે ઘણાંમ યવૂરો
ભોકલ્મા શતા, તેઓ ભાંશેના કેટરાકોના
રકસ્વા અભોએ તને લણજલી દીધા છે , અને
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તેઓ ભાંશેના કેટરાકોના રકસ્વા અભોએ
(શજી) તને લણજવમા નથી; અને કોઇ યવૂરની
ભજાર નથી કે તે અલ્રાશના શુ કભ ણવલામ
કોઇ ભોઅજીઝો રાલી દેખાડે, ભાટે જ્માયે
અલ્રાશનો શુ કભ આલી જળે ત્માયે મોગ્મ
ણનણજમ કયી દેલાભાં આલળે, ને તે લખતે (વત્મ
ધભજને) અવત્મ ભાનનાયા નુકવાનભાં જ
યશેળે. (૭૮)
અને તે ળીકજ કયનાયા અને અલ્રાશની ઝાતનો
ઇન્કાય કયનાયાઓને કશેલાભાં આલળે કે
જશન્નભભાં પ્રલેળ કયો, ગલજ કયનાયનું કેલું
ખયાફ સ્થ છે !
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું ધીયજ યાખ અને
શક યસ્તા ઉય વાફીત કદભ યશે. દોસ્તોની
વશામ કયલી અને દુશ્ભનોને ફન્ને રોકભાં
અઝાફ અને શરાક કયલાનો અભાયો લામદો
વાચો છે . તેભાં જયા ણ ળંકા નથી. અભોએ
કાપયો ભાટે જે અઝાફનો લામદો કમો છે તે
જો તાયી જીંદગીભાં દેખાડીએ અથલા એ
અઝાફ આલલાની શેરે તેને ભોત આીએ
તો કમાભતભાં આઅભારના ફદરા ભાટે
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જ્માયે તેઓને અભાયી તયપ રાલલાભાં આલળે
તો તેઓ અભાયાથી કોઇ યીતે ફચી ળકળે
નણશ. ખુદાએ શઝયતને કાપયોનો એ અઝાફ
ફદયની રડાઇભાં દેખાડ્મો કે તેઓ કત્ર અને
કેદ થમા.
કાપય રોકો શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને કશેતા શતા
કે ઝભીન ઉય ઝયણાંઓ જાયી કયી ફતાલો
અને પ્રકાય પ્રકાયના પ જાશેય કયો. તે લખતે
અલ્રાશે આ આમત નાઝીર કયી.
૭૯ થી ૮૩ ભી આમાત :-

َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ َ ّ ُ ّّٰ َ
اؾ ل ِت ۡؿخ ُبوۡا
اللہ ال ِذی جعل لکم الاجع
ُُ َۡ ۡ
ۡ
﴾۷۹﴿ ِمن َہا َف ِمن َہا تاکلوۡ َؿ
ََف ل َ ُک ۡم فِ ۡی َہا َم َنافِ ُع َف ل َِت ۡب ُل ُغوۡا َع َل ۡیہا
ُ
ًَ َ
َ
َ
اجۃ ف ِ ۡی ُص ُد ۡفذِک ۡم َف َعل ۡی َہا َف َعدی
ح
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ُۡۡ ُ ُ
الفل ِک ت ۡح َملوۡ َؿ ﴿﴾۸۱
ُ
َ َ ّ َ ّٰ ّٰ ّّٰ
الل ِہ تُ ۡن ِػ ُخ ۡفؿَ
َف یُرِیۡک ۡم ّٰا ّٰی ِت ٖۡہ ۖ٭ فای ای ِت
﴿﴾۸۱
ََ َ ۡ َ ُۡ ۡ َۡۡ َ ۡ ُ َ
ص ف َینن ُك ۡفا ک ۡی َف
افلم ی ِسحؿفا فِی الاذ ِ
ُ َّ
َ
َ ُ ۤۡ
کَ َ
اؿ َعاقِ َبۃ ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ؕ کانوۡا
اَخۡث َ َؿ ِم ۡن ُہ ۡم َف اَ َش ّ َد ُق ّوَ ًۃ ّ َف ّٰاثَ ًاذا فی الۡاَ ۡ
ص
ذ
ِ
ِ
َ ۤۡ َ ۡ ّٰ ۡ َ َ ُ ۡ
ف َما اغجی َعن ُہ ۡم ّما کانوۡا یَک ِس ُبوۡ َؿ ﴿﴾۸۲
َف َل ّمَا َج َ
ٓاء ۡت ُہ ۡم ُذ ُس ُل ُہ ۡم بال ۡ َب ّی ّٰن ِت ـ َ ِخ ُحواۡ
ِ ِ
ۡ ۡ
َ
َ
ۡ
ِب َما ِعن َد ُہ ۡم ِّم َن ال ِعل ِم َف َحاػ ِب ِہ ۡم ّما
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ُ َ
﴾۸۳﴿ کانوۡا ِب ٖۡہ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡف َؿ
અલ્રાશ એજ છે જે ણે તભાયા ભાટે ળુ
ફનાવમા કે તે ભાંશેના કેટરાક ય તભે વલાય
થાઓ છો, અને તે ભાંશેના કેટરાકને તભે
ખાઓ છો. (૭૯)
અને તભાયા ભાટે તેઓભાં ફીજા ણ રાબ
છે , અને આ શેતુ ણ છે કે તેભના ય વલાય
થઇ તભાયા ભનની ભુયાદોને શોંચો, અને
લી તભે તેભના ય તથા લશાણો ય રાઘ્મા
રદાવમા પયો છો. (૮૦)
અને તે તભને ોતાની ણનળાનીઓ દેખાડે છે ,
છી તભે અલ્રાશની ણનળાનીઓભાંથી કઇ
ણનળાનીનો ઇન્કાય કયળો ? (૮૧)
ળું તેઓ ૃથ્લીભાં ચાલ્મા પમાજ નથી કે તેઓ
જોઇ રે કે તેભના ૂલજજોનો અંત કેલો આવમો
? જે ઓ તેભના કયતાં (વંખ્માભાં) લધાયે શતા,
અને ફના પ્રભાણભાં ણ ઘણા લધેરા
શતા, અને બૂણભભાં નાભ ણનળાન (છોડી
જલા)ના પ્રભાણભાં ણ; યંતુ (જગતભાં)
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તેભણે જે કભાણી કયી શતી તે તેભને કાંઇ
કાભભાં આલી નણશ. (૮૨)
છી જ્માયે તેભના યવૂર તેભની ાવે પ્રત્મક્ષ
દરીરો રઇને આવમા ત્માયે જે જ્ઞાન તેભની
ાવે શતું તેના ઉયજ શજ ભાનતા યહ્ા,
અને રયણાભે જે (અઝાફ)ને તેઓ શવી
કાઢતા શતા તેણેજ તેભને આલી ઘેમાજ. (૮૩)
શલે અલ્રાશ તઆરા ોતાની નેઅભતોનું
લણજન કયે છે કે તભાયા ભાટે ળુઓ ફનાવમા.
જે ભકે ગામ, ફકયા, ઘોડા, ઊંટ લગેયે. તેભાંથી
કેટરાક ઉય તભો વલાય થાલ છો, તો
કેટરાકને ખોયાક તયીક ઉમોગભાં રો છો.
અને એ ળુઓભાં તભાયા ભાટે એ ણવલામ
ણ ફીજા ઘણા પામદા છે . જે ભકે દુધ, ઉન
લગેયે તભો ભેલો છો અને કોઇ ણ ભુવાપયી
ભાટે અથલા ફીજા કોઇ કાભ ભાટે તભો વપય
કયો છો તો તેઓ તભને તભાયી ભંઝીરે
શોંચાડે છે .
ખુદા તભોને ોતાની કુદયતની અને યશેભતની
ણનળાનીઓ ફતાલે છે , તો તભો અલ્રાશની
કઇ ણનળાનીઓનો ઇન્કાય કયળો ?
અનુક્રભણણકા
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ખુદાની
આ
સ્ષ્ટ
ણનળાનીઓનો
ફુણઘ્ધળાીઓ ઇન્કાય કયી ળકતા નથી.
કાપયોને ડયાલલા અને નવીશત ભાટે કુદયત
કશે છે કે ળું તેઓ ૃથ્લીભાં ચાલ્મા પમાજ નથી કે
તેઓ જુ એ કે તેભના ુલજજોનો અંત કેલો
આવમો ? અને તેઓ વંખ્મા અને ફભાં ણ
લધાયે શતા અને જે કાંઇ કભાણી તેઓએ
જગતભાં કયી તે તેઓને કાંઇ કાભ આલી
નણશ.
જે લખતે તેઓની ાવે યવુરો પ્રત્મક્ષ દરીરો
રઇને આવમા ત્માયે જે ઇલ્ભ તેઓ ધયાલતા
શતા તેના ઉય જ તેઓ ખુળી થતા યહ્ા.
આ ઇલ્ભનો અથજ મા તો તેઓનો ખોટો
એઅતેકાદ છે કે મગમ્ફય કાંઇ નથી અને
કમાભત ણ આલલાની નથી અથલા તેઓ
લેાય અને ધંધો કયલાનું વારૂં જ્ઞાન ધયાલતા
શતા અને તેઓની ભાન્મતા શતી કે નપો
ભેલલાનું અભાયી જે લું કોઇનું જ્ઞાન નથી
અથલા ોતાને વાક્ષય વભજતા શતા અને
મગમ્ફયોને કાંઇ વભજતા જ ન શતા. કશે
છે કે જ્માયે મુનાનના ણશકભત જાણનાયા રોકો
અનુક્રભણણકા

879

hajinaji.com

લશીને વાંબતા શતા તો તેને તુચ્છ જાણતા
શતા અને તેની શરકાઇ કયલાના પ્રમત્નો
કયતા શતા અને ોતાના જ્ઞાન ાવે તેઓને
અજ્ઞાન વભજતા શતા. જે ભકે એક નફીએ
જ્માયે ોતાની નફુવલત જાશેય કયી અને
રોકોને શકની દાલત આી ત્માયે રોકોએ
વુકયાત શકીભને કહ્ું કે તું તે નફી ાવે કેભ
જતો નથી ? તો વુકયાતે જલાફ આપ્મો કે શુ ં
ોતે બણેરો ગણેરો જ્ઞાની છુ ં . ભને કોઇ
ભાગજદળજકની જરૂય નથી. ત્માય છી એ રોકો
મગમ્ફયોની લાતો ઉય શવતા અને ઠઠ્ઠા
ભશ્કયી કયતા શતા અને તેથી તેઓને ખુદાના
અઝાફે ઘેયી રીધા.
૮૪ થી ૮૫ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّ ۡۤ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ
فل ّما َذا ۡفا بَا َسنا قالوۡا ّٰا َمنا ِبالل ِہ َف ۡح َد ٗۡـ
َّ ُ َ َ َ
ۡ ۡ
﴾۸۴﴿ َف که ۡكنا ِب َما کنا ِب ٖۡہ ُمس ِخخ ِح َف
ُ
َ َ
َۡ ُ ََ
فل ۡم یَک یَنف ُع ُہ ۡم ِایۡ َمان ُہ ۡم ل َ ّما َذا ۡفا
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َ َ َ َ ّ ّّٰ َ ّ
َ ۡ
بَا َسنا ؕ ُسن َت الل ِہ التِ ۡی ق ۡد خل ۡت ف ِ ۡی
ّٰ ۡ َ َ
َ
﴾۸۵٪ ﴿ ِع َبا ِخ ٖۡـ ۚ َف خ ِز َخ ُہنال ِک الک ِه ُك ۡف َؿ
છી જે લખતે તેભણે અભાયો અઝાફ
નીશાળમો ત્રાયે કશેલા રાગ્મા કે શલે અભે
એકજ અલ્રાશ ય ઇભાન રાલીએ છીએ,
અને જે લસ્તુઓને અભે તેની ળયીક કયતા
શતા તે વઘી (લસ્તુઓ)નો શલે અભે ઇન્કાય
કયીએ છીએ. (૮૪)
યંતુ જ્માયે તેઓ અભાયો અઝાફ ણનશાળે
તો અલ્રાશના આ કામદા પ્રભાણે કે જે તેના
ફંદાઓ લચ્ચે ફયાફય ચારતો આવમો છે ,
તેભનું ઇભાન તે લખતે તેભને કાંઇ રાબ નણશ
શોંચાડે, અને ત્માયે નાણસ્તકો (નમાજ)
નુકવાનભાં જ યશેળે. (૮૫)
જ્માયે તેઓએ અભાયો દુણનમાભાં ભોકરેર
અઝાફ જોમો તો કહ્ું કે અભો ઇભાન
રાલીએ કે અલ્રાશ એક છે અને જે રોકોને
અભો તેના ળયીક કયતા શતા તે ફધાનો અભો
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ઇન્કાય કયીએ છીએ.
જે લખતે તેઓએ ભાયો અઝાફ જોમો તો એ
લખતે તેઓના ઇભાન રાલલાથી તેઓને કાંઇ
પામદો શોંચાડ્મો નણશ. રખે છે કે જં ગે
જભરભાં કોઇએ ઝખ્ભી થઇને શ. અરી
(અ.)ને કશેલયાવમું કે શુ ં આની ફમઅત
તોડલાથી તોફા કરૂં છુ ં તો આે પયભાવમું કે
ણનયાળાના લખતે તોફા કફુર થતી નથી અને
ત્માયફાદ તે ભયણ ામ્મો. (જે નું ણલગતલાય
લણજન અલ્રાભા શાજી નાજી વાશેફ (યશ.)એ
જં ગે જભર અને જં ગે ણવપપીન ણલળે જે
ભશાન ુસ્તક રખેર છે તેભાં યજુ કયેર છે .)
ભતરફ કે છે લટના લખતે જ્માયે કોઇ આળા
ન યશે અને ભજફુયીથી તોફા કયે તો એ
તોફા કફુર થતી નથી. જે ના ઇણતશાવભાં
વેંકડો દાખરા જોલાભાં આલે છે .
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આ વુયાભાં ૫૪ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૪૧) વૂયએ શા ભીભ ણવજદશ

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે આ
વુયાને એક લખત ઢે તો કમાભતના રદલવે
તેની નજય શોંચે ત્માં વુધી નુયાની થળે.
તેથી તે ળખ્વ ખુળ થળે અને આ દુન્માભાં
તેના લખાણ થળે.
ખાવીમત : આ વુયાને લયવાદના ાણીથી
રખી તે જ ાણી ીળે અને તે વુયાને
આંજળે તો આંખોની ફધી ણફભાયીથી
વુયક્ષીત યશેળે.
“શા ભીભ વજદશ” આ વુયાભાં વજદો
લાજીફ છે . જે ચાય વુયાભાં વજદા લાજીફ
છે તેભાંનો આ ફીજો વુયો છે .
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૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ّٰح ٓۡم ﴿﴾ۚ۱
َۡ
َ
َ
ّ
ّٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ّ
ّ
ٌ
َ
تجـِیل ِمن الرحم ِن الر ِحی ِم ﴿﴾ۚ۲
ّٰ ُ َ
َّ
ُ ً َ
کِت ٌب ف ّ ِصل ۡت ّٰا ّٰی ُت ٗۡہ ؿ ۡخ ّٰانا ف َخ ِب ّ ًیا ل ِقوۡ ٍؾ
َّ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
حعلموؿ ﴿ ۙ﴾۳
بَشح ۡ ًؿا ّ َف نَذیۡ ًرا ۚ َفاَ ۡف َخ َص اَخۡث َ ُؿ ُہ ۡم َف ُہ ۡم لاَ
ِ
ِ
یَ ۡس َم ُعوۡ َؿ ﴿﴾۴
َف َقالُوۡا ُق ُلوۡبُ َنا ف ۡیۤۡ اَخ ّ َِن ٍۃ ِّم ّمَا تَ ۡد ُعوۡنَاۤۡ ِالَی ِہۡ
ِ
َ
َ َ ۡ َ
َ
َف ف ِ ۡیۤۡ ّٰادانِنا َفؿ ٌخ ّف ِم ۢۡن بَ ۡی ِننا َف بَ ۡی ِنک
َ ٌ َ ۡ َ ۡ ّ َ َ ّٰ ُ
َ
ۡ
ِحجاب فاعمل ِاننا ع ِملوؿ ﴿﴾۵
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શા ભીભ. (૧)
આ (રકતાફ) યશેભાન (અને) યશીભ
(અલ્રાશના) તયપથી ઉતાયલાભાં આલેરી છે .
(૨)
એક રકતાફ જે નાં ભશાન લાક્મો ણલગતલાય
લણજલલાભાં આવમા છે , તે અયફી બાાનું
કુયઆન છે તે રોકો ભાટે કે જે ઓ જાણે છે :
(૩)
તે (વદાચાયીઓને) ખુળખફય વંબાલનાય
છે , અને (દુયાચાયીઓને) ફીલયાલનાય છે ,
ણ તેઓ ભાંશેના ઘણાંખયા ભોઢું પેયલી રે
છે , જે થી તેઓ વાંબતા નથી. (૪)
અને તેઓ કશે છે કે તું જે ની તયપ અભને
ફોરાલે છે તેના તયપથી અભાયા અંત:કયણો
ડદાભાં છે . અને અભાયા કાનોભાં ફશેયાણં
છે , અને અભાયી તથા તાયી લચ્ચે એક
અંતયામ છે ; ભાટે તું (તાયા દીન ય) અભર
કમે જા, અને (અભાયા દીન ય) અભર કયતા
યશીળું. (૫)
“શા ણભભ” જે વમણક્ત ણનભજ ણનય્મતથી
‘રાએરાશા ઇલ્રલ્રાશ’ કશે અને ભાયાથી
અનુક્રભણણકા
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યક્ષણ ચાશે તેને શુ ં અઝાફ નણશ કરૂં.
આ વુયો ક્ષભા આનાય ભશેયફાન અલ્રાશ
તયપથી નાઝીર કયલાભાં આવમો છે અને
યશેભાનો યશીભ તયપથી આ કુયઆન નાઝીર
થમેર છે .
આ રકતાફની આમતોભાં શરાર અને
શયાભના અશકાભો છે અને જન્નત તથા
જશન્નભનું લણજન કયલાભાં આવમું છે . તેભાં
નવીશતને ભાટે રકસ્વાઓનું ણ લણજન
કયલાભાં આવમું છે . કુયઆન અયફી બાાભાં
એ કોભ ભાટે છે જે ઓ તેનો અથજ અને
બાલાથજ વભજે અને તેનું ઇલ્ભ યાખે.
કરાભે ળયીપ અભર કયનાયાઓ ભાટે
ખુળખફયી આનારૂં છે અને જે ઓ ઇભાન
સ્લીકાયનાયા નથી તેભને ડયાલનારૂં છે . આ
ભશાન ણશકભતથી બયેર કુયઆન શોલા છતાં
રોકો તેનાથી ભોઢું પેયલી રે છે .
તે રોકોએ કહ્ું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તભો
અભોને કુયઆનની તયપ ફોરાલો છો, યંતુ
તેનો અભાયા દીરો વુધી શોંચલાનો કોઇ
યસ્તો નથી. તભાયી આ દાલતે અભાયી અને
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તભાયી લચ્ચે જુ દાઇ નાખેરી છે . આ એક
એલી રૂકાલટ છે જે આવભાં બેગા થલા દેળે
નણશ. આ સ્થે તેભના આભ કશેલાના જુ દાજુ દા અથજ નીકે છે . એક એ કે અભને અને
તભોને કોઇ વંફંધ નથી. જો તભો ોતાના
કાભથી અટકળો નણશ તો બરે કયે જાલ,
અભોેે ણ ણલયોધ કયલાથી અટકળું નણશ
અને અભાયાથી જે કાંઇ થઇ ળકળે તે ફધું કયી
છુ ટીળું.
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :

ۡۤ َ َ ّ َ َ ّ َ ٰۤ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ ّ ٌ َ َ َ َ ۡۤ َ َ ّ ۡ ُ
قل ِانما انا بسخ ِمثلکم یوحی ِاخی انما
ۡ ِالّٰ ُـہ ُک ۡم ِالّٰ ٌہ ّ َفا ِح ٌد َف
َاس َت ِق ۡی ُموۡۤۡا ِال َ ۡی ِہ ف
ۡ ۡ
ۡ ۡ ّۡ
﴾۶ۙ ﴿ اس َتغ ِه ُك ۡف ُـ ؕ َف َفیۡ ٌل ل ِل ُمس ِخخ ِح َف
َ ّٰ َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ ّ
َوۃ َف ُہ ۡم بال ۡ ّٰاعِخ ِۃ
ال ِذین لا یؤتوؿ الزخ
ِ
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ّٰ
ُہ ۡم ک ِه ُك ۡف َؿ ﴿﴾۷
الص ِل ّٰح ِت ل َ ُہمۡ
ِا ّ َؿ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َعم ُلوا ّّٰ
ِ
َ َۡ ُ
ا ۡج ٌر غح ُؿ َم ۡمنوۡ ٍؿ ﴿ ﴾۸٪
َّ
ُ َ َّ ُ
ََ
ُۡ
ق ۡل ائِنک ۡم ل َ َتکه ُك ۡف َؿ ِبال ِذ ۡی خل َق
ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٗۡ ۤۡ َ ۡ
َ
ً
الاذص فِی یومح ِف ف تجعلوؿ لہ انداخا ؕ
ّٰ َ ُ ۡ َ ۡ
دل ِک َذ ّب ال ّٰعل ِمح َف ﴿﴾ۚ۹
َ
َ
َف َج َع َل فِ ۡی َہا َذ َف ِاسیَ ِم ۡن فوۡقِ َہا َف ّٰب َرؼ
ََ
ۤۡ َ ۡ َ
َ
فِ ۡی َہا َف ق ّد َذ فِ ۡی َہا اقوَات َہا ف ِ ۡیۤۡ ا ۡذبَ َع ِۃ
َ َّ َ َ ً ّ َّ ۡ
ِلسٓائِ ِلح َف ﴿﴾۱۱
اؾ ؕ سوٓاء ل
ای ٍ
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(શે યવૂર !) તું કશે કે શુ ં સ્લરૂભાં તો તભાયા
જ જે લો એક ભાણવ છુ ં , (ણ ખયો તપાલત
આ છે કે) ભાયા તયપ (આ લાતની) લશી
કયલાભાં આલી છે કે તભાયો ભાઅફૂદ એક જ
ભાઅફૂદ છે , ભાટે તભે તેનીજ તયપનો વીધો
ભાગજ ધાયણ કયો, અને તેનાથી ભાપી ચાશતા
યશો; અને અપવોવ છે તે ભુશ્રીકો ભાટે કે :
(૬)
જે ઓ ઝકાત અદા કયતા નથી અને
આખેયતનો ણ (તદ્દન) ઇન્કાય કયનાયા છે .
(૭)
ફેળક જે રોકો ઇભાન રાવમા અને વત્કામો
કમાજ તેભના ભાટે એલો ફદરો છે કે જે નો કદી
અંત આલનાય નથી. (૮)
તું કશે કે ળું ખયેજ તભે તેનો ઇન્કાય કયો છો કે
જે ણે ૃથ્લીને ફે રદલવભાં ેદા કયી. અને
તેના ફયોફયીમા ફનાલો છો ? વઘી
દુણનમાઓનો ારનશાય તો એ જ છે . (૯)
અને તેણેજ આ (બૂણભ)ભાં ભોટા ભોટા શાડ
તેના ઉય કામભ કમાજ, અને તેણેજ આ
(બૂણભ)ભાં ફયકત આી, અને તેભાં તેભની
અનુક્રભણણકા
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જીલન ણનલાજશની વાભગ્રીઓ ચાય રદલવની
ભુદ્દતભાં પ્રભાણવય ણનભાજણ કયી દીધી; જે
વલે ભાંગનાયાઓ ભાટે વભાન છે . (૧૦)
કુદયત કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! એ
રોકોને કશે કે શુ ં ણ તભાયી જે લો ઇન્વાન
છુ ં . શુ ં પયીશ્તા કે જીનભાંથી નથી કે તભો ભાયી
લાત વભજી ન ળકો. તભો એક અલ્રાશની
ઇફાદત કયો, ળીકજને છોડી આો, ગુનાશથી
તોફા કયો, અલ્રાશ ાવે ફક્ષીળ ચાશો.
જે ઓ કંજુવ અને વખ્ત હ્રદમના છે તેઓ
ઝકાત આતા નથી અને તેઓ કુફ્ર કયનાયા
છે . આ આમતના જાશેયી ળબ્દોથી એભ
વભજામ છે કે કાપય રોકો ઉય ઝકાત છે , ણ
કુફ્રની શારતભાં ઝકાત કાઢલી વશી નથી
અથલા એ ઝકાત ન આલાનો અથજ ઝકાત ન
આલાનો એઅતેકાદ છે અથલા નપવની
ઝકાત ન આલા ણલે છે . નપવની ઝકાત એ
છે કે તલશીદનો કરભો ‘રાએરાશ
ઇલ્રલ્રાશ’ કશી ોતાના નપવને ળીકજથી ાક
કયે. ણ એ રોકો એ પ્રભાણે કશેતા નથી.
ઉય તો જાશેયી આમતની તપવીય ફમાન
અનુક્રભણણકા

890

hajinaji.com

કયલાભાં આલી ણ તેની તાલીરભાં અબ્ફાન
ણફન તગરગથી યીલામત છે કે શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ આ આમતની
તીરાલત કયીને પયભાવમું કે એ અબ્ફાન ળું તું
એલું ગુભાન કયે છે કે અલ્રાશ ભુશ્રીકો અને
ફુતયસ્તો ાવે તેભના ભારભાંથી ઝકાત
ચાશે છે ? એ રોકો તો ખુદાની ઝાતભાં ળીકજ
કયે છે . અબ્ફાને અયઝ કયી કે મબ્ન
યવુણરલ્રાશ, તો છી તેનો અથજ ળું છે ?
આે પયભાવમું પીટકાય છે એ રોકો ઉય
જે ઓ શ. અરી (અ.)ભાં ળીકજ ણનભાજણ કયે છે
અને ફાયભા ઇભાભ (અ.)ના વંફંધભાં શેરાં
ઇભાભે જે કાંઇ કહ્ું તે ણલળે ખાતયી યાખતા
નથી અને એ રોકો ઇન્કાય કયનાયા છે .
જે રોકો ખુદા, યવુર અને કમાભત ઉય
ઇભાન રાવમા તથા નેક અભર કમાજ તેઓ ભાટે
એલો ફદરો છે જે નો કદી અંત આલનાય
નથી, કેટરાક તપવીય કયનાયા રખે છે કે આ
આમત એ ણફભાય અને ભોટી લમના લૃઘ્ધો
ભાટે નાઝીર થઇ છે કે જે ઓ તંદુયસ્તી અને
જલાનીની શારતભાં જે લી ઇફાદત કયતા
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શતા તેલી ઝઇપી અને ણફભાયીના રીધે કયી
ળકતા નથી. અલ્રાશ તે લખતે તેઓને
તંદુયસ્તી અને જલાની જે લો વલાફ અતા
કયળે. શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે
જ્માયે ફંદો વેશતભંદ શોમ અને નેક અભર
કયતો શોમ અને ત્માય ફાદ તેલો અભર
ણફભાયીના કાયણે ન કયી ળકતો શોમ તો
અલ્રાશ અભર રખનાય પયીશ્તાને શુ કભ કયે
છે કે તું આ ફંદા ભાટે એલોજ વલાફ રખ કે
જે લો અભર તે તંદુયસ્તીના વભમે કયતો શતો.
કાપયોને ઠકો આતા અલ્રાશ પયભાલે છે કે
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું એ કાપયોને કશે કે ળું
તભો એની વાથે કુફ્ર કયો છો જે ણે ઝભીનનું
ફે રદલવભાં વજજ ન કમુું, ળું તેના ભાટે તભો
બાગીદાય ઠેયલો છો ? અવર ઝભીન તો એ
છે જે ફમતુલ્રાશની છે અને ફાકીની ઝભીન
તેની નીચેથી પેરાલલાભાં આલી છે . કેટરાક
કશે છે કે ફે રદલવનો બાલાથજ તેનું એક જાતનું
પ્રભાણ છે . એટરે કે તેટરા વભમભાં મદા કયે
અને તેનો બાલાથજ ફે લખત છે . આ
આમતભાં ફે રદલવ ણલળે રોકોએ જુ દા જુ દા
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અથો તાયવમા છે .
અને તેણેજ આ ઝભીનની ઉય ભોટા ભોટા
શાડો ણસ્થય કમાજ અને તેણેજ આ ઝભીનભાં
ફયકત આી અને તેભાં રોકો ભાટે
ખેતીલાડીના વાધનો મદા કમાજ અને રોકોની
જરૂયીમાતની ચીજો ઝાડ, ાન, જલાશેયાત
લગેયે ચાય રદલવભાં તેના યશેનાયાઓના
જીલન ણનલાજશ ભાટે ણનભાજણ કમાજ. કુમ્ભીએ
ોતાની તપવીયભાં રખ્મું છે કે ચાય રદલવનો
શેતુ ભૌવભ અને વભમ છે કે જે ભાં અલ્રાશે
ઇન્વાન, શમલાન લગેયેની ખોયાકી ઉત્ન્ન
કયી અને એ ચાય પ્રકાયની ભોવભ છે , જે ભકે
ગયભી, ળયદી, લયવાદ લગેયે અને ભોવભોને
અશીં રદલવો ફતાલલાભાં આવમા છે .
૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

َّ ُ
َ ّ اس َت ٰۤوی اخَی
ٌ الس َمٓاء َف ِہ َی ُخ َخ
ۡ
َاؿ َفقَاؽ
ثم
ِ
ِ
ۡۤ َ َ َ ً ۡ َ ۡ َ ً ۡ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ
ص ائ ِتیا طوعا اف غخہا ؕ قالتا
ِ لہا ف ل ِلاذ
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ََ َ َ ۡ
ات ۡینا طٓائِ ِعح َف ﴿﴾۱۱
ۡ َ
َ َ ّٰ َ َ
اة ف ِ ۡی یَ ۡو َمح ِف َف ا ۡف ّٰحی
فقض ُہ ّن َس ۡبع َس ّٰموَ ٍ
ۡ ُ ّ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ َّ َّ
الس َمٓاءَ
فِی ک ِل سمٓا ٍء امرہا ؕ ف رینا
ُّ ۡ
ۡ ً ّٰ َ
الدن َیا ِب َم َص ِاب ۡی َح ۖ٭ َف ِحفظا ؕ دل ِک
َۡ
ۡ
ۡ
تق ِدیۡرُ ال َع ِزیۡ ِز ال َع ِل ۡی ِم ﴿﴾۱۲
َ َ ۡ ُ َ ُ َۡ َ ُُ
ًَ
ف ِا ۡؿ اف َخضوۡا فق ۡل انذ ۡذتک ۡم ّٰص ِعقۃ
َ َ
ۡ
َ
ِّمث َل ّٰص ِعق ِۃ َعا ٍخ ّف ث ُموۡ َخ ﴿﴾۱۳
ۡ َ
ِا ۡد َج َ
ٓاء ۡت ُہ ُم ّ
الرُ ُس ُل ِم ۢۡن بَح ِف ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َف
ۡ َ ۡ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ ُ ۡۤۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ ؕ َقالُوۡا لَوۡ
ِمن خل ِف ِہم الا تعبدفا ِالا
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َ َ َ ّ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ً َ ّ َ َ ۤۡ
شٓاء ذبنا لانزؽ مل ِئکۃ ف ِانا ِبما
ّٰ
ُ ۡ
ا ۡذ ِسل ُت ۡم ِب ٖۡہ ک ِه ُك ۡف َؿ ﴿﴾۱۴
َ َ َّ َ ٌ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ
َۡ
ۡ
ص ِبغحؿِ
فاما عاخ فاستکبؿفا فِی الاذ ِ
َ َ ُ َّ ُ ً َ
َ ُ
ۡ
ال َح ّ ِق َف قالوۡا َم ۡن اش ّد ِمنا ق ّوَۃ ؕ ا َف ل َ ۡم
َ َ ّّٰ ّ َ
ََ ُ
َََ
یَرَ ۡفا ا ّؿ الل َہ ال ِذ ۡی خلق ُہ ۡم ُہوَ اش ّد
ۡ ُ ً َ ُ ّٰ َ
ِمن ُہ ۡم ق ّوَۃ ؕ َف کانوۡا ِبا ّٰی ِتنا یَ ۡج َح ُد ۡف َؿ

﴿﴾۱۵
ેછી તેણે આકાળ તયપ ઘ્માન આપ્મું, અને ત
ેતે લખતે (ભાત્ર) ધુભાડો શતો, છી તેણે ત
ે(આકાળ)ને તથા ઝભીનને શુ કભ કમો કે તભ
ફન્ને ખુળીથી અથલા નાખુળીથી આધીન
hajinaji.com
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થઇ જાઓ (જે થી) ફન્નેએ અયજ કયી કે અભે
ખુળીથી આધીન થઇએ છીએ. (૧૧)
છી તેણે તે (ધુભાડા)ના ફે રદલવભાં વાત
આકાળ ફનાવમાં, અને પ્રત્મેક આકાળભાં લશી
દ્લાયા (પયીશ્તાઓ ાવે) તેની વમલસ્થાનો
શુ કભ શોંચાડી દીધો; અને વૌથી શેઠના
(માને આ જગતના) આકાળને અભોએ
તાયાઓ લડે ળોબીતું ફનાવમું, તેભજ (તે
તાયાઓને આકાળના) યક્ષક ફનાવમા; આ
વમલસ્થા ઝફયદસ્ત જ્ઞાનલાા (અલ્રાશ)ની
કયેરી છે . (૧૨)
છી ણ જો તેઓ ભોઢું પેયલે તો તું કશે કે શુ ં
તો તભને એલી બમંકય ગજજ નાથી ડયાલું છુ ં કે
જે લી ગજજ ના આદ તથા વભૂદ (ની કોભ) ય
ડી શતી. (૧૩)
જ્માયે કે તેભની ાવે યવૂરો તેભની શેરા
આ શુ કભ રઇને આવમા, અને તેભની છી
ણ કે તભે અલ્રાશના ણવલામ ફીજા કોઇની
ઇફાદત કયો નણશ; તેભણે જલાફભાં કહ્ું કે
અગય અભાયો યલયરદગાય ચાશતે તો
ખચીતજ પરયશ્તા ભોકરી દેતે, ભાટે તભને જે
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(શુ કભ) આીને ભોકરલાભાં આવમા છે તેનો
અભે ઇન્કાય કયીએ છીએ. (૧૪)
છી આદ (ની કોભ) તો બૂણભભાં ણલના કાયણે
અણબભાન કયલા રાગી, અને કહ્ું કે ફભાં
અભાયાથી લધાયે કોણ છે ? ળું તેઓ એટરુંમ
ન વભજ્મા કે અલ્રાશ કે જે ણે તેભને ેદા
કમાજ છે ફભાં તેભના કયતાં કેટરોમ લધાયે
છે ; અને (આભ) દયેક યીતે તેઓ અભાયી
આમતોની અલગણના કયતા યહ્ા. (૧૫)
છી અલ્રાશે આવભાનના વજજ નનો ઇયાદો
કમો તે લખતે ભાત્ર ધુભાડો શતો. છી તેણે
આવભાન તથા ઝભીનને શુ કભ કમો કે તભો
ફન્ને ખુળી મા નાખુળીથી અભાયા આધીન
થઇ જાલ, તો તેઓએ અયઝ કયી કે અભો
ખુળીથી આધીન થલા તૈમાય છીએ. શ.
ઇભાભે યઝા (અ.)થી કોઇએ વલાર કમો કે
અલ્રાશ વભક્ષ જીન અને ઇન્વાન ણવલામ
કોઇએ કરાભ કયેર છે ? આે પયભાવમું કે
ઝભીન અને આવભાને કરાભ કયેર છે . આભ
પયભાલી આે આ આમતના છે લ્રા લાક્મની
ણતરાલત કયી. આ સ્થે એ લસ્તુ ભાટે ણ
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લાદણલલાદ થમેર છે કે અલ્રાશે શેરાં
ઝભીન મદા કયી કે આવભાન મદા કમુું. તો
ફીજા સ્થે કરાભે ાકભાં જ તેનો વંૂણજ
જલાફ ભી યશે છે .
અલ્રાશે ફે રદલવભાં વાત આવભાનો
ફનાવમા અને પ્રત્મેક આવભાનભાં લશી
દ્લાયા તેની વમલસ્થાનો શુ કભ શોંચાડી
દીધો. આવભાન અને ઝભીનને એ ોતાની
કુદયતથી શુ કભ આે છે કે “થા” તો થઇ જામ
છે . તેના ભાટે કોઇ જાતની વભમની કેદ શોતી
નથી. અલ્રાશ જે લસ્તુને ચાશે તેને તયતજ
મદા કયી ળકે છે . ણ એ ઝભાનાના
અયફોને તેભની ફુણઘ્ધ પ્રભાણે વભજાલલા
ભાટે યવુર (વ.)ને વંફોધન થમું છે .
કુયેળના કાપયો કુદયતની ણનળાનીઓ જોલા
છતાં ઇભાન રાલલાથી ભોઢું પેયલે છે . અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું તેઓને કશે કે શુ ં તો
તભોને એલી બમંકય ગજજ નાથી ડયાલું છુ ં જે લી
ગજજ ના આદ તથા વભૂદની કોભ ઉય આલી
શતી.
જે લખતે તેઓની ાવે અભાયા ભોકરેરા
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મગમ્ફયો જ. શુ દ (અ.) અને જ. વારેશ
(અ.) આવમા અને તેભણે તેઓને દયેક યીતે
વભજાલલાની કોળીળ કયી ણ તે રોકો
ભાન્મા નણશ અને કશેલા રાગ્મા કે જો
અલ્રાશ ચાશત તો પયીશ્તાઓને ભોકરત,
અભો તભાયી લાત ભાનલાને ભાટે તૈમાય નથી,
તભો તો ભાત્ર અભાયી જે લા ઇન્વાન છો.
જ. આદ (અ.)ની કોભ ઝભીન ઉય લગય
કાયણે અણબભાન કયલા રાગી અને તેઓનું
ગલજ કયલું ભાત્ર કુફ્રના કાયણે શતું. જ. શુ દ
(અ.)એ તેઓને ડયાવમા ણ તેઓએ તેભની
કાંઇ યલા કયી નણશ અને ોતાની તાકત
ઉય અકડતા યહ્ા અને તેઓ એલા
ળણક્તળાી શતા કે શાડભાંથી ભોટા ભોટા
ત્થયો ઉંચકીને રઇ આલતા શતા અને એ
કાયણે તેઓ ોતાને ફલાન વભજતા શતા.
તેઓને આનો ઉિય કુદયતે આ આમતભાં
આેર છે .
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૧૬ ભી આમત :-

َ ّ َ ۡۤۡ ً َ ۡ َ ً ۡ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
اؾ
ٍ فاذسلنا علی ِہم ذِیحا صىصىا فِی ای
ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ّ َ َّ
ۡ
اة ل ِن ِذحقہم عذاب ال ِصد ِی فِی
ٍ ن ِحس
ّٰ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ ّ
ۡ
اب الۡاع َِخ ِۃ
ال َح ّٰیو ِۃ الدنیا ؕ ف لعذ
َۡ
ۡ
﴾۱۶﴿ اع ّٰدی َف ُہ ۡم لَا یُن َض ُخ ۡف َؿ

જે થી અભોએ ણ તેભના ય (કેટરાક)
દુબાજગ્મના રદલવોભાં આંધીની શલા ભોકરી કે
જે થી અભે તેભને આરોકના જીલનભાં જ
શીણત બમાજ અઝાફની ભજા ચખાડી
દઇએ; અને યરોકનો અઝાફ તો ખચીતજ
એ કયતાંમ લધાયે પજે ત કયનાયો છે , ને (તે
લખતે) તેભની કાંઇજ વશામ કયલાભાં નણશ
આલે. (૧૬)
અભોએ ણ તેભના દુબાજગ્મના રદલવોભાં
એક તોપાની આંધી ભોકરી અને આ જીલનભાં
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જ તેઓને અઝાફની ભજા ચખાડી. જ.
જાફીય ઇબ્ને અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી
યીલામત છે કે અફુજશેરે કુયેળના લડેયાઓને
બેગા કમાજ અને કહ્ું કે ભોશમ્ભદ (વ.)ના
ફધા કાભો પયેફથી બયેરા છે . આણે કોઇને
તેભની ાવે ભોકરલો જોઇએ જે તેભની
વાથે આ ણલે ચચાજ કયે. છી અતફા શ.
યવુર (વ.)ની ણખદભતભાં આવમો અને કહ્ું કે
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું શ્રેષ્ઠ છે કે જ.
શાળીભ, જ. અબ્દુર ભુિરીફ અને જ.
અબ્દુલ્રાશ તાયા ફાદાદાઓ તો અભાયા
ફુતોને કાંઇ કશેતા ન શતા. તું અભાયા ફુતોને
ફુયી યીતે માદ કયે છે અને અભોને બટકેરા
જાણે છે , આ કામો કયલાનો તાયો શેતુ અભાયો
વયદાય ફનલાનો શોમ તો અભે તને અભાયો
વયદાય ફનાલીએ અને જો તું કુયેળની કુંલાયી
છોકયીઓ ચાશતો શો તો અભો તાયા ભાટે
શાજય કયીએ, તેની વાથે તું ળાદી કયી રે.
અગય ભાર ચાશતો શો તો ભાર આીએ.
આ (વ.) તેની લાતો ચુચા વાંબતા
યહ્ા. જ્માયે તે ફકલાવ કયતો ફંધ થમો ત્માયે
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શઝયતે “ણફણસ્ભલ્રા ણશયજશભા ણનયજશીભ” કશી
આ વુયાની શેરેથી ંદય આમતો લાંચી
વંબાલી. આ વાંબીને અતફાએ શઝયત
(વ.)નો ારલ કડી રીધો અને કશેલા
રાગ્મો કે આણી લચ્ચેના વગણની કવભ
છે કે ચુ થઇ જાલ, આભ કશી અતફા ત્માંથી
ઉઠીને ઘેય ચાલ્મો ગમો. કુયેળીઓ ાવે ન
ગમો, તેથી કુયેળીઓ આવભાં કશેલા રાગ્મા
કે અતફા ક્માં ચાલ્મો ગમો ? ક્માંક એલું ન
ફને કે આણા દીનથી પયી ગમો શોમ અથલા
ભોશમ્ભદે ોતાના વાથે બેલી રીધો શોમ,
છી તેઓ અતફાના ઘયે ગમા અને ુછમું કે
તું અભાયી ાવે ાછો કેભ આવમો નણશ ? ળું
તેં ભોશમ્ભદ (વ.)ની ાવે ખાણં ખાધું છે
અથલા તેની ાવે કાંઇ રારચ યાખી છે ? આ
વાંબી અતફા ફશુ જ ક્રોધામભાન થમો અને
ફોલ્મો કે તભાયા કયતાં લધાયે ભારદાય તો શુ ં
છુ ં અને શુ ં તભાયા ઉય લચજસ્લ ધયાલું છુ ં . શુ ં
ળા ભાટે કોઇના ભારની રારચ કરૂં ? તભો એ
લાત તો જાણો છો કે ભોશમ્ભદ (વ.) ાવે
કાંઇ ભાર તો નથી કે રોકોને કાંઇ રારચ
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આી ળકે. ભેં તેભની વાથે લાતચીત કયી તો
તેભણે અલ્રાશના કરાભ વંબાવમા જે ન
કાવમ શતા ન જાદુ. તેભની ાવેથી આમતો
વાંબી ભેં તેભના ારલને કડી રીધો અને
કવભ આી કહ્ું કે શલે લધાયે ન ઢો. એ
લાત તો તભો ણ જાણો છો કે શઝયત (વ.)
કોઇ ણ લખતે અવત્મ ફોરતા નથી અને
ભને એ લખતે એલો ડય રાગ્મો કે અઝાફ
ઉતયે અને આણે શરાક થઇ જઇએ. આ
વાંબી તેઓ નાવીાવ થઇ તેભના ઘયેથી
ાછા ચાલ્મા આવમા.
૧૭ થી ૨૧ ભી આમાત :-

ۡ
ۡ َف اَ ّ َما ثَ ُموۡ ُخ َف َہ َدیۡ ّٰن ُہ ۡم َف
اس َت َح ّ ُبوا ال َع ّٰؼی
َ َ ۡ ُ َ ّٰ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ّٰ ُ ۡ َ َ
اب
ذ
ِ عدی الہدی فاخذتہم ص ِعقۃ الع
ۡ ُ َ
ۡ
﴾۱۷ۚ ﴿ ال ُہوۡ ِؿ ِب َما کانوۡا یَک ِس ُبوۡ َؿ
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َ َ َ َّ
ُ َ ُ َّ ُ
َف ن ّج ۡینا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َف کانوۡا یَتقوۡ َؿ
﴿ ﴾۱۸٪
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ّّٰ َ ّ َ
الناذِ َف ُہمۡ
ف یوؾ یحسخ اعدٓاء الل ِہ ِاخی
َ
یُوۡر ُعوۡ َؿ ﴿﴾۱۹
َ
َ
َح ٰۤتّی ِا َدا َما َج ُ
ٓاء ۡف َہا ش ِہ َد َعل ۡی ِہ ۡم
ُ
َ ُ
َ
َس ۡم ُع ُہ ۡم َف ا ۡب َص ُاذ ُہ ۡم َف ُجلوۡ ُخ ُہ ۡم ِب َما کانوۡا
ُ
حَ ۡع َملوۡ َؿ ﴿﴾۲۱
َ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ُّ ۡ َ َ ۡ َ
ف قالوا ل ِجلو ِخ ِہم ل ِم ش ِہدتم علینا ؕ
َ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ الّ َ ِذ ۡۤۡی اَن ۡ َط َق ک ُ ّ َل َشی ٍءۡ
قالوا انطقنا
hajinaji.com
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ُ
َ
ََ َُ َ َ َ
ّف ُہوَ خلقک ۡم ا ّف َؽ َم ّرَ ٍۃ ّف ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُعوۡ َؿ
﴾۲۱﴿
શલે યશી વભૂદ (ની કોભ) તેને અભોએ તો
ણશદામત કયી, ણ તેભણે ણશદામતના
ભુકાફરાભાં ગુભયાશી વંદ કયી, જે થી જે લી
કયણી તેઓ કમાજ કયતા શતા તે કાયણે શીણત
બમાજ અઝાફની ગજજ નાએ તેભને કડી
રીધા. (૧૭)
અને જે રોકો ઇભાન રાવમા શતા અને ડયતા
યશેતા શતા તેભને અભોએ ફચાલી રીધા.
(૧૮)
અને તે રદલવે કે જ્માયે અલ્રાશના દુશ્ભનોને
બેગા કયી જશન્નભ તયપ રઇ જલાભાં
આલળે ત્માયે તેભને જુ દા જુ દા ટોાંઓભાં
ગોઠલલાભાં આલળે. (૧૯)
અશીં વુધી કે જ્માયે તેઓ તે (જશન્નભ)ની
ાવે આલી શોંચળે તો તેભનાં કાન, તેભની
આંખો તથા તેભની ચાભડીઓ જે જે દુયાચાય
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તેઓ કમાજ કયતા શતા તેના વંફંધભાં તેભની
ણલરૂઘ્ધ વાક્ષી આળે.(૨૦)
અને તેઓ ોતાની ચાભડીઓને કશેળે કે
(બરા) તભે અભાયી ણલરૂઘ્ધ ળા ભાટે વાક્ષી
આો છો ? તે જલાફ આળે અભને એજ
અલ્રાશે લાચા કયી દીધી છે કે જે ણે દયેક
લસ્તુને લાચા આી છે ; (વાયાંળ કે) તેણે જ
તભને પ્રથભલાય ેદા કમાજ છે અને તેનીજ
શજૂ યભાં ાછા રઇ જલાભાં આલળો. (૨૧)
વભુદની કોભ કે જે ઓ જ. વારેશ (અ.)ની
ઉમ્ભતના રોકો શતા, અભોએ તેઓની
ણશદામત કયી ણ તેભણે ણશદામતના ફદરે
ગુભયાશી વંદ કયી અને તેઓને
ણશણતબમાજ અઝાફની ગજજ નાએ કડી
રીધા.
જે રોકો ઇભાન રાવમા શતા અને ગુનાશોથી
ફચતા શતા તેઓને અભોએ ફચાલી રીધા.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) કમાભતના રદલવને માદ
કય, જ્માયે ખુદાના દુશ્ભનોને દોઝખની
આગભાં નાખલાભાં આલળે અને તેને જુ દા
જુ દા ટોાભાં યખાળે.
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જે લખતે તેઓ જશન્નભની ાવે શોંચળે
તો તેઓના કાન, આંખો તથા ચાભડી ગલાશી
આળે. વશુ પ્રથભ જભણો અને છી ડાફો
શાથ વાક્ષી આળે.
એ ગુનેશગાય કાપયો ોતાના અલમલોને કશેળે
કે તભે અભાયા ણલરૂઘ્ધ ળા ભાટે વાક્ષી આો
છો ? તે લખતે તે અલમલો કશેળે કે અભોને
કંઇ કશો નણશ. અભને ખુદાએ વાક્ષી
આલાની લાચા આી છે . એ ખુદા એ છે
જે ણે દયેક લસ્તુને લાચા આી છે . તભોને
પ્રથભલાય મદા કયનાયો અલ્રાશ જ છે .
કુમ્ભીએ આ આમતની તપવીયભાં રખ્મું છે કે
આ આમત એ રોકો ણલળે નાઝીર થઇ છે
જે ઓની રૂફરૂ તેભના ખયાફ આભાર યજુ
કયલાભાં આલળે અને તેઓ કશેળે કે અભોએ
આલા કામો કમાજ ન શતા, તો તે લખતે
આભાર રખનાયા પયીશ્તા ગલાશી આળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે જ્માયે ભરાએકા વાક્ષી આળે ત્માયે
ગુનેશગાયો કશેળે કે ખુદાલંદા આ તાયા જ
પયીશ્તા છે અને કશેળે કે અભોએ આલા કામો
અનુક્રભણણકા
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કમાજ નથી. જે ભકે તે ણલે અલ્રાશે ફીજા
સ્થે પયભાલેર છે “જે ભ દુણનમાભાં કવભ
ખાધી શતી તેભ ત્માં ણ કવભ ખાળે. ” છી
તેઓની ઝફાન ઉય ભશોય ભાયલાભાં આલળે
અને અલમલો વાક્ષી આળે.
૨૨ થી ૨૫ભી આમાત :-

ُ َ
َۡ َ
َ ُۡ
َف َما کن ُت ۡم ت ۡس َت ِت ُؿ ۡف َؿ ا ۡؿ ّیش َہ َد َعل ۡیک ۡم
ُ ُ
ُ َ ۡۤ ُ
َس ۡم ُعک ۡم َف لَا ا ۡب َص ُاذک ۡم َف لَا ُجلوۡ ُخک ۡم َف لّٰ ِک ۡن
َ
ۡ َ َ
لَا حَ ۡعل ُم ک ِثح ًؿا ِّم ّما

ّّٰ َ َ ۡ َ َ
ظنن ُت ۡم ا ّؿ الل َہ
ُ َ
﴾۲۲﴿ ت ۡع َملوۡ َؿ

َ ّ ُ ُ ّ َ ُ ّٰ
ُ
ََۡ
َف دل ِک ۡم ظنک ُم ال ِذ ۡی ظنن ُت ۡم ِبرَ ِّبک ۡم
ََ ُ َ
ّٰ ۡ
﴾۲۳﴿ ا ۡذ ّٰخىک ۡم فا ۡص َب ۡح ُت ۡم ِّم َن الخ ِز ِخیۡ َن
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َّ ۡ َّ َ
َ َ
ف ِا ۡؿ ّی ۡصبِ ُؿ ۡفا فالن ُاذ َمث ًوی ل ُہ ۡم ۚ َف ِا ۡؿ
َ
َ
ۡ
ۡ
﴾۲۴﴿ ّی ۡس َت ۡع ِت ُبوۡا ف َما ُہ ۡم ِّم َن ال ُم ۡع َت ِبح َف
ُ َ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َّ َ َ
ۡ َ
ٓاء ـ َد ّینوۡا ل َ ُہ ۡم ّما بَح َف
ف قیضنا لہم ؿخن
َ َ
ََۡ
َ
ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َف َما خلف ُہ ۡم َف َح ّق َعل ۡی ِہ ُم
َ
ََ َ ُ
َۡ
القوۡ ُؽ ف ِ ۡیۤۡ ا َم ٍم ق ۡد خل ۡت ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ِّم َن
ّٰ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ّ
ۡ ۡ َ ّ ۡ
ۡ
َ
﴾۲۵٪ ﴿ س ۚ ِانہم کانوا خ ِز ِخین
ِ ال ِج ِن ف الاِن
અને તભે (તભાયા ગુનાશોને) વંતાડતા ન
શતા, કાયણ કે તભને આ બમ ન શતો કે
તભાયા કાન, આંખો તથા ચાભડીઓ તભાયી
ણલરૂઘ્ધ વાક્ષી આળે, ફલ્કે તભોએ તો ધાયી
રીધું શતું કે જે કભો તભે કમાજ કયતા શતા તે
ભાંશેના ઘણાંખયાને અલ્રાશ જાણતો જ
નથી. (૨૨)
અનુક્રભણણકા
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અને તભાયી આ ખોટી ધાયણાએ કે જે
તભોએ તભાયા યલયરદગાય વંફંધી ફાંધી
રીધી શતી તભને ામભાર કયી નાખ્મા કે
જે થી તભે (વખ્ત) નુકવાન બોગલનાયાઓ
ભાંશેના થઇ ગમા. (૨૩)
શલે જો તેઓ વબ્ર કયે તો ણ જશન્નભ તો
તેભનું ઠેકાણં છે જ; અને જો તેઓ કૃા દ્રણષ્ટ
ચાશે તો ણ તેઓ એલા રોકોભાંથી નથી કે
જે ભના ય કૃા દ્રણષ્ટ કયલાભાં આલે. (૨૪)
અને અભોએ તેભના ભાટે (દુષ્ટ) વોફતીઓ
ભુકયજય કયી દીધા શતા, છી તેભણે તેભની
શેરાના તથા તેભની છીનાં વઘાં કામો
તેભની નજયભાં ળોબામભાન કયી ફતાવમાં
શતાં, અને અગાઉ થઇ ગમેરા જીન્નાતો તથા
ઇન્વાનોની વઘી ઉમ્ભતો ય ુયલાય થઇ
ચૂકેરા અઝાફનો લામદો આ રોકો ઉય ણ
ૂણજ થમો કે ખચીતજ તેઓ શાણન
બોગલનાયા ફનળે. (૨૫)
પયીશ્તાઓ તેઓને કશેળે કે તભો એભ ધાયતા
શતા કે તભાયી લાત છુ ી યશેળે, ણ છુ ાલી
ળક્મા નણશ અને તભો એભ ભાનતા શતા કે
અનુક્રભણણકા
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તભાયા અલમલો ગલાશી આળે નણશ અને
એલો ખ્માર કયતા શતા કે અભો જે કાંઇ
કયીએ છીએ તેની ઘણી ખયી લાતોને અલ્રાશ
જાણતો નથી. કેટરીક તપવીયોભાં એભ ણ
છે કે કાપયો કશેતા શતા કે જે કાંઇ અભો
જાશેયભાં કયીએ છીએ તે ખુદાએ તઆરા
જાણે છે ણ જે કંઇ છુ ી યીતે કયીએ છીએ
તે ખુદા જાણતો નથી.
ઇબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે શુ ં એક રદલવ
કાઅફાના ડદાની ાછ છુ ાઇ યહ્ો
શતો. એટરાભાં ણવપલાન, ઉભય્મા અને
અબ્દુલ્રાશ વખપી આવભાં લાતો કયલા
રાગ્મા અને કશેલા રાગ્મા કે જે કંઇ આણે
કશીએ છીએ તે ખુદા વાંબે છે ? તો એકે
કહ્ું કે જો અલાજથી ફોરીએ તો વાંબે
છે , ફીજાએ કહ્ું કે જ્માયે ભોટેથી ફોરીએ
છીએ તો તેને વાંબે છે તો છી જે ધીભેથી
ફોરીએ તેને ણ તે વાંબી ળકે છે . ઇબ્ને
અબ્ફાવ કશે છે કે આ લાતની ભેં શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ને જાણ કયી તો તે લખતે આ
આમત નાઝીર થઇ. શ. ઇભાભે જાઅપયે
અનુક્રભણણકા
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વારદક (અ.)એ પયભાવમું છે કે ફંદએ
ભોઅભીન ખુદાથી એલી યીતે ડયે છે કે જાણે
તેને જશન્નભભાં રઇ જામ છે અને એલી
આળા યાખે છે કે જાણે તેને જન્નતભાં રઇ
જામ છે , એભ કશી આે આ આમત લાંચી
વંબાલી.
જો તેઓ તેલા વભમે વબ્ર કયે તો ણ તેભનું
ઠેકાણં જશન્નભ તો છે જ અને જો તેઓ
તેની યઝાભંદી ચાશે એટરે કે કૃા દ્રણષ્ટ ઇચ્છે
તો તે કંઇ કફુર કયલાભાં આલળે નણશ, એ
લખતે તેઓનું ભશેયફાની ચાશલી મા વફય
કયલું કંઇ ણ કાભ રાગળે નણશ.
ભુશ્રીક રોકો ખુદાની તલશીદની દરીરનો
જાણીફુઝીને ઇન્કાય કયતા શતા. અભોએ
ળમતાનોને તેભના વાથી ણનભાજણ કમાજ,
તેઓએ વાયા ભાણવોની વોફત ન યાખી
અને ફુયાઓનો વાથ ઇચ્છમો અને દુણનમાનો
ભાર, દોરત અને ઇચ્છાઓને ળમતાને તેભની
નજયોભાં ળણગાયીને યજુ કમાજ અને તેઓ
દુણનમાના ભોશભાં ડી ગમા અને આખેયતનો
ઇન્કાય કયી ફેઠા. જે યીતે શેરાંની ઉમ્ભતો
અનુક્રભણણકા
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મગમ્ફયોને જુ ઠરાલીને અઝાફને ાત્ર થઇ
તેલીજ યીતે આ રોકો ણ અઝાફને રામક
થળે.
૨૬ થી ૩૦ ભી આમાત :-

َ َ َ َّ
َ
َ
ََ
اؽ ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا لَا ت ۡس َم ُعوۡا ل ِّٰہذا
فق
َّ ُ َ ۡ
ُۡ
َۡ
الو ۡك ّٰا ِؿ َف الغوۡا فِ ۡی ِہ ل َ َعلک ۡم تغ ِل ُبوۡ َؿ ﴿﴾۲۶
َّ
َ
ََ
ََُ َۡ
فلن ِذحق ّ َن ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا َعذ ًابا
َ
َ َ َّ َ َ َّ َ ُ
ش ِدیۡ ًدا ۙ ّف لَن ۡج ِزیَن ُہ ۡم ا ۡسوَا ال ِذ ۡی کانوۡا
ُ
حَ ۡع َملوۡ َؿ ﴿﴾۲۷
ّٰ َ َ َ ُ َ ۡ َ ّّٰ ّ َ
الن ُاذ ۚ ل َ ُہ ۡم فِ ۡیہاَ
دل ِک جزٓاء اعدٓا ِء الل ِہ
َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ً ۢ َ َ ُ ۡ ّٰ ّٰ َ
خاذ الخل ِد ؕ جزٓاء ِبما کانوا ِبای ِتنا
hajinaji.com
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یَ ۡج َح ُد ۡف َؿ ﴿﴾۲۸
َ َ َ َّ
َ َ َ َ ۤۡ َ َ ّ َ َ
اؽ ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا َذ ّبنا اذِنا الذیۡ ِن
فق
اَ َض ّّٰل َنا ِم َن الۡج ّن َف الۡاِنۡس ن َ ۡج َع ۡل ُہماَ
ِِ
ِ
َ َۡ َ ُ َ
َ َ ۡ
ت ۡح َت اق َدا ِمنا ل َِیک ۡونا ِم َن الۡا ۡسف ِلح َف
﴿﴾۲۹
ّ َ ّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ّ ُ َ ّّٰ
اس َت َق ُ
الل ُہ ثُ ّ َم ۡ
اموۡا
ِاؿ ال ِذین قالوا ذبنا
ۡ َ ُ َ َّ َ َ ُ
َ َ َّ َ
ت َتجـ ُؽ َعل ۡی ِہ ُم ال َمل ِئکۃ الا تخافوۡا َف لَا
ۡ َّ َّ ُ ۡ
َۡ ُ َ
تش َدنوۡا َف ا ۡب ِس ُخ ۡفا ِبال َجن ِۃ التِ ۡی کن ُت ۡم
ُ
توۡ َع ُد ۡف َؿ ﴿﴾۳۱
hajinaji.com
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અને જે રોકો ઇભાન રાવમા ન શતા તેભણે
કહ્ું કે તભે આ કુયઆનને ઘ્માન દઇ વાંબો
નણશ, અને (તેના ઢલાના વભમે) ગડફડ
ભચાલતા યશો કે કદાચને તભે પાલી જાઓ.
(૨૬)
ભાટે જે રોકો ઇભાન રાવમા નથી તેભને અભે
ખચીતજ વખ્ત અઝાફની ભજા ચખાડીળું,
અને જે ખયાફભાં ખયાફ કામો તેઓ કયતા
શતા તેનો ણ ફદરો અભે તેભને જરૂય
આીળું. (૨૭)
અલ્રાશના દુશ્ભનોનો ફદરો એ જ અગ્ની
છે , તેભાં તેભનું શંભેળ યશેલાનું ઘય છે ; અભાયી
આમતોનો ઇન્કાય કયતા શતા તેનો આ ફદરો
છે . (૨૮)
અને જે રોકો ઇભાન રાવમા ન શળે તેઓ
(કમાભતભાં) કશેળે કે શે અભાયા યલયરદગાય
! જીન્નાતો તથા ઇન્વાનોભાંથી જે ભણે અભને
ગુભયાશ કમાજ શતા તેભને અભને દેખાડી દે કે
જે થી તેભને અભે અભાયા ગો તે યગદોી
નાખીએ કે તેઓ વૌથી શેઠ થઇ (લધાયે
ઝરીર થઇ) જામ. (૨૯)
અનુક્રભણણકા
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ણનવંળમ જે રોકોએ આ કહ્ું કે અભાયો
યલયરદગાય અલ્રાશ છે , છી તેઓ (છે લટ
વુધી એજ આસ્થા ય) કામભ યહ્ા, તેભના
ય (ભૃત્મુ વભમે) પયીશ્તા (આ વંદેળો રઇ)
ઉતયળે કે તભે ન (બણલષ્મ ભાટે) નચતા કયો
અને ન (બૂતકા ભાટે) ખેદ, અને જે
સ્લગજનો તભને લામદો કયલાભાં આલતો શતો
તેનો રશાલો રો. (૩૦)
ઇબ્ને અબ્ફાવથી રયલામત છે કે કુયેળના
લડેયાઓ કુયઆનનો ભુકાફરો કયી ળક્મા નણશ
અને તેઓને બમ રાગ્મો કે જં ગરી અયફો
ચોતયપથી બેગા થઇ કુયઆન વાંબીને ક્માંક
ઇભાન ન રઇ આલે, તેથી તેઓએ ોતાના
વાથીઓને બેગા કયી કહ્ું કે જ્માયે શઝયત
(વ.) કુયઆનની ણતરાલત કયે ત્માયે તભો ફધા
ગડફડ ભચાલો, વીટીઓ લગાડો, પાલે તેભ
ફકલાવ કયો, ળેમય-ળામયીનો દોય ળરૂ કયી દો,
તે લખતે કુદયતે આ આમત નાઝીર પયભાલી.
અભો એ કુપપાયોને વખ્ત અઝાફ ચખાડીળું
અને દુશ્ભનીના રીધે તેઓ જે કંઇ કામો કયતા
શતા તેનો અણતળમ ખયાફ ફદરો આીળું.
અનુક્રભણણકા
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આ આમતભાં વખ્ત અઝાફનું જે લણજન
આવમું છે તે ણલળે કેટરાક કશે છે તે દુણનમાનો
અઝાફ શતો જે ફદયની રડાઇભાં તેઓ કેદ
અને કત્ર થમા અને અણતળમ ખયાફ
ફદરાનો શેતુ આખેયતની જશન્નભનો
અઝાફ છે .
ફશુ જ ખયાફ અઝાફ ખુદાના દુશ્ભનોનો
ફદરો છે અને તેઓ શંભેળા જશન્નભભાં
યશેળે અને તેઓ અભાયી આમતોનો ઇન્કાય
કયતા શતા.
જ્માયે કાપયો જશન્નભભાં શળે ત્માયે કશેળે કે
એ અભાયા યફ, જીન્નાતો અને ઇન્વાનો કે
જે ભણે ણ અભને ગુભયાશ કમાજ શતા તેઓને
અભોને દેખાડી દે જે થી અભો તેભને ગ નીચે
કચડી નાખીએ. ગ નીચે કચડી નાખલાનો
અથજ એ ણ થામ છે કે દોઝખના નીચેના
દયજ્જાભાં
નાખીએ.
શ.
અભીરૂર
ભોઅભેનીન અરી (અ.)થી યીલામત છે કે તે
ફેભાંનો એક ઇબ્રીવ છે કે જે ળમતાનોનો
આગેલાન છે અને ઇન્વાનોભાંનો શ. આદભ
(અ.)નો ુત્ર કાફીર છે . ભતરફ કે પ્રત્મેક
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જશન્નભી ુકાયળે કે અભને ફશેકાલનાય
ળમતાન અને ઇન્વાનને ફતાલ.
જે રોકોએ કહ્ું કે અભાયો યલયરદગાય
અલ્રાશ છે અને તેઓ ોતાના આ અકીદા
ઉય કામભ યહ્ા અને ભયલા વુધી તેના ઉય
અટર યહ્ા, તો તેઓ ાવે પરયશ્તાઓ આલી
ખુળખફયી આે છે કે તભો અઝાફનો બમ
ન યાખો અથલા તેનો અથજ એ છે કે તભાયી
ાછ તભાયી ઓરાદ, ભા-ફા, સ્ત્રીઓ
લગેયે છે એ ણલે ગભગીન ન થાલ, કેભકે
અલ્રાશ તેભનું યક્ષણ કયનાય છે અને તભને
જે જન્નતનો ણલમદો આલાભાં આવમો શતો
તેભાં તભો દાખર થાલ. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)થી લણજન છે કે ભોઅભીનના
ભયણ લખતે પયીશ્તા તેઓની ાવે આલે છે
અને તેઓને ખુળખફયી આે છે .
૩૧ થી ૩૨ભી આમાત :-

ُ َ َ
ۡ ُّ
ۡ
الدن َیا َف فِی
ن ۡح ُن ا ۡفل ِی ُؤخ ۡم فِی ال َح ّٰیو ِۃ
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ۡۤۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ َ ِ ّٰ ۡ
الاعخ ِۃ ۚ ف لکم فِیہا ما تشت ِہی
ُ ُ َُۡ
ََ
﴾۳۱﴿ اجف ُسک ۡم َف لَک ۡم فِ ۡی َہا َما ت ّد ُعوۡ َؿ
َ َُ
ُ
﴾۳۲٪ ﴿ ن ُزلًا ِّم ۡن غفوۡ ٍذ ّذ ِح ۡی ٍم
અભે દુણનમાના જીલનભાં તભાયા ણભત્ર શતા
અને આખેયતભાં ણ છીએ, અને તભાયા
ભાટે તે (સ્લગજ)ભાં તભારૂં ભન ચાશે તે દયેક
લસ્તુ તભને ભળે, અને તેભાં તે દયેક લસ્તુ કે
જે તભે ભાંગળો શાજય શળે. (૩૧)
ભશા ક્ષભાલાન (અને) દમાણનણધ (અલ્રાશ)
તયપની આ યોણાગત શળે. (૩૨)
આ આમતભાં ભોઅભેનીનોને પયીશ્તાઓ
ખુળખફયી આે છે અને કશે છે કે અભે
દુણનમાની ઝીંદગીભાં તથા આખેયતભાં તભાયા
ભદદગાય છીએ. દુન્માભાં અભો તભોને
આપતો અને ફરાઓથી યક્ષણભાં યાખતા
શતા અને વીધા યસ્તાનું ભાગજદળજન કયતા
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શતા અને આખેયતભાં તભો જન્નતભાં દાખર
થાલ ત્માં વુધી અભો તભાયી ણવપાયીળ કયીળું.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ તેનો
બાલાથજ આ પ્રભાણે વભજાવમો છે કે અભો
દુન્માભાં પ્રકાય-પ્રકાયની ફરા અને આપતોથી
તભારૂં યક્ષણ કયીએ છીએ અને ભયલાના
લખતે ળમતાનના લવલવાથી ફચાલીએ
છીએ
અને
આખેયતભાં
અઝાફની
વખ્તીઓથી ફચાલી જન્નતભાં રઇ જઇળું.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે અભાયો કોઇ ણભત્ર ભયતો નથી ણ તેભની
ાવે શ. યવુરે ખુદા (વ.), શ. અરી (અ.),
શ. ઇભાભે શવન (અ.) અને શ. ઇભાભે
શુ વમન (અ.) આલે છે અને ખુળખફયી આે
છે અને જે અભાયો દોસ્ત નથી તે ડયાભણી
વુયતો જુ એ છે .
ત્માં દયેક લસ્તુ ઇન્વાનની ઇચ્છા ભુજફ
જુ એ છે . અને ત્માં અલ્રાશ તયપથી તેઓની
યોણાગત શળે અને ભયલાના વભમે ભરેકુર
ભોત તેઓને કશેળે કે જયા તું તાયી નજય
ઉઠાલ અને તે નજય ઉાડળે તો શ. ભોશમ્ભદ
અનુક્રભણણકા
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(વ.), શ. અરી (અ.) અને તેભની ઓરાદે
ાકને જોળે. છી ભરેકુર ભોત કશેળે કે આ
રોકો તાયા વયદાય, તાયા ઇભાભ અને તાયાથી
ભોશબ્ફત યાખનાયા વાથી છે . તાયી ાવે જે
કાંઇ દુન્માભાં છે તેના ભુકાફરાભાં તું
આભનાથી યાજી છો ? તે કશેળે કે ખુદાની
કવભ શુ ં ખુળ છુ ં .
૩૩ થી ૩૬ ભી આમાત :-

َ
ّّٰ َ ۡۤ
َ
َ
َف َم ۡن ا ۡح َس ُن قوۡلًا ِّم ّم ۡن َخ َعا ِاخی الل ِہ َف
َّ َ َ َّ ً َ َ َ
ۡ
ۡ
اؽ ِان ِج ۡی ِم َن ال ُم ۡس ِل ِمح َف
ع ِمل صال ِحا ف ق
﴾۳۳﴿
ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
ؕ الس ِّیئۃ
ف لا تست ِوی الحسنۃ ف لا
ِۡا ۡخ َف ۡع بالَّت ۡی ِہیَ اَ ۡح َس ُن َفا َدا الَّذی
ِ ِ
ِ ِ
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ٌ َ َ َّ
َ
َ َ
بَ ۡینک َف بَ ۡین ٗۡہ َع َد َافۃ کان ٗۡہ َفخ ِ ٌّی َح ِم ۡی ٌم
﴿﴾۳۴
َ ّّٰ ۤۡ ّ َ ّ َ
َف َما یُلق َہا ِالا ال ِذیۡ َن َصب َ ُؿ ۡفا ۚ َف َما
َ ّّٰ ۤۡ ّ َ ُ ّ
یُلق َہا ِالا د ۡف َح ٍظ َع ِظ ۡی ٍم ﴿﴾۳۵
َّ
َ ٌ
َ ۡ َ َ َّ َ
َف ِا ّما یَجـغنک ِم َن الش ۡی ّٰط ِن ن ۡزع
َ ۡ َ ۡ ّّٰ ّ َ ٗۡ ُ َ ّ َ ُ ۡ
الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم
فاست ِعذ ِبالل ِہ ؕ ِانہ ہو
﴿﴾۳۶
ેઅને આ કયતાં ઉિભ ફોર કોનાં શળે કે જ
અલ્રાશની તયપ ફોરાલે તથા વત્કામો કયે,
)અને કશે કે ણનવંળમ શુ ં (અલ્રાશની
)તાફેદાયી કયનાયાઓ ભાંશેનો છુ ં . (૩૩
hajinaji.com

922

અનુક્રભણણકા

અને નેકી તથા ફદી વભાન શોતી નથી; ભાટે
તું (વખતભાં વખત લેણોને) એલા (લેણ)થી
દુય કય કે જે ઉિભભાં ઉિભ શોમ, એભ કયતાં
જે ની અને તાયી લચ્ચે દુશ્ભનાઇ શળે તે એલો
થઇ જળે કે જાણે એક રદરવોજ ણભત્ર. (૩૪)
અને આ (ગુણ) ધીયજ ધયનાયાઓ ણવલામ
ફીજો કોઇ પ્રાપ્ત કયી ળકતો નથી, અને લી
તેને ભશા બાગ્મળાી ણવલામ ફીજો કોઇ
પ્રાપ્ત કયી ળકતો નથી. (૩૫)
અને અગય ળેતાન તયપથી તાયા ભનભાં કોઇ
લવલવો ઉત્ન્ન થામ તો તું અલ્રાશની
નાશ ભાંગી રે; ણનવંળમ તે વલે વાંબનાય
(અને) વલજજ્ઞ છે . (૩૬)
આ આમતભાં ખુદાલંદે કયીભે દીનનો પ્રચાય
કયનાયની તાઅયીપ કયી છે અને એ લસ્તુ તયપ
ઇળાયો કયલાભાં આવમો છે કે ફધી
નેકીઓભાંથી ફશુ જ ભોટી નેકી અલ્રાશના
દીનનો પ્રચાય કયલો છે , યંતુ ળયત એ છે કે
પ્રચાય કયનાય ોતે ણ નેક કામો કયતો શોલો
જોઇએ અને અલ્રાશની તયપ આભંત્રણ
આલાની વાથે ોતે ણ ુયી યીતે નેક શોલો
અનુક્રભણણકા
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જોઇએ. તપવીયે વાપીની યીલામત પ્રભાણે
આ આમત શ. અરી (અ.)ની ળાનભાં
નાઝીર થઇ છે .
દુશ્ભનની ફુયી લતજણંકનો જલાફ શવતા
ચશેયે નયભીની વાથે આલો જોઇએ. જે થી
તેના ઉય લધાયે અવય થળે. આ આમતભાં
એ ફતાલલાભાં આવમું છે કે ણલયોધીની
લાતોનો વાયા ળબ્દોભાં જલાફ આલો
જોેેઇએ, તેની ફુયી લતજણકને વાયા ળબ્દો
કશીને નેક યાશ ઉય રાલો. આભ કયલાથી
તભાયો ખુલ્રો દુશ્ભન ણ એક રદલવ તભાયી
વાભે જુ કી જળે અને તે તભાયો દોસ્ત ફની
જળે ણ તબ્રીગનું કામજ કયનાય જ આલું
ભોટું દીર યાખી ળકે છે કે તે દુશ્ભનની કડલી
લાતોથી ગુસ્વાભાં આલી ન જામ અને
વશનળીરતાથી કાભ રે અને આ યીત એજ
રોકો ધાયણ કયી ળકે છે જે ઓ નમ્ર
સ્લબાલના અને ફુણઘ્ધળાી શોમ છે .
અને આલા વુંદય ગુણો વફય કયનાયાઓ અને
ધીયજ ધયનાયાઓ ણવલામ ફીજો કોઇ પ્રાપ્ત
કયી ળકતો નથી. ગુસ્વાને ી જલો, નમ્રતાથી
અનુક્રભણણકા
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કાભ રેલું તે ભશાન બાગ્મળાી ણવલામ
ફીજો કોઇ કયી ળકતું નથી અને જો ળમતાન
તયપથી તાયા ભનભાં કોઇ લવલવો ઉત્ન્ન
થામ તો તું તેનાથી ફચલા ભાટે ખુદાથી
નાશ ચાશ. ખુદા નાશ ચાશનાયની લાતને
વાંબનાયો અને ણનય્મતને જાણનાયો છે .
૩૭ થી ૪૧ ભી આમાત :-

َ ّ َ ُ َ َ ّ َ ۡ َ ّ ّٰ ّٰ ۡ َ
َالش ۡم ُس ف
ف ِمن ای ِت ِہ الی ُل ف النہاذ ف
َّ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ
َِلش ۡمس َف لَا ل ِۡلقَ َمر ف
القمرُ ؕ لا تسجدفا ل
ِ
ِ
ۡاس ُج ُد ۡفا ل ِ ّّٰل ِہ الّ َ ِذ ۡی َخ َل َق ُہ ّ َن ِا ۡؿ ُک ۡن ُتم
ۡ

َ ُ َّ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ُ
﴾۳۷﴿ ِایاـ تعبدفؿ

َ
َ ّ َ َ ۡ َ ۡ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ
ف ِا ِؿ استکبؿفا فال ِذین ِعند ذ ِبک
َ ّ َ ۡ َ ّ ۡٗ َ َ ۡ ُ ّ َ ُ
َالن َہاذ َف ُہ ۡم لا
یس ِبحوؿ لہ ِبالی ِل ف
ِ
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یَ ۡسـَٔۡ ُموۡ َؿ ﴿﴾۳۸
َ ۡ ّٰ ّٰ ۤۡ َ ّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ً
اشعۃ
ف ِمن ای ِت ٖۡہ انک تری الاذص خ ِ
ٓاء ۡاہتَ ّ َـ ۡة َف َذبَت ؕۡ
َف ِا َدا ۤۡ اَن ۡ َزل ۡ َنا َع َل ۡی َہا ال ۡ َم َ
ا ّ َؿ الَّذ ۡۤۡی اَ ۡح َی َ
اہا ل َ ُم ۡذی ال ۡ َموۡتّٰی ؕ ِانّ َ ٗۡہ َعدیّٰ
ِ ِ
ِ
ُ َ َ
ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۳۹
َ َّ
ۡ
َ َۡ
ِا ّؿ ال ِذیۡ َن یُل ِح ُد ۡف َؿ ف ِ ۡیۤۡ ّٰا ّٰی ِتنا لَا یَخفوۡ َؿ
َ َ َ َ ُ ۡ ّٰ
َّ َ ۡ َ َ
َعل ۡینا ؕ اف َم ۡن ّیلكی فِی الناذِ خح ٌؿ ا ۡؾ ّم ۡن
َۡ
ُ
ً َ ۡ
ّیات ِ ۡیۤۡ ّٰا ِمنا ّیوۡ َؾ ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ ِا ۡع َملوۡا َما
َّ َ ُ
ۡ
ۡ
ِشئ ُت ۡم ۙ ِان ٗۡہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َؿ بَ ِصح ٌؿ ﴿﴾۴۱
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ّ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ َّ
َ الذغۡخ ل َ ّمَا َج
ٓاء ُہ ۡم ۚ َف
ِ ِ ِاؿ ال ِذین کهكفا ِب
َ ّٰ َ ّ
﴾۴۱ۙ ﴿ ِان ٗۡہ ل َ ِکت ٌب ف ِدیۡ ٌز
“જે આમતની નીચે અન્ડય રાઈન કયેર છે તે
લાજીફ ણવજદાની આમત છે ” આ આમત
ઢમા છી ણવજદો કયલો લાજીફ છે .
અને યાત તથા રદલવ, અને વૂમજ તથા ચંદ્ર, એ
ણ તેનીજ (કુદયતની) ણનળાનીઓભાં છે ;
તભે રોકો ન વૂમજને ણવજદો કયો ન ચંદ્રને,
ફરકે તે અલ્રાશને ણવજદો કયો કે જે ણે
તભને વજ્માજ છે . અગય તભે તેનીજ ઇફાદત
કયતા શોલ તો. (૩૭)
છી જો આ રોકો અશંકાય કયે તો (કાંઇ
યલાશ નણશ) તાયા યલયરદગાય ાવે જે
(પયીશ્તા)ઓ છે તે યાત રદલવ તેની ણલત્રતા
લણજલતા યશે છે , અને તેઓ (વશેજ) ણ
થાકતા નથી. (૩૮)
અને આ લાત ણ તેની ણનળાનીઓભાંથી છે
કે તું બૂણભને ચીભાઇ ગએરી (વુકી)
અનુક્રભણણકા
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ણસ્થણતભાં જુ એ છે , છી જ્માયે અભે તેના
ય ાણી લયવાલીએ છીએ ત્માયે તે રશેય
ભાયતી અને ઉબયાઇ આલે છે ; જે (અલ્રાશે)
તે ભરયઅર બૂણભ)ને વજીલન કયી દીધી તેજ
ભુડદાઓને ણ ણનવંળમ વજીલન કયનાયો
છે ; ફેળક તે દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ
ધયાલનાયો છે . (૩૯)
ણનવંળમ જે રોકો અભાયી આમતોને ભચડી
નાખી (અલો અથજ) કયે છે તેઓ અભાયાથી
છુ ા નથી; ળું તે કે જે જશન્નભભાં
નાખલાભાં આલળે તે વાયો છે કે તે જે
કમાભતના રદલવે અભન અભાનથી આલળે તે
? (લારૂં) તભારૂં ભન ચાશે તે કયતા યશો,
ણનવંળમ જે કાંઇ તભે કયી યહ્ા છો તે
(વઘું) તે ણનશાે છે . (૪૦)
ફેળક જે રોકો જ્માયે તેભની ાવે નવીશત
આલે છે તો તેને ભાનતા નથી (તેઓજ
ગુભયાશ છે ), જો કે આ કુયઆન એક
ઝફયદસ્ત રેખ છે : (૪૧)
જે રોકો વુયજ, ચાંદ અને ણવતાયાઓની ૂજા
કયતા શતા અને ોતાના આ ફુયા કામજના
અનુક્રભણણકા
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ફચાલભાં કશેતા શતા કે અભો તેઓને
અલ્રાશની ફાયગાશભાં લવીરો ફનાલીને
તેભની ૂજા કયીએ છીએ, અલ્રાશ તઆરાએ
આ આમતભાં તેઓની આ ભાન્મતાનું ખંડન
કયેર છે અને પયભાલે છે કે ચાંદ, વુયજ, ભાયી
કુદયત અને તોશીદની ણનળાનીઓ છે અને
ભાયા આ વજજ નભાં તભાયી પયજ છે કે આલા
પ્રકાયની ણનળાનીઓ જોઇને, ભાયી અઝભત,
જરાર અને ભશાનતાને જોઇને વજદાભાં
ઝુકી જાલ અને ભને જ ઇફાદતને રામક
વભજી ભાયી કોઇ ભખ્રુકને ભાયો ળયીક ન
ફનાલો. જો તભાયો આ દાલો વાચો શોમ કે
ઇફાદતને રામક અલ્રાશ જ છે તો વુયજ,
ચાંદની ૂજા છોડી આો અને ભનેજ એક
ભાઅફુદ ભાનો અને ભાયા ભાટે જ વજદો
કયો. (આ આમતભાં ણવજદો કયલો લાજીફ
છે .)
એ રોકો ખુદાની લશદાણનમતની દરીરો સ્ષ્ટ
શોલા છતાં ખુદાને વજદો ન કયલાથી ગલજ કયે
છે તો તેઓની કંઇ ણ યલા નથી, જે ઓ
(પયીશ્તા) તાયા યલયરદગાયની ાવે છે તેઓ
અનુક્રભણણકા
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યાત-રદલવ તેની ઇફાદત કમાજ કયે છે અને
તેઓ વશેજ ણ થાકતા નથી.
તું ઝભીનને કયભાઇ ગમેરી વુકી ણસ્થણતભાં
જુ એ છે , જ્માયે અભો તેના ઉય ાણી
લયવાલીએ છીએ ત્માયે તે રશેય ભાયતી
ઉબયાઇ આલે છે અને પ્રકાય પ્રકાયના
ખુશ્નુભા ફુરો, જડીફુટ્ટીઓ અને ઝાડ ાન
ઉગે છે , જે ભયીમર ઝભીનને અલ્રાશે
વજીલન કયી દીધી તેજ ભયેરાઓને ણ
વજીલન કયનાય છે અને તે દયેક લસ્તુ ઉય
વંૂણજ કાફુ ધયાલે છે .
કાપયોને ચેતલણી આલાભાં આલે છે કે જે
રોકો શક યાશભાં પેયપાય કયી નાખે છે અને
અભાયી આમતોને ભચડી નાખી અલો અથજ
કયે છે તેઓ અભાયાથી છુ ા નથી, જે ને
જશન્નભભાં નાખલાભાં આલળે. તે વાયો એ
છે કે જે કમાભતના રદલવે અભનો-અભાનથી
આલળે ? તે એ ફન્નેનો અથજ કાપય અને
ભોઅભીન છે . અમ કાપયો તભારૂં ભન ચાશે તે
પ્રભાણે કયતા યશો, તભો જે કંઇ કયો છો તેને
ખુદા જાણે છે .
અનુક્રભણણકા
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કુયઆને ળયીપ અટર છે . તેને આલી ચારોથી
યાજમ આી ળકળો નણશ. જે રોકો જુ ઠના
ુજાયી છે એ રોકો કુયઆન ણલરૂઘ્ધ પયેફ
યચ્મા કયે છે . કુયઆનભાં વત્મતાની ળણક્ત છે .
વાચા ઇલ્ભનો બેદ છે , દરીર અને શુ જ્જત
છે , લણજન ળણક્ત અને તેને યજુ કયનાય યવુર
(વ.)ની ઇલ્ભીમતનું જોય છે .
૪૨ થી ૪૬ ભી આમાત :-

ۡ َّ
ۡ
ۡ
لا یَا ِت ۡی ِہ ال َبا ِط ُل ِم ۢۡن بَح ِف یَ َدیۡ ِہ َف لَا
َۡ َۡ
ِم ۡن خل ِف ٖۡہ ؕ تجـِیۡ ٌل ِّم ۡن َح ِک ۡی ٍم َح ِم ۡی ٍد
﴾۴۲﴿
ُ َما حُ َق
ۡاؽ ل َ َک ِالَّا َما َق ۡد قِ ۡی َل ل ّ ُِؼخ ُسل ِمن
ِ
ۡ ُ َ َ َ َ َ
ُ َ
ق ۡب ِلک ؕ ِا ّؿ َذ ّبک لَذ ۡف َمغ ِه َك ٍۃ ّف د ۡف
અનુક્રભણણકા
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َ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿﴾۴۳
ِعق ٍ
َف لَوۡ َج َع ۡل ّٰن ُہ ؿ ُ ۡخ ّٰانًا اَ ۡع َجم ّ ًیا لَّقَالُوۡا لَوۡ لاَ
ِ
ُف ّ ِص َل ۡت ّٰا ّٰی ُت ٗۡہ ؕ َءَؔاَ ۡع َجؼ ٌّی ّ َف َف َخب ٌّی ؕ ُق ۡل ُہوَ
ِ
ِ
ل ّ َِل ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا ُہ ًدی ّ َف ِش َف ٌ
ٓاء ؕ َف الّ َ ِذیۡنَ

ۡ َ َ
ُ
َ
لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ ف ِ ۡیۤۡ ّٰادا ِن ِہ ۡم َفؿ ٌخ ّف ُہوَ َعل ۡی ِہ ۡم
ََ
َع ًؼی ؕ اُفلئ َک یُ َن َ
اؿ بَ ِع ۡی ٍد
اخ ۡف َؿ ِم ۡن ّمک ٍۭ
ِ
﴿ ﴾۴۴٪
َ ۡ
َ َ َ
ۡ
َف لَق ۡد ّٰات ۡینا ُموۡ َسی ال ِک ّٰت َب فاخ ُت ِل َف
َ َ
َ ٌ َ
فِ ۡی ِہ ؕ َف ل َ ۡو لَا ک ِل َمۃ َس َبق ۡت ِم ۡن ّذ ِّبک
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َّ
ۡ ّ َ
ُ
َ
لَق ِهیَ بَ ۡین ُہ ۡم ؕ َف ِان ُہ ۡم ل َ ِف ۡی ش ٍک ِّمن ُہ
﴾۴۵﴿ ُمرِیۡ ٍب
َ َم ۡن َعم َل َصال ًِحا َف ِل َن ۡف ِس ٖۡہ َف َم ۡن اَ َس
ٓاء
ِ
ۡ ّ َّ َ َ ُّ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
﴾۴۶﴿ اؾ ل ِل َع ِب ۡی ِد
ٍ فعلیہا ؕ ف ما ذبک ِبظل
જે જુ ઠાણં તેને ન આગથી રાગુ ડળે, ન
તેની ાછથી; તે ણશકભતના વાશેફ અને
સ્તુણતને ાત્ર (અલ્રાશ)ના તયપથી ઉતયેરું
છે . (૪૨)
(શે યવૂર !) તાયા ભાટે ફીજુ ં કાંઇ કશેલાભાં
આલતું નથી ણ એજ કે જે તાયી અગાઉના
યવૂરો ભાટે કશેલાભાં આલતું શતું; ફેળક તાયો
યલયરદગાય ભશા ક્ષભાલાન છે , અને
દુ:ખદામક અઝાફ ણ આનાયો છે . (૪૩)
અને અગય અભે આ કુયઆનને અજભી
(અયફી ણવલામની ફીજી કોઇ) બાાભાં
અનુક્રભણણકા
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ઉતામુું શોત તો રોકો જરૂય એભ કશેતે કે તેની
આમતો (અભાયી વભજને રામક અયફી
બાાભાં) સ્ષ્ટ કયલાભાં કેભ નથી આલી ?
કેલી અજફ લાત છે (કે કુયઆનની બાા)
અજભી અને (અભાયી બાા) અયફી ! તું કશે
કે તે રોકો ભાટે કે જે ઓ ઇભાન રાવમા છે તે
(કુયઆન) તો ણશદામત અને (દયેક યોગની)
આયોગ્મતા છે , અને જે ઓ ઇભાન નથી
યાખતા તેભના કાનોભાં ફશેયાણં છે , અને તે
(કુયઆન) તેભના ભાટે અંધાો છે , (ભાટે)
તેઓ એલાજ યશેળે કે જાણે તેભને દુયથી
ોકાયલાભાં આલતા શોમ. (૪૪)
અને ખચીતજ અભોએ ભૂવાને (તલયેત)
રકતાફ આી શતી, છી તેભાં ભતબેદ
કયલાભાં આવમો; અને અગય તાયા
યલયરદગાય તયપથી (ભોશરતને રગતો)
ફોર શેરાંથી નીકી ચૂક્મો ન શોત તો
તેભની લચ્ચે ક્માયનોમ પેંવરો થઇ ગમો શોત;
અને ફેળક તેઓ તેના તયપથી યેળાન
કયનાયી ળંકાભાં ડ્મા છે . (૪૫)
અનુક્રભણણકા
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જે ળખ્વ કાંઇ નેકી કયળે તો તે ોતાના જ
બરા ભાટે કયળે, અને જે કોઇ ફદી કયળે તો
તેનું નુકવાન તેને જ શોંચળે; અને તાયો
યલયરદગાય ોતાના ફંદાઓના વંફંધભાં
શયગીઝ જુ રભગાય નથી. (૪૬)
આ આમતની જુ દી જુ દી તપવીયો
ફતાલલાભાં આલી છે . ૧ ફાતીરનો અથજ
ળમતાન છે , ળમતાન કુયઆનની કોઇ લાતભાં
લધઘટ કયલાની ળણક્ત ધયાલતો નથી. ૨ તેને
જુ ઠું વાણફત કયનાય કોઇ રકતાફ નથી, બરે
છી તે શેરાંની શોમ કે છીની. કોઇ ણ
રકતાફ તેના રેખો તથા અથોને ફાતીર
વાણફત કયી ળકતી નથી. ૩ બુત કે
બણલષ્મની કોઇ ણ ખફયોભાંથી કોઇ એલી
ખફય નથી જે કુયઆને ભજીદભાં ન શોમ અને
તેને જુ ઠી વાફીત કયી ળકતું નથી. ૪ શેરે
ઉતયેરી આમતો અને છી આલનાયી
આમતોભાં કોઇ ણ સ્થે રેળભાત્ર જુ ઠ
નથી. ૫ કુયઆને ભજીદની આમતોભાં કોઇ
ણ સ્થે ઉણ કે કભજોયી શોતી નથી,
તેની શકીકતો, તેના ળબ્દો, તેના અથો, તેના
અનુક્રભણણકા
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ઐણતશાણવક રકસ્વાઓ, તેની પવાશત અને
ફરાગતભાં કોઇ ણ સ્થે રેળભાત્ર તપાલત
નથી અને આ રકતાફ પ્રત્મેક ળંકાઓથી ાક
છે અને કમાભત વુધી ઇન્વાનનું ભાગજદળજન
કયનાય છે .
અલ્રાશ તઆરા શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
આશ્લાવન ભાટે પયભાલે છે કે આ કાપયો તને
જે કંઇ વંબાલે છે તેલીજ લાતો શેરાંના
રોકો ણ તે વભમના મગમ્ફયોને કશેતા
શતા. ભાટે તું રદરગીય ન થા. તાયો
યલયરદગાય ભશાન ભાપી આનાય અને
દુ:ખદામક અઝાફ ણ આનાય છે .
જો કુયઆને ભજીદ અયફી બાા ણવલામ
કોઇ ફીજી બાાભાં શોત તો તેઓને ઇન્કાય
કયલાનું ફશાનું જડી આલત કે રકતાફ તો
અજભી છે અને યવુર અયફી છે , એ કેભ
ફની ળકે ? તેથી ખુદાએ તેઓના
ખાનદાનભાંથી એક ઉચ્ચ કુની વમણક્તને
તેઓની જ બાાભાં કુયઆન આીને ભોકરી
કે જે થી તેઓ કોઇ ફશાનું કયી ળકે નણશ અને
જે ઓ વભજળણક્ત ધયાલતા નથી તેઓ ભાટે
અનુક્રભણણકા
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કુયઆન ણશદામત છે . કુફ્ર, ળીકજ અને કટની
ણફભાયીભાં જે ઓ પવામેરા છે તેઓ ભાટે
કુયઆને ભજીદ ળપા અને વેશતનો વંદેળો છે .
જે રોકો કુયઆન ઉય ઇભાન નથી રાલતા
જાણે કે કુયઆનની ણશદામત વાંબલાથી
તેભના કાન ફેશયા છે અને કુયઆનનું યશસ્મ
તેઓની વાભે એક પ્રકાયનું અંધારૂં છે અને
ણશદામતનો અલાજ તેઓને એલો જણામ છે
જાણે કોઇ દૂયથી ફોરાલી યહ્ો શોમ અને
તેનો અલાજ વભજભાં ન આલે.
આ (વ.)ની શેરાં શ. ભુવા અ.ને રકતાફ
આલાભાં આલી. કેટરાકોએ તેને ભાની
રીધી અને કેટરાકોએ તેનો ઇન્કાય કમો અને
આલી જાતનો ણલયોધાબાવ શેરેથી જ થતો
આવમો છે . ભાટે ગબયાલાની કોઇ જરૂયત
નથી. આ ણનણશ્ચત યશીને તબ્રીગના
કામજભાં પ્રલૃિ યશો, જે ભાનળે તે પામદાભાં
યશેળે અને જે નણશ ભાને તે જશન્નભભાં
જળે.
જે કોઇ નેક કામજ કયળે તો તેનો પામદો તેનેજ
ભળે અને જે કોઇ ફદી કયળે તો તેનું
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નુકવાન તેનેજ શોંચળે અને તાયો
યલયરદગાય ોતાના ફંદાઓના વંફંધભાં
શયગીઝ ઝુલ્ભગાય નથી.
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એરમશે મોયદ્દો : ાયો ૨૫
૪૭ થી ૪૮ ભી આમાત :-

َۡ
َ ۡ ُ َ ُّ ۡ ُ َّ
الس َ
اع ِۃ ؕ َف َما تص ُخ ُث ِم ۡن
ِالی ِہ یرخ ِعلم
َ
َۡ
َ
ث َم ّٰر ٍة ِّم ۡن اخ َما ِم َہا َف َما ت ۡح ِم ُل ِم ۡن
ُ ۡ ّٰ
َ َ ُ َّ ۡ
انثی َف لَا تضع ِالا ِب ِعل ِم ٖۡہ ؕ َف یَ ۡو َؾ
یُ َنا ِخیۡہ ۡم اَیۡ َن ُر َخکَٓا ِء ۡی ۙ َقالُوۡۤۡا ّٰا َدنّّٰ َک ۙ ماَ
ِ
َّ ۡ َ
ۡ
ِمنا ِمن ش ِہی ٍد ﴿ ۚ﴾۴۷
َ
َ ۡ َ َ ُ
َف ض ّ َل َعن ُہ ۡم ّما کانوۡا یَ ۡد ُع ۡو َؿ ِم ۡن ق ۡب ُل
َ َ ُّ ۡ َ َ ُ ۡ ّ ۡ َّ
ۡ
ص ﴿﴾۴۸
ف ظنوا ما لہم ِمن م ِحی ٍ

ૂતે વભમ (કમાભત)નું જ્ઞાન તેની જ તયપ યજ
કયલાભાં આલે છે ; અને તેની જાણ ણલના ન
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કોઇ પ ોતાના કોટાભાંથી (ોટાભાંથી
ગબજભાંથી) (ફશાય) નીકે છે , અને ન કોઇ
ભાદા ગબજ ધાયણ કયે છે , અને ન તેણી જણે
છે ; અને તે રદલવે તે તેઓ (ભુશ્રીકો)ને વાદ
કયી પયભાલળે કે ભાયા ળયીકો ક્માં છે ? તેઓ
કશેળે કે અભે તો તને ખફય આી ચૂક્મા
છીએ કે અભાયાભાંથી કોઇ ણ (તેભને)
જાણતો નથી. (૪૭)
અને જે જે લસ્તુઓને તેઓ શેરાં ોકામાજ
કયતા શતા શલે તે વલે તેભની ાવેથી જતી
યશેળે, અને તેભને ખાત્રી થઇ જળે કે તેભના
ભાટે છટકી જલાનો કોઇજ ભાગજ નથી. (૪૮)
ભશેળયના રદલવે ભુશ્રીકોથી વલાર થળે કે ક્માં
છે એ રોકો જે ને તભો અલ્રાશના ળયીક
ઠયાલતા શતા ? તેઓ ોતાના ળયીકોનો
ઇન્કાય કયળે કે અભે કોઇએ ણ અલ્રાશની
વાથે ળીકજ કમુું નથી અને ભુશ્રીકો એલી ધાયણા
યાખતા શતા કે તે રોકો અભને કમાભતભાં
છોડાલળે. કમાભતના રદલવે તે લાત તેઓના
ભગજભાંથી ઉતયી જળે અને ખાતયી થઇ
જળે કે શલે છુ ટકાયાનો કોઇ ભાગજ નથી.
અનુક્રભણણકા
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૪૯ થી ૫૨ ભી આમાત :-

َۡۡ
لَا یَ ۡسـَٔۡ ُم الۡان ۡ َس ُ
اؿ ِم ۡن ُخ َعٓا ِء الخحؿِ ۫ َف ِا ۡؿ
ِ
ّ َ ّ َ ُ ّ َ ّ ُ َ َ ُٔۡ ۡ ٌ َ ُ
ٌ
ۡ
مسہ السخ فیـوز قنوض ﴿﴾۴۹
َف لَئ ۡن اَ َد ۡق ّٰن ُہ َذ ۡح َم ًۃ ِّم ّ َنا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َض ّىَ َ
ٓاء
ِ
َ
ۤۡ َ ُ
ُ
َم ّ َس ۡت ُہ ل َ َیقوۡل َ ّ َن ّٰہذا خ ِ ۡی ۙ َف َما اظ ّ ُن
َّ
اع َۃ َقٓائ َم ًۃ ۙ ّ َف لَئ ۡن ّ ُذج ۡع ُت اخّٰی َذب ّ ۡیۤۡ
الس َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
ۡ ّٰ َ َ ُ َ َ
ِا ّؿ خ ِ ۡی ِعن َد ٗۡـ لَل ُح ۡسجی ۚ فلنن ِّبئ ّ َن
ُ ۡ َ َّ
َّ
ُ
ََ
ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ِب َما َع ِملوۡا ۫ َف لَن ِذحقن ُہ ۡم
ّ ۡ ََ َ
اب غ ِل ۡی ٍظ ﴿﴾۵۱
ِمن عذ ٍ
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ّٰ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ َ
اؿ اف َخص َف نا
ِ ف ِادا اجعمنا عدی الاِنس
ُ َ ُ َّ
َ َ
ِب َجانِ ِب ٖۡہ ۚ َف ِادا َم ّس ُہ الس ّخ فذ ۡف ُخ َعٓا ٍء
ۡ َ
﴾۵۱﴿ ض
ٍ ف ِخی
َ ّ ُ ّّٰ ۡ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ
قل اذءیتم ِاؿ کاؿ ِمن ِعن ِد الل ِہ ثم
ُ ََ
َ
ُ َ ُ ََ
اػ
ٍۭ که ۡكت ۡم ِب ٖۡہ َم ۡن اض ّل ِم ّم ۡن ہوَ ف ِ ۡی ِشق
﴾۵۲﴿ بَ ِع ۡی ٍد
ભનુષ્મ રાબ ભાટેની દુઆ (ભાંગલા)થી
(ભુદ્દર) કંટાતો નથી. અને જો તેને કોઇ
દુ:ખ શોંચે છે તો તે શતાળ (અને) ણનયાળ
ફની જામ છે . (૪૯)
અને તેના ય કોઇ દુ:ખ આલી ડ્મું શોમ તે
ફાદ અભે તેને જો અભાયી કૃાની ભજા
ચખાડીએ તો તે જરૂય આ કશેળે કે આનો તો
અનુક્રભણણકા
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શુ ં શકદાય શતો જ, અને શુ ં નથી ધાયતો કે
કમાભત આલનાય છે , અને જો કદાચને શુ ં
ભાયા યલયરદગાયની શજૂ યભાં ાછો
પેયલલાભાં ણ આલીળ તો તેની ાવે ણ
ભાયા ભાટે તો કલ્માણ જ શળે; આથી
નાણસ્તકો જે કાંઇ કમાજ કયતા શતા તેનાથી
તેભને (કમાભતના રદલવે) જરૂય લાકેપ કયી
દઇળું, અને તેભને વખત અઝાફની ભઝા
જરૂય ચખાડીળું. (૫૦)
અને જ્માયે અભે ભનુષ્મને કોઇ નેઅભત
અજણ કયીએ છીએ તો તે (અભાયા તયપથી)
ભોઢું પેયલી રે છે , અને ોતે ખવી જામ છે ,
અને જો તેના ઉય કોઇ દુ:ખ આલી ડે છે
તો તે રાંફી શોી દુઆ ભાંગલા ભંડી જામ
છે . (૫૧)
(શે યવૂર !) તું કશે કે બરા તભાયી વભજભાં
આ લાત આલે છે કે અગય આ (કુયઆન)
અલ્રાશના તયપથી શોમ, છતાં તભે તેના
ઇન્કાય કયનાયા થમા શો, તો (છી) જે શદ
ઉયાંતની ણલરૂઘ્ધતાભાં શોમ તેના કયતાં લધાયે
(ભોટી) ગુભયાશીભાં કોણ શોઇ ળકે છે ?(૫૨)
અનુક્રભણણકા
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કેટરીક તપવીય કયનાયાઓએ કહ્ું છે કે આ
સ્થે ઇન્વાનથી ભુયાદ કાપય રોકો છે અને તે
કાપયો દુણનમાભાં એલા રારચી શતા કે ોતાને
ભાટે યોઝી, તંદુયસ્તીની દોઆ ભાગતા થાકતા
નણશ અને તેઓને કોઇ લાતથી વંતો થતો
નણશ. રદલવે રદલવે લધાયે ભાર ઓરાદ ભે
એલી ઇચ્છા યાખતા શતા ણ તેઓને જ્માયે
કોઇ દુ:ખ-દદજ શોંચતું તો તયતજ ણનયાળ
થઇ જતા શતા. બરાઇ અને ફુયાઇભાં
તેઓને કદી દીરની ળાંણત ભી નથી. જ્માયે
દુ:ખ-દદજ અલ્રાશની ભશેયફાનીથી ટી જતું
તો તેઓ ખુદાનો આબાય ભાનલાને ફદરે
નાળુક્રી કયી કશેતા શતા કે અભાયી જાણત
કોણળળોથી અભાયા દુ:ખના રદલવો ુયા થઇ
ગમા.
અને તે કશે કે શુ ં નથી ધાયતો કે કમાભત આલે.
અગય જો ભાયા યલયરદગાય તયપ ભને ાછો
ભોકરલાભાં આલે તો ખુદાની નઝદીક ભાયા
ભાટે તો આનાથી ણ લધાયે વાયી શારત
શળે. જ્માયે દુણનમાભાં શુ ં આલી નેઅભતોનો
શકદાય છુ ં તો આખેયતભાં ણ ભને આલીજ
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નેઅભતો ભળે. આથી તે કાપયો જે કાંઇ કમાજ
કયતા શતા તેનાથી તેભને કમાભતના રદલવે
જરૂય જાણકાય કયી દઇળું અને વખ્ત અઝાફ
ચખાડીળું.
જ્માયે અભે ભનુષ્મને કોઇ નેઅભત આીએ
છીએ તો તેઓ આબાય ભાનલાને ફદરે ભોઢું
પેયલી રે છે અને ોતાના અલ્રાશને બુરી
જામ છે અને જ્માયે કોઇ દુ:ખ ડે છે તો
રાંફી-રાંફી દોઆઓ ભાગલા રાગે છે .
અમ ભોશમ્ભદ ! (વ.) આ કુપપાયોને કંઇક
રપકય (નચતન) કયલાની દાઅલત આો અને
કશો કે જો આ કુયઆન અને આ દીન
અલ્રાશની તયપથી જ શોમ તો એલી
શારતભાં તભાયા ઇન્કાય કયલાનું રયણાભ કેલું
આલળે. ભતરફ કે તે લખતે તભો અબાગી
વાણફત થળો.
૫૩ થી ૫૪ ભી આમાત :-

َ ّٰ ۡ َ ّٰ ّٰ ۡ ۡ ُ َ
ۡاػ َف ف ۡیۤۡ اَجۡ ُف ِسہم
ِ
ِ ِ سجؿِی ِہم ای ِتنا فِی الاف
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َّ
ۡ
ّّٰ
َ ُ ۡ َّ َ
َحتی یَ َت َبح َف ل َ ُہ ۡم ان ُہ ال َح ّق ؕ ا َف ل َ ۡم یَک ِف
َّ َ َ
َ َ ُ
﴾۵۳﴿ ِبرَ ِّبک ان ٗۡہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ش ِہ ۡی ٌد
ۡۤ َ َ ۡ ّ َ َ ّ ۡ ّ َ ۡ ۡ ۡ ُ َ ّ ۡۤ َ َ
الا ِانہم فِی ِمری ٍۃ ِمن ل ِقٓا ِء ذ ِب ِہم ؕ الا
ٌ ُ َ ُ َّ
﴾۵۴٪ ﴿ ِان ٗۡہ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء ّم ِح ۡیط
અભે તેભને નજીકભાં જ (જગતની)
રદળાઓભાં અભાયી (કુદયતની) ણનળાનીઓ
દેખાડીળું અને ખુદ તેભના ોતાનાભાં ણ,
અશીં વુધી કે તેભના ય આ લાત ઉઘડી જળે
કે આ (કુયઆન) વત્મ છે ; ળું તાયો
યલયરદગાય એ લાત ભાટે ૂયતો નથી કે તે
દયેક લસ્તુનો જાણકાય છે ? (૫૩)
ખફયદાય યશો ! તેઓ ોતાના
યલયરદગાયની ભુરાકાતના વંફંધભાં ળંકાભાં
છે ; ખફયદાય યશો ! ણનવંળમ તે દયેક લસ્તુભાં
(જ્ઞાન તથા કુદયતથી) વમાી યશેરો છે . (૫૪)
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ખુદાની ણનળાનીઓ જે લી યીતે જગતભાં
ભોજુ દ છે તેલી જ યીતે દયેક ઇન્વાનની
શસ્તીભાં ણ ભોજુ દ શોમ છે . જે ભાં ણલચાય
અને ભનન કયનાય ઇન્વાન તૌશીદની અકીદત
વુધી આવાનીથી શોંચી ળકે છે . એ જ
કાયણ છે કે શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)એ
પયભાવમું છે કે તું ોતાને એક નાનો એલો દેશ
યાખનાય વભજે છે ? જો કે તાયાભાં એક
ભોટી દુણનમા વભાએરી છે , જે ભાં પ્રત્મેક લસ્તુ
તને ણલસ્તાયથી જોલા ભળે અને તું એલી
પ્રકાળીત રકતાફ છો જે ના ફધામ અક્ષયો
કુદયતના બેદો અને પ્રકૃણતના છુ ા બેદને
જાશેય કયે છે , તેથી જ કુદયત કશે છે કે તભો
જગતની યંગફેયંગી ચીજો અને ોતાના
આત્ભાનો ણલચાય કયો કે જે થી તભો વાચું
ભાગજદળજન ભેલી ળકળો.
ચાંદ-વુયજનું પયલું તેભજ વીતાયાઓની ચભક
અને તેનું શરન-ચરન તેભજ ઝાડ, ાન,
શાડ લગેયે ઉય ણલચાય કયલાથી ઇન્વાન
કુદયતની ભાઅયેપત પ્રાપ્ત કયી ળકે છે .
તે કુપપાયોને કુદયતની ભોટી ભોટી ણનળાનીઓ
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ફતાલી જે શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ની નફુવલતની
ઉય વાક્ષી રૂે શોમ છે . જે ભકે ભક્કાની
આવાવના ળશેયો અને રકલ્રાઓ અને
લસ્તીઓ ઉય તેભની વશામ કયી અને શ.
અરી (અ.)ની ઝુણલ્પકાયથી તેઓને ણલજમ
અાવમો. આ આમતભાં આવમું છે કે તેઓના
નપવોભાં અભાયી કુદયતની ણનળાનીઓ
ફતાલીએ, તેથી ભુયાદ પત્શે ભક્કા છે .
તે કુપપાયો કમાભતના રદલવ ણલે તથા વલાફ
અને અઝાફ ણલે ળંકાભાં છે , તો માદ યાખો
ખુદા ોતાના ઇલ્ભ લડે દયેક લસ્તુને ઘેયી
રેનાયો છે . તેના ઉય કોઇ ચીજ છુ ી નથી.
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આ વુયાભાં ૫૩ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૪૨) વુયએ ળુયા (વરાશ)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ભરાએકા તેના ઉય દુરૂદ
ઢળે અને તેના ભાટે તોફા કયળે. શ. ઇભાભે
જાઅપય વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે આ વુયો
ઢનાયનો ચશેયો કમાભતભાં ફયપ જે લો વપેદ
શળે અને વુયજની જે ભ ચભકળે, જ્માયે તે
અળજની ાવે શોંચળે તો અલ્રાશ તેને
પયભાલળે અમ ફંદએ ભોઅભીન ! આ વુયાનો
કેટરો વલાફ છે તે તું જાણતો ન શતો છતાં
ઢતો શતો. જો તું જાણતો શોત તો આ
વુયાને ઢલાથી કદી થાકત નણશ. શલે તું
વલાફથી જાણકાય થળે.
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છી અલ્રાશ તઆરા પયભાલળે કે અમ
ભરાએકાઓ ! આ ફંદા ભાટે યાતા માકુતનું
આરીળાન ભકાન ફનાવમું છે . તેના કાંગયા
ણ યાતા માકુતના છે અને તે એટરું ાયદળજક
છે કે અંદય-ફશાયનો બાગ દેખાઇ આલે છે .
તેભાં ાકીઝા અને જલાન શુ યો છે . શજાય
વેલકો અને શજાય દાવીઓ છે કે તેભના
કાનભાં એયીંગ શળે અને તેઓ શંભેળા
ખુફવુયત યશેળે.
ખાવીમત : આ વુયાને રખીને ભુવાપયીભાં
ીએ તો તેની પ્માવ ભટી જળે અને તેનું
ાણી રખીને લામની ણફભાયીલાા ઉય
છાંટે તો દુ:ખ આનાય ળમતાન ફી જઇ
તેની ાવે આલળે નણશ.
૧ થી ૨ જી આમાત :-

﴾ۚ۱﴿ ّٰح ٓۡم
ۡٓ
﴾۲﴿ عٓۡ ٓۡسق
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)શા ભીભ: (૧
)અમન વીન કાપ. (૨
શા-ભીભ, અમન, ણવન, કાપ આ ભુકિઆત
અક્ષયો છે જે ની ણલગત વુયએ ફકયભાં રખી
ચુક્મા છીએ.
૩ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

َ َ َّ
َ ّٰ َ
ۤۡ
کذل ِک یُوۡحِ ۡی ِال َ ۡیک َف ِاخی ال ِذیۡ َن ِم ۡن
ۡ
َ َ ّّٰ ۡ
ق ۡب ِلک ۙ الل ُہ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۳
ل َ ٗۡہ َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف َما فی الۡاَ ۡذص ؕ َف ُہوَ
ِ
ِ
ِ
ۡ ۡ
ال َع ِد ّیُ ال َع ِظ ۡی ُم ﴿﴾۴
اخ ّ َ
تَک َ ُ
الس ّٰم ّٰو ُة یَ َت َف ّ َم ۡك َؿ ِم ۡن َفوۡقِہ ّ َن فَ
ِ
ۡ َُ
ال َمل ِئکۃ یُ َس ِّب ُحوۡ َؿ ِب َح ۡم ِد َذ ِّب ِہ ۡم َف
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ّّٰ َ ۡۤ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ
ص ؕ الَا ِا ّؿ الل َہ
ِ یستغ ِهكفؿ ل ِمن فِی الاذ
ّ ُہوَ ال ۡ َغ ُفوۡ ُذ
﴾۵﴿ الرَ ِح ۡی ُم
ّّٰ َ َ ۡ َ ۡۤ ۡ ُ ۡ ۡ ُ َ َ ّ َ ۡ َ ّ َ
ُاللہ
ف ال ِذین اتخذفا ِمن خفنِ ٖۡہ افل ِیٓاء
َ
َ ٌ
ۡ َ ۡۤ
ۛ َف َما ان َت َعل ۡی ِہ ۡم
۫ َح ِف ۡیظ َعل ۡی ِہ ۡم
﴾۶﴿ ِبوَخ ِۡی ٍل
(શે યવૂર !) ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો
અલ્રાશ તાયી તયપ અને જે ઓ તાયી શેરાં
શતા તેભના તયપ આલીજ યીતે લશી કયતો
યહ્ો છે . (૩)
આકાળો અને ૃથ્લીભાં જે કાંઇ છે તે (વઘું)
તેનુંજ છે ; અને એજ ઉચ્ચ દયજ્જા (અને)
ફુઝુગીલાો છે . (૪)
(નાણસ્તકોની આ લાતોથી) ાવે છે કે આકાળ
(અલ્રાશના પ્રબાલથી) તેભની ઉયથી પાટી
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ડે, ણ પરયશ્તા ોતાના યલયરદગાયના
ગુણગાનની તસ્ફીશ કયતા યશે છે , અને જે
રોકો ૃથ્લીભાં છે તેભના ભાટે ક્ષભા ભાંગતા
યશે છે (જે થી તેભ થતું નથી); ખફયદાય યશો !
ફેળક અલ્રાશ એ જ છે કે જે ભશા ક્ષભાલાન
(અને) દમા કયનાય છે . (૫)
અને જે રોકોએ તેને છોડી ફીજા લારી
ફનાલી રીધા છે તેભના ય અલ્રાશ ણનગાશ
યાખી યહ્ો છે , અને (શે યવૂર !) તું તેભનો
જલાફદાય નથી. (૬)
એ રોકોનો ખ્માર શતો કે આ ણનયાી લાતો
છે તે ફાફત કુદયત કશે છે કે આ ણનયાી
લાતો નથી ણ ભોશમ્ભદ (વ.) શેરાં
જે ટરા અમ્ફીમા આવમા શતા તે ફધામને
અલ્રાશ તયપથી આલીજ યીતે ણશદામત
આલાભાં આલી શતી.
જે કાંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તે
વઘું તેનું જ છે અને તે ભશાન ફરંદ
ભયતફાલાો છે , તેની ફરંદીને કોઇ ાભી
ળકતું નથી.
કુપપાય રોકો અલ્રાશના ભાટે જે ુત્રીઓ
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ભાને છે તે એટરી ફુયી લાત છે કે જાણે
આવભાન ઉયથી તુટી ડે અથલા એ અથજ
રેલાભાં આલે કે અલ્રાશની અઝભત અને
જરારતની વાભે આવભાન ણ પાટી જામ
તો આશ્ચમજ ાભલા જે લું નથી. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
પરયશ્તાઓની ફક્ષીળની દોઆ ભાત્ર
ભોઅભીન ભાટે છે અને તપવીયે કુમ્ભીભાં છે કે
તેથી ભુયાદ તોફા કયનાયા ભોશીફ ભોઅભીનો
છે . જો કે ળબ્દો જોલાથી આભ રોકો ભુયાદ
છે .
જે રોકોએ ખુદા ણવલામ ફીજાઓને લારી
ફનાલી રીધા છે તે ભુશ્રીકોના ફુતો છે અને
તેભના ઉય અલ્રાશ ણનગાશ યાખી યહ્ો છે .
અમ યવૂર ! તું એ રોકોનો જલાફદાય નથી.
૭ થી ૯ ભી આમાત :-

ًَف َک ّٰذل َِک اَ ۡف َح ۡی َنا ۤۡ ال َ ۡی َک ؿ ُ ۡخ ّٰانًا فَ َخب ّیا
ِ
ِ
ُۡ َُ ۡ ّ
ُۡ
ل ُِتن ِذ َذ ا ّؾ الو ّٰكی َف َم ۡن َح ۡول َ َہا َف تن ِذ َذ
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ۡ َّ
َ
ۡ
یَوۡ َؾ ال َج ۡم ِع لَا َذیۡ َب فِ ۡی ِہ ؕ ـ ِخیۡ ٌق فِی ال َجن ِۃ
َ
َّ ۡ
الس ِعحؿِ ﴿﴾۷
َف ـ ِخیۡ ٌق فِی
َ َ ۡ َ َ ّّٰ
َ ًَُ َ ً َ
ٓاء الل ُہ ل َ َج َعل ُہ ۡم ا ّمۃ ّفا ِح َدۃ ّف
ف لو ش
لّٰ ِک ۡن ّیُ ۡد ِخ ُل َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ف ِ ۡی َذ ۡح َم ِت ٖۡہ ؕ َف
ّّٰ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ ّ َ ّ ّ َ َ َ ۡ
الظ ِلموؿ ما لہم ِمن فخ ِ ٍی ف لا ن ِصح ٍؿ ﴿﴾۸
َ ّ َ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ۤۡ َ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ ُہوَ
ا ِؾ اتخذفا ِمن خفنِ ٖۡہ افل ِیٓاء ۚ ف
ُ
ۡ ّٰ
ۡ
الوَخ ِ ّیُ َف ُہوَ یُ ۡذ ِی ال َموۡتی ۫ َف ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل
َ َ
ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿ ﴾۹٪
અને એલીજ યીતે અભોએ તાયા તયપ કુયઆન
ેઅયફી બાાભાં લશી દ્લાયા ભોકલ્મું છે ક
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જે થી તું ખાવ ભુખ્મ ળશેય (ભક્કા) અને તેની
આવાવના યશેનાયાઓને ડયાલે તથા તેભને
બેગા થલા (કમાભત)ના રદલવથી ફીલયાલે કે
જે ના (આલલાના) વંફંધભાં કોઇજ વંદેશ
નથી; (તે રદલવે) એક ટોું જન્નતભાં શળે
અને એક બડબડતી આગભાં. (૭)
અને અગય અલ્રાશ ચાશતે તો તે તેભને
એકજ ંથના ફનાલી દેતે, યંતુ તે જે ને ચાશે
છે (ણશદામત આી) ોતાની કૃાભાં દાખર
કયી રે છે ; અને ઝુરભગાયોનો ન કોઇ લારી
થળે અને ન કોઇ ભદદગાય. (૮)
ળું તેભણે તેને છોડી દઇ ફીજા લારી ફનાલી
રીધા છે ? જોકે અલ્રાશ એજ (ખયો) લારી
છે , અને એજ ભુડદાઓને વજીલન કયે છે ,
અને એજ દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ ધયાલે
છે . (૯)
અને અભોએ તાયા તયપ કુયઆન અયફી
બાાભાં લશી દ્લાયા ભોકલ્મું છે કે જે થી તું
ખાવ ભુખ્મ ળશેય (ભક્કા) અને તેની
આવાવ યશેનાયાઓને ડયાલે અને
કમાભતના રદલવથી તેઓને ણફલયાલ કે જરૂય
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કમાભત આલનાયી છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)થી રયલામત છે કે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ભે ખુત્ફો ઢતી લખતે ફન્ને શાથની
ભુઠ્ઠીઓ ફંધ કયીને રોકોને ુછમું કે આ
ભાયી ભુઠ્ઠીભાં ળું છે ? રોકોએ જલાફ
આપ્મો કે અભે જાણતા નથી. ત્માય ફાદ આે
પયભાવમું કે આ જભણા શાથની ભુઠ્ઠીભાં
જન્નતીઓના નાભ છે અને ડાફા શાથની
ભુઠ્ઠીભાં જશન્નભીઓના નાભ છે .
જો અલ્રાશ ચાશે તો તેભને એકજ ંથભાં
ફનાલી દેત, ણ તે જે ને ચાશે છે તેને
ણશદામત આી ોતાની યશેભતભાં દાખર
કયી દે છે . અલ્રાશ કોઇને ઝફયદસ્તીથી
ભોઅભીન ફનાલતો નથી. દયેકને ળયીઅતના
અશકાભો ોતાના મગમ્ફયો ભાયપત
શોંચાડે છે . પ્રત્મેક ઇન્વાનને તેણે બરાઇ
અને ફુયાઇ વભજલાની વભજ ળણક્ત આી
છે અને જે રોકો ઝારીભ છે ન તેભનો કોઇ
લારી શળે ન ભદદગાય.
જે રોકોએ ોતાના લારીઓ ણનભાજણ કયી
રીધા છે તે ફુત છે અને તેઓ તેને ોતાના
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ભાઅફુદ કશે છે . તેઓથી કંઇ નપો-નુકવાન
શોંચી ળકતું નથી. તભાયો અલ્રાશ જ
ેવાચો લારી છે જે ભુયદાઓને વજીલન કયે છ
અને પ્રત્મેક લસ્તુ ઉય કુદયત ધયાલે છે .
૧૦ થી ૧૨ભી આમાત :-

ۡ َۡ
َ َ ۡ ۤۡ َ
َف َما اخ َتلف ُت ۡم فِ ۡی ِہ ِم ۡن ش ۡی ٍء ف ُحک ُم ٗۡہ ِاخی
َ َ َّ ۡ
ّّٰ ّٰ ُ ّّٰ
الل ِہ ؕ دل ِک ُم الل ُہ َذب ِّ ۡی َعل ۡی ِہ توَکل ُت ۖ٭ َف
ُ
ِال َ ۡی ِہ انِ ۡی ُب ﴿﴾۱۱
ُ
َفاؽ ُِخ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
ص ؕ َج َع َل لَک ۡم ِّم ۡن
ذ
ِ
َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ً َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
ً
َ
اجف ِسکم ارفاجا ف ِمن الاجعا ِؾ ارفاجا ۚ
یَ ۡذ َذ ُؤخ ُ ۡم فِ ۡی ِہ ؕ ل َ ۡی َس َک ِم ۡث ِل ٖۡہ َش ۡی ٌء ۚ َف ُہوَ
َّ ُ ۡ ۡ
الس ِم ۡیع ال َب ِصح ُؿ ﴿﴾۱۱
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ُ
ۡ َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ َ ۡٗ َ
ص ۚ یَ ۡب ُسط
ِ لہ مقال ِید السمو ِة ف الاذ
ُ َّ
ۡ َ ُ َ َّ ۡ َ َ ۡ ّ
ٓاء َف حق ِد ُذ ؕ ِان ٗۡہ ِبک ِ ّل
الرِرػ ل ِمن یش
َ
﴾۱۲﴿ ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم
અને જે કોઇ ફાફતભાં તભે ભતબેદ કયો છો
તો તેનો (છે લટનો) પેંવરો અલ્રાશના
શાથભાં છે ; એજ અલ્રાશ ભાયો ારનશાય
છે , તેના ઉય જ શુ ં બયોવો યાખું છુ ં , અને
તેનીજ તયપ શુ ં લાયંલાય યજૂ થાઉં છુ ં . (૧૦)
આકાળો અને ૃથ્લીનો આયંબ કયનાય છે ;
જે ણે તભાયા ભાટે તભાયી જ જાતભાંથી જોડાં
ફનાવમાં છે , અને ચોગાં (જાનલયો)ભાંથી
ણ જોડાં ફનાવમા છે , અને (આલી યીતે) તે
તભને તે (ૃથ્લી)ભાં પેરાલતો યશે છે ; કોઇ
ણ લસ્તુ તેના જે લી નથી. અને તે ભોટો
વાંબનાય (અને) જોનાયો છે . (૧૧)
આકાળો તથા ૃથ્લી (ના ખજાના)ની
ચાલીઓ તેનાજ શાથભાં છે , જે ના ભાટે ચાશે
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છે યોઝી ણલળા કયી દે છે , અને (જે ના ભાટે
ચાશે છે ) વંકોચી રે છે ; ખચીતજ તે દયેક
લસ્તુથી વંૂણજ લાકેપ છે . (૧૨)
શલે અલ્રાશ એ લાતને યજૂ કયે છે જે
મગમ્ફયે ખુદાએ ભોઅભીનોને જે લાત કશી
શતી કે અમ ભોઅભીનો ! તભોએ દીન અને
દુણનમાની દયેક ચીજભાં જે ભતબેદ કમો છે
તેનો પેંવરો કમાભતના રદલવે અલ્રાશને
વોંલાભાં આલળે અને અલ્રાશ ન્મામની
વાથે શુ કભ કયળે. તેના તયપ યજૂ થલું દયેક
ઇન્વાનની પઝજ છે અને જે લસ્તુને તે શક કશે
તો તેને ભાની રેલી જોઇએ. એટરે આ
રોકની લાતો શોમ મા યરોકની શોમ તેનો
પેંવરો કયલો અલ્રાશની ઝાત ભાટે છે .
આવભાનો અને ઝભીનને મદા કયનાય
અલ્રાશ છે . જે ણે તભાયી ઝાત ભાટે
તભાયાભાંથી જ જોડાં ફનાવમા છે અને
તેલીજ યીતે ચોગાંના ણ જોડાં ફનાવમા
છે અને તે દયેક ચીજને વાંબનાય અને
જોનાય છે .
આવભાનો અને ઝભીનના ખજાનાઓની
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ેચાલીઓ તેની જ ાવે છે , તે જે ના ભાટ
ચાશે તેની યોઝી ણલળા કયી દે છે અને જે ની
ેચાશે તેની યોઝીને ઓછી કયી નાખે છે , ત
દયેક લસ્તુથી જાણકાય છે .
૧૩ થી ૧૬ ભી આમાત :-

َ َ َ َ ُ ۡ ّ َ ّ ۡ َ َ ّٰ
ُ ۡ ً َّ
ّ
الدی ِن ما فلی ِب ٖۡہ نوحا ف
رخظ لکم ِمن ِ
الَّذ ۡۤۡی اَ ۡف َح ۡی َنا ۤۡ ِال َ ۡی َک َف َما َف ّ َص ۡی َنا ب ٖۡہۤۡ
ِ
ِ
َ َ
ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َف ُموۡ ّٰسی َف ِع ۡی ٰۤسی ا ۡؿ اقِ ۡی ُموا
َ
َ َ ُ
َ
ّ
الدیۡ َن َف لَا ت َته ّ َكقوۡا فِ ۡی ِہ ؕ کب ُ َؿ َعدی
ِ
َ
َ ّّٰ
ۡ ۡ ۡ
ال ُمس ِخخ ِح َف َما ت ۡد ُعوۡ ُہ ۡم ِال َ ۡی ِہ ؕ الل ُہ
ۤۡ
یَ ۡج َتب ۡیۤۡ ِال َ ۡی ِہ َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء َف یَ ۡہ ِد ۡی ِال َ ۡی ِہ
ِ
ُ
َم ۡن ّی ِن ۡی ُب ﴿﴾۱۳
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َف َما تَ َه ّ َك ُقوۡۤۡا ِالَّا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َما َج َ
ٓاء ُہ ُم
ۡ ۡ ۡ ۢ َ
َ ٌ َ
ال ِعل ُم بَغ ًیا بَ ۡین ُہ ۡم ؕ َف لَوۡ لَا ک ِل َمۃ َس َبق ۡت

ُ
َّ ُ
َ
َ َ
ِم ۡن ّذ ِّبک ِاخٰۤی ا َج ٍل ّم َس ّ ًؼی لق ِه َی
َ َّ
َ
ُ ُ ۡ
بَ ۡین ُہ ۡم ؕ َف ِا ّؿ ال ِذیۡ َن ا ۡفذِثوا ال ِک ّٰت َب ِم ۢۡن
َ ّ ۡ
بَ ۡع ِد ِہ ۡم ل َ ِف ۡی ش ٍک ِّمن ُہ ُمرِیۡ ٍب ﴿﴾۱۴
اخ ُظ ۚ َف ۡ
َف ِل ّٰذل َِک َف ۡ
اس َت ِق ۡم َک َما ۤۡ اُ ِم ۡر َة ۚ فَ
َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ّٰ َ ۡ ُ َ ۤۡ
لا تت ِبع اہوٓاءہم ۚ ف قل امنت ِبما
َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ِم ۡن کِ ّٰتب ۚ َف اُ ِم ۡر ُة لِاَ ۡع ِدؽَ
انزؽ
ٍ
بَ ۡی َن ُک ۡم ؕ اَ ّّٰلل ُہ َذ ّبُ َنا َف َذ ّبُ ُک ۡم ؕ ل َ َنا ۤۡ اَ ۡع َمال ُ َنا فَ
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َُ
ُُ َ ُ
ََ ََ
ؕ لَک ۡم ا ۡع َمالک ۡم ؕ لَا ُح ّجۃ بَ ۡیننا َف بَ ۡینک ۡم
ّّٰ َ
ََ ُ
ۡ ۡ
﴾۱۵﴿ الل ُہ یَ ۡج َمع بَ ۡیننا ۚ َف ِال َ ۡی ِہ ال َم ِصح ُؿ
ّّٰ َ ۡ ُ ّ َ ُ َ ۡ َ ّ َ
َالل ِہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ما
ف ال ِذین یحٓاجوؿ فِی
َ
ۡ ٌ َ
ۡ
اس ُت ِج ۡی َب ل َ ٗۡہ ُح ّج ُت ُہ ۡم َخا ِحضۃ ِعن َد
ٌ َذ ّبہ ۡم َف َع َل ۡیہ ۡم َغ َض ٌب ّ َف ل َ ُہ ۡم َع َذ
اب
ِ
ِِ
َ
﴾۱۶﴿ ش ِدیۡ ٌد
તેણે તભાયા ભાટે એજ ધભજ નક્કી કમો છે કે
જે ની તેણે નૂશને આજ્ઞા કયી શતી, અને જે
અભોએ તાયી તયપ લશી દ્લાયા ભોકલ્મો છે ,
અને જે ની અભોએ ઇબ્રાશીભ તથા ભૂવા તથા
ઇવાને ણ (ાલાની) આજ્ઞા કયી શતી કે
દીનને કામભ યાખો, અને તેના વંફંધભાં
ભતબેદભાં લશેંચાઇ ન જાઓ; જે ધભજ તયપ તું
અનુક્રભણણકા

963

hajinaji.com

ભુશ્રીકોને ફોરાલે છે તે તેભના ભાટે અત્મંત
બાયે થઇ ડ્મો છે , અલ્રાશ જે ને ચાશે છે
તેને ોતાના ભાટે ચુંટી કાઢે છે . અને જે તેની
તયપ લાયંલાય યજૂ થામ છે તેને ોતાના
તયપનો વન્ભાગજ દેખાડે છે . (૧૩)
અને તેભની ાવે (વત્મનું) જ્ઞાન આલી ચૂક્મા
છીજ તેઓ યસ્યની ઇાજના કાયણે
રપકાજઓભાં લશેંચાઇ ગમા; અને જો તાયા
યલયરદગાય (તયપથી ભોશરતનો) શુ કભ એક
નક્કી કયેરા વભમ ભાટે પ્રથભથી નીકી
ચુક્મો ન શોત તો તેભની લચ્ચે (ક્માયનોમ)
પેંવરો થઇ ગમો શોત, અને ફેળક જે રોકોને
તેભની છી રકતાફના લાયવ ફનાલલાભાં
આવમા શતા તેઓ (આજ મુંત) તે
(કુયઆન)ના વંફંધભાં ભુંઝલનાયી ળંકાભાં છે .
(૧૪)
ભાટે (શે યવૂર !) તું તેભને તે (દીન)ની જ
તયપ ફોરાવમે જા, અને તને જે લો શુ કભ
આલાભાં આવમો છે તે ભુજફ ખયા ભાગજ
ય કામભ યશે, અને તેભની ભનોલાંછનાઓનું
અનુકયણ ન કય, અને આ કશે કે અલ્રાશે જે
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રકતાફ ઉતાયી છે તેના ય શુ ં ઇભાન રાવમો
છુ ં અને ભને આ શુ કભ આલાભાં આવમો છે
કે તભાયી લચ્ચે (તભાયા ભતબેદોનો) ન્મામ
કરૂં; અલ્રાશ અભાયો યલયરદગાય છે અને
તભાયો ણ; અભાયા કભો અભાયા ભાટે છે
અને તભાયા કભો તભાયા ભાટે; (જે થી શલે)
અભાયી તભાયી લચ્ચે કોઇ ઝઘડાનું કાયણ ન
યશે. અલ્રાશ (કમાભતના રદલવે) આણ
વલજને બેગા કયળે. અને તેનીજ તયપ (વલે
કોઇનું) ાછુ ં પયલાનું થળે. (૧૫)
અને જે રોકો અલ્રાશની આજ્ઞા (જગતભાં)
ભાની ચુક્મા ફાદ ણ તેના વંફંધભાં દુયાગ્રશ
કમે જામ છે તો તેભનો દુયાગ્રશ તેભના
યલયરદગાય ાવે ોક જ ગણાળે, અને
તેભના ય તેનો કો ઉતયળે અને તેભના ભાટે
વખ્ત અઝાફ ણ (તૈમાય) છે . (૧૬)
દુણનમાની નેઅભતોનું ફમાન કમાજ છી શલે
ઇસ્રાભની નેઅભતોનું લણજન થામ છે . તેણે
તભાયા ભાટે એજ ધભજ નક્કી કમો છે જે ની
તેણે નુશ (અ.)ને આજ્ઞા કયી શતી, ભાટે તભે
શક ભઝશફ ધાયણ કયો, જે ની અભોએ
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ઇબ્રાશીભ, ભુવા તથા ઇવા (અ.)ને ણ
આજ્ઞા કયી શતી. તે વલે ભાટે એકજ ઉવુરે
દીન છે , તે દીનને કામભ યાખો અને તે
વંફંધભાં ભતબેદ કયી લશેંચાઇ જાલ નણશ.
તભો ભુશ્રીકોને તોશીદની દાલત આો છો તે
તેઓને ફશુ જ બાયે ડી ગમું છે અને
અલ્રાશ જે ને ચાશે તેને મગમ્ફયી ભાટે
વંદ કયે છે .
તેઓએ જાણી જોઇને તોપાન અને ભસ્તી
પેરાલલા અને ોતાની દુશ્ભની જાશેય કયલા
ભાટે દીનભાં ણલરૂઘ્ધતા પેરાલી અને ચોતયપ
ગુંચલાડો ઉબો કમો, જો અલ્રાશની તયપથી
તેઓ ભાટે ભોશરતનો શુ કભ અને એક નક્કી
કયેરા વભમ ભાટે પ્રથભથી નીકી ચુક્મો ન
શોત તો તેભની લચ્ચે ક્માયનોમ અઝાફ આલી
ગમો શોત. શ. નુશ (અ.), શ. ભુવા (અ.)
અને શ. ઇવા (અ.) છી જે રોકો તેભની
રકતાફોના લાયીવ ફન્મા તેઓ નફીએ
અકયભ (વ.)ની નફુવલત અને કુયઆન વંફંધે
ભુંઝલનાયી ળંકાભાં ડી ગમા.
લરીદ ણફન ભોગીયાએ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
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કહ્ું કે તભો તભાયા ધભજથી પયી જાલ તો શુ ં
ભાયો ફધો ભાર તભોને ફક્ષી આું અને
ળમફા ણફન્તે અતફાએ કહ્ું કે જો તભો
તભાયા ધભજનો ત્માગ કયી આો તો શુ ં ભાયી
ુત્રીના ણનકાશ તભાયી વાથે કયી આું. તે
લખતે કુદયત તયપથી ઉયોક્ત મગાભ
આવમો અને કુદયતનો કશેલાનો શેતુ એ છે કે
તે રોકોને યાજી કયલા ભાટે આ દીનભાં કોઇ
પેયપાય ન કયો અને એ ગુભયાશ રોકોની વાથે
કોઇ પ્રકાયની વભજુ તી ન કયો, તેઓની
શઠધભી અને અજ્ઞાનતા બયેરી યીતો ભાટે
દીનભાં કંઇ ણ અલકાળ નથી. જે ઓને
ખુદાનો ભુ અને ણનભજ દીન ગ્રશણ કયલો
શળે તેઓ કયળે, નણશ તો બરે એ રોકો
જશન્નભભાં જામ. અગય રોકો ોતાની ભુણક્ત
ચાશતા શોમ તો ોતાની જાતભાં યીલતજન
રાલે અને તેની જ તયપ ફધાનું ાછા પયલાનું
છે .
રોકો દીને ઇસ્રાભને ભાન્મ યાખ્મા છી
મગમ્ફય અને ભુવરભાનો વાથે દીન ણલે
જે ઝઘડો કયે છે એ ભાત્ર ઇાજ અને દુશ્ભનીના
અનુક્રભણણકા

967

hajinaji.com

કાયણે છે . કશે છે કે એ ઝઘડો કયનાયાઓભાં
મશુ દી અને નવાયાઓ ણ છે , જે ઓ શેરાં
યવુરે ખુદા (વ.)ની ણવપાતો તલયેત અને
ઇન્જીરભાં જોઇને ઇભાન રાવમા શતા ણ તે
છી શ. યવુર (વ.) મગમ્ફય થઇને આવમા
તો ઇાજના કાયણે તેભના ઉય ઇભાન રાવમા
નણશ અને તેઓના ઝઘડાનું કાયણ એ શતું કે
અભાયી રકતાફ તભાયી રકતાફની શેરાં
આલી છે અને અભાયો મગમ્ફય તભાયા
મગમ્ફયથી શેરાં છે , તેથી અભો તભાયાથી
ફશેતય છીએ.
૧૭ ભી આમત :-

َاَ ّّٰلل ُہ الّ َ ِذ ۡۤۡی اَن ۡ َز َؽ ال ۡ ِک ّٰت َب بال ۡ َح ّق ف
ِ ِ
َ َ َّ َّ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ ۡ
اعۃ
ال ِمحـاؿ ؕ ف ما یدذِیک لعل الس
َ
﴾۱۷﴿ ؿ ِخیۡ ٌب

અલ્રાશ એજ છે જે ણે આ રકતાફ
વત્મતાૂલજક ઉતાયી છે અને ભીઝાન (ન્મામનું
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ત્રાજલું) ણ; અને તને ળી ખફય કે
કમાભતની ઘડી કદાચને ાવે ણ શોમ.
(૧૭)
અલ્રાશ એ છે જે ણે રકતાફ વત્મતાૂલજક
ઉતાયી છે અને ણભઝાન (ત્રાજલું) ણ.
કેટરાક રોકોએ ણભઝાનનો અથજ ઇન્વાપ
રીધેરો છે કે અલ્રાશે અદર અને ઇન્વાપનો
શુ કભ નાઝીર પયભાવમો. કેટરાક તપવીય
કયનાયાઓએ ત્રાજલું એ અથજ રીધો છે કે
અલ્રાશે રોકોને વાચું લજન કયલા ભાટે
આવભાનાથી ત્રાજલું ઉતામુું, ત્માય છી તેના
ઉયથી રોકોએ ત્રાજલું ફનાવમુ.ેં જ્માયે
કેટરાક તપવીય કયનાયાઓએ તેથી ભુયાદ શ.
ભોશમ્ભદ (વ.)ની ભુફાયક જાત રીધી છે અને
આ લાત અક્કરભાં ઉતયે છે . કાયણ કે
રકતાફની વાથે ણભઝાનને ભોકરલું એ લધાયે
ફંધ ફેવતું છે . જો કે રકતાફભાં અદર,
ઇન્વાપના ફધામ શુ કભો ભોજુ દ છે તો છી
અરગ ણભઝાન એટરે કે ઇન્વાપનો શુ કભ
ભોકરલાની ળું જરૂયત છે ? અને
ત્રાજલાલાી લાત તો લધાયે શાસ્મને ાત્ર
અનુક્રભણણકા
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છે . ફવ કુયઆનની વાથે ભાત્ર એક નાણતક
(ફોરતા) શાદીની જરૂયત છે જે કુયઆનના
અથો વાચી યીતે રોકો વુધી ોશંચાડે અને
ોતે તેના ઉય અભર કયીને રોકોને ફતાલે
અને આ (વ.)ને ણભઝાન કશેલાનો શેતુ એ
છે કે આની શસ્તી રોકોના ભાટે શક અને
ઇન્વાપનું ણભઝાન છે તેના થકી વત્મ અને
અવત્મને જાણી ળકામ. જે ભ શ. યવુરે ખુદા
(વ.) ોતાના ઝભાનાભાં ણભઝાન શતા એલી
જ યીતે દયેક ઝભાનાભાં મગમ્ફય શક અને
ફાતીરનો પકજ ફતાલનાય ણભઝાન શતા. કોઇ
ઝભાનો શુ જ્જતે ખુદાથી ખારી શોતો નથી.
તેથી દયેક ઝભાનાભાં આલા પ્રકાયનું ણભઝાનનું
શોલું જરૂયી છે .
અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી (અ.) અને
ત્માયછીના અઇમ્ભા (અ.) ોતાના
ઝભાનાના ણભઝાન છે . છી પયભાલેર છે કે
તને ળું ખફય કે કમાભતની ઘડી કદાચને ાવે
ણ શોમ. કમાભત ચોક્કવ આલનાયી છે ભાટે
તું ખુદાની રકતાફનું અનુકયણ કય. કમાભતનો
વભમ છુ ો યાખલાભાં ઘણી ણશકભત
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ંવભામેરી છે જે લી યીતે ભોતને છુ ું યાખલાભા
ણશકભત વભામેરી છે કે જે થી ફંદાઓ શંભેળા
ખોપ યાખતા યશે અને ખુદાની ઇફાદત કયતા
યશે.
૧૮ થી ૨૨ ભી આમાત :-

َّ
ُ
یَ ۡس َت ۡع ِج ُل ِب َہا ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ ِب َہا ۚ َف
َّ
ۡ
ُ
ۡ ُ
ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ُمش ِفقوۡ َؿ ِمن َہا ۙ َف
َ ّ َ ۡ ُ َ ۤۡ َ ّ َ
َ
حَ ۡعل ُموۡ َؿ ان َہا ال َح ّق ؕ الَا ِا ّؿ ال ِذیۡ َن
َ
یُ َم ُاذ ۡف َؿ فی ّ َ
الس َ
اع ِۃ ل َ ِف ۡی ض ّٰل ٍۭل بَ ِع ۡی ٍد
ِ

﴿﴾۱۸
َ ّّٰ ُ َ ٌ ۢ
ف ب ِع َبا ِخ ٖۡـ یَ ۡر ُر ُػ َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ۚ فَ
ۡ
اللہ ل ِطی ِ
َۡ ُ ۡ
ُہوَ الق ِو ّی ال َع ِزیۡ ُز ﴿ ﴾۱۹٪
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َ ّٰ
َ
َم ۡن ک َ َ
اؿ یُرِیۡ ُد َظ ۡخت الۡا ِع َخ ِۃ ن ِز ۡخ ل َ ٗۡہ ف ِ ۡی
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ُّ ۡ
الدن َیا
ظخ ِث ٖۡہ ۚ ف من کاؿ یرِید ظخت
ّٰ
ُ
ۡ
ن ۡؤ ِت ٖۡہ ِمن َہا َف َما ل َ ٗۡہ فِی الۡاع َِخ ِۃ ِم ۡن
َّ
ن ِص ۡی ٍب ﴿﴾۲۱
َ َُ ُ ُ َ
َُ ّ ّ
الدیۡ ِن َما
ا ۡؾ لہ ۡم ر َخخؤا ر َخ ُعوۡا لہ ۡم ِم َن ِ
ّّٰ
َ ُ َۡ
َۡ
ل َ ۡم یَاد ۢۡؿ ِب ِہ الل ُہ ؕ َف لَوۡ لَا ک ِل َمۃ الف ۡص ِل
َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الظ ِلمح ۡ َف ل َ ُہمۡ
لق ِهی بینہم ؕ ف ِاؿ
ِ

ََ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۲۱
عذ

َ َ ّّٰ
الظ ِل ِمح ۡ َف ُم ۡش ِف ِقح ۡ َف ِم ّمَا َک َس ُبوۡا َف ُہوَ
تری
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ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ۡ ۢ ٌ َ
فاقِع ِب ِہم ؕ ف ال ِذین امنوا ف ع ِملوا
ّّٰ ۡ ّٰ
َ
ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ف ِ ۡی َذ ۡفض ِت ال َجن ِت ۚ ل َ ُہ ۡم ّما
َۡۡ
ۡ
َ ّٰ
ُ یَ َش
ٓاء ۡف َؿ ِعن َد َذ ِّب ِہ ۡم ؕ دل ِک ُہوَ الفض ُل
ۡ َۡ
﴾۲۲﴿ الک ِبح ُؿ
જે ઓ તેના ય ઇભાન નથી રાવમા તેઓજ
તેના ભાટે ઉતાલ કયે છે , અને જે ઓ ઇભાન
રાવમા છે તેઓ તો તેનાથી ડયતા યશે છે , અને
આ જાણે છે કે તે (કમાભત) ફયશક (ખચીતજ
આલનાય) છે ; ખફયદાય યશો! જે રોકો
કમાભતના વંફંધભાં શઠાગ્રશ કયે છે તેઓ
ખચીતજ ભોટી ગુભયાશીભાં છે .(૧૮)
અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓ ય ઘણોજ
ભશેયફાન છે , જે ને ચાશે છે તેને યોઝી આે
છે , અને તે ભશા ળણક્તલાન (અને) ઝફયદસ્ત
છે . (૧૯)
અનુક્રભણણકા

973

hajinaji.com

જે આખેયતની ખેતી ચાશે છે તેની ખેતીને
અભે ઘણીજ લધાયી દઇળું, અને જે દુણનમાની
ખેતી ચાશે છે તેને અભે તેભાંજ આી દઇળું,
અને (છી) આખેયતભાં તેનો કાંઇજ બાગ
શળે નણશ. (૨૦)
ળું તેઓ (નાણસ્તકો)ના એલા ળયીકો છે કે
જે ભણે તેભના ભાટે ધભજના તે કામદા નક્કી કયી
દીધા છે કે જે ની અલ્રાશે ફશારી આી
નથી ? અને જો પેંવરાને રગતું લચન
(નક્કી) થઇ ચૂક્મું ન શોત તો તેભની લચ્ચે
ક્માયનોમ પેંવરો થઇ ગમો શોત; અને
ણનવંળમ ઝુરભગાયો ભાટે દુ:ખદામક અઝાફ
છે .(૨૧)
તું ઝુરભગાયોને તેઓ જે કાંઇ કયી ચૂક્મા છે તે
કાયણે ડયતા જોળે. જોકે તે (નો ફોજો)
તેભના ય (જરૂય) ડનાય છે ; અને જે રોકો
ઇભાન રાલી ચૂક્મા તથા વત્કામો કમાજ તેઓ
સ્લગજના ફગીચાઓભાં શળે, તેભના ભાટે તેઓ
જે કાંઇ ચાશળે તેભના યલયરદગાય ાવે
(તૈમાય) શળે; એજ તો ભશાન કૃા છે . (૨૨)
જે રોકો કમાભત ય ઇભાન રાલતા નથી તે
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રોકો ભશ્કયી કયીને કમાભત જલ્દી આલે એભ
કશે છે . જ્માયે જે રોકો ઇભાન રાવમા અને
મગમ્ફયને ફયશક જાણમા તેઓ ડયતા યશે છે
અને જે રોકો કમાભત ણલળે ઝઘડા કયે છે અને
ળંકા કયે છે તેઓ ગુભયાશીભાં છે .
અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓ ઉય ઘણોજ
ભશેયફાન છે . આ સ્થે “રતીપ”નો અથજ એ
છે કે અલ્રાશ ફંદાઓની છુ ી લાતોને
ફાયીકીથી જાણે છે અને તેનું ઇલ્ભ
ભસ્રેશતની ફાયીકીઓને ઘેયી રેનારૂં છે અને
તે જે ને ચાશે તેને યોઝી આે છે .
જે વમણક્ત દુણનમાભાં આખેયતની ખેતી ચાશે
છે અભે તેભની ખેતીભાં લધાયો કયી દઇળું.
એટરે વુધી કે એકના ફદરાભાં દવથી
વાતવો વુધી નેકીભાં લધાયો કયીળું અને જે
દુણનમાની ખેતીને ચાશે છે એટરે કે દુણનમાની
નેઅભતો ઇચ્છે તો તેને દુણનમાભાં તે આી
દઇળું અને તેના ભાટે આખેયતભાં કાંઇ ણ
શળે નણશ. આ આમત જે શાદ કયનાયાઓ
ણલળે નાઝીર થઇ છે , જે ભાં કેટરાક ભુનાપીકો
શતા જે ઓ ગનીભતના ભારની રારચે ળયીક
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થમા શતા જ્માયે જે ઓ ખારીવ ભોઅભીન
શતા તેઓ વલાફના ઇયાદાથી જે શાદ કયતા
શતા. જો કે તેઓને ણ ગનીભતનો ભાર
ભતો શતો. શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું
કે જે કોઇ આખેયતની ણનય્મતથી કાભ કયે તો
ખુદા તેની દુણનમાની ફુયાઇઓને દુય કયે અને
દુણનમાભાં ભાર ણ આે અને જે ભાત્ર
દુણનમાના ભાટે કાભ કયે છે તે શેયાન અને
યેળાન થઇ જામ છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે ભાર અને ઓરાદ
દુણનમાની ખેતી છે અને નેક અભર
આખેયતની ખેતી છે .
અલ્રાશના ભુકાફરાભાં એલી ણશમ્ભત કયી
ફેઠા. જો પેંવરો આખેયત ઉય યાખલાભાં
આવમો ન શોત તો દુણનમાભાં જ દયેક એ
વમણક્ત ઉય અઝાફ નાઝીર કયલાભાં
આલત. તે જે અલ્રાશનો ફંદો થઇને
અલ્રાશની ઝભીન ઉય ોતાના ધભજનો
પ્રચાય કયલા રાગ્મો અને એ ફધા રોકોનો
ણ નાળ કયી દેલાભાં આલત જે ઓએ
અલ્રાશના ધભજને છોડી ફીજાએ ઘડી કાઢેરા
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દીનને ભાન્મ યાખ્મો.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું કમાભતના ઝુલ્ભ
કયનાયાઓને જોઇળ કે તેઓએ જગતભાં
ફુયા કૃત્મો કમાજ છે અને તેના કાયણે તેઓ
ડયતા શળે. શલે તેઓ ડયે કે ન ડયે તેઓને
ફદરો તો ભનાય જ છે અને જે રોકોએ
નેક અભર કમાજ છે તેઓ જન્નતના
ફગીચાભાં શળે અને તેઓ જે કાંઇ ચાશળે તે
ભેલળે.
૨૩ ભી આમત :-

ّّٰ ُ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ
َ الل ُہ ِع َب
َاخ ُـ الّ َ ِذیۡن
دل ِک ال ِذی یب ِسخ
ۡالص ِل ّٰح ِت ؕ ُق ۡل لَّا ۤۡ اَ ۡسـَٔۡ ُل ُکم
ّّٰ ّٰا َم ُنوۡا َف َع ِم ُلوا
ُ ۡ َ َ ۡ َّ َ َ
َعل ۡی ِہ ا ۡج ًرا ِالا ال َموَ ّخۃ فِی الو ۡكبّٰی ؕ َف َم ۡن
َّ ً َ
َ ۡ َّ
َ ً
حقتؿِ ۡغ َح َسنۃ ن ِز ۡخ ل َ ٗۡہ فِ ۡی َہا ُح ۡسنا ؕ ِا ّؿ
ُ َ ُ َ ّّٰ
﴾۲۳﴿ الل َہ غفوۡ ٌذ شکوۡ ٌذ
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એજ (અલ્રાશની) તે (કૃા) છે કે જે ની
અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓને કે જે ઓ ઇભાન
રાવમા તથા નેક કાભો કમાજ ખુળખફય આે
છે ; (શે યવૂર !) તું કશે કે શુ ં તો આ
(રયવારતના પ્રચાય) ભાટે તભાયી ાવે કાંઇ
ભશેનતાણં ભાંગતો નથી, યંતુ ભાયા ણનકટના
વગાલશારાંઓનો પ્રેભ; અને જે કોઇ નેકી
કયળે તો અભે (તેની) નેકી લધાયી દઇળું; ફેળક
અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને) ભશા
ળુક્રગુઝાય (કદયદાન) છે . (૨૩)
કશ્ળાપ લગેયે એશરે વુન્નતના ુસ્તકોભાં છે
કે અન્વાય એક રદલવ કુયેળ ઉય ગલજની વાથે
ોતાના લચજસ્લનું લણજન કયતા શતા અને
ઇબ્ને અબ્ફાવે અને ફીજી એક યીલામત
પ્રભાણે જ. અબ્ફાવે અન્વાયને કહ્ું કે તભાયા
ઉય અભાયી ફુઝુગી અને પઝીરત ણવઘ્ધ છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ જ્માયે આ વાંબળમું
તો અન્વાયની ભજરીવભાં આ (વ.)
તળયીપ રાવમા અને પયભાવમું કે અમ
અન્વાયના રોકો ળું તભો ઝરીર અને શરકા
ન શતા ? અલ્રાશે ભાયા રીધે તભોને
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આફરૂદાય કમાજ. તો તેઓએ કહ્ું “ફેળક”
છી આે પયભાવમું કે ળું તભો ગુભયાશ ન
શતા ? અને ભાયા થકી અલ્રાશે તભારૂં
ભાગજદળજન કમુું. અન્વાયોએ કહ્ું “શા” આે
પયભાવમું ળું તભાયી કોભે તભોને દેળણનકાર
કમાજ ન શતા અને અભોએ તભોને યક્ષણ આપ્મું
ન શતું ? ળું તભાયી કોભે તભોને જુ ઠરાવમા ન
શતા ? તે લખતે તેઓએ કહ્ું કે અભોએ આ
(વ.)ને ફયશક મગમ્ફય ભાન્મા. છી આે
પયભાવમું ળું તભાયી કોભે તભાયી વશામ
કયલાથી ઇન્કાય કમો ન શતો ? અને એલા
વભમભાં અભોએ જ તભાયી ભદદ કયી શતી.
અન્વાયો વભ્મતાૂલજક અઝજ કયલા રાગ્મા કે
મા શઝયત અભાયા પ્રાણ અને ભાર આ
ઉય કુયફાન થઇ જામ અભાયી ાવે જે કાંઇ
ભાર છે તે ખુદા અને યવુર (વ.)નો છે . જો
આ યજા આો તો ખુળીથી અભો આ ભાર
આના શલારે કયી દઇએ. તો તે લખતે આ
આમત નાઝીર થઇ કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) !
તું ભોઅભીનોને કશે કે આ રયવારતના પ્રચાય
ભાટે શુ ં તભાયી ાવે કાંઇ ભશેનતાણં ભાગતો
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નથી, ણ ભાયા વગાઓની ભોશબ્ફત ચાશુ ં
છુ ં . એટરે ભાયી અશરેફમતની વાથે
ભોશબ્ફત યાખો અને તે અરી (અ.), પાતેભા
(અ.), શવન (અ.) અને શુ વમન (અ.) અને
તેભની આર ઓરાદ અઇમ્ભએ ભાઅભુભીન
(અ.) છે .
આ આમત નાઝીર થલા ણલે એક યીલામત
એ ણ છે કે એક રદલવ આં શઝયત (વ.)એ
પયભાવમું કે અલ્રાશ તભાયા ઉય એક પઝજ
યજૂ કયે છે . ળું તભો તેને ુયો કયળો ? રોકો
ઉય ળાંણત છલાઇ ગઇ. આે ફીજા રદલવે
ણ એજ લાત કશી. રોકો ત્માયે ણ ચુ
યહ્ા છી ત્રીજા રદલવે ણ આે એજ
લાતને યજૂ કયી ણ ફધામ ણફલ્કુર ચુ
યહ્ા. તો આે પયભાવમું કે શુ ં કાંઇ વોનું, ચાંદી
અથલા ખાલા ીલાની ચીજ ણલળે તભોને
નથી કશેતો. ત્માયે રોકોએ કહ્ું કે શુ ઝુય
પયભાલો કે આ ળું કશેલા ચાશો છો ? ત્માયે
આે આમએ ભોલદ્દતની ણતરાલત પયભાલી.
તો તેઓ કશેલા રાગ્મા કે અભો જરૂય આ
પયીઝાને અદા કયીળું. શ. ઇભાભે જાઅપયે
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વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે ભાત્ર વાત
વમણક્તઓએ આ લચનનું ારન કમુું. જ.
વરભાન, જ. અફુઝય ગપપાયી, જ. અમ્ભાય
ણફન માવીય, ણભકદાદ ણફન અવલદ કનદી,
જાફીય ણફન અબ્દુલ્રાશ અન્વાયી, ઝમદ
ણફન અયકભ અને વાતભા આં શઝયત
(વ.)નો ગુરાભ અને ફીજી એક યીલામતભાં
છે કે ભુશાજીય અને અન્વાયે વાથે ભીને
ઇચ્છા વમક્ત કયી કે ઇસ્રાભના ણલળા પ્રચાય
ભાટે આ ભયજી પ્રભાણે અભાયા ભારભાંથી
જે ટરું જોઇએ તેટરું રઇ રો. તેઓના
જલાફભાં લશી થકી શુ ઝુયે ઉયોક્ત આમતની
ણતરાલત પયભાલી.
એશરેફમત (અ.)ની યીલામતોથી એ લાત
ણવઘ્ધ છે કે તેઓની ભોશબ્ફત તભાભ ઉમ્ભત
ઉય લાજીફ કયાય કયેરી છે . એશરે
વુન્નતની અનેક યીલામતોથી એ લસ્તુ ણવઘ્ધ
થઇ છે કે આ આમતભાં કુયફાથી ભુયાદ અરી
(અ.), પાતેભા (અ.), શવન (અ.) અને
શુ વમન (અ.) છે . જે ભકે કશ્ળાપ, ફેશઝાલી,
તપવીયે કફીય, ભસ્નદે અશભદ ણફન શમ્ફર,
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વલાએકે ભોશયકા લગેયે વુન્નત જભાતની
તપવીયો અને રકતાફોભાં રખેર છે કે જ્માયે
આ આમત નાઝીર થઇ તો આં શઝયત
(વ.)ને રોકોએ ુછમું કે એ આના કુયફા
કોણ છે જે ભની ભોેેશબ્ફત અભાયા ઉય
લાજીફ છે ? તો એ લખતે આે શ. અરી
(અ.), પાતેભા (અ.), શવન (અ.) અને
શુ વમન (અ.)ના નાભ ફતાવમા.
કેટરાક કશે છે કે આ વુયો ભક્કી છે અને
શવનમન (અ.) તે લખતે મદા થમા ન શતા.
તો છી તેભની ભોશબ્ફત કેલી યીતે લાજીફ
થઇ ? તો એનો જલાફ એ છે કે જો કે આ
વુયો ભક્કી છે ણ તેની ચાય આમતો ભદની
છે અને તે ચાય આમતોભાંથી એક આમત આ
ણ છે . જે ભકે ઇબ્ને અબ્ફાવ અને
કુતાફાશથી યીલામત છે અને એ કાંઇ જરૂયી
નથી કે દયેક ભક્કાની આમત શીજયત શેરાં
નાઝીર થઇ શોમ કે જે લખતે શવનમન
(અ.) મદા થમા ન શતા. ફલ્કે એભ થઇ ળકે
છે કે શીજયત છી ભક્કાભાં નાઝીર થઇ
શોમ અને તેનું નાભ ભક્કી ડ્મું શોમ. ખરૂં
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જોતાં આ આમત ભદીનાભાં નાઝીર થઇ છે .
જે ભકે ઇબ્ને અબ્ફાવ લગેયે કશે છે કે અને
જો આ આમત ભદની ન શોત તો આટરી
ફધી યીલામતોનું લણજન ન થાત.
કેટરાક કશે છે કે તેથી ભુયાદ અસ્શાફોથી છે .
આ લાત અક્કરથી ણફલ્કુર ણલરૂઘ્ધ છે . જો
આ આમતભાં વંફોધન અસ્શાફો પ્રત્મે છે તો
તેઓને ોતાના નપવો વાથે દોસ્તી કયલાનો
શુ કભ થમો શોમ એભ ફની ળકતું નથી.
કેટરાક કશે છે કે આ આમત છી ફીજી એક
આમત ફીજે સ્થે નાઝીર થઇ છે કે ભાયી
ભજુ યી નથી ણ તભાભ જશાનના
યલયરદગાય ઉય. તેથી આ આમત યદ થઇ
છે તો અભો તેઓને ુછીએ છીએ કે જો
અશરેફમત (અ.)ની ભોશબ્ફત ભનવુખ થઇ
શોમ તો છી તેભનાથી દુશ્ભની કયલી લાજીફ
થળે. જ્માયે કે તેભની વાથે દુશ્ભની કયલી
ણફલ્કુર ફાતીર છે . કેભકે એશરે વુન્નતની
ઘણી યીલામતો એશરેફમત (અ.)ની દોસ્તી
લાજીફ શોલા ણલળે યજૂ થઇ છે અને એ
એશરેફમત (અ.)ની ભોશબ્ફતનો પામદો તો
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ઉમ્ભતને જ છે કે એ રોકોજ તભાયી ણશદામત
કયળે.
ઇસ્રાભના ભશાન ભુપસ્વીય જ. પખરૂદ્દીન
યાઝી ોતાની રકતાફ તપવીયે કફીય જીલ્દ
વાતભી, ાના ૬૬૫ ભાં રખે છે કે જ્માયે
આ આમત નાઝીર થઇ ત્માયે વશાફીઓએ
નફી (વ.) વાશેફને વલાર કમો કે આ
આમતભાં
આના
વગા-લશારાઓની
ભોશબ્ફત અભાયા ય લાજીફ કયલાભાં આલી
છે તેઓ કોણ છે ? તેભના જલાફભાં નફી
વાશેફે પયભાવમું કે તેઓ ભાયી ુત્રી શ.
પાતેભતુઝઝશયા (અ.), તેભના ણત શ. અરી
(અ.) તથા તેભના ફે ુત્રો શ. ઇભાભ શવન
(અ.) અને શ. ઇ. શુ વમન (અ.) છે .
જ. ભજરીવી (અ.ભ.)એ આ આમતની
તપવીયભાં કેટરીક ફાફતો રખી છે . જ.
પખરૂદ્દીન યાઝીએ રખ્મું છે કે વાશેફે કશ્ળાપે
યીલામત કયી છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ
પયભાવમું કે “ભન ભાત અરા શુ બ્ફે આરે
ભોશમ્ભદીન ભાત ળશીદા” “જે આરે
ભોશમ્ભદની ભોશબ્ફત ઉય ભયળે તે
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ળશીદનો દયજ્જો ાભળે” અને જે આરે
ભોશમ્ભદની ભોશબ્ફત ઉય ભયળે તે તોફા
કયીને ભયળે. જે આરે ભોશમ્ભદની ભોશબ્ફત
ઉય ભયે છે તે કાભીર ઇભાન વાથે ભયે છે
અને તેને ભરેકુર ભોત જન્નતની ખુળખફયી
આે છે અને ભુનકીય નકીય ણ તેને
ફેણશશ્તની ખુળખફયી આે છે . આરે
ભોશમ્ભદની ભોશબ્ફત ય ભયનાયને
દુલ્શનની જે ભ ફેશીશ્તભાં ળણગાયે છે . જે
આરે ભોશમ્ભદની દુશ્ભની ય ભયે છે તે કાપય
ભયે છે , તે કદી જન્નતની ખુશ્ફુ ણ વુંઘળે
નણશ. આભ રખામા છી જ. પખરૂદ્દીન
યાઝીએ રખ્મું છે કે યીલામત વાશેફે કશ્ળાપે
રખી છે અને શુ ં કશુ ં છુ ં કે આરે ભોશમ્ભદ એ
રોકો છે જે ઓનો વંફંધ શ. યવુર (વ.) વાથે
છે અને જે વમણક્ત શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ના ફશુ
જ નઝદીકના વગણભાં શોમ તે જ આર
ગણાળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે આ આમત અભાયા ણલળે નાઝીર થઇ છે .
૨૪ થી ૨૬ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ َُ ُ َۡ
َ ّّٰ َ
َ
ا ۡؾ حقوۡلوۡ َؿ افت ّٰؿی َعدی الل ِہ ک ِذ ًبا ۚ ف ِا ۡؿ
َ َ ّّٰ ۡ
ُ ّّٰ
َۡ َ
ّیش ِا الل ُہ یَخ ِت ۡم َعدّٰی قل ِبک ؕ َف یَ ۡمح الل ُہ
َّ
ُ ۡ َ َ
ۡ
ال َبا ِط َل َف یُ ِح ّق ال َح ّق ِبک ِل ّٰم ِت ٖۡہ ؕ ِان ٗۡہ
َ ۡ ٌۢ َ
ُ
ُ
ۡ
ّ
اة الصدفذِ ﴿﴾۲۴
ع ِلیم ِبذ ِ
َ ُ َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ
الت ۡوبَۃ َع ۡن ِع َبا ِخ ٖۡـ َف
ف ہو ال ِذی حقبل
َ َۡ ُ
َ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ
الس ِّیا ِة َف حَ ۡعل ُم َما تف َعلوۡ َؿ
حعفوا ع ِن
﴿ ۙ﴾۲۵
َ َ ۡ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ
ف یست ِجیب ال ِذین امنوا ف ع ِملوا
َۡ
ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت َف یَ ِزیۡ ُد ُہ ۡم ِّم ۡن فض ِل ٖۡہ ؕ َف
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َ ٌ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ّٰ ۡ
﴾۲۶﴿ اب ش ِد ۡی ٌد
الک ِهكفؿ لہم عذ
અથલા તેઓ આ કશે છે કે તે (યવૂરે)
અલ્રાશ ય ખોટું આ ભૂક્મું છે ? ણ
અગય અલ્રાશ ચાશતે તો તાયા અંત:કયણ ય
ભશોય ભાયી દેતે; યંતુ અલ્રાશ ોતાની
લાણીથી અવત્મનો નાળ કયે છે અને વત્મને
સ્થાે છે ; ખયેજ તે અંત:કયણની ણસ્થણતથી
વંૂણજ જાણકાય છે . (૨૪)
અને તે એજ છે જે ોતાના ફંદાઓની તૌફા
સ્લીકાયે છે , અને તેભની ફુયાઇઓથી દયગુજય
કયે છે , અને તભે જે કાંઇ કયો છો તે (વઘું)
તે જાણે છે : (૨૫)
અને જે રોકો ઇભાન રાવમા તથા વત્કામો
કમાજ તેભની દુઆ કફુર કયી રે છે , અને તેભના
વંફંધભાં ોતાની કૃા લધાયી દે છે , અને
નાણસ્તકો ભાટે તો વખ્ત અઝાફ છે . (૨૬)
જ્માયે શુ ઝુયે આમએ ભોલદ્દતની ણતરાલત કયી
તો ભુનાપીક રોકો શુ ઝુય (વ.)ના ણલે છાની
છાની લાતો કયલા રાગ્મા અને કશેલા રાગ્મા
અનુક્રભણણકા
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કે ોતાના ખાનદાનભાંથી જ અભાયી ગયદન
ઉય ભોટા ફનાલી ભુક્મા. આ કંઇ
અલ્રાશનો શુ કભ નથી ણ ોતાના તયપથી
ઘડી કાઢેર છે . તો તે લખતે આ આમત
નાઝીર થઇ કે જો અલ્રાશ ચાશે તો તેઓના
દીરો ઉય ભશોય ભાયી દે છે અને અલ્રાશ
અવત્મનો નાળ કયે છે અને વત્મની સ્થાના
કયે છે .
ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે અલ્રાશે જ્માયે
આ આમત નાઝીર પયભાલી તો શ. યવુર
(વ.) ઉય આક્ષે ભુકનાયાઓ ળેભાન થમા
અને કશેલા રાગ્મા કે આ વાચા છો અને
અભો આલી ળંકા યાખલાથી તોફા કયીએ
છીએ. તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ. જો
ફંદો ખારીવ ણનય્મતથી તોફા કયે તો
અલ્રાશ દયગુઝય કયે છે . જ. જાફીય ણફન
અબ્દુલ્રાશથી રયલામત છે કે એક અયફ
ભસ્જીદભાં આવમો અને તેણે ફે યકાત નભાઝ
અદા કયી અને કશેલા રાગ્મો કે શુ ં તોફા કરૂં
છુ ં , શ. અરી (અ.)એ પયભાવમું કે અમ અયફ !
આલી યીતે જીબ લડે ઝડથી તોફા કયલી એ
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જુ ઠ્ઠાઓ જે લી તોફા છે . તે અયફે ુછમું કે
આ પયભાલો કે તોફા કેલી યીતે થઇ ળકે ?
આે પયભાવમું કે છ ળયતો છે : ૧ ગુનાશ
ભાટે સ્તાલું અને બાલીભાં ગુનાશ ન
કયલાનો ઇયાદો યાખલો. ૨ જે પઝજ અને
લાજીફ તકજ થઇ ગમા શોમ તેને અદા કયલું. ૩
કોઇની કોઇ ચીઝ ોતાના ઉય શોમ તો
ાછી આ. ૪ ોતાના નપવને ગુનાશ કયીને
રઝઝત શોંચાડી જે તાજો-ભાજો થમો તે
ળયીયને ઇફાદત કયીને ગાી નાખ. ૫ જે લી
યીતે નપવને ગુનાશની ભીઠાળ ચખાડી છે
તેલી જ યીતે તેને ઇફાદતની કડલાળ ચખાડ.
૬ શવલાના ફદરે યડ. શ. અરી (અ.)એ
પયભાવમું કે તે કભાર દયજ્જાની તોફા છે .
ઇન્વાનના ભાટે એટરી તોફા કાપી છે કે
થમેરા ગુનાશ ભાટે પ્રશ્ચાતા કયે અને
બણલષ્મભાં ગુનાશ ન કયલાનો ણનશ્ચમ કયે
અને ખુદાનો અને ફંદાનો જે કંઇ કયઝો શોમ
તે અદા કયે.
જે રોકો ઇભાન રાવમા અને નેક કામો કમાજ ,
ખુદા ોતાના પઝરથી તેભની દોઆ કફુર કયે
અનુક્રભણણકા
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છે . ઇબ્ને અબ્ફાવથી યીલામત છે કે આ
આમતનો એ અથજ છે કે અલ્રાશ દયેક ણફયાદયે
ભોઅભીનની ળપાઅત કયલાની યજા આે છે
અને તેને કફુર યાખે છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)એ પયભાવમું કે જો ભોઅભીન
ોતાના ણફયાદયે ભોઅભીન ભાટે દોઆ કયે તો
ભરક આભીન કશે છે અને અલ્રાશ કશે છે કે
એ ભોઅભીન તેં તાયા ણફયાદય ભાટે જે દોઆ
ભાંગી તે કયતાં તાયા ભાટે ફભણં છે અને આ
ભેં તને એ કાયણે આેર છે કે તું તેને દોસ્ત
યાખે છે .
૨૭ થી ૩૦ ભી આમાત :-

َ ۡ ّ ُ ّّٰ َ َ َ ۡ َ َ
َ
الرِرػ ل ِ ِع َبا ِخ ٖۡـ ل َ َبغوۡا فِی
ف لو بسط اللہ
َ ّ ُ َ َ َ ّ َ َ ُ ّ َ ُ ّ ۡ ّٰ َ ۡ َ ۡ
ٓاء ؕ ِان ٗۡہ
ص ف ل ِکن یجـِؽ ِبقد ٍذ ما یش
ِ الاذ
ۡ َ ٌۢ ۡ َ َ
ٌ
﴾۲۷﴿ ِب ِعبا ِخ ٖۡـ خ ِبحؿ ب ِصحؿ
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َّ
َّ َۡ َ
َف ُہوَ ال ِذ ۡی یُجـِ ُؽ الغ ۡیث ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َما
َق َن ُطوۡا َف یَ ۡن ُس ُخ َذ ۡح َم َت ٗۡہ ؕ َف ُہوَ الۡوَخ ّیُ
ِ
ۡ
ال َح ِم ۡی ُد ﴿﴾۲۸
َف م ۡن ّٰا ّٰیتہ َخ ۡل ُق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
ص َف َما
ذ
ِ ِ ٖۡ
ِ
بَ ّ َث فِ ۡیہ َما ِم ۡن َخ ّٓابَ ٍۃ ؕ َف ُہوَ َعدّٰی َج ۡم ِعہمۡ
ِ
ِ
َ ََ ُ َ
ٓاء ق ِدیۡ ٌر ﴿ ﴾۲۹٪
ِادا یش
َف َما ۤۡ اَ َص َاب ُک ۡم ّم ۡن ّ ُمص ۡی َب ٍۃ َفب َما َک َس َبتۡ
ِ ِ
ِ
َۡ ُۡ ۡ َ َۡ ُۡ َ ۡ َ ۡ
ای ِدیکم ف حعفوا عن ک ِثح ٍؿ ﴿﴾۳۱
અને અગય અલ્રાશ ોતાના (વલે) ફંદાઓ
ભાટે યોઝી ણલળા કયી દેતે તો તેઓ ૃથ્લી
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ય જરૂય ફલો કયતે, યંતુ તે જે કાંઇ ચાશે
છે તેજ પ્રભાણવય ઉતાયતો યશે છે , ખયેજ તે
ોતાના ફંદાઓની ણસ્થણતથી વંૂણજ લાકેપ
(અને) દેખનાયો છે . (૨૭)
અને તે એજ છે કે જે તે રોકો ણનયાળ થઇ
ચૂક્મા શોમ તે ફાદ લૃણષ્ટ લયવાલે છે , અને
ોતાની કૃા પેરાલી દે છે ; અને એજ લારી
(અને) સ્તુણતને ાત્ર છે . (૨૮)
અને તેની ણનળાનીઓભાં આકાળો તથા
ૃથ્લીનું ેદા કયલું છે અને તે ફન્નેની અંદય
જે ટરા ણ શયપય કયનાયા (પ્રાણી)ઓને
પેરાલી દીધા છે તે ણ; અને તે જ્માયે ચાશે
ત્માયે તેભને બેગાં કયી રેલા ય વંૂણજ કાફુ
ધયાલે છે . (૨૯)
અને જે ણ ભુવીફત તભને શોંચે છે તે
તભાયા શાથોનાં કયતુતોનું જ રયણાભ છે ,
અને તે ઘણીખયી (બૂરો)થી તો દયગુજય
કયતો યશે છે . (૩૦)
ખુદા ોતાના ફંદાઓને યોઝી ોતાની
ભસ્રેશત પ્રભાણે આે છે . જો દયેક
ઇન્વાનને તેની ભયજી પ્રભાણે આે તો
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રોકોભાં ઝુલ્ભ અને પવાદ આભ થઇ જામ.
ઇબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે જે ભ ખુદા તેઓને
યોઝી આતો યશેળે તેભ તેઓ આગ લધતા
યશેળે અને તેભના અટકલાની કોઇ શદ શળે
નણશ. શદીવે કુદવીભાં છે કે આદભનો ુત્ર
કોઇ લાતથી ધયાતો નથી. ણવલામ કફયની
ભાટીથી. ખુદાએ ોતાની ભસ્રેશતથી
ઇન્વાનને લધઘટ યોઝી આી છે . શદીવે
કુદવીભાં છે કે જે નુરૂસ્વકરમનભાં રખેર છે
કે, કેટરાકો ભાટે ણફભાયી બરાઇનું કાયણ છે .
જો તેઓને તંદુયસ્તી આલાભાં આલે તો
તેઓ પવાદ પેરાલે, જ્માયે તેની ણલરૂઘ્ધ
કેટરાકો ભાટે તંદુયસ્તી વાયી છે , જ્માયે
ણફભાયીભાં તેઓ ફગડી જળે. કેટરાક ભાટે
શ્રીભંતાઇભાં બરાઇ છે અને ગયીફીભાં પવાદ
છે . જ્માયે કેટરાક ભાટે પકીયીભાં બરાઇ છે
અને દોરતભંદી તેભના ફગડી જલાનું કાયણ
ફને છે . શદીવભાં છે કે દુણનમાના ભારભાં જો
રેળભાત્ર ણ બરાઇ શોત તો કાપયોને એક
ઘુંટડો ાણી ણ નવીફ ન થાત, ઘણી લખત
કાપયને તેની નેકીના ફદરાભાં દુણનમાભાં
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ફદરો આલાભાં આલે છે કે તેથી
આખેયતભાં તેઓ ભાટે અઝાફ ચોક્કવ થઇ
જામ. જ્માયે ભોઅભીનનો ફદરો આખેયત
ઉય યાખલાભાં આલેર છે . કાયણ કે
દુણનમાભાં તકરીપ ફયદાશ્ત કયી તેને તેના
કૃત્મોનો ફદરો દુણનમાભાં જ ભી જામ અને
આખેયતભાં તેને જન્નતથી યોકલાલાી કોઇ
લસ્તુ આડે ન શોમ.
ખુદા એ છે કે જ્માયે ફંદાઓ ણનયાળ થઇ
જામ છે તો છી લયવાદ ભોકરે છે અને
ોતાની યશેભત ચોતયપ પેરાલી દે છે અને તે
જ પ્રળંવાને ાત્ર છે .
કુદયતની ણનળાનીઓભાં આવભાનો અને
ઝભીનનું મદા કયલું છે અને તે ફન્નેની અંદય
જે ટરા શય પય કયનાયાઓને પેરાલી દીધા છે
તે ફધા ઉય તે વંૂણજ કાફુ ધયાલે છે .
જોઇએ તો તે ઇન્વાન શોમ, જીન્નાત શોમ કે
પ્રાણીઓ શોમ.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે અમ અરી
(અ.) ! દુણનમાભાં ઇન્વાનને જે કંઇ ણ
તકરીપ શોંચે છે તે કોઇને કોઇ ગુનાશના
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ફદરાભાં શોમ છે અને અલ્રાશનો એ
અન્મામ થળે જો તે પયીથી એજ ગુનાશની
વજાભાં ણગયપતાય કયે અને આ આમત
ગુનેશગાય ભોઅભીનો ભાટે છે . જ્માયે
ભાઅવુભોને જે દુ:ખ-દદજ શોંચે છે તે તેભના
દયજ્જાઓની ફરંદી ભાટે શોમ છે . શ.
અભીરૂર ભોઅભીન (અ.) થી ભનકુર છે કે
આે પયભાવમું કે ગુનાશથી ફચો, કાયણ કે
ઇન્વાન ઉય જ્માયે કોઇ ણ તકરીપ મા
યોઝીનું તંગ થલું લગેયે તકરીપ આલે છે તે
ગુનાશના કાયણે શોમ છે . એટરે વુધી કે
નજીલું છોરાઇ જલું અને ઝભીન ઉય ડી
જલું ણ કોઇ ગુનાશના કપપાયા રૂે શોમ છે .
એલીજ યીતે કોઇ નેઅભત અને વપતા
ચારી જામ તો એ ણ કોઇ ગુનાશની વજા
શોમ છે . ગુનાશ કયલા છી ઇન્વાન જો
તોફા અને દોઆ કયે તો આલલાલાી
ભુવીફત દુય થઇ જામ છે . એટરા ભાટે જ તો
શદીવભાં આવમું છે કે વદકો આલાથી
આલલાલાી ભુવીફતો દુય થઇ જામ છે . શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
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ગુનાશ ઇન્વાનને યોઝીની નેઅભતોથી લંચીત
કયી દે છે .
૩૧ થી ૩૫ ભી આમાત :-

َف َماۤۡ اَن ۡ ُت ۡم ب ُم ۡعجزیۡ َن فی الۡاَ ۡ
ۛ َف َما
صۚ
ذ
ِ
ِ ِِ ِ
ُ
ّّٰ
َ َ َ ۡ
لَک ۡم ِّم ۡن ُخ ۡف ِؿ الل ِہ ِم ۡن ّفخ ِ ٍ ّی ّف لَا ن ِصح ٍؿ ﴿﴾۳۱
ۡ ۡ َ َ
ۡ
َف ِم ۡن ّٰا ّٰی ِت ِہ ال َجوَاذِ فِی ال َبش ِخ کالۡا ۡعلَا ِؾ
﴿﴾۳۲

ََۡ
ّ َ ۡ َۡ
الرِیۡ َح ف َیظلل َن َذ َفاخ َِد
ِا ۡؿ ّیشا یُ ۡس ِک ِن
َ ّٰ َ ّٰ ّ ُ
َ
َعدّٰی ظ ۡہرِ ٖۡـ ؕ ِا ّؿ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِک ِ ّل َص ّ َبا ٍذ
َ ُ
شکوۡ ٍذ ﴿ ۙ﴾۳۳
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َ
ۡ َ
ۡ َ
َ
ا ۡف یُوۡ ِبق ُہ ّ َن ِب َما ک َس ُبوۡا َف ح ۡع ُف َع ۡن ک ِثح ٍؿ
﴾۳۴﴿
َ
ّٰا ّٰی ِتنا ؕ َما

ّۡۤ َف حَ ۡع َل َم الَّذیۡ َن یُ َجاخلُوۡ َؿ ف ۡی
ِ
ِ ِ
ۡ َّ ۡ ّ ۡ ُ َ
﴾۳۵﴿ ص
ٍ لہم ِمن م ِحی

અને તભે ઝભીનભાં (યશીને તેને) રાચાય
ફનાલનાયા નથી. (છતાંમ અણબભાન કયો છો
?) અને અલ્રાશના ણવલામ ન તભાયો કોઇ
ણશભામતી છે અને ન કોઇ ભદદગાય. (૩૧)
અને વભુદ્રભાં (ચારતાં) શાડ જે લા લશાણો
ણ તેની ણનળાનીઓભાંથી છે . (૩૨)
અગય તે ચાશે તો શલાને થંફાલી દે. છી તે
(લશાણો) વભુદ્રની વાટી ય (જ્માંના ત્માં
ઉબાને) ઉબા જ યશી જામ; ણનવંળમ તેભાં
દયેક ધૈમજલાન (અને) આબાય ભાનનાયા ળખ્વ
ભાટે ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે . (૩૩)
અનુક્રભણણકા
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અથલા (જો તે ચાશે તો) તે
(લશાણલાા)ઓનો તેભના ખયાફ કૃત્મોના
કાયણે નાળ કયી નાખે. જો કે તે ઘણીખયી
લાતોથી દયગુજય કયતો યશે છે : (૩૪)
અને જે રોકો અભાયી આમતોના વંફંધભાં
ઝઘડતા યશે છે તેભણે જાણી રેલું જોઇએ કે
તેભના ભાટે નાશનું કોઇજ સ્થાન નથી.
(૩૫)
તભો ઝભીનભાં યશીને અલ્રાશને રાચાય
ફનાલી ળકતા નથી, છતાં ણ અણબભાન
કયો છો. અલ્રાશ ણવલામ ન કોઇ તભાયો
ણશભામતી છે ન કોઇ ભદદગાય. દયીમાની
અંદય ચારતા શાડ જે લા લશાણો તેની
કુદયતની ણનળાનીઓભાંથી છે .
જો તે ચાશે તો શલાને થંબાલી દે અને તે
લશાણો વભુદ્રની વાટી ઉય ઉબા જ યશી
જામ અને કશ્તીના રોકો રાચાય ફની જામ.
દયેક ણધયજ ધયનાય અને આબાય ભાનનાય
ળખ્વ ભાટે આભાં ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
શદીવભાં છે કે ઇભાનના ફે બાગ છે : એક
ફરાઓ અને ભુવીફતો ઉય વબ્ર કયલાનો
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છે , જ્માયે ફીજો બાગ નેઅભતોનો ળુક્ર
કયલાનો છે . વાચો ભોઅભીન એ છે જે નાભાં
આ ફન્ને બાગ ભોજુ દ શોમ.
અલ્રાશ ચાશે તો તે કશ્તીલાાઓનો તેઓના
ગુનાશના કાયણે નાળ કયી નાખે અને ચાશે તો
ઘણાઓને તેઓના ગુનાશોથી ભાપ કયે.
જે ઓ અભાયી આમતો વંફંધભાં ઝઘડતા યશે
છે તેઓના ભાટે નાશનું કોઇ સ્થ નથી.
૩૬ થી ૩૮ભી આમાત :-

ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡۤ َ َ
ّٰ
َ
فما اف ِتیتم ِمن شی ٍء فمتاظ الحیو ِۃ
ّٰ ۡ َ َ ّ ٌ ۡ َ ّّٰ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّ
الدنیا ۚ ف ما ِعند الل ِہ خحؿ ف ابكی
ُ َ ّ َ َ َ ۡ ّ َ ّٰ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ
َ
ۡ
﴾۳۶ۚ ﴿ ل ِل ِذین امنوا ف عدی ذ ِب ِہم یتوکلوؿ
ََف الّ َ ِذیۡ َن یَ ۡج َت ِن ُبوۡ َؿ َکبئرَ الۡاِثۡم ف
ِ
ِ
َ َۡ
َ
َ
الفوَا ِحش َف ِادا َما غ ِض ُبوۡا ُہ ۡم
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َۡ
﴾۳۷ۚ ﴿حغ ِه ُك ۡف َؿ
ُ اس َت َجابُوۡا ل َِر ّبہ ۡم َف اَ َق
ۡ َف الّ َ ِذیۡ َن
اموا
ِِ
ُ
َ
َ
َ َ َّ
الص ّٰلوۃ ۪ َف ا ۡمرُ ُہ ۡم شوۡ ّٰذی بَ ۡین ُہ ۡم ۪ َف ِم ّما
ّٰ ۡ َ
ُ ۡ
﴾۳۸ۚ ﴿ َذرقن ُہ ۡم یُن ِفقوۡ َؿ
ભાટે જે લસ્તુ તભને આલભાં આલી છે તે
ભાત્ર (આ ક્ષણબંગુય) વંવાયી જીલનની ુંજી
છે , અને જે કાંઇ અલ્રાશની ાવે છે તે
કેટરુંએ ફેશતય અને લધુ ટકી યશેનારૂં છે ,
(આ) તે રોકોના ભાટે કે જે ઓ ઇભાન રાવમા
છે તથા ોતાના યલયરદગાય ય શ્રદ્ઘા યાખે
છે . (૩૬)
અને જે ઓ ભશાન ગુનાશ અને ણનરજજ
કામોથી ફચતા યશે છે , અને જ્માયે તેઓ ક્રોધે
બયામ છે ત્માયે તેઓ ભાપ કયી દે છે . (૩૭)
અને જે ઓ ોતાના યલયરદગાયની આજ્ઞાનું
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ારન કયે છે તથા નભાઝ ઢે છે , તથા તેભના
કામો યસ્યની વરાશથી થામ છે , અને જે
કાંઇ અભોએ તેભને આપ્મું છે તેભાંથી
(અભાયી યાશભાં) ખચજતા યશે છે . (૩૮)
તલશીદ ણલળે ઝઘડનાયાઓને ચેતલણી
આલાભાં આલે છે કે તભો દુણનમાની
નેઅભતો ઉય ઘભંડ ન કયો એટરે ભાર અને
અલરાદ ઉય ગલજ ન કયો. કાયણ કે તે આ
દુણનમાના જીલન વુધી જ ભમાજરદત છે અને
અલ્રાશે નેક રોકો ભાટે જે નેઅભતો યાખી છે
તે દુણનમા કયતાં ફશુ જ ઉિભ છે અને એ
નેઅભતો એ રોકો ભાટે શળે જે ભાં આ
વદગુણો શળે : ૧. ઇભાન, ૨. અલ્રાશ ઉય
બયોવો, ૩. કફીયા ગુનાશથી ફચલું, ૪.
પ્રત્મેક ફુયા કૃત્મોથી દુય યશેલું. ૫. ગુસ્વા
લખતે ભાપી આલી, ૬. અલ્રાશની આજ્ઞાને
ભાન્મ યાખલી, ૭. નભાઝની ાફંદી, ૮.
આવભાં ભત કયીને કામજ કયલું, ૯.અલ્રાશની
યાશભાં ખચજ કયલું. ૧૦. ફીજાઓ તયપથી જો
વખ્તી થામ તો ભાત્ર તેટરીજ વખ્તી કયલી
લધાયે નણશ. કેટરાક ઓરભાની નઝદીક દયેક
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ગુનાશ કફીયા (ભોટા) શોમ છે એટરા ભાટે કે
અલ્રાશની નાપયભાનીને નાની કશી જ નથી
ળકતા, ણ જો ગુનાશોનો આવભાં
ભુકાફરો કયલાભાં આલે તો એક ફીજાના
ભુકાફરાભાં કેટરાક કફીયા અને કેટરાક
વગીયા શોમ છે . જે જે ગુનાશો ણલળે કુયઆને
ળયીપભાં છે કે જશન્નભની આગ ભેલળે તે
ગુનાશોથી ભુયાદ કફીયા ગુનાશ છે જે તે
ગુનાશો ણવલામના છે .
જ્માયે આવભાં એકફીજાને ભન-દુ:ખ થામ
તો ભાપ કયી દેલું જોઇએ. એ વદગુણો છે
ણ જો કોઇ અલ્રાશના શકોને ામભાર
કયતો શોમ અને ખુલ્રભ ખુલ્રો પાવીક અને
પાજીય થઇને ગુનાશ કયતો શોમ તો તેના ઉય
નાયાજ થલું એ ભોઅભીની ળાન છે અને કોઇ
ણ શારતભાં તેને ભાપ કયી ળકતા નથી,
જ્માં વુધી કે તે તોફા કયીને અલ્રાશથી ભાપી
ચાશે. જો તેના ઉય ળયીઅતની કોઇ વજા
અથલા શદ લાજીફ શોમ તો તેને ભાપ કયી
ળકતા નથી છી બરે તોફા કયી રે અને આ
આમતભાં ફુયા કાભો આવમું તો તે ખયાફભાં
અનુક્રભણણકા
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ખયાફ ગુનાશ છે . જે ભકે ણળકજ લગેયે અને
કેટરાક કશે છે કે તે ઝીના છે . શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું કે ગુસ્વાને
ી જામ (જો કે ફદરો રેલાની ળણક્ત
ધયાલતો શોમ તો ણ) તો અલ્રાશ
કમાભતભાં તેના દીરને ળાંત અને ઇભાનથી
બયુય કયળે.
જે રોકો અલ્રાશના શુ કભની ાફંદી કયે છે
અને નભાઝ ઢે છે તથા આવભાં વરાશભશ્લેયાથી કાભ કયે છે અને અભે જે કંઇ
આપ્મું તેને અભાયી યાશભાં ખચજ કયે છે એથી
ભુયાદ અન્વાય ણ છે . જે ભકે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ તેઓને ઇભાનની દાલત આી તો
તેઓએ કફુર કયી અને અફુ અય્મુફ
અન્વાયીના ઘયભાં શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની
ભદદ કયલા ભાટે બેગા થઇ ગમા. જે ઓ
આવભાં ભશ્લેયો કયે છે તે નેક યાશ ાભે છે .
૩૯ થી ૪૩ભી આમાત :-

َۡف الّ َ ِذیۡ َن ِا َدا ۤۡ اَ َصابَ ُہ ُم ال ۡ َبغۡیُ ُہم
અનુક્રભણણકા
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ۡ
یَن َت ِض ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۳۹
ٌَ ُۡ َ
َ
ُ َ
َف َجزؤا َس ِّیئ ٍۃ َس ِّیئۃ ِّمثل َہا ۚ ف َم ۡن َعفا
َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ٗۡ َ َ ّّٰ ّ َ ٗۡ َ ُ ّ ُ
ف اصلح فاجرـ عدی الل ِہ ؕ ِانہ لا ی ِحب
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿﴾۴۱
ۡ
ُ ۡ َُ َ
َف ل َ َم ِن ان َت َض َخ بَ ۡع َد ظل ِم ٖۡہ فافل ِئک َما
َ
َعل ۡی ِہ ۡم ِّم ۡن َس ِب ۡی ٍل ﴿﴾۴۱
َ َّ
ۡ
انّ َ َما ّ َ
الس ِب ۡی ُل َعدی ال ِذیۡ َن یَظ ِل ُموۡ َؿ
ِ
َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ
ص ِبغحؿِ ال َح ّ ِق ؕ
الناز ف یبغوؿ فِی الاذ ِ
ُ َ َُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۴۲
افل ِئک لہم عذ
hajinaji.com
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َ ّٰ
َ
دل ِک ل َ ِم ۡن ف ۡد ِؾ

َ ََ
َف ل َ َم ۡن َصب َ َؿ َف غه َك ِا ّؿ
ُ
﴾۴۳٪ ﴿ ِالۡا ُموۡذ

અને જે ઓ એલા છે કે જ્માયે તેભની વાથે
(કોઇ પ્રકાયનો) અત્માચાય થામ છે ત્માયેજ
તેનો ફદરો (વમાજફી યીતે) રે છે . (૩૯)
અને દયેક ફદીનો ફદરો તેલીજ ફદી શોમ
છે , છતાં જે કોઇ ભાપ કયી દે અને વભાધાન
કયી રે તો તેનો ફદરો અલ્રાશના ળીયે છે ;
ખચીતજ તે ઝુરભગાયોને દોસ્ત નથી
યાખતો. (૪૦)
અને જે ઝુલ્ભ વાંખી રીધા ફાદ ફદરો રે
તો તેભના ય કોઇ પ્રકાયનો (દો ભૂકલાનો)
ભાગજ નથી. (૪૧)
(દો ભૂકલાનો) ભાગજ તેભના ય છે કે જે ઓ
રોકો ય ઝુલ્ભ ગુજાયે છે , અને ૃથ્લીભાં ણલના
કાયણે દંગો કયતા યશે છે ; એજ તેઓ (રોકો)
છે કે જે ભના ભાટે દુ:ખદામક અઝાફ (તૈમાય)
છે . (૪૨)
અનુક્રભણણકા
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અને અરફિ, જે વાંખી રે તથા ભાપ કયી દે
તો ણનવંદેશ તે કામજ ભશાન ણશમ્ભતના કામોભાં
ગણાળે. (૪૩)
ભોઅભીનનું ચારયત્ર એ છે કે કોઇ તેના ઉય
વખ્તી કયે તો તેને ભાપ કયી આે. કશે છે કે
ભોઅભીન ફે પ્રકાયના છે : એક તો એ જે
ભાપ કયી દે છે અને ફીજો ોતાના દુશ્ભનોથી
ફદરો રે છે . જે ભકે આ આમતભાં ફમાન થમું
છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.) પયભાલે છે કે કમાભતના
રદલવે એક અલાજ આલળે કે ખુદા ઉય
કોઇનો ફદરો શોમ તો ઉબો થામ, તો તે
લખતે એક જભાત આલળે. તેઓને ુછલાભાં
આલળે કે તભાયો ળું અજ્ર (ફદરો) છે ? તો
તેઓ જલાફ આળે કે અભોએ દુણનમાભાં એ
રોકોને ભાપી આી શતી જે ઓએ અભાયા
ઉય ઝુલ્ભ કમો શતો. તો તે લખતે શુ કભ થળે
કે તેઓને જન્નતભાં દાખર કયો. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે તભોને
ભાપ કયલું ઘટે છે . તભાયી ઇઝઝતભાં લધાયો
થલાનું કાયણ છે . ભાટે એક ફીજાને ભાપી
અનુક્રભણણકા
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આો.
જે કોઇ ોતાના ઉય ઝુલ્ભ થમા છી
ઝારીભથી ફદરો રે તો તેના ઉય કોઇ
પ્રકાયનો દો નથી. આ આમતની તાલીરભાં
અલ્રાભા ભજરીવી (અ.ભ.) રખે છે કે
ઇબ્ને ભશમાયે શ. ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.)થી રયલામત કયી છે કે આ આમત શ.
ઇભાભે ભશદી વાશેફુઝઝભાન (અ.)ની
ળાનભાં નાઝીર થઇ છે . આ જ્માયે જાશેય
થળે ત્માયે ફની ઉભય્મા તથા ઇભાભોને જુ ઠા
ભાનનાયાથી ફદરો રેળે.
દો ભુકલાનો આયો એ રોકો ઉય છે
જે ઓ ઝુલ્ભ કયે છે અને ઝભીનભાં પવાદ
પેરાલે છે . તેઓ ભાટે દુ:ખદામક અઝાફ છે .
ણ જે રોકો વશન કયી રે અને ભાપ કયી
આે તો એ વબ્ર કયલો દ્રઢ ણશમ્ભતનું કાભ
છે .
૪૪ થી ૪૮ભી આમાત :-

َ
َ
ف َما ل َ ٗۡہ ِم ۡن ّفخ ِ ٍ ّی ِّم ۢۡن
અનુક્રભણણકા
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َ ۡ َ َ َ ّّٰ
الظ ِلمح ۡ َف ل َ ّمَا َذاَ ُفا ال ۡ َع َذابَ
بع ِد ٖۡـ ؕ ف تری ِ
َُ ُ
حقوۡلوۡ َؿ َہ ۡل ِاخّٰی َمرَ ٍّخ ِّم ۡن َس ِب ۡی ٍل ﴿ ۚ﴾۴۴
َ َ ّٰ ُ ُ ُ
َ ّٰ ۡ
ىہ ۡم ح ۡع َرضوۡ َؿ َعل ۡی َہا خ ِش ِعح َف ِم َن
ف تر
ُّ
لذ ّؽ یَ ۡن ُن ُك ۡف َؿ ِم ۡن َؽ ۡخ ٍغ َخ ِف ّی ؕ َف َقاؽَ
ا ِ
ٍ
َّ
َّ
ُ ۤۡ َ ۡ ّٰ
ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِا ّؿ الخ ِز ِخیۡ َن ال ِذیۡ َن
َ ۤۡ َ ۡ ُ
ۡ
َ
خ ِز ُخ ۡفا اجف َس ُہ ۡم َف ا ۡہ ِل ۡی ِہ ۡم یَوۡ َؾ ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ
َ َ ۤۡ ّ َ ّّٰ ۡ َ ۡ َ َ ّ ُ
ۡ
اب م ِقی ٍم ﴿﴾۴۵
الا ِاؿ الظ ِل ِمحف فِی عذ ٍ
َ َ َ َ َُ ۡ ّ ۡ َۡ َ َ ۡ َ
ٓاء یَن ُض ُخ ۡفن ُہ ۡم
ف ما کاؿ لہم ِمن افل ِی
ّ ۡ ُ ۡ ّّٰ َ َ ۡ ّ ُ ۡ
ّّٰ
الل ُہ َف َما لَہٗۡ
ِمن خف ِؿ الل ِہ ؕ ف من حض ِل ِل
hajinaji.com
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ِم ۡن َس ِب ۡی ٍل ﴿﴾۴۶

َ َ َۡ
ُ
ِا ۡس َت ِج ۡی ُبوۡا ل ِرَ ِّبک ۡم ِّم ۡن ق ۡب ِل ا ۡؿ ّیاتِیَ یَوۡ ٌؾ
ّ َ َ َ ّ َ َ ٗۡ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ َما ل َ ُک ۡم ِّم ۡن ّ َم ۡلج ٍاَ
لا مرخ لہ ِمن
َّ ۡ َ َّ َ َ ُ ۡ ّ ۡ َّ ۡ
یوم ِئ ٍذ ف ما لکم ِمن ن ِکح ٍؿ ﴿﴾۴۷
َ ۡ ُ َ ۤۡ َ ۡ ّٰ َ َ
َ
ف ِا ۡؿ اف َخضوۡا ف َما ا ۡذ َسلنک َعل ۡی ِہ ۡم
َ ۡ ً ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ّٰ ُ َ ّ َ ۤۡ َ ۤۡ
ح ِفیظا ؕ ِاؿ علیک ِالا البلغ ؕ ف ِانا ِادا

َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َّ
ً َ
اؿ ِمنا َذ ۡح َمۃ ـ ِخ َج ِب َہا ۚ َف
ادقنا الاِنس
ٌۢ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ۡ
ِا ۡؿ ت ِص ۡب ُہ ۡم َس ِّیئۃ ِب َما قد َمت ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم
َ َّ ۡ ۡ َ َ َ ُ
اؿ کفوۡ ٌذ ﴿﴾۴۸
ف ِاؿ الاِنس
hajinaji.com
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અને જે નાથી અલ્રાશ ણશદામતની તૌપીક
ખુંચલી રે તો તે ફાદ તેનો કોઇ કામજવાધક
નથી; અને તું ઝાણરભોને જોળે કે જ્માયે તેઓ
અઝાફ ણનશાળે ત્માયે આ કશેતા શળે કે
બરા (દુણનમાભાં) ાછા પયલાનો ણ કોઇ
ભાગજ છે ? (૪૪)
અને તું તેભને જોળે કે તેઓ તે (જશન્નભ)ની
વાભે રાલી શાજય કયલાભાં આલળે, એલી
ણસ્થણતભાં કે ણશણતથી ઝુકેરા શળે, અને
ફાંડી (ત્રાંવી) નજયથી જોતા શળે; અને જે
રોકો ઇભાન રાવમા છે તેઓ કશેતા શળે કે
ખયેખરૂં નુકવાન બોગલનાયા તેઓ છે કે
જે ભણે કમાભતના રદલવે ંડેજ ોતાને
નુકવાન શોંચાડ્મું છે , અને ોતાના
વગાંલશારાઓને ણ; (ભાટે) શલે જાણી લ્મો
કે ફેળક ઝાણરભો શંભેળ ટકી યશેનાયા
અઝાફભાં શળે. (૪૫)
અને અલ્રાશ ણવલામ તેભના ભાટે કોઇ એલા
કામજવાધક નણશ શોમ કે જે તેભની વશામ કયે;
અને જે નાથી અલ્રાશ ણશદામતની તૌપીક
ખુંચલી રે તેના ભાટે (ણશદામતનો) કોઇ ણ
અનુક્રભણણકા
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ભાગજ નથી. (૪૬)
(શે રોકો !) તે રદલવ કે જે નું ટલું
અવંબણલત છે તે અલ્રાશના તયપથી આલી
શોંચે તે શેરાં તભે તભાયા યલયરદગાયનો
શુ કભ ભાનો; (કાયણ કે) તે રદલવે તભાયા ભાટે
કોઇ ન નાશનું સ્થાન શળે, અને ન તભાયા
(ગુનાશોનો) કોઇ ઇન્કાય ચારી ળકળે. (૪૭)
આ છતાંમ તેઓ અગય ભોઢું પેયલી રે તો (શે
યવૂર !) અભોએ તને તેભનો ણનગેશફાન
ફનાલી નથી ભોકલ્મો; તાયા ભાથે તો ભાત્ર
(અભાયો) વંદેળો શોંચાડી દેલાનું છે ; અને
અભે જ્માયે ભનુષ્મને અભાયી યશેભતની ભજા
ચખાડીએ છીએ ત્માયે તે તેનાથી ખુળ ખુળ
થઇ જામ છે , અને જો તેભને તેભના શાથોએ
અગાઉ જે કમુું શોમ તે કાયણે કોઇ કષ્ટ શોંચે
છે તો ભનુષ્મ ફેળક ભશા કૃતધ્ન તો છે જ.
(૪૮)
તપવીયે વાપીભાં છે કે શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)એ આ આમતની તાલીર એ યીતે
પયભાલી છે કે જે ઓએ આરે ભોશમ્ભદ (અ.)
ઉય ઝુલ્ભ કમો શતો તેઓ જ્માયે કમાભતભાં
અનુક્રભણણકા
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અઝાફને જોળે તો શવયતની વાથે કશેળે કે
અભને એક લખત પયી દુણનમાભાં જલાનો
ભોકો આે તો અભે શ. અરી (અ.)ની
ભોશબ્ફત યાખીએ અને તે લખતે તેઓ
ણનયાળ થઇને ોતાનું ભાથું ઝુકાલી રેળે.
તેઓની આલી ણસ્થણત જોઇને ભોઅભીનો
કશેળે કે આ ઝારીભો ભાટે શંભેળનો અઝાફ
શોલો જોઇએ, જે ઓએ આરે ભોશમ્ભદ ઉય
ઝુલ્ભના શાડ તોડ્મા. શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)થી લણજન છે કે જે ભનાભાં આ
ત્રણ ગુણો શળે તેભનું ઇભાન ુરૂં શળે : ૧
ઝુલ્ભ ઉય વબ્ર કયે, ૨ ગુસ્વા ઉય કાફુ
યાખે, ૩ ભાપ કયલાની આદત યાખે.
તું તે રદલવે તેઓને જોઇળ કે તેઓને
જશન્નભની આગ ઉય એલી યીતે યજૂ
કયલાભાં આલળે કે તેઓ દોઝખને ત્રાંવી
નજયે જોળે. ભતરફ કે દોઝખના બમને રીધે
તેઓ આંખ ખોરી જશન્નભને જોઇ ળકળે
નણશ. એ રોકોએ કમાભતના રદલવે ોતાના
નપવોને અને ોતાના રોકોને એ કાયણ
નુકવાન શોંચાડ્મું કે તેઓ ફુતોની ુજા
અનુક્રભણણકા

1012

hajinaji.com

કયતા શતા અને વગા-લશારાઓને ઇભાન
રાલલાથી અટકાવમા.
જે વમણક્ત અલાઇ કયતી શળે તેનાથી
ખુદાએ તઆરા ણશદામતને ખુંચલી રે છે અને
તેના ભાટે નજાતનો કોઇ યસ્તો નથી.
તે રદલવે તભાયા ભાટે નાવી જલાની કોઇ
જગ્મા નથી અને તભો તભાયા ફુયા કૃત્મોનો
ઇન્કાય ણ કયી ળકળો નણશ.
આ આમતભાં ઇન્વાનના અધુયાણાને જાશેય
કયેર છે કે અલ્રાશ જ્માયે કોઇ નેઅભત તેના
ઉય નાઝીર પયભાલે છે તો ખુળ થઇ જામ છે
ણ તેના ફુયા આઅભારના કાયણે તેના ઉય
કંઇ ભુવીફત આલે છે તો યશેભતે ખુદાથી
ણનયાળ થઇ જામ છે અને કુફ્ર કયલા રાગે છે .
જો કે ઇન્વાનને નેઅભત ભે ત્માયે ળાકીય
અને યીક્ષાના લખતે વાફીય યશેલું જોઇએ.
૪૯ થી ૫૦ ભી આમાત :-

َ ّ ل ّّٰلہ ُم ۡل ُک
َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡذص ؕ یَ ۡخ ُل ُق ما
ِ ِ
ِ
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َ ً َ ُ َ َّ ۡ َ ُ َ َ ُ َ َ
ٓاء ِاناثا ّف یَ َہ ُب
یشٓاء ؕیہب ل ِمن یش
ُ ُّ ُ َ َّ ۡ َ
َ
ۡ
﴾۴۹ۙ ﴿ ل ِمن یشٓاء الذخوذ
ً َ َ ً ُۡ
َ
ا ۡف یُ َز ِّف ُج ُہ ۡم دغ َخانا ّف ِاناثا ۚ َف یَ ۡج َع ُل َم ۡن
َّ
َ
ُ ّیَ َش
﴾۵۱﴿ ٓاء َع ِق ۡی ًما ؕ ِان ٗۡہ َع ِل ۡی ٌم ق ِدیۡ ٌر
આકાળો તથા ઝભીનની ફાદળાશી
અલ્રાશની જ છે ; તે જે ચાશે છે ેદા કયે છે ;
જે ને ચાશે છે ુત્રીઓ આે છે , અને જે ને
ચાશે છે ુત્ર આે છે : (૪૯)
અથલા તેભને ુત્ર અને ુત્રીઓ (એભ
ફન્નેમ) આે છે , અને જે ને ચાશે છે વંતાન
ણલશોણા યાખે છે ; ફેળક તે વલજજ્ઞ (અને) વલજ
ળણક્તભાન છે . (૫૦)
શ. ઇભાભે યઝા (અ.)ને ુછલાભાં આવમું કે ળું
ુત્રના ભારભાં ુત્રની યજા લગય ફા ખચજ
કયી ળકે છે ? અને તેની કોઇ દરીર ણ
અનુક્રભણણકા
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આ યજૂ કયો. તો આે આ આમતથી દરીર
યજૂ કયી કે ખુદાલંદે કયીભે અલરાદને ફાના
ભાટે શેફા (ફક્ષીળ) કયી છે અને શેફા થમેરા
ભારભાં ખચજ કયલો જાએઝ છે . જ્માયે ુત્ર
ફાને ભાટે શેફાનું કાયણ છે તો ુત્રનો ભાર
ણ ફાના ભાટે ફક્ષીળ છે . ભાટે ફાને તે
જે યીતે ચાશે ખચજ કયલાનો શક છે , તેટરા
ભાટે જ શુ ઝુયે પયભાવમું “અન્ત લ ભારોક રે
અફીક” (તું અને તાયો ભાર તાયા ફાની
ભારીકી છે .)
ખુદાએ કેટરાકને ુત્રીઓ આી અને ુત્ર
નથી આપ્મા. જ્માયે કેટરાકને ુત્રો આપ્મા
છે અને ુત્રીઓ નથી આી, જ્માયે કેટરાકને
ુત્ર અને ુત્રીઓ ફન્ને આપ્મા છે અને તે
જે ને ચાશે તેને વંતાન ણલશોણા યાખે છે . શ.
યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે ઘણી જ
ફયકતલાી એ સ્ત્રી છે જે શેરાં ુત્રીનો
જન્ભ આે છી ુત્રનો. અલ્રાશે કુયઆને
ળયીપભાં શેરાં ુત્રીઓનું લણજન કયેર છે
છી ુત્રોનું અને એજ શઝયતે પયભાવમું કે જે
ઘયભાં રદકયી શોમ છે તે ઘયભાં દયયોજ
અનુક્રભણણકા
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આવભાનથી ફાય ફયકતો અને ફાય યશભતો
નાઝીર થામ છે અને ભરાએકા તે ઘયભાં
આવમા લગય યશેતા નથી અને ુત્રીના ણતા
ભાટે શંભેળા એક લયવની ઇફાદત રખે છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે રદકયીઓ શસ્નાત (નેકીઓ) છે અને રદકયા
નેઅભત છે . વલાફ શસ્નાતભાં છે જ્માયે
નેઅભતોનો વલાર કયલાભાં આલળે. ફીજી
એક રયલામતભાં એભ ણ છે કે રદકયીઓ
ઝેશભત છે અને રદકયાઓ યશેભત છે અને
અલ્રાશ ઝેશભતના કાયણે જન્નત આળે,
નણશ કે યશેભતના કાયણે.
૫૧ થી ૫૩ ભી આમાત :-

ّّٰ ُ َ ّ َ ُ ّ ۡ َ َ َ َ َ َ َ
ًالل ُہ ِالَّا َف ۡحیا
ف ما کاؿ ل ِبس ٍخ اؿ یک ِلمہ
َ َ ۡٔ َ َ ّ ۡ ۡ َ
اب ا ۡف یُ ۡر ِس َل َذ ُسوۡلًا
ِ اف ِمن فذ
ٍ ٓای ِحج
ٌٓاء ؕ ِانّ َ ٗۡہ َعد ّی
ُ َف ُیوۡحِ یَ ب ِا ۡدنِ ٖۡہ َما یَ َش
ِ
ِ
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َح ِک ۡی ٌم﴿﴾۵۱
َ َ
َ ّٰ َ َ َ ۤۡ َ
َف کذل ِک ا ۡف َح ۡینا ِال َ ۡیک ُذ ۡف ًحا ِّم ۡن ا ۡمرِنا ؕ
َما ُک ۡن َت تَ ۡدذ ۡی َما الۡک ّٰت ُب َف لَا الۡایۡ َم ُ
اؿ َف
ِ
ِ
ِ
لّٰ ِک ۡن َج َع ۡل ّٰن ُہ نُوۡ ًذا نّ َ ۡہ ِد ۡی ب ٖۡہ َم ۡن نّ َ َش ُ
ٓاء
ِ
ۡ َ َ َ ّ َ َ َ َ ۡ ۡۤۡ
ّٰ
َ
اض
ِمن ِعبا ِخنا ؕ ف ِانک لتہ ِدی ِاخی ِصى ٍ
ُ
ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ﴿ ۙ﴾۵۲
َ ّّٰ
اللہ الَّذ ۡی ل َ ٗۡہ َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف ماَ
ِصى ِ
اض ِ ِ
ِ
ۡ َ ۡ َ َ ۤۡ َ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ
ُ
ُ
ۡ
ص ؕ الا ِاخی الل ِہ ت ِصحؿ الاموذ ﴿ ﴾۵۳٪
فِی الاذ ِ
ેઅને કોઇ ભનુષ્મની એટરી ભજાર નથી ક
તેની વાથે અલ્રાશ લાત કયે, ણવલામ કે લશી
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દ્લાયા, અથલા ડદા ાછથી, અથલા કોઇ
પરયશ્તો ભોકરીને; છી તે ોતાના શુ કભથી
જે ચાશે તે પ્રગટ કયે; ખચીતજ તે ઉચ્ચ
દયજ્જાલાો (અને) ણશકભતલાો છે . (૫૧)
અને એલીજ યીતે અભોએ અભાયા શુ કભથી
આ કુયઆન તાયી ાવે લશી દ્લાયા ભોકલ્મું ;
આ શેરાં તું જાણતો ન શતો કે રકતાફ ળી
લસ્તુ છે , અને ન આ કે ઇભાન ળું છે , યંતુ
અભોએ તે (કુયઆન)ને એક નૂય ફનાવમું, જે
લડે અભે અભાયા ફંદાઓભાંથી જે ને ચાશીએ
ણશદામત કયી દઇએ છીએ; અને ણનવંળમ (શે
યવૂર !) તું વન્ભાગજ તયપજ ણશદામત કયે છે :
(૫૨)
(માને) તે અલ્રાશના ભાગજ તયપ કે આકાળો
તથા ૃથ્લીભાં જે કાંઇ છે તે (વઘું) તેનુંજ
છે ; જાણી લ્મો કે વઘા ભાભરાઓનું ાછુ ં
પયલું છે લટે અલ્રાશની તયપ થળે. (૫૩)
કોઇ ફળય વાથે અલ્રાશ કરાભ કયતો નથી
ણ ત્રણ યીતે ૧ લશી થકી, ૨ યદા
ાછથી, ૩ જીબ્રઇર થકી. રુગતના કાયણે
લશી ઇળાયાના અથજરૂી છે . એટરે ભોઢેથી
અનુક્રભણણકા
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ળબ્દ ફોેેલ્મા લગય કોઇને કોઇ લાતની
ખફય આલી અથલા ચેતલણી આલી,
ઇરશાભ (પ્રેયણા) અથલા અરકા અથલા
સ્લપ્ના થકી કોઇ ભતરફને વભજાલલો આલી
યીતે તેને કશી ળકામ છે અને આ ફધી લાતોને
લશી કશેલાભાં આલે છે . જ. દાઉદ (અ.)
ઉય ઝફુય લશી, ઇરશાભ, અરકા એ ત્રણેમ
યીતે નાઝીર થમેર છે . યદા ાછથી
ભતરફ એ છે કે ફધી ભખ્રુકથી એ કરાભ
છુ ા શોમ અને તે કરાભ ભાત્ર એજ વભજી
ળકે છે જે ની વાથે કરાભ થઇ યહ્ા શોમ,
જે લી યીતે શ. ભુવા (અ.) વાથે તુય ય કરાભ
થમા જે ને ફીજુ ં કોઇ વભજી ળકતું ન શતું
અથલા તો ફીજી લખતે શ. ભુવા (અ.)ના
વાથલાા ભાણવો વાંબી યહ્ા શતા તે
ણવલામ ફીજુ ં કોઇ વાંબી ળકતું ન શતું.
જે લી યીતે અભોએ શેરાંના અમ્ફીમાઓને
લશી થકી ળયીમતના એશકાભો આપ્મા
એલીજ યીતે આને ણ લશી થકી અભાયા
શુ કભથી કુયઆન અતા કમુું જે રૂશે શમાત છે .
એટરે કુફ્ર જે ઇન્વાનને ભાટે ભોતનો શુ કભ
અનુક્રભણણકા
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યાખે છે તો કુયઆન રૂશે શમાતનું કાભ આી
ઇન્વાનને ખયેખરૂં જીલન ફક્ષે છે . રૂશનો
અથજ કુયઆન અથલા રૂશુ ર કુદવ અથલા એક
પરયશ્તો છે જે જીબ્રઇર અને ણભકાઇરથી ણ
ભશાન છે . જે જ. યીવારત ભઆફ (વ.)ની
વાથે યશેતો શતો અને આ (વ.)ની છી
અઇમ્ભએ તાશેયીન (અ.) વાથે શંભેળા યશેતો
શતો અને આજ છે લટનો કોર શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.) અને શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)થી ણ લણજન થમેર છે .
એ લાતભાં જયા ણ ળંકા નથી કે ઇલ્ભ
અલ્રાશની અમન ઝાત છે અને શ. યવુરે
ખુદા (વ.) અને અઇમ્ભા (અ.) તથા
અમ્ફીમા (અ.)ને ઇલ્ભ યલયરદગાયે અતા
કમુું છે . આણે એભ નથી કશી ળકતા કે આ
(વ.)ને ચારીવ લયવ છી ઇલ્ભે નફુવલત
આલાભાં આવમું શોમ, ફલ્કે આને તો
શેરાંથી જ ઇલ્ભ અતા કયલાભાં આવમું શતું.
આ આમતથી શુ ઝુય (વ.)ની ળાન રેળભાત્ર
ણ ઘટતી નથી, કાયણ કે આ લાત તો
ખુદાએ ોતાના તયપથી કશેર છે . જો
અનુક્રભણણકા

1020

hajinaji.com

આણે કશીએ તો એ આ (વ.)ની ળાનની
ણલરૂઘ્ધ કશેલામ. દા.ત. ુત્ર ણતાને કશે કે જો
ભેં પરાણં કાભ કમુું ન શોત તો તભાયી કાંઇજ
શકીકત જ ન શતી. આ પ્રભાણે કશેલું એ ફેટા
તયપથી ણતાની ગુસ્તાખી છે . ણ જો ફા
ુત્રને કશે કે જો શુ ં એશવાન ન કયત તો તાયી
કોઇ શકીકત ન શતી તો આ કશેલું ુત્રની
ફેઇઝઝતી નથી, તેભ આ સ્થે ણ જો
ઉમ્ભતભાંથી કોઇ વમણક્ત એભ કશે કે શુ ઝુય
(વ.) કાંઇ ણ જાણતા ન શતા તો આ
(વ.)ના ભાટે અભાનજક છે ણ જો
અલ્રાશ વંફોધન કયે કે આ કાંઇ જાણતા ન
શતા અને ભેં ભાયા તયપથી રૂશને ઉતાયી અને
તભાયા ઉય ભાયો જ એશવાન છે તો
અલ્રાશના આભ કશેલાથી આ (વ.)ની
ળાન કાંઇ ઘટતી નથી. ફીજા સ્થે ખુદ
કુદયતે ોતાના શફીફને તારીભ આી છે કે
“કુર યબ્ફે ઝીદની ઇલ્ભન” (એ કશો કે અમ
યફ ! ભાયા જ્ઞાનભાં લધાયો કય)
ઝભીન અને આવભાનભાં જે કાંઇ છે તે
અલ્રાશનું જ છે . તપવીયે એશરેફમતભાં છે
અનુક્રભણણકા
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કે વેયાતે ભુસ્તકીભથી ભુયાદ શ. અરી (અ.)
છે .
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આ વુયાભાં ૮૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૪૩) વુયએ ઝુખરૂપ (વોનુ)ં

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો કમાભતના રદલવે અલ્રાશ
તયપથી શુ કભ થળે કે અમ ભાયા ફંદાઓ !
આજના રદલવે તભાયા ભાટે ન બમ છે ન
ગભી છે . તભો લગય ણશવાફે જન્નતભાં
દાખર થાલ.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું
કે જે કોઇ આ વુયાને ઢળે તો કબ્રના
અઝાફ, કબ્રની બીંવ (પીળાયે કબ્ર) અને
કબ્રના કીડાઓથી યક્ષીત યશેળે. કમાભતના
રદલવે આ વુયો ઢનાયને ખુદાના શુ કભથી
જન્નતભાં રઇ જળે.
અનુક્રભણણકા
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ખાવીમત : આ વુયાને રખીને તકીમા નીચે
યાખીને વુઇ જામ તો ખયાફ સ્લપ્નથી ફચળે.
જો ણત્ન ણતનો શુ કભ ભાનતી ન શોમ તો
તેણીને રખીને ીલયાલે તો તે તેની તાફેદાય
થઇ જળે. જે કોઇ રખીને ોતાની ાવે
યાખે તો ફધી ખયાફીથી યક્ષણભાં યશેળે.
૧ રી આમત :-

﴾ۚ۱﴿ ّٰح ٓۡم

શા ભીભ. (૧)
શા-ભીભ આ ભોકિઆત અક્ષયો છે .
૨ થી ૪ આમાત :-

ۡ
ۡ ۡ
﴾۲ۙ ﴿ َف ال ِک ّٰت ِب ال ُم ِبح ِف

َّ
ُ َّ َّ
ّٰ ۡ
َ ً ُ
ِانا َج َعلن ُہ ؿ ۡخ ّٰءنا ف َخ ِب ّ ًیا ل َعلک ۡم
ُ َ
﴾ۚ۳﴿ ت ۡع ِقلوۡ َؿ
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َ
ّٰ ۡ
ال ِکت ِب ل َ َدیۡنا ل َ َع ِد ٌّی

ُ
ا ّ ِؾ

َۡۤف انّ َ ٗۡہ ف ۡی
ِ
ِ
﴾۴﴿ َح ِک ۡی ٌم

આ સ્ષ્ટ રકતાફની કવભ છે : (૨)
ફેળક અભે તેને અયફી (બાાભાં) કુયઆન
ફનાવમું કે જે થી તભે વભજી ળકો. (૩)
અને ણનવંળમ તે (કુયઆન) અભાયી ાવે
ઉમ્ભુર રકતાફ (ભૂ ુસ્તક રલશે
ભશફઝ)ભાં અલશ્મ આરીળાન (અને)
ણશકભતલાું છે . (૪)
આ યોળન રકતાફની કવભ છે તે સ્ષ્ટ અને
યોળન છે , તેભાં શરાર શયાભના અશેકાભો છે .
આ કુયઆનને અયફી બાાભાં નાઝીર કમુું કે
તભો વશેરાઇથી વભજી ળકો અને તેભાં
ભનન કયો કે આ ઇન્વાનના કરાભ નથી. તે
નફીએ ફયશક ય ઉતાયલાભાં આવમું છે .
કુયઆન અભાયી ાવે ઉમ્ભુર રકતાફ (ભુ
રલશે ભશફુઝ)ભાં છે અને તે ભશાન
ભયતફાલાી રકતાફ છે અને તેના ઉય
અનુક્રભણણકા
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કમાભત વુધી અભર કયલો લાજીફ છે .
૫ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ََ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ّ ۡ ۡ َ ُۡ
الذغ َخ َصف ًحا ا ۡؿ کن ُت ۡم
افنط ِخب عنکم ِ
َ ُ ۡ
قوۡ ًما ّم ۡز ِخفِح َف ﴿﴾۵
َّ
َ َ َۡ
ََ ۡ
َف ک ۡم ا ۡذ َسلنا ِم ۡن ن ِب ٍ ّی فِی الۡا ّفل ِح َف ﴿﴾۶
َ َ َ ۡ ۡ ۡ ّ ۡ َّ ّ َّ َ ُ
ۡ
ف ما یا ِتی ِہم ِمن ن ِب ٍی ِالا کانوا ِب ٖۡہ
یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡف َؿ ﴿﴾۷
َ َ ۡ َ ۡ َ ۤۡ َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ً ّ َ
ّٰ
َ
فاہلکنا اشد ِمنہم بطشا ف مهی
َ ََ ۡ
َمث ُل الۡا ّفل ِح َف ﴿﴾۸
َف لَئ ۡن َساَل ۡ َت ُہ ۡم ّ َم ۡن َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة فَ
ِ
hajinaji.com
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ۡ
ۡ َََ ُ ُ َ َ
الۡا ۡذص ل َ َیقوۡل ّ َن خلق ُہ ّ َن ال َع ِزیۡ ُز ال َع ِل ۡی ُم
﴾ۙ ۹﴿
َّ
َ َ ُ
َ
ال ِذ ۡی َج َع َل لَک ُم الۡا ۡذص َم ۡہ ًدا ّف َج َع َل
ُ
َ ُ َّ َّ
﴾۱۱ۚ ﴿ لَک ۡم فِ ۡی َہا ُس ُبلًا ل َعلک ۡم ت ۡہ َت ُد ۡف َؿ
છી ળું તભે રોકો ભમાજદા ફશાય નીકી
જાઓ છો તેથી અભે (તભને વુધાયલા ભાટેનો)
ઉદેળ કયલાનું વદંતય છોડી દઇએ ? (૫)
અને અભોએ આગરા (રોકો)ભાં ણ
કેટરાએક નફીઓ ભોકલ્મા શતા. (૬)
અને તેભની ાવે કોઇ નફી આલતો ન શતો
કે જે ની તેઓ શાંવી ન ઉડાલતા. (૭)
છી અભોએ તે રોકોનો કે જે ઓ (આ
કુયેળીઓ કયતાં) વખતાઇભાં (ઘણાં) લધેરા
શતા (તેઓનો) નાળ કયી નાખ્મો, અને
(છી) આગરાઓના દ્રષ્ટાંત ચારુ થઇ ગમા.
(૮)
અનુક્રભણણકા
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અને (શે યવૂર !) અગય તું તેભને ૂછે કે
આકાળો તથા ૃથ્લીને કોણે ેદા કમાજ છે તો
તેઓ જરૂય કશેળે કે તેભને તે વભથજ (અને)
વલજજ્ઞ (અલ્રાશે) ેદા કમાજ છે : (૯)
જે ણે તભાયા ભાટે બૂણભને ાથયણં ફનાલી છે
અને તભાયા ભાટે તેભાં ભાગો ફનાવમા છે કે
કદાચને તભે (વીધો) ભાગજ ભેલી ળકો.
(૧૦)
અલ્રાશ ઇન્કાય કયનાયાઓ તયપ વંફોધન કયે
છે કે તભો કુફ્રભાં ભમાજદા ફશાય નીકી જાલ
છો, ળું અભો તભાયા ઉય કુયઆન ન
ભોકરીએ ? ળું તભાયા ઉય શુ જ્જત તભાભ
ન કયીએ ? ળું તભોને તભાયી શારત ઉય
એભજ છોડી દઇએ ? અભો તો તભાયા વુધી
શક લાતને શોંચાડી આીળું.
તભાયી શેરાં ણ અભોએ નફીઓને
ભોકલ્મા શતા અને તે વભમના રોકો ણ
શદથી લધી જનાયા શતા. અભો એક છી
એક મગમ્ફયને ભોકરતા જ યહ્ા.
તેભની ાવે જ્માયે અભાયા મગમ્ફયોભાંથી
કોઇ મગમ્ફય આલતો શતો તો તેઓ તેભની
અનુક્રભણણકા
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ભજાક ઉડાલતા શતા જે લી યીતે તભે કયો છો.
અભે એ રોકોનો કે જે ઓ કુયેળના કાપયોથી
લધાયે ળણક્તળાી શતા તેઓનો નાળ કયી
નાખ્મો. ભુશ્રીકોએ ોતાના લૈબલ ઉય
ભગરૂય થલું જોઇએ નણશ. આગરાઓના
દ્રષ્ટાંતો તભાયી નજય વભક્ષ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) એ ભુશ્રીકોને ુછ કે
આવભાનો અને ઝભીનોને કોણે મદા કમાજ છે
? તો તેઓ કશેળે કે અલ્રાશે મદા કયેર છે .
આ ણલળે એ રોકોને એટરા ભાટે ુછલાભાં
આવમું કે શકીકતને કફુર કયલા છતાં તેઓ
ફુતોની ુજા કયતા શતા.
અલ્રાશે ઝભીનને દયેક યીતે તભાયા પામદા
ભાટે તાફેદાય કયેરી છે . તેભાં તભો આયાભ
ણ ભેલી ળકો છો અને ોતાના પામદા
ભાટે વપય ણ કયી ળકો છો. ભાગજદળજન
ભેલલા ભાટે તભો અલ્રાશની ઝભીન ઉય
પયીને અને તેની ણનળાનીઓ જોઇને ણશદામત
ાભી ળકો છો.
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૧૧ થી ૧૪ ભી આમાત :-

َ َّ ۡ َ َّ َ َ َّ َ َ ً ۢ َ
َ
ف ال ِذی نزؽ ِمن السمٓا ِء مٓاء ِبقد ٍذ ۚ
َََۡ َۡ
َ ۡ َ ً ّ َ ۡ ً َ ّٰ َ
فانسخنا ِب ٖۡہ بلدۃ میتا ۚ کذل ِک
ُۡ
تص َخ ُجوۡ َؿ ﴿﴾۱۱
َف الّ َ ِذ ۡی َخ َل َق الۡاَ ۡر َف َاث ک ُ ّ َل َہا َف َج َع َل ل َ ُکمۡ
ّ َ ُۡۡ َ ََۡۡ َ ََۡ
َ
ُ
ۡ
ِمن الفل ِک ف الاجعا ِؾ ما ترخبوؿ ﴿ ۙ﴾۱۲
َ ۡ َ ٗۡ َ ّٰ ُ ُ ۡ ُ ّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ َ
ل ِتستوا عدی ظہوذِ ٖۡـ ثم تذغخفا جِعمۃ
َ
َُ ُ
َذ ّب ُک ۡم ِا َدا ۡ
اس َتوَیۡ ُت ۡم َعل ۡی ِہ َف تقوۡلوۡا
ِ
ُس ۡب ّٰح َن الَّذ ۡی َس ّ َص َخ ل َ َنا ّٰہ َذا َف َما ُک ّ َنا لَہٗۡ
ِ
ۡ ۡ
ُمو ِكنِح َف ﴿ ۙ﴾۱۳
hajinaji.com
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ۡۤ َ ّ
َۡ َ
﴾۱۴﴿ َف ِانا ِاخّٰی َذ ِّبنا ل َ ُمنق ِل ُبوۡ َؿ
અને જે ણે આકાળ યથી પ્રભાણવય ાણી
ઉતામુું, છી અભોએ તે લડે ભૃતપ્રામ
(ણનર્જીલ) બૂણભને ુન: વજીલન કયી દીધી,
એલીજ યીતે તભે ણ (ુન: વજીલન કયી)
કાઢલાભાં આલળો. (૧૧)
અને જે ણે દયેક જાતના જોડાં ેદા કમાજ, અને
તભાયા ભાટે લશાણો તથા ળુઓ ેદા કમાું કે
જે ભના ય તભે વલાય થાઓ છો : (૧૨)
એ ભાટે કે તભે તેભની ીઠ ઉય ટટ્ટાય થઇ
ફેવી જાઓ, છી જ્માયે તભે તેભના ઉય
ટટ્ટાય થઇને ફેવી જાઓ ત્માયે તભાયા
યલયરદગાયની નેઅભતને માદ કયો, અને કશો
કે સ્તુણતને ાત્ર છે તે ઝાત કે જે ણે આ
(લાશનો)ને અભાયા તાફે કયી દીધાં, જો કે
તેભને કાફુભાં રાલલાની અભાયી ળણક્ત ન
શતી : (૧૩)
અને ણનવંળમ અભે અભાયા યલયરદગાયની
શજૂ યભાં ાછા પયીને જનાયા છીએ. (૧૪)
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ એ છે જે ણે આવભાનથી જરૂયત
ભુજફ લયવાદને લયવાવમો અને તે થકી
ભયેરી ઝભીનને વજીલન કયી તથા પ્રકાયપ્રકાયની રીરોતયી ઉગાડી, તેજ પ્રભાણે
કમાભતના રદલવે તભોને વજીલન કયી
ઝભીનભાંથી ફશાય કાઢલાભાં આલળે.
અલ્રાશ એ છે જે ણે દયેક પ્રકાયના જોડાં
મદા કમાજ, પ્રાણીઓભાં નય-ભાદા ફનાવમા
અને ાણી ણ જુ દી-જુ દી જાતના ફનાવમા.
જે ભકે ભીઠું, કડલું, ગયભ, ઠુંડ લગેયે અને તભાયા
ભાટે લશાણો તથા ળુઓ મદા કમાજ કે જે ના
ઉય તભે વલાય થાલ.
જે ભની ીઠ ઉય તભો વલાયી કયી ળકો તે
લખતે તભે તભાયા યલયરદગાયની નેઅભતોને
માદ કયો અને કશો કે ાક છે અલ્રાશની ઝાત
જે ણે આ વલાયી અભાયા શુ કભ અને તાફાભાં
કયી અને તે વલાયી લશાણ અથલા ચોગાં
જાનલયો છે . તેઓને કાફુભાં યાખલાની
અભાયી ળણક્ત ન શતી.
ચોગાં જાનલયો ઘણી લખતે તોેેપાન અને
ભસ્તીએ ચઢે છે તો ોતાના વલાયને ાડી દે
અનુક્રભણણકા
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છે અને દરયમાભાં જ્માયે તોપાન આલે છે તો
કશ્તીભાં ફેઠેરા રોકોને શરાક થલાનો બમ
યશે છે . તેથી અલ્રાશે ફંદાઓને તસ્ફીશ
કયલાનું કહ્ું. ત્માય છી ભયલા ભાટે તૈમાય
યશેલાનું પયભાલેર છે અને ઇન્વાનની છે લ્રી
વલાયી જનાઝો છે . શ. અરી (અ.)એ
પયભાવમું કે શ. યવુરે ખુદા (વ.) જ્માયે વલાય
થતા અને યકાફભાં ગ યાખતા શતા ત્માયે
કશેતા શતા કે “અલ્શમ્દો ણરલ્રાશે અરા કુલ્રે
નેઅભતીન” અને તે છી આ વુયએ
ઝુખરૂપની ૧૧ થી ૧૪ ભી આમતની
ણતરાલત કયતાં અને ત્રણ લખત અલ્રાશો
અકફય કશી વલાય થતા શતા, કશે છે કે ઉય
ફતાવમા પ્રભાણે આમતોની ણતરાલત કયલાથી
જો ઇન્વાન વલાયી યથી જે ડી જામ તો
ણ તેને કાંઇ તકરીપ થળે નણશ. આ
ઝભાનાભાં જે વલાયી શોમ તેના ઉય ફેવતી
લખતે ઉયોક્ત આમતો ઢલી ઇન્વાનના
ભાટે પામદાકાયક છે .
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૧૫ થી ૧૮ ભી આમાત :-

َ
ُ
َف َج َعلوۡا ل َ ٗۡہ ِم ۡن ِع َبا ِخ ٖۡـ ُج ۡز ًءا ؕ ِا ّؿ
ۡ َۡ َ َُ ُ ۡ
اؿ لَکفوۡ ٌذ ّم ِبح ٌف ﴿﴾٪۱۵
الاِنس
اَ ِؾ ّاتَ َخ َذ ِم ّمَا یَ ۡخ ُل ُق بَ ّٰن ٍت ّ َف اَ ۡص ّٰف ُکمۡ
ۡ ۡ
ِبال َب ِنح َف ﴿﴾۱۶
َ
َ ّ َ
َ
َف ِادا بُ ِس َخ ا َح ُد ُہ ۡم ِب َما ض َى َب ل ِّؼخ ۡح ّٰم ِن
ً َ َ
َ َ
َمثلًا ظ ّ َل َف ۡج ُہ ٗۡہ ُم ۡسوَ ّخا ّف ُہوَ ک ِظ ۡی ٌم ﴿﴾۱۷
َ َ َ ۡ ُّ َ َّ ُ ۡ ۡ َ َ ُ َ ۡ
َ
اف من ینشؤا فِی ال ِحلی ِۃ ف ہو فِی ال ِخصا ِؾ
َۡ ۡ
غح ُؿ ُم ِبح ٍف ﴿﴾۱۸
hajinaji.com
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અને તેભણે તે (અલ્રાશ)ના ભાટે તેના
ફંદાઓભાંથી કેટરાકોને તેનાજ અંગ
(ઓરાદ) ફનાલી દીધા છે ; ણનવંળમ ભનુષ્મ
ખુલ્રો કૃતધ્ની છે . (૧૫)
તે જે કાંઇ ેદા કયે છે તેભાંથી ળું તેણે ોતે
ુત્રીઓ રઇ રીધી છે અને ુત્રોથી તભને
નલાજ્મા છે ? (૧૬)
અને જ્માયે તેઓભાંથી કોને તે (ુત્રીના
જન્ભ)ની ખુળખફય આલાભાં આલે છે કે
જે નો તે દમાુ (અલ્રાશ) વાથે વંફંધ
દેખાડ્મા કયતો શતો ત્માયે ક્રોધનો ભામો તેનો
ચશેયો શ્માભ થઇ જામ છે . (૧૭)
બરા તે (છોકયીની જાત) કે જે ઘયેણાં (આરદ
ળણગાય)ભાં ોણ ાભે અને તે
લાદણલલાદભાં ળુધ્ધ ફોરી ણ ન ળકે (તે
છોકયાના જે લી શોઇ ળકે છે ) ? (૧૮)
તે રોકો એ લાતને ભાન્મ યાખે છે કે અલ્રાશ
ઝભીન અને આવભાનોનો વજજ ન કયનાયો છે
તે છતાં તેઓ ખુદા ભાટે ઓરાદ ણનભાજણ કયે
છે . જે ભકે ભરાએકાને અલ્રાશની દીકયીઓ
ઠેયલે છે . આલું ઠેયલલું કુફ્ર અને નાળુક્રીનું
અનુક્રભણણકા
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કાયણ છે .
ખુદાએ જે ચીજોનું વજજ ન કમુું છે તેભાંથી ળું
ોતાના ભાટે રદકયીઓ રઇ રીધી છે અને
ુત્રોથી ળું તભોને નલાજ્મા છે ?
એ કાપયોભાંના કેટરાકનો એલો અકીદો શતો
કે ભરાએકા અલ્રાશની ુત્રીઓ છે . જે ભકે
ફનુ ભરીશનો કફીરો કે જે ઓ રદકયીઓથી
ઘણીજ નપયત કયતા શતા અને રદકયીના
જન્ભ લખતે ફશુ જ નાયાજ થતા શતા.
જ્માયે કોઇ તેભને રદકયીની ખુળખફયી
આતું તો તેભનું ભોઢું કાું થઇ જતું શતું
અને ગુસ્વાથી ક્રોધામભાન થઇ જતા શતા.
અયફો શંભેળા ોતાની ણલયતા અને ોતાની
બાાની છટા ઉય ગલજ કયતા શતા અને
ળત્રુઓ ઉય ણલજમ ભેલલાની ફડાઇ
ભાયતા શતા અને જે નાભાં એ ગુણો જોલાભાં
આલતા ન શતા અને જે ઓ રાડકોડભાં
યલયીળ ાભતા અને સ્ત્રીઓની જે ભ
ળણગાય કયીને ઘયભાં ફેવતા તેને તેઓ
ણશચકાયો અને ફામરો વભજતા શતા. તેથી
અલ્રાશ તઆરાએ તેઓની લાત ઉયથી જ
અનુક્રભણણકા

1036

hajinaji.com

તેઓની શુ જ્જત તભાભ કયલા પયભાલેર છે કે
રદકયીઓ વુંદય દાગીના, કડા શેયી તેઓના
કુટુંફભાં યલયીળ ાભે છે અને તેણીઓ
ઝઘડા-પવાદ લખતે કંઇ ફોરી ળકતી નથી,
તો ળું તે તેણીઓને ખુદાના ભાટે ઠેયલો છો ?
તેણીઓ ફશાદુયાઇ અને શુ જ્જતથી ફશુ દુય
છે અને તેણીઓભાં ફુણઘ્ધ ણ ઓછી શોમ
છે . કેટરાક રોકો આ આમતભાં કાપયોની
ળણગાયેરી ભૂર્થતઓ ભુયાદ રે છે .
૧૯ થી ૨૨ ભી આમાત :-

ََف َج َع ُلوا ال ۡ َملئ َک َۃ الّ َ ِذ ۡین
ِ
ۡالرَ ۡح ّٰمن ِان َ ًاثا ؕ اَ َشہ ُدفا
ّ
ِ
ِ
ُ َۡٔ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ
َ
ۡ
﴾۱۹﴿ ستکتب شہاختہم ف یسـلوؿ

ُہ ۡم ِع ّٰب ُد
ََۡ
ؕ خلق ُہ ۡم

ّٰ
َ َف َقالُوۡا لَوۡ َش
ّ ٓاء
الرَ ۡح ّٰم ُن َما َع َب ۡدن ُہ ۡم ؕ َما
અનુક્રભણણકા

1037

hajinaji.com

َّ
ۡ
َ ّٰ
ل َ ُہ ۡم ِبذل ِک ِم ۡن ِعل ٍم ٭ ِا ۡؿ ُہ ۡم ِالا
ۡ
﴾۲۱﴿ یَص ُخ ُصوۡ َؿ
ّٰ َ َ
َ
َ
ّٰ
ا ۡؾ ّٰات ۡین ُہ ۡم کِت ًبا ِّم ۡن ق ۡب ِل ٖۡہ ف ُہ ۡم ِب ٖۡہ
ُ َۡ ۡ ُ
َ
ۡ
﴾۲۱﴿ مستم ِسکوؿ
َ َ َ ّٰ ۡۤ َ ۡ َ َ َ ّ ۡۤۡ ُ َ ۡ َ
َ َُ
ٓاءنا َعدٰۤی ا ّم ٍۃ ّف
بل قالوا ِانا فجدنا اب
ُ ّ ۡ ّٰ ّٰ ٰۤ َ َ ّ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
﴾۲۲﴿ ِانا عدی اثرِ ِہم مہتدفؿ
અને તેભણે પરયશ્તાઓને કે જે ણ દમાુ
(અલ્રાશ)ના ફંદા છે સ્ત્રી જાણત (તયીકે)
ભાની રીધા છે ; બરા તેઓ તેભના વજજ ન
લખતે શાજય શતા ? નજીકભાં જ તેભની
વાક્ષી રખી રેલાભાં આલળે અને તેભને
વલાર કયલાભાં આલળે. (૧૯)
અનુક્રભણણકા
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અને તેઓ કશે છે કે અગય દમાુ અલ્રાશ
ચાશતે તો અભે તે (પરયશ્તા)ઓની ૂજા ન
કયતે; તેભને એ ણલેની ભાણશતી જ નથી,
તેઓ તો ભાત્ર અટકો ફાંધે છે . (૨૦)
અથલા ળું અભોએ તેભને આ શેરાં કોઇ
રકતાફ આી છે કે જે ને તેઓ દ્રઢતાથી
લગી યહ્ા છે ? (૨૧)
(નણશ) ફલ્કે તેઓ કશે છે કે અભોએ અભાયા
ફાદાદાઓને એક ંથ ઉય ચારતા દીઠા
શતા, અને ણનવંળમ અભે ણ તેભના જ
ગરે ગરે ચાલ્મા જઇએ છીએ. (૨૨)
અને ભરાએકા ણ દમાુ અલ્રાશના ફંદા
છે અને કાપયોએ તેભને સ્ત્રી જાણત તયીકે
ભાની રીધા છે , બરા ળું તેઓ ભરાએકાના
વજજ ન લખતે ત્માં શાજય શતા ? નજીકભાં જ
તેઓની વાક્ષી રખલાભાં આલળે અને
કમાભતભાં તેઓનું ુછાણં થળે અને છે લટે
તેઓ અઝાફ બોગલળે. શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ભે ફનુ ભરીશને ુછમું કે તભોને કેલી
યીતે ખફય ડી કે ભરાએકા સ્ત્રીઓ છે ? તો
તેઓએ કહ્ું કે અભોએ અભાયા લડીરોથી
અનુક્રભણણકા
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વાંબળમું છે અને તેઓ જુ ઠું ફોરતા ન શતા,
તે લખતે ઉયોક્ત આમત નાઝીર થઇ.
ફનુ ભરીશે એ ઝઘડાનું રૂ આીને કહ્ું કે
જો ખુદા ચાશત તો અભો તે ભરાએકાની
ઇફાદત ન કયત, છી કુદયત કશે છે કે તેઓને
એ ણલેની ભાણશતી જ નથી. તેઓ તો ભાત્ર
અટકો જ કયે છે .
ળું અભોએ તેભને આની શેરાં કોઇ રકતાફ
આી છે , જે ભાં તેભના દાલાની વત્મતા ણલે
રખ્મું શોમ ? એલી રકતાફ તો અભોએ કોઇની
ાવે ભોકરી નથી અને તેઓ ોતાની લાતને
ણવઘ્ધ કયલા ભાટે અકરી દરીર યજૂ કયી
ળકતા નથી.
અને એ રોકો ોતાની લાતના ટેકાભાં કશે છે
કે અભોએ અભાયા ફા-દાદાઓને એક ંથ
ઉય ચારતા જોમા શતા અને અભો ણ
તેભના જ ગરે ગરે ચારીએ છીએ.
૨૩ થી ૨૫ ભી આમાત :-

ََف َک ّٰذل َِک َماۤۡ اَ ۡذ َس ۡل َنا ِم ۡن َق ۡب ِل َک ف ۡی ؿ َ ۡخی ٍۃ
ِ
અનુક્રભણણકા
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ّ ۡ ّ َ ۡ ّ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۤۡ ّ َ َ َ ۡ َ ۤۡ
ِمن ن ِذی ٍر ِالا قاؽ متؿفوہا ۙ ِانا فجدنا
ُ َ َ َّ
ّٰ
ّٰ َ َ َ
ٓاءنا َعدٰۤی ا ّم ٍۃ ّف ِانا َعدٰۤی ّٰاثرِ ِہ ۡم
اب
ُۡ
ّمق َت ُد ۡف َؿ ﴿﴾۲۳
ُّ
ۡ ُ َ
َ
ّٰ َ
ق َل ا َف لَوۡ ِجئ ُتک ۡم ِبا ۡہ ّٰدی ِم ّما َف َج ۡدت ۡم
َ َ ۡ ّٰ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡۤۡ ّ َ َ ۤۡ ُ ۡ ۡ
ُ
ۡ
علی ِہ ابٓاءخم ؕ قالوا ِانا ِبما اذ ِسلتم ِب ٖۡہ
ّٰ
ک ِه ُك ۡف َؿ ﴿﴾۲۴
َفان ۡ َتقَ ۡم َنا ِم ۡن ُہ ۡم َفان ۡ ُن ۡك َک ۡی َف ک َ َ
اؿ
ُ ۡ َّ ۡ
َعاقِ َبۃ ال ُمک ِذ ِبح َف ﴿ ﴾۲۵٪
અને (શે યવૂર !) આ ભુજફ અભોએ તાયી
)અગાઉ જે ગાભભાં ડયાલનાયો (યવૂર
hajinaji.com
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ભોકલ્મો ત્માયે તે (ગાભ)ના લૈબલળાીઓએ
કહ્ું કે અભોએ તો અભાયા ફાદાદાઓને
એક ંથ ઉય ચારતા દીઠા શતા. અને અભે
ણ તેભના જ ચીરે ચીરે ચાલ્મા જઇળું.
(૨૩)
(આથી તે યવૂરે) કહ્ું કે જે ચીરે ચારતા
તભોએ તભાયા ફાદાદાઓને દીઠા શતા તે
કયતાંમ લધાયે વય ભાગજ (ય રાલનાયો ધભજ)
શુ ં રઇને આવમો શોઉં તો ણ (તભે તભાયા
ફાદાદાઓના જ ચીરે ચારળો કે) ? તેભણે
કહ્ું કે ગભે તે શોમ, તભને જે કાંઇ આીને
ભોકલ્મા છે તેનો તો અભે અલશ્મ ઇન્કાય
કયનાયા છીએ. (૨૪)
જે થી અભોએ તેભનાથી ણ ફદરો રીધો;
છી જોઇ રે કે જુ ઠરાલનાયાઓનો અંત
કેલો આવમો ? (૨૫)
અલ્રાશ
તઆરા
ોતાના
યવુરને
આશ્લાવન આલા ભાટે પયભાલે છે કે
અભોએ તાયી શેરાં જે ગાભભાં ણ
ડયાલનાયો યવુર ભોકલ્મો ત્માયે તે ગાભના
લૈબલળાીઓએ કહ્ું કે અભોએ અભાયા
અનુક્રભણણકા
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લડલાઓના એક ંથ ઉય ચારતા જોમા
શતા અને અભે ણ તેભના ચીરે ચારનાયા
છીએ.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું એ કાપયોને કશે કે
તભોએ તભાયા ફા-દાદાને જે ંથ ય
ચારતા જોમા શતા તેના ભુકાફરાભાં શુ ં
વાચો દીન ણશદામત કયનાય રઇને આવમો છુ ં
અને જો તભાયા ફા દાદાઓના ધભજ કયતાં
તે લધાયે ઉિભ શોમ તો ળું તભો તેનું અનુકયણ
કયળો ? તો તેઓએ કહ્ું કે તભાયા ધભજ ઉય
અભો કદી ઇભાન રાલીળું નણશ.
છી અભોએ તેઓને દુન્માભાં અઝાફ કયી
શરાક કયી નાખ્મા અને તેઓ જશન્નભી
થમા, તેઓનો ફદરો આ યીતે રેલાભાં
આવમો. અમ જોનાય ઇન્વાન તું જો કે
નફીઓને જુ ઠરાલનાયનું કેલુ યીણાભ
આવમું?
૨૬ થી ૨૮ ભી આમાત :-

َ َف ِا ۡد َق
ۡاؽ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی ُم لِاَ ِب ۡی ِہ َف َقوۡ ِم ٖۡہۤۡ ِانَّجِی
અનુક્રભણણકા
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َ َ ٌ ََ
﴾۲۶ۙ ﴿ ٓاء ِّم ّما ت ۡع ُب ُد ۡف َؿ
بر
َّ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ َّ
ۡ
ۡٗ
ۡ
َ
َ
﴾۲۷﴿ ِالا ال ِذی فمكنِی ف ِانہ سیہ ِدی ِن
ۢ
َۡف َج َع َل َہا ک َ ِل َم ًۃ بَاقِ َی ًۃ ف ۡی َع ِقب ٖۡہ ل َ َع ّ َل ُہم
ِ ِ
﴾۲۸﴿ یَ ۡر ِج ُعوۡ َؿ
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ઇબ્રાશીભે
ોતાના ફા તથા ોતાની કોભને કહ્ું કે જે
લસ્તુઓને તભે ૂજો છો તેનાથી શુ ં તદ્દન ય
છુ ં : (૨૬)
ણવલામ તેના કે જે ણે ભને ેદા કમો છે , ભાટે તે
નજીકભાં જ ભને ણશદામત ણ આળે.
(૨૭)
અને તેણે (અલ્રાશની ઐક્મતાના) લાક્મને
ોતાના લંળજોભાં કામભ યાખ્મું કે કદાચને
તેઓ (ભુશ્રીકો) ાછા પયે. (૨૮)
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)એ ગુપાભાંથી
અનુક્રભણણકા
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નીકીને ોતાના ફા (કાકા) અને કોભને
કહ્ું કે જે લસ્તુઓની તભો ુજા કયો છો
તેનાથી શુ ં તદ્દન દુય છુ ં .
જે ખુદાએ ભને મદા કમો છે તે નજદીકભાં
જ ભને તૌપીક અતા કયીને દરીરો કામભ
કયલાનો શક યસ્તો ફતાલળે.
જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)એ ોતાના કાકા અને
ુયી કોભને ડકાયતા તલશીદનો ઝંડો ફરંદ
કમો અને નભરૂદ જે લા અત્માચાયી
ફાદળાશની કાંઇ ણ યલા કમાજ લગય તેના
ફાણતર ખુદાઓથી દુયીનુ એરાન કમુું અને
આની આ ણશમ્ભત અને ફશાદુયીએ
શંભેળના ભાટે તેઓના ફાણતર ણલચાયોને
શચભચાલી દીધા અને તલશીદની એલી ળભા
યોળન કયી જે ની જોડ ભલી ભુશ્કેર છે .
અલ્રાશે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ના આ અટર
ઇયાદાના ફદરાભાં તલશીદનો કરભો તેભના
લંળભાં યાખ્મો અને તેભના છી જે ટરા
અમ્ફીમા આવમા તે ફધા શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ના લંળભાંથી શતા.
તલશીદ યસ્તોનો એક વીરવીરો શ.
અનુક્રભણણકા
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ઇસ્શાક (અ.)ના લંળથી ચાલ્મો અને શ. ઇવા
(અ.) ઉય વંૂણજ થમો અને ફીજો
વીરવીરો શ. ઇસ્ભાઇર (અ.)ની ઓરાદભાં
કમાભત વુધી જાયી યશેળે. કાયણ કે શ. ઇસ્શાક
(અ.)ની ઓરાદભાં તલશીદ યસ્તોનો મકીની
વીરવીરો શ. ઇવા (અ.) વુધી આલીને
ખતભ થઇ ગમો અને કરભો શ. ઇસ્ભાઇર
(અ.)ની ઓરાદના વીરવીરાભાં ચારુ યહ્ો
જે શ. કાએભે આરે ભોશમ્ભદ (વ.) વુધી
ચારુ યશેળે અને કુયઆન ળયીપની આમત ણ
વાપ ફતાલે છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.) અને
શ.અરી (અ.)થી શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) વુધી
તેઓના ફા દાદાઓના વીરવીરાભાં
ફધામ તલશીદયસ્ત શતા. કાયણ કે ખુદા
પયભાલે છે કે તલશીદના કરભાને ભેં શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ના લંળભાં ફાકી યાખ્મો. આ
ણલત્ર વીરવીરાભાં જો ક્માંમ ળીકજ ઘુવી
જાત તો તેને ફાકી યશેનાયો કરભો કશી ળકાત
નણશ અને અશરેફમત (અ.)ની યીલામતભાં
ફાકી યશેનાય કરભાનો અથજ આરે
ભોશમ્ભદની ઇભાભત છે જે કમાભત વુધી
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ફાકી યશેળે.
તપવીયે વાપીભાં ભનાકેફની યીલામત છે કે
શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે
જ્માયે આ (વ.)ને આ આમત ણલળે
ુછલાભાં આવમું તો આે પયભાવમું કે ઇભાભત
શુ વમન (અ.)ના લંળભાં યશેળે અને તેભના
વુલ્ફથી નલ ઇભાભોનો વીરવીરો આગ
લધળે અને આ ઉમ્ભતનો ભશદી (અ.)
તેભાંથી જ શળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે આ આમત અભાયા શકભાં
છે અને ઇભાભત કમાભત વુધી શ. ઇભાભે
શુ વમન (અ.)ની ઓરાદભાં યશેળે.
ઇભાભત અને રોકોની ણશદામત શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ના લંળભાં કમાભત વુધી યાખી દેલાભાં
આલી. જે રોકો ોતાના ફા-દાદાના ગરે
ચારલાનો દાલો કયે છે તેઓ ઇબ્રાશીભ
(અ.)ના તયીકા તયપ યજૂ થામ જે તેભના
લડલા છે અને છી પયભાવમું કે ભેં તેઓને
અને તેભના ફા દાદાઓને દુન્મલી તયીકા
ઉય ભાર, દોરત અને ખુળશારી અજણ કયી
અને મગાભે શક એટરે ઇસ્રાભની દાલત
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અભાયા યવુર થકી તે રોકો વુધી શોંચાડી,
યંતુ તે રોકો તેને જાદુ કશી શક યાશથી છે ટા
ડી ગમા. આ સ્થે શકનો અથજ કુયઆને
ભજીદ ણ રેલાભાં આવમું છે .
તપવીયે ફુયશાનભાં વરીભ ણફન કમવથી
રયલામત છે કે અભો ભસ્જીદભાં ફેઠા શતા કે
શ. અરી (અ.) ત્માં તળયીપ રાવમા અને
પયભાવમું કે “વરુની કબ્ર અન્તપકેદુની,
વરુની અનીર કુયઆને પઇન્ન પીર કુયઆને
ઇલ્ભુર લર અવલરીન લર આખેયીન” (ભને
એ શેરાં ુછો કે ભને ન ાભો, ભને કુયઆન
લીળે વલાર કયો. કાયણ કે તેભાં આયંબથી
અંત વુધીના ઇલ્ભો ભોજુ દ છે ) અને કુયઆને
કોઇના ભાટે ણ લાત કયલાની જગ્મા છોડી
નથી, યંતુ તેની વાચી તાલીર અલ્રાશ અને
યાવેખુન પીર ઇલ્ભ જ વભજે છે . તેભાંથી
એક યવુરલ્રાશ (વ.) શતા જે ને અલ્રાશે
ઇલ્ભ અતા પયભાવમું અને તેભણે ભને ળીખવમું
અને આ ણવરણવરો તેઓની નવરભાં
કમાભત વુધી યશેળે. ત્માય છી આે આ
આમત ઢી “લ ફકી મતુભ ભીમ્ભા તયક
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આરો ભુવા” (છે લટ વુધી) અને પયભાવમું
ભાયો વંફંધ યવુરલ્રાશ (વ.)થી એલી યીતે
છે જે લી યીતે જ. શારૂન (અ.)ને જ. ભુવા
(અ.)થી શતો ણવલામ નફુવલતની. અને ઇલ્ભ
કમાભત વુધી અભાયા લંળભાં જાયી યશેળે અને
આે આ આમતની ણતરાલત પયભાલી :
“લજઅરશા કરેભત લ ફાકેમતન રપ
અકેફેશી” શ. યવુરલ્રાશ (વ.) શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ના અકફ (લંળ)ભાંથી આવમા અને અભો
એશરેફમત (અ.) શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ના
અકફથી છીએ.
અફુ શુ યેયાથી લણજન છે કે ભેં “કરેભતન
ફાકેમતન”ની તપવીય શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી
ુછી તોેે આે પયભાવમું કે અલ્રાશે ઇભાભત
શુ વમન (અ.)ના લંળભાંથી યાખી છે અને નલ
ઇભાભ તેઓની ઓરાદથી થળે જે ભાં આ
ઉમ્ભતનો ભશદી (અ.) ણ શળે. કોઇ વમણક્ત
રૂકન અને ભકાભની લચ્ચે જીલન ણલતાલે ણ
જો ભાયી એશરેફમતની વાથે દુશ્ભની યાખળે
તો ખાતયીૂલજક દોઝખભાં જળે.
ફીજી યીલામતભાં છે કે શુ ઝુયે શદીવે વકરમન
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ફમાન પયભાલી તો તેના ખુરાવાભાં પયભાવમું
કે તેભાં એક કુયઆન છે જે કોઇ તેનું
અનુવયણ કયળે તે ણશદામત ઉય શળે અને જે
તેને છોડી આળે તે બટકી જળે અને ફીજી
ભાયી એશરેફમત છે અને વાથે ત્રણ લખત
એશરેફમત ણલળે રોકોને તેભનો ારલ
કડલા કહ્ું. શદીવનો યાલી કશે છે કે ભેં અફુ
શુ યેયાને ુછમું કે ળું એશરેફમતથી ભુયાદ શુ ઝુય
(વ.)ની ફીફીઓ છે ? તો તેણે જલાફ
આપ્મો કે તેથી ભુયાદ આના ખાનદાનના
ફાય ઇભાભો છે .
૨૯ થી ૩૨ ભી આમાત :-

َ ٓاء ُہ ۡم َح ّٰتّی َج
َ بَ ۡل َم ّ َت ۡع ُت ٰۤہ ُؤلَٓا ِء َف ّٰا َب
ٓاء ُہ ُم
ُ ۡ
ۡ ُ
﴾۲۹﴿ ال َح ّق َف َذ ُسوۡ ٌؽ ّم ِبح ٌف
َ ّ َ ّ ٌ ۡ َ ّٰ ۡ ُ َ ُ ّ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ّ َ َ
ف لما جٓاءہم الحق قالوا ہذا ِسشخ ف ِانا
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ّٰ
ِب ٖۡہ ک ِه ُك ۡف َؿ ﴿﴾۳۱
َ ُۡ
ُ
َ ُ
َف قالوۡا لَوۡ لَا ن ِّز َؽ ّٰہذا الو ۡك ّٰا ُؿ َعدّٰی َذ ُج ٍل
َۡ ۡ
ِّم َن الو ۡكیَ َتح ِف َع ِظ ۡی ٍم ﴿﴾۳۱
َ ۡ
َ َ َ َ
ا ُہ ۡم حَق ِس ُموۡ َؿ َذ ۡح َم َت َذ ِّبک ؕ ن ۡح ُن ق َس ۡمنا
َ َ َ
ُّ ۡ
ۡ
الدن َیا َف
بَ ۡین ُہ ۡم ّم ِع ۡیش َت ُہ ۡم فِی ال َح ّٰیو ِۃ
َذ َف ۡع َنا بَ ۡع َض ُہ ۡم َفوۡ َػ بَ ۡ
ض َخ َذ ّٰج ٍت
ع
ٍ
ّ َّ َ ُ
ً ۡ ً
ل ِ َیت ِخذ بَ ۡعض ُہ ۡم بَ ۡعضا ُسص ِخ ّیا ؕ َف َذ ۡح َم ُت
َ َۡ َ
َذ ِّبک خح ٌؿ ِّم ّما یَ ۡج َم ُعوۡ َؿ ﴿﴾۳۲

ેયંતુ શુ ં તેભને તથા તેભના ફાદાદાઓન
રાબ શોંચાડતો યહ્ો, અશીં વુધી કે તેભની
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ાવે વાચો (દીન) અને વાક્ષાત યવૂર આલી
શોંચ્મા. (૨૯)
અને જ્માયે તેભની ાવે વત્મ (ધભજ) આલી
ગમો ત્માયે તેભણે કહ્ું કે આ તો જાદુ છે , અને
ખયેજ અભે તેની અલગણના કયનાયા છીએ.
(૩૦)
અને તેભણે આ ણ કહ્ું કે આ કુયઆન ફે
ગાભો (ભક્કા તથા તાઇપ) ભાંશેના કોઇ
વંબણલત ભાણવ ય ળા ભાટે ઉતાયલાભાં
આવમું ? (૩૧)
ળું તેઓ તાયા યલયરદગાયની યશેભતને લશેંચે
છે ? અભોએ આરોકના જીલનભાં તેભની
લચ્ચે તેભની યોઝી લશેંચી આી છે , અને
અભોએ તેઓ ભાંશેના કેટરાકોને કેટરાકો ય
દયજ્જા આપ્મા છે કે જે થી તેઓભાંથી
કેટરાકો કેટરાકોને આજ્ઞાંરકત કયી યાખે; અને
તાયા યલયરદગાયની યશેભત તે લસ્તુઓ કયતાં
કે જે નો તેઓ વંગ્રશ કયે છે કેટરીમે લધાયે છે .
(૩૨)
કાપયોએ કુફ્ર અને ળીકજ કયલા છતાં અભોએ
અઝાફભાં જલ્દી કયી નણશ એટરે વુધી કે
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તેભને રાંફુ આમુષ્મ અને નેઅભતો આી
અને તેઓની ાવે યવુરો ણ આવમા.
જ્માયે તેભની ાવે વત્મ ધભજ આવમો તો
તેઓએ કહ્ું કે આ તો જાદુ છે અને તેઓએ
મગમ્ફયની કોઇ લાતને કફુર કયી નણશ.
તેઓએ કહ્ું કે જો આ કુયઆન ખુદા તયપથી
છે તો ફે લસ્તીઓભાં ભક્કા અને તાએપના
કોઇ વંબણલત ભાણવ ઉય ળા ભાટે
ઉતાયલાભાં આવમું નણશ અને આ કુયઆનને
ભુપરીવ ભાણવ ય ઉતામુું એ ફયાફય નથી.
તે કાપયોનો આભ કશેલાનો બાલાથજ એ શતો કે
નફુવલત જે લી ભશાન દલી એલી વમણક્તને
ભલી જોઇએ જે ુષ્ક ભારદાય શોમ.
અમ ભોેેશમ્ભદ (વ.) ળું તેઓ તાયા
યલયરદગાયની યશેભતને લશેંચે છે ? અભોએ
આ રોકભાં યોઝીની લશેંચણી કયી છે . અભોએ
તેઓની અંદય કેટરાકને કેટરાકો ઉય
દયજ્જા આપ્મા છે . ખુદાએ કોઇને અભીય તો
કોઇને પકીય, કોઇને આરીભ તો કોઇને
જાશીર, કોઇને ગુરાભ તો કોઇને ભાણરક
ફનાલેર છે . જે થી એકફીજા થકી દુન્માનો
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કાયોફાય ચારે. નફુવલતની ભશાન નેઅભત
અલ્રાશે ોતાના ઇખ્તેમાયભાં યાખી છે તે
તેને તેઓને કેલી યીતે વોંી ળકે ? એજ
પ્રભાણે ઇભાભતને ણ તેણે ોતાના
ઇખ્તીમાયભાં યાખેર છે કે જે તેને રામક શોમ
તેને ઇભાભ ફનાલે.
૩૩ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ً َ َ ّ ً َ ّ ُ ُ َ ّ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َ ۡۤ َ ۡ َ َ
ف لو لا اؿ یکوؿ الناز امۃ فا ِحدۃ
ۡالرَ ۡح ّٰمن ل ُِب ُیوۡ ِتہم
ّ لّ َ َج َع ۡل َنا ل َِم ۡن ّیَ ۡک ُه ُك ب
ِ
ِ
ِ
َُس ُق ًفا ِّم ۡن فِ ّ َض ٍۃ ّ َف َم َعاذ َث َع َل ۡیہا
ِ
ۡ
﴾۳۳ۙ ﴿ یَظ َہرُ ۡف َؿ

َ
َ
َ َ
َف ل ُِب ُیوۡ ِت ِہ ۡم ا ۡبوَ ًابا ّف ُذ ُخ ًذا َعل ۡی َہا یَ ّت ِکـُٔۡوۡ َؿ
﴾۳۴ۙ ﴿
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ُ َف ُر ۡع ُخ ًفا ؕ َف ِا ۡؿ ک ُ ّ ُل ّٰدل َِک ل َ ّمَا َم َت
اظ
ۡ ُّ
ۡ ُ ّٰ
َ
ۡ
الدن َیا ؕ َف الۡاع َِخۃ ِعن َد َذ ِّبک
ال َح ّٰیو ِۃ
ۡ َّ ۡ
﴾۳۵٪ ﴿ ل ِل ُمت ِقح َف
અને જો એભ ન શોત કે (વઘા) રોકો
એકજ ંથના ફની જતે, (અથાજત વઘાજ
ઇાજુ ફની જલાની ધાસ્તી ન શોત) તો
અભે તેભના ભાટે કે જે ઓ દમાુ
(અલ્રાશ)નો ઇન્કાય કયે છે તેભના ભકાનોના
છાયાં ચાંદીના ફનાલી દેતે, અને વીડીઓ
ણ કે જે ના ઉય તેઓ ચઢે (ઉતયે) છે :
(૩૩)
અને તેભના ભકાનો ભાટેના ફાયણાં, અને તે
નવશાવનો ણ કે જે ભના ય તેઓ અઢેરીને
ફેવે છે : (૩૪)
અને (ચાંદીના જ નણશ, ફલ્કે) વોનાના ણ;
યંતુ આ (વઘું કેલ) વંવાયી જીલનની
ુંજી છે ; અને તાયા યલયરદગાય ાવે તો
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યશેઝગાયો ભાટે આખેયત જ (રાબદામી)
છે . (૩૫)
આનો શેતુ એ છે કે ાછરી આમતના અંત
ઉય અલ્રાશે પયભાવમું કે અલ્રાશની યશેભત
દુન્માની દોરત અને જાશેયી યોઝી કયતાં
ઘણીજ ઉિભ છે . ણ ભોટા બાગે રોકો
દોરત તયપ લધુ ચાશના ધયાલે છે . એટરા
ભાટે ભુશ્રીકોને શદથી લધાયે દોરત આતો
નથી અને ભોઅભીનોને તેનાથી ણફલ્કુર
લંચીત ણ યાખતો નથી. કાયણ કે રોકો આ
દુન્માની જં જાભાં ઇભાનની દોરતથી પયી ન
જામ. જો એભ ન શોત તો દુન્માનો ફધો
એળ-આયાભ કુપપાયો અને ભુશ્રીકો ભાટે જ
ખાવ કયી દેત અને તેઓના ઘયોની છતો અને
રદલારો વોનાની શોત અને ભોઅભીનને યોઝી
ભાત્ર ોતાના જીલનને ટકાલી યાખલા ુયતી
જ આત, યંતુ આથી ભોઅભીનની વખ્ત
યીક્ષા થઇ જાત અને ફશુ જ ઓછા રોકો
ઇભાનની દોરત ઉય કામભ યશી ળકત,
એટરા ભાટે જ અભોએ દયેકને નેઅભતો
અભાયી ભસ્રેશત પ્રભાણે અતા કયી છે .
અનુક્રભણણકા
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અને જે જે નફીઓને અભોએ દોરત આી
શતી તેને તેઓ અલ્રાશની યાશભાં ખચજ કયતા
શતા. જે ભકે શ. દાઉદ (અ.) ફાદળાશ શોલા
છતાં ણ ભશેનત કયીને ોતાની યોઝી
ભેલતા શતા અને એજ શારત શ.
વુરમભાન (અ.)ની ણ શતી. શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ એટરા ભાટેજ તો પયભાવમું કે “અમ
યલયરદગાય ! ભને ણભસ્કીનો જે લું જીલન
અતા કય અને તેઓની જે લું ભોત આ, અને
કમાભતભાં ભને ણભસ્કીનો વાથે ઉઠાલજે .” શ.
અરી (અ.) ણ ખરીપએ લક્ત શોલા છતાં
ભશેનત ભઝદુયી કયતા શતા અને વુકી
યોટરીના ટુકડા ખાતા શતા અને ફમતુર
ભારભાંથી રોકોના પામદા ભાટે ખચજ કયતા
શતા અને એજ યીતે અઇમ્ભએ ભાઅવુભીન
(અ.)નું જીલન ણ ગયીફીભાં વાય થમું છે .
૩૪ ભી આમતભાં ણ એજ ણલેનું લણજન
થમેર છે .
અને અભો તેઓને વોેેનું આત અથલા એ
વલે લસ્તુઓ વોનાની કયત, ભતરફ એ કે
તેઓના ઘયોને રૂા અને વોનાથી ળણગાયી
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આત, યંતુ આ ફધું કેલ વંવાયી જીલનની
ુંજી છે . જ્માયે યશેઝગાયો ભાટે તો
આખેયત જ રાબદામી છે . શ. ઇભાભે
શુ વમન (અ.)ને કોઇએ ુછમું કે અલ્રાશની
નજદીક એલું ક્મુ કામજ છે જે ફધાથી શ્રેષ્ઠ શોમ
? આે પયભાવમું કે “દુન્માની વાથે દુશ્ભની”
શ. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન (અ.)એ
પયભાવમું શુ ં એ વમણક્તથી આશ્ચમજ થાઉં છુ ં કે
જે નાળ ાભલાલાા ઘયો ભાટે તો કામો કયે
છે , જ્માયે શંભેળના ઘયને છોડી આે છે .
૩૬ થી ૩૯ ભી આમાત :-

ۡٗالرَ ۡح ّٰمن جُقَ ّی ۡض لَہ
ّ َف َم ۡن حّ َ ۡع ُش َع ۡن ِدغۡ ِخ
ِ ِ
َ
َ ً َ
﴾۳۶﴿ ش ۡی ّٰطنا ف ُہوَ ل َ ٗۡہ ؿ ِخیۡ ٌن
َ ّ َف انّ َ ُہ ۡم ل َ َی ُص ّ ُد ۡفن َ ُہ ۡم َعن
الس ِب ۡی ِل َف
ِ
ِ
ُ َّ َ
﴾۳۷﴿ یَ ۡح َس ُبوۡ َؿ ان ُہ ۡم ّم ۡہ َت ُد ۡف َؿ
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َ َ َ َ َ َ َ ّٰۤ َ
اؽ ّٰیل ۡی َت بَ ۡیجِ ۡی َف
حتی ِادا جٓاءنا ق
َۡ ۡ َ َۡ ۡ ۡ ُ َ َ
بَ ۡینک ب ۡع َد ال َمس ِخقح ِف ف ِبئ َس الو ِكیۡ ُن
﴾۳۸﴿
ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َّ ۡ َ َ
ۡ
ف لن ینفعکم الیوؾ ِاد ظلمتم انکم فِی
ُ َ ۡ
َ َۡ
﴾۳۹﴿ اب ُمشتؿِخوۡ َؿ
ذ
ِ الع
અને જે ળખ્વ (દમાુ) અલ્રાશની માદથી
ભોઢું પેયલી રે છે તો તેના ભાટે અભે એક
ળૈતાનની ણનભણંક કયી દઇએ છીએ, એજ
તેનો વાથી યશે છે . (૩૬)
અને ખચીતજ એજ (ળેતાનો) તેભને
વન્ભાગજથી અટકાલતા યશે છે , અને તેઓ એલું
ગુભાન કયતા યશે છે કે તેઓ ણશદામત ાભેરા
છે . (૩૭)
અશીં વુધી કે જ્માયે તે (કમાભતભાં) અભાયી
અનુક્રભણણકા
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ાવે આલળે તો (તે ોતાના વાથી ળેતાનને)
કશેળે કે ભાયી તથા તાયી લચ્ચે ૂલજ ણશ્ચભનું
છે ટું શોત તો કેલું વારૂં થતે ! ભાટે (જુ ઓ કે)
તે કેલો દુષ્ટ વાથી છે ! (૩૮)
અને જ્માયે તભે ઝુ લ્ભ કયી ચૂક્મા છો તો
તભને આ રદલવ કાંઇજ નપો નણશ શોંચાડે,
(ભાટે) તભે આ અઝાફભાં એક ફીજાના ળયીક
થઇ જાઓ. (૩૯)
જે ળખ્વ દમાુ અલ્રાશની માદથી ભોઢું
પેયલી રે છે તેના ઉય અભે ળમતાનને
ણનભણક કયી દઇએ છીએ જે શંભેળા તેને
ફશેકાલે છે . શ. અરી (અ.)એ પયભાવમું કે જે
કોઇ ગુનાશના કામો કયે છે તે અલ્રાશની
માદથી આંધો થઇ જામ છે .
ખુદાની માદથી આંધાઓને ળમતાન વીધા
ભાગજથી અટકાલે છે અને તે દીરના
આંધાઓ અનુભાન કયે છે કે તેઓ ણશદામત
ાભેરા છે .
જ્માયે તે આંધાઓ કમાભતભાં અભાયી ાવે
આલળે તો ોતાના વાથી ળમતાનને કશેળે કે
જો ભાયી તથા તાયી લચ્ચે ુલજ અને ણશ્ચભ
અનુક્રભણણકા

1060

hajinaji.com

જે ટરું અંતય શોત તો કેટરું વારૂં થાત અને તું
ભને ન જોત અને ભાયી ાવે ન આલત તો
ભાયી આ દળા ન થાત.
એ ભુજફ તેઓ લાતચીત કયતા શળે
એટરાભાં પયીશ્તાઓ તે આંધાઓને કશેળે કે
તભાયી આ લાતચીત આજે તભોને કાંઇ
પામદો શોંચાડળે નણશ. તભોએ કુફ્ર કયી
તભાયા નપવો ઉય ઝુલ્ભ કમો, શલે
અઝાફભાં એક ફીજાના વાથી ફની જાલ.
૪૦ થી ૪૩ ભી આમાત :-

َ َ َ ُّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ
ۡ
الص ّم ا ۡف ت ۡہ ِدی ال ُع ۡؼ َی َف
افانت تس ِمع
ۡ ُ َ َ َ ۡ َ
﴾۴۱﴿ اؿ ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل ّم ِبح ٍف
من ک
ۡ ُ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ
ف ِا ّما نذ َہب َ ّف ِبک ف ِانا ِمن ُہ ۡم ّمن َت ِق ُموۡ َؿ
﴾۴۱ۙ ﴿
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َّ َ َّ ُ َ
َ َ ّ َ ّٰ
ا ۡف نرِیَنک ال ِذ ۡی َف َع ۡدن ُہ ۡم ف ِانا َعل ۡی ِہ ۡم
ُۡ
﴾۴۲﴿ ّمق َت ِد ُذ ۡف َؿ
ُ ۡۤ َ ّ ۡ
َ َّ َ
ۡ َف
اس َت ۡم ِسک ِبال ِذ ۡی ا ۡفحِ یَ ِال َ ۡیک ۚ ِانک
ُ َ ّٰ َ
﴾۴۳﴿ اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم
ٍ عدی ِصى
ત્માયે (શે યવૂર !) ળું તું ફશેયાઓને વંબાલી
ળકે છે , અથલા આંધાઓ તથા જે ઓ
ખુલ્રી ગુભયાશીભાં છે તેભની યાશફયી કયી
ળકે છે ? (૪૦)
ણ જો અભે તને (દુણનમાભાંથી) રઇ ણ
રઇએ તો ણ તેભનાથી ફદરો તો જરૂય
રઇળું : (૪૧)
અથલા અભે તને (તાયી જીંદગીભાં જ) તે
(અઝાફ) પ્રત્મક્ષ દેખાડી દઇએ કે જે નો
અભોએ તેભને લામદો કમો છે , કાયણ કે
ણનવંળમ અભે તેભના ય વંૂણજ કાફુ
અનુક્રભણણકા
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ધયાલનાયા છીએ. (૪૨)
ભાટે તાયા તયપ જે કાંઇ લશી કયલાભાં આલી
છે તેને દ્રઢતાથી લગી યશે, ણનવંળમ તું વય
ભાગજ ઉય છે . (૪૩)
એ રોકોના ઇભાન ન રાલલાથી શઝયત
(વ.)ને દુ:ખ થતું શતું તેથી તે લખતે આ
આમત નાઝીર થઇ કે ળું તું ફશેયાઓને
વંબાલી ળકે છે ? આંધાઓને યાશ
દેખાડી ળકે છે ?
જો અભો તને અભાયી યશેભતભાં રઇ રઇએ,
એટરે કે તું તેઓથી ફદરો રે તેના શેરાં
તને દુન્માથી ફોરાલી રઇએ તો અભો
આખેયતભાં તેભનાથી ફદરો રેનાયા છીએ.
અથલા અભો તને તાયી જીંદગીભાં જ તે
અઝાફ પ્રત્મક્ષ દેખાડી દઇએ જે નો અભે
તેભને લામદો કમો છે (જે ભકે ફદયની રડાઇ)
અભે તો કાપયોને અઝાફ કયલાની કુદયત
યાખીએ છીએ. જોઇએ તો તભાયા જીલન
દયણભમાન અથલા તો તભાયી લપાત છી
અઝાફ કયીએ. જ્માયે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
આ ફનાલોની જાણ થઇ કે તભાયી છી
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તભાયી આરની વાથે ણ રોકોની લતજણક
વાયી નણશ યશે. તેથી આ ગભગીન થમા
અને જ્માં વુધી આ (વ.) જીલતા યહ્ા
કોઇએ ણ આને શવતા જોમા નણશ. જ.
જાણફય ણફન અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી યીલામત
છે કે શુ જ્જતુર ણલદાઅભાં ણભનાના સ્થે
રોકો કયતાં શુ ં શુ ઝુય (વ.)ની લધાયે નઝદીક
શતો ત્માયે આે પયભાવમું કે ભને ખફય ડી
છે કે તભે રોકોેે ભાયી છી કાપય થઇ જળો
અને એક ફીજાને કત્ર કયળો. ખુદાની કવભ
જો તભો એભ કયળો તો ભને એ રશ્કયભાં
ાભળો જે તભાયી ગયદનો ઉડાલળે અને ત્માય
ફાદ આે ોતાની ાછ નજય કયી
પયભાવમું કે તેઓ અરી (અ.) શળે અને તે જ
ભોકા ઉય આ આમત ઉતયી “પ ઇમ્ભા નઝ
શફન્ન ફેક પઇન્ના ભીનશુ ભ ભુનતકેભુન,”
કેટરાક ભુપસ્વેયીને લણજન કમુું છે કે અલ્રાશે
ોતાના શફીફને જે ઇન્તેકાભનું ફતાવમું તે
શુ ઝુય (વ.)ના ણશજયત કયલા છી જં ગે
ફદયનો ભોકો શતો જે ભાં કુયેળના ઘણા
ભોટેયાઓ ભામાજ ગમા તથા કેટરાક કેદ થમા
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જ્માયે કે મગમ્ફય (વ.)ના વાથીઓની
વંખ્મા કુપપાયો કયતાં ઘણી ઓછી શતી.
ઉય ભુજફની કાપયોને ચેતલણી ભલા છતાં
ણ તેભણે કાંઇ અવય રીધો નણશ અને
તેભની દુશ્ભનાલટ લધી ગઇ ત્માયે અલ્રાશે
ોતાના શફીફ (વ.) ઉય આ આમત
ભોકરી, “જે કાંઇ તાયા તયપ લશી કયલાભાં
આલી છે તેને ભક્કભતાથી લગી યશે તું
વીધા યસ્તા ઉય છે .”
૪૪ થી ૪૫ભી આમાત :-

َلَذغۡ ٌخ لّ َ َک َف ل ِقَوۡ ِم َک ۚ َف َسوۡغ
ِ

َۡٗف ِانَّہ
ُ ُ
﴾۴۴﴿ ت ۡسـَٔۡلوۡ َؿ

َۡ َ
َ َ
َف ۡسـَٔۡ ۡل َم ۡن ا ۡذ َسلنا ِم ۡن ق ۡب ِلک ِم ۡن
ً َ ّٰ ّٰ ۡ َ ّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡۤ َ ُ ُ ّ
ذس ِلنا اجعلنا ِمن خف ِؿ الرحم ِن ال ِـہۃ
ُّ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
﴾۴۵٪ ﴿ حعبدفؿ
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અને ણનવંળમ આ (કુયઆન) તાયા તથા તાયી
કોભ ભાટે (ઉભદા) નવીશત છે અને (તે ણલળે)
આગ જતાં તભને વલાર કયલાભાં આલળે.
(૪૪)
અને અભોએ તાયી શેરાં જે યવૂરો ભોકલ્મા
શતા તેભને ૂછી જો કે બરા અભોએ દમાુ
(અલ્રાશ) ણવલામ કોઇ ફીજા ભાઅફૂદો
નક્કી કયી આપ્મા શતા કે જે ભને ૂજલાભાં
આલે ? (૪૫)
આ કુયઆન તાયા ભાટે અને તાયી કોભ ભાટે
ઉભદા નવીશત છે અને આગ જતાં તભને
કુયઆન શક છે તે ણલળે ુછલાભાં આલળે. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
ણઝક્રથી ભુયાદ કુયઆન છે અને શઝયતની
કોભથી ભુયાદ અભો છીએ અને અભોને
ુછલાભાં આલળે.
“લવઅર ણભન અયવરના” (અને વલાર કય
એ રોકોથી જે તાયી શેરાં ભોકરલાભાં
આવમા) આભ તપવીય કયનાયાઓએ તેનો
તયજુ ભો એ કમો છે કે વલાર કય એ રોકોથી
જે ની તયપ તાયી શેરાં અભોએ યવુર
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ભોકલ્મા. એટરે “અયવરના અરમણશભ”
(ભોકલ્મા તેઓ તયપ) તેનો શેતુ એ ફતાલે છે
કે “એશરે રકતાફ, મશુ દી અને નવાયા
લગેયેથી ુછ.” જ્માયે તપવીયે એશરેફમતભાં
આ પ્રભાણે છે કે શેરાંના અમ્ફીમાને વલાર
કયલાનો શુ કભ થમો અને આભ રોકોની
કેટરીક તપવીયો ણ એશરેફમત (અ.)ની
વાથે એકભત છે . તપવીયે કફીયભાં પખરૂદ્દીન
યાઝીએ ઇબ્ને અબ્ફાવની યીલામત પ્રભાણે
એલી યીતે લણજન કમુું છે કે શુ ઝુયને શેરાના
અમ્ફીમાઓને ુછલાનોેે શુ કભ આલાભાં
આવમો શતો ણ આે તેઓથી વલાર ન
કમો. કેટરાક કોરથી એ જાશેય થામ છે કે આ
વલાર ફમતુર ભાઅભુય ઉય થમો જ્માયે
કેટરાક કોરથી એભ જાશેય થામ છે કે ફમતુર
ભુકદ્દવભાં આે બેગા થમેરા અમ્ફીમા
(અ.)થી ુછમું. કાપીની યીલામત પ્રભાણે
તપવીયે ફુયશાનભાં ભનકુર છે કે એક લખત
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.) શજ ભાટે
તળયીપ રઇ ગમા અને તેજ લયવે ખરીપા
શશ્ળાભ ણફન અબ્દુર ભરીક ણ શજ કયલા
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ગમો શતો. તેની વાથે શ. ઉભય ણફન
ખિાફનો ગુરાભ નાપેઅ ણ શતો. તેણે
ુછમું કે રૂકનના સ્થે આ કઇ વમણક્ત છે કે
જે ની આવાવ આટરા ફધા રોકો બેગા
થમેરા છે ? શશ્ળાભે કહ્ું કે તેભનું નાભ
ભોેેશમ્ભદ ણફન અરી (અ.) છે અને તે
કુપાલાાના શાદી છે . નાપેએ કહ્ું કે શુ ં
શભણા જઇને તેભને એક વલાર કરૂં છુ ં .
જે નો જલાફ ભાત્ર નફી અથલા નફીના
લવીજ આી ળકે છે . આભ કશી તે
બીડભાંથી આગ આલી આને કશેલા
રાગ્મો કે ભેં આવભાની રકતાફો તલયેત,
ઝફુય, ઇન્જીર અને કુયઆન લાંચેર છે અને
શુ પ્રત્મેક ભવાએરથી જાણકાય છુ ં . શલે શુ ં
આને કાંઇ ુછલા ચાશુ ં છુ ં . ભને ખાતયી છે
કે તેનો જલાફ નફી મા નફીનો લવી જ
આી ળકે છે . ઇભાભે પયભાવમું કે તારૂં દીર
ચાશે તે ુછ. છી નાપેએ ુછમું કે શ. યવુરે
ખુદા (વ.) અને શ. ઇવા (અ.)ની લચ્ચે
કેટરી ભુદતનું અંતય છે ? આે પયભાવમું કે
ભાયી ભાન્મતા પ્રભાણે ફમાન કરૂં કે તાયી
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ભાન્મતા પ્રભાણે ! તેણે અઝજ કયી કે શુ ઝુય,
ફન્નેની ભાન્મતા પ્રભાણે પયભાલો. આે
પયભાવમું કે ભાયી ભાન્મતા પ્રભાણે ૫૦૦ લયવ
અને તાયી ભાન્મતા પ્રભાણે ૬૦૦ લયવનું
અંતય છે . છી નાપેએ આ આમતની
ણતરાલત કયી અને કશેલા રાગ્મો કે જ્માયે શ.
ઇવા (અ.) અને શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ની લચ્ચે
ઓછાભાં ઓછુ ં ૫૦૦ લયવની ભુદતનું અંતય
છે તો નફીઓથી વલાર કોણે કમો શતો ?
ઇભાભ (અ.) તેનો વલાર વભજી ગમા અને
આે ભેઅયાજની આમતની તીરાલત
પયભાલી તથા ભેઅયાજની આમતનો ખુરાવો
ફમાન કમો કે શુ ઝુય (વ.)ની વાથે જે જે
ફનાલો ફન્મા તેભાંથી એક એ છે કે અલ્રાશે
તભાભ અમ્ફીમા અને ભુયવરીનને બેગા કમાજ
અને ખુદાના શુ કભથી જીબ્રઇરે અઝાન અને
એકાભત કશી અને અઝાનભાં “શય્મા અરા
ખમયીર અભર” ણ કહ્ું અને શુ ઝુયે આગ
લધી ફધામ અમ્ફીમા (અ.)ને નભાઝ ઢાલી
અને ુછમું કે તભાયા ભફઉવ થલાનું કાયણ ળું
છે ? તેઓએ જલાફ આપ્મો “અળશદો અન
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રાએરાશા ઇલ્રલ્રાશો લશદશુ રા ળયીક રશુ
લઇન્નક યવુરલ્રાશે” આ વાંબી નાપેએ
કહ્ું કે આે વાચું પયભાવમું, ખયેખય તભો
યવુરલ્રાશ (વ.)ના લવી અને ફયશક
ખરીપા છો. તભારૂં જ્ઞાન તલયેત, ઇન્જીર
અને ઝફુયભાં છે . આ ફીજાઓના
ભુકાફરાભાં લધાયે શકદાય છો.
આ યીલામતથી જાશેય થામ છે કે આ વલાર
ફમતુર ભુકદ્દવભાં થમો અને અમ્ફીમાઓએ
જલાફભાં તોશીદની ળશાદત અને યીવારતનું
લણજન કમુું. આ રયલામતના ભુકાફરાભાં એક
ફીજી રયલામત જે અબ્દુલ્રાશ ણફન
ભવઉદથી ભયલી છે તે એ કે શુ ઝુયે ળફે
ભેઅયાજનો ફનાલ ફમાન કયતાં પયભાવમું કે,
જ્માયે ભેં ખુદાના શુ કભથી તભાભ અમ્ફીમા
અને યવુરોને વલાર કમો કે તભોને ળા ભાટે
નફી ફનાવમા છે ? તો ફધાએ જલાફ
આપ્મો “અરા ણલરામતેક મા ભોેેશમ્ભદ, લ
ણલરામતેશી અરી ઇબ્ને અણફતારીફ”
(આની અને અરીની ણલરામત ય અભો
રયવારત ભાટે ભફઊવ થમા છીએ.)
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આ લાતથી એ લસ્તુની ખફય ડે છે કે
ઇભાભ યાઝીએ તપવીયે કફીયભાં મા ફીજા
તપવીયકતાજઓએ ોતાની તપવીયોભાં આ
આમતની તપવીયભાં એભ રખ્મું છે “શુ ઝુયે
અમ્ફીમાઓથી ુછલાનું જરૂયી વભજ્મું
નણશ, જો કે આ શુ કભ થલા છતાં ન ુછમું તે
નફુવલતની ળાનને રામક નથી.” આ યીતે
રખલાનો શેતુ ળું શળે એ તો ખુદા અને તેનો
યવુર જ ફશેતય જાણે છે . ણ વાધાયણ
ફુણઘ્ધ ધયાલનાયો વભજી ળકે છે કે કોઇની
ણલરામત ઉય યદો તો નથી ડી યહ્ો ?
૪૬ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ۡۤ َ ّٰ
َۡ َ َ
َف لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ُموۡ ّٰسی ِبا ّٰی ِتنا ِاخّٰی ـ ِۡخ َعوۡ َؿ
ّ َ َ َ َ۠ َ َ
ۡ َ ۡ
اؽ ِان ِ ۡی َذ ُسوۡ ُؽ َذ ِّب ال ّٰعل ِمح َف
ف ملائِ ٖۡہ فق
﴾۴۶﴿
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ۡ
َ َ ّ َ َ َ ّٰ َ ۤۡ َ
ٓاء ُہ ۡم ِبا ّٰی ِتنا ِادا ُہ ۡم ِّمن َہا
فلما ج
َۡ ُ
حض َحکوۡ َؿ ﴿﴾۴۷
َّ
َۡ
ُ
َف َما نرِیۡ ِہ ۡم ِّم ۡن ّٰایَ ٍۃ ِالا ِہیَ اخب َ ُؿ ِم ۡن
اُ ۡخ ِت َہا ۫ َف اَ َخ ۡذ ّٰن ُہ ۡم بال ۡ َع َذاب ل َ َع ّ َل ُہمۡ
ِ
ِ
یَ ۡر ِج ُعوۡ َؿ ﴿﴾۴۸
َ َ َ
َف َقالُوۡا ٰۤیاَ ّیُ َہ ّّٰ
الس ِش ُخ ۡاخ ُظ لَنا َذ ّبک ِب َما
َ َ ۡ َ َ َّ َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ع ِہد ِعندؼ ۚ ِاننا لمہتدفؿ ﴿﴾۴۹
َ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
اب ِادا ُہ ۡم
فلما کشفنا عنہم العذ
ُُۡ
یَنکثوۡ َؿ ﴿﴾۵۱
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અને ખયેજ અભોએ ભૂવાને અભાયી
ણનળાનીઓ આીને રપયઔન તથા તેની
કોભના વયદાયો તયપ ભોકલ્મો ત્માયે (ભૂવાએ)
પયભાવમું શતું કે ખચીતજ શુ ં વઘી
દુણનમાઓના યલયરદગાયનો યવૂર છુ ં .(૪૬)
ણ જ્માયે તે તેભની ાવે અભાયી
ણનળાનીઓ રઇને શોંચ્મો ત્માયે તયતજ
તેભણે તે (ણનળાનીઓ)ને શવી કાઢી. (૪૭)
અને અભે તેભને કોઇ એલી ણનળાની દેખાડતા
ન શતા કે જે આગરી ણનળાનીઓ કયતાં
ચઢીમાતી ન શોમ, અને અભોએ તેભને
અઝાફભાં ણ કડી રીધા કે કદાચને તેઓ
(વન્ભાગજ તયપ) ાછા પયે. (૪૮)
અને (જ્માયે અઝાફભાં વડામા ત્માયે
ભૂવાને) તેભણે કહ્ું કે શે જાદુગય ! તું અભાયી
ખાતય તાયા યલયરદગાય ાવે તે લસ્તુ ભાટે
દુઆ કય કે જે નો તેણે તાયી વાથે લામદો કમો
છે , (અગય શલે અઝાફથી છુ ટીળું) તો છી
અભે ણનવંળમ વન્ભાગજ ય ચારીળું. (૪૯)
છી જ્માયે અભોએ તેભના યનો અઝાફ
દૂય કમો ત્માયે તયતજ તેઓ ોતાના લામદાનો
અનુક્રભણણકા
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બંગ કયલા રાગ્મા. (૫૦)
શલે અલ્રાશ તઆરા શ. ભુવા (અ.)નું લણજન
કયે છે કે અભે ભુવાને અભાયી ણનળાનીઓ
આીને પીયઓન અને તેની કોભના વયદાયો
તયપ ભોકલ્મો, ત્માયે ભુવા (અ.)એ પયભાવમું કે
ખચીત જ શુ ં વઘી દુન્માના યલયરદગાયનો
યવુર છુ ં .
અને જ્માયે અભાયી ણનળાનીઓ રઇને તે
તેભની ાવે શોંચ્મો તો તેઓએ નાદાનીના
કાયણે ભુવા (અ.)થી કંઇ પામદો ઉાડ્મો નણશ
અને શવતા યહ્ા.
અભોએ તેભને અરગ અરગ પ્રકાયના
ભોઅજીઝા ફતાવમા ણ તેઓ ઇભાન ન
રાવમા અને દયેક ણનળાની ફીજાથી ભોટી
શતી, અભોએ તેભને અઝાફભાં જકડી રીધા,
કદાચને તેઓ વીધા યસ્તા ઉય આલે.
જ્માયે તેઓએ અઝાફને આલતો જોમો તો
ભુવા (અ.)થી કયગયીને કશેલા રાગ્મા કે અમ
ભુવા (જાદુગય !) અભાયા ભાટે અલ્રાશ ાવે
દોઆ કયો કે અઝાફને અભાયાથી દુય કયે,
જે નો તભાયાથી લામદો કમો છે , અભે જરૂય
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ઇભાન રાલીળું.
જ્માયે અભોએ ભુવા (અ.)ની દોઆથી
તેઓનો અઝાફ દુય કમો તો તેઓએ લચન
બંગ કમો અને આલી યીતે અનેક લખત
તેઓએ લામદાનું ારન કમુું નશીં.
૫૧ થી ૫૬ભી આમાત :-

َ
َ
َ َ َ
اؽ ّٰحقوۡ ِؾ
َف ن ّٰاخی ـ ِۡخ َعوۡ ُؿ ف ِ ۡی قوۡ ِم ٖۡہ ق
َۡ
ۡ ُ
َ
ال َ ۡی َس خ ِ ۡی ُملک ِم ۡض َخ َف ّٰہ ِذ ِـ الۡان ّٰہ ُر
ََ ُ
َ
َ
ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن ت ۡحتِ ۡی ۚ افلَا ت ۡب ِض ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۵۱
َ ۡ َ َ َ ۡ ٌ ّ ۡ ّٰ َ ّ َ ۡ ُ َ َ ۡ ٌ َ
ۛ ّف
اؾ انا خحؿ ِمن ہذا ال ِذی ہو م ِہحف ۬
َ ََ ُ ۡ
اخ یُ ِبح ُف ﴿﴾۵۲
لا یک
َ َ ۤۡ ُ ۡ َ َ ٌ
َ َ
فلوۡ لَا ال ِك َی َعل ۡی ِہ ا ۡس ِو َذۃ ِّم ۡن د َہ ٍب ا ۡف
hajinaji.com
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ۡ َۡ ُ َ ۡ
َ َج
﴾۵۳﴿ ٓاء َم َع ُہ ال َمل ِئکۃ ُمقتؿِنِح َف

ُ َ َ ّ ُ َ َ َ ۡٗ َ ۡ َ َ ّ َ َ ۡ َ
اعوۡ ُـ ؕ ِان ُہ ۡم کانوۡا
فاستخف قومہ فاط
ۡ ّٰ َ
﴾۵۴﴿ قوۡ ًما ف ِس ِقح َف
َۡف َل ّمَا ۤۡ ّٰا َس ُف ۡونَا ان ۡ َتقَ ۡم َنا ِم ۡن ُہ ۡم َفاَقۡ َخ ۡق ّٰن ُہم
ۡ َ
﴾۵۵ۙ ﴿ ا ۡج َم ِعح َف
ّٰ ۡ َ
ّٰ ّ َ َ ً َ
﴾۵۶٪ ﴿ ف َج َعلن ُہ ۡم َسلفا ّف َمثلًا ل ِلۡا ِع ِخیۡ َن
અને રપયઔને ોતાની કોભભાં ઢંઢેયો ીટાલી
કહ્ું કે ભાયી કોભ ! ળું ણભવયનું યાજ્મ તથા
આ નદીઓ કે જે ભાયા (ગો) શેઠ લશે છે
ભાયી નથી ? તો ળું તભે દેખતા નથી ? (૫૧)
અથલા આ કે શુ ં આ ળખ્વ કયતા કે જે નીચ
છે અને સ્ષ્ટ લાત વુદ્ઘાંમ કયી ળકતો નથી
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ઘણે દયજ્જે ફેશતય નથી ? (૫૨)
(અગય તે નફી શોમ તો) તેના ભાટે વુલણજ
કંકણ કેભ ઉતાયલાભાં નથી આવમા ? અથલા
તેની વાથે પરયશ્તા (તેના) વાથીઓ ફની કેભ
નથી આવમા ? (૫૩)
આલી આલી લાતોથી તેણે ોતાની
કોભલાાઓને ભૂખજ ફનાલી દીધા શતા, જે થી
તેઓ તેનાજ આજ્ઞાંરકત ફની ગમા શતા;
ણનવંળમ તેઓ અત્માચાયી રોકો શતા. (૫૪)
છી જ્માયે તેણે અભને ક્રોધ ચઢાવમો ત્માયે
અભોએ ણ તેભનાથી ફદરો રીધો, એટરે તે
વઘાઓને ડુફાડી દીધા : (૫૫)
અને અભોએ ાછ આલનાયાઓ ભાટે
તેભને ૂલજ લૃતાંત અને દ્રષ્ટાંત રૂ ફનાવમા.
(૫૬)
પીયઓને ોતાની કોભના ફધામ રકબ્તીઓને
બેગા કમાજ અને એક ઉંચા સ્થે જઇ ોતાની
ફડાઇ અને ભુવા (અ.)ની ફુયાઇનું લણજન ળરૂ
કમુું.
પીયઓને કહ્ું કે ભુવા તો સ્ષ્ટ લાત વુઘ્ધાં
કયી ળકતો નથી, શુ ં તેભના કયતાં શ્રેષ્ઠ છુ ં .
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એ ઝભાનાભાં એલો યીલાજ શતો કે જે
કોભનો રીડય અને ભોટો શોમ તેના ગાભાં
વોનાનો શાય અને શાથભાં વોનાના ઘયેણાં
શેયાલતા શતા અને તેથી પીયઓને ોતાની
ફડાઇભાં કહ્ું કે જો ભુવા (અ.) નફી છે તો
તેભના ભાટે વોનાના કંકણ કેભ ઉતાયલાભાં ન
આવમા અને વાથે ભરાએકા તેના વાથી થઇને
કેભ ન આવમા ? દુન્માભાં દસ્તુય છે કે કોઇ
ફાદળાશ જ્માયે ોતાના એરચીને કોઇ સ્થે
ભોકરે છે તો તે ઘણાજ ઉભદા ોળાકભાં
ઘણા ભાણવોની વાથે શોમ છે . જ. ભુવા
(અ.) અને જ. શારૂન (અ.) જ્માયે પીયઓન
ાવે શોંચ્મા ત્માયે તેઓએ લાના ફનેરા
શેયણ શેયેરા શતા. શ. અરી (અ.)એ
પયભાવમું કે જો અલ્રાશ ચાશત તો
મગમ્ફયોને ભાટે વોનાના ખજાના આત
અને ળુ-ક્ષીઓ તેભના તાફાભાં શોત અને
રોકોએ ફધો ઠાઠભાઠ જોઇને બમ અને
રારચના રીધે ઇભાન રાલત, કોઇ
અલ્રાશના ભાટે ઇભાન રાલત નણશ.
પીયઓન આલી ઉલ્ટી-વીધી લાતો કયી
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ોતાની કોભને ફેલકુપ ફનાલતો શતો. તેથી
તે રોકો પીયઓનની દયેક લાતને ભાન્મ
યાખતા શતા.
જ્માયે એ રોકો લધાયે દુશ્ભની કયલા રાગ્મા
અને શક લાતનો ઇન્કાય કમો તો અભોએ
તેઓને દયીમાભાં ડુફાડી દીધા. આ સ્થે
તેભણે અભને ક્રોધ ચઢાવમો. એનો શેતુ એ છે
કે અભાયા યવુરોને તેઓ ગુસ્વાભાં રાવમા.
જે ઓ તેભના યીણાભથી કંઇ ફોધાઠ ભેલે
નણશ અને તેભના તયીકાઓ ઉય ચારે, તો
તેભના ભાટે તેઓને દ્રષ્ટાંતરૂ ફનાવમા અને
જે ઓ ફોધ ગ્રશણ કયનાય છે તેભના ભાટે એક
નભુનારૂ ઇબ્રત છે .
૫૭ થી ૫૯ ભી આમાત :-

ُ َ
َ َ َ َ
َف ل َ ّما ض ِى َب ۡاب ُن َم ۡریَ َم َمثلًا ِادا قوۡ ُمک
ُ
ۡ
﴾۵۷﴿ ِمن ُہ یَ ِص ّد ۡف َؿ

َ
َ َۡ َ
َ َۡۤۡف َقالُو
اء ّٰال َِہ ُتنا خح ٌؿ ا ۡؾ ُہوَ ؕ َما ض َىبُوۡ ُـ
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َّ َ
َ َ
﴾۵۸﴿ لَک ِالا َج َدلًا ؕ بَ ۡل ُہ ۡم ق ۡو ٌؾ خ ِص ُموۡ َؿ
ُِا ۡؿ ُہوَ ِالَّا َع ۡب ٌد اَجۡ َع ۡم َنا َع َل ۡی ِہ َف َج َع ۡل ّٰنہ
ۡۤ ّ َ
﴾۵۹﴿ َمثلًا ل َِبجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل
અને (શે યવૂર !) જે લખતે ભરયમભના ુત્ર
ઇવાનો દાખરો લણજલલાભાં આલે છે ત્માયે
તાયી કોભ તે (વાંબલા)થી એકદભ ઘોંઘાટ
કયલા રાગી જામ છે . (૫૭)
અને કશેલા રાગે છે કે બરા અભાયા ભાઅફૂદ
ફશેતય છે કે તે (ઇવા) ? તેભણે તાયી વાભે
આ (દ્રષ્ટાંત) કેલ ઝઘડો ઉત્ન્ન કયલા ભાટે
યજૂ કમુું છે ; ફલ્કે તે રોકો છે જ ઝઘડો
કયનાય. (૫૮)
તે (ભવીશ) ફીજો કોઇજ ન શતો યંતુ એક
ફંદો શતો જે ને અભોએ નલાજ્મો તો, અને
તેને ફની ઇવયાઇર ભાટે (કુદયતનો) નભુનો
ફનાવમો શતો. (૫૯)
અનુક્રભણણકા
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જે લખતે શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ કુયેળની
વાભે વુયએ અમ્ફીમાની ૯૮ ભી આમતની
ણતરાલત પયભાલી જે નોેે અથજ એ છે કે
“ખુદા ણવલામ તભો જે ને ુજો છો તે અને
તભો દોઝખનું ફતણ છો.” આ વાંબી
કુયેળીઓ ઘણા ગુસ્વે થમા. અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને
ઝફઅયીને કહ્ું કે અમ ભોમ્ભદ (વ.), આ
લાત અભાયા ફુતો ભાટે છે કે તભાભ ઉમ્ભતો
ભાટે ? શઝયતે પયભાવમું કે તભાયા ભાટે, તભાયા
ભાઅફુદો તથા તભાભ ભુશ્રીકો ભાટે છે . આ
વાંબી તેણે કહ્ું કે કાઅફાના ખુદાની કવભ
! શુ ં તભાયા ઉય પાલી ગમો. કેભકે તભાયો
દાલો છે કે ભયીમભનો ુત્ર ઇવા મગમ્ફય છે
અને તભે શંભેળા તેના લખાણ કયો છો; અને
તભને એ ણ ખફય છે કે નવાયા રોકો ણ
તેભની ઇફાદત કયે છે તથા કેટરાક રોકો
ભરાએકાની ણ ઇફાદત કયે છે , ભાટે જો
ઇવા અને ભરાએકા જશન્નભભાં જળે તો
અભો યાજી છીએ કે ોતાના ખુદાઓની વાથે
તેઓના ાડોળભાં યશીળું. આ લાત વાંબી
તભાભ કુયેળીઓ ખુળ થઇ ગમા અને શવલા
અનુક્રભણણકા
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રાગ્મા અને અનુભાન કમુું કે અભોએ
ભોશમ્ભદ (વ.)ને ણનરૂિય કમાજ, તો તે લખતે
જીબ્રઇર ઉયની આમત રઇને આવમા.
અને તે રોકો કશેલા રાગ્મા કે બરા અભાયા
ભાઅફુદો ફશેતય છે કે તે ઇવા ? કુદયત કશે
છે કે તેણે તાયી વાભે આ દ્રષ્ટાંત ભાત્ર ઝઘડો
કયલા ખાતય યજૂ કયેર છે , ભાટે ખરૂં જોતાં
તેઓ ઝઘડાું છે .
ફની ઇવયાઇર ભાટે કુદયતનો નભુનો
ફનાવમો શતો, નભુનાથી ભુયાદ શ. ઇવા
(અ.)ને ફા લગય મદા કયલા અને તેભને
ભોઅજીઝા અતા કયલા છે , જે ઓ ભાટીના
ક્ષીઓ ફનાલતા શતા અને આ તેભાં ફુંક
ભાયતા તો તેઓ વજીલન થઇ જતા શતા
અને આ આંધાઓને દેખતા કયતા શતા,
કોઢીમાઓને તંદુસ્ત કયતા શતા. એટરે વુધી કે
ભુયદાઓને ણ વજીલન કયતા શતા.
કુદયતનો કશેલાનો શેતુ એ શતો કે આ
આશ્ચમજ ભાડનાય ફાફતો અને આલા
અજફ પ્રકાયના ભોઅજીઝાના કાયણે તેને
ફંદાથી ણલળે વભજલું તથા અલ્રાશનો ુત્ર
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ભાની તેભની ઇફાદત કયલી એ ખોટું છે . તે
એક મમ્ફયથી ણલળે કંઇ ન શતા. અભોએ
અભાયી ફક્ષીળો તેભને અતા કયી અભાયી
કુદયતનો
નભુનો
ફનાવમો.
તપવીયે
એશરેફમતભાં રખેરું છે કે શ. અરી (અ.)એ
પયભવમું કે એક રદલવ શુ ં શુ ઝુય (વ.)ની ાવે
ગમો, તે લખતે ત્માં કુયેળની જભાત ફેઠી
શતી. શઝયતે ભાયી તયપ જોઇને પયભાવમું અમ
અરી ! તભે આ ઉમ્ભતભાં ઇવા (અ.) વભાન
છો. એક કોભ તેભની ભોશબ્ફતભાં શદથી
આગ લધી ગઇ અને તેભને ખુદા જાણી
શરાક થઇ ગઇ અને એક કોભે તેભની દુશ્ભની
કયી અને શરાક થઇ ગઇ અને જે ભણે ભઘ્મભ
યાશ ગ્રશણ કયી શતી તે ભુણક્ત ાભી. અમ
અરી ! આ ઉમ્ભતભાં ણ તભાયા ભાટે
એલુંજ ફનળે અને એક કોભ તભને ખુદા
ભાનળે અને એક ટોું તભને દુશ્ભન યાખળે.
આ ફન્ને જણા શદથી લધી જનાયા છે અને
શરાક થનાયા છે . કુયેળના રોકો આ વાંબી
શવલા રાગ્મા અને કશેલા રાગ્મા કે ોતાના
કાકાના રદકયાને મગમ્ફય વભાન કશે છે , તે
અનુક્રભણણકા
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લખતે આ આમત નાઝીર થઇ.
૬૦ થી ૬૬ ભી આમાત :-

َۡ ُۡ َ ًَ
َف لَوۡ ن َ َش ُ
ٓاء ل َ َج َعلنا ِمنک ۡم ّمل ِئکۃ فِی
ُُۡ
الۡاَ ۡ
ص یَخلفوۡ َؿ ﴿﴾۶۱
ذ
ِ
َ ّ َ ٗۡ َ ۡ ٌ ّ ّ َ َ َ َ َ َ
اع ِۃ فلَا ت ۡمت ُؿ ّؿ ِب َہا َف
ف ِانہ ل ِعلم ل ِلس
َّ
َ
ُ
ات ِب ُعوۡ ِؿ ؕ ّٰہذا ِص َى ٌاض ّم ۡس َت ِق ۡی ٌم ﴿﴾۶۱
َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ُ ُ ّ َ ۡ ّٰ ُ ّ َ ٗۡ َ ُ ۡ َ ُ ٌّ
ف لا یصدنکم الشیطن ۚ ِانہ لکم عدف
ُ ۡ
ّم ِبح ٌف ﴿﴾۶۲
ۡ َ ّ ّٰ َ َ َ
َف ل َ ّمَا َج َ
اؽ ق ۡد
ٓاء ِع ۡی ّٰسی ِبالب ِین ِت ق
ۡ ُ ُ ۡ ۡ ۡ َ َ َُّ َ َُ ۡ َۡ َ
ِجئتکم ِبال ِحکم ِۃ ف ل ِاب ِحف لکم بعض
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ّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّ َ ُ ّّٰ
اللہَ
ال ِذی تخت ِلفوؿ فِی ِہ ۚ فاتقوا
َ
ا ِط ۡی ُعوۡ ِؿ ﴿﴾۶۳

َف

ّ َ ّّٰ َ ُ َ َ ّ ۡ َ َ ّ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ّٰ َ
ِاؿ اللہ ہو ذبِی ف ذبکم فاعبدفـ ؕ ہذا
ُ
ِص َى ٌاض ّم ۡس َت ِق ۡی ٌم ﴿﴾۶۴
َ
َ ۡ
اخ َت َل َف الۡاَ ۡظ َد ُ
اب ِم ۢۡن بَ ۡی ِن ِہ ۡم ۚ فوَیۡ ٌل
ف
ّ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ
ۡ
اب یو ٍؾ ال ِی ٍم ﴿﴾۶۵
ل ِل ِذین ظلموا ِمن عذ ِ
َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ َ َ ۡ
اعۃ ا ۡؿ تا ِت َی ُہ ۡم
ہل یننكفؿ ِالا الس
ۡ
ۡ ً َ
بَغ َتۃ ّف ُہ ۡم لَا یَش ُعرُ ۡف َؿ ﴿﴾۶۶
અને અગય અભે ચાશતે તો તભાયાભાંથી જ
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પયીશ્તા ણ ફનાલી દેતે, જે ઓ ૃથ્લીભાં
લાયવ ફનતે. (૬૦)
અને ણનવંળમ તે (ઇવા) કમાભતની એક
ણનળાની છે , ભાટે તભે કમાભતના વંફંધભાં
શયગીઝ ળંકા ન કયો, અને ભારૂં અનુકયણ કમે
જાઓ; એજ વીધો ભાગજ છે . (૬૧)
અને (ખફયદાય !) ળેતાન તભને (વત્કામો
કયતાં) ન અટકાલે, ણનવંળમ તે તભાયો ખુલ્રો
દુશ્ભન છે . (૬૨)
અને જ્માયે ઇવા પ્રત્મક્ષ દરીરો રઇને
આવમો અને પયભાવમું, ણનવંળમ શુ ં તભાયી
ાવે ણશકભત (ળયીઅત રઇને આવમો) છુ ં ,
અને જે જે ફાફતોભાં તભે ભતબેદ કમાજ કયો
છો તે ભાંશેની કેટરીક (ફાફતો) શુ ં તભને
સ્ષ્ટ કયી દઉં, ભાટે અલ્રાશથી ડયો અને
ભાયી આજ્ઞા ભાનો. (૬૩)
ફેળક અલ્રાશ એજ ભાયો યલયરદગાય છે
અને તભાયો ણ, ભાટે તેનીજ ઇફાદત કયો;
એજ વીધો ભાગજ છે . (૬૪)
ણ તેઓ ભાંશેના ઘણા (ક્ષો) ભાંશોભાંશે
ભતબેદ કયલા રાગ્મા. ભાટે જે રોકો
અનુક્રભણણકા
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જુ રભગાય શતા તેભના ભાટે અપવોવ છે
દુ:ખદામક રદલવના અઝાફ ભાટે. (૬૫)
ળું તેઓ તેની યાશ જુ એ છે કે તેભને કમાભત
ઓચીંતી આલી કડે, અને (તેની) તેભને જાણ
ણ થલા ન ાભે ? (૬૬)
અલ્રાશ દયેક ચીજ ઉય ોતાની કુદયત
ધયાલે છે તે ફતાલલા ભાટે કશે છે કે અભો તભે
વલેને શરાક કયી તભાયા ફદરે ઝભીન ઉય
તભાયા લાયીવ ભરાએકાને કયી ળકીએ છીએ.
શ. ઇવા (અ.) કમાભતની એક ણનળાની છે .
ભાટે કમાભત થલાભાં તભે ળંકા ન કયો, તેભના
આલલા લીળે ઝઘડો ન કયો અને ભાયા
યવુરની પયભાફયદાયી કયો. જ્માયે જ. ઇવા
(અ.) આવભાનથી ઝભીન ય આલળે ત્માયે
કમાભત નજદીકભાં જ શળે અને તે ઝભાનો
ફાયભા ઇભાભ (અ.)ના જાશેય થલાનો શળે.
ખફયદાય ! ળમતાનની મયલી ન કયો, તભોને
ળમતાન પયેફ આી વીધા યસ્તાથી શટાલે
છે . તે તભાયો ખુલ્રો દુશ્ભન છે .
જ્માયે જ. ઇવા (અ.) પ્રત્મક્ષ દરીરો રઇને
આવમા તો ફની ઇવયાઇરને કહ્ું કે શુ ં તભાયી
અનુક્રભણણકા
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ાવે ણશકભતથી બયુય ળયીઅત રઇને
આવમો છુ ં . જે ફાફતભાં તભોને ભતબેદ છે
તેનું લણજન કયો અને તભો એક વીધો યસ્તો
ગ્રશણ કયો અને ળયીઅતના જે એશકાભ
ફતાલું તેભાં ભાયી તાફેદાયી કયો.
ભાયો અને તભાયો યફ અલ્રાશ છે . તેને એક
જાણી તેની ઇફાદત કયો અને આજ યાશે
નજાત છે .
જ. ઇવા (અ.)ની ાછ રોકોએ આવભાં
ભતબેદ કમો અને તેઓ એક ફીજાથી જુ દા
થઇ ગમા. જે ભકે માકુફીમા, નુસ્તુયીમા,
ભરકાનીમા, ભયકુનીમા અને ળભઉનીમા, એ
રપયકાઓભાંથી જે ઓએ ઝુલ્ભ કમો તેઓ ભાટે
દુ:ખદામક અઝાફ છે .
આ પીયકાલાાઓ મગમ્ફય અને રકતાફ
આવમા છી યાશ જોતા નથી ણ કમાભતની
તેઓને ખફય ન શોમ અને દુન્માના કામોેેભાં
તેઓ પ્રલૃત શોમ તે લખતે અચાનક તેઓ
ઉય કમાભત આલી જામ.
૬૭ થી ૭૦ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ٌ
ٓاء یَوۡ َمئ ٍۭذ بَ ۡع ُض ُہ ۡم ل َِب ۡ
اَلۡاَ ِخل ّ َ ُ
ض َع ُد ّف
ع
ِ
ٍ
َّ ۡ َّ ۡ
ِالا ال ُمت ِقح َف ﴿﴾٪۶۷
ّٰح ِع َبا ِخ لَا َخوۡ ٌغ َع َل ۡی ُک ُم ال ۡ َیوۡ َؾ َف لَا ۤۡ اَن ۡ ُتمۡ
َۡ ُ
تش َدنوۡ َؿ ﴿ ۚ﴾۶۸
َ َّ
ُ ّٰ َ َ ُ
ۡ
ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِبا ّٰی ِتنا َف کانوۡا ُم ۡس ِل ِمح َف
﴿ ۚ﴾۶۹
ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ ُ
اجک ۡم ت ۡحب َ ُؿ ۡف َؿ
اخخلوا الجنۃ انتم ف ارف
﴿﴾۷۱
ે(ગાઢ) ણભત્રતા ધયાલનાયાઓ ણ તે રદલવ
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એક ફીજાના દુશ્ભન ફની જળે, ણ
યશેઝગાયો તેનાથી ફાકાત યશેળે. (૬૭)
(છી આકાળલાણી થળે) કે શે ભાયા
(યશેઝગાય) ફંદાઓ ! આજે ન તભને
(બણલષ્મ ભાટે) કાંઇ બમ છે , અને ન તભે
(બૂતકાની ફાફતોથી) રદરગીય થળો.
(૬૮)
જે રોકો અભાયી ણનળાનીઓ ય ઇભાન
રાવમા શતા, અને જે ઓ આજ્ઞાધીન યહ્ા
શતા : (૬૯)
(તેભને કશેલાભાં આલળે કે) તભે તથા તભાયી
સ્ત્રીઓ ખુળ થઇ સ્લગજભાં ચાલ્મા જાઓ:
(૭૦)
કુદયત કશે છે કે ગાઢ ણભત્રતા ધયાલનાયાઓ
ણ તે રદલવે એકફીજાના દુશ્ભન ફની જળે,
ણ યશેઝગાયો તેઓથી ફાકાત યશેળે અને
જે ઓ એકફીજાના દુશ્ભન થઇ જળે તેઓ
કાપયો છે . શ. અરી (અ.)એ આ આમતની
તીરાલત કમાજ છી પયભાવમું કે જો ભોઅભીન
આવભાં દોસ્તી કયે અને તેભાંનો એક ભયી
જામ તો તે કશેળે કે ખુદાલંદા પરાણો ભાયો
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દોસ્ત શતો અને તે ભને તાયી તાફેદાયી અને
મગમ્ફયની પયભાફયદાયી કયલાનો શુ કભ
આતો શતો અને ગુનાશોથી યોકતો શતો. તું
તેના ઉય નજયે કયભ યાખ અને જે યીતે તેણે
ભને ણશદામત કયી તેલી જ યીતે તું તેને ણશદામ
ઉય કામભ યાખ. તેલી જ યીતે કાપય રોકો
જે ઓ આવભાં દોસ્તી યાખે છે અને જો
તેભાંથી કોઇ એક ભયી જામ તો તે કશે છે કે
અમ ખુદા ! ભાયા દોસ્તે ભને ઇફાદત કયલાથી
યોક્મો અને ગુનાશભાં પવાવમો અને કશેતો
શતો કે ભયલા છી વજીલન થઇળું નણશ.
ભાટે તેને પ્રકાય-પ્રકાયના અઝાફભાં ગીયપતાય
કય.
અલ્રાશની ખુળનુદી ભાટે દોસ્તી કયનાયાઓ
ભાટે કુદયત કશે છે અમ ભાયા યશેઝગાય
ફંદાઓ ! આજે ન કાંઇ તભોને બમ છે ન
કદી તભો દીરગીય થળો.
એ રોકો એ છે જે ઓ અભાયી આમતો ઉય
ઇભાન રાવમા શતા અને અભાયા શુ કભના
તાફેદાય શતા અને ોતાના નપવને ળીકજ અને
યીમાથી ાક કયનાયા શતા. જે લખતે રોકો
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કફયોથી ફશાય નીકળે ત્માયે ડયતા અને
ધ્રુરૂજતા શળે તે લખતે ૬૮ ભી આમતભાં
દળાજવમા પ્રભાણે અલાજ આલળે કે અમ ભાયા
ફંદાઓ ! આજે તભાયે કાંઇ બમ યાખલાની
જરૂય નથી. આ અલાજ વાંબીને તભાભ
રોકો અલ્રાશની યશેભતની આળા યાખળે
છી ૬૯ ભી આમતભાં આવમા ભુજફ
વાંબળે કે તેઓ અભાયી આમતો ઉય
ઇભાન રાવમા શતા. તો આ વાંબી કાપયો
ણનયાળ થઇ જળે.
ભોઅભીનને એક અલાજ આલળે કે તભે અને
તભાયી સ્ત્રીઓ ખુળ થઇ સ્લગજભાં દાખર
થાલ.
૭૧ થી ૭૩ ભી આમાત :-

َ ُ َُ
َ
َ
اغ ِّم ۡن د َہ ٍب ّف
یط
ٍ اغ َعل ۡی ِہ ۡم ِب ِص َح
َۡ
َُۡ
َاَخۡو
اب ۚ َف فِ ۡی َہا َما تش َت ِہ ۡی ِہ الۡاجف ُس َف
ٍ
ّٰ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ّ َ َ
ُ
َ
ۡ
﴾۷۱ۚ ﴿ تلذ الاعحف ۚ ف انتم فِیہا خ ِلدفؿ
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ۡ ُ ۡۤ َ ّ ُ َ ّ ۡ َ ۡ
ُۡ
َف ِتلک ال َجنۃ التِ ۡی ا ۡفذِث ُت ُموۡ َہا ِب َما کن ُت ۡم
ُ َ
﴾۷۲﴿ ت ۡع َملوۡ َؿ
ُ
ُُ َۡ ۡ ٌ ۡ َ ٌ َ
لَک ۡم فِ ۡی َہا فاخ َِہۃ ک ِثح َؿۃ ِّمن َہا تاکلوۡ َؿ
﴾۷۳﴿
(ત્માં) તેભની વાભે વોનાના જાભ અને
વુયાશીઓ પેયલલાભાં આલળે, અને તેભાં તે
લસ્તુઓ શળે કે જે તેભનું ભન ચાશળે, અને
(જે દેખીને તેભની) આંખો ટાઢી થળે, અને
તભે તે (સ્લગજ)ભાં શંભેળ ભાટે યશેળો. (૭૧)
અને એજ તે સ્લગજ છે કે જે ના તભને તભાયા
વત્કામોના કાયણે લાયવ ફનાવમા છે . (૭૨)
તેભાં તભાયા ભાટે ઘણાંમ ભેલા શળે જે ભાંથી
તભે ખાતા યશેળો. (૭૩)
જન્નતભાં એ રોકોની વાભે વોનાના જાભ
અને કુંજાઓ યજૂ કયલાભાં આલળે અને
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કુંજાઓભાં સ્લારદષ્ટ ીણા શળે અને પ્મારાભાં
પ્રકાય-પ્રકાયનું બોજન શળે અને દયેકનો સ્લાદ
અરગ અરગ શળે અને તેભને જે લસ્તુની
ઇચ્છા થળે તે શાજય થઇ જળે. કોઇએ
ફાયભા ઇભાભ (અ.)ને વલાર કમો કે ળું
જન્નતભાં સ્ત્રીઓને ફચ્ચા થળે ? આે
જલાફભાં પયભાવમું કે ન ઓયતને ગબજ યશેળે,
ન શમઝ આલળે. તેઓ આંખોથી રઝઝત
ાભળે.
તેઓને જન્નતભાં કશેલાભાં આલળે કે આ એ
જન્નત છે જે ના તભને તભાયા વત્કામોના
રીધે લાયીવ ફનાલલાભાં આવમા છે .
જન્નતભાં તભાયા ભાટે પ્રકાય પ્રકાયના પો
છે . જે ભાંથી તભો ચાશો તેટરા ખાઇ ળકો
છો.
૭૪ થી ૭૮ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ َّ
ّٰ َ ّ
اب َج َہن َم خ ِل ُد ۡف َؿ
ذ
ِ ِاؿ المجرِ ِمحف فِی ع

﴾۷۴ۛ
ۚ﴿
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َ ُ َ َّ ُ َ ۡ
ُ
ُ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
لا حفتؿ عنہم ف ہم فِی ِہ مب ِلسوؿ ﴿ ۚ﴾۷۵
َ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ّٰ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ّّٰ
الظ ِلمحۡفَ
ف ما ظلمنہم ف ل ِکن کانوا ہم ِ
﴿﴾۷۶
اخ ۡفا ّٰی ّٰم ِل ُک ل َِی ۡقض َع َل ۡی َنا َذ ّبُ َک ؕ َق َ
َف ن َ َ
اؽ
ِ
ّ َ ُ ّٰ ُ
ِانک ۡم ّم ِکثوۡ َؿ ﴿﴾۷۷
لَقَ ۡد ج ۡئ ّٰن ُک ۡم بال ۡ َح ّق َف لّٰ ِک ّ َن اَخۡث َ َؿخُمۡ
ِ
ِ ِ
ۡ ّٰ
ل ِل َح ّ ِق غ ِخ ُہوۡ َؿ ﴿﴾۷۸
ણનવંળમ ગુનેશગાયો શંભેળ ભાટે જશન્નભની
)ણળક્ષાભાં યશેળે. (૭૪
તેભના અઝાફભાં કંઇ કભી કયલાભાં નણશ
આલે, અને તેઓ તેભાં ણનયાળ થઇ ગમેરી
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1095

અનુક્રભણણકા

ણસ્થણતભાં શળે. (૭૫)
અને અભોએ તેભના ય કાંઇજ જુ રભ કમો
ન શતો, ફલ્કે તેઓ ંડેજ (ોતાના
વંફંધભાં) ઝુરભગાય શતા. (૭૬)
તેઓ (જશન્નભના દાયોગાને) ોકાયી કશેળે
કે શે ભાણરક ! (તું કોઇ એલી મુણક્ત કય કે
જે થી) તાયો યલયરદગાય અભાયો અંત રાલી
ભૂકે, (જશન્નભનો યખેલા ભાણરક) કશેળે કે
ણનવંળમ તભે એજ ણસ્થણતભાં યશેનાયા છો.
(૭૭)
(શે નાણસ્તકો !) ખચીતજ અભે તભાયી ાવે
વત્મ રઇ આવમા, ણ તભાયાભાંથી ઘણાં
ખયા વત્મનો ણતયસ્કાય કયનાયા યહ્ા. (૭૮)
ગુનેશગાયો ભાટે શંભેળના ભાટે જશન્નભ છે .
તેઓના અઝાફભાં કભી કયલાભાં નણશ આલે.
તેઓ તેભાં ણનયાળ થમેરી શારતભાં યશેળે.
કુદયત કશે છે કે અભે અઝાફ કયલાભાં તેઓ
ઉય કાંઇ ઝુલ્ભ કમો નથી. એ રોકો ળીકજ
અને ગુનાશ કયીને ોતાના નપવ ઉય ઝુલ્ભ
કયનાયા શતા.
જ્માયે જશન્નભભાં ઘણી તકરીપો બોગલળે
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તો ગબયાઇને જશન્નભના દાયોગાને
ોકાયીને કશેળે કે તું કોઇ એલી મુણક્ત કય કે
જે થી અભાયો અંત આલી જામ. આ વાંબી
જશન્નભનો યખેલા કશેળે કે તભો એજ
ણસ્થણતભાં યશેનાયા છો.
અમ કાપયો ! તભાયી ાવે મગમ્ફયો શક
રઇને આવમા ણ તભાયાભાંથી ઘણા ખયા
વત્મનો ણતયસ્કાય કયનાયા યહ્ા.
૭૯ થી ૮૦ભી આમાત :-

َ ّ َ ً ۡ َ ۡۤۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ
ۡ
َ
ُ
ُ
ۡ
﴾۷۹ۚ ﴿ اؾ ابرموا امرا ف ِانا مبؿِموؿ

َاَ ۡؾ یَ ۡح َس ُبوۡ َؿ اَنَّا لَا ن َ ۡس َم ُع ِذ ّ َخ ُہ ۡم ف
ُ ن َ ۡج ّٰو
َىہ ۡم ؕ بَدّٰی َف ُذ ُس ُل َنا ل َ َدیۡہ ۡم یَ ۡک ُت ُبوۡؿ
ِ
﴾۸۱﴿
અથલા ળું તેભણે એકાદ લાત નક્કી કયી છે તો
ફેળક અભોએ ણ કાંઇ નક્કી કયી યાખ્મું
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છે .(૭૯)
અથલા તેઓ એલું ગુભાન કયે છે કે અભે
તેભના બેદ તથા ગુપ્ત લાતો વાંબતા નથી
? (અરફિ અભે) અલશ્મ (વાંબીએ
છીએ), અને અભાયા ભોકરેરા (પરયશ્તા)
તેભની ાવે (શાજય યશી દયેક કયણી) રખતા
જામ છે . (૮૦)
ખુદા કશે છે કે તેઓએ દુન્માભાં ભાત્ર ઇન્કાય
જ કયેર ન શતો ણ શકને ણ ઠુકયાવમો
શતો અને મગમ્ફયથી ભકય કમો શતો અને
અભોેેએ ણ ફદરો રેલાનું નક્કી કયી
યાખેર છે .
તે રોકો અનુભાન કયતા શતા કે તેઓની છુ ી
અને જાશેય ફાફતો અભે જાણતા નથી, ણ
અભાયા યવુરો (પરયશ્તા) જે તેઓની નજદીક
શતા તેઓ અભાયા શુ કભથી તેભના દયેક
કામોને રખતા શતા.
૮૧ થી ૮૫ ભી આમાત :-

َ َ ُق ۡل ِا ۡؿ ک
ُاؿ ل ّ َِؼخ ۡح ّٰمن َفل َ ٌد ۖ٭ َفاَنَا اَ ّ َفؽ
ِ
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ۡ
ال ّٰع ِب ِدیۡ َن ﴿﴾۸۱
ُ ۡ ّٰ َ َ ّ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
ص َذ ِّب
ذ
سبحن ذ ِب
ِ
َ ُ
ۡ
ال َع ۡر ِس َع ّما یَ ِصفوۡ َؿ ﴿﴾۸۲
َف َذ ۡذ ُہ ۡم یَ ُخوۡ ُضوۡا َف یَ ۡل َع ُبوۡا َح ّٰتّی یُ ّٰلقُواۡ
َّ
یَوۡ َم ُہ ُم ال ِذ ۡی یُوۡ َع ُد ۡف َؿ ﴿﴾۸۳
َ ُ َ َّ
ّ َ َ ّٰ ٌ ّ َ ۡ َ
ۡ
ۡ
ص
ف ہو ال ِذی فِی السمٓا ِء ِالہ ف فِی الاذ ِ
ۡ
ۡ
ِالّٰ ٌہ ؕ َف ُہوَ ال َح ِک ۡی ُم ال َع ِل ۡی ُم ﴿﴾۸۴
َف تَ ّٰب َؿ َؼ الَّذ ۡی ل َ ٗۡہ ُم ۡل ُک ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة فَ
ِ
ۡ
ۡ
َ
الۡاَ ۡ
ص َف َما بَ ۡین ُہ َما ۚ َف ِعن َد ٗۡـ ِعل ُم
ذ
ِ
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ُ
َّ
َ الس
﴾۸۵﴿ اع ِۃ ۚ َف ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُعوۡ َؿ
(શે યવૂર !) તું કશે કે અગય દમાુ
(અલ્રાશ)ને કોઇ ુત્ર શોત તો વૌથી શેરાં
(તેની) ઇફાદત કયનાય શુ ંજ શોત. (૮૧)
આકાળો તથા ઝભીનનો યલયરદગાય, અજનો
ભાણરક તેઓ જે લણજલે છે તેનાથી ણલત્ર છે .
(૮૨)
(ભાટે) શલે તેભને છોડી દે કે તેઓ ખોટી
લાતો ફનાવમા કયે અને યભત ગભતભાં ડ્મા
યશે, અશીં વુધી કે તેભને તે (કમાભતનો)
રદલવ આલી બેટે કે જે નો તેભને લામદો
કયલાભાં આવમો છે . (૮૩)
અને તે (અલ્રાશ) એજ છે જે આકાળોભાં
ણ ભાઅફૂદ છે અને ઝભીનભાં ણ
ભાઅફૂદ છે ; અને તે ણશકભતલાો (અને)
વલજજ્ઞ છે . (૮૪)
અને ફયકતલાી છે તેની ઝાત જે ના ભાટે
આકાળો તથા જભીનો અને જે કાંઇ તે
ફન્નેની લચ્ચે છે તેની ફાદળાશી છે અને
અનુક્રભણણકા

1100

hajinaji.com

કમાભતનું જ્ઞાન ણ તેનીજ ાવે છે ; અને
તેનીજ તયપ તભારૂં ાછુ ં પયલાનું થળે. (૮૫)
નઝય ણફન શાયીવ અયફના લડેયાઓ ાવે
ફેઠો શતો અને કુયઆનની આમતો વાંબી
શવતો શતો. ત્માયે લરીદ ણફન ભોગીયા કે
જે નું ઇસ્રાભ પ્રત્મે કંઇક ઠીક લરણ શતું તેણે
કહ્ું કે અમ નઝય ! ળું તું કુયઆન ઉય શવે
છે ? ભોશમ્ભદ (વ.) શક લાત ણવલામ કાંઇ
કશેતા નથી. તે લખતે નઝયે કહ્ુ કે શુ ં ણ શક
લાત કશુ ં છુ ં કે ભોશમ્ભદ (વ.) રાએરાશા
ઇલ્રલ્રાશ કશે છે અને શુ ં ણ રાએરાશા
ઇલ્રલ્રાશ કશુ ં છુ ં ણ તેની વાથે એટરું
લધાયે કશુ ં છુ ં કે “અર ભરાએકતો
ફનાતુલ્રાશ” (ભરાએકા અલ્રાશની ુત્રીઓ
છે ) આ લાતની જ્માયે આં શઝયત (વ.)ને
ખફય ડી તો આને ઘણંજ દુ:ખ થમું. તે
લખતે જીબ્રઇરે અભીન આ આમત રાવમા.
ભતરફ એ કે અલ્રાશને ન કોઇ ુત્ર છે ન
કોઇ ુત્રી છે અને તેની ઝાત તે તભાભ
ફાફતોથી ાકો-ાકીઝા છે .
આવભાનો-ઝભીનો અને અળજનો તે ખુદા
અનુક્રભણણકા
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ભાણરક છે , તેની ઝાત તભાભ પયઝંદ, ુત્રી
લગેયેથી ાક છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તેઓને ભુકી આ
તેઓ ખોટી લાતો યજૂ કયે છે , તેભને યભતગભતભાં ડ્મા યશેલા દે, તેભને કમાભતનો
રદલવ આલીને બેટળે જે ભનો તેભને લામદો
કયલાભાં આવમો છે .
તે અલ્રાશ એ છે જે આવભાનોનો ખાણરક
છે અને ભરાએકા તેની ઇફાદત કયે છે અને
ઝભીનભાં ણ તેજ ખુદા છે . પયીશ્તા,
ઇન્વાન અને જીન્નાત દયેકનો એજ ભાઅફુદ
છે .
ફયકતલાી એ ઝાત છે આવભાનો અને
ઝભીન અને જે કંઇ તેભાં છે તે વલેની
ફાદળાશી તેના ભાટે છે અને કમાભતનું જ્ઞાન
ણ તેની ાવે છે અને તભારૂં ફધાનું તેની
તયપ ાછા પયલાનું છે .
૮૬ થી ૮૯ ભી આમાત :-

َّ ُ ۡ َ َ َ
ۡ
َ
ُ
ۡ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
ف لا یم ِلک ال ِذین یدعوؿ ِمن خفنِ ِہ
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َّ َ َ َ َّ
َ
ۡ
اعۃ ِالا َم ۡن ش ِہ َد ِبال َح ّ ِق َف ُہ ۡم
الشف
َ َ
ح ۡعل ُموۡ َؿ ﴿﴾۸۶
َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ّ َ ّّٰ
اللہُ
ف ل ِئن سالتہم من خلقہم لیقولن
َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ُ
َ
ۡ
فانی یؤفکوؿ ﴿ ۙ﴾۸۷
َ َّ
َ
ُ
َف قِ ۡی ِل ٖۡہ ّٰی َر ِّب ِا ّؿ ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ق ۡو ٌؾ لا یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ
﴿﴾۸۸
ُ
َ
ۡ
َ ۡ َ
اصف ۡح َعن ُہ ۡم َف ق ۡل َس ّٰل ٌم ؕ ف َسوۡ َغ
ف
َ
حَ ۡعل ُموۡ َؿ ﴿ ﴾۸۹٪
ેઅને આ (રોકો) અલ્રાશના ણવલામ જે ભન
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ોકામાજ કયે છે તેઓ ળપાઅત (બરાભણ)નો
અણધકાય ધયાલતા નથી ણવલામ તેના કે જે
વભજીને વત્મની વાક્ષી આે. (૮૬)
અને જો તું તેભને ૂછે કે તેભને ેદા કોણે કમાજ
છે તો તેઓ જરૂય કશેળે કે અલ્રાશે. છી
તેઓ ક્માં ફશેકી જામ છે ? (૮૭)
અને યવૂરની (લાયંલાયની) આ ાકોય કે શે
ભાયા યલયરદગાય ! ણનવંળમ આ રોકો
ઇભાન રાલનાયા નથી (તે અભે વાંબીએ
છીએ.) (૮૮)
ભાટે (નચતા ન કય) તું ણ તેભના તયપથી
ભોઢું પેયલી રે, અને કશે કે (લ્મો શલે) વરાભ;
છી આગ જતાં તો તેભને (તેભની
ળયાયતનું રયણાભ) ભારુભ ડીજ જળે.
(૮૯)
કાપય રોકો અલ્રાશ ણવલામ ફીજાઓની એ
ઉમ્ભીદ અને આળા ઉય ઇફાદત કયતા શતા
કે તેઓ તેભની ળપાઅત કયળે, તો તેભના
યદભાં ખુદા પયભાલે છે કે તેઓ તે રદલવે
ળપાઅત કયી ળકળે નણશ. ણ જે વમણક્તએ
શકની વાથે ગલાશી આી છે એટરે કે ખુદાને
અનુક્રભણણકા
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એક ભાનેર છે તેઓ ળપાઅત કયળે.
તું એ રોકોને ુછ કે તેભને કોણે મદા કમાજ છે
? તેઓ કશેળે કે ખુદાએ. જ્માયે ખુદાની એક
શોલાની દરીર જાશેય અને યોળન થઇ ચુકી
શતી તો તેની ઇફાદતને છોડી ળા ભાટે તભો
પયી ફેઠા શતા ?
શ. યવુરે ખુદા (વ.) અલ્રાશની એકતા
વાણફત કયલા અને ળીકજને ફાણતર કયલા
દરીરો કામભ કયતા શતા, ણ કાપયો
દુશ્ભનીના કાયણે આની લાતને ભાનતા ન
શતા. તેથી આે અલ્રાશની ફાયગાશભાં
અઝજ કયી કે આ રોકો ઇભાન રાલનાયા નથી,
તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ.
ભાટે અમ મગમ્ફય ! તું નચતા ન કય અને
તેભનાથી ભોઢું પેયલી રે અને કશે કે “વરાભ”
છે , જ્માયે તભાયા ઉય અઝાફ આલળે તે
લખતે તભો ોતાના ળીકજ અને કુફ્રના
યીણાભને જાણી રેળો. એટરે કે ફદયની
રડાઇભાં કત્ર અને કેદ થળો અને આખેયતભાં
દોઝખભાં ફળો. આ આમતભાં જે કાપયોને
વરાભ કયેર છે તે એ અથજભાં છે કે જ્માયે
અનુક્રભણણકા
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કોઇ ઇન્વાન કોઇથી કંટાી જામ અને તેને
તેની લાતોથી દુ:ખ થતું શોમ ત્માયે
અણગભાથી કશેલાભાં આલે છે કે “વરાભ”
આ એ અથજભાં છે .
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આ વુયાભાં ૫૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૪૪) વૂયએ દોખાન
(ધુભાડો)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને જુ ભ્આની યાતે ઢે તો તેના
ગુનાશ ભાપ થળે. દયેક અક્ષયના ફદરે રાખરાખ ફંદા આઝાદ કયલાનો વલાફ ભળે.
તેભજ વીિેય શજાય ભરાએકા તેના ભાટે
ઇસ્તીગપાય કયળે.
શ. ઇભાભ ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું
કે જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ અને વુન્નત
નભાઝભાં ઢે તો કમાભતના રદલવે યક્ષણભાં
યશેલાલાાઓભાં દાખર થળે. તેને અજના
વામાભાં જગ્મા ભળે. અઅભારનો ણશવાફ
અનુક્રભણણકા
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વશેરો થળે અને અઅભારનાભું જભણા
શાથભાં આળે.
આ વુયાને રખીને ોતાની ાવે યાખે તો
દફદફાલાો યશી રોકોની વાથે દોસ્ત યશેળે
અને ફાદળાશના ઝુલ્ભથી યક્ષણભાં યશેળે.
જ્માયે ફાકનો જન્ભ થામ ત્માયે તેના
ગાભાં ફાંધલાથી ફાક જીન અને
ઝભીનના કીડાઓથી યક્ષણભાં યશેળે.
૧ રી આમત :-

﴾ۚ ۱﴿ۛ
ّٰح ٓۡم

શા ભીભ. (૧)
શા-ભીભ આ ભુકિઆત અક્ષયો છે .
૨ થી ૫ ભી આમાત :-

ۡ
ۡ ۡ
﴾۲ۙ ﴿ َف ال ِک ّٰت ِب ال ُم ِبح ِف

َ ّ ُ َ ّ َ َ ّٰ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ
ِانا انزلنہ فِی لیل ٍۃ مبؿخ ٍۃ ِانا کنا
અનુક્રભણણકા
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ۡ
﴾۳﴿ ُمن ِذذِیۡ َن
َ ُ ُ ُۡ
﴾۴ۙ ﴿ فِ ۡی َہا حه َكػ ک ّ ُل ا ۡم ٍر َح ِک ۡی ٍم

ۡ ۡ ُ َّ ُ َّ َ ۡ ۡ ّ ً ۡ َ
َ
﴾ۚ۵﴿ امرا ِمن ِعن ِدنا ؕ ِانا کنا مر ِس ِلحف
કવભ છે આ યોળન રકતાફ (કુયઆન)ની :
(૨)
ણનવંળમ તેને અભોએ (એક) ળુબ યાત્રી (ળફે
કદ્ર)ભાં ઉતામુું છે . અભને (રોકોને અભાયી
ણળક્ષાનો) બમ ફતાલલો શતો. (૩)
દયેક ણશકભતલાું કામજ તે (ળુબ યાત્રી)ભાં
ણનભાજણ થામ છે : (૪)
ખાવ અભાયા તયપની આજ્ઞા લડે; ફેળક
યવૂરોને ભોકરનાયા અભેજ છીએ: (૫)
કવભ છે આ સ્ષ્ટ રકતાફની કે જે ભાં શરાર
અને શયાભ લગેયેના અશકાભો છે .
“ઇન્ના અનઝલ્નાશો” (અભે તેને નાઝીર
કયેર) ભુફાયક યાતના, તેથી ભુયાદ ળફે કદ્ર છે
અનુક્રભણણકા
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અને ળફે કદ્ર ભાશે યભઝાનની ૨૩-ભી ળફ
છે . ળફે કદ્રભાં કુયઆનને નાઝીર કયલાનો
શેતુ એ છે કે આ યાત્રે રલશે ભેશફુઝથી
આવભાન ઉય ઉતાયેર છે . છી થોડું-થોડું
કયી ૨૩ લયવભાં વભમ અને ભોકા ઉય
ઉતાયલાભાં આવમું તે યાતની ફયકતોભાં એક
ફયકત એ છે કે આખા લયવની નેઅભતો અને
ફયકતોની ફંદાઓભાં લશેંચણી કયલાભાં આલે
છે . દોેેઆઓ કફુર થામ છે , ગુનાશોની
ફક્ષીળ થામ છે અને શદીવોભાં ળફે કદ્રની
ફીજી ઘણી પઝીરતો લાયીદ થઇ છે .
દયેક ણશકભતલાું કામજ આ ફયકતલાી
યાત્રીભાં ણનભાજણ થામ છે અને તેના પેંવરાભાં
કાંઇ લધઘટ શોતું નથી. શ. ઇભાભે ભુવે
કાણઝભ (અ.)એ પયભાવમું કે અલ્રાશે કુયઆને
ફમતુર ભાઅભુયભાં એક લખતભાં ુરૂં નાઝીર
કમુું.
ણનવંળમ અભો કુયઆનને નાઝીર કયનાયા
છીએ અને મગમ્ફયોને ણશદામત કયનાયી
રકતાફ આીને ભોકરીએ છીએ. કેટરાક
આનો એ અથજ કયે છે કે અભોએ તભાભ
અનુક્રભણણકા
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મગમ્ફયોને તેઓની ઉમ્ભત ઉય ભોકલ્મા
છે .
૬ થી ૧૦ભી આમાત :-

َ ۡ َ ً ّ ۡ ّ َ ّ َ ّ َ ٗۡ ُ َ ّ َ ُ
الس ِم ۡیع
ذحمۃ ِمن ذ ِبک ؕ ِانہ ہو
ۡ
ال َع ِل ۡی ُم ﴿ ۙ﴾۶
َ
َذ ّب ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
ص َف َما َب ۡین ُہ َما ۬ ِا ۡؿ
ذ
ِ
ِ
ُۡ ُ ۡ
کن ُت ۡم ّم ۡوقِ ِنح َف ﴿﴾۷
ُُ
َّ
ُ
ۤۡ
لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ یُ ۡذ ٖۡی َف یُ ِم ۡی ُت ؕ َذ ّبک ۡم َف َذ ّب
ُ ََ ۡ
ّٰابَٓائِک ُم الۡا ّفل ِح َف ﴿﴾۸
َ ّ َۡ
بَ ۡل ُہ ۡم ف ِ ۡی ش ٍک ّیل َع ُبوۡ َؿ ﴿﴾۹
hajinaji.com
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َۡ ََۡ ۡ َۡ َ
َ ُ ُ َ َّ
اؿ
خ
د
ب
ٓاء
م
الس
ی
ت
ٍ ِ
ِ فاذت ِقب یوؾ تا
ۡ ُ
﴾۱۱ۙ ﴿ ّم ِبح ٍف
આ તાયા યલયરદગાય તયપની એક યશેભત
છે ; ણનવંળમ તે ભોટો વાંબનાય (અને)
વલજજ્ઞ છે :(૬)
જે આકાળો તથા ૃથ્લી અને જે કાંઇ તે
ફન્નેની લચ્ચે છે તેભનો ારનશાય છે ; જો
તભને વંૂણજ ણલશ્લાવ શોમ તો (એ જરૂય
ભાનજો.) (૭)
તેના ણવલામ અન્મ કોઇ ભાઅફૂદ નથી; એજ
જીલાડે અને ભાયે છે ; તભાયો ારનશાય છે
અને તભાયા ુલજજોના ફાદાદાઓનો ણ.
(૮)
છતાં તેઓ ળંકાભાં ડી યમ્મા કયે છે . (૯)
ભાટે (શે યવૂર !) તું (તે રદલવની) યાશ જોતો
યશે કે જે રદલવે આકાળભાંથી પ્રત્મક્ષ યીતે
ધુભાડો નીકળે. (૧૦)
મગમ્ફયો અને રકતાફ લગેયે ભોકરલી તે
અનુક્રભણણકા
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તાયા યલયરદગાય તયપથી યશેભત છે .
અલ્રાશ ફંદાઓની દોઆઓને વાંબનાયો
અને તેઓની પ્રત્મક્ષ ચીજને જોનાયો છે અને
એ ણ અથજ છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.), તું
આરભને ભાટે યશેભત છે .
અલ્રાશ આવભાનો અને ઝભીનભાં અને જે
કંઇ તે ફન્નેની લચ્ચે છે તેનો ારનશાય છે .
જો તભો મકીન યાખનાયા શો.
ખુદા એ છે જે ના ણવલામ કોઇ ફયશક
ભાઅફુદ નથી, તેજ જીલાડે છે અને ભાયે છે
અને તેજ ારનશાય છે . તભાયો અને તભાયા
ુલજજોનો ણ.
એ કુપપાયો, જો કે ખુદાને યલયરદગાય શોલા
ણલળે ભાન્મ યાખતા શતા, ણ અલ્રાશ
તભાભ ચીજોને જાણે છે તે ફાફતને અને
મગમ્ફયો તથા રકતાફો ભોકરી તેને કફુર
કયતા ન શતા. તેઓનું મકીન દ્રઢ ન શોલાથી
તેઓ ળંકાભાં છે .
જ્માયે ફોધાઠ કયલા છતાં તેઓ યાશે યાસ્ત
ય આલતા નથી તો તું તેઓ ભાટે એ
રદલવની યાશ જો જે રદલવે આવભાનભાંથી
અનુક્રભણણકા
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જાશેય યીતે ધુભાડો ણનકળે.
૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ّ َ ۡ َ ّ َ َ ّٰ َ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۱۱
حغصی الناز ؕ ہذا عذ

َ َّ َ ۡ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ َّ
ُ
اب ِانا ُم ۡؤ ِمنوۡ َؿ
ذبنا اخ ِشف عنا العذ
﴿﴾۱۲
َ ّّٰ َ ُ ُ ّ
ٓاء ُہ ۡم َذ ُسوۡؽٌ
الذغۡ ّٰخی َف َق ۡد َج َ
انی لہم ِ
ُ ۡ
ّم ِبح ٌف ﴿ ۙ﴾۱۳
ُ َّ َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ َّ ٌ َّ ۡ ُ
ٌ
ۡ
ثم تولوا عنہ ف قالوا معلم مجنوؿ ﴿﴾۱۴
َّ َ
اش ُفوا ال ۡ َع َذاب َق ِل ۡیلًا ِانّ َ ُکمۡ
ِانا ک ِ
ِ
hajinaji.com
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﴾۱۵﴿ َعٓائِ ُد ۡف َؿ
જે વઘા ભાણવોને ઢાંકી રેળે; એજ તો
દુ:ખદામક અઝાફ શળે. (૧૧)
(તેઓ માચના કયળે કે) શે અભાયા
યલયરદગાય અભાયા ઉયથી આ અઝાફ
ટાી દે, અભે ખયેખય ઇભાન રાલનાયા
છીએ. (૧૨)
શલે તેભને નવીશત ક્માંથી ભળે ? જો કે
તેભની ાવે (અલ્રાશની આજ્ઞાઓને) સ્ષ્ટ
કયી વંબાલનાય યવૂર આલી ચૂક્મો શતો :
(૧૩)
છતાં તેભણે તેના તયપથી ભોઢું પેયલી રીધું
શતું, અને કશી દીધું કે આ તો એક ળીખલેરો
રદલાનો છે . (૧૪)
(લારૂ, ઠીક) અભે થોડી ભુદ્દત ભાટે આ અઝાફ
દૂય કયી દઇળું ણ ખયેજ તભે ાછુ ં એનું
એજ કયનાયા છો. (૧૫)
તે ધુભાડો રોકોને ઘેયી રેળે. તેને જોઇને રોકો
કશેળે કે આ દુ:ખદામક અઝાફ છે જે કુદયત
અનુક્રભણણકા
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તયપથી આલેર છે . કમાભતની અનેક
ણનળાનીઓભાંથી એક ણનળાની એ છે કે
ધુભાડો આલળે. શઝયત યવુર (વ.)ને
ુછલાભાં આવમું કે “દોખાન” (ધુભાડો) ળું
ચીજ છે ? આે આ આમતની ણતરાલત
પયભાલી. કેટરાક એભ ણ કશે છે કે
‘દોખાન’થી ભુયાદ દુકા છે જે શઝયત
(વ.)ની દોઆથી કુયેળભાં વાત લયવ વુધી
યહ્ો શતો અને તેની વખ્તી એલી શતી કે
રોકોને બુખના રીધે ફધે ધુભાડો દેખાતો
શતો અને તેઓ ભુયદાય ખાતા શતા. જ્માયે
તેઓએ આં શઝયત (વ.) ાવે પયીમાદ કયી
તો આની દોઆથી એ ફરા દુય થઇ ગઇ.
જ્માયે રોકો એ દોખાન એટરે દુકાભાં
ગીયપતાય થઇ જળે ત્માયે કશેળે કે અમ
અલ્રાશ ! આ આપતથી અભોને ફચાલ,
અભો ઇભાન રઇ આલીળું. ણ કમાભતની
આ ણનળાની જોઇને તેઓનું ઇભાન રાલલું
કંઇ પામદો નણશ શોંચાડે અથલા એ કે
અઝાફ દુય થલા છતાં તેઓ ઇભાન નણશ
રાલે. જો કે શઝયતથી લામદો કમો શતો કે
અનુક્રભણણકા
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અભો ઇભાન રાલીળું ણ તેઓ ઇભાન
રાવમા નણશ.
કુદયત કશે છે કે એ કાપયોને શલે નવીશત
ક્માંથી ભળે, તેભની ાવે અભાયી આજ્ઞાઓ
ચોખ્ખી યીતે વંબાલનાયો યવુર આલી
ચુક્મો શતો. તેઓએ આથી ભોઢું પેયલી રીધું
અને કશી દીધું કે આ તો એક ણળખલેરો
રદલાનો છે .
દોખાનના શેરાં અથજથી તેનો બાલાથજ એ
થળે કે જ્માયે અલ્રાશે ોતાના શફીફની
દોઆથી તેભના દુકાને દુય કમો તો તેઓ
પયીથી કુફ્ર કયલા રાગ્મા, તેથી ફીજી લખતે
તેઓને જં ગે ફદયભાં ગીયપતાય કયી દીધા.
દોખાનના ફીજા અથજનો બાલાથજ એ થળે કે
જ્માયે કમાભતની ણનળાનીનો ધુભાડો જાશેય
થળે તો રોકોની દોઆઓના કાયણે એક
ણનભાજણ કયેરા વભમ વુધી અઝાફને દુય
કયલાભાં આલળે અને પયી ાછો જે અઝાફને
રામક શળે તેને અઝાફભાં ધકેરી દેલાભાં
આલળે.
અનુક્રભણણકા
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૧૬ થી ૨૧ભી આમાત :-

َّ
َ ُ ۡ ۡ َ َ ُۡ
یَوۡ َؾ ن ۡب ِطش ال َبطشۃ الکبۡ ّٰؿی ۚ ِانا
ۡ
ُمن َت ِق ُموۡ َؿ ﴿﴾۱۶
ٓاء ُہمۡ
َف لَقَ ۡد َف َت ّ َنا َق ۡب َل ُہ ۡم َقوۡ َؾ ـ ِۡخ َعوۡ َؿ َف َج َ
ٌَُۡ َ
ٌ
ۡ
ذسوؽ غ ِخیم ﴿ ۙ﴾۱۷

َ ۡ َ ّ ُ ۡۤۡ َ ّ َ َ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ ِان ّ ۡی ل َ ُک ۡم َذ ُسوۡؽٌ
اؿ اخفا ِاخی ِعباخ
ِ
َ ۡ
ا ِمح ٌف ﴿ ۙ﴾۱۸
ّ َ َ ۡ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ
الل ِہ ۚ ان ّ ۡیۤۡ
ف اؿ لا تعلوا عدی
ِِ
ۡ ُ ۡ
ِب ُسل ّٰط ٍن ّم ِبح ٍف ﴿ ۚ﴾۱۹
hajinaji.com
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َ َ ُ
َف َذ ِّبک ۡم ا ۡؿ ت ۡر ُج ُموۡ ِؿ

ُ ۡ
ُعذة ِبرَب ِّ ۡی

ّ
َف ِان ِ ۡی
﴾۲۱﴿

ُ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َّ ۡ َ
﴾۲۱﴿ اعتـِل ۡو ِؿ
ف ِاؿ لم تؤ ِمنوا خِی ف
જે રદલવે અભે ભોટાભાં ભોટી ધયકડ કયીળું ,
(તે રદલવે) અભે ખચીતજ (ૂયેૂયો) ફદરો
રઇળું. (૧૬)
અને ખયેજ તેભની શેરાં અભોએ
રપયઔનની કોભની અજભાઇળ કયી શતી,
અને તેભની ાવે એક ભાનલંત યવૂર (આ
આજ્ઞા વાથે) ભોકલ્મો શતો : (૧૭)
કે (શે રપયઔનલાાઓ !) અલ્રાશના ફંદા
(ફની ઇવયાઇર)ઓને ભાયા શલારે કયી દો;
ખચીતજ શુ ં (અલ્રાશના તયપથી) તભાયા
ભાટે એક ણલશ્લાવાત્ર યવૂર છુ ં : (૧૮)
અને અલ્રાશની વાભે ળીયજોયી ન કયો.
ખચીતજ શુ ં તભાયી ાવે સ્ષ્ટ દરીર
અનુક્રભણણકા
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રાલનાય છુ ં . (૧૯)
અને તભે ભને ત્થયો ભાયી ભાયી નાખો તે
વાભે શુ ં ભાયા યલયરદગાયની તથા તભાયા
યલયરદગાયની નાશ ભાગું છુ ં . (૨૦)
અને જો તભે ભાયા ય ઇભાન ન રાલો તો
ભાયાથી જુ દા થઇ જાઓ (છતાં તેઓ તેને
વંતાલા (ીડા આલા) રાગ્મા). (૨૧)
કુદયત કશે છે કે જે રદલવે અભે ભોટાભાં ભોટી
ધયકડ કયીળું તો તે રદલવે અભો ખચીતજ
ુયેુયો ફદરો રઇળું.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને કાપયોની દુશ્ભની અને
અલાઇના કાયણે ફશુ જ દુ:ખ થમું શતું. તેથી
અલ્રાશ આને આશ્લાવન આલા ભાટે શ.
ભુવા (અ.) અને પીયઓનનો રકસ્વો ફમાન
કયે છે કે અભોએ આ કુયેળના કાપયોની શેરાં
પીયઓનની કોભ રકબ્તીઓને ુષ્ક યોઝી
આી ણ તેઓએ ળુક્ર ન કયતાં કુફ્રભાં લધાયો
કમો અને ફની ઇવયાઇરીઓને તેઓએ
ોતાના વેલકો કમાજ.
અને જ. ભુવા (અ.)એ કહ્ું કે તભો ફની
ઇવયાઇરીઓ જે ઓ અલ્રાશના ફંદાઓ છે
અનુક્રભણણકા
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તેભને ભુક્ત કયી આો. શુ ં અલ્રાશ તયપથી
તભાયા ભાટે ણલશ્લાવાત્ર યવુર છુ ં .
તભો ખુદાના દોસ્તો ઉય ઝુલ્ભ ન કયો અને
ગલજ અને ણળયજોયી કયીને નાપયભાની ન કયો,
શુ ં તભાયી ાવે સ્ષ્ટ દરીરો રાલનાયો છુ ં .
શ. ભુવા (અ.)ની આ લાત વાંબી તેઓએ
કહ્ું કે આને વંગવાય કયો, તે લખતે જ. ભુવા
(અ.)એ કહ્ું કે શુ ં ભાયા યલયરદગાય ાવે
નાશ ભાગું છુ ં .
જો તભો ભાયા ઉય ઇભાન ન રાલો અને
ભાયા ઉય ણલશ્લાવ યાખતા નથી તો ભાયાથી
જુ દા થઇ જાલ, છતાં તેઓ શ. ભુવા (અ.)ને
વંતાલા (ીડા આલા) રાગ્મા.
૨૨ થી ૨૮ભી આમાત :-

َ َ ۡۤ َ
َ
ُ َ
﴾۲۲﴿ ف َد َعا َذ ّب ٗۡہ ا ّؿ ٰۤہ ُؤلَٓا ِء قوۡ ٌؾ ّم ۡجرِ ُموۡ َؿ
ََ
َ ُ ُ َّ
﴾۲۳ۙ ﴿ فا ۡذ ِخ ِب ِع َبا ِخ ۡی ل َ ۡیلًا ِانک ۡم ّم ّت َب ُعوۡ َؿ
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ُ ۡ ُ ۡ َّ
ۡ ۡ ۡ
َف اترُ ِؼ ال َبش َخ َذ ۡہ ًوا ؕ ِان ُہ ۡم ُجن ٌد ّمغرَقوۡ َؿ
﴾۲۴﴿
ُ َ َ
َ ّّٰ
﴾۲۵ۙ ﴿ ک ۡم ت َرخوۡا ِم ۡن َجن ٍت ّف ُع ُیوۡ ٍؿ
َ َ َ َّ ۡ ُ ُ َّ
﴾۲۶ۙ ﴿ اؾ غ ِخیۡ ٍم
ٍ ف رذف ٍظ ف مق
ُ َ ََ
ۡ ّٰ
﴾۲۷ۙ ﴿ ّف ج ۡع َم ٍۃ کانوۡا فِ ۡی َہا ف ِک ِہح َف
َ ّٰ ً ۡ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ
ۡ
َ
﴾۲۸﴿  ف افذثنہا قوما اع ِخینٞ کذل ِک
ત્માયે (ભૂવાએ) ોતાના યલયરદગાય ાવે
દુઆ કયી કે (ખયેજ) આ તો ગુનેશગાય રોકો
છે . (૨૨)
(શુ કભ થમો કે) ત્માયે તું ભાયા ફંદાઓને યાતો
યાત રઇ જા, તભાયી ૂઠ જરૂય કડલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલળે: (૨૩)
અને (જતાં જતાં) વભુદ્રને થંબી ગએરો
છોડી દેજે; (તભાયા છી) ણનવંદેશ તેભનું
રશ્કય ડૂફી જનાય છે . (૨૪)
કેટરા ફધા ફગીચા તથા ઝયણાં તેઓ ાછ
છોડી ગમા: (૨૫)
અને કેટરામ ખેતયો તથા ઉભદા ભકાનો :
(૨૬)
અને (ઉભદા ઉભદા) નેઅભતો કે જે ની તેઓ
ભજા રૂંટ્મા કયતા શતા : (૨૭)
(ખયેજ) એભજ થમું, અને તે (વઘી)
લસ્તુઓના લાયવ અભોએ ફીજા રોકોને
ફનાલી દીધા. (૨૮)
એ પ્રભાણે કશેલા છતાં ણ પીયઓનીઓએ
શ. ભુવા (અ.)ની એક લાત ણ ભાન્મ યાખી
નણશ અને તેભને તકરીપો આતા યહ્ા. તે
લખતે આે અલ્રાશની જનાફભાં દોઆ કયી
કે અમ ભાયા યફ ! આ તો ગુનેશગાય રોકો છે .
અલ્રાશ તઆરાનો શુ કભ થમો કે અમ ભુવા !
ફની ઇવયાઇરને રઇને આ ળશેયથી નીકી
જા. જો કે પીયઓનીઓ તાયી ાછ ડળે.
અનુક્રભણણકા
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અમ ભુવા (અ.) ! જ્માયે તું દયીમા ઉય
શોંચે તો દયીમા ઉય રાકડીને ભાયજે , તેથી
તેભાં ફાય યસ્તા થઇ જળે અને ઇવયાઇરની
ફાય કોભને રઇને તેભાંથી વાય થઇ જજે
અને દરયમાને થંબી ગમેરો છોડી દેજે અને તે
રકબ્તીઓનું રશ્કય તેભાં ડુફી જળે અને
કુદયતના કશેલા ભુજફ જ ફધું થમું.
અલ્રાશ તઆરા ોતાના શફીફ (વ.)ને એ
પીયઓનીઓના રકસ્વાની ખફય આે છે કે
એ રકબ્તીઓ ડુફી ગમા અને ોતાની ાછ
ભેલાલાા ફાગ ફગીચાઓ અને ાણીના
ઝયણાઓ ભુકી ગમા. ખેતીલાડી અને
આરીળાન બવમ ભશેરો ણ છોડી ગમા અને
પ્રકાય પ્રકાયની નેઅભતો જે ભાં જાત-જાતના
બોજનો અને અનેક પ્રકાયના ભેલાઓ શતા તે
ણ છોડી ગમા.
કુદયત કશે છે કે જે ઓ શદથી આગ લધી
જામ છે તેઓનું યીણાભ અભે આ પ્રભાણે જ
રાલીએ છીએ અને તભાભ લસ્તુઓના
અભોએ ફીજાઓને લાયીવ કમાજ અને તે ફની
ઇવયાઇરીઓ શતા.
અનુક્રભણણકા
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૨૯ થી ૩૩ ભી આમાત :-

َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ ُ َ ُ
ٓاء َف الۡا ۡذص َف َما
فما بکت علی ِہم السم
َ ُ َۡ
کانوۡا ُمنن ِكیۡ َن ﴿ ﴾۲۹٪
َ ََ َ
ۤۡ
َف لَق ۡد ن ّج ۡینا بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ِم َن
َۡ َ ۡ ۡ
اب ال ُم ِہح ِف ﴿ ۙ﴾۳۱
العذ ِ
ِم ۡن ـ ِۡخ َعوۡ َؿ ؕ ِانّ َ ٗۡہ ک َ َ
اؿ َعال ًِیا ِّمنَ
ۡ
ۡ
ال ُم ۡز ِخفِح َف ﴿﴾۳۱
َ ۡ َ ّٰ
ۡ َ ۡ َ ۡ
َف لَق ِد اخت ۡؿن ُہ ۡم َعدّٰی ِعل ٍم َعدی ال ّٰعل ِمح َف
﴿ ۚ﴾۳۲
hajinaji.com
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ّٰ َ
ّٰ
َف ّٰات ۡین ُہ ۡم ِّم َن الۡا ّٰی ِت َما فِ ۡی ِہ بَل ٌـؤا
ۡ ُ
﴾۳۳﴿ ّم ِبح ٌف
છી તેભના ય ન આકાળે રૂદન કમુું ન
ૃથ્લીએ, અને ન તેભને ભોશરત આલાભાં
આલી. (૨૯)
અને ખયેજ અભોએ ફની ઇવયાઇરને તે
ણશણતબમાજ અઝાફભાંથી છોડાવમા: (૩૦)
(માને) રપયઔનના (અઝાફથી); ણનવંળમ તે
અત્માચાયીઓ ભાંશેનો ળીયજોય શતો. (૩૧)
અને ખયેજ અભોએ જાણી જોઇને વઘી
દુણનમા ય તે (ફની ઇવયાઇર)ઓને (લધુ)
વંદ કયી રીધા શતા. (૩૨)
અને તેભને અભોએ અભાયી ણનળાનીઓભાંથી
એલી (ણનળાનીઓ) આી શતી કે જે ભાં
(તદ્દન) ખુલ્રી અજભાઇળ શતી. (૩૩)
છી અલ્રાશ તઆરા કશે છે કે એ રકબ્તીઓ
ઉય ન આવભાને રૂદન કમુું ન ઝભીને રૂદન
કમુું ન તેઓને ભોશરત આલાભાં આલી.
અનુક્રભણણકા
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મગમ્ફય વાશેફ (વ.)ની શદીવભાં છે કે
પ્રત્મેક ઇન્વાનના ભાટે આવભાનભાં ફે
દયલાજા છે . એકથી આભાર ઉય જામ છે
અને ફીજાથી યોઝી નીચે ઉતયે છે . જ્માયે
ભાનલી ભયે છે તો આ ફન્ને દયલાજા તેના
ઉય રૂદન કયે છે . શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે શ. માહ્ા ફીન ઝકયીમા
(અ.) અને શ. ઇભાભ શુ વમન ઇબ્ને અરી
(અ.) ઉય આવભાને ચારીવ રદલવ વુધી
રૂદન કમુું. કોઇએ ુછમું કે આવભાનના
યડલાની ળું ણનળાનીઓ છે ? આે પયભાવમું કે
વૂમજ ઉદમ અને અસ્ત થતી લખતે આવભાન
ઉય યતાળ (વુયખી) જાશેય થામ છે અને
ફાયભા ઇભાભ (અ.)થી ણ લણજન છે કે શ.
ઇભાભ શુ વમન (અ.)ને ણ ળશીદ કયલાભાં
આવમા અને શ. માહ્ા (અ.)ને ણ અને તે
ફન્ને ઉય આવભાને રૂદન કયેર છે અને
એશરે વુન્નત લર જભાતની વશીશ
ભુસ્રીભભાં ણ એજ પ્રભાણે રખેર છે .
કુદયત કશે છે કે અભોએ ફની ઇવયાઇરને તે
અઝાફથી ભુણક્ત આી જે પીયઓન તયપથી
અનુક્રભણણકા
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રૂસ્લાઇનો અઝાફ શતો. તે ઉયાંત તેઓના
છોકયાઓને તેઓ ઝબ્શ કયતા શતા અને
સ્ત્રીઓ તથા ુરૂોને કેદ કયી વખ્તીથી કાભ
રેતા શતા.
પીયઓન ભગરૂય અને અત્માચાયી શતો અને
ગુનાશોભાં શદથી લધી જનાયો શતો.
અભોએ ફની ઇવયાઇરઓને વઘી દુન્મા
ય વંદ કયી રીધા શતા.
અભોએ અભાયી ણનળાનીઓભાંથી એ ચીજો
આી શતી જે ભાં ખુલ્રી નેઅભત છે . જે ભકે
દયીમાઓનું પાટી જલું, લાદાંનો છાંમો
કયલો, ખોયાક ભાટે ભન અને વરલાનું
ભોકરલું, પીયઓનની જાભાંથી નજાત
અાલી લગેયે.
૩૪ થી ૩૭ ભી આમાત :-

َ
ُ ُ
﴾۳۴ۙ ﴿ ِا ّؿ ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ل َ َیقوۡلوۡ َؿ

ُِا ۡؿ ِہیَ ِالَّا َم ۡوتَ ُت َنا الۡاُ ۡفخّٰی َف َما ن َ ۡحن
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َۡ
﴾۳۵﴿ ِب ُمنس ِخیۡ َن
ۡ ُ ۡۤ َ ّٰ ُ ۡ َ
ۡ
﴾۳۶﴿ فاتوۡا ِبابَٓائِنا ِا ۡؿ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف
َّ َ
ُ َ َ َۡ َ
ا ُہ ۡم خح ٌؿ ا ۡؾ قوۡ ُؾ ت ّ َب ٍع ۙ ّف ال ِذیۡ َن ِم ۡن
ّٰ ۡ َ َ
َ
ُ َ َّ
ۡ
ق ۡب ِل ِہ ۡم ؕ ا ۡہلکن ُہ ۡم ۫ ِان ُہ ۡم کانوۡا ُم ۡجرِ ِمح َف
﴾۳۷﴿
ણનવંળમ આ રોકો તો એભજ કશે છે : (૩૪)
કે અભારૂં આ (ભૃત્મુ) પ્રથભજ ભૃત્મુ છે (માને
અભાયે એકજ લખત ભયલું છે ), અને અભે
ાછા ઉઠાડલાભાં નણશ આલીએ. (૩૫)
ભાટે (શે ભુવરભાનો !) તભે વાચા શો તો
અભાયા ફાદાદાઓને (વજીલન કયી) રઇ
આલો. (૩૬)
બરા આ રોકો ફેશતય છે કે તુબ્ફા
અનુક્રભણણકા
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(મભન)ના રોકો, અને તે રોકો કે જે ઓ
તેભની ૂલે શતા ? અભોએ તેભનો નાળ કયી
નાખ્મો, (કાયણ કે) ણનવંળમ તેઓ ગુનેશગાય
શતા. (૩૭)
શલે અલ્રાશ તઆરા કુયેળના કાપયો ણલે
પયભાલે છે કે તે કુયેળના કાપયોને જ્માયે
ભોઅભીનો કશે છે કે ભયલા છી તભોને
વજીલન કયલાભાં આલળે તો તેઓ કશે છે કે
તેઓ તો એભજ કશે છે .
તે રોકો કશેલા રાગ્મા કે અભારૂં તો દુન્માભાં
ભાત્ર એકજ લખત ભયલાનું છે . અભોને પયી
લખત વજીલન કયલાભાં આલળે નણશ.
તેઓ કશેલા રાગ્મા કે અમ ભુવરભાનો ! તભો
પયીથી વજીલન થલાનો જે દાલો કયો છો
તેભાં જો તભો વાચા શો તો અભાયા
ફાદાદાને વજીલન કયીને ાછા રાલો. કશે
છે કે આલી લાતો અફુજશેરે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ને કશી શતી.
ખુદા પયભાલે છે કે ભક્કાના ભુશ્રીકો કોભે
તુબ્ફાઅ કયતાં ોતાના બાગ્મભાં અને
ખુળશારીભાં તેભજ લૈબલભાં લધાયે ન શતા.
અનુક્રભણણકા
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તે કોભ તો ભક્કાના રોકોથી ણ લધાયે
ખુળશાર શતી. અભોએ તેઓના ફુયા કૃત્મોના
રીધે તેભને અઝાફભાં ગીયપતાય કયી અને આ
કોભનું ણ એલુંજ યીણાભ આલળે.
ભજભઉર ફમાનભાં છે કે તુબ્ફાઅનું અવરી
નાભ અવઅદ અફુ કફજ શતું અને તે મભનના
શભીય કફીરાથી શતો અને તે મભનના
શેરાંના ફાદળાશોના ગરે ગરે ચારતો
શતો અને એટરા ભાટે તેને તુબ્ફાઅ કશે છે .
તેઓએ શીયા ઉય ચઢાઇ કયી. છી
વભયકંદને ફયફાદ કયી પયી ાછુ ં આફાદ કમુું
અને એભ કશે છે કે મભનના વિાધીળોને
તુબ્ફાઅનો રકફ આલાભાં આલતો શતો.
જે ભકે તુકીના ફાદળાશને ખાકાન અને રૂભના
ફાદળાશને કમવય કશેતા શતા અને શ. યવુરે
ખુદા (વ.)થી ભયલી છે કે તુબ્ફાએ ઇસ્રાભ
કફુર કમો શતો. ઓવ અને ખજયઝના
કફીરાને તેણે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના
આલલાની યાશ જોલા ભાટે ભદીનાભાં
યોકાલાનો શુ કભ આપ્મો શતો અને એભ ણ
કહ્ું શતું કે જો ભાયી શાજયીભાં તેઓ તળયીપ
અનુક્રભણણકા
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રાલળે તો શુ ં જરૂય તેભનો ખીદભત ગુજાય
ફનીળ અને તેભની વાથે ભી તેભના
દુશ્ભનોથી જં ગ કયીળ. ભુપસ્વેયીન કશે છે કે
તુબ્ફાઅ વાયો ભાણવ શતો. કુયઆને
ભજીદભાં તેની કોભની ફુયાઇ છે , તેની ફુયાઇ
કયલાભાં નથી આલી.
૩૮ થી ૪૨ ભી આમાત :-

َ َ
َ ّ َف َما َخ َل ۡق َنا
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا ۡذص َف َما
َ
ۡ
﴾۳۸﴿ بَ ۡین ُہ َما لّٰ ِع ِبح َف
ََما َخ َل ۡق ّٰن ُہ َما ۤۡ الَّا بال ۡ َح ّق َف لّٰک ّ َن اَخۡث َ َؿ ُہ ۡم لا
ِ ِ ِ ِ
َ
﴾۳۹﴿ حَ ۡعل ُموۡ َؿ
َ
َۡ
ۡ َ ُ َ
﴾۴۱ۙ ﴿ ِا ّؿ یَوۡ َؾ الف ۡص ِل ِم ۡیقات ُہ ۡم ا ۡج َم ِعح َف
અનુક્રભણણકા
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ُۡ
َ ً َ ً َ
ً
یَوۡ َؾ لَا حغجِ ۡی َموۡخی َع ۡن ّم ۡوخی ش ۡیئا ّف لَا ُہ ۡم
ۡ
﴾۴۱ۙ ﴿ یُن َض ُخ ۡف َؿ
ّّٰ َ َ ّ ۡ َ َ ّ
ّ الل ُہ ؕ ِانّ َ ٗۡہ ُہوَ ال ۡ َعزیۡ ُز
الرَ ِح ۡی ُم
ِالا من ذ ِحم
ِ
﴾۴۲٪ ﴿
અને અભોએ આકાળો તથા ૃથ્લીને અને તે
ફન્નેની લચ્ચે જે કાંઇ છે તેને યભત રૂે
ઉત્ન્ન નથી કમાું. (૩૮)
(ફલ્કે) અભોએ તે ફન્નેને વત્મ શેતુૂલજક
વજ્માજ છે , યંતુ એ લાતને તેઓ ભાંશેના
ઘણાંખયા (રોકો) જાણતા નથી. (૩૯)
ણનવંળમ (વત્મ અવત્મના) ણનણજમનો રદલવ
તેઓ વલે ભાટે એક ભુકયજય કયેરો લખત છે :
(૪૦)
જે રદલવે કોઇ ણભત્ર કોઇ ણભત્રને કાભ નણશ
આલે, અને ન તેભની વશામ કયલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલળે:(૪૧)
ણવલામ કે જે રોકો ય અલ્રાશે કૃા કયી
શળે; ફેળક તે ભશા વભથજ (અને) દમાલાન છે .
(૪૨)
આવભાન અને ઝભીનની લચ્ચે જે કંઇ છે
તેને અભોએ યભત રૂે મદા નથી કમાજ ણ
એટરા ભાટે મદા કમાજ છે કે રોકો નવીશત
ગ્રશણ કયે અને એ ફન્નેને અભોએ વત્મ શેતુ
ભાટે મદા કમાજ છે અને ઘણા રોકો તેના ણલે
કંઇ ણલચાય કયતા નથી અને એજ કાયણે તે
ણલે કંઇ જ્ઞાન ધયાલતા નથી.
વત્મ અવત્મના ણનણજમનો વભમ ફધા ભાટે
ણનભાજણ કયેરો લખત છે , એટરે કે કમાભતના
રદલવે તેઓ બેગા થળે. તે રદલવે કોઇ ણભત્ર
કોઇ ણભત્રના કાભ નણશ આલે અને ન તેઓની
કોઇ ભદદ કયળે અને જે વમણક્ત ઉય અલ્રાશે
યશેભ અને ફણક્ષળ કયી અને તેઓની
ળપાઅતની ફીજાઓને યજા આે તો તેઓની
ફક્ષીળ થળે. ખયેખય તે ભશાન ગારીફ અને
ળણક્તભાન છે , જે તેની પયભાફયદાયી કયે તેના
ઉય તે યશેભ કયળે.
અનુક્રભણણકા
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૪૩ થી ૫૦ ભી આમાત :-

َّ َ َ َ َّ ُّ
الزقوۡ ِؾ ﴿ ۙ﴾۴۳
ِاؿ شجرَة
ََ ُ َ
ۛ﴿﴾ۖ ۴۴
اؾ الۡا ِث ۡی ِم
طع

ۡ ُ
َ ُۡۡ َۡ
ۛ حغ ِد ۡی فِی ال ُبطوۡ ِؿ ﴿ ۙ﴾۴۵
کالمہ ِل ۚ

ََ ۡ ۡ
کغد ِی ال َح ِم ۡی ِم ﴿﴾۴۶

ُ َُُۡ ۡ ُ
ۡ
اع ِتلوۡ ُـ ِاخّٰی َسوَٓا ِء ال َج ِح ۡی ِم ﴿ ۖ٭﴾۴۷
خذفـ ف

ثُ ّ َم ُص ّ ُبوۡا َفوۡ َػ َذاۡ ِس ٖۡہ ِم ۡن َع َذاب ال ۡ َح ِمیمۡ
ِ
ِ

﴿﴾۴۸
ُ ۡ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
ُ
ۡ
ۛ ِانک انت الع ِزیز الػ ِخیم ﴿﴾۴۹
دػ ۚ
hajinaji.com
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َ َ
ُۡ َ َ
﴾۵۱﴿ ِا ّؿ ّٰہذا َما کن ُت ۡم ِب ٖۡہ ت ۡمت ُؿ ۡف َؿ
ખચીતજ થોયનું ઝાડ: (૪૩)
ગુનેશગાયોનો ખોયાક શળે. (૪૪)
જે ીગેરા ત્રાંફાની જે ભ ેટભાં ઉકતું
શળે: (૪૫)
કે જાણે ગયભ ાણીનું ખખલું. (૪૬)
(આજ્ઞા થળે કે) એને કડો, છી તેને
જશન્નભની લચ્ચે ઘવડી નાખી દો: (૪૭)
છી તેના ભાથા ઉય ઉકતા ાણીનો
અઝાફ નાખી દો. (૪૮)
(છી તેને કશેલાભાં આલળે કે) આ ભજા
ચાખ, (કાયણ કે) તું તો ભોટો આફરૂદાય
વયદાય શતો. (૪૯)
(શે જશન્નભલાવીઓ !) જે (અઝાફ)ના
વંફંધભાં તભે ળંકા કમાજ કયતા શતા તે આજ
છે . (૫૦)
કાપયોને ભાટે થોયનું ઝાડ છે . વખ્ત
ગુનેશગાયોનું એ ખાણં છે જે ઓ કુફ્ર અને
ળીકજ કયે છે .
અનુક્રભણણકા
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કેટરાક કશે છે કે અફુજશેર ખજુ યને
ભાખણની વાથે ખાતો શતો અને કશેતો શતો
કે ભોશમ્ભદ (વ.) જે થોયના ખાણાથી ડયાલે
છે તે આ છે , તો અલ્રાશ તઆરા આ
આમતભાં તેનો જલાફ આે છે કે ઝક્કુભ
ીગેરા તાંફાની જે ભ ેટભાં ઉકતું શળે.
જાણે કે ગયભ ાણી ેટભાં ઉકે છે અને તેથી
આંતયડા અને શોજયી ગી જળે.
અલ્રાશનો પયીશ્તાઓને શુ કભ ભળે કે તભો
તે ગુનેશગાયોને કડો અને ખેંચીને જશન્નભ
તયપ રઇ જાલ. છી તેભના ભાથાઓ ઉય
ઉકતા ાણીનો અઝાફ યેડો. છી
ભશ્કયીની રૂએ પયીશ્તાઓ ગુનેશગાયોને કશેળે
કે જે ઝક્કુભને તભો વારૂં વભજતા શતા તે
અઝાફને તભો શલે ચાખો. તું તો ભોટો
આફરૂદાય વયદાય શતો. અફુજશેર એટરો
ગલજ કયતો શતો કે આ શાડની લચ્ચે ભક્કા છે
અને ભક્કાભાં ભાયી ફયાફયનો કોઇ
ઇઝઝતલાો ભાણવ નથી, તેના આ ગલજનો
ફદરો કુદયત તેને આળે.
તે લખતે તેઓને કશેલાભાં આલળે કે આ એ
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અઝાફ છે જે ના ણલે તભો દુન્માભાં ળંકા
કયતા શતા.
૫૧ થી ૫૫ ભી આમાત :-

َّ ۡ ُ َّ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ
اؾ ا ِمح ٍف ﴿ ۙ﴾۵۱
ِاؿ المت ِقحف فِی مق ٍ
ۡ َ ّّٰ ّ َ
ُ
ُ
ۡ
ۛ﴿ ۚ﴾۵۲
فِی جن ٍت ف عیو ٍؿ
َۡ
ۡ
َ
ّیل َب ُسوۡ َؿ ِم ۡن ُسن ُد ٍز ّف ِا ۡس َتبۡ َؿ ٍػ
ُ ّٰ ۡ
ۛ﴿ ۚ﴾۵۳
ّم َتق ِب ِلح َف
َ ّٰ َ َ َ ّٰ
ۡ
کذل ِک َ ٞف ر ّف ۡجن ُہ ۡم ِب ُحوۡ ٍذ ِعح ٍف ﴿﴾۵۴
ُ َ
ۡ
یَ ۡد ُعوۡ َؿ فِ ۡی َہا ِبک ِ ّل فاخ َِہ ٍۃ ّٰا ِم ِنح َف ﴿ ۙ﴾۵۵

ંણનવંળમ યશેઝગાય રોકો ણનબજમ સ્થાનોભા
)(૫૧
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(માને) ફગીચાઓભાં તથા નશેયોભાં : (૫૨)
ાતા, જાડા અને રીરા યંગના અભુલ્મ
યેળભી લસ્ત્રબૂણો રયધાન કયી એકભેકની
વાભે ફેઠા શળે: (૫૩)
એભજ થળે; અને અભે તેભના રગ્ન ભોટી
ભોટી આંખો લાી સ્લરૂલાન શૂ યો વાથે કયી
દઈળું. (૫૪)
તેભાં તેઓ ફેધડક દયેક પ્રકાયના ભેલા ભાંગી
ભાંગી ને ભેલળે: (૫૫)
કુફ્ર અને ગુનાશથી યશેઝ કયનાયા તેઓ
વરાભતીલાા સ્થોભાં યશેળે. તેઓની
જગ્મા ફેણશશ્તભાં ફાગ-ફગીચાઓ અને
ઝયણાઓથી બયુય શળે. તેઓ યેળભના
પ્રકાય પ્રકાયના કડાંઓ યીધાન કયી
એકભેકની વાભે ફેઠા શળે અને શુ યોની વાથે
અભો તેઓની ળાદી કયીળું, જે ઘણીજ
રૂાી અને નાજુ ક શળે અને જે ઓની
આંખો ભોટી-ભોટી અને ખુફવુયત શળે.
યશેઝગાય રોકોને તેઓ જે પ્રકાયના પો
ચાશળે તે ભળે અને ત્માં કોઇ ણ પ્રકાયનું
દુ:ખ શળે નણશ.
અનુક્રભણણકા
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૫૬ થી ૫૯ ભી આમાત :-

ُ ُ
ۡ َ َّ ۡ َ َ
لَا یَذ ۡفقوۡ َؿ فِ ۡی َہا ال َموۡة ِالا ال َموۡتۃ
ۡ ُ ۡ ّٰ َ َ ّٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ
اب ال َج ِح ۡی ِم ﴿ ۙ﴾۵۶
الافخی ۚ ف فقہم عذ
َۡ
َ َ ّٰ َ ۡ َ ُ ۡ
فضلًا ِّم ۡن ّذ ِّبک ؕ دل ِک ُہوَ الفوۡر ال َع ِظ ۡی ُم
﴿﴾۵۷
َ َّ
َ ّٰ
ف ِان َما یَ ّز ۡخن ُہ
َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
یَتذغخفؿ ﴿﴾۵۸

َّ
َ
ِب ِل َسا ِنک ل َ َعل ُہ ۡم

َ ۡ َ ۡ َّ ُ ۡ ُّ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
فاذت ِقب ِانہم مرت ِقبوؿ ﴿ ﴾۵۹٪
)પ્રથભ ભૃત્મુ ણવલામ તે (સ્લગજ)ભાં (ફીજા
ભૃત્મુની તેઓ ભજા નણશ ચાખે, અને અલ્રાશ
તેભને જશન્નભના અઝાફથી ફચાલી
hajinaji.com
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રેળે:(૫૬)
આ તાયા યલયરદગાય તયપની એક કૃા શળે ;
એજ તો ભશાન વપતા છે . (૫૭)
ભાટે ણવલામ તેના નથી કે અભોએ આ
(કુયઆન)ને તાયી બાાભાં ઘણંજ વશેરું કયી
દીધું છે કે જે થી તેઓ ફોધ ગ્રશણ કયે. (૫૮)
ભાટે તું યાશ જો. ણનવંળમ તેઓ ણ યાશ
જોઇ યહ્ા છે . (૫૯)
તેઓને દુન્માભાં જ ભોત ભળે. ત્માય છી
તેઓના ભાટે ભોત શળે નણશ અને અલ્રાશ
તેભને જશન્નભના અઝાફથી ફચાલી રેળે.
આ તાયા યલયરદગાયનો એક પઝર છે . આ
તેનો ભશા-ભોટો એશવાન છે અને એજ તો
ભશાન વપતા છે .
અભોએ આ કુયઆન તાયી બાાભાં ઘણં જ
વશેરું કયી દીધું છે કે જે થી રોકો ફોધ ગ્રશણ
કયે.
આ કુયઆન આવાન શોલા છતાં એ રોકો
નવીશત ગ્રશણ ન કયે તો તેઓ ઉય જે કંઇ
નાઝીર થામ તેની તું યાશ જો અને તેઓ ણ
યાશ જોનાયા છે .
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૩૭ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૪૫) વુયએ જાવેમાશ
(ગોઠણ ટેકીને ફેવર
ે )

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો યલયરદગાય તેના અમફ
છુ ાલળે અને ણશવાફ લખતે તેનો બમ દુય
કયળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે આ વુયો ઢલાલાાનો વલાફ એ છે કે
જશન્નભની આગ કદી જોળે નણશ ને તેનો
અલાજ તેભજ ઘોંઘાટ ણ નણશ વાંબે
અને તે શ. યવુર (વ.)નો દોસ્ત થળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ોતાની ાવે યાખે તો
ખોપથી યક્ષણભાં યશેળે અને ભાથા નીચે યાખે
અનુક્રભણણકા
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તો જીનની ઇજાથી ફચળે.
૧ રી આમત :-

ّٰح ٓۡم ﴿﴾ۚ۱

)શા ભીભ. (૧
શા-ભીભ આ ભુકિઆત અક્ષયો છે .
૨ થી ૫ ભી આમાત :-

َۡ
ۡ
ّّٰ ۡ
ۡ
تجـِیۡ ُل ال ِک ّٰت ِب ِم َن الل ِہ ال َع ِزیۡ ِز ال َح ِک ۡی ِم
﴿ ﴾۲
ّٰ
ا ّ َؿ فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
ص لَا ّٰی ٍت
ذ
ِ
ِ ِ
ّۡ
ۡ
ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۳
َف ف ۡی َخ ۡل ِق ُک ۡم َف َما یَ ُب ّ ُث م ۡن َخ ّٓابَ ٍۃ ّٰا ّٰیتٌ
ِ
ِ
َّ ُ ُ
ل ِقوۡ ٍؾ ّیوۡقِنوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۴
hajinaji.com
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َّ
َّ َ ۡ َ
ۡ َ ۡۤ
اغ ال ۡی ِل َف الن َہاذِ َف َما ان َز َؽ
ِ ف اخ ِتل
ََ ۡ
َ ّ َ ُ ّّٰ
الس َمٓا ِء ِم ۡن ّذِر ٍػ فا ۡح َیا ِب ِہ
اللہ ِمن
َۡ َ
َ َ َ َۡ
ّ ف
الرِ ّٰی ِح
ِ ۡالا ۡذص ب ۡعد َم ۡو ِتہا َف تض ِخی
ُ َّ َ ّ
﴾۵﴿ ّٰا ّٰی ٌت ل ِقوۡ ٍؾ ح ۡع ِقلوۡ َؿ
આ રકતાફ (કુયઆન)નું ઉતયલું ઝફયદસ્ત
ણશકભતલાા અલ્રાશ તયપથી થમું છે . (૨)
ખચીતજ આકાળો તથા ઝભીનભાં ઇભાન
રાલનાયાઓ ભાટે (અલ્રાશની કુદયતની)
ઘણીમે ણનળાનીઓ (ભોજૂ દ) છે . (૩)
અને ખુદ તભાયી ઉત્ણિભાં તથા ઝભીન ય
જે ટરા ચારનાયા પ્રાણીઓને પેરાલે છે
તેભની ઉત્ણિભાં ણ તે રોકો ભાટે કે જે ઓ
ણલશ્લાવ યાખે છે ણનળાનીઓ (ભોજૂ દ) છે :
(૪)
અને યાત તથા રદલવના ક્રભભાં, તથા જે યોઝી
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ આકાળ યથી ઉતાયે છે કે જે
(ાણી) લડે તે બૂણભને તેના ભૃત્મુ ફાદ ુન:
વજીલન કયી દે છે . તેભાં તથા લામુઓના
પેયપાયભાં ણ તે રોકો ભાટે કે જે ઓ વભજ
ધયાલે છે ણનળાનીઓ (ભોજૂ દ) છે . (૫)
આ કુયઆને ળયીપનું નાઝીર થલું વલજ
ળણક્તભાન ખુદા તયપથી છે .
આવભાનો
અને
ઝભીનભાં
ઇભાન
રાલનાયાઓ ભાટે ઘણી ણનળાનીઓ છે ,
જે ભકે વૂમજ, ચંદ્ર, ણવતાયા, શાડ, ઝાડ લગેયે
જે ના થકી અલ્રાશની એકતા અને તેની
કુદયતના કભાર ઉય ઇભાન રાલલાની
દરીરો યજૂ થામ છે . જે થી અલ્રાશની
ભાઅયેપત પ્રાપ્ત થામ.
તભાયા આયંબથી તે ભાતાના ેટની ફશાય
આલલા વુધીભાં જે પ્રકાય પ્રકાયની
કાયગીયીઓ વભામેરી છે તેનો કોઇને કોઇ
ફનાલનાય છે . એક લીમજ નફદુભાંથી વુંદય
ઇન્વાનનું ફાકના રૂભાં ફશાય આલલું,
છી જલાન થલું અને ત્માય છી ઝઇપીનો
ઝભાનો જોલો તેભજ જાત-જાતના
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પ્રાણીઓને ઝભીન ઉય પેરાલલા એ તભાભ
કુદયતની ણનળાનીઓ છે .
યાત અને રદલવના ક્રભભાં પેયપાય થતા યશે છે ,
રદલવના ચોતયપ પ્રકાળ પેરામ છે , જ્માયે યાત્રે
અંધકાય છલામ છે અને ખરકત ભાટે
આવભાનથી યોઝી ઉતાયે છે , ઝભીન ભયણ
છી વજીલન થામ છે , લામુના પેયપાય થામ
છે , આ એ રોકો ભાટે છે જે ઓ વભજ ધયાલે
છે .
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ُ َ ّّٰ
ۡ َ َ
َ ۡ
ۚ ِتلک ّٰا ّٰی ُت الل ِہ ن ۡتلوۡ َہا َعل ۡیک ِبال َح ّ ِق
َ َ
ُ
ّّٰ
ف ِبا ِ ّی َح ِدیۡثٍۭ بَ ۡع َد الل ِہ َف ّٰا ّٰی ِت ٖۡہ یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ
﴾۶ ﴿
َ َّ َ ّ ُ ّ ٌ ۡ َ
ۡ
﴾۷ۙ ﴿ اؼ ا ِثی ٍم
ٍ فیل ل ِک ِل اف
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ّّٰ ُ
َ ُ
َ َُ ُ
ّی ۡس َمع ّٰا ّٰی ِت الل ِہ ت ۡتدّٰی َعل ۡی ِہ ث ّم یُ ِض ّخ
َ َ َّ
ۡ
َ ّ
ُم ۡس َتکبِ ًؿا کا ۡؿ ل ۡم یَ ۡس َم ۡع َہا ۚ ف َب ِس ۡخ ُـ
َ َ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿﴾۸
ِبعذ ٍ
َ َ َ َۨ ّ َ َ َ
َ
َف ِادا َع ِل َم ِم ۡن ّٰا ّٰی ِتنا ش ۡیئا اتخذ َہا
ًُُ ُ َ َُ ۡ َ َ ٌ ُ ۡ
اب ّم ِہح ٌف ﴿﴾۹
ہزفا ؕ افل ِئک لہم عذ
ۡ َّ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ َّ
ِمن فذٓائِ ِہم جہنم ۚ ف لا حغجِی عنہم ما
َ َ ُ ۡ َ ۡ ً َّ َ َ َّ َ ُ
ۡ
ُ
ۡ
ۡ
کسبوا شیئا ف لا ما اتخذفا ِمن خف ِؿ
ّّٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
الل ِہ افل ِیٓاء ۚ ف لہم عذاب ع ِظیم ﴿﴾۱۱
)! આ અલ્રાશની આમતો છે જે (શે યવૂર
અભે તને મથાથજ યીતે ઢી વંબાલીએ છીએ,
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છી આ રોકો અલ્રાશ તથા તેની આમતો
(વાંબળમા) ફાદ કઇ લાત ય ઇભાન રાલળે
? (૬)
અપવોવ છે દયેક અવત્મલાદી ગુનેશગાય ભાટે
: (૭)
કે જે અલ્રાશની આમતો ોતાની વભક્ષ
લંચાતી વાંબે છે , છતાં અણબભાનના
આલેળભાં (નાણસ્તકણાં ય) એલી યીતે
આગ્રશ કયતો યશે છે કે જાણે તે તેણે
વાંબીજ નથી; ત્માયે શલે તું ણ તેને
દુ:ખદામક અઝાફની ખુળખફય વંબાલી
દે. (૮)
અને જ્માયે તેને અભાયી આમતોનું થોડુંક જ્ઞાન
થઇ જામ છે ત્માયે તે તેની શાંવી ઉડાડે છે ;
એલા રોકો ભાટેજ શીણતબમો અઝાફ છે .
(૯)
(અને લી) આગ જતાં તેભના ભાટે
જશન્નભ છે ; અને તેભણે જે કાંઇ કભાવમું શળે
તે તેભના કાંઇજ કાભભાં નણશ આલે, અને ન
તેઓ (કાભભાં) આલળે કે જે ભને તેભણે
અલ્રાશના ણવલામ ોતાના ભુયબ્ફી ફનાલી
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રીધા શળે, અને તેભના ભાટે ઘણો ભોટો
અઝાફ શળે. (૧૦)
કાપય રોકો કુદયતની ણનળાનીઓ જોલા છતાં
ઇભાન રાલતા ન શતા, તેઓ ઉય કુયઆનની
આમતો લાંચી વંબાલલા છતાં ણ તેઓ
તેનો ઇન્કાય કયતા શતા. તો શલે કઇ લાત
ઉય તેઓ ઇભાન રાલળે ?
અપવોવ છે એ રોકો ઉય કે જે ગુનાશો કયે
છે અને જુ ઠું ફોરે છે . તે રોકોને અલ્રાશની
આમતો વંબાલલાભાં આલે છે , તે વાંબલા
છતાં અણબભાનના આલેળભાં એલો ઢોંગ યચે
છે જાણે અભે આમતો વાંબી જ નથી. તો
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) એ રોકોને દુ:ખદામક
અઝાફની ખુળખફયી આ.
જ્માયે અભાયી આમતોનું તેઓને થોડું જ્ઞાન
થઇ જામ છે તો તેની શાંવી ઉડાડે છે અને
કુયઆનના ભુકાફરાભાં નઝય ણફન શાયીવ
રૂસ્તભ અને ઇસ્કંદમાયના રકસ્વા લાંચતો
શતો. આલા રોકો ભાટે અઝાફ છે અને ખુદા
ણવલામ જે ઓને તેભણે ોતાના ભુયબ્ફી
એટરે ભાઅફુદો ફનાવમા શળે તે તેઓને કાંઇ
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ભદદ કયળે નણશ.
૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

َّ
َ
َ َ ّٰ
ّٰہذا ُہ ًدی ۚ َف ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ِبا ّٰی ِت َذ ِّب ِہ ۡم
َ
ل َ ُہ ۡم َع َذ ٌ
اب ِّم ۡن ّذِ ۡج ٍز ال ِۡی ٌم ﴿ ﴾۱۱٪
اَ ّّٰلل ُہ الّ َ ِذ ۡی َس ّ َص َخ ل َ ُک ُم ال ۡ َب ۡش َخ ل َِت ۡجریَ
ِ
ُۡۡ ُ ۡ َۡ َ َۡ َُۡ ۡ َۡ
الفلک فِی ِہ ِبامرِ ٖۡـ ف ل ِتبتغوا ِمن فض ِل ٖۡہ
َ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ
َ
ۡ
ُ
ف لعلکم تشػخفؿ ﴿ ۚ﴾۱۲
َف َس ّ َص َخ ل َ ُک ۡم ّ َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف َما فِی
ِ
ۡ َ ّٰ َ ّٰ
َۡۡ
ص َج ِم ۡی ًعا ِّمن ُہ ؕ ِا ّؿ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت
الاذ ِ
ّ َ ۡ َّ َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
ل ِقو ٍؾ یتفػخفؿ ﴿﴾۱۳
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َّ
َّ ّ ُ
َۡ ُ
ق ۡل ل ِل ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا حغ ِه ُك ۡفا ل ِل ِذیۡ َن لَا
ُ َ ۢ َ
ّّٰ َ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ
اؾ الل ِہ ل َِی ۡج ِز َی قوۡ ًما ِب َما کانوۡا
یرجوؿ ای
ۡ
﴾۱۴﴿ یَک ِس ُبوۡ َؿ
َ َم ۡن َعم َل َصال ًِحا َف ِل َن ۡف ِس ٖۡہ ۚ َف َم ۡن اَ َس
ٓاء
ِ
ُ ُ
َ َ
َُ
﴾۱۵﴿ ف َعل ۡی َہا ۫ ث ّم ِاخّٰی َذ ِّبک ۡم ت ۡر َج ُعوۡ َؿ
ણશદામત આ છે ; અને જે ભણે ોતાના
યલયરદગાયની આમતોનો ઇન્કાય કમો છે
તેભના ભાટે દુ:ખદામક ફરાના અઝાફની
ભાય છે . (૧૧)
અલ્રાશ એજ છે જે ણે વભુદ્રને તભાયા તાફે
કયી દીધો છે કે જે થી તેભાં તેના શુ કભથી
લશાણો ચારે, અને એ ભાટે કે તભે ંડેજ તેની
કૃા (યોઝી)ના ચાશનાયા થઇ જાઓ, અને
તભે તેનો આબાય ભાનતા યશો. (૧૨)
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અને જે કાંઇ આકાળોભાં છે તથા જે કાંઇ
ઝભીનભાં છે તે વલેને (ોતાની આજ્ઞાથી)
તેણે તભાયા કાભભાં લગાડી દીધા છે ; ફેળક
તેભાં તે રોકો ભાટે કે જે ઓ ઘ્માન દઇ નચતન
કયે છે ણનળાનીઓ (ભોજુ દ) છે . (૧૩)
(શે યવૂર !) તું તે રોકોને કે જે ઓ ઇભાન
રાવમા છે કશે છે કે તેઓ તેભને ભાપ કયી દે કે
જે ઓ અલ્રાશના (ફદરાના) રદલવોની
આળા નથી યાખતા કે જે થી અલ્રાશ ોતેજ
તે રોકોને જે લું કયતા શતા તે ભુજફ ફદરો
આે. (૧૪)
જે ળખ્વ કોઇ નેકી કયળે તો તે ોતાનાજ
(બરા) ભાટે, અને જે ફદી કયળે તેનો ફોજો
ણ તેનાજ ભાથે યશેળે, છી (છે લટે) તભે
વલે જણાં તભાયા યલયરદગાય તયપ
પેયલલાભાં આલળો. (૧૫)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) આ કુયઆન અભોએ
તાયા ઉય ઉતામુું છે તે વીધી યાશ તયપ
ણશદામત કયે છે . જે રોકોએ કુફ્ર કમુું અને
આમતો ઉય ઇભાન નથી રાલતા તેઓ ભાટે
દુ:ખદામક અઝાફ છે .
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અલ્રાશ એ છે જે ણે તભાયા તાફાભાં
દયીમાઓ કમાજ. જે ના ઉય લશાણો ચારે છે .
જે થી તભો તે થકી પામદો ભેલી ળકો, તભે
ોતેજ તેના પઝરના ચાશનાયા થઇ જાલ
અને તેનો આબાય ભાનતા યશો.
જે કાંઇ આવભાનભાં તથા જે કાંઇ ઝભીનભાં
છે તે તભાભ તભાયા તાફાભાં કમાજ છે અને એ
તભાભ અલ્રાશ તયપથી છે . ફેળક તેભાં એ
રોકો ભાટે કે જે ઓ ઘ્માન દઇ નચતન કયે છે
તેના ભાટે ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
ઇસ્રાભના આયંબભાં કેટરાક ભુસ્રીભોએ
કાપયોને નવીશત કયી ઇભાનની દાલત આી.
ણ તે રોકો તે પ્રત્મે ઘ્માન આલાને ફદરે
અઘટીત લાતો કયલા રાગ્મા. તેથી
ભુવરભાનોએ તેઓથી ફદરો રેલા ચાહ્ું.
ત્માયે ખુદાએ આ આમત નાઝીર પયભાલી.
જે વમણક્ત નેક અભર કયળે. જે ભકે
અલ્રાશની ઇફાદત, રોકો ઉય એશવાન
અને તેને ભાપ કયલું તો તે તેનાજ પામદા ભાટે
છે અને જે ફુયા કામો કયળે તો તેનું નુકવાન
તેને જ ઉાડલું ડળે અને ફધાને અલ્રાશની
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તયપ જ પેયલલાભાં આલળે.
૧૬ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ َ َ ۤۡ
ۡ ّٰ
َف لَق ۡد ّٰات ۡینا بَجِ ۡی ِا ۡذ َخٓا ِء ۡی َل ال ِکت َب َف
َّ
ۡ ۡ ّ ُ َ َ ۡ ّٰ
ال ُحک َم َف الن ُب ّوَۃ َف َذرقن ُہ ۡم ِّم َن الط ِّی ّٰب ِت َف
َ ّ َ ۡ ّٰ
َ ۡ َ ۡ
فضلن ُہ ۡم َعدی ال ّٰعل ِمح َف ﴿ ۚ﴾۱۶
ّٰ
َ ّٰ
َ
َ
َف ّٰات ۡین ُہ ۡم بَ ِّین ٍت ِّم َن الۡا ۡمرِ ۚ ف َما
ۡ َ َ ُ ۡۤۡ ّ َ ۢۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ
ٓاء ُہ ُم ال ِعل ُم ۙ
اختلفوا ِالا ِمن بع ِد ما ج
َ َ َ ۡ
َ
ۡ ۢ َ
بَغ ًیا بَ ۡین ُہ ۡم ؕ ِا ّؿ َذ ّبک حَق ِه ۡی بَ ۡین ُہ ۡم
َ ُ
ۡ ُ
ۡ
یَوۡ َؾ ال ِق ّٰی َم ِۃ فِ ۡی َما کانوۡا فِ ۡی ِہ یَخ َت ِلفوۡ َؿ
﴿﴾۱۷
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َ
َ ۡ
ُ َ ۡ ّٰ َ
ث ّم َج َعلنک َعدّٰی ر ِخح َع ٍۃ ِّم َن الۡا ۡم ِر
َ َّ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ َّ
ٓاء ال ِذیۡ َن لَا
فات ِبعہا ف لا تت ِبع اہو
َ َ
ح ۡعل ُموۡ َؿ ﴿﴾۱۸
َّ
ّّٰ َ ً
ُّ ۡ ُ ۡ َ
ِان ُہ ۡم ل َ ۡن حغنوۡا َعنک ِم َن الل ِہ ش ۡیئا ؕ َف
ّ َ ّّٰ
الظ ِلمح ۡ َف بَ ۡع ُض ُہ ۡم اَ ۡفل َِی ُ
ٓاء بَ ۡعض ۚ فَ
ِاؿ ِ
ٍ
ّّٰ ُ َ ّ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ
َ
اللہ فخِی المت ِقحف ﴿﴾۱۹
ّٰ َ َ َ ُ ّ َ َ ُ ً ّ َ َ ۡ َ ٌ
از ف ہدی ف ذحمۃ
ہذا بصٓائِر ل ِلن ِ
َّ ُ ُ
ل ِقوۡ ٍؾ ّیوۡقِنوۡ َؿ ﴿﴾۲۱
ેઅને ખયેજ અભોએ ઇવયાઇરના લંળજોન
રકતાફ (તલયેત) તથા વુફુણદ્ઘ તથા નફુવલત
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અજણ કમાજ શતા, અને તેભને ખાલા ભાટે
અભોએ વાયી વાયી લસ્તુઓ આી શતી,
અને તેભને વઘી દુણનમાલાાઓ ય શ્રેષ્ઠતા
આી શતી. (૧૬)
અને અભોએ તેભને ધભજને રગતા ખુલ્રા
ણનમભો આપ્મા શતા, ણ તેભણે ભાંશો ભાંશે
જે ભતબેદ કમો તે તેભને જ્ઞાન થમા છીજ
ભાત્ર યસ્યની ઇાજના કાયણે (કમો); ફેળક
તાયો યલયરદગાય કમાભતના રદલવે તેભની
લચ્ચે તે વઘી ફાફતો કે જે ભાં તેઓ
ભતબેદ કયતા શતા પેંવરો કયી દેળે. (૧૭)
આ છી (શે યવૂર !) અભોએ એજ (ધભજ)
ફાફતોના ભાભરાભાં એક ળયીઅત (ભાગજ)
ય તભને કામભ કમો છે , ભાટે તું તેનુંજ
અનુકયણ કય, અને જે ઓ અજ્ઞાત છે તે
રોકોની ઇચ્છાઓનું અનુકયણ કયજે નણશ.
(૧૮)
ખયેજ તેઓ અલ્રાશને ત્માં તાયા કાંઇજ
કાભભાં નણશ આલે; અને ફેળક જુ રભગાયો
એક ફીજાના ણભત્ર છે , અને યશેઝગાયોનો
ણભત્ર અલ્રાશ છે . (૧૯)
અનુક્રભણણકા
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વલે રોકો ભાટે આ (કુયઆન) દરીરો (થી
બયૂય ુસ્તક) છે , અને જે ઓ આસ્થા યાખે
છે તેભના ભાટે ણશદામત તથા યશેભત છે .
(૨૦)
અભોએ ફની ઇવયાઇરના ભાટે મગમ્ફયો
ભોકલ્મા અને તેભને રકતાફ, ણશકભત અને
નફુવલત આી અને તેઓને ખાલા-ીલા
ભાટે ઉિભ લસ્તુઓ આી અને તેભને તભાભ
જગત ઉય શ્રેષ્ઠતા આી.
અભોએ તેઓને દીનના કાભના ભાટે સ્ષ્ટ
દરીરો આી. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના
મગમ્ફય શોલાની તલયેતભાં તાયીપ કયી છે .
તે જાણલા છતાં તેઓએ આવભાં ભતબેદ
કમો અને તેઓ ઇાજ કયલા રાગ્મા અને આં
શઝયત (વ.)ની તાયીપના અથજનો અનથજ કયલા
રાગ્મા. કમાભતના રદલવે તેભની લચ્ચે જે
વઘી ફાફતોનો જે ભાં તેઓ ભતબેદ કયતા
શતા તેનો પેંવરો કયલાભાં આલળે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ફની ઇવયાઇર છી
અભોએ એક ળયીઅત ઉય તને કામભ કમો છે
અને તે વાચો યસ્તો છે અને તેની તું મયલી
અનુક્રભણણકા
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કય અને જે ઓ અજ્ઞાન છે તેભની ઇચ્છાઓનું
ભાન નણશ.
અલ્રાશના ભુકાફરભાં તે રોકો તભાયા કાંઇ
કાભ નણશ આલે. ફેળક જારીભો એક ફીજાના
ણભત્ર છે જ્માયે યશેઝગાયોનો દોસ્ત અલ્રાશ
છે .
ઇસ્રાભનું અનુકયણ કયનાયાઓ ભાટે આ
કુયઆન દરીરોથી બયુય ુસ્તક છે . જે ઓ
આસ્થા યાખે છે તેઓ ભાટે ણશદામત અને
યશેભત છે .
૨૧ થી ૨૪ ભી આમાત :-

َ ّٰ َ ّ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ
الس ِّیا ِة ا ۡؿ
اؾ ح ِسب ال ِذین اجتؿحوا
َّ َ
ُ
َ َّ
ُ
ن ۡج َعل ُہ ۡم کال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َف َع ِملوا
ُ
ُ ٓاء ّ َم ۡح َی
ً َالص ِل ّٰح ِت ۙ َسو
ّّٰ
ؕ اہ ۡم َف َم َمات ُہ ۡم

ُ
َ َس
﴾۲۱٪ ﴿ ٓاء َما یَ ۡحک ُموۡ َؿ
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َ َ ۡ
َ َ َ َ ّّٰ ُ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا ۡذص ِبال َح ّ ِق َف
ف خلق اللہ
َ
ُ ۡ ّٰ ُ ّ ُ َ ۡ
س ِب َما ک َس َب ۡت َف ُہ ۡم لَا
ف
ل ِتجزی کل ج ٍۭ
َۡ
یُظل ُموۡ َؿ ﴿﴾۲۲
ىہ َف اَ َض ّ َلہُ
اَـ َ َخ َءیۡ َت َمن ّاتَ َخ َذ ِالّٰ َـہ ٗۡہ َہ ّٰو ُ
ِ
َۡ
ۡ َ َ
ّّٰ
الل ُہ َعدّٰی ِعل ٍم ّف خ َت َم َعدّٰی َس ۡم ِع ٖۡہ َف قل ِب ٖۡہ
ّٰ ً َ َ
َف َج َع َل َعدّٰی بَ َض ِخ ٖۡـ ِغشوَۃ ؕ ف َم ۡن ّی ۡہ ِدیۡ ِہ
َ ّّٰ َ َ َ َ َ ّ َ
َ
ۡ
ُ
ِم ۢۡن ب ۡع ِد الل ِہ ؕ افلا تذغخفؿ ﴿﴾۲۳
َ َ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ُ َ ُّ
الدن ۡ َیا ن َ ُموۡ ُة فَ
ف قالوا ما ِہی ِالا حیاتنا
َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ۤۡ ّ َ ّ َ
الد ۡہرُ ۚ َف َما ل َ ُہمۡ
نحیا ف ما یہ ِلکنا ِالا
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ُّ ُ َّ
ۡ
َ ّٰ
﴾۲۴﴿ ِبذل ِک ِم ۡن ِعل ٍم ۚ ِا ۡؿ ُہ ۡم ِالا یَظنوۡ َؿ
બરા તે રોકો કે જે ઓ દુષ્ટ કામો કયે છે તેભણે
આ ધાયી રીધું છે કે અભે તેભને ણ તે
રોકોનાં જે લા ઠયાલીળું કે જે ઓ ઇભાન
રાવમા છે અને વત્કામો કયે છે , (અને) ળું
તેભનું જીલલું ભયલું વયખું થળે ? તેઓ કેલો
ખયાફ ણનણજમ કયે છે ! (૨૧)
અને અલ્રાશે આકાળો તથા ૃથ્લીને વત્મ
શેતુૂલજક ેદા કમાજ છે , અને એ ભાટે કે દયેક
વમણક્ત ોતાની કયણીનો ફદરો ાભે; અને
તેભના ય શયગીઝ જુ રભ કયલાભાં આલળે
નણશ. (૨૨)
(શે યવૂર !) ળું તેં તે ભાણવની ણસ્થણત ય
ણલચાય કમો કે જે ણે ોતાની લાવનાઓને
ોતાના ખુદા ફનાલી રીધા, અને અલ્રાશે
ણ (તે) જાણી રઇને તેનાથી ણશદામતની
પ્રેયણા ખુંચલી રીધી, અને તેણે તેના કાનો
તથા અંત:કયણ ય ભશોય ભાયી દીધી, અને
તેની આંખો ય ડદો નાખી દીધો: ભાટે
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અલ્રાશે તેને છોડી દીધા છી તેની કોણ
યાશફયી કયળે ? છતાં તભે ફોધ ગ્રશણ નણશ
કયો ? (૨૩)
અને તેઓ કશે છે કે અભાયી જીંદગી આ
દુણનમાની જ જીંદગી છે , (જે ભાં) અભે
જીલીએ તથા ભયીએ છીએ અને કા ણવલામ
અભાયો અંત કોઇ રાલતો નથી, અને તેભને
આ ણલમનું કાંઇ જ્ઞાન નથી. તેઓ નયી
કલ્ના (દોડાવમા) કયે છે . (૨૪)
ભુશ્રીકો ભુવરભાનોને કશેતા શતા કે તભાયા
અનુભાન પ્રભાણે જો કમાભત થલાની છે તે
છતાં અભોને ત્માં તભાયા કયતાં ઇઝઝત
આફરૂ લધાયે ભળે. જે લી યીતે અશીં અભો
નેઅભતો અને દોરતોનો પામદો ભેલીએ
છીએ. ત્માયે અલ્રાશે આ આમત નાઝીર
પયભાલી. કશે છે કે પઝીર ણફન અમાઝ જ્માયે
આ આમત લાંચતો શતો ત્માયે યડતો શતો
અને ોતાની ઝાતને ભાટે કશેતો શતો કે અમ
પઝીર, કાળ શુ ં જાણત કે એ ટોાભાંથી શુ ં
ક્મા ટોાભાં દાખર થઇળ ?
આવભાનો અને ઝભીનને વત્મ શેતુુલજક
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મદા કમાજ છે તે ભાટે દયેક વમણક્તને કયણીનો
ફદરો ભળે.
કુયેળભાં એલો યીલાજ શતો કે તેઓ કોઇ
ફુતની ુજા કયતા શતા ણ જ્માયે તેના
કયતાં વુંદય ફુત ભી આલતો તો શેરાંને
ડતો ભુકી ફીજાની ુજા ળરૂ કયી દેતા. તે
લખતે કુદયતે આ આમત ઉતાયી, અમ યવુર
(વ.) તેં એ વમણક્ત ઉય ણલચાય કમો છે જે ણે
ોતાની ઇચ્છાઓને ખુદા ફનાલી રીધા,
એલા રોકોથી શીદામતની પ્રેયણા ખુંચલી
રેલાભાં આલે છે અને તેભના દીરો ઉય
ભશોય ભાયી દીધી તથા તેભની આંખો ઉય
યદા નાખી દીધા. શલે તેભની કોણ યેશફયી
કયળે, છતાં ણ તભો નવીશત નણશ ગ્રશણ
કયો ?
અલ્રાશ તઆરા કમાભતનો ઇન્કાય
કયનાયાઓ ણલળે પયભાલે છે કે જે ઓ એભ
કશેતા શતા કે અભાયી ઝીંદગી તો આ દુન્માની
જ જીંદગી છે . કા ણવલામ અભાયો કોઇ અંત
રાલતો નથી. તો અલ્રાશ પયભાલે છે કે આ
તેઓની નયી કલ્ના છે અને તેઓ કોઇ ણ
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પ્રકાયની નક્કય દરીર યજૂ કમાજ લગય ભનથી
ેએ ણલચાયે છે કે આ જગતભાં ઇન્વાન આલ
છે અને આભેે ભૃત્મુ ાભે છે . તો અલ્રાશ
આ આમતભાં તેઓને જલાફ આે છે .
૨૫ થી ૨૯ ભી આમાત :-

َف ِا َدا تُ ۡتدّٰی َع َل ۡیہ ۡم ّٰا ّٰی ُت َنا َب ّی ّٰن ٍت ّ َما ک َ َ
اؿ
ِ
ِ
ّ َ ۤۡ َ َ ُ ۡ ّٰ َ ۤۡ
َ
ُح ّج َت ُہ ۡم ِالا ا ۡؿ قالوا ائ ُتوۡا ِبابَٓائِنا ِا ۡؿ
ُۡ
ۡ
کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۲۵
ُ ّّٰ
ُ َُ
ُ َُ
ق ِل الل ُہ یُ ۡح ِی ۡیک ۡم ث ّم یُ ِم ۡی ُتک ۡم ث ّم
ُ
ۡ
یَ ۡج َم ُعک ۡم ِاخّٰی یَوۡ ِؾ ال ِق ّٰی َم ِۃ لَا َذیۡ َب فِ ۡی ِہ َف
ّٰ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ
َ
از لَا حَ ۡعل ُموۡ َؿ ﴿ ﴾۲۶٪
الن
ل ِکن اخثؿ ِ
hajinaji.com

1163

અનુક્રભણણકા

َ ّّٰ ُ ۡ ُ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
ص ؕ َف یَ ۡو َؾ
ذ
ف لِل ِہ ملک
ِ
َ ُ ۡ ُ َّ َ ُ
َۡ ۡ ُ
اعۃ یَوۡ َم ِئ ٍذ ّیخ َز ُخ ال ُم ۡب ِطلوۡ َؿ
تقوؾ الس
﴿﴾۲۷
ً ُ َُ ُ
َ ُ َُ
َف ت ّٰری ک ّ َل ا ّم ٍۃ َجا ِث َیۃ  ٞک ّ ُل ا ّم ٍۃ ت ۡد ٰۤذی
ُ
ُۡ
َۡ
ِاخّٰی کِ ّٰت ِب َہا ؕ ال َیوۡ َؾ ت ۡج َز ۡف َؿ َما کن ُت ۡم
َ ُ
ت ۡع َملوۡ َؿ ﴿﴾۲۸
ّٰ َ ّٰ ُ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ّ ّ َ
ہذا کِتبنا ین ِطق علیکم ِبالح ِق ؕ ِانا
ُ َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
کنا نستن ِسخ ما کنتم تعملوؿ ﴿﴾۲۹
અને જ્માયે અભાયી ખુલ્રી આમતો તેભની
વાભે ઢલાભાં આલે છે તો તેભનો દુયાગ્રશ એ
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ણવલામ ફીજો કોઇ શોતો નથી કે તેઓ કશે
છે કે અગય તભે વાચા છો તો અભાયા
ફાદાદાઓને (જીલતા કયી) રઇ આલો.
(૨૫)
(શે યવૂર !) તું કશે કે અલ્રાશજ તભને
જીલાડે છે અને એજ તભને ભૃત્મુ આે છે ,
છી એજ તભને કમાભતના રદલવે કે જે (ના
આલલા)ભાં કાંઇ વંદેશ નથી તભો વલેને બેગા
કયી રેળે, ણ ઘણાં ખયા રોકો (તે) જાણતા
નથી. (૨૬)
અને આકાળો તથા ૃથ્લીનો (વઘો)
અણધકાય અલ્રાશને જ છે ; અને જે રદલવે
કમાભત કામભ થળે તે રદલવે (વત્મને)
જુ ઠરાલનાયા નુકવાનભાં યશેળે. (૨૭)
અને તું દયેક ઉમ્ભતને ગુઠણો ય ડેરી
ઉબેરી નીશાળે, દયેક ઉમ્ભતને ોત
ોતાની કયણીના રેખ તયપ ફોરાલલાભાં
આલળે; (અને તેભને કશેલાભાં આલળે કે) જે
કામો તભે કમાજ કયતા શતા તેનો ફદરો આજે
ભેલળો. (૨૮)
આ અભારૂં રખાણ તભાયી ણલરૂઘ્ધ મોગ્મ
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વાક્ષી આે છે ; જે જે કામો તભે કમાજ કયતા
શતા તે ખચીતજ અભે રખી રેતા શતા.
(૨૯)
જ્માયે તેઓને અભાયી રકતાફની સ્ષ્ટ
આમતો વંબાલલાભાં આલે છે ત્માયે તેઓ
ણનયથજક અને ફેશુદા દરીર યજૂ કયે છે કે જો
તભો દાલાભાં વાચા શો તો અભાયા ફાદાદાઓને વજીલન કયી દો.
એ રોકો આ ફધી લાતો કંઇક રુચ્ચાઇ,
અલાઇના કાયણે કશેતા શતા. ખુદા તઆરા
પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તેઓને
કશે કે અલ્રાશ જ તભોને જીલાડે છે , એજ
તભોને ભૃત્મુ આે છે અને તભને કફયભાંથી
ઉઠાડીને બેગા કયળે; ણ ઘણા રોકો તે ઉય
ભનન અને ણલચાય કયતા નથી અને તેથી એ
ફાફતોનું જ્ઞાન ધયાલતા નથી.
આવભાનો-ઝભીનની ફાદળાશી ખુદાના ભાટે
છે . તભાભ રોકોનું વજજ ન ણ તેણેજ કમુું છે
અને કમાભત થળે ત્માયે જુ ઠરાલનાયા
નુકવાનભાં યશેળે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તે રદલવના બમ અને
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ખોપના રીધે તું દયેક ટોાને જાવીમાશ એટરે
ઘુંટણબેય ફેવનાયા જોઇળ અને તેઓ
ણશવાફની યાશ જોતા શળે અને પ્રત્મેક
ઇન્વાન નપવી-નપવી ુકાયળે અને કેટરાકો
જાવીમાશનો અથજ બેગા થલાલાા ણ કયે છે
કે જે કામો તભો કયતા શતા તેનો ફદરો
આજે તભો ભેલળો.
અભારૂં આ રખાણ તભાયી ણલરૂધ્ધ મોગ્મ
વાક્ષી આે છે અને જે જે કામો તભો કયતા
શતા તે ખચીતજ અભો રખી રેતા શતા.
૩૦ થી ૩૪ભી આમાત :-

ّّٰ َفاَ ّ َما الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َع ِم ُلوا
الص ِل ّٰح ِت
ََف ُی ۡد ِخ ُل ُہ ۡم َذ ّبُ ُہ ۡم ف ۡی َذ ۡح َم ِت ٖۡہ ؕ ّٰدل َِک ُہو
ِ
ۡ ۡ ُ َۡ
﴾۳۱﴿ الفوۡر ال ُم ِبح ُف

ۡ اَ َف َل ۡم تَ ُک ۡن ّٰا ّٰیتِیٞ َف اَ ّ َما الّ َ ِذیۡ َن َک َه ُك ۡفا
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ُ ۡ ّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ
اس َتکب َ ۡؿت ۡم َف کن ُت ۡم قوۡ ًما
تتدی علیکم ف
ُ ۡ
ّم ۡجرِ ِمح َف ﴿﴾۳۱
َ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ ّّٰ َ ٌّ ّ َ ّ َ
اع ُۃ لاَ
الس َ
ف ِادا قِیل ِاؿ فعد الل ِہ حق ف
َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ ۡ َ َّ َ ُ
اعۃ ۙ
ذیب فِیہا قلتم ما ندذِی ما الس
ِا ۡؿ نّ َ ُظ ّ ُن ِالَّا َظ ّ ًنا ّ َف َما ن َ ۡحنُ
ۡ
ِب ُم ۡس َت ۡی ِق ِنح َف ﴿﴾۳۲
ُ
َ
ّٰ ُ
َف بَ َدا ل َ ُہ ۡم َس ِّیاة َما َع ِملوۡا َف َحاػ ِب ِہ ۡم
َ َ ُ
ّما کانوۡا ِب ٖۡہ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡف َؿ ﴿﴾۳۳
َف قِ ۡی َل ال ۡ َیوۡ َؾ ن َ ۡن ّٰس ُک ۡم َک َما ن َ ِس ۡی ُت ۡم ل ِقَٓاءَ
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َّ ُ ۡ
ُ
َ ُ
یَوۡ ِمک ۡم ّٰہذا َف َما ّٰفىک ُم الن ُاذ َف َما لَک ۡم
ّّٰ
﴾۳۴﴿ ِّم ۡن ن ِض ِخیۡ َن
છી જે રોકો ઇભાન રાવમા છે અને વત્કામો
કમાજ છે તેભને તો તેભનો યલયરદગાય ોતાની
યશેભતભાં દાખર કયી રેળે, એજ તો ખુલ્રી
વપતા છે . (૩૦)
શલે યહ્ા તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવમા ન
શતા, (તેભને કશેલાભાં આલળે કે) ળું ભાયી
આમતો તભાયી વાભે ઢલાભાં આલતી ન
શતી ? ણ તભે તેનાથી અકડ્મા કયતા શતા,
અને તભે શતા જ ગુનેશગાય રોકો. (૩૧)
અને જ્માયે આ કશેલાભાં આલતું શતું કે
ખયેજ અલ્રાશનો લામદો વાચો છે અને
કમાભતની ફાફતભાં કાંઇ વંદેશ નથી, ત્માયે
તભે કશી દેતા કે કમાભત ળી લસ્તુ છે તે અભે
જાણતા જ નથી, અને કદાચને શોમ તો તે
ણ અભને તો ભ્રભ જે લીજ રાગે છે , અને
અભને તેની ભુદ્દર ખાત્રી નથી. (૩૨)
અનુક્રભણણકા

1169

hajinaji.com

અને તેઓ જે કૃત્મો કયતા શતા તેની
ફુયાઇઓ તેભની વાભે ઉઘડી જળે, અને જે
લસ્તુઓની શાંવી ઉડાવમા કયતા શતા તેજ
તેભને ઘેયી રેળે. (૩૩)
અને (તેભને) કશેલાભાં આલળે કે આજે અભે
તભને એલીજ યીતે બૂરી જઇએ છીએ કે
જે લી યીતે તભે આ રદલવના આલલાને બુરી
ગમા શતા, અને તભારૂં ઠેકાણં જશન્નભ છે ,
અને (શલે) તભાયો કોઇ ભદદગાય નથી.
(૩૪)
જે રોકો ખુદા અને મગમ્ફયો ઉય ઇભાન
રાવમા છે અને નેક કામો કમાજ છે તેભને
ોતાની યશેભતભાં દાખર કયી રેળે અને એજ
ખુલ્રી વપતા છે . જે રોકોએ કુફ્ર કમુું
તેઓને ખુદા કશેળે કે ળું તભાયી વભક્ષ ભાયા
મગમ્ફયો ભાયી આમતો વંબાલતા ન શતા
? ણ તભોએ અશંકાય કમો અને તભો ોતેજ
ગુનેશગાય શતા અને જ્માયે મગમ્ફયોએ કહ્ું
કે અલ્રાશનો લામદો વાચો છે અને ફેળક
કમાભત આલલાલાી છે ત્માયે તે રોકો કશેતા
શતા કે કમાભત ળું છે એ અભો જાણતા નથી
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અને કદાચને શોમ તો અભને ભ્રભ જે લી રાગે
છે અને અભને તો તેની રેળભાત્ર ખાતયી
નથી. કાપય રોકોએ દુન્માભાં જે કાંઇ ફુયા
અઅભાર કમાજ છે તેની ફુયાઇ તે રદલવે જાશેય
થઇ જળે અને જે લસ્તુઓની તેઓ ભશ્કયી
કયતા શતા, જે ભકે અઝાફ નણશ થામ તો તેજ
તેભને ઘેયી રેળે, ખુદાએ તઆરા
પયીશ્તાઓની ઝફાની કશેળે કે આજે અભો
તભને એલીજ યીતે બુરી જઇએ છીએ જે લી
યીતે તભો આ આલનાયા રદલવને બુરી ગમા
શતા અને તભારૂં ઠેકાણં જશન્નભ છે તથા
તભારૂં કોઇ ભદદગાય નથી.
૩૫ થી ૩૭ ભી આમાત :-

ُ ۡ َ َ ّ ُ َ ّ َ ُ ّٰ
ّّٰ
َ
دل ِک ۡم ِبانک ُم اتخذت ۡم ّٰا ّٰی ِت الل ِہ ُہ ُز ًفا ّف
ۡ َ ۡ ُ ّ ُ ّٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ َ
الدن َیا ۚ فال َیوۡ َؾ لَا
قختکم الحیوۃ
ۡ
ۡ
﴾۳۵﴿یُص َخ ُجوۡ َؿ ِمن َہا َف لَا ُہ ۡم یُ ۡس َت ۡع َت ُبوۡ َؿ
અનુક્રભણણકા

1171

hajinaji.com

َ ّ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ّّٰ َ
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف َذ ّب الۡا
ص
ذ
ف ِلل ِہ الحمد ذ ِب
ِ
ِ
ۡ َ ۡ
﴾۳۶﴿ َذ ِّب ال ّٰعل ِمح َف
َّ
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا
ُ ََف ل َ ُہ ال ۡ ِکبۡؿی
ص ۪ َف
ذ
ی
ف
ٓاء
ِ
ِ ِ
ۡ
ۡ
﴾۳۷٪ ﴿ ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم
આ એ ભાટે કે તભોએ અલ્રાશની આમતોને
ભશ્કયીનું વાધન ફનાલી રીધું શતું, અને
દુણનમાની જીંદગીએ તભને ધોકો આપ્મો શતો,
જે થી તેઓ તે રદલવે તેભાંથી ફશાય જલા
ાભળે નણશ, અને ન તેભને (શ્ચાતા કયી
અલ્રાશને) યાજી કયી રેલાની તક આલાભાં
આલળે. (૩૫)
ભાટે દયેક પ્રકાયની તાઅયીપ અલ્રાશ ભાટે છે
કે જે આકાળોનો યલયરદગાય તથા ૃથ્લીનો
યલયરદગાય (અને) વલજ જગતોનો
યલયરદગાય છે . (૩૬)
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અને આકાળોભાં તથા ૃથ્લીભાં તેનીજ
ભોટાઇ છે ; અને તે ભશા પ્રફ (અને)
ણશકભતલાો છે . (૩૭)
તભાયા ઉય આ અઝાફનું નાઝીર થલું એ
કાયણે છે કે તભોએ કુયઆનની આમતો તથા
કુદયતની ણનળાનીઓને ભશ્કયીનું વાધન
ફનાલી રીધું શતું. દુન્માના જીલને તભને ધોકો
આપ્મો, જે થી તભો તેભાંથી ફશાય જલા
ાભળો નણશ અને ન તો તભોને અલ્રાશને
યાજી કયી રેલાની તક આલાભાં આલળે.
ભતરફ કે જે કંઇ ળેભાની, તોફા કયલાનું
શોમ છે તે ભાત્ર દુન્માભાં જ શોમ છે , ત્માં તો
વાયા નયવાનો ફદરો ભે છે .
તભાભ તાયીપ ખાવ અલ્રાશના ભાટે જ છે
જે આવભાનો-ઝભીનનો ખાણરકો-ભાણરક છે .
અને આવભાનો તથા ઝભીનભાં તેનીજ
ભોટાઇ છે , તે ભશાન ળણક્તળાી અને
ણશકભતલાો છે .
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આ વુયાભાં ૩૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૪૬) વુયએ અશકાપ
(યેતા પ્રદેળનું નાભ)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો દુણનમાભાંની યેતીની
ગણતયી ભુજફ દવ દવ વલાફ તેને ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે જે કોઇ આ વુયાને દય જુ ભ્આની યાતે ઢે
તો ખુદા તેને દુણનમા અને આખેયતની ફીકથી
ફેખોપ યાખળે.

શા ભીભ : ાયો ૨૬
૧રી આમત :-

અનુક્રભણણકા
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)શા ભીભ (૧
શા-ભીભ. આ ભુકિઆત અક્ષયો છે .
૨ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ّّٰ
َ ۡ ۡ ُ ۡ ّٰ
الل ِہ ال ۡ َعزیۡز ال ۡ َح ِکیمۡ
ن
م
ب
ت
ِ
ِ ِ
تجـِیل ال ِک ِ
ِ
﴿ ﴾۲
َ َ
َما َخ َل ۡق َنا ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا ۡذص َف َما
بَ ۡی َن ُہ َما ۤۡ ِالَّا بال ۡ َح ّق َف اَ َجل ّ ُم َس ّ ًؼی ؕ فَ
ٍ
ِ ِ
ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ۤۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ
َ
ۡ
ال ِذین کهكفا عما ان ِذذفا معرِضوؿ ﴿﴾۳
ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ
قل اذءیتم ما تدعوؿ ِمن خف ِؿ الل ِہ
َُ ۡ ۡ َ َ َ َ ُۡ َ َۡۡ َ
ص ا ۡؾ ل َ ُہ ۡم
اذفنِی مادا خلقوا ِمن الاذ ِ
hajinaji.com
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ٌ
ّٰ
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة ؕ ِایۡ ُتوۡن ِ ۡی ِب ِکت ٍب ِّم ۡن
ِر ۡخؼ فِی
ّٰ َ َ ۡۤ َ
ۡ
َ
ُۡ
ق ۡب ِل ّٰہذا ا ۡف اثرَ ٍۃ ِّم ۡن ِعل ٍم ِا ۡؿ کن ُت ۡم
ۡ
﴾۴﴿ ّٰص ِدقِح َف
ّّٰ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ّ ۡ َ ّ ُ ّ َ َ ۡ َ َ
ف من اضل ِممن یدعوا ِمن خف ِؿ الل ِہ
ََم ۡن لَّا یَ ۡس َتج ۡی ُب ل َ ٗۡہۤۡ ِاخّٰی یَوۡ ِؾ ال ۡ ِق ّٰی َم ِۃ ف
ِ
ُ ّٰ
﴾۵﴿ ُہ ۡم َع ۡن ُخ َعٓائِ ِہ ۡم غ ِفلوۡ َؿ
આ
રકતાફ
(કુયઆન)
ઝફયદસ્ત
ણશકભતલાા અલ્રાશ તયપથી ઉતયી છે . (૨)
અભોએ આકાળો તથા ઝભીન અને જે કાંઇ તે
ફન્નેની લચ્ચે છે તે વઘું નથી ેદા કમુું ણ
વત્મ શેતુૂલજક અને એક ઠયાલેરા વભમ ભાટે;
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા તેભને જે
લસ્તુઓ લડે ફીલયાલલાભાં આલે છે તેનાથી
અનુક્રભણણકા
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તેઓ ભોઢું પેયલી રે છે . (૩)
(શે યવૂર !) તું કશે કે બરા તભોએ ણલચાય
ણ કમો કે જે લસ્તુઓને તભે અલ્રાશના
ણવલામ ોકાયો છો ? ભને દેખાડો કે તેભણે
ઝભીનભાં ળું ઉત્ન્ન કમુું છે , અથલા તેભણે
આકાળો (ના વજજ ન)ભાં ણ કાંઇ બાગ
રીધો છે ? અગય તભે (તભાયા દાલાભાં)
વાચા છો તો આ (કુયઆન) શેરાંની એકાદ
રકતાફ અથલા જ્ઞાનથી બયેરું કોઇ કથન ભાયી
ાવે રઇ આલો. (૪)
અને તેના કયતાં લધાયે ગુભયાશ કોણ શળે જે
અલ્રાશને છોડી એલાઓને ોકાયે કે જે
કમાભત વુધી તેને જલાફ જ ન આે, અને
તેઓ તે(ભુશ્રીકો)ના ોકાયલાથી ફેખફય ણ
યશે. (૫)
આ રકતાફ (કુયઆન) નાઝીર કયલું વલજ
ળણક્તભાન ણશકભતલાા ખુદા તયપથી છે .
તેનું કોઇ કાભ ણશકભત અને ભસ્રેશતથી
ખારી નથી.
અભોએ આવભાન, ઝભીન તથા જે કાંઇ તે
ફન્નેની લચ્ચે છે તે નથી મદા કમુું ણ વત્મ
અનુક્રભણણકા
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ૂલજક અને એક ઠયાલેરા વભમ ભાટે અને જે
રોકોએ ઇભાન કફુર કમુું નથી તેઓ તેનાથી
ભોઢું પેયલે છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! એ કમાભતનો ઇન્કાય
કયનાયાઓને કશે કે અલ્રાશ ણવલામ જે ને તભે
ોકાયો છો તો દેખાડો કે તેભણે ઝભીનભાં ળું
ઉત્ન્ન કમુું છે અને આવભાનોના વજજ નભાં
કાંઇ બાગ રીધો છે ? જ્માયે તેઓએ કંઇ ણ
કમુું નથી તો છી ળા ભાટે તેઓની ઇફાદત
કયો છો ? જો તભે તભાયા દાલાભાં વાચા શો
તો આ (કુયઆન) અને શેરાંની એકાદ
રકતાફ અને જ્ઞાનથી બયેરું કોઇ કથન ભાયી
ાવે રઇ આલો.
એ ળખ્વથી લધાયે કોણ ગુભયાશ છે જે
અલ્રાશ ણવલામ એલાની ઇફાદત કયે છે , જે
કમાભત વુધી ન જલાફ આે છે , ન તેની
લાતને કફુર કયે છે ન તેની પયીમાદને વાંબે
છે , અને તેઓના દોઆ ભાંગલાથી ણ તેઓ
ફેખફય છે .
૬ થી ૯ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ً َ
ٓاء ّف
ف ِادا ح ِسخ الناز کانوا لہم اعد
َ ُ ۡ َ َ ّٰ
اخ ِت ِہ ۡم ک ِه ِكیۡ َن ﴿﴾۶
کانوا ِب ِعب
َف ِا َدا تُ ۡتدّٰی َع َل ۡیہ ۡم ّٰا ّٰی ُت َنا بَ ّی ّٰن ٍت َق َ
اؽ
ِ
ِ
َ
الّ َ ِذیۡ َن َک َه ُك ۡفا ل ِۡل َح ّق ل َ ّمَا َج َ
ٓاء ُہ ۡم ۙ ّٰہذا
ِ
ۡ ُ ۡ
ِسش ٌخ ّم ِبح ٌف ﴿﴾۷
َۡ
َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ ُ ُ
ىہ ؕ ق ۡل ِا ِؿ افت َؿیۡ ُت ٗۡہ
اؾ حقولوؿ افتؿ
َ َ ُ
َ َ
ّّٰ َ ً
فلَا ت ۡم ِلکوۡ َؿ خ ِ ۡی ِم َن الل ِہ ش ۡیئا ؕ ُہوَ ا ۡعل ُم
ۢ
ِب َما تُ ِف ۡی ُضوۡ َؿ فِ ۡی ِہ ؕ َک ّٰفی ِب ٖۡہ َش ِہ ۡی ًدا بَ ۡیجِیۡ
َف بَ ۡی َن ُک ۡم ؕ َف ُہوَ ال ۡ َغ ُفوۡ ُذ ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿﴾۸
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ۡۤ َ َ ُ ُ ّ َ ّ ً ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ
قل ما کنت ِبدعا ِمن الرس ِل ف ما
ُ
ُۡ
ُ َّ َ
َ
ا ۡخذِ ۡی َما حف َع ُل ب ِ ۡی َف لَا ِبک ۡم ؕ ِا ۡؿ ات ِبع
َّ
ۡ ُ َ َ ّ َ َ ۡۤ َ
ِالا َما یُوۡ ٰۤحی ِاخ ّیَ َف َما انا ِالا ن ِذیۡ ٌر ّم ِبح ٌف
﴾۹ ﴿
અને (કમાભતના રદલવે) જ્માયે વઘાં રોકો
બેગાં કયલાભાં આલળે, ત્માયે તેઓ
(ભાઅફૂદો) તેભનાં ળત્રુ ફની જળે, અને
તેભની ઇફાદતનો ણ ઇન્કાય કયળે. (૬)
અને જ્માયે તેભની વાભે અભાયી સ્ષ્ટ
આમતો ઢલાભાં આલે છે ત્માયે જે રોકો
ઇભાન નથી રાવમા તેઓ તેભની ાવે વત્મ
આવમું ત્માયે તેના વંફંધભાં કશે છે કે આ તો
ખુલ્રો જાદુ છે . (૭)
ળું તેઓ એભ કશે છે કે આ (કુયઆન)ને
(યવૂરે) ંડે જોડી કાઢ્મું છે ? (શે યવૂર !) તું
અનુક્રભણણકા
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કશે કે જો ભેં તે ભાયા તયપથી જોડી કાઢ્મું
શોમ તો ણ તભે અલ્રાશની વાભે ભાયા કોઇ
કાભભાં નણશ આલો; જે જે લાતો તે
(કુયઆન)ના વંફંધી તભે ઉડાડો છો તેનાથી
તે વાયી ેઠે લાકેપ છે ; ભાયી તથા તભાયી લચ્ચે
વાક્ષી આલા ભાટે એજ (અલ્રાશ) ૂયતો
છે ; અને તે વૌથી ભોટો ભાપ કયનાય (અને)
યશેભ કયનાયો છે . (૮)
તું કશે કે શુ ં યવૂરોભાંથી એક નલો (અને
શેરોજ યવૂર) નથી, અને શુ ં એ ણ નથી
જાણતો કે ભાયી વાથે કેભ લતજલાભાં આલળે,
અને ન આ કે તભાયી વાથે કેભ લતજલાભાં
આલળે; શુ ં તો ભાત્ર ભાયા તયપ જે લશી
કયલાભાં આલે છે તેનુંજ અનુકયણ કરૂં છુ ં ,
અને શુ ં તો ભાત્ર એક ખુલ્રો ડયાલનાયો છુ ં .
(૯)
જ્માયે ઇન્વાનોને કમાભતભાં બેગા કયલાભાં
આલળે અને ખુદા ફુતોને લાચા આીને
ફોરતા કયળે તો તે લખતે તે ફુતો ોતાના
ુજનાયાઓની વાથે દુશ્ભની કયળે અને
ધીક્કાયની વાથે કશેળે કે અભોએ તભોને
અનુક્રભણણકા
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અભાયી ઇફાદત કયલાનું ક્માયે કહ્ું શતું ?
જ્માયે ભુશ્રીકો ાવે અભાયી રકતાફની
આમતો વંબાલલાભાં આલી તો તેઓએ કહ્ું
કે આ તો જાદુ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.), કાપયો આ કુયઆનને
ભાત્ર જાદુ જ નથી કશેતા ણ એભ કશે છે કે
આ તો ભોશમ્ભદે (વ.) ઘડી કાઢેર છે . અમ
યવુર તું કશે કે જો ભેં તેને ભાયા તયપથી ઘડી
કાઢ્મું શોમ તો એ ઘણીજ વખ્ત ગુનાશની
લાત છે અને તભો કુયઆન ણલે જે લાતો
ઉડાડો છો તેનાથી ખુદા વાયી યીતે લાકેપ છે
અને ભાયી તથા તભાયી લચ્ચે વાક્ષી આનાય
તે જ અલ્રાશ ફવ છે .
કાપયો ોતાના ફાણતર ધભજ ઉય ચીટકી યહ્ા
શતા અને જે ચીઝોનો શઝયત (વ.)ને શુ કભ
ન શતો તેલી ચીજો ચાશતા શતા, તે ણલે
અલ્રાશ કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.), તું એ
રોકોને કશે કે શુ ં કંઇ નલો મગમ્ફય નથી.
ભાયી શેરાં ણ મગમ્ફયો થઇ ગમા છે
અને જે યીતે તેઓ ોતાની ઉમ્ભતને
તોશીદની દાલત આતા શતા તે જ પ્રભાણે
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શુ ં ણ આું છુ ં અને ભાયી તયપ જે લશી
કયલાભાં આલે છે તેનું જ શુ ં અનુકયણ કરૂં છુ ં .
ઇબ્ને અબ્ફાવથી ભનકુર છે કે શઝયત (વ.),
અને અસ્શાફો કાપયોના શાથે તકરીપો
ઉાડતા શતા. એક રદલવ શઝયતે સ્લપ્નાભાં
જોમું કે ભક્કાથી ણશજયત કયીને આ એક
એલા સ્થે શોંચ્મા જ્માં ુષ્ક ઝાડ, ાન
અને ાણી લગેયે છે . એ સ્લપ્નાની લાત આે
અસ્શાફો વભક્ષ યજૂ કયી તો તેઓએ અઝજ
કયી કે મા યવુરલ્રાશ (વ.), આ લસ્તુઓ
આણને ક્માયે નવીફ થળે ?
શઝયતે તેભને ણધયજ ધયલાનું કહ્ું. જ્માયે
કાપયો લધાયે વખ્તી કયલા રાગ્મા તો
અસ્શાફોએ જલ્દી ણશજયત કયલા ભાટે
ઇયાદો કમો ત્માયે આ આમત નાઝીર થઇ.
૧૦ થી ૧૨ ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ
َالل ِہ ف
قل اذءیتم ِاؿ کاؿ ِمن ِعن ِد
ُ ََ
ۡۤۡ َ ۡۢ ّ ٌ َ َ َ َ
که ۡكت ۡم ِب ٖۡہ ف ش ِہد شا ِہد ِمن بجِی
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ۡ
َ ّٰ
ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل َعدّٰی ِمث ِل ٖۡہ فا َم َن َف
ۡ ۡ ُ َ ّّٰ
َۡ
اس َتکب َ ۡؿت ۡم ؕ ِا ّؿ الل َہ لَا یَ ۡہ ِدی الق ۡو َؾ
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمحف ﴿ ﴾۱۱٪
َ
اؽ الَّذیۡ َن َک َه ُك ۡفا ل ّ َِلذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا لَوۡ کَاؿَ
ِ
َف ق َ ِ
َ ۡ َ ُ َ ۤۡ
ۡ
خح ًؿا ّما َس َبق ۡونا ِال َ ۡی ِہ ؕ َف ِاد ل َ ۡم یَ ۡہ َت ُد ۡفا

َ ۤۡ ۡ ٌ َ
َ ُ ُ
ِب ٖۡہ ف َس َیقوۡلوۡ َؿ ّٰہذا ِافک ق ِدیۡ ٌم ﴿﴾۱۱

َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ ُ ۡ ٰۤ َ ً َ ً
اما ّف َذ ۡح َمۃ ؕ
ف ِمن قب ِل ٖۡہ کِتب موسی ِام
َ
ُ ٌ ّ ً َ
َف ّٰہذا کِ ّٰت ٌب ّم َص ِّدػ ل َِسانا ف َخ ِب ّ ًیا
َ ُۡ
ّ ُ ۡ َ َّ ۡ َ َ َ
ُ
ۡ
ّٰ
ل ِین ِذذ ال ِذین ظلموا ۖ٭ ف بسخی
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ۡ
ۡ
﴾۱۲ۚ ﴿ ل ِل ُم ۡح ِس ِنح َف
તું કશે કે બરા તભોએ આ (લાત)ભાં ણ
ણલચાય કમો કે જો આ (કુયઆન) અલ્રાશના
તયપથી શોમ અને (છતાં) તભે તેનો ઇન્કાય
કયો, અને લી ફની ઇવયાઇરભાંથી એક
વાક્ષીએ એલા એક (ુસ્તકના પ્રગટ થલાની)
વાક્ષી ણ આી શોમ, અને તે ઇભાન ણ
રાવમો શોમ, તે છતાં તભે ભદાંધ (નાપયભાન
અલજ્ઞાકાયી) ફની યહ્ા શો (તો તભાયા
ઝાણરભ શોલાભાં વંદેશ જ ળો છે ) ? ણનવંળમ
અલ્રાશ ઝુરભગાય રોકોની યાશફયી કયતો
નથી. (૧૦)
અને નાણસ્તકો ઇભાનદાયોના વંફંધભાં કશે છે
કે આ (યવૂર જે કાંઇ રાવમો છે તે) વારૂં શોત
તો આ રોકો તેના તયપ અભાયાથી શેર કયતે
નણશ; અને કાયણ કે તેઓ તે (કુયઆન) લડે
શીદામત ભેલલા ઇચ્છતા નથી એટરે તેઓ
એજ કશેળે કે આ તો પ્રાચીન લખતનું
જુ ઠાણં છે . (૧૧)
અનુક્રભણણકા
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અને આ (કુયઆન ઉતયલા) શેરાં ભૂવાની
રકતાફ (પ્રકટ થઇ ચૂકી શતી કે જે ) ભાગજદળજક
અને યશેભત શતી; અને આ અયફી બાાભાં
(શોઇ ભૂવાની રકતાફની) વત્મતા (ને
વભથજન) આનાયી છે કે જે થી જે રોકો
ઝુરભગાય છે તેભને (અલ્રાશના અઝાફથી)
ડયાલે, અને નેકી કયનાયાઓને ખુળખફય
આે. (૧૨)
આ આમાત નાઝીર થલા ણલે રખે છે કે
મશુ દીઓભાં અબ્દુલ્રાશ ણફન વરાભ છુ ી
યીતે ઇસ્રાભ રાલેર શતો. તેણે શુ ઝુયની ાવે
આલીને અજજ કયી કે આ મશુ દીઓને ુછો
તો તે રોકો જરૂય કશેળે કે આ અભાયો
આરીભ છે અને આ જ્માયે મશુ દીઓ વાથે
લાત કયો તો ભને ણ ફોરાલી રેજો. તે
લખતે શુ ં આની વાક્ષી આીળ. જ્માયે
આે મશુ દીઓની ભશેપીરભાં અબ્દુલ્રાશ
ણફન વરાભને ફોરાવમો અને તેનાથી વાક્ષી
ચાશી તો તેણે તલયેત લાંચીને શુ ઝુયના દીનની
તસ્દીક કયી અને આની ણનળાનીઓ ણ
તલયેતથી લાંચી વંબાલી. આ વાંબી
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મશુ દીઓએ અબ્દુલ્રાશ ણફન વરાભને ણ
જુ ઠરાવમો. ત્માય છી અબ્દુલ્રાશ ણફન
વરાભ જાશેયભાં ભુવરભાન થઇ ગમા.
જે લખતે જોશેણનમા અને ભોશેનીમા,
અસ્રભા તથા ગપપાય જે અયફના કફીરાના
છે તેઓ ઇભાન રાવમા તો ફનુ આભેય,
ગતપાન, અવદ, અલવજા કફીરાના રોકોએ
કહ્ું કે જો ઇસ્રાભભાં કંઇ પામદો શોત તો
તેઓ અભાયી શેરાં ઇભાન ન રાલત ણ
અભો તેભની શેરાં ઇભાન રાલત, ત્માયે
અલ્રાશે આ આમાત નાઝીર પયભાલી.
કેટરાક કશે છે કે આ આમત તભાભ ભુશ્રીકો
ભાટે નાઝીર થઇ છે . જ્માયે અમ્ભાય, વશીફ
તથા ઇબ્ને ભવુદ ણલગેયે ઇભાન રાવમા તો એ
ગયીફ અસ્શાફો ણલે ભુશ્રીકોએ કહ્ું કે જો
ઇસ્રાભ ધભજ વાયો શોત તો આ પકીયો
અભાયી શેરે ઇભાન ન રાલત.
શલે અલ્રાશ ભુશ્રીકોને મશુ દીઓના યદભાં
પયભાલે છે કે કુયઆનની શેરા ભુવા (અ.)ની
રકતાફ જે ભાગજદળજક અને યેશભત શતી, કે
જે થી રોકો તેનું અનુવયણ કયી અલ્રાશનો
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ધભજ ગ્રશણ કયે અને યશેભતથી ણશદામત ભેલી
તે પ્રભાણે અભર કયે, ણ ભુશ્રીકો તેનથી
ણશદામત ામ્મા નણશ અને ફુતોની ુજા કયલા
રાગ્મા તેભજ મશુ દીઓએ ણ તેના ઉય
અભર કમો નણશ અને તેભાં ોતે પેયપાય કયલો
ળરૂ કમો, ને આ કુયઆન ભુવાની રકતાફની
વત્મતાને વભથજન આનારૂં છે અને જે રોકો
ઝારીભો છે તેભને ડયાલે તથા નેકી
કયનાયાઓને ખુળખફયી આે.
૧૩ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ُ ّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ّ َ ّ
ُ اس َت َق
ۡ الل ُہ ثُ ّ َم
ۡاموا
ِاؿ ال ِذین قالوا ذبنا

َ
ُ ۡ
َ َ
﴾۱۳ۚ ﴿ فلَا خوۡ ٌغ َعل ۡی ِہ ۡم َف لَا ُہ ۡم یَش َدنوۡ َؿ

ّٰ َ ّ ۡ
َ َ ُ
ۚ افل ِئک ا ۡص ّٰح ُب ال َجن ِۃ خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا
ُ
ُ َ ًۢ َ َ
﴾۱۴﴿ ٓاء ِب َما کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َؿ
جز
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ً
َف َف ّ َص ۡی َنا ال ۡ ِان ۡ َس َ
اؿ ِبوَال َِدیۡ ِہ ِا ۡح ّٰسنا ؕ
ُ
َ ُُ ُ َ َ
َح َمل ۡت ُہ ا ّم ٗۡہ غ ۡخ ًہا ّف َفض َع ۡت ُہ غ ۡخ ًہا ؕ َف
َ ۡ ُ ٗۡ َ ّٰ ُ ٗۡ َ ّٰ ُ ۡ َ َ ۡ ً َ ّٰۤ َ
حملہ ف فِصلہ ثلثوؿ شہرا ؕ حتی ِادا
بَ َل َغ اَ ُش ّ َد ٗۡـ َف بَ َل َغ اَ ۡذبَ ِعح ۡ َف َس َن ًۃ ۙ َق َ
اؽ
َ ّ َ ۡ ۡ ۡۤۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ّ َ ۡۤۡ
ذ ِب افرِع ِجی اؿ اشػخ جِعمتک التِی
َۡ
َ
َ َ َ
اج َع ۡم َت َعد ّیَ َف َعدّٰی َفال َِد ّی َف ا ۡؿ ا ۡع َم َل

َ ً َ ۡ ّٰ ُ َ َ ۡ ۡ ۡ ۡ ُ ّ ّ َ ۡ ّ
ۛ ِان ِ ۡی
صال ِحا ترضہ ف اص ِلح خِی فِی دذِیتِی ۚ
َ ّ
ُ
ۡ
ۡ
ت ۡب ُت ِال َ ۡیک َف ِان ِ ۡی ِم َن ال ُم ۡس ِل ِمح َف ﴿﴾۱۵
اُفلئ َک الّ َ ِذیۡ َن ن َ َتقَ ّ َب ُل َع ۡن ُہ ۡم اَ ۡح َس َن ماَ
ِ
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َُ َ ََ َ ُۡ َ
ّٰ
َ
افر َع ۡن َس ِّیا ِت ِہ ۡم ف ِ ۡیۤۡ ا ۡص ّٰح ِب
ع ِملوا ف نتج
َّ
ُ َ
ِّ ال ۡ َج ّ َن ِۃ ؕ َف ۡع َد
الص ۡد ِػ ال ِذ ۡی کانوۡا
﴾۱۶﴿ یُوۡ َع ُد ۡف َؿ
ફેળક જે રોકો એભ કશે છે કે અભાયો
યલયરદગાય અલ્રાશ છે , છી એ (ભાન્મતા)
ઉય ભક્કભ યશે છે , તો તેભને ન તો કાંઇ બમ
યશેળે અને ન તો તેઓ ઉદાવ થળે. (૧૩)
એજ રોકો સ્લગજલાવી છે , તેભાં તેઓ
શંભેળના યશેનાયા છે ; આ ફદરો તેઓ જે
વત્કામો કયતા શતા તેનો છે . (૧૪)
અને અભોએ ભનુષ્મને તેના ભાતણતાના
વંફંધભાં ઉકાય (બરાઇ) કયલાનો શુ કભ
આપ્મો છે ; (કાયણ કે) તેની ભાએ તેને કષ્ટ
વાથે ગબાજળમભાં યાખ્મો, અને (લી) કષ્ટ
વાથે તેને જણમો; અને તેના ગબજ(ભાં
યશેલા)ની તથા દૂધ છોડાલલા (વુધી)ની ભુદ્દત
ત્રીવ ભણશના થઇ; અશીં વુધી કે જ્માયે તે
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ોતાની ૂયેૂયી ળણક્તએ શોંચી ગમો અને
ચારીવ લજની લમે શોંચ્મો ત્માયે તેણે અઝજ
કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ભને એલી
પ્રેયણા આ કે શુ ં તાયી તે ફક્ષીળોનો ાડ
ભાનું કે જે તેં ભાયા ય તથા ભાયા ભાતણતા
ય અજણ કયી છે , અને શુ ં કોઇ એલું વત્કામજ
કરૂં કે જે તને વંદ ડે, અને ભાયા ભાટે ભાયી
ઓરાદભાં વદાચાયીઓ ેદા કયી દે; ફેળક શુ ં
તાયી શજૂ યભાં યજૂ ં થાઉં છુ ં , અને ણનવંળમ શુ ં
આજ્ઞાારકો ભાંશેનો છુ ં . (૧૫)
સ્લગજલાવીઓ ભાંશેના આ એજ રોકો છે કે
તેભણે જે જે વત્કામો કમાજ છે તે અભે કફુર
કયી રઇળું; અને તેભના દુયાચાયોથી અભે
દયગુજય કયીળું; (આ) વાચો લામદો છે જે
તેભનાથી (દુણનમાભાં) કયલાભાં આવમો શતો.
(૧૬)
જે રોકોએ કહ્ું કે અભાયો યફ ખુદા છે અને
છી તેજ એઅતેકાદ ઉય દ્રઢ અને ભજફુત
યહ્ા તો તેભને ન તો કંઇ બમ થળે અને ન તો
તેઓ ઉદાવ થળે અને એ રોકો જન્નતી છે
અને તેભાં શંભેળા યશેળે અને આ ફદરો
અનુક્રભણણકા

1191

hajinaji.com

જે ઓ વદકામો કયતા શતા તેભના ભાટે છે .
આ આમતનો જે શેતુ છે તે વાભાન્મ યીતે એ
પ્રભાણે છે કે અલ્રાશે ભા ફાની વાથે
એશવાન કયલાનો શુ કભ કમો છે અને ભાના
શકો ભાટે ખાવ કયીને ઘ્માન ખેંચ્મું છે કે
તેણીએ કેટરામ દુ:ખ દદો વશન કયીને
ફાકનું ારન ોણ કમુું છે . જ્માયે ફાક
ભાતાના ેટભાં શોમ છે તે વભમ ણ
તકરીપનો શોમ છે અને જ્માયે જન્ભનો
વભમ આલે છે ત્માયે ણ તેણી તકરીપ ઉાડે
છે , ણ ફાકની બરાઇ ભાટે તેણી આ
ફધી તકરીપોને બુરી જામ છે અને પ્રત્મેક
દુ:ખને ખુળીની વાથે સ્લીકાયી રે છે અને
ફાકના યક્ષણ ભાટે દયેક પ્રકાયની કુયફાની
આે છે . ઓછાભાં ઓછો શભરનો વભમ છ
ભણશનાનો છે અને લધુભાં લધુ દુધ
ીલડાલલાની ભુદત ફે લયવ છે . આભ ુયા
અઢી લયવ વુધી ફચ્ચાના ઉછે યની ાછ
તેણી ોતાના દયેક દુ:ખને બુરી જામ છે .
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે આ એ રોકો છે
કે જે ભણે જે જે નેક કામજ કમાજ છે તેને અભો
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કફુર કયી રઇળું અને તેભના ગુનાશની અભો
ભાપી આીળું અને ખુદાએ તેભને જે લામદો
આપ્મો છે તે વાચો છે .
ંદય અને વોભી આમતની તાલીરભાં
અલ્રાભા ભજરીવી (અ.ભ.) અને તાજુ ર
ઓરભા ભયશુ ભ વૈમદ અરી ભોશમ્ભદ વાશેફે
જે કંઇ રખ્મું છે તે તેભજ ફીજા કેટરાક
રખાણોભાંથી અત્રે ટુંક વાય યજૂ કયલાભાં
આલે છે . આ આમત શ. ઇભાભે શુ વમન
(અ.)ની ળાનભાં નાઝીર થઇ છે , જે ભકે જ.
વય્મદા (વ.)ને શ.ઇભાભે શુ વમન (અ.)નો
શભર યહ્ો અને મગમ્ફય વાશેફે આને
ઇભાભ શુ વમન (અ.)ની ળશાદતની ખફય
આી ત્માયે આને ફશુ જ દુ:ખ થમું, લગેયે.
જે ણલે આગ ણલગતલાય રખી ચુક્મા
છીએ.
૧૭ થી ૧૯ ભી આમાત :-

ۡۤۡ ّٰ َ َ ۡۤ َ ُ َ ّ ّ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ
ف ال ِذی قاؽ ل ِوال ِدی ِہ ا ٍغ لکما ات ِعدنِجِی
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َ ُۡ
َ
َ َ َ ُۡ
ا ۡؿ اع َخ َث َف ق ۡد خل ِت الو ُك ۡف ُؿ ِم ۡن ق ۡب ِد ۡی ۚ
َ
ّٰ ّّٰ َ َ
َف ُہ َما یَ ۡس َت ِغ ۡیث ِف الل َہ َفیۡلک ّٰا ِم ۡن ۖ٭ ِا ّؿ
َ ۡ َ ّّٰ َ ٌّ َ َ ُ ۡ ُ َ ّٰ َ ۤۡ ّ َ ۤۡ
ۛ فیقوؽ ما ہذا ِالا
فعد الل ِہ حق ۚ

َ ۡ ََ ۡ
ا َسا ِطح ُؿ الۡا ّفل ِح َف ﴿﴾۱۷

اُفلئ َک الَّذیۡ َن َح ّ َق َع َل ۡیہ ُم الۡقَوۡ ُؽ ف ۡیۤۡ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ ََ
ۡ
ا َم ٍم ق ۡد خل ۡت ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ِّم َن ال ِج ِ ّن َف
ّ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ّٰ
ۡ ۡ
ۡ
َ
س ؕ ِانہم کانوا خ ِز ِخین ﴿﴾۱۸
الاِن ِ
ُ
ّ
َ ُ
َف ل ِک ٍ ّل َخ َذ ّٰج ٌت ِّم ّما َع ِملوۡا ۚ َف ل ُِیوَفِ َی ُہ ۡم
َۡ
َ
ا ۡع َمال َ ُہ ۡم َف ُہ ۡم لَا یُظل ُموۡ َؿ ﴿﴾۱۹
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અને તે ળખ્વ કે જે ણે (ોતાના) ભાફાને
કહ્ું કે ભને તો તભાયા પ્રત્મે ધૃણા છે ; ળું તભે
ફન્ને ભને એ (લાતથી) ફીલયાલો છો કે શુ ં
કફયભાંથી (ાછો) કાઢલાભાં આલીળ ? જો
કે ભાયી શેરાં ઘણી ેઢીઓ વાય થઇ ગઇ
છે (ણ કોઇ ાછી જીલતી થઇ નથી); અને
ફન્ને (ભા ફા) એ અલ્રાશ ાવે પયીમાદ
કયી ભદદ ભાંગતા તેને કશેતા શતા કે અપવોવ
તાયી શારત ય ! તું ઇભાન રઇ આલ,
ણનવંળમ અલ્રાશનો લામદો વાચો છે , યંતુ
તે એજ કશેતો યહ્ો કે એ તો કેલ
આગરાઓની કશાણીઓ છે . (૧૭)
આ એજ રોકો છે કે જે ભના ઉય ણળક્ષાનું
લચન ણવધ્ધ થઇ ચુક્મું છે , તેભની અગાઉ થઇ
ગએરી જીન્નાતો અને ઇન્વાનોની ઉમ્ભતોની
જે ભ; ણનવંળમ તેઓ શતા જ નુકવાન
ાભનાયા. (૧૮)
અને દયેક ભાટે તેભના કભોના પ્રભાણભાં
દયજ્જા છે અને તે એ ભાટે કે અલ્રાશ તેભના
કામોનો ૂયેૂયો ફદરો આે અને તેભના ય
કાંઇ જુ રભ કયલાભાં ન આલે. (૧૯)
અનુક્રભણણકા
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આ આમત એ કાપયો ભાટે છે જે ભને ઇભાન
રાલલાનું કશેલાભાં આલે છે ણ તેઓ
ોતાની શઠધભી ય ફાકી યશી ભાત-ણતાની
લાતને ઠોકય ભાયે છે .
આ આમત અયફના એક ણતા-ુત્ર ણલળે
નાઝીર થઇ છે . જ્માયે ણતા ભુવરભાન થમો
અને ુત્રને ણ ભુવરભાન થલા કહ્ું તો તેણે
વાપ ઇન્કાય કમો.
આ આમત તભાભ રોકો ભાટે ણશદામતનું
કાયણ ફની ળકે છે . જે નાથી ોતે કંઇ
ફોધાઠ ગ્રશણ કયે. પ્રત્મેક ભાત-ણતા ચાશે
છે કે તેભની અલરાદ ણશદામત ગ્રશણ કયે.
એ રોકો એલા છે કે જે ભના ઉય ણળક્ષાનું
લચન ણવધ્ધ થઇ ચુક્મું છે , તેભની અગાઉ થઇ
ગમેરી જીન્નાતો અને ઇન્વાનોની ઉમ્ભતોની
જે ભ. ખયેખય તેઓ શતા જ નુકવાન
ાભનાયા.
ભોઅભીન અને કાપયો દયેકને ભાટે તેઓએ
દુણનમાભાં જે લું કાભ કમુું છે અલ્રાશ તેભના
કામોનો ુયેુયો ફદરો આળે અને તેઓ
ઉય ઝુલ્ભ કયલાભાં નણશ આલે, જે લું કામજ
અનુક્રભણણકા
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કયળે તેલો ફદરો ભળે.
૨૦ ભી આમાત :-

َّ َ
َّ ُ ُ
ََ
ؕ َِف یَوۡ َؾ ح ۡعرَص ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا َعدی الناذ
ۡ ُ ّ ُ ُ َ َ ۡ ۡ ُ ّٰ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ
الدن َیا َف
ادہبتم ط ِیب ِتکم فِی حیا ِتکم
َ اس َت ۡم َت ۡع ُت ۡم ب َہا ۚ َفال ۡ َی ۡو َؾ تُ ۡج َز ۡف َؿ َع َذ
ۡ
اب
ِ
ۡ َال ۡ ُہوۡؿ ب َما ُک ۡن ُت ۡم تَ ۡس َت ۡکب ُؿ ۡف َؿ فی الۡا
ص
ذ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُ َۡ ُۡ
ۡ َۡ
﴾۲۱٪ ﴿ ِبغحؿِ ال َح ّ ِق َف ِب َما کن ُت ۡم تف ُسقوۡ َؿ

અને જે રદલવે તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન નથી
રાવમા જશન્નભ વભક્ષ રાલલાભાં આલળે
ત્માયે (તેભને કશેલાભાં આલળે કે) તભે વંવાયી
જીંદગીભાં તો તભાયા બાગની વાયી લસ્તુઓ
રઇ ચુક્મા, અને તેનો રાબ ણ ઘણો
બોગલી ચુક્મા, અને તભે ૃથ્લીભાં ણલના
કાયણે ગર્થલષ્ઠ યશેતા શતા તથા તભે અત્માચાય
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કમાજ કયતા શતા તે કાયણે આજે તભને
શીણતબમાજ અઝાફનો ફદરો આલાભાં
આલે છે . (૨૦)
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે એક
વશાફીએ કહ્ું કે શુ ં જ્માયે શ. યવુર (વ.)ના
ઘયભાં આની યજા રઇને દાખર થમો. આ
ત્માયે ઉમ્ભે ઇબ્રાણશભ (ભાયીમા)ના કભયાભાં
એક નાની એલી ચટાઇ ય વુતેરા શતા અને
આના જીસ્ભનો અભુક બાગ ઝભીન ઉય
શતો અને ભાથા નીચે ખજુ યના ાંદડાનો
તકીમો શતો, શુ ં આને વરાભ કયી ફેવી ગમો
અને અઝજ કયી કે આ અલ્રાશના પ્માયા
નફી છો, કેવય અને રકવયાઓ વોનાના
તખ્ત યાખે છે અને યેળભી ણફસ્તયા ઉય
આયાભ કયે છે , જ્માયે આની કેલી શારત છે
? આે જલાફભાં પયભાવમું કે તેઓએ
ોતાની દુન્મા પ્રાપ્ત કયી રીધી અને આ
દુણનમા દયેકથી છુ ટલાલાી છે . જ્માયે
અભોએ અભાયી રઝઝતો આખેયત ઉય
ફાકી યાખી છે અને એજ શારત શ. અરી
(અ.)ની ણ શતી. આ પયભાલે છે કે ભેં
અનુક્રભણણકા
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ભાયા શેયણને એટરા થીંગડાં ભામાજ છે કે શલે
તેને દયજી ાવે રઇ જતાં ભને ળભજ આલે છે .
કોઇએ કહ્ું કે શલે તો આને પેંકી દો. આે
કહ્ું કે “અશીંથી શટી જાલ, વલાયના લખતે
ભુવાપય યાતના થાકોડાની પ્રવંળા કયે છે
એટરે કે યાતના વપયભાં જે ટરો થાકોડો લધાયે
ઉાડલો ડે તેટરો ભન્ઝીર ઉય જલ્દી
શોંચે છે અને જે ટરો થાક લધાયે રાગળે
એટરો જ ભન્ઝીર ઉય શોંચીને આયાભ
લધાયે ભે છે .” આ કશેલાનો શેતુ એ છે કે
દુણનમાની તકરીપો છી આખેયતભાં ફશુ જ
આયાભ પ્રાપ્ત થામ છે .
શ. અરી (અ.) જ્માયે ફવયાભાં એરા ણફન
ઝીમાદ જે ણફભાય શતો તેને જોલા ગમા ત્માયે
તેણે ોતાના બાઇ આવીભ ણફન ઝીમાદ
ણલળે પયીમાદ કયી કે તે એક ચાદય ઓઢીને
દુણનમાથી ણફલ્કુર અરગ થઇ ગમો છે . આે
તેના બાઇને પયભાવમું કે તને ળમતાને પયેફ
આેર છે , ભાટે તેનાથી ફચો, ળું તને તાયા
ફાર ફચ્ચાઓ ઉય દમા નથી આલતી ?
અલ્રાશે જે ચીજ તાયા ઉય શરાર કયી છે
અનુક્રભણણકા

1199

hajinaji.com

ળું તેને લાયલાથી તે તાયાથી નાયાજ થળે ?
તેણે અઝજ કયી કે “આકા આ ણ ખયફચડો
ણરફાવ તથા વાદા ખોયાકને વંદ પયભાલો
છો.” આે પયભાવમું કે “ભાયી શારત તાયા
જે લી નથી.” અલ્રાશે ઇભાભો ઉય લાજીફ
કમુું છે કે તેઓ પ્રજાભાં જે લગજ લધાયે અળક્ત
શોમ તેભની જે ભ ોતાની જીંદગી ગુઝાયે કે
જે થી ગયીફ લગજ ોતાના જીલનથી ભામુવ ન
થામ.
જે યીતે શ. અરી (અ.)એ ોતાનું જીલન
ણલતાવમું એ યીતે જો દુણનમાના વિાણધળો
અભર કયે તો ુયી ઇન્વાનીમતને ભાટે
દુણનમાનું જીલન જન્નતનો નભુનો ફની જામ.
૨૧ થી ૨૬ ભી આમાત :-

َۡٗف ۡادغ ُ ۡخ اَ َخا َعا ٍخ ؕ ِا ۡد اَن ۡ َذ َذ َقوۡ َمہ
ۡ َ ۡۢ ُ ُ ُ ّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
اغ ف قد خل ِت النذذ ِمن بح ِف
ِ ِبالاحق
ّّٰ َ ّ ۡۤۡ ُ ُ ۡ َ َ ّ َ ۡۤ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
َؕ اللہ
یدی ِہ ف ِمن خل ِف ٖۡہ الا تعبدفا ِالا
અનુક્રભણણકા
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ان ّ ۡیۤۡ
ِِ

اَ َخ ُ
اغ َع َل ۡی ُک ۡم َع َذ َ
اب یَوۡ ٍؾ َع ِظ ۡی ٍم

﴿﴾۲۱
َ
َ ُ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
قالوۡا ا ِجئ َتنا ل َِتافِکنا َع ۡن ّٰال َِہ ِتنا ۚ
َفاۡ ِت َنا ِب َما تَ ِع ُدنَاۤۡ ِا ۡؿ ُک ۡن َت ِمنَ
ّّٰ ۡ
الص ِدقِح َف ﴿﴾۲۲

َ َ ّ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ َ ُ َ ّ ُ ُ ۡ ّ َ ۤۡ
ۛ ف اب ِلغکم ما
قاؽ ِانما ال ِعلم ِعند الل ِہ ۫
ّ ۤۡ َ ُ َ َ ُ
ُ ۡ
ا ۡذ ِسل ُت ِب ٖۡہ َف لّٰ ِک ِج ۡی ا ّٰذىک ۡم ق ۡو ًما ت ۡج َہلوۡ َؿ

﴿﴾۲۳
ً ُ ۡ َ
َََ َ
فل ّما َذا ۡف ُـ َعاذِضا ّم ۡس َتق ِب َل ا ۡف ِخیَ ِت ِہ ۡم ۙ
hajinaji.com
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َ ُ َ
ٌ ُ َ
قالوۡا ّٰہذا َعاذِص ّم ۡم ِم ُكنا ؕ بَ ۡل ُہوَ َما
ۡ
ٌۡ َۡ ََ ٌ َ
ۡ
اب ال ِۡی ٌم
اس َت ۡع َجل ُت ۡم ِب ٖۡہ ؕ ذِیح فِیہا عذ
﴿ ۙ﴾۲۴
تُ َد ّمرُ ک ُ ّ َل َش ۡی ٍۭء باَ ۡمر َذ ّب َہا َفاَ ۡص َب ُحوۡا لاَ
ِ
ِ ِ ِ
َّ
ُ َ ّٰ َ َ
َۡ
یُ ٰۤری ِالا َم ّٰس ِکن ُہ ۡم ؕ کذل ِک ن ۡج ِزی القوۡ َؾ
ۡ
ۡ
ال ُم ۡجرِ ِمح َف ﴿﴾۲۵
َ
َ
َف لَقَ ۡد َم ّک ّّٰن ُہ ۡم فِ ۡی َما ۤۡ ِا ۡؿ ّ َم ّک ّّٰن ُک ۡم فِ ۡی ِہ فَ
َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ً ّ َ َ ۡ َ ً ّ َ َ ۡ َ ً َ َ ۤۡ
ۛ فما
جعلنا لہم سمعا ف ابصاذا ف اف ِٕۡـدۃ ۫
َ ۡ ّٰ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۤۡ
اغجی عنہم سمعہم ف لا ابصاذہم ف لا
hajinaji.com
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َ
ُ َۡ
ُ َ ۡ
ۙ اف ِٕۡـ َدت ُہ ۡم ِّم ۡن ش ۡی ٍء ِاد کانوۡا یَ ۡج َح ُد ۡف َؿ
َ
ُ َ َ
ّّٰ
ّٰ
ِبا ّٰی ِت الل ِہ َف َحاػ ِب ِہ ۡم ّما کانوۡا ِب ٖۡہ
﴾۲۶٪ ﴿ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡف َؿ
(શે યવૂર !) આદ (ની કોભ)ના બાઇફંધ
(શૂ દ)ને માદ કય; જ્માયે તેણે ોતાની કોભને
અશપાક (ના યેતા પ્રદેળ)ભાં ડયાવમા, જો કે
તેની આગના તથા છી ફીજા ણ
ડયાલનાયા આલી ચૂક્મા શતા, (એભ કશીને કે)
તભે રોકો અલ્રાશના ણવલામ ફીજા કોઇની
ઇફાદત કયો નણશ; ણનવંળમ ભને તભાયા ભાટે
ભશાન રદલવના અઝાફનો અંદેળો છે . (૨૧)
તેભણે કહ્ું ળું તું એ ભાટે આવમો છે કે અભને
અભાયા ભાઅફૂદોથી પેયલી નાખે ? ભાટે જો
તું વાચાઓ ભાંશેનો શોમ તો જે લસ્તુથી
અભને ડયાલે છે તે અભાયા ય રઇ આલ.
(૨૨)
તેણે પયભાવમું કે તે (નું) જ્ઞાન તો અલ્રાશ
અનુક્રભણણકા
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ાવે છે , અને શુ ં તો જે વંદેળા વાથે
ભોકરલાભાં આવમો છુ ં તેજ શોંચાડી યહ્ો
છુ ં , યંતુ શુ ં જોઉં છુ ં કે તભે (તદ્દન) અજ્ઞાન
રોકો છો. (૨૩)
છી જ્માયે તેભણે ોતાના ભેદાનો તયપ તે
(અઝાફ)ને એક લાદના આકાયભાં આલતાં
દીઠો ત્માયે તેઓ કશેલા રાગ્મા કે આ એક
લાદ છે કે જે અભાયા ય ભેશ લયવાલળે;
(ત્માયે શૂ દે પયભાવમું, ના) ફલ્કે એ તો તે
(અઝાફ) છે કે જે ના ભાટે તભે ઉતાલ કમાજ
કયતા શતા; (માને) એક લાલાઝોડું છે જે ભાં
દદજબમો અઝાફ છે : (૨૪)
તે ોતાના યલયરદગાયની આજ્ઞાથી દયેક
લસ્તુનો નાળ કયી નાખળે; છી તેઓ
એકાએક એલા થઇ ગમા કે તેભના (ખારી)
ભકાન જ ભકાન નજયે ડતા શતા. અભે
ગુનેશગાયોને એલીજ યીતે ફદરો આપ્મા
કયીએ છીએ. (૨૫)
અને ખયેજ અભોએ તેભને તે (બૂભી)ભાં
સ્થામી કયીને એલા વભથજ ફનાલી દીધા શતા
કે તેલા વભથજ તભને તેભાં નથી ફનાવમા, અને
અનુક્રભણણકા
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અભોએ તેભને ણ કાન તથા આંખો તથા
અંત:કયણો આપ્મા શતા, છી જ્માયે તેઓ
અલ્રાશની ણનળાનીઓનો ઇન્કાય કયલા
રાગ્મા ત્માયે ન તેભના કાન કાભભાં આવમા
અને ન તેભની આંખો અને ન તેભના
અંત:કયણો અને જે (અઝાફ)ની તેઓ શાંવી
ઉડાડતા શતા તેણેજ તેભને ઘેયી રીધા. (૨૬)
અલ્રાશ ોતાના શફીફને આશ્લાવન ભાટે
આદની કોભનું લણજન કયે છે કે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) તું આદના બાઇને માદ કય કે તે શ. શુ દ
મગમ્ફય આદની કોભભાંથી શતા. કશેલાનો
શેતુ એ કે તેઓની કોભનો શાર કુયેળની રૂફરૂ
ફમાન કયો કે જ્માયે તેભણે ોતાની કોભને
“અશકાપ” (યેતા પ્રદેળ)ભાં ખુદાના
અઝાફથી ડયાવમા અને તેની આગ તથા
તેના છી ફીજા ડયાલનાયા ણ આલી ચુક્મા
શતા.
એ રોકોએ કહ્ું અમ શુ દ ળું તું એ ભાટે
આવમો છે કે અભોને અભાયા ભાઅફુદોથી
પેયલી નાખે ? જો તું વાચો શો તો જે
અઝાફનો અભાયી વાથે લામદો કયો છો તેને
અનુક્રભણણકા
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રઇ આલ.
જ. શુ દ (અ.)એ કહ્ું કે અઝાફના નાઝીર
થલાના વભમનું જ્ઞાન અલ્રાશ ાવે છે . ભારૂં
કાભ તો ભાત્ર વંદેળો શોંચાડલાનું છે , તભે
અજ્ઞાન રોકો છો.
છે લટે તે રોકોએ જ. શુ દ (અ.)ની નવીશતોને
ભાન્મ યાખી નણશ. તેથી અલ્રાશે તેઓ ઉય
ત્રણ મા વાત લયવ વુધી લયવાદ ન ભોકલ્મો
અને તેથી દુકા ળરૂ થઇ ગમો અને શ. શુ દ
કશેતા શતા કે તભો ઇભાન રાલો તો તે લખતે
કેવ ણફન અળળ નાભના ળખ્વે ભશ્કયીભાં કહ્ું
કે “અભોને તો અઝાફ જોઇએ છે લયવાદ
નણશ.” છી તે રોકોએ ભેદાનો તયપ
અઝાફને એક લાદાના આકાયભાં આલતો
જોમો તો કશેલા રાગ્મા કે આ લાદ છે જે
અભાયા ઉય લયવળે. ત્માયે શ. શુ દ (અ.)એ
પયભાવમું કે આ લયવનાય લાદ નથી ણ આ
એક લંટોીમો છે જે ભાં તભાયા ભાટે અઝાફ
છે . જ્માયે અઝાફ દેખાલા રાગ્મો તો શ. શુ દ
(અ.) તેભના વાથીઓ વાથે એક ફાગભાં
ચાલ્મા ગમા. ત્માય છી ફાકીની ુયી કોભ
અનુક્રભણણકા
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ભારભિા વાથે અઝાફભાં નાળ ાભી અને
તેજ લંટોીમાએ તેઓને એલા અઘ્ધય
ઉડાડ્મા જે લી યીતે આવભાનભાં તીડા ઉડે છે .
એ રોકોની એલી શારત થઇ ગઇ શતી કે
તેઓના ખારી ભકાનો જ નજયે ડતા શતા
અને કુદયત કશે છે કે અભો ગુનેગાયોને
એલોજ ફદરો આીએ છીએ.
કુદયત કશે છે કે આદની કોભને અભોએ જે લી
જાશોજરારી આી શતી તેલી અમ કુયેળના
કાપયો તભોને આી નથી. અભોએ તેઓને
કાન, આંખ અને અંત:કયણો આપ્મા શતા કે
જે થી શક લાતને વાંબે અને વાચી-ખોટી
લાતની ખાતયી કયે અને વીધા યસ્તાને
ઓખળે, ણ એ રોકોએ કુદયતે આેરા
અલમલોથી વાચી યાશ ગ્રશણ કયી નણશ અને
તે લસ્તુઓનો દુરૂમોગ કમો અને અઝાફની
લાત વાંબીને તેઓ શાંવી ઉડાડતા શતા
અને તેણેજ તેભને ઘેયી રીધા.

અનુક્રભણણકા
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૨૭ થી ૨૯ભી આમાત :-

َف لَقَ ۡد اَ ۡہ َل ۡک َنا َما َحوۡل َ ُک ۡم ِّم َن ال ۡ ُو ّٰكی فَ
َ ّ َ ۡ َ ۡ ّٰ ّٰ َ َ ّ َ
ُ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
صىفنا الای ِت لعلہم یر ِجعوؿ ﴿﴾۲۷
َ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َّ َ ُ
ۡ
ُ
ۡ
ۡ
فلو لا نضخہم ال ِذین اتخذفا ِمن خف ِؿ
ّّٰ
الل ِہ ؿ ُ ۡخبَانًا ّٰال َِـہ ًۃ ؕ بَ ۡل َض ّ ُلوۡا َع ۡن ُہ ۡم ۚ فَ
ّٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ
ُ
َ
ۡ
دل ِک ِافکہم ف ما کانوا حفتؿفؿ ﴿﴾۲۸

َف ِا ۡد َص َى ۡف َنا ۤۡ ِال َ ۡی َک ج َ َه ًكا ِّم َن الۡجنّ
ِِ
ُۡ
َ ُ ۤۡ
َََ َ
یَ ۡس َت ِم ُعوۡ َؿ الو ۡك ّٰا َؿ ۚ فل ّما َحط ُخ ۡف ُـ قالوۡا
اَن ۡ ِص ُتوۡا ۚ َف َل ّمَا ُق ِهیَ َفلَّوۡا ِاخّٰی َقوۡ ِمہمۡ
ِ
ُۡ
ّمن ِذذِیۡ َن ﴿﴾۲۹
hajinaji.com
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અને (શે ભક્કાલાવીઓ !) ખયેજ અભોએ
તભાયી આજુ ફાજુ ની લસ્તીઓનો નાળ કમો,
અને તે(ને રગતી) આમતો અભે લાયંલાય
લણજલતા યશીએ છીએ કે કદાચને તેઓ
(વન્ભાગે) ાછા પયે. (૨૭)
છી તેભણે કે જે ભને તેઓએ અલ્રાશના
ણવલામ નજદીકી ભેલલાના શેતુથી
ભાઅફૂદો ફનાલી રીધા શતા તેભની વશામ
કેભ ન કયી ? ફલ્કે તેઓ તો તેભનાથી અદ્રશ્મ
થઇ ગમા, અને આજ તેભનું અવત્મ તથા
તેભની ઉજાલી કાઢેરી (શકીકત) છે . (૨૮)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે અભોએ
જીન્નાતોના એક ટોાંને તાયી તયપ તારૂં
કુયઆનનું લાંચન ઘ્માનૂલજક વાંબલા ભાટે
આકષ્મુું શતું, છી જ્માયે તેઓએ તે
વાંબલા શાજય થમા તો એક ફીજાને કશેલા
રાગ્મા કે ખાભોળ યશો; છી જ્માયે તે ુરૂં
થઇ ચૂક્મું ત્માયે તેઓ (અલ્રાશની ણળક્ષાથી)
ડયાલનાયા ફની ોતાની કોભભાં ાછા ગમા.
(૨૯)
અમ ભક્કાલાાઓ ! અભોએ તભાયી
અનુક્રભણણકા
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આજુ ફાજુ ની લસ્તીઓનો નાળ કમો અને
તેને રગતી ફાફતોનું અભે લાયંલાય લણજન
કયીએ છીએ કે કદાચ તેઓ વીધા ભાગે ાછા
પયે.
જે રોકોએ અલ્રાશની ણવલામ ખુદાની
નજદીકી ભેલલાના શેતુથી ભાઅફુદો
ફનાલી રીધા શતા અને એભ ધાયતા શતા કે
આ ફુતો અભોને ખુદાની યશેભતથી નજદીક
કયી અભોને ફક્ષાલી આળે તો તેઓએ
તેભની ળા ભાટે ભદદ ન કયી ? તેઓ તો
તેભનાથી અદ્રશ્મ થઇ ગમા અને આજ તેભનું
અવત્મ તથા તેભની ઉજાલી કાઢેરી શકીકતો
શતી.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ તાએપથી ાછા પયતા
એક ખજુ યની લાડીભાં યાતલાવો કમો, જ્માયે
આ યાતના ઉઠીને તશજ્જુ દની નભાઝભાં
કુયઆને ળયીપની ણતરાલત કયી યહ્ા શતા
ત્માયે જીન્નાતોનું એક ટોું ત્માંથી વાય થઇ
યહ્ં શતું. તેભના કાનોભાં જ્માયે કુયઆન
ઢલાની અલાજ આલી તો તેઓ ત્માં થોબી
ગમા અને ઘ્માન આીને વાંબલા રાગ્મા.
અનુક્રભણણકા
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આ જીનો મગમ્ફય (વ.) વાશેફ ઉય
ઇભાન રઇ આવમા અને ોતાની કોભભાં જઇ
ઇસ્રાભનો પ્રચાય કયલા રાગ્મા, તે તયપ આ
આમતનો ઇળાયો છે .
૩૦ થી ૩૨ ભી આમાત :-

َ ُ َ َ ۤۡ ّ َ
َ ّٰ ُ ۡ
قالوۡا ّٰحقوۡ َمنا ِانا َس ِم ۡعنا کِت ًبا ان ِز َؽ ِم ۢۡن
ً ّ ۡ
بَ ۡع ِد ُموۡ ّٰسی ُم َص ِّدقا ل َِما بَح َف یَ َدیۡ ِہ
َ
ُ
ۤۡ َ ۡ
یَ ۡہ ِد ۡی ِاخی ال َح ّ ِق َف ِاخّٰی ؽ ِخ ۡی ٍق ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم
﴿﴾۳۱
ّٰ َ ۡ َ َ ۤۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ َ ّٰ ُ
ۡ
حقومنا ا ِجیبوا خا ِذی الل ِہ ف ا ِمنوا ِب ٖۡہ
حَ ۡغ ِه ۡك ل َ ُک ۡم ِّم ۡن ُدن ُ ۡوب ُک ۡم َف یُج ۡرخ ُ ۡم ِّمنۡ
ِ
ِ
ََ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿﴾۳۱
عذ ٍ
hajinaji.com
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َّ
َ َ ّّٰ
َف َم ۡن لا یُ ِج ۡب َخا ِذیَ الل ِہ فل ۡی َس ِب ُم ۡع ِج ٍز
ُ فی الۡاَ ۡذص َف ل َ ۡی َس ل َ ٗۡہ ِم ۡن ُخ ۡفنِ ٖۡہۤۡ اَ ۡفل َِی
ؕ ٓاء
ِ
ِ
ۡ ُ َ َ ُ
﴾۳۲﴿ افل ِئک ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل ّم ِبح ٍف
(અને ત્માં જઇ) કશેલા રાગ્મા કે શે અભાયી
કોભ ! અભે એક એલી રકતાફ વાંબીને
આવમા છીએ કે જે ભૂવાની છી ઉતાયલાભાં
આલી છે , જે તેની આગની રકતાફની
વચ્ચાઇ (ને વભથજન) આનાયી છે , અને
વત્મતા તયપ તથા વન્ભાગજ તયપ ણશદામત
કયનાયી છે . (૩૦)
શે અભાયી કોભ ! અલ્રાશના તયપ
ફોરાલનાયની લાત ભાનો અને તેના ય
ઇભાન રઇ આલો; અલ્રાશ તભાયા ગુન્શા
ભાપ કયી દેળે અને તભને દુ:ખદામક અઝાફથી
ઉગાયી રેળે. (૩૧)
અને જે ળખવ અલ્રાશના તયપ
ફોરાલનાયની લાત નણશ ભાને તે ૃથ્લીભાં
અનુક્રભણણકા
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(તેને) શયગીઝ રાચાય ફનાલી નણશ ળકે, અને
તે (અલ્રાશ)ના ણવલામ તેનો કોઇ કામજવાધક
થળે નણશ; એજ રોકો છે કે જે ખુલ્રી
ગુભયાશીભાં છે . (૩૨)
જ્માયે એ જીન્નાત શઝયત (વ.)ની ાવે
જઇ કુયઆન વાંબી ઇભાન રાવમા અને
ત્માય છી ોતાની કોભને ણશદામત કયલા
ગમા તે ણલે ખુદાએ આ આમત નાઝીર
પયભાલી.
અમ અભાયી કોભ ! અલ્રાશ તયપ જે ફોરાલે
છે તેના ઉય તભો ઇભાન રઇ આલો.
અલ્રાશ તભાયા ગુનાશોને ભાપ કયળે.
છી તેઓએ કહ્ું કે જે વમણક્ત અલ્રાશ તયપ
ફોરાલનાયની લાત નણશ ભાને તો તેના
અઝાફને કોઇ યોકનાય નથી અને ખુદાના
અઝાફથી કોઇ તેને ફચાલી ળકળે નણશ.
કુમ્ભીએ ોતાની તપવીયભાં આ આમતો
નાઝીર થલાના કાયણોભાં રખ્મું છે કે શઝયત
(વ.) ઉક્કાઝના ફજાયભાં તળયીપ રઇ ગમા.
ઝમદ ઇબ્ને શારયવા આની વાથે શતો.
આે રોકોને ઇસ્રાભની દાલત આી ણ
અનુક્રભણણકા
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શકની લાતને કોઇએ ભાની નણશ. તેથી આ
ત્માંથી ભક્કા યલાના થઇ ગમા. જ્માયે લાદીએ
નશફાભાં આવમા તો ત્માં આ તશજ્જુ દની
નભાઝભાં કુયઆનની ણતરાલત કયલા રાગ્મા,
તે લખતે ત્માંથી જીનનું એક ટોું વાય થમું
અને તેભણે આના કરાભ વાંબળમા તો
આવભાં કશેલા રાગ્મા કે ચુ યશી ળાંણતથી
વાંબો અને તેભણે જે કાંઇ શઝયત (વ.)થી
વાંબળમું ોતાની કોભને કશી વંબાવમું અને
ત્માય છી તેઓ શઝયત (વ.)ની ણખદભતભાં
આલી ઇભાન રઇ આવમા. આં શઝયત (વ.)
તેભને દીનના ભવાએરા ણળખલાડતા શતા.
ખુદાએ ોતાના શફીફ ઉય વુયએ જીન
નાઝીર પયભાવમો. શઝયતે તે જીનોભાંથી
એકને તેઓનો વયદાય ફનાવમો અને તે
આની ણખદભતભાં અલનાયનલાય આલતો
શતો. શઝયત અરી (અ.)ને તેઓને એશકાભે
દીન ળીખલાડલાનો શુ કભ આપ્મો. જીનોભાં
કેટરાક ભોઅભીન છે તો કેટરાક કાપય. નાવ,
મશુ દી તો કેટરાક નવયાની અને ભજુ વી છે .
તેઓ જીનના લંળના છે . એશરેફમત
અનુક્રભણણકા
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અ.વ.ના પયભાન પ્રભાણે ભોઅભીન જીન
ુજન્નતભાં જળે. આ આમતથી એ લસ્ત
)ણવઘ્ધ થામ છે કે આં શઝયત (વ.
ઇન્વાનોની જે ભ જીનો ઉય ણ મગમ્ફય
થઇને આવમા શતા.
૩૩ થી ૩૫ ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ الَّذ ۡی َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف
اف لم یرفا اؿ
ِ
ۡ َۡ
ّٰ
َ َ
َ
الۡا ۡذص َف ل َ ۡم حَعیَ ِبخل ِق ِہ ّ َن ِبق ِد ٍذ َعدٰۤی ا ۡؿ
َّ
ُ َ
ّ ُ ۡ ۡ ّٰ
ۛیِۧ ال َموۡتی ؕ بَدٰۤی ِان ٗۡہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
یذ ِ
َ
ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۳۳
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َّ
ف یوؾ حعرص ال ِذین کهكفا عدی الناذِ ؕ
َ
َ ُ
َ ۡ
َ
ال َ ۡی َس ّٰہذا ِبال َح ّ ِق ؕ قالوۡا بَدّٰی َف َذ ِّبنا ؕ
hajinaji.com
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َ َ َ ُ ُۡ َۡ َ َ ُۡ َۡ ُ
اب ِب َما کن ُت ۡم تکه ُك ۡف َؿ
قاؽ فذفقوا العذ
﴿﴾۳۴
َف ۡ
اصبِ ۡؿ َک َما َصب َ َؿ اُفلُوا ال ۡ َع ۡز ِؾ ِم َن ّ
الرُ ُس ِل
َّ َ َ َّ
َ
َف لَا ت ۡس َت ۡع ِج ۡل ل ُہ ۡم ؕ کان ُہ ۡم یَوۡ َؾ یَرَ ۡف َؿ َما
ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡۤۡ ّ َ َ َ ً
اعۃ ِّم ۡن
یوعدفؿ ۙ لم یلبثوا ِالا س
َّ
ٌ َ
َ ُ َّ ۡ َ
ن َہا ٍذ ؕ بَ ّٰلغ ۚ ف َہ ۡل یُ ۡہلک ِالا القوۡ ُؾ
ۡ ّٰ ُ
الف ِسقوۡ َؿ ﴿ ﴾۳۵٪
ેળું તેભણે આ નથી ણલચામુું કે અલ્રાશ કે જે ણ
આકાળો તથા ૃથ્લીને ેદા કમાું છે , અને તેના
ેદા કયલાથી (ભુદ્દર) થાક્મો નણશ, એજ
અલ્રાશ ભુડદાઓને ણ વજીલન કયી
hajinaji.com
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દેલાનો કાફુ ધયાલે છે ? (૩૩)
અને જે રદલવે તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન નથી
રાવમા જશન્નભ વભક્ષ રાલલાભાં આલળે,
(અને તેભને કશેલાભાં આલળે કે) ળું આ વત્મ
નથી ? ત્માયે કશેળે કે અભાયા યલયરદગાયની
કવભ ! આ ખચીતજ (વત્મ: છે ; પયભાલળે કે
તભે ઇન્કાય કમાજ કયતા શતા તે કાયણે શલે
અઝાફની ભજા ચાખો. (૩૪)
ભાટે (શે યવૂર !) તું ણ એલીજ ધીયજ ધય
જે લી કે યવૂરોભાંથી ઉરુર અઝભ (ભશા
ણશમ્ભતલાા) યવૂરોએ ધયી શતી, અને
તેભના ભાટે (અઝાફની) ઉતાલ ન કય; જે
રદલવે આ રોકો તે (અઝાફ)ને ણનશાળે કે
જે નો તેભને લામદો કયલાભાં આલે છે ત્માયે
તેભને એલું રાગળે કે રદલવના એક કરાક
કયતાં લધુ (વભમ) તેઓ દુણનમાભાં થોભ્મા ન
શતા; (શે યવૂર !) તાયો (વંદેળો) શોંચાડલો
જ ફવ છે . ળું નાપયભાન રોકો ણવલામ અન્મ
કોઇ નાળ ાભળે ? (૩૫)
ખુદા એ છે કે જે ણે આવભાનો અને ઝભીનને
વજ્માજ છે અને તેના ફનાલલાથી તે થાકતો
અનુક્રભણણકા
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નથી. તે ભુયદાઓને વજીલન કયલા ળણક્તભાન
છે .
જે રદલવે કાપયોને જશન્નભની આગ ઉય
રાલલાભાં આલળે તો ભરાએકા તેઓને કશેળે
કે ળું આ અઝાફ શક ન શતો ? કાપયો કશેળે કે
ખુદાની કવભ ! આ ખયેખય વત્મ છે , છી
ભરાએકા કશેળે કે તભો ઇન્કાય કયતા શતા તે
કાયણે શલે અઝાફની ભજા ચાખો.
જ્માયે કુપપાયો ઇભાન રાલલાથી ઇન્કાય કયતા
શતા અને આને તકરીપો શોંચાડી યહ્ા
શતા તો અલ્રાશે આને આશ્લાવન આલા
પયભાવમું કે તું ણ એલી યીતે ધીયજ ધય જે લી
યીતે ઉરુર અઝભ (ભશાન નશભતલાા)
મગમ્ફયોએ ણધયજ ધયી શતી અને એ
કુયેળના કાપયો ભાટે અઝાફની જલ્દી ન કય,
કેભકે તેનો જે રદલવ ણનભાજણ કયેરો છે તે
રદલવે જરૂય અઝાફ થળે અને તેઓને તે
લખતે એલું રાગળે કે તેઓ રદલવના એક
કરાક કયતાં લધુ વભમ દુણનમાભાં યહ્ા ન
શતા.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.) અને શ.
અનુક્રભણણકા
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ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
ઉરુર અઝભ ાંચ મગમ્ફયો છે અને
તેઓની શેરાની ળયીઅતને યદ કયી નલી
ળયીઅત જાયી કયેર છે , નલી ળયીઅતનો શેતુ
ખુદાના એશકાભભાં પેયપાય કયલાનો છે , ફાકી
તલશીદ, અદર, કમાભત લગેયેભાં કળો પેયપાય
નથી. એ ાંચ ઉરુર અઝભ મગમ્ફયો શ.
નુશ (અ.), શ. ઇબ્રાશીભ (અ.), શ. ભુવા
(અ.), શ. ઇવા (અ.) અને શ. ભોશમ્ભદ
(વ.) છે .

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૩૮ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૪૭) વુયએ ભોશમ્ભદ

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ખુદા તેને જન્નતની
નશેયોભાંથી વમયાફ કયળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે જે ભોઅભીન આ વુયાને ઢે તો તે શયગીઝ
ોતાના દીનભાં ળક નણશ કયે અને પકીયીભાં
ગીયપતાય નણશ થામ. તે શાકીભની ઇજાથી
ફેખોપ થળે અને ભયતા વુધી ળીકજ-કુફ્રથી
અભાન ાભળે. ભમાજ છી અલ્રાશ તેની કબ્ર
ઉય શજાય પયીશ્તા ભોકરળે. જે નભાઝ ઢી
તેનો વલાફ તેની રૂશને ફક્ષી આળે અને
તેજ પયીશ્તા કબ્રથી ફશાય નીકી શશ્રભાં
અનુક્રભણણકા
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જતી લખતે અલ્રાશની શુ ઝુયભાં અભનની
જગ્માભાં શોંચાડળે ત્માં વુધી તેની વાથે
યશેળે અને ખુદા યવુરની અભાનભાં યશેળે.
ખાવીમત :- આ વુયાને ોતાની ાવે યાખી
રડાઇભાં જામ તો ણલજમી ણનલડળે અને જો
કોઇ રખીને ધોઇને ીએ તો ડયળે નણશ અને
દરયમાના રકનાયે ઢે તો તે દરયમાના બમથી
અભાનભાં યશેળે.
૧ થી ૪ ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ّ َ
ال ِذین کهكفا ف صدفا عن س ِبی ِل الل ِہ
َ ََ
﴾۱﴿ اض ّ َل ا ۡع َمال َ ُہ ۡم
ّّٰ َف الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َع ِم ُلوا
َالص ِل ّٰح ِت ف
ُ ۡ َ َ
ُ
ُ
ّٰا َمنوۡا ِب َما ن ِّز َؽ َعدّٰی ُم َح ّم ٍد ّف ُہوَ ال َح ّق
َم ۡن ّ َذ ّبہ ۡم ۙ َک ّ َه َك َع ۡن ُہ ۡم َس ّی ّٰاتہ ۡم َف اَ ۡص َلح
ِِ ِ
ِِ ِ
અનુક્રભણણકા
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بَال َ ُہ ۡم ﴿﴾۲
ّٰدل َِک باَ ّ َؿ الّ َ ِذیۡ َن َک َه ُكفا ّاتَ َب ُعوا ال ۡ َبا ِط َل فَ
ِ
اَ ّ َؿ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوا ّاتَ َب ُعوا ال ۡ َح ّ َق ِمنۡ
ّ َ ّ ۡ َ ّٰ َ َ ۡ ُ ّّٰ ُ ّ َ
از
ذ ِب ِہم ؕ کذل ِک حط ِخب اللہ ل ِلن ِ
َ َ
ا ۡمثال َ ُہ ۡم ﴿﴾۳
َّ
َ َ
ََ ََ
ف ِادا ل َ ِق ۡی ُت ُم ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا فط ۡخ َب
َ ّٰۤ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ّ ُ
َّ
اب ؕ حتی ِادا اثخنتموہم فشدفا
ق
الرِ ِ
ًۢ
ََۡ َ
اػ ۙ٭ َف ِا ّ َما َم ّنا بَ ۡع ُد َف ِا ّ َما فِ َد ً
ٓاء
الوث
َ ّّٰ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ّٰ َؔ َ
ۛ َف لَوۡ
ۛ دل ِک ؕ
حتی تضع الشخب افراذہا ۬
hajinaji.com
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۠ ُ ّ
ۡ ّّٰ ُ َ َ
ۡ
ٓاء الل ُہ لَان َت َض َخ ِمن ُہ ۡم َف لّٰ ِک ۡن ل َِی ۡبلوَا
یش
َّ
ُ ُ
ۡ بَ ۡع َض ُک ۡم ب َب
ض ؕ َف ال ِذیۡ َن ق ِتلوۡا ف ِ ۡی
ع
ٍ ِ
َ ُ ّ َ َ ّّٰ
﴾۴﴿ َس ِب ۡی ِل الل ِہ فل ۡن ح ِض ّ َل ا ۡع َمال َ ُہ ۡم
જે રોકો ઇભાન રાવમા નથી અને (રોકોને)
અલ્રાશના ભાગજથી અટકાવમા છે તેભના કભો
તે (અલ્રાશ) યદ કયી નાખળે. (૧)
અને જે રોકો ઇભાન રાવમા તથા વત્કામો
કમાજ તથા ભોશમ્ભદ (વ.) ય જે કાંઇ
ઉતાયલાભાં આવમું છે તેના ય ણ ઇભાન
રાવમા કે જે (કુયઆન) વત્મ છે , અને જે તેના
યલયરદગાય તયપથી ઉતમુું છે , તો (અલ્રાશ)
તેભનાથી તેભની ફદીઓ દૂય કયી દેળે, અને
તેભની ણસ્થણત વુધાયી દેળે. (૨)
આ એ ભાટે કે જે ઓ ઇભાન ન રાવમા તેભણે
તો અવત્મનું અનુકયણ કમુું, અને જે ઓ
ઇભાન રાવમા તેભણે ખયેજ ોતાના
યલયરદગાય તયપના વત્મનું અનુકયણ કમુું;
અનુક્રભણણકા
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આલી યીતે અલ્રાશ રોકો (ના વભજલા)
ભાટે તેભનાજ દાખરા લણજલે છે . (૩)
છી જ્માયે તભે નાણસ્તકોથી રડાઇભાં
ભુકાફરો કયો તો (તેભની) ગયદનો (ફેધડક)
ઉડાડી દો; અશીં વુધી કે જ્માયે તભે તેભને
વાયી ેઠે જે ય કયી ચૂકો, તો છી (તેભને)
ભુશ્કેટાટ (ફંદીલાન) કયી રો, છી તે ફાદ
અગય ઉકાય કયલો શોમ (તો તેભને છોડી દો)
અથલા પીદીમો (છુ ટકાયાનો અલેજ) રઇ
જતા કયો, જ્માં વુધી રડાઇભાં (બાગ
રેનાયાઓ) ોતાના શણથમાય શેઠા ભૂકી દે,
એભજ થલું જોઇએ; અને અગય અલ્રાશ
ચાશતે તો તે ોતેજ તેભનાથી (ૂયતો) ફદરો
રઇ રેતે, યંતુ તભાયાભાંથી કેટરાકોને
કેટરાકોની વાભે અજભાલલા ભાટે (તેભ કમુું
નશી); અને જે રોકો અલ્રાશના ભાગજભાં
ભામાજ જામ છે તેભના કભો તે શયગીઝ એે
જલા દેળે નણશ. (૪)
જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા અને રોકોને
અલ્રાશના ભાગજથી અટકાવમા છે તેભના કભો
અલ્રાશ યદ કયી નાખળે. એ કાપયોથી ભુયાદ
અનુક્રભણણકા
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કેટરીક વમણક્તઓ છે જે ભકે નઝય, અકફા
લગેયે. જે ોતે ગુભયાશ શતા અને રોકોને
ણ ઇસ્રાભ કફુર કયલાની ભનાઇ કયતા
શતા. આ આમતની તાલીરભાં રખે છે કે એ
રોકો ણ ભુયાદ રઇ ળકામ છે જે ઓ શઝયત
(વ.)ની લપાત છી દીનથી પયી ગમા. જે
રોકો ઇભાન રાવમા અને ખુદા અને
મગમ્ફયની આજ્ઞાનું ારન કમુું અને
અલ્રાશની ખુળી ભાટે નેક કામો કમાજ તો એ
રોકોના ગુનાશ તૌફા કયલા છી ખુદા ભાપ
કયળે અને આખેયતભાં તેની ણસ્થણત વુધાયી
દેળે.
જે ઓએ કુફ્ર કમુું, તેભણે તો અવત્મનું
અનુકયણ કમુું અને જે ઓ ઇભાન રાવમા
તેઓએ
ખુદાની
લશદાણનમત
અને
મગમ્ફયની નફુવલતનો એઅતેકાદ યાખ્મો.
આલી યીતે અલ્રાશ રોકોને વભજાલલા ભાટે
તેભના જ દાખરા લણજલે છે . આ આમતની
તાલીરભાં ફમાન કયે છે કે શકથી ભુયાદ શ.
અરી (અ.) છે .
આ ચોથી આમતભાં કુદયત રડાઇનું લણજન કયે
અનુક્રભણણકા

1225

hajinaji.com

છે જે ઉય આમતભાં ણલગતલાય રખેર છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે ભાયા લારીદે ફુઝુગજલાય કશેતા શતા કે
જં ગના ફે શુ કભ છે : એક એ કે જ્માયે રડાઇ
થામ અને શજુ શથીમાય ખોરીને ભુક્મા ન
શોમ અને રડનાયા ઝખ્ભોથી ચુય થમા ન શોમ
એલા વભમભાં ઇભાભને એ ફાફતની યજા છે
કે જે ને કેદ કમો તેની ગયદન ભાયે અને ચાશે
તો શાથ ગ ઉલ્ટી યીતે કાી ભુક્ત કયે. જે થી
તે તડીને ભયી જામ. આલી ણસ્થણતભાં
એશવાન કયી અથલા રપદીમો રઇને ભુક્ત કયી
આલો જાએઝ નથી. ફીજો શુ કભ એ છે કે
જો કાપયો ઝખ્ભોથી ચુય થઇ ગમા શોમ અને
રડાઇ ફંધ થઇ ગઇ શોમ અને કાપયોને કેદ
કમાજ શોમ તો એલા લખતભાં ઇભાભને
ઇખ્તેમાય છે કે જોઇએ તો રપદીમો રઇને
ભુક્ત કયી આે અથલા કંઇ ણ રીધા લગય
ભુક્ત કયી આે અથલા તો ગુરાભ ફનાલે,
ણ એલા વભમભાં તેઓને કત્ર કયલાનો
શુ કભ નથી. આ ફન્ને શારતભાં જો કાપય
ઇસ્રાભ સ્લીકાયે તો તેના ઉય કોઇ શુ કભ
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ંજાયી થઇ ળકતો નથી. જો કે આ ફાફતભા
ેઇસ્રાભની અંદય ભતબેદ છે . ણ ઉય જ
લાત યજૂ કયી તેજ વાચી છે .
૫ થી ૯ ભી આમાત :-

ُ
َس َی ۡہ ِدیۡ ِہ ۡم َف یُ ۡص ِلح َبال َ ُہ ۡم ﴿﴾ۚ۵
ُ ۡ َّ َ َ َ َ
َف یُ ۡد ِخل ُہ ُم ال َجنۃ ف ّخف َہا ل َ ُہ ۡم ﴿﴾۶
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡۤۡ ۡ َ ۡ ُ ُ ّّٰ
اللہَ
یایہا ال ِذین امنوا ِاؿ تنضخفا
َ ۡ ُ ۡ ُۡ َ ُ َ ّ ۡ َۡ َ َ ُ
ۡ
ینضخخم ف یث ِبت اقدامکم ﴿﴾۷
َّ
َّ
َ
ََ
ََ
َف ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ف َت ۡع ًسا ل ُہ ۡم َف اض ّ َل
َ
ا ۡع َمال َ ُہ ۡم ﴿﴾۸
ّٰ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ َ َ
دل ِک ِبانہم غ ِخہوا ما انزؽ اللہ فاحبط
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َ
﴾۹﴿ ا ۡع َمال َ ُہ ۡم
તે (અલ્રાશ) તયતભાં જ તેભની યાશફયી
કયળે અને તેભની ણસ્થણત વુધાયી દેળે. (૫)
અને તેભને એલા સ્લગજભાં દાખર કયી દેળે કે
જે ની ઓખ તેભને (શેરાંથી) આી દીધી
છે . (૬)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અગય તભે અલ્રાશ
(ના દીન)ની ભદદ કયળો તો તે ણ તભાયી
ભદદ કયળે, અને તભાયા ગ જભાલી દેળે.
(૭)
અને જે રોકો ઇભાન રાવમા નથી તેભના ભાટે
ણલનાળ છે , અને તે તેભના કભો વમથજ કયી દેળે.
(૮)
આ એ ભાટે કે અલ્રાશે જે કાંઇ ઉતામુું છે
તેનાથી તેભણે ણતયસ્કાય કમો છે , જે થી તે ણ
તેભના કભો ણનયથજક કયી નાખળે. (૯)
યાશે ખુદાભાં જં ગ કયનાયા ણલે અલ્રાશ
તઆરા પયભાલે છે કે ખુદા તેઓને દુણનમાભાં
ખેય અને વલાફનો યસ્તો ફતાલે અને
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આખેયતભાં ભોટો દયજ્જો આે અને ફન્ને
રોકભાં તેઓની શારતને વુધાયે.
તેઓને એલી જન્નતભાં દાખર કયળે જે
જન્નતના લખાણ દુણનમાભાં કયેર છે , કે જે થી
તેઓ નેક આઅભાર કયે.
જે શાદનો ળોખ અાલલા ખુદા પયભાલે છે કે
અમ ભોઅભીનો ! તભો અલ્રાશના દીનની
ભદદ કયળો તો તે ણ તભાયી ભદદ કયળે અને
તભાયા ગ જભાલી દેળે. આ આમતથી એ
લસ્તુ વાપ જણામ છે કે જે રોકો જે શાદભાંથી
બાગી જતા શતા તેઓ દીનની ભદદ કયતા ન
શતા ણ રોકોને ફતાલલા અને ગનીભતનો
ભાર ભેલલા ભાટે જે શાદભાં જતા શતા.
જે રોકો ઇભાન રાવમા નથી તેભના ભાટે
ણલનાળ છે અને તેઓના આઅભાર ફયફાદ
છે .
ખુદા પયભાલે છે કે તેઓનું શરાક કયલું અને
તેઓના આઅભારનો નાળ કયલો એ કાયણે
છે કે મગમ્ફય ઉય કુયઆન લગેયે જે કંઇ
એશકાભ નાઝીર થમા તેનાથી તેભણે
અણગભો યાખ્મો અને તે કાયણના રીધે
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તેઓના નેક કૃત્મોનો ફદરો આપ્મો નણશ.
તેઓના નેક કૃત્મો એ શતા કે ખાને કાઅફાને
આફાદ યાખતા. તેને દુયસ્ત કયતા અને તેનો
તલાપ કયતા. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.)એ પયભાવમું કે આ આમતભાં આવમું છે કે
ખુદાએ જે ચીજ નાઝીર કયી તેથી તેઓ
અણગભો યાખે છે , એનો અથજ એ ણ થઇ
ળકે છે કે આલનાય શ. અરી (અ.)ની ળાનભાં
જે કંઇ નાઝીર કયતો શતો તેથી કેટરાક
અણગભો યાખતા શતા અને એ કાયણે
તેઓના આઅભાર આની દોસ્તી લગેયે કંઇ
ણ પામદો શોંચાડળે નણશ.
૧૦ થી ૧૫ભી આમાત :-

َ ُ ۡ َ َۡۡ ۡ ُۡ َ ۡ َ ََ
ص ف َینن ُك ۡفا ک ۡی َف
ِ افلم ی ِسحؿفا فِی الاذ
َّ ُ
َ
َ
َ َک
اؿ َعاقِ َبۃ ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ؕ َخ ّم َر
ّٰ ۡ
َ ّّٰ
ُ َ َ
﴾۱۱﴿ الل ُہ َعل ۡی ِہ ۡم ۫ َف ل ِلک ِه ِكیۡ َن ا ۡمثال َہا
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ّٰ َ َ َ ّّٰ َ ّ َ
ُ ََ
دل ِک ِبا ّؿ الل َہ َموۡخی ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َف ا ّؿ
ۡ ّٰ
الک ِه ِكیۡ َن لَا َموۡخّٰی ل َ ُہ ۡم ﴿ ﴾۱۱٪
ّ َ ّّٰ َ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ
ِاؿ اللہ ید ِخل ال ِذین امنوا ف ع ِملوا
الص ِل ّٰح ِت َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِتہاَ
ّّٰ
ِ
َّ
َ
َۡ
ََ
الۡان ّٰہرُ ؕ َف ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا یَ َت َم ّت ُعوۡ َؿ َف
َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ ۡ
اؾ َف الن ُاذ َمث ًوی
یاکلوؿ کما تاکل الاجع
َّ
ل ُہ ۡم ﴿﴾۱۲
ََ
َ
ََ ُ ُ ً
َف کا ّیِ ۡن ِّم ۡن ؿ ۡخیَ ٍۃ ِہ َی اش ّد ق ّوَۃ ِّم ۡن
ؿ َ ۡخیَت َک الَّت ۡیۤۡ اَ ۡع َخ َج ۡت َک ۚ اَ ۡہ َل ۡک ّٰن ُہ ۡم َفلاَ
ِ ِ
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َ
نا ِص َى ل َ ُہ ۡم ﴿﴾۱۳
َ َ ُ
َ
اَ َف َم ۡن ک َ َ
اؿ َعدّٰی بَ ِّین ٍۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ٖۡہ ک َم ۡن ر ّیِ َن
َ ٗۡ ُ ۡٓۡ ُ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡۤۡ َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
َ
لہ سوء عم ِل ٖۡہ ف اتبعوا اہوٓاءہم ﴿﴾۱۴
َ َ ُ ۡ َ ّ َ ّ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۤۡ
مثل الجن ِۃ التِی ف ِعد المتقوؿ ؕ فِیہا
َۡ
َۡ
َ َۡ
ان ّٰہ ٌر ِّم ۡن ّمٓا ٍء غحؿِ ّٰا ِس ٍن ۚ َف ان ّٰہ ٌر ِّم ۡن
َۡ
َ
َّ َّ َ َّ َ
لب َ ٍف ل ۡم یَ َتغح ۡؿ ط ۡع ُم ٗۡہ ۚ َف ان ّٰہ ٌر ِّم ۡن خ ۡم ٍر
ّ َ ّ َ ّ ّّٰ ۡ َ َ َ ۡ
ّٰ
ّ
َ
ۡ
َ
ٌ
ۛ ف انہر ِمن عس ٍل
لذ ٍۃ ل ِلس ِخ ِبحف ۬
ُ َّ
ً
الث َم ّٰر ِة فَ
ّ ُم َصفّی ؕ َف ل َ ُہ ۡم فِ ۡی َہا ِم ۡن کلّ
ِ
َ
ۡ ٌ
َ
َ
َمغ ِه َكۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم ؕ ک َم ۡن ُہوَ خال ٌِد فِی
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َّ
َ َّ َ َ
ً الناذِ َف ُسقُوۡا َم
ٓاء َح ِم ۡی ًما فقطع
َ اَ ۡم َع
﴾۱۵﴿ ٓاء ُہ ۡم
ળું તે રોકો ૃથ્લીભાં શમાજ પમાજ નથી કે તેઓ
જોઇ રેતે કે જે રોકો તેભની શેરાં શતા
તેભનો અંત કેલો આવમો ? અલ્રાશે તેભનો
વલજનાળ કયી નાખ્મો અને આ નાણસ્તકોનો
ણ તેભના જે લોજ (અંત) આલનાય છે .
(૧૦)
આ એ ભાટે કે અલ્રાશ તે રોકોનો ભદદગાય
છે કે જે રોકો ઇભાન રાવમા છે , અને આ કે
ઇભાન નણશ રાલનાયાઓ ભાટે કોઇ ણ
ભદદગાય નથી. (૧૧)
ફેળક જે રોકો ઇભાન રાવમા અને વત્કામો
કમાું તેભને અલ્રાશ એલી જન્નતોભાં દાખર
કયી દેળે કે જે ની શેઠ નદીઓ લશે છે ; અને
જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા તેઓ
(આરોકભાંજ) એલી યીતે રાબ ભેે છે
અને એલી યીતે ખામ ીએ છે જે ભકે ળુઓ
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ચયી ખામ છે . અને (યરોકભાં) તેભનું ઠેકાણં
આગ છે . (૧૨)
તાયી આ લસ્તી કયતાં કે જે (ના રોક)ઓએ
તને કાઢી ભૂક્મો છે . ઘણીએ ફલાન
લસ્તીઓનો અભોએ નાળ કયી નાખ્મો. છી
(તે લેા) તેભનો કોઇજ ભદદગાય ઉઠ્મો
નશીં. (૧૩)
ળું તે ળખ્વ કે જે ોતાના યલયરદગાય
તયપથી ખુલ્રી દરીર ય શોમ તેના જે લો
થઇ ળકે છે કે જે ની નજયભાં તેના કૃત્મોની
ફુયાઇ ળોબા ાભી ગઇ શોમ, અને તેભણે
ોતાની ભનોલાંછનાઓની તાફેદાયી કયી
શોમ ? (૧૪)
તે જન્નત કે જે નો યશેઝગાયોને લામદો
કયલાભાં આવમો છે તે એલી શળે કે તેભાં
કેટરીક નશેયો એલી શળે કે જે નું ાણી લાવી
થતું નથી. અને કેટરીક નદીઓ એલા દુધની
શળે કે જે નો સ્લાદ ફદરાતો નથી, અને
કેટરીક નદીઓ એલા ીણાંની શળે કે જે
ીનાયાઓ ભાટે (અનશદ) સ્લારદષ્ટ શળે અને
કેટરીક નદીઓ ચોખ્ખા ભધની શળે અને તે
અનુક્રભણણકા
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રોકો ભાટે તે (સ્લગજ)ભાં દયેક પ્રકાયના
(સ્લારદષ્ટ) ભેલા શળે, અને તેભના
યલયરદગાય તયપથી (ભનાયી) ભાપી ણ;
બરા (આ યશેઝગાય રોકો) તે રોકોના
જે લા શોઇ ળકે છે કે જે વલજદા જશન્નભભાં
યશેળે, અને જે ભને એલું ગયભ ાણી
ીલડાલલાભાં આલળે કે તે તેભના આંતયડાં
કાી નાખળે ! (૧૫)
ળું એ રોકો આદ અને વભુદના ગાભોભાં શમાજ
પમાજ નથી કે તેઓ જુ એ કે તેભની શેરાં
જે ઓએ ળીકજ કમુું તેભનું કેલું યીણાભ આવમું
? અભોએ તેભનો નાળ કયી નાખ્મો. અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) જે ઓ કુફ્ર કયે છે તેઓનો ણ
એલો જ અઝાફ શોલો જોઇએ જે શેરાંના
રોકો ઉય થમો શતો. ણ અભોએ તે વખત
અઝાફ દુણનમાભાં તેઓ ઉય નાઝીર ન
કયતાં ોતાના પઝરથી આખેયત ઉય યાખ્મો
છે .
અલ્રાશ એ રોકોનો ભદદગાય છે જે ઓ
ઇભાન રાવમા છે અને જે ઓ ઇભાન રાવમા
નથી તેભનો કોઇ ભદદગાય નથી. ભૌરાનો
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અથજ ભદદગાય તેભજ ભાણરક લગેયે થામ છે
અને જે લો ભોકો શોમ તે ભુજફ તેનો અથજ
કયી ળકામ છે .
જે રોકો ઇભાન રાવમા અને નેક અભર કમાજ
છે ખુદા તેભને એલી જન્નતભાં દાખર કયળે
જે ની શેઠ નદીઓ લશે છે અને જે ભણે કુફ્ર
કમુું છે તેઓ આરોકભાં પામદો ઉાડે છે .
તેઓ ઢોયની જે ભ ખામ ીએ છે . યરોકભાં
તેઓનું ઠેકાણં જશન્નભ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તને તાયી લસ્તીભાંથી
ભક્કાલાાઓએ કાઢી ભુક્મો છે ણ ઘણા
રોકો તેના કયતાં ણ લધાયે કઠોય શતા.
અભોએ તેભના ઉય અઝાફ નાઝીર કયીને
ભાયી નાખ્મા અને તેભનો અઝાફ દુય કયનાયો
કોઇ ન શતો.
ઇબ્ને અબ્ફાવથી રયલામત છે કે જ્માયે શ.
યવુરે ખુદા (વ.) ણશજયતના રદલવોભાં
ભક્કાથી ભદીના જલા ગાયે વુય તયપ ગમા તો
એક નજય કયી પયભાવમું કે અમ ભક્કા ! તું
તભાભ ળશેયો કયતાં ભને લધાયે લશારું છે . જો
કુપપાયો ભને કાઢત નણશ તો શુ ં તને ભુકીને જાત
અનુક્રભણણકા
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નણશ. અલ્રાશે શઝયતના રદરાવા ભાટે
કાપયોની ભઝમ્ભત કયી આ આમત નાઝીર
પયભાલી. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ
પયભાવમું છે કે આમતના છે લ્રા લાક્મો ભુશ્રીકો
ભાટે નણશ ણ ભુનાપીકો ભાટે નાઝીર થમા
છે .
ંદયભી આમતભાં જન્નતની તાઅયીપ થમેરી
છે .
૧૬ થી ૧૮ ભી આમાત :-

ُ
َ َ ۡ
َ ّٰۤ َ
َف ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّی ۡس َت ِمع ِال َ ۡیک ۚ َحتی ِادا
َّ ُ َ َ ۡ
َ
ُ ُ
ع َخ ُجوۡا ِم ۡن ِعن ِدؼ قالوۡا ل ِل ِذیۡ َن ا ۡفتوا
َّ َ ُ ً َ َ َ َ َ ۡ ۡ
 افل ِئک ال ِذیۡ َنٞ اؽ ّٰاجِفا
ال ِعلم مادا ق
ُُ
ۡۤ َ ّ
ّّٰ َ َ
ط َبع الل ُہ َعدّٰی قلوۡ ِب ِہ ۡم َف ات َب ُعوۡا
َ َاَ ۡہو
﴾۱۶﴿ ٓاء ُہ ۡم
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َّ
ّٰ َ
َ
َف ال ِذیۡ َن ۡاہ َت َد ۡفا ر َاخ ُہ ۡم ُہ ًدی ّف ّٰات ُہ ۡم
ُ تَ ۡق ّٰو
﴾۱۷﴿ ىہ ۡم
ۡ َ َ َ َ َّ َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ
اعۃ ا ۡؿ تا ِت َی ُہ ۡم
فہل یننكفؿ ِالا الس
َ ۡ ُ َ ّّٰ َ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ً َ ۡ َ
بغتۃ ۚ فقد جٓاء ارخاطہا ۚ فانی لہم ِادا
ُ ٓاءتۡ ُہ ۡم ِدغۡ ّٰخ
َ َج
﴾۱۸﴿ ىہ ۡم
અને (શે યવૂર !) તેઓભાંથી કોઇ કોઇ એલા
ણ છે જે તાયી તયપ રક્ષ દઇને વાંબે છે ,
અશીં વુધી કે જ્માયે તાયી ાવેથી ઉઠીને
ચાલ્મા જામ ત્માયે જે રોકોને (કુયઆનનું)
જ્ઞાન આલાભાં આવમું છે તે રોકોને કશે છે કે
શભણાં આ (યવૂર)એ ળું કહ્ું ? એજ તે રોકો
છે કે જે ભના અંત:કયણો ય અલ્રાશે ભશોય
ભાયી દીધી છે , અને તેઓ ોતાની
ભનોલાંછના ભુજફ ચારે છે . (૧૬)
અનુક્રભણણકા
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અને જે રોકો વન્ભાગજને અનુવયે છે તેભની
વન્ભાગજની પ્રેયણાને તે (અલ્રાશ) લધુ લધાયી
દે છે , અને તેભને યશેઝગાયીની પ્રેયણા આે
છે . (૧૭)
તો ળું તેઓ કમાભત તેભને ઓચીંતી આલી
કડે તે ણવલામ ફીજી કોઇ લસ્તુની યાશ જુ એ
છે ? તેના ણચન્શો તો આલી ચૂક્મા છે , છી
જ્માયે તે (કમાભત તેભની વાભે) આલી
રાગળે ત્માયે તેભનું વભજલું તેભના ળા
કાભભાં આલળે ? (૧૮)
જ્માયે શ. યવુરે ખુદા (વ.) ખુત્ફો ઢતા
શતા અને ભુનાપીકોના અમફનું લણજન કયતા
શતા ત્માયે કેટરાક ભુનાપીકો ભસ્જીદભાંથી
ફશાય નીકીને અસ્શાફોભાંથી કોઇ
આરીભને ભશ્કયીભાં ુછતા શતા કે આે
લાએઝભાં ળું પયભાવમું ? તો તેઓ ણલે કુદયતે
ઉયની જ આમતભાં જલાફ આેર છે કે
તેભના અંત:કયણો ઉય અલ્રાશે ભશોય ભાયી
દીધી છે અને તેઓ ોતાની ઇચ્છા ભુજફ
ચારે છે .
જે રોકો ણશદામતની યાશને અનુવયે છે તેભની
અનુક્રભણણકા
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ણશદામતને અલ્રાશ લધાયી દે છે .
નથી યાશ જોતા તે ભુનાપીકો ણ કમાભતની
કે અચાનક તેઓ ઉય આલી જામ અને
કમાભતની ણનળાનીઓ જાશેય થઇ જામ.
જ્માયે કમાભત આલળે ત્માયે તેઓનું ઇભાન
રાલલું કંઇ પામદો શોંચાડળે નણશ. શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું છે કે ભાયી અને
કમાભતની લચ્ચે કોઇ નફી આલળે નણશ.
કમાભતની ણનળાનીઓભાં રોકોભાં રકલાની
ણફભાયી વાભાન્મ થઇ જળે, અચાનક ભોત
(શાટજ એટેક) લધી જળે. તપવીયે ફુયશાન અને
વાપીભાં અરી ફીન ઇબ્રાણશભની યીલામત
પ્રભાણે અબ્દુલ્રાશ ફીન અબ્ફાવથી લણજન
છે કે, શુ જ્જતુર ણલદાભાં અભો શુ ઝુય (વ.)ની
વાથે શતા. આે કાઅફાના દયલાજાને
કડ્મો અને અભાયી તયપ વંફોધન કમુું કે ળું
શુ ં તભોને કમાભતની ણનળાનીઓ ફતાલું ?
ત્માયે જ. વરભાન આની ફશુ જ નજીક
શતા. ફધાએ એકી અલાજે કહ્ું “શા.” છી
આે પયભાવમું કે કમાભતની ણનળાનીઓભાં
રોકો નભાઝને છોડળે, ોતાની ઇચ્છાઓની
અનુક્રભણણકા
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મયલી કયલી અને ોતાના આત્ભા તયપ
લધાયે ઘ્માન આલું, ભારદાયોને ભાન આલું
અને દુણનમાના ફદરાભાં દીનની વોદાફાજી
કયલી, જ્માયે આલો વભમ આલળે તો
ભોઅભીનનું દીર એલી યીતે ીગી જળે
જે લી યીતે ાણીભાં નભક. જ્માયે તેઓ ફુયાઇ
થતી જોળે તો તેને દુય કયી ળકળે નણશ. તે
વભમભાં ઝારીભ ફાદળાશો અને લઝીયો
ફદકાય શળે, બરા કાભને ફુયા વભજળે,
અપ્રભાણણક અભાનતદાય રેખાળે અને
અભાનત યાખનાયો ખમાનત કયળે, જુ ઠાને
વાચા ભાનલાભાં આલળે અને વાચાને ખોટા
ભાનળે, સ્ત્રીઓ શુ કભ કયળે અને દાવીઓની
વરાશ રેળે, છોકયાઓ ણભમ્ફય ઉય ફેવળે.
ઝકાતને દંડ વભજળે, ભા ફા ઉય ઝુલ્ભ
કયળે, ણભત્ર ણભત્રથી દૂય બાગળે, ુંછડીમા તાયા
જાશેય થળે, સ્ત્રીઓ ણતના ધંધાભાં બાગીદાય
શળે, લયવાદ ઓછો થળે, ગયીફને તુચ્છ
વભજલાભાં આલળે, નાનાઓ ઉય દમા
કયલાભાં નણશ આલે, નાના ભોટાઓની
ઇઝઝત કયળે નણશ, ુરૂ ુરૂ વાથે અને
અનુક્રભણણકા

1241

hajinaji.com

સ્ત્રી સ્ત્રીની વાથે ફુરૂં કામજ કયળે અને ુરૂ
સ્ત્રી જે લો ફનળે અને સ્ત્રીઓ ુરૂો જે લી
રાગળે અને ુરૂની જે ભ ઘોડા ઉય વલાયી
કયળે, ભાયી ઉમ્ભતની એલી ઓયતો ઉય
ખુદાની રાનત છે , ભસ્જીદોને વોના-ચાંદીથી
ળણગાયાળે જે ભ મશુ દ અને નવાયાના
ઇફાદતખાનાને ળણગાયેરા શોમ છે . કુયઆન
ળયીપને વોનાથી ળણગાયળે, ણભનાયા ઉંચા
કયલાભાં આલળે, વપોભાં ભાણવો લધાયે શળે
અને તેઓના દીરોભાં એકફીજા પ્રત્મે નપયત
શળે અને તેઓની લાતો આવભાં ટકયાતી
શળે. ભાયી ઉમ્ભતના રોકો વોનેયી અને
યેળભી લસ્ત્રો ધાયણ કયળે. વમાજખોયી
વાભાન્મ શળે, રાંચ રેલાભાં આલળે, દીનની
અધોગણત થળે અને દુણનમાની ચડતી થળે,
સ્ત્રીઓને ફશુ તરાક આલાભાં આલળે,
ળયીઅત ભુજફ ણળક્ષાઓ આલાભાં નણશ
આલે. તે વભમભાં ગાલું-લગાડલું વાભાન્મ શળે
અને ભાયી ઉમ્ભતના ફુયા રોકો આ ધંધો
ચરાલળે, ભાયી ઉમ્ભતના ભારદાય રોકો
શયલા પયલા ભાટે અને ભઘ્મભ ણસ્થણતના રોકો
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લેાય ભાટે અને ગયીફો નાભના ભાટે શજ
કયળે અને રોકોને દેખાડલા ભાટે કુયઆનનું
ણળક્ષણ રેળે અને કુયઆનને એ યાગભાં ઢળે
જે યાગભાં ઢલાની ભનાઇ છે , રોકોને
ફતાલલા ભાટે દીનના ભવાએર ળીખળે,
વમણબચાયથી ફાકો ઘણા મદા થળે, જે
સ્ત્રીઓથી ણનકાશ શયાભ છે તેનું ણળમ
રુંટલાભાં આલળે, ફુયા રોકો નેક રોકો ઉય
ણલજમ ભેલળે, આવભાં ઝઘડા પવાદ થળે,
રકભતી ણરફાવ શેયીને ગલજ કયળે. જુ ઠ
વાભાન્મ થળે. ચારુવી લધી જળે, લયવાદ
લગય ભોવભનો થળે, ઢોર, ણવતાય લગેયે
લાજીંત્રોને વાયા ગણીને વાંબલાભાં આલળે,
નેકીનો શુ કભ કયનાય અને ફુયાઇની ભનાઇ
કયનાયને ફુયા વભજલાભાં આલળે, ભોઅભીન
શડધુત થળે, પકીયોથી તલંગયો ડયળે નણશ
એટરે પકીયો ભાંગતા પયળે ણ તેઓને કંઇ
આળે નણશ, કાયી અને આણફદ એકફીજાની
ફુયાઇ કયળે, શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી એ ણ
લણજન છે કે ફાયભા ઇભાભ (અ.)ના ઝુશુયની
ણનળાની એ છે કે ઇલ્ભ ઉઠી જળે અને
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ેઅજ્ઞાનતા જાશેય થળે, રોકો દારૂ ીળે અન
વમણબચાય જાશેયભાં થળે અને ુરૂો ઘણા
ેઓછા મદા થળે, જ્માયે સ્ત્રીઓ લધાય
મદા થળે. એટરે વુધી છે કે ચાવ
સ્ત્રીઓભાં એક ુરૂનું પ્રભાણ શળે.
૧૯ થી ૨૩ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ٗۡ َ ۤۡ ّٰ َ ّ َ ّّٰ ُ َ ۡ ۡ
اس َتغ ِه ۡك
فاعلم انہ لا ِالہ ِالا اللہ ف
َ َ ۡ
ۡ ۡ ّٰ
ّّٰ
ل ِذن ۢۡ ِبک َف ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنح َف َف ال ُم ۡؤ ِمن ِت ؕ َف الل ُہ
ۡ ُ
َ َ َّ ُ
حَ ۡعل ُم ُم َتقل َبک ۡم َف َمث ّٰوىک ۡم ﴿ ﴾۱۹٪
َ َ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ٌ
ف حقوؽ ال ِذین امنوا لو لا ن ِزلت سوذۃ ۚ
َ َ ۤۡ ُ ۡ
ٌ ُ َ ٌ َ ُ
ف ِادا ان ِزل َ ۡت ُسوۡ َذۃ ّم ۡحک َمۃ ّف دغِ َخ فِ ۡی َہا
ۡ َ ُ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َّ َ ٌ
ال ِقتاؽ ۙ ذایت ال ِذین فِی قلو ِب ِہم مرص
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َ ََ ۡ ۡ
َ
َُۡ
ّینن ُك ۡف َؿ ِال َ ۡیک نن َك ال َمغ ِص ِّی َعل ۡی ِہ ِم َن
ََ
ۡ
ال َموۡ ِة ؕ فا ۡفخّٰی ل َ ُہ ۡم ﴿ ۚ﴾۲۱
َ ٌَ َ َ
َ
َ َ َ
اعۃ ّف قوۡ ٌؽ ّم ۡعرُ ۡف ٌغ  ٞف ِادا ف َد َؾ
ط
ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ّّٰ
الل َہ لَک َ َ
اؿ َخح ۡ ًؿا لّ َ ُہمۡ
الامر  ٞفلو صدقوا
﴿ ۚ﴾۲۱
َ
َ َّ َ ُ ۡ
ف َہ ۡل َع َس ۡی ُت ۡم ِا ۡؿ توَل ۡی ُت ۡم ا ۡؿ تف ِس ُد ۡفا
ۡ َ ۡ َ ُ َ ّ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ َ ُ
امک ۡم ﴿﴾۲۲
ص ف تق ِطعوا اذح
فِی الاذ ِ
ُ َ َّ
ّّٰ َ َ َ
َ
افل ِئک ال ِذیۡ َن ل َ َعن ُہ ُم الل ُہ فا َص ّم ُہ ۡم َف
َ َ
ا ۡع ٰۤؼی ا ۡب َص َاذ ُہ ۡم ﴿﴾۲۳
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ભાટે આ વભજી રે કે અલ્રાશના ણવલામ કોઇ
ભાઅફૂદ નથી, અને તું તાયી (ઉમ્ભતના)
ગુનાશોની ભાપી ભાટે તથા દયેક ભોઅભીન
ુરૂ અને દયેક ભોઅભીન સ્ત્રી ભાટે ક્ષભા
ભાંગ; અને અલ્રાશ તભાયા ચારલા પયલા
અને તભાયા યશેઠાણને વાયી ેઠે જાણે છે .
(૧૯)
અને જે રોકો ઇભાન રાવમા છે તેઓ કશે છે
કે (જે શાદને રગતું) કોઇ પ્રકયણ કેભ
ઉતાયલાભાં આવમું નથી ? ણ જ્માયે કોઇ
સ્ષ્ટ પ્રકયણ ઉતાયલાભાં આલે છે અને તેભાં
ધભજમુઘ્ધ (જે શાદ)નું લણજન ણ કયલાભાં આલે
છે ત્માયે તું તે રોકોને જુ એ છે કે જે ભના
અંત:કયણોભાં (દંબનો) યોગ છે . તેઓ તાયી
પ્રત્મે એલી દ્રણષ્ટએે નીશાે છે કે જાણે તેભના
ઉય ભૃત્મુની ભૂછાજ છલાઇ ગઇ (ન) શોમ !
ભાટે તેભના ભાટે ખયાફી જ છે . (૨૦)
આજ્ઞાનું ારન કયલું અને મોગ્મ લાત કશેલી
(ઉિભ છે ), છી જ્માયે ભાભરો ાકો થઇ
જામ (માને રડાઇ છે ડાઇ જામ) ત્માયે અગય
તેઓ અલ્રાશથી વાચા યશે તો ખચીતજ
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(રયણાભ) તેભના ભાટે ફશેતય થામ. (૨૧)
ણ જો તભે વિાલાન થઇ જાઓ તો ળું આ
વંબલીત નથી કે ૃથ્લી ઉય પવાદ પેરાલલા
રાગી જાઓ, અને કુટુંફીજનો (વાથે)નો
વંફંધ તોડી નાખો ? (૨૨)
એજ તે રોકો છે કે જે ભના ય અલ્રાશે
રાનત કયી છે , છી તેભને ફશેયા ફનાલી
દીધા છે , અને તેભના ચક્ષુઓ આંધા કમાજ
છે . (૨૩)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે
“રાએરાશા ઇલ્રલ્રાશ” ઢે તે મકીનન
જન્નતભાં દાખર થળે અને તે ઉિભ ઇફાદત
છે , ઈસ્તગપાય કયલું એ ણ ઇફાદતભાં
દાખર છે . શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે નફીએ કયીભ વીિેય
લખત ઈસ્તગપાય કયતા શતા અને વીિેય
લખત અલ્રાશથી ભાપી ચાશતા શતા, તેનો
ભતરફ એ કે “અસ્તગપેરૂલ્રાશ” અને
“અતુફો એરલ્રાશ” કશેતા શતા. આ
(વ.)ને જ્માયે ણ વભમ ભતો શતો ઉબા
થતી લખતે ઓછાભાં ઓછુ ં ચ્ચીવ લખત
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અસ્તગપેરૂલ્રાશ કશેતા શતા. શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.) પયભાલે છે કે આ
ગુનાશ તો કયતા ન શતા તે છતાં ણ
અસ્તગપાય ઢતા શતા. શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)થી ભનકુર છે કે આે પયભાવમું કે
ભોઅભીન ગુનાશ કયલા છી લીવ લયવ
વાય થમા ફાદ ઈસ્તગપાય કયે તો ણ તેના
ગુનાશ ભાપ થઇ જામ છે . ઇભાભ (અ.)
પયભાલે છે કે ગુનાશ કમાજ છી વાત કરાકની
ભોશરત આલાભાં આલે છે કે ગુનાશની
ભાપી ચાશી રે અને ફીજી રયલામત પ્રભાણે
ઇભાભ (અ.)ભે પયભાવમું કે ચારીવ ગુનાશે
કફીયા છી ણ ઇન્વાન જો અસ્તગપાય કયે
તો ખુદા તેને ભાપ કયી આળે. “રેઝભફેક”
(તાયા ગુનાશ ભાટે) અશીં વંફોધન નફીએ
કયીભ (વ.)ને કયેર છે ણ તેથી શેતુ શઝયત
(વ.)ની ઉમ્ભત છે કે રોકો શઝયતની
વુન્નતને અનાલે અને અસ્તગપાય કયે.
તે લખતે ભુવરભાનો જે શારતભાંથી વાય
થઇ યહ્ા શતા અને કુપપાયની જે લતજણક
ઇસ્રાભ અને ભુવરભનો વાથે શતી તે કાયણે
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જે શાદનો શુ કભ આલલાની શેરાં જ એશરે
ઇભાનનો એ જાતનો ખ્માર શતો કે અભને
જં ગની યજા ભલી જોઇએ અને તે ભાટે તે
રોકો ફેચેનીથી અલ્રાશના શુ કભની યાશ
જોઇ યહ્ા શતા કે અભોને આ ઝારીભો વાથે
રડલાનો શુ કભ કેભ નથી આલાભાં આલતો
? ણ જે ભુનાપીકો ભુવરભાનોભાં બી
ગમા શતા તેઓની શારત ભોઅભીનોથી
ણફલ્કુર જુ દી જ શતી. તે રોકો ોતાના
જાનભારને ખુદા અને તેના દીનથી લધાયે
ચાશતા શતા અને તે ભાટે કોઇ ણ જોખભ
લશોયી રેલા તૈમાય ન શતા અને જં ગના શુ કભે
તેઓને અને વાચા એશરે ઇભાનને
એકફીજાથી અરગ ાડી દીધા. જ્માં વુધી
આ શુ કભ આવમો ન શતો ત્માં વુધી એશરે
ઇભાન અને ભુનારપકોભાં કોઇ તપાલત
જણાતો ન શતો, ણ જ્માયે ઇસ્રાભ ઉય
જાનની ફાજી રગાડલાનો વભમ આવમો તો
તેઓનો ણનપાક જાશેય થઇ ગમો.
તેઓના ભાટે એભાંજ બરાઇ છે કે જે શાદના
શુ કભનું ારન કયે અને નેક લાત કશે. છી
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જ્માયે ભાભરો નક્કી થઇ જામ એટરે રડાઇ
ળરૂ થામ ત્માયે જો તેઓ અલ્રાશથી વાચી
યીતે યશે તો ખયેખય તેનું યીણાભ તેભના ભાટે
ફશેતય થામ.
અમ ભુનાપીકો ! જો તભો રોકો ઉય
વિાલાન થઇ જાલ તો ળું એ વંબણલત નથી કે
ઝભીન ઉય પવાદ પેરાલા રાગી જાલ અને
કુટુંફીજનો વાથેનો વંફંધ તોડી નાખો ?
એ ભુનારપકો ઉય અલ્રાશે રાનત કયી છે
અને તેઓને ફશેયા અને આંધા કમાજ છે ,
તેઓની અલાઇ અને ઇન્કાયના કાયણે
તેઓના શાર ય છોડી દીધા છે અને
જાણીજોઇને કુદયતની ણનળાનીઓ ઉય
ણલચાય ન કયલાથી અલ્રાશની ભશેયફાનીથી
લંચીત યહ્ા છે .
૨૪ થી ૨૮ ભી આમાત :-

ُُ
ُۡ
ََ
َ
َ
افلَا یَ َت َد ّبرُ ۡف َؿ الو ۡك ّٰا َؿ ا ۡؾ َعدّٰی قلوۡ ٍب
ُ َ َۡ
﴾۲۴﴿ اقفال َہا
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َ َّ
َُ
َ
ِا ّؿ ال ِذیۡ َن ۡاذت ّد ۡفا َعدٰۤی ا ۡخبَاذِ ِہ ۡم ِّم ۢۡن
َّ
َ َّ
ۡ
الش ۡی ّٰطنُ
بَ ۡع ِد َما ت َبح َف ل َ ُہ ُم ال ُہ َدی ۙ
َ
َس ّوَ َؽ ل َ ُہ ۡم ؕ َف ا ۡمدّٰی ل َ ُہ ۡم ﴿﴾۲۵
ّٰدل َِک باَنّ َ ُہ ۡم َقالُوۡا ل ّ َِل ِذیۡ َن غَخ ُہوۡا َما ن َ ّ َزؽَ
ِ
ِ
ّّٰ ُ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
اللہُ
ۛف
ض الامرِ ۚ
اللہ سن ِطیعکم فِی بع ِ
َ
حَ ۡعل ُم ِا ۡذ َخ َاذ ُہ ۡم ﴿﴾۲۶
َف َک ۡی َف ِا َدا تَوَ ّ َف ۡت ُہ ُم ال ۡ َملئ َک ُۃ حَ ۡطخبُوۡؿَ
ِ
ِ
َ
ُف ُجوۡ َہ ُہ ۡم َف ا ۡخبَ َاذ ُہ ۡم ﴿﴾۲۷
ّٰ َ َ ّ َ ُ ُ ّ َ َ ُ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل َہ فَ
دل ِک ِبانہم اتبعوا ما اسخط
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َ
َ َ ََ َ ۡ
﴾۲۸٪ ﴿ غ ِخ ُہوۡا ذِضوَان ٗۡہ فا ۡح َبط ا ۡع َمال َ ُہ ۡم
છતાં ળું આ રોકો કુયઆન ય નચતન નથી
કયતા, અથલા ળું તેભના અંત:કયણો ય તાાં
ડેરાં છે ? (૨૪)
ણનવંળમ જે રોકો ય ણશદામત જાશેય થઇ
ચૂક્મા ફાદ ણ તેઓ ોતાના ાછરા ગે
(નાણસ્તકણાં તયપ) પયી જામ તો તેભના ભાટે
ળેતાન (તેભ કયલું) વશેરું કયી દે છે ; અને તે
(અલ્રાશ) તેભને ભોશરત આે છે . (૨૫)
આ એ ભાટે કે તેઓ (ભુનાપીકો) તે (મશુ દી)
રોકોને કે જે ઓ અલ્રાશના ઉતાયેરા
(કુયઆન) તયપ અણગભો દળાજલે છે તેભને કશે
છે કે અભે કેટરાક ભાભરાઓભાં તભારૂં કહ્ું
ભાનીળું, અને અલ્રાશ તેભના બેદોને વાયી
ેઠે જાણે છે . (૨૬)
ણ તે લખતે (તેભની) કેલી દળા થળે કે
જ્માયે પરયશ્તા તેભનો અંત એલી ણસ્થણતભાં
રાલળે કે તેભના ભોઢાં તથા ીઠો ય ભાય
ભાયતા શળે. (૨૭)
અનુક્રભણણકા
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આ એ ભાટે કે તેભણે તે લસ્તુનું અનુકયણ કમુું
કે જે અલ્રાશને નાયાઝ કયતી શતી, અને
તેની ખુળી તયપ અણગભો દેખાડ્મો, આથી
તેણે ણ તેભની કયણીઓને ણનયથજક કયી
નાખી. (૨૮)
ળું આ રોકો કુયઆન ય નચતન નથી કયતા ?
તેઓના દીર ઉય તાા ડેરા છે , તેના
કાયણે તેઓ નવીશત ગ્રશણ કયતા નથી અને
ણશદામત ાભતા નથી.
મશુ દીઓએ તલયેતભાંથી મગમ્ફય વાશેફની
તાયીપભાં પેયપાય કયી નાખ્મો અને જ્માયે
શુ ઝુય (વ.) મગમ્ફય થમા અને ભદીનાભાં
આવમા તો તે મશુ દીઓ શઝયત (વ.)થી પયી
ગમા. ત્માયે અલ્રાશે આ આમત નાઝીર
પયભાલી અને તેઓ ોતાના ાછરા ગે
નાણસ્તકણા તયપ પયી જામ તો ળમતાન
તેભના ભાટે તેભ કયલું વશેરું કયી દે છે અને
અલ્રાશ તેભને ભોશરત આે છે . જો કે આ
આમાતનો શુ કભ વાભાન્મ યીતે દયેક પયી
જનાય ભાટે છે , જોઇએ તો મશુ દી શોમ,
જોઇએ તો ભુવરભાન શોમ, જોઇએ તો
અનુક્રભણણકા
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આની શમાતીભાં પયી જામ અને જોઇએ તો
આની લપાત છી પયી જામ. જે ભકે ફન્ને
બાઇઓના (ણળઆ–વુન્નીના) ુસ્તકોભાં છે
અને વશીશ ફુખાયી, વશીશ ભુણસ્રભ લગેયેભાં
રખેર છે કે “કમાભતના રદલવે ભાયા
વશાફીઓભાંથી એક ટોાને શાંકી કાઢલાભાં
આલળે અને તેભને જશન્નભ તયપ રઇ
જલાભાં આલળે, તે લખતે શુ ં કશીળ કે અમ
ભાયા યફ ! આ ભાયા વશાફીઓ છે , અલ્રાશ
પયભાલળે કે આ એ રોકો છે જે ભણે તાયી
ાછ રપતનો કમો છે જે ની તને ખફય
નથી.” આ શદીવનું લણજન જુ દી જુ દી યીતે
થમેર છે .
ખુદા પયભાલે છે કે ળમતાને એ રોકોને રાંફી
રાંફી આળાઓભાં નાખેર છે એ કાયણે
તેઓએ કુયઆનથી અણગભો જાશેય કમો,
તેઓને મશુ દીઓએ તથા ફીજા ભુતજદએ કહ્ું કે
કેટરાક કાભભાં મગમ્ફય વાથે રડાઇ
કયલાભાં અભો તભાયી ભદદ કયીળું, અલ્રાશ
તેભની એ છુ ી ફાફતોને જાણે છે અને
તેભની એ લાતોને જાશેય કયી તેભને પજે ત કયે
અનુક્રભણણકા
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છે . આ આમાતની તાલીર એ ણ ફતાલી છે
કે જે રોકો શ. અરી (અ.)ની પઝીરતોથી
અણગભો યાખતા શતા તેઓ ણ તેભાં ળયીક
છે .
જ્માયે એ રોકોની રૂશ ખુદાના શુ કભથી
પયીશ્તા કબ્ઝ કયળે ત્માયે તેભના ભોંઢા તથા
ીઠ ઉય ભાય ભાયતા શળે તો તે લખતે
તેઓની કેલી દળા થળે ?
જે રોકોએ તે લસ્તુનું અનુકયણ કમુું જે નાથી
અલ્રાશ નાયાઝ થતો શતો અને તેની ખુળી
તયપ અણગભો દેખાડ્મો અને તેઓએ જે
આઅભાર કમાજ શતા તેને ણનયથજક કયી નાખ્મા.
આ આમતની તાલીરભાં ઇબ્ને ભશમાયે રખ્મું
છે કે શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી
લણજન છે કે જે લસ્તુથી તેઓ અણગભો
યાખતા શતા તે શ. અરી (અ.)ની ભોશબ્ફત
છે .
૨૯ થી ૩૨ ભી આમાત :-

ۡاَ ۡؾ َحس َب الَّذیۡ َن ف ۡی ُق ُلوۡبہ ۡم ّ َمرَ ٌص اَؿ
ِ
ِِ
ِ ِ
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ّ َ ُ ۡ ّّٰ َ ۡ َ َ
ل ۡن ّیص ِخ َث الل ُہ اضغان ُہ ۡم ﴿﴾۲۹
َ َ ۡ َ َ ُ َ ّٰ َ
ََ ۡ
ٓاء لَا َذیۡنک ُہ ۡم فل َعرَف َت ُہ ۡم
ف لو ن ش
ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ّ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ
ۡ
ِب ِسیمہم ؕ ف لتعرِفنہم فِی لح ِن القو ِؽ ؕ
َ ّّٰ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ُ
ۡ
ف اللہ حعلم اعمالکم ﴿﴾۳۱
َ ُ َّ ُ
ّّٰ َ َ ۡ
َف لَن ۡبلوَنک ۡم َحتی ج ۡعل َم ال ُم ّٰج ِہ ِدیۡ َن
َ ُ ۠ َۡ ُ
ِم ۡن ُک ۡم َف ّّٰ
الصبِؿِیۡ َن ۙ َف ن ۡبلوَا اخ َب َاذک ۡم
﴿﴾۳۱
َّ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُّ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ِاؿ ال ِذین کهكفا ف صدفا عن س ِبی ِل
ّّٰ َ َ ّ ُ
الرَ ُسوۡ َؽ م ۢۡن بَ ۡعد َما تَ َبحَّفَ
ّ
الل ِہ ف شٓاقوا
ِ
ِ
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ً َ ّّٰ ُ ُ َ ّ
ۡ
ل َ ُہ ُم ال ُہ ّٰدی ۙ ل َ ۡن حط ّخفا الل َہ ش ۡیئا ؕ َف
َ ُ
﴾۳۲﴿ َس ُی ۡح ِبط ا ۡع َمال َ ُہ ۡم
ળું તે રોકોએ-કે જે ભના ભનભાં (દંબનો) યોગ
છે —એભ વભજી રીધું છે કે અલ્રાશ તેભના
કીનાઓને જાશેય નણશ કયે ? (૨૯)
અને જો અભે ચાશીએ તો તે (કીનાખોય)
રોકો તને દેખાડી દઇએ, જે થી તું (ોતભેે)
તે રોકોને તેભના ભોઢાંના ણચન્શો યથી
ાયખી કાઢે; અને તું તેભની લાતચીતની છટા
યથી ણ તેભને અલશ્મ ઓખી ળકળે;
અને અલ્રાશ તભાયા કભોને વાયી ેઠે જાણે
છે . (૩૦)
અને અભે તભાયી કવોટી અલશ્મ કયીળું, એટરે
વુધી કે તભાયાભાંથી જે શાદ (ધભજમુધ્ધ)
કયનાયાઓ તથા ધૈમજ ધયનાયાઓને અભે
વભજી રઇએ, અને તભાયી ણસ્થણતઓને
અજભાલી રઇએ. (૩૧)
ણનવંળમ જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા અને
અનુક્રભણણકા
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(રોકોને) અલ્રાશના ભાગજથી અટકાવમા અને
તેભના ઉય ણશદામત ઉઘડી ચૂકી શતી તે ફાદ
ણ તેભને યવૂરની ણલરૂધ્ધતા કયી તેઓ
અલ્રાશનું શયગીઝ કાંઇ ફગાડળે નણશ; અને
તે તેભના કભો ઘણાજ જલ્દી નકાભા કયી
નાખળે. (૩૨)
જે રોકોના દીરભાં ણનપાકનો યોગ છે તેઓનું
એલું અનુભાન છે કે તેના ણનપાકને ખુદા જાશેય
નણશ કયે.
અલ્રાશ પયભાલે છે કે જો અભો ચાશીએ તો
એ રકન્નાખોય રોકો તને દેખાડી દઇએ જે થી
તું ોતે આ ભેે તેભના ચશેયા ઉયથી
તેભને ાયખી કાઢે અને તેઓની લાતચીતની
ઢફથી ણ તેઓને ઓખી ળકે. આ
આમતભાં “રશનીર કોર” (લાત કયલાની
ઢફ) ણલે અફુ વઇદ ખુદયીએ યીલામત કયી
છે કે એનો શેતુ શ. અરી ઇબ્ને અફુતારીફ
(અ.)ની દુશ્ભની છે .
અભો તભાયી કવોટી અલશ્મ કયીળું. એટરે
વુધી કે તભાયાભાંથી જે શાદ કયનાયાઓ તથા
વબ્ર કયનાયાઓને અભો જાણી રઇએ કે કોણ
અનુક્રભણણકા
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જે શાદભાં વબ્ર કયે છે અને કોણ તેની ણલરૂઘ્ધ
લતે છે .
જે રોકો કાપય થમા અને રોકોને દીને
ઇસ્રાભથી અટકાવમા અને યવુર (વ.)ની
વાથે ણલરૂઘ્ધતા કયી તો તેઓ ખુદાને કંઇ
નુકવાન શોંચાડી ળકળે નણશ અને તેભના
કામો ફશુ જ જલ્દી થઇ જળે.
૩૩ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ّّٰ ُ ۡ َ ۡۤۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
َاللہ
یایہا ال ِذین امنوا ا ِطیعوا
ۡاَ ِط ۡی ُعوا ال ّرَ ُسوۡ َؽ َف لَا تُ ۡب ِط ُلوۡۤۡا اَ ۡع َمال َ ُکم
َف

﴾۳۳﴿
ُّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ َّ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ِاؿ ال ِذین کهكفا ف صدفا عن س ِبی ِل
ّّٰ َ ۡ َ ّ ۡ َ َ ٌ َ ّ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َ ّ ُ ّّٰ
ُاللہ
الل ِہ ثم ماتوا ف ہم کفاذ فلن حغ ِهك
અનુક્રભણણકા
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﴾۳۴﴿ ل َ ُہ ۡم
ۡ َ ّ َ ۡۤۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ
َۡ
السل ِم ۖ٭ َف ان ُت ُم
فلا ت ِہنوا ف تدعوا ِاخی
ُ
ُ َ
َ َ
ّّٰ
الۡا ۡعلوۡ َؿ ۖ٭ َف الل ُہ َم َعک ۡم َف ل َ ۡن ّی ِت َؿخ ۡم
ُ َ
﴾۳۵﴿ ا ۡع َمالَک ۡم
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભે અલ્રાશની
આજ્ઞા ભાનો તથા યવૂરની આજ્ઞા ભાનો અને
તભાયા કભો ણનયથજક ફનાલો નણશ. (૩૩)
ફેળક જે રોકો ઇભાન નથી રાવમા અને
(રોકોને) અલ્રાશના ભાગજથી અટકાવમા,
છી નાણસ્તકણાંની ણસ્થણતભાં જ ભયી ગમા
તો અલ્રાશ તેભને શયગીઝ ભાપ નણશ કયે.
(૩૪)
ભાટે નયભ થઇ ન જાઓ અને (દુશ્ભનો વાથે)
વુરેશની ભાંગણી ણ ન કયો, અને
(જાણજો) કે તભેજ વલોયી યશેળો, અને
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ તભાયી વાથે છે અને તે તભાયા કભો
શયગીઝ વમથજ જલા દેળે નણશ. (૩૫)
અમ ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભો અલ્રાશની
પયભાફયદાયી કયો અને યવુરની આજ્ઞા ભાનો,
તભો તભાયા કાભને ણનયથજક ફનાલો નણશ,
અથાજત ણફજાઓને દેખાડલા ભાટે કે
વંબાલલા મા ગલજ કયલા ભાટે જો કોઇ કામજ
કયળો તો તે એે જળે. ભાટે એલું કયતા ફચો.
જે રોકોએ કુફ્ર કમુું અને રોકોને ઇસ્રાભની
યાશથી ફશેકાવમા ને તેઓ ભયી ગમા તેઓ
કાપય શતા. અલ્રાશ તેભને શયગીઝ ભાપ નણશ
કયે.
અમ ભોઅભીનો ! તભો કુપપાયો વાથે રડલાભાં
વુસ્ત ન થાલ અને દુશ્ભનો વાથે વુરેશની
ભાંગણી ણ ન કયો, કાયણ કે વુરેશ ઇચ્છલી
એ ઇચ્છલા જોગ લાત નથી અને એ લાત
જાણી રો કે તભો જ વલોયી યશેળો અને
કાપયો યાજમ ાભળે અને અલ્રાશ તભાયી
વાથે છે અને તભાયા આઅભારો શયગીઝ
વમથજ જળે નણશ.
૩૬ થી ૩૮ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ّ َ َ ۡ َ ّٰ ُ ّ ُ ۡ
َ
الدن َیا ل َ ِع ٌب ّف ل َ ۡہ ٌو ؕ َف ِا ۡؿ
ِانما الحیوۃ
ُ ُ ُ
ُ ُ
َ َّ ُ
ت ۡؤ ِمنوۡا َف تتقوۡا یُ ۡؤ ِتک ۡم ا ُجوۡ َذک ۡم َف لَا
ُۡ َ ُ
یَ ۡسـَٔۡلک ۡم ا ۡموَالَک ۡم ﴿﴾۳۶
ِا ۡؿ ّیَ ۡسـَٔۡ ۡل ُک ُموۡ َہا َف ُی ۡح ِف ُک ۡم تَ ۡب َخ ُلوۡا فَ
ۡ َۡ َ َُ
یُص ِخ ۡث اضغانک ۡم ﴿﴾۳۷
ُ
َۡ
ۡ ُ
ٰۤہان ُت ۡم ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ت ۡد َعوۡ َؿ ل ُِتن ِفقوۡا ف ِ ۡی
َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ۚ َف ِم ۡن ُک ۡم ّ َم ۡن ّیَ ۡب َخ ُل ۚ َف َمنۡ
س ِبی ِل
َّ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َّ ۡ
َ ّّٰ
اللہُ
یبخل ف ِانما یبخل عن جف ِس ٖۡہ ؕ ف
ال ۡ َغج ّیُ َف اَن ۡ ُت ُم ال ۡ ُف َو َك ُ
ٓاء ۚ َف ِا ۡؿ تَ َتوَلَّواۡ
ِ
hajinaji.com
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ۡۤ ُ ُ
لَا یَک ۡونوۡا

َُ ُ َۡ َ
یَ ۡس َت ۡب ِد ۡؽ قوۡ ًما غح َؿخ ۡم ۙ ث ّم
ُ َ َ
﴾۳۸٪ ﴿ ا ۡمثالَک ۡم

આરોકનું જીલન યભતગભત ણવલામ કાંઇજ
નથી, અને જો તભે ઇભાન રાલળો તથા
યશેઝગાય યશેળો તો તે તભાયો ફદરો તભને
(અલશ્મ) આળે, અને તે તભાયી ાવે તભાયી
(વઘી) ભાર ણભલ્કત ભાંગળે નણશ. (૩૬)
અગય તે તભાયાથી (વઘો ભાર) ભાંગે અને
તભને (તે આી દેલા ભાટે) આગ્રશ કયે તો
તભે (જરૂય) કંજુવાઇ કયળો, અને તે
(અલ્રાશ) તભાયો કીનો જાશેય કયી દેળે.
(૩૭)
લ્મો વાંબો ણ છો ? તભે તે છો કે જે ભને
અલ્રાશની યાશભાં કાંઇ ખચજ કયલા ભાટે
ફોરાલલાભાં આલે છે , ણ તભાયાભાં કોઇ
કોઇ એલો ણ છે જે કંજુવાઇ કયે છે , અને
જે કંજુવાઇ કયળે તો તે ોતાની જ જાત ભાટે
કંજુવાઇ કયળે; અને અલ્રાશ તલંગય છે , અને
અનુક્રભણણકા
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તભે (તેના) ભોશતાજ છો, અને જો તભે
(અલ્રાશના શુ કભથી) ભોઢું પેયલી રેનાયા થઇ
જળો તો તે તભાયા ફદરે ફીજા રોકો રઇ
આલળે, છી તેઓ તભાયી જે ભ (વાંકડા
ભનના) થળે નણશ. (૩૮)
શલે અલ્રાશ ઇફાદતનો ળોખ આલા ભાટે
તથા આખેયત તયપ ચાશના લધાયલા ભાટે
પયભાલે છે કે દુણનમાનું જીલન યભત-ગભત
ણવલામ કંઇ નથી, ણ જો તભો ખુદા-યવુર
ય ઇભાન રાલો અને યશેઝગાય યશેળો તો
આખેયતભાં તભોને ુયેુયો ફદરો ભળે અને
તે ફદરા ભાટે તભાયા ાવેથી ભાર ણભરકત
ભાગળે નણશ.
જો તભાયો ફધો ભાર આગ્રશની વાથે
ભાગલાભાં આલે તો તભો કંજુવાઇ કયળો અને
તભો ખુળીથી આલા ભાટે તૈમાય થળો નણશ.
તભાયી કંજુવીના કાયણે તભાયા અંત:કયણના
રકનાને જાશેય કયળે, એટરે ખુદા-યવુર વાથે
તભો જે કંઇ કટ યાખો છો તે જાશેય થઇ
જળે.
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે જ્માયે આ
અનુક્રભણણકા
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આમત નાઝીર થઇ કે જો તભો પયી જળો તો
ખુદા તભાયાથી વાયી કોભ તભાયા ફદરાભાં
રાલળે. તે લખતે રોકોએ શુ ઝુય (વ.)થી
ુછમું કે તે કઇ કોભ છે ? ત્માયે જ. વરભાને
આની ણફલ્કુર ાવે ફેઠા શતા. આે જ.
વરભાનના ખબા ઉય શાથ ભાયી પયભાવમું,
તે આ રોકો છે , ભને એ ખુદાની કવભ છે
જે ના કબ્જાભાં ભાયી જાન છે કે ઇભાન જો
વુયય્મા (વીતાયા) વાથે ફાંધેરું શોત તો ણ
ઇયાની રોકો તેને પ્રાપ્ત કયી રેતે. શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)એ આ ણલે પયભાવમું છે
કે આ વંફોધન કુયેળીઓથી શતું કે જો તભો
ઇભાનથી પયી જળો તો ખુદા તભાયા
ફદરાભાં તભાયાથી વાયી કોભ રાલળે. આે
પયભાવમું કે તેથી ભુયાદ ગુરાભ લગજના રોકો
છે . ખુદાએ ગયીફ અને ગુરાભ લગજના વાયા
રોકોને ઇસ્રાભના ારલની વાથે જોડી
દીધા છે કે જે ઓએ ઇસ્રાભભાં એલા વુંદય
કાભો કમાજ છે કે જ્માં વુધી દુણનમા યશેળે ત્માં
વુધી તેભનાથી પ્રવંળાની ખંડણી ભેલતા
યશેળે.
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૨૯ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૪૮) વુયએ પત્શ (ણલજમ)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો શ. યવુર (વ.)ની વાથે
ભક્કા પતેશ કયતી લખતે વાથે શોમ તેટરો
વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે ોતાની ઓયતો, ભાર અને જે જે ચીજો
તભાયા કબ્જાભાં છે તેને યક્ષણભાં યાખલા આ
વુયો ઢો. કાયણ કે જે કોઇ શંભેળા વુયાને ઢે
છે તો અલ્રાશ તયપથી ભુનાદી ઉંચા અલાજે
કશેળે. જે ને કમાભતભાં ફધા રોકો વાંબળે
કે અમ ભાયા ફંદા ! તું ખારીવ રોકોભાંથી છે ,
ખુદા પયીશ્તાને કશેળે કે આ ળખ્વને ભાયા
અનુક્રભણણકા
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વારેશ ફંદાઓભાં દાખર કયો અને તેને
ફેણશશ્તભાં રઇ જઇ કાફુયલાુ ળયાફે તશુ યા
(ીણં) ીલયાલો.
ખાવીમત : આ વુયાને ોતાના ગાભાં ફાંધે
તો ઝારીભ ફાદળાશના ઝુલ્ભથી યક્ષણભાં
યશેળે અને જો ફચ્ચાલાી આ વુયાને
રખીને ધોઇને ીએ તો દુધભાં લધાયો થળે.
૧ રી આમત :-

ً ۡ ُّ ً ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َّ
﴾۱ۙ ﴿ ِانا فتحنا لک فتحا م ِبینا

(શે યવૂર ! આ શુ દમફીમાની વુરેશ નથી)
ફલ્કે અભોએ તને લાસ્તલભાં ખુલ્રે ખુલ્રી
પતેશ અજણ કયી છે : (૧)
આ પત્શે ભુફીન ણલે તપવીય કયનાયાઓએ
જુ દી જુ દી યીતે લણજન કમુું છે . આયંબભાં
અભો ટુંકભાં લણજન કયીએ છીએ. ણશજયતના
વાતભા લયવે ઝીરકાદ ભણશનાભાં શ.
ભોશમ્ભદ (વ.)એ ભક્કા જલાનો ઇયાદો કમો
અને ઘણા ભુવરભાનો આની વાથે
ભદીનાથી યલાન થમા, યંતુ કુયેળીઓએ
અનુક્રભણણકા
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દુશ્ભનાલટના રીધે આને ભક્કાભાં દાખર
થલા દીધા નણશ. આથી આ ણશ્ચભ તયપ
પમાજ અને શોદેણફમા નાભના સ્થે ડાલ
નાખ્મો. અશીં ભક્કાલાવીઓ વાથે લાટાઘાટ
ચારી અને વુરેશનાભું ભુકયજય થમું જે ને
શોદેણફમાની વંધી તયીકે ઓખલાભાં આલે
છે . આ વંધીના કયાયોભાં એક કયાય આ ણ
શતો કે વઘા ભતબેદ દવ લયવ વુધી બુરી
જલા અથાજત ળત્રુતા ફંધ કયલી અને
ભુવરભાનોને લયવભાં એક લખત ભક્કા
આલલાનો તથા ત્માં ત્રણ રદલવ યશેલાનો શક
આલો. આ વંધીને અલ્રાશે “ખુલ્રી પતેશ”
એટરા ભાટે ઓખાલી છે કે એ વંધી છી
ભુવરભાનો એક છી એક રડાઇભાં ણલજમ
ભેલતા ગમા. આ ભક્કાના ણલજમની
ખુળખફયી છે , કેભકે જ્માયે વુરેશ શોદેમફીમા
છી શુ ઝુય (વ.) અને આના વશાફા દીર
બંગ થઇ ભદીના ાછા પમાજ તો યસ્તાભાં આ
આમત નાઝીર થઇ. જે થી આ ખુળ થઇ
ગમા. જ. જાફીય કશે છે કે શોદેમણફમાની
શેરાં અભને ભક્કાના ણલજમની કોઇ ખફય
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ન શતી.
એક યીલામત પ્રભાણે શીજયતના છઠ્ઠા લયવે
જ. યવુરે ખુદા (વ.)એ સ્લપ્નાભાં જોમું કે
અલ્રાશના શુ કભથી વશાફીની એક જભાત
વાથે આ ભક્કા ગમા. ત્માં તલાપ કમો અને
ઉભયાના આભાર ફજાલી રાવમા, શઝયતે
અસ્શાફ વભક્ષ આ સ્લપ્નાનું ફમાન કમુું.
રોકો ણલચાયલા રાગ્મા કે આ સ્લપ્નાની
તાફીય આજ લયવે જાશેય થળે અને શઝયતે
ભક્કા તયપ જલાની તૈમાયી ળરૂ કયી.
ઝીરકાદનો ચાંદ જોઇ આ ભદીનાથી
યલાના થમા અને ઝુરશરીપા ય ઉભયાનો
એશયાભ ફાંઘ્મો, આના દયેક વાથીઓએ
કુયફાનીના ઊંટ વાથે રીધા, શઝયતે છાંવઠ
અથલા વીિેય ઉંટ વાથે રીધા, ભુશ્રીકોને
જ્માયે આ લાતની ખફય ડી તો ખારીદ
ણફન લરીદને ૨૦૦ વલાય આી આના
ભુકાફરા ભાટે યલાના કમાજ, આ શોદેણફમા
શોંચ્મા તો ભુશ્રીકો તયપથી ઉયલાશ ણફન
ભવુદે થોડાક ભાણવો વાથે નજીક આલીને
તાવ કયી કે શઝયત (વ.) ળા ભાટે આવમા
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છે ? ખફય ડી કે આ રડાઇ ભાટે નથી
આવમા. તેણે ણ જઇને કહ્ું કે આતો
ખાન-એ-કાઅફાની ઝીમાયત ભાટે આવમા છે
! શ. યવુર (વ.)ભે વશાફીને તેભની ાવે
ભોકલ્મા. તે રોકોએ તેભને કેદ કયી રીધા.
અશીં અસ્શાફોભાં તેના કત્ર થલાની ખફય
પેરાણી.
છી શઝયત (વ.) ત્માંથી યલાના થમા અને
જ્માયે વનીમતુરભયાભ નાભના સ્થે
શોંચ્મા જે શોદેમણફમાની નજીક છે , તો
શુ ઝુય (વ.)ની ઊંટણી ત્માં આોટલા રાગી.
આે એક કુલા ાવે ડાલ નાખ્મો, તે કુલાભાં
ફશુ જ ઓછુ ં ાણી શતું, ણ શઝયત (વ.)ની
ફયકતથી તે કુલાભાં ુષ્ક ાણી બેગું થઇ
ગમું. છી ફુદેર ણફન લયવા ણખઝાઇર એક
જભાત વાથે આવમો અને કહ્ું કે મા શઝયત !
કઅફ ણફન રુઇ અને આભીય ણફન રુઇએ
આને ભસ્જીદુર શયાભભાં જલા ન દેલાના
ઇયાદાથી રશ્કય બેગું કમુું છે , તો આે
પયભાવમું કે શુ ં રડલાના ઇયાદે નથી આવમો
ણ કાઅફાની ઝીમાયત ભાટે આવમો છુ ં .
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ભાટે જો તેઓ કંઇ ગરા બયળે તો નુકવાન
તેઓને થળે. અગય તેઓ ચાશે તો એક
ણનભાજણ કયેરા વભમ વુધી શુ ં વુરેશ કયલા
તૈમાય છુ ં અને એ ણનભાજણ કયેરા વભમભાં જો
તેઓ ઇસ્રાભ કફુર કયે તો ઠીક છે , નણશ તો
ોતાના ઘયભાં ફેવે, જો એભ નણશ ભાને તો
શુ ં તેભની વાથે જં ગ કયીળ અને ખુદા ભને
તેઓ ઉય પતેશ આળે. આ વાંબી ફુદેરે
કહ્ું કે શુ ં જાઉં છુ ં અને આની લાતોની
તેઓને ખફય આું છુ ં , જ્માયે ફુદેરે ાછા
પયીને કુયેળને આ લાતની ખફય આી ત્માયે
ઉયલા ભવઉદ વકપી ઉબો થમો અને કુયેળને
કશેલા રાગ્મો કે શુ ં શઝયત (વ.)ની ાવે જાઉં
છુ ં . આભ કશી તે શઝયત (વ.)ની ાવે
આવમો અને આ વાથે લાતચીત કયી. તો
આે તેને ણ તેજ જલાફ આપ્મો જે
ફુદેરને આપ્મો શતો. ઉયલાશે કહ્ું કે ખુદાની
કવભ શુ ં આની આવાવ એલા ભાણવોને
જોઉં છુ ં જે રડાઇના લખતે આની ાવેથી
બાગી જળે. તે લખતે શેરા વફાશીએ
ઉબા થઇ તેને બરું ફુરૂં કહ્ું અને કહ્ું કે ળું
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અભો એલા છીએ કે શઝયતને ભુકીને બાગી
જઇએ ? તે લખતે ઉયલાશે ુછમું કે આ કોણ
છે ? રોકોએ કહ્ું કે આ પરાણાના દીકયા છે .
ઉયલાશે કહ્ું કે તેં ભાયી વાથે આથી શેરાં
એક એલો ઉકાય કમો છે જે ના રીધે શુ ં તને
જલાફ આતો નથી. છી ઉયલાશ ત્માંથી
ાછો પમો અને કુયેળ ાવે આલીને કશેલા
રાગ્મો કે અમ કોભ ! ભેં ઘણા ફાદળાશો
જોમા છે ણ જે લી પયભાફયદાયી રોકો
શઝયત (વ.)ની કયે છે તેલી ભેં નથી જોઇએ,
ભાટે તેઓ જે વુરેશની લાતો કયે છે તેને
ભાન્મ યાખો.
છી કુયેળીઓ તયપથી વોશેર ણફન ઉભય
આવમો. તેણે અઝજ કયી કે શુ ં કુયેળીઓ તયપથી
એટરા ભાટે આવમો છુ ં કે તભાયી વાથે કયાય
કયી વુરેશનાભું રખાલું. શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ભે અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી
(અ.)ને ફોરાવમા અને વુરેશનાભાનું રખાણ
આે યજૂ કમુું. શ. અરી (અ.)એ તેને રખલું
ળરૂ કમુું. આે તેભાં પ્રથભ “ણફણસ્ભલ્રા
ણશયજશભા ણનયજશીભ” રખ્મું. તેથી વોશેરે કહ્ું કે
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અભો યેશભાનને ઓખથા નથી ભાટે આભાં
એ યીતે રખો જે ને અભો જાણીએ છીએ,
છી તેણે કહ્ું કે “ણફસ્ભેકલ્રાશુ ભ” (એ ખુદા
તાયા નાભ વાથે) રખો તે લખતે રોકોએ કહ્ું
કે અભે ણફણસ્ભલ્રાશને છોડી ળકતા નથી.
શઝયતે કહ્ું કે અમ અરી ! જે પ્રભાણે વોશેર
કશે છે તે પ્રભાણે રખો. શ. અરી (અ.)એ તે
પ્રભાણે રખ્મું. તે છી શુ ઝુયે પયભાવમું કે અમ
અરી ! “શાઝાભા કઝા અરમશે ભોશમ્ભદુય
યવુરુલ્રાશ” (આ ભાટે ખુદાના યવુર
ભોશમ્ભદ (વ.)ભે શુ કભ કમો છે ) વોશેરે કહ્ું
કે જો અભો આને મગમ્ફય જાણતા શોત
તો કદી આની વાથે ઝઘડો કયત નણશ અને
ખાન-એ-કાઅફાભાં આલલાની ભનાઇ કયત
નણશ. શઝયતે પયભાવમું કે શુ ં ખુદાનો યવુર છુ ં ,
બરે તભો ન ભાનો, તેઓ યવુરુલ્રાશ ળબ્દ
ઉય અડી ગમા, તે લખતે શઝયતે પયભાવમું
અમ અરી ! આભાંથી યવુરલ્રાશ ળબ્દ છે કી
નાખો. શ. અરી (અ.)એ કહ્ું કે અમ
યવુરલ્રાશ (વ.) શુ ં આ છે કી ળકતો નથી. શુ ં
આને નફી શોલાને ભાન્મ યાખું છુ ં , તેથી
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શઝયતે ોતાના શાથે તે ળબ્દને છે કી નાખ્મો
અને રખ્મું કે “શાઝા ભા કઝા ભોશમ્ભદુબ્નો
અબ્દુલ્રાશ” (આ અબ્દુલ્રાશના રદકયા
ભોશમ્ભદ (વ.)એ શુ કભ કમો છે ) છી
શોદેફીમાની ળયતો નીચે ભુજફ રખલાભાં
આલી :
૧. દવ લયવ વુધી આવભાં રડાઇ કયલી
નણશ.
૨. જે યવુરલ્રાશ (વ.)ના દીનભાં દાખર
થલા ચાશે તેના ઉય કોઇ ાફંદી શોલી
જોઇએ નણશ અને જે કુયેળની વાથે ોતાનો
કયાય અને વંફંધ યાખળે તેની ઉય ણ કોઇ
ાફંદી નણશ શોમ.
૩. કુયેળીઓભાંથી જે કોઇ ોતાના લરીની
યજા લગય મગમ્ફય (વ.)ની ાવે આલળે
(છી બરે એ ભુવરભાન શોમ) તેને ાછો
આલાભાં આલળે અને ભોશમ્ભદ (વ.)ના
વશાફીઓભાંથી જે કુયેળની તયપ જળે તેને
કુયેળ ાછો આલાના ાફંદ નણશ શોમ, આ
ળયત ઉય ભુવરભાનોએ લાંધો ઉાડ્મો તો
શુ ઝુયે પયભાવમું કે જે વમણક્ત ભુવરભાન શળે
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તેનું અલ્રાશ યક્ષણ કયળે.
૪. ભક્કાભાં ભુવરભાનો ઉય ોતાના
ભઝશફી કામો અદા કયલા ય કોઇ ાફંદી
નણશ યશે અને ધભજની લાતભાં કોઇને
ઝફયદસ્તી કયલાભાં નણશ આલે. ન તેઓને
તકરીપ આલાભાં આલે ન તેઓની ભશ્કયી
કયલાભાં આલે.
૫. આના વશાફીઓભાંથી જે વમણક્ત શજ
ભાટે આલળે તેની જાન-ભારનું યક્ષણ કયલાભાં
આલળે અને કુયેળભાંથી જે વમણક્ત ણભવય અને
ળાભ તયપ જતી લખતે ભદીનાથી વાય થામ
તેની જાન-ભારનું યક્ષણ થળે. આ કયાયનાભું
એલી યીતે ફાંધીને વાચલીને યાખલાભાં
આલળે કે જે થી ન તેભાં ખમાનત કયી ળકામ
ન ચોયી.
૬. શ. ભોશમ્ભદ (વ.) અને તેભના
વશાફીઓ આ લયવે આજ સ્થેથી ઉભયા
અદા કમાજ લગય ાછા ચાલ્મા જલાના ાફંદ
યશેળે.
૭. આલતા લયવે શઝયત (વ.) અને તેભના
અસ્શાફોને ભક્કાભાં પ્રલેળ કયલાની યજા
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ભળે અને ત્રણ રદલવ ભાટે ભક્કા
ભુવરભાનો ભાટે ખારી કયી દેલાભાં આલળે.
૮. કોઇ શથીમાય વાથે ભક્કાભાં પ્રલેળ કયળે
નણશ, ણ ભુવાપયોને તરલાય મ્માનભાં
યાખલાની છુ ટ શળે.
૯. આ લયવે કુયફાનીઓ એજ જગ્મા ઉય
ઝબ્શ અથલા નશય કયલાભાં આલે જ્માં
ભુવરભાનોને યોકલાભાં આવમા.
૧૦. આ વુરેશનાભું શ. અરી (અ.)એ રખ્મું
અને ભુશાજીય અને અન્વાયોની વાક્ષી
કયાલલાભાં આલી.
આ વુરેશનાભું ુરૂં થમા છી શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું કે અમ અરી ! તભોને
રયવારતનું નાભ છે કી નાખલું બાયે રાગ્મું ણ
ભને એ ખુદાની કવભ જે ણે ભને નફી
ફનાવમો કે આ રોકોની અલરાદ તભાયી વાથે
ણ એલીજ લતજણક કયળે અને તભાયે રાચાય
થઇને તેભની લાતને ભાનલી ડળે. જ્માયે
જં ગે ણવપપીનભાં રલાદના પેંવરા પ્રભાણે
જં ગફંધીનો આવભાં કયાય રખલાભાં
આવમો તો શ. અરી (અ.)એ રખાવમું કે આ
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એ વુરેશનાભું છે જે અભીરૂર ભોઅભેનીન શ.
અરી (અ.) અને જ. ભોઆલીમાના એક ભતે
થમેરું છે . તે લખતે ઉભય આવે લાંધો ઉાડ્મો
કે જો અભો આને અભીરૂર ભોઅભેનીન
ભાન્મ યાખત તો આ રડાઇ ળા ભાટે થાત ?
ભાટે અભીરૂર ભોઅભેનીન ળબ્દને કાઢી
નાખો અને ભાત્ર અરી ઇબ્ને અફી તારીફ
રખાલો, તે લખતે આે કહ્ું કે ખયેખય ભાયા
આકા (વ.)ના ળબ્દો વાચા ડ્મા.
કયાયનાભું રખાઇ ગમા છી શઝયતે પયભાવમું
કે કુયફાનીને અશીંજ નશય કયો અને ોતાના
ભાથા ભુંડાલો, ણ કોઇએ શઝયત (વ.)ના
કશેલા ય અભર ન કમો. તેથી શઝયતે પયી
કહ્ું ણ કોઇએ ઘ્માન આપ્મું નણશ. તેથી
શઝયતે ત્રીજી લખત કહ્ું ણ કોઇએ લાત
કાને ધયી નણશ. તેથી શઝયત (વ.) દુ:ખી થમા
અને જ. ઉમ્ભે વલ્ભાના ખમભાભાં આવમા
અને તેભને ફધી શકીકત કશી. જ. ઉમ્ભે
વલ્ભાએ કહ્ું કે આ તેભને કંઇ ન કશો અને
આ ોતાના ઉંટોને નશય કયો અને વય
ભુફાયક ભુંડાલો. શઝયતે ફશાય આલીને તે
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અયકાનને ુયા કમાજ, જ્માયે અસ્શાફોએ
શઝયતને કુયફાની કયતા જોમા તો ોતાના
ઊંટ ણ નશય કમાજ અને ભાથા ભુંડાલા રાગ્મા
અને શઝયત (વ.)ની લાત શેરા ન
ભાનલાથી ઘણા સ્તાણા. છી આે
પયભાવમું કે ભાથા ભુંડાલનાયાઓ ઉય ખુદા
યશેભ કયે. ત્માય ફાદ આ (વ.) ભદીના
ાછા પમાજ.
આ વુરેશનાભાની અંદય જે રખલાભાં આવમું
શતું કે આ લયવે ભુવરભાનો ભક્કાભાં દાખર
ન થામ, ણ આલતા લયવે તલાપ કયે તો ઘણા
અસ્શાફોને તે લાત વંદ ડી નણશ. ખાવ
કયીને એશરે વુન્નતની પતશુ રફાયી જે
વશીશ ફુખાયીની ળયશ છે તેભાં રખ્મું છે કે
તે એક જણે કહ્ું કે તે રદલવે ભાયા દીરભાં
એક ભોટી લાતે પ્રલેળ કમો તેથી ભને
નફુવલતભાં ળંકા થઇ.
૨જી આમત :-

ّّٰ َ َ َ ۡ َ ّ
َالل ُہ َما تَقَ ّ َد َؾ ِم ۡن َدنۢۡب َک ف
ل ِیغ ِهك لک
ِ
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َّ َ َ
َ
َ
َ َ
َما تاع َخ َف یُ ِت ّم جِ ۡع َم َت ٗۡہ َعل ۡیک َف یَ ۡہ ِدیَک
ُ ً
﴾۲ۙ ﴿ ِص َىاطا ّم ۡس َت ِق ۡی ًما
કે જે થી અલ્રાશ તાયી (ઉમ્ભતના) આગરા
ગુન્શા ભાપ કયી દે તેભજ ાછરા ણ, અને
ોતાની નેઅભત તાયા ય વંૂણજ કયી નાખે,
તેભ તને વન્ભાગજ ય વાણફત કદભ યાખે :
(૨)
ભઝશફે ઇભાભીમાનો એ અકીદો છે કે ફધામ
અમ્ફીમા (અ.) ગુનાશોથી ાક ભાઅવુભ
શોમ છે , વગીયા કે કફીયા ગુનાશ કદી ણ
તેઓથી થમા નથી. આ આમતભાં વંફોધન
મગમ્ફય વાશેફને છે ણ એ ગુનાશ
ઉમ્ભતના છે ન કે મગમ્ફય વાશેફના. ફીજા
રોકો મગમ્ફયો ણલે ગભે તેલી ભાન્મતા યાખે
તેની વાથે અભોને કંઇ વંફંધ નથી. ઉમ્ભતના
ગુનાશ છે એ ફાફતની ભુપઝઝર ણફન
ઉભયની યીલામત ણ એ લાતને ટેકો આે
છે . શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી
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જ્માયે આ આમતનો અથજ ુછલાભાં આવમો
તો આે પયભાવમું કે શુ ઝુય (વ.)ના ારલ
ઉય કોઇ ણ ગુનાશનો ડાઘ-ધબ્ફો શતો
નણશ કે જે ની ભગપેયતનો લામદો કયલાભાં
આલે. આ સ્થે તો શ. અરી (અ.)ના
મયલ-ભોશીબ્ફોના ગુનાશ ફક્ષી આલાની
ઝભાનત આલાભાં આલી છે . તપવીયે
ફુયશાનભાં છે કે એક લખત ભાભુનના
દયફાયભાં અરી ઇબ્ને ભોશમ્ભદ શાજય શતો
અને તે કશે છે કે તે લખતે શ. ઇભાભે અરી
યઝા (અ.) ણ ત્માં તળયીપ યાખતા શતા,
ભાભુને આને ુછમું (કે અમ પયઝંદે યવુર) ળું
તભાયી નજીક અમ્ફીમા (અ.) ભાઅવુભ શોતા
નથી ? આે પયભાવમું કે ફેળક અમ્ફીમા
(અ.) ભાઅવુભ શોમ છે , તો તે લખતે ભાભુને
અમ્ફીમા (અ.) ણલે આ આમતની ણતરાલત
કયી કે જે ભાં અમ્ફીમા (અ.) ભાઅવુભ ન
શોલાની ળંકા થામ છે , આે જલાફ આપ્મો કે
ભક્કાના ભુશ્રીકોની નજીક શુ ઝુય (વ.)થી
લધાયે ગુનેશગાય કોઇ ન શતું. કાયણ કે તે
ભુશ્રીકો અલ્રાશ ણવલામ ૩૬૦ ફુતોની ુજા
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કયતા શતા. જ્માયે આે તોશીદનો કરભો
યજૂ કમો તો તે રોકોને તે ફશુ જ બાયે ડી
ગમું અને કશેલા રાગ્મા કે શુ ઝુયે ફધામ
ખુદાઓને છોડીને એક ખુદાને ભાની રીધો.
છી તે રોકોએ આવભાં નક્કી કમુું કે
આણે તો આણા ખુદાઓને છોડલા નણશ
અને શુ ઝુયની એક ણ લાત ન ભાનલી.
જ્માયે ભક્કા પતેશ થમું અને આ આમત
નાઝીર થઇ તો તેનો બાલાથજ એ છે કે આ
(વ.)ની તલશીદની દાલતના કાયણે ભક્કાના
ભુશ્રીકોની નજીક આના જે ટરા ગુનાશ શતા
તે ફધામ ધોલાઇ ગમા. કાયણ કે ભક્કાના
ભુશ્રીકોભાંથી કેટરાકે ઇસ્રાભનો ણસ્લકાય કમો
તો કેટરાક ભક્કા છોડી ફીજી જગ્માએ
ચાલ્મા ગમા અને જે ઓ ફચી ગમા તેઓભાં
તલશીદનો ઇન્કાય કયલાની ણશમ્ભત ન શતી.
ભક્કાના ભુશ્રીકોની નજીક આના ફધામ
ગુનાશ આના ણલજમના કાયણે ધોલાઇ
ગમા. ભાભુને ઇભાભ (અ.)ના આ ખુરાવાને
ભાની રીધો અને લખાણ કમાજ.
ઉય અભોએ શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
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ે(અ.) અને શ. ઇભાભે યઝા (અ.)ની જ
દરીરો યજૂ કયી તે ોત ોતાના સ્થે અટર
છે અને ફન્ને યીતે તે ભાની ળકામ એભ છે .
૩ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ّّٰ َ َ
ّف یَن ُض َخؼ الل ُہ ن ۡض ًخا ف ِدیۡ ًزا ﴿﴾۳

ُ َ ّ َ ۡۤۡ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ
ۡ
ہو ال ِذی انزؽ الس ِکینۃ فِی قلو ِب
ۡ ۤۡ
ۡ
ً َ َ
ۡ
ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ل ِحَـ َخ ُاخ ۡفا ِایۡ َمانا ّمع
ایۡ َمانہ ۡم ؕ َف ل ّّٰلہ ُج ُنوۡ ُخ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف
ِ ِ
ِ ِِ
ۡ َ ۡ َ َ َ ّّٰ
اؿ الل ُہ َع ِل ۡی ًما َح ِک ۡی ًما ﴿ ۙ﴾۴
صؕف ک
الاذ ِ
ّ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ ّّٰ
ل ِید ِخل المؤ ِم ِنحف ف المؤ ِمن ِت جن ٍت
َ ۡ ّٰ
َ
َ
ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہ ُر خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا
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ۡ َ ّٰ َ َ َ ۡ ّٰ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ َ ُ َ
اؿ دل ِک ِعن َد
ف یک ِهك عنہم س ِیا ِت ِہم ؕ ف ک
ً َ ّّٰ
﴾۵ۙ ﴿ الل ِہ فوۡرا َع ِظ ۡی ًما
અને અલ્રાશ ઝફયદસ્ત ભદદ લડે તાયી ભદદ
કયે. (૩)
તે એજ છે જે ણે ભોઅભીનોના દીરોભાં
ળાંતલન ઉતામુું છે કે જે થી તેભની આસ્થા
વાથે લધુ આસ્થા લધે, અને આકાળો તથા
ઝભીનના રશ્કય અલ્રાશનાં જ છે ; અને
અલ્રાશ જ જ્ઞાની (અને) ણશકભતલાો છે .
(૪)
આ એ ભાટે કે ભોઅભીન ુરૂો તથા
ભોઅભીન સ્ત્રીઓને જન્નતભાં દાખર કયે
જે ભની શેઠ નદીઓ લશે છે , જે ભાં (તેઓ)
વદાના યશેલાવી ફને અને તેભનાથી તેભની
ફદીઓ દૂય કયે; અને અલ્રાશની ાવે એજ
ભશાન વપતા છે . (૫)
છી અલ્રાશ કશે છે કે ખુદા તાયી એલી
ઝફયદસ્ત ભદદ કયે જે ઇઝઝતની વાથે શોમ.
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શ. યવુરે ખુદા (વ.) શોદેફીમાથી વુરેશ
કયીને
જ્માયે
ાછા
પમાજ
ત્માયે
વશાફીઓભાંથી એક વમણક્તએ કહ્ું આ કઇ
જાતનો ણલજમ છે ? શઝયત (વ.)ને જ્માયે
આ લાતની ખફય ડી તો આે કહ્ું કે આ
વમણક્ત જે લાત કશે છે તે ફયાફય નથી. આ
ભશાન ણલજમ છે . ભુશ્રીકોએ ોતાના દફદફા
અને શેવીમતથી ઘટીને વુરેશ કયલા ભાટે કહ્ું
અને તેઓએ એક જાતનું જે યક્ષણ ભાંગ્મું, તે
ણલળે ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે તેણે
ભોઅભીનોના દીરોભાં વકીના (ળાંતલન)
એટરા ભાટે આપ્મું કે જે થી તેભના ઇભાનભાં
લધાયો થામ. એટરે કે આસ્થા વાથે લધુ
આસ્થા થામ. જે ઓએ શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની ણલરૂધ્ધતા કયી નણશ અને વુરેશને
ભાન્મ યાખી તેઓના આત્ભા ળાંત શતા. તે
ણવલામ ફીજા જે રોકોના અંત:કયણોભાં ળંકા
શતી તેઓના દીર અણસ્થય શતા. છી ખુદા
જે શાદનો ળોખ અાલલા ભાટે પયભાલે છે કે
આવભાનો ઝભીનભાં અલ્રાશનું રશ્કય છે , જે
ભરાએકા ઇન્વાન અને જીન્નાત છે અને
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ભોઅભેનીન અલ્રાશની ભદદ થકી દીરને દ્રઢ
કયી જે શાદભાં કોળીળ કયે.
વકીના ભોકરલા ણલળેના કાયણોભાં પયભાલે છે
કે તેથી ભોઅભીન ુરૂો અને ભોઅભીન
સ્ત્રીઓના એઅતેકાદ ભજફુત શોલાના કાયણે
એ નેઅભતનો ળુક્ર અદા કયે અને નેઅભતનો
ળુક્ર અદા કયલાના કાયણે તેઓને ફેણશશ્તભાં
દાખર કયે કે જે ની નીચે નશેયો લશે છે અને
એજ ભશાન વપતા છે .
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ّ ُ َ
ّٰ ّٰ ۡ
ۡ ّٰ ۡ
ّف ح َع ِذ َب ال ُمن ِف ِقح َف َف ال ُمن ِفق ِت َف
ّٰ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ
ّّٰ َ ۡ ّ َ ّ
المس ِخخ ِحف ف المس ِخخ ِت الظٓانِحف ِبالل ِہ
َ ّ السوۡء ؕ َع َل ۡیہ ۡم َخٓائ َر ُۃ
َ َ َ
السوۡ ِء ۚ َف
ِ ّ ظ ّن
ِ
ِ
َ َ َ
َ ّّٰ
َ
غ ِض َب الل ُہ َعل ۡی ِہ ۡم َف ل َ َعن ُہ ۡم َف ا َع ّد ل َ ُہ ۡم
ۡ ۡ َ َ َ َ َّ َ َ
﴾۶﴿ ٓاءة َم ِصح ًؿا
جہنم ؕ ف س
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َ ّّٰ ُ ُ ۡ ُ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡذص ؕ َف ک َ َ
اؿ
ف لِل ِہ جنوخ
ِ
ّّٰ َ
الل ُہ ف ِدیۡ ًزا َح ِک ۡی ًما ﴿﴾۷
ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ ً ّ َ ُ َ ّ ً ّ َ
ِانا اذسلنک شا ِہدا ف مب ِسخا ف
َ
ن ِذیۡ ًرا ﴿ ۙ﴾۸
ُ
ّ ُ
ّّٰ
ل ِ ُت ۡؤ ِمنوۡا ِبالل ِہ َف َذ ُسوۡل ِٖۡہ َف ت َع ِّز ُذ ۡف ُـ َف
ُ ّ
ُ
ۡ ً ََ
توَؿ ُِخ ۡف ُـ ؕ َف ت َس ِّب ُحوۡ ُـ بُػ َخۃ ّف ا ِص ۡیلًا ﴿﴾۹
ِا ّ َؿ الَّذیۡ َن یُ َباح ُع ۡون َ َک ِانّ َ َما یُ َباح ُعوۡؿَ
ِ
ِ
ِ
ّّٰ َ َ ُ ّّٰ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ۡ َ َ ۡ ّ َ َ َ
اللہ ؕ ید الل ِہ فوػ ای ِدی ِہم ۚ فمن نکث
َف ِانّ َ َما یَ ۡن ُک ُث َعدّٰی ج َ ۡف ِس ٖۡہ ۚ َف َم ۡن اَ ۡففّٰی بماَ
ِ
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َ ّّٰ َ
َ
ّٰع َہ َد َعل ۡی ُہ الل َہ ف َس ُی ۡؤ ِت ۡی ِہ ا ۡج ًرا َع ِظ ۡی ًما
﴾۱۱٪ ﴿
અને દાંણબક ુરૂો તથા દાંણબક સ્ત્રીઓ અને
ભુશ્રીક ુરૂો તથા સ્ત્રીઓ કે જે ઓ
અલ્રાશના વંફંધભાં નઠાયા ગુભાન કમાજ કયે
છે તેભને ણળક્ષા આે. એભના ઉયજ
કાચક્ર આલી ડળે, અને અલ્રાશ તેભના
ય કોામભાન છે તથા તેભના ય રાનત કયી
છે અને તેભના ભાટે જશન્નભ તૈમાય કયી
યાખી છે ; અને (તે) ઘણંજ ફુરૂં યશેઠાણ છે .
(૬)
અને આકાળો તથા ૃથ્લીના (વઘાં) રશ્કય
અલ્રાશનાં જ છે ; અને અલ્રાશ ઝફયદસ્ત
(અને) ણશકભતલાો છે . (૭)
(શે યવૂર !) ણનવંળમ અભોએ તને વાક્ષી
આનાય તથા ખુળખફય આનાય તથા
ડયાલનાય ફનાલી ભોકલ્મો છે : (૮)
એ ભાટે કે તભે રોકો અલ્રાશ ય તથા તેના
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યવૂર ય ઇભાન રાલો, અને તેની વશામ કયો
તથા તેનું આદયભાન કયો; તેભ વલાય વાંજ તે
(અલ્રાશ)ની ણલત્રતા લણજલો. (૯)
(શે યવૂર !) જે રોકો (શુ દમફીમાની વંધી
લખતે) તાયાથી ફમઅત (તાયા શાથ ય શાથ
યાખી પ્રણતજ્ઞા) કયે છે , તેઓ (લાસ્તલભાં)
અલ્રાશથી જ ફમઅત કયે છે , તેભના શાથો
ય અલ્રાશનો શાથ છે , છી જે પ્રણતજ્ઞાનો
બંગ કયે તો તે ોતાની જ જાતની શાણન ભાટે
બંગ કયળે, અને જે અલ્રાશની વાથે કયેરા
લચનને ૂણજ કયળે તો નજીકભાં જ તે તેભને
ભોટો ફદરો આળે. (૧૦)
ભુનારપક ુરૂો, ભુનારપક સ્ત્રીઓ, ભુશ્રીક
ુરૂો તથા ભુશ્રીક સ્ત્રીઓ જે ઓ અલ્રાશ
ણલે ખયાફ ગુભાન કયે છે કે અલ્રાશ ોતાના
શફીફ (વ.)ની ભદદ નણશ કયે. તો એ રોકોને
અલ્રાશ તેની ણળક્ષા આળે અને અલ્રાશ
એ રોકો ઉય રાનત કયે છે .
એ ભુશ્રીકો તથા ભુનાપીકોને ડયાલલા ભાટે
પયભાલે છે કે આવભાનો અને ઝભીનનું રશ્કય
અલ્રાશના શુ કભભાં છે અને અલ્રાશ
અનુક્રભણણકા
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ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે .
અમ ભોશમ્ભદ ! (વ.) અભોએ તને તભાભ
જીન્નાતો અને ઇન્વાન ઉય વાક્ષી
આનાય, ખુળખફયી આનાય તથા
ડયાલનાય ફનાલીને ભોકરાવમો છે . એ એટરા
ભાટે કે તભે ખુદા અને તેના યવુર (વ.) ઉય
ઇભાન રાલો અને દીનની વશામ અને
ઇઝઝત કયો અને તે અલ્રાશને વલાયે અને
વાંજે ાકીઝગીથી માદ કયો. એટરે કે નભાઝ
ઢતા યશો, કેટરાક કશે છે કે વલાયનો શેતુ
ઝોશય અને અવયની નભાઝ છે . જ્માયે
વાંજનો શેતુ ભગયીફ અને ઇળાની નભાઝ
છે .
કુપપાયોએ શ. યવુરે ખુદા (વ.) અને
વશાફીઓને ભક્કાભાં દાખર થલાની ભનાઇ
કયી અને શોદેફીમાભાં શ. ઉસ્ભાનના કત્ર
થલાની અપલા પેરાઇ ગઇ. તો આે
ફોયડીના ઝાડ નીચે અસ્શાફોને બેગા કમાજ
છી ફમઅત કયલાનો શુ કભ કમો. તેથી
તેઓએ શઝયત (વ.)ના શાથ ઉય ફમઅત
કયી કહ્ું કે અભો ઝીંદગીબય આના ઉય
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કામભ યશીળું અને જે શાદથી બાગીળું નશીં.
તેથી અલ્રાશ તેઓથી યાજી શતો અને તે
ફમઅતનું નાભ “ફમઅતે યીઝલાન” થમું અને
તે લખતે આમત નાઝીર થઇ કે જે રોકોએ
શોદણફમાની વંધી લખતે તાયાથી ફમઅત કયી
તો તે રોકો લાસ્તલભાં અલ્રાશથી ફમઅત
કયે છે અને જો પ્રણતજ્ઞાનો બંગ કયે તો તે
ોતાને જ નુકવાન શોંચાડળે. આ
ફમઅતનું લધુ લણજન ઇન્ળાઅલ્રાશ અઢાયભી
આમતભાં આલળે. જ. જાફીય ઇબ્ને
અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી લણજન છે કે તે રદલવે
૧૪૦૦ રોકોએ શઝયત (વ.)ના શાથ ઉય
ફમઅત કયી શતી.
૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َ َ
َ
اب
ِ سیقوؽ لک المخلفوؿ ِمن الافخ
ۡ َش َغ َل ۡت َنا ۤۡ اَ ۡموَال ُ َنا َف اَ ۡہ ُلوۡنَا َف
ۡاس َت ۡغ ِهك
ۡل َ َنا ۚ حَقُوۡلُوۡ َؿ ِباَل ۡ ِس َن ِت ِہ ۡم ّ َما ل َ ۡی َس فی
ِ
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ُ َ َ ُ ُ
ُُ
ّّٰ
قلوۡ ِب ِہ ۡم ؕ ق ۡل ف َم ۡن ّی ۡم ِلک لَک ۡم ِّم َن الل ِہ
ُ
َ ً
َ ُ َ َ َ
ش ۡیئا ِا ۡؿ ا َذ َاخ ِبک ۡم ض ّىًا ا ۡف ا َذ َاخ ِبک ۡم
َ ۡ ً َ ۡ َ َ ّّٰ
َ ُ َ ۡ
اؿ الل ُہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َؿ خ ِبح ًؿا
جفعا ؕ بل ک
﴿﴾۱۱
بَ ۡل َظ َن ۡن ُت ۡم اَ ۡؿ لّ َ ۡن ّیَ ۡنقَ ِل َب ّ
الرَ ُسوۡ ُؽ َف
ۡ ُ
َ َ ُ ّٰ َ
َ
ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َؿ ِاخٰۤی ا ۡہ ِل ۡی ِہ ۡم ابَ ًدا ّف ر ّیِ َن دل ِک
ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َّ ۡ ُ ۡ
ۛ َف کن ُت ۡم
فِی قلو ِبکم ف ظننتم ظن السو ِء ۚ
َ ۢ
قوۡ ًما بُوۡ ًذا ﴿﴾۱۲
ّّٰ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ۤۡ
َ َ ۡ َّ
ۡ
ُ
ۡ
ۢۡ
ف من لم یؤ ِمن ِبالل ِہ ف ذسول ِٖۡہ ف ِانا
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َ َ ۡ ّٰ
ۡ
ا ۡع َت ۡدنا ل ِلک ِه ِكیۡ َن َس ِعح ًؿا ﴿﴾۱۳
َ ّّٰ ُ ۡ ُ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡذص ؕ حَ ۡغ ِهكُ
ف لِل ِہ ملک
ِ
ٓاء ؕ َف ک َ َ
ٓاء َف حُ َع ِّذ ُب َم ۡن ّیَ َش ُ
ل َِم ۡن ّیَ َش ُ
اؿ
ّّٰ ُ َ ُ ۡ ً ّ َ
ً
ۡ
اللہ غفوذا ذ ِحیما ﴿﴾۱۴
َس َیقُوۡ ُؽ ال ۡ ُم َخ ّ َل ُفوۡ َؿ ِا َدا ان ۡ َط َل ۡق ُت ۡم ِاخیّٰ
َ َ ََ ُ
ُۡ ُ
َ
َمغانِ َم ل َِتاخذ ۡف َہا د ُذ ۡفنا ن ّت ِب ۡعک ۡم ۚ
ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ّ ُ َ ّ ُ ۡ َ ّٰ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ ُق ۡل لَّنۡ
یرِیدفؿ اؿ یب ِدلوا کلم
َ ّ َ ُ ۡ َ َ ّٰ ُ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ِم ۡن َق ۡبل ُۚ
تت ِبعونا کذل ِکم قاؽ
َ ُ
َ
ََ
َ ُ ُ
ف َس َیقوۡلوۡ َؿ بَ ۡل ت ۡح ُس ُد ۡفننا ؕ بَ ۡل کانوۡا
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َ َّ
ََۡ
﴾۱۵﴿ لَا حفق ُہوۡ َؿ ِالا ق ِل ۡیلًا
ાવે છે કે ફદદુઓભાંથી જે ઓ
(શુ દમફીમાથી) ાછ યશી ગમા શતા તેઓ
તને આ કશેળે કે અભાયા ભાર તથા અભાયા
ફારફચ્ચાંઓની વંબાભાં યોકાઇ ગમા શતા
ભાટે તું અભાયા ભાટે ક્ષભા (ની દુઆ) ભાંગ;
તેઓ તેભની જીબે જે કશે છે તે તેભના ભનભાં
નથી; (શે યવૂર !) તું કશે કે અગય અલ્રાશ
તભાયા વંફધભાં કાંઇ નુકવાન ચાશે અથલા
તભાયા વંફંધભાં કાંઇ નપો ચાશે તો તેની
આગ એલો કોણ છે કે જે નો તભાયી ખાતય
કાંઇ ફવ ચારી ળકે ? ફલ્કે તભે જે કભો કયો
છો તેનાથી અલ્રાશ લાકેપ છે . (૧૧)
લાત આ છે કે તભોએ તો એલું ધાયી રીધું શતું
કે યવૂર તથા ભોઅભીનો (શુ દમફીમાની
રડાઇભાંથી)
કદી
ણ
ોતાના
ફારફચ્ચાઓભાં ાછા પયીને નણશ આલે,
અને આ લાત તભાયા ભનભાં ળોબા ાભી
ગઇ શતી, અને તભોએ ખયાફ તકો ફાંધી
અનુક્રભણણકા
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રીધા શતા; અને તભે શતા જ નાળ
ાભનાયા. (૧૨)
અને જે (કોઇ) અલ્રાશ ય તથા તેના યવૂર
ય ઇભાન નણશ રાલે તો અભોએ ણ એલા
નાણસ્તકો ભાટે ખયેજ બડબડતી આગ તૈમાય
કયી યાખી છે . (૧૩)
અને આકાળો તથા ઝભીનનો (વલજ) અણધકાય
અલ્રાશને છે ; તે જે ને ચાશળે તેને ભાપ કયી
દેળે અને જે ને ચાશળે તેને અઝાફ આળે ;
અને અલ્રાશ ભશા ક્ષભાલાન (અને) દમાુ
છે . (૧૪)
(શે ભુવરભાનો ! તે વભમ) ાવે છે કે જ્માયે
તભે (ખૈફયના) ગનીભતનો ભાર રેલા જળો
(ત્માયે શુ દમફીમાથી) ાછ યશી જનાયાઓ
કશેળે કે અભને ણ તભાયી ાછ ાછ
ચાલ્મા આલલાની યજા આો, તેઓ
અલ્રાશનો ફોર ફદરી નાખલા ચાશે છે ; તું
કશે તભાયાથી શયગીઝ અભાયી ાછ આલી
ળકાલાનું નથી, એભ તભાયા વંફંધભાં
અલ્રાશ પ્રથભથી જ પયભાલી ચૂક્મો છે , છી
તેઓ નજીકભાં આ કશેળે કે નણશ (નણશ) તભે
અનુક્રભણણકા
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અભાયી ઇાજ કયો છો; ફલ્કે લાત આ છે કે
તેઓ વભજે છે જ થોડું. (૧૫)
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે ઝીરકાદ
શી.(વ.) ૬ ભાં આ ઉભયાના શેતુથી યલાના
થમા અને ભદીનાની આવાવના રોકોને
વાથે આલલાની દાઅલત આી તે લખતે
એલો ખ્માર શતો કે જો કુયેળના રોકો પયી
રડાઇ ભાટે તૈમાય થઇ જામ તો ભુવરભાનોનું
વાથે શોલું જરૂયી છે . જે કફીરાને આે
દાલત આી તે ગપપાય, અવરભ, ભઝનીમા,
ઝોશનીમા લગેયે શતા. તેઓએ કુપપાયે કુયેળથી
ડયીને આની દાલતને ઠુકયાલી દીધી અને
ખોટા ફશાના કયલા રાગ્મા કે આજકાર
અભાયા કાભના રદલવો છે ભાટે ફારફચ્ચાઓને છોડીને વપય કયી ળકતા નથી. તે
લખતે શુ ઝુય (વ.) વાથે કુયફાનીના જાનલયો
ણ શતા કે તેથી રોકો વભજી જામ કે આ
શજ અને ઉભયા ભાટે જઇ યહ્ા છે . કુદયતે તે
ફશાના કાઢનાયનો વખત ણલયોધ કમો કે આ
રોકોની તફીમત (સ્લબાલ)ભાં ભુનાપેકત છે .
ઝફાનથી કંઇક કશે છે અને દીરભાં કંઇ ફીજુ ં
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જ યાખે છે , તેઓના દીરોભાં ઇભાનનો પ્રકાળ
ન શતો, તેઓની ફક્ષીળની દુઆની ખ્લાશીળ
ભાત્ર રયલાજ ુયતી જ શતી, તેઓના દીરની
અલાજ ન શતી, જો અલ્રાશ તભોને નપો કે
નુકવાન દેલા ચાશે તો કોણ છે જે તભને
તેનાથી ફચાલી ળકે ?
એ રોકો શઝયત (વ.) વાથે એટરા ભાટે ન
ગમા કે તેઓ એભ ધાયતા શતા કે આ
ભુશ્રીકોના શાથે ભામાજ જળે, તે ણલે ઉયની
આમતભાં અલ્રાશે ખુલ્રા ળબ્દોભાં જણાલી
દીધું છે .
જે કોઇ ખુદા અને તેના યવુર ઉય ઇભાન ન
રાલે તે કાપયો ભાટે અભાયી આગ તૈમાય છે .
આ આમતથી વાણફત થમું કે જે ખુદા અને
યવુર (વ.) ઉય ઇભાન રાલે તે ભોઅભીન
છે . એ ફન્નેભાંથી એક ઉય ણ ઇભાન ન
રાલે તો તે ણ કાપય છે .
અલ્રાશ આવભાનો-ઝભીનનો ભાણરક છે
અને ફધું તેની કુદયતભાં છે . જે ને ચાશે તેને
ભાપ કયે છે જે ને ચાશે તેને અઝાફ કયે છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.) ણશજયતના છઠ્ઠા લયવે
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ઝીરશજ ભશીનાભાં શોદફીમાથી ભદીના
તયપ યલાના થમા અને ણશજયતના વાતભા
લયવે ભોશયજભ ભશીનાભાં ખમફય પતેશ કયલા
યલાના થમા, આે લામદો આપ્મો કે આણે
ણલજમ ભેલીળું અને આણને ગનીભતનો
ભાર ભળે. અલ્રાશે યવુર (વ.)ને શુ કભ
આેરો કે તેઓને કશો કે જે ઓ શોદફીમાભાં
શાજય શતા તેઓ જ આ જં ગ ભાટે ચારે
અને જે ઓ શોદફીમાભાં આવમા ન શતા તેઓ
અભાયી વાથે આલે નણશ. કાયણ કે જ્માયે
શઝયત (વ.)નું ખમફય તયપ જલાનું નક્કી
થમું ત્માયે તેઓએ કહ્ું કે અભો વાથે આલીએ
ત્માયે કુદયતે તેઓને ભના કયી. જ્માયે શુ ઝુયે
કુદયતનો આ મગાભ વંબાલી દીધો ત્માયે
તેઓ કશેલા રાગ્મા કે તભે રોકો ઇાજ કયો છો.
૧૬ થી ૧૭ ભી આમાત :-

َُق ۡل لّ ِۡل ُم َخ ّ َل ِفح ۡ َف ِم َن الۡاَ ۡف َخاب َس ُت ۡد َعوۡؿ
ِ
ِۡاخّٰی َقوۡ ٍؾ اُفخ ۡی بَ ۡاز َش ِدیۡ ٍد تُقَا ِت ُل ۡون َ ُہ ۡم اَف
ٍ ِ
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َ ُ
ُ ّّٰ َ
یُ ۡس ِل ُموۡ َؿ ۚ ف ِا ۡؿ ت ِط ۡی ُعوۡا یُ ۡؤ ِتک ُم الل ُہ ا ۡج ًرا
َ َّ َ َ َّ
ً
َح َسنا ۚ َف ِا ۡؿ ت َتوَلوۡا ک َما توَل ۡی ُت ۡم ِّم ۡن
َ ُ ّ ُ َ َ
ق ۡب ُل ح َع ِذ ۡبک ۡم َعذ ًابا ال ِۡی ًما ﴿﴾۱۶
َ
َ َ
َ
ل َ ۡی َس َعدی الۡا ۡع ّٰؼی َظ َخ ٌث ّف لَا َعدی
الۡاَ ۡف َخ ِث َظ َخ ٌث ّ َف لَا َعدَی ال ۡ َمر ۡ
ض َظ َخ ٌث ؕ َف
ی
ِ ِ
ّّٰ َ َ َ ُ ۡ َ ٗۡ ُ ۡ ۡ ُ َ ّّٰ
ُ
َم ۡن ّی ِط ِع اللہ ف ذسولہ ید ِخلہ جن ٍت
َۡ
َ
َ
َ َ
ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہرُ ۚ َف َم ۡن ّی َتوَ ّؽ
ُ ّ
َ َ
ح َع ِذ ۡب ُہ َعذ ًابا ال ِۡی ًما ﴿ ﴾۱۷٪
તું તે (જં ગે શુ દમફીમાભાં જલાથી) ાછ
ેયશી જનાયા ફદદુઓને કશે કે નજીકભાં તભ
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એક વખ્ત રડામક કોભ તયપ ફોરાલલાભાં
આલળો ત્માયે તેભની વાભે રડજો. અશીં
વુધી કે તેઓ ઇસ્રાભ કફુર કયે, છી જો
તભે (અલ્રાશ)ની આજ્ઞા ભાનળો તો અલ્રાશ
તભને વાયો ફદરો આળે, અને જો તભે
એલીજ યીતે ભોઢું પેયલી રેળો કે જે લી યીતે
શેરાં ણ ભોઢું પેયલી ચૂક્મા શતા તો (તે)
તભને દુ:ખદામક અઝાફભાં વડાલળે. (૧૬)
(જે શાદભાં ન જોડાલા ભાટે) ન આંધા ય
કાંઇ દો છે અને ન અંગ ય કાંઇ દો છે ,
અને ન કોઇ ફીભાય ય દો છે ; અને જે
અલ્રાશ તથા યવૂરની આજ્ઞા ભાનળે તેને
અલ્રાશ એલા સ્લગોભાં દાખર કયળે કે જે ની
શેઠ નદીઓ લશેતી શળે, અને જે ભોઢું પેયલી
રેળે તેને દુ:ખદામક (અઝાફની) ણળક્ષા
આળે. (૧૭)
અમ ભોશમ્ભદ (વ. !) અયફના એ ફદદુઓને
કશે કે જ્માયે તભોને એક એલી કોભની વાથે
રડાઇ ભાટે ફોરાલલાભાં આલે જે વખત
રડામક છે , ત્માયે તભો તેઓની વાથે રડજો.
એટરે વુધી કે તેઓ ઇસ્રાભ કફુર કયે અને તે
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રોકો ઇયાનલાવીઓ અને યોભના શતા.
ભજભઉર ફમાનભાં છે કે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ના ઝભાનાભાં લનલાવી અયફો વાથે
રડાઇ થઇ શતી, જે ભકે શુ નેન, તાએપ, ભોતા
અને તફુકભાં. અને કુદયત કશે છે કે તભો
જે શાદ તયપ ફોરાલનાયની પયભાફયદાયી
કયળો તો ખુદા તભોને દુણનમા અને
આખેયતભાં નેક ફદરો આળે.
કુદયતે જે શાદભાં ન જનાયાઓને ઠકો
આેર છે અને ફીજી રડાઇભાં જલાની
વખત તાકીદ કયેર છે . તે જે ઓ અળક્ત અને
રાચાય શતા તેઓએ શઝયત (વ.)ની
ખીદભતભાં આલી અઝજ કયી અભો ણફભાય
અને અળક્ત છીએ. અભાયા ભાટે ળું શુ કભ છે
? ત્માયે કુદયતે આ આમાત નાઝીર પયભાલી કે
આંધા, અંગ અને ણફભાય ઉય કંઇ દો
નથી.
૧૮ થી ૨૦ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ُ ّّٰ َ َ ۡ َ َ
لقد ذ ِنی اللہ ع ِن المؤ ِم ِنحف ِاد
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َّ
َ
َ َ َ
یُ َباحِ ُعوۡنک ت ۡح َت الش َجرَ ِۃ ف َع ِل َم َما ف ِ ۡی
ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ
الس ِک ۡینۃ َعل ۡی ِہ ۡم َف
قلو ِب ِہم فانزؽ
ََ
َ َ
اثابَ ُہ ۡم ف ۡت ًحا ؿ ِخیۡ ًبا ﴿ ۙ﴾۱۸
ّ َ َ َ َ َ ۡ َ ً ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ ّّٰ
اللہُ
ف مغانِم ک ِثحؿۃ یاخذفنہا ؕ ف کاؿ
َ
ف ِدیۡ ًزا َح ِک ۡی ًما ﴿﴾۱۹
ُ ّّٰ َ َ ۡ ً َ ۡ ُ ُ َ
َف َع َدخ ُم الل ُہ َمغانِ َم ک ِثح َؿۃ تاخذ ۡفن َہا
َ َ ّ َ َ َ ُ ۡ ّٰ َ َ ّ َ َ ۡ َ ّ َ
از
الن
فعجل لکم ہ ِذ ٖۡـ ف کف ای ِدی
ِ
ُ
ُۡ
ً ّۡ
ۡ
َعنک ۡم ۚ َف ل َِتکوۡ َؿ ّٰایَۃ ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنح َف َف
ُ
ً ُ
یَ ۡہ ِدیَک ۡم ِص َىاطا ّم ۡس َت ِق ۡی ًما ﴿ ۙ﴾۲۱
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ખચીતજ અલ્રાશ ભોઅભીનોથી યાજી થઇ
ગમો જ્માયે કે તેઓ તે લૃક્ષની શેઠ તાયા
શાથ ઉય (રડલા ભયલાની) ફમઅત
(પ્રણતજ્ઞા) કયી યહ્ા શતા અને તેભના
અંત:કયણોભાં જે કાંઇ શતું તેનાથી તે લાકેપ
શતો, છી તેણે તેભના ય ળાંતલન ઉતામુું,
અને તેભને ફદરા તયીકે તત્કા એક
(ખૈફયનો) ણલજમ આપ્મો: (૧૮)
અને ઘણીએ રૂંટ કે જે તેઓ શસ્તગત કયળે,
અને અલ્રાશ ઝફયદસ્ત (અને) ણશકભતલાો
છે . (૧૯)
અલ્રાશ તભાયાથી ઘણીએ ગનીભતોનો
લામદો કયી ચૂક્મો છે કે જે તભે (નજીકના
બાણલભાં) શસ્તગત કયળો, છી તેણે તભાયી
ખાતય આ (ખૈફયની રૂંટની) તક તભને
તયતજ અાલી અને (શુ દમફીમાભાં) રોકોના
શાથ તભાયાથી યોકી દીધા, અને (તે) એ ભાટે
કે આ (રડાઇ) ભોઅભીનો ભાટે (અલ્રાશની
કુદયતનો) એક નભુનો થઇ જામ, અને એ ભાટે
કે તે (અલ્રાશ) તભને વન્ભાગજ ઉય ચરાલે :
(૨૦)
અનુક્રભણણકા
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આ આમતભાં અલ્રાશે એભ નથી પયભાવમું કે
જે ઓએ ઝાડની નીચે ફમઅત કયી તેનાથી
યાજી થમો. ણ કુદયત કશે છે કે ખચીત જ
અલ્રાશ ભોઅભીનોથી યાજી થમો. આ
ઉયથી જણામ છે કે ફધા ફમઅત કયનાયા
ભોઅભીન ન શતા.
આ આમતની શેરાં ફમઅત તોડનાયા
ણલેનું દવભી આમતભાં લણજન આવમું છે , આ
ઉયથી એભ જણામ છે કે દવભી તથા
અઢાયભી આમત કુયઆન બેગું કયતી લખતે
આગ ાછ થઇ ગઇ છે .
અલ્રાશ તયપથી ઘણીએ નેઅભતોનો લામદો
કયલાભાં આવમો છે . જે તભો નજીકભાં જ
ભેલળો. જે ભકે ખમફયની રડાઇ લગેયેભાં
ઘણો ભાર ભેવમો.
અલ્રાશે ભુવરભાનોને ઘણીએ ગનીભતોનો
લામદો કમો છે , જે ગનીભત તયતજભાં જ
ભનાયી છે તે ખમફયની છે . તપવીયે
ભજભઉર ફમાનભાં છે કે જ્માયે ખમફય
ઉય ચઢાઇ કયી અને મશુ દીઓને ઘેયી રીધા
ત્માયે અવદ અને ગતપાનના કફીરાઓએ
અનુક્રભણણકા
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આવભાં ભશ્લેયો કમો કે શલે ભુવરભાનોની
પોજ મશુ દીઓ વાથે રડલા તૈમાય થઇ ગઇ છે
અને ભદીનાભાં ભાત્ર તેભના ફાર ફચ્ચાઓ
જ છે . તેથી ભદીના ઉય શુ ભરો કયી તેભને
રુંટી રેલાભાં આલે, ણ તેઓ તેભ કયી ળક્મા
નણશ. આ આમત નાઝીર થલા ણલળે ત્રણ કોર
ફમાન કયલાભાં આવમા છે .
૧ શોદેફીમાના લયવે કુયેળના કુપપાયોએ
ચારીવ જલાનોને ભોકલ્મા શતા કે
ભુવભરાનો ઉય શુ ભરો કયે. ણ તેઓ ફધા
કડાઇ ગમા અને આે તેભને ભાપી આી.
૨ ભક્કાલાાઓએ ૮૦ ભાણવોને ભોકલ્મા
શતા કે જે ઓ વલાયની નભાઝ લખતે
ભુવરભાનો ઉય શુ ભરો કયે, ણ તેઓ
કડાઇ ગમા અને શઝયતે તેભને છોડી ભુક્મા.
૩ વુરેશનાભા લખતે ૩૦ ભાણવો શણથમાય
વજીને શુ ભરો કયલા આવમા શતા ણ તેઓ
આની ફદદોઆથી આંધા થઇ ગમા અને
તેભને કડી રેલાભાં આવમા. છી આે
તેભને ભાપી આી. શોદેફીમાથી ાછા પમાજ
છી આે લીવ રદલવ વુધી ભદીનાભાં
અનુક્રભણણકા
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આયાભ કમો. છી શી.(વ.) ૭ભાં રશ્કય વાથે
ખમફય તયપ જલા તૈમાય થઇ ગમા. મશુ દીઓ
ણ રદલવે રદલવે લધુને લધુ તૈમાયી કયતા
યહ્ા. વરભા ણફન અફુઅથી લણજન છે કે
અભોએ યાત્રીના લખતે વપય ળરૂ કયી યસ્તાભાં
આભીય નાભનો વશાફી જે ળામય શતો તેણે
કાવમો કશેલા ળરૂ કમાજ. શુ ઝુયે ુછમું કે આ
કોણ છે ? જલાફ ભળમો કે આભીય છે . આે
પયભાવમું : “મયશભ શુ લ્રાશો” (અલ્રાશ તેના
ઉય યશેભ કયે) રોકો વભજી ગમા કે આ
વમણક્ત ળશીદ થળે. કાયણ કે આ જં ગની
શેરાં જે ના ભાટે ણ ભગપેયતની દોઆ
કયતા શતા તે જં ગભાં ળશીદ થઇ જતો શતો
અને એભજ થમું. તે ફધાથી શેરાં
ભયશફના શાથે ળશીદ થમો. ભુવરભાનોએ
ખમફયના રકલ્રાને ઘેયી રીધો, આ ઘેયો ઘણા
રદલવો વુધી યહ્ો. ઇસ્રાભી રશ્કયે ોતાના
ભોયચા ભજફુત કમાજ અને રડાઇનો આયંબ
થમો. શુ ઝુયે ઇસ્રાભી પોજનો અરભ
ખિાફના ુત્રને આપ્મો ણ તેભને વપતા
ભી નણશ અને તે ાછા પમાજ. આ રદલવોભાં
અનુક્રભણણકા
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શઝયત (વ.)ને આધાળીળીનું દદજ શતું. તેથી
આ ફશાય નીકી ળકતા ન શતા. જ્માયે
દદજ કંઇક ઓછુ ં થમું ત્માયે આે ફશાય આલીને
રડાઇની શારત જોઇ અને પયભાવમું : “કારે
પોજનો અરભ એ વમણક્તને આીળ જે
અલ્રાશ અને યવુરને દોસ્ત યાખતો શળે અને
અલ્રાશ અને યવુર તેને દોસ્ત યાખતા શળે.
તે કયાજય શળે, એટરે દ્રઢતાથી રડનાય શળે,
બાગી જનાય નણશ શોમ અને ણલજમ લગય
ાછો આલળે નણશ. અલ્રાશ તેના શાથ ઉય
પતેશ આળે.”
યાલી કશે છે કે મગમ્ફય (વ.)નું આ પયભાન
વાંબી ફધાના દીરોભાં એલી આળાઓ
જાગી કે કારે અભને અરભ ભળે. આખી
યાત વશાફા ણફસ્તય ઉય ડખા ફદરતા
યહ્ા. જ્માયે વલાય થઇ તો શ. અરી (અ.)ને
ફોરાલલાભાં આવમા. તે રોકોએ અઝજ કયી કે
તેભની આંખો દુ:ખે છે . આે શ. અરી
(અ.)ને ફોરાલી તેભની આંખોભાં લશીની
ઝફાનનું રોઆફ આંજ્મું કે તયત જ આની
આંખો ઠીક થઇ ગઇ અને શુ ઝુયે ોતાના
અનુક્રભણણકા
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ભુફાયક શાથે અરભ શ. અરી (અ.)ને
આપ્મો. છી શ. અરી (અ.)એ અઝજ કયી કે
શુ ં એટરે વુધી રડીળ કે જ્માં વુધી રોકો
ઇસ્રાભભાં દાખર ન થઇ જામ. શુ ઝુયે તેભને
ણલદામ આતાં પયભાવમું કે આ પ્રથભ
તેઓને ઇસ્રાભની દાલત દેજો અને
અલ્રાશના શક અદા કયલાની તબ્રીગ
કયજો. કાયણ કે એક વમણક્તને ણ જો
ણશદામત ભી જામ તો એ ભોટાભાં ભોટા
(ભારે) ગનીભતથી ઉિભ છે .
શ. અરી (અ.) ફશાદુયીની વાથે ભેદાનભાં
આવમા. ભયશફ કે જે મશુ દીઓનો નાભલય
ફશાદુય શતો તે આના ભુકાફરાભાં આવમો
શતો. તેણે ફશાદુયીના કાવમો ળરૂ કમાજ કે
ખમફયના રોકો જાણે છે કે શુ ં ભયશફ છુ ં અને
શુ ં અનુબલી રડલૈમો છુ ં , જ્માયે ભાયી જં ગ
થામ છે ત્માયે રડાઇની અગ્ની જલાા બડકી
ઉઠે છે . શ. અરી (અ.)એ તેના જલાફભાં
પયભાવમું કે “શુ ં એ છુ ં કે ભાયી ભાએ ભારૂં નાભ
શમદય યાખ્મું છે , શુ ં ળુજાઅતનો ળેય છુ ં જે ને
જોઇને ફશાદુયોના ણિા ાણી ાણી થઇ
અનુક્રભણણકા
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જામ છે .” ત્માય છી આવભાં જં ગના દાલ
ખેરામા. થોડાજ વભમભાં ભયશફ આના
શાથે જશન્નભ લાવીર થઇ ગમો અને
જં ગના ભેદાનભાં આનો યોફ ચોતયપ
છલાઇ ગમો.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)નો ગુરાભ નાપેઅ કશે છે
કે શુ ં શ. અરી અ.ની વાથે શતો, જ્માયે આ
ખમફયના રકલ્રાની નજીક શોંચ્મા તો
મશુ દીઓની ુયી પોજ વાભના ભાટે નીકી
આલી. આે ઘભવાણની જં ગ કયી. એ રડાઇ
દયમ્માન એક મશુ દીએ શ. અરી (અ.) ઉય
તરલાયનો લાય કમો. જે ના કાયણે આના
શાથભાંથી ઢાર છુ ટી ગઇ. તયતજ આે
ખમફયના દયલાજાને ઉખેડીને તેને ોતાના
યક્ષણ ભાટે ઢાર તયીકે ઉમોગ કમો અને
રડાઇ ફયાફય ચારુ યશી. છે લટે મશુ દીઓની
ણશમ્ભત તુટી ગઇ અને તેભણે શણથમાય નાખી
દીધા. તે લખતે આે તે દયલાજાને પેંકી દીધો.
ત્માય છી વાત ભાણવોએ તે દયલાજાને
શટાલલા ચાહ્ું ણ તેને જયા ણ વયકાલી
ળક્મા નણશ.
અનુક્રભણણકા
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આ સ્થે એ લાત ણલચાયલા જે લી છે કે શ.
અરી (અ.)ના જભણા શાથભાં તલ્લાય શતી
જે ના થકી આ ફયાફય જં ગ કયી યહ્ા શતા,
તો છી દયલાજાને આે ડાફા શાથે ઉખેડ્મો
અને એજ ડાફા શાથથી તેને ઉાડીને ઢાર
ફનાલી શતી, તે આ જં ગભાં શ. અરી
(અ.)ના ડાફા શાથનો કભાર શતો અને
જભણા શાથનો કભાર એ શતો કે મશુ દીઓના
ભોટા રશ્કયને શણથમાય શેઠા ભુકલા રાચાય
કયી દીધા. જો કે રડાઇભાં કામદો છે કે એક
ફશાદુયના ભામાજ ગમા છી કંઇ શથીમાય શેઠા
ભુકલાભાં આલતા નથી, ણ જ્માયે ફધા
નાભચીન ફશાદુયો ભામાજ જામ ત્માયે જ
રશ્કયલાા નશભત શાયે છે . અશીં એ વાપ
જાશેય થામ છે કે શ. અરી (અ.)ના શાથે
રગબગ ફધા ફશાદુયો ભામાજ ગમા શતા અને
ભયશફની છી તો તેઓ ણફલ્કુર ના ણશમ્ભત
થઇ ગમા શતા.
જ. જાણફય ણફન અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી
લણજન છે કે શ. અરી (અ.)એ ખમફયના
દયલાજાને એકરા શાથે ઉાડ્મો શતો. છી
અનુક્રભણણકા
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આે તેને ુર ફનાવમો અને ફધા
ભુવરભાનો તેના ઉયથી વાય થઇ
રકલ્રાભાં દાખર થઇ ગમા. જ્માયે આે તે
દયલાજાને પેંકી દીધો તો ચારીવ ભાણવો ણ
તેને ઉાડી ળક્મા નણશ.
એક રયલામતભાં છે કે શેરા અને ફીજા ફન્ને
“ફશાદુયો”ને અરભ આલાભાં આવમો શતો
ણ તેઓ વપ થમા ન શતા.
અબ્દુર શક ભોશદ્દીવે દશેલ્લી રખે છે કે શ.
અરી (અ.) અરભ રઇને વીધા કભુવના
રકલ્રા ાવે શોંચી ગમા અને એક ત્થય
ઉય અરભને ખોડી દીધો. તે લખતે
રકલ્રાની છત ઉયથી એક મશુ દી આરીભે
નીચે નજય કયીને ુછમું કે તભારૂં નાભ ળું છે
? આે પયભાવમું કે શુ ં અરી ઇબ્ને અફી
તારીફ છુ ં . આ વાંબી તે મશુ દી આરીભે
ોતાની કોભને વંફોધન કમુું કે તલયેતની
કવભ ! “તભાયા રોકોનો યાજમ થળે, કેભકે
આ એ વમણક્ત છે જે ણલજમ લગય ાછી
શટળે નણશ.” આ લાતથી એ લસ્તુ વાપ
જણાઇ આલે છે કે મશુ દી તલયેતથી શ. અરી
અનુક્રભણણકા
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(અ.)ની
ણવપતો
અને
ફશાદુયીના
કાયનાભાઓથી
જાણકાય
શતા.
(ભદાયેજુન્નફુવલત ણજલ્દ ૨ ાનું ૩૦૦)
જ્માયે અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી (અ.)
ણલજમ ભેલી ાછા પયી યહ્ા શતા ત્માયે
આના સ્લાગત ભાટે શુ ઝુય (વ.) ફશાય
તળયીપ રાવમા અને ગે લગીને આના
કા ભુફાયકને ફોવો દીધો. શ. અરી (અ.)
એટરા ખુળ થમા કે આને શજના આંવુ
નીકી આવમા. છી શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ
પયભાવમું : અમ અરી ! “શુ ં એકરો જ ખુળ
થમો નથી ણ અલ્રાશ, જીબ્રઇર, ણભકાઇર
તથા ફધા પયીશ્તાઓ તભાયા આ કાયનાભા
(યાક્રભ)થી
ખુળ
થમા
છે .”
(ભદાયેજુન્નફુવલત જીલ્દ ૨ ાનું ૩૦૨)
ભનાકેફે અખ્તફે ખ્લાયઝભીથી ભનકુર છે કે
તે રદલવે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે શ. અરી
(અ.)ને પયભાવમું કે જો ભને એ લાતનો બમ
ન શોત કે તભાયા ણલે ભાયી ઉમ્ભતના રોકો
એજ અકીદો યાખલા રાગળે જે શ. ઇવા
(અ.) ણલે નવાયા રોકો યાખે છે , તો શુ ં
અનુક્રભણણકા
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તભાયા ણલે એલી લાતને ફમાન કયત કે
ભુવભરાનોના જે ટોા ાવેથી ણ તભે
વાય થતે તે તભાયા ગ નીચેની ભાટી
ઉાડીને તેને ળપાનું કાયણ વભજતે. ણ
એટરું તો જરૂય કશીળ કે તભાયો ભાયી વાથે
એજ વંફંધ છે જે શ. શારૂનને જ. ભુવા
(અ.)થી શતો. (મનાફીઉર ભોલદ્દત ાનું
૧૦૭)
જો ભુવરભાનો શ. અરી (અ.)ના નકળે
કદભ ય ચારે અને “નાયએ શમદયી”ની વાથે
મશુ દીઓનો ભુકાફરો કયે તો ઇન્ળાઅલ્રાશ
“ફમતુર ભુકદ્દવ” ભાટે ણલજમ ાભળે.
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે એક છી
એક ખમફયના રકલ્રાઓ પતેશ કમાજ અને
ભુવરભાનો ગનીભતનો ભાર બેગો કયલા
રાગ્મા, જ્માયે કનાના ણફન અફીર શકીક
નાભના મશુ દીના કભુવ નાભના ભઝફુત
રકલ્રાને પતેશ કમો તો વપીમા ણફન્તે શઇ
ણફન અખ્તફને એક ફીજી મશુ દી ઓયત
વાથે ણગયપતાય કયી જ. ણફરાર શુ ઝુય
(વ.)ની ણખદભતભાં રાવમા, તે ફન્ને
અનુક્રભણણકા
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સ્ત્રીઓને મશુ દીઓના ભામાજ ગમેરા
જલાનોની રાળો ાવેથી રઇને ચાલ્મા તો
ફીજી મશુ દી સ્ત્રી આ જોઇને ોતાનું ભાથું
કુટલા રાગી. શુ ઝુયે તેને જોઇને ભોઢું પેયલી
રીધું અને વપીમા ઉય ોતાની ચાદય નાખી
દીધી, છી આે પયભાવમું કે અમ ણફરાર !
ળું તભાયા દીરભાં એટરી ણ યશેભ નથી કે
તભો તેણીઓને તેભના વગાઓની રાળો
ાવેથી રઇ આવમા ? ત્માય છી આવભાં
વુરેશની લાતો થલા રાગી. ઇબ્ને અફીર
શકીકે શ. યવુરે ખુદા (વ.) વાથે વુરેશ કયલા
ચાહ્ું. આે ઘણી ખુળીથી તેની વાથે
ભુરાકાતનો વભમ નક્કી કમો અને નીચે
પ્રભાણે ળયતો ઉય વુરેશ થઇ અને
ઇસ્રાભની પોજ ાછી પયી. આ જં ગભાં ંદય
ભુવરભાનો ળશીદ થમા અને ૯૩ મશુ દીઓ
જશન્નભ લાવીર થમા. વુરેશની ળયતો નીચે
ભુજફ શતી :
૧. મશુ દીઓની જે પોજ રકલ્રાભાં ફંધ છે
તેને ભાપી આલાભાં આલે.
મશુ દીઓની ભાર-ણભલ્કત ફધું ભુવરભાનોના
અનુક્રભણણકા
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કબ્જાભાં આલે, તો કોઇએ કોઇ લસ્તુ
છુ ાલલાની કોળીળ કયી તો તેને જે ભાપી
ભી છે તે ભળે નણશ.
૩. મશુ દીઓ ખેડુત તયીકે ત્માં યશેળે અને જે
કંઇ ઉજ થામ તે અડધી અડધી લશેંચી
રેલાભાં આલે. આ ળયતો ઉય ફન્ને ક્ષોએ
વશી-વીક્કા કમાજ. આ રડાઇભાં ભુવરભાનોને
ઘણો ભાર ભળમો, જે ટરો ભાર આ જં ગભાં
શાથ રાગ્મો તેટરો ફીજી કોઇ જં ગભાં ભળમો
ન શતો અને આ જં ગની શેરાં કેટરાક
ભુવરભાનોને તો ેટ બયીને ખાલા ણ
ભતું ન શતું, આ ફધો તો મદુલ્રાશ (શ.
અરી અ.)નો જ એશવાન છે .
આ જં ગથી ાછા પયતી લખતે શુ ઝુય (વ.)
વેશફાની ભન્ઝીર ઉય શોંચ્મા, ત્માં
અવયની નભાઝ ઢી. શ. અરી (અ.)ના
ઝાનુ ઉય વુઇ ગમા, તે લખતે અરી અ.એ
અવયની નભાઝ અદા કયી ન શતી, એટરાભાં
લશી આલલી ળરૂ થઇ ગઇ અને વૂમજ અસ્ત
થઇ ગમો. શુ ઝુયે શ. અરી (અ.)ને ુછમું કે ળું
તભો અવયની નભાઝ ઢ્મા ? આે અઝજ કયી
અનુક્રભણણકા
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“નણશ”, તે લખતે આે દોઆ ભાંગી કે અમ
યલયરદગાય ! અરી ભાયી અને તાયી
ઇતાઅતભાં શતા ભાટે વૂમજને ઉદમ કય અને
તયતજ વૂમજ ઉદમ થમો અને આે નભાઝે
અવય અદા કયી (ભદાયેજુનન્નફુવલત જીલ્દ
ફીજી ાનું ૩૧૧) તેભજ આ યીલામત
અલ્રાભા દમાય ફકયીની તાયીખે ખભીવ
જીલ્દ ૨, ાના ૬૪ ભાં ણ રખેર છે .)
ખમફયની નજીક રપદકનો ઇરાકો શતો અને
ત્માં ણ મશુ દીઓની ુષ્ક લસ્તી શતી.
જ્માયે ખમફયભાં યાજમ થમો તે લખતે
રપદકના રોકોએ શુ ઝુય (વ.)થી એ ઇચ્છા
જાશેય કયી કે અભો અભાયો ુયો ઇરાકો
છોડીને ચાલ્મા જઇએ છીએ, આ અભાયા
ભાર તથા ઝભીનના ભાણરક છો, ણ અભારૂં
કોઇ જાતનું જાની નુકવાન ન થલું જોઇએ.
આે તેઓની દયખાસ્ત કફુર યાખી. આ
સ્થે એક લસ્તુ ફતાલલી જરૂયી છે કે
ખમફયભાં જે કંઇ ભાર લગેયે શાથ રાગ્મો તે
રડાઇ કયીને ભેર છે અને તેભાં
રડનાયાઓનો બાગ શતો અને તેની તેઓભાં
અનુક્રભણણકા
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લશેંચણી કયી દેલાભાં આલી. જ્માયે રપદક
રડ્મા લગય પ્રાપ્ત થમો શતો તેથી તે ખાવ
યવુરલ્રાશ (વ.)નો જ ભાર શતો. જ્માયે
રપદકની વુરેશ થઇ ગઇ તો જીબ્રઇર નાઝીર
થમા અને “ઝલીર કુયફા શક્કશુ ” લાી
આમાત ઉતયી. શુ ઝુયે જીબ્રઇરને ુછમું કે
જલીર કુયફા કોણ છે ? તે લખતે જીબ્રઇરે
કહ્ું કે રપદક જ. પાતેભા (અ.)ને વોંી
આો, તેથી શુ ઝુયે જ. વય્મદા (અ.)ને
રપદકના દસ્તાલેજ રખી આપ્મા. (આ
રયલામત તપવીયે દુયે ભન્વુય જીલ્દ ચોથી ાનું
૧૭૭ભાં છે .)
૨૧ થી ૨૫ ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ ۡ ُ َ ّ
اض الل ُہ
ف اعخی لم تق ِدذفا علیہا قد اح
َ َ ُ
ّّٰ َ َ َ َ
اؿ الل ُہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ًرا
ِبہا ؕ ف ک
﴾۲۱﴿
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ّٰ َ ُ ّ َ َ َ ّ َ َ ُ َ
َف لَوۡ ق َتلک ُم ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا لَوَلوُا الۡا ۡخبَ َاذ ث ّم
َ َ ۡ
لَا یَ ِج ُد ۡف َؿ َفل ّ ًِیا ّف لَا ن ِصح ًؿا ﴿﴾۲۲
ُ ّ َ َ ّّٰ
ۛ فَ
الل ِہ الَّتِ ۡی َق ۡد َخ َل ۡت ِم ۡن َق ۡبل ُۚ
سنۃ
َ ۡ َ َ ُ ّ َ ّّٰ َ
ً
ۡ
ۡ
لن ت ِجد ل ِسن ِۃ الل ِہ تب ِدیلا ﴿﴾۲۳
ُۡ
َّ َ َ َ
َف ُہوَ ال ِذ ۡی ک ّف ایۡ ِدیَ ُہ ۡم َعنک ۡم َف
اَیۡدیَ ُک ۡم َع ۡن ُہ ۡم ب َب ۡطن َم ّ َک َۃ م ۢۡن بَ ۡعد اَؿۡ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ُ
َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ّّٰ
اؿ الل ُہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َؿ
اظهكخم علی ِہم ؕ ف ک
ۡ
بَ ِصح ًؿا ﴿﴾۲۴
ُ ُ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ُّ ۡ ُ ۡ َ ۡ
َ
ۡ
ہم ال ِذین کهكفا ف صدفخم ع ِن المس ِج ِد
hajinaji.com

1317

અનુક્રભણણકા

ُ ً َ َ َُ
ۡ
ۡ
ال َش َخا ِؾ َف ال َہ ۡد َی َم ۡعکوۡفا ا ۡؿ ّی ۡبلغ
اؽ ّ ُم ۡؤ ِم ُنوۡ َؿ َف نِ َس ٌ
َم ِح ّ َل ٗۡہ ؕ َف لَوۡ لَا ذِ َج ٌ
ٓاء
ُ ّٰ ّ َ َ َ
َ ََ
ّم ۡؤ ِمن ٌت ل ۡم ت ۡعل ُموۡ ُہ ۡم ا ۡؿ تطـُٔۡوۡ ُہ ۡم
َ ُ ۡ َ ُ ۡ ّ ۡ ُ ۡ َّ َ َّ ٌ ۢ َ ۡ ۡ
فت ِصیبکم ِمنہم معرۃ ِبغحؿِ ِعل ٍم ۚ
ُ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ ف ۡی َذ ۡح َم ِت ٖۡہ َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ۚ ل َ ۡو
ل ِید ِخل ِ
تَ َز ّیَ ُلوۡا ل َ َع ّ َذ ۡب َنا الّ َ ِذیۡ َن َک َه ُك ۡفا ِم ۡن ُہمۡ
َ َ
َعذ ًابا ال ِۡی ًما ﴿﴾۲۵
ેઅને ફીજી (ઇયાન તથા ળાભની) રૂંટો ક
જે ભના ય (શજી) તભે કબ્જો ભેલી ળક્મા
)ેનથી તે ણ ખયેજ અલ્રાશે (તભાયા ભાટ
વાધી યાખી છે ; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય
)વંૂણજ કાફુ ધયાલનાયો છે . (૨૧
hajinaji.com
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અને અગય તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન નથી
રાવમા (આ રડાઇભાં) તભાયી વાથે રડતે તો
જરૂય ીઠ પેયલીને નાવી જતે, છી ન તેઓ
કોઇ ણભત્ર ભેલતે અને ન કોઇ ભદદગાય.
(૨૨)
અલ્રાશના ણનમભ ભુજફ પ્રથભથી (આભ)
થતું આવમું છે , અને તું અલ્રાશના ણનમભભાં
કાંઇ પેયપાય જોળે નણશ. (૨૩)
અને તે એજ છે જે ણે ભક્કા ળશેયની
લચ્ચોલચ તભને નાણસ્તકો ય જીત આપ્મા
છી તેભના શાથ તભાયાથી અને તભાયા શાથ
તેભનાથી યોકી દીધા; અને જે ણ લતજન તભે
કયો છો તે અલ્રાશ જુ એ છે . (૨૪)
આ એજ રોકો છે કે જે ભણે નાણસ્તકણં કમુું,
અને તેભણે તભને ભસ્જીદુર શયાભથી
અટકાવમા, અને કુયફાની (ના પ્રાણીઓ)ને
તેના શરાર થલાના સ્થે શોંચતા અટકાલી
યાખ્મા; (આ છતાં તભાયા શાથ એ કાયણે યોકી
યાખ્મા કે) તેભાં કેટરાક ઇભાનદાય ુરૂો તથા
ઇભાનદાય સ્ત્રીઓ શતાં કે જે ભને તભે
ઓખતા ન શતા, (જે થી રડાઇભાં) તેભને
અનુક્રભણણકા
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તભે કચડી ન નાખો, અને તભે તેભના કાયણે
અજાણતાભાં દોણત ન ફનો કે જે થી અલ્રાશ
જે ળખ્વને ચાશે ોતાની કૃાભાં દાખર કયી
રે; ણ જો એ ફન્ને ક્ષો એક ફીજાથી
જુ દા ડી ગમા શોત તો અભે નાણસ્તકોને
ખચીતજ દુ:ખદામક ણળક્ષા કયતે. (૨૫)
આ આમતભાં ખમફયના ગનીભતનો લામદો
કમાજ છી કુદયત ફીજા ગનીભતની
ખુળખફયી આે છે . ઇબ્ને અબ્ફાવની
યીલામત પ્રભાણે આ ફીજા ગનીભતોથી ભુયાદ
ઇયાન અને ળાભની ગનીભતો છે .
છી કુદયત કશે છે કે ભક્કાના રોકોભાંથી
જે ભણે કુફ્ર કમુું છે જો તેઓ શોદેમફીમાભાં
તભાયી વાથે રડાઇ કયત તો તેઓ ીઠ
પેયલીને બાગી જાત અને તેઓ ોતાનો કોઇ
દોસ્ત કે ભદદગાય ભેલત નણશ.
ખુદાએ એક એલો તયીકો અનાવમો છે જે
આથી શેરાની ઉમ્ભતોભાં શતો અને તે એ
તયીકો છે કે તેના દોસ્તો-દુશ્ભનો ઉય
ગારીફ થામ અને તું અલ્રાશના એ ણનમભભાં
કંઇ પેયપાય જોઇળ નણશ.
અનુક્રભણણકા
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ભુપસ્વેયીન રખે છે કે ભક્કાભાં નાણસ્તકોભાંથી
૮૦ ભાણવોનું એક ટોું શોદેમફીમા આગ
જ્માં મગમ્ફય વાશેફની છાલણી શતી ત્માં
ભુવરભાનો ઉય આચીંતો શુ ભરો કયલાના
ઇયાદાથી છુ ી યીતે એક યાત્રે આવમું, યંતુ
તેભને કડીને મગમ્ફય (વ.)ની ાવે
રાલલાભાં આવમા અને આે તેભને ભાપ કયી
છોડી દેલાનો શુ કભ કમો. નફી વાશેફના
ઉદાય લતજનથી ભક્કાના નાણસ્તકો અને
ભુવરભાનો લચ્ચે વંધી થઇ તે શોદેમફીમાની
વંધી તયીકે ઓખામ છે .
શોદેમફીમાભાં મગમ્ફય વાશેફે વંધી કયી
તેનું એક કાયણ એ ણ છે કે ભક્કાભાં કેટરાક
રોકો નફી વાશેફ ય ઇભાન રાવમા શતા
અને ગુપ્ત યીતે યશેતા શતા, તેઓને ણ જો
રડાઇ થામ તો નુકવાન શોંચે અને નાણસ્તકો
વાથે તેઓ ણ ભામાજ જામ, એ ફોંતેય ભયદો
અને ઓયતો ઇભાન રાલેર શતા ણ તેઓ
કભજોય અને અળક્ત શોલાથી ભુશ્રીકો વાથે
યશેતા શતા અને ોતાના ઇભાનને જાશેય
કયતા ન શતા અને ત્માંથી ફશાય નીકી
અનુક્રભણણકા

1321

hajinaji.com

જલાની ણ ળણક્ત ધયાલતા ન શતા.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી રયલામત
છે કે શ. અરી (અ.)ભે આં શઝયત (વ.)ને
આ આમતનો અથજ ુછમો તો શુ ઝુયે પયભાવમું
કે કાપયોની ઓરાદભાં જે ઓ ભોઅભેનીન
થનાય શતા તેભના ણલે ખુદાએ પયભાવમું છે કે
તેઓને અભો અભાયા ઇલ્ભથી જાણીએ છીએ,
તેથી એ કાપયોને ભાયલાથી તભોને અટકાવમા.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ને કોઇએ
ુછમું કે ળું શ. અરી (અ.)ભાં ખુદાનો શુ કભ
ફજાલી રાલલાની ળણક્ત ન શતી અને ળું ોતે
તાકત ધયાલતા ન શતા ? ઇભાભે પયભાવમું કે
તેઓ ળણક્ત ધયાલતા શતા, પયી તેણે ુછમું કે
તો છી શ. અરી (અ.) દુશ્ભનોને ળા ભાટે
દપે કયી ળક્મા નણશ ? આે પયભાવમું કે તેભ
કયલા ભાટે કુયઆનની આમતે ભનાઇ કયી
શતી, તેણે ુછમું કે કઇ આમત છે ? આે આ
આમત “રલતઝય્મરુ” લાંચી વંબાલી, કેભકે
તે રોકોની ીઠભાં ખુદાની એ અભાનતો શતી
કે જે ઓ ઇભાન રાલનાય શતા તેથી આથી
તે રોકોને કત્ર કયી ળકામ નણશ. જ્માયે એ
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રોકોથી ઇભાન રાલનાયી ઓરાદ જન્ભ
ાભી ચુકી, ત્માય છી જે ઓને કત્ર કયલાના
શતા તેઓને કત્ર કમાજ.
એલી જ યીતે ફાયભા ઇભાભ (અ.)ના ઝભાના
વુધીભાં જે રોકો ઇભાન રાલનાયા છે તેઓ
જન્ભ ન ાભે ત્માં વુધી ફાયભા ઇભાભ (અ.)
ણ તેઓને કત્ર કયળે નણશ.
૨૬ થી ૨૭ ભી આમાત :-

َّ
ُُ
ۡ
ََ
ِاد َج َع َل ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ف ِ ۡی قلوۡ ِب ِہ ُم
ّّٰ َ َ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ ّ َ َ َ ّ َ ۡ
ُاللہ
الح ِمیۃ ح ِمیۃ الجا ِہ ِلی ِۃ فانزؽ
َ
ۡ َ
ۡ
َس ِک ۡین َت ٗۡہ َعدّٰی َذ ُسوۡل ِٖۡہ َف َعدی ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
َ َ ۡۤ ُ َ
ۡ َّ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ
التق ّٰوی َف کانوۡا ا َح ّق ِب َہا
ف الزمہم ک ِلمۃ
ّّٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َ
ۡالل ُہ ِبک ُ ّل َشی ٍء
ف اہلہا ؕ ف کاؿ
ِ
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َع ِل ۡی ًما﴿ ﴾۲۶٪
َ َ ۡ َ َ َ ّّٰ ُ َ ُ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ َ ۡ
ّ
َ
لقد صدػ اللہ ذسولہ الرءیا ِبالح ِق ۚ
َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
اللہُ
لتدخلن المس ِجد الشخاؾ ِاؿ شٓاء
ُ
ّ ۡ
ۡ
ُذ ُء ۡف َسک ۡم َف
ّٰا ِم ِنح َف ۙ ُم َح ِل ِقح َف

ََ ُ
َ
َ
ُمق ِّض ِخیۡ َن ۙ لَا تخافوۡ َؿ ؕ ف َع ِل َم َما ل َ ۡم
ّٰ َ َ
َ َ َ
ت ۡعل ُموۡا ف َج َع َل ِم ۡن ُخ ۡف ِؿ دل ِک ف ۡت ًحا
َ
ؿ ِخیۡ ًبا ﴿﴾۲۷

(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે નાણસ્તકોએ
 ંુોતાના ભનભાં અશંકાયને સ્થાન આપ્મું શતઅને તે ણ અજ્ઞાનતાના કાનો અશંકાય
ત્માયે અલ્રાશે ણ ોતાના યવૂર તથા
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ભોઅભીનો ય આશ્લાવન ઉતાયી દીધું, અને
તેભને ડયીને ચારલાના લચન ય કામભ
યાખ્મા, અને તેઓ શતા તેના શકદાય અને તેને
રામક ણ; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો
જાણકાય છે . (૨૬)
ણનવંળમ અલ્રાશે ોતાના યવૂરને વાચુંજ
સ્લપ્ન દેખાડ્મું શતું કે અગય અલ્રાશે ચાહ્ું
તો તભે અભનો અભાન વાથે તભાયા ભાથા
ભુંડાલી અને તભાયા લા કાલી ભસ્જીદુર
શયાભભાં અલશ્મ દાખર થળો, છી તભને
(કોઇ લાતનો) બમ યશેળે નણશ; કાયણ કે જે
તભે જાણતા ન શતા તે તે (અલ્રાશ) જાણતો
શતો, છી તેણે તે ઉયાંત નજીકભાંજ એક
ફીજો (ખૈફયનો) ણલજમ ણ ાવે રાલી
દીધો. (૨૭)
આ સ્થે ભક્કાના કુપપાયોની એ
અજ્ઞાનતાબયી ખુદ્દાયીની ભઝમ્ભત કયલાભાં
આલી છે , તેઓ ોતાની ભોટાઇ અને
ફડાઇના કાયણે ફીજાની શક લાતને ણ
ભાનલા તૈમાય ન શતા અને શુ દેમફીમાના
ભોકા ઉય ણ ભક્કાના કુપપાયોની એલીજ
અનુક્રભણણકા
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શારત શતી અને તેઓ એભ ભાનતા શતા કે
જો ભોશમ્ભદ (વ.) ભક્કાભાં દાખર થઇ જળે
તો અભારૂં નાક કાઇ જળે અને રોકો અભને
ભેણા ભાયળે કે આજ તભાયા ઘયની વાભે
ભોશમ્ભદ (વ.) ભક્કાભાં તલાપ કયી યહ્ા છે તે
કેટરી ફધી ળયભની લાત છે ! આલી લાતોએ
તેભને ઇભાનથી યોકી યાખ્મા શતા અને એજ
શઠધભીના
કાયણે
વુરેશનાભાને
ણફણસ્ભલ્રાશથી ળરૂ કયલા ન દીધું. આ
આમતથી ણફરકુર જાશેય થઇ ગમું કે ભક્કાના
કુપપાયો અઝાફના ખયેખય શકદાય શતા ણ
અજાણતાથી તેભાં કેટરાક ભોઅભીનોના ણ
ભામાજ જલાનો બમ શતો. તેથી જ
ભુવરભાનોને કુપપાયોને કત્ર કયલાથી
યોકલાભાં આવમા અને વુરેશ કયી રીધી.
ભક્કાના કુયેળીઓનું શોદેમફીમાભાં અડી જલા
અને આને ભક્કાભાં દાખર થલા ન દેલાથી
ભુવરભાનો બડકી ગમા શતા, તેથી અલ્રાશે
ોતાની તયપથી ોતાના યવુર અને
ભોઅભીનો ઉય ળાંણત અને આશ્લાવન
ઉતાયી દીધું અને કરભ-એ-તલશીદનો તેભને
અનુક્રભણણકા
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વશાયો આપ્મો.
ઉભયા તયપ યલાના થલા શેરાં શઝયતે
સ્લપ્નાભાં ભુવરભાનોને ભસ્જીદુર શયાભભાં
દાખર થતા જોમા શતા, જ્માયે વશાફાને
આે એ લાત કયી તો તેઓ ખુળ થઇ ગમા
અને વભજ્મા કે આજ લયવે અભો ભસ્જીદુર
શયાભભાં પ્રલેળ કયીળું. ણ તેભની આળાથી
ણલરૂઘ્ધ વુરેશ કયીને ાછા પયલું ડ્મું. તો
ભુનાપીકો ોતાના ભનભાં આલે તેલી લાતો
કયલા રાગ્મા. તેથી ભોઅભીનોને દુ:ખ થમું,
ત્માયે ખુદાએ આ આમત ભોકરી કે યવુર
(વ.)નો કોર વાચો શતો અને અલ્રાશે તેભને
વાચું સ્લપ્નું દેખાડ્મું શતું અને જ્માયે
અલ્રાશ ચાશળે ત્માયે ભક્કાભાં અભનની વાથે
પ્રલેળળો.
મગમ્ફયનું સ્લપ્નું વાંબીને ભુવરભાનોનો
એલો ખ્માર શતો કે શીજયી ૬ ભાં જ અભો
ભક્કાભાં દાખર થઇળું, ણ એ લાતો
અલ્રાશ જ ફેશતય જાણતો શતો, અલ્રાશની
નજીક વુરેશ શોદેમફીમા એક ભસ્રેશત શતી
અને એજ વુરેશ થકી કુયેળીઓને ઇસ્રાભની
અનુક્રભણણકા
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નજીક રાલલું લધાયે આવાન શતું અને તેથી
ઘણા રોકોએ ઇસ્રાભનો ણસ્લકાય કમો. ફીજી
તયપ એ ભોઅભીન સ્ત્રી-ુરૂો જે ઓ
કુપપાયના બમને રીધે ખાભોળ શતા અને
ોતાનો ઇસ્રાભ જાશેય કયી ળકતા ન શતા
તેઓ કત્ર થલાથી ફચી ગમા અને
શોદેમફીમાની જં ગ છી ખુલ્રી યીતે તેઓને
ઇસ્રાભી જીલન ારન કયલાનું નવીફ થમું.
જો વુરેશના ફદરે જં ગ કયી શોત તો આ
પામદા પ્રાપ્ત થાત નણશ.
ભક્કાની પતેશ છી જ્માયે ભુવરભાનો
ખમફય અને રપદકભાં ણલજમ ભેલીને ાછા
પમાજ તો એ લયવે શી.(વ.) ૭ભાં ભાશે
ઝીરકાદભાં ઉભયએ કઝા ભાટે ભક્કા તયપ
યલાના થઇ ગમા અને ભસ્જીદુર શયાભભાં
દાખર થઇ ગમા.
૨૮ થી ૨૯ ભી આમાત :-

ۡ ۡٗ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۡۤۡ َ ّ َ ُ
ّٰ
ُ
ۡ
َ
ہو ال ِذی اذسل ذسولہ ِبالہدۦ ف ِخی ِن
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ۡ َ ّ ُ ۡ َ ٗۡ َ َ ّ ُ ّ َ ّٰ
الدیۡ ِن ک ِل ٖۡہ ؕ َف کفی
الح ِق ل ِیظ ِہرـ عدی ِ
ّّٰ َ
ِبالل ِہ ش ِہ ۡی ًدا ﴿﴾۲۸
َ ّ َ ۡ َ َ َ ٗۡ ۤۡ
ف ال ِذین معہ
ََُ ُ َ
ٓاء بَ ۡین ُہ ۡم
ذح م

َ َ
ّّٰ
ُم َح ّم ٌد ّذ ُسوۡ ُؽ الل ِہ ؕ
َ َّ ُ َ ۡ ُ َّ
ا ِشد
ٓاء َعدی الکفاذِ
َ ُ َ
ىہ ۡم ُذ ّک ًعا ُس ّ َج ًدا ّیَ ۡب َت ُغوۡ َؿ َف ۡضلًا ِّمنَ
ت ّٰر
ّّٰ
الل ِہ َف ذ ۡضوَانًا ۫ س ۡی َم ُ
اہ ۡم ف ۡی ُف ُجوۡ ِہہ ۡم ِّمنۡ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ّٰ َ َ ُ
اَثَر ّ ُ
التوۡ ّٰذى ِۃ ۚ
ۛ
الس ُجوۡ ِخ ؕ دل ِک َمثل ُہ ۡم فِی
ِ
ۡ ۡ
َُُ
ۛ غَ َد ۡذظ اَ ۡع َخثَ
َف َمثلہ ۡم فِی الاِن ِج ۡی ِل ۚ ٍ
اس َت ۡغ َل َظ َف ۡ
َش ۡطـَٔۡ ٗۡہ َف ّٰا َر َذ ٗۡـ َف ۡ
اس َت ّٰوی َعدّٰی
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َ ُّ ُ ۡ ُ ۡ ُ
َ
الز ّذ َاظ ل َِی ِغ ۡیظ ِب ِہ ُم
سوقِ ٖۡہ حع ِجب
َّ ُ ۡ
َ ّ ّّٰ
ُ
ُ
الکف َاذ ؕ َف َع َد الل ُہ ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َف َع ِملوا
ََ ً َۡ ۡ
ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ِمن ُہ ۡم ّمغ ِه َكۃ ّف ا ۡج ًرا َع ِظ ۡی ًما
﴾۲۹٪ ﴿
તે એ જ છે જે ણે ોતાના યવૂરને ણશદામત
તથા વત્મ ધભજની વાથે ભોકલ્મો કે જે થી તેને
તભાભ જગતના ધભો ય પ્રફ કયી દે; અને
વાક્ષી ભાટે અલ્રાશ ૂયતો છે . (૨૮)
ભોશમ્ભદ (વ.) અલ્રાશનો યવૂર છે ; અને
જે ઓ ણ લાસ્તલભાં તેની વાથે છે . તેઓ
નાણસ્તકો ય બાયે છે અને આવભાં યશેભ
દીર; તું તેભને રૂકુઅ તથા ણવજદાની
ણસ્થણતભાં જોળે કે તેઓ અલ્રાશની કૃા તથા
તેની ખુળી ચાશતા યશે છે , તેભના
ચશેયાઓભાં ણવજદાના ણચન્શો ભોજુ દ છે ;
અનુક્રભણણકા
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તેભનો આ દાખરો તૌયેતભાં લણજલેરો છે ,
અને તેભનો દાખરો ઇન્જીરભાં ણ
લણજલલાભાં આવમો છે કે તેઓ એક એલી
ખેતીના જે લા છે કે જે ણે ોતાની કુંો કાઢી
શોમ, છી તેને ફ આપ્મું શોમ, છી તે
ભોટી થઇ શોમ, છી તે ોતાના થડ ઉય
ભજફુત યીતે ઉબી થઇ ગઇ શોમ, (અને) તે
ખેતી કયનાયાઓને ણ અજામફીભાં નાખી
દેતી શોમ કે જે થી તે (અલ્રાશ) નાણસ્તકોને
તેભના કાયણે ક્રોધ ચઢાલે; અલ્રાશ તે રોકોથી
કે જે ઓ તેભાંથી ઇભાન રાવમા છે અને
વત્કામો કમાજ છે તેભને ભાપી અને ઘણાં ભોટા
ફદરાનો લામદો કયી રીધો છે . (૨૯)
શલે ખુદાએ ોતાના આખયી મગમ્ફયને
યાશે યાસ્ત અને દીને શકની યેશનુભાઇ વાથે
એટરા ભાટે ભોકલ્મો કે તે ફીજા દીન ઉય
ણલજમ ભેલે.
શ. ભોશમ્ભદ (વ.) અલ્રાશના યવુર છે . જે
રોકો તેઓની વાથે છે તેઓ કાપયો ઉય
ફશુ જ વખ્ત છે અને આવભાં એક ફીજા
ઉય યશેભ દીર છે . શલે અલ્રાશ એ રોકોની
અનુક્રભણણકા
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નભાઝ ણલે પયભાલે છે કે તેઓ રૂકુઅ અને
વજદા કયે છે . આ તભાભ ણવપતો કઇ
વમણક્તભાં છે તે ણલે રોકો કેટરાક નાભો
રોકોની વાભે ધયી દે છે , ણ એલા વદગુણો
એ રોકોભાં જોલાભાં આલતા નથી. પ્રથભ તો
અલ્રાશે પયભાવમું કે તેઓ શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની વાથે યશેનાયા અને કાપયો ઉય
વખ્તી કયનાયા છે લગેયે. તો એ એલા શોલા
જોઇએ કે જે યવુર (વ.)ની વાથે જે શાદભાં,
નભાઝભાં, લાએઝ અને નવીશતભાં વાથે
યશેનાયા શોલા જોઇએ અને શઝયત (વ.)ની
યજા લગય ક્માંમ જતા ન શોમ. જે ભકે તે ણલે
અલ્રાશે વુયએ નુયની ફાંવઠભી આમતભાં
પયભાવમું છે કે ભોઅભીન એ રોકો છે જે ખુદા
અને તેના મગમ્ફય ઉય ઇભાન રાવમા. જે
રોકો જભાત નભાઝભાં શંભેળા શાજયી
આતા ન શોમ અને જે શાદભાં અગય જતા
ણ શોમ તો શઝયતને ભુકીને ચાલ્મા જનાયા
ન શોમ અને નભાઝને છોડીને ખેર અને
લેાય ભાટે ચાલ્મા જતા ન શોમ, જે ભકે વુયએ
જુ ભ્આભાં અલ્રાશ પયભાલે છે કે, “અમ
અનુક્રભણણકા
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ભોશમ્ભદ (વ.) જ્માયે એ રોકો કોઇ યભત
ગભત કે લેાયની લાત જુ એ છે તો જભાત
છોડીને ચાલ્મા જામ છે .” ફીજી જગ્માએ છે
કે તેઓ લાએઝ છોડીને છુ ી યીતે બાગી જામ
છે , તો આલા રોકો શઝયત (વ.)ના વાથી
કેલી યીતે શોઇ ળકે ? ળું આ ફધા વદગુણો એ
રોકોને રામક છે જે ઓ જે શાદથી ભોઢું
પેયલનાયા શોમ, કાપયોને ફદરે ભોઅભીનો
ઉય વખ્તી કયનાયા શોમ, જ. અફુઝયને
ફેઆફરૂ કયે, જ. અમ્ભાયને વખ્ત દુ:ખ
આે, મગમ્ફયની અલરાદને દુ:ખ
શોંચાડે, શ. અરી (અ.) તથા શ. અબ્ફાવને
ધભકીઓ ભે, તેભની ઓરાદ વાથે જં ગ કયે.
જે વદગુણો કુદયતે ફતાવમા છે તે ભાત્ર શ.
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ (અ.)ભાં જોલાભાં
આલે છે . જે ઓ કદી જં ગથી બાગ્મા નથી,
શઝયત (વ.)ને એકરા કદી છોડ્મા નથી,
ભોઅભીનો વાથે ભશેયફાન અને કાપીયો વાથે
વખ્ત શતા, ઇફાદતભાં અજોડ શતા, જે ભની
વખાલતોના ગુણ કરાભે ભજીદભાં ઠેકઠેકાણે
ફમાન કયલાભાં આવમા છે . વાએરને
અનુક્રભણણકા
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નભાઝની શારતભાં ણ ણનયાળ કયેર નથી,
અને એલા ભોઅભીનોની તાઅયીપ તલયેત,
ઇન્જીરભાં ણ છે .

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૧૮ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૪૯) વુયએ શોજોયાત
(ઓયડા)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ફધા નેક અને ગુનેશગાયની
ગણતયી ભુજફ તેને દવ નેકી ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે જે કોઇ આ વુયાને દયયોજ રદલવે અને યાત્રે
ઢે તો જે રોકોને ફેણશશ્તભાં શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની ઝીમાયત જે જગ્માએથી થામ છે તેને
ત્માં જગ્મા ભળે.
ખાવીમત : આ વુયાને રખીને ઘયભાં ટાંગે તો
ઘયભાંથી ળમતાન બાગી જળે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૩જી આમાત :-

ٰۤیاَ ّیُ َہا الَّذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا لَا تُقَ ّد ُموۡا بَحۡفَ
ِ
ِ
َ َ ّّٰ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ ّّٰ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
ید ِی الل ِہ ف ذسول ِٖۡہ ف اتقوا اللہ ؕ ِاؿ
ٌ
َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۱
َ ُ َّ
ُ َ َ ۤۡ َ َ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا ت ۡرف ُعوۡا ا ۡصوَاتک ۡم
َّ
َ َ
َ
فوۡػ َصوۡ ِة الن ِب ِّی َف لَا ت ۡج َہرُ ۡفا ل َ ٗۡہ
َۡۡ َ َۡ َۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ
ض ا ۡؿ ت ۡح َبط
ِبالقو ِؽ کجہرِ بع ِضکم ل ِبع ٍ
َۡ
َ ُُ َۡ
ا ۡع َمالک ۡم َف ان ُت ۡم لَا تش ُعرُ ۡف َؿ ﴿﴾۲
ِا ّ َؿ الَّذیۡ َن حَ ُغ ّ ُضوۡ َؿ اَ ۡصوَاتَ ُہ ۡم ع ۡندَ
ِ
ِ
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ّّٰ
ّّٰ ۡ ُ َ
ۡ الل ِہ اُفلئ َک الّ َ ِذیۡ َن
ام َت َح َن الل ُہ
ذسو ِؽ
ِ
ُُ
ۡ َّ
ََ ٌ َۡ
قلوۡبَ ُہ ۡم ل ِلتق ّٰوی ؕ ل َ ُہ ۡم ّمغ ِه َكۃ ّف ا ۡج ٌر
﴾۳﴿ َع ِظ ۡی ٌم
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશ અને તેના
યવૂર વાભે કોઇ લાતભાં આગ લધી ન
જાઓ અને અલ્રાશથી ડયો; ફેળક અલ્રાશ
ભોટો વાંબનાય (અને) જાણનાય છે . (૧)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભાયા અલાજને
નફીના અલાજ કયતાં ઉંચો ન કયો, અને ન
લાત કયલાભાં તેની વાથે એલા જોયથી ફોરો
જે ભકે તભે એક ફીજાઓની જોડે ઘાંટા
ાડીને લાત કયો છો કે જે થી એલું ન થામ કે
તભાયા કભો યદ થઇ જામ અને તભને જાણ
ણ થલા ાભે નણશ. (૨)
ણનવંળમ જે રોકો અલ્રાશના યવૂરની
વેલાભાં ોતાના અલાજને ભંદ યાખે છે તેઓ
એજ છે કે જે ભની યશેઝગાયીના વંફંધભાં
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશે તેભના અંત:કયણોની કવોટી કયી
રીધી છે ; તેભના ભાટે ક્ષભા અને ભોટો ફદરો
છે . (૩)
આ આમત જ્માયે ઉતયી ત્માં વુધી ઓવ અને
ખઝયજના કફીરાલાા ઇસ્રાભ રાવમા ન
શતા. આ આમતભાં જુ દા-જુ દા કોર છે . ૧.
અલ્રાશ અને તેના યવુર (વ.)ની જાણ લગય
કોઇ ણ ભાભરાભાં છે લટનો પેંવરો ન કયલો
જોઇએ. ૨. અલ્રાશ અને યવુરના શુ કભની
શેરાં કોઇ ણ ફાફતભાં જલ્દી પેંવરો ન
કયો. ૩. અલ્રાશ અને યવુરના ણનભાજણ
કયેરા વભમ શેરાં ઇફાદત કયલાભાં જલ્દી
ન કયો. ૪. કોઇ લાત કશેલા અને કયલાભાં
અને ક્માંમ જલાભાં યવુરલ્રાશ (વ.)થી
આગ ન લધો, ણ લાતચીતભાં અને કામજકતજવમભાં આના ગરે ગરે ચારલું તભાયી
પઝજ છે . ૫. મગમ્ફયની ભજરીવભાં
ફેવલાલાાએ શુ ઝુય (વ.)ની શેરાં
ફોરલાભાં આયંબ ન કયલો જોઇએ. કોઇ
તભને ભવાએર ુછલા આલે તો ચુ યશો
અને શુ ઝુય (વ.)ની શેરાં ન ફોરો. તપવીયે
અનુક્રભણણકા
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ફુયશાનભાં કુમ્ભીથી લણજન છે કે કેટરાક
અવભ્મ રોકો આને દયલાજા ાવે ઉબા
યશી જોયથી અલાજ આતા શતા. આ
ફશાય આલતા તો તેઓ આગ આગ
ચાલ્મા જતા. આ આમતભાં તેઓના આલા
વભ્મતાથી ણલરૂઘ્ધના કામોથી યોકલાભાં
આવમા છે . આ આમતભાં દયેક ભુવરભાનોને
અદફ (ળીસ્ત-ણલલેક) ળીખલાડેર છે .
શુ ઝુય (વ.)ના અલાજ ઉય ોતાના
અલાજને ફરંદ કયલો એ શુ ઝુય (વ.)ની
તોશીન છે અને એ કુફ્રભાં દાખર થઇ જામ
છે . તેથી આના અલાજ કયતાં ભોટેથી
ફોરલાની ભનાઇ કયલાભાં આલી છે .
મગમ્ફય વાશેફની ભજરીવભાં જ્માયે
શુ ઝુય (વ.)થી કાંઇ લાત કયલી શોમ તો ફશુ જ
વભ્મતાની વાથે કરાભ કયો અને ફોરલાભાં
નયભી યાખો, એલું ન ફને કે આવભાં
લાતચીત કયતાં કયતાં ઉંચા અલાજે લાતો
કયલા રાગો. ફીજુ ં એ કે જે લી યીતે એક
ફીજાને નાભ રઇને ફોરાલો છો તેલી યીતે
શુ ઝુય (વ.)ને નાભ રઇને ન ોકાયો, ણ
અનુક્રભણણકા
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અદફની વાથે મા યવુરલ્રાશ કશી શુ ઝુય
(વ.)નું ઘ્માન ખેંચો. આની આદતોભાં એક
લાત એ શતી કે જ્માયે કોઇ અજાણમો અયફ
આથી ઉંચા વાદે લાત કયતો તો શુ ઝુય
તેનાથી ણ ભોટા અલાજે લાત કયતા શતા.
તે એટરા ભાટે કે તે ભોટેથી લાત કયનાય
વમણક્ત ગુનેશગાય ન ઠયે. વાણફત ણફન
કમવનો અલાજ કુદયતી ભોટો શતો. તે કશેલા
રાગ્મો કે ળું ભાયા આઅભાર તો વમથજ નણશ
જામ ? અને જ્માયે શુ ઝુયની વાભે તેનું લણજન
થમું તો આે પયભાવમું કે એલું નણશ થામ, એ
તો જન્નતી રોકોભાંથી છે .
જ્માયે વાણફતે અલાજ ફરંદ કયલાથી તૌફા
કયી તો ઘણા વશાફીઓએ ોતાના
અલાજને ભંદ કયી નાખ્મા. તે લખતે આ
આમત નાઝીર થઇ.
૪ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

ۡ َ َّ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َّ َّ
ُ
ُ
ّٰ
ِاؿ ال ِذین یناخفنک ِمن فذٓا ِء الحجر ِة
અનુક્રભણણકા
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ََۡ
َ ُ
اخث ُؿ ُہ ۡم لَا ح ۡع ِقلوۡ َؿ ﴿﴾۴
َف لَوۡ اَنّ َ ُہ ۡم َصب َ ُؿ ۡفا َح ّٰتّی تَ ۡص ُخ َث ِال َ ۡیہ ۡم لَک َ َ
اؿ
ِ
َ ۡ َّ
ّّٰ َ ُ َ
خح ًؿا ل ُہ ۡم ؕ َف الل ُہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۵
ُ َ ٌۢ
ٰۤیاَ ّیُ َہا الَّذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡۤۡا ا ۡ
ۡ
َ
َ
اسق
ف
م
خ
ٓاء
ج
ؿ
ِ
ِ
ِ
َ ۢ
َ َ ُ ۤۡ َ ُ
ِبن َب ٍا ف َت َب ّ َینوۡا ا ۡؿ ت ِص ۡی ُبوۡا قوۡ ًما

َ ۡ
َ
ِب َج َہال َ ٍۃ ف ُت ۡص ِب ُحوۡا َعدّٰی َما ف َعل ُت ۡم
ّٰ ۡ
ن ِد ِمح َف ﴿﴾۶
(શે યવૂર !) ફેળક જે રોકો તને તાયા
ેખાનગી ઓયડાઓથી ફશાયથી ોકાયે છ
)તેઓ ભાંશેના ઘણાખયા ફુણદ્ઘશીન છે . (૪
ેઅને તું ઘયભાંથી ફશાય નીકી તેભની ાવ
hajinaji.com
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આલે તેટરો વભમ જો તેઓ ધીયજ ધયે તો
તેભના ભાટે ફશેતય છે ; અને અલ્રાશ ભોટો
ભાપ કયનાય (અને) દમા કયનાયો છે . (૫)
શે તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવમા છો !
અગય તભાયી ાવે કોઇ દુયાચાયી અભૂક
ખફય રઇને આલે તો તેની (વચ્ચાઇની)
ખાતયી કયી રો કે જે થી એભ ન ફને કે કોઇ
કોભને તભે જાણમા કમાજ ણલના કાંઇ આઘાત
શોંચાડી ફેવો, અને છી તભે જે કમુું તેના
ભાટે તભને સ્તાલો કયલો ડે. (૬)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જે રોકો તને તાયા
ખાનગી ઓયડાઓની ફશાયથી ોકાયે છે
તેભનાભાં ઘણા ખયા અક્કર લગયના છે અને
યીતબાત કંઇ વભજતા જ નથી. આ
આમતભાં ઓયડા આવમું, તો શઝયત (વ.)ની
દયેક ફીફીના ઓયડા જુ દા જુ દા શતા, આ
ઉયથી એભ વભજામ છે કે કોઇ ઓયડા
ાછથી અથલા તો કોઇ ફીજી યીતે આગ
ાછથી અલાજ આતું શળે. ફશાયથી
ફયાડા ાડે તેના કયતાં ધીભેથી ફોરલું વારૂં
છે અને આ ફશાય નીકે ત્માં વુધી ધીયજ
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ધયલી જોઇએ અને ભોટેથી અલાજ ન દેલો
જોઇએ.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ ણશજયતના નલભા
લયવે લરીદ ણફન ઉતફાને ફની ભુસ્તરીકના
કફીરા ાવે ભોકલ્મો, કે તેભનાથી વદકો અને
ઝકાત લવુર કયી રાલે. જાશેરીમતના
ઝભાનાભાં લરીદ ણફન ઉતફા અને તે કફીરા
લચ્ચે દુશ્ભની ચારતી શતી, જ્માયે તે
કફીરાલાાઓએ લરીદના આલલાના
વભાચાય વાંબળમા તો તેઓ ઇસ્રાભની
ભોશબ્ફતના કાયણે લરીદને ભાન ૂલજક
વત્કાયલા ભાટે ફશાય આવમા. લરીદે તેભને
વાભે આલતા જોઇને એલું અનુભાન કમુું કે
આ રોકો ભને કત્ર કયલા આલે છે , તેથી તે
એકદભ બાગીને શ. યવુર (વ.)ની ાવે
ાછો આલી કશેલા રાગ્મો કે એ કફીરાલાા
ભુતજદ થઇ ગમા છે અને ઝકાત આલાની ના
ાડે છે અને ભને કત્ર કયલાનો એ રોકો
ઇયાદો યાખે છે . આ વાંબી શઝયત (વ.)
ગુસ્વે થમા અને તેઓને ણળક્ષા આલાનો
ણલચાય કમો. તે રોકો જાતે આની
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ણખદભતભાં શાજય થમા અને કહ્ું કે અભો
આથી યક્ષણ ચાશીએ છીએ, ખુદાની કવભ
અભો આના તાફેદાય છીએ અને જે કંઇ
આને કશેલાભાં આવમું તે તદ્દન જુ ઠું છે .
શઝયતે તેઓના કશેલા ઉય બયોવો ન કયતાં
પયભાવમું કે ભાયી અને તભાયી લચ્ચે ફે લાતથી
પેંવરો થળે, એક એ કે તભો નાપયભાનીથી
તૌફા કયો અથલા શુ ં એક વમણક્તને તભાયી
તયપ ભોકરું છુ ં જે ભાયા પ્રાણ વભાન છે તે
તભાયાથી જં ગ કયે અને તભાયી ઓયતો તથા
ફાકોને કેદ કયીને રાલે અને તે વમણક્ત આ
છે એભ કશી આ શ. અરી (અ.) તયપ
ઇળાયો કમો. છી આે ખારીદ ણફન
લરીદને એક જભાત વાથે છુ ી યીતે ત્માં
ભોકલ્મો. તેણે ત્માં શોંચીને છુ ી યીતે
ોતાના એક ભાણવને ત્માં જોલા ભાટે
ભોકલ્મો. તે ભાણવે ત્માં જઇને જોમું કે તેઓ
અઝાન કશીને જભાત વાથે નભાઝ અદા કયે
છે , તેણે આલીને ખારીદને તેની ખફય
આી. ખારીદ તેઓ ાવે ગમો. તેઓએ
ખારીદને કહ્ું કે અભાયી ાવે લરીદ આવમો
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શતો ણ અભને જોઇને દુયથી જ બાગી
ગમો અને શુ ઝુય (વ.) ાવે ખોટી લાતોને
યજૂ કયી, છી ખારીદ વદકો ઝકાત લગેયે
રઇને શુ ઝુય (વ.)ની ણખદભતભાં ાછો પમો
અને તભાભ શકીકત કશી વંબાલી. તે લખતે
આ આમત નાઝીર થઇ. આ લરીદ ણફન
ઉતફા એ વમણક્ત છે જે ને શુ કુભતે કુપાનો
શાકીભ કમો શતો, તે ળયાફી શતો અને
ળયાફના નળાભાં તેણે રોકોને પજયની ચાય
યકાત નભાઝ ઢાલી અને વરાભ પેયલી
રોકોને કહ્ું કે શજુ લધુ ઢાલું ?
૭ થી ૯ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ۡۤۡ ُ َ ۡ َ
ۡالل ِہ ؕ لَو
ف اعلموا اؿ فِیکم ذسوؽ
ُ
ُ
َ
ۡ َ
یُ ِط ۡی ُعک ۡم ف ِ ۡی ک ِثح ٍؿ ِّم َن الۡا ۡمرِ ل َ َع ِن ّت ۡم َف
ّّٰ َ ّ ّٰ
َ الل َہ َح ّ َب َب ِال َ ۡی ُک ُم الۡاِیۡ َم
ۡٗاؿ َف َر ّیَ َنہ
ل ِکن
َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ
فِی قلو ِبکم ف غخـ ِالیکم الکهك ف الفسوػ
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َف ال ۡ ِع ۡص َی َ
اؿ ؕ اُفلئ َک ُہ ُم ّّٰ
الر ِش ُد ۡف َؿ ﴿ ۙ﴾۷
ِ
َ ۡ ً ّ َ ّّٰ َ ۡ َ ً َ ّّٰ
الل ُہ َع ِل ۡیمٌ
فضلا ِمن الل ِہ ف جِعمۃ ؕ ف
َح ِک ۡی ٌم ﴿﴾۸
َ َ ّٰ
ۡ ۡ ُ
ۡ
َف ِا ۡؿ طٓائِفت ِف ِم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف اق َت َتلوۡا
َفاَ ۡص ِل ُحوۡا بَ ۡی َن ُہ َما ۚ َفا ۢۡؿ بَ َغ ۡت ِا ۡح ّٰد ُ
ىہ َما
ِ
ّّٰ
َ ُ ۡ َ َ ُ َّ َ
َعدی الۡاع ّٰخی فقا ِتلوا التِ ۡی ت ۡب ِغ ۡی َحتی
َ ۡٓۡ َ ٰۤ َ ۡ ّّٰ َ ۡ َ َ ۡ
ٓاءة
ت ِفیء ِاخی امرِ الل ِہ ۚ ف ِاؿ ف
ََ
َۡ ُ
َ
ۡ
فا ۡص ِل ُحوۡا بَ ۡین ُہ َما ِبال َع ۡد ِؽ َف اق ِسطوۡا ؕ
َ ّّٰ
ُ ۡ ۡ ۡ
ِا ّؿ الل َہ یُ ِح ّب ال ُمق ِس ِطح َف ﴿﴾۹
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અને આ ણ જાણી રો કે અલ્રાશનો યવૂર
તભાયાભાં ભોજૂ દ છે ; અગય તે ઘણીખયી
લાતોભાં તભારૂં કહ્ું ભાને તો તભે જરૂય કષ્ટભાં
ડી જળો, યંતુ અલ્રાશે ઇભાનને તભાયા
ભાટે ણપ્રમ ફનાવમું છે , અને તે (ઇભાન)ને
તભાયા અંત:કયણોભાં ળોબામભાન કયી યાખ્મું
છે , અને નાણસ્તકણં તથા અત્માચાય તથા
નાપયભાનીને તભાયા ભાટે ણતયસ્કાયમુક્ત
ફનાવમા છે ; એજ રોકો વન્ભાગજ ઉય છે :
(૭)
આ અલ્રાશ તયપથી કૃા અને ફક્ષીળ છે ;
અને અલ્રાશ ભોટો જાણનાય (અને)
ણશકભતલાો છે . (૮)
અને અગય ભોઅભીનોના ફે ક્ષો ભાંશોભાંશે
રડે તો તેભની લચ્ચે વભાધાન કયાલી દો,
છી જો તે ફન્નેભાંથી એક (ક્ષ) ફીજા
ઉય વખતાઇ કયે તો વખતાઇ કયનાયની
વાથે રડો, અશીં વુધી કે તે અલ્રાશના
ણનણજમ તયપ યજૂ થામ, છી જો તે યજૂ થામ
તો તેભની લચ્ચે ન્મામવય વભાધાન કયાલી દો
અને ન્મામથી લતો; ણનવંળમ અલ્રાશ
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ન્મામથી લતજનાયાઓને દોસ્ત યાખે છે . (૯)
અલ્રાશ જુ ઠાઓને ડયાલે છે કે અમ
ભોઅભીનો જાણી રો કે તભાયી લચ્ચે
મગમ્ફય છે અને તેભનો ફશુ જ ભયતફો છે ,
ભાટે તેભના ણલે અમોગ્મ લાતો ન કયો, જો તે
ઘણી ખયી લાતોભાં તભારૂં કહ્ું ભાને તો તભો
દુ:ખભાં ડી જળો. તભાયી ઘણી લાતો
નપવની ઇચ્છા પ્રભાણે શોમ છે . આ
આમતથી એભ વાણફત થામ છે કે કેટરાક
ભોઅભીનો લરીદની ખફયને વાચી જાણી
શઝયત (વ.)ની ફની ભુસ્તરીક વાથે રડલા
ભાટે ઉશ્કેયણી કયતા શતા ણ જે ઓ ાકા
ભોઅભીન અને રદનદાય શતા તેઓ એ
ફાફતથી દુય યહ્ા, તેથી અલ્રાશ
યશેઝગાયો ણલે પયભાલે છે કે અલ્રાશે
તભાયા ભાટે ઇભાનને ણપ્રમ ફનાવમું છે અને તે
ઇભાનને તભાયા અંત:કયણોભાં ળોબામભાન
કયી યાખ્મું છે અને અત્માચાય તભાયા ભાટે
ણતયસ્કાય મુક્ત ફનાવમા છે અને તેજ રોકો
વીધા યસ્તા ઉય છે .
આ અલ્રાશ તયપથી પઝર અને ફક્ષીળ છે ;
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અને ખુદા ભોઅભીનોના શારથી જાણકાય છે
અને જુ ઠી ખફયોભાં અનેક પ્રકાયના રપત્ના
અને પવાદ શોમ છે .
આ આમત નાઝીર થલાનું કાયણ એ છે કે
અબ્દુલ્રાશ ણફન ઉફી ખજયભી અને
અબ્દુલ્રાશ ણફન યલાશાના કફીરા લચ્ચે
રડાઇ થઇ ગઇ. તેનું કાયણ એ શતું કે શઝયત
(વ.) ગધેડા ઉય ફેવીને અબ્દુલ્રાશ ણફન
ઉફી ખજયભીની ાવે યોકાણા તો આના
ગધેડાએ ત્માં રાદ કયી. તેથી અબ્દુલ્રાશ
ણફન ઓફીએ ોતાના નાક ઉય શાથ યાખી
દીધો તો અબ્દુલ્રાશ ણફન યલાશા તેને કશેલા
રાગ્મો કે તાયા અને તાયા ફા કયતાં શઝયત
(વ.)ના ગધેડાની રાદની દુગુંધ વાયી છે .
તેની આ લાત અબ્દુલ્રાશ ણફન ઓફીના
કફીરાને ખયાફ રાગી અને ફન્ને કફીરા
લચ્ચે ખજુ યની રાકડીઓથી રડાઇ થલા
રાગી. ત્માયે આ આમત નાઝીર થઇ. આ
આમતનો શુ કભ કમાભત વુધી જાયી છે કે
જ્માયે આવભાં ફે ભોઅભેનીનો લચ્ચે
રડાઇ થામ તો વુરેશ કયાલો, તે દીનની
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ખીદભત વભાન છે અને એટરા ભાટેજ
કશેલાભાં આવમું છે કે વાચું ફોરીને ફે
ભોઅભીનો લચ્ચે રડાઇ કયાલલી તે કયતાં એ
જુ ઠ વારૂં છે જે ના થકી ફે ભોઅભીનો લચ્ચે
વુરેશ થઇ જામ. આ આમત થકી ફે જં ગોભાં
જે રોકોએ શઝયત અરી (અ.)થી રડાઇ કયી
તેઓને ભોઅભીન વાફીત કયલાની કોળીળ
કયલાભાં આલે છે . જો કે આ આમતભાં એ
લાતની કોઇ દરીર નથી કે રડલા છી ણ
ઇભાનની વીપત ોતાની અંદય યાખતા શોમ.
૧૦ ભી આમત :-

َِانّ َ َما ال ۡ ُم ۡؤم ُنوۡ َؿ ِا ۡخوَ ٌۃ َفاَ ۡص ِل ُحوۡا بَحۡف
ِ
ّّٰ ُ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ
َالل َہ ل َ َع ّ َل ُک ۡم تُ ۡر َح ُموۡؿ
اخویکم ف اتقوا
﴾۱۱٪ ﴿

ણવલામ તેના કાંઇજ નથી કે ભોઅભીનો
(યસ્ય બાઇ) બાઇ છે ભાટે તભે તભાયા
બાઇઓ લચ્ચે વુરેશ કયાલી દો, અને
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અલ્રાશથી ડયતા યશો કે કદાચને તભાયા ય
યશેભ કયલાભાં આલે. (૧૦)
તપવીયે ફુયશાનભાં ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન
છે કે જ્માયે આ આમત ઉતયી તો શુ ઝુયે
ભુવરભાનોભાં બાઇચાયો કામભ કમો અને શ.
અફુફકયને. શ. ઉભયના બાઇ ફનાવમા. શ.
ઉસ્ભાનને, અબ્દુયજશેભાન ણફન ઓપના બાઇ
ફનાવમા અને એલીજ યીતે ફીજા
વશાફાઓભાં ણ એક ફીજાની તફીમત
અનુવાય બાઇચાયો કામભ કમો અને શ. અરી
(અ.)ને કહ્ું કે તું ભાયો બાઇ છે અને શુ ં તાયો
બાઇ છુ ં . આ શદીવ ફન્ને બાઇઓની
રકતાફોભાં ભોજુ દ છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે ભોઅભીન યસ્ય એક ભા ફાની
ઓરાદની જે ભ શોમ છે , અગય એકને દુ:ખ
શોંચે છે તો ફીજાને ણ તકરીપ શોંચે છે ,
દયેક ભોઅભીન ફીજા ભોઅભીનનો બાઇ અને
વાચો દોસ્ત છે અને ખયો ભદદગાય છે , તે ન
તો તેની ખમાનત કયે છે ન તો અત્માચાય કયે
છે અને ન તો અમફ ળોધે છે અને ન તો
અનુક્રભણણકા
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લચનબંગ કયે છે . શ. અરી (અ.)એ, શ.
ઇભાભ શવન (અ.)ને લવીમત કયી શતી કે
ભોઅભીન ય ભોઅભીનનો ઓછાભાં ઓછો
એ શક છે કે તેના ભાટે એજ ચાશો જે
ોતાના ભાટે ઇચ્છો અને તેના ભાટે એ ચીજ
વંદ ન કયો જે ને ોતાના ભાટે વંદ કયતા
નથી.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે અલ્રાશ જે વદકાને વંદ કયે છે તે એ છે
કે રડતા રોકોને વુરેશ ભાટે તૈમાય કયો અને
રયવામેરા દીરોને એકફીજાથી ભનાલી રે.
તેભજ આે પયભાવમું કે રદનાયોનો વદકો
આલા કયતાં ફે વમણક્તઓ લચ્ચે વુરેશ
કયાલલી ભને લધાયે વંદ છે અને ભુપઝઝરને
પયભાવમું કે ફે ભોઅભીનો લચ્ચે વુરેશ કયાલલા
ભાટે જે ટરો ણ ભાર ખચજ થામ, ભાયા
ભારભાંથી ખચજ કયો. જે વમણક્ત ફે જણાની
વુરેશ કયાલે તેને જુ ઠો કશેલાભાં નણશ આલે,
એટરે કે વુરેશ કયાલલા ભાટે અગય જુ ઠું
ફોરલું ડે તો તે ભાટે તે ગુનેશગાય થળે નણશ.
૧૧ ભી આમત :અનુક્રભણણકા
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َ ُ َّ
َ َ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا یَ ۡسص ۡخ قوۡ ٌؾ ِّم ۡن
َ
َ َُ ُ َۡ ۡ
قوۡ ٍؾ َع ٰۤسی ا ۡؿ ّیکوۡنوۡا خح ًؿا ِّمن ُہ ۡم َف لَا
ّ
َ َُ َۡ
نِ َس ٌ
ٓاء ِّم ۡن نِ َسٓا ٍء َع ٰۤسی ا ۡؿ ّیک ّ َن خح ًؿا

َ ۡ ۤۡ َ ۡ ُ ُ
ۡ
ِّمن ُہ ّ َن ۚ َف لَا تل ِم ُز ۡفا اجف َسک ۡم َف لَا
تَ َنابَ ُز ۡفا بالۡاَل ۡ َقاب ؕ ب ۡئ َس ال ِ ۡ
اس ُم
ِ ِ
ِ
َّ
ال ۡ ُف ُسوۡ ُػ بَ ۡع َد ال ۡ
ۡ
َ
اؿ ۚ َف َم ۡن ل ۡم یَ ُت ۡب
م
ی
ا
ِ
ِ
َ ُ َ ُ ُ ّّٰ
َ
ُ
ۡ
فافل ِئک ہم الظ ِلموؿ ﴿﴾۱۱
શે તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવમા છે ! કોઇ
ેકોભ ફીજી કોભની શાંવી ઉડાડે નણશ ક
ંકદાચને તેઓ (રયણાભભાં) તેભનાં કયતા
)ફેશતય શો, તેભ સ્ત્રીઓ ણ (ફીજી
ેસ્ત્રીઓની (શાંવી ઉડાડે નણશ) કે કદાચને ત
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તેભનાથી ફેશતય શોમ, ને તભે ન આવભાં
ટોણાં ભાયો, અને ન એક ફીજાને ફુયા નાભે
ફોરાલો; ઇભાન (રાવમા) છી ફુયા નાભ
યાખલા ઘણીજ ફુયી લસ્તુ છે , અને જે
(તેનાથી) તૌફા નણશ કયે તો એજ રોકો
ઝુરભગાય છે . (૧૧)
આ આમતભાં ુરૂો તથા સ્ત્રીઓને એલી
ભશ્કયી કયલાથી યોકલાભાં આવમા છે જે નાથી
ફીજાની ફેઇઝઝતી થામ. આ આમત નાઝીર
થલા ણલે રખેર છે કે વાણફત ણફન કમવ
નાભનો વશાફી ફશેયો શતો અને એની એ
આદત શતી કે જ્માયે તે ભસ્જીદભાં આલતો
ત્માયે રોકો તેના ભાટે યસ્તો છોડી દેતા શતા
અને તે આયાભથી શુ ઝુય (વ.)ની ાવે જઇ
ફેવતો. એક રદલવે તે ભોડેથી શોંચ્મો, ત્માયે
નભાઝ થઇ ગઇ શતી, તે રોકોના ખબા ઉય
શાથ યાખતો યાખતો આગ લઘ્મો તો એક
વમણક્તએ કહ્ું કે આ જગ્મા ઠીક છે , અશીં
ફેવી જાલ તો એ ગુસ્વાભાં ત્માં ફેવી ગમો.
જ્માયે થોડું અજલાું થમું તો તેણે ુછમું કે એ
ભાણવ કોણ શતો જે ણે ભને અશીં ફેવાડી
અનુક્રભણણકા
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દીધો ? તો તેજ ભાણવે કહ્ું કે શુ ં ોતેજ
શતો. તે લખતે કમવે કહ્ું કે શા, તું પરાણી
સ્ત્રીનો છોકયો છો ને ? આભ કશી તેણે તેની
ભાનું નાભ રીધું. જાશેરીમતના ઝભાનાભાં જો
કોઇને ળયભીંદો કયલો શોમ તો તેની ભાનું નાભ
રેલાતું, જ્માયે ુયા ભજભાભાં તેની ભાનું નાભ
રેલાભાં આવમું. તો તેણે ળભજથી ોતાનું ભાથું
ઝુકાલી રીધું ત્માયે આ આમત નાઝીર થઇ.
સ્ત્રીઓને ણ ફીજી સ્ત્રીઓની આફરૂ જામ
એલા ળબ્દો કશેલાથી યોકલાભાં આલી છે .
ઉમ્ભુર ભોઅભેનીન જ. ઉમ્ભે વરભા
ોતાની કભયને વપેદ કડા લડે ફાંધતા શતા
અને તેના ફન્ને છે ડા ીઠની ાછ રટકતા
છોડી દેતા શતા. એક લખત શઝયત (વ.)ની
એક સ્ત્રીએ ફીજી ફીફીને કહ્ું કે આની
ાછ જે ચીજ રટકી યશી છે તે કુતયાની
જીબ રાગે છે . તપવીયે વાપીભાં છે કે આ
ફનાલ વપીમા ણફન્તે અકતફ ણલે છે . તે ણ
ઉમ્ભુર ભોભેનીન શતી અને તે ફન્ને સ્ત્રીઓ
તેણીને ભેણા ભાયીને કશેતી શતી કે તું મશુ દીની
ઓરાદ છો. તો તેણીએ શુ ઝુય (વ.) ાવે
અનુક્રભણણકા
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તેની પયીમાદ કયી. આે જલાફભાં પયભાવમું કે
તું તેણીને એભ જલાફ આ કે ભાયો ફા
શારૂન અલ્રાશનો નફી છે , ભાયા કાકા ભુવા
(અ.) કરીભુલ્રાશ છે અને ભાયા ણત શ.
ભોશમ્ભદ (વ.) યવુરલ્રાશ છે . (શલે તભે
કશો કે) ભાયાભાં કઇ જાતની ઉણ છે ?
કોઇની ફેઇઝઝતી કયલા ભાટે આંખ, શાથ
લગેયેથી ઇળાયો કયલો અને રોકોને તેના
અમફ ફતાલલા તે ફધું શયાભ છે અને આ
આમત એલા કામો કયલાથી ભોઅભીનોને
ચેતલણી આે છે અને કોઇને ણ ફુયા
નાભથી માદ કયલાની ભનાઇ પયભાલી છે . જે
ભાણવ ભોઅભીન શોમ તેને એલા નાભથી
માદ કયો જે ને તે રામક શોમ, તેને એલા
નાભથી ન ફોરાલો કે જે થી તેની ફેઇઝઝતી
થામ.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે જે ભોઅભીન ઉય જુ ઠા આક્ષે કયે તો
તેનું ઇભાન ાણીભાં નભક ીગી જામ તેભ
ીગી જળે.
આ આમતથી એ સ્ષ્ટ જણામ છે કે
અનુક્રભણણકા
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ભોઅભીનના અમફ ળોધલા અને કશેલા તથા
ફુયા નાભથી ફોરાલલા એ ગુનાશે કફીયા છે
અને જે ની આલી આદત શોમ તે જો તૌફા ન
કયે તો તેની ગણતયી ઝારીભોભાં થળે.
૧૨ ભી આમત :-

ۡ َ
ۡ ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوا
اج َت ِن ُبوۡا ک ِثح ًؿا ِّم َن
َّ
َ َ ۡ َّ َ َ
الظ ِ ّن ۫ ِا ّؿ بَ ۡعض الظ ِ ّن ِاث ٌم ّف لَا ت َج ّ َس ُسوۡا
ُ َ ُ َ ً ُ ُ َّ ۡ
َف لَا حَغ َت ۡب ب ۡعضک ۡم بَ ۡعضا ؕ ایُ ِح ّب ا َح ُدخ ۡم
ََ
َُۡ َ
َ
ا ۡؿ ّیاک َل ل َ ۡح َم ا ِخ ۡی ِہ َم ۡی ًتا فػ ِخ ۡہ ُت ُموۡ ُـ ؕ َف
َ ّ ٌ َ ّ َ َ ّّٰ َ ّ َ ّّٰ ُ َ ّ
ٌ
ۡ
﴾۱۲﴿ اتقوا اللہ ؕ ِاؿ اللہ تواب ذ ِحیم

શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! ઘણાં તકજણલતકજ
દોડાલલાથી ફચો, ણનવંળમ કેટરાક તકો
ગુનાશ છે , અને (એક ફીજાની) ણસ્થણતની
તાવ કયલાની કોળીળ કયો નણશ, તેભ
અનુક્રભણણકા
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તભાયાભાંથી કોઇ કોઇની ાછ નીંદા કયે
નણશ. ળું તભાયાભાંથી કોઇ આ (કૃત્મ)ને વંદ
કયે છે કે તે ોતાના ભયી ગએરા બાઇનું ભાંવ
ખામ ? નણશ, ફલ્કે એ (કૃત્મ) તો તભો ફુરૂંજ
વભજળો. અને અલ્રાશથી ડયો; ફેળક
અલ્રાશ ભોટો તૌફા કફુર કયનાય (અને)
દમાલાન છે . (૧૨)
આ આમતભાં તકજ-ણલતકજ કયલાની ભનાઇ કયી
છે , એટરે કે તભો કોઇ ઉય ખોટી ફદગુભાની
ન કયો, કોઇ ભોઅભીનને જો તભો ળંકાની
શારતભાં જુ ઓ કે જે નાથી ફદગુભાની મદા
થલી જરૂયી છે તો તેને ોતાના દીરભાં
યાખો. તેને રોકોની વાભે જાશેય ન કયો,
એટરા ભાટે જ કશેલાભાં આવમું છે કે ખોટું
ગુભાન કયલું એ ગુનાશ છે .
આ આમતભાં રોકોના અમફ ળોધલાની
ખુલ્રા ળબ્દોભાં ભનાઇ કયલાભાં આલી છે .
ભજભઊર ફમાનભાં છે કે એક વાશેફની
ણખરાપતના વભમભાં તેભને એલો યીોટજ
ભળમો કે અફુ ભોશજન વકપી ળયાફ ીએ
છે , તો યાતના તેભણે તેના ઘય ઉય છાો
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ભામો ણ કંઇ જોલાભાં ન આવમું. છી અફુ
ભોશજને તયતજ કુયઆને ભજીદની ઉયોક્ત
આમતની ણતરાલત કયી તેને કહ્ું કે આલી યીતે
જાવુવી કયલી શયાભ છે અને તેની આ લાતને
ઝમદ ણફન વાણફત અને અબ્દુલ્રાશ ણફન
અયકભે ટેકો આપ્મો.
અબ્દુયજશભાન ણફન ઓપે રયલામત કયી છે કે
એક યાત્રે શુ ં તેભની વાથે ભદીનાભાં પયી યહ્ો
શતો, જ્માયે એક વમણક્તના દયલાજા ઉય
શોંચ્મો તો ઘયભાંથી ગામનનો અલાજ આલી
યહ્ો શતો. અભોએ તેનો દયલાજો
ખટખટાવમો. તેના ઘયનો દયલાજો ખુલ્મો,
અભે અંદય દાખર થઇને જોમું કે એક સ્ત્રી
અને ુરૂ ત્માં ફેઠા છે અને તે સ્ત્રી ગાઇ યશી
છે , જ્માયે ુરૂના શાથભાં એક પ્મારો છે . તે
વાશેફે તેને ુછમું કે આ સ્ત્રી વાથે તાયો ળો
વંફંધ છે ? તેણે જલાફ આપ્મો કે તેણી ભાયી
ત્ની છે , તે વાશેફે ુછમું “આ પ્મારાભાં ળું
છે ? તેણે જલાફ આપ્મો કે ભધનું ાણી છે .
છી તે વાશેફે સ્ત્રીને ુછમું કે તું ળું ગાતી
શતી ? તેણીએ જલાફભાં કેટરાક કાવમો તેને
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વંબાવમા, તો તે લખતે તેણીના ણતએ કહ્ું
કે બાઇ ! ખુદાએ અમફ ળોધલાની ભના કયી
છે , જ્માયે તભે તેના શુ કભ ણલરૂઘ્ધ કાભ કમુું છે ,
ભાટે તૌફા કયીને અશીંથી ચાલ્મા જાલ.
આ આમતભાં નનદા કયલાની ણ ભનાઇ
કયલાભાં આલી છે અને ગીફત કયલી એલું છે
જાણે ોતાના ભયી ગમેરા બાઇનું ભાંવ ખાધું.
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં આ આમત
નાઝીર થલા ણલે રખેર છે કે એક લખત ફે
વશાફીઓએ જ. વરભાન પાયવીને શ.
યવુરે ખુદા (વ.) ાવે કાંઇ ખાણં રેલા
ભોકલ્મા, જ્માયે જ. વરભાન શઝયતની ાવે
આવમા તો શુ ઝુયે તેભને ઉવાભા ણફન ઝમદની
ાવે ભોકલ્મા, જે શઝયતનો ખાદીભ શતો.
તેણે કહ્ું કે અત્માયે ભાયી ાવે કાંઇ ખાણં
નથી. તેથી જ. વરભાન ાછા ચાલ્મા
આવમા અને તે ફન્ને વશાફીઓને કહ્ું કે
ઉવાભાએ કહ્ું કે અત્માયે કાંઇ ખાણં છે
નણશ. આ વાંબી તે ફન્નેએ કહ્ું કે ઉવાભા
કંજુવ છે અને વરભાન એલો ફે-ફયકત છે કે
જો તે કુલાથી બયેરા ાણી ાવે જામ તો તે
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કુલાનું ાણી ણ વુકાઇ જામ. ત્માય છી તે
ફન્ને વશાફી શઝયતની ણખદભતભાં શાજય
થમા. શુ ઝુયે તેભને કહ્ું કે ભને તભાયા
ભોઢાભાંથી ગોશ્તની લાવ આલે છે . આ
વાંબી તેઓએ કહ્ું કે આજે તોેે અભોએ
ગોશ્ત ખાધું જ નથી, આે પયભાવમું કે તભોએ
જ. વરભાન અને ઉવાભાનું ગોશ્ત ખાધું છે .
છી આ આમત નાઝીર થઇ.
ભેઅભુનથી લણજન છે કે ભેં સ્લપ્નાભાં જોમું કે
ભાયી વાભે એક ભાણવનું ભડદું ડેરું છે અને
ભને અલાજ આવમો કે “આને ખાલ” તો ભેં
ભાપી ચાશતા કહ્ું કે ભને ળા ભાટે આને
ખાલાનો શુ કભ આલાભાં આલે છે ? ભને
જલાફ ભળમો કે તાયી વાભે પરાણા
ભાણવની ગીફત થતી શતી અને તું
વાંબતો શતો, ભેં કહ્ું કે ભેં ભાયી જીબથી ન
તેની કંઇ ફુયાઇ કયી છે ન તાયીપ. તો જલાફ
ભળમો કે તેં ોતે કોઇની ગીફત કયી નથી ણ
તેઓની લાતો તું વાંબતો શતો અને તે ય
તું યાજી ણ શતો, તેં ત્માયે તેનો ણલયોધ ળા
ભાટે ન કમો ?
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શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
છે કે ગીફત એ છે કે જે ભાં ભોઅભીનના એલા
ગુનાશનું લણજન કયલાભાં આલે જે ની રોકોને
ખફય ન શોમ અને ખુદાએ તેનો યદો યાખ્મો
શોમ. શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે
ગીફતનો કપપાયો એ છે કે જે ની ગીફત કયી
શોમ તેનો જ્માયે ણ ઝીક્ર થામ તો તેની
ભગપેયત ભાટે દોઆ કયો.
શ. અરી (અ.)થી લણજન છે કે વમણબચાયીની
તો તૌફા કફુર થઇ ળકે છે ણ ગીફત
કયનાયની તૌફા કફુર નથી થતી ત્માં વુધી કે
જ્માં વુધી જે ની ગીફત કયલાભાં આલી શોમ
તે ભાપ ન કયે.
૧૩ થી ૧૪ ભી આમાત :-

َ ّ َ َ ۡ ّ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ َ ّ ُ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
یایہا الناز ِانا خلقنکم ِمن دغ ٍخ ف
َاُن ۡ ّٰثی َف َج َع ۡل ّٰن ُک ۡم ُش ُعوۡ ًبا ّ َف َق َبٓائِل
ّّٰ َ ۡ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ّ ۡ ُ َ َ َ
ل ِتعاذفوا ؕ ِاؿ اغخمکم ِعند الل ِہ
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ّّٰ َ ُ ّٰ ۡ َ
ۡ َ
﴾۱۳﴿ اتقک ۡم ؕ ِا ّؿ الل َہ َع ِل ۡی ٌم خ ِبح ٌؿ

ُ ُ َّ ُ َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
اب ّٰا َمنا ؕ ق ۡل ل ۡم ت ۡؤ ِمنوۡا َف
قال ِت الافخ
ُ لّٰک ۡن ُقوۡلُوۡۤۡا اَ ۡس َل ۡم َنا َف ل َ ّمَا یَ ۡد ُخل الۡایۡ َم
اؿ
ِ ِ
ِ
ّّٰ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ
َالل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ لا
فِی قلو ِبکم ؕ ف ِاؿ ت ِطیعوا
ّّٰ َ ّ ً ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ّ ۡ ُ ۡ َ
َاللہ
ی ِلتکم ِمن اعمال ِکم شیئا ؕ ِاؿ
َ َُ
﴾۱۴﴿ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
શે રોકો ! ણનવંળમ અભોએ તભને એક ુરૂ
અને એક સ્ત્રી (ના વભાગભ)થી ેદા કમાજ,
અને તભને જુ દી જુ દી કોભો તથા કફીરાઓ
ફનાલી દીધા કે જે થી તભે એક ફીજાને
ઓખી ળકો; ફેળક અલ્રાશની ાવે
તભાયાભાંથી લધાયે ભાનલંત એજ છે કે જે
લધાયે યશેઝગાય છે ; ફેળક અલ્રાશ ભશાન
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જાણનાય (અને) ખફયદાય છે . (૧૩)
ફદદુઓ કશે છે કે અભે ઇભાન રાવમા; (ણ)
કશે કે તભે ઇભાન નથી રાવમા, ફલ્કે તભે એભ
કશો કે અભે ઇસ્રાભ રાવમા, કેભ કે ઇભાન તો
તભાયા અંત:કયણોભાં શજુ વુધી ેઠું જ નથી;
અને અગય તભે અલ્રાશની તથા તેના
યવૂરની આજ્ઞા ભાનળો તો તે તભાયા
કભોભાંથી કાંઇ ઓછુ ં કયળે નણશ; ફેળક
અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને) દમાલાન
છે . (૧૪)
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે ભક્કાના
ણલજમ લખતે શુ ઝુયે ણફરારને શુ કભ આપ્મો કે
કાઅફાની છત ઉય ચઢીને અઝાન આો.
જ્માયે જ. ણફરારે અઝાન આી તો ખતાફ
ણફન અવદે કહ્ું કે અલ્રાશનો ળુક્ર છે કે ભાયા
ફાને આ રદલવ જોલો નવીફ ન થમો અને
અફુ જશેરના બાઇ શાયીવ ણફન શશ્ળાભે
કહ્ું કે ભોશમ્ભદ (વ.)ને આ કામા ણવલામ
ફીજો કોઇ ભોઅઝઝીન ન ભળમો ? અને
એલીજ યીતે કુયેળના ફીજા લડેયાઓએ ણ
ભેણા ભાયલા ળરૂ કમાજ, તે લખતે આ આમત
અનુક્રભણણકા

1364

hajinaji.com

નાઝીર થઇ કે તભો ફધા એક ભા ફાના
લંળભાંથી છો. આ કોભો અને કફીરા
એકફીજાની ઓખ ભાટે છે . “ઇન્ન
અકયભકુભ” (તભાયાભાં અલ્રાશની નજદીક
ઇઝઝતલાો) અલ્રાશની નજીક ઉચ્ચ
ભયતફો એ વમણક્તનો છે જે નાપયભાનીથી
ફચે અને અલ્રાશની પયભાફયદાયી કયતો
યશે. ખાનદાની ભોટાઇ કાંઇ ઇન્વાનની
આફરૂભાં લધાયાનું કાયણ નથી. મગમ્ફય
(વ.) વાશેફની શદીવભાં છે કે ભેશળયના
રદલવે અલ્રાશ પયભાલળે કે તભોએ ભાયા
શુ કભોને ીઠ ાછ નાખી દીધા અને
ોતાના ખાનદાન ઉય ગલજ કયલા રાગ્મા.
આજે શુ ં તભાયા ખાનદાની ઉંચાઇને નીચે
નાખી દઇળ. શ. ઇવા (અ.)ને જ્માયે
ુછલાભાં આવમું કે ઇન્વાનોભાં કોણ ભોટો છે
? આે ફન્ને શાથોભાં ભાટી ઉાડીને
પયભાવમું કે આ ફન્નેભાં કોને પઝીરત
આલાભાં આલે ? શ્રેષ્ઠતા તો એના ભાટે છે
જે તકલા ગ્રશણ કયે.
તપવીયે ફુયશાનભાં શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
અનુક્રભણણકા
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ફાકય (અ.)થી લણજન છે કે એક લખત
ભસ્જીદે નફલીભાં વશાફા એક ફીજા ઉય
ોતાના લંળ ણલળે ગલજ કયી યહ્ા શતા તે
લખતે જ. વરભાન ણ ત્માં શાજય શતા.
જ. ઉભયે તેભને નવરી ખાનદાનનો વલાર
કમો તો જ. વરભાને કહ્ું કે શુ ં વરભાન છુ ં
અને અલ્રાશના એક ફંદાનો ુત્ર છુ ં . શઝયત
થકી ભને શીદામત ભી. શુ ં ફશુ જ ગયીફ
શતો. શઝયત થકી અલ્રાશે ભને ખુળશાર
કમો. શુ ં ગુરાભ શતો, ણ શઝયતની
ભશેયફાનીથી ભને આઝાદીની દોરત ભી.
અને આજ ભાયો શવફ-નવફ છે . એટરાભાં
શુ ઝુય ત્માં તળયીપ રાવમા તો જ. વરભાને
આને ફધી લાત કશી વંબાલી. આે
રોકોને વંફોધન કમુું કે અમ કુયેળના રોકો !
ઇન્વાનનું કુ દીન છે અને ભુયવલત તેના
વદગુણો છે અને અવર ઇન્વાનની ફુણઘ્ધ
છે . છી આે આ આમત ણતરાલત પયભાલી
અને કહ્ું કે અલ્રાશની નઝદીક એની
ઇઝઝત છે જે ભુિકી છે .
એક લખત દુકાના વભમભાં ફની અવદના
અનુક્રભણણકા
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કેટરાક રોકો વદકો ભેલલા ભાટે આની
ખીદભતભાં આવમા અને ોતે ભુવરભાન
શોલાનું જાશેય કમુું. જો કે તેઓ દીરથી
ભોઅભીન ન શતા તે લખતે, આ આમત
નાઝીર થઇ. ઇસ્રાભ જીબથી ફોરલાનું
નાભ છે જે ના કાયણે ઇકયાય કયલાલાાના
જાન-ભાર યક્ષણભાં યશે છે જ્માયે ઇભાન
જાશેયભાં કફુર કયલાની વાથે દીરભાં ણ
તેનો અકીદો શોલો જોઇએ. શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે ઇસ્રાભ
જાશેયભાં કફુરાતનું નાભ છે જે ને રોકો કફુર
કયે છે એટરે કે તલશીદ તથા નફુવલતની
વાક્ષી આલી અને નભાઝ, યોઝા, ઝકાત,
શજ લગેયે આઅભાર ફજાલી રાલલા એ
ઇસ્રાભ છે . જ્માયે ઇભાન એ શકીકતનું નાભ
છે . (અભાયી ણલરામત)
જો ઇન્વાન એ ભાઅયેપત ન યાખતો શોમ તો
તે ભાત્ર ભુવરભાન જ શળે. ઇભાનનો
દયજ્જો ઇસ્રાભથી ભોટો છે , ઇભાન ખાવ
છે જ્માયે ઇસ્રાભ વાભાન્મ છે , ણ જે
ભોઅભીન શોમ અને ઇભાન યાખતો શોમ તે
અનુક્રભણણકા
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ભુવરભાન જરૂય શળે, જે ભકે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું કે “અર ઇભાનો ભાઅયેપતુન
ણફર કરફે લ ઇકયારૂન ણફર રેવાને લ
અભરુન ણફર અયકાન” એટરે કે ઇભાન
દીરની ભાઅયેપત, ઝફાનથી કફુર કયલું તથા
અભરના ભજભુઆનું નાભ છે .
૧૫ થી ૧૮ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ّ
َالل ِہ ف
ِانما المؤ ِمنوؿ ال ِذین امنوا ِب
َۡذ ُسوۡل ِٖۡہ ثُ ّ َم ل َ ۡم یَ ۡرتَابُوۡا َف ّٰج َہ ُد ۡفا باَ ۡموَال ِہم
ِ
ِ
ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ
ُالل ِہ ؕ اُفلئ َک ُہم
ف اجف ِس ِہم فِی س ِبی ِل
ِ
ُ ّّٰ
﴾۱۵﴿ الص ِدقوۡ َؿ

ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ َ ۡ ُ ّ َ ُ َ ۡ ُ
ُالل ُہ حَ ۡع َلم
قل اتع ِلموؿ اللہ ِب ِدی ِنکم ؕ ف
ّّٰ َ
َ ّ َما فی
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف َما فی الۡا
ُاللہ
صؕ ف
ذ
ِ
ِ
ِ
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ُ َ
ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۱۶

َ َ َ َ َ ُ َّ َ ُّ
ُّ
یَ ُمنوۡ َؿ َعل ۡیک ا ۡؿ ا ۡسل ُموۡا ؕ ق ۡل لا ت ُمنوۡا
َ ُ
َ َ َّ ۡ َ َ ُ
ّّٰ
امک ۡم ۚ بَ ِل الل ُہ یَ ُم ّ ُن َعل ۡیک ۡم
عدی ِاسل
َ ۡ َ ّٰ ُ
ُۡ
ۡ
ىک ۡم ل ِل ۡ
ۡ
َ
اؿ ِا ۡؿ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف
م
ی
ا
اؿ ہ د
ِ ِ

﴿﴾۱۷
ّ َ ّّٰ
الل َہ حَ ۡع َل ُم َغ ۡی َب ا ّ َ
لس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
صؕ
ذ
ِاؿ
ِ
َ ّّٰ ُ َ ۡ ٌ ۢ َ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
ف اللہ ب ِصحؿ ِبما تعملوؿ ﴿ ﴾۱۸٪
ેણવલામ તેના નથી કે ભોઅભીન તે રોકો છે જ
અલ્રાશ તથા તેના યવૂર ય ઇભાન રાવમા
ેફાદ તેઓ કદી ળંકા કયતા નથી, અન
અલ્રાશના ભાગજભાં ોતાના ભારથી તથા
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ોતાના પ્રાણોથી જે શાદ કયે છે ; એજ રોકો
(ઇભાનના દાલાભાં) વાચા છે . (૧૫)
(શે યવૂર !) તું કશે કે બરા તભે અલ્રાશને
તભાયા ધભજની જાણ કયો છો ? જો કે અલ્રાશ
આકાળો તથા ઝભીનભાં જે કાંઇ છે તે વઘું
જાણે છે ; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુથી
ભાણશતગાય છે . (૧૬)
તેઓ તાયા ઉય તેભના ઇસ્રાભ સ્લીકાય
કમાજનો ઉકાય યાખે છે તું કશે કે તભે તભાયા
ઇસ્રાભ (રાલલા)નો ઉકાય ભાયા ય ન
યાખો, તભે (તભાયા ઇભાનના દાલાભાં) વાચા
શો તો (જાણી રો કે) અલ્રાશે જ તભને
ઇભાન તયપ ણશદામત કયી તભાયા ય ઉકાય
કમો છે . (૧૭)
ણનવંળમ અલ્રાશ આકાળો તથા ૃથ્લીની
છુ ી લાતો જાણે છે ; અને જે કાંઇ અભર કયો
છો તે અલ્રાશ ણનશાે છે . (૧૮)
ઇભાનલાા એ રોકો છે જે ખુદા અને યવુર
(વ.) ઉય ખારીવ ણનય્મતથી ઇભાન રાવમા
અને તલશીદ તથા નફુવલત ઉય કંઇ ળંકા
કયી નણશ તથા યાશે ખુદાભાં તન, ભન, ધનથી
અનુક્રભણણકા
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જે શાદ કયી તથા જે શાદભાંથી બાગી ગમા
નશી.
જ્માયે ફની અવદનું એક ટોું શુ ઝુય (વ.)ની
ાવે ઇભાનનું દાલેદાય ફનીને આવમું શતું
અને ોતે વાચા રદનદાય શોલાની કવભ
ખાધી તો અલ્રાશે તેભના જલાફભાં પયભાવમું
કે ભને ોતાના રદનદાય શોલાનું ન ફતાલો, શુ ં
દયેક લસ્તુથી ભાણશતગાય છુ ં .
જ. જાણફય ણફન અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી
લણજન છે કે જં ગે ખંદક લખતે શુ ં શુ ઝુય
(વ.)ની ાવે શાજય શતો. ખંદક ખોદલાભાં
આલી યશી શતી અને રોકો ોતાનું કામજ કયે
જતા શતા. ત્માયે શ. અરી (અ.)ની ખોદાઇ
જોઇને શુ ઝુયે પયભાવમું કે ભાયા ણતા આ
ખોદલાલાા ઉય કુયફાન થામ, જીબ્રઇર
તેભની ાવેથી ભાટી શટાલતા શતા અને
ણભકાઇર તેના ભદદગાય શતા. જો કે આની
શેરાં ભરાએકાએ કોઇ ઇન્વાનની આલી
ભદદ કયી ન શતી, છી શુ ઝુયે એક વશાફીને
વંફોધન કમુું કે તભો ણ ખોદાઇ કયો તો
તેભણે ોતાના ઇસ્રાભ રાલલાનું કહ્ું, ફવ
અનુક્રભણણકા
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તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ અને ફીજી
એક યીલામતભાં છે કે જ. અમ્ભાય ણફન
માવીય ખાડો ખોદી યહ્ા શતા ત્માયે તે
વાશેફ ત્માંથી વાય થમા અને તે લખતે જે
ભાટી ઉડી યશી શતી તેનાથી ફચલા ભાટે
તેભણે ોતાના ભોઢા ઉય કડું ઢાંકી દીધું. તે
લખતે જ. અમ્ભાયે કહ્ું કે ભસ્જીદનું ચણતય
કયલાલાા રોકો અને ભોઢા ઉય ભાટીથી
કડું નાખનાય લચ્ચે ભોટો તપાલત છે . તેઓ
ફયાફય શોઇ ળકતા નથી. આ વાંબી તેભણે
કહ્ું કે અમ વોદાઅ ઓયતના ુત્ર, ળું તું ભને
કશી યહ્ો છે ? એભ કશી તે વીધા શઝયતની
ખીભદતભાં શોંચી ગમા અને કહ્ું કે શુ ઝુય
અભો ઇસ્રાભભાં એટરા ભાટે દાખર નથી
થમા કે અભાયી ઇઝઝત ઉય શુ ભરો કયલાભાં
આલે. જલાફભાં શુ ઝુયે પયભાવમું કે ઇસ્રાભ
તભાયો ભોશતાજ નથી. ફવ તે લખતે આ
આમત ઉતયી.
ખુદા આવભાનો અને ઝભીનની છુ ી લાતને
જાણે છે અને જે કંઇ અભર કયો છો તેનો
જોનાય છે , એટરે ઇભાનને જાશેય કયલું તથા
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કુફ્રને છુ ાલલું લગેયે તભાભ ફાફતોને
અલ્રાશ ણનશાે છે .
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આ વુયાભાં ૪૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૫૦) વુયએ કાપ

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે આ
વુયાને ઢનાયની વકયાત (અંતકા) આવાન
થામ છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી
ભનકુર છે કે જે કોઇ આ વુયાને લાજીફાત
તથા વુન્નત નભાઝભાં ઢે તો તેની યોઝીભાં
લધાયો થલા વાથે આખેયતભાં તેનું
આઅભારનાભું તેના જભણા શાથભાં ભળે
અને તેનો ણશવાફ ણ વશેરો થળે.
ખાવીમત : ેટનું દદજ શોમ, ભોઢાનું દદજ શોમ
અથલા કોઇથી ડયતો શોમ તો આ વુયાને
રખીને લયવાદના ાણીથી ધોઇને ીએ તો
ઇ. ળીપા ભળે.
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“શાજી નાજી”નું કથન છે કે વુયાઓભાં
ખાવીમત છે તેભાં જયા ણ ળંકા નથી. ણ
તેના ઉય ણલશ્લાવ યાખી એઅતેકાદથી ઢે
તો ઇન્ળાઅલ્રાશ પામદો થળે, ણ જો
દીરભાં ળંકા શોમ કે પામદો થળે કે નણશ તો
પામદો થલો ભુશ્કેર છે .
૧ રી આમત :-

ُ ۡ ۡٓ
ۡ
﴾ۚ۱﴿ ۛ َف الو ۡك ّٰا ِؿ ال َم ِج ۡی ِد
۟ػ

કાપ; આ ભશા ફુઝુગીલાા કુયઆનની કવભ!
(ભોશમ્ભદ વ.અ.લ. અલ્રાશનો મગમ્ફય
છે .) (૧)
“કાપ” અલ્રાભા વય્મદ ભુયતુઝા અરભુર
શોદા (અ.ભ.) એ રખ્મું છે કે આ વુયાના
આયંબભાં ભુકિઆત અક્ષયો એટરા ભાટે
રાલેર છે કે નવય (ગદ્ય) અને નઝભ
(દ્ય)ભાં પયક જણાઇ આલે, કેભકે
વાંબનાયો જાણે કે આ અક્ષય છી જે કંઇ
આલળે તે નવય છે ન કે નઝભ અને જે રોકો
કુયઆનને કાવમ કશે છે તેઓ ભાટે આ યરદમો
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છે . અને કાપની તપવીયભાં ભતબેદ છે . ઇબ્ને
અબ્ફાવની નજીક તે ખુદાના નાભોભાંથી એક
નાભ છે જ્માયે કેટરાકની નજીક તે ખુદાના
દયેક એ નાભની ળરૂઆત છે જે નો શેરો
અક્ષય કાપ શોમ. જે ભકે ‘કાદીય’, ‘કદીય’,
‘કાશીય’ લગેયે. કેટરાક કશે છે કે તેથી ઇળાયો
કુયઆન તયપ છે . તો કેટરાક કશે છે કે કાપ
શાડનું નાભ છે જે ુયા જગતની આવાવ
છે અને અલ્રાશે તેની કવભ ખાધી છે અને
એજ પ્રભાણે શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)નું ણ ફમાન છે . કુમ્ભીએ રખ્મું છે કે
તે શાડ માજુ જ-ભાજુ જની ાછ આખી
દુણનમાની આવાવ છે અને તે શાડ રીરા
ઝભરૂદનો છે . કેટરાક રોકાએે તેનો અથજ એ
કમો છે કે “કોઝેમર અમ્ર” એટરે ુયા
થલાલાા દયેક કામજનો પેંવરો કયી રેલાભાં
આવમો છે .
૨ થી ૫ ભી આમાત :-

ۡ
ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡۤۡ ُ َ ۡ َ
ٓاء ُہ ۡم ّمن ِذ ٌذ ِّمن ُہ ۡم
بل ع ِجبوا اؿ ج
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َ َ َ ۡ ّٰ
َ َ
اؽ الک ِه ُك ۡف َؿ ّٰہذا ش ۡی ٌء َع ِج ۡی ٌب ﴿﴾ۚ۲
فق
ۢ
َء ِا َدا م ۡت َنا َف ُک ّ َنا تُرَ ًابا ۚ ّٰدل َِک َذ ۡج ٌع بَ ِع ۡیدٌ
ِ
﴿ ﴾۳
َ
َ ُ ۡ
َ َۡ ُ
ق ۡد َع ِل ۡمنا َما تنق ُص الۡا ۡذص ِمن ُہ ۡم ۚ َف
ٌ
ۡ َ
ِعن َدنا کِ ّٰت ٌب َح ِف ۡیظ ﴿﴾۴
ٓاء ُہ ۡم َف ُہ ۡم ف ۡیۤۡ اَمرۡ
بَ ۡل َک ّ َذبُوۡا بال ۡ َح ّق ل َ ّمَا َج َ
ِ ٍ
ِ ِ
َ
ّمرِیۡ ٍج ﴿﴾۵
ેયંતુ આ નાણસ્તકોને તો તેભની ાવ
તેઓભાંથી જ એક ડયાલનાયો (યવૂર) આવમો
તેનુંજ આશ્ચમજ થામ છે , (અને) કશે છે કે આ
)તો આશ્ચમજ જે લી લાત છે . (૨
hajinaji.com
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ળું જ્માયે અભે ભયી જઇળું અને ભાટી ફની
જઇળું (તો ણ અભે ાછા પયીળું) ? એ
ાછા પયલું જ (અક્કરથી) લેગું છે . (૩)
તે (ભુડદા)ઓના ક્મા ક્મા બાગને ઝભીન
ખાઇને ઘટાડે છે તે અભે ખયેજ જાણીએ
છીએ, અને અભાયી ાવે વુયણક્ષત કયેરું
ુસ્તક (ણ ભોજૂ દ) છે . (૪)
ફલ્કે તેભણે તો જ્માયે ણ તેભની ાવે વત્મ
આવમું ત્માયે તેને જુ ઠરાવમા કમુું, ભાટે (શલે)
તેઓ ગુંચલણ બયી ણસ્થણતભાં ડ્મા છે . (૫)
કુયેળના કાપયો એ લાતથી આશ્ચમજ થમા કે
તેભની ાવે તેભની કોભભાંથી ડયાલનાયો
મગમ્ફય આવમો, જો કે આભાં તેભને
અચંફો ાભલાનું કોઇ કાયણ નથી, તે રોકો
તેભના વદગુણોથી જાણીતા શતા કે તે
આદીર, અભીન અને વત્મ ફોરનાય છે . એ
રોકોનું અનુભાન એલું શતું કે પયીશ્તા ણવલામ
ફીજા ાવે લશી આલતી નથી અને તેઓ
કશેતા શતા કે આ ઇન્વાન ઉય લશી કેભ
આલી ? તેનું અશીં કુદયતે ઉયોક્ત આમતભાં
લણજન કમુું છે અને આશ્ચમજ તેઓને એ લાતનું
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શતું કે જ્માયે અભો ભયીને ભાટી થઇ જઇળું
તો ળું અભોને પયી વજીલન કયલાભાં આલળે ?
એ ાછા પયલું એ અક્કરથી લેગું રાગે છે .
તે કાપયો પયી વજીલન થલાભાં ભાનતા ન
શતા, તેભના યદભાં કુદયત પયભાલે છે કે
ભુયદાઓના ક્મા ક્મા બાગને ઝભીન ખાઇને
ઘટાડે છે તે અભે ખયેજ જાણીએ છીએ, એ
તભાભને બેગા કયીને તેભાં અભો રૂશ દાખર
કયીળું. તે ળું કંઇ ભુણશ્કર લાત છે ? અને
અભાયી ાવે વુયક્ષીત કયેરું ુસ્તક ણ
ભોજુ દ છે . શદીવભાં આવમું છે કે નફીઓ,
લવીઓ, અલરીમાઓ તથા ળશીદોના અંગ
વડતા નથી, તે શંભેળા વરાભત યશે છે .
જ્માયે કુયઆન અથલા મગમ્ફય (વ.)
વાશેફ તેઓ ાવે આવમા અને તેભનું
ભાગજદળજન કમુું તો તેઓએ આ શકને
જુ ઠરાવમા, તેઓ ગુંચલણ બયેરી ણસ્થણતભાં
ડ્મા છે . કોઇ લખતે તેઓ કુયઆનને જાદુ
કશે છે તો કોઇ લખતે કાવમ તો કોઇ લખતે
ુયાણા રકસ્વા કશે છે . તેભજ મગમ્ફયને
રદલાનો કશે છે તો કોઇ લખતે જાદુગય તો
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કોઇ લખતે જુ ઠો કશે છે . તેઓ કોઇ એક
ફાફત ઉય ફાકી યશેતા નથી.
૬ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َ َ َ
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡۤۡ َ ّ َ
الس َمٓا ِء فوۡق ُہ ۡم ک ۡی َف
افلم یننكفا ِاخی
ُ
َ ّٰ َ َ ّّٰ
بَن ۡین َہا َف ر ّین َہا َف َما ل َ َہا ِم ۡن ـ ُخ ۡف ٍث ﴿﴾۶
َ َ
ّٰ َ ۡ َ َ
َف الۡا ۡذص َم َد ۡخن َہا َف الق ۡینا فِ ۡی َہا َذ َفا ِس َی
ُ َ
َ َ
َف ان ۢۡ َب ۡتنا فِ ۡی َہا ِم ۡن ک ِ ّل ر ۡف ٍۭث َب ِہ ۡی ٍج ﴿ ۙ﴾۷
َ ۡ َ ً ّ َ ۡ ّٰ ُ ّ َ ۡ ّ ُ
ۡ
تب ِضخۃ ف ِدغخی ل ِک ِل عب ٍد م ِنی ٍب ﴿﴾۸
َ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ ً ُ ً َ َ َ
ٓاء ّم ّٰب َؿکا فان ۢۡ َب ۡتنا
ف نزلنا ِمن السمٓا ِء م
َ ّّٰ ّ َ َ ّ َ ۡ
َ
ۡ
ِب ٖۡہ جن ٍت ف حب الح ِصی ِد ﴿ ۙ﴾۹
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َ ّ ٌ ۡ َ َ َ ّ ّٰ
ۡ َّ
ٌ
ۡ
﴾۱۱ۙ ﴿ َف النخ َل ّٰب ِسق ٍت لہا طلع ج ِضید
ّۡ ًۡ
َ ً ۡ
َ َ
ؕ ّذِرقا ل ِل ِع َبا ِخ ۙ َف ا ۡح َی ۡینا ِب ٖۡہ َبل َدۃ ّم ۡی ًتا
ُ ۡ َ ّٰ َ
﴾۱۱﴿ کذل ِک الص ُخ ۡف ُث
ળું ત્માયે તેઓ ોતાના ઉય આકાળ તયપ
જોતા નથી કે અભોએ તેને કેલું ફનાવમું છે ,
અને તેને કેલું ળણગામુું છે ? અને તેભાં એક
ણ પાટ (ણતયાડ) નથી. (૬)
અને અભોએ બૂણભને પેરાલી દીધી છે અને
તેભાં ભોટા ભોટા શાડ જડી દીધા છે , અને
અભોએ તેભાં દયેક પ્રકાયની વુંદય લસ્તુઓ
ઉત્ન્ન કયી દીધી છે : (૭)
(અલ્રાશ તયપ) યજૂ થનાય દયેક ફંદા ભાટે
(તેભાં કુદયતનું) અલરોકન અને ફોધ છે . (૮)
અને અભોએ આકાળ યથી ફયકતલાું
ાણી ઉતામુું, છી તે લડે (પપારદના)
ફગીચા તથા કાણી કયેરા ખેતયોનું અનાજ
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ઉત્ન્ન કમાું (૯)
અને રાંફા રાંફા ખજુ યના લૃક્ષો ણ, જે ના
ઝુભખા એક ઉય એક રટકે છે : (૧૦)
આ (વઘું) ફંદાઓ ભાટે યોઝી છે , અને
એજ (ાણી) લડે અભો ભૃતપ્રામ બૂણભને
વજીલન કયીએ છીએ; એજ પ્રભાણે
(કમાભતના રદલવે ભુડદાઓનું) નીકલું ણ
થળે. (૧૧)
કમાભતનો ઇન્કાય કયનાયા ળું ોતાના ઉય
આવભાન જોતા નથી કે અભોએ તેને કેલું
ફનાવમું અને તાયાઓથી તેને કેલું ળણગામુું છે
અને તેભાં કોઇ ણ સ્થે પાટ નથી. આલી
ભોટી ચીજને અમફ લગયની ળોબામભાન
ફનાલી તેથી સ્ષ્ટ થામ છે કે તેનો
ફનાલનાયો અણતળમ કુદયત, ઇલ્ભ, ણશકભત
ધયાલે છે .
અભોએ બુભીને ાણી ઉય ાથયી દીધી
તથા તેના ઉય ભોટા-ભોટા ભજફુત લજતો
કામભ કમાજ અને તેની અંદય પ્રકાય-પ્રકાયની
વુંદય લસ્તુઓ ઉત્ન્ન કયી દીધી છે કે
જોનાયને ઘણીજ વુંદય દેખામ.
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અભોએ ફધું એટરા ભાટે ફનાવમું કે ખુદાની
ભાઅયેપત શાંવીર કયનાય ફંદો તેભાં કુદયતનું
અલરોકન કયી ફોધ ગ્રશણ કયે.
અભોએ આવભાનથી ફયકતલાું ાણી
ઉતામુું. જે ના થકી ફાગ-ફગીચા તથા
અનાજને ઉત્ન્ન કમુું અને પ્રકાય-પ્રકાયના
પ-પાદી ણ મદા કમાજ.
અભોએ ાણીથી રાંફા રાંફા ખજુ યના
ઝાડો મદા કમાજ, જે ના ઝુભખા એક ઉય
એક રટકે છે .
અભોએ આ વઘું ફંદાઓની યોઝી ભાટે
ઉત્ન્ન કમુું છે અને ભયેરી ઝભીનને ાણી
થકી વજીલન કયી છે અને એજ પ્રભાણે
કમાભતના રદલવે ભુયદાઓ કફયભાંથી ઉઠીને
ફશાય નીકી આલળે.
૧૨ થી ૧૫ ભી આમાત :-

َالرَ ّز ف
ّ َک ّ َذ َب ۡت َق ۡب َل ُہ ۡم َق ۡو ُؾ نُوۡ ٍج ّ َف اَ ۡص ّٰح ُب
ِ
َ
﴾۱۲ۙ ﴿ ث ُموۡ ُخ
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ُ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َّ ٌ َ َ
﴾۱۳ۙ ﴿ اؿ ل ۡو ٍض
ف عاخ ف ـِخعوؿ ف ِاخو
َّ َف اَ ۡص ّٰح ُب الۡاَیۡ َک ِۃ َف َق ۡو ُؾ تُ ّ َبع ؕ ک ُ ٌّل َک ّ َذب
ٍ
َ َ ّ
﴾۱۴﴿ الرُ ُس َل ف َح ّق َف ِع ۡی ِد
ۡ َ ۡ َ ََ
ََ
اف َع ِی ۡینا ِبالخل ِق الۡا ّف ِؽ ؕ بَ ۡل ُہ ۡم ف ِ ۡی
َۡ
ۡ َل
﴾۱۵٪ ﴿ س ِّم ۡن خل ٍق َج ِدیۡ ٍد
ب
ٍ
તેભની ૂલે નૂશની કોભ તથા અસ્શાફે યસ્વ
(ખંદકલાા) તથા વભૂદ (વારેશની કોભ)એ
ણ જુ ઠરાવમું શતું : (૧૨)
અને આદ (ની કોભ) તથા રપયઔન તથા
રૂતના બાઇફંધોએ ણ : (૧૩)
અને અસ્શાફે અમકા (લનલાવીઓ અથાજત
ળોઅમફની કોભ) તથા તુબ્ફાની કોભે ણ;
આ વઘાઓએ યવૂરોને જુ ઠરાવમા, છી
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ભાયો (અઝાફનો) લામદો ૂણજ થઇને યહ્ો.
(૧૪)
ળું અભે શેરી લાયના (વૃણષ્ટ) વજજ નથી થાકી
ગમા શતા કે જે થી તેઓ નલીન વજજ ન ણલે
ળંકાભાં છે ? (૧૫)
કુપપાયો શઝયતને જુ ઠરાલતા શતા તેથી
આને યંજ થતો શતો. તેથી અલ્રાશે
આના દીરાવા ભાટે પયભાલેર છે કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) ભક્કાલાાઓની શેરાં શ.
નુશ (અ.)ની કોભે તથા અસ્શાફે યસ્વે તથા
વભુદની કોભે ોતાના મગમ્ફયોને
જુ ઠરાવમા છે . તેજ પ્રભાણે આદની કોભે શ.
શુ દ (અ.)ને તથા પીયઓન તથા તેના રોકોએ
શ. ભુવા (અ.) તથા શ. શારૂન (અ.)ને તથા
રુતના બાઇઓ એટરે કે તેઓની કોભે જ.
રુત (અ.)ને જુ ઠરાવમા. જ. રુત (અ.)ના
બાઇઓ એટરા ભાટે કહ્ું કે તેઓ એક
કોભભાંથી શતા અને અસ્શાફે અમકાના
રોકોએ શ. ળોએમફ (અ.)ને તથા તુબ્ફાની
કોભે તુબ્ફાને જુ ઠરાવમો. જે નું લણજન વુયએ
દોખાનભાં થમેરું છે . આ ફધાઓએ યવુરોને
અનુક્રભણણકા

1385

hajinaji.com

જુ ઠરાવમા છી અભાયો અઝાફનો લામદો
ુયો થઇને યહ્ો અને ભક્કાલાાઓની ણ
એલીજ શારત થળે.
ત્રીજી આમતભાં જે આવમું કે કાપયોએ કહ્ું કે
ભયલા છી જીલતા થઇને ાછુ ં પયલું
ફનલાજોગ નથી. તેના જલાફભાં કશેલાભાં
આલે છે કે ળું અભે શેરી લખતે મદા કયતી
લખતે થાકી ગમા શતા કે તેઓ ફીજી લખતે
મદા કયલા ફાફત ળંકા કયે છે ? કાપયોએ
ોતે એ લાતને કફુર કયી છે કે દયેક ચીજનો
મદા કયનાય ખુદા છે , તો ળું તે ઇન્વાનને
પયી મદા નથી કયી ળકતો ? એ રોકો
ોતાના નપવની મયલી કયે છે .
૧૬ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ َ َ َۡ ۡ َََۡ ََۡ َ
اؿ َف ج ۡعل ُم َما
ف لقد خلقنا الاِنس
ۡ َ َ ۡٗ ُ ۡ َ
ُ
ۛ َف ن ۡح ُن اؿ َخ ُب ِال َ ۡی ِہ
ۚ توَ ۡس ِو ُز ِب ٖۡہ جفسہ
ۡ
﴾۱۶﴿ ِم ۡن َح ۡب ِل الوَذِیۡ ِد
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ۡ َ َّ ۡ َ ّ
ۡ ۡ
ِاد یَ َتلكی ال ُم َتل ِق ّٰح ِف َع ِن ال َی ِمح ِف َف َع ِن
ّ َ َ
اؽ ق ِع ۡی ٌد ﴿﴾۱۷
ِ
الشم ِ
َ َّ
ۡ ُ
َما یَل ِفظ ِم ۡن قوۡ ٍؽ ِالا ل َ َدیۡ ِہ َذقِ ۡی ٌب
َع ِت ۡی ٌد ﴿﴾۱۸
ّٰ َ
ۡ
َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ
ٓاءة َسػ َخۃ ال َموۡ ِة ِبال َح ّ ِق ؕ دل ِک َما
فج
ُۡ ۡ َ
کن َت ِمن ُہ ت ِح ۡی ُد ﴿﴾۱۹
ۡ
َ ُ َ ّ ُ ّٰ َ
الصوۡذِ ؕ دل ِک یَوۡ ُؾ الوَ ِع ۡی ِد ﴿﴾۲۱
ف ج ِفخ فِی
અને ણનવંળમ ભનુષ્મને અભોએ જ ેદા કમો
ેછે , અને તેનું ભન જે કાંઇ વુચલે તે અભ
જાણીએ છીએ, અને અભે તેની ધોયી નવ
)કયતાંમ લધાયે ાવે છીએ. (૧૬
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જ્માયે કે જભણી તથા ડાફી ફાજુ એ ફેઠેરા
(દયેક લાતના) રખી રેનાયા ફે (પરયશ્તાઓ)
દયેક લાતને રખી રે છે . (૧૭)
એક ણ ફોર તેના ભોઢેથી નથી નીકતો કે
જે તેની ાવેનો શેયેગીય (પરયશ્તો) શાજય
(યશી રખી રેતો) ન શોમ. (૧૮)
અને ણનવંળમ ભૃત્મુની ભૂછાજ ખયેખય આલી
શોંચળે; (ત્માયે તેને કશેલાભાં આલળે કે) આ
એજ છે કે જે નાથી તું નાવતો પયતો શતો.
(૧૯)
અને વૂય ફંકી દેલાભાં આલળે, એજ
અઝાફના લામદાનો રદલવ છે . (૨૦)
ઇન્વાનને અભોએ જ મદા કમાજ છે અને તેનું
ભન જે કાંઇ વુચલે છે તે અભો જાણીએ
છીએ, અભો તેઓની ગયદનની ધોયી નવ
કયતાં ણ લધાયે નજદીક છીએ.
જ્માયે આઅભારનાભું રખનાયા પયીશ્તા
તેઓના આઅભાર રખે છે . એક જભણી
તયપ અને ફીજો ડાફી તયપ, જે ને ભુનકય
નકીય કશે છે . જ્માયે ફંદો ફુયા કાભો કયે છે
અને નકીય તેને રખલા ચાશે છે તો ભુનકય કશે
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છે કે શભણાં ન રખ, કદાચ આ ફંદો તૌફા
કયે. આભ વાત કરાક વુધી તે પયીશ્તો ગુનાશ
રખતો નથી અને તે વભમ દયણભમાન તે
તૌફા કયી રે તો અલ્રાશ તેના ગુનાશ ભાપ
કયી આે છે . જો કે આ તભાભ કામોથી
અલ્રાશ જાણકાય છે ણ તે પયીશ્તાઓનું
ભુકયજય કયલું ફંદાઓની બરાઇ ભાટે છે કે તેના
કાયણે તે ગુનાશ કયલાથી ફચે.
એક તયપ તો અભો ોતે ઇન્વાન જે જે કામો
કયે છે તેને જાણીએ છીએ અને ફીજી તયપ
ઇન્વાન ઉય ફે પયીશ્તા ણનમુક્ત કયેર છે જે
તેના કામો રખી રે છે અને તેની એક ણ
લાત છુ ટી નથી જતી અને આ તેના
આઅભારની વાક્ષી છે જે ુયાલા રૂે
કમાભતભાં યજૂ થળે. આજકારના ઝભાનાભાં
જે જે લસ્તુઓ અભાયી વાભે યજૂ થઇ છે
તેથી જણામ છે કે ઇન્વાનની ઝફાનથી જે
જે લાત નીકે છે તેનું યક્ષણ કયલાભાં આલે
છે અને તેની તસ્લીયો ણ જલાઇ યશે છે
અને ઇન્વાનના એ અલાજ તથા તસ્લીયભાં
ણ તપાલત જોલાભાં આલળે નણશ અને
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જ્માયે ણ ઇન્વાન ચાશે ત્માયે તેને પયી યજૂ
કયી ળકે છે . આ ઇન્વાનની ભમાજદીત
ભળીનયીનું કામજ છે . જ્માયે અલ્રાશના
પયીશ્તાઓ આલી કોઇ ણ ચીજના
ભોશતાજ નથી, તેઓ દયેક લસ્તુનું યક્ષણ કયી
ળકે છે . આ સ્થે એક લાત વભજલા જે લી
છે કે અલ્રાશ ોતાના ઇલ્ભ પ્રભાણે
ઇન્વાનને વજા નણશ આે ણ અદરનો
તકાઝો એ છે કે તેની વાથે અદરની ફધી
ળયતો ુયી કયલાભાં આલળે. તેથી જ દુન્માભાં
ઇન્વાનના પ્રત્મેક કામોનો યેકોડજ તેની ાવે
ભોજુ દ છે અને ઇન્વાપની ખાતય તેને દયેક
લસ્તુનું ુછાણં થળે.
શક રઇને આલી શોંચળે તેનો અથજ ભોતનો
આયંબ છે અને અંણતભ લખતે દયેક શકીકત
તેની વાભે ખુરી જળે જે ના ઉય દુન્માભાં
યદો ડેરો શતો અને તે લખતે ફીજુ ં
આરભ તેને વાપ દેખાઇ આલળે જે ની ખફય
મગમ્ફય અને અઇમ્ભાશ (અ.)એ આી છે .
આ સ્થે ભાણવને એ ણ ખફય ડી જળે
કે આખેયત શક છે . આ ફધી શકીકતો તે
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જાણળે ત્માયે તેને ખફય ડળે કે યરોકનું આ
જીલન શલે ળરૂ થમું છે જે નાથી શુ ં દુય બાગતો
શતો. દુન્માભાં તો તે આઝાદીથી પયતો શતો,
ણ શલે તેને તેના કૃત્મોનો ફદરો બોગલલો
ડળે, તે યરોકના જીલનનો તો કદી ખ્માર
ણ રાલતો ન શતો, તેનાથી તો દુય દુય
બાગતો શતો.
અને ફીજી લખત વુય ફુંકલાભાં આલળે તો
ફધા વજીલન થઇ કફયોથી ફશાય નીકળે
અને પયીશ્તા તેઓને કશેળે કે આ અઝાફના
લામદાનો રદલવ છે .
૨૧ થી ૨૪ ભી આમાત :-

َ
َۡ
َ
س ّم َع َہا َسٓائِ ٌق ّف
ف
ٍ ج

ُ ۡ َ َ َ
ٓاءة ک ّ ُل
فج
َ
﴾۲۱﴿ ش ِہ ۡی ٌد

ََۡ
ُۡ َ
َۡ َََ َ
لَق ۡد کن َت ف ِ ۡی غفل ٍۃ ِّم ۡن ّٰہذا فکشفنا
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َ َ َ َ َ َۡ
ۡ َ
ٓاءؼ ف َب َض ُخؼ ال َیوۡ َؾ َح ِدیۡ ٌد
عنک ِغط
﴾۲۲﴿
َ ُ َ َ ََ
َ
﴾۲۳﴿ اؽ ؿ ِخیۡن ٗۡہ ّٰہذا َما ل َ َد ّی َع ِت ۡی ٌد
فق
َّ َ ُ َّ
َۡ
﴾۲۴ۙ ﴿ ال ِق َیا ف ِ ۡی َج َہن َم ک ّ َل کفا ٍذ َع ِن ۡی ٍد

દયેક વમણક્ત એલી યીતે આલળે કે એક શાંકનાય
તથા એક વાક્ષી તેની વાથે શળે. (૨૧)
(તેને કશેલાભાં આલળે કે) ખચીતજ તું આ
રદલવથી ફેખફય શતો, ણ શલે અભોએ
તાયા ઉયથી તાયો (અજ્ઞાનતાનો) ડદો
ખવેડી રીધો છે , જે થી તાયી દ્રણષ્ટ આજે
વતેજ છે . (૨૨)
અને તેનો વાથી કશેળે કે આ (તાયી કયણી)
ભાયી ાવે શાજય છે . (૨૩)
(છી શાંકનાય તથા વાક્ષીને શુ કભ થળે કે)
તભે ફન્ને, દયેક કૃતધ્ની (અનુકાયી)
અનુક્રભણણકા
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ણળયજોયને જશન્નભભાં નાખી દો : (૨૪)
દયેક વમણક્ત કમાભતના ભેદાનભાં એલી યીતે
આલળે કે દયેકની વાથે “વાએક” (એક
શાંકનાયો પયીશ્તો) શળે અને તેને ણશવાફની
જગ્માએ રઇ જળે. અને ળશીદ એટરે વાક્ષી
આલા ભાટે પયીશ્તો શળે જે તેના બરા ને
ફુયા આઅભારની વાક્ષી આળે. આ
આમતની તાલીરભાં રખે છે કે વાએકથી
ભુયાદ શ. યવુર (વ.) અને ળશીદથી ભુયાદ શ.
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ (અ.) છે .
છી તેને કશેલાભાં આલળે કે આ રદલવ ણલે
તું દુણનમાભાં ગાપીર શતો, અભોએ ગપરતનો
યદો ઉાડી રીધો અને આજના રદલવે
તાયી આંખો તેજ થઇ જળે. ઇબ્ને અબ્ફાવ
કશે છે કે આ વંફોધન કાપયો તયપ છે , તેનો
અથજ એભ થળે કે કમાભતનો ઇન્કાય કયનાયા
દુણનમાભાં તભે ફેખફય અને ગાપીર શતા,
કેટરાક કશે છે કે આ ઇન્વાન તયપ વંફોધન
છે .
કેટરાક તપવીય રખનાયા કશે છે કે આ સ્થે
વાક્ષીથી ભુયાદ એ પયીશ્તો છે જે ને ૨૧ભી
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આમતભાં વાક્ષી આનાયો કશેલાભાં આલેર
છે . જે કશેળે કે આ આઅભારનાભું ભાયી
ાવે તૈમાય છે જ્માયે કેટરાક તપવીય
રખનાયા કશે છે કે વાક્ષીથી ભુયાદ ળમતાન છે
જે દુણનમાભાં તેને ફશેકાલતો શતો અને તે
ળમતાન કશેળે કે આ ભાણવને ભેં કાફુભાં
રઇને જશન્નભ ભાટે તૈમાય કમો શતો.
તપવીયે ફુયશાનભાં વૈમદ યઝીની રકતાફ
ભનાકેફે પાખેયાભાં લણજન છે કે ઇબ્ને ભવુદ
કશે છે કે શુ ં એક રદલવ શઝયતની ણખદભતભાં
શાજય શતો. ભેં અઝજ કયી કે શુ ઝુય ભને શક
ફતાલો, શુ ં તેની મયલી કરૂં. આે પયભાવમું
અમ ઇબ્ને ભવુદ આ કભયાભાં દાખર થઇ
જાલ, શુ ં અંદય ગમો તો જોમું કે શ. અરી
(અ.) નભાઝની શારતભાં છે , તેભણે નભાઝ
છી દોઆ ભાંગી કે “અમ અલ્રાશ ! તાયા
અબ્દ યવુર શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ના વદકાભાં
ભાયા ળીઆશ ભોણશબ્ફોના ગુનાશ ફક્ષી
આ.” ઇબ્ને ભવુદ કશે છે કે શુ ં આ વાંબી
ફશાય આવમો કે શઝયતને ખફય આું. શુ ં
ત્માં શોંચ્મો તો ભેં જોમું કે શુ ઝુય ઇફાદત
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છી દોઆ ભાંગી યહ્ા છે કે “અમ અલ્રાશ !
તાયા ફંદા અરીના વદકાભાં ભાયી ઉમ્ભતના
ગુનાશ ફક્ષી આ.” ઇબ્ને ભવુદ કશે છે કે
આ વાંબી શુ ં આશ્ચમજ થઇ ગમો. એટરાભાં
શુ ઝુયે વજદાભાંથી ભાથું ઉાડ્મું અને
પયભાવમું કે અમ ભવુદ ઇભાન છી કુફ્ર ન કય.
ઇબ્ને ભવુદે અઝજ કયી કે શુ ઝુય, ભેં જોમું કે
અરી (અ.) આનો લાસ્તો આીને દોઆ
કયે છે અને આ અરીનો લાસ્તો આીને
દોઆ કયો છો. શઝયતે જલાફભાં પયભાવમું કે
અમ ઇબ્ને ભવુદ ! ખુદાએ ભને, અરીને તથા
શવન અને શુ વમન (અ.)ને તભાભ ભખ્રુકથી
ફે શજાય લયવ શેરાં ોતાની અઝભતના
નુયથી મદા કમાજ છે કે જ્માયે ન કોઇ તસ્ફીશ
શતી ન કોઇ તકદીવ, ભાયા નુયથી આવભાનો
અને ઝભીનોનું વજજ ન કયલાભાં આવમું ણ શુ ં
આવભાનો અને ઝભીનથી અપઝર છુ ં . જ્માયે
અરીના નુયથી અળજ તથા કુયવીનું વજજ ન થમું,
ણ અરી તેભનાથી અપઝર છે , જ્માયે
શવનના નુયથી રોશ અને કરભનું વજજ ન કમુું
ણ શવન તેભનાથી અપઝર છે અને
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શુ વમનના નુયથી જન્નત અને શુ યોનું વજજ ન
કમુું ણ શુ વમન તેભનાથી અપઝર છે .
ભુજાશીદ જે એશરે વુન્નત જભાતના તપવીય
રખનાય છે તેભણે અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને
અબ્ફાવથી રયલામત કયી છે કે તે કશે છે કે શ.
યવુરે ખુદા (વ.)એ ભને લવીમત કયી કે અમ
અબ્ફાવના ુત્ર ! તું અરીની દોસ્તી અને
મયલી ઇખ્તેમાય કય, તેભની લાતો ભાગજદળજન
છે , તેભનું અનુકયણ અઝાફની ભુણક્ત છે . એ
ફંદો નેક છે જે અરીની લાતનું ઉલ્રંઘન
(નાપયભાની) ન કયે અને તેનો તાફેદાય યશે
અને ફદનવીફ એ છે કે જે અરીની દુશ્ભની
યાખે. અમ અબ્ફાવના ુત્ર ! એ લાત જાણી
રે કે કમાભતના રદલવે જન્નત-જશન્નભની
ચાલીઓ તેના શાથભાં શળે અને જન્નતજશન્નભભાં તેના શુ કભથી રોકોને દાખર
કયલાભાં આલળે. એશરે વુન્નત લર
જભાઅતના ઇભાભ ળાપીએ કાવમભાં કહ્ું છે
કે :
અરીમુન શુ બ્ફોશુ જુ ન્નશ કવીભુન્નાયે લર
જન્નાશ
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લવીય્મો ભુસ્તપા શક્કા ઇભાભુર ઇન્વે લર
ણજન્નશ
“અરીની ભોશબ્ફત જશન્નભની આગ વાભે
ઢાર છે અને તેઓ જન્નત-જશન્નભની
લશેંચણી કયનાય છે . તેઓ શઝયતના શક લવી
છે , આ ઇન્વાનો અને ણજન્નાતોના ઇભાભ
છે .”
૨૫ થી ૨૯ ભી આમાત :-

ُّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ّ َّ َّ
ۡ
﴾۲۵ۙ ﴿ِۣ من ٍاظ ل ِلخحؿِ معت ٍد مرِیب
َّ
ّّٰ َ
ََۡ َ
ال ِذ ۡی َج َع َل َمع الل ِہ ِالّٰ ًـہا ّٰاع َخ فال ِق ّٰی ُہ
َّ
َ َۡ
ۡ
﴾۲۶﴿ اب الش ِدی ِد
ذ
ِ فِی الع
َ
َ َ اؽ ؿَخیۡ ُن ٗۡہ َذ ّبَ َنا َما ۤۡ اَ ۡط َغ ۡی ُت ٗۡہ َف لّٰک ۡن ک
َ
اؿ
ق
ِ
ِ
َ
﴾۲۷﴿ ف ِ ۡی ض ّٰل ٍۭل بَ ِع ۡی ٍد
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ََ َ َ
َۡ َ َ
اؽ لَا تخ َت ِص ُموۡا ل َ َد ّی َف ق ۡد ق ّد ۡم ُت
ق
ۡ ُ
﴾۲۸﴿ ِال َ ۡیک ۡم ِبالوَ ِع ۡی ِد
َ ّ َ َ َ ۡۤ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ ُ َ
اؾ
ٍ ما یبدؽ القوؽ لدی ف ما انا ِبظل
ّۡ
﴾۲۹٪ ﴿ ل ِل َع ِب ۡی ِد
ُ َ ۡ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ
ام َتلَا ِة َف تقوۡ ُؽ
یوؾ جقوؽ ل ِجہنم ہ ِل
َ
﴾۳۱﴿ َہ ۡل ِم ۡن ّم ِزیۡ ٍد
કે જે નેકીઓથી યોકનાય, અને (દીનભાં) ળંકા
કયનાય શતો. (૨૫)
કે જે ણે અલ્રાશની વાથે ફીજો ભાઅફૂદ
ણ ઠયાવમો શતો, ભાટે તભે ફન્ને તેને વખ્ત
અઝાફભાં નાખી દો. (૨૬)
ત્માયે તેનો વાથી (ળેતાન) અયજ કયળે કે શે
અનુક્રભણણકા

1398

hajinaji.com

અભાયા યલયરદગાય ! ભેં તો તેને ગુભયાશ
કમો ન શતો, યંતુ તે ંડેજ ભશાન
ગુભયાશીભાં શતો. (૨૭)
(અલ્રાશ) પયભાલળે કે ભાયી શજૂ યભાં
યસ્ય ઝઘડો ન કયો, ભેં તભને ભાયા
અઝાફનો બમ પ્રથભથી જ વંબાલી દીધો
શતો. (૨૮)
ભાયી શજુ યભાં કોઇ લાત ફદરી ળકાતી નથી,
અને ન શુ ં ફંદાઓના શકભાં ઝુરભગાય છુ ં .
(૨૯)
તે રદલવે અભે જશન્નભને કશીળું કે બરા તારૂં
ેટ બયાઇ ગમું ? તે અયજ કયળે કે ળું શજી
કાંઇ લધાયે છે ? (૩૦)
એટરે પ્રત્મેક કાભભાં વભ્મતાની ણવભાને
તોડનાયો શતો અને ોતાના સ્લાથજ ભાટે દયેક
લસ્તુ કયી ફેવતો શતો. શયાભ યીતે ભાર
બેગો કયતો શતો અને શયાભ યીતે લાયતો
શતો અને જે રોકો નેક કામો કયતા શતા
તેભના ઉય અત્માચાય કયતો શતો, તે ોતે
ળંકાભાં ડેરો શતો અને ફીજાઓના દીરોભાં
ળંકાઓ મદા કયતો શતો, તેની નજીક દીનની
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પ્રત્મેક લાતો ળંકાળીર શતી અને આજ
ણફભાયી અલ્રાશના ફીજા ફંદાઓભાં ણ
પેરાલતો શતો અને જે ની વાથે ણ તેનો
ારો ડતો શતો તેના દીરભાં કોઇને કોઇ
ળંકા મદા કયી દેતો શતો.
તેણે ખુદાની વાથે ફીજાઓને ણ ળયીક
ફનાલી યાખ્મા શતા ભાટે તભો તેને વખ્ત
અઝાફભાં યાખો.
તે ફન્ને ખુદાની અદારતભાં એકફીજાથી
ઝઘડતા શળે. તે કશેળે કે આ ઝારીભ ભાયી
ાછ ડ્મો શતો અને તેણેજ ભને ગુભયાશ
કમો છે . ભાટે તેને વજા ભલી જોઇએ,
ળમતાન કશેળે કે ભાયો કંઇ લાંક નથી, આ
કભફખ્ત ોતેજ નેકીથી બાગતો શતો અને
ફુયા કૃત્મોનો આળીક શતો.
અલ્રાશ તઆરા પયભાલળે કે ભાયી વભક્ષ
ઝઘડો કયો નણશ, શલે તભારૂં કંઇ લળે નણશ.
તભોને શેરેથી જ અઝાફથી ડયાવમા શતા
અને તભોને મગમ્ફયોએ ચેતલણી આી
શતી ણ તભોએ તેભની એક લાત ણ
વાંબી નણશ.
અનુક્રભણણકા
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ભાયી શુ ઝુયભાં કોઇ લાત ફદરી ળકાતી નથી,
ં ુતભાયા કૃત્મોના ફદરાભાં તભોને વજા થળે. શ
ફંદાઓના શકભાં ઝારીભ નથી.
૩૧ થી ૩૫ભી આમાત:-

َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ُ َّ ۡ َ َ ۡ
َ
َ
ۡ
ف ارل ِف ِت الجنۃ ل ِلمت ِقحف غحؿ ب ِعی ٍد
﴿﴾۳۱
ّٰ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ّ َ ّ َ
اب َح ِف ۡی ٍظ ﴿ ۚ﴾۳۲
ف
ہذا ما توعدفؿ ل ِک ِل ا ٍ

َ ۡ َ َ ّ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ
ٓاء ِبقل ٍب
من خ ِصی الرحمن ِبالغی ِب ف ج
ُ
ّم ِن ۡیب ِۣ﴿ ۙ﴾۳۳
ُُۡ
ُُ
ّٰ َ
ۡاخخلوۡ َہا ِب َس ّٰل ٍم ؕ دل ِک یَ ۡو ُؾ الخلوۡ ِخ ﴿﴾۳۴
َ
ل َ ُہ ۡم ّ َما یَ َش ُ
ٓاء ۡف َؿ فِ ۡی َہا َفل َ َدیۡنا
hajinaji.com
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﴾۳۵﴿َم ِزیۡ ٌد
અને યશેઝગાયોની ખાતય સ્લગજ નજીક કયી
દેલાભાં આલળે અને તે છે ટે નણશ શોમ. (૩૧)
(તેભને કશેલાભાં આલળે કે) આ એજ છે કે
જે નો તભાયાભાંથી દયેક (અલ્રાશની તયપ)
લાયંલાય યજૂ થનાય અને (વત્મની)
ણનગેશદાયી કયનાયને લામદો કયલાભાં આલતો
શતો : (૩૨)
જે લણદેખ્મે દમાુ (અલ્રાશ)થી ડયતો યહ્ો,
અને જે પ્રશ્ચાતા કયતાં અત:કયણ વાથે
શાજય થમો : (૩૩)
(એલાઓને જ કશેલાભાં આલળે કે) તભે
વરાભતીની વાથે તેભાં દાખર થઇ જાઓ,
એજ શંભેળ યશેલાનો રદલવ છે . (૩૪)
તેભના ભાટે તેભાં તેઓ જે કાંઇ ચાશળે તે
ભોજૂ દ શળે, અને અભાયી ાવે તે કયતાંમ
લધાયે છે . (૩૫)
આ સ્થે આ આમતના ફે અથો થઇ ળકે છે .
એક એ કે શલે ભાયી અંદય લધાયે ભાણવોની
અનુક્રભણણકા
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જગ્મા નથી, ફીજો અથજ એ કે ફીજા જે ટરા
ણ ગુનેશગાય શોમ તેભને ણ ભોકરી આ.
જો શેરો અથજ રેલાભાં આલે તો આભ
કશેલા ણલે ફે ણલચાયો વાભે આલે છે , એક એ
કે ગુનેશગાયોને જશન્નભભાં એલી યીતે ઠાંવી
ઠાંવીને બયી દેલાભાં આવમા કે શલે તેભાં જયા
ણ ગુંજાઇળ નથી, એટરે વુધી કે જ્માયે તેને
ુછલાભાં આવમું કે ળું તું બયાઇ ગઇ ?
જશન્નભ ગબયાઇને કશેળે કે ના શજી ફીજા
આલલાલાા છે ? ભતરફ એ ખ્મારભાં આલે
છે કે જશન્નભનો ક્રોધ ગુનેશગાયો ઉય તે
લખતે ફુયી યીતે બડકેરો શળે અને તે ુકાયળે
“શર ભીભ ભજીદ” અને તે ચાશળે કે આજે
કોઇ ભુજયીભ ફાકી યશેલા ન ાભે.
જ્માયે કોઇના ણલે અલ્રાશની અદારતભાં
પેંવરો થઇ જળે કે તે ભુિકી જન્નતનો
શકદાય છે તો તે તયતજ જન્નતને ોતાની
વાભે શાજય જોળે, ત્માં જલા ભાટે તેને કોઇ
યસ્તો કાલો નણશ ડે, જે લો પેંવરો થળે કે
તયતજ જન્નતભાં દાખર થઇ જળે, ભતરફ
કે જન્નત ોતે તેની નજીક થઇ ગઇ. આ
અનુક્રભણણકા
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ઉયથી એ વભજામ છે કે આરભે આખેયતભાં
ઝભાનાની કે વભમની કોઇ કેદ નથી.
જ્માયે યશેઝગાયો ોતાના દયજ્જા
જન્નતભાં જોળે ત્માયે ભરાએકા કશેળે કે
દુણનમાભાં તભોને મગમ્ફયો થકી જે ચીજનો
લામદો કયલાભાં આવમો શતો તે આ છે .
કેટરાક કશે છે કે તેથી ભુયાદ એ છે કે જે
વમણક્ત એકાંતભાં ખુદાને માદ કયતી શોમ અને
તેનાથી સ્તાતી શોમ તથા તૌફા કયતો શોમ
તેના ભાટે છે .
તે વમણક્ત ફક્ષલાલાા ખુદાથી એકાંતભાં ખયા
અંત:કયણથી ડયે છે અને તે પ્રશ્ચાતા કયતા
અંત:કયણ વાથે શાજય થળે.
એલા રોકોને ભરાએકા કશેળે કે તભો
જન્નતભાં વભારતી વાથે દાખર થઇ જાલ.
અશીં તભો શંભેળા યશેળો, કદી ણ ભોત
આલળે નણશ.
ફેણશશ્તભાં જે ણ નેઅભતો તે ચાશળે
તેનાથી અભાયા ાવે લધાયે છે અને અભાયા
ાવે આલી નેઅભતો છે તે ણલે તેઓના
દીરભાં કદી ખ્માર ણ નણશ આવમો શોમ, ન
અનુક્રભણણકા
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આંખે જોઇ શળે અને ન તો તેભના કાનોએ
વાંબેરી શળે.
૩૬ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َ
ََ ُ
َ َ ََۡ َ َ
َف ک ۡم ا ۡہلکنا ق ۡبل ُہ ۡم ِّم ۡن ؿ ۡخ ٍؿ ُہ ۡم اش ّد
ۡ ۡ ً َ َ َّ
ۡ
ِمن ُہ ۡم َبطشا فنق ُبوۡا فِی ال ِبلَا ِخ ؕ َہ ۡل ِم ۡن
ّ َم ِح ۡ
ص ﴿﴾۳۶
ی
ٍ

ّ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
اؿ ل َ ٗۡہ قل ٌب ا ۡف
ِاؿ فِی دل ِک ل ِذغخی ل ِمن ک
َ
َ ۡ َ َّ َ
الس ۡمع َف ُہوَ ش ِہ ۡی ٌد ﴿﴾۳۷
الكی
َ َ
َف لَقَ ۡد َخ َل ۡق َنا ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا ۡذص َف َما
َ ۡ َ ُ َ ۡ َّ َ َّ
اؾ ۖ٭ ّ َف َما َم ّ َس َنا ِمنۡ
بینہما فِی ِست ِۃ ای ٍ
hajinaji.com
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ُ ُّ
﴾۳۸﴿ لغوۡ ٍب
ُ َُ
ۡ
ۡ َف
اصبِ ۡؿ َعدّٰی َما حقوۡلوۡ َؿ َف َس ِّبح ِب َح ۡم ِد
َّ
َ
ۡ الش
َۡذ ّب َک َق ۡب َل ُط ُلو
س َف ق ۡب َل
م
ظ
ِ
ِ
ِ
ُۡ
﴾۳۹ۚ ﴿ الغرُ ۡف ِب
ُ ّ َف م َن الّ َ ۡیل َف َس ّب ۡح ُہ َف اَ ۡخبَ َاذ
ۡالس ُجو ِخ
ِ
ِ ِ
﴾۴۱﴿
અને તેભની ૂલે અભે કેટરીએ ેઢીઓનો
નાળ કયી ચૂક્મા છીએ કે જે તેભના કયતાં
ફભાં ઘણી લધાયે શતી, છી તેભણે
(ભૃત્મુથી ફચલા ભાટે) ફધામ દેળો ળોધી
નાખ્મા કે ક્માંમ ફચલાની જગ્મા છે ? (૩૬)
ફેળક તેભાં જે ળખ્વ ભાટે ફોધ છે કે જે
અનુક્રભણણકા
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અંત:કયણ ધયાલે છે અથલા ઘ્માન દઇ વાંબે
છે , અને લી તે વાક્ષી ણ શોમ છે . (૩૭)
અને ખચીતજ અભોએ આકાળો તથા ઝભીન
તથા તે ફન્નેની લચ્ચે જે કાંઇ છે તે (વઘું)
છ રદલવભાં ેદા કમુું છે , અને છતાં અભને
કાંઇ રયશ્રભ ડ્મો નણશ. (૩૮)
ભાટે (શે યવૂર !) તેઓ જે કાંઇ કશે છે તેને
વશન કય, અને વૂમોદમ તથા વૂમાજસ્ત શેરાં
તાયા યલયરદગાયના ગુણગાન ગામા કય.
(૩૯)
અને યાત્રીના અભુક બાગભાં તેની ણલત્રતા
લણજવમા કય અને નભાઝો છી ણ. (૪૦)
ખુદા કાપયોને કશે છે કે શેરાંના ઘણા રોકોને
શરાક કયલાભાં આવમા જે ઓ તભાયા કયતાં
ળણક્તભાં, ભારભાં અને વંખ્માભાં લધાયે શતા,
તેઓ ભોતના બમથી અને અઝાફના ડયથી
બાગતા પયતા શતા. તેઓએ તેનાથી ફચલા
ભાટે ફધામ દેળો ળોધી નાખ્મા કે ક્માંમ
ફચલાની જગ્મા છે ?
એ ળખ્વ ભાટે નવીશત છે જે અંત:કયણ
ધયાલે છે તથા ઘ્માન દઇને વાંબે છે . ઇબ્ને
અનુક્રભણણકા
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અબ્ફાવથી રયલામત છે કે રોકો શ. યવુર
(વ.)થી કુયઆન વાંબી જ્માયે ફશાય
આલતા શતા તો કશેતા શતા કે શભણાં તેભણે
ળું કહ્ું ? તો તેઓ એ રોકો છે જે ભના દીર
શાજય ન શતા. કેટરાક કશે છે કે ણલચાયલંત
દીરથી ભુયાદ અયફના ભોઅભીનો છે અને
ળશીદ (એટરે વાક્ષી)થી ભુયાદ એશરે
રકતાફના ભોઅભીનો છે કે તેઓ શઝયત ણલે
શેરી રકતાફોભાં જે રખેરું છે તેની વાક્ષી
આે. કેટરાક કશે છે કે નવીશતો કાનથી
વાંબલાથી ભુયાદ એ કે કુયઆનને એલી યીતે
વાંબે જાણે શઝયતથી વાંબે છે , ણ એભ
જાણે કે જીબ્રઇરથી વાંબે છે , ફલ્કે તેથી
લધીને એલી યીતે વાંબે જાણે ખુદાથી
વાંબે છે , ભતરફ એ કે દયેક ઇફાદત ઘ્માન
દઇને એક ણચિે કયલી જોઇએ.
મશુ દી ોતાના ખોટા એઅતેકાદ પ્રભાણે
કશેતા શતા કે અલ્રાશ આવભાનો અને
ઝભીનો છ રદલવભાં મદા કયીને થાકી ગમો
અને ળણનલાયના રદલવે અળજ ઉય ફેવીને
તેણે આયાભ કમો. તે મશુ દીઓની ભાન્મતાના
અનુક્રભણણકા
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યદભાં આ આમત નાઝીર થઇ.
જ્માયે મશુ દીઓએ ખુદા ણલે આલી લાત કયી
તો શઝયત (વ.)નો ચશેયો ફદરાઇ ગમો,
ત્માયે આ આમત નાઝીર થઇ કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) તે મશુ દીઓ આક્ષે ભુકે છે
ભાટે તું ધીયજ યાખ. આ આમત કુયેળ ણલે
નાઝીર થઇ છે . જે ઓ કમાભતનો ઇન્કાય
કયતા શતા. છી પયભાલે છે કે જે નેઅભતો
તને આી છે તેના ફદરાભાં તાયા યફની
તાયીપ વૂમજ ણનકલા શેરાં તથા વૂમજ અસ્ત
થલા શેરાં કય.
અશીં યફની શમ્દ અને તેની તસ્ફીશથી ભુયાદ
નભાઝ છે , વુમોદમ શેરાં પજયની નભાઝ
અને વુમાજસ્ત શેરાં ઝોેેશય અને અવયની
નભાઝ તથા યાત્રીના લખતે ભગયીફ અને
ઇળાની નભાઝ છે , કેટરાક કશે છે કે તેથી
તશજ્જુ દની નભાઝ ણ ભુયાદ છે .
૪૧ થી ૪૫ ભી આમાત :-

َ َّ
ۡ َ ۡ َ
َ ۡ َ
اؿ
ف
ٍ است ِمع یَوۡ َؾ یُنا ِخ ال ُمنا ِخ ِم ۡن مک
અનુક્રભણણકા
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َ
ؿ ِخیۡ ٍب ﴿ ۙ﴾۴۱
ّٰ َ
َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ ۡ
الص ۡی َحۃ ِبال َح ّ ِق ؕ دل ِک
یوؾ یسمعوؿ
ُۡ
یَوۡ ُؾ الص ُخ ۡف ِث ﴿﴾۴۲
ُ
َّ َ ُ
َ ۡ ۡ
ِانا ن ۡح ُن ن ۡذ ٖۡی َف ن ِم ۡی ُت َف ِال َ ۡینا ال َم ِصح ُؿ
﴿ ۙ﴾۴۳
َ َ َّ َ ُ ۡ
ّٰ َ
یَوۡ َؾ تشق ُق الۡا ۡذص َعن ُہ ۡم ِذ َخ ًاعا ؕ دل ِک
ۡ َ َ ۡ
َحس ٌخ َعل ۡینا یَ ِسح ٌؿ ﴿﴾۴۴
ن َ ۡح ُن اَ ۡع َل ُم ب َما حَقُوۡلُوۡ َؿ َف َماۤۡ اَن ۡ َت َع َل ۡیہمۡ
ِ
ِ
hajinaji.com
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ُ بال ۡ ُو ۡك ّٰاؿ َم ۡن ّیَ َخ
اغ
ِ
ِ

ََّ
 فذغِ ۡخٞ ِب َج ّ َبا ٍذ
﴾۴۵٪ ﴿ َف ِع ۡی ِد

અને કાન દઇને વાંબી યાખ કે જે રદલવે
એક ોકાયનાય (ઇવયાપીર) ાવેની
જગ્માએથી ોકાય કયળે (કે ઉઠો) : (૪૧)
જે રદલવે તેઓ ખયેખયો (ણફશાભણો)
અલાજ વાંબળે; એજ (કફયોભાંથી)
નીકલાનો રદલવ શળે. (૪૨)
ણનવંળમ અભે જ વજીલન કયીએ છીએ અને
અભેજ ભૃત્મુ આીએ છીએ, અને અભાયી જ
તયપ છે લટનું પયલાનું છે : (૪૩)
જે રદલવે ૃથ્લી તેભના (ળફ) યથી પાટી
જળે ત્માયે તેઓ (ણશવાફ ભાટે) ઝટ આગ
આલળે; આ એક બેગું કયલું અભાયા ભાટે
વશેરું છે . (૪૪)
(શે યવૂર !) આ રોકો જે કાંઇ કશે છે તેનાથી
અભે વાયી ેઠે લાકેપ છીએ, અને તું તેભના
ય ઝફયદસ્તી કયનાય નથી; ભાટે ભાયી
અનુક્રભણણકા
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ધભકીથી જે ફીએ છે તેને તું કુયઆન
વંબાલી ફોધ આપ્મા કય. (૪૫)
જે વમણક્ત જ્માં ભયેરી ડી શળે અથલા જ્માં
ણ તેને ભોત આલી શળે ત્માં અલાજ
શોંચી જળે કે ઉઠો અને યફની તયપ ણશવાફ
આલા ચારો, આ અલાજ ુયા જગતભાં
એકી વાથે વાંબલાભાં આલળે.
અને તે રદલવે એક ણફશાભણો અલાઝ શકની
વાથે વાંબળે અને આ રદલવ કફયોથી
નીકલાનો શળે.
અભેજ રોકોને વજીલન કયીએ છીએ અને
અભેજ રોકોને ભૃત્મુ આીએ છીએ અને
તેઓનું અભાયી તયપજ પયલાનું છે .
આ જલાફ છે કુપપાયની એ લાતનો જે ત્રીજી
આમતભાં રખેર છે કે તે કાપયો કશેતા શતા કે
બરા એ કેલી યીતે ફની ળકળે કે જ્માયે અભો
ભાટી થઇ જઇળું તો અભોને પયી કેલી યીતે
જીલતા કયળે ? કુદયત કશે છે કે ફધાને
વજીલન કયીને બેગા કયલા એ અભાયા ભાટે
ણફરુકર આવાન છે .
આ આમતભાં શઝયતને આશ્લાવન
અનુક્રભણણકા
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આલાભાં આવમું છે અને કુપપાયોને ધભકી
આલાભાં આલી છે . જે રોકો અઘટીત લાતો
કયે છે તેભની તું ણફરકુર યલા કય નણશ અને
કુપપાયોને ચેતલણી આલાભાં આલે છે કે
અભો દયેક લાતને વાંબીએ છીએ અને
તભાયે કમાભતભાં ફુયાઇનો ફદરો બોગલલો
ડળે.
આ સ્થે એ ભતરફ નથી રેલાનો કે
મગમ્ફય વાશેફ ોતાની લાતો રોકોને
ઝફયદસ્તીથી ભનાલલા ચાશે છે , ખરૂં જોતાં
આ લાત શુ ઝુયને વંફોધન કયીને કશેલાભાં
આલી છે . ણ શકીકતભાં તે કુપપાયોને
વંબાલલાભાં આલી છે . અભાયા નફીનું કાભ
ઝફયદસ્તી કયલાનું નથી. તેની જલાફદાયી
તો એટરી જ છે કે તભોને ચેતલે અને તભોને
કુયઆન વંબાલીને શકીકત વભજાલી દે. જો
શલે તભો તેની લાત નણશ ભાનો તો અભો
તભાયાથી ફદરો રઇળું.

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૬૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૫૧) વુયએ ઝાયેમાત
(ણલખેયી નાખનાયા લામુઓ)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો દુણનમાભાં શલા ચારે છે
તેની ગણતયી ભુજફ દવ દવ વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે ળખ્વ આ વુયાને રદલવે મા યાત્રે ઢે તો
અલ્રાશ તેની યોઝી ભાટે વાયો ફંદોફસ્ત
કયળે, યોઝીભાં લધાયો કયે અને તેની કબ્રભાં
કમાભત વુધી યશેનારૂં નુય મદા કયળે.
ખાવીમત : જે સ્ત્રીને પ્રવુણત લેદના ળરૂ થામ
અને ફાક જન્ભ થલાની આળા શોમ ત્માયે
આ વુયો ગાભાં શેયે તો જલ્દી છુ ટકાયો
અનુક્રભણણકા
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થળે.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ّٰ ّّٰ َ
ۡ
ً
﴾۱ۙ ﴿ فالذذِی ِت دذفا
ۡ
ۡ َ
﴾۲ۙ ﴿ فال ّٰح ِم ّٰل ِت ِفؿ ًخا
ۡ َ
﴾۳ۙ ﴿ فال ّٰجرِ ّٰی ِت یُ ۡز ًخا

َ
َ ۡ َ
﴾۴ۙ ﴿ فال ُمق ِّس ّٰم ِت ا ۡم ًرا
ٌ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ َّ
﴾۵ۙ ﴿ ِانما توعدفؿ لصا ِخػ
કવભ છે તે લામુઓની કે જે ધૂને ણલખેયલા
જોગ ણલખેયી નાખે છે : (૧)
છી કવભ છે તે લાદાંઓની કે જે
(લયવાદનો) બાય ઉચકનાયાં છે : (૨)
છી કવભ છે તે લશાણોની કે જે વશેરાઇથી
ચારનાયા છે : (૩)
અનુક્રભણણકા
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છી તે પરયશ્તાઓની કે જે આજ્ઞાઓની
લશેંચણી કયનાયા છે : (૪)
ણનવંળમ જે લસ્તુઓનો તભને લામદો કયલાભાં
આવમો છે તે વાચો છે : (૫)
કવભ છે તે લામુઓની જે ધુને ણલખેયી નાખે
છે . તેનો અથજ ભરાએકા ણ રે છે જે
લાદાને જુ દા કયે છે અને કોઇએ તેનો અથજ
સ્ત્રીઓ ણ રીધેર છે , જે ફાકોને જન્ભ
આે છે . લી તેથી ભુયાદ વભંદયની શલાઓ
છે જે કયોડો ગેરન ાણીના ફુખાયાતને
લાદોના રૂભાં ઉાડે છે .
કવભ છે એ લશાણોની જે દયીમાભાં
વશેરાઇથી ચારે છે અથલા તેનો શેતુ
આવભાનભાં ચારનાયા ણવતાયાઓ ણ છે .
કાભની લશેંચણી કયનાયની કવભ છે . એટરે કે
યોઝી લશેંચનાયની કવભ છે કે ભરાએકાને
જુ દા-જુ દા કામો વોંલાભાં આલેર છે , જે ભકે
લયવાદ, યોઝી તથા રૂશ કબ્ઝ કયલી લગેયેની
લશેંચણી કયલાભાં આલે છે . શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે ઉયની
આમતો ણલે જ્માયે શ. અરી (અ.)થી વલાર
અનુક્રભણણકા
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કયલાભાં આવમો તો આે પયભાવમું કે
ણલખેયલાલાી શલા છે , ફોજો ઉાડનાય
લાદા છે , ચારનાય લશાણો અને
લશેંચનાયથી ભુયાદ ભરાએકા છે .
ખયેખય તભોને તે ચીજનો લામદો આલાભાં
આવમો છે તે વાચો છે . જે ભકે કમાભત,
ણશવાફ-રકતાફ, જન્નત-જશન્નભ લગેયે.
૬ થી ૧૦ભી આમાત :-

ٌ
ّ َّ َ
﴾۶﴿ الدیۡ َن لَوَاقِع
ِ ّف ِاؿ

ۡ َ َ َّ َ
﴾۷ۙ ﴿ اة ال ُح ُب ِک
ِ ف السمٓا ِء د
ۡ ُّ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َّ
َ
﴾۸ۙ ﴿ ِانکم ل ِفی قو ٍؽ مخت ِل ٍف
ۡ ُ َ ُ
َ ُ
﴾۹﴿ ّی ۡؤفک َعن ُہ َم ۡن افِک
ّٰ َ ۡ ُ
﴾۱۱ۙ ﴿ ق ِت َل الص ّخ ُصوۡ َؿ
અનુક્રભણણકા
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અને ન્મામનો રદલવ અલશ્મ ઉણસ્થત થનાય
છે . (૬)
અને કવભ છે ભાગોલાા આકાળની : (૭)
કે (શે ભક્કાલાવીઓ !) ણનવંળમ તભે
ભાંશોભાંશે ભતબેદલાી લાતભાં ડ્મા છો :
(૮)
જે ફશેકી ગએરા છે તેજ તેનાથી ફશેકી જામ
છે . (૯)
શડશડતું ખોટું ફોરનાયાઓ ય રાનત
થાઓ: (૧૦)
ખયેખય બરાઇ અને ફુયાઇનો ફદરો
આનાયો રદલવ જરૂય આલનાય છે . તેભાં
કાંઇ ળંકા નથી.
શુ ફુકલાા આવભાનની કવભ ! શુ ફુક
યસ્તાઓને ણ કશે છે અને યણની રશેયોને
ણ કશે છે તથા એક ઠેકાણે ણસ્થય થમેરા
ાણીને ણ કશે છે . આ સ્થે આવભાનને
શુ ફુકલાું એ કાયણ કશેલાભાં આવમું છે કે
ઘણી લખતે આવભાન ઉય જાતજાતના
રૂભાં લાદો છલાએરાં યશે છે . જે ભાં
શલાની અવયના કાયણે ઘડી ઘડી પેયપાય થામ
અનુક્રભણણકા
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છે . શુ ફુક ખુશ્નુભા વુંદય અને આકજકને ણ
કશે છે .
આ આમતની જાશેયી તપવીય તો એ છે કે
ભક્કાના ભુશ્રીકો શુ ઝુય ભાટે જાતજાતની લાતો
ઉડાલતા શતા અને કોઇ લખતે ળામય, કોઇ
લખતે રદલાનો તો કોઇ લખતે જાદુગય કશેતા
શતા. આ આમતની તાણલર તો કમાભત વુધી
તેના અથો ફતાલતી યશેળે. એજ કાયણે
તપવીયે ફુયશાનભાં શ. ઇભાભ ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)થી લણજન છે કે મગમ્ફય છી
તેભના કામભ ભકાભ ણલે ઉમ્ભતભાં જે
જુ દાજુ દા ભત ઉત્ન્ન થમા તેની તયપ આ
આમતભાં ઇળાયો છે . જે રોકો શ. અરી
(અ.)ની ણલરામતભાં દાખર થઇ ગમા તેઓ
જન્નતી છે .
શ. ભોશમ્ભદ (વ.) અથલા કુયઆન ઉય
ઇભાન રાલલાથી જે ફશેકી ગમેરા છે તે
લાતને ખુદા વાયી યીતે જાણે છે . તેને
ફશેકાલનાય તેનો નપવ અથલા ળમતાન છે .
જે રોકો યવુરલ્રાશ (વ.) ણલળે અનુભાન
અને અટક કયે છે તે રોકો નપયત અને
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રાનતના શકદાય છે .
૧૧ થી ૧૪ ભી આમાત :-

ُ الَّذیۡ َن ُہ ۡم ف ۡی َغ ۡمرَۃ َس
﴾۱۱ۙ ﴿ اہوۡ َؿ
ٍ
ِ
ِ
ّ
َ ََ َ ُ
﴾۱۲﴿ الدیۡ ِن
ِ یَ ۡسـَٔۡلوۡؿ ا ّیاؿ یَوۡ ُؾ

ُ ۡ ُ َّ َ
﴾۱۳﴿ یَوۡ َؾ ُہ ۡم َعدی الناذِ حف َتنوۡ َؿ
َّ َ
ُ َ
ُ ُ
ُۡ
د ۡفقوۡا فِ ۡتن َتک ۡم ؕ ّٰہذا ال ِذ ۡی کن ُت ۡم ِب ٖۡہ
ُ
َ
﴾۱۴﴿ ت ۡس َت ۡع ِجلوۡ َؿ
જે (અજ્ઞાનતાના) લભભાં ગાપીર ડ્મા
યહ્ા છે : (૧૧)
તેઓ ૂછે છે કે પેંવરાનો રદલવ ક્માયે આલળે
? (૧૨)
(શે યવૂર ! તું કશે કે) તે રદલવ તે શળે કે જે
રદલવે તેભને આગ ઉય તાલલાભાં આલળે
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: (૧૩)
(અને કશેલાભાં આલળે) કે તભે તભાયા
અઝાફની ભજા ચાખો, આ એજ (અઝાફ)
છે જે ની તભે ઉતાલ કમાજ કયતા શતા. (૧૪)
તે રોકોને કંઇ ખફય નથી કે ોતાની આ
ખોટી અટકોના કાયણે તેઓ કઇ તયપ
ચાલ્મા જામ છે . જે ભણે આલી યાશ રીધી તે
ફયફાદીની છે . જે રોકો આખેયતનો ઇન્કાય
કયનાયા છે તે કોઇ જલાફ આલા ભાટે તૈમાય
જ નથી અને એજ ખ્મારભાં ભગ્ન યશે છે કે
ભયલા છી ફીજુ ં કોઇ જીલન નથી, જ્માયે
એકાએક તેભને ભોત આલી જળે ત્માયે તેભના
એ ખોટા ખમારોના ભશેરોનો બાંગીને બુક્કો
થઇ જળે અને આંખ ખુરી જળે કે શલે ભાયે
એક-એક લાતનો જલાફ આલો ડળે. આ
ફધા અટકના અકીદાઓ એક પ્રકાયનું
અપીણ છે જે ના નળાભાં આ રોકો ફેળુઘ્ધ
ડ્મા યશે છે .
કાપયોનો એ વલાર કે કમાભત ક્માયે આલળે,
એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ન શતો ણ ભશ્કયી
રૂે શતો, તેથી તેઓને તેનો આ યીતે જલાફ
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આલાભાં આવમો છે , તેનો દાખરો એલો છે
કે આ કોઇ વમણક્તને ફુયા કાભથી યોકલા ભાટે
નવીશત કયો કે આ ફુયા કૃત્મોનું યીણાભ
એક રદલવ બોગલલું ડળે તો તે વમણક્ત
આને ખડખડાટ શવીને ુછે કે એ રદલવ
ક્માયે આલલાનો છે . તેનો અથજ એ થમો કે એ
ફુયા કૃત્મોનું યીણાભ ક્માયે આલળે એ
જાણલાનો શેતુ ન શતો ણ તેનો શેતુ તભાયી
ભશ્કયી કયલાનો છે . તેઓને વાચો જલાફ તો
એજ છે કે એ રદલવ ત્માયે આલળે જ્માયે
તભાયી કભફખ્તી આલળે, તે રદલવ એ લખતે
થળે જ્માયે તેઓને આગ ઉય તાલલાભાં
આલળે.
જ્માયે તેઓ આગભાં ફી યહ્ા શળે ત્માયે
ભરાએકા કશેળે કે તભો તભાયા અઝાફની
ભજા ચાખો, આ એ અઝાફ છે જે ની તભો
ભઝાક કયતા શતા.
૧૫ થી ૧૮ ભી આમાત :-

َ ّ ّّٰ َ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ۡ َ ّ
ُ
ُ
ۡ
﴾۱۵ۙ ﴿ ِاؿ المت ِقحف فِی جن ٍت ف عیو ٍؿ
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َ ُ َ َ ّ ُ ّٰ ۡۤ
ّٰا ِخ ِذیۡ َن َما ّٰات ُہ ۡم َذ ّب ُہ ۡم ؕ ِان ُہ ۡم کانوۡا ق ۡب َل
َ ّٰ
ۡ
﴾۱۶﴿ دل ِک ُم ۡح ِس ِنح َف
َّ َ ّ ً ۡ َ ۡ ُ َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
﴾۱۷﴿ کانوا ق ِلیلا ِمن الی ِل ما یہجعوؿ
ۡ
َ
﴾۱۸﴿ َف ِبالۡا ۡس َحاذِ ُہ ۡم یَ ۡس َتغ ِه ُك ۡف َؿ
ફેળક યશેઝગાયો ફાગો અને ઝયણાંભાં શળે
: (૧૫)
તેભના યલયરદગાયે તેભને જે કાંઇ અપ્મુું શળે
તે તેઓ (યાજી થઇ) રેતા શળે; ણનવંળમ તેઓ
આ ૂલે (દુણનમાભાં) વદાચાયી શતા. (૧૬)
તેઓ યાત્રે ઓછુ ં ઉંધ્મા કયતા શતા. (૧૭)
અને પ્રબાતભાં ક્ષભા ભાંગ્મા કયતા શતા.
(૧૮)
ળીકજ અને ગુનાશથી ફચનાયા રોકો
ફેણશશ્તભાં તેના ઝયણાંઓ ાવે શળે.
અલ્રાશ તેઓના નેક અભરના ફદરાભાં
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તેઓને જન્નતભાં ભોટા દયજ્જા અતા કયળે
અને તેઓ તેની નેઅભતો ચાશનાની વાથે
ભેલનાયા છે . દુણનમાભાં તેઓ વદાચાયી
શતા.
તે રોકો યાત્રીના લખતે ફશુ જ ઓછુ ં વુતા
શતા અને ફાકીનો વભમ ઇફાદતભાં
ણલતાલતા શતા. તશજ્જુ દની નભાઝ ઢતા
શતા અને ઝીક્રે ખુદા કયતા શતા.
યશેઝગાય રોકો યોઢીમે (લશેરી વલાયે)
ોતાના ગુનાશોની તૌફા કયતા શતા અને
ખુદા ાવે તેની ભાપી ચાશતા શતા. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
આ આમાત એ રોકોની ળાનભાં છે જે ઓ
તશજ્જુ દની નભાઝ (નભાઝે ળફ)ની
ણલતયભાં ૭૦ લખત અસ્તગપાય કયતા શતા
અને કોતાદાશ જે વુન્નત જભાતની તપવીય
રખનાયાઓભાંથી છે તે રખે છે કે ઇબ્ને
અબ્ફાવથી વઇદ ણફન ઝુફેય યીલામત કયે છે
કે આ આમત એશરેફમત (અ.) એટરે કે શ.
અરી (અ.), શ. પાતેભા (અ.), શ. ઇભાભે
શવન (અ.) અને શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)ની
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ળાનભાં નાઝીર થઇ છે અને શ. અરી (અ.)
યાત્રીના શેરાં બાગભાં આયાભ પયભાલતા
અને ાછરા બાગભાં નભાઝ ઢતા શતા
અને વલાયના બાગભાં અસ્તગપાય અને દુઆ
કયતા શતા અને દયેક યાત્રે ૭૦ યકાત નભાઝ
ઢતા શતા અને ુરૂં કુયઆને ળયીપ ખતભ
કયતા શતા. વશી રયલામતોભાં એ ણ આવમું
છે કે એક રદલવ ઝેયાય જે શ. અરી (અ.)ના
વશાફીભાંથી શતા તેઓ એક રદલવ
ભોેેઆલીમાની ભજરીવભાં ફેઠા શતા. તેને
ખફય શતી કે ઝેયાય જે શ. અરી (અ.)ના
ખાવ વશાફીભાંથી છે , તેથી તેણે કહ્ું કે અમ
ઝેયાય તેં અરી ઇબ્ને અફી તારીફના જે
વદગુણો જોમા શોમ તેભનું લણજન કય. ઝેયાયે
કહ્ું કે ભને ભાપ યાખો. તો તેણે કહ્ું કે નણશ
તાયે ફતાલલું જ ડળે. છી ઝેયાયે કહ્ું કે
ખુદાની કવભ ! ભેં શ. અરી (અ.)ને અડધી
યાત્રે જોમા કે તેઓ ભસ્જીદભાં ઉબા ઉબા
એલી યીતે રૂદન કયી યહ્ા છે જાણે વા
કયડ્મો ન શોમ અને તેઓ ોતાની દાઢી
ભુફાયક શાથભાં કડીને પયભાલતા શતા કે
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અમ દુણનમા ! ભાયા ણવલામ ફીજાને પયેફ
આ. ભેં તને ત્રણ તરાક આી છે , ભાટે
ભાયી તયપ કદી યજૂ થઇળ નણશ. (જે સ્ત્રીને
ત્રણ તરાક આલાભાં આલે છે તે સ્ત્રી શયાભ
થઇ જામ છે .) શ. અરી (અ.) પયભાલતા શતા
કે અમ દુણનમા ! તારૂં જીલન ફશુ જ ટુંકુ છે ,
તાયાભાં વાયી લસ્તુઓ ફશુ ઓછી છે , તારૂં
કંઇ ભુલ્મ નથી અને તાયી આળાઓ ણનયાળા
વભાન છે . અપવોવ બાથું ઓછુ ં શોલાથી
અને વપય રાંફી તથા યસ્તાનો બમ શોલાથી
ફશુ જ અપવોવ થામ છે . જ્માયે તેણે
ઝેયાયથી આ લાત વાંબી ત્માયે તે યડલા
રાગ્મો અને કહ્ું કે ખુદા અફુર શવન ઉય
યશેભ કયે. છી તેણે ુછમું કે અમ ઝે યાય,
તેભના ણલમોગભાં તાયી કેલી શારત છે ? ઝેયાયે
કહ્ું કે તેભના ણલમોગભાં ભાયી એલી ણસ્થણત છે
જાણે કોઇ સ્ત્રીની ગોદભાં તેના ફાકને ઝબ્શ
કયે ત્માયે તેની જે લી શારત શોમ છે .
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૧૯ થી ૨૦ ભી આમાત :-

ۡ ۡ
َ ّ ّ ٌّ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤۡ َ
ِلسٓائِ ِل َف ال َمش ُخ ۡف ِؾ
ف فِی اموال ِِہم حق ل
﴾۱۹﴿
ۡ ّۡ
ۡ ََف فی الۡا
﴾۲۱ۙ ﴿ ص ّٰا ّٰی ٌت ل ِل ُموۡقِ ِنح َف
ذ
ِ
ِ

અને તેભની વંણિભાં ભાંગનાયા અને
ભોશતાજોનો ણ બાગ યશેતો શતો. (૧૯)
અને શ્રદ્ઘાુઓ ભાટે આ બૂણભભાં
(કુદયતની) ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે : (૨૦)
ભુિકી અને જન્નતી રોકોની ણનળાની એ છે
કે તેઓના ભારથી લાજીફ શક્કો જે ભકે
ઝકાત, પીતયો, નઝય લગેયે શકદાયો વુધી
શોંચે છે , જુ એ તો એ વાએર શોમ મા
ભશરૂભ. વાએરથી શેતુ એ છે કે એ શકદાય
જે ોતાનો શક જાશેય કયીને વલાર કયી
લવુર કયી રે અને ભશરૂભથી ભુયાદ એ છે કે
જે શકદાય છે ણ વલાર કયલાનો આદી
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નથી. તેને ભશરૂભ એટરા ભાટે કશેલાભાં આલે
છે કે તે વલાર કયતો નથી. તેથી
આનાયાઓને તેના શકદાય શોલા ણલે ખફય
શોતી નથી તેથી તે વાભાન્મ વશામથી ભશેરૂભ
યશે છે . જે વમણક્તને ખફય શોમ કે પરાણો
શકદાય છે ણ તે ભાંગતો નથી તો ફીજાને
આલા કયતાં તેને આલું અપઝર છે .
જગત અને તેની આવાવ નજય નાખલાથી
ઇન્વાનના ભાટે તલશીદનું વભજલું કંઇ
ભુશ્કેર નથી. કાયણ કે બૂભીની પ્રત્મેક ચીજ
ોતોતાના સ્થે ોતાના ફનાલનાય અને
ભોશવીનની ણનળાનદશી કયે છે . આ બુભી
એલી ઉઘાડી કીતાફ છે જે ની એક એક રીટી
ઉય યલયરદગાયની તલશીદ સ્ષ્ટ દેખાઇ
યશી છે . તભાયા આત્ભાની અંદય ણ
તલશીદની ણનળાની છૂ ામેરી છે , તભો ળા
ભાટે ણલચાય કયતા નથી ? તપવીયે ફુયશાનભાં
છે કે ઇબ્ને અફીર અલજાની વાભે શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ જ્માયે તલશીદની
દરીર યજૂ કયી તો તેણે લાંધો ઉાડ્મો કે જો
અલ્રાશ ભોજુ દ છે તો છી ોતાના યવુરને
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ળા ભાટે ભોકરે છે . ોતે વાભે આલીને
ભખ્રુકને ોતાની ઇફાદતની દાલત ળા ભાટે
નથી આતો અને તે ોતે છુ ામેરો ળા ભાટે
છે ? ઇભાભે જલાફ આપ્મો કે તાયા ઉય
અપવોવ છે તું વભજતો કેભ નથી. કુદયતની
ણનળાનીઓ તો તાયી અંદય ભોજુ દ છે . એ
તાયાથી છુ ી અને ગુપ્ત કેભ છે ? તારૂં ન
શોલા છી શોલું, ફાણ છી મુલાની અને
ઘડણ, ળણક્ત છી અળણક્ત અથલા અળણક્ત
છી ળણક્ત, તંદુયસ્તી છી ણફભાયી, ણફભાયી
છી તંદુયસ્તી, ગુસ્વા છી યઝાભંદી, યાજીા
છી ગુસ્વો, ખુળી છી ગભી, ગભી છી
ખુળી, ભોશબ્ફત છી નપયત અથલા નપયત
છી ભોશબ્ફત, વુસ્તી છી અભર અથલા
અભર છી વુસ્તી, અણગભા છી ચાશલું
અને ચાશલા છી અણગભો બમ છી
ણનબજમ અથલા ણનબજમતા છી બમ, ણનયાળા
છી આળા અથલા આળા છી ણનયાળા,
બુરાઇ ગમા છી માદ આલલું અને માદ
આલલા છી બુરાઇ જલું ઇત્માદી (આ ફધું
તેના લજુ દની દરીર નથી તો ફીજુ ં ળું છે ?)
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આ વાંબી તે કશેલા રાગ્મો કે આ આલી
યીતે ક્રભલાય ભાયા અંદય મદા થલાલાી
આત્ભાની શારતનું લણજન કયતા યહ્ા એટરે
વુધી કે ભને એલું ભશેવુવ થલા રાગ્મું કે ખુદા
ભાયી વાભે છે .
૨૧ થી ૨૩ ભી આમાત :-

ُ ََ ُ َُۡ
﴾۲۱﴿ َف ف ِ ۡیۤۡ اجف ِسک ۡم ؕ افلَا ت ۡب ِض ُخ ۡف َؿ

ُُۡ
ُ
َ ّ َف فی
﴾۲۲﴿ الس َمٓا ِء ذِرقک ۡم َف َما توۡ َع ُد ۡف َؿ
ِ
َ ّ َفوَ َذ ّب
ۡ َالس َمٓا ِء َف الۡا
َص ِانّ َ ٗۡہ ل َ َح ٌّق ِّم ۡثل
ذ
ِ
ِ
ُ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ ۡۤ َ
َ
ۡ
﴾۲۳٪ ﴿ ما انکم تن ِطقوؿ
અને ખુદ તભાયાભાં ણ; છતાં તભને વુઝતું
નથી ? (૨૧)
અને આકાળભાં ણ તભાયી યોઝી ભોજૂ દ છે ,
અને તે લસ્તુઓ કે જે નાથી તભને ડયાલલાભાં
આલે છે . (૨૨)
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ભાટે આકાળ તથા ૃથ્લીના ારનશાયની
કવભ ! ફેળક આ (કુયઆન) એલુંજ વત્મ છે
જે ભ તભે લાતો કયી યહ્ા છો. (૨૩)
તાયા નપવની અંદય કુદયતની ણનળાનીઓ
ભોજુ દ છે , કેલી વુંદય ાકીઝા વુયત,
ળોબામભાન યંગરૂ, શુ સ્ન જભાર, તાયી
અનોખી અક્કર, જ્ઞાનતંતુ, એભાં પ્રકાય
પ્રકાયની કુદયતની ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
તેના વજજ ક ઉય ણલચાય કય. આ ફધું
તભાયાભાં શોલા છતાં ણ તભને કંઇ દેખાતું
નથી ?
આ સ્થે આવભાનથી ભુયાદ યરોક છે અને
યીઝકનો શેતુ એ ફધી લસ્તુઓ છે જે
દુણનમાભાં ઇન્વાનને જીલલા અને આયાભ
કયલા ભાટે આેર છે . “ભાતુઅદુન”
(તભાયાથી લામદો કયલાભાં આલી યહ્ો છે )
તેથી ભુયાદ કમાભત, ણશવાફ-રકતાફ, જન્નતજશન્નભ લગેયે છે જે તે રદલવે જાશેય થળે.
આવભાનો અને ઝભીનના ારનશાયની
કવભ છે કે ફેળક આ કુયઆન એલુંજ વત્મ છે
જે ભ તભો લાતો કયી યહ્ા છો, જે લી યીતે
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તભો તભાયા ઉચ્ચાયેર ોતાના વત્મ ળબ્દો
ઉય ણલશ્લાવ યાખો છો તેલીજ યીતે આ
કુયઆનભાં ણ દ્રઢ ણલશ્લાવ યાખલો
જોઇએ. અવભઇ યીલામત કયે છે કે એક
રદલવ શુ ં ફવયાની જુ ભ્આ ભસ્જીદભાં જઇ
યહ્ો શતો. યસ્તાભાં એક ફદ્દુ અયફની
ભુરાકાત થઇ. તે રુટેયો શતો. તેના ગાભાં
તલ્લાય અને ખબા ઉય તીય-કભાન શતાં.
તેણે ભને વરાભ કયીને ુછમુ કે તું ક્મા
કફીરાભાંથી છો. ભેં કહ્ું કે શુ ં અવભઇના
કફીરાભાંથી છુ ં . તેણે ુછમું તું ક્માંથી આલે
છે ? ભેં કહ્ું કે શુ ં એ સ્થેથી આલું છુ ં જ્માં
રોકો ખુદાના કરાભની ણતરાલત કયે છે . તે
ફદ્દુએ કહ્ું કે ળું ખુદાના કરાભ ણ છે ? ભેં
કહ્ું કે શા. તેણે કહ્ું કે ભને વંબાલ,
અવભઇ કશે છે કે ભેં વુયએ ઝાયેમાતની
ણતરાલત કયી, જ્માયે શુ ં આ વુયાની
ફાલીવભી આમત ઉય શોંચ્મો તો તેણે કહ્ું
કે તને ખુદાની કવભ છે ફતાલ કે આ
અલ્રાશના કરાભ છે ? ળું આલા કરાભ
ભોશમ્ભદ (વ.) ઉય નાઝીર થમેર છે ? ભેં
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કવભ ખાઇને કહ્ું કે આ ખુદાના કરાભ છે .
આ વાંબી તે ઊંટ ઉયથી નીચે ઉતયી
આવમો અને ઊંટને ઝબ્શ કયી તેનું ગોશ્ત
ભોશતાજોભાં લશેંચી આપ્મું અને તલ્લાય
તોડી નાખી અને તીય-કભાનને ઝભીનભાં
દાટી દીધા અને આ વુયાની આમતો ઢતો
ઢતો જં ગરભાં ચાલ્મો ગમો. અવભઇ કશે છે
કે તે લખતે ભેં ભાયા આત્ભાને ણતયસ્કાય રૂે
કહ્ું કે અમ નપવ ! તું લયવોથી આ આમત
ઢે છે , ણ ળું તેભાં ફોધાઠ નજયે ન ડ્મો
? જ્માયે તે અયફે તો તે આમત એકજ લખત
વાંબી અને તેનાથી ફોધ ગ્રશણ કમો. ત્માય
છી તે અયફને ભેં ક્માંમ જોમો નણશ. એટરે
વુધી કે એક રદલવ શુ ં તલાપ કયતો શતો તો
ભને ાછથી કોઇએ અલાજ આપ્મો, જ્માયે
ભેં ાછ પયીને જોમું તો ભને તેજ અયફ
દેખામો. તેને જોમો તો ઓખલો ભુશ્કેર થઇ
ડ્મો, ઇફાદતના કાયણે તેની એ શારત શતી
કે તે ફશુ જ અળક્ત થઇ ગમો શતો અને શાડચાભ ણવલામ કંઇ દેખાતું ન શતું. છી તે ભને
ભકાભે ઇબ્રાશીભ ાવે રઇ ગમો અને કહ્ું કે
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ભને ખુદાના ેરા વુયે ઝાયેમાતના કરાભ
વંબાલ. ભેં ણતરાલત કયી અને જ્માયે
ઉયની આમત ઢ્મો તો તેણે કહ્ું કે જે કંઇ
ખુદાએ લામદો કમો શતો તે શુ ં ામ્મો. ત્માય
છી તેણે કહ્ું કે શજુ લધાયે ઢ. જ્માયે શુ ં
૨૩ભી આમત ઢી યહ્ો શતો તો તે ચીવ
ાડીને કશેલા રાગ્મો “કોણ છે કે જે ખુદાને
ગઝફભાં રાલે અને તેના કશેલાને શક અને
વત્મ ન જાણે.” આ પ્રભાણે તે ફે-ત્રણ લખત
ફોલ્મો અને ભયણ ામ્મો.
અફુ વઇદ ખુદયીએ શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી
રયલામત કયી છે કે આે પયભાવમું કે જો
તભાયાભાંથી જે કોઇ યોઝીથી બાગી જામ, તો
જે લી યીતે ભોત ભાણવને ાછ જઇ કડે
છે તેલીજ યીતે યોઝી ણ તેની ાછ જઇ
શોંચે છે . શઝયત અરી (અ.)ભે પયભાવમું કે
યોઝી ફે પ્રકાયની છે એક એ કે જે તું ભાંગે છે
ફીજી એ જે તને ભાંગે છે , જે ને તું ભાંગે છે તે
ભે કે ન ભે ણ જે યોઝી તને ભાંગે છે તે
તને ભળમા લગય યશેતી નથી.
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૨૪ થી ૩૦ભી આમાત :-

ُ َ
َ َ ّٰ َ
ف ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم
ہ ۡل اتىک َح ِد ۡیث ض ۡی ِ
ۡ ۡ ۡ
ال ُمػ َخ ِمح َف ﴿﴾۲۴
ِا ۡد َخ َخ ُلوۡا َع َل ۡی ِہ َفقَالُوۡا َس ّٰل ًما ؕ َق َ
اؽ
َ َُۡ
َس ّٰل ٌم ۚ قوۡ ٌؾ ّمنػ ُخ ۡف َؿ ﴿ ۚ﴾۲۵
ۡ
ـ َ َخ َاع ِاخٰۤی اَ ۡہ ِل ٖۡہ َف َج َ
ٓاء ِب ِع ۡج ٍل َس ِمح ٍف ﴿ ۙ﴾۲۶
َ َ ّ َ َ ٗۡ ۤۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ
اؽ الَا تاکل ۡو َؿ ﴿﴾۲۷
فوكبہ ِالی ِہم ق

ََ
ًَ َ ُ ََ
ۡ
فا ۡف َج َس ِمن ُہ ۡم ِخ ۡیفۃ ؕ قالوۡا لَا تخ ۡف ؕ َف
َ َّ ُ ۡ ُ ُ
ّٰ
َ
ۡ
بسخفـ ِبغل ٍم ع ِلی ٍم ﴿﴾۲۸
hajinaji.com
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َامرَاَتُ ٗۡہ ف ۡی َص ّىَ ٍۃ َف َص ّ َک ۡت َف ۡج َہہا
ۡ َفاَ ۡق َب َل ِت
ِ
َ
ٌ
﴾۲۹﴿ َف قال َ ۡت َع ُجوۡر َع ِق ۡی ٌم
َّ ُ َ َ
ّٰ َ ُ َ
ۡ
اؽ َذ ّب ِک ؕ ِان ٗۡہ ُہوَ ال َح ِک ۡی ُم
قالوۡا کذل ِِک ۙ ق
ۡ
﴾۳۱﴿ ال َع ِل ۡی ُم
બરા તાયી ાવે ઇબ્રાશીભના ભાનલંત
ભશેભાનોનો રકસ્વો શોંચ્મો છે ? (૨૪)
જે લેા તે (પરયશ્તા)ઓ તે (ઇબ્રાશીભ)ની
ાવે દાખર થમા અને વરાભ કયી; (આથી)
તેણે ણ વરાભ કયી; અને (ભનભાં ફોલ્મો)
આ રોકો અજાણમા રાગે છે . (૨૫)
છી તે તયતજ ોતાના કુટુંફ ાવે ગમો,
છી ત્માંથી એક ભોટું (બુંજેરું) લાછયડું રઇ
આવમો : (૨૬)
છી તે તેભની વાભે ધમુું, (અને તેભને ખાતા
ન જોઇ) કહ્ું તભે કેભ ખાતા નથી ? (૨૭)
અનુક્રભણણકા
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છી ોતાના ભનભાં તેભનાથી બમ ામ્મો,
તેભણે કહ્ું તું બમ ન ાભ; અને તેભણે તેને
એક જ્ઞાની ુત્રની ખુળખફય આી. (૨૮)
ત્માયે (આ વાંબી) તેની ત્ની (વાયાશ)
ભોટેથી ફોરતી ફોરતી ત્માં આલી શોંચી,
અને ોતાના ભોંઢા ય શાથ ભાયી કશેલા
રાગી કે એક લૃદ્ઘા અને લાંઝ (કેલી યીતે
ફાક જણળે) ! (૨૯)
તેભણે કહ્ું, તાયા યલયરદગાયે એલું જ
પયભાવમું છે ; ફેળક તે ભશા ણશકભતલાો
(અને) વલજજ્ઞ છે . (૩૦)
આ ૨૪ થી ૩૦ભી આમતભાં શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ની ાવે પયીશ્તાઓનું આલલું અને
ુત્રની ખુળખફયી આલી એ ફધું આમત
વુયએ શુ દની ૬૯ભી આમતભાં આલી ગમું છે
અને આ આમતોના તયજૂ ભાથી ણ એ ફધી
લસ્તુ વભજામ જામ છે . તેથી તેની તપવીય
રખી નથી.
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કાર પભા ખત્ફોકુભ : ાયો ૨૭
૩૧ થી ૩૭ ભી આમાત :-

َ َ َ َۡ ُ َُ ۡ ُ
اؽ ف َما خط ُبک ۡم ا ّی َہا ال ُم ۡر َسلوۡ َؿ ﴿﴾۳۱
ق

َ ُ ۤۡ ّ َ ۤۡ ُ ۡ َ ۤۡ َ ُ ۡ
قالوۡا ِانا ا ۡذ ِسلنا ِاخّٰی ق ۡو ٍؾ ّم ۡجرِ ِمح َف ﴿ ۙ﴾۳۲
ُۡ َ ََۡ ۡ َ ًَ ّ ۡ ۡ
ل ِجؿ ِسل علی ِہم ِحجاذۃ ِمن ِطح ٍف ﴿ ۙ﴾۳۳
َ ۡ
ً ۡ
ُ
ۡ
ّم َس ّوَ َمۃ ِعن َد َذ ِّبک ل ِل ُم ۡز ِخفِح َف ﴿﴾۳۴
ۡ
ۡ
َفاَ ۡع َخ ۡج َنا َم ۡن ک َ َ
اؿ فِ ۡی َہا ِم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
﴿ ۚ﴾۳۵
َ
َ
َۡ
ف َما َف َج ۡدنا فِ ۡی َہا غح َؿ بَ ۡی ٍت ِّم َن
hajinaji.com
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ۡ
ۡ
﴾۳۶ۚ ﴿ ال ُم ۡس ِل ِمح َف
َ ّ ّ ً ۡۤ
ُ َ
َۡ َ
َف ت َرخنا فِ ۡی َہا ّٰایَۃ ل ِل ِذیۡ َن یَخافوۡ َؿ
َ َ َ َۡ
﴾۳۷﴿ اب الۡال ِۡی َم
العذ
(ઇબ્રાશીભે) પયભાવમું કે શે યવુરો ! તભે ક્મા
શેતુવય ભોકરલાભાં આવમા છો ? (૩૧)
તેભણે કહ્ું કે અભે એક ગુનેશગાય કોભ તયપ
ભોકરલાભાં આવમા છીએ: (૩૨)
કે અભે તેભના ઉય ભાટીલાા ત્થય
લયવાલીએ: (૩૩)
જે તાયા યલયરદગાય ાવે ગુનાશોભાં શદ
ઉયાંત લધી જનાયાઓ ભાટે ણનળાની કયેરા
(તૈમાય) છે . (૩૪)
છી અભોએ તે (ળશેય)ભાંથી જે કોઇ
ભોઅભીન શતા તેભને (ફચાલી) ફશાય કાઢી
રીધા. (૩૫)
ણ અભને તેભાં એક ભુણસ્રભ ઘય ણવલામ
અનુક્રભણણકા
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ફીજુ ં કોઇ (ભુણસ્રભ ઘય) ભળમું નણશ. (૩૬)
અને અભોએ તેઓભાં જે રોકો દદજબમાજ
અઝાફથી ફીએ છે તેભના ભાટે એક ણનળાની
ાછ ભૂકી દીધી. (૩૭)
આ આમતભાં શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) ાવે
પયીશ્તાઓનું ઇન્વાની રૂભાં આલલું કોઇ
ખાવ ભોટા કાભ ભાટે છે . તેથી જ શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)એ તેભના આલલાનું કાયણ
જાણલા ભાટે “ખત્ફ” ળબ્દ લામો. ખત્ફ
અયફી બાાભાં કોઇ વાભાન્મ કાભ ભાટે નણશ
ણ કોઇ ભશાન બાયે કાભ ભાટે લાયલાભાં
આલે છે . ત્માય છી ૩૨ થી ૩૭ ભી
આમતભાં જ. રુત (અ.)ની કોભ ઉય
અઝાફ આલલાનું લણજન થમેરું છે . જે
અશેલાર આગ ણલગતલાય આલી ગમેર છે .
૩૮ થી ૪૦ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ َ ۡ
َف ف ِ ۡی ُموۡ ٰۤسی ِاد ا ۡذ َسلن ُہ ِاخّٰی ـ ِۡخ َع ۡو َؿ
ۡ ُ ۡ
﴾۳۸﴿ ِب ُسل ّٰط ٍن ّم ِبح ٍف
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ُ
َ
َ َف َتوَخ ّّٰی برُخ ۡ ِن ٖۡہ َف َق
اؽ ّٰس ِش ٌخ ا ۡف َم ۡجنوۡ ٌؿ
ِ
﴾۳۹﴿
ّٰ ۡ َ َ ُ
ّٰ ۡ َ َ َ
ۡ
فاخذن ُہ َف ُجن ۡو َخ ٗۡـ فن َبذن ُہ ۡم فِی ال َی ِ ّم َف
﴾۴۱﴿ ُہوَ ُم ِل ۡی ٌم
અને (એલી જ યીતે) ભૂવા (ના ફનાલ)ભાં
ણ (ણનળાની છે ), જ્માયે અભોએ તેને
રપયઔન તયપ સ્ષ્ટ ચભત્કાય વાથે ભોકલ્મો
શતો. (૩૮)
ણ તેણે ોતાના રશ્કય વાથે ભોંઢું પેયલી
રીધું અને કશેલા રાગ્મો, આ તો એક જાદુગય
છે અથલા રદલાનો. (૩૯)
જે થી અભોએ તેને તથા તેના રશ્કયને
(અભાયા અઝાફભાં) કડ્મા અને તેઓ વલજને
વભુદ્રભાં શોભી દીધા, અને તે (રપયઔન) શતો
જ ઠકાને ાત્ર. (૪૦)
અનુક્રભણણકા
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શલે અલ્રાશ જ. ભુવા (અ.) તથા રપયઓનનું
લણજન કયે છે , અભોએ તેઓને જાશેય
ભોઅજીઝાઓ તથા એલી ખુલ્રી ણનળાનીઓ
વાથે ભોકલ્મા કે શલે એ ળંકા ન યશે કે આ
ખુદા તયપથી ભોકરલાભાં આવમા નથી. ત્માય
છી અલ્રાશે ૩૯ થી ૪૦ ભી આમતભાં
રપયઓનના રશ્કયનું દયીમાભાં ડુફી જલા
ણલળેનું લણજન કયેર છે .
૪૧ થી ૪૫ભી આમાત :-

ّ َف ف ۡی َعا ٍخ ِا ۡد اَ ۡذ َس ۡل َنا َع َل ۡیہ ُم
الرِیۡ َح
ِ
ِ
ۡ
﴾۴۱ۚ ﴿ ال َع ِق ۡی َم

ََ
َ َّ َ َ َ َ
َما تذ ُذ ِم ۡن ش ۡی ٍء ات ۡت َعل ۡی ِہ ِالا َج َعل ۡت ُہ
ّ َک
﴾۴۲﴿ الرَ ِم ۡی ِم
ّّٰ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ
ف فِی ثموخ ِاد قِیل لہم تمتعوا حتی
અનુક્રભણણકા
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ۡ
﴾۴۳﴿ِحح ٍف
ُ َ ّّٰ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
فعتوا عن امرِ ذ ِب ِہم فاخذتہم الص ِعقۃ
ُۡ
﴾۴۴﴿ َف ُہ ۡم یَنن ُك ۡف َؿ
ُ َ َ َ ۡ ُۡ ََ ۡ ََ
اؾ ّف َما کانوۡا
ٍ فما استطاعوا ِمن قِی
ۡ
﴾۴۵ۙ ﴿ ُمن َت ِض ِخیۡ َن
અને એલીજ યીતે આદની કોભ (ના
ફનાલ)ભાં ણ (ણનળાની છે ), જ્માયે અભોએ
તેભના ઉય એક નાળકાયક લાલાઝોડું ભોકલ્મું.
(૪૧)
જે તે લસ્તુ ય શોંચતું શતું તેનો ચૂયેચૂયો
કમાજ ણલના ભૂકતું ન શતું. (૪૨)
અને વભૂદ (ની કોભના ફનાલ)ભાં ણ
(ણનળાની છે ), જ્માયે તેભને કશેલાભાં આવમું કે
અનુક્રભણણકા
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એક (ઠયાલેરા) વભમ વુધી વુખ બોગલી રો.
(૪૩)
ણ તેભણે ોતાના યલયરદગાયની આજ્ઞાનું
ઉલ્રંઘન કમુું ત્માયે તેભનાં દેખતાં દેખતાં જ
તેભને એક ઘોય ગજજ નાએ આલી કડ્મા.
(૪૪)
છી ન તો તેઓ ઉબા થઇ ળક્મા અને ન
ોતાનો ફચાલ કયી ળક્મા: (૪૫)
કુદયત કશે છે કે આદની કોભના ફનાલભાં ણ
ણનળાનીઓ છે કે તેઓ ઉય એક નાળકાયક
લાલાઝોડું ભોકરલાભાં આવમું અને તે ફયાફય
આઠ રદલવ વુધી ચારતું યહ્ું ત્માં વુધી કે
આદની કૌભના ુયા ણલસ્તાયનો નાળ થઇ
ગમો. જે નું લણજન આગ આલી ગમું છે .
એ રોકો ઉય એલી શલા ભોકરી કે તે જે ના
ઉય ણ ચારતી શતી તેને વુકાઇ ગમેરા
તણખરાં અને વડી ગમેરાં શાડકાંની જે ભ
ચુયેચુયા કયી નાખતી શતી અને વભુદની
કૌભના ફનાલભાં ણ ણનળાની છે કે તેઓએ
જ. વારેશ (અ.)ને જુ ઠરાવમા અને તેભની
ઊંટણીને કત્ર કયી નાખી, ણનભાજણ કયેરા
અનુક્રભણણકા
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વભમ વુધી તભે રોકો વુખ બોગલી રો.
તે રોકોએ ોતાના યફની નાપયભાની કયી તો
તેભને એક ઘોય ગજજ નાએ આલીને કડી
રીધા અને તેઓ શરાક થઇ ગમા.
છી તેઓ ઉબા થલાની ળણક્ત યાખતા ન
શતા અને તેઓ ોત-ોતાના ઘયોભાં
ઘુંટણબય ડી જઇ શરાક થઇ ગમા.
૪૬ થી ૫૦ ભી આમાત :-

َ ُ َ َّ
َ
ِّم ۡن ق ۡب ُل ؕ ِان ُہ ۡم کانوۡا قوۡ ًما

ُ َ
َف قوۡ َؾ نوۡ ٍج
ۡ ّٰ
﴾۴۶٪ ﴿ ف ِس ِقح َف

َ ّ َ ۡ َ َ ّٰ ۡ َ َ َ َ َ ّ َ
ىد ّف ِانا ل َ ُموۡ ِس ُعوۡ َؿ
ٍ ف السمٓاء بنینہا ِبای
﴾۴۷﴿
َ ّٰ ۡ َ َ َ
ۡ
﴾۴۸﴿ َف الۡا ۡذص ـ َخشن َہا ف ِن ۡع َم ال ّٰم ِہ ُد ۡف َؿ
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ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ش ۡی ٍء خلقنا ر ۡف َجح ِف ل َ َعلک ۡم

ُ
َف ِم ۡن ک ِ ّل
َّ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۴۹﴿ تذغخفؿ

َ ۡ ُ ّ ّّٰ َ
ِاخی الل ِہ ؕ ِان ِ ۡی لَک ۡم ِّمن ُہ ن ِذیۡ ٌر

ۡۤ َ
ف ِه ّ ُك ۡفا
ۡ ُ
﴾۵۱ۚ ﴿ ّم ِبح ٌف

અને નૂશની કોભને આ (રોકો)ની શેરાં જ
(અભે ણનળાની ફનાલી ચૂક્મા શતા); ણનવંળમ
તેઓ શતા જ આજ્ઞાબંગ કયનાયા રોકો.
(૪૬)
અને આકાળને અભોએ જ અભાયા ફાશુ ફ
લડે ફનાવમું છે , અને ણનવંળમ અભે વલજ
વમાણ ળણક્ત ધયાલીએ છીએ. (૪૭)
અને ૃથ્લીને અભોએ જ ાથયી છે , ભાટે
(જુ ઓ કે) અભે કેલા વયવ ાથયનાયા છીએ
! (૪૮)
અને દયેક લસ્તુની જોડી અભોએ ફનાલી છે
અનુક્રભણણકા
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કે જે થી તભે ફોધ ગ્રશણ કયો. (૪૯)
ભાટે તભે અલ્રાશની જ તયપ દોડી જાઓ;
ખચીતજ શુ ં તેના તયપથી તભાયા ભાટે એક
ખુલ્રો ડયાલનાયો (યવૂર) છુ ં . (૫૦)
એ ઉમ્ભતોની શેરાં નુશ (અ.)ની કોભને
શરાક કયી નાખી. એ કોભના રોકો પાવીક
શતા અને ખુદાની આજ્ઞાથી આગ લધી
જનાયા શતા અને આવભાનને અભોએ
અભાયા ફાશુ ફ લડે ફનાવમું છે અને તેના
ફનાલલા ઉય અભો ળણક્ત અને કુદયત
ધયાલીએ છીએ અને તેનો અથજ એ ણ થઇ
ળકે છે કે તેથી ણ લધાયે ઉંચુ ફનાલલાની
ળણક્ત યાખીએ છીએ.
અભોએ રોકોના યશેલા ભાટે ાણી ઉય
ઝભીનને ાથયી છે અને અભો ઉિભ યીતે
ાથયનાયા છીએ અને ફંદાઓના પામદા ભાટે
છે .
અભોએ વક વૃણષ્ટને વમલણસ્થત ફનાલેર છે
અને દયેક લસ્તુની અભોએ જોડી ફનાલેર છે
કે તેથી તભો નવીશત ગ્રશણ કયો. જોડાંથી
ભતરફ ુરૂ અને સ્ત્રી, વૂમજ અને ચંદ્ર,
અનુક્રભણણકા
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આકાળ અને ઝભીન, રદલવ અને યાત,
અજલાું અને અંધારૂ, દયીમા અને ખુળકી,
ગયભી અને વયદી, રીરું અને વુકું, તંદુયસ્તી
અને ણફભાયી, અભીયી અને પકીયી, યડલું અને
શવલું, જીલન અને ભોત, ખુળી અને ગભી.
આભ કુદયતે દયેક લસ્તુને એક ફીજા વાથે
જોડેર છે . કેટરાક કશે છે કે જોડાં ભાત્ર નયભાદા છે , જ્માયે ફાકી લસ્તુઓ તો એક ફીજા
વાથે જોડામેરી છે .
તભો અલ્રાશને એક જાણી તેની ઇફાદત
કયો. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ
પયભાવમું કે અલ્રાશની તયપ દોડી જાલ, તેનો
શેતુ શજ કયલાનો છે અને કેટરાક કશે છે કે
જે ખુદાની ફંદગીથી યોકે તેનાથી બાગો અને
અલ્રાશ તયપ ઘ્માન રગાડો.
૫૧ થી ૫૫ ભી આમાત :-

ُ ّ َ
ّّٰ َ ُ َ
َف لَا ت ۡج َعلوۡا َمع الل ِہ ِالّٰ ًـہا ّٰاع َخ ؕ ِان ِ ۡی لَک ۡم
ۡ ُ َ ۡ
﴾۵۱ۚ ﴿ ِّمن ُہ ن ِذیۡ ٌر ّم ِبح ٌف
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َ ّ َ َ ۡۤ َ ّٰ َ
َ
کذل ِک َما اتی ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ِّم ۡن
َ
ُ َ
ُ َ َّ
﴾۵۲ۚ ﴿ ّذ ُسوۡ ٍؽ ِالا قالوۡا َسا ِظ ٌخ ا ۡف َم ۡجنوۡ ٌؿ
ُ َ َ
َ َاَتَو
﴾۵۳ۚ ﴿ اصوۡا ِب ٖۡہ ۚ بَ ۡل ُہ ۡم ق ۡو ٌؾ طاغوۡ َؿ
ُ َ َ ۡ َ ۡۤ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ َ َ َ
ۡ
﴾٭۵۴﴿ فتوؽ عنہم فما انت ِبملو ٍؾ
ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ّ َ َّ
ۡ
الذغ ّٰخی تنفع ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
ِ ف دغِخ ف ِاؿ
﴾۵۵﴿
અને અલ્રાશની વાથે ફીજો કોઇ ખુદા ન
ફનાલો; ફેળક શુ ં તેના તયપથી તભાયા ભાટે
એક ખુલ્રો ડયાલનાયો (યવૂર) છુ ં . (૫૧)
એલીજ યીતે તે રોકોની ાવે કે જે તેભની
ૂલે શતા એક ણ યવૂર એલો આવમો ન
શતો જે ના વંફંધભાં તેભણે આ કશી દીધું ન
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શોમ કે આ તો એક જાદુગય છે અથલા
રદલાનો. (૫૨)
ળું તેઓ આ (કશેણી)ની એક ફીજાને લવીમત
કયતા ચાલ્મા આવમા છે ? નણશ, ફલ્કે તે રોકો
છે જ ઉઘ્ધત. (૫૩)
શલે તું તેભના તયપથી ભોઢું પેયલી રે, તેભ
કયલાથી તું ઠકાને ાત્ર ઠયળે નણશ: (૫૪)
અને ઉદેળ કમાજ કય, કાયણ કે ઉદેળ
ભોઅભીનોને અલશ્મ પામદો કયળે. (૫૫)
ખુદાની વાથે કોઇને ળયીક કયો નણશ, શુ ં
તભોને ખુદાના અઝાફથી ડયાલનાયો છુ ં .
આ ફનાલ શેરી લખત ફન્મો નથી.
યવુરના ભુખે આખેયતની ખફય અને
તલશીદની દાલત વાંબી રોકો તેને જાદુગય
અને રદલાનો કશેતા શતા. રયવારતનો ુયો
ઇણતશાવ વાક્ષી આે છે કે જ્માયથી
ભાનલીની ણશદામત ભાટે યવુરો આલલા ળરૂ
થમા ત્માયથી આજ વુધી રોકો ોતાની
ફેલકુપી, શઠધભી અને અલાઇના રીધે
તેભને જાદુગય કશેતા યહ્ા, ણ જ્માયે તભો
આ જીલનને ુરૂં કયી ભાણરકના દયફાયભાં
અનુક્રભણણકા
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ણશવાફ-રકતાફ ભાટે જળો ત્માયે તભોને
વાચી શકીકતનું બાન થળે.
એ તો જાશેય છે કે શજાયો લજથી દયેક
ઝભાનાભાં જુ દા-જુ દા દેળો અને કોભના
રોકોએ જ્માયે ણ અમ્ફીમાએ તેભને દાલત
આી ત્માયે એકજ યીત ધાયણ કયી શતી અને
એકજ જાતની લાતો તેભના ણલરૂઘ્ધ કશેતા
શતા. જાણે તેભની આગરી અને ાછરી
નવરોએ નક્કી ન કયી રીધું શોમ ? અલ્રાશ
તેનો જલાફ આે છે કે આ તેઓનો એક
જાતનો ફલો છે .
જ્માયે તેઓનું કુફ્ર આટરી શદે શોંચ્મું તો
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓથી ભોઢું પેયલી રે.
તેભ કયલાથી તું ઠકાને ાત્ર ઠયળે નણશ.
જ્માયે આ ઉયની (૫૪ ભી) આમત નાઝીર
થઇ તો શઝયત (વ.)ના અસ્શાફો રદરગીય
થમા અને વભજ્મા કે શલે લશી નાઝીર નણશ
થામ અને અઝાફ નાઝીર થલાનો વભમ
નજીક આલી શોંચ્મો છે , તેથી આ આમત
નાઝીર થઇ.
અનુક્રભણણકા
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૫૬ થી ૬૦ભી આમાત :-

َّ
ۡ
ََۡ ۡ
َف َما خلق ُت ال ِج ّ َن َف الۡاِن َس ِالا
ل َِی ۡع ُب ُد ۡف ِؿ ﴿﴾۵۶
ۡ
ۤۡ ُ
ۡ َ ۤۡ ُ َ
َما اذِیۡ ُد ِمن ُہ ۡم ِّم ۡن ّذِر ٍػ ّف َما اذِیۡ ُد ا ۡؿ
ُۡ
ّیط ِع ُموۡ ِؿ ﴿﴾۵۷
ّ َ ّّٰ َ ُ َ ّ ّ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ۡ
الرَراػ دف الق ّوَ ِۃ ال َم ِتح ُف ﴿﴾۵۸
ِاؿ اللہ ہو
َ َ َّ
ۡ َُ
ََ َُ
ف ِا ّؿ ل ِل ِذیۡ َن ظل ُموۡا دن ۡو ًبا ِّمث َل دن ۡو ِب
ُ
َ
َ
ا ۡص ّٰح ِب ِہ ۡم فلَا یَ ۡس َت ۡع ِجلوۡ ِؿ ﴿﴾۵۹
َفوَیۡ ٌل لّ ّ َِلذیۡ َن َک َه ُك ۡفا ِم ۡن ّیَوۡ ِمہ ُم الَّذیۡ
ِ ِ
ِ
hajinaji.com
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﴾۶۱٪ ﴿ یُوۡ َع ُد ۡف َؿ
અને ભેં જીન્નાતો તથા ઇન્વાનોને (અભસ્તા)
ેદા કમાજ નથી ણ એ ભાટે કે તેઓ ભાયી
ઇફાદત કયે. (૫૬)
તેભની ાવે ન શુ ં યોઝી ભાંગું છુ ં , અને ન શુ ં
એ ચાશુ ં છુ ં કે તેઓ ભને ખલડાલે. (૫૭)
ણનવંળમ અલ્રાશ એજ ભશાન યોઝી
આનાય, ળણક્તલાન (અને) ફલાન છે .
(૫૮)
ભાટે ણનવંળમ તે રોકો ભાટે કે જે ભણે ઝુરભ
કમો છે એલી ણળક્ષાનો એક બાગ છે જે લો કે
(તેભની શેરાંના) તેભના વાથીઓ ભાટે
વજાનો બાગ શતો; ભાટે તેભણે (ભાયી ાવે
અઝાફની) ઉતાલ કયલી નણશ. (૫૯)
છી જે રદલવથી તેભને ફીલયાલલાભાં આલે
છે તે રદલવનો જે ઓ ઇન્કાય કયે છે તેભના
ભાટે દુદજળા છે . (૬૦)
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું
કે શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)એ ોતાના
અનુક્રભણણકા
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વશાફીઓને કહ્ું કે અલ્રાશે ોતાના
ફંદાઓને નથી મદા કમાજ ણ તેઓ ોતાના
અલ્રાશની ભાઅયેપત ભેલી અને ત્માય છી
તેની ઇફાદત કયે અને ફીજા કોઇની ઇફાદત
કયે નણશ. તે લખતે કોઇએ ુછમું કે અમ
પયઝંદે યવુર ! ભાયા ભા ફા આ ઉયથી
કુયફાન થામ કે ભાઅયેપત ળું છે ? આે
ખુદાની ભાઅયેપત ફમાન કયતાં પયભાવમું કે
રોકોએ ોતાના ઝભાનાના ઇભાભ (અ.)ને
ઓખલા અને તેભની તાફેદાયી કયલી
લાજીફ છે . અલ્રાશે જીન્નાત અને ઇન્વાનને
તેની ઇફાદત ભાટે મદા કયેર છે અને દયેક
ઇફાદત કયનાયે તેની ભાઅયેપત પ્રાપ્ત કયલી
જોઇએ.
ઉયની આમતનો ફાકીનો બાલાથજ એ છે કે
તે દયેકને ોતાના પઝરો કયભથી યોઝી આે
છે . તે કોઇ ાવેથી યોઝી ભાગતો નથી. જે ભકે
તે પયભાલે છે કે ન શુ ં યોઝી ભાંગું છુ ં ન શુ ં એ
ચાશુ ં છુ ં કે તેઓ ભને ખલડાલે. અલ્રાશ
તભાભ ભખરુકાતને યોઝી આનાયો,
ળણક્તભાન અને ફલાન છે .
અનુક્રભણણકા
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કુયેળના કાપયો અલ્રાશની આલી ણનળાનીઓ
જોલા છતાં ોતાના કુફ્રભાં આગ લધી યહ્ા
શતા અને શ. યવુર (વ.)ને જુ ઠરાલતા શતા.
તે રોકોએ ોતાના જ આત્ભા ઉય
અત્માચાય કયેર છે અને આ ભક્કાના કાપયો
અઝાફની લાત વાંબી કશેતા શતા કે
અઝાફ ક્માયે આલળે ? જો તભો વાચા શો
તો તેનો જલાફ આો. તેભના જલાફભાં
કુદયત કશે છે કે તેઓ અઝાફ ભાટે ઉતાલ
ન કયે. તેઓ અઝાફથી છટકી ળકળે નણશ.
જે રોકોએ કુફ્ર ઇખ્તીમાય કમુું, એ રોકો ભાટે
એ રદલવથી ભુયાદ કમાભતનો અથલા ફદયની
રડાઇનો રદલવ છે , તેઓના ભાટે અઝાફ છે .
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આ વુયાભાં ૪૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૫૨) વુયએ તુય (લજત)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયો ઢળે તો અલ્રાશ તેને અઝાફથી
નજાત આળે અને ોતાની નેઅભતો
ફેણશશ્તભાં આળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી અને શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી ભનકુર છે કે
જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો અલ્રાશ તેને દીન
દુન્માની ખમય (બરાઇ) આળે.
ખાવીમત : આ વુયાને કમદી શંભેળા ઢે તો
કેદથી ભુણક્ત ાભળે, જો ભુવાપય ઢે તો
ભુવાપયીભાં યક્ષણભાં યશેળે.
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૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ُّ
﴾۱ۙ ﴿ َِف الطوۡذ
ُ َ ّٰ
﴾۲ۙ ﴿ َف کِت ٍب ّم ۡسطوۡ ٍذ
َُۡ ّ
﴾۳ۙ ﴿ ف ِ ۡی َذ ٍػ ّمنشوۡ ٍذ

ۡ
ۡ َ
﴾۴ۙ ﴿ ِّف ال َب ۡی ِت ال َم ۡع ُموۡذ
ُ ۡ ۡ َّ َ
﴾۵ۙ ﴿ السق ِف ال َم ۡرفوۡ ِظ
ف
કવભ છે તે (વીના) લજતની: (૧)
અને કવભ છે રખેરી રકતાફની: (૨)
ખુલ્રા ાનાઓભાં (૩)
અને કવભ છે ફમતુર ભાઅભૂય (એટરે
આફાદ ઘય કાઅફા)ની: (૪)
અને ઉંચા ગુંફજ (આકાળ)ની: (૫)
અલ્રાશ પયભાલે છે કે તુયની કવભ છે .
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વુમાજની બાાભાં તુય શાડને કશે છે . તેનો
અથજ ણવના નાભનો શાડ છે , જ્માં શ. ભુવા
(અ.) અલ્રાશના કરાભ વાંબતા શતા. આ
શાડ ભદમન અથલા અઝે ભુકદ્દવભાં છે .
રખામેરી રકતાફની કવભ છે તે ણલે તપવીય
કતાજઓભાં ભતબેદ છે . ૧. તેનાથી ભુયાદ એ
રકતાફ છે જે ને પયીશ્તાઓ જોઇને બુતકા
અને બણલષ્મના ફનાલોથી જાણકાય થામ છે .
૨. એથી ભુયાદ કુયઆને ભજીદ છે અને
“યક્કીભ ભનળુય”થી ભુયાદ રલશે ભશેફુઝ છે .
૩. એથી ભુયાદ વશીપએ આઅભાર છે . ૪.
એથી ભુયાદ તલયેત છે . ૫. તેથી ભુયાદ
કુયઆને ભજીદ છે . તેને રોકો કાગ ઉય
રખીને ોતાને ત્માં ણતરાલત ભાટે યાખે છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે ભખ્રુકના વજજ નના ફે શજાય લજ શેરાં
રકતાફભાં રખલાભાં આવમું છે કે આરે
ભોશમ્ભદના મયલો અને ભોણશબ્ફો !
દોઆની શેરાં શુ ં તભાયી શાજતો ુયી
કયીળ. વલાર કયલા શેરાં તભોને આીળ
અને તભે ઇસ્તગપાય કયળો તો તભાયા ગુનાશો
અનુક્રભણણકા
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ભાપ કયીળ.
કવભ છે “ફમતુર ભઅભુય”ની એટરે આફાદ
ઘયની, કે તે ખાન-એ-કાઅફા છે . ઝભીન
ઉય ઇફાદત ભાટે જે શેરું ભકાન
ફનાલલાભાં આવમું છે . કુમ્ભીએ રખ્મું છે કે
ફમતુર ભઅભુય ચોથા આવભાન ઉય છે ,
તેને અલ્રાશે શ. આદભ (અ.)ના ઝભાનાભાં
ઝભીન ઉય ઉતામુું શતું અને શ. નુશ
(અ.)ના ઝભાનાભાં તોપાનના લખતે
આવભાન ઉય રઇ રીધું. કાઅફા ફમતુર
ભઅભુયની વીધભાં છે . જો ફમતુર ભઅભુયને
નીચે રાલલાભાં આલે તો વીધું કાઅફાના
સ્થે યોકાળે.
આ સ્થે તો ઉંચી છતનો શેતુ આવભાન છે .
જે ઝભીન ઉય એક કુબ્ફાની જે ભ છલામેરો
નજય આલે છે અને આ ળબ્દ અશીં ુયા
આરભે ફારા (ઉય)ના ભાટે લયામેરો છે .
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ۡ ۡ ۡ
﴾۶ۙ ﴿ َِف ال َبش ِخ ال َم ۡس ُجوۡذ
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ٌ
َ َ َ َ َّ
﴾۷ۙ ﴿ اب َذ ِّبک لَوَاقِع
ِاؿ عذ
َ
﴾۸ۙ ﴿ ّما ل َ ٗۡہ ِم ۡن َخافِ ٍع
َّ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َّ
ُ الس َم
﴾۹ۙ ﴿ ٓاء َموۡ ًذا
یوؾ تموذ
ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َّ
﴾۱۱﴿ اؽ َسح ًؿا
ف ت ِسحؿ ال ِجب
અને ઉબયેરા વભુદ્રની: (૬)
ણનવંળમ તાયા યલયરદગાયનો અઝાફ થઇને
જ યશેનાય છે : (૭)
જે ને ટાનાય કોઇ નણશ શોમ: (૮)
જે રદલવે આકાળ ફશુ જોયથી શારી
ઉઠળે:(૯)
અને શાડો ોતાના સ્થાનેથી જોયભાં
ચારલા રાગળે: (૧૦)
અને બયૂય વભુદ્રની કવભ છે અથલા તેથી
ભુયાદ વગાલેરા દયીમા અને દોઝખની
અનુક્રભણણકા
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કવભ છે . શ. અરી (અ.)ભે એક મશુ દીને
ુછમું કે જશન્નભ કઇ જગ્માએ છે તે ણલે
તભાયી રકતાફભાં ળું રખ્મું છે ? તેણે કહ્ું કે
જશન્નભ વભુદ્રભાં છે . આ વાંબી આે
પયભાવમું કે તું વાચું કશે છે . છી આે છઠ્ઠી
આમતની ણતરાલત પયભાલી.
તાયા યલયરદગાયનો અઝાફ કાપયો અને
ગુનેશગાયોને જરૂય થનાયો છે . એ અઝાફને
ટાનાય કોઇ નથી. ઇબ્ને ભુતઅભ કશે છે કે
શુ ં ફદયના કેદીઓ ણલે લાતચીત કયલા
ભદીના ગમો, ત્માયે વલાયનો લખત શતો અને
શ. યવુરે ખુદા (વ.) વુબ્શની નભાઝ ઢી
યહ્ા શતા તેભાં વુયએ તુયની ણતરાલત કયી
યહ્ા શતા. જ્માયે આ વાતભી આમતની
આે ણતરાલત ળરૂ કયી તો ભને એલો ડય
રાગ્મો જાણે ભારૂં દીર પાટી જળે અને શુ ં
એજ લખતે ઇસ્રાભ રઇ આવમો કે ક્માંક
એલું ન ફને કે કુફ્રની શારતભાં ભયણ ાભું.
“ભોયલન” અયફી બાાભાં પયલાને, ચક્કય
ખાલાને અને ઝુભી-ઝુભીને ચારલાને અને
ઘડી ઘડી આગ ાછ શરન-ચરનને કશે
અનુક્રભણણકા
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છે . કમાભતના રદલવે આવભાનની જે શારત
થળે તેનું આ ળબ્દોભાં લણજન કયીને એ ખ્માર
અાવમો છે કે એ રદલવે આરભે ફારાની
વમલસ્થા અવમલસ્થીત થઇ જળે અને
જોલાલાો જ્માયે આવભાનને જોળે તો તેને
એલું રાગળે કે જે યીતે તે શંભેળા જોલાભાં
આલતું શતું. તે પ્રભાણે શલે નથી દેખાતું અને
શાડો ોતાના સ્થાનેથી ઝભીન યથી
ઉખડીને ભાટીની જે ભ ઉડલા રાગળે તે રદલવે
અઝાફ નાઝીર થળે.
૧૧ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ۡ ّ َ ُ ۡ ّ َ ۡ َّ ٌ ۡ َ َ
َ
﴾۱۱ۙ ﴿ فویل یوم ِئ ٍذ ل ِلمک ِذ ِبحف

ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ َّ
﴾۱۲﴿ ص ّیل َع ُب ۡو َؿ
ٍ ال ِذین ہم فِی خو
ً َّ
ُ
َ
﴾۱۳﴿ یَوۡ َؾ یُ َد ّعوۡ َؿ ِاخّٰی ناذِ َج َہن َم َخ ّعا
ّ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َّ ُ َّ
َ
ُ
ۡ
﴾۱۴﴿ ّٰہ ِذ ِـ الناذ التِی کنتم ِبہا تک ِذبوؿ
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ُ ۡ َ َ ۡۤ َ ۡ َ َ
﴾۱۵ۚ ﴿ اف ِسش ٌخ ّٰہذا ا ۡؾ ان ُت ۡم لَا ت ۡب ِض ُخ ۡف َؿ
ٌ َاصب ُؿ ۡۤۡفا اَ ۡف لَا تَ ۡصب ُؿ ۡفا ۚ َسو
ۡ ِا ۡص َلوۡ َہا َف
ٓاء
ِ
ِ
ُ َ ُۡ
ُ َّ ُ َ
َعل ۡیک ۡم ؕ ِان َما ت ۡج َز ۡف َؿ َما کن ُت ۡم ت ۡع َملوۡ َؿ
﴾۱۶﴿
તો તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ફૂયી દળા
થળે: (૧૧)
કે જે ઓ વમથજ લાતોભાં ડી યમ્મા કયે છે .
(૧૨)
જે રદલવે તેભને ધક્કા ભાયી જશન્નભની
આગ તયપ ઘવડી રઇ જલાભાં આલળે.
(૧૩)
(અને માદ દેલડાલલાભાં આલળે કે) આ એજ
આગ છે કે જે ને તભે જુ ઠરાવમા કયતા શતા.
(૧૪)
(શલે કશો કે) બરા આ નજયફંદી છે , અથલા
અનુક્રભણણકા
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ળું તભને વુઝતું જ નથી ? (૧૫)
તભે તેભાં દાખર થઇ જાઓ છી ચાશે તભે
વશન કયો મા વશન ન કયો, તભાયા ભાટે
(ફન્ને ણસ્થણત) વભાન છે ; જે કયણી તભે કમાજ
કયતા શતા ભાત્ર તેનોજ ફદરો તભને
આલાભાં આલે છે . (૧૬)
તે રદલવે ફુયી દળા થળે એ રોકોની જે ઓએ
ખુદા-યવુરને જુ ઠરાવમા છે .
એ રોકો એલા છે કે વમથજ લાતોભાં ડી જામ
છે . એટરે કે કુયઆનની ભશ્કયી કયે છે ,
મગમ્ફયને જુ ઠરાલે છે અને કમાભતનો
ઇન્કાય કયે છે અને એ લસ્તુઓને શવીને
યભતભાં કાઢી નાખે છે .
તેઓને એ રદલવે ધક્કા ભાયીને જશન્નભની
આગ તયપ રઇ જલાભાં આલળે અને તેઓને
માદ અાલલાભાં આલળે કે આ એજ અગ્ની
છે જે ને તભો દુણનમાભાં ખયી જાણતા ન શતા
અને મગમ્ફયના ભોઅજીઝાનો ઇન્કાય કયતા
શતા.
તેઓને કશેલાભાં આલળે કે ળું આ અઝાફ
ણ જાદુ છે ? શલે તભો તેને ણ જાદુ
અનુક્રભણણકા
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કશોને? ળું તભો અઝાફને જોતા નથી ? તભો
દુણનમાભાં દીરની આંખે આંધા શતા.
અઝાફ ણલેની જે દરીરો તભાયી વભક્ષ યજૂ
કયલાભાં આલી શતી તેને તભોએ દીરની
આંખે ણનશાી નથી.
છી તેભને કશેલાભાં આલળે કે તભો શલે
વશન કયો કે ન કયો, તભાયા ભાટે ફન્ને
ણસ્થણત વભાન છે ને જે ફુયા કૃત્મો તભો કયતા
શતા તેનો આ ફદરો છે .
૧૭ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ َ ّّٰ
ۡ َ ۡ َ
﴾۱۷ۙ ﴿ ِا ّؿ ال ُم ّت ِقح َف ف ِ ۡی َجن ٍت ّف ج ِع ۡی ٍم

ّٰ ۡۤ ۡ ّٰ
ّٰ
ُ
ُ
ف ِک ِہح َف ِب َما ّٰات ُہ ۡم َذ ّب ُہ ۡم ۚ َف َفق ُہ ۡم َذ ّب ُہ ۡم
ۡ َ ََ
﴾۱۸﴿ اب ال َج ِح ۡی ِم
عذ
ُۡ
ِب َما کن ُت ۡم
અનુક્રભણણકા
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ُ َ
﴾۱۹ۙ ﴿ت ۡع َملوۡ َؿ
َ ُ َ
ۡ َّ
ُمت ِک ِئح َف َعدّٰی ُذ ُخ ٍذ ّم ۡصفوۡف ٍۃ ۚ َف
ّٰ َ َ
ۡ
﴾۲۱﴿ ر ّف ۡجن ُہ ۡم ِب ُحوۡ ٍذ ِعح ٍف
ફેળક યશેઝગાય રોકો જન્નતો તથા
નેઅભતોભાં શળે: (૧૭)
તેભના યલયરદગાયે તેભને જે આપ્મું શળે
તેની ભોજ ભાણતા શળે, અને તેભનો
યલયરદગાય તેભને જશન્નભના અઝાફથી
ફચાલી રેળે. (૧૮)
(અને તેભને પયભાલળે કે) જે વત્કામજ તભે કમાજ
કયતા શતા તેના ફદરાભાં ખૂફ ખાઓ,
ીઓ (અને) યચ્મા ચ્મા યશો: (૧૯)
(અને) તેઓ શાયફંધ ાવે ાવે ગોઠલેરા
નવશાવનો ય તકીમા રગાલી ફેઠા શળે, અને
ભોટી ભોટી આંખોલાી શૂ યો વાથે અભે
તેભનાં રગ્ન કયી દઇળું. (૨૦)
અનુક્રભણણકા
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યશેઝગાયો જન્નતો તથા નેઅભતોભાં શળે.
તેભના યલયરદગાયે તેભને જે આપ્મું છે તેથી
ખુળી થળે અને તેઓને દોઝખના અઝાફથી
ફચાલી રીધા.
આ આમતભાં છે કે તભો ભજે થી ખાઓીઓ, તો તેનો અથજ એ છે કે તભારૂં દીર
ચાશે એટરું ખાલ-ીઓ. તભોને કોઇ
પ્રકાયની ણ તકરીપ થળે નણશ અને તભોને
આ નેઅભતો તભાયા નેક અભરના ફદરાભાં
ભેર છે .
તેઓ શાયફંધ ાવે ાવે ગોઠલેરા નવશાવનો
ઉય તકીમો રગાડીને ફેઠા શળે અને
ખુફવુયત ભોટી આંખોલાી શુ યો વાથે
તેભના રગ્ન કયીળું.
૨૧ થી ૨૪ ભી આમાત :-

َۡف الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف ّاتَ َب َع ۡت ُہ ۡم ُد ّذِ ّیَ ُت ُہم
ۡۤ َ َ ۡ ُ َ َ ّ ّ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
اؿ الحقنا ِب ِہم دذِیتہم ف ما
ٍ ِب ِایم
અનુક્રભણણકા
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َ
ُ
َ ّٰ
ال َ ۡتن ُہ ۡم ِّم ۡن َع َم ِل ِہ ۡم ِّم ۡن ش ۡی ٍء ؕ ک ّ ُل
ۡ ً ٔۡ ۢ َ َ َ َ َ ۡ
ٌ
امرِی ِبما کسب ذ ِہحف ﴿﴾۲۱
َ ّٰ
َ
َ
َ
َف ا ۡم َد ۡخن ُہ ۡم ِبفاخ َِہ ٍۃ ّف ل َ ۡح ٍم ِّم ّما
ۡ
یَش َت ُہوۡ َؿ ﴿﴾۲۲
َ ۡ َّ ۡ
َ َ
یَ َتنار ُعوۡ َؿ فِ ۡی َہا کا ًسا لا لَغ ٌو فِ ۡی َہا َف لَا
َۡ
تا ِث ۡی ٌم ﴿﴾۲۳
َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ ۡ َ ٌ َّ َ َ َّ ُ ُ
اؿ ل ُہ ۡم کان ُہ ۡم ل ۡؤل ٌؤ
ف یطوغ علی ِہم ِغلم
َُۡ
ّمکنوۡ ٌؿ ﴿﴾۲۴
અને જે રોકો ઇભાન રાવમા અને તેભની
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વંતણતએ ઇભાન (રાલલા)ભાં તેભનું અનુકયણ
કમુું તો તેભની વંતણતનો (કદાચ ને કાંઇ કવુય
થમો શળે તો ણ તે સ્લગજલાવીઓની ખાતય
તેભનો) ણ અભે તેભની વાથે (સ્લગજભાં)
ભેા કયાલી દઇળું, અને તેભના વત્કામો (ના
ફદરા)ભાંથી કાંઇ ણ ઓછુ ં નણશ કયીએ;
(ખયેજ) દયેક ળખ્વ ોતાની કયણી (ના
ફદરા)ભાં ગીયલી (જોખભદાય) છે . (૨૧)
અને તેભને જે જાતના ભેલા તથા ગોશ્તની
ઇચ્છા શળે તેની તેભના ભાટે યેરભછે ર કયી
દઇળું. (૨૨)
(જન્નતભાં) તેઓ યસ્ય એલા (ીણાંના)
જાભની આ-રે કયળે કે તેભાં ન કાંઇ નકાભો
ફકલાવ (કયલાનું તત્લ) શળે અને ન કોઇ
ગુનાશ (નું તત્લ). (૨૩)
અને તેભના ગુરાભો કે જે (વીભાં) જલાઇ
યશેરાં ભોતીના જે લાં શળે તેભની વેલાભાં
આંટા પેયા ભાયતા શળે. (૨૪)
જે રોકો ઇભાન રાવમા અને તેભની
ઓરાદોએ ઇભાનભાં તેભનું અનુકયણ કમુું છે
તો અભો તેઓની વાથે જન્નતભાં ભેા
અનુક્રભણણકા
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કયાલી દઇળું, એટરે કે તેઓને જે લી નેઅભતો
શુ યાઓ લગેયે આી શળે તેલીજ નેઅભતો
તેભની ઓરાદોને આીળું, ભોટી ઓરાદ
ોતાના ઇભાનને કાયણે અને નાના ફાકો
ફાના કાયણે ફાની વાથે જન્નતભાં જળે,
શઝયત (વ.)ભે પયભાવમું કે ભોઅભીનની
ઓરાદને તેઓના ફાના દયજાભાં યાખીળું.
જો કે તેઓ દયજાભાં ઓછી શળે અને જે લી
યીતે દુણનમાભાં તેઓની આંખો ઓરાદને
જોઇને ઠંડી થતી શતી તેલીજ યીતે ત્માં ણ
ઠંડી થળે, છી આે આ આમતની ણતરાલત
પયભાલી.
તેઓને જન્નતભાં જે જાતના ભેલા તથા
ગોશ્તની ઇચ્છા શળે તે તેભના ભાટે શાજય
થઇ જળે.
તેઓ જન્નતભાં આવભાં એક ફીજાને
ળયાફ (ીણા)ના પ્મારા આળે, એ ળયાફ
નળાકયાક નણશ શોમ અને તેને ીને તે ફેબાન
નણશ થામ અને ફકલાવ નણશ કયે.
જન્નતભાં એ યશેઝગાયોની અતયાપ
ગીરભાન ણખદભત કયળે અને ળયાફના
અનુક્રભણણકા
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પ્મારા રઇને પયળે. ગીરભાન ખુફવુયત
ક્રાંણતલાન છોકયા શળે જે તેઓની વેલા ભાટે
ભુકયજય કયેર શળે અને તેઓ વપાઇ અને
નઝાકતભાં છીભાં જલાઇ યશેરા ભોતી
જે લા શળે ? આે જલાફ આપ્મો કે
તાયરાઓભાં ચઉદભીનો ચાંદ.
૨૫ થી ૨૬ ભી આમાત :-

ُ َ َ َ َ ّ ۡ َ ّٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
ٓاءلوۡ َؿ
ض یت س
ٍ ف اقبل بعضہم عدی بع
﴾۲۵﴿
ۡ ۡ َ َ
ا ۡہ ِلنا ُمش ِف ِقح َف

َۡۤقالُوۡۤۡا انَّا ُک ّ َنا َق ۡب ُل ف ۡی
ِ
ِ
﴾۲۶﴿

અને તેઓ એકભેકની વાભે થઇ પ્રશ્નો કમાજ
કયળે. (૨૫)
એભ કશીને કે આ શેરાં આણે આણાં
ફારફચ્ચાંઓભાં યશીને (અલ્રાશથી) ડયતા
અનુક્રભણણકા
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યશેતા શતા. (૨૬)
ત્માં જન્નતભાં એક ફીજા દુણનમાની શારત
ણલે લાતો કયળે, તેનો બાલાથજ એ છે કે અભો
દુણનમાભાં એળ-આયાભભાં ડ્મા ાથમાજ
યશેતા ન શતા. દુણનમાભાં ભગ્ન થઇને
ગપરતની ઝીંદગી ગુઝાયતા ન શતા, ણ
અભો શયે ખુદાથી ડયતા શતા. આ સ્થે
ખાવ યીતે ોતાના ઘયલાાઓની લચ્ચે
ડયીને ઝીંદગી ગુઝાયતા શતા એભ લણજન
એટરા ભાટે થમું છે કે ભાણવ લધાયે કયીને
ોતાના ફાર-ફચ્ચા ખાતય ગુનાશભાં પવામ
છે , એટરે તે શયાભ કભામ છે અને ફીજાના
શક્કો ય ત્રા ભાયે છે અને પ્રકાય પ્રકાયની
નાજાએઝ મુણક્તઓ યચે છે , એટરા ભાટે જ
એશરે જન્નતભાં આવભાં લાતચીત કયતી
લખતે ફારફચ્ચાનું લણજન કયલાભાં આલેર
છે .
૨૭ થી ૩૨ભી આમાત :-

َ ّٰ َ َ َ ۡ َ َ
َ ىنا َع َذ
اب
علینا ف فق
અનુક્રભણણકા
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َّ
الس ُموۡ ِؾ ﴿﴾۲۷
ِانَّا ُک ّ َنا ِم ۡن َق ۡب ُل ن َ ۡد ُعوۡ ُـ ؕ ِانَّہٗۡ
ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿ ﴾۲۸٪

ۡ ُ
ُہوَ الب َ ّؿ

َف َذغّ ۡخ َف َما ۤۡ اَن ۡ َت بن ۡع َمت َذ ّب َک بکَاہن ّ َف لاَ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ٍِ
ُ
َم ۡجنوۡ ٍؿ ﴿﴾۲۹
َ ُ ُ َ
َّ َ َ
ا ۡؾ حَقوۡلوۡ َؿ شا ِف ٌخ نت َؿ ّب ُص ِب ٖۡہ َذیۡ َب
ۡ ُ
ال َمنوۡ ِؿ ﴿﴾۳۱
َ ّ
ُ
َ َ
ق ۡل ت َر ّب ُصوۡا ف ِان ِ ۡی
hajinaji.com

1473

َم َع ُکمۡ

ِّم َن

અનુક્રભણણકા

ۡ َ ۡ
﴾۳۱﴿ال ُمت َؿ ِّب ِصح َف
َ
َ ۡۤ َ
ُ َ اَ ۡؾ تَاۡ ُم ُر ُہ ۡم اَ ۡحل
ام ُہ ۡم ِب ّٰہذا ا ۡؾ ُہ ۡم قوۡ ٌؾ
ُ َ
﴾۳۲ۚ ﴿ طاغوۡ َؿ
જે થી અલ્રાશે આણા ઉય ઉકાય કમો,
અને આણને (જશન્નભની) ગયભ શલાથી
ફચાલી રીધા. (૨૭)
ણનવંળમ આણે તો આ શેરાં તેનેજ
ોકામાજ કયતા શતા; ફેળક તે ભશા યોકાયી
(અને) દમા કયનાયો છે . (૨૮)
ભાટે (શે યવૂર !) તું ઉદેળ કમે જા, કાયણ કે
તું તાયા યલયરદગાયની કૃાથી ન નજુ ભી છે
ન રદલાનો. (૨૯)
ળું તેઓ એભ ણ કશે છે કે આ (યવૂર) એક
કણલ છે કે જે ના વંફંધભાં અભે કાચક્રની
લાટ જોઇએ છીએ ? (૩૦)
તું કશે કે તભે યાશ જુ ઓ, ખચીતજ શુ ં ણ
અનુક્રભણણકા
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તભાયી વાથે યાશ જોનાયાઓ ભાંશેનો છુ ં .
(૩૧)
ળું તેભની ફુણદ્ઘ તેભને એલુંજ ળીખલે છે ,
અથલા તેઓ ળીયજોયી કયનાયા રોકો છે ?
(૩૨)
અલ્રાશે આણા ઉય યશેભત કયી અને
એશવાન કમો અને ગુનાશોથી ફચલાની
તોપીક અતા પયભાલી અને જશન્નભની ગયભ
શલાથી ફચાલી રીધા.
અભે દુણનમાભાં ણનભજ ણનય્મતથી ખુદાની
ઇફાદત કયતા શતા અને ખુદાએ અભાયી
દોઆઓને કફુર કયી અને તે ફંદાઓ ઉય
ભોટો યોકાયી છે .
કુયેળની જભાઅત ભક્કાની એક ટેકયી ઉય
ફેવતી અને ત્માંથી વાય થતા
કાપરાલાાઓને તેઓ કશેતા શતા કે શઝયત
જાદુગય અને ળામય છે . તેઓના આ
આક્ષેોને કાયણે આને ફશુ જ દુ:ખ થતું.
તેથી પયભાવમું કે એ ભુશ્રીકોની લાતોથી
રદરગીય ન થા, અને તેઓને નવીશત કય.
તેઓએ કહ્ું ભોશમ્ભદ (વ.)ના ભાટે
અનુક્રભણણકા
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કાચક્રની યાશ જોઇએ છીએ કે તે ળામયી
કયલાનું બૂરી જામ.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓને જલાફ આ કે
તભો ભાયા ભાટે ઝભાનાની આપતોની યાશ
જુ ઓ, શુ ં ણ તભાયા ઉય કા ચક્રની યાશ
જોઉં છુ ં .
ળું તેઓની ફુણઘ્ધ તેઓને આલી ઉંધી લાતો
ળીખલે છે ? તેઓની લાતોથી જ તેભનો
જલાફ ભી જામ છે . કેભકે જે કલી શોમ તેના
ભાટે ફુણઘ્ધનું શોલું જરૂયી શોમ છે અને જે
રદલાનો શોમ છે તેને અક્કર શોતી નથી.
જ્માયે તેઓ આને કલી અને ાગર કશે છે
તો એ ફન્ને લસ્તુ એકી વાથે કેભ ફને ?
૩૩ થી ૩૮ ભી આમાત :-

ُ ۡ ُ َ ّ ۡ َ ۡٗ َ َ ّ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
َ
ۡ
﴾۳۳ۚ ﴿ اؾ حقولوؿ تقولہ ۚ بل لا یؤ ِمنوؿ

ۡ
ُۡ َۡ
ُ َ
فل َیاتوۡا ِب َح ِدیۡ ٍث ِّمث ِل ٖۡہۤۡ ِا ۡؿ کانوۡا
ۡ
﴾۳۴﴿ ّٰص ِدقِح َف
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ۡ ّٰ ُ
َ ُ ُ
َۡ َ َ
ا ۡؾ خ ِلقوۡا ِم ۡن غح ِؿ ش ۡی ٍء ا ۡؾ ُہ ُم الخ ِلقوۡ َؿ
﴿﴾۳۵
َ ۡ َ َ ُ ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ّ َ
اؾ خلقوا السمو ِة ف الاذص ۚ بل لا
ُ
یُوۡقِنوۡ َؿ ﴿﴾۳۶
َ
ۡ
َ َ
َ
ا ۡؾ ِعن َد ُہ ۡم ع َدٓائِ ُن َذ ِّبک ا ۡؾ ُہ ُم
ۡ َ
ال ُم ﵀ص ۡی ِم ُك ۡف َؿ ﴿﴾۳۷
َۡ ۡ
َّ َ
َ
ا ۡؾ ل َ ُہ ۡم ُسل ٌم ّی ۡس َت ِم ُعوۡ َؿ فِ ۡی ِہ ۚ فل َیا ِة
ۡ ُ ۡ
ُم ۡس َت ِم ُع ُہ ۡم ِب ُسل ّٰط ٍن ّم ِبح ٍف ﴿﴾۳۸
ેઅથલા ળું એભ કશે છે કે આ (કુયઆન) ત
hajinaji.com
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(યવૂર)નો જોડી કાઢેરો ફોર છે ? ણ લાત
આ છે કે તેઓ ઇભાન જ ધયાલતા નથી.
(૩૩)
છી અગય તેઓ વાચા છે તો તેઓ ણ
તેના જે લીજ એક લાત યચી રાલે. (૩૪)
બરા તેઓ કોઇ લસ્તુ ણલના ંડે જ ેદા થઇ
ગમા છે કે તેઓ ંડે જ (ોતાને) ેદા કયનાયા
છે ? (૩૫)
અથલા તેભણે આકાળો અને ઝભીનને ેદા
કમાજ છે ? આ કાંઇ ણ નથી યંતુ તેઓ
શ્રઘ્ધા જ ધયાલતા નથી. (૩૬)
અથલા તેભની ાવે તાયા યલયરદગાયના
ખજાના છે , અથલા ળું તેઓ તેના દાયોગા છે
? (૩૭)
અથલા ળું તેભની ાવે કોઇ નીવયણી છે કે
(જે ના ઉય ચઢી) તેઓ તે (આકાળની
ખફયો) વાંબી રે છે ? (અગય એભ છે ) તો
તેભનો વાંબનાય કોઇ ખુલ્રી દરીર રઇ
આલે. (૩૮)
એ કાપયો કશે છે કે તેણે કુયઆન ઘડી કાઢ્મું
છે . આ તેઓનું કશેલું રુચ્ચાઇથી છે , તેઓ
અનુક્રભણણકા
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ઇભાન રાલતા નથી અને આલી લાતો કયે છે .
એ કાપયોને કશેલાભાં આલે છે કે જો તભો
વાચા શો તો આના જે લી એક લાત યચી
રાલો, ણ તે રોકો એલું કયલાને અળક્ત છે .
આ કુયઆન તો અલ્રાશના કરાભ છે .
ળું તેઓ કોઇ લસ્તુ લગય ોતેજ મદા થઇ
ગમા છે ? ળું ોતે આોઆ જન્ભ ામ્મા
છે ? ળું તેઓને નક્કાભા યભત-ગભત ભાટેજ
મદા કમાજ છે ? અને ોતાના મદા કયનાયને
ભાન્મ ન યાખલો એ તેઓની શઠધભી છે .
ળું તેઓએ આવભાનો-ઝભીનને મદા કમાજ છે
? તેઓને શ્રઘ્ધા નથી. ફધાને મદા કયનાય
અલ્રાશ છે .
ળું તેઓની ાવે અલ્રાશની યશેભતના
ખજાના છે કે જે ને ચાશે તેને નફુવલત આે
અને ળું તેઓની ાવે ઇલ્ભના ખજાના છે કે
તેઓ તેથી જાણી ળકે કે નફુવલતના રામક
કોણ છે ?
ળું તેઓની ાવે કોઇ ણનવયણી છે કે જે ના
ઉય ચઢી તેઓ આવભાનની ખફયો
વંબાલે ? એટરે ત્માં જઇ પયીશ્તાઓની
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લાતો વાંબે. જો તેઓભાંથી કોઇ આવભાન
ઉય ગમો શોમ અને ગમફની લાતો
વાંબીને આવમો શોમ તો તેની વચ્ચાઇ ભાટે
દરીરો યજૂ કયે.
૩૯ થી ૪૩ ભી આમાત :-

ُ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ ّٰ َ ۡ ُ َ ۡ َ
َ
ۡ
﴾۳۹﴿ اؾ لہ البنت ف لکم البنوؿ

ُ َ َ
َۡ
َ
َ
ا ۡؾ ت ۡسـَٔۡل ُہ ۡم ا ۡج ًرا ف ُہ ۡم ِّم ۡن ّمغرَ ٍؾ
َُ ُۡ
﴾۴۱﴿ ّمثقلوۡ َؿ
َۡ ۡ َُ ُ ۡ َۡ ُُ َ ۡ َۡ
ُ
َ
ُ
ۡ
﴾۴۱﴿ اؾ ِعندہم الغیب فہم یکتبوؿ
َّ َ
َ
ََ
َ
ا ۡؾ یُرِیۡ ُد ۡف َؿ ک ۡی ًدا ؕ فال ِذ ۡی َن که ُك ۡفا ُہ ُم
ۡ
﴾۴۲﴿ ال َم ِک ۡی ُد ۡف َؿ
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َ ّّٰ
ّّٰ ۡ َ
َ
ا ۡؾ ل َ ُہ ۡم ِالّٰ ٌہ غح ُؿ الل ِہ ؕ ُس ۡب ّٰح َن الل ِہ َع ّما
ُ ۡ
﴾۴۳﴿ یُس ِخخوۡ َؿ
અથલા ળું તે (અલ્રાશ)ને ુત્રીઓ છે અને
તભાયા ભાટે ુત્રો ? (૩૯)
અથલા તું તેભનાથી કાંઇ ભજુ યી ભાગે છે કે
જે ના બાયથી તેઓ દફાતા જામ છે ? (૪૦)
અથલા ળું તેભની ાવે ગેફની ખફયો છે કે
જે ને તેઓ રખતા જામ છે ? (૪૧)
અથલા ળું તેઓ (તાયાથી) કોઇ ચારફાઝી
ચારલા ચાશે છે ? ણ નાણસ્તકો ંડે જ
ોતાની ચારફાઝીભાં વડાઇ જળે. (૪૨)
અથલા અલ્રાશના ણવલામ તેભનો કોઇ ફીજો
ભાઅફૂદ છે ? જે ને જે ને આ (રોકો) તેના
ળયીક ઠયાલે છે તેનાથી અલ્રાશની ઝાત ાક
છે . (૪૩)
અમ કાપયો ! ળું ખુદાના ભાટે ુત્રીઓ અને
તભાયા ભાટે ુત્રો છે ? આ લાત એટરા ભાટે
કશેલાભાં આલી કે તેથી તેઓની ફેલકુપી જાશેય
અનુક્રભણણકા
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થઇ જામ.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.)! ળું તું તેઓ ાવે પ્રચાય
કયલાની કાંઇ ભજુ યી ભાંગે છે કે જે તેઓને
બાયે ડતી શોમ અને તેના કાયણે તેઓ
તાયાથી છે ટે બાગે છે ?
ળું તેઓની ાવે કોઇ ગમફની ખફયો છે કે
જે ને તેઓ રખતા જામ, તેઓનું કશેલું છે કે
ભોશમ્ભદ (વ.) કમાભત, ણશવાફ રકતાફ,
વલાફ અઝાફ લગેયે જે કાંઇ કશે છે તે ખોટું
છે , ળું આ તેઓ તેભની ાવે રખેરી કોઇ
ચીજના આધાયે કશે છે ? ળું તેઓને એ ણ
ખફય ડી કે આ તેઓની શેરાં ભયળે ?
અમ ભોશમ્ભદ (વ.)! ળું તેઓ તાયી વાથે કોઇ
ચારફાઝી કયલા ચાશે છે ? આ ભકયનો શેતુ
એ છે કે તે કુપપાયોએ આં શઝયતને કત્ર
કયલા, કેદ કયલા મા દેળ ણનકાર કયલાનો
ણનશ્ચમ કમો શતો અને તે ણલે “દારૂન્નદલશ”
નાભના સ્થે ભત કમો શતો. જે ની અલ્રાશે
શઝયતને ખફય આી અને ભક્કાથી ણશજયત
કયી જલાનો શુ કભ કમો, તેથી આ ભદીના
ગમા અને તે કુપપાયો ોતેજ ફદયની રડાઇભાં
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કેદ અને કત્ર થમા. ળું અલ્રાશના ણવલામ
તેભનો કોઇ ભાઅફુદ છે ? અલ્રાશની ઝાત
એ ફધી ચીજોથી ાક છે અને તેનો કોઇ
ળયીક નથી.
૪૪ થી ૪૯ ભી આમાત :-

ً
َ ّ َف ا ۡؿ ّیَرَ ۡفا ک ۡس ًفا ّم َن
الس َمٓا ِء َساقِطا
ِ
ِ
ِ
ُ َ ٌ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ
﴾۴۴﴿ اب ّم ۡرخوۡ ٌؾ
حقولوا سح
َۡف َذ ۡذ ُہ ۡم َح ّٰتّی یُ ّٰلقُوۡا یَوۡ َم ُہ ُم الّ َ ِذ ۡی فِی ِہ
ُ
﴾۴۵ۙ ﴿ یُ ۡص َعقوۡ َؿ
َ ۡ ُۡ
َ ً َ
یَوۡ َؾ لَا حغ ِج ۡی َعن ُہ ۡم ک ۡی ُد ُہ ۡم ش ۡیئا ّف لَا ُہ ۡم
ۡ
﴾۴۶﴿ یُن َض ُخ ۡف َؿ
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َّ َ
َ
ََ
َ ّٰ
َف ِا ّؿ ل ِل ِذیۡ َن ظل ُموۡا َعذ ًابا ُخ ۡف َؿ دل ِک َف
ََۡ
َ َ
﴾۴۷﴿ لّٰ ِک ّ َن اخث َؿ ُہ ۡم لَا ح ۡعل ُموۡ َؿ
ۡ
َ َ َ َّ َ َ
َف ۡاصبِ ۡؿ ل ُِحک ِم َذ ِّبک ف ِانک ِبا ۡع ُی ِننا َف
َُ ۡ َ
﴾۴۸ۙ ﴿ َس ِّب ۡح ِب َح ۡم ِد َذ ِّبک ِحح َف تق ۡو ُؾ
ُّ َ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ َ ۡ َّ َ َ
ۡالن ُجو ِؾ
ف ِمن الی ِل فس ِبحہ ف ِاخباذ
﴾۴۹٪ ﴿
અને અગય તેઓ કોઇ આકાળનો કટકો તુટી
ડતાં જુ એ તો ણ કશેળે કે એ તો જાભી
ગમેરું લાદ છે . (૪૪)
ભાટે તું તેભને (તેભની શારત ય) યશેલા દે,
અશીં વુધી કે તે રદલવ તેભની વાભે આલી
રાગે કે જે રદલવે તેભને ફેબાન કયી દેલાભાં
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આલળે : (૪૫)
તે રદલવે તેભની ચારફાઝી તેભના વશેજ
ણ કાભભાં નણશ આલે, અને ન તેભની વશામ
કયલાભાં આલળે. (૪૬)
અને ફેળક તે રોકો ભાટે કે જે ભણે ઝુલ્ભ કમો
છે (તેભના ભાટે કમાભતની) આ (ણળક્ષા)
ણવલામ (દુણનમાભાં ણ) ફીજી એક ણળક્ષા છે ,
યંતુ તેઓ ભાંશેના ઘણાંખયા જાણતા નથી.
(૪૭)
અને તું તાયા યલયરદગાયના શુ કભથી
ધીયજથી લાટ જો. કાયણ કે તું ફેળક અભાયી
નજય વાભે (અભાયા યક્ષણભાં) છે , અને જે
લેા તું (યોઢીમાની નભાઝ ભાટે) જાગૃત થામ
ત્માયે તાયા યલયરદગાયના ગુણગાનની
તસ્ફીશ કમાજ કય: (૪૮)
તેભજ યાત્રીના એક બાગભાં તું તેની તસ્ફીશ
ઢ, અને તાયાઓના અસ્ત થલાના વભમે
ણ. (૪૯)
તેઓ ખુદાના અઝાફથી ડયતા ન શતા અને
કશેતા શતા કે જો વાચો શો તો અભાયા ઉય
આવભાનનો એક ટુકડો ાડ. તેભના
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જલાફભાં કુદયત કશે છે કે જો તેઓ ઉયથી
આવભાનનો ટુકડો ટુટી ડતો જુ એ તો ણ
કશેળે કે આ તો જાભી ગમેરું લાદું છે .
અને તે જોલા છતાં ણ તેઓ ઇભાન રાલળે
નણશ, ભાટે તેભને તું તેઓની શારત ઉય
છોડી આ. એટરે વુધી કે તેઓ એ રદલવ
જુ એ જે રદલવે તેભને ફેબાન કયી દેલાભાં
આલળે અને છી ભયણ ાભળે અને તે રદલવે
તેભની ચારફાજી અને ભકય કંઇ કાભ આલળે
નણશ અને તે રદલવે તેભની ભદદ થળે નણશ.
જે રોકોએ કુફ્ર કમુું અને ોતાના આત્ભા ઉય
ઝુલ્ભ કમો તેઓ ભાટે તે ણવલામ ફીજો ણ
અઝાફ છે . એટરે દુણનમાભાં ણ તેઓને
અઝાફ થળે. અને તે ફદયની રડાઇભાં કેદ
અને કત્ર થલું તેભજ દુકા, કફય અને
યજઅત ણ છે , તે કાપયોભાંના ઘણા તે
અઝાફને જાણતા નથી.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તાયા યફના શુ કભની
ધીયજથી યાશ જો. તને શજુ દુ:ખ વશન
કયલા ડળે ભાટે ધીયજથી કાભ રે અને તું
અભાયા યક્ષણભાં છો, જ્માયે તું નભાઝ ભાટે
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જાગૃત થા ત્માયે તાયા યફની તસ્ફીશ કય. આ
સ્થે તે નભાઝથી ભુયાદ નભાઝે ળફ છે અને
અભુક વુબ્શની નભાઝ કશે છે .
અને યાત્રીના કેટરાક બાગભાં તેની તસ્ફીશ
કય, એટરે નભાઝ ઢ, તેથી ભુયાદ ભગયીફઇળાની નભાઝ છે . જ્માયે કેટરાક
તશજ્જુ દની નભાઝ કશે છે . ણવતાયા છુ ી
જલા લખતે તસ્ફીશ કય એટરે નભાઝ ઢ.
શઝયતે પયભાવમું કે તેથી ભુયાદ વુબ્શની ફે
યકાત વુન્નત નભાઝ છે અને પયભાવમું કે જે
જે ચીજ ઉય વૂમજનો પ્રકાળ ડે છે તે ફધા
કયતાં એ ફે યકાત નભાઝ ઉિભ છે અને
કેટરાક વુબ્શની ફે યકાત પયજ ણ કશે છે .
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આ વુયાભાં ૬૨ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૫૩) વુયએ નજ્ભ (તાયો)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો જે ટરા રોકોએ ભાયી
મગમ્ફયી કફુર કયી છે અને જે ટરા રોકોએ
ભાયી મગમ્ફયીથી ઇન્કાય કમો છે એટરા
રોકોની ગણતયી ભુજફ દવ ગણો વલાફ
ભળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને શંભેળા રદલવે મા યાતે ઢે
તો રોકોની નજયભાં નેક અને પ્માયો રાગળે.
૧ થી ૪ ભી આમાત :-

َ ۡ َّ َ
َ
ّٰ
﴾۱ۙ ﴿ ف النج ِم ِادا ہوی
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ُ
َ
َ
﴾ۚ۲﴿ َما ض ّ َل َصا ِح ُبک ۡم َف َما غ ّٰوی
ۡ
ۡ
﴾۳﴿ َف َما یَن ِط ُق َع ِن ال َہ ّٰوی
َّ
ُ
﴾۴ۙ ﴿ ِا ۡؿ ُہوَ ِالا َف ۡح ٌی ّیوۡ ّٰحی

કવભ છે તે ણવતાયાની જ્માયે કે તે
(આકાળભાંથી) તુટી ડે છે : (૧)
તભાયો વાથી ન આડે ભાગે ગમો છે અને ન
તેણે બૂર કયી છે . (૨)
અને તે ોતાના ભનની ઇચ્છાથી કાંઇ કશેતો
નથી. (૩)
(ણ) તે જે કાંઇ કશે છે તે તેને લશી કયલાભાં
આલે છે તેના ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નથી: (૪)
અલ્રાશ પયભાલે છે કે કવભ છે ણવતાયાની,
જ્માયે તે નીચે ઉતયે છે અને અલ્રાશ કવભ
ખાઇને કશે છે કે તભાયો વશામક એટરે શ.
યવુરે ખુદા (વ.) ગુભયાશ થમો નથી અને શક
યસ્તાથી પયી નથી ગમા અને જે કંઇ લાતો
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તભોને કશી છે તેભાં તેણે કંઇ ણ ખોટું કહ્ું
નથી અને તે ોતાના ભનની ઇચ્છાથી કાંઇ
કશેતો નથી.
તે જે કાંઇ કશે છે તે લશી કયલાભાં આલે છે તે
ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ ણ કશેતો નથી. ઇબ્ને
અબ્ફાવથી લણજન છે કે અભો ઇળાની નભાઝ
ઢ્મા તો શુ ઝુયે નભાઝ છી પયભાવમું કે કારે
વલાયે એક ણવતાયો આવભાનથી જે ના ઘયભાં
ઉતયળે તે ભાયા છી ભાયો લવી, ખરીપા અને
ઇભાભ થળે. તભાભ વશાફા લશેરી વલાયથી
યાશ જોલા રાગ્મા અને ખાવ કયીને ભાયા
ણતા આ લાતની ફશુ જ તભન્ના યાખતા
શતા, યંતુ વલાયના એ ણવતાયો શ. અરી
(અ.)ના ઘય ઉય ઉતમો. આે પયભાવમું કે
અમ અરી ! ભને એ ઝાતની કવભ છે જે ણે
ભને ફયશક નફી ફનાવમો, તભે ભાયા છી
ખરીપા અને ઇભાભ થળો. તે લખતે કેટરાક
કશેલા રાગ્મા કે ખુદાના ખાસ્તા ળું આ
અરીની ભોશબ્ફત કાજે ોતાના નપવની
લાતો કયી યહ્ા છો ? ત્માયે આ આમત ઉતયી.
જો કે આ વુયો ભક્કી છે તેથી શ. અરી
અનુક્રભણણકા

1490

hajinaji.com

(અ.)નું ણખરાપતના ભાટે જાશેય કમાજ છી આ
વુયાનું નાઝીર થલું એ લાતની ખફય આે છે
કે મા તો આ આમતો ફે લખત નાઝીર થઇ
છે . એક લખત ભક્કાભાં અને ફીજી લખતે
ભદીનાભાં અને જ્માયે ભક્કાભાં નાઝીર થઇ
તો લન્નજભથી ભુયાદ આ ચાય અથોભાંથી
કોઇ એક અથજ શળે. એટરે કે વુયય્મા અથલા
ખાવ કોઇ ણવતાયો અથલા કુયઆને ભજીદ
અથલા શ. યવુરે ખુદા (વ.) અને જ્માયે
ભદીનાભાં નાઝીર થઇ તો નજભથી ભુયાદ એ
ણવતાયો થમો જે અરીની ણખરાપતની
ણનળાની ફનીને ઉતમો અને ઉયના ચાય
અથો ણ રેલાભાં આલે તો ભુ શેતુભાં કંઇ
પકજ ડતો નથી. ખુદા ણવતાયાની કવભ
ખાઇને પયભાલે છે કે તભાયો વશામક એટરે
યવુર (વ.) ન ગુભયાશ છે ન બટકેરો છે અને
શ. અરી (અ.) ણલે જે કંઇ ફમાન કયે છે
અથલા ળયીઅતના અશકાભની જે તબ્રીગ કયે
છે એ બટકેરા રદભાગનું કાભ નથી શોતું અને
ભનની ઇચ્છાઓનું ણ ત્માં કાંઇ કાભ નથી.
ણ તે જે કાંઇ કશે છે છી બરે જુ એ તો
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અરી (અ.) ણલે કશે અથલા ઇસ્રાભની
તારીભ ણલે કશે તે ફધી લશીની જ લાતોને
યજૂ કયે છે અને એ ણ ળક્મ છે કે ભક્કાના
ણલજમ લખતે ભક્કાભાં જ આ આમત ઉતયી
શોમ. તેથી તેને ભદની કશેલાની જરૂયત જ
યશેળે નણશ અને કેટરીક રયલામતોભાં આ ણલે
ઇળાયો ણ કયલાભાં આલેર છે .
૫ થી ૭ ભી આમાત :-

ُ ۡ ُ ۡ َ ۡٗ َ َ ّ َ
ّٰ
﴾۵ۙ ﴿ علمہ ش ِدید القوی
ۡ ُد ۡف ِم ّرَ ٍۃ ؕ َف
﴾۶ۙ ﴿ اس َت ّٰوی
َ ُُ
﴾۷﴿ َف ُہوَ ِبالۡاف ِق الۡا ۡعدّٰی

તેને ભોટી ળણક્તલાા (પરયશ્તા જીબ્રઇર)એ
કેવમો છે : (૫)
કે જે ઘણી ળણક્ત ધયાલનાયો છે : છી તે
(તેના ભૂ સ્લરૂભાં તેની વાભે) આલી ઉબો
થમો: (૬)
અનુક્રભણણકા
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અને તે તે લખતે (આકાળના) એક અણત ઉંચા
બાગભાં શતો. (૭)
“લભા ગલા” (બટકેરો નથી) એટરે તે
ોતાના પ્રચાય કામજભાં ણનષ્પ ગમેરો નથી.
“લશમુન મુશા” (જે લશી તેઓ ઉય
ઉતાયલાભાં આલી) લશીનો અથજ એ છે કે
દીરભાં જ એક અથજને ઉતાયી દેલો. જે ભકે
પયભાલે છે કે ખુદાએ ભધ ભાખીને લશી કયી.
એટરે કે તેના દીરભાં ભતરફને ઉતાયી દીધો,
એલી જ યીતે શ. ભુવા (અ.)ની ભાને લશી
કયી એટરે કે ખુદાએ તેણીના દીરભાં એ લાત
ઉતાયી દીધી કે આ ફચ્ચાને દુધ ીલડાલો
અને રૂઢી પ્રમોગભાં તેનો અથજ એ છે કે લશી એ
ખફયને કશેલાભાં આલે છે જે ને ખુદા
પયીશ્તાઓ થકી નફી વુધી શોંચાડે.
“અલ્રભશુ ળદીદુર કોલા” (તેને ણળખલાડ્મું
ભજફુત કુવલતલાાએ) એટરે કે શુ ઝુયને
ભજફુત કુવલતલાાએ ણળક્ષણ આપ્મું, એટરે
કે આ કુયઆન લશી થકી ઉતાયલાભાં આવમું
અને આ તેના દીરથી ફનાલેર નથી અને ન
તો તેભણે ોતે ઘડી કાઢેર છે , ફલ્કે આ
અનુક્રભણણકા
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ઉય લશી થકી ઉતાયલાભાં આવમું અને
ભજફુત કુવલતલાા અલ્રાશે તેને ણળક્ષણ
આપ્મું.
આ સ્થે કેટરાક તપવીય કતાજઓએ ળદીદુર
કોલાથી જીબ્રઇર ભુયાદ રીધેર છે અને
“ઝુણભયજતીન” (તાકાતલાા વાશેફ)થી ભુયાદ
ણ જીબ્રઇર રીધેર છે અને “પસ્તલા” (તે
ઠેમો)થી ભુયાદ ળફે ભેયાજના શ. જીબ્રઇર
શુ ઝુય (વ.)ની વાભે ોતાના અવર રૂભાં
જાશેય થમા. કાયણ કે જીબ્રઇર જ્માયે લશી
રઇને આલતા શતા તો ઇન્વાનના રૂભાં
આલતા શતા, તે સ્થે આે ઇચ્છમું કે
જીબ્રઇરને આ અવરી રૂભાં જુ એ તો
જીબ્રઇર આ વભક્ષ અવરી રૂભાં આવમા,
જે ઉપકે આરા (ફરંદ ભકાભ) ય શતા. યંતુ
આ ફધા અથો અક્કરથી ઘણા છે ટે છે . આ
સ્થે જે જીબ્રઇર ભુયાદ રીધેર છે તે ખોટું
છે . કાયણ કે શુ ઝુય (વ.)ને જીબ્રઇરે ણળક્ષણ
આપ્મું તેનો કોઇ અથજ નથી, કાયણ કે શુ ઝુય
(વ.)ને તો અલ્રાશે જ ફધું ણળખવમું છે . એ
લાત તો ણવઘ્ધ છે કે શુ ઝુય (વ.) જીબ્રઇરથી
અનુક્રભણણકા
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અપઝર અને અળયપ છે , ણ જો જીબ્રઇરને
આના ઉસ્તાદ ભાનલાભાં આલે તો આ
જીબ્રઇરની શ્રેષ્ઠતા વાણફત થળે, જ્માયે કે એ
ણફલ્કુર ખોટું છે . તેથીજ શેરા અથો જ
વાચા છે કે અલ્રાશ “ળદીદુરકોલા” એટરે
ભજફુત કુવલત અને કુદયતલાો છે અને તેણે
શુ ઝુય (વ.)ને તાઅરીભ આી એટરે
કુયઆનનું ઇલ્ભ આપ્મું અને તેની લશી કયી
અને આે તે ઉમ્ભતને વંબાવમું અને શુ ઝુય
દીનના પ્રચાયભાં વમસ્ત શતા અને તેઓ ળફે
ભેઅયાજના “ઉફુકે આરા” ઉય તળયીપ રઇ
ગમા શતા.
૮ થી ૯ ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ َ َ َ َ ّ ُ
﴾۸ۙ ﴿ ثم خنا فتدخی

ّٰ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ
﴾ۚ۹﴿ اب قوۡ َسح ِف ا ۡف ا ۡخنی
فکاؿ ق
છી તે તેની ાવે આવમો, છી (તેની તયપ)
ઝુક્મો (૮)
અનુક્રભણણકા
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અશીં વુધી કે તે (જીબ્રઇર અને ભોશમ્ભદ
વ.અ.લ.)ની લચ્ચે ફે કભાન જે ટરું છે ટું યશી
ગમું અથલા તે કયતાંમ ઓછુ ં . (૯)
“વુમ્ભ દના પતદલ્રા” (છી નજીક થમો અને
ઝુક્મો) શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ ળફે
ભેઅયાજના નુય અને અઝભતના સ્થને
જોમું અને ભનન કમુું અને આશ્ચમજ ભાડનાયી
ભખ્રુકોની વમય કયી અને જ્માયે લશીનો
ણવરવીરો ળરૂ થમો તો જ્માંથી ળબ્દો
ઉત્ન્ન થઇ યહ્ા શતા તે જગ્મા અને
શુ ઝુયની વાંબલાની ળણક્ત લચ્ચે પક્ત ફે
કભાનનું અંતય યશી ગમું શતું. છી કશેલાભાં
આવમું કે “અલ અદના” એટરે કે તેથી ણ
લધાયે નજીક શતા અને શુ ઝુયે નીચે ઝુકીને
જોમું અને ઝભીનની વમય કયી અને તે એટરી
ફધી નજીક શતી કે ફે કભાનો અથલા એથી
ણ નજીકનું અંતય શતું.
૧૦ થી ૧૩ ભી આમાત :-

ََ
َ ۡۤ
﴾۱۱﴿ فا ۡف ٰۤحی ِاخّٰی َع ۡب ِد ٖۡـ َما ا ۡف ّٰحی
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ُۡ َ َ
﴾۱۱﴿ َما کذ َب الف َؤ ُاخ َما َذ ّٰای
ََ
َ
﴾۱۲﴿ اف ُت ّٰمرُ ۡفن ٗۡہ َعدّٰی َما یَ ّٰری
ُۡ ً َ
َ
﴾۱۳ۙ ﴿ َف لَق ۡد َذ ّٰا ُـ ن ۡزلَۃ اع ّٰخی
છી તેણે ોતાના ફંદા (ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.)
તયપ જે લશી કયલાની શતી તે (જીબ્રઇર
ભાયપત) કયી. (૧૦)
(તે લખતે) તેણે (ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.ભે) જે
કાંઇ ણ જોમું તેભાં તેના અંત:કયણે કાંઇ ણ
બૂર કયી ન શતી. (૧૧)
છતાં ળું તભે (રોકો) તે (યવૂરે) જે કાંઇ જોમું
તેના ણલે (ળંકા કયી) તેની વાથે લાદણલલાદ
કયો છો ? (૧૨)
અને ખયેજ તેણે તેને એક ફીજા લખતે ણ
ઉતયતો દીઠો શતો : (૧૩)
“પ અલશા એરા અબ્દેશી ભા અલશા” (તેણે
ોતાના ફંદા તયપ જે લશી કયલાની શતી તે
અનુક્રભણણકા
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કયી.) તપવીયે ફુયશાનભાં તપવીયે અરી ફીન
ઇબ્રાશીભથી ભનકુર છે કે કોઇએ વલાર કમો
કે એ લશી ળું શતી ? આે પયભાવમું કે એ લશી
એ શતી કે અરીને ખરીપા નીભો, રોકોએ તે
ફાફત ળંકા કયી તો આ આમત ઉતયી, “ભા
કઝફર પોઆદો ભા યઆ” જે કંઇ જોમું તેભાં
તેના અંત:કયણે કંઇ બુર કયી ન શતી, છી
પયભાવમું “અપતો ભારૂનશુ અરા ભા મયા” ળું
તભો તેને ળંકાભાં નાખો છો એ ચીઝભાં જે
તેણે જોમેર છે ? અને શુ ઝુયે પયભાવમું કે ભને
એ ણવલામ ફીજો શુ કભ થમો છે કે ખુલ્રી યીતે
અરીને નીભો. એટરે ખુલ્રી યીતે કશી આો
કે અરી ભાયા છી તભાયો લરી છે અને આ
એ લશાણ જે ના ઉય વલાય થનાયો ાય થઇ
જળે અને વલાય ન થનાય ડુફી જળે.
૧૪ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ ۡ
ۡ
﴾۱۴﴿ ِعن َد ِس ۡد َذ ِۃ ال ُمن َتہی
ۡ ۡ ُ َّ
ۡ
﴾۱۵﴿ ِعن َد َہا َجنۃ ال َما ّٰفی
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ّٰ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ
﴾۱۶ۙ ﴿ الس ۡد َذۃ َما حغصی
ِ ِاد حغصی
ણવદયતુર ભુન્તશા (વાતભા આકાળ યના
ફોયડીના છે લ્રા ઝાડ) ાવે. (૧૪)
કે જે ની નજીક જન્નતુર ભાલા (ણલશ્રાંણત
રેલાનું સ્થાન) છે . (૧૫)
જ્માયે કે તે ણવદયા (કાંટા ણલનાની ફોયડી)ના
ઝાડ ય જે ઢાંકલાનું શતું તે ઢાંકી યહ્ો શતો :
(૧૬)
છી વીદયતુર ભુન્તશા (વાતભા આવભાન
યના ફોયડીના ઝાડ) ાવે કે જે ની નજીક
જન્નતુર ભાલા છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)એ પયભાવમું કે જ્માયે આં શઝયત
વીદયતુર ભુન્તશા ાવે શોંચ્મા, તો જીબ્રઇર
ત્માંથી આગ લધી ળક્મા નણશ અને જીબ્રઇરે
આં શઝયતને કહ્ું કે શલે આ આગ લધો,
એ સ્થે આની શેરાં કોઇ ભખ્રુક શોંચી
ળકી નથી. છી આ ત્માંથી આગ લઘ્મા,
કુમ્ભીએ રખ્મું છે કે જ્માયે ખુદાએ ોતાના
મગમ્ફયની વાભેથી ડદો ઉંચકી રીધો ત્માયે
અનુક્રભણણકા
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આે અલ્રાશની અજફ કાભગીયીઓ જોઇ
અને એ ઝાડને અલ્રાશના નુયે ઢાંકી રીધું
શતું.
૧૭ થી ૧૮ ભી આમાત :-

ّٰ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ
﴾۱۷﴿ ما راع البضخ ف ما طغی

ُۡ
َ
﴾۱۸﴿ لَق ۡد َذ ّٰای ِم ۡن ّٰا ّٰی ِت َذ ِّب ِہ الکبۡ ّٰؿی
(તેના વંફંધભાં) ન તો યવૂરની દ્રણષ્ટએ ચૂક
કયી, અને ન તે જોઇએ તે કયતાં શદથી ફશાય
ગઇ. (૧૭)
ખચીતજ તેણે ોતાના યલયરદગાયની
ણનળાનીઓભાંથી ભોટી ણનળાનીઓ (પ્રત્મક્ષ)
નીશાી. (૧૮)
શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)એ આલી
અજામફીઓ બયેરી ણલણચત્ર ચીજો જોઇ
છતાં ણ દીરની આંખથી અલ્રાશના
જભાર ણવલામ ફીજી કોઇ ણ લસ્તુ પ્રત્મે
આનું ઘ્માન ન શતું.
અનુક્રભણણકા
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ખુદાની કવભ ભોશમ્ભદ (વ.)એ ભેઅયાજની
યાત્રે ોતાના યફની ભશાન ણનળાનીઓ જોઇ
અને અળજ, કુયવી લગેયે ઘણી અજામફીઓ
જોઇ.
૧૯ થી ૨૨ ભી આમાત :-

ّٰ ُ ۡ َ َ ّّٰ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
ّ
﴾۱۹ۙ ﴿ اـخءیتم اللت ف العزی
ۡ ُ ۡ َ َ َ ّ َ ّٰ َ َ
ّٰ
﴾۲۱﴿ ف منوۃ الثال ِثۃ الاعخی
ّٰ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ُ َ َ ّ ُ ُ َ َ
﴾۲۱﴿ الکم الذغخ ف لہ الانثی
ّٰ ۡ ٌ
ً َ ۡ
﴾۲۲﴿ ِتلک ِادا قِ ۡس َمۃ ِضحـی

ત્માયે ળું તભોએ ણ રાત તથા ઉઝઝાના
વંફંધભાં ણલચાય કમો : (૧૯)
અને એક ત્રીજી છે લ્રી ભનાત (નાભની
દેલી)નાં વંફંધભાં ણ ? (બરા તે ખુદા શોઇ
ળકે છે ?) (૨૦)
અનુક્રભણણકા
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ળું તભાયા બાગભાં તો ુત્રો આવમા છે અને તે
(અલ્રાશ)ના પાે ુત્રીઓ ? (૨૧)
એભ શોમ તો તે ભશા અન્મામી લશેંચણી છે .
(૨૨)
શલે અલ્રાશ કાપયોને ઠકો આે છે કે તેઓ
વાચા ભાણરકને ભુકીને ફુતોની ુજા કયે છે ,
જે ભકે અલ્રાશ પયભાલે છે કે તભો રાત અને
ઉઝઝા ણલે ળું જુ ઓ છો ?
અને એક ાછરો ભનાત નાભનો ત્રીજો ફુત
છે તે ણલે તભો ળું જુ ઓ છો ? એ કશેલાનો
બાલાથજ એ છે કે ળું તેઓ તભને કંઇ નપા
નુકવાન શોંચાડી ળકે છે ? અને તભો તેઓ
વાથે ભરાએકાને ણ ુજો છો અને તેભને
અલ્રાશની ુત્રીઓ કશો છો. તો તે ક્મા
આધાયે કશો છો ? કશે છે કે એ ભુશ્રીકોની
નજીક રાત નય જાણત અને ઉઝઝા નાયી જાણત
છે . જ્માયે ભનાત શયભથી છ ભાઇર દુય એક
ફુત શતો, જ્માયે કેટરાક કશે છે કે આ ત્રણેમ
ત્થયના ફુતો શતા અને કાઅફાભાં યાખ્મા
શતા અને રોકો તેની ુજા કયતા શતા.
અને તેઓ એલું અનુભાન કયતા શતા કે જીન
અનુક્રભણણકા
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અને ભરાએકા જે કંઇ તેની અંદય છે તે
ખુદાની ુત્રીઓ છે અને તેઓની ુજા એટરા
ભાટે કયતા શતા કે તેભની ભાન્મતા શતી કે તે
ફુતો ખુદા ાવે તેભની ણવપાયીળ કયળે અને
તેભની ૂજા ાઠ કયલા છતાં ણ જ્માયે
ોતાને ત્માં ુત્રી મદા થતી તો તેઓ ોતાને
ફદનવીફ વભજતા શતા અને તે ુત્રીને
જીલતી દાટી દેતા શતા.
૨૩ થી ૨૮ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡۤ
َ ٌ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ َ ۡ
ٓاء َس ّم ۡی ُت ُموۡ َہا ان ُت ۡم َف
ِاؿ ِہی ِالا اسم
ۡ
ّّٰ ۡ َ ۡۤ َ ُ ُ
ّٰابَٓاؤخ ۡم ّما ان َز َؽ الل ُہ ِب َہا ِم ۡن ُسل ّٰط ٍن ؕ ِا ۡؿ
َّ َّ
ََ
َُۡ
َ
ۚ ّی ّت ِب ُعوۡ َؿ ِالا الظ ّ َن َف َما ت ۡہوَی الۡاجف ُس
ۡ َ
َ َف لَقَ ۡد َج
﴾۲۳﴿ ٓاء ُہ ۡم ِّم ۡن ّذ ِّب ِہ ُم ال ُہ ّٰدی
ّّٰ َ َ َ َ ۡ ۡ ۡ َ
﴾۲۴۫ ﴿ۛ
اؿ ما تمجی
ِ اؾ ل ِلاِنس
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َ ّّٰ ّٰ ُ ُ
ف ِلل ِہ الۡاع َِخۃ َف الۡا ۡفخّٰی ﴿ ﴾۲۵٪
َ
ََ
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة لَا تُ ۡغجِیۡ
َف ک ۡم ِّم ۡن ّمل ٍک فِی
اع ُت ُہ ۡم َش ۡی ًئا ِالَّا م ۢۡن بَ ۡعد اَ ۡؿ ّیَاۡ َدؿَ
َش َف َ
ِ
ِ
ّّٰ ُ َ ۡ ّ َ َ ُ َ َ ۡ ّٰ
اللہ ل ِمن یشٓاء ف یرنی ﴿﴾۲۶
َ َّ
ّٰ
ُ
ُ
ِا ّؿ ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ ِبالۡاعِ َخ ِۃ ل َ ُی َس ّموۡ َؿ
ۡ َ َ َ َ ُ ۡ ّٰ
ال َمل ِئکۃ ت ۡس ِم َیۃ الۡانثی ﴿﴾۲۷
َّ
ََ
ۡ
َف َما ل َ ُہ ۡم ِب ٖۡہ ِم ۡن ِعل ٍم ؕ ِا ۡؿ ّی ّت ِب ُعوۡ َؿ ِالا
َ َّ
َّ
ُۡ
ۡ
الظ ّ َن ۚ َف ِا ّؿ الظ ّ َن لَا حغ ِج ۡی ِم َن ال َح ّ ِق
َ ً
ش ۡیئا ﴿ ۚ﴾۲۸
hajinaji.com
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આ તો કેલ તેભનાં નાભ જ નાભ છે જે
તભોએ તથા તભાયા ફાદાદાઓએે યાખ્મા
છે , અલ્રાશે તો તેભના ણલે કોઇ વનદ ઉતાયી
નથી; તેઓ તો નમાજ ગુભાનને અને જે તેભનું
ભન ચાશે છે તેને અનુવયે છે , જો કે ખયેજ
તેભની ાવે તેભના યલયરદગાય તયપથી
ણશદામત આલી ચૂકી છે . (૨૩)
ળું ભનુષ્મ જે કાંઇ ઇચ્છા કયળે તે જ ૂણજ થળે
? (૨૪)
નણશ, નણશ, ફલ્કે યરોક અને આરોક
અલ્રાશ ભાટે જ છે . (૨૫)
આકાળોભાં ઘણા પરયશ્તા (એલા) છે કે જે ભની
ળપાઅત (બરાભણ) કાંઇ ઉમોગી નીલડતી
નથી, ણવલામ કે અલ્રાશ જે ના ભાટે ચાશે
(ળપાઅતની) યજા આી દે અને વંદ ણ
કયી રે. (૨૬)
ફેળક જે રોકો આખેયત ય ઇભાન નથી
યાખતા તેઓ જ પરયશ્તાઓનાં નાભ
સ્ત્રીઓના નાભ જે લાં યાખે છે . (૨૭)
જો કે તેભને તેનું ભુદ્દર જ્ઞાન નથી; તેઓ નયી
કલ્નાને અનુવયે છે , જો કે કલ્ના વત્મના
અનુક્રભણણકા
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ભુકાફરાભાં કાંઇજ કાભ આી ળકતી નથી.
(૨૮)
છી અલ્રાશ પયભાલે છે કે જે ને તભો
ોતાના ભાઅફુદ ઠેયાલો છો તે ભાત્ર કેટરાક
નાભો ણવલામ ફીજુ ં કંઇ નથી કે જે નાભો
તભોએ અને તભાયા ફા-દાદાઓએ યાખી
રીધા છે , તે ફુતોભાં કોઇ એલા ગુણ નથી કે
જે ના રીધે ખુદા ભાની ળકામ, તભોએ ભાત્ર
તભાયા આત્ભાની ઇચ્છા પ્રભાણે તેના નાભો
યાખી રીધા છે , તે વાચા શોલાની તભાયી
ાવે કોઇ દરીર ણ નથી.
કાપયો જે કંઇ ઇચ્છા કયળે તે ળું ુયી થળે ?
એટરે તેઓ એલી આળા યાખે છે કે ફુતો
તેભની ળપાઅત કયળે તો તેભની એ આળા
ઠગાયી નીલડળે.
આ રોક અને યરોક ખાવ ખુદા ભાટે જ છે
કે તે જે ને ચાશે તેને ફક્ષી આે.
આવભાનોભાં ઘણા પયીશ્તા છે , જે ના થકી
ભુશ્રીકો ળપાઅતની આળા યાખે છે , ણ ખુદા
તો જે ના ભાટે ચાશે અને વંદ કયે તેલા નેક
રોકોની જ ળપાઅતની યજા આે છે .
અનુક્રભણણકા
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જે રોકો આખેયત ઉય ઇભાન નથી રાલતા
અને પયીશ્તાઓના નાભો સ્ત્રીઓ જે લા યાખે
છે અને એભ કશે છે કે તેઓ ખુદાની ુત્રીઓ
છે , તો તેભ કશેનાયા તદ્દન અજ્ઞાન છે . તેઓ
ભરાએકાને એ પ્રભાણે જે કશે છે તે તેઓની
નયી કલ્ના છે અને તેઓને કોઇ પ્રકાયનું
ઇલ્ભ નથી અને તેઓ એ લાતભાં ભાત્ર
અનુભાન કયે છે .
૨૯ થી ૩૨ ભી આમાત :-

ۡ ۡ ََ
ّّٰ َ َ
َ ۡ
ۛ َع ۡن ِدغ ِخنا َف ل َ ۡم
۬ فاف ِخص َع ۡن ّم ۡن توَخی
ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ۡ ُ
﴾۲۹﴿ الدن َیا
یرِخ ِالا الحیوۃ
َّٰدل َِک َم ۡب َل ُغ ُہ ۡم ِّم َن ال ۡ ِع ۡلم ؕ ِا ّ َؿ َذ ّبَ َک ُہو
ِ
َ َ
َ َ
َ
ا ۡعل ُم ِب َم ۡن ض ّ َل َع ۡن َس ِب ۡی ِل ٖۡہ ۙ َف ُہوَ ا ۡعل ُم
﴾۳۱﴿ ِب َم ِن ۡاہ َت ّٰدی
અનુક્રભણણકા
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َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َف َما فی الۡاَ ۡ
َف ل ِ ّّٰل ِہ َ
صۙ
ذ
ی
ف
ا
م
ِ
ِ
ِ
ُ
ل َِی ۡجز َی الّ َ ِذیۡ َن اَ َس ُ
ٓاء ۡفا ِب َما َع ِملوۡا َف
ِ
ّ َ َ ُ ۡ ّٰ
یَ ۡج ِز َی ال ِذیۡ َن ا ۡح َسنوۡا ِبال ُح ۡسجی ﴿ ۚ﴾۳۱
َ َّ
ۡ
َ
ال ِذیۡ َن یَ ۡج َت ِن ُبوۡ َؿ کب ِئ َر الۡاِث ِم َف
ۡ َ َ َ َّ َّ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ
اسع
الفوا ِحش ِالا اللمم ؕ ِاؿ ذبک ف ِ
َ َ ُ ۡ ََۡ َُ
ۡ ۡ
ال َمغ ِه َك ِۃ ؕ ُہوَ ا ۡعل ُم ِبک ۡم ِاد انشاخ ۡم ِّم َن
ۡ َ ۡ َ َّ ٌ
ُ
َۡۡ
ص َف ِاد ان ُت ۡم ا ِجنۃ ف ِ ۡی بُطوۡ ِؿ
الاذ ِ
اُ ّ َم ّٰہ ِت ُک ۡم ۚ َفلَا تُ َزخُّوۡۤۡا اَجۡ ُف َس ُک ۡم ؕ ُہوَ اَ ۡع َلمُ
َ ّ َ ّٰ
ِبم ِن اتكی ﴿ ﴾۳۲٪
hajinaji.com
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ભાટે જે ણે (અભાયી માદ કયલાથી) ભોઢું પેયલી
રીધું છે , અને દુણનમાની ઝીંદગી ણવલામ અન્મ
કોઇ લસ્તુના ચાશનાયા નથી, તેનાથી તું ણ
ભોંઢું પેયલી રે. (૨૯)
તેભના જ્ઞાનની શોંચ એટરી જ છે , ફેળક
તાયો યલયરદગાય તેનાથી વાયી ેઠે લાકેપ છે
કે જે તેના ભાગજ યથી બભી ગમો છે , અને
તેનાથી ણ વાયી ેઠે લાકેપ છે કે જે ણે
ણશદામત પ્રાપ્ત કયી છે . (૩૦)
અને જે કાંઇ આકાળોભાં છે તથા જે કાંઇ
ૃથ્લીભાં છે તે અલ્રાશનું જ છે કે જે થી તે
તેભને કે જે ભણે કુકભો કમાજ છે તેભના કુકભોની
ણળક્ષા આે, અને જે ભણે વત્કામો કમાજ છે
તેભને વાયો ફદરો આે. (૩૧)
જે (રોકો) કફીયા (અક્ષમ્મ) ગુનાશોથી તથા
ફેશમાઇની લાતોથી ફચતા યશે છે ણવલામ કે
નાના વુના ા, તો ફેળક તાયો યલયરદગાય
ક્ષભા કયલાભાં ઉદાય છે ; તે તભાયી ણસ્થણતથી
ત્માયે ૂણજ લાકેપ શતો જ્માયે કે તેણે તભને
ઝભીન (ની ભાટી) ભાંથી ૈદા કમાજ અને ત્માયે
ણ કે જ્માયે તભે તભાયી ભાતાઓના ેટભાં
અનુક્રભણણકા
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ભાત્ર ગબજ શતા, ભાટે (અણબભાન કયી) તભે
ોતાને ણલત્ર ઠયાલો નણશ; જે યશેઝગાય છે
તેનાથી તે વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૩૨)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.)! તું એ વમણક્તથી ભોઢું
પેયલી રે જે અભાયા ઝીક્ર એટરે કુયઆનથી
ભોંઢું પેયલે છે , તેઓ દુન્માના ણવલામ ફીજુ ં કંઇ
ચાશતા નથી.
તેઓ આખેયત ણલે કંઇ ણ ણલચાયે કે ભનન
કયતા નથી, ભતરફ કે તેઓ ઢોય જે લા છે
અને ખાલા-ીલા ણવલામ ફીજુ ં કંઇ વભજતા
નથી, તાયો યફ તેને વાયી યીતે જાણે છે જે
યાશથી બટકી ગમો છે અને એને ણ વાયી
યીતે જાણે છે જે ણે ણશદામત પ્રાપ્ત કયી છે .
જે કંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તે
અલ્રાશનું જ છે . જે ભણે ખયાફ કાભો કમાજ છે
તેઓને અઝાફ કયે અને જે ભણે નેક કામો કમાજ
છે તેભના ફદરે તેભને જન્નત અતા કયે.
“કફાએયર ઇસ્ભે” (ભોટા ગુનાશો) તપવીયે
ફુયશાનભાં છે કે એક લખત ઉભરૂ ણફન
અફીદ શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ની
ખીદભતભાં આવમો અને તેણે ઉયની
અનુક્રભણણકા
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આમતની ણતરાલત કયી અને છી ચુ થઇ
ગમો. ઇભાભે ુછમું કે ચુ કેભ થઇ ગમા ?
તેણે જણાવમું કે શુ ં અલ્રાશની રકતાફથી
ગુનાશે કફીયા જાણલા ચાશુ ં છુ ં . આે પયભાવમું
૧ ભોટો ગુનોશ ળીકજ છે . ૨ અલ્રાશની
યશેભતથી ણનયાળ થલું ૩ અલ્રાશની કડથી
ણનબજમ થલું ૪ ભા ફાના આક થમેરાને
ખુદાએ જબ્ફાયે ળકી કહ્ા છે . ૫ આફરૂદાય
નપવનું કત્ર કયલું, ૬ ણલત્ર સ્ત્રી ય
વમણબચાયનો આક્ષે કયલો ૭ મતીભનો ભાર
ખાલો, ૮ જે શાદથી બાગી જલું ૯ વમાજ
ખાલું, ૧૦ જાદુ, ૧૧ વમણબચાય ૧૨ જુ ઠી
કવભ, ૧૩ ગનીભતભાં ખમાનત કયલી, ૧૪
ઝકાત ન આલી, ૧૫ ખોટી વાક્ષી આલી,
૧૬ વાક્ષીને છુ ાલલી ૧૭ દારૂ ીલો, ૧૮
નભાઝ ન ઢલી, ૧૯ લચનબંગ, ૨૦ કતએ
યશેભ. આ ફધી લાતોને ગણાલતી લખતે
ઇભાભ (અ.)એ દયેકની વાથે તેને રગતી
કુયઆનની આમતની ણતરાલત પયભાલી,
જ્માયે આે ગણતયી કયાલી રીધી તો ઉભરૂ
ફીન અફીદ યોતા-યોતા ફશાય નીકળમો અને
અનુક્રભણણકા
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ચીવ ભાયીને કશેતો શતો કે જે વમણક્ત ોતાના
જાતી ભતથી લાત કયે અને પઝર અને ઇલ્ભભાં
તભાયો ભુકાફરો કયે તે ખયેખય શરાક થળે.
ફીજી રયલામતભાં ‘પલાશેળ’ થી ભુયાદ ઝીના
અને ચોયી રેલાભાં આલેર છે .
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી લણજન છે
કે તભો તભાયા નેક આઅભરની ફડાઇ ન કયો
કે શુ ં નભાઝી છુ ં , યોઝેદાય છુ ં લગેયે. કાયણ કે
તભાયા કયતાં એ લધાયે જાણે છે જે ણે તભોને
ભાટીથી મદા કમાજ છે કે તે ભાટી ાક શતી કે
નજીવ અને તે તભાયા સ્લબાલથી ણ
જાણકાય છે . એક ફીજી શદીવભાં છે કે જ્માયે
આથી અભરના ફાકી યશેલા ણલે ુછલાભાં
આવમું તો આે પયભાવમું કે જ્માયે ઇન્વાન
કોઇ નેકી કયે અથલા ખુદાની યાશભાં ખચજ કયે
તો તેની નેકી રખલાભાં આલે છે . ણ જો
તેને તે રોકોની વાભે કશી આે તો એ નેકી
જાશેયી નેકીભાં રખલાભાં આલળે, ણ જો તે
પયી રોકોને ફતાલળે તો તે નેકીને બુંવી
નાખલાભાં આલળે અને તે એક પ્રકાયની
રયમાકાયી થઇ જળે. અને “રભભ”ના અથજભાં
અનુક્રભણણકા
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તપવીય કયનાયાઓભાં ભતબેદ છે . રભભ
એટરે ઇન્વાન અજાણતાથી ગુનાશની નજીક
થામ અને છી તૌફા કયી રે.
૩૩ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ َ َ
﴾۳۳ۙ ﴿ اـخءیت ال ِذی توخی

ََۡ
َ َ
﴾۳۴﴿ َف ا ۡع ّٰطی ق ِل ۡیلًا ّف اخ ّٰدی
َ َۡ ۡ
ۡ َ
﴾۳۵﴿ ا ِعن َد ٗۡـ ِعل ُم الغ ۡی ِب ف ُہوَ یَ ّٰری
(શે યવૂર !) ળું તેં તે ળખ્વને ઘ્માનૂલજક
ણનશાળમો કે જે ણે (વત્મથી) ભોંઢું પેયલી રીધું :
(૩૩)
અને (અલ્રાશની યાશભાં) થોડો ખચજ કમો
અને શાથ યોકી રીધો ? (૩૪)
ળું તેની ાવે ગેફનું જ્ઞાન છે કે તે (રયણાભ)
જોઇ ળકે છે ? (૩૫)
ઇબ્ને અબ્ફાવ, વોદમ અને કરફી લગેયે
તપવીય રખનાયાઓ રખે છે કે એક વાશેફે
અનુક્રભણણકા
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ોતાનો કેટરોક ભાર યાશે ખુદાભાં વદકો કમો
તો અબ્દુલ્રાશ ણફન વઅદ ણફન અરી વયક
કે જે તે વાશેફનો દુધ બાઇ શતો તેને કહ્ું કે
તું યાશે ખુદાભાં આટરો ફધો ભાર વદકો ન
આ, તું પકીય થઇ જઇળ, તે લખતે વાશેફે
કહ્ું કે ભાયા ઘણા ગુનાશ છે . જે ભકે ઓશદ
લગેયેભાંથી શુ ં બાગી ગમો શતો. આ વદકો
એટરા ભાટે આી યહ્ો છુ ં કે ગુનાશનો
કપપાયો થમા. તો અબ્દુલ્રાશે કહ્ું કે આ ઉંટ
જે ફોજાથી રાદેરો છે તે તું ભને આી દે તો
શુ ં તાયા ફધા ગુનાશોનો ફોજ ઉાડલા તૈમાય
છુ ં . તે વાશેફે તે ભારથી બયેરો ઉંટ તેના
શલારે કયી દીધો અને ફે વાક્ષી યાખ્મા, ત્માય
છી તે વાશેફે અલ્રાશની યાશભાં આલાનું
ફંધ કમુું, તો તે ણલે આ આમત નાઝીર થઇ.
અને અઝાફથી છુ ટકાયા ભાટે અબ્દુલ્રાશને
થોડો ભાર આપ્મો અને ફાકીનું ફંધ કમુું.
ળું તેની ાવે ગમફનું જ્ઞાન છે ? કે તે
યીણાભ જોઇ ળકે છે ? એટરે કે તેના
બાઇએ જે ણે તેના ગુનાશ ોેેતાના ઉય
ઉાડી રીધા તે વાચો છે ? ભતરફ કે તેને
અનુક્રભણણકા
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ગમફનું કંઇ જ્ઞાન નથી.
૩૬ થી ૪૦ ભી આમાત :-

ۡ َّ َ ُ ۡ َ ۡ َ
ّٰ
ُ
ُ
ُ
َ
ۡ
ۡ
﴾۳۶ۙ ﴿ ف موسی
ِ اؾ لم ینبا ِبما ف ِی صح
ّٰۤ َ ۡ َ ّ َ ۡ ّٰ ۡ َ
﴾۳۷ۙ ﴿ ف ِابر ِہیم ال ِذی ففی
ۡ ُ َ ۡ ّ ٌ َ َ ُ َ َّ َ
ّٰ
﴾۳۸ۙ ﴿ الا ت ِزذ فارِذۃ ِفرذ اعخی
َّ َ ۡ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ َ
﴾۳۹ۙ ﴿ اؿ ِالا َما َس ّٰعی
ِ ف اؿ لیس ل ِلاِنس
ََ
﴾۴۱﴿ َف ا ّؿ َس ۡع َی ٗۡہ َسوۡ َغ یُ ّٰری

અથલા ભૂવાના વશીપા (રેખો)ભાં જે કાંઇ છે
તેની તેને જાણ કયલાભાં નથી આલી ? (૩૬)
અને ઇબ્રાશીભના (વશીપાની) ણ કે જે ણે
(તાફેદાયીનો શક) વંૂણજ (યીતે) ફજાવમો શતો
: (૩૭)
કે કોઇ બાય ઉંચકનાય ફીજાનો બાય ઉંચકળે
અનુક્રભણણકા
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નણશ: (૩૮)
અને ઇન્વાન ભાટે ફીજુ ં કાંઇજ નથી, ણવલામ
કે જે ટરો તેણે પ્રમત્ન કમો શોમ: (૩૯)
અને તેના પ્રમત્ન આગ જતાં જરૂય
જોલાભાં આલળે: (૪૦)
કુદયત પયભાલે છે કે ળું તને એ ણલમની ખફય
આલાભાં આલી નથી કે જે ભુવા (અ.)ના
વશીપા એટરે તલયેતભાં છે ? અને ઇબ્રાશીભ
(અ.)ના વશીપાની ણ કે જે ણે તાફેદાયીનો
શક વંૂણજ યીતે ફજાવમો શતો.
કોઇ ણ ઇન્વાન ફીજાનો બાય ઉંચકી ળકળે
નણશ, એટરે કે જે ગુનાશ કયળે તેની વજા તેને
જ ભળે. શ. નુશ (અ.)ના ઝભાના છી શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ના ઝભાના વુધી ઝારીભોની
એલી આદત શતી કે ફાને રદકયાના
ગુનાશના ફદરે અને બાઇને બાઇના
ગુનાશના ફદરે અને ગુરાભને ભાણરકના
ગુનાશના ફદરે અને વગાના ગુનાશના ફદરે
ફીજા વગાને વજા કયતા શતા. ણ જ્માયે
અલ્રાશે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) ઉય વશીપા
નાઝીર કમાજ અને તેભાં આ આમતભાં આવમા
અનુક્રભણણકા
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પ્રભાણેનો શુ કભ આવમો તો શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)એ એલા કૃત્મોની ભના પયભાલી.
અને ઇન્વાનને ભાટે ફીજુ ં કાંઇ નથી ણ
જે ટરો તેણે પ્રમત્ન કમો શોમ. આ સ્થે એ
લસ્તુ જાણલી જરૂયી છે કે ભય્મત ભાટે જે કાયે
ખેય કયી તેનો વલાફ તેને શોંચાડે છે તેનું
કાયણ એ છે કે નેક કાભ કયનાયો ભય્મત તયપથી
નામફ થઇને તેને વલાફ શોંચાડલાની
ણનય્મતથી તે અભર કયે છે .
૪૧ ભી આમત :-

ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّٰ ۡ ُ َ ّ ُ
﴾۴۱ۙ ﴿ ثم یجزىہ الجزٓاء الاففی

છી તેને ૂયેૂયો ફદરો આલાભાં આલળે:
(૪૧)
અને તેની કોળીળનો ફદરો તેના
આઅભારના પ્રભાણભાં ુયો આલાભાં
આલળે. વોઅરફીએ ોતાની તપવીયભાં
રખ્મું છે કે ખુયાવાનના શાકીભ અબ્દુલ્રાશ
તાશેય શુ વેન ઇબ્ને પઝરને ફોરાલીને કહ્ું કે
કુયઆનની આ ત્રણ આમતો ભને જયા
અનુક્રભણણકા
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ભુશ્કેરથી વભજભાં આલે છે . શેરી આમત
એ કે ખુદાએ શ. આદભ (અ.)ના પયઝંદ
કાફીર ણલે પયભાવમું કે કાફીરે શાફીરને
કત્ર કમો અને છી સ્તામો અને એ ણ
જોલાભાં આલેર છે કે જે કોઇ સ્તામ તેના
ગુનાશ ભાપ થામ છે , તો છી કાફીરની
દોઆ કફુર કેભ ન થઇ ? અને વુયએ
નજભની ૩૯ભી આમતભાં છે કે ઇન્વાન
જે ટરો અભર કયળે તેટરો વલાફ ભળે અને
એભ ણ છે કે ખુદા નેકીનો ફદરો લધાયે
આળે, તોેે છી આ ફે લસ્તુ તો
એકફીજાની ણલરૂઘ્ધ છે અને એક ફીજી
આમતભાં છે કે કોઇ ણ ચીજ મદા કયલી
અથલા ભટાડલી લગેયે ફાફતો ખુદા કયે છે ,
ણ શદીવભાં તો એભ છે કે જે કાંઇ થમું અને
થનાય છે તે રખાઇ ચુક્મું છે , શલે કાંઇ ફાકી
યશેતું નથી તો તે ણલે ળું વભજલું ?
આ ત્રણેમ વલારોના જલાફભાં શુ વેન ણફન
પઝરે કહ્ું કે કાફીર શાફીરને કત્ર કયીને
સ્તામો ન શતો, ણ તેના અંગને ઉાડલાથી
સ્તામો શતો અને તે લખતની ળયીમતભાં
અનુક્રભણણકા
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સ્તાલો કયલાથી તૌફા કફુર થતી નણશ શોમ
(આ ઉમ્ભતભાં ણ કેટરાક ગુનાશ એલા છે
જે ભાપ થતા નથી, જે ભકે ઇભાભને કત્ર કયલું
લગેયે) આ તો ખાવ શ. યવુર (વ.)ની
ફયકતથી આ ઉમ્ભતને ભાટે ભાપી છે . ફીજુ ં
ઇન્વાન જે ટરો અભર કયળે તેટરો વલાફ
ભેલળે એ અદરની રૂએ વશી છે અને
વલાફનો ફદરો લધાયે ભેલળે એ ણ વાચું
છે . કેભકે તે તેના પઝર ને કયભના કાયણે છે ન
કે તેના અદરના કાયણે. તો આ ણશવાફે તે
ફન્ને ફાફતભાં કાંઇ ણલરૂઘ્ધતા યશી નણશ.
ત્રીજુ ં એ કે જે કાંઇ થમું અને થનાય છે અને
રખાઇ ચુક્મું છે તે ફયાફય છે . શંભેળની
ફાફતો જે થમા કયે છે તેથી કાંઇ રખેરી
ફાફત ઉય કોઇ તપાલત આલતો નથી, કેભકે
જે કાંઇ રખામું છે તેજ પ્રભાણે થતું યશે છે
અને જે થનાય છે તેજ રખામું છે અને તેભાં
ણ કળી ણલરૂઘ્ધતા નથી. આ જલાફ
વાંબી શાકીભ ઘણો ખુળ થમો.
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૪૨ થી ૪૭ ભી આમાત :-

ََ
َ ۡ ۡ ّٰ
َف ا ّؿ ِاخّٰی َذ ِّبک ال ُمن َتہی ﴿ ۙ﴾۴۲
َ ّ َ َ ۡ َ َ ّٰ
َف ان ٗۡہ ُہوَ اض َحک َف ا ۡبؾی ﴿ ۙ﴾۴۳
َ َ ّ َ ٗۡ ُ َ َ َ َ َ َ
ۡ
َ
ف انہ ہو اماة ف احیا ﴿ ۙ﴾۴۴

َ َ ّ َ ٗۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ ّ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّٰ
ف انہ خلق الزفجح ِف الذغخ ف الانثی
﴿ ۙ﴾۴۵
ّ ُ ۡ َ َ ُ ّٰ
ِم ۡن نطف ٍۃ ِادا ت ۡمجی ﴿﴾۴۶
َ َ َّ َ َ ۡ َّ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ
ّٰ
ف اؿ علی ِہ النشاۃ الاعخی ﴿ ۙ﴾۴۷
અને (વલેનો) અંત તો ણનવંળમ તાયા
)ારનકતાજ ાવે જ આલળે: (૪૨
hajinaji.com
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અને એ જ (ભનુષ્મોને) શવાલે છે તથા યડાલે
છે : (૪૩)
અને ખચીતજ તે જ ભાયે છે અને જીલાડે છે :
(૪૪)
અને તેણેજ જોડાં ેદા કમાજ છે , નય અને
ભાદા. (૪૫)
એક લીમજ નફદુભાંથી જ્માયે કે તે (ગબાજળમભાં)
ાડલાભાં આલે છે . (૪૬)
અને (કમાભતભાં) ુન: વજીલન કયલું ણ
તેના જ ભાથે છે : (૪૭)
વલેનો અંત તાયા યફની ાવેજ આલળે,
એટરે ફધામને ખુદાની ાવે જલું ડળે, કે
નેકી-ફદીનો ફદરો ભેલે. કેટરાક કશે છે કે
તેથી ભુયાદ એ ણલચાય ળણક્તની શદ તેની તયપ
છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે
અલ્રાશની ઝાતભાં રપકય કયલી જોઇએ નણશ,
ણ તેની નેઅભતોભાં ભનન કયો. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું છે કે જ્માયે
કરાભ (લાત) ખુદા વુધી શોંચે તો તભો
અટકી જાલ અને તેના ણલે લધાયે ખોજ કયો
નણશ. અમ આદભના પયઝંદ ! તારૂં દીર એટરું
અનુક્રભણણકા
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નાનું છે કે કોઇ ક્ષી તેને ખામ તો તેનું ેટ
ણ ન બયામ અને તાયી આંખ એટરી નાની
છે કે વોમના કાણા જે ટરી કોઇ ચીજ જો
તેના ઉય ભુકે તો તું જોઇ ણ ન ળકે, જ્માયે
તાયા દીર અને આંખની આ શારત છે ત્માયે
તું આવભાન અને ઝભીનના ભુલ્કો જોલા
ચાશે છે . તો તે કેભ ફની ળકે ? જ્માયે તેની
વજજ ન કયેરી વૃણષ્ટની શકીકત જાણલી ભુશ્કેર
છે , તો છી તે વજજ નશાયની ઝાતને કેલી યીતે
જાણી ળકે ?
ખુદા શવાલે છે અને યડાલે છે , ખુળીથી શવલું
આલે છે અને ગભીથી યડલું, એટરે આ ફન્ને
ળણક્તઓ અલ્રાશ તયપથી જ છે . તે ખુદા
ભાયે છે અને વજીલન કયે છે . એટરે કે ફન્ને
ઉય તે કુદયત ધયાલે છે . ખુદાએ ઇન્વાનો
અને શમલાનોભાં નય અને ભાદાનું વજજ ન કમુું
છે .
એક લીમજ નફદુભાંથી જે ગબાજળમભાં ાડલાભાં
આલે છે તેના થકી ભખ્રુક મદા થામ છે અને
કમાભતભાં પયી વજીલન કયનાય ણ તેજ છે
અને તે લખતે નેકી-ફદીનો ફદરો આળે.
અનુક્રભણણકા
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૪૮ થી ૪૯ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ َ ّٰ ۡ َ َ ّ َ
﴾۴۸ۙ ﴿ َف ان ٗۡہ ُہوَ اغجی َف اقجی

ّ ُ ّ َ َ ُ ۡٗ َ ّ َ َ
﴾۴۹ۙ ﴿ الش ۡع ّٰری
ِ ف انہ ہو ذب
અને એજ શ્રીભંત અને ભાતફય ફનાલે છે ;
(૪૮)
અને તેજ ળેઅયા (નાભના વીતાયા)નો ભારીક
છે : (૪૯)
એજ ખુદા ગની કયે છે , ગનીનો અથજ એ કે જે
ભાર તે લાયે છે અને ભારદાય ભાટે
“કીનમાશ” ળબ્દ આલેર છે . એટરે તે એલો
ભાર આે છે જે બેગો કયે છે અને લાયતો
નથી. કેટરાક કશે છે કે ગની કયે છે એટરે
યોકડ નાણં આે છે અને કીનમાશથી ભુયાદ
ઢોય-ઢાંખય લગેયે છે . શ. અરી (અ.)એ
પયભાવમું કે દયેક ઇન્વાનને તેના ગુજયાનથી
ગની કયે છે , જે કંઇ ભેલે છે તેનાથી યાજી
થામ છે .
અનુક્રભણણકા

1523

hajinaji.com

“ળેઅયા” આવભાનનો પ્રકાણળત તાયો જે ને
અંગ્રેજીભાં (જીણેજ) કશે છે અને ભીવયના
રોકો તેની ુજા કયતા શતા. કાયણ કે તેના
ઉદમ થલાના વભમભાં નીર નદીથી રાબ
ભલો ળરૂ થમો શતો, તેથી એ રોકો એભ
વભજતા શતા કે આ રાબ તે તાયાના ઉદમ
થલાની ફયકતથી છે અને અજ્ઞાનતાના મુગભાં
અયફોનો એ અકીદો શતો કે આ વીતાયાથી
રોકોની રકસ્ભત ઉય અવય થામ છે , એટરા
ભાટે તે વીતાયાની અયફના ફુતોભાં ગણતયી
થતી શતી. ખાવ કયીને કુયેળનો ડોળી
કફીરો ૂજા કયતો શતો, એટરા ભાટે જ
અલ્રાશે પયભાવમું કે તભાયી રકસ્ભત ળેઅયા
નથી ફનાલતો ણ તેનો યફ ફનાલે છે .
૫૦ થી ૫૬ ભી આમાત :-

ُ َ َ َ َ ۡ َ ۡۤ ۡٗ َ ّ َ َ
﴾۵۱ۙ ﴿ اخ َۨا الۡا ۡفخّٰی
ف انہ اہلک ع
ّٰ ۡ َ ۡۤ َ ۠ َ
﴾۵۱ۙ ﴿ َف ث ُموۡ َخا ف َما ابكی
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َ ۡ َ ُ َ َّ
َ
ُ َ
َف قوۡ َؾ نوۡ ٍج ِّم ۡن ق ۡب ُل ؕ ِان ُہ ۡم کانوۡا ُہ ۡم اظل َم
ّٰ ۡ َ
﴾۵۲﴿ َف اطغی
َََ َ ۡ
﴾۵۳ۙ ﴿ َف ال ُم ۡؤت ِفکۃ ا ۡہ ّٰوی
ّّٰ َ َ َ ّّٰ َ َ
﴾۵۴ۚ ﴿ فغشہا ما غصی
َ َ ّ َ َ ّٰ ّ َ َ
َ
ّٰ
َ
﴾۵۵﴿ ف ِبا ِی الٓا ِء ذ ِبک تتماذی
ُ ۡ ُ ُ ّ َ ّ ٌ ۡ َ َ ّٰ
ّٰ
ۡ
﴾۵۶﴿ ہذا ن ِذیر ِمن النذذِ الافخی
અને તેણેજ અગાઉના આદ (ની કોભ)નો
નાળ કમો : (૫૦)
અને વભૂદ (ના રોકો)નો ણ એલી યીતે
(નાળ કમો) કે કોઇને ફાકી યાખ્મો નણશ :
(૫૧)
અનુક્રભણણકા
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અને એલીજ યીતે તે શેરાં નૂશની કોભ (ના
રોકો)ને ણ; તેઓ ખયેખય ભોટા ઝારીભ
અને ભશાન વયકળ શતા : (૫૨)
અને (રૂતની) ઉંધી લી ગએરી લસ્તીઓને
તેણેજ ઉંધી ભાયી શતી: (૫૩)
અને તે (લસ્તીઓ) ઉય જે ઢાંકલાનું શતું તે
ઢાંકી દીધું શતું. (૫૪)
ભાટે (શે ઇન્વાન !) શલે તું તાયા
યલયરદગાયની કઇ કઇ નેઅભતોભાં ળંકા
કયતો યશેળે ? (૫૫)
આ (ભોશમ્ભદ વ.અ.લ. ણ) અગાઉના
ડયાલનાયાઓ ભાંશેનો એક ડયાલનાયો છે .
(૫૬)
અલ્રાશે આદની કોભ જે શ. શુ દ (અ.)ની
કોભ શતી તેનો નાળ કમો અને વભુદની કોભ કે
જે શ. વારેશ (અ.)ની કોભ શતી, તેનો ણ
નાળ કમો અને કંઇ ફાકી યાખ્મું નણશ.
આદ અને વભુદની કોભ શેરાં જ. નુશ
(અ.)ની કોભનો નાળ કમો. તેઓ ખયેખય
ભોટા ઝારીભ અને ઘણાજ ભાથાબાયી શતા
અને જ. રુત (અ.)ની કોભના ળશેયોને
અનુક્રભણણકા
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જડભુથી ઉખેડી નાખ્મા અને જ. રુત
(અ.)ની લસ્તીને તેણેજ ઉંધી પેંકી દીધી શતી.
છી તેના ઉય ત્થયોનો લયવાદ લયવાવમો.
જે જે લાતોનું લણજન કયલાભાં આવમું છે તે
ફધું જ. ઇબ્રાશીભ (અ.) અને જ. ભુવા
(અ.)ના વશીપાભાં છે , તેના ઉય ણલચાય અને
ભનન કયલું અને ખયા આદળજને અનુવયી દીન
તયપ ઝુકી જલું. તભાયી પઝજ છે અને શેરાંની
ઉમ્ભતોનું લણજન કયલું એ તભાયા ભાટે
અલ્રાશની એક ભયશેયફાની છે , જે ના કાયણે
તભાયા ભાટે શકને ભાન્મ યાખલું આવાન થામ
છે અને આ ણ તેની એક નેઅભત છે . શલે
તભો તેની કઇ કઇ નેઅભતનો ઇન્કાય કયળો
અથલા ળંકા કયળો ? આ યવુર અથલા
કુયઆન અથલા આ ખફયો શેરાની જે ભજ
તભને ખુદાની નાપયભાનીથી ડયાલનાયા છે .
૫૭ થી ૬૨ ભી આમાત :-

ُ َ ّٰ َ َ
﴾۵۷ۚ ﴿ ارِف ِت الۡارِفۃ
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ٌ َ َ ّّٰ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ
﴾۵۸﴿ اشفۃ
ِ لیس لہا ِمن خف ِؿ الل ِہ ک
َ
ََ
ۡ َ
﴾۵۹ۙ ﴿ اف ِم ۡن ّٰہذا ال َح ِدیۡ ِث ت ۡع َج ُب ۡو َؿ
ُ َ
ُ َۡ
﴾۶۱ۙ ﴿ َف تض َحکوۡ َؿ َف لَا ت ۡبکوۡ َؿ
َۡ
﴾۶۱﴿ َف ان ُت ۡم ّٰس ِم ُد ۡف َؿ
ّّٰ ۡ ُ ُ ۡ َ
ُ
ۡ
ۡ
َ
ُ
﴾٪ ۶۲﴿ فاسجدفا لِل ِہ ف اعبدفا
“જે આમતની નીચે અન્ડય રાઈન કયેર છે તે
લાજીફ ણવજદાની આમત છે ” આ આમત
ઢમા છી ણવજદો કયલો લાજીફ છે .
આલનાય ઘડી (કમાભત) ાવે આલી રાગી
છે . (૫૭)
અલ્રાશના ણવલામ તેને ટાનાય કોઇ નથી.
(૫૮)
ળું તભો આ ખફયથી આશ્ચમજ ાભો છો ?
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(૫૯)
અને શવો છો અને યડતા નથી ? (૬૦)
અને તભે ગપરતભાં ડ્મા યશો છો ? (૬૧)
ભાટે અલ્રાશને જ ણવજદો કયો અને
(તેનીજ) ઇફાદત કમાજ કયો. (૬૨)
એ ખ્માર ન કયો કે શજુ ણલચાયલા ભાટે ઘણો
વભમ ફાકી છે . તભાયાભાંથી કોઇને ણ એ
ખફય નથી કે કેટરી જીંદગી ફાકી છે અને
તભાયાભાંથી દયેકને કોઇ લખતે ભોત આલી
ળકે છે અને કમાભત ણ અચાનક ગભે ત્માયે
આલી ળકે છે . ભાટે પેંવરાની ઘડીને દુય ન
વભજો. જ્માયે પેંવરાનો વભમ આલી જળે
તો છી તેને કોઇ ટાી ળકનાય નથી.
આમતનો ભતરફ એ છે કે શ. ભોશમ્ભદ
(વ.)એ જે ચીજની તયપ દાલત આી છે તે
એ છે જે તભોએ વાંબી અને એ લાતો ઉય
શલે તભો અજફ કયો છો અને એલી યીતે
જુ ઓ છો જાણે આશ્ચમજ ભાડનાયી ણનયાી
લાત તભોને વંબાલલાભાં આલતી શોમ.
ોતાની જે શારત અને ગુભયાશી ય તભાયે
યડલું જોઇએ. જ્માયે તભો તો તેની ણલરૂઘ્ધ
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તેની વત્મતાની ભઝાક ઉડાલી યહ્ા છો અને
જે લાત તભાયી વભક્ષ યજૂ કયલાભાં આલે છે
તેને ઠઠ્ઠા ભશ્કયી વભજો છો.
છી પયભાલે છે કે તભો ગપરતભાં યશેનાયા
અને યભતગભત આચયનાયા છો. આભ એટરા
ભાટે પયભાવમું કે જ્માયે કુયઆને ળયીપની
ણતરાલત થતી શતી તો ભુશ્રીકો ગાલાનું ળરૂ
કયતા શતા કે જે થી રોેેકોેે કુયઆન વાંબે
નણશ. જ. ઉમ્ભે વરભાથી રયલામત છે કે
જ્માયે આ આમત નાઝીર થઇ તો જ.
અમ્ભાય, વશીફ લગેયે ભોટા વાદે રૂદન કયતા
શતા અને શઝયત ણ તેઓના યડલાનો
અલાજ વાંબી યડલા રાગ્મા. શઝયતે
પયભાવમું છે કે જે દુન્માભાં ખોપે ખુદાથી યડ્મો
શળે તે જશન્નભભાં નણશ જામ અને જે ઓ
શદથી લધી જઇ લાયંલાય ગુનાશ કયે છે તેઓ
જન્નતભાં નણશ જામ. કશે છે કે આ આમત
નાણઝર થલા છી કોઇએ આં શઝયતને
શવતા જોમા નણશ.
ખાવ અલ્રાશની ઝાતને જ વજદો કયો અને
ખારીવ ણનય્મતથી ઇફાદત કયો. આ આમત
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લાંચ્મા અથલા વાંબળમા છી વજદો કયલો
લાજીફ છે અને જે ચાય લાજીફ વજદા છે
તેભાંનો આ ત્રીજો વજદો છે .
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આ વુયાભાં ૫૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૫૪) વુયએ કભય (ચંદ્ર)
ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને એક આંતયે ઢે તો કમાભતના
રદલવે તેનો ચશેયો ુનભના ચાંદ જે લો નુયાની
થળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જ્માયે આ વુયો ઢનાય કબ્રથી નીકળે તો
તેના ભાટે ફેશીશ્તથી એક ઉંટણી આલી તેને
ોતાની ઉય ફેવાડીને કમાભતના ભેદાનભાં
રઇ જળે.
ખાવીમત : આ વુયાને રખીને જુ ભ્આના
રદલવે ઝોશયની નભાઝ લખતે ોતાની
ાઘડીભાં યાખે તો રોકોની નજયોભાં પ્માયો
અનુક્રભણણકા
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અને ભકફુર થળે.
૧ થી ૨ જી આમાત :-

َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ۡ
﴾۱﴿ ُاعۃ َف انش ّق الق َمر
ِاقتؿب ِت الس

ُ ُّ ً
َ
ۡ ُ َُ
َف ِا ۡؿ ّیرَ ۡفا ّٰایَۃ ح ۡع ِرضوۡا َف حقوۡلوۡا ِسش ٌخ
ُ
﴾۲﴿ ّم ۡس َت ِم ٌّر
તે ઘડી ાવે આલી શોંચી અને ચંદ્રભા પાટી
ગમો. (૧)
અને અગય આ રોકો કોઇ ભોઅજીઝો જોળે
તો ણ (તેના ભયલાથી) ભોઢું પેયલી રેળે, અને
એ જ કશેળે કે (આ તો) શંભેળથી થતો યશેરો
જાદુ છે . (૨)
શ. યવુરે ખુદા (વ.) આખયી નફી છે અને
તેભની નફુવલતનો ઝભાનો કમાભત વુધી છે
અને કમાભત નજદીક છે અને તેભના વભમભાં
ચાંદના ફે ટુકડા થમા. ચાંદના આ ટુકડા
થલાનો ઝીક્ર કમાભત નજદીક શોલા વાથે
અનુક્રભણણકા
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કયલાભાં આવમો છે . નાણસ્તકોએ મમ્ફય
વાશેફ ાવે ભોઅજીઝાની ભાગણી કયી તોેે
અલ્રાશના શુ કભથી નફી વાશેફની
આંગીના ઇળાયે ચંદ્રના ફે ટુકડા થઇ ગમા.
જે જોનાયાઓને દુય વુધી દેખામા. ઇબ્ને
ભવુદથી ભયલી છે કે ચાંદના ફે ટુકડા થલા તો
યવુરલ્રાશ (વ.)ના ભાટે છે અને વુયજનું
ાછુ ં પયલું મા વુયજનુ પયી ઉદમ થલું શ. અરી
(અ.) ભાટે છે . અલ્રાશે જે પઝીરત ોતાના
યવુર (વ.)ને અતા કયી છે તેલી તેના લરીને
ણ અતા કયી છે ણવલામ નફુવલતની-શુ ઝુય
ખાતેભુન્નફીમીન છે અને આ ખાતેભુર
લવીમીન છે અને ચાંદના ફે ટુકડા થલાની
રયલામત વશાફાઓએ નકર કયેર છે . જે ભકે
અબ્દુલ્રાશ ણફન ભવુદ, અનવ ણફન ભાણરક,
શોઝમપા ણફન મભાની, ઇબ્ને ઉભય, ઇબ્ને
અબ્ફાવ, જાફીય ણફન ભુતઅભ.
જ્માયે કુપપાયે ભક્કા વાભે આ ચાંદના ટુકડા
થલાનો ભોઅજીઝો ફતાલલાભાં આવમો તો
તેઓ તેને જાદુ કશેલા રાગ્મા. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)થી યીલામત છે કે આે
અનુક્રભણણકા
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રયવારતને જાશેય કયલા છી કુયેળના અયફોને
ઇસ્રાભનીદાલત આી તોેે તેઓએ
આવભાં એલો ભત કમો કે આણે તેભની
ાવે એલી ચીજ ચાશીએ કે તેભાં તેનો જાદુ
અવય કયી ળકે નણશ, તેથી તેઓએ આને
એલો ભોઅજીઝો ફતાલલા ભાટે અઝજ કયી કે
જો આ ચાંદના ફે ટુકડા કયી ફતાલો તો
અભો ઇસ્રાભ ણસ્લકાયીએ અને તે ચઉદભી
ઝીલ્શજની યાત શતી અને અફુ રશફ, અફુ
જશેર અને અફુ વુપીમાન કશેલા રાગ્મા કે
શલે તેભનો જાદુ જોઇએ કે તે કેલો અવય કયે
છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ શ. અરી (અ.)ને
શુ કભ કમો કે આ ભળઅયીર શયાભની તયપ
જાલ અને દોઆ કયો કે અમ ફમતુર શયભના
યલયરદગાય ! અમ ફરદુર શયભના
યલયરદગાય ! અમ ઝભઝભ અને ભકાભના
યલયરદગાય ! અમ યવુર (વ.)ને ભોકરનાયા
! તું અભાયા જાશેય અને ફાતીનને જાણે છે
અને તું દયેક લસ્તુનું જ્ઞાન ધયાલે છે . આભ કશી
ચાંદ તયપ ઇળાયો કયજો કે તેના ફે ટુકડા થઇ
જામ અને તેનો એક ટુકડો વપાના લજત ઉય
અનુક્રભણણકા
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અને ફીજો ભળઅય ઉય ઉતયે. કુયેળીઓએ
જ્માયે આં શઝયતની આ લાત વાંબી તો
એક ફીજાને કશેલા રાગ્મા કે જુ ઓ, તેઓ આ
ભાભરાભાં અરીની ભદદ ચાશે છે કે જે શજી
નાની લમના છે . છી તેઓ આવભાં ખુફ
શવલા રાગ્મા. શઝયતે તેઓની લાતની કંઇ
યલા ન કયતાં શ. અરી (અ.)ને કહ્ું કે ભેં જે
શુ કભ આપ્મો છે તેના ઉય અભર કયો. શ.
અરી (અ.)એ ભોટા અલાજે દોઆ કયલી ળરૂ
કયી. શજુ દોઆ ુયી ણ ન થઇ શતી કે
ઝભીન ઉય એક આંચકો રાગ્મો, એલું રાગતું
શતું કે ઝભીન તેના ઉય લવનાયાઓને
ોતાની અંદય વભાલી રેળે. છી કુપપાયો
કશેલા રાગ્મા કે ચાંદના શજુ ફે ટુકડા તો થમા
નથી ણ આ અભોને જાદુ થકી ક્માંક
ઝભીનભાં દાટી ન દે. આં શઝયત (વ.)એ
તેઓને પયભાવમું કે તભો ળાંણતથી ચાંદની તયપ
જોમા કયો. ત્માય છી એકાએક ચાંદના ફે
ટુકડા થઇ ગમા અને તેની યોળની ભક્કાભાં,
શાડોભાં તથા રદલારોભાં પેરાઇ ગઇ અને
છી રોકોએ યવુરલ્રાશ (વ.) ય ઇભાન
અનુક્રભણણકા
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જાશેય કમુું, ણ ભુનાપીકો તે છતાં ણ તેને
જાદુ કશેલા રાગ્મા અને તેજ રદલવે વુયએે
અફી રશફ નાઝીર થમોેે અને અફુ
રશફની દુશ્ભની શદથી આગ લધી ગઇ
અને તે લખતે ભક્કા અને આવાવના ૬૧૨
ભાણવો ભુવરભાન થઇ ગમા ણ ભક્કાના
કુપપાયોના બમને રીધે તેઓએ ોતાનું ઇભાન
છુ ું યાખ્મું, જ્માયે અફુ રશફ ભયતા વુધી
કાપય જ યહ્ો અને અફુ જશેર જં ગે ફદયભાં
કત્ર થમો. જ્માયે અફુ વુરપમાન પત્શે ભક્કા
લખતે ઇસ્રાભની ળાનો-ળોકત જોઇ
ભુવરભાન થમો.
જ્માયે કુયેળના કુપપાયોએ ચાંદના ફે ટુકડા થતા
જોમા તો તેને ભાન્મ ન યાખ્મું અને કશેલા
રાગ્મા કે યાત-રદલવની જાદુગયીનો જે
વીરવીરો ભોશમ્ભદે ળરૂ કમો છે આ જાદુ
ણ તેભાંથી એક છે અને ફીજો ભતરફ એ
છે કે આ ાકો જાદુ છે જે ને ફશુ શોણળમાયીની
વાથે દેખાડલાભાં આવમો છે . ત્રીજુ ં તેઓના
કશેલાનો ભતરફ એ શતો કે જે ભ તેભના
ફીજા જાદુ વાય થઇ ગમા તેભ આ જાદુ ણ
અનુક્રભણણકા

1537

hajinaji.com

વાય થઇ જળે અને તેની અવય રાંફો વભમ
વુધી ટકળે નણશ.
૩ થી ૫ભી આમાત:-

ۡٓاء ُہ ۡم َف ک ُ ّ ُل اَمر
َ ََف َک ّ َذبُوۡا َف ّاتَ َب ُعوۡۤۡا اَ ۡہو
ٍ
ُ
﴾۳﴿ ّم ۡس َت ِو ٌّك
َ
َ َف لَقَ ۡد َج
ٓاء ُہ ۡم ِّم َن الۡان ۢۡ َبٓا ِء َما فِ ۡی ِہ
﴾۴ۙ ﴿ ُم ۡز َخ َج ٌر
ُ ُّ ۡ ُ َ َ ٌ َ َ ۢ ٌ َ ۡ
ُ
﴾۵ۙ ﴿ ِحکمۃ بال ِغۃ فما تغ ِن النذذ

અને તેભણે જુ ઠરાવમું અને સ્લેચ્છાઓની
તાફેદાયી કયી, અને દયેક કામજ (નો વભમ)
નક્કી કયલાભાં આવમો છે . (૩)
અને ખચીતજ તેભની ાવે એલી ખફયો
આલી ચૂકી છે કે જે ભાં ધભકી શતી : (૪)
અનુક્રભણણકા
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(તેભ) અવાધાયણ પ્રકાયની દાનાઇ ણ શતી,
યંતુ (તેભના ભાટે તો) ધભકી કાંઇ ઉમોગી
નીલડતી નથી: (૫)
પ્રત્મેક લાત, એટરે નેકોની નેકી અને
ફુયાઓની
ફુયાઇ
તેભના
આઅભારનાભાભાંથી જાશેય થામ છે અને
તેઓને તેનો ફદરો આલાભાં આલળે.
આનો બાલાથજ એ છે કે એની ાવે ાછરી
ઉમ્ભતોની એલી ખફયો શોંચી છે કે જો
રોકો તેનાથી ઇબ્રત શાવીર કયત તો છી
અમ્ફીમાને જુ ઠરાલત નણશ અને કુફ્ર ન કયત
ણ દુશ્ભનીના કાયણે તેભણે આ લાતોથી કાંઇ
ણ નવીશત ન રીધી.
કુયઆને ભજીદ ુયેુરૂં ણશકભતથી બયુય છે .
ઇન્વાનની પ્રગણત અને તયક્કી ભાટે આનાથી
ફશેતય ફીજી કોઇ ણ કાનુનની રકતાફ નથી
કે જે ના થકી તે દીન અને દુન્માભાં પામદો
ભેલી ળકે. જે ઓ કુયઆનથી યાશ ન ભેલે
તેઓનો ઇરાજ ળો ? અને એલા રોકો
ડયાલલાલાાથી ળું પામદોેે ભેલી ળકે છે ?
૬ થી ૮ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ
َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َ
الد ِاظ ِاخّٰی ش ۡی ٍء
فتوؽ عنہم ۬ یوؾ یدظ
ُ ُّ
﴾۶ۙ ﴿ نػ ٍخ
َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ً َّ ُ
َ
ۡ
ات
د
ج
ِ خشعا ابصاذہم یصخجوؿ ِمن الا
َّ َ َ
ُۡ
﴾۷ۙ ﴿ کان ُہ ۡم َجرَ ٌاخ ّمن َت ِس ٌخ
َّ َ َ ۡ ۡ ُّ
َالداظ ؕ حَقُ ۡو ُؽ ال ۡ ّٰکه ُك ۡفؿ
ِ مہ ِط ِعحف ِاخی
ِ
َ
﴾۸﴿ ّٰہذا یَوۡ ٌؾ َع ِز ٌخ
ભાટે તું તેભનાથી ભોઢું પેયલી રે; જે રદલવે એક
ોકાયનાય તેભને એલી એક ફાફત તયપ
ફોરાલળે કે જે તદ્દન અણગભતી શળે (૬)
ત્માયે તેભની આંખો નીચે ઢેરી શળે; (અને)
કફયોભાંથી એલી યીતે નીકળે જાણે કે તે
છલાઇ ગમેરા તીડો (નાં ઝુંડ) શોમ : (૭)
અનુક્રભણણકા
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ફોરાલનાયા તયપ ઉતાલા ઉતાલા જતા
શળે; (અને) નાણસ્તકો કશેતા શળે કે આ રદલવ
તો ભશા કઠણ છે . (૮)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું જ્માયે જાણે છે કે તાયી
ઉમ્ભતની આલી ણસ્થણત છે તો જ્માં વુધી
જે શાદનો શુ કભ થામ ત્માં વુધી તું તેભનાથી
ભોંઢું પેયલી રે અને તું એ રદલવને માદ કય કે
જે રદલવે ફોરાલનાયો એટરે ઇવયાપીર
ફમતુર ભુકદ્દવના ત્થય ઉય ઉબો યશીને
રોકોને અણગભતી ફાફત તયપ ફોરાલળે જે
કમાભત છે અને એકાએક કમાભત જોલાથી
તેઓને એ લસ્તુ વાયી રાગળે નણશ.
તે લખતે તેઓ બમબીત થળે અને ઝીલ્રત
અને ફેઇઝઝતીના કાયણે તેઓની આંખો ઝુકી
ગઇ શળે. કાયણ કે કફયથી નીકલાની
વાથેજ એને એનું બાન થઇ જળે કે આ એજ
જીલન છે જે ને અભો ભાન્મ યાખતા ન શતા
અને અભોએ તેના ભાટે કોઇ તૈમાયી ન કયી
અને શલે ગુનેશગાય તયીકે અલ્રાશની વાભે
યજૂ થલું ડળે અને આ કમાભતનું બમાનક
દ્રશ્મ જોઇને તેભના શોળ ઉડી જળે.
અનુક્રભણણકા
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તપવીયે ફુયશાનભાં શ. અરી (અ.)થી ભનકુર
છે કે શુ ઝુયે પયભાવમું કે રોકો ોતાની
કબ્રોભાંથી એક વાથે નગ્ન શારતભાં નીકળે
અને ફધામ જલાન અને દાઢી લગયના શળે
અને ફધામ ઉય અંધકાય છલાઇ જળે.
અણતળમ ભેદનીના રીધે શ્લાવ રેલો બાયે થઇ
ડળે અને રોકો યવેલાથી નીતયી જળે.
તેઓ શામલોમ કયળે. આ કમાભતનું સ્થ
શળે. એ વભમ દયણભમાન અલ્રાશ તયપથી
એક અલાજ આલળે. તેથી ફધા ળાંત થઇ
જળે અને રોકોની આંખો નભી જળે તથા
દીર ધ્રુજતા શળે અને કાપય રોકોને તે
રદલવની વખ્તીનું બાન થળે.
૯ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ََک ّ َذ َب ۡت َق ۡب َل ُہ ۡم َقوۡ ُؾ نُوۡ ٍج َف َک ّ َذبُوۡا َع ۡب َدنَا ف
ۡ َ ُ
ُ َ
﴾۹﴿ َقالوۡا َم ۡجنوۡ ٌؿ ّف ار ُخ ِجر
ۡ َ ٌ ۡ ُ ۡ َ ۡ ّ َ ۡۤ ۡٗ َ ّ َ َ َ َ
َ
ۡ
﴾۱۱﴿ فدعا ذبہ انِی مغلوب فانت ِضخ
અનુક્રભણણકા
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َ َ َ ۡ َ ۤۡ
ففتحنا

ُۡ
َ ۡ َ َ َّ
الس َمٓا ِء ِب َمٓا ٍء ّمن َہ ِم ٍر
ابواب

ۛ﴾۱۱
﴿۫
ّ َف َف ّ َج ۡرنَا الۡاَ ۡذ َص ُع ُیوۡنًا َفال ۡ َتكَی ال ۡ َم ُ
ٓاء
َ َ ُ
َعدٰۤی ا ۡم ٍر ق ۡد ق ِد َذ ﴿ ۚ﴾۱۲
َ َ َ ۡ ّٰ ُ َ ّٰ َ َ ۡ َ
اة الوَا ٍج ّف ُخ ُذ ٍخ ﴿ ۙ﴾۱۳
ف حملنہ عدی د ِ
َ ۡ ۡ َُۡ َ ََ ً َّ ۡ َ َ ُ
اؿ ک ِه َك
تجرِی ِباعی ِننا ۚ جزٓاء ل ِمن ک
﴿﴾۱۴
َ َ َ ۡ ّ َ َ ۡ ّٰ َ ۤۡ ّٰ َ ً َ َ ۡ ۡ ّ ُ ّ َ
ف لقد ترخنہا ایۃ فہل ِمن مدغِ ٍخ ﴿﴾۱۵
ંુતેભની શેરાં નૂશની કોભે ણ જુ ઠરાવમ
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શતું; (માને) તેભણે અભાયા ફંદાને જુ ઠરાવમો
શતો, અને કહ્ું શતું કે એ તો રદલાનો છે , અને
તેને શાંકી કાઢલાભાં આવમો. (૯)
જે થી તેણે ોતાના યલયરદગાયને ોકાયીને
કહ્ું કે ખયેખય શુ ં શાયી ગમો છુ ં , શલે તો તું
ભદદ કય ! (૧૦)
આથી અભોએ ભુળધાય ાણીની વાથે
આકાળનાં દ્લાય ઉઘાડી નાખ્મા : (૧૧)
અને અભોએ ૃથ્લીને પાડી (વલજત્ર) ઝયણાં જ
ઝયણાં કયી દીધાં, જે થી ઠયાલેરી આજ્ઞા
ભુજફ (દયેક ફાજુ થી) ાણી આલીને બેગું
થઇ ગમું. (૧૨)
અને અભોએ તે (નૂશ તથા તેના વાથીઓ)ને
ાટીમા તથા ખીરાલાી (શોડી) ય ઉંચકી
યાખ્મો : (૧૩)
(તે શોડી) અભાયા યક્ષણ શેઠ ચારતી યશી;
આ ફદરો તે ળખ્વ ભાટે શતો કે જે (ની
મગમ્ફયી)નો ઇન્કાય કયલાભાં આવમો શતો.
(૧૪)
અને ખયેજ અભોએ તે (ફનાલ)ને ાછ
આલનાયાઓ ભાટે એક (ધડો રેલા જોગ)
અનુક્રભણણકા
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ણનળાની કયી યાખી, ભાટે છે કોઇ ફોધ ગ્રશણ
કયનાય ? (૧૫)
શલે ખુદા શેરી ઉમ્ભતોનું લણજન કયે છે કે
અમ ભોશમ્ભદ (વ.), આ ભક્કાલાાઓની
શેરાં નુશની કોભે જ. નુશ (અ.)ને
જુ ઠરાવમા અને તેભને રદલાના કહ્ા અને
તેભને રોકો ત્થયો ભાયતા શતા.
જે વમણક્ત ાવે ોતાના ંથની કોઇ દરીર ન
શોમ તો તે શકની દાલત દેનાયને ફુયા ળબ્દોથી
માદ કયે છે . જે ભકે શઝયતે નુશ (અ.)ના શક
અલાજને દફાલલા ભાટે રોકોએ એલીજ યીતે
વખ્તીથી કાભ રીધું અને શ. નુશ (અ.)એ
અલ્રાશની ફાયગાશભાં ોતે તેઓથી તંગ થઇ
ગમા છે એલું લણજન કમુું અને અલ્રાશની ભદદ
ચાશી. જો કે તેઓ દાખરા દરીરો આલાભાં
અળક્ત ન શતા ણ તેઓના કુલાક્મો તથા
અવભ્મતાથી શતાળ થઇ ગમા શતા. ભળશુ ય
છે કે શેરા ળશીદ જે ને ળશીદે અવલર
કશેલાભાં આલે છે તે ભોશમ્ભદ ફીન ભક્કી,
તેભને જ્માયે શાકીભે ળાભે ભોતની વજા કયી
તો ફે ઊંટોની લચ્ચે ફાંધલાભાં આવમા અને
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ફન્ને ઊંટોના ભોઢા એક ફીજા ણલરૂઘ્ધ
યાખલાભાં આવમા અને છી ફન્ને ઊંટોને
જુ દી જુ દી દીળા તયપ શાંકલાનો તેણે શુ કભ
આપ્મો કે જે થી ભોશમ્ભદ ફીન ભક્કી (અ.ભ.)
ગથી ભાથા વુધી ચીયાઇ જામ. તે લખતે
આે જલ્રાદોથી એક ઠીકરૂં ભાગ્મું અને તે
ઉય આ આમત રખી “ઇન્ની ભગરુફુન
પન્તળીય” (અમ અલ્રાશ ! શુ ં રાચાય છુ ં ભાયી
ભદદ કય) છી તેભણે તે ઠીકયાને અઘ્ધય
ઉડાવમો તો તે ઉયથી નીચે આવમો અને
તેભના ારલભાં આલીને ડ્મો અને તેની
ફીજી તયપ રખેરું શતું કે “ઇન કુનત અફદી
પસ્તફીય” (જો તું ભાયો ફંદો છો તો ધીયજ
યાખ.)
આ સ્થે એ ફતાલે છે કે આવભાનથી
ભુળધાય લયવાદ લયસ્મો એલી યીતે જાણે
એક ાણીથી બયેરા લાવણને ઉંધું લાી દીધું
શોમ અને ઝભીનથી ણ ઝયણાઓનું ાણી
ઉછલા રાગ્મું. આ એ વભમનું ાણી છે
જ્માયે જ. નુશ (અ.)એ કોભ ભાટે ફદદુઆ
કયી અને કુદયતે તે રોકોને ાણીના તોપાનભાં
અનુક્રભણણકા
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શરાક કમાજ.
અને અભોએ ઝભીનભાંથી ાણીના ઝયણા
જાયી કમાજ અને આવભાન અને ઝભીનથી
ાણી ૃથ્લી ઉય બેગું થલા રાગ્મું અને તે
ાણી જ. નુશ (અ.)ના લખતભાં લયવેરું છે
અને અભોએ નુશ (અ.) અને તેભના
વાથીઓને રકશ્તી ઉય ઉાડી રીધા જે
ાટીમાઓ અને ખીરાઓથી ફનેરી શતી.
“ફે અઅમોનેના” (અભાયી વાભે શતી) તેનો
બાલાથજ એ કે તે અભાયા યક્ષણભાં ચારી યશી
શતી. જે ઓ શ. નુશ (અ.) ઉય ઇભાન
રાવમા તેઓને ફચાલી રેલાભાં આવમા અને
જે ઓએ આને જુ ઠરાવમા તેઓ અઝાફભાં
ગીયપતાય થઇને ડુફી ગમા અને ખયેજ
અભોએ તે નુશના ફનાલભાં ાછ આલનાય
ભાટે ધડો રેલા રામક ણનળાની ફાકી યાખી છે .
ભાટે કોઇ તેનાથી ફોધ ગ્રશણ કયનાય છે ?
૧૬ થી ૨૧ ભી આમાત :-

ُُ
َ َ َ َ ََۡ
﴾۱۶﴿ ِاؿ َعذاب ِ ۡی َف نذذ
فکیف ک
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َ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ ّ ۡ َ
ِلذغ ِخ ف َہ ۡل ِم ۡن
ف لقد یزخنا الوكاؿ ل ِ
ُ َ
ّم ّدغِ ٍخ ﴿﴾۱۷
َ َّ َ ۡ َ ٌ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ُ
کذبت عاخ فکیف کاؿ عذابِی ف نذ ِذ
﴿﴾۱۸
ّ َ ۤۡ َ ۡ َ َ
ِانا ا ۡذ َسلنا َعل ۡی ِہ ۡم ذِیۡ ًحا َص ۡى َص ًىا ف ِ ۡی یَوۡ ِؾ
َۡ ُ
س ّم ۡس َت ِم ٍّر ﴿ ۙ﴾۱۹
نح ٍ
َ ۡ ُ َّ َ َ َ َّ
َ ُ َۡ
از ۙ کان ُہ ۡم ا ۡع َجار نخ ٍل
تجـِظ الن
َُۡ
ّمنق ِع ٍر ﴿﴾۲۱
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ُُ
َ َ َ َ ََۡ
﴾۲۱﴿ ِاؿ َعذاب ِ ۡی َف نذذ
فکیف ک
છી ભાયો અઝાફ અને ભાયી ધભકી કેલા
યહ્ાં ! (૧૬)
અને ખયેજ અભોએ ફોધ ગ્રશણ કયલા ભાટે
કુયઆનને વશેરું કમુું છે , ભાટે છે કોઇ ફોધ
ગ્રશણ કયનાય ? (૧૭)
આદની કોભે ણ જુ ઠરાવમું શતું, છી (જુ ઓ
કે) ભાયો અઝાફ તથા ભારૂં ફીલયાલલું કેલાં
યહ્ાં ! (૧૮)
ણનવંળમ અભોએ એક ટી નણશ ળકનાય
દુબાજગ્મલાા રદલવે બમંકય લાલાઝોડું તેભના
ય ભોકલ્મું : (૧૯)
કે જે રોકોને એલી યીતે ઉખેડી પેંકી દેતું શતું કે
જાણે ખજુ યીના થડ ભૂભાંથી ઉખડી જતાં
(ન) શોમ ! (૨૦)
છી (જુ ઓ કે) ભાયો અઝાફ અને બમ કેલા
યહ્ા ! (૨૧)
છી દુણનમાભાં અભાયો અઝાફ કેલો શતો
અને અભારૂં ડયાલલું કેલું શતું ? ભતરફ એ કે
અનુક્રભણણકા

1549

hajinaji.com

અભોએ તેઓને ણળક્ષા આી રોકોને નવીશત
કયલા ભાટે કુયઆનને ફશુ જ આવાન કમુું છે
અને તેભાં પ્રકાય પ્રકાયના ફોધાઠો છે , છે
કોઇ નવીશત રેનાય ? આદની કોભે જ. શુ દ
(અ.)ને જુ ઠરાવમા તો તેઓ ઉય લન થકી
અઝાફ ભોકલ્મો. ભાયો તે અઝાફ કેલો શતો ?
શલે કુદયત અઝાફનો ખુરાવો પયભાલે છે કે
અભોએ આદના રોકો ઉય એક વખ્ત
દુબાજગ્મલાું લાલાઝોડું ભોકલ્મું. કેટરાક કશે છે
કે નશવ (અળુબ) યશેનાય રદલવોભાં એ શલા
ભોકરી કે વાત યાત અને આઠ રદલવ તેનું
નશવણં ફયાફય યહ્ું.
એ એલી વખ્ત શલા શતી કે રોકોને ોતાની
જગ્માએથી ઉંચકીને પેંકી દેતી શતી, તે રોકોના
ભૃતદેશ ણલે કુદયત પયભાલે છે કે જાણે
ખજુ યીના થડ ભુભાંથી ઉખડી જતા ન શોમ
? ભાયો અઝાફ અને ડયાલલું કેલું શતું ?
૨૨ થી ૨૫ ભી આમાત :-

ّ َ ّٰ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ َ
ِۡلذغۡ ِخ َف َہ ۡل ِمن
ِ َف لقد یَز ۡخنا الو ۡكاؿ ل
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َ ُ
﴾۲۲٪ ﴿ ّم ّدغِ ٍخ
ُ ُّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َّ َ
﴾۲۳﴿ ِکذبت ثموخ ِبالنذذ

ً ۡۤ َ ّ ۡۤ ۡٗ ُ َ ّ َ ّ ً َ َ ّ ّ ً َ َ َ ۡۤۡ ُ َ َ
فقالوا ابسخا ِمنا فا ِحدا نت ِبعہ ۙ ِانا ِادا
َ ّ ّٰ َ ۡ َ ّ
ُ
ُ
﴾۲۴﴿ ل ِفی ضل ٍل ف سع ٍر
ّ َ ُۡ َ
َالذغۡ ُخ َع َل ۡی ِہ ِم ۢۡن َب ۡی ِن َنا بَ ۡل ُہو
ِ ءال ِكی
َ ٌ َّ َ
ٌ
﴾۲۵﴿ کذاب ا ِرخ
અને ખયેજ અભોએ ફોધ ગ્રશણ કયલા ભાટે
આ કુયઆનને વશેરું કમુું છે , ભાટે છે કોઇ
ફોધ ગ્રશણ કયનાય ? (૨૨)
વભૂદ (ની કોભે ણ) ફીલયાલનાય
(મગમ્ફયો)ને જુ ઠરાવમા શતા. (૨૩)
છી કશેલા રાગ્મા કે ળું અભે અભાયા ભાંશેના
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જ એક ભાણવના અનુમામી થઇ જઇએ ? એ
ણસ્થણતભાં તો અભે અલશ્મ આડે ભાગે અને
બડબડતી આગભાં શોઇળું. (૨૪)
ળું અભાયાભાંથી તેનાજ ઉય ણઝક્ર (ફોધાઠ)
ઉતાયલાભાં આવમો ? નણશ, નણશ, એ તો
શડશડતો જુ ઠો (અને) ળેખીખોય છે . (૨૫)
અભોએ આ કુયઆનને ફોધાઠ રેલા ભાટે
આવાન કમુું છે . ળું કોઇ નવીશત રેનાય છે કે
તેનાથી નવીશત રે ?
વભુદના રોકોએ શ. વારેશ (અ.)ના
ડયાલલાની યલા કયી નશીં અને જુ ઠરાવમા.
શ. વારેશ (અ.)નું અનુવયણ ન કયલાના ત્રણ
કાયણ શોઇ ળકે છે ૧ તે ભાત્ર એક ફળય છે , તે
ભાત્ર એક ઇન્વાન છે . છી અભો તેભની
ભોટાઇ કેભ ભાની રઇએ ? ૨ તે અભાયી
કોભનો જ એક ભાણવ છે . તેની શ્રેષ્ઠતાનું કોઇ
કાયણ નથી. ૩ તે ભાત્ર એકરો છે અને
અભાયા વાભાન્મ ભાણવોભાંથી એક ભાણવ
છે , તે કોઇ લડેયો નથી અને તેની ાવે નોકયચાકય લગેયે કંઇ નથી, અભો તેને કેલી યીતે
ભાન્મ યાખીએ ? તે રોકોનો આભ કશેલાનો
અનુક્રભણણકા
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ભતરફ એ શતો કે જો જ. વારેશ (અ.)
ભાત્ર ઇન્વાન શોમ તો અભાયી કોભ અને
દેળભાં મદા થમેરો ન શોલો જોઇએ. ણ
ક્માંક ફીજે થી જ આલેરો શોલો જોઇએ. જો
એભ ણ ન શોમ તો ઓછાભાં ઓછુ ં કોઇ
ભારદાય શોલો જોઇએ અને અવાધાયણ
લૈબલળાી શોલો જોઇએ. આ તે રોકોની
જશારત શતી જે ભાં કુપપાયે ભક્કા ણ
વડામેરા શતા અને શઝયતની યીવારત ન
ભાનલાનું કાયણ એ શતું કે આ વાભાન્મ
ઇન્વાન છો અને વાભાન્મ ભાણવની જે ભ
ફજાયોભાં શયતા પયતા યશે છે અને આજે
એલો દાલો કયી યહ્ા છે કે ભને ખુદાએ નફી
ફનાલેર છે .
તેઓએ કહ્ું કે ળું અભાયાભાંથી જે છે તેના
ઉય લશી ભોકરલાભાં આલી છે ? જો કે
અભાયાભાંથી કેટરાક તેભના કયતાં લધાયે
રામક જોલાભાં આલે છે અને તે
મગમ્ફયીનો દાલો કયીને ોતાને ભોટો
ભનાલલા ચાશે છે તે ણવલામ ફીજુ ં કંઇ નથી.
અનુક્રભણણકા
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૨૬ થી ૩૧ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ً َّ ۡ َ َّ ُ ۡ َ
ُ
سیعلموؿ غدا م ِن الکذاب الا ِرخ ﴿﴾۲۶
َّ ُ ۡ ُ
َّ َ
اق ِۃ فِ ۡت َن ًۃ لّ َ ُہمۡ
ِانا مر ِسلوا الن
َ َ
َ
ف ۡاذت ِق ۡب ُہ ۡم َف ۡاصطبِ ۡؿ ﴿﴾۲۷
ۢ
َ ۡ َ َّ ۡ
ٓاء ق ۡس َم ٌۃ بَ ۡی َن ُہ ۡم ۚ ک ُ ّلُ
َف ن ِّبئ ُہ ۡم اؿ ال َم َ ِ
ُ َ
ِر ۡخ ٍب ّم ۡح َتط ٌخ ﴿﴾۲۸
َ ّٰ َ َ
َف َن َ
اخ ۡفا َصا ِح َب ُہ ۡم ف َت َعاوی ف َعو َك ﴿﴾۲۹
ُُ
ََۡ َ َ َ َ
اؿ َعذاب ِ ۡی َف نذذِ ﴿﴾۳۱
فکیف ک
ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ً ّ َ َ ً
ِانا اذسلنا علی ِہم صیحۃ فا ِحدۃ
ََ ُ َ
ۡ
فکانوۡا ک َہ ِش ۡی ِم ال ُم ۡح َت ِن ِك ﴿﴾۳۱
hajinaji.com
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આ તો તેઓ જલ્દીથી જાણી રેળે કે જૂ ઠો
(અને) ળેખીખોય કોણ છે . (૨૬)
(શે વારેશ !) અભે તેભની કવોટી ભાટે એક
વાંઢણી જરૂય ભોકરનાય છીએ; ભાટે તું તેભને
જોતો યશે અને ધીયજ ધય. (૨૭)
અને તેભને જણાલી દે કે તેભની (અને
ઉંટણીની) લચ્ચે ાણી લશેંચાઇ ગમું છે , ભાટે
દયેક (ક્ષ ોતોતાના ઠયાલેરા) લાયા ય
શાજય થામ. (૨૮)
છી તેભણે ોતાના વાથી (કુદાય)ને
ફોરાવમો, એટરે તેણે તે (ઉંટણી) ઉય શાથ
ચરાવમો, (માને) તે (ઊંટણી)નાં ઘુંટણના
ાછરા બાગની યગો કાી નાખી. (૨૯)
છી (જુ ઓ કે) ભાયો અઝાફ અને ભારૂં
ફીલયાલલું કેલાં યહ્ાં ! (૩૦)
ણનવંળમ અભોએ તેભના ઉય એક બમંકય
કીકીમાયી ભોકરી, જે થી તેઓ છુ ં દાઇ ગએરી
લાડની જે ભ (ામભાર) થઇ ગમા. (૩૧)
કુદયત કશે છે કે શલે છી તેઓ જાણળે કે જુ ઠું
કોણ છે , એટરે કમાભતભાં તેઓ ઉય અઝાફ
નાઝીર થામ અથલા દુણનમાભાં અઝાફ
અનુક્રભણણકા
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નાઝીર થામ. તે લખતે તેઓ જાણી રેળે કે
અવત્મ લદનાય કોણ છે ?
જ્માયે વભુદની કોભે જ. વારેશ (અ.)ને
જુ ઠરાવમા અને વાંઢણીનો ભોઅજીઝો ચાહ્ો
તો કુદયતે તે ફધું તેભને ફતાવમું છતાં ણ
તેઓએ ઇન્કાય કયીને વાંઢણીને કાી નાખી,
જે નું લણજન આલી ગમું છે .
૩૨ થી ૩૯ ભી આમાત :-

ّ َ ّٰ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ َ
ِۡلذغۡ ِخ َف َہ ۡل ِمن
ِ َف لقد یَز ۡخنا الو ۡكاؿ ل
َ ُ
﴾۳۲﴿ ّم ّدغِ ٍخ
ُ ُّ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ
﴾۳۳﴿ ِکذبت قوؾ لوضٍۭ ِبالنذذ
َ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ
ُ ۡۤ َ ّ
ؕ اص ًبا ِالا ّٰا َؽ لوۡ ٍض
ِ ِانا ا ۡذ َسلنا َعل ۡی ِہ ۡم َح
ّٰ َ َ
﴾۳۴ۙ ﴿ ن ّج ۡین ُہ ۡم ِب َس َش ٍخ
અનુક્રભણણકા
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ّ ً
ۡ َ َ ّٰ َ َ
جِ ۡع َمۃ ِّم ۡن ِعن ِدنا ؕ کذل ِک ن ۡج ِز ۡی َم ۡن
َ َ
شػ َخ ﴿﴾۳۵
ُّ ُ
َ ََۡ
ۡ َ َ َ
َف لَق ۡد انذ َذ ُہ ۡم بَطش َتنا ف َت َم َاذ ۡفا ِبالنذ ِذ
﴿﴾۳۶
َ َ َ ۡ َ ۤۡ
َ
َ
َف لَق ۡد َذ َاف ُخ ۡف ُـ َع ۡن ض ۡی ِف ٖۡہ فطمسنا
ُُ
َ َ َُ ُ َ
ا ۡع ُین ُہ ۡم فذ ۡفقوۡا َعذاب ِ ۡی َف نذذِ ﴿﴾۳۷
َ َ َ ۡ َ َّ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ً َ َ ٌ ُ
اب ّم ۡس َت ِو ٌّك
ف لقد صبحہم بػخۃ عذ
﴿ ۚ﴾۳۸
ُُ
َُ ُ َ
فذ ۡفقوۡا َعذاب ِ ۡی َف نذذِ ﴿﴾۳۹
અને અભોએ આ કુયઆનને ફોધ ગ્રશણ
hajinaji.com
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કયનાયાઓ ભાટે ખચીતજ વશેરું કમુું છે , ભાટે
છે કોઇ ફોધ ગ્રશણ કયનાય ? (૩૨)
રૂત (ની કોભે) ણ ડયાલનાયા (યવૂરો)ને
જુ ઠરાવમા શતા. (૩૩)
(જે થી) ણનવંળમ અભોએ તેભના ઉય ત્થયો
લયવાલનાયો લામુ ભોકલ્મો, ણવલામ રૂતના
કુટુંફના, જે ભને અભોએ પ્રબાત થતાં ફચાલી
રીધા. (૩૪)
આ અભાયા તયપથી એક ઉકાય શતો; જે
આબાય ભાનનાયો શોમ છે તેને અભે એલોજ
ફદરો આપ્મા કયીએ છીએ. (૩૫)
અને તે (રૂતે) તેભને અભાયી વખ્ત કડથી
જરૂય ફીલયાવમા શતા, ણ તેભણે (રૂતના)
ફીલયાલલાભાં શઠીરાઇબયી ળંકા કયી. (૩૬)
અને (તેને લાતોભાં લગાડી) તેના
યોણાઓને ઉડાડી જલાનો પ્રમત્ન કમો, ણ
અભોએ તેભની આંખો પોડી નાખી, (અને કશી
દીધું કે લ્મો) શલે ભાયા અઝાફની અને ભાયી
ધભકીઓની ભજા ચાખો. (૩૭)
અને યોઢીમું થતાં તેભને એક કામભના
અઝાફે કડી રીધા. (૩૮)
અનુક્રભણણકા
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(છી તેભને કશેલાભાં આવમું) કે રો, શલે ભાયા
અઝાફ તથા ભાયી ધભકીઓની ભજા ચાખો.
(૩૯)
અભોએ આ કુયઆનને ફોધ ગ્રશણ કયનાયાઓ
ભાટે વશેરું કમુું છે , ભાટે છે કોઇ ફોધ ગ્રશણ
કયનાય. જ. રુત (અ.)ની કોભે ડયાલનાયાઓને
જુ ઠરાવમા.
અભોએ તેઓ ઉય ત્થયોનો લયવાદ
ભોકરતાં તેઓ ભામાજ ગમા. જે ઓ જ. રુત
(અ.) ઉય ઇભાન રાવમા તેઓને અભોએ
પ્રબાત થતાં નજાત આી.
તેઓને ફચાલલું એ અભાયો ઉકાય શતો અને
જે રોકો ળુક્રગુજાય છે તેઓને અભો આલોજ
ફદરો આીએ છીએ. જો કે જ. રુત
(અ.)એ તેઓને અભાયા અઝાફથી ડયાવમા
શતા ણ એ અઝાફ ણલે તેઓએ ળંકા કયી
અને તેને વાચો જાણમો નણશ. છી રુત
(અ.)ની એ કોભે જ. રુત (અ.)ના ભશેભાનોને
લાતોભાં રગાડી તેભને ઉાડી જલાનો પ્રમત્ન
કમો ણ અભોએ તેભની આંખો પોડી નાખી
અને કહ્ું કે શલે અભાયા અઝાફની ભજા
અનુક્રભણણકા
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ચાખો. યોઢીમું થતાંજ તેભને શંભેળના
અઝાફે કડી રીધા. અભોએ પયીશ્તાની
ઝફાની તેઓને કહ્ું કે શલે અભાયા અઝાફની
ભજા ચાખો.
૪૦ થી ૪૫ ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ ّ ۡ َ
ِلذغ ِخ ف َہ ۡل ِم ۡن
ف لقد یزخنا الوكاؿ ل ِ
ُ َ
ّم ّدغِ ٍخ ﴿ ﴾۴۱٪
َ َ َ ۡ َ َ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ُ
ُ
ف لقد جٓاء اؽ ـِخعوؿ النذذ ﴿ ۚ﴾۴۱

َک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا ک ُ ِّل َہا َفاَ َخ ۡذ ّٰن ُہ ۡم اَ ۡخ َذ فَدیزۡ
ِ
ِ ٍ
ُۡ
ّمق َت ِد ٍذ ﴿﴾۴۲
َ ُ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ ٌ ّ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ٌ
اخفاذکم خحؿ ِمن افل ِئکم اؾ لکم برٓاءۃ
ُّ
الزبُرِ ﴿ ۚ﴾۴۳
فِی
hajinaji.com
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ُۡ ٌ
َ ُ َُ َ
﴾۴۴﴿ ا ۡؾ حقوۡلوۡ َؿ ن ۡح ُن َج ِم ۡیع ّمن َت ِض ٌخ
ُّ َ ۡ ُّ َ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ
﴾۴۵﴿ َالد ُبر
سیہزؾ الجمع ف یولوؿ
અને અભોએ ફોધ ગ્રશણ કયલા ભાટે આ
કુયઆનને અલશ્મ વશેરું કમુું છે , ભાટે છે કોઇ
ફોધ ગ્રશણ કયનાય ? (૪૦)
અને રપયઔનલાાઓ ાવે ણ (અભાયા)
ડયાલનાયા અલશ્મ આવમા શતા. (૪૧)
યંતુ તેઓ અભાયી વઘી ણનળાઓ
જુ ઠરાલી ત્માયે અભોએ ણ તેભને (એલા)
વાટાભાં રઇ નાખ્મા કે જે ભ એક ફલાન
વિાધાયી રઇ નાખે છે . (૪૨)
(ભાટે શે કુયમળના રોકો !) ળું તભાયા નાણસ્તકો
આ (ઉય જણાલેરી) ઉમ્ભતો કયતાં ફેશતય
છે ? અથલા ળું ધભજ ુસ્તકોભાં તભાયા ભાટે
ભાપી રખી દેલાભાં આલી છે ? (૪૩)
અથલા ળું એભ કશે છે કે અભે એક ફીજાને
વશામ કયલા ભાટે બેગા થમા છીએ ? (૪૪)
અનુક્રભણણકા
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નજીકભાં જ તે ટોાંને શાય ખલડાલી નવાડી
ભૂકલાભાં આલળે અને તેઓ (રોકો) ીઠ
દેખાડળે. (૪૫)
અભોએ આ કુયઆન નવીશત રેનાય ભાટે
આવાન કમુું, છે કોઇ ફોધ ગ્રશણ કયનાય ?
પીયઓન અને તેના રોકો ાવે અઝાફથી
ડયાલલા ભાટે શ. ભુવા (અ.) અને શ. શારૂન
(અ.) આવમા શતા, યંતુ તેઓએ અભાયી
ફધી ણનળાનીઓને જુ ઠરાલી, તે નલ
ણનળાનીઓનું વુયએ અઅયાપભાં લણજન છે .
અમ કુયેળના રોકો ! ળું તભાયાભાંના કુપપાયો
આગરા રોકો કયતાં જે ભકે શ. નુશ, શ. શુ દ,
શ. વારેશ અને શ. રુત (અ.)ના ઝભાનાના
કાપયો કયતાં ળણક્ત અને વંખ્માભાં ફશેતય છે
? બાલાથજ એ કે તેઓના ભુકાફરભાં તભાયી
કંઇ ળણક્ત જ નથી. ળું ધભજના ુસ્તકોભાં
તભાયા ભાટે ભાપી રખી દેલાભાં આલી છે ?
ળું આ કાપયો એભ કશે છે કે અભો એક
ફીજાની ભદદ કયલા વંખ્મા અને ળણક્તભાં
એકઠા થનાયા છીએ અને દુશ્ભનોથી ફદરો
રેનાયા છીએ ? જે ભકે અફુજશેર લગેયે
અનુક્રભણણકા
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ભુશ્રીકોએ કહ્ું શતું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.)
આજે અભો તભાયાભાંથી ફદરો રઇળું અને
કત્ર કયીળું.
ખુદા પયભાલે છે કે નજીકભાં જ આ કાપયોને
યાજમ આી નવાડી ભુકાળે અને તેઓ ીઠ
દેખાડળે.
૪૬ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ّٰ َ ُ َ َ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ َ ّ َ
اعۃ ا ۡخہی َف
ب ِل الساعۃ مو ِعدہم ف الس
َ
﴾۴۶﴿ ُا َم ّر
َ َ ۡ
ۡ َ
﴾۴۷﴿ ِا ّؿ ال ُم ۡجرِ ِمح َف ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل ّف ُس ُع ٍر
َّ
ؕ یَوۡ َؾ یُ ۡس َح ُبوۡ َؿ فِی الناذِ َعدّٰی ُف ُجوۡ ِہ ِہ ۡم
ُ ُ
َ
﴾۴۸﴿ د ۡفقوۡا َم ّ َس َسو َك
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َ ّٰ ۡ َ َ َ ُ َ ّ
﴾۴۹﴿ ِانا ک ّ َل ش ۡی ٍء خلقن ُہ ِبق َد ٍذ
َّ
ََ ٌ
ۡ
ِالا َفا ِح َدۃ کل ۡم ٍۭح ِبال َب َض ِخ

ۡۤ َ ُ ۡ َ ۡۤ َ َ
ف ما امرنا
﴾۵۱﴿

લાત આ છે કે કમાભતની ઘડી તેભના
લામદાનો રદલવ છે , અને તે ઘડી અણત કઠણ
અને કડલી લસ્તુ શળે. (૪૬)
ફેળક ગુનેશગાયો ભ્રભભાં છે , અને (આખયે)
તેઓ બડબડતી આગભાં જળે. (૪૭)
જે રદલવે તેઓ આગભાં તેભના ઊંધા ભોંએ
ઘવડી રઇ જલાભાં આલળે (ત્માયે તેભને
કશેલાભાં આલળે કે) જશન્નભના સ્ળજની
ભજા ચાખો. (૪૮)
ણનવંળમ અભોએ દયેક લસ્તુ એક પ્રભાણવય
ેદા કયી છે . (૪૯)
અને અભાયા શુ કભ (ને ૂયલાય થતાં લધાયે
ણલરંફ રાગતો) નથી, ણ ભાત્ર એક રક
અનુક્રભણણકા
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ભાયલા જે ટરો જ (વભમ રાગે છે ). (૫૦)
કમાભતની ઘડી તેભના લામદાનો રદલવ છે .
દુણનમાના અઝાફથી કમાભતનો અઝાફ લધાયે
દુ:ખદામક અને કડલો છે . કુફ્ર અને ળીકજ
કયનાયા શકની યાશ છોડીને ગુભયાશીભાં અને
ફાનાયી આગભાં છે . એટરે કે કમાભતના
રદલવે તેઓ શંભેળના અઝાફભાં ગીયપતાય
થળે.
તે રદલવે તેઓને ઉંધે ભોંઢે ખેંચીને દોઝખભાં
રઇ જલાળે અને કશેલાભાં આલળે કે આ
આગની ભજા ચાખો.
શલે અલ્રાશ અદર ણલે પયભાલે છે કે
અભોએ દયેક ચીજને એક પ્રભાણવય મદા
કયી છે . અભાયી ણશકભત અને ભસ્રેશત
પ્રભાણે તેભાં લધઘટ કયી છે . જે કંઇ રલશે
ભશેફુઝભાં ણનભાજણ થઇ ચુક્મું શતું તે પ્રભાણેજ
થામ છે .
અભો જે ચીજને મદા કયલા ચાશીએ છીએ
તેના ભાટે અભાયો એકજ ળબ્દ છે “કુન” (થા)
અને એક રક ભાયલા જે ટરો જ વભમ રાગે
છે અને તે ચીજ લગય ણલરંફે ફની જામ છે .
અનુક્રભણણકા
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૫૧ થી ૫૫ભી આમાત:-

َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ُ َ
اعک ۡم ف َہ ۡل ِم ۡن
ف لقد اہلکنا اشی
ُ َ
ّم ّدغِ ٍخ ﴿﴾۵۱
َ ُ ُّ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ُّ
الز ُبرِ ﴿﴾۵۲
ف کل شی ٍء فعلوـ فِی
ُ
ۡ ََ ۡ ُ َ
َف ک ّ ُل َص ِغح ٍؿ ّف ک ِبح ٍؿ ّم ۡس َتم ٌك ﴿﴾۵۳
ّ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ ّ َ َ
َ
ِاؿ المت ِقحف فِی جن ٍت ف نہ ٍر ﴿ ۙ﴾۵۴
ۡ
ُۡ
ۡ
ف ِ ۡی َمق َع ِد ِص ۡد ٍػ ِعن َد َم ِل ۡی ٍک ّمق َت ِد ٍذ
﴿ ﴾۵۵٪

અને ખચીતજ અભે તભાયા જે લાઓનો નાળ
કયી ચૂક્મા છીએ, ભાટે છે કોઇ ફોધ ગ્રશણ
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કયનાય ? (૫૧)
અને દયેક કામજ કે જે તેભણે કમુું શતું તે તેભના
(કયણીના) રેખોભાં (ભોજૂ દ) છે . (૫૨)
અને દયેક નાનું મા ભોટું કામજ (રલશે
ભશેફુઝભાં) રખેરું છે . (૫૩)
ણનવંળમ યશેઝગાય રોકો જન્નતોભાં તથા
નશેયોભાં : (૫૪)
વિાલાન ફાદળાશની ાવે ખયા વન્ભાનની
જગ્માએ શળે. (૫૫)
અમ કુપપાયો ! તભાયી શેરા તભાયી જે લા
ધભજલાાઓને અભોએ શરાક કમાજ છે , જે ઓ
તભાયી જે ભ અલાઇ અને કુફ્ર કયતા શતા, ળું
તેઓના ાછરા ફનાલો વાંબીને કોઇ
નવીશત રેનાય છે ?
તેઓએ જે કામજ કમુું છે તે તભાભ તેભના
આઅભારનાભાભાં રખાઇ ગમેર છે .
ઇન્વાનના નાના-ભોટા કાભ, બરા શોમ કે
ફુયા તે રલશે ભશેફુઝભાં રખેર છે અને તે
પ્રભાણે તેભને ફદરો ભળે.
એક લખતે અફુ દજ્જાના અન્વાયીએ અઝજ
કયી કે શુ ઝુય, ળું એ વાચું છે કે અમ્ફીમા ત્માં
અનુક્રભણણકા
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વુધી જન્નતભાં દાખર નણશ થઇ ળકે જ્માં
વુધી આ દાખર નશીં થાલ અને ઉમ્ભતો
દાખર નશીં થામ જ્માં વુધી આની ઉમ્ભત
દાખર નશીં થામ. ફેળક એભજ થળે. શુ ઝુય
(વ.)એ પયભાવમું કે મા અરી તભોને ભુફાયક
થામ કે જે દીરોભાં તભાયી ભોશબ્ફત શળે
તેઓ કમાભતભાં અભાયી વાથે શળે. છી
આે ઉયની આમતની ણતરાલત પયભાલી
અને એક રયલામતભાં ભાઅવુભે પયભાવમું કે
ભુિકીઓથી ભુયાદ અભો અને અભાયા દોસ્તો
છીએ અને જ. જાણફય ણફન અબ્દુલ્રાશ
અન્વાયીથી લણજન છે કે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું છે કે જન્નતભાં ફધાથી
શેરાં શ. અરી (અ.) દાખર થળે અને તેઓ
વંદ કયેરી ભજરીવભાં ભશાન ળણક્તળાી
ફાદળાશની ાવે શળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે તે ભકાનનું નાભ
ખુદાએ ણવદક પયભાવમું છે . આ આમતભાં
આવમું કે ખુદાની નજીકના ભકાનભાં
યશેઝગાયો યશેળે, તો તે નજીકી દયજ્જાની
રૂએ છે નણશ કે જગ્માની રૂએ. કાયણ કે
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ ભાટે કોઇ જગ્મા છે જ નણશ અને
યશેઝગાયો ભાટે અલ્રાશની યશેભત નાઝીર
થતી યશેળે.
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આ વુયાભાં ૭૮ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૫૫) વુયએ યશભાન
(દમાુ અલ્રાશ)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો અલ્રાશ તેના ઘડણ અને
રાચાયી ઉય યશેભ કયળે અને જાણે ખુદાની
નેઅભતોનો ળુક્ર અદા કયલાલાાભાં તેની
ગણના થામ.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
આ વુયાને ઢો. તકજ ન કયો. આ વુયો
કાપયોના દીરભાં યોકાઇ ળકતો નથી. આ વુયો
કમાભતના રદલવે ફશુ જ ખુફવુયતખુશ્ફુલાો થઇ અલ્રાશના દયફાયભાં આલી
ઉબો યશેળે. ત્માયે અલ્રાશ તેને કશેળે કે કોણે
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તાયી ણતરાલત કયી છે અને કોણ શંભેળા ઢતું
શતું ? ત્માયે જલાફ આળે કે પરાણો-પરાણો
ભને ઢતો શતો.
આ વાંબી શક તઆરા તેભના ભોંઢાં નુયાની
કયી કશેળે કે તભે જે ને દોસ્ત વભજતા શો
તેના ભાટે ળપાઅત કયો. જે થી એ રોકો જે ને
ચાશળે તેની ળપાઅત કયળે. યલયરદગાય
શુ કભ કયળે કે ફેણશશ્તભાં જ્માં ઇચ્છા થામ ત્માં
જાલ.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
જુ ભ્આના રદલવે વુબ્શની નભાઝ ફાદ આ
વુયાને ઢલો વુન્નત છે .
ખાવીમત : આ વુયાને તીલ્રીના દદજલાો
રખીને ીએ તો પામદો થળે. જે ની આંખોભાં
દદજ શોમ મા કોઇને ભીયગી (લાઇ)ની ણફભાયી
શોમ તો આ વુયાને ગાભાં રટકાલે તો
ઇન્ળાઅલ્રાશ પામદો થળે.
૧ થી ૪ ભી આમાત :-

અનુક્રભણણકા

1571

َ
﴾۱ۙ ﴿ ا ّلرَ ۡح ّٰم ُن
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ُ ۡ َّ
﴾۲﴿ َعل َم الو ۡك ّٰا َؿ
َ َخ َل َق الۡاِن ۡ َس
﴾۳ۙ ﴿ اؿ
ۡ ُ َ َّ َ
َ
َ
َ
﴾۴﴿ علمہ البیاؿ
દમાુ (અલ્રાશ) એ: (૧)
કુયઆન ળીખવમું. (૨)
તેણેજ ભનુષ્મને ેદા કમો: (૩)
(અને) તેણેજ તેને (ોતાના ણલચાયો) સ્ષ્ટ
ફોરોભાં જાશેય કયતાં ળીખવમું. (૪)
શેરી આમતભાં ભાત્ર “અયજશભાન” ળબ્દ છે ,
તે ુરૂં લાક્મ નથી ણ તેભાં અલ્રાશ ળબ્દ
અઘ્માય છે . તેનો અથજ એ થળે કે ખુદા
ફક્ષનાયો છે . અલ્રાશે આ વુયાને આ ળબ્દથી
એટરા ભાટે ળરૂ કમો છે કે તેના ફંદા જાણે કે
આ વુયાભાં જે કાંઇ રખલાભાં આલેર છે તે
તભાભ તેની યશેભતથી નીકેર છે અને તે
યશેભત તેની તભાભ ભખ્રુકાત ભાટે છે . જ્માયે
અનુક્રભણણકા
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કાપયોને કશેલાભાં આવમું કે યશેભાનને વજદો
કયો તો તેઓએ કહ્ું કે યશેભાન કોણ છે ?
અભો તેને જાણતા નથી. ‘યશેભાન’ની તપવીય
વુયએ પાતેશાભાં છે .
છી ખુદા પયભાલે છે કે યશેભાને શ. ભોશમ્ભદ
(વ.)ને કુયઆન ળીખલાડ્મું છે , અને શ.
ભોશમ્ભદ (વ.)એ ોતાની ઉમ્ભતને અને આ
આમત નાઝીર થલાના કાયણભાં કશે છે કે
ભક્કાના રોકો ભેણા ભાયીને કશેતા શતા કે શ.
ભોશમ્ભદ (વ.)ને ઝુફેય અને મવાય નાભની ફે
વમણક્તઓ કુયઆન ળીખલે છે . તો તેઓના
યદભાં કુદયત કશે છે કે અભોએ તેને કુયઆન
ળીખવમું છે . ઇબ્ને અબ્ફાવે તેનો અથજ આ
કમો છે કે ખુદાએ કુયઆન શઝયતની
નફુવલતની ણનળાની અને અરાભત (ણચન્શ)
ભુકયજય કયી છે .
પયભાલે છે કે તેણે ઇન્વાનને મદા કમો અને
તે ભાણવને ફમાન ળીખવમું. ભતરફ એ કે
શરાર, શયાભ, શક, ફાતીર લગેયેનું ણળક્ષણ
આપ્મું. ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે આ
આમતભાં ઇન્વાન આવમું તેથી ભુયાદ શ.
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આદભ (અ.) છે અને અલ્રભશુ ર ફમાન
એટરે તેણેજ તેને ોતાના ણલચાયો સ્ષ્ટ
ફોરોભાં જાશેય કયતાં ળીખવમું. શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે તેથી
ભુયાદ ઇસ્ભે અઅઝભ છે અને જે ના થકી
તભાભ લસ્તુઓનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થામ છે અને
એભ ણ કશે છે કે ઇન્વાનથી ભુયાદ શ.
યીવારત ભઆફ (વ.)ની ઝાત છે કે અલ્રાશે
તેભને ફમાન અતા કમુું અને અલ્રાભા
ભજરીવી (અ.ભ.) તેની તાલીરભાં રખે છે કે
ઇન્વાનથી ભુયાદ શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
અરી (અ.) છે અને શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે વુયએ યશેભાન
અભાયા શકભાં નાઝીર થમેર છે .
૫ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

َ ۡ َ ُ ۡ َّ َ
ُ
َ
ۡ
ُ
َ
﴾۵﴿ اؿ
ب
س
ح
ب
ر
م
ٍ
ِ الشمس ف الق

َّ َ ُ ۡ َّ َّ
ّٰ
ُ
َ
ۡ
َ
ُ
﴾۶﴿ ف النجم ف الشجر یسجد ِؿ
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વૂમજ તથા ચંદ્ર એક (ઠયાલેરી) ગણતયી પ્રભાણે
(ચારે) છે : (૫)
અને લેરા તથા લૃક્ષો ફન્ને (તેને) ણવજદો કયે
છે . (૬)
વૂમજ અને ચંદ્ર ોતાના ણનભાજણ વભમ પ્રભાણે
ચારે છે . વુયજ ૩૬૫ રદલવ અને છ
કરાકભાં ોતાનો ચક્કય ુયો કયે છે જ્માયે
ચાંદ એક ભણશનાભાં ોતાનો ચક્કય ુયો કયે
છે .
નજભનો અથજ અનશ ઝભીનથી નીકલાલાી
નાની નાની કુંનો રેલાભાં આવમો છે અને
ઝાડથી ભુયાદ એ ાંદડાઓ છે જે ોતાની
ડાો ઉય ઉગે છે . જે ભાં નાના ઝાડોથી
ભોટા ઝાડો ફધામ આલી જામ છે . જે લી યીતે
નજભ ળબ્દભાં દયેક એ ઘાવ અને લેરાઓ
આલી જામ છે જે ભાં થડ શોતું નથી અને
કેટરાકોએ નજભથી ભુયાદ વીતાયો રીધેર છે .
આ ઠેકાણે તેઓનું વજદો કયલું એ ભાણરકની
શસ્તીની એક પ્રકાયની દરીર છે .
૭ થી ૯ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َّ َ
َ ٓاء َذ َف َع َہا َف َف َض َع الۡمح ۡ َـ
َ الس َم
﴾۷ۙ ﴿ اؿ
ف
ِ
َ ۡ ۡ ۡ َ ۡ َ َّ َ
﴾۸﴿ اؿ
ـ
ِ الا تطغوا فِی ال ِمح
ُۡ
ۡ ۡ ۡ
َ
َف اقِ ۡی ُموا الوَر َؿ ِبال ِق ۡس ِط َف لَا تخ ِز ُخفا
َ الۡمح ۡ َـ
﴾۹﴿ اؿ
ِ
અને આકાળ તેણેજ ઉંચુ કમુું છે , અને તેણે જ
ત્રાજલાની સ્થાના કયી છે : (૭)
કે જે થી તભે તોલાભાં શદ ફશાય જાઓ
નશીં. (૮)
અને તોર ભાને ન્મામવય કામભ યાખો, અને
ઓછુ ં તોર તોો નણશ. (૯)
આ સ્થે ણભઝાન (ત્રાજલા)ના જુ દા જુ દા
કોરોનું લણજન થમેર છે . ૧. લસ્તુનું લજન
જાણલાનું વાધન ૨. ણભઝાનનો અથજ અદર
અને ઇન્વાપ, જે ના ઉય ુયો ન્મામ કયલાનો
ખુદાનો શુ કભ છે . ૩. ણભઝાનનો અથજ કુયઆને
અનુક્રભણણકા
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ભજીદ છે , જે દીનનું ભુ છે . ૪. અશરેફમત
(અ.)ની યીલામત પ્રભાણે શ. અરી (અ.)
ણભઝાન છે . એટરે શ. અરી (અ.)ની મયલી
કયલી ઇન્વાનને દુન્મલી કાભો ભાટે ણ
ન્મામનો ખ્માર યાખી ઇન્વાપથી લતજલું
જોઇએ અને દીની લાતોભાં ણ ખ્માર
યાખલો જોઇએ, ભા તોરભાં કોઇને ઓછુ ં ન
આે.
૧૦ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َ َ َ
ََ
﴾۱۱ۙ ﴿ َف الۡا ۡذص َفض َع َہا ل ِلۡانا ِؾ
ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َّ َّ ٌ َ َ َ ۡ
َ
فِیہا فاخ ِہۃ ف النخل داة الاخما ِؾ
﴾ۖ۱۱﴿
ۡ ُ ُ ۡ
ُ الرَیۡ َح
ّ ف َف
﴾۱۲ۚ ﴿ اؿ
ِ َف ال َح ّب دف ال َع ۡص
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َ َ
ّ َُ ُ
﴾۱۳﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن
અને તેણેજ ૃથ્લીને પ્રાણી ભાત્ર ભાટે સ્થાી
છે . (૧૦)
તેભાં ભેલા છે અને ખજુ યના લૃક્ષો ણ, જે
ઢાંકેરા ઝુભખાલાા છે . (૧૧)
અને પોતયાલાું અનાજ તથા વુગંધી ુષ્ો
ણ છે . (૧૨)
છતાં (શે ઇન્વાન તથા જીન્નાતના ટોાં !)
તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ કઇ
નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૧૩)
અને તેણે જગતની પ્રાણીઓ ભાટે સ્થાના
કયી છે . આ સ્થે પ્રાણીથી ભુયાદ ફધામ રોકો
છે . કેટરાકોએ તેથી ભુયાદ ઇન્વાન અને
જીન્નાત રીધેર છે . જ્માયે કેટરાક કશે છે કે
તેથી ભુયાદ ફધામ પ્રાણ ધયાલનાયા રોકો છે .
તે ઝભીનભાં ભેલા અને પલાા ખજુ યીના
ઝાડ છે . એટરે તે ખજુ ય ઢાંકેરા ઝુભખાલાા
છે અને તે ડભાંથી ખજુ ય ફશાય આલે છે .
આ સ્થે ખજુ યનું નાભ એટરા ભાટે રીધું કે
અનુક્રભણણકા
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તેભાં ઇન્વાનો ભાટે ઘણા પામદા છે અને તેની
વાથે ઘણી વયખાભણી છે . જે ભ ઇન્વાનનું
ભાથું કાી નાખલાથી તે ભયણ ાભે છે તેલી
જ યીતે ખજુ યીના ઝાડનું ભાથું કાી
નાખલાભાં આલે તો તે ણ વુકાઇ જામ છે
અને જે ભ સ્ત્રી અને ુરૂના બેગા થલાથી
ફાક મદા થામ છે તેલીજ ખજુ યના
ઝાડની ણ શારત છે .
અને તેભાં બુવાલાો દાણો (અનાજ) અને
“યમશાન” (ફુર) છે . ભતરફ કે આલી આલી
ચીજો ઇન્વાનના પામદા ભાટે ઝભીનભાં
ઉગાડી છે , બુવું શમલાન ભાટે છે અને દાણા
ઇન્વાન ભાટે છે અને કેટરાક “યમશાન”થી
ભુયાદ યોઝી રે છે . અમ ઇન્વાન અને
જીન્નાતના ટોાઓ ! તભો ફન્ને તભાયા
યફની કઇ કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો.
ખુદાલંદે કયીભે ઇન્વાન અને જીન્નાતોને ોતે
જે જે લસ્તુઓનું વજજ ન કમુું છે તેનાથી
જાણકાય કયલા ભાટે આ આમતભાં લણજન કમુું
છે અને ચેતલણી ણ આી છે કે અભાયી કઇ
કઇ લસ્તુઓને તભે જુ ઠરાલળો અને આ
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વુયાભાં તેનું ૩૧ લખત લણજન કયીને ફતાવમું
છે કે તભો અભાયી નેઅભતો ઉય ભનન કયો,
ણલચાયો ગપરતભાં ડેરા ઇન્વાનને જાગૃત
કયલા ભાટે અનેક લખત ચેતવમા છે અને ઘડીઘડી આ ચેતલણી ઇન્વાન અને જીન્નાતના
પામદા ભાટેજ આેર છે .
૧૪ થી ૨૧ ભી આમાત :-

َّ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ
ِاؽ کالفخاذ
ٍ خلق الاِنساؿ ِمن صلص
﴾۱۴ۙ ﴿
َّ ۡ ّ َّ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ َ
﴾۱۵ۚ ﴿ ف خلق الجٓاؿ ِمن ماذِ ٍث ِمن نا ٍذ
َ َ
ّ َُ ُ
﴾۱۶﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن
ۡ ۡ ۡ ُ
َۡ ۡ ۡ ُ
﴾۱۷ۚ ﴿ َذ ّب ال َمس ِخقح ِف َف َذ ّب ال َمغرِبَح ِف
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َ َ
ّ َُ ُ
﴾۱۸﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن
ۡ
ۡ ۡ
﴾۱۹ۙ ﴿ َمرَ َث ال َبش َخیۡ ِن یَل َت ِق ّٰح ِف

َّ ٌ َ
َ
﴾۲۱ۚ ﴿ بَ ۡین ُہ َما َب ۡررح لا یَ ۡب ِغ ّٰح ِف

َ َ
ّ َُ ُ
﴾۲۱﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن
તેણે જ ભનુષ્મને ખણખણ કયતી ચીકણી
ભાટીભાંથી ેદા કમો. (૧૪)
અને તેણેજ જીન્નાતને અગ્ની જલાાભાંથી
ેદા કમાજ. (૧૫)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૧૬)
તે ફન્ને ૂલજ રદળાઓનો ભાણરક છે અને ફન્ને
ણશ્ચભોનો ભાણરક છે . (૧૭)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ! (૧૮)
અનુક્રભણણકા
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તેણે ફે વભુદ્રો લશાવમા છે તે આવભાં ભે
છે : (૧૯)
અને તે ફન્નેની લચ્ચે એક આડ છે કે જે થી તે
ફન્ને ઓંગી ળકતા નથી. (૨૦)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૨૧)
છી કુદયત પયભાલે છે કે ઇન્વાન (શ. આદભ
અ.)ને એલી વુકી ભાટીથી મદા કમો જે
ાકેરી ઠીકયા જે લી શતી અને જે ભાંથી
ખખ અલાજ આલે છે અને ળુઘ્ધ
અગ્નીભાં કે જે ભાં ધુભાડો ન શોમ અને તે
અણસ્થય ન શોમ. કેટરાક કશે છે કે ભાયીજથી
ભુયાદ એ આગ છે જે ભાં રાર, કાી અને
વપેદ કીનાયીઓ દેખામ. અલ્રાશ જીન્નાત
અને ઇન્વાનોને ોતાના અવરી વજજ નથી
જાણકાય કયીને ચેતલણી આી પયભાલે છે કે
અમ ઇન્વાનો અને જીન્નાતો ! તભો તભાયા
વજજ ન ય ણલચાય કયો અને ભાયી નેઅભતો
ય નજય કયો અને છી જલાફ આો કે
ક્મા કાયણવય ભાયી નાપયભાની કયો છો અને
ફે ૂલજ અને ણશ્ચભો એટરા ભાટે કે
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ળીમાાભાં અને ઉનાાભાં વુમોદમ અને
વુમાજસ્તની રદળાભાં થોડો પેયપાય થામ છે .
ભયઝ એટરે આવભાં ભલાનું ણ થામ છે
અને તેની શારત ઉય છોડી આલાનું ણ
થામ છે . આ આમતભાં કુદયત તેના દ્રશ્મો ઉય
ભનન કયલાનું ણ આભંત્રણ આે છે કે જ્માં
ભીઠી અને કડલી એભ ફે નદીઓ બેગી થલા
છતાં ણ ભીઠું ભીઠું યશે છે અને કડલું કડલું
યશે છે . તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે
તેભાંથી ભોતી અને યલાા નીકે છે , જ્માં
કડલું અને ભીઠું ાણી બેગું થામ છે . આરે
ભોશમ્ભદની યીલામતભાં તેની તાલીર એભ
કયલાભાં આલી છે કે ઇલ્ભ, ભાઅયેપત, પઝર
અને કભારના દયીમા શ. અરી (અ.) અને જ.
પાતેભા (અ.) છે અને તેઓની ભુરાકાતથી રો
રો લર ભયજાન મદા થમા અને તે શ. ઇભાભે
શવન (અ.) અને શ.ઇભાભે શુ વમન (અ.) છે .
એ ફન્ને દયીમાની લચ્ચે કુદયતે ખુદાથી એક
આડ છે કે જે થી તે ફન્ને એકફીજાને ઓંગી
ળકતા નથી.
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૨૨ થી ૨૫ભી આમાત:-

ۡ َ ُ ُ ۡ ُّ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ
ُ
َ
َ
ۡ
﴾۲۲ۚ ﴿ یصخث ِمنہما اللؤلؤ ف المرجاؿ
َ َ
ّ َُ ُ
﴾۲۳﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن

ّٰ َ ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ
َف ل َ ُہ ال َجوَاذِ ال ُمنشئ ُت فِی ال َبش ِخ
َ َ
﴾۲۴ۚ ﴿ کالۡا ۡعلَا ِؾ
َ َ
ّ َُ ُ
﴾۲۵٪ ﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن
તે ફન્ને (વભુદ્રો)ભાંથી ભોતી તથા યલાા
નીકે છે . (૨૨)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો. (૨૩)
અને વભુદ્રોભાં ઉંચા ઉંચા શાડ જે લા ઉબા
યશેરા લશાણો ણ તેનાજ છે . (૨૪)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
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કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો. (૨૫)
અને ફન્ને વભુદ્રોભાંથી ભોતી તથા યલાા
નીકે છે અને વભુદ્રભાં ઉંચા ઉંચા શાડ
જે લા ઉબા યશેરા લશાણો ણ તેનાજ છે .
૨૬ થી ૨૮ ભી આમાત :-

َ َ َ
ُ ُ
﴾ۚ۲۶﴿ۛ
اؿ
ٍ ک ّل َم ۡن َعل ۡیہا ف

ۡ
ّٰ َ
ۡ ُ َ
ّف یَ ۡبكی َف ۡج ُہ َذ ِّبک دف ال َج ّٰل ِل َف الۡاِغ َخا ِؾ

﴾۲۷ۚ ﴿
ّ َ ُ َ ُ ّ َ َ ّٰ ّ َ َ
ّٰ
﴾۲۸﴿ ف ِبا ِی الٓا ِء ذ ِبکما تک ِذب ِن
દયેક લસ્તુ કે જે તે (ૃથ્લીટ) ઉય છે તે
નાળ ાભનાય છે : (૨૬)
અને તાયા યલયરદગાયની પ્રબાલળાી અને
કૃાલંત ઝાત (ભાત્ર) ફાકી યશેનાય છે . (૨૭)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૨૮)
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જે કંઇ ઝભીન ઉય છે તે ફધું નાળ ાભનાય
છે . અબ્દુલ્રાશ ણફન વારેશથી (અફુવલ્ત)
યીલામત છે કે ભેં શ. ઇભાભે યઝા (અ.)ની
ખીદભતભાં અઝજ કયી કે અમ પયઝંદે યવુર !
આનો ળુંભતરફ છે કે “રાએરાશ
ઇલ્રલ્રાશ” ઢલાનો વલાફ લજશુ લ્રાશ
(અલ્રાશના ચશેયા)ની ઝીમાયત કયલા ફયાફય
છે . આે પયભાવમું કે અમ અફુવલ્ત જે વમણક્ત
રોકોની જે ભ અલ્રાશનો ચશેયો વાણફત કયે
એ ભુન્કીય છે , શા અલ્રાશના નફી અને યવુર
(વ.) અને તેની શુ જ્જતો અલ્રાશનો ચશેયો
છે , કાયણ કે તેઓજ છે જે ના કાયણે
અલ્રાશના દીન અને તેની ભાઅયેપતની તયપ
ઘ્માન આી ળકામ છે .
તપવીયે ભજભઊર ફમાનભાં છે કે આથી
ભુયાદ અલ્રાશની ઝાત ફાકી યશેળે. કાયણ કે
ચશેયાથી ભુયાદ ઝાત છે અને એજ ઝાત
અઝભત અને જરારની ભાણરક છે . આ સ્થે
એક વલાર ઉત્ન્ન થામ છે કે આ આમતોભાં
ખુદાલંદે કયીભ ોતાની નેઅભતોનું લણજન
કયીને છી પયભાલે છે કે તભો કઇ કઇ
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નેઅભતોને જુ ઠરાલળો. ણ ઉયની
આમતભાં તો તભાભ રોકોને પનાશનો મગાભ
વંબાલલાભાં આલે છે , જ્માયે પના
નેઅભતની શસ્તીનું નાળ થલાનું નાભ છે ન કે
નેઅભત છે . તો તેનો જલાફ એ છે કે તભાભ
ઇન્વાનોને પનાની ખફય આીને તેઓને
દુણનમાએ પાનીથી જીલ ન રગાડલાની દાલત
આી છે અને આખેયતની અભય નેઅભતની
યજૂ આત કયી છે અને આ ચેતલણી ણ
ગાપીર ઇન્વાનો ભાટે એક નેઅભત અને
ભશેયફાની છે .
૨૯ થી ૩૨ ભી આમાત :-

ُ
ۡ َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ
ۡ َ ۡٗ ُ َ ۡ َ
ص ؕ ک ّ َل
ِ یسـٔۡلہ من فِی السمو ِة ف الاذ
َۡ
﴾۲۹ۚ ﴿ یَوۡ ٍؾ ُہوَ ف ِ ۡی شا ٍؿ
َ َ
ّ َُ ُ
﴾۳۱﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن
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َ َّ َ ُّ َ ۡ ُ َ ُ ُ ۡ َ َ
ّٰ
﴾۳۱ۚ ﴿ سنهكع لکم ایہ الثقل ِن
َ َ
ّ َُ ُ
﴾۳۲﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن
આકાળો તથા ઝભીનભાં જે કોઇ છે તે તેનાથી
ભાંગતા જ યશે છે ; તે દયયોજ એક નલી
પ્રલુણિભાં શોમ છે . (૨૯)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૩૦)
શે ફન્ને ટોાં ! અભે નજીકભાં જ તભાયા
તયપ રક્ષ આીળું. (૩૧)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૩૨)
ઝભીન અને આવભાનની તભાભ ભખ્રુક તેના
તયપ જ શાજત ચાશે છે અને આવભાનલાા
ણ તેનાથી જ ભાંગે છે અને તેનાથી જ
તેઓ ોતાની શાજત ભેલે છે . અલ્રાશ
તઆરાની ળાન નીયારી છે . યોજ શજાયો
ફચ્ચા જન્ભે છે અને શજાયો ભયણ ાભે છે .
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કોઇ તંદુયસ્ત છે તો કોઇ ણફભાય છે , કોઇ
અભીય છે તો કોઇ ગયીફ છે અને એ ફધાનો
ખાણરકો-ભાણરક અલ્રાશ છે .
“પયગ”ના ફે અથજ થામ છે . એક ઇયાદો કયલો,
ફીજુ ં પાયેગ થલું. ણ અશીં પયગથી ભુયાદ
ઇયાદો કયલો છે . એટરે અભો નજીકભાં જ
તભાયી તયપ લ્ટીળું એટરે કે નજીકભાં જ
(કમાભતભાં) તભાયા અકીદા અને અભર ણલે
ુછીળું. તપવીયે ફુયશાનભાં શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે
‘વકરમન’થી ભુયાદ અભો અને કુયઆન
છીએ. જે ભકે શઝયત ઇયળાદ પયભાલે છે કે શુ ં
તભાયાભાં ફે વંગીન ચીજો છોડી જાઉં છુ ં .
જે ભાં એક-ફીજીથી બાયે શળે. એક
અલ્રાશની રકતાફ અને ફીજી ભાયી ઇતયતએશરેફમત જે ફન્ને કદી જુ દા થળે નણશ.
એટરે વુધી કે ભાયી ાવે શલઝે કલવય ઉય
શોંચળે. તેનો શેતુ એ છે કે ભેશળયના રદલવે
કુયઆન અને એશરેફમતથી ણલરૂઘ્ધતા
કયલાલાાઓથી ુછાણં કયલાભાં આલળે,
જો આ આમતભાં વકરમનથી ભુયાદ જીન
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અને ઇન્વાન રેલાભાં આલે તો તેનો અથજ એ
થળે કે એ જીન્નાતો અને ઇન્વાનો, ભશળયના
રદલવે અભો તભાયી ખફય રઇળું અને તભોને
ુછીળું કે કુયઆન અને એશરેફમતની વાથે
કેલો લતાજલ કમો, ણ જો આમતભાં વંફોધન
કુયઆન અને એશરેફમત (અ.) રેલાભાં આલે
તો તેનો અથજ એ થળે કે એ કુયઆન અને
એશરેફમત, અભે યોઝે ભશળયના તભાયા
દુશ્ભનોેેથી ુછી વજા આીળું.
૩૩ થી ૪૨ ભી આમાત :-

ۡ ۡ َ ّ ۡ َ َ ۡ َ ّٰ
َ َ ۡ
اس َتط ۡع ُت ۡم ا ۡؿ
س ِا ِؿ
ِ یمعسخ ال ِج ِن ف الاِن
َ ّ تَ ۡن ُف ُذ ۡفا م ۡن اَ ۡق َطاذ
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا
ص
ذ
ِ
ِ
ِ
ۡ ُ َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
ّٰ
﴾۳۳ۚ ﴿ فاجفذفا ؕ لا تنفذفؿ ِالا ِبسلط ٍن
َ َ
ّ َُ ُ
﴾۳۴﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن
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َّ
َ ُ ُ ٌ
ۛ ّ َف ن ُ َح ٌ
از
یُ ۡر َس ُل َعل ۡیک َما شوَاط ِّم ۡن نا ٍذ ۬
َ َۡ
فلَا تن َت ِض ّٰخ ِؿ ﴿ ۚ﴾۳۵
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿﴾۳۶
َ َ ۡ َ َّ
ً
َّ َ ُ َ َ َ
ٓاء فکان ۡت َف ۡذ َخۃ
ف ِادا انشق ِت السم
کَ ّ َ
اؿ ﴿ ۚ﴾۳۷
ِ
الدہ ِ
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿﴾۳۸
َّ
َ
ۡ َ
َ
ف َیوۡ َم ِئ ٍذ لا یُ ۡسـَٔۡ ُل َع ۡن دن ۢۡ ِب ٖۡہۤۡ ِان ٌس ّف لَا
َ ٌّ
ٓاؿ ﴿ ۚ﴾۳۹
ج
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َ َ
ّ َُ ُ
﴾۴۱﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن

ُ َ َ
ُ
ۡ
ح ۡعرَ ُغ ال ُم ۡجرِ ُموۡ َؿ ِب ِس ۡی ّٰم ُہ ۡم ف ُی ۡؤخذ
ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ
َ
﴾۴۱ۚ ﴿ ِبالنو ِالی ف الاقدا ِؾ
َ َ
ّ َُ ُ
﴾۴۲﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن
શે જીન્નાત તથા ઇન્વાનના ટોાં ! અગય
તભાયાભાં આકાળો તથા ૃથ્લીની શદોભાંથી
નીકી જલાની ળણક્ત શોમ તો નીકી જાઓ;
ણ (અભાયી) યલાનગી ણલના તભે શયગીઝ
નીકી ળકળો નણશ. (૩૩)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૩૪)
તભો ફન્ને ય અણગ્નના બડકા તથા ધુભાડો
ભોકરલાભાં આલળે, છી તભે ફન્ને (ભીને
ણ) તભાયો ફચાલ કયી ળકળો નણશ. (૩૫)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
અનુક્રભણણકા
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કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૩૬)
છી જ્માયે (કમાભતના રદલવે) આકાળ પાટી
જળે ત્માયે તે તેર જે લું રાર થઇ જળે. (૩૭)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૩૮)
છી તે રદલવે ન ભનુષ્મને તેના ગુનાશો ણલે
ૂછલાભાં આલળે અને ન જીન્નાતને. (૩૯)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૪૦)
ગુનેશગાય રોકોને તેભના ભુખભુદ્રાના ણચન્શો
યથી ઓખી કાઢલાભાં આલળે, છી તેભને
ચોટરીઓ તથા એડીઓથી કડી રેલાભાં
આલળે. (૪૧)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૪૨)
આ આમતભાં ડકાય આેર છે કે અમ
જીન્નાતો અને ઇન્વાનો જો તભાયાભાં
આવભાનો તથા ઝભીનની શદભાંથી જલાની
ળણક્ત શોમ તો નીકી જાલ, ણ તભો અભાયી
યલાનગી લગય જઇ ળકળો નણશ અને તભાયી
ાવે એ તાકાત અને ણશમ્ભત ણ નથી, ભાટે
અનુક્રભણણકા
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ભાયી નાપયભાની ન કયો.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે ખુદાલંદે આરભ ોતાના ફંદાઓને એક
સ્થે બેગા કયળે. છી દુણનમાના આવભાનને
શુ કભ આળે. તેથી તભાભ ભખ્રુક શાજય
થળે, એલીજ યીતે વાતેમ આવભાનોની
ભખ્રુક શાજય થળે અને ફધામ જીનો અને
ઇન્વાનોની આવાવ પયીશ્તાઓની વાત
રદલારો ફની જળે, છી કશેલાભાં આલળે કે
અમ જીન્નાતો અને ઇન્વાનો ! જો તભો ભાયી
શુ કુભતભાંથી બાગી જલાની તાકાત યાખતા
શો તો ચાલ્મા જાલ, ણ તેઓ ન નીકી
ળકળે ન ોતાનું યક્ષણ કયી ળકળે. છી
કમાભતના રદલવે આવભાન પાટી જળે ત્માયે
તે તેર જે લું રાર થઇ જળે.
કમાભતના રદલવે રોકોના યોકાલાના સ્થ
જુ દા જુ દા શળે. એક એલું શળે જ્માં રોકોને
કંઇ ુછલાભાં નણશ આલે. કાયણ ભશળયના
બમથી તેઓના શોળ ઠેકાણે નણશ શોમ અને
ફીજુ ં સ્થ એ શળે જ્માં વલારો ુછલાભાં
આલળે અને કશેલાભાં આલળે કે રોકોને અશીં
અનુક્રભણણકા
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યોકલાભાં આલે કે તેઓનું ુછાણં થામ અને
જે ઓને ુછલાની જરૂયત નણશ શોમ તેઓના
ચશેયા નુયાની શળે. જ્માયે જશન્નભીઓના
ચશેયા કાા શળે અને ચશેયા જોલાથી જ
ખફય ડી જળે કે કોણ નેક છે અને કોણ ફદ
છે અને તેઓના ચશેયાની ણનળાનીઓથી જ
ખફય ડી જળે કે કોણ જન્નતી છે અને કોણ
જશન્નભી છે . શ. ઇભાભે યઝા (અ.)એ આ
આમતની તપવીયભાં પયભાવમું છે કે જે કોઇ
અકીદો વાચો યાખતો શળે, ણ ગુનાશ કમાજ
શળે અને દુણનમાભાં તેની તૌફા નણશ કયી શોમ
તેને આરભે ફયઝખભાં વજા કયી તેના
ગુનાશનો ફદરો કયી દેલાભાં આલળે. જે તેના
ગુનાશનો ફદરો થઇ જળે, ત્માં છી તેને કંઇ
ુછલાભાં આલળે નણશ.
એટરે કે ગુનેશગાય રોકોને તેભના ચશેયાના
ણચન્શો ઉયથી ઓખી કાઢલાભાં આલળે.
તેભનો ચશેયો કાો શળે, તેભને વાંકથી
જકડીને જશન્નભભાં નાખી દેલાભાં આલળે.
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૪૩ થી ૪૭ભી આમાત :-

ّٰہذ ٖۡـ َج َہ ّ َن ُم الَّت ۡی یُ َک ّذ ُب ب َہا ال ۡ ُم ۡجر ُموۡؿَ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
﴿﴾۴۳
ُ ُ
َ
ۡ
یَطوۡفوۡ َؿ بَ ۡین َہا َف بَح َف َح ِم ۡی ٍم ّٰا ٍؿ ﴿ ۚ﴾۴۴
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿ ﴾۴۵٪

َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ّ َ ّ َ ّٰ
ف ل ِمن خاغ مقاؾ ذ ِب ٖۡہ جنت ِف ﴿ ۚ﴾۴۶

َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿ ۙ﴾۴۷
ે(છી કશેલાભાં આલળે કે) જે જશન્નભન
ગુનેશગાય રોકો જુ ઠરાલતા શતા તે આ જ
)છે . (૪૩
તેઓ તે (જશન્નભ) અને તેના ઉકતા ાણી
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લચ્ચે દોડતા યશેળે. (૪૪)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૪૫)
અને જે (ળખવ) ોતાના યલયરદગાયની
શજૂ યભાં ઉબા યશેલાને ડયતો યહ્ો તેના ભાટે
ફે જન્નતો છે . (૪૬)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૪૭)
શુ ઝુય (વ.)ને વંફોધન કયલાભાં આલેર છે કે
આ એ જશન્નભ છે જે ને ગુનાશગાયો
જુ ઠરાલતા શતા.
અશીં એક તયપ વગતી આગ શળે અને
ફીજી તયપ ઉકતું ાણી શળે, તેઓના ળયીય
આગભાં ફળે અને તેઓને ઉકતું ાણી
ીલડાલલાભાં આલળે.
જે વમણક્ત અલ્રાશના દયફાયભાં શાજય
થલાના કાયણે બમ યાખતી શળે અને
અલ્રાશની શંભેળા ઇતાઅત કયતી યશી શળે
તેના ભાટે ફે જન્નતો (ફાગો) શળે. એક
જન્નતે અદન ફીજી જન્નતે નઇભ. એક તેના
ભાટે અને ફીજી તેની સ્ત્રીઓ ભાટે અને એલા
અનુક્રભણણકા
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ણ ભશેરો વોના-ચાંદીના શળે જે ભાં જાતેજાતના ભેલા શળે તથા વરવફીર અન
તસ્નીભની નશેયો ણ શળે, જે નું ાણી
ણનભજ શળે.
૪૮ થી ૫૯ ભી આમાત :-

َ َ َ ۤۡ َ ۡ َ
اؿ ﴿ ۚ﴾۴۸
ن
دفاتا اف ٍ
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿﴾۴۹
ّٰ َ
فِ ۡی ِہ َما َع ۡیج ِف ت ۡجرِ ّٰی ِن ﴿ ۚ﴾۵۱
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿﴾۵۱
ُ َ
َ
فِ ۡی ِہ َما ِم ۡن ک ِ ّل فاخ َِہ ٍۃ ر ۡف ّٰج ِن ﴿ ۚ﴾۵۲
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿﴾۵۳
ُم ّ َت ِک ٕۡـح ۡ َف َعدّٰی ـ ُ ُخ ٍۭس بَ َطٓائ ُن َہا ِمنۡ
ِ
ِ
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َ ۡ َّ ۡ
ِا ۡس َتبۡ َؿ ٍػ ؕ َف َجنا ال َجن َتح ِف َخ ٍاؿ ﴿ ۚ﴾۵۴
َ َ ّ ّٰ َ َ ّ ُ َ ُ َ ّ
ّٰ
ف ِبا ِی الٓا ِء ذ ِبکما تک ِذب ِن ﴿﴾۵۵
ۡ ّ َ ّٰ ّٰ ُ ّ َ
الم ۡكغ ۙ ل َ ۡم یَ ۡطم ۡث ُہ ّنَ
فِی ِہن ق ِضخة
ِ
ِ

ۡ ٌ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ٌّ
ٓاؿ ﴿ ۚ﴾۵۶
ِانس قبلہم ف لا ج
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿ ۚ﴾۵۷
َ َ َّ ُ َّ ۡ َ ُ
اقوۡ ُة َف ال ۡ َم ۡر َج ُ
اؿ ﴿ ۚ﴾۵۸
کانہن الی
َ َ ّ ّٰ َ َ ّ ُ َ ُ َ ّ
ّٰ
ف ِبا ِی الٓا ِء ذ ِبکما تک ِذب ِن ﴿﴾۵۹

ફન્ને (ફગીચાઓ) જાતજાતની નેઅભતોથી
)રચીચી યહ્ા શળે. (૪૮
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
)કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૪૯
)તે ફન્નેભાં ફે ઝયણાં લશેતાં શળે. (૫૦
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છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૫૧)
તે ફન્નેભાં દયેક ભેલા ફે પ્રકાયના શળે. (૫૨)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૫૩)
તેઓ એલા ણફછાનાઓ ય તકીમા રગાલીને
ફેઠા શળે કે જે ભના અસ્તય કીનખાફનાં શળે;
અને તે ફન્ને ફાગના ભેલા (તેભની) ાવે
રટકી યહ્ા શળે. (૫૪)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૫૫)
તે જન્નતોભાં (ાયકાઓથી ફચાલીને ભાત્ર
ોતાના જ ણતઓ ય) ણનગાશ યાખનાયી
સ્ત્રીઓ શળે, જે ભને તેભની શેરાં ન કોઇ
ઇન્વાન અડક્મો શળે, ન કોઇ જીન્નાત. (૫૬)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૫૭)
જાણે તે (શૂ યો) ભાણેક અને યલાાં જે લી
શળે. (૫૮)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
અનુક્રભણણકા
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કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૫૯)
જે પ્રકાય પ્રકાયના ભેલાઓથી બયુય છે . આ
જન્નતભાં ફે ઝયણાં લશી યહ્ાં છે . એકનું
નાભ તસ્નીભ અને ફીજાનું નાભ વરવફીર
છે . તે ફન્ને ફેશીશ્તભાં દયેક પના ફે પ્રકાય
શળે જે આવભાં યંગરૂભાં ભતા છે .
એ જન્નતીઓ ફાદળાશોની જે ભ તકીમા
રગાડીને ફીછાના ઉય ફેવળે અને તેના
કલય યેળભી કડાના શળે અને ફન્ને ફાગના
ભેલા તેની ાવે રટકી યહ્ા શળે.
એ શુ યો કુંલાયી શળે. તેણીઓથી શેરા કોઇ
જીન અને ઇન્વાને વંફંધ જોડ્મો નણશ શોમ.
આ આમતથી એ લસ્તુ જાશેય થામ છે કે
જીન્નાતોભાં ણ ઇન્વાનોની જે ભ સ્ત્રીુરૂનો વંફંધ શોમ છે , તેનો અથજ એ થઇ ળકે
છે કે જીન્નાતોને ફેણશશ્તભાં તેભની કોભની
શુ યો ભળે. જે ને કોઇ જીને તે શેરાં સ્ળી
નણશ શોમ અને ઇન્વાનોને ોતાની
જાણતભાંથી શુ યો ભળે. જે ને શેરાં કોઇએ
સ્ળજ કમો નણશ શોમ.
તે ળોબા અને ળણગાયભાં તથા વપાઇભાં
અનુક્રભણણકા
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જન્નતની શુ યો માકુત અને ભયજાનની જે ભ
શળે.
૬૦ થી ૬૯ ભી આમાત :-

ٓاء الۡا ۡح َساؿ الَّا الۡا ۡح َس ُ
َ
اؿ ﴿ ۚ﴾۶۱
ہ ۡل َج َز ُ ِ ِ ِ ِ
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿﴾۶۱
ّ َ ّٰ
َف ِم ۡن ُخ ۡف ِن ِہ َما َجنت ِف ﴿ ۚ﴾۶۲
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿ ۙ﴾۶۳
َ ّٰ
ُم ۡد َہٓا ّمت ِف ﴿ ۚ﴾۶۴
َ َ ّ ّٰ َ َ ّ ُ َ ُ َ ّ
ّٰ
ف ِبا ِی الٓا ِء ذ ِبکما تک ِذب ِن ﴿ ۚ﴾۶۵
ّٰ َ ّ َ َ ّٰ
فِ ۡی ِہ َما َع ۡیج ِف جضاخت ِف ﴿ ۚ﴾۶۶
hajinaji.com
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َ َ
ّ َُ ُ
﴾۶۷﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن

ٌ ف ۡیہ َما َفاخ َِہ ٌۃ ّ َف ن َ ۡخ ٌل ّ َف ُذ ّ َم
﴾۶۸ۚ ﴿ اؿ
ِ ِ

ّ َ ُ َ ُ ّ َ َ ّٰ ّ َ َ
ّٰ
﴾۶۹ۚ ﴿ ف ِبا ِی الٓا ِء ذ ِبکما تک ِذب ِن

ળું નેકીનો ફદરો નેકીના ણવલામ ફીજો ણ
કાંઇ શોમ છે ? (૬૦)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૬૧)
અને તે ફન્ને ઉયાંત ફીજા ણ ફે ફાગ
શળે. (૬૨)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૬૩)
તે ફન્ને (ફાગ) રીરાછભ શળે. (૬૪)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૬૫)
તે ફન્નેભાં ફે ઝયણાં ઉબયાતાં શળે. (૬૬)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
અનુક્રભણણકા
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કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૬૭)
તે ફન્નેભાં ભેલા તથા ખજુ યના ઝાડ તથા
દાડભ શળે. (૬૮)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૬૯)
ઇફાદતનો ફદરો દયજ્જાઓનું લધલું અને
ળુક્રનો
ફદરો
નેઅભતોનું
લધલું,
યશેઝગાયીનો ફદરો ખુળી અને તૌફાનો
ફદરો દોઆનું કફુર થલું, ભાંગલાનો ફદરો
આલું, ઇસ્તગપાયનો ફદરો ગુનાશોથી
ફક્ષીળ. શઝયતે પયભાવમું કે જે ળખ્વ
રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ કશે તેનો ફદરો
ફેશીશ્ત છે . છી શઝયતે ઉયની આમત ઢી
છી વશાફીઓને ુછમું તભો આ આમતનો
ળો અથજ કયો છો ? રોકોએ અઝજ કયી ખુદા
અને તેના યવુર (વ.) ફશેતય જાણે છે .
શઝયતે પયભાવમું કે તભાયો યફ કશે છે કે જે
વમણક્તને અભે તોશીદ અતા કયી તેનો ફદરો
ફેશીશ્ત છે . આ સ્થે તોશીદનો અથજ એ છે કે
મગમ્ફય થકી જે અશકાભ આવમા તેના ઉય
અભર કયલો.
અનુક્રભણણકા
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ફે ફેશીશ્તના લખાણ થમા છે તે ણવલામ
ફીજી ફે જન્નતો છે . જે અલ્રાશનો ખૌપ
યાખનાયને ભળે. શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)ને અફુ ફવીયે ુછમું કે ભોઅભીન
ુરૂની ભોઅભેના સ્ત્રી જે દુણનમાભાં શળે ળું
તેણી ત્માંણ તેની સ્ત્રી થળે ? આે પયભાવમું
કે ખુદા આદીર છે . જો ુરૂ ોતાની સ્ત્રી
કયતાં શ્રેષ્ઠ શળે તો તેને યજા ભળે કે તેણીને
સ્ત્રી તયીકે રાલે, જો સ્ત્રી ુરૂ કયતાં અપઝર
શળે તો તેણી જો ચાશળે તો તે ુરૂ વાથે
યશી ળકળે.
આ ફે ફેશીશ્તની તાયીપભાં પયભાલે છે કે તે
રીરાછભ શળે, ઘેયો રીરો યંગ શોલાથી
કાાળ ભાયે છે . તે ફન્ને ઝયણાં જન્નતભાં
જોળ ભાયતા શળે અને તે તેના ભુભાંથી
કસ્તુયી અને કાફુય લગેયેની વાથે લશી યહ્ા છે .
તે ફન્ને ફેશીશ્તભાં ુષ્ક ભેલા છે , ખજુ ય
અને દાડભ ણ છે , ખજુ ય ખોયાક તયીકે ણ
ઉમોગભાં રેલામ છે , જ્માયે દાડભ દલા તયીકે
ણ કાભભાં આલે છે . શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે ભેલાની ૧૨૦
અનુક્રભણણકા
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જાતો છે , જે ભાં શ્રેષ્ઠ દાડભ છે .
૭૦ થી ૭૮ ભી આમાત :-

ف ۡیہ ّ َن َخح ۡ ّٰؿ ٌة ح َس ٌ
اؿ ﴿ ۚ﴾۷۱
ِ
ِ ِ

َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿ ۚ﴾۷۱
َۡ ٌ ۡ
ُحوۡ ٌذ ّمق ُصوۡ ّٰذة فِی ال ِخ َیا ِؾ ﴿ ۚ﴾۷۲
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿ ۚ﴾۷۳
َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ّ َ ۡ ٌ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ٌّ
ٓاؿ ﴿ ۚ﴾۷۴
لم یط ِمثہن ِانس قبلہم ف لا ج
َ َ
ُ َُ ّ
ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن ﴿ ۚ﴾۷۵

ُم ّ َتک ٕۡـح ۡ َف َعدّٰی َذـ ۡ َخ ٍغ ُخ ۡطخ ّ َف َع ۡب َوكیّ
ِ ٍ
ٍ
ِِ
hajinaji.com
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﴾۷۶ۚ ﴿ اؿ
ٍ ِح َس
َ َ
ّ َُ ُ
﴾۷۷﴿ ف ِبا ِ ّی ّٰالَٓا ِء َذ ِّبک َما تک ِذ ّٰب ِن

ۡ
ۡ
َ
ۡ تَ ّٰب َؿ َؼ
اس ُم َذ ِّبک ِدی ال َج ّٰل ِل َف الۡاِغ َخا ِؾ

﴾۷۸٪ ﴿
તે જન્નતોભાં વદાચાયી તથા વાંદમજલાન
સ્ત્રીઓ શળે. (૭૦)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૭૧)
શૂ યો કે જે તંફુઓભાં વુયણક્ષત શળે. (૭૨)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૭૩)
તેભને તેભની શેરાં ન કોઇ ુરૂ અડક્મો
શળે, ન કોઇ જીન્નાત. (૭૪)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૭૫)
અનુક્રભણણકા
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રીરા (યંગના) તકીમાઓને અઢેરી ખુફવુયત
ગારીચાઓ ય ફેઠા શળે. (૭૬)
છતાં તભે ફન્ને તભાયા યલયરદગાયની કઇ
કઇ નેઅભતોને જુ ઠરાલળો ? (૭૭)
(શે યવૂર !) તાયા પ્રબાલળાી અને કૃાલંત
યલયરદગાયનું નાભ ભશાન ફયતકલાું છે .
(૭૮)
જન્નતભાં ખુફવુયત અને રૂાી અને વાયા
સ્લબાલની સ્ત્રીઓ શળે. શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે તે દુણનમાની
ભોઅભેના ઓયતો છે અને તે શુ યો કયતાં લધાયે
રૂલંતી શળે.
એ શુ યો ોતોતાના તંફુઓભાં શળે અને
તેઓના ખમભા વપેદ ભોતીના શળે, જે
ણલળા શળે અને ભોઅભીન ભાટે અરગ
અરગ ળમનગૃશ શળે.
તેણીઓ ોતાના તંફુઓની અંદય વુંદય
ળણગાય કયીને ફેઠેરી શળે. જન્નતથી
ભાણવને દયેક તયપ શુ સ્ને ફશાય (લવંતનું
વાંદમજ) જ દેખાળે અને તેણીને શેરાં કોઇએ
સ્ળજ નણશ કયી શોમ અને તેભનાભાં ખુફી એ
અનુક્રભણણકા
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શળે કે તે શંભેળા નલી યણેરી દુલ્શન જે ભ
દેખાળે.
જન્નતીઓ રીરા યંગના ણફછાના ઉય
રકભતી તકીમા રગાડીને ફેઠા શળે. આ
આમતભાં “યપયપ” આવમું તેથી ભુયાદ આયાભ
કયલાની જગ્મા અથલા તકીમા છે અને કેટરાક
કશે છે કે તેથી ભુયાદ જન્નતના ફાગો છે .
તભાયા યલયરદગાયનું નાભ પ્રબાલળાી,
કૃાલંત અને ફયકતલાું છે .

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૯૬ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૫૬) વુયએ લાકેઆશ

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો તે ગાપીર રોકોભાં નણશ
રખામ.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને દય જુ ભ્આની યાત્રે ઢે તો
ખુદા તેને દોસ્ત યાખળે, દુણનમાભાં ફેશાર,
પકીયી તેભજ ભોશતાજી નણશ જુ એ, કોઇ
આપત-ફરાભાં ગીયપતાય નણશ થામ અને શ.
અરી (અ.)ના દોસ્તોભાં ગણાળે.
ફીજી શદીવભાં છે કે જે ળખ્વ ફેણશશ્ત અને
લખાણની તભન્ના યાખતો શોમ તો આ વુયાને
ઢે.
અનુક્રભણણકા
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શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું
કે જે કોઇ આ વુયાને શંભેળા વુતા શેરાં ઢે
તો તેનું ભોઢું ચૌદભીના ચાંદની જે ભ ચભકળે.
ખાવીમત : આ વુયાને વગબાજ સ્ત્રી ગાભાં
ફાંધે તો ફચ્ચું વશેરાઇથી જન્ભ ાભળે.
૧ થી ૪ ભી આમાત :-

ُ ۡ َ َ
﴾۱ۙ ﴿ ِادا َفق َع ِت الوَاقِ َعۃ

ٌ َ
ۡ
﴾۲﴿ ل َ ۡی َس ل ِوَق َع ِت َہا کا ِدبَۃ
ٌ َ ٌ َ َ
﴾۳ۙ ﴿ خافِضۃ ّذافِ َعۃ
ً ُ َ َ َ
﴾۴ۙ ﴿ ِادا ُذ ّج ِت الۡا ۡذص َذ ّجا
જ્માયે ફનનાય ફનાલ (કમાભત) ઉણસ્થત
થળે : (૧)
જે ના ઉણસ્થત થલાભાં જયામ અવત્મતા
નથી. (૨)
અનુક્રભણણકા
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(તે લખતે રોકોભાં તપાલત જાશેય થળે એટરે
કે) કોઇને ઝુકાલળે તો કોઇને ઉંચો કયળે : (૩)
જે લેા ૃથ્લીને વખત યીતે શરાલી
નાખલાભાં આલળે : (૪)
ખુદા પયભાલે છે કે માદ કયો જે લખતે થનાયી
(કમાભત) થળે, એટરે કમાભત જરૂય
આલલાલાી છે . જ્માયે તે જાશેય થળે ત્માયે
તેના આલલાને કોઇ જુ ઠું કશેનાય નણશ શોમ.
કમાભતભાં ખુદાના દુશ્ભનો અને દુણનમાભાં ગલજ
કયનાયને નીચા અને શરકા કયલાભાં આલળે
અને ખુદાના દોસ્તો અને દુણનમાભાં જે
નમ્રતાથી ચારનાય છે તેને ઉંચા કયલાભાં
આલળે. શ. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન (અ.)
આ આમત ણલે પયભાલે છે કે કમાભત ખુદાના
દુશ્ભનોને દોઝખની આગ તયપ નીચા કયળે
અને દોસ્તોને જન્નતની તયપ ઉંચા કયળે.
એ વભમને માદ કય જ્માયે ઝભીનને એલી
વખ્ત યીતે શરાલલાભાં આલળે કે જે થી તેની
ઉયના ફધા ભકાનો-શાડોનો નાળ થામ
અને ફધા ભુયદા કફયથી ફશાય નીકી ડે.
૫ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :અનુક્રભણણકા

1612

hajinaji.com

ً ُ َ ۡ َّ ُ َّ
﴾۵ۙ ﴿ اؽ بَ ّسا
ف بس ِت ال ِجب
ً ّ ۡۢ ُ ّ ً َ ۡ َ َ َ
﴾۶ۙ ﴿ فکانت ہ َبٓاء من َبثا

અને શાડ (આવભાં અથડાઇ) બુક્કે બુક્કા
થઇ જળે : (૫)
છી તે (શલાભાં પેરાઇ ગમેરા) ફાયીક
યજકણો ફની ઉડલા રાગળે : (૬)
અને શાડો ચુયેચુયા થઇ જળે અને શલાભાં
ભાટી ફનીને ણલખયાઇ જળે.
૭ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ً َ َ ً َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ
﴾۷﴿ اجا ث ّٰلثۃ
ف کنتم ارف

َ
ا ۡص ّٰح ُب

અનુક્રભણણકા

ۡۤ َ
ََ
َ ۡ
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﴾۸﴿ ال َم ۡی َمن ِۃ
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ۡ ۡ
َ ۡۤ
َ
ۛ َما ا ۡص ّٰح ُب
۬ َف ا ۡص ّٰح ُب ال َمشـَٔۡ َم ِۃ
ۡ ۡ
﴾۹﴿ ال َمشـَٔۡ َم ِۃ
ُ ّّٰ َ ۡ ُ ّّٰ َ
﴾۱۱ۚ ﴿ۛ
الس ِبقوۡ َؿ
ف الس ِبقوؿ
અને તભે ત્રણ ટોાં થઇ જળો. (૭)
છી જભણી ફાજુ લાા, ળું કશેલું જભણી
ફાજુ લાાઓનું ! (તેઓ શજથી પ્રફુલ્રીત
શળે.) (૮)
અને ડાફી ફાજુ લાા, કેલી ભાઠી દળા શળે તે
ડાફી ફાજુ લાાઓની ! (૯)
અને (ફીજાઓ કયતાં વત્કામોભાં) આગ
લધી જનાયા તો આગ લધી ગમેરા શળે :
(૧૦)
અને તભો ત્રણ ટોા થઇ જળો. શલે ત્રણેમ
લગજનું લણજન કયે છે , તેભાં શેરા લગજ ણલે
પયભાલે છે કે જભણા શાથના ભાણવો કેલા
વુખી છે . આ ળબ્દ ફુઝુગી અને ળાન ભાટે છે
અનુક્રભણણકા
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કે એ રોકો ભોટા ભયતફાલાા છે અને જે ઓ
ઇફાદતના કાયણે ભશાન ભયતફાલાા થમા
છે , તેભના જભણા શાથભાં તેભનું
આઅભારનાભું આલાભાં આલળે અને ફીજા
લગજના ભાણવો ણલે પયભાલે છે કે જે ઓ ડાફી
તયપના છે , તે કેલા દુ:ખી છે . ડાફા શાથના
ભાણવો, આ ળબ્દો એ રોકોના ખયાફ
યીણાભ ભાટે લયામેર છે , જે ઓના
આઅભાર ડાફા શાથભાં આલાભાં આલળે.
“લસ્વાફેકુન” જે રોકો નેકીભાં આગ લધી
જનાયા છે તેઓજ ભશાન દયજ્જાઓની તયપ
આગ લધનાયા શળે અને તેના શકદાય
અઇમ્ભએ તાશેયીન (અ.) છે . શ. યવુરે ખુદા
(વ.)થી લણજન છે કે શુ ં ખમરૂસ્વાફેકીન છુ ં
અને તપવીયે ફુયશાનભાં એક યીલામત છે કે
તેનાથી ભુયાદ અરી (અ.) અને તેભના મયલ
દોસ્તો છે અને કેટરાક કશે છે કે તેથી ભુયાદ
એ રોકો છે જે ઇભાનભાં આગ લધનાયા છે
અને તેના કાયણે જ જન્નતભાં અલ્રાશની
નજદીકી શાંવીર કયળે. તેભજ શીઝયતભાં,
જે શાદભાં, નભાઝભાં, તૌફાભાં આગ
અનુક્રભણણકા
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લધલાનો અથજ છે તેભજ પ્રત્મેક નેકીભાં આગ
લધલાનું કશેલાભાં આલે તો ણ શયકત નથી.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
શેરા ચાય આ રોકો છે . ૧. શ. આદભ
(અ.)ના કત્ર થમેરા પયઝંદ શાફીર, ૨. શ.
ભુવા (અ.)ની ઉમ્ભતભાં ભોઅભીને આરે
પીયઓન. ૩. શફીફે નજ્જાય ઉમ્ભતે ઇવા
(અ.)ભાંથી અને ૪. ઉમ્ભતે ભોશમ્ભદભાંથી શ.
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ (અ.)
૧૧ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ُ
﴾۱۱ۚ ﴿ افل ِئک ال ُمو ّ َكبُوۡ َؿ

َ ّ ّّٰ َ ۡ
ۡ
﴾۱۲﴿ فِی جن ِت الن ِعی ِم

ۡ َّ َ ۡ َ ّ ٌ َّ ُ
َ
﴾۱۳ۙ ﴿ ثلۃ ِمن الافل ِحف

ّٰ
َ
﴾۱۴﴿ َف ق ِل ۡی ٌل ِّم َن الۡا ِع ِخیۡ َن
અનુક્રભણણકા
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َ ُ َ
َعدّٰی ُذ ُخ ٍذ ّموۡضوۡن ٍۃ ﴿ ۙ﴾۱۵
ُ َّ ۡ َ
ّٰ ۡ
ّمت ِک ِٕۡـح َف َعل ۡی َہا ُم َتق ِب ِلح َف ﴿﴾۱۶
َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ ۡ َ ٌ ُّ َ َّ
ُ
َ
ۡ
یطوغ علی ِہم ِفلداؿ مخلدفؿ ﴿ ۙ﴾۱۷
َۡ
َ َۡ َ َ
َ ۡ
ۛ َف کا ٍز ِّم ۡن ّم ِعح ٍف
اب ّف ا َباذِیۡ َق ۬
ِباخو ٍ
﴿ ۙ﴾۱۸
َّ َ
ۡ ُ
ۡ
لا یُ َص ّد ُعوۡ َؿ َعن َہا َف لَا یُجـِفوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۱۹
َ َ َ ّ َّ َ َ َ َّ
ُ
َ
ۡ
ف فاخ ِہ ٍۃ ِمما یتخحؿفؿ ﴿ ۙ﴾۲۱
)ંએજ રોકો તો (અલ્રાશની શજૂ યભા
)નજદીકી ભેલેરા શળે. (૧૧
)તેઓ નેઅભતોલાી જન્નતોભાં શળે. (૧૨
hajinaji.com
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ઘણાંખયા આગરાઓભાંથી શળે : (૧૩)
અને ાછરાઓભાંથી થોડાક જ. (૧૪)
વુલણજથી ભઢેરા નવશાવનો ય : (૧૫)
એક ફીજાની વાભે તે (નવશાવનો) ય
અઢેરીને ફેઠા શળે. (૧૬)
શંભેળા એકજ ણસ્થણતભાં યશેનાયા છોકયાં
તેભની આવાવ આંટા પેયા ખાતા શળે :
(૧૭)
જાભો તથા વૂયાઇઓ રઇને, અને સ્લચ્છ
ીણાંઓનાં પ્મારાઓ રઇને : (૧૮)
જે ીણાંથી તેભનું ન કદી ભાથું દુ:ખળે અને ન
તેભની ળુદ્ઘી ગુભ થઇ જળે : (૧૯)
અને તેભને એલા ભેલા ભળે કે જે તેઓ વંદ
કયળે : (૨૦)
શલે અલ્રાશ તઆરા વાફેકુનના દયજ્જા
અને ભયતફાની ખફય આે છે કે એ વાફેકુન
રોકો ખુદાની યશેભતથી ભયતફાભાં નજદીક
કયલાભાં આવમા છે . તે રોકો નેઅભતોથી
બયુય જન્નતભાં યશેળે, જે ભાં પ્રકાય પ્રકાયની
નેઅભતો છે .
જન્નતભાં શેરાંના ઝભાનાના રોકોભાંથી
અનુક્રભણણકા
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એક ભોટું ટોું છે એટરે શ. આદભ (અ.)થી
શ. યવુરે ખુદા (વ.) વુધીભાં વાફેકુન ઘણા
છે અને ાછના રોકોભાંથી થોડાક છે .
એટરે શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ની ઉમ્ભતભાંથી
વાફેકુન થોડા છે . જો કે આણા મગમ્ફય
(વ.)ની ઉમ્ભતના વાફેકુન કયતાં આગરી
ઉમ્ભતના વાફેકુન ઘણા છે . ણ વલે
જન્નતી રોકોના ણશવાફ કયતાં આગની
ઉમ્ભતના રોકો કયતાં આણા મગમ્ફય
(વ.)ની ઉમ્ભતના રોકો જન્નતી લધાયે શળે.
શેરી ઉમ્ભતભાં વાફેકુન લધાયે શોલાનું
કાયણ એ છે કે એ રોકોભાં એક રાખ ચોલીવ
શજાય મગમ્ફય થમા છે અને એથી ણ
લધાયે તેઓના લવીમો થમા છે .
રોકો વોનાથી ફનાલેરા અને જલાશેય અને
શીયાથી ભઢેરા નવશાવનો ઉય ફેવળે. તેઓ
તકીમો રગાડી એક ફીજાના ચશેયાની
ઝીમાયત કયી ખુળ થળે.
જ્માયે તેઓ તખ્ત ઉય ફીયાજભાન થળે
ત્માયે તેઓની ણખદભત ભાટે જલાન છોકયાઓ
તેઓની ાવે શળે અને તેઓ એકજ શારતભાં
અનુક્રભણણકા
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યશેળે. શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અરી
(અ.)એ પયભાવમું કે એ છોકયાઓ દુન્માના એ
રોકોની ઓરાદ છે જે ઓની ન નેકીમો છે ન
વલાફ છે , ન ગુનાશ છે . તે રોકો વાફેકીનની
ખીદભત ભાટે ણનભાજણ થળે અને તે છોકયાઓ
જાભો તથા વુયાશીઓ તથા સ્લચ્છ પ્મારાઓ
રઇને તેઓની આવાવ પયળે અને તે ળયાફ
ઘણોજ સ્લચ્છ અને ાકીઝા શળે તે ીલાથી
ન ભાથાનું દદજ થળે ન ફેશોળી આલળે અને
તેઓ એલા ભેલા રઇને આલળે કે તે રોકો તેને
વંદ કયળે.
૨૧ થી ૨૫ ભી આમાત :-

ۡ َ َۡ
﴾۲۱﴿ َف ل َ ۡح ِم طح ٍؿ ِّم ّما یَش َت ُہوۡ َؿ
ۡ
﴾۲۲ۙ ﴿ َف ُحوۡ ٌذ ِعح ٌف
ُ ۡ َ ۡ َۡٔ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ
ۡ
﴾۲۳ۚ ﴿ اؽ اللؤلو المکنو ِؿ
ِ کامث
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ُ َ ُ َ ًۢ َ َ
﴾۲۴﴿ ٓاء ِب َما کانوۡا ح ۡع َملوۡ َؿ
جز
َۡ َ ۡ
﴾۲۵ۙ ﴿ لَا یَ ۡس َم ُعوۡ َؿ فِ ۡی َہا لَغ ًوا ّف لَا تا ِث ۡی ًما
અને જે જે ક્ષીઓનું ગોશ્ત તેઓ ચાશળે તે
ણ (તેભને ભળે) : (૨૧)
અને ભોટી ભોટી કાી આંખોલાી શૂ યો ણ
: (૨૨)
એલી કે જાણે (વીભાં) છુ ેરાં ભોતી. (૨૩)
આ ફદરો તેઓ જે (વદકયણી) કયતા શતા
તેનો શળે. (૨૪)
તેભાં ન તો તેઓ વમથજ લાતો વાંબળે અને ન
ગુનાશોની લાતો : (૨૫)
અને જે જે ક્ષીઓનું ગોશ્ત તેઓ ચાશળે તે
રઇને છોકયાઓ શાજય થળે.
એ વાફેકુન ભાટે ભોટી આંખોલાી ખુફવુયત
શુ યો શળે અને તેણીઓ તેભની ખીદભત ભાટે
શાજય યશેળે. તે શુ યાઓ છીભાં છુ ેરા
ભોતી જે લી શળે, ણફલ્કુર ાક-વાપ અને
અનુક્રભણણકા
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ણલત્ર. આ નેઅભતો એ રોકો ભાટે છે જે ઓ
દુણનમાભાં નેક અભર કયતા શતા તેઓ
જન્નતભાં ન તો વમથજ અને ફેશુદા લાતો
વાંબળે અને ન તો ગુનાશની લાતો.
૨૬ થી ૩૦ ભી આમાત :-

َّ
﴾۲۶﴿ ِالا قِ ۡیلًا َس ّٰل ًما َس ّٰل ًما

َ ۡۤ
َ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۛ َما ا ۡص ّٰح ُب ال َی ِمح ِف
۬ َف ا ۡص ّٰح ُب ال َی ِمح ِف
﴾۲۷﴿
ُۡ َ
﴾۲۸ۙ ﴿ ف ِ ۡی ِس ۡد ٍذ ّمخضوۡ ٍخ
َُۡ ََۡ
﴾۲۹ۙ ﴿ ّف طل ٍح ّمنض ۡو ٍخ
َ َ
﴾۳۱ۙ ﴿ ّف ِظ ٍ ّل ّم ۡم ُد ۡف ٍخ
અનુક્રભણણકા
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ણવલામ કે વરાભ અને (ભાત્ર) વરાભની જ
લાતો. (૨૬)
અને જભણા શાથલાા, ળું કશેલું જભણા
શાથલાાઓનું ! (૨૭)
તેઓ કાંટા ણલનાની ફોયડીભાં શળે : (૨૮)
અને એકભેક ઉય રદાએરા કેાના ઝાડોભાં
: (૨૯)
અને પેરાએરી (ળીત) છામાભાં : (૩૦)
અવર ળબ્દ છે ઇલ્રા કીરન, વરાભનવરાભન, કેટરાક તપવીય કતાજઓ અને
તયજુ ભા કયનાયાઓએ તેનો અથજ એ રીધો છે
કે ત્માં ચોતયપ વરાભ જ વરાભનો અલાજ
વાંબલાભાં આલળે. જ્માયે કેટરાક એભ ણ
કશે છે કે તેથી ભુયાદ “કોરે વરીભ” (વીધી
લાત) એટરે એલી લાતચીત કે જે દોથી
ણલત્ર શોમ જે ભાં એ ખયાફીઓ ન શોમ જે નું
ાછરી લાતોભાં લણજન થમું છે .
શલે કુદયત કશે છે કે એ જભણા
શાથલાાઓનું ળું કશેલું. ભતરફ એ કે તેઓ
ફેણશશ્તભાં કેલા ભાનલંત અને ભોટા
દયજ્જાઓ ઉય છે .
અનુક્રભણણકા
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તેઓ કાંટા લગયની ફોયડીના છાંમડા નીચે
શળે. કેટરાક કશે છે કે ઇસ્રાભીઓએ
તાએપના જં ગરભાં ફોયડીના ુષ્ક ઝાડ
જોમા તો તેઓએ ઇચ્છા કયી કે અભાયા ભાટે
આ ઝાડ શોત તો કેલું વારૂં થાત ? ખુદાએ આ
આમત નાઝીર પયભાલી કે ફશેશ્તીઓ ભાટે
કાંટા લગયની ફોયડીના ઝાડ છે .
અને તેઓ એલા કેાના ઝાડ નીચે શળે કે જે
ગીચોગીચ રદાએરા શળે. કશે છે કે
જન્નતના કેા ભધ કયતાં ણ ભીઠાં શળે. કશે
છે કે મભન અને શીજાઝભાં ઘણાજ ઉિભ
કેા થામ છે અને આ ઝાડોનું ખાવ કયીને
નાભ એટરા ભાટે રેલાભાં આવમું કે અયફો એ
ફન્ને ભેલાને ઘણાજ ચાશતા શતા.
તેઓ ણલળા છાંમાભાં શળે અને તે છાંમો
શંભેળા યશેળે. જન્નતની અંદય રોકોને શંભેળા
છાંમોજ ભળે, ગયભીના રદલવોભાં ન ગયભી
અને વયદીના રદલવોભાં ન વયદી, દયેક
ભોવભ ખુળનુભા રાગળે.
૩૧ થી ૩૩ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ُ َ
َ
﴾۳۱ۙ ﴿ ّف َمٓا ٍء ّم ۡسکوۡ ٍب
ََ
ۡ َ
﴾۳۲ۙ ﴿ ّف فاخ َِہ ٍۃ ک ِثح َؿ ٍۃ
ُ
َ ُ ۡ َّ
﴾۳۳ۙ ﴿ لا َمقطوۡ َع ٍۃ ّف لَا َم ۡمنوۡ َع ٍۃ
અને લશેતા ાણીભાં : (૩૧)
અને ુષ્ક ભેલાઓભાં : (૩૨)
કે જે (ક્માયેમ) ખુટળે નણશ, અને ન તેભને
ખાતાં યોકલાભાં આલળે : (૩૩)
ત્માં ાણી લશેતા શળે અને ુષ્ક ભેલા શળે
અને આ પો ભોવભી નણશ શોમ ણ દયેક
ભોવભભાં તે ભળે, ગભે તેટરા ણ ખાલાભાં
આલે, તે ુષ્ક પ્રભાણભાં મદા થતા યશેળે,
ત્માં ખાલાની કંઇ યોકટોક નણશ શોમ, ન
ઝાડોભાં કાંટા શળે, આયાભથી તેને તોડી
ળકળો.
૩૪ થી ૩૭ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ُ َ َُ
﴾۳۴﴿ ّف ـ ُخ ٍس ّم ۡرفوۡ َع ٍۃ

ً ِانَّا ۤۡ اَن ۡ َشاۡ ّٰن ُہ ّ َن ِان ۡ َش
﴾۳۵ۙ ﴿ ٓاء

َ َ ّٰ ۡ َ
﴾۳۶ۙ ﴿ ف َج َعلن ُہ ّ َن ا ۡبک ًاذا
َۡ ُ
﴾۳۷ۙ ﴿ ف ُخ ًبا اترَ ًابا
અને ઉંચા ઉંચા ાથયણાંઓ ય શળે. (૩૪)
(લી તેભને શૂ યો ણ ભળે) અભોએ તેઓ
(શૂ યો)ની એક નલીન વજજ ત યચી છે : (૩૫)
છી અભોએ તેભને કુભાયીકાઓ ફનાલી છે :
(૩૬)
પ્રેભ કયનાયી વભાન લમની મુલતીઓ : (૩૭)
આનો અથજ આણરળાન ણફસ્તય ણ રેલાભાં
આલે છે . ણ ુલાજય (આગરું ાછરું)
જોલાથી તેનો અથજ ઓયતો રેલો લધાયે મોગ્મ
છે અને શદીવભાં ણ સ્ત્રીઓને ુરૂનું
અનુક્રભણણકા
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ણફછાનું કશેર છે . અને ભયફુઆનો અથજ છે
શુ સ્ન-જભાર અને વભ્મતા અને વુલતજનના
કાયણે ઉચ્ચ દયજ્જાની વદગુણી શળે અને
આલલાલાી આમત ણ તેનું અનુભોદન કયે
છે કે અભોએ તેણીને મદા કયી અને કુભાયીકા
કયી અને દયેક લખતે તે કુભાયીકા જ રાગળે
અને તે સ્ત્રી ુરૂને લધાયે પ્રેભ કયનાયી અને
ુરૂને ફશુ જ ચાશનાયી છે . શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું કે તે સ્ત્રીઓથી ભુયાદ
દુણનમાની સ્ત્રીઓ છે જે ઓ ઘયડી થઇને ભયણ
ાભી શળે અને તેણીઓના ફાર વપેદ થઇ
ગમા શળે અને ખુદા તેણીઓને ણતની ઉભય
જે ટરી કુંલાયી કયી આળે.
૩૮ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َّ
ۡ ۡ
﴾٪۳۸﴿ لِا ۡص ّٰح ِب ال َی ِمح ِف
ۡ َّ َ ۡ َ ّ ٌ َّ ُ
َ
﴾۳۹ۙ ﴿ ثلۃ ِمن الافل ِحف
અનુક્રભણણકા

1627

hajinaji.com

ٌ َّ ُ
ّٰ
﴾۴۱﴿ َف ثلۃ ِّم َن الۡا ِع ِخیۡ َن
ખાવ કયીને જભણા શાથલાાઓ ભાટે.
(૩૮)
આ (રોકો) ઘણાંખયા આગરાઓભાંથી શળે :
(૩૯)
અને ઘણાંખયા ાછરાઓભાંથી ણ. (૪૦)
કુદયત કશે છે કે એ સ્ત્રીઓ જભણા
શાથલાાઓ ભાટે છે . એક યીલામતભાં છે કે
શેરાંની ઉમ્ભતો ત્રણ છે . ૧ શાફીર, ૨
ભોઅભીને આરે પીયઓન અને ૩ ભોઅભીને
આરે માવીન અને આખયી ઉમ્ભતના શેરાં
શ. અરી (અ.) છે અને બુતકાભાં જે
ઉમ્ભતો થઇ ગઇ છે તે ભોઅભેનીન (અસ્શાફે
મભીન) આ ઉમ્ભતના અસ્શાફે મભીનની
ફયાફય છે . કેટરીક યીલામતોભાં છે કે આ
સ્થે શેરાં અને છે લ્રાથી ભુયાદ એ છે કે જે
આખયી ઉમ્ભતના શેરાં અને છે લ્રા છે .
શુ ઝુયે વશાફાઓને પયભાવમું કે આજે યાત્રે ભેં
અમ્ફીમાઓને ભાયી ઉમ્ભત વાથે જોમા કે
અનુક્રભણણકા
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એક ભોટી જભાત શતી અને કેટરાકની વાથે
નાના ટોા શતા. કેટરાકની વાથે થોડાક
ભાણવો શતા અને કેટરાકની વાથે ભાત્ર
એકજ ભાણવ શતો અને એલા ણ શતા જે
ોતાની જાત ુયતાજ શતા. જ. ભુવા (અ.)
ને એક ટોાની વાથે જોમા, ભને તેભની ભોટી
વંખ્મા ઉય આશ્ચમજ થમું. તે લખતે ભેં અઝજ
કયી કે અમ યલયરદગાય ! ભાયી ઉમ્ભત ક્માં છે
? તે લખતે ભેં જભણી તયપ નજય કયી તો દુય
વુધી ભને રોકો નજય આલલા રાગ્મા અને
ડાફી તયપ નજય કયી તો તભાભ આવભાન
રોકોથી બયેરા છે . ભેં અઝજ કયી કે આ રોકો
કોણ છે ? જલાફ ભળમો કે આ તાયી ઉમ્ભત
છે અને એક અલાજ આવમો કે આ તાયી
ઉમ્ભતના વીિેય શજાય ભાણવો ણશવાફ લગય
જન્નતભાં દાખર થળે. આ વાંબીને
અક્કાળા ણફન ભોશવીન અવદીએ અઝજ કયી
કે શુ ઝુય ભાયા ભાટે દોઆ કયો કે શુ ં તેઓભાંથી
થઇ જાઉં, આે તેના ભાટે દોઆ કયી, છી
ફીજા ભાણવે ણ અઝજ કયી. આે પયભાવમું કે
અક્કાળા ફાજી જીતો ગમો. છી આે
અનુક્રભણણકા
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પયભાવમું કે જન્નતની ૧/૪ આફાદી ભાયી
ઉમ્ભતથી શળે, આ વાંબી રોકોએ
અલ્રાશો અકફયની તકફીય ફરંદ કયી છી
આે પયભાવમું કે ૧/૩ આફાદી ભાયી
ઉમ્ભતથી શળે.
૪૧ થી ૪૫ ભી આમાત :-

ّ ُ ّٰ ۡ َ ۡۤ َ َ ّ ُ ّٰ ۡ َ َ
َ الش
اؽ
م
۬ اؽ
ِ ف اصحب
ِ ِ ۛ ما اصحب
ِ الشم
﴾۴۱﴿
َ
﴾۴۲ۙ ﴿ ف ِ ۡی َس ُم ۡو ٍؾ ّف َح ِم ۡی ٍم
َ
َ
﴾۴۳ۙ ﴿ ّف ِظ ٍ ّل ِّم ۡن ّی ۡح ُموۡ ٍؾ
َ َ َّ َ َّ
ۡ
﴾۴۴﴿ لا باذِ ٍخ ف لا غ ِخی ٍم
ۡ ۡ َ ّٰ َ ُ َ َ ّ
﴾ۚ۴۵﴿ۛ
ِان ُہ ۡم کانوۡا ق ۡب َل دل ِک ُمت َؿفِح َف
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અને ડાફા શાથલાા, કેલી દુદજળા શળે ડાફા
શાથલાાઓની ! (૪૧)
ગયભ શલા અને ઉકતા ાણીભાં : (૪૨)
અને કાા તથા ગયભ ધુભાડાની છામાભાં શળે:
(૪૩)
જે ન ટાઢું શળે ન રાબદામક. (૪૪)
ણનવંળમ તેઓ આ ૂલે ઘણી ભોજભજાભાં
યશેતા શતા. (૪૫)
આથી ભુયાદ એ રોકો છે જે ભનું
આઅભારનાભું તેભના ડાફા શાથભાં ભળે
અને તેઓ ખાતયીૂલજક જશન્નભી શળે. તેઓ
જશન્નભની ગયભ શલા તથા અણતળમ
ઉકતા ાણીભાં શળે અને તેઓ કાા તથા
વખ્ત ધુભાડાના છામાભાં શળે. એ ધુભાડાનો
છામો ફીજાની જે ભ ઠંડો નથી કે જે ના
છામાભાં આયાભ રઇ ળકે, કેટરાક કશે છે કે તે
એક જાતની કાી અગ્ની છે .
જે રોકો શેરાં દુણનમાભાં ભોજ-ભજાભાં
યશેતા શતા અને ગુનાશના કાભ કયતા શતા
તથા ોતાના નપવની ઇચ્છા પ્રભાણે ચારતા
શતા તથા શયાભ કામો કયતા શતા તેઓ ભાટે
અનુક્રભણણકા
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આ અઝાફ છે .
૪૬ થી ૫૦ ભી આમાત :-

َ ۡ ۡ ۡ
َ ُ ُ
َف کانوۡا یُ ِض ّخ ۡف َؿ َعدی ال ِحن ِث ال َع ِظ ۡی ِم ﴿ ۚ﴾۴۶

َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ
ۛ ائِذا ِم ۡتنا َف کنا ترَ ًابا ّف
ف کانوا حقولوؿ ۬
َ ً َّ
ُ
اما َء ِانا ل َ َم ۡب ُعوۡثوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۴۷
ِعظ
َ ُ َ ََُ
ا َف ّٰابَٓاؤنا الۡا ّفلوۡ َؿ ﴿﴾۴۸
ّٰ
ُ َ ََ ۡ
ق ۡل ِا ّؿ الۡا ّفل ِح َف َف الۡا ِع ِخیۡ َن ﴿ ۙ﴾۴۹
َ ُ
َ
اة یَوۡ ٍؾ ّم ۡعلوۡ ٍؾ
ل َ َم ۡج ُموۡ ُعوۡ َؿ ۬
ۛ ِاخّٰی ِم ۡیق ِ
﴿﴾۵۱
અને તે ભોટા ભોટા ગુનાશ ભાટે આગ્રશ કયતા
hajinaji.com
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શતા (માને ળીકજ). (૪૬)
અને કહ્ા કયતા શતા કે ળું જ્માયે અભે ભયી
જઇળું અને ભાટી તથા શાડકાં થઇ જઇળું
ત્માયે ણ અભે ાછા ઉઠાડલાભાં આલીળું ?
(૪૭)
અથલા અભાયા આગરા ફાદાદાઓ ણ ?
(૪૮)
(શે યવૂર !) તું કશે કે ફેળક આગરાઓ અને
ાછરાઓ ણ : (૪૯)
એક ઠયાલેરા રદલવના નક્કી વભમ ય
અલશ્મ એકત્ર કયલાભાં આલળો. (૫૦)
તેઓ ભોટા-ભોટા ગુનાશ એટરે ળીકજ કયતા
શતા. અને તેનાથી ળેભાન થતા ન શતા અને
ન તૌફા કયતા શતા અને તેઓ ઇન્કાય કયીને
કશેતા શતા કે અભો ભયી જઇને ભાટી અને
ગાયો થઇ જઇળું તો ળું અભોને પયીથી
વજીલન કયાળે ? ળું અભાયા ફા દાદાઓને
ણ જીલતા કયીને ઉઠાડલાભાં આલળે ?
તેઓના જલાફભાં ખુદા પયભાલે છે કે અમ
યવુર (વ.) તું તેઓને કશે કે ખયેખય
આગના તભાભ રોકો તભાયા ફા-દાદા
અનુક્રભણણકા
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લગેયે તેભજ ાછના તભાભ રોકોને
વજીલન કયાળે અને એક નક્કી કયેરા રદલવે
એટરે કમાભતના રદલવે તેઓને બેગા કયાળે.
૫૧ થી ૫૫ ભી આમાત :-

ّ َ ُ ۡ َ ۡ ُّ َّ َ ُّ َ ۡ ُ َّ َّ ُ
َ
ُ
ۡ
﴾۵۱ۙ ﴿ ثم ِانکم ایہا الضٓالوؿ المک ِذبوؿ
ُّ َ
َ
ُ ّٰ
﴾۵۲ۙ ﴿ لَاکِلوۡ َؿ ِم ۡن ش َج ٍر ِّم ۡن رقوۡ ٍؾ
ُ ۡ ۡ
َ
﴾۵۳ۚ ﴿ ف َمالِـُٔۡوۡ َؿ ِمن َہا ال ُبطوۡ َؿ
ّٰ َ
َ
ۡ
﴾۵۴ۚ ﴿ فس ِخبُوۡ َؿ َعل ۡی ِہ ِم َن ال َح ِم ۡی ِم
ّٰ َ
ۡ ُ
﴾۵۵﴿ فس ِخبُوۡ َؿ ر ۡخ َب ال ِہ ۡی ِم

છી તભે શે આડે ભાગે લી ગમેરાઓ ! અને
શે જુ ઠરાલનાયાઓ ! (૫૧)
ખચીતજ તભે થોયના ઝાડભાંથી ખાનાયા થળો
: (૫૨)
અનુક્રભણણકા
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અને તે લડે જ ેટ બયનાયા થળો. (૫૩)
છી તેના ઉય ઉકતું ાણી ીનાયા થળો.
(૫૪)
અને તયસ્મા ઊંટોના ીણાં જે લું ીનાયા
થળો. (૫૫)
શલે કુદયત ભક્કા લગેયેના રોકોને પયભાલે છે કે
શક યસ્તાથી ગુભયાશ થમેરાઓ અને કમાભતને
જુ ઠરાલનાયાઓ તભો અરફિા થોયનું ઝાડ
ખાનાયા છો અને તેના થકી ેટ બયનાયા થળો
અને ત્માય છી તભો ગયભ ઉકતું ાણી
ીળો. કશે છે કે દોઝખીઓનો શેરો અઝાફ
બુખનો શળે અને જ્માયે તેઓને ઘણીજ બુખ
રાગળે ત્માયે તેઓ થોયનું ઝાડ ખાઇને ેટ
બયળે અને ફશુ જ તયવ રાગળે તો ગયભ
ાણી ીળે અને એ રોકોનો તયવના રીધે
એલો શાર થળે કે તેઓ રાંફી ભુદ્દતના
તયસ્માઓની જે ભ તે ગયભ ાણી ીળે.
૫૬ થી ૫૭ ભી આમાત :-

ّ ّٰہ َذا ن ُ ُزل ُ ُہ ۡم یَوۡ َؾ
﴾۵۶﴿ الدیۡ ِن
ِ
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ُ ُ َ َ ُ ّٰ ۡ َ َ َ
﴾۵۷﴿ ن ۡح ُن خلقنک ۡم فلوۡ لَا ت َص ِّدقوۡ َؿ
ન્મામના રદલવે તેભની આ યોણાગત શળે.
(૫૬)
અભોએ જ તભને ેદા કમાજ છે , તે છતાં તભે
ળા ભાટે વાચું ભાનતા નથી ? (૫૭)
છી કુદયત પયભાલે છે કે તેઓનું આ ખાલું
અને ીલું ફદરો આલાના રદલવે તેઓની
ભશેયફાની શળે. અભોએ તભોને શેરી લખત
મદા કમાજ છે જે ને તભો ભાન્મ યાખો છો તો
છી ફીજી લખત વજીલન કયલાની લાતને
ળા ભાટે ભાન્મ યાખતા નથી ? કેભકે
અક્કરલાાઓ વાયી યીતે વભજી ળકે છે કે
જે શેરી લખત જીલતા કયલાની ળણક્ત ધયાલે
છે તે ફીજી લખત ણ જીલતા કયી ળકે છે .
૫૮ થી ૫૯ ભી આમાત :-

ََ
ُ ُ َ
﴾۵۸﴿ اـ َخ َءیۡ ُت ۡم ّما ت ۡمنوۡ َؿ
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ُ ّٰ ۡ َ َ ۡۤ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ
﴾۵۹﴿ َءان ُت ۡم تخلق ۡون ٗۡہ ا ۡؾ ن ۡح ُن الخ ِلقوۡ َؿ
બરા જે લીમજ તભે (ગબાજળમભાં) શોંચાડો
છો તે ણલે ણલચાય કમો ? (૫૮)
તે ળું તભે ઉત્ન્ન કયો છો કે અભે ઉત્ન્ન
કયનાયા છીએ ? (૫૯)
બરા જે ણલમજ તભો ગબાજળમભાં શોંચાડો છો
તે ણલે તભે ણલચાય કમો છે કે ભાતાના ઉદયભાં
જે કાંઇ ઉત્ન્ન થામ છે તેને ળું તભો મદા
કયો છો ? તેનું અભોજ વજજ ન કયીએ છીએ
એ લાતને તભો ભાન્મ યાખો છો અને પયીથી
તેઓને વજીલન કયલા એનો ઇન્કાય કયો છો.
ફીજી લખત મદા કયલું વશેરું અને આવાન
છે .
૬૦ થી ૬૪ ભી આમાત :-

َ ۡ َُ َ ََ َ
َ
ن ۡح ُن ق ّد ۡذنا بَ ۡینک ُم ال َموۡة َف َما ن ۡح ُن
ۡ
﴾۶۱ۙ ﴿ ِب َم ۡس ُبوۡقِح َف
અનુક્રભણણકા
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ُّ َ
ُ َ ُۡ ُ َ َ
َعدٰۤی ا ۡؿ ن َب ِّد َؽ ا ۡمثالَک ۡم َف نن ِشئک ۡم ف ِ ۡی
َ َ
﴾۶۱﴿ َما لَا ت ۡعل ُموۡ َؿ
َ َ ُ َ َ ۡ َّ
َ
َف لَق ۡد َع ِل ۡم ُت ُم النشاۃ الۡا ۡفخّٰی فلوۡ لَا
َّ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۶۲﴿ تذغخفؿ
ُ ُ ۡ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ
َ
ۡ
﴾۶۳﴿ اـخءیتم ما تشخثوؿ
ّّٰ َءاَن ۡ ُت ۡم تَ ۡز َذ ُع ۡون َ ٗۡہۤۡ اَ ۡؾ ن َ ۡح ُن
﴾۶۴﴿ الزذِ ُعوۡ َؿ
અભોએ જ તભાયી લચ્ચે ભૃત્મુને ણનભાજણ કયી
ભૂક્મું છે , અને અભે અવભથજ નથી : (૬૦)
(આ ફાફત ઉય) કે તભાયા ફદરે તભાયા
જે લા ફીજા વર્જી દઇએ, અને તભને એલી
વજજ નભાં ઉબા કયીએ કે જે તભે જાણતા
નથી. (૬૧)
અનુક્રભણણકા
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અને પ્રથભ વજજ તને તભે જરૂય વભજી ગમા
છો, છી ળા ભાટે ફોધ ગ્રશણ કયતા નથી ?
(૬૨)
ળું તભે જે ફી લાલો છો તેના ય ણલચાય કમો
? (૬૩)
ળું તેને તભે ઉગાડો છો કે અભે ઉગાડનાયા
છીએ ? (૬૪)
અભોએજ તભાયી દયણભમાન ભોતને ણનભાજણ
કમુું છે અને અભોને તે કામજથી કોઇ યોકી
ળકનારૂં નથી.
જો તભાયા ફદરે તભાયા જે લા ફીજા વર્જી
દઇએ અને તભોને એલી વજજ નતાભાં ઉબા
કયીએ કે જે તભો જાણતા નથી.
એ લાત તો તભો જાણો છો કે શેરા તભો
કેલી યીતે જન્ભ ામ્મા શતા અને કેલી યીતે
તભાયા ફાના વુલ્ફભાંથી નુત્પો ફીજા સ્થે
પેયલાઇ ગમો. જ્માં તભાયી શસ્તી જોલાભાં
આલી અને કેલી યીતે ભાના ેટભાં આવમા. એ
કોટડી કંઇ કફયથી ઓછી અંધાયી ન શતી,
તભારૂં ારણ-ોણ કયી એક જીલતું ુતું
ફનાવમું, તભાયી શસ્તી એક યજકણ જે લી
અનુક્રભણણકા
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શતી જે ને દીર, રદભાગ, આંખ, કાન, શાથ,
ગ લગેયે આીને એક અજફ ભાડનાય
વમણક્ત ફનાલી. ળું આ ભોઅજીઝો ભુયદાઓને
પયીથી વજીલન કયલા કયતાં કંઇ ઓછો છે ?
જ્માયે તભો આ ભોઅજીઝાને નજયો વાભે
જુ ઓ છો તો તેના થકી જીલન છી ભયણ
અને કમાભત, જન્નત, જશન્નભ લગેયેના
ભોઅજીઝા જાશેય થઇ જામ છે .
આ આમત તોશીદના ભાટે દરીરરૂે છે . જે
ફીજ ઝભીનભાં લાલલાભાં આલે છે તે
જાશેયભાં ભયેરું શોમ છે ણ જ્માયે ખેડુત તેને
ઝભીનની કફયભાં દપન કયી દે છે તો અલ્રાશ
તેભાં એલું જીલન આે છે જે ભાં નાના-નાના
ાંદડાઓ ફુટે છે અને ધીયે ધીયે તે રીરીછભ
ખેતી ફની જામ છે અને અવંખ્મ ભુયદાઓ
લવંત ફનીને આંખોની વાભે આલે છે . ળું આ
ભોઅજીઝો કંઇ ઓછો છે ? જે ભકે કુદયત કશે
છે કે ઇન્વાનનું ખરૂં જીલન ભોત છી ળરૂ
થામ છે .
જ્માયે તભો એ લાતને કફુર કયો છો કે અભો
તેના ઉગાડનાયા છીએ તો છી તભો કેભ
અનુક્રભણણકા
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ણલચાય નથી કયતા કે એ ખુદાની એલી ળણક્ત
છે કે જે વુકા દાણાભાંથી ઝાડને ઉગાડે છે . તો
ળું પયી વજીલન કયલા ઉય તે ળણક્તભાન
નથી? શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે એભ
ન કશો કે અભે ઉગાડીએ છીએ, ણ એભ કશો
કે અભે લાલીએ છીએ.
૬૫ થી ૭૦ ભી આમાત :-

ۡ َ َ ً َ ُ ُ ّٰ ۡ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ
اما فظل ُت ۡم
لو نشٓاء لجعلنہ حط
َّ َ َ
ُ
َ
ۡ
﴾۶۵﴿ تفکہوؿ
ۡ ُ َ َّ
َ
ُ
ۡ
َ
﴾۶۶ۙ ﴿ ِانا لمغرموؿ
َ
ۡ
﴾۶۷﴿ بَ ۡل ن ۡح ُن َمش ُخ ۡف ُموۡ َؿ
ۡ َ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
﴾۶۸﴿ ٓاء ال ِذ ۡی تس َخ ُبوۡ َؿ
اـخءیتم الم
અનુક્રભણણકા
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َ َ
ۡ
ۡ َۡ َۡ
َءان ُت ۡم ان َزل ُت ُموۡ ُـ ِم َن ال ُم ۡز ِؿ ا ۡؾ ن ۡح ُن
ُ ۡ ۡ
﴾۶۹﴿ ال ُمجـِلوۡ َؿ
ُ ۡ َ َ َ ً َ ُ ُ ّٰ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ َ
اجا فلوۡ لَا تشػ ُخ ۡف َؿ
لو نشٓاء جعلنہ اج
﴾۷۱﴿
અગય અભે ચાશીએ તો તેનો (ાકલા શેરાં
જ) બુક્કે બુક્કો કયી નાખીએ, છી તભે
અચંફો કયતા જ યશી જાઓ. (૬૫)
(છી તભે કશી ઉઠો કે શામ !) ણનવંળમ
અભાયા ય તો દંડ ડી ગમો: (૬૬)
ફલ્કે અભે તો શતબાગી ભાણવો છીએ.
(૬૭)
બરા તભે જે ાણી ીઓ છો તેના ણલે ણ
ણલચાય કમો છે ? (૬૮)
ળું તે લાદાભાંથી તભોએ ઉતામુું છે કે (તેના)
ઉતાયનાયા અભે છીએ. (૬૯)
અનુક્રભણણકા
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અગય અભે ચાશીએ તો તેને ખારૂં કયી
નાખીએ ત્માયે તભે ળા ભાટે આબાય ભાનતા
નથી ? (૭૦)
જો અભે ચાશીએ તો એ ખેતીને તૈમાય થલાની
શેરેજ બુવો અને ચુયો કયી નાખીએ કે
જે થી તભો અંચફો ાભી અપવોવ કયલા
રાગો અને કશેળો કે અભોને ભોટું નુકવાન થમું
કે અભાયી ખેતી ફયફાદ થઇ ગઇ. એટરું જ
નણશ ણ એભ ણ કશેળો કે અભો યોઝીથી
લંચીત યશી ગમા.
તભે જે ાણી ીઓ છો ળું તેના ણલે જયામ
ણલચાય કમો છે કે તે કેલી યીતે આવમું અને કેલી
યીતે ઇન્વાનને ીલાને રામક ફન્મું અનેતેના
ળું ળું પામદાઓ છે ? ળું તે ાણીને
લાદાભાંથી તભે ઉતામુું છે કે અભોએ ઉતામુું
છે અને જો અભો ચાશીએ તો તે ાણીને
ખારૂં ણ કયી નાખીએ કે જે ીલાના
ઉમોગભાં ન આલી ળકે. તભે ખુદાનો
આબાય ળા ભાટે નથી ભાનતા અને ફીજાની
ુજા કયો છો ?
અનુક્રભણણકા
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૭૧ થી ૭૪ ભી આમાત :-

ُ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۷۱﴿ اـخءیتم الناذ التِی توذفؿ

َ َ ۡۤ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
َءان ُت ۡم انشات ۡم ش َج َرت َہا ا ۡؾ ن ۡح ُن
ۡ ۡ
﴾۷۲﴿ ال ُمن ِشـُٔۡوۡ َؿ
ۡ ۡ ّ ً َ َ َ ّ ً َ ۡ َ َ ّٰ ۡ َ َ ُ ۡ َ
اعا ل ِل ُمق ِویۡ َن
نحن جعلنہا تذغِخۃ ف مت
﴾۷۳ۚ ﴿
ۡ َ
ۡ َف َس ّب ۡح ب
﴾٪ ۷۴﴿ اس ِم َذ ِّبک ال َع ِظ ۡی ِم
ِ ِ
બરા તભોએ તે આગ ણલે ણ ણલચાય કમો
છે કે જે તભે વગાલો છો ? (૭૧)
ળું તેના (ફતણનાં) ઝાડ તભે ેદા કમાજ છે કે
(તેના) ેદા કયનાયા અભે છીએ ? (૭૨)
અભોએ તે (આગ)ને (જશન્નભની આગની)
અનુક્રભણણકા
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માદ દેલડાલનાયી અને ભુવાપયો ભાટે
રાબદામક લસ્તુ ફનાલી છે . (૭૩)
ભાટે (શે યવૂર !) તું તાયા ભોટાઇલાા
યલયરદગાયના નાભની તસ્ફીશ ઢતો યશે.
(૭૪)
તભે તે આગ ણલે ણ ણલચાય કમો છે કે જે
તભે વગાલો છો ? ળું તેના ફતણના ઝાડ
તભે મદા કમાજ છે કે અભે મદા કમાજ છે ?
એ અગ્ની રોકોને ભાટે નવીશત છે કે તેને
જોઇને જશન્નભની આગની માદ આલે. શ.
યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે દુણનમાની
આગ કયતાં જશન્નભની આગનો અઝાફ
વીિેય ગણો લધાયે છે . આ આગ થકી રોકો
ઘણામ કાભો કયે છે , જે ભકે તેનાથી યાંધે છે ,
તાે છે , રદલા તયીકે તેને ઉમોગભાં રે છે ,
લગેયે.
જ્માયે આલી નેઅભતો તાયા યફ તયપથી ભી
છે તો તું તસ્ફીશ કય. કેટરાક કશે છે કે તેથી
ભુયાદ એ છે કે ‘વુબ્શાન યબ્ફેમર અઝીભે લફે
શમ્દે’ કશે.
અનુક્રભણણકા
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૭૫ થી ૭૯ ભી આમાત :-

ُّ
ۡ ُ ۡۤ َ
﴾۷۵ۙ ﴿ فلَا اق ِس ُم ِب َم ّٰو ِق ِع الن ُجوۡ ِؾ
َ ۡ َ ۡ َ ّ ٌ َ َ َ ۡٗ َ ّ َ
َ
ُ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
﴾۷۶ۙ ﴿ ف ِانہ لقسم لو تعلموؿ ع ِظیم
َ ٌ ّٰ ۡ ُ َ ۡٗ َ ّ
ٌ
ۡ
﴾۷۷ۙ ﴿ ِانہ لوكاؿ غ ِخیم
َُۡ
﴾۷۸ۙ ﴿ ف ِ ۡی کِ ّٰت ٍب ّمکنوۡ ٍؿ
َ ّ َ ُ ۡ َ ّ ۡۤ ۡٗ ُ ّ َ َ َ ّ
َ
ۡ
ُ
﴾۷۹﴿ لا یمسہ ِالا المطہرفؿ

છી કવભ છે તાયાઓના ખયી ડલાની:
(૭૫)
અને અગય વભજો તો આ કવભ ઘણીજ
બાયે છે : (૭૬)
ણનવંળમ આ અણત ભાનલંત કુયઆન છે :
(૭૭)
જે એક વુયણક્ષત રકતાફભાં (રખેરું) છે :(૭૮)
અનુક્રભણણકા
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ણલત્ર ણસ્થણતલાાઓ ણવલામ તેને કોઇ અડકે
નણશ. (૭૯)
આ સ્થે કુયઆન અલ્રાશ તયપથી શોલા
ણલે શેરા “રા” ળબ્દ લાયલાભાં આવમો,
તેથી જાશેય થામ છે કે એ રોકો આ ાક
રકતાફ ણલે કંઇક લાતો કયી યહ્ા શતા જે નો
જલાફ આલા ભાટે આ કવભ ખાલાભાં
આલી છે અને જે ફાફત ણલે કવભ ખાલાભાં
આલી છે જો તભો તેને જાણો તો ફશુ જ
ભશાન છે .
એ કઇ ફાફતની કવભ ખાધી તે ણલે પયભાલે
છે કે જે કંઇ મગમ્ફય તભાયી રૂફરૂ લાંચી
વંબાલે છે તે ફશુ જ પામદા અને નપાલાું
કુયઆન છે , તેનો અથજ એ કે કુયઆન ખુદા,
ભરાએકા અને ભોઅભીનો ાવે ફુઝુગજ છે
અને એ શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)નો
ભોઅજીઝો છે , અને આ કુયઆન વુયણક્ષત
રકતાફ (રલશે ભેશફુઝ)ભાં જાલી યાખેર છે .
ભરાએકા ણવલામ ફીજાથી એ રકતાફ છુ ેરી
છે .
ણલત્ર શારતલાાઓ ણવલામ તેને કોઇ અડે
અનુક્રભણણકા
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નણશ. કશે છે કે એ રકતાફને સ્ળજ કયતા નથી
એનો અથજ એ કે જાણીતા થતા નથી ણ એ
રોકો કે જે ઓ ગુનાશો અને ફુયી આદતોથી
ાક કયલાભાં આવમા છે . તેનો અથજ એભ થળે
કે આ કુયઆનને નથી સ્ળજ કયતા ણ એ
રોકો જે ઓ શદવથી ાક છે (એટરે લઝુ
અથલા ગુસ્ર જરૂયી શોમ, તે કમાજ છી આ
સ્ળી ળકે છે .) શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.) અને શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે આ આમતથી એ શુ કભ
નીકળમો કે લઝુ અથલા જનાફતનું ગુસ્ર કમાજ
લગય કુયઆન ળયીપના અક્ષયોને સ્ળજ કયલા
જાએઝ નથી. શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)એ જ. ઇસ્ભાઇરને પયભાવમું કે
કુયઆનની ણતરાલત કય. તો તેઓએ કહ્ું કે ભેં
લઝુ કમુું નથી, આે પયભાવમું કે કુયઆનના
અક્ષયોને શાથ રગાડ નણશ. આ ઉયથી
વાણફત થામ છે કે લઝુ કમાજ લગય કુયઆન
ઢલું જાએઝ છે ણ તેના ળબ્દોને સ્ળજ
કયલા જાએઝ નથી.
અનુક્રભણણકા
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૮૦ થી ૮૨ ભી આમાત :-

ۡ َ ّٰ ۡ ّ َ ّ ۡ ّ ٌ ۡ ۡ َ
َ
﴾۸۱﴿ تجـِیل ِمن ذ ِب العل ِمحف

ُ ُ َۡ
ۡ َ ََ
﴾۸۱ۙ ﴿ اف ِب ّٰہذا ال َح ِدیۡ ِث ان ُت ۡم ّم ۡد ِہنوۡ َؿ
ّ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۸۲﴿ ف تجعلوؿ ذِرقکم انکم تک ِذبوؿ
વઘી દુણનમાઓના યલયરદગાય તયપથી
ઉતાયલાભાં આવમું છે . (૮૦)
ળું તભે ત્માયે આ લાતને તુચ્છકાયી કાઢો છો ?
(૮૧)
અને તભોએ જુ ઠાણાંને જ તભાયી યોઝીનું
વાધન ફનાલી યાખ્મું છે ? (૮૨)
છી જ્માયે પ્રાણ ગા વુધી આલી શોંચે છે
: (૮૩)
કુયઆન તભાભ આરભીનના યલયરદગાય
તયપથી નાઝીર કયલાભાં આવમું છે .
ખુદા ભક્કાના કાપયો તયપ ણખતાફ કયીને
પયભાલે છે કે ળું આ લાતને તભો તુચ્છકાયી
અનુક્રભણણકા
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કાઢો છો ? તભો તેના ઉય ઇભાન રાલલાના
ફદરે તેને જુ ઠરાલો છો ?
ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે એક વપયભાં
ભને ફશુ જ તયવ રાગી. શુ ઝુયે દુઆ ભાંગી તો
લયવાદ આવમો, જ્માયે રોકોએ ેટ બયીને
ાણી ીધું તો અલ્રાશનો આબાય ભાનલાને
ફદરે કેટરાકોએ કશેલું ળરૂ કમુું કે પરાણા
ણવતાયાની ફયકતથી લયવાદ આવમો, તેઓના
એ જુ ઠ ણલે કુદયતે પયભાવમું કે કુયઆને
ભજીદભાં તભાયો બાગ એટરોજ છે કે તભો
તેને જુ ઠરાલો છો અથલા એનો અથજ એ કે
યોઝીનો ળુક્ર તભોએ એ કમો કે તેની નેઅભતને
તભોએ જુ ઠરાલી અને તેના ણવલામ ફીજાનો
તેની વાથે વંફંધ ફાંઘ્મો. શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું કે શુ ં ભાયી ઉમ્ભત ઉય ત્રણ
ચીજોનો ઘણો ખોપ કરૂં છુ ં . એક તો
અઇમ્ભએ શોદા ઉય ઝુલ્ભ કયલાથી, ફીજુ ં
કઝા અને કુદયતને જુ ઠરાલલાથી અને ત્રીજુ ં
વીતાયાઓ ઉય ઇભાન રાલલાથી અને શુ ઝુયે
પયભાવમું કે જે કોઇ ણવતાયાઓ ઉય ઇભાન
રાવમો તેણે કુફ્ર કમુું.
અનુક્રભણણકા
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૮૩ થી ૮૭ ભી આમાત :-

ُ ۡ ۡ َ َ َ ۡۤ َ َ
﴾۸۳ۙ ﴿ فلوۡ لَا ِادا بَلغ ِت ال ُحلقوۡ َؾ
َۡ
َُۡ َ
﴾۸۴ۙ ﴿ َف ان ُت ۡم ِح ۡین ِئ ٍذ تنن ُك ۡف َؿ

ُۡ
َّ
َۡ
َ
َف ن ۡح ُن اؿ َخ ُب ِال َ ۡی ِہ ِمنک ۡم َف لّٰ ِک ۡن لا
ُ
﴾۸۵﴿ ت ۡب ِض ُخ ۡف َؿ
ۡ
ۡ َ ۡ ُ ۡۤ َ َ
﴾۸۶ۙ ﴿ فلوۡ لَا ِا ۡؿ کن ُت ۡم غح َؿ َم ِدیۡ ِنح َف
ۡ ُ ۡۤ َ
َ
ۡ
﴾۸۷﴿ ت ۡر ِج ُع ۡون َہا ِا ۡؿ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف
અને તે વભમે તભે (ડ્મા ડ્મા ટગય ટગય)
જોતા જ યશો છો (ત્માયે તભાયો કાફુ કેભ
ચારતો નથી ?): (૮૪)
અને અભે (શે વાયલાય કયનાયાઓ !) તભાયા
અનુક્રભણણકા
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કયતાંમ તે (ભયનાય)ની લધુ ાવે છીએ, ણ
તભને વુઝતું જ નથી. (૮૫)
છી અગય તભે (કભજના જલાફ ભાટે) કોઇના
દફાએરા નથી : (૮૬)
તો અગય તભે વાચા છો તો તે (પ્રાણ)ને ળા
ભાટે ાછો પેયલી રેતા નથી ? (૮૭)
ખુદા પયભાલે છે કે જ્માયે તેની રૂશ ગાભાં
આલે છે કે તે લખતે તભે ભયનાયની શારત
જુ ઓ છો કે તે ઘણો યેળાન શોમ છે , ણ
તભો તેનો કંઇ ઇરાજ કયી ળકતા નથી અને
અભે ોતાના કુદયત અને ઇલ્ભ થકી તભાયા
કયતાં ઘણાજ નજીક છીએ. ણ તભો તે જોઇ
ળકતા નથી અને ભયનાય ઉય ળું લીતે છે તે
તભો જાણતા નથી. આ આમતભાં જે આવમું કે
અભો તેની નજીક છીએ તેનો અથજ એ કે રૂશ
કબ્ઝ કયનાય ભરાએકા તભાયા કયતાં તેની
લધાયે નજીક છે . જો તભે એલું ધાયતા શો કે
તભોને કમાભતભાં ફદરો આલાભાં નણશ
આલે તો ળા ભાટે તભો ભયનાયની રૂશને ાછી
પેયલતા નથી ? અને જો તભે વાચા શો કે
કમાભતભાં અલ્રાશ તભોને એભજ ભુકી દેળે
અનુક્રભણણકા
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અને ફદકાભનો ફદરો નણશ આે. આ ાંચ
આમતોનો ખુરાવો એ કે એ કાપયો કમાભતનો
ણફરકુર ઇન્કાય કયતા શતા અને અલ્રાશને
જુ ઠરાલતા શતા અને કશેતા શતા કે અભોને
ફુયા કૃત્મોની વજા નણશ ભે અને પયી
વજીલન થલાના નથી. તેથીજ અલ્રાશે
તેઓને જલાફ આેર છે .
૮૮ થી ૯૦ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ
َ َ َفاَ ّ َما ۤۡ ِا ۡؿ ک
﴾۸۸ۙ ﴿ اؿ ِم َن ال ُمو ّ َك ِبح َف

َ ُ َّ َ َّ ٌ َ ۡ َ َّ ٌ ۡ َ َ
ۡ
﴾۸۹﴿ ۛ ف جنت ج ِعی ٍم
۬ ـخفج ف ذیحاؿ

َ َ َ ۡ ۡۤ َ ّ َ َ
ۡ ۡ
﴾۹۱ۙ ﴿ اؿ ِم ۡن ا ۡص ّٰح ِب ال َی ِمح ِف
ف اما ِاؿ ک
છી જો તેઓ અલ્રાશનું નજીકણં
ભેલેરાઓ ભાંશેના શળે : (૮૮)
તો (તેભના ભાટે) યાશત તથા વુગંધી ુષ્ો
તથા નેઅભતલાી જન્નત છે . (૮૯)
અને જો તે જભણી ફાજુ લાાઓભાંથી
અનુક્રભણણકા
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શળે:(૯૦)
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે વીિેય શાજય પરયશ્તાઓ તેની વાથે શોમ
છે , જ્માયે તેને કફયભાં દાખર કયલાભાં આલે
છે તો ભુનકીય-નકીય તેને વીધો ફેવાડી તેને
યફ, દીન અને નફી ણલે વલાર કયે છે તો તે
જલાફ આે છે કે ભાયો યફ અલ્રાશ છે ,
ભાયો દીન ઇસ્રાભ છે , ભાયો નફી શ.
ભોશમ્ભદ (વ.) છે , તો તેની કફય ણલળા થઇ
જળે અને તેને જન્નતથી યોઝી શોંચાડલાભાં
આલળે.
તપવીયે ફુયશાનભાં છે કે એક લખતે શ. યવુરે
ખુદા (વ.)એ શ. અરી (અ.)ને પયભાવમું કે
જગતના આયંબ લખતે ખુદાલંદે કયીભે તભાયા
ણલે શુ જ્જત કામભ કયી શતી અને પયભાવમું કે
ળું શુ ં તભાયો ખુદા નથી ? તો ફધાએ કહ્ું કે
શા ફેળક, તું અભાયો યફ છે . છી ુછમું કે ળું
ભોશમ્ભદ (વ.) ભાયો યવુર નથી ? ફધાએ
જલાફ આપ્મો કે તે તાયા યવુર છે . છી
પયભાવમું કે ળું અરી (અ.) અભીરૂર
ભોઅભેનીન નથી ? તો ગલજના રીધે અભુક
અનુક્રભણણકા
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રોકોએ ઇન્કાય કયી દીધો. ભાત્ર થોડીક રૂશોએ
તેને કફુર કમુું અને તેજ અસ્શાફે મભીન છે
અને ઇભાભ (અ.)નો ણ કોર છે કે અસ્શાફે
મભીનથી ભુયાદ અભાયા દોસ્તો અને
ભોશીબ્ફો છે .
૯૧ થી ૯૫ ભી આમાત :-

َ َ َّ َ
ۡ ۡ
﴾۹۱﴿ ف َس ّٰل ٌم لک ِم ۡن ا ۡص ّٰح ِب ال َی ِمح ِف
َ ّ َ ۡ ّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡۤ َ ّ َ َ
َالضٓالِّحۡف
ف اما ِاؿ کاؿ ِمن المک ِذ ِبحف
﴾۹۲ۙ ﴿
َُُ
﴾۹۳ۙ ﴿ فجـ ٌؽ ِّم ۡن َح ِم ۡی ٍم

ُ ََ
﴾۹۴﴿ ّف ت ۡص ِل َیۃ َج ِح ۡی ٍم

َ َ
ۡ ۡ ُ
﴾۹۵ۚ ﴿ ِا ّؿ ّٰہذا ل َ ُہوَ َح ّق ال َی ِقح ِف
અનુક્રભણણકા
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તો (શે ુછનાયા !) જભણી ફાજુ લાાઓ
તયપથી તને વરાભ છે . (૯૧)
અને જો તે જુ ઠરાલનાયા (તથા)
ગુભયાશોભાંથી શળે : (૯૨)
તો (તેભના ભાટે) ઉકતા ાણીની
યોણાગત: (૯૩)
અને જશન્નભભાં જલાનું છે . (૯૪)
(આ જે કાંઇ લણજલલાભાં આવમું) તે
ખાત્રીૂલજક વત્મ છે : (૯૫)
આ આમતના અથજભાં ત્રણ કોર છે ૧.
અસ્શાફે મભીન ણલે તાયા ઉય વરાભતી છે
કે તેના ઉય કોઇ તકરીપ શોંચળે નણશ. ૨.
અસ્શાફે મભીન તયપથી તાયા ઉય વરાભ
શોંચળે. ૩. તભાયા ઉય વરાભ થામ. એ
રોકો કે જે ઓ અસ્શાફે મભીનભાં દાખર છે .
તપવીયે ફુયશાનની શેરી રયલામત પ્રભાણે
રખેર છે કે જ્માયે કાપય ભયણ ાભે છે ત્માયે
ઝફાનીમા પયીશ્તાઓભાંથી વીિેય શજાય
પયીશ્તા તેની કફય ાવે આલે છે અને એલી
યીતે ળોય કયે છે કે જીન્નાત અને ઇન્વાન
ણવલામ ફધા તેઓનો અલાજ વાંબે છે , તે
અનુક્રભણણકા
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લખતે તે કશે છે કે અપવોવ અભને એક લખત
પયીથી દુણનમાભાં ભોકરલાભાં આલે, કે શુ ં
ભોઅભીન ફનીને ાછો આલું, ત્માયે તેને
ધભકાલીને પયીશ્તા કશેળે કે ચુ યશે, શલે એલું
ફનળે નણશ. જ્માયે તેને કફયભાં દાખર કયીને
રોકો ચાલ્મા જામ છે તો ભુનકય નકીય વખત
ડયાભણી વુયત ફનાલીને કફયભાં જાશેય થામ
છે અને તેનાથી યફ, દીન અને નફી ણલે
વલાર કયે છે , તેથી તેની ઝફાન થોથયામ જામ
છે . છી તેને જશન્નભના કોયડા ભાયલાભાં
આલે છે .
૯૬ ભી આમત :-

ۡ َ
ۡ َف َس ّب ۡح ب
﴾۹۶٪ ﴿ اس ِم َذ ِّبک ال َع ِظ ۡی ِم
ِ ِ

ભાટે (શે યવૂર !) તું તાયા ફુઝુગીલાા
યલયરદગાયના નાભના ગુણગાન ગા. (૯૬)
અમ યવુર (વ.) તું તાયા ફુઝુગીલાા યફના
ગુણગાન ગા. બાલાથજ એ કે તેને ાકીઝગીથી
માદ કય, તેના ભુફાયક નાભનો ઝીક્ર કય એટરે
વુબ્શાન યબ્ફેમર અઝીભે લફે શમ્દે કશે અને
તેને નભાઝભાં ઢ્મા કય.
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૨૯ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૫૭) વુયએ શદીદ (રોખંડ)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો જે રોકો ખુદા, યવુર (વ.)
ય ઇભાન રાવમા છે તેભાં તેની ગણના થામ.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ વુયએ ભોવબ્ફેશાત એટરે વુયએ
શદીદ, વુયએ શશ્ર, વુયએ જુ ભ્આ અને વુયએ
તગાફુનને વુતા શેરાં ઢે તો જ્માં વુધી
ફાયભા ઇભાભ (અ.)ની ઝીમાયત નણશ થામ
ત્માં વુધી ભયળે નણશ. જો ભયી જળે તો ભમાજ
છી શ. યવુર (વ.)ની ફાજુ ભાં જગ્મા
ાભળે.
જે કોઇ વુયએ શદીદ અને વુયએ ભુજાદેરાને
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લાજીફ નભાઝભાં તેભજ શંભેળા ઢે તો ખુદા
તેના ય અઝાફ નણશ કયે અને ોતે તેભજ
ઘયના ભાણવો ભોશતાજ નણશ થામ.
ખાવીમત : આ વુયાને ગાભાં ફાંધે તો
રોઢાના ઝખ્ભથી અને કત્ર થલાથી અભાન
ાભળે. ોતાની ાવે યાખલાથી દુશ્ભનથી
બમબીત થળે નણશ.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ّ َس ّ َب َح ل ّّٰلہ َما فی
َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡذص ۚ َف ُہو
ِ
ِ ِ ِ
ۡ
ۡ
﴾۱﴿ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم
َ ّ ل َ ٗۡہ ُم ۡل ُک
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا
ص ۚ یُ ۡذ ٖۡی َف
ذ
ِ
َ َ ُ
﴾۲﴿ یُ ِم ۡی ُت ۚ َف ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر
َ ّ َ ُ ّٰ ۡ َ ُ َ ّ َ ۡ ُ
َالظا ِہ ُر َف ال ۡ َبا ِط ُن ۚ ف
ہوَ الافؽ ف الاعِخ ف
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ُ َ
ُہوَ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۳

َ َ
ُ َ َّ ۡ َ َ َ َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا ۡذص ف ِ ۡی
ہو ال ِذی خلق
َّ َ َ
َ ۡ
اؾ ثُ ّ َم ۡ
اس َت ّٰوی َعدی ال َع ۡر ِس ؕ
ِست ِۃ ا ّی ٍ

ۡ
حَ ۡع َل ُم َما یَ ِل ُج فی الۡاَ ۡ
ص َف َما یَص ُخ ُث
ذ
ِ
ِ
م ۡن َہا َف َما یَجۡـ ُؽ م َن ّ َ
الس َمٓا ِء َف َما حَ ۡعرُثُ
ِ ِ
ِ
ۡ َ َ ُ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
اللہُ
فِیہا ؕ ف ہو معکم این ما کنتم ؕ ف

َ ََُۡۡ َ َ ۡ
ٌ
ِبما تعملوؿ ب ِصحؿ ﴿﴾۴

َ ّّٰ
ل َ ٗۡہ ُم ۡل ُک ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
ص ؕ َف ِاخی الل ِہ
ذ
ِ
ُ ُ ُ
ت ۡر َجع الۡا ُموۡ ُذ ﴿﴾۵
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આકાળો અને ૃથ્લીભાં જે જે કાંઇ છે તે વલજ
અલ્રાશની ણલત્રતા લણજલે છે , અને તે પ્રફ
(અને) ણશકભતલાો છે . (૧)
આકાળો તથા ૃથ્લીની ફાદળાશત તેની જ
છે , તે જ જીલાડે અને તે જ ભાયે છે , અને તે
જ દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ ધયાલે છે . (૨)
એજ શેરો છે અને એજ છે લ્રો છે , અને
એજ જાશેય તથા છુ ો છે , અને એજ દયેક
લસ્તુનો વંૂણજ જાણકાય છે . (૩)
તે એજ છે કે જે ણે આકાળો તથા ૃથ્લીને છ
રદલવભાં વજ્માજ, છી અજ ય ોતાની
વિા સ્થાી; તેને વાયી ેઠે જાણે છે કે જે
ૃથ્લીભાં દાખર થામ છે અને તેને ણ કે જે
તેભાંથી નીકે છે , અને તેને કે જે આકાળ
યથી ઉતયે છે અને તેને ણ કે જે તેભાં ચઢી
જામ છે ; અને જ્માં ણ તભે શો છો તે તભાયી
વાથેજ શોમ છે ; અને જે કયણી તભે કયો છો
તે અલ્રાશ ણનશાે છે . (૪)
આકાળો તથા ઝભીનનો (વઘો) અણધકાય
તેને જ છે , અને વઘા ભાભરાઓ તેનીજ
તયપ યજૂ કયલાભાં આલે છે . (૫)
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આવભાન અને ઝભીનભાં વૂમજ, ચંદ્ર, ઇન્વાન,
શમલાન, ઝાડ, ાન એ ફધામ ખુદાની
તસ્ફીશ કયે છે .
આવભાનો અને ઝભીનની ફાદળાશી તેના
ભાટેજ છે . તેજ વજીલન કયે છે અને તેજ
ભાયે છે અને દયેક લસ્તુઓ ઉય કાફુ ધયાલે
છે . એજ શેરો છે અને એજ છે લ્રો છે ,
તેજ છુ ો છે અને તેજ જાશેય છે . શ. અરી
(અ.)એ પયભાવમું કે ખુદા એ છે કે તેના
અણસ્તત્લનો અંત નથી. શ. ઇભાભે યઝા
(અ.)થી ભનકુર છે કે આે પયભાવમું કે ખુદા
જાશેય શોલાનો ભતરફ એ નથી કે કોઇના
ઉય એકાએક ચઢી આલે. યંતુ એનો અથજ એ
છે કે એ તભાભ ચીજો ઉય ળણક્તભાન છે
અને તેની કુદયત દયેક લસ્તુઓ ઉય પેરામેરી
છે અને એભ ણ કશી ળકામ છે કે તલશીદના
ળોધકો ભાટે ખુદા દયેક સ્થે જાશેય છે , પ્રત્મેક
જગ્માએ અલ્રાશની ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
એ કઇ ચીજ છે જે અલ્રાશથી ણલળે જાશેય
શોમ ?
આ આમતભાં ખુદાની તલશીદનું ફમાન છે .
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અલ્રાશે જ તભાયા આવભાનો અને
ઝભીનોને છ રદલવભાં મદા કમાજ અને તેભાં
તેનો કોઇ બાગીદાય ન શતો. જો કે ખુદાલંદે
આરભ છ રદલવના ફદરે એકી વાથે ણ
મદા કયી ળકે છે ણ તેની ણશકભત એભાં
વભામેરી શતી કે ધીયે ધીયે દયેક લસ્તુ
ભખ્રુકની વભજભાં આલે. એલીજ યીતે
ભાતાના ેટભાંથી ફાક ણ નલ ભણશને
જન્ભ ાભે છે , ણ જો તે ચાશે તો એક
રદલવભાં ફાક જન્ભ ાભી ળકે.
ખાવ તેના ભાટે આવભાનો અને ઝભીનની
ફાદળાશી છે અને ફધા ભાભરાઓ તેની તયપ
યજૂ કયાળે.
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

َّ ُ
َّ
َّ ُ
یُوۡل ِج ال ۡی َل فِی الن َہاذِ َف یُوۡل ِج الن َہ َاذ فِی
َ ۢ ٌ ۡ َ َ ُ َ ۡ َّ
ُ
ُ
ۡ
ّ
﴾۶﴿ ِاة الصدفذ
ِ الی ِل ؕ ف ہو ع ِلیم ِبذ
َ ّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ّّٰ ۡ ُ ّٰ
ا ِمنوا ِبالل ِہ ف ذسول ِٖۡہ ف اج ِفقوا ِمما
અનુક્રભણણકા

1663

hajinaji.com

َ َّ
َُ ُ َۡ ۡ
َج َعلک ۡم ّم ۡس َتخل ِفح َف فِ ۡی ِہ ؕ فال ِذیۡ َن
ُ ۡ ُ ََۡ ُ
َ َ ۡ
ّٰا َمنوۡا ِمنک ۡم َف اجفقوۡا ل َ ُہ ۡم ا ۡج ٌر ک ِبح ٌؿ ﴿﴾۷
َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الرَ ُسوۡؽُ
الل ِہ ۚ َف ّ
ف ما لکم لا تؤ ِمنوؿ ِب
ُ
ُ َ ََ َ
ُ
یَ ۡد ُعوۡخ ۡم ل ُِت ۡؤ ِمنوۡا ِبرَ ِّبک ۡم َف ق ۡد اخذ
ۡ َ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُّ ۡ ۡ
َ
ِمیثاقکم ِاؿ کنتم مؤ ِم ِنحف ﴿﴾۸
َّ
ّٰ
َّ
ُہوَ ال ِذ ۡی یُجـِ ُؽ َعدّٰی َع ۡب ِد ٖۡ ۤۡـ ّٰا ّٰیتٍۭ بَ ِّین ٍت
ّ ُ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ّ ُ ُ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ ّ َ
ل ِیص ِخجکم ِمن الظلم ِت ِاخی النوذِ ؕ ف ِاؿ
ّّٰ ُ
َ
الل َہ ِبک ۡم ل َ َر ُء ۡف ٌغ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۹
َ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ ّّٰ َ ّّٰ
ف ما لکم الا تن ِفقوا فِی س ِبی ِل الل ِہ ف لِل ِہ
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َّ ُ َ ۡ
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا
ص ؕ لَا یَ ۡس َت ِو ۡی
ذ
ِمحؿات
ِ
َ
َۡ
َ َۡ َ ُ ۡ
ِمنک ۡم ّم ۡن اجف َق ِم ۡن ق ۡب ِل الف ۡت ِح َف
َّ
َ َ َ ُ
ً
ّٰ
ق َت َل ؕ افل ِئک ا ۡعظ ُم َخ َذ َجۃ ِّم َن ال ِذیۡ َن
ُ ََۡ
ّّٰ َ ً ّ ُ ُ ّٰ
اجفقوۡا ِم ۢۡن بَ ۡع ُد َف ق َتلوۡا ؕ َف کلا ّف َع َد الل ُہ
ّٰ ۡ
ّّٰ
ۡ َ ُ َ
﴾۱۱٪ ﴿ ال ُح ۡسجی ؕ َف الل ُہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َؿ خ ِبح ٌؿ
તે યાત્રીને (ઘટાડી) રદલવભાં દાખર કયી દે છે
અને રદલવને (ઘટાડી) યાત્રીભાં દાખર કયી દે
છે , અને તે હ્રદમો ભાંશેની લાતોથી વંૂણજ
લાકેપ છે . (૬)
(શે રોકો !) તભે અલ્રાશ ય તથા તેના યવૂર
ય ઇભાન રાલો, અને જે જે લસ્તુઓના
તભને તેણે લાયવ ફનાવમા છે તેભાંથી (તેની
યાશભાં) ખચજ કયો; છી તભાયાભાંથી જે રોકો
ઇભાન રાવમા અને (તેની યાશભાં) ખચજ કમો
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તો તેભના ભાટે ભોટો ફદરો છે . (૭)
અને તભને ળું થઇ ગમું છે કે તભે અલ્રાશ ય
ઇભાન નથી રાલતા ? જો કે યવૂર તભને
તભાયા ારનશાય ય ઇભાન રાલલા ભાટે
ફોરાવમા કયે છે , અને લી અલ્રાશ તભાયી
ાવેથી (યોેેઝે અરસ્તભાં) લામદો ણ કયી
ચૂક્મો છે , અગય તભે તે લાતને ભાનતા શો તો
(ભાનો). (૮)
તે એજ છે જે ોતાના ફંદા (ભોશમ્ભદ
વ.અ.લ.) ય પ્રત્મક્ષ ણનળાનીઓ ઉતાયે છે કે
જે થી તભને (નાણસ્તકણાંના) અંધકાયભાંથી
(ઇભાનના) પ્રકાળ તયપ કાઢી રાલે; અને
ણનવંળમ અલ્રાશ તભાયા વંફધભાં ભોટો
ભશેયફાન (અને) દમાલાન છે . (૯)
અને તભને ળું થઇ ગમું છે કે તભે અલ્રાશની
યાશભાં ખચજતા નથી ? જોકે આકાળો તથા
ઝભીનનો લાયવો અલ્રાશનો જ છે ;
તભાયાભાંથી જે ણે (ભક્કાના) ણલજમ શેરાં
(અલ્રાશની યાશભાં) ખચજ કમો તથા જે શાદ
કમો (અને જે ભણે તે ફાદ કમો) તે દયજ્જાભાં
વભાન નથી; તેભનો દયજ્જો તે રોકો કયતાં
અનુક્રભણણકા
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ઘણો ભોટો છે કે જે ભણે (ભક્કાના ણલજમ)
છી અલ્રાશની યાશભાં ખચજ કમો તથા
જે શાદ કમો; જોકે અલ્રાશે વાયા ફદરાનો
લામદો તો વઘાઓને કમો છે ; અને જે કામો
તભે કયો છો તેનાથી અલ્રાશ વાયી ેઠે લાકેપ
છે . (૧૦)
તે યાતને રદલવભાં અને રદલવને યાતભાં
દાખર કયે છે , તે ફંદાના દીરની છુ ી
લાતોથી જાણકાય છે .
અલ્રાશની યાશભાં ખચજ કયલાનું કશેલાભાં
આવમું છે . કેભકે કોઇ ફીજાએ કભાણી કયી
અને તભો તેના લાયીવ ફની ગમા. શલે તભો
તેના લાયીવ ફની ગમા, તો તભો તેને વાચા
યસ્તે નણશ લાયો તો તભો ણ એક રદલવ
તેને છોડી ચાલ્મા જળો અને કોઇ ફીજો તેનો
લાયીવ ફની જળે. તેથી અક્કરભંદી તો એ છે
કે તે ભારને યાશે ખુદાભાં ખચજ કયો અને
અલ્રાશનો યાજીો ભેલો.
યોજે અરસ્ત (આ દુણનમા મદા થઇ તે
અગાઉનો વભમ)ભાં અલ્રાશે વઘી રૂશોને
બેગી કયી તેભનાથી લચન રીધું શતું કે
અનુક્રભણણકા
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“અરસ્તો ફેયબ્ફેકુભ” ળું શુ ં તભાયો યફ
(યલયરદગાય) નથી ? ત્માયે ફધાએ જલાફ
આપ્મો શતો કે “ફરા” અરફિ તું છે . અથાજત
તું જ અભાયો યફ છે .
ખુદાએ ોતાના ફંદા શ. ભોશમ્ભદ (વ.)
ઉય યોળન દરીરો (કુયઆન અને
ભોઅજીઝા) એટરા ભાટે નાઝીર કયેર છે કે
તભોને કુફ્રના અંધકાયભાંથી ઇભાનના નુય તયપ
રઇ જામ. અલ્રાશ તભાયી વાથે ભશેયફાન
અને યશેભ કયનાય છે , તેણે તભોને ફુણઘ્ધ
આલા ઉયાંત તભાયી ણશદામત ભાટે
મગમ્ફયોને ભોકલ્મા.
ખુદાની યાશભાં ખચજ કયલા ભાટે કશેલાભાં
આલે છે કે દયેકના ભારનો ભાણરક અલ્રાશ
છે . ભાટે તભો ખચજ કયલાભાં કંજુવાઇ ળા ભાટે
કયો છો ? ભક્કાના ણલજમ છી
ભુવભરાનોની જરૂયીમાત અને ઇસ્રાભી
યાજ્મના વમાજફી ખચાજના કાયણે રોકોને
ભારની લધાયે જરૂયત શતી, તેભજ
આવાવની ગેયભુણસ્રભ ળણક્તળાી પોજો
વમલણસ્થત થઇ યશી શતી, તેથી ઇસ્રાભી
અનુક્રભણણકા
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પોજના ભાટે રડનાયા નલજલાનોની જરૂયત
શતી. તેથી વંજોગ અનુવાય પતેશ ભક્કાની
શેરાં જે રોકોએ ોતાના જાન અને ભારની
કુયફાની આી શતી તેઓ તેનાથી ફશુ
અપઝર શતા. જે ઓએ ભક્કાના ણલજમ છી
એ કુયફાનીઓ આી, જો કે કાયેખેય શોલાના
કાયણે ફન્ને પ્રકાયના રોકો અલ્રાશની
નજદીક વલાફના શકદાય છે અને અલ્રાશે
ફધાની વાથે વલાફનો લામદો કમો છે , ણ
તેઓના દયજ્જાભાં જરૂય પયક શળે અને
નેકીના દયજ્જાભાં એ લાતની જરૂયત છે કે જે
જે રોકોએ ઇસ્રાભની ઉન્નતી ભાટે ોતાના
તયપથી રકભતી કુયફાની યજૂ કયી છે તે એ
ફદરાના એ લખતે શકદાય થળે જ્માયે તેનો
ખાતેભો એ ઇભાનની વાથે થળે. તપવીયે
ફુયશાનભાં છે કે શ. ઇભાભે શવન (અ.)એ
ોતાના ણલયોધી વાથે વુરેશ કયીને દયફાયભાં
એક રંફાણથી ખુત્ફો આપ્મો અને પયભાવમું કે
ભાયા ણતાને એ ભાન પ્રાપ્ત છે કે તેઓ
ઇભાન તયપ આગ લધનાયા વશુ થી શેરા
છે અને આે તે લખતે આ આમતની
અનુક્રભણણકા
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ણતરાલત પયભાલી.
૧૧ ભી આમત :-

ً َ ّّٰ ُ ۡ ُ َ ّ َ
ً
َم ۡن دا ال ِذ ۡی حو ِكص الل َہ ؿ ۡخضا َح َسنا
َ ٌ ۡ َ ۡۤ ۡٗ َ َ ۡٗ َ ۡٗ َ ّٰ ُ َ
ٌ
ۡ
﴾۱۱ۚ ﴿ فیض ِعفہ لہ ف لہ اجر غ ِخیم

છે કોઇ જે અલ્રાશને “કઝે શવના” આે કે
અલ્રાશ તેના ભાટે (નો ફદરો) કેટરામ ગણો
લધાયી દે ? અને તેના ભાટે ભાનલંત ફદરો
(જન્નત) ણ શોમ. (૧૧)
અઇમ્ભાશ (અ.)ની રયલામતભાં છે કે આ
સ્થે કયઝે શવનાથી ભુયાદ ઇભાભે લક્તની
ફાયગાશભાં શદીમો લગેયે યજૂ કયલો. શ.
ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે
એક રદયશભ ઇભાભની ખીદભતભાં શદીમા
તયીકે ેળ કયલાભાં આલે તે રાખો દીયશભ
કયતાં ફશેતય છે કે જે ફીજા કાયે ખેયભાં
લાયલાભાં આલે. રયલામતભાં છે કે વદકાનો
વલાફ દવ ગણો છે અને કયઝે શવનાનો
વલાફ અઢાય ગણો છે . કયઝે શવનાની ળયતો
અનુક્રભણણકા
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: ૧ કઝજ શરાર ભારથી શોમ. ૨ વાયા
ભારથી કઝજ આે ન કે ખયાફ ભારથી ૩
તંદુયસ્ત શોમ ત્માયે આે, જ્માયે કે ભારની
ોતાને ણ જરૂયત શોમ, એલું ન ફને કે
શ્લાવ તો ગા વુધી શોંચી ગમો શોમ અને
જ્માયે ભારની જરૂયત ન શોમ ત્માયે કશે કે
પરાણાને આટરો ભાર આી દો. ૪ એલી
વમણક્તને આે જે લધાયે જરૂયત યાખતો શોમ.
૫ દીધા છી છુ ું યાખે, દયેકને ફતાલે નણશ.
૬ દેલા છી ઘડી-ઘડી ઉકાય ન જતાલે. ૭
અલ્રાશની ખુળી ભાટે આે. ૮ રોકોને
દેખાડલા અને ખ્માતી ાભલા ન આે. ૯
જે ટરું આે તેને ભાભુરી અને થોડું વભજે .
૧૦ ોતાના લશારા ભારભાંથી આે.
૧૨ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ ۡ
ۡ َ
یَوۡ َؾ ت َری ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف َف ال ُم ۡؤ ِمن ِت یَ ۡس ّٰعی
ُ ّٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ
ُىکم
نوذہم بحف ای ِدی ِہم ف ِبایمانِ ِہم بسخ
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َۡ
َ
ّّٰ َ
ۡ
ال َیوۡ َؾ َجن ٌت ت ۡج ِر ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہ ُر
ّٰ
َۡ ُ ۡ
ّٰ َ
خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ دل ِک ُہوَ الفوۡر ال َع ِظ ۡی ُم
﴿ ۚ﴾۱۲
ۡ ّٰ ّٰ
ۡ ّٰ ُ
ُ
یَوۡ َؾ حَقوۡ ُؽ ال ُمن ِفقوۡ َؿ َف ال ُمن ِفق ُت
َّ
ُ ُۡ َ َۡ
ل ِل ِذیۡ َن ّٰا َمنوا انن ُك ۡفنا جق َت ِب ۡس ِم ۡن
ُّ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۡ
ٓاءخ ۡم فال َت ِم ُسوۡا
نوذِکم ۚ قِیل اذ ِجعوا فذ
نُوۡ ًذا ؕ َف ُطخ َب بَ ۡی َن ُہ ۡم ب ُس ۡوذ لّ َ ٗۡہ َب ٌ
اب ؕ
ِ ٍ
ِ
َ ُ ٗۡ ۡ ّ ُ َ
الرَ ۡح َمۃ َف ظا ِہ ُر ٗۡـ ِم ۡن قِ َب ِل ِہ
با ِطنہ فِی ِہ
ال ۡ َع َذ ُ
اب ﴿﴾۱۳
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َُ ُ َ َ َُ َ ُ َ ُ
اخ ۡفن ُہ ۡم ال َ ۡم نک ۡن ّم َعک ۡم ؕ قالوۡا بَدّٰی َف
ین
َّ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ
لّٰ ِکنک ۡم ف َتن ُت ۡم اجف َسک ۡم َف ت َر ّب ۡص ُت ۡم َف
ۡاذتَ ۡب ُت ۡم َف قَ ّ َختۡ ُک ُم الۡاَ َمان ّیُ َح ّٰتّی َج َ
ٓاء اَ ۡمرُ
ِ
ّّٰ َ َ ُ ّّٰ ۡ َ
الل ِہ َف ق ّخخ ۡم ِبالل ِہ الغرُ ۡف ُذ ﴿﴾۱۴
َ ُ ُۡ
ٌ َ
َ ۡ
فال َیوۡ َؾ لَا یُ ۡؤخذ ِمنک ۡم فِ ۡدیَۃ ّف لَا ِم َن
َّ
َّ
ۡ ُ
ََ
ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ؕ َما ّٰفىک ُم الن ُاذ ؕ ِہ َی
ُ
ۡ ۡ ۡ
َموۡلّٰىک ۡم ؕ َف ِبئ َس ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۱۵
જે રદલવે તું ભોઅભીન ુરૂો તથા ભોઅભીન
સ્ત્રીઓને જોળે કે તેભનું નૂય તેભની આગ
)આગ તથા તેભના જભણા શાથ (તયપ
ંુદોડતું જતું શળે, ત્માયે તેભને કશેલાભાં આલત
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શળે કે આજે તભાયા ભાટે લધાભણી (ળુબ
વભાચાય) છે તે જન્નતોની કે જે ની શેઠ
નદીઓ લશે છે , તેભાં તભારૂં વદાનું યશેલાનું
થળે; ભશાન વપતા તો એ જ છે . (૧૨)
જે રદલવે દાંણબક ુરૂો તથા દાંણબક સ્ત્રીઓ
ઇભાન રાલનાયાઓને કશેળે કે અભાયા ભાટે
જયા થોબો કે જે થી અભે ણ તભાયા નૂય (ના
પ્રકાળભાંથી રાબ) રઇ રઇએ તો (તેભને)
કશેલાભાં આલળે કે તભે ાછા પયી જાઓ અને
(ફીજુ ં ) નૂય ળોધી રો; છી તેભની લચ્ચે એક
રદલાર ઉબી કયી દેલાભાં આલળે જે ભ એક
ફાયણં શળે; જે ના અંદયના બાગભાં તો
યશેભત શળે અને તેના ફશાયના બાગભાં થોડે
છે ટે અઝાફ શળે. (૧૩)
તેઓ (દાંણબકો) તેઓ (ભોઅભીનો)ને
ોકાયીને કશેતા શળે કે ળું અભે તભાયી વાથે ન
શતા ? તેઓ જલાફ આળે કે શા શતા, ણ
તભોએ ંડે જ ોતાને આપતભાં નાખ્મા, અને
(ભોઅભીનોના વંફંધભાં) ફરા (ઉતયલાની)
લાટ જોતા શતા, અને તભે (દીનના વંફંધભાં)
ળંકાભાં ડ્મા યહ્ા, અને તભને ખોટી
અનુક્રભણણકા
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આળાઓએ ધોકાભાં યાખી ભૂક્મા શતા; અશીં
વુધી કે અલ્રાશનો શુ કભ આલી શોંચ્મો અને
છે તયનાય (ળેતાને) તભને અલ્રાશના વંફંધભાં
છે તમાજ. (૧૪)
ભાટે આજના રદલવે ન તભાયી ાવેથી ફદરા
તયીકે કાંઇ ણસ્લકાયલાભાં આલળે. અને ન
તેભનાથી કે જે ઓ નાણસ્તકો શતા, અને તભારૂં
સ્થાન જશન્નભની આગ છે ; અને એજ
તભાયો વાથી છે અને એજ ખયાફ સ્થ છે .
(૧૫)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) એ રદલવને માદ કય કે તું
ભોઅભીન સ્ત્રીઓ અને ભોઅભીન ુરૂોને
ુરે વેયાત ઉય જુ એ કે તેઓના ઇભાનનું નુય
તેઓની આગ અને જભણી ફાજુ દોડતું
શળે અને તે તેઓની નજાતનું કાયણ શળે.
તેઓ ુરે વેયાતથી ણલજીની જે ભ વાય
થળે.
ઇભાનનું નુય પ્રાપ્ત કયલાની જગ્મા આ દુણનમા
છે . એટરે કે નેક આઅભાર આ દુણનમાભાં કયી
ભોઅભીન ફનો, દુણનમાભાં એ નુય ન
ભેલનાય ભાટે આખેયતભાં અંધકાય જ
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અંધકાય છે .
ભોઅભીન રોકો જન્નતની તયપ જળે તે
લખતે ભુનાપીકો ફશુ જ આજીઝીથી
ભોઅભીનોને ોકાયળે કે ળું દુણનમાભાં અભો
તભાયી વાથે ન શતા ? અને ળું તભાયી વાથે
નેક કામો કયતા ન શતા ? તો તે લખતે
ભોઅભીન કશેળે કે તે અંત:કયણ ુલજક ન શતું
ણ ભાત્ર દેખાલ જ શતો. તભે રોકો દીન
વંફંધભાં ળંકાભાં ડ્મા યહ્ા અને તભોને
ખોટી આળાએ ધોકાભાં યાખ્મા એટરે વુધી કે
અલ્રાશનો શુ કભ આલી શોંચ્મો અને
ળમતાને તભોને દુણનમાભાં ધોકાભાં નાખ્મા.
આજના રદલવે તભાયી ાવેથી કંઇ ફદરો
રેલાભાં નણશ આલે અને તભારૂં સ્થાન
જશન્નભ છે અને તે ફશુ જ ખયાફ ઠેકાણં છે .
૧૬ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ
الم یا ِؿ ل ِل ِذین امنوا اؿ تخشع
ۡ َ َ َ َ َ َ ّّٰ ۡ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ
ّ
َ
ۙ قلوبہم ل ِِذغ ِخ الل ِہ ف ما نزؽ ِمن الح ِق
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ُ ُ َ َّ
ُ ُ ۡ ّٰ
َف لَا یَکوۡنوۡا کال ِذیۡ َن ا ۡفتوا ال ِکت َب ِم ۡن
َۡ ُ ََ َ َ
َ ََ
اؽ َعل ۡی ِہ ُم الۡا َم ُد فق َس ۡت
قبل فط
ُُ
َ ۡ ۡ ّٰ ُ
قلوۡبُ ُہ ۡم ؕ َف ک ِثح ٌؿ ِّمن ُہ ۡم ف ِسقوۡ َؿ ﴿﴾۱۶
ۡ َ ُ ۡۤۡ َ ّ َ ّّٰ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
ِاعلموا اؿ اللہ یذ ِی الاذص بعد مو ِتہا ؕ
َق ۡد بَ ّ َی ّ َنا ل َ ُک ُم ال ۡ ّٰا ّٰی ِت ل َ َع ّ َل ُک ۡم تَ ۡع ِق ُلوۡؿَ
﴿﴾۱۷
ۡ ّٰ
َۡ ُ
َ ۡ
ۡ
ِا ّؿ ال ُم ّ َص ِّدقِح َف َف ال ُم ّ َص ِّدق ِت َف اؿ َخضوا
ً ّ ُ ّٰ
ّّٰ َ ً
َ
الل َہ ؿ ۡخضا َح َسنا حض َع ُف ل َ ُہ ۡم َف ل َ ُہ ۡم ا ۡج ٌر
َ
غ ِخیۡ ٌم ﴿﴾۱۸
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َّ
ُ ّّٰ
ُ َ
َف ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِبالل ِہ َف ُذ ُس ِل ٖۡہۤۡ افل ِئک ُہ ُم
ّ ّ ۡ ُ َ َ ُّ
الش َہ َد ُ
ٓاء ِع ۡن َد َذ ّبہم ؕۡ
الص ِدحقوۡؿ ۖ٭ ف
ِ
ِِ
َّ
ُ
ََ
َ
ل َ ُہ ۡم ا ۡجرُ ُہ ۡم َف نوۡ ُذ ُہ ۡم ؕ َف ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا َف
َک ّ َذبُوۡا ب ّٰا ّٰی ِت َنا ۤۡ اُفلئ َک اَ ۡص ّٰح ُب ال ۡ َج ِحیمۡ
ِ
ِ
ِ
﴿ ﴾۱۹٪
ۡ َ ُ ۡۤۡ َ ّ َ َ ۡ َ ّٰ ُ ّ ُ ۡ َ َ ٌ ّ َ َ ۡ ٌ ّ َ
ِاعلموا انما الحیوۃ الدنیا ل ِعب ف لہو ف
ۡ َ ٌ َّ َ َ ُ ٌ ۢ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ
ٌ
رِینۃ ف تفاعخ بینکم ف تکاثر فِی
َ
َ
َ َ َ َ
الۡا ۡموَ ِاؽ َف الۡا ۡفلَا ِخ ؕ ک َمث ِل غ ۡی ٍث ا ۡع َج َب
ىہ ُم ۡص َه ّكاً
ال ۡ ُک ّ َف َاذ ن َ َباتُ ٗۡہ ثُ ّ َم یَہ ۡی ُج َفت َ ّٰؿ ُ
ِ
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ٌ اما ؕ َف فی ال ۡ ّٰاع َِخ ِۃ َع َذ
ً ثُ ّ َم یَ ُکوۡ ُؿ ُح َط
اب
ِ
ّّٰ َ ّ ٌ َ ۡ َ َ ّ ٌ ۡ َ
ٌ َالل ِہ َف ذ ۡضو
اؿ ؕ َف
ش ِدید ۙ ف مغ ِهكۃ ِمن
ِ
ُ ۡ ُ َ َ َ ّ ۡۤ َ ۡ ُ ّ ُ ّٰ َ ۡ َ
﴾۲۱﴿ ِاظ الغرُ ۡفذ
ما الحیوۃ الدنیا ِالا مت
ળું તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવમા છે તે વભમ
નથી આવમો કે તેભના અંત:કયણ અલ્રાશની
માદ ભાટે તથા વત્મના વંફંધભાં જે કાંઇ ઉતમુું
છે તેના ભાટે નમ્ર ફની જામ ? અને તેઓ તે
રોકોના જે લા થઇ ન જામ કે જે ભને આ
શેરાં રકતાફ (તલયેત તથા ઇન્જીર)
આલાભાં આલી શતી, ણ તેભના ઉય એક
કા લીતી ગમો, જે થી તેભના હ્રદમ કઠણ થઇ
ગમા; અને તેઓ ભાંશેના ઘણાંખયા નાપયભાન
છે . (૧૬)
આ જાણી રો કે ણનવંળમ અલ્રાશ બૂણભને
તેના ભૃત્મુ ફાદ વજીલન કયે છે ; ખચીતજ
અભોએ તભાયા ભાટે આમતો સ્ષ્ટ કયીને
લણજલી દીધી છે કે જે થી તભે વભજો. (૧૭)
અનુક્રભણણકા
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ણનવંળમ ખેયાત કયનાયા ુરૂો તથા ખેયાત
કયનાયી સ્ત્રીઓ તથા તેઓ કે જે ભણે
અલ્રાશને “કઝે શવના” આપ્મું તેભના ભાટે તે
ફભણો ચોગણો કયી (ાછો) લાલાભાં
આલળે, અને તેભના ભાટે ભાનલંત ફદરો ણ
શળે. (૧૮)
અને જે રોકો અલ્રાશ ય તથા તેના યવૂર
ય ઇભાન રાવમા છે તેઓજ તો તેભના
યલયરદગાય ાવે ણવદ્દીક (વત્મલાદી) અને
ળશીદ (અલ્રાશની યાશભાં ભામાજ ગમેરા)નો
દયજ્જો ધયાલે છે ; તેભના ભાટે તેભનો ફદરો
ણ શળે અને નૂય ણ; અને જે રોકોએ
નાણસ્તકણં કમુું તથા અભાયી આમતોને
જુ ઠરાલી તેઓજ જશન્નભી છે . (૧૯)
(આ) વાયી ેઠે વભજી રો કે દુણનમાનું જીલન
યભત ગભત તથા ળોબા અને ભાંશોભાંશે ળેખી
કયલા તથા ભાર તથા ઓરાદની લૃણદ્ઘની
ઇચ્છા કયલા ણવલામ અન્મ કાંઇજ નથી: તેનો
દાખરો લયવાદના જે લો છે કે જે નાથી
ઉત્ન્ન થતી લનસ્ણત ખેડૂતોને આશ્ચમજભાં
નાખી દે છે , છી તે કયભાઇ જામ છે , છી તું
અનુક્રભણણકા
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તેને ીી ડી ગમેરી જુ એ છે , છી તે
વૂકાઇ ચૂયેચૂયા થઇ જામ છે ; અને આખેયતભાં
વખત અઝાફ ણ છે , તેભજ (ભોઅભીનો
ભાટે) અલ્રાશ તયપથી ક્ષભા તથા પ્રવન્નતા
ણ છે ; અને દુણનમાનું જીલન ધોકાના વાધન
ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ જ નથી. (૨૦)
કેટરાક ભુવરભાનો ણશજયતની અગાઉ
ભક્કાભાં ભુશ્કીરથી જીલન ણનલાજશ કયી યહ્ા
શતા અને ઘણં જ દુ:ખ ઉાડતા શતા અને
ખુદા અને યવુર (વ.)ની આજ્ઞાનું ારન
કયલાભાં ગભે તેલી ભુશ્કેરીઓનો વાભનો કયતા
શતા અને જ્માયે ણશજયત કયી ભદીના આલી
ગમા તો અશીં તેઓને દયેક જાતની યાશત
ભી. ણ ોતાના કામોભાં જયા વુસ્ત ડી
ગમા. એ વુણસ્ત કયનાયાઓ ભાટે ચેતલણીરૂે
વંફોધન કયલાભાં આવમું કે તભો એશરે
રકતાફની જે ભ ન થઇ જાલ. કે રાંફી ભુદતે
તેઓનું દીર કઠણ થઇ ગમું અને અમળઆયાભભાં ઉતયી ડ્મા. જ. ઇવા (અ.)એ
પયભાવમું છે કે અલ્રાશના નાભનો ઝીક્ર કયો, તે
ણવલામ કાંઇ ન ફોરો. નણશતય તભારૂં દીર
અનુક્રભણણકા
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વખત થઇ જળે અને વખત દીરથી ઇન્વાન
અલ્રાશથી દુય થઇ જામ છે અને વયદાયોની
જે ભ રોકોના અમફ ઉય ઘ્માન ન ધયો ણ
ગુરાભોની જે ભ ોતાની બુરોનો ખ્માર
યાખો, રોકો તે ફાફતથી ખારી નથી. તંદુયસ્ત
શળે મા ણફભાય, ણફભાયો ભાટે તંદુયસ્તીની
દુઆ કયો અને ોતાની તંદુયસ્તી ભાટે ખુદાનો
ળુક્ર અદા કયો.
દુકા છી ઝભીન ઉય ખુળશારી નવીફ
થલાથી આફાદી લધી જામ છે અથલા જે લી
યીતે કાપયને કુફ્ર છી ણશદામત આે છે અને
ગુનેશગાયને ગુનાશ છી તૌફાની તોપીક
આે છે .
વદકો આનાય ુરૂો અને વદકો આનાયી
સ્ત્રીઓ અને કેટરાક રોકોએ જે કામદાથી આ
ળબ્દનો અથજ કાઢેર છે તો તે ભુજફ એ થામ
છે કે ખુદાના કરાભને વત્મ જાણનાય ભયદ
અને વત્મ જાણનાય ઓયતો કે જે ઓએ ખુદાને
નેક કઝજ આપ્મું છે અને તેની ખુળી ભાટે
શરાર અને ાકીઝા ભાર આપ્મો છે તેઓને
ફભણો ફલ્કે લધાયે વલાફ આલાભાં આલળે
અનુક્રભણણકા
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અને તેઓ ભાટે ફેણશશ્તભાં ભોટો ફદરો છે .
જે રોકો ખુદા-યવુર ય ઇભાન રાવમા અને
તેભના શુ કભભાં કદી ળંકા કયી નણશ એજ રોકો
વીદ્દીક (વત્મ ફોરનાય) અને ળશીદ છે . શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ ોતાના
ભોશીબ્ફો અને દોસ્તોને પયભાવમું કે
તભાયાભાંથી ફાયભા ઇભાભ (અ.)ના અમ્રને
ઓખનાયો ળખ્વ એલો છે જાણે તેણે તેભની
વાથે જં ગભાં જઇ યાશે ખુદાભાં જે શાદ કયી.
એથી ણ ણલળે આં શઝયત વાથે જઇ
જે શાદ કયી અને આના ખમભાભાં ળશીદ
થમો. તભાયી દયમ્માન ખુદાની રકતાફભાં આ
આમતો છે . યાલીએ ુછમું કે કઇ આમત ? તો
આે આ આમત લાંચી વંબાલી.
આ દુણનમાનું જીલન ભાત્ર યભત-ગભત છે એ
ણવલામ કાંઇ પામદો નથી. ભાટે અક્કરભંદ
ભાણવ તેનાથી ફચીને ોતાની આખેયત
વુધાયે. શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)એ જ.
અમ્ભાયે માવીયને પયભાવમું કે અમ અમ્ભાય !
દુણનમા ભાટે દીરગીય ન થા, દુણનમાની
ભોજભજા ભાત્ર છ ચીજોભાં વભામેરી છે . ૧
અનુક્રભણણકા
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ઉમ્દા ખાણં ૨ ીણં ૩ ોાક ૪ સ્ત્રી ૫
વલાયી અને ૬ ખુશ્ફુ. શલે તું એ લાત વભજી
રે કે ૧ ખોયાકભાં વલેથી ઉિભ ચીજ ભધ છે
અને તેભાં વલે પ્રાણીઓનો વયખો બાગ છે .
(તે ભધભાખીઓનું એક જાતનું થુંક છે .) ૨
ીલાની ચીજોભાં વલેથી શ્રેષ્ઠ ાણી છે અને
તેનો ફધામ ઉમોગ કયી ળકે છે . ૩ ોાકભાં
વલેથી ઉિભ યેળભ છે તે એક જાતના કીડાનું
નકજ છે . ૪ સ્ત્રી કે જે ને ોતાની ખ્લાશીળની
ઇચ્છા ભાટે ઉમોેેગભાં રેલાભાં આલે છે
અને તે વંબોગ લખતે એલી ચીજભાં પ્રલેળ
કયલાભાં આલે છે કે જે ેળાફનું સ્થ છે . ૫
વલેથી ઉિભ ઘોડાની વલાયી છે ણ તેભાં
જાનનો બમ શોમ છે . ૬ ઉિભ ખુશ્ફુ
કસ્તુયીની છે ણ તે શયણનું જાભી ગમેરું
રોશી છે .
૨૧ થી ૨૩ ભી આમાત :-

َ ّ َ َ ۡ ُ ّ َ ّ ۡ ّ َ ۡ َ ّٰ ۡۤۡ ُ َ
س ِابقوا ِاخی مغ ِهك ٍۃ ِمن ذ ِبکم ف جن ٍۃ
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َّ
الس َمٓا ِء َف الۡاَ ۡ
فَ ۡخ ُض َہا َک َع ۡ
صۙ
ذ
ص
ر
ِ
ِ
ُ َ ۡ َّ
ُ
ّّٰ
ا ِع ّدة ل ِل ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِبالل ِہ َف ُذ ُس ِل ٖۡہ ؕ
ّٰ َ َ ۡ ُ ّّٰ ُ ۡ ۡ َ ۡ ّ َ َ ُ ّّٰ
ٓاء ؕ َف الل ُہ
دل ِک فضل الل ِہ یؤ ِتی ِہ من یش

ُ َۡۡ ۡ
دف الفض ِل ال َع ِظ ۡی ِم ﴿﴾۲۱

َ ۤۡ َ
اب م ۡن ّ ُمص ۡی َبۃ فی ال ۡاَ ۡذص َف لَا ف ۡیۤۡ
َ
َ
ص
ما ا
ِ ِ
ِ ِ ٍ ِ
َ ۡ ُ ُ َّ
َ َ
اجف ِسک ۡم ِالا ف ِ ۡی کِ ّٰت ٍب ِّم ۡن ق ۡب ِل ا ۡؿ
ّ َ َ َ ّٰ َ َ ّّٰ ۡ
ۛ﴿﴾ۚ۲۲
نبۡ َؿا َہا ؕ ِا ّؿ دل ِک َعدی الل ِہ یَ ِسح ٌؿ
لِّ َک ۡیلَا تَ ۡا َسوۡا َعدّٰی َما َفاتَ ُک ۡم َف لَا تَ ۡه َك ُحواۡ
َ ۤۡ ّٰ ّٰ ُ ۡ َ ّّٰ ُ َ ُ ّ ُ ُ ّ َ ُ ۡ
َ
اؽ
ِبما اتىکم ؕ ف اللہ لا ی ِحب کل مخت ٍ
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َُ
﴾۲۳ۙ ﴿ ِِۣفخوۡذ
તભે તભાયા યલયરદગાયની ક્ષભા તયપ તથા તે
જન્નત તયપ દોડો કે જે જન્નતની શોાઇ
આકાળ તથા ઝભીન (ફન્ને)ની શોાઇની
ફયાફય છે કે જે તે રોકો ભાટે તૈમાય કયલાભાં
આલી છે કે જે ઓ અલ્રાશ તથા તેના યવૂરો
ય ઇભાન રાવમા છે ; આ અલ્રાશની કૃા છે ,
તે જે ને ચાશે છે અજણ કયે છે ; અને અલ્રાશ
ભશા કૃાણનધી છે . (૨૧)
જે કોઇ ણ આપત ઝભીન ય કે તભાયી જાત
ય ડે છે તે એ શેરાં કે અભે તે અણસ્તત્લભાં
રાલીએ એક રખાણ (રલશે ભશેફઝ)ભાં
રખાએરું ભોજૂ દ શોમ છે ; ણનવંળમ એ કામજ
અલ્રાશ ભાટે (ઘણંજ) વશેરું છે : (૨૨)
આ એ ભાટે કે તભાયા શાથભાંથી જે કાંઇ જતું
યશે તેના ભાટે અપવોવ કયો નણશ, અને તેણે
તભને જે કાંઇ આપ્મું છે તે ભાટે ફુરાઇ જાઓ
નણશ; અને અલ્રાશ દયેક ગર્થલષ્ટ અને
ળેખીખોયને દોસ્ત યાખતો નથી : (૨૩)
અનુક્રભણણકા
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એક ફીજાથી આગ થલાની દાલત એ લાતને
જાશેય કયે છે કે જન્નતભાં નાના ભોટા
દયજ્જાઓ છે . દયેક વમણક્ત ોતાના
આઅભાર પ્રભાણે મોગ્મ દયજ્જો ભેલળે.
આ આમતભાં ભોઅભેનીનની ફક્ષીળ અને
જન્નત આલાનું કશેલાભાં આવમું છે . એક
ઇવાઇ ાદયીને કોઇએ ોતાની શુ કુભતના
વભમભાં ઇસ્રાભની દાલત આી. ાદયીએ
વલાર કમો કે તભાયી રકતાફ કુયઆને
ભજીદભાં છે કે જન્નતની ણલળાતા
આવભાન અને ઝભીનની ફયાફય છે , જો આ
વાચું શોમ તો ભને વભજાલો કે છી દોઝખ
ક્માં શળે ? આ વાંબી તે દાલત આનાયે
ભાથું ઝુકાલી રીધું, તે લખતે શ. અરી (અ.)
ણ ભોજુ દ શતા, તેણે શ. અરી (અ.)ને કહ્ું
કે આનો જલાફ તો આજ આી ળકો છો,
તે લખતે આે પયભાવમું કે જ્માયે યાત થઇ
જામ છે તો રદલવ ક્માં જામ છે ? આ વાંબી
તે ાદયીએ કહ્ું કે ભને ખ્માર ણ ન શતો કે
આ ભને આલો વંતોકાયક જલાફ આળો.
છી તેણે ુછમું કે આ કોણ છો ? જલાફ
અનુક્રભણણકા
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આપ્મો કે અરી ઇબ્ને અફી તારીફ. છી
ાદયીએ વલાર કમો કે ઝભીનનો એ ક્મો
બાગ છે જે ના ઉય એકજ લખત વૂમજનો
તડકો ડ્મો છે ? આે પયભાવમું કે દયીમાની
એ જગ્મા જે શ. ભુવા અ. ભાટે પાટી ગઇ
શતી. છી ાદયીએ વલાર કમો કે જન્નતભાં
જે ભેલો તોડલાભાં આલે તો તેની જગ્મા
ખારી નથી યશેતી, ળું દુણનમાભાં કોઇ એની
ભીવાર છે ? આે પયભાવમું કે તેની ભીવાર
કુયઆને ળયીપ છે કે દુણનમાલાા તેનાથી
ોતાના ભવાએર ભેલી ળકે છે . છી
ાદયીએ ુછમું કે ળું આવભાનના દયલાજાઓ
છે ? આે પયભાવમું કે શા. પયી તેણે ુછમું કે
તેનું તાું ળું છે ? આે જલાફ આપ્મો કે
ળીકજ, તેણે ુછમું કે તેની ચાલી ળું છે ? આે
પયભાવમું કે “રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ” એલી જ
યીતે વલાર જલાફ થતા યહ્ા અને તેણે
દયમ્માનભાં તે શાકીભને ુછી રીધું કે તભાયો
ખુદા ક્માં છે ? તો તે શાકીભ નાયાજ થઇ
ગમો. આે પયભાવમું વાંબ. એક રદલવ શુ ં
નફી (વ.)ની ખીદભતભાં શાજય શતો, એક
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પયીશ્તાએ આલીને વરાભ કયી અને તેણે અઝજ
કયી કે શુ ં વાતભા આવભાનની ઉયથી ખુદા
ાવેથી આલું છુ ં . છી ફીજા પયીશ્તાએ
આલી વરાભ કયી અને કહ્ું કે શુ ં વાતભી
ઝભીનની નીચેથી યલયરદગાય ાવેથી
આવમો છુ ં . છી ત્રીજો પયીશ્તો આવમો અને
તેણે કહ્ું કે શુ ં ુલજ તયપથી ખુદા ાવેથી
આવમો છુ ં . છી ચોથો આવમો અને તેણે કહ્ું
કે શુ ં ખુદા ાવેથી ણશ્ચભ તયપથી આવમો છુ ં .
આે પયભાવમું કે ખુદા એક જગ્મા ઉય
ાફંદ નથી. તે દયેક જગ્મા ઉય ભોજુ દ છે
અને દયેક ચીજને જાણે છે .
ઝભીનભાં કોઇ ભુવીફત, દુકા ણલ. મા તો
દુ:ખ અને ભુવીફત શોંચી નથી ણ તે વલે
રલશે ભશફુઝભાં નપવોને મદા કયલાની ુલે
રખી ચુક્મા છીએ.
તભાયા શાથભાંથી જે કંઇ ચાલ્મું જામ તેના
ઉય અપવોવ કયો નણશ અને જે નેઅભતો
તભોને આી છે તે ઉય ફુરાલ નણશ. શ.
અરી (અ.)એ પયભાવમું કે ઝોશદ
(યશેઝગાયી) કુયઆને ળયીપભાં ફે કરભાભાં
અનુક્રભણણકા
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છે . આભ કશી આે આ આમતની ણતરાલત
કયી.
૨૪ થી ૨૬ ભી આમાત :-

َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ
النازَ
ال ِذین یبخلوؿ ف یامرفؿ
ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ّ َ َ َ ّ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ ُہوَ
ِبالبخ ِل ؕ ف من یتوؽ ف ِاؿ
َۡ ۡ
الغجِ ّیُ ال َح ِم ۡی ُد ﴿﴾۲۴
َ َ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ َ ۡ ۡ َ
لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ُذ ُسلنا ِبال َب ِّین ِت َف ان َزلنا
َ َ ُ ُ ۡ ّٰ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ّ َ
النازُ
معہم ال ِکتب ف ال ِمحـاؿ ل ِیقوؾ
بال ۡ ِق ۡس ِط ۚ َف اَن ۡ َزل ۡ َنا ال ۡ َح ِدیۡ َد فِ ۡی ِہ َباۡزٌ
ِ
َ ۡ ٌ ّ َ َ َ ُ ّ َ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
اللہُ
از ف ل ِیعلم
ش ِدید ف منافِع ل ِلن ِ
َ َۡ
َۡ
ّ َ ّّٰ
اللہَ
َم ۡن ّین ُض ُخ ٗۡـ َف ُذ ُسل ٗۡہ ِبالغ ۡی ِب ؕ ِاؿ
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َ ٌ َ
﴾۲۵٪ ﴿ ق ِو ّی ف ِدیۡ ٌز
َۡ
َ ُ َۡ َ َ
َف لَق ۡد ا ۡذ َسلنا نوۡ ًحا ّف ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َف َج َعلنا
ۡ َ ّٰ ۡ َ ُ ّ
َ ُ
ف ِ ۡی د ّذِ ّی ِت ِہ َما الن ُب ّوَۃ َف ال ِکت َب ف ِمن ُہ ۡم
ُ
ُ ّٰ ۡ ۡ َ
﴾۲۶﴿ ّم ۡہ َت ٍد ۚ َف ک ِثح ٌؿ ِّمن ُہ ۡم ف ِسق ۡو َؿ
કે જે ઓ ંડે કંજુવાઇથી લતે છે , અને રોકોને
ણ કંજુવાઇથી લતજલાની આજ્ઞા કયે છે ; અને
કોઇ ભોઢું પેયલળે તો અલ્રાશ ખયેજ
ફેયલાશ અને સ્તુણતને ાત્ર છે . (૨૪)
ખયેજ અભોએ પ્રત્મક્ષ દરીરો વાથે અભાયા
યવૂરો ભોકલ્મા શતા અને તેભની વાથે વાથે
અભોએ રકતાફ તથા ભીઝાન (ત્રાજલું)
ઉતામાું કે જે થી રોકો ન્મામવય ચારલા રાગે ,
અને અભોએ રોઢું ઉતામુું જે ભાં (રડાઇનું)
વખત ફ છે , અને રોકોના ભાટે રાબો
ણ, અને આ શેતુથી ણ કે અલ્રાશ આ
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જાણી રે કે તેને જોમા ણલના તેની તથા તેના
યવૂરોની કોણ વશામ કયે છે ; ણનવંળમ
અલ્રાશ ભશા ફલાન અને વભથજ છે . (૨૫)
અને ખચીતજ અભોએ નૂશને તથા
ઇબ્રાશીભને (મગમ્ફય ફનાલી) ભોકલ્મા
શતા, અને અભોએ તે ફન્નેની ઓરાદભાં
નફુવલત તથા રકતાફ ઉતાયી શતી, છી
તેઓભાંથી કેટરાકોએ તો ણશદામત ભેલી,
અને તેઓ ભાંશેના ઘણાંખયા નાપયભાન શતા.
(૨૬)
જે રોકો કંજુવાઇ કયી નેક કામોભાં ોતાનો
ભાર લાયતા નથી અને ફીજાઓને કંજુવાઇ
કયલાનું કશે છે તેના ભાર લાયલા અથલા ન
લાયલાથી અલ્રાશને કાંઇ પામદો શોંચતો
નથી. તેનાથી ભોઢું પેયલલાભાં આલે છે .
આ સ્થે રકતાફથી ભુયાદ એ રકતાફ છે
જે ભાં તભાભ અમ્ફીમાની રકતાફો અને
વશીપા આલી જામ છે અને ણભઝાનથી ભુયાદ
એ ફંધાયણ છે જે ભાં શક અને ફાતીરની
ખફય ડી આલે, શરાર અને શયાભ યખાઇ
જામ, કોઇ જાતની ળંકા યશે નણશ. દયેક
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ઝભાનાભાં નફીની શસ્તી શક અને ફાતીરને
યખલા ભાટે એક જાતનું ત્રાજલું છે . એલીજ
યીતે અલ્રાશની રકતાફ ણ એક ણભઝાન છે .
આ સ્થે નફુવલતનું ણભઝાન અને રકતાફ
ણવલામ કોઇ ફીજીજ ચીજ ભુયાદ છે કે જ્માયે
એ વભમનો નફી ોતાની ભુદ્દત ુયી થઇ જામ
તો તે ણભઝાન થકી શક અને ફાતીરની યખ
થતી યશે તેથી દયેક નફીનો લવી તે ઉમ્ભતના
ભાટે ણભઝાન શોમ છે . આ આમતની
તપવીયભાં શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ
પયભાવમું છે કે અભો ણભઝાન છીએ અને
અભાયા થકી રોકો શક અને ઇન્વાપ ય ફાકી
યશી ળકે છે .
તપવીયે ફુયશાનભાં છે કે નફીએ કયીભ
(વ.)થી ભનકુર છે કે ખુદાએ ચાય ફયકતો
આવભાનથી નાઝીર પયભાલી : ૧ રોઢુ,ં ૨
આગ, ૩ ાણી, ૪ નભક. આ ઇન્વાનના
પામદા ભાટેજ મદા કયેર છે . ઇબ્ને ળેશયે
આળોફભાં છે કે ઇબ્ને અબ્ફાવથી તેની
તપવીયભાં લણજન કયલાભાં આવમું છે કે ખુદાએ
જન્નતથી શ. આદભ (અ.)ની વાથે
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ઝુણલ્પકાયને ઉતાયી અને આ તે તરાલય થકી
ોતાના ળમતાન દુશ્ભનોનો વાભનો કયતા
શતા અને તેના ઉય રખેરું શતું કે અમ્ફીમા
એક છી એક અને વીદ્દીકો એક છી એક
તેના લાયીવ થતા આલળે. એટરે વુધી કે તે
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ (અ.) વુધી
શોંચળે અને તેઓ જે શાદના પયીઝાને અદા
કયળે. ઇભાભીમાની યીલામત પ્રભાણે આ
આમતભાં “શદીદ”થી ભુયાદ “ઝુણલ્પકાય” છે જે
આવભાનથી શ. યવુરે ખુદા (વ.) ઉય ઉતયી
અને આે તે શ. અરી (અ.)ને અજણ કયી.
જે ભકે શ. અરી (અ.)ની ળાનભાં આલેર છે કે
“રા વમપ ઇલ્રા ઝુણલ્પકાય લરા પતા ઇલ્રા
અરી” આ ળબ્દો જ. જીબ્રઇરના ભુખેથી
જં ગે ઓશદભાં શ. અરી (અ.)ની ળુજાઅતને
દાદ દેતી લખતે અદા થમા શતા. રોઢાનો
વાયો ઉમોગ કયામ તો તેભાં ઇન્વાનો ભાટે
ઘણા પામદાઓ છે .
ખચીતજ અભે નુશ (અ.) તથા ઇબ્રાશીભ
(અ.)ને મગમ્ફય ફનાલીને ભોકલ્મા અને તે
ફન્નેના લંળભાં રકતાફ ઉતાયી શતી.
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ેતેઓભાંથી કેટરાકોએ ણશદામત ભેલી અન
તેઓભાંના કેટરાકોએ નાપયભાની કયી.
૨૭ થી ૨૯ ભી આમાત :-

ُ ّ َ َ ّ َ ۡ َ َ ٰۤ ّٰ َ ۡ ُ ُ َ َ َ ّ َ ۡ َ
ثم قفینا عدی اثاذِ ِہم ِبرس ِلنا ف قفینا
َ ّٰ
ۡ
ۛ َف
ِب ِع ۡی َسی ۡاب ِن َم ۡریَ َم َف ّٰات ۡین ُہ الۡاِن ِج ۡی َل ۬
َّ
ۡ َ ُ ُ َّ
ًَۡ َ
َج َعلنا ف ِ ۡی قلوۡ ِب ال ِذیۡ َن ات َب ُعوۡ ُـ َذافۃ ّف
َ َۨ
ً
َذ ۡح َمۃ ؕ َف َذ ۡہ َبانِ ّ َیۃ ۡاب َت َد ُعوۡ َہا َما
َ َ ۡ ّٰ َ َ َ ۡ ۡ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ّّٰ
اؿ الل ِہ
کتبنہا علی ِہم ِالا اب ِتغٓاء ذِضو ِ
َ ّٰ َ َ ّ َ
َ
َ
ف َما َذ َعوۡ َہا َح ّق ذِ َعایَ ِت َہا ۚ فات ۡینا ال ِذیۡ َن

َ ۡ ۡ
ُ
ۡ َ
ّٰا َمنوۡا ِمن ُہ ۡم ا ۡجرَ ُہ ۡم ۚ َف ک ِثح ٌؿ ِّمن ُہ ۡم
ّٰ ُ
ف ِسقوۡ َؿ ﴿﴾۲۷
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ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ّ َ ُ ّّٰ
الل َہ َف ّٰا ِم ُنواۡ
یایہا ال ِذین امنوا اتقوا

َ
ُ َۡۡ
ِبرَ ُسوۡل ِٖۡہ یُ ۡؤ ِتک ۡم کِفلح ِف ِم ۡن ّذ ۡح َم ِت ٖۡہ َف
َۡ ُ
َّ ُ ُ َ ُ
یَ ۡج َع ۡل لک ۡم نوۡ ًذا ت ۡمشوۡ َؿ ِب ٖۡہ َف حغ ِه ۡك لَک ۡم ؕ
ّّٰ َ ُ َ
ۛ﴿ ۚ﴾۲۸
َف الل ُہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
َ َّ ۡ
ّ َ َّ َ َ ۡ
ل ِئلا حَ ۡعل َم ا ۡہ ُل ال ِک ّٰت ِب الا حَق ِد ُذ ۡف َؿ َعدّٰی
َ ۡ ّ ۡ َ ۡ ّّٰ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ
َ
َ
شی ٍء ِمن فض ِل الل ِہ ف اؿ الفضل ِبی ِد
ّّٰ ُ ۡ ۡ َ ۡ ّ َ َ ُ َ ّّٰ ُ ُ ۡ َ ۡ
الل ِہ یؤ ِتی ِہ من یشٓاء ؕ ف اللہ دف الفض ِل
ۡ
ال َع ِظ ۡی ِم ﴿ ﴾۲۹٪
છી અભોએ તેભની ાછ (ાછ) તેભના
જ ચીરે આલનાયા ફીજા યવૂરો ભોકલ્મા,
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અને તેભની છી અભોએ ભયીમભના ુત્ર
ઇવાને ભોકલ્મો, અને તેને અભોએ ઇન્જીર
અજણ કયી, અને અભોએ તે રોકોના
અંત:કયણોભાં કે જે ભણે તે (ઇવા)ની તાફેદાયી
કયી પ્રેભ તથા દમા કામભ કયી દીધાં; અને
યોશફાનીમત (વંવાય ત્માગ) તેભણે (ંડે જ)
નલીન ળરૂ કમો, (તે) અભોએ તેભના ય
લાણજફ (અણનલામજ) કમો ન શતો, યંતુ
અલ્રાશની ખુળી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે (તેભણે
તેભ કમુું શતું); ણ તેભણે તેનું એલું ારન ન
કમુું જે લું કે ારન કયલું જોઇએ, છી અભોએ
તે રોકોને કે જે ઓ તેભનાભાંથી ઇભાન રાવમા
શતા તેભનો ફદરો આી દીધો, અને
તેઓભાંથી ઘણાંખયા આજ્ઞાનો બંગ કયનાયા
યહ્ા. (૨૭)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશથી ડયો અને
તેના યવૂર (ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.) ય ઇભાન
રાલો કે જે થી તે ોતાની કૃાનો ફેલડો બાગ
તભને આે, અને તભાયા ભાટે એલું નૂય કામભ
કયે કે જે ના પ્રતાે તભે ચારો, તથા તભાયા
ગુનાશ ભાપ કયી દે; અને અલ્રાશ ભોટો ભાપ
અનુક્રભણણકા
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કયનાય (તથા) યશેભ કયનાયો છે : (૨૮)
(આ એ ભાટે કશેલાભાં આલે છે ) કે જે થી
રકતાફલાા આ જાણી રે કે તેઓ અલ્રાશની
કૃાના કોઇ બાગ ય કાફુ ધયાલતા નથી,
અને આ કે કૃા ભાત્ર અલ્રાશના જ શાથભાં
છે ; તે જે ને ચાશે છે અજણ કયે છે ; અને
અલ્રાશ ભશાન કૃાણનધી છે . (૨૯)
તેઓએ “યોશફાણનમત” (વંવાય ત્માગ) ખુદ
ોતેજ ફનાલી રીધો છે . ખુદાએ તેઓ ઉય
પઝજ કયેર નથી અને તેઓ સ્ત્રી અને ફીજી
જાએઝ કયલાભાં આલેરી એળ-આયાભની
ચીજોથી ણફલ્કુર અરગ થઇ ગમા અને
એકાંતના ખુણાભાં અલ્રાશની ઇફાદત કયલા
રાગ્મા. કેટરાકોએ લજતના ારલભાં તો
કેટરાકોએ જં ગરભાં પ્રાથજના ગૃશ ફનાલી
રીધા. તે વભમના ફાદળાશોના ખોટા કાભોથી
તંગ આલીને રોકોએ આ પ્રભાણે કયલું ળરૂ કમુું.
કેભકે તેઓએ અલ્રાશની ખુળી ભાટે આ
દુણનમાને છોડી આી શતી, તો જ્માયે યવુરે
ખુદા (વ.) તળયીપ રાવમા તો તેભની વેલાભાં
શાજય થઇને ઇસ્રાભ ણસ્લકાયી અને તેભના
અનુક્રભણણકા
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શુ કભ પ્રભાણે અભર કયલો જોઇતો શતો ણ
તેભણે એ પ્રભાણે કમુું નણશ. ઇબ્ને ભવુદ કશે છે
કે શુ ં શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની વલાયીની ાછ
ફેઠો શતો. આે પયભાવમું કે ળું તભોને કંઇ
ખફય છે કે ફની ઇવયાઇરીએ આ
યોશફાનીમત ક્માંથી ળરૂ કયી ? ભેં અઝજ કયી
શુ ઝુય આ ોતેજ ફતાલો. શુ ઝુયે પયભાવમું કે
શ. ઇવા (અ.) છી તે ઝારીભ ફાદળાશોની
શુ કુભત કામભ થઇ અને તેઓએ અલ્રાશની
આજ્ઞાનું ઉલ્રંઘન કમુું તો ઇભાનદાયોએ લાંધો
ઉાડ્મો. તેનું રયણાભ એ આવમું કે
આવભાં જં ગ થઇ અને રશ્કયની વાભે
એશરે ઇભાન ટકી ળક્મા નણશ. આ યીતે ત્રણ
લખત જં ગ કયલાભાં આલી અને તેભાં એશરે
ઇભાનનો યાજમ થમો અને ઘણા રોકો ભામાજ
ગમા અને જે ઓ ફચી ગમા તેઓએ ોતાની
બરાઇ એભાં વભજી કે એકાંતભાં અલ્રાશને
માદ કયલો અને ળણક્ત ભુજફ છુ ી યીતે
દીનનો પ્રચાય કયલો. આભ તેઓ જં ગરો અને
શાડોભાં પેરાઇ ગમા અને એ નફીની યાશ
જોલા રાગ્મા જે ની શ. ઇવા (અ.)એ ફળાયત
અનુક્રભણણકા
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આી શતી. આના આલલા ઉય કેટરાકો
દુશ્ભની અને ઝીદના કાયણે અડી ગમા અને
કેટરાક રોકો ઇભાન રાવમા. જે ના ણલે કુદયત
પયભાલે છે કે જે ઓએ ઇભાન કફુર કમુું તેને
અભોએ ફદરો આપ્મો અને કેટરાક પયી ગમા.
ત્માય છી આે પયભાવમું કે ભાયી ઉમ્ભતની
યોશફાનીમત એ છે કે નભાઝ, યોઝા, શજ,
ઉભયા, જે શાદ, ણશજયત ઉય અભર કયે.
ઇબ્ને ભવુદ કશે છે કે એક લખત શુ ઝુયે
પયભાવમું કે શ. ઇવા (અ.)ની ઉમ્ભતભાંથી ફે
પ્રકાયના રોકોએ નજાત ભેલી. એક એ કે
ફાદળાશો અને કાપયોની ણલરૂઘ્ધભાં ફંડ કમો
અને તેઓથી રડાઇ કયીને ળશીદ થઇ ગમા
અને ફીજા એ રોકો છે જે વાભનો કયલાની
ળણક્ત ન યાખતાં ોતાના દીનને ફચાલી
યોશફાનીમતની આડભાં જં ગરો અને શાડોભાં
ણલખેયાઇ ગમા. તેઓભાંથી જે રોકોએ ભને
ભાન્મ યાખ્મો અને ઇભાનની દોરતથી પામદો
ભેવમો અને યોશફાનીમતની શદોભાં કામભ
યહ્ા તેઓ પામદાભાં યહ્ા અને જે રોકો ઇભાન
ન રાલી ળક્મા તેઓ શરાક થમા.
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આ વુયાભાં ૨૯ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૫૮) વુયએ ભુજારદરશ
(લાદણલલાદ)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો તે કમાભતભાં છુ ટકાયો
ાભનાય નેક ટોાભાં દાખર થળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ણફભાય ાવે ઢે તો
તેને આયાભ ભળે, જો ખજાના ઉય ઢે તો
ણશપાઝતભાં યશેળે, અનાજ ઉય ઢે તો
અનાજ ફગડળે નણશ અને ઢનાય ફધી
ખયાફીઓથી યક્ષણભાં યશેળે.
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કદ વભેઅલ્રાશો : ાયો ૨૮
૧ રી આમત :-

ّّٰ َ َ ۡ َ
ۡالل ُہ َقوۡ َؽ الَّتِ ۡی تُ َجا ِخل ُ َک فی
قد س ِمع
ِ
َۡ
ُ
ّّٰ
ّّٰ َ
َ
ر ۡف ِج َہا َف تش َت ِؾ ۡیۤۡ ِاخی الل ِہ ۖ٭ َف الل ُہ یَ ۡس َمع
ۡ َ ۢ ٌ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ ُ َ ُ َ َ
ٌ
﴾۱﴿ تحافذکما ؕ ِاؿ اللہ س ِمیع ب ِصحؿ

(શે યવૂર !) ખચીતજ અલ્રાશે તેણીની લાત
વાંબી કે જે તાયી વાથે ોતાના ણતના
વંફંધભાં લાદણલલાદ અને અલ્રાશની
શજૂ યભાં ણળકામત કયે છે ; અને અલ્રાશ તભો
ફન્નેની લાતચીત વાંબતો શતો; ણનવંળમ
અલ્રાશ ભોટો વાંબનાય અને જોનાયો છે .
(૧)
“કદ વભેઅલ્રાશો” (તેણીની લાત અલ્રાશે
વાંબી) આ આમત નાઝીર થલા ણલે
તપવીયે ભજભઊર ફમાનભાં લણજન છે કે
ખુરા નાભની એક ઓયત જે અન્વાયના
અનુક્રભણણકા
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ખજયજ કફીરાથી વંફંધ ધયાલતી શતી અને
જે ના ણતનું નાભ ઓવ ણફન વાભીત શતું.
એક રદલવ ઘયભાં ભાભુરી ઝઘડો થતાં
આવભાં ભન દુ:ખ થમું અને ઓવ ગુસ્વે
થઇ ગમો અને તેણે તયતજ “ઝેશાય”નો વીગો
(ઝેશાય કયે એટરે જે ોતાની સ્ત્રીને કશે કે તું
ભાયી ભાની ીઠ જે લી છે ) જાયી કમો, જ્માયે
તેનો ગુસ્વો ઠંડો ડ્મો તો તે ોતાના ળબ્દો
ઉય સ્તામો. ોતાની સ્ત્રીને કશેલા રાગ્મો
કે જાશેરીમતના મુગભાં આ ળબ્દ તરાકના
ભાટે લયામ છે . શલે કદાચ ઇસ્રાભે આભાં
પેયપાય કમો શોમ. ભાટે યીવારત ભઆફ
(વ.)ની ણખદભતભાં શોંચીને આનો કાંઇ
ણનકાર રાલલો જોઇએ, ણ શુ ં શુ ઝુય
(વ.)ની વભક્ષ શાજય નણશ થાઉં. તું જ ચારી
જા અને ભવઅરો ુછી આલ અને જે શુ કભ
કયે તેના ઉય આણે અભર કયલો ડળે,
તેણી શુ ઝુય (વ.)ને ત્માં ગઇ. આ કંઇ કાભભાં
શતા. થોડી લાય છી આ તળયીપ રાવમા તો
તેણીએ ોતાની લાતને યજૂ કયી. શુ ઝુયે
પયભાવમું કે તું તેના ઉય શયાભ થઇ ચુકી છો,
અનુક્રભણણકા
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તેણીએ પયીથી ોતાની યાભ કશાણી કશી
વંબાલી કે શુ ં ફે ફાકોની ભાતા ફની ચુકી
છુ ં . ભાટે ભાયા દુ:ખને તભો ટાો. આે પયી
એજ જલાફ આપ્મો. સ્ત્રીએ ત્રીજી લખત
પયી ફશુ જ આગ્રશ કમો કે શુ ઝુય કોઇ યસ્તો
કાઢો, શુ ં ફશુ જ રાચાય અફા છુ ં . જો ભાયા
ફાકો તેના શલારે કયી દઇળ તો ભાયા
ફાકો ફયફાદ થઇ જળે અને શુ ં ોતે તેભની
યલયીળ કરૂં ણ ભારૂં કભાનારૂં કોઇ નથી.
ખુદાની ખાતય ભાયી શારત ઉય યશેભ કયો.
છી તેણી અલ્રાશની ફાયગાશભાં ફશુ જ
આજીઝીની વાથે દુઆ કયલા રાગી કે અમ
ભાયા ભાણરક ! “ભાયી શારત ઉય યશેભ
પયભાલ અને તાયા નફી ઉય ભાયા ણલે કોઇ
શુ કભ નાઝીર પયભાલ.” ઇસ્રાભના એશકાભ
જાયી થમા છી આ શેરો ઝેશાય શતો, ફવ
એકાએક લશી નાઝીર થઇ. છી આે
તેણીના ણતને ફોરાવમો અને આ આમતોની
ણતરાલત પયભાલી, છી આે પયભાવમું કે ળું
તભો એક ગુરાભ આઝાદ કયલાની ળણક્ત
ધયાલો છો ? કહ્ું કે શુ ઝુય, આજકાર તો
અનુક્રભણણકા
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ગુરાભોની રકભત ફશુ જ ચઢેરી છે અને ભાયી
ાવે એ ખયીદલાના ૈવા ણ નથી. શુ ઝુયે
પયભાવમું કે ળું તભો ફે ભણશનાના યોઝા ઉયાઉય યાખી ળકો છો ? તેણે કહ્ું કે શુ ઝુય, ભાયી
જોલાની ળણક્ત એટરી કભજોય છે કે એ ણ
અળક્મ છે , જ્માં વુધી શુ ં રદલવભાં ત્રણ લખત
યોટી નથી ખાતો તો ભાયી આંખોભાં અંધાયા
આલી જામ છે . આ વાંબી આે પયભાવમું કે
તો છી ૬૦ ણભસ્કીનોને જભાડી દો. તેણે
કહ્ું કે શુ ઝુય, જો તભો કંઇક ભદદ કયો તો કંઇ
થઇ ળકે. આે કહ્ું ંદય વાઅ તને આું છુ ં ,
ખુદા તને ફયકત આે.
૨ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ّ ۡ َ ّ ۡ ّ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ّٰ ُ َ ۡ َ ّ َ
ال ِذین یظ ِہرفؿ ِمنکم ِمن نِسٓائِ ِہم ما
ُۡہ ّ َن اُ ّ َم ّٰہ ِت ِہ ۡم ؕ ِا ۡؿ اُ ّ َم ّٰہ ُت ُہ ۡم ِالَّا اخ ّ ٔۡی
ِ
ََفل َ ۡدن َ ُہ ۡم ؕ َف ِانّ َ ُہ ۡم ل َ َیقُوۡلُوۡ َؿ ُم ۡن َػ ًخا ِّمن
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َۡ ُ
َ ّّٰ ُ َ ُ
القوۡ ِؽ َف ر ۡف ًذا ؕ َف ِا ّؿ الل َہ ل َ َعف ٌّو غفوۡ ٌذ ﴿﴾۲
َ ّ َ ۡ َ ُ ّٰ ُ ۡ َ ۡ ّ َ ۡ ُ ّ َ
ف ال ِذین یظ ِہرفؿ ِمن نِسٓائِ ِہم ثم
َ
َ ُ َ ۡ
َ
ح ُعوۡ ُخ ۡف َؿ ل َِما قالوۡا ف َتش ِخیۡرُ َذق َب ٍۃ ِّم ۡن
َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َّ
ٓاسا ؕ ّٰدل ُِک ۡم تُ ۡو َع ُظوۡ َؿ ب ٖۡہ ؕ فَ
قب ِل اؿ یتم
ِ
ّّٰ
َ ُ َ ۡ
الل ُہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َؿ خ ِبح ٌؿ ﴿﴾۳
َ َ ۡ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ
اؾ ش ۡہرَیۡ ِن
فمن لم ی ِجد ف ِصی
ُ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َّ َ
ٓاسا ۚ ف َم ۡن
متت ِابعح ِف ِمن قب ِل اؿ یتم
َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ّ ۡ َ ۡ ۡ ً
لم یست ِطع ف ِاطعاؾ ِس ِتحف ِمس ِکینا ؕ
ّٰ َ ُ ۡ ُ ۡ ّّٰ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ
دل ِک ل ِتؤ ِمنوا ِبالل ِہ ف ذسول ِٖۡہ ؕ ف ِتلک
hajinaji.com
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َ ٌ َ َ َ ۡ ّٰ ۡ َ ّّٰ ُ ۡ ُ ُ
اب ال ِۡی ٌم
حدفخ الل ِہ ؕ ف ل ِلک ِه ِكین عذ
﴾۴ ﴿
ّّٰ َ ۡ ُ ّ َ ُ َ ۡ َ ّ َ ّ
ۡالل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ ُک ِب ُتوا
ِاؿ ال ِذین یحٓاخفؿ
ۡۤ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ُ َ َ
کما ک ِبت ال ِذین ِمن قب ِل ِہم ف قد انزلنا
ٌ ّٰا ّٰیتٍۭ بَ ّی ّٰن ٍت ؕ َف ل ِۡل ّٰکهكیۡ َن َع َذ
اب
ِ
ِِ
ۡ ُ
﴾ۚ۵﴿ ّم ِہح ٌف
તભાયાભાંથી જે રોકો ોતાની સ્ત્રીઓને (ભા
કશી) કાઢી ભૂકે છે તો તેણીઓ તેભની ભાઓ
થઇ જતી નથી; તેભની ભાઓ તો કેલ તેજ
છે કે જે ભણે તેભને જન્ભ આપ્મો છે ; અને તેભ
કશેનાયા ખચીતજ અઘટીત અને જુ ઠું ફકે છે ;
અને અલ્રાશ અલશ્મ ભોટો ક્ષભાલાન (અને)
ફક્ષનાયો છે . (૨)
અનુક્રભણણકા
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અને તભાયાભાંથી જે રોકો સ્લત્નીઓને ભા
કશી કાઢી ભૂકે, છી તેઓ જે કાંઇ કશી ચૂક્મા
છે તે ાછુ ં ખેંચી રેલા ભાંગે તો તેભને એ
શેરાં કે તેઓ વંબોગ કયે એક ગુરાભ
આઝાદ કયલો અણનલામજ છે ; આ ઉદેળ તભને
(એ ભાટે) કયલાભાં આલે છે (કે તભે તે પ્રભાણે
ચારો); અને જે કાંઇ ણ તભે કયો છો તેનાથી
અલ્રાશ ભાણશતગાય છે . (૩)
છી જે ને આ (ગુરાભ આઝાદ કયલાનું) ફની
ન ળકે તો એકભેકને સ્ળજ કયતા શેરાં
(ુરૂના ભાથે) રાગરગાટ ફે ભાવના યોઝા
યાખલાના છે ; છી જે ને આ (યોઝા યાખલાનું
ણ) ફની ન ળકે તો (તેના ભાટે) વાઠ
ભીસ્કીનોને ખાલાનું ખલડાલલાનું છે ; આ એ
ભાટે કે તભે અલ્રાશ તથા તેના યવૂર ય
ઇભાન રાલો; અને આ અલ્રાશની (ઠયાલેરી)
શદો છે ; અને તે નણશ ભાનનાયાઓ ભાટે
દુ:ખદામક અઝાફ છે . (૪)
ણનવંળમ જે રોકો અલ્રાશ તથા તેના યવૂરની
ણલરૂધ્ધતા કયે છે તેઓ એલીજ યીતે ઝરીર
કયલાભાં આલળે જે લા કે તેભના ૂલેના રોકો
અનુક્રભણણકા
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ઝરીર કયલાભાં આવમા શતા, અને અભો
(ખુલ્રે) ખુલ્રી ણનળાનીઓ ઉતાયી ચૂક્મા
છીએ; અને તે નણશ ભાનનાયાઓ ભાટે
શીણતબમો અઝાફ છે . (૫)
ખુદા પયભાલે છે કે જે રોકો ોતાની સ્ત્રીઓને
ઝેશાય કયે છે એટરે કશે છે કે તું ભાયા ભાટે
ભાયી ભાની ીઠ જે લી છે , તો એભ કશેલાથી
એ સ્ત્રી તેની ભા થઇ જતી નથી અને
અલ્રાશ અલશ્મ ભોટો ફક્ષનાય અને દમાલાન
છે .
શલે ઝેશાયના કપપાયા ણલે પયભાલે છે કે તેનો
કપપાયો એ છે કે એક ભોઅભીન ગુરાભને
આઝાદ કયે. આ વખત વજા એટરા ભાટે
યાખલાભાં આલી કે જે થી તભો નવીશત રો
અને બણલષ્મભાં એલી બુર ન કયો.
ઝેશાયના કપપાયાભાં ગુરાભ આઝાદ કયલોેે
એ લખતે લાજીફ છે કે જ્માયે એ ળખ્વ
ગુરાભ આઝાદ કયલાની ળણક્ત યાખતો શોમ.
જો ગુરાભ આઝાદ કયલાની ળણક્ત યાખતો ન
શોમ તો છી ઉયા-ઉયી ફે ભણશનાના
યોઝા યાખે અને જો યોઝા યાખલાની ળણક્ત ન
અનુક્રભણણકા
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શોમ તો વાંઇઠ ભીસ્કીનોને જભાડે. એ યીતે કે
દયેક જણ ેટ બયીને ખામ, ણ જો તેનાથી
કંઇ ન થઇ ળકતું શોમ તો ઇસ્તગપાય કયે.
જે રોકો ખુદા અને તેના યવુરના શુ કભની
ણલરૂઘ્ધતા કયે છે તેઓને રૂસ્લા કયલાભાં
આલળે. જે ભકે શેરાંના જભાનાના કાપયોને
રૂસ્લા કયીને શરાક કયલાભાં આવમા, આ
આમતભાં ખંદકની તયપ ઇળાયો છે અને કાપયો
કત્ર અને કૈદ થળે.
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ُ َ َ
ّّٰ ُ
یَوۡ َؾ یَ ۡب َعث ُہ ُم الل ُہ َج ِم ۡی ًعا ف ُین ِّبئ ُہ ۡم ِب َما
َ ّّٰ
ّّٰ
َ ُ
َع ِملوۡا ؕ ا ۡح ّٰص ُہ الل ُہ َف ن ُسوۡ ُـ ؕ َف الل ُہ َعدّٰی
َ َ ُ
﴾۶٪ ﴿ ک ِ ّل ش ۡی ٍء ش ِہ ۡی ٌد
ّّٰ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ
َ ّ الل َہ حَ ۡع َل ُم َما فی
َالس ّٰم ّٰو ِة َف ما
الم تر اؿ
ِ
અનુક્રભણણકા
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َّ
ُ
َ َ
َۡۡ
ص ؕ َما یَکوۡ ُؿ ِم ۡن ن ۡج ّٰوی ث ّٰلث ٍۃ
فِی الاذ ِ
َّ
َّ
َ
ِالا ُہوَ َذ ِاب ُع ُہ ۡم َف لَا خ ۡم َس ٍۃ ِالا ُہوَ َسا ِخ ُس ُہ ۡم
ّٰ َ ۤۡ َ ۡ َ ّ َ
ۤۡ َ ّٰ
َف لَا ا ۡخنی ِم ۡن دل ِک َف لَا اخث َؿ ِالا ُہوَ َم َع ُہ ۡم
ُ
َ ُ َُ َ ُ
َ
ایۡ َن َما کانوۡا ۚ ث ّم یُن ِّبئ ُہ ۡم ِب َما َع ِملوۡا یَوۡ َؾ
َ ّّٰ ُ َ
ۡ
ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ ِا ّؿ الل َہ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۷

َ َ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ ّ َ
الم تر ِاخی ال ِذین نہوا ع ِن النجوی ثم
َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ّٰ َ ۡ َ ۡ ۡ
حعوخفؿ ل ِما نہوا عنہ ف یتنجوؿ ِبالاِث ِم
َ
ُۡ ۡ
اؿ َف َم ۡع ِص َی ِت ّ
الرَ ُسوۡ ِؽ ۫ َف ِادا
َف العد َف ِ
ّّٰ
َ
َ ُ َ
َ
الل ُہ ۙ فَ
ٓاء ۡفؼ َح ّ َیوۡؼ ِب َما ل َ ۡم یُ َح ِّیک ِب ِہ
ج
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َُۡ
ُ ّ َ ّّٰ
َُ ُ
حقوۡلوۡ َؿ ف ِ ۡیۤۡ اجف ِس ِہ ۡم لَوۡ لَا ح َع ِذبُنا الل ُہ
َّ
َُ
َ َ
ِب َما جقوۡ ُؽ ؕ َح ۡس ُب ُہ ۡم َج َہن ُم ۚ یَ ۡصلوۡن َہا ۚ
َ ۡ ۡ ۡ
ف ِبئ َس ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۸
اج ۡی ُت ۡم َفلاَ
ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡۤۡا ِا َدا تَ َن َ
ۡ ۡ
تَ َت َن َ
اجوۡا ِبالۡاِث ِم َف ال ُع ۡد َفا ِؿ َف َم ۡع ِص َی ِت
َّ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ ّ َ َّ ۡ
التق ّٰوی ؕ َف
الرسو ِؽ ف تناجوا ِبالبِؿِ ف
ّ َ ُ ّّٰ َ ّ َ ۡۤۡ َ ۡ ُ ۡ َ
َ
ۡ
ُ
اتقوا اللہ ال ِذی ِالی ِہ تحسخفؿ ﴿﴾۹
َّ
َّ َ َّ
الش ۡی ّٰطن ل َِی ۡش ُدؿَ
الن ۡج ّٰوی ِمنَ
ِانما
ِ
ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ّ ۡ َ ۡ ً ّ َ
ال ِذین امنوا ف لیس ِبضٓاذِ ِہم شیئا ِالا
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َ ّ ۡ َ ّّٰ َ
ّّٰ ۡ
ِب ِاد ِؿ الل ِہ ؕ َف َعدی الل ِہ فل َی َتوَک ِل
ُ ۡ
﴾۱۱﴿ ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َؿ
તે રદલવે અલ્રાશ તેઓ વલેને ાછા ઉઠાડળે,
છી તેભણે જે કાંઇ કમુું શળે તેનાથી તેભને
લાકેપ કયળે; અલ્રાશે તો તેભના કભોની
ગણતયી કયી રીધી છે ણ આ (રોકો) તે
(કભો)ને ણલવયી ગમા છે ; અને અલ્રાશ દયેક
લસ્તુ ય વાક્ષી છે . (૬)
ળું તું નથી જોતો કે અલ્રાશ જે કાંઇ
આકાળોભાં છે તેને જાણે છે અને જે કાંઇ
ૃથ્લીભાં છે તેને ણ ? કોઇ ણ ત્રણ જણાં
લચ્ચે ખાનગી વરાશ થતી નથી કે જે ભાંશેનો
ચોથો તે (અલ્રાશ) ન શોમ, તેભ ાંચ (જણાં
લચ્ચેની વરાશ ણ એલી) નથી શોતી કે
તેઓ ભાંશેનો છઠ્ઠો તે (અલ્રાશ) ન શોમ,
અને ન તે કયતાં ઓછા શોમ કે લધાયે, જ્માં
શોમ તેભની વાથે અલ્રાશ ણ (અલશ્મ) શોમ
છે ; છી તેઓ જે કાંઇ કયી ચૂક્મા છે તે તેભને
અનુક્રભણણકા
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કમાભતના રદલવે જણાલી દેળે; ણનવંળમ
અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો જાણકાય છે . (૭)
ળું તેં તે રોકોને નથી દીઠા કે જે ભને ખાનગી
વરાશ કયતા યોકલાભાં આવમા શતા ? છતાં
જે લાતની ભનાઇ કયલાભાં આલી શતી એજ
કયે છે , અને તેઓ જે ખાનગી વરાશ કયે છે તે
ગુનાશ તથા અત્માચાય તથા યવૂરની
નાપયભાની (ની ફાફત)ભાં કયે છે , અને (શે
યવૂર !) જ્માયે તેઓ તાયી ાવે આલે છે
ત્માયે તને એલી યીતે વરાભ કયે છે કે જે લી
વરાભ તને અલ્રાશે કયી નથી, અને ોતાના
ભનભાં એભ કશે છે કે (જો તે ખયો મગમ્ફય
શોમ તો) અભે જે કાંઇ (અઘટીત) ફોરીએ
છીએ તેના ફદરાભાં અલ્રાશ અભને ણળક્ષા
કેભ કયતો નથી ? (યંતુ) તેભના ભાટે
જશન્નભ ૂયતી છે , જે ભાં તેઓ (ખચીતજ)
જળે, અને તે ઘણં જ ફુરૂં ઠેકાણં છે . (૮)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભે
ખાનગીભાં વરાશ કયો તો ગુનાશ તથા
અત્માચાય તથા યવૂરની નાપયભાની (ના
વંફંધ)ભાં વરાશ ન કયો, ણ નેકી તથા
અનુક્રભણણકા
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યશેઝગાયીના વંફંધભાં વરાશ કયો, અને તે
અલ્રાશથી ડયો કે જે ની શજૂ યભાં તભે એકઠાં
કયલાભાં આલળો. (૯)
(ફુયા કાભોના વંફંધભાં) છુ ી વરાશ કયલી
(એ) ળેતાની કૃત્મ ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નથી કે
જે થી તે ભોઅભીનોને ખેદ ઉજાલે, જો કે
અલ્રાશની ભયજી ણવલામ તે (ળેતાન) તેભને
કાંઇ શાણન શોંચાડી ળકતો નથી; અને
ભોઅભીનોએ કેલ અલ્રાશ ઉય જ શ્રદ્ઘા
યાખલી જોઇએ. (૧૦)
તું એ વભમને માદ કય કે જે લખતે તેઓને
કફયોભાંથી ઉઠાડલાભાં આલળે ત્માયે તેઓ
ઘણા ળયભીંદા થળે. અલ્રાશે તેભના કામોની
ગણતયી કયી છે અને આ એ રોકો છે , જે ઓ
ોતાના કામોને બુરી ગમા છે અને અલ્રાશ
દયેક લસ્તુ ઉય વાક્ષી છે .
ળું તભો જોતા નથી કે ખુદા જે કાંઇ
આવભાનોભાં છે તેને જાણે છે અને જે કાંઇ
ઝભીનભાં છે તેને ણ. કોઇ ણ ત્રણ જણા
લચ્ચે ખાનગી વરાશ થતી નથી જે ભાં તે
(અલ્રાશ) ન શોમ, તેભ ાંચ જણા લચ્ચેની
અનુક્રભણણકા
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વરાશ ણ એલી નથી શોતી કે જે ઓભાંનો
છઠ્ઠો તે ન શોમ, ન તે કયતાં ઓછા શોમ કે
લધાયે. જ્માં શોમ તેની વાથે અલ્રાશ ણ
અલશ્મ શોમ છે અને તેઓએ જે કંઇ કમુું શળે
તે ફાફત કમાભતના રદલવે તેઓ જાણકાય
થઇ જળે.
મશુ દી અને ભુનાપેકીનનો દસ્તુય શતો કે
આવભાં ટોે લીને ફેવતા શતા અને
ભોઅભીનો ણલે લાતો કયતા શતા, જ્માયે
એશરે ઇભાન તેઓની લાતો વાંબતા શતા
તો તે રોકો ઇળાયાથી લાતો કયલા રાગતા,
ભોઅભીનોએ આ ફાફતની શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની ાવે આલી પયીમાદ કયી તો શુ ઝુયે
ોતે તેઓને ભના પયભાલી. ણ તેઓ લાતો
કયલાથી અટક્મા નણશ. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)થી ભયલી છે કે એક લખત એક
મશુ દી શુ ઝુયની ાવે આવમો અને તેણે કહ્ું કે
“અસ્વાભો અરમકુભ.” આે જલાફભાં કહ્ું
કે “અરમકુભ.” છી ફીજો મશુ દી આવમો
અને તેણે ણ “અસ્વાભો અરમકુભ” કહ્ું.
શુ ઝુયે તેને ણ તેલોજ જલાફ આપ્મો. છી
અનુક્રભણણકા
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ત્રીજો મશુ દી આવમો તેણે ણ “અસ્વાભો
અરમકુભ” કહ્ું. તેને ણ આે તેલોજ
જલાફ આપ્મો. તે લખતે આની એક
ત્નીને ગુસ્વો આવમો અને ધભકાલીને કહ્ું કે
“અરમકોભુસ્વાભ અમ મશુ દના ટોાઓ
તભાયા ઉય ભોત, ગઝફ અને રાનત ખુદાની
થામ, અમ વુવલયો અને ફંદયોની ઓરાદ.”
(વાભનો અથજ ભોતનો થામ છે એટરે તભને
ભોત આલે) આ વાંબી શુ ઝુયે તે ફીફીને
યોકી રીધા અને પયભાવમું કે અવભ્મતાથી કાભ
ન રો, ફલ્કે વાયા ળબ્દોથી કાભ રો. તેણીએ
કહ્ું કે આ વાંબતા નથી કે તેઓ કશે છે કે
અસ્વાભો અરમકુભ, એટરે કે તભાયા ઉય
ભોત આલે. આે પયભાવમું કે ભેં ણ તેઓને
એલોજ જલાફ આપ્મો છે કે તભાયા ઉય
ણ ભોત આલે.
ભુનાપીકો અને મશુ દીઓનું આવભાં ભીને
ફેવલું અને ભુવરભાનો ણલે પ્રકાય-પ્રકાયની
લાતો કયલી એ એક જાતનો ળમતાની પયેફ છે ,
તેઓ ભોઅભીનોેેને વતાલલા ભાટે આલી
લાતો કયે છે , જો કે તેથી તેઓને જયા ણ
અનુક્રભણણકા
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નુકવાન શોંચતું નથી.
૧૧ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َ ُ َّ
ُ
ُ ۤۡ َ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِادا قِ ۡی َل لَک ۡم
َ ۡ
َۡ
تَ َف ّ َس ُحوۡا فی ال ۡ َم ّٰ
س فاف َس ُحوۡا حف َس ِح
ل
ج
ِ
ِ
ِ
ّّٰ ُ
ُۡ َ ُۡ
َ
الل ُہ لَک ۡم ۚ َف ِادا قِ ۡی َل انس ُد ۡفا فانس ُد ۡفا
َ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُن ۡوا ِم ۡن ُک ۡم ۙ فَ
یرف ِع
ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ ّٰ َ ّّٰ
الل ُہ بماَ
ال ِذین افتوا ال ِعلم خذج ٍت ؕ ف
ِ
َ ُ َ ۡ
ت ۡع َملوۡ َؿ خ ِبح ٌؿ ﴿﴾۱۱
اج ۡی ُتمُ
ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡۤۡا ِا َدا ن َ َ
ّ َ ُ ۡ َ َ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ
ىکمۡ
الرسوؽ فق ِدموا بحف یدی نجو
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َ ً ّٰ َ َ ۡ ّ َ ُ َ ۡ َ ّ َ
َص َدقۃ ؕ دل ِک خح ٌؿ لک ۡم َف اط َہرُ ؕ ف ِا ۡؿ ل ۡم
َ َ ّّٰ َ ُ َ
َ
ت ِج ُد ۡفا ف ِا ّؿ الل َہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۱۲
َءاَ ۡش َف ۡق ُت ۡم اَ ۡؿ تُقَ ّد ُموۡا بَح ۡ َف یَ َدیۡ
ِ
َ ۡ ّٰ ُ
ىک ۡم َص َد ّٰق ٍت ؕ َف ِا ۡد ل َ ۡم تَ ۡف َع ُلوۡا َف تَ َ
اب
ن جو

ّّٰ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َ َ ُ
الص ّٰلوۃ َف ّٰاتوا
اللہ علیکم فاقِیموا
ّّٰ
ّّٰ
ّ َ ّٰ َ َ
الزخوۃ َف ا ِط ۡی ُعوا الل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ ؕ َف الل ُہ
َ ۡ ٌۢ َ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
خ ِبحؿ ِبما تعملوؿ ﴿ ﴾۱۳٪
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભને તભાયા
ંજરવાઓભાં છુ ટા છુ ટા ફેવલાનું કશેલાભા
આલે તો તભે છુ ટા (થઇ) ફેવો, અલ્રાશ ણ
ેતભને ણલળાતા આળે, અને જ્માયે તભન
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ઉબા થલાનું કશેલાભાં આલે તો ઉઠી ઉબા
થજો, અલ્રાશ તે રોકો કે જે ઓ તભાયાભાંથી
ઇભાન રાવમા છે અને જે ભને જ્ઞાન આલાભાં
આવમું છે તેભના દયજ્જા લધાયળે; અને તભે
જે કાંઇ ણ લતજન કયો છો તેનાથી અલ્રાશ
જાણકાય છે . (૧૧)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે તભે યવૂર
વાથે કોેેઇ ખાનગી લાત કયલા ચાશો તો તે
ખાનગી લાત કયલા શેરાં કાંઇ દાનધભજ કયો;
આ તભાયા ભાટે ફશેતય છે તેભ લધાયે ણલત્ર
કયનાય ણ છે ; ણ જો તેભ કયલાની તભને
શોંચ ન શોમ તો ખયેજ અલ્રાશ ભોટો ભાપ
કયનાય (અને) યશેભ કયનાયો છે . (૧૨)
ળું તભે (યવૂર વાથે) એકાંતભાં લાત કયલા
શેરાં કાંઇ દાન આલા(ના શુ કભ)થી ડયી
ગમા ? શલે જો તભે એભ નથી કયતા તો
અલ્રાશે ણ તભને ભાપ કયી દીધા છે , જે થી
શલે (ણનમભીત યીતે) નભાઝ ઢતા યશો તથા
ઝકાત આતા યશો અને અલ્રાશ તથા તેના
યવૂરની તાફેદાયી કયતા યશો; અને જે કયણી
ણ તભે કયો છો તેનાથી અલ્રાશ ભાણશતગાય
અનુક્રભણણકા
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છે . (૧૩)
આ આમત નાઝીર થલાના કાયણભાં તપવીયે
ભજભઊર ફમાનભાં લણજન છે કે વશાફાએ
કીયાભ શ. યવુર (વ.)ની ાવે ફેવલું વંદ
કયતા શતા અને જ્માયે કોઇ ફીજા ભાણવને
આલતા જોતા તો ોતાની જગ્મા ઉય
શોા થઇને ફેવી જતા. જે થી ફીજો કોઇ
ત્માં ફેવી ળકે નણશ. આ આમતભાં
આલલાલાાઓ ભાટે જગ્મા કયી આલાનું
કશેલાભાં આવમું છે . એક લખત શ. યવુરે ખુદા
(વ.) અંદયથી તળયીપ રાવમા. જગ્મા ફશુ જ
તંગ શતી અને રદલવ ણ જુ ભ્આનો શતો
અને શુ ઝુયનો એ રયલાજ શતો કે એશરે
ફદયની ઘણીજ ઇઝઝત કયતા શતા, તેથી
આની તયપ કેટરાક એશરે ફદયલાા
આવમા. તેભાં એક વાફીત ફીન કૈવ ણ
શતો. એ ભજભાને ચીયીને આગ લધી ગમો
એટરે વુધી કે શુ ઝુયની ાવે શોંચી ગમો
અને તેણે આને વરાભ કયી. શુ ઝુયે તેને
જલાફ આપ્મો. છી અસ્શાફોને વરાભ
કયી, તેઓએ ણ જલાફ આપ્મો ણ તેને
અનુક્રભણણકા
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ફેવલાની કોઇએ જગ્મા ન આી અને તે
ઉબો યહ્ો. શુ ઝુયને તેભનું ઉબું યશેલું ઠીક ન
રાગ્મું. આે ોેેતાની આવાવ ફેઠેરા
ભુશાજીયો અને અન્વાયો કે જે ઓ ફદયલાા
ન શતા તેઓભાંથી કેટરાકને શુ કભ આપ્મો કે
એ પરાણા પરાણા ઉબા થઇ જાલ અને આને
જગ્મા આો. આે એટરા ભાણવોના નાભ
રીધા જે ટરી વંખ્માભાં આલલાલાા ઉબા
શતા અને તે ઉબેરાઓને તેભની જગ્માએ
ફેવાડ્મા. ત્માય છી ભુનાપીકોએ કશેલું ળરૂ
કમુું કે આ ક્માંનો ઇન્વાપ કે ફેઠેરાઓને ઉબા
કમાજ ? આભ ભુનાપીકોને એક જાતનો ભોકો
શાથ રાગ્મો અને આની ણલરૂઘ્ધ પ્રચાય કયલો
ળરૂ કમો. તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ.
ભારદાય રોકોનો એ યીલાજ શતો કે તેઓ
જ્માયે શુ ઝુયની ાવે આલતા તો આને
અરગ ફેવાડીને તેભનાથી લાતો કયતા, તેથી
ફીજા વાભાન્મ રોકોને આથી લાત કયલાનો
વભમ ભતો નણશ. ત્માયે આ આમત ઉતયી કે
જો શુ ઝુયને ભલાની ઇચ્છા યાખતા શો તો
શેરા દાન આો. તે છી ભુરાકાતીઓ
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આલલા ફંધ થમા. શ. અરી (અ.) પખ્રની
વાથે એ લાતને યજૂ કયતા કે કુયઆને ભજીદભાં
એક આમત એલી છે જે ના ઉય ભાયા ણવલામ
કોઇએ અભર કમો નથી અને એ આમત
“આમએ નજલા” છે . ભાયી ાવે એક રદનાય
શતો તેને લટાલીને દવ રદયશભ ફનાવમા અને
આથી લાત કયલા શેરાં શુ ં એક રદયશભ
વદકો આતો. ત્માય છી અલ્રાશે ઉમ્ભતના
ભાટે આ શુ કભને ઉાડી રીધો. ઇબ્ને ઉભય
કશે છે કે શ. અરી (અ.)ની ત્રણ પઝીરતો
એલી છે કે જો તેભાંથી એક પઝીરત ણ ભને
શોત તો તે યાતા વો ઊંટોથી ણ લધાયે શોત.
૧ યવુર (વ.)ના જભાઇ ૨ ખમફયના રદલવે
અરભનું ભલું, ૩ આમતે નજલા.
ભારદાય રોકો વદકો આલાની ળણક્ત શોલા
છતાં એ પ્રભાણે લતાજલ કયતા કે કંજુવી કયલાને
રીધે શઝયતની ઝીમાયતથી ભેશરૂભ યશેતા.
તેભને કશેલાભાં આલે છે કે ળું તભો યવુર
(વ.)ની વાથે એકાંતભાં લાત કયલા શેરાં કંઇ
દાન આલાથી ડયી ગમા ? જો તભો એભ
નથી કયી ળકતા તો અલ્રાશે ભાપ કયી દીધા.
અનુક્રભણણકા

1723

hajinaji.com

શલે નભાઝ ઢો, ઝકાત આો અને અલ્રાશયવુરની તાફેદાયી કયો.
૧૪ થી ૧૮ ભી આમાત :-

َ َ َ َّ
َ َّ َ َ
ّّٰ
ال َ ۡم ت َر ِاخی ال ِذیۡ َن توَلوۡا قوۡ ًما غ ِض َب الل ُہ
ُۡ
َ
ۡ
َعل ۡی ِہ ۡم ؕ َما ُہ ۡم ِّمنک ۡم َف لَا ِمن ُہ ۡم ۙ َف
َ َۡ
َ
ُ
یَ ۡح ِلفوۡ َؿ َعدی الک ِذ ِب َف ُہ ۡم حَ ۡعل ُموۡ َؿ
﴿﴾۱۴
َ َ ّ َ ّّٰ
الل ُہ ل َ ُہ ۡم َع َذ ًابا َش ِدیۡ ًدا ؕ ِانّ َ ُہ ۡم َس َ
ٓاء
اعد
ُ
َ ُ
َما کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َؿ ﴿﴾۱۵
ِا ّتَ َخ ُذ ۡۤۡفا اَیۡ َمان َ ُہ ۡم ُج ّ َن ًۃ َف َص ّ ُد ۡفا َعنۡ
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َ ۡ ّّٰ َ َ ُ ۡ َ َ ٌ ُ ۡ
اب ّم ِہح ٌف ﴿﴾۱۶
س ِبی ِل الل ِہ فلہم عذ
ل َ ۡن تُ ۡغجیَ َع ۡن ُہ ۡم اَ ۡموَال ُ ُہ ۡم َف لَا ۤۡ اَ ۡفل َ ُ
اخ ُہ ۡم
ِ
َّ
ّّٰ َ ً ُ َ َ
ِّم َن الل ِہ ش ۡیئا ؕ افل ِئک ا ۡص ّٰح ُب الناذِ ؕ
ّٰ
ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡف َؿ ﴿﴾۱۷
َ ُ
ُ ّّٰ
یَوۡ َؾ یَ ۡب َعث ُہ ُم الل ُہ َج ِم ۡی ًعا ف َی ۡح ِلفوۡ َؿ ل َ ٗۡہ
َ َّ
ُ ُ
َ
ک َما یَ ۡح ِلفوۡ َؿ لَک ۡم َف یَ ۡح َس ُب ۡو َؿ ان ُہ ۡم َعدّٰی
َ َ ۤۡ ّ َ
ۡ ّٰ
ش ۡی ٍء ؕ الَا ِان ُہ ۡم ُہ ُم الک ِذبُوۡ َؿ ﴿﴾۱۸

ેળું તેં તેભના તયપ ઘ્માન નથી આપ્મું કે જ
એલા રોકોથી દોસ્તી યાખે છે કે જે ભના ય
)ેઅલ્રાશ કોામભાન થમો છે ? (જે થી શલ
તેઓ ન તભાયાભાંથી છે અને તેભનાભાંથી,
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અને તેઓ જાણી જોઇને જુ ઠ્ઠી જુ ઠ્ઠી લાતો
ય પ્રણતજ્ઞા રેતા યશે છે . (૧૪)
અલ્રાશે તેભના ભાટે વખત અઝાફ તૈમાય
કમો છે ; જે કયણી તેઓ કયે છે તે ણનવંળમ
ઘણી ખયાફ છે . (૧૫)
તેઓ ોતાની પ્રણતજ્ઞાઓને ઢાર ફનાલે છે
અને રોકોને યાશે યાસ્તથી અટકાલે છે , જે થી
તેના ભાટે શીણતબમો અઝાફ (તૈમાય) છે .
(૧૬)
અલ્રાશ (ના અઝાફ)થી ફચાલલાને ન
તેભની વંણિ જયામ કાભ રાગળે ન તેભની
વંતણત, તેઓજ જશન્નભી છે ; તેઓ તેભાં
વદાના યશેલાવી થળે. (૧૭)
જે રદલવે અલ્રાશ તેભને એકી વાથે ઉઠાડળે
ત્માયે આ (રોકો) તેની વાભે ણ એલીજ યીતે
વોગંદ ખાળે જે લી કે તભાયી વાભે વોગંદ
ખામ છે અને એલું ગુભાન કયે છે કે તેઓ ણ
કાંઇક છે (ખયા); ખફયદાય ! એ રોકો જુ ઠ્ઠા
જ છે . (૧૮)
આ એ ભુનાપીકોની ઝાટકણી છે જે
મશુ દીઓની વાથે ઉઠક-ફેઠક યાખતા શતા
અનુક્રભણણકા
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અને તેભનાથી બાઇચાયો કામભ કયતા શતા
અને ભોઅભીનોના ખાવ બેદો તેઓની વાભે
જાશેય કયતા શતા. મગમ્ફયની કોઇ પયીમાદ
મશુ દીઓ કયતા તો ભુનાપીકો તેઓની વાથે
બી જતા શતા. તેઓ ણલે પયભાલે છે કે ન
તેઓ તભાયાથી છે . જો તેઓને કંઇ વજા
કયલાભાં આલે તો જુ ઠી કવભો ખાઇને
છુ ટકાયો ભેલે છે . જો કે તેઓને ોતે
ભુનાપીક છે તેનું વાયી યીતે જ્ઞાન છે . તપવીયે
ફુયશાનભાં છે કે એક લખતે યવુરે કયીભ (વ.)
એક ફુઝુગજની ાવેથી વાય થમા, તે એક
મશુ દી ાવે કંઇક રખી યહ્ો શતો. તે લખતે
આ આમત ઉતયી. જ્માયે તે ફુઝુગજ શઝયત
(વ.)ની ખીદભતભાં શોંચ્મો તો આે
ચેતલણી રૂે ુછમું કે તું મશુ દીની ાવે ળું
રખી યહ્ો શતો ? જો કે ખુદાએ ભના
પયભાલી છે તો તે ફુઝુગજ કશેલા રાગ્મો કે શુ ઝુય
શુ ં તો તલયેતથી આના પઝાએર રખતો
શતો. આભ કશી તેણે તેને લાંચલા ળરૂ કમાજ.
તો શુ ઝુયના ચશેયા ઉય ગુસ્વો જાશેય થમો.
આ જોઇ એક અન્વાયી તેને કશેલા રાગ્મો કે
અનુક્રભણણકા

1727

hajinaji.com

યવુરુલ્રાશ (વ.)ના ચશેયાને નથી જોતો કે
ગુસ્વાના રીધે રાર થઇ ગમો છે ? તેણે કહ્ુ
કે શુ ં ખુદા અને યવુરના ગઝફથી નાશ ભાંગું
છુ ં . ભેં તો આ ચીજ એટરા ભાટે નોટ કયી કે
તેભાં શુ ઝુયના પઝાએર છે . શુ ઝુયે પયભાવમું કે
અમ પરાણા ! તેઓભાં ખુદ ભુવા ફીન
ઇભયાન ભોજુ દ શોત અને તું ભાયાથી ભોંઢું
પેયલીને તેભની તયપ ણ જાત તો ચોક્કવ
કાપય થઇ જાત.
ભુનાપીકો ભાટે ખુદાએ વખ્ત અઝાફ ણનભાજણ
કમો છે . તેઓ દુણનમાભાં પજે ત થળે અને
આખેયતભાં ણ જશન્નભભાં ફળે.
તે ભુનાપીકોએ જુ ઠી કવભ ોતાના જાનભારના યક્ષણ અથે ઢાર તયીકે ખાધી છે , તેઓ
રોકોને વીધા યસ્તાથી અટકાલે છે અને
રોકોને શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)ની ાવે
ફેવલાની ભનાઇ કયે છે . તો તેઓ ભાટે
આખેયતનો રૂવલા કયનાયો અઝાફ તૈમાય છે .
ભુનાપીકોભાંથી એક વમણક્તએ કહ્ું કે અભોને
દુણનમાભાં વંણિ અને વંતણત ભેર છે . એ
કાયણે અભો કમાભતભાં ણ પામદાભાં યશીળું.
અનુક્રભણણકા
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ત્માયે આ આમત નાઝીર પયભાલી કહ્ું કે
કમાભતના રદલવે તેઓના ભાર અને ઓરાદ
ખુદાના અઝાફથી તેઓને દુય કયી ળકળે નણશ.
કુદયત કશે છે કે તે રદલવને માદ કય જ્માયે
ભુનાપીકોને કફયભાંથી ઉઠાડલાભાં આલળે અને
તેઓને ુછલાભાં આલળે કે તભો ળા ભાટે
ઇભાન રાવમા નણશ. તો તેઓ જે પ્રભાણે
કવભ ખાઇને ઇસ્રાભનો દાલો કયે છે તે જ
પ્રભાણે ખુદા ાવે કવભ ખાઇને કશેળે કે અભો
ણ ભુવરભાન અને ખારીવ ભોઅભીન
છીએ. કુદયત કશે છે કે અમ ભોઅભીનો, તભો
જાણકાય થાલ કે ભુનાપીકો જુ ઠા છે અને જુ ઠી
કવભ ખામ છે .
૧૯ થી ૨૨ ભી આમાત :-

َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ
َالش ۡی ّٰط ُن َفاَن ۡ ّٰس ُہ ۡم ِدغۡخ
ِاستحوَد علی ِہم
َ ّ ۡۤ َ َ ّٰ ۡ َ ّ ُ ۡ َ ُ ّّٰ
الل ِہ ؕ افل ِئک ِظدب الشیط ِن ؕ الا ِاؿ
ّٰ ۡ ُ ُ ّٰ ۡ َ ّ َ ۡ
َ
ۡ
ُ
﴾۱۹﴿ ِظدب الشیط ِن ہم الخ ِزخفؿ
અનુક્રભણણકા

1729

hajinaji.com

َ َّ
ُ ّّٰ
ۤۡ ُ َ
ِا ّؿ ال ِذیۡ َن یُ َح ّٓاخ ۡف َؿ الل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ افل ِئک
ََّۡ
فِی الۡادل ِح َف ﴿﴾۲۱
َ َ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ َ ُ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
اللہَ
کتب اللہ لاغ ِلبف انا ف ذس ِدی ؕ ِاؿ
َ ٌ َ
ق ِو ّی ف ِدیۡ ٌز ﴿﴾۲۱
َ َ ُ َ ۡ ً ّ ُ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َف ال ۡ َیو ِؾۡ
لا ت ِجد قوما یؤ ِمنوؿ ِب
ۡ ّٰ ُ َ ّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ فَ
الا ِع ِخ یوٓاخفؿ من حٓاخ
َ ۡ َ ُ ۡۤۡ ّٰ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ٓاء ُہ ۡم ا ۡف ِاخوَان ُہ ۡم
لو کانوا ابٓاءہم اف ابن
ۡ َ ُ َ
َ
ا ۡف َع ِشح َؿت ُہ ۡم ؕ افل ِئک
ۡ َۡ َ ََ
اؿ َف ا ّی َد ُہ ۡم
الاِیم
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َ
ُُ
ک َت َب ف ِ ۡی قلوۡ ِب ِہ ُم
ۡ
ِبرُ ۡف ٍج ِّمن ُہ ؕ َف
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ُ
َ
َ ّّٰ
یُ ۡد ِخل ُہ ۡم َجن ٍت ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت َہا
ّٰ ۡ َ
ۡ ّّٰ
الۡان ّٰہرُ خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ َذ ِنیَ الل ُہ َعن ُہ ۡم َف
َ ۡۤ َ ّّٰ
َ ُ ۡ ُ
َذضوۡا َعن ُہ ؕ افل ِئک ِظ ۡد ُب الل ِہ ؕ الَا ِا ّؿ
ۡ ۡ
ّّٰ
﴾۲۲٪ ﴿ ِظ ۡد َب الل ِہ ُہ ُم ال ُمف ِل ُحوۡ َؿ
ળેતાને તેભના ય પ્રફતા ભેલી છે , જે થી
તેભને અલ્રાશની માદ લીવયાલી દીધી છે ;
તેઓ ળેતાનનું ટોું છે ; ખફયદાય યશો !
ણનવંળમ ળેતાનનું ટોું એ જ તો શાણન
બોગલનારૂં છે . (૧૯)
ણનવંળમ જે રોકો અલ્રાશ તથા તેના યવૂરની
ણલરૂઘ્ધતા કયે છે ઝરીરોભાં વૌથી લધુ
(ઝરીર) તેઓજ છે . (૨૦)
અલ્રાશ આ (પ્રથભથી જ) રખી ચૂક્મો છે કે
શુ ં તથા ભાયા યવૂરો અલશ્મ પ્રફ યશીળું;
ફેળક અલ્રાશ ભશા ળણક્તલાન (અને)
અનુક્રભણણકા
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ઝફયદસ્ત છે . (૨૧)
જે રોકો અલ્રાશ તથા કમાભત ય ઇભાન
યાખે છે તેભને તું એલા રોકો વાથે ણભત્રતા
યાખતા નણશ જુ એ કે જે ભણે અલ્રાશ તથા
તેના યવૂરની ણલરૂઘ્ધતા કયી શોમ, (છી
બરેને) તેઓ તેભનાં ફાદાદા શોમ અથલા
તેભના ુત્ર ૌત્ર, અથલા તેભના બાઇ બાંડુ
અથલા તેભના વગાં વંફંધીઓ; એજ તે રોકો
છે કે જે ભનાં ભનભાં અલ્રાશે ઇભાન રખી
દીધું છે , અને ોતાની પ્રેયણા લડે તેભને વફ
ફનાવમા છે ; અને તેભને એલી જન્નતોભાં
દાખર કયળે કે જે ની શેઠ નશેયો લશેતી શળે ;
શંભેળ (ભાટે) તેભાંજ યશેનાયા થળે; અલ્રાશ
તેભનાથી યાજી થઇ ગમો અને તેઓ તેનાથી
યાજી થઇ ગમા; એજ અલ્રાશનું ટોું છે ;
ખફયદાય યશો ! અલ્રાશનું ટોું એજ
(વંૂણજ) વપતા ભેલનારૂં છે . (૨૨)
ળમતાને ભુનાપીકો ઉય ણલજમ ભેવમો,
તેઓના દીરભાં કુળંકા નાખી અને ખુદાના
ણઝક્રને જુ ઠરાલી દીધો. ખયેખય ળમતાનનું
રશ્કય નુકવાન ાભનાય છે .
અનુક્રભણણકા
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જે રોકોેે ખુદા અને તેના યવુરની ણલરૂઘ્ધતા
કયે છે તેઓ દીન અને દુણનમાભાં ઘણાજ
શરકા રોકોભાંથી છે .
ભુવરભાનોએ ોતાની આવાવની લસ્તીઓ
ઉય ણલજમ ભેવમા છી કહ્ું કે ખુદા
અભોને પાયવ અને રૂભ રેલાની તોપીક
આળે. જ્માયે અબ્દુલ્રાશ વરુર લગેયે
ભુનાપીકોએ આ લાત વાંબી તો કહ્ું કે ળું
તભો એભ ધાયો છો કે તભોએ જે લસ્તીઓ
પતેશ કયી, રૂભ અને પાયવ ણ તેના જે લી
લસ્તીઓ છે ? ત્માયે ખુદાએ આ આમત
નાઝીર પયભાલી. અલ્રાશે રલશે ભશફુઝભાં
રખ્મું છે કે શુ ં અને ભાયો યવુર (વ.) દીનના
દુશ્ભનો ઉય ણલજમ ાભીળું. ખુદા
મગમ્ફયોને વશામ કયલાભાં ળણક્તળાી અને
વિાલાન છે .
ખુદાલંદે કયીભે આ આમતભાં ભોઅભીનોના એ
ગુણો ગામા છે કે તેઓ ખુદા યવુરના
દુશ્ભનોથી કદી ભોશબ્ફત યાખળે નણશ. બરે
છી તે તેનો ફા શોમ કે દાદો, બાઇ શોમ કે
ુત્ર અથલા નજદીકનો વગો અને ખુદા અને
અનુક્રભણણકા
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યવુર (વ.)ની ભશોબ્ફત ઉય ભોઅભીનો
કોઇના પ્રેભને વયવાઇ આતા નથી. એલા
રોકોને ખુદા રૂશથી ટેકો આે છે . કશે છે કે
ઓફેદુલ્રાશ ફીન અફીનો ુત્ર ઓફેદુલ્રાશ
જે ાકો ભોઅભીન શતો શુ ઝુય (વ.)ની
વેલાભાં શાજય શતો. આે ાણી ીધું તો
તેણે અઝજ કયી કે થોડું ાણી ફચાલીને ભને
ણ આો, કાયણ કે આનું એઠું ાણી ભાયા
ણતાને ીલયાલું. કદાચ તે ાણીની ફયકતથી
ભાયા ણતાનું દીર વાપ થઇ જામ. છી તે
ાણી ોતાના ણતા ાવે રાવમો. તેને
ુછલાભાં આવમું કે આ ાણી ક્માંથી રાવમો ?
તેણે કહ્ું કે આ યવુરલ્રાશ (વ.)નું એઠું ાણી
છે . આ વાંબી તે ભુનાપીકે જલાફ આપ્મો કે
આનાથી વારૂં એ થાત કે તું તાયી ભાનું ેળાફ
રઇ આલત. આ વાંબી અબ્દુલ્રાશને
ફશુ જ ગુસ્વો આવમો. તેણે શઝયત (વ.)ની
ાવે ાછા આલી આથી યજા ભાંગી કે આ
યજા આો તો ભાયા ફાાને કત્ર કયી નાખું.
આે પયભાવમું કે ભા ફાની વાથે નયભી
કયલી વાયી છે .
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આ સ્થે રૂશથી ભુયાદ નુયે ઇભાન અથલા
કુયઆને ળયીપ અથલા દરીર અથલા રૂશુ ર
અભીન જીબ્રઇર છે એ ણલે રોકોના જુ દા
જુ દા ભત છે .
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આ વુયાભાં ૨૪ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૫૯) વુયએ શશ્ર
(સ્લદેળ ત્માગ)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી યીલામત છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો તભાભ ખરકે ખુદા તેના
ઉય વરલાત ઢી તેના ભાટે ઇસ્તગપાય
કયળે. જોેે તે રદલવે મા યાત્રે તે ભયી જામ તો
ળશીદનો દયજ્જો શાંવીર થળે.
ખાવીમત : આ વુયાને કાચના લાવણ ઉય
રખી લયવાદના ાણીથી ધોઇને ીએ તો
તેની માદળણક્ત અને અક્કરભાં લધાયો થળે.
૧ થી ૨ જી આમાત :-

ّّٰ َ َ ّ َ
َ
ّٰ
َ
َ
ّ
َ
ّٰ
سبح لِل ِہ ما فِی السمو ِة ف ما فِی
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ۡ
ۡ
َۡۡ
ص ۚ َف ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۱
الاذ ِ
ُ َ ّ َ ۡۤۡ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ۡ َ
ۡ
ہو ال ِذی اعخث ال ِذین کهكفا ِمن اہ ِل
ََ ۡ ۡ
ۡ ّٰ
ۛ َما
ال ِکت ِب ِم ۡن ِخیَاذِ ِہ ۡم لِا ّف ِؽ ال َحس ِخ ؕ
َ ّ ُ ۤۡ َ ّ َ
ََۡ َ َۡ
ظنن ُت ۡم ا ۡؿ ّیص ُخ ُجوۡا َف ظنوۡا ان ُہ ۡم
ّ َ َ ُ ُ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل ِہ َفاَ ّٰت ُ
ىہ ُم
ماجِعتہم حصونہم ِمن
ََ
ُ
ّّٰ
الل ُہ ِم ۡن َح ۡیث ل َ ۡم یَ ۡح َت ِس ُبوۡا ٭ َف قذ َغ ف ِ ۡی
ُُ
ۡ
َ
ّ
الرُ ۡع َب یُص ِخبُ ۡو َؿ بُ ُیوۡت ُہ ۡم
قلوۡ ِب ِہ ُم
َ
ۡ
َ
ۡ
ِبایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َف ایۡ ِدی ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ٭
ُ َ
َف ۡ
اع َتبِ ُؿ ۡفا ٰۤیافخِی الۡا ۡب َصاذِ ﴿﴾۲
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જે કાંઇ આકાળોભાં અને જે કાંઇ ઝભીનભાં છે
તે (વલે) અલ્રાશના ગુણગાન ગામ છે , અને
તે (અલ્રાશ) પ્રફ (અને) ણશકભતલાો છે .
(૧)
તે (અલ્રાશ) એ જ છે કે જે ણે રકતાફ
લાાઓભાંથી જે ઓ નાણસ્તક થઇ ગમા શતા
તેભને તેભના ઘયોભાંથી ફશાય કાઢી ભૂક્મા,
(અને) આ તેભનો શેરો સ્લદેળ ત્માગ શતો;
તભને એલું ગુભાન ન શતું કે તેઓ નીકી
જળે, અને તેભને ખાત્રી શતી કે તેભના રકલ્રા
તેભને અલ્રાશના અઝાફથી (જરૂય) ફચાલી
રેળે, યંતુ અલ્રાશનો (અઝાફ) તેભના ઉય
એલા સ્થેથી આવમો કે (જ્માંથી આલલાનું)
તેભને ગુભાન ણ ન શતું, અને તેણે તેભના
અંત:કયણો ય એલો પ્રબાલ ાડી દીધો કે
તેઓ ોતાના ઘયોને ોતાના જ શાથો લડે
તથા ભોઅભીનોના શાથો લડે ામભાર કયી
યહ્ા શતા; ભાટે શે આંખોલાાઓ ! (તે
ઉયથી) ધડો રો. (૨)
જે કાંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તે
અલ્રાશની તસ્ફીશ કયે છે . અલ્રાશ
અનુક્રભણણકા
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વિાલાન અને ણશકભતલાો છે .
શશ્રનો અથજ બેગા થલાનો થામ છે . કમાભતના
રદલવે ણ શશ્રની જગ્મા ળાભની શળે અને
મશુ દીઓનું ળાભભાં બેગું થલું એ શેરું શશ્ર
શળે અને કમાભતભાં તભાભ ભખ્રુકનું બેગું થલું
એ ફીજુ ં શશ્ર શળે. ઇબ્ને અબ્ફાવની
તપવીયભાં છે કે મશુ દીઓના રકલ્રા ભજફુત
શતા અને તેઓની રશ્કયી તાકત લધાયે
ફલાન શતી અને ભુવરભાનોને એ ખ્માર
ણ ન શતો કે તેઓ ોતાના આફાદ થમેરા
ઘયોને છોડીને ચાલ્મા જળે. આં શઝયત જ્માયે
ણશજયત કયીને ભદીના શોંચ્મા તો
મશુ દીઓના કફીરા નાદીય વાથે વંધી કયી કે
ભુવભરાનો વાથે તેઓની આવભાં જં ગ
નણશ થામ, ણ જં ગે ઓશદભાં ભુવરભાનોને
યાજમ ભળમો શતો. તેથી મશુ દીઓના
દીરભાં ળંકા થઇ અને તેઓએ કયેરી વંધી
તોડી નાખી. કાઅફ ણફન અળયપ ૪૦
મશુ દીઓનું પ્રણતણનણધ ભંડ રઇને ભક્કા
આવમો અને ભુશ્રીકોની વાથે ભીને તેઓએ
આવભાં વંધી કયી. જીબ્રઇરે અભીને શુ ઝુયને
અનુક્રભણણકા
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તેની ખફય શોંચાડી કે મશુ દીઓએ
ભુવરભાનો વાથે કયેર લચનનો બંગ કમો છે
અને કુપપાયો વાથે બી ગમા છે . અશીં એલું
ફન્મું કે એક વશાફી ઉભરૂ ણફન ઉભય્મા
ઝભીયીએ ફની આભીયના કફીરાના ફે
ભાણવોને કત્ર કયી નાખ્મા અને શુ ઝુય કાઅફ
ણફન અળયપ ાવે કઝજ રેલા ગમા કે જે થી
ભામાજ ગમેરાઓના ખુનનો ફદરો ચુકલલાભાં
આલે. કાઅફ ણફન અળયપે જાશેયભાં શુ ઝુયની
ફશુ જ ઇઝઝત કયી અને ઘય તયપ યલાના થમો
કે જે થી એભ રાગે કે તે જભલાનો ફંદોફસ્ત
કયલા ગમો છે , ણ તે શુ ઝુયના કત્રની
લેતયણભાં શતો. શુ ઝુય તે લખતે એક રદલારના
ટેકે ફેઠા શતા. મશુ દીઓએ ણલચામુું કે આ
ભોકો વાયો છે અને તેભણે ઉયના
ભકાનલાા મશુ દીને કહ્ું કે એક ત્થય ઉયથી
વેયલી દે કે જે થી શુ ઝુયનું કાભ ુરૂં થઇ જામ.
જ. જીબ્રઇરે આને એ લાતની ખફય આી
તો આ ાછા ભદીના ચાલ્મા આવમા અને
વશાફીઓને મશુ દીઓની આ ફદભાળીની
ખફય આી. છી આે ભોશમ્ભદ ફીન
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ભુણસ્રભ અન્વાયીને કે જે કાઅફ ફીન
અળયપનો દુધ બાઇ થતો શતો મશુ દીઓ તયપ
યલાના કમો કે તભાયી આ ફુયી ણનય્મતની
અભોને ખફય ભી ગઇ છે . ભાટે તભો
અભાયો ઇરાકો છોડીને ક્માંક ફીજે ચાલ્મા
જાલ અથલા જં ગ કફુર કયો. મશુ દીઓએ
જલાફ આપ્મો કે અભો આ ઇરાકો છોડી
આીળું ણ અબ્દુલ્રાશ ણફન ઓફી નાભના
ભુનાપીકને તેઓ તયપથી વંદેળો શોંચ્મો કે શુ ં
લતન છોડીળ નણશ અને રડલાનું કફુર કયી
રો, અભો તને વાથ આીળું. છી તેઓએ
ોતાના રકલ્રાઓનું વભાયકાભ ળરૂ કમુું અને
રડાઇના ભાટે તૈમાય થઇ ગમા અને શુ ઝુયને
વંદેળો શોંચાડ્મો કે અભોને રડાઇ કફુર છે .
છી શુ ઝુયે અરભ શ. અરી (અ.)ને વોંપ્મો
અને આ ણ તેભની વાથે મશુ દીઓ તયપ
યલાના થઇ ગમા.
અબ્દુલ્રાશ ફીન ઓફીએ મશુ દીઓ વાથે જે
કયાય કમાજ શતા તેણે તેની યલા ન કયી.
મશુ દીઓ ઇસ્રાભનું રશ્કય જોઇને ભકાનો
ોતાના શાથે ફયફાદ કયલા રાગ્મા. છી
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તેઓ ોતે ગબયાઇ ોતાના રકલ્રાભાં ચાલ્મા
ગમા.
આ તયપ શુ ઝુયે શુ કભ આપ્મો કે ખજુ યોના
ફાગોને કાી નાખો કે જે થી મશુ દીઓ
યેળાન થઇ જામ. છે લટે મશુ દીઓએ ોતાની
શાય ભાની રીધી. છી મશુ દીઓ ફધો
વયવાભાન ત્માંજ છોડી રપદકના જં ગર તયપ
ચાલ્મા ગમા.
ભજભઊર ફમાનભાં છે કે મશુ દીઓ ઉય
ચઢાઇ કયલા શેરાં શુ ઝુયે કાઅફ ફીન
અળયપને કત્ર કયાલી નાખ્મો શતો. જ્માયે
તેની ફદભાળી જાશેય થઇ ગઇ તો ભોશમ્ભદ
ફીન ભુણસ્રભને શુ કભ આપ્મો કે કાઅફ ફીન
અળયપને ઠેકાણે રગાડી દો. ફવ ભોશમ્ભદ
આવમો અને કાઅફ ફીન અળયપના ભકાન
ાવે ઉબો યહ્ો અને અલાજ આપ્મો. તેણે
ોતાના વાથીઓને રદલારની ાછ છુ ાલી
યાખ્મા શતા. કાઅફ તે લખતે વુઇ યહ્ો શતો.
ભોશમ્ભદની અલાજ વાંબી તે ઉઠી ગમો
અને ુછમું કે કોણ છે ? ભોશમ્ભદ ણફન
ભુણસ્રભે કહ્ું કે શુ ં ભોશમ્ભદ છુ ં અને તભાયાથી
અનુક્રભણણકા

1742

hajinaji.com

ઉધાય રેલા આવમો છુ ં . કાઅફે કહ્ું કે જો તું
કંઇ ણ ચીજ ગીયલી યાખી નણશ જા ત્માં
વુધી તને ઉધાય ભળે નણશ. તેણે કહ્ું કે શુ ં
ગીયલી યાખલા ભાટે ચીજ રઇને આવમો છુ ં .
તે લખતે કાઅફ ફીન અળયપે શજુ તાજી જ
ળાદી કયી શતી અને તે તેની શેરીજ યાત
શતી અને તેની સ્ત્રી આ લાતો વાંબી યશી
શતી. જ્માયે કઅફ થાયીભાંથી ઉબો થમો તો
તેની ફીલીએ કહ્ું કે ફશાય ન જાલ ભને કાંઇ
દાભાં કાુ રાગે છે , ણ કાઅફે તેની લાત
પ્રત્મે ઘ્માન આપ્મું નણશ અને ફશાય આવમો
અને ભોશમ્ભદ ણફન ભુણસ્રભ તથા કાઅફ
એક ફીજાના ગાભાં શાથ નાખી લાતો કયતા
ભકાનથી છે ટે નીકી ગમા. જ્માં ભોશમ્ભદના
વાથી છુ ામેરા શતા. તેઓએ એકાએક
શુ ભરો કમો અને તેથી કાઅફ ખુનભાં રથથ
થમો, છી ભુવરભાનો તેને કત્ર કયી ાછા
ચાલ્મા ગમા.
વલાયે કાઅફના કત્રની ખફય ચોતયપ પેરાઇ
ગઇ અને જં ગનું એરાન થમું અને
ભુવરભાનોએ મશુ દીઓને ઘેયી રીધા.
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મશુ દીઓએ શાય કફુર યાખી ોતાનો ભાર
ત્માંજ છોડી દેળનો ત્માગ કમો.
૩ થી ૮ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َع َل ۡیہ ُم ال ۡ َجل َ َ
ٓاء
ف لو لا اؿ کتب
ِ
َ َ َّ
ُّ
ُ
ۡ
َ
الدن ۡ َیا ؕ َف ل َ ُہ ۡم فی ال ۡ ّٰاعِخ ِۃَ
لعذبہم فِی
ِ
َ َ ُ َّ
اب الناذِ ﴿﴾۳
عذ
ّٰ َ َ ّ َ َ ّ ُ ّّٰ
دل ِک ِبان ُہ ۡم شٓاقوا الل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ ۚ َف َم ۡن
ّ ُ َ ّ ّّٰ َ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ
اب
یش ِ
ٓاػ اللہ ف ِاؿ اللہ ش ِدید ال ِعق ِ
﴿ ﴾۴
ّ َ َ َ ۡ
َ ً
ََ
َما قط ۡع ُت ۡم ِّم ۡن ل ِۡین ٍۃ ا ۡف ت َرخ ُت ُموۡ َہا قٓائِ َمۃ
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ۡ
ُ
َ ۡ ّّٰ
َعدٰۤی ا ُصوۡل َِہا ف ِب ِاد ِؿ الل ِہ َف ل ُِیص ِد َی
ۡ ّٰ ۡ
الف ِس ِقح َف ﴿﴾۵
ۡ ُ ۡ َ َ ۤۡ
َ َ ۤۡ َ َ َ ّّٰ
ّٰ
َ
ُ
ُ
َ
ۡ
ف ما افٓاء اللہ عدی ذسول ِٖۡہ ِمنہم فما
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ
اب ّف
افجفتم علی ِہ ِمن خی ٍل ف لا ذِک ٍ
ّٰ ّ َ ّّٰ
الل َہ یُ َس ِّل ُط ُذ ُس َل ٗۡہ َعدّٰی َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ
ل ِکن
ُ َ َ
ّّٰ
َف الل ُہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۶
َ ۤۡ َ َ َ ّّٰ
ۡ َ
ۡ
ّٰ
َ
ُ
ُ
َ
ۡ
ما افٓاء اللہ عدی ذسول ِٖۡہ ِمن اہ ِل
ال ۡ ُو ّٰكی َف ِل ّّٰل ِہ َف ل ّ َِؼخ ُسوۡؽ َف ل ِِذی ال ۡ ُو ۡكبّٰی فَ
ِ
َ
ال ۡ َی ّٰت ّٰؼی َف ال ۡ َم ّٰسکحۡف َف ۡابن ّ َ
الس ِب ۡی ِل ۙ ؽ ۡی
ِ ِ ِ
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ۢ
لَا یَ ُکوۡ َؿ ُخ ۡفل َ ًۃ بَح ۡ َف الۡاَ ۡغ ِن َیٓا ِء ِم ۡن ُک ۡم ؕ فَ
َ ُ
َ ۤۡ ّٰ ّٰ ُ
َُ ُ
ىک ُم ّ
الرَ ُسوۡ ُؽ فخذ ۡف ُـ ٭ َف َما ن ّٰہىک ۡم
ما ات
َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ ّّٰ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
عنہ فانتہوا ۚ ف اتقوا اللہ ؕ ِاؿ
َ ُۡ ۡ َ
اب ﴿﴾۷
ش ِدید ال ِعق ِ
َّ
ُۡ
َُۡ
ۡ
ل ِلفو َكٓا ِء ال ُم ّٰہ ِجرِیۡ َن ال ِذیۡ َن اع ِخ ُجوۡا
ُ َۡ
َ
ِم ۡن ِخیَاذِ ِہ ۡم َف ا ۡموَال ِِہ ۡم یَ ۡب َتغوۡ َؿ فضلًا
ّ َ ّّٰ َ ۡ َ ً ّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّّٰ
الل َہ فَ
ِمن الل ِہ ف ذِضوانا ف ینضخفؿ

ّٰ ُ
ُ َ
َذ ُسوۡل َ ٗۡہ ؕ افل ِئک ُہ ُم ا ّلص ِدق ۡو َؿ ﴿﴾ۚ۸

અને અગય અલ્રાશે તેભની દેળાયીની ણળક્ષા
ંરખી દીધી ન શોત તો તેભને આ જગતભા
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(ફીજી કોઇ યીતે) ણ જરૂય અઝાફ આપ્મો
શોત, અને આખેયતભાં તો તેભના ભાટે
દોઝખનો અઝાફ છે જ. (૩)
આ એ ભાટે કે તેભણે અલ્રાશ તથા તેના
યવૂરની ણલરૂઘ્ધતા કયી, અને જે અલ્રાશની
ણલરૂઘ્ધતા કયળે તો ણનવંળમ અલ્રાશ ણ
વખ્ત અઝાફ આનાયો છે . (૪)
(શે ભોઅભીનો !) ઉભદા ખજુ યના લૃક્ષભાંથી
જે (લૃક્ષ) તભોએ કાી નાખ્મું અથલા જે
(લૃક્ષ)ને તેના ભૂ ય ઉબું યશેલા દીધું તો તે
અલ્રાશના શુ કભથી શતું; અને (તે) આ ભાટે
શતું કે નાપયભાનોને તે ઝરીર કયે. (૫)
અને જે ભાર અલ્રાશે ોતાના યવૂરને
તેભની ાવેથી (લગય રડ્મે) અાવમો છે
(તેભાં તભાયો શક નથી), કાયણ કે તેના ય
તભોએ ન ઘોડા દોડાવમા શતા ન ઊંટ; યંતુ
અલ્રાશ ોતાના યવૂરોને જે ના ય ચાશે છે
વિાલાન કયી દે છે ; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુ
ય વંૂણજ કાફુ ધયાલનાયો છે . (૬)
અલ્રાશે ળશેયલાાઓનો જે ભાર ોતાના
યવૂરને જે શાદ ણલના અાવમો છે તે અલ્રાશ
અનુક્રભણણકા
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અને (તેના) યવૂરનો છે , તથા યવૂરના
વગાઓનો તથા (તેભનાં) મતીભો તથા
ણભસ્કીનોનો તથા ભુવાપયોનો છે કે જે થી તે
ભાર શેયપેય થતાં થતાં (છે લટે) તભાયા ભાંશેના
શ્રીભંતોના શાથભાં જઇને યશે નણશ, અને
યવૂર તભને જે કાંઇ આે તે રો; અને
જે નાથી તભને ભના કયે તેનાથી અટકો, અને
અલ્રાશથી ડયતા યશો; ફેળક અલ્રાશ વખ્ત
અઝાફ આનાયો છે . (૭)
લી (આ ગનીભતના ભારભાં) ણશજયત
કયનાયાઓભાંથી જે શાજતભંદોનો ણ શક છે
કે જે તેભના ઘયોથી કાઢી ભૂકામા છે , અને
ોતાના ભાર (ણભલ્કત)થી ણ (ણલખુટા
ાડલાભાં આવમા છે તો ણ) અલ્રાશની
કૃા અને તેની ખુળીના અણબરાણ છે , અને
અલ્રાશ તથા તેના યવૂરની વશામ કમે જામ
છે ; તેઓજ વાચા (ભુસ્રીભો) છે . (૮)
ખુદા તેઓને દેળ ણનકાર ન કયત તો તેઓને
દુણનમાભાં જરૂય અઝાફ આપ્મો શોત અને
આખેયતભાં તો તેઓ ભાટે અઝાફ છે જ.
તેઓએ ખુદા અને યવુરની ણલરૂઘ્ધતા કયી. જે
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અલ્રાશની ણલરૂઘ્ધતા કયળે અલ્રાશ તેને
વખત અઝાફ આનાયો છે .
શુ ઝુયે શુ કભ આપ્મો કે આ ખજુ યના ઝાડોને
કાી તેભાં આગ રગાડી દો. મશુ દીઓએ અઝજ
કયી કે શુ ઝુય આ તો આલા કાભો કયલાની
રોકોને ભના પયભાલો છો. તે ફાફત અલ્રાશે
પયભાવમું કે જે ઝાડ તેઓએ કાી નાખ્મા અને
જે ફચી ગમા તે ફધું અલ્રાશના શુ કભથી જ
શતું જે થી પાવીક રોકો ફેઇઝઝત થામ.
આથી ભુયાદ એ ભાર છે જે ફનુ કયીઝ અને
ફનુ નઝીય ઉય ણલજમ છી એશરે
ઇસ્રાભને શાથ રાગ્મો શતો અને આ ફન્ને
કફીરા ભદીનાભાં આફાદ શતા, એલી યીતે
રપદકની લસ્તી ભદીનાથી ત્રણ ભાઇર દુય
શતી, આ ફધો ભારે ગનીભત ખુદાએ
યવુરલ્રાશ (વ.)ને અજણ કમો શતો.
ભુપસ્વેયીને લણજન કમુું છે કે શેરી આમત પક્ત
ફનુ નઝીયના ભાર ણલે છે . જ્માયે ફીજી
આમત એ ફધા ભાર ણલળે છે જે રડાઇ કમાજ
લગય ભુવરભાનોના કબ્જાભાં આવમો શતો.
રડાઇ લગય જે ભાર-ણભલ્કત શાથ રાગે તેને
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અયફીભાં “પમ” કશે છે અને આ ણભલ્કત નફી
વાશેફ ભાટે છે , તેની લશેંચણી ગનીભતના
ભાર પ્રભાણે થતી નથી ણ નફી વાશેફની
ભયજી અનુવાય તેની લશેંચણી થામ છે .
“ભારે પમ”નો ભાણરક ભાત્ર અલ્રાશ અને
તેનો યવુર છે અને અલ્રાશે યવુર (વ.)ને
ઇખ્તીમાય આપ્મો છે અને તેભના છી
યવુરલ્રાશના ખાવ યીશ્તેદાયો ભખવુવ છે
અને આરે યવુરભાં જે મતીભ, ભીસ્કીન શોમ
તેને દેલાભાં આલે. જો કે આભ રોકોની
નજયભાં તેથી ભુયાદ ઉમ્ભતના ફધા મતીભો,
ભીસ્કનો અને ભુવાપયો છે , ણ એશરેફમત
(અ.)થી ભનકુર છે કે તેથી ભુયાદ ફનુ શાળભ
ખાવ છે . જે ભકે શ. અરી (અ.)એ પયભાવમું કે
આ ખાવ અભાયા ભાટે છે , કાયણ કે અભાયા
ઉય વદકો શયાભ છે .
જો કે જાશેયભાં આ આમત એ લાતને જાશેય
કયે છે કે ગનીભતના ભારભાંથી યવુરે ખુદા
(વ.) જે કંઇ આે તે રઇ રો અને જે નાથી
યોકે તેનાથી યોેેકાઇ જાલ. આ સ્થે ઉમ્ભતને
તેભની ઇતાઅત કયલાની પયભાઇળ કયલાભાં
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આલી છે કે જે ચીઝને લાજીફ કશી તે લાજીફ
છે અને જે ને શયાભ કશે તે શયાભ જ છે .
અને તે ભુશાજીય અને પકીયોનો શક છે કે
જે ઓને તેભના ઘયો અને ભારથી કાઢી ભુક્મા
છે અને તેઓ શીજયત કયીને ખુદાનો પઝર
અને યઝાભંદી ચાશે છે . તેઓનું આ ણશજયત
કયલું દુણનમાના ભાર અને લેાય ભાટે નણશ
ણ ખુદાની ખુળી ભાટે છે . તેઓ ોતાના
ધભજની તથા મગમ્ફયની દયેક સ્થે ભદદ કયે
છે .
૯ ભી આમત :-

َّ ُ َّ َ َ َ ۡ َّ َ
َ الد َاذ َف الۡاِیۡ َم
اؿ ِم ۡن
ف ال ِذین تبوؤ
َ َق ۡب ِلہ ۡم یُ ِح ّ ُبوۡ َؿ َم ۡن َہ
اج َر ِال َ ۡی ِہ ۡم َف لَا
ِ
َ یَج ُد ۡف َؿ ف ۡی ُص ُد ۡفذِ ِہ ۡم َح
َاج ًۃ ِّم ّ َما ۤۡ اُ ۡفتُوۡا ف
ِ
ِ
َ َ یُ ۡؤ ِثرُ ۡف َؿ َعدٰۤی اَجۡ ُفسہ ۡم َف لَوۡ ک
ۡاؿ بہم
ِِ
ِ ِ
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ٌ َ َ َ
ۡ َ َّ ُ َ ُ
ۛ َف َم ۡن ّیوۡػ شح جف ِس ٖۡہ
ؕ اصۃ
خص
ۡ ۡ َ َُ
﴾ۚ۹﴿ فافل ِئک ُہ ُم ال ُمف ِل ُحوۡ َؿ
અને (તેભનો ણ શક છે કે) જે ઓ જે ઓ
ણશજયત
કયનાયાઓની
અગાઉ
તે
(ણશજયતના) સ્થાન (ભદીના)ભાં યશી ઇભાન
ય કામભ યહ્ા અને તેભની તયપ જે ઓ
ણશજયત કયીને આવમા છે તેભનાથી પ્રેભબાલ
યાખે છે , અને તે ણશજયતીઓને જે કાંઇ
આલાભાં આલે છે તે ભાટે ોતાના ભનભાં
જયાએ ઇચ્છા યાખતા નથી, અને છી બરેને
તેભને ોતાને જરૂય (આલી ડી) શોમ છતાં
તેભને ોતાના ય ણલળેતા આે છે ; અને જે
ળખ્વ ોતાની સ્લબાણલક કંજુવાઇથી ફચ્મો
તો તેઓજ વંૂણજ બરાઇ ભેલનાયા છે . (૯)
અલ્રાશ અન્વાયો ણલળે પયભાલે છે કે એ
ભારભાં એ રોકોનો શક છે જે ઓએ
ભોશાજે યીનની શેરાં ઘય અને ઇભાનભાં
જગ્મા રીધી છે . તેઓ ણશજયત કયીને આવમા
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છે અને તેઓથી પ્રેભ યાખે છે . ણશજયતીઓને
આલાભાં આલે તે ભાટે ોતાના ભનભાં
જયામે ઇચ્છા યાખતા નથી, બરે છી ોતાને
જરૂયત ડે. ોતાના ઘય ય ણલળેતા આે
છે . જે કંજુવાઇથી ફચ્મો તેજ ુયેુયી બરાઇ
ભેલનાય છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે અન્વાયોને ફોરાલીને
ભુશાજે યીન ઉય જે એશવાન કમો તેનું લણજન
કમુું અને કહ્ું કે અન્વાયો, જો તભો ચાશો તો
ફની નઝીયનો ભાર શુ ં તભોને આી દઉં અને
શેરાં જે આવભાં લામદો થમો તે પ્રભાણે
ભુશાજીયો તભાયા ઘયોભાં યશે. આ વાંબી
વાદ ણફન એફાદાએ કહ્ું કે અભાયા દીર
ચાશે છે કે ભાર ભુશાજે યીનને આો અને
તેઓ ણ બરે અભાયા ઘયોભાં યશે. તેભના
થકી અભાયા ઘયોભાં ફયકત છે . શુ ઝુયે આ
વાંબી તેઓને દુઆ આી ત્માયે આ આમત
નાઝીર થઇ.
આ આમતભાં ઇવાય આવમું તેનો અથજ એ કે
એક ચીજની ોતાને જરૂય શોલા છતાં
ફીજાને આી દેલી. એક રદલવ શ. અરી
અનુક્રભણણકા
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અ.ભે જ. વય્મદા (અ.)ને કહ્ું કે તભાયી ાવે
ખાલા ભાટે કોઇ ચીજ છે ? જલાફ આપ્મોેે
કે ઘયભાં કંઇ ણ ચીજ નથી, શ. અરી
(અ.)એ પયભાવમું કે તભો ળા ભાટે ભને
ફતાલતા નથી કે કઇ ચીજ ફજાયભાંથી રઇ
આલું ? જ. વય્મદાએ કહ્ું કે જે ચીજની
તભોને ળણક્ત ન શોમ તેની પયભાઇળ કયતાં
ભને ળયભ આલે છે . આે ખુદા ઉય બયોવો
કયી ફશાય નીકી કોઇની ાવેથી એક રદનાય
ઉધાય રીધો અને ફચ્ચાઓ ભાટે કાંઇક ખોયાક
ખયીદલાનો ણલચાય કમો. એટરાભાં આે
ભીકદાદને જોમા કે તતા તડકાભાં આલે છે ,
આે તેભને પયભાવમું કે અમ ણભકદાદ ! આલી
ગયભીભાં ઘયની ફશાય નીકલાનુ ળું કાયણ ?
ણભકદાદે કહ્ું : ભૌરા ભને કંઇ ુછો નણશ, ભને
ભાયા શાર ઉય છોડી આો. આે તેભને
બાય દઇને કહ્ું કે તભાયે ભને ફતાલલું ડળે કે
તભોને ળું યેળાની છે ? જલાફ આપ્મો કે મા
ભૌરા ! ભાયા ફચ્ચા બુખના રીધે યડી યહ્ાં
છે . તેઓની આ શારત શુ ં જોઇ ળક્મો નણશ.
તેથી ઘયની ફશાય નીકી આવમો. શ. અરી
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(અ.) ણભકદાદનો આ શાર વંબી યડલા
રાગ્મા અને પયભાવમું કે જે લી તાયી શારત છે ,
ભાયી ણ તેલીજ શારત છે . છી આે એક
રદનાય ણભકદાદને આી દીધો અને ખારી
શાથે ઘયે ાછા પમાજ. ખુદાએ આ ઇવાયના
ફદરે જન્નતથી ખાણં ભોકલ્મું.
અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને ભવુદની યીલામત પ્રભાણે
રખેર છે કે એક યાત્રે શ. યવુરે ખુદા (વ.)
ભગયીફની નભાઝ ઢીને ભસ્જીદભાં ફેઠા
શતા. એટરાભાં એક ભાણવ ઉબો થમો અને
કહ્ું કે અમ રોકો ! શુ ં ગયીફ ભાણવ છુ ં , ભને
કોઇ ખાલાનું ખલયાલો. શઝયતે પયભાવમું કે
અમ દયલેળ ! ગયીફીનું લણજન ન કય. તેં ભાયા
દીરને દુ:ખી કમુું. ગયીફ ચાય ચીજો છે . ૧ એ
ભસ્જીદ કે જે ભાં રોકો નભાઝ ઢતા ન શોમ
૨ એ કુયઆન કે જે ઘયભાં શોમ અને રોકો
ણતરાલત કયતા ન શોમ. ૩ એ આરીભ કે
જે ભને રોકો દીનના ભવાએરા ુછતા ન શોમ
અને ૪ એ ભુવરભાન કે જે કાપય ાવે કેદ
શોમ. છી આે કહ્ું કે કોણ છે જે આ
બુખ્માને ખલડાલે તેને જન્નતભાં જગ્મા
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ભળે. શ. અરી અ.વ. ઉબા થમા અને તેનો
શાથ કડી ઘયે રઇ આવમા અને કહ્ું કે અમ
મગમ્ફય (વ.)ની વાશેફઝાદી ! આ
બુખ્માનો ખ્માર કયો. જ. વય્મદાએ કહ્ું કે
ખાલાનું ઘણં થોડું છે અને શવન શુ વમન
(અ.) બુખ્મા છે અને તેભણે યોઝો ણ યાખ્મો
છે . શ. અરી (અ.)એ ણલચામુજય્ેુેં કે જો શુ ં
ભશેભાનની વાથે જભીળ તો ખાણં ઓછુ ં થઇ
ડળે અને નણશ જભું તો વારૂ નણશ રાગે,
તેથી આે જભલાના વભમે ચીયાગને દુરૂસ્ત
કયલાના ફશાને ફુઝાલી નાખ્મો. જ્માયે
ણચયાગ ફુઝાઇ ગમો તો ભશેભાન વભજ્મો કે
ભાયી વાથે શ. અરી (અ.) ણ ખાણં ખાઇ
યહ્ા છે . છી જ્માયે તે જભી યહ્ો તો ખાણં
તો એટરુંજ ડ્મું શતું અને ભશેભાન ણ ેટ
બયીને જભી ચુક્મો શતો અને એટરું લધી
ડ્મું કે આવાવ ાડોળીઓને ણ
લશેંચલાભાં આવમું અને છી શ. અરી
(અ.)ની ળાનભાં આ આમત નાઝીર થઇ.
૧૦ થી ૧૪ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َُ ُ ََ
َف الّ َ ِذیۡ َن َج ُ
ٓاء ۡف ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہ ۡم حقوۡلوۡ َؿ َذ ّبنا
ۡ َ َّ
ُ َ
ۡ َ
اغ ِه ۡك لَنا َف ل ِ ِاخوَانِنا ال ِذیۡ َن َس َبقوۡنا
ُ ُ َ ًّ
َ
ۡ
اؿ َف لَا ت ۡج َع ۡل ف ِ ۡی قلوۡ ِبنا ِغلا
ِبالاِیۡ َم ِ
لّ ّ َِل ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َذ ّبَ َنا ۤۡ ِانّ َ َک َذ ُء ۡف ٌغ ّ َذ ِح ۡیمٌ
﴿ ﴾۱۱٪
َ َ َ َّ
َ َُ ُ ُ
ال َ ۡم ترَ ِاخی ال ِذیۡ َن نافقوۡا حَقوۡلوۡ َؿ
ۡ َ ُ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ۡ َ
ۡ
لِاِخوانِ ِہم ال ِذین کهكفا ِمن اہ ِل
ال ۡ ِک ّٰتب لَئ ۡن اُ ۡعخ ۡج ُت ۡم ل َ َن ۡص ُخ َج ّ َن َم َع ُکمۡ
ِ
ِ ِ
َف لَا ن ُ ِط ۡی ُع ف ۡی ُک ۡم اَ َح ًدا اَبَ ًدا ۙ ّ َف اؿۡ
ِ
ِ
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َّ
ُ ۡ َ ۡ َّ ُ
ّّٰ ۡ
قوۡ ِتل ُت ۡم لَنن ُض َخنک ۡم ؕ َف الل ُہ یَش َہ ُد ِان ُہ ۡم
ّٰ
لَک ِذبُوۡ َؿ ﴿﴾۱۱
ُۡ
ۡ
ل َ ِئ ۡن اع ِخ ُجوۡا لَا یَص ُخ ُجوۡ َؿ َم َع ُہ ۡم ۚ َف ل َ ِئ ۡن
ُقوۡ ِت ُلوۡا لَا یَ ۡن ُض ُخ ۡفن َ ُہ ۡم ۚ َف لَئ ۡن نّ َ َض ُخ ۡف ُہمۡ
ِ
َ ُ َ ُّ َّ ۡ َ ۡ َ َ ُ َّ َ ُ ۡ
َ
َ
ۡ
ُ
لیولن الاخباذ  ٞثم لا ینضخفؿ ﴿﴾۱۲
َۡ ََ ُ
ً
لَان ُت ۡم اش ّد َذ ۡہ َبۃ ف ِ ۡی ُص ُد ۡفذِ ِہ ۡم ِّم َن
ّّٰ ّٰ َ َ ّ َ َ ّ َ ۡ َ
الل ِہ ؕ دل ِک ِبان ُہ ۡم قوۡ ٌؾ لا حَفق ُہوۡ َؿ ﴿﴾۱۳
َ ُ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ً َّ ۡ ُ
ً
لا حقا ِتلونکم ج ِمیعا ِالا فِی ؿخی
ّ ُم َح ّ َص َن ٍۃ اَ ۡف ِم ۡن ّ َف َذٓا ِء ُج ُد ٍذ ؕ َباۡ ُس ُہمۡ
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َ
َ
َ
ش ِدیۡ ٌد ؕ ت ۡح َس ُب ُہ ۡم َج ِم ۡی ًعا ّف
َ ّ َ َ ّٰ ّّٰ َ
َّ َ
شتی ؕ دل ِک ِبان ُہ ۡم قوۡ ٌؾ لا

َ
بَ ۡین ُہ ۡم
ُُ
قلوۡبُ ُہ ۡم

ُ َ
﴾۱۴ۚ ﴿ ح ۡع ِقلوۡ َؿ

અને (તેભનો ણ શક છે કે) જે ઓ
(ભુશાજે યીન તથા અનવાયોની) છી અયજ
કયતા આવમા કે શે અભાયા યલયરદગાય ! તું
અભાયા તથા અભાયા તે બાઇઓના ગુનાશોને
કે જે ભણે ઇભાનભાં અભાયાથી શેર કયી છે
ભાપ કયી દે, અને અભાયા અંત:કયણોભાં
ઇભાનલાાઓ પ્રત્મે દ્લે યશેલા ન દે; શે
અભાયા યલયરદગાય ખયેજ તું ભોટી
ભશેયફાની કયનાયો (અને) ભશા દમાલાન છે .
(૧૦)
(શે યવૂર !) ળું તેં આ દાંણબકો તયપ નજય
નથી
નાખી
કે
જે ઓ
રકતાફ
ધયાલનાયાઓભાંથી નાણસ્તક થઇ જનાયા
ોતાના ફંધુઓને કશે છે કે જો તભને કાઢી
અનુક્રભણણકા
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ભૂકલાભાં આલે તો અભે ણ તભાયી વાથે
જરૂય (ચારી) નીકીળું અને અભે તભાયા
વંફંધભાં કદી ણ કોઇનું કાંઇ ભાનીળું નણશ,
અને જો તભાયી વાથે રડાઇ થળે તો ણ
અભે જરૂય જરૂય તભાયી ભદદ કયીળું; જો કે
અલ્રાશ વાક્ષી આે છે કે તેઓ ખચીતજ
જુ ઠ્ઠા છે . (૧૧)
અગય તેઓ કાઢી ભૂકામા તો ણ આ (રોકો)
તેભની વાથે શયગીઝ નીકળે નણશ, અને જો
તેભની વાથે મુધ્ધ થમું તો ણ આ (રોકો)
તેભની શયગીઝ ભદદ કયળે નણશ, અને કદાચને
તેભની ભદદ કયળે તો ણ જરૂય તેઓ ીઠ
પેયલી નાવી જળે; અને છી તેભની કાંઇ
ભદદ કયલાભાં આલળે નણશ. (૧૨)
(શે ભોઅભીનો !) ખચીતજ તેભના ભનભાં
અલ્રાશ કયતાં લધાયે તભાયો બમ છલાઇ ગમો
છે ; આ એ ભાટે કે આ રોકો વભજ ધયાલતા
નથી. (૧૩)
આ (રોકો) કદી ણ એકત્ર થઇને તભાયી
વાથે નણશ રડે, અને જો રડળે તો પક્ત તેઓ
રકલ્રેફંધ લસ્તીઓભાં યશીને, અથલા
અનુક્રભણણકા
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રકલ્રાની રદલારોની આડભાં યશીને; તેભની
રડાઇ તો ભાંશોભાંશે જ ઘણી વખત છે ; તભે
તેભને વંગઠીત ધાયો છો, યંતુ તેભના ભન
(એકભેકથી) જુ દા છે ; આ એ ભાટે કે તેઓ
ફુણઘ્ધ ધયાલનાયા રોકો નથી. (૧૪)
શલે અલ્રાશ અસ્શાફ છી કમાભત વુધીના
ભોઅભીનોના શારનું લણજન કયે છે અને એ
રોકો કે જે ઓએ આજીઝી અને નમ્રતાથી કહ્ું
કે અમ અભાયા યલયરદગાય ! અભોને અને
અભાયા દીની બાઇઓને જે ઓ અભાયી
શેરાં ઇભાન રાવમા અને ઇભાન વાથે ભમાજ
તેઓને ફક્ષી આ અને અભાયા અંત:કયણોભાં
ઇભાનલાાઓ પ્રત્મે રકનો યશેલા ન દે.
શલે અલ્રાશ ઇબ્ને ઓફમ લગેયે દાંબીકોનો
શાર ફમાન કયે છે કે ળું તેં એ રોકો તયપ જોમું
નણશ કે તેઓ ભુનાપીક થમા છે ? જે ભકે
અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને ઓફમ, અફુ રમર અને
યપાઆ લગેયે ફની નઝીયને વંદેળો ભોકલ્મોેે
શતો કે અભો તભાયી વાથે છીએ અને તભો
શઝયત (વ.)ની વાથે રડાઇ કયો. અભો
તભાયી ભદદ કયીળું, તે લખતે કુદયત કશે છે કે
અનુક્રભણણકા

1761

hajinaji.com

તેઓ જુ ઠું ફોરનાય છે અને તેઓ મશુ દીઓ
વાથે કયેર લામદો લપા કયળે નણશ.
એ ભુનાપીકોની ફેલપાઇ ણલે પયભાલે છે કે તે
મશુ દીઓને તેઓના ઘયોભાંથી કાઢી ભુકલાભાં
આલે તો ણ આ રોકો તેઓની વાથે શયગીઝ
નીકળે નણશ અને જો તેઓની વાથે રડાઇ
થઇ તો ભુનાપીકો તેઓની ભદદ કયળે નણશ
અને ધાયો કે ભુનાપીકો તેઓની ભદદ કયલા
જામ તો ણ ીઠ પેયલીને બાગી જળે અને
છી તેભની કાંઇ ભદદ કયલાભાં આલળે નણશ.
અમ ભોઅભીનો ! એ ભુનાપીકોના દીરભાં
ખુદા તયપથી તભાયો બમ ઘણોજ લધાયે છે .
ભતરફ કે જે ટરું તભાયાથી ડયે છે તેટરું
ખુદાથી ડયતા નથી. આ રોકો વભજ ધયાલતા
નથી.
ભુનાપીકો અને મશુ દીઓ બેગા ભી તભાયી
વાથે રડળે નણશ, તેઓ રકલ્રેફંધ લસ્તીઓભાં
યશીને રડળે. તેઓ તભાયી વાભે આલીને
રડલાની ણશમ્ભત કયળે નણશ કાયણ કે તેઓના
દીરોભાં તભાયો યોફ જાભી ગમો છે . તભો
તેઓને વંગઠીત ધાયો છો, યંતુ તેઓના ભન
અનુક્રભણણકા
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એક ફીજાથી જુ દા છે . કાયણ કે તેઓ ફુણઘ્ધ
ધયાલતા નથી.
૧૫ થી ૧૭ ભી આમાત :-

َ َ َّ
َ
َ ُ
َ
ک َمث ِل ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ؿ ِخیۡ ًبا داقوۡا
ََ َ َۡ ۡ َ َُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿ ۚ﴾۱۵
فباؽ امرِ ِہم ۚ ف لہم عذ
َ َ َ ّ َ ۡ ّٰ ۡ َ َ ۡ ۡ
َ
اؿ اخ ۡ ُهك ۚۡ
کمث ِل الشیط ِن ِاد قاؽ ل ِلاِنس ِ
َََ ََ َ
اؽ ان ّ ۡی بَر ۡٓۡی ٌء ّم ۡن َک ان ّ ۡیۤۡ
ِِ
فل ّما که َك ق َ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ّّٰ َ َ ّ َ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
اخاغ اللہ ذب العل ِمحف ﴿﴾۱۶
َ َ َ َ َ َ ُ َ ۤۡ َ ّ َ
َّ َ
ُ
َ
ۡ
َ
فکاؿ عاقِبتہما انہما فِی الناذِ خال ِدی ِن
ۡ َ َ ّٰ َ َ ُ ّّٰ ۡ
َ
فِیہا ؕ ف دل ِک جزؤا الظ ِل ِمحف ﴿ ﴾۱۷٪

તેભનો દાખરો તે રોકોના જે લો છે કે જે ઓ
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શભણાં જ તેભની અગાઉ ોતાની
કયણીઓના ભાઠા રયણાભની ભજા (ફદયના
યણક્ષેત્રભાં) ચાખી ચૂક્મા છે , અને
(આખેયતભાં ણ) તેભનાં ભાટે દુ:ખદામક
અઝાફ છે . (૧૫)
અથલા તે (દાંણબકો)નો દાખરો ળેતાનના
જે લો છે કે જે ઇન્વાનને કશે છે કે તું નાણસ્તક
થઇ જા, છી જ્માયે તે નાણસ્તક ફની જામ છે
ત્માયે તે કશે છે કે ખચીતજ શુ ં તાયાથી ફેઝાય
છુ ં ; ફેળક શુ ં વઘી દુણનમાના યલયરદગાય
અલ્રાશથી ફીઉં છુ ં . (૧૬)
જે થી તે ફન્નેનું રયણાભ એ થમું કે તેઓ
ફન્ને જશન્નભભાં જળે, (અને) શંભેળા
તેભાંજ યશેનાયા થળે; અને ઝારીભોનો ફદરો
છે ણ એજ. (૧૭)
એ મશુ દીઓ ભગરૂય શોલાભાં એ રોકો જે લા
છે કે તેઓની શેરાં કેટરાક રોકોએ ોતાની
ભગરૂયીનો અંજાભ જોમેરો છે . તેઓની
આગના રોકોથી ભુયાદ કુયેળના ભુશ્રીકો છે કે
જે ઓ છ ભશીના શેરાં ફદયની રડાઇભાં
ભામાજ ગમા અને આ એ રોકો છે કે જે ભના
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ભાટે આખેયતભાં ણ દુ:ખદામક અઝાફ છે .
ળમતાન પ્રત્મેક ઇન્વાનને ગુનાશના કામો તયપ
દાલત આે છે અને છી તેને ગુનાશના
કામજભાં પવાલી ોતે શટી જામ છે . એક
ખુફવુયત મુલણત ગાંડી થઇ ગઇ તો તેનો બાઇ
તેણીને એક આફીદ ાવે રઇ ગમો અને
ઇરાજ ભાટે તેણીને આફીદ ાવે ભુકીને
ાછો ચાલ્મો ગમો. છી ળમતાને એકાંતનો
રાબ રઇ તે આફીદને ફશેકાલલો ળરૂ કમો.
એટરે વુધી કે આફીદે તેણી વાથે વમણબચાય
કમો. જે થી તેણીને ગબજ યશી ગમો અને જ્માયે
લધાયે ભણશના થમા તો આફીદ ગબયાઇ ગમો
અને ફદનાભીના બમથી તેણીને ભાયી નાખી.
છી ળમતાને ભાનલીનું રૂ ધાયણ કમુું અને
ભયનાયના બાઇ ાવે જઇ આફીદના કતુજતોનું
લણજન કમુું, તેથી તેઓ એક ફીજાને કશેલા
રાગ્મા કે એક અજાણમા ભાણવે આ લાતને
જાશેય કયી છે , તેથી તે ભાનલાને રામક નથી.
છી આ લાત લનલેગે પેરાતી ફાદળાશ
વુધી શોંચી ગઇ. જ્માયે ફાદળાશના શાકીભે
તાવ કયી તો આફીદે ોતાના ગુનાને કફુર
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કયી રીધો. તેથી ફાદળાશે તેને ભોતની વજાનો
શુ કભ કમો. એ વભમ દયણભમાન ળમતાન
ભાનલ રૂભાં આફીદની વાભે આવમો અને
કશેલા રાગ્મો કે ભેં તને આ ભુવીફતભાં
પવાવમો છે . જો તું ભાયો શુ કભ ભાની રે તો
તને આ આપતભાંથી ભુક્ત કયાલું. આફીદે કહ્ું
કે શુ ં તૈમાય છુ ં . તે ળમતાને કહ્ું કે ભને વજદો
કય. તે ફદનવીફે વુી ઉય રટકતાં રટકતાં
ળમતાનને વજદો કમો. આભ તે કુફ્રની ભોતે
ભમો. આ ણશકામત તયપ ઇળાયો કયીને
કશેલાભાં આલે છે કે મશુ દીઓએ અબ્દુલ્રાશ
ણફન ઓફીના ભશ્લેયા ઉય જે અભર કમો
છે તે આફીદની જે ભ ળમતાનના ભત ઉય
કમો તેના જે લું છે અને કેટરાક તપવીય
કયનાયાઓનું કશેલું છે કે ભક્કાના ભુશ્રીકોનો
દાખરો આેર છે કે જં ગે ફદયભાં ળમતાને
તેઓને ફેશકાવમા, ણ જ્માયે ભુવરભાનોની
ભદદના ભાટે ભરાએકાની પોજ આલી તો
ળમતાન બાગી નીકળમો એભ કશીને કે શુ ં
અલ્રાશથી ડરૂં છુ ં . આલા રોકોના અંજાભ
દુણનમા તથા આખેયતભાં રૂસ્લાઇ છે , જે થી તે
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ેફન્નેનું યીણાભ એ આવમું કે તે ફન્ન
જશન્નભભાં જળે અને શંભેળા તેભાં યશેળે.
૧૮ થી ૨૦ ભી આમાત :-

ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ّ َ ُ ّّٰ
الل َہ َف ل ۡ َت ۡن ُنكۡ
یایہا ال ِذین امنوا اتقوا
َ ۡ ٌ ّ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ ُ ّّٰ َ ّ َ
جفس ما قدمت ل ِغ ٍد ۚ ف اتقوا اللہ ؕ ِاؿ
ّّٰ َ َ ۡ ٌ ۢ َ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
اللہ خ ِبحؿ ِبما تعملوؿ ﴿﴾۱۸
َ ُ ُ َ َّ
ّّٰ َ َ ۡ
َ
َف لَا تک ۡونوۡا کال ِذیۡ َن ن ُسوا الل َہ فان ّٰس ُہ ۡم
ُ َ ۡ ّٰ ُ
َُۡ
اجف َس ُہ ۡم ؕ افل ِئک ُہ ُم الف ِسق ۡو َؿ ﴿﴾۱۹
ۤۡ َ
لَا یَ ۡس َت ِو ۡی ا ۡص ّٰح ُب
ال ۡ َج ّ َن ِۃ ؕ اَ ۡص ّٰحبُ
hajinaji.com

1767

َّ
الناذِ َف اَ ۡص ّٰحبُ
ال ۡ َج ّ َن ِۃ ُہمُ
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َۡ
﴾۲۱﴿الفٓائِ ُز ۡف َؿ
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશથી ડયો;
અને દયેક વમણક્તએ ઘ્માન યાખલું જોઇએ કે તે
કાર (કમાભત)ના ભાટે ળું ભોકરી ચૂક્મો છે ;
અને અલ્રાશથી ડયો, ફેળક તભે જે કાંઇ કયો
છો તેનાથી અલ્રાશ વંૂણજ લાકેપ છે . (૧૮)
અને તે રોકોના જે લા થઇ ન જાઓ કે જે ઓ
અલ્રાશને લીવયી ગમા છે , જે થી અલ્રાશે
ણ તેભને તેભનું ોતાણં લીવયાલી દીધું છે ;
એજ રોકો આજ્ઞાબંગ કયનાયા છે . (૧૯)
જશન્નભલાવીઓ અને જન્નતલાવીઓ
વભાન નથી; જન્નતલાવીઓ જ વપતા
ાભનાયા છે . (૨૦)
શેરી લખત આવમું કે અલ્રાશથી ડયો અને
કયેરા ગુનાશોથી તૌફા કયો અને જે ફીજી
લખત આવમું તેનો અથજ એ કે ખુદાથી ડયો
અને શલે છી ગુનાશની નજદીક ન જાલ,
દુણનમાભાં લધાયે ગુંચલાઇ જલાના ફદરે
ોતાના આઅભાર પ્રત્મે ઘ્માન આો અને એ
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લાતનો ખ્માર યાખો કે અભોએ કમાભતના
ભાટે કેલા આઅભાર કમાજ છે અને અભને
જન્નત ભળે કે જશન્નભ.
એ રોકોની જે ભ ન થઇ જાલ કે જે ઓ
અલ્રાશને બુરી જામ છે અને તેથી અલ્રાશે
ણ તેભના આત્ભાને બુરાલી દીધા છે અને
આજ રોકો પાવીક છે . એ રોકોથી ભુયાદ
મશુ દીઓ, ભુશ્રીકો અને ભુનાપીકો છે કે જે ઓ
અલ્રાશના શુ કભની યલા કયતા નથી.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે આ આમતની ણતરાલત
કયીને પયભાવમું કે જન્નતી એ રોકો છે
જે ઓએ ભાયી આજ્ઞા ભાની અને ભાયી છી
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ (અ.)ની
ખીરાપતનો ઇકયાય કમો. અને અઝાફને ાત્ર
એ રોકો છે જે ઓએ અશદને તોડ્મો.
૨૧ થી ૨૪ ભી આમાત :-

ۡٗلَوۡ اَن ۡ َزل ۡ َنا ّٰہ َذا ال ۡ ُو ۡك ّٰا َؿ َعدّٰی َج َبل لَّرَاَیۡ َتہ
ٍ
ّّٰ َ ۡ َ ۡ ّ ً ّ َ َ ُ ّ ً َ
َالل ِہ ؕ ف
اشعا متص ِدعا ِمن خشی ِۃ
ِ خ
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َّ
ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ُ َ َّ
از ل َ َعل ُہ ۡم
ِلن
ِتلک الامثاؽ جط ِخبہا ل ِ
َ َّ
یَ َتفػ ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۲۱
ُ َ ّّٰ ُ ّ َ ۡ َ ۤۡ ّٰ َ ّ َ ُ َ ّٰ ُ ۡ َ
ۡ
ہو اللہ ال ِذی لا ِالہ ِالا ہو ۚ ع ِلم الغی ِب
َ َّ
ُ
َ
َ
َ
ّٰ
ۡ
ُ
َ
ُ
ۡ
ّ
ّ
َ
ف الشہاخ ِۃ ۚ ہو الرحمن الر ِحیم ﴿﴾۲۲
ّّٰ ّ َ
َّ
ۤۡ
َۡ ُ
ُہوَ الل ُہ ال ِذ ۡی لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ ۚ ال َم ِلک
ۡ
ۡ
الۡقُ ّ ُد ۡف ُز ّ َ
الس ّٰل ُم ال ُم ۡؤ ِم ُن ال ُم َہ ۡی ِم ُن
ّّٰ
ۡ
ۡ
ۡ َّ
ال َع ِزیۡ ُز ال َج ّ َب ُاذ ال ُم َتکبِ ُؿ ؕ ُس ۡب ّٰح َن الل ِہ
َ ۡ ُ
َع ّما یُس ِخخوۡ َؿ ﴿﴾۲۳
ُ َ ّّٰ
اللہُ
ہو

َۡ
ۡ ُ ۡ
الخال ُِق ال َباذِئ ال ُم َص ِّو ُذ ل َ ُہ
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ّٰ ۡ
َ
ُ
الۡا ۡس َمٓا ُء ال ُح ۡسجی ؕ یُ َس ِّبح ل َ ٗۡہ َما فِی
ۡ
ۡ
ۡ َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ
ص ۚ َف ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم
ِ السمو ِة ف الاذ
﴾۲۴٪ ﴿
અગય અભે આ (કુયઆન)ને કોઇ એક શાડ
ઉય ઉતાયતે તો ખયેજ તું તે (શાડ)ને
અલ્રાશના બમથી કકડબુવ થઇને કટકે કટકા
થઇ જતો જોતે; અને આ દાખરા અભે વલે
રોકો ભાટે લણજલીએ છીએ કે જે થી તેઓ
નચતન કયે. (૨૧)
તે અલ્રાશ એજ છે કે જે ના ણવલામ કોઇ
ભાઅફૂદ નથી, તે છુ ી તથા જાશેય (લાતો)નો
જાણકાય છે , (અને) એજ દમાુ (અને)
દમાલાન છે . (૨૨)
તે અલ્રાશ એ જ છે કે જે ના ણવલામ કોઇ
ભાઅફૂદ નથી, (તે) ફાદળાશ છે , ભશા ણલત્ર
છે , વરાભતી આનાય છે , નાશ આનાય
છે , ણનગેશફાની કયનાય, યભ વભથજ,
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વલોયી (અને) ભશીભાલાો છે ; (અને) જે
જે લસ્તુઓને ભાણવો (તેની) ળયીક ફનાલે છે
તે વઘાથી અલ્રાશની ઝાત નીયાી છે .
(૨૩)
તે અલ્રાશ એ જ છે કે જે ેદા કયનાય,
ફનાલનાય, ઘાટ ઘડનાયો છે ; વઘા વાયાં
વાયાં નાભ તેના જ છે ; આકાળો તથા
ૃથ્લીભાં જે કાંઇ ણ છે તે (વઘાં) તેના જ
ગુણગાન ગામ છે , અને એજ ફલાન (અને)
ણશકભતલાો છે . (૨૪)
કુયઆનની કદય ણલે કુદયત પયભાલે છે કે જો
અભે આ કુયઆન શાડ ઉય નાઝીર કયત
તો ખુદાના ખોપથી તે શાડ પાટી જાત અને
કાપયોના દીર એલા વખ્ત છે કે તેઓને કંઇ
અવય થતી નથી અને કેટરાક કશે છે કે જો
શાડને વભજ ળણક્ત શોત અને કુયઆનને
તેના ઉય નાઝીર કયત તો તે પાટી જાત અને
આ દાખરાઓનું કુયઆનભાં એટરા ભાટે
લણજન છે કે રોકો કમાભતના અઝાફ ણલે
ણલચાય કયે.
તે અલ્રાશ છે કે તેના ણવલામ ફીજો કોઇ
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ભાઅફુદ નથી, તે તભાભ છુ ી અને જાશેય
ચીજોનો જાણનાયો છે .
અલ્રાશ એ છે કે તેના ણવલામ કોઇ ઇફાદતને
રામક નથી, તે ફાદળાશ છે , વરાભતી
આનાય છે અને તભાભ અમફોથી ાક છે ,
દયેકનો યક્ષક છે અને જે જે લસ્તુઓને
ભાણવો અલ્રાશની ળયીક ફનાલે છે તે
વઘી લસ્તુઓથી અલ્રાશની ઝાત ણનયાી
છે .
અલ્રાશ પ્રત્મેક લસ્તુનો વજજ ક છે ,
ણનસ્તીભાંથી શસ્તીભાં રાલનાય છે , ફધામ
વાયા નાભ તેનાજ છે , જે ભકે યશેભાન, યશીભ
લગેયે અને જે કંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં
છે તેનીજ તસ્ફીશ કયે છે . શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ વલાયના ત્રણ
લખત અઉઝો ણફલ્રાશે ભેનશ્ળમતાનીય યજીભ
કશી આ વુયે શશ્રની છે લ્રી ત્રણ આમતો ઢે
તો ખુદાએ તઆરા તેના ઉય વીિેય શજાય
પયીશ્તા ણનભાજણ કયે અને તેઓ તેને તભાભ
આપતોથી યક્ષણભાં યાખી યાત વુધી તેના
ઉય દુરૂદ ભોકરે અને જો તે રદલવે તે ભયી
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જામ તો ળશીદોનો ભયતફો ભે અને એજ
પ્રભાણે વાંજના ઢે તો વલાફ ભે.
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આ વુયાભાં ૧૩ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૬૦) વુયએ ભુમ્તશેના
(કવોટીએ ચઢાલેરી)
ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ફધા ભોઅભીનભોઅભીનાત કમાભત વુધી તેની ળપાઅત
કયળે.
શ. ઇભાભે ઝમનર આફેદીન (અ.)થી ભનકુર
છે કે જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ વુન્નત
નભાઝભાં ઢળે તો ખુદા તેના દીરને ઇભાન
વાથે કવોટી કયળે અને આંખોભાં નુય આળે.
આ વુયો ઢનાય અને તેની ઓરાદ
દીલાનગી-ભોશતાજીભાં ગીયપતાય નણશ થામ.
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ખાવીમત : આ વુયાને ત્રણ રદલવ વુધી
રખીને તીલ્રીના દદજલાાને ીલડાલે તો ઇ.
ણળપા ભળે.
૧ રી આમત :-

َ ُ َّ
ُ َ َّ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا تت ِخذ ۡفا َع ُد ِّف ۡی
َ َ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ
ۡ َ
ٓاء تلقوۡ َؿ ِال َ ۡی ِہ ۡم ِبال َموَ ّخ ِۃ
ف عدفخم افل ِی
َ َ ۡ ََُۡ َ َ َُ
ۡ
ٓاءخ ۡم ِّم َن ال َح ّ ِق ۚ
ف قد کهكفا ِبما ج
َ ُ َ ُ ُ
یُ ۡص ِخ ُجوۡ َؿ ّ
الرَ ُسوۡ َؽ َف ِا ّیاخ ۡم ا ۡؿ ت ۡؤ ِمنوۡا
ّّٰ
الل ِہ َذ ِّب ُک ۡم ؕ ِا ۡؿ ُک ۡن ُت ۡم َع َخ ۡج ُت ۡم ِج َہ ًاخا فیۡ
ِب
ِ
َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ
ُ ُ
ٓاء َم ۡرضات ِ ۡی ۖ٭ ت ِز ّخ ۡف َؿ
س ِبی ِدی ف اب ِتغ
ِال َ ۡیہ ۡم بال ۡ َموَ ّ َخ ِۃ ۖ٭ َف اَنَا اَ ۡع َل ُم ب َما ۤۡ اَ ۡخ َف ۡی ُتمۡ
ِ
ِ ِ
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ۡ َ َ ۡۤ
َ َ ُ ۡ ۡ ۡ َّ
َف َما ا ۡعلن ُت ۡم ؕ َف َم ۡن حف َعل ُہ ِمنک ۡم فق ۡد
َّ َ َ َ َّ َ
﴾۱﴿ الس ِب ۡی ِل
ضل سوٓاء
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભે ભાયા ળત્રુઓને
તથા તભાયા ળત્રુઓને ણભત્ર ન ફનાલો, તભે
તેભની વાથે પ્રેભથી ભો બેટો છો, જો કે જે
વત્મ તભાયી ાવે આવમું તેનો તેઓ ઇન્કાય
કયી ચૂક્મા છે , તેઓ તભને તથા યવૂરને એ
ભાટેજ (તભાયા દેળભાંથી) કાઢી ભૂકે છે કે તભે
અલ્રાશ (માને) તભાયા યલયરદગાય ય
ઇભાન યાખો છો; જો કે તભે ભાયી યાશભાં
જે શાદ કયલા ભાટે તથા ભાયી ખુળી પ્રાપ્ત
કયલા ભાટે (તભાયા ઘયોભાંથી) નીકો છો
છતાં તભે તેભને છુ ી (યીતે) ણભત્રતાનો વંદેળો
આો છો (તેભ થલું ન જોઇએ), અને જે કાંઇ
તભે વંતાડો છો અને જે કાંઇ તભે જાશેય કયો
છો તેનાથી શુ ં વાયી ેઠે લાકેપ છુ ં ; અને
તભાયાભાંથી જે કોઇ તેભ કયળે તે ખયેજ
વન્ભાગજથી તદ્દન બટકી જળે. (૧)
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ણશજયતના છઠ્ઠા લયવે અને તે છી ફે લયવે
શ. યવુરે ખુદા (વ.) જં ગે ફદયભાંથી છુ ી
યીતે ભક્કા જલાનોેે ણલચાય યાખતા શતા.
અભય વૈપીની કનીઝ વાયા જે ભક્કાભાં
ગાનાયી શતી તે ભદીના આલી. શઝયતે તેણીને
ુછમું કે તું ઇસ્રાભ કફુર કયલા ભાટે ભદીના
આલી છે ? કહ્ું નણશ, શુ ં એટરા ભાટે આલી
છુ ં કે તભો ભને અન્ન અને ોળાક આો.
શઝયતે પયભાવમું કે ભક્કાલાાઓ ાવે ળા
ભાટે ભાંગતી નથી ? તેણીએ કહ્ું કે ફદયની
રડાઇ છી કોઇએ ણ ભાયા ગામનની (ગીત
વાંબલાની) ઇચ્છા કયી નણશ. છી શઝયતે
અબ્દુર ભુિરીફના ુત્રોને કહ્ું કે આને કંઇક
આો. તેથી તેઓએ તેણીને ખોયાકનો
વાભાન તથા વલાયી આપ્મા. છી તેણીએ
શાતેફા ણફન અફી ફરકાની ાવે જઇને
ભાંગ્મું, તો તેણે ભક્કાલાાઓને એક ત્ર
રખી આપ્મો કે શઝયત તભાયા ઉય ચઢાઇ
કયળે અને તે સ્ત્રીને દવ રદનાય આી તે ત્ર
વાથે યલાના કયી દીધી. જ્માયે જીબ્રઇરે
શઝયતને આ લાતની ખફય આી તો શઝયતે
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શ. અરી (અ.), જ. ભીકદાદ તથા અમ્ભાયને
ભક્કા તયપ યલાના કમાજ અને કહ્ું કે તે સ્ત્રી
ાવેથી તે ત્ર ાછો ભેલી રો, તેથી તેઓ
તેણી ાવે શોંચી ગમા અને કાગની તાવ
કયી, ણ ભળમો નણશ, તેથી આે કહ્ું કે જો
કાગ નણશ ફતાલે તો તને કત્ર કયી
નાખલાભાં આલળે. તેથી તેણીએ તે કાગ જે
ોતાના લાભાં છુ ાવમો શતો તે કાઢીને શ.
અરી (અ.)ને આી દીધો. આે તે કાગ
યવુરે ખુદા (વ.)ને ભોકરાલી દીધો. છી
આે ભસ્જીદભાં ભીમ્ફય ઉય તળયીપ રઇ
જઇ તે કાગ રોકોને લાંચી વંબાવમો અને
ફે લાય રોકોને વંફોધન કમુું. ણ કોઇએ
જલાફ આપ્મો નણશ. જ્માયે ત્રીજી લાય
વંફોધન કમુું તો શાતેફા ઉબો થમો અને કહ્ું
કે મા યવુરલ્રાશ (વ.)ભે કંઇ દુશ્ભનીના રીધે
તે ત્ર રખ્મો ન શતો, ણ ત્માં ભાયા ઘયના
રોકો યશે છે અને તેભનું કોઇ વશામ કયનાય ન
શોલાથી ભેં આ કાગ રખ્મો કે રોકો ભાયા
આબાયનો ખ્માર યાખે. શઝયતે તેની આ
લાતને ભાન્મ યાખી. ફીજી રયલામતભાં છે કે
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ેશઝયતે તેની ાવે તૌફા કયાલી અને તે લખત
આ આમત નાઝીર થઇ.
૨ થી ૫ ભી આમાત :-

َۡ َُ ُ ُ ُ ُ
ِا ۡؿ ّیثقف ۡوخ ۡم یَکوۡنوۡا لَک ۡم
ُ ۤۡ
ُ َ
یَ ۡب ُسطوۡا ِال َ ۡیک ۡم ایۡ ِدیَ ُہ ۡم َف
ّ ُ ٓۡ ُ َ ۡ ُ
السوۡ ِء َف َف ّخ ۡفا لَوۡ تکه ُك ۡف َؿ ﴿﴾۲
ِب

َۡ َ ً َ
ٓاء ّف
اعد
َۡ َ
ال ِسن َت ُہ ۡم

َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ُ
ۛ یَوۡ َؾ
اخک ۡم ۚ
لن تنفعکم اذحامکم ف لا افل
َُ
ۡ
ّّٰ
ۡ
ۛ حَف ِص ُل بَ ۡینک ۡم ؕ َف الل ُہ ِب َما
ال ِق ّٰی َم ِۃ ۚ
َ ُ
ۡ
ت ۡع َملوۡ َؿ بَ ِصح ٌؿ ﴿﴾۳
َق ۡد کَان َ ۡت ل َ ُک ۡم اُ ۡسوَ ٌۃ َح َس َن ٌۃ ف ۡیۤۡ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم فَ
ِ
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َّ
َّ ُ
ۡ َ ُ َ
ال ِذیۡ َن َم َع ٗۡہ ۚ ِاد قالوۡا ل ِقوۡ ِم ِہ ۡم ِانا بُرَءؤا
ُۡ
َ َ
ّّٰ
ِمنک ۡم َف ِم ّما ت ۡع ُب ُد ۡف َؿ ِم ۡن ُخ ۡف ِؿ الل ِہ ۫
َُ
ََ َ ُ
ََ
که ۡكنا ِبک ۡم َف بَ َدا َب ۡیننا َف بَ ۡینک ُم
ال ۡ َع َد َاف ُۃ َف ال ۡ َب ۡغ َض ُ
ٓاء اَبَ ًدا َح ّٰتّی تُ ۡؤ ِم ُنواۡ
ۤۡ
ّّٰ
الل ِہ َف ۡح َد ٗۡـ ِالَّا َقوۡ َؽ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم لِاَبی ِہۡ
ِب
ِ
َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ َ َ َ ۤۡ َ ۡ ُ َ َ َ ّّٰ
لاستغ ِهكؿ لک ف ما ام ِلک لک ِمن الل ِہ
ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ
ِمن شی ٍء ؕ ذبنا علیک توکلنا ف ِالیک
ََ َ
َ ۡ ۡ
ان ۡبنا َف ِال َ ۡیک ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۴

َذ ّبَ َنا لَا تَ ۡج َع ۡل َنا فِ ۡت َن ًۃ لّ ّ َِل ِذیۡ َن َک َه ُك ۡفا فَ
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ۡ
ۡ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ
اغ ِه ۡك لَنا َذ ّبنا ۚ ِانک ان َت ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم
﴾۵ ﴿
જો તેઓ તભાયા ય વિા ભેલે તો તભાયા
ળત્રુ ફની જળે, અને ઇજા શોંચાડલાના
શેતુથી તભાયા તયપ ોતાના શાથ તથા
જફાન રંફાલળે, અને એલું ઇચ્છળે કે તભે
ણ (તેભના જે લા) નાણસ્તક ફની જાઓ.
(૨)
કમાભતના રદલવે ન તભાયા વગાંલશારાં
તભને કાંઇ રાબ શોંચાડળે અને ન તભાયા
ફારફચ્ચાં; તે તભાયી લચ્ચે (મોગ્મ) ણનણજમ
કયળે અને જે કાંઇ કયણી તભે કયો છો તે
અલ્રાશ જુ એ છે . (૩)
(શે ભુવરભાનો !) તભાયા ભાટે ઇબ્રાશીભ તથા
તે રોકોભાં કે જે ઓ તેની વાથે શતા
(અનુકયણ કયલા જોગ) વાયો નભુનો ભોજૂ દ
છે , જ્માયે તેભણે ોતાની કોભને કહ્ું કે અભે
તભાયાથી તથા તે લસ્તુઓથી કે જે ભની તભે
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અલ્રાશના ણવલામ ૂજા કયો છો ખચીતજ
ફેઝાય છીએ; અભે તભને અનુવયલાનો
ઇનકાય કયીએ છીએ, અને જ્માં વુધી તભે
એકજ અલ્રાશ ય ઇભાન નણશ રાલો ત્માં
વુધી અભાયા અને તભાયા લચ્ચે ખુલ્રે ખુલ્રી
દુશ્ભનાઇ અને દ્લે શંભેળને ભાટે જાશેય થઇ
ગમાં છે . ણ ઇબ્રાશીભે ોતાના ફાને ભાત્ર
એટરુંજ કહ્ું શતું કે શુ ં તાયા ભાટે ક્ષભાની
દુઆ જરૂય કયીળ, જો કે તાયા ભાટે (તેભ
કયલાની) અલ્રાશની શજૂ યભાં શુ ં કાંઇ ણ
વિા તો ધયાલતો નથી; શે અભાયા
યલયરદગાય ! અભે તાયા યજ બયોવો
યાખીએ છીએ અને અભે તાયી તયપ જ યજૂ
થઇએ છીએ, અને છે લટનું ાછુ ં પયલું ણ
તાયી તયપ થળે. (૪)
શે અભાયા યલયરદગાય ! અભને તે રોકો ભાટે
કે જે ઓ ઇભાન નથી રાવમા કવોટી (નું
કાયણ) ન ફનાલ, અને શે અભાયા
યલયરદગાય ! અભને ભાપ કયી દે, ફેળક તું
ઝફયદસ્ત (અને) ણશકભતલાો છે . (૫)
જો ભક્કાલાાઓ તભાયા ઉય વિા અને
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કાફુ ભેલે તો તેઓ તભાયા દુશ્ભન ફની જામ
અને તભોને તકરીપ શોંચાડલાના શેતુથી
તભાયી તયપ ઝફાન તથા શાથ રંફાલળે.
કમાભતના રદલવે તભાયા વગા લશારા અને
ઓરાદ કંઇ કાભ આલળે નણશ, જે કંઇ કામજ
કયો છો તેને અલ્રાશ જુ એ છે .
તભાભ ભોઅભીનોને શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ના
ગરે ચારલાની દાલત આલાભાં આલી છે ,
કે તેઓએ દીનના ભાટે ોતાના વગાલશારાઓની યલા કયી નણશ. દયેક લાતભાં
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ની નેક વીયત ઉય ચારો
અને ોતાના કાપય વગાં-લશારાંઓની
ફક્ષીળની દુઆઓને ભાટે તેઓનું અનુકયણ ન
કયો. કાયણ કે તેઓએ દુઆએ ભગપેયત
આઝયને ભાટે એ લામદાને રીધી કયી શતી જે
લામદો શેરા કયી ચુક્મા શતા અને આઝયનું
યશેલું-વશેલું ભુનાપીક જે લું શતું. જાશેયભાં તો તે
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) વાથે ઇભાનદાય શતો ણ
ફાતીનભાં તે કાપય શતો અને એજ કાયણે શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ભે તેના ભાટે ફક્ષીળની દુઆ
કયી શતી અને જ્માયે આઝય ુયેુયો કાપય
અનુક્રભણણકા
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જાશેય થઇ ચુક્મો તો શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)
તેનાથી ણફલ્કુર અરગ થઇ ગમા અને વાપ
કશી દીધું કે શુ ં તાયા ભાટે ખુદા ાવે કોઇ
ચીજની જલાફદાયી રેલા તૈમાય નથી.
જાશેયભાં આ ણ શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ની દુઆ
છે કે અમ ભાયા યફ ! અભોને કાપયો ભાટે
કવોટી અને પીતનો કયાય ન દે, જે નો શેતુ એ
છે કે જો તું ોતાના તયપથી અભને કંઇ દુ:ખદદજ શોેેેંચાડીળ તો કુપપાયને કશેલાનો
ભોકો ભી જળે કે જો તેઓ શક ય છે તો
છી ભુવીફતભાં કેભ પવાઇ ગમા, ભાટે તું તેને
એભ કશેલાનો ભોકો ન આ અથલા એ કે તું
એ રોકોેેને અભાયા ઉય ણલજમ ન આ મા
તો ભશેયફાની કયીને તેઓ અભાયા ઉય
અત્માચાય કયે તો અભને વશનળીરતાથી કાભ
રેલાની ળણક્ત અતા કય કે તાયા દીનભાં
આવ કયીએ નણશ.
૬ થી ૯ ભી આમાત :-

َ َ لَقَ ۡد ک
ۡاؿ ل َ ُک ۡم فِ ۡیہ ۡم اُ ۡسوَ ٌۃ َح َس َن ٌۃ لِّ َمن
ِ
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ّٰ
ّّٰ ۡ
کَ َ
اؿ یَ ۡر ُجوا الل َہ َف ال َیوۡ َؾ الۡاع َِخ ؕ َف َم ۡن
َ َ َ َ ّّٰ
َۡ ۡ
ّی َتوَ ّؽ ف ِا ّؿ الل َہ ُہوَ الغ ِج ّیُ ال َح ِم ۡی ُد ﴿ ﴾۶٪
َ َ ّّٰ
الل ُہ اَ ۡؿ ّیَ ۡج َع َل بَ ۡی َن ُک ۡم َف بَحۡفَ
عسی
ّ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّ َ َ ّ َ ً َ ّّٰ
اللہُ
ال ِذین عاخیتم ِمنہم موخۃ ؕ ف
َ ۡ ٌ َ ّّٰ ُ َ ُ ۡ ٌ ّ َ
ٌ
ۡ
ق ِدیر ؕ ف اللہ غفوذ ذ ِحیم ﴿﴾۷
َّ
َُ ُ ُ
ۡ ُ ّّٰ
لَا یَن ّٰہىک ُم الل ُہ َع ِن ال ِذیۡ َن ل َ ۡم حقا ِتلوۡخ ۡم
ۡ ُ
ُ َ
ّ
الدیۡ ِن َف ل َ ۡم یُص ِخ ُجوۡخ ۡم ِّم ۡن ِخیَاذِک ۡم ا ۡؿ
فِی ِ
َ ُ
ُ
َ ّّٰ
ُ ۡ ُ ۤۡ
تب َ ّؿ ۡف ُہ ۡم َف تق ِسطوۡا ِال َ ۡی ِہ ۡم ؕ ِا ّؿ الل َہ یُ ِح ّب
ۡ ۡ ۡ
ال ُمق ِس ِطح َف ﴿﴾۸
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ُ ُ ّٰ َ ّ
ّّٰ ُ ۡ َ ّ
ِان َما یَن ّٰہىک ُم الل ُہ َع ِن ال ِذ ۡی َن ق َتلوۡخ ۡم فِی
ُ َۡ
ّٰ ُ
ّ
الدیۡ ِن َف اع َخ ُجوۡخ ۡم ِّم ۡن ِخیَاذِک ۡم َف ظ َہ ُر ۡفا
ِ
َ ّ َ َ ُ َ ۡ ٰۤ َ
اجک ۡم ا ۡؿ توَلوۡ ُہ ۡم ۚ َف َم ۡن
ِ عدی ِاعخ
ّّٰ ُ ُ َ ُ َ ۡ ُ َ ّ َ َ َ ّ
َ
ُ
ۡ
﴾۹﴿ یتولہم فافل ِئک ہم الظ ِلموؿ
ખયેજ તભાયા ભાટે તે રોકો (ની લાતો)ભાં
(અનુકયણ કયલા ભાટે) વાયો નભુનો છે ,
(ખાવ કયીને) તે રોકો ભાટે કે જે ઓ અલ્રાશ
તથા કમાભતના રદલવની ભુરાકાતની આળા
યાખે છે ; ણ જે કોઇ ભોઢું પેયલળે તો
અલ્રાશ ણ અલશ્મ ફેયલાશ (અને)
સ્તુણતને ાત્ર છે . (૬)
એભાં નલાઇ નથી કે અલ્રાશ તભાયી અને તે
રોકોની લચ્ચે કે જે ભની વાથે તભાયી ળત્રુતા
છે ણભત્રતા ેદા કયી દે, અને અલ્રાશ (તેભ
કયલાને) તદ્દન ળણક્તલાન છે ; અને અલ્રાશ
અનુક્રભણણકા
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ભોટો ક્ષભાલાન (અને) દમાલાન છે . (૭)
જે રોકો દીનના વંફંધભાં તભાયી વાથે રડ્મા
નથી અને તભને તભાયા ઘયોભાંથી કાઢ્મા ણ
નથી તેભની વાથે નેકી કયલા અને ન્મામથી
લતજલાની અલ્રાશ તભને ભનાઇ કયતો નથી;
ફેળક અલ્રાશ ન્મામ કયનાયાઓને ણભત્ર યાખે
છે . (૮)
અલ્રાશ તભને ભાત્ર તે રોકો વાથે ણભત્રતા
ધયાલલાની ભનાઇ કયે છે કે જે તભાયી વાથે
દીનના વંફંધભાં રડ્મા, તથા તભને તભાયા
ઘયોભાંથી કાઢી ભૂક્મા તથા તભને કાઢલાભાં
(ફીજાઓના) ભદદગાય ફન્મા, છતાં જો
તેલાઓને દોસ્ત યાખે તો તેઓજ (ખયેખયા)
ઝુરભગાય છે . (૯)
જે કોઇ ખુદાની ખુળનુદીની ઉમ્ભીદ યાખતો
શોમ અને આખેયતના ફદરાને ચાશતો શોમ
તેણે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) અને તેભના
ઇભાનદાય રોકોની મયલી કયલી જોઇએ.
કશેલાનોેે શેતુ એ છે કે તભો રોકો તેઓના
કુફ્રની શારતભાં તેઓની વાથે ણભત્રતા ન કયો.
કાયણ કે તેના થકી તેના કુફ્રને ળણક્ત ભે છે .
અનુક્રભણણકા
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તભાયી પયજ છે કે તભાયા ઇસ્રાભી કાનુન
ઉય ભક્કભ યશો અને તેઓનો ફણશષ્કાય કયો
અને અલ્રાશથી આળા યાખો કે તેઓને
ઇભાનની દોરત અતા કયે કે જે થી તભાયી અને
તેભની દુશ્ભની વાચા અથજભાં દોસ્તીભાં
પેયલાઇ જામ અને અલ્રાશની કુદયતથી આભ
થલું કંઇ અળક્મ નથી અને જો આ પ્રભાણે
થળે તો અલ્રાશ તેભની શેરાંની બુરોને
ભાપ કયી દેળે. અલ્રાશ ભોટો ફક્ષલાલાો છે .
જે કાપય રોકોએ દીન ણલે તભાયી વાથે કંઇ
છે ડછાડ કયી નથી અને ળાંણતના લચન ઉય
કામભ યહ્ા છે અને તભોને દેળણનકાર કયલાભાં
ણ તેઓએ બાગ રીધો નથી તો તેભની વાથે
એશવાન કયલાભાં ખુદા તભને યોકતો નથી.
તેઓની વાથે બરાઇથી લતો, ણ જે રોકો
દીનની ફાફતભાં તભાયાથી રડે છે અને
તભાયા લતન ત્માગનું કાયણ ફનેર છે અથલા
તેઓનો તેભાં શાથ છે તો તેલા રોકોની
ણભત્રતાથી ખુદા તભોને યોકે છે .
જે રોકોએ દીન ણલે તભાયી વાથે ઝઘડો કમો
અને તભોને ઘયોભાંથી કાઢી ભુકી ફીજાઓના
અનુક્રભણણકા
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ભદદગાય ફન્મા, તેઓની વાથે દોસ્તી યાખલી
એ અત્માચાય છે .
૧૦ ભી આમત :-

َّ
َ َ َُ
ُ ۤۡ
َُ
ٓاءخ ُم
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِادا ج
ۡ ُ ۡ ّٰ ُ ُ ّٰ ّٰ َ ۡ ُ
َ ّّٰ
ام َت ِحنوۡ ُہ ّ َن ؕ الل ُہ
المؤ ِمنت مہ ِجر ٍة ف
َ
َ َ
ا ۡعل ُم ِب ِایۡ َمانِ ِہ ّ َن ۚ ف ِا ۡؿ َع ِل ۡم ُت ُموۡ ُہ ّ َن
ُم ۡؤم ّٰنت َفلَا تَ ۡرج ُعوۡ ُہ ّ َن اخَی ال ۡ ُک ّ َفاذ ؕ لاَ
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ُہ ّ َن ِح ٌّل لّ َ ُہ ۡم َف لَا ُہ ۡم یَ ِح ّ ُلوۡ َؿ ل َ ُہ ّ َن ؕ فَ
اج َع َل ۡی ُک ۡم اَؿۡ
ّٰاتُوۡ ُہ ۡم ّ َما ۤۡ اَجۡ َفقُوۡا ؕ َف لَا ُج َن َ

َۡ
ُ
َ ۤۡ َ
تن ِک ُحوۡ ُہ ّ َن ِادا ّٰات ۡی ُت ُموۡ ُہ ّ َن ا ُجوۡ َذ ُہ ّ َن ؕ َف
َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۤۡ
لا تم ِسکوا ِب ِعص ِم الکواـِ ِخ ف سـٔۡلوا ما
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ُ ّٰ ُ َ ۡ َ ۡۤ ُ ۡ
ۡ ََۡ
اجفق ُت ۡم َف ل َی ۡسـَٔۡلوۡا َما اجفقوۡا ؕ دل ِک ۡم
َُ ُ
ّّٰ
ّّٰ ۡ
ُحک ُم الل ِہ ؕ یَ ۡحک ُم بَ ۡینک ۡم ؕ َف الل ُہ َع ِل ۡی ٌم
﴾۱۱﴿ َح ِک ۡی ٌم
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે ઇભાન
રાલનાયી સ્ત્રીઓ ણશજયત કયીને તભાયી ાવે
આલે તો તેભની યીક્ષા કયી રો; અલ્રાશ તો
તેભના ઇભાન (ની ણસ્થણત)થી વાયી ેઠે લાકેપ
છે જ, છી જો તભે ણ તેણીઓને
ઇભાનદાય ભાની રો તો તેભને નાણસ્તકો તયપ
ાછી ભોકરો નણશ; (કાયણ કે) તે (ઇભાનદાય
સ્ત્રી)ઓ ન તેભના ભાટે શરાર છે અને ન
તેઓ (નાણસ્તકો) આ (ઇભાનદાય સ્ત્રીઓ)
ભાટે શરાર છે ; શા, અગય તેઓ કાંઇ ખચજ
કયી ચૂક્મા શોમ તો તે તેભને આી દો, એલી
સ્ત્રીઓને તભાયા ણનકાશભાં રેલાભાં તભાયા
ઉય કાંઇ દો નથી એ ળયતે કે તભે તેભની
ભશેય આી દો અને (ણનકાશ કયલાભાં) તેભના
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નાણસ્તકો વાથે થમેરા ણલલાશના દસ્તાલેજોને
ફંધનકતાજ ગણો નણશ, અને તભે જે કાંઇ ખચજ
કયી ચૂક્મા છો તે (તેભની ાવેથી) ભાંગી રો
અને જે કાંઇ તેઓ ખયચી ચુક્મા છે તે તેઓ
તભાયી ાવેથી ભાંગી રે; તે તભાયી લચ્ચે
(આલી યીતે) ણનણજમ કયે છે ; અને અલ્રાશ
ભશા જ્ઞાની (તથા) ણશકભતલાો છે . (૧૦)
વુરેશ શોદમફીમા લખતે જે ળયતો રખલાભાં
આલી શતી તેભાં એક ળતજ એ શતી કે જોેે
કોઇ કાપય ભક્કાથી બાગી જઇ ભુવરભાનો
ાવે આલી જામ તો ભુવરભાનોએ કુપપાયની
ભાગણી ય તેને ાછો વોંલો જોઇએ. ણ
જો કોઇ ભુવરભાન ભદીનાથી બાગી જઇ
એશરે ભક્કા વાથે ભી જામ તો તેઓ તેને
ાછો ન વોંે. આ ળતજ ભાત્ર ુરૂો ભાટે
શતી. શજુ ખતત્ર ઉય વશી થઇ શતી કે
એક ઓયત વફીઆ ણફન્તે શાયીવ
અવરભીમા ભક્કાથી બાગીને શુ ઝુય (વ.)ના
યક્ષણભાં આલી. તેની ાછ તેનો ણત
આવમો અને ોતાની સ્ત્રીની ભાગણી કયી. તે
લખતે આ આમત નાઝીર થઇ. તે લખતે
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આે તેણીના ઇભાનની યીક્ષા રીધી અને
તેણીથી કવભ રીધી. તે ણતથી નાયાજ
થઇને, પયલાના ફશાને અથલા તો કોઇ
ભુવરભાન ઉય આળીક થઇને આલી નથી,
ફલ્કે પક્ત ખુદાની ખુળી ભાટે ણશજયત કયી
છે . છી શુ ઝુયે તેના ધણીને ભશેયનો જે શક
થતો શતો તે ોતાની ાવેથી આપ્મો અને
એક વશાફી વાથે તેના ણનકાશ કયાલી દીધા.
સ્ત્રીઓને ાછી ન કયલાનો શુ કભ એટરા ભાટે
જાયી થમો કે ઓયતના ભુવરભાન થઇ જલા
છી તેના પ્રથભ ણનકાશ ફાકી યશેતા નથી
અને તેથી સ્ત્રી અને ુરૂ એક ફીજા ઉય
શરાર ન યહ્ા. તેથી તે સ્ત્રીને ાછી કયલી તે
વમણબચાયનું કાયણ ફનત. તેથી તે સ્ત્રીને
ાછી ભોકરલાની ભના કયી અને જ્માયે
કુપપાયોએ વુરેશનાભાની ળયતોનું લણજન કમુું
તો આે પયભાવમું કે તે ળયતો તો ભાત્ર ુરૂો
ભાટે શતી. તેભાં સ્ત્રીઓનું કોઇ લણજન ન શતું.
૧૧ થી ૧૩ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ ّ ۡ َۡ َ ُ َ
اجک ۡم ِاخی
ف ِاؿ فاتکم شیء ِمن ارف ِ
َ ّٰ ُ ّ َ
ۡ ُ َّ َ َ
َ
الکفاذِ ف َعاق ۡب ُت ۡم فاتوا ال ِذیۡ َن د َہ َب ۡت
َ ۡ َ ُ ُ ۡ ّ ۡ َ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ ّّٰ
اللہَ
ارفاجہم ِمثل ما اجفقوا ؕ ف اتقوا
ّ َ ۤۡ َ ۡ
ُ
ال ِذ ۡی ان ُت ۡم ِب ٖۡہ ُم ۡؤ ِمنوۡ َؿ ﴿﴾۱۱
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ّ ُ َ
ٓاء َؼ ال ۡ ُم ۡؤم ّٰنتُ
َ
َ
یایہا الن ِبی ِادا ج
ِ
ُ َ ۡ َ َ َ ٰۤ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ۡ َ ّّٰ
یباحِعنک عدی اؿ لا یس ِخخن ِبالل ِہ
ۡ
َ ً َ
ۡ
ش ۡیئا ّف لَا یَ ۡز ِخق َن َف لَا یَ ۡزنِح َف َف لَا

َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ َ ۡ ۡ
َ
َ
ۡ
ُ
اؿ
حقتلن افلاخہن ف لا یا ِتحف ِببہت ٍ
حّ َ ۡفتَؿیۡ َن ٗۡہ بَح ۡ َف اَیۡدیۡہ ّ َن َف اَ ۡذ ُجلہ ّ َن َف لاَ
ِ
ِِ
ِ ِ
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َ
َ َ َ
ح ۡع ِص ۡینک ف ِ ۡی َم ۡعرُ ۡف ٍغ ف َباحِ ۡع ُہ ّ َن َف
ۡ ۡ
ّّٰ َ ّّٰ َ ُ َ
اس َتغ ِه ۡك ل َ ُہ ّ َن الل َہ ؕ ِا ّؿ الل َہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
﴿﴾۱۲
َ ُ َّ
َ َّ َ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا ت َتوَلوۡا قوۡ ًما
َ
َ
َ
ّّٰ
غ ِض َب الل ُہ َعل ۡی ِہ ۡم ق ۡد یَ ِئ ُسوۡا ِم َن
ۡ ُ َّ
َ
ّٰ
َ
الۡاع َِخ ِۃ ک َما یَ ِئ َس الکف ُاذ ِم ۡن ا ۡص ّٰح ِب
ُۡ
الق ُبوۡذِ ﴿ ﴾۱۳٪
અને અગય તભાયી સ્ત્રીઓભાંથી કોઇ તભાયા
શાથભાંથી નીકી નાણસ્તકો તયપ ચારી જામ,
છી જ્માયે તભને રાગ ભે તો જે રોકોની
સ્ત્રીઓ ચારી ગઇ શોમ તેભને (તે ગનીભતના
hajinaji.com
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ભારભાંથી) એટરું આી દો જે ટરું કે તેઓ
ખયચી ચૂક્મા છે ; અને તે અલ્રાશથી ડયતા
યશો કે જે ના ય તભે ઇભાન યાખો છો. (૧૧)
શે નફી ! જ્માયે ઇભાન રાલનાયી સ્ત્રીઓ
તાયી ાવે એલી ળયતે ફમઅત કયલા આલે કે
તેણીઓ ન કોઇ લસ્તુને અલ્રાશની ળયીક
ફનાલળે, અને ન ચોયી કયળે, અને ન
વમણબચાય કયળે, અને ન ોતાની ઓરાદને
ભાયી નાખળે, અને ન (ોતાના ણતઓ ય)
ોતાના શાથ તથા ગની લચ્ચે (અથાજત
ોતાના ભનભાંથી ઉજાલી કાઢેરું) આ
ચઢાલળે, અને ન કોઇ વમાજફી કામજભાં તાયી
નાપયભાની કયળે તો તેભની ફમઅત ણસ્લકાયી
રે, અને તેભના વંફંધભાં અલ્રાશ ાવે ક્ષભા
ભાંગ; ણનવંદેશ અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન
(અને) દમાલાન છે . (૧૨)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તે રોકો વાથે
દોેેસ્તી ન કયો કે જે ભના ય અલ્રાશ
કોામભાન થમો છે ; તેઓ આખેયતથી એલા
ણનયાળ થઇ ગમા છે જે લા નાણસ્તકો ભુડદા
(ના વજીલન થલા)થી. (૧૩)
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશના શુ કભ છી ભુવરભાનો એ કાભના
ાફંદ થઇ ગમા કે કુપપાયના તયપથી જે ઓયત
ણશજયત કયીને આલતી શતી તો તે સ્ત્રીના
શેરાંના ણતની ભાગણી ભુજફ તેઓને એ
ભશેયનો શક આી દેલાભાં આલતો શતો જે
તેઓએ તેણીના ઉય ખચજ કમો શતો, ણ
ભુવરભાનો તયપથી જે ઓયત ભુતજદ થઇ
કાપયો ાવે ચારી જતી શતી તો તેઓ આ
શુ કભના ાફંદ યશેતા ન શતા કે
ભુવભરાનોની ભાગણી છી તેઓ તેનો શક્કે
ભશેય ાછો કયી દે કે જે ભુવરભાનોએ
આપ્મો શતો. તે ણલે કુદયત કશે છે કે જો
તભાયી ઓયતો કુપપાય તયપ ભુતજદ થઇને ચારી
જામ અને તભોને ક્માંમ જે શાદ કયલાનું નવીફ
થામ અને તભને તેભાંથી જે ભારે ગનીભત
ભે તો તેભાંથી એ રોકોને એટરું આો
જે ટરું તેઓએ એ ઓયતોને ભશેયના શકભાં
આપ્મું શતું કે તેથી તે રોકો ફીજી જગ્માએ
ળાદી કયલાને રામક થઇ ળકે.
ભક્કાના ણલજમ લખતે શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ
વપાના શાડ ઉય ફેવી ુરૂોથી ફમઅત
અનુક્રભણણકા
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રીધી અને ત્માય છી જ્માયે સ્ત્રીઓનો
ફમઅત રેલાનો વભમ આવમો તો આ શુ કભ
નાઝીર થમો અને આે સ્ત્રીઓથી ફમઅત
એ ળયતો ભુજફ રીધી જે નું આમતભાં લણજન
થમું છે અને આે પયભાવમું કે શુ ં સ્ત્રીઓના
શાથની વાથે શાથને સ્ળજ કયલો વંદ કયતો
નથી, છી આે ાણીનો પ્મારો ભંગાવમો
અને તેભાં શેરા ોતાનો શાથ ભુફાયક નાખી
કાઢી રીધો છી ફમઅત કયનાયી ઓયતોને
કહ્ું કે તભો ફધી સ્ત્રીઓ આભાં શાથ નાખો
અને આજ ફમઅત છે .
મશુ દીઓની વાથે ભોશબ્ફત ન યાખો કે તેઓ
જાણી જોઇને ઇસ્રાભની ણલરૂઘ્ધતા કયે છે
અને આખેયતના વલાફથી તેઓ ણનયાળ
થમેરા છે , જે લી યીતે ભક્કાના ભુશ્રીકો કબ્રના
રોકોના પયી જીલતા થલાની આળા યાખતા
નથી અને કબ્રના રોકોની પયીમાદ કયલાને ણ
તેઓ ભાનતા નથી.
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આ વુયાભાં ૧૪ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૬૧) વુયએ વપ (શાયફંધ)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો જ્માં વુધી તે દુણનમાભાં યશે
ત્માં વુધી તેના ભાટે શ. ઇવા (અ.)
ઇસ્તેગપાય કયળે અને કમાભતભાં આનો
દોસ્ત થળે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ અથલા વુન્નત
નભાઝભાં ઢે તો ખુદા તેને ભરાએકા અને
નફીઓની વપભાં જગ્મા આળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ભુવાપયીભાં ઢે તો
ભુવાપયીથી ાછા પયતા વુધી ણશપાઝતભાં
યશેળે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૪ ભી આમાત :-

َ ّ َ َ ّّٰ
َّ
ّٰ
َ
َ
َ
ّٰ
سبح لِل ِہ ما فِی السمو ِة ف ما فِی
ۡ
ۡ
الۡاَ ۡ
ص ۚ َف ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۱
ذ
ِ
َ ُ َّ
ُ
َُ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ل َِم تقوۡلوۡ َؿ َما لَا
َۡ ُ
تف َعلوۡ َؿ ﴿﴾۲
َ
ۡ ۡ ّّٰ َ َ ُ ُ
کب ُ َؿ َمق ًتا ِعن َد الل ِہ ا ۡؿ تقوۡلوۡا َما لَا
َۡ ُ
تف َعلوۡ َؿ ﴿﴾۳
ّ َ ّّٰ
اللہَ
ِاؿ
َس ِب ۡی ِل ٖۡہ

یُ ِح ّ ُب الّ َ ِذیۡ َن حُقَا ِت ُلوۡ َؿ فیۡ
ِ
َص ّ ًفا کَاَنّ َ ُہ ۡم بُ ۡن َیاؿٌ
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َ
﴾۴﴿ّم ۡر ُصوۡ ٌش
જે કાંઇ આકાળોભાં છે અને જે કાંઇ ૃથ્લીભાં
છે તે અલ્રાશની ણલત્રતા લણજલે છે , અને
એજ પ્રફ (અને) ણશકભતલાો છે . (૧)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભે જે કયતા નથી તે
ભોંઢેથી ળા ભાટે કશો છો ? (૨)
અલ્રાશની ાવે આ લાત શદથી લધાયે
નાવંદ છે કે જે તભે કયતા નથી તે કશો. (૩)
ફેળક અલ્રાશ તે રોકોને દોસ્ત યાખે છે
જે ઓ તેની યાશભાં એલી યીતે શાય ફાંધીને
રડે છે જાણે તેઓ એક વીવું ામેરી રદલાર
છે . (૪)
જે કંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તેઓ
ખુદાને ાકીઝગીથી માદ કયે છે અને એજ
ણશકભતલાો છે .
વશાફીઓભાંથી એક જભાતે શઝયત (વ.)ને
અઝજ કયી કે અમ ખુદાના યવુર ! જો અભોને
ખફય ડે કે ખુદાને ક્મો અભર લધુ વંદ છે
તો તે અભર કયલાભાં અભો અભાયો જાન અને
અનુક્રભણણકા
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ભાર ખચજ કયીએ, તે લખતે અલ્રાશે આ
વુયાની ચોથી આમત નાઝીર પયભાલી કે ખુદા
જે શાદ કયનાયને વંદ કયે છે . છી ઓશદની
રડાઇભાં તે રોકો ોતાની લાત ઉય કામભ
યહ્ા નણશ અને બાગી ગમા. એટરે વુધી કે
શુ ઝુયના દાંત ભુફાયક ળશીદ થમા. અલ્રાશે
તેભને ઠકારૂે આ આમત નાઝીર પયભાલી.
અલ્રાશની ાવે એ લાત શદથી લધાયે
નાવંદ છે જે તભો કયતા નથી તે કશો છો,
જે ભકે કેટરાક આરીભ ોતે અભર કયતા નથી
અને રોકોને અભર કયલાનું કશે છે . શ. યવુરે
ખુદા (વ.)એ ફદયના ળશીદોના વલાફની
રોકોને ખફય આી તો વશાફીઓએ અઝજ
કયી કે અભો દ્રઢતાથી રડીળું અને બાગીળું
નણશ, ણ જ્માયે ફદયની રડાઇનો રદલવ
આવમો તો કાપયો વાથે રડ્મા નણશ અને
બાગી ગમા. ખુદાએ તે આમતભાં તેઓને
ઠકો આપ્મો.
ફેળક અલ્રાશ એ રોકોને દોસ્ત યાખે છે જે
રોકો શાય ફાંધીને તેની યાશભાં રડે છે , જાણે
વીવું ાએરી રદલાર છે . ઇબ્ને અબ્ફાવથી
અનુક્રભણણકા
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યીલામત છે કે જ્માયે શ. અરી (અ.)
જે શાદભાં શાય ફાંધીને એલી યીતે રડતા શતા
કે જાણે વીવું ામેરી રદલાર. તેથી ખુદાએ
તેભની ળાનભાં આ આમત નાઝીર પયભાલી ને
ફીજી એક રયલામતભાં છે કે કરફીએ અફુ
વારેશથી યીલામત કયી છે કે આ આમત શ.
અરી (અ.), જ. શભઝા, ઓફેદા અને વશર
ફીન શનીપ, શાયીવ ફીન વભત અને અફુ
દજ્જાનાની ળાનભાં નાઝીર થઇ છે .
૫ થી ૭ ભી આમાત :-

َ ُ ُ
َ
َ
َ َف ِا ۡد َق
اؽ ُموۡ ّٰسی ل ِقوۡ ِم ٖۡہ ّٰحق ۡو ِؾ ل َِم ت ۡؤد ۡفنجِ ۡی
ّّٰ ُ ۡ ُ َ ۡ ّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ّ ۡ َ َ
ۡؕ الل ِہ ِال َ ۡی ُکم
ف قد تعلموؿ انِی ذسوؽ
ُ ُ ّّٰ َ َ َ ۡۤ ُ َ َ َ َ
ّّٰ
فل ّما راغوۡا اراع الل ُہ قلوۡ َب ُہ ۡم ؕ َف الل ُہ لَا
ۡ ّٰ ۡ َ ۡ
﴾۵﴿ یَ ۡہ ِدی القوۡ َؾ الف ِس ِقح َف
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َف ِا ۡد َق َ
اؽ ِع ۡی َسی ۡاب ُن
ّ
ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل ِان ِ ۡی َذ ُسوۡ ُؽ
َّ
َ
ُ ً ّ ۡ
ّم َص ِّدقا ل َِما بَح َف یَ َد ّی ِم َن التوۡ ّٰذى ِۃ َف
ۡ ُ ٗۡ ۤۡ
ّ ۢ
َۡ
ُم َب ِس ًخا ِب َر ُسوۡ ٍؽ ّیات ِ ۡی ِم ۢۡن بَ ۡع ِدی اسمہ
ۡ ّٰ َ ُ
اَ ۡح َم ُد ؕ َف َل ّ َما َج َ
ٓاء ُہ ۡم ِبال َب ِّین ِت قالوۡا
َ ۡ ُ ۡ
ّٰہذا ِسش ٌخ ّم ِبح ٌف ﴿﴾۶
َ ۡ َ َ ّٰ َ ۡۤۡ
مریم یبجِی
ُ
ّّٰ
الل ِہ ِال َ ۡیک ۡم

َۡ َ َ َۡ
َ ّّٰ
َف َم ۡن اظل ُم ِم ّم ِن افت ّٰؿی َعدی الل ِہ
َۡ
ّّٰ
َ
الک ِذ َب َف ُہوَ یُ ۡد ٰۤذی ِاخی الۡاِ ۡسلَا ِؾ ؕ َف الل ُہ
ۡ َ ۡ َ ّّٰ ۡ
َ
لَا یَ ۡہ ِدی القوؾ الظ ِل ِمحف ﴿﴾۷
hajinaji.com
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અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે ભૂવાએ
ોતાની કોભને કહ્ું કે શે ભાયી કોભ ! તભે ભને
ળા ભાટે ઇજા શોંચાડો છો ? જો કે તભે આ
જાણો છો કે ખયેજ શુ ં તભાયી તયપ અલ્રાશનો
(ભોકરેરો) યવૂર છુ ં ; છી જ્માયે તેભણે
લાંકાણં (આડાઇ) ધાયણ કમુું તો અલ્રાશે
ણ તેભના અંત:કયણોને લાંકા કયી નાખ્મા;
અને અલ્રાશ આજ્ઞાબંગ કયનાયી કોભની
યાશફયી નથી કયતો. (૫)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે ભરયમભના
ુત્ર ઇવાએ કહ્ું કે શે ફની ઇવયાઇર !
ણનવંળમ શુ ં તભો વલેની તયપ અલ્રાશનો
યવૂર (ફનાલી ભોકરલાભાં આવમો) છુ ં ;
તલયેત કે જે ભાયી શેરાંની (રકતાફ) છે તેની
વત્મતાને ટેકો આનાયો છુ ં , અને એલા એક
યવૂરની ખુળખફય આનાયો છુ ં કે જે ભાયી
છી આલળે, જે નું નાભ અશભદ (વ.અ.લ.)
શળે; છી જ્માયે તે તેભની ાવે ખુલ્રી
દરીરો રઇને આવમો ત્માયે તેભણે કશી દીધું કે
આ તો ખુલ્રો જાદુ છે . (૬)
અને તેના કયતાં લધાયે ઝાણરભ કોણ શળે જે
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ ય જુ ઠું આ ભૂકે, જો કે તે ઇસ્રાભ
તયપ ફોરાલલાભાં આલતો શોમ; અને
અલ્રાશ ઝુરભગાય કોભની યાશફયી નથી
કયતો. (૭)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને આશ્લાવન આલાભાં
આવમું છે કે બમ ાભલાની કોઇ ઝરૂયત નથી.
કેભકે તભાયી શેરાંના રોકોએ ણ ોતાના
નફીઓને તકરીપો શોંચાડી છે અને શ.
ભુવા (અ.) ઉય આભ ભજભાભાં
વમણબચાયનો આક્ષે ભુકલાભાં આવમો શતો
ણ ખુદાલંદે આરભે તેભનું યક્ષણ કમુજ તેભજ
શ. ભુવા (અ.) ઉય શ. શારૂનના ણનદો
કત્રનો આયો ભુકલાભાં આવમો. જે ભાંથી
ખુદાએ તેભને છુ ટકાયો અાવમો અને જ.
ભુવા (અ.) રોકોને કશેતા યહ્ા શુ ં ખુદાનો
યવુર છુ ં , ભને તકરીપ આલી છોડી દો. ણ
તેઓ ોતાના ફુયા કામોથી અટક્મા નણશ,
તેથી ખુદાએ તેઓને અઝાફભાં ગીયપતાય
કમાજ.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે ભાયા
કેટરાક નાભો છે . જે ભકે અશભદ, ભોશમ્ભદ
અનુક્રભણણકા
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(વ.) ણલ. તપવીયે ફુયશાનભાં છે કે એક લખત
એક મશુ દીએ વલાર કમો કે આના નાભો
ભોશમ્ભદ (વ.), અશભદ, ફળીય, નઝીય છે
તેનું કાયણ ળું ? આે પયભાવમું કે ભારૂં નાભ
ભોશમ્ભદ (વ.) એટરા ભાટે છે કે શુ ં ઝભીન
ઉય ભોશમ્ભદ (વ.) છુ ં અને ભારૂં નાભ
અશભદ એટરા ભાટે છે કે શુ ં આવભાન ય
અશભદ છુ ં , અને ભારૂં નાભ ફળીય એટરા
ભાટે છે કે શુ ં જન્નતની ખુળખફયી આનાય
છુ ં અને નઝીય એટરા ભાટે છે કે નાપયભાનોને
જશન્નભથી ડયાલનાયો છુ ં અને આ શદીવના
કાયણોભાં ઓરભા ફમાન કયે છે કે નુયના
આરભભાં શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તપા (વ.) ફધાથી
લધાયે શમ્દ કયતા શતા, એટરે વુધી કે આ ાક
નુયના થકી ફધા પયીશ્તાઓએ તસ્ફીશ,
તકદીવ, તભજીદ. તશરીરે ખુદાલંદીના ાઠ
ળીખ્મા અને તેટરા ભાટે તેભને આવભાન
ઉય અશભદ કશેલાભાં આલે છે અને જ્માયે
ઝભીન ઉય તળયીપ રાવમા તો યલયરદગાયે
ોતાની ભખ્રુકભાં જે ટરી તાઅયીપ આની
ફમાન કયી છે તેટરી કોઇની ણ ફમાન કયી
અનુક્રભણણકા
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નથી, તેથી આ ઝભીન ઉય ભોશમ્ભદ (વ.)
અને આવભાન ઉય અશભદ છે .
ખુદાલંદે આરભે શ. ઇવા (અ.)ની ફળાયતનું
લણજન કમુું છે કે તેભણે શુ ઝુયના આલલાની
ખુળખફયી ોતાની કોભને વંબાલી, ણ
જ્માયે શુ ઝુય તળયીપ રાવમા તો ઇવાઇઓએ
આને જાદુગય કહ્ા અને ઇભાનની દોરત
ભેલી ળક્મા નણશ. એલીજ યીતે શ. ભુવા
(અ.)ભે ણ ોતાની કોભને શઝયત (વ.)ના
આલલાની ફળાયત આી શતી જે નું
કુયઆનભાં વાપ લણજન છે , ણ મશુ દી અને
નવાયાઓ ણલે કુયઆન કશે છે કે એશરે
રકતાફના રોકોએ શઝયત (વ.)ના નાભ તથા
વદગુણો તલેયતભાં જોમા તો તેના ણલે
દુશ્ભની કયી અને ણલરૂઘ્ધતા કયલા રાગ્મા અને
તે રોકોની કુયઆને ળયીપ ણલરૂઘ્ધતા કયતાં
ફીજી આમતભાં પયભાલે છે કે તેનાથી લધાયે
ઝારીભ કોણ શોઇ ળકે છે કે તેભને દીને શક
કફુર કયલાની દાલત આલાભાં આલે છે
જે ની બણલષ્મલાણી ોતાના નફીથી વાંબી
ચુક્મા છે , છતાં ણ અલ્રાશ ઉય આક્ષે કયે
અનુક્રભણણકા
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છે અને તેના ભોઅજીઝાને જાદુ કશે છે .
૮ થી ૧૧ ભી આમાત :-

یُریۡ ُد ۡف َؿ ل ُِی ۡط ِفـُٔۡوۡا نُوۡ َذ ال ّّٰل ِہ باَ ۡفوَا ِہہ ۡم فَ
ِ
ِ
ِ
ّّٰ ُ ُ ّ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ّٰ
َ
ۡ
ُ
اللہ م ِتم نوذِ ٖۡـ ف لو غ ِخـ الک ِهكفؿ ﴿﴾۸
ۡ
ّ َ ۤۡ َ
ُہوَ ال ِذ ۡی ا ۡذ َس َل َذ ُسوۡل َ ٗۡہ ِبال ُہ ّٰدی َف ِخ ۡی ِن
َ
ۡ َ ّ ُ ۡ َ ٗۡ َ َ ّ ُ ّ
الدیۡ ِن ک ِل ٖۡہ َف لَوۡ غ ِخ َـ
الح ِق ل ِیظ ِہرـ عدی ِ
ۡ ۡ ُ
ال ُمس ِخخوۡ َؿ ﴿ ﴾۹٪
َ ُ َّ
َ ُّ ُ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َہ ۡل ا ُخلک ۡم َعدّٰی
َ َ ُۡ ُۡۡ ّ ۡ َ َ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿﴾۱۱
ِتجاذ ٍۃ تن ِجیکم ِمن عذ ٍ
ُ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َف َذ ُسوۡل ِٖۡہ َف تُ َجا ِہ ُد ۡف َؿ فیۡ
تؤ ِمنوؿ ِب
ِ
hajinaji.com
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ُ ّٰ ُ ُ ۡ َ ُ َ ّّٰ
َس ِب ۡی ِل الل ِہ ِبا ۡموَال ِک ۡم َف اجف ِسک ۡم ؕ دل ِک ۡم
َ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ
﴾۱۱ۙ ﴿ خح ٌؿ لک ۡم ِا ۡؿ کن ُت ۡم ت ۡعل ُموۡ َؿ
તેઓ તો આ ચાશે છે કે અલ્રાશના નૂયને
ોતાના ભોંઢેથી (ફંકો ભાયી) શોરલી નાખે;
ણ અલ્રાશ ોતાના નૂયને વંૂણજ કયી
યશેનાય છે , છી બરેને નાણસ્તકોને ખોટું (કાં
ન) રાગે ! (૮)
તે (અલ્રાશ) એજ તો છે જે ણે ોતાના
યવૂરને ણશદામત તથા વત્મ ધભજ (ઇસ્રાભ)
વાથે ભોકલ્મો કે જે થી તે તેને વઘા ધભો ય
પ્રફ કયી દે, છી બરેને તે ભૂર્થત ૂજકોને
નાવંદ (કેભ ન) રાગે. (૯)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! બરા શુ ં તભને એલો
વોદો દેખાડું કે જે તભને (આખેયતના)
દુ:ખદામક અઝાફથી ફચાલી રે ? (૧૦)
(તે વોદો આ છે કે) તભે અલ્રાશ ય તથા
તેના યવૂર ય ઇભાન રાલો, અને અલ્રાશની
યાશભાં તભાયો ભાર તથા જાનથી જે શાદ કયો;
અનુક્રભણણકા
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અગય વભજો તો આ તભાયા ભાટે ફશેતય છે :
(૧૧)
એક રદલવ શ. યવુરે ખુદા (વ.) ઉય લશી
આલી નણશ. તેથી કાઅફ ણફન અળયપ
નાભના મશુ દીએ ોતાની કોભને કહ્ું કે તભોને
ખુળખફયી થામ કે ભોશમ્ભદ (વ.)ના ખુદાએ
તેભના નુયને શોરલી નાખ્મું અને શલે તેભનું
કાભ અટકી જળે. આ વાંબી આને દુ:ખ
થમું. ત્માયે જ. જીબ્રઇર આ આમત રઇને
આવમા કે એ કાપયો ચાશે છે કે અલ્રાશના
નુયને ોતાના ભોંઢેથી શોરલી નાખે. ણ
અલ્રાશ ોતાના નુયને વંૂણજ કયી દેનાય છે
છી બરેને નાસ્તીકોને ખોટું કેભ ન રાગે.
અલ્રાશ એ છે જે ણે ોતાના યવુરને વત્મ
ધભજની વાથે ભોકરેર છે . જે થી તે વઘા ધભો
ય પ્રફ કયી દે, છી બરે ભુર્થતૂજકો તેને
નાવંદ કયે. જ્માયે શ. ઇભાભે ભશદી
વાશેફુઝઝભાન (અ.) જાશેય થળે અને શ.
ઇવા અ. આવભાનથી નાઝીર થળે ત્માયે તે
તભાભ દીન નાફુદ થઇ જળે. પક્ત એક જ
દીન ફાકી યશેળે. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
અનુક્રભણણકા
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(અ.)ને રોકોએ આ વુયાની ૮ભી આમતની
તપવીય ુછી. આે પયભાવમું કે તેનો અથજ એ
છે કે તે નુય શ. અરી (અ.)ની ણલરામતનું છે કે
તેને ભોં થકી રોકો શોરલી નાખે ણ ખુદા
ણલરામત (ઇભાભત)ને કાભીર કયે છે અને
ત્માય છી આ નલભી આમતની તપવીયભાં
પયભાવમું કે તેનો અથજ એ છે કે ખુદાએ ોતાના
યવુરને ણશદામત ભાટે ભોકલ્મો અને તેભના
છી તેભના લવી અરી ઇબ્ને અફી તારીફ
(અ.)ની ણલરામત છે . એટરે વુધી કે તે છી
શ. ઇભાભે વાશેફુઝઝભાન (અ.) જાશેય થળે.
અમ ઇભાનલાાઓ ળું તભોને શુ ં એલો વોદો
દેખાડું જે તભોને આખેયતભાં દુ:ખદામક
અઝાફથી ફચાલી રે ? અને તે વોદો એ છે કે
ખુદા યવુર (વ.) ય ઇભાન રાલો અને
અલ્રાશ–યવુરની યાશભાં જાન ભારથી
જે શાદ કયો. જો તભો વભજો તો આ તભાયા
ભાટે વારૂં છે .
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૧૨ થી ૧૪ ભી આમાત :-

َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
حغ ِهك لکم دنوبکم ف ید ِخلکم جن ٍت
َۡ
َ
َ
ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہرُ َف َم ّٰس ِک َن
َ ً
ّّٰ
ّٰ َ ۡ َ ُ
ط ِّی َبۃ ف ِ ۡی َجن ِت َع ۡد ٍؿ ؕ دل ِک الفوۡر
ۡ
ال َع ِظ ۡی ُم ﴿ ۙ﴾۱۲
ّّٰ َ
ُۡ ُ َ َ
َف اع ّٰخی ت ِح ّ ُبوۡن َہا ؕ ن ۡض ٌخ ِّم َن الل ِہ َف ف ۡت ٌح
َ
ّ ۡ
ۡ
ؿ ِخیۡ ٌب ؕ َف بَ ِس ِخ ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ﴿﴾۱۳

ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ِہ َکماَ
یایہا ال ِذین امنوا کونوا انصاذ
ۡ
َق َ
اؽ ِع ۡی َسی ۡاب ُن َم ۡریَ َم ل ِل َحوَاذِ ٖۡ ّی َن َم ۡن
hajinaji.com
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َ ُ ۡ َ َ ّّٰ َ ۡۤۡ َ ۡ َ
اؽ ال َحوَاذِ ّیوۡ َؿ ن ۡح ُن
انصاذِی ِاخی الل ِہ ؕ ق
ۡۤۡ َ ۡۢ ّ ٌ َ َ ّ ۡ َ َ ّٰ َ ّّٰ ُ َ ۡ َ
انصاذ الل ِہ فامنت طٓائِفۃ ِمن بجِی
َ َ َ َ ٌ َ َّ ۡ َ َ
ِا ۡذ َخٓا ِءیۡ َل َف که َكة طٓائِفۃ ۚ فا ّی ۡدنا
َّ
ََ
ُ
ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َعدّٰی َع ُد ِّف ِہ ۡم فا ۡص َب ُحوۡا

ّٰ
﴾۱۴٪ ﴿ ظ ِہرِیۡ َن

અલ્રાશ તભાયા ગુનાશ ભાપ કયી દેળે અને
તભને જન્નતોભાં દાખર કયળે જે ની શેઠ
નશેયો લશે છે , અને તે સ્લચ્છ ભકાનોભાં
(શોંચાડળે) કે જે કામભ યશેનાયી જન્નતોભાં
છે ; એજ વૌથી ભોટી વપતા છે : (૧૨)
અને ફીજી તે નેઅભતો (આળે) જે ને તભે
અત્મંત વંદ કયો છો; (માને) અલ્રાશ તયપની
ભદદ તથા જલ્દી આલનાયો ણલજમ; અને (શે
યવૂર !) ભોઅભીનોને ખુળખફય વંબાલી
અનુક્રભણણકા
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દે. (૧૩)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભે અલ્રાશના
ભદદગાય ફની જાઓ, જે ભકે ભરયમભના ુત્ર
ઇવાએ શલાયીઓને પયભાવમું શતું કે
અલ્રાશના ભાટે ભાયા ભદદગાય કોણ કોણ
છે ? ત્માયે શલાયીઓએ જલાફ આપ્મો કે
અલ્રાશના ભદદગાય અભે છીએ. છી ફની
ઇવયાઇરભાંથી એક ટોું તો ઇભાન રાવમું
અને એક ટોાએ ઇન્કાય કમો; છી અભોએ
તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવમા શતા તેભની
તેભના ળત્રુઓ ણલરૂધ્ધ વશામ કયી, જે થી તેઓ
વફ યહ્ા. (૧૪)
અલ્રાશ તભાયા ગુનાશ ભાપ કયી તભોને
જન્નતભાં દાખર કયળે જે ની નીચે નશેયો લશે
છે , જે ભાં સ્લચ્છ ભકાનો છે અને એજ વશુ થી
ભોટી વપતા છે .
ઇભાન રાલનાયા અને જે શાદ કયનાયાઓ ભાટે
આખેયતની વપતા ણવલામ દુણનમાની
કામ્માફી ણ પ્રાપ્ત થળે અને તે એ કે
જે શાદભાં અલ્રાશ એનો ભદદગાય શળે અને
તેભને ણલજમ ભળે અને એ તભાભ ઇસ્રાભી
અનુક્રભણણકા
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ણલજમની બણલષ્મલાણી છે .
શલાયીઓ ણલે ફે કોર છે . એક તો એ કે એ
ખારીવ દીરના શતા અને દયેક દુગુજણથી
ણલત્ર શતા. તેથી તેઓને આ નાભથી માદ
કયલાભાં આવમા અથલા એ કે તેઓ
સ્લચ્છતાને વંદ કયતા શતા અને વપેદ
ધોએરા કડાં શેયતા શતા, તેટરા ભાટે
તેઓનું એ નાભ યાખલાભાં આવમું. જ. ઇવા
(અ.) છી નવાયાઓના ત્રણ વભુશ થઇ
ગમા, એક વભુશ કશેતો શતો કે એ ખુદા છે
અને એ ઉય ચાલ્મો ગમો. જ્માયે ફીજો
વભુશ કશેતો શતો કે તે ખુદાનો રદકયો છે અને
તેને ફોરાલી રેલાભાં આવમો, જ્માયે ત્રીજો
વભુશ કશેતો કે ન ખુદા છે ન ખુદાનો ફેટો,
ણ અલ્રાશનો ફંદો અને ફયશક યવુર છે .
આભ શેરા ફન્ને વભુશ કાપય થઇ ગમા.
જ્માયે ત્રીજો વભુશ ભુવરભાન અને
ભોઅભીન યહ્ો. છી કાપય વભુશે ભોઅભીન
વભુશને યાજમ આપ્મો ણ જ્માયે ઇસ્રાભ
પેરામો તો ભોઅભીનોનો વભુશ કાપયો ઉય
ણલજમ ામ્મો.
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૧૧ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૬૨) વુયએ જુ ભ્આ

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયો ઢે તો દુણનમાભાં જે ટરા ભાણવો
જુ ભ્આની નભાઝ ઢળે અને જે ટરા રોકોએ
ભુવરભાનોના ળશેયોભાં જુ ભ્આની નભાઝભાં
બાગ રીધો નથી એ ફધાની ગણતયી ભુજફ
વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
અભાયા ળીઆશ ઉય લાજીફ રાઝીભ છે કે
જુ ભ્આની યાત્રે ભગયીફ - ઇળાની નભાઝભાં
વુયએ જુ ભ્આ અને વબ્ફેશીસ્ભે ઢે અને
જુ ભ્આના રદલવે ઝોશયની નભાઝભાં વુયએ
જુ ભ્આ અને વુયએ ભુનાપેકુન ઢે. જે કોઇ
અનુક્રભણણકા
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આ પ્રભાણે કયળે તો તેણે શ. યવુર (વ.)ના
અભર ભુજફ અભર કમો ગણાળે અને તેનો
વલાફ ખુદાની નજીક ફેણશશ્ત છે .
ખાવીમત : આ વુયાને વલાય-વાંજ ઢે તો
ળમતાનના લવલવાથી ભશફુઝ યશેળે.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ّ َ ّٰ ّٰ َ َ ۡ َ
ُ َ ّ ُ ّّٰ
ۡ
َ
ص
یس ِبح لِل ِہ ما فِی السمو ِة ف ما فِی الاذ ِ
ُُۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ال َم ِل ِک الق ّد ۡف ِز ال َع ِزیۡ ِز ال َح ِک ۡی ِم ﴿﴾۱
َّ
ۡ
َ
ُ ّ
ُہوَ ال ِذ ۡی بَ َعث فِی الۡا ِّم ٖۡح َف َذ ُسوۡلًا ِّمن ُہ ۡم
ّ
ُ ّ
ُ َ
یَ ۡتلوۡا َعل ۡی ِہ ۡم ّٰا ّٰی ِت ٖۡہ َف یُ َزخ ِ ۡی ِہ ۡم َف ح َع ِل ُم ُہ ُم
ۡ ۡ َ
َ
َ ُ
ۡ
ال ِک ّٰت َب َف ال ِحک َمۃ ٭ َف ِا ۡؿ کانوۡا ِم ۡن ق ۡب ُل

َ
ُ ۡ
ل َ ِف ۡی ض ّٰل ٍل ّم ِبح ٍف ﴿ ۙ﴾۲
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ّ َف ّٰا َع ِخیۡ َن ِم ۡن ُہ ۡم ل َ ّمَا یَ ۡل َحقُوۡا ِب ِہ ۡم ؕ َف ُہوَ
ۡ
ۡ
ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۳
ّٰ َ َ ۡ ُ ّّٰ ُ ۡ ۡ َ ۡ ّ َ َ ُ َ ّّٰ
اللہُ
دل ِک فضل الل ِہ یؤ ِتی ِہ من یشٓاء ؕ ف
ُ َۡۡ ۡ
دف الفض ِل ال َع ِظ ۡی ِم ﴿﴾۴
َ َّ
ُ
َّ َ ُ َ
التوۡ ّٰذىۃ ث ّم ل َ ۡم
َمث ُل ال ِذیۡ َن ُح ِّملوا
َ َ
ُ َ َ ۡ
یَ ۡح ِملوۡ َہا ک َمث ِل ال ِح َماذِ یَ ۡح ِم ُل ا ۡسف ًاذا ؕ
ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ّ َ ۡ َ َ ّ َ ُ ۡ ّٰ
ّٰ
ِبئس مثل القو ِؾ ال ِذین کذبوا ِبای ِت
ۡ َ ۡ َ ّّٰ
ّّٰ َ ّّٰ
الظ ِلمحۡفَ
الل ُہ لَا یَ ۡ
ؾ
و
ق
ال
ی
د
ہ
الل ِہ ؕ ف
ِ
ِ
﴿﴾۵
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આકાળોભાં જે કાંઇ છે તથા ૃથ્લીભાં જે કાંઇ
છે તે અલ્રાશનું યટણ કયતાં યશે છે કે જે
(અલ્રાશ) ફાદળાશ છે , યભ ણલત્ર છે ,
ઝફયદસ્ત (અને) ણશકભતલાો છે . (૧)
તે એજ કે જે ણે ભક્કાના અબણોભાં એક
યવૂર ભોકલ્મો, જે તેભને તેની (કુયઆનની)
આમતો ઢીને વંબાલે છે તથા તેભના
(જાશેય-ફાણતન)ને ાક કયે છે , અને તેભને
કુયઆન તથા ણશકભતનું ણળક્ષણ આે છે , જો
કે તેઓ (પ્રજા) પ્રથભ ખુલ્રી ગુભયાશીભાં શતા
: (૨)
અને તેઓભાંથી ફીજાઓને ણ જે શજી
તેભને આલી ભળમા નથી; અને તે ઝફયદસ્ત
(અને) ણશકભતલાો છે . (૩)
આ તો અલ્રાશની કૃા છે . જે ને ચાશે છે
આે છે ; અને અલ્રાશ ભશાન કૃાણનધી છે .
(૪)
તે રોકોનો દાખરો કે જે ભના ય તલયેત (ના
ણળક્ષણ અને અભર)નો ફોજો નાખલાભાં
આવમો શતો, ણ જે ભણે તેનો બાય ઉંચક્મો
નણશ તેભનો દાખરો તે ગધેડાના જે લો છે કે
અનુક્રભણણકા
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જે ણે રકતાફોનો ફોજો ઉાડેરો શોમ; તે
રોકોની વયખાભણી કે જે ભણે અલ્રાશની
આમતોને જુ ઠરાલી શોમ કેલી ફૂયી છે ? અને
અલ્રાશ ઝુરભગાય કોભોની યાશફયી નથી
કયતો. (૫)
જે કંઇ ઝભીનો અને આવભાનભાં છે તે
અલ્રાશની તસ્ફીશ કયે છે અને તેની
ફાદળાશત શંભેળાથી છે અને શંભેળા યશેળે.
ભક્કાભાં યશેલાલાાઓને ઉમ્ભી કશેલાભાં
આલે છે , કેટરાક રોકો ઉમ્ભી અજ્ઞાનને કશે
છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ને કોઇએ
ુછમું કે અમ પયઝંદે યવુર ! એ રોકો
યવુરલ્રાશ (વ.)ને ઉમ્ભી કેભ કશે છે ? આે
તેને ુછમું કે રોકોનો ઉમ્ભી કશેલાનો બાલાથજ
ળું છે ? તેઓએ અઝજ કયી કે એ રોકોનો
અકીદો છે કે આ રખલું નથી જાણતા. આે
પયભાવમું એ રોકો જુ ઠું કશે છે . કુદયત ોતાની
રકતાફભાં પયભાલે છે કે ભેં ઉમ્ભી રોકોભાં
ોતાના યવુરને ભોકલ્મો કે તે રોકોને રકતાફ
અને ણશકભતનું ણળક્ષણ આે, શલે જો આ
ણળણક્ષત ન શોત તો ફીજાને ળું ણળક્ષણ આત.
અનુક્રભણણકા
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ખુદાની કવભ આ ફોંતેય-તોંતેય બાાઓ
રખી-લાંચી ળકતા શતા.
કમાભત વુધી આલલાલાા ભુવરભાનો ચાશે
તો અયફ શોમ કે અજભ, તેભના ણળક્ષણ ભાટે
શ. યવુરે ખુદા (વ.) તળયીપ રાવમા, શુ ઝુય
કમાભત વુધી પ્રત્મેક ઇન્વાનના ભાટે રકતાફ
અને ણશકભતનો પ્રચાય કયનાયા શતા અને
તપવીયે ભજભઊર ફમાનભાં છે કે જ્માયે
યવુરલ્રાશ (વ.)ભે આ આમત ઢી ત્માયે
કોઇએ ુછમું કે તેથી કોણ ભુયાદ છે ? આે
જ. વરભાનના ખબા ઉય શાથ યાખીને
પયભાવમું કે જો ઇભાન વુયય્મા નાભના વીતાયા
જે ટરું ઊંચુ શોમ તો ઇયાની રોકો ત્માં ણ
શોંચી જઇ ઇભાનને ભેલી રે. આ
શદીવથી ઇસ્રાભી આરભભાં તેઓ ચોતયપ
પેરાઇ જળે. તેલું બણલષ્મ બાખેર છે અને તે
ળબ્દે ળબ્દ વાચું ડેર છે .
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે એક લખત
એક ગયીફ લગજ શઝયતની ખીદભતભાં આલી
અઝજ કયી કે ભારદાય ખમયાત કયી વલાફ
ભેલે છે અને અભે લંચીત યશી જઇએ છીએ,
અનુક્રભણણકા
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તેઓ શજ કયી ળકે છે , ગુરાભ આઝાદ કયી
ળકે છે , જ્માયે અભે કયી ળકતા નથી. શુ ઝુયે
પયભાવમું કે જે એક વો લખત “અલ્રાશો
અકફય” કશે તેનો વલાફ ગુરાભ આઝાદ
કયલા કયતાં લધાયે છે અને જે એકવો લખત
“રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ” કશે તે ફીજા તભાભ
આઅભારોથી લધાયે છે , જ્માયે ગયીફોએ એ
અભર ળરૂ કમો તો ભારદાય રોકોએ ણ એ
પ્રભાણે કયલું ળરૂ કમુું ત્માયે ગયીફ લગે કહ્ું કે
શુ ઝુય, આ ભારદાય રોકો ણ અભાયી વાથે
ળયીક થઇ ગમા. આે કુયઆને ભજીદની આ
આમતની તીરાલત પયભાલી કે અલ્રાશનો
પઝર છે જે ને ચાશે તેને આે.
જે રોકોને તલયેત આલાભાં આલી તેઓએ
તેના ઉય અભર કમો નણશ, તેનો દાખરો એ
ગધેડા જે લો છે જે ના ઉય રકતાફ રાદલાભાં
આલે. આ દાખરો ભાત્ર ફની ઇવયાઇર
ભાટેજ નથી ણ ઓરભાએ ઇસ્રાભને ભાટે
ણ ઇબ્રતની જગ્મા છે કે ોતે ોતાના ઇલ્ભ
ઉય અભર ન કયે તો એલા ફેઅભર
આરીભની ણભવાર એલા ઝાડ વાથે આેર
અનુક્રભણણકા
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છે જે ને પ રાગેરાં ન શોમ એટરે કે પ
આલતાં ન શોમ. શ. અરી (અ.)થી વલાર
કયલાભાં આવમો કે અમ્ફીમા અને અલવીમા
છી જન્નતભાં ઉંચા દયજ્જાભાં કોણ જળે ?
આે પયભાવમું કે ઉમ્ભતના એ આરીભો
જે ભનો અભર અને કોર એક વયખા શળે.
છી વલાર કયલાભાં આવમો કે નભરૂદ, ળદ્દાદ
અને પીયઓન લગેયે છી જશન્નભના નીચા
દયજ્જાભાં કોણ શળે ? આે પયભાવમું કે એ
અભાયી ઉમ્ભતના એ ઓરભા શળે જે ભનો
કોર અને અભર (લાણી અને લતજન) એક
ફીજાની ણલરૂઘ્ધ શળે.
૬ થી ૮ ભી આમાત :-

ُ َّ َ
َ ۡۤ ُ َ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ ۡ ُ
اخ ۡفا ِا ۡؿ ر َع ۡم ُت ۡم انک ۡم
قل یایہا ال ِذین ہ
َ ّ َ َ ّ ۡ ُ ۡ ّّٰ ُ َ ۡ َ
از ف َت َمنوُا
ِ افل ِیٓاء لِل ِہ ِمن خف ِؿ الن
ُۡ َ ۡ
ۡ
﴾۶﴿ ال َموۡة ِا ۡؿ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِح َف
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َ َ َ ۢ َ ۡۤ َ َ ّ
ؕ َف لَا یَ َت َمنوۡن ٗۡہ ابَ ًدا ِب َما ق ّد َم ۡت ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم
ۡ ّّٰ ۢ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ
َ
﴾۷﴿ ف اللہ ع ِلیم ِبالظ ِل ِمحف
ُۡٗق ۡل ِا ّ َؿ ال ۡ َموۡ َة الَّذ ۡی تَه ّ ُك ۡف َؿ ِم ۡن ُہ َفانَّہ
ِ
ِ ِ
َۡ
ُ ُ َُ ُ
ُم ّٰل ِق ۡیک ۡم ث ّم ت َر ّخ ۡف َؿ ِاخّٰی ّٰع ِل ِم الغ ۡی ِب َف
َّ
َاخ ِۃ َف ُی َن ّب ُئ ُک ۡم ب َما ُک ۡن ُت ۡم تَ ۡع َم ُلوۡؿ
َ الش َہ
ِ
ِ
﴾۸٪ ﴿
(શે યવૂર !) તું કશે કે શે મશુ દીઓ ! અગય તભે
એલું ગુભાન કયો છો કે તભેજ અલ્રાશના
દોસ્ત છો અને ફીજા કોઇ રોકો નથી તો
અગય તભે (તભાયા આ ગુભાનભાં) વાચા શો
તો ભૃત્મુ ભાંગી રો. (૬)
યંતુ (આ) શેરાં તેભના શાથ જે કભો કયી
ચૂક્મા છે તેના રીધે આ (રોકો) તેની ઇચ્છા
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કદી ણ કયળે નણશ; અને અલ્રાશ આ
ઝાણરભોથી વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૭)
(શે યવૂર !) તું કશે, તે ભૃત્મુ કે જે નાથી તભે
નાવતા પયો છો તે તભાયી અલશ્મ ભુરાકાત
કયનાય છે , છી તભે છુ ી તથા જાશેય
(લાતો)ના જાણકાય (અલ્રાશ)ની શજુ યભાં
ાછા પેયલલાભાં આલળો. છી જે કભો તભે
કમાજ કયતા શતા તેનાથી તે તભને લાકેપ કયી
દેળે. (૮)
મશુ દીઓનો દાલો શતો કે અભો શક ય છીએ
અને ખાતયીૂલજક અભો જન્નતભાં જઇળું. તો
તેઓને ડકાય આલાભાં આવમો છે કે જો
તભાયો દાલો વાચો છે તો જન્નત તો આયાભ
અને આવાઇળનું ઘય છે , જ્માયે તભાયે તો આ
દુ:ખ અને તકરીપના ઘય (દુણનમા)ભાંથી
નીકીને એ ઘય તયપ જલું જોઇએ જે ભાં
આયાભ છે , ભાટે ભોતની ઇચ્છા કયો અને
જન્નતભાં જાલ, ણ તેઓ એ પ્રભાણે કદી
કયળે નણશ.
મશુ દીઓ ોતાની દોસ્તીના દાલાભાં જુ ઠા
શતા. તેઓ કદી ભોતની ઇચ્છા કયળે નણશ
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અને તેભણે ફુયા કૃત્મો કયેરા છે . જે ભકે
તલયેતના અશકાભ ફદરી નાખલા, શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ના લખાણોને કાઢી નાખલા લગેયે.
તેથી તેઓને ખાતયી છે કે ભયલા છી અઝાફ
થળે. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે મશુ દીઓને
પયભાવમું કે કવભ છે ખુદાની, જે ના કબ્જાભાં
ભાયી જાન છે , તભાયાભાંથી કોઇ ણ ભયલાની
ઇચ્છા નણશ કયે, ણ તભોને ભોત જરૂય
આલળે.
અમ યવુર ! (વ.) તું કશે કે જે ભોતથી તભો
બાગો છો તે અલશ્મ આલળે અને તભોને
અલ્રાશની શુ ઝુયભાં શાજય કયલાભાં આલળે
અને જે કભો તભોએ કમાજ શળે તેનાથી તભોને
જાણકાય કયળે.
૯ ભી આમત :-

ُ َ ۡۤۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
َ
ّٰ
َ
ّ
ۡ
یایہا ال ِذین امنوا ِادا نو ِخی ل ِلصلو ِۃ
ّّٰ ۡ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ ۡ َ ّ ۡ
َالل ِہ ف
ِمن یو ِؾ الجمع ِۃ فاسعوا ِاخی ِدغ ِخ
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ُ َ ّ ۡ َ ُ ّٰ َ ۡ َ
ُۡ
د ُذفا ال َب ۡیع ؕ دل ِک ۡم خح ٌؿ لک ۡم ِا ۡؿ کن ُت ۡم
َ َ
﴾۹﴿ ت ۡعل ُموۡ َؿ
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! જ્માયે જુ ભ્આના
રદલવે (જુ ભ્આની) નભાઝ ભાટે ોકાયલાભાં
આલે તો તભે અલ્રાશની માદ (ભાટે ભસ્જીદ)
તયપ દોડી જાઓ, અને રેણદેણ ડતું ભુકો;
અગય તભે વભજતા શો તો આ તભાયા ભાટે
ફશેતય છે . (૯)
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ભે શેરો જુ ભ્આ ભસ્જીદે
વારીભભાં અદા કમો. કાયણ કે આ ભક્કાથી
ણશજયત કયીને ફાય યફીઉર અવલરના
વોભલાયના રદલવે કફા નાભના સ્થે
શોંચ્મા જ્માં ઉભરૂ ફીન ઓપનો ડેયો શતો
અને ત્માં તેઓ ભાટે ભસ્જીદનો ામો નાખ્મો,
જે ને ભસ્જીદે કફા કશેલાભાં આલે છે ને આ
ત્માં જુ ભ્આ વુધી યોકામા. છી જુ ભ્આના
ત્માંથી યલાના થઇ ફની વારીભના ડેયાભાં
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શોંચ્મા જે એક જં ગરભાં શતો. ત્માં આે
નભાઝે જુ ભ્આ અદા પયભાલી અને આ
શેરી જુ ભ્આની નભાઝ શતી જે શુ ઝુયે
ોતાના વશાફાને ઢાલી. છી તેઓએ તે
જગ્માને ભસ્જીદના ભાટે લકપ કયી દીધી અને
ત્માં ભસ્જીદ ફનાલલાભાં આલી. નભાઝે
જુ ભ્આ શેરાં આે એક ખુત્ફો ઇયળાદ
પયભાવમો જે ભાં ખુદાનો ખોપ, તકલાની દાલત
અને ફીજા ઇસ્રાભી ભવાએર બયુય યીતે
ફમાન પયભાવમા અને જુ ભ્આની નભાઝ
શેરાં ખુત્ફો જરૂયી ઠેયવમો. શુ ઝુયનો
જુ ભ્આનો ખુત્ફો રકતાફભાં વંૂણજ ભોજુ દ
છે .
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં જાફીય ફીન
અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી લણજન છે કે અભો આં
શઝયતની ાછ નભાઝે જુ ભ્આ ઢી યહ્ા
શતા ત્માયે લેાયીઓનો એક કાપરો આલી
શોંચ્મો. આ ખફય વાંબી જે ઓ
ભસ્જીદભાં ઉબા શતા તેઓ બાગી ગમા. પક્ત
ફાય ભાણવો યવુરલ્રાશ (વ.)ની ાછ
ફાકી યહ્ા, જે ભાંથી એક શુ ં ણ શતો. કેટરાક
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કશે છે કે ભદીનાભાં એક લખત દુકા ડ્મો
તો લશીમા ફીન ખરીપા કરફી ળાભથી
વમાાયનો ભાર રાવમો અને જન્નતુર
ફકીઅભાં દુકાન રગાલી, તે લખતે શુ ઝુય
ખુત્ફો ઢી યહ્ા શતા ત્માયે થોડાક ભાણવો
ણવલામ ફધા ત્માંથી બાગી ગમા. કાયણ કે
તેઓને બમ શતો કે જો ણલરંફ થળે તો
જીલન-જરૂયીમાતની ચીજો ખી જળે. છી
શુ ઝુયે જે રોકો ફાકી યહ્ા શતા તેઓને કહ્ું કે
જો તભો ણ દોડી જાત અને અશીં કોઇ ન
યશેત તો અલ્રાશનો અઝાફ નાઝીર થાત.
આ ફનાલ લશીમા ણફન કરફીના ઇસ્રાભ
રાવમા શેરાંનો છે . આ પ્રભાણે ત્રણ લખત
ફન્મું.
જુ ભ્આની અઝાન થામ તો નભાઝ તયપ દોડી
જાલ, તેનો શેતુ એ છે કે તભાભ દુન્મલી
કાયોફાય છોડી દો અને ઇફાદતની તયપ
આલો, એટરા ભાટેજ જુ ભ્આના રદલવે
અઝાન છી ભુવાપયીની ભના કયેર છે ,
એલીજ યીતે રેલું અને લેચલું ણ જુ ભ્આની
અઝાન છી કે જ્માં વુધી નભાઝ ખતભ ન
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થામ ત્માં વુધી ભનાઇ કયેર છે . તપવીયે
ફુયશાન અને તપવીયે કુમ્ભીભાં ભનકુર છે કે
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ભે પયભાવમું કે
અલ્રાશના ઝીક્ર તયપ કોળીળ કયો, તેનો શેતુ
એ છે કે તેની તયપ તૈમાયી કયો એટરે ભુછો
કતયાલો, ફગર વાપ કયો, નખ કાલો, ગુસ્ર
કયો, વાયો ોાક શેયો, ખુશ્ફુ રગાલો અને
નભાઝ તયપ જાલ.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે વમણક્તને જુ ભ્આનો રદલવ નવીફ થામ
તેણે તે રદલવે ઇફાદત ણવલામ કોઇ કાભ કયલું
જોઇએ નણશ, કાયણ કે આ ફંદાની ફક્ષીળનો
અને યશેભત નાઝીર થલાનો રદલવ છે . શ.
અરી (અ.)ભે જુ ભ્આના ખુત્ફાભાં પયભાવમું કે
જુ ભ્આના રદલવે એક ઘડી એલી આલે છે
જે ભાં જાએઝ દોઆ કફુર થામ છે . ઇભાભે
પયભાવમું કે ળફે જુ ભ્આના જે ભયણ ાભે તે
કબ્રની બીંવથી યક્ષણભાં યશે છે અને
જુ ભ્આના રદલવે ભયણ ાભે તો અઝાફે
જશન્નભથી ભુક્ત થામ છે .
એક યીલામતભાં શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
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(અ.)એ પયભાવમું કે ળફે જુ ભ્આના ખુદા
તયપથી એક અલાઝ આલે છે કે કોઇ તૌફા
કયનાય છે કે તેની તૌફા કફુર કરૂં, કોઇ
ઇસ્તગપાય કયનાય છે કે તેના ગુનાશ ફક્ષી
આું, કોઇ વાએર (વલાર કયલાલાો) છે કે
જે ને આલાભાં આલે (પયીશ્તા દોઆ કયે છે
કે) અમ અલ્રાશ ! દેલાલાાને તું આ અને
કંજુવી કયલાલાાને ફયફાદ કય. આ ણવલામ
નભાઝે જુ ભ્આના વેંકડો ભવાએર છે .
આજના ઝભાનાભાં ભોટા બાગે ભુજતશીદો
નભાઝે જુ ભ્આને લાજીફે તખીયી વભજે છે .
બાગ્મેજ કોઇ લાજીફે અમની જાણે છે .
૧૦ થી ૧૧ ભી આમાત :-

ُ َ َ
ۡ َ ُ َّ
الص ّٰلوۃ فان َت ِس ُخ ۡفا فِی
ف ِادا ق ِض َی ِت
ُ ۡ ّّٰ ۡ َ
ُ
َۡۡ
ص َف ۡاب َتغوۡا ِم ۡن فض ِل الل ِہ َف ادغ ُخفا
ِ الاذ
ۡ ُ ۡ ُ َ ّ َ َ ّ ً ۡ َ َ ّّٰ
َ
ُ
ۡ
﴾۱۱﴿ اللہ ک ِثحؿا لعلکم تف ِلحوؿ
અનુક્રભણણકા

1832

hajinaji.com

ۡۤ ُ ّ َ ۡ
َ ً
َ َ
َف ِادا َذا ۡفا ِت َج َاذۃ ا ۡف ل َ ۡہوََۨا اجفضوۡا ِال َ ۡی َہا َف
ُ
َ َ ُ َ
ۡ َ ّّٰ ۡ
ترَخوۡؼ قٓائِ ًما ؕ ق ۡل َما ِعن َد الل ِہ خح ٌؿ
َّ
ۡ َ ّّٰ
ّ
الت َج َاذ ِۃ ؕ َف الل ُہ خح ُؿ
ِ ِّم َن الل ۡہ ِو َف ِم َن

ۡ ّّٰ
﴾۱۱٪ ﴿ الررِقِح َف

છી જ્માયે નભાઝ ૂયી થઇ જામ તો ૃથ્લીભાં
પેરાઇ જાઓ, અને અલ્રાશની કૃા (યોઝી)ના
ઇચ્છનાયાઓ થાઓ, અને અલ્રાશને ણલળે
(પ્રભાણભાં) માદ કયો કે કદાચને તભે વપતા
ભેલો. (૧૦)
અને જ્માયે તેઓ કોઇ લેાયની અથલા યભત
ગભતની લાત જુ એ છે તો તેઓ (નભાઝને
ડતી ભૂકી) તેની તયપ દોડી જામ છે , અને તને
(નભાઝ ઢતો) ઉબો છોડી જામ છે ; (શે યવૂર
!) તું કશે કે જે કાંઇ અલ્રાશ ાવે છે તે આ
ખેરકૂદ અને લેાય લણજ કયતાં ફશેતય છે ;
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અને અલ્રાશ વલે યોઝી આનાયાઓ કયતાં
ઉિભ (યોઝી) આનાયો છે . (૧૧)
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે શુ ઝુયે
પયભાવમું કે જુ ભ્આ છી પેરાઇ જલાનો શુ કભ
દુણનમા ભેલલા ભાટે નથી ણ ણફભાયને
જોલા ભાટે, નભાઝે જનાઝા તથા ભોઅભીન
બાઇઓની ભુરાકાત ભાટે છે . ઘણા રોકોએ
તેનો શેતુ ઇલ્ભ પ્રાણપ્ત ભાટે રીધેર છે . શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે કે
જે જીલનની જરૂયીમાતને ુયી કયલાનો
અલ્રાશે લામદો કમો છે શુ ં તેની ળોધ ભાટે
ણ વપય કરૂં છુ ં . જે થી અલ્રાશની નઝદીક
શરારની ળોધ કયલાલાાઓભાં ભાયી
ગણતયી થામ. ત્માય છી આે આ આમતની
ણતરાલત પયભાલી અને આે પયભાવમું કે કોઇ
વમણક્ત ઘયભાં દયલાજો ફંધ કયીને ફેવી જામ
અને છી કશે કે ભાયી યોઝી ભને અશીંમા
ભળે તો તેની ગણતયી એ ત્રણ રોકોભાં થળે
જે ની દોઆ કફુર થતી નથી : ૧ જે
વમણક્તની સ્ત્રી નાપયભાન શોમ અને તેના ભાટે
ફદદોઆ કયે તો તેની એ ફદદોઆ કફુર નણશ
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થામ, કાયણ કે અલ્રાશે તેને અણધકાય આપ્મો
છે કે જો તેણી નાપયભાની કયે તો તરાક
આીને જાન છોડાલે. ૨ અગય કોઇ વમણક્તનો
ફીજી વમણક્ત ઉય કોઇ શક શોમ અને તે
વમણક્ત તે દેલાનો ઇન્કાય કયી દે તો તેની
ફદદોઆ કફુર થળે નણશ, કાયણ કે અલ્રાશે
શેરા તેને રખાલી રેલાનો શુ કભ કયેર છે
અને તેણે તેના ઉય જાણીફુઝીને અભર નથી
કમો. ૩ કોઇ વમણક્ત ાવે ખાલા ભાટે કાંઇ
શોમ અને તે ોતાના ઘયની ચાય રદલારોભાં
આભ કશીને ફેવી જામ કે આ ખતભ થળે તો
અલ્રાશ ફીજી યોઝી આી દેળે, તો આભ
ફેવી યશેનાયની તરફે યીઝકની દોઆ કફુર
થળે નણશ.
શ. યવુરે ખુદા (વ.) જુ ભ્આનો ખુત્ફો ઉબા
યશીને ઢતા શતા. ખુત્ફાને વાંબલો અને
ફોધ ગ્રશણ કયલો અને દ્રઢતાની વાથે
નભાઝને અદા કયલી, તેનો જે વલાફ છે તે
આ દુણનમાના પામદા કયતાં ઘણો ફશેતય છે
અને તેનું યીણાભ ફશુ જ વારૂં છે . તભે રોકો
ખુત્ફો અને નભાઝે જુ ભ્આને છોડો નણશ.
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ખુદા તભાયી યોઝીનો ફંદોફસ્ત કયળે. જ.
અફુઝયથી લણજન છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે
પયભાવમું કે જે વમણક્ત જુ ભ્આના રદલવે ગુસ્ર
કયે, વાયો ોળાક શેયે, ખુશ્ફુ અને તેર
રગાડે તો એક જુ ભ્આથી ફીજા જુ ભ્આ વુધી
અને તે ઉયાંત ત્રણ રદલવના ગુનાશ ફક્ષી
આલાભાં આલે છે ણ ળતજ એ છે કે ફે
ભાણવો લચ્ચે ફુટ નાખી ન શોમ અને એક
યીલામત પ્રભાણે શુ ઝુયે પયભાવમું છે કે
જુ ભ્આના રદલવે અલ્રાશ તઆરા છ રાખ
ભાણવોને જશન્નભથી આઝાદ કયે છે જે ના
ઉય જશન્નભ લાજીફ થઇ ગઇ શોમ.
(તપવીયે ભજભઉર ફમાન)
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આ વુયાભાં ૧૧ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૬૩) વુયએ ભુનાપેકન
ુ
(દાંણબકો)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો દીનભાં ણનપાક અને ળકથી
ફચળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ગુભડા ઉય ઢે તો
વારૂં થળે.
૧રી આમત :-

َ َ ّ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ّٰ ُ ۡ َ َ َ َ
ِادا جٓاءؼ المن ِفقوؿ قالوا نشہد ِانک
ّّٰ َ ّّٰ ُ ۡ ُ َ َ
ۡٗؕ الل ُہ حَ ۡع َل ُم ِانّ َ َک لَرَ ُسوۡلُہ
لرسوؽ الل ِہ ۬ ف
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ۡ
ّّٰ
ۡ ّٰ ۡ َ
َف الل ُہ یَش َہ ُد ِا ّؿ ال ُمن ِف ِقح َف
ّٰ
﴾ۚ۱﴿ لَک ِذبُوۡ َؿ
(શે યવૂર !) જે લખતે દાંણબકો તાયી ાવે
આલે છે ત્માયે કશે છે કે અભે વાક્ષી આીએ
છીએ કે ણનવંળમ તું અલ્રાશનો યવૂર છે ;
અને અલ્રાશ તો જાણે છે જ કે ફેળક તું તેનો
યવૂર છે ; યંતુ અલ્રાશ આ (લાતની) વાક્ષી
આે છે કે આ દાંણબકો (તેભ કશેલાભાં)
અલશ્મ જુ ઠ્ઠા છે . (૧)
તપવીય કતાજઓએ લણજન કમુું છે કે આ આમત
અબ્દુલ્રાશ ણફન ઓફી નાભના ભુનાપીક
અને તેના વાથીઓ ભાટે ઉતયી છે .
ણશજયતના ાંચભા લયવે શુ ઝુયને ખફય ભી
કે ફની ભુસ્તરીક ભુવરભાનો વાથે રડલાની
તૈમાયી કયી યહ્ા છે , જે ની પોજનો લડો
શાયીવ ફીન અફુ ઝયાય છે . જે મગમ્ફય
(વ.)ની ત્ની જોલેયીમાનો ણતા શતો. શુ ઝુય
પોજી જલાનોને વાથે રઇ ભયીઝેઅ તયપ
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શોંચ્મા જે વભુદ્રના રકનાયાની નજીક શતી.
ફન્ને પોજોભાં રડાઇ થઇ અને ભુવરભાનોનો
ણલજમ થમો અને ગનીભતનો ઘણો ભાર શાથ
રાગ્મો, એ દયણભમાન પોજે ઇસ્રાભ એક કુલા
ઉય યોકાણી જ્માં એક અઘટીત ફનાલ
ફન્મો, ત્માં જ. ઉભય ફીન ખિાફનો ગુરાભ
જશજા ણફન વઇદ ગપપાયી અને અનવ ણફન
અય્માય અન્વાયીની લચ્ચે ાણી રેલા ભાટે
ઝઘડો થમો અને જશજાએ અન્વાયના ભોંઢા
ય એક જોયદાય થપ્ડ ભાયી. જે થી
અન્વાયના ભોંઢાભાંથી રોશી નીકલા રાગ્મું,
તેથી તેણે અન્વાયોને ભદદ ભાટે ફોરાવમા.
જ્માયે જશજાએ ભુશાજીયોને ફોરાવમા છી
ફન્ને ક્ષોએ તરલાયો કાઢી અને નઝદીક શતું
કે રડાઇની આગ બડકી ઉઠે ત્માયે જોઆર
નાભનો પકીય ણ જશજાની ભદદ કયી યહ્ો
શતો. અબ્દુલ્રાશ ફીન ઓફીએ જોઆરને
ટોક્મો તો તેણે ફશુ જ વખ્તાઇની વાથે તેની
લાતને ઠુકયાલી દીધી. તેથી ઓફીને લધાયે
ગુસ્વો આવમો અને તે અન્વાયોને કશેલા
રાગ્મો કે આ તભો (અન્વાય રોકો)ને તભાયા
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કૃત્મોની વજા છે કે તભોએ આ ભુશાજીયોને
ોતાના ઘયોભાં જગ્મા આી, તેભની વાથે
બરાઇ કયી, તેભના પ્રાણોનું યક્ષણ કમુું,
ોતાની જાનભારની કુયફાની આી, તભાયી
સ્ત્રીઓ ણલધલા થઇ, તભાયા ફાકો મતીભ
થમા, જો એ રોકોને તભો કાઢી ભુકતે તો
તેભનું કોઇ ઠેકાણં ન શોત. શલે ભદીના ાછા
જઇળું તો તે શરકા રોકોને કાઢી ભુકીળું (તેનો
ઇળાયો એ તયપ શતો કે અભો યવુરલ્રાશ
(વ.)ને ણ કાઢી ભુકીળું.) તે લખતે ઓફીની
આવાવ કેટરાક અન્વાયો બેગા થઇ ગમા
શતા. જે ભાં ઝમદ ફીન અયકભ ણ શતા.
જે ઓ ણફલ્કુર નાની ઉમ્ભયના શતા. તેભને
ગુસ્વો આવમો અને તેભણે ઓફીને કહ્ું કે
ખુદાની કવભ તું જ ઝરીર છો, ભોશમ્ભદ
(વ.)ને અલ્રાશે ઇઝઝત આી છે , તું
ફકલાવ ન કય, તો ઓફી કશેલા રાગ્મો કે તું
ચુ યશે.
આ ફોયનો લખત શતો અને શુ ઝુય
ભુશાજીયો અને અન્વાયો વાથે એક ઝાડ નીચે
આયાભ પયભાલી યહ્ા શતા. ઝમદ ફીન
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અયકભે આલીને ફધી ણલગત કશી વંબાલી.
આે ઝમદને કહ્ું કે તાયી કંઇ વભજપેય થઇ
રાગે છે ; એભ ફને નણશ. છી આે ોતાના
ગુરાભ ળયકાતને વલાયી રાલલાનો શુ કભ
આપ્મો, છી આ તયત જ ોતાની વલાયી
ઉય યલાના થઇ ગમા. તો આદ ણફન
ઓફાદાએ વલાર કમો તો શુ ઝુયે જલાફ
આપ્મો કે તભે ઓફીની આ લાત વાંબી કે
તે જે અભાયાથી લશારા છે તેને ઝરીર કયીને
કાઢી ભુકળે. તો તેણે કહ્ું કે શુ ઝુય લશારા તો
આ અને આના વાથી છો, એ રોકો
ઝરીર છે . આખો રદલવ વપય ચારુ યશી.
અબ્દુલ્રાશ ણફન ઓફીને શુ ઝુયની વાભે યજૂ
કયલાભાં આવમો તો તેણે કવભ ખાઇને કહ્ું કે
ઝમદે આ ણફલ્કુર ખોટી લાત યજૂ કયી છે .
છી તેણે કહ્ું કે શુ ં ગલાશી આું છુ ં કે આ
ખુદાના યવુર છો, તો રોકોએ ઝમદને ઠકો
આી કહ્ું કે તું જુ ઠું ફોરે છે , કેભકે
અબ્દુલ્રાશે એભ કહ્ું નથી. છી આને
રોકોએ કહ્ું કે ઝમદ શજુ નાની લમના છે , તે
જુ ઠું ફોરે છે . આલી શારત જોઇને ઝમદને
અનુક્રભણણકા
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ઘણંજ દુ:ખ થમું, તેણે અઝજ કયી અમ
યલયરદગાય ! શુ ં જુ ઠું ફોલ્મો નથી. છી
શઝયતે એ રપત્નાને ળાંત કયલા ભાટે ત્માંથી
કુચ કયલાનો શુ કભ આપ્મો તો અવીદ ફીન
શવીને કહ્ું કે મા શઝયત આલા વભમે ળા ભાટે
કુચ કયો છો ? આે પયભાવમું કે અમ અવીદ,
ળું તેં વાંબળમું નથી કે તભાયા વાશેફે કહ્ું છે
કે જ્માયે ભદીનાભાં શોંચીળું ત્માયે લધાયે
ઇઝઝતલાો લધાયે ઝરીરને ભદીનાથી
ફશાય કાઢી ભુકળે ? તો તેણે કહ્ું છે કે શા, મા
શઝયત અગય તભો ચાશો તો તેને કાઢી
ભુકીએ, મા શઝયત તેની વાથે નયભી કયો,
ખુદાની કવભ આ ભદીનાભાં તળયીપ ન
રાલત તો તેની કોભ તેના ભાટે જડાલ તાજ
ફનાલીને તેના ભાથે ભુકત અને તેને ોતાનો
લડેયો ફનાલત. ણ આના આલલાથી જુ દા
પ્રકાયની લાત ફની ગઇ; તેઓની એભ
ભાન્મતા છે કે તભાયા કાયણે તેને ફાદળાશી
ભી નણશ.
ઓફીનો ુત્ર ઓફેદુલ્રાશે શઝયતની ાવે
અઝજ કયી કે આ શુ કભ આો તો શુ ં ભાયા
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ફાને ભાયી નાખું. શુ ઝુયે કહ્ું, નણશ. તેની
વાથે નયભીથી લતજ. છી એ ભુવાપયી
દયણભમાન ફશુ જ તેઝ શલા ફુંકાલા રાગી અને
શઝયતની વલાયીનું ઊંટ ખોલાઇ ગમું. છી
શઝયતે પયભાવમું કે આ શલા ચારલાનું કાયણ
એ છે કે ભોટા ભાણવોભાંથી કોઇ એકનું
ભદીનાભાં ભયણ થળે, કોઇએ ુછમું કે તે કોણ
છે ? આે પયભાવમું કે તે યપાઆ છે , યપાઆ
ભુનાપીકોભાંથી શતો. આ વાંબી કોઇએ કહ્ું
કે આશ્ચમજ છે ભોશમ્ભદ (વ.) ઉય કે
ભદીનાભાં કોઇના ભયણની ખફય આે અને
ઊંટ ખોલાઇ જામ તેની ખફય નથી. તો જ.
જીબ્રઇર નાઝીર થમા અને ઊંટ ક્માં છે તે
આને ફતાલી દીધું. છી શુ ઝુયે પયભાવમું કે
શુ ં ગમફનું ઇલ્ભ જાણતો નથી ણ આ
ભુનાપીકના જલાફ ભાટે કુદયતે ભને ખફય
આી છે , છી આે પયભાવમું કે પરાણી
જગ્માએ તે ઊંટ છે .
જ્માયે આ ભદીનાની નજીક શોંચ્મા તો
આે તે ભુનાપીકનો જનાઝો જોમો કે જે
ફકીઅભાં દપનાલલા ભાટે રાલલાભાં આવમો
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શતો.
ઓફમનો ુત્ર અબ્દુલ્રાશ એ સ્થે ઉબો
શતો, જ્માયે તેના ફાનું ઊંટ આવમું તો તેણે
તેના ફાને ઉબો યાખી કહ્ું કે ખુદાની કવભ
જ્માં વુધી શઝયત યવુરે ખુદા (વ.) તને યઝા
નણશ આે ત્માં વુધી શુ ં તને ભદીના જલા
નણશ દઊં અને તું જ ઝરીર છો, અને શઝયત
લધાયે ઇઝઝતદાય છે . અબ્દુલ્રાશે ોતાના
ુત્રની પયીમાદ શઝયતની ાવે કયી. છી
શઝયતે તેના રદકયાને કશેલડાવમું કે તાયા
ફાને તકરીપ આ નણશ અને તેને જલા દે,
જ્માયે ઝમદ ણફન અયકભ ભદીનાભાં આવમો
તો અન્વાયોએ તેને ઠકો આલો ળરૂ કમો.
તેથી તે દુ:ખી થઇને ઘયભાં ફેવી યહ્ો. છી
અલ્રાશે તેને વત્મ અને અબ્દુલ્રાશ ણફન
ઓફમને જુ ઠો જાશેય કયલા શઝયત યવુર
(વ.) ય આમત નાઝીર કયી કે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) જ્માયે તાયી ાવે ભુનાપીકો આલે છે
ત્માયે કશે છે કે ખયેખય તું ખુદાનો મગમ્ફય
છે , અને અભો ભુનાપીક નથી, ભાયી આ વાક્ષી
જીબ અને દીર થકી છે .
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૨ થી ૫ ભી આમાત :-

ِا ّتَ َخ ُذ ۡۤۡفا اَیۡ َمان َ ُہ ۡم ُج ّ َن ًۃ َف َص ّ ُد ۡفا َعنۡ
َ ۡ ّّٰ
ٓاء َما کَانُوۡا حَ ۡع َم ُلوۡؿَ
الل ِہ ؕ ِانّ َ ُہ ۡم َس َ
س ِبی ِل
﴿ ﴾۲
ّٰ َ َ ّ َ
ُ َُ ََ َُ َ
دل ِک ِبان ُہ ۡم ّٰا َمنوۡا ث ّم که ُك ۡفا فط ِبع َعدّٰی
ُُ
َ
َۡ
قلوۡ ِب ِہ ۡم ف ُہ ۡم لَا حَفق ُہوۡ َؿ ﴿﴾۳
َ َ ََۡ َ ُ ۡ ُۡ ُ َ َ
ام ُہ ۡم ؕ َف اؿۡ
ُ
ۡ
َ
ف ِادا ذایتہم تع ِجبک اجس
ِ
حَّقُوۡلُوۡا تَ ۡس َم ۡع ل ِقَوۡل ِہ ۡم ؕ کَاَنّ َ ُہ ۡم ُخ ُشبٌ
ِ
ّ ُم َس ّ َن َد ٌۃ ؕ یَ ۡح َس ُبوۡ َؿ ک ُ ّ َل َص ۡیح ٍۃَ
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َ ۡ َ ُّ ُ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ َ
َ ّٰ
احذ ۡذ ُہ ۡم ؕ ق َتل ُہ ُم
علی ِہم ؕ ہم العدف ف
ُ َ ۡ ُ ّّٰ َ ُ ّّٰ
َ
ۡ
﴾۴﴿ اللہ ۫ انی یؤفکوؿ
ُ ۡ
َ
َ
َف ِادا قِ ۡی َل ل َ ُہ ۡم ت َعالَوۡا یَ ۡس َتغ ِه ۡك لَک ۡم
ّّٰ
َ
َذ ُسوۡ ُؽ الل ِہ ل َ ّوَ ۡفا ُذ ُء ۡف َس ُہ ۡم َف َذایۡ َت ُہ ۡم
ۡ ُ
ُ
﴾۵﴿ یَ ُص ّد ۡف َؿ َف ُہ ۡم ّم ۡس َتکبِ ُؿ ۡف َؿ

તેભણે ોતાની (જુ ઠી) પ્રણતજ્ઞાઓને ઢાર
ફનાલી રીધી છે , જે થી રોકોને અલ્રાશના
ભાગજથી અટકાલે; ફેળક જે લતજન તેઓ કયે છે
તે ઘણંજ ફુરૂં છે . (૨)
આ એ ભાટે કે તેઓ (જાશેયભાં) ઇભાન
રાવમા, અને ાછા નાણસ્તક ફની ગમા; શલે
તેભના અંત:કયણો ય ભોશોય ભાયી દેલાભાં
આલી છે , જે થી તેઓ કાંઇ ણ વભજતા
નથી. (૩)
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અને જ્માયે તું તેભને જુ એ તો તેભનાં (ફાહ્)
ળયીય તને વાયાં દેખાળે; અને જો તેઓ લાતો
કયે તો તું તેભની લાતો (ઘ્માન દઇ) વાંબળે;
(ણ) તેઓ (જ્ઞાન અને વાનથી) એલા
(ખારી) છે જે લા કે રુગડાં શેયાલી બીંતને
અડકાડી ઉબા કયેરા રાકડાના ઢીભચાં, તેઓ
દયેક કીકીમાયીને એલી ધાયે છે કે તેભની જ
ણલરૂધ્ધ છે ; એજ (તાયા) દુશ્ભન છે , ભાટે
તેભનાથી વાલચેત યશે; અલ્રાશ તેભને ગાયત
કયે; તેઓ ક્માં ફશેકી જામ છે ? (૪)
જ્માયે તેભને કશેલાભાં આલે છે કે આલો,
અલ્રાશનો યવૂર તભાયા ભાટે ક્ષભાની દુઆ
કયે તો તેઓ ોતાના ભાથાં પેયલી રે છે , અને
તું તેભને જોળે કે તેઓ અણબભાનભાં ીઠ
પેયલી ચાલ્મા જામ છે . (૫)
એ ભુનાપીકોએ ોતાની જુ ઠી કવભો ભાટે એક
ઢાર ફનાલી રીધી છે . આની મગમ્ફયીનો
એઅતેકાદ યાખલા ભાટે ખોટી કવભો ખામ છે
અને તેઓ રોકોને ખુદાના યસ્તેથી અટકાલે છે
અને રોકોને ળંકાભાં નાખે છે અને શ. યવુરે
ખુદા (વ.) ાવે રોકોને જલા દેતા નથી,
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તેઓ દીરભાં કુફ્ર યાખે છે અને જાશેયભાં
ઇસ્રાભ રાલે છે .
તેઓ જાશેયભાં ઇભાન રાવમા અને દીરથી કુફ્ર
કમો, તેઓના દીરો ઉય ભોશોય ભાયી દેલાભાં
આલી છે . તેઓને જાણીને ઇન્કાય કયલાના
કાયણે તેઓના શાર ઉય છોડી દેલાભાં
આવમા છે . અલ્રાશે ોતાની તૌપીક તેઓથી
રઇ રીધી છે , તેઓ કંઇ ણલચાયતા નથી અને
શક લાતભાં કાંઇ ઘ્માન આતા નથી, તેઓ
શઠધભી ઉય ફાકી યશેરા છે .
ઇબ્ને ઓફમ ખુફવુયત અને છટાથી ફોરતો
શતો અને ભુનાપીકોની એક જભાત ણ તેના
જે લીજ શતી અને તેઓની છટાદાય બાાથી
રોકો અચંફો ાભતા શતા. તે લખતે કુદયતે
આ આમત નાઝીર પયભાલી કે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) જ્માયે તું તે ભુનાપીકોને જુ એ છે ત્માયે
તેઓના કદાલય અંગ અને ખુફવુયત ચશેયા
આશ્ચમજ ભાડે છે અને તેઓ લાત કયે તો
તેઓના ળબ્દોભાં ભીઠાળ શોમ છે અને રોકો
તેને ફશુ જ દીરચસ્ીથી વાંબે છે અને
તેઓને ભોઅભીન વભજે છે , ણ તેઓ
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બીંતને અડાડી ઉબા કયેરા રાકડાના ઢીંભચા
છે . તેઓ ભાત્ર ખારી એક ુતા જે લા છે ,
તેઓભાં ન જ્ઞાન છે , ન ઇભાન છે અને ન તો
ફુણદ્ઘ છે , તેઓ ભોઅભીનોના દુશ્ભન છે . આ
આમતભાં ખુદાએ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના
દુશ્ભનોને જે ફદદુઆ અને રાનતો કયી છે તો
ભોઅભીનોને ણળક્ષણ આલા ભાટે છે . આ
આમત નાઝીર થલાની શેરાં શ. યવુરે ખુદા
(વ.)એ ઝમદ ફીન અયકભને ફોરાલી કહ્ું કે
અમ ઝમદ, તેં ઇબ્ને ઓફમ ણલે જે લાતો
કશી તે યખેને તાયી ને તેની લચ્ચે દુશ્ભનીના
કાયણે શોમ. તો તેણે કહ્ું કે મા શઝયત એભ
નથી. આે પયભાવમું કે કદાચ તું તેની લાત
વભજ્મો ન શો, તો તેણે અઝજ કયી કે શુ ં
ફયાફય વભજ્મો છુ ં . છી જ્માયે ઉયની
આમત નાઝીર થઇ ત્માયે શઝયત યવુર
(વ.)એ ઝમદની ાછ જઇ તેને ઉબો કમો
અને પયભાવમું કે અમ છોકયા તેં વાચી લાત કયી
શતી અને તાયા કાને ફયાફય વાંબળમું શતું
અને તાયા દીરે વાયી યીતે માદ યાખ્મું શતું અને
તેં જે કંઇ કહ્ું તે ખુદાએ નાઝીર પયભાવમું.
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જ્માયે ઉયની આમતો નાઝીર થઇ તો
ઓફમની કોભે તેની ાવે જઇને હ્ું કે આ
આમતો તાયા ણલે નાઝીર થઇ છે . ભાટે તું
શઝયતની ાવે જા અને ભાપી ભાંગ. આ
વાંબી તે ભુનાપીકે કહ્ું કે તેભણે ભને ઇભાન
રાલલાનું કહ્ું તો શુ ં ઇભાન રાવમો, ઝકાત
આલાનું કહ્ું તો ઝકાત આી, શલે તો
ભોશમ્ભદ (વ.)ને વજદો કયલાનું ફાકી યશી
ગમું છે . તો તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ.
૬ થી ૮ ભી આમાત :-

َ ٌ ََ
َ َۡ َ
َ
ٓاء َعل ۡی ِہ ۡم ا ۡس َتغه ۡكة ل َ ُہ ۡم ا ۡؾ ل َ ۡم
سو
َ ّ ۡ ُ َ ُ ّّٰ َ ۡ َ ّ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ
تستغ ِهك لہم ؕ لن حغ ِهك اللہ لہم ؕ ِاؿ
ّّٰ
ۡ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ
َ
ۡ
َ
َ
﴾۶﴿ اللہ لا یہ ِدی القوؾ الف ِس ِقحف
ُۡہ ُم الّ َ ِذیۡ َن حَقُوۡلُوۡ َؿ لَا تُ ۡن ِفقُوۡا َعدّٰی َمن
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ّّٰ ّّٰ ۡ َ ّ ُ
ۡ
ّّٰ
ِعن َد َذ ُسوۡ ِؽ الل ِہ َحتی یَنفضوۡا ؕ َف لِل ِہ
ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ
ََ ُ
ص َف لّٰ ِک ّ َن
عدٓائِن السمو ِة ف الاذ ِ
ۡ ّٰ ۡ َ ۡ َ
ال ُمن ِف ِقح َف لَا حفق ُہوۡ َؿ ﴿﴾۷
َ َ ۤۡ َ ۡ َ
ُ ُ
حَقوۡلوۡ َؿ ل َ ِئ ۡن ّذ َج ۡعنا ِاخی ال َم ِدیۡن ِۃ
ۡ
ََُ ۡ
ّّٰ
ََ َ
ل َ ُیص ِخ َج ّ َن الۡاف ّد ِمن َہا الۡاد ّؽ ؕ َف لِل ِہ
ۡ َُ
ۡ
ۡ
ال ِع ّزۃ َف ل َِر ُسوۡل ِٖۡہ َف ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنح َف َف لّٰ ِک ّ َن
َ
ۡ ّٰ ۡ
ال ُمن ِف ِقح َف لَا حَ ۡعل ُموۡ َؿ ﴿ ﴾۸٪

(ભાટે) તું તેભના શકભાં ક્ષભાની દુઆ ભાંગે મા
ન ભાંગે એ વયખું જ છે ; અલ્રાશ શયગીઝ
તેભના ગુન્શા ભાપ કયળે નણશ; ણનવંળમ
અલ્રાશ આજ્ઞાબંગ કયનાયા રોકોની યાશફયી
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નથી કયતો. (૬)
આ એજ (રોકો) છે કે જે ઓ (અન્વાયોને)
કશે છે કે અલ્રાશના યવૂર ાવે જે
(ભુશાજે યીન) રોકો છે તેભના ય તભાયા
નાણાં ખયચો નણશ, અશીં વુધી કે તેઓ
(કંટાીને) ણલખયાઇ જામ; જો કે આકાળો
તથા ઝભીનના ખજાના અલ્રાશના જ છે ,
ણ દાંણબકો તે વભજતા નથી. (૭)
તેઓ કશે છે કે જો અભે ભદીના ાછા પયીને
જઇએ તો ત્માંના આફરૂદાય રોકો ત્માંના
ઝરીર (રોકો)ને જરૂય જરૂય કાઢી ભૂકળે; જો
કે ખયેખયી ઇઝઝત અલ્રાશના ભાટે છે , અને
તેના યવૂરના ભાટે. અને ભોઅભીનો ભાટે;
યંતુ ભુનારપકો તે જાણતા નથી. (૮)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તેઓ ભાટે ક્ષભાની
દોઆ ભાંગ મા ન ભાંગ ફધું જ વયખું છે . કશે
છે કે અબ્દુલ્રાશ ઓફી ભદીનાભાં આવમા
છી ણફભાય થઇ ફે ત્રણ રદલવ છી
જશન્નભ લાવીર થમો.
એ ભુનાપીકો એલા છે કે તેઓ અન્વાયોને કશે
છે કે તભો શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)ના
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ભાણવોને એટરે વુધી ખાલાનું અને કાડ ન
આો કે તેઓ કંટાીને ણલખેયાઇ જામ. જો કે
આવભાનો તથા ઝભીનનો ખજાનો
અલ્રાશનો જ છે ણ તે ભુનાપીકો વભજતા
નથી.
ઇબ્ને ઓફમ અને તેના ચેરકાઓ કશે છે કે
જો આ ભુવાપયીથી અભો ભદીના ાછા
જઇળું તો શરકા ભાણવોને ભદીનાથી ફશાય
કાઢી ભુકીળું અને શરકા ભાણવથી તેઓનો
ઇળાયો શઝયત તયપ શતો. તેના જલાફભાં
કુદયત પયભાલે છે કે ખયેખયી ઇઝઝત તો
અલ્રાશને ભાટે છે , તેના યવુરને ભાટે અને
ભોઅભીનો ભાટે, ણ ભુનાપીકો તે જાણતા
નથી. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે
અલ્રાશે પયભાવમું છે કે ભેં ાંચ ચીજોને ાંચ
ચીજોભાં યાખી છે ણ ઇન્વાન તે ચીજોને
ફીજી જગ્માએ ળોધે છે . ૧ ભેં ઇઝઝતને ભાયી
પયભાફયદાયીભાં યાખી છે ણ રોકો તેને
ફાદળાશના દયલાજાભાં ળોધે છે . ૨ ભેં ઇલ્ભ
અને ણશકતભને બુખભાં યાખેર છે , રોકો તેને
તૃપ્તતાભાં ળોધે છે . ૩–ભેં યાશતને જન્નતભાં
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યાખી છે અને રોકો દુણનમાભાં ચાશે છે . ૪ ભેં
તલંગયીને વંતોભાં યાખી છે અને રોકો
દોરતભાં ળોધે છે . ૫ ભેં ભાયી ખુળીને
આત્ભાની ઇચ્છાઓની ણલરૂઘ્ધભાં યાખી છે
ણ રોકો ોતાના આત્ભાની ઇચ્છાભાં ળોધે
છે .
૯ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َّ ُ َ
ُُ َ ُ ُۡ ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا تل ِہک ۡم ا ۡموَالک ۡم َف
ّّٰ ۡ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡۤ َ
ۡالل ِہ ۚ َف َم ۡن ّحَ ۡف َعل
لا افلاخکم عن ِدغ ِخ
ّٰ ۡ ُ ُ َ ُ َ َ ّٰ
َ
ۡ
ُ
﴾۹﴿ دل ِک فافل ِئک ہم الخ ِزخفؿ
ُ ّٰ ۡ َ َ
ُ َۡ
َ َ
َف اج ِفقوۡا ِم ۡن ّما َذرقنک ۡم ِّم ۡن ق ۡب ِل ا ۡؿ
ۡۤ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ ۡ َ ّ
یاتِی احدخم الموة فیقوؽ ذ ِب لو لا
َاَ ّ َع ۡختَجِ ۡیۤۡ ِاخٰۤی اَ َجل ؿَخیۡب ۙ َفاَ ّ َص ّ َد َػ ف
ٍ ِ ٍ
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ۡ ّّٰ َ ّ ۡ ُ َ
﴾۱۱﴿ الص ِل ِحح َف
اخن ِمن
ّّٰ َ ّ َ ُ ّ ۡ َ َ
َ الل ُہ ج َ ۡف ًسا ِا َدا َج
َٓاء اَ َج ُل َہا ؕ ف
ف لن یؤعِخ
ُ َ ۡ َ َ ۢ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ
َ
ۡ
﴾۱۱٪ ﴿ اللہ خ ِبحؿ ِبما تعملوؿ
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! (ખફયદાય !) તભને
અલ્રાશની માદથી ન તભાયી વંણત ગાપીર
કયલા ાભે ન તભાયી વંતણત. અને જે એલું
કયળે તેઓજ શાણન બોગલનાયા છે . (૯)
અને અભોએ તભને જે આપ્મું છે તેભાંથી
કાંઇક (અભાયી યાશભાં) ખયચ કયો એ શેરાં
કે તભાયાભાંથી કોઇનું ભૃત્મુ આલી શોંચે,
છી તે કશેલા રાગે કે શે ભાયા યલયરદગાય !
તેં ભને ફીજી થોડીક ભોશરત કેભ ન આી કે
જે થી શુ ં દાનધભજ કયતે અને શુ ં નેક ફંદાઓ
ભાંશેનો થઇ જતે ? (૧૦)
અને અલ્રાશ કોઇ જીલને જ્માયે કે તેનું ભૃત્મુ
આલી રાગળે શયગીઝ ભોશરત નણશ આે;
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અને તભે જે કાંઇ કયો છો તેનાથી અલ્રાશ
ભાણશતગાય છે . (૧૧)
અમ ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભને અલ્રાશની
માદથી તભાયો ભાર અને અલરાદ ગાપીર ન
કયી દે. અલ્રાશની નેઅભતોનો ળુક્ર કયલો ન
છોડો, નભાઝને ન છોડો, ફરાઓભાં વબ્ર કયો
અને જે કાંઇ ફનાલો ફને તેના ઉય યાજી
યશો.
કુદયત કશે છે કે અભોએ તભોને યોઝી આી
છે , તભને ભોત આલે તે શેરાં તેભાંથી ખચજ
કયો એટરે લાજીફ શક્કો તેભાંથી અદા કયો
અને ખુમ્વ, ઝકાત, શજ લગેયે પઝજને અદા
કયતા યશો, એલું ન ફને કે આખયી લખતે એભ
કશેલાભાં આલે કે અમ ભાયા યલયરદગાય ! તેં
ભને ફીજી થોડી ભોશરત કેભ ન આી કે શુ ં
દાનધભજ કયત અને તાયા ભોઅભીન
ફંદાઓભાંનો થઇ જાત.
ભોતનો વભમ ટી ળકતો નથી, જ્માયે કોઇ
ઇન્વાનની અજર આલે છે ત્માયે ખુદા તેને
શયગીઝ ઢીર આતો નથી. તભાયા દયેક
કામજથી અલ્રાશ વાયી યીતે જાણકાય છે . ભોત
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ક્માયે આલળે તેની કોઇ ણ ઇન્વાનને ખફય
નથી. ભાટે દયેક ઇન્વાને શંભેળા ભોતના ભાટે
તૈમાય યશેલું જોઇએ.
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આ વુયાભાં ૧૮ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૬૪) વુયએ તગાફુન
(શાયજીત)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ નભાઝભાં ઢે
તો આ વુયો કમાભતના રદલવે તેની ળપાઅત
કયળે અને એલી વાક્ષી આળે કે તેની વાક્ષી
કફુર થળે અને જ્માં વુધી ઢનાય ફેણશશ્તભાં
દાખર નણશ થામ ત્માં વુધી તેનાથી જુ દો નણશ
થામ.
ખાવીમત : આ વુયાને ઢીને કોઇ શાકીભ
ાવે જામ તો તેની ફદીથી ભશેફુઝ યશેળે.
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૧ થી ૫ભી આમાત :-

ُ َ ّ ُ ّّٰ
َّ
ّٰ
َ
َ
َ
ّٰ
یس ِبح لِل ِہ ما فِی السمو ِة ف ما فِی
الۡاَ ۡذص ۚ ل َ ُہ ال ۡ ُم ۡل ُک َف ل َ ُہ ال ۡ َح ۡم ُد ۫ َف ُہوَ
ِ
ُ َ َ
َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۱
َّ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ
ُہوَ ال ِذ ۡی خلقک ۡم ف ِمنک ۡم کاـ ٌِخ ّف ِمنک ۡم
َ ُ
ُ
ّّٰ
ۡ
ّم ۡؤ ِم ٌن ؕ َف الل ُہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َؿ َب ِصح ٌؿ ﴿﴾۲
ُ
َ َ ۡ
َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا ۡذص ِبال َح ّ ِق َف َص ّوَ َذک ۡم
ََ
ُ
ۡ ۡ
فا ۡح َس َن ُصوَ َذک ۡم ۚ َف ِال َ ۡی ِہ ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۳
َ
حَ ۡع َل ُم َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َف الۡاَ ۡ
ص َف حَ ۡعل ُم َما
ذ
ِ
ِ
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ٌۢ ۡ َ
ع ِلیم

ُ ُ
ّّٰ
ُ ُ
ت ِز ّخ ۡف َؿ َف َما ت ۡع ِلنوۡ َؿ ؕ َف الل ُہ
َ
ُّ
﴾۴﴿ ِالص ُد ۡفذ
اة
ذ
ِ ِب
َ
َ َ َّ َ ُ ۡ َ
۫ ال َ ۡم یَا ِتک ۡم ن َب ُؤا ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ِم ۡن ق ۡب ُل
َ ٌ َ َ ۡ َُ َ ۡ َۡ َ ََ ُۡ َ َ
اب ال ِۡی ٌم
فذاقوا فباؽ امرِ ِہم ف لہم عذ
﴾۵﴿

જે કાંઇ આકાળોભાં છે અને જે કાંઇ ૃથ્લીભાં
છે તે અલ્રાશ (ના નાભ)ની તસ્ફીશ કયે છે ,
શુ કુભત તેની જ છે , અને દયેક પ્રકાયની સ્તુણત
તેનાજ ભાટે છે , અને એજ દયેક લસ્તુ ય
વંૂણજ કાફુ ધયાલે છે . (૧)
તે એજ છે જે ણે તભને ેદા કમાજ, છી
તભાયાભાંથી કોઇ તો નાણસ્તક છે અને
તભાયાભાંથી કોઇ ભોઅભીન છે ; અને તભે જે
કાંઇ કયો છો તે તે અલ્રાશ જુ એ છે . (૨)
અનુક્રભણણકા
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તેણે આકાળો તથા ૃથ્લી વત્મ શેતુ ૂલજક
વજ્માજ છે ; અને તેણેજ તભાયી આકૃણતઓ
ફનાલી છી તભાયી આકૃણતઓ (ફનાલી તે)
વુંદય ફનાલી છે , અને છે લટનું પયલું ણ
તેનીજ તયપ થળે. (૩)
જે કાંઇ આકાળોભાં છે તેને તે વાયી ેઠે જાણે
છે , અને જે કાંઇ ઝભીનભાં છે તેને ણ; અને
તભે જે કાંઇ વંતાડો છો તેને જાણે છે , અને
તભે જે કાંઇ જાશેય કયો છો તેને ણ; અને
અલ્રાશ ભનની લાતોથી ણ ખૂફ લાકેપ છે .
(૪)
ળું તભાયી ાવે તે રોકોની શકીકત નથી
શોંચી કે જે ભણે અગાઉ નાણસ્તકણં કમુું
શતું ? જે થી તેભણે ોતાની કયણીના ભાઠાં
રયણાભની (દુણનમાભાં) ભજા ચાખી, અને
(લી) આખેયતભાં તેભના ભાટે દુ:ખદામક
અઝાફ ણ છે . (૫)
જે કંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તે
ખુદાની તસ્ફીશ કયે છે અને તેનીજ શુ કુભત
છે તથા દયેક લખાણ તેનાજ ભાટે છે અને દયેક
લસ્તુ ઉય તે વંૂણજ કાફુ ધયાલે છે .
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અલ્રાશે ફધાનું વજજ ન કમુું છે . તેણે તભને
આઝાદીની વાથે મદા કમાજ છે . ાછથી
કોઇ કાપય થામ તો ોતાની ભયજીથી અને
ભુવરભાન થામ તો ોતાના ઇખ્તેમાયથી.
કેટરાકોએ ોતાની વાચી રપતયત ઉય કામભ
યશી ઇભાનને કફુર કમુું અને કેટરાકોએ વાચી
પીતયતથી શટીને ખાણરકનો ઇન્કાય કમો.
તેણે આવભાનો અને ઝભીને વત્મ શેતુૂલજક
વજજ મા છે અને તેણે તભાયી આકૃણતઓ વુંદય
ફનાલી અને દયેકનું તેના તયપ જ ાછુ ં
પયલાનું છે .
જે કંઇ ઝભીન અને આવભાનોભાં છે તેને તે
વાયી યીતે જાણે છે અને જે કંઇ તભો છુ ાલો
છો તથા જાશેય કયો છો તેને ણ તે જાણે છે
અને અલ્રાશ દીરની લાતોથી ણ જાણકાય
છે .
અમ ભક્કાના કાપયો ! ળું તભાયી ાવે તભાયી
શેરાંના કુપપાયોની ખફય આલી નથી ?
જે ભકે આદ, વભુદ અને રુત (અ.)ની કોભ કે
તેઓને દુણનમાભાં ણ અઝાફ ભળમો.
અનુક્રભણણકા
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૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ّٰدل َِک باَنّ َ ٗۡہ کَان َ ۡت ّتَاۡ ِت ۡیہ ۡم ُذ ُس ُل ُہمۡ
ِ
ِ
ۡ ّٰ َ َ ُ ۤۡ َ َ َ َ َ
ِبال َب ِّین ِت فقالوۡا ا َبس ٌخ ّی ۡہ ُد ۡفننا ۫
ّّٰ
َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ ّ َ ۡ ۡ َ ّّٰ
اس َتغجی الل ُہ ؕ َف الل ُہ
فکهكفا ف تولوا ف
َ
غجِ ٌّی َح ِم ۡی ٌد ﴿﴾۶
َر َع َم الّ َ ِذیۡ َن َک َه ُك ۡۤۡفا اَ ۡؿ لّ َ ۡن ّیُ ۡب َع ُثوۡا ؕ ُقلۡ
بَدّٰی َف َذب ّ ۡی ل َ ُت ۡب َعث ُ ّ َف ثُ ّ َم ل َ ُت َن ّ َب ُؤ ّ َؿ بماَ
ِ
ِ
ۡ
ّٰ َ َ ّّٰ
ۡ
َع ِمل ُت ۡم ؕ َف دل ِک َعدی الل ِہ یَ ِسح ٌؿ ﴿﴾۷
َ ّٰ ُ ۡ ّّٰ َ َ ُ ۡ َ ّ ُ ۡ ّ َ ۡۤۡ
فا ِمنوا ِبالل ِہ ف ذسول ِٖۡہ ف النوذِ ال ِذی
َ ۡ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ
ٌ
انزلنا ؕ ف اللہ ِبما تعملوؿ خ ِبحؿ ﴿﴾۸
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ُ
ّٰ َ
ۡ
یَوۡ َؾ یَ ۡج َم ُعک ۡم ل َِیوۡ ِؾ ال َج ۡم ِع دل ِک یَوۡ ُؾ
َّ َ
ُ
ّّٰ َ
التغابُ ِن ؕ َف َم ۡن ّی ۡؤ ِم ۢۡن ِبالل ِہ َف ح ۡع َم ۡل
ۡ
َُّ ۡ
ّٰ
َصال ًِحا ّیک ِه ۡك َعن ُہ َس ِّیا ِت ٖۡہ َف یُ ۡد ِخل ُہ
َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِت َہا الۡاَن ۡ ّٰہرُ
ِ
ّٰ
ۤۡ َ ّٰ َ ۡ َ ُ ۡ
خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ابَ ًدا ؕ دل ِک الفوۡر ال َع ِظ ۡی ُم
﴿ ﴾۹
َّ
َ ّ َ ّٰ َ ۤۡ ُ َ
ََ
َف ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا َف کذبُوۡا ِبا ّٰی ِتنا افل ِئک
ّ َ ّٰ
ۡ
َ
ا ۡص ّٰح ُب الناذِ خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ َف ِبئ َس
ۡ ۡ
ال َم ِصح ُؿ ﴿ ﴾۱۱٪

ેઆ એ કાયણે કે તેભના યવૂર તેભની ાવ
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ખુલ્રી દરીરો રઇને આલતા શતા ણ તેઓ
કશેતા શતા કે ળું (અભાયા જે લા) ભાણવો
અભને ણશદામત કયળે ? જે થી તેઓ ઇભાન ન
રાવમા અને ભોંઢું પેયલી રીધું, અને અલ્રાશે
ણ તેભની દયકાય કયી નણશ; અને અલ્રાશ
ફેયલાશ (અને) સ્તુત્મ છે . (૬)
જે રોકો નાણસ્તક છે તેઓ એલું ગુભાન કયે છે
કે તેઓ શયગીઝ ઉઠાડલાભાં નણશ આલે; (શે
યવૂર !) તું કશે કે અરફિ, ભાયા
યલયરદગાયની કવભ ! તભે અલશ્મ
ઉઠાડલાભાં આલળો, છી તભે જે કાંઇ કયી
ચૂક્મા છો તેનાથી તભને જરૂય લાકેપ કયલાભાં
આલળે; અને આ લાત અલ્રાશના ભાટે તદ્દન
વશેરી છે . (૭)
ભાટે અલ્રાશ ય તથા તેના યવૂર ય તથા તે
નૂય (કુયઆન) ય કે જે ને અભોએ ઉતામુું છે
ઇભાન રાલો અને તભે જે કાંઇ કયો છો
તેનાથી અલ્રાશ વાયી ેઠે ભાણશતગાય છે .
(૮)
બેગાં કયલાના રદલવે તે તભને બેગાં કયળે,
એજ તો શાય જીતનો રદલવ શળે; અને જે
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ ય ઇભાન રાલળે તથા વત્કામો કયળે
તો તે (અલ્રાશ) ણ તેની ફદીઓ તેનાથી
ટાી દેળે. અને તેને જન્નતોભાં દાખર કયળે.
જે ની શેઠ નદીઓ લશે છે , તેભાં વદાના
યશેનાયા થળે; એ જ ભશાન વપતા છે . (૯)
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાલતા અને
અભાયી આમતો જુ ઠરાલે છે તેઓ
જશન્નભલાવી છે , તેભાં તેઓ વદાના
યશેનાયા થળે, અને એજ વૌથી ખયાફ ાછા
પયલાનું ઠેકાણં છે . (૧૦)
તેઓ ાવે મગમ્ફયો ખુલ્રી દરીરો રઇને
આવમા શતા, ણ તેઓએ કહ્ું આ તો
અભાયા જે લા ઇન્વાન છે અને તેઓએ
તકબ્ફુય કયીને કહ્ું કે ળું અભો અભાયા જે લા
ઇન્વાનનું અનુકયણ કયીએ ? અને તેઓ
ઇભાન ન રાવમા અને તેઓથી ભોંઢું પેયલી
રીધું. અલ્રાશે ણ તેઓની યલા કયી નણશ.
એ કાપયો એલું ગુભાન કયતા શતા કે તેઓને
વજીલન કયીને શયગીઝ ઉઠાડલાભાં આલળે
નણશ. અમ ભોશમ્ભદ (વ.) કશે તેઓને કે ભાયા
યલયરદગાયની કવભ ! કમાભતના રદલવે
અનુક્રભણણકા

1866

hajinaji.com

વજીલન કયીને ઉઠાડલાભાં આલળે અને
દુણનમાભાં તભો જે કંઇ કયી ચુક્મા છો તેનાથી
જાણકાય કયલાભાં આલળે.
તભો ખુદા અને તેના યવુર અને એ નુય
(કુયઆન) કે જે અભોએ નાઝીર કમુું છે તેના
ઉય ઇભાન રાલો, એશરેફમત (અ.)ની
યીલામત પ્રભાણે નુયથી ભુયાદ ઇભાભ છે . તભો
જે કંઇ કયો છો તેનાથી ખુદા જાણકાય છે .
“તગાફુન” ગફનથી છે જે નો અથજ પામદાનો
છે . કોઇને વમાાયભાં નપો શોંચે તેને
તગાફુન કશે છે અને જો નુકવાન શોંચે તેને
ભગફુન કશે છે . કમાભતના રદલવે ભોઅભીન
ોતાની દુણનમાની કુયફાનીઓના કાયણે
જન્નતની નેઅભતો ભેલળે જે ગાફુન
કશેલાળે ણ તેની ણલરૂઘ્ધ જે વમણક્ત દુણનમાભાં
યશીને જન્નત ખોઇ ફેવે અને જશન્નભનો
શકદાય થળે તેને ભગફુન કશેલાળે. એ ભાટેજ
કમાભતને તગાફુનનો રદલવ કશેલાભાં આલે
છે .
જે રોકોએ કુફ્ર કમુું અને અભાયી આમતોને
જુ ઠરાલી તેઓ જશન્નભી છે અને તેઓ તેભાં
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શંભેળા યશેળે અને એજ વશુ થી ખયાફ ાછા
પયલાનું ઠેકાણં છે .
૧૧ થી ૧૪ ભી આમાત :-

ُ
ّ َ ۡ ّّٰ
َما ۤۡ اَ َص َ
اب ِم ۡن ّم ِص ۡی َب ٍۃ ِالا ِب ِاد ِؿ الل ِہ ؕ َف
ّّٰ ُ
َۡ
ّّٰ
ُ
َم ۡن ّی ۡؤ ِم ۢۡن ِبالل ِہ یَ ۡہ ِد قل َب ٗۡہ ؕ َف الل ُہ ِبک ِ ّل
َ
ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۱۱
َ
َ َ ۡ ُ ّّٰ
الل َہ َف اَ ِط ۡی ُعوا ّ
الرَ ُسوۡ َؽ ۚ ف ِا ۡؿ
ف ا ِطیعوا
َ َّ
َ ۡ ُ
َ َّ
توَل ۡی ُت ۡم ف ِان َما َعدّٰی َذ ُسوۡل ِنا ال َب ّٰلغ
ۡ ۡ
ال ُم ِبح ُف ﴿﴾۱۲
َ ّّٰ ُ َ ۤۡ ّٰ َ ّ َ ُ َ َ َ َ ّّٰ َ ۡ َ َ َ ّ َ
اللہ لا ِالہ ِالا ہو ؕ ف عدی الل ِہ فلیتوک ِل
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ُ ۡ
﴾۱۳﴿ ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َؿ
ُ َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡۤۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
اجک ۡم َف
ِ یایہا ال ِذین امنوا ِاؿ ِمن ارف
َ ۡ َ ۡ ُ َّ ًّ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ
احذ ُذ ۡف ُہ ۡم ۚ َف ِا ۡؿ
افلا ِخکم عدفا لکم ف
َۡ
ُ َ
ّّٰ َ َ
َ َ
ت ۡعفوۡا َف ت ۡصف ُحوۡا َف تغ ِه ُك ۡفا ف ِا ّؿ الل َہ

َ َُ
﴾۱۴﴿ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم

અલ્રાશના શુ કભ ણવલામ કોઇ ણ ભુવીફત
આલતી નથી; અને જે અલ્રાશ ય ઇભાન
રાલે છે તેના ભનને તે વન્ભાગજ વૂચલી દે છે ,
અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો વંૂણજ જાણકાય
છે . (૧૧)
અને તભે અલ્રાશની આજ્ઞા ભાનો, અને
યવૂરની ણ આજ્ઞા ભાનો ણ જો તભે ભોંઢું
પેયલી રેનાયા થઇ જળો તો અભાયા યવુર ય
તો ભાત્ર (અભાયો) વંદેળો સ્ષ્ટ કયીને
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શોંચાડી દેલાનું જ છે . (૧૨)
અલ્રાશ એ જ છે જે ના ણવલામ અન્મ કોઇ
ભાઅફૂદ નથી; અને ભોઅભીનોને રાઝીભ છે
કે અલ્રાશ ઉયજ આધાય યાખે. (૧૩)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! ખચીતજ તભાયી
સ્ત્રીઓભાંથી તથા તભાયી ઓરાદભાંથી
કેટરાકો તભાયા દુશ્ભન છે , ભાટે તેભનાથી
ચેતતા યશો, ણ જો તભે (તેભના અયાધથી)
દયગુજય કયો અને જતા કયો અથલા ભાપ કયી
દો તો ણનવંળમ અલ્રાશ ણ ભોટો ક્ષભાલાન
(અને) ભોટો યશેભ કયનાયો છે . (૧૪)
અલ્રાશે કોઇ ઇન્વાનને રાચાય ફનાલેર
નથી. જે દુ:ખ-દદજ ફંદાને ફંદા તયપથી ભે છે
તે એટરા ભાટે છે કે ઇન્વાન નેકી અને
ફદીભાં ોતે અળક્ત નથી. આ સ્થે
ઇઝનનો અથજ યઝા નણશ ણ તેના
ઇખ્તેમાયનો થામ છે . કેટરાકોએ ઇઝનનો અથજ
ઇલ્ભ રીધેર છે એટરે ખુદાલંદે આરભથી
કોઇની તકરીપ છુ ી નથી. એટરે ઝારીભને
વજા આળે અને ભઝરુભને ફદરો આળે
અને જે દુ:ખ-દદજ અલ્રાશ તયપથી ઇન્વાનને
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શોંચે છે . જે ભકે ણફભાયી, દુન્મલી નુકવાન,
ફાકોનું ભયણ, વગાલશારાંઓના દુ:ખ-દદજ
લગેયે તો આ સ્થે ઇઝનનો શેતુ તેની
ભસ્રેશત શોમ છે .
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે, ખુદા અને તેના
યવુરની તાફેદાયી કયો અને તેભના શુ કભનું
ારન કયો, જો મગમ્ફયના શુ કભથી ભોંઢું
પયેલળો તો તેનું નુકવાન તભોજ બોગલળો,
તેની આજ્ઞાને ભાનલું તભાયા ય લાજીફ છે ,
તભાયા યવુરે તો ભાત્ર વંદેળો શોંચાડલાનો
જ છે .
અલ્રાશ એજ છે જે ના ણવલામ ફીજો કોઇ
ખુદા નથી અને ભોઅભીનોએ અલ્રાશ
ઉયજ આધાય યાખલો જોઇએ અને તભાભ
કામો તેને વોંી આલા જોઇએ.
સ્ત્રીઓભાં અને અલરાદભાં કેટરીક એલી શોમ
છે જે દીનના કાયણે ઇન્વાનની દુશ્ભન ફની
જામ છે અને કેટરીક દુન્મલી કાયણે ણ દુશ્ભન
ફની જામ છે . કેટરીક સ્ત્રીઓ ોતાના
ણતના ભૃત્મુની ઇચ્છા યાખે છે કે તેનાથી જાન
છોડાલી ફીજા રગ્ન કયી રે. એલીજ યીતે
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કેટરીક અલરાદ ઇચ્છે છે કે ફાનું ભયણ થામ
કે જે થી તેના લાયીવ ફની જામ. એલીજ યીતે
કેટરીક અલરાદ ોતાના સ્લાથજ ભાટે ણતાને
શયાભખોયી અને નાજાએઝ કામો ભાટે ઉબાયે
છે , કેટરીક સ્ત્રીઓ ણ એલીજ શોમ છે ,
આલી સ્ત્રીઓ અને અલરાદથી ખુદાએ
ચેતલણી આી છે કે, આલી અલરાદ અને
સ્ત્રીઓનું દેયક ભાભરાભાં વાંબો નણશ ણ
દીન અને દુણનમાના પામદાને નજય વભક્ષ
યાખી ગરું બયો. તેભજ એ ણ પયભાવમું કે
તેઓથી તભાયા ણલે કંઇ બુર થઇ જામ તો
ફદરો રેલાના ફદરે તેભને ભાપ કયી આો કે
આ યીતે ભાપી આલાથી ઘયભાં ઝઘડાનું
ફીજ ન યોામ. ભક્કાથી જ્માયે ભુવરભાનોને
ણશજયતનો શુ કભ ભળમો તો કેટરાકોએ
ણશજયતનો ઇયાદો કમો તો તેભના ફાર-ફચ્ચા
તેભને લગી ડ્મા અને તેભની વાભે યડલા
રાગ્મા અને કશેલા રાગ્મા કે તભાયા લગય
અભો ક્માં જઇળું. આભ તેઓની ભોશબ્ફતના
કાયણે ણશજયતના પામદાથી તેઓ લંચીત યહ્ા.
આલા રોકોને ખુદાએ ચેતલણી આી અને
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કેટરાક ોતાના ણલચાયોેેભાં અટર શતા,
જ્માયે ફીલી-ફચ્ચાઓએ ળોય ભચાવમો તો
ખુલ્રા ળબ્દોભાં કશી દીધું કે જો તભો ભાયો
ણલમોગ વશન કયી ળકતા નથી તો ભાયી વાથે
ણશજયત કયો અને તેઓ ોતાના શેતુભાં વપ
યહ્ા.
૧૫ થી ૧૮ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ٌ َ ۡ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡۤ َ َ ّ
ُاللہ
ِانما اموالکم ف افلاخکم فِتنۃ ؕ ف
َ ۡۤ ۡٗ َ ۡ
ۡ
ٌ
َ
ۡ
ٌ
﴾۱۵﴿ ِعندـ اجر ع ِظیم
ّّٰ ُ َ ّ َ
ۡ اس َت َط ۡع ُت ۡم َف
ۡ الل َہ َما
َاس َم ُعوۡا ف
فاتقوا
ُ ُ َّۡ ۡ َ ُ َۡ
َ
ا ِط ۡی ُعوۡا َف اج ِفقوۡا خح ًؿا لِاجف ِسک ۡم ؕ َف َم ۡن
ۡ ۡ َ ُ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ
ّیوۡػ شح جف ِس ٖۡہ فافل ِئک ُہ ُم ال ُمف ِل ُحوۡ َؿ
﴾۱۶﴿
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ً َ ّّٰ ُ ۡ ُ
ۡ ّٰ ُ ّ ً
ِا ۡؿ تو ِكضوا الل َہ ؿ ۡخضا َح َسنا حض ِعف ُہ
ُ َ ّّٰ
ُ َۡ ُ
لَک ۡم َف حغ ِه ۡك لَک ۡم ؕ َف الل ُہ شکوۡ ٌذ َح ِل ۡی ٌم
﴾۱۷ۙ ﴿
َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ّٰ
ُاخ ِۃ ال ۡ َعزیۡ ُز ال ۡ َح ِک ۡیم
َ الش َہ
ع ِلم الغی ِب ف
ِ
﴾۱۸٪ ﴿
ણનવંળમ તભાયી વંણત તથા તભાયી વંતણત
કવોટી ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નથી, અને ભોટો
ફદરો તો અલ્રાશ ાવેજ છે . (૧૫)
ભાટે તભાયાથી જ્માં વુધી ફની ળકે
અલ્રાશથી ડયો, અને (તેની નવીશત)
વાંબો, અને (તેની) આજ્ઞા ભાનો, અને
(તેના ભાગજભાં) ખયચ કયો એ તભાયી ફશેતયી
ભાટે છે ; અને જે ળખ્વ ોતાના નપવના
કંજુવણાથી ફચાલી રેલાભાં આલળે તો
અનુક્રભણણકા

1874

hajinaji.com

એજ (વંૂણજ) બરાઇ પ્રાપ્ત કયનાયો થળે.
(૧૬)
અને જો તભે અલ્રાશને “કઝે શવના”
આળો તો તે તેને તભાયા ભાટે ફભણો કયી
દેળે અને તભાયા ગુનાશ ભાપ કયી દેળે; અને
અલ્રાશ ભોટો કદયદાન અને ભશાન
વશનળીર છે . (૧૭)
છુ ી તથા ખુલ્રી (દયેક લાતો)નો જાણકાય,
પ્રફ (અને) ણશકભતલાો છે . (૧૮)
ખુદા પયભાલે છે કે તભાયી વંણત અને તભાયી
અલરાદ કવોટી ણવલામ ફીજુ ં કંઇ નથી.
તેઓની ભોશબ્ફત ઉય ખુદાની ભોશબ્ફતને
લચજસ્લ કોણ આે છે ? એ વમણક્ત ભાટે ભોટો
ફદરો છે જે ભાર અને અલરાદ કયતાં ખુદા
અને તેના યવુરની લધાયે ભોશબ્ફત યાખે છે .
તભો અલ્રાશના અઝાફથી ડયો અને
ફોધાઠ ગ્રશણ કયો અને તેની આજ્ઞાને ભાનો
અને તભાયો ભાર તેના ભાગજભાં ખચજ કયો. જે
ળખ્વ ોતાના નપવને કંજુવાઇથી ફચાલે
તેજ બરાઇ પ્રાપ્ત કયળે. શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે જે ણે ઝકાત અદા
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કયી તે કંજુવાઇથી ફચ્મો.
તભે ખુદાને ણનભજ ણનય્મતથી કઝે શવના
આળો તો તે તભાયા ભાટે ફભણં કયી
આળે. આ જગ્માએ કઝજથી ભુયાદ ખુદાના
લાજીફ શક્કોભાં ભાર લાયલાનો છે , છતાં
ણ અલ્રાશે એ કાભભાં લાયલાને ભાટે કઝજ
ળબ્દ ોતાની ભશેયફાનીથી લામો છે અને તે
તભાયા ગુનાશો ભાપ કયી આળે અને ખુદા
ળુક્ર કયનાયા પ્રત્મે કદયદાન અને ભામાુ છે .
અલ્રાશ છુ ી અને જાશેય ચીજોનો જાણનાયો
છે . તભો જે કંઇ જાશેયભાં આો છો અને
દીરભાં છુ ું યાખો છો તે તભાયી ણનય્મતથી
જાણકાય છે અને વલાફ અને અઝાફ
ોતાની ણશકભત પ્રભાણે આે છે .
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આ વુયાભાં ૧૨ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૬૫) વુયએ તરાક

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો તે મગમ્ફયની વુન્નત ય
અભર કયતો કયતો દુણનમાથી જામ.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ વુયએ તરાક અને વુયએ તશયીભને
લાજીફ નભાઝભાં ઢે તો અલ્રાશ તેને
જશન્નભની આગથી યક્ષીત યાખી ફેણશશ્તભાં
દાખર કયળે. કાયણ કે આ વુયા શ. યવુરે ખુદા
(વ.)થી ખાવ વંફંધ યાખે છે .
૧ રી આમત :-

ّ ُ ُ ۡ َّ َ َ ُّ َّ
ُ ّ َ ٰۤ
َ
َالن َسٓاء
ِ یایہا الن ِبی ِادا طلقتم
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َ
ۡ ََ
ََ ّ ُ
َ
فط ِلقوۡ ُہ ّ َن ل ِ ِع ّد ِت ِہ ّ َن َف ا ۡح ُصوا ال ِع ّدۃ ۚ َف
ّ َ ُ ّّٰ َ َ ّ َ ُ
ۡ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ۡ
ّ
ۡ
اتقوا اللہ ذبکم ۚ لا تص ِخجوہن ِم ۢۡن
ۡ
ّ َ ۤۡ َ َ ۡ ۡ
بُ ُیوۡ ِت ِہ ّ َن َف لَا یَص ُخ ۡج َن ِالا ا ۡؿ ّیا ِتح َف
ّّٰ
َ َ ُ َ
ۡ َ
ِبفا ِحش ٍۃ ّم َب ِّین ٍۃ ؕ َف ِتلک ُح ُد ۡف ُخ الل ِہ ؕ َف
َ َ
ّّٰ َ َ َ َ َ ۡ
َم ۡن ّی َت َع ّد ُح ُد ۡف َخ الل ِہ فق ۡد ظل َم جف َس ٗۡہ ؕ
َ َ ۡ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ّٰ َ
لا تدذِی لعل اللہ یح ِدت بعد دل ِک
َ
ا ۡم ًرا ﴿﴾۱
શે નફી ! જ્માયે તભે રોકો સ્ત્રીઓને તરાક
આો તો તેભની ઇદ્દત (માને ભાણવક રૂતુથી
ાક થલા)ના વભમે આો, અને ઇદ્દત (ના
રદલવો)ની ગણત્રી યાખો, અને અલ્રાશ
(માને) તભાયા યલયરદગાયથી ડયતા યશો; ન
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તભે (ઇદ્દતની અંદય) તેભને તેભના ઘયોભાંથી
કાઢી ભૂકો, અને ન તેઓ ંડે નીકી જામ,
ણવલામ કે તેભણે કોઇ ખુલ્રી ફે શમામી
(અનીણત) કયી શોમ; અને આ અલ્રાશની
(નક્કી કયેરી) શદો છે ; અને જે ળખ્વ
અલ્રાશની (ઠયાલેરી) શદો ઓંગી જામ તો
ખયેજ તેણે ંડે જ ોતાના ય ઝુલ્ભ કમો
કશેલાળે; તું ળું જાણે કે આ (તરાક) છી
કદાચને અલ્રાશ કોઇ (એલી) લાત ેદા કયે (કે
જથી ાછો ભેા થઇ જામ) ? (૧)
અબ્દુલ્રાશ ણફન ઉભયે ોતાની સ્ત્રીને
શમઝની શારતભાં તરાક આી. તો શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે તેણીને સ્ત્રી તયીકે
ાછી યાખ. જ્માયે તેણી શમઝથી ાક થામ
તો તેણી વાથે વોશફત કમાજ શેરાં તું ચાશે
તો તરાક આજે , ત્માયે અલ્રાશે આ આમત
નાઝીર પયભાલી કે અમ મગમ્ફય (વ.)
જ્માયે તભો રોકો સ્ત્રીઓને તરાક આો તે
તેણીઓના ઇદ્દા એટરે ારકઝગીની શારતભાં
આો અને તભો ઇદ્દાની ભુદ્દતને ગણો અને
ઇદાની ભુદતને લધાયે અને ઓછી કયલાભાં
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ખુદાથી ડયતા યશો અને તરાક આેરી
સ્ત્રીઓને ઇદ્દતની અંદય તેભના ઘયોભાંથી
કાઢી ન ભુકો અને ન તેઓ ોતે નીકી જામ,
ણવલામ કે તેભણે કોઇ ખુલ્રી ફેશમાઇ
(અનીણત) કયી શોમ અને તેણીઓને જોઇએ કે
ઇદ્દો ુયો થામ ત્માં વુધી ોતાના ણતની યજા
ણવલામ ફશાય જામ નણશ. સ્ત્રીને તરાક
આલા ણલે કેટરીક ળયતો છે અને તરાક
આલાના કેટરાક ભવાએર છે જે પીકાશની
રકતાફોભાં ણલગતલાય છે , અત્રે ટુંકભાં યજૂ
કયલાભાં આલે છે .
૧ તરાક આનાયો ફારીગ (ુખ્ત લમનો)
શોલો જોઇએ. ૨ રદલાનો ન શોમ, ૩ ોતાની
ઇચ્છાથી તરાક આતો શોલો જોઇએ. ૪
તરાક આે તે લખતે ઓયત શમઝ અને
ણનપાવથી ાક શોલી જોઇએ. ણ તેભાં એ
ળતજ છે કે ભદજ તેજ ગાભભાં શોલો જોઇએ ણ
જો ુરૂ ફીજે ગાભ શોમ તો તે ળતજ જરૂયી
નથી. ૫ શમઝ આવમા છી સ્ત્રી વાથે
વંબોગ ન કયે. ૬ તરાક આતી લખતે વીગો
જાયી કયલો જોઇએ. ૭ ફે આદીર વાક્ષીની
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વાભે તરાકનો વીગો જાયી થલો જોઇએ.
જો કે તરાક આલી શયાભ નથી, ણ તરાક
આલાની શદીવભાં નાયાઝગી દેખાડેર છે .
તરાક આપ્મા છી જ્માં વુધી ઇદ્દો ુયો ન
થામ ત્માં વુધીભાં તે ળખ્વ તે સ્ત્રીને સ્ત્રી
તયીકે પયી ાછી યાખલા ચાશે તો ઇદ્દો ુયો
થમા શેરાં પયી ણનકાશ ઢાલલાની જરૂયત
નથી. સ્ત્રીને ઘયની ફશાય કાઢી ભુકલાની
ભનાઇ છે તેભજ તેણીને ણ ફશાય
નીકલાની ભનાઇ છે અને ઇદ્દો ુયો થામ ત્માં
વુધી ખોયાકી અને ોાકી આલી જરૂયી છે .
જો ઓયત જાશેય દુષ્ટ કાભ કયે તો તેણીને ઘય
ફશાય કાઢી ભુકે. જાશેય દુષ્ટ કાભ કોને કશે છે
તે ણલે ભતબેદ છે . શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે તેણી જો વમણબચાય કયાલે
તો ઘય ફશાય કાઢી ભુકો અને તેણી ઉય શદ
જાયી કયો. શ.ઇભાભે યઝા (અ.)એ પયભાવમું કે
જો ણતના વગાઓને તેણી તકરીપ આે
અને આડી યીતે લતે તો તેણીનો ણત તેણીને
ઇદ્દાની શેરાં કાઢી ળકે છે . ઇબ્ને અબ્ફાવ
કશે છે કે તેથી ભુયાદ દયેક ગુનાશ છે અને
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ગુનાશ જાશેયભાં કયે તો કાઢી ભુકલાભાં કોઇ
લાંધો નથી અને આ શુ કભ યજઇ તરાકના
ંઇદ્દાભા
છે ,
ેલધાય
ભવાએર
‘અશલારુન્નીવા’ભાં રખેર છે .
૨ થી ૩ જી આમાત :-

ََ ُ
َ َ َۡ
َ َ
ف ِادا بَلغ َن ا َجل ُہ ّ َن فا ۡم ِسکوۡ ُہ ّ َن
َ َ ُ
َ
ِب َم ۡعرُ ۡف ٍغ ا ۡف فاذِق ۡو ُہ ّ َن ِب َم ۡعرُ ۡف ٍغ ّف
َۡ
ُۡ َ
َ
اش ِہ ُد ۡفا د َف ۡی َع ۡد ٍؽ ِّمنک ۡم َف اقِ ۡی ُموا
َّ
اخ َۃ ل ِ ّّٰل ِہ ؕ ّٰدل ُِک ۡم یُوۡ َع ُظ ب ٖۡہ َم ۡن کَاؿَ
الش َہ َ
ِ
ُ ۡ ُ ّّٰ َ ۡ َ ۡ ۡ ّٰ َ َ ۡ ّ َ ّ َ
ۛ ف من یت ِق
یؤ ِمن ِبالل ِہ ف الیو ِؾ الا ِع ِخ ۬
ّّٰ َ َ ۡ َ ۡ ّ َ ٗۡ َ ۡ
ً
َ
اللہ یجعل لہ مصخجا ﴿ ۙ﴾۲

َ ُۡ
ُ
ّف یَ ۡررق ُہ ِم ۡن َح ۡیث لَا یَ ۡح َت ِس ُب ؕ َف َم ۡن
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َ ّّٰ َ َ ّ َ
ّّٰ َ
ّی َتوَک ۡل َعدی الل ِہ ف ُہوَ َح ۡس ُب ٗۡہ ؕ ِا ّؿ الل َہ
َ ُ ّّٰ
َ
َ ُ
بَال ِغ ا ۡم ِر ٖۡـ ؕ ق ۡد َج َع َل الل ُہ ل ِک ِ ّل ش ۡی ٍء
َ
﴾۳﴿ ق ۡد ًذا
છી જ્માયે તેણીઓ ોતાની (ઇદ્દતની) ભુદ્દત
ુયી કયી નાખે તો કાં તો તભે તેભને બરાઇની
વાથે યોકી રો, અથલા તેભને મથાથજ યીતે
યલાના કયી દો; અને (તરાક આતી લખતે)
તભાયાભાંથી ફે ન્મામી વાક્ષી યાખજો, અને
(શે વાક્ષીઓ ! અલ્રાશનો ખોપ યાખીને) ઠીક
ઠીક વાક્ષી આજો; આ આજ્ઞાઓની
તભાયાભાંથી તે (રોકો)ને નવીશત કયલાભાં
આલે છે કે જે અલ્રાશ ય તથા કમાભત ય
ઇભાન યાખતો શોમ; અને જે ળખ્વ
અલ્રાશથી ડયળે તેના ભાટે અલ્રાશ
છુ ટકાયાનો ભાગજ કયી દેળે: (૨)
અને તેને એલા સ્થેથી યોઝી શોંચાડળે કે
જ્માંથી તેને ગુભાન ણ નણશ શોમ; અને જે
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કોઇ અલ્રાશ ય બયોવો યાખળે તો તેજ
તેના ભાટે ફવ છે ; ફેળક અલ્રાશ ોતાના
કામજને ૂણજ કયનાયો છે , ફેળક અલ્રાશે દયેક
લસ્તુ ભાટે એક પ્રભાણ નક્કી કયી દીધું છે . (૩)
છી જ્માયે તેણીઓ ોતાની ઇદ્દતની ભુદ્દત
ુયી કયી નાખે તો કાં તો તભો તેભને
બરાઇની વાથે યોકી રો અથલા તો તેભને
મથાથજ યીતે યલાના કયો અને તેણીઓને ઇજા ન
શોંચાડો અને મોગ્મ યીતે ખોયાકી-ોાકી
આો. છી પયભાલે છે કે તેણીઓથી નેક યીતે
જુ દાઇ ગ્રશણ કયો. એટરે ઇદ્દા વુધીની
ભુદ્દતની ખોયાકી આો અને ભશેય લગેયે શોમ
તે અદા કયો. ખુરાવો એ કે જ્માં વુધી ઇદ્દો
ુયો ન થામ ત્માં વુધી તેણીને સ્ત્રી તયીકે
યાખી રેલાનો ભદજને ઇખ્તેમાય છે અને ઇદ્દો
ુયો થમા છી તેણી છુ ટી થઇ જામ છે . છી
તે ુરૂ જો તેણી વાથે ણનકાશ કયલા ચાશે તો
તે ણનકાશ કયી ળકે છે . છી કુદયત કશે છે કે
તરાક આતી લખતે તભો તભાયાભાંથી ફે
ભોઅભીન આદીર વાક્ષી ણનભાજણ કયો. આ
આમતનો વંફંધ શેરી આમતના ળરૂઆતના
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લાક્મો વાથે છે . એટરે શેરી આમતના
ળરૂઆતના લાક્મભાં આવમું કે જ્માયે તભો
તભાયી સ્ત્રીઓને તરાક આો તો તે લખતે ફે
વાક્ષી ણનભાજણ કયો અને એ કાયણથી આણા
ભઝશફના આરીભો તરાક આતી લખતે ફે
આદીર વાક્ષી ણનભાજણ કયે છે કે તેનાથી કોઇ
પયી ન જામ.
અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે તે ઇન્વાનને
એલી જગ્માએથી યોઝી આળે જે તેના
ગુભાનભાં ણ નણશ શોમ. રયલામતભાં છે કે
જ્માયે આ આમત નાઝીર થઇ ત્માયે
શઝયતના કેટરાક વશાફીઓ ઘયના દયલાજા
ફંધ કયી ખુદાની ઇફાદતભાં ભશ્ગુર થઇ ગમા
અને કશેલા રાગ્મા કે શલે અલ્રાશ તો અભને
ઘય ફેઠા યોઝી શોંચાડળે. જ્માયે શઝયતને
આ લાતની ખફય ડી તો આે કહ્ું કે
તભોએ ળા ભાટે યોઝી ભેલલી ફંધ કયી ?
તેઓએ કહ્ું કે યોઝી આનાય યોઝીનો
જાભીન થમો છે , તો છી ળા ભાટે અભો
ઇફાદત ન કયીએ ? આે પયભાવમું કે તેનો
ભતરફ તો એ છે કે તભાયા ગુભાનભાં ણ
અનુક્રભણણકા

1885

hajinaji.com

નણશ શોમ ત્માંથી અલ્રાશ યોઝી શોંચાડળે.
ભાટે ોતાના કાભભાં ખુદા ઉય બયોવો કયો
અને દયેક ચીજ લધઘટ થતી યશે છે . અલ્રાશ
ઉય બયોવો કયનાયની ત્રણ ણનળાની છે . ૧
તે કોઇ ાવે વલાર ન કયે, ૨ તેની ાવે કોઇ
વલાર કયે તો તેને યદ ન કયે ૩ તેની ાવે કાંઇ
શોમ તો તેને બેગું ન કયે.
૪ થી ૬ઠ્ઠી આમાત :-

ُ ّ
ۡ َف اخ ّ ٔۡۡی یَئ ۡس َن ِم َن ال ۡ َم ِح
ض ِم ۡن نِ َسٓائِک ۡم
ی
ِ ِ
ِ
ّ َ ََُۡ َ َُ َ َ
ِا ِؿ ۡاذت ۡب ُت ۡم ف ِع ّدت ُہ ّ َن ث ّٰلثۃ اش ُہ ٍر ۙ ّف اخ ِ ٔۡۡی
ُ َ َ ۡ َۡ ُ َ ُ َ َ ۡ َ َۡ
اؽ ا َجل ُہ ّ َن
ِ لم ی ِحضن ؕ ف افلاة الاحم
َ
ّّٰ َ َ
َ َّ َ
ا ۡؿ حض ۡع َن َح ۡمل ُہ ّ َن ؕ َف َم ۡن ّی ّت ِق الل َہ
َّ
َ
﴾۴﴿ یَ ۡج َع ۡل ل ٗۡہ ِم ۡن ا ۡمرِ ٖۡـ یُ ۡز ًخا
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ّٰ َ َ ّّٰ َ ۡ ۤۡ ُ
َ َّ
دل ِک ا ۡمرُ الل ِہ ان َزل َ ٗۡہ ِال َ ۡیک ۡم ؕ َف َم ۡن ّیت ِق
ّّٰ
الل َہ یُ َک ِ ّه ۡك َع ۡن ُہ َس ِّی ّٰا ِت ٖۡہ َف حُ ۡع ِظ ۡم ل َ ٗۡہۤۡ اَ ۡجراً
﴿ ﴾۵
ُ َۡ
َ ُ
ا ۡس ِکنوۡ ُہ ّ َن ِم ۡن َح ۡیث َسکن ُت ۡم ِّم ۡن
ُ ُ
َُ ُ
َ ُ
ّف ۡج ِدخ ۡم َف لَا تض ّٓاذ ۡف ُہ ّ َن ل ُِتض ِّیقوۡا
ََۡ ُ
َ َ ۡ َُ ُ َ
اة َح ۡم ٍل فاج ِفقوۡا
َعل ۡی ِہ ّن ؕ َف ِاؿ ک ّن افل ِ
َ
َ
َ
ّّٰ َ
َعل ۡی ِہ ّ َن َحتی حَض ۡع َن َح ۡمل ُہ ّ َن ۚ ف ِا ۡؿ
َۡ
ُ َ ّٰ ُ ُ
َ َ
ا ۡذض ۡع َن لَک ۡم فاتوۡ ُہ ّ َن ا ُجوۡ َذ ُہ ّ َن ۚ َف ات ِمرُ ۡفا
َُ
َ ۡ ََ َ ُ
اذ ۡخت ۡم
بَ ۡینک ۡم ِب َم ۡع ُر ۡف ٍغ ۚ ف ِاؿ تع
َ َ ُ ۡ ُ َ ٗۡ ۤۡ ُ ۡ
ّٰ
فستؿ ِضع لہ اعخی ﴿﴾۶
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અને તભાયી સ્ત્રીઓભાંથી જે ઓ ભાણવક
રૂતુથી ણનયાળ થઇ ગઇ શોમ તેભના ણલળે
તભને જો ળંકા શોમ તો તેભની ઇદ્દત ત્રણ
ભાવ છે , અને જે ભને શજી વુધી ભાણવક રૂતુ
આલીજ નથી તેભની ણ (એટરી જ ભુદ્દત
છે ); અને ગબજલતી સ્ત્રીઓની ઇદ્દત તેભને
પ્રવુતી થઇ જામ ત્માં વુધીની છે ; અને જે
અલ્રાશથી ડયીને ચારળે તો તેના ભાટે તેના
ભાભરાભાં અલ્રાશ વયતા ેદા કયી દેળે.
(૪)
આ અલ્રાશનો શુ કભ છે , જે તેણે તભાયા ય
ઉતામો છે ; અને જે અલ્રાશથી ડયીને ચારળે
તેની ફદીઓ તે તેનાથી દૂય કયી દેળે, અને તેને
ભોટો ફદરો આળે. (૫)
તરાકલાી સ્ત્રીઓને તભાયા ગજા પ્રભાણે
ત્માંજ યાખો કે જ્માં તભે યશો છો, અને
તેણીઓને તંગ કયલાના શેતુથી ઇજા ન
શોંચાડો; અને અગય તેણીઓ ગબજલતી શોમ
તો જ્માં વુધી તેણીઓની પ્રવુણત થઇ ન જામ
ત્માં વુધી તેભને ખચજ આતા યશો, છી જો
તે તભાયા ભાટે (ફાકને) દૂધ ીલડાલે તો
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તેનો ફદરો તેણીઓને આતા યશો, અને તભે
એક ફીજા લચ્ચે દસ્તુય પ્રભાણે (ફદરા
લગેયેનો) ઠયાલ કયો, અને અગય તભાયા ફન્ને
ક્ષો તયપથી ખેંચતાણ થામ તો તે (ફાક)ને
કોઇ ફીજી સ્ત્રી દુધ ીલડાલે. (૬)
રોકોએ ુછમું કે મા શઝયત ! જે સ્ત્રીઓને
લૃઘ્ધાલસ્થાના કાયણે શમઝ ફંધ થઇ ગમું શોમ
તો તેલી સ્ત્રીઓ ભાટે તરાક આપ્મા છી
ઇદ્દાની કેટરી ભુદત છે ? તો તે લખતે અલ્રાશે
આ આમત નાઝીર પયભાલી કે તભાયી
સ્ત્રીઓભાંથી જે ઓ ભાણવક રૂતુથી ણનયાળ થઇ
ગઇ શોમ અથલા તેણીઓના ણલે તભોને ળંકા
શોમ કે તેણીનું શમઝ ક્મા કાયણથી ફંધ થઇ
ગમું છે તો તેલી સ્ત્રીઓના ઇદ્દાની ભુદત ત્રણ
ભાવની છે . આ ળંકા એ સ્ત્રી ણલળે છે જે
સ્ત્રીને શમઝ આલતું ન શોમ અને કેટરાક કશે
છે કે તેનો શેતુ એ છે કે જે રોશી આલે છે તે
શમઝનું છે કે ઇસ્તેશાઝાનું તો તે ણલે ળક
રાલનાય ભાટે ઉયનો શુ કભ છે અને ગબજલતી
સ્ત્રીના ઇદ્દાની ભુદત તેણીને પ્રવુતી થઇ જામ
ત્માં વુધીની છે અને જે ગબજલતી સ્ત્રીનો ણત
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ગુજયી જામ તો તેણી ભાટે ઇદ્દાની ભુદત
ફેભાંથી રાંફી ભુદ્દતનો છે . એટરે કે ગબજ
લગયની સ્ત્રીનો ળોશય ભયી જામ તો તેણીના
ઇદ્દાની ભુદત ચાય ભણશના અને દવ રદલવની
છે . જ્માયે ગબજલાી સ્ત્રીનો ણત ગુજયી જામ
અને તેણીને ચાય ભણશના અને દવ રદલવની
અંદય ફાક મદા થામ તો તો ણ ચાય
ભણશના અને દવ રદલવ ઇદ્દાના ુયા કયે અને
જો ચાય ભણશના અને દવ રદલવ દયમ્માન
ફચ્ચું મદા ન થામ તો જ્માં વુધી ફાક
મદા થામ ત્માં વુધીનો ઇદ્દો યાખે.
આ અલ્રાશના શુ કભો છે જે તભાયા ઉય
ઉતાયલાભાં આવમા છે અને જે અલ્રાશથી
ડયળે તેની ફુયાઇને અલ્રાશ દુય કયી દેળે અને
ભોટો ફદરો આળે.
તરાક આેરી સ્ત્રીઓને તભાયી ળણક્ત પ્રભાણે
તેણીના યશેઠાણનો ફંદોફસ્ત કયો અને તેણીને
ખાલા ીલા ણલે તંગ ન કયો. એલું ન ફને કે
તેણી રાચાય થઇને ચારી જામ. શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે તરાક
આપ્મા છી સ્ત્રીને એલી યીતે તંગ ન કયો કે
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તે રાચાય થઇ ઇદ્દાની ભુદત ુયી થમા શેરાં
ચારી જામ. ફલ્કે ોતાની શેવીમત ભુજફ
યશેઠાણ ભાટે જગ્મા આો અને જો તેણીએ
ગબજ ધાયણ કયેરો શોમ તો ફાક જન્ભ ાભે
ત્માં વુધી તેણીનું બયણ ોણ કયો, તરાકે
ફામનલાી સ્ત્રીને ભકાન તથા ખાણં-ીણં
આલાની જરૂય નથી તેભજ જે નો ણત ભયી
ગમો શોમ તેલી સ્ત્રીને ણતના ભારભાંથી
ખાણં-ીણં ભળે. છી પયભાલે છે કે તરાક
અામેરી ગબજલાી સ્ત્રીઓને ફચ્ચું જન્ભ
ાભે અને તેણીઓ એશવાન કયીને ફચ્ચાને
ભપત દુધ ીલડાલે તો તેણીઓને ફાક વોંી
આે કે જે થી દુધ ીલડાલે અને જો તેણીઓ
કંઇ ભશેનતાણં રઇને દુધ ીલડાલે તો તેણીને
ધાયા પ્રભાણે ભશેનતાણં આે અને તભો તે
ફચ્ચાના ભા-ફાો ફચ્ચાને દુધ ીલડાલલા
ણલે આવભાં નેકીથી લતો, એટરે
એકફીજાએ આવભાં વભજુ તીથી કાભ રેલું
જોઇએ ણ જો આવભાં દુધ ીલડાલલા
ણલે ખેંચતાણ થામ તો ફાકને ફીજી સ્ત્રીથી
દુધ ીલડાલે.
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૭ થી ૧૨ ભી આમાત :-

ُ
ۡ ُ
ل ُِین ِف ۡق د ۡف َس َع ٍۃ ِّم ۡن َس َع ِت ٖۡہ ؕ َف َم ۡن ق ِد َذ
َ َ ۡ ۡ ُ ٗۡ َ ۡ ُ ۡ ۡ ّ َ ۤۡ ّٰ ّٰ ُ ّّٰ
الل ُہ ؕ لاَ
علی ِہ ذِرقہ فلین ِفق ِمما اتىہ
ُ َ ّ ُ ّّٰ
الل ُہ ج َ ۡف ًسا ِالَّا َما ۤۡ ّٰا ّٰت َ
ىہا ؕ
یک ِلف
ّّٰ
ُ
َس َی ۡج َع ُل الل ُہ بَ ۡع َد ُع ۡز ٍخ ّی ۡز ًخا ﴿ ﴾۷٪
َف کَاَ ّی ۡن ِّم ۡن ؿ َ ۡخیَ ٍۃ َع َت ۡت َع ۡن اَ ۡمر َذ ّب َہا فَ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ َ ّٰ
َ
اس ۡبن َہا ِح َس ًابا ش ِدیۡ ًدا ۙ ّف
ُذ ُس ِل ٖۡہ فح
َ ُّ ۡ
ّ َ ّٰ
َعذ ۡبن َہا َعذ ًابا نػ ًخا ﴿﴾۸
ُ
اؽ اَ ۡمر َہا َف ک َ َ
َف َذا َق ۡت َف َب َ
اؿ َعاقِ َبۃ
ِ
ُ
َ
ا ۡمرِ َہا خ ۡز ًخا ﴿﴾۹
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َ َ ّ َ ّّٰ ُ َ ُ ۡ َ َ ً َ ۡ ً َ ّ َ ُ
اعد اللہ لہم عذابا ش ِدیدا ۙ فاتقوا
ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ
ّّٰ
الل َہ ٰۤیاُفخی الۡاَل ۡ َ
ۛ ق ۡد
ۛ ال ِذین امنوا ؕ
اب ۬
ب
ِ
ِ
َ ۡ ّّٰ ُ ۡ
ان َز َؽ الل ُہ ِال َ ۡیک ۡم ِدغ ًخا ﴿ ۙ﴾۱۱
َ ُ َ ُ
ّٰ
َ
ّّٰ
ّذ ُسوۡلًا ّی ۡتلوۡا َعل ۡیک ۡم ّٰا ّٰی ِت الل ِہ ُم َب ِّین ٍت
لّ ُِی ۡصخ َث الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َع ِم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت
ِ
َ ُّ
ُّ ُ
ُ
ِم َن الظل ّٰم ِت ِاخی النوۡذِ ؕ َف َم ۡن ّی ۡؤ ِم ۢۡن
ُ ۡ
ّّٰ
ّّٰ
ِبالل ِہ َف حَ ۡع َم ۡل َصال ًِحا ّی ۡد ِخل ُہ َجن ٍت
َ ۡ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۤۡ
تجرِی ِمن تح ِتہا الانہر خ ِل ِدین فِیہا
ًۡ
ّّٰ
َ َ َ
ابَ ًدا ؕ ق ۡد ا ۡح َس َن الل ُہ ل َ ٗۡہ ذِرقا ﴿﴾۱۱
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َ ّ ّّٰ َ
ََ
َ
َ
الل ُہ ال ِذ ۡی خل َق َس ۡبع َس ّٰم ّٰو ٍة ّف ِم َن
َۡ
َ َّ َ
َ
َۡۡ
ص ِمثل ُہ ّ َن ؕ یَ َتجـ ُؽ الۡا ۡمرُ بَ ۡین ُہ ّ َن
ِ الاذ
َ ٌ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ّٰ َ َ ّّٰ َ ّ َ ۡۤۡ ُ َ ۡ َ
ۛ ّف
۬ ل ِتعلموا اؿ اللہ عدی ک ِل شی ٍء ق ِدیر
َ ُ َ َ َ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ
ۡ
﴾۱۲٪ ﴿ اض ِبک ِ ّل ش ۡی ٍء ِعل ًما
اؿ اللہ قد اح
ળણક્તલાાને જોઇએ કે ોતાના ગજા પ્રભાણે
ખચજ કયે, અને જે ની યોઝી તંગ (ઓછી) શોમ
તો તેને જોઇએ કે તેને અલ્રાશે જે કાંઇ
આપ્મું છે તેના પ્રભાણભાં ખચજ કયે; અલ્રાશ
કોઇ વમણક્તને તકરીપ આતો નથી ણ
એટરી જ કે જે ટરી તેને (વશન કયલાની
ળણક્ત) આી શોમ; નજીકભાં જ અલ્રાશ
તંગી છી છૂ ટ ણ અજણ કયળે. (૭)
અને કંઇ કેટરીમ લસ્તીઓએ ોતાના
યલયરદગાય તથા તેના યવૂરની આજ્ઞાઓનું
ઉલ્રંઘન કમુું, જે થી અભોએ ણ ભોટી
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વખતાઇથી તેભનો ણશવાફ રીધો, અને તેભને
અઝાફ ણ અભોએ અવહ્ અઝાફ આપ્મો.
(૮)
છી તેભણે ોતાની કયણીના અઝાફની ભજા
ચાખી, અને તેભના ભાભરાનું રયણાભ (નમુું)
નુકવાન જ નુકવાન થમું. (૯)
અલ્રાશે તેભના ભાટે વખ્ત અઝાફ તૈમાય કમો
છે , ભાટે શે ફુણઘ્ધળાીઓ કે જે ઓ ઇભાન
રાલી ચૂક્મા છો ! અલ્રાશથી ડયતા યશો,
ખચીતજ અલ્રાશે તભાયા ય ઉદેળ ઉતામો
છે : (૧૦)
(માને) એક યવૂર, જે તભને અલ્રાશની સ્ષ્ટ
આમતો ઢીને વંબાલે છે , જે થી તે રોકોને
કે જે ઓ ઇભાન રાવમા છે તથા વત્કામો કયે છે
(નાણસ્તકણાના) અંધકાયભાંથી (ઇભાનના)
પ્રકાળ તયપ કાઢી રાલે; અને જે ળખ્વ
અલ્રાશ ય ઇભાન રાલે તથા વત્કામો કયે
તેને અલ્રાશ જન્નતોભાં દાખર કયળે જે ની
શેઠ નશેયો લશેતી શળે, તેઓ વદાના તેભાંજ
યશેનાયા થળે; ખચીતજ અલ્રાશે એલા ળખ્વ
ભાટે ઉભદા યોઝી તૈમાય કયી ભૂકી છે . (૧૧)
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અલ્રાશ એજ છે જે ણે વાત આકાળો ેદા
કમાજ અને તેટરીજ ઝભીનો ણ; અને તે
ફન્નેભાં (લખતો લખત) અલ્રાશના શુ કભો
પ્રગટ થતા યશે છે કે જે થી તભે આ જાણી રો
કે અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ
ધયાલનાયો છે , અને આ (ણ જાણી રો) કે
અલ્રાશે ોતાના જ્ઞાનની રૂએ લસ્તુને અલશ્મ
ઘેયી યાખી છે . (૧૨)
જે ળણક્તળાી શોમ તે તરાક આેરી દુધ
ીલડાલનાય સ્ત્રીને ોતની શેવીમત ભુજફ
ખચજ આે અને જે ની યોઝી ઓછી શોમ અને
ગયીફ શોમ તે, ોતાની શારત ભુજફ તેણીને
આે. અલ્રાશ કોઇ વમણક્તને તકરીપ આતો
નથી, ભાત્ર એટરીજ કે જે ટરી તે વશન કયી
ળકે. આ અસ્શાફોના આશ્લાવન ભાટે
ખુદાએ પયભાલેર છે . શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)ને કોઇએ ુછમું કે ૈવાદાય
ભાણવ વુંદય ણરફાવ ફનાલી તેને યીધાન
કયે તે ળુ ઇવયાપ નથી ? આે જલાફભાં કહ્ું
નણશ. છી આે જલાફભાં ઉયોક્ત
આમતના લાક્મો લાંચી વંબાવમા.
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અલ્રાશ એ રોકોને ડયાલે છે જે ઓ તેની
નાપયભાની કયે છે . લસ્તીઓના યશેનાયા ઘણા
રોકો એલા શતા જે ઓ ખુદા-યવુરના શુ કભનું
ઉલ્રંઘન કયતા શતા, તેઓને ખુદાએ વખત
અઝાફ કમો.
તેઓ ભાટે અલ્રાશે દુણનમા અને આખેયત
ભાટે વખત અઝાફ તૈમાય કમો છે ભાટે એ
ફુણઘ્ધળાી રોકો જે ઓ ઇભાન રાવમા છો
અલ્રાશથી ડયો અને રોકોના ફનાલોથી
ઇબ્રત શાવીર કયો.
મગમ્ફય
એ
રોકોને
જશારતના
અંધકાયભાંથી નુયના પ્રકાળ તયપ રઇ જામ છે
જે ઓએ ઇભાન રાલી નેક કામો કમાજ અને
અજ્ઞાનતાથી જ્ઞાન તયપ આવમા તેઓ ભાટે
જન્નત છે . શ. ઇભાભે યઝા (અ.)એ પયભાવમું
કે ઝીક્ર શ. યવુરે ખુદા (વ.) છે અને અભો
તેના રામક છીએ, જે કોઇ ખુદા-યવુર વાથે
ઇભાન રાલળે તે એલી જન્નતભાં દાખર થળે
જે ના ભશેરની નીચે જુ દા જુ દા ીણાની
નશેયો લશેતી શળે.
ખુદાલંદે આરભે વાત આવભાનોનું વજજ ન કમુું
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અને ઝભીનને ણ વાત ફનાલી અને કેટરાક
તેના અથજભાં કશે છે કે ઝભીનને ણ તેના
જે લી ફનાલી અને ખુદાનો શુ કભ આવભાનો
અને ઝભીન ઉય નાઝીર થામ છે .

અનુક્રભણણકા

1898

hajinaji.com

આ વુયાભાં ૧૨ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૬૬) વુયએ તશયીભ
(શયાભ ઠયાલલુ)ં

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢળે તો ખુદા તેને તલફ-એ
નવુશનો વલાફ આળે.
ખાવીમત : આ વુયો ણફભાય શોમ કે વા
કયડ્મો શોમ તેને અને જે ને લામનું દદજ શોમ
તેના ઉય ઢે તો ઇન્ળાઅલ્રાશ ણળપા
ભળે.
આ વુયાના નાઝીર થલાના કાયણભાં રખે છે
કે શઝયતની સ્ત્રીઓભાં રદલવોની લશેંચણી
થઇ શતી. ફનલાકા એક લખત એક સ્ત્રીનો
લાયો શતો. તેણીએ શઝયતને અઝજ કયી કે મા
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શઝયત ! શુ ં ભાયા ણતાને ત્માં જલા ચાશુ ં છુ ં
ભાટે ભને યજા આો. આે તેણીને યજા આી
તેથી તેણી ચારી ગઇ. શઝયત ોતાની એક
ફીજી ફીફીને તેણીના ઘયે રઇ આવમા અને
તેનાથી ખીદભત રીધી. તેણી જ્માયે ાછી
આલી તો કભયાને ફંધ જોમો. છી શઝયત
જ્માં વુધી ફશાય ન આવમા તેણી ત્માં ફેઠી
યશી. જ્માયે શઝયત ફશાય આવમા તો ચશેયા
ભુફાયક યથી યવેલાના ટીાં ટકી યહ્ાં
શતાં. શઝયતની આ શારત જોઇ તેણી યડલા
રાગી અને કશેલા રાગી કે મા શઝયત ! આ
તેણીને ભાયા ઘયભાં રાવમા, ભાયી આફરૂનો
કંઇ ખ્માર ન યાખ્મો ? આે પયભાવમું કે તે
કોઇ યાઇ સ્ત્રી તો નથી. અલ્રાશે ભાયા ઉય
શરાર કયી છે , ણ શલેથી તાયી ખાતય ભેં
શયાભ કયી રીધી, ણ ભાયી આ લાત તાયી
ાવે અભાનત યશે, કોઇને કશીળ નણશ.
તેણીએ એ લાત કફુર યાખી. તેણીની
શઝયતની એક ફીજી સ્ત્રી વાથે દોસ્તી શતી.
તેને તેણીએ ફધી લાત કયી દીધી. જ્માયે
શઝયત તેણીના ઘયભાં આવમા તો તેણીએ
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શઝયતને ઇળાયાભાં ફધી લાત કશી
વંબાલી. તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ
અને કેટરાક આ વુયાના નુઝુર ણલે રખે છે કે
શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)નો દસ્તુય શતો કે
વુબ્શની નભાઝ છી ોતાની સ્ત્રીઓના
કભયાની આવાવ જતા શતા અને ખુદાના
અશકાભ શોંચાડતા શતા. શઝયતની એક
ફીફીનું નાભ ઝમનફ શતું. ઝમનફ ાવે થોડું
ભધ શતું. તેથી શઝયત જ્માયે તેણીના ઘયભાં
જતા તો તેણી શઝયતના ભાટે તેનું ળયફત
તૈમાય કયતી અને રાલલાભાં જયા લધાયે લાય
રગાડતી. જે થી શઝયત જયા લધાયે લખત
ફેવે, ઘણી સ્ત્રીઓને આ લાત ગભતી નણશ,
તેથી આવભાં એકભત થઇ કે જ્માયે શઝયત
ળયફત ીને આલે તો કશેલું કે “ભગપય” (એક
જાતનું દુગુંધ લાું પ)ની દુગુંધ આલે છે .
છી જ્માયે શુ ઝુય ળયફત ીને એક ફીફીના
ઘયે ગમા તો તેણી કાંઇ ફોરી નણશ. છી
ફીજીના ઘયે આવમા તો તેણીએ ોતાનું નાક
ફંધ કયી રીધું. શઝયતે કાયણ ુછમું તો કહ્ું કે
ભગપયની ફદફુ આલે છે . આે કહ્ું કે
અનુક્રભણણકા

1901

hajinaji.com

ભાખીએ ભગપયનું ફુર ચુસ્મું શળે. છી આ
ફીજીના ઘયે ગમા ત્માં ણ એલુંજ થમું. કશે
છે કે એ લખતે આે ભધને ખાલું ત્મજી દીધું.
તો આ વુયાની શેરી આમત નાઝીર થઇ.
૧ રી આમત :-

َ َ ُ ّّٰ َ ّ َ َ ۡۤ َ ُ ّ َ ُ َ ُ ّ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
ۚ یایہا الن ِبی ل ِم تش ِخؾ ما احل اللہ لک
ّّٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
ٌالل ُہ َغ ُفوۡذ
اجک ؕ ف
ِ تبت ِغی مرضاة ارف
َ
﴾۱﴿ ّذ ِح ۡی ٌم

શે નફી ! અલ્રાશે તાયા ભાટે જે કાંઇ શરાર
ઠયાવમું છે તેને તું શયાભ કેભ કયે છે ? તું તાયી
ત્નીઓની ખુળી પ્રાપ્ત કયલા ચાશે છે ; અને
અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન (અને) દમા કયનાયો
છે . (૧)
અમ નફી (વ.) અલ્રાશે તાયા ભાટે જે કંઇ
શરાર ઠેયવમું છે તેને તું શયાભ કેભ ઠેયલે છે ?
ળું તાયી ત્નીઓની ખુળી પ્રાપ્ત કયલા ચાશે
છે ? અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન અને દમા
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કયનાયો છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે ોતાના
ઉય તે સ્ત્રીને શયાભ કયી રીધી અથલા ભધ
શયાભ કયી રીધું તેભાં કોઇ ણ પ્રકાયનો ગુનો
ન શતો. નપવને કાફુભાં યાખલો અને રઝઝત
લાી ચીજોને છોડી આલી એ ગુનોશ નથી
ણ યશેઝગાયીનું કાભ છે . તેભજ એક
સ્ત્રીના ભાટે ફીજી સ્ત્રીને તરાક આલી
શયાભ નથી. ખુદા ોતેજ પયભાલે છે કે
અલ્રાશ ક્ષભાલાન અને ભોટો દમા કયનાયો
છે .
આ રયલામત ઉયથી એ લાત વાપ જણાઇ
આલે છે કે જે સ્ત્રીનો લાયો શતો અને ફીજી
સ્ત્રીથી વોશફત કયે તો ળું શેરીને ખફય ન
શોમ ? આ ફધી અક્કર ણલરૂધ્ધતની લાતો
રાગે છે . આ ફધી લસ્તુ કોઇ ખાવ લાતને
વીધી કયલા ભાટે યજૂ કયાઇ છે , જે ના ઉય
વાભાન્મ ફુણઘ્ધ ધયાલનાયો ણ ણલચાય કયી
ળકે છે .
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૨ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ ل َ ُک ۡم تَ ِح ّ َل َۃ اَیۡ َمانِ ُک ۡم ۚ فَ
قد ـ خ ص
ّّٰ ُ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ
ُ
َ
ۡ
اللہ مولىکم ۚ ف ہو الع ِلیم الح ِکیم ﴿﴾۲
َ ۡ َ َ َّ َّ
َۡ
َ
ُ
ّٰ
ۡ
َ
ّ
اج ٖۡہ
ض ارف ِ
ف ِاد اذخ الن ِبی ِاخی بع ِ
َ ۡ ً َ َ ّ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ّّٰ
اللہُ
ح ِدیثا ۚ فلما نباة ِب ٖۡہ ف اظہرـ
َع َل ۡی ِہ فَ ّ َخ َغ بَ ۡع َض ٗۡہ َف اَ ۡف َخ َص َع ۢۡن بَ ۡ
ضۚ
ع
ٍ
َ َ َّ َ َّ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ۢۡ َ َ َ ّٰ َ
َ
فلما نباہا ِب ٖۡہ قالت من انباؼ ہذا ؕ
َ َ َ َ ۡ
َۡ ۡ
اؽ ن ّ َبان ِ َی ال َع ِل ۡی ُم الخ ِبح ُؿ ﴿﴾۳
ق
ۡ َ ُ ۡ َ ۤۡ َ ّّٰ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ
َ
ِاؿ تتوبا ِاخی الل ِہ فقد صغت قلوبکما ۚ
َ ۡ َ ّٰ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ ُہوَ َموۡلّٰ ُ
ىہ فَ
ف ِاؿ تظہرا علی ِہ ف ِاؿ
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َُ ۡ
ۡ ُ
ۡ
ِجبۡؿِیۡ ُل َف َصال ِح ال ُم ۡؤ ِم ِنح َف ۚ َف ال َمل ِئکۃ
ۡ َ َ ّٰ
﴾۴﴿ بَ ۡع َد دل ِک ظ ِہح ٌؿ
ًَع ّٰسی َذ ّبُ ٗۡہۤۡ ِا ۡؿ َط ّ َلقَ ُک ّ َن اَ ۡؿ ّیُ ۡب ِدل َ ٗۡہۤۡ اَ ۡر َفاجا
ُۡ َۡ
ّٰ ّٰ ُ
خح ًؿا ِّمنک ّ َن ُم ۡس ِل ّٰم ٍت ّم ۡؤ ِمن ٍت ق ِن ّٰت ٍت
َ
َ َ َ
ت ِئ ّٰب ٍت ّٰع ِب ّٰد ٍة س ِئ ّٰح ٍت ث ِّی ّٰب ٍت ّف ا ۡبک ًاذا

﴾۵ ﴿
અલ્રાશે તભાયા ભાટે પ્રણતજ્ઞાઓને તોડલાના
ણ ણનમભો નક્કી કયી દીધા છે , અને અલ્રાશ
તભાયો યક્ષક છે , અને તે વલજજ્ઞ, ણશકભતલાો
છે . (૨)
અને જે લેા નફીએ ોતાની ત્નીઓભાંથી
એક ત્નીને એક લાત ખાનગી યીતે કયી, અને
છી જ્માયે તેણીએ તે બેદથી (કોઇ ફીજીને)
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લાકેપ કયી દીધી, અને અલ્રાશે તે (નફી)ને એ
ફનાલની જાણ કયી દીધી ત્માયે નફીએ (તે
ફીજીને) તેનો કેટરોક બાગ જણાવમો અને
કેટરાક બાગથી અખાડા કમાજ; છી જ્માયે
નફીએ તે (શેરી)ને તેનાથી લાકેપ કયી ત્માયે
તે (આશ્ચમજથી) કશેલા રાગી કે આને તે
(ણલે)ની ખફય કોણે આી ? પયભાવમું, ભને
ભોટા જાણનાય (અને) ભોટા ખફય યાખનાય
(અલ્રાશ)એ ખફય આી. (૨)
(શે ફન્ને સ્ત્રીઓ !) તભે ફન્ને અલ્રાશની
શજૂ યભાં તૌફા કયો (તો ઠીક છે ), કાયણ કે
તભો ફન્નેના ભત (વત્મ તયપથી) ખયેજ પયી
ગમા છે , અને જો તભે ફન્ને અભાયા યવુરની
ણલરૂઘ્ધ એક ફીજાની વશામક ફનળો તો (કાંઇ
યલાશ નથી કેભકે) ણનવંળમ અલ્રાશ તેનો
ણશભામતી છે , તથા જીબ્રઇર તથા
ભોઅભીનોભાંથી વૌથી વાયો (ભોઅભીન)
ણ; અને તે ફાદ તભાભ પરયશ્તાઓ ણ
તેના ભદદગાય છે . (૪)
અગય તે (યવૂર) તભને તરાક આી દે તો
ાવે છે કે તેનો યલયરદગાય ફદરાભાં તેને
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એલી ત્નીઓ આી દે કે જે તભાયા કયતાં
ફશેતય શોમ (માને) આજ્ઞાારક, ઇભાનદાય,
તાફેદાયી કયનાય, પ્રશ્ચાતા કયનાય, ઇફાદત
કયનાય, યોઝા યાખનાય, ણલધલાઓ અને
કુભાયીકાઓ (ણ શોમ). (૫)
ખુદા પયભાલે છે કે અમ ફંદાઓ, ખુદાએ
તભાયા ભાટે પ્રણતજ્ઞાને તોડલાના ણ ણનમભો
નક્કી કયી દીધા છે , એટરે જે કાભ ન કયલાની
કવભ ખાધી શોમ તે કવભ તોડલા ભાટે તેની
યીતો ણ ફતાલી છે . એક યીત તો એ છે કે
કવભ ખાતી લખતે ઇન્ળાઅલ્રાશ કશે અને
ઇન્ળાઅલ્રાશ કહ્ું ન શોમ તો કવભથી
ણલરૂઘ્ધ લત્માજ તેનો કપપાયો આી દે અને જો
કે ફશેતય કાભ છોડલાની કવભ ખાધી શતી તો
તેના ભાટે કપપાયો લાજીફ નથી ણ ભુસ્તશફ
છે અને કુદયત ોતે કશે છે કે શરાર ચીજને
શયાભ ળા ભાટે કયી દીધી ? કવભ ખાલા
ણલેના લધુ ભવાએર રપકાશની રકતાફોભાં
છે . ફીજુ ં શુ ઝુયે ોતાની સ્ત્રીને આ લાત
ફીજાને ન કશેલાની ળતજ યાખી શતી ણ
તેણીએ એ ળતજનું ારન ન કમુું. તેથી તેણી
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શયાભ થઇ ળકતી નથી. આ આમતો
ભોઅભીનોને ણળક્ષણ આલા ભાટે નાઝીર
કયલાભાં આલી છે , ફાકી ખુદા યવુરનું કોઇ
ણ કાભ ણશકભત અને ભસ્રેશતથી ખારી
શોતું નથી, ણ દયેકને તેના અવરી રૂભાં
જાશેય કયલાનો શેતુ ણ શોમ છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ ોતાની સ્ત્રી શયાભ
કયી રેલાની લાત ફીજી એક સ્ત્રીને કયીને તેને
એ લાત છુ ી યાખલાની ઘણી તાકીદ કયી.
છી પયભાવમું કે આ ણવલામ ફીજી લાત ણ
છુ ી યાખજે , કોઇને કશીળ નણશ કે ભાયી છી
ળું ળું થળે. ખુદાએ તઆરાએ જીબ્રઇર
ભાયપત કશી આપ્મું કે તાયી લાતોને રોકો
વભક્ષ જાશેય કયી આે છે , જ્માયે આને
ુછલાભાં આવમું કે તભોને કોણે આ લાત કશી.
તો આે પયભાવમું કે છુ ી ફાફતોના જાણનાયે
ભને ખફય આી છે .
ખુદા પયભાલે છે કે તભો ફન્ને અલ્રાશની
શુ ઝુયભાં તૌફા કયો તો ઠીક છે , તભો ફન્નેના
ભન પયી ગમા છે . જો તભે ફન્ને અભાયા
યવુરની ણલરૂધ્ધ એકફીજાની વશામક ફનળો
અનુક્રભણણકા
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તો અલ્રાશ તેનો ણશભામતી છે . અગય
અલ્રાશની તયપ તભો ફન્ને તૌફા કયી રો તો
ઠીક છે , કેભકે તભાયા દીર વખ્ત થઇ ગમા છે
અને જો તેભની ણલરૂઘ્ધ એક-ફીજાની ભદદ
કયળો તો ફેળક અલ્રાશ તેનો ભૌરા છે તથા
જીબ્રઇર અને ભોઅભીનોભાંથી વારેશ અને
પયીશ્તાઓ તેની છી ભદદગાય છે , જ્માયે
ખુદાએ આ આમત “પઇન્નલ્રાશ શોલ
ભલરાશો લ જીબ્રીરો લવારેશુર ભોઅભેનીન”
(તે છે લ્રે વુધી) નાઝીર પયભાલી તો તે લખતે
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ શ. અરી (અ.)નો
શાથ કડીને પયભાવમું કે “અમ રોકો આ
વાફેકુર ભોઅભીન છે .”
અગય તે યવુર તભને તરાક આી દે તો તેનો
યલયરદગાય તેના ફદરાભાં તેને એલી
ત્નીઓ આી દે જે તભાયા કયતાં ફશેતય
શોમ, આજ્ઞાારક, ઇભાનદાય, તાફેદાયી
કયનાય, પ્રશ્ચાતા કયનાય, ઇફાદત કયનાય,
યોઝા યાખનાય, ણલધલાઓ અને કુભાયીકાઓ
ણ શોમ.
અનુક્રભણણકા
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૬ થી ૯ ભી આમાત :-

ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا ُقوۡۤۡا اَجۡ ُف َس ُک ۡم فَ
َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ً َّ ُ ۡ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ
اہ ِلیکم ناذا ف قوخہا الناز ف ال ِحجاذۃ
َ
ٌَ ٌ
َّ َ
َعل ۡی َہا َمل ِئکۃ ِغلَاط ِش َد ٌاخ لا ح ۡع ُصوۡ َؿ
ۡ ُ
ّّٰ ۤۡ َ
الل َہ َما ا َمرَ ُہ ۡم َف حَف َعلوۡ َؿ َما یُ ۡؤ َمرُ ۡف َؿ

﴿ ﴾۶
ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن َک َه ُك ۡفا لَا تَ ۡع َت ِذ ُذفا ال ۡ َیوۡؾ َؕ
ُۡ َ ُ
َّ ُ
ِان َما ت ۡج َز ۡف َؿ َما کن ُت ۡم ت ۡع َمل ۡو َؿ ﴿ ﴾۷٪
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡۤۡ َ ّّٰ َ ۡ َ ً
یایہا ال ِذین امنوا توبوا ِاخی الل ِہ توبۃ
نّ َ ُصوۡ ًحا ؕ َع ّٰسی َذ ّبُ ُک ۡم اَ ۡؿ ّیُ َک ِ ّه َك َع ۡن ُکمۡ
hajinaji.com
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ّٰ ُ
َ ُ ّّٰ َ
َس ِّیا ِتک ۡم َف یُ ۡد ِخلک ۡم َجن ٍت ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن
ّّٰ ُ ّ َ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ
النب ّیَ
تح ِتہا الانہر ۙ یوؾ لا یص ِدی اللہ ِ
َّ
ُ
ُ
ۡ
َف ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َم َع ٗۡہ ۚ نوۡ ُذ ُہ ۡم یَ ۡس ّٰعی بَح َف

َ
ُ ُ َ َ ۤۡ َ ۡ
َ
ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َف ِبایۡ َمانِ ِہ ۡم حَقوۡلوۡ َؿ َذ ّبنا ات ِم ۡم
ُ َ
َ ُ َ ۡ َ َّ َ
لَنا نوۡ َذنا َف اغ ِه ۡك لَنا ۚ ِانک َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
َ
ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۸
َ ُ َّ
ۡ ُ ّ َ ۡ ّٰ ۡ
ٰۤیا ّی َہا الن ِب ّیُ َجا ِہ ِد الکف َاذ َف ال ُمن ِف ِقح َف
َّ
َ ۡ
اغ ُل ۡظ َع َل ۡیہ ۡم ؕ َف َم ۡا ّٰف ُ
ىہ ۡم َج َہن ُم ؕ َف
ف
ِ
ۡ ۡ ۡ
ِبئ َس ال َم ِصح ُؿ ﴿﴾۹
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શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભાયા ોતાને અને
તભાયા ફારફચ્ચાંઓને તે આગથી ફચાલો કે
જે નું ફતણ ભાણવો તથા ત્થય છે , તે
(આગ)ના ઉય અણત ક્રુય અને વખ્ત
સ્લબાલના પરયશ્તા ણનમુક્ત કયેરા છે , તેભને
અલ્રાશ તયપથી જે શુ કભ આલાભાં આલે છે
તે ફજાલલાભાં ાછી ાની કયતા નથી, અને
તેભને જે આજ્ઞા આલાભાં આલે છે તે પ્રભાણે
જ લતે છે . (૬)
શે તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન નથી રાવમા આજે
તભે ફશાના ન કાઢો; જે કભો તભે કયતા શતા
તેનો જ ફદરો તભને આલાભાં આલે છે .
(૭)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! અલ્રાશની શજૂ યભાં
ણનભજ ભનથી પ્રશ્ચાતા કયો; અજફ નથી કે
તભાયો યલયરદગાય તભાયાથી તભાયી
ફુયાઇઓ ટાી દે, અને તભને જન્નતોભાં
દાખર કયે જે ની શેઠ નદીઓ લશે છે ; તે
રદલવે અલ્રાશ નફીને તથા તે રોકોને કે
જે ઓ તેની વાથે ઇભાન રાવમા છે પજે ત નણશ
કયે; તેભનું નૂય તેભની આગ તથા જભણી
અનુક્રભણણકા
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ફાજુ એ ચારતું શળે અને તેઓ કશેતા શળે કે
શે અભાયા યલયરદગાય ! તું અભાયા નૂયને
અભાયા ભાટે વંૂણજ કયી દે, અને અભાયા
ગુનાશ ભાપ કયી દે; ફેળક તું દયેક લસ્તુ ય
વંૂણજ કાફુ ધયાલનાયો છે . (૮)
શે નફી ! તું નાણસ્તકો તથા દાંણબકોથી મુઘ્ધ
કય, અને તેભના ય વખ્તાઇ કય, અને તેભનું
ઠેકાણં જશન્નભ છે , અને તે ઘણંજ ખયાફ
ાછા પયલાનું ઠેકાણં છે . (૯)
શલે અલ્રાશ ભોઅભીનોને ોતાની સ્ત્રીઓ
અને ોતાની અલરાદને ડયાલલા અને
નવીશત કયલા પયભાલે છે કે એ રોકો જે ઓ
ઇભાન રાવમા છો તભો ોતાના નપવને અને
ોતાના ઘયના ભાણવોને દોઝખની આગથી
ફચાલો અને તભાયી સ્ત્રીઓ, તભાયા ફાકો
તથા તભાયા નોકયો લગેયેને શરાર અને
શયાભના ભવાએર ળીખલો અને જશન્નભની
આગથી ફચાલો, જે નું ફતણ કાપયો અને
ગંધકના ત્થયો છે .
કુપપાયોને જ્માયે જશન્નભના રકનાયા ઉય
રાલલાભાં આલળે ત્માયે તેઓ ત્માંથી છટકલા
અનુક્રભણણકા
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ખોટા ફશાનાઓ કયળે તો તેઓને કશેલાભાં
આલળે કે આજે તભો ફશાના ફતાલો નણશ.
દુણનમાભાં તભાયી વભક્ષ મગમ્ફયો ભોકલ્મા
શતા ણ તભોએ તેભની લાતને ભાની નણશ.
જે ઓ ખુદા અને તેના યવુર ઉય ઇભાન
રાવમા છે ોતાના ગુનાશથી તોફએ નવુશ
કયો (ણનભજ ભનથી સ્તાલો કયો) અને પયીથી
ગુનાશ કયલાનો ઇયાદો ન કયો. શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)થી આ આમતનો અથજ
ુછલાભાં આવમો તો આે પયભાવમું કે ફંદો
તૌફા કમાજ છી પયી ગુનાશ ન કયે. આ
આમતભાં જે નુય ળબ્દ આવમો છે તે ણલે શ.
ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું છે કે
તે નુયથી ભુયાદ અઇમ્ભાશ (અ.) છે .
કુદયત કશે છે કે અમ મગમ્ફય (વ.) કાપયો
અને ભુનાપીકો વાથે તરલાય થકી જે શાદ કય
અથલા તેનો અથજ એ કે તેઓના બેદને જાશેય
કય અથલા તેઓ ઉય શદ જાયી કયીને જે શાદ
કય અને કોઇ લસ્તુ તેઓથી ભાપ ન કય, જો
તેઓ ઇભાન ન રાલે તો તેઓનું ઠેકાણં
જશન્નભ છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૦ થી ૧૨ ભી આમાત :-

َ َ َ ّّٰ ُ َ َ ً ّ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ
ضىب اللہ مثلا ل ِل ِذین کهكفا امراة
ُ ۡ َّ ۡ َ َ ُ َ َ َ
امرَاة لوۡ ٍض ؕ کان َتا ت ۡح َت َع ۡب َدیۡ ِن
نو ٍج ف
ََ
َ
ۡ َ َ َ ّٰ
ِم ۡن ِع َبا ِخنا َصال َِحح ِف فخانت ُہ َما فل ۡم
ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ّّٰ
الل ِہ َش ۡی ًئا ّ َف قِ ۡیلَ
حغ ِنیا عنہما ِمن
ۡ ُ َ ّ َ َ َ َ ّّٰ ۡ
َ
اخخلا الناذ مع الد ِخ ِلحف ﴿﴾۱۱
َ َ َ َ ّّٰ ُ َ َ ً ّ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ َ
ف ضىب اللہ مثلا ل ِل ِذین امنوا امراة
ۡ َ
ۡ َ
ـ ِۡخ َعوۡ َؿ ۬ ِاد قال َ ۡت َذ ِّب ۡاب ِن خ ِ ۡی ِعن َدؼ
بَ ۡی ًتا فی ال ۡ َج ّ َن ِۃ َف ن َ ّججِ ۡی ِم ۡن ـ ِۡخ َعوۡ َؿ فَ
ِ
ِ
َ َ َ َ ّ ۡ َ ۡ َ ۡ ّّٰ ۡ
َ
عم ِل ٖۡہ ف ن ِججِی ِمن القو ِؾ الظ ِل ِمحف ﴿ ۙ﴾۱۱
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َ َ
ا ۡح َصن ۡت
َ ُ
ّذ ۡف ِحنا َف

ۡۤۡ َ ّ
التِی
ِم ۡن

َ
َف َم ۡریَ َم ۡابن َت ِع ۡم ّٰر َؿ
َ
ََََۡ
ـ ۡخ َج َہا فنفخنا فِ ۡی ِہ
ُ
َ ََ
َ َ
َص ّدق ۡت ِبک ِل ّٰم ِت َذ ِّب َہا َف ک ُت ِب ٖۡہ َف کان ۡت ِم َن
ۡ ّٰ ۡ
﴾۱۲٪ ﴿ الق ِن ِتح َف
અલ્રાશ તે રોકો ભાટે કે જે ઓ ઇભાન નથી
રાવમા નૂશની ત્ની (લાએરા) તથા રૂતની
ત્ની (લાશેરા)નો દાખરો લણજલે છે ; આ
ફન્ને (સ્ત્રીઓ) અભાયા ફંદાઓભાંથી ફે
વદાચાયી ફંદાઓના ણનકાશભાં શતી. છી તે
ફન્નેએ તે ફન્નેને દગો દીધો, જે થી તે ફન્ને
સ્ત્રીઓને અલ્રાશના અઝાફથી ફચાલલાભાં
આ ફન્ને (ફંદા) કોઇ ણ કાભભાં આવમા
નશીં, અને તે ફન્ને (સ્ત્રીઓ)ને કશેલાભાં
આવમું કે તભે ણ દાખર થનાયાઓની વાથે
જશન્નભભાં દાખર થઇ જાઓ. (૧૦)
અનુક્રભણણકા
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અને અલ્રાશે તે રોકો ભાટે કે જે ઇભાન
રાવમા છે રપયઔનની સ્ત્રી (આવીમા)નો
દાખરો લણજલે છે ; જ્માયે તેણીએ અયજ કયી
કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ભાયા ભાટે સ્લગજભાં
તાયી ાવે એક ભકાન ફનાલી દે અને ભને
રપયઔન તથા તેના (દુષ્ટ) કામોથી છુ ટકાયો
આ અને ઝુરભગાય કોભથી ભને ફચાલી રે:
(૧૧)
અને ઇભયાનની ુત્રી ભરયમભનો (દાખરો ણ
લણજલે છે ) કે જે ણીએ ોતાના ણળમનું યક્ષણ
કમુું શતું, છી તેભાં અભોએ અભાયી રૂશભાંથી
(રૂશ) ફંકી દીધી, અને તેણીએ ોતાના
યલયરદગાયના કલ્ભા તથા તેની રકતાફને
વત્મ વભજી ભાન્મ યાખી શતી, અને તેણી
તાફેદાયી કયનાયા (ફંદા)ઓ ભાંશેની શતી.
(૧૨)
ખુદા કાપયો અને ભુનાપીકોને દાખરા ભાટે શ.
નુશ (અ.) અને શ. રુત (અ.)ની સ્ત્રીઓનું
લણજન કયે છે . મગમ્ફયની નાપયભાની
કયલાભાં જ. રુત અને જ. નુશ (અ.)ની
સ્ત્રીઓ આગ ડતી શતી. આ આમતભાં
અનુક્રભણણકા
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મગમ્ફયની ફીફીઓને ઠકો આલાભાં
આવમો છે કે ખુદા અને યવુરની નાપયભાની ન
કયો અને એ ફન્ને સ્ત્રીઓને કશેલાભાં આવમું
કે કમાભતના રદલવે તભો ફન્ને જશન્નભભાં
દાખર થળો. જ.નુશ (અ.)ની સ્ત્રીનું નાભ
લાએરા શતું અને શ. રુત (અ.)ની ફીફીનું
નાભ લાશેરા શતું. શ.નુશ (અ.)ની સ્ત્રી કોભને
કશેતી શતી કે એ રદલાનો છે . જ્માયે જ. રુત
(અ.)ની સ્ત્રી ોતાને ત્માં કોઇ ભશેભાનો
આલતા તો તેની ખફય આતી શતી તેથી
કોભ તે ભશેભાનોને કડી જતી શતી. ભતરફ
કે મગમ્ફયની વાથે યશેલા છતાં તે સ્ત્રીઓને
કાંઇ પામદો થમો નણશ અને ફન્નેનું યીણાભ
ફશુ જ ખયાફ આવમું.
ખુદા ઉય ઇભાન રાલનાયાઓ ભાટે
પીયઓનની
સ્ત્રી
આવીમા
ણફન્તે
ભોઝાણશભના દાખરાનું લણજન કમુું છે કે જ્માયે
તેણીએ દોઆ કયી કે અમ ભાયા યફ ! ભાયા
ભાટે જન્નતભાં એક ભકાન ફનાલ અને ભને
પીયઓન તથા તેના દુષ્ટ કામોથી નજાત અાલ
અને ઝારીભ કોભથી ભને ફચાલી રે. જ.
અનુક્રભણણકા
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આવીમા જ. ભુવા (અ.)ના ફુઇ થતા શતા.
જ્માયે પીયઓનના વભમના જાદુગયોએ
ોતાનો જાદુ ફતાવમો અને જ. ભુવા (અ.)એ
ોતાની અવા ઝભીન ઉય નાખી અને તે
વા ફની ગઇ અને જાદુગયોની દોયડીઓ જે
વો જે લી દેખાતી શતી તેને ગી ગઇ. તે
જોઇને આવીમા ઇભાન રાલી અને એક ભુદત
વુધી ોતાના ઇભાનને છુ ું યાખ્મું. છી
જ્માયે તેણીના ઇભાનની પીયઓનને ખફય
ડી તો તેણે કહ્ું કે ભુવાના ધભજનો ત્માગ કય
ણ તેણીએ ઇન્કાય કમો. જે થી તેને તડકાભાં
યાખી તો પયીશ્તાઓએ તેણી ઉય છાંમો કમો.
છી તેણીની છાતી ઉય એક ભોટો ત્થય
યાખલાભાં આવમો તો તે લખતે તેણીએ આ
આમત પ્રભાણે દોઆ કયી અને તેણીની રૂશ
કબ્ઝ થઇ ગઇ. ત્થય યાખલાની શેરાંજ
તેની આંખોથી યદા શટી ગમા અને તેણીએ
જન્નતભાં ોતાનું ઘય જોમું.
શલે ખુદાએ તઆરા ફીજો દાખરો ફમાન
કયે છે કે જ. ઇભયાનની દીકયી ભરયમભ ાક
દાભન શતી. તેણીએ ોતાના યલયરદગાયના
અનુક્રભણણકા
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કરભા અને રકતાફને વત્મ જાણી ભાન્મ યાખી
શતી અને તેણી તાફેદાયી કયનાયીઓભાંની
શતી.

અનુક્રભણણકા

1920

hajinaji.com

આ વુયાભાં ૩૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૬૭) વુયએ ભુલ્ક
(ફાદળાશત)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ળફે કદયોભાં ઇફાદત
ફજાલી રાવમો શોમ તેભાં તેની ગણતયી થામ
છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ આ વુયાને યાતે લાજીફ નભાઝભાં
ઢે અથલા વુલાની શેરાં ઢે તો શંભેળા
ખુદાની અભાનભાં વલાય વુધી યશેળે તેભજ
કમાભતના રદલવે ફેણશશ્તભાં દાખર થામ ત્માં
વુધી ખુદાની અભાનભાં યશેળે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ભે પયભાવમું કે
અનુક્રભણણકા
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આ વુયો કબ્રનો અઝાફ યોકે છે , જે કોઇ આ
વુયાને યાત્રે ઢે તો જાણે યાત્રે ફશુ જ ઇફાદતનેકી કયી શોમ. તે યાતે તેને ભરાએકા
ગાપેરોભાંથી ન રેખે. શુ ં આ વુયાને ઇળાની
નભાઝ ફાદ ણલતય નભાઝભાં ફેવીને ઢું છુ ં ,
ભાયા લારીદે ફુઝુગજલાય યાત-રદલવ ફન્ને
લખત આ વુયાને ઢતા શતા.
જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો કબ્રભાં જ્માયે
ભુનકય નકીય ગ તયપથી આલળે ત્માયે ગ
કશેળે કે શુ ં તભને અશીંથી આલલા નણશ દઉં
કાયણ કે આ ફંદો શંભેળા યાત-રદલવ ઉબો
યશી ભાયી ણતરાલત કયતો શતો. છી તેઓ
ેટ તયપથી આલળે તો ેટ ણ કશેળે કે તેણે
ભને ેટભાં જગ્મા આી છે , છી ઝફાન
તયપથી આલળે તો ત્માંથી ણ યસ્તોેે નણશ
ભે, એટરા ભાટે કે આ ફંદો યાત-રદલવ આ
વુયાને ઢતો શતો.
ખાવીમત : આ વુયાને ભય્મત ઉય ઢે તો
કબ્રના અઝાફથી નજાત ાભળે.
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તફાયકલ્રઝી : ાયો ૨૯
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ َ َّ
ُ
ۡ ۡ ُ
ت ّٰب َؿؼ ال ِذ ۡی ِب َی ِد ِـ ال ُملک ۫ َف ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل
َ َ َۨ
ش ۡی ٍء ق ِدیۡرُ ﴿ ۙ﴾۱
َّ
ال ِذ ۡی
َُُ
ا ّیک ۡم
َۡ ُ
الغفوۡ ُذ ﴿ ۙ﴾۲
الّ َ ِذ ۡی َخ َل َق َس ۡب َع َس ّٰم ّٰو ٍة ِط َب ًاقا ؕ ماَ
ۡ َ ّٰ
تَ ّٰری ف ۡی َخ ۡلق ّ
ُ
الرَ ۡح ّٰم ِن ِمن تفو ٍة ؕ
ِ
ِ
ُُ
َ
َ
ۡ
ف ۡاذ ِج ِع ال َب َض َخ ۙ َہ ۡل ت ّٰری ِم ۡن فطوۡ ٍذ ﴿﴾۳

ََ ۡ َ ۡ َ ُ ُ
خل َق ال َموۡة َف ال َح ّٰیوۃ ل َِی ۡبلوَخ ۡم
ۡ
َ
ا ۡح َس ُن َع َملًا ؕ َف ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز
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َُ
َ
َ ۡ َََۡ ۡ
ث ّم ۡاذ ِج ِع ال َب َض َخ غ ّختح ِف یَنق ِل ۡب ِال َ ۡیک
َ ً َ ُ َ َۡ
ۡ
﴾۴﴿ اسئا ّف ُہوَ َح ِسح ٌؿ
ِ البضخ خ
ۡ ُّ َ َ َّ َّ َّ َ ۡ َ َ َ
الدن َیا ِب َم َص ِاب ۡی َح َف
ف لقد رینا السمٓاء
َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ّٰ َ ّ ّ ً ۡ ُ ُ َ ّٰ ۡ َ َ
جعلنہا ذجوما ل ِلشی ِطح ِف ف اعتدنا
ۡ َّ َ َ َ ۡ ُ َ
﴾۵﴿ ِالس ِعحؿ
لہم عذاب

ફયકતલાો છે તે અલ્રાશ કે જે ના શાથભાં
(તભાભ જગતની) ફાદળાશત છે અને તે દયેક
લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ ધયાલનાયો છે : (૧)
જે ણે ભૃત્મુ ેદા કમુું અને જીલન ણ કે જે થી
તભને અજભાલે કે તભાયાભાંથી કોણ કયણીભાં
ફશેતય છે ; અને જે ઝફયદસ્ત (અને) ભશા
ક્ષભાલાન છે : (૨)
જે ણે એક ઉય એક વાત આકાળો ેદા કમાજ
છે ; તું યશેભાન (અલ્રાશ)ની ેદા કયેરી કોઇ
અનુક્રભણણકા
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ણ લસ્તુભાં તપાલત જોળે નણશ; છી પયીને
નજય કય, બરા (તેભાં) તને કંઇ ખોડખાંણ
દેખામ છે ? (૩)
છી પયી પયીને નજય નાખ, (ણ) તે નજય
થાકીને ણનષ્પ ફની તાયી તયપ ાછી પયી
આલળે. (૪)
અને ખયેજ અભોએ આ જગતના આકાળને
(તાયાઓના) દીલાઓથી ળણગામુું છે , અને તે
(તાયા)ઓને ળેતાનોને ભાયલાના વાધન
ફનાવમા છે , અને તેભના ભાટે બડબડતી
આગનો અઝાફ તૈમાય કમો છે . (૫)
ફયકતલાો છે તે અલ્રાશ જે ના શાથભાં
તભાભ જગતની ફાદળાશત છે અને તે તભાભ
લસ્તુઓ ઉય વંૂણજ કાફુ ધયાલે છે .
ખુદા એ છે કે જે ણે ભોત અને જીલન મદા
કમાજ, ભોતથી ભુયાદ દુણનમાભાં ભાનલી ભાટે
ભૃત્મુ છે અને જીલનથી ભુયાદ આખેયતનું
જીલન છે અને નુત્પાને ણ ભોત કશે છે અને
તેભાં રૂશનું પ્રલેળ થલું એ જીલન છે . શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું કે
ભોત અને જીલન એ ફન્ને ખુદાની
અનુક્રભણણકા
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ભખ્રુકાતભાંથી છે . જ્માયે ભોત આલે અને
ઇન્વાનના જે જે બાગભાં દાખર થામ છે તો
ત્માંથી જીલ નીકી જામ છે . કુદયતે ઇન્વાનને
આ જગતભાં કવોટી ભાટે ભોકરેર છે કે
તભાયાભાં કોણ છે કે અભરની રૂએ નેક કામો
કયે. શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે
પયભાવમું કે તેનો અથજ એ નથી થતો કે લધાયે
નેક આઅભાર શોમ, ણ તેથી ભુયાદ એ છે કે
લધાયે નેક અને ણનભજ આઅભાર શોમ અને
ણનય્મત વાચી શોમ અને અભરનો શેતુ એ ન
શોમ કે તેથી તેના લખાણ થામ ણ ભાત્ર
અલ્રાશના યાજીા ભાટે શોમ અને અભર
કયતાં ણનય્મત અપઝર છે , આભ કશી આે
આ આમાતની ણતરાલત પયભાલી.
ખુદા એ છે જે ણે વાત આવભાનો ઉયા ઉય
ફનાવમા, તેભાં કોઇ ણ જાતની ખોડ-ખાભી
જોલાભાં નણશ આલે અને તે ફધા ફયાફય
વશીશ યીતે દેખાળે.
છી પયી-પયીને નજય નાખ અને ઘ્માન કયીને
લાયંલાય જો, જ્માયે તું અનેક લખત જોઇળ
તો તાયી આંખો થાકીને ણનષ્પ ફની જળે.
અનુક્રભણણકા
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ભતરફ એ કે ગભે તે યીતે જો તેભાં કોઇ ણ
પ્રકાયનો અમફ જોલાભાં આલળે નણશ.
અભોએ આવભાનને તાયાઓ થકી ળણગામાજ
છે કે તે યાત્રીના રદલાની જે ભ પ્રકાળ આે છે ,
તે
ણવતાયાઓને
અભોએ
ળમતાનને
બગાડનાયા ફનાવમા, જે ભરાએકાની લાતો
વાંબલા આવભાનો ઉય જલાનો ઇયાદો
કયે છે અને એ વીતાયાઓભાંથી આગના
બડકાઓ નીકી એ ળમતાનો ઉય ડે છે
અને કમાભતના રદલવે તભાભ ણવતાયાઓ
ખયી ડળે. અલ્રાશે વીતાયાઓને ત્રણ શેતુ
ભાટે મદા કમાજ છે : ૧ આવભાનની ળોબા
ભાટે, ૨ ળમતાનોને તેના બડકા થકી શાંકલા
ભાટે, ૩ દયીમા અને ઝભીન ઉય ભુવાપયોને
યસ્તો દેખાડલા ભાટે.
૬ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َّ ُ َ َ ۡ ّ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ َ
اب َج َہن َم ؕ َف
ف ل ِل ِذین کهكفا ِبر ِب ِہم عذ
ۡ ۡ ۡ
﴾۶﴿ ِبئ َس ال َم ِصح ُؿ
અનુક્રભણણકા

1927

hajinaji.com

َ ۤۡ ُ ۡ ُ
َ ً َ
ِادا القوۡا فِ ۡی َہا َس ِم ُعوۡا ل َ َہا ش ِہ ۡیقا ّف ِہ َی
َُ
تفوۡ ُذ ﴿ ۙ﴾۷
اخ تَ َمحّ َ ُـ ِم َن ال ۡ َغ ۡیظ ؕ ک ُ ّ َل َما ۤۡ اُلۡك َی فِ ۡیہاَ
تَک َ ُ
ِ
ِ
َ ۡ ٌ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ َ ۤۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
ۡ
ٌ
فوث سالہم عدنتہا الم یا ِتکم ن ِذیر ﴿﴾۸
َ ُ ۡ َ ّٰ َ ۡ َ َ َ َ
ۛ َف َک ّ َذ ۡب َنا فَ
ٓاءنا ن ِذیۡ ٌر ۬
قالوا بدی قد ج
ُ ۡ َ َ َ ّ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ
ۛ ِا ۡؿ اَن ۡ ُتمۡ
ۡ
قلنا ما نزؽ اللہ ِمن شی ٍء ۚ
َّ َ َ ۡ
ِالا ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل ک ِبح ٍؿ ﴿﴾۹
َف َقالُوۡا لَوۡ ُک ّ َنا ن َ ۡس َم ُع اَ ۡف ج َ ۡعق ُل َما ُک ّ َنا ف ۡیۤۡ
ِ
ِ
َ
َّ ۡ
الس ِعحؿِ ﴿﴾۱۱
ا ۡص ّٰح ِب
hajinaji.com
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َ ُ َۡ َ
َّ ً َ
اعت َؿفوۡا ِبذن ۢۡ ِب ِہ ۡم ۚ ف ُس ۡحقا لِا ۡص ّٰح ِب
ف
ۡ َّ
﴾۱۱﴿ ِالس ِعحؿ
અને જે ઓ ોતાના યલયરદગાયનો ઇન્કાય
કયે છે તે રોકો ભાટે જશન્નભનો અઝાફ છે ;
અને તે ઘણંજ ફુરૂં ાછા પયલાનું ઠેકાણં છે .
(૬)
જે લેા તેભને તેભાં નાખલાભાં આલળે તો
તેઓ તેનો વણવણાટ કયતો અલાજ
વાંબળે, અને તે (બમંકય) ઉછાા ભાયતી
શળે: (૭)
નજીક શળે કે તે ક્રોધના કાયણે પાટી જામ;
જ્માયે જ્માયે કોઇ ટોું તેભાં નાખલાભાં
આલળે તો તેના યક્ષકો તેને ૂછળે કે ળું તાયી
ાવે કોઇ ડયાલનાયો (યવૂર) આવમો ન શતો
? (૮)
તેઓ કશેળે કે શા, ડયાલનાયો (યવૂર) અભાયી
ાવે અલશ્મ આવમો શતો, ણ અભોએ તેને
જુ ઠરાલી કાઢ્મો, અને કશી દીધું કે અલ્રાશે
અનુક્રભણણકા
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તો કોઇ ણ લસ્તુ ઉતાયી નથી, (ણ) તભે
ોતેજ ભોટી ગુભયાશીભાં છો. (૯)
અને તેઓ આ ણ કશેળે કે જો અભે (તેનો
ઉદેળ) વાંબતે અને વભજી રેતે તો અભે
(આજે ) જશન્નભલાવીઓની વાથે શોતે
નણશ. (૧૦)
એટરે કે તેઓ ોતાના ગુનાશોનો ઇકયાય
કયળે, ભાટે જશન્નભલાવીઓ ઉય રપટકાય
થાઓ. (૧૧)
જે રોકોએ ોતાના યફની વાથે કુફ્ર કમુું છે
તેઓ ભાટે જશન્નભનો અઝાફ છે અને કાપયો
ભાટે પયલાનું ઠેકાણં જશન્નભ છે .
જ્માયે તે કાપયોને જશન્નભભાં ફતણ તયીકે
નાખલાભાં આલળે તો તેઓભાં તેનો
વણવણાટ કયતો અલાજ વંબાળે અને તે
આગ બમંકય ઉછાા ભાયતી શળે.
નઝદીક શળે કે જાણે તે ક્રોધના કાયણે પાટી
જામ અને કાપયોના ટોાને જ્માયે
જશન્નભભાં નાખલાભાં આલળે ત્માયે તેના
ચોકીદાયો ુછળે કે ળું તભાયી ાવે ખુદાનો
ભોકરેર કોઇ મગમ્ફય આવમો ન શતો કે
અનુક્રભણણકા
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તભોને ખુદાના અઝાફથી ડયાલે ?
તેઓ જલાફભાં કશેળે કે શા, ડયાલનાયો યવુર
અભાયી ાવે આવમો શતો ણ અભોએ તેને
જુ ઠરાલી કાઢ્મો અને તેને કહ્ું કે જન્નતજશન્નભ કંઇ ણ છે નણશ અને તેઓ
અપવોવ કયીને કશેળે કે જો અભો
મગમ્ફયના કશેલાને વાંબત અને તેઓના
ભોઅજીઝા જોઇને ઇભાન રાલત તો આજે
અભો જશન્નભલાવીઓ વાથે શોત નણશ.
છી તેઓ ોતાના ગુનાશને ભાન્મ યાખી
રેળે. ણ તે લખતનું ભાનલું કંઇ કાભ આલળે
નણશ. ખુદા જશન્નભીઓને ોતાની યશેભતથી
દુય કયે. કેટરાક કશે છે કે “વોશક” (દુય કયલું)
ળબ્દ આલેરો છે તે દોઝખના એક ભેદાનનું
નાભ છે અને ગદીયના ખુત્ફાભાં રખેર છે કે
ભજકુય આમતો શ. અરી (અ.)ના દુશ્ભનો
ભાટે નાઝીર થઇ છે .
૧૨ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ِۡا ّ َؿ الّ َ ِذیۡ َن یَ ۡخ َشوۡ َؿ َذ ّبَ ُہ ۡم بال ۡ َغ ۡیب ل َ ُہم
ِ
ِ
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َۡ ٌ ََ َ ۡ
ّمغ ِه َكۃ ّف ا ۡج ٌر ک ِبح ٌؿ ﴿﴾۱۲
ّ َ ٗۡ َ ۡ ٌ ۢ
َف اَ ِذ ّ ُخ ۡفا َقوۡل َ ُک ۡم اَ ِف ۡ
اج َہرُ ۡفا ِب ٖۡہ ؕ ِانہ ع ِلیم
َ
ُّ
الص ُد ۡفذِ ﴿﴾۱۳
اة
ِبذ ِ
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َّ
الل ِط ۡیفُ
الا حعلم من خلق ؕ ف ہو
َۡ ۡ
الخ ِبح ُؿ ﴿ ﴾۱۴٪
َّ
ُ
َ َ َُ
ُہوَ ال ِذ ۡی َج َع َل لَک ُم الۡا ۡذص دلوۡلًا
َ ُۡ
ُُ
ۡ
َ
امشوۡا ف ِ ۡی َمناخ ِ ِب َہا َف کلوۡا ِم ۡن ّذِرقِ ٖۡہ ؕ َف
ف
ُّ ُ
ِال َ ۡی ِہ النشوۡ ُذ ﴿﴾۱۵
ોતાના

ણલના
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જોમા
1932

જે ઓ

ણનવંળમ
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યલયરદગાયથી ડયતા યશે છે તે રોકો ભાટે
ગુનાશોની ભાપી અને ભોટો ફદરો છે . (૧૨)
અને તભે તભાયા ફોરોને (ચાશે) વંતાડો મા
જાશેય કયો. ણનવંળમ અલ્રાશ તો ભનની
લાતોથી ખુફ લાકેપ છે જ. (૧૩)
ળું જે ણે (વલે કાંઇ) ેદા કમુું છે તે (ોતાના
વજજ નથી) નાલાકેપ શોમ ? અને તે વુક્ષ્ભદળી
અને ખફયદાય છે . (૧૪)
તે એ જ છે જે ણે તભાયા ભાટે ઝભીનને નયભ
તથા વાટ કયી દીધી છે , જે થી તભે તેના
ભાગોભાં ચારો-પયો અને તેની (આેરી)
યોઝીભાંથી ખાઓ ીઓ; અને તેની જ તયપ
તભો વલેનું (કફયોભાંથી) ઉઠીને ાછુ ં જલાનું
છે . (૧૫)
જે રોકો ગુનાશોથી ફચે છે અને ોતાના
યફના અઝાફથી છુ ી યીતે ડયે છે અને તે
અઝાફને ન જોમો શોલા છતાં બમ યાખી
ગુનાશ કયતા નથી અને કોઇ ણ લાજીફ
કાભને છોડતા નથી તો એ પ્રભાણે લતજનાય
ણનખારવ ભોઅભીન છે .
કુયેળના કુપપાયો ોતાની વાયી શારત ઉય
અનુક્રભણણકા
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ગલજ કયી શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની ળાનભાં
આડી અલી લાતો કયતા શતા અને જ્માયે
શઝયત ઉય લશી નાઝીર થઇ અને કાપયોની
છુ ી લાતો જાશેય થઇ ગઇ તો તેઓએ
આવભાં નક્કી કમુું કે આણે ભોશમ્ભદ
(વ.)થી છુ ી યીતે ધીભે ધીભે લાતો કયલી
જોઇએ કે જે ખુદા વાંબીને તેને કશી ળકે
નણશ, તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ.
જે ણે વલે કંઇ મદા કમુું છે તે ળું ોતાના
વજજ નથી કંઇ નાલાકેપ શોમ ? તે દયેક ફંદાના
દીરની લાતને જાણી ળકે છે અને તે વુક્ષ્ભદળી
લાતોથી જાણકાય છે . ભુવય્મફથી લણજન છે કે
એક વમણક્ત યાતના લખતે કોઇ જગ્માએ જઇ
યશી શતી ત્માયે શલા જોયથી ચારી અને
ુષ્ક ાંદડા ખયી ડ્મા તો તેના દીરભાં
ણલચાય આવમો કે આ ાંદડા ખમાજ તેની ખુદાને
ળું ખફય શોમ ? ત્માયે તેણે ગમફથી આ
આમતના લાક્મો વાંબળમા.
અલ્રાશ એ છે જે ણે તભાયા ભાટે ઝભીનને
નયભ અને વાટ કયી દીધી છે , તેના ભાગજ
ઉય ચારો અને યોઝી ભેલો, તભો ખેતી
અનુક્રભણણકા
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કયો, ઘય ફનાલો અને કુદયતે અતા કયેર
નેઅભતોનો ળુક્ર અદા કયો.
૧૬ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ َۡ
َ ۡ َ
َّ
الس َمٓا ِء ا ۡؿ ّیخ ِس َف
َءا ِمن ُت ۡم ّم ۡن فِی
ُ َ َ َ َ َ
ِبک ُم الۡا ۡذص ف ِادا ِہیَ ت ُموۡ ُذ ﴿ ۙ﴾۱۶
َ ُ
اَ ۡؾ اَم ۡن ُت ۡم ّ َم ۡن فی ّ َ
الس َمٓا ِء ا ۡؿ ّی ۡر ِس َل
ِ
ِ
َ ُ
َ
َ َ
اص ًبا ؕ ف َس َت ۡعل ُموۡ َؿ ک ۡی َف
َعل ۡیک ۡم َح ِ

َ
ن ِذیۡرِ ﴿﴾۱۷

َف لَقَ ۡد َک ّ َذ َب الَّذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ِلہ ۡم َف َک ۡیفَ
ِ
ِ
َ َ َ ۡ
اؿ ن ِکحؿِ ﴿﴾۱۸
ک
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َ َ ۡ َّ َ
َ ّّٰ
َ
ا َف ل َ ۡم یَرَ ۡفا ِاخی الطحؿِ فوۡق ُہ ۡم صف ٍت ّف
َّ
ۡ َۡ
ّ ۛ َما یُ ۡم ِس ُک ُہ ّ َن ِالَّا
الرَ ۡح ّٰم ُن ؕ ِان ٗۡہ
ؔ حق ِبض َن
َ ُ
ۡ
﴾۱۹﴿ ِبک ِ ّل ش ۡی ٍۭء بَ ِصح ٌؿ
َّ َ
ُ ۡ ُ َّ ۡ
ََ
ا ّم ۡن ّٰہذا ال ِذ ۡی ُہوَ ُجن ٌد لک ۡم یَن ُض ُخخ ۡم
َّ
ّٰ ۡ
ّ ِّم ۡن ُخ ۡف ِؿ
الرَ ۡح ّٰم ِن ؕ ِا ِؿ الک ِه ُك ۡف َؿ ِالا ف ِ ۡی
ُ
﴾۲۱ۚ ﴿ ق ُخ ۡف ٍذ
ળું તભે આ લાતથી ણનબજમ થઇ ગમા છો કે જે
(પરયશ્તા)ઓ આકાળભાં છે તેઓ તભને
ઝભીનભાં ધવાલી દે ? એલી ણસ્થણતભાં કે
ધ્રુજતી ણ શોમ: (૧૬)
અથલા ળું તભે એ લાતથી ણનબજમ થઇ ગમા છો
કે જે આકાળભાં છે તેઓ તભાયા ય ત્થયનો
લયવાદ ભોકરી આે ? છી તયત તભે જાણી
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જ રેળો કે ભારૂં ફીલયાલલું કેલું છે . (૧૭)
અને ખચીતજ તે રોકોએ કે જે ઓ તેભની ૂલે
શતા (વત્મને) જુ ઠરાવમું શતું, જે થી ભાયી
નાખુળી (ની ણળક્ષા) કેલી શતી ! (૧૮)
ળું તેઓ ક્ષીઓ તયપ ણનશાતા નથી કે તેઓ
તેભના ઉય (કેલી યીતે) ાંખો પેરાલે અને
બેગી કયી રે છે ? ણવલામ દમાુ અલ્રાશના
ફીજો કોઇ તેભને થંબાલી યાખતો નથી;
ખયેજ દયેક લસ્તુ ય તેનીજ દ્રણષ્ટ છે . (૧૯)
બરા આ (રોકો)ભાંથી અલ્રાશના ણવલામ
એલો કોણ છે જે તભારૂં રશ્કય ફની તભાયી
વશામ કયે ? નાણસ્તકો ભાત્ર ધોકાભાં જ છે .
(૨૦)
અમ કાપયો ! જે આવભાનોભાં છે તે તભોને
ઝભીનભાં ધવાલી દે, તેથી ળું તભો નચીંત થઇ
ગમા છો ? તભોને ઝભીનભાં ધવાવમા છી
ઝભીન શરલા અને ધ્રુજલા રાગે એટરે વુધી
કે કારૂન જે લો શાર થઇ જામ. જે
આવભાનભાં છે તેથી ભુયાદ ખુદા છે . કેભકે
કાપયો ોતાની વભજ પ્રભાણે કશેતા શતા કે
ખુદા આવભાનભાં છે . તેથી ખુદાએ તેઓની
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એ વભજ પ્રભાણે પયભાવમું અને જે
આવભાનભાં છે તેથી ભુયાદ ભરાએકા અને
જ. જીબ્રઇર ણ થઇ ળકે છે અને એનો અથજ
એભ ણ થઇ ળકે છે કે ખુદાની આવભાનભાં
ફાદળાશી (ભરાએકા, અળજ, કુયવી લગેયે) છે
તે તભોને ધવાલી દે, ઇત્માદી.
જે આવભાનભાં છે તેઓ તભાયા ઉય
ત્થયનો લયવાદ ભોકરી આે તે લાતથી ળું
તભો ણનબજમ થઇ ગમા છો ? જ્માયે તભો એ
લાત જાણી રેળો કે અભારૂં ડયાલલું કેલું છે , ણ
તે લખતનું જાણલું કંઇ પામદો શોંચાડળે
નણશ.
અલ્રાશ ોતાના શફીફને આશ્લાવન
આલા પયભાલે છે કે આ રોકોની શેરે જે
રોકો શતા તેઓએ મગમ્ફયને જુ ઠરાવમા
અને તેઓ ોતાના ખયાફ કૃત્મોને કાયણે
શરાક થઇ ગમા. તેઓ ભાટે અભાયો કેલો
અઝાફ શતો ?
ળું તેઓ ક્ષીઓ તયપ ણનશાતા નથી કે તેઓ
ોતાની ાંખો કેલી પેરાલે છે અને બેગી કયી
રે છે ? ભશેયફાન અલ્રાશ ણવલામ કોઇ તેભને
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થંબાલી યાખતો નથી. વલે ચીજો ઉય
અલ્રાશ તઆરા ળણક્તભાન છે .
બરા આ રોકોભાંથી અલ્રાશના ણવલામ
ફીજુ ં કોણ છે જે તભારૂં રશ્કય ફની તભાયી
વશામ કયે ? અને નાસ્તીકો ભાત્ર ધોકાભાં જ
છે .
૨૧ થી ૨૫ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّٰ ۡ َ ّ َ
امن ہذا ال ِذی یررقکم ِاؿ امسک
ُ ُ َ ّ ّ ُ ُ ۡ ۡ ُ ّ َ ّ ۡ َ ۡٗ َ ۡ
ۡ
﴾۲۱﴿ ذِرقہ ۚ بل لجوا فِی عت ٍو ف جفو ٍذ
َ ََ
َ
اف َم ۡن ّی ۡم ِص ۡی ُم ِک ّ ًبا َعدّٰی َف ۡج ِہ ٖۡہۤۡ ا ۡہ ٰۤدی
ُ َ ّٰ َ ً ّ َ ۡ ۡ َ ّ ۡ َ ّ َ
اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم
ٍ امن یم ِصی س ِویا عدی ِصى
﴾۲۲﴿
َ ۡ َ ّ ُ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡۤۡ َ ّ َ ُ ۡ ُ
قل ہو ال ِذی انشاخم ف جعل لکم السمع
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َ َ َۡ
َ
َ
َف الۡا ۡب َص َاذ َف الۡاف ِٕۡـ َدۃ ؕ ق ِل ۡیلًا ّما
ُ َۡ
﴾۲۳﴿ تشػ ُخ ۡف َؿ
ۡ َُق ۡل ُہوَ الَّذ ۡی َد َذاَخ ُ ۡم فی الۡا
ص َف ِال َ ۡی ِہ
ذ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
﴾۲۴﴿ ت ۡحس ُخ ۡف َؿ
ُۡ
ۡ َ ّٰ
ُ ُ
َف حَقوۡلوۡ َؿ َمتی ّٰہذا الوَ ۡع ُد ِا ۡؿ کن ُت ۡم
ۡ
﴾۲۵﴿ ّٰص ِدقِح َف
બરા આ (રોકો)ભાંથી કોઇ એલો છે જે
અગય અલ્રાશ ોતાની યોઝી યોકી રે તો તે
તભને યોઝી આે ? લાત આ છે કે આ
(નાણસ્તકો) ળીયજોયી અને (વત્મથી) પયી
જલા ઉય અડી ફેઠા છે . (૨૧)
બરા જે ોતાનું ભોંઢું નીચું ઘારી ઉંધા ભોંઢે
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ચારી યહ્ો શોમ તે લધાયે ણશદામત ભેલેરો
છે કે જે વયખો ઉબો યશી વન્ભાગે ચારી
યહ્ો શોમ તે ? (૨૨)
(શે યવૂર !) તું કશે કે તે એજ છે જે ણે તભને
શસ્તીભાં આણમા (અણસ્તત્લભાં રાવમા) તથા
તભાયા ભાટે કાન તથા આંખો તથા અંત:કયણો
ફનાલી આપ્માં; (છતાં) તભે ઘણોજ ઓછો
ાડ ભાનો છો. (૨૩)
તું કશે કે તે એજ છે જે ણે તભને ૃથ્લીભાં
પેરાલી દીધા છે , અને તેની જ શજૂ યભાં તભે
(ાછા) એકઠાં કયલાભાં આલળો. (૨૪)
અને તેઓ આ કશે છે કે અગય તભે વાચા છો
(તો કશો) એ લામદો (ૂયો) ક્માયે થઇને
યશેળે? (૨૫)
જો અલ્રાશ ોતાની યોઝી ફંધ કયી રે તો
તભને ફીજો કોણ યોઝી આળે ? જો
લયવાદ ન આલે, ખેતીલાડીભાં તીડોની આપત
આલે તો તે ણવલામ ફીજો કોણ યોઝી
આનાય છે ? કાપય રોકોએ નાપયભાની કયલા
અને અણબભાન કયલા ભાટે વાચા યસ્તાથી
અણગભો યાખી નાવી જલાની શઠ કડી છે .
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ખુદા ભોઅભીનોને કાપયોનો દાખરો ફમાન
કયે છે કે બરા જે ોતાનું ભોંઢું નીચું ઘારી
ઉંધા ભોંઢે ચારી યહ્ો શોમ તે લધાયે ણશદામત
ભેલેરો છે કે જે વીધો ઉબો યશી વન્ભાગે
ચારી યહ્ો શોમ તે ?
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે ખુદા એ છે
જે ણે ોતાની કુદયતથી તભારૂં વજજ ન કમુું અને
તભાયા ભાટે કાન મદા કમાજ કે તભો તેના
કરાભ વાંબો. આંખો ફનાલી કે ખુદાની
કાયીગયી જુ ઓ, દીર ફનાવમા કે ખુદાના
કરાભને વભજો, ણ તભો રોકો ઘણોજ
ઓછો આબાય ભાનો છો.
એ કાપયોને કશો કે ખુદાએ તભોને ઝભીનભાં
ઇફાદત ભાટે મદા કમાજ છે અને તેનીજ તયપ
તભોને કમાભતના રદલવે બેગા કયલાભાં
આલળે અને તભો વાયા નયવા કૃત્મોનો ફદરો
ાભળો.
અને ભુશ્રીકો મગમ્ફય અને તેના અસ્શાફોને
ભશ્કયીથી કશે છે કે જો તભો વાચા શો તો
કશો કે ઝભીનભાં ધવી જલાનો, ત્થયનો
લયવાદ થલાનો અને કમાભત આલલાનો
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? ેલામદો ક્માયે વાચો ડળ
૨૬ થી ૩૦ ભી આમાત :-

ُ ۡ ّ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ َ ّ َ َ ۤۡ َ َ
قل ِانما ال ِعلم ِعند الل ِہ ۪ ف ِانما انا
َ ُ ۡ
ن ِذیۡ ٌر ّم ِبح ٌف ﴿﴾۲۶
َف َل ّمَا َذاَ ۡف ُـ ُرل ۡ َف ًۃ ِس ۡٓۡیـَٔۡ ۡت ُف ُجوۡ ُـ الّ َ ِذیۡنَ
َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ َ ّ َ ۡ ُ ۡ
ُ
ۡ
کهكفا ف قِیل ہذا ال ِذی کنتم ِب ٖۡہ
ََ
ت ّد ُعوۡ َؿ ﴿﴾۲۷

َ
َ َ َ ّّٰ
ُ َ
ق ۡل ا َذ َءیۡ ُت ۡم ِا ۡؿ ا ۡہلکجِیَ الل ُہ َف َم ۡن ّم ِع َی
ُ ۡ ۡ ّٰ
َ َ
َ
ا ۡف َذ ِح َمنا ۙ ف َم ۡن ّی ِجح ُؿ الک ِه ِكیۡ َن ِم ۡن
ََ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿﴾۲۸
عذ ٍ
hajinaji.com
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َ
َف َعل ۡی ِہ
َ
ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل

َّ
ّ َُق ۡل ُہو
الرَ ۡح ّٰم ُن ّٰا َمنا ِب ٖۡہ
َتَوَک ّ َ ۡل َنا ۚ َف َس َت ۡع َل ُموۡ َؿ َم ۡن ُہو
ۡ ُ
﴾۲۹﴿ ّم ِبح ٍف

َ َ ُُ
َ
َ ُ
ق ۡل ا َذ َءیۡ ُت ۡم ِا ۡؿ ا ۡص َب َح َمٓاؤخ ۡم غوۡ ًذا ف َم ۡن
ُ َۡ
ۡ َ
﴾۳۱٪ ﴿ ّیا ِت ۡیک ۡم ِب َمٓا ٍء ّم ِعح ٍف
તું કશે કે (તેની) ખફય તો અલ્રાશને જ છે ,
અને શુ ં તો ભાત્ર એક ખુલ્રો ડયાલનાયો છુ ં .
(૨૬)
યંતુ જ્માયે તેઓ તે (લામદા)ને નજીક
આલતો ણનશાળે ત્માયે (બમના ભામાજ)
નાણસ્તકોના ભોંઢાં ફગડી જળે, અને તેભને
કશેલાભાં આલળે કે આ એ જ છે જે ની તભે
ઇચ્છા કમાજ કયતા શતા. (૨૭)
તું કશે કે બરા તભે વભજ્મા કે અલ્રાશ ભને
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તથા જે ઓ ભાયી વાથે છે તેભને શરાક કયી
નાખે અથલા અભાયા ય કૃા પયભાલે ણ
નાણસ્તકોને દુ:ખદામક અઝાફથી કોણ ફચાલી
રેળે ? (૨૮)
તું કશે કે એ જ દમાુ અલ્રાશ છે , જે ના
ઉય અભે ઇભાન રાવમા છીએ, અને તેનાજ
ઉય અભે બયોવો યાખીએ છીએ, જે થી તભે
નજીકભાં જાણી રેળો કે ખુલ્રી ગુભયાશીભાં
કોણ છે . (૨૯)
તું કશે કે બરા તભે ણ વભજ્મા કે જો તભારૂં
ાણી ઉંડાણભાં ચાલ્મું જામ તો તભાયા ભાટે
લશેતું ાણી કોણ રઇ આલળે ? (૩૦)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તેઓને કશે કે દુણનમાભાં
અઝાફ નાઝીર થલાનો અને કમાભત
આલલાનો લખત ભાત્ર ખુદાજ જાણે છે , તેના
ણવલામ ફીજુ ં કોઇ જાણતું નથી. શુ ં તો ભાત્ર
ડયાલનાયો છુ ં .
છી કાપયો લામદો કયલાભાં આલેર અઝાફને
દુણનમા અને આખેયતભાં નઝદીક થમેરો જોળે
તો તેભના ભોંઢા ફગડી જળે અને તેભને
કશેલાભાં આલળે કે આ એજ છે જે ની તભો
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ઇચ્છા કયતા શતા. ઘણા તપવીય રખનાયા કશે
છે કે આ અઝાફનો અથજ કમાભતનો અઝાફ
છે અને શ. અરી (અ.)ના દુશ્ભનોને
કમાભતભાં તેની વજા ભળે.
કુપપાયો શંભેળા શ. યવુરે ખુદા (વ.) અને
તેભના અસ્શાફોનું ભોત ઇચ્છતા શતા. તો
અલ્રાશે આ આમત નાઝીર કયી કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) તું એ કાપયોને કશે કે તભો ભને
ખફય આો કે જો અલ્રાશ ભને અને ભાયા
વાથીઓને શરાક કયે અથલા અભાયા
આમુષ્મને રાંફી કયે અને અભાયા ઉય
ભશેયફાની કયે તો કાપયોને દુ:ખદામક
અઝાફથી કોણ ફચાલનાય છે ? બાલાથજ એ કે
અભોને ભાયે અથલા જીલાડે તે તેના શાથભાં છે
ણ તભોને ફચાલનાય કોણ છે ? અભાયા
ભયલાથી કંઇ તભાયો છુ ટકાયો નણશ થામ. શા
તભો ઇભાન રાલળો તો નજાત ાભળો. અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) તે કુપપાયોને ઠકો આીને
કશે કે જે ની તયપ તભોને ફોરાલીએ છીએ તે
ફક્ષલાલાો ભશેયફાન છે . અને તેની
નેઅભતો ફધી ભખરુકને શોંચેરી છે અને
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અભોેે તેના ઉય ઇભાન રાવમા છીએ, તભે
રોકોએ તભાયા ભાર અને તભાયા ભાણવો
ઉય બયોવો કયેર છે જ્માયે અભોએ
અલ્રાશ ઉય બયોવો કયેર છે . તો કોણ
જાશેય ગુભયાશીભાં છે ?
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે તભો અભોને
ખફય આો કે તભારૂં ાણી ઝભઝભનું, ફીયયે
ભમભુન અને ખીઝયભી જે ને તભો ીઓ છો.
જો તે ઝભીનભાં ઉંડે ઉતયી જામ અને તભાયી
ડોરો ત્માં વુધી ન શોંચી ળકે તો છી કોણ
છે જે તભાયા ભાટે લશેતું ાણી રાલી આે ?
ભાટે તભો તેની નેઅભતોનો ળુક્ર અદા કયો
અને તેનીજ ઇફાદત કયો, ફુતોની યસ્તીળ
છોડી આો તે તભોને કંઇ ણ પામદો
શોંચાડી ળકળે નણશ.
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આ વુયાભાં ૫૨ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૬૮) વુયએ કરભ

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો જે રોકો નેક અખ્રાક યાખે છે
તેનો વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે ળખ્વ આ વુયાને લાજીફ અથલા વુન્નત
નભાઝભાં ઢે તો શયગીઝ ભોશતાજ નણશ
થામ અને કબ્રના અઝાફથી નજાત ાભળે.
ખાવીમત : આ વુયાને રખીને ગાભાં નાખે
તો દાંત અને ભાથાના દદજથી નજાત ભળે.
૧ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

َ َ ۡ ۡٓ
ُ
﴾۱ۙ ﴿ ؿ َف القل ِم َف َما یَ ۡسم ُك ۡف َؿ
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ۡ َ ۡۤ
ُ َ
﴾ۚ۲﴿ َما ان َت ِب ِن ۡع َم ِۃ َذ ِّبک ِب َم ۡجن ۡو ٍؿ
ُ َۡ َ َ َ
﴾ۚ۳﴿ َف ِا ّؿ لَک لَا ۡج ًرا غح َؿ َم ۡمنوۡ ٍؿ
ُُ
َ َّ
﴾۴﴿ َف ِانک ل َ َعدّٰی خل ٍق َع ِظ ۡی ٍم
َ
﴾۵ۙ ﴿ ف َس ُت ۡب ِض ُخ َف یُ ۡب ِض ُخ ۡف َؿ
َۡۡ ُ ُ ّ َ
ُ
ُ
ۡ
﴾۶﴿ ىیکم المفتوؿ
ِ ِبا
નૂન; કવભ છે કરભની અને તેની કે જે કાંઇ તે
(પરયશ્તા)ઓ રખે છે : (૧)
તું તાયા યલયરદગાયની કૃાથી રદલાનો નથી.
(૨)
અને ણનવંળમ તાયા ભાટે એલો ફદરો (તૈમાય)
છે જે કદી ખુટનાય નથી. (૩)
અને ફેળક તાયી નીણત ઘણી ઉચ્ચ (પ્રકાયની)
છે . (૪)
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જે થી નજીકભાં તું જોઇ રેળે અને તેઓ ણ
જોઇ રેળે: (૫)
કે તભાયાભાંથી રદલાનો કોણ છે . (૬)
નુન, કવભ છે કરભની અને તેની કે જે કંઇ તે
(પયીશ્તા)ઓ રખે છે . નુન ભુકિઆત
અક્ષયોભાંથી છે . જે નો ખુરાવો આગ
રખેર છે . કેટરાક કશે છે કે ફમાન ફે જાતના
છે . એક ઝફાનનું ફમાન અને ફીજુ ં કરભનું,
ઝફાનનું ફમાન એ છે કે જે લડે ળીખે અને
ળીખલાડે છે અને જે ઘણી લખતે બુરી
જલામ છે અને કરભનું ફમાન એ છે જે
રાંફા વભમ વુધી ફાકી યશે છે . ઇબ્ને
અબ્ફાવથી લણજન છે કે નુયે ભોશમ્ભદ (વ.)થી
પ્રથભ જે ચીજ મદા કયી તે કરભ છે , છી
રલશે ભશેફુઝ મદા કમુું, ત્માય છી કરભે
રલશે ભશેફુઝ ઉય કમાભત વુધી જે થનાય છે
તેને રખ્મું, ણલ.
લરીદ ણફન ભોગીયા અને અફુજશેર લગેયે
કાપયો શઝયતને રદલાના કશેતા શતા અને
આની ળાનભાં અમોગ્મ લાતો કશેતા શતા,
ણ આ ોતાના ઉિભ સ્લબાલના રીધે તે
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ફધી લાતોને વશન કયી રેતા શતા. ખુદાએ
પયભાવમું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું રદલાનો
નથી, જે ને ખુદાએ અક્કર, નફુવલત અને
ણશકભતની લાતો આી શોમ તે કદી રદલાનો
ન શોમ.
નફુવલતનો ફોજો ઉાડલાભાં અને ગુસ્વો
ી જલાભાં તથા રોકોની તકરીપ વશન
કયલાભાં તાયા ભાટે આબાય યાખ્મા લગય
અજય અને વલાફ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું ઉિભ સ્લબાલ અને
ઉિભ આદતલાો છે . ફીજાઓભાં તાયી
જે લા વદગુણો નથી. આં શઝયતને
અલ્રાશની ઝાત ણવલામ ફીજા કોઇથી કંઇ
ભતરફ શતો નણશ. આ ખુરકે અઝીભના
ભાણરક શતા. આના અખ્રાક એટરા ઉિભ
શતા કે અયફો ણ તે લાતને ભાનમ યાખતા
શતા. એક રદલવ શ. યવુરે ખુદા (વ.)
ભદીનાના જં ગરભાં પયતા શતા ત્માં આે એક
લૃઘ્ધાને કુલા ઉય ાણી બયલા ભાટે ચઢતાં
જોઇ. જે અળણક્તના કાયણે ાણી ખેંચી
ળકતી ન શતી. આે તેણીને કહ્ું કે અમ
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કનીઝે ખુદા, ળું શુ ં તભોને ાણી બયી આું ?
તેણીએ કહ્ું કે તભો નેકી કયળો તો તભાયા
નપવ ભાટે કયળો. છી શઝયતે તેણીની ભશ્ક
બયી ોતાના ખબા ઉય યાખી અને તે
લૃઘ્ધાને કહ્ું કે તું આગ આગ ચાર અને
ભને તારૂં ઘય દેખાડ. તે લખતે અસ્શાફભાંથી
એક વમણક્ત જે આની વાથે શતી તેણે ભશ્ક
ઉાડલા ચાહ્ું ણ શઝયતે તેને ભના કયી.
એટરે વુધી કે ભશ્ક તેણીના ઘયના દયલાજા
ાવે ભુકીને આ ત્માંથી ચાલ્મા. છી
ડોળીએ ોતાના રદકયાઓને કહ્ું કે ાણીની
ભશ્ક ફશાયથી રઇ આલો, તો રદકયાઓએ
ુછમું કે ાણીની ભશ્ક અશીં વુધી કેલી યીતે
આલી ? તેણીએ કહ્ું કે એક નેક ફંદે ખુદાએ
ભને ાણીની ભશ્ક અશીં વુધી શોંચાડી
આી. આ વાંબી ડોળીના દીકયા આની
ાછ ગમા અને આને ઓખી આના
કદભ ભુફાયકભાં ડી ગમા. છી ોતાની
ભાતાને કહ્ું કે આ એ વમણક્ત છે જે ભના
રદદાયની તું શંભેળા આયઝુ યાખતી શતી અને
તેની ભોશબ્ફતનો દભ બયતી શતી. છી
અનુક્રભણણકા

1952

hajinaji.com

ડોળી ફશાય આલી અને શઝયતને કશેલા
રાગી કે ભાયા કવુયને આ ભાપ કયો. શઝયતે
તેણીને દીરાવો આપ્મો અને તેના
રદકયાઓના શકભાં દુઆએ ખૈય કયી. તે લખતે
આ આમત રઇને જ. જીબ્રઇર નાઝીર થમા.
અલ્રાશ તઆરા શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)ના
દુશ્ભનોને વખત અઝાફથી ડયાલલા ભાટે
પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) નઝદીક છે
કે અઝાફ નાઝીર થામ, ત્માયે તું જોઇળ અને
ભક્કાના તથા તાયા દુશ્ભનો ણ જોળે કે
તભાયાભાંનો કોણ રદલાનો છે . બાલાથજ એ કે
અઝાફ નાઝીર થલા લખતે જાશેય થઇ જળે
કે અઝાફને રામક કોણ છે .
૭ થી ૧૩ભી આમાત :-

َ َ َ َ َ
َ
۪ ِا ّؿ َذ ّبک ُہوَ ا ۡعل ُم ِب َم ۡن ض ّ َل َع ۡن َس ِب ۡی ِل ٖۡہ
ۡ َ َ
﴾۷﴿ َف ُہوَ ا ۡعل ُم ِبال ُم ۡہ َت ِدیۡ َن
ۡ َّ ۡ ُ َ
﴾۸﴿ فلَا ت ِط ِع ال ُمک ِذ ِبح َف
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ُ ُ
ُ َ
﴾۹﴿ َف ّخ ۡفا لَوۡ ت ۡد ِہ ُن ف ُی ۡد ِہنوۡ َؿ
ۡ َ َّ َ َّ ُ ۡ ُ َ َ
﴾۱۱ۙ ﴿ اغ ّم ِہح ٍف
ٍ ف لا ت ِطع کل حل
َ َّ َ َ
﴾۱۱ۙ ﴿ َہ ّما ٍر ّمشٓاءٍۭ ِبن ِم ۡی ٍم
َ
ۡ َ ۡ ّ َّ َ
﴾۱۲ۙ ﴿ ّمن ٍاظ ل ِلخحؿِ ُم ۡع َت ٍد ا ِث ۡی ٍم
َ َ ّٰ
﴾۱۳ۙ ﴿ ُع ُت ٍۭ ّل بَ ۡع َد دل ِک رنِ ۡی ٍم
ણનવંળમ તાયો યલયરદગાય તેભને વાયી ેઠે
જાણે છે કે જે તે (અલ્રાશ)ના ભાગજથી બટકી
ગમા છે , અને ણશદામત ાભેરાઓને ણ
વાયી ેઠે જાણે છે . (૭)
ભાટે તું જુ ઠરાલનાયાઓની લાત (શયગીઝ)
ભાનજે નણશ. (૮)
તેઓ આ ચાશે છે કે અગય તું નયભી ધાયણ કયે
તો તેઓ ણ નયભ ડી જામ. (૯)
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અને તું કોઇ શડશડતી કવભ ખાનાયા નીચની
લાતોભાં આલી જજે નણશ: (૧૦)
(કે જે ) એફ ળોધનાય, શયતાં પયતાં રોકોની
નનદા કયનાય: (૧૧)
નેકીથી અટકાલનાય, શદથી લધી જનાય,
ગુનેશગાય: (૧૨)
કભઝાત (અને) લી શયાભી ણ શોમ. (૧૩)
તાયો યલયરદગાય વાયી યીતે જાણે છે કે
અલ્રાશના ભાગજથી કોણ બટકી ગમા છે અને
ણશદામત ાભેરાઓને ણ જાણે છે , આ
આમતભાં ભોઅભીનો ભાટે નજાત અને કાપયો
ભાટે અઝાફ છે . શારકભ અફુર કાવીભ
ખવકાનીએ ઝોશાકથી યીલામત કયી છે કે
જ્માયે કુયેળીઓએ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને શ.
અરી (અ.)ની દયેક ફાફતભાં પઝીરત
લધાયતા જોમા તો તેઓ કશેલા રાગ્મા કે
આ, શ. અરી (અ.)ની ભોશબ્ફતભાં
રદલાના થઇ ગમા છે . ત્માયે કુદયતે આ આમત
નાઝીર પયભાલી.
કાપયો અને ભુશ્રીકો તોશીદને જુ ઠરાલે છે અને
તાયી નફુવલતનો ઇન્કાય કયે છે અને તને તેઓ
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ોતાના ફા-દાદાના દીન તયપ ફોરાલે છે ,
તો તેભાં તેઓનું અનુકયણ કય નણશ.
તેઓ આ ચાશે છે કે જો તું નયભી ધાયણ કયે
તો તેઓ ણ નયભ ડી જામ, ભતરફ એ કે
તેઓ વાથે બી જામ તો તેઓ તને વાથ
વશકાય આે.
તું કોઇ શડશડતી કવભ ખાનાયા નીચની
લાતોભાં આલી જજે નણશ, ભતરફ કે એ
શરકા ભાણવોની લાતને ભાન્મ યાખજે નણશ.
અમફ ળોધનાયા અને રોકોની નનદા કયનાયા
અને ભેણા ભાયનાયા, નેકીથી રોકોને
અટકાલનાય, શદથી લધી જનાય ગુનેશગાય,
કભઝાત, ખયાફ સ્લબાલનો, ભેરા દીરલાો,
શયાભી, આ દવથી તેયભી આમાતભાં જે ટરા
દુગુજણોનું લણજન થમું તે એક કટ્ટય નાણસ્તક
લરીદ ણફન ભોગીયાના ભાટે છે જે ોતાની
ળયાયત અને નાણસ્તકણાની ભમાજદા ણ
ઓંગી ગમો શતો, તે ભારદાય શતો અને
તેના દવ છોકયા શતા, તે તેભને કશેતો તો કે
જે ઇસ્રાભ કફુર કયળે તેને કંઇ ણ આીળ
નણશ.
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૧૪ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َۡ َ َ َ َ َ ۡ
اؽ ّف بَ ِنح َف ﴿﴾۱۴
اؿ کاؿ دا م ٍ
َ ُ ۡ ّٰ َ َ ۡ ّٰ ّٰ ُ َ َ َ َ ۡ
اؽ ا َسا ِطح ُؿ
ِادا تتدی علی ِہ ایتنا ق
ََ ۡ
الۡا ّفل ِح َف ﴿﴾۱۵

َ ُۡ ُ
َ
َسن ِس ُم ٗۡہ َعدی الص ۡخطوۡ ِؾ ﴿﴾۱۶
ّ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۤۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ۡ
ِانا بلونہم کما بلونا اصحب الجن ِۃ ۚ ِاد
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ ُ ۡ ۡ
َ
اقسموا لیض ِخمنہا مص ِب ِححف ﴿ ۙ﴾۱۷
ُۡ
َف لَا یَ ۡس َتثنوۡ َؿ ﴿﴾۱۸

ََ َ َ َ
َ َ
اغ َعل ۡی َہا طٓائِ ٌف ِّم ۡن ّذ ِّبک َف ُہ ۡم
فط
َ
نٓائِ ُموۡ َؿ ﴿﴾۱۹
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َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
﴾۲۱ۙ ﴿ الض ِخیۡ ِم
فاصبحت ک
ભાત્ર આ કાયણે કે તે ધનલાન અને
ઓરાદલાો છે . (૧૪)
જે લખતે તેની વાભે અભાયી આમતો ઢલાભાં
આલે છે ત્માયે કશી દે છે કે આ તો
આગરાઓની કશાણીઓ છે . (૧૫)
નજીકભાં જ અભે તેના નાક ય ડાઘ રગાડી
દઇળું. (૧૬)
ફેળક અભે તેભની એલીજ અજભાઇળ કયીળું
જે લી કે એક ફગીચાલાાઓની અજભાઇળ
કયી શતી, જ્માયે કે તેભણે કવભ ખાધી શતી કે
કારે વલાયે આણે આ ફગીચાના પ જરૂય
તોડી રઇળું : (૧૭)
ણ ઇન્ળાઅલ્રાશ (અગય અલ્રાશ ચાશળે
તો) કહ્ું ન શતું, (૧૮)
જે થી તે ફગીચા ય તાયા યલયરદગાય
તયપથી જ્માયે કે તેઓ ઉંઘતા શતા (એક) પેયી
પયનાય પયી લળમો. (૧૯)
જે થી વલાય થતાં તે (ફગીચો) કાી રીધેરી
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લાડી જે લો (ઉજ્જડ) થઇ ગમો: (૨૦)
તેના ણલે ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે તે
ઘણી દોરત અને અલરાદ યાખતો શતો અને
તેથી જ તે ખુદા યવુરની નાપયભાની કયતો
શતો.
જ્માયે તેની વભક્ષ અભાયી આમતો લાંચલાભાં
આલે છે તો ભાર અને અલરાદના કાયણે
અભાયી આમતોને જુ ઠરાલે છે અને કશે છે કે
આ તો શેરાના રકસ્વાઓ છે .
નઝદીકભાં જ અભો તેના નાક ઉય ડાઘ
રગાડી દઇળું. ભતરફ કે તેને ઝરીર કયીળું.
ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે તે ડાઘથી ભુયાદ
એ તરલાયના ઝખભની ણનળાની છે જે
ફદયની રડાઇના રદલવે તેના નાક ય
તરલાય રાગલાથી થઇ શતી અને તે ભમો ત્માં
વુધી ફાકી યશી.
અભોએ એ ભક્કાલાાઓ ઉય ફરા અને
દુકા ભોકરીને તેઓની અજભાઇળ કયી, જે
પ્રભાણે અભોએ ફાગલાાઓને અજભાવમા
શતા. જે લખતે એ ફાગલાાઓએ પકીયોથી
છુ ી યીતે કવભ ખાધી શતી કે અભો એ પો
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વલાયે કાી રઇળું, ભતરફ કે તેઓએ કવભ
ખાધી કે ફાગભાં લશેરા જઇને તેના પોને
તોડી રઇળું. અલ્રાશે ભક્કાલાાઓને ઘણી
નેઅભત આી શતી ણ તેઓએ નાળુક્રી કયી
અને તેથી મગમ્ફયની ફદદોઆથી એ ફરા
તેઓ ઉય ઉતયી, જે ભકે ઓશદની રડાઇભાં
ઘણા ભુવરભાનો ળશીદ થઇ ગમા. શઝયત
યવુરે ખુદા (વ.) ઘણા દુ:ખી થમા અને દોઆ
કયી કે ખુદાલંદા ! જ. મુવુપ (અ.)ના
ઝભાનાભાં જે લી યીતે ફરા આલી તેલી ફરાને
ભોકર. ખુદાએ શઝયતની દોઆ કફુર કયી.
કોઇએ ઇબ્ને અબ્ફાવને ુછમું કે જો ફંદા
ગુનાશ કયે તો તે યીઝકથી લંચીત યશે છે તે ળું
વાચું છે ? તો જલાફ આપ્મો કે ખુદાની
કવભ, તે ખુદાની રકતાફભાં વૂમજ કયતાં ણ
લધાયે પ્રકાણળત છે . જે ભકે નુન લર કરભભાં
લણજન છે કે એક ફુઝુગજ ળખ્વનો ફાગ શતો
અને તે વુદાનભાં યશેતો શતો, તે જ્માં વુધી તે
ફાગના પોભાંથી શકદાયોનો શક અદા ન કયી
દે ત્માં વુધી ોતાના ઘયે પો રઇ જતો નણશ
અને ભુવાપયોને ણ તે તોડીને ખાલાની ભના
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કયતો નણશ. તેના ભયણ છી તેના રદકયા તે
ફાગના ભાણરક થમા, જે લયવે તે ભયણ
ામ્મો તે લયવે ુષ્ક પો ાક્મા, છી
તેઓએ આવભાં ભત કમો કે અભાયો ણતા
લૃઘ્ધ થઇ ગમો શતો અને તેની અક્કર જતી
યશી શતી તેથી તે રોકોને પ ખલડાલી દેતો
શતો. શલે આ લખતે કોઇ ણ પકીયને પ
આલા નણશ. આભ ફધા બાઇઓ એકભત
થમા ણ એક બાઇ યાજી થમો નણશ અને તે
એ બાઇ છે જે ની ખુદાએ તાયીપ કયી પયભાવમું
કે તેઓના લચરા બાઇએ કહ્ું, જે ભકે ૨૮ ભી
આમતભાં આલે છે . ઇબ્ને અબ્ફાવને ુછમું કે
તે બાઇ લચરી ઉભયનો શતો ? તો પયભાવમું કે
તે ફધાથી નાનો શતો ણ અક્કર લધાયે
યાખતો શતો. તેને લચરો એટરા ભાટે
કશેલાભાં આવમો કે કશેલત છે કે અલવતુર
કૌભ ખમરૂન એટરે “કૌભનો લચરો ળખ્વ
તેઓભાં ફશેતય છે .” તેણે ોતાના બાઇઓને
કહ્ું કે અલ્રાશથી ડયો અને ણતાના ગરે
ચારો. એભાં જ વરાભતી છે . આથી તેભના
બાઇઓએ તેને કડીને ખુફ ભાય ભામો, તેથી
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તેને ખાતયી થઇ કે તેઓ ભને કત્ર કયી
નાખળે, એટરે તેણે રાચાયીએ તેઓને વાથ
આપ્મો અને કવભ ખાધી કે વલાયના લશેરા
જઇને ફધા પ તોડી રઇળું, ણ
ઇન્ળાઅલ્રાશ કહ્ું નણશ. અલ્રાશે તેભના
ગુનાશનો ફદરો એ આપ્મો કે ખુદાના
શુ કભથી એ ફાગ ઉજ્જડ થઇ ગમો, એ
ફાફતની અલ્રાશે ોતાની રકતાફભાં ખફય
આી છે .
૨૧ થી ૩૨ ભી આમાત :-

ۡ
َ َف َت َن
﴾۲۱ۙ ﴿ اخ ۡفا ُم ۡص ِب ِحح َف

ۡ َ
َاغ ُد ۡفا َعدّٰی َظ ۡخ ِث ُک ۡم ِا ۡؿ ُک ۡن ُت ۡم ّٰصىمحۡف
ا ِؿ
ِِ
﴾۲۲﴿
َ َ
ُ َ َۡ َ
﴾۲۳ۙ ﴿ فانطلقوۡا َف ُہ ۡم یَ َتخاف ُتوۡ َؿ
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َ ُ
َ َّ ُ َ َّ ۡ
ۡ
ا ۡؿ لا یَ ۡدخلن َہا ال َیوۡ َؾ َعل ۡیک ۡم ِّم ۡس ِکح ٌف
﴿ ۙ﴾۲۴
ّٰ
َ َ
ّف غ َد ۡفا َعدّٰی َظ ۡخ ٍخ ق ِدذِیۡ َن ﴿﴾۲۵
َ َ َ َ َ ُ ۤۡ ّ َ َ ّ ُ
فل ّما َذا ۡف َہا قالوۡا ِانا لَضٓالوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۲۶
َ
ۡ
بَ ۡل ن ۡح ُن َمش ُخ ۡف ُموۡ َؿ ﴿﴾۲۷
اؽ اَ ۡف َس ُط ُہ ۡم اَل َ ۡم اَ ُق ۡل لّ َ ُک ۡم لَوۡ لاَ
َق َ
ُ
ت َس ِّب ُحوۡ َؿ ﴿﴾۲۸
َ ُ
َ ۤۡ ّ َ ُ ّ َ ّٰ ۡ
قالوۡا ُس ۡب ّٰح َن َذ ِّبنا ِانا کنا ظ ِل ِمح َف ﴿﴾۲۹
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َ َ َفاَ ۡق َب َل بَ ۡع ُض ُہ ۡم َعدّٰی بَ ۡعض ّیَ َتل
اف ُموۡ َؿ
ٍ
﴾۳۱﴿
ُ َ
ۡ َ ّ ُ َ ّ ۡۤ َ َ
﴾۳۱﴿ قالوۡا ّٰیوَیۡلنا ِانا کنا ّٰط ِغح َف
ۡۤ َ ّ ۡۤ َ ۡ ّ ً ۡ َ َ َ ۡ ُ ّ ۡ َ ۡۤ َ ُ ّ َ ّٰ َ
عسی ذبنا اؿ یب ِدلنا خحؿا ِمنہا ِانا
َ
﴾۳۲﴿ ِاخّٰی َذ ِّبنا ّٰذ ِغ ُبوۡ َؿ
જે થી વલાય થતાં તેઓ એક ફીજાને
ફોરાલલા રાગ્મા (૨૧)
કે અગય તભાયે પ ઉતાયી રેલાં શોમ તો
આણાં ફગીચે યોઢીએ જ ચારો. (૨૨)
જે થી તેઓ ચાલ્મા અને ધીભે ધીભે આ કશેતા
જતા શતા: (૨૩)
કે આજે કોઇ ગયીફ (ભાણવ) તભાયા
ફગીચાભાં દાખર થલા ન ાભે: (૨૪)
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અને (કંજુવાઇનો) શેતુ ાય ાડલા ભાટે
ણનણશ્ચત ફની યોઢીએ જ ત્માં જઇ
શોંચ્મા. (૨૫)
છી જ્માયે તેને (ઉજ્જડ થઇ ગમેરો) દીઠો
ત્માયે કશેલા રાગ્મો કે આણે ખયેજ ભાગજ
બૂરી ગમા રાગીએ છીએ: (૨૬)
ફલ્કે (લાત આ છે કે) આણે છીએ જ
શતબાગી. (૨૭)
તેઓભાંથી જે વૌથી વાયો શતો તેણે તેભને
કહ્ું કે ભેં તભને કહ્ું ન શતું કે તભે અલ્રાશની
ણલત્રતા ળા ભાટે લણજલતા નથી ? (૨૮)
(ત્માયે તેઓ) કશેલા રાગ્મા કે અભાયો
યલયરદગાય ાક છે , ફેળક અભેજ ઝુરભગાય
શતા. (૨૯)
શલે રાગ્મા એકભેકને ઠકો આલા. (૩૦)
અને કશેલા રાગ્મા કે શામ દુદજળા અભાયી !
ખચીતજ અભે ળીયજોય શતા. (૩૧)
કદાચને અભાયો યલયરદગાય એના ફદરાભાં
અભને એ કયતાંમ વયવ આે, ણનવંળમ અભે
અભાયા યલયરદગાય તયપ (આસ્થાૂલજક) યજૂ
થઇએ છીએ. (૩૨)
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એ ફયફાદીની એ બાઇઓને ખફય ન શતી.
તેઓ વલાય થતાં જ ઉઠીને ખુળ થતા થતા
પો તોડલા ભાટે ફાગ તયપ ગમા. છી તેઓ
વલે ફાગભાં શોંચ્મા, તેઓ પકીયોના બમથી
છુ ી યીતે લાતો કયતા શતા અને કશેતા શતા કે
આજે એ ફાગની અંદય તભાયી ાવે કોઇ
પકીય દાખર થલા ાભે નણશ. આભ તેઓ
જ્માયે ફાગ ાવે ગમા તો તેને ઉજ્જડ
થમેરો જોમો તો કશેલા રાગ્મા કે ખયેખય
આણે યસ્તો બુરી ગમા છીએ. કાયણ કે
આણો ફાગ તો પોથી બયેરો શતો. જ્માયે
આ ફાગ કોઇ ફીજાનો રાગે છે . છી જ્માયે
તેઓએ ફયાફય ઘ્માનથી જોમું તો તેભને
વભજ ડી કે આ તેભનો જ ફાગ છે . તેથી
તેભણે કહ્ું આ ફાગ ય તો આપત આલી
ડી છે , આણે પકીયોને લંચીત યાખ્મા અને
ઇન્ળાઅલ્રાશ ન કહ્ું તેનું જ આ યીણાભ
છે . તેઓભાંનો જે અક્કરભંદ શતો જે પકીયોને
આલા ભાટે યાજી શતો. તેણે કહ્ું કે ભેં તભોને
કહ્ું ન શતું કે તભો અલ્રાશની ણલત્રતા ળા
ભાટે લણજલતા નથી ? ત્માયે તેઓ કશેલા રાગ્મા
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કે અભાયો યલયરદગાય ાક છે . ફેળક
અભોજ ઝુલ્ભગાય શતા. છી તેઓ એકફીજા તયપ ભોંઢું કયી એક ફીજાને બરું-ફુરૂં
કશેતા શતા અને ઠકો આતા શતા અને
કશેલા રાગ્મા કે શામ દુદજળા અભાયી, ખચીતજ
અભો ળીયજોય શતા, છી તેઓએ પ્રશ્ચાતા
કયી કહ્ું કે અભો આળા યાખીએ છીએ કે
અભાયો યફ અભાયી બુરને ભાપ કયી આળે
અને અભોને તેના ફદરે ઉિભ ફાગ આળે.
ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે ખુદાએ તેઓની
તૌફા કફુર કયી અને એક એલો ફાગ અતા
કમો જે ભાં ુષ્ક પો શતા.
૩૩ થી ૩૯ભી આમાત :-

ۡ َ ّٰ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ّٰ َ
۬ اب الۡاع َِخ ِۃ اخب َ ُؿ
کذل ِک العذاب ؕ ف لعذ
َ ُ َ
﴾۳۳٪ ﴿ لَوۡ کانوۡا حَ ۡعل ُموۡ َؿ
ّّٰ َ ۡ ّ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ ُ ۡ
ل ِلمت ِقحف ِعند ذ ِب ِہم جن ِت
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َّ
الن ِع ۡی ِم﴿﴾۳۴
ََ َ
ۡ َۡ
ۡ
ۡ
افن ۡج َع ُل ال ُم ۡس ِل ِمح َف کال ُم ۡجرِ ِمح َف ﴿﴾۳۵
ُ َ َ ُ
َما لَک ۡم  ٝک ۡی َف ت ۡحک ُموۡ َؿ ﴿ ۚ﴾۳۶

َ ُ
َ
ا ۡؾ لَک ۡم کِ ّٰت ٌب فِ ۡی ِہ ت ۡد ُذ ُسوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۳۷
َ َ َّ
َ ُ
ِا ّؿ لَک ۡم فِ ۡی ِہ ل َ َما تخح ُؿ ۡف َؿ ﴿ ۚ﴾۳۸
َۡ َُ ۡ ََۡ ٌ َ َ َ ٌ
اؿ َعل ۡینا بَال ِغۃ ِاخّٰی یَوۡ ِؾ
اؾ لکم ایم
َ ُ َ ُ
ۡ
ال ِق ّٰی َم ِۃ ۙ ِا ّؿ لَک ۡم ل َ َما ت ۡحک ُم ۡو َؿ ﴿ ۚ﴾۳۹
ેઅઝાફ ણ એલોજ શોમ છે ; અન
ેઆખેયતનો અઝાફ (એ કયતાં) કેટરોમ લધાય
)છે , અગય તેઓ વભજતા શોમ તો. (૩૩
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ફેળક યશેઝગાયો ભાટે તેભના યલયરદગાય
ાવે નેઅભતોલાી જન્નતો છે . (૩૪)
ળું અભે પયભાફયદાયોને ગુનેશગાયો જે લા કયી
દઇળું ? (૩૫)
તભને ળું થઇ ગમું છે ? કેલો ન્મામ કયો છો ?
(૩૬)
અથલા ળું તભાયી ાવે કોઇ રકતાફ છે કે
જે ભાં તભે ઢો છો: (૩૭)
કે જે કાંઇ તભે વંદ કયળો તેજ તેભાં છે ?
(૩૮)
અથલા ળું તભોએ અભાયી ાવે વોગંદ
રેલડાવમા છે કે જે કમાભત મુંત ચાલ્મા કયળે
કે જે કાંઇ તભે શુ કભ કયળો તે તભને જરૂય
ભી જળે ? (૩૯)
શલે અલ્રાશ ડયાલલા ભાટે પયભાલે છે કે આ
વુદાનલાાઓને અઝાફ થમો. તેજ પ્રભાણે
અભો દુન્માભાં અઝાફ કયીએ છીએ. જો કે
આખેયતનો અઝાફ આના કયતાં ઘણોજ
વખત છે . જો તેઓ વભજતા શોમ.
યશેઝગાયો ભાટે આખેયતભાં તેઓના યફ
ાવે નેઅભતોલાી ફેણશશ્ત છે .
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જ્માયે કુયેળીઓના રુટેયાઓએ વાંબળમું કે
ભોઅભીન ભાટે આખેયતભાં ભોટા ભયતફા છે .
તેઓ જન્નતભાં જળે અને ઉભદા નેઅભતો
ભેલળે. તો કશેલા રાગ્મા કે ભોશમ્ભદ (વ.)
અને તેઓના અસ્શાફો જે કશે છે તે ખોટી
લાત છે , જો તેઓને નેઅભતો ભળે તો
અભોને તેભના કયતાં લધાયે વાયી નેઅભતો
ભળે. કાયણ કે દુણનમાભાં અભોને તેભના
કયતાં લધાયે વાયી નેઅભતો ભેરી છે . ત્માયે
અલ્રાશે આ આમત નાઝીર પયભાલી.
અમ કાપયો, તભોને ળું થમું છે કે તભો
ભુવરભાનો અને ભુશ્રીકો વયખા શોલાનો કેભ
શુ કભ કયો છો ? ળું ફદરો આલાનું તભને
વોંલાભાં આવમું છે કે તેભાં તભો તભાયી
ભયઝી પ્રભાણે લતો ?
ળું તભાયી ાવે આવભાનથી કોઇ રકતાફ
ઉતાયલાભાં આલી છે કે જે ને તભો લાંચતા યશો
છો ?
અને વભજતા શો કે ખયેખય તભાયા ભાટે તભો
જે વંદ કયો છો અને તભો જે ચાશો તે કયો
અને ચાશો તે શુ કભ આો ? અથલા ળું
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ેતભોએ અભાયી ાવે વોગંદ રેલડાવમા છે ક
જે કમાભત વુધી ચાલ્મા કયળે અને જે કંઇ
? ેતભો શુ કભ કયળો તે તભને જરૂય ભી જળ
૪૦ થી ૪૩ ભી આમાત :-

ۡ َ ُ ّٰ َ َ
ۛ﴿ ۚ﴾۴۱
َسل ُہ ۡم ا ّی ُہ ۡم ِبذل ِک ر ِع ۡی ٌم

َۡ َُ ۡ ُ َ َ ُ َۡ ُۡ ُ َ
ۛ فل َیاتوۡا ِبس َخکٓائِ ِہ ۡم ِا ۡؿ
اؾ لہم رخکٓاء ۚ
َ ُ
ۡ
کانوۡا ّٰص ِدقِح َف ﴿﴾۴۱
ََۡ ُۡ َ ُ َ ۡ َ َ
َ
اػ ّف یُ ۡد َعوۡ َؿ ِاخی
یوؾ یکشف عن س ٍ
ُّ َ
الس ُجوۡ ِخ فلَا یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۴۲
َخاش َع ًۃ اَ ۡب َص ُاذ ُہ ۡم تَ ۡر َہقُ ُہ ۡم دلّ َ ٌۃ ؕ َف َقدۡ
ِ
ِ
کَانُوۡا یُ ۡد َعوۡ َؿ اخَی ّ ُ
الس ُجوۡ ِخ َف ُہ ۡم
ِ
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﴾۴۳﴿ّٰس ِل ُموۡ َؿ
(શે યવૂર !) તેભને ૂછ કે તેઓભાંથી તેનો
જાભીન કોણ થળે ? (૪૦)
અથલા તેના ળયીકો ણ છે ? છી અગય આ
(રોકો) વાચા છે તો ોતાના તે ળયીકોને રઇ
આલે. (૪૧)
જે રદલવે ીંડીઓ ઉઘાડલાભાં આલળે
(લસ્તુ ણસ્થણત જાશેય થઇ જળે) અને તેભને
ણવજદા ભાટે ફોરાલલાભાં આલળે ણ તેઓ
(ણવજદો) કયી ળકળે નણશ. (૪૨)
તેભના ચક્ષુઓ ઢેરાં શળે, અને શીણત
તેભના ય છલામેરી શળે; જો કે આ (રોકો)ને
દુણનમાભાં ણ ણવજદા ભાટે ફોરાલલાભાં
આલતા શતા એલી ણસ્થણતભાં કે તેઓ તંદુયસ્ત
ણ શતા. (૪૩)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તેઓને ુછ કે એ
ફાફતો ણલે તેઓભાંનો કોણ જાભીન છે ?
ળું તેઓ ભાટે એલી લાતોભાં ફીજા રોકો ળયીક
છે કે તેઓ તે લાતભાં તેઓ વાથે ભતા શોમ
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અને તેઓના દાલા ઉય વાક્ષી આે કે
ભુવરભાનોની જે ભ અભોને ણ ફેણશશ્ત
ભળે ? જો તેઓ વાચા શોમ તો ોતાના
ળયીકોને રાલે, તેઓના દાલાભાં તેઓનો કોઇ
ભદદગાય નથી, તેઓ તો ભાત્ર ખોટા અનુભાન
કયે છે .
એ રદલવને માદ કયો જે રદલવે ીંડરી ખુલ્રી
કયલાભાં આલળે, તેનો બાલાથજ એ કે દયેક
લસ્તુઓ જાશેય થઇ જળે અને તેનો અથજ એ
ણ રેલાભાં આવમો છે કે રદલવે એટરી
વખ્તી અને બમ જાશેય થઇ જળે કે રોકો
વભક્ષ ફધી લસ્તુઓ ખુલ્રી ડી જળે અને તે
ઘડી કમાભતની છે અને જે જે રોકોએ
ગુનાશના કામો કમાું શળે તેઓને તેનો ફદરો
આલાભાં આલળે અને જે જે રોકોએ શ.
ઇવા (અ.) અને શ. ઓઝેય (અ.)ને ખુદાના
ુત્ર ફનાવમા છે તેઓને ણ વજા ભળે.
તે લખતે બમના રીધે રોકો ોતાની આંખો
નીચી કયી રેળે અને ોતાના ભાથાં ઉંચા કયી
ળકળે નણશ, તેઓ દુણનમાભાં તંદુયસ્ત અને
વરાભત શતા, તેભને વજદા ભાટે
અનુક્રભણણકા
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ફોરાલલાભાં આલતા શતા ણ તેઓ વજદો
કયતા ન શતા, વઇદ ઇબ્ને ઝુફેયથી યીલામત
છે કે વજદો કયલા ભાટે ફોરાલનાયથી ભુયાદ
ભોઅઝઝીન (અઝાન આનાયો) છે . જ્માયે
શય્મા અરર પરાની અલાજ વાંબતા ણ
તેઓ નભાઝ ભાટે જતા નણશ.
૪૪ થી ૪૮ ભી આમાત :-

ۡ َ ّٰ ُ ّ َ ُ ّ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ
ۡ
َ
ؕ فذذنِی ف من یک ِذب ِبہذا الح ِدی ِث
َ
ُ
َ
َسن ۡس َت ۡدذِ ُج ُہ ۡم ِّم ۡن َح ۡیث لَا حَ ۡعل ُموۡ َؿ
﴾۴۴ۙ ﴿
َ َ
ُ
ۡ
﴾۴۵﴿ َف ا ۡم ِد ۡی ل َ ُہ ۡم ؕ ِا ّؿ ک ۡی ِد ۡی َم ِتح ٌف
َۡ
َ
َ ُ َ َ
ا ۡؾ ت ۡسـَٔۡل ُہ ۡم ا ۡج ًرا ف ُہ ۡم ِّم ۡن ّمغرَ ٍؾ
َُ ُۡ
﴾۴۶ۚ ﴿ ّمثقلوۡ َؿ
અનુક્રભણણકા

1974

hajinaji.com

ۡ َ َۡ
ۡ َ
﴾۴۷﴿ ا ۡؾ ِعن َد ُہ ُم الغ ۡی ُب ف ُہ ۡم یَک ُت ُبوۡ َؿ
َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ۡ ُ ۡ ۡ َ
َ
فاصبِؿ ل ِحک ِم ذ ِبک ف لا تکن کصا ِح ِب
ُ ۡ َ َ ُ َ ّٰ َ ۡ ۡ ُ ۡ
ٌ
ۡ
﴾۴۸﴿ الحو ِة ۬ ِاد ناخی ف ہو مکظوؾ
શલે તેને કે જે આ લાતને જુ ઠરાલે છે ભાયા
ય છોડી દે (કે શુ ં તેને વભજી રઇળ); અભે
ધીભે ધીભે તેભને અઝાફની ાવે એલી યીતે
કયી દઇળું કે તેભને ખફય ણ નણશ ડે.
(૪૪)
અને શુ ં તેભને ઢીર આતો યશુ ં છુ ં ; ફેળક
ભાયી મુણક્ત ડગે નણશ એલી છે . (૪૫)
અથલા તું તેભનાથી (વંદેળો શોંચાડલાનું)
કાંઇ ભશેનતાણં ભાંગે છે કે જે થી તેઓ દંડના
બાયથી દફાઇ જામ છે ? (૪૬)
અથલા તેભની ાવે ગેફની ખફયો છે કે તેઓ
રખી રે છે ? (૪૭)
(ભાટે) તું શલે તાયા યલયરદગાયના પેંવરાની
યાશ જોલાભાં ધીયજ ધય અને ભાછરીલાા
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(મુનુવ)ના જે લો (અધીયો) થઇ ન જા, જ્માયે
કે તેણે (અલ્રાશને) ોકામો શતો એલી
ણસ્થણતભાં કે તે અણત વંતાભાં ડ્મો શતો.
(૪૮)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જે ઓ કુયઆનને
જુ ઠરાલે છે તેઓને અભાયા શલારે કયી દે. તું
દુ:ખી ન થા, અભો તેઓની ધીયે ધીયે કડ
કયીળું. તેઓ જાણી ફુજીને એ પ્રભાણે કયે છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
જ્માયે ફંદો કોઇ ગુનાશ કયે અને નલી નેઅભત
ભે અને તે છી તૌફા ન કયે તો ખુદા
તેઓને ધીયે-ધીયે લધાયે છે . જે ભકે આ
આમતભાં પયભાવમું છે કે તેઓ ગુનાશ કયતા
જામ અને અભો તેઓને દયજ્જે દયજ્જે
લધાયતા જઇએ છીએ ઇત્માદી.
છી પયભાલે છે કે શુ ં તેઓને દુણનમાભાં વભમ
આીળ, તેઓનું આમુષ્મ રાંફુ કયીળ,
અઝાફભાં જલ્દી નશીં કરૂં એટરે વુધી કે તે
ભગરૂય થઇ લધાયે ગુનાશ કયલા રાગે, અભાયો
અઝાફ ફશુ જ વખ્ત છે ન કોઇ તેને ટાી
ળકે છે .
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અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તેભનાથી મગાભ
શોંચાડલાનું કાંઇ ભશેનતાણં ભાગે છે ? ળું
તેઓ તેભના દંડના બાયથી દફામ જામ છે ?
ભતરફ કે એલું કંઇ નથી છતાં તેઓ ભોંઢું પેયલે
છે .
ળું તેઓની ાવે ગમફની લાતો એટરે રલશે
ભશફુઝ છે કે તેભાંથી તેઓ રખી રેતા શોમ ?
એટરે કે તેઓ કશે છે કે ભોઅભીન અને
કાપયના વયખા દયજ્જા થળે, એ રોકોને
ણશદામતની રેળભાત્ર યલા નથી.
ભાટે તું શલે તાયા યફના પેવરાની યાશ
જોલાભાં વબ્ર કય અને ભાછરીલાાની જે ભ
અધીયો થઇ ન જા, જ્માયે કે અલ્રાશને તેણે
ોકામો શતો એલી ણસ્થણતભાં કે તે અણત
વંતાભાં ડ્મો શતો. આ સ્થે એભ
વભજલું નણશ કે શ. મુનુવ (અ.) ધીયજ ખોઇ
ફેઠા શતા. તેઓ મગમ્ફયે ફયશક શતા ણ
તેભના ઉય જે ભુવીફત આલી ડી તે તેભના
ગજા ઉયાંતની શતી. તેથી તે વશન કયી
ળક્મા નણશ અને તેભાં તેભનો કંઇ ગુનોશ ન
શતો.
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૪૯ થી ૫૨ ભી આમાત :-

ۤۡ َ َ َ
َ ُ َ
ٌ
لَوۡ لَا ا ۡؿ ت ّٰد َذک ٗۡہ جِ ۡع َمۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ٖۡہ لَن ِبذ
ۡ
ۡ
ِبال َع َرٓا ِء َف ُہوَ َمذ ُموۡ ٌؾ ﴿﴾۴۹
َ ۡ َ ّٰ ُ َ ّ ُ ٗۡ َ َ َ َ ٗۡ َ ّّٰ ۡ
الص ِل ِحح َف
فاجتبہ ذبہ فجعلہ ِمن
﴿﴾۵۱

َ ۡ َّ َ ُ َّ
ُۡ ُ َ َ
ََ
اخ ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا لَحـل ِقوۡنک
ف ِاؿ یک
َ
ّ
ََ
الذغۡ َخ َف حَقُوۡلُوۡؿَ
ِبا ۡب َصاذِ ِہ ۡم ل ّما َس ِم ُعوا ِ
ّ َ ٗۡ َ َ ۡ ُ
ٌ
ۡ
ِانہ لمجنوؿ ﴿﴾۵۱
َ َ ُ َ ّ َ ۡ ٌ ّ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
ف ما ہو ِالا ِدغخ ل ِلعل ِمحف ﴿ ﴾۵۲٪
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અગય તેના યલયરદગાયની કૃાએ તેને વશામ
કયી ન શોત તો ખયેજ તે વાટ ભેદાનભાં પેંકી
દેલામો શોત અને તે ઠકાને ાત્ર ઠમો શોત
(અથાજત તેની ભાઠી દળા થલા ાભી શોત).
(૪૯)
યંતુ તેના યલયરદગાયે તેને ણસ્લકાયી રીધેરો
(ફંદો) કયી રીધો અને તેને નેક ફંદાઓભાં
કામભ કયી દીધો. (૫૦)
જે લેાં નાણસ્તકો કુયઆનને વાંબે છે ત્માયે
એભ દેખામ છે કે તેઓ તને ઘુયકીને જોતાં
(યાશે યાસ્તથી) બટકાલી નાખળે, અને તેઓ
કશે છે કે ખયેજ આ તો રદલાનો છે . (૫૧)
જો કે ખરૂં જોતાં તે (કુયઆન) તો વઘી
દુણનમાઓ ભાટે નવીશત છે . (૫૨)
જો તેને યફની નેઅભત એટરે યશેભત ભી ન
શોત તો તે ઝાડ અને ાણી લગયના ઉજ્જડ
જં ગરભાં પેંકી દેલાભાં આવમો શોત. યંતુ તેની
દોઆ કફુર કયી ભાછરીના ેટભાંથી ભુક્ત
કયી દુધીના ઝાડ નીચે તેની યલયીળ કયી અને
તે અવરી શારત ઉય આલી ગમો.
તેના યફે તેને નેક ફંદાઓભાંથી ફનાવમો અને
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તેના ઉય લશી આલલા રાગી અને તેણે જે
ફશેતય કાભ છોડ્મું તે તેને ભાપ કયી દીધું.
કશે છે કે ફની અવદના રોકોએ જે રોકો
ફદનઝય કયતા શતા તેઓને ફોરાવમા અને
તેભને કહ્ું કે તભો શઝયતને નુકવાન
શોંચાડો, તેઓ નજય નાખલાભાં એટરા
પ્રલીણ શતા કે જ્માયે ગોશ્ત ખાલાની ઇચ્છા
થતી તો તે ોતાની દાવીને કશેતા કે અભાયી
વાથે ચાર. છી ફશાય નીકી કોઇ ઊંટ
અથલા ફકયાને જોતા તો કશેતા કે આ કેલું રૂષ્ટ
ુષ્ટ છે . તેઓના આભ કશેલાની વાથેજ તે
જાનલય ઝભીન ઉય ડી જતું અને તેનો
ભાણરક તયતજ તેને ઝબ્શ કયી નાખતો અને
આ રોકો તેના ાવેથી ગોશ્ત ભાંગી રેતા,
તેઓ ભાણવો ઉય ણ ફદનજય નાખતા
શતા. જે થી તે ણફભાય ડી જતો અથલા ભયી
જતો. ભતરફ કે જ્માયે એ રોકો શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ની વભક્ષ આવમા ત્માયે આ
કુયઆનની ણતરાલત કયી યહ્ા શતા. તો તેઓ
કશેલા રાગ્મા કે આ કેલી છટાથી ફોરી યહ્ો
છે અને કેટરો ખુફવુયત છે , તો અલ્રાશે
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આને ોતાના યક્ષણભાં યાખ્મા અને આ
આમત નાઝીર પયભાલી.
કુયઆન તો તભાભ દુણનમા ભાટે ણળખાભણ રૂ
છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે
ફદનઝય ઊંટને દેગભાં અને ભાણવને કફયભાં
શોંચાડે છે . એક લખત શ. યવુરે ખુદા (વ.)
જન્નતુર ફકીઅ તયપથી નીકળમા તો પયભાવમું
કે ખુદાની કવભ, અશીંના રોકો ફદનજયના
કાયણે લધાયે ભયણ ામ્મા છે . જો કે ફદનજય
ણલે ઓરભાભાં ઇખ્તેરાપ છે ણ ભોટા
બાગના રોકો એ લાતને ભાન્મ યાખે છે .
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આ વુયાભાં ૫૨ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૬૯) વુયએ શાકકશ (આણિ)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો અલ્રાશ તેનો વશેરાઇથી
ણશવાફ રેળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે આ વુયાને લાજીફ વુન્નત નભાઝભાં ઢો,
કાયણ કે તેથી ખુદા યવુર (વ.) ય ઇભાન
રાલલા જે લું છે . (એથી ભતરફ ઇભાનનું
ભજફુત થલું છે ) આ વુયાને ઢનાયનું ઇભાન
ભયતાં વુધી વરાભત યશેળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ગાભાં ફાંધે તો ફધી
આપતોથી ણશપાઝતભાં યશેળે. ફચ્ચાને
જન્ભતાંની વાથે આ વુયો ધોઇને ીલડાલે તો
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ળમતાન તથા ફીજા જીલજં તુ લગેયેથી
ણશપાઝતભાં યશેળે.
૧ થી ૮ ભી આમાત :-

َ ۡ َ َّ ُ
الحٓاقۃ ﴿ ۙ﴾۱
َ ۡ َ َّ ُ
ما الحٓاقۃ ﴿﴾ۚ۲

ۤۡ َ َ ۡ ّ َ ُ
َف َما ا ۡخ ّٰذىک َما ال َحٓاقۃ ﴿﴾۳
َ َّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ ٌ ۢ ۡ َ
َ
کذبت ثموخ ف عاخ ِبالقاذِع ِۃ ﴿﴾۴
َ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َّ
َ
فاما ثموخ فاہ ِلکوا ِبالطا ِغی ِۃ ﴿﴾۵

َُ ُ
ََ
َف ا ّما َع ٌاخ فا ۡہ ِلکوۡا ِبرِیۡ ٍح َص ۡى َص ٍى
َعا ِت َی ٍۃ ﴿ ۙ﴾۶
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َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َّ َ
اؽ ّف ث ّٰم ِن َیۃ
ٍ سصخہا علی ِہم سبع لی
ََ
ََ
َۡ
اؾ ۙ ُح ُسوۡ ًما ۙ فت َؿی القوۡ َؾ فِ ۡی َہا
ٍ ا ّی

َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ
﴾ۚ۷﴿ َص ۡى ّٰذی ۙ کان ُہ ۡم ا ۡع َجار نخ ٍل خا ِفیَ ٍۃ
َ َ
﴾۸﴿ ف َہ ۡل ت ّٰری ل َ ُہ ۡم ِّم ۢۡن بَاقِ َی ٍۃ

તે ખચીતજ આલનાયી આણિ (કમાભત):
(૧)
તે ખચીતજ આલનાયી આણિ ળું છે ? (૨)
અને તું ળું વભજ્મો કે તે ખચીતજ આલનાયી
આણિ ળું છે ! (૩)
વભૂદ તથા આદ (ની કોભ)એ તો તે ફેચેન
કયનાયી (આણિ)ને જુ ઠરાલી શતી. (૪)
છી વભૂદ (ની કોભ)નો તો એક બમંકય
ગજજ નાથી નાળ કયલાભાં આવમો. (૫)
અને યહ્ા આદ (ના રોકો) તો તેઓ ઘુઘલાટ
કયતા એક જોયાલય લંટોીમા લડે નાળ ામ્મા
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(૬)
કે જે લંટોીમું અલ્રાશે વતત વાત યાત અને
આઠ રદલવ (વુધી) તેભના ય ચારુ યાખ્મું,
જે થી તું તે રોકોને તેભાં એલી યીતે ઉંધા ભોંઢે
ડેરા જોતે કે જાણે તેઓ ખજુ યીના ોક
(ોરાં) થડ શોમ. (૭)
શલે તને તેભનાભાંથી કોઇ ફાકી યશેરું નજયે
ડે છે ? (૮)
ખુદા પયભાલે છે “શાકકશ” એટરે શકની ઘડી
અને તે કમાભત છે અને તે લખતે લસ્તુઓને
ઓખલાભાં આલળે અને શક ફાફતો થળે.
જે ભકે ણશવાફ-રકતાફ. વલાફ-અઝાફ લગેયે.
શાકકશ શક ઉયથી છે . તેનો અથજ વત્મ તથા
ખાતયી ૂલજકનો થામ છે .
શાકકશ (કમાભત) ળું છે ?
શાકકશ ળું છે તેની તને કઇ ચીજે ખફય
આી ? બાલાથજ એ કે જે નું થલું શક છે અને
જે ને તું જાણતો નથી એ કોઇને વભજભાં
આલે તે કયતાં લધાયે ભશાન છે .
અલ્રાશ ભક્કાલાાને ડયાલલા અને
જુ ઠરાલનાયાઓના યીણાભ ણલે પયભાલે છે
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કે વભુદ અને આદની કોભે બાંગતોડ થનાય
રદલવ (કમાભત)ને જુ ઠરાવમો તે લખતે
આવભાન અને ઝભીન પાટી જળે, શાડોને
શરાલી નાખળે અને તાયાઓને ખેયલી
નાખળે.
વભુદની કોભ જે જ. વારેશ (અ.)ની ઉમ્ભત
શતી તે મગમ્ફયને જુ ઠરાલલાભાં શદથી લધી
ગઇ શતી, તેનો એક બમંકય ગજજ નાથી નાળ
કયલાભાં આવમો. આદની કોભ જે જ. શુ દ
(અ.)ની ઉમ્ભત શતી તેનો ણ નાળ કયલાભાં
આવમો.
ખુદા પયભાલે છે કે તે રોકો ઉય અલ્રાશે
લંટોીમો વતત વાત યાત અને આઠ રદલવ
વુધી ચારુ યાખ્મો. જે થી તું તે રોકોને તેભાં
એલી યીતે ઊંધા ભોંઢે ડેર જોત કે જાણે તેઓ
ખજુ યીના ોક થડ શોમ. શલે તું તેઓભાંના
કોઇને ફાકી યશેરા જુ એ છે ?
૯ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ُٓاء ـ ِۡخ َعوۡ ُؿ َف َم ۡن َق ۡب َل ٗۡہ َف ال ۡ ُم ۡؤتَ ِف ّٰکت
َ َف َج
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َۡ َ
ِبالخا ِطئ ِۃ ﴿﴾ۚ۹
ََ َ َ َۡ َ ً
َ
ف َع َصوۡا َذ ُسوۡ َؽ َذ ِّب ِہ ۡم فاخذ ُہ ۡم اخذۃ
َ ً
ّذ ِاب َیۃ ﴿﴾۱۱
ّ َ َ ّ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ّٰ ُ
ۡ
ٓاء َح َملنک ۡم فِی ال َجاذِیَ ِۃ
ِانا لما طغا الم
﴿ ۙ﴾۱۱
َ َ ُ َ ۡ ً َ َ ۤۡ ُ ُ
ل ِن ۡج َعل َہا لَک ۡم تذغِ َخۃ ّف ت ِع َی َہا اد ٌؿ
َ ٌ
ّفا ِع َیۃ ﴿﴾۱۲
َ َ ُ َ ُّ َ ۡ َ ٌ َ ٌ
الصوۡذِ جفخۃ ّفا ِح َدۃ ﴿ ۙ﴾۱۳
ف ِادا ج ِفخ فِی
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ً َّ َ َ َّ ُ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ
ف ح ِمل ِت الاذص ف ال ِجباؽ فدختا خکۃ
ً َ
﴾۱۴ۙ ﴿ ّفا ِح َدۃ
ُ ۡ ََ
َ
﴾۱۵ۙ ﴿ ف َیوۡ َم ِئ ٍذ ّفق َع ِت الوَاقِ َعۃ
અને રપયઔન તથા તેની ૂલેના રોકો તથા
ઉંધી લી ગમેરી (રૂતની) લસ્તીઓલાાએ
ણ ા કભજ કમાજ શતા. (૯)
અને તેભણે તેભના યલયરદગાયના યવૂરની
નાપયભાની કયી તો તેણે ણ તેભની ઘણીજ
આકયી ધયકડ કયી. (૧૦)
આ અભે જ શતા કે જ્માયે ાણીએ જોળ
ભામો ત્માયે અભોએ તભને શોડીભાં વલાય કયી
દીધા: (૧૧)
કે જે થી અભે તે (ફનાલ)ને તભાયા ભાટે એક
માદગીયી ફનાલીએ, અને એક માદ યાખલાની
(મોગ્મતા ધયાલનાયા) કાન તેને માદ યાખે,
(૧૨)
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છી જ્માયે વૂયભાં એક ફુંક ભાયલાભાં આલળે:
(૧૩)
અને ઝભીન તથા શાડ ઉંચકી રેલાભાં
આલળે, છી એકદભ (યસ્ય અથડાલી)
કટકે કટકા કયી દેલાભાં આલળે: (૧૪)
ફવ, એ જ રદલવે તે ભશાન ફનાલ (કમાભત)
ઉણસ્થત થળે: (૧૫)
રપયઓન તથા તેની ૂલેના રોકો તથા ઉંધી
લી
ગમેરી
જ.
રુત
(અ.)ની
લસ્તીઓલાાઓએ ણ ગુનાશના કામો કમાજ
શતા. તેઓએ ોતાના મગમ્ફયોની આજ્ઞા
ભાની નણશ તેથી અલ્રાશે તેભને વખત
અઝાફભાં ગીયપતાય કમાજ.
જ્માયે જ. નુશ (અ.)ના ઝભાનાભાં ાણી
જોળ ભાયલા રાગ્મું ત્માયે અભોએ તેભને
શોડીભાં વલાય કમાજ.
આ ફાયભી આમત શ. અરી (અ.)ની ળાનભાં
નાઝીર થઇ છે . તપવીયે વોઅરફીભાં
અબ્દુલ્રાશ ફીન શવનથી યીલામત છે કે
જ્માયે આ આમત નાઝીર થઇ ત્માયે શુ ઝુયે
પયભાવમું કે ભેં ખુદાને અઝજ કયી કે અમ ખુદા
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એલા ગુણલાા કાન શ. અરી (અ.)ના કય,
ત્માય છી શ. અરી (અ.)એ જે લાત
વાંબી તે માદ યાખી અને તેને કદી બુલ્મા
નણશ. આ પઝીરત શ. અરી (અ.) ણવલામ
ફીજા કોઇને ણ ભી નથી.
કમાભતના લણજનભાં પયભાલે છે કે જે લખતે
વુયભાં એક વુય ફુંકલાભાં આલળે અને ઝભીન
તથા શાડ ઉંચકી રેલાભાં આલળે. છી
એકદભ યસ્ય અથડાલી કટકે કટકા કયી
દેલાભાં આલળે અને તેજ રદલવે ભશાન
ફનાલ એટરે કમાભત થળે.
૧૬ થી ૨૨ ભી આમાત :-

ٌ َ
َ ُ َ َّ َّ َ ۡ َ
ٓاء ف ِہیَ یَوۡ َم ِئ ٍذ ّفا ِہ َیۃ
ف انشق ِت السم
﴾۱۶ۙ ﴿
َ َ
ُ َ ۡ َ
َ
ّف ال َملک َعدٰۤی ا ۡذ َجٓائِ َہا ؕ َف یَ ۡح ِم ُل ف ۡخس
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َ ٌ
َ َ َ
َذ ِّبک فوۡق ُہ ۡم یَوۡ َم ِئ ٍذ ث ّٰم ِن َیۃ ﴿﴾۱۷
َ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ ۡ ُ ۡ َ َ ٌ
یوم ِئ ٍذ تعرضوؿ لا تخفی ِمنکم خافِیۃ
﴿﴾۱۸
َفاَ ّ َما َم ۡن اُ ۡفتیَ کِ ّٰت َب ٗۡہ ب َیم ۡی ِن ٖۡہ ۙ َف َیقُوۡؽُ
ِ ِ
ِ
َ ُُ ۡ
ّٰ
ۡ
ُ
ۡ
َ
َ
ہٓاؤؾ اؿخءفا کِت ِبیہ ﴿ ۚ﴾۱۹
ّ َ َ ۡ َّ
ِان ِ ۡی ظنن ُت ان ِ ۡی ُم ّٰل ٍق ِح َس ِاب َی ۡہ ﴿ ۚ﴾۲۱
َ َ
َ
اض َی ٍۃ ﴿ ۙ﴾۲۱
ف ُہوَ ف ِ ۡی ِع ۡیش ٍۃ ّذ ِ
َّ
ف ِ ۡی َجن ٍۃ َعال َِی ٍۃ ﴿ ۙ﴾۲۲
ેઅને આકાળ પાટી જળે, છી તે રદલવે ત
)તદ્દન કભજોય થઇ જળે: (૧૬
ેઅને પરયશ્તાઓ તેભના કાંઠાઓ ય શળે; અન
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તાયા યલયરદગાયના અજ (નવશાવન)ને તે
રદલવે આઠ (પરયશ્તાઓ) ોતાના (ભાથા)
ઉય ઉંચકી યાખળે: (૧૭)
તે રદલવે તભે (વલે અલ્રાશની શજૂ યભાં)
શાજય કયી દેલાભાં આલળો, અને તભાયો કોઇ
બેદ છુ ો યશેળે નણશ. (૧૮)
છી તે ળખ્વ કે જે નું રખાણ તેના જભણા
શાથભાં આલાભાં આલળે તે તો આ કશેતો
શળે કે આલો, ભાયા રખાણને લાંચો. (૧૯)
શુ ં તો ખાત્રી યાખતો શતો કે ભાયો ણશવાફ
ભને ભળે. (૨૦)
છી તો તે (સ્લગજભાં) વુખી જીંદગી
બોગલળે: (૨૧)
આરીળાન ફાગભાં: (૨૨)
અને આવભાન પાટી જળે અને તે રદલવે
તદ્દન કભજોય થઇ જળે અને જ્માયે
આવભાન પાટી જળે ત્માયે ભરાએકા
આવભાનના રકનાયા ઉય શળે અને તે રદલવે
આઠ પરયશ્તાઓએ અળજને ઉંચકી યાખેર શળે
અને તેઓ યલયરદગાયની તસ્ફીશ કયતા
શળે. શદીવભાં આવમું છે કે અળજનો અથજ ઇલ્ભ
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છે .
તે રદલવે તભોને અલ્રાશની વભક્ષ શાજય કયી
દેલાભાં આલળે અને તભાયો કોઇ બેદ છુ ો
યશેળે નણશ.
જે વમણક્તને તેનું આઅભારનાભું તેના જભણા
શાથભાં આલાભાં આલળે તે વમણક્ત ખુળ થઇ
રોકોને કશેળે કે ભારૂં આઅભારનાભું લાંચો,
ભાયો કોઇ એલો અભર નથી કે ભાયે ળયભાલલું
ડે.
તે આશ્ચમજ ાભી કમાભતભાં રોકોને કશેળે કે
દુણનમાભાં ભને ખાતયી શતી કે જરૂય ભાયો
ણશવાફ થળે અને શુ ં ણશવાફ આલાથી ડયતો
શતો. શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે
પયભાવમું કે દયેક વભુશનો ણશવાફ તેના
ઝભાનાનો ઇભાભ રેળે અને ઇભાભ ોતાના
દોસ્ત તથા દુશ્ભનને ઓખી જળે. તે દોસ્તનું
આઅભારનાભું તેના જભણા શાથભાં શળે
અને દુશ્ભનનું આઅભારનાભું ડાફા શાથભાં
શળે. છી તે જન્નતભાં વુખી જીલન
બોગલળે. તે ળખ્વનું યશેઠાણ આરીળાન
જન્નતભાં શળે.
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૨૩ થી ૨૪ ભી આમાત :-

ٌ
ُ ُُ
﴾۲۳﴿ قطوۡف َہا َخانِ َیۃ

َۡ َ
ا ۡسلف ُت ۡم فِی

ۡۤ َ ۢ ً ۡٓۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ
کلوا ف ارخبوا ہ ِنیـئا ِبما
َۡ ََ
﴾۲۴﴿ الۡا ّیا ِؾ الخال َِی ِۃ

કે જે ના પો (ઝુકી જઇ) એકદભ ાવે
(થમેરા) શળે. (૨૩)
(તેભને કશેલાભાં આલળે કે) બૂતકાભાં તભે
પ્રથભ જે જે કાંઇ કયી ચૂક્મા છો તેના
ફદરાભાં શલે વુખેથી ખાઓ ીઓ. (૨૪)
જન્નતના પો તેની નઝદીક શળે અને તે
આયાભથી તેને ભેલી ળકળે અને તે એક પ
તોડળે તો તેની જગ્માએ ફીજુ ં પ શાજય
થઇ જળે.
જન્નતનો યીઝલાન તેભને કશેળે કે અમ
જન્નતીઓ બુતકાભાં તભોએ જે નેક
આભાર કમાજ શતા તેના ફદરાભાં શલે વુખથી
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ખાલ-ીઓ અને જન્નતીઓને કુદયત તયપથી
એક અલાજ આલળે કે તભોએ દુણનમાભાં બુખ
અને પ્માવની જે તકરીપો લેઠી છે તેનો આજે
તભોને ફદરો આલાભાં આલે છે .
૨૫ થી ૩૧ ભી આમાત :-

ُ َ َ ۡٗ َ ّٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ َ َ
ۛ ف َیقوۡ ُؽ
۬ ف اما من افتِی کِتبہ ِب ِشمال ِٖۡہ
َ
َ ُ
﴾۲۵ۚ ﴿ ّٰیل ۡی َتجِ ۡی ل َ ۡم ا ۡفة کِ ّٰت ِب َی ۡہ
َ
﴾۲۶ۚ ﴿ َف ل َ ۡم ا ۡخذِ َما ِح َس ِاب َی ۡہ
َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ّٰ
﴾۲۷ۚ ﴿ اض َیۃ
ِ یلیتہا کان ِت الق

ّ ّٰ ۡ َ ۡۤ
﴾۲۸ۚ ﴿ َما اغجی َع ِج ۡی َمال َِی ۡہ
ۡ ّ َ َ
﴾۲۹ۚ ﴿ َہلک َع ِج ۡی ُسل ّٰط ِن َی ۡہ
ُّ ُ َ ُ ۡ ُ ُ
ُ
ۡ
﴾۳۱ۙ ﴿ خذفـ فغلوـ
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ُّ
ۡ َُ
﴾۳۱ۙ ﴿ ث ّم ال َج ِح ۡی َم َصلوۡ ُـ
અને યહ્ો તે કે જે નું રખાણ તેના ડાફા
શાથભાં આલાભાં આલળે ત્માયે તે કશેળે કે
કેલું વારૂં થાત કે ભારૂં રખાણજ ભને
આલાભાં આવમું ન શોત. (૨૫)
અને ભાયો ણશવાફ ળો છે તે ણ ભેં જાણમું ન
શોત ! (૨૬)
અને ભૃત્મુએ (ભાયો વભુગો) પેંવરો કયી
નાખ્મો શોત તો ઠીક થાત ! (૨૭)
(અપવોવ) ભાયી વંણત તો ભાયા કળા કાભભાં
ન આલી. (૨૮)
ભાયી વિા ણ ભાયી ાવેથી ચારી ગઇ.
(૨૯)
(આજ્ઞા થળે કે) એને કડો, છી તેના
ગાભાં તોક (વાંક) નાખો: (૩૦)
છી તેને જશન્નભભાં શોભી દો : (૩૧)
જે વમણક્તને તેનું આઅભારનાભું તેના ડાફા
શાથભાં આલાભાં આલળે તે ોતાના ખયાફ
કૃત્મો જોઇને કશેળે કે અપવોવ ભારૂં
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આઅભાર નાભું ભને આલાભાં આવમું ન
શોત. કાળ કે શુ ં ન જાણત કે ભાયો ણશવાફ ળું
છે , કાયણ કે તેભાં અપવોવ ણવલામ ફીજુ ં કંઇ
નથી.
અમ કાળ કે ભૃત્મુએ ભાયો વભુગો પેવરો કયી
નાખ્મો શોત તો ઠીક થાત. અપવોવ કે ભાયી
દોરત ભાયા કળા ણ કાભભાં ન આલી, ભાયી
વિા અને ભાયી શુ કુભત ચારી ગઇ. આ ાંચે
આમતનો ખુરાવો એ કે જે ણે જશન્નભભાં
જલા રામક કૃત્મો કમાજ શળે તે કમાભતના
રદલવે સ્તાલો અને અપવોવ કયળે તો તે કંઇ
કાભ આલળે નણશ.
જશન્નભના પયીશ્તાઓને શુ કભ થળે કે એને
કડો અને તેના ગાભાં તોક નાખો. છી
જશન્નભભાં પેંકી દો.
૩૨ થી ૩૯ ભી આમાત :-

َُ
َ َ ۡ
ث ّم ف ِ ۡی ِسل ِسل ٍۃ د ۡذ ُع َہا َس ۡب ُعوۡ َؿ ِد َذ ًاعا
ُُۡ َ
﴾۳۲﴿ اسلکوۡ ُـ
ف
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ّّٰ ۡ
ِانّ َ ٗۡہ ک َ َ
اؿ لَا یُ ۡؤ ِم ُن ِبالل ِہ ال َع ِظ ۡی ِم ﴿ ۙ﴾۳۳
َ َ َ ُ ّ ُ َ ّٰ َ َ ۡ ۡ ۡ
ف لا یحض عدی طعا ِؾ ال ِمس ِکح ِف ﴿﴾۳۴
ََ
َ
ۡ
فل ۡی َس ل َ ُہ ال َیوۡ َؾ ّٰہ ُہنا َح ِم ۡی ٌم ﴿ ۙ﴾۳۵
َّ
َ َ
ۡ
ّف لَا ط َع ٌاؾ ِالا ِم ۡن ِغ ۡس ِلح ٍف ﴿ ۙ﴾۳۶
ّ َ ۡ ُ ُ ۤۡ ّ َ ۡ َ
لا یَاکل ٗۡہ ِالا الخا ِطـُٔۡوۡ َؿ ﴿ ﴾۳۷٪
َ ۤۡ ُ ۡ
ُ
فلَا اق ِس ُم ِب َما ت ۡب ِض ُخ ۡف َؿ ﴿ ۙ﴾۳۸
ُ
َف َما لَا ت ۡب ِض ُخ ۡف َؿ ﴿ ۙ﴾۳۹
છી એક એલી વાંકભાં કે જે ની રંફાઇ
)ણવિેય શાથની શોમ તેને જકડી દો. (૩૨
એ જ તે છે કે જે ફુઝુગીલાા અલ્રાશ ય
hajinaji.com
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ઇભાન રાલતો ન શતો : (૩૩)
અને ન ણનયાધાયોને ખલડાલલા ભાટે (રોકોને)
ઉિેજન આતો શતો. (૩૪)
ભાટે અશીં આજે ન તેનો કોઇ રદરવોઝ ણભત્ર
છે : (૩૫)
અને ન રૂના ણવલામ (તેનો) કોઇ ફીજો
ખોયાક : (૩૬)
જે ગુનેશગાયો ણવલામ અન્મ કોઇ ખાળે નણશ.
(૩૭)
ભાટે તે (લસ્તુઓ)ની કવભ કે જે તભે જુ ઓ
છો : (૩૮)
અને તેની ણ કે જે તભે જોતા નથી : (૩૯)
છી એક એલી વાંકભાં જે ની રંફાઇ ૭૦
શાથ રાંફી શોમ તેનાથી તેને જકડી રો. તે
એજ છે જે ફુઝુગીલાા અલ્રાશ ઉય
ઇભાન રાલતો ન શતો.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
એ ગુનેશગાયને ફાંધલાની વાંકનો એક
આંકડો જો દુણનમાભાં યાખલાભાં આલે તો
તેની ગયભીથી તભાભ દુણનમા ફી જામ અને
તે ણનયાધાયોને ખલડાલલા ભાટે ઉિેજન
અનુક્રભણણકા

1999

hajinaji.com

આતો ન શતો.
અશીં આજે ન તેનો કોઇ વાચો ણભત્ર છે જે
તેને અઝાફથી ફચાલી ળકે અને રૂ ણવલામ
તેનો ફીજો કોઇ ખોયાક નથી.
તે ખોયાક કોઇ નથી ખાતું ણ ગુનેશગાયો કે
તેઓ જાણી જોઇને ખુદાના ળયીક ણનભાજણ
કયતા શતા. ભાટે તે (લસ્તુ)ની કવભ કે જે
તભો જુ ઓ છો અને એની ણ કે જે તભો
જોતા નથી. આ સ્થે એ જાણલું જરૂયી છે કે
આભાં ફધી લસ્તુ આલી ગઇ, એટરે વુધી કે
ફધી લસ્તુઓની કવભ આલી ગઇ છે .
૪૦ થી ૪૬ ભી આમાત :-

َ
َ َّ
﴾۴۱ۚ ﴿ۛ
ِان ٗۡہ لَقوۡ ُؽ َذ ُسوۡ ٍؽ غ ِخیۡ ٍم

َ َ
َ
ُ ُ َ
َ
ّف َما ُہوَ ِبقوۡ ِؽ شا ِف ٍخ ؕ ق ِل ۡیلًا ّما ت ۡؤ ِمنوۡ َؿ
﴾۴۱ۙ ﴿
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َ
ََف لَا بقَوۡؽ کَاہن ؕ َق ِل ۡیلًا ّ َما تَ َذغّ ُخ ۡفؿ
ٍِ ِ ِ
﴾۴۲﴿
َۡ
ۡ َ ۡ َ
﴾۴۳﴿ تجـِیۡ ٌل ِّم ۡن ّذ ِّب ال ّٰعل ِمح َف
ََ َ َ َ ََ
﴾۴۴ۙ ﴿ َف لَوۡ تق ّوَ َؽ َعل ۡینا بَ ۡعض الۡاقا ِفیۡ ِل
ۡ ۡ ۡ َۡ ََ
﴾۴۵ۙ ﴿ لَاخذنا ِمن ُہ ِبال َی ِمح ِف
ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ُ
َ
﴾۴۶۫ ﴿ۛ
ثم لقطعنا ِمنہ الو ِتحف
ખચીતજ આ (કુયઆન) એક ભાનલંત
પરયશ્તાએ આણેરો વંદેળો છે : (૪૦)
અને આ કોઇ કલીના ળબ્દો નથી, અલ્રાશ
ય તભે રોકો ઘણો થોડો ણલશ્લાવ યાખો છો:
(૪૧)
અનુક્રભણણકા
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અને ન આ કોઇ જ્મોણતની (કલ્ીત) લાતો
છે ; (યંતુ) તભે રોકો ઘણો થોડો ણલચાય કયો
છો. (૪૨)
આ (કુયઆન) તો તભાભ જગતના
યલયરદગાય તયપથી ઉતાયલાભાં આવમું છે .
(૪૩)
અને જો (યવૂરે) અભાયી ણલરૂધ્ધ કોઇ લાત
ઉજાલી કાઢી શોત : (૪૪)
તો અભોએ તેનો જભણો શાથ કડી રીધો
શોત : (૪૫)
છી અભોએ તેની ધોયી યગ જરૂય કાી
નાખી શોત : (૪૬)
આ કુયઆન ભાનલંતા મગમ્ફય (વ.) ઉય
નાઝીર થએરા કરાભ છે . આ કુયઆન કોઇ
કલીના ળબ્દો નથી, ણ તભો રોકો ઘણો
ઓછો ણલશ્લાવ યાખો છો અને આ કોઇ
જ્મોણતની કણલ્ત લાતો નથી, યંતુ તભો
રોકો ઘણો થોડો ણલચાય કયો છો.
કુયઆન તભાભ વૃણષ્ટના ાનાય યલયરદગાય
તયપથી જ. જીબ્રઇર ભાયપત શ. ભોેેશમ્ભદ
(વ.) ઉય નાઝીર થએર છે અને જો
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(ધાયો) કે ભોશમ્ભદ (વ.)એ કેટરીક લાતો
ઉજાલી કાઢી શોત. જે ભકે તભારૂં ગુભાન છે
તો તેનો જભણો શાથ કડી રીધો શોત.
છી અભોએ તેની ધોયી યગ જરૂય કાી
નાખી શોત, ભતરફ એ કે જો તેભણે એલું કમુું
શોત તો અભો આ પ્રભાણે કયત.
૪૭ થી ૫૨ ભી આમાત :-

َۡ ََ ۡ ّ ُۡۡ ََ
ُ
ۡ
ّٰ
َ
﴾۴۷﴿ فما ِمنکم ِمن اح ٍد عنہ ح ِج ِزین
ۡ َ ّ ُ ۡ ّ ٌ َ ۡ َ َ ۡٗ َ ّ َ
َ
﴾۴۸﴿ ف ِانہ لتذغِخۃ ل ِلمت ِقحف
ۡ ّ َ ُّ ۡ ُ ۡ َّ َ ُ َ ۡ َ َ َّ َ
َ
﴾۴۹﴿ ف ِانا لنعلم اؿ ِمنکم مک ِذ ِبحف
ّٰ ۡ َ َ ٌ َ ۡ َ َ ۡٗ َ ّ َ
ۡ
َ
﴾۵۱﴿ ف ِانہ لحزخۃ عدی الک ِه ِكین
ۡ ۡ ُ َّ
﴾۵۱﴿ َف ِان ٗۡہ ل َ َح ّق ال َی ِقح ِف
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ۡ َ ۡ ۡ ََّ
﴾۵۲٪ ﴿ اس ِم َذ ِّبک ال َع ِظ ۡی ِم
فس ِبح ِب
તો તભાયાભાંથી કોઇ ણ (અભને) તેભ કયતાં
અટકાલી ળક્મો ન શોત. (૪૭)
અને એભાં ળક નથી કે આ (કુયઆન)
યશેઝગાયો ભાટે ફોધ છે . (૪૮)
અને આ ણ અભે અલશ્મ જાણીએ છીએ કે
તભાયાભાંથી કેટરાક જુ ઠરાલનાયા છે . (૪૯)
અને એભાં ળંકા નથી કે આ (કુયઆન)
નાણસ્તકો ભાટે ખેદ (નું કાયણ) છે . (૫૦)
અને ખચીત જ આ ખાત્રીૂલજક વત્મ છે .
(૫૧)
ભાટે (શે યવૂર !) તું તાયા ભશાન
યલયરદગાયના નાભની જભાા જપ્મા કય.
(૫૨)
તો તભાયાભાંથી કોઇ ણ અભને તેભ કયતાં
અટકાલી ળક્મો ન શોત.
ખયેખય આ કુયઆન યશેઝગાયો ભાટે
ફોધાઠ છે અને ખયેખય અભો જાણીએ
છીએ કે કેટરાક તભાયાભાંના કુયઆનને
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જુ ઠરાલનાયા છે . અભો તેઓને વજા કયીળું.
કેટરાક કશે છે કે આ વંફોધન ભુવરભાનો
તયપ છે .
જ્માયે કાપયો ભોઅભીનોનો વલાફ જોળે
ત્માયે ખયેખય તે કુયઆન તે રોકો ભાટે
સ્તાલાનું કાયણ થળે.
ખયેખય આ કુયઆન શક છે , તે એટરું
ખાતયીૂલજકનું છે કે તેભાં રેળભાત્ર ળંકા નથી.
અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે તાયા
યલયરદગાયની તસ્ફીશ કય તે તભાભ
અમફથી ાક અને ણનભજ છે . શ. ઇભાભે
ઝમનુર આફેદીન (અ.)એ પયભાવમું છે કે જે
કોઇ આશ્ચમજ થમા લગય “વુબ્શાનલ્રાશીર
અઝીભે લફે શમ્દે” તસ્ફીશની ણનય્મતથી કશે
તો અલ્રાશ તેનાં ભાટે એક રાખ નેકીઓ
રખળે, ત્રણ શજાય ગુનાશ ભાપ કયળે અને ત્રણ
શજાય દયજ્જા ફરંદ કયળે.
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આ વુયાભાં ૪૪ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭૦) વુયએ ભઆરયજ
(દયજ્જા)
ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે આ વુયાને ફશુ જ ઢ્મા કયો જે થી તેની
ફયકતથી કમાભતભાં ખુદા તેના ગુનાશને નણશ
ુછે અને તેને ફેણશશ્તભાં શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની વાથે જગ્મા આળે.
ખાવીમત : આ વુયો ઢનાય એશતેરાભ અને
ખયાફ ણફશાભણા સ્લપ્ના આલલાથી વલાય
વુધી ણશપાઝતભાં યશેળે.
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૧ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

َ َ َ َ ٌ ۢ َ َ َّ
اب فاقِ ٍع ﴿ ۙ﴾۱
ساؽ سٓائِل ِبعذ ٍ
ّ ۡ ّٰ
ٌ
ل ِلک ِه ِكیۡ َن ل َ ۡی َس ل َ ٗۡہ َخا ِفع ﴿ ۙ﴾۲

ّ َ ّّٰ
ۡ
َ
َ
ِمن الل ِہ ِدی المعاذِ ِث ﴿﴾۳

تَ ۡعرُ ُث ال ۡ َملئ َک ُۃ َف ا ّلرُ ۡف ُج ِال َ ۡی ِہ ف ۡی یَوۡؾ کَاؿَ
ِ ٍ
ِ
ۡ
َ ۡ َۡ َ
ِمق َد ُاذ ٗۡـ خ ۡم ِسح َف ال َف َسن ٍۃ ﴿﴾ۚ۴
َف ۡ
اصبِ ۡؿ َصبۡ ًؿا َج ِم ۡیلًا ﴿﴾۵
َّ ُ ۡ َ َ ۡ َ
َ
ً
ٗۡ
ۡ
ِانہم یرفنہ ب ِعیدا ﴿ ۙ﴾۶

એક ભાંગણી કયનાયે આલનાયા અઝાફની
)ભાંગણી કયી : (૧
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કે જે (અઝાફ)ને નાણસ્તકો ઉય આલતા કોઇ
ટાી ળકનાય નથી : (૨)
અલ્રાશ તયપથી કે જે (પરયશ્તાઓ ભાટે)
ગથીમા (દયજ્જા) નક્કી કયનાયો છે . (૩)
કે જે (ગથીમા)નાં (ભાગજ) દ્લાયા પરયશ્તા
તથા રૂશ (જીબ્રઇર) એક રદલવભાં તેની તયપ
ચઢી જામ છે કે જે (રદલવ)નો અંદાજો ચાવ
શજાય લજનો છે . (૪)
શલે તું ઘણી જ વાયી યીતે વશન કયતો યશે.
(૫)
ખચીત જ આ રોકો તો તે (કમાભત)ને લેગી
વભજે છે : (૬)
કશે છે કે નઝય ણફન શાયીવ ણફન નોઅભાન
જે શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)ના દુશ્ભનોભાંથી
શતો તે ભસ્જીદે શયાભના દયલાજા ઉય ઉબો
યશી ભશ્કયીથી કશેલા રાગ્મો કે ખુદાલંદા જો
ભોશમ્ભદ (વ.) શક ઉય શોમ અને તે જે કંઇ
કશે છે તે તાયી તપથી શોમ તો તું અભાયા ઉય
ત્થય લયવાલ અને અભોને અઝાફભાં
વડાલ. તો તે લખતે આ આમત નાઝીર
થઇ.
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જે અઝાફ કુફ્ર કયનાયાઓ ભાટે છે તેને કોઇ
ટાી ળકતું નથી. તે અઝાફ ખુદા તયપથી છે .
તે ભશાન દયજ્જાનો ભાણરક છે . આ વુયાની
ત્રણેમ ભજકુય આમતો શ. અરી (અ.)ને ગદીયે
ખુભભાં ખરીપા ણનમ્મા તે છી નાઝીર થઇ
છે , જે ભકે તપવીયે વોઅરફીભાં તેનું
ણલગતલાય લણજન છે . આ આમતભાં જે આવમું
કે ખુદા ભશાન દયજ્જાનો ભાણરક છે તેનો
બાલાથજ એ કે નફીઓ અને અલરીમાઓ ભાટે
ભોટા દયજ્જાઓ છે અથલા પરયશ્તાઓ ભાટે
અભુક દયજ્જાઓ ણનભાજણ કયનાયો છે .
ભરાએકા અને રૂશ એટરે જીબ્રઇર ખુદાના
અળજ તયપ (જે લશી તથા પયભાન થલાની
જગ્મા છે ) એ રદલવે ચઢે છે કે જે રદલવનો
અંદાજો ચાવ શજાય લયવનો છે . શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે તેનો અથજ
એ છે કે અલ્રાશ ણવલામ જો ફીજો કોઇ
ખરકતનો ણશવાફ રેલા ફેવે તો ચાવ
શજાય લયવ થામ, ણ ખુદા એક કરાકભાં
રેળે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જે રોકો તને જુ ઠરાલે છે
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તેના ઉય વબ્ર કય, નઝદીકભાંજ તેઓને
ણળક્ષા ભળે અને તેઓની વજાએ તેઓ
શોંચી જળે અને કમાભતને જુ ઠરાલનાયાઓ
અઝાફને દૂય જુ એ છે અને કમાભત થળે એભ
ભાનતા નથી.
૭ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َ ُ ّٰ َ َ ّ
﴾۷﴿ ىہ ؿ ِخیۡ ًبا
ف نر

ۡ َ ُ َ َّ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ
﴾۸ۙ ﴿ ٓاء کال ُم ۡہ ِل
یوؾ تکوؿ السم
َۡ ُ َ ۡ ََُُۡ
﴾۹ۙ ﴿ اؽ کال ِع ۡہ ِن
ف تکوؿ ال ِجب

﴾ۚ۱۱﴿ۛ
َف لَا یَ ۡسـَٔۡ ُل َح ِم ۡی ٌم َح ِم ۡی ًما
ۡ
َ َ ُ
ۡ ُ
ّی َب ّض ُخ ۡفن ُہ ۡم ؕ یَوَ ّخ ال ُم ۡجرِ ُؾ لَوۡ حَف َت ِد ۡی ِم ۡن
ََ
﴾۱۱ۙ ﴿ اب یَوۡ ِم ِئ ٍۭذ ِب َب ِن ۡی ِہ
ذ
ِ ع
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َ
﴾۱۲ۙ ﴿ َف َصا ِح َب ِت ٖۡہ َف ا ِخ ۡی ِہ
ُ َّ َ َ
﴾۱۳ۙ ﴿ َف ف ِص ۡیل ِت ِہ التِ ۡی تــۡٔۡ ِویۡ ِہ
અને અભે તેને ાવે જોઇએ છીએ. (૭)
જે રદલવે આકાળ ીગેરા ત્રાંફા જે લું થઇ
જળે : (૮)
અને શાડો યંગફેયંગી ઉનના જે લા થઇ જળે
: (૯)
અને (તે રદલવે) કોઇ એક વગો (ફીજા) કોઇ
વગાને ૂછળે નણશ : (૧૦)
જો કે તેઓ એક ફીજાને દેખાડલાભાં આલળે;
અને ગુનેશગાય એલી ઇચ્છા કયળે કે તે આ
રદલવના અઝાફથી ફચલા ભાટે ોતાના
છોકયાં દાન તયીકે આે : (૧૧)
તેભજ ોતાની ત્ની તથા બાઇને ણ :
(૧૨)
અને ોતાના ણનકટના કુટુંફને ણ કે જે ના
આશ્રમ શેઠ તે શતો : (૧૩)
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અભો તેને નઝદીકભાં જ જોઇએ છીએ. તે
રદલવે આવભાન ીગેરા તાંફા જે લું થઇ
જળે અને શાડો યંગફેયંગી ીંજે રા ઊન
જે લા થઇ જળે.
અને તે રદલવે કોઇ વગો કોઇ વગાના શારને
ુછળે નણશ, દયેકને ોતાની ડી શળે.
અને એક ફીજાને તેઓના વગા દેખાડલાભાં
આલળે, તેઓ એક ફીજાને ઓખળે, ણ
તેઓની ોતાની એલી શારત શળે કે ફીજાને
ુછલાનું બાન ણ નણશ શોમ અને ગુનેશગાય
કાપયો ઇચ્છળે કે તે રદલવના અઝાફથી
છુ ટકાયા ભાટે ોતાની અલરાદને પીદા કયી
ભુણક્ત ાભીએ તેભજ ોતાની સ્ત્રી અને
બાઇને અને ોતાના એ કુટંફીઓને કે જે ઓ
તેને યશેલા ભાટે જગ્મા આતા શતા.
૧૪ થી ૧૮ ભી આમાત :-

ۡ َُ
َۡۡ
ۡ َ َ
ص َج ِم ۡی ًعا ۙ ث ّم یُن ِج ۡی ِہ
ِ ف من فِی الاذ

﴾۱۴ۙ ﴿
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ّٰ َ ّ َ ّ َ
﴾۱۵ۙ ﴿ کلا ؕ ِان َہا لَظی
َّ ّ ً َ َّ َ
ّٰ
﴾ۚ۱۶﴿ۛ
نزاعۃ ل ِلشوی
ّّٰ َ
َ
َ
﴾۱۷ۙ ﴿ ت ۡد ُعوۡا َم ۡن ا ۡخبَ َر َف توَخی
ََ َ
﴾۱۸﴿ َف َج َمع فا ۡف ّٰذی
અને બૂણભ (ભાત્ર)ભાં જે વઘું છે તે ણ,
(એલી આળાએ) કે તે તેને તે (અઝાફ)થી
ફચાલી રે : (૧૪)
ણ શયગીઝ તેભ થળે નણશ; તે (જશન્નભની
આગ) તો બમંકય જલાા છે : (૧૫)
જે ભાથાંની ચાભડી (ફાીને) ઉડાડી
નાખનાયી છે : (૧૬)
આ (જશન્નભ) તે રોકોને ફોરાલતી શળે કે
જે ભણે (વત્મધભજ તયપથી) ીઠ પેયલી અને
ભોઢું પેયવમું : (૧૭)
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અને વંણતનો વંગ્રશ કમો, છી તે
(અલ્રાશના ભાગજભાં ખયચ ન કયતાં) વંબાી
યાખી. (૧૮)
અને જે કંઇ ઝભીનભાં છે તે વલે ોતાના
છુ ટકાયા ભાટે કુયફાન કયલા ઇચ્છા કયળે. તે
લખતે તે ગભે તેની કુયફાની આલા ભાટે
તૈમાય થઇ જળે ણ એભ કદી ફનળે નણશ,
ણ તેઓ જશન્નભભાં ફળે.
તે જશન્નભનો બડકો કાપયોના શાથ-ગ અને
ભાથાની ચાભડીને ઉધેડી રેનાયો છે .
આ જશન્નભ તેઓને ફોરાલળે કે જે રોકોએ
વત્મ ધભજથી ીઠ પેયલી અને ભોઢું પેયવમું.
શરાર અને શયાભનો ખ્માર કમાજ લગય જે
રોકોએ દોરત બેગી કયી અને લાજીફ શક્કો
અદા કમાજ નથી અને અણતળમ રોબ કમો છે
તેઓને એ વજા બોગલલી ડળે.
૧૯ થી ૨૫ ભી આમાત :-

ُ
ُ َ َ ۡ ۡ َّ
﴾۱۹ۙ ﴿ اؿ خ ِل َق َہلوۡ ًعا
ِاؿ الاِنس
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ُ َّ َ َ
﴾۲۱ۙ ﴿ ِادا َم ّس ُہ الس ّخ َج ُز ۡف ًعا
ُ َۡۡ َ َ َ
﴾۲۱ۙ ﴿ ّف ِادا َم ّس ُہ الخح ُؿ َمنوۡ ًعا
ۡ ّ ۡ َّ
﴾۲۲ۙ ﴿ ِالا ال ُم َص ِلح َف
َّ
ُ
َ
َ
ّٰ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ
َ
﴾۲۳﴿ ال ِذین ہم عدی صلا ِت ِہم خٓائِموؿ

َّ
ُ َ ٌ
َ
﴾۲۴﴿ َف ال ِذیۡ َن ف ِ ۡیۤۡ ا ۡموَال ِِہ ۡم َح ّق ّم ۡعلوۡ ٌؾ
ۡ ۡ
َ ّ ّل
﴾۲۵﴿ ِلسٓائِ ِل َف ال َمش ُخ ۡف ِؾ

ણનવંળમ ઇન્વાન (સ્લબાલે) ઉતાલો ેદા
કયલાભાં આવમો છે : (૧૯)
જ્માયે તેના ય કોઇ વંકટ (આલી) ડે છે
ત્માયે ઘણો ગબયાઇ જામ છે : (૨૦)
અને જ્માયે તેને કોઇ રાબ ોશંચે છે તો તે
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(લધુ) રોબ કયલા ભાંડે છે : (૨૧)
ણવલામ કે જે નભાઝ ઢનાયા છે : (૨૨)
કે જે ોતાની નભાઝો ય શંભેળા કામભ
યશેનાયા છે : (૨૩)
અને જે ભના ભારભાં એક નક્કી કયેરો બાગ
શોમ છે : (૨૪)
ભાંગનાયા અને (ળયભના કાયણે) નણશ
ભાંગનાયાઓનો: (૨૫)
ખયેખય ઇન્વાનને સ્લબાલે ઉતાલો મદા
કયલાભાં આવમો છે . ખુદા પયભાલે છે કે
ઇન્વાનને જ્માયે દુ:ખ ડે છે તો તે ગબયાઇ
જામ છે .
જ્માયે તેને કોઇ રાબ શોંચે છે ત્માયે યાશે
ખુદાભાં લાયલાથી યોકાઇ જામ છે . ઉયની
ફે આમતોભાં જે લસ્તુનું લણજન થમું છે તેનો
બાલાથજ એ કે ઇન્વાન ફેવફયી અને
કંજુવાઇભાં એટરો ફધો આગ લધેરો છે
જાણે ખુદાએ તેનું એલું વજજ ન કમુજય્ં ન શોમ ?
ણ અલ્રાશે તેને રાચાય કમો નથી. ખુદાલંદે
આરભની ઝાત આદીર છે .
ણ નભાઝ ઢનાયા રોકો જે ભનું લણજન ઉય
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થમું, તેના જે લા નથી. તે રોકો એ છે કે જે
શભેળા નભાઝ ઢ્મા કયે છે અને નભાઝને
કઝા કયતા નથી. શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.)ભે પયભાવમું કે તે રોકો એ છે કે જો
યાતના તેઓથી કોઇ આઅભાર છુ ટી જામ તો
રદલવના ફજાલી રાલે છે અને જો રદલવના
છુ ટી જામ તો યાતના ફજાલી રાલે છે અને
તેભના ભારભાં એક નક્કી કયેરો બાગ શોમ
છે . વલાર કયનાયા ગયીફોનો અને વલાર ન
કયનાયા ભોશતાજોનો. જે રોકો વલાર નથી
કયતા તેઓને ભશરૂભ (લંચીત) એટરા ભાટે
પયભાવમું કે વલાર ન કયલાના કાયણે રોકો
તેભને તલંગય વભજી ઝકાત લગેયેથી લંચીત
યાખે છે એટરે કે તેભને કંઇ આતા નથી. શ.
ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
“ભાઅરુભ” શકનો શેતુ ઝકાત નથી, યંતુ એ
ભાર છે કે જે ોતાના ભારભાંથી કાઢી યાખી
જુ ભ્આના રદલવે અથલા શંભેળા ોતાની
ભયજી પ્રભાણે ગયીફ શકદાયોને આે અને
તેનો એક અથજ એ ણ રીધો છે કે વગાલશારાઓને ફક્ષીળ આે અને ોતાના
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દુશ્ભનોને વદકો આે.
૨૬ થી ૩૧ ભી આમાત :-

َ َّ ۡ َ ُ َ ّ ُ
ّ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
الدی ِن ﴿﴾۲۶
ف ال ِذین یص ِدقوؿ ِبیو ِؾ ِ
َ َّ ۡ َ ُ ۡ ّ ۡ َ َ
ُۡ ُ
اب َذ ِّب ِہ ۡم ّمش ِفقوۡ َؿ
ذ
ف ال ِذین ہم ِمن ع ِ
﴿ ۚ﴾۲۷
َۡ ۡ
ِا ّ َؿ َع َذ َ
اب َذ ِّب ِہ ۡم غح ُؿ َما ُم ۡو ٍؿ ﴿﴾۲۸
َ ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ ۡ ّٰ ُ
َ
ۡ
ف ال ِذین ہم ل ِهكف ِج ِہم ح ِفظوؿ ﴿ ۙ﴾۲۹
ََ َ ُ
َ
ِالَّا َعدٰۤی اَ ۡر َ
اج ِہ ۡم ا ۡف َما َملک ۡت ایۡ َمان ُہ ۡم
ف
ِ
َ َّ َ ۡ ُ ۡ
ف ِان ُہ ۡم غح ُؿ َملوۡ ِمح َف ﴿ ۚ﴾۳۱
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َ ُ َ َ ّٰ َ َ َ ّٰ َ ۡ َ َ
ٓاء دل ِک فافل ِئک ُہ ُم
فم ِن ابتغی فذ
ۡ
﴾۳۱ۚ ﴿ ال ّٰع ُد ۡف َؿ
અને જે ઓ પેંવરાના રદલવને વાચો ભાને છે :
(૨૬)
અને જે ઓ ોતાના યલયરદગાયના
અઝાફથી ડયનાયા છે . (૨૭)
ણનવંળમ તેભના યલયરદગાયનો અઝાફ એલી
લસ્તુ નથી કે તેનાથી ણનબજમ થઇ જલામ:
(૨૮)
અને જે ઓ ોતાની ળભજગાશોનું યક્ષણ
કયનાયા છે : (૨૯)
ણવલામ ોતાની ત્નીઓ તથા ોતાની
રોંડીઓથી, તો ફેળક તેલા રોકો ઠકાને ાત્ર
નથી. (૩૦)
ણ જે (રોકો) તે ઉયાંતની ઇચ્છા કયે તો
એલાજ રોકો શદથી લધી જનાયા છે : (૩૧)
જે ઓ કમાભતને વાચી જાણી તેનો એઅતેકાદ
યાખે છે અને તેને વાચી ભાનલાની ણનળાની
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એ છે કે તેનો બમ અને ખોપ યાખી ખુદાની
ઇફાદત કયે અને લાજીફ કાભો કયે અને
ભનાઇ કયેરા કાભોને છોડી આે છે , જે રોકો
ોતાના યફના અઝાફથી ડયે છે અને
ગુનાશોથી યશેઝ કયે છે .
એ રોકોની ણવપતો (ગુણો)નું લણજન કયે છે કે
ખયેખય તેના યલયરદગાયનો અઝાફ યક્ષણ
અામેરો નથી. એટરે કે ગભે તેટરી ઇફાદત
કયે તો ણ તેનાથી ડયતા યશેલું જોઇએ.
આળા અને બમ ફન્ને વયખી યીતે યાખે,
ોતાના નેક અભર ઉય અકડે નણશ અને
તેની યશેભતથી ણનયાળ ણ થલું જોઇએ
નણશ.
અલ્રાશ તઆરા એ રોકોના વદગુણો ફમાન
કયે છે જે ઓ ોતાની છુ ી જગ્માને
વમણબચાયથી ફચાલે છે . ણવલામ ોતાની
ત્નીઓ તથા ોતાની રોંડીઓથી, તે ણલે
તેઓ ઠકાને ાત્ર નથી. ણ જે રોકો તે
ઉયાંતની ઇચ્છા કયે તો તેલા રોકો શદથી
લધી જનાયા છે .
અનુક્રભણણકા
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૩૨ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ََف الَّذیۡ َن ُہ ۡم لاَ ّٰم ّٰن ِتہ ۡم َف َع ۡہدہ ۡم ّٰذ ُعوۡؿ
ِِ
ِ
ِ
ِ
﴾۳۲﴿
َّ
َ
َ
﴾۳۳﴿ َف ال ِذیۡ َن ُہ ۡم ِبش ّٰہ ّٰد ِت ِہ ۡم قٓائِ ُموۡ َؿ

َّ
ُ
َف ال ِذیۡ َن ُہ ۡم َعدّٰی َصلَا ِت ِہ ۡم یُ َحافِظوۡ َؿ
﴾۳۴﴿
ۡ ُ ّّٰ َ ُ
﴾٪۳۵﴿ افل ِئک ف ِ ۡی َجن ٍت ّمػ َخ ُموۡ َؿ
અને જે ઓ તેભની અભાનતો તથા ોતાના
લચનની કાજી યાખનાયા છે . (૩૨)
અને જે ઓ ોતાની વાક્ષીઓ ય યશેનાયા છે
: (૩૩)
અને જે ઓ ોતાની નભાઝનું યક્ષણ કયનાયા
અનુક્રભણણકા
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છે . (૩૪)
એ જ રોકો જન્નતોભાં ભાન ાભેરા શળે.
(૩૫)
છી એ નભાઝ ઢનાયાઓની ફીજી ણવપતનું
લણજન કયે છે કે એ રોકો એ છે કે ોતાને
વોંેરી અભાનત તથા ોતાના લચનને
ાનાયા છે , એ અભાનત ખુદાની શોમ.
જે ભકે પયજ ચીજોેે અદા કયલી અથલા
રોકોની શોમ જે ભકે ભાર લગેયેની તેભજ
ખુદાથી લામદો કમો શોમ કે ફંદાએ, તેના ઉય
અભર કયલો જોઇએ.
જે રોકો વાક્ષીઓ શોમ તેઓએ જરૂયત ડે
ત્માયે કોઇનો ણ ક્ષ રીધા લગય વાક્ષી
ુયલી જોઇએ.
જે રોકો નભાઝનું યક્ષણ કયે છે અને તેની
ળયતો પ્રભાણે તેને વભમવય અદા કયે છે . શ.
ઇભાભે ભુવે કાણઝભ (અ.)ભે પયભાવમું કે તે
રોકો અભાયા ભોશીબ્ફો અને દોસ્તો છે કે
તેઓ યાત-રદલવભાં એકાલન યકાત નભાઝ ઢે
છે .
અલ્રાશે ૨૨ભી આમતથી ૩૪ભી આમત
અનુક્રભણણકા
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વુધી જે રોકોની ણવપતો ફમાન પયભાલી તે
રોકો ણલે કશે છે કે તેઓ જન્નતભાં ભાનલંતા
થઇને યશેળે.
૩૬ થી ૩૯ ભી આમાત :-

َّ َ َ
َ َ
ََ
ۡ
اؽ ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا قِ َبلک ُم ۡہ ِط ِعح َف
ِ فم
﴾۳۶ۙ ﴿
ّ َ َ ۡ َۡ َ
ۡ
َ
َ
ِ
﴾۳۷﴿ اؽ ف ِدین
ِ ع ِن الی ِمح ِف ف ع ِن
ِ الشم
ۡٔ ۡ
امرِ ًی

ُ ُ ۡ َ
ایَط َمع ک ّ ُل
َ َ َّ
﴾۳۸ۙ ﴿ َجنۃ ج ِع ۡی ٍم
َ ۡ َ َ ّ ّ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ َ ّ َ ّ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۳۹﴿ کلا ؕ ِانا خلقنہم ِمما حعلموؿ

َ ُ َ ۡ
ِّمن ُہ ۡم ا ۡؿ ّی ۡدخ َل

છતાં તે નાણસ્તકોનું ળું થઇ ગમું છે કે તેઓ
તાયી આવાવ દોડી આલી પયી લે છે :
અનુક્રભણણકા
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(૩૬)
જભણી ફાજુ થી તેભ ડાફી ફાજુ થી નાની
નાની ટોકીઓ ફનીને ? (૩૭)
ળું તેઓભાંથી દયેક ળખ્વ એલી ઇચ્છા યાખે છે
કે તેને નેઅભતલાી જન્નતભાં દાખર કયી
દેલાભાં આલે ? (૩૮)
શયગીઝ તેભ નણશ થામ; અભોએ તેભને એલી
(ગંદી) લસ્તુથી ઉત્ન્ન કમાજ છે જે તેઓ જાણે
છે . (૩૯)
જ્માયે ભુશ્રીકોએ આ આમતો વાંબી તો શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ને ઘેયી લળમા અને શવીને
કશેલા રાગ્મા કે ભોશમ્ભદ (વ.)ના વશાફીઓ
આખેયતભાં ફાગ-ફગીચાની આળાઓ યાખે
છે . અશીં અભાયી ાવે દયેક લસ્તુઓ છે તો
ત્માં ણ અભોને દયેક લસ્તુઓ ભળે, તો તે
લખતે આ આમત નાઝીર થઇ.
જભણી અને ડાફી ફાજુ થી નાની-નાની
ટોકીઓ ફનીને આલે છે .
ળું તેઓભાંથી દયેક ળખ્વ એલી ઇચ્છા યાખે છે
કે તેને નેઅભતોલાી જન્નતભાં દાખર કયી
દેલાભાં આલે ?
અનુક્રભણણકા
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શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની આવાવ ભશ્કયી
કયનાયા ાંચ ટોા શતા. તેઓ કુયઆનની
ભજાક કયતા શતા. કુદયત કશે છે કે તેઓભાં
ભોઅભીન જે લો એક ણ ગુણ નથી તે છતાં
ણ તેઓ જન્નતની આળા યાખે છે , તેભને
એલી ગંદી લસ્તુથી ઉત્ન્ન કમાજ છે જે તેઓ
જાણે છે અને જ્માં વુધી તેઓ ઇફાદત કયી
ાક-ાકીઝા નણશ થામ ત્માં વુધી તેઓ
જન્નતભાં જઇ ળકળે નણશ.
૪૦ થી ૪૪ ભી આમાત :-

َّ
ّٰ ۡ
ّٰ ۡ
ۡ ُ ۡۤ َ
فلَا اق ِس ُم ِب َر ِّب ال َمس ِخ ِػ َف ال َمغرِ ِب ِانا
ّٰ
﴾۴۱ۙ ﴿ لَق ِد ُذ ۡف َؿ
ُّ َ
ۡ َۡ
َ
َعدٰۤی ا ۡؿ ن َب ِّد َؽ خح ًؿا ِّمن ُہ ۡم ۙ َف َما ن ۡح ُن
ۡ
﴾۴۱﴿ ِب َم ۡس ُبوۡقِح َف
અનુક્રભણણકા
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ََ
ۡ
ّّٰ
ُ ُ
ُ
فذ ۡذ ُہ ۡم یَخوۡضوۡا َف یَل َع ُبوۡا َحتی یُ ّٰلقوۡا
َّ
﴾۴۲ۙ ﴿ یَوۡ َم ُہ ُم ال ِذ ۡی یُوۡ َع ُد ۡف َؿ
ۡ
َۡ
ات ِذ َخ ًاعا
ِ یَوۡ َؾ یَص ُخ ُجوۡ َؿ ِم َن الا ۡج َد
َّ َ َ
ُ ُ ُ
﴾۴۳ۙ ﴿ کان ُہ ۡم ِاخّٰی ن ُص ٍب ّیوۡفِضوۡ َؿ
َ ّٰ ٌ َ ّ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ً َ َ
اشعۃ ابصاذہم ترہقہم ِدلۃ ؕ دل ِک
ِ خ
ُ َ َّ ۡ
﴾۴۴٪ ﴿ ال َیوۡ ُؾ ال ِذ ۡی کانوۡا یُوۡ َع ُد ۡف َؿ
ભાટે ૂલજ તથા ણશ્ચભોના યલયરદગાયની
કવભ ! અભે આ લાત ઉય જરૂય કાફુ
ધયાલીએ છીએ : (૪૦)
કે તેભના ફદરાભાં તેભના કયતાંમ ફેશતય
રોકો રઇ આલીએ, અને (તેભ કયતાં) અભને
કોઇ શયાલી ળકનાય નથી. (૪૧)
અનુક્રભણણકા
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ભાટે તું તેભને છોડી દે કે તેઓ લાતો ફનાલતા
યશે અને યભતા કૂદતા યશે, અશીં વુધી કે તેઓ
તે રદલવનો વાભનો કયે કે જે નો તેભને લામદો
કયલાભાં આલે છે : (૪૨)
તે રદલવે તેઓ (ોત ોતાની) કફયોભાંથી
નીકી એલી ઝડથી નાવતા શળે કે જાણે
એક ઝંડા તયપ દોડતા જતા (ન) શોમ ! (૪૩)
તેભની આંખો ળયભથી ઢેરી શળે, અને
શીણત તેભના ય થયાએરી શળે; તે રદલવ
એ જ શળે કે જે નો તેભને લામદો કયલાભાં
આલતો શતો. (૪૪)
કુદયત કશે છે કે અમ કાપયો ! તભે કશો છો તેભ
નથી, ણ અભો ુલજ રદળાઓ અને ણશ્ચભ
રદળાઓના ખુદાની કવભ ખાઇને કશીએ
છીએ કે અભો ળણક્તલાા છીએ. આ સ્થે
અલ્રાશે ખુદ ોતાની ઝાતની કવભ ખાધી છે
અને ુલો તથા ણશ્ચભોનો ળબ્દ એટરા ભાટે
લાયલાભાં આવમો કે ુયા લયવ દયમ્માન
વુયજ દયેક જુ દા સ્થેથી પેયપાયની વાથે ઉદમ
અને અસ્ત થતો યશે છે અને તેભાં થોડો-થોડો
પયક ડે છે અને જુ દા-જુ દા લખતભાં ઉદમઅનુક્રભણણકા
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અસ્તભાં પયક થતો યશે છે . એ ણશવાફે ુલજ
અને ણશ્ચભ એક નથી ણ ઘણા છે .
અભો એ ભુશ્રીકોને ફદરી નાખી તેભના ફદરે
ફીજા તાફેદાયોને રાલીએ. અભોને કોઇ
શયાલી ળકનાય નથી.
ભાટે તું તેભને છોડી દે, કે તેઓ લાતો ફનાલતા
યશે અને યભતા કુદતા યશે, એટરે વુધી કે તેઓ
તે રદલવનો વાભનો કયે કે જે નો લામદો
કયલાભાં આવમો છે . તે રદલવથી ભુયાદ કમાભત
છે અને કેટરાક કશે છે કે તેથી ભુયાદ ફદયની
રડાઇનો રદલવ છે અને જે શાદ ણલેની
આમત નાઝીર થમા છી આ આમતનો શુ કભ
યદ થઇ ગમો છે .
તે રદલવે તેઓ કફયભાંથી નીકી
ઇવયાપીરના અલાજની તયપ એલી યીતે
જલ્દી-જલ્દી દોડળે જાણે એક ઝંડા તયપ
દોડતા જતા ન શોમ ?
તે લખતે તેઓ ફશુ જ બમથી ોતાની આંખો
નીચી નભાલી રેળે અને ફેઇઝઝતી તેભને ઘેયી
રેળે અને આ એજ રદલવ છે કે જે નો તેભને
લામદો કયલાભાં આવમો શતો.
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૨૮ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭૧) વુયએ નૂશ

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે ખુદા ય અને કુયઆન ઢલા ય ઇભાન
યાખતો શોમ તો આ વુયાને ઢલો તકજ ન કયે,
ખયેખય જે ફંદો ખાવ ખુદાની ખુળી ભાટેજ
લાજીફ, વુન્નત નભાઝભાં આ વુયાને ઢે તો
તેને નેકી કયનાય રોકોની જગ્માભાં જગ્મા
ભળે. ફીજી લધાયાની ત્રણ ફેણશશ્ત તેને
આળે, ફસ્વો શુ યા અને ચાય શજાય ઓયતો
ણ ભળે.
ખાવીમત : આ વુયાને યાત-રદલવ ઢે અને
કોઇ શાજત ભાટે જામ તો ઇ. તેની શાજત
ુયી થળે.
અનુક્રભણણકા

2029

hajinaji.com

૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ
َ َۡ
ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ
ِانا ا ۡذ َسلنا ن ۡو ًحا ِاخّٰی قوۡ ِم ٖۡہۤۡ ا ۡؿ ان ِذ ۡذ
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم
قومک ِمن قب ِل اؿ یا ِتیہم عذ
﴿ ﴾۱
َ َ ّٰ َ ۡ ّ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ٌ ّ ُ ۡ
ٌ
قاؽ حقو ِؾ ِانِی لکم ن ِذیر م ِبحف ﴿ ۙ﴾۲

َ ۡ ُ ُ ّّٰ َ َ ّ َ ُ ۡ ُ َ َ
ُ
ۡ
ۡ
ا ِؿ اعبدفا اللہ ف اتقوـ ف ا ِطیعو ِؿ ﴿ ۙ﴾۳

ُُ ُ
ۡ ُ
ّ ُ
حَغ ِه ۡك لَک ۡم ِّم ۡن دنوۡ ِبک ۡم َف یُ َؤع ِۡخخ ۡم ِاخ ٰۤی
َ َ ّ ُ َ ّ ً ّ َ َ َ َ ّّٰ
الل ِہ ِا َدا َج َ
ٓاء لَا
اج ٍل مسؼی ؕ ِاؿ اجل
ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
یؤعخ ۬ لو کنتم تعلموؿ ﴿﴾۴
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َ ُ
َ
َخ َعوۡة قوۡػ ِ ۡی ل َ ۡیلًا ّف

ّ
َ َق
اؽ َذ ِّب ِان ِ ۡی
َ
﴾۵ۙ ﴿ ن َہ ًاذا

ણનવંળમ અભોએ નૂશને તેની કોભ તયપ (એલી
આજ્ઞા આી) ભોકલ્મો શતો કે તું તાયી કોભ
ઉય દુ:ખદામક અઝાફ આલે તે શેરાં તેને
ફીલયાલ. (૧)
તેણે કહ્ું કે શે ભાયી કોભ ! ણનવંદેશ શુ ં તભાયા
ભાટે એક ખુલ્રો ડયાલનાયો છુ ં : (૨)
તભે અલ્રાશની ઇફાદત કયો, અને તેનાથી
ડયતા યશો, અને ભારૂં કશેલું ભાનતા યશો: (૩)
(જો એભ કયળો તો) તે તભાયા કેટરાક ગુનાશ
ભાપ કયી દેળે, અને તભને એક ઠયાલેરા વભમ
વુધીની ભોશરત આળે; ણનવંળમ અલ્રાશે
ઠયાલેરો લખત જ્માયે આલી રાગે છે ત્માયે
તેને ભુરતલી યાખી ળકાતો નથી, અગય તભે
જાણતા શો તો. (૪)
(છી રોકોએ તેનું કશેલું ન ભાન્મું ત્માયે નુશે)
અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ભેં ભાયી
અનુક્રભણણકા
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કોભને યાત તથા રદલવ (તાયી તયપ) ફોરાવમા
કયી : (૫)
અભોએ નુશ (અ.)ને તેની કોભ તયપ એલો
શુ કભ આીને ભોકલ્મો કે કોભ ઉય દુ:ખદામક
અઝાફ આલે તે શેરાં તેને ડયાલો.
તેણે કહ્ું કે અમ ભાયી કોભ ! શુ ં તભાયા ભાટે
એક ખુલ્રો ડયાલનાયો છુ ં . તભો ખુદાની
ઇફાદત કયો તેના અઝાફથી ડયો અને ભારૂં
કશેલું ભાનતા યશો.
જો એ પ્રભાણે તભે લતજળો તો અલ્રાશ તભાયા
ગુનાશ ભાપ કયી આળે અને તભને એક
ઠયાલેરા વભમ વુધીની ભોશરત આળે.
જ્માયે ણનભાજણ કયેરી ભયણની ભુદત આલે છે
ત્માયે ભોશરત આલાભાં આલતી નથી. જો
તભે જાણતા શો તો.
જ. નુશ (અ.)એ ોતાની કોભને ૯૫૦ લયવ
વુધી ણશદામત કયી ણ તેઓ ઇભાન ન
રાલતા આને તકરીપ આતા યહ્ા, ત્માયે
આે ણનયાળ થઇને કહ્ું કે અમ ભાયા
યલયરદગાય ! ભેં ભાયી કોભને યાત રદલવ
તાયી તયપ ફોરાલી.
અનુક્રભણણકા
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૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ۤۡ ّ َ
ََ
فل ۡم یَ ِز ۡخ ُہ ۡم ُخ َعٓا ِء ۡی ِالا ـ َِخ ًاذا ﴿﴾۶

ّ ُ َّ
ۡ
ُ
ُ ۤۡ
َف ِان ِ ۡی کل َما َخ َعوۡت ُہ ۡم ل َِتغ ِه َك ل َ ُہ ۡم َج َعلوۡا
َ َ َ ُ ۡ ۡۤۡ ّٰ َ ۡ َ ۡ ۡ َ
اس َتغشوۡا ِث َیابَ ُہ ۡم
اص ِابعہم فِی ادا ِن ِہم ف
َ َ َ ُّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ
اس ِتک َب ًاذا ﴿﴾ۚ۷
ف اصىفا ف استکبؿفا
َُ ّ
ُ
ث ّم ِان ِ ۡی َخ َعوۡت ُہ ۡم ِج َہ ًاذا ﴿ ۙ﴾۸
ثُ ّ َم ان ّ ۡیۤۡ
ِِ
ِا ۡذ َخ ًاذا ﴿ ۙ﴾۹

َ ُ
َ َۡ
ا ۡعلن ُت ل َ ُہ ۡم َف ا ۡذ َخ ۡذة ل َ ُہ ۡم

َُۡ ُ
اس َت ۡغه ُك ۡفا َذ ّبَ ُک ۡم ؕ ِانَّہٗۡ
فقلت ۡ ِ
hajinaji.com

2033

کَ َ
اؿ

અનુક્રભણણકા

َّ َ
﴾۱۱ۙ ﴿غف ًاذا
ણ ભાયા ફોરાલલાનું એ રયણાભ આવમું કે
(જે ટરા લધાયે ભેં તેભને ફોરાવમા તેટરા)
લધાયે તેઓ નાઠા. (૬)
અને ભેં જ્માયે જ્માયે તેભને આ શેતુ ભાટે
ફોરાવમા કે તું તેભના ગુનાશ ભાપ કયે ત્માયે
તેઓ ોતોતાના કાનોભાં આંગા ખોવતા
યહ્ા, ને (ભાયાથી વંતાલા ભાટે) ોતાના
રુગડાં ઓઢી રીધાં, અને ોતાની જ લાત ય
અડી યહ્ા, અને શદથી લધાયે અણબભાન કયતા
યહ્ા. (૭)
છી ભેં તેભને ભોટા અલાજે ફોરાવમા: (૮)
છી તેભને જાશેય યીતે ણ વભજાવમા, અને
જોઇએ તેટરું ખાનગી યીતે ણ વભજાવમા:
(૯)
અને કહ્ું કે તભે તભાયા યલયરદગાયથી ક્ષભા
ભાંગો, ફેળક તે ભશા ક્ષભાલાન છે : (૧૦)
ભાયા ફોરાલલાનું યીણાભ એ આવમું કે
જે ટરું લધાયે શુ ં તેભને ફોરાલતો શતો
અનુક્રભણણકા
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એટરુંજ લધાયે કુફ્ર કયીને તેઓ બાગલા
રાગ્મા.
ભેં તેઓને એ શેતુ ભાટે ફોરાવમા કે તું તેભના
ગુનાશ ભાપ કયે ણ તેઓ ોતાના કાનોભાં
આંગીઓ નાખતા શતા અને ભાથા ઉય
કડા ઓઢી રેતા શતા અને ોતાની જ લાત
ઉય અડી યશેતા શતા. યખેને શુ ં તેઓને
ઓખી જાઉં અને ણશદામત તયપ ફોરાલું,
તેઓ એટરા ફધા ભગરૂય થઇ ગમા શતા કે
દયેક જણ ોતાના ુત્રને ગોદભાં રઇ જ. નુશ
(અ.) ાવે જઇ કશેતા શતા કે આ ભાણવથી
ડયતા યશેજો, એલું ન ફને કે તભોને ગુભયાશ
કયી નાખે, ભાટે ખફયદાય તેની લાતને ભાનળો
નણશ.
છી જ. નુશ (અ.)એ ોતાની કોભને રાંફા
વાદે ણશદામત ભાટે ફોરાલી.
છી તેભને જાશેય યીતે ણ વભજાવમા અને
છુ ી યીતે ણ નવીશત કયી કે અમ રોકો !
તભો રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ કશો તો તભો
ભુણક્ત ાભળો. જ્માયે આ કોઇને એકરો
જોતા તો કાનભાં ણશદામતના કરાભ કશેતા.
અનુક્રભણણકા
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જ્માયે તેઓએ શ. નુશ (અ.)ની લાતને ભાન્મ
યાખી નણશ તો અલ્રાશે લયવો વુધી લયવાદ
લયવાવમો નણશ, તેભની સ્ત્રીઓ લાંઝણી થઇ
ગઇ ણ તેઓ ઇભાન રાવમા નણશ. છી જ.
નુશ (અ.)એ અઝજ કયી કે અમ ભાયા
યલયરદગાય ! ભાયાથી ફની ળકે એટરી
ભશેનત કયી ણ કાંઇ પામદો થમો નણશ.
જ્માયે તે રોકોએ લયવાદ ન આલલાની અને
સ્ત્રીઓના લાંઝણી થલાની પયીમાદ જ. નુશ
(અ.)ને કયી તો નુશ (અ.)એ કહ્ું કે તભો કુફ્ર
અને ગુનાશથી તૌફા કયો, ભાયો યફ તૌફાને
કફુર કયનાયો છે .
૧૧ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ُ ۡ َ َ َ َ َّ
ُ
ۡ
ّ
ً
َ
ۡ
﴾۱۱ۙ ﴿ ّی ۡر ِس ِل السمٓاء علیکم ِمدذاذا

ُ َّ
َ ُ
َ
ۡ َ
ّف یُ ۡم ِد ۡخک ۡم ِبا ۡموَ ٍاؽ ّف بَ ِنح َف َف یَ ۡج َع ۡل لک ۡم
ۡ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ ّ ّّٰ َ
ّٰ
ً
﴾۱۲﴿ جن ٍت ف یجعل لکم انہرا
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َ ّّٰ
َ ُ
﴾۱۳ۚ ﴿ َما لَک ۡم لَا ت ۡر ُجوۡ َؿ لِل ِہ َفق ًاذا
َۡ َُ َ َ َ
﴾۱۴﴿ َف ق ۡد خلقک ۡم اطوَ ًاذا
َ
َس ۡبع َس ّٰم ّٰو ٍة

ّّٰ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
ُاللہ
الم ترفا کیف خلق
ً
﴾۱۵ۙ ﴿ ِط َباقا

َ ُ
َ
َۡ
ّف َج َع َل الق َمرَ فِ ۡی ِہ ّ َن نوۡ ًذا ّف َج َع َل
َّ
ً
ۡ
َ
َ
﴾۱۶﴿ الشمس ِذخاجا
તે તભાયા ભાટે આકાળ યથી ુષ્ક ાણી
લયવાલળે : (૧૧)
અને ભાર તથા ઓરાદથી ણ તભાયી વશામ
કયળે, અને તભાયા ભાટે ફગીચા ઉત્ન્ન કયળે,
અને તભાયા ભાટે નદીઓ લશાલળે. (૧૨)
તભને ળું થઇ ગમું છે કે તભે અલ્રાશ ભાટે
અનુક્રભણણકા
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આદયભાન ધયાલતા નથી ? (૧૩)
જો કે તેણે તભને જુ દી જુ દી તયેશના ેદા કમાજ
છે . (૧૪)
ળું તભે આ નથી જોતા કે અલ્રાશે એક ઉય
એક (એભ) વાત આકાળો કેલી યીતે ેદા કમાજ
છે ? (૧૫)
અને તેભાં ચંદ્રને એક પ્રકાળ ફનાવમો છે , અને
વૂમજને એક પ્રકાળીત દીલો ફનાવમો છે . (૧૬)
જો તભે તૌફા કયળો તો તે આવભાનથી
ુષ્ક ાણી લયવાલળે અને તે ભાર અને
અલરાદથી ણ તભાયી ભદદ કયળે. તભાયા
ભાટે ફગીચા ઉત્ન્ન કયળે અને નદીઓ
લશાલળે, ણ તે છતાં તેઓ ઇભાન રાવમા
નણશ. છી જ. નુશ (અ.)એ તેઓ ભાટે
ફદદુઆ કયી.
જ. નુશ (અ.)ભે પયભાવમું કે તભોને ળું થઇ ગમું
છે કે તભો ખુદાના ભાટે આદયભાન ધયાલતા
નથી ?
જ. નુશ (અ.)ભે પયભાવમું કે તભોને જુ દી-જુ દી
તયેશના મદા કમાજ છે . જે ભકે શેરા નુત્પો
શતો છી જાભેરું રોશી થમું, છી ગોશ્ત
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શાડકાં લગેયે. છી તેભાં રૂશ દાખર કયી,
એલા ળણક્તભાન ખુદાની તભો ળા ભાટે
ઇફાદત કયતા નથી ? કેટરાક કશે છે કે તેનો
અથજ એ છે કે તલંગયી, ગયીફાઇ, ફીભાયી,
તંદુયસ્તી, ળણક્ત, અળણક્ત લગેયે.
જ. નુશ (અ.)ભે કહ્ું કે તભો જોતા નથી કે
ખુદાએ એક ઉય એક એભ વાત આવભાનો
કેલી યીતે મદા કમાજ છે .
તેભાં ચંદ્રને એક પ્રકાળ ફનાવમો અને વૂમજને
એક પ્રકાણળત રદલો ફનાવમો છે .
૧૭ થી ૨૦ ભી આમાત :-

ً َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡ ُ َ َ ۡۢ َ ُ ّّٰ َ
﴾۱۷ۙ ﴿ ص ن َباتا
ِ ف اللہ انبتکم ِمن الاذ

ًثُ ّ َم حُ ِع ۡی ُدخ ُ ۡم فِ ۡی َہا َف یُ ۡصخ ُج ُک ۡم ِا ۡع َخاجا
ِ

﴾۱۸﴿
ً
َ َ ُ
ّّٰ
﴾۱۹ۙ ﴿ َف الل ُہ َج َع َل لَک ُم الۡا ۡذص ِب َساطا
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ً لِّ َت ۡس ُل ُکوۡا ِم ۡن َہا ُس ُبلًا فِ َج
﴾۲۱٪ ﴿ اجا
અને અલ્રાશે તભને લનસ્ણતની જે ભ
ઝભીનભાંથી ઉગાડ્મા છે : (૧૭)
છી તે તભને તેભાં જ ાછા પેયલી દે છે , અને
એક લખત (તેભાંથી જ ાછા) તભને કાઢળે.
(૧૮)
અને અલ્રાશે ઝભીનને તભાયા ભાટે ાથયણં
ફનાલી છે : (૧૯)
કે જે થી તભે તેના શોા શોા ભાગો ય
ચારો પયો. (૨૦)
જ. નુશ (અ.)ભે કહ્ું કે ખુદાએ તભોને અને
તભાયા ફા દાદાને ઝભીનથી મદા કમાજ છે .
છી તભોને ભૃત્મુ આી તે જ ઝભીનભાં રઇ
જળે અને તભોને કમાભતના રદલવે તે જ
ઝભીનભાંથી ણશવાફ ભાટે ફશાય કાઢળે.
અને ખુદાએ તભાયા ભાટે ઝભીનને ણફછાનું
ફનાવમું છે કે જે થી તભો તેના શોા-શોા
ભાગો ઉય ચારો પયો.
૨૧ થી ૨૫ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َّ
َ َ ُ َ َّ
اؽ نوۡ ٌج ّذ ِّب ِان ُہ ۡم َع َصوۡن ِ ۡی َف ات َب ُعوۡا َم ۡن
ق
ّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ٗۡ َ َ َ ُ ٗۡ ۤۡ ّ َ َ
ً
َ
لم ی ِزخـ مالہ ف فلدـ ِالا خساذا ﴿ ۚ﴾۲۱
ۡ ُ
َ
َف َمػ ُخ ۡفا َمػ ًخا ک ّ َب ًاذا ﴿ ۚ﴾۲۲
ُ
َ ُ ََ َ
ََ َ ً َ
َف قالوۡا لَا تذ ُذ ّؿ ّٰال َِہ َتک ۡم َف لَا تذ ُذ ّؿ َف ّخا ّف
َ َُ ً َ ُ َ
َ َ
ۛ ّف لَا حَغوۡت َف حَ ُعوۡػ َف ن ۡز ًخا ﴿ ۚ﴾۲۳
لا سواعا ۬
َ َ ۡ َ َ ّ ُ ۡ َ ۡ ً َ َ َ ّّٰ ۡ َ ّ َ
ۛ ف لا ت ِز ِخ الظ ِل ِمحف ِالا
ف قد اضلوا ک ِثحؿا ۬
َ
ض ّٰللًا ﴿﴾۲۴
ّ َ َ ۡٓۡ ّٰٔۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ
ً
ِمما خ ِطیــ ِت ِہم اق ِخقوا فاخ ِخلوا ناذا ۬
ۛ
hajinaji.com
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ََ
ۡ َ ّّٰ
فل ۡم یَ ِج ُد ۡفا ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ُخ ۡف ِؿ الل ِہ ان َص ًاذا
﴾۲۵﴿
છી નૂશે અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય
! તેભણે ભાયી નાપયભાની કયી અને તે
ળખ્વની તાફેદાયી કયી કે જે ના ભાર તથા
ઓરાદે તેનું નુકવાન જ લધામુું છે . (૨૧)
અને તેઓ ભોટી ભોટી ચારફાઝીઓ ચાલ્મા.
(૨૨)
અને તેભણે (ભાંશોભાંશે) કહ્ું કે તભે તભાયા
ભાઅફૂદોને તજી દેળો નણશ (માને) તભે લદ્દ
તથા વૂલાઅ (નાભની ભૂર્થતઓ)ને છોડળો
નણશ, તેભજ મગૂવ, મઊક તથા નસ્ર (નાભની
ભૂર્થતઓ) ને ણ. (૨૩)
અને ખયેજ તેભણે ઘણાઓને ગુભયાશ કમાજ છે ,
અને (શે ભાયા યલયરદગાય !) તું એ
ઝાણરભોની ગુભયાશીભાં લધાયો જ કયજે .
(૨૪)
(આથી) તેઓ ોતાના ગુનાશોના કાયણે
અનુક્રભણણકા
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ડૂફાડી દેલાભાં આવમા, અને જશન્નભભાં
નાખી દેલાભાં આવમા, છી તેભને અલ્રાશના
ણવલામ કોઇ ભદદગાયો ભળમા નણશ. (૨૫)
જ. નુશ (અ.)એ ખુદાની નેઅભતોનું લણજન
કમુું ણ તેઓએ ળુક્ર કમો નણશ. તેથી જ. નુશ
(અ.)એ કહ્ું કે અમ ભાયા યલયરદગાય ! આ
રોકોએ ભાયી નવીશતને ભાની નણશ અને તે
ળખ્વની તાફેદાયી કયી કે જે ના ભાર તથા
અલરાદે નુકવાન જ લધામુું છે .
અને ભારદાય રોકોએ ભોટો ભકય કમો અને
નાદાન રોકોને પયેફ આપ્મો અને તેઓને કહ્ું
કે આ મગમ્ફય રદલાનો છે , છી તેઓએ
ત્થયો થકી મગમ્ફયને જખ્ભી કયી નાખ્મા.
તેઓએ આવભાં કહ્ું કે તભો ભુતીઓને
છોડતા નણશ, તે ભૂતીઓ ભાનલંતી છે . છી
નાભ રઇને કહ્ું કે તભો ‘લદ્દ’ ‘વુલાઅ’ અને
‘મગુવ’ ‘મઉક’ અને ‘નશ્ર’ને છોડો નણશ. લદ્દ
ભાણવ જે લી ભુતી શતી અને વુલાઅ સ્ત્રી
જે લી. મગુવ લાઘ જે લી અને મઉક ઘોડા જે લી
અને નશ્ર ગીધ જે લી ભુતી શતી, આ ાંચ
ભુતીઓ તેઓએ ઇબ્રીવના કશેલાથી ફનાલી
અનુક્રભણણકા
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શતી.
જ. નુશ (અ.)એ કહ્ું કે ભારદાય રોકોએ
ઘણા રોકોને ગુભયાશ કમાજ છે . અમ
યલયરદગાય ! તું ઝુલ્ભ કયનાયાઓ ભાટે
શરાકત અને અઝાફ કય. આથી તેઓ
ોતાના ગુનાશોના કાયણે ડુફાડી દેલાભાં
આવમા અને તેઓ જશન્નભભાં શોંચી ગમા
અને તેભનો કોઇ ણ ભદદગાય નથી.
૨૬ થી ૨૮ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ّ َّ ٌ ۡ ُ َ َ َ
ص ِم َن
ِ ف قاؽ نوج ذ ِب لا تذذ عدی الاذ
ّٰ ۡ
َ
﴾۲۶﴿ الک ِه ِكیۡ َن َخ ّی ًاذا
َاخ َؼ َف لا
َ ِانّ َ َک ِا ۡؿ تَ َذ ۡذ ُہ ۡم حُ ِض ّ ُلوۡا ِع َب
َ ّ َ ً َ َ ّ ۡۤۡ ُ َ
ً
﴾۲۷﴿ اجرا کفاذا
ِ ی ِلدفا ِالا ف
ۡ
َ
َ
َذ ِّب اغ ِه ۡك خ ِ ۡی َف ل ِوَال َِد ّی َف ل َِم ۡن َخخ َل بَ ۡیتِ َی
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ۡ َ ً
ّٰ ۡ
ۡ
ُم ۡؤ ِمنا ّف ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنح َف َف ال ُم ۡؤ ِمن ِت ؕ َف لَا
َ َ ّ َ ۡ ّّٰ َ
ً
َ
﴾۲۸٪ ﴿ ت ِز ِخ الظ ِل ِمحف ِالا تباذا
અને નૂશે અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય !
ૃથ્લીની
વાટી
ઉય
લવનાયા
નાણસ્તકોભાંથી એકને ણ (ફાકી) યશેલા દેજે
નણશ. (૨૬)
અગય તેં તેભને ફાકી યાખ્મા તો ણનવંળમ તેઓ
તાયા ફંદાઓને ગુભયાશ કયી દેળે અને તેઓ
(ભાત્ર) ફદકાય અને કૃતધ્નીઓને જ જન્ભ
આળે. (૨૭)
શે ભાયા યલયરદગાય ! તું ભને ભાપ કયી દે
અને ભાયા ભાફાને ણ, અને દયેક તે
ળખ્વને કે જે ઇભાનની શારતભાં ભાયા ઘયભાં
દાખર થામ, અને વઘા ઇભાનદાય ભયદ
તથા વઘી ઇભાનદાય સ્ત્રીઓને; અને
ઝુરભગાયોના વંફંધભાં ણલનાળના ણવલામ
કાંઇજ લધાયજે નણશ. (૨૮)
શલે જ. નુશ (અ.)ની કોભભાં કોઇ ઇભાન
અનુક્રભણણકા
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રાલે એલું શતું નણશ. તેથી આે તેઓનો નાળ
થામ એલી ફદદોઆ કયી કે અમ ભાયા
યલયરદગાય ! ઝભીન ઉય યશેનાયા
નાણસ્તકોભાંથી એકને ણ યશેલા દેજે નણશ.
જ. નુશ (અ.)એ અઝજ કયી કે અમ ભાયા યફ !
જો તું તેઓને ભુકી આીળ તો તેઓ તાયા
ફંદાને ગુભયાશ કયળે અને તેઓની અલરાદ
નણશ થામ ણ ફદકાય અને કુફ્ર કયનાયી. છી
અલ્રાશે તેઓનો નાળ કયી નાખ્મો.
એ ફદદોઆ છી જ. નુશ (અ.)એ ફધા
ભોઅભીનો ભાટે નેક દોઆ કયી કે અમ
યલયરદગાય ! ભને અને ભાયા ભા ફાને અને
ભાયા ઘય અથલા લશાણભાં ભોઅભીન દાખર
થમા છે તેને અને ભોઅભીન સ્ત્રી ુરૂોને
ફક્ષી આ. શ. નુશ (અ.)ના ભા ફા
ભોઅભીન શતા.
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આ વુયાભાં ૨૮ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭૨) વુયએ જીન્ન (જીન્નાત)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો જીનથી, ભંતયથી,
જાદુથી અને તેના ભકયથી યક્ષણભાં યશેળે અને
જન્નતભાં શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના
દોસ્તોભાંથી શળે.
ખાવીમત : આ વુયાને રખીને ીલાથી માદ
ળણક્તભાં લધાયો થળે અને જીનના રશ્કયને
શાય આે છે એટરે જે ઠેકાણે આ વુયાને ઢે
તો જીન ત્માંથી બાગી જળે. જો આ વુયાને
ઢીને ફાદળાશ વાભે જામ તો તેની ફદીથી
ણશપાઝતભાં યશેળે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ۡ
ُ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ َّ ُ ۡ َ َ َ
اس َت َمع جه ٌك ِّم َن ال ِج ِ ّن
قل افحِ ی ِاخی انہ
َ َ ُ ۤۡ ّ َ
َ ُ ً
فقالوۡا ِانا َس ِم ۡعنا ؿ ۡخ ّٰانا َع َج ًبا ﴿ ۙ﴾۱
ّ َ ۡ ۡۤۡ َ ّ ُ ۡ َ ّٰ َ ّ َ
َ َ ۡ ُّ ۡ َ
یہ ِدی ِاخی الرش ِد فامنا ِب ٖۡہ ؕ ف لن نس ِخؼ
َ ّ َ ۤۡ َ
ً
َ
ِبر ِبنا احدا ﴿ ۙ﴾۲
ّ َ َ ّ َ ٗۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ ُ َ ّ َ َ ّ َ َ َ َ َ ً ّ َ
ف انہ تعدی جد ذ ِبنا ما اتخذ صا ِحبۃ ف
لَا َفل َ ًدا ﴿ ۙ﴾۳
ّ َ َ ّ َ ٗۡ َ َ ُ
َ َ ّّٰ
اؿ حَقوۡ ُؽ َس ِف ۡی ُہنا َعدی الل ِہ
ف انہ ک
ًََ
شططا ﴿ ۙ﴾۴
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ۡ
ُ َ َ ّ َ ۡۤ َ ّ َ َ َ ّ َ َ
ۡ
ّف انا ظننا ا ۡؿ ل ۡن تقوۡ َؽ ال ۡ ِان ُس َف ال ِج ّ ُن
َ ّّٰ َ
﴾۵ۙ ﴿ َعدی الل ِہ ک ِذ ًبا
(શે યવૂર !) કશે કે ભાયા તયપ એલી લશી
કયલાભાં આલી છે કે જીન્નાતોના એક ટોાંએ
(ભને કુયઆનની ણતરાલત કયતાં) કાન દઇ
વાંબળમો ત્માયે કશેલા રાગ્મા કે ણનવંળમ
અભોએ એક અજામફી બમુું કુયઆન વાંબળમું
છે : (૧)
કે જે (કુયઆન) નેકી તયપ ણશદામત કયે છે ,
ભાટે અભે તેના ય ઇભાન રઇ આવમા અને
શલે છી અભે અભાયા યલયરદગાયનો ળયીક
કોઇને શયગીઝ કયીળું નણશ : (૨)
અને અભાયા યલયરદગાયની ળાન અણત ભોટી
છે , તેણે ન કોઇ ત્ની રીધી છે અને ન કોઇ
ુત્ર (ફનાવમો છે ): (૩)
અને આ કે અભાયાભાંથી (કેટરાક) ભૂખાજઓ
અલ્રાશની ણલરૂઘ્ધ લધાયે ડતી લાતો કયતા
શતા: (૪)
અનુક્રભણણકા
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અને એભ વભજતા શતા કે ભાણવ તથા
જીન્ન અલ્રાશની ણલરૂઘ્ધ શયગીઝ જુ ઠું ફોરી
ળકે નણશ: (૫)
જીન્નાતોની શસ્તી ણલે ખુલ્રા ળબ્દોભાં
કરાભે ાકભાં લણજન છે કે એ ણવલામ તે કેલું
છે , વુક્ષ્ભ છે કે કેલું રૂ ધાયણ કયે છે તે ણલે
ભતબેદ છે . કુયઆનની આમતથી સ્ષ્ટ
જણાઇ આલે છે કે શઝયત કરાભે ાકની
ણતરાલત કયતા શતા ત્માયે તેઓ વાંબતા
શતા, લગેયે.
પયભાલે છે કે તેઓએ ોતાની કોભને કહ્ું કે
કુયઆન નેકી તયપ ણશદામત કયે છે . ભાટે અભો
તેના તયપ ઇભાન રઇ આવમા અને શલે છી
અભો કોઇને અભાયા યલયરદગાયનો ળયીક
ઠેયલીળું નણશ.
જીન્નાતોએ ોતાની કોભને કહ્ું કે અભાયા
યલયરદગાયની ળાન અણત ભોટી છે , તેને ન
કોઇ ત્ની છે ન કોઇ ુત્ર છે . શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.) અને શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે આ
આમતભાં જદ્દો ળબ્દ આવમો તેનો અથજ
અનુક્રભણણકા
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બાગ્મલાન અને દોરતભંદ થામ છે અને તે
ણલળેણ ખુદાને રામક નથી. કેભકે એ
ણલળેણ તેની ભખ્રુકને ભાટે છે . જીન્નાતોએ
ોતાની અજ્ઞાનતાથી એ ણલળેણ વારૂં
વભજીને કહ્ું તેથી અલ્રાશે તે તેઓની
ઝફાની ોતાના શફીફને પયભાવમું.
અને તેઓએ કહ્ું કે ખયેખય આણાભાંના
નાદાનો ઇબ્રીવ અને તેના તાફેદાયો
અલ્રાશની ણલરૂધ્ધ લધાયે ડતી લાતો કયતા
શતા.
ખયેખય અભો એભ ધાયતા શતા કે ઇન્વાન
અને જીન્નાત ખુદા ણલે શયગીઝ જુ ઠું ફોરળે
નણશ. તેથી જ આણાભાંના એ નાદાનો વત્મ
જાણી ભાની રેતા શતા, ણ જ્માયે તેઓએ
કુયઆન વાંબળમું તો તેઓએ જાણમું કે તેઓ
ખુદા ઉય જુ ઠું કશેતા શતા અને અભો ખુદા
ઉય ઇભાન રાલીએ છીએ.
૬ થી ૭ ભી આમાત :-

َاؽ ِّم َن الۡاِنۡس حَ ُعوۡ ُد ۡفؿ
َ َ ّ َف اَنّ َ ٗۡہ ک
ٌ اؿ ذِ َج
ِ
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َ ۡ
ً
َ
﴾۶ۙ ﴿ اؽ ِّم َن ال ِج ِ ّن ـ َد ُاخ ۡف ُہ ۡم َذ َہقا
ٍ ِبرِج

َ َ ۡ َّ ۡ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ُّ َ ۡ ُ َّ َ َّ
ف انہم ظنوا کما ظننتم اؿ لن یبعث
َ ّّٰ
﴾۷ۙ ﴿ الل ُہ ا َح ًدا
અને ણન:વંળમ ભાણવોભાંથી કેટરાક
જીન્નાતોભાંથી કેટરાકોનો આશ્રમ રેતા શતા,
જે થી તેભણે તેભની ઝુલ્ભ લૃણિભાં લધાયો જ
કમો: (૬)
અને ખચીતજ તેઓ ણ એલું ધાયતા શતા
જે લું કે તભે ધાયો છો કે અલ્રાશ શયગીઝ
કોઇને (ાછા) ઉઠાડળે નણશ: (૭)
ઇન્વાનોભાં કેટરાક જણા એલા શતા કે જે
જીન્નાતોથી યક્ષણ ચાશતા શતા અને એભ
કયલાથી તેઓનો ગલજ અને અશંકાય લધાયી
દીધો. અયફ રોકો જ્માયે બમાનક જં ગરભાં
જતા શતા ત્માયે કશેતા શતા કે આ જં ગરના
વયદાય ાવે તેની કોભના ખયાફ જીન્નાતોની
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ફદીથી યક્ષણ ચાશીએ છીએ. તેનો શેતુ એ
શતો કે કોઇ જીન અભને તકરીપ શોંચાડળે
નણશ, અયફોના આ ફધા ખોટા ખ્મારો શતા.
અને જીન્નાતોએ કહ્ું કે જે પ્રભાણે તભે
ધાયતા શતા કે ખુદા કોઇને વજીલન કયળે નણશ
એજ પ્રભાણે કાપયોએ ણ અનુભાન કમુું શતું
અને આનો એક અથજ એ ણ કયેરો છે કે શ.
ઇવા (અ.) છી કોઇને મગમ્ફય કયીને
ભોકરળે નણશ. એલી યીતે ફન્ને કોભ જીન્નાત
અને કાપયો અનુભાન કયતા શતા અને આ
ફન્ને આમતો ણલે એભ ણ કશેલાભાં આલે
છે કે આ જીન્નાતોના કરાભ નથી ણ
ખુદાએ જીન્નાતોની લાતોનું ફમાન કયલાની
લચભાં પયભાવમું છે .
૮ થી ૧૨ ભી આમાત :-

ّٰ َ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ ّ
َ
ٓاء فوَ َج ۡدن َہا ُم ِلئ ۡت
ف انا لمسنا السم
ُ َ
َ
﴾۸ۙ ﴿ َظ َخ ًسا ش ِدیۡ ًدا ّف ش ُہ ًبا
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َّ َ َّ ُ َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َّ
ِلس ۡم ِع ؕ
ف انا کنا جقعد ِمنہا مقا ِعد ل
ّٰ
َ
َ
ف َم ۡن ّی ۡس َت ِم ِع الۡا َؿ یَ ِج ۡد ل َ ٗۡہ ِش َہ ًابا
َ
ّذ َص ًدا ﴿ ۙ﴾۹
ّ َ َ ّ َ َ َ ۡ ۡۤۡ َ َ ٌّ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ
ۡ
ص
ف انا لا ندذِی ارخ اذِید ِبمن فِی الاذ ِ
ُ َ
َ َ
ا ۡؾ ا َذ َاخ ِب ِہ ۡم َذ ّب ُہ ۡم َذش ًدا ﴿ ۙ﴾۱۱
ّ َ َ ّ َ ّ َ ّّٰ ُ ۡ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ّٰ َ
ف انا ِمنا الص ِلحوؿ ف ِمنا خفؿ دل ِک ؕ
ُ َّ َ
َ
َ
ً
َ
کنا ؽخٓائِق قِدخا ﴿ ۙ﴾۱۱
ّ َ َ ّ َ َ َ ّ َ ۤۡ َ ۡ ّ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ّّٰ
الل َہ فی الۡاَ ۡذص فَ
ِ
ف انا ظننا اؿ لن جع ِجز ِ
َ ُّ
ٗۡ
َ
َ
ۡ
ً
َ
ل ۡن جع ِجزـ ہربا ﴿ ۙ﴾۱۲
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અને ખયેજ જ્માયે અભે આકાળોને અડકલા
ગમા તો તેને અભોએ ભશા ળણક્તલાન
ચોકીદાયો તથા ફતા તાયાઓથી બયૂય
દીઠો. (૮)
અને અભે (યવૂરુલ્રાશ વ.અ.લ.ની) અગાઉ
તો (આકાળી લાતો) વાંબલા ભાટે તેના
કેટરાક બાગોભાં જઇ ફેવતા શતા, ણ શલે
જો કોઇ વાંબલા ભાંગે તો તેના ઘાતભાં
તૈમાય યશેરી એક જલાા ણનશાે છે : (૯)
અને અભે (આ વમલસ્થાથી) એ ણ જાણતા
નથી કે જે રોકો ૃથ્લીભાં છે તેભના ભાટે
નુકવાનનો ઇયાદો યાખલાભાં આવમો છે
અથલા તેભના યલયરદગાયે તેભના વંફંધભાં
કોઇ રાબનો ઇયાદો યાખ્મો છે : (૧૦)
અને અભાયાભાંથી કેટરાક તો નેક છે અને
અભાયાભાંથી કેટરાક તેના ણવલામ (માને
ગુનેશગાય); અભાયાભાં જ જુ દા જુ દા ભાગે
ચારનાયા કેટરાક રપકાજ છે : (૧૧)
અને અભને ણ ખાત્રી છે કે અભે અલ્રાશને
ન ઝભીનભાં યાજીત કયી ળકીળું અને ન
નાવી જઇને તેને રાચાય કયી ળકીળું (૧૨)
અનુક્રભણણકા
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અને જીન્નાતોએ કહ્ું કે અભો એ
પયીશ્તાઓની લાતો વાંબલા આવભાન તયપ
જલા ચાહ્ું તો અભોએ ત્માં ળણક્તળાી
ચોકીદાયોને જોમા તથા ફતા તાયાઓ જોમા
કે તેના થકી ળમતાનોને શાંકી કાઢે છે .
અને અભે (યવુરલ્રાશ (વ.)ની અગાઉ)
આવભાનની લાતો વાંબલા ભાટે તેના
કેટરાક બાગોભાં જઇને ફેવી જતા શતા,
ણ જો કોઇ વાંબલા ભાંગે તો તેના ઘાતભાં
તૈમાય યશેરી એક અગ્ની જલાા જુ એ છે .
જીન્નાતોએ કહ્ું કે પયીશ્તાઓની લાતો
વાંબલાથી આણને યોકલાભાં આલે છે
અને શલે અભો આ વમલસ્થાથી એ જાણતા
નથી કે જે રોકો ઝભીનભાં છે તેભના ભાટે
નુકવાનનો ઇયાદો યાખલાભાં આવમો છે કે
યલયરદગાયનો તેભના વંફંધભાં કોઇ રાબનો
ઇયાદો છે .
અને અભાયાભાંથી કેટરાક તો નેક છે અને
અભાયાભાંથી તેના ણવલામ કેટરાક ગુનેશગાય
ઇન્વાનની જે ભ જીન્નાત ણ ભોઅભીન,
ભુશ્રીક, નવયાની, મશુ દી લગેયે જુ દાજુ દા ધભો
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ાે છે .
ેઅને અભોને ખાતયી થઇ કે ઝભીનભાં એટર
ંુઅશીં યશીને ખુદાને કદી યાજીત કયી ળકીળ
નણશ અને ન તો નાવી જઇને તેને રાચાય કયી
ળકીળું.
૧૩ થી ૧૬ ભી આમાત :-

َّ
َ
َ َ َّ َ
َ ۡ
ّف انا ل َ ّما َس ِم ۡعنا ال ُہ ٰۤدی ّٰا َمنا ِب ٖۡہ ؕ ف َم ۡن
ً
ّ ُ ۡ ۢۡ َ ّ َ َ َ َ ُ ۡ َ
اغ بَخ ًسا ّف لَا َذ َہقا
یؤ ِمن ِبر ِب ٖۡہ فلا یخ
﴿ ۙ﴾۱۳
ّ َ ۡ ّٰ ُ
َ َ َّ َّ ۡ
ّف انا ِمنا ال ُم ۡس ِل ُموۡ َؿ َف ِمنا الق ِسطوۡ َؿ ؕ
َ َ َ َُ َ َ َ َ
ف َم ۡن ا ۡسل َم فافل ِئک ت َش ّخ ۡفا َذش ًدا ﴿﴾۱۴
َف اَ ّ َما ال ۡ ّٰق ِس ُطوۡ َؿ َفکَانُوۡا ل َِج َہ ّ َنمَ
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َ
﴾۱۵ۙ ﴿َحط ًبا
َ ۡ َّ َ
ُ َاس َتق
ۡ ّ َف اَ ۡؿ لَّو
اموۡا َعدی الم ِكحق ِۃ
ِ
ً َ ً َ ّ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ
﴾۱۶ۙ ﴿ ٓاء غ َدقا
لاسقینہم م
અને અભોએ જ્માયે ણશદામત વાંબી ત્માયે
તેના ય ઇભાન રાવમા; છી જે ોતાના
યલયરદગાય ય ઇભાન રાવમો તો તેને ન કોઇ
નુકવાનનો બમ છે અને ન અન્મામ (થલા)નો:
(૧૩)
અને અભાયાભાંથી કેટરાકો પયભાફયદાય અને
અભાયાભાંથી કેટરાકો નાપયભાન છે ; છી જે
કોઇ આધીન થમો તો એલાજ રોકોએ
વન્ભાગજ ળોધી કાઢ્મો. (૧૪)
અને યહ્ા નાપયભાન, તો તેઓજ જશન્નભનું
ફતણ ફનળે : (૧૫)
અને અગય તેઓ વન્ભાગજ ય કામભ યશેળે તો
અભે તેભને ુષ્ક ાણી ાતે: (૧૬)
અનુક્રભણણકા
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જ્માયે અભોએ કુયઆનને વાંબળમું કે તે
ણશદામતનું કાયણ છે તો અભો ઇભાન રાવમા,
જે ોતાના યફ ઉય ઇભાન રાવમો તેને ન
કોઇ નુકવાનનો બમ છે ન અન્મામ થલાનો.
અભો ખુદા યવુર ઉય ઇભાન રાવમા અને
કેટરાક શકથી પયી જઇ ઇભાન રાવમા નણશ.
જે રોકો આધીન થમા એલા રોકોએ જ
વન્ભાગજ ળોધી કાઢ્મોેે.
શલે યશી ગમા નાપયભાન રોકો, તો એજ
ગુનેશગાય રોકો જશન્નભનું ફતણ ફનળે.
ખુદા પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું
તાયી ઉમ્ભતને કશે કે ભાયા ઉય લશી કયલાભાં
આલી છે કે જો ભક્કાલાા ખયા યસ્તા ઉય
દ્રઢ અને ભજફુત યશે તો અભો તેઓને ુષ્ક
ાણી ીલડાલીળું. એટરે તેઓને ણલળા
યોઝી અને નેઅભત લગેયે આીળું.
૧૭ થી ૨૨ ભી આમાત :-

ۡ ۡ َ ۡ ۡ ُّ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ َ ّ
ل ِنف ِتنہم فِی ِہ ؕ ف من حع ِرص عن ِدغ ِخ
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ُۡ َ
َذ ِّب ٖۡہ یَ ۡسلک ُہ َعذ ًابا َص َع ًدا ﴿ ۙ﴾۱۷
ّّٰ َ َ
َ ّّٰ
َََ ۡ
ّف ا ّؿ ال َم ّٰس ِج َد لِل ِہ فلَا ت ۡد ُعوۡا َمع الل ِہ
َ
ا َح ًدا ﴿ ۙ﴾۱۸
ّ َ َ ّ َ ٗۡ َ ّ َ َ َ َ ۡ ُ ّّٰ
الل ِہ یَ ۡد ُعوۡ ُـ ک َ ُ
اخ ۡفا
ف انہ لما قاؾ عبد
ُ ُ َ
یَکوۡنوۡ َؿ َعل ۡی ِہ ل َِب ًدا ﴿﴾٪۱۹
ۤۡ ُ ۡ ُ َ
ُ ّ َ ۤۡ َ
ق ۡل ِان َما ا ۡخ ُعوۡا َذب ِّ ۡی َف لَا ار ِخؼ ِب ٖۡہۤۡ ا َح ًدا
﴿﴾۲۱
ُ ّ ۤۡ َ ُ ُ َ َ َ
ق ۡل ِان ِ ۡی لَا ا ۡم ِلک لَک ۡم ض ّىًا ّف لَا َذش ًدا ﴿﴾۲۱
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َ ٌ َ َ ّّٰ َ ۡ َ ۡ ُ ّ ۡ َ ۡ ّ ۡ ُ
ۛ ّف ل َ ۡن
۬ قل ِانِی لن ی ِجحؿنِی ِمن الل ِہ احد
ۡ
َ
﴾۲۲ۙ ﴿ ا ِج َد ِم ۡن ُخ ۡفنِ ٖۡہ ُمل َت َح ًدا
કે જે થી અભે તેભાં તેભની અજભાઇળ કયીએ;
અને જે ળખ્વ ોતાના યલયરદગાયની
માદથી ભોંઢું પેયલી રેળે તો તે તેને વખ્ત
અઝાફભાં નાખી દેળે : (૧૭)
અને ણવજદાના સ્થાનો (ભસ્જીદો) અલ્રાશને
ભાટે જ ખાવ છે , જે થી (તેભાં) અલ્રાશની
વાથે ફીજા કોઇને ોકાયો નણશ : (૧૮)
અને જ્માયે તે અલ્રાશનો ફંદો (ભોશમ્ભદ
વ.અ.લ.) તેના ાવે દુઆ કયલા ભાટે ઉબો
થઇ જામ છે તો રોકો (તેને ઘેયી રઇ રગબગ)
લગી ડે છે . (૧૯)
(શે યવૂર !) કશે કે શુ ં તો ભાત્ર તાયા
યલયરદગાયને જ ોકારૂં છુ ં , (અને) ફીજા
કોઇને તેનો ળયીક ફનાલતો નથી. (૨૦)
કશે કે શુ ં તભાયા ભાટે ન નુકવાનનો અણધકાય
ધયાલું છુ ં અને ન રાબનો. (૨૧)
અનુક્રભણણકા
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કશે કે અલ્રાશ (ના અઝાફ)થી ભને શયગીઝ
કોઇ ળખવ ફચાલી ળકતો નથી, અને તેના
ણવલામ ભને ક્માંમ આળયો ણ ભી ળકતો
નથી: (૨૨)
અભો તેઓની અજભાઇળ કયીળું, જે ઓ
ઇફાદત અને નવીશતોથી ભોંઢું પેયલળે તેભને
વખ્ત અઝાફભાં નાખી દઇળું.
વજદાના સ્થાનો (ભસ્જીદો) ખાવ
અલ્રાશના ભાટે છે , તેભાં અલ્રાશ ણવલામ
ફીજાને ોકાયો નણશ.
જ્માયે ખુદાનો ફંદો એટરે શ. ભોશમ્ભદ (વ.)
અલ્રાશને ોકાયલા ભાટે એટરે “ફતને
નખરાભાં” વુબ્શની નભાઝ ઢતો શતો ત્માયે
તેભનો કુયઆન ઢલાનો અલાજ વાંબીને
નજીક શતું કે જીન્નાત રોકો બેગા થઇને
તેભના ઉય ડી જામ.
શુ ં તો ભાયા યલયરદગાયની ઇફાદત કરૂં છુ ં ,
ફીજા કોઇને ળયીક કયતો નથી.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે શુ ં તભાયા ભાટે
નુકવાન અને નપાનો ભાણરક નથી. ફન્ને
લસ્તુ ખુદાના શાથભાં છે . શુ ં તો ભાત્ર મગાભ
અનુક્રભણણકા
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શોંચાડી દઉં છુ ં .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે ખુદા ણવલામ
ખયેખય કોઇ ભને આશ્રમ આે એભ નથી.
ભને તેના તયપથી કંઇ નુકવાન થામ, ણફભાયી
આલે અથલા કોઇ ફરા આલે તો ભને તેના
ણવલામ કોઇ ફચાલી ળકનાય નથી.
૨૩ થી ૨૮ ભી આમાત :-

َ ّ ۡ َ َ ّٰ ّٰ َ ّّٰ َ ّ ً ّٰ َ َ ّ
ۡ
ص
ِ ِالا بلغا ِمن الل ِہ ف ذِسل ِت ٖۡہ ؕ ف من حع
ّّٰ
َالل َہ َف َذ ُسوۡل َ ٗۡہ َف ِا ّ َؿ ل َ ٗۡہ ن َ َاذ َج َہ ّ َن َم ّٰخ ِل ِدیۡن
َ ۡۤ َ ۡ
ً
َ
﴾۲۳﴿ فِیہا ابدا
ََح ٰۤتّی ِا َدا َذاَ ۡفا َما یُ ۡو َع ُد ۡف َؿ َف َس َی ۡع َل ُموۡؿ
َََ َ
َۡ
﴾۲۴﴿ َم ۡن اض َع ُف نا ِص ًىا ّف اق ّ ُل َع َد ًخا
َ َ ۡۤ َ
ُ
ُ َ
َ
ق ۡل ِا ۡؿ ا ۡخذِ ۡی اؿ ِخیۡ ٌب ّما توۡ َع ُد ۡف َؿ ا ۡؾ
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َ
یَ ۡج َع ُل ل َ ٗۡہ َذب ِّ ۡیۤۡ ا َم ًدا ﴿﴾۲۵
َۡ َ ۡ
َ َ
ّٰع ِل ُم الغ ۡی ِب فلَا یُظ ِہرُ َعدّٰی غ ۡی ِب ٖۡہۤۡ ا َح ًدا
﴿ ۙ﴾۲۶
َ َّ
َ
َّ
َ
ُ ُ
ِالا َم ِن ۡاذت ّٰهی ِم ۡن ّذ ُسوۡ ٍؽ ف ِان ٗۡہ یَ ۡسلک
َۡ
ۡ
ِم ۢۡن بَح ِف یَ َدیۡ ِہ َف ِم ۡن خل ِف ٖۡہ َذ َص ًدا ﴿ ۙ﴾۲۷
ّ َ َ َ َ َُ
ل ِ َی ۡعل َم ا ۡؿ ق ۡد ا ۡبلغوۡا ِذ ّٰس ّٰل ِت َذ ِّب ِہ ۡم َف
ُ َ
َ
اَ َح َ
اض ِب َما ل َ َدیۡ ِہ ۡم َف ا ۡح ّٰمی ک ّ َل ش ۡی ٍء
َع َد ًخا ﴿ ﴾۲۸٪
ં ુ(ણ ભાયો ફચાલ ભાત્ર એભાંજ છે ) કે શ
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અલ્રાશના તયપથી (શુ કભો) શોંચાડી દઉં
અને તેના વંદેળા ણ; અને જે અલ્રાશ તથા
તેના યવૂરની નાપયભાની કયળે તો ણનવંદેશ
તેના ભાટે જશન્નભની આગ છે , જે ભાં તે
વદાને ભાટે યશેળે. (૨૩)
અશીં વુધી કે જ્માયે તેઓ તેને ણનશાળે કે
જે નો તેભને લામદો કયલાભાં આલતો શતો તો
તેઓ આ તયત વભજી રેળે કે કોના ભદદગાય
નફા છે , અને વંખ્માના પ્રભાણભાં કોણ
લધાયે ઓછા છે . (૨૪)
કશે કે જે નો તભને લામદો કયલાભાં આલે છે તે
ઘણો ાવે છે કે ભાયો યલયરદગાય તેની ભુદ્દત
લધાયી દેળે તે શુ ં જાણતો નથી. (૨૫)
ગેફનો જાણનાય એજ છે , અને તે ોતાના
ગેફ ય કોઇને લાકેપ કયતો નથી: (૨૬)
ણવલામ તે ળખ્વને કે જે ને યવૂરોભાંથી (ઇલ્ભે
ગૈફ ભાટે) ચૂંટી કાઢે, કાયણ કે ણન:વંળમ તે
તેની આગરી ફાજુ એથી તથા તેની ાછરી
ફાજુ એથી ચોકીદાયો નીભી દે છે : (૨૭)
કે જે થી તે જાણી રે કે તેભણે ોતાના
યલયરદગાયના મગાભ શોંચાડી દીધા છે ;
અનુક્રભણણકા
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અને જે કાંઇ તેભની ાવે છે તે વઘું તે (નું
જ્ઞાન) ઘેયી યાખે છે , અને વઘી લસ્તુઓની
વંખ્મા તે નોંધી યાખે છે .(૨૮)
શલે અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓને ડયાલલા ભાટે
કશે છે કે જે ખુદા-યવુરના શુ કભોનું ઉલ્રંઘન
કયળે તેના ભાટે જશન્નભની આગ છે .
જ્માયે તે આગને તેઓ જોળે જે નો લામદો
કયલાભાં આવમો શતો તો તયત તેઓ વભજી
જળે કે કોના ભદદગાય નફા છે અને
વંખ્માની રૂએ કોણ થોડા છે . આ પ્રભાણે
અલ્રાશે એટરા ભાટે પયભાવમું કે કાપયો
ોતાની ભોટી વંખ્મા ઉય ગલજ કયતા શતા.
જ્માયે કાપયોએ એ પ્રભાણે વાંબળમું તો
તેઓએ કહ્ું કે આ લસ્તુ ક્માયે ફનળે ?
અલ્રાશે પયભાવમું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું
તેઓને કશે કે જે તભોને લામદો કયલાભાં
આવમો છે તે શક છે અને તેની ભુદત ભાયો યફ
લધાયી આળે એ શુ ં જાણતો નથી.
ગૈફનું ઇલ્ભ ભાત્ર ખુદાને જ છે અને તે
ગૈફથી કોઇને જાણકાય કયતો નથી.
ણવલામ તે ળખ્વને કે જે ને યવુરોભાંથી ઇલ્ભે
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ગૈફ ભાટે ચુંટી કાઢેર તે તેની આગરી
ફાજુ એથી તથા ાછરી ફાજુ એથી ચોકીદાયો
નીભી દે છે . શ. ઇભાભે યઝા (અ.)એ
આમતની તપવીયભાં પયભાવમું કે મગમ્ફય
(વ.)થી ભુયાદ શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તપા (વ.) છે
અને અભો તેભના લાયીવ છીએ. ખુદાએ જે
કંઇ ચાહ્ું તે ફતાવમું અને જે કંઇ થમું અને
થળે તે અભો જાણીએ છીએ.
તે જાણી રે કે તેણે ોતાના યલયરદગાયના
મગાભ શોંચાડી દીધા છે અને જે કંઇ તેની
ાવે છે તેને તેનું જ્ઞાન ઘેયી યાખે છે અને ફધી
લસ્તુઓની વંખ્મા તે નોંધી યાખે છે , જે કંઇ
મગમ્ફય અને પયીશ્તાઓ ાવે છે તે વલે
ફાફતોને ખુદાના ઇલ્ભે ઘેયેર છે , તેના
ઇલ્ભની ફશાય કોઇ ચીજ નથી.
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આ વુયાભાં ૨૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭૩) વુયએ ભુઝઝણમ્ભર
(લીંટાએરો)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો દીન દુણનમાની તંગી દુય થળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ યાત-રદલવ મા ઇળાની નભાઝભાં
અથલા તશજ્જુ દની નભાઝભાં આ વુયો ઢે
તો ત્રણે લખતને વાક્ષીઓ વાથે રઇ
કમાભતભાં ખુદા ાવે ગલાશી આળે.
આ વુયો ઢનાયને અલ્રાશ વાયી-નેક
શારતભાં યાખળે અને ભયતી લખતે વાયી
શારતભાં ોતાની યશભતની નજીક ફોરાલળે.
ખાવીમત : આ વુયાને શંભેળા ઢલાથી
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સ્લપ્નાભાં શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની ઝીમાયત
નવીફ થળે.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ّ ُ ۡ َ ُ ّ َ ٰۤ
ّ
ُ
﴾۱ۙ ﴿ یایہا المز ِمل

َ َّ َّ ُ
﴾۲ۙ ﴿ ق ِم ال ۡی َل ِالا ق ِل ۡیلًا
َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡۤ ۡٗ َ ۡ ّ
ً
ۡ
﴾۳ۙ ﴿ نِصفہ ا ِف اجقص ِمنہ ق ِلیلا
َ
َ ُۡ ّ
َ
﴾۴﴿ ا ۡف رِ ۡخ َعل ۡی ِہ َف َذ ِت ِل الو ۡك ّٰا َؿ ت ۡر ِت ۡیلًا
َ ً ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ َ َّ
ً
ۡ
﴾۵﴿ ِانا سنل ِكی علیک قولا ث ِقیلا
શે ચાદયભાં લીંટાએરા (યવૂર) ! (૧)
તું યાત્રે (નભાઝ ભાટે) ઉઠ્મા કય ણ થોડો
(લખત) : (૨)
(અથાજત) અધી યાત અથલા તેથી ણ કાંઇ
ઓછી કયી દે. (૩)
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અથલા તે ય કાંઇ લધાયી રે અને કુયઆનને
મોગ્મ (સ્ષ્ટ) યીતે ઢ. (૪)
નજીકભાં જ અભે તાયા ય એક બાયે શુ કભનો
ફોજો નાખીળું. (૫)
શ. યવુરે ખુદા (વ.) ઇસ્રાભના આયંબ
કાભાં જ્માયે નભાઝ ઢતા શતા ત્માયે
ોતાના ભોંઢા ઉય કાભી લીંટી રેતા શતા
અને જ. ખદીજાથી રયલામત કયેર છે કે એ
કાભી યાત્રે ઓઢલાની વાડા ચઉદ શાથ
રાંફી શતી તે એને ઓઢીને વુતા શતા ત્માયે
નભાઝે ળફના લખતે જીબ્રઇર આ આમત
રાવમા. જે ભકે ખુદા પયભાલે છે કે અમ
ચાદયભાં લીંટામેરા મગમ્ફય.
આ યાત ઇફાદતને ભાટે કમાભનો શુ કભ યાખે
છે . યાતનો અડધો બાગ કે કંઇ ઓછો અથલા
લધુ લખત ઇફાદતભાં વાય કયો. આ ઉયથી
તશજ્જુ દની નભાઝ લાજીફ વાણફત થામ છે .
કાયણ કે શુ કભ લાજીફ ભાટે શોમ છે , યંતુ આ
વુયાના છે લટના બાગભાં રૂખ્વત નાઝીર થઇ
છે . નફીએ કયીભ (વ.) અને વશાફા યાત્રીના
ઇફાદત કયતા શતા. કાયણ કે એ વભમભાં
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લખત તો ખયી યીતે જાણી ળકાતો ન શતો.
તેથી તેભનો યાતનો ભોટો બાગ જાગૃણતની
શારતભાં વાય થતો શતો. એક લયવ વુધી
આ લાજીફ શુ કભ શેઠ નભાઝે તશજ્જુ દ
ાફંદીથી અદા કયતા યહ્ા. ત્માય છી એક
લયવ ફાદ આ વુયાનો છે લટનો બાગ નાઝીર
થમો, જે ભાં શુ કભ થમો કે આ તકરીપને છોડી
આો અને એટરુંજ જાગો જે ટરું ળક્મ શોમ.
અડધી યાત અથલા તેથી કંઇક ઓછુ ં કયી દો
અથલા કંઇક લધાયી દો.
કુયઆનને ઢલાભાં ફશુ જ ઘ્માન યાખો અને
ળબ્દોને તેના ભખયજની વાથે અદા કયો. શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ભે પયભાવમું છે કે
એને ણફલ્કુર વાપ અને વશી યીતે ઢો.
કાવમની યીતે જલ્દી જલ્દી ન ઢો, ણ એલી
યીતે ઢો કે જે નાથી વખત દીર ણ
વાંબીને નયભ થઇ જામ અને વુયાને જલ્દી
ખતભ કયલાનો ખ્માર ન કયો. શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે જે
આમતભાં જન્નતનું લણજન શોમ ત્માં યોકાઇને
જન્નતની દોઆ ભાંગી રો અને જ્માં
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જશન્નભનું લણજન શોમ ત્માં યોકાઇને તેનાથી
યક્ષણ ચાશો. કુયઆનને ભાટે શુ કભ છે કે ધીયે
ધીયે અને કણજણપ્રમ અલાજથી ઢે.
કુયઆને ળયીપને “કલરન ળકીરા” એટરા
ભાટે કશેલાભાં આવમું છે કે તેના ઉય
ાફંદીની વાથે અભર કયલો આભ ઇન્વાની
તફીમત ભાટે ફોજરૂ થઇ જામ અથલા જો કે
આ કરાભ એ લઝની (ફોઝર) કરાભ છે ,
વાભાન્મ કરાભોની જે ભ નથી અથલા એ કે
કમાભતના રદલવે અભરના ત્રાજલાભાં આ
કરાભ લઝનદાય ણવઘ્ધ થામ.
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

َّ َ َ َ َّ
َۡ َ ًۡ ُ ََ
اشئۃ ال ۡی ِل ِہیَ اش ّد َفطا ّف اقوَ ُؾ
ِ ِاؿ ن
﴾۶﴿ قِ ۡیلًا
َّ َ َ
َ
﴾۷﴿ ِا ّؿ لَک فِی الن َہاذِ َس ۡب ًحا ط ِویۡلًا
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َّ َ
َ
ۡ َف ۡادغُخ
اس َم َذ ِّبک َف ت َبت ۡل ِال َ ۡی ِہ
ِ
َ
﴾۸﴿ ت ۡب ِت ۡیلًا
ََذ ّ ُب ال ۡ َم ۡس ِخ ِػ َف ال ۡ َم ۡغرب لَا ۤۡ ِالّٰ َہ ِالَّا ُہو
ِِ
ۡ َّ َ
﴾۹﴿ فات ِخذ ُـ َفخ ِۡیلًا
ُ ُ
َف ۡاصبِ ۡؿ َعدّٰی َما حَقوۡلوۡ َؿ َف ۡاہ ُج ۡر ُہ ۡم َہ ۡج ًرا
﴾۱۱﴿ َج ِم ۡیلًا
ણન:વંળમ યાતનું ઉઠલું (ભનોણલકાયને) ઘણી
વખત (યીતે) છુ ં દી નાખનાય છે , અને ળુધ્ધ
સ્ષ્ટ ઉચ્ચાય કયલાભાં લધાયે વશામ કયે છે .
(૬)
ણન:વંળમ તાયા ભાટે રદલવભાં રાંફી યોકાણો
યશે છે . (૭)
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ભાટે (યાત્રીના વભમે) તું તાયા યલયરદગાયના
નાભનું યટણ કમાજ કય, અને વલે યીતે તેનો જ
થઇને તેનું જ ઘ્માન ધય. (૮)
તે ૂલજ તથા ણશ્ચભનો ભારીક છે , તેના
ણવલામ કોઇ ભાઅફૂદ નથી, ભાટે તું તેનેજ
(તાયો) કામજવાધક ફનાલી રે. (૯)
અને તે રોકો કે જે કાંઇ કશે છે તેના ય વબ્ર
કય, અને મોગ્મ યીતે તેભનો વશલાવ છોડી દે.
(૧૦)
“નાળેઅતન રમર” વાદેરકન (અ.)થી લણજન
છે કે એનો અથજ એ કે યાત્રીના આખયી લખતે
નભાઝે તશજ્જુ દ ભાટે ઉઠલું, જો કે ાછરી
યાતભાં ઉઠલું તકરીપદામક છે ણ ઇફાદતના
ભાટે ઘણં વારૂં છે . કાયણ કે તે વભમ ણફલ્કુર
ળાંત શોમ છે અને તે લખતે ઇફાદતભાં દીર
ણ રાગે છે .
રદલવના બાગભાં તને ઘણા કાભકાજ શોમ
છે . રોકોને જલાફ આલા, ણશદામત કયલી,
ળયીઅતના ભવાએર ફતાલલા લગેયે. તેથી
આયાભથી ઇફાદત કયલાનો લખત ભતો
નથી, ભાટે યાત્રીનો વભમ ઇફાદતના ભાટે
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ઉિભ છે .
તાયા યલયરદગાયના નાભની તસ્ફીશ કય અને
ઇફાદત કય. કેટરાક કશે છે કે તેથી ભુયાદ
વુયાની શેરાં ણફસ્ભીલ્રાશ કશેલું છે . જ.
વય્મદા (અ.) યાત રદલવ ઇફાદત કયતા શતા.
તેથીજ તેઓનું નાભ ફતુર થમું. શદીવભાં છે
કે જે ળખ્વ યાતના ઇફાદત ભાટે ઉઠે અને
ભયણ ાભે તો તેના ભાટે જન્નત લાજીફ થામ
છે . શ. અરી (અ.) ાવે એક વમણક્તએ આલી
અઝજ કયી કે મા શઝયત, શુ ં નભાઝે ળફથી
લંચીત છુ ં . આે પયભાવમું કે તાયા ગુનાશે તને
કેદ કયી રીધેર છે અને તે તને ઉઠલાથી
અટકાલે છે .
ખુદા ુલજ અને ણશ્ચભનો યલયરદગાય છે .
તેના ણવલામ કોઇ ભાઅફુદ નથી, તેનેજ તું
તાયો કામજવાધક ફનાલી રે.
ભક્કાના કુપપાયો આને જાદુગય, કલી અને
રદલાનો કશેતા શતા. તેથી કુદયત કશે છે કે
આ ધીયજ ધયો અને ોતાના દીરભાં તેની
વાથેનો વંફંધ ધીયે ધીયે છોડતા જાલ અને તેને
તેની વભક્ષ જાશેય ન કયો કે જે થી તબ્રીગભાં
અનુક્રભણણકા

2075

hajinaji.com

રૂકાલટ મદા ન થામ.
૧૧ થી ૧૬ ભી આમાત :-

َّ
ۡ َّ ۡ ُ
َ
َف د ۡذن ِ ۡی َف ال ُمک ِذ ِبح َف افخِی الن ۡع َم ِۃ َف
ۡ َ
َم ِّہل ُہ ۡم ق ِل ۡیلًا ﴿﴾۱۱
َ َ ۤۡ َ ۡ َ َ
ِا ّؿ ل َ َدیۡنا انکالًا ّف َج ِح ۡی ًما ﴿ ۙ﴾۱۲
َّ َ َ ً َ ُ َ َ َ
اما دا غ ّ َص ٍۃ ّف َعذ ًابا ال ِۡی ًما ﴿ ٭﴾۱۳
ف طع
َۡ َ َ ۡ ُ ُ َۡۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َ
اؽ َف کان ِت
یوؾ ترجف الاذص ف ال ِجب
ۡ َ ُ َ
َ
اؽ ک ِث ۡی ًبا ّم ِہ ۡیلًا ﴿﴾۱۴
ال ِجب
ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ ۤۡ َ ۡ ُ
ً
ۛ َشا ِہداً
َ
ُ
ۡ
ۡ
ِانا اذسلنا ِالیکم ذسولا ۬
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ۡۤ َ ۡ َ ۡۤ َ ُ َ
َعل ۡیک ۡم ک َما ا ۡذ َسلنا ِاخّٰی ـ ِۡخ َعوۡ َؿ َذ ُسوۡلًا
﴾۱۵﴿
ً ۡ َ ّٰ ۡ َ َ َ
ّ َف َع ّٰمی ـ ِۡخ َعوۡ ُؿ
الرَ ُسوۡ َؽ فاخذن ُہ اخذا
َ
﴾۱۶﴿ ّف ِب ۡیلًا
અને જુ ઠરાલનાયા ધનલાનોથી ફદરો રેલાનું
ભાયા ઉય છોડી દે, અને તેભને થોડીક
ભોશરત આ. (૧૧)
ણન:વંળમ અભાયી ાવે બાયે બાયે ફેડીઓ છે
અને ફાી નાખનાયી આગ ણ: (૧૨)
અને ગાભાં પવી જનાય ખોયાક અને
દુ:ખદામક અઝાફ ણ : (૧૩)
(તે રદલવ કે) જે રદલવે ૃથ્લી તથા શાડ
ઘ્રૂજલા રાગળે અને લજતો ણલખયાએરી
યેતીના ઢગ થઇ જળે. (૧૪)
ણન:વંળમ અભોએ તભાયા તયપ એક યવૂર
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તભાયી ણસ્થણતની વાક્ષી આનાય તયીકે
ભોકલ્મો છે , જે લી યીતે કે અભોએ રપયઔનની
તયપ યવૂર ભોકલ્મો શતો. (૧૫)
ણ રપયઔને તે યવૂરની નાપયભાની કયી
શતી, જે થી અભોએ તેની ઘણી વખ્ત ધયકડ
કયી. (૧૬)
અને જુ ઠરાલનાયા ધનલાનોથી ફદરો રેલાનું
ભાયા ઉય છોડી દો, જલ્દી અને ઉતાલ
કયલાની જરૂયત નથી, તેભને થોડીક ભોશરત
આી દો.
“જશીભ” એટરે બડકતી આગ આ
જશન્નભના એક દયજ્જાનું નાભ છે .
જશન્નભીઓને એલો ખોયાક આલાભાં
આલળે જે ગાભાં પવાઇ જળે અને આનો
અથજ “થોય”નો ણ રેલાભાં આલે છે .
તે રદલવે ઝભીન અને શાડ ધ્રુજલા રાગળે
અને લજતો ણલખયામેરી યેતીના ઢગ જે લા થઇ
જળે.
અભોએ શુ જ્જત તભાભ કયલા ભાટે અમ
ભક્કાલાાઓ, જે લી યીતે પીયઓન તયપ
મગમ્ફયને ભોકરેર તેલીજ યીતે તભાયા તયપ
અનુક્રભણણકા

2078

hajinaji.com

ણ ભોકરેર છે અને તભાયા કૃત્મો વાક્ષી છે
અને કમાભતના રદલવે વાક્ષી આળે.
પીયઓને મગમ્ફયની નાપયભાની કયી અને
તેના કશેલા પ્રભાણે અભર કમો નણશ, તેથી તેનું
બવમ રશ્કય શોલા છતાં તેને ડુફાડી દીધો.
૧૭ થી ૨૦ ભી આમાત :-

ََ
ُ ََ
ََُ
َ
فک ۡی َف ت ّتقوۡ َؿ ِا ۡؿ که ۡكت ۡم یَوۡ ًما ّی ۡج َع ُل
َ الۡول ۡ َد
﴾۱۷اؿ ِش ۡی َبَۨا ﴿ ۖ٭
ِ
ۡ
َّ
َ َ ٓاء ُم ۡن َفم ٌكۢ ب ٖۡہ ؕ ک
ُ الس َم
اؿ َف ۡع ُد ٗۡـ َمف ُعوۡلًا
ِ ِ
﴾۱۸﴿
َ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ ٌ َ ۡ َ ّٰ َ ّ
ٓاء اتخذ ِاخّٰی
ِاؿ ہ ِذ ٖۡـ تذغِخۃ ۚ فمن ش
﴾۱۹٪ ﴿ َذ ِّب ٖۡہ َس ِب ۡیلًا
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َُُ
َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ ُ َ ّٰ
ِا ّؿ َذ ّبک ح ۡعل ُم انک تقوۡ ُؾ ا ۡخنی ِم ۡن ثلث ِی
َّ
َُُ
َ ٌَ
َ
ال ۡی ِل َف نِ ۡصف ٗۡہ َف ثلث ٗۡہ َف طٓائِفۃ ِّم َن
ّّٰ ُ َ ّ َ
َّ
َ
ال ِذیۡ َن َم َعک ؕ َف الل ُہ حق ِّد ُذ ال ۡی َل َف
َّ
الن َہ َاذ ؕ َع ِل َم اَ ۡؿ لّ َ ۡن تُ ۡح ُصوۡ ُـ َف َت َ
اب

َ ُ َ ۡ
َ َ
ُۡ
َعل ۡیک ۡم فاؿ َخ ُء ۡفا َما ت َی ّز َخ ِم َن الو ۡك ّٰا ِؿ ؕ
ُ
ۡ ُ َ ّٰ
َ
َع ِل َم ا ۡؿ َس َیکوۡ ُؿ ِمنک ۡم ّم ۡرنی ۙ َف
ُ
ّٰا َع ُخ ۡف َؿ حَ ۡطخبُ ۡو َؿ فی الۡاَ ۡ
ص یَ ۡب َتغوۡ َؿ
ذ
ِ
ِ ِ
ۡ َۡ
ّّٰ
الل ِہ ۙ َف ّٰا َع ُخ ۡف َؿ حُقَا ِت ُلوۡ َؿ فیۡ
ل
ض
ِ
ِمن ف ِ
َ ۡ ّّٰ
ۛ َفاؿ ۡ َخ ُء ۡفا َما تَ َی ّ َز َخ ِم ۡن ُہ ۙ فَ
س ِبی ِل الل ِہ ۫
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ُ ۡ َ َ ّٰ َ ّ ُ ّٰ َ َ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ
الزخوۃ َف اؿ ِخضوا
اقِیموا الصلوۃ ف اتوا
ً َ ّّٰ
ً
َُ
الل َہ ؿ ۡخضا َح َسنا ؕ َف َما تق ِّد ُموۡا
ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ّ ۡ ُ ُ ۡ َ
َالل ِہ ُہو
لِاجف ِسکم ِمن خح ٍؿ ت ِجدفـ ِعند
َ ّّٰ
ۡ ۡ َ ً ۡ َ َ َ ۡ َ َّ ً ۡ َ
اس َتغ ِه ُكفا الل َہ ؕ ِا ّؿ
خحؿا ف اعظم اجرا ؕ ف
َ ُ َ ّّٰ
﴾۲۱٪ ﴿ الل َہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
ભાટે અગય તભોએ નાણસ્તકણં કમુું તો તભે તે
રદલવથી કેલી યીતે ફચળો કે જે ફાકોને
લૃધ્ધ કયી દેળે: (૧૭)
અને તે રદલવે આકાળ પાટી ડળે, અને તેનો
લામદો ૂણજ થઇને યશેળે. (૧૮)
ણન:વંળમ આ એક નવીશત છે , ભાટે જે ચાશે
તે ોતાના યલયરદગાય તયપનો ભાગજ ગ્રશણ
કયે. (૧૯)
(શે યવૂર !) ણન:વંળમ તાયો યલયરદગાય જાણે
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છે કે તું અને જે ઓ તાયી વાથે છે તેભનું એક
ટોું યાત્રીના ફે તૃણતમાંળની રગબગ અને
કદી અધી યાત વુધી અને કદી એક તૃણતમાંળ
યાત વુધી નભાઝ ઢતું યશેતું શોમ છે ; અને
યાત તથા રદલવનું પ્રભાણ અલ્રાશ જ નક્કી
કયે છે ; તે આ ણ જાણે છે કે તભે તેનો
અંદાજો કયી ળકતા નથી, જે થી તે (ોતાની
ભશેયફાની વાથે) તભાયી તયપ યજૂ થમો, ભાટે
કુયઆનભાંથી જે ટરું ફની ળકે તેટરું ઢ્મા
કયો; તે આ ણ જાણે છે કે તભાયાભાંથી
કેટરાક જરૂય ભાંદા શળે, અને ફીજા થોડાક
અલ્રાશની કૃા (યોઝી) ભેલલા ભાટે
ભુવાપયીભાં શળે, અને ફીજા થોડાક
અલ્રાશની યાશભાં રડતા શળે, ભાટે તેભાંથી
જે ટરું ફની ળકે તેટરું ઢ્મા કયો, અને નભાઝ
ઢતા યશો તથા ઝકાત આતા યશો અને
અલ્રાશને “કઝે શવના” આપ્મા કયો; અને જે
ણ નેકી તભે તભાયી ઝાત (ના રાબ) ભાટે
પ્રથભથી ભોકરળો તે અલ્રાશ ાવે ાભળો,
(જે આરોકના ભાટે ણ) ઉિભ છે . અને
(આખેયતના ફદરા રૂે) ભશાન છે , અને
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અલ્રાશથી ક્ષભા ભાંગ્મા કયો; ફેળક અલ્રાશ
ભોટો ભાપ કયનાય (અને) ભશા દમાલાન છે .
(૨૦)
તભોએ કુફ્ર કમુું તો તે રદલવથી કેલી યીતે
ફચળો જે રદલવ ફાકોને લૃઘ્ધ કયી દેળે.
તે રદલવે બમના ભાયે આવભાન પાટી જળે
અને ખુદાનો લામદો ુયો થળે.
આ આમતોભાં નવીશત અને ણળખાભણ છે
ભાટે જે ચાશે તે ોતાના યલયરદગાય તયપનો
ભાગજ ગ્રશણ કયે.
વુયાના આયંબભાં યાતના ઇફાદત કયલાનો
શુ કભ શતો. જે ના થકી યાતની તશજ્જુ દની
નભાઝ લાજીફ થતી શતી. વશાફા ઘણી
લખત આખી યાત જાગતા શતા કે ણનભાજણ
કયેરા લખતથી ઓછી ઇફાદત ન થામ. આ
સ્થે આ શુ કભભાં કભી કયલાભાં આલી અને
તશજ્જુ દને લાજીફના ફદરે વુન્નત કયી
દીધી. ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે કેટરાક
વશાફા શુ ઝુયની વાથે ઉબા યશી આખી યાત
ઇફાદત કયતા શતા, એટરે વુધી કે તેઓના
ગો ઉય વોજા ચઢી જતા શતા અને તે
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વશાફા શ. અરી (અ.) અને જ. અફુઝય
શતા.
યાત અને રદલવના વભમનો ખયો અંદાઝ
અલ્રાશજ ફશેતય જાણે છે . તભો રોકો તેને
વાચી ગણતયીભાં રાલી ળકતા નથી. અલ્રાશે
ોતાના પઝરો કયભથી તભાયા ઉય કભી કયી
આી છે . શલે જે લી યીતે તભને આવાન રાગે
એ યીતે ઢી ળકો છો. આ સ્થે ભોટા બાગે
રોકો એ નભાઝે તશજ્જુ દ ભુયાદ રીધી છે
જ્માયે કેટરાક કશે છે કે ભાત્ર ણતરાલતે
કુયઆને ળયીપ છે અને કેટરું ઢલું તેભાં ણ
ભતબેદ છે . કેટરાક ચાવ આમતો, કેટરાક
વો તો કેટરાક ફસ્વો આમતો યોજ ઢલાનું
રખે છે .
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આ વુયાભાં ૫૬ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭૪) વુયએ ભુદ્દણસ્વય
(કાભી ઓઢેરો)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો જે ટરા શઝયત ઉય ઇભાન
રાવમા અને જે ટરા ભક્કાભાં ઇભાન ન રાવમા
તેભની ગણતયી ભુજફ અલ્રાશ દવ દવ નેકી
આળે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી ભનકુર
છે કે જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ નભાઝભાં
ઢે તો અલ્રાશ ઉય રાઝીભ છે કે તેને શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ની ાવે જગ્મા આે અને
દુણનમાની ઝીંદગીભાં શયગીઝ ળકી (ખયાફ)
નશીં થામ.
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ખાવીમત : આ વુયાને ઢ્મા કયે અને ુયો
થામ ત્માયે ોતાની શાજત ચાશે તો તેની
શાજત ુયી થળે. જો શાપીઝે કુયઆન થલાની
દોઆ ભાંગે તો તે શાપીઝે કુયઆન થામ.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ّ َ ّ ُ ۡ َ ُ ّ َ ٰۤ
ُ
﴾۱ۙ ﴿ یایہا المد ِثر
ََۡ ُ
﴾۲﴿ ق ۡم فان ِذ ۡذ
ََّ َ َ
﴾۳﴿ َف َذ ّبک فکبِ ۡؿ

ََ َ
﴾۴﴿ َف ِث َی َابک فط ِّہ ۡر
ۡ الرُ ۡج َز َف
ّ َف
﴾۵﴿ اہ ُج ۡر
શે તું (લશીની શેફતથી) કાભી ઓઢેરા
(યવૂર) ! (૧)
ઉઠ અને (રોકોને) ફીલયાલ: (૨)
અનુક્રભણણકા
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અને તાયા યલયરદગાયની ભોટાઇ લણજલ: (૩)
અને તાયા રુગડાં ાક કયી નાખ: (૪)
અને નાાકીનો ત્માગ કય: (૫)
અમ ણરફાવ ઓઢલાલાા ઉઠો અને ોતાની
કોભને ડયાલો. અલ્રાભા તફયવી વાશેફ
ભજભઉર ફમાનભાં પયભાલે છે કે અલ્રાશ
ોતાના નફીઓની તયપ સ્ષ્ટ દરીરોની
વાથે લશી પયભાલે છે અને નફીને ખફય શોમ
છે કે ભાયા ઉય લશી થઇ યશી છે તે લખતે
નફીને ન તો ડય રાગે છે અને ન તો તે
ગબયામ છે અને જે રોકો એભ કશે છે કે નફી
ગબયામ છે અને ધ્રુજે છે તો તે લાત ઠીક નથી.
શઝયતના જે નાભોનું કુયઆને ળયીપભાં લણજન
થમું છે તેભાં એક નાભ ભુદસ્વીય ણ છે .
તું ઉઠ અને રોકોને ખુદાના અઝાફથી ડયાલ કે
જે ઓ ખુદા ણવલામ ફીજાની ઇફાદત કયે છે .
તાયા યલયરદગાયની ભોટાઇ માદ કય. આ
આમાત નાઝીર થઇ તો શઝયતે અલ્રાશો
અકફય કહ્ું અને જ. ખદીજા ણ તકફીય
કશી ખુળ થમા.
‘લવેમાફક પતશશીય’ (અને ોતાના
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કડાંઓને ાક યાખો) આ વંફોધન જો કે
શુ ઝુયને છે ણ તેનો શેતુ તભાભ ઉમ્ભત છે
અને વેમાફનો શેતુ નપવ ણ રેલાભાં આવમો
છે . એટરે નપવને ગુનાશોથી ાક કયો અને
કેટરાકોએ વેમાફથી ભુયાદ સ્ત્રીઓ રીધી છે
કે તેણીઓને નેકીની ણશદામત કયો અને
એશરેફમત (અ.)ની યીલામતભાં છે કે આ
સ્થે ચાદય અથલા ઇજાયને રાંફી યાખલાથી
યોકલાભાં આવમા છે , એટરે ઝભીન ઉય
ઢવડીને તેને નજીવ ન કયો.
“રૂજઝ” (નજાવત)ને ભુકી આ, રૂજઝનો
અથજ અઝાફ થામ છે . તેનો બાલાથજ એ કે જે
કાભથી ગુનાશ થામ તે ન કયે. આ ફધું
ઉમ્ભતના ભાટે છે . શઝયત તો દયેક લસ્તુથી
ાક વાપ શતા.
૬ થી ૧૨ ભી આમાત :-

َۡ ۡ َ ۡ َُۡ ََ
ُ
﴾۶﴿ ف لا تمجف تستکثِؿ

ۡ َف ل ِرَ ّب َک َف
﴾۷﴿ اصبِ ۡؿ
ِ
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ُ َ َ
ُ َّ
﴾۸ۙ ﴿ ِف ِادا ج ِو َك فِی الناقوۡذ
َ
َ ّٰ َ
ۡ
﴾۹ۙ ﴿ فذل ِک یَوۡ َم ِئ ٍذ ّیوۡ ٌؾ َع ِسح ٌؿ
ّٰ ۡ َ
ۡ َۡ
﴾۱۱﴿ َعدی الک ِه ِكیۡ َن غح ُؿ یَ ِسح ٍؿ
ََۡ
َ
﴾۱۱ۙ ﴿ د ۡذن ِ ۡی َف َم ۡن خلق ُت َف ِح ۡی ًدا
ۡ َ
َ
﴾۱۲ۙ ﴿ ّف َج َعل ُت ل َ ٗۡہ َمالًا ّم ۡم ُد ۡف ًخا
અને લધાયે ભેલલાની આળાએ ઉકાય ન
કય: (૬)
અને તાયા યલયરદગાય (ની ખુળી ભેલલા)
ભાટે વશન કય : (૭)
કાયણ કે જ્માયે વૂય ફુંકલાભાં આલળે: (૮)
ત્માયે તે રદલવ એક વખત રદલવ શળે: (૯)
નાણસ્તકો ભાટે તે આવાન નણશ શોમ. (૧૦)
ભેં જે ને એકરો ેદા કમો છે તેની વાથે ભને
બોગલી રેલા દે: (૧૧)
અને તેને ભેં ુષ્ક દોરત આી: (૧૨)
અનુક્રભણણકા
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કેટરાક રોકો કોઇને કંઇ આે છે તે એટરા
ભાટે કે તેના ફદરાભાં કંઇ લધાયે આે તો
અલ્રાશે આ ટેલથી યોક્મા છે અને ભુશ્રીકો
દુ:ખ આે છે તે ઉય તાયા યલયરદગાયની
ખુળી ભેલલા ભાટે વબ્ર કય. કાયણ કે જ્માયે
વુય ફુંકલાભાં આલળે ત્માયે એ રદલવ વખત
શળે અને કાપયો ભાટે તે રદલવ આવાન નણશ
શોમ. રખે છે કે તે રદલવ ભોઅભીનો ભાટે
ઘણો આવાન શળે.
“ખરકતો લશીદન” (જે ને ભેં એકરો મદા
કમો) ફીજો અથજ એ ણ થઇ ળકે છે કે જ્માયે
તે મદા થમો ત્માયે એકરો શતો અને આ
લરીદ ફીન ભોગીયા ણલે છે અને વાદેકીન
(અ.)થી લણજન છે કે લરદુઝઝીના
(વમણબચાયથી મદા થમેરો) છે .
છી ખુદા એજ વમણક્ત ણલે પયભાલે છે કે
અભે તેને ુષ્ક ભાર આપ્મો અને ભક્કા અને
તાએપ લચ્ચે તેના ઉંટો-ઘોડા, ફકયાં લગેયે
ફેણશવાફ શતાં, એ ણવલામ ફાગ ફગીચા
અને નોકય ચાકય શતા.
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૧૩ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ ۡ ُ
ّف بَ ِنح َف ش ُہوۡ ًخا ﴿ ۙ﴾۱۳
ّ َ َ ّ َ ۡ ّ ُ َ ٗۡ َ
ً
ۡ
ۡ
ف مہدة لہ تم ِہیدا ﴿ ۙ﴾۱۴
ُ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ
َ
ۡ
ثم یطمع اؿ ارِید ﴿ ۙ٭﴾۱۵

َ ّ َ ّ َ ٗۡ َ َ ّٰ ّٰ َ
ً
َ
ۡ
کلا ؕ ِانہ کاؿ لِای ِتنا ع ِنیدا ﴿﴾۱۶
ُ ُ
َسا ۡذ ِہق ٗۡہ َص ُعوۡ ًخا ﴿﴾۱۷
ّ َ ٗۡ َ ّ َ َ َ َ ّ َ
َ
ِانہ فػخ ف قدذ ﴿ ۙ﴾۱۸
َُ َ ََ
فق ِت َل ک ۡی َف ق ّد َذ ﴿ ۙ﴾۱۹
َُ ُ َ َ َ
ث ّم ق ِت َل ک ۡی َف ق ّد َذ ﴿ ۙ﴾۲۱
)અને નજય વાભે યશેનાયા ુત્રો આપ્માં (૧૩
)અને તેના ભાભરા વમલણસ્થત કયી દીધા:(૧૪
hajinaji.com
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છતાં તે એલી રારચ યાખે છે કે શુ ં શજી ણ
તેભાં લધાયો કરૂં ! (૧૫)
શયગીઝ એભ નણશ થામ; ફેળક તે અભાયી
ણનળાનીઓનો ણલયોધી છે . (૧૬)
નજીકભાં જ શુ ં તેને ઉંચી ઉંચાઇ ય ચઢાલીળ
(અથાજત વખત ણળક્ષાભાં વડાલીળ). (૧૭)
ણન:વંળમ તેણે ણલચાય કમો અને અંદાજો
ફાંઘ્મો (૧૮)
ભાટે તેનો નાળ થાઓ, તેણે કેલો અંદાજો કમો
! (૧૯)
છી ણ તેનો નાળ થાઓ, તેણે કેલો
અંદાજો કમો ! (૨૦)
અને અભોએ તેની ાવે શાજય યશેનાયા
છોકયા આપ્મા તેને જોઇને તે ખુળ થતો શતો
અને તે દવ છોકયા શતા અને દયેક તેની
ભશેપીરભાં શાજય યશેતા.
અભોએ તેના ભાટે ણફછાનું ણફછાવમું એટરે
તેનો ભાભરો વમલણસ્થત કયી દીધો. છતાં ણ
તે લધાયે દોરત ભેલલાની રારચ યાખે છે .
તેને આટરી ફધી દોરત આલા છતાં વંતો
ન ભાનતાં શજુ લધાયે દોરત ભેલલાની
અનુક્રભણણકા
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રારચ યાખે છે .
શયગીઝ નણશ. એભ નણશ થામ. કાયણ કે તેણે
અભાયી નેઅભતોની નાળુક્રી કયી, અભાયી
આમતોનો ઇન્કાય કમો, આ આમત નાઝીર
થલા છી તેના ભાર લગેયેનો નાળ થઇ ગમો
અને ટુંક વભમભાં જ તે ભોશતાજ થઇ ગમો
અને તેના કેટરાક છોકયા ભયણ ામ્મા અને
જે જીલતા શતા તે તેનાથી પયી ગમા અને તે
ણ જશન્નભભાં શોંચી ગમો.
છી પયભાલે છે કે તેને “વઉદ” ઉય
શોંચાડીળ (દોઝખભાં અગ્નીના એક શાડનું
નાભ છે ) અને ત્માં વખતભાં વખત અઝાફ
થળે. તેને ત્માં અગ્નીની વાંકથી ફાંધીને
ખેંચલાભાં આલળે અને ગદાથી ભાયલાભાં
આલળે.
છી અલ્રાશ તેના દુગુજણો ણલે પયભાલે છે કે
તેને કુયઆન ઉય અનેક પ્રકાયના આક્ષે કમાજ
અને ભેણાં ભાયલા રાગ્મો અને દીરભાં
ણનશ્ચમ કમો કે શલે ળું કયલું ? ભાટે તેનો નાળ
થાલ અને કેલો અંદાજો કમો.
છી તેના ણલે પયભાલે છે કે તે શંભેળના
અનુક્રભણણકા
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અઝાફભાં ગીયપતાય થાલ, તેના ઉય રાનત
? થાલ, તેણે કેલો ણનશ્ચમ કમો
૨૧ થી ૩૦ ભી આમાત :-

َُ ََ
ث ّم نن َك ﴿ ۙ﴾۲۱

َُ
ث ّم َع َب َس َف بَ َز َخ ﴿ ۙ﴾۲۲
ُ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ
اس َتکب َ َؿ ﴿ ۙ﴾۲۳
ثم اخبر ف
َ ۤۡ ّ َ ۡ ُ َ
َفقَ َ
اؽ ِا ۡؿ ّٰہذا ِالا ِسش ٌخ ّی ۡؤثرُ ﴿ ۙ﴾۲۴
َ ۤۡ ّ َ َ ۡ َ
ِا ۡؿ ّٰہذا ِالا قوۡ ُؽ ال َبس ِخ ﴿﴾۲۵

َُۡ ۡ َ َ
َ
ساص ِلی ِہ سوك ﴿﴾۲۶
َ
ۤۡ َ َ
َف َما ا ۡخ ّٰذىک َما َسو ُك ﴿﴾۲۷
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ََ
ُ
﴾۲۸ۚ ﴿ لَا ت ۡب ِك ۡی َف لَا تذ ُذ
َ ۡ ّ ٌ َ َّ َ
﴾ۚ۲۹﴿ۛ
احۃ ل ِل َبس ِخ
لو
َ َ
َ
﴾۳۱﴿ َعل ۡی َہا ِت ۡس َعۃ َعس َخ
છી તેણે આવાવ જોમું : (૨૧)
છી તેણે ભ્રકુટી ચઢાલી અને ભોઢું ફગાડ્મું :
(૨૨)
છી ીઠ પેયલી અને ગલજ કમો : (૨૩)
છી ફોલ્મો કે આ (કુયઆન) કાંઇ નથી કકતુ
જાદુ કે જે અગાઉથી (થતો) ચાલ્મો આવમો
છે : (૨૪)
આ કાંઇજ નથી ણ કોઇ ભાનલીનું કથન છે .
(૨૫)
નજીકભાં જ શુ ં તેને જશન્નભભાં શોભી દઇળ.
(૨૬)
અને તને ળી ખફય કે જશન્નભ ળું છે ?
(૨૭)
અનુક્રભણણકા
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તે ન કોઇ લસ્તુ ફાકી યાખે છે ન છોડી દે છે :
(૨૮)
ભાણવને ફાી બસ્ભ કયી દેનાયી છે . (૨૯)
તેના ય ઓગણીવ (પરયશ્તા) છે . (૩૦)
છી તેણે આવાવ જોમું, છી તેણે ભ્રકુટી
ચઢાલી અને ભોઢું ફગાડ્મું.
છી તેણે ભોશમ્ભદ (વ.) તથા કુયઆન તયપ
ીઠ કયી અને શઝયતના પયભાનથી અણબભાન
કમુું.
છી તેણે ોતાની કોભને કહ્ું કે ભોશમ્ભદ
(વ.) જે કંઇ કશે છે તે જાદુ છે .
કુયઆન કંઇ નથી ણ ભાનલીનું કથન છે જે
ફાફુરના જાદુગયોથી ળીખ્મો છે , તે કંઇ
ખુદાના કરાભ નથી.
ખુદા પયભાલે છે કે નજીકભાં જ શુ ં તેને
જશન્નભભાં નાખી દઇળ અને તેને ળી ખફય
કે જશન્નભ ળું ચીજ છે ?
તે વકય (જશન્નભ) એલી ચીજ છે કે તે ન
કોઇ લસ્તુ ફાકી યાખે છે ન છોડી દે છે , તેભાં
ગુનેશગાય શંભેળા ફળમા કયે છે .
તે વકય ભાણવને ફાીને બસ્ભ કયી દેનાય
અનુક્રભણણકા
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છે . તે વકય ઉય ૧૯ પયીશ્તા નીગેશફાન છે .
૩૧ થી ૩૬ ભી આમાત :-

َّ َّ
ًَ َ
ۡ َ ۤۡ َ
َف َما َج َعلنا ا ۡص ّٰح َب الناذِ ِالا َمل ِئکۃ ۪ ّف
َما َج َع ۡل َنا ِع ّ َدتَ ُہ ۡم ِالَّا فِ ۡت َن ًۃ لّ ّ َِل ِذیۡنَ
َّ
ُ ُ ۡ
ََ
که ُك ۡفا ۙ ل َِی ۡس َت ۡی ِق َن ال ِذیۡ َن ا ۡفتوا ال ِک ّٰت َب
َف یَ ۡز َخ َاخ الَّذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡۤۡا ِایۡ َمانًا ّ َف لَا یَ ۡرتَ َ
اب
ِ
َّ
ۡ ُ
ُ ُ ۡ
ال ِذیۡ َن ا ۡفتوا ال ِک ّٰت َب َف ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َؿ ۙ َف
َ ُ ۡ َ َّ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َّ َ ٌ َّ
ل ِیقوؽ ال ِذین فِی قلو ِب ِہم مرص ف
ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ َ ۤۡ َ َ َ ّّٰ ُ ّٰ َ َ َ
ً
الک ِهكفؿ مادا اذاخ اللہ ِبہذا مثلا ؕ
َ ّٰ َ ُ ّ ُ ّّٰ ُ َ ۡ ّ َ َ
ٓاء َف یَ ۡہدیۡ
ُ
کذل ِک ح ِضل اللہ من یش
ِ
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َ َّ
َ َ ُ
َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ َف َما ح ۡعل ُم ُجنوۡ َخ َذ ِّبک ِالا ُہوَ ؕ
َّ ۡ ۡ َ
َف َما ِہیَ ِالا ِدغ ّٰخی ل ِل َبس ِخ ﴿ ﴾۳۱٪
َ َّ ۡ َ
کلا َف الق َمرِ ﴿ ۙ﴾۳۲

َ َّ ۡ ۡ َ
َ
ۡ
َ
ف الی ِل ِاد اخبر ﴿ ۙ﴾۳۳
َ ۤۡ َ َ
َف ّ ُ
الص ۡب ِح ِادا ا ۡسه َك ﴿ ۙ﴾۳۴
َّ
ُۡ
ِان َہا لَاِ ۡح َدی الکبَؿِ ﴿ ۙ﴾۳۵

َ ّۡ َ
ن ِذیۡ ًرا ل ِل َبس ِخ ﴿ ۙ﴾۳۶
અને અભોએ જશન્નભના યખેલાો
પરયશ્તાઓ ણવલામ (ફીજા કોઇને) ફનાવમા
ેનથી, અને અભોએ તેભની ગણત્રી એટરા ભાટ
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નક્કી કયી છે કે નાણસ્તકો ભાટે તે અજભાઇળ
થામ કે જે થી તે રોકોને કે જે ભને રકતાફ
આલાભાં આલી છે ખાત્રી થઇ જામ, અને જે
ઇભાન રાવમા છે તેભનું ઇભાન લધુ લધી જામ,
અને જે ભને રકતાફ આલાભાં આલી છે તેઓ
તથા ઇભાન રાલનાયાઓ ળંકા ન કયે, અને
જે થી તે રોકો કે જે ભના અંત:કયણોભાં
(દોગરાણાનો) યોગ છે તેઓ તથા નાણસ્તકો
કશેલા રાગે કે અલ્રાશે આ દાખરાથી ળો શેતુ
યાખ્મો છે ? આલી યીતે અલ્રાશ જે નાથી
ચાશે છે ણશદામતની તૌપીક ખુંચલી રે છે , અને
જે ને ચાશે છે ણશદામત આે છે ; અને તાયા
યલયરદગાયનું રશ્કય તેના ણવલામ કોઇ નથી
જાણતું, અને આ (લાતો) કાંઇજ નથી ણ
ભનુષ્મ ભાત્ર ભાટે નવીશત છે . (૩૧)
શયગીઝ નણશ, કવભ છે ચંદ્રની: (૩૨)
અને યાતની જ્માયે કે તે ણલદામ થામ છે :
(૩૩)
અને કવભ છે પ્રબાતના વભમની જ્માયે કે તે
પ્રકાળી ઉઠે છે : (૩૪)
ણન:વંળમ તે (જશન્નભ) ભશાન ભુવીફતો
અનુક્રભણણકા
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ભાંશેની એક છે : (૩૫)
ભનુષ્મોને ફીલયાલનાયી: (૩૬)
કશે છે કે આ આમત નાઝીર થલા છી
અફુજશેરે કહ્ું કે અમ કુયેળીઓ, ભોશમ્ભદ
(વ.) કશે છે કે દોઝખના ૧૯ પયીશ્તાઓ
ચોકીદાયો છે અને એથી લધાયે નથી અને તભો
ફશુ જ ફદાદુય અને ળુયલીય છો. ળું
તભાયાભાંના દવ ભાણવો એક પયીશ્તાને
શયાલી ન ળકે ? તો અફુર અળદ ફીન
અવીદે કહ્ું કે અયે શુ ં એકરો ફવ છુ ં . દવને
તો શુ ં ાછથી અને વાતને આગથી
શયાલી ળકીળ. ફાકીના ફેને તભો શયાલી
દેજો. અફુર અળદ ઘણો ફશાદુય, રદરાલય
અને ઝફયદસ્ત ભળશુ ય શેરલાન શતો. એક
યીલામતભાં છે કે તેણે કહ્ું કે શુ ં તભાયી ાછ
ુરે વેયાત ઉય જઇળ ત્માયે જભણા શાથથી
દવને અને ડાફા શાથથી નલ પયીશ્તાઓને દપે
કયી દઇળ. છી આણે ફધા વરાભતી વાથે
ુર ઉયથી વાય થઇ જન્નતભાં દાખર
થઇ જઇળું, ત્માયે આ આમત નાઝીર થઇ.
૧૯ની વંખ્મા એટરા ભાટે ફમાન કયલાભાં
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આલી કે મશુ દ અને નવાયાની રકતાફોભાં ણ
આજ વંખ્મા રખેરી છે . આ વંખ્માની એક
તયપ તો એશરે રકતાફ તેનાથી વંતો ભાનળે
અને તેઓને શુ ઝુયની વત્મતાની ખાતયી થઇ
જળે અને ફીજી તયપ ભોઅભીનોને ણ
વંતો થઇ જળે.
છી પયભાલે છે કે નણશ નણશ, એ અળક્મ છે કે
કોઇ જશન્નભના પયીશ્તાઓને દપે કયી ળકે
અથલા તેનો અથજ એ કે ળા ભાટે ણલચાય નથી
કયતા કે જે થી શક યસ્તો ભેલી ળકામ. ચંદ્રની
કવભ છે કે તેભાં ખુદાની કુદયતની ણનળાનીઓ
છે અને યાતની કવભ છે કે જ્માયે તે ણલદામ
થામ છે અને કવભ છે પ્રબાતના વભમની કે
જ્માયે તે પ્રકાળી ઉઠે છે . ખયેખય તે જશન્નભ
ભશા ભુવીફતોભાંની એક ભુવીફત છે . તે
જશન્નભ ઇન્વાનોને ડયાલનાયી છે .
૩૭ થી ૪૬ ભી આમાત :-

ۡٓاء ِم ۡن ُک ۡم اَ ۡؿ ّیَ َتقَ ّ َد َؾ اَف
َ ل َِم ۡن َش
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َ َّ
یَ َتاع َخ﴿﴾۳۷
َ
ٌَ
ُ ُّ َ ۡ
س ِب َما ک َس َب ۡت َذ ِہ ۡینۃ ﴿ ۙ﴾۳۸
ف
کل ج ٍۭ

ّ َ ۤۡ َ
ۡ ۡ
ۛ﴿ ؕ﴾۳۹
ِالا ا ۡص ّٰح َب ال َی ِمح ِف
ۡ َ ّّٰ َ َ َ َ ُ
ٓاءلوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۴۱
ۛ یت س
فِی جن ٍت ۟
ۡ
ۡ
َع ِن ال ُم ۡجرِ ِمح َف ﴿ ۙ﴾۴۱
ََُ
َ
َما َسلکک ۡم ف ِ ۡی َسو َك ﴿﴾۴۲
َ ُ َ ُ
ۡ ّۡ
قالوۡا ل َ ۡم نک ِم َن ال ُم َص ِلح َف ﴿ ۙ﴾۴۳
َ ُ ُۡ ۡ ۡ
َف ل َ ۡم نک نط ِع ُم ال ِم ۡس ِکح َف ﴿ ۙ﴾۴۴
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ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ ُ
﴾۴۵ۙ ﴿ َف کنا نخوۡص َمع الخٓائِ ِضح َف
ّ َف ُک ّ َنا ن ُ َک ّذ ُب ب َی ۡوؾ
﴾۴۶ۙ ﴿ الدیۡ ِن
ِ ِ ِ ِ
(ખાવ કયીને) તેના ભાટે કે જે તભાયાભાંથી
(નેકીભાં) આગ લધી જલા ચાશે અથલા
(ફુયાઇથી) ાછ યશી જલા ચાશે. (૩૭)
દયેક વમરકત તે જે કાંઇ કયી ચૂકી છે તેના
વંફંધભાં ગીયલી (ભૂકાએરી) છે : (૩૮)
ણવલામ જભણા શાથલાાઓ કે જે ભના
કભજના રેખ તેભના જભણા શાથભાં આલાભાં
આવમા શળે: (૩૯)
તેઓ જન્નતભાં શળે અને એક ફીજાને ૂછતા
શળે: (૪૦)
ગુનેશગાયોના
વંફંધભાં
ગુનેશગાયોને): (૪૧)

(અને

ખુદ

કે કઇ લસ્તુએ તભને જશન્નભભાં રાલી દીધા
છે ? (૪૨)
તેઓ કશેળે કે અભે નભાઝી ભાંશેના ન શતા:
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(૪૩)
અને અભે ણનયાધાયોને ખાલાનું ણ
ખલડાલતા ન શતા: (૪૪)
અને જે ઓ ણનયથજક ફકલાવ કયતા શતા તેભની
વાથે અભે ણ ણનયથજક ફકલાવ કયતા શતા:
(૪૫)
અને અભે પેંવરાના રદલવને જુ ઠરાલતા શતા:
(૪૬)
જે તભાયાભાંથી નેકીઓભાં આગ લધી જલા
ચાશે અને ફુયાઇ અને ફદી કયીને ાછ યશી
જલા ચાશે તો તેઓ ફન્નેને ખુદાએ ઇખ્તેમાય
આેર છે કે જોઇએ તો નેકી કયીને આગ
લધી જામ અને જોઇએ તો ફદી કયીને ાછ
યશી જામ.
દયેક વમણક્ત જે કંઇ કયી ચુકી છે તે વંફંધભાં તે
ગીયલી ભુકામેરી છે .
જે ભના જભણા શાથભાં આઅભારનાભું
આલાભાં આલળે તેઓએ ા કમાજ નણશ
શોમ અને તેઓને ખુદા નેક અભરને કાયણે
ફક્ષી આળે.
તેઓ આવભાં એક ફીજાને ુછળે.
અનુક્રભણણકા
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ગુનેશગાયો અને કાપયો ણલળે તેઓ
દોઝખીઓને ુછળે કે તભને દોઝખભાં કઇ
ચીજ રાલી ? તેઓ કશેળે કે અભો નભાઝ
ઢતા ન શતા. અભે ણનયાધાયોને ખાણં
ખલડાલતા ન શતા અને અભો લાજીફ ઝકાત
આતા ન શતા અને જે ઓ ણનયથજક ફકલાવ
કયતા શતા તેભની વાથે અભો ણ ફકલાવ
કયતા શતા. એટરે ભોશમ્ભદ (વ.) લગેયેની
ગીફત કયતા શતા અને કમાભતના રદલવને
જુ ઠરાલતા શતા.
૪૭ થી ૫૧ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ َ ّٰ َ ّٰۤ َ
ُ
﴾۴۷﴿ حتی اتىنا الی ِقحف
ۡ ّّٰ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ َ
َ
﴾۴۸﴿ فما تنفعہم شفاعۃ الش ِف ِعحف

ۡ َّ َ ۡ ُ َ َ َ
ۡ
﴾۴۹ۙ ﴿ التذغِ َخ ِۃ ُم ۡع ِر ِضح َف
فما لہم ع ِن
ٌ َ ۡ َ ۡ ُّ ٌ ُ ُ ۡ ُ َّ َ َ
﴾۵۱ۙ ﴿ کانہم حمر مستن ِهكۃ
અનુક્રભણણકા
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َ ۡ ََ
﴾۵۱﴿ ـ ّخة ِم ۡن ق ۡسوَ َذ ٍۃ
અશીં વુધી કે અભને ભૃત્મુ આલી રાગ્મું.
(૪૭)
ભાટે શલે ળપાઅત કયનાયાઓની ળપાઅત
તેભનાં કાંઇ કાભભાં નણશ આલે. (૪૮)
ત્માયે તેભને ળું થઇ ગમું છે કે તેઓ નવીશતથી
એલી યીતે ભોંઢું પેયલી રે છે : (૪૯)
કે જાણે તેઓ બડકી ઉઠનાયા ગધેડા શોમ:
(૫૦)
જે નવશથી બડકી નાવી છુ ટ્મા શોમ. (૫૧)
તેઓએ કહ્ું કે એટરે વુધી કે અભોને ભોત
આવમું. ખુદા પયભાલે છે કે તેઓની ળપાઅત
કયનાયની ળપાઅત પામદો શોંચાડળે નણશ,
એટરે તેભની કોઇ ળપાઅત કયળે નણશ.
એ કાપયોને ળું થમું છે કે તેઓ નવીશતથી
એટરે શ. ભોશમ્ભદ (વ.) અથલા કુયઆનથી
ભોઢું પેયલી રે છે કે જાણે તેઓ બડકી ઉઠેરા
ગધેડા જે લા શોમ નણશ ? જે ભકે તેઓ વીંશથી
બડકીને નાવી છુ ટે છે .
અનુક્રભણણકા

2106

hajinaji.com

૫૨ થી ૫૬ ભી આમાત :-

َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ّ ُ ۡ ٔۡ
امرِ ًی
بل یرِید کل
ُ ُ ً ُّ َ َّ َ ً
صحفا منسخۃ ﴿ ۙ﴾۵۲

ۡ َ ُ ّٰ
ِّمن ُہ ۡم ا ۡؿ ّی ۡؤتی

َ َّ
ّ َ َ ُ ّٰ َ
کلا ؕ بَ ۡل لا یَخافوۡ َؿ الۡاع َِخۃ ﴿﴾۵۳
َ ّ َ ۤۡ ّ َ ٗۡ َ ۡ َ ٌ
کلا ِانہ تذغِخۃ ﴿ ۚ﴾۵۴
ََ ۡ َ َ ََ
ٗۡ
َ
فمن شٓاء دغخـ ﴿﴾۵۵
َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ َ ۤۡ َ ۡ ّ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ ؕ ُہوَ اَ ۡہلُ
ف ما یذغخفؿ ِالا اؿ یشٓاء
ّ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ
َ
التقوی ف اہل المغ ِهك ِۃ ﴿ ﴾۵۶٪
ેલાત આ છે કે તેઓભાંથી દયેક જણ આ ચાશ
ંછે કે દયેકને ખુલ્રી રકતાફો આલાભા
hajinaji.com
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આલે.(૫૨)
(યંતુ) તેભ શયગીઝ નણશ થામ; ફલ્કે તેઓ
આખેયતથી જ નથી ડયતા. (૫૩)
શયગીઝ એભ નણશ થામ, ણન:વંળમ આ
(કુયઆન) એક નવીશત છે . (૫૪)
ભાટે જે ચાશે તે તેનું નચતન કયે. (૫૫)
ણ અલ્રાશ નણશ ચાશે તે ણવલામ તેઓ
નચતન કયનાય નથી, તે (અલ્રાશ) મોગ્મ છે કે
તેનાથી જ ડયલાભાં આલે અને એજ ક્ષભા
કયલાની મોગ્મતા ધયાલે છે . (૫૬)
કાપયોએ શઝયતને કહ્ું કે અભો તભારૂં
અનુકયણ નણશ કયીએ, જ્માં વુધી તભો
અભાયા દયેક ભાટે રકતાફ ન રાલો અને તેભાં
રખેરું શોમ કે અમ પરાણા તું ભોશમ્ભદ
(વ.)ની મયલી કય. ત્માયે અલ્રાશે આ
આમત નાઝીર પયભાલી.
તેઓના જલાફભાં કુદયત કશે છે કે નણશ નણશ,
તેઓ કશે છે તેભ થળે નણશ, એ પ્રભાણે રકતાફ
આલાભાં આલે તો ણ તેઓ ઇભાન નણશ
રાલે, તેઓ આખેયતના અઝાફથી ડયતા
નથી.
અનુક્રભણણકા
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શયગીઝ એભ નણશ થામ. આ કુયઆન એક
નવીશત છે . જે કોઇ ચાશે તે તેનાથી નવીશત
રે અને તેને માદ કયે.
એભાંથી ફોધાઠ ગ્રશણ નથી કયતા ણ એ
રોકો કે જે ને ખુદા ચાશે; તેનો બાલાથજ એ કે
ોતાના ઇખ્તેમાયથી ણળખાભણ રેળે નણશ,
ખુદા કોઇને ઝફયદસ્તી કયતો નથી.
અલ્રાશથી ડયલું જોઇએ અને ગુનાશની
ફક્ષીળ ચાશલી જોઇએ. શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે ખુદાએ ોતાની
ઇઝઝત અને જરારની કવભ ખાધી છે કે જે
ખુદાને એક ભાનળે તેને કદી અઝાફ કયળે
નણશ.
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આ વુયાભાં ૪૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭૫) વુયએ કમાભત

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.) પયભાલે છે કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો કમાભતભાં જ. જીબ્રઇર તેની
ગલાશી આળે કે તે ળખ્વ કમાભત ઉય
ઇભાન રાલલાલાો છે . જ્માયે તે કમાભતના
ભેદાનભાં આલળે ત્માયે તેનો ચશેયો ચભકતો
શળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયો ઢ્મા કયે અને તેની ઉય
અભર કયે તો શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની વાથે
કમાભતના ભેદાનભાં ખુફવુયતીની વાથે ઉબો
થળે. આ તેનું ભોંઢું જોઇ ખુળ થળે અને
ભુફાયકફાદી વાથે ુરે વેયાત ઉયથી વાય
અનુક્રભણણકા
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થઇ જલાની ફળાયત આળે.
ેખાવીમત : આ વુયાને ઢલો અને રખીન
ેીલો ફશુ જ પામદાકાયક છે . ફુઢ્ઢાન
તાકતલય કયે છે .
૧ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

ۤۡ ُ ۡ
ۡ
لَا اق ِس ُم ِب َیوۡ ِؾ ال ِق ّٰی َم ِۃ ﴿ ۙ﴾۱
َّ
َ َ ۤۡ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ
َ
َ
ّ
س اللوام ِۃ ﴿﴾۲
ف لا اق ِسم ِبالنف ِ
َ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ُ َ َّ ۡ َّ ۡ َ َ
ایحسب الاِنساؿ الن نجمع

ِع َظ َ
ام ٗۡہ ﴿﴾۳
َ ُّ
ّٰ
َ َ
بَدّٰی ق ِدذِیۡ َن َعدٰۤی ا ۡؿ ن َس ِّو َی بَنان ٗۡہ ﴿﴾۴
بَ ۡل یُریۡ ُد الۡان ۡ َس ُ
اؿ ل َِی ۡف ُجرَ اَ َم َ
ام ٗۡہ ﴿﴾ۚ۵
ِ ِ
ۡ
یَ ۡسـَٔۡ ُل اَ ّیَ َ
اؿ یَوۡ ُؾ ال ِق ّٰی َم ِۃ ﴿﴾۶
hajinaji.com
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કવભ ખાઉં છુ ં કમાભતના રદલવની: (૧)
અને કવભ ખાઉં છુ ં (ગુનાશોથી) ડંખનાયા
અંત:કયણની ! (૨)
ળું ઇન્વાન એભ ધાયે છે કે અભે તેનાં શાડકાં
(કફયભાં વડી ગમા છી) બેગાં નણશ કયીએ ?
(૩)
અરફિ ! અભે તે ઉય કાફુ ધયાલીએ છીએ
કે તેની આંગીઓના ટેયલાં (ણ ાછા)
વયખાં કયી દઇએ. (૪)
ણ લાત આ છે કે ભનુષ્મ ઇચ્છે છે કે
બણલષ્મભાં ફનનાયા ફનાલોને ણ જુ ઠરાલે.
(૫)
ૂછે છે કે કમાભતનો રદલવ ક્માયે આલળે ?
(૬)
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે શુ ં કમાભતના
રદલવની કવભ ખાઉં છુ ં . એ નપવની ખાઉં છે
જે ોતાના આત્ભાને ઠકો આે છે કે
ખુદાની ઇફાદતભાં ળા ભાટે કવુય કયે છે અને
યીણાભનો ણલચાય કયતો નથી. આ
આમાતભાં ખુદાએ નપવની કવભ ખાધી તેથી
ભોઅભીન ભુયાદ છે અથલા નેક અને ફદ દયેક
અનુક્રભણણકા
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નપવ છે . કેભકે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે
પયભાવમું કે કમાભતના રદલવે દયેક બરો અને
ફુયો આત્ભા ોતાને ઠકો આળે. નેક
એટરા ભાટે ઠકો આળે કે તેણે ળા ભાટે
લધાયે નેકી ન કયી અને ફુયો એટરા ભાટે
ઠકો આળે કે ળા ભાટે ફુયાઇ કયી.
અદી ફીન યફીઆ શઝયતની ડોળભાં યશેતો
શતો અને તે આનો દુશ્ભન શતો. એક રદલવ
તેણે શઝયતને કમાભત ણલે ુછમું. આે તેને
કમાભતની ખફય આી તો તેણે કહ્ું કે એ
રદલવને શુ ં ભાયી આંખે જોલા છતાં ણ તેને
વાચો નણશ જાણં અને એ લાતને કદી ભાનીળ
નણશ કે ણલખયાઇ ગમેરા શાડકાં એકઠાં થઇ
ળકે ત્માયે અલ્રાશે આ આમત નાઝીર
પયભાલી.
કુદયત કશે છે કે અભે તે ઉય કાફુ ધયાલીએ
છીએ કે તેની આંગીઓના ટેયલા વુઘ્ધાં
વયખા કયી દઇએ. ભતરફ એ કે એલી ફાયીક
ચીજને ણ અભો તેના અવર રૂભાં યજૂ
કયી ળકીએ છીએ. ણ ઇન્વાન એ ઇચ્છે છે
કે બણલષ્મભાં થનાય ફનાલને ણ જુ ઠરાલે.
અનુક્રભણણકા
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ેઇન્વાન અને ફીજા રોકો ભશ્કયી કયીને કશે છ
કે કમાભતનો રદલવ ક્માયે આલળે.
૭ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ
ف ِادا بَرِػ ال َب َض ُخ ﴿ ۙ﴾۷
َ
َۡ
َف خ َس َف الق َمرُ ﴿ ۙ﴾۸
َ ُ َ َّ ۡ ُ َ ۡ َ
َ
ُ
ف ج ِمع الشمس ف القمر ﴿ ۙ﴾۹
َ ۡ َ
حَقُوۡ ُؽ الۡان ۡ َس ُ
اؿ یَوۡ َم ِئ ٍذ ایۡ َن ال َمه ّ ُك ﴿ ۚ﴾۱۱
ِ
َ َّ َ
کلا لَا َفر َذ ﴿﴾۱۱

ۡ َ
َ
ِاخّٰی َذ ِّبک یَوۡ َم ِئ ِذِۣ ال ُم ۡس َتو ّ ُك ﴿﴾۱۲
یُ َن ّ َب ُؤا الۡان ۡ َس ُ
اؿ یَوۡ َمئ ٍۭذ ب َما َق ّ َد َؾ َف اَ ّ َعخَ
ِ
ِ ِ
﴿﴾۱۳
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છી જ્માયે આંખો અંજાઇ જળે: (૭)
અને ચંદ્રને ગ્રશણ રાગી જળે: (૮)
અને વૂમજ તથા ચંદ્ર બેગા કયી દેલાભાં આલળે:
(૯)
તે રદલવે ભનુષ્મ કશેળે કે શલે નાવલાની
જગ્મા ક્માં છે ? (૧૦)
ખાત્રીથી જાણો કે કોઇ આશ્રમનું સ્થાન નણશ
શોમ. (૧૧)
તે રદલવે આશ્રમ રેલાની જગ્મા તો ભાત્ર તાયા
યલયરદગાયની ાવે જ શળે. (૧૨)
તે રદલવે ભનુષ્મને તે વલે કાંઇ જણાલલાભાં
આલળે કે જે તેણે અગાઉ ભોકલ્મું અને ાછ
ભૂક્મું શળે. (૧૩)
અલ્રાશ કમાભતની ણનળાનીઓનું લણજન કયે
છે કે જ્માયે બમ અને ફીકના રીધે ઇન્વાનની
આંખો અંજાઇ જળે, પાટી યશી જળે અને
ચંદ્રને ગ્રશણ રાગળે.
વૂમજ અને ચંદ્રને બેગા કયલાભાં આલળે અને
ફન્નેનું તેજ ચાલ્મું જળે અને ફન્ને દયીમાભાં
ડી જળે અને દયીમો અગ્નીની જે ભ ગયભ
થઇ જળે અને દુણનમાભાં અંધકાય છલાઇ
અનુક્રભણણકા
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જળે.
તે રદલવે ઇન્વાન કશેળે કે શલે બાગલાની
જગ્મા ક્માં છે ? શલે તેઓને ભાટે કોઇ યક્ષણનું
સ્થાન નથી.
તે રદલવે આશ્રમ રેલાનું સ્થાન તાયા
યલયરદગાયની ાવેજ છે , નેકને ભાટે જન્નત
અને ફુયાને ભાટે જશન્નભ.
તે રદલવે ઇન્વાનને તે વલે કંઇ જણાલલાભાં
આલળે જે તેણે આગ ભોકલ્મું અને ાછ
ભુક્મું શળે. એટરે આગ અભર ભોકલ્મા અને
ાછ ભાર છોડી ગમો.
૧૪ થી ૧૯ ભી આમાત :-

ٌ ۡ
َۡ
ُ بَل الۡان ۡ َس
﴾۱۴ۙ ﴿ اؿ َعدّٰی جف ِس ٖۡہ بَ ِصح َؿۃ
ِ ِ
ّٰ ۡ َ َ
﴾۱۵﴿ ّف لَوۡ الكی َم َعا ِدیۡرَ ٗۡـ
ۡ ُ
َ َ
﴾۱۶﴿ لَا ت َش ّ ِخؼ ِب ٖۡہ ل َِسانک ل َِت ۡع َج َل ِب ٖۡہ
َ ُ
َ َ َ
﴾ۚ۱۷﴿ۛ
ِا ّؿ َعل ۡینا َج ۡم َع ٗۡہ َف ؿ ۡخ ّٰان ٗۡہ
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َ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ ۡ َ َ َ
﴾۱۸ۚ ﴿ ف ِادا ؿ َخان ُہ فات ِبع ؿ ۡخ ّٰان ٗۡہ
َ َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ ُ
ۡٗ
﴾۱۹﴿ ثم ِاؿ علینا بیانہ
ફલ્કે ભનુષ્મ ોતે ોતાનો ૂયાલો શળે: (૧૪)
છી બરેને તે ોતાના (ગુનાશોના) ફશાના
યજૂ કમાજ કયે. (૧૫)
(શે યવૂર !) તું તાયી જીબ તે (લશી)ની વાભે
એલા શેતુથી ન શરાલ કે જે થી તેને જલ્દીથી
આટોી રે. (૧૬)
ણન:વંળમ તેનું બેગું કયલું અને તેનું ઢાલલું
અભાયા ભાથે છે . (૧૭)
છી જ્માયે અભે તેને (જીબ્રઇર દ્લાયા)
ઢાલી યશીએ ત્માયે તે લાંચનનું અનુકયણ
કયજે . (૧૮)
છી તેનું વભજાલી દેલું ણ અભાયા ભાથે છે .
(૧૯)
ઇન્વાનને એ કશેલાની કંઇ જરૂયત નથી (તેના
આઅભાર ણલળે) તે ોતે તેનો ુયાલો શળે.
તે ોતાના ગુનાશો ભાટે ફશાનાઓ યજૂ કયળે,
અનુક્રભણણકા
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ણ તેથી કંઇ પામદો શોંચળે નણશ. શ.
વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે રોકો ળા ભાટે નેકી
જાશેય કયે છે અને ફદી છુ ાલે છે ? ળું તેઓ
ોતાના નપવ પ્રત્મે ઘ્માન આતા નથી ?
તેઓ જાણે કે ફદી કદી છુ ી યશી ળકતી નથી.
જ્માયે ફાતીન વુધયે છે તો જાશેય ણ વુધયે
છે . આભ પયભાલી આે આ આમતની
ણતરાલત પયભાલી. શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ
પયભાવમું કે જે કોઇ ોતાના ફાતીનને છુ ાલે,
અગય તે નેક શોમ કે ફદ તેને ખુદા જાશેય
કયળે. ઝોયાયાએ શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)ને ુછમું કે ણફભાયીભાં યોઝો યાખલો ન
જોઇએ એની કોઇ શદ છે ? આે આ
આમતની ણતરાલત કયીને પયભાવમું કે ઇન્વાન
ોતાની શારતને વાયી યીતે વભજી ળકે છે કે
તે યોઝા યાખલાની ળણક્ત યાખે છે કે નણશ.
આ આમાત ણલે વાભાન્મ તપવીય
કયનાયાઓએ તેનો બાલાથજ એ રીધો છે કે
જ્માયે જ. જીબ્રઇર કુયઆનની આમતો
રાલતા શતા તો શુ ઝુય તયતજ તેને યટલા
રાગતા શતા અને માદ કયલાની કોળીળ કયતા
અનુક્રભણણકા
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શતા અને જીબ્રઇરના ખતભ કયલાની શેરા
ઢલા રાગી જતા. તેથી ખુદાએ આને એભ
કયલાથી યોકી રીધા કે આ કુયઆન ઢલાભાં
જલ્દી ન કયો. જો કે આ અથજ ઠીક નથી અને
શઝયતની ળાનને રામક ણ નથી અને
કુયઆને ભજીદના જે કામદા-કાનુન છે તે ણ
આ યીતે યજા આતા નથી. શકીકતભાં આ
વંફોધન શુ ઝુયને નથી ણ કમાભતના રદલવે
યજૂ થનાયા એ રોકોને ભાટે છે જે ઓને
દુણનમાભાં કમાભત ઉય ખાતયી ન શતી
તેઓને વંફોધન કયેર છે . જ્માયે
આઅભારનાભું આલાભાં આલળે તો તેને
જલ્દી જલ્દી ઢલાની કોળીળ કયળે અને
એથી ભુયાદ કુયઆનની ણતરાલત નથી અને ન
તો શુ ઝુયને તે વંફોધન કયલાભાં આવમું છે .
ણ એ રોકોને કશેલાભાં આવમું છે કે જલ્દી ન
કયો ધીયે ધીયે ોતાનું આઅભારનાભું લાંચો
તેભાં ફધું રખેર છે .
અને તેનું બેગું કયલું અને ઢલું અભાયા ભાથે
છે . જ્માયે અભો તેને ઢીએ તો ાછ તભો
ણ એને ઢો. છી તેનું વભજાલી દેલું ણ
અનુક્રભણણકા
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અભાયા ભાથે છે .
૨૦ થી ૨૯ ભી આમાત :-

َ َّ َ ۡ ُ ُّ ۡ َ ۡ َ َ َ
اجلۃ ﴿ ۙ﴾۲۱
کلا بل ت ِحبوؿ الع ِ
ََ
ّٰ َ
َف تذ ُذ ۡف َؿ الۡاع َِخۃ ﴿﴾۲۱
ُ ُ ۡ ٌ َّ ۡ َ َّ َ ٌ
فجوـ یوم ِئ ٍذ نا ِضىۃ ﴿ ۙ﴾۲۲
َ ٌ
ِاخّٰی َذ ِّب َہا ناؾ َِخۃ ﴿ ۚ﴾۲۳
ٌ
َ
َف ُف ُجوۡ ٌـ ّیوۡ َم ِئ ٍۭذ َبا ِذ َخۃ ﴿ ۙ﴾۲۴
َ ٌ
َ ُ َ ُّ ۡ
تظ ّ ُن ا ۡؿ حف َع َل ِب َہا فاؿ َِخۃ ﴿﴾۲۵
َ ّ َ ۤۡ َ َ َ َ ّ َ
َ
َ
کلا ِادا بلغ ِت التؿاقِی ﴿ ۙ﴾۲۶
َ
اػ ﴿ ۙ﴾۲۷
َف قِ ۡی َل َم ۡن  ٜذ ٍ
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ُ ۡ َّ َ َ َ
﴾۲۸ۙ ﴿ ّف ظ ّ َن ان ُہ ال ِه َكاػ
َّ ُ َّ َّ َ ۡ َ
﴾۲۹ۙ ﴿ اػ
ِ ف التف ِت الساػ ِبالس
શયગીઝ નણશ, (ફશાનું વમથજ છે ) લાત આ છે
કે તભે રોકો ક્ષણબંગુય વંવાયના ચાશનાયા
છો: (૨૦)
અને આખેયતને ત્માગી ફેવો છો. (૨૧)
તે રદલવે કેટરાક ચશેયા તો ચભકતા શળે:
(૨૨)
ોતાના યલયરદગાય (ની નેઅભતો) તયપ
એકી ટળે ણનશાતા શળે: (૨૩)
અને કેટરાક ચશેયા તે રદલવે ળોકાતુય શળે:
(૨૪)
અને એલું ગુભાન કયતા શળે કે કેડ બાંગી
નાખનાયી ભુવીફત તેભના યજ ડળે.
(૨૫)
એટરુંજ નણશ, (ફલ્કે) જ્માયે તે (શ્લાવ)
ગા વુધી આલી શોંચળે: (૨૬)
અને કશેલાભાં આલળે કે કોઇ જં તય ભંતય
અનુક્રભણણકા
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કયનાય છે ? (૨૭)
અને તે (ભયનાય)ને ખાત્રી થઇ જળે કે શલે
ણલમોગ આલી રાગ્મો છે : (૨૮)
અને (ભૃત્મુની વખતાઇથી) ીંડી ય
ીંડી ચઢી જળે: (૨૯)
અલ્રાશ રોકોને પયભાલે છે કે તભો કમાભત
અને ણશવાફ રકતાફ ન થલાનું જે અનુભાન
કયો છો તો તેભ નથી. તભો જલ્દી પના થનાયી
દુણનમાને દોસ્ત યાખો છો. જે આખેયત વદા
ફાકી યશેનાય છે તેને તભોએ છોડી દીધી છે .
કમાભતના રદલવે કેટરાક ચશેયા ખુળીભાં
ચભકતા શળે. તેઓ ઇન્તેઝાય કયળે કે અભોને
ળું અતા કયે છે ? ચશેયાથી ભુયાદ નફીઓ અને
ભોઅભીનોના ચશેયા છે અને તે રદલવે તે
દુયથી ચભકતા શળે અને તે રદલવે કેટરાક
ચશેયા ગભગીન શળે.
તે રોકો એલું અનુભાન કયળે કે કેડ બાંગી
નાખનાયી ભુવીફત તેઓ ઉય ડળે.
જ્માયે તે શ્લાવ ગા વુધી આલી શોંચળે
અને તેનો આલો શાર જોઇને તેના વગાલશારાં કશેળે કે અયે કોઇ જં તય-ભંતય કયનાયો
અનુક્રભણણકા
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કે દલા કયનાયો છે કે આનો ઇરાજ કયે કે જે થી
તે ણળપા ાભે અને તે ભયનાયને ખાતયી થઇ
જળે કે શલે ણલમોગ આલી શોંચ્મો છે .
અને અંતકાના લખતે ીંડરી એટરે ગ
ભોતની વખ્તીથી એક ફીજાથી નલટાઇ
જળે. રયલામતભાં છે કે જ્માયે ફંદાને કફયભાં
યાખે છે તો ચાય પયીશ્તા આલે છે . એક ભાથા
તયપ, ફીજો ગ તયપ, ત્રીજો જભણી ફાજુ
અને ચોથો ડાફી ફાજુ ં . શેરો કશે કે ભોત
આવમું અને દુણનમાની ભુદ્દત ુયી થઇ ગઇ.
ફીજો કશે છે કે ભાર ચાલ્મો ગમો અને
લફાર ફાકી યહ્ો. ત્રીજો કશે છે કે કાભકાજ
ચાલ્મા ગમા અને અભર ફાકી યહ્ા. ચોથો
કશે છે કે ખુળનવીફ એ વમણક્ત કે ધંધો શરાર
શોમ, તેનું દયેક કામજ ખુદાની ખુળી ભાટે શોમ.
આ આખેયતની શેરી ભંઝીર અને દુણનમાની
છે લ્રી ભંઝીર છે . આખેયતની ભંઝીર જે લી
કોઇ વખ્ત ભંઝીર નથી.
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૩૦ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ُ ۡ
َ
﴾٪۳۱﴿ ِاخّٰی َذ ِّبک یَوۡ َم ِئ ِذِۣ ال َم َساػ
ّّٰ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ
﴾۳۱ۙ ﴿ فلا صدػ ف لا صدی

ّّٰ َ َ ّ َ
﴾۳۲ۙ ﴿ َف لّٰ ِک ۡن کذ َب َف توَخی
ّّٰ َ َ َ ۡ َ ٰۤ َ َ َ َ ّ ُ
﴾۳۳﴿ ثم دہب ِاخی اہ ِل ٖۡہ یتمطی
ََ َ َ
﴾۳۴ۙ ﴿ ا ۡفخّٰی لَک فا ۡفخّٰی
ََ َ َ َُ
﴾۳۵﴿ ث ّم ا ۡفخّٰی لَک فا ۡفخّٰی
તે રદલવે તાયા યલયરદગાય તયપજ (વલેની)
કુચ થળે. (૩૦)
છતાં તેણે ન વત્મનો સ્લીકાય કમો ન નભાઝ
ઢી: (૩૧)
ફલ્કે જુ ઠરાવમા કમુું, અને (ઇભાનથી) ભોઢું
પેયવમા કમુું : (૩૨)
અનુક્રભણણકા
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છી તે ોતાના ફારફચ્ચાં તયપ શેકડાતો
ગમો. (૩૩)
અપવોવ છે તાયા ભાટે, પયી ણ અપવોવ છે :
(૩૪)
છી ણ અપવોવ છે તાયા ભાટે, પયી ણ
અપવોવ છે . (૩૫)
તે રદલવે તાયા યલયરદગાય તયપજ વલેની
કુચ થળે. આ આમતનો વંફંધ છઠ્ઠી આમત
વાથે છે . તેભાં આવમું છે કે ઇન્વાન અથલા
અદી વલાર કયે છે કે કમાભત ક્માયે છે ? તો
ખુદા પયભાલે છે કે ન તેણે વત્મનો સ્લીકાય
કમો અને નભાઝ ઢ્મો. તેણે મગમ્ફયને
જુ ઠરાવમા અને શક યસ્તાથી ભોંઢું પેયલી રીધું.
છી તે અદી ોતાના વગા-લશારાંઓ તયપ
ઇતયાતો અને ભગરૂય થતો ચાલ્મો ગમો અને
કશેતો શતો કે ભેં ભોશમ્ભદ (વ.)ને જુ ઠરાવમા
છે અને તેનું કશેલું ભાન્મું નથી.
છી અદીને કશેલાભાં આલે છે કે અમ કાપય,
દુણનમાભાં તાયા ભાટે શરાકત અને કફયભાં
અઝાફ છે .
અફુજશેર ભરઉન શ. યવુરે ખુદા (વ.) વાથે
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ફીજા ભુશ્રીકો કયતાં લધાયે દુશ્ભની યાખતો
શતો. કશે છે કે ૩૧થી ૩૫ વુધીની આમતો
તેના ણલે કુદયતે નાઝીર પયભાલી છે કે તેણે
ભારભાંથી વદકો આપ્મો નણશ, નભાઝ ઢ્મો
નણશ લગેયે. જ્માયે શઝયતે તેને ૩૪ભી અને
૩૫ભી આમાત વંબાલી તો કશેલા રાગ્મો કે
ભને કઇ ચીજથી ડયાલે છે . તાયાભાં અને તાયા
ખુદાભાં ભને તકરીપ આલાની કોઇ ળણક્ત
નથી. ફદયની રડાઇભાં અફુજશેર યાજમ
થઇને જખ્ભી થમો. અબ્દુલ્રાશ ફીન ભવુદ
જે લૃઘ્ધ શતો અને રડી ળકતો ન શતો તે
ભામાજ ગમેરા અને ઘલામેરાની આવાવ
પયતો શતો. તે જે કાપયભાં જયા ણ જીલ
શોમ તેનું ભાથું કાી નાખતો. તેણે અફુ
જશેરને ડેરો જોમો તો તેની ીઠ ઉય ગ
યાખ્મો. અફુ જશેરે આંખ ખોરીને કહ્ું કે
અમ અબ્દુલ્રાશ ! તેં ઘણીજ ઉંચી જગ્મા
ઉય ગ ભુક્મો છે . અબ્દુલ્રાશે કહ્ું કે આલી
શારતભાં ણ ગલજને છોડતો નથી. અફુજશેરે
કહ્ું કે તું ભને કત્ર કયીળ તે જાણં છે . ભાયી
ત્રણ લવીમત છે તે કફુર કય. શેરી લવીમત
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એ કે ભોશમ્ભદ (વ.)ને કશેજે કે આ દુણનમાભાં
શુ ં તેનાથી લધાયે ફીજા કોઇને દુશ્ભન યાખતો
નથી, ફીજુ ં એ કે ભાયી તરલાયથી ભને કત્ર
કયજે અને ત્રીજુ ં એ કે ભારૂં ભાથુ ભાયી છાતી
ાવેથી કાજે કે જે થી ભોમ્ભદ (વ.)ને ખુળી
થામ. આ વાંબી અબ્દુલ્રાશે કહ્ું કે તું
ભોશમ્ભદ (વ.)ને દુશ્ભન યાખે છે , તેથી ખુદા
તને લધાયે દુશ્ભન યાખે. ખુદાની કવભ શુ ં તને
ભાયી તરલાયથી કત્ર કયીળ અને તારૂં ભાથું
દાઢી ાવેથી કાીળ કે તું ફધાથી લધાયે તુચ્છ
અને શરકો ગણામ. છી તેણે ભાથું કાપ્મું
અને તે રઇ જલાની ળણક્ત ન શોલાથી દોયડી
લડે ફાંધી ખેંચતો ખેંચતો શઝયતની ાવે રઇ
ગમો. તેથી શઝયતે તેને જન્નતની ખુળખફયી
આી અને પયભાવમું કે દયેક ઉમ્ભતભાં એક
રપયઓન શોમ છે અને ભાયી ઉમ્ભતભાં
રપયઓન અફુજશેર શતો.
૩૬ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َ َ ۡ ُّ ۡ َ ُ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ َ َ
ً
ُ
﴾۳۶﴿ ایحسب الاِنساؿ اؿ یتؿؼ سدی
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ً َ ُۡ ُ َ
ّٰ ُ َ
﴾۳۷ۙ ﴿ ال َ ۡم یَک نطفۃ ِّم ۡن ّمجِ ٍ ّی ّی ۡمجی
ّٰ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ّ ُ
﴾۳۸ۙ ﴿ اؿ َعلقۃ فخل َق ف َس ّوی
ثم ک
َ َّ ۡ َّ ُ ۡ َ َ َ َ
ّٰ ۡ ُ
الز ۡف َجح ِف الذغ َخ َف الۡانثی
فجعل ِمنہ
﴾۳۹﴿
ّٰ ۡ ۡ ُ ّ ۡ َ ٰۤ َ ّٰ َ ّٰ َ ۡ َ َ
ۛیِۧ ال َموۡتی
ِ الیس دل ِک ِبق ِد ٍذ عدی اؿ یذ
﴾۴۱٪ ﴿
ળું ભનુષ્મ એભ ધાયે છે કે તેને લગય તાવે
અભસ્તો છોડી દેલાભાં આલળે ? (૩૬)
ળું તે લીમજનું એક નફદુ ન શતો, જે
(ગબજસ્થાનભાં) નાખલાભાં આવમું શતું ?
(૩૭)
છી તે ફાઝી ગમેરું રોશી ફની ગમું, છી
તેણે તેનો ઘાટ ઘડ્મો, છી તેને વંૂણજ
અનુક્રભણણકા
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(ભાનલી) કયી નાખ્મો (૩૮)
છી તેભાંજ ફે જાતો ેદા કયી (માને) નય
અને ભાદા. (૩૯)
તો ળું તે (અલ્રાશ) આ ઉય કાફુ ધયાલતો
નથી કે ભુડદાને વજીલન કયે ? (૪૦)
ળું ઇન્વાન એભ ધાયે છે કે તેને તેના
આઅભારની ુછયછ કમાજ લગય એભજ
છોડી દેલાભાં આલળે ?
ળું ઇન્વાન એક ણલમજનું નફદુ ન શતો જે
ગબજસ્થાનભાં નાખલાભાં આવમું શતું.
છી તે ફાઝી ગમેરું રોશી ફની ગમું, છી
તેનો ઘાટ ઘડ્મો અને છી તેને વંૂણજ
ઇન્વાન ફનાવમો.
છી તેભાંથી ફે જાતો મદા કયી. એક નય
અને એક ભાદા.
એ ખુદા આ પ્રભાણે વજજ ન કયે છે અને ભૃત્મુ
ાભેરાઓને વજીલન કયલાની ળણક્ત ધયાલે
છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે
કોઇ આ આમત લાંચે તો કશે કે “વુબ્શાનક
અલ્રાશુ મ્ભ ફરા” (અમ ભાયા યલયરદગાય તું
ાક છે શા) શ. યવુરે ખુદા (વ.) ઉય આ
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આમત નાઝીર થઇ ત્માયે તેઓએ ણ તે જ
પ્રભાણે કહ્ું શતું.
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આ વુયાભાં ૩૧ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૭૬) વુયએ દશય (કા)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો તેની જગ્મા ફેણશશ્ત અને
યેળભી ોાક છે .
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ પયભાવમું
કે જે કોઇ આ વુયાને શંભેળા જુ ભેયાતના
વલાયે ઢે તો અલ્રાશ તેને આઠવો ફાકેયા
(કુંલાયી) છોકયીઓ અને શુ યાઓભાંથી ચાય
ફીફીઓ અતા પયભાલળે અને તે ળખ્વ શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ની વાથે શળે. આ વુયાની
૨૪ ભી આમત ણવલામ ભદીનાભાં નાઝીર
થઇ છે .
ખાવીમત : આ વુયાને રડાઇભાં ઢે તો
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ણલજમી ણનલડળે.
૧ થી ૪ ભી આમાત :-

ۡ ٌ ّ َ َّ
َ َ ّٰ َ ۡ ۡ
الد ۡہ ِر
اؿ ِححف ِمن
ہ ۡل اتی َعدی الاِن َس ِ
ُ َ ً َ ۡ ُ
ل َ ۡم یَک ۡن ش ۡیئا ّمذخوۡ ًذا ﴿﴾۱
َّ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ُّ ۡ َ َ ۡ َ
اث ۖ٭
ِانا خلقنا الاِنساؿ ِمن نطف ٍۃ امش ٍ
ّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ ً ۢ َ ۡ
ً
نبت ِلی ِہ فجعلنہ س ِمیعا ب ِصحؿا ﴿﴾۲
َ َ
َ َ
انَّا َہ َدیۡ ّٰن ُہ ّ َ
الس ِب ۡی َل ِا ّما شاغِ ًخا ّف ِا ّما
ِ
َُ
کفوۡ ًذا ﴿﴾۳
ّ َ ۤۡ َ َ ۡ ّٰ
۠ َۡ َ
ِانا ا ۡع َت ۡدنا ل ِلک ِه ِكیۡ َن َس ّٰل ِسلَا َف اغ ّٰللًا ّف
ۡ
َس ِعح ًؿا ﴿﴾۴
hajinaji.com
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ળું ભનુષ્મ ઉય એક એલા કાની ભુદ્દત વાય
નથી થઇ કે જે દયણભમાન તે કોઇ લણજલલા
જોગ લસ્તુજ ન શતો ? (૧)
ફેળક અભોએ ભનુષ્મને (સ્ત્રી ુરૂના)
ણભશ્રીત લીમજથી ેદા કમો કે (જે થી) અભે તેને
અજભાલીએ, છી અભોએ તેને વાંબનાય,
જોનાય ફનાલી દીધો. (૨)
ણન:વંળમ અભોએ તેને (મોગ્મ) ભાગજ દેખાડી
દીધો, છી (બરેને) તે ઉકાય ભાનનાયો થામ
કે અનુકાયી. (૩)
ણન:વંળમ અભોએ (વત્મનો) ઇન્કાય
કયનાયાઓ ભાટે ફેડીઓ તથા તોક તથા
બડબડતી આગ તૈમાય કયી યાખી છે . (૪)
ઇન્વાન ઉય એક એલો વભમ આવમો છે જે
લણજન કયલાને રામક ન શતો. આ સ્થે
પ્રશ્નાથજ રૂે એટરા ભાટે યજૂ કયલાભાં આલે
છે કે તે વાયી યીતે લાતને વભજી ળકે, જ્માયે
ઇન્વાન ોતાના વજજ ન ઉય ણલચાય કયળે તો
તે વભજી રેળે કે જે અલ્રાશે ભને એક
નલણજલા રામક શારતભાંથી લણજન કયલા
રામક શારત વુધી શોંચાડ્મો. તે ખયેખય
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ભાયો ભાણરક છે અને તેનો ળુક્ર અદા કયલો
ભાયી પયજ છે .
ઇન્વાનને સ્ત્રી-ુરૂના ણભકવ થમેરા નુત્પાથી
મદા કમો. કેટરાક કશે છે કે “અર
ઇન્વાન”થી ભુયાદ શ. આદભ (અ.) છે , જે નું
ળયીય રૂશ લગય ૪૦ લયવ વુધી ડ્મુ યહ્ું.
ફીજી યીલામતભાં ૧૨૦ લયવ વુધી રખેર
છે . છી તેભાં રૂશને પ્રલેળ કયલાનો શુ કભ
આપ્મો, ત્માય છી ભરાએકાઓ તેને વજદો
કયે એ રામક ફન્મું અને આ ફીજી આમતભાં
ઇન્વાનથી ભુયાદ આદભની અલરાદ છે .
ખયેખય અભોએ તેને મોગ્મ ભાગજદળજન કમુું.
છી તે ઉકાય ભાનનાયો થામ કે અનુકાયી
થામ અથલા તે ળુક્ર કયે કે નાળુક્રી કયે અને તેથી
અભાયી શુ જ્જત તેઓ ઉય ુયી થઇ જામ
છે .
જે રોકો લશદાણનમતની દરીરનો ઇન્કાય કયળે
તો તેલા કાપયો ભાટે ફેડીઓ અથલા તોક
અથલા બડબડતી આગ તૈમાય કયી યાખી છે .
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૫ભી આમત :-

َ َ ِا ّ َؿ الۡاَ ۡبرَ َاذ یَ ۡس َخبُوۡ َؿ م ۡن کَاۡز ک
اؿ
ِ
ٍ
ُ َ ُ َ
﴾ۚ۵﴿ اج َہا کافوۡ ًذا
ِمز

ણન:વંળમ વદાચાયી રોકો તે પ્મારાભાં ીએ
છે કે જે ભાં કૂયનું ણભશ્રણ છે . (૫)
અલ્રાભા તફયવીએ દાલો કમો છે કે વાભાન્મ
અને ખાવ રોકોની યીલામતોભાં એ લાત ઉય
એક ભત છે કે આ આમત શ. અરી (અ.), શ.
પાતેભા (અ.), શ. ઇભાભ શવન (અ.) અને
શ. ઇભાભ શુ વમન (અ.) તથા તેભની કનીઝ
પીઝઝાના ભાટે ઉતયી છે અને તે ફનાલ એ
પ્રભાણે છે કે એક લખત ફન્ને ળેશઝાદા
ણફભાય થઇ ગમા. શ. અરી (અ.)ભે તેભની
ળીપા ભાટે ત્રણ રદલવ યોઝાની ભાનતા ભાની
અને જ. ફતુરે તથા પીઝઝાએ ણ ભાનતા
ભાની. જ્માયે આ તંદુયસ્ત થમા તો નઝય
ુયી કયલા ભાટે યોઝો યાખ્મો, ઘયભાં ખાલા
ભાટે કાંઇ શતું નણશ. શ. અરી (અ.)ભે એક
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મશુ દીથી એક વાઅ જલ રાવમા કે તેના
ફદરાભાં તેને ઉન કાંતીને આે. છી જ.
ફતુરે ત્રીજા બાગનો આટો ફાંઘ્મો અને
યોટરીઓ કાલલાભાં આલી અને જ્માયે
ખાલાની તૈમાયી કયી તો દયલાજા ઉય એક
ભીસ્કીને અલાજ આપ્મો, તેથી ફધું ખાલાનું
તેના શલારે કયી દેલાભાં આવમું અને તેઓએ
ાણીથી યોઝો ઇપતાય કમો. ફીજે રદલવે પયી
આટો તૈમાય કમો અને યોટી ફનાલી તો
દયલાજા ઉય એક મતીભ આવમો, તો તેઓએ
ફધી યોટી ઉાડીને તેને આી દીધી, ત્રીજા
રદલવે એક કેદી આવમો તો તેઓએ જે
ખાલાનું તૈમાય કમુું શતું તે તેના શલારે કયી
દીધું. તો તે લખતે વુયએ દશય નાઝીર થમો.
એક યીલામતભાં એભ ણ છે કે શ. અરી
(અ.) મશુ દીના ફાગભાં ાણી વીંચીને જે
કાંઇ ભેલતા શતા તેના થકી જલના આટાનો
શયીવો તૈમાય કયતા શતા અને જે વાએર
આલતા શતા તે તેભના શલારે કયી દેતા શતા.
આ રકસ્વો જુ દી જુ દી યીતે લણજન થમેર છે
અને કુદયતી ખાણાનો ણ ઝીક્ર થમેરો છે
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લગેયે.
અલ્રાભા તફયવી પયભાલે છે કે રયલામતથી એ
લાત વાપ જાશેય થામ છે કે આ વુયો ભદીનાભાં
ઉતયેરો છે . છી તેભણે ઇબ્ને અબ્ફાવની
યીલામત પ્રભાણે ભક્કી અને ભદની વુયાઓને
ક્રભલાય યજૂ કયેર છે .
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ّّٰ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ّ ً ۡ َ
َالل ِہ حُ َف ّجرُ ۡفنَہا
عینا یسخب ِبہا ِعباخ
ِ
ۡ َۡ
﴾۶﴿ تف ِجح ًؿا
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ
ۡٗاؿ َر ّ ُخـ
َ َ الن ۡذذ َف یَ َخ ُافوۡ َؿ یَوۡ ًما ک
ِ یوفوؿ ِب
ۡ
﴾۷﴿ ُم ۡس َت ِطح ًؿا
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ ً
َ الط َع
اؾ َعدّٰی ُح ِّب ٖۡہ ِم ۡس ِک ۡینا ّف
ف یط ِعموؿ
ۡ ََ
﴾۸﴿ یَ ِت ۡی ًما ّف ا ِسح ًؿا
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ُۡ
ُ ۡ ُ َّ
ُ ّّٰ
ِان َما نط ِع ُمک ۡم ل ِوَ ۡج ِہ الل ِہ لَا نرِیۡ ُد ِمنک ۡم
ُ ُ َ ً ََ
﴾۹﴿ ٓاء ّف لَا شکوۡ ًذا
جز
َ َ
ُ انَّا ن َ َخ
اغ ِم ۡن ّذ ِّبنا یَ ۡو ًما َع ُب ۡو ًسا
ِ
َ َ
﴾۱۱﴿ ق ۡمم ِكیۡ ًرا
(તે) એક એલું ઝયણં છે કે જે ભાંથી
અલ્રાશના (ખાવ) ફંદા ીએ છે (અને)
જોઇએ તેલી યીતે તેઓ તેને લશેલડાલે છે .
(૬)
(દયેક) ભાનતાઓને તેઓ રયૂણજ કયે છે , અને
તે રદલવથી ફીએ છે કે જે ની વખતાઇ ઘણાં
રાંફા અને શોા ણલસ્તાયભાં પેરાએરી
શળે. (૭)
અને ણનયાધાય તથા અનાથ તથા કેદીને
(ોતાની) ખ્લાશીળ છતાં ખાલાનું ખલડાલે
છે . (૮)
અનુક્રભણણકા
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(અને કશે છે કે) અભે કેલ અલ્રાશની ખુળી
ભાટે જ તભને ખલડાલીએ છીએ, તભાયાથી
અભે ન કોઇ ફદરો ભાંગીએ છીએ અને ન
ઉકાય. (૯)
ણન:વંળમ અભે તો અભાયા યલયરદગાયથી તે
રદલવનો ખોપ કયીએ છીએ કે જે બમંકય અને
દુ:ખદામક શળે. (૧૦)
જન્નતી રોકો જ્માં ચાશળે ત્માં તેનું ાણી
રઇ જઇ ળકળે અને કશે છે કે જન્નતની
નશેયોને ખોદકાભ કમાજ લગય જ્માં ચાશળે ત્માં
ચારળે. એટરે કે જ્માયે ભોઅભીન નશેયને
ચરાલલા ચાશળે તો ઝભીન ઉય એક રીટો
દોયળે તો ાણી ત્માંથી લશેલું ળરૂ થઇ જળે.
વુયએ દશય એશરેફમત (અ.)ની ળાનભાં
નાઝીર થમેર છે અને આ વુયાભાં જન્નતની
ઘણી નેઅભતોનું લણજન થમેર છે , ણ
અલ્રાશની ળાન છે કે એ વુયો જ. પાતેભા
(અ.)ની ળાનભાં ણ છે અને આની ભશાન
ફુઝુગીને ઘ્માનભાં યાખી તેભાં ફીજી
નેઅભતોનું તો લણજન થમું છે ણ શુ યનું નાભ
તેભાં કોઇ સ્થે રેલાભાં આલેર નથી.
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તેઓ ોતાની ભાનતાને ુયી કયે છે . તે
રદલવના બમથી ડયે છે . જે ત્રણ રદલવના
યોઝાની ભાનતા તેભણે ભાની શતી તેને ુયી
કયી.
તેઓ ખુદાની ભોશબ્ફતના કાયણે પકીયો,
મતીભો અને કેદીઓને ખાણં ખલડાલે છે .
ભતરફ કે તેઓ ોતે બુખ્મા શોલા છતાં
ખુદાની ખુળી ભાટે ફીજાઓને ખલડાલે છે .
ભાઅવુભ (અ.) પયભાલે છે કે તેઓએ આ
લાત કશી ન શતી, એ તો એભના દીરની
અલાજ શતી જે નું કુયઆને લણજન કમુું છે .
અભો તભોને એટરા ભાટે જભાડીએ છીએ કે
અભાયા યફનો તે રદલવનો ખોપ યાખીએ
છીએ જે બમંકય અને દુ:ખદામક શળે.
૧૧ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ً َ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ّٰ َ ّ َ ُ ّّٰ ُ ُ ّٰ َ َ
فوقہم اللہ رخ دل ِک الیو ِؾ ف لقہم جطخۃ
َ
﴾۱۱ۚ ﴿ ّف ُذ ُخ ۡف ًذا
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َّ ً َ
َف َج ّٰز ُ
ىہ ۡم ِب َما َصب َ ُؿ ۡفا َجنۃ ّف َظ ِخیۡ ًرا ﴿ ۙ﴾۱۲
َ َ
ُ َّ ۡ
ّمت ِک ِٕۡـح َف فِ ۡی َہا َعدی الۡا َذٓائِ ِک ۚ لَا یَرَ ۡف َؿ
َ َ َ
فِ ۡی َہا ش ۡم ًسا ّف لَا ر ۡم َہرِیۡ ًرا ﴿ ۚ﴾۱۳
ُ َُّ ُُ ُ
ً َ
َف َخانِ َیۃ َعل ۡی ِہ ۡم ِظ ّٰلل َہا َف دل ِل ۡت قطوۡف َہا
َۡ
تذل ِۡیلًا ﴿﴾۱۴

َ َُ ُ َ
ّٰ
َّ َ
اغ َعل ۡی ِہ ۡم ِبانِ َی ٍۃ ِّم ۡن فِض ٍۃ ّف
ف یط
َ َۡ َ َ َ ۠
اب کان ۡت قَؔوَاذِیۡرَا ﴿ ۙ﴾۱۵
اخو ٍ
َّ َ َ
َ ۠
َۡ
ق َؔوَاذِیۡرَا ِم ۡن فِض ٍۃ ق ّد ُذ ۡف َہا تق ِدیۡ ًرا ﴿﴾۱۶
છી અલ્રાશ તેભને તે રદલવની વખતાઇથી
ફચાલી રેળે અને તેભ (ના ચશેયા)ને તાજગી
)તથા પ્રફુલ્રતા અજણ કયળે. (૧૧
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અને તેભણે ધીયજ ધયી છે તે કાયણે તે તેભનો
ફદરો–જન્નત અને યેળભી ોાક–અજણ
કયળે: (૧૨)
તેઓ તે (જન્નતો)ભાં નવશાવનો ય તકીમા
રગાડી ફેઠા શળે, તેભાં તેઓ ન ઘણો તા
અનુબળે અને ન ઘણી ટાઢ. (૧૩)
અને તે (જન્નત)ના લૃક્ષોની છામા તેભના ય
ઝુકેરી શળે, અને પોની રૂભો જોઇએ તેટરી
તેભની ાવે કયી દેલાભાં આલળે. (૧૪)
અને તેભની વાભે ચાંદીની વુયાશીઓભાં દોય
ચારળે, અને એલા જાભોભાં ણ કે જે
ણફલ્રોયના શળે: (૧૫)
ાયદળજક જાભો કે જે ચાંદીના ફનેરા શળે
જે નો (સ્લગજલાવીઓની જરૂયીમાત પ્રભાણેનો
ીલડાલનાયાઓએ) મોગ્મ અંદાજો કયી રીધો
શળે. (૧૬)
તેઓને એ રદલવની ફદીથી ફચાલી રેળે અને
તેઓના ચશેયા તાજા અને ખુળ શળે તથા દીર
આનંરદત શળે. તેઓએ બુખ્મા યશી મતીભોને
ખાણં ખલડાવમું અને વબ્ર કયી લાજીફ કાભો
અદા કમાજ અને ગુનાશોથી યશેઝ કયી તો તેના
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ફદરાભાં ખુદા જન્નતની નેઅભતો અતા
કયળે.
તે જન્નતના નવશાવન ઉય તકીમા રગાડી
ફેઠા શળે. તેઓ ન ઠંડી અનુબલળે ન ગયભી
અને જન્નતભાં તેભના ઉય ઝાડોની છાંમા
ઝુકેરી શળે અને પોની રુભો તેભની ાવે
જોઇએ તેટરી કયી દેલાભાં આલળે અને
તેભની વાભે ચાંદીની વુયાશીઓના દોય
ચારળે અને એલા જાભો ણ કે જે ણફલ્રોયના
શળે.
ાયદળજક પ્મારાઓ જે ચાંદીના ફનેરા શળે.
જન્નતીઓ જે ટરું ાણી ીલા ઇચ્છળે તેટરું
તેભને ાળે. શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે જન્નતીઓની નઝયો
ચાંદીના લાવણોભાંથી એલી યીતે ાય થઇ
જળે જે લી યીતે કે કાચના લાવણોભાંથી ાય
થઇ જામ છે .
૧૭ થી ૨૧ ભી આમાત :-

َ َ َف یُ ۡسقَوۡ َؿ فِ ۡی َہا ک َ ۡا ًسا ک
َاجہا
ُ اؿ ِم َز
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َۡ
رن َج ِب ۡیلًا ﴿ ۚ﴾۱۷
ُ ّٰ ۡ
ً
َع ۡینا ِف ۡی َہا ت َس ّؼی َسل َس ِب ۡیلًا ﴿﴾۱۸
َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ ۡ َ ٌ ُّ َ َّ ُ ۡ َ َ
ف یطوغ علی ِہم ِفلداؿ مخلدفؿ ۚ ِادا
ُ ُ َُۡ
َ
َذایۡ َت ُہ ۡم َح ِس ۡب َت ُہ ۡم ل ۡؤل ًؤا ّمنثوۡ ًذا ﴿﴾۱۹
َف ِا َدا َذاَیۡ َت ثَ ّ َم َذاَیۡ َت ج َ ِع ۡی ًما ّ َف ُم ۡلکًا َکبحۡؿاً
ِ

﴿﴾۲۱

َ ُ ۡ
ُۡ َ
اب ُسن ُد ٍز خط ٌخ ّف
ّٰع ِل َی ُہ ۡم ِثی
َّ
ٌ َ ّ ُ ۤۡ َ
ِا ۡس َتبۡ َؿػ ۫ ّف ُحلوۡا ا َسا ِف َذ ِم ۡن فِض ٍۃ ۚ َف
ّٰ ُ َ َ
َسق ُہ ۡم َذ ّب ُہ ۡم ر َخ ًابا ط ُہوۡ ًذا ﴿﴾۲۱
ેઅને તે (જન્નત)ભાં તે (જન્નતલાવી)ઓન
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એલા પ્મારા ીલડાલલાભાં આલળે કે જે ભાં
વૂંઠનું ણભશ્રણ શળે : (૧૭)
તે (જન્નત)ના તે ઝયણાંભાંથી કે જે નું નાભ
વરવફીર યાખલાભાં આવમું છે . (૧૮)
અને તેભની ાવે ણનયંતય વભાન લમભાં
યશેનાયા છોકયાં આંટા પેયા ખાતા યશેળે;
જ્માયે (શે ભનુષ્મ !) તું તેભને જુ એ તો તું
તેભને અશીં તશીં ણલખયાએરા ભોતી છે એભ
ધાયી રેળે. (૧૯)
અને જ્માયે તું ત્માં નજય ઉઠાલીને જોળે તો
(અવંખ્મ) નેઅભતો અને ભશાન વલ્તનત તું
ણનશાળે. (૨૦)
તેભના ઉયના લસ્ત્રો ઝીણા રીરા યેળભી
અને રકનખાફના શળે, અને તેભને ચાંદીના
કંકણ શેયાલલાભાં આલળે, અને તેભનો
ારનકતાજ તેભને ાક ીણં ીલડાલળે.
(૨૧)
જન્નતીઓને એલું ીણં ીલડાલલાભાં
આલળે જે ભાં ખુશ્ફુદાય વુંઠ ભેલેરી શળે, જે
ઘણી સ્લારદષ્ટ શળે.
ઝન-જફીર જન્નતભાં એક ઝયણં છે જે નું
અનુક્રભણણકા
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નાભ વરવફીર યાખલાભાં આવમું છે અને
તેનો સ્લાદ વુંઠના ાણી જે લો છે . શ. યવુરે
ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે અલ્રાશે ભને કલવય
આપ્મો અને અરી (અ.)ને વર વફીર
આેર છે .
તેઓની આવાવ ણખદભત ભાટે છોકયાઓ
પયતા શળે અને તે એલા રૂાા શળે કે તું
તેભને અગય જુ એ તો અશીં તશીં ણલખયાએરા
ભોતી ધાયી રેળે.
જ્માયે તું ફેણશશ્તભાં નજય કયીળ તો લખાણ
ન થઇ ળકે એલી નેઅભતોની ત્માં યંયા શળે
અને ભશાન વલ્તનત તું ણનશાળે.
“વુનદોવ” ફાયીક યેળભી કડાને કશે છે .
જન્નતભાં યશેનાયાઓને યેળભી ણરફાવ
શેયાલલાભાં આલળે અને વાપ વુથયા
ચાંદીના ઘયેણાં ણ ળોબા ભાટે શળે, જે
વોના અને માકુત કયતાં ણ લધાયે ચભકતા
શળે. કશે છે કે એક જન્નતી દુણનમાના વો
ભાણવો કયતાં ણ લધાયે ળણક્ત ધયાલતો શળે
અને વો ભાણવની ફયાફય ખાતો શળે અને
તેના ઉય ણલત્ર ીણં ીળે અને નજાવતના
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ફદરે ળયીયથી ખુશ્ફુલાો વીનો નીકળે.
૨૨ થી ૨૬ ભી આમાત :-

ُ
ٓاء ّ َف ک َ َ
ِا ّ َؿ ّٰہ َذا ک َ َ
اؿ ل َ ُک ۡم َج َز ً
اؿ َس ۡع ُیک ۡم
َۡ ُ
ّمشکوۡ ًذا ﴿ ﴾۲۲٪
َۡ
َّ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ
ِانا ن ۡح ُن ن ّزلنا َعل ۡیک الو ۡك ّٰا َؿ تجـِیۡلًا
﴿ ۚ﴾۲۳
ُ ۡ ۡ
ۡ َ
َف ۡ
اصبِ ۡؿ ل ُِحک ِم َذ ِّبک َف ل َا ت ِطع ِمن ُہ ۡم ّٰا ِث ًما
َ َُ
ا ۡف کفوۡ ًذا ﴿ ۚ﴾۲۴
َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ً َّ َ
ً
ۡ
ۛ﴿﴾ۖ۲۵
ف ادغ ِخ اسم ذ ِبک بػخۃ ف ا ِصیلا
اس ُج ۡد ل َ ٗۡہ َف َس ّب ۡح ُہ ل َ ۡیلاً
َف ِم َن الّ َ ۡیل َف ۡ
ِ
ِ
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َ
﴾۲۶﴿ ط ِویۡلًا
(અને તેભને કશેલાભાં આલળે કે) ફેળક આ
તભાયો ફદરો છે . અને તભાયા પ્રમત્નોની કદય
કયલાભાં આલી છે . (૨૨)
(શે યવૂર !) ણન:વંળમ અભોએ તાયા ઉય આ
કુયઆન કટકે કટકે ઉતામુું છે . (૨૩)
ભાટે તું તાયા યલયરદગાયના શુ કભની
ધીયજથી યાશ જો, અને તેઓભાંથી કોઇ
ગુનેશગાય અથલા અનુકાયીનું કશેલું ન ભાન.
(૨૪)
અને તું વલાય વાંજ તાયા યલયરદગાયનું નાભ
રેતો યશે. (૨૫)
અને યાત્રીના કોઇ બાગભાં તેને ણવજદો કય,
તથા યાત્રીભાં રાંફો લખત તેની તસ્ફીશ
ઢ્મા કય. (૨૬)
જ્માયે નેક રોકોને આ નેઅભત આલાભાં
આલળે તો કશેલાભાં આલળે કે આ તભાયો
ફદરો છે અને તભાયા પ્રમત્નોની કદય કયલાભાં
આલી છે . અમ ભોશમ્ભદ (વ.) અભોએ તાયા
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ઉય કુયઆન થોડું થોડું કયીને ઉતામુું છે .
જો કાપયો તાયી વશામ ન કયે અથલા ણલરંફ
કયે તો તું યલયરદગાયના શુ કભ ય વબ્ર કય,
જે ભકે અકફા અને લરીદ શઝયત (વ.)ને
કશેતા શતા કે તું અભાયી લાત ભાન તો અભો
તને અભાયો ભાર અને ુત્રી આીએ. કુદયત
તેનોેે ઉય ભુજફ જલાફ આે છે .
તું વલાય વાંજ તાયા યલયરદગાયનું નાભ રેતો
યશે અને યાતના કેટરાક બાગભાં ખુદાને
વજદો કય અને રાંફી યાત વુધી તેની
તસ્ફીશ કય. શ. ઇભાભે યઝા (અ.)ને અશભદ
ફીન ભોશમ્ભદે ુછમું કે આ તસ્ફીશ કયલાનો
શુ કભ આવમો છે તો તેનો અથજ ળું છે ? આે
પયભાવમું કે તેથી ભુયાદ નભાઝે ળફ છે . ઘણા
તપવીય કયનાયા કશે છે કે આ આમતભાં
વલાયભાં ખુદાને માદ કયલાનું કશેલાભાં આવમું
તેનો અથજ વુબ્શની નભાઝ છે ને અવીર
(વાંજ)ના ઝીક્ર કયલાનો અથજ ઝોશય-અવયની
નભાઝ છે અને યાતના બાગભાં વજદો
કયલાથી ભુયાદ ભગયીફ ઇળાની નભાઝ છે .
અનુક્રભણણકા
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૨૭ થી ૩૧ ભી આમાત :-

ّ َ ٰۤ ُ َ ُ ّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
اجلۃ َف یَذ ُذ ۡف َؿ
ِاؿ ہؤلٓا ِء ی ِحبوؿ الع ِ
َ
َف َذ َ
ٓاء ُہ ۡم یَوۡ ًما ث ِق ۡیلًا ﴿﴾۲۷

َ ۡ ُ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ
نحن خلقنہم ف شدخنا اذخہم ۚ ف ِادا
ۡ َ َ ۡ َ ۤۡ َ َ
َ
ِشئنا بَ ّدلنا ا ۡمثال َ ُہ ۡم ت ۡب ِدیۡلًا ﴿﴾۲۸

ٓاء ّاتَ َخ َذ ِاخیّٰ
ِا ّ َؿ ّٰہ ِذ ٖۡـ تَ ۡذغِ َخ ٌۃ ۚ َف َم ۡن َش َ
َذ ِّب ٖۡہ َس ِب ۡیلًا ﴿﴾۲۹
َ َ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ۤۡ َ ۡ ّ َ َ َ ّّٰ ُ ّ َ
ف ما تشٓاءفؿ ِالا اؿ یشٓاء اللہ ؕ ِاؿ
ّّٰ َ َ
َ
َ
َ
ً
ً
ۡ
ۡ
اللہ کاؿ ع ِلیما ح ِکیما ﴿ ۖ٭﴾۳۱
ّیُ ۡد ِخ ُل َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ف ِ ۡی َذ ۡح َم ِت ٖۡہ ؕ َف
hajinaji.com
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َ ً َ َ ۡ ُ َ َ ّ َ َ َ ۡ ّّٰ
ً
ۡ
﴾۳۱٪ ﴿ الظ ِل ِمحف اعد لہم عذابا ال ِیما
ણન:વંળમ આ રોકો આ ક્ષણબંગુય (દુણનમા)ને
દોસ્ત યાખે છે , અને બાયે રદલવને ોતાની
ાછ ભૂકી દે છે . (૨૭)
અભોએ તેભને ેદા કમાજ અને અભોએ જ
તેભના ફાંધા ભજફુત કયી દીધા, અને જ્માયે
અભે ચાશીએ ત્માયે તેભની જગ્માએ (તેભને
ફદરી) તેભના જે લા ફીજા રઇ આલીએ.
(૨૮)
ણનવંદેશ આ (કુયઆન) એક નવીશત છે , ભાટે
જે ચાશે તે ોતાના યલયરદગાય તયપનો
શોંચલાનો ભાગજ ગ્રશણ કયી રે. (૨૯)
અને જ્માં વુધી અલ્રાશની ભયજી નણશ શોમ
તભે (એલું) ચાશળો જ નણશ, ણન:વંળમ
અલ્રાશ ભશા જ્ઞાણન (અને) ણશકભતલાો છે :
(૩૦)
જે ને ચાશે છે ોતાની યશેભત (કૃા)ભાં
દાખર કયી રે છે ; અને ઝુરભગાયો ભાટે તેણે
દુ:ખદામક ણળક્ષા તૈમાય કયી યાખી છે . (૩૧)
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કાપયોની કોભ જલ્દી પના થનાય દુણનમાને
દોસ્ત યાખે છે અને બાયે રદલવ એટરે
કમાભતને ાછ ભુકી આે છે .
અભોએ તેભનું વજજ ન કમુું અને અભોએ જ
તેભના ફાંધા ભજફુત કયી દીધા અને જ્માયે
ચાશીએ ત્માયે તેભની જગ્માએ ફીજાને રઇ
આલીએ.
આ વુયાભાં નવીશત અને ણશકભત છે , તે
વભજે અને આખેયતને માદ કયે અને જે ચાશે
તે ોતાના યલયરદગાયની ાવે શોંચલાનો
ભાગજ ગ્રશણ કયી રે.
જ્માં વુધી અલ્રાશની ભયજી નણશ શોમ તભો
એલું ચાશળો નણશ. ખયેખય અલ્રાશ
જાણનાયો અને ણશકભતલાો છે .
જે ને ચાશે તેને ોતાની યશેભત અને
ફક્ષીળભાં દાખર કયે છે અને તે ણશદામત અને
તોપીકથી પ્રાપ્ત થામ છે અને ઝારીભો ભાટે
તેણે દુ:ખદામક ણળક્ષા તૈમાય કયી યાખી છે .
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આ વુયાભાં ૫૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭૭) વુયએ ભુવર
જ ાત (યવુરો)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો ખુદાલંદે કયીભ
તેની અને શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની લચ્ચે
દોસ્તી મદા કયળે.
ખાવીમત : આ વુયાને શયણના ચાભડા ઉય
કેવય અને ગુરાફથી રખીને ાવે યાખે તો
ઉંઘ ઓછી થળે.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ً ُ
ۡ
﴾۱ۙ ﴿ َف ال ُم ۡر َس ّٰل ِت ف ۡخفا
ّٰ ۡ َ
ً
﴾۲ۙ ﴿ فال ّٰع ِصف ِت َع ۡصفا
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َۡ
ّّٰ َ
﴾۳ۙ ﴿ ّف الن ِس ّٰخ ِة نس ًخا
ً َ ّٰ ّٰ ۡ َ
﴾۴ۙ ﴿ فاله ِكق ِت ـ ۡخقا
ۡ ّٰ ۡ ُ ۡ َ
ً
﴾۵ۙ ﴿ فالمل ِقی ِت ِدغخا
કવભ છે તે (લામુ)ઓની કે જે (રોકોના
ભનને) પ્રફુલ્ર ફનાલલા ભાટે ભોકરલાભાં
આલે છે : (૧)
છી કવભ છે તે (લામુ)ઓની કે જે
વખતાઇથી ફંકામ છે : (૨)
અને કવભ છે તે (લામુ)ઓની કે જે
(લાદાંઓને મોગ્મ યીતે) પેરાલી દે છે : (૩)
છી જે લાદાંઓને મોગ્મ યીતે લીખેયી નાખે
છે : (૪)
છી
કવભ
છે
લશી
રાલનાયા
(પરયશ્તા)ઓની: (૫)
“લરભુયવરાતે ઊયપન” (એની કવભ કે જે ને
એક છી એક ભોકરલાભાં આવમા) આના
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અથજભાં કેટરાક જુ દા-જુ દા કોરો છે , ઘણા
લામુને કશે છે અને ઊયપનનો અવરી અથજ
ઘોડાની ગયદનના લા, તેનો અથજ એ થળે કે
એ શલાઓની કવભ જે ઘોડાના લાોની જે ભ
ફયાફય ચારતી યશે છે અને ભરાએકા ણ
ભુયાદ રેલાભાં આલે છે કે એ પયીશ્તાઓની
કવભ જે ને નેકીના શુ કભો રઇને અમ્ફીમાની
તયપ ભોકરલાભાં આલે છે અને એભ ણ કશે
છે કે અમ્ફીમાની કવભ, તેભને નેકીના
અશકાભ આીને ભોકલ્મા.
એ ભરાએકાની કવભ કે જે ઓ અલ્રાશનો
શુ કભ શોંચાડલાભાં ઘણી ઉતાલથી
ચારનાયા છે અથલા એ કે એ લામુની કવભ,
જે કોઇ કોભ ઉય અઝાફ રઇ જલા
ઉતાલથી ચારનાયી છે અથલા કુયઆનની
આમતોની કવભ કે તે આગરી ળયીઅતના
અશકાભને યદ કયનાયી છે .
એ ભરાએકાની કવભ જે ઓ નફીઓ ઉય
ળયીઅત ણલખેયનાય એટરે જાશેય કયનાય છે
અથલા કુયઆનની આમતોની કવભ કે રોકો
ઉય ણશદામત ણલખેયનાયી છે અથલા લામુની
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કવભ જે રોકોને યાશત શોંચાડલા ભાટે
ણલખયાઇ જનાયી છે .
અને ભરાએકાની કવભ જે ઓ શકને
ફાતીરથી જુ દુ કયનાય છે અથલા કુયઆનની
આમતોની કવભ કે બરાઇને ફુયાઇથી જુ દુ
ાડનાયી છે . અથલા એ લામુઓની કવભ જે
લાદાંઓને જુ દા ાડનાયી છે .
એ ભરાએકાની કવભ જે ઓ મગમ્ફય ઉય
લશી રાલનાય છે અથલા કુયઆનની
આમતોની કવભ જે ખુદાના ણઝક્રને રોકો
ઉય નાખનાયીઓ છે અથલા લામુની કવભ
જે ઝીક્રને માદ અાલલાનું કાયણ છે .
૬ થી ૧૨ ભી આમાત :-

ُۡ َ ۡ
﴾۶ۙ ﴿ ُعذ ًذا ا ۡف نذ ًذا

ُ َّ
ٌ
﴾۷﴿ ِان َما ت ۡو َع ُد ۡف َؿ لَوَاقِع
ُّ َ َ
ُ
﴾۸ۙ ﴿ ف ِادا الن ُجوۡ ُؾ ط ِم َس ۡت
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ُ ُ َ َّ َ َ
﴾۹ۙ ﴿ ٓاء ـ ِخ َج ۡت
ف ِادا السم
َ ُ ُ َ ۡ َ َ
﴾۱۱ۙ ﴿ اؽ ن ِسف ۡت
ف ِادا ال ِجب
ُّ ّ َ َ
﴾۱۱﴿ الرُ ُس ُل اقِ َت ۡت
ف ِادا
َ ُ
َ
﴾۱۲﴿ لِا ِ ّی یَوۡ ٍؾ ا ِّجل ۡت
દરીરો ૂણજ કયલા અથલા ફીલયાલલા ભાટે:
(૬)
ફેળક જે (કમાભત)નો તભને લામદો કયલાભાં
આલે છે તે ખચીતજ થઇને યશેનાય છે . (૭)
છી જ્માયે તાયાઓ ણનસ્તેજ થઇ જળે: (૮)
અને જ્માયે આકાળ પાડી નાખલાભાં આલળે:
(૯)
અને જ્માયે શાડ ચૂયેચૂયા થઇ ગમેરા દેખાળે:
(૧૦)
અને જ્માયે યવૂરો ઠયાલેરા લખતે બેગા
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કયલાભાં આલળે: (૧૧)
(આ ફધું) ક્મા રદલવ ઉય ભુરતલી
યાખલાભાં આવમું છે ? (૧૨)
દરીરો ુણજ કયલા અથલા ડયાલલા ભાટે છે .
કુદયત કવભ ખાઇને કશે છે કે ફેળક કમાભતનો
તભને જે લામદો કયલાભાં આવમો છે તે
ખચીતજ થઇને યશેનાયી છે . જે લખતે
તાયાઓ ણનસ્તેજ થઇ જળે. જ્માયે
આવભાનને પાડી નાખલાભાં આલળે. જ્માયે
શાડ ચુયેચુયા થઇ ગમેરા શળે. જ્માયે
મમ્ફયોને તેઓની ઉમ્ભત ણલે વાક્ષી
આલા ણનભાજણ કયલાભાં આલળે, તે લખતે
કમાભત જાશેય થળે.
આ ફધું ક્મા રદલવ ઉય ભુરત્લી યાખલાભાં
આવમું છે ?
૧૩ થી ૧૯ ભી આમાત :-

َۡ
﴾۱۳ۚ ﴿ ل َِیوۡ ِؾ الف ۡص ِل
َۡ
َ َ ۡۤ
﴾۱۴﴿ َف َما ا ۡخ ّٰذىک َما یَوۡ ُؾ الف ۡص ِل
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َ
ۡ ّ َ ّۡ
﴾۱۵﴿ َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف
ُ َ
ۡ ََ
﴾۱۶﴿ ال َ ۡم ن ۡہ ِل ِک الۡا ّفل ِح َف
ّٰ
ُ َُ
﴾۱۷﴿ ث ّم ن ۡت ِب ُع ُہ ُم الۡا ِع ِخیۡ َن
ۡ َ َ ّٰ َ
ۡ
ۡ
﴾۱۸﴿ کذل ِک جف َع ُل ِبال ُم ۡجرِ ِمح َف
َ
ۡ ّ َ ّۡ
﴾۱۹﴿ َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف

પેંવરાના રદલવ ભાટે. (૧૩)
અને તું ળું વભજ્મો કે પેંવરાનો રદલવ ળું છે
? (૧૪)
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ફૂયી દળા થળે.
(૧૫)
ળું અભોએ આગરાઓનો નાળ નથી કમો ?
(૧૬)
છી ાછરાઓને તેભની ાછ રગાડી
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દઇળું. (૧૭)
અભે ગુનેશગાયો વાથે એલુંજ (લતજન)
ચરાલીએ છીએ. (૧૮)
તે દશાડે જુ ઠરાલનાયાઓની ફૂયી દળા થળે.
(૧૯)
જલાફભાં કશેલાભાં આલળે કે તે આજનો
રદલવ છે . ભોઅભીનને કાપયથી અને
પયભાફયદાયને ગુનેશગાયથી જુ દા ાડલા
અથલા એનો અથજ એ કે ખરકતની દયણભમાન
શુ કભ કયી પેંવરો કયલાના રદલવ ભાટે એ
ફાફતને ાછ યાખલાભાં આલી શતી અને
તું ળું જાણે કે પેંવરાનો રદલવ ળું છે ? તે
રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ફુયી દળા થળે.
ખુદાએ તઆરા કાપયોને ડયાલે છે કે ળું
અભોએ શેરાના ઝભાનાના રોકોનો નાળ
કમો નથી કે જે ઓએ મગમ્ફયોને જુ ઠરાવમા
શતા ?
છી અભો તેઓની ાછ ફીજાઓને
તેઓની જે ભ શરાકતભાં નાખીળું, એટરે
ભક્કાના કાપયો જુ ઠરાલલાભાં નુશ, આદ
લગેયેની કોભ જે લા છે , ભાટે તેઓની જે ભ
અનુક્રભણણકા
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તેભને ણ શરાક કયીળું અને છે લટે તેઓ જં ગે
ફદયભાં કત્ર થમા અથલા એથી ભુયાદ
ભક્કાના કાપયો નણશ ણ રુત, ળોએફ અને
ભુવા (અ.)ની કોભના કાપયો છે .
અભે ગુનેશગાયો વાથે એલુંજ લતજન ચરાલીએ
છીએ. તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ફુયી દળા
થળે.
૨૦ થી ૨૬ ભી આમાત :-

ۡ َّ َّ ۡ ّ ۡ ُّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ
﴾۲۱ۙ ﴿ الم نخلقکم ِمن مٓا ٍء م ِہح ٍف
ّٰ ۡ َ
ۡ َ َ
﴾۲۱ۙ ﴿ ف َج َعلن ُہ ف ِ ۡی ؿ َخا ٍذ ّم ِکح ٍف
ُ َ َ
﴾۲۲ۙ ﴿ ِاخّٰی ق َد ٍذ ّم ۡعلوۡ ٍؾ
ّٰ ۡ
َ َ ََ
﴾۲۳﴿ فق َد ۡذنا ۖ٭ ف ِن ۡع َم الق ِد ُذ ۡف َؿ
َ
ۡ ّ َ ّۡ
﴾۲۴﴿ َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف
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ً َ َ َ
َ َ
﴾۲۵ۙ ﴿ ال َ ۡم ن ۡج َع ِل الۡا ۡذص کِفاتا
ً ََ ً ََۡ
﴾۲۶ۙ ﴿ ٓاء ّف ا ۡموَاتا
احی
ળું અભોએ તભને એક તુચ્છ ાણીથી ેદા
નથી કમાજ ? (૨૦)
છી અભોએ તેને એક વુયણક્ષત સ્થાન
(ગબજ)ભાં યાખ્મું : (૨૧)
એક ઠયાલેરા વભમ વુધી: (૨૨)
છી અભોએ તેને એક પ્રભાણવય ફનાવમો,
તો અભે કેલા ઉિભ પ્રભાણવય ફનાલનાયા
છીએ ! (૨૩)
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ફૂયી દળા થળે.
(૨૪)
ળું અભોએ ૃથ્લીને ૂયતી ફનાલી નથી ?
(૨૫)
જીલતા તથા ભયણ ાભેરાઓ (ના વભાલેળ)
ભાટે ? (૨૬)
ળું અભોેેએ તભોને તુચ્છ અને શરકા
અનુક્રભણણકા
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ાણીથી મદા નથી કમાજ ? છી અભોએ તેને
એક વુયક્ષીત સ્થાન (ગબજભાં) યાખ્મો. એક
ઠયાલેરા વભમ વુધી.
છી અભોએ તેને એક પ્રભાણવય ફનાવમો
અને અભે કેલા ઉિભ પ્રભાણવય ફનાલનાયા
છીએ ?
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ફુયી દળા થળે.
ળું અભોએ ઝભીનને યશેઠાણ ફનાવમું નથી ?
તે જીલતા અને ભુયદાને બેગા કયે છે . એટરે
જીલતાને ોતાની ીઠ ઉય યાખે છે અને
ભુયદાને ોતાના ેટભાં યાખે છે . જ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન શ. અરી (અ.) વીપપીનની
રડાઇ છી એક કબ્રસ્તાન ાવેથી નીકળમા
તો પયભાવમું કે આ યશેઠાણ ભુયદાઓનું છે .
છી કુપાના ભકાનો તયપ નજય કયી પયભાવમું
કે આ યશેઠાણ જીલતાઓનું છે . એ ભુજફ
કશી આે આ આમતની ણતરાલત પયભાલી.
અનીવુર લાએઝીનભાં છે કે ભયલા છી
ભોઅભીન ાવેથી ચારીવ તોશપા તરફ
કયલાભાં આલળે, જે ભાં ચાય તોશપા શ.
ઇઝયાઇરના છે . ૧ દુશ્ભનોને ખુળ યાખલા, ૨
અનુક્રભણણકા
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દોસ્તો વાથે નેકી કયલી, ૩ દયેકનો શક અદા
કયલો અને ૪ ભોતને માદ યાખલું.
ચાય તોશપા કફયના છે . ૧ ખયાફ કાભથી દુય
યશેલું, ૨ ઝઘડા કયલાથી દૂય યશેલું, ૩ ોતાના
ળયીયને નજાવતથી ફચાલલું અને ૪ યાતના
કુયઆન નભાઝ લગેયે ઢલું.
ચાય તોશપા ભુનકીયો નકીયના છે . ૧ કોઇની
ગીફત ન કયલી. ૨ કોઇ ઉય અમફ ન
રગાડલા, ૩ વત્મ લાત જાશેય કયલી અને ૪
કોઇને ોતાના કયતાં ખયાફ ન ભાનલા.
ચાય તોશપા ભીઝાનના છે . ૧ કોઇ ઉય
ોતાને ભોટો ન વભજલો. ૨ શંભેળા નેક કામજ
કયલું, ૩ ોતાના ભાણરકની આજ્ઞા ભાનલી
અને ૪ ગયીફો ઉય ભશેયફાની કયલી.
ચાય તોશપા ુરે વેયાતના છે . ૧ ગુસ્વા
લખતે કાફુ યાખલો, ૨ ખયાફ કાભથી દુય
યશેલું, ૩ જભાતથી નભાઝ ઢલી અને ૪
ણફયાદયોની ભદદ કયલી.
ચાય તોશપા જશન્નભના ભાણરક (ઉયી)ના
છે . ૧ મગમ્ફયને વાચા જાણલા ૨
અલ્રાશના બમથી ડયતા યશેલું, ૩ ગુનાશને
અનુક્રભણણકા
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માદ કયીને યડલું અને ૪ ભાતા-ણતાને દયેક
યીતે ખુળ યાખલા.
ચાય તોશપા જન્નતના ભાણરકના છે . ૧
અલ્રાશની માદભાં યશેલું, ૨ દુ:ખ-વુખ લખતે
વબ્ર અને ળુક્ર કયલો ૩ અલ્રાશના દોસ્તને
દોસ્ત યાખલા અને ૪ ખુદાના દુશ્ભનથી
અદાલત યાખલી.
ચાય તોશપા શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના છે . ૧
આથી ભોશબ્ફત યાખલી, ૨ આની
વુન્નત ઉય અભર કયલો, ૩ આની
એશરેફમતની મયલી કયલી અને ૪ તેઓ
ઉય અને તેઓની આર અને અસ્શાફ ઉય
દુરૂદ અને વરલાત ઢલી. આ ઠેકાણે એ રોકો
ભુયાદ છે જે રોેેકો એશરેફમત (અ.)થી
અંત:કયણૂલજક ભોશબ્ફત યાખતા શતા, જે ભકે
જ. વરભાને પાયવી, જ. અફુઝયે ગપપાયી
લગેયે.
ચાય તોશપા રૂશના છે ૧ થોડું ખાલું, ૨ થોડું
વુલું, ૩ થોડું ફોરલું અને ૪ થોડું શવલું.
ચાય તોશપાના ખુદાના છે . ૧ જે કાભભાં તેની
ખુળી શોમ તેને કયલું, ૨ નેક કામજ કયલાનું કશેલું
અનુક્રભણણકા

2165

hajinaji.com

૩ ફુયા કાભથી રોકોને ડયાલલા અને ૪
ેખુદાના દોસ્તો વાથે ભોશબ્ફત યાખલી અન
તેના દુશ્ભનોથી દુશ્ભની યાખલી.
૨૭ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ّٰ ّٰ
َ
َۡ
َ
ّف َج َعلنا فِ ۡی َہا َذ َفا ِس َی ش ِمخ ٍت ّف
َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّ َ ً ُ ً
ٓاء ـ َخاتا ﴿﴾۲۷
اسقینکم م
َ
ّۡ َ ّ ۡ
َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف ﴿﴾۲۸
ۡ َ ُ ۡۤۡ ّٰ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ّ
َ
ُ
ۡ
ِانط ِلقوا ِاخی ما کنتم ِب ٖۡہ تک ِذبوؿ ﴿ ۚ﴾۲۹
َ ُ
ۡ َ ُ ۤۡ
ِانط ِلقوۡا ِاخّٰی ِظ ٍ ّل ِد ۡی ث ّٰل ِث ش َع ٍب ﴿ ۙ﴾۳۱
َّ َ ۡ َّ َ ُ ۡ ۡ َ َّ
َ
لا ظ ِلی ٍل ف لا حغ ِجی ِمن اللہ ِب ﴿﴾۳۱
hajinaji.com
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َ َّ
ََۡ َ
﴾۳۲ۚ ﴿ ِان َہا ت ۡرػ ِ ۡی ِبس َخ ٍذ کالق ۡض ِخ

ۡ َ َّ َ َ
﴾۳۳﴿ کان ٗۡہ ِج ّٰمل ٌت ُصه ٌك

َ
ۡ ّ َ ّۡ
﴾۳۴﴿ َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف
َ
ُ ۡ
﴾۳۵ۙ ﴿ ّٰہذا یَوۡ ُؾ لَا یَن ِطقوۡ َؿ
અને અભોએ તેભાં ઉંચા (ઉંચા) શાડ કામભ
કમાજ અને અભોએ તભને ભીઠું ાણી
ીલડાવમું. (૨૭)
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ફૂયી દળા થળે.
(૨૮)
(તેભને કશેલાભાં આલળે કે) જે (અઝાફ)ને
તભે જુ ઠરાવમા કયતા શતા તે તયપ ચારો.
(૨૯)
ત્રણ ળાખાલાી (આગની) છામા તયપ ચારો:
(૩૦)
અનુક્રભણણકા
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જે ભાં ન ટાઢક છે , અને ન તે આગની ઝાથી
ફચાલી રેતી શળે. (૩૧)
ભોટા ભોટા ઘય જે લડા અંગાયા પેંકતી શળે:
(૩૨)
જાણે કે તે ીા ઊંટ (ન) શોમ ! (૩૩)
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ભાઠી દળા થળે.
(૩૪)
એ જ તે રદલવ છે કે (ગુનેશગાયો શેફતના
ભામાજ) ફોરી ણ નણશ ળકે: (૩૫)
અને અભોએ તેભાં ઉંચા-ઉંચા શાડ કામભ
કમાજ અને અભોએ તેભને ભીઠું ાણી
ીલડાવમું.
આલી ઉભદા નેઅભતોને જુ ઠરાલનાયની ફુયી
દળા
થળે.
તે
રદલવે
ભરાએકા
જુ ઠરનાલનાયાઓને કશેળે કે તભો જશન્નભ
તયપ ચારો, જે ને તભો દુણનમાભાં જુ ઠરાલતા
શતા.
આગ ભોટા-ભોટા ઘય જે લડા અંગાયા પેંકતી
શળે. જાણે કે તે ચીનગાયીઓ ીા યંગના
ઊંટ ન શોમ, તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓ ભાટે
ભાઠી દળા શળે.
અનુક્રભણણકા
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આ રદલવ એ છે કે તેના બમના કાયણે કાપયો
કેટરીક જગ્માએ કંઇ ફોરી ળકળે નણશ. કશે
છે કે કેટરીક જગ્મા એલી છે જ્માં આવભાં
લાત કયળે ણ કેટરીક જગ્મા એલી છે જ્માં
ડયના ભામાજ ફોરી ળકળે નણશ.
ભોઅભીનો અળજની છામાની નીચે શળે. જે ભાં
દયેક જાતનો આયાભ શળે. તેઓને કોઇ જાતની
તકરીપ શોંચળે નશીં.
૩૬ થી ૪૪ ભી આમાત :-

َ
َ
﴾۳۶﴿ َف لَا یُ ۡؤد ُؿ ل َ ُہ ۡم ف َی ۡع َت ِذ ُذ ۡف َؿ
َ
ۡ ّ َ ّۡ
﴾۳۷﴿ َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف

ُ ّٰ
َ
َۡ
ۡ ََ
ّٰہذا یَوۡ ُؾ الف ۡص ِل ۚ َج َم ۡعنک ۡم َف الۡا ّفل ِح َف
﴾۳۸﴿
અનુક્રભણણકા
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َ ۡ َ َ ُ َ َ
اؿ لَک ۡم ک ۡی ٌد ف ِک ۡی ُد ۡف ِؿ ﴿﴾۳۹
ف ِاؿ ک
َ
ّۡ َ ّ ۡ
َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف ﴿ ﴾۴۱٪

َ
َ ۡ َّ ۡ
ِا ّؿ ال ُمت ِقح َف ف ِ ۡی ِظ ّٰل ٍل ّف ُع ُی ۡو ٍؿ ﴿ ۙ﴾۴۱

َ ۡ
ََ
ّف فوَاخ َِہ ِم ّما یَش َت ُہوۡ َؿ ﴿﴾۴۲
ک ُ ُلوۡا َف ۡار َخبُوۡا َہ ِن ۡٓۡیــًٔۡۢا ب َما ُک ۡن ُت ۡم تَ ۡع َم ُلوۡؿَ
ِ
﴿﴾۴۳
ّ َ َ ّٰ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ ۡ
َ
ِانا کذل ِک نج ِزی المح ِس ِنحف ﴿﴾۴۴
અને ન તેભને યજા આલાભાં આલળે કે તેઓ
)ફશાના યજૂ કયે. (૩૬
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ભાઠી દળા થળે.
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(૩૭)
એ જ તો પેંવરાનો રદલવ છે , અભોએ તભને
તથા (તભાયી) આગનાઓને બેગાં કયી
રીધાછે . (૩૮)
ભાટે જો તભને કોઇ ચાર ચારતાં આલડતી
શોમ તો (શલે) ભાયી વાથે ચારો. (૩૯)
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની ભાઠી દળા થળે.
(૪૦)
ણન:વંળમ યશેઝગાય રોકો છાંમડાભાં ફેવી
ઝયાઓનું ાણી ીતા શળે: (૪૧)
અને એલા ભેલા ખાતા શળે કે જે ભની તેઓ
ઇચ્છા કયળે. (૪૨)
(તેભને કશેલાભાં આલળે કે) જે વત્કામો તભે
કયતા શતા તેના ફદરાભાં વુખેથી ખાઓ
ીઓ. (૪૩)
ણન:વંળમ અભે વદાચાયીઓને એલોજ ફદરો
આીએ છીએ. (૪૪)
તેઓને ફશાના કયલાની યજા આલાભાં
આલળે નણશ, કાયણ કે તે વભમ ફશાનું
કયલાનો નથી. તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની
ફુયી દળા થળે.
અનુક્રભણણકા
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આ રદલવ શક અને ફાતીરભાં પેંવરો
કયલાનો છે . ઝારીભ અને ભઝરુભ લચ્ચે
ઇન્વાપ થળે.
અમ કાપયો, જો તભોને કોઇ ચાર ચારતા
આલડતી શોમ તો ચારો. તે રદલવે
જુ ઠરાલનાયાઓની ભાઠી દળા થળે. ખયેખય
યશેઝગાય રોકો છાંમાભાં ફેવી ઝયાઓનું
ાણી ીતા શળે અને એલા પો ખાતા શળે
જે ભની તેઓ ઇચ્છા કયળે.
છી તેભને કશેલાભાં આલળે કે જે નેક કાભો
તભો કયતા શતા તેના ફદરાભાં વુખેથી ખાલીઓ.
છી પયભાલે છે કે અભો નેકી કયનાયાઓને
એલો જ ઉિભ ફદરો આીએ છીએ.
૪૫ થી ૫૦ ભી આમાત :-

َ
ۡ ّ َ ّۡ
﴾۴۵﴿ َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف

ِۡانّ َ ُکم

َ
ق ِل ۡیلًا

અનુક્રભણણકા
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ُ
﴾۴۶﴿ّم ۡجرِ ُموۡ َؿ

َ
ۡ ّ َ ّۡ
﴾۴۷﴿ َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف

َ
َ
َ
﴾۴۸﴿ َف ِادا قِ ۡی َل ل َ ُہ ُم ۡاذک ُعوۡا لَا یَ ۡرخ ُعوۡ َؿ

َ
ۡ ّ َ ّۡ
﴾۴۹﴿ َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف

ُ ۡ ُ ۡٗ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ
َ
ۡ
﴾۵۱٪ ﴿ ف ِبا ِی ح ِدیثٍۭ بعدـ یؤ ِمنوؿ
તે દશાડે જુ ઠરાલનાયાઓની દુદજળા થળે.
(૪૫)
ખાઈ ી લ્મો અને થોડા રદલવ રાબ ભેલી
રો, (ણ) તભે ગુનેશગાય તો છો જ. (૪૬)
તે દશાડે જુ ઠરાલનાયાઓની દુદજળા થળે.
(૪૭)
અને જ્માયે તેભને કશેલાભાં આલે છે કે રૂકુઅ
કયો તો તેઓ રૂકુઅ કયતા નથી. (૪૮)
અનુક્રભણણકા
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તે દશાડે જુ ઠરાલનાયાઓની દુદજળા થળે.
(૪૯)
ભાટે આ (કુયઆન) છી તેઓ કઇ લાત ઉય
ઇભાન રાલળે ? (૫૦)
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની દુદજળા થળે.
ખુદાએ તઆરા કાપયોને પયભાલે છે કે એ
રોકો કે જે ઓ દુણનમાનો ભાર બેગો કયી
ભગરૂય થઇ ગમા છે અને આખેયત તયપ કંઇ
ણલચાય કયતા નથી. તભો દુણનમાનો થોડો રાબ
ઉાડી રો. છે લટે આખેયતના અઝાફભાં
વડાઇ જળો.
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની દુદજળા થળે.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે વકીપની કોભને કહ્ું કે
નભાઝ ઢો તો તેઓએ કહ્ું કે રૂકુઅ અને
વજદા કયતાં અભોને ળભજ આલે છે . શઝયતે
પયભાવમું કે એ ભઝશફભાં ખેય અને બરાઇ
નથી જે ભાં રૂકુઅ અને વજદા ન શોમ. તો તે
રોકો ભાટે આ આમત નાઝીર થઇ. કેટરાક
કશે છે કે રૂકુઅથી ભુયાદ ઇસ્રાભ છે , ણ
અયફ રોકો ઘણા ભગરૂય શતા અને તેઓને
રૂકુઅ અને વજદા કયલા ફશુ જ બાયે રાગતા
અનુક્રભણણકા
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શતા.
તે રદલવે જુ ઠરાલનાયાઓની દુદજળા થળે.
કુદયત કશે છે કે જ્માયે કુયઆને ળયીપ એક
ભોટો ભોઅજીઝો છે અને તેભાં યોળન દરીરો
અને શુ જ્જતો છે ભાટે જો તેના ઉય ઇભાન
નણશ રાલો તો કઇ લાત ઉય ઇભાન રાલળો?
કશે છે કે આ વુયો લાંચી યહ્ા છી “આ
ભન્ના ણફલ્રાશ” (અભો ખુદા ઉય ઇભાન
રાવમા) કશેલું જોઇએ.

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૪૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭૮) વુયએ નફા
(ભશાન ફનાલ)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો ભયતાં શેરાં
ખાન-એ-કાઅફાની ઝીમાયત નવીફ થળે.
ફીજી યીલામત ભુજફ શંભેળા ઢ્મા કયે તો એ
ભુજફ પામદો છે .
ખાવીમત: આ વુયાને શાથભાં ફાંધે તો ફશુ જ
ળણક્ત આલળે. જો રખીને ીએ તો ેટના
દદો દપે થળે.

અનુક્રભણણકા
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અમ્ભ મતવાઅરૂન : ાયો ૩૦
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ُ َ َ َ َ َّ َ
﴾ۚ۱﴿ ٓاءلوۡ َؿ
عم یتس

ۡ َّ
﴾۲ۙ ﴿ َع ِن الن َب ِا ال َع ِظ ۡی ِم

َّ
ُ ۡ
﴾۳﴿ ال ِذ ۡی ُہ ۡم فِ ۡی ِہ ُمخ َت ِلفوۡ َؿ

َ ۡ َ َ َّ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۴ۙ ﴿ کلا سیعلموؿ
َّ َ َ ُ
َ
﴾۵﴿ ث ّم کلا َس َی ۡعل ُموۡ َؿ
તેઓ (રોકો) કઇ લસ્તુ ભાટે એક ફીજાને
વલાર કયે છે ? (૧)
તે ભશાન ફનાલ ભાટે : (૨)
જે નાં વંફંધભાં તેઓ ભતબેદ કયે છે ? (૩)
તો ઠીક, નજીકભાં તેઓ જાણી રેળે. (૪)
અનુક્રભણણકા
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પયી ણ ઠીક, તેઓ નજીકભાં જાણી રેળે. (૫)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે રોકોને ઇસ્રાભની
દાલત આલા તેઓ વભક્ષ કુયઆનની
તીરાલત કયી, કમાભતથી ડયાવમા તો તેઓએ
નફુવલત અને કરાભે ાકભાં ભતબેદ કમો. તે
ણલે આમતભાં લણજન થમેર છે . છી ોતેજ
પયભાલે છે કે તેઓ ભોટી ખફયો ણલે ુછે છે .
જે ણલે રોકો તેભાં ભતબેદ કયે છે , એટરે
કેટરાક કશે છે કે કમાભત થળે અને ભુતીઓ
અભાયી ણવપાયીળ કયળે, જ્માયે કેટરાક
કમાભતનો તદ્દન અણસ્લકાય કયે છે તો કેટરાક
ફન્ને ફાફતભાં ળંકા યાખે છે , કેટરાક તેને
શેરાંના રકસ્વાઓ કશે છે , કેટરાક કશે છે કે
નફએ અઝીભથી ભુયાદ શઝયતની નફુવલત છે
અને ઇસ્રાભભાં ણ અંદયો અંદય ભતબેદ છે .
શાપીઝ અફુ નઇભે “શુ ર મતુર અલરીમા”ભાં
યીલામત કયી છે કે શઝયતે પયભાવમું કે નફએ
અઝીભથી ભુયાદ શ. અરી (અ.)ની દોસ્તી
અને ણખરાપત છે અને કફયભાં ણ તે ણલે
ુછલાભાં આલળે. એશરેફમત (અ.)ની
તપવીયભાં ણ નફએ અઝીભથી ભુયાદ શ.
અનુક્રભણણકા
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અરી (અ.) છે .
તે રોકો નજીકભાં જ એ ણલે જાણી રેળે.
તેઓ કશે છે કે એભ નથી. ણ નજીક છે કે
આખેયતભાં તેઓ ોતાનો એઅતેકાદ ખોટો
અને ફાતીર શોલા ણલે જાણળે. આ આમત
પયીથી ચેતલણી રૂે પયભાલલાભાં આલી છે
અને તેથી લધાયે ડયાલલા તયપ ઇળાયો છે અને
કેટરાક તેના અથજભાં કશે છે કે ખયેખય તેઓ
નજીકભાં જ જાણળે.
૬ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َ َ
َ َ
﴾۶ۙ ﴿ ال َ ۡم ن ۡج َع ِل الۡا ۡذص ِم ّٰہ ًدا
َ َ َ َ ۡ َّ
﴾۷﴿ اؽ ا ۡفت ًاخا
ف ال ِجب
ً ّ َف َخ َل ۡق ّٰن ُک ۡم اَ ۡر َف
﴾۸ۙ ﴿ اجا
ُ َ َۡ َ
ً
﴾۹ۙ ﴿ ّف َج َعلنا نوۡ َمک ۡم ُس َباتا
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ً ّ َف َج َع ۡل َنا الّ َ ۡی َل ل َِب
﴾۱۱ۙ ﴿ اسا
َّ َ ۡ َ
ً
﴾۱۱﴿ ّف َج َعلنا الن َہ َاذ َم َعاشا
َُ َ َ َ َ
﴾۱۲ۙ ﴿ ّف بَن ۡینا ف ۡوقک ۡم َس ۡب ًعا ِش َد ًاخا
ً اجا ّ َف ّ َہ
ً ّ َف َج َع ۡل َنا ِذ َخ
﴾۱۳﴿ اجا
ળું અભોએ ૃથ્લીને ાથયણં નથી ફનાલી ?
(૬)
અને શાડોને (ૃથ્લીના) ખુંટા (નથી
ફનાવમા) ? (૭)
અને તભને જોડાફંધ ેદા (નથી) કમાું ? (૮)
અને તભાયી નનદ્રાને રયશ્રભ દૂય કયનાયી નથી
ફનાલી ? (૯)
અને અભોએ યાતને યદો (નથી) ફનાલી ?
(૧૦)
અને અભોએ રદલવને આજીણલકા ભેલલા
અનુક્રભણણકા
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ભાટે (નથી) ફનાવમો ? (૧૧)
અને અભોએ તભાયા ય વાત ભજફુત
(આકાળ) ફનાલી દીધાં છે : (૧૨)
અને (તેભાં) અભોએ એક પ્રકાળીત દીલો
કામભ કમો છે : (૧૩)
ખુદા ોતાની નેઅભતો ણલે પયભાલે છે કે ળું
અભોએ ઝભીનને તભાયા ભાટે ણફછાનું નથી
ફનાવમું કે તેના ઉય ફેવો અને શયો પયો અને
શાડોને ઝભીનના ભજફુત ખીરા ફનાવમા
નથી કે જે થી ઝભીન શરલા ાભે નણશ ?
ળું અભોએ સ્ત્રી-ુરૂના જોડાં ફનાવમા નથી
કે આવભાં એકફીજા પ્રત્મે ભોશબ્ફત કયે
અને તભાયો લંળ લધે અથલા જોડાંનો અથજ એ
કે ળું અભોએ તભોને પ્રકાય-પ્રકાયના મદા કમાજ
નથી ? અને અભોએ તભાયા ભાટે ઉંઘને થાક
દુય કયનાયી નથી ફનાલી કે જે થી તભોને
આયાભ ભે ?
અભોએ યાત્રીને યદો નથી ફનાલી કે
અંધકાયભાં દયેક ચીજ છુ ાઇ જામ. કેટરાક
કશે છે કે તેનો અથજ એ છે કે યાત્રીનો લખત
તભાયા ભાટે લસ્ત્ર તયીકે ફનાવમો છે .
અનુક્રભણણકા
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અભોએ રદલવને કાભ-ધંધા ભાટે ફનાવમો છે .
તેભાં તભાયી યોઝી ભેલલા ભાટે પ્રમત્નો કયો.
અભોએ તભાયા ઉય વાત ભજફુત આવભાન
ફનાવમા છે . એભાં કોઇ ણ જાતની ખયાફી
નથી અને અભોએ તે આવભાનભાં એક
પ્રકાળીત રદલો કામભ કમો છે .
૧૪ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ً ٓاء ثَ ّ َج
ً ّ َف اَن ۡ َزل ۡ َنا ِم َن ال ۡ ُم ۡع ِض ّٰخ ِة َم
﴾۱۴ۙ ﴿ اجا
ۡ ُّ
ً َ َ
﴾۱۵ۙ ﴿ ل ِنص ِخ َث ِب ٖۡہ َح ّ ًبا ّف ن َباتا
ً َ ۡ َ ّّٰ َ
﴾۱۶﴿ ّف َجن ٍت الفافا

અને અભે લાદાઓભાંથી ભુળધાય ાણી
લયવાલીએ છીએ: (૧૪)
કે જે થી અભે તે લડે અનાજ તથા લનસ્ણત
ઉત્ન્ન કયીએ : (૧૫)
અને ગીચોગીચ (લૃક્ષોથી) બયેરા ફગીચા
ણ. (૧૬)
અનુક્રભણણકા
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અને અભો આવભાનોભાંથી ભુળધાય ાણી
લયવાલીએ છીએ. તે લડે અભો અનાજ તથા
લનસ્ણત ઉત્ન્ન કયીએ છીએ કે તભાયા અને
શમલાનના કાભભાં આલે.
તે લડે અભો ગીચોગીચ ભેલાઓથી બયુય
ઝાડો ઉગાડીએ છીએ. ભતરફ કે તેભાં એટરો
ભેલો શોમ છે કે ઉયા ઉય લીંટાઇ જામ છે .
એ નેઅભતો એટરા ભાટે ઉત્ન્ન કયી કે તેના
ભાણરકનો ળુક્ર કયો અને તેને ઓખો.
૧૭ થી ૨૦ ભી આમાત :-

ً َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ
﴾۱۷ۙ ﴿ اؿ ِم ۡیقاتا
ِاؿ یوؾ الفص ِل ک

ُ ّ ّیَوۡ َؾ یُ ۡن َف ُخ فی
ً َالصوۡذِ َف َت ۡاتُوۡ َؿ اَ ۡفو
﴾۱۸ۙ ﴿ اجا
ِ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ َّ
﴾۱۹ۙ ﴿ ٓاء فکان ۡت ا ۡبوَ ًابا
ف ف ِتح ِت السم
َ َ َ ُ َ ۡ َ ّ ُ َّ
﴾۲۱﴿ اؽ فکان ۡت َذ َخ ًابا
ف س ِحؿ ِة ال ِجب
અનુક્રભણણકા
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ફેળક પેંવરાનો રદલવ એક ઠયાલેરો રદલવ
છે : (૧૭)
જે રદલવે વૂય ફુંકલાભાં આલળે ત્માયે તભે
ટોેટોાં (કફયોભાંથી) નીકી આલળો:
(૧૮)
અને આકાળો ઉઘાડી નાખલાભાં આલળે ત્માયે
તેભાં (ઠેકઠેકાણે) દયલાજા થઇ જળે: (૧૯)
અને શાડો (ોતાના સ્થાનેથી) શરાલી
નાખી ચરાલલાભાં આલળે, છી તે ઝાંઝલા
જે લાં થઇ જળે. (૨૦)
કમાભતનો રદલવ રોકોના ણશવાફ ભાટે
ણનભાજણ કયલાભાં આલેરો છે , તે રદલવે
દુણનમાનો નાળ થમેરો શળે.
તે રદલવે વુય ફુંકલાભાં આલળે અને કબ્રોભાંથી
ટોેટોાં નીકી આલળે, ભઆઝ ણફન
જફરે એક રદલવ અફુ અય્મુફ અન્વાયીના
ઘયભાં શઝયતને આ આમતના અથજ ુછમા તો
પયભાવમું કે અમ ભશાઝ, તેં ફશુ ભોટી લાત
ૂછી. છી આંખભાં આંવુ રાલીને આે
પયભાવમું કે ભાયી ઉમ્ભતના દવ પ્રકાયના
ભાણવોને કમાભતના ભમદાનભાં શાજય કયળે
અનુક્રભણણકા
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અને ભોઅભીનોને તેઓથી અરગ કયી
નાખળે. એ રોકોભાં કેટરાક લાંદયાના રૂભાં
શળે, કેટરાક વુવલય જે લા, તો કેટરાક ઉંધા
ભાથે ચારળે, કેટરાક આંધા શળે, તો કેટરાક
ભુંગા શળે અને કેટરાક ફશેયા શળે, કેટરાક
જીબોને ચાલતા શળે અને તેભની જીબો છાતી
ઉય ડેરી દુગુંધ ભાયતી શળે, કેટરાકના
શાથ-ગ કામેરા શળે, કેટરાક અગ્નીની
વુી ઉય રટકતા શળે, ભુયદાય કયતાં ણ
લધુ દુગુંધ ભાયતા શળે, કેટરાક કતેયાન (એક
જાતના તેર)ના ઝબ્ફા શેમાજ શળે અને તે
ઝબ્ફા તેઓની ચાભડી વાથે ચોંટી ગમા શળે.
છી શઝયતે પયભાવમું કે જે ઓ લાંદયા છે તેઓ
ચાડી ખાનાયા છે , વુવલય છે તેઓ શયાભ
ખાનાયા છે , ઉંધે ભોંઢે ચારનાય વમાજ
ખાનાયા શળે, આંધા ઝુલ્ભનો શુ કભ કયનાયા,
ભુંગા અને ફશેયા ોતાના આઅભાર ઉય
ભોટા કયનાયા શળે, જીબો ચાલનાય કાઝી
(ન્મામાધીળ) અને આરીભો શળે તેઓની
કશેણી તેઓની કયણી કયતાં ણલરૂઘ્ધ શળે,
રોકોને નેક કાભ કયલાનું કશેતા શતા ણ ોતે
અનુક્રભણણકા
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કયતા ન શતા, શાથ ગ કામેરા એ રોકો છે
જે ઓ ડોળીઓને દુ:ખ આતા શળે અને જે
અગ્નીની વુી ઉય રટકનાયા છે તે રોકોના
અમફ ળોધનાયા અને ફાદળાશની રૂફરૂ
રોકોની ચાડી ખાતા શળે, જે રોકોભાંથી
ભુયદાય જે લી દુગુંધ આલતી શળે તે રોકો
ોતાના નપવોની ઇચ્છાઓને ચાશનાયા શળે
અને ોતાના ભારભાંથી ખુદાનો શક
આલાની ભના કયનાયા શળે, અને કતેયાનના
લસ્ત્રો ધાયણ કયનાય ભગરૂય શળે અને તે
રદલવે પયીશ્તાઓને ઉતયલા ભાટે આવભાનો
ખોરી નાખલાભાં આલળે અને તેભાં
દયલાજાઓ થઇ જળે અને શાડો ોતાની
જગ્માએથી શરાલી નાખલાભાં આલળે. છી
તે ઝાંઝલા જે લા થઇ જળે.
૨૧ થી ૨૮ ભી આમાત :-

َ َ َ َّ َ َ َّ
ۡ
ً
َ
ۡ
﴾۲۱﴿ ِاؿ جہنم کانت ِمرصاخا
ّٰ َ َ ۡ َ ّ ّ
ً
﴾۲۲ۙ ﴿ ل ِلطا ِغحف مابا
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َ َ ۡۤ
ۡ ّّٰ
﴾۲۳ۚ ﴿ ل ِب ِثح َف فِ ۡی َہا ا ۡحق ًابا
ُ ُ
َ َ
﴾۲۴ۙ ﴿ لَا یَذ ۡفقوۡ َؿ فِ ۡی َہا بَ ۡر ًخا ّف لَا ر َخ ًابا
َّ
ً ََ َ
﴾۲۵ۙ ﴿ ِالا َح ِم ۡی ًما ّف غ ّساقا
ً َ ً ََ
﴾۲۶﴿ ٓاء ِّففاقا
جز
ُ َ َّ
﴾۲۷ۙ ﴿ ِان ُہ ۡم کانوۡا لَا یَ ۡر ُجوۡ َؿ ِح َس ًابا
َ ّ َ ّٰ ّٰ ُ َ ّ َ َ ّ
ً
﴾۲۸﴿ ف کذبوۡا ِبای ِتنا کِذابا
ણન:વંળમ જશન્નભ રાગ જોઇ ફેઠી છે :
(૨૧)
જે ળીયજોય રોકોનું યશેઠાણ શળે : (૨૨)
જે ભાં તેઓ મુગના મુગ યશેળે. (૨૩)
તેભાં તેઓ ન ઠંડક ચાખળે અને ન તેભને ીલા
અનુક્રભણણકા
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ભાટે ાણી ભળે : (૨૪)
ણવલામ કે ઉકતું ાણી અને રૂં. (૨૫)
(તેભની ભાન્મતા અને કયણીનો) આ ૂયેૂયો
ફદરો શળે. (૨૬)
ખયેજ તેઓ ણશવાફ રકતાફની આળા યાખતા
ન શતા : (૨૭)
અને અભાયી આમતોને વદંતય જુ ઠરાલતા
શતા. (૨૮)
અને જશન્નભ રાગ જોઇને ફેઠેર છે , એટરે
કાપયોને તે રઇ રેળે અને જશન્નભ ળીયજોય
(ભાથાબાયે) રોકોનું યશેઠાણ શળે જે ભાં તેઓ
મુગના મુગ યશેળે.
એ જશન્નભીઓને તેભાં ન ઠંડીનો અનુબલ
થળે, ન ીલા ભાટે ાણી ભળે, ભતરફ એ કે
તેભને જશન્નભભાં કોઇ જાતની યાશત ભળે
નશીં.
ણ તેઓને ઉકતું ાણી અને દોઝખભાંથી
નીકતું રૂ ીલા ભાટે દેલાભાં આલળે.
તે રોકો ોતાના આઅભારના પ્રભાણભાં
ુયેુયો ફદરો ાભળે.
એ કાપયો કમાભતના રદલવના ણશવાફઅનુક્રભણણકા
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રકતાફની આળા યાખતા ન શતા.
તેઓ અભાયા નફીઓ અને અભાયી કુદયતની
ણનળાનીઓને જુ ઠરાલતા શતા.
૨૯ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ّٰ ّٰ َ َ ُ
﴾۲۹ۙ ﴿ َف ک ّ َل ش ۡی ٍء ا ۡح َص ۡین ُہ کِت ًبا
َ َّ ُ َّ َ َ ُ ُ َ
﴾۳۱٪ ﴿ فذ ۡفقوۡا فل ۡن ن ِزیۡ َدخ ۡم ِالا َعذ ًابا
ً َ َ َ ۡ َّ ُ ۡ َّ
﴾۳۱ۙ ﴿ ِاؿ ل ِلمت ِقحف مفارا

َ َ
﴾۳۲ۙ ﴿ َح َدٓائِ َق َف ا ۡعن ًابا
ََ
َۡ
﴾۳۳ۙ ﴿ ّفخوَا ِع َب اترَ ًابا
َۡ َ
ً
﴾۳۴﴿ ّف کا ًسا ِخ َہاقا
ّّٰ َ َ ّ ً ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ
ً
﴾۳۵ۚ ﴿ لا یسمعوؿ فِیہا لغوا ف لا کِذبا

અને અભોએ દયેક લસ્તુ એક રકતાફભાં નોંધી
અનુક્રભણણકા
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રીધી છે : (૨૯)
છી (અભે તેભને કશીળું કે) તભે શલે
(અઝાફ) ચાખો, કાયણ કે અભે તભાયા ભાટે
અઝાફ ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નણશ લધાયીએ.
(૩૦)
ણન:વંળમ યશેઝગાયો ભાટે વપતા છે :
(૩૧)
(અથાજત) ફગીચા તથા દ્રાક્ષની લાડીઓ:
(૩૨)
અને વભાન લમની મુલાન સ્ત્રીઓ : (૩૩)
અને (ીણાંના) છરકતા પ્મારા. (૩૪)
તેઓ તે (જન્નતો)ભાં ન કોઇ ફેશુદી લાત
વાંબળે અને ન કોઇ જુ ઠ્ઠી લાત. (૩૫)
અને અભોએ ફંદાના નેક અને ફુયા
આઅભાર એ રકતાફભાં નોંધી રીધેર છે .
એ કમાભતને જુ ઠરાલનાયાઓને અભાયા
તયપથી પયીશ્તાઓ કશેળે કે તભો ફદરાના
રદલવનો અઝાફ ચાખો, કાયણ કે અભો
તભાયા ભાટે અઝાફ ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નણશ
લધાયીએ. ખયેખય યશેઝગાયો ભાટે વપતા
છે .
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તેઓ ભાટે પોથી બયુય ફગીચા અને
દ્રાક્ષની લાડીઓ છે અને તેઓ ભાટે વભાન
લમની મુલાન સ્ત્રીઓ છે અને ળયાફથી
બયુય છરકાતા પ્મારા છે .
તેઓ જન્નતભાં નકાભી અને જુ ઠ્ઠી લાત
વાંબળે નણશ, ભતરફ કે દુણનમાભાં જે લી
યીતે ફકલાવ કયે છે એલી કોઇ ચીજ ત્માં શળે
નણશ. ઇબ્ને અબ્ફાવે પયભાવમું કે આ વુયાની
૩૧-ભી આમતભાં યશેઝગાય આવમું તેથી
ભુયાદ શ. અરી (અ.) છે .
૩૬ થી ૪૦ ભી આમાત :-

ً ٓاء ِّم ۡن ّ َذ ّب َک َع َط
ً َج َز
﴾۳۶ۙ ﴿ ٓاء ِح َس ًابا
ِ

َ
َ ّ ّ َذ ّب
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا
ص َف َما بَ ۡین ُہ َما
ذ
ِ
ِ
ُ
َ ۡ
ّ
﴾۳۷ۚ ﴿ الرَ ۡح ّٰم ِن لَا یَ ۡم ِلکوۡ َؿ ِمن ُہ ِخط ًابا
َّ ًّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُّ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ
یوؾ حقوؾ الرفج ف المل ِئکۃ صفا ۙ٭ لا
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الرَ ۡح ّٰم ُن َف َق َ
یَ َتک َ ّ َل ُموۡ َؿ ِالَّا َم ۡن اَ ِد َؿ ل َ ُہ ّ
اؽ
َصوَ ًابا ﴿﴾۳۸
ّٰ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ُ َ َ ۡ َ َ ّ َ َ َ
ٓاء اتخذ ِاخّٰی
دل ِک الیوؾ الحق ۚ فمن ش
ّٰ
َذ ِّب ٖۡہ َما ًبا ﴿﴾۳۹
ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ ً َ ۡ ً َ ۡ ُ
ۛ ّیوۡ َؾ یَنن ُك
ِانا انذذنکم عذابا ؿ ِخیبا ۬
ُ ۡ ّٰ
َ َ
ۡ
ال َم ۡر ُء َما ق ّد َم ۡت یَ ّٰد ُـ َف حَقوۡ ُؽ الک ِه ُك
ُۡ ُ
َ
ّٰیل ۡی َتجِ ۡی کن ُت ت ّٰر ًبا ﴿ ﴾۴۱٪

આ તાયા યલયરદગાય તયપનો કયણીના
)પ્રભાણવય નેક ફદરો શળે: (૩૬
(માને) આકાળો અને ઝભીન અને જે કાંઇ
તેભની લચ્ચે છે તેના ભાણરક યશેભાન
hajinaji.com
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(અલ્રાશ) તયપથી, જે નાથી તેઓ વંફોધીને
ફોરલાની વિા ધયાલળે નણશ. (૩૭)
જે રદલવે રૂશ (જીબ્રઇર) તથા (ફીજા
વઘા) પરયશ્તા શાયફંધ ઉબા યશેળે, તે લેા
કોઇણ શયગીઝ લાત કયી ળકળે નણશ,
ણવલામ કે જે ને દમાુ (અલ્રાશ)એ શુ કભ
આપ્મો શોમ, અને લી જે કાંઇ ફોરળે તે
વમાજફી જ ફોરળે. (૩૮)
આ તે રદલવ છે (કે જે નું આગભન) વત્મ છે ,
શલે જે ચાશે તે ોતાના યલયરદગાય ાવે
આશ્રમનું સ્થાન ભેલે. (૩૯)
ખચીત જ અભે તભને નજીકભાં આલનાયા
અઝાફથી ડયાલી ચૂક્મા છીએ, (તે રદલવના
અઝાફથી કે) જે રદલવે ભાણવની નજયે તેજ
ડળે કે જે કાંઇ તેના શાથોએ શેરાં ભોકલ્મું
છે , અને નાણસ્તકો એભ કશેળે કે અપવોવ ! શુ ં
આજે ભાટી શોત તો કેલું વારૂં ! (૪૦)
યશેઝગાયોને યલયરદગાય તયપથી લામદા
પ્રભાણે ુયેુયો ફદરો અને ફક્ષીળ આલાભાં
આલેર છે .
એ આવભાન અને ઝભીનલાાઓ તેની વાથે
અનુક્રભણણકા
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લાત કયલાની ળણક્ત યાખળે નણશ, એટરે કોઇ
ણ ળખ્વ તેની યજા ણવલામ તેની વાથે લાત
કયી ળકળે નણશ, એટરે તેની યજા લગય
ોતાની ળપાઅત (બરાભણ) ણલે કાંઇ ણ
કશી ળકળે નણશ.
આ ફધી લસ્તુ એ રદલવની છે જે રદલવે રૂશ,
જીબ્રઇર અથલા ભરક શાય ફાંધીને ઉબા
યશેળે અને ળપાઅત ણલે કાંઇ ણ લાત કયી
ળકળે નણશ ણ જે ને તે ફક્ષનાય ખુદાએ
ગુનેશગાયની ળપાઅતની યજા આી શળે. શ.
ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
ખુદાની કવભ, કમાભતના રદલવે ળપાઅત
કયલાની અભોને યજા ભી છે અને એ નેક
લાત કયનાયા અભો છીએ. યાલીએ ુછમું :
અમ પયઝંદે યવુર ! એ નેક લાત ળું શળે ? તો
આે પયભાવમું કે અભો અભાયા યફને તેની
ફુઝુગી વાથે માદ કયીળું અને મમ્ફય (વ.)
ઉય દુરૂદ ઢીળું. છી અભો અભાયા દોસ્તો
અને ભોશીબ્ફોની ળપાઅત કયીળું અને ખુદા
અભાયી ળપાઅતને કફુર કયળે.
આ તે રદલવ છે જે નું આગભન વત્મ છે , જે
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ળખ્વ ચાશે ઇભાન અને ઇતાઅત વાથે
ોતાના યલયરદગાય ાવે આશ્રમનું સ્થાન
ભેલે.
અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે અભો તભોને
નજીકભાં આલનાયા અઝાફથી ડયાલી ચુક્મા
છીએ, જે રદલવે ઇન્વાન એ ચીજના
ફદરાને જોળે કે જે આઅભાર તેણે આગ
ભોકલ્મા છે . કશે છે કે આભાં ઇન્વાન ળબ્દ
આવમો તેથી ભુયાદ કાપય છે , જ્માયે કેટરાક
કશે છે કે તેથી ભુયાદ કાપય અને ભોઅભીન
ફન્ને છે અને નેક અભરના ફદરાભાં જન્નત
જોળે અને ખયાફ અભરના ફદરાભાં દોઝખ
જોળે, તે લખતે કાપયો એભ કશેળે કે અપવોવ,
આજે શુ ં ભાટી શોત તો કેલું વારૂં થાત ?
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આ વુયાભાં ૪૬ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૭૯) વુયએ નાઝે આત
(ખેંચી કાઢનાય)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો એક લાજીફ નભાઝ ઢલા
જે ટરો વભમ રાગે તેટરા વભમભાં કમાભતના
રદલવે ખુદા તેનો જલ્દીથી ણશવાફ કયી
જન્નતભાં દાખર કયળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો વમયાફ થએરો
ભયળે અને કમાભતભાં ઉઠળે તો તે લખતે ણ
વમયાફ થએરો ફેણશશ્તભાં દાખર થળે.
ખાવીમત : આ વુયાને દુશ્ભન મા શાકીભ વાભે
ઢે તો ફેખોપ (નીડય) થળે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َ ّّٰ ّٰ َ ۡ ً
ف الجـِع ِت قخقا ﴿ ۙ﴾۱
َۡ ً
َ ّّٰ
ّف الن ِش ّٰط ِت نشطا ﴿ ۙ﴾۲
ّ َف ّّٰ
الس ِب ّٰح ِت َس ۡب ًحا ﴿ ۙ﴾۳
َ ّّٰ ّٰ
ً
الس ِبق ِت َس ۡبقا ﴿ ۙ﴾۴
ف
َ
َ ۡ
فال ُم َد ِّب ّٰر ِة ا ۡم ًرا ﴿﴾۵
َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ ُ
اجفۃ ﴿ ۙ﴾۶
یوؾ ترجف الر ِ
َََُۡ ّ َُ
الرَا ِخفۃ ﴿﴾۷
تتبعہا

ُ ُ ۡ ٌ َّ ۡ َ َّ َ ٌ
اجفۃ ﴿ ۙ﴾۸
قلوب یوم ِئ ٍذ ف ِ
َۡ َ ُ َ َ ٌ
اش َعۃ ﴿﴾۹
ابصاذہا خ ِ
hajinaji.com
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َّ
ۡ
ُ َُ
﴾۱۱﴿ حقوۡلوۡ َؿ َء ِانا ل َ َم ۡر ُخ ۡف ُخ ۡف َؿ فِی ال َحاـ َِخ ِۃ

ً َّ ً َ َّ ُ َ َ
﴾۱۱﴿ اما ن ِص َخۃ
ء ِادا کنا ِعظ

કવભ છે વખ્તાઇથી (નાણસ્તકોનાં) પ્રાણ
ખેંચી કાઢનાયા (પરયશ્તા)ઓની : (૧)
અને ઘણીજ વશેરાઇથી (ભોઅભીનોની) રૂશ
(આત્ભા) કાઢી રેનાયા (પરયશ્તા)ઓની : (૨)
અને કવભ છે શલાભાં તયતા પયનાયાઓની :
(૩)
છી શેર કયી આગ લધી જનાયાઓની :
(૪)
છી અલ્રાશની આજ્ઞાઓની વમલસ્થા
કયનાયાઓની (કે કમાભત થઇને જ યશેળે).
(૫)
જે રદલવે ધ્રુજી ઉઠનાયી (ધયણી) ધ્રુજી ઉઠળે:
(૬)
તે છી ફીજો એક ધયતીકં થળે. (૭)
તે રદલવે અંત:કયણો ધડકલા ભાંડળે : (૮)
અનુક્રભણણકા
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તેભના ચક્ષુઓ ઢેરાં શળે. (૯)
તેઓ (નાણસ્તકો) કશે છે કે ળું અભે ભયણ ફાદ
ાછા આગરી ણસ્થણતભાં પેયલાઇળું ? (૧૦)
ળું ત્માયે ણ કે જ્માયે અભે વડી ગમેરા શાડકાં
થઇ ગમા શોઇળું ? (૧૧)
ભરાએકાઓની કવભ છે કે જે ઓ કાપયોની
રૂશો વખ્તીથી કાઢે છે અથલા તો ભાત્ર રૂશ
કબ્જ કયનાયા ભરાએકા છે .
કવભ છે પયીશ્તાઓની કે જે ભોઅભીનોની
રૂશ આવાનીથી કાઢનાયા છે . દયેક
ભોઅભીનને ભયતી લખતે જન્નતની નેઅભતો
દેખાડલાભાં આલે છે અને કાપયોને
જશન્નભની આગ દેખાડલાભાં આલે છે અને
તેની રૂશ વખ્તીથી કાઢલાભાં આલળે.
શલાભાં ઉડનાયા પયીશ્તાઓની કવભ છે કે
જે ઓ ઝભીનલાાઓની વમલસ્થા ભાટે શમાજ
પમાજ કયે છે .
તેઓ ભોઅભીનોની રૂશને જન્નતની તયપ
આગ રઇ જનાયા છે અથલા ખુદાના
અશકાભો ઝભીનો ઉય રાલતી લખતે ખુદાની
પયભાંફયદાયીભાં લધી જનાયા પયીશ્તાઓની
અનુક્રભણણકા
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કવભ.
દીન દુણનમાની વમલસ્થા કયનાયા પરયશ્તાઓની
કવભ ! એથી ભુયાદ ચાય પરયશ્તા છે ૧
ણજબ્રઇર કે તેઓ શલા તથા રશ્કય ઉય
ણનભાજણ થમેરા છે . ૨ ણભકાઇર તેઓ લયવાદ
ઉય, ૩ ઇવયાપીર જે ઓ દુણનમાના કાભો ય
ણનભાજણ થમેરા છે , ૪ ઇઝયાઇર તેઓ રૂશો
કબ્ઝ કયનાયા છે અને ફીજા પયીશ્તાઓ
જન્નતના વલાફ અને જશન્નભના
અઝાફની વમલસ્થા કયે છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
અલ્રાશ ોતાના ફનાલેરા વજજ નની કવભ
ખાલાનો શક યાખે છે . તેથી તેની અઝભત
જાશેય થામ છે . એ કવભ ખાઇ ળકે છે ણ
ઇન્વાનો ભાટે તેની ઝાત ણવલામ કોઇની કવભ
ખાલી ન જોઇએ. ળયીમતની કવભ એજ શોમ
છે જે ખુદાના નાભથી ખલામ છે .
છી કુદયત પયભાલે છે કે તે રદલવને માદ કયો
જે રદલવે કાંનાય કાંળે, જ્માયે શેરો વુય
ફુંકાળે ત્માયે ઝભીન શાડ ધ્રુજળે અને તેની
ાછ આલનાય ાછ આલળે એટરે તે
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છી આવભાન અને વીતાયાઓ પાટીને ડી
જળે. કેટરાક કશે છે કે ાછ આલનાય
કમાભત છે અને તે લખતે ફીજો વુય ફુંકલાભાં
આલળે.
જ્માયે ફીજો આલો ફનાલ ફનળે તે રદલવે
દીર ધ્રુજલા રાગળે. તે રદલવે બમને રીધે
આંખો નીચી થળે. તે વખ્તીના રદલવે એટરે
કમાભતનો ઇન્કાય કયનાયા કાપયોને કશેલાભાં
આલળે કે તભને જીલતા કયીને ઉઠાડલાભાં
આલળે ત્માયે તેઓ કશેળે કે ળું ભયલા છી પયી
શેરાંની જે ભ વજીલન કયાળે ?
તેઓ કશે છે કે જ્માયે અભો વડી ગમેરા
શાડકાં થઇ ગમા શોઇળું ત્માયે ળું અભને
જીલતા કયીને ઉઠાડલાભાં આલળે ?
૧૨ થી ૧૪ ભી આમાત :-

ٌ َ َ ٌ َّ َ ً َ ۡ ۡ ُ َ
﴾۱۲﴿ قالوا ِتلک ِادا غخۃ خا ِذخۃ
َّ َ
ٌ َ ٌ َ
﴾۱۳ۙ ﴿ ف ِان َما ِہیَ ر ۡجرَۃ ّفا ِح َدۃ
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َّ ۡ ُ َ َ
﴾۱۴﴿ السا ِہرَ ِۃ
ف ِادا ہم ِب
તેઓ કશે છે કે જો એભ શોમ તો આ ાછુ ં
પયલું ઘણંજ શાણનકાયક શળે. (૧૨)
છી તો તે (કમાભત)ભાં ભાત્ર એકજ અલાજ
થળે : (૧૩)
કે તયતજ તેઓ ખુલ્રા ભેદાનભાં આલી જળે.
(૧૪)
અને તેઓએ ભશ્કયીથી કહ્ું કે જો એભ જ છે
તો ફીજી લખત વજીલન થઇ ઉઠલું
નુકવાનકાયક છે . કાયણ કે અભો શંભેળા તેને
જુ ઠરાલીએ છીએ.
અલ્રાશ પયભાલે છે કે તભો નલાઇ ન ાભો,
કેભકે અભાયી કુદયત ાવે આ કાભ ઘણં
આવાન છે . ઉઠાડલું ભાત્ર ઇવયાપીરની એક
ફુંક છે . તેથી તભાભ ખરકત વજીલન થઇ
જળે. જીલતા થઇને ઉઠલું ફીજી લખતના
વુયથી છે .
જ્માયે ફીજી લખત વુય ફુંકલાભાં આલળે ત્માયે
તેઓ ફધા વજીલન થઇ “વાશેયા” એટરે
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વાટ ઝભીન ઉય આલળે. વાશેયા ઝભીનનું
નાભ છે . જે ફમતુર ભુકદ્દવની ાવે છે , વલે
જણનો શશ્ર ત્માં થળે.
૧૫ થી ૧૯ ભી આમાત :-

ُ
َ ّٰ َ
﴾۱۵﴿ َہ ۡل اتىک َح ِد ۡیث ُموۡ ّٰسی

ُ ََ ۡ
ۡ ُ ُ ّٰ َ ۡ
ىہ َذ ّب ٗۡہ ِبالوَا ِخ ال ُمق ّد ِز ط ًوی
ِاد ناخ
﴾۱۶ۚ ﴿
ّٰ َ ۡٗ َ ّ َ ۡ َ ۡ ّٰ ۡ َ ۡ
﴾۱۷۫ ﴿ۛ
ِادہب ِاخی ـِخعوؿ ِانہ طغی
ّّٰ َ َ َ َ ّ
َُ
﴾۱۸ۙ ﴿ فق ۡل َہ ۡل لک ِاخٰۤی ا ۡؿ ت َزؽی
ّٰ ۡ َ َ
َ
َ
﴾۱۹ۚ ﴿ َف ا ۡہ ِدیَک ِاخّٰی َذ ِّبک ف َتخصی
(શે યવૂર !) બરા તાયી ાવે ભૂવાનું લૃતાંત
અનુક્રભણણકા
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આવમું છે ? (૧૫)
જ્માયે તેને તેના યલયરદગાયે તુલાના ણલત્ર
ભેદાનભાં ોકાયીને કહ્ું : (૧૬)
કે રપયઔન તયપ જા, કાયણ કે ણન:વંળમ તેણે
ઘણં ભાથું ઉચક્મું છે . (૧૭)
છી તેને કશે કે બરા તને આ લાતની ઇચ્છા
છે કે તું (ળીકજથી) ાક થઇ જામ ? (૧૮)
અને શુ ં તને તાયા યલયરદગાયનો ભાગજ દેખાડી
દઉં કે જે થી તું બમ ાભે ? (૧૯)
શલે ખુદાએ તઆરાએ ોતાના શફીફના
દીરાવા ભાટે તુલા નાભના જં ગરભાં જ.
ભુવા (અ.)ને ફોરાવમા અને કહ્ું કે પીયઓન
તયપ જા. તે ગલજ કયી શદથી આગ લધી ગમો
છે . ભાટે ણલલેકથી કશે કે તું કુફ્ર અને ળીકજથી
ાક થલા ચાશતો શો તો “રાએરાશ
ઇલ્રલ્રાશ”નો એઅતેકાદ યાખ. શુ ં તને
ખુદાનો યસ્તો ફતાલું. તું ખુદાના અઝાફથી
ડય જે અલ્રાશની ભાઅયેપત તયપ તને રઇ
જળે. નાપયભાનીથી યશેઝ કય. આ આમતભાં
એ પ્રત્મે ઇળાયો છે કે ખુદાની ભાઅયેપત લગય
ખોપ મદા થતો નથી. જે અલ્રાશથી ડયે છે
અનુક્રભણણકા
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તે નેકીના કામો કયે છે જે ઓ ખુદાથી ડયતા
નથી તેઓ ફુયા કામો કયે છે .
૨૦ થી ૨૨ ભી આમાત :-

ُ ۡ َ ّٰ ُ ّٰ َ َ
﴾۲۱۫ ﴿ۛ
ىہ الۡایَۃ الکبۡ ّٰؿی
فاذ
َّ َ َ
﴾۲۱۫ ﴿ۛ
فکذ َب َف َع ّٰمی
ََُ
﴾۲۲۫ ﴿ۛ
ث ّم ا ۡخ َبرَ یَ ۡس ّٰعی

છી તેણે (અભાયી કુદયતની) એક ભોટી
ણનળાની તેને દેખાડી. (૨૦)
યંતુ (તે) તેણે જુ ઠરાલી અને નાપયભાની
કયી. (૨૧)
છી તે ીઠ પેયલી ચાલ્મો ગમો કે જે થી (ભૂવા
ણલરૂધ્ધ કોઇ) મુણક્ત ળોધી કાઢે. (૨૨)
ખુદાએ તઆરાએ જ. ભુવા (અ.)ને પયભાવમું
કે જો કે શુ ં જાણં છુ ં પીયઓન શક કફુર કયળે
નણશ, છતાં શુ જ્જત ુયી કયલા ભાટે તેની
ાવે જલું જરૂયી છે . કમાભતના રદલવે કશે
અનુક્રભણણકા
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નણશ કે મગમ્ફય ણશદામત ભાટે કેભ ન
ભોકલ્મો ? જ્માયે કુદયતની આ લાત વાંબી
તો આ પીયઓન તયપ ગમા. તેને વાનો
ભોઅજીઝો ફતાવમો છતાં ઇભાન રાવમો
નણશ. એ ણવલામ શાથને ણ પ્રકાણળત કયી
ફતાવમો, એ ભોઅજીઝા જોલા છતાં તેણે
ભુવા (અ.)ને જુ ઠરાવમા. આજ્ઞા ભાનલાનો
ઇન્કાય કમો અને ીઠ પેયલી ચાલ્મો ગમો.
૨૩ થી ૨૪ ભી આમાત :-

ََ َ َ
﴾۲۳۫ ﴿ۛ
ف َحس َخ فن ّٰاخی

َ ُُ ََ َ َ َ
﴾۲۴۫ ﴿ۛ
اؽ انا َذ ّبک ُم الۡا ۡعدّٰی
فق
છી તેણે રોકોને બેગા કમાજ, ફાદ ોકામુું :
(૨૩)
છી કહ્ું કે શુ ં તભો વલેનો વૌથી ભોટો
યલયરદગાય છુ ં . (૨૪)
છી પીયઓને ોતાના તાફેદાયોને બેગા કમાજ
અને કહ્ું કે શુ ં તભાયો ભશાન ઇઝઝતઅનુક્રભણણકા
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આફરૂલાો ખુદા છુ ં . શુ ં જે ને ચાશુ ં છુ ં તેને
વજા કયી ળકું છુ ં . ભને કોઇ તકરીપ આી
ળકતું નથી. શુ ં વલેથી ભોટો છુ ં . જ્માયે
પીયઓને વા જોમો તો ોતાની કોભ તયપ
બાગ્મો, યંતુ અપવોવની લાત છે કે એ કોભ
એટરી અજ્ઞાન, નાદાન શતી કે એટરું વભજી
નણશ કે જે વાથી બાગે અને ોતાના
ફંદાઓ ાવે યક્ષણ રેલા આલે તે ખુદા કેભ
શોઇ ળકે ? તે ોતાની બોંઠને છુ ાલલા
ભાટે આડી-અલી લાતો કયલા રાગ્મો.
૨૫ થી ૨૯ ભી આમાત :-

ُ ۡ َ َ ّٰ ۡ َ َ َ ُ ّّٰ ُ َ َ َ َ
ّٰ
ۡ
﴾۲۵﴿ فاخذـ اللہ نکاؽ الاعِخ ِۃ ف الافخی
ّٰ ۡ َ ّ ً
َ ّٰ َ
﴾٪۲۶﴿ ِا ّؿ ف ِ ۡی دل ِک ل َ ِعبۡ َؿۃ ل َِم ۡن ّیخصی

ّٰ ُ َ َ ّ َ ً ۡ َ ُ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
﴾۲۷﴿ ٓاء ؕ بَن َہا
ءانتم اشد خلقا ا ِؾ السم
َ َذ َف َع َس ۡم َک َہا َف َس ّّٰو
﴾۲۸ۙ ﴿ ىہا
અનુક્રભણણકા
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ُ َۡ َ َ ََۡ
﴾۲۹﴿ َف اغطش ل َ ۡیل َہا َف اع َخ َث ض ّٰح َہا
છી તેને અલ્રાશે યરોક અને આરોકની
ણળક્ષાભાં કડી રીધો. (૨૫)
ણન:વંળમ આ ફનાલભાં તે ળખ્વ ભાટે ધડો છે
કે જે ફીએ છે . (૨૬)
બરા તભારૂં ેદા કયલું લધું ભુશ્કેર છે કે
આકાળનું કે જે તેણે ફનાવમું છે ? (૨૭)
તેણે તેની ઉંચાઇ લધાયી, છી તેને વમલણસ્થત
કમુું : (૨૮)
અને તેની યાત અંધાયી યાખી, અને તેનો
પ્રકાળ ફશાય કાઢ્મો. (૨૯)
એક યીલામતભાં છે કે શ. ભુવા (અ.)ભે
ભુનાજાત કયી કે અમ યફ ! તેં પીયઓનને
ચારીવ લજ વુધીની ભોશરત આી છે . છે લટે
તેણે “અના યબ્ફોકોભુર અઅરા” (શુ ં તભાયો
ભોટો ખુદા છુ ં ) કહ્ું અને તાયા યવુરને
જુ ઠરાવમો. ખુદાએ લશી ભોકરી કે અમ ભુવા
! પીયઓનની કેટરીક આદતો વંદ કયલા
રામક શતી તેથી ભોશરત આી. જે ભકે તે
અનુક્રભણણકા
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રોકોની શાજતો ુયી કયતો, કોઇને ણનયાળ
કયતો નણશ લગેયે. તેથી ભેં તેને ઢીર આી કે
દુન્માભાં જ આયાભ ભેલી રે. આ ફનાલભાં
એ વમણક્ત ભાટે ફોધ છે જે ખુદાથી ડયે છે .
છી ખુદા પયભાલે છે કે અમ કમાભતનો
ઇન્કાય કયનાયાઓ તભારૂં મદા કયલું લધાયે
ભુશ્કીર છે કે આવભાનનું ? તભોને પયી મદા
કયલાભાં ળા ભાટે કુદયત યાખતો ન શોમ ?
છી તેની ઉંચાઇ લધાયી, તે કાંઇ ણ અમફ
લગયનું ફનાવમું અને તાયાઓથી ળોબામભાન
કમુું. તેની (આવભાનની) યાત્રી અંધાયી યાખી
અને વૂમજના પ્રકાળને ફશાય કાઢ્મો એટરે
રદલવ કમો.
૩૦ થી ૩૩ ભી આમાત :-

َ َف الۡاَ ۡذ َص بَ ۡع َد ّٰدل َِک َخ ّٰح
﴾۳۱﴿ ىہا
َ اَ ۡع َخ َث ِم ۡن َہا َم
﴾۳۱﴿ ٓاء َہا َف َم ۡر ّٰع َہا
અનુક્રભણણકા
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َ َ َ ۡ َ
﴾۳۲ۙ ﴿ اؽ ا ۡذ ّٰس َہا
ف ال ِجب
ُ ۡ َ ُ َّ ً َ َ
﴾۳۳﴿ اعا لک ۡم َف لِاج َعا ِمک ۡم
مت
અને ત્માયફાદ ઝભીન ાથયી દીધી. (૩૦)
તેભાંથી તેનું ાણી કાઢ્મું અને તેનો ચાયો ણ.
(૩૧)
અને શાડોને ણ તેણેજ સ્થાઇ કમાજ છે :
(૩૨)
તભાયા ભાટે તથા તભાયા ળુઓના ઉબોગ
ભાટે. (૩૩)
તે છી ઝભીનને ાણી ઉય પેરાલી કે તેના
ઉય રોકો લવે. કેટરાક આણરભો કશે છે કે
ખુદાએ આવભાનની શેરાં ઝભીનને મદા
કયી ણ આવભાન મદા કમાજ છી તેને
પેરાલી છે . છી ઝભીનભાંથી ાણીના ઝયણા
કાઢ્મા અને ઘાવ મદા કમુું અને શાડોને
સ્થામી કમાજ. એ લસ્તુઓ તભાયા અને
ળુઓના ઉમોગ ભાટે કયી.
અનુક્રભણણકા
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૩૪ થી ૩૯ ભી આમાત :-

َ َ َ َ َّ َّ ُ ۡ ُ
ۡ
ّٰ
ۛ﴿ ۫﴾۳۴
ف ِادا جٓاء ِة الطٓامۃ الکبؿی
َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ ۡ ۡ
ّٰ
ُ
َ
َ
َ
یوؾ یتذغخ الاِنساؿ ما سعی ﴿ ۙ﴾۳۵
َ
َ ۡ
َف بُ ّ ِرر ِة ال َج ِح ۡی ُم ل َِم ۡن ّی ّٰری ﴿﴾۳۶
َ ّٰ
ََ َ
فا ّما َم ۡن طغی ﴿ ۙ﴾۳۷

َ ّٰ َ َ ۡ َ ّٰ َ ّ ُ ۡ
َ
ف اثر الحیوۃ الدنیا ﴿ ۙ﴾۳۸
ۡ ۡ
َ َ ۡ
ف ِا ّؿ ال َج ِح ۡی َم ِہ َی ال َما ّٰفی ﴿﴾۳۹
છી જ્માયે ભશાન આણિ (કમાભત) આલી
)શોંચળે. (૩૪
ેતે રદલવે ભનુષ્મે (જગતભાં) જે કમુું શળે ત
)તેને વાંબયી આલળે: (૩૫
hajinaji.com
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અને દયેક તે ળખ્વ ભાટે કે જે દેખતો શળે
જશન્નભ જાશેય કયી દેલાભાં આલળે. (૩૬)
છી જે ણે ળીયજોયી કયી શળે : (૩૭)
અને આરોકની જીંદગીને વંદ કયી શળે :
(૩૮)
તો ણન:વંળમ જશન્નભ એજ તેનું ઠેકાણં શળે,
(૩૯)
ઉયની તભાભ ફાફતો ખુદાએ કમાભત શક
શોલા ણલે ફમાન કયી છે . કમાભત ણલે
પયભાલે છે કે જ્માયે ભોટી ફરા (કમાભત )
આલે છે તે આણિ ફધાથી બાયે શોમ છે . તે
રદલવે ઇન્વાન ોતાના કૃત્મો માદ કયળે અને
તે રદલવે તેનું આઅભારનાભું તેના શાથભાં
આલાભાં આલળે. ફુયા આઅભાર જોઇને
ઇન્વાન અપવોવ કયળે. જશન્નભ તેઓની
વભક્ષ જાશેય કયલાભાં આલળે અને જે વમણક્ત
શદથી લધી ગઇ છે અને ઇભાન રાલી નથી
અને આખેયત છોડી દુન્માનું જીલન ગ્રશણ કમુું
છે તેનું યશેઠાણ જશન્નભ છે .

અનુક્રભણણકા
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૪૦ભી આમાત :-

ََ
َ َف اَ ّ َما َم ۡن َخ
َ اغ َم َق
اؾ َذ ِّب ٖۡہ َف نہی
ۡ َ َ ۡ َّ
َ
ّٰ
﴾۴۱ۙ ﴿ النفس ع ِن الہوی

અને જે ોતાના યલયરદગાયની શજૂ યભાં
ઉબા થલાથી ડમો શળે તથા નપવને
ભનોકાભનાથી અટકાલતો યહ્ો શળે : (૪૦)
ખુદાની ફાયગાશભાં ઉબા યશેલાથી ડમો શળે,
ોતાના નપવને ફુયા કાભથી દુય યાખ્મો શળે
તેના ભાટે જન્નત છે . કશે છે કે આ આમત એ
રોકો ભાટે છે જે એકાંતભાં ગુનાશ કયલા ભાટે
ળણક્ત યાખતો શોમ છતાં ગુનાશ ન કયે અને
ખુદાનો બમ યાખે. શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે જે ભાણવ એભ જાણે કે
ખુદા જુ એ છે અને ફધી લાત વાંબે છે અને
પ્રત્મેક કામજને જાણે છે એ ફધી લસ્તુઓને
ખ્મારભાં યાખી ગુનાશ ન કયે તો તે ખુદાથી
ડમો અને આત્ભાને શયાભ કાભથી અટકાવમો.
અનુક્રભણણકા
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૪૧ થી ૪૬ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َّ َ ۡ ۡ
ف ِا ّؿ ال َجنۃ ِہیَ ال َما ّٰفی ﴿﴾۴۱

ُ َ َ
َّ
اع ِۃ اَ ّیَ َ
الس َ
اؿ ُم ۡر ّٰس َہا
یَ ۡسـَٔۡلوۡنک َع ِن
﴿﴾۴۲
ۡ َ َۡ َ ۡ ۡ
َ
ّٰ
فِیم انت ِمن ِدغخىہا ﴿﴾۴۳
ِاخّٰی َذ ّب َک ُم ۡن َت ّٰہ َ
ىہا ﴿﴾۴۴
ِ
ّ َ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ّ َ ۡ ّٰ
َ
ِانما انت من ِذذ من یخشہا ﴿﴾۴۵
َ َ َّ
ۡ ُ ۤۡ ّ َ
ً
َ
کان ُہ ۡم یَوۡ َؾ یَرَ ۡفن َہا ل َ ۡم یَل َبثوۡا ِالا َع ِش ّ َیۃ
َ ُ
ا ۡف ض ّٰح َہا ﴿ ﴾۴۶٪
hajinaji.com
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તો ણન:વંળમ જન્નત એજ તેનું ઠેકાણં શળે.
(૪૧)
(શે યવૂર !) તે રોકો તને કમાભત વંફંધી
ૂછમા કયે છે કે તેનો વભમ ક્મો ઠયાલલાભાં
આવમો છે ? (૪૨)
(ણ) તે (વભમ) દેખાડલાની તને ળી ડી છે
? (૪૩)
(કશે કે) તેનું અંણતભ જ્ઞાન તાયા યલયરદગાય
તયપજ છે . (૪૪)
તું (ભાત્ર) તે ળખ્વને ડયાલનાયો છે કે જે
(કમાભત)થી ડયતો શોમ. (૪૫)
જે રદલવે તેઓ તેને ણનશાળે ત્માયે (તેભને)
એલું રાગળે કે તેઓ (દુણનમાભાં લધુ) થોભ્મા
જ નથી ણ એક વાંજ અથલા વલાય. (૪૬)
અમ શફીફ તને રોકો કમાભત ણલળે ુછે છે કે
ક્માયે થળે ? તો જાણ કે કમાભતના ઇલ્ભભાં
તને દખર નથી, આખયી જ્ઞાન તાયા ખુદા
ાવે છે . તેઓના ભાટે કમાભતનો વભમ
જાણલો કોઇ પામદાકાયક નથી. તું તેઓને
કમાભતથી ડયાલનાયો છે જે ડય યાખતો શોમ.
જ્માયે કમાભતને જુ ઠરાલનાયા અને તેથી ન
અનુક્રભણણકા
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ડયનાયા જ્માયે કમાભતને જોળે ત્માયે એલું
રાગળે કે તેઓ જગતભાં લધુ થોભ્મા જ
નથી, ભાત્ર વાંજ અથલા વલાય.
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આ વુયાભાં ૪૨ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૦) વુયએ અફવ
(ભ્રકૂટી ચઢાલી)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો કમાભતભાં શવતો શવતો
અને ફળાયત ાભેરો આલળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને અને વુયએ કુવલેયતને ઢે
તો ખુદાની ણશપાઝતભાં યશેળે અને કોઇ તેની
ખમાનત નણશ કયે. તે જ્માં વુધી જીલળે ત્માં
વુધી ખુદાની યશેભત અને કયાભતના છામાભાં
યશેળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ોતાની ાવે યાખે તો
યસ્તાભાં ખમયથી શોંચળે અને ભુશ્કીર
અનુક્રભણણકા
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આવાન થળે.
૧ થી ૨ જી આમાત :-

ّٰۤ َ َ َ َ َ َ
﴾۱ۙ ﴿ عبس ف توخی

َ َ َ َۡ
﴾۲﴿ ٓاء ُـ الۡا ۡع ّٰؼی
اؿ ج
તેણે (યવૂરે) ભ્રકુટી ચઢાલી અને ભોઢું પેયલી
રીધું : (૧)
કે (જે લેા) તેની ાવે એક આંધો આલી
ચઢ્મો. (૨)
અફવ લતલલ્રા : આભ ભુપસ્વેયીનોએ
અફવ અને લતલલ્રાના કયનાય શઝયત
રયવારત ભઆફ (વ.) છે અને એના
ઉતયલાની ળાન આ લણજલી છે કે એક લખતે
શઝયત નફીએ કયીભ (વ.) કુયેળના વયદાયોને
ઇસ્રાભની દાલત દઇ યહ્ા શતા અને એ ાંચ
ભાણવો શતા. અતફા ણફન યફીઆ,
અફુજશેર, અબ્ફાવ ણફન અબ્દુર ભુિણરફ,
ઉફી અને ઉભય્મા ણફન ખલ્પ. એ રોકોની
અનુક્રભણણકા
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વાથે આ લાતચીતભાં ભળગુર શતા કે
આના અંધ વશાફી અબ્દુલ્રાશ ફીન ઉમ્ભે
ભકતુભ આલી શોંચ્મા અને એણે અલાઝ
આી યજા ચાશી કે અભુક ભવાઇર ુછે. ણ
આ એ લખતે કુયેળી વયદાયોની ખુળી ચાશી
યહ્ા શતા કે કદાચ તેઓભાંથી કોઇ ઇસ્રાભ
રઇ આલે. આથી આે અંધ વશાફીની
ણલનંતી તયપ રક્ષ આપ્મું નણશ અને કુયેળીઓ
વાથેની લાતચીત જાયી યાખી. આને ભનભાં
થમું કે ક્માંક કુયેળી આ ન કશે કે ગુરાભ લગજ
અને અંધ રોકોજ શુ ઝુય (વ.)ના કરભા
ઢનાયા છે . આથી આ આમતો ઉતયી જે ભાં
આને ઠકો ભળમો. યંતુ ઉયોક્ત
અથજઘટનને ભશત્લ આી ળકામ નણશ.
અલ્રાભા વૈમદ ભુતજઝા આરેભુર શુ દા પયભાલે
છે કે આ યીલામતભાં શુ ઝુય રયવારત ભઆફ
(વ.)ની ળાન ઘટાડલાભાં આલી છે અને
કુયઆનના સ્ષ્ટ પયભાનની અલગણના છે .
કેભકે એભાં ભોંઢું ફગાડલાનો ઉલ્રેખ છે . જો
કે શુ ઝુય તો કારપયોેે વાથે ણ ફદ
ણભજાઝીથી લતજતા ન શતા. તો છી વશાફા
અનુક્રભણણકા
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વાથેની ફદણભજાઝી કેલી ? આ આમતભાં
શુ ઝુય (વ.)ના ભારદાય રોકોની તયપ
ઢલાનો ઉલ્રેખ છે . જો કે આ વદગુણો
અને વદાચાયોના ભાણરક શતા અને ગયીફ
લગજ પ્રત્મે દુરજક્ષ વેલલું આનું કાભ ન શતું
અને ‘ઇન્નકા રઅરા ખોરોરકન અઝીભ’ની
આમત આ ણલમનો નકાય કયલા ભાટે ુયતી
છે . આથી ભજકુય રયલામત ણસ્લકાયલા જે લી
નથી. ખયી યીલામત તો એ છે જે શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે એક
ળખ્વ કે જે નો વંફંધ ફની ઉભય્મા વાથે શતો
નફલી વેલાભાં ભોજુ દ શતો કે અબ્દુલ્રાશ
ણફન ઉમ્ભે ભકતુભ આલી શોંચ્મા તો એ
ઉભલી ળખ્વ તે અંધ વશાફીને જોઇને ઈાજ
કયલા રાગ્મો અને એણે ોતાનાં કડાં વભેટી
રીધા કે એ અંધને અડી જામ નણશ. આથી
ખુદાલંદે કયીભે એ ઉભલીનો ઉલ્રેખ કમો અને
અંધ વશાફીની પ્રળંવા કયી. તપવીયે
ફુયશાનભાં ઉલ્રેખ છે અને ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)થી યીલામત છે કે અબ્દુલ્રાશ
ણફન ઉમ્ભે ભકતુભ જ્માયે ણ નફલી
અનુક્રભણણકા
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(નફીની) વેલાભાં આલતા ત્માયે આ એભની
ફશુ ઇઝઝત કયતા શતા.
૩ થી ૪ ભી આમાત :-

ّٰۤ َ ّ َ ۡٗ َ ّ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ
﴾۳ۙ ﴿ ف ما یدذِیک لعلہ یزؽی
ۡ ّ ُ َ َ ۡ َ َ ُ َّ َّ َ ۡ َ
ّٰ
﴾۴﴿ الذغخی
ِ اف یذغخ فتنفعہ

અને તને ળી ખફય કે કદાચને તે ાલન થઇ
જામ : (૩)
અથલા ફોધ ગ્રશણ કયે તો તે ફોધ તેને રાબ
શોંચાડે ? (૪)
લભા મુદયીક : આ શલે શુ ઝુયની તયપ કશેલામું
છે કે જો દુણનમાદાય રોકો ગયીફોથી નપયત
કયે અને એભને ણધક્કાયની નજયે જુ એ તો
આ એની યલા ન કયો, દેખીતું છે કે કોઇને
ળું ભારુભ કે એજ અંધનું ફાણતન ાક શોમ કે
નવીશતને વાંબીને કફુર કયે અને રાબ
ઉઠાલે. ‘મુદયીક’ભાં વંફોધન જો કે આને છે ,
ણ એ ઉમ્ભતનો દયેક જણ શોઇ ળકે છે .
અનુક્રભણણકા
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૫ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ ۡ َ َ ّ َ
﴾۵ۙ ﴿ اس َتغجی
اما م ِن

ّٰ َ
ََۡ
﴾۶﴿ فان َت ل َ ٗۡہ ت َص ّدی
ّّٰ َ ّ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ َ َ
﴾۷﴿ ف ما علیک الا یزؽی
َ َ َ ۡ َ َّ َ َ
﴾۸ۙ ﴿ ٓاءؼ یَ ۡس ّٰعی
ف اما من ج
ّٰ ۡ
﴾۹ۙ ﴿ َف ُہوَ یَخصی
ّّٰ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
﴾۱۱ۚ ﴿ فانت عنہ تلہی
જે ધભજ તયપ ફેદયકાયી કયે છે : (૫)
તેના તયપ તો તું ફશુ ઘ્માન આે છે . (૬)
અને ખરૂં જોતાં તે ાલન નણશ થામ તો તાયા
ઉય કાંઇ (દો) નથી. (૭)
અનુક્રભણણકા
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અને તે કે જે તાયી તયપ દોડતો આલે છે : (૮)
અને (અલ્રાશથી ણ) ફીલે છે : (૯)
તો તેનાથી તું દુરજક્ષ કયે છે . (૧૦)
અમ્ભા ભણનસ્તગના : અથાજત એલું નણશ થલું
જોઇએ કે કોઇ દોરતભંદ આની ફાયગાશભાં
આલી જામ તો આ એની તયપ ફધું રક્ષ
આો અને એજ દયમ્માન જો કોઇ ગયીફ
આલી જામ તો એની તયપ રક્ષ ન આો. કેભકે
કોઇ કારપય દીનનો ણસ્લકાય ન કયે તો તભાયા
ભાટે નુકવાનકતાજ નથી, ણ ભોઅભીનનું
નાયાજ થલું અને એનું રાબથી લંણચત થલું
નુકવાનકતાજ છે . આથી ભારુભ થમું કે કોઇ
ભુળયીક અને કારપયને ઇભાનની દાલત દેલા
કયતાં ભોઅભીનને ઇભાન ય અડગ યશેલાની
તાકીદ કયલી લધુ વારૂં છે .
૧૧ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ٌ َ ۡ َ َ َ ّ ۡۤ َ ّ َ
﴾۱۱ۚ ﴿ کلا ِانہا تذغِخۃ
ََ َ َ ۡ ََ
﴾۱۲﴿ ٓاء دغ َخ ٗۡـ
فمن ش
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ََُ
﴾۱۳ۙ ﴿ ف ِ ۡی ُص ُح ٍف ّمػ ّخ َم ٍۃ
ََُ ُ َ
﴾۱۴ۙ ﴿ ّم ۡرفوۡ َع ٍۃ ّمط ّہرَ ٍۭۃ
َ
َ
﴾۱۵ۙ ﴿ ِبایۡ ِد ۡی َسه َك ٍۃ
﴾۱۶﴿ غِ َخ ٍۭاؾ بَرَ َذ ٍۃ
ખફયદાય ! આ કુયઆન ણન:વંળમ એક
(ભશાન) ફોધાઠ છે . (૧૧)
ભાટે જે ચાશે તે તેનું ભનન કયે. (૧૨)
તે (રલશે ભશેફઝના) ભાનલંત ાનાઓભાં
(રખેરું) છે : (૧૩)
ઉંચી દલીએ ચઢાલેરા ળુધ્ધ કયેરા
(ાનાઓભાં) : (૧૪)
(એલા) રખનાયાઓના શાથથી : (૧૫)
કે જે વન્ભાનને ાત્ર (અને) વદાચાયી છે .
(૧૬)
અનુક્રભણણકા
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કલ્રા ઇન્નશા : કુયઆને ભજીદની તાયીપ છે
અને જે ના ણલે લાત કશેલાઇ છે તે આમાતે
ઇરાણશમા છે .
પી વોશોરપભ ભુકયજભતીન : અથાજત કુયઆને
ભજીદ અલ્રાશની ફયકતલંતી અને ભશાન
રકતાફોભાં વુયણક્ષત છે અને એનાથી ભુયાદ
રલશે ભશેફુઝ છે , કાં છી આગરી રકતાફો
છે .
ભયફુઅતીન : કાં તો આનાથી ભુયાદ ળાનની
ફરંદી છે કાં છી ભકાનની ફરંદી છે કે
વાતભા આવભાન ય છે .
ભુતશશયતીભ : અથાજત નજાવતથી ાક છે
અથલા ળક-ળંકાથી ઉચ્ચતય છે .
વપયતીન : વપીયનું ફશુ લચન છે અને
એનાથી ભુયાદ ભરાએકા છે , કાં છી ભુતરક
શાણભરે કુયઆન છે જે કુયઆન ય અભર
ણ કયે છે .
૧૭ થી ૨૩ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡۤ ُ َ ۡ ۡ َ ُ
﴾۱۷﴿ اؿ َما اخه َك ٗۡـ
ق ِتل الاِنس
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َََ َ َ
﴾۱۸﴿ ِم ۡن ا ِ ّی ش ۡی ٍء خلق ٗۡہ
َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُّ
﴾۱۹ۙ ﴿ ِم ۡن نطف ٍۃ ؕ خلق ٗۡہ فق ّد َذ ٗۡـ
َ
َّ َّ ُ
﴾۲۱ۙ ﴿ الس ِب ۡی َل یَ ّز َخ ٗۡـ
ثم
ۡ َ َ ۡٗ َ َ َ َ ّ ُ
ۡٗ
َ
َ
﴾۲۱ۙ ﴿ ثم اماتہ فاقبؿـ
َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ
﴾۲۲﴿ ٓاء انس َخ ٗۡـ
ثم ِادا ش
ۡ َ َّ َ َّ َ
َ ۡۤ
﴾۲۳﴿ ض َما ا َمرَ ٗۡـ
ق
ِ کلا لما ح
ગાયત થાઓ ઇન્વાન ! તે કેલો કૃતધ્ની છે !
(૧૭)
તેને તે (અલ્રાશ)એ કઇ લસ્તુથી ેદા કમો છે
? (૧૮)
લીમજના એક ટીાભાંથી તેણે તેને ેદા કમો;
અનુક્રભણણકા
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છી તેના ભાટે અંદાજો નક્કી કમો : (૧૯)
છી તેના ભાટે ભાગજ આવાન કયી દીધો :
(૨૦)
છી તેને ભૃત્મુ આપ્મું, ફાદ તેને કફયને
શલારે કમો : (૨૧)
છી જ્માયે તે ચાશળે ત્માયે તેને (ાછો)
વજીલન કયી ઉઠાડળે. (૨૨)
ખયી લાત એ છે કે અલ્રાશે તેને જે શુ કભ
આપ્મો છે તે તેણે ફજાવમો જ નથી. (૨૩)
કોતેરર ઇન્વાનો : આ ચેતલણી અને
ભરાભત છે અને ‘ભાઅકપયશુ ’ આશ્ચમજભમ
રક્રમાદનો દ છે . શેતુ આ છે કે ઇન્વાન
ફુણઘ્ધલાન અને વભજદાય શોલા છતાં નચતન
કેભ નથી કયતો અને એના ય અપવોવ છે કે
એ ોતાના વજજ નશાયને ણ નથી વભજી
ળકતો. જો એણે ભનભાં નચતન-ભનન કમુું
શોત તો કોઇ ણ ચીજ એને તલશીદની
ભાઅયેપતથી અટકાલી ળકત નણશ, કેભકે એલી
કોઇ લાત નથી જે એને કુફ્રની દાલત આે.
વૌથી શેરાં તો એણે ણલચાયલું જોઇએ કે
ભને કઇ ચીજથી ફનાલલાભાં આવમો છે . તો
અનુક્રભણણકા

2227

hajinaji.com

દેખીતું છે કે એને નુત્પા (ણલમજનફદુ)થી
જન્ભાલલાભાં આવમો છે એલો નુત્પો જે ભાં
જીંદગી ન શતી. ન શરન-ચરન, ન વભજબાન ભાત્ર એક નક્કી કયામેરી ભુદ્દતની અંદયઅંદય એના ળયીયના અલમલોનુ ફની જલું,
ગોશ્ત-ભાંવનું મદા થઇ જલું, શાડકાં અને
ાંવીઓનું જગ્મા-જગ્માએ ભોજુ દ થઇ
જલું અને છી ુયા ળયીયભાં રોશીની
નાીઓની જા ણફછાઇ જલી અને અંદયના
તેભજ ફશાયના વલે અલમલોની નક્કી થમેરી
ફનાલટ અને ણશકભતુણજ એભનું ોતોતાની જગ્મા ય કાભભાં રાગી જલું એ
ફધી ચીજો ખાણરક (વજજ નશાય)ના લજુ દ
અને એના એક શોલાની યદ કયી ન ળકામ
એલી દરીરો છે . જો કોઇ નવ નક્કી થમેરા
પ્રભાણથી લધી જામ તો ફીભાયી અને ઘટી
જામ તો ફીભાયી અને ભુવીફત, અને દેખીતું
છે કે ાણીના નુત્પાભાં કોઇ રૂશ અને ળણક્ત ન
શતી, યંતુ ભાના ેટભાં એક નક્કી કયામેરી
ભુદ્દત છી એ ક્માંથી આલી અને કેભ કયીને
આલી ? ભાનલું ડે છે કે આ કાયખાનાની
અનુક્રભણણકા
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વમલસ્થા ચરાલનાય એ અલ્રાશ જ છે જે એ
વલે અવફાફની શકીકતોને જાણે છે અને
મોગ્મ રાગે ત્માયે વજજ નની પયજ ુયી કયે છે .
આભ ભાના ેટભાં એણે એનું પ્રભાણ નક્કી
કયી દીધું કે કેલું શળે કેટરું શળે ? જીંદગી કેટરી
ાભળે લગેયે અને એ ભોશણવને શકીકી એ
રામક છે કે એનો ળુક્ર અદા કયલાભાં આલે.
આભ એક વભમ વુધી ભાના ેટભાં યશેલા
છી એના જન્ભનો ભાગજ વય કયનાય ણ
એજ ખુદા છે . ત્માય ફાદ જીંદગી છી ભોત
અને એના છી કફયભાં યાખનાય, છી
કમાભતના રદલવે એને જીલંત કયી એનો શશ્ર
કયનાય ણ એજ ખુદા છે . આથી અલ્રાશે
ઇન્વાનને જે ળુક્ર અદા કયલાનો ફંદાને
આદેળ આપ્મો છે જો તે ળુક્ર કયે તો શજાય
કોણળ કયલા છતાં ણ એનો શક અદા કયી
ળકે નણશ.
૨૪ થી ૩૦ ભી આમાત :-

َ ُ َۡ ۡ ََُۡۡ
﴾۲۴ۙ ﴿ ۡۤاؿ ِاخّٰی ط َعا ِم ٖۡہ
فلینن ِك الاِنس
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َ اَنَّا َص َب ۡب َنا ال ۡ َم
﴾۲۵ۙ ﴿ ٓاء َص ّ ًبا
ًّ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ
﴾۲۶ۙ ﴿ ث ّم شققنا الۡا ۡذص شقا
َ ََ
﴾۲۷ۙ ﴿ فان ۢۡ َب ۡتنا فِ ۡی َہا َح ّ ًبا
ََۡ َ َ
﴾۲۸ۙ ﴿ ّف ِعن ًبا ّف قض ًبا
ََۡ ً ََ
﴾۲۹ۙ ﴿ ّف ریۡ ُتوۡنا ّف نخلًا
ُۡ
َ
﴾۳۱ۙ ﴿ ّف َح َدٓائِ َق غل ًبا
ભાટે જોઇએ કે ભનુષ્મ ોતાના ખોયાક તયપ
રક્ષ આે : (૨૪)
કે અભોએ ાણી જોયથી લયવાવમું : (૨૫)
છી અભોએ જ બૂણભને વાયી ેઠે પાડી
નાખી : (૨૬)
અનુક્રભણણકા
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છી અભોએ જ તેભાં(થી) અનાજ ઉત્ન્ન
કમુું : (૨૭)
અને દ્રાક્ષ તથા બાજી તયકાયી : (૨૮)
અને ઝમતુન તથા ખજુ યના લૃક્ષો : (૨૯)
અને ગીચ ફગીચા (૩૦)
પરમનઝોરયર ઇન્વાન : ોતાના વજજ ન ય
ણલચાય કમાજ છી ઇન્વાનનું ોતાનું ખાલાીલા તયપ ઘ્માન દોયલાભાં આવમું કે જે
ચીજોથી તભે તભારૂં ેટ બયો છો જયા
ણલચાયો તો ખયા કે એક તયપ તો અભે
ઝભીનને એલી ફનાલી કે એ લનસ્ણતની
વેલા કયી ળકે અને ફીજી તયપ
આવભાનોભાંથી ાણી લયવાવમું જે થી
લનસ્ણતના ણલકાવભાં ઝભીનની તાકતોને
ઉબાયે. આભ આ વૃણષ્ટની વલે તાકતો
ઇન્વાનના ખાલા-ીલાના ફંદોફસ્તભાં કાભે
રાગેરી છે . વૂમજની ગયભી, ચંદ્રની ચાંદની,
તાયાઓની ચભક, શલાની તેજી-વુસ્તી કે
ળયદી-ગયભી છી રૂતુઓના લ્ટાઓ લગેયે.
આ વલે ચીજોને, અનાજ પપાદી,
ળાકબાજીઓ અને ફાગ-ફગીચાઓના
અનુક્રભણણકા
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ણલકાવ અને યક્ષણભાં એક ભશાન દખર છે .
ફલ્કે વૃણષ્ટની ભળીનયીનો દયેક ુયજો
ોતોતાના કાભભાં રાગેરો છે અને ઇન્વાન
આ ખાભોળ કુદયતના કાયખાનાથી ોતાની
ઇચ્છા અને જરૂયત ભુજફ ોતાનો ખોયાક
ભેલે છે . આથી ણલચાય કયલાભાં આલે તો
ઇન્વાનને એક યોટરીનો કોણમો ત્માયેજ ભે
છે જ્માયે ઝભીન અને આવભાનની કુદયતી
ળણક્તઓ ોતાની પયજો ફજાલે છે .
આ આમતોભાં અલ્રાશે ોતાના કુદયતના
કાયખાનાની વૈયની દાલત આી છે અને તેભ
છતાં ણ તભે એની નેઅભતોનો ાડ ન
ભાનો તો તભાયા ય અપવોવ છે .
૩૧ થી ૩૩ ભી આમાત :-

ًََ ً َ َ
﴾۳۱ۙ ﴿ ّف فاخ َِہۃ ّف ا ّبا
ُ ۡ َ ُ َّ ً َ َّ
﴾۳۲﴿ اعا لک ۡم َف لِاج َعا ِمک ۡم
مت
અનુક્રભણણકા
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ُ َّ َّ َ َ َ َ
﴾۳۳﴿ الصٓاخۃ
ف ِادا جٓاء ِة
અને ભેલા તથા ઘાવ ચાયો : (૩૧)
ખુદ તભાયા રાબ ભાટે તથા તભાયા ળુઓના
રાબ ભાટે. (૩૨)
છી જ્માયે કાનના ડદા પાડી નાખનાયી
(ગજજ ના) આલી શોંચળે : (૩૩)
લપાકેશતલં લ અબ્ફન : અલ્રાભા જરારુદ્દીન
વીમુતીનું લૃતાંત છે કે કોઇ ળખ્વે એક
વશાફીને આ આમતની તપવીય ણલે ુછમું
તો એ કશેલા રાગ્મા કે ભને ક્મુ આવભાન
છામા દેળે અને કઇ ઝભીન ોતાની ીઠ ય
ઉઠાલળે ? જો અલ્રાશના કરાભભાં ભાયા
તયપથી કોઇ લાત કશી દઉં જે શુ ં ન જાણતો
શોઉં. ‘પાકેશતન’નો અથજ તો ભારુભ શતો
ુછનાય ભાત્ર ‘અબ્ફન’નો અથજ ુછલા
ભાગતો શતો. ળમખ ભુપીદથી ઇળાજદભાં
રખામેર છે કે આ લાત શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન શ. અરી (અ.) વુધી શોંચી
તોેે આે પયભાવમું : ‘વુબ્શાનલ્રાશ !’ એ
અનુક્રભણણકા
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ણ ભારુભ નથી કે ‘અબ્ફા’નો અથજ ઘાવ
થામ છે , જ્માયે કે કુયઆનભાં પાકેશતલં
અબ્ફન છી આવમું છે કે તભાયી અને તભાયા
જાનલયો ભાટે છે અને દેખીતું છે કે ભેલો
ઇન્વાન ભાટે છે . તો જે ચીજ જાનલયો ભાટે
અલ્રાશે મદા કયી એ ઘાવ જ છે .
વાખ્ખશના અથજભાં છે એટરે કે બાયે અલાજ
જન્ભાલનાયી અને એનાથી ભુયાદ કમાભત છે .
૩૪ થી ૩૭ ભી આમાત :-

َ
ۡ
﴾۳۴ۙ ﴿ یَوۡ َؾ حَ ِه ّ ُك ال َم ۡر ُء ِم ۡن ا ِخ ۡی ِہ
َ ُ
﴾۳۵ۙ ﴿ َف ا ِّم ٖۡہ َف ا ِب ۡی ِہ
﴾۳۶﴿ َف َصا ِح َب ِت ٖۡہ َف بَ ِن ۡی ِہ

ُ
ٌامر ً ٔۡی ّم ۡن ُہ ۡم یَ ۡو َمئذ َشاۡؿ
ِ ِ ۡ ل ِک ِ ّل
ٍِ
ۡ ُّ
ۡ
﴾۳۷﴿حغ ِنی ِہ
ત્માયે તે રદલવે ભનુષ્મ ોતાના બાઇથી (ણ
અનુક્રભણણકા
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દૂય) નાવતો પયળે : (૩૪)
અને ોતાની ભા તથા ફાથી ણ : (૩૫)
અને ોતાની સ્ત્રી તથા છોકયાંથી ણ :
(૩૬)
તે રદલવે તેઓભાંથી દયેક જણને ોતાની જ
ડી શળે. (૩૭)
મલભ મરપયરુર : કમાભતની વખ્તી અને
શમફતનું ફમાન છે કે દયેક ઇન્વાન ફશુ જ
શેયાન-યેળાન શળે અને ભશેળયના રદલવે
એટરો બમણબત શળે કે કોઇ ણનકટતાને
ણનકટતાનું બાન નશીં યશે અને નપવા
નપવીની શારતભાં શળે, એ લખતે શ.
મગમ્ફય (વ.)ભે ભશેળયની દશેળતનો
ઉલ્રેખ કમો અને પયભાવમું કે શશ્રના યોજ
રોકો ઉઘાડા ળયીયે શળે ને યવેલો એભના ભોં
વુધી શોંચેરો શળે. આના એક શયભે
ભોશતયભે અઝજ કયી કે ‘શુ ઝુય ! તો છી ળું
રોકો એક ફીજાને નગ્ન ણનશાળે ?’ તો
આે પયભાવમું, ‘કોઇને કોઇ તયપ જોલાની
ફુયવત જ ક્માં શળે ?’ દયેક જણ ોતાના અકજ
(યવેલા)ભાં ગકજ શળે અને દયેકે દયેકને
અનુક્રભણણકા
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ોતાની નચતા રાગેરી શળે. આથી આે
એજ આમતો ઢી.
૩૮ થી ૪૨ ભી આમાત :-

ٌ ُ
َ
﴾۳۸ۙ ﴿ ُف ُجوۡ ٌـ ّیوۡ َم ِئ ٍذ ّم ۡس ِه َكۃ
ٌ
ُ ٌَ َ
﴾۳۹ۚ ﴿ ضا ِحکۃ ّم ۡس َت ۡب ِس َخۃ

ٌ َ َ
َ
﴾۴۱ۙ ﴿ َف ُف ُجوۡ ٌـ ّیوۡ َم ِئ ٍذ َعل ۡی َہا غب َ َؿۃ

ٌ ََ ُ َ
﴾۴۱﴿ ت ۡر َہق َہا قت َؿۃ

ُ َۡ ُ َ َۡ َ ُ
﴾۴۲٪ ﴿ افل ِئک ُہ ُم الکه َكۃ الف َجرَۃ
તે રદલવે ઘણાંખયા ચશેયા પ્રકાણળત : (૩૮)
શવભુખ (અને) આનંદી શળે. (૩૯)
અને ઘણાંખયા ચશેયા તે રદલવે ધૂભાં
યગદોાએરા શળે : (૪૦)
તેભના ય કાાળ થયાએરી શળે. (૪૧)
અનુક્રભણણકા
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એજ (રોકો) તો નાણસ્તક (અને) દૂયાચાયી છે .
(૪૨)
લોજુ શુ મ : ભોણભનોના ચશેયા ખુળખુળાર શળે
અને તેઓ ખુળ ખુળ થતા જન્નત તયપ જળે.
જ્માયે કારપયો, ભુશ્રીકો અને ભુનાપીકોના
ચશેયાઓ ય શતાળા છલામેરી શળે.
‘ગફયશ’નો અથજ ણ અંધકાય અને કાાળ
અને ‘કતયશ’ ધુભાડાઓની કાાળને કશેલાભાં
આલે છે . અથાજત એભના ચશેયા કાા શળે.
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આ વુયાભાં ૨૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૧) વુયએ તકલીય (લીંટાલું)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો તેનું આઅભારનાભું ખોરતી
લખતે ખુદા તેને પજે ત નણશ કયે. અલ્રાશની
યશભત ઇચ્છનાયે આ વુયાને ઢલો.
ખાવીમત : આ વુયાને ફન્ને આંખો ઉય
ઢલાથી આંખની યોળનીભાં લધાયો થળે. જો
આંખો દુ:ખતી શોમ મા જાું થમું શોમ તો દપે
થળે.
૧ થી ૧૪ ભી આમાત :-

ۡ َ ّ ُ ُ ۡ َّ َ
﴾۱﴿ ِادا الشمس ک ِوذة
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َ ُّ
َۡ ۡ
َف ِادا الن ُجوۡ ُؾ انک َد َذة ﴿﴾۲
َ َ ۡ َ ُ ّ ۡ
اؽ ُس ِح َؿة ﴿﴾۳
ف ِادا ال ِجب
َ ۡ َ ّ َ
َف ِادا ال ِعش ُاذ ُع ِطل ۡت ﴿﴾۴
َ ۡ ُ
ۡ
َف ِادا الوُ ُح ۡوس ُح ِس َخة ﴿﴾۵
ۡ
َ ۡ
َف ِادا ال ِب َح ُاذ ُس ِّج َرة ﴿﴾۶
َ ُّ ُ ُ
َف ِادا النف ۡو ُز ر ِّف َج ۡت ﴿﴾۷

ُ َ
َ ۡ
َف ِادا ال َموۡ ٗۡء َخۃ ُس ِئل ۡت ﴿﴾۸
َ َ ُ َ
ِبا ِ ّی دن ۢۡ ٍب ق ِتل ۡت ﴿﴾ۚ۹
ُ ۡ
َف ا َدا ّ ُ
الص ُح ُف ن ِس َخة ﴿﴾۱۱
ِ
hajinaji.com
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َ ُ ُ َ َّ َ َ
﴾۱۱﴿ ٓاء ک ِشط ۡت
ف ِادا السم
ۡ
ۡ َ
﴾۱۲﴿ َف ِادا ال َج ِح ۡی ُم ُس ّ ِعرَة
َ ۡ ُ ُ َّ َ ۡ َ َ
ۡ
﴾۱۳﴿ ف ِادا الجنۃ ارل ِفت
ۡ َ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ ٌ ۡ َ ۡ َ َ
﴾۱۴﴿ ع ِلمت جفس ما احطخة
જ્માયે વૂમજ (નો પ્રકાળ) લીંટાી રેલાભાં
આલળે : (૧)
અને જ્માયે તાયાઓ ણનસ્તેજ થઇ જળે : (૨)
અને જ્માયે શાડોને ચરાલલાભાં આલળે :
(૩)
અને જ્માયે ગબજલાી ઊંટણીઓ તજી દેલાભાં
આલળે : (૪)
અને જ્માયે જં ગરી પ્રાણીઓ બેગાં કયલાભાં
આલળે : (૫)
અનુક્રભણણકા
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અને જ્માયે વભુદ્રોભાં આગ રાગી જળે : (૬)
અને જ્માયે આત્ભાઓ ળયીયો વાથે જોડી
દેલાભાં આલળે : (૭)
અને જ્માયે જીલતી દાટેરી (છોકયી)ઓને
વલાર કયલાભાં આલળે : (૮)
કે તેણી ક્મા અયાધવય ભાયી નખાઇ શતી.
(૯)
અને જ્માયે કયણીના રેખ ઉઘાડી નાખલાભાં
આલળે : (૧૦)
અને જ્માયે આકાળના ડ ઉખેડી નાખલાભાં
આલળે : (૧૧)
અને જ્માયે જશન્નભ (ની આગ)ને
ધગધગાલલાભાં આલળે : (૧૨)
અને જ્માયે સ્લગજ નજીક કયી દેલાભાં આલળે :
(૧૩)
ત્માયે દયેક જીલ જાણી રેળે કે તે ળું ળું રઇને
આવમો છે . (૧૪)
જ્માયે વૂમજને નલટી રેલાભાં આલળે એટરે તેના
નુયને ખેંચી રેલાભાં આલળે અને અંધકાય
પેરાઇ જળે અને ણવતાયાઓની યોળની ચારી
જળે. ખુદા ઉયની તેય આમતોભાં ળયતો
અનુક્રભણણકા
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ફમાન કયીને ૧૪ભી આમતભાં કશે છે કે દયેક
નપવે જે કંઇ નેકી અને ફદી કયી શળે તેને યજૂ
કયલાભાં આલળે. તે નેકી જોઇને અપવોવ
કયળે કે ભેં ળા ભાટે લધાયે નેકી ન કયી અને
ફુયાઇને જોઇને કશેળે કે ભેં ળા ભાટે ફુયા કામો
કમાજ ?
ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે આ વુયાભાં
એકથી છ આમત વુધી જે છ ણનળાનીઓનું
લણજન થમું છે તે કમાભત થલાના લખતે
દુણનમાભાં જાશેય થળે. ૭ભી આમતથી ૧૨ભી
આમત વુધીની છ ણનળાનીઓ કમાભત છી
આખેયતભાં જાશેય થળે, ચોથી આમતભાં
આલેર છે કે દવ ભણશનાનું ગબજ ધાયણ કયેર
ઉંટણીને તજી દેળે અને તે લખતે દયેક વમણક્તને
ોતાની જ ડી શળે. તેથી રોકો કોઇ ચીજ
તયપ ઘ્માન કયળે નણશ. ખાવ કયીને ખુદાએ
દવ ભણશનાની ગબજલાી ઉંટણી એટરા ભાટે
પયભાવમું કે અયફ રોકો એ વાંઢણીને ફશુ જ
ભુલ્મલાન ગણતા શતા અને ન તેના ઉય
ફોજ નાખતા શતા ન વલાયી કયતા શતા અને
ન તો દુધ દોતા શતા અને કેટરાક તેનો અથજ
અનુક્રભણણકા
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એભ ણ કયે છે કે લાદા લયવતા અટકી
જળે. ાંચભી આમતભાં જે આવમું છે કે
જં ગરી પ્રાણીઓ બેગા કયલાભાં આલળે
એટરે કે તેઓ આવભાં એક ફીજાનો ફદરો
રે અને છી તેભનો નાળ થઇ જામ.
અફી ફીન કઅફથી યીલામત છે કે જ્માયે
કમાભત આલળે ત્માયે રોકો ફજાયોભાં વોદો
ખયીદતા શળે ત્માયે એકાએક વૂમજનો પ્રકાળ
ખતભ થઇ જળે અને અંધકાય પેરાઇ જળે,
એકાએક વીતાયા ખયલા ળરૂ થઇ જળે, લજતો
શરલા રાગળે અને ભાટી ઉડતી શળે. આ
જોઇ ભાણવો શમયાન યશી જળે અને
ઇન્વાનો જીન્નાત ાવે યક્ષણ ભાટે શોંચી
જળે. તે લખતે જીન રોકો કશેળે કે આ ળું
ફની યહ્ું છે તેની તાવ કયલા જઇએ છીએ,
છી તેઓ જોળે કે દયીમાઓભાંથી બડકા
ઉઠી યહ્ા છે , એ દયણભમાન ઝભીન-આવભાન
પાટી જળે અને એલી શલા ઉત્ન્ન થળે કે
ફધા શરાક થઇ જળે.
૭ભી આમતભાં આવમું કે જે લખતે નપવોને
એક ફીજા વાથે જોડાં ફનાલલાભાં આલળે
અનુક્રભણણકા
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તેનો ભતરફ એ છે કે નેકની વાથે નેક અને
ફદની વાથે ફદ શળે અથલા એભ ણ અથજ
થઇ ળકે છે કે દયેક ળખ્વને તેના અભર વાથે
બેગો કયળે અથલા એ અથજ ણ થઇ ળકે છે કે
ભોઅભીનોને જન્નતની શુ યો વાથે અને
દોઝખીઓને ળમતાન વાથે યાખલાભાં
આલળે. ૮ભી તથા ૯ભી આમતભાં છે કે
જીલતી દટામેરી છોકયીઓને ુછલાભાં
આલળે કે ક્મા ગુનાશના કાયણે તભોને કત્ર
કયલાભાં આલી છે ? જે ભ કે અયફ રોકો
છોકયી મદા થતી તો તેને જીલતી દાટી દેતા
શતા, જે ની ણલગત આગ રખી ચુક્મા છીએ.
કમવ ફીન અવીભ કશે છે કે શુ ં શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની ણખદભતભાં શાજય થમો અને અઝજ
કયી કે ભેં જાશેરીમતના ઝભાનાભાં છોકયીઓને
જીલતી દાટી દીધી શતી તેનો કપપાયો ળું છે ?
આે પયભાવમું કે દયેક છોકયીના ફદરે એકએક ગુરાભ આઝાદ કય. કમવે અઝજ કયી કે
ભાયી ાવે ગુરાભ નથી ણ ઊંટ છે . આે
પયભાવમું કે દયેક છોકયીના ફદરે એક એક ઊંટ
આ. તેથી તેણે નલ ઊંટ પીદા કમાજ. જ્માયે
અનુક્રભણણકા
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ખુદા છોકયીઓને કમાભતના રદલવે ુછળે કે
તભોને ળા ભાટે ભાયી નાખલાભાં આલી શતી
તો તેણીઓ કશેળે કે અભાયો કંઇ ગુનો ન શતો.
૧૦ભી આમતભાં આવમું છે કે તે રદલવે
ફંદાઓના આઅભાર ખોરલાભાં આલળે અને
તેના જે લા આઅભાર શળે તેલો ફદરો
આલાભાં આલળે. એ ણવલામ કેટરાક ફીજા
વશીપા અળજની નીચેથી ઉડીને રોકોના
શાથભાં આલળે. તેભાં ભોઅભીનો ભાટે
જન્નતની ખુળખફયી શળે અને કાપયો ભાટે
જશન્નભની આગ શળે.
૧૫ થી ૧૬ ભી આમાત :-

َ ّ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡۤ َ َ
﴾۱۵ۙ ﴿ س
ِ فلا اق ِسم ِبالخن
َّ ُ ۡ َ َ ۡ
﴾۱۶ۙ ﴿ س
ِ الجواذِ الکن

તો શુ ં કવભ ખાઉં છુ ં તે ચારતા ચારતા ાછા
શઠનાયા તાયાની : (૧૫)
અને વશેર કયતા કયતા વંતાઇ જનાય
અનુક્રભણણકા
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(તાયા)ની : (૧૬)
૧૫ભી અને ૧૬ભી આમતભાં કુદયત કશે છે કે
શુ ં કવભ ખાઉં છુ ં ચારતા અને વશેર કયતા
વંતાઇ જનાયા ણવતાયાની. શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.)થી લણજન છે કે તેથી ભુયાદ
ાંચ ણવતાયાઓ છે . આ આમતભાં “ખુન્નવ”
ળબ્દ આવમો તેનો બાલાથજ તેઓનું ાછુ ં થલું
થામ છે અને વોભી આમતભાં “કુન્નવ”
ળબ્દ આવમો તેનો અથજ વૂમજના પ્રકાળભાં ઢંકાઇ
જલું છે . કેટરાક કશે છે કે તેનો અથજ એભ ણ
થઇ ળકે છે કે તે ણવતાયાઓ રદલવના છુ ાઇ
જામ છે , આભ રોકોએ જુ દા જુ દા અથો કમાજ
છે .
૧૭ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ ۡ َّ َ
َ
َ
ۡ
َ
﴾۱۷ۙ ﴿ ف الی ِل ِادا عسعس

َّ َ َ َ
ُ ّ َف
﴾۱۸ۙ ﴿ الص ۡب ِح ِادا تنف َس
અનુક્રભણણકા
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َ
َ َّ
﴾۱۹ۙ ﴿ ِان ٗۡہ لَقوۡ ُؽ َذ ُسوۡ ٍؽ غ ِخیۡ ٍم
ۡ ُ
ۡ
ۡ
﴾۲۱ۙ ﴿ ِد ۡی ق ّوَ ٍۃ ِعن َد ِدی ال َع ۡر ِس َم ِکح ٍف
અને યાતની જ્માયે કે તે ણલદામ થામ છે :
(૧૭)
અને પ્રબાતની જ્માયે કે તે પ્રકાળલા ભાંડે છે :
(૧૮)
ણન:વંળમ આ (કુયઆન) એક ભાનલંત
ભોકરેરા (જીબ્રઇર)એ શોંચાડેરો વંદેળો છે
: (૧૯)
જે અજના ભાણરકને ત્માં ળણક્તલાો અને
ભાનલંત છે : (૨૦)
જે લસ્તુ ણલે કવભ ખાધી તે ણલે પયભાલે છે
કે તે કુયઆન ભાનલંતા યવુરના કરાભ છે , જે
ખુદા ાવેથી મગમ્ફય ાવે રાલેર છે . આ
સ્થે યવુરથી ભુયાદ જીબ્રઇર છે . “યવુણરન
કયીભ” એટરે કુયઆને ભજીદ શ. ભોશમ્ભદ
(વ.)ના ોતાના કરાભ નથી ણ અલ્રાશ
અનુક્રભણણકા
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તયપથી જીબ્રઇર રાલેર છે અને જીબ્રઇરની
ણવપતોભાં છે . યવુરે કયીભ એટરે કે જીબ્રઇર
અલ્રાશના ભોકરેર ભાનલંતા અને
ળણક્તળાી છે . જે ભકે તેભણે એક ાંખથી
ુયી કોભને ઝભીનથી ઉાડી ઉંધી કયી નાખી.
અળજના ભાણરકની નજીક તેનું સ્થ છે એટરે
કે ફશુ જ ભુકયજફ અને ભાનલંતા છે , ણ તેનો
અથજ એ નથી કે અલ્રાશને ભકાન કે સ્થ
શોમ કાયણ કે અલ્રાશ એલી દયેક લસ્તુઓથી
ાકો-ારકઝા છે .
૨૧ થી ૨૯ ભી આમાત :-

ۡ َ َّ َ َ ُّ
﴾۲۱﴿ مط ٍاظ ثم ا ِمح ٍف
ُ
ُ
﴾۲۲ۚ ﴿ َف َما َصا ِح ُبک ۡم ِب َم ۡجنوۡ ٍؿ
َ
ۡ ۡ ُُ
﴾۲۳ۚ ﴿ َف لَق ۡد َذ ّٰا ُـ ِبالۡاف ِق ال ُم ِبح ِف
َۡ َ
ۡ َ
﴾۲۴ۚ ﴿ َف َما ُہوَ َعدی الغ ۡی ِب ِبض ِنح ٍف

અનુક્રભણણકા
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َ َ
َ
﴾۲۵ۙ ﴿ َف َما ُہوَ ِبقوۡ ِؽ ش ۡی ّٰط ٍن ّذ ِج ۡی ٍم
ۡ َ ََ
﴾۲۶﴿ فایۡ َن تذ َہ ُبوۡ َؿ
ۡ َ ّٰ ۡ ّ ٌ ۡ َ ّ َ ُ ۡ
َ
﴾۲۷ۙ ﴿ ِاؿ ہو ِالا ِدغخ ل ِلعل ِمحف
َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ
َ
َ
ۡ
ۡ
﴾۲۸﴿ ل ِمن شٓاء ِمنکم اؿ یست ِقیم
ُ
َذ ّب

ّّٰ َ َ َ ّ ۡ َ ۡۤ َ ّ َ ۡ ُ َ َ َ َ
ُاللہ
ف ما تشٓاءفؿ ِالا اؿ یشٓاء
ۡ َ ۡ
﴾۲۹٪ ﴿ ال ّٰعل ِمح َف

ત્માં પરયશ્તાઓ તયપથી તેની તાફેદાયી
કયલાભાં આલે છે , લી તે (ભશા) ણલશ્લાવુ
ણ છે . (૨૧)
અને (શે ભક્કાલાવીઓ !) તભાયો વાથી
(ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.) રદલાનો નથી. (૨૨)
અનુક્રભણણકા
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અને ખચીતજ તેણે તે (જીબ્રઇર)ને
આકાળનાં લાદાં ણલનાનાં ણક્ષતીજ ય
ણનશાળમો છે . (૨૩)
અને તે ગેફની લાતોના વંફંધભાં કંજુવ નથી.
(૨૪)
અને આ કુયઆન રાનત ાભેરા ળેતાનનું
કશેણ નથી: (૨૫)
છતાં તભે ક્માં (ફશેકી) જાઓ છો ? (૨૬)
આ (કુયઆન) કાંઇ નથી ણ તભાભ
દુણનમાઓ ભાટે (ભશાન) નવીશત છે : (૨૭)
(ખાવ કયીને) તે ળખ્વ ભાટે કે જે
તભાયાભાંથી વન્ભાગે ચારલા ચાશે. (૨૮)
અને તભે કોઇ ણ ચાશળો નણશ, ણવલામ કે
જે અલ્રાશ (માને) તભાભ દુણનમાનો
યલયરદગાય ચાશે. (૨૯)
“ભોતાઇન” એટરે પયભાફયદાય, તભાભ
ભરાએકા જુ એ તો જન્નતના દયફાન શોમ
મા જશન્નભના ઉયી શોમ મા કોઇ ણ
પયીશ્તા શોમ તે ફધા જીબ્રઇરની ઇતાઅત કયે
છે અને અલ્રાશની લશીના અભીન છે . એક
લખત શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે જ. જીબ્રઇરને
અનુક્રભણણકા
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કહ્ું કે ખુદાએ આ આમતોભાં તભાયી ફશુ જ
તાઅયીપ કયી છે અને ‘યવુરે કયીભ’ અને
ળણક્તળાી તથા અભીન લગેયે તભાયી
ણવપતોનું લણજન કયેર છે , તો તભો એ તો કશો
કે તભાયી ળણક્ત કેટરી છે ? તો તે લખતે
જીબ્રઇરે કહ્ું કે ભેં કોભે રુતને ાંખ લડે
ઝભીન વભેત ઉાડીને ઉંધી નાખી દીધી.
“લભા વાશેફોકુભ” એટરે ખુદા પયભાલે છે કે
કવભ છે એ ચીજોની કે આ કુયઆન શુ ઝુયના
ોતાના કરાભ નથી ણ જીબ્રઇરે ખુદા
ાવેથી યવુર (વ.)ને શોંચાડેર છે અને ન
તો આ રદલાના છે . આે જીબ્રઇરને એક
લખત ોતાના અવર રૂભાં જોમા શતા,
એટરે ભેઅયાજની યાતના ઉફુકીર ભુફીન
ાવે જોમા શતા અને ભાયો યવુર ગૈફની
લાતો ફતાલલા ભાટે કંજુવી કયતો નથી, ણ
જે કંઇ અલ્રાશ તયપથી નાઝીર થામ છે તે
રોકો વુધી શોંચાડે છે , ન તો તેભાં ખમાનત
છે ન તો કંજુવી.
“લભા શોલ ફે કલરે” ભક્કાના ભુશ્રીકો
ભઆઝલ્રાશ કશેતા શતા કે ળમતાન તેભના
અનુક્રભણણકા
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દીરભાં આ લાતો નાખે છે તો ખુદા તેઓના
જલાફભાં તેનો યરદમો આે છે અને પયભાલે
છે કે આ અલ્રાશના કરાભ છે ળમતાનના
નથી.
“લભા તળાઉન” એટરે કુપપાયે ભક્કા તભો
નણશ ઇચ્છી ળકો, જ્માં વુધી કે અલ્રાશ ચાશે
નણશ. એટરે કે અલ્રાશ તભને ભજફુય કયે
ત્માયે તભો ભુવરભાન થળો. જો કે તે કોઇને
ભજફુય કયતો નથી અથલા એ કે એ આખયી
લાક્મનો વંફંધ શ. ભોશમ્ભદ (વ.) અને આરે
ભોશમ્ભદથી છે , કાયણ કે તેઓ અલ્રાશની
ભળીય્મતને આધીન છે અને જે કંઇ અલ્રાશ
ચાશે છે તેઓ ણ તેજ ચાશે છે .
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આ વુયાભાં ૧૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૨) વુયએ ઇણન્પતાય
(પાટલુ)ં

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો આવભાનથી લયવાદના
ટીાં ડે અને જે ટરી કબ્રો છે તેની ગણતયી
પ્રભાણે ખુદા તેને વલાફ અને નેકી આળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયો અને “એઝસ્વભાઊન
ળક્કત”નો વુયો લાજીફ વુન્નત નભાઝભાં ઢે
તો ખુદા તેની શાજત યદ નણશ કયે અને
આખેયતભાં તેને ખુદાથી કોઇ દુય નણશ કયે. તે
શંભેળા ખુદાની કયાભત ય નજય કમાજ કયળે
અને રોકોનો ણશવાફ થામ ત્માં વુધી તેના
અનુક્રભણણકા
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ઉય ખુદા યશેભતની નજય કયળે.
ખાવીમત: આ વુયાને કૈદી ઢે તો ભુણક્ત
ાભળે અને બમબીત થમેરો ળખ્વ ડે તો
તેનો બમ દુય થળે.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َّ َ
﴾۱ۙ ﴿ ِادا السمٓاء اجفمكة
ۡ ََ َۡ ُ َ َۡ َ َ
﴾۲ۙ ﴿ ف ِادا الکواخ ِب انتثؿة
ۡ ُ
ۡ َ
﴾ۙ ۳﴿ َف ِادا ال ِب َح ُاذ ف ِّجرَة
ۡ ُ ُۡ َ
﴾۴ۙ ﴿ َف ِادا الق ُبوۡ ُذ ب ۡعثِ َؿة

َ َ َ َۡ
ۡ َّ َ
﴾۵﴿ َع ِل َم ۡت جف ٌس ّما ق ّد َم ۡت َف اع َخة
જ્માયે આકાળ તડકી જળે : (૧)
અને જ્માયે તાયાઓ ખયી ડી ણલખયાઇ જળે
: (૨)
અને જ્માયે વભુદ્રો જોયથી લશેલડાલલાભાં
આલળે : (૩)
અનુક્રભણણકા
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અને જ્માયે કફયો ખોરી નાખલાભાં આલળે :
(૪)
તો તે લેા દયેક વમણક્ત જાણી રેળે કે તેણે
આગ ળું ભોકલ્મું છે અને ાછ ળું ભૂક્મું છે .
(૫)
“અનપયત” તેનો અથજ છે પાટી જલું, એટરે કે
જોડાણ ખતભ થઇ જલું.
“ઇન્તવયત” તેનો શેતુ એ છે કે તેનો પ્રકાળ
ખતભ થઇ જામ અને આવભાનની ઉય તેનું
વુંદય દ્રષ્મ ફાકી ન યશે જ્માયે આવભાનનો
ળાભીમાનો જ ફાકી ન યશે તો તેના
ણવતાયાઓ કેલી યીતે ફાકી યશે ? તેની શદો
અને ફંદીળ ટુટી જળે અને વભુદ્રનું ભીઠું અને
ખારૂં ાણી એક થઇ જળે. જ્માયે તેની ભાટી
શટાલલાભાં આલળે ત્માયે ભુદાજઓ ફશાય
નીકી ડળે. ઇન્વાને બુતકાભાં જે અભર
કયેરા શોમ અને તેના ભયલા છી જે અભરો
ફાકી યશી જામ તેનો વલાફ ભયનાયને ભતો
યશે છે . કોઇ ોતાની ાછ નેક કામો છોડી
જામ જે ભકે ભસ્જીદ, દીની ભદ્રેવા લગેયે અને તે
ભસ્જીદભાં નભાઝીઓ નભાઝ ઢતા યશે અને
અનુક્રભણણકા
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ભદ્રેવાઓભાં રોકો જે દીની તારીભ રેતા યશે.
ભયનાયના વલાફ તેના આઅભારનાભાભાં
રખલાભાં આલે છે . એલીજ યીતે જો કોઇ
એલા કામજની સ્થાના કયી જામ કે જે ફુયા
શોમ, તો તે ફુયાઇનો ફદરો તેને ભળે. જે
વદકએ જાયીમા ોતાની ાછ ભુકતો જામ
તો તેના આઅભાર ણવલામ ફીજા એ રોકોના
આઅભારનો વલાફ ણ તેને ભળે. જે
તેભાં કયલાભાં આલે. એલીજ યીતે જો ભયનાય
કોઇ ફુયી યવભ છોડી જામ અને ફીજા રોકો
જો તે અભર કયળે તો તેના ઉય ફુયાઇની
વજા તેને ણ ભળે. નેક રોકો એ છે જે
ોતે નેક કામો કયે અને ાછના રોકો ભાટે
ણ નેકીની વુન્નત જાયી કયી જામ અને
ફદનવીફ એ ફંદો છે કે જે ફુયાઇ ોતે કયે
છે તેજ ફુયાઇનો યસ્તો ફીજાઓ ભાટે ણ
છોડી જામ છે .
૬ થી ૧૯ ભી આમાત :-

َ ََ
َ
ُ الۡان ۡ َس
اؿ َما ق ّخؼ ِب َر ِّبک
ِ
અનુક્રભણણકા
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َۡ
الػ ِخیۡ ِم ﴿ ۙ﴾۶
ّ َ َ َ َ َ َ ّٰ َ َ َ
ال ِذ ۡی خلقک ف َس ّوىک ف َع َدلَک ﴿ ۙ﴾۷
ۡۤۡ َ ّ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ّ َ َ
ٓاء َذک َبک ﴿﴾۸
فِی ا ِی صوذ ٍۃ ما ش
کَلَّا بَ ۡل تُ َک ّذبُوۡ َؿ ب ّ
الدیۡ ِن ﴿ ۙ﴾۹
ِ ِ ِ
َ َ ُ
ۡ
َف ِا ّؿ َعل ۡیک ۡم ل َ ّٰح ِف ِظح َف ﴿ ۙ﴾۱۱
َ ۡ
غِ َخ ًاما کا ِت ِبح َف ﴿ ۙ﴾۱۱
ََُۡۡ َ َ ََُۡ
َ
ۡ
حعلموؿ ما تفعلوؿ ﴿﴾۱۲
َ
َ َ
ِا ّؿ الۡا ۡبرَ َاذ ل َ ِف ۡی ج ِع ۡی ٍم ﴿ ۚ﴾۱۳
َ ُۡ َ
ۛ﴿﴾ۚ۱۴
َف ِا ّؿ الف ّج َاذ ل َ ِف ۡی َج ِح ۡی ٍم
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ّ
ََ َ َ
﴾۱۵﴿ الدیۡ ِن
ِ ّی ۡصلوۡنہا یَ ۡو َؾ
ۡ َ ۡ
﴾۱۶﴿ َف َما ُہ ۡم َعن َہا ِبغٓائِ ِبح َف
َ ّٰ ۡ َ ۡۤ َ َ
ّ ىک َما یَوۡ ُؾ
﴾۱۷ۙ ﴿ الدیۡ ِن
ف ما اخذ
ِ
َ ّٰ ۡ َ ۡۤ َ َ ّ ُ
ّ ىک َما یَوۡ ُؾ
﴾۱۸﴿ الدیۡ ِن
ثم ما اخذ
ِ
ً َ ۡ َّ ٌ َۡ ُ َۡ َ ََۡ
س ش ۡیئا ؕ َف
ٍ یوؾ لا تم ِلک جفس ل ِنف
ّّٰ ّ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ
﴾۱۹٪ ﴿ الامر یوم ِئ ٍذ ل ِل ِہ
શે ઇન્વાન ! તને તાયા ભામાુ યલયરદગાયના
વંફંધભાં કઇ લસ્તુએ ધોકો આપ્મો છે : (૬)
જે ણે તને ેદા કમો, છી તને રયૂણજ કમો,
છી તાયા અલમલો વયખા કમાજ ? (૭)
છી જે આકૃણતભાં તેણે ઇચ્છમું તેભાં તને
તાયા (અલમલો) જોડી દીધાં. (૮)
ણ લાત આ છે કે તભે ન્મામ (ના રદલવ)ને
અનુક્રભણણકા
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જુ ઠરાલો છો: (૯)
અને ખચીત જ તભાયા ય ચોકીદાય (પરયશ્તા
નીભેરા) છે : (૧૦)
(અથાજત) રકયાભન કાતેફીન (ભાનલંત
રખનાયા પરયશ્તા નીભેરા) છે : (૧૧)
જે કાંઇ તભે કયો છો તે તેઓ જાણે છે . (૧૨)
ણન:વંળમ વદાચાયીઓ ભેલાલાી જન્નતોભાં
શળે: (૧૩)
અને ણન:વંળમ દુયાચાયી રોકો જશન્નભભાં
શળે: (૧૪)
પેંવરાના રદલવે તેઓ તેભાંજ દાખર થળે:
(૧૫)
અને તેઓ તેનાથી ગેયશાજય યશી ળકળે નણશ.
(૧૬)
અને તને ળી ખફય કે પેંવરાનો રદલવ ળું છે ?
(૧૭)
છી ણ તને ળી ખફય કે પેંવરાનો રદલવ ળું
છે ? (૧૮)
તે રદલવે કોઇ ણ ળખ્વને કોઇ ફીજા
ળખ્વના વંફંધભાં કોઇ જાતનો અણધકાય નણશ
શોમ, અને તે રદલવે આજ્ઞા ભાત્ર અલ્રાશની
જ શળે. (૧૯)
અનુક્રભણણકા

2259

hajinaji.com

“મા અય્મોશર ઇન્વાનો” કમાભતનું દ્રશ્મ યજૂ
કમાજ છી ઇન્વાનને ોતાના આઅભાર
તાવલાની દાલત દેલાભાં આલે છે કે
દુણનમાભાં ણલચાયીને ગરું બયે અને નેકીફદીના રયણાભનો ખ્માર યાખે. ઇન્વાન
કેટરો ભગરૂય છે કે ખુદાની કુદયત, ણશકભતો
અને ભશેયફાનીઓને બુરી જામ અને કંઇ
ણલચાય કમાજ લગય ોતાની જીંદગીના વભમને
લેડપી નાખે છે અને એલી નેકીઓ ભાટે
ફેદયકાય યશે છે જે તેના ભયલા છી તેને કાભ
આલી ળકે છે અને એ ફુયાઇઓની તયપ
ઇન્વાન આગ લધે છે . જે તેના ભયલા છી
તેને નુકવાન શોંચાડે છે . ત્માય છી કુદયત
ોતાના એશવાનોનું લણજન કયીને પયભાલે છે
કે તેણે ઇન્વાનનું કેલી યીતે વજજ ન કમુું, તેણે
તભને નુત્પાભાંથી મદા કમાજ, જો કે તભો કંઇ
ન શતા અને તેણે તભને જોનાય, ફોરનાય
અને વાંબનાય ઇન્વાન ફનાવમો અને
આંખ, કાન, નાક, શાથ લગેયે અલમલો
આપ્મા. ત્માય છી સ્ત્રી ુરૂ પ્રકાય-પ્રકાયના
ફનાવમા ણલગેયે. આ ફધી લસ્તુભાં ણલચાય
અનુક્રભણણકા
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કયીને તભાયે ભાની રેલું જોઇએ કે અભાયો
વજજ નશાય તદફીય કયનાયો અને શકીભ છે
અને દયેક લસ્તુ ઉય કુદયત ધયાલે છે . ભાટે
અમ ઇન્વાન તાયે એશવાન પયાભોળ થલું
જોઇએ નણશ.
તે છી અલ્રાશ પયભાલે છે કે શા શા, તને
એક ચીજ ધોકાભાં નાખી યશી છે તે તારૂં
કમાભત ઉય ઇભાન નથી. તાયા ુછાણાની
તને ખાતયી નથી, તું કમાભત અને ફદરાના
રદલવને જુ ઠરાલે છે , ણ માદ યાખ, કમાભત
જરૂય આલળે અને નેકી-ફદીનો ફદરો ભળે.
અભાયા તયપથી તાયા ઉય પયીશ્તા ણનમુક્ત
કયલાભાં આવમા છે જે તાયી નેકી-ફદીને જાણે
છે . તેઓ “કેયાભન કાતેફીન” (ભાનલંતા
રખનાય) છે અને એ ણ માદ યાખી રો કે તે
રદલવે નેક રોકો જન્નતભાં અને ફદ રોકો
જશન્નભભાં જળે અને તેભાં તેઓ શંભેળા
યશેળે અને એ ણ માદ યાખો કે તે રદલવે
કોઇને કંઇ ઇખ્તેમાય નણશ શોમ અને ન તો
કોઇનું કંઇ ચારળે અને એ રદલવે શુ કભ ભાત્ર
અલ્રાનો જ શળે.
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૩૬ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૩) વુયએ ભોતપપેપીન
(તોર ભાભાં ઓછુ ં આલું)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો તેને ભોશય કયેરું ળયફત
ીલયાલળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ નભાઝભાં ફશુ જ
ઢે તો અલ્રાશ કમાભતભાં તેને જશન્નભથી
નજાતની વનદ આી ફેણશવાફ ફેણશશ્તભાં
રઇ જળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ખજાના ઉય ઢે તો
ખજાનો વરાભત યશેળે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

ّۡ َ ّ ۡ
َفیۡ ٌل ل ِل ُمط ِف ِفح َف ﴿ ۙ﴾۱
ۡ َ ُ ۡ َ َ َّ
َّ ۡ َ َ
از
الن
ی
د
ع
ا
و
ال
ت
اخ
ا
د
ال ِذین ِا
ِ
ُ
یَ ۡس َتوۡفوۡ َؿ ﴿﴾۫ ۲
ۡ
َ َ ُ َ ََُ
َف ِادا کالوۡ ُہ ۡم ا ۡف ّفرنوۡ ُہ ۡم یُخ ِز ُخ ۡف َؿ ﴿﴾۳
َ ُ ُ َ َ َّ َ ُ
الَا یَظ ّ ُن افل ِئک ان ُہ ۡم ّم ۡب ُعوۡثوۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۴
ل َِیوۡ ٍؾ َع ِظ ۡی ٍم ﴿ ۙ﴾۵
ّ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ّ َ ُ َ ّ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
یوؾ حقوؾ الناز ل ِر ِب العل ِمحف ﴿﴾۶

અપવોવ છે તે રોકો ભાટે કે જે ઓ (તોર
)ભાભાં) ઓછુ ં આે છે : (૧
)ેતેઓ જ્માયે રોકો ાવેથી (અનાજ લગેય
)ભાીને રે છે ત્માયે ુયેુરૂં (ભાીને) રે છે :(૨
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અને જ્માયે તેભને ભાીને કે જોખીને આે
છે ત્માયે ઓછુ ં આે છે . (૩)
ળું તેઓ ણલચાયતા નથી કે તેઓ ાછા
ઉઠાડલાભાં આલળે ? (૪)
તે ભશાન રદલવે : (૫)
કે જે રદલવે વલે રોકો તભાભ જગતના
યલયરદગાયની શજૂ યભાં ઉબા થળે. (૬)
“લમર” (અપવોવ) તપવીયે ભજભઉર
ફમાનભાં છે કે જ્માયે શઝયત ભક્કાથી
ણશજયત કયી ભદીના તળયીપ રાવમા તે લખતે
ભદીનાના દુકાનદાયો એલા શતા કે ભાર રેતી
લખતે તો ુરૂં ભા રેતા શતા ણ ભાર
લેચતી લખતે ઓછુ ં આતા શતા અને તેથી
તેનું નાભ “તતપીક” છે . અફુજશેનીમા
નાભની એક વમણક્ત શતી જે ણે રેલા-દેલાના ફે
ભા યાખ્મા શતા. ભોટા ભાથી તે લસ્તુઓ
ખયીદતો શતો અને નાના ભાથી તે લેચતો
શતો ત્માયે આ આમત નાઝીર થઇ અને શુ ઝુયે
તેને આ આમતો ઢીને વંબાલી, તેથી રોકો
આ ફુયી આદતથી યોકાઇ ગમા. અલ્રાભા
વય્મદ ભોશમ્ભદ કાઝીભ તફાતફાઇ
અનુક્રભણણકા
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(અ.ભ.)થી ભનકુર છે કે તે “તતપીક” એટરે
ણફલ્કુર ઓછુ ં કયલું, એ જુ એ તો તે ભાથી
શોમ, લજનથી શોમ અથલા વંખ્માથી. પ્રત્મેક
ફુયી આદતને એ લખતે છોડલાભાં આલે છે
જ્માયે કોઇ ુછાણનો ડય શોમ, એટરા ભાટે
જ ઇસ્રાભે કમાભતના અકીદા ઉય જોય
આેર છે અને અનેક સ્થે તેના ઉય
દરીરો યજૂ કયી છે . આ સ્થે પયભાલે છે કે ળું
તે રોકોને કમાભતના રદલવે ાછા ઉબા
થલાનું મકીન નથી ?
શ. ણભકદાદ ણફન અવલદથી લણજન છે કે ભેં
યવુરુલ્રાશ (વ.)થી વાંબળમું છે કે કમાભતના
રદલવે વુયજ નજીક આલી જળે. એટરે વુધી કે
એક અથલા ફે ભાઇરનું અંતય યશી જળે.
શદીવનો યાલી કશે છે કે શુ ં નથી વભજી ળક્મો કે
આ ભાઇરનો અથજ અંતય છે કે આંખભાં વુયભો
રગાડલાની વી છે . જે ને અયફીભાં ભીર
કશેલાભાં આલે છે . ભતરફ એ કે વુયજ ફશુ જ
નજીક આલી જળે અને રોકો ોતાના
વીનાભાં નબજાઇ જળે અને ોતાના
આઅભાર પ્રભાણે તેઓ વીનાભાં ડુફેરા શળે.
અનુક્રભણણકા
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૭ થી ૯ ભી આમાત :-

ۡ ّ ۡ َ َ ّ ُ ۡ َ ّٰ َ ّ ۡۤ َ ّ َ
﴾۷﴿ کلا ِاؿ کِتب الفجاذِ ل ِفی ِس ِجح ٍف
َ َ ۡۤ
ۡ
﴾۸﴿ َف َما ا ۡخ ّٰذىک َما ِس ِّجح ٌف
ُ َ
﴾۹﴿ کِ ّٰت ٌب ّم ۡرقوۡ ٌؾ

વાંબો ! ણન:વંળમ દુયાચાયીઓની
(કયણીના) રખાણ ણવજ્જીનભાં શળે. (૭)
અને તને ળી ખફય કે ણવજ્જીન ળું છે ? (૮)
તે એક રખેરું રખાણ છે (જે ભાં
દુયાચાયીઓની કયણી રખેરી છે ). (૯)
“કલ્રા” (જાણકાય થઇ જાલ) આ ળબ્દ કોઇ
ચેતલણી આલા ભાટે લયામ છે .
“કેતાફર ફુજજાય” (ફુયા રોકોની રકતાફ)
આ ળબ્દના જુ દા જુ દા અથજ કયલાભાં આવમા
છે : (૧) ફુયા રોકોની રકતાફભાં રખાળે અને
એલા રોકો ણવજ્જીનભાં જળે અને શ. યવુરે
ખુદા (વ.)થી લણજન છે કે ણવજ્જીન વાતભી
અનુક્રભણણકા
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ઝભીનથી ણ નીચે છે . (૨) ઇબ્ને અબ્ફાવે
કઅફુર અશફાયથી ુછમું કે આ આમતનો
અથજ ળું છે ? તેણે જલાફ આપ્મો કે “રૂશે
પાજીય” (ખયાફ રૂશ)ને આવભાનની તયપ રઇ
જલાભાં આલળે તો આવભાન તેનો ઇન્કાય
કયળે. છી તેને ઝભીન ઉય રાલલાભાં
આલળે તો તેને ઝભીન ણ કફુર કયળે નણશ.
છી તેને વાતભી ઝભીનની નીચે
શોંચાડલાભાં આલળે કે જ્માં ણવજ્જીન છે
અને ત્માં ઇબ્રીવનું રશ્કય યશે છે . (૩) એક
કોર એ ણ છે કે ણવજ્જીન જશન્નભભાં એક
કુલો છે જે નું ભોંઢું ખુલ્રું છે અને પરક ણ
જશન્નભભાં એક કુલો છે જે નું ભોંઢું ફંધ છે .
(૪) કેટરાક કશે છે કે ણવજ્જીન
જશન્નભીઓની રકતાફનું નાભ છે . જે ભકે
આમતથી જાશેય થામ છે એટરે એ રકતાફ
જે ભાં કુપપાયો ઉય અઝાફે જશન્નભ પઝજ
કયલાભાં આલેર છે તે રકતાફનું નાભ
ણવજ્જીન છે .
તભને ળું ખફય કે ણવજ્જીન ળું છે ? અશીં
પ્રશ્નાથજ રૂે ુછલાભાં આવમું છે એટરે
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ણવજ્જીન ળબ્દ તેની અગત્મતા લધાયલા ભાટે
લાયલાભાં આવમો છે . કાયણ કે તેથી
ગુનેશગાય રોકો ગુનાશ કયલાથી અટકી જામ
અને બરાઇ પ્રાપ્ત કયી ળકે. “કેતાફુર
ભયકુભ”ના ણલે કેટરાકોએ કહ્ું છે કે આ
ણવજ્જીનની તપવીય છે . ણ અલ્રાભા
તફયવી પયભાલે છે કે આ ણવજ્જીનની
તપવીય નથી ણ કેતાફુર ફુજ્જાયની રકતાફ
જે ણવજ્જીનભાં શળે અને તે રકતાફ
રખામેરી (ભયકુભ) છે .
૧૦ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َ
ۡ ّ َ ّۡ
﴾۱۱ۙ ﴿ َفیۡ ٌل ّیوۡ َم ِئ ٍذ ل ِل ُمک ِذ ِبح َف
َّ
ّ
َ َّ
﴾۱۱﴿ الد ۡی ِن
ِ ال ِذیۡ َن یُک ِذبُوۡؿ ِب َیوۡ ِؾ
َّ
ُ َّ
َ
﴾۱۲ۙ ﴿ َف َما یُک ِذ ُب ِب ٖۡہۤۡ ِالا ک ّ ُل ُم ۡع َت ٍد ا ِث ۡی ٍم
ۡ َ َ َ َ ُ ّٰ ّٰ ۡ َ َ ّٰ ۡ ُ َ
اؽ ا َسا ِطح ُؿ
ِادا تتدی علی ِہ ایتنا ق
ۡ ََ
﴾۱۳﴿ الۡا ّفل ِح َف
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અપવોવ છે તે રદલવે તે જુ ઠરાલનાયાઓ
ભાટે : (૧૦)
કે જે ઓ પેંવરાના રદલવને જુ ઠરાલે છે .
(૧૧)
અને તેને ફીજુ ં કોઇ જુ ઠરાલતું નથી, ણવલામ
કે દયેક અત્માચાયી ગુનેશગાય : (૧૨)
કે જ્માયે તેની વાભે અભાયી આમતો ઢલાભાં
આલે છે ત્માયે કશે છે કે આ તો આગરાઓની
કશાણીઓ છે . (૧૩)
દવથી તેયભી આમતનો બાલાથજ એ છે કે ભાથા
પયેર અને ગુનેશગાય રોકો કમાભતનો ઇન્કાય
કયે છે . કાયણ કે કમાભતના રદલવે ુછાણાનો
બમ તેભના અય્માળી બયેરા જીલનભાં નડતય
રૂ છે અને તેઓ શેરેથી જ કમાભતનો
ઇન્કાય કયે છે અને તે રોકો કશે છે કે આ
કુયઆન તો બુતકાભાં થઇ ગમેરા રોકોની
ભનઘડત કશાણીઓ છે , જે નો વચ્ચાઇ વાથે
કોઇ વંફંધ નથી. જે નો કુદયત આગરી
આમતભાં જલાફ આે છે .
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૧૪ થી ૧૭ ભી આમાત :-

ُُ
َ َ ُ
کَلَّا بَ ۡل َ ٜذ َ
اؿ َعدّٰی قلوۡ ِب ِہ ۡم ّما کانوۡا
ۡ
یَک ِس ُبوۡ َؿ ﴿﴾۱۴
کَلَّا ۤۡ ِانّ َ ُہ ۡم َع ۡن ّ َذ ّبہ ۡم یَوۡ َمئذ لّ َ َم ۡح ُجوۡبُوۡؿَ
ٍِ
ِِ
﴿﴾۱۵
ُ َ َّ
ُ ۡ
ث ّم ِان ُہ ۡم ل َ َصالوا ال َج ِح ۡی ِم ﴿﴾۱۶

َُ ّ
ُ َّ ُ َ ُ َ َّ ُ ۡ
اؽ ّٰہذا ال ِذ ۡی کن ُت ۡم ِب ٖۡہ تک ِذبُوۡ َؿ
ثم حق
﴿﴾۱۷
નણશ, નણશ, લાત આ છે કે જે કૃત્મો તેઓ કમાજ
કયતા શતા તેનાથી તેભના અંત:કયણો ય કાટ
)ચઢી ગમો છે . (૧૪
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એટરું જ નથી, (ફલ્કે) તે રદલવે તેઓ તેભના
યલયરદગાય (ની યશેભત)થી ણ લંણચત
યશેળે. (૧૫)
છી ખચીતજ તેઓ બડબડતી આગભાં ણ
દાખર થળે. (૧૬)
છી તેભને કશેલાભાં આલળે કે જે ને તભે
જુ ઠરાવમા કયતા શતા તે આ જ છે . (૧૭)
જ્માયે ઇન્વાન ગુનાશ કયે છે તો તેના દીરભાં
એક કાું ટકું થઇ જામ છે . છી પયી ગુનાશ
કયે છે તો ફીજુ ં ટકું થઇ જામ છે . છી જે ભ
જે ભ ગુનાશ કયતો જામ છે તેભ તેભ દીરભાં
કાાળ લધતી જામ છે . છી તેલી વમણક્ત
તૌફા કયી ળકતી નથી. રયલામતભાં છે કે દયેક
ઇન્વાનના દીરભાં વપેદ ડાઘ શોમ છે . છી
જ્માયે તે ગુનાશ કયે છે તો તેભાં કાો ડાઘ
મદા થઇ જામ છે , ણ તે જો તૌફા કયે તો
તે કાાળ દુય થઇ જામ છે અને જો લધાયે
પ્રભાણભાં ગુનાશ કયતો જામ તો ફધી વપેદી
દુય થઇ જામ છે અને કાાળ વમાી જામ છે
અને તે છી તે નેકી કયી ળકતો નથી.
અનુક્રભણણકા

2271

hajinaji.com

૧૮ થી ૨૮ ભી આમાત :-

َ ّ َ ۤۡ َ ّٰ َ
ّ ۡ
کلا ِا ّؿ کِت َب الۡا ۡبرَاذِ ل َ ِف ۡی ِع ِل ِّیح َف ﴿﴾۱۸
ّ
ۤۡ َ َ
َف َما ا ۡخ ّٰذىک َما ِع ِل ّ ُیوۡ َؿ ﴿﴾۱۹
ّٰ َ ُ
کِت ٌب ّم ۡرقوۡ ٌؾ ﴿ ۙ﴾۲۱

َۡ
ۡ َ
ّیش َہ ُد ُـ ال ُمو ّ َكبُوۡ َؿ ﴿﴾۲۱
َّ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ۡ
ِاؿ الابراذ ل ِفی ج ِعی ٍم ﴿ ۙ﴾۲۲
ُۡ
َ َ
َعدی الۡا َذٓائِ ِک یَنن ُك ۡف َؿ ﴿ ۙ﴾۲۳
َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َّ
ۡ
تعرِغ فِی فجو ِہ ِہم جطخۃ الن ِعی ِم ﴿ ۚ﴾۲۴
َ ۡ
َ
َ
یُ ۡسقوۡ َؿ ِم ۡن ّذ ِح ۡی ٍق ّمخ ُتوۡ ٍؾ ﴿ ۙ﴾۲۵
ّٰ ُ ٗۡ ۡ ٌ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ َ َ َ َ
س
اف
ِختمہ ِمسک ؕ ف فِی دل ِک فلیتن ِ
hajinaji.com

2272

અનુક્રભણણકા

َ ۡ
﴾۲۶﴿ ال ُم َتنافِ ُسوۡ َؿ
َ
ُ َف ِم َز
﴾۲۷ۙ ﴿ اج ٗۡہ ِم ۡن ت ۡس ِن ۡی ٍم
َۡ ً
َ ۡ
﴾۲۸﴿ َع ۡینا ّیس َخ ُب ِب َہا ال ُمو ّ َكبُوۡ َؿ
આ ણ વાંબી યાખો કે ણન:વંળમ
વદાચાયીઓનું રખાણ ઇલ્રીમીનભાં શળે.
(૧૮)
અને તને ળી ખફય કે ઇલ્રીમીન ળું છે ?
(૧૯)
તે એક રખેરું રખાણ છે (જે ભાં)
વદાચાયીઓની કયણી રખેરી છે ): (૨૦)
જે ને અલ્રાશની ફાયગાશના નજીકલાા
(પરયશ્તા) જોતા યશે છે . (૨૧)
ણન:વંળમ વદાચાયી રોકો ભેલાલાી
જન્નતોભાં શળે : (૨૨)
નવશાવનો ય ફેઠા ફેઠા ણનયીક્ષણ કયતા શળે
: (૨૩)
તેભના ચશેયા ય તું આનંદની રશેય ાયખી
અનુક્રભણણકા
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કાઢળે. (૨૪)
તેભને વીરફંધ ણનબે ીણં ીલડાલલાભાં
આલળે: (૨૫)
જે ની ભોશોય કસ્તુયીની શળે; અને શલવ
ધયાલનાયાઓએ તેલા (ીણાં)ની શલવ
યાખલી જોઇએ. (૨૬)
અને તેભાં તસ્નીભનું ાણી ણભશ્રીત શળે:
(૨૭)
આ એક ઝયણં છે જે ભાંથી (અલ્રાશના)
ણનકટ ફંદાઓ ાન કયળે. (૨૮)
ફુજ્જાય (ફદકાય) રોકોના ભુકાફરાભાં નેક
રોકોનું લણજન છે કે તેભની રકતાફ
ઇલ્રીમીનભાં શળે એટરે ઉંચા દયજ્જાઓભાં
શળે. જ્માં ભોઅભીનોની રૂશોનું યશેઠાણ છે .
ઇલ્રીમીનના અથજભાં ણ જુ દા જુ દા કોર છે .
૧. ઇલ્રીમીનનો અથજ જન્નત ૨. ઉંચા
દયજ્જા અને ૩. અભુકોએ કહ્ું છે કે રીરા
જફયદતની તખ્તી છે જે અળજની નીચે છે
અને જે ભાં ભોઅભીનોના આઅભાર રખામ
છે . ૪. એક યીલામતભાં છે કે ઇલ્રીમીન
વાતભા આવભાનભાં અળજની નીચે છે .
અનુક્રભણણકા
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“કેતાફુભ ભયકુભ” આ રકતાફની ણવપત છે .
જે લી યીતે કે શેરાં આલી ચુક્મું છે અને
યીલામત છે કે જ્માયે ઇલ્રીમીનલાાઓ
જન્નતની તયપ જોળે તો જન્નત ચભકી ઉઠળે
અને કશેળે કે આજે ઇલ્રીમીનના
યશેલાલાાઓ અભને જોઇ યહ્ા છે .
“ભખતુભ” એટરે કે વીર કયેર ીણં એલી
ભશોય કે જે કસ્તુયીની રાગેરી શળે. એટરે કે
ળયાફ ખુશ્ફુલાી શળે ફદફુલાી નણશ
શોમ. જો દુણનમાનો ભાણવ ોતાની આંગી
તેભાં ડુફાલી ફશાય કાઢે તો ઝભીનના ફધા
ઇન્વાનો અને શમલાનો તેની વુગંધ પ્રાપ્ત
કયળે. શદીવભાં છે કે ગયભીભાં યોઝા
યાખનાયાઓને યશીક ળયાફ આલાભાં
આલળે અને શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું
કે અમ અરી ! જે ળખ્વ દુણનમાભાં ળયાફ
છોડી દેળે તેને ખુદા ભશેળયના રદલવે તે યશીક
ીણં ીલયાલળે અને એ ળયાફભાં તસ્નીભની
ળયાફ ણ ભેલલાભાં આલળે. જે થી તેના
સ્લાદભાં લધાયો થળે.
તસ્નીભ એક એલા ીણાનો ઝયો છે જે ને
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ખાવ ખાવ જન્નતીઓ જે લધાયે ભાનલંતા
શળે તેઓ ીળે અને વાભાન્મ જન્નતીઓને
જે ળયાફ આલાભાં આલળે તેભાં તસ્નીભનું
ીણં બેલેરું શળે. તસ્નીભનું ખારીવ ીણં
નણશ શોમ. તસ્નીભ જન્નતના ઉચ્ચ
દયજ્જાના ીણાનું નાભ છે .
૨૯ થી ૩૬ ભી આમાત :-

َّ
َّ َ
ُ َ
َ
ِا ّؿ ال ِذیۡ َن ا ۡجرَ ُموۡا کانوۡا ِم َن ال ِذیۡ َن
ُ ۡ ُ
﴾۲۹۫ ﴿ۛ
ّٰا َمنوۡا حَض َحکوۡ َؿ
َ َف ِا َدا َم ّرُ ۡفا بہ ۡم یَ َت َغ
﴾۳۱۫ ۛ
﴿ ام ُز ۡف َؿ
ِِ
ََۡ
ۡۤ َ َ ۡ َ
َ
َف ِادا اجقل ُبوۡا ِاخٰۤی ا ۡہ ِل ِہ ُم اجقل ُبوۡا
ۡ َ
﴾۳۱۫ ﴿ۛ
ف ِک ِہح َف
ُ ّ َ َ َ ُ ٰۤ َ ّ ۡۤۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ
َ
ۡ
﴾۳۲ۙ ﴿ ف ِادا ذافہم قالوا ِاؿ ہؤلٓا ِء لضٓالوؿ
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َ ُ ُ ۡۤ
ۡ
﴾۳۳﴿ َف َما ا ۡذ ِسلوۡا َعل ۡی ِہ ۡم ّٰح ِف ِظح َف
َّ ُ ۡ
َّ
ُ
ۡ َ
فال َیوۡ َؾ ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِم َن الکفا ِذ
ُ َۡ
﴾۳۴ۙ ﴿ حض َحکوۡ َؿ
ُۡ
َ َ
﴾۳۵﴿ َعدی الۡا َذٓائِ ِک ۙ یَنن ُك ۡف َؿ
َّ ُ ۡ ُ
ُ ۡ ُ َ
﴾۳۶٪ ﴿ َہ ۡل ث ِّو َب الکف ُاذ َما کانوۡا حَف َعلوۡ َؿ

ફેળક જે રોકો ગુનેશગાય શતા તેઓ ઇભાન
રાલનાયાઓની શાંવી ઉડાવમા કયતા શતા.
(૨૯)
અને જ્માયે તેઓ (ઇભાનદાયો) તેભની
ાવેથી વાય થતા ત્માયે આવભાં (ટકોય
કયી) આંખ ભાયતા શતા. (૩૦)
અને જ્માયે ોતાના ફારફચ્ચાંઓભાં ાછા
પયી આલતા ત્માયે ઇતયાતા ઇતયાતા આલતા
શતા. (૩૧)
અને જ્માયે તેઓ તેઓ(ભોઅભીનો)ને
અનુક્રભણણકા
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ણનશાતા ત્માયે કશેતા કે ણન:વંળમ આ એજ
રોકો છે જે ગુભયાશ છે : (૩૨)
અને તેઓ (ભોઅભીનો)ને તેભના ય
ણનગેશફાન ફનાલી ભોકરલાભાં આવમા ન
શતા. (૩૩)
તો આજના રદલવે તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન
રાવમા છે નાણસ્તકોની શાંવી ઉડાડળે : (૩૪)
નવશાવનો ય ફેવી ણનયીક્ષણ કયળે : (૩૫)
(અને કશેળે કે) બરા નાણસ્તકોને તેઓ જે
કાંઇ કમાજ કયતા શતા તેનો (ૂયેૂયો) ફદરો
ભી ગમો કે ? (૩૬)
“ઇન્નર રઝીન અજયભુ” (એ રોકો જે
ગુનેશગાય શતા) ભુજયીભોથી ભુયાદ ભુનાપીક
છે અને “આભનુ”થી ભુયાદ શ. અરી (અ.) છે
અને ફીજી એક યીલામતભાં છે કે અફુજશેર,
લરીદ ફીન ભોગીયા અને આવ ફીન લામર
જ્માયે નફીના અસ્શાફો ાવેથી વાય થતા
શતા. જે ભકે જ.અમ્ભાય, જ.ખબ્ફાફ અને
જ.ણફરાર લગેયે ાવે વાય થતા શતા તો
તેઓ આવભાં વશાફીઓની ભશ્કયી કયતા
શતા અને દયેક યીતે તેભની ફેઇઝઝતી કયતા
અનુક્રભણણકા
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અને તેભને ગુભયાશ કશેતા શતા. તો તેભના
જલાફભાં અલ્રાશ કશે છે કે આ રોકો કંઇ
ભોઅભીનો ઉય દેખબા યાખનાયા નથી કે
આલી લાતો કયે છે .
કમાભતના રદલવે જ્માયે ભોઅભીનો
જન્નતભાં જળે અને કાપયો જશન્નભભાં જળે
ત્માયે ભોઅભીનો ણ કાપયોની ભશ્કયી કયળે
અને ોત-ોતાના તખ્ત ઉય ફેવીને એ
જશન્નભીઓને વગતા જોળે અને
આવભાં કશેળે કે કુપપાયોને તેભની કયણીનો
ફદરો ભી ગમો.
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આ વુયાભાં ૨૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૪) વુયએ ઇણન્ળકાક
(ચીયાલુ)ં
ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો ખુદા તેના આઅભારનાભાને
ીઠ તયપથી નણશ આે. ભતરફ એ કે તેને
ગુનાશનું નાભું નણશ આે. આ વુયાનો વલાફ
ઇન્પેતાયના જે લોજ છે .
ખાવીમત : વગબાજ સ્ત્રી જન્ભના વભમે આ
વુયાને ગાભાં ફાંધે તો આવાનીથી ફચ્ચું
મદા થળે. ફચ્ચાના જન્ભ છી ફાંધેરા
વુયાને છોડી નાખે. વલાયીના જાનલય ય આ
વુયો ઢલાથી તે ણશપાઝતભાં યશેળે.
અનુક્રભણણકા

2280

hajinaji.com

૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َّ َ ۡ ُ َ َّ َ
﴾۱ۙ ﴿ ٓاء انشق ۡت
ِادا السم
َّ
َ َ
﴾۲ۙ ﴿ َف ا ِدن ۡت ل ِرَ ِّب َہا َف ُحق ۡت
ۡ َ ُ َ َ
﴾۳ۙ ﴿ َف ِادا الۡا ۡذص ُم ّدة
َّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
ۡ
﴾۴ۙ ﴿ ف القت ما فِیہا ف تخلت
َّ ُ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ
ۡ
﴾۵﴿ ف ا ِدنت ل ِر ِبہا ف حقت

જ્માયે આકાળ પાટી જળે : (૧)
અને ોતાના યલયરદગાયની આજ્ઞા ફજાલી
રાલળે અને તે (તેભ કયલાને) ફંધામેરું છે :
(૨)
અને જ્માયે બૂણભને ખેંચી તાણી શોી
કયલાભાં આલળે : (૩)
અને તેભાં જે કાંઇ છે તે તે કાઢી પેંકી દેળે, અને
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તે ખારી થઇ જળે : (૪)
અને ોતાના ભારીકની આજ્ઞા ફજાલળે, અને
તે (તેભ કયલાને) ફંધામેરી છે (ત્માયે કમાભત
આલી રાગળે). (૫)
“એઝસ્વભાઓ” : કમાભતની ણનળાનીઓનું
લણજન છે અને “ઇન્ળેકાક”નો અથજ છે પેરાઇને
પાટી જલું.
“લઅઝેનત” : આનો અથજ છે આજ્ઞા ભાનલી
એટરે કે અલ્રાશના શુ કભની તાફેદાયી કયતા
પાટી જળે.
“લશુ ક્કત” : એટરે કે આવભાન ભાટે મોગ્મ છે
કે ખુદાના શુ કભની લગય આનાકાનીએ
ઇતાઅત કયલી.
ઝભીનને પેરાલી દેલાભાં આલળે. એટરે કે
એભાં કોઇ ઉંચ-નીચ નણશ શોમ એટરે વુધી કે
શાડ, ટેકયાઓ લગેયેના બુક્કા કયી નાખલાભાં
આલળે અને ઝભીન ણફરકુર વાટ ભેદાન
થઇ જળે અને તેના ભાટે ખુદાનો શુ કભ
ભાનલો શક છે .
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૬ થી ૧૧ ભી આમાત :-

ٰۤ َ ّ ُ َ ۡ ۡ َ ُ ّ َ َ َ ٌ ّٰ َ ّ َ
یایہا الاِنساؿ ِانک کا ِخج ِاخی ذ ِبک
َ َ
ک ۡد ًحا ف ُم ّٰل ِق ۡی ِہ ﴿﴾ۚ۶
ََ َ
ُ
فا ّما َم ۡن ا ۡفتِیَ کِ ّٰت َب ٗۡہ ِب َی ِم ۡی ِن ٖۡہ ﴿ ۙ﴾۷
َ ۡ
َف َسوۡ َغ یُ َح َ
اس ُب ِح َس ًابا ّی ِسح ًؿا ﴿ ۙ﴾۸
َ
َ َۡ
ّف یَنق ِل ُب ِاخٰۤی ا ۡہ ِل ٖۡہ َم ۡز ُخ ۡف ًذا ﴿﴾۹
َ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّٰ َ ٗۡ َ َ َ َ
ٓاء ظ ۡہرِ ٖۡـ ﴿ ۙ﴾۱۱
ف اما من افتِی کِتبہ فذ

ُ
َ
ف َسوۡ َغ یَ ۡد ُعوۡا ث ُبوۡ ًذا ﴿ ۙ﴾۱۱

શે ભનુષ્મ ! ણન:વંળમ તું વખત લૈતરૂં કયતો
કયતો તાયા યલયરદગાય તયપ ચાલ્મો જામ છે ,
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તો અશીં વુધી કે તું તેને જઇ ભળે. (૬)
છી જે ળખ્વને તેની કયણીનો રેખ તેનાં
જભણા શાથભાં આલાભાં આલળે : (૭)
તો તેનાથી આગ જતાં ણશવાફ ણ
વશેરાઇથી રેલાભાં આલળે : (૮)
અને તે ોતાના ફારફચ્ચાં ાવે ખુળખુળાર
ાછો પયી આલળે. (૯)
અને તે કે જે ની કયણીનો રેખ તેની ીઠ
ાછથી આલાભાં આલળે : (૧૦)
તો તે આખયે ોતાનો ણલનાળ ઇચ્છળે: (૧૧)
“મા અય્મોશર ઇન્વાનો” : તભાભ ઇન્વાનોને
વંફોધન છે . તભો તભાયા આઅભાર અને
કયણીની વાથે તભાયા યફની વભક્ષ યજૂ થળો
અને અભર કયલા ભાટે જે તકરીપ તભોએ
ઉાડી છે તેનો ફદરો જરૂય ભળે. અશીં
અલ્રાશની ભુરાકાતનો અથજ ોતાના
આઅભારના ફદરાને શોંચલું છે .
જે રોકોની નેકીનું લ્રું બાયે શળે અથલા જે
રોકો તૌફા કયી ચુક્મા શળે તેઓના
આઅભારનાભા જભણા શાથભાં શળે અને
તેભને ણશવાફની વખ્તીથી ફચાલી રેલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલળે અને તેઓ જન્નતી ભકાનોભાં ોતાની
શુ યો વાથે ફશુ જ ખુળીની વાથે આલળે.
જ્માયે જશન્નભીઓનો જભણો શાથ
ગયદનથી ફાંધેરો શળે અને ડાફો શાથ ીઠની
ાછ શળે અને તેના ડાફા શાથભાં તેનું
આઅભારનાભું આલાભાં આલળે અને તેઓ
શામ અપવોવ, શામ શરાકત, શામ શુ ં ભયી
યહ્ો છુ ં એભ કશેતા શળે.
૧૨ થી ૧૯ ભી આમાત :-

َ
ۡ
﴾۱۲﴿ ّف یَ ۡصدّٰی َس ِعح ًؿا

َ َ َ ۡٗ َ ّ
﴾۱۳﴿ اؿ ف ِ ۡیۤۡ ا ۡہ ِل ٖۡہ َم ۡز ُخ ۡف ًذا
ِانہ ک
َ َّ َ َ َّ
﴾۱۴ۚ ﴿ۛ
ِان ٗۡہ ظ ّ َن ا ۡؿ ل ۡن ّی ُحوۡ َذ
ۡ
َ َ ۛ ِا ّ َؿ َذ ّبَ ٗۡہ ک
﴾۱۵﴿ اؿ ِب ٖۡہ بَ ِصح ًؿا
ۚ بَد ٰۤی
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ۡ ُ ۡۤ َ
َ َّ
﴾۱۶ۙ ﴿ فلَا اق ِس ُم ِبالشف ِق

َّ
﴾۱۷ۙ ﴿ َف ال ۡی ِل َف َما َف َس َق

َّ َ َ َ ۡ َ
َ
َ
﴾۱۸ۙ ﴿ ف القمرِ ِادا اتسق

َ
ً َ َ َ َ
﴾۱۹﴿ لَت ۡؿخب ُ ّف ط َبقا َع ۡن ط َب ٍق
અને બડબડતી આગભાં દાખર થળે. (૧૨)
કાયણ કે ણન:વંળમ તે (દુણનમાભાં) ોતાના
ફારફચ્ચાં લચ્ચે ખુળ યશેતો શતો. (૧૩)
ણન:વંળમ તે એભ ધાયી ફેઠો શતો કે તે
શયગીઝ ાછો પયીને નણશ આલે. (૧૪)
અરફિ (તે ાછો પયળે). ફેળક તેનો
યલયરદગાય તેને શંભેળાં જોતો શતો. (૧૫)
ભાટે શુ ં કવભ ખાઉં છુ ં ળપક (વંઘ્મા વભમે
આકાળ ય દેખાતી યતાળ)ની : (૧૬)
અને યાતની તથા તે લસ્તુઓની કે જે તે
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(યાત્રી) બેગી કયી રે છે : (૧૭)
અને ચંદ્રભાની જ્માયે કે તે રયૂણજ થઇ જામ
છે : (૧૮)
ખચીતજ તભે એક ણસ્થણત ફાદ ફીજી
ણસ્થણતએ શોંચળો. (૧૯)
“ભવરૂયન” (ખુળ) કાપય રોકો દુણનમાભાં ખુળ
યશે છે . કાયણ કે તેઓ દુણનમાને જ ોતાનું
યશેણાંક ભાને છે અને આખેયતની રપકયને
ણલવયી ગમા છે . જ્માયે ભોઅભીનો દુણનમાભાં
ગભગીન યશે છે કાયણ કે તેઓને આખેયતની
રપકય યશે છે અને તેથી જ શદીવભાં છે કે
“દુણનમા ભોઅભીનો ભાટે કેદખાનું છે અને
કાપયો ભાટે જન્નત”
યાતનું આગભન દયેક લસ્તુને ોતાના સ્થે
ાછી રાલે છે અને તેથી ભુયાદ દયેક
જાનદાયની કવભ છે અથલા એ કે યાતના
તાયાઓ દેખામ છે જે રદલવના નથી દેખાતા,
ળક્મ છે કે ણવતાયાઓની કવભ ણ ભુયાદ
શોમ.
“તફક”નો અથજ એક શારતથી ફીજી
શારતભાં ફદરાઇ જળે અથલા તો ક્રભલાય
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તભાયી પ્રગણત છે . કેટરાક કશે છે કે ળફે
ભેઅયાજના એ વંફોધન થમું શતું કે ક્રભલાય
આગ લધો અથલા આભ ભોઅભીનોને
વંફોધન છે કે એક છી એક આખેયતની
ભંઝીરો વાય કયળો અને ળક્મ છે કે તભાભ
ઇન્વાનોને વંફોધન શોમ કે તભાયે દુણનમાભાં
ક્રભલાય આગ લધલાનું છે . ભોત છી
જીલન, પયી ભોત, ફયઝખ, કમાભત, ણશવાફ
લગેયે અથલા નયભી, વખતી, વુખ, દુ:ખ,
તંદુયસ્તી, ણફભાયીના દયજ્જા ભુયાદ છે . ળક્મ
છે કે ઇન્વાનના જન્ભની ક્રભલાય ણલગતો
ભુયાદ શોમ. જે ભકે નુત્પાભાંથી ભાંવ, શડ્ડી,
ગોશ્ત લગેયેભાં યીલતજન થલું એટરે વુધી કે
ઇન્વાન ફચણથી જલાનીભાં અને
જલાનીથી ફુઢાા તયપ જામ. એટરે વુધી કે
છે લટે ભૃત્મુ ાભે. શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)થી લણજન છે કે તેથી ભુયાદ એ છે કે જે
કંઇ ફનાલ શેરાંના ઝભાનાભાં ફન્મા છે તે
તભાયા ઝભાનાભાં ણ થળે અને શેરાંના
રોકો જે યીતે ચારતા શતા તેજ યીતે તભો
ણ ચારળો. શ. યવુરે ખુદા (વ.) પયભાલે છે
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કે આ ળફે ભેઅયાજના જ્માયે ભન્ઝીરે
કાફા-કલવેન શોંચ્મા ત્માયે યલયરદગાયે
પયભાવમું અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ઝભીન ઉય
ાછા શોંચીને અરી (અ.)ને ભાયા વરાભ
કશેજો અને એભ ણ કશેજો કે શુ ં તેને દોસ્ત
યાખું છુ ં અને જે ણ તેભનાથી ભોશબ્ફત
યાખે છે શુ ં તેને દોસ્ત યાખું છુ ં કેભકે ભને અરી
(અ.)થી ભોશબ્ફત છે . એટરે ભેં તેભનું નાભ
ણ ભાયા નાભ ઉયથી યાખ્મું છે કે શુ ં
અરીએ અઝીભ છુ ં અને તે અરી (અ.) છે
અને શુ ં ભેશભુદ છુ ં અને તભો ભોશમ્ભદ (વ.)
છો અને અગય કોઇ ળખ્વ ૯૫૦ લયવ
ઇફાદત કયે એટરે કે શ. નુશ (અ.)ની ઉભયની
ફયાફય ઇફાદત કયે અને યોઝે કમાભતના
ભાયી વભક્ષ શાજય થામ તો તેની તે તભાભ
ઇફાદત ભાયી નજીક અરી (અ.)ની એક
નેકીની ફયાફય શળે.
૨૦ થી ૨૫ ભી આમાત :-

َ
ُ
﴾۲۱ۙ ﴿ ف َما ل َ ُہ ۡم لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َؿ
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ُۡ
َ ُ َ َ
َف ِادا ؿ ِخئ َعل ۡی ِہ ُم الو ۡك ّٰا ُؿ لَا یَ ۡس ُج ُد ۡف َؿ
﴿﴾۲۱
َّ
ََ َّ
ۛ ۫﴾۲۲
بَ ِل ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا یُک ِذبُ ۡو َؿ ﴿
ّّٰ َ َ
ۛ﴿ ۫﴾۲۳
َف الل ُہ ا ۡعل ُم ِب َما یُوۡ ُعوۡ َؿ
ََُّۡۡ َ َ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿ ۙ﴾۲۴
فب ِسخہم ِبعذ ٍ
ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َع ِم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ل َ ُہ ۡم
َ َۡ ُ
ا ۡج ٌر غح ُؿ َم ۡمنوۡ ٍؿ ﴿ ﴾۲۵٪
છી તેભને ળું થઇ ગમું છે કે તેઓ ઇભાન
)રાલતા નથી ? (૨૦
ંઅને જ્માયે તેભની વભક્ષ કુયઆન ઢલાભા
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આલે છે ત્માયે ણવજદો કયતા નથી ? (૨૧)
એટરું જ નણશ, ફલ્કે જે નાણસ્તકો છે તેઓ તે
(કુયઆન)ને જુ ઠરાવમા કયે છે . (૨૨)
અને તેઓ (ભનભાં) જે કાંઇ વંતાડે છે તેનાથી
અલ્રાશ વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૨૩)
ભાટે (શે યવૂર !) તું તેભને દુ:ખદામક
અઝાફની ખુળખફય વંબાલી દે : (૨૪)
ણવલામ તે રોકોના કે જે ઓ ઇભાન રાવમા
તથા વત્કામો કમાું તો તેભના ભાટે અખુટ
ફદરો છે . (૨૫)
કુયેળના કુપપાયોને કુદયત કશે છે કે તભોને ળું
થમું છે ? કે તભો ખુદા, મગમ્ફય અને
કમાભત ઉય ઇભાન રાલતા નથી, એ છતાં કે
કુદયતની ણનળાનીઓ જાશેય અને સ્ષ્ટ છે
અને જ્માયે કુયઆનની તીરાલત કયલાભાં
આલે છે ત્માયે તેઓ (કુયેળી કાપયો) વજદો
કયતા નથી, એનો અથજ એ કે કુયઆનને
વાંબીને નમ્રતા ગ્રશણ કયતા નથી. આ
આમતની ણતરાલત કમાજ છી વજદો કયલો
વુન્નત છે અને ભનકુર છે કે વુયએ ઇન્ળેકાક
ઢીને યવુરે ખુદા (વ.) વજદો કયતા શતા.
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મુઊન : એથી ભુયાદ છે કે એ જે કંઇ દીરોભાં
યાખે છે ખુદા તેભના ફધા બેદોથી જાણકાય
છે અને શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)થી
લણજન છે કે દીર દુઆ છે તેથી તેભાં વાયી
લાતો યાખ્મા કયો.
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આ વુયાભાં ૨૨ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૫) વુયએ ફુરૂજ
(નક્ષત્રો)
ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો દુણનમાભાં જે ટરા જુ ભ્આ અને
અયપા થઇ ગમા અને આલળે તે દયેકની
ગણતયી ભુજફ દવ દવ વલાફ ખુદા આળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ નભાઝભાં ઢે તો
શકતઆરા
કમાભતના
રદલવે
તેને
મગમ્ફયોની વાથે ઉઠાડળે કાયણ કે આ વુયો
મગમ્ફયોનો છે .
ખાવીમત : આ વુયાને વુતી લખતે ઢે તો
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ણશપાઝતભાં યશેળે અને જો ઘયેથી ફશાય જતી
લખતે ઢે તો ાછો આલે ત્માં વુધી વરાભત
યશેળે.
૧ રી થી ૩જી આમાત :-

ۡ َ َ َّ َ
﴾۱ۙ ﴿ اة الب ُ ُؿ ۡف ِث
ِ ف السمٓا ِء د
ۡ ۡ
﴾۲ۙ ﴿ َف ال َیوۡ ِؾ ال َموۡ ُعوۡ ِخ
ۡ َ
َ
﴾۳﴿ َف شا ِہ ٍد ّف َمش ُہ ۡو ٍخ

કવભ છે નક્ષત્રોલાા આવભાનની (૧)
અને તે રદલવની કે જે નો લામદો કયલાભાં
આવમો છે . (૨)
અને વાક્ષી આનાયની તથા જે ની વાક્ષી
આલાભાં આલે છે તેની. (૩)
ફાય ફોરૂજ (નક્ષત્રો)લાા આવભાનની
કવભ અને લામદો અામેરા રદલવ
(કમાભત)ની કવભ. છી કશે છે કે ળાશેદ અને
ભળશુ દની કવભ. આ કવભો ખાઇને પયભાલે
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છે કે ઊખદુદના રોકોને કત્ર કયલાભાં આવમા
અને તેઓને રાનત કયલાભાં આલી અને એભાં
અઘ્માય એ છે કે આજ પ્રભાણે ભક્કાના
રોકોને ણ અઝાફ દઇને કત્ર કયલાભાં
આલળે. શેરી આમતભાં જે ફોરૂજની કવભ
ખાલાભાં આલી તે ફાય ફોરૂજો છે .
તપવીયે ફુયશાનભાં ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન
છે કે શુ ઝુયે પયભાવમું કે અલ્રાશનો ઝીક્ર, ભાયો
ઝીક્ર અને અરી (અ.)નો ઝીક્ર ઇફાદત છે .
ત્માય છી તેભની અલરાદભાં જે અઇમ્ભા
(અ.) છે તેભનો ઝીક્ર કયલો ઇફાદત છે . છી
શુ ઝુય અલ્રાશની કવભ વાથે પયભાલે છે કે
ભને ફધી ભખ્રુકથી અપઝર કમો અને ભાયો
લવી ફધા અલવીમાથી અપઝર છે અને
તભાભ ફંદાઓ ઉય અલ્રાશની શુ જ્જત છે
અને તે અલ્રાશની ભખ્રુક ય તેનો ખરીપા
છે અને અઇમ્ભા (અ.) તેનીજ અલરાદભાંથી
થળે અને તેભનાજ કાયણે અલ્રાશ ઝભીન
યથી અઝાફ ટાી દે છે અને તેભના રીધેજ
આવભાન ઝભીન ઉય નથી ટુટી ડતું અને
શાડ ોતાની જગ્માએ કામભ છે . લયવાદ
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લયવે છે અને તેભના રીધેજ ઝભીન શયીમાી
ફને છે અને ખયેખય અઇમ્ભા (અ.)
અલ્રાશના અલરીમા અને ખરીપા છે અને
તેભની વંખ્મા ભણશનાઓની વંખ્માની ફયાફય
છે અને તે ફાય છે . જે લી યીતે શ. ભુવા
(અ.)ના નોકફાની વંખ્મા ણ ફાય શતી.
ત્માય છી શુ ઝુયે આ આમતની ણતરાલત
પયભાલી. છી પયભાવમું કે અમ ઇબ્ને
અબ્ફાવ ! ળું તભે એભ વભજો છો કે
અલ્રાશે આવભાન અને તેના ફાય ફુરૂજોની
કવભ ખાધી છે ? ઇબ્ને અબ્ફાવે અઝજ કયી કે
મા યવુરુલ્રાશ (વ.) તો છી અલ્રાશે કઇ
ચીજની કવભ ખાધી છે ? શુ ઝુયે પયભાવમું કે તે
આવભાન શુ ં છુ ં અને ફાય ફુરૂજ એ ભાયી
છી થલાલાા ફાય અઇમ્ભા (અ.) છે . જે ભાં
શેરાં અરી (અ.) અને છે લ્રા શ. ભશદી
(અ.) છે .
“ળાશેદ અને ભળશુ દ” આના ણલે જુ દા-જુ દા
કોર છે . (૧) ળાશેદ જુ ભ્આના રદલવ ભળશુ દ
અયપાનો રદલવ. (૨) ળાશેદ આં શઝયત અને
ભળશુ દ મવભે કમાભત. તપવીયે ભજભઉર
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ફમાનભાં છે કે એક લખત એક ળખ્વ ભસ્જીદે
નફલીભાં દાખર થમો અને તેણે જોમું કે
ભસ્જીદભાં એક ળખ્વ અશાદીવે નફલી
ફમાન કયી યહ્ો છે . તો ેરા ળખ્વે તેનાથી
ળાશીદે ભળશુ દનો અથજ ુછમો તો તેણે જલાફ
આપ્મો, ળાશેદ મવભે જુ ભ્આ છે અને ભળશુ દ
મવભે અયપા છે . છી તે આગ લઘ્મો અને
જોમું કે એક ફીજો ળખ્વ ણ અશાદીવે
નફલી ફમાન કયી યહ્ો છે . તો તેણે તેનાથી
ળાશેદો-ભળશુ દનો અથજ ુછમો તો તેણે
જલાફ આપ્મો કે ળાશેદ મવભે જુ ભ્આ છે
અને ભળશુ દ મવભે નશય છે . છી તે આગ
લઘ્મો અને જોમું કે એક ફશુ જ નુયાની
ખુફવુયત ચશેયાલાા ળેશઝાદા અશીદાવે
નફલી ફમાન પયભાલી યહ્ા છે . તો તે ળખ્વે
તેભનાથી ણ ળાશેદો-ભળશુ દનો અથજ ુછમો
તો તેભણે પયભાવમું કે ળાશેદથી ભુયાદ શ. યવુરે
ખુદા (વ.) છે અને ભળશુ દથી ભુયાદ મવભે
કમાભત છે અને વાથેજ તેભણે આ આમત
ઢી “ઇન્ના અયવરના ળાશેદન”. તે ળખ્વ
કશે છે કે ભેં જ્માયે તાવ કયી તો ખફય ડી
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કે શેરો ળખ્વ શદીવ ફમાન કયલાલાા જ.
ઇબ્ને અબ્ફાવ છે , ફીજા ઇબ્ને ઉભય અને
ત્રીજા શ. ઇભાભે શવન (અ.) શતા. (૩)
ળાશેદ મવભે નશય ભળશુ દ મવભે અયપા. (૪)
ળાશેદ મવભે અયપા અને ભળશુ દ મવભે જુ ભ્આ
અને અફુ દયદાથી યીલામત છે કે શુ ઝુયે
પયભાવમું કે ભાયા ઉય જુ ભ્આને રદલવે દુરૂદ
લધાયે ભોકલ્મા કયો, કાયણ કે જુ ભ્આ
ભરાએકાની શાજયી આલાનો રદલવ છે
અને જે કોઇ તે રદલવે ભાયા ઉય દુરૂદ ભોકરે
છે તો તેની ભને ખફય આલાભાં આલે છે .
યાલીએ ુછમું કે ળું આની લપાત છી ણ
દુરૂદ ભોકરલાભાં આલે તો આને ખફય ડળે
? આે પયભાવમું કે ઝભીનના ભાટે
અમ્ફીમાના ળયીયને ખાઇ જલા શયાભ છે , જે
નફી શોમ છે તે જાશેયી ભોત છી ણ
જીલતો શોમ છે અને અલ્રાશની યોઝી ાભતો
શોમ છે . ૫ ળાશેદ પયીશ્તા અને ભળશુ દ
કમાભતનો રદલવ. ૬ ળાશેદથી ભુયાદ એ છે કે
ભશેળયના રદલવે રોકો ઉય ગલાશી આળે
અને ભળશુ દ એ કે જે ના ઉય ગલાશી
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આલાભાં આલળે. ૭ ળાશેદ આ ઉમ્ભત અને
ભળશુ દ ાછરા વભમભાં થમેરી ઉમ્ભત ૮
ળાશેદ ફની આદભના અવમલો અને ભળશુ દ
ખુદ ોતે ફની આદભ ૯ ળાશેદ શજયે
અવલદ અને ભળશુ દ શાજી. ૧૦ ળાશેદ યાતરદલવ અને ભળશુ દ ઇબ્ને આદભ. ૧૧ ળાશેદ
અમ્ફીમા અને ભળશુ દ ખાતેભુર અમ્ફીમા,
૧૨ ળાશેદ અલ્રાશ અને ભળશુ દ તલશીદનો
કલ્ભો ૧૩ ળાશેદ ખલ્ક અને ભળશુ દ શક. આ
લણજન ભજભઉર ફમાનભાં છે અને શ. ઇભાભ
જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું ળાશેદ શ.
યવુરે ખુદા (વ.) અને શ. અરી (અ.) છે .
૪ થી ૯ ભી આમાત :-

ُۡ
َ ُ
﴾۴ۙ ﴿ ق ِت َل ا ۡص ّٰح ُب الۡاخ ُد ۡف ِخ
ُ ۡ َ َّ
﴾۵ۙ ﴿ اة الوَقوۡ ِخ
ِ الناذِ د
ُ َ ۡ
﴾۶ۙ ﴿ ِاد ُہ ۡم َعل ۡی َہا ق ُعوۡ ٌخ
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ُ َۡ
َ
ۡ
ۡ
ّف ُہ ۡم َعدّٰی َما حف َعلوۡ َؿ ِبال ُم ۡؤ ِم ِنح َف
ُ
﴾۷﴿ ش ُہوۡ ٌخ
ّّٰ ُ ُ َ ۡۤ َ ّ ۡ
ََ
َف َما جق ُموۡا ِمن ُہ ۡم ِالا ا ۡؿ ّی ۡؤ ِمنوۡا ِبالل ِہ
ۡ
ۡ
﴾۸ۙ ﴿ ال َع ِزیۡ ِز ال َح ِم ۡی ِد
َ ّ الَّذ ۡی ل َ ٗۡہ ُم ۡل ُک
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َف الۡا
ص ؕ َف
ذ
ِ
ِ
َ ۡ َ ّ ُ ّٰ َ ُ ّّٰ
ٌ
ۡ
﴾۹﴿ اللہ عدی ک ِل شی ٍء ش ِہید
કવભ છે નક્ષત્રોલાા આકાળની : (૧)
અને તે રદલવની કે જે નો લામદો કયલાભાં
આવમો છે : (૨)
અને વાક્ષી આનાયની તથા જે ની વાક્ષી
આલાભાં આલે છે તેની. (૩)
ખાઇઓલાાઓનો નાળ થાઓ : (૪)
અનુક્રભણણકા
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કે જે (ખાઇઓ) ભોટા ફતણલાી આગની
શતી : (૫)
જ્માયે કે તેઓ તેના કાંઠે ફેઠેરા શતા. (૬)
અને ઇભાનલાાઓ વાથે જે (ક્રુય) લતજન
ચરાલી યહ્ા શતા તેનો તભાળો તેઓ પ્રત્મક્ષ
નીશાતા શતા. (૭)
અને તેભણે તેભની ાવેથી ભાત્ર એટરા ભાટે
(આ) લેય રીધું કે તેઓ ઝફયદસ્ત અને
સ્તુતીને ાત્ર અલ્રાશ ઉય ઇભાન રાવમા
શતા : (૮)
કે જે ની આકાળો તથા ઝભીનની ફાદળાશત
છે ; અને અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો વાક્ષી છે . (૯)
“અસ્શાફુર ઉખદુદ” એટરે ખાઇઓ
લાાઓ, અસ્શાફે ઉખદુદ એ શેરાના
ઝભાનાના શુ કભયાનો છે જે ઓએ ઇસ્રાભનો
પ્રચાય કયનાયા અને ઇભાન રાલનાયાઓ ઉય
ફશુ જ વખ્ત ઝુલ્ભ કમાજ અને ઝભીન ખોદાલી
તેભાં આગ વગાલીને તેભાં ઇભાનલાાઓને
વગાલી ભુક્મા. જે ભકે તપવીયે ભજભઉર
ફમાન અને ફીજી તપવીયોભાં આ ફનાલો
જુ દી જુ દી યીતે લણજલેરા છે . જે ભાંથી અભુક
અનુક્રભણણકા

2301

hajinaji.com

નવીશતના ભાટે યજૂ કયીએ છીએ.
શ. ઇભાભ ભોશમ્ભદે ફાકય (અ.)થી ભનકુર
છે કે શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)એ એક
જણને નજયાનના નવાયાઓના ેળલા ાવે
ભોકલ્મો અને તેને અવશાફે ઉખદુદનો રકસ્વો
ુછમો. તેણે તે ફમાન કમો. શ. અરી (અ.)એ
તેને કશેલયાવમું કે જે યીતે તું કશે છે એભ નથી.
શુ ં તને કશુ ં છુ ં . અલ્રાશે શફળીઓ ઉય એક
શફળીને મગમ્ફય ફનાલી ભોકલ્મા, રોકોએ
તેભને જુ ઠરાવમા. આે તેભની વાથે જે શાદ
કયી જે ભાં ઘણા અવશાફ ભામાજ ગમા. ફચી
જલા ાભેરા અસ્શાફો અને મગમ્ફયને
રોકોએ કેદ કમાજ. છી એક ઘય ફનાલી તેને
અણગ્નથી બયી દીધું. ફધા ભાણવોને તે ઘયની
ાવે બેગા કયી કહ્ું, જે કોઇ અભાયા દીન ય
છે અને અભાયા ક્ષે છે તે ફાજુ ય ચાલ્મો
જામ. જે મગમ્ફયના દીન ય છે તે
અગ્નીભાં ડે. આભ કશેલાભાં આલતાં
ભોઅભીનો એક ફીજાનો શાથ કડીને
અણગ્નભાં કુદી ડ્મા. એક ભોઅભીન ફાઇ
વાથે છ ભણશનાનું ફાક શતું. ફાકને રઇને
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અણગ્નભાં ડલાની તેની ઇચ્છા ન થઇ તેથી
તેણે ાછા પયલા ચાહ્ું ણ છ ભણશનાનું
ફાક કુદયતે ખુદાથી ફોલ્મું, ‘અમ ભા ! તું
જયામ ડય નશીં. ભને રઇ આ અણગ્નભાં કુદી
ડ. યાશે ખુદાભાં આ દુ:ખ ઘણં ઓછુ ં છે .”
ફાઇ તયત જ ફાક વણશત આગભાં કુદી
ડી.
ભુશ્રીકોભાંનો એક જણ જાદુગય શતો. તે
ઝુનોલાવ ફાદળાશ ાવે યશેતો શતો.
ફાદળાશનો ફધો કાયબાય આ જાદુગયના
શાથભાં શતો. જાદુગય લૃઘ્ધાલસ્થાને કાયણે
ભાંદો ડ્મો ત્માયે ફાદળાશને કહ્ું, શલે ભારૂં
ભોત નજીક છે ભાટે ભને છોકયો આ. જે થી
શુ ં જે કાંઇ જાણં છુ ં તેને ળીખલાડી દઉં.
ફાદળાશે તેને એક છોકયો વોંપ્મો, જે ને તે જાદુ
ળીખડાલલા રાગ્મો. છોકયો જે યસ્તે જતો
શતો તે યસ્તે એક નવયાની આફીદનું
ઇફાદતખાનું શતું. એક રદલવ છોકયો આફીદ
ાવે ગમો. તેની લાતો તેભજ તેના
અશેલારથી છોકયો ઘણો નલાઇ ામ્મો. તે
તેના શારથી લધુ લાકેપ થતાં આફીદની યીત
અનુક્રભણણકા

2303

hajinaji.com

ઘણીજ વંદ આલી. જે થી તે ઇભાન રાવમો.
છોકયો શંભેળા આલતાં જતાં આફીદ ાવે
જતો શતો અને તેની વંગત યાખતો શતો.
છોકયાને આલતાં લાય રાગતી તો જાદુગય
ભાયતો અને કશેતો કે કેભ ભોડો આવમો અને
ઘયે જતાં લાય રાગતી ત્માયે ઘયના રોકો
ભાયતા શતા. છોકયાએ આફીદને ફધી લાત
કયી દેતાં આફીદે કહ્ું, અગય જાદુગય કશે કે તે
આલલાભાં કેભ લાય રગાડી તો કશેલું કે
ઘયલાા આલલા દેતા નથી અને જો ઘયલાા
કેભ ભોડો આવમો એભ કશે તો કશેલું જાદુગય
જલ્દી આલલા દેતો નથી. છોકયો આફીદની
વોશફતભાં ાક્કો આણભર ફની ગમો અને
જે દોઆ ભાંગતો શતો તે કફુર થતી શતી.
એક લખત તે આફીદની ાવેથી નીકી
ોતાના ઘયે જઇ યહ્ો શતો. તેણે એક
અજગયને આલલા જલાના યસ્તાભાં ફેઠેરો
જોતાં ોતાના ભનભાં કહ્ું કે આફીદનું વાચા
શોલું અને જાદુગયનું જુ ઠું શોલું આજ જણાઇ
આલળે. એભ ણલચાયીને એક ત્થય ઉાડીને
કહ્ું, “યલયરદગાય ! અગય તને તે જાદુગય
અનુક્રભણણકા
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કયતાં આફીદ લધાયે લશારો શોમ અને ફશેતય
શોમ તો અજગયને કત્ર કય.” આટરું ફોરી
તેણે ત્થયને અજગય તયપ પેંક્મો જે
અજગયના ભાથા ઉય લાગતાં ભયણ ામ્મો.
શલે તો ોતાની દોઆથી યોગીઓને ણનયોગી
ફનાલી દેતો શતો. આફીદને આ લાતની
જાણ થતાં છોકયાને કહ્ું શલે તું ફરાભાં પવાઇ
જઇળ, ભાટે ધીયજ વબ્ર કયજે અને ભને
દુશ્ભનના શલારે કયીળ નશીં. તેણે આફીદને
કહ્ું કે શુ ં તે પ્રભાણે જ કયીળ. છોકયો રોકોના
ઇરાજ કયતો અને કોઢીમાઓ-આંધાઓને
વાયા કયતો શતો. ફાદળાશના નોકયભાંથી એક
જણ આંધો થઇ ગમો શતો. તે તો ઘણો
ભાર રઇને આવમો. તેણે કહ્ું કે ભને વાયો કયી
આ. તેણે કહ્ું કે શુ ં કોઇને વાયો કયતો નથી.
ફલ્કે ખુદા વારૂં કયે છે . છોકયાએ કહ્ું અગય તું
ભાયી તાફેદાયી કયે અને ભાયા બેદને છુ ાલી
યાખે તો ખુદાની તૌપીકથી શુ ં તાયી આંખો
યોળન કયી દઉં. આંધાએ કફુર કયતાં તેને
ળશાદતનો કરભો ઢાવમો. છોકયાએ દોઆ
કયી જે થી તેની આંખો યોળન થઇ ગઇ. નોકય
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ફાદળાશ ાવે ગમો. તેનું નાભ ઝુનલાવ શતું.
તેણે ુછમું કે તાયી આંખો કેલી યીતે યોળન થઇ
ગઇ ? તેણે કહ્ું કે ભાયા ખુદાએ ભને યોળની
આી પામદોેે કમો છે . ફાદળાશે કહ્ું ળું તું
ભને જ ખુદા કશે છે ? તેણે કહ્ું કે તે એ ખુદા
છે કે જે ના ણવલામ ફીજો કોઇ ઇફાદતને
રામક નથી અને તે ભાયો યલયરદગાય છે .
ફાદળાશે તેને ુછમું કે તું આ કોની ાવેથી
ળીખ્મોેે ? ભને ણ ફતાલ જે થી શુ ં ણ
તેના ઉય ઇભાન રાલું. તે ફાદળાશ ઇભાન
રાલળે એલી ધાયણાથી તે જલાનનો રકસ્વો
કશી વંબાવમો. ફાદળાશે જલાનને ોતાની
ાવે ફોરાલીને કહ્ું કે ભેં વાંબળમું છે કે તું
જન્ભના આંધા અને કોઢીમાઓને વાયા કયે
છે . તેણે કહ્ું શુ ં કોઇને વાયા કયી ળકતો નથી
ણ અલ્રાશ ળપા અતા પયભાલે છે . ફાદળાશે
કહ્ું કે ળું ભાયા ણવલામ ફીજો કોઇ ખુદા છે ?
તેણે કહ્ું કે ભાયો અને તાયો યલયરદગાય
અલ્રાશ છે . છી ફાદળાશે તેને ણળક્ષા કયલી
ળરૂ કયી દીધી અને તેને શંભેળા વખત અઝાફ
તેભજ ણળક્ષા કયતો શતો. ફાદળાશ આફીદના
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શારથી ણ જાણીતો થમો. તેણે આફીદને
ફોરાલી કહ્ું કે તું ોતાના દીનથી પયી જા
અને ભાયી ઇફાદત કય. આફીદે કફુર ન
કયતાં આયીથી ચીયી નંખાલી તેના ફે ટુકડા
કયી નાખ્મા. ફાદળાશે ઘણી કોળીળ કયી ણ
તે ભક્કભ યહ્ો અને તેણે ોતાનો દીન છોડ્મો
નશીં. ફાદળાશે તેને દયીમાભાં ગયક કયલાનો
શુ કભ કમો, જલાનને દયીમાભાં રઇ જઇ
શોડીભાં ફેવાડી દીધો અને તેને ડુફાડી દેલા
ચાહ્ું. ણ જલાને દોઆ કયતાં શોડી ઉંધી
લી ગઇ અને ફધા ડુફી ગમા. ભાત્ર એ ોતે
વશીવરાભત કીનાયા ઉય આવમો. રોકોએ
ફાદળાશને ખફય આતાં તેને પયી શાડ
ઉય રઇ જઇને નીચે પેંકી દેલાનો શુ કભ કમો.
જ્માયે જલાનને શાડ ઉય રઇ જઇ પેંકલા
ચાહ્ું ત્માયે દોઆ કયી. તેથી શાડ ધ્રુજ્મો
અને વખ્ત શલા ચારી. તેથી શાડ યના
ફધા જણ ઉડી ઉડીને નીચે ડ્મા ણ
જલાન ફચી ગમો અને ફાદળાશ ાવે ગમો.
ફાદળાશે ોતાના ભાણવો ણલળે ુછતાં તેણે
કહ્ું ભાયા ખુદાએ ફધાને ભાયી નાખ્મા. આથી
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ફાદળાશ ફશુ જ ગુસ્વે થમો અને તેને
આગભાં નાખલાનો શુ કભ કમો. તેભાં ણ તે
ફચી ગમો. છી તેને વુીએ ચઢાવમો તેભજ
તીય ણ ભયાવમા ણ તેભાં ણ તેને કળી
આંચ આલી નશીં. જલાને ફાદળાશને કહ્ું કે
અમ ફાદળાશ ! તું કુદયતની ણનળાનીઓ જુ એ
છે તે ખુદા ઉય ઇભાન રાલ. ફાદળાશે કહ્ું કે
શુ ં તને કત્ર કયલા ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ ચાશતો
નથી. જલાને કહ્ું કે અગય તું ભને કત્ર કયલા
ચાશતો શોમ તો ફધાને ેરા ટેકયા ઉય બેગા
કય અને ભને ઝાડ ઉય રટકાલ અને ભાયા
તયકળભાંથી એક તીય ખેંચીને “ણફસ્ભીલ્રાશે
યબ્ફુર ગુરાભ” (આ છોકયાના ખુદાના
નાભથી) કશી ભાય જે ભને લાગળે. ફાદળાશે
તે પ્રભાણે કમુું તો તીય જલાનને કાભાં
લાગ્મું. જે થી તે ભયણ ામ્મો. જે રોકો ત્માં
ઉબા શતા તેઓ ફોરી ઉઠ્મા કે અભો આ
છોકયાના યલયરદગાય ઉય ઇભાન રાવમા.
અભીય ઉભયાલોએ ફાદળાશને કહ્ું કે તું જે
ફાફતથી ડયતો શતો તેજ વાભે આલી અને
રોકો તાયી ખુદાઇથી પયી જલાનના ખુદા
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ઉય ઇભાન રાવમા. આથી ફાદળાશે ગુસ્વે
થઇ યસ્તાઓના નાકા ઉય ખાઇઓ જે લા
ખાડા ખોદલાનો શુ કભ આપ્મો. ખાડા ખોદામા
ફાદ તેભાં આગ વગાલલાભાં આલી.
ફાદળાશના ભાણવો શુ કભ પ્રભાણે ખાડા ાવે
ફેવી ગમા અને દયેક જણને તેના ઇભાન ણલળે
ુછતા શતા. જે છોકયાના ખુદા ઉય ઇભાન
યાખતો શતો તેને આગભાં નાખી દેતા અને જે
છોકયાના ખુદાનો ઇન્કાય કયતો તેને ભુકી દેતા
શતા. ફાદળાશના ભાણવો એક ભોઅભેના
ફાઇને રકનાયે રાવમા. ભોઅભેના ફચ્ચાની
ભોશબ્ફતથી આગથી દુય બાગતી શતી. કુદયતે
ખુદાથી છ ભાવનું ફાક ફોલ્મું : અમ ભા !
તું આ આગથી ડય નશીં, કેભકે આ આગ કયતાં
દોઝખની આગ લધુ વખ્ત છે . તું વબ્ર કય
અને જયા ણ ડમાજ ણલના આગભાં કુદી ડ.
ભોઅભેના ણશમ્ભતથી આગભાં કુદી ડી.
ખુદાએ એક શલા ભોકરી જે ખાડાભાં દાખર
થઇ અને આગને અંદયથી ફશાય કાઢી ચાયે
તયપ પેરાલી દીધી. તેભાંનો એક બડકો
ફાદળાશ ાવે ગમો અને તેને તેભજ તેના
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તખ્તને ફાી દીધું. કેટરીક આગ તેના
ેરશ્કયભાં ગઇ અને ફધાને ફાી દીધા. ત
ફાઇ તથા ફાક અને જે જે ભોઅભીનો શતા
તે ફધા વશી-વરાભત ફશાય આવમા.
૧૦ થી ૧૨ ભી આમાત :-

ّ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ّٰ
ِاؿ ال ِذین فتنوا المؤ ِم ِنحف ف المؤ ِمن ِت
ثُ ّ َم ل َ ۡم یَ ُتوۡبُوۡا َف َل ُہ ۡم َع َذ ُ
اب َج َہ ّ َن َم َف ل َ ُہمۡ

ََ ُ ۡ
اب ال َش ِخیۡ ِق ﴿﴾۱۱
عذ
ِا ّ َؿ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َع ِم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ل َ ُہ ۡم
َ ّّٰ ٌ َ ۡ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ ّٰ َ
ۛ دل ِک
جنت تجرِی ِمن تح ِتہا الانہر ۬
َۡ ُ َۡ ۡ
الفوۡر الک ِبح ُؿ ﴿﴾۱۱
َ َ
َ ۡ َ
ِا ّؿ بَطش َذ ِّبک لَش ِدیۡ ٌد ﴿﴾۱۲
hajinaji.com

2310

અનુક્રભણણકા

ણન:વંળમ જે રોકો ઇભાનદાય ુરૂો તથા
સ્ત્રીઓને વંતાલા ફાદ તૌફા કયતા નથી
તેભના ભાટે જશન્નભનો અઝાફ છે , અને
તેભના જ ભાટે (આગભાં) ફલાનો અઝાફ
ણ છે . (૧૦)
ણન:વંળમ જે રોકો ઇભાન રાવમા તથા
વત્કામો કમાજ તેભના ભાટે ફગીચા છે , જે ભની
શેઠ નદીઓ લશે છે , અને એજ ભોટી
વપતા છે . (૧૧)
ણનવંળમ તાયા યલયરદગાયની કડ અત્મંત
વખ્ત છે . (૧૨)
“રભ મતુફુ” (તૌફા ન કયી) એટરે કે
ભોઅભીનોને વતાવમા છી ણ ોતાના કુફ્ર
અને ળીકજ ઉય ફાકી યહ્ા અને તૌફા કમાજ
લગય ભયી ગમા, આલા રોકો ભાટે જશન્નભભાં
પ્રકાય-પ્રકાયનો અઝાફ શળે અને તે ણવલામ
આગભાં ફલાનો અઝાફ ણ શળે અને
તેથીજ અઝાફે જશન્નભ અને અઝાફે
શયીકનું અરગ અરગ લણજન છે અને ફની ળકે
છે કે અઝાફે જશન્નભથી ભુયાદ ઉખયલી
(આખેયતનો) અઝાફ શોમ અને અઝાફે
અનુક્રભણણકા
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શયીકથી ભુયાદ દુન્મલી અઝાફ શોમ. જે લી
યીતે કે યીલામતભાં છે કે તેઓ જ્માયે
ભોઅભીનોને આગભાં નાખતા શતા તો
આગના બડકા તેને ણ ોતાની રેટભાં રઇ
રેતા શતા અને તેઓ ોતે ણ ફીને ખાક
થઇ જતા શતા. જ્માયે ભોઅભીનોની
અયલાશને અલ્રાશ આગભાં જલા શેરાં જ
જન્નતભાં શોંચાડી દેતો શતો.
૧૩ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ُ َ ُ ۡ ُ َ ُ ۡٗ َ ّ
ُ
ۡ
﴾۱۳ۚ ﴿ ِانہ ہو یب ِدئ ف ح ِعید
ۡ ُ َۡ
﴾۱۴ۙ ﴿ َف ُہوَ الغفوۡ ُذ الوَ ُخ ۡف ُخ
ۡ
ۡ ُ
﴾۱۵ۙ ﴿ دف ال َع ۡر ِس ال َم ِج ۡی ُد
ّ ٌ َّ َ
﴾۱۶﴿ اؽ ل َِما یُرِیۡ ُد
فع

ણનવંળમ એજ નલેવયથી ેદા કયે છે અને
અનુક્રભણણકા
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ફીજી લખત (કમાભતભાં ણ ેદા) કયળે.
(૧૩)
અને તે ભશાન ક્ષભાલાન (અને) ભશા શેતા
છે : (૧૪)
અજ
(નવશાવન)નો
ભાણરક
(અને)
ભશીભાલાો છે : (૧૫)
જે કાંઇ ચાશે તે કયીને જ યશેનાય છે . (૧૬)
ખયેખય એજ ખુદા નલેવયથી વજજ ન કયે છે
અને કમાભતના રદલવે ણ વજીલન કયળે, તે
ફશુ જ ભામાુ અને ભશેયફાન છે અને
અળજનો ભાણરક છે અને ખુદા જે કંઇ ચાશે છે
તે કયીને જ યશે છે .
૧૭ થી ૨૨ ભી આમાત :-

ُ ۡ ُ
َ ّٰ َ
﴾۱۷ۙ ﴿ َہ ۡل اتىک َح ِد ۡیث ال ُجنوۡ ِخ
َ
﴾۱۸﴿ ـ ِۡخ َعوۡ َؿ َف ث ُموۡ َخ

َۡ
َ َ َّ
﴾۱۹ۙ ﴿ بَ ِل ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ف ِ ۡی تک ِذیۡ ٍب
અનુક્રભણણકા
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ٌ ُ
ّّٰ َ
َ
﴾۲۱ۚ ﴿ ّف الل ُہ ِم ۡن ّف َذٓائِ ِہ ۡم ّم ِح ۡیط
َ ُ
﴾۲۱ۙ ﴿ بَ ۡل ُہوَ ؿ ۡخ ّٰا ٌؿ ّم ِج ۡی ٌد
ُ َ
﴾۲۲٪ ﴿ ف ِ ۡی لَوۡ ٍج ّم ۡحف ۡو ٍط
બરા તાયી ાવે રશ્કયોની ખફયો આલી :
(૧૭)
(માને) રપયઔન તથા વભૂદના (રશ્કયોની) ?
(૧૮)
લાત આ છે કે જે ઓ ઇભાન નથી રાવમા તેઓ
(આ કુયઆનને) જુ ઠરાલલાભાં ભચ્મા યહ્ા છે :
(૧૯)
અને અલ્રાશે તેભને ાછથી ધેયી યાખેરા
છે . (૨૦)
ફલ્કે તે એક ભાનલંત કુયઆન છે : (૨૧)
જે વુયક્ષીત ત્રક (રલશે ભશફઝ)ભાં
(અક્ષયળ: રખેરું) છે . (૨૨)
જોનુદ (રશ્કયો) એટરે કે કાપયો કે જે ભણે
અનુક્રભણણકા
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ોતાના રશ્કયો લડે અમ્ફીમાને ડયાવમા. જે લી
યીતે કે પીયઓન વભુદ લગેયે. તો ખુદાલંદે
કયીભે અમ્ફીમાને વબ્રની તોપીક અતા કયી
અને ોતાના દુશ્ભનોને વખ્ત વઝા દીધી,
જે ને શંભેળા માદ યાખલાભાં આલળે. ભાટે
કુપપાયે ભક્કા અગય આને જુ ઠરાલે છે તો
તેની યલા ન કયો. તેઓ ભાયી કડથી છટકી
ળકળે નણશ. કુપપાયોએ આના ઉય પ્રકાય
પ્રકાયના આક્ષેો ભુક્મા શતા કે આ જાદુગય
છે , રદલાના છે , નઝયફંધી કયે છે લગેયે. આભ
કુપપાયો રોકોના દીરોભાં ળંકાઓ મદા કયતા
શતા, ણ તેઓનો આ જુ ઠ્ઠો પ્રચાય રાંફો ન
ચાલ્મો અને એ ણવધ્ધ થમું કે આ કુયઆને
ભજીદ અલ્રાશના કરાભ છે . જે ભાં
અલ્રાશની નેઅભતોનું લણજન તથા અઝાફનું
ફમાન છે અને શેરાંના રોકો ઉય જે
અઝાફ થમા છે તેના રકસ્વાઓ ણ છે .
જે થી રોકોને ભાગજદળજન ભી યશે.
છી રલશે ભશેફુઝનું લણજન કયલાભાં આવમું
છે કે તે એક વપેદ ભોતીની જે ભ છે અને તેની
રંફાઇ આવભાન અને ઝભીનની લચ્ચેના
અનુક્રભણણકા
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અંતય જે ટરી છે . અથજ એ કે ુલજ અને ણશ્ચભ
લચ્ચેના અંતય જે ટરી છે , જ્માયે કેટરાકે
ઇવયાપીરના કમાભને રલશે ભશેફુઝ કશેર છે ,
જ્માયે કેટરાકે અળજની જભણી ફાજુ ના
સ્થને ફતાલેર છે . જો ભશેફુઝને કુયઆનની
વીપત ભાનલાભાં આલે તો કુયઆને ભજીદ કંઇ
ણ પેયપાય કે અમફ લગયનું ાક અને ણલત્ર
છે અને તે તખ્તીની અંદય ભશેફુઝ છે , જે ને
જીબ્રઇરે અભીન અલ્રાશના શુ કભથી જરૂયત
ભુજફ અમ્ફીમા ાવે શોંચાડતા શતા.

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૧૭ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૬) વુયએ તારયક
(યાત્રીભાં આલનાય)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો ખુદા આવભાનના દયેક
ણવતાયાની ગણતયી ભુજફ દવ-દવ નેકી
આળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
આ વુયાને પયઝ નભાઝભાં ઢે તો તેના ભાટે
કમાભતભાં અલ્રાશની ાવે ભોટો દયજ્જો
શળે અને જન્નતભાં મગમ્ફયોનો દોસ્ત થળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ાણી ય ડી ઝખ્ભ
ધોલે તો વારૂં થઇ જળે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૮ ભી આમાત :-

َ َّ َ َ َّ
ف السمٓا ِء ف الطاذِ ِػ ﴿ ۙ﴾۱
َ َ ۤۡ َ ۡ ّٰ َ َ ّ َ ُ
ف ما اخذىک ما الطاذِػ ﴿ ۙ﴾۲
َّ ۡ ُ َّ
ُ
النجم الثاقِب ﴿ ۙ﴾۳
ۡ ُ ُّ َ ۡ َّ َ َ
ٌ
س ل ّما َعل ۡی َہا َحا ِفظ ﴿﴾۴
ِاؿ کل جف ٍ
ََُۡۡ ۡ َۡ ُ َ ُ
اؿ ِم ّم خ ِل َق ﴿﴾۵
فلینن ِك الاِنس
ُ
َ
خ ِل َق ِم ۡن ّمٓا ٍء َخافِ ٍق ﴿ ۙ﴾۶
َّ
ّ َ ۡ ُ ُ ۢۡ َ ۡ ّ ُ ۡ
َ
الصل ِب َف التؿٓائِ ِب ﴿﴾۷
یصخث ِمن بح ِف
ّ َ ٗۡ َ ّٰ َ ۡ َ َ
ٌ
ِانہ عدی ذج ِع ٖۡہ لقا ِخذ ﴿﴾۸
hajinaji.com
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કવભ છે આકાળની અને કવભ છે (અંધાયી)
યાતભાં આલનાયની: (૧)
અને તું ળું વભજ્મો કે (અંધાયી) યાતભાં
આલનાય ળું છે ? (૨)
તે (દ્રણષ્ટને) આંજી નાખે એલા પ્રકાળલાો
એક તાયો છે : (૩)
એક ણ એલી વમણક્ત નથી કે જે ના ય એક
ચોકીદાય નીભેરો ન શોમ. (૪)
ભાટે ભનુષ્મે ણલચાયલું જોઇએ કે તે કઇ
લસ્તુભાંથી ેદા કયલાભાં આવમો છે . (૫)
તે ઉકતા ાણીભાંથી ેદા કયલાભાં આવમો
છે : (૬)
જે (ુરૂની) ીઠ અને (સ્ત્રીની) છાતીનાં
શાડકાંઓ લચ્ચેથી નીકીને આલે છે . (૭)
ફેળક તે (અલ્રાશ) તેને ાછો રાલલા (ેદા
કયલા) ઉય અલશ્મ કાફુ ધયાલે છે . (૮)
એક યાત્રે શ. યવુરે ખુદા (વ.) ોતાના કાકા
શ. અફુતારીફ (અ.) ાવે ફેઠા શતા.
એટરાભાં એક ચભકતો તાયો પ્રગટ થમો, જે થી
જ. અફુતારીફ (અ.) બમ ામ્મા અને
શઝયતને ુછમું કે આ ળું છે ? આે પયભાવમું
અનુક્રભણણકા
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કે આ એક તાયો છે જે ળમતાનોને દુય કયે છે .
ત્માયે જ. જીબ્રઇર (અ.) આ વુયો રઇ
નાઝીર થમા. જે ભકે ખુદા પયભાલે છે કે
આવભાનની કવભ કે તે ફશુ જ ફરંદ છે અને
તાયેક એટરે યાત્રે પ્રગટ થતા વીતાયાની કવભ,
તાયીક એટરે ખખડાલલું અને વારકફનો અથજ
પ્રકાળીત અને ફશુ જ ફરંદ થામ છે , અલ્રાશ
ફધી કવભ ખાઇને પયભાલે છે કે દયેક ઇન્વાન
ઉય ણનગેશફાન ભોજુ દ છે .
આ જગ્માએ ઇન્વાનથી ભુયાદ કાપય છે .
એટરે કે એ ઇન્વાન જે ભયલા છી જીલતા
થલાનો ઇન્કાય કયે છે . તેણે ોતાના વજજ ન
ઉય ણલચાય કયલો જોઇએ કે ટકલાલાા
ાણીથી તેને કેલી યીતે મદા કયલાભાં આવમો
છે . જે અલ્રાશ તેને ભાના ગબજભાં એક
શારતથી ફીજી શારતભાં ફદરતો જામ છે
એટરે વુધી કે તે ફાકનો આકાય ધાયણ કયે
છે . તો તેજ ખુદા તેને ભયલા છી પયીથી
વજીલન કયી ળકે છે .
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૯ થી ૧૦ ભી આમાત :-

َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ
﴾۹ۙ ﴿ الز َخٓائِ ُر
یوؾ تبدی

َ
َ َ ُ
﴾۱۱﴿ ف َما ل َ ٗۡہ ِم ۡن ق ّوَ ٍۃ ّف لَا نا ِص ٍى
જે રદલવે રોકોના અંત:કયણો (ભાંશેની લાતો)
તાવી જોલાભાં આલળે : (૯)
તો તે (રદલવે) ન તેનું કોઇ જોય ચારળે અને
ન (તેનો) કોઇ ભદદગાય શળે. (૧૦)
તે રદલવે (તે રદલવથી ભુયાદ કમાભત છે )
દીરની છુ ી ફાફતો જાશેય કયલાભાં આલળે.
તેથી ાક નાાકથી જુ દું થઇ જળે. શઝયતને
ુછલાભાં આવમું કે તે છુ ી ચીજો ળું છે ?
આે પયભાવમું કે તભાયા એ આઅભાર જે
છુ ા છે : ૧ નભાઝ, ૨ યોઝા, ૩ ઝકાત, ૪
ગુસ્રે જનાફત અને ૫ લઝુ કે તે છુ ી ચીજો
છે , કેભકે ફીજા ભાણવોને ખફય નથી ડતી કે
તેણે નભાઝ-ઝકાત અદા કયી છે કે નણશ.
એલીજ યીતે યોઝો યાખ્મો છે કે નણશ અથલા
અનુક્રભણણકા
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ગુસ્ર કમુું છે કે નણશ. તે પક્ત અલ્રાશ જ
જાણે છે . તેણે આ પયાએઝ અદા કમાજ કે નણશ
? ફવ કમાભત એ રદલવ છે જ્માયે
ઇન્વાનના છુ ા આઅભારને જાશેયભાં
રાલલાભાં આલળે અને તે રદલવે ગુનેશગાય
રોકોની ાવે અલ્રાશના અઝાફથી
ફચાલનાયી ન તો કોઇ તાકત શળે ન કોઇ
તેનો ભદદગાય શળે.
૧૧ થી ૧૭ ભી આમાત :-

َ َّ َ
ّ اة
﴾۱۱ۙ ﴿ الرَ ۡج ِع
ف
ِ الس َمٓا ِء د

َ ّ َف الۡاَ ۡذص َداة
﴾۱۲ۙ ﴿ الص ۡد ِظ
ِ ِ
َ َ َّ
﴾۱۳ۙ ﴿ ِان ٗۡہ لَقوۡ ٌؽ ف ۡص ٌل
َ
ۡ
﴾۱۴﴿ ّف َما ُہوَ ِبال َہ ۡز ِؽ
અનુક્રભણણકા
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َّ
َ
﴾۱۵ۙ ﴿ ِان ُہ ۡم یَ ِک ۡی ُد ۡف َؿ ک ۡی ًدا
َ ََ
﴾ۚ۱۶﴿ۛ
ّف اخ ِۡی ُد ک ۡی ًدا
ۡ ۡ َ َ ۡ ّٰ ۡ ّ َ َ
ُ
ً
ُ
ۡ
ۡ
َ
﴾۱۷٪ ﴿ فم ِہ ِل الک ِه ِكین ام ِہلہم ذفیدا
કવભ છે ાણી લયવાલનાયા આકાળની :
(૧૧)
અને (અંકૂય નીકતી લખતે) ચીયાઇ જતી
બૂણભની : (૧૨)
ણનવંળમ આ (કુયઆન) ણનણજમ કયનાય ફોર
છે : (૧૩)
અને આ કોઇ ફેશૂદો (શ્રોક) નથી. (૧૪)
ણનવંળમ તેઓ એક ચારફાજી ચારે છે :
(૧૫)
અને શુ ં ણ એક ચાર ચારું છુ ં . (૧૬)
ભાટે તું ઇભાન નણશ રાલનાયાઓને ભોશરત
આી દે (અને) તેભને થોડાક વભમ ભાટે
છોડી દે. (૧૭)
અનુક્રભણણકા
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શલે ખુદા કમાભત થલાની ખાતયી ણલે ફીજી
યીતે પયભાલે છે કે પયનાયા આવભાનની કવભ
છે અથલા તેનો અથજ એ કે લયવાદ
લયવાલનાયા આવભાનની કવભ અને પાટી
જનાયી ઝભીનની કવભ. એટરે કે ઝાડ અને
લનસ્ણત ઉગલા ભાટે ઝભીન પાટી જામ છે
અને તેભાંથી ઝયણા જાયી થામ છે . ઉયોક્ત
કવભ ખાઇને અલ્રાશ પયભાલે છે કે
કમાભતનો લામદો નક્કી છે અને ાકી લાત છે
કે કુપપાયને તે રદલવનો અઝાફ ચાખલો ડળે
અને આ ભશ્કયી અને શવી કાઢલાની લાત
નથી. તે છી યવુરે ખુદા (વ.)ને તવલ્રી
આી અલ્રાશ પયભાલે છે કે આ કુપપાયોને
ફેળક ભોશરત આી દો. શુ ં કમાભતના રદલવે
તેઓને તેભની નાપયભાનીઓની વજા
આીળ. તભો લધાયે ગભગીન ન થાલ અને
આ વંફોધનભાં ઉમ્ભતના ફધા પ્રચાયકો અને
દીનની ણશદામત કયનાયાઓને ણ તવલ્રી
દેલાભાં આલી છે કે તબ્રીગના ભાગજભાં વાભે
આલનાયી ભુવીફતોને વબ્રથી વશન કયો અને
કુપપાયો અને ભુશ્રીકોની તકરીપોથી ગબયાલ
અનુક્રભણણકા
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નણશ. કમાભતના રદલવે તેનું જે યીણાભ
આલળે તે તેભના ભાટે રૂસ્લાઇ બયેરું શળે અને
ભોઅભીનો ભાટે તેનો વાયો અજ્ર છે .
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આ વુયાભાં ૧૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૭) વુયએ આઅરા
(વલોચ્ચ)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો શ. ઇબ્રાશીભ (અ.), શ.
ભુવા (અ.), શ. ઇવા (અ.) અને શ. ભોશમ્ભદ
ભુસ્તુપા (વ.) ઉય જે રકતાફો નાઝીર થઇ
છે તેના અક્ષયોની ગણતયી ભુજફ તેને વલાફ
ભળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ અથલા વુન્નત
નભાઝભાં ઢે તો કમાભતના તેને કશેલાભાં
આલળે કે જોઇએ તે દયલાજાભાંથી ફેણશશ્તભાં
ચાલ્મો જા.
અનુક્રભણણકા
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ખાવીમત : આ વુયાને ઢલાથી કાનના
બણકાયા, શયવની ણફભાયી અને ફાદીની
ણફભાયીથી નજાત ભે છે .
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ َّ
﴾۱ۙ ﴿ اس َم َذ ِّبک الۡا ۡعدی
س ِب ِح
ّٰ َ َ َ َ ّ
﴾۲﴿ ال ِذ ۡی خل َق ف َس ّوی

َ َ َّ َ ۡ َّ َ
ّٰ
َ
﴾۳﴿ ف ال ِذی قدذ فہدی
ۡ ۡ َ ۡۤ َ ّ
﴾۴﴿ َف ال ِذ ۡی اع َخ َث ال َم ۡر ّٰذی
َ ً َ ُ ۡٗ َ َ َ َ
﴾۵﴿ ٓاء ا ۡح ّٰوی
فجعلہ غث
(શે યવૂર !) તાયા ભશાન ફુઝુગીલાા
યલયરદગાયના નાભની ણલત્રતા લણજલ : (૧)
જે ણે દયેક લસ્તુઓ ેદા કયી છી (તેને)
રયૂણજ કયી: (૨)
અનુક્રભણણકા
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અને જે ણે (દયેક લસ્તુનો) અંદાજો કમો, છી
(તેને) ભાગજ દેખાડ્મો: (૩)
અને જે ણે (ળુઓ ભાટે) ચાયો કાઢ્મો : (૪)
છી તેને વુક્કો અને યાખોડી યંગનો કયી
નાખ્મો. (૫)
ખુદા પયભાલે છે કે તું તાયા યફના નાભને તેની
ારકઝગીથી માદ કય કે તે આણરળાન અને
ભશાન છે . એટરે “વબ્ફેણશસ્ભે યબ્ફેકર
અઅરા” કશે અને શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.)થી લણજન છે કે જ્માયે આ આમત ઢો
તો છી “વુબ્શાન યબ્ફેમર અઅરા” કશો.
છી પયભાલે છે કે તે ખુદા એ છે જે ણે દયેક
ચીજને મદા કયી અને મોગ્મ યીતે તભાભ
અલમલોની ોતાની ણશકભત પ્રભાણે યચના
કયી કે રોકો વભજે અને જાણે કે તેનો મદા
કયનાય ભશાન ણશકભત, ઇલ્ભ અને કુદયતલાો
છે .
તેણે ોતાની ભસ્રેશતો પ્રભાણે દયેક
જાનદાયને મદા કમાજ અને તેઓના ભાટે
યોઝીના વાધનો ણનભાજણ કમાું અને દયેકને તેની
ળોધ ભાટે ભાગજદળજન આપ્મું. ફાકોને
અનુક્રભણણકા
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ભાતાની છાતીથી ોતાનો ખોયાક ભેલલાનું
ફતાવમું અને ક્ષીઓના ફચ્ચાઓને ભાફાના ભોઢાભાંથી ોતાનો ખોયાક ભેલલાનું
ળીખવમું લગેયે. એલીજ યીતે દયેકના જોડાં
ફનાવમાં અને તેઓએ આવભાં વંફંધ
ફાંઘ્મો, કાયણ કે તેથી લંળલેરો લધે અને
ઝભીન આફાદ થામ. આ ફધું તેના ભશાન
બવમ ભાગજદળજનનું યીણાભ છે .
જાનલયોના ખોયાક ભાટે તેણે ઘાવ ઉગાડ્મું કે
જે વુકાઇ જઇને ખડ ફની જામ છે .
૬ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َۡ َ َ ُ ُۡ
﴾۶ۙ ﴿ َسنو ِكئک فلَا تن ٰۤسی
ّّٰ َ َ َ َ ّ
َالل ُہ ؕ ِانّ َ ٗۡہ حَ ۡع َل ُم ال ۡ َج ۡہرَ َف ما
ِالا ما شٓاء
ّٰ ۡ َ
﴾۷﴿ یخفی
ۡ َ ُ
﴾ۚ ۸﴿ َف ن َی ِّز ُخؼ ل ِل ُی ۡز ّٰخی
અનુક્રભણણકા
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ۡ ّ َ َ َّ ۡ ۡ ّ َ َ
ّٰ
﴾۹﴿ الذغخی
ِ فذغِخ ِاؿ جفع ِت
ّٰ ۡ َ ّ ۡ َ ُ َ ّ َ ّ َ َ
﴾۱۱ۙ ﴿ سیذغخ من یخصی
َ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ َ
﴾۱۱ۙ ﴿ ف یتجنبہا الاشكی
ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ َّ
ۡ
ّٰ
﴾۱۲ۚ ﴿ ال ِذی یصدی الناذ الکبؿی
ُ
َُ
﴾۱۳﴿ ث ّم لَا یَ ُموۡة فِ ۡی َہا َف لَا یَ ۡح ّٰحی
(શે યવૂર !) નજીકભાં અભે તને (કુયઆન
એલી યીતે) ઢાલીળું કે તું શયગીઝ બુરી નણશ
જામ : (૬)
ણવલામ તેના કે જે અલ્રાશ ચાશે; ફેળક તે
જાશેયને જાણે છે અને છુ ી લાતને ણ. (૭)
અને અભે તને ળયીઅતના ભાગજ તયપ
વશેરાઇથી ચારલાની પ્રેયણા આીળું. (૮)
ભાટે ફોધ આતો યશે, અગય ફોધ રાબ
શોંચાડે. (૯)
અનુક્રભણણકા

2330

hajinaji.com

જે ળખ્વ (અલ્રાશથી) ફીએ છે તે જ
તયતભાં ફોધ ગ્રશણ કયે છે : (૧૦)
અને તે અણત શતબાગી જ આ (ફોધ)થી
લેગો યશે છે : (૧૧)
કે જે ભોટી આગભાં જળે. (૧૨)
છી તેભાં ન તેને ભૃત્મુ આલળે ન તે જીલતો
યશેળે. (૧૩)
“પરા તન્વા” (બુરી નણશ જામ) અલ્રાશે આ
આમતભાં મગમ્ફય (વ.)થી લામદો કમો કે
તભો બુરી નણશ જાલ, ણવલામ એની કે જે
અલ્રાશ ચાશે. અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ઉય
કુદયત ધયાલે છે . ઇભાભીમા ઓરભાની દ્રણષ્ટએ
કોઇ લખત મગમ્ફય કંઇ ણ બુર કયેજ
નણશ. જો આથી બુર-ચુક થતી શોમ તો
દીનના પ્રચાયભાં ણ બુર થલાનો વંબલ યશે
છે અને તેની કોઇ લાત ઉય બયોવો ણ ન
યાખી ળકામ. અને જે ઇસ્ભતના ભાણરક શોમ
તે કદી ણ બુર કયે જ નણશ. જો કે
ઇન્વાનથી બુર ચુક થામ છે ણ ભાઅવુભ
શસ્તીઓથી કદી ણ બુર થઇ ળકતી જ
નથી.
અનુક્રભણણકા

2331

hajinaji.com

૧૪ થી ૧૯ ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
﴾۱۴ۙ ﴿ قد افلح من تزؽی
ّّٰ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ َ َ
﴾۱۵﴿ ف دغخ اسم ذ ِب ٖۡہ فصدی
ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ
﴾۱۶۫ ﴿ۛ
الدن َیا
بل تؤ ِثرفؿ الحیوۃ
ّٰ ۡ َ َ ۡ َ ُ ّٰ
﴾۱۷﴿ َف الۡاع َِخۃ خح ٌؿ ّف ابكی
ُ ُ ُ ّ َ َ ّٰ َ ّ
﴾۱۸ۙ ﴿ ف الۡا ۡفخّٰی
ِ ِاؿ ہذا ل ِفی الصح

﴾۱۹٪ ﴿ ف ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َف ُموۡ ّٰسی
ِ ُص ُح
ખચીતજ તેણે ભોક્ષ ભેવમો કે જે (ળીકજથી)
ાક યહ્ો : (૧૪)
અને ોતાના યલયરદગાયના નાભને વંબાયતો
યહ્ો તથા નભાઝ ઢતો યહ્ો. (૧૫)
યંતુ તભે આરોકના જીલનને વંદ કયો છો :
(૧૬)
અનુક્રભણણકા
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જોકે આખેયત ફશેતય અને લધુ ફાકી
યશેનાયી છે . (૧૭)
ણનવંળમ આ (ણલમ) આગરી રકતાફોભાં ણ
છે : (૧૮)
(માને) ઇબ્રાશીભ તથા ભૂવાની રકતાફોભાં.
(૧૯)
“ભન તઝક્કા” : (જે ણે ઝકાત આી) આ
સ્થે ઝકાતથી ભુયાદ રપતયો છે . ખયેખય એ
વમણક્તએ ભુણક્ત ભેલી જે કુફ્ર અને ગુનાશથી
ાક થઇ અને ોતાના યલયરદગાયને ઝફાન
અને દીરથી માદ કમો, છી નભાઝ ઢ્મો.
જ. જાફીય ઇબ્ને અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી
લણજન છે કે ભેં આમતના અથજ શઝયતને ુછમા
તો આે પયભાવમું કે જે ળખ્વે ોતાના
ફાતીનને કુફ્રની નાાકીથી ાક કમુું અને
ળશાદતેમનનો કરભો અને છી ાંચ
લખતની નભાઝ અદા કયીને ભાગજદળજન
ભેવમું. કુમ્ભીએ ોતાની તપવીયભાં રખ્મું છે
કે આભાં “તઝક્કા” ળબ્દ ાક થલા ભાટે
આવમો છે અને તેનો અથજ ઝકાત એટરે રપતયો
આલાનો છે અને ખુદાનું નાભ માદ કમુું અને
અનુક્રભણણકા
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નભાઝ ઢ્મો, તેથી ભુયાદ ઇદુર રપત્ર અને ઇદે
કુયફાનીની નભાઝ છે . આ સ્થે એક ળંકા
ઉબી થામ છે કે આ વુયો ભક્કાભાં નાઝીર
થમેર છે , જ્માયે નભાઝે ઇદ અને ઝકાતે
રપત્રાની આમત ભદીનાભાં નાઝીર થઇ છે . તો
અલ્રાભા તફયવીએ તેનો જલાફ આપ્મો છે
કે ળક્મ છે કે ળરૂની આમતો ભક્કાભાં ઉતયી
શોમ અને ફાકીનો વુયો ુયો ભદીનાભાં થમો
શોમ. આ ફમાન કુયઆનની શેરે નાઝીર
થમેરી રકતાફોભાં ણ છે . જે ભકે શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.) અને શ. ભુવા (અ.)ના
વશીપાઓભાં ણ તેનો ઝીક્ર છે .
મશુ દીઓનો એલો ભત શતો કે શ. ભુવા
(અ.)ની શેરાં કોઇ રકતાફ અલ્રાશે ભોકરી
નથી. ણ આ આમતથી તેભની આ ભાન્મતા
ખોટી ઠયે છે . શ. અફુઝયથી લણજન છે કે શ.
યવુરે ખુદા (વ.)થી ુછલાભાં આવમું કે કુર
કેટરા નફી થમા છે ? આે પયભાવમું કે એક
રાખ ચોલીવ શજાય અમ્ફીમા અલ્રાશે
ભોકલ્મા. તેભાંથી ત્રણવોને તેય યવુર શતા
અને ફાકી ભાત્ર અમ્ફીમા શતા. ભેં અઝજ કયી
અનુક્રભણણકા
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કે ળું શ. આદભ (અ.) ણ નફી શતા ? આે
પયભાવમું કે શા ! ચાય નફી અયફ શતા. જ.
શુ દ (અ.), જ. વારેશ (અ.), જ. ળોએફ
(અ.) અને શુ ં. છી જ. અફુઝય કશે છે કે ભેં
ુછમું કે અલ્રાશે કુર કેટરી રકતાફો નાઝીર
કયી છે ? આે જલાફ આપ્મો કે એકવોને
ચાય રકતાફો અને વશીપા અલ્રાશે નાઝીર
પયભાવમા. શ. આદભ (અ.) ઉય દવ વશીપા,
શ. ળોએફ (અ.) ય ચાવ વશીપા, શ.
ઇદયીવ (અ.) ય ત્રીવ વશીપા, (અને
રખલાનો યીલાજ વશુ થી શેરા શ. ઇદયીવ
(અ.)એ ળરૂ કમો.) અને દવ વશીપા શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.) ય નાઝીર થમા (આ ફધા
૧૦૦ વશીપા છે ) અને ચાય રકતાફો છે
તલયેત, ઝફુય, ઇન્જીર અને કુયઆને ભજીદ.
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ના વશીપાભાં છે કે
“અક્કરભંદ ઇન્વાનને ોતાની ઝફાન ઉય
કાફુ યાખલો જોઇએ અને ોતાના ઝભાનાથી
જાણકાય યશેલું જોઇએ અને ોતાની પયઝોને
અદા કયલાભાં ભગ્ન યશે.” અને ખુદા તયપથી
જે ટરી રકતાફો નાઝીર થઇ છે તે ફધી ભાશે
અનુક્રભણણકા
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યભઝાનુર ભુફાયકભાં નાઝીર થઇ છે .
તપવીયે ફુયશાનભાં છે કે જ. અફુઝયે
શઝયતને કેટરાક વલાર ુછમા જે નો આે
નીચે ભુજફ જલાફ આપ્મો છે : (૧) તશીમે
ભસ્જીદ ળું છે ? આે પયભાવમું કે ફે યકાત
નભાઝ. (૨) નભાઝ ળું છે ? આે પયભાવમું,
વાયી ઇફાદત છે , કોઇ ઓછી ઢે મા લધુ
(૩) ક્મો અભર અપઝર છે ? આે પયભાવમું
અલ્રાશ ય ઇભાન યાખલું અને જે શાદ કયલી
(૪) વદકો ક્મો અપઝર છે ? આે પયભાવમું,
ઓછાભાં ઓછુ ં જે ટરું આી ળકે તે
જરૂયતભંદને છુ ી યીતે દે (૫) યોઝા ળું છે ?
પયભાવમું, એ પયજ છે જે નો અજય
અલ્રાશની નજીક ફશુ જ લધાયે છે . (૬) ક્મો
ગુરાભ આઝાદ કયલો અપઝર છે ? આે
પયભાવમું : જે ની રકભત લધાયે શોમ અને
ભાણરકને તે લધાયે વંદ શોમ. (૭) કઇ
જે શાદ અપઝર છે ? આે પયભાવમું, એ
જે શાદ જે ભાં તેની વલાયી ણ કાભ આલે
અને ોતાનું ખુન ણ યેડામ.
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૨૬ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૮) વૂયએ ગાણળમાશ
(ઢાંકી રેનાયી ભુવીફત)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો અલ્રાશ તેનો આવાનીથી
ણશવાફ રેળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને શંભેળા લાજીફ-વુન્નત
નભાઝભાં ઢે તો અલ્રાશ તેને ોતાની
યશેભતભાં ઘેયી રેળે અને કમાભતભાં
જશન્નભથી નજાત ાભલાની વનદ ભે.
ખાવીમત : આ વુયાને ખાલા-ીલાની ચીજ
ઉય ઢીને ખામ તો તે ચીજભાં ફરા આલી
ળકળે નણશ.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૭ ભી આમાત :-

ُ َۡ
َ َ ّٰ َ
اش َی ِۃ ﴿﴾۱
ہ ۡل اتىک َح ِد ۡیث الغ ِ
ُ ُ ۡ ٌ َّ ۡ َ َ ٌ
اش َعۃ ﴿ ۙ﴾۲
فجوـ یوم ِئ ٍذ خ ِ
َ َ ٌ َّ ٌ
اص َبۃ ﴿ ۙ﴾۳
عا ِملۃ ن ِ

ً
َ َ
ت ۡصدّٰی ن ًاذا َحا ِم َیۃ ﴿ ۙ﴾۴
ُ ّٰ
ۡ
ت ۡسكی ِم ۡن َعح ٍف ّٰانِ َی ٍۃ ﴿﴾۵
َّ
َ
َ
ل َ ۡی َس ل َ ُہ ۡم ط َع ٌاؾ ِالا ِم ۡن ض ِى ۡی ٍع ﴿ ۙ﴾۶
َّ
ُۡ
لا یُ ۡس ِم ُن َف لَا حغجِ ۡی ِم ۡن ُجوۡ ٍظ ﴿﴾۷
બરા તાયી ાવે તે ઢાંકી રેનાયી ભુવીફત
)(કમાભત)નું લણજન આવમું છે ? (૧
)તે રદલવે (કેટરામ) ચશેયા (બમના ભામાજ
)ઉતયી ગમેરા : (૨
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શ્રભ કયતા, વંકટો વશન કયતા : (૩)
બડબડતી આગભાં દાખર થતા શળે : (૪)
તેભને ઉકતા ઝયાનું ાણી ીલડાલલાભાં
આલતું શળે. (૫)
તેભનો ખોયાક “ઝયીઅ” (થોયનાં ઝાડ)ના
ણવલામ ફીજો કાંઇ નણશ શોમ : (૬)
જે ન તો ભોટો રૂષ્ટુષ્ટ કયળે અને ન બૂખ
ભટાડળે. (૭)
“ગાળેમાશ” : (ઢાંકી રેનાયી ભુવીફત) એથી
ભુયાદ કમાભતનો રદલવ છે , ત્માય છી
કમાભતની વખ્તીનું લણજન છે કે તે રદલવની
વખ્તીના કાયણે રોકોના ચશેયા બમના ભામાજ
ઉતયી ગમેરા શળે, ત્રીજી આમતનો અથજ એ
કમો છે કે આ એ રોકો છે જે ઓએ દુણનમાભાં
ફુયા કામો કમાજ છે તેથી આખેયતભાં
જશન્નભની વખ્તી ઉાડળે. ફીજો અથજ
એભ ણ થામ છે કે તેથી ભુયાદ ણફદઅત
કયનાયા અને જુ ઠા ધભજ ાનાયા અને શકથી
દુશ્ભની યાખનાયા છે . શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે અભાયી વાથે
દુશ્ભની યાખનાયા ગભે એટરી ઇફાદત કયે
અનુક્રભણણકા
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તેઓ ભાટે ણ આ આમત રાગુ ડે છે . ફવ
તેઓ આગભાં ફળે, તેઓને ઉકતા ઝયાનું
ાણી ીલડાલલાભાં આલળે.
“ઝયીઅ”નો અથજ એલું કાંટાુ ઘાવ છે જે ને
ઊંટ ણવલામ કોઇ ખાતું નથી અને એ
કાંટાલાી અને ફદફુદાય ચીજ ઘણીજ ગયભ
શળે અને તે જશન્નભીઓને ખલયાલલાભાં
આલળે અને જ્માયે જશન્નભીઓને બુખ
રાગળે તો તે ખોયાક તયીકે આલાભાં આલળે
અને તેથી તયવ રાગળે અને એક શજાય લયવ
તયસ્મા યહ્ા છી તેભને વખ્ત ગયભ ાણી
ીલડાલલાભાં આલળે, ન તો તેઓની બુખ
ભટળે અને ન તો પ્માવ ભટળે અને એ અઝાફ
વખ્ત શળે.
૮ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ٌ َ َّ َ ۡ َّ ٌ ۡ ُ ُ
﴾۸ۙ ﴿ فجوـ یوم ِئ ٍذ نا ِعمۃ
ٌ َ َ ۡ َّ
﴾۹ۙ ﴿ اض َیۃ
ِ ل ِسع ِیہا ذ
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َّ
﴾۱۱ۙ ﴿ ف ِ ۡی َجن ٍۃ َعال َِی ٍۃ
ً َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َّ
﴾۱۱﴿ لا تسمع فِیہا لا ِغیۃ
ٌ
ۡ
﴾۱۲﴿ فِ ۡی َہا َعح ٌف َجاذِیَۃ
ٌ ُ َ
﴾۱۳ۙ ﴿ فِ ۡی َہا ُذ ُخ ٌذ ّم ۡرفوۡ َعۃ
ٌ ُ َ ٌ َ ۡ َ َّ
﴾۱۴ۙ ﴿ اب ّم ۡوضوۡ َعۃ
ف اخو
ٌَ ُ ُ ََ
﴾۱۵ۙ ﴿ ّف ن َماذِػ َم ۡصفوۡفۃ
ٌ َ ۡ ُ ۡ َ ُّ َ َ َّ
﴾۱۶﴿ ف رذابِی مبثوثۃ

(અને કેટરાક) ચશેયા તે રદલવે પ્રફુણલ્રત શળે:
(૮)
ોતાના (કયેરા) પ્રમત્નોથી યાજી થમેરા શળે :
(૯)
આરીળાન ફગીચાઓભાં શળે : (૧૦)
અનુક્રભણણકા
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તું તેભાં કોઇ વમથજ લાત વાંબળે નણશ. (૧૧)
તેભાં એક લશેતો ઝયો શળે. (૧૨)
(અને) તેભાં ઉંચા ઉંચા નવશાવન શળે :
(૧૩)
અને વમલસ્થા ૂલજક ગોઠલેરા ાણીના
ીલાના કૂજા : (૧૪)
અને શાયફંધ ભૂકેરા તકીમા : (૧૫)
અને ચોભેય ાથયેરા ગારીચા. (૧૬)
ખુદા શલે ફેશીશ્તીઓનું લણજન કયે છે કે તે
રદલવે તેઓના ચેશયા અલ્રાશની નેઅભતોની
અવયથી પ્રફુણલ્રત શળે અને તેભણે દુણનમાભાં
કયેરા નેક આઅભાર ય તેઓ ખુળ શળે. શ.
ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.) એક રદલવ શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ની કફય અને ભીમ્ફયની
લચ્ચે ોતાના અસ્શાફોને પયભાલી યહ્ા શતા
કે શુ ં તભાયી રૂશો અને તભાયી વાયી ખ્માતીને
ફશુ જ ચાશુ ં છુ ં . તભો તકલા અને ઇજતેશાદ
(નેક કાભોની કોળીળ)થી અભાયી ભદદ કયો.
માદ યાખો અભાયી ણલરામત તકલા અને
ઇજતેશાદ લગય પ્રાપ્ત કયી ળકતા નથી, તભો
ોતાના ઇભાભની મયલી કયો, તભો
અનુક્રભણણકા

2342

hajinaji.com

અલ્રાશનું ટોું છો અને અલ્રાશના અન્વાય
છો, દુણનમાભાં તભોએ અભાયી ણલરામતની
તયપ શેર કયી અને આખેયતભાં જન્નતભાં
ણ તભો આગ શળો. શુ ં અલ્રાશ અને
યવુર (વ.)ની તયપથી તભાયી જન્નતનો
જાભીન થાઉં છુ ં , તભો ારકઝા છો અને
તભાયી સ્ત્રીઓ ણ ાકીઝા છે . દયેક
ભોઅભીન ઓયત શુ ય છે અને દયેક ભોઅભીન
ુરૂ વીદ્દીક છે . શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.)ભે પયભાવમું કે તભોને ખુળખફયી થામ કે
યવુરે કયીભ (વ.) ફધી ઉમ્ભતભાંથી ભાત્ર
ળીમાઓ (એટરે મયલી કયનાયાઓ) ઉય
યાજી છે . માદ યાખો કે દયેક ચીજને એક
ઉયલાશ (છે ડો અથલા શાથો) શોમ છે અને
દીનના ઉયલાશ ળીમા (મયલો) છે , દયેક
ચીજને ભાટે એક ળયપ (ઇઝઝત) છે અને
દીનના ળયપ ભોશીબ્ફો છે . દયેકના ભાટે
વયદાય શોમ છે અને ભજરીવોના વયદાય
ભોશીબ્ફો અને દોસ્તોની ભજરીવો છે .
દયેકના ઇભાભ શોમ છે અને ઝભીનોના ઇભાભ
એ ઝભીન છે કે જે ભાં ભોશીબ્ફો (મયલો)
અનુક્રભણણકા
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આફાદ શોમ. પ્રત્મેક ચીજની ઇચ્છા શોમ છે
અને દુણનમાની ઇચ્છા ભોશીબ્ફો અને
મયલોની આફાદીથી ુયી થામ છે . છી
છે લટે પયભાવમું કે જન્નતભાં તભાયા
ણલયોધીઓનો કોઇ શીસ્વો નથી. છી બરે
ગભે તેલા આઅભાર ફજાલી રાલે.
આઠભી આમતના શકદાય આરે ભોશમ્ભદના
દોસ્તો અને મયલ છે , જ્માયે ત્રીજી આમત
આરે ભોશમ્ભદના દુશ્ભનો ભાટે ઉતયી છે , ૧૩
થી ૧૬ ભી આમતભાં છે કે જન્નતીઓ ઉંચા
નવશાવન ઉય ખુળખુળાર ફેઠા શળે અને એ
ઉંચા નવશાવનભાં માકુત, ભોતી લગેયે જડેરા
શળે અને જન્નતના ીણાઓથી બયેરા
પ્મારાઓ શળે અને ત્માં શાયફંધ વજાલેરા
જન્નતી તકીમાઓ શળે અને તખ્ત ઉય
ણફછાલેરા ગારીચા શળે.
૧૭ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ
َ
ِاخی الۡاِ ِب ِل ک ۡی َف
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َ ُ
﴾۱۷﴿خ ِلق ۡت
َ َّ َ َ
﴾۱۸﴿ الس َمٓا ِء ک ۡی َف ُذفِ َع ۡت
ف ِاخی
ُ َ َ ۡ َ َ
﴾۱۹﴿ اؽ ک ۡی َف ن ِص َب ۡت
ِ ف ِاخی ال ِجب
َ َۡۡ َ َ
﴾۲۱﴿ ص ک ۡی َف ُس ِط َح ۡت
ِ ف ِاخی الاذ
તો ળું તેઓ ઊંટ તયપ નથી જોતા કે તે કેલી
યીતે ેદા કયલાભાં આવમુ છે ? (૧૭)
અને આકાળ તયપ (નથી જોતા) કે તે કેલી યીતે
ઉંચું કયલાભાં આવમુ છે ? (૧૮)
અને શાડો તયપ (નથી જોતા) કે તે કેલી યીતે
સ્થાઇ કયલાભાં આવમાં છે ? (૧૯)
અને જભીન તયપ (નથી જોતા) કે તે કેલી યીતે
ણલસ્તાયલાભાં આલી છે ? (૨૦)
જશન્નભીઓના અઝાફ અને જન્નતીઓની
નેઅભતોનું લણજન કયીને પયી એક લખત
કુપપાયને ણલચાયલાનું કશેલાભાં આલે છે કે
કમાભતનો ઇન્કાય કયનાયાઓ ળું તેઓ ઊંટની
અનુક્રભણણકા
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મદાઇળ ઉય ણલચાય નથી કયતા કે કેલા
ભોટા પ્રાણીને મદા કમુું છે અને કઇ શસ્તીએ
તેને તભાયા ભાટે તાફેદાય ફનાવમો ? અને
તેના થકી તભો જે પામદો ભેલો છો તેના
ઉય ભનન કયો અને આવભાનનું વજજ ન કેલું
આશ્ચમજ ભાડનારૂં છે કે જે લગય થાંબરાએ
અઘ્ધય છે અને ઊંચા ઊંચા શાડો અને
ઝભીનનું પેરાલલું, આફાદીઓને લવાલલી
લગેયે આ ફધી લસ્તુઓ ઉય જો ઇન્વાન
ણલચાયે તો તેભાંથી નતીજો તાયલી ળકે છે કે
એ ખુદા કે જે આ તભાભ ચીજોનો ખાણરક
અને ભાણરક છે અને તેજ ઇફાદતને રામક છે
અને પયી વજીલન કયીને વજા અને ફદરો
આલા ભાટે ળણક્તળાી છે . જ. જાફીયથી
લણજન છે કે શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.)એ પયભાવમું કે ખુદા કમાભતના રદલવે
શેરાના અને ાછરા રોકોને બેગા કયળે
અને ફધામથી પ્રથભ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
જન્નતી ોાક શેયાલલાભાં આલળે, ત્માય
છી શ. અરી (અ.)ને, છી અભોને
ફોરાલલાભાં આલળે અને રોકોનો ણશવાફ
અનુક્રભણણકા
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અભાયા શલારે કયલાભાં આલળે, ખુદાની કવભ
અભો જન્નતીઓને જન્નતભાં અને
જશન્નભીઓને જશન્નભભાં દાખર કયીળું.
૨૧ થી ૨૬ ભી આમાત :-

ّ َ ُ َ ۡ َ ۡۤ َ َ ّ ۡ ّ َ َ
ٌ
﴾۲۱﴿ ۛ ِانما انت مذغِخ
۟ فذغِخ
َ
َ
﴾۲۲ۙ ﴿ ل َ ۡس َت َعل ۡی ِہ ۡم ِب ُم ﵀ص ۡی ِم ٍك
َّ
َ َ ّّٰ َ
﴾۲۳ۙ ﴿ ِالا َم ۡن توَخی َف که َك

ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ّّٰ ُ ُ ّ َ ُ َ
﴾۲۴﴿ اب الۡاخبَ َؿ
فیع ِذبہ اللہ العذ
ۡۤ َ َ
﴾۲۵ۙ ﴿ ِا ّؿ ِال َ ۡینا ِایَابَ ُہ ۡم
َ َ َ َُ
﴾۲۶٪ ﴿ ث ّم ِا ّؿ َعل ۡینا ِح َس َاب ُہ ۡم
ભાટે (શે યવૂર !) તું નવીશત કમાજ કય; તું તો
ભાત્ર નવીશત કયનાયો છે . (૨૧)
અનુક્રભણણકા
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તું તેભના ઉય કોઇ દાયોગો તો છે નણશ:
(૨૨)
ણ જે ણે ભોઢું પેયવમું તથા વત્મનો ઇન્કાય
કમો : (૨૩)
તો તેને અલ્રાશ ધણો ભોટો અઝાફ આળે.
(૨૪)
ણનવંળમ તેઓ વલેનું ાછુ ં પયલું અભાયી જ
તયપ છે : (૨૫)
છી ણનવંળમ અભાયા ભાથે તેભનો ણશવાફ
રેલાનો છે . (૨૬)
અમ ભાયા યવુર (વ.), તું તેઓને નવીશત કય
અને ગભગીન ન થા. તું કંઇ એ રોકો ઉય
દાયોગો (ચોકીદાય) નથી. ચાશે તેઓ નવીશત
ભાને કે ન ભાને. જે ણે શક લાતથી ભોઢું પેયવમું
અને વત્મનો ઇન્કાય કમો તેને ઘણો ભોટો
અઝાફ થળે અને તેઓ અભાયી તયપ ાછા
પયળે અને અભો તેઓનો ણશવાફ રેળું.
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આ વુયાભાં ૩૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૮૯) વુયએ પજ્ર (પ્રબાત)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે કોઇ આ
વુયાને ઝીલ્શજ ભશીનાની દવ યાત વુધી ઢે
તો અલ્રાશ તેને ફક્ષી આળે, જો રદલવના
ઢે તો તેના ભાટે કમાભતભાં નુય થળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
વુયાને લાજીફ વુન્નત નભાઝભાં ઢે. કેભકે તે
વુયએ શુ વમન (અ.) છે , તો જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો તેને શ. શુ વમન (અ.)ના
ાડોળભાં જન્નતભાં જગ્મા ભળે.
ખાવીમત : વોશફત કયતા શેરાં અણગમાય
લખત આ વુયાને ઢીને વોશફત કયે તો
અલ્રાશ તે ખુળી થામ એલો પયઝંદ અતા કયે.
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૧ થી ૪ ભી આમાત :-

َۡ
﴾۱ۙ ﴿ َِف الف ۡجر
ۡ
ََ
﴾۲ۙ ﴿ اؽ َعس ٍخ
ٍ ف ل َی
ۡ َ ۡ َ ۡ َّ َّ
﴾۳ۙ ﴿ ف الشف ِع ف الوت ِر
َ ۡ َّ َ
ۡ
َ
﴾ۚ۴﴿ ف الی ِل ِادا یز ِخ

કવભ છે પ્રબાતની : (૧)
અને દવ યાત્રીઓની : (૨)
અને ફેકી તથા એકીની : (૩)
અને યાતની જ્માયે કે ણલદામ થામ છે . (૪)
“લર પજયે” : તેની તપવીયભાં કેટરાક કોર છે
(૧) પજયનો અથજ ભોશયજભની પજય અને તે
છીની દવ યાતો (૨) પજયનો અથજ
કુયફાનીના રદલવની વલાય અને તેની
શેરાંની દવ યાતો (૩) પજય એટરે ભાત્ર
વલાય અને દવ યાતથી ભુયાદ ભાશે યભઝાનની
છે લ્રી દવ યાતો (૪) શ. ભુવા (અ.)ની એ
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દવ યાતો જે ાછથી લધાયલાભાં આલી.
“લળળપએ લર ણલતયે” : આના ભાટે ણ
કેટરાક કોર છે (૧) ળપઅ એટરે ફેકી અને
ણલત્ર એટરે એકી (૨) ળપઅથી ભુયાદ ફધી
ભખ્રુક અને ણલત્રથી ભુયાદ જાતે લાજીફુર
લજુ દ (અલ્રાશ તઆરા છે ) (૩) તેથી ભુયાદ
નભાઝે ળફની ળપઅ અને ણલત્રની યકાત (૪)
ળપઅથી ભુયાદ નશેય કયલાનો રદલવ
(કુયફાનીનો રદલવ) અને ણલત્રથી ભુયાદ
અયપાનો રદલવ (૫) ળપઅથી ભુયાદ વાભાન્મ
રદલવ અને યાત્રીઓ અને ણલત્ર એટરે
કમાભતનો રદલવ (૬) ળપઅથી ભુયાદ શ.
અરી (અ.) અને શ. પાતેભા (અ.) અને
ણલત્રથી ભુયાદ નફીએ કયીભ (વ.) (૭)
ળપઅથી ભુયાદ વપા અને ભયલાના શાડો
અને ણલત્રથી ખાન-એ-કાઅફા.
તપવીયે ફુયશાનભાં છે કે શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)થી લણજન છે કે પજયથી ભુયાદ શ.
કાએભે આરે ભોશમ્ભદ (અ.)નું તળયીપ રાલલું
અને દવ યાતોથી ભુયાદ શ. ઇભાભે શવન
(અ.)થી રઇ શ. ઇભાભે શવન અસ્કયી (અ.)
અનુક્રભણણકા

2351

hajinaji.com

વુધી દવ ઇભાભો છે . જે ઓએ ઝુલ્ભ અને
અત્માચાયના અંધકાયભાં જીલન વાય કમુું.
ળપઅથી ભુયાદ શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.) અને શ. પાતેભા (અ.) છે . ણલત્રથી ભુયાદ
શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તુપા (વ.) છે અને એક
રયલામતભાં છે કે ળપઅથી ભુયાદ શ. યવુરે
ખુદા (વ.) અને શ. અરી (અ.) છે . ણલત્રથી
ભુયાદ લાજીફુર લજુ દ (અલ્રાશની ઝાત) છે .
“લલ્રમરે એઝા મસ્રે”થી ભુયાદ પ્રત્મેક ણલતી
જનાયી યાતની કવભ છે . કાયણ કે આભાં
ણશકભત કાયીગયી એ ખુદાની તયપ રોકોનું
ઘ્માન ખેંચ્મું છે અને તેભાં ણલચાય કયલાથી
ઇન્વાનને ફોધાઠ ભે છે , તેની તાલીર એ
કે ઝારીભ શુ કુભતોનું ખતભ થલું અને
ઇન્વાપના રદલવનું ઉદમ થલું.
૫ થી ૭ ભી આમાત :-

ّ َ َ ّٰ
﴾۵﴿ َہ ۡل ف ِ ۡی دل ِک ق َس ٌم ل ِِذ ۡی ِح ۡج ٍر

َ َ َ َ
َ ُ
﴾۶﴿ ال َ ۡم ترَ ک ۡی َف ف َع َل َذ ّبک ِب َعا ٍخ
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ۡ َ ََ
﴾۷﴿ اة ال ِع َما ِخ
ِ ِاذؾ د
ળું એભાં ફુણઘ્ધળાીઓ ભાટે એક કવભ નથી
? (૫)
ળું તેં નથી જોમું કે તાયો યલયરદગાય આદની
કોભ વાથે કેલી યીતે લત્મો : (૬)
જે ઓ
ભોટા
ભોટા
થાંબરાલાી
ઇભાયતોલાા ઇયભ (ળશેયના) યશેલાવીઓ
શતા : (૭)
ળું એભાં ફુણઘ્ધળાીઓ ભાટે કવભ નથી ?
એટરે કે એ લાત ય લધાયે જોેેય આલા
ભાટે પયભાવમું છે કે અક્રભંદો અને
ફુણઘ્ધળાી રોકો ભાટે ણલચાયલાની તક આી
છે . જે થી અલ્રાશની એકતા તયપ વાચું
ભાગજદળજન ભી જામ, છી કશેલાભાં આલે છે
કે ળું તેં જોમું નથી કે તાયા યફે આદની કોભ
વાથે કેલો લતાજલ કમો ? કે એ ફનાલથી તેઓ
ફોધાઠ રે ? આદનું લણજન એટરા ભાટે
કયલાભાં આવમું છે કે તેઓના ળયીયો ફશુ જ
ભોટા શતા અને તે જ. શુ દ (અ.)ની કોભ શતી
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અને ઇયભ ણલે કેટરાકોએ કહ્ું છે કે તે એના
કફીરાનું નાભ છે . કશે છે કે આદ ફે શતા.
એક આદે ઇયભ જે ના ણલે કશેલામ છે કે તેણે
આદે ઊરાને શરાક કમો અને કેટરાક કશે છે કે
આદના દાદાનું નાભ ઇયભ શતું અને તેની
લંળાલી છે આદ ફીન ખોવ, ફીન ઇયભ,
ફીન વાભ ફીન નુશ અને કેટરાકના ખ્માર
છે કે ઇયભ એ ળશેયનું નાભ છે જે ભાં તે કોભ
આફાદ શતી, તો કેટરાક દભીશ્કને તો કેટરાક
ઇસ્કંદયીમાને ઇયભ કશે છે , ભુપસ્વેયીનનો એ
ખ્માર છે કે ઇયભ એ ળશેયનું નાભ છે જે
ળદ્દાદે ફનાવમું શતું અને એ કોભ એટરી
ળણક્તળાી શતી કે તેના રોકો ભોટી
ટેકયીઓને ણ એક શાથે ઉાડી રેતા શતા,
આ સ્થે ળદ્દાદ અને તેની જન્નતનું જે
લણજન કયલાભાં આવમું છે તે અભોેે આગ
રખી ચુક્મા છીએ.
૮ થી ૧૪ ભી આમાત :-

َّ
ُۡ َۡ
ۡ
﴾۸﴿ التِ ۡی ل َ ۡم یُخل ۡق ِمثل َہا فِی ال ِبلَا ِخ
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ۡ ۡ َّ ُ َ َ ۡ َّ َ ۡ ُ َ َ
﴾۹﴿ الصص َخ ِبالوَا ِخ
ف ثموخ ال ِذین جابوا
َ َ
﴾۱۱﴿ َف ـ ِۡخ َعوۡ َؿ ِدی الۡا ۡفتا ِخ
َّ
ََ
ۡ
﴾۱۱﴿ ال ِذیۡ َن طغوۡا فِی ال ِبلَا ِخ

َۡ َ ۡ َََُۡۡ
َ
َ
﴾۱۲﴿ فاخثؿفا فِیہا الفساخ

َ َ َ ۡ َ َ ُّ َ ۡ ۡ َ َ َّ َ َ
﴾۱۳ۚ ﴿ۛ
اب
ذ
ٍ فصب علی ِہم ذبک سوض ع
ۡ َ َ َ
﴾۱۴﴿ ِا ّؿ َذ ّبک ل َ ِبال ِم ۡر َصا ِخ
કે જે ના જે લું ળશેય (દુણનમાના) ફીજા
ળશેયોભાં ફનાલલાભાં આવમું ન શતું : (૮)
અને વભૂદ (ની કોભ) વાથે (કેલું લતજન
ચરાવમું) કે જે ભણે ભેદાનોભાં (ભોટા ભોટા)
ખડકો કોતયી (અખંડ ઇભાયતો ફનાલી)
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શતી:(૯)
અને રપયઔન વાથે ણ કે જે (રોકોને) ણળક્ષા
(કયલા) ભાટે ખુંટા યાખતો શતો ? (૧૦)
જે (વધા)ઓએ ળશેયોભાં ધણં ભાથું ઉચક્મું
શતું : (૧૧)
છી તેભાં ખયાફી લધાયી દીધી શતી: (૧૨)
જે થી તાયા યલયરદગાયે ણ તેભના ય
ણળક્ષાનો કોયડો ચરાવમો : (૧૩)
ણનવંળમ તાયો યલયરદગાય ધાતભાં છે . (૧૪)
શ. વારેશ (અ.)ની કોભ વભુદ શતી જે
શાડોભાં ોતાના ઘયો ફનાલતી શતી. છી
રપયઓનનું લણજન છે કે જે ોતાના
ણલયોધીઓને ઝભીન ય વુલડાલી તેભના શાથ
ગભાં ખીરા ઠોકાલતો શતો અને તેણે
આવીમાને ણ તેભના ઇભાન રાલલાના
કાયણે તેભને ઝભીન ય વુલડાલી તેભના શાથ
ગભાં ખીરા ઠોક્મા શતા, જે ભનું લણજન
આગ આલી ચુક્મું છે . છી કુદયતે તેને
અઝાફના કોયડાની વજા આી શતી, જે નું
લણજન આગ થઇ ગમું છે , અલ્રાશ
ઝારીભોથી ફદરો રેલા ભાટે ળણક્તળાી છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૫ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َفاَ ّ َما الۡان ۡ َس ُ
ىہ َذ ّبُہٗۡ
اؿ ِا َدا َما ۡاب َت ّٰل ُ
ِ
َۡ
َ َ ۡ َ َ ٗۡ َ َ ّ َ َ ٗۡ َ ُ
ۛ ف َیقوۡ ُؽ َذب ِّ ۡیۤۡ اغ َخ َم ِن
فاغخمہ ف جعمہ ۬
﴿﴾۱۵
َ َ ّ َ ۤۡ َ َ ۡ َ ّٰ ُ َ َ َ ۡ َ
ىہ فق َد َذ َعل ۡی ِہ ذِرق ٗۡہ ۬
ۛ
ف اما ِادا ما ابتل
َ ُ
َ َ
ف َیقوۡ ُؽ َذب ِّ ۡیۤۡ ا َہان ِن ﴿ ۚ﴾۱۶
َ َّ َّ ُ ۡ
ۡ
کلا بَ ۡل لا تػ ِخ ُموۡ َؿ ال َی ِت ۡی َم ﴿ ۙ﴾۱۷
َ ُّ
َ ۡ ۡ
َف لَا تحضوۡ َؿ َعدّٰی ط َعا ِؾ ال ِم ۡس ِکح ِف ﴿ ۙ﴾۱۸
َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُّ َ َ َ ۡ ً َّ ًّ
ف تاکلوؿ التؿات اکلا لما ﴿ ۙ﴾۱۹
ً
ّ َف تُ ِح ّ ُبوۡ َؿ ال ۡ َم َ
اؽ ُح ّ ًبا َج ّما ﴿﴾۲۱
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છી ઇન્વાન કે જ્માયે તેનો યલયરદગાય તેને
અજભાલે છે , છી તેનું વન્ભાન કયે છે , અને
તેને નેઅભતોથી નલાજે છે ત્માયે તો તે કશે છે
કે ભાયા યલયરદગાયે ભારૂં વન્ભાન કમુું. (૧૫)
ણ જ્માયે તે (એલી યીતે) અજભાલે છે કે
તેની યોઝી તેના ભાટે તંગ કયી નાખે છે ત્માયે
તે ોકાયી ઉઠે છે કે ભાયા યલયરદગાયે ભને
ઝરીર કયી નાખ્મો. (૧૬)
એભ શયગીઝ નથી, લાત આ છે કે તભે
મતીભનું વન્ભાન કયતા નથી: (૧૭)
અને ન ણભસ્કીનોને ખાલાનું ખલડાલલા ભાટે
(એક ફીજાને) ઉિેજન આો છો : (૧૮)
અને લાયવાનો ભાર (શરાર શયાભનો
તપાલત યાખ્મા ણલના) આખોને આખો ગી
જાઓ છો: (૧૯)
અને વંણતનો વંગ્રશ કયલાને અણત ણપ્રમ ગણો
છો. (૨૦)
ખુદાલંદે આરભ ોતાની ભસ્રેશત અને
ણશકભતના કાયણે કોઇને ુષ્ક યોઝી આે છે
તો કોઇને ગયીફીભાં યાખે છે , તો તેનોેે
ભતરફ એ નથી જે ને દોરત આી તે
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અલ્રાશની નજીક ભાનલંતો છે અને જે ગયીફ
છે તે ઝરીર છે . આ ફન્ને શારતોભાં
ઇન્વાનની કવોટી છે . કુદયત કશે છે કે ભાયી
ાવે ફે આફરૂ એ છે કે જે ગુનેશગાય છે ,
નણશ કે ગયીફ, અને તભાયા ગુનાશ એ છે કે
તભો મતીભની ઇઝઝત નથી કયતા, મતીભોની
વયયસ્તી કયલાભાં આલે અને તેભની
દેખબા યાખલાભાં આલે એજ ખયેખયી
ઇઝઝત છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે
મતીભની યલયીળ કયનાયની અને જન્નતની
લચ્ચે પક્ત અંગુઠા અને આંગી જે ટરું અંતય
છે . એટરે કે તે જન્નતથી ણફરકુર નજીક છે .
કુપપાયો મતીભોને લાયવાથી લંચીત કયી દઇ
તેઓનો ભાર ખાઇ જતા શતા, જે થી કુદયતે
આ આમતભાં તેનું લણજન કમુું છે .
૨૧ થી ૨૬ ભી આમાત :-

ً ّ َ ً ّ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّ ُ َ ۡۤ َ ّ َ
﴾۲۱ۙ ﴿ کلا ِادا خک ِت الاذص خکا خکا
ًّ ًّ ُ َ ۡ َ ُ َ َ َّ
﴾۲۲ۚ ﴿ ٓاء َذ ّبک َف ال َملک َصفا َصفا
فج
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َّ
ۡٓۡ
ۛ یَوۡ َم ِئ ٍذ
۬ ای َء یَوۡ َم ِئ ٍۭذ ِب َج َہن َم
َف ِج
ۡ ّ ُ َ ّّٰ َ َ ُ َ ۡ ۡ ُ َ ّ َ َ َ ّ
ّٰ
﴾۲۳﴿ الذغخی
ِ یتذغخ الاِنساؿ ف انی لہ

َ َ
َ َُ
﴾۲۴ۚ ﴿ حقوۡ ُؽ ّٰیل ۡی َت ِج ۡی ق ّد ۡم ُت ل َِح َیات ِ ۡی
ّ ُ َّ
َ
َ ۡۤ َ
﴾۲۵ۙ ﴿ ف َیوۡ َم ِئ ٍذ لا ح َع ِذ ُب َعذ َاب ٗۡہ ا َح ٌد
َ
َ ۡۤ َ َ
﴾۲۶﴿ ّف لَا یُوۡ ِث ُق َف ثاق ٗۡہ ا َح ٌد

વાંબી યાખો કે જ્માયે જભીન બાંગી પોડી
બુક્કો કયી નાખલાભાં આલળે: (૨૧)
અને જ્માયે તાયો યલયરદગાય ધાયળે તથા
પરયશ્તા ણ શાયફંધ આલીને શાજય થળે.
(૨૨)
અને જે રદલવે જશન્નભ રાલી શાજય
કયલાભાં આલળે, તે રદલવે ભનુષ્મ જાણી રેળે;
યંતુ તે લેા તેના ભાટે જાણી રેલું ક્માં
રાબદામી થળે ? (૨૩)
તે કશેળે કે ભેં આ જીલન ભાટે અગાઉથી કાંઇક
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ભોકલ્મું શોત તો કેલું વારૂં થાત ? (૨૪)
છી તે રદલવે ન તો કોઇ અલ્રાશના જે લો
અઝાફ આી ળકળે: (૨૫)
અને ન તેના જે લું જકડલું જકડી ળકળે. (૨૬)
છી અલ્રાશ ૨૧ ભી આમતભાં પયભાલે છે કે
જ્માયે ઝભીનને બાંગી નાખલાભાં આલળે
અને તે વાટ થઇ જળે અને શાડ અને
ભેદાન ફધા વયખા થઇ જળે અને આ
ભકાનો, શાડો અને ઝાડો લગેયે ફધાનો નાળ
થઇ જળે.
“જાઅ યબ્ફોક” : (યલય રદગાયનો શુ કભ
આલળે) ખુદા કોઇ સ્થ યાખતો નથી અને ન
તો કોઇ સ્થનો ભોશતાજ છે , ભાત્ર તેનો એક
શુ કભ થળે તેની શુ કુભતનો રદલવ શળે અને
પરયશ્તાઓ એક છી એક વપભાં શળે, અને તે
રદલવે જશન્નભને રાલલાભાં આલળે ત્માયે
તેના બડકાઓ ફરંદ થળે અને જશન્નભથી
અલાજ મદા થળે અને જશન્નભ ણ ખોપે
ખુદાથી ધ્રુજી ઉઠળે. તે લખતે કુદયત કશેળે કે
ભાયે તને અઝાફ નથી કયલોેે ણ દુશ્ભનોને
તાયા થકી અઝાફ થળે. અને જશન્નભ
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અલ્રાશને વજદાભાં જુ કી જળે, અને એના
ઉય દેખબાના પયીશ્તાઓ શળે, તે લખતે
દયેક ભાણવ “નપવી-નપવી” ુકાયતો શળે
અને શુ ઝુયની ઝફાન ભુફાયક ય “ઉમ્ભતીઉમ્ભતી” શળે.
તપવીયે ફુયશાનભાં છે કે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ભે પયભાવમું કે જ્માયે તભાભ ભખ્રુકને
યજૂ કયલાભાં આલળે તો જશન્નભની અલાઝ
અને બડકતી આગ જોઇને તભાભ ભખ્રુક ડયી
જળે અને જો અલ્રાશનો પેવરોેે ન શોત
તો તભાભ ભખ્રુક તેજ લખતે બમના રીધે
ભૃત્મુ ાભતે, જ્માયે જશન્નભના બડકા ફશાય
નીકળે તો ફધા પયીશ્તા અને અમ્ફીમા ણ
નપવી નપવીનો અલાજ ફરંદ કયળે અને શ.
યવુરે ખુદા (વ.) ઉમ્ભતી ઉમ્ભતીની વદા
ફરંદ કયળે, અને છી દોઝખ ઉય એક ુર
ણફછાલલાભાં આલળે જે લાથી ણ ફાયીક
અને તરલાયથી લધાયે ધાયદાય શળે અને તેના
ઉય ત્રણ ભંઝીરો શળે. શેરી ભંઝીર ય
વીરેયશેભી અને અભાનત ફાફત વલાર
કયલાભાં આલળે. ફીજી ભંઝીર ઉય નભાઝ
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ફાફત વલાર થળે અને ત્રીજી ભંઝીર યશેભતે
યલયરદગાયની ભંઝીર શળે, એ લખતે પયીશ્તા
ણ ભઆપી ભઆપીનો અલાજ ફરંદ કયળે
અને ઇન્વાનો તંણગમાની જે ભ કામ કામને
જશન્નભભાં ડી યહ્ા શળે, “ભીયવાદ” એ
અલ્રાશની યશેભતની એક ભંઝીરનું નાભ છે .
જશન્નભના ુર ઉય ુછાણાના વાત
સ્થો શળે, શેરા સ્થ ય ઇન્વાનને
યોકલાભાં આલળે અને તોશીદનો વલાર થળે,
ફીજા સ્થે નભાઝ ફાફત ુછલાભાં આલળે,
ત્રીજા સ્થે ઝકાતની ુછયછ થળે, ચોથા
સ્થે ભાશે યભઝાનના યોઝા ફાફત ુછલાભાં
આલળે, ાંચભા સ્થે શજ ણલે ુછાળે.
છઠ્ઠા સ્થે લાજીફ ઉભયા ણલે ુછાળે અને
વાતભાં સ્થે રોકોના શક્કોનો વલાર થળે ,
જે ત્માંથી વાય થઇ ગમોેે તો વભજી રો કે
તે ભુણક્ત ામ્મો, નણશ તોેે શુ કભ થળે કે તેના
નેક આઅભારને ફદરાભાં યાખતા જાલ,
ભતરફ એ કે તેના ગુનાશના ભુકાફરાભાં જો
નેકી લધાયે શળે તો તેને જન્નતભાં ભોકરલાભાં
આલળે. નણશ તો જશન્નભભાં ધકેરી દેલાભાં
અનુક્રભણણકા

2363

hajinaji.com

આલળે, વાચા અકીદા છી ફધાથી શેરા
નભાઝનો વલાર થળે, ભાટે નભાઝથી ગપરત
ન કયલી જોઇએ.
તે રદલવનો અલ્રાશનો અઝાફ જોઈને
કુપપાયો તે રદલવે તૌફા કયળે ણ અલ્રાશ
કશે છે કે તે રદલવની તૌફા કંઇ કાભ નણશ
આલે, ભાટે ઇન્વાનને ોતાના ગુનાશની
તૌફા ોતાની શમાતીભાં જ કયી રેલી
જોઇએ.
૨૭ થી ૩૦ ભી આમાત :-

ُ َّ ۡ ۡ ۡ َّ
ََ
﴾۲۷ٰۤیا ّی ُت َہا النف ُس ال ُمط َم ِئنۃ ﴿ ۖ٭

ً
َ ً َ ّ َ ّٰ ۡۤۡ ۡ
﴾۲۸ۚ ﴿ اض َیۃ ّم ۡر ِض ّ َیۃ
ِ اذ ِج ِعی ِاخی ذ ِب ِک ذ
ُۡ َ
﴾۲۹ۙ ﴿ اخخ ِد ۡی ف ِ ۡی ِع ّٰب ِد ۡی
ف

َّ ُ
﴾۳۱٪ ﴿ َف ۡاخخ ِد ۡی َجنتِ ۡی
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(પયભાલળે કે) શે ળાંણતધાયી આત્ભા ! (૨૭)
તું તાયા યલયરદગાય તયપ ાછો પય એલી
ણસ્થણતભાં કે તું તેનાથી યાજી શોમ અને તે
તાયાથી (યાજી શોમ): (૨૮)
ભાટે તું ભાયા ખાવ ફંદાઓભાં દાખર થઇ
જા: (૨૯)
અને ભાયી જન્નતભાં ચાલ્મો આલ. (૩૦)
૨૭ભી આમતભાં કુદયત પયભાલે છે કે અમ
ળાંણતધાયી આત્ભા, એટરે ભોતના લખતે જે ને
ખુળખફયી આલાભાં આલી શોમ, અથલા
જે નું આઅભારનાભું જભણા શાથભાં આવમું
શોમ, તેને વંફોધન થળે કે અમ
ઇત્ભીનાનલાા નપવ, તાયાથી ખુદા યાજી છે
તું તેના ઇનાભોથી યાજી થઇને તેના યાજીા
તયપથી જા અને નેક ફંદાઓના ટોાભાં
અલ્રાશની જન્નતભાં દાખર થા.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે ભોઅભીનની ાવે જ્માયે રૂશ કબ્ઝ કયનાય
પયીશ્તો શોંચે છે તો તે ગબયાઇ જામ છે ,
ત્માયે ભરેકુર ભોત કશે છે કે અમ અલ્રાશના
પ્માયા ! તું ડય નણશ, ખુદાની કવભ જે ણે
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ભોશમ્ભદ (વ.)ને નફીએ ફયશક ફનાલીને
ભોકરાલેર છે , શુ ં તાયા ફાથી ણ લધાયે
ભશેયફાન વાણફત થઇળ, તું જયા આંખ તો
ઉઘાડ, તું તાયી વાભે ંજેતન ાક (અ.) અને
ફાકીના અઇમ્ભએ તાશેયીન (અ.)ને જોઇળ,
અને તે ભોઅભીનને ફતાલલાભાં આલળે કે આ
જ. યવુરે ખુદા (વ.) છે , આ જ. પાતેભા
(અ.), અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી (અ.)
છે અને આ ફાકીના અઇમ્ભએ તાશેયીન અ।
છે , આ જોઇને ભોઅભીન ખુળી થઇ જળે. એ
લખતે યબ્ફુર ઇઝઝત તયપથી એક ભુનાદી
ણનદા આળે, “અમ ળાંણતધાયી આત્ભા તું
તાયા યફ તયપ ાછો પય, એલી શારતભાં કે તું
તેનાથી યાજી શો અને તે તાયાથી અને ભાયા
ફંદાઓ ભોશમ્ભદ (વ.) અને આરે
ભોશમ્ભદના ટોાભાં બી જા” તે લખતે
ભોઅભીનને રૂશ કબ્ઝ થતી લખતે જે ખુળી
થળે તે ફશુ જ લધાયે શળે.
એક રયલામતભાં છે કે ળાંતીધાયી નપવથી
ભુયાદ શ. અરી (અ.) છે અને એક રયલામતભાં
એભ ણ છે કે આ વુયો શ. ઇભાભ શુ વમન
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(અ.) વાથે ખાવ વંફંધ ધયાલે છે અને નપવે
ભુત્ભઇન્નાથી ભુયાદ શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)
છે . જે કોઇ આ વુયાની શંભેળા ણતરાલત કયળે
તે શ. ઇભાભ શુ વમન (અ.)ની વાથે શળે. આ
આમતની તાલીર શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.) અને અઇમ્ભએ તાશેયીન (અ.)ના
શકભાં છે અને તેઓ છી તેભના ગરે
ચારનાયા શ. ભોશમ્ભદ (વ.) અને આરે
ભોશમ્ભદ (વ.)ના દોસ્તો છે જે કમાભત વુધી
આ આમતની તાલીરભાં ળાભેર છે .
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આ વુયાભાં ૨૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૯૦) વુયએ ફરદ (ળશેય)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો કમાભતભાં ખુદાના
અઝાફથી ફચળે. શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક
(અ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ આ વુયાને
લાજીફ નભાઝભાં ઢે તો દુણનમાભાં વારેશીન
રોકોભાં ભશ્શુ ય થળે અને કમાભતભાં કશેલાળે કે
આ ળખ્વનો ખુદા ાવે ભોટો દયજ્જો છે . તે
મગમ્ફયો, વારેશો, ળશીદોના દોસ્તોભાંથી
થળે.
ખાવીમત : નાકની ણફભાયી ભાટે આ વુયાને
રખીને ાણીના ટીાં તેના નાકભાં નાખે તો
ણળપા ાભળે. ફચ્ચું મદા થતી લખતે સ્ત્રીના
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ગાભાં આ વુયાને નાખે તો ફચ્ચું ખોડખાંણલાું નણશ થામ.
૧ થી ૩ જી આમાત :-

ۡ ُ ۡۤ
َ ۡ َ
﴾۱ۙ ﴿ لَا اق ِس ُم ِب ّٰہذا ال َبل ِد
َ َ ۡ َ ّٰ ۢ ٌّ َ ۡ َ َ
﴾۲ۙ ﴿ ف انت ِحل ِبہذا البل ِد
َ
﴾۳ۙ ﴿ َف َفال ٍِد ّف َما َفل َ َد

કવભ છે ભને આ (ભક્કા) ળશેયની: (૧)
એલી શારતભાં કે તું આ ળશેયભાં લવેરો છે :
(૨)
અને કવભ છે જન્ભ આનાય અને તેની કે
જે ને તેણે જન્ભ આપ્મો છે (અથાજત આદભ
તથા તેના લંળજો): (૩)
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે કવભ છે ભને
ભક્કા ળશેયની, એ ળશેયની કવભ ળા ભાટે ન
ખાલ જે ળશેયભાં તું લવેરો છે . અલ્રાશે આ
પ્રભાણે કવભ ખાઇને જ. યવુરે ખુદા (વ.)ની
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પઝીરત જાશેય કયી છે . ભક્કાની ફુઝુગી
આના યશેલાના રીધે છે . કેટરાક કશે છે કે
આભાં જે ણશલ્રુન ળબ્દ આલેર છે તેનો અથજ
ઉતયલું નથી ણ તેનો અથજ શરાર થામ છે .
એટરે કે એ ળશેયભાં જે ફીજાઓ ભાટે શરાર
નથી તે તાયા ભાટે શરાર છે , એટરે કત્ર અને
કેદ કયલું. તેનો અથજ એ કે ભક્કા પતેશ
થલાલાું છે , એટરે કે ભક્કાના કાપયો જો
ઇભાન ન રાલે તો તેઓને કત્ર અને કેદ કય.
ભક્કા પતેશ થમા છી શઝયતે પયભાવમું કે
કમાભત વુધી કોઇને ણ ત્માં ણળકાય કયલાનું,
કત્ર કયલાનું કે ઘાવ કાલાનું નથી. શ.
ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું છે કે
કુયેળો ભક્કાની ઇઝઝત કયતા શતા ણ શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ને કત્ર કયલું શરાર જાણતા
શતા. તેથી અલ્રાશે આ આમત નાઝીર કયીને
પયભાવમું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.), તું ફુઝુગજ
શોલા છતાં તે રોકોએ તને કત્ર કયલાનું અને
કાઢી ભુકલાનું શરાર જાણમું, જો કે એ રોકો
ોતાના ફાના કાતીરોથી ણ આ ળશેયભાં
ફદરો રેતા નથી. તેથી અલ્રાશે તેઓ ય
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ક્રોધામભાન થઇ તેઓની અલાઇનું લણજન
કયેર છે .
છી પયભાલે છે કે કવભ છે “લારીદ” (ફા)
અને “લરદ” (છોકયાની), લારીદથી ભુયાદ શ.
આદભ (અ.) છે કે તેઓ તભાભ ઇન્વાનોના
ફા છે અને તેઓ ખુદાના ખરીપા છે અને
કશે છે કે “લારીદ”થી ભુયાદ શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.) ણ છે અને તેઓ શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ના ણતા તયીકે છે . તેભણે ભક્કાભાં
ખાન-એ-કાઅફા ફનાવમું છે , “લરદ”થી
ભુયાદ તભાભ નફીઓ અને અઇમ્ભા (અ.) છે .
જો લારીદથી ભુયાદ શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)
રઇએ તો લરદથી ભુયાદ તેભની અયફ
અલરાદ છે .
તપવીયે ફુયશાનભાં એશરેફમત (અ.)થી
યીલામત છે કે લારીદથી ભુયાદ શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.) અને ઓરાદથી ભુયાદ
અઇમ્ભએ તાશેયીન (અ.) છે . એભ રખેરું છે
કે લારીદથી ભુયાદ યવુરલ્રાશ (વ.) છે અને
ઓરાદથી ભુયાદ અલવીમાએ તાશેયીન (અ.)
છે . કોઇએ ુછમું કે ફે ઇભાભ એક વભમભાં
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થઇ ળકે છે ? આે પયભાવમું કે એલી શારતભાં
એક નાતીક (ફોરતા) અને ફીજો વાભીત
(ચુ) શળે.
૪ થી ૭ ભી આમાત :-

َ َ َۡ ۡ َََۡ ََۡ
﴾۴﴿ اؿ ف ِ ۡی ک َب ٍد
لقد خلقنا الاِنس

َ َ ۡ َّ َّ َ
َ
﴾۵﴿ ایَ ۡح َس ُب ا ۡؿ ل ۡن حق ِد َذ َعل ۡی ِہ ا َح ٌد
ُّ
َۡ َ ُ
﴾۶﴿ حَقوۡ ُؽ ا ۡہلک ُت َمالًا ل َب ًدا
َ ۡۤ ۡٗ َ َ ۡ َ ّ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ
ٌ
َ
﴾۷﴿ ایحسب اؿ لم یرـ احد
ખચીતજ અભોએ ભનુષ્મને (શંભેળા) કષ્ટભાં
યશેનાયો ેદા કમો છે (તો તે અણબભાન ળા
ભાટે કયે છે ) ? (૪)
ળું તે એભ ધાયે છે કે તેના ય કોઇનું જોય
ચારનારૂં નથી ? (૫)
કશે છે કે ભેં ધણી વંણત ફયફાદ કયી. (૬)
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ળું તે એભ ધાયે છે કે તેને કોઇ જોતો જ નથી
? (૭)
એ ફધામની કવભ ખામને ખુદાએ તઆરા
પયભાલે છે કે ખચીતજ અભોએ ઇન્વાનને
દુ:ખભાં યશેનાયો મદા કમો છે . જે ભકે
ળરૂઆતભાં ભાના ેટભાં અંધકાયભાં યશે છે .
છી ફશાય આલે છે , છી ફાકભાંથી ભોટો
થઇને જલાન થામ છે અને ોતાની ખોયાકી,
ોાકી પ્રાપ્ત કયે છે અને કેટરીક જાતની
તકરીપો ઉાડે છે . જે ભકે ળયદીઓભાં ગુસ્રે
જનાફત, લશેરા ઉઠી ણફસ્તય છોડી ઇફાદતે
ઇરાશીભાં શાજય થામ છે તે ણ એક જાતની
તકરીપ છે અને છે લટે અંતકા લખતે
વખ્તીઓ બોગલે છે અને છે લટના લખતભાં
બમ જોળે.
ળું ઇન્વાન એભ અનુભાન કયે છે કે તે
મગમ્ફયને તકરીપ આે તો તેનો ફદરો
રેલાની કોઇનાભાં ળણક્ત નથી ? અથજ એ કે
તેનું ધાયલું એલું છે કે કમાભત થળે નણશ અને
તેનાથી કોઇ ફદરો રેળે નણશ, ણ તેજ
ળખ્વ કમાભતના રદલવે અપવોવ કયીને કશેળે
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કે દુણનમાભાં ભેં ુષ્ક બેગો કયેરો ભાર
ફયફાદ કમો. અફુર અળદીન એક
ળણક્તળાી અયફ શતો. તે શુ ઝુયના
ળયીઅતના પ્રચાયને બુંવી નાખલાની કોણળળ
કયતો શતો અને તેના ભાટે ઘણો ભાર ખચજ
કયતો શતો, તે એલો તાકતલાો શતો કે એક
ખાવ જાતના ચાભડા ઉય ફેવતો અને દવ
ભાણવો તે ચાભડાને ખેંચતા તો ચાભડું પાટી
જતું ણ તે ોેેતાના સ્થેથી શરતો ન
શતો. તેને ચેતલણી આલાભાં આલી કે
ોતાની તાકત અને દોરતના બયોવે એલો
ખ્માર ન કયજે કે શુ ં અઝાફભાં ગીયપતાય
નણશ થાઉં.
શાયીવ ણફન આભીય ણફન નોપીર ણફન અબ્દે
ભુનાપે કોઇ ગુનોશ કમો શતો. તેથી શુ ઝુયે તેને
કપપાયો અદા કયલાનું કહ્ું તો તેણે કહ્ું કે
જ્માયથી શુ ં ભુવરભાન થમો છુ ં ભાયો ફધો
ભાર કપપાયા અને વદકાભાં જ ખચજ થઇ
ગમો. ખંદકના રદલવે શ. અરી (અ.)એ અમ્ર
ઇબ્ને અબ્દલદને ઇસ્રાભની દાલત આી તો
તેણે જલાફભાં કહ્ું કે આજ રદલવ વુધી
અનુક્રભણણકા
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ઇસ્રાભને ણભટાલલા ભાટે ભેં ભાયો ફધો ભાર
ખચજ કમો, શલે ળું ભોઢું રઇને ઇસ્રાભ કફુર
કરૂં ? શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે
કમાભતના રદલવે કોઇ ણ ભાણવના કદભ
શટળે નણશ ત્માં વુધી કે ચાય ચીજોનો વલાર
કયલાભાં નણશ આલે (૧) ોતાનું જીલન કેલી
યીતે ણલતાવમું, (૨) ભારને કેલી યીતે બેગો કમો
અને ક્મા કાભભાં લામો, (૩) ઇલ્ભ ભેલીને
કેલી યીતે તેના ઉય અભર કમો અને (૪)
આરે ભોશમ્ભદની ભોશબ્ફતનો વલાર
કયલાભાં આલળે.
૮ થી ૧૦ ભી આમાત :-

َ َ
ۡ َ َّ
﴾۸ۙ ﴿ ال َ ۡم ن ۡج َع ۡل ل ٗۡہ َع ۡینح ِف
ۡ َ َ َ ً
﴾۹ۙ ﴿ َف ل َِسانا ّف شف َتح ِف
َ ّ ُ ّٰ ۡ َ َ َ
َ
ۡ
ۡ
﴾۱۱ۚ ﴿ ف ہدینہ النجدی ِن

ળું અભોએ તેના ભાટે ફે આંખો નથી
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ફનાલી:(૮)
અને એક જીબ તથા ફે શોઠ (નથી ફનાવમા):
(૯)
અને ળું અભોએ તેને (વાયા નયવા) ફે ભુખ્મ
ભાગજ (નથી) દેખાડી દીધા ? (૧૦)
શલે ખુદા શુ જ્જત તભાભ કયલા ભાટે પયભાલે
છે કે ળું અભોએ તને ફે આંખો નથી આી કે
જે ના થકી અભાયી કુદયત અને ણશકભતની
ણનળાનીઓ જુ એ ? ળું અભોએ તને જીબ
અને ફે શોઠ નથી આપ્મા ? જે જીબ થકી
ોતાના દીરની લાત કશે છે . શ. યવુરે ખુદા
(વ.)થી લણજન છે કે શદીવે કુદવીભાં છે કે
“અમ અલરાદે આદભ અગય તને જીબ
નાપયભાની તયપ રઇ જલા ચાશે (એટરે કે
લાણશમાત લાતો ફોરલા ઇચ્છે ) તો ફે શોઠો
તેના ભાટે કેદ તયીકે ફનાવમા છે , ભાટે તેને ફંધ
યાખે અને જો તભાયી આંખો ફુયી લસ્તુઓ
જુ એ તો ફે ાંણ તેના ભાટે કેદ છે કે તેને
ફંધ કયી દે, એલી જ યીતે તભાયી ઇચ્છા ફુયા
કામજ તયપ થામ તો તેના ઉય કાફુ યાખો.
નઝદમન : નઝદ ઉંચી અને ખુલ્રી જગ્માને
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કશે છે . આ જગ્માથી ભુયાદ નેકી અને ફદીના
ફે યસ્તા છે અને જે વાયી ચીજ શોમ તેને
વાયી અને જે ખયાફ શોમ તેને ખયાફ જાશેય
કયે તે ફન્ને યસ્તાઓને નઝદમન કશેલાભાં
આલે છે .
૧૧ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ۡ َ
َ َ ۡ
﴾۱۱۫ ﴿ۛ
فلَا اق َت َح َم ال َعق َبۃ
ُ َ َ َ ۡ َ َ ّٰ ۡ َ ۡۤ َ َ
﴾۱۲﴿ ف ما اخذىک ما العقبۃ
َ ُّ َ
﴾۱۳ۙ ﴿ فک َذق َب ٍۃ
ۡ َ
َ
﴾۱۴ۙ ﴿ ا ۡف ِاط ّٰع ٌم ف ِ ۡی یَوۡ ٍؾ ِد ۡی َم ۡسغ َب ٍۃ
ۡ َ
َ
﴾۱۵ۙ ﴿ ّی ِت ۡی ًما دا َمو َكبَ ٍۃ
ۡ َ ً
َ
﴾۱۶﴿ ا ۡف ِم ۡس ِک ۡینا دا َمت َؿبَ ٍۃ

ણ તેણે ટેકયા ય ચઢલાનો પ્રમત્ન જ કમો
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નણશ: (૧૧)
અને તું ળું વભજ્મો કે તે ટેકયો ળું છે ? (૧૨)
(માને) કોઇ એક ગયદન છોડાલલી (ગુરાભ
આઝાદ કયલો) : (૧૩)
અથલા દુકાના વભમભાં ખલયાલલું : (૧૪)
એક નજીકના મતીભને : (૧૫)
અથલા એક બોંમ ય ડેરા ણનયાધાયને.
(૧૬)
છી પયભાલે છે કે તે ટેકયીની વખ્તીભાં
ડ્મોેે નણશ. એટરે કે તેણે નેક અભર
ફજાલી રાલલા ભાટે નપવ ણલરૂઘ્ધ ચારલા
ભાટે યંજ અને ભુવીફત ઉાડી નણશ અને કઇ
ચીઝે તને ફતાવમું કે અકફા (ટેકયો) ળું છે ?
છી પયભાલે છે કે તે ગુરાભને ભુક્ત કયલાનું
છે અને કેભકે દયેકને ભાટે ગુરાભ આઝાદ કયલું
ળક્મ નથી, તેથી તેભની આવાની ભાટે એ
ઇણખ્તમાય દેલાભાં આવમો છે કે બુખ્માને
ખાણં ખલડાલે અને ોતાના વગા મતીભને
અને બોંમ ઉય ડેરા ણનયાધાયાને ખાલાનું
ખલડાલે, એટરે કે ઘણાજ ગયીફ અને
ભોશતાજ ભાણવોને ખાલાનું ખલડાલે.
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં “અકફા” આવમું તેનો અથજ ઉય
ટેકયી ફતાલેર છે અને જશન્નભભાં એક
વખ્ત ટેકયી છે , ઇન્વાન અલ્રાશની ઇફાદત
છોડી આલાથી તે ટેકયી યથી વાય થઇ
ળકળે નણશ અને શદીવભાં છે કે ખુદાના
ખોપથી યડનાય ણવલામ ફીજો કોઇ દોઝખની
ટેકયીથી વાય થઇ ળકળે નણશ. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ
ભોઅભીનને ેટ બયીને ખાણં ખલડાલે તો
તેને આખેયતભાં એટરો વલાફ ભે જે ખુદા
ણવલામ કોઇ જાણી ળકતું નથી. ઇભાભ
(અ.)થી રયલામત છે કે જે કોઇ અભોને દોસ્ત
યાખળે તે અકફા યથી વાય થઇ જળે.
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે જશન્નભ
ઉય એક ુર છે જે તરલાયની ધાયથી ણ
તેજ, શજાય લયવ જે ટરો શોો, શજાય
લયવ જે ટરો રાંફો અને શજાય લયવ જે ટરું
તેનું ઉતયાણ છે . તેની આવાવ કાંટાઓ
શળે. કેટરાક તેના યથી ણલજીની જે ભ
વાય થઇ જળે, કેટરાક તેજ શલાની જે ભ તો
કેટરાક ઝડી ઘોડાની જે ભ દોડીને વાય થઇ
અનુક્રભણણકા
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જળે, કેટરાક ઇન્વાનની જે ભ દોડળે તો
કેટરાક ચારીને જળે, કેટરાક ઘુંટણીએ ચારળે
તો કેટરાક ડતા આખડતા ભુશ્કીરથી વાય
થળે અને કેટરાક ઉંધે ભોઢે જશન્નભભાં જળે.
૧૭ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ َ ثُ ّ َم ک
َ َاؿ ِم َن الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف تَو
اصوۡا
ۡ َ َ َ َ ۡ َّ
﴾۱۷﴿ اصوۡا ِبال َم ۡر َح َم ِۃ
ِبالصبؿِ ف تو
َ ۡ
َ َ ُ
﴾۱۸﴿ افل ِئک ا ۡص ّٰح ُب ال َم ۡی َمن ِۃ

َّ
َ ّٰ
َ
ََ
َف ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ِبا ّٰی ِتنا ُہ ۡم ا ۡص ّٰح ُب
ۡ ۡ
﴾۱۹﴿ ال َمشـَٔۡ َم ِۃ
ٌ
ُ َ َ
﴾۲۱٪ ﴿ َعل ۡی ِہ ۡم ن ٌاذ ّم ۡؤ َص َدۃ
છી આ ણ જોઇએ કે તે તે રોકોભાંથી શોમ
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કે જે ઓ ઇભાન રાવમા, અને જે ઓ એક
ફીજાને વશન કયલાની તાકીદ કયતા યહ્ા,
અને એક ફીજાને દમા કયલાની નવીશત કયતા
યહ્ા. (૧૭)
એજ રોકો જભણા શાથના વોફતીઓ છે .
(૧૮)
અને જે ણે અભાયી આમતોનો ઇન્કાય કમો
તેઓ ડાફા શાથના વોફતીઓ શળે. (૧૯)
ચાયે ફાજુ થી પયી લગેરી આગ તેભના ઉય
શળે. (૨૦)
છી પયભાલે છે કે અને જે રોકોએ કુયઆનની
આમતો વાથે અથલા અભાયી ણનળાનીઓ
વાથે કુફ્ર કમુું તે રોકો ડાફા શાથલાા છે કે
તેઓને અળજની ડાફી ફાજુ થી જશન્નભભાં
રઇ જલાભાં આલળે. અને તેઓને તેભના
આઅભારનાભા ડાફા શાથભાં આલાભાં
આલળે અને એ રોકો ઉય દયલાજા ફંધ
કયેરી દોઝખની આગ શળે કે તેભાંથી તેઓ
ણનકલા નણશ ાભે, ણ યાશત અને આયાભ
ભેલલાની ઉમ્ભીદથી ણનયાળ થઇ શંભેળા
દોઝખભાં ફળમા કયળે.
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ફાતીની તપવીયથી “ઉકફા”થી ભુયાદ આરે
ભોેેશમ્ભદની ણલરામત છે . ખુદાલંદે કયીભ
આણને ભોશમ્ભદ (વ.) અને આરે
ભોશમ્ભદ (વ.)ની ણલરામત ઉય ફાકી યાખે
(આભીન) આરે ભોશમ્ભદની રયલામતભાં છે કે
“અસ્શાફે ભળ્અભશ”થી ભુયાદ આરે
ભોશમ્ભદના દુશ્ભનો છે .

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૧૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૯૧) વુયએ ળમ્વ (વૂમ)જ

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો જે જે ચીજ ય ચાંદવુયજનું તેજ ડે છે તે તભાભ ચીજોનો વદકો
કમાજ જે ટરો વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ એક રદલવ અથલા યાતે વુયએ
લશ્ળમ્વ, લલ્રમર, લઝઝોશા અને અરભ
નળયશને ફશુ જ ઢે તો તે લખતે તેની ાવે
જે જે ચીજ શાજય શળે તે ઉયાંત ળયીયના
દયેક બાગના અલમલો કમાભતભાં તેના ભાટે
વાક્ષી આળે અને અલ્રાશ તેભની ગલાશીને
કફુર યાખળે અને ભરાએકાને કશેળે કે આ નેક
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ફંદાઓને ફેણશશ્તભાં રઇ જાલ અને જે
જગ્મા ભાંગે તે આો, ભાયી યશેભત અને
પઝર ભુફાયક થામ.
ખાવીમત : આ વુયાને ાણી ઉય ઢીને
ીએ તો ભયડાની ણફભાયીથી નજાત ભળે.
૧ થી ૪ આમાત :-

ُ َ ۡ َّ َ
َ
ّٰ
﴾۱﴿ س ف ضحہا
ِ ف الشم

َ َف الۡقَ َمر ِا َدا تَ ّٰل
﴾۲﴿ ىہا
ِ
ّّٰ َ َ َ َ ّ َ
َ
﴾۳﴿ ف النہاذِ ِادا جلىہا
َ َف الّ َ ۡیل ِا َدا حَ ۡغ ّٰش
﴾۴﴿ ىہا
ِ
કવભ છે વૂમજની અને તેના ફોયના લધતા
જતા તાની: (૧)
અને કવભ છે ચંદ્રભાની જ્માયે કે તે (વૂમજ)ની
છી નીકી આલે છે : (૨)
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અને કવભ છે રદલવની જ્માયે કે તે વૂમજને
પ્રગટાલે છે : (૩)
અને કવભ છે યાતની જ્માયે કે તે વૂમજને ઢાંકી
દે છે : (૪)
કવભ છે વૂમજની અને ફોયના તેની લધતી
જતી યોળનીની અને કવભ છે ચાંદની કે જે
વૂમજની છી નીકે છે , એટરે વૂમજ અસ્ત થમા
છી તેની યોળની પેરામ છે . આની ફાતીની
તપવીય એ છે કે એશરેફમત (અ.)થી લણજન
છે કે વુયજથી ભુયાદ શ. યવુરે ખુદા (વ.) છે
અને ચાંદથી ભુયાદ શ. અરી (અ.) છે . જે ભકે
ચાંદ વૂમજ છી ઉદમ થામ છે , એલીજ યીતે
લવીનો દયજ્જો નફીની છી છે અને રમર
(યાત્રી)ની ફાતીની તપવીય ઝારીભ રોકો છે .
જે ભણે ઇસ્રાભની તારીભને ફયફાદ કયી
નાખી અને નેશાયથી ભુયાદ ફીજા અઇમ્ભા
(અ.) છે , તેભાં કાએભે આરે ભોશમ્ભદ (વ.)
ણ છે જે ઓ આ જગતભાં આલી
અત્માચાયના અંધકાયને દુય કયળે. જાશેયી
તપવીય એ છે કે આ ફધી લસ્તુઓની કવભ
એટરા ભાટે ખાધી છે કે આ ચીજો કુદયતની
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કાયીગયીને જાશેય કયે છે અને તેભાં ણલચાય
કયલાથી ઇન્વાન દીને ઇસ્રાભને વાયી યીતે
વભજી ળકે છે . “ઝોશા” વલાયના વભમને કશે
છે , જ્માયે વૂમજની યોળની ુયી યીતે પેરાઇ
જામ.
૫ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ّٰ
َّ َ
﴾۵﴿ الس َمٓا ِء َف َما بَن َہا
ف

َ
ۡ ََف الۡا
﴾۶﴿ ص َف َما ط ّٰح َہا
ذ
ِ
ّٰ َ َ َ ّ ۡ َ َ
َ
ّ
﴾۷﴿ س ف ما سوىہا
ٍ ف جف
ۡ َ َ َ َۡ ُ ُ َ َ َََۡ
َ
ّٰ
﴾۸﴿ فالہمہا فجوذہا ف تقوىہا

ّّٰ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
َ
﴾۹﴿ قد افلح من رخىہا

َ اب َم ۡن َخ ّّٰس
َ َف َق ۡد َخ
﴾۱۱﴿ ىہا
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કવભ છે આકાળની અને તેની કે જે ણે તેને
ફનાવમું છે : (૫)
અને કવભ છે ૃથ્લીની અને તેની કે જે ણે તેને
ણલસ્તાયી છે : (૬)
અને કવભ છે આત્ભાની અને તેની કે જે ણે
તેને રયૂણજ કમો: (૭)
છી તેણે તેના ભાટે નયવું ળું અને વારૂં ળું
તેની વભજ આી: (૮)
જે ણે તે (આત્ભા)ને ણલત્ર કયી રીધો તે તો
ખયેજ વપ થમો: (૯)
અને જે ણે તેને (ગુનાશો લડે) દફાલી યાખ્મો તે
ખયેજ ણનષ્પ યહ્ો. (૧૦)
છી કુદયત કશે છે કે કવભ છે આકાળની અને
તેની કે જે ણે તેને ફનાવમું છે . એટરે અલ્રાશે
ોતાની કવભ ખાધી છે .
ફાતીની તપવીયભાં ઇબ્ને અબ્ફાવથી ભનકુર
છે કે વૂમજથી ભુયાદ મગમ્ફય (વ.) અને
ચાંદથી ભુયાદ શ. અરી (અ.) છે અને
નેશાયથી ભુયાદ શ. ઇભાભ શવન (અ.) અને
શ. ઇભાભ શુ વેન (અ.) છે , જ્માયે રમરથી
ભુયાદ ફની ઉભય્મા છે અને એક યીલામતભાં
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છે કે નેશાયની તાલીર કાએભે આરે ભોશમ્ભદ
(વ.) છે .
ઉયની આમતોભાં કવભ ખાઇને નલભી
આમતભાં કુદયત કશે છે કે જે ળખ્વે ોતાના
નપવને કુફ્ર અને ગુનાશોથી ણલત્ર કમુું તે
વપતા ામ્મો અને જે ણે ગુનાશો કમાજ તે
ણનષ્પ ગમો. આ આમતથી ચોખ્ખું જાશેય
થામ છે કે ઇન્વાન ોતાના કૃત્મો ય અણધકાય
ધયાલે છે , એટરે કે વાયા-નયવા કામો ોતેજ
કયે છે , કુદયત કયાલતી નથી. ભક્કાલાાઓ શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ને જુ ઠરાલે છે તેથી કુદયત
કશે છે કે શુ ં તેઓ ઉય અઝાફ નાઝીર
કયીળ, જે લી યીતે શ. વારેશ (અ.)ને
જુ ઠરાલલાના કાયણે કોભે વભુદ ઉય અઝાફ
નાઝીર થમો.
૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ۡۤ َ ّٰ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّ َ
﴾۱۱﴿ کذبت ثموخ ِبطغوىہا
ّٰ ۡ َ َ
﴾۱۲﴿ ِا ِد ان ۢۡ َب َعث اشق َہا
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ۡ
ّّٰ َ َ َ ّّٰ
َ ََفق
اؽ ل َ ُہ ۡم َذ ُسوۡ ُؽ الل ِہ ناقۃ الل ِہ َف ُسق ّٰی َہا
﴾۱۳﴿
َ
َ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ
ۛ ف َد ۡم َد َؾ َعل ۡی ِہ ۡم
فکذبوـ فعوكفہا
َ َذ ّبُ ُہ ۡم ب َذنۢۡبہ ۡم َف َس ّّٰو
﴾۱۴﴿ ىہا
ِِ ِ
ۡ ُ ََ ََ
﴾۱۵٪ ﴿ اغ ُعق ّٰب َہا
ف لا یخ
વભૂદ (ની કોભે) ોતાની ઉઘ્ધતાઇને રીધે
(મગમ્ફય વારેશને) જુ ઠરાવમો: (૧૧)
જ્માયે કે તેઓ ભાંશેનો એક અણધક શતબાગી
ુરૂ (પવાદ કયલા) ઉબો થમો: (૧૨)
જે થી અલ્રાશના યવૂરે તેભને કહ્ું કે
અલ્રાશની આ ઊંટણી (ને છે ડળો નણશ).
અને તેનું ાણી (ફંધ કયળો નણશ). (૧૩)
ણ તેભણે તે (યવૂર)ને જુ ઠરાવમો, અને તે
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ઊંટણીની કૂચો કાી નાખી, જે થી તેભના
યલયરદગાયે તેભનો તેભના આ ગુનાશના
કાયણે નાળ કમો, છી તેભને બૂણભ બેગા કયી
નાખ્મા: (૧૪)
અને તે (અલ્રાશ) તેભના રયણાભની (ભુદ્દર)
દયકાય કયતો નથી. (૧૫)
છી કુદયત પયભાલે છે કે વભુદના રોકોએ
ોતાની ઉઘ્ધતાઇના રીધે જ. વારેશ (અ.)ને
જુ ઠરાવમા અને ઊંટણીના ગ કાી નાખલા
ભાટે કેદાય નાભનો ફદફખ્ત તૈમાય થમો.
મગમ્ફયે તે કોભને ભના કયી કે વાંઢણીને
તભો કાો નણશ. તભો ખુદાથી ડયો, ણ
તેઓએ કોઇ લાત ભાની નણશ અને વાંઢણીના
ગ કાી નાખ્મા. તેથી કુદયતે તે ફધામને
શરાક કયી નાખ્મા. રકસ્વો ણલગતલાય આગ
રખી ચુક્મા છીએ.
ભજભઉર ફમાનભાં છે કે જ. અમ્ભાય ણફન
માવીયથી રયલામત છે કે એક જં ગથી અભો
ાછા પયી યહ્ા શતા અને શ. અરી (અ.)
અને શુ ં એક ખજુ યના ઝાડ નીચે વુતા શતા,
ત્માયે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે અભો ફન્નેને
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જાગૃત કમાજ. તે લખતે અભાયા ળયીયો ભાટીથી
ખયડામેરા શતા. આે પયભાવમું કે ળું તભોને
ફે અણધક શતબાગી ુરૂોની ખફય આું ?
અભોેેએ અઝજ કયી કે શા, આે પયભાવમું કે
એક એ કે જે ણે જ. વારેશ (અ.)ની ઊંટણીને
કત્ર કયી અને મા અરી, ફીજો એ જે તભાયા
ભાથા ય તરલાયનો ઘા ભાયળે અને છી
આે શ. અરી (અ.)ના ભાથા અને દાઢી
ઉય શાથ યાખી પયભાવમું કે તે તભાયા
ભાથાના ખુનથી તભાયી દાઢીને યંગીન કયળે.
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આ વુયાભાં ૨૧ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૯૨) વુયએ રૈર (યાત્રી)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો ખુદા તે ફંદાને તે યાજી થઇ
જામ તેટરું આળે અને તંગદસ્તી દુય થઇ
યોઝી લધળે.
ખાવીમત : આ વુયાને કાનભાં ઢલાથી ભયગી
(લામ)ની ણફભાયીભાં ળીપા ભળે.
૧ થી ૧૦ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ َ َ ّ
﴾۱ۙ ﴿ َف ال ۡی ِل ِادا حَغصی
ّّٰ َ َ َ َ َ ّ َ
﴾۲ۙ ﴿ ف النہاذِ ِادا تجدی
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َ َ ّ َ َ ُ ۡ ٰۤ
َف َما خل َق الذغ َخ َف الۡانثی ﴿ ۙ﴾۳
َ
ُ َ ّّٰ
ِا ّؿ َس ۡع َیک ۡم لَشتی ﴿﴾۴
َ َ ّ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ّ َ ّٰ
فاما من اعطی ف اتكی ﴿ ۙ﴾۵
َ َ ۡ ّٰ
َف َص ّدػ ِبال ُح ۡسجی ﴿ ۙ﴾۶

ۡ
َ ُ
ف َسن َی ِّز ُخ ٗۡـ ل ِل ُی ۡز ّٰخی ﴿﴾۷

َ َ ّ َ َ ۢۡ َ َ َ ۡ ۡ ّٰ
اس َتغجی ﴿ ۙ﴾۸
ف اما من ب ِخل ف
َ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ ّٰ
ف کذب ِبالحسجی ﴿ ۙ﴾۹
ۡ
َ ُ
ف َسن َی ِّز ُخ ٗۡـ ل ِل ُع ۡز ّٰخی ﴿﴾۱۱
)ેકવભ છે યાતની કે તે (વધી લસ્તુઓન
hajinaji.com

2393

અનુક્રભણણકા

ઢાંકી દે છે : (૧)
અને કવભ છે રદલવની જ્માયે કે તે પ્રકાળી
નીકે છે : (૨)
અને કવભ છે તેની કે જે ણે નય ભાદા ેદા કમાજ
છે : (૩)
ણનવંળમ તભાયા પ્રમત્નો ણબન્ન ણબન્ન છે .
(૪)
છી જે ણે (અલ્રાશની યાશભાં કાંઇ) આપ્મું
તથા ગુનાશોથી ફચ્મો: (૫)
અને વલોિભ ફાફત (ઇસ્રાભ)ને વાચો
ભાન્મો : (૬)
તો અભે તેને ધણીજ જલ્દી વુગભતાની
પ્રેયણા આીળું. (૭)
અને જે ણે કંજુવાઇ કયી તથા ોતાને
(અલ્રાશથી) ફેયલાશ ભાન્મો : (૮)
અને વલોિભ લાતોને જુ ઠરાલી : (૯)
તો અભે ધણીજ જલ્દી તેને વખતાઇભાં
વડાઇ જલાની પ્રેયણા આીળું. (૧૦)
કવભ છે યાતની જે દયેક લસ્તુઓને ઢાંકી દે
છે , છી કુદયતે રદલવની કવભ ખાધી છે
જ્માયે તે પ્રકાળ પેરાલે છે . છી કવભ ખાધી
અનુક્રભણણકા
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છે કુદયતે નય ભાદાની, જે થી ભુયાદ શ. આદભ
(અ.) અને જ. શવલા (અ.) છે જે તભાભ
ઇન્વાનોના ભુ છે અને નય ભાદાથી
શમલાનોને ણ ભુયાદ રીધા છે . એ કવભ
છી પયભાલે છે કે તભાયા કૃત્મો જુ દા-જુ દા
પ્રકાયના છે , કોઇ નેક અભર કયે છે , કોઇ ફુયા
કામો કયે છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે
ઇન્વાન ફે જાતના છે એક ોતાને લેચાતો
રઇને ભુક્ત કયે અને ફીજો ોતાની ઝાતને
લેચીને ોતાને શરાક કયે. છી આગ
પયભાલે છે કે તેણે નેક કલ્ભાની વત્મતા કયી
એટરે તલશીદને ભાન્મ યાખી. જે ણે દીન અને
ઇસ્રાભને ભાન્મ યાખ્મા એલા રોકોને
પયભાફયદાયીની તોપીક આીએ છીએ, અભે
તેને આવાન યાશ દેખાડીએ છીએ.
જે વમણક્તએ કંજુવાઇ કયી અને અલ્રાશની
યાશભાં જે ભાર ખચજ કયલાનો શોમ છે તે ખચજ
કમો નણશ અથલા તલશીદના કલ્ભાને ભાન્મો
નણશ અને આખેયતની તયપ ફેયલા યહ્ો તો
એલા રોકોને અભો જલ્દી ભુવીફતભાં
વડાઇ જામ તેલી પ્રેયણા આીળું.
અનુક્રભણણકા
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૧૧ થી ૨૧ ભી આમાત :-

ُ ۡ ۡ ُ ۤۡ َ َ ّٰ
َف َما حغجِ ۡی َعن ُہ َما ل ٗۡہ ِادا ت َر ّخی ﴿﴾۱۱
َ َ َ ۡ
ۛ﴿ ۫﴾۱۲
ِا ّؿ َعل ۡینا لَل ُہ ّٰدی
َ َ ّٰ َ ُ
َف ِا ّؿ لَنا لَلۡاع َِخۃ َف الۡا ۡفخّٰی ﴿﴾۱۳
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ً َ َ ّّٰ
فانذذتکم ناذا تلظی ﴿ ۚ﴾۱۴
َ َ ۡ ّٰ َ ۤۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ
لا یصلىہا ِالا الاشكی ﴿ ۙ﴾۱۵

ّ َ ۡ َ ّ َ َ َ َ َ ّّٰ
ال ِذی کذب ف توخی ﴿﴾۱۶
َ َ ُ َ َّ ُ َ ۡ َ ۡ َ
ف سیجنبہا الاتكی ﴿ ۙ﴾۱۷
ّ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ٗۡ َ َ َ ّّٰ
ال ِذی یؤتِی مالہ یتـؽی ﴿ ۚ﴾۱۸
َ َ َ َ ۡ َ ٗۡ ۡ ّ ۡ َ ُ
ٰۤ
ۡ
ف ما لِاح ٍد ِعندـ ِمن جِعم ٍۃ تجزی ﴿ ۙ﴾۱۹
hajinaji.com
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َ
َ ِالَّا ۡاب ِت َغ
﴾۲۱ۚ ﴿ ٓاء َف ۡج ِہ َذ ِّب ِہ الۡا ۡعدّٰی
ّٰ
﴾۲۱٪ ﴿ َف ل َ َسوۡ َغ یَ ۡرنی
અને જ્માયે તે ઉંધે ભોઢે (જશન્નભભાં) ડી
નાળ ાભળે ત્માયે તેનો ભાર તેના કાંઇજ
કાભભાં નણશ આલે. (૧૧)
ફેળક ણશદામત કયલાનું અભાયા ભાથે અણનલામજ
છે : (૧૨)
અને ફેળક યરોક અને આરોક અભાયા
અણધકાયભાં છે . (૧૩)
ભાટે ભેં તભને બડબડતી આગથી ફીલયાવમા
છે : (૧૪)
કે તેભાં કોઇ નણશ જામ ણવલામ તે
શતબાગીના: (૧૫)
કે જે ણે જુ ઠરાવમું અને ભોઢું પેયલી રીધું.
(૧૬)
અને નજીકભાં જ તે યશેઝગાયને તેનાથી
ઉગાયી રેલાભાં આલળે : (૧૭)
કે જે ોતાનો ભાર ોતે ણલત્ર થઇ જામ એ
અનુક્રભણણકા
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શેતુથી (અલ્રાશની યાશભાં) આે છે . (૧૮)
અને તેની ાવે કોઇને (આલા) ભાટે એલી
એકેમ લસ્તુ નથી કે જે ફદરાની આળાએ
આલાભાં આલે : (૧૯)
ણવલામ કે તેનો આળમ ોતાના ઉચ્ચ
દયજ્જાલાા યલયરદગાયની ખુળી વંાદન
કયલાનો શોમ. (૨૦)
અને આગ જતાં તે જરૂય યાજી થઇ જળે.
(૨૧)
ઇબ્ને અબ્ફાવથી રયલામત છે કે અન્વાયભાં એક
ળખ્વના ઘયભાં ખજુ યનું ઝાડ શતું જે એક ગયીફ
ભાણવના ઘયભાં ડતું શતું અને જ્માયે ભાણરક
તેની ખજુ યને ઉતાયતો શતો તો ડોળીના ઘયભાં
ણ કેટરીક ખજુ યો ડતી શતી. તો તે ગયીફના
ફાકો ખજુ યને રઇને ખાતા શતા. તેથી ભાણરક
કોઇ લખતે તેભના ભોઢાભાંથી ખજુ યો કાઢી રેતો
શતો. તેથી તે ગયીફના ફચ્ચાઓ યડતા શતા.
આની પયીમાદ તે ગયીફે શઝયત (વ.)ની ાવે
કયી તો આે ખજુ યના ભાણરકને ફોરાલીને કહ્ું
કે આ ખજુ યનું ઝાડ ભને લેચી દે, તેના ફદરાભાં
તને જન્નતભાં ખજુ યના ઝાડ આીળ, તેણે તે
અનુક્રભણણકા
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લેચલાનો ઇન્કાય કમો. આે પયભાવમું કે
જન્નતભાં ુયો ફાગ આીળ. છતાં તેણે ઇન્કાય
કયીને કહ્ું કે ભાયી ાવે તો ખજુ યના ઘણા ઝાડ
છે અને આ ઝાડની ખજુ યો તભાભ ઝાડની
ખજુ યો કયતાં ઉિભ છે . આ વાંબી આ કંઇ
ફોલ્મા નણશ. અફુરઅશદ નાભના એક
વશાફીએ આ લાત વાંબી અને તે ખજુ યના
ભાણરક ાવે આલી કશેલા રાગ્મો કે આ
ખજુ યના ઝાડનો વોદો ભાયી વાથે કય, તેથી
ખજુ યનો ભાણરક તે એક ઝાડને ચારીવ ઝાડના
ફદરાભાં લેચલા તૈમાય થઇ ગમો અને
અફુરઅશદે કેટરાક રોકોને વાક્ષી યાખીને તે
વોદો ાકો કયી રીધો. છી શુ ઝુયની ખીદભતભાં
આલીને અઝજ કયી કે જન્નતલાી ખજુ યનો
વોદો આ ભાયી વાથે કયો, તે ખજુ યનું ઝાડ શલે
ભાયી ભાણરકીનું છે અને શુ ં તે આને અજણ કરૂં
છુ ં . આે પયભાવમું કે જન્નતભાં તને એક ઝાડ
નણશ ણ ખજુ યના ફાગો ભળે. છી આ તે
ગયીફ ભાણવના ઘયે તળયીપ રઇ ગમા અને તેને
કહ્ું કે આ ખજુ યનું ઝાડ શલે તાયી ભાણરકીનું છે .
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૧૧ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૯૩) વુયએ ઝોશા (ફોય)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો શુ ં તેની ળપાઅત કયીળ અને
ફધા મતીભો-ભાંગલાલાા પકીયોની ગણતયી
ભુજફ દવ ગણો વલાફ ભળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ઢે તો બુરાઇ ગમેરી
ચીઝ માદ આલી જળે.
૧ થી ૪ આમાત :-

ُّ
﴾۱ۙ ﴿ َف الض ّٰذی

َ َّ
﴾۲ۙ ﴿ َف ال ۡی ِل ِادا َس ّٰجی
અનુક્રભણણકા
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َ
َ ُ َ َ
﴾۳﴿ َما َف ّخ َعک َذ ّبک َف َما قدّٰی
ُ
َ َ ّ ۡ َ ُ ّٰ
﴾۴﴿ َف لَلۡاع َِخۃ خح ٌؿ لک ِم َن الۡا ۡفخّٰی
કવભ છે (ફોયના) લધતા જતા તાના
વભમની: (૧)
અને યાતની જ્માયે કે તે (નો અંધકાય) થયાઇ
જામ છે : (૨)
(શે યવૂર !) તાયા યલયરદગાયે તને ન તજી
દીધો છે અને ન (તાયાથી) નાયાજ થમો છે .
(૩)
અને તાયા ભાટે આખેયત (આ) દુણનમા કયતાં
કેટરીમે (લધાયે) ફશેતય છે . (૪)
કવભ છે (ફોયના) લધતા જતા તાના
વભમની અને યાતની કે જ્માયે તેનો અંધકાય
થયાઇ જામ છે . અશીં ખુદાએ યબ્ફે ઝોશા
અને યબ્ફે રમર એટરે ોતાની ઝાતની કવભ
ખાધી છે . અમ યવુર (વ.) તાયા યલયરદગાય
તને છોડી નથી દીધો અને ન તો તાયાથી
અનુક્રભણણકા
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નાયાજ છે . ભજભઉર ફમાનભાં છે કે
મશુ દીઓએ ઝુરકયનમન, અસ્શાફે કશપ અને
રૂશ ણલે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને વલારો કમાજ
શતા. આે ઇન્ળાઅલ્રાશ કહ્ા લગય તેઓથી
જલાફ આલાનો લામદો કયી રીધો શતો
અને એ છી ફાય, ંદય અને ચારીવ રદલવ
વુધી લશી આલી નણશ. તેથી જલાફ
આલાભાં ણલરંફ થમો. તેથી કુપપાયો કશેલા
રાગ્મા કે ભોશમ્ભદ (વ.)નો ખુદા તેનાથી
નાયાજ થઇ ગમો છે . ત્માય છી જ. જીબ્રઇર
આ વુયોેે રાવમા. એ રોકોભાં અફુ રશફની
સ્ત્રી ઉમ્ભે જભીર જે અફુ વુરપમાનની ફશેન
શતી તેણીએ ણ આને અમોગ્મ ળબ્દ કહ્ા.
ભા લદદઅક : તાયા યલયરદગાયે તને છોડ્મો
નથી અને ન તે તાયાથી નાયાજ થમોેે છે .
કેટરાક કશે છે કે ઇસ્રાભીઓએ અજજ કયી કે
મા યવુરલ્રાશ (વ.) આ ઉય ળા ભાટે લશી
નાઝીર થતી નથી ? આે પયભાવમું કે તે કેભ
નાઝીર થામ કે જ્માયે કે તભે યશેઝ કયતા
નથી, યશેભ નથી કયતા અને નખ ઉતયાલતા
નથી.
અનુક્રભણણકા
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૫ ભી આમત :-

ّٰ َ َ َ ُ َ ُ
﴾۵﴿ َف ل َ َسوۡ َغ ح ۡع ِط ۡیک َذ ّبک فت ۡؿنی

અને ખચીતજ આગ જતાં તાયો
યલયરદગાય તને એટરા (ફધા) પ્રભાણભાં
અજણ કયળે કે તું ખુળ ખુળ થઇ જળે. (૫)
લર વલપ મોઅતીક : નજીકભાં જ તાયો યફ
તને એટરું આળે કે તું યાજી થઇ જઇળ,
એટરે ખુદા તને કમાભતના રદલવે એટરું
આળે કે તું યાજી થઇ જઇળ. આથી ભુયાદ
ળપાઅત છે . શ.ભોશમ્ભદે શનપીમાથી લણજન
છે કે રોકો જે આમતને ોતાની ફક્ષીળનો
ફશુ ભોટો વશાયો વભજે છે તે આ છે
અલ્રઝીના અસ્રફુ અરા અન પોવેશીભ...
(અમ યવુર તું કશે કે ભાયા તે ફંદાઓ કે
જે ભણે ગુનાશો કયી ોતાની ઉય શદ ઉયાંત
ઝુલ્ભ કમો છે , તભો અલ્રાશની યશેભતથી
ણનયાળ થળો નણશ.) એશરેફમતની નજીક
વશુ થી લધાયે ફક્ષીળનો વશાયો આ આમત
છે . જે ભાં ખુદા ોતાના શફીફને લામદો કયે
અનુક્રભણણકા
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છે કે તભાયો યફ તભને એટરું આળે કે તભો
યાજી થઇ જળો અને આથી ભુયાદ ળપાઅત
છે . એક લખતે નફીએ કયીભ (વ.) જ.
પાતેભા (અ.)ના ઘયભાં દાખર થમા. શુ ઝુયની
ળાશઝાદીની છે ડી ઊંટના લાોની ફનેરી
શતી. ફાક ગોદભાં શતું અને આ ચક્કી
ીવી યહ્ા શતા. એ જોઇ શુ ઝુયની આંખોભાં
ાણી આલી ગમા. આે પયભાવમું દુણનમાનું
દુ:ખદામક જીલન આખેયતના ભીઠા જીલનના
ફદરાભાં છે તો લરવલપ લાી આમત ઉતયી
અને યવુરલ્રાશ (વ.)ની ખુળી એભાં છે કે
ોતાની એશરેફમત (અ.)ને વશુ થી શેરાં
જન્નતભાં દાખર કયે. શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે ખુદાને એક
ભાનનાય કોઇ જશન્નભનું ફતણ ન ફને
(જો કે તેભાં એક ળયત એ ણ છે કે નફુવલત
અને ઇભાભ ણલે ણ વાચો અકીદો ધયાલતો
શોમ.)

અનુક્રભણણકા
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૬ થી ૯ ભી આમાત :-

ّٰ َ
َ
َ
﴾۶﴿ ال َ ۡم یَ ِج ۡدؼ یَ ِت ۡی ًما فا ّٰفی
َ ًّ َ َ َ َ َ َ
ّٰ
َ
﴾۷﴿ ف فجدؼ ضٓالا فہدی
ّٰ ۡ َ َ
َ
﴾۸﴿ َف َف َج َدؼ َعٓائِلًا فاغجی
َۡ َ
ۡ َ ََ
﴾۹﴿ فا ّما ال َی ِت ۡی َم فلَا تق َہ ۡر

ળું તેણે તને મતીભ બાીને તારૂં જતન નથી
કમુું ? (૬)
અને તને ભાગજ બુરેરો બાી તાયી ણશદામત
નથી કયી ? (૭)
અને તને ભોશતાજ બાી તને શ્રીભંત નથી
ફનાવમો. (૮)
ભાટે શલે તું મતીભ ઉય ઝુરભ કયજે નણશ :
(૯)
અરભ મજીદક મતીભન પઅલા : (ળું તેણે તને
મતીભ બાીને તારૂં જતન નથી કમુું ?)
અનુક્રભણણકા
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ખુદાલંદે કયીભ શુ ઝુય ય ોતાના આબાયનું
લણજન કયે છે . આ મતીભ શતા અને જાશેયભાં
કોઇ આની યલયીળ કયનાય ન શતું, કાયણ કે
આ ોતાની ભાતાના ેટભાં છ ભણશનાના
શતા ત્માયે આના ણતા શ. અબ્દુલ્રાશ
લપાત ામ્મા અને જ્માયે આ છ લયવના
થમા ત્માયે આના ભાતા લપાત ામ્મા અને
જ્માયે આ આઠ લયવના થમા તો આના
દાદા શ. અબ્દુર ભુિરીફ લપાત ામ્મા ત્માયે
ખુદાલંદે કયીભે શ. અફુતારીફના દીરભાં
આની ભોશબ્ફત નાખી. જ. અફુતારીફ
ોતાની અલરાદથી ણ ણલળે આથી
ભોશબ્ફત કયતા શતા. શ. અબ્દુલ્રાશ અને
શ. અફુતારીફ એકજ ભાતાથી શતા, જ્માયે
ફીજા બાઇઓ ફીજા ભાતાઓથી શતા. શ.
ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ને રોકોએ ુછમું
કે શુ ઝુયને અલ્રાશે મતીભ કેભ કમાજ ? આે
પયભાવમું કે કોઇ ણ ભખ્રુકને આની ઉય
શ્રેષ્ઠતા ન ભે તે ભાટે આને મતીભ કમાજ,
એટરે કે મતીભીની ણ તકરીપ આે ઉાડી
છે .
અનુક્રભણણકા
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છી કુદયત કશે છે કે તને ભાગજ બુરેરો બાી
તાયી ણશદામત નથી કયી ? (આ સ્થે રોકોની
નજયોભાં ભાગજ બુરેરો વભજલું ગરત છે .
આ કદી ભાગજ બુરેરા શતા જ નણશ) આ
સ્થે રોકોએ જુ દા-જુ દા અથજ કયેર છે . ણ
વશી અથજ એ છે કે આના ણલે રોકો
ગુભયાશ શતા અથલા એ કે રોકો આને
ગુભયાશ વભજતા શતા. તેથી ખુદાએ એલા
કાયણો ઉત્ન્ન કયી દીધા કે રોકોને ોતાની
બુરોનું બાન થમું અને રોકો શુ ઝુયથી ણશદામત
ગ્રશણ કયતા ગમા.
આર્થથક યીતે આ તંગદસ્ત શતા, તેથી
અલ્રાશે આને જ. ખદીજા થકી ગની કમાજ
અને રોકોથી ફેયલા કયી દીધા. નફીએ
કયીભે પયભાવમું કે જે મતીભના ભાથા ઉય
શાથ યાખે તો જે ટરા લા તેના શાથ નીચે
આલળે તે દયેક લાની ફયાફય એક નેકીનો
લધાયો થળે અને ગુનાશો ઓછા થળે અને
કમાભતભાં અલ્રાશ તેને નુય અતા કયળે.
મતીભની પયીમાદ અળજને શરાલી દે છે અને
મતીભનું ારન ોણ કયનાય જન્નતની
અનુક્રભણણકા
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ણફલ્કુર નજીક શોમ છે .
૧૦ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َۡ َ
َّ َّ َ َ
﴾۱۱﴿ السٓائِ َل فلَا تن َہ ۡر
ف اما

ۡ َ َ
ََ
﴾۱۱٪ ﴿ َف ا ّما ِب ِن ۡع َم ِۃ َذ ِّبک ف َح ِّدت
અને વલાર કયનાયને ધુત્કાયી કાઢજે નણશ :
(૧૦)
અને તાયા યલયરદગાયની નેઅભતો લણજવમા
કય. (૧૧)
વાએરને ધુતકાયી કાઢલાની ભનાઇ છે . જે
કંઇ આી ળકો તેને આો. જો વલાર કયનાય
ઘોડા ઉય ણ વલાય શોમ તો ણ કંઇ ને
કંઇ આે. કેટરાકે વાઇરથી ભુયાદ તારીફે
ઇલ્ભ રીધેર છે .
શલે કુદયત કશે છે કે તાયા યલયરદગાયની
નેઅભતોનું લણજન કય. શુ ઝુય ય અલ્રાશની
નેઅભત નફુવલત અને યીવારત શતી અને
તેનું રોકો ઉય જાશેય કયલું આની
અનુક્રભણણકા
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પયજોભાંથી શતું. આથી એ લાતની જાણ થઇ
કે કોઇ ઇન્વાનને અલ્રાશ નેઅભત અતા કયે
તો તેનું લણજન કયલું ળુક્રે નેઅભતભાં દાખર છે .

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૮ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૯૪) વુયએ ઇણન્ળયાશ
(ણલળા કયલુ)ં

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો ભને ગભ ડે તેને દપે કયલા
જે ટરો વલાફ ભળે.
ખાવીમત : આ વુયાને રખાલીને ાણી ીએ
તો થયી ગી જળે અને જો છાતી ઉય ડે
તો દીરના દદજને આયાભ થળે.
૧ થી ૩ જી આમાત :-

َۡ َ
َ
َ
﴾۱ۙ ﴿ ال َ ۡم نس َخ ۡج لَک َص ۡد َذؼ
َ ۡ َ ۡ َ َ
﴾۲ۙ ﴿ َف َفض ۡعنا َعنک ِفر َذؼ

અનુક્રભણણકા
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َ َ َ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ
﴾۳ۙ ﴿ ال ِذ ۡی اجقض ظ ۡہرَؼ
(શે યવૂર !) ળું અભોએ તાયી ખાતય તાયી
છાતી ણલળા કયી દીધી નથી? (૧)
અને તાયા ઉયથી તે બાય ઉતાયી (નથી)
નાખ્મો ? (૨)
કે જે તાયી ીઠ બાંગી નાખતો શતો : (૩)
અમ યવુર (વ.) ! ળું અભોએ તાયી છાતી
ણલળા કયી દીધી નથી ? ઓરભાએ
ઇભાભીમાની નજીક આ વુયો અને આની
શેરાનો વુયો એક વુયાના શુ કભભાં છે . ત્માં
ખુદાએ ોતાના શફીફ ઉય ોેેતાના
એશવાનોનું લણજન કમુું શતું અને આ સ્થે
પયભાલે છે કે “અરભ નળયશ” ળું અભે તાયી
છાતીને ણલળા નથી કયી કે નફુવલતના ઇલ્ભ
અને કુયઆની ઇલ્ભનું તેને યશેઠાણ ફનાવમું.
જે રોકોએ એ યીલામત કયી છે કે શુ ઝુયની
ાવે જ. જીબ્રઇર આવમા અને આની
છાતીને ચીયીને દીરભાંથી કાો ડાઘ કાઢી
નાખ્મો અને તેના સ્થે નુયે નફુવલત બયીને
અનુક્રભણણકા
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છાતીને વીલી રીધી, તે યીલામત ઇભાભીમાની
નજીક ણફરકુર ભાન્મ યાખલાને કાફીર નથી.
કાયણ કે ઓયેળન કયલાથી ન તો જશારત
નીકી ળકે છે અને ન તો નફુવલત આલી ળકે
છે . ફુણઘ્ધની રૂએ આલી લાતો શવલા રામક
છે અને નફુવલતની ળાનને ઘટાડે છે .
રયલામતે એશરેફમતભાં છે કે આ મતીભ
થમા, તેથી જનાફે અફુતારીફે આની
યલયીળ કયીને આને એ જણાલા ન દીધું કે
આ મતીભ છો અને આની આથીક શારત
જ. ખદીજાના ભારથી ુયી થઇ, એલીજ યીતે
આની છાતી પ્રફુણલ્રત થઇ શ. અરી
(અ.)ની ણલરામતના કાયણે અને દુશ્ભનોની
ભુખારેપત આની ીઠ ઉય ફોજ ફની
યશી શતી તો શ. અરી (અ.)ની વશામથી તે
ફોજ શલો થમો.
૪ થી ૮ ભી આમાત :-

َ َۡ َ َ ََََۡ
﴾۴﴿ ف ذفعنا لک ِدغخؼ

અનુક્રભણણકા
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ۡ َ َ َ
﴾۵ۙ ﴿ ف ِا ّؿ َمع ال ُع ۡز ِخ یُ ۡز ًخا
ۡ َ َ
﴾۶﴿ ِا ّؿ َمع ال ُع ۡز ِخ یُ ۡز ًخا
ۡ َ ۡ َ َ َ
﴾۷ۙ ﴿ ف ِادا ـ َخغ َت فان َص ۡب
َ َ َ
﴾۸٪ ﴿ َف ِاخّٰی َذ ِّبک ف ۡاذغ ۡب
અને ળું તાયી ખાતય તાયી કીર્થત નથી લધાયી ?
(૪)
તો ફેળક દુ:ખની વાથેજ વુખ છે : (૫)
ફેળક દુ:ખની વાથે વુખ છે . (૬)
ભાટે જ્માયે તું (તબ્રીગે રયવારતથી) યલાયી
જામ તો શલે (તાયો પ્રણતણનધી) નીભી દે. (૭)
અને તાયા યલયરદગાય તયપ એકાગ્ર ણચિે યજૂ
થા. (૮)
અને તભાયી કદય અને ભયતફો લધાયલા ભાટે
આના ઝીક્રને અભોએ ફરંદ કમો. એટરે કે
અનુક્રભણણકા

2413

hajinaji.com

તને મગમ્ફયી અને યીવારત થકી માદ કયે
છે . જ્માં જ્માં તોશીદનો ઝીક્ર થામ છે ત્માં
ત્માં શુ ઝુયનું ભુફાયક નાભ ણ વાથે શોમ છે .
જે ભકે અઝાનભાં અને તળશુ દભાં અલ્રાશના
નાભ વાથે આનું ભુફાયક નાભ ણ આલે
છે .
છી ખુદાએ તઆરા પયભાલે છે કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) જ્માયે તું ખુદાના એશકાભ
શોંચાડલાથી અને મગમ્ફયીના કાભથી
પાયેગ થઇ જા ત્માયે ઇફાદત ભાટે વખ્તી
ઉાડ અથલા એનો અથજ એ કે દુઆ કયલા
ભાટે કોળીળ કય અથલા એ કે ઉમ્ભતની
ફક્ષીળ ચાશલાભાં ભશ્ગુર થા. શ. ઇભાભે
શવન અસ્કયી (અ.)ની તપવીયભાં એના અથજ
એ પ્રભાણે રખ્મા છે કે જ્માયે તું શુ જ્જતુર
ણલદાઅ (છે લ્રી શજ્જ) અને મગમ્ફયીના
એશકાભ શોંચાડલાથી પાયેગ થા તો અરી
(અ.)ને ોતાના ખરીપા ફનાલ, તેથી આે
ખુમ્ભે ગદીયના ભજભાભાં શ. અરી (અ.)ને
ોતાના ખરીપા ફનાવમા. જે ભકે આે
પયભાવમું “ભન કુન્તો ભૌરાશો પ અરીમુન
અનુક્રભણણકા
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ભૌરા” ઉયની આમત શ. અરી (અ.)ને
ખરીપા ણનભાજણ કયલા ભાટે નાઝીર થઇ છે .
જે નું ણલગતલાય લણજન છઠ્ઠા ાયાભાં વુયએ
ભાએદાશભાં આલી ગમું છે .

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૮ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૯૫) વુયએ તીન (અંજીય)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો આપીમત અને મકીનણં તેની
શમાતી વુધી ભળે. શમાતીભાં જે રોકો આ
વુયો ઢતા શતા, ભમાજ છી તેની ગણતયી
ભુજફ યોઝા યાખલાનો વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે ભજકુય વુયાને લાજીફ-વુન્નત નભાઝોભાં
ઢે તો અલ્રાશ તેને ફેણશશ્તભાં તેની
ભનવંદ જગ્મા આળે.
ખાવીમત : ખાલા-ીલાની ચીજ ઉય આ
વુયાને ઢલાથી તેભાં ણળપા થળે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૪ ભી આમાત :-

َّ َ ۡ ّ َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۱ۙ ﴿ التح ِف ف الزیتو ِؿ
ِ ف

َ
ف ِ ۡیۤۡ ا ۡح َس ِن

ُ
ۡ
﴾۲ۙ ﴿ َف طوۡذِ ِس ۡی ِنح َف
ۡ َ َ ۡ َ
﴾۳ۙ ﴿ َف ّٰہذا ال َبل ِد الۡا ِمح ِف
َ لَقَ ۡد َخ َل ۡق َنا الۡاِن ۡ َس
اؿ
َۡ
﴾۴﴿ تق ِویۡ ٍم

કવભ છે અંજીય તથા ઝમતુનની : (૧)
અને વીના શાડની : (૨)
અને આ ણનબજમતાલાા ળશેય (ભક્કા)ની :
(૩)
ખચીતજ અભોએ ભનુષ્મને ધણા વયવ
આકાયભાં ેદા કમો : (૪)
ખુદા પયભાલે છે કે અંજીય ને ઝમતુનની કવભ
છે . આ ફન્ને ભશ્શુ ય પ છે અને ળાભ અને
અનુક્રભણણકા
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જોડજનભાં લધાયે પ્રભાણભાં જોલાભાં આલે છે .
અંજીય ણલે મગમ્ફય (વ.)ભે પયભાવમું કે જો
શુ ં એભ કશુ ં કે જન્નતથી કોઇ ભેલો ઉતમો છે
તો એ અંજીય છે , આ ભેલો ગોટરી લગયનો
છે , તેનો ઉમોગ લધાયે કયો, તે શયવના ભાટે
પામદાકાયક છે . દભીશ્કના શાડ ઉય અંજીય
ઉગે છે અને ફમતુર ભુકદ્દવના શાડ ઉય
ઝમતુન ઉગે છે . દભીશ્કની જાભા ભસ્જીદનું
અને ફમતુર ભુકદ્દવનું નાભ ઝમતુન છે . તીન
ભસ્જીદે શયાભ અને ઝમતુન ભસ્જીદે અક્વા
છે . તીનની તાલીર શ. ઇભાભે શવન (અ.)
અને ઝમતુનની તાલીર શ. ઇભાભે શુ વમન
(અ.) છે .
છી પયભાલે છે કે વીનીન નાભના લજતની
કવભ છે , તે શ. ભુવા (અ.)ની ભુનાજાત
કયલાની જગ્મા છે . કેટરાક વીનીનના અથજ
ભુફાયક કશે છે અને જે શાડ ઉય એ
પલાા ઝાડો શોમ છે તેને વીનીન કશે છે ,
તેની તાલીર શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)
છે અને અર ફરદુર અભીનની તાલીર
વયલયે કાએનાત છે .
અનુક્રભણણકા
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૫ થી ૮ ભી આમાત :-

َ َ ّٰ َ ُ
ۡ
﴾۵ۙ ﴿ ث ّم َذ َخ ۡخن ُہ ا ۡسف َل ّٰس ِف ِلح َف
ََ
ّّٰ ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َعم ُلوا
الص ِل ّٰح ِت فل ُہ ۡم
ِ
ُ َۡ َ
﴾۶﴿ ا ۡج ٌر غح ُؿ َم ۡمنوۡ ٍؿ
ّ َف َما یُ َک ّذ ُب َک بَ ۡع ُد ب
﴾۷﴿ الدیۡ ِن
ِ
ِ ِ
َ
ۡ ۡ َ َ ّّٰ
﴾۸٪ ﴿ ال َ ۡی َس الل ُہ ِبا ۡحک ِم ال ّٰح ِک ِمح َف

છી તેને અભોએ શરકાભાં શરકી ણસ્થણતભાં
પેયલી નાખ્મો : (૫)
ણવલામ તે રોકોના કે જે ઇભાન રાવમા તથા
નેકીઓ કયતા યહ્ા તો તેભના ભાટે અખુટ
ફદરો છે . (૬)
(ભાટે શે ભાનલી !) આ (દરીરો) છી કઇ
લસ્તુ તને કમાભતને જુ ઠરાલલાનું કાયણ આે
છે ? (૭)
ળું અલ્રાશ વૌથી ઉિભ પેંવરો કયનાયો
અનુક્રભણણકા
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નથી? (૮)
છી તેણે કુફ્ર અને ગુનાશ કમાજ અને ોતાના
યફની નેઅભતનો અને ોતાની ઉિભ
આકૃણતનો ળુક્ર કમો નણશ, એ કાયણે અભોએ
તેને તભાભ તફકાની નીચેના તફકાભાં પેયવમો
જે દોઝખનો તફકો છે . ઇન્વાનની ણફલ્કુર
સ્ત શારત વાપીર શોમ છે . ફુઢાોકભઅક્કર ણફભાયી-અળણક્ત ફાણ લગેયે
જે ભાં શોમ છે . ત્માય છી વખ્ત ફુઢાાની
શારતને “અવપરસ્વાપેરીન” કશે છે .
જે રોકો ઇભાન રાવમા તેઓ ફશુ જ ફુઢાાને
કાયણે ણ “અવપરસ્વાપેરીન” તયપ જળે
નણશ. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે
ફાક જ્માં વુધી જલાનીભાં નથી
શોેેેંચતું ત્માં વુધી તેના નેક આઅભાર
તેના
ભા-ફાના
આઅભારનાભાભાં
રખલાભાં આલે છે અને તેના ફુયા
આઅભારને રખલાભાં આલતા નથી, છી
જ્માયે તે મુલાનીભાં કદભ યાખે છે તો ફે
રખનાયા પયીશ્તાઓ તેના ગરત કાભથી તેનું
યક્ષણ કયે છે અને તેઓને વીધી યાશ ઉય
અનુક્રભણણકા
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ચરાલે છે , એટરે વુધી કે ઇસ્રાભી જીંદગીભાં
તે ચારીવ લયવ વાય કયે છે ત્માયે તેને ત્રણ
ણફભાયીઓથી યક્ષણ ભે છે , એક ગાંડણ,
ફીજુ ં કોઢ અને ત્રીજુ ં વપેદ ચાંઠા, અને જ્માયે
ચાવ લયવનો થામ છે તો ખુદા તેના
ણશવાફભાં આવાની કયે છે અને વાઠ લયવે
તેને તૌફાની તોપીક આે છે , જ્માયે વીિેય
લયવનો થામ છે તો આવભાનના ભરાએકા
તેની વાથે ભોશબ્ફત યાખે છે અને જ્માયે ૮૦
લયવનો થામ છે ત્માયે અલ્રાશ તેની નેકીઓને
ફભણી કયે છે અને ગુનાશને ભાપ કયે છે ,
જ્માયે ૯૦ લયવની ઉભયે શોંચે છે તો તેના
આગરા અને ાછા ગુનાશોને ભાપ કયી
આે છે અને તેના ઘયના રોકો ભાટે તેની
અને તેઓની ળપાઅત કફુર કયે છે અને
આવભાનભાં તેનું નાભ “અવીરૂલ્રાશ”
(અલ્રાશનો કેદી) શોમ છે , જ્માયે ઇન્વાન
આ ઉયથી ણ આગ લધી જામ તો જે ટરા
પ્રભાણભાં આઅભાર તેની જલાનીભાં
રખલાભાં આલતા શતા તેલીજ યીતે તેના
આઅભાર તેના આઅભારનાભાભાં રખલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલતા યશેળે અને તેના ગુનાશ રખલાભાં
નણશ આલે.
અમ ઇન્વાન ! આ ચીજોભાં ણલચાય અને
ભનન કયલા છી તને કઇ ચીજે દીને શકથી
યોકી છે ? અને એશરેફમત (અ.)ની
રયલામતભાં અનેક લખત લાયીદ થમેર છે . આ
સ્થે દીનની તાલીર ણલરામતે અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.) છે .
ળું અલ્રાશ વશુ થી ઉિભ પેવરો કયનાયો નથી
? શ. ઇભાભે યઝા (અ.)ભે પયભાવમું કે જ્માયે
શ. યવુરે ખુદા (વ.) આ આમતની તીરાલત
કયતા શતા તે છી પયભાલતા શતા કે “ફરા
લઅના અરા ઝારેક ભેનશ્ળાશેદીન” એ શા !
શુ ં ઉય આ લાતની વાક્ષી આનાયાભાંથી
છુ ં .
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આ વુયાભાં ૧૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૯૬) વુયએ અરક
(જાભી ગમેરું રોશી)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને યાતના મા રદલવે ઢે અને
જો તે જ યાત્રે મા રદલવે ગુજયી જામ તો તેને
ળશીદનો વલાફ ભળે અને તે ળશીદોની
વાથે ઉઠળે અને શઝયતના રશ્કયના જે શાદભાં
ળયીક થલા જે ટરો વલાફ ભળે.
ખાવીમત : આ વુયાને દયીમાની વપયભાં ઢે
તો વપયભાં વરાભત યશેળે.
૧ થી ૩ જી આમાત :-

َ َ َّ َ ۡ ۡ َ ۡ
﴾ۚ۱﴿ اس ِم َذ ِّبک ال ِذ ۡی خل َق
ِاؿخا ِب
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َ
َ َخ َل َق الۡاِن ۡ َس
﴾ۚ۲﴿ اؿ ِم ۡن َعل ٍق
ۡ َ ۡ َ ُّ َ َ ۡ َ ۡ
ُ
َ
﴾۳ۙ ﴿ ِاؿخا ف ذبک الاغخؾ

(શે યવૂર !) ઢ તાયા યલયરદગાયના નાભથી
કે જે ણે ેદા કમો. (૧)
ભનુષ્મને જાભી ગમેરા રોશીનાં કટકાભાંથી
ેદા કમો. (૨)
ઢ અને તાયો યલયરદગાય વૌથી લધુ
ભાનલંત છે : (૩)
ઇકયા ફે ઇસ્ભે યબ્ફેક : (ઢ તાયા
યલયરદગાયના નાભથી) ભુપસ્વેયીનો લચ્ચે
ભળશુ ય કોર એ છે કે આ ભુફાયક વુયો વલે
પ્રથભ નાઝીર થમો, તો કેટરાક કશે છે કે વલજ
પ્રથભ વુયએ ભુદ્દણસ્વય નાઝીર થમો અને
કેટરાક વુયએ પાતેશા પ્રથભ નાઝીર થમાનું
કશે છે . ણ રયલામત છે કે જ્માયે શેરી
લખત જીબ્રઇર નાઝીર થમા તો શુ ઝુય ડયી
ગમા અને રેશાપભાં છુ ાઇ ગમા. જો કે આ
અનુક્રભણણકા
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લસ્તુ આણા અકીદાથી ણફરકુર ણલરૂઘ્ધ છે .
ણ જ્માયે ગાયે ણશયાભાં જ. જીબ્રઇર જ્માયે
શેરી લખત આ ય ઉય નાઝીર થમા
ત્માયે જીબ્રઇર જોલાભાં આલતા ન શતા.
આ ઇફાદત ુયી કયી ઘયે ાછા તળયીપ
રાવમા તો જ. ખદીજાથી લાત કયી. જ.
ખદીજાએ જલાફ આપ્મો કે આ
અભાનતોના આલા ભાટે, વીરેયશેભ કયલા
ભાટે અને વત્મ લદલા ભાટે એકતા છો. આ
અલ્રાશના પઝરો કયભની ણનળાનીઓ છે જે
જાશેય થઇ યશી છે . જ. ખદીજાના ચાચા
લયકા ફીન નોપીરની વાભે જ્માયે આ લાત
થઇ ત્માયે તેણે ણ જ. ખદીજાની જે ભજ
ોતાનો ભત દળાજવમો. ત્માય છી ફીજી
લખત જ. જીબ્રઇર આવમા તો તેભણે
ણફસ્ભીલ્રાશથી લરઝઝલાલ્રીન વુધી ુયા
વુયએ પાતેશાની ણતરાલત કયી અને શુ ઝુયને
કહ્ું “ઇકયા” કશો. જ્માયે જ. યવુરે ખુદા
(વ.) લશી રઇને ાછા પમાજ તો લયકા ફીન
નોપીરે કુયઆનની આ આમતો વાંબી તો
તયતજ ઇભાન રઇ આવમા અને કશેલા રાગ્મા
અનુક્રભણણકા

2425

hajinaji.com

કે ખયેખય આ શઝયતે ઇવા ફીન ભરયમભની
આગાશી ભુજફ છો અને ળયીઅતે ભુવલીની
જે ભ ળયીઅતના ભારીક છો. જો શુ ં જીલતો
યહ્ો તો દયેક યીતે આની ભદદ કયીળ, તેભના
ભયણ છી આે તેભને જન્નતભાં જોમા.
ફીજી યીલામતભાં છે કે જ. ખદીજા (અ.)ની
વાથે આની ળાદી છી જ્માયે આની લમ
ચારીવ લયવની થઇ તો ગાયે ણશયાભાં
ઇફાદતના વભમભાં આે ગમફી અલાજ
વાંબળમો અને જ. ખદીજાથી તેનું લણજન કમુું.
જ્માયે આ ફીજે રદલવે ત્માં ગમા તો જ.
જીબ્રઇરને ખુફવુયત ચશેયાભાં જોમા. જ.
જીબ્રઇરે વરાભ વાથે અલ્રાશનો મગાભ
વંબાવમો કે આ જીન અને ઇન્વાનો ભાટે
યવુર ફનાલીને ભોકરલાભાં આવમા છો. આ
શક દીનનો પ્રચાય કયો અને તોશીદ, નફુવલત
અને ણલરામતની રોકોને દાલત આો. છી
જીબ્રઇરે અભીને ોતાની ાંખ ઝભીન ય
ભાયી તો ભીઠા ાણીનો ઝયો જાશેય થમો.
આે તે ાણી ીધું અને લઝુ કમુું અને જ.
જીબ્રઇર વુયએ અરકની આમત ઢ્મા અને
અનુક્રભણણકા
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ચાલ્મા ગમા.
જ્માયે શઝયત ત્માંથી ાછા પમાજ આ જે
ણ ઝાડ, ત્થય અને કાંકયાઓ ાવેથી
વાય થમા તો તે દયેક આને અસ્વરાભો
અરમક મા યવુરલ્રાશ કશેલા રાગ્મા. આે
જ. ખદીજાને ફધી લાત કયી તો તેઓ ખુળી
થમા.
૪ થી ૧૪ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َّ
﴾۴ۙ ﴿ ال ِذی علم ِبالقل ِم
َ
َ َع ّ َل َم الۡاِن ۡ َس
﴾۵﴿ اؿ َما ل َ ۡم حَ ۡعل ۡم
ٰۤ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ّ ۡۤ َ ّ َ
﴾۶ۙ ﴿ اؿ ل َ َیطغی
کلا ِاؿ ال ِانس
ّٰ ۡ ۡ ُ ّٰ َ ّ ۡ َ
﴾۷﴿ اس َتغجی
ا ؿ ذ اـ
ّ ِا ّ َؿ ِاخّٰی َذ ّب َک
﴾۸﴿ الرُ ۡج ّٰعی
ِ
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َّ
ّٰ ۡ
َ
﴾۹ۙ ﴿ ا َذ َءیۡ َت ال ِذ ۡی یَنہی
ّّٰ َ َ ً ۡ َ
﴾۱۱﴿ عبدا ِادا صدی
ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ََ
﴾۱۱ۙ ﴿ اؿ َعدی ال ُہ ٰۤدی
اذءیت ِاؿ ک
ۡ َّ َ َ َ ۡ َ
﴾۱۲﴿ التق ّٰوی
اف امر ِب
ّّٰ َ َ ّ َ
َ
﴾۱۳﴿ ا َذ َءیۡ َت ِا ۡؿ کذ َب َف توَخی
ّّٰ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ
َ
َ
ّٰ
﴾۱۴﴿ الم حعلم ِباؿ اللہ یری

જે ણે કરભ દ્લાયા ણળક્ષણ આપ્મું : (૪)
ભનુષ્મને તે ળીખવમું કે જે તે જાણતો ન શતો.
(૫)
તે છતાં ભનુષ્મ ખયેજ ઉધ્ધત ફની જામ છે :
(૬)
જ્માયે કે તે ોતાને ફેયલાશ બાે છે . (૭)
ણનવંળમ (વલેને) તાયા યલયરદગાયની
અનુક્રભણણકા
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શજૂ યભાં ાછા પયીને જલાનું છે . (૮)
બરા તેં તેને ણ બાળમો કે જે યોકે છે : (૯)
એક નેક ફંદાને જ્માયે કે તે નભાઝ ઢલા
ઉબો થામ છે ? (૧૦)
બરા તેં આ ણ જોમું કે જો તે ણશદામત ય
શોત : (૧૧)
અથલા યશેઝગાય યશેલાનો શુ કભ કયતો શોત
(તો કેલું વારૂં થાત) ? (૧૨)
બરા તેં આ ણ જોમું કે જો તેણે જુ ઠરાવમું
તથા ભોઢું પેયવમું ? (૧૩)
તો ળું તે આ નથી જાણતો કે અલ્રાશ
ખચીતજ જુ એ છે ? (૧૪)
અલ્રભર ણફર કરભે : ખુદાલંદે કયીભે
કરભથી રખલાનું ઇલ્ભ આીને ઇન્વાન
ઉય ભોટો એશવાન કમો. આ એજ કરભ છે
જે યલયરદગાયની ફક્ષીળ છે , જે ઇલ્ભને
ફાકી યાખલાનું કાયણ છે અને આથી એ ણ
જણાઇ આવમું કે શુ ઝુયની ાવે રખલાનું
ઇલ્ભ શતું. અગય ન શોત તો અશીં શુ ઝુય ય
આ એશવાન જતાલલાનો કોઇ અથજ થતો
નથી.
અનુક્રભણણકા
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ઇન્નર ઇન્વાન : કાપય ઇન્વાન અલ્રાશની
નેઅભતને વભજલા છી ણ અને ોતાની
મદાઇળ એક નુત્પાથી થમેર છે તે જાણલા
છતાં ણ ોતાને ફેયલા વભજે છે અને
તોપાન કયીને ખુદાના દીનથી ફાગી થઇ જામ
છે .
અય અમતર રઝી મનશા : (બરા તેં તેને ણ
બાળમો કે જે યોકે છે ?) કશે છે કે અફુજશેરે
જ્માયે શુ ઝુયને નભાઝ ઢતા જોમા તો તેણે
ઘભંડની વાથે રોકોને હ્ું કે જ્માયે તેઓ
વજદાભાં જળે તો શુ ં તેભની ગયદન ય ગ
યાખીળ. છી આ જ્માયે નભાઝની
શારતભાં વજદાભાં ગમા તો તેણે આગ
આલલાની નશભત કયી, ણ તે કાંતો અને
શાંપતો તયતજ ાછો પયી ગમો. રોકોએ
ુછમું કે ળું થમું ? કશેલા રાગ્મો કે ભાયી અને
ભોશમ્ભદ (વ.)ની લચ્ચે એક અગ્નીની ખાઇ
છે અને ાંખો પડપડી યશી શોમ એલો અલાજ
આલતો શતો. છી શુ ઝુયે પયભાવમું કે તે
ફદફખ્ત જો આગ લધત તો ભરાએકા
તેના ગોશ્તનો ખીભો કયી નાખત. આલા
અનુક્રભણણકા
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રોકોની વજા અલ્રાશને ત્માં ફશુ જ બાયી
શળે.
૧૫ થી ૧૯ ભી આમાત :-

َّ ۢ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ َّ َ
اص َی ِۃ
۬ کلا ل ِئن لم ینت ِہ
ِ ۛ لن ۡسف ًعا ِبالن
﴾۱۵ۙ ﴿
َ
َ َ َ
﴾۱۶ۚ ﴿ اص َی ٍۃ کا ِدبَ ٍۃ خا ِطئ ٍۃ
ِ ن
َۡ
َ
﴾۱۷ۙ ﴿ فل َی ۡد ُظ نا ِخیَ ٗۡہ
َ َّ ُ ۡ َ َ
﴾۱۸ۙ ﴿ الزبَانِ َیۃ
سندظ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َّ َ
ۡ
﴾٪ ۱۹﴿ کلا ؕ لا ت ِطعہ ف اسجد ف اقتؿِب

“જે આમતની નીચે અન્ડય રાઈન કયેર છે તે
લાજીફ ણવજદાની આમત છે ” આ આમત
ઢમા છી ણવજદો કયલો લાજીફ છે .
ખફયદાય ! અગય તે અટક્મો નણશ તો અભે
અનુક્રભણણકા
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તેને ેળાની (ના લા) કડી જરૂય ધવડીળું :
(૧૫)
તે ેળાની (કા) કે જે જુ ઠ્ઠી અને
ગુનેશગાય છે . (૧૬)
છી બરેને તે ોતાના વરાશકાયને ોકાયે :
(૧૭)
અભે ણ તયત જ જલ્રાદ પરયશ્તાઓને
ફોરાલીળું : (૧૮)
ખફયદાય ! તેનું કશેલું ન ભાન અને ણવજદો
કય ! અને અલ્રાશની નઝદીકી પ્રાપ્ત કય.
(૧૯)
ણફન્નાવેમાશ : એટરે તે નભાઝથી શુ ઝુયને
યોકલાલાો ોતાના આ લરણથી અટક્મો
નશીં અને તેજ શારતભાં ભયણ ામ્મો તો
અભે કમાભતના રદલવે ેળાનીથી કડી
જશન્નભભાં નાખીળું. પ્રત્મેક એ ળખ્વ કે જે
કોઇને નભાઝથી યોકે તેને આ આમત રાગુ
ડળે.
પર મદઓ નાદેમાશ : (છી બરેને તે
ોતાના વરાશકાયને ોકાયે જ્માયે
અફુજશેરે વાંબળમું કે ભાયા ણલે અઝાફની
અનુક્રભણણકા
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ધભકીની આમત ઉતયી છે તો તેણે કહ્ું કે શુ ં
એક ટોાનો વયદાય છુ ં , ભને કોણ કડી ળકે
છે ? તે લખતે આ આમત ઉતયી કે જ્માયે તે
અઝાફભાં ગીયપતાય થળે તો તે ોતાના
ભદદગાયોને ોકાયળે ણ કોઇ ણ તેની ભદદ
કયી ળકળે નણશ.
આ વુયાની છે લ્રી આમત લાંચલા અથલા
વાંબળમા છી વજદો કયલો લાજીફ છે .
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આ વુયાભાં ૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૯૭) વુયએ કદ્ર (ભશાન યાત્રી)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયો ઢે તો જાણે તેણે ભાશે યભઝાન
ભુફાયકના યોઝા યાખ્મા શોમ અને ળફે કદ્રના
આઅભાર ફજાલી રાવમો શોમ તેભાં તેની
ગણના થળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે અગય પયઝ નભાઝભાં ઢે તો અલાજ આલે
કે અમ ખુદાના ફંદા, અલ્રાશે તેં કયેરા ગુનાશ
ફક્ષી આપ્મા ભાટે શલે નલેવયથી આઅભાર
કય. આે પયભાવમું કે આ વુયાને ફરંદ
આલાઝથી ઢલાથી યાશે ખુદાભાં તરલાય
ખેંચલા ફયાફય અને ધીભે અલાજે ઢલાથી
અનુક્રભણણકા
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ળશીદ થમા ફયાફય તેની ગણના થળે. આ
વુયાને દવ લખત ઢલાથી શજાય ગુનાશ ભાપ
થામ છે . આે પયભાવમું કે કોયા ઘડાભાં ાણી
બયી આ વુયો ત્રીવ લખત ઢી ઘડાને ટાંગી
યાખે અને તેજ ાણી ીલે અને તેનાથી જ
લઝુ કયે, ાણી ઘટે તો ફીજુ ં ાણી નાખે,
આભ કયલાથી તે દયેક ફરાથી અભાનભાં
યશેળે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદે તકી (અ.)ભે પયભાવમું કે
યોઝીને લધાયલા ભાટે આ વુયો ઢલો
જોઇએ. શ. ઇભાભે અરીય્મુન નકી (અ.)ભે
પયભાવમું કે યીઝકભાં ફયકત થલા ભાટે આ વુયો
વો લખત ઢલો જોઇએ.
ફાયભા ઇભાભ (અ.)થી ભનકુર છે કે તભે કોઇ
ણ વુયાનો વલાફ વાંબો અને ન ઢો તો
ણ
“કુરશોલલ્રાશ”
અને
“ઇન્ના
અન્ઝલ્નાશ”નો વુયો ઢો. કાયણ કે આ ફન્ને
વુયાની પઝીરત ઘણી વાયી છે . એટરું જ
નણશ ણ જે વુયો વાંબળમો શતો ણ ઢ્મો
ન શતો તેનો ણ વલાફ આ વુયો ઢલાથી
ભળે.
અનુક્રભણણકા
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ખાવીમત : જો આ વુયો વંગ્રશામેરી ચીજ
ઉય ઢે તો તે વરાભત યશેળે, ગભગીન,
ભુવાપય, ણફભાય કેદી ઢે તો તેની ભુયાદ ુયી
થળે, ભાશે યભઝાનભાં ૨૩-ભી યાત્રે ઇન્ના
અન્ઝરનાશ શજાય લખત ઢલાનો ઘણો
વલાફ છે .
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ
ۡ
﴾ۚ ۱﴿ ِِانا انزلنہ فِی لیل ِۃ القدذ
َۡ َُ
َ َ ۡۤ
﴾۲﴿ َِف َما ا ۡخ ّٰذىک َما ل َ ۡیلۃ الق ۡدذ
َ َۡ ۡ ّ ٌۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ
﴾ؕ ۳﴿ ف ش ۡہ ٍر
۬ ِلیلۃ القدذ
ِ ۛ خحؿ ِمن ال
ۡ
ّ تَج َ ّ َـ ُؽ ال ۡ َملئ َک ُۃ َف
الرُ ۡف ُج فِ ۡی َہا ِب ِاد ِؿ
ِ
َ ُ
﴾۴ۙ ﴿ َذ ِّب ِہ ۡم ۚ ِم ۡن ک ِ ّل ا ۡم ٍر
َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ َ َ ٌ ّٰ َ
ۡ
﴾۵٪ ﴿ ۛ ِہی حتی مطل ِع الفج ِر
۟ سلم
અનુક્રભણણકા
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ણનવંળમ અભોએ આ (કુયઆન)ને કદ્રની યાત્રે
ઉતામુું છે . (૧)
અને તું ળું વભજ્મો કે કદ્રની યાત ળું છે ? (૨)
કદ્રની યાત શજાય ભશીનાઓથી ણ ફેશતય
છે . (૩)
તે (યાત્રી)ભાં વધા પરયશ્તા તથા તેભની વાથે
જીબ્રઇર ણ ોતાના યલયરદગાયની
આજ્ઞાથી દયેક વમલસ્થા ભાટે (ૃથ્લી ય) ઉતયે
છે : (૪)
તે (યાત્રે) વરાભતી શોમ છે તે પ્રબાતના ઉદમ
થતાં વુધી (યશે) છે . (૫)
ઇન્ના અન્ઝરનાશો પી રમરતીર કદ્ર :
(અભોએ આ કુયઆનને કદ્રની યાત્રે ઉતામુું છે )
આભાં કેટરીક ચીજો ણલચાયલા રામક છે .
શેરું કુયઆનના ઉતયલા ફાફત તપવીય
કયનાયા ઓરભાઓભાં આવભાં ઇખ્તેરાપ
છે . આ સ્થે કુયઆનને ળફે કદ્રભાં
ઉતાયલાનો ળો શેતુ છે ? તપવીયે ભજભઉર
ફમાનભાં ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે
કુયઆને ભજીદ ુયેુરૂં રલશે ભશેફુઝભાંથી
દુણનમાના આવભાન વુધી ળફે કદ્રના ઉતામુું ,
અનુક્રભણણકા
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ત્માય છી જ. જીબ્રઇર અલ્રાશના શુ કભથી
૨૩ લયવની ભુદતભાં ભસ્રેશત પ્રભાણે
કુયઆનની આમતો નફીની ખીદભતભાં
શોંચાડતા યહ્ા. ફીજો કોર એ ણ છે કે
કુયઆને ભજીદના ઉતયલાનો આયંબ ળફે
કદ્રના થમો, ત્રીજો કોર એ છે કે રલશે
ભેશફુઝથી દુણનમાના આવભાનના ભોલક્કેરીન
(દેખયેખ યાખનાય) વુધી ળફે કદ્રભાં કુયઆને
ભજીદનો એ બાગ ઉતમો શતો જે આ ળફે
કદ્રથી આલતા ળફે કદ્ર વુધી જ. જીબ્રઇરે
થોડા થોડા વભમના અંતયે નફીએ કયીભ વુધી
શોંચાડ્મો શતો. ભતરફ કે કુયઆને ભજીદ
રલશે ભશફુઝથી ળફે કદ્રના નાઝીર થમું.
જે ને કુયઆનની ફીજી આમત ણ ટેકો આે
છે . જે ભકે “ભાશે યભઝાન એ ભુફાયક ભણશનો
છે જે ભાં કુયઆન નાઝીર કયલાભાં આવમું”
આ ભફઉવ ભાશે યજફભાં થમા, એથી કંઇ
પયક ડતો નથી. કાયણ કે થઇ ળકે છે કે
આને યીવારત જાશેય કયલાનો શુ કભ ભાશે
યજફભાં આલાભાં આવમો શોમ અને
કુયઆનનો આયંબ ભાશે યભઝાનભાં થમો.
અનુક્રભણણકા
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ળરૂના છ ભણશના વુધી આ ઉય લશી
સ્લપ્ના થકી થતી યશી જે યીવારતના કુર
વભમ ૨૩ લયવનો ૧/૪૬ ભો બાગ થમો. શ.
ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે
તલયેત છ ભાશે યભઝાનના, ઇન્જીર યભઝાન
ભુફાયકની ફાયભી ળફ અને ઝફુય યભઝાન
ભુફાયકની અઢાયભી ળફના અને કુયઆને
ભજીદ ળફે કદ્રના નાઝીર થમું.
કદ્રનો અથજ અંદાજો થામ છે અને તેથીજ
તકદીય ફને છે અને કઝા અને કદ્રનો બાલાથજ
તેનાથી જ છે . કદ્રનો અથજ ઇઝઝત, દયજ્જો
લગેયે ણ થામ છે અને કશે છે કે રમતરુત કદ્ર
એટરા ભાટે કશેલાભાં આલે છે કે આ કઝા
અને કદ્રની યાત છે , જે ભાં આખા લયવનો
પેંવરો કયલાભાં આલે છે . જે ની પયીશ્તાઓ
ખુદાના શુ કભથી ઝભીન ય ઉતયી નફી
અથલા નફીના નામફ વુધી શોંચાડે છે . આ
યાત્રી તેની ભશાનતાને રીધે ફીજી તભાભ
યાતોથી અપઝર છે , જે વમણક્ત શેરા વાશેફે
ઇઝઝત ન શોમ તે આ યાતની જાગૃણત અને
ઇફાદત છી અલ્રાશની નજીક ભાનલંત
અનુક્રભણણકા
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ફની જામ છે . કેટરાક કશે છે કે આ
ઇઝઝતલાી રકતાફ, ઇઝઝતલાા યવુરની
તયપ તેની ઇઝજતલાી ઉમ્ભતના ભાટે
ઇઝઝતલાા પરયશ્તા ભાયપત ળફે કદ્રના
ઉતયી તેથી તે યાતને રમરતુર કદ્ર કશેલાભાં
આલે છે .
કેટરાક કશે છે કે આખા લયવ દયણભમાન
અણનભાજણ યાત્રી રમરતુર કદ્ર છે અને
અલ્રાશે તેને છુ ી યાખેર છે કે જે થી રોકો
આખું લયવ અલ્રાશની ઇફાદતભાં
દીરચસ્ી રે. જે લી યીતે કે નભાઝે લુસ્તા
(લચરી)ને દયયોજની ાંચ નભાઝભાં છુ ાલી
છે કે તેની આળાભાં રોકો ાંચે લખતની
નભાઝ ઢે અને દુઆ કફુર થલાની ઘડીને
જુ ભ્આની દયેક ઘડીભાં છુ ાલી છે . જે થી
ઇન્વાન આખો રદલવ ઇફાદતભાં યશે અને
ોતાની યઝાભંદીને ઇફાદતભાં છુ ાલી છે કે
જે થી દયેક જાતની ઇફાદત કમાજ કયે. એલીજ
યીતે ઇસ્ભે અઅઝભ તભાભ અસ્ભાએ
શસ્નાભાં છુ ું છે કે જે થી ઇસ્ભે અઅઝભની
આળાએ અલ્રાશના તભાભ નાભોને માદ કયે.
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કેટરાકોએ ભાશે ભુફાયકની શેરી ળફ,
કેટરાકોએ વિયભી ળફ, કોઇએ ઓગણીવભી
ળફ તો કોઇએ એકલીવ-ત્રેલીવ અને
વિાલીવભી ળફને ળફે કદ્ર કશે છે .
એશરેફમત (અ.)ની યીલામત ભુજફ એકલીવ
અને ત્રેલીવભી ળફ અને એક યીલામત પ્રભાણે
ઓગણીવભી ળફને ણ ળફે કદ્ર ફતાલેર
છે .
ળફે કદ્રભાં આખા લયવના કાભોનો પેંવરો
થામ છે . જે ભકે ભયણ, યોઝી, ણફભાયી,
તંગદસ્તી એટરે ગયીફાઇ લગેયેનો પેવરો
રમરતુર કદ્રભાં થામ છે . તેથી ભાઅવુભે
પયભાવમું છે કે આ યાતોભાં જાગીને અલ્રાશથી
દોઆ ભાંગો, વો યકઅત નભાઝ ઢો, ગુસ્ર
કયો અને ઇફાદતભાં ભશ્ગુર થઇ જાલ.
રમરતુર કદ્ર ફાફત કુદયત પયભાલે છે કે
“ખમરૂભ ભીન અરપે ળશય” આ શજાય
ભણશનાથી ફશેતય છે , તેની ઇફાદત શજાય
ભણશનાની ઇફાદત કયતાં ફશેતય છે અને
વદકો શજાય ભણશનાના વદકાથી અપઝર છે
અને તેના યોઝા શજાય ભણશનાના યોઝાઓથી
અનુક્રભણણકા
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અપઝર છે .
એક લખત શુ ઝુયની વાભે ફની ઇવયાઇરના
એક ભુજાશીદનું નાભ રેલાભાં આવમું કે જે ણે
એક શજાય ભણશના યાશે ખુદાભાં જે શાદ કયલા
ભાટે લક્પ કયી દીધા શતા. આના ઉય
વુયએ કદ્ર નાઝીર થમો અને વંફોધન થમું કે
અમ ભાયા શફીફ (વ.) તાયી ઉમ્ભતના ભાટે
એક ળફે કદ્ર ફીજાઓના શજાય ભણશનાઓથી
અપઝર છે અને ફીજી યીલામતભાં છે કે ફની
ઉભય્માની શુ કુભતના એક શજાય ભણશનાથી આ
એક યાત્રી અપઝર છે .
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી લણજન છે
કે અલ્રાશે આયંબથી જ રમરતુર કદ્રનું
વજજ ન કમુું અને તેણે પેવરો કમો કે આ યાત
દયેક લયવે આલળે અને તેભાં આલતા લયવ
વુધીના પેવરા શળે અને દયેક શુ કભોને રઇને
પયીશ્તાઓ નાઝીર થળે અને અલ્રાશનો
પેવરો છે કે તેના તયપથી આલનાયા તભાભ
અમ્ફીમા, યવુરો, અઇમ્ભા અને ભોશદ્દેવીનના
ઉય આ યાતના પેવરાને શુ જ્જત ઠેયવમો છે
અને જ. જીબ્રઇર જે એશકાભ રાલે છે તે આ
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યાતના એશકાભો કયતાં જુ દાજ શોમ છે .
ભાણવે વલાર કમો કે ળું જીબ્રઇર કે ફીજા
પયીશ્તાઓ ભોશદ્દેવીન ય ણ નાઝીર થામ
છે ? આે પયભાવમું કે અમ્ફીમા અને યવુરોેે
ઉય તો નાઝીર થામ છે જ. જ્માયે
ફાકીનાઓ ઉય ભાત્ર આ યાતના નાઝીર
થામ છે . ખુદાની કવભ રૂશ અને ફીજા
ભરાએકા રમરતુર કદ્રભાં શ. આદભ (અ.)
ય ઉતમાજ અને ખુદાની કવભ શ. આદભ
(અ.) ોતાના લવી ણનભાજણ કયીને લપાત
ાભેર છે અને શ. આદભ (અ.)ની છી
જે ટરા અમ્ફીમા આવમા તેભના ય ણ આ
યાતના ફધા એશકાભો નાઝીર થમા અને દયેક
નફી છી તેના લવી ઉય એશકાભોેે
નાઝીર થમા. શ. આદભ (અ.)થી રઇને
આખયી યવુર (વ.) વુધી દયેક નફીને આ
યાતભાં અશકાભો શોંચતા યહ્ા કે ોતાની
છી લવીને ણનભાજણ કયો અને શઝયત
ભોશમ્ભદ (વ.)ના લવીઓ ણલે કુયઆનભાં છે
કે ખુદાલંદે કયીભે તેઓને નફીની છી
ોતાના દીનના ઇલ્ભ અને ઇફાદત ભાટે
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ખરીપા ણનભાજણ કમાજ, જે લી યીતે શ. આદભ
(અ.)ના લવીઓ આદભ છી અલ્રાશના
ખરીપા શતા અને છીના ફીજા નફીની
ફેઅવત વુધી તે અલવીમા તબ્રીગનું કાભ
કયતા યહ્ા. શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તુપા (વ.)ની
છી તો કોઇ નફી આલલાલાા નથી. આ
છી કમાભત વુધી આના અલવીમાને ઇલ્ભ
વોંલાભાં આવમું અને તે લવી અભો છીએ.
ભાટે અભાયાથી તભો વલાર કયો, શજુ એ
લખત આવમો નથી જ્માયે રોકોભાં ભતબેદ
ભટી જળે. તેના ભાટે એક રાંફી ભુદ્દતની યાશ
જોલી ડળે અને જ્માયે એ વભમ આલળે તો
શુ કભ એક શળે અને એ પેવરો થઇ ચુક્મો છે કે
ભોઅભીનોભાંથી ભતબેદ ખતભ કયી
નાખલાભાં આલળે. એટરા ભાટે તેઓને
ળશીદ (વાક્ષી) ણનભાજણ કમાજ અને શ.
ભોશમ્ભદ ભુસ્તપા (વ.) અભાયા ઉય ળશીદ
છે અને અભો અભાયા ભોશીબ્ફો (ળીમાઓ)
રોકો ઉય ળશીદ છે અને અલ્રાશને એ લાત
વંદ નથી કે તેભાં ભતબેદ થામ અને તેના
ઇલ્ભભાં કંઇ ણલખલાદ થામ.
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આે પયભાવમું કે જે ભાણવ વુયએ ઇન્ના
અન્ઝરના અને તેની તપવીય ય ઇભાન યાખે
તો તેની પઝીરત ઇભાન ન યાખલાલાાઓ
ઉય એલી છે જે લી પઝીરત ઇન્વાનોને
શમલાનો ઉય પ્રાપ્ત છે .
એક યીલામતભાં છે કે શ. ઇભાભ જાઅપયે
વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે જો રમરતુર કદ્રને
ઉાડી રેલાભાં આલે તો કુયઆન ઉડી જામ.
આે પયભાવમું કે ઓગણીવભી યભઝાનભાં
ફધા શુ કભો બેગા કયલાભાં આલે છે અને
એકલીવભી યભઝાનભાં ણનણજમ થામ છે અને
ત્રેલીવભી યભઝાનભાં યજૂ કયલાભાં આલે છે .
ળફે કદ્રભાં ભરાએકા અને રૂશોનું ઉતયલું
જાશેય છે , તેઓ શુ કભ રઇને ઉતયે છે અને
જે ની ાવે ઉતયે છે તે કોઇ ગુનેશગાય તો
શોઇ ળકતો નથી તેથી ભાનલું ડળે કે
ભાઅવુભની ાવે ઉતયે છે અને તે નફી
અથલા નફીના નામફ અને લવીજ શોઇ ળકે
છે .
કુલ્રે અભયીન : એટરે દયેક ખેય, ફયકત, ભોત,
યોઝી લગેયે ફધાએ કાભોનો પેવરો વાથે
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રઇને લરીએ અમ્ર ઉય ઉતયે છે , જુ એ તો તે
નફી શોમ મા નફીનો લવી શોમ અને એ
ખુદાના શુ કભથી વરાભતી વાથે આલે છે .
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આ વુયાભાં ૮ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૯૮) વુયએ ફય્મેનશ
(ખુલ્રી દરીર)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો ળીકજથી ફચળે.
મગમ્ફયનો દીન તેના ભાટે કાભીર થળે,
કમાભતના કાભીર ભોઅભીનોભાં દાખર થળે
અને ખુદા આવાનીથી ણશવાફ રેળે.
ખાવીમત : આ વુયો રખીને વગબાજ સ્ત્રીને
ીલયાલે તો ગબજ વરાભત યશેળે અને
કભાની ણફભાયીલાો ગાભાં રટકાલે
અથલા આંખભાં વપેદી થઇ શોમ તો આ
વુયાને રખીને ીએ અને રટકાલે તો ણળપા
ાભળે.
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૧ થી ૮ ભી આમાત :-

ل َ ۡم یَ ُکن الّ َ ِذیۡ َن َک َه ُك ۡفا ِم ۡن اَ ۡہل ال ۡ ِک ّٰتب فَ
ِ
ِ
ِ
ّّٰ َ ۡ
َّۡۡ
ۡ ۡ ۡ
ال ُمس ِخخ ِح َف ُمنف ِکح َف َحتی تا ِت َی ُہ ُم
ۡ َُ
ال َب ِّینۃ ﴿ ۙ﴾۱
ّّٰ ُ
ً َُ َ ً
َذ ُسوۡ ٌؽ ِّم َن الل ِہ یَ ۡتلوۡا ُص ُحفا ّمط ّہرَۃ ﴿ ۙ﴾۲
ُ َ ٌ
فِ ۡی َہا ک ُت ٌب ق ِّی َمۃ ﴿﴾۳
َ
َ
َ
َف َما ت َه ّ َك َػ الّ ِذیۡ َن اُ ۡفتُوا ال ۡ ِک ّٰت َب ِال ّا ِمنۢۡ
َۡ َ َ َۡ ۡ َ ُ
ٓاءت ُہ ُم ال َب ِّینۃ ﴿﴾۴
بع ِد ما ج
َ َ ۤۡ ُ ُ ۡۤۡ ّ َ َ ۡ ُ ُ ّّٰ
الل َہ ُم ۡخ ِلصحۡفَ
ف ما ا ِمرفا ِالا ل ِیعبدفا
ِ
َ ُ ّ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ
الص ّٰلوۃ َف
ۛ حنفٓاء ف ح ِقیموا
الدین ۬
لہ ِ
hajinaji.com
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َۡ
ُ ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ّٰ َ
الزخوۃ َف دل ِک ِخیۡ ُن الق ِّی َم ِۃ ﴿﴾۵
یؤتوا

َ َّ
َ
ََ
ۡ ّٰ
ِا ّؿ ال ِذیۡ َن که ُك ۡفا ِم ۡن ا ۡہ ِل ال ِکت ِب َف
ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ ّٰ
َ
ۡ
ۡ
َ
المس ِخخ ِحف فِی ناذِ جہنم خ ِل ِدین فِیہا ؕ
ُ َ َُ ۡ َ
افل ِئک ُہ ۡم ر ّخ البَؿِ ّی ِۃ ﴿﴾۶
ِا ّ َؿ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َع ِم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ۙ
ُ َ َۡ ۡ َ
افل ِئک ُہ ۡم خح ُؿ البَؿِ ّی ِۃ ﴿﴾۷
ََ ُ
ٓاؤ ُہ ۡم ع ۡن َد َذ ّبہ ۡم َج ّّٰن ُت َع ۡدؿ تَ ۡجریۡ
جز
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۤۡ َ
ً
َ
ِمن تح ِتہا الانہر خ ِل ِدین فِیہا ابدا ؕ
َ َ ّّٰ
الل ُہ َع ۡن ُہ ۡم َف َذ ُضوۡا َع ۡن ُہ ؕ ّٰدل َِک ل َِمنۡ
ذ ِنی
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َ َ
﴾۸٪ ﴿ خ ِصیَ َذ ّب ٗۡہ
રકતાફલાાઓભાંથી જે નાણસ્તક ફની ગમા
છે તેઓ તથા ભુશ્રીકો (ભૂર્થતૂજકો) ોતાની
ભાન્મતાઓથી ડગ્મા નણશ, જ્માં વુધી કે
તેભના ાવે ખુલ્રી દરીર આલી : (૧)
(અથાજત) અલ્રાશના તયપથી યવૂર (આવમો),
જે (તેભને) ણલત્ર ાનાં ઢીને વંબાલતો
શતો: (૨)
જે ભાં વત્મ પયભાનો રખેરાં શતાં. (૩)
અને તે રોકો કે જે ભને રકતાફ આલાભાં
આલી શતી તેભણે ભતબેદ કમો નણશ, ણ
તેભની ાવે ખુલ્રી દરીર આલી ગમા છી.
(૪)
અને તેભને ફીજો કોઇ શુ કભ આલાભાં
આવમો ન શતો ણ આ કે અલ્રાશને ભાટે
ધભજને ણનખારવ કયી તેની જ ઇફાદત કયે,
(અને જુ ઠી ભાનમતાઓથી) ય યશે, અને
નભાઝ ઢે તથા ઝકાત આે, અને એજ ખયો
ધભજ છે . (૫)
અનુક્રભણણકા
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ણનવંળમ રકતાફલાાઓભાંથી જે ઓ નાણસ્તક
થઇ ગમા તેઓ તથા ભુશ્રીકો (ભૂર્થતૂજકો)
દોઝખની આગભાં જળે (અને) વદા ભાટે
તેભાંજ યશેળે; વલજવૃણષ્ટભાં વૌ કયતાં ખયાફ
રોકો એજ છે . (૬)
ણનવંળમ જે રોકો ઇભાન રાવમા અને વત્કામો
કમાજ, તે રોકોજ વલજ વૃણષ્ટભાં શ્રેષ્ઠ છે . (૭)
તેભનો ફદરો તેભના યલયરદગાય ાવે
શંભેળા યશેલાના ફગીચા છે , જે ની શેઠ
નદીઓ લશે છે ; તેભાં તેઓ વદા ભાટે યશેનાયા
થળે; આ તેના ભાટે છે કે જે ોતાના
યલયરદગાયથી ડયતો યશે છે . (૮)
અર ફય્મેનાશ : (ખુલ્રી દરીર) આ સ્થે
ફય્મેનાશથી ભુયાદ શ. યવુરે ખુદા (વ.) છે .
કોતોફુન કય્મેભશ : (જે ભાં વત્મ પયભાનો
રખેરા છે ) કુયઆને ભજીદના દયેક રખાણ તે
અરગ અરગ રકતાફ કશેલાભાં આલેર છે
અને જે ભાં કોઇ ઇન્કાય ન કયી ળકે એલી
ભજફુત દરીરો છે . કુયઆનના દયેક વુયા
અથલા આમતને અરગ-અરગ વશીપા
કશેલાભાં આલેર છે .
અનુક્રભણણકા
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ઇન્નર રઝીન આભનુ : (જે રોકો ઇભાન
રાવમા) શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)થી
લણજન છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ આ
આમતની ણતરાલત પયભાલી ભાયી તયપ જોમું
અને પયભાવમું કે અમ અરી આથી ભુયાદ
તભાયા ળીમા છે . તપવીયે ફુયશાનભાં છે કે શ.
યવુરે ખુદા (વ.)એ છે લ્રા વભમે ોતાની
દુખ્તય જ. પાતેભા (વ.)ને પયભાવમું કે અરી
(અ.)ને ફોરાલો. જ. ખાતુને જન્નત
(અ.)ના કશેલાથી શ. ઇભાભે શવન (અ.)
અરી (અ.)ને ફોરાલલા ગમા અને શ. અરી
(અ.) તળયીપ રાવમા. જ. ફતુર ફશુ જ
ગભગીન શતા અને શુ ઝુય ોતાની ુત્રીને વબ્ર
કયલાનું પયભાલી યહ્ા શતા. છી આે શ.
અરી (અ.)ને પયભાવમું કે તભાયો કાન ભાયા
ભોંઢા ાવે રાલો. આ ોતાનો કાન શુ ઝુયના
ભોંઢા તયપ રઇ ગમા ત્માયે શુ ઝુયે આમતની
તીરાલત પયભાલી અને કહ્ું કે આથી ભુયાદ
તભો અને તભાયા ળીમા છો. જે પ્રકાળીત
ચશેયા વાથે ઉઠળો અને ભાયી, તભાયી અને
તભાયા ળીમાની લામદાની જગ્મા શલઝે કલવય
અનુક્રભણણકા
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ય છે . છી પયભાવમું કે “ળયરૂર ફયીય્મશ”
(વશુ થી ખયાફ રોકો) ભાયા અને તભાયા
દુશ્ભન અને તભાયા દુશ્ભનના દોસ્ત છે ,
જે ભના ચશેયા ભશેળયના રદલવે કાા શળે
અને તેઓ તયસ્મા શળે.
અફુ યાપેઅથી લણજન છે કે એક વબાભાં શ.
અરી (અ.)ભે રોકોને કવભની વાથે ુછમું કે
ળું તભો એ રદલવે શાજય ન શતા જ્માયે શુ ં
શુ ઝુયની ખીદભતભાં શાજય થમો અને શુ ઝુયે
કાઅફા તયપ નજય કયીને પયભાવમું શતું કે
“ભને કાઅફાના યફની કવભ છે કે આ અને
તેના ળીમાઓ કમાભતભાં વપતા પ્રાપ્ત
કયળે.” છી આે એ ણ પયભાવમું શતું કે
“અમ અરી તભો શેરા ભોઅભીન છો,
અલ્રાશના એશકાભને ભજફુતીથી ભેલનાયા
છો અને અલ્રાશના લામદાને લપા કયનાયા
છો અને એશકાભે ઇરાશીભાં વાચો પેવરો
કયનાયા છો. પ્રજાભાં ઇન્વાપ કયનાયા છો,
ફયાફય બાગરા ાડનાયા છો અને શ્રેષ્ઠતાભાં
અલ્રાશની ાવે ભશાન છો” અને જ્માયે આ
આમત નાઝીર થઇ તો શુ ઝુયે અને તભો
અનુક્રભણણકા
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રોકોએ ણ તકફીય કશી શતી અને ળું
તભોએ ભને ભુફાયકફાદ આી ન શતી ? તો
એ લખતે કોઇએ ણ આ ફાફતનો ઇન્કાય
કયલાની નશભત ન કયી, ણ ફધાએ કહ્ું કે મા
અરી ! ખયેખય આ વાચું કશો છો, તપવીયે
ભજભઉર ફમાનભાં છે કે આ આમત શ.
અરી (અ.) અને એશરેફમત (અ.)ના શકભાં
છે .
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આ વુયાભાં ૮ આમતો છે
આ વુયા ભદની છે

(૯૯) વુયએ ણઝરઝાર
(શારલું)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો એ વુયએ ફકય ઢલા જે ટરો
વલાફ છે અને કુયઆનના ચોથા બાગ ઢલા
જે ટરો વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
આ વુયાને ઢતા કંટાો નણશ, કાયણ કે જે
કોઇ આ વુયાને વુન્નત નભાઝભાં ફશુ જ ઢે
તો ખુદા તેને દયેક જાતના લીજીના કડાકા
અને ફરાઓથી (ભોત ણનજાલે એલી
ફરાઓથી) ફચાલળે. અલ્રાશ તેની ભોત
લખતે તેની ાવે ભોટા પયીશ્તાને ભોકરળે, જે
અનુક્રભણણકા
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તેના વીયાને ફેવી ભરેકુર ભોતને ખુદાનો
મગાભ આળે કે આની રૂશ આવાનીથી
કબ્ઝ કય, કાયણ કે આ વુયાને ઢીને ભાયો
દોસ્ત ભને ફશુ જ માદ કયતો શતો. આ વુયો
ણ ભરેકુર ભોત વભક્ષ એજ બરાભણ કયળે
અને આ વાંબી ભરેકુર ભોત ણ કશેળે કે
શા, તભાયી લાત ભાન્મ યાખલાનો અલ્રાશનો
શુ કભ થમો છે અને જ્માં વુધી રૂશ કબ્ઝ
કયલાની યજા નણશ ભે ત્માં વુધી શુ ં રૂશ કબ્ઝ
નણશ કરૂં.
ત્માય છી તેની આંખોથી યદા શટી જળે.
ત્માયે તે ભોઅભીન ોતાને જન્નતભાં જોળે
અને તયતજ ોતે ભરેકુર ભોતને કશેળે કે
ભાયી રૂશને કબ્ઝ કય ! અને તે ફશુ જ
વશેરાઇથી તેની રૂશ કબ્ઝ કયળે અને તેની
રૂશની વાથે વીિેય શજાય પયીશ્તા જળે અને
તેને જલ્દીથી જન્નતભાં શોંચાડી દેળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ઢલાથી ફાદળાશથી
ફેખોપ થળે.
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૧ થી ૩ જી આમાત :-

ۡ ُ َ
ُۡ َ
﴾۱ۙ ﴿ ِادا رل ِزل َ ِت الۡا ۡذص رِل َزال َ َہا
َ َۡ ُ َۡۡ َ َ ۡ ََ
َ
َ
﴾۲ۙ ﴿ ف اعخج ِت الاذص اثقالہا
َ
ُ اؽ الۡان ۡ َس
﴾ۚ۳﴿ اؿ َما ل َ َہا
ِ َ َف ق

જ્માયે ૃથ્લી અણત ફૂલજક શરાલલાભાં
આલળે : (૧)
અને જભીન ોતાના ફોજા કાઢી નાખળે:
(૨)
અને ભનુષ્મ કશેલા રાગળે કે તેને ળું થઇ ગમું
છે ? (૩)
કારર ઇન્વાનો : (ઇન્વાન કશેળે) જ્માયે
ફશુ જ બમંકય ધયતીંક થળે, ઝભીનનું
ઉંચાણ-નીચાણ ફધું એક વયખું થઇ જળે
અને ઝભીનના ખજાનાઓ અને દટામેરી
લસ્તુઓ તેભજ ભુયદા લગેયે ફધું ફશાય આલી
જળે, ત્માયે ઇન્વાન કશેળે કે આ ઝભીનને ળું
થમું છે ? તપવીયે ફુયશાનભાં છે કે એક લખત
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શેરા વાશેફના ઝભાનાભાં ભદીનાભાં વખત
ધયતીકં થમો. રોકો ગબયાઇને શેરા અને
ફીજા વાશેફ ાવે આવમા તો તેઓ ફધામને
રઇને શ. અરી (અ.)ના ભકાન ય આવમા તો
આના ચશેયા ઉય કોઇ જાતની યેળાની
દેખાણી નણશ અને આ તેઓની વાથે
ળશેયથી ફશાય નીકી એક ટેકયી ઉય ફેઠા.
રોકો ણ આની આજુ ફાજુ ફેવી ગમા. તે
લખતે ભદીનાના ભકાનોની બીંતો ફશુ જ શરી
યશી શતી, આ રોકોને આશ્લાવન આતા
ગમા અને કંઇક ઢતા ગમા અને છી ઝભીન
ય શાથ ભાયી પયભાવમું કે “ણસ્થય થઇ જા” તો
ઝભીન શરતી ફંધ થઇ ગઇ. આ જોઇ ફધામ
આશ્ચમજ ામ્મા, છી આે પયભાવમું કે
ગબયાલાની કોઇ લાત નથી, શુ ં એ ઇન્વાન છુ ં
જે ના ભાટે અલ્રાશે પયભાવમું કારર ઇન્વાનો
અને જ્માયે કમાભતનો ધયતીકં થળે ત્માયે શુ ં
ઝભીનને કશીળ કે તને ળું થઇ ગમું છે , તો
તેભને ફધું કશેળે.
ફીજી રયલામતભાં છે કે આ ધયતીકં ફીજા
વાશેફના વભમભાં આવમો શતો.
અનુક્રભણણકા
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૪ થી ૮ ભી આમાત :-

ُ ُ َۡ
یَوۡ َم ِئ ٍذ ت َح ِّدت اخ َب َاذ َہا ﴿ ۙ﴾۴
ََ َ َ َ
ِبا ّؿ َذ ّبک ا ۡف ّٰحی ل َ َہا ﴿﴾۵

َ ۡ َ َّ ۡ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ ً
ۛ لِّح ُ َؿفاۡ
یوم ِئ ٍذ یصدذ الناز اشتاتا ۬
َ
ا ۡع َمال َ ُہ ۡم ﴿﴾۶
َ َ ۡ َّ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ
اؽ د ّذ ٍۃ خح ًؿا ّیرَ ٗۡـ ﴿﴾۷
فمن حعمل ِمثق
َ َ ۡ َّ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َ ً َ
اؽ د ّذ ٍۃ ر ّخا ّیرَ ٗۡـ ﴿ ﴾۸٪
ف من حعمل ِمثق
તે રદલવે તે (ૃથ્લી) ોતાની શકીકત કશી
)દેળે: (૪
કાયણ કે તાયા યલયરદગાયે તેને આજ્ઞા કયી
)શળે. (૫
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તે રદલવે રોકો જુ દી જુ દી ણસ્થણતભાં
(કફયોભાંથી) નીકળે કે જે થી તેભની કયણી
(ના રેખ) તેભને દેખાડલાભાં આલે. (૬)
છી જે ળખ્વે જયા જે ટરી ણ નેકી કયી
શળે તેને તે (પ્રત્મક્ષ) ણનશાી રેળે. (૭)
તેભજ જે ણે જયા જે ટરી ણ ફદી કયી શળે
તેને ણ તે જોઇ રેળે. (૮)
તે રદલવે ઝભીન ોતાની શકીકત કશી
વંબાલળે. આનો એક અથજ એ ણ કયલાભાં
આવમો કે કમાભતના રદલવે ઝભીન રોકોના
આઅભારની વાક્ષી આળે અને ઇન્વાનોની
જે ભ છટાથી લાત કયળે.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી લણજન છે કે લઝુને
વશી યીતે કયો, કાયણ કે નભાઝ જે અભરભાં
ફેશતયીન અભર છે તેનો આધાય વશી લઝુ
ઉય છે અને ઝભીનથી ફચો અને ડયો, તે
ઇન્વાનના દયેક બરા-ફુયા આઅભારની
કમાભતના રદલવે વાક્ષી આળે. અફુ વઇદ
ખુદયી કશે છે કે જ્માયે તભો જં ગરભાં શો તો
ભોટા અલાજથી અઝાન આો, કાયણ કે ભેં
મગમ્ફય (વ.)થી વાંબળમું છે કે ઝભીનની
અનુક્રભણણકા
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દયેક ઉંચાણ-નીચાણ કમાભતના રદલવે તેની
વાક્ષી આળે.
રે મયલ અઅભારશુ ભ : (ોત-ોતાના
આઅભાર જોળે) એટરે દયેક રોકોને ોતોતાના આઅભારનો ફદરો દેખાડલાભાં
આલળે અથલા એ કે રોકોને તેભના રખામેરા
આઅભાર દેખાડલાભાં આલળે. જે ભાં તેભની
દયેક નેકી અને ફદી રખેરી શળે. કેટરાક
ભુપસ્વેયીને કહ્ું છે કે દયેક ભાણવને નેકી
અથલા ફદીનો ફદરો ભળે. કાપયને તેની
નેકીનો ફદરો દુણનમાભાં ભળે. જ્માયે તે
દુણનમાથી જળે તો તેની કોઇ નેકી ફાકી નણશ
શોમ અને ભોઅભીનને તેની દયેક ફુયાઇની
વજા દુણનમાભાં આલાભાં આલળે અને તેની
જાન, ભાર, અલરાદ, દોસ્તોની તકરીપ તેના
ગુનાશનો ફદરો થઇ જળે અને તે જ્માયે
દુણનમાથી જળે તો તેનો કોઇ ગુનો એલો નણશ
શોમ કે જે ની વજાને દુણનમાભાં બોગલી ચુક્મો
ન શોમ. જો કે એલા ગુનાશ કે જે નો ફદરો
દુણનમાભાં થઇ ળકતો નથી. જે ભકે ભોઅભીનનું
કત્ર કયલું, ઝીનાએ ભોશવીના (ણતલાી
અનુક્રભણણકા
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સ્ત્રી વાથે ઝીના કયલું) લગેયે, તો આલી
લસ્તુઓથી દુય યશેલું.
કેટરાક તપવીય કયનાયાઓએ કહ્ું છે કે કોઇ
કોઇ લખતે ઇન્વાન કેટરીક નેકીઓને ભાભુરી
વભજીને છોડી આે છે અને વગીયા
ગુનાશોને ભાભુરી વભજીને તેનાથી ફચતા
નથી. કોઇ ણ ગુનાશને ભાભુરી ન વભજો.
કાયણ કે કમાભતના રદલવે યામના દાણા
જે ટરી નેકીને ણ જોઇને ઇન્વાન લધાયે
ખુળ થળે અને યામના દાણા ફયાફય ગુનાશની
વજા વશન કયલી અળક્મ શળે.
એક રદલવ પયઝદક ળામયના દાદાએ શુ ઝુયથી
અઝજ કયી કે આ ભને નવીશત પયભાલો.
આે પયભાવમું કે ભા ફા અને નજીકના
વગાંઓ વાથે નેકી કયો અને ઝફાન અને
ોતાની ળભજની જગ્માઓ ઉય કાફુ યાખો.
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આ વુયાભાં ૧૧ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦૦) વુયએ આરદમાત
(ૂયલેગથી દોડતા શાંપતા ઘોડા)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ખુદા તેને ભળઅયીર
શયાભભાં જે ટરા ભાણવો શોમ તેની ગણતયી
ભુજફ દવ-દવ નેકીનો વલાફ આળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)એ પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને શંભેળા ઢ્મા કયે તો તેનો
શશ્ર શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ની વાથે
વાથે થળે અને ફેણશશ્તભાં તે આના
દોસ્તોભાંથી શળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ણફકણ ભાણવ ઢે તો
ણનડય ફનળે.
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૧ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َ
ۡ
َف ال ّٰع ِد ّٰی ِت ض ۡب ًحا ﴿ ۙ﴾۱
َ
َ ۡ
فال ُموۡذِ ّٰی ِت ق ۡد ًحا ﴿ ۙ﴾۲

َ ۡ ۡ
فال ُم ِغح ّٰؿ ِة ُص ۡب ًحا ﴿ ۙ﴾۳
َََ
َۡ
فاث ۡر َؿ ِب ٖۡہ جق ًعا ﴿ ۙ﴾۴
َ ۡ
فوَ َسط َن ِب ٖۡہ َج ۡم ًعا ﴿ ۙ﴾۵
َّ ۡ ۡ َ َ َ ّ َ َ ُ
ٌ
ۡ
ِاؿ الاِنساؿ ل ِر ِب ٖۡہ لکنوخ ﴿﴾ۚ۶
َّ
ّٰ َ َ
َف ِان ٗۡہ َعدّٰی دل ِک لَش ِہ ۡی ٌد ﴿﴾ۚ۷
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َّ
َ َۡۡ
﴾۸﴿ َف ِان ٗۡہ ل ُِح ِّب الخحؿِ لَش ِدیۡ ٌد
ُۡ
ُ َ َ َ ََ
﴾۹ۙ ﴿ ِافلَا ح ۡعل ُم ِادا ب ۡعثِ َؿ َما فِی الق ُبوۡذ
ُّ
﴾۱۱ۙ ﴿ ِالص ُد ۡفذ
َف ُح ّ ِص َل َما فِی

ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َّ َ َّ
ٌ
﴾۱۱٪ ﴿ ِاؿ ذبہم ِب ِہم یوم ِئ ٍذ لخ ِبحؿ
કવભ છે ૂયલેગથી દોડનાયા (અને) શાંપતા
ધોડાઓની: (૧)
છી કવભ છે તેભની કે જે ત્થય ય ટા
ભાયી અણગ્ન કાઢતા જામ છે : (૨)
છી કવભ છે પ્રબાતના વભમે છાો
ભાયનાયાઓની: (૩)
કે જે લડે (તે) ધુના ગોટેગોટા ઉડાડે છે : (૪)
છી તે લડે ળત્રુ દની લચ્ચે ધવી જામ છે :
(૫)
ણનવંળમ ભનુષ્મ ોતાના યલયરદગાય તયપ
અનુક્રભણણકા
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ભશા કૃતધ્ની છે . (૬)
અને તે ંડે ણ એ લાત ય જરૂય વાક્ષી શોમ
છે . (૭)
અને તે વંણતનો અત્મંત પ્રેભ યાખે છે . (૮)
તો તે ળું નથી જાણતો કે જ્માયે કફયોભાંથી
(જે કાંઇ તેભાં છે તે) કાઢી ઉબા કયલાભાં
આલળે ? (૯)
અને જે છાતીઓભાં છે તે ખુલ્રું કયી
નાખલાભાં આલળે: (૧૦)
ત્માયે ફેળક તે રદલવે યલયરદગાય તેભનાથી
વંુણજ લાકેપ શળે ? (૧૧)
લર આદેમાત : (કવભ છે ુયઝડે દોડનાય
ઘોડાઓની) આ આમતભાં અલ્રાશ ભમદાને
જં ગભાં દોડનાયા ઘોડાઓની કવભ ખામ છે ,
જ્માયે તે ઝડથી દોડે છે ત્માયે તે શાંપે છે
અને તેની ટાો જે ત્થયથી ટકયામ છે તેથી
ચીનગાયી નીકે છે . તપવીયે ભજભઉર
ફમાનભાં
છે
કે
જ્માયે
ગઝલએ
ઝાતુસ્વરાણવરભાં શુ ઝુયે એક છી એક
વશાફાઓની ણનષ્પતા છી શ. અરી
(અ.)ને ભોકલ્મા અને આ ણલજમ ભેલીને
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2466

hajinaji.com

ાછા પમાજ તો આ વુયો નાઝીર થમો. લાદીએ
માફીવના રોકોએ આવભાં ઇસ્રાભની
ણલરૂઘ્ધ એક અશદ કમો કે ઇસ્રાભને કોઇ ણ
યીતે નાફુદ કયી દેલો. જ. જીબ્રઇરે ખીદભતે
નફી (વ.)ભાં કાપયોના આ ભનવુફાની ખફય
આી. કાપયોના જલાન રશ્કયીઓની વંખ્મા
ફાય શજાયની શતી. આે ચાય શજાય
વશાફાઓનું રશ્કય શેરા વાશેફને આીને
યલાના કમુું, જ્માયે ઇસ્રાભની પોજ માફીવના
જં ગરની નજીક શોંચી તો ત્માંનો વયદાય
ોતાના ફસ્વો ણવાશીઓને રઇને
ઇસ્રાભના ણવેશવારાય વાથે લાતચીત
કયલા ભાટે આવમો. શેરા વાશેફે કહ્ું કે શુ ં
અલ્રાશના યવુરનો ભોકરેરો છુ ં અને
ઇસ્રાભની દાલત રઇને આવમો છુ ં , જો તભો
ઇસ્રાભને ભાન્મ યાખો તો આણે આવભાં
બાઇઓ છીએ અને જો તભો અભાયી લાતને
ભાન્મ નણશ યાખો તો અભો તભાયી વાથે
રડીળું. તે રોકોએ આ લાત વાંબીને તયતજ
કડકાઇથી જલાફ આપ્મો અને ઇસ્રાભની
દાલતને ઠુકયાલી તરલાય ય શાથ યાખ્મો અને
અનુક્રભણણકા
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ધભકી આી કે અભાયા ફાય શજાય જલાનો
તભોને તરલાયના ઘાટ ઉતાયી દેળે, ભાટે
તભાયી બરાઇ એભાંજ છે કે અશીંથી બાગી
જાલ, જો ાછા નણશ જાલ તો યીણાભ ફશુ
ખયાફ આલળે.
આ વાંબી પોજે ઇસ્રાભ ત્માંથી ભદીના
ાછી પયી. છી શઝયતે ફીજા વાશેફને પોજ
આીને યલાના કમાજ. તેભને ણ કુપપાયોએ
ધભકી આી અને તેઓ ણ ાછા પમાજ, છી
ત્રીજી લખતે શ. અરી (અ.)ને તે જ
ણવાશીઓની વાથે યલાના કમાજ. આ રશ્કય
વાથે જ્માયે માફીવના સ્થે શોંચ્મા ત્માયે
કુપપાયના રશ્કયનો લડો ૨૦૦ ણવાશીઓને
રઇને લાતચીત ભાટે આગ આવમો. તેને શ.
અરી (અ.)ભે ઇસ્રાભની દાલત આી અને
કહ્ું કે જો તભો ભાનળો નણશ તો શુ ં તભાયી
વાથે જં ગ કયીળ. કાપયોએ ઇસ્રાભની પોજ
ઉય ોતાનો યોફ નાખલાની ઘણી કોળીળ
કયી ણ શ. અરી (અ.)ભે તેભની ધભકીઓની
યલા કમાજ લગય જં ગની જાશેયાત કયી દીધી
અને ોતાની પોજને જં ગ ભાટે તૈમાય
અનુક્રભણણકા
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યશેલાનો શુ કભ આપ્મો અને દયેક ણવાશીથી
કાપયોના વાભના ભાટે અડીખભ યશીને
રડલાનું લચન રીધું. ઇસ્રાભના ભુજાશીદોએ
યાતની ઘડીઓ ગણી ગણીને કાી અને
વલાયની નભાઝ ઢ્મા છી રડલાને ભાટે
તૈમાય થઇ ગમા અને લશેરી વલાયે જ કુપપાય
ઉય તુટી ડ્મા. તેનું યીણાભ એ આવમું કે
કુપપાયનું રશ્કય વાભનો કયી ળક્મું નણશ અને
એક છી એક કાલા રાગ્મા અને ઇસ્રાભના
ણવાશીઓ અલ્રાશો અકફયના નાયા વાથે
આગ લધતા ગમા. એટરે વુધી કે માફીવના
યણભાં ઇસ્રાભનો ઝંડો પયકાલી દીધો. આ
જં ગભાં ભુવરભાનોને ગનીભતનો ઘણો ભાર
ભળમો.
ઇસ્રાભની પોજ ણલજમ ભેલી ભદીના તયપ
ાછી પયી તો જ. જીબ્રઇરે શ. અરી (અ.)ના
ણલજમની ખફય શોંચાડી. છી આ વુયો
નાઝીર થમો. મગમ્ફયે ખુદા (વ.) ભદીનાના
રોકોને વાથે રઇ ત્રણ ભાઇર વુધી શ. અરી
(અ.)ના સ્લાગત ભાટે આગ આવમા. શ.
અરી (અ.) નજીક આલીને શ. યવુરે ખુદા
અનુક્રભણણકા
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(વ.)ને ભાન આલા ઘોડા ઉયથી નીચે
ઉતયી આવમા તો આે શ. અરી (અ.)ને ગે
રગાડી રીધા.
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે શુ ઝુયે
વુબ્શની નભાઝભાં લર આદેમાતની ણતરાલત
પયભાલી શતી. વશાફાઓએ આની શેરાં
આ વુયો વાંબળમો ન શતો, તેથી તેઓ
આશ્ચમજ ાભી એક ફીજાને ુછલા રાગ્મા, તો
શુ ઝુયે પયભાવમું કે જીબ્રઇરે ભને શ. અરી
(અ.)ના ણલજમની ખુળખફયી આી છે અને
આ વુયો ોતાની વાથે રાવમા છે .
આ રડાઇભાં કેટરાક કુપપાયો ભામાજ ગમા અને
કેટરાક કેદ થમા અને તેભને વાંકભાં જકડીને
રાલલાભાં આવમા. તેથી આ રડાઇને
“ગઝલએ ઝાતુસ્વરાણવર” કશે છે .
રકનુદ : ના અથજ નાપયભાની છે અને કેટરાક
રકનુદ કંજુવ અને અણતળમ રોબીને કશે છે .
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આ વુયાભાં ૧૧ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦૧) વુયએ કાયેઆશ
(શૈમાં શચભચાલનાયી ભુવીફત)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ખુદા તેના નેક
આઅભારના લ્રાને બાયી કયળે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી ભનકુર
છે કે જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો દુણનમાભાં
દજ્જારના રપત્નાથી અલ્રાશ તેને યક્ષણ
આળે અને આખેયતભાં તેને જશન્નભથી
ફચાલળે.
ખાવીમત : યોઝીના લધાયા ભાટે આ વુયાને
ગાભાં ફાંધે તો ઇન્ળાઅલ્રાશ યોઝીભાં
અલ્રાશ ફયકત આળે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َۡ َ ُ
القاذِ َعۃ ﴿ ۙ﴾۱
َۡ ُ
َما القاذِ َعۃ ﴿﴾ۚ۲
َ َ ۤۡ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ َ َ ُ
ف ما اخذىک ما القاذِعۃ ﴿﴾۳
ََۡ َُ
َّ ُ َ ۡ َ
ُ
ۡ
َ
اس
یوؾ یکوؿ
الناز کالهك ِ
َۡۡ ُ
ۡ
المبثو ِت ﴿ ۙ﴾۴
َ َُۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ ۡ َۡۡ ُ
ۡ
ف تکوؿ ال ِجباؽ کال ِعہ ِن المنفو ِس ﴿﴾۵
َ َ َّ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ
ٗۡ
فاما من ثقلت موارِینہ ﴿ ۙ﴾۶
َ َ
َ
اض َی ٍۃ ﴿﴾۷
ف ُہوَ ف ِ ۡی ِع ۡیش ٍۃ ّذ ِ
َ َ َّ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ ۡ ُ
ٗۡ
ف اما من خفت موارِینہ ﴿ ۙ﴾۸
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ٌ
ُ َُ
﴾۹﴿ فا ّم ٗۡہ َہا ِفیَۃ
َ َ ۡۤ
﴾۱۱﴿ َف َما ا ۡخ ّٰذىک َما ِہ َی ۡہ
ٌ
َ
﴾۱۱٪ ﴿ ن ٌاذ َحا ِم َیۃ
કાયેઆશ (શૈમાં શચભચાલનાયો ફનાલ): (૧)
તે કાયેઆશ ળું છે ? (૨)
અને તું વભજ્મો કે કાયએશ ળું છે ? (૩)
તે તે રદલવ છે કે જે રદલવે ભાણવો એલા થઇ
જળે જે લા કે ણલખયાઇ ગમેરા તંગીમા: (૪)
અને શાડ એલા થઇ જળે જે લી કે ીંજામેરી
ઊન. (૫)
છી જે ની (વદ)કયણીનો તોર બાયે ઉતયળે:
(૬)
તેઓ તો આનંદી જીલનભાં શળે. (૭)
અને જે ની (વદ)કયણીનો તોર શરકો ઉતયળે:
(૮)
તેનું ઠેકાણં શાણલમાશ શળે. (૯)
અને તું ળું વભજ્મો કે તે (શાણલમાશ) ળું
અનુક્રભણણકા
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છે ?(૧૦)
તે (દોઝખની) ધગધગતી આગ છે . (૧૧)
કાયેઆથી ભુયાદ કમાભત છે અને તેનો અવર
અથજ કચયનાય થામ છે અને તેનો એટરો ડય
રાગળે કે કાનભાં ધાક ડી જળે અને ઇન્વાન
તે રદલવની વખ્તીથી તંગીમાની જે ભ
ણલખયામેરા શળે અને તેઓને કંઇ બાન નણશ
શોમ અને તે રદલવના બમથી શાડો
નજામેરા રૂ જે લા થઇ જળે, ણ જે ળખ્વના
નેક આઅભારનું ત્રાજલું બાયી શળે તે
ખુળીભાં શળે અને તેને તે રદલવનો બમ
રાગળે નણશ અને તે જન્નતભાં જળે અને
જે ના નેક આઅભારનું ત્રાજલું શરકું શળે
એટરે કે ફદીઓ લધાયે શળે તો તેના યશેલાની
જગ્મા શાલીમા (જશન્નભ) છે . આ આમતભાં
યશેલાની જગ્મા ભાટે “ઊમ્ભ” ળબ્દ આવમો
છે . તેથી ભુયાદ ભા છે , જે ભકે ફાકના
યશેલાની જગ્મા ભાતા છે તે પ્રભાણે
ગુનેશગાયની યશેલાની જગ્મા શાલીમા છે .
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૮ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦૨) વુયએ તકાવુય
(વંણિ તથા વંતણતની શદ
ઉયાંતની ઇચ્છા)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ખુદાએ દુણનમાભાં જે જે
નેઅભતો આી છે તેનો ણશવાફ નણશ કયે
અને તે શજાય આમત ઢ્મો શોમ તેભ ગણાળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ વુયએ તકાવોય લાજીફ નભાઝભાં
ઢે તો અલ્રાશ તેને એકવો ળશીદોનો વલાફ
આળે અને જો વુન્નત નભાઝભાં ઢે તો
ચાવ ળશીદોનો વલાફ આળે અને લાજીફ
અનુક્રભણણકા
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નભાઝભાં ઢે તો તેની વાથે ચારીવ વપ
ભરાએકાની નભાઝ ઢળે.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે આ વુયાને
ઢીને વુલાથી પીત્નાથી ફચળે. અફુ
અભાભાએ શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી યીલામત
કયી છે કે ભજકુય વુયો ઢનાય ણશવાફ લગય
જન્નતભાં જળે.
શદીવભાં છે કે જે કોઇ ભય્મતના શદીમા ભાટે
ફે યકાત નભાઝ ઢે, શેરી યકાતભાં અલ્શમ્દ
છી એક લખત આમતુર કુયવી અને ફે
લખત કુલ્શોલલ્રાશનો વુયો ઢે. ફીજી
યકાતભાં અરશમ્દની છી તકાવોયોનો વુયો
દવ લખત ઢે અને નભાઝ ુયી કમાજ છી
વરલાત ઢીને કોઇ ણ ભય્મતની રૂશને
ફક્ષી આે તો આ શદીમાને રઇને શજાય
પયીશ્તા ભય્મતની કબ્ર ય જળે. તે દયેક
પરયશ્તા ાવે ોાક શળે, તેની કબ્રને શોી
કયળે અને જે ટરી ચીજો ય વુયજનો પ્રકાળ
ડે છે તેની ગણતયી ભુજફ ઢનાયને વલાફ
ભળે અને ફેણશશ્તભાં તેના ભાટે શજાય
દયજ્જા ફરંદ કયાળે.
અનુક્રભણણકા

2476

hajinaji.com

ેખાવીમત : ભાથાનું દદજ શોમ ત્માયે આ વુયાન
ઢે તો દદજ ભટી જળે.
૧ થી ૮ ભી આમાત :-

َ ۡ ُ َّ َ ُ
ال ّٰہک ُم التکاثرُ ﴿ ۙ﴾۱
َ ّّٰ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َ
َ
حتی رذتم المق ِابر ﴿﴾۲
َ َّ
َ َ
کلا َسوۡ َغ ت ۡعل ُموۡ َؿ ﴿ ۙ﴾۳

ُ َ َ َّ
َ َ
ث ّم کلا َسوۡ َغ ت ۡعل ُموۡ َؿ ﴿﴾۴
َ َّ َ َ
ۡ ۡ ۡ
کلا لَوۡ ت ۡعل ُموۡ َؿ ِعل َم ال َی ِقح ِف ﴿﴾۵
َ َ ۡ
لَت َؿ ُف ّؿ ال َج ِح ۡی َم ﴿ ۙ﴾۶

ُ َ َ َّ ۡ ۡ ۡ
ث ّم لَت َؿ ُفن َہا َعح َف ال َی ِقح ِف ﴿ ۙ﴾۷
ُ َّ َ ُ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َ َ َّ
ۡ
ثم لتسـٔۡلن یوم ِئ ٍذ ع ِن الن ِعی ِم ﴿ ﴾۸٪
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(વંતાન અને વંણતના) લધાયાની ઇચ્છા
તભને (અલ્રાશની માદથી) ગાપીર ફનાલી
ભૂકે છે . (૧)
અશીં વુધી કે તભે કફયોની ભુરાકાત કયો છો.
(૨)
ખફયદાય થઇ જાઓ ! આગ જતાં તભે
જાણી રેળો: (૩)
છી ણ વાંબી યાખો કે આગ જતાં તભે
જાણી રેળો. (૪)
ખફયદાય ! અગય તભે (તભારૂં રયણાભ)
ખાત્રીૂલજક જાણતા શોત (તો શયગીઝ ગારપર
યશેતે નણશ). (૫)
ખચીતજ તભે જશન્નભ તો અલશ્મ
ણનશાળો: (૬)
છી તભે તેને ખાત્રીની આંખે જરૂય
ણનશાળો: (૭)
છી તે રદલવે તભાયાથી (અલ્રાશે આેરી)
નેઅભતોની ફાફતે જરૂય વલાર કયલાભાં
આલળે. (૮)
અરશાકોભુિકાવોયો : વંતાન અને વંણતભાં
લધાયાની ઇચ્છાએ તભોને અલ્રાશની માદથી
અનુક્રભણણકા
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ગાપીર ફનાલી દીધા છે . અબ્દે ભુનાપના
લંળજો અને વશભ ણફન અભયના લંળજો
ોતાના રોકો ુષ્ક શોલાના કાયણે
આવભાં અશંકાય કયતા શતા અને ફન્ને
કફીરાનો દયેક જણ એભ કશેતો શતો કે
અભાયા કફીરાના ઘણા ભાણવો છે ,
અભાયાભાં ભોટેયાઓ ઘણા છે . જ્માયે ફન્ને
કફીરાના ભાણવોની ગણતયી કયલાભાં આલી
તો અબ્દે ભુનાપના કફીરાના ભાણવોની
વંખ્મા લધાયે થઇ. તો તે લખતે અયફના રોકો
કશેલા રાગ્મા કે જાશેરીમતના ઝભાનાભાં
અભાયા ઘણા ભાણવો ભામાજ ગમા છે , ભાટે
જીલતા અને ભુયદા ફધાની ગણતયી થલી
જોઇએ. છી ફન્ને કફીરાના રોકોની કફયો
ગણલાભાં આલી તો અયફના રોકોની વંખ્મા
લધી ગઇ. આ ઉયથી ખુદાએ તઆરાએ આ
વુયો નાઝીર પયભાવમો અને પયભાલે છે કે
ુષ્ક ભાર અને ભાણવોથી ઇઝઝતભાં
લધાયો થતો નથી ણ ઇન્વાનની આફરૂ નેક
અભરના રીધે છે . જો તભો વાચી લાતને
વભજતા શો તો આ યીતે ઘભંડ ન કયો. જ્માયે
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ઇન્વાનને ભયીને કફયભાં જ જલું છે તો છી
આલો ગલજ કયલાથી ળો પામદો ?
પયી કુદયત તાકીદ પયભાલે છે કે નણશ ! નણશ,
જીલતા અને ભયેરા ભાણવો અને પના થનાયા
ભાર ય પખ્ર કયો નણશ. જો તભો મકીન
યાખતા શોત કે કેલી કેલી વખ્તીઓ અને ફીક
આગ આલનાય છે તો કદી ણ આલું ફુરૂં
કામજ ન કયત.
કમાભતના રદલવે દયેક નેઅભતનો વલાર થળે.
ણ શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)એ
પયભાવમું કે ત્રણ ચીજો ણલે વલાર થળે નણશ.
(૧) ળયીય છુ ાલલાના કડા, (૨) ેટ બયલા
ભાટે યોટરીનો ટુકડો અને (૩) ભાથું છુ ાલલા
ભાટે જરૂયત પ્રભાણે ભકાન. એશરેફમત
(અ.)ની યીલામત પ્રભાણે જે નેઅભતનો
કમાભતભાં વલાર થળે તે શ. અરી (અ.)ની
ણલરામત છે અને કેટરાકોએ યીલામત કયી છે કે
તલશીદ, નફુવલત અને ઇભાભતનો વલાર
થળે.
ભાઅવુભે પયભાવમું છે કે ભશેભાનને જભાડીને
છી જો ભેજફાન ભશેભાનથી નીલારાનો
અનુક્રભણણકા

2480

hajinaji.com

ણશવાફ રે તો તે તેની ળાનની ણલરૂઘ્ધ છે . તો
છી ખુદાલંદે આરભ યોટીના નીલારાનો કેભ
ણશવાફ રે ? ત્માં તો ભાત્ર ણલરામતે આરે
ભોશમ્ભદ (વ.)નો વલાર થળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક અ.ભે ઇભાભ અફુ
શનીપાથી જ્માયે નઇભનો અથજ ુછમો તો
તેભણે તેનો અથજ આભ નેઅભતો કહ્ો. તો
આે પયભાવમું કે એ યીતે કમાભતભાં ઠેયલું
ફશુ જ રાંફુ થઇ જળે, ત્માં તો અભાયી
ભોશબ્ફતનો જ વલાર થળે.
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આ વુયાભાં ૩ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦૩) વુયએ અસ્ર
(ફોય છીનો વભમ)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો તેનો અંત વબ્રની વાથે
થળે. આ વુયાને વુન્નત નભાઝોભાં ઢે તો
અલ્રાશ તેને નુયાની ચેશયાભાં શવતો યોળન
આંખોથી ઉઠાડળે.
ખાવીમત : જો આ વુયાને ખજાના ઉય ઢે
તો વુયણક્ષત યશેળે, તાલલાા ઉય ઢે તો
તાલ ઉતયી જળે અને જુ ભ્આની યાત્રે ઇળાની
નભાઝ ફાદ આ વુયાને રખીને શાકીભ ાવે
જામ તો તેનાથી ફેખોપ થળે.
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૧ થી ૩ જી આમાત :-

ۡ
﴾۱ۙ ﴿ َف ال َع ۡض ِخ
ُ َ َ ۡ ۡ َّ
﴾۲ۙ ﴿ اؿ ل َ ِف ۡی خ ۡز ٍخ
ِاؿ الاِنس
ّّٰ ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َف َعم ُلوا
َالص ِل ّٰح ِت ف
ِ
َ ّ اصوۡا ب
ّ اصوۡا بال ۡ َح
َ َۛ َف تَو
َ َتَو
﴾۳٪ ﴿ ِالصبۡؿ
۬
ق
ِ
ِ ِ

અસ્ર (ની નભાઝના વભમ)ની કવભ : (૧)
ણનવંળમ ભનુષ્મ ભાત્ર નુકવાનભાં છે : (૨)
ણવલામ તે રોકોના કે જે ઓ ઇભાન રાવમા
તથા વત્કામો કમાજ, અને એક ફીજાને વત્મ
ધભજના અનુકયણની તાકીદ કયતા યહ્ા, અને
એક ફીજાને વફયની લવીમત કયતા યહ્ા.
(૩)
લર અસ્ર : આ આમતોભાં અલ્રાશ
તઆરાએ ઇસ્રાભના ફંધાયણને ફશુ જ
ટુંકભાં ચાય ભુદ્દાઓભાં યજૂ કયેર છે . જો તેને
ણલસ્તાયલાભાં આલે તો એક ભોટું ુસ્તક થઇ
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જામ. ખુદાલંદે આરભે ઝભાનાની કવભની
વાથે પયભાલે છે કે જો દયેક ઇન્વાન ોતાના
ભનની ઇચ્છાઓ પ્રભાણે દુણનમાભાં ચારે તો
ખયેખય તે નુકવાનથી ફચી ળકતો નથી અને
જે રોકો આ ચાય ભુદ્દાના ફંધાયણ ય અભર
કયે તો ખાતયીૂલજક વપતા ાભે.
૧. ોતાના અકીદાભાં ભોઅભીન શોલું એટરે
તૌશીદ, અદર, નફુવલત, ઇભાભત અને
કમાભત ઉય અકીદાને ભજફુત કયી રેલો
જોઇએ. એની ણલગતલાય શકીકત ઉવુરે
દીનભાં ણલસ્તાયીને ફતાલેર છે . ૨. નેક
અભરો ફજાલી રાલલા, ણ તેના ત્રણ પ્રકાય
છે . એ આઅભાર જે ની ગણતયી અલ્રાશના
શકભાં થામ છે , ફીજા એ આઅભાર જે નો
વંફંધ ઇન્વાનના ોતાના નપવની વાથે છે ,
ત્રીજા આઅભાર રોકોના શક્કોની વાથે છે
અને ફંદાઓના શકનું લતુજ ફશુ જ ણલળા
છે , જે ભકે ભા-ફાના શક, સ્ત્રીના શક,
અલરાદના શક, ાડોળીના શક, ફાદળાશના
શક, યૈમતના શક, ગુરાભના શક, જાનલયોના
શક લગેયે. આ ફધા શક્કોભાં ખુદાએ નક્કી
અનુક્રભણણકા
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કયેર શદોની લતુજભાં યશી તેના ાફંદ
યશેલાભાં ઇન્વાનની ભશાનતા છે . ૩. એક
ફીજાને શકની લવીમત કયલી. જો કે આ લાત
નેક અભરભાં આલી જામ છે , યંતુ ફધા
લાજીફ શક્કોભાં તેનું ભશત્લ લધાયે છે . એટરા
ભાટે આનું જુ દું લણજન કયેર છે . ૪. એક
ફીજાને દુ:ખ-દદજભાં આશ્લાવન આલું અને
ધીયજ ધયલા કશેલું તે ણ નેક અભરભાં
આલી જામ છે . ણ તેના ભશત્લના કાયણે તેનું
અરગ લણજન કયેર છે . ત્રીજા અને ચોથા
ભુદ્દાને અમ્રણફર ભઅરૂપ અને નણશ અનીર
ભુનકય કશેલાભાં આલે છે .
આ ચાય ભુદ્દાઓ ઉય અભર કયલાથી
ઇન્વાનની જીંદગી વુધયી જામ છે . આ ચાય
ભુદ્દાઓભાં ઇન્વાનના ભાટે એક ુયેુરૂં
ફંધાયણ છુ ામેર છે . જો આ વુયાની તાલીર
તયીકે યજૂ કયલાભાં આલે તો તેના શકદાય
કયફરાના ભુજાશીદો છે અને કમાભત વુધી
ઇન્વાનો ભાટે કયફરાલાાઓનું જીલન
ઇન્વાનને કભારીમતના દયજ્જા ઉય
શોંચાડી ળકે છે .
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આ વુયાભાં ૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦૪) વુયએ શુ ભઝશ
(નનદાખોય)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો જે ટરા રોકો ભાયી અને
ભાયા વશાફીઓની ભશ્કયી કયતા શતા તેભની
ગણતયી ભુજફ દવ-દવ નેકીનો વલાફ
ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ નભાઝભાં ઢે
તો અલ્રાશ તેની તંગીને દુય કયી યોઝીભાં
લધાયો કયળે અને તે ખયાફ ભોતથી ફચી
જળે.
ખાવીમત : આ વુયાને દુ:ખતી આંખ ઉય
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ઢલાથી પામદો થળે.
૧ થી ૯ ભી આમાત :-

ُّ
ُّ
َفیۡ ٌل ل ِک ِ ّل ُہ َم َز ٍۃ ل َم َزۃ ِۣ﴿ ۙ﴾۱

َّ
َ َ
َ
ال ِذ ۡی َج َمع َمالًا ّف َع ّد َخ ٗۡـ ﴿ ۙ﴾۲

َ َ ۤۡ َ ۡ َ
یَ ۡح َس ُب ا ّؿ َمال َ ٗۡہ اخل َد ٗۡـ ﴿﴾ۚ۳
َ َّ
َ َ ۡ َ
کلا ل َ ُی ۢۡن َبذ ّؿ فِی ال ُحط َم ِۃ ﴿﴾۫ ۴
ۤۡ َ َ ۡ َ ُ
َف َما ا ۡخ ّٰذىک َما ال ُحط َمۃ ﴿﴾۵

َ ّّٰ ۡ َ ُ
ن ُاذ الل ِہ ال ُموۡق َدۃ ﴿ ۙ﴾۶
َّ ۡ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ۡ
َ
التِی تط ِلع عدی الاف ِٕۡـد ِۃ ﴿﴾۷
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ٌ
َ َّ
ُ
﴾۸ۙ ﴿ ِان َہا َعل ۡی ِہ ۡم ّم ۡؤ َص َدۃ
َ ُ
﴾۹٪ ﴿ ف ِ ۡی َع َم ٍد ّم َم ّد َخ ٍۃ
દયેક નનદાખોય અને (ણલના કાયણે) તોશભત
ભૂકનાય (ની શારત) ય અપવોવ છે : (૧)
જે વંણતનો વંગ્રશ કયે છે અને તેને (જાલી
યાખલા ભાટે) ગણતો યશે છે : (૨)
તે એલું ગુભાન કયે છે કે ખયેજ તેનો ભાર તેને
અભય ફનાલી દેળે. (૩)
નણશ, નણશ તે ખચીતજ શુ તભા (બસ્ભ કયી
નાખનાયી આગ)ભાં શોભી દેલાભાં આલળે.
(૪)
અને તું ળું વભજ્મો કે શુ તભા ળું છે ? (૫)
તે અલ્રાશે બડકાલેરી આગ છે : (૬)
જે હ્રદમોની ઉય વુધી જઇ શોંચળે. (૭)
ણનવંળમ (તે આગ) તેભની દયેક ફાજુ પયી
લેરી શળે : (૮)
ભોટા રાંફા રાંફા થાંબરાના આકાયભાં. (૯)
અનુક્રભણણકા
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શેરી આમતભાં કશે છે કે અખનવ નાભનો
ળખ્વ લરીદ ફીન ભોગીયાના રૂફરૂ શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ની ગીફત (નીંદા) કયતો શતો અને
લરીદ ોતે ણ આ વાંબી ખુળ થઇ
ગીફતભાં બાગ રેતો શતો. જ્માયે શઝયત
(વ.) ત્માંથી વાય થતા તો તે નારામકો શાથ
અને આંખના ઇળાયા કયી ભેણા ભાયતા શતા
અને ફીજા રોકો આવભાં બેગા થઇને
ગીફતભાં બાગ રેતા શતા. અલ્રાશે તેભના
ભાટે પયભાવમું કે “લમર” એટરે અપવોવ છે ,
દયેક છુ ી યીતે ગીફત કયનાય અને ભેણા
ભાયનાય ઉય. કેટરાક કશે છે કે આભાં
શોભઝાશ ળબ્દ આવમો છે , તેથી ભુયાદ ભોઢા
ય ભેણા ભાયલાનો છે અને રોશભઝાશથી
ભુયાદ ીઠ ાછ ગીફત કયલું છે . આ આમત
ઉભય્મા ફીન ખરપના ભાટે નાઝીર થઇ છે ,
જે શંભેળા યવુરે ખુદા (વ.)ની ગીફત કયતો
અને ભેણા ભાયતો શતો. ણ આ આમાતનો
શુ કભ વાભાન્મ છે , જે વમણક્તએ ભાર બેગો
કમો અને તેને ફશુ જ ચાશે છે અને લાયંલાય
ગણે છે કે તેને બણલષ્મભાં કાભ રાગે અને તે
અનુક્રભણણકા
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વમણક્ત એલું અનુભાન કયે છે કે તેનો ભાર તેને
શંભેળા દુણનમાભાં યાખળે. કશે છે કે
અખનવની ાવે વોનાના ચાય શજાય રદનાય
શતા અને તેને તે લાયંલાય ગણતો શતો, તેને
ભાર બેગો કયલાની ધુન શતી અને તે કુફ્ર અને
અલાઇભાં શદ લટાલી ગમો અને શઝયતની
વાથે દુશ્ભની યાખતો શતો, ણ છે લટે તભાભ
ભાર દુણનમાભાં ભુકી જશન્નભ લાવીર થમો.
છી કુદયત કશે છે કે એ અનુભાન કયનાય
છે લટે શુ તભા (જશન્નભ)ભાં જળે અને
કશેલાભાં આલે છે કે શોતભશ ળું છે ? તો તે
અલ્રાશે બડકાલેરી આગ છે , ખયેખય તે એલી
આગ છે જે તેની દયેક ફાજુ એ પયી લળે
અને તે આગ ભોટા રાંફા થાંબરાઓના
આકાયભાં શળે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ભે પયભાવમું
છે કે જ્માયે કાપયો અને ભુશ્રીકો ગુનેશગાય
ભુવભરાનોને દોઝખભાં જોળે તો તેભને ભેણા
ભાયળે કે તભોને ઇસ્રાભે કંઇ પામદો
શોંચાડ્મો નણશ અને તભો અઝાફભાં
ગીયપતાય થમા. તો તે લખતે અલ્રાશની
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યશેભત જોળભાં આલળે અને ભરાએકાને
તેઓની ળપાઅત કયલાનો શુ કભ આળે. તેઓ
ખુદાની ભયજી ભુજફ ળપાઅત કયળે અને
અમ્ફીમાઓ ણ ોતાની ઉમ્ભતની ળપાઅત
કયળે અને નેક ભોઅભીનો ણ ગુનેશગાય
ભુવરભાનોની ળપાઅત કયળે. તે છી
અલ્રાશ પયભાલળે કે શુ ં અયશભુય યાશેભીન છુ ં ,
ભાટે તે ગુનેશગાયોને ફશાય કાઢો. આભ તેઓ
ણ જન્નતભાં દાખર થળે.
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આ વુયાભાં ૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦૫) વુયએ પીર (શાથી)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ખુદા તેને ુયી જીંદગી
ભસ્ખ (જાનલય જે લી વુયત) થલાથી અભાન
આળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે આ વુયાને લાજીફ નભાઝભાં ઢે તો
કમાભતભાં જં ગરના શાડ ત્થા યેતીના કણ
વાક્ષી આળે કે તે નભાઝી છે અને ખુદા
પયભાલળે કે તભાયી ગલાશી કફુર યાખી. અમ
ભરાએકા ! આ ફંદાને ફેણશવાફ ફેણશશ્તભાં
રઇ જાલ, કાયણ કે તેના આઅભાર ભને ફશુ
વંદ છે .
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ َ ُ
َ َ َ
َ
ال َ ۡم ترَ ک ۡی َف ف َع َل َذ ّبک ِبا ۡص ّٰح ِب
ۡ
﴾۱﴿ ال ِف ۡی ِل
َ
َۡ
َ
﴾۲ۙ ﴿ ال َ ۡم یَ ۡج َع ۡل ک ۡی َد ُہ ۡم ف ِ ۡی تض ِل ۡی ٍل
َ َۡ َ
ََ
﴾۳ۙ ﴿ ّف ا ۡذ َس َل َعل ۡی ِہ ۡم طح ًؿا ا َب ِاب ۡی َل
َ
﴾۴﴿ ت ۡر ِم ۡی ِہ ۡم ِب ِح َج َاذ ٍۃ ِّم ۡن ِس ِّج ۡی ٍل
َُۡ
َ َ َ
﴾۵٪ ﴿ ف َج َعل ُہ ۡم ک َع ۡص ٍف ّماخوۡ ٍؽ

(શે યવૂર !) ળું તેં નણશ જોમું કે તાયા
યલયરદગાયે શાથીલાાઓ વાથે કેલું લતજન
ચરાવમું ? (૧)
ળું તેણે તેભના (વધા) દાલેચ ણનયથજક કયી
અનુક્રભણણકા
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દીધા નણશ ? (૨)
અને તેભના ઉય અફાફીર ક્ષીઓનાં
ટોેટોાં ભોકલ્માં : (૩)
જે તેભના ય ાકેરી ભાટીના ત્થયની
કાંકયીઓ પેંકતા શતા : (૪)
(અશીં વુધી કે) તેભને ઢોયોએ ચાલી નાખેરા
વુકા ધાવના જે લા કયી નાખ્મા. (૫)
અફાફીર : એ ફશુ લચન છે . તેનું એકલચન
“અબ્ફુર” છે , અને તે એક ક્ષીનું નાભ છે જે
ચકરીથી ણ નાનું શોમ છે .
વીજ્જીર : એક કઠ્ઠણ ત્થયને કશેલાભાં
આલે છે .
કઅવપીન : બુવા અને વુકા ઘાવના
તણખરાઓને કશે છે . જે લી યીતે બુવા અને
વુકા ઘાવની કોઇ શકીકત નથી એલીજ યીતે
તે ચડાઇ કયનાયાઓની રાળો ઝભીન ય
એલી યીતે ડેર શતી કે કોઇ ુછનાય ન શતું.
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં છે કે તફઅને
જ્માયે મભનલાાઓએ કત્ર કયી નાખ્મો તો
તેનો ુત્ર કમવયે રૂભની ાવે તેની પયીમાદ
રઇને ગમો. કમવયે રૂભે વુદાનના ફાદળાશ
અનુક્રભણણકા
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નજ્જાવીને તેની બરાભણ રખી. આ
નજ્જાવી મગમ્ફય (વ.)ના ઝભાનાના
નજ્જાવીનો દાદો શતો. નજ્જાવીએ વાઠ
શજાયનું એક રશ્કય મભનના રોકોને તફાશ
કયલા યોઝફા નાભની વમણક્તના શાથ નીચે
યલાના કમુું અને તે રશ્કયે મભન ઉય ણલજમ
ભેવમો. આભ મભન ય કબ્જો ધયાલનાયી
કોભ શભીયની વિા ખતભ થઇ ગઇ અને
યોઝફા ત્માંનો શાકીભ નીભામો. જે
નજ્જાવીના શાથ નીચે શતો. યોઝફાની
પોજનો એક અણધકાયી કે જે નું નાભ અબ્રશા
શતું તે ફશુ જ ચારાક અને શોણળમાય શતો.
તેણે ફધી પોજ ય ોતાનો યોફ જભાલી
પોજને યોઝફાની ણલરૂઘ્ધ ઉશ્કેમાજ અને છે લટે
તેની વિાને ઉથરાલી ોતે ત્માંનો શાકીભ
ફની ફેઠો અને નજ્જાવીને ોતે તેનો
તાફેદાય છે એલી ખાતયી અાલી તેને યાજી
કયી રીધો, જ્માયે તેને વિા ભી ગઇ ત્માયે
તેણે કાઅફાના ભુકાફરાભાં એક ફીજુ ં
કાઅફા મભનભાં તૈમાય કયાવમું કે જે થી રોકો
ફમતુલ્રાશને છોડીને મભનના કાઅફાની
અનુક્રભણણકા

2495

hajinaji.com

શજ કયે.
વાભાન્મ રોકોને પયેફ આલા ભાટે તેણે
વોનેયી ભશેયાફોથી તેની ખુફ વજાલટ કયી.
છી મભની રોકો તેનો તલાપ કયલા રાગ્મા.
એક લખત અયફનો એક કફીરો ફની કેનાના
મભનભાં આવમો અને ફની કેનાના ભાણવો
એ કાઅફા જોલાના ફશાને અંદય જઇ
જાજરૂએ ફેવી ગમા. જ્માયે અબ્રશા
કાઅફાની ઝીમાયતના ભાટે આવમો તો તેણે
ત્માં નજાવતને જોઇ તો તેણે ોતાની
નવયાનીમતની કવભ ખાધી કે શુ ં અયફના
કાઅફાને નાફુદ કયી નાખીળ. છી તેણે
ોતાની પોજને બેગી કયી જે ભાં શાથી
વલાયોનો ણ એક દસ્તો શતો, તેઓ
ણશજાઝની તયપ આગ લઘ્મા, અળઅરૂન
ણલગેયે કફીરાઓએ ણ તેને વાથ આપ્મો,
જ્માયે આ રશ્કય તાએપ ાવેથી વાય થમું
તો ત્માંના શઝીર કફીરાનો એક ભાણવ કે
જે નું નાભ નોપીર શતું તેને યસ્તો ફતાલલા
ભાટે ોતાની વાથે રીધો. એટરે વુધી કે
ભક્કાથી છ ભાઇર દુય ભગભવ ય ડાલ
અનુક્રભણણકા

2496

hajinaji.com

નાખ્મો અને એક દસ્તાને ભક્કાના યણભાં
ત્માંના લાતાલયણની તાવ ભાટે ભોકલ્મો.
ભક્કાભાં યશેનાયા કફીરાઓએ જે લી
અબ્રશાની પોજ જોઇ કે તયતજ ોતાના
ઘયફાય છોડી વરાભત સ્થે છુ ાઇ જલા
રાગ્મા. ભાત્ર શ. અબ્દુર ભુિરીફ ફાકી યશી
ગમા, જે ઓ ઝભઝભને વંબાી યહ્ા શતા.
ફીજા ળેફા ફીન ઉસ્ભાન જે ફમતુલ્રાશના
ચોકીદાય શતા તેઓ ભક્કાભાં ફાકી યહ્ા.
અબ્રશાની પોજે કુયેળના ઉંટો ય કબ્જો કયી
રીધો, જે ભાં ૨૦૦ ઊંટો જ. અબ્દુર
ભુિરીફના શતા, આને જ્માયે આ લાતની
ખફય ડી તો જ. અબ્દુર ભુિરીફ ઊંટો
ાછા ભેલલા અબ્રશાની છાલણીભાં દાખર
થમા અને અબ્રશાના યશેલાના સ્થે શોંચ્મા
તો દયલાજા ય એક વંત્રી જે અળઅરૂન
કફીરાનો શતો અને તે જ. અબ્દુર
ભુિરીફના વમણક્તત્લથી જાણીતો શતો તેણે
અંદય દાખર થઇ યજા ભેલી. જ. અબ્દુર
ભુિરીફનો વાયી યીતે યીચમ કયાવમો. છી
જ. અબ્દુર ભુિરીફ અંદય તળયીપ રઇ ગમા
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તો આનું વમણક્તત્લ જોઇ અબ્રશા ખુફ
પ્રબાણલત થમો અને તખ્તની નીચે ઉતયી
આની વાથે પળજ ય ફેવી ગમો. છી એકફીજાની ખૈયીમતના વભાચાય ુછમા. છી
અબ્રશાએ આના આલલાનું કાયણ ુછમું.
આે કહ્ું કે તભાયી પોજે ભાયા ઊંટોની ચોયી
કયી છે અને શુ ં તે ાછા ભેલલા આવમો છુ ં .
આ વાંબી અબ્રશા ફશુ જ આશ્ચમજ ામ્મો
અને કશેલા રાગ્મો કે શુ ં તો આને ફશુ જ
ભોટા અક્કરભંદ વભજતો શતો ણ આની
લાતથી શુ ં ફશુ જ અજફ થાઉં છુ ં . આે
પયભાવમું કે કેભ અજફ થાલ છો ? અબ્રશાએ
કહ્ું કે શુ ં મભનથી આ ભોટું રશ્કય રઇને
તભાયા કાઅફાનો નાળ કયલા આવમો છુ ં .
જે ના ઉય તભાયી ઇઝઝત આફરૂનો આધાય
છે , અક્કરભંદી તો એ શતી કે આ ઊંટોને
બુરી જઇ ોતાના ફમતુલ્રાશને ફચાલલા
ભાટે ણલનંતી કયત અને એ ભશાન ભાંગણીને શુ ં
તભાયા ખાતય ભાન્મ યાખી રેત.
જ. અબ્દુર ભુિરીફે ફશુ જ ધીયજથી
અબ્રશાની લાતો વાંબળમા છી જલાફ
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આપ્મો કે શુ ં તો ભાયો ભાર ાછો રેલા આવમો
છુ ં ને જે ઘયનો તભે નાળ કયલા આવમા છો
તેનો ણ એક ભાણરક છે અને તેજ તેનું યક્ષણ
કયળે. આ વાંબી અબ્રશા ગબયાઇ ગમો
અને ઊંટો ાછા આલાનો શુ કભ કમો. છી
આ તે ઊંટો રઇ ાછા પયી ગમા.
તે યાતના અબ્રશા અને તેના રશ્કયને એલું
રાગલા ભાંડ્મું જાણે ખુદાનો અઝાફ ભાથે
આલી યહ્ો છે . તેભણે ચુચા ભોતના
છામાભાં યાત્રી વાય કયી. તેભની વાથે શઝીર
કફીરાનો જે ભાણવ ભાગજદળજન ભાટે આવમો
શતો તે ત્માંથી બાગી ગમો અને અળઅરૂન
લગેયે કફીરાના રોકોએ ણ ચઢાઇ કયલાનો
ઇન્કાય કયી દીધો. જ. અબ્દુર ભુિરીફ ાછા
પયતી લખતે અબ્રશાના ભેશભુદ નાભના શાથી
ાવેથી વાય થમા અને તેના કાનભાં ુછમું કે
તને ખફય છે અબ્રશા ળા ભાટે અશીં રાવમો
છે ? તેણે ભાથું શરાલી નકાયભાં જલાફ
આપ્મો. આે તેને પયભાવમું કે અબ્રશા
ફમતુલ્રાશનો નાળ કયલા તભોને અશીં રઇ
આવમો છે , ળું તભો તેને આભાં વાથ આળો
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? તેણે ભાથું ધુણાલી ના ાડી.
લશેરી વલાયે અબ્રશાની પોજે શાથીઓને
ભક્કા તયપ આગ લધાયલા ચાહ્ું. તો ભોટા
શાથીનો ગ યોકાઇ ગમો. તેને આગ લધલા
ભાટે ઘણી વખ્તી કયી ણ તેણે ગ ઉાડ્મો
નણશ અને જો તે ભોટા શાથીને ાછ
ચરાલતા શતા તો ચારતો શતો ણ કોઇ યીતે
આગ લધતો ન શતો અને ફીજા શાથીઓ
ણ ભેશભુદનું અનુકયણ કયતા શતા. જ.
અબ્દુર ભુિરીફે ોતાના ગુરાભને શુ કભ
આપ્મો કે શાડ ય જઇને જો કાંઇ દેખામ
છે ? ને ફીજી યીલામતભાં છે કે ોતાના પયઝંદ
જ. અબ્દુલ્રાશને કહ્ું કે અફુ કોફેવના
શાડ ય જઇ જો કાંઇ દેખામ છે ? અગય
કાંઇ દેખામ તો ભને ખફય આ. આથી જ.
અબ્દુલ્રાશ શાડ ઉય ચઢી જુ એ છે કે
વભુદ્રની તયપથી અફાફીરનું એક ભોટું ટોું
ુયની જે ભ આલી યહ્ું છે અને એ કાા
યંગના ક્ષીઓ અંધાયી યાત્રી જે લા રાગી યહ્ા
શતા. તે અફુ કોફેવના શાડ ય ઉતયલા
રાગ્મા. છી તે ક્ષીઓએ કાઅફાના વાત
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ચક્કય રગાવમા અને વપા અને ભયલાના વાત
તલાપ કમાજ. જ. અબ્દુલ્રાશે આ લાતની
ોતાના ણતાને ખફય આી અને એક
યીલામત ભુજફ ગુરાભે ખફય આી કે દયેક
ક્ષીએ એક કાંકયો ોતાની ચાંચભાં અને ફે
કાંકયા ોતાના ગોભાં ઉાડેર છે . જ.
અબ્દુર ભુિરીફે પયભાવમું કે ભાયા યફની
કવભ આ ક્ષીઓ આ અબ્રશાની કોભ ભાટેજ
આલેર છે .
છી આ ક્ષીઓ કાંકયા જે ની ઉય ણ
પેંકતા શતા તે તેના ળયીયની આયાય નીકી
જતા શતા. આભ ખુદાઇ પોજનો દયેક
વીાશી દુશ્ભન પોજના ત્રણ ત્રણ વીાશીઓ
ભાટે કાપી શતો. એક ક્ષી ત્રણ કાંકયા પેંકી
ગામફ થઇ જતું, છી ફીજુ ં આલતું, ત્માં
વુધી કે અબ્રશાના રશ્કયનો નાળ થમો અને
એક ત્થય અબ્રશાને એલો રાગ્મો કે તે ઝખ્ભી
થઇ નાવલા રાગ્મો ત્માં વુધી કે તે મભનની
ઝભીન ય શોંચીને જશન્નભ લાવીર થઇ
ગમો અને અળઅરૂન અને ખવઅભના
કફીરાલાાઓએ કાઅફા ય ચઢાઇ
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કયલાનો જે ઇન્કાય કયી દીધો શતો તેથી તેભની
કોઇ જાતની ખુલાયી ન થઇ.
કશે છે કે ભાત્ર એક ભાણવ ત્માંથી બાગલાભાં
વપ યહ્ો તો એક ક્ષીએ ોતાની ચાંચભાં
કાંકયો રઇ તેનો ીછો કમો. તે ભાણવે
ોતાના કફીરાભાં જઇ અબ્રશાના નાળ
થલાની જ્માયે લાત કયી તો તેને ુછલાભાં
આવમું કે તે ક્ષી કેલા શતા ? તો તેણે ઉય
જોમું તો તેજ ક્ષી તેના ભાથા ઉય પયી યહ્ું
શતું તો તે ભાણવે તેના તયપ ઇળાયો કયી કહ્ું
કે આની જે લા તે ક્ષી શતા અને જે લીજ તેણે
આ લાત ખતભ કયી કે તયતજ તે ક્ષીએ
ત્થય તેના ભાથા ય ભામો અને તે ત્થય
તેના ળયીયની આયાય નીકી ગમો અને તે
ત્માંજ ઢગરો થઇ ડી ગમો.
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આ વુયાભાં ૪ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦૬) વુયએ કુયળ
ૈ

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો જે રોકોએ ખાન-એકાઅફાનો તલાપ કમો શળે અને ત્માં
એઅતેકાપ કમો શળે તેની ગણતયી ભુજફ
દવ-દવ નેકીનો વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો જ્માયે તે
કમાભતના રદલવે ઉઠળે ત્માયે ફેણશશ્તના ઘોડા
ય વલાય થળે અને ફેણશશ્તની નેઅભતોના
નુયાની દસ્તયખાન ય જઇ ફેવળે.
ખાવીમત : આ વુયાને ખાલા-ીલાની ચીજ
ય ઢે તો તે નુકવાન નણશ કયે. જો બુખ્મો
અનુક્રભણણકા
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શોમ તો વુયજ ઉગતાંની શેરાં ઢે તો
અલ્રાશ તેને વશેરાઇથી જભલાનું ભેલી
આળે.
૧ થી ૪ આમાત :-

ُ ّٰ ۡ
ۡ
َ
﴾۱ۙ ﴿ ش
ِ لِاِیل
ٍ ف ؿخی
ّ َ َ ۡ ۡ ّٰ
َ
َ
ّ
َ
ۡ
﴾ۚ۲﴿ ف
ِ ٖۡال ِف ِہم ذِحلۃ
ِ الشتٓا ِء ف الصی
َۡ
ۡ َ َ
﴾۳ۙ ﴿ فل َی ۡع ُب ُد ۡفا َذ ّب ّٰہذا ال َب ۡی ِت
َ َ ۡ ُ ۡ ّ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡۤۡ َ ّ
ۛ ّف ّٰا َمن ُہ ۡم ِّم ۡن
۬ ال ِذی اطعمہم ِمن جو ٍظ
َ
﴾۴٪ ﴿ خوۡ ٍغ

કુયૈળની કોભભાં ળોખ ેદા થલાના કાયણે :
(૧)
એટરે ણળમાા તથા ઉનાાભાં ોતાના
(લેાયી) કાપરા યદેળ ભોકરલાનો ળોખ ેદા
થમો. (૨)
ભાટે તેભને જોઇએ કે આ ધયના
અનુક્રભણણકા
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યલયરદગાયની ઇફાદત કયતા યશે: (૩)
જે બૂખથી ફચલા ભાટે તેભને ખાલાનું આે
છે , અને (રૂંટપાટના) બમથી તેભને વૂયણક્ષત
યાખે છે . (૪)
રે ઇરાપે કોયમળીન : (કોયમળના રોકોની
ભોશબ્ફતના ભાટે) આ શેરી આમતનું ુરૂં
લાક્મ નથી ણ તેનો વંફંધ વુયએ પીર વાથે
છે . એટરે કે અભોએ અબ્રશાની પોજનો નાળ
કમો કોયૈળની ભોશબ્ફતના ભાટે, જે થી
તેઓની ભોશબ્ફત ફમતુલ્રાશ વાથે ફાકી યશે
અને રોકો તેની ઇઝઝત કયે. કાયણ કે જો
અભે તેભની ભદદ ન કયત તો અબ્રશાની પોજે
કોયૈળીઓને ભક્કા છોડલાની પયજ ાડત,
તેથી અભોએ કોયૈળીઓના દુશ્ભનોને યાજમ
આપ્મો, કે જે થી તેઓ ળાંણતની વાથે
કાઅફાની યખેલાી કયે અને ોતાનું જીલન
વાય કયે. કાયણ કે આ સ્થ જ. યવુરે ખુદા
(વ.)ના જન્ભનું સ્થ છે . અભોએ તેઓને
આલી નેઅભતો અને વં અતા કમો તે છતાં
તેઓ ભાયી ઇફાદત ન કયતાં ફુતોની ુજા કયે
છે .
અનુક્રભણણકા
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કોયૈળનો અથજ કભાલાનો છે . આ રોકો લેાયી
તો ન શતા અને ન તો તેભની ાવે ખેતી શતી
અને ન તો એટરા ફધા શ્રીભંત શતા, ણ
યદેવ વાથેના લેાય થકી ોતાનું ગુજયાન
ચરાલતા શતા અને આ રોકો નઝય ફીન
કનાના ના લંળજો શતા અને તેને જ કોયૈળ
કશેલાભાં આલતો. કાઅફાના શયભની
ઝીમાયત અને તેની વેલા કયલાના કાયણે ુયી
અયફ આફાદી તેઓની ઇઝઝત કયતી શતી.
એટરે વુધી કે કોયૈળીઓના લેાયના કાપરાની
જો ચોયો અને ડાકુઓથી ભુરાકાત થઇ જતી
તો તેઓ તેભને જો એભ કશેતા કે અભો
કાઅફાના ખાદીભ છીએ. તો ચોય-ડાકુઓ
ણ તેભને છોડી દેતા શતા અને એજ કાયણે
ભોટાભાં ભોટો દુશ્ભન ણ તેઓ ઉય ચઢાઇ
કયતો નણશ.
ખુદા પયભાલે છે કે અભોએ અબ્રશાની પોજનો
ક્ષીઓ થકી નાળ કમો કે જે થી તેભની
શ્રઘ્ધાભાં લધાયો થામ અને કાઅફાથી
ભોશબ્ફત ફાકી યશે અને તેઓની ણ પઝજ છે
કે આ ઘયના ભાણરક ણવલામ ફીજા કોઇની
અનુક્રભણણકા
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ઇફાદત ન કયે.
એક લયવભાં કોયૈળીઓ ફે વપય કયતા શતા.
ળયદીઓભાં મભનની તયપ જતા શતા, કાયણ કે
આ ણલસ્તાય દયીમા કાંઠે શતો. જ્માયે
ગયભીઓભાં તેઓ ળાભ તયપ ચાલ્મા જતા,
કાયણ કે તે ણલસ્તાય ઠંડો શતો. તેઓ ોતાની
વાથે ચાભડાનો વાભાન રઇ જતા શતા અને
તેના ફદરે ત્માંથી અનાજ લગેયે ખયીદતા.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી યીલામત છે કે
અલ્રાશે શ. ઇસ્ભાઇરના પયઝંદોભાંથી
કનાનાને ફુઝુગજ કમાજ અને તેભની
અલરાદભાંથી કોયૈળીઓને અને કોયૈળભાં
જનાફે શાળભને અને તેભના લંળભાંથી ભને
ફુઝુગજ કમો. વલજથી પ્રથભ ભક્કાથી ભુવાપયી
કયી તેઓ ળાભ ગમા અને ત્માંથી લેાયનો
વાભાન રઇ ાછા પમાજ તે જ. શાળીભ ફીન
અબ્દે ભુનાપ શતા. તેભની છી કોયૈળીઓ
લેાય કયલાભાં ણશમ્ભતલાન થઇ ગમા અને
દયેક ળશેયભાં જલા રાગ્મા ત્માં વુધી કે
તેઓની આર્થથક શારત ઘણીજ વાયી થઇ
ગઇ.
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૭ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦૭) વુયએ ભાઊન
(દયયોજ કાભભાં આલતી
અગત્મની લસ્તુઓ)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ખુદા તેને ફક્ષી દેળે અને
ઝકાત આલા જે ટરો વલાફ આળે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી ભનકુર
છે કે કોઇ આ વુયાને લાજીફ અથલા વુન્નત
નભાઝભાં ઢે તો જે ભની નભાઝ-યોઝાને
ખુદાએ કફુર કમાજ છે તેઓભાં તે દાખર થળે
અને કમાભતભાં તેના આઅભારનો ણશવાફ
નણશ થામ.
ખાવીમત : આ વુયાને વુબ્શની નભાઝ ફાદ
અનુક્રભણણકા
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વો લખત ઢે તો ખુદાના યક્ષણભાં યશેળે.
૧ થી ૭ ભી આમાત :-

َ َ َّ ۡ َ ّ ُ ّ
الدیۡ ِن ﴿﴾۱
ا َذ َءیۡت ال ِذی یُک ِذب ِب ِ
َ ّٰ َ ّ َ
ُ ۡ
فذل ِک ال ِذ ۡی یَ ُد ّظ ال َی ِت ۡی َم ﴿ ۙ﴾۲
ُّ
َ ۡ ۡ
َف لَا یَ ُحض َعدّٰی ط َعا ِؾ ال ِم ۡس ِکح ِف ﴿﴾۳
َ ّۡ ّۡ
فوَیۡ ٌل ل ِل ُم َص ِلح َف ﴿ ۙ﴾۴
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ال ِذین ہم عن صلا ِت ِہم ساہوؿ ﴿ ۙ﴾۵
الّ َ ِذیۡ َن ُہ ۡم یُ َر ُ
ٓاء ۡف َؿ ﴿ ۙ﴾۶
َف یَ ۡم َن ُعوۡ َؿ ال ۡ َم ُ
اعوۡ َؿ ﴿ ﴾۷٪

ળું તેં તે ળખ્વને ણનશાળમો કે જે ન્મામના
)રદલવને જુ ઠરાલે છે ? (૧
ેએજ તે છે જે મતીભને ણતયસ્કાયી કાઢી ભૂક
hajinaji.com
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છે :(૨)
અને ણનયાધાયોને ખાલાનું ખલડાલલા ભાટે
ઉિેજન આતો નથી. (૩)
ભાટે અપવોવ છે તે નભાઝ ઢનાયાઓ ભાટે :
(૪)
કે જે ઓ ોતાની નભાઝથી ફેદયકાય યશે છે :
(૫)
(અને) જે ઓ (રોકોને) દેખાડલા ભાટે
(નભાઝ) ઢે છે : (૬)
અને જીલનની જરૂયી લસ્તુઓ (આલા)ની
ના ાડે છે . (૭)
શેરી આમતભાં છે કે તે ળખ્વને જોમો કે જે
ન્મામના રદલવને જુ ઠરાલે છે ? શેરી ત્રણ
આમતો ભક્કી છે તેથી ભતબેદ છે કે તે કોના
ભાટે નાઝીર થઇ છે . આવ ફીન લામર,
લરીદ ફીન ભોગીયા કે અફુ વુરપમાનના ભાટે
કશે છે કે અફુ વુપીમાન અઠલાડીમાભાં ફે
ઊંટો નશેય કયતો શતો. એક લખત તેના
દસ્તયખાન ય એક મતીભ આવમો. તો તેણે તે
મતીભને રાકડીની અણીએ ધક્કો ભાયીને
ફશાય કાઢી ભુક્મો. જે ભાણવભાં જે ભાં આલા
અનુક્રભણણકા
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દુગુજણો શોમ તે કમાભત વુધી આ આમતનો
શકદાય થામ છે . ફાણતની તાલીરભાં દીનથી
ભુયાદ શ. અરી (અ.)ની ણલરામત છે .
લમરુન : એટરે અપવોવ તે નભાઝ ન
ઢનાયાઓ ભાટે જે ઓ નભાઝ ફાફત
ફેદયકાય યશે છે , નભાઝને ભાભુરી વભજે છે
અને તેના છુ ટી જલાની ણ યલા કયતા
નથી અને અવલર લખતભાં ણ ઢતા નથી
ણ છે લ્રી ઘડીએ તંગ લખતભાં ઢે છે .
ફીજી યીલામતભાં પયભાવમું છે કે તેઓ કંઇ ણ
કાયણ લગય અવલર લખતભાં નભાઝ ઢલાભાં
ઢીર કયનાયા છે . શ. અરી (અ.)ભે પયભાવમું
છે કે અલ્રાશ નભાઝથી લધાયે કોઇ ચીજને
દોસ્ત યાખતો નથી, ભાટે દુણનમાની
ફાફતોભાંથી કોઇ ચીજ તભોને નભાઝથી
ગાપીર કયે એલું થલા ન દો. કાયણ કે અલ્રાશે
એલા રોકોની ભઝમ્ભત કયી છે , નભાઝભાં
ગપરત કયનાયાઓભાં યીમાકાયોનો ણ
વભાલેળ થઇ જામ છે , જે ઓ દેખાલ ખાતય
નભાઝ ઢે છે .
અરભાઊનથી ભુયાદ આભ જીલનની
અનુક્રભણણકા
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જરૂયીમાતો ભુયાદ છે , જે ને રોકો એક ફીજાને
ઉછીની આે છે . જે ભકે ડોર, ગ્રાવ, ફારદી,
શથોડા, ચાકુ, છુ યી લગેયે અથલા એલી ચીજો
કે જે ની ભના કયી ળકાતી નથી. જે ભકે ાણી
લગેયે અને કેટરીક યીલામતોભાં ભાઉનથી કયઝ
અને ઝકાતને ભુયાદ રીધેર છે . જીલનની આ
જરૂયી ચીજોથી ફીજાને લંચીત યાખલું
નાજાએઝ છે અને જો ભાણવ તેને લેડપી
નાખનાયો કે ખાઇ જનાયો શોમ તો તેલી
શારતભાં તેને ન આલું એ ગુનોશ નથી.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી એક
વમરકતએ ભાઉનની તપવીય ુછી તો આે
તેને ણલસ્તાયીને ફમાન કયી. છી તે વલાર
કયનાયે અઝજ કયી કે અભાયો એક ાડોળી
લસ્તુઓ ઉછીની રઇ જામ છે છી તે તેને
તોડી નાખે છે અથલા ખોઇ નાખે છે તો એલા
ભાણવ ભાટે ળું કયલું ? આે જલાફ આપ્મો
કે તેને ન આલાભાં કંઇ ગુનોશ નથી.

અનુક્રભણણકા

2512

hajinaji.com

આ વુયાભાં ૩ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૧૦૮) વુયએ કૌવય
(દયેક લસ્તુની ણલુરતા)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ પયભાવમું કે જે કોઇ
આ
વુયાને
ઢે
તો
અલ્રાશ
ફેણશશ્તનીનશેયોના ાણીથી તૃપ્ત કયળે અને
કુયફાનીની ઇદભાં જે ટરી કુયફાની થામ છે
અને થળે તેની ગણતયી જે ટરો અજય અતા
પયભાલળે.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ આ વુયાને લાજીફ-વુન્નત
નભાઝોભાં લધાયે ડળે તો કમાભતભાં તેને
શલઝે કલવયનું ાણી ીલયાલલાભાં આલળે
અને તુફાની ઝાડની ઓથભાં શ. યવુરે ખુદા
અનુક્રભણણકા
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(વ.)ની ડોળભાં તેને જગ્મા ભળે.
૧ થી ૩ જી આમાત :-

َ ۡ َ ۡ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ
َ
﴾۱﴿ ِانا اعطینک الکوثر
َ
ۡ َ
﴾۲﴿ ف َص ِ ّل ل َِر ِّبک َف ان َش ۡخ

َ َ
َ َ َ َ
﴾۳٪ ﴿ ِا ّؿ شانِئک ُہوَ الۡا ۡبت ُؿ
(શે યવૂર !) ખચીતજ અભોએ તને કૌવય
અજણ કમુજ છે . (૧)
ભાટે તું તાયા યલયરદગાય ભાટે નભાઝ ઢ
અને કુયફાની આ. (૨)
ણનવંળમ જે તાયો દુશ્ભન છે તેજ વંતાન
યશીત યશેળે. (૩)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના પયઝંદ કે જે ભનું નાભ
તાશેય શતું જે ઓ જ. ખદીજાના ેટ
ભુફાયકથી જન્ભ ામ્મા શતા તે ગુજયી ગમા.
તેથી કુપપાયો શઝયતને અફતય (વંતાન યશીત)
કશેલા રાગ્મા. આ વાંબી શઝયત ફશુ જ
અનુક્રભણણકા
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ગભગીન થમા, તેથી આના રદરાવા ભાટે
અલ્રાશે આ વુયો નાઝીર કમો, જે ભકે
અભોએ તભોને કલવય આપ્મું. કલવયથી ભુયાદ
ુષ્ક ખમય છે અને અલ્રાશ પયભાલે છે કે
અભોએ આને ુષ્ક ખમય આી. એટરે કે
તભાયી દુખ્તય જ. પાતેભા (અ.)થી તભાયો
લંળ ચારળે. જે ભકે તેભના થકી ઇભાભો અને
તેભની અલરાદ છે અને છે લટે એભજ થમું
અને જ. વય્મદા (અ.)થી આનો લંળ
આગ લઘ્મો અને કયફરાભાં શ. ઇભાભે
શુ વમન (અ.) છી ુરૂોભાં શ. ઇભાભે
ઝમનુર આફેદીન (અ.) ફાકી ફચ્મા અને
તેભના લંળ થકી એટરા ફધા વાદાતો થમા કે
ફધે તેઓ પેરાઇ ગમા.
કેટરાકોએ જન્નતની નશેયનું નાભ કલવય
ફતાલેર છે . આ વુયાના નાઝીર થલા છી
રોકોએ કલવય ણલે ુછમું તો શુ ઝુયે ફતાવમું કે
તે જન્નતભાં એક નશેય છે જે દુધથી લધાયે
વપેદ છે અને ભધ કયતાં લધાયે ભીઠી અને
ભાખણ કયતાં લધાયે નયભ છે અને તેના કાંકયા
જફયજદ અને માકુતના છે . તેનું ઘાવ કેવય
અનુક્રભણણકા
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છે અને તેની ભાટી કસ્તુયી છે . છી શ. યવુરે
ખુદા (વ.)એ શ. અરી (અ.)ના ખબા ય
શાથ ભાયી પયભાવમું કે આ નશેય ભાયા ભાટે,
તભાયા ભાટે અને તભાયા દોસ્તો ભાટે છે .
ફીજી એક યીલામત પ્રભાણે શુ ઝુયે પયભાવમું કે
ભાયી અને ભાયી એશરેફમતની ભન્ઝીર
કલવયના રકનાયા ય શળે, જે માકુત અને
જલાશેયાતથી ફનેર શળે. જે કોઇ તેભાંથી
ાણી ીળે તે કદી તયસ્મો થળે નણશ અને
ભાયી ઉમ્ભતના રોકોની ત્માં બીડ થળે.
તેભાંથી એક ટોાને તે નશેય ાવેથી ઢોયની
જે ભ શાંકી કાઢલાભાં આલળે જે લી યીતે ઉચ્ચ
અને વાયા ઊંટોભાં ખયાફ ઊંટો ણ શોમ છે
તેભ તેઓ ભાયી ઉમ્ભતભાંથી શળે, એ જોઇને
શુ ં કશીળ કે આ રોકોને ક્માં રઇ જાલ છો તે
તભાયા વભમના રોકો છે . તો તે લખતે ભને
જલાફ ભળે કે આ રોકો તભાયા છી
ભુયતદ થઇ ગમા શતા. (આ ફાફત વશી
ફુખાયી, વશી ભુસ્રીભ અને જભઅએ
ફમનુસ્વશીશૈન અને ભસ્નદે શમ્ફર લગેયેભાં
છે .)
અનુક્રભણણકા
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પવલ્રે રે યબ્ફેક : નભાઝ ઢ તાયા યફ ભાટે.
આ નભાઝથી ભુયાદ નભાઝે ઇદ છે , જે ભાં
નશય (કુયફાની) કયલાભાં આલે છે અને અભુક
યીલામતો પ્રભાણે આ નભાઝથી ભુયાદ નભાઝે
વુબ્શ છે કે જે ની છી કુયફાની કયી ળકામ છે
અને યીલામતે એશરેફમતભાં છે કે નશયથી
ભુયાદ નભાઝની લખતે તકફીય કશેતી લખતે
શાથને કાન વુધી ઉંચા કયલા ભુયાદ છે .
કુયઆને ભજીદના આ નાના એલા વુયાભાં
નફુવલતના વભથજનભાં અને ઇસ્રાભની
વચ્ચાઇની ફશુ ભોટી દરીર વભામેર છે .
અયફના વઘા વાણશત્મકાયો અને કલીઓ
ુયા કુયઆનનો તો ળું એક આ નાના એલા
વુયાનો ણ ભુકાફરો કયી ળક્મા નણશ અને
આ વુયાને જ્માયે ખાન-એ-કાઅફાની
દીલારો ય ટાંગલાભાં આવમો અને તેને
અયફના ભશાન વાણશત્મકાયોએ અને
ળામયોએ આ વુયો લાંચ્મો તો તેની નીચે રખ્મું
કે ભા શાઝા કરાભુર ફળય (આ ઇન્વાનના
કરાભ નથી) અને આ ઇસ્રાભની વચ્ચાઇની
ભશાન દરીર છે .
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૬ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૦૯) વુયએ કાપેરૂન (નાણસ્તકો)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયો કુર મા અય્મોશર કાપેરૂનનો છે . શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો કુયઆનના ચોથા બાગ ઢલા
જે ટરો વલાફ ભળે. ળમતાન તેનાથી દુય
થળે, ણળકજથી ફચળે અને ભોટી ભોટી ફીકથી
આપીમત ાભળે, વુતી લખતે ઢે તો ળીકજથી
અભાન ાભળે.
શ. ઇભાભ જાઅપય (અ.)એ પયભાવમું કે
ભજકુય વુયો અને કુલ્શોલલ્રાના વુયાને પયજ
નભાઝભાં ઢે તો અલ્રાશ તેને, તેના ભાફાને અને બાઇઓને ફક્ષી આળે. જો તેનું
ગુનેશગાયના રીસ્ટભાં નાભ શળે તો તેભાંથી
અનુક્રભણણકા
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કાઢી નેક રોકોની માદીભાં રખાળે. તેને
દુણનમાભાં ણ નેક યાખી ળશીદની ભોત
આળે અને ઉઠળે ત્માયે ળશીદની જે ભ
કમાભતભાં ઉઠળે.
ખાવીમત : આ વુયાને વુમોદમ શેરાં દવ
લખત ઢે અને જે શાજત શોમ તેનો ઇયાદો
કયે ઇન્ળાઅલ્રાશ તેની શાજત ુયી થળે.
૧ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

ّٰ ۡ ُ َ ُ
﴾۱ۙ ﴿ ق ۡل ٰۤیا ّی َہا الک ِه ُك ۡف َؿ

َ
َ ۡۤ
﴾۲ۙ ﴿ لَا ا ۡع ُب ُد َما ت ۡع ُب ُد ۡف َؿ
ۡ َ ۡۤ
َ ۡۤ
﴾ۚ۳﴿ َف لَا ان ُت ۡم ّٰع ِب ُد ۡف َؿ َما ا ۡع ُب ُد
ُ ّ ۡ َ َ َ ّ ٌ َ َ َ ۡۤ َ َ
ۡ
﴾۴ۙ ﴿ ف لا انا ع ِابد ما عبدتم

ۡ َ ۡۤ
َ ۡۤ
﴾۵﴿ َف لَا ان ُت ۡم ّٰع ِب ُد ۡف َؿ َما ا ۡع ُب ُد
અનુક્રભણણકા
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ُُ ُ
﴾۶٪ ﴿ لَک ۡم ِخیۡنک ۡم َفخِیَ ِخیۡ ِن
(શે યવૂર !) કશે કે શે નાણસ્તકો ! (૧)
જે ની તભે ઇફાદત કયો છો તેની ઇફાદત શુ ં
નથી કયતો: (૨)
અને ન તભે તેની ઇફાદત કયનાયા છો કે જે ની
શુ ં ઇફાદત કરૂં છુ ં . (૩)
અને ન શુ ં તેની ઇફાદત કયનાયો છુ ં કે જે ની
તભોએ ઇફાદત કયી છે : (૪)
અને ન તભે તેની ઇફાદત કયનાયા છો કે જે ની
ઇફાદત શુ ં કરૂં છુ ં . (૫)
તભાયો ધભજ તભાયા ભાટે અને ભાયો ધભજ ભાયા
ભાટે. (૬)
કુયેળના કાપયો ઉભય્મા ણફન ખરપ, લરીદ
ઇબ્ને ભોગીયા લગેયે શુ ઝુય ય એઅતેયાઝ
કયતા શતા. તેભણે આથી એલી ઇચ્છા કયી કે
જે ની ઇફાદત તભો કયો છો એની ઇફાદત
અભો ણ કયીએ અને અભે જે ની ઇફાદત
કયીએ છીએ તેની ઇફાદત તભો ણ કયો,
આભ કયલાથી જો અભો વાચા શોઇએ તો
અનુક્રભણણકા

2520

hajinaji.com

તભોને પામદો થળે અને તભો વાચા શો તો
અભોને પામદો થળો, તો તેઓના યદભાં કુદયતે
આ વુયો નાઝીર પયભાવમો. અલ્રાશ ોતાના
ઇલ્ભથી જાણતો શતો કે આ રોકો ઇભાન નણશ
રાલે અને કુફ્રની શારતભાં ભયળે, તેથી
અલ્રાશે ોતાના શફીફને પયભાવમું કે તેઓને
કશો કે અમ કાપયો ! જે ની તભો ઇફાદત કયો
છો તેની ઇફાદત શુ ં નણશ કરૂં અને જે ની શુ ં
ઇફાદત કરૂં છુ ં તેની તભો ઇફાદત કયનાય
નથી. તભોએ તભાયી ણઝન્દગીભાં કદી ણ
ભાયા યફની ઇફાદત કયી નથી અને કયળો
ણ નણશ.
ઉયની આમતોભાં એકજ જાતનો ઉચ્ચાય
લાયંલાય કયલાભાં આલેર છે તો તે લાત ય
જોય આલા ભાટે કયલાભાં આલેર છે . અફુ
ળાકીય દેળાનીએ અફુ જાપય અશલરને વલાર
કમો કે જો તે ણશકભતલાો શોમ તો એકજ
લાત લાયંલાય કશે ખયો ? અફુ જાઅપય આનો
જલાફ આી ળક્મો નણશ. તેથી તેણે શ.
ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.) ાવે આલીને
ુછમું તો આે પયભાવમું કે આ વુયાભાં એકજ
અનુક્રભણણકા
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ળબ્દ લાયંલાય આલલાનું કાયણ એ છે કે
કુયેળીઓએ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને કહ્ું શતું કે
આ એક લયવ વુધી અભાયા ભાઅફુદની
ઇફાદત કયો અને એક લયવ અભે તભાયા
ભાઅફુદની ઇફાદ કયીએ, તેથી કુદયતે તેભને
તેઓએ જે લો વલાર કમો શતો તેલોજ
જલાફ આપ્મો.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવમું કે શુ ં તભોને
ણશદામતની યાશ ફતાલલા આવમો છુ ં , ણ
જ્માયે તભો ભાયી લાતને ભાન્મ યાખતા નથી
તો તભાયા ભાટે તભાયો દીન છે , એટરે કે તભો
જે દીન ય છો તેને ભુકળો નણશ અને શંભેળા
ળીકજ કમાજ કયળો, અને ભાયા ભાટે ભાયો દીન છે
જે ખુદાની તલશીદ છે જે ને શુ ં કદી છોડનાય
નથી. આ આમતથી એભ અથજ નથી થતો કે
તેઓને કુફ્ર કયલાની યજા આલાભાં આલી છે
તેભજ જે શાદની ભનાઇ શોમ એભ ણ નથી.
કેટરાક કશે છે કે આ આમતભાં જે દીન આવમું
તેના અથજ ણશવાફ અને ફદરાના છે , તેથી આ
આમતનો અથજ એભ થળે કે તભાયા
આઅભારનો ફદરો તભાયા ભાટે છે અને
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ભાયા આઅભારનો ફદરો ભાયા ભાટે છે .
જ્માયે આ વુયો નાઝીર થમો ત્માયે શઝયતે
કાપયોની વાભે તેની ણતરાલત કયી તો તેઓ
શઝયતને ોતાના ભતભાં ભેલલાથી ણનયાળ
થઇ ગમા અને શઝયતને અને વશાફીઓને
તકરીપ શોંચાડલા રાગ્મા.
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આ વુયાભાં ૩ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૧૧૦) વુયએ નસ્ર (ભદદ)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. યવુરે ખુદા વ.થી ભનકુર છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો જાણે તે ભક્કાને પતેશ કયલા
ભાયી વાથે શતો.
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે જે કોઇ આ વુયાને પયઝ અથલા વુન્નત
નભાઝભાં ઢે તો અલ્રાશ તેની ફધા દુશ્ભનો
વાભે ભદદ કયળે અને જ્માયે કબ્રભાંથી ફશાય
નીકળે તો તેની વાથે એક નાભું શળે જે ભાં
ુરે વેયાત ાય કયલાની જશન્નભથી નજાત
ભલાની યલાનગી શળે અને જે ચીજ
ાવેથી ણ વાય થળે તે તેને ખુળખફયી
વંબાલળે અને તે જન્નતભાં દાખર થળે
અનુક્રભણણકા
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અને દુણનમાભાં તેના ભાટે નેકીના દયલાજાઓ
એટરા ફધા ખુરી જળે કે જે ની તેભે કોઇ
રદલવ આળા ણ નણશ યાખી શોમ અને ન તો
કદી તેનો ખ્માર ણ આવમો શોમ અને જે
ળખ્વ આ વુયો નભાઝભાં ઢળે તેની નભાઝ
કફુર થળે.
ખાવીમત : આ વુયાને વુન્નત નભાઝભાં વાત
લખત ઢલાથી નભાઝ કફુર થામ છે .
૧ થી ૩ જી આમાત :-

َ ۡ َ ّّٰ ُ ۡ َ َ َ َ
ُ
ۡ
﴾۱ۙ ﴿ ِادا جٓاء نضخ الل ِہ ف الفتح
ّّٰ ۡ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ
ف ذایت الناز یدخلوؿ فِی ِخی ِن الل ِہ
ً َاَ ۡفو
﴾۲ۙ ﴿ اجا
َّ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ
ۛ ِان ٗۡہ
ؕ ِبحم ِد ذ ِبک ف استغ ِهكـ

َ
ف َس ِّب ۡح
َ َ َ
﴾۳٪ ﴿ اؿ ت ّوَ ًابا
ک
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જ્માયે અલ્રાશની ભદદ અને ણલજમ આલી
શોંચે: (૧)
અને રોકોના ટોેટોાં અલ્રાશના ધભજભાં
દાખર થતાં જુ એ: (૨)
ત્માયે તું તાયા યલયરદગાયની સ્તુણત વાથે
ણલત્રતાઇથી (તેની) માદ કય, અને તેનાથી
ક્ષભા ભાંગ; ફેળક તે ભશાન તૌફા ણસ્લકાયનાય
છે . (૩)
આ વુયાની શેરી આમતભાં જે ભદદ કયલાનું
આવમું તેથી ભુયાદ એ છે કે અલ્રાશે શઝયતને
તભાભ કુયેળીઓ ઉય ણલજમ આપ્મો અને
ભક્કા પતેશ થલાની ખફય આી છે .
આ વુયો નાઝીર થલા છી અયફોના
ટોેટોા ઇસ્રાભનો ણસ્લકાય કયલા રાગ્મા.
જે ભકે ભક્કા, તાએપ, મભન, શલાઝન, ફની
અવદ લગેયે ઘણા કફીરાઓ ઇસ્રાભભાં
દાખર થમા. તેથીજ અલ્રાશે ફીજી
આમતભાં પયભાવમું છે કે “રોકોના ટોેટોા
અલ્રાશના ધભજભાં દાખર થામ છે .” તભો
યફની તસ્ફીશ અને તાયીપ કયો.” અને ફક્ષીળ
ચાશલાનું ણ કશેલાભાં આવમું તેનો બાલાથજ
અનુક્રભણણકા
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આજીઝી અને નમ્રતા કયલાનું છે ન કે
ગુનાશથી તૌફા કયલાનું, કેભકે આ (વ.)
ગુનાશથી ાકો-ાકીઝા શતા. તેથી ભુયાદ
ઉમ્ભતના ગુનાશોની ફક્ષીળ ચાશલાની છે .
જ. ઉમ્ભે વરભાથી યીલામત છે કે આ વુયો
નાઝીર થમા છી શઝયત ઉઠતા, ફેવતાં,
વુતા અને જાગતા “વુબ્શાનલ્રાશે લફે શમ્દે
અસ્તગપેરૂલ્રાશ લઅતુફોએરમશ” કશેતા
શતા. તેથી અભોએ શઝયતને આ તસ્ફીશ
ઢલાનું કાયણ ુછમું તો આે પયભાવમું કે ભને
શુ કભ થમો છે . છી આે આ વુયો
વંબાવમો.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ભે પયભાવમું કે
વશુ થી શેરાં “વુયએ ઇકયા” નાઝીર થમો છે
અને છે લ્રે “એઝાજાઅ નસ્રૂલ્રાશ” નાઝીર
થમો. કેટરાક કશે છે કે “શુ જ્જતુર
ણલદાઅ”ભાં જ્માયે શઝયત ભીનાભાં શતા ત્માયે
આ વુયો નાઝીર થમેર છે અને કેટરાક કશે છે
કે ભક્કાની પતેશ શેરાં નાઝીર થમેર છે .
ભક્કાના ણલજમનો રકસ્વો ભોશમ્ભદ ણફન
ઇસ્શાકથી યીલામત છે કે જ્માયે શુ ઝુયે
અનુક્રભણણકા
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શુ દમફીમાના લયવે કોયૈળની વાથે એલી ળયત
કયી કે જો કોયૈળના ભાણવો શઝયતના
યક્ષણભાં આલે તો કોયૈળીઓને કંઇ તકરીપ ન
આે અને જો શઝયતનો કોઇ ભાણવ
કોયૈળીઓ ાવે જામ તો તેઓ તેને તકરીપ ન
આે. તે છી ફની ખઝા શઝયતની
નાશભાં આવમા અને ફની ફકય કોેેયમળની
નાશભાં આવમા. તે છી ફન્ને ક્ષભાં ભોટો
ઝઘડો થમો અને ફની ફકયે ફની ખઝા ઉય
દાલો કમો, જ્માયે કોયૈળીઓએ જોમું કે ફની
ફકય યક્ષણભાં આવમો છે તો કોયૈળીઓએ
તેભની ભદદ કયી અને ફની ખઝા ઉય છાો
ભામો અને તેઓના એક ભાણવને ભાયી
નાખ્મો. આ રડાઇ શયભની ફશાય થઇ શતી.
ફની ફકયની વશામ કયનાયાઓભાં અકયભા
ણફન અફુજશેર, વશર ફીન અભરૂ, વપલાન
ણફન ઉભય્મા ઉયાંત ફીજા ઘણા રોકો શતા.
ફની ખઝા ોતાને નાશભાં રાવમા અને
નોપીરે ફની ફકયને કહ્ું કે શયભભાં જઇને
ફની ખઝા ાવે ફદરો રો. અને શયભની
શુ યભતનો કોઇ ખ્માર ન કયો, કાયણ કે શયભભાં
અનુક્રભણણકા
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આથી ણ લધાયે અત્માચાય થામ છે . ફની
ખઝા ફુદૈર ફીન લયકાના ઘયભાં નાશ રઇ
ગમા. ફુદૈર કોભનો વયદાય શતો, તેણે કહ્ું કે
અમ કોભ આ એજ અશદ (કયાય) છે જે
તભોએ ભોશમ્ભદ (વ.)ની વાથે કમો શતો, તેને
શલે તભોએ તોડી નાખ્મો અને તભોએ
શયભની ઇઝઝત જાલી નણશ. જો ખુદાના
શયભની ઇઝઝતનો ભને ખ્માર ન શોત તો શુ ં
તભોને ભાયી નાખત અને તયતજ અભય ણફન
વારીભ ખઝાઇ નાભના ભાણવને ભદીના
યલાના કમાજ, તે લખતે શઝયત અસ્શાફો
વણશત ભસ્જીદભાં ફેઠા શતા, અભયે આને
ફધી લાત કશી વંબાલી છી શઝયતે
પયભાવમું અમ અભય તું બમ ન યાખ, શુ ં
તેઓથી ફદરો રઇળ, કેભકે ખુદા ભાયી ભદદ
કયળે.
ફની કઅફ અભય ફીન વારીભની કોભ શતી.
ફુદૈર ણફન લયકા અભય ફીન વારીભને
યલાના કમાજ છી ોતે ફની ખઝા વણશત
ભદીના તયપ યલાના થમો. અને કુયેળીઓ અને
ફની ફકયે એક ફીજાની વશામ કયલાનો અને
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કુયેળીઓએ લચન બંગ કમાજનો ફધો અશેલાર
શુ ઝુયને કશી વંબાવમો. શઝયતે તે લખતે
તેઓની ઘણી ઇઝઝત કયી અને તેભના ઉય
ઘણી ભશેયફાની કયી. છી તેભને પયભાવમું
તભો જાલ શુ ં તભાયી ાછ આલું છુ ં . તેથી
ફુદૈર ભક્કા ચાલ્મો ગમો. છી શઝયતે
પયભાવમું કે અફુ વુપીમાન ોતાના કયાયને
તાજો કયલા આલળે અને યાશભાં ફુદૈરની
વાથે ણ ભુરાકાત કયળે અને ફન્મું ણ
તેભજ, કુયેળીઓએ અફુ વુરપમાનને કહ્ું કે તું
ભોશમ્ભદ (વ.) ાવે કયાય તાજો કયલા ભાટે
જા. તેથી અફુ વુપીમાન ભદીના યલાના થમો.
યસ્તાભાં ગતપાનભાં તેની ભુરાકાત ફુદૈર વાથે
થઇ, ફુદૈરે તેને ુછમું કે તું ક્માંથી આલે છે તો
તેણે કહ્ું કે શુ ં ભાયા ઊંટોને ળોધલા ભાટે
આવમો શતો. છી અફુ વુરપમાને ભદીના
શોંચી શઝયતને કહ્ું કે આ ોતાની કોભને
શરાક થતા ફચાલો, કુયેળીઓને અભાન આો
અને વુરેશની ભુદ્દતને ુયી કયો. તો શઝયતે
પયભાવમું કે તભોએ લચન બંગ કમુું અને શલે
ખોટા ફશાના કયો છો, તો અફુ વુરપમાને કહ્ું
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કે અભો વુરેશ કયલા ચાશીએ છીએ, અશદને
અભોએ તોડ્મો નથી. છી તે ત્માંથી ઉબો
થઇ ગમો અને ોતાની ુત્રી ઉમ્ભે શફીફા જે
શુ ઝુયની ફીફી શતી તેની ાવે આવમો કે
શઝયત ાવે તેની ણવપાયીળ કયે, અને તે
શઝયતના ણફછાના ય ફેવલા જતો શતો કે
તેણીએ ણફછાનું લીંટી રીધું, તેણે ુત્રીને
ણફછાનું નલટલાનું કાયણ ુછમું તો તેણીએ
જલાફ આપ્મો કે આ ણફછાનું શઝયતનું છે
અને તું ભુશ્રીક અને નજીવ છો, તેથી અફુ
વુરપમાન ત્માંથી ણનયાળ થઇ શ. અરી (અ.)
ાવે આવમો અને કહ્ું કે અમ અફુ તારીફના
ુત્ર ભાયા ભાટે કંઇ યસ્તો કયો, શઝયતે પયભાવમું
કે શુ ં તે ણલે કંઇ કશી ળકતો નથી, તું કુયેળનો
લડેયો છો, તું ભસ્જીદના દયલાજા ાવે જા અને
કુયેળીઓને ભુણક્ત અાલ, તેથી અફુ વુપીમાન
ભસ્જીદના દયલાજા ાવે ગમો અને કશેલા
રાગ્મો કે અમ કુયેળીઓ, શુ ં તભાયી વશામ
કયલા આવમો છુ ં , ણ કોઇએ કંઇ જલાફ
આપ્મો નણશ. તેભજ શઝયતે ણ કંઇ રક્ષ
આપ્મું નણશ, તેથી તે ણનયાળ થઇને ભક્કા તયપ
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યલાના થમો કે ત્માં જઇને ખફય આે, અશીં
શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)એ ોતાના
અસ્શાફોને જે શાદ ભાટે તૈમાય થલાનું પયભાવમું
અને છી ફન્ને શાથ ઊંચા કયી દુઆ કયી કે
ખુદાલંદા અભાયા યલાના થલાની ખફય ભક્કા
શોંચે નણશ. છી અસ્શાફોને પયભાવમું કે આ
લાત છુ ી યાખજો.
શાણતફ નાભની એક વમણક્તએ શઝયતના
યલાના થલા ણલેની જાણ કયતો એક ત્ર
કુયેળીઓને રખ્મો, તો તયતજ જ. જીબ્રઇર
નાઝીર થમા અને આ લાતની શઝયતને ખફય
આી. તો શુ ઝુયે શ. અરી (અ.)ને જલ્દી
યલાના કમાજ અને અરી (અ.) જે સ્ત્રી કાગ
રઇને જઇ યશી શતી તેની ાવે શોંચી ગમા
અને તેણીથી તે ત્ર રઇ રીધો. (આ ણલે
ણલસ્તાયથી લણજન વુયએ ભુભતશેનાભાં આલી
ગમેર છે .)
છી શઝયત યવુરે ખુદા (વ.) દવ શજાયનું
રશ્કય રઇ ભક્કા યલાના થમા, આ ફનાલ
ણશજયતના આઠભા લયવ અને ભાશે યભઝાન
ભુફાયકની શેરી અથલા આઠભી તાયીખનો
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છે , અફુ વુપીમાન ણફન શાયીવ અને ફની
ઉભય્મા યસ્તાભાં “ઝફીકુર એકાફ” નાભની
ભંઝીર ઉય ભળમા, તેણે શઝયતથી
ભુરાકાતની ઇચ્છા દળાજલી ણ આે યજા
આી નણશ અને પયભાવમું કે શુ ં તેઓથી
ભુરાકાત કયલા ઇચ્છતો નથી, કાયણ કે તેઓએ
ઘણા ઝુલ્ભો કમાજ છે . અફુ વુપીમાને જ્માયે
આ લાત વાંબી તો તેણે તેની વાથે એક
છોકયો શતો તેનો શાથ કડી કહ્ું કે શુ ં
જં ગરભાં ચાલ્મો જઇળ અને ત્માં જઇ અને
ત્માંજ બુખ શડતાર કયીળું. આ લાતની ખફય
જ્માયે શઝયતને ડી તો આને યશેભ આલી
અને ભુરાકાતની યજા આી. છી અફુ
વુપીમાને ઇસ્રાભનો ણસ્લકાય કમો.
છી શઝયત ત્માંથી યલાના થમા અને
ઝોશયાનની ભંઝીર ઉય શોંચ્મા, શઝયતના
આલલાની ખફય કુયેળીઓથી છુ ી શતી. કોઇ
ભદીનાથી ભક્કા જતું ન શતું અને રોકો
શઝયતથી ડયતા શતા. તેથી અફુ વુપીમાન
ફીન શયફ, શકભ ફીન જુ ઝાભ અને ફુદૈર
ફીન લયકા ખફય કાઢલા ભાટે ભક્કાથી ફશાય
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નીકળમા. જ. અબ્ફાવ કશે છે કે શુ ં ણ એજ
અંદેળાભાં શતો કે જો શઝયત ભક્કા જળે તો
કુયેળીઓનું નાભ ણનળાન ફાકી નણશ યશે, તેથી
જે યાત્રે શઝયત ઝોશયાનની ભન્ઝીર ઉય
આવમા તો જ. અબ્ફાવ ઊંટ ય ફેવીને તે
તયપ ચાલ્મા જ્માં ીરુડીના ઝાડ શતાં, કે
કદાચ કોઇ દુધ લેચનાયો કોઇ કઠીમાયો ભે તો
તેની વાથે કુયેળીઓને કશેલડાલું કે ફધા ફશાય
નીકી આલી શુ ઝુયની ાવે અભાન ચાશે.
અબ્ફાવ તે ણલચાયભાં જ શતા કે એટરાભાં
તેભણે અફુ વુપીમાનનો અલાજ વાંબળમો,
જે ઓએ દુયથી શઝયતના રશ્કયની અગ્ની
જોઇ શતી અને તે ણલે લાતો કયી યહ્ા શતા
કે આ આગ કેલી છે ? તો ફુદૈરે કહ્ું કે તે
ફની ખઝીમાની આગ છે . તો અફુ વુપીમાને
કહ્ું કે આ આગ ફની ખઝીમાની આગ કયતાં
ણલળે છે . જો કે ફુદૈર જાણતો શતો કે આ
આગ શઝયતના રશ્કયની છે ણ તેણે તે
જાશેય કમુું નણશ.
જ. અબ્ફાવ કશે છે કે ભેં તેભનો અલાજ
વાંબીને કહ્ું કે અમ અફુ વુપીમાન ! તો
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તેણે ુછમું કે ળું તું અફુર પઝર અબ્ફાવ છે
? જ. અબ્ફાવે જલાફ આપ્મો કે શા, છી
અફુ વુપીમાને ુછમું કે તાયા ઉય ભાયા ભાફા કુયફાન થામ, જે નું રશ્કય તાયી આગ
છે તે કોણ છે ? તો જ. અબ્ફાવે જલાફ
આપ્મો કે શઝયત દવ શજાયનું રશ્કય રઇને
આલેરા છે અને તભાયાભાં તેના ભુકાફરાની
ળણક્ત નથી. તો અફુ વુપીમાને ુછમું કે અમ
અફુર પઝર ! શલે તું અભોને ળું વરાશ આે
છે ? તો જ. અબ્ફાવે કહ્ું કે તું ભાયી વાથે
ઊંટ ય વલાય થા અને શઝયત ાવે ચાર કે
તાયા ભાટે નાશ ભાંગી રઉં. નણશ તો તેઓ
ણલજમ ભેલીને તાયી ગયદન ભાયળે. છી તે
જ. અબ્ફાવ વાથે ઊંટ ય વલાય થઇ ગમો.
જ. અબ્ફાવ તેને રઇને ફીજા ખરીપા ાવે
ોશંચ્મા તો તેભણે અફુ વુપીમાનને ઓખી
રીધો અને કહ્ું કે આજે તું અભાયા કબ્જાભાં
આવમો છો, છી તેભણે શઝયતની ાવે
જઇને કહ્ું કે મા યવુરુલ્રાશ આ ખુદાનો
દુશ્ભન છે ભાટે ભને શુ કભ કયો તેની ગયદન
ઉડાડું. તો જ. અબ્ફાવે કહ્ું કે તેને નાશ
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આો, શુ ં તેને રાવમો છુ ં . તેથી શઝયતે તેને
અભાન આી પયભાવમું કે કારે તેને ભાયી ાવે
રાલજો. ફીજા રદલવે અફુ વુપીમાન
શઝયતની ાવે આવમો તો આે પયભાવમું કે
અફુ વુપીમાન તાયા ય અપવોવ છે , ળું શજુ
તાયા ભાટે એ લખત આવમો નથી કે તું મકીન
કયે કે ખુદાએ ાક ણવલામ ફીજો કોઇ
ભાઅફુદ નથી ? તો તેણે કહ્ું કે આ ઉય
ભાયા ભા-ફા કુયફાન થામ, ભેં તો ફદય અને
ઓશદના રદલવે જ જાણમું શતું કે જો ખુદા
ણવલામ ફીજો કોઇ શોત તો અભાયી ભદદે
આલતે. છી શુ ઝુયે પયભાવમું કે ળું તું ભને
ખુદાનો યવુર જાણતો નથી ? તો તેણે જલાફ
આપ્મો કે આ ણલે ભને ળંકા છે .
આ વાંબીને જ. અબ્ફાવે તેને છણકો
ભામો અને કહ્ું કે તાયા ઉય અપવોવ થામ,
જલ્દીથી કરભો ઢ નણશ તો તાયી ગયદન
ઉડાડલાભાં આલળે. તો તેણે તયતજ કરભો
ઢી રીધો, છી શુ ઝુયે જ. અબ્ફાવને
પયભાવમું કે એક વાંકડી ઘાટી ય રઇ જઇ
એને ઉબો યાખો કે જે થી અલ્રાશની પોજના
અનુક્રભણણકા
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ભાણવોને ોતાની આંખે જુ એ. જ. અબ્ફાવે
અફુ વુપીમાનને એક વાંકડી ઘાટી ઉય ઉબો
યાખી દીધો અને ત્માંથી પોજ વાય થલા
ભાંડી અને અફુ વુપીમાનને ફતાલલાભાં આવમું
કે જો આ પરાણો કફીરો છે અને પરાણો
કફીરો છે . છી છે લટે શ. યવુરે ખુદા (વ.)
ભુશાજીયો અને અન્વાયોની એક ભોટી પોજ
વાથે ત્માંથી વાય થમા, તે લખતે જ.
અબ્ફાવે કહ્ું કે આ શઝયતનું યક્ષણ કયનાયી
ખાવ પોજ છે અને તેભાં કોઇ ડયનારૂં નથી
અને તેભાં ફધાની લયદી રીરા યંગની છે . આ
જોઇ અફુ વુપીમાન કશેલા રાગ્મો કે અમ
અબ્ફાવ ! તભાયા બત્રીજાની શુ કુભત ફશુ જ
ણલળા અને ભજફુત છે . તો જ. અબ્ફાવે
કહ્ું કે આ નફુવલતની ળાન છે , વિાની
રારચ નથી. ત્માય છી શકભ ફીન શીઝાન,
ફુદૈર ફીન લયકા લગેયેએ ઇસ્રાભનો ણસ્લકાય
કમો. આે ફન્નેને આગ-આગ ચારલાનો
શુ કભ કમો અને પયભાવમું કે તભો એશરે
ભક્કાને ઇસ્રાભની દાલત આો અને એ ણ
જાશેય કયો કે જે ણ ળખ્વ અફુ વુપીમાનના
અનુક્રભણણકા
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ઘયભાં દાખર થામ તેને અભાયા તયપથી
અભાન છે અને જે શકભ ફીન ણશઝાભના
ઘયભાં દાખર થળે તેને ણ અભાન છે અને
એ ણ જાશેય કમુું કે જે ણ વમણક્ત ઘયનો
દયલાજો ફંધ કયી રે અથલા શાથ ફાંધીને
શાથને ઊંચો કયે તેને ણ અભાન છે . છી
તેની વાથે ઝુફેયને ભોકલ્મો અને
ભુશાજે યીનનો તેને વયદાય ફનાવમો અને કહ્ું
કે ભક્કાના શુ જુન નાભના ઊંચા સ્થે
ઇસ્રાભી અરભ કામભ કયે, છી પયભાવમું કે તું
ોતે ત્માંજ યશેજે જ્માં વુધી શુ ં ન આલું.
છી આ ભક્કાભાં દાખર થમા અને એક
ખમભો રગાડ્મો અને તેભાં આે આયાભ
પયભાવમો. છી વાદ ફીન એફાદાને
અન્વાયનો અરભ આપ્મો, છી આે ફધા
ભુજાશીદોને શુ કભ આપ્મો કે કોઇએ ણ કત્રો
ગાયત કે રુંટપાટ ન કયલી. ભાત્ર એ ભાણવથી
રડજો જે રડલા આલે. અરફિ આે ચાય
ભયદો અને ફે ઓયતોના કત્રનો શુ કભ આી
પયભાવમું કે જ્માં ણ શોમ છી બરેને ખાનએ-કાઅફાનો ડદો કડીને ચુભતા શોમ,
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2538

hajinaji.com

તેભને કત્ર કયી નાખો. આભાં અબ્દુલ્રાશ
ફીન વઅદ ફીન અફી વયશ, શલીયવ ફીન
નપીર, ઇબ્ને અખતફ અને ભકફવ ફીન
વફાફા અને ફે ગાલાલાીઓ કે જે ણીઓ
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની ફુયાઇ કયતી શતી,
તેભનો વભાલેળ થામ છે . શ. અરી (અ.)એ
શલીયવ અને એક ગાલાલાીને કત્ર કયી
નાખ્મા. જ્માયે ફીજી બાગી ગઇ. ભકફવ
ફીન વફાફાને ફજાયભાં કત્ર કયી નાખ્મો
અને ઇબ્ને અખતફ કે જે કાઅફાનો યદો
કડીને ઉબો શતો તેને વઅદ ફીન શાયીવે
કત્ર કમો.
અફુ વુપીમાને બાગીને શઝયતની રગાભને
ફોવો દીધો અને અઝજ કયી વઅદ એલા
અળઆય ઢે છે જે નાથી કત્ર અને ગાયતનો
બમ યશે છે . તો આે તયતજ શ. અરી
(અ.)ને ભોકલ્મા અને પયભાવમું કે વઅદથી
અરભ રઇ રો અને તભો અરભ રઇને
ભક્કાભાં પ્રલેળ કયો, નયભી અને ળાંણતની વાથે
ભક્કાભાં દાખર થાલ. શ. અરી (અ.)એ
મગમ્ફયના શુ કભને ભાથે ચડાવમો.
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જ્માયે શુ ઝુય ભક્કાભાં દાખર થમા તો કુયેળના
ભોટાઓ કાઅફાની અંદય ચાલ્મા ગમા.
તેઓને ખાતયી શતી કે આજે અભો ઇસ્રાભી
તરલાયથી ફચી ળકળું નણશ. છી શુ ઝુય
ભસ્જીદુર શયાભભાં દાખર થમા અને
કાઅફાના દયલાજા ય ઉબા યશી ગમા અને
એક નાનો ખુત્ફો ફમાન પયભાવમો. તેભાં
આે અલ્રાશનો ળુક્ર અદા કમો અને પયભાવમું
કે કાઅફાની યખેલાી અને શાજીઓને ાણી
ીલડાલલાનું એ ફન્ને કામો શેરાંની જે ભ
કામભ યશેળે અને આ કામજ તેજ ખાનદાનભાં
યશેળે જે ભાં શેરાંથી ચાલ્મા આલે છે અને
માદ યાખો કે ભક્કા અલ્રાશનું શયભ છે . ન
ભાયાથી શેરાં કોઇના ણ ભાટે શરાર શતું
અને ન ભાયા ભાટે ણવલામ આ એક કરાકની
અને ન ભાયી છી કમાભત વુધી કોઇના ભાટે
શરાર થળે, ન કોઇ ઘાવ કાલાભાં આલળે ન
ઝાડ અને ન કોઇ ક્ષીનો ણળકાય થળે, ન
કોઇને ડયાલલાભાં આલળે, ન ત્માં ડેરી કોઇ
ચીજ ઉાડળે ણ તેના ભાણરકને શોંચાડલા
ભાટે ઉાડે તો જાએઝ છે .
અનુક્રભણણકા

2540

hajinaji.com

છી આે પયભાવમું કે અમ કુયેળીઓ ! તભો
જાણી રો કે અલ્રાશે તભાયા જાશેરીમતના
ઘભંડને નાફુદ કમોેે અને તભો ઘણા ખયાફ
ાડોળીઓ શતા, તભોએ ોતાના મગમ્ફયને
જુ ઠરાવમો અને તેને લતનભાંથી કાઢી ભુક્મો
અને એટરા ય ફવ ન થતાં ભાયા ળશેયભાં
ભાયી વાથે રડલા આવમા અને ભાયી વાથે
રડ્મા, શલે કશો આજના રદલવે તભો ભાયાથી
ળું ધાયો છો ? કે શુ ં તભાયા વાથે ળું કયીળ ? તો
ફધાઓએ એક વાથે કહ્ું કે અભાયી ધાયણા
આ તયપ ખમયની છે , આ ભોટા કયીભ,
યશીભ અને શરીભ છો અને આ અભાયા
વયદાય અને ભશાન યશેભલાા ેશ્લા છો.
છી શઝયતે પયભાવમું કે જાઓ ભેં તભો વલોને
ભુક્ત કમાજ, આ વાંબી ફધા જે ભ કફયોભાંથી
ભુયદાઓ જીલતા થઇ ખુળ થતા ફશાય નીકે
તેભ ોતાના ઘયોભાંથી ફશાય નીકી આવમા
અને તે રદલવથી ભક્કાલાાઓને “તરકા”
(મગમ્ફયે ભુક્ત કયેરા) કશે છે . છી શઝયત
વપાના લજત ય જઇ ફેઠા અને તે રોકોના
ટોે-ટોાં આલીને ઇસ્રાભભાં દાખર થલા
અનુક્રભણણકા
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રાગ્મા, અને કશેતા જતા શતા કે અભો
પયભાફયદાય છીએ, જ્માયે ઓયતોએ આ
વાંબળમું તો તેણીઓ ણ આલીને ઇસ્રાભભાં
દાખર થઇ ગઇ.
જે રોકો ભક્કા છોડી નાવી ગમા શતા તેઓ
ણ શઝયતની યશભ દીરી વાંબીને ાછા
ચાલ્મા આવમા અને શઝયતના શાથ ય
ઇભાન રાવમા.
ઇબ્ને ભવઉદની રયલામત છે કે જ્માયે શ.
યવુરે ખુદા (વ.) ભક્કાભાં તળયીપ રાવમા
ત્માયે કાઅફાભાં ૩૬૦ ફુતખાના શતા જે ને
શુ ઝુય ોતાની રાકડી લડે ઊંધા કયતા ગમા
અને પયભાલતા ગમા કે શક (વત્મ) આવમું અને
ફાતીર (જુ ઠ) ગમું અને કશે છે કે જ્માયે આ
વુયો નાઝીર થમો ત્માયે શુ ઝુય તેને
અસ્શાફોની વાભે ઢ્મા તો વલે ખુળ થમા
ણ શઝયતે અબ્ફાવે જ્માયે આ વુયો
વાંબળમો તો યડલા રાગ્મા, શુ ઝુયે જ્માયે
યડલાનું કાયણ ુછમું તો જ. અબ્ફાવે કહ્ું કે
આ વુયો તભાયી લપાતની ખફય આે છે ,
તેથી યડું છુ ં . તો શ. યવુરે ખુદા (વ.)એ
અનુક્રભણણકા
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પયભાવમું કે અરફિ તભો કશો છો એલીજ
યીતે છે અને આ વુયાના નાઝીર થલાના ફે
લયવ છી શઝયત લપાત ામ્મા. આ ફે
લયવભાં કોઇએ ણ શઝયતને ખુળીભાં અથલા
શસ્તા જોમા નણશ.
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આ વુયાભાં ૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૧૧) વુયએ રશફ (જલાા)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.વ.)ભે પયભાવમું
કે જ્માયે આ વુયો ઢો ત્માયે અફુ રશફ ઉય
રઅનત અને નપયીન કયો, જે શ. યવુરે ખુદા
(વ.અ.લ.)ને જુ ઠા ાડતો શતો. શઝયતે
પયભાવમું કે જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો ખુદા
તેને અને અફુ રશફને એક જગ્માએ બેગા
નણશ કયે, ભતરફ કે અફુ રશફ જશન્નભભાં
જળે ણ એ નણશ જામ.
ખાવીમત : દદજ ઉય અથલા ેચીવ (ભયડા)
ઉય ઢે તો ઇન્ળાઅલ્રાશ ણળપા ાભળે.
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૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ
َ ََ
َ ۡۤ
﴾۱﴿ ت ّ َب ۡت یَ َدا اب ِ ۡی ل َ َہ ٍب ّف ت ّب

َ
ُ ۡ ّٰ ۡ َ ۡۤ
﴾۲﴿ َما اغجی َعن ُہ َمال ٗۡہ َف َما ک َس َب

َ َ َ
﴾ۚ ۳﴿ َس َی ۡصدّٰی ن ًاذا داة ل َ َہ ٍب
َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َّ
﴾ۚ۴﴿ امرَات ٗۡہ ؕ َح ّمالَۃ ال َحط ِب
ف
َ
﴾۵٪ ﴿ ف ِ ۡی ِج ۡی ِد َہا َح ۡب ٌل ِّم ۡن ّم َس ٍد
બાંગી જામ ફન્ને શાથ અફુ રશફના અને
નાળ ાભે તે ોતે. (૧)
તેનો ભાર તથા તેણે જે કાંઇ કભાવમું છે તેના
કાંઇ કાભભાં નણશ આલે. (૨)
નજીકભાં તે જલાાલાી આગભાં ચાલ્મો
જળે: (૩)
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અને તેની સ્ત્રી ણ, જે (જશન્નભના)
ફતણનો ફોજ ઉાડતી (પમાજ કયળે). (૪)
જે ના ગાભાં ખજુ યીના યેળાનું લ દીધેરું
દોયડું શળે. (૫)
જ્માયે વગા-લશારાંઓને ડયાલલા અને
ણશદામત કયલાની આમત નાઝીર થઇ (વુયએ
ળોઅયાની ૧૧૪ભી આમત) ત્માયે શ. યવુરે
ખુદા (વ.અ.લ.)ભે વપાના શાડ ય જઇ
અલાજ આપ્મો કે “મા વફાશાશો.” જ્માયે
કોઇ કત્ર કે રૂંટ લગેયેનું વંકટ આલતું ત્માયે
અયફો આ ળબ્દો કશેતા. કુયેળના રોકોએ
શઝયતનો આ ોકાય વાંબળમો તો ઘયોભાંથી
ફશાય નીકી ફધા શઝયતની ાવે જઇ
કશેલા રાગ્મા કે તભોને આ ળું થઇ ગમું છે ?
તો આે પયભાવમું કે શુ ં તભોને ખફય આું કે
આ શાડની નીચે દુશ્ભનનું એક ટોું એલું
આવમું છે જે કોઇ ણ લખતે તભોને આલીને
કત્ર કયીને ભાયી નાખળે, તો ળું તભો ભાયી એ
લાતને વાચી ભાનળો ? તો રોકોએ જલાફ
આપ્મો કે અભે કેભ ન ભાનીએ, આ તો
વારદક છો. આ વાંબી શઝયતે પયભાવમું કે
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જો તભો ભને વાચો જાણો છો તો શુ ં તભોને
વખ્ત અઝાફની ખફય આનાયો છુ ં . આ
વાંબી અફુરશફ ફોરી ઉઠ્મો કે તભોએ ળું
આ કાભ ભાટે ફોરાવમા શતા ? તભાયા ભાટે
શરાકત થામ, આભ કશી તેણે ોતાના ફન્ને
શાથોભાં ત્થય ઉાડી શુ ઝુયને ભાયલાનો
ઇયાદો કમો. તેથી આ વુયો નાઝીર થમોેે.
અફુ જશેર શ. યવુરે ખુદા (વ.)નો કાકો થતો
શતો. શઝયત ફજાયભાં કશેતા શતા કે “અમ
રોકો ! રાએરાશ ઇલ્રલ્રાશ કશો તો તભે
ભુણક્ત ાભળો.” તો અફુ રશફ આને
ાછથી ત્થય ભાયતો શતો અને રોકોને
કશેતા શતો કે આની લાત કોઇ વાંબળો
નણશ. આ ઝખ્ભી થઇ જતા શતા. અફુ
રશફનું નાભ અબ્દુર ઉઝઝા શતું અને તેની
કુન્નીમત અફુ રશફ શતી, રશફનો અથજ
બડકાલાી આગ થામ છે . તેથી ખુદાએ તેની
કુન્નીમતથી તેનું લણજન કયેર છે . શુ ઝુયે જ્માયે
તેને અઝાફથી ડયાવમો તો તેણે કહ્ું કે શુ ં ભાયા
ભાર લડે જશન્નભથી ભુણક્ત ભેલીળ. તો તે
લખતે શક તઆરાએ આ ફીજી આમત તેના
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યદભાં નાઝીર પયભાલી કે તેનો ભાર તેને કંઇ
કાભ આલળે નણશ.
કેટરાક કશે છે કે અફુ રશફ ોતાનો ભાર
શઝયતની દુશ્ભનીભાં ખચજ કયતો શતો, તેથી
દુણનમાભાં તેને કંઇ પામદો થમો નણશ. અને
ફદયની રડાઇ છી તે ણફભાયીથી ભયણ
ામ્મો, તેની રાળ ત્રણ રદલવ વુધી ડી યશી
અને તેભાંથી દુગુંધ આલતી શતી અને કોઇ
તેની ાવે જતું નણશ. છી કેટરાક
શફળીઓને ભજુ યી આી તેને દાટલાભાં
આવમો.
ત્રીજી આમતભાં કુદયત કશે છે કે તે બડકાલાી
આગભાં જશન્નભભાં દાખર થળે અને તેની
સ્ત્રી જે રાકડા અને કાંટા ઉાડનાયી શતી તે
ણ જશન્નભભાં દાખર થળે, અને તેના
ગાભાં ખજુ યીની છારની લણેરી દોયી છે
જે ના લડે તે રાકડીઓના બાયાને ફાંધતી
શતી. અફુ રશફની સ્ત્રીનું નાભ ઉમ્ભે
જભીરા શતું, તે શફજની રદકયી અને અફુ
વુપીમાનની ફશેન શતી અને એક આંખે કાણી
શતી, તેણી શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની વાથે
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ફશુ જ દુશ્ભની યાખતી શતી અને આની
યાશભાં કાંટા ણફછાલતી શતી. તેથી આ
પયભાલતા શતા કે તેણી ભાયી વાથે ડોળીનો
શક આ યીતે અદા કયે છે , તેથી અલ્રાશે
તેણીને રાકડા ઉાડનાયી કશી.
કેટરાક કશે છે કે ઇંધણ ઉાડલાથી ભુયાદ
ચાડી ખાલી છે અને એ યીતે તેણી ઝઘડાની
આગ વગાલે છે અને કુપપાયો ાવે તેણી
શઝયતની ચુગરી ખાતી શતી, તેણીની ણસ્થણત
વાયી ન શતી અને રાકડાનો બાયો રાલીને
લેચતી શતી.
ભવદ ખજુ યીના યેળાના દોયડાને કશે છે . આ
ળબ્દ પક્ત તેણીને ઝરીર કયલા ભાટે
લાયલાભાં આવમો છે . એટરે કે કમાભતના
રદલવે તેણીના ગાભાં વોના ચાંદીના શાયને
ફદરે યસ્વા શળે અને એક યીલામતભાં છે કે
જશન્નભની કાંટાી અગ્નીની વાંક તેણીના
ગાભાં શળે.
એક યીલામતભાં છે કે ઉમ્ભે જભીરા
ફદઝફાન ઓયત શતી. જ્માયે આ વુયો
નાઝીર થમો તો તેણી રલાયા કયતી ભસ્જીદે
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શયાભભાં આલી. તે લખતે એક વશાફી
શુ ઝુયની ાવે ફેઠા શતા, તેભણે આને અઝજ
કયી કે શુ ઝુય, ઉમ્ભે જભીરા આ તયપ આલી
યશી છે , થઇ ળકે છે કે તભાયી ળાનભાં
ગુસ્તાખી કયે, તો આે પયભાવમું કે તેણી ભને
જોઇ ળકળે નણશ. આભ પયભાલી આે
કુયઆને ભજીદની અભુક આમતો ઢી. તો
આ તેણીની નજયોથી અદ્રશ્મ થઇ ગમા.
જે લી યીતે કે કુયઆનભાં એક જગ્માએ
અલ્રાશ પયભાલે છે કે જ્માયે આ કુયઆને
ભજીદની તીરાલત કયે છે તો અભો આની
અને કાપયોની લચ્ચે એક ડદો કયી દઇએ
છીએ. છી તેણી અંદય આલી તે વશાફીને
કશેલા રાગી કે શુ ઝુય ભાયી ફુયાઇ કયે છે તો
વશાફીએ જલાફ આપ્મો કે નણશ એલી કોઇ
લાત નથી. આ વાંબી તેણી ાછી પયી ગઇ.
જતા જતા તે એભ કશેતી ગઇ કે ફધા જાણે
છે કે શુ ં કુયેળના એક ભોટા વયદાયની ફેટી છુ ં
અને ભારૂં કોઇ કળું ફગાડી ળકતું નથી.
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આ વુયાભાં ૪ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૧૨) વુયએ ઇખ્રાવ
(એકત્લ)

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.વ.)થી ભનકુર
છે કે જે કોઇ કુલ્શોલલ્રાશનો વુયો એક લખત
ઢે તો અલ્રાશ તેના ઉય ફયકત ભોકરળે,
જો કોઇ ફે લખત ઢળે તો તેના ફારફચ્ચાઓ ઉય ફયકત ભોકરળે અને ત્રણ
લખત ઢે તો શકતઆરા તેના ઉય તેના
ફાર-ફચ્ચા ઉય અને તેના ડોળીઓ ઉય
ણ ફયકત ભોકરળે, જો કોઇ ફાય લખત
ઢળે તો તેના ભાટે ફેણશશ્તભાં ફાય કસ્ર
(ભશેર) ફનાલળે અને અભર રખલાલાા
આવભાં કશેળે કે ચારો આણે જઇને
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આણા બાઇના ભશેરને જોઇએ.
જો કોઇ આ વુયો એકવો લખત ઢે તો ખુદા
તેના ચ્ચીવ લયવના ગુનાશ ભાપ કયળે, ણ
નાશક ખુન અને ાયકો ભાર ખાઇ જલાના
ગુનાશ ભાપ નણશ કયે. જો કોઇ ચાયવો લખત
ઢે તો અલ્રાશ તેને એલા ચાયવો ળશીદોનો
વલાફ આળે જે ભના ઘોડા કાી નખામા
શોમ અને તેભનું ખૂન લહ્ું શોમ. જો કોઇ
યાત-રદલવભાં શજાય લખત ઢે તો તે જ્માં
વુધી ફેણશશ્તભાં ોતાની જગ્મા નણશ જુ એ
ત્માં વુધી ભયળે નણશ, જો તે ન જુ એ તો તેના
લતી ફીજો કોઇ ણ જોળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.વ.)ભે પયભાવમું
કે જો કોઇ કુલ્શોલલ્રાશનો વુયો જભણી તયપ
જોઇને, ડાફી તયપ જોઇને, ોતાની વાભે
જોઇને, ોતાની ાછ જોઇને, ઊંચું જોઇને
અને નીચે જોઇને ઢે તો ઇન્વાનના ઝુલ્ભથી
ફચી જળે.
આે પયભાવમું કે જો ઝારીભ શાકીભ ાવે
જલાનું થામ તો જ્માયે શાકીભને જુ એ ત્માયે
ત્રણ લખત કુલ્શોલલ્રાશનો વુયો એલી યીતે
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ઢે કે શેરા જભણા શાથની આંગી ફંધ
કયે, પયી ફીજી લખત ઢીને ફીજી આંગી
ફંધ કયે, છી ત્રીજ લખત ઢીને ત્રીજી
આંગી ફંધ કયે અને જ્માં વુધી તેની ાવે
યશે, આંગીઓ એભજ ફંધ યાખે.
આે પયભાવમું કે જે કોઇ આખા રદલવભાં
ાંચ ટાઇભની નભાઝભાં કુલ્શોલલ્રાશનો વુયો
ન ઢે તો કશેલાળે કે અમ ફંદએ ખુદા ! તું
નભાઝ ઢલાલાાઓભાંથી નથી. ભતરફ કે
આ વુયો ઢલાની ઘણી તાકીદ છે .
ફીજી શદીવભાં છે કે જે ના ય એક
અઠલાડીમું ગુજયે અને આ વુયો ન ઢે અને
ભયી જામ તો તે અફુ રશફના દીન ઉય
ભયળે.
ફીજી શદીવભાં છે કે કોઇને કંઇ ણફભાયી થામ
મા કંઇ વખ્તી ડે અને તેને દપે કયલા આ
વુયો ન ઢે તો તે જશન્નભી છે .
આે પયભાવમું કે આ વુયો એક લખત ઢે તો
કુયઆનનો ત્રીજો બાગ ઢલા જે લું છે , ફે
લખત ઢે તો ત્રીજા ફે બાગ ઢલા જે લું છે
અને ત્રણ લખત ઢે તો ુરૂં કુયઆન ઢલા
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જે ટરો વલાફ છે .
ફીજી શદીવભાં છે કે એક લખત આ વુયો
ઢલાથી કુયઆન, ઇન્જીર, તલયેત અને ઝફુય
એ ચાયે રકતાફોનો ત્રીજો-ત્રીજો બાગ ઢલા
જે ટરો વલાફ છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.વ.)થી ભનકુર
છે કે જ્માયે વઅદ નાભનો ળખ્વ ગુજયી ગમો
તો શ. યવુરે ખુદા (વ.) વઅદના ભાટે નભાઝ
ઢ્મા અને પયભાવમું કે ભાયી ાછ જીબ્રઇરે
વીિેય શજાય પયીશ્તાઓ વાથે નભાઝ ઢી,
રોકોએ ુછમું મા શઝયત ! વઅદને આ
ફુઝુગી ળા કાયણથી ભી ? આે પયભાવમું કે
તેણે કુલ્શોલલ્રાશના વુયાનો ણલદજ અને લઝીપો
કમો શતો અને ઉઠતાં, ફેવતાં, ચારતાં, પયતાં,
વલાયી ય ફેવતાં, આલતાં, જતાં શંભેળા આ
વુયાને તે ઢતો શતો.
ફીજી શદીવભાં છે કે કોઇ અલ્રાશ તથા
યવુર ય ઇભાન યાખતો શોમ તો તે નભાઝ
ફાદ કુલ્શોલલ્રાશનો વુયો જરૂય ઢે, કાયણ કે
આ વુયો ઢે તો જાણે તેણે દીન દુણનમાની
નેકી બેગી કયી શોમ તેલું છે અને તેને અને
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તેના ભા ફાને અલ્રાશ ફક્ષી આળે.
શ. અરી અ.થી યીલામત છે કે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ભે પયભાવમું કે જે કોઇ વુતી લખતે આ
વુયાને ઢે તો અલ્રાશ તેના ચાવ લયવના
ગુનાશ ભાપ કયળે. એક ળખ્વને શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ભે આ વુયો ઢતા વાંબળમો તો
આે પયભાવમું કે લાજીફ થઇ. રોકોએ ુછમું
ળું લાજીફ થઇ ? તો આે પયભાવમું કે તેના
ય ફેણશશ્ત લાજીફ થઇ.
ખાવીમત : આ વુયાને દુ:ખતી આંખો ય ઢે
તો આંખો વાયી થળે.
૧ થી ૪ થી આમાત :-

ُ
َ ّّٰ
﴾ۚ۱﴿ ق ۡل ُہوَ الل ُہ ا َح ٌد
ّّٰ َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
﴾ۚ۲﴿ اللہ الصمد

﴾۳ۙ ﴿ ۛ َف ل َ ۡم یُوۡل َ ۡد
۬ ل َ ۡم یَ ِل ۡد
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َ ُ ُ َّ ُ
﴾۴٪ ﴿ َف ل َ ۡم یَک ۡن ل ٗۡہ کف ًوا ا َح ٌد
(શે યવૂર !) કશે કે તે અલ્રાશ એકજ છે . (૧)
અલ્રાશ ફેણનમાઝ (સ્લતંત્ર) છે . (૨)
ન તે કોઇને જન્ભ આે છે , અને ન તેને
કોઇએ જન્ભ આપ્મો છે : (૩)
અને ન કોઇ એક તેના જે લો છે . (૪)
ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે આભીય ફીન
તુપેર અને ઓયીદ ફીન યફી શઝયત યવુરે
ખુદા (વ.)ની ાવે આવમા. આભીયે શઝયતને
કહ્ું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું અભોને કોની
તયપ ફોરાલે છે ? તો આે પયભાવમું કે ખુદા
તયપ કે જે તભાભ કભાર વીપતોથી બયુય છે .
આ વાંબી તેણે કહ્ું કે તું અભોને ફતાલ કે
ખુદા વોનાનો રૂાનો, રોખંડનો કે રાકડાનો
છે ? તો તે લખતે અલ્રાશે આ વુયો નાઝીર
પયભાવમો. તેઓએ આની લાતને ભાની નણશ
તો એક ણલજી આલી અને ઓયીદને ફાી
નાખ્મો, ણ આભીય નાવી ગમો. તે નાવી
જઇ યહ્ો શતો કે તેના ડખાભાં અચાનક
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કુદયતી એક નેજો આલીને લાગ્મો તેથી તે
ભયણ ામ્મો.
મશુ દીઓએ શઝયતને કહ્ું કે અમ અફુર
કાણવભ, ખુદાની ણવપતો ફમાન પયભાલો કે
જે થી અભો આ ય ઇભાન રાલીએ,
અભોએ તલયેતભાં ખુદાની ણવપતો જોઇ છે ,
ભાટે કશો કે તે ળું ખામ છે , ળું ીએ છે અને
કોના થકી તેણે લાયવો ભેવમો અને શલે તેનો
લાયવો કોને ભળે, તો તે લખતે આ વુયો
નાઝીર થમો, કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! કોઇ
ખુદા ણલે ુછે તો કશે કે ખુદા ોતાની ઝાત
અને ણવપતભાં અશદ એટરે એકજ છે .
અશદની તપવીયભાં ઇબ્ને અબ્ફાવથી
રયલામત છે કે તે એલો એકજ છે કે તેના જે લો
ફીજો કોઇ નથી. કેટરાક કશે છે કે તેનો અથજ
એ છે કે ભાઅફુદ અને કદીભ (શંભેળાથી)
શોલાભાં એકજ છે . કેટરાક કશે છે કે તે
ોતાની ઝાત અને ણવપાતભાં એકજ છે ,
ફીજો કોઇ તેનો ળયીક નથી અને અશદ
(એક) અને લાશેદ (એક) આ ફન્ને ળબ્દોના
અથજ એકજ થામ છે ણ તે ફન્નેભાં તપાલત
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એ છે કે લાશેદ ગણતયી અને ણશવાફભાં
લયામ છે , જે ભકે લાશેદ (એક) અળયીન
(૨૦) ઇત્માદી. જ્માયે અશદ (એક)
ગણતયીના ણશવાફભાં લયાતો નથી, કેભકે
લાશેદ (એક) છી વાની (ફીજો) થઇ ળકે છે
ણ અશદ (એક) છી વાની (ફીજો) થઇ
ળકતો નથી. લાશેદ વભજ-ળણક્ત યાખનાય
અને વભજળણક્ત ન યાખનાય ફન્ને ભાટે
લયામ છે , લાશેદભાં એકથી લધાયેનો વભાલેળ
થઇ ળકે છે , જ્માયે અશદભાં એક કયતાં લધુનો
વભાલેળ થઇ ળકતો નથી. શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.)થી
ભનકુર છે કે
અલ્રાશનો અથજ એ છે કે તે એલો ભાઅફુદ છે
કે ભખ્રુકાત તેના ણલે શેયાન છે તે આંખોથી
અદ્રશ્મ છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ભે
પયભાવમું કે શ. અરી (અ.)ના કરાભથી ભુયાદ
એ છે કે ખુદા એલો ભઅફુદ છે કે તેની
શકીકત જાણલાથી ફંદો શેયાન યશી જામ છે
અને અશદનો અથજ એકતા થામ છે , તેના જે લો
ઝાતભાં કે ણવપતભાં ફીજો કોઇ ન શોમ અને
તલશીદથી ભુયાદ ખુદાને એક જાણલું છે .
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ખુદા વભદ છે એટરે ફેણનમાઝ (સ્લતંત્ર) છે ,
તેને કોઇની યલા નથી, તેભ કોઇનો ભોશતાજ
ણ નથી, તે વલે અળક્ત, રાચાય અને
ભોશતાજોનો યપીક છે , ન ખામ છે , ન ીએ ન
વુએ છે . કેટરાક વભદનો અથજ વયદાય અને
વય્મદ કયે છે કે વલે કાભો તેની તયપ યજૂ કયલા
જોઇએ અને તે જ વભદ છે . શ. ઇભાભે યઝા
(અ.વ.)થી યીલામત છે કે તેની શકીકત
જાણલાભાં ફધાની ફુણઘ્ધઓ ણનયાળ થઇ જામ
છે અને જ. ભોશમ્ભદે શનપીમાથી યીલામત છે
કે વભદ એ છે કે જે ોતાની ઝાતથી જ
કામભ છે અને ોતા ણવલામ ફીજા વલેથી
ફેયલા શોમ. તેના ભાટે નાળ થલાનું નથી.
શ. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન (અ.વ.)ભે
પયભાવમું કે વભદ એ છે જે ના ભાટે ળયીય ન
શોમ, ચીઝોનું યક્ષણ કયલાથી તે થાકે નણશ અને
કોઇ લસ્તુ તેનાથી છુ ી ન શોમ.
વભદ એટરે જે ની વિા ઉય ફીજા કોઇની
વિા ન શોમ, વભદ એટરે જે શંભેળાથી છે
અને શંભેળા યશેળે. વભદ એટરે જે નક્કય
શોમ, ોરો ન શોમ, વભદ એ છે જે તભાભ
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ઝઘડાઓથી દુય શોમ, વભદ એટરે જે
જોલાભાં ન આલે, વભદ એ છે જે કોઇ લસ્તુ
ફાફત ઇયાદો કયે તો તે થઇ જામ, વભદ એ છે
જે કોઇ ણ લસ્તુને સ્થુ દાથજ લગય મદા
કયી ળકે.
શ. ઇભાભ શુ વમન (અ.વ.)ભે પયભાવમું છે કે
આમત ોતે વભદની તપવીય છે કે તે વભદ
છે , તે ન કોઇને જન્ભ આે છે અને ન કોઇએ
તેને જન્ભ આપ્મો છે .
રભ મરીદ : આભાં મશુ દીઓ અને નવાયાની
એ ભાન્મતાનો યદ છે કે ન તો શ. ઇવા
(અ.વ.) ખુદાના ફેટા છે અને ન તો ઓઝેય
અલ્રાશના પયઝંદ છે . કેભકે ખુદા કોઇનો
ણતા નથી. આભાં ભક્કાના ભુશ્રીકોની
લાતોેેનો ણ યરદમો આી દીધો, જે ઓ
એભ કશેતા શતા કે ભરાએકા અલ્રાશની
દીકયીઓ છે .
લરભ મુરદ : અલ્રાશ એલો નથી કે તેની
શેરાં ફીજો કોઇ અલ્રાશ શોમ જે ણે આ
ખુદાને જન્ભ આપ્મો શોમ. ફવ આજ એક
ખુદા છે જે શંભેળાથી છે અને શંભેળા યશેળે.
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લરભ મકુલ્રશુ કોપોલન અશદ : “કુપલ” એટરે
અલ્રાશ ભાટે કોઇ વભાન (ફયોફયીઓ) કોઇ
નથી.
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આ વુયાભાં ૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૧૩) વુયએ પરક (યોઢીમુ)ં

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
“કુર અઉઝો ફે યબ્ફીર પરક” અને “કુર
અઉઝો ફે યબ્ફીન્નાવ” એ ફન્ને વુયાને
“ભઉઝતમન” કશેલામ છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.વ.)થી ભનકુર
છે કે આ ફન્ને વુયા નાઝીર થલાનું કાયણ એ
છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને તાલ આવમો તો
શ. જીબ્રઇર (અ.) આ ફન્ને વુયા રાવમા અને
આને તાલીઝ કમુું.
શ. ઇભાભે અરી યઝા (અ.વ.)થી ભનકુર છે કે
કોઇ ફચણથી શંભેળા ભઉઝતમન ત્રણ ત્રણ
લખત, કુરશોલલ્રાશનો વુયો વો લખત (અને
એ ન ફને તો ચાવ લખત) ઢે તો ખુદાલંદે
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કયીભ આ વુયાઓની ફયકતથી ફચ્ચાઓભાં
થતી તભાભ ણફભાયી, તયવની, ભેદાની
ણફભાયી અને રોશીનું ફગડલું લગેયેથી વુયણક્ષત
યાખળે અને જ્માં વુધી આ વુયાઓ ઢળે ત્માં
વુધી આ પામદો ભેલતો યશેળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.વ.)ભે પયભાવમું
કે રોકોની ફદ નઝય રાગે છે તે લાત વાચી
છે , એટરે જ્માયે ફદ નઝયની ફીક રાગે ત્માયે
ત્રણ લખત કશે “ભાળાઅલ્રાશ રા કુવલતા
ઇલ્રા ણફલ્રાશીર અરીય્મીર અઝીભ.”
ળોબામભાન કડાં શેયી ઘયેથી ફશાય નીકો
ત્માયે આ ફન્ને વુયા ઢે તો ફદનજય નણશ
રાગે.
ખાવીમત : આ વુયાઓ શંભેળા યાતે વુતી
લખતે ઢે તો જીનથી તેભજ લયવાદથી બમ
નણશ ાભે. ફચ્ચાના ગાભાં રખીને શેયાલે
તો જીન અને ઝભીનના રકડાઓથી
ણશપાઝતભાં યશેળે.
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૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ََۡ
ُ َ ُ
﴾۱ۙ ﴿ ق ۡل ا ُعوۡد ِب َر ِّب الفل ِق
ََ َ
﴾۲ۙ ﴿ ِم ۡن ر ّ ِخ َما خل َق

َ َ
َ َ
﴾۳ۙ ﴿ اس ٍق ِادا َفق َب
ِ َف ِم ۡن ر ّ ِخ غ
ّٰ ّّٰ َ ّ ّ َ ۡ َ
َ ُۡ
﴾۴ۙ ﴿ ف ِمن ر ِخ النفث ِت فِی العق ِد
َ
َ
﴾۵٪ ﴿ اس ٍد ِادا َح َس َد
ِ َف ِم ۡن ر ّ ِخ َح
(શે યવૂર !) કશે કે શુ ં પ્રબાતના
યલયરદગાયની નાશ ભાંગું છુ ં : (૧)
દયેક તે લસ્તુની ફદીથી કે જે તેણે ેદા કયી
છે : (૨)
અને અંધાયી યાતની ફદીથી જ્માયે કે તે
થયાઇ જામ છે : (૩)
અને ગાંઠો ય (જાદુની) ફુંક ભાયનાયીઓની
અનુક્રભણણકા
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ફુયાઇથી: (૪)
અને દયેક ઇાજ કયનાયાની ફદીથી કે જ્માયે તે
ઇાજ કયે છે . (૫)
ફે યબ્ફીર પરક. અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે
કે યબ્ફીર પરકની નાશ (આશ્રમ) રઉં છુ ં .
આ વંફોધન શઝયત તયપ છે ણ તેથી ભુયાદ
ઉમ્ભત છે . પરકનો અથજ પાટલાનો થામ છે ,
અને યોઢીમાની વપેદીને પરક કશે છે જે
અંધાયી યાતને પાડીને નીકે છે .
આભ રોકોની યીલામતભાં છે કે યવુરલ્રાશ
(વ.)ની ઉય એક મશુ દી સ્ત્રીએ જાદું કમુું તેથી
આ ઉય આ વુયો ઉતમો, આ તેને ઢતા
ગમા અને જાદુની અવય દુય થતી ગઇ. ણ
ઇભાભીમા આ યીલામતને ભાન્મ યાખતા નથી,
કાયણ કે તેથી શુ ઝુયની નફુવલત ળંકાસ્દ થઇ
જામ છે , અને કુયઆને ભજીદભાં ણ છે કે
આના ઉય જાદુ અવય કયી ળકતું નથી.
ફીજી આમતભાં છે કે દયેક લસ્તુની ફદીથી જે
તેણે ેદા કયી છે , નાશ ભાંગો, તે તકરીપ
આનાય છી પ્રાણીઓ શોમ, જીન્નાત શોમ,
ઇન્વાન શોમ મા ઝભીનની અંદયના કીડા
અનુક્રભણણકા
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શોમ. તેભજ કત્ર થલું, જાદું થલું, કયડલું લગેયે.
લભીન ળયે ગાવેકીન. વાભાન્મ યીતે યાત્રીના
લખતે ચોય, ડાકુ, પાડી ખાનાય જાનલયો,
ઝભીનના કીડા, ભકોડા લગેયે લધાયે તકરીપ
આે છે . તેથી યાત્રીના ળયથી નાશ
ભાંગલાનું ભશત્લ જાશેય કમુું છે , અને નુકવાન
શોંચાડલાલાી શય ચીજને ગાવીક કશે છે ,
ણ અશીં યાત્રી ભુયાદ છે કાયણ કે યાત્રીના
વભમે આ નુકવાન શોંચાડલાલાાઓને
નુકવાન શોંચાડલાનો ભોકો વશેરાઇથી
ભી જામ છે . અને લકફનો અથજ પેરામ જલું
છે .
નપપાવાતે. આથી ભુયાદ એ જાદુગય સ્ત્રીઓ
છે જે કડાં ઉય જાદુ કયીને અથલા દોયા
ધાગા કયી અથલા ફુંક ભાયીને નુકવાન
શોંચાડે છે , તેઓના ળયથી અલ્રાશથી યક્ષણ
ચાહ્ું છે .
શાવેદીન એઝા શવદ. અને નાશ ભાંગું છુ ં
અદેખાઇ કયનાયની અદેખાઇથી દીરભાં શવદ
ેદા થલી ોતાના ઇણખ્તમાયભાં નથી, ણ
છી તેના ય અભર કયલો ોતાના
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ઇખ્તેમાયની લાત છે . તેથીજ અદેખાઇ
કયનાયથી યક્ષણ ચાહ્ું છે .
જ. રુકભાને ોતાના પયઝંદને લવીમત કયી કે
શવદ કયનાયની ત્રણ ણનળાનીઓ છે : (૧)
જે ના ઉય શવદ કયે છે તે શાજય ન શોમ
ત્માયે તેની ગીફત કયે છે . (૨) જ્માયે તે
શાજય શોમ છે ત્માયે તેની વાભે ભીઠી ભીઠી
લાતો કયે છે , (૩) જ્માયે તેના ઉય કોઇ દુ:ખ
ડે છે ત્માયે તેના ય ખુળ થામ છે અને ભેણા
ભાયે છે .
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આ વુયાભાં ૬ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૧૪) વુયએ નાવ (ભનુષ્મો)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયાનો વલાફ વુયએ પરકભાં રખાઇ
ચુક્મો છે .
૧ થી ૬ ઠ્ઠી આમતો :-

َّ ّ َ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ
﴾۱ۙ ﴿ از
ِ قل اعود ِبر ِب الن
َّ
َ
﴾۲ۙ ﴿ از
ِ م ِل ِک الن
َ ّ ّٰ
﴾۳ۙ ﴿ از
الن
ِال ِہ
ِ
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َّ َ ۡ
ۡ ۡ َّ ۡ
﴾۴﴿ از
ن
۬ از
ِ ۛ الخ
ِ َِمن ر ِخ الوَسو

َّ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َّ
﴾۵ۙ ﴿ از
الن
ِ ِال ِذی یوس ِوز فِی صدفذ

َّ َ َّ ۡ َ
﴾۶٪ ﴿ از
ِ ِمن ال ِجن ِۃ ف الن

(શે યવૂર !) કશે કે શુ ં ભાણવોના
યલયરદગાયની નાશ ભાંગુ છુ ં : (૧)
ભાણવોના ફાદળાશની: (૨)
ભાણવોના ભાઅફૂદની: (૩)
તે ળેતાનના લવલવાની ફદીથી (ફચલા
ભાટે): (૪)
કે જે રોકોના ભનભાં લવલવા નાખ્મા કયે છે :
(૫)
(છી તે) જીન્નાતો ભાંશેના શોમ અથલા
ઇન્વાનો ભાંશેનો. (૬)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! કશો કે શુ ં ઇન્વાનોના
યફની નાશ ભાંગું છુ ં . જે ભોઅભીન અને
કાપય વલેનો ારનશાય છે .
અનુક્રભણણકા
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ફીજી આમતભાં છે કે ઇન્વાનોનો ફાદળાશ
અને ભાણરક અને ભાઅફુદ છે અને ફધા
ઇન્વાનો તેના ફંદા છે , ભાટે ખુદા ાવેજ
નાશ ભાંગલી જોઇએ, કાયણ કે તેજ નાશ
આલાને રામક છે . ખુદાએ તઆરા વલેય્
ઇન્વાનો, જીન્નાત તથા શમલાનોનો ફાદળાશ
શોલા છતાં ભાત્ર ઇન્વાનનો યફ શોલાનું
એટરા ભાટે પયભાલેર છે કે ઇન્વાન વલે
ભખ્રુકભાં શ્રેષ્ઠ છે .
ચોથી આમતભાં જે ચીજથી તેની નાશ
ભાંગલા કહ્ું તે ણલે પયભાલે છે કે લવલવો
નાખનાય ળમતાનની ફદીથી નાશ ભાંગું છુ ં ,
તે ળમતાન “ખન્નાવ” છે . જ્માયે અલ્રાશનું
નાભ રેલાભાં આલે છે ત્માયે તે નાવી જામ છે
અને જ્માયે ફંદો ખુદાથી ગાપીર થામ છે
ત્માયે લવલવો નાખલા આલે છે . તેથીજ
અલ્રાશે ળમતાનના લવલવાથી તેની ાવે
નાશ ભાગલાનું પયભાલેર છે . જે ભકે કોઇ
ગુરાભ જ્માયે કોઇ આપતભાં વડામ જામ છે
તો ોતાના ભાણરક ાવે ભદદ ભાંગે છે .
લવલવો એલો અદ્રશ્મ ળબ્દ છે જે નો અલાજ
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આલતો નથી ણ ઇન્વાનના દીરભાં અવય
કયે છે , તે આંખોથી દેખાતો ણ નથી.
“ભેનર જીન્નતે લન્નાવ” લવલવો જીન્નોથી
ણ મદા થામ છે અને ઇન્વાનોથી ણ. શ.
યવુરે ખુદા વ.એ પયભાવમું છે કે ભોઅભીનના
દીરભાં ફે કાન શોમ છે . એક કાનભાં અલ્રાશ
તયપથી પયીશ્તાઓ નેકી તયપ દોયે છે , જ્માયે
ફીજા કાન ય ળમતાન છે જે ઇન્વાનને
લવલવાભાં નાખે છે ણ ભોઅભીન ળમતાની
લવલવાથી ફચીને નેકીના પયીશ્તાના
ભાગજદળજન શેઠ નેકીની તયપ જામ છે અને
તેથીજ “અઊઝો ફીલ્રાશે ભેનશ્ળમતાનીય
યજીભ” કુયઆનની તીરાલત શેરાં ઢલું
ભુસ્તશફ છે કે જે થી ળમતાની લવલવાથી
દીર ાક યશે છે .
કેટરાક આરીભો કશે છે કે આ વુયાભાં “નાવ”
(ઇન્વાન) ળબ્દ ાંચ જગ્માએ આવમો છે .
જાશેયભાં આ ળબ્દ લાયંલાય આલેરો જણામ
છે ણ તે દયેકના અથજ જૂ દા-જૂ દા છે . જે ભકે
શેરા નાવથી ભુયાદ ફચ્ચા છે અને તેની
દરીર એ છે કે તેની વાથે ખુદાએ (ાનાય)
અનુક્રભણણકા

2571

hajinaji.com

ળબ્દ લામો છે , ફીજા નાવથી ભુયાદ જલાન
અને ફશાદુય ભાણવ છે અને તેની દરીર એ
છે કે તેની વાથે ખુદાએ “ભરેક” (ફાદળાશ)
ળબ્દ લામો છે , ત્રીજા નાવથી ભુયાદ લૃઘ્ધ
ઇન્વાનો છે . તેની દરીર એ છે કે તેની વાથે
ખુદાએ “એરાશ” (ભાફુદ)નો ળબ્દ લામો
છે . કેભકે ઘયડા રોકો લધાયે ઇફાદત કયે છે ,
ચોથા નાવથી ભુયાદ વારેશ અને નેક રોકો
છે . તેની દરીર એ છે કે ખુદાએ તેની વાથે
લવલવાનો ળબ્દ લામો છે અને ળમતાન
એલા રોકોને લવલવો નાખલાની લધાયે
કોળીળ કયે છે . ાંચભાં નાવથી ભુયાદ પવાદી
અને રોકોને ફેશકાલી ગુનાશ કયાલનાય રોકો
છે , એની દરીર એ છે કે તેને લવલવો
નાખનાય ફતાડ્મો છે .
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દોઆએ ખત્ભે કુયઆન

خعا ختم الوكٓاؿ

ۡ ّّٰ
الرَ ِحیمۡ
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اللہم انِس فحشتِی فِی قبؿِیط اللہم
اج َع ۡل ُہ خ ۡیۤۡ
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