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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 લોટ્વઍ
લડે જાણ કયલા ણલનંતી.
ઈભેર : hajinajitrust@gmail.com
લોટ્વઍ : +91-8460534598
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અનુક્રભણણકા
ાયા ભુજફ
ાયા નંફય
ેજ
૧૧ (લચ્ચેથી ળરૂ) ............૦૧૬૮
૧૨ ............................૦૧૭૪
૧૩ ............................૦૩૬૨
૧૪ ............................૦૫૬૪
૧૫ ............................૦૭૭૫
૧૬ ............................૧૦૨૨
૧૭ ............................૧૨૫૮
૧૮ ............................૧૪૬૦
૧૯ ............................૧૬૬૮
૨૦ ............................૧૯૨૫
૨૧ ............................૨૧૧૧
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અનુક્રભણણકા
વુયા ભુજફ
વુયા
--

નાભ

ેજ

ભઝાભીને કુયઆન .............. ૦૦૦૬

૧૧ વુયતુર શૂ દ ..................... ૦૧૬૮
૧૨ વુયઍ મુવપુ ..................... ૦૩૦૦
૧૩ વુયઍ યઅદ (ગજજ ના).......... ૦૪૩૧
૧૪ વુયઍ ઈબ્રાશીભ ................ ૦૪૯૪
૧૫ વુયઍ ણશજ્ર (ખડક) ............ ૦૫૬૨
૧૬ વુયઍ નશર (ભધભાખી) ...... ૦૬૩૪
૧૭ વુયઍ ફની ઈવયાઈર
(ઇવયાઈરના લંળજો) ......... ૦૭૭૫
૧૮ વુયઍ કશપ (ગુપા).............. ૦૯૩૮
૧૯ વુયઍ ભરયમભ .................. ૧૦૫૭
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૨૦ વુયઍ તા-શા ................... ૧૧૪૮
૨૧ વુયઍ અમ્ફીમા ................ ૧૨૫૮
૨૨ વુયઍ શજ ..................... ૧૩૭૩
૨૩ વુયઍ ભોઅભેનન
ૂ ............... ૧૪૬૦
૨૪ વુયઍ નૂય ....................... ૧૫૪૬
૨૫ વુયઍ ફુયકાન ................... ૧૬૪૪
૨૬ વુયઍ ળોઅયા (કલીઓ) ....... ૧૭૨૭
૨૭ વુયઍ નમ્ર (કીડી) ............. ૧૮૫૩
૨૮ વુયઍ કવવ (રકસ્વાઓ) ...... ૧૯૫૫
૨૯ વુયઍ અન્કફૂત ................. ૨૦૬૯
૩૦ વુયઍ રૂભ (યોભનો) ............ ૨૧૩૬
૩૧ વુયઍ રુકભાન .................. ૨૧૯૬
૩૨ વુયઍ વજદશ .................. ૨૨૫૧
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ભઝાભીને કુયઆન
કુયઆની આમતોનું ણલગતલાય લગીકયણ
અનલારૂર ફમાન પી તપવીયીર કુયઆનના
શેરા બાગભાં ઍટરે કે વુયઍ પાતેશાની શેરી
આમત (11-૧) થી વુયઍ મુનવ
ુ ની ૧૦૮ભી
આમત (32-૨૨) વુધી ભઝાભીને કુયઆનભાં
જે ટરી આમતો આલે છે તેનું લગીકયણ નીચે
આેર છે .
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આ વૂયાભાં ૧૨૩ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૧) વૂયઍ શૂ દ

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂં કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયો ભક્કાભાં નાણઝર થમો છે ,
કેટરાક કશે છે કે “લ અકેણભસ્વરાત
રપન્નશાયે” ઍ આમત ભદીનાભાં નાણઝર થઇ
છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદે ફાકય અ.થી લણજન
છે કે જે કોઇ આ વુયાને દયેક જુ ભ્આના
દીલવે ઢે તો કમાભતના દીલવે ખુદાલંદે
કયીભ તેને અમ્ફીમાઓ ાવે જગ્મા આળે
અને તે દીલવે તેનો કોઇ ગુનોશ જાશેય થલા
નશીં ાભે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૫ભી આમાત :-

ال ٓ ّٰر  ٞکِ ّٰت ٌب اُ ۡح ِک َم ۡت ّٰا ّٰی ُت ٗہ ثُ ّ َم ُف ّ ِص َل ۡت ِمنۡ
َّ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
لدـ ح ِکی ٍم خ ِبه ٍؿ ﴿ ۙ﴾۱
َ ّ َ َ ۡ ُ ُ ۡۤۡ ّ َ ّّٰ
الل َہ ؕ ِانَّج ۡی ل َ ُک ۡم ِّم ۡنہُ
الا تعبدقا ِالا
ِ
َ َ ۡ
ن ِذیۡ ٌر ّق َب ِشه ٌؿ ﴿ ۙ﴾۲

َّ َ ۡ ۡ
َ ُ ُ َ ُ ۤۡ
اس َتغ ِؿ ُػ ۡقا َذ ّبک ۡم ث ّم توۡبُوۡا ِال َ ۡی ِہ
ق ا ِـ
ً َ ُ
َ
یُ َم ّ ِت ۡع ُک ۡم ّ َم َت ً
اعا َح َسنا ِاخٰۤی ا َج ٍل ّم َس ّ ًؼی ّق
یُ ۡؤ ِة ک ُ ّ َل ِد ۡی َف ۡضل َف ۡض َل ٗہ ؕ َق ِا ۡـ تَوَلَّواۡ
ٍ
َفان ّ ۡیۤۡ اَ َخ ُ
اػ َع َل ۡی ُک ۡم َع َذ َ
اب یَو ٍؿۡ
ِِ
َ ۡ
ک ِبه ٍؿ﴿﴾۳
hajinaji.com

169

અનુક્રભણણકા

ُ
َ ُ
ّّٰ َ
ِاخی الل ِہ َم ۡر ِج ُعک ۡم ۚ َق ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
َ
﴾۴﴿ ق ِدیۡ ٌر
ۡاَلَا ۤۡ ِانّ َ ُہ ۡم یَ ۡث ُنوۡ َـ ُص ُد ۡق َذ ُہ ۡم ل َِی ۡس َت ۡخ ُفوا

ُۡ
ۡ َ ۡ
ۙ ِمن ُہ ؕ الَا ِحه َف یَ ۡس َتغش ۡو َـ ِث َی َاب ُہ ۡم
ٗحَ ۡع َل ُم َما یُ ٌِ ّ ُو ۡق َـ َق َما حُ ۡع ِل ُنوۡ َـ ۚ ِانَّہ
ُ ّ َعل ۡی ٌمۢ ب َذاة
﴾۵﴿ ِالص ُد ۡقذ
ِ ِ ِ
અણરપ રાભ યા; (આ કુયઆન) ઍલી રકતાફ
છે કે જે ની આમતો ભઝફુત કયલાભાં આલી
છે , છી તે (વલે કાંઇ) જાણનાય
ણશકભતલાા (અલ્રાશ) તયપથી સ્ટ ક કયી
(લણજલલાભાં) આલી છે : (૧)
કે અલ્રાશ ણવલામ ફીજા કોઇની ઇફાદત કયો
અનુક્રભણણકા
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નણશ; ફેળક શુ ં તભાયા ભાટે તેના તયપથી
ડયાલનાય અને ખુળખફય આનાય (ફનીને
આવ્મો) છુ ં (૨)
અને આ કે તભાયા યલયરદગાય ાવે ક્ષભા
ભાંગો, છી તેની તયપ યજૂ થાઓ; તે તભને
ઍક ઠયાલેરા વભમ વુધી વાયો રાબ
શોંચાડળે અને દયેક કૃાલૃણિ ધયાલનાયને
ોતાની કૃા અજણ કયળે; અને અગય તભે
ભોંઢું પેયલો તો (તું કશે કે) ભને તભાયા ભાટે તે
ભશાન રદલવના અઝાફનો બમ છે . (૩)
તભારૂં ાછુ ં પયલું અલ્રાશની જ તયપ છે ,
અને તે દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ ધયાલનાયો
છે . (૪)
વાલધાન થાઓ ! તેઓ (નાણસ્તકો) ોતાની
છાતીઓ ફેલડી લાી દે છે કે જે થી તે
(અલ્રાશ)થી તેઓ (ોતાની ળત્રુતા) વંતાડે;
વાલધાન થાઓ ! જે લખતે તેઓ ોતાના
રુગડાં રયધાન કયી રે છે ત્માયે અલ્રાશ
વાયી ેઠે જાણે છે કે તેઓ કઇ લસ્તુ વંતાડે છે
અને કઇ લસ્તુ જાશેય કયે છે ; ણન:વંળમ તે
અનુક્રભણણકા
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અંત:કયણોના શારથી વંૂણજ યીતે લાકેપ છે .
(૫)
અણરપ-રાભ-યા-આ ભુકિઆત શયપો છે ,
જે ની ખયી શકીકત ખુદા યવુર વ. અને
ભાઅવુભીન અ. જાણે છે , કરાભે ાક ઍ
શકીભ અને જ્ઞાની તયપથી નાણઝર કયલાભાં
આવ્મું છે તેની ણશકભત અને ભસ્રેશતથી આ
જગતનો કાયોફાય ચારે છે , અમ ભોશમ્ભદ
વ. કશે કે શુ ં ખુદા તયપથી ણળકજ અને ગુનાશના
અઝાફથી ડયાલલાલાો અને ઇભાનલાા
ભાટે જન્નતની ખુળખફયી આનાય છુ ં .
ખુદા ાવે ફક્ષીળ ચાશો ગુનાશોની ભાપી
ભાંગો, ણનભાજણ કયેરી ભુદ્દત વુધી નેક અને
વાયો ફદરો આળે, અમ ભોશમ્ભદ વ. તું
કશે કે જો તભો ભાયી તાફેદાયીથી અથલા
ઇસ્રાભથી પયી જાઓ તો શુ ં તભાયા ભાટે
કમાભતના દીલવથી ખૌપ કરૂં છુ ં . અમ
ભોશમ્ભદ વ. તું કાપીયોને કશે કે અભરોના
ફદરાભાં તભારૂં પયલું ખુદા તયપ છે . તે દયેક
ચીઝ ય કુદયતલાો છે .
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શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.ભે પયભાવ્મું છે
કે જાણફય ઇબ્ને અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીઍ
બ્માન કમુું છે કે ભુશ્રીકોભાંથી ફમતુલ્રાશની
આવાવ શ. યવુર વ. ાવેથી કોઇ ણનકતું
તો ોતાનું ભાથું કભય નભાલી રેતો. ભાથાને
કડાંથી ઢાંકી દેતો કે શઝયત જુ ઍ નણશ. કશે
છે કે આથી દુશ્ભની યાખતા શતા તે ણલળે
ઉયની આમતભાં લણજન કયલાભાં આવ્મું છે .
આભ ુસ્તકોભાં રખમું છે અને ઇબ્ને
અબ્ફાવથી રયલામત છે કે અભો શ. યવુર વ.
વાથે ફાગની વમય કયતા શતા, વાત
ફગીચાભાં ગમા, શ. અરી અ.ભે ઍક ફાગને
જોઇને પયભાવ્મું કે મા યવુણરલ્રાશ આ
ફગીચો કેલો વાયો છે ! આ વાંબી આં
શઝયતે પયભાવ્મું કે મા અરી તભાયો ફાગ
જન્નતભાં તેનાથી ઉિભ છે . આટરું પયભાલી
આ યડલા રાગ્મા. આે યડલાનું કાયણ
ુછમું તો પયભાવ્મું કે અમ અરી રોકો તાયી
અદાલત રદરભાં યાખે છે , ણ ભાયી
શમાતીભાં જાશેય કયતા નથી, ભાયી છી તે
જાશેય કયળે, તેથી ભને યોલું આલે છે .
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લભા ણભન્દાબ્ફણતન:ાયો-૧૨
૬ થી ૮ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َّ
ۡ َ ۡ ّ َ َ َ ّّٰ
ص ِالا عدی الل ِہ
ذ
ا
ال
ی
ف
ۃ
ٍ
ِ
ق ما ِمن خٓاب ِ
ُۡ َ َ
َ
ذِرق َہا َق ح ۡعل ُم ُم ۡس َتـ ّ َػ َہا َق ُم ۡس َتوۡ َخ َع َہا ؕ
ُ
ُ ۡ
ک ٌّل ف ِ ۡی کِ ّٰت ٍب ّم ِبه ٍف ﴿﴾۶
َ َ
َق ُہوَ الَّذ ۡی َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا ۡذص ف ِ ۡی
ِ
َّ َ َّ َّ َ َ َ ُ
َ ۡ
اـ ع ۡوش ٗہ َعدی ال َمٓا ِء
اؿ ق ک
ِست ِۃ ای ٍ
ُۡ
ُ ُ َُُ َ
ل َِی ۡبلوَخ ۡم ا ّیک ۡم ا ۡح َس ُن َع َملًا ؕ َق ل َ ِئ ۡن قل َت
انّ َ ُک ۡم ّ َم ۡب ُعوۡثُوۡ َـ م ۢۡن بَ ۡعد ال ۡ َموۡة ل َ َیقُوۡل َ ّنَ
ِ ِ
ِ
ِ
الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡۤۡقا ِا ۡـ ّٰہ َذا ۤۡ ِالَّا ِس َۡوٌ
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ۡ ُ
﴾۷﴿ّم ِبه ٌف
َ ّ ُ ٰۤ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ
ق ل ِئن آونا عنہم العذاب ِاخی ام ٍۃ
َّ َم ۡع ُد ۡق َخ ٍۃ لّ َ َیقُوۡل ُ ّ َن َما یَ ۡحب ُس ٗہ ؕ اَلَا یَوۡؿ
ِ
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ًۡ ُ ۡ َ َ َۡ ۡ ۡ َۡ
یا ِتی ِہم لیس مِوقفا عنہم ق حاؼ
ُ َ َ
﴾۸٪ ﴿ ِب ِہ ۡم ّما کانوۡا ِب ٖہ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ
અને ૃથ્લી ય કોઇ ઍલું ચારનાય પ્રાણી
નથી કે જે ની યોઝી અલ્રાશના ળીયે ન શોમ
અને ઍજ (અલ્રાશ) તે (પ્રાણી)ના
(દુણનમાભાં) યશેલાનું સ્થાન તથા (ભયણ છી)
તેને (બૂણભભાં) વોંલાનું (સ્થાન) જાણે છે ,
પ્રત્મક્ષ રકતાફ (રલશે ભશફૂઝ)ભાં દયેક
ફાફતનું લણજન ભોજૂ દ છે . (૬)
અને તે (અલ્રાશ) ઍજ છે જે ણે આકાળો
તથા ૃથ્લીને છ રદલવભાં ઉત્ન્ન કમાજ અને
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(તે લખતે) તેનું અળજ (સવશાવન) ાણી ય
શતું આ ઍટરા ભાટે (ફનાવ્મું) કે તે તભને
અજભાલે કે તભાયાભાંથી કભોના વંફંધભાં લધુ
વાયો કોણ છે ; અને (શે યવુર !) અગય તું આ
કશે કે તભે રોકો (તભાયા) ભયણ છી અલશ્મ
ઉઠાડલાભાં આલળો તો નાણસ્તકો જરૂય કશી
દેળે કે આ તો ખુલ્રો જાદુ છે . (૭)
અને અગય અભે તેભના અઝાફને અભુક ભુદ્દત
ભાટે યોકી યાખીઍ તો અલશ્મ ઍભ કશેળે કે
કઇ લસ્તુ તેને (આલતાં) યોકે છે ? ખફયદાય
થઇ જાઓ કે જે રદલવે તે (અઝાફ) તેભના
ય આલી ડળે ત્માયે તે તેભના ઉયથી
શયગીઝ ટાી ળકળે નણશ, અને તેઓ જે
(અઝાફ)ની ભઝાક ઉડાડ્મા કયતા શતા તે
તેભને (ઓસચતો આલી) ઘેયી રેળે. (૮)
જ્માયે ખુદા યોઝી આનાય છે અને તેનો
લામદો કમો છે છી ઇન્વાન ઓછી યોઝી
(ખોયાક)ની ળા ભાટે ણળકામત કયે છે ? મા
ખુદાના લચન ય બયોવો નથી અથલા
કેટરાંક સ્લાથી રોકો વંગ્રશ કયી ફીજાઓને
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તેની યોઝીથી લંચીત યાખે છે મા અનાજના
ફદરે ફીજી અથલા આયાભની લસ્તુઓ
ખયીદે છે અથલા ખેડુતો ખેતીલાડી ભુકીને
ફીજા કાભોભાં રાગી જામ છે . જો ાફંદીની
વાથે ખેતી કયલાભાં આલે તો કદી અનાજની
કભી જોલાભાં ન આલે અને કુદયતી કાભભાં
દખર દેલાની જરૂયત ન ડે. યોઝીની સચતા
કયલાની જરૂયત યશેતી નથી. કાયણ કે
શદીવભાં છે કે ળાદી કયો, લંળ લધાયો,
ફશુ ભતીભાં થઇ જાલ.
ખુદા ોતાના રોકોના યશેઠાણ અને ભયણના
સ્થને જાણે છે . તેને તે યોઝી ણ ત્માં
શોંચાડે છે . ળુ ક્ષી, કીડી ભકોડા ફધામ
તેની ફાયગાશથી યોઝી ભેલે છે . કીડીને કણ
અને શાથીને ભણ ખોયાક ભી યશે છે .
બુખમા ઉઠે છે ણ બુખમા વુતા નથી. જ્માયે
નાનાભાં નાની કીડીને યોઝી આે છે તો જે
અળયફુર ભખરુક શોમ તેને કેભ યોઝી ન આે
? જે યેળાની આલે છે તેભાં અભાયી જ બુર
શોમ છે , અભાયા જ અઅભારનું કાયણ ફને
છે ?
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અલ્રાશ તઆરાઍ છ દીલવભાં આવભાનો
ઝભીનને મદા કમાજ. તેનું અજ ાણી ઉય
છે , તેની ખયેખયી શકીકતને ખુદા જાણે છે મા
નફી મા અઇમ્ભઍ ભઅવુભીન (અ.).
અભોને ઍ લાતો જાણલાની તકરીપ આી
નથી. આણે તો ઍટરું જાણીઍ છીઍ કે
ફધામથી લધાયે ળણક્તળાી ાણી છે . તેના
પીણ, લયા, ભોજા લગેયેથી ઝભીન, આકાળ,
લીજી લગેયે ફનાવ્મા. તેના ુયે લજતોના
ટુકડે ટુકડા કયી નાખમા. યેતી ફની ગઇ, ઍ
દયીમાભાં આલી ગઇ, ત્માંથી યેતીઍ નાની
નાની ટેકયીઓની વુયત ધાયણ કયી ટેકયીભાંથી
ભોટા શાડનું રૂ રીધું.
જે ઓ કાપીયો છે તેઓ ભયણ છી વજીલન
થલાભાં ભાનતા નથી. જ્માયે કરાભે ાકભાં
તેનું લણજન વાંબે છે તો કશે છે કે આ તો
જાદુ છે ઍલું કેભ ફની ળકે ?! ઍ રોકો ફશુ જ
જલ્દી ઍ લાતને જાણી રેળે કે આ જાદુ શતું કે
શકીકત. ખુદાઍ ોતાની ભસ્રેશતથી તેભના
યથી અઝાફ દૂય કમો છે તેથી તેઓઍ
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ફેયલા થઇ જલું જોઇઍ નશીં. કોઇ ણ
ાી અઝાફથી ફચી ળકલાનો નથી.
ખુદાઇ શેતુ ભાનલીનું વજજ ન કયલાનો શતો.
તેથી તેની શેરાં આવભાનો અને ઝભીનને
ફનાવ્મા કે તેના જીલન જરૂયીમાતભાં કોઇ
જાતની તકરીપ ઉબી થામ નણશ અને આ ફધું
તેની યીક્ષા ભાટે શતું કે કામોની દ્રણટ કઍ કોણ
વારૂં છે . જે ઓ વભજદાય શતા તેઓઍ
દુણનમાભાં યશીને ઇરાશી અશેકાભોની
તાફેદાયી કયી ોતાની આખેયત વુધાયી
રીધી.
૯ થી ૧૨ ભી આમાત :-

َّ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َُ ً
اـ ِمنا َذ ۡح َمۃ ث ّم
ق ل ِئن ادقنا الاِنس
َ ّ ۡ ّٰ َ
َُ
﴾۹﴿ ن َز ۡعن َہا ِمن ُہ ۚ ِان ٗہ ل َ َیـُوۡ ٌز کفوۡ ٌذ
َ َٓاء بَ ۡع َد َض ّف
َ َق لَئ ۡن اَ َد ۡق ّٰن ُہ ج َ ۡع َم
ٓاء َم ّ َس ۡت ُہ
ِ
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َ َ ُ ۡ َ ّ َ َ َ َ ّ َ ّٰ ُ ّ ّ َ َ
الس ِّیاة َع ِج ۡی ؕ ِان ٗہ لَؿ ِػ ٌج
لیقولن دہب
َُ
فخوۡ ٌذ ﴿ ۙ﴾۱۱
ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن َصك َ ُؿ ۡقا َق َعم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ؕ
ِ
ُ َ
َۡ ٌ ََ َ ۡ
اقلٰٓ ِئک ل َ ُہ ۡم ّمغ ِؿ َػۃ ّق ا ۡج ٌر ک ِبه ٌؿ ﴿﴾۱۱
ۢ
َف َل َع ّ َل َک تَاذِ ٌؽ بَ ۡع َض َما یُ ۡو ٰۤحی ِال َ ۡی َک قَ
ۢ
َضٓائ ٌق ب ٖہ َص ۡد ُذ َؽ اَ ۡـ ّحَقُوۡلُوۡا لَوۡ لَا ۤۡ اُنۡزؾَ
ِ ِ
ِ
ٓاء َم َع ٗہ َم َل ٌک ؕ ِانّ َ َما ۤۡ اَنۡتَ
َع َل ۡی ِہ َکنۡ ٌـ اَ ۡق َج َ
َ ۡ ٌ َ ّّٰ ُ َ ّٰ ُ ّ َ ۡ ّ َ
ۡ
ٌ
ن ِذیر ؕ ق اللہ عدی ک ِل شی ٍء قخ ِیل ﴿﴾۱۲
અને અગય અભે ઇન્વાનને અભાયા તયપથી
યશેભતની ભઝા ચખાડીઍ છીઍ (અને) છી
hajinaji.com

180

અનુક્રભણણકા

તે તેભનાથી ખુંચલી રઇઍ છીઍ ત્માયે
ણન:વંળમ તે ઘણો શતાળ અને કૃતધ્ન ફની
જામ છે . (૯)
અને અગય તેના ય (કોઇ) આણિ લીતી
ચૂકી શોમ તે ફાદ (વાયી વાયી) નેઅભતોની
ભઝા ચખાડીઍ ત્માયે તે ખચીતજ કશી ઉઠળે
કે શલે ભાયી (વઘી) ભુવીફતો ટી ગઇ;
કાયણ કે તે (ઇન્વાન) ણન:વંળમ ઘણોજ
(જલ્દી) ખુળ થઇ જનાય (અને) ળેખીખોય
છે : (૧૦)
ણવલામ તે રોકો કે જે ધીયજલંત યશે છે અને
વત્કામો કયે છે ; તેભનાજ ભાટે ગુનાશોની
ભાપી છે , અને ઘણો ભોટો ફદરો ણ. (૧૧)
ભાટે ક્માંમ ઍભ ન થામ કે જે લશી તાયી તયપ
ભોકરલાભાં આલી છે તે ભાંશેનો કોઇ બાગ તું
જતો કયે અને તાયી છાતી આ લાતથી
વંકોચાઇ જામ કે રોકો આ કશે કે તેના ય
ઍકાદ ખઝાનો કેભ ઉતમો નણશ અથલા તેની
વાથે કોઇ પરયશ્તો કેભ આવ્મો નણશ; તું તો
કેલ ડયાલનાયો છે ; અને અલ્રાશજ દયેક
લસ્તુ ઉય દેખયેખ યાખનાયો છે . (૧૨)
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શ. યવુર વ.નું રદર ઘલામું, હ્રદમ તંગ થમુ,ં
રદર દુ:ખામું -ઍ ણલે તપવીયે કુમ્ભીભાં ઝમદ
ફીન અયકભથી લણજન છે કે અયપાની વાંજે
જીબ્રઇરે અભીન શ.અરી અ.ની ણખરાપતનો
શુ કભ રઇને આવ્મા. શ. યવુર વ.નું
ણલયોધીઓઍ રદર દુબાવ્મું, છતાં રોકોને
ભળલેયાશ ભાટે ફોરાવ્મા, તેઓભાં શુ ં ણ
શતો. કેટરીક લાતો ઍલી થઇ કે આ યડલા
રાગ્મા. જીબ્રઇરે ુછમું કે ળું આ ખુદાના
શુ કભથી યડો છો ? પયભાવ્મું નણશ, ણ ભાયો
ભાણરક જાણે છે કે જ્માં વુધી તેણે જે શાદનો
શુ કભ ન આપ્મો, પરયશ્તાઓને વશામ ભાટે
નાણઝર ન કમાજ ત્માં વુધી આ રોકો ભાયા
ઉય ઇભાન ન રાવ્મા, તો છી આ રોકો
અરીની ણખરાપતને કેભ ભાનળે ?! જીબ્રઇર
ાછા ગમા અને આ આમત રઇને આવ્મા
“પર અલ્રક તાયેકુન”થી છે લટે વુધી (ભાટે
ક્માંમ ઍભ ન થામ કે જે લશી તાયી તયપ
ભોકરલાભાં આલી છે તે ભાંશેનો કોઇ બાગ તું
જતો કયે...) આ લાતથી જાશેય થામ છે કે શ.
અરી અ.ને નામફ લવી જાશેયભાં કયલા
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લીળેનો શુ કભ કેટરીક લખત આવ્મો શતો ણ
તેનો વભમ ખુદાઍ ણનભાજણ કમો ન શતો,
ઍટરે આં શઝયત ભૌકાની યાશ જોઇ યહ્યા
શતા. છે લટે જ્માયે “મા અય્મોશયજવુરો
ફલ્રીગ” (છે લટ વુધી)નો શુ કભ તાકીદની
વાથે આવ્મો તો આે ગદીયે ખુભભાં આ
પયીઝાને અદા કમો, જે નું ણલગતલાય લણજન
અગાઉ કયેર છે .
કાપીયો અને ભુશ્રીકો કશેતા શતા કે કુયઆનના
ફદરે તેભને કોઇ ખઝાનો કેભ ફતાલલાભાં ન
આવ્મો. જો ઍ ભત તો ફધી કોભ ન્માર
થઇ જાત. જો તેની વાથે કોઇ પરયશ્તો શતે તો
તેની વત્મતાની ખાત્રી થઇ જાત કે આ યવુર
છે , આ તેઓની ફન્ને ઇચ્છાઓ ફેલકુપી
બયેરી છે . જો ખઝાનો ભી જાત તો રોકો
ા તયપ ઢી જાત. જગતભાં ઝગડા-પવાદ
કયત. ોતાનો આણત્ભક ઉચાય કયલાના
ફદરે દુણનમાના લૈબલભાં ડી જાત. જો
ભરક વાથે આવ્મો શોત તો તેની ખાત્રી કોણ
કયત કે આ ખુદા તયપથી ભોકરેર છે ?! જે ભ
યવુરને ઝુઠરાલતા શતા ઍલી યીતે ભરકને
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ણ ઝુઠરાલત. ખુદાઍ આ ફન્ને લાતનો
જલાફ ફે ળબ્દોભાં આપ્મો કે અમ યવુર કશી
આો કે શુ ં તો ખુદાના અઝાફથી ડયાલલા
ભાટે આવ્મો છુ ં કે તભો વુધયી જાલ, ન કે
શ્રીભંત ફનાલલા ભાટે આવ્મો છુ ં .
૧૩ થી ૧૬ ભી આમાત :-

ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ّٰ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ
ىہ ؕ ق ۡل فاتوۡا ِب َعٍ ِو ُسوَ ٍذ
اؿ حقولوـ افلؿ
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ّٰ َ َ ۡ ُ ۡ ّ
اس َتط ۡع ُت ۡم
ِمث ِل ٖہ مفلؿی ٍت ق اخعوا م ِن
ۡ ُ ّّٰ
ۡ
﴾۱۳﴿ ِّم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ ِا ۡـ کن ُت ۡم ّٰص ِدقِه َف
ۡ َف ِالّ َ ۡم یَ ۡس َتج ۡی ُبوۡا ل َ ُک ۡم َف
َاع َل ُموۡۤۡا اَنّ َ َما ۤۡ اُنۡزؾ
ِ
ِ
َ ّ ۡۤ َ ّ َ ّّٰ ۡ
َۡ َ
ِب ِعل ِم الل ِہ َق ا ۡـ لا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ ۚ ف َہ ۡل ان ُت ۡم
ُ
﴾۱۴﴿ ّم ۡس ِل ُموۡ َـ
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ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ
َ
الدن َیا َق رِیۡن َت َہا
من کاـ یرِید الحیوۃ
ُ
َ
نوَ ِّػ ِال َ ۡی ِہ ۡم ا ۡع َمال َ ُہ ۡم فِ ۡی َہا َق ُہ ۡم فِ ۡی َہا لَا
َ
﴾۱۵﴿ یُ ۡبخ ُسوۡ َـ
َّ َ ُ
َّ
ّٰ
اقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن ل َ ۡی َس ل َ ُہ ۡم فِی الۡآ َِو ِۃ ِالا
َّ
َ
َ
ۖ َق َح ِبط َما َصن ُعوۡا ِف ۡی َہا َق ّٰب ِط ٌل
۫ الن ُاذ
ُ
ُ َ َ
﴾۱۶﴿ ّما کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ
અથલા ળું તેઓ આ કશે છે કે તે (મગમ્ફયે)
તે (કુયઆન)ને જોડી કાઢમું છે ? તું કશે કે
અગય તભે તભાયા દાલાભાં વાચા શો તો
ઍલાજ જોડી કાઢેરા દવ પ્રકયણ તભે ણ
(જોડી કાઢી) રઇ આલો, અને અલ્રાશ
ણવલામ તભે જે ને ફોરાલી ળકો છો તેભને
(વાક્ષી ભાટે) ફોરાલી રો. (૧૩)
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છી જો તેઓ તભાયા કશેલાને ભાન્મ ન યાખે
તો વભજી રો કે જે કાંઇ ઉતાયલાભાં આવ્મું
છે , તે અલ્રાશના જ્ઞાનથી જ ઉતાયલાભાં
આવ્મું છે અને આ કે તેના ણવલામ કોઇ
ભાઅફુદ નથી; (ઍટરું વભજ્મા છતાં) ળું
તભે ઇસ્રાભ સ્લીકાયળો (કે નણશ) ? (૧૪)
જે કોઇ વંવાયી જીંદગી તથા દુણનમાના
ળણગાયનો અણબરાી શળે તેને અભે આ
(જગત)ભાં જ કભોનો ૂયેૂયો ફદરો
આીળું, અને તેભને તેભાં કાંઇ ણ ઓછુ ં
આલાભાં આલળે નણશ. (૧૫)
તે ઍજ રોકો છે કે જે ભના ભાટે આખેયતભાં
(જશન્નભની) આગ ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નથી,
અને તેઓ જે (વાયાં કામો દુણનમાભાં) કયતા
શતા તે (વઘાં આખેયતભાં) નટ ક થઇ ગમા
અને જે કાંઇ તેઓ કયે છે તે વ્મથજ જળે.
(૧૬)
જે ઓ કુયઆન વાંબી કશેતા શતા. આ
યવુરે (વ.) ોતે યચેર છે . તેઓને કશેલાભાં
આલે છે કે જો આલી રકતાફ ફનાલલા
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ભાનલ ળણક્તભાન છે તો છી તભે
વાણશત્મભાં ોતાને અજોડ કશેલયાલો છો,
અને ળાઍયીનો પાંકો ધયાલો છો તો આલી
રકતાફ કેભ ફનાલતા નથી ? જો તભે ોતે
ફનાલી ળકતા નથી તો ોતાના ભાઅફુદોને
કશો કે ઍ તભાયી ભદદ કયે. જો તેઓ ળણક્ત
યાખતા શોમ તો તેઓને ભાટે કોઇ ભોટી લાત
નથી. જો તેઓ તે કયી ળકતા નથી તો વભજી
રો કે તેઓ નકાભા છે , ોતાની ખુદાઇની
કોઇ વાણફતી આી ળકતા નથી. જો
શ.યવુર વ. ખુદાના ભોકરેરા ન શતે તો
વાભાન્મ રોકોની જે ભ તેઓ ણ આલા
કરાભ યજૂ કયી ળકત નણશ. તભાયાભાં જ
ઉછયેર છે . જે ઓઍ અજોડ ઇરાશી કરાભ
ેળ કમાજ તેનું ળું કાયણ છે ? તભો કેભ આલા
ઇરાશી કરાભ યજૂ કયલા અળક્ત છો ? આ
લાત યથી ભાનલું ડળે કે ઇરાશી કરાભ
જે લા કરાભ કોઇ જગતભાં યજૂ કયી ળકતું
નથી.
ઉયની આમતભાં દવ વુયાઓ આની જે લા
ફનાલી રાલલાનું કશેલાભાં આવ્મું છે , આની
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શેરાં વુયઍ મુનુવની ૩૮ભી આમતભાં ઍક
વુયાનું કશેલાભાં આવ્મું છે . ઍથી ઍ વભજામ
છે કે કુયઆનની ગોઠલણી થઇ છે તેભાં કાંઇ
અજફ રાગે છે . પ્રથભ દવ વુયા કશેલા
જોઇઍ, છી ઍક વુયાનું કશેલું જોઇઍ.
અશીં લાત કંઇ જુ દીજ જોલાભાં આલે છે .
શેરાં ઍક વુયાની ચેરેન્જ આલાભાં આલે
છે , છી આગ જતા દવ વુયાનું કશેલાભાં
આલે છે ઍ કેભ ફન્મું શળે ઍ ણલચાય ભાંગી
રે છે .
આ કુયઆને ળયીપે પવાશત અને ફરાગતના
જાણકાયોના ભાથા ઝુકાલી દીધા, રોકો લો
વુધી ઍક વુયો ફનાલલાભાં ભથાભણ કયી
યહ્યા શતા ણ વ્મથજ ગમું. વ્મણક્તગત અને
વભુશગત કોણળ કયલાભાં આલી ણ કાંઇ
રયણાભ આવ્મું નણશ. છે લટે કશી દીધું “ભા
શાઝા કરાભુર ફળય” આ ભાનલના કરાભ
નથી.
ભુસ્રભઍ કઝઝાફની છલાડે રોકો ડી
ગમા અને કશેલા રાગ્મા કે આ ણ કોઇ
ુસ્તક તભાયા ય ઉતાયો. કાયણ કે આ ણ
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દાલેદાય છો. ફશુ જ ણલચાય કયીને વુયઍ
અરકાયેઆના જલાફભાં ઍક વુયત રોકો
વભક્ષ યજૂ કયીને કહ્યું કે યાત્રીના ભાયા ઉય
ઍક વુયઍ પીર નાણઝર થમેર છે . જે આ છે
“અર પીરો ભરપીરો લભા અદયાક ભર પીરો
ઝુન્ફશુ કીવરૂ લખયતુભોશી તલીરુન” શાથી
ળું છે ? તભે જાણો છો શાથી ળું છે ? તેની
ુછડી નાની શોમ છે અને વુંઢ રાંફી શોમ
છે .
કોઇ ઍ ગાંડીમાને ુછતે કે આલા લાક્મ
યચલાથી રોકો કઇ જાતનો ફોધ ભેલી ળકે
છે ? છે કાંઇ ઢંગધડો ! શાથી ળું છે , ુંછડી
નાની છે કે વુંઢ ભોટી ઍ તો આંધાને ણ
સ્ળજ કયલાથી ખફય ડે છે . આંખોલાા ઍ
ળું વફક રીધો ?
૧૭ભી આમાત :-

ُ
َ
َ
َ َ اَ َف َم ۡن ک
اـ َعدّٰی بَ ِّین ٍۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ٖہ َق یَ ۡتلوۡ ُف
َ
َ
ۡ
شا ِہ ٌد ِّمن ُہ َق ِم ۡن ق ۡب ِل ٖہ کِ ّٰت ُب ُموۡ ٰۤسی
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ُ
َ ً َ
َ ُ ً
اما ّق َذ ۡح َمۃ ؕ اقلٰٓ ِئک یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِب ٖہ ؕ َق
ِام
َّ َ َ ۡ َ ۡ َ
ُ ۡ َّ ۡ َ
ۡ
اب فالن ُاذ
ى
ْ
ا
ال
ن
م
ہ
ب
ػ
ؿ
ِ ٖ ِ من یک
ِ
َّ ۡ
ُ َ َ
َموۡ ِع ُد ٗف ۚ فلَا تک ف ِ ۡی ِم ۡریَ ٍۃ ِّمن ُہ ٭ ِان ُہ
َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ ّٰ َ َ ّ َ ّ ۡ ُ ّ َ ۡ
از لَا
الن
الحق ِمن ذ ِبک ق ل ِکن اخمؿ
ِ
ُ
﴾۱۷﴿ یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
ત્માયે ળું તે (ળખવ કુયઆનનો અસ્લીકાય
કયનાયો ફની ળકે છે ) કે જે ોતાના
યલયરદગાય તયપથી સ્ટ ક દરીર ય શોમ
અને વાથે વાથે તેના અંળનો ઍક વાક્ષી તે
(કુયઆન) લાંચી જતો શોમ અને તેના શેરાં
ભૂવાની રકતાફ કે જે યાશફયી કયનાય અને
દમા (દળાજલનાય) શતી તે ણ વાક્ષી આતી
શોમ ? (નણશ નણશ, ફલ્કે) તે (કુયઆન) ને
ભાનનાયા તો તેઓજ છે ; અને જુ દા જુ દા
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ટોાઓભાંથી જે ણ તેનો ઇન્કાય કયનાય
શળે તેના લામદાનું ઠેકાણં (જશન્નભની)
આગજ છે , ભાટે તું તે (કુયઆન)થી ળંકાભાં ન
યશેજે; ફેળક તે તાયા યલયરદગાય તયપથી
(ઉતમુું છે અને તે) વત્મ છે , યંતુ ઘણા રોકો
ભાનતા નથી. (૧૭)
મશુ દીઓ કશેતા શતા કે અભો ભોશમ્ભદ વ.ને
કેભ વાચા નફી ભાનીઍ ? તેના યવુર શોલા
ય કોઇ વાક્ષી નથી. કુયઆન તો તેભણે ઘડી
કાઢેર છે . વાચા અનુમામીઓ તો જોલાભાં
આલતા નથી. જ.ભુવા અ.ની (તલયેત)
રકતાફભાં કોઇ સ્થે લણજન નથી, ઍ ત્રણે
લાતોનો જલાફ ઉયની આમતભાં આલાભાં
આવ્મો છે .
કુયઆન યવુરનું ફનાલેર નથી. ણ તેના
અલ્રાશે તેના ઉય નાણઝર કમુું છે . જો
તભને ળંકા શોમ તો તભે ણ તેના જે લું કાંઇ
ફનાલીને દેખાડો. શલે યશી લાત તેનું
અનુવયણ કયલાની તો ઍક વાક્ષી (રકતાફ)
ઍના યફ તયપથી ઉતાયલાભાં આલી છે . તે
વત્મ વાક્ષી કશે છે કે ઍ વાચા યવુર છે .
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જ.ભુવા અ.ની રકતાફભાં લણજન છે કે તભે
પેયપાય કયી તે લાતને તલયેતભાંથી કાઢી નાખી
છે . આ ભુફાયક આમતભાં રયવારતના ત્રણ
વાક્ષીઓ છે . પ્રથભ વાક્ષી કુયઆન છે , જે
અલ્રાશ તયપથી આલેર છે , જે રેણખત વનદ
છે . ફીજો ફોરતો વાક્ષી તેના ઘયનો છે જે
યવુરના ગરે ગરે ચારનાય છે તેભને ળંકા
શોત તો કદી મયલી ન કયત. કાયણ કે ઘયનો
બેદી પ્રત્મેક લાતથી જાણકાય શોમ છે . તેથી
વાણફત થામ છે કે તેનું અનુવયણ કયલું ઍ
તેની દરીર છે . કેલી ભજાની લાત છે કે જે
વાક્ષી ખુદા તયપથી (કુયઆન) શતો તે
ણનકળ્મો યવુરના ઘયેથી અને જે વાક્ષી યવુર
તયપથી શતો તે (શ.અરી અ.) ણનકળ્મા ખુદા
(કઅફા)ના ઘયેથી.
“લમત્રુશો ળાશેદુભ ણભન્શો” અને ઍક વાક્ષી
જે તેનો જુ ઝ (બાગ) શોમ તે અરી અ.
તેભની છલાડે ચારે છે . ઍટરે શ.અરી અ.
આના લવી છે અને ઍભના કામો યવુર વ.
જે લા છે . “ણભન્શુ ”થી ઍ લાત જાશેય થામ છે
તેઓ આના જુ ઝ શોલાના કાયણે તેભની
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રયવારતના આંખે જોઍર વાક્ષી છે , ફાકી
વાક્ષી વાંબેરા છે . જે ભકે યવુરે પયભાવ્મું કે
શુ ં યવુર છુ ં , તેથી રોકોઍ લાતને વભથજન
આપ્મું. શ. અરી અ. ણલે શ. યવુર વ.ભે
પયભાવ્મું કે “અના લ અરીય્મુભ ણભન નુરયન
લાશેદ” શુ ં અને અરી ઍક નુયથી છીઍ.
જ.આદભ અ.ના વજજ નની નલ શઝાય લજ
શેરે જ્માયે આને નફી ફનાલલાભાં
આવ્મા ત્માયે આંખની વાભેના વાક્ષી શ.અરી
અ. ણવલામ કોણ શોઇ ળકે ? જે વાંબેર
વાક્ષી શોમ તેઓ કોઇ લખતે ળંકાભાં ણ
ડી ળકે છે , જે ભ આભ જગતભાં પ્રચણરત
છે . ણ આંખની વાક્ષીભાં ફે ભત શોમજ
નણશ. ઍ જે કશે તે નક્કય લાત શોમ છે . શ.
યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે “અરીમુભ ણભન્ની લ
અના ણભન્શો” (અરી ભાયાથી છે અને શુ ં
અરીથી છુ ં ) ઍલી જ યીતે કુયઆન અને
અરી તેભાં કોઇ પકજ નથી, જે ભકે “અરીમુન
ભઅર કુયઆને લર કુયઆનો ભઅર
અરીય્મીન” અરી કુયઆનની વાથે છે અને
કુયઆન અરીની વાથે છે . ભતરફ ઍ કે
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અરી અ.નું કોઇ કામજ કુયઆનથી અરગ નથી,
કુયઆનની પ્રત્મેક લાતનું વભથજન અરી કયે છે
અને અરીની લાત કુયઆન કયે છે .
નુયના આરભભાં યવુર વ.ના અરી અ.
રયવારતના પ્રથભ વાક્ષી શતા. જગતભાં ણ
રયવારતના શેરા વાક્ષી શતા. ઍ કશેલું કે
ઍ લખતે આનું ફચણ શતું ઍ ફયાફય
નથી. કાયણ કે કુદયતે તો ભાઅવુભ
વ્મણક્તઓની વાક્ષી શંભેળા ફાકથી જ
અાલી છે . જે ભકે જ.ઇવા અ.ભે ભાતાના
ખોાભાં
જ.
ભરયમભની
ઇસ્ભત
(ણલત્રતા)ની વાક્ષી આી. જ.મુનુવ અ.ની
ઇસ્ભતની ગલાશી ઍક ફાકે આી, જે
ઝુરેખાના ઘયભાં ઘોડીમાભાં શતું. શ.યવુર વ.
નવાયાની વાભે ભુફાશેરાભાં ણનકળ્મા તો
ભાઅવુભ ફચ્ચાઓ (શવન અને શુ વમન
અ.) શતા, જ્માયે ઍ ફધા ફાકોની ગલાશી
ખુદાના દયફાયભાં કફુર છે તો જ.અભીય
અ.ની ગલાશી કેભ કફુર થઇ ળકતી નથી ?
ઇબ્ને ભયદુમા, ઇબ્ને અવારકય, અફુનઇભ
તથા ઇબ્ને શાણતભે કેટરાક તયીકાથી રયલામત
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કયી છે કે શ. અરી અ.ભે ઍક લખત ણભમ્ફય
ઉયથી પયભાવ્મું કે કુયેળભાં કોઇ ઍલું નથી
જે ના ણલળે કુયઆનભાં કાંઇ ને કાંઇ નાણઝર
થમું ન શોમ. ઍ વાંબી ઍક ભાણવ ઉબો
થમો અને કહ્યું કે તભાયા ભાટે ળું નાણઝર થમું
છે ? આે પયભાવ્મું કે ળું તે વુયઍ શુ દભાં આ
આમત ઢમો નથી “અપભન કાન અરા
ફય્મેનતીભ ણભન યબ્ફેશી લ મત્રુશો ળાશેદુભ
ણભન્શો” ઍથી ભુયાદ શુ ં છુ ં (તપવીયે દુયે
ભન્વુય વીમુતી જીલ્દ ૩, ેજ ૩૨૪, રીટી
૨૧ભી ભીસ્રભાં છામેરી.)
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ. અને ઇભાભે યઝા
અ.થી રયલામત છે કે “ળાશેદ” અરી ઇબ્ને
અણફતારીફ છે .
૧૮ થી ૨૦ભી આમાત :-

َ ّّٰ َ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ً
ؕ ق من اظلم ِمم ِن افلؿی عدی الل ِہ ک ِذبا
ُ ُ َ ُ
ُ
اقلٰٓ ِئک ح ۡع َرضوۡ َـ َعدّٰی َذ ِّب ِہ ۡم َق حَقوۡ ُؾ
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َّ
ََ
الۡاَ ۡش َہ ُ
اخ ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ال ِذیۡ َن کذبُوۡا َعدّٰی
َ ّ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ّّٰ َ َ ّّٰ ۡ
َ
ذ ِب ِہم ۚ الا لعنۃ الل ِہ عدی الظ ِل ِمهف ﴿ ۙ﴾۱۸
َّ
ُ
ّّٰ
ال ِذیۡ َن یَ ُص ّد ۡق َـ َع ۡن َس ِب ۡی ِل الل ِہ َق
ّٰ
ّٰ
ُ َ
یَ ۡبغوۡن َہا ِعوَ ًجا ؕ َق ُہ ۡم ِبالۡا ِٓ َو ِۃ ُہ ۡم ک ِؿ ُػ ۡق َـ
﴿﴾۱۹
اُقلٰٓئ َک ل َ ۡم یَ ُک ۡونُوۡا ُم ۡعجزیۡ َن فی الۡاَ ۡذص قَ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ ِم ۡن اَ ۡقل َِی َ
ٓاء ۬
ما کاـ لہم ِمن خق ِـ
ُ ّٰ َ ُ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ
اب ؕ َما کان ۡوا یَ ۡس َت ِط ۡی ُع ۡو َـ
حضعف لہم العذ
َّ َ َ ُ
الس ۡمع َق َما کان ۡوا یُ ۡب ِِ ُو ۡق َـ﴿﴾۲۱
અને તે ળખવ કયતાં લધાયે ઝુરભગાય કોણ
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શળે કે જે અલ્રાશ ય જુ ઠાં આ ભૂકે છે ?
ઍજ તે રોકો છે કે જે ભને તેભના
યલયરદગાય વભક્ષ રાલી શાજય કયલાભાં
આલળે અને (ત્માયે તેભના) વાક્ષીઓ આ
કશી દેળે કે આ તેઓજ છે કે જે ઓ ોતાના
યલયરદગાયની ણલરૂધ્ધ જુ ઠું ફોરતા શતા.
ખફયદાય થાઓ ! અલ્રાશની રાનત ઍજ
ઝાણરભો ય થળે : (૧૮)
કે જે ઓ અલ્રાશના ભાગજથી (રોકોને)
અટકાલે છે અને તે (વીધા ભાગજ)ને લાંકો
ફનાલલા ઇચ્છે છે ; અને આખેયતનો તેઓ
તદ્દન ઇન્કાય કયનાયા છે . (૧૯)
તેઓ ૃથ્લી ઉય (અલ્રાશને) શયગીઝ
રાચાય ફનાલી ળકનાય નથી, અને
અલ્રાશના ણવલામ તેભનો કોઇ ણશભામતી
થળે નણશ; તેભનો અઝાફ ફેલડો કયલાભાં
આલળે, કાયણ કે તેઓ (ઇર્ષમાજના રીધે) કાંઇ
વાંબી ળકતા ન શતા અને (વય ભાગજ)
દેખી ળકતા ન શતા. (૨૦)
જે રોકો કમાભતભાં ખુદા વભક્ષ વાક્ષી
આળે તે “કેયાભન કાતેફીન” શળે અથલા શ.
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યવુરે ખુદા વ. મા અઇમ્ભાઍ તાશેયીન અ.
શળે. ખુદાની યાશથી અટકાલનાય કાપીયો અને
ભુળયીકો અથલા અશરે રકતાફ છે . જે ઓ
ઇસ્રાભના ળત્રુ છે . પ્રકાય પ્રકાયની મુણક્ત
અજભાલી ભુવરભાનોને બડકાલે છે , છતાં
તેભના પ્રમત્નો વ્મથજ જામ છે .
૨૧ થી ૨૪ભી આમાત :-

َّ َ ُ
َ
ُ ۡ َ ۡۤ َ
اقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن خ ٌِ ُو ۡقا اجف َس ُہ ۡم َق ض ّ َل
َۡ ُ َ َ ۡ
﴾۲۱﴿ َعن ُہ ۡم ّما کانوۡا حَفل ُؿ ۡق َـ
َلَا َجرَ َؿ اَنّ َ ُہ ۡم فی ال ۡ ّٰآ َِو ِۃ ُہ ُم الۡاَ ۡخ ٌَ ُو ۡقـ
ِ
﴾۲۲﴿
ّّٰ ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َع ِم ُلوا
َالص ِل ّٰح ِت ق
ۡۤ ۡ َ
َ َ ُ
اخ َب ُتوۡا ِاخّٰی َذ ِّب ِہ ۡم ۙ اقلٰٓ ِئک ا ۡص ّٰح ُب
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َّ ۡ
ّٰ
﴾۲۳﴿ ال َجن ِۃ ۚ ُہ ۡم فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ
َ
َ َ َۡۡ َۡ َ
َمث ُل الؿ ِػحقه ِف کالۡا ۡع ّٰؼی َق الۡا َص ِ ّم َق
َ
َّ َ ۡ َ ۡ
ؕ الس ِم ۡی ِع ؕ َہ ۡل یَ ۡس َت ِو ّٰی ِن َمثلًا
الب ِصهؿِ ق
َّ َ َ َ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۲۴٪ ﴿ افلا تذٔوقـ
તેઓ ઍજ છે કે જે ભણે ોતાની જાતનું જ
નુકવાન કમુું છે અને જે જુ ઠ તેઓ ઉજાલી
કાઢતા શતા તે ણ તેભનાથી ગુભ થઇ ગમું
છે . (૨૧)
ઍભાં ળંકા નથી કે આખેયતભાં વૌથી લધુ
શાણન બોગલનાય તેઓજ છે . (૨૨)
ફેળક જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા વત્કામો
કમાજ અને ોતાના યલયરદગાય વાભે ળીય
ઝુકાલતા યહ્યા તેઓજ જન્નતલાવીઓ છે ,
જે ભાં તેઓ શંભેળ ભાટે યશેળે. (૨૩)
તે (નાણસ્તકો તથા ભુવરભાનોના) ફન્ને
ટોાનો દાખરો ઍલો છે કે જે ભ ઍક
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આંધો ને ઍક ફશેયો, અને ઍક દેખનાયો ને
ઍક વાંબનાયો; ળું તેઓ ફન્નેની ણસ્થણત
વભાન શોઇ ળકે ? તે છતાં ળું તભે ફોધ
ગ્રશણ કયળો નણશ ? (૨૪)
આ જગતભાં ઘણા ઍલા રોકો જોલા ભે છે
કે કાન શોલા છતાં ખુદાના કરાભ વાંબતા
નથી, આંખો શોલા છતાં ખુદાની ણનળાનીઓ
જોતા નથી, તેના ય રેળભાત્ર ભનન ણ
નથી કયતા, કે ણલચાય ન કયલાથી કેલાં
રયણાભ આલળે. ખુદા દયેક ઇન્વાનના
અઅભાર ણનશાી યહ્યો છે , યોઝે કમાભત
નેકી-ફદીનો ણશવાફ આલો ડળે.
૨૫ થી ૨૯ભી આમાત :-

ُ ّ
َ
ُ َۡ َ َ
َق لَق ۡد ا ۡذ َسلنا نوۡ ًحا ِاخّٰی ق ۡو ِم ٖہۤۡ ۫ ِان ِ ۡی لَک ۡم
ۡ ُ َ
﴾۲۵ۙ ﴿ ن ِذیۡ ٌر ّم ِبه ٌف
ّّٰ َ ّ ۡۤۡ ُ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ
ُالل َہ ؕ ان ّ ۡیۤۡ اَ َخاػ
اـ لا تعبدقا ِالا
ِِ
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َ
َع َل ۡی ُک ۡم َع َذ َ
اب یَوۡ ٍؿ ال ِۡی ٍم ﴿﴾۲۶
اؾ ال ۡ َملَاُ الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ِم ۡن َقوۡ ِم ٖہ ماَ
َفقَ َ
َ ّٰ َ ّ َ َ َ ً ّ ۡ َ َ َ َ َ ّٰ َ
نرىک ِالا بٍوا ِمثلنا ق ما نرىک

ّاتَ َب َع َک ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن ُہ ۡم اَ َذا ِدل ُ َنا بَا ِخیَ
َۡ
ّۡ
َ ُ َ َ
الرَا ِی ۚ َق َما ن ّٰری لَک ۡم َعل ۡینا ِم ۡن فض ٍۭل
َ ُ ّ ُ ُ ّٰ ۡ
بَ ۡل نظنک ۡم ک ِذ ِبه َف ﴿﴾۲۷
ُۡ
َ
َ َ َ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ ا َذ َءیۡ ُت ۡم ِا ۡـ کن ُت َعدّٰی بَ ِّین ٍۃ
ق
ّٰ
ً
َ
ۡ
ِّم ۡن ّذب ِّ ۡی َق ّٰاتىجِ ۡی َذ ۡح َمۃ ِّم ۡن ِعن ِد ٖف
َف ُع ّم َی ۡت َع َل ۡی ُک ۡم ؕ اَنُٖۡى ُم ُک ُموۡ َہا َق اَن ۡ ُت ۡم لَہاَ
ِ
ِ
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ّٰ
﴾۲۸﴿ ٔ ِو ُہوۡ َـ
َ ُ ُ َ َ ۡۤ َ
َق ّٰحقوۡ ِؿ لَا ا ۡسئلک ۡم َعل ۡی ِہ َمالًا ؕ ِا ۡـ
َ َ َ ۡۤ
ّّٰ َ َ ّ
َ
ا ۡجرِ َی ِالا َعدی الل ِہ َق َما انا ِبطاذِ ِخ
ۡۤۡ ّ ّٰ َ ۡ ّ َ ۡ ُ ّٰ ُ ّ ۡ ُ َ ّ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ
ال ِذین امنوا ؕ ِانہم ملقوا ذ ِب ِہم ق ل ِک ِجی
ُ َ َ ُ َ
﴾۲۹﴿ ا ّٰذىک ۡم قوۡ ًما ت ۡج َہلوۡ َـ
અને ખચીતજ અભોઍ નૂશને તેની કોભ તયપ
ભોકલ્મો, (તેણે કહ્યું કે) ફેળક શુ ં તભાયા ભાટે
ખુલ્રો ડયાલનાયો છુ ં : (૨૫)
કે અલ્રાશના ણવલામ ફીજાની ઇફાદત કયો
નણશ; ભને ણન:વંળમ બમ છે કે ક્માંમ તે
દુ:ખદામક રદલવનો અઝાફ તભાયા ય
આલી ન ડે. (૨૬)
આથી તેની કૌભભાંથી જે ઓ (તેને) ભાનતા ન
શતા તેઓ ભાંશેના આગેલાનોઍ કહ્યું કે અભે
તો તને અભાયા જે લોજ ઍક (વાધાયણ)
અનુક્રભણણકા
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ભનુર્ષમ દેખીઍ છીઍ અને અભે ઍ ણ
દેખીઍ છીઍ કે તારૂં અનુકયણ કોઇઍ ણ
કમુું નથી, ણવલામ તે રોકોના કે જે ઓ અભો
ભાંશેના અણત નીચ છે (અને તે ણ ઉરક
દ્રણટ કથી) લી અભે અભાયી વયખાભણીભાં
તભાયી કાંઇ વયવાઇ દેખતા નથી, ફલ્કે અભે
તભને જુ ઠા ગણીઍ છીઍ. (૨૭)
(નૂશે) પયભાવ્મું કે શે ભાયી કોભ ! ધાયો કે
અગય શુ ં ભાયા યલયરદગાય તયપથી ખુલ્રી
દરીર ય શોઉં અને તેણે ભને ોતાની
ાવેથી યશેભત (નફુવ્લત) અજણ કયી શોમ,
ણ તેની શકીકત તભાયાથી છુ ી યાખલાભાં
આલી શોમ, તો ળું અભે તે સ્લીકાયલા ભાટે
તભાયા ય ઝફયદસ્તી કયીઍ, ઍલી ણસ્થણતભાં
કે તભે તેનાથી ણતયસ્કાય કયનાયા શો ? (૨૮)
અને શે ભાયી કોભ ! શુ ં તો તે (વંદેળો
શોંચાડલા)ના ફદરાભાં તભાયી ાવે કાંઇ
દોરત ભાંગતો નથી; ભાયો ફદરો તો ભાત્ર
અલ્રાશના ભાથે છે , અને શુ ં (ભાયી ાવેથી)
તે રોકોને કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે શયગીઝ
શાંકી ભૂકનાયો નથી; ણન:વંળમ તેઓ વલે
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તેભના યલયરદગાયથી ભુરાકાત કયનાય છે
ણ શુ ં જોઉં છુ ં કે તભે જાણશર રોકો છો.
(૨૯)
અમ્ફીમા અ.ના ણલે ફધામ લગજના
રદભાગભાં બુત બયાઇ ગમું શતું કે આ રોકો
અભાયા જે લા ભાનલી છે , અભાયા ઉય તેભને
ળું શ્રેષ્ઠતા છે ? અભાયા ઉય વુધાયક
ફનલાનો તેઓને ળું શક છે ? તેઓ કશે છે કે
અભે ખુદા તયપથી ભોકરેરા છીઍ ઍ ખોટું
છે , અભો તેઓનું અનુવયણ ળા ભાટે કયીઍ
?! શ. નુશ અ.ભે ઘણં વભજાવ્મું કે ખુદાઍ
ભને તભાયી ણશદામત ભાટે ભોકરેર છે , શુ ં જે
કાંઇ કશુ ં છુ ં ઍ તભાયી બરાઇ ભાટે છે . ભાયો
ોતાનો કાંઇ પામદો નથી કે પ્રચાયનું કાંઇ
લતય ચાશતો નથી. શુ ં તો ઍજ ઇચ્છુ ં છુ ં કે
ખુદા ણવલામ કોઇની ઇફાદત કયો નણશ. જો
ભારૂં ભાનળો નણશ તો વખત દુ:ખભાં વડાઇ
જળો. તેઓઍ આની ઍક ન ભાની, ભાત્ર
થોડાક ગયીફ રોકો ઇભાન રાવ્મા. કૌભના
શ્રીભંતો ભેણાં ભાયલા રાગ્મા કે અભાયી
કૌભના થોડાક ણનધજન શરકા રોકોના ઇભાન
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રાલલાથી તભાયી વચ્ચાઇ વાણફત થઇ ળકતી
નથી. તેઓને તભાયાથી બગાલી ભુકો તો અભે
તભાયી લાત વાંબીઍ. જ.નુશ અ.ભે
પયભાવ્મું આ રોકો તભાયી ણનગાશભાં તુચ્છ
અને ઝરીર છે , ણ અલ્રાશની નઝયભાં
તેઓ ઇઝઝતલાા છે , તભે જાણશર અજ્ઞાન,
અશંકાયી છો.
ભને જે શોંચાડલાની ળતજ છે તે તને કશુ ં છુ ં .
જોઇઍ તો ફોધ ગ્રશણ કય અથલા ન કય.
૩૦ થી ૩૨ભી આમાત :-

ّّٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ ۡ َ ۡ َ ّٰ َ
ۡالل ِہ اـ
ق حقو ِؿ من ینِونِی ِمن
ِ
َّ َ َ َ َ َ ُّ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۳۱﴿ ٗ َو ۡخت ُہ ۡم ؕ افلا تذٔوقـ
ۡۤ َ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ ۡ ۡ ُ َ ُ ۡ ُ َ ۡۤ َ َ
ق لا اقوؾ لکم ِعن ِدی ٓىٓائِن الل ِہ ق لا
ۡۤ َ َ ّ ٌ َ َ ۡ ّ ُ ۡ ُ َ ۡۤ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ
اعلم الغیب ق لا اقوؾ ِانِی ملک ق لا
ۡاَ ُقوۡ ُؾ ل ّ َِل ِذیۡ َن تَ ۡز َخذِ ۡۤۡی اَ ۡع ُی ُن ُک ۡم لَن
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ّّٰ ُ ُ َ ۡ ُ ّ
ۡۤالل ُہ َخه ۡ ًؿا ؕ اَ ّّٰلل ُہ اَ ۡع َل ُم ب َما ف ۡی
یؤ ِتیہم
ِ ِ
ۡ ّّٰ َ َ ّ ً ۡۤۡ ّ ۡ ُ ۡ َ
َ
﴾۳۱﴿ ۖ ِانِی ِادا ل ِمن الظ ِل ِمهف
ۚ اجف ِس ِہم
َ ُ ُ َ
َ َََۡ َ ۡ
َ
قالوۡا ّٰینوۡ ُج ق ۡد ّٰج َدل َتنا فاخم ۡؿة ِج َدالَنا
ۡۤ َ َ
ُۡ
َ َۡ
فا ِتنا ِب َما ت ِع ُدنا ِا ۡـ کن َت ِم َن
ۡ ّّٰ
﴾۳۲﴿ الص ِدقِه َف
અને શે ભાયી કોભ ! અગય શુ ં તેભને શાંકી ભૂકું
તો અલ્રાશ (ની ણળક્ષા)થી ફચલા ભાટે ભને
કોણ ભદદ કયળે ? તે છતાં ળું તભે ફોધ ગ્રશણ
નણશ કયો ? (૩૦)
અને તભને શુ ં ઍભ તો નથી કશેતો કે ભાયી
ાવે અલ્રાશના ખઝાના છે , અને ન આ
(કશુ ં છુ ં ) કે શુ ં છુ ી લાતો જાણં છુ ં , અને ન
આ કશુ ં છુ ં કે શુ ં ઍક પરયશ્તો છુ ં ; અને તેભના
વંફંધભાં કે જે ઓ તભાયી નઝયભાં નીચ છે
આ નથી કશેતો કે તેભના ય અલ્રાશ કદી
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ણ કૃા નણશ કયે; તેભના ભનભાં જે કાંઇ છે
તે અલ્રાશ વાયી ેઠે જાણે છે , (છતાં જો શુ ં
ઍભ કશુ ં) તો ણન:વંળમ શુ ં ણ ઝુરભગાયો
ભાંશેનો થઇ જાઉં. (૩૧)
(રોકોઍ) કહ્યું કે શે નૂશ ! તું ખચીતજ
અભાયાથી ઝઘડી ચૂક્મો અને ઝઘડાને
રંફાવ્મો ણ ખયો, શલે જો તું વાચાઓ
ભાંશેનો શોમ તો જે લસ્તુથી તું અભને ડયાલે
છે તે અભાયા ભાટે રઇ આલ. (૩૨)
ઉયોક્ત આમતભાં જ. નુશ અ.ભે કૌભને વાપ
વાપ જલાફ આી દીધો કે રોકોના રદરોની
લાત ખુદાલંદે આરભ વાયી યીતે જાણે છે .
૩૩ થી ૩૬ ભી આમાત :-

ۡۤ َ َ َ َ ۡ ُ ّّٰ
ُ ۡ ۡ َ َ َّ َ َ
ۡ
قاؾ ِانما یا ِتیکم ِب ِہ اللہ ِاـ شٓاء ق ما
َۡ
﴾۳۳﴿ ان ُت ۡم ِب ُم ۡع ِج ِزیۡ َن
ََق لَا یَ ۡن َف ُع ُک ۡم ن ُ ۡصذ ۡیۤۡ ا ۡـ اَ َذ ۡخ ّ ُة اَ ۡـ اَن ۡ َصح
ِ ِ
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َ ُ ۡ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ یُریۡ ُد اَ ۡـ حّ ُ ۡغ ِویَ ُک ۡم ؕ ُہوَ
لکم ِاـ کاـ
ِ
ُُ
ُ
َذ ّبک ۡم َ ٞق ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُعوۡ َـ ﴿﴾۳۴
َۡ
َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ ُ ُ
ىہ ؕ ق ۡل ِا ِـ افل َؿیۡ ُت ٗہ
اؿ حقولوـ افلؿ
ََ ٓ َ ُ
َ َ
ف َعد ّیَ ِا ۡجرَاػ ِ ۡی َق انا بَرِ ۡی ٌء ِّم ّما ت ۡجرِ ُموۡ َـ
﴿ ﴾۳۵٪
ُ
ُ َ َّ ُ
َ َ
َق ا ۡقحِ یَ ِاخّٰی نوۡ ٍج ان ٗہ ل َ ۡن ّی ۡؤ ِم َن ِم ۡن قوۡ ِمک
َّ
َ
َ ُ
َ َ
ِالا َم ۡن ق ۡد ّٰا َم َن فلَا ت ۡب َت ِئ ۡس ِب َما کانوۡا
ۡ ُ
ۖ﴿﴾ۚ۳۶
حَف َعلوۡ َـ
ે(નૂશે) કહ્યું કે અગય અલ્રાશ ચાશળે તો ત
(ળીક્ષા ંડેજ) તભાયા ય રાલળે અને (તેભ
)કયતાં તેને) તભે રાચાય કયી ળકનાય નથી.(૩૩
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અને અગય અલ્રાશની ભયઝી તભને આડે
ભાગેજ રઇ જલાની શળે તો શુ ં તભને ફોધ
આલા ચાશુ ં તો ણ ભાયો ફોધ તભને કાંઇ
રાબ શોંચાડળે નણશ; તે તભાયો
યલયરદગાય છે , અને તેનીજ તયપ તભારૂં
ાછુ ં પયલાનું થળે. (૩૪)
અથલા ળું તેઓ આ કશે છે કે તે (કુયઆન) ને
તેણે જોડી કાઢમું છે ? (શે યવુર !) તું કશે કે
જો ભેં તે જોડી કાઢમું શોમ તો ભાયો ગુનોશ
ભાયા ભાથે છે , અને જે ગુનાશ તભે કયો છો
તેનાથી શુ ં ણલભુખ છુ ં . (૩૫)
અને નૂશ તયપ લશી કયલાભાં આલી કે તભાયી
કોભભાંથી જે રોકો ઇભાન રાલી ચૂક્મા છે
તેભના ણવલામ શલે કોઇ ઇભાન રાલળે નણશ,
ભાટે તેઓ જે કાંઇ કયે છે તે ભાટે તું રદરગીય
થા નણશ. (૩૬)
“અભમકુરુ નપતયાશુ ” (અમ યવુર ળું
(ભક્કાના કાપીયો ણ) કશે છે કે તભે કુયઆન
ઘડી કાઢમું છે !) જાશેયભાં તો આનો વંફંધ
જ. નુશ અ.ના રકસ્વા વાથે રાગતો નથી,
ઍલું જણામ છે કે જ. નુશનો રકસ્વો જ્માયે
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આં શઝયતે બ્માન કમો શળે તો કોઇઍ કહ્યું
શળે કે ભોશમ્ભદ વ. અમ્ફીમાના રકસ્વાઓ
ઘડી કાઢીને ઍટરા ભાટે અભને વંબાલે છે
કે અભે ણ નુશની કૌભની જે ભ ડયી જઇઍ,
ઍટરે કુયઆની રકસ્વાઓ જે ભોશમ્ભદ વ.
ફતાલેર છે . ઍટરા ભાટે લાતચીતભાં જલાફ
આલાભાં આવ્મો છે .
પ્રથભ આમતથી ઍ લાત થઇ ગઇ કે નફી
ોતાની ઇચ્છાથી ભોઅજીઝા ફતાલતો નથી,
જ્માં વુધી ખુદાનો શુ કભ ન ભે, ખુદા કોઇને
ફશેકાલતો નથી ણ જ્માયે તે ોતાની શઠ
ધભી છોડતો નથી ત્માયે તૌપીક તેનાથી યોકી
રે છે .
૩૭ થી ૪૦ભી આમાત :-

َ
َ َ َ ُۡۡ َ
َق ۡاصن ِع الفلک ِبا ۡع ُی ِننا َق َق ۡح ِینا َق لَا
ۡتُ َخا ِط ۡبج ۡی فی الّ َ ِذیۡ َن َظ َل ُموۡا ۚ ِانّ َ ُہم
ِ ِ
ُ ُۡ
﴾۳۷﴿ ّمغرَقوۡ َـ
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َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َّ
ٌ
َ
َق یَ ۡصنع الفلک َ ٞق کل َما َم ّرَ َعل ۡی ِہ َملَا
ِّم ۡن َقوۡ ِم ٖہ َس ُِ ُو ۡقا ِم ۡن ُہ ؕ َق َ
اؾ ِا ۡـ
ُۡ َ
َّ َ َّ َ َ
َ َ
ت ۡسُ ُو ۡقا ِمنا ف ِانا ن ۡسُ ُو ِمنک ۡم ک َما

َ َ
ت ۡسُ ُو ۡق َـ ﴿﴾۳۸
َ
ف َسوۡ َػ
ُۡ
ّیُ ِىیۡ ِہ

تَ ۡع َل ُموۡ َـ ۙ َم ۡن ّیَاۡ ِت ۡی ِہ َع َذ ٌ
اب
َ َ ُّ َ َ ۡ َ َ ٌ ُ
اب ّم ِق ۡی ٌم
ق ی ِحل علی ِہ عذ

﴿﴾۳۹
َ ّٰۤ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ ّ َ ّ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ
حتی ِادا جٓاء امرنا ق فاذ التنوذ ۙ قلنا
ۡ
اح ِم ۡل فِ ۡی َہا ِم ۡن ک ُ ّل َر ۡق َجهۡ ِف اثۡ َنه ۡ ِف قَ
ٍ
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َّ َ َ َ
َۡ َ
ا ۡہلک ِالا َم ۡن َس َب َق َعل ۡی ِہ القوۡ ُؾ َق َم ۡن
ۡۤ
َ َ ّ ۡۤ
﴾۴۱﴿ ّٰا َم َن ؕ َق َما ّٰا َم َن َم َع ٗہ ِالا ق ِل ۡی ٌل
અને અભાયી રૂફરૂ તથા અભાયી આજ્ઞા
પ્રભાણે (ઍક) લશાણ ફનાલ અને જે ઓઍ
ઝુલ્ભ કમો છે તેભના વંફંધભાં ભાયી ાવે કાંઇ
કશેતો નણશ; ણન:વંળમ તેભને ડૂફાડી દેલાભાં
આલળે. (૩૭)
અને તે (નૂશ) તો લશાણ ફનાલલા રાગ્મો;
અને તેની કોભના આગેલાન રોકો જ્માયે
જ્માયે તેની ાવેથી વાય થતા ત્માયે તેની
ભઝાક કયતા શતા; જે થી તેણે કહ્યું કે અગય
તભે અભાયી શાંવી કયો છો (તો બરે કયો),
અભે ણ ખચીતજ તભાયી ઍલી શાંવી કયીળું
કે જે લી યીતે તભે (અભાયી) શાંવી કયો છો.
(૩૮)
ભાટે આગ જતાં તભને ોત ભેે જણાઇ
આલળે કે (દુણનમાભાં) પજે ત કયનાયો અઝાફ
કોના ઉય આલી ડળે, અને શંભેળ ટકી
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યશેનાયો (આખેયતનો) અઝાફ ણ કોના ય
ઉતયળે. (૩૯)
(વાયાંળ કે) લાત ઍટરે વુધી શોંચી કે
જ્માયે અભાયો (ળીક્ષાનો) શુ કભ આલી
શોંચ્મો અને (અલ્રાશના કોની) બઠ્ઠી
ઉકલા ભાંડી, ત્માયે અભોઍ કહ્યું કે (શે નૂશ
!) તે (લશાણ)ભાં દયેક દયેક જાત (ના પ્રાણી)
નું અકેકું જોડું રઇ રે, અને તાયા વલે ફાર
ફચ્ચાંઓને ણ વલાય કયી રે. ણવલામ
તેભના કે જે ભની ણલરૂઘ્ધ શેરેથી જ અભાયો
શુ કભ થઇ ચૂક્મો છે . અને જે ઓ ઇભાન
રાવ્મા છે તેભને ણ (તેભાં ફેવાડી રે); અને
તેની વાથે ઘણાંજ થોડા ઇભાન રાવ્મા શતા.
(૪૦)
શ. નુશ અ.ના લશાણ ણલળે, તેભાં વલાય
થનાય ણલળે તેભજ ુત્રો ણલળે ઘણો ભતબેદ
છે . તેથી અભોઍ જે જરૂયી વાચી શકીકત છે
તેજ રખલાનો પ્રમત્નો કમો છે .
કશે છે કે જ. નુશ અ.નું લશાણ ફાયવો ગજ
રાંફુ, આઠવો ગજ શોુ, એંવી ગજ ઉંચુ
શતું. તેભાં ત્રણ બાગ શતા, નીચેના બાગભાં
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ળુઓ, ફીજા બાગભાં ક્ષીઓ, ઉયના
બાગભાં ભાણવો શતા. જ્માયે લશાણ તૈમાય
થમું તો જ. નુશ અ.ભે ફધામ જાનલયોને
આલાઝ આી. દયેક જાનલયનું ઍક ઍક જોડું
અને આ ય ઇભાન રાલનાયા એંવી
ઇન્વાનો તેભાં વલાય થમા શતા. પ્રથભ
તન્નુયભાંથી ાણી ઉછલા રાગ્મું, વૂમજને
ગ્રશણ રાગ્મું, આકાળભાંથી ભુળધાય ાણી
લયવલા રાગ્મું, ઝભીનભાંથી ઝયાઓ ફુટલા
રાગ્મા, ચોતયપ ાણી ાણી થઇ યહ્યું શતું.
આકાળ અને ાણી ણવલામ કાંઇ દેખાતું ન
શતું. જે સ્થે ભસ્જીદે કુપા છે ત્માં લશાણ
ફનાલલાભાં આવ્મું શતું અને તોપાનનો
આયંબ અશીંથી જ થમો શતો. જ્માંથી ાણી
ઉછળ્મું શતું ઍ જગ્મા ભસ્જીદે કુપા શતી.
વાભ, શાભ, માપવ આ ત્રણ શ.નુશ અ.ના
ુત્રો શતા. આની સ્ત્રીઓ શતી. આ ફધામ
વાથે શતા. ભોટે બાગે ફે જ સ્ત્રીઓ ફતાલી
છે . જે ભાં ઍક તો ઝભીન ય યશી ગઇ શતી.
ફાકી રયલામતભાં ણલયોધાબાવ છે . જ. નુશને
વુથાયી શુ ન્નયનું કુદયતે ણળક્ષણ આપ્મું શતું.
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આ કણશ્ત શ. નુશ અ.ભે વાત લજભાં તૈમાય
કયી શતી. ખુદાની ણનગયાનીભાં જે ભ જીબ્રઇર
ફતાલતા શતા તેભ આ ફનાલતા શતા,
આની ઍક કાપેયા સ્ત્રી અને ઍક નાપયભાન
ુત્ર લશાણભાં ફેઠા નણશ, જે નું લણજન શલે
છી આલળે.
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે ોતાની અશરેફમતની
ણભવાર જ. નુશની કણશ્તથી આી છે કે ભાયી
અશરેફમત જ. નુશની કણશ્ત જે લી છે , જે
તેભાં વલાય થમો તે ભુણક્ત ામ્મો, જે વલાય
ન થમો તે ડુફી ભમો. (અગાઉ આ તપવીયભાં
ણલગતલાય યજૂ કયેર છે ) નુશનું લશાણ ખુદાઇ
લશી પ્રભાણે ફનાલલાભાં આવ્મું શતું. કોઇ ગૈય
ભાઅવુભ તેને ફનાલલાભાં શતો નણશ.
ઍલીજ યીતે અશરે ફમતે યવુર ભાઅવુભ છે
અને તેનું દયેક કાભ લશી પ્રભાણે છે . જે લી
યીતે નુશના નાપયભાન ફેટા અને કાપેયા સ્ત્રીને
લશાણભાં સ્થાન ન ભળ્મું, ઍલીજ યીતે
કુપપાય, ભુશ્રીક, ભુનાપીકોનો કોઇ વંફંધ
અશરેફમતથી શોમ ળકતો નથી.
જ્માયે આ બવ્મ લશાણ ફનાલી યહ્યા શતા
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ત્માયે કૌભ કટાક્ષ કયી જોયજોયથી શવતી શતી
અને કશેતી શતી કે આ નુશની ગાંડણની
ણનળાની છે . આલડી ભોટી કણશ્ત ક્મા
દયીમાભાં ચરાલળે ? ળું યેતી (ખુશ્કી)ભાં
ચરાલળે. કૌભને ળું ખફય કે કારે ળું થલાનું
છે .
તપવીય કયનાયાઓઍ કેટરીક લાતોનો
ખુરાવો કમો નથી કે લશાણ ચારીવ દીલવ
વુધી ાણી ય યહ્યું તો તેભાં ફેઠેરા રોકોઍ
ખાધું ળું શળે ! અલ્રાભા ફદખળીઍ ભાત્ર
ઍટરું જ રખમું છે કે ઍ વભમભાં ઍલી શલા
ચારી શતી કે લશાણભાં ફેઠેરા રોકોની બુખ
ભયી ગઇ શતી.
૪૧ થી ૪૪ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ
َ الل ِہ َم ۡ ؔۡجر
ىہا َق
ق قاؾ اذکبوا فِیہا ِبس ِم
ٖ
َ ُ َ َ َ ّٰ ۡ ُ
﴾۴۱﴿ ىہا ؕ ِا ّـ َذب ِّ ۡی لَغفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
مرس
َۡ َ ۡ ۡ َۡ َ
 َقٞ اؾ
ِ ق ِہیَ تجرِی ِب ِہم ف ِ ۡی موۡ ٍث کال ِج َب
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اـ ف ۡی َم ۡعزؾ ّّٰی ُـبج َ ّیَ
ن َ ّٰاخی ن ُ ۡو ُجُۨ ۡاب َن ٗہ َق ک َ َ
ٍِ
ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ۡ ّٰ
ۡاذک ۡب ّم َعنا َق لَا تک ۡن ّمع الک ِؿ ِػیۡ َن ﴿﴾۴۲
َق َ
اؾ َس ّٰا ِق ۡۤۡی ِاخّٰی َج َبل حّ َ ۡع ِص ُمجِ ۡی ِمنَ
ٍ
ۡ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّّٰ
اصم الیوؿ ِمن امرِ الل ِہ
المٓا ِء ؕ قاؾ لا ع ِ
اؾ بَ ۡی َن ُہ َما ال ۡ َموۡ ُث َفک َ َ
ِالَّا َم ۡن ّ َذ ِح َم ۚ َق َح َ
اـ
ۡ ۡ ۡ
ِم َن ال ُمغرَقِه َف ﴿﴾۴۳

ٓاء ِؽ َق ّٰی َس َم ُ
َق قِ ۡی َل ٰۤیاَ ۡذ ُص ۡاب َلع ۡی َم َ
ٓاء
ِ
َۡ ۡ َ ۡ َ َۡ ُ ُ
َ
ٓاء َق ق ِطیَ الۡا ۡمرُ َق
اق ِل ِعی ق ِغیض الم
ۡ ۡ َ ۡ
ُ
اس َتوَة َعدی ال ُجوۡ ِخ ِ ّی َق قِ ۡی َل ب ۡع ًدا
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ۡ ّّٰ ۡ َ ۡ ّ
َ
﴾۴۴﴿ ل ِلقو ِؿ الظ ِل ِمهف
અને નૂશે (ોતાના ફાર ફચ્ચાં તથા
અનુમામીઓને) કહ્યું કે તે (લશાણ)ભાં વલાય
થઇ જાઓ, તેનું ચારલું તથા થંબી જલું
અલ્રાશના નાભથી જ છે ; ણન:વંળમ ભાયો
યલયરદગાય ભોટો ક્ષભાલાન (અને) દમાુ
છે . (૪૧)
અને તે (લશાણ) તેભને શાડ વયીખા
ભોજાઓ લચ્ચે રઇને ચાલ્મું જતું શતું; અને
(ત્માયે) નૂશે ોતાના ુત્રને ઍલી ણસ્થણતભાં કે
તે જુ દો ડી ગમો શતો ોકાયીને કહ્યું કે શે
ભાયા ુત્ર ! અભાયી વાથે (લશાણભાં) વલાય
થઇ જા અને નાણસ્તકો વાથે ન યશે. (૪૨)
તેણે જલાફ આપ્મો કે શુ ં શભણાંજ (કોઇ
ઉંચા) શાડ ય આશ્રમ રઇ રઇળ તે ભને
ાણીથી ફચાલી રેળે; (નૂશે) પયભાવ્મું કે
આજના રદલવે અલ્રાશના શુ કભ (અઝાફ)
થી ફચાલનાય કોઇ નથી ણવલામ કે જે ના ય
તે યશેભ કયે; અને (છી ઍક ભશાન) ભોજુ ં
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ફન્ને (ફા ફેટા) ની લચ્ચે આલી ગમું, જે થી
તે ડુફી જનાયાઓ ભાંશેનો થઇ ગમો. (૪૩)
અને (છી) શુ કભ આલાભાં આવ્મો કે શે
બૂણભ ! તું તાયા ાણીને ગી જા, અને શે
આકાળ ! (લયવતો) થંબી જા; ઍટરે ાણી
ઓવયલા રાગ્મું અને (ઍલી યીતે) અલ્રાશનો
શુ કભ ૂણજ થમો, અને તે (લશાણ) જુ દી
(નાભના) શાડ ય થંબી ગમું, અને આ કશી
દેલાભાં આવ્મું કે ઝુરભગાય રોકોનો નાળ
થાઓ. (૪૪)
જ. નુશ અ.ના વભમભાં જે લું તોપાન આવ્મું
શતું ઍલું તોપાન તે શેરાં જગત ય કદી
જોલાભાં આવ્મું ન શતું. ાણી લજતની
ટોચથી ઉંચુ થઇ ગમું શતું. ફધી ઝભીન
જથ થઇ ગઇ શતી. આનું લશાણ
ચારીવ દીલવ વુધી ાણીભાં તયી યહ્યું શતું.
જગતભાં ઍ લશાણભાં ફેઠેરા ણવલામ કોઇ
જીલ ફચી ળક્મો ન શતો. જ્માયે ાણી ણસ્થય
થમું ત્માયે આ ફધામની વાથે ઝભીન ય
આવ્મા, ઠેય ઠેય શાડકાંઓના ઢગરા જોલાભાં
આવ્મા.
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જ. નુશનો નાપયભાન ુત્ર કનઆન વગો
દીકયો શતો. આની કાપેયા સ્ત્રીના ેટથીજ
કનઆન જન્ભ ામ્મો શતો અને તેણીની
વાથેજ ાણીભાં ડુફી ભમો શતો. કશેલાભાં
આલે છે કે “વોશફત તેલી અવય” ણ ઍ
દયેક જગ્માઍ ઍક વયખું શોતું નથી. નફીની
સ્ત્રી અને ુત્ર નફીની વોશફતભાં યશેલા
છતાં ોતાના ચારચરણ ફદરી ળક્મા નણશ.
જ્માયે કનઆન ડુફલા રાગ્મો તો કુદયતે ણતા
ુત્રની લચ્ચે ાણીનું ભોજુ ં યદા રૂી ખડું
કયી દીધું. ણતાની નાપયભાની ુત્રને આક
ફનાલી દે છે . કુદયતનો કાનુન છે કે ળેખુર
અમ્ફીમા શોમ કે ગભે તેલો ભશાન નફી કેભ
ન શોમ, સ્ત્રી કે ુત્ર ગભે તે શોમ, જો
નાપયભાન શોમ તો તે અઝાફનો શકદાય થામ
છે . કુદયતને ત્માં ઍ જોલાતું નથી કે આ
નફીની રાડકી છે કે રાડકો છે ? ત્માં તો ભાત્ર
અભરે વારેશ જોલાભાં આલે છે .
તોપાન ળભી જલા છી જગતની નલયચના
થઇ. ઍટરા ભાટે જ. નુશને ફીજા આદભ
(આદભે વાની) કશે છે . જ. નુશ અ.ના ત્રણ
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ુત્રોના લંળથી જગતનો વીરવીરો ચારુ
થમો. તેઓઍ ધીયે ધીયે લસ્તીઓ આફાદ
કયી, જ. નુશ અ.ના જાનળીન શ. વાભ (અ.)
થમા. તેભના લંળભાં નફુવ્લત ચારી. જ.નુશ
ફધામથી પ્રથભ નફી છે , જે વાશેફે ળયીમત
છે . ભાનલ જીલનની વ્મલસ્થા ભાટે જે કુદયતે
કાનુન ફનાલી ભોકલ્મા શતા તે વશીપાની
વુયતભાં ફધામથી પ્રથભ શ. નુશ અ. ય
આવ્મા. જ.ઇબ્રાશીભ અ., જ.નુશ અ.ના
ળીઆભાંથી (અનુવયણ કયનાય) શતા.
ળીઆશ ળબ્દ જ.ઇબ્રાશીભ અ. ભાટે
કુયઆનભાં આવ્મો.
જ.નુશ અ.ની કણશ્ત અભાયા ઉય ઠશેયે ઍલી
ભોટા ભોટા લજતોની ઇચ્છા શતી. ણ ઍ
લશાણ જુ દી નાભના નાના શાડ ય ઠશેયી.
તેને આ પઝીરત ભલાનું કાયણ ઍ છે કે નુશ
અ. ત્માં ખુદાની ઇફાદત કયતા શતા.
૪૫ થી ૪૮ ભી આમાત :-

َ
َ ََق ن َ ّٰاخی نُوۡ ٌج ّ َذ ّبَ ٗہ َفق
اؾ َذ ِّب ِا ّـ ۡابجِ ۡی ِم ۡن
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َ ۡ ُ َۡ َ َ
َ
َ
ا ۡہ ِد ۡی َق ِا ّـ َق ۡع َدؽ ال َح ّق َق ان َت ا ۡحک ُم
ۡ ۡ
ال ّٰح ِک ِمه َف ﴿﴾۴۵
اؾ ّٰی ُنوۡ ُج ِانّ َ ٗہ ل َ ۡی َس ِم ۡن اَ ۡہ ِل َک ۚ ِانَّہٗ
َق َ
َ َ ۡ
َۡ
ۖ فلَا ت ۡسـَل ِن َما ل َ ۡـی َس
َع َم ٌل غه ُؿ َصال ٍِح ۫٭
ۡ ّ َ ُ َ َ َُ
َ
لَک ِب ٖہ ِعل ٌم ؕ ِان ِ ۡیۤۡ ا ِعظک ا ۡـ تکوۡ َـ ِم َن
ۡ ۡ
ال ّٰج ِہ ِله َف ﴿﴾۴۶
ّ َ ُ َ َ َ َ َ
َق َ
اؾ َذ ِّب ِان ِ ۡیۤۡ ا ُعوۡد ِبک ا ۡـ ا ۡسـَلک َما
ل َ ۡـی َس خ ۡی ب ٖہ ِع ۡل ٌم ؕ َق ِالَّا تَ ۡغ ِؿ ۡػ خ ۡی قَ
ِ ِ
ِ
ۤۡ َ ُ
ۡ ّٰ
َ
ت ۡر َح ۡمجِ ۡی اخ ۡن ِّم َن الخ ٌِ ِویۡ َن ﴿﴾۴۷
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َّ
ّٰ
ُ
ۡ
قِ ۡی َل ّٰینوۡ ُج ۡاہ ِبط ِب َس ّٰل ٍم ِّمنا َق َبرَخ ٍت
ُ َ َ َ
ُ
َ َ
َعل ۡیک َق َعدٰۤی ا َم ٍم ِّم ّم ۡن ّم َعک ؕ َق ا َم ٌم
َ ٌ َ َ َّ ّ ۡ ُ ُّ َ َ َّ ُ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ
اب ال ِۡی ٌم
سنم ِتعہم ثم یمسہم ِمنا عذ
﴾۴۸﴿
અને નૂશે ોતાના યલયરદગાયને અયજ કયી
કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ખયેખય ભાયો ુત્ર
ભાયી અશર (ઔરાદ) ભાંથી છે , અને તાયો
લામદો વાચો છે અને તું વૌથી ફેશતય ણનણજમ
કયનાય છે . (૪૫)
(અલ્રાશે) કહ્યું કે શે નૂશ ! તે તાયી
અશરભાંથી નથીજ, ફેળક તેના કૃત્મો વાયાં
ન શતાં, ભાટે જે લસ્તુની તને જાણ નથી તેના
ણલે ભાયાથી વલાર કય નણશ; શુ ં તને
નવીશત કરૂં છુ ં કે ક્માંમ તું જાણશરો ભાંશેનો
થઇ ન જામ ! (૪૬)
(નૂશે) અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય !
અનુક્રભણણકા
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ણન:વંળમ શુ ં તાયાથી ઍ લાતની નાશ ભાંગું
છુ ં કે તાયાથી ઍલી લાતનો વલાર (ન) કરૂં કે
જે ની ભને જાણ ન શોમ; અને અગય તું ભને
ભાપ નણશ કયે અને ભાયા ય દમા નણશ કયે તો
શુ ં શાણન બોગલનાયાઓ ભાંશેનો થઇ જઇળ.
(૪૭)
(છી જ્માયે તોપાન ળભી ગમું ત્માયે) આજ્ઞા
આલાભાં આલી કે શે નૂશ ! અભાયા તયપથી
વરાભતી વાથે (લશાણભાંથી) ઉતય, (અને)
તાયા ય અને તાયી કોભભાંથી જે તાયી વાથે
છે તેભના ય અભાયા આણળલાજદ છે ; અને
કેટરીક કોભો ઍલી થળે કે જે ભને નજીકભાંજ
અભે રાબ શોંચાડીળું. છી અભાયા તયપથી
તેભને (નાપયભાનીના કાયણે) દુ:ખદામક
અઝાફ શોંચળે. (૪૮)
ખુદાલંદે આરભે જ.નુશ અ.થી લામદો કમો
શતો કે અભે તભાયી અશરને ફચાલી રેળું,
તેથી તેભણે ુત્રને ફચાલી રેલાની દોઆ કયી.
તેઓ ઍભ વભજતા શતા કે “અશર”થી
ભુયાદ ફધામ ખાનદાનના રોકો છે . જો કે
ખુદાનો ભતરફ અશરથી ઍ રોકો શતા
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જે ઓ ઇભાન રાવ્મા શતા અને નેક કામો કમાજ
શતા અને જે ઓ નેક ન શતા તેઓને ખુદાઍ
નુશના ખાનદાનભાંથી કાઢી નાખમા. નુશ
ુત્રના પ્રેભભાં કશી યહ્યા શતા. ણ તેઓ
છુ ી લાતથી લારકપ ન શતા કે તે અંદયથી
ઇભાનદાય નથી. કુદયતે આને ચેતલણી
આી શતી કે જે લાત તભે જાણતા નથી તે
ણલળે ભને ળા ભાટે વલાર કયો છો ?! શુ ં જાણં
છુ ં કે કોણ અશરથી છે અને કોણ નથી.
જ્માયે જ.નુશ અ.ને આ લાતે ચેતવ્મા તો
ખુદા ાવે ભાપી ચાશી. જ. નુશનો ુત્ર
કનઆન જાશેયભાં ઇભાનદાયીનો ડો કયતો
શતો. જ. નુશ તેના ફાણતનથી જાણકાય ન
શતા, તે કાપીયોથી ભેર શતો.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી રયલામત છે
કે આની ઉંભય ફે શઝાય ત્રણવો લજની
શતી. તેભાંથી આઠવોને ચાવ લજ નફુવ્લત
ભલા શેરાં વાય થઇ ગમા શતા અને
નલવોને ચાવ નફુવ્લતના પ્રચાયભાં વાય
થમા અને તોપાન છી ાંચવો લજ જીલતા
યહ્યા છી ગાભો આફાદ કમાજ. અલરાદ ણ
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આફાદ થઇ. જ્માયે આની લપાતનો વભમ
આવ્મો ત્માયે ભરેકુર ભોત તેભની ાવે
આવ્મો તે લખતે આ તડકાભાં શતા. ભરકે
વરાભ કયી. આે જલાફ આપ્મો. છી
આે કહ્યું કે બાઇ તું કોણ છે ? જલાફ ભળ્મો
કે શુ ં ભરેકુર ભોત છુ ં . આની રૂશ કબ્ઝ કયલા
આવ્મો છુ ં . આે કહ્યું કે ભને ઍટરો વભમ
આ કે તડકાભાંથી છામાભાં જાઉં. ભોશરત
ભી, આ છામાભાં ગમા અને કહ્યું કે અમ
ભરેકુર ભોત આ જીલન ઍટરું જ છે કે જે ભ
શુ ં તડકાભાંથી છામાભાં ગમો. છી આની
રૂશ કબ્ઝ કયલાભાં આલી.
ફીજી યીલામતભાં છે કે જીબ્રઇર આની
ાવે આવ્મા અને કહ્યું કે તભારૂં જીલન ુરૂં
થમું છે , તભાયો લાયવો અને નફુવ્લતના
આવાય તભાયા પયઝંદ ‘વાભ’ને વોંી આો,
કાયણ કે ખુદા પયભાલે છે કે શુ ં શુ જ્જતે
ખુદાથી ઝભીન ખારી યાખતો નથી. ઝભીન
ય શુ જ્જતનું શોલું જરૂયી છે . શઝયતે
“વાભ”ને ફધુ વોંી આપ્મું. અને ણશદામતનું
કાભ ચારુ યહ્યું.
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૪૯ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡۤ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡۢ َ ۡ َ ۡ
ۚ ِتلک ِمن انبٓا ِء الغی ِب نو ِحیہا ِالیک
َۡما ُک ۡن َت تَ ۡع َل ُم َہا ۤۡ اَن ۡ َت َق لَا َقوۡ ُم َک ِمن
َ
ۡ َ ۡ ۡ َ َ ّٰ ۡ َ
ۖ ِا ّـ ال َعاقِ َبۃ
ؕ ۖؕ فاصكِؿ
قب ِل ہذا
ۡ َّ ُ ۡ
َ
﴾۴۹٪ ﴿ ل ِلمت ِقهف

(શે યવુર !) આ કેટરીક ગૈફની ખફયો છે જે
અભે લશી દ્લાયા તાયી ાવે શોંચાડીઍ
છીઍ; આ શેરાં તે (લાતો)થી ન તું લાકેપ
શતો ન તાયી કૌભ; ભાટે શલે (તું ણ નૂશની
જે ભ) ધીયજ ધય; ણન:વંળમ ળુબ રયણાભ
વદાચાયીઓ ભાટે છે . (૪૯)
શ. યવુર વ.ની નફુવ્લતનું વભથજન જ્માં
અનેક લાતોથી થામ છે ત્માં ઍક ઍ ણ છે કે
શઝાયો લજ શેરાંના ફનાલ ઍલી યીતે
ફમાન કયે છે કે જાણે આની વાભે ફન્મા છે .
આ ફનાલો લશી થકી ફતાલલાભાં આવ્મા ન
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શોત તો આને કોણ ફતાલે ? આની કોભ
ઍ ફનાલોથી જાણકાય ન શતી. આ ફનાલના
લણજન કમાજ છી ખુદાઍ આને આદેળ
આપ્મો કે નુશની જે ભ આ વબ્રથી કાભ રો.
જે લી યીતે નુશ અ.ના વભમભાં ઉલ્રંઘન
કયનાયા ફયફાદ થઇ ગમા, ઍલી યીતે તભાયા
ણલયોધીઓ તફાશ થઇ જળે.
૫૦ ભી આમાત :-

َ َ َ ً ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ّٰ َ
اؾ ّٰحقوۡ ِؿ
ق ِاخی عا ٍخ اخاہم ہوخا ؕ ق
ّّٰ ُ ُ ۡ
ۡالل َہ َما ل َ ُک ۡم ّم ۡن الّٰہ َغه ۡ ُؿ ٗف ؕ اـ
اعبدقا
ِ
ٍ ِ ِ
َ ۡ َّ ۡ َ
﴾۵۱﴿ ان ُت ۡم ِالا ُمفل ُؿ ۡق َـ

અને આદલાાઓ તયપ અભોઍ તેભના
બાઇફંધ શૂ દને (મગમ્ફય ફનાલી) ભોકલ્મો;
તેણે કહ્યું કે શે ભાયી કોભ ! ભાત્ર અલ્રાશની
જ ઇફાદત કયો, તેના ણવલામ તભાયો અન્મ
કોઇ ભાઅફુદ નથી; તભે ભાત્ર જુ ઠુંજ
ઉજાલી કાઢનાયા છો. (૫૦)
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જ. નુશ અ.નું લણજન કમાજ છી અશીંથી
જ.શુ દ અ.ની લાતો યજૂ થામ છે , જ. શુ દ અ.
આદની કોભભાંથી શતા. આે કોભને ખયાફ
આદતો અને ફુયી લાતોથી વુધાયલા ઇચ્છમું
તો કોભ આની જાની દુશ્ભન ફની ગઇ.
૫૧ થી ૫૩ભી આમાત :-

َ
َ َ ُ ُ َ ۡۤ َ
ّٰحقوۡ ِؿ لَا ا ۡسـَلک ۡم َعل ۡی ِہ ا ۡج ًرا ؕ ِا ۡـ ا ۡجرِ َی
ُ َ َ َ َ َ َّ َ َّ
﴾۵۱﴿ ِالا َعدی ال ِذ ۡی فؽ َػن ِ ۡی ؕ افلَا ت ۡع ِقلوۡ َـ
ۡ ۡ ۡ َ ّٰ َ
ۡۤ ُ َ ُ ُ َ
اس َتغ ِؿ ُػ ۡقا َذ ّبک ۡم ث ّم توۡبُوۡا ِال َ ۡی ِہ
ق حقو ِؿ
ُ َ َ َ َّ
ُ َ
ٓاء َعل ۡیک ۡم ِّم ۡد َذ ًاذا ّق یَ ِز ۡخک ۡم
یُ ۡر ِس ِل السم
َُق ّوَ ًۃ ِاخّٰی ُق ّوَ ِت ُک ۡم َق لَا تَ َتوَلّ َ ۡوا ُم ۡجرمهۡف
ِِ
﴾۵۲﴿
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َ َ َ
َ ۡ
ُ َ
قالوۡا ّٰی ُہوۡ ُخ َما ِجئ َتنا ِب َب ِّین ٍۃ ّق َما ن ۡح ُن
َ
َ
َ
َ َ
ِب َتاذِؽ ِ ۡیۤۡ ّٰال َِہ ِتنا َع ۡن قوۡل ِک َق َما ن ۡح ُن لَک
ۡ
﴾۵۳﴿ ِب ُم ۡؤ ِم ِنه َف
શે ભાયી કોભ ! શુ ં તભાયી ાવે તે (વંદેળા)
ફદર કાંઇ ફદરો નથી ભાંગતો; ભાયો ફદરો
તો તેનાજ ભાથે છે કે જે ણે ભને ૈદા કમો છે ;
છતાંમ તભે વભજતા નથી ? (૫૧)
અને શે ભાયી કોભ ! તભે તભાયા યલયરદગાય
ાવે ક્ષભા ભાંગો, છી તેની તયપ યજૂ થાઓ,
તે તભાયા ય ુર્ષક લૃણટ ક લયવાલળે, અને તે
તભાયી ળણક્તભાં ણ લધાયો કયળે, અને
ગુનેશગાય ફની (તેનાથી) ભોંઢું પેયલો નણશ.
(૫૨)
તેભણે જલાફ આપ્મો કે શે શૂ દ ! ન તો તું
કોઇ પ્રત્મક્ષ દરીર રાવ્મો છે અને ન તાયા
કશેલાથી અભે અભાયા ભાઅફુદો (ની ૂજા)
છોડી દેનાય છીઍ, અને ન તાયા ય ઇભાન
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રાલનાય છીઍ. (૫૩)
મગમ્ફયો જ્માયે કોભની ણશદામત ભાટે
આલતા શતા ત્માયે કોભ વભજતી શતી કે આ
કામજભાં તેભનો સ્લાથજ વભામેરો છે . તેથી
પ્રત્મેક નફી ઍ જણાલતા શતા કે શુ ં તભાયી
ાવેથી ધભજના પ્રચાયનો કોઇ ફદરો ચાશતો
નથી. જ.શુ દે ણ કોભને કહ્યું કે શુ ં તભાયી
ાવે કોઇ ભજદુયી ચાશતો નથી, શુ ં તો
તભાયી બરાઇ ભાટે તભને શક યાશ ફતાલું છુ ં .
તભો વીધા યસ્તાથી બટકી ગમા છો. શુ ં
તભોને યાશે નજાત ય રાલલા ઇચ્છુ ં છુ ં . તભે
જે ફુતોની ૂજા કયો છો તેભાં કોઇ જાતની
ળણક્ત નથી. ઍ તો જ્માં તભો જે ણસ્થણતભાં
યાખો છો ત્માં તે પ્રભાણે ફેવી યશે છે . તભાયા
ય કોઇ આપત, દુ:ખ દદજ ડે તો તેઓ દૂય
કયલા અળક્ત છે . ભાટે વાચા ખુદાની
ઇફાદત કયો. તે તભાયા ાોને ધોઇ નાખે
અને લયવાદ લયવાલી દુકાને દુય કયે ! ણ
કોભની ફુણઘ્ધનું દેલાું ણનકી ચુક્મું શતું.
આને ાગર વભજી કોઇ લાતનું ઘ્માન
ધયતા નણશ. જ્માયે આદની કોભે શ. શુ દ અ.નું
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કશેલું ભાન્મ યાખમું નણશ ત્માયે ખુદાઍ તેઓ
ય ત્રણ કે વાત લજ વુધી લયવાદ ભોકલ્મો
નણશ. તેણીની સ્ત્રીઓ લાંઝણી થઇ ગઇ.
ખેડૂતો યશભતના લયવાદને ચાશતા શતા.
રોકો અલરાદ ભાટે તયવતા શતા. તેથી આે
કહ્યું કે અમ કોભ તૌફા કયો, ખુદાથી
ઇસ્તીગપાય ચાશો, ણ આની ઍક લાત
વાંબી નણશ.
મઝીદના ફાના ઝભાનાભાં ઍક વ્મણક્તઍ
ઇભાભે શવન અ.ને અયજ કયી કે શુ ં શ્રીભંત
છુ ં ણ ભને કોઇ અલરાદ નથી. ભાટે ભને
ઍલી દોઆ આો કે તે થકી શુ ં ફચ્ચાલાો
થાઉં ! આે પયભાવ્મું કે “ઇસ્તીગપાય” કમાજ
કય. તેથી તે રદલવના વાત લખત ઇસ્તીગપાય
કયતો શતો. તેથી ખુદાઍ ોતાના પઝરથી
ુત્ર અતા કમો, જ્માયે આ ખફય મઝીદના
ફાને શોંચી તો તેણે તે ભાણવને કહ્યું કે તેં
આને કેભ ુછમું નણશ કે તભે આ
ઇસ્તીગપાયની લાત ક્માંથી રાવ્મા ?
જોગાનુજોગ તે ભાણવ અને ભોઆલીમા
અને શ.ઇભાભે શવન અ. ઍક સ્થે બેગા
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થઇ ગમા. ત્માયે તે વ્મણક્તઍ આને ુછી
રીધું. ઇભાભ અ.ભે પયભાવ્મું કે ખુદાલંદે
આરભ જ.શુ દ અ.ના કીસ્વાભાં ફમાન કયે છે
કે ઍભ કશી ઉયની આમતભાં અલરાદ
ણલેનું ખુદાઇ પયભાન વંબાવ્મું. જે ભકે ઉય
આવ્મું છે કે શુ દ અ.ભે કોભને કહ્યું કે તભે ખુદા
ાવે ઇસ્તીગપાય કયો તો તે તભાયા લંળભાં
લૃણઘ્ધ કયળે.
૫૪ થી ૫૭ભી આમાત :-

َ َ ّٰ ُ ۡ َ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ُ ۡ ُ َ ّ ۡ
ِاـ جقوؾ ِالا اعلؿىک بعض ال ِہ ِتنا
ۡ ُ ّ َ َ ٓۡ ُ
ۡۤ ۡ
ّّٰ
اؾ ِان ِ ۡیۤۡ اش ِہ ُد الل َہ َق اش َہ ُد ۡقا
ِبسو ٍء ؕ ق
ُ ۡ ُ َ ٓ َّ
﴾۵۴ۙ ﴿ ان ِ ۡی بَرِ ۡی ٌء ِّم ّما تٍ ِوخوۡ َـ
َم ۡن ُخ ۡقنہ َفک ۡی ُد ۡقن ۡی َجم ۡی ًعا ثُ ّ َم لا
ِ
ِ ِ ِ ِٖ
ُۡ
﴾۵۵﴿ تن ِؾ ُػ ۡق ِـ
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ُ
ّ َ ّ َ ۡ َ ّّٰ
ِان ِ ۡی توَکل ُت َعدی الل ِہ َذب ِّ ۡی َق َذ ِّبک ۡم ؕ َما ِم ۡن
ۢ
َ ّ َ ّ َ ُ َ ّٰ ٌ َ
اص َی ِت َہا ؕ ا ّ َـ َذب ۡیّ
خٓاب ٍۃ ِالا ہو ا ِخذ ِبن ِ
ِ ِ
َ ّٰ َ ُ
اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ﴿﴾۵۶
عدی ِصف ٍ
َفا ۡـ تَوَلَّوۡا َفقَ ۡد اَ ۡب َل ۡغ ُت ُک ۡم ّ َماۤۡ اُ ۡذس ۡل ُت ب ٖہۤۡ
ِ
ِ ِ
ُ
َ َۡ ُ
ۡ
ِال َ ۡیک ۡم ؕ َق یَ ۡس َتخ ِل ُف َذب ِّ ۡی ق ۡو ًما غه َؿخ ۡم ۚ َق
ُ َ
َُ ُ َ َ ً َ
لَا تّ ّو ۡقن ٗہ ش ۡیئا ؕ ِا ّـ َذب ِّ ۡی َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء
ٌ
َح ِف ۡیظ ﴿﴾۵۷
અભે તો ઍજ કશીળું કે તને અભાયા કેટરાક
દેલતાઓઍ ખયાફ યીતે ઝટભાં રઇ રીધો
ેછે (જે થી તું આલી ભુખાજઇ બયી લાતો કય
ંુછે ). (શૂ દે) કહ્યું કે શુ ં અલ્રાશને વાક્ષી યાખ
ેછુ ં , અને તભે ણ વાક્ષી યશેજો કે તભે જે ન
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જે ને (અલ્રાશના) ળયીક કયો છો તેભનાથી શુ ં
અગો છુ ં . (૫૪)
તે (અલ્રાશ)ના ણવલામ; ભાટે તભે વઘા
ભીને ભાયા ય દાલ યભો; છી ભને (જયા
ણ) ભોશરત ન આો. (૫૫)
ફેળક શુ ં અલ્રાશ ઉય બયોવો યાખું છુ ં કે જે
ભાયો યલયરદગાય છે અને તભાયો ણ
યલયરદગાય છે ; કોઇ ચારનારં (પ્રાણી) ઍલું
નથી કે જે ની ેળાની (ચોટરી) ખુદ
અલ્રાશના કાફુભાં ન શોમ; ફેળક ભાયો
યલયરદગાય વય ભાગજ ય છે . (૫૬)
તે છતાં ણ જો તભે તેનાથી પયી ફેવળો તો
ભેં તો તભને તે વંદેળો શોંચાડી દીધો છે કે
જે ના ભાટે શુ ં તભાયા તયપ ભોકરલાભાં આવ્મો
છુ ં , અને ભાયો યલયરદગાય તભાયા સ્થાને
ફીજી કૌભ રાલી કામભ કયળે, અને તભે તેને
કાંઇ શાણન શોંચાડી ળકળો નણશ; ણન:વંળમ
ભાયો યલયરદગાય દયેક લસ્તુનો યક્ષક છે .
(૫૭)
અલ્રાશ તઆરાઍ તભાભ મગમ્ફયોને
વશન ળીરતાની ઍક ખાવ ળણક્ત આી છે .
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તેથી તેઓ કાપીયો, ભુનારપકોના ઝુલ્ભો વબ્ર
કયી ણશમ્ભતથી વશન કયે છે અને તબ્રીગના
કાભને ચારુ યાખે છે . તેઓને યલયરદગાય ય
ુયો બયોવો છે કે તે તેઓનું યક્ષણ કયળે.
તેઓ ફીજાઓની ભદદને ચાશતા નથી.
નાપયભાનો ઍકને ઍક દીલવ જરૂય ણળક્ષા
ાભે છે અને તેના ભયણ છી તે સ્થે ફીજી
કોભને રાલે છે . આ યીત શંભળ
ે થી યશી છે
અને શંભેળા યશેળે.
૫૮ થી ૬૦ભી આમાત :-

َ َق ل َ ّمَا َج
َٓاء اَ ۡم ُرنَا ن َ ّ َج ۡی َنا ُہ ۡو ًخا ّ َق الّ َ ِذیۡن
ّٰۡا َم ُنوۡا َم َع ٗہ برَ ۡح َم ٍۃ ِّم ّ َنا ۚ َق ن َ ّ َج ۡی ّٰن ُہ ۡم ِّمن
ِ
َ ََ
﴾۵۸﴿ اب غ ِل ۡی ٍظ
ٍ عذ
ّٰ
َ ۡ
ۖ َج َح ُد ۡقا ِبا ّٰی ِت َذ ِّب ِہ ۡم َق َع َصوۡا
۟ َق ِتلک َع ٌاخ
ُ َ ۡ َ ۡۤۡ ُ َ َ ّ َ ٗ َ ُ ُ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ۡ
﴾۵۹﴿ذسلہ ق اتبعوا امر ک ِل جبا ٍذ ع ِنی ٍد
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ُۡ
ۡ ُّ
َ ًَ
الدن َیا ل َ ۡعنۃ ّق یَوۡ َؿ
َق ات ِب ُعوۡا ف ِ ۡی ّٰہ ِذ ِف
َ ۡۤ َ
َ َ
ََ
ۡ
ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ الَا ِا ّـ َع ًاخا کؿ ُػ ۡقا َذ ّب ُہ ۡم ؕ الَا
َ ّ ُ
﴾۶۱٪ ﴿ ب ۡع ًدا ل َِعا ٍخ ق ۡو ِؿ ُہ ۡو ٍخ
અને જે લેા અભાયો શુ કભ (અઝાફ) આલી
રાગ્મો ત્માયે અભોઍ અભાયી દમાથી શૂ દને
તથા જે રોકો તેની વાથે ઇભાન રાવ્મા શતા
તેભને ફચાલી રીધા, અને તેભને (અભાયા) તે
વખત અઝાફથી ણ વુયક્ષીત યાખમા. (૫૮)
અને ઍજ આદલાાઓ શતા કે જે ોતાના
યલયરદગાયની આમતોનો ઇન્કાય કમાજ કયતા,
અને તેના યવુરોની નાપયભાની કયતા અને
દયેક વત્મના ભાથાબાયે ણલયોધીની આજ્ઞાનું
ારન કયતા શતા. (૫૯)
(તેઓજ શતા કે) આ દુણનમાભાં તેભની
ાછ રાનત રગાડી દેલાભાં આલી છે અને
કમાભતના રદલવે ણ; ખફયદાય ! ફેળક
આદલાાઓઍ ોતાના યલયરદગાયનો
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ઇન્કાય કમો શતો; ખફયદાય ! શૂ દની કોભ
આદલાાઓને (તેની ફાયગાશથી) ધુતકાયી
કાઢલાભાં આવ્મા છે . (૬૦)
જ. શુ દ અને ચાય શઝાય ભોઅભીનો શતા.
તેઓને કશેલાભાં આવ્મું કે તભો આ કાપીયોથી
અરગ થઇ જાલ. તેઓ અરગ થઇ ચાલ્મા
ગમા. છી કુદયતનો અઝાફ આવ્મો અને
કોભને શરાક કયી નાખી અને આખેયતભાં
ણ અઝાફને રામક થળે.
૬૧ થી ૬૨ ભી આમાત :-

َ َ َ ً ّٰ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ
اؾ ّٰحقوۡ ِؿ
ق ِاخی ثموخ اخاہم ص ِلحا ۬ ق
ّّٰ ُ ُ ۡ
َالل َہ َما ل َ ُک ۡم ِّم ۡن ِالّٰ ٍہ َغه ۡ ُؿ ٗف ؕ ُہو
اعبدقا
ُ
ۡ اَن ۡ َشاَخ ُ ۡم ِّم َن الۡاَ ۡذص َق
اس َت ۡع َمرَخ ۡم فِ ۡی َہا
ِ
ۡ َف
ۡاس َت ۡغ ِؿ ُػ ۡق ُف ثُ ّ َم تُ ۡوبُوۡۤۡا ِال َ ۡی ِہ ؕ ِا ّ َـ َذب ّی
ِ
َ
ُ
﴾۶۱﴿ ق ِویۡ ٌب ّم ِج ۡی ٌب
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َ
ُۡ َ ُ
َ
ُ َ
قالوۡا ّٰی ّٰص ِلح ق ۡد کن َت فِ ۡینا َم ۡر ُج ّوًا ق ۡب َل
َ
َّٰہ َذا ۤۡ اَتَ ۡن ّٰہ َنا ۤۡ اَ ۡـ جّ ۡع ُب َد َما حَ ۡع ُب ُد ّٰابَ ُٓاؤنَا ق
ۡۤ َ َ َ ّ َ
َ َّ
ِاننا ل َ ِف ۡی ش ٍک ِّم ّما ت ۡد ُع ۡونا ِال َ ۡی ِہ ُمرِیۡ ٍب
﴾۶۲﴿
અને વભૂદલાાઓ તયપ અભોઍ તેભના
બાઇફંધ વારેશને ભોકલ્મો. તેણે કહ્યું કે શે
ભાયી કોભ ! તભે અલ્રાશની ઇફાદત કયો
જે ના ણવલામ તભાયો ફીજો કોઇ ભાઅફુદ
નથી; તેણેજ તભને ઝભીન (ની ભાટીભાં) થી
ઉબા કમાજ, અને તેણેજ તભને તેભાં લવાવ્મા;
ભાટે તેની ાવે ક્ષભા માચો, છી તેની તયપ
યજૂ થાઓ; ફેળક ભાયો યલયરદગાય ાવે
શોઇ (દયેક) દુઆનો કફુર કયનાયો છે . (૬૧)
તેભણે જલાફ આપ્મો કે શે વારેશ !
ખચીતજ આ શેરાં તો અભને તાયાથી ભોટી
ભોટી આળાઓ શતી, ણ ળું શલે તું અભને
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અભાયા ફાદાદા જે જે લસ્તુઓને ૂજતા
શતા તેભની ૂજા કયલાની ભનાઇ કયે છે ?
અને તું જે (ધભજ)ની તયપ અભને ફોરાલે છે
તેના ણલે અભને ણન:વંળમ ભઝફુત ળંકા છે .
(૬૨)
જ. વારેશ અ.ભે કોભને ફશુ જ વભજાલી
ણ આની લાત ભાની નણશ અને કશેલા
રાગી કે તાયાથી અભોને ઍલી આળા ન શતી.
ળું અભાયા ફા દાદાના તયીકાને છોડી
આીઍ ? અભો તો ઍજ પ્રભાણે જ અભાયા
ભાઅફુદોની ૂજા કયળું.
૬૩ થી ૬૬ભી આમાત :-

ُۡ
َ
َ َ َ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ ا َذ َءیۡ ُت ۡم ِا ۡـ کن ُت َعدّٰی بَ ِّین ٍۃ
ق
ّٰ
َ ً
َ
ۡ
ِّم ۡن ّذب ِّ ۡی َق ّٰاتى ِج ۡی ِمن ُہ َذ ۡح َمۃ ف َم ۡن
ّّٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ
َ َفماٞ الل ِہ ِا ۡـ َع َص ۡی ُت ٗہ
ینِونِی ِمن
َ
ۡ َۡ َۡ َ
﴾۶۳﴿ ت ِزیۡ ُد ۡقنجِ ۡی غه َؿ تخ ِسه ٍؿ
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َ َ ُ ّّٰ ُ ً َ َ
َ
َق ّٰحق ۡو ِؿ ّٰہ ِذ ٖف ناقۃ الل ِہ لَک ۡم ّٰایَۃ فذ ُذ ۡق َہا
ّّٰ
ٓ
َ ُ
تَاۡک ُ ۡل ف ۡیۤۡ اَ ۡ
ص الل ِہ َق لَا ت َم ّسوۡ َہا ِب ُسوۡ ٍء
ذ
ِ
ِ
َ َۡ ُ َ ُۡ َ َ ٌ َ
اب ق ِویۡ ٌب ﴿﴾۶۴
فیاخذخم عذ
ََ ََُۡ َ َ َ َ َ
ُ َ ََ
اؾ ت َم ّت ُعوۡا ف ِ ۡی َخاذِک ۡم ث ّٰلثۃ
فعـػقہا فق
َ ّ َ ّٰ َ َ ۡ ٌ َ ۡ ُ َ ۡ ُ
ۡ
اؿ ؕ دل ِک قعد غهؿ مکذق ٍب ﴿﴾۶۵
ای ٍ
َ َّ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ٓاء ا ۡم ُرنا ن ّج ۡینا ّٰص ِل ًحا ّق ال ِذیۡ َن
فلما ج
َّ
ُ
ّٰا َمنوۡا َم َع ٗہ ِب َر ۡح َم ٍۃ ِّمنا َق ِم ۡن ِٓ ۡى ِی
َ َ َ َۡ ُ ۡ
یَوۡ ِم ِئ ٍذ ؕ ِا ّـ َذ ّبک ُہوَ الق ِو ّی ال َع ِزیۡ ُز ﴿﴾۶۶
ંુ(વારેશે) કહ્યું કે શે ભાયી કોભ ! ળું તભે ઍટર
નથી વભજતા કે જો શુ ં ભાયા યલયરદગાય
ેતયપથી (મોગ્મ) દરીર ય શોઉં તથા તેણ
hajinaji.com

241

અનુક્રભણણકા

ભને ોતાના તયપથી યશેભત (નફુવ્લત)
અજણ કયી શોમ, છી જો શુ ં તેની
નાપયભાની કરૂં તો અલ્રાશ (ની કડભાં)થી
ફચાલલા ભાટે ભાયી ભદદ કોણ કયળે ? ભાટે
તભે તો ભાયા નુકવાનભાં લધાયોજ કયો છો.
(૬૩)
અને શે ભાયી કોભ ! અલ્રાશની આ ઊંટણી
તભાયા ભાટે (ભાયી નફુવ્લતની) ઍક ણનળાની
છે ; ભાટે તેને છોડી દો કે તે અલ્રાશની
બૂણભભાં ચચાજ કયે અને તેને ઇજા
શોંચાડલાના શેતુથી અડકળો નણશ, નણશતય
તભને તયતજ (અલ્રાશનો) અઝાફ કડી
રેળે. (૬૪)
તે છતાં તેભણે તે (ઊંટણી)ની કુચો કાી
નાખી, જે થી (વારેશે) પયભાવ્મું કે (શે રોકો
!) તભે ત્રણ રદલવ (વુધી) ોત ોતાના
ઘયોભાં ભોજ ભજાશ બોગલી રો, (કાયણ કે
અઝાફનો) આ લામદો ઍલો છે કે (જે ) જુ ઠો
ડલાનો નથી. (૬૫)
છી જ્માયે અભાયો શુ કભ (અઝાફ) આલી
શોંચ્મો ત્માયે અભોઍ વારેશને તથા તેભને કે
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જે ઓ તેની વાથે ઇભાન રાવ્મા શતા અભાયી
દમાથી ફચાલી રીધા, તેભજ તે રદલવની
પજે તીથી ણ (ફચાલી રીધા); ફેળક તાયા
યલયરદગાય ઍજ ફલાન (અને) વભથજ છે .
(૬૬)
જ.વારેશ અ.ની કોભ ઍક શાડીની ૂજા
કયતી શતી. કોભે કહ્યું કે જો આ આ
શાડીભાંથી ઍક ઊંટણી ફચ્ચા વાથે કાઢી
આો તો આ ય ઇભાન રાલીઍ. શઝયતે
દોઆ કયી, શાડીભાંથી ઊંટણી ણનકી.
ખુદાનો શુ કભ થમો કે ઍક દીલવ ચશ્ભાનું
ાણી ફધી લસ્તીલાાઓ ીલે અને ઍક
દીલવ ઉંટણી ીલે. તેણી ઍટરું દુધ આતી
શતી કે ુયી કોભ ધયાઇને ીતી શતી. કોભના
કેટરાક રોકોને આ ાણીની લશેંચણી ગભી
નણશ તેથી કેદા નાભના ઍક નારામકને તેને
કાી નાખલા ભાટે તૈમાય કમો. ઍક યાતના
તેણીના ગો કાી નાખમા અને તેણી ભયણ
ાભી. તેનું ફચ્ચું શાડી તયપ બાગ્મું અને
આકાળ તયપ ભોઢું ઉંચુ કયી પયીમાદ કયી. તેથી
તે કોભ ઉય ઍલો અઝાફ આવ્મો કે તે
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શરાક થઇ ગઇ. અભો આ તપવીયભાં અગાઉ
ણલગતલાય લણજન કયી ચુક્મા છીઍ.
૬૭ થી ૬૮ભી આમાત :-

َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ َ
الص ۡی َحۃ فا ۡص َب ُحوۡا
ق اخذ ال ِذین ظلموا
ۡ
﴾۶۷ۙ ﴿ ف ِ ۡی ِخیَاذِ ِہ ۡم ّٰج ِث ِمه َف
َ ۡ َّ َ َ
َ َ ۠ َ َ ۡۤ َ
کا ۡـ ل ۡم حَغنوۡا فِ ۡی َہا ؕ الَا ِا ّـ ث ُموۡ َخا کؿ ُػ ۡقا
َّ ُ َ َ
﴾۶۸٪ ﴿ َذ ّب ُہ ۡم ؕ الَا ب ۡع ًدا ل ِث ُموۡ َخ

અને ઝાણરભોને ઍક કીકીમાયીઍ કડી રીધા,
જે થી તેઓ ોત ોતાના ઘયોભાં સ્થંણબત
ફની યશી ગમા: (૬૭)
જાણે તેઓ તેભાં કદી લસ્માજ ન શતા;
ખફયદાય ! વભૂદલાાઓઍ ોતાના
યલયરદગાયનો ઇન્કાય કમો; ખફયદાય !
વભૂદલાાઓ તેની ફાયગાશથી ધુતકાયી
કાઢલાભાં આવ્મા છે . (૬૮)
જ્માયે જ.વારેશ કોભને અઝાફે ઇરાશીથી
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ડયાલતા શતા ત્માયે તેઓ ભશ્કયી કયતા શતા
અને કશેતા શતા કે આ ફધી ડયાલલા
ધભકાલલાની લાતો છે . મગમ્ફય જાણતા
શતા કે લામદા પ્રભાણે જરૂય કુદયતનો અઝાફ
આલળે. તેથી ોતાના વાથીઓને રઇને
શ.ભુવા અ.ના શાડની નઝદીક ઍક શાડ
ય ગમા, જે નું નાભ ફની વારેશ શતું.
આદની કોભની જે ભ આની કોભ ણ
નારામક શતી. તોપાન, ભઝાક ભસ્તી તેભનું
કામજ શતું, જ્માયે જ. વારેશ અ. કોભે આદનું
લણજન કયતા શતા તો જલાફ આતા શતા કે
અભાયા ભકાનો તો ઍટરા ભઝફુત ફનેરા છે
કે તભાયા ખુદાનો અઝાફ અભને અવય કયે
ઍભ નથી. તેઓ ઍટરા ફધા ભગરૂય થઇ
ગમા શતા કે અઝાફની રેળ ભાત્ર યલા કયતા
ન શતા. ોતાની ઇચ્છા પ્રભાણે શ.વારેશ
અ.થી ભોઅજીઝો ભાંગ્મો શતો તે ફતાલલાભાં
આવ્મો છતાં આને ખુદાઇ મગમ્ફય ભાન્મા
ન શતા. રયણાભ ઍ આવ્મું કે ફધામ શરાક
થમા.
તે રોકો ઍટરા ફેલકુપ શતા કે તેઓની લસ્તી
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જે શાડની નીચે શતી ત્માં ઍક પ્રકાણળત
નાની શાડી શતી. તેના પ્રકાળને જોઇ ગાંડા
થમા શતા કે તેને ખુદા ભાનલા રાગ્મા.
વલાયના વભમે તેઓ ૂજા કયલા જતા શતા.
તેની ચોતયપ ફેવી ોતાના ભાથા ઝુકાલતા
શતા અને પ્રાથજના કયતા શતા અને ોતાની
દોઆ ચાશતા શતા.
જ.વારેશની ઉંટણીને કત્ર કયનાય કેદાને
કુયઆને ‘ળકી’ કશેર છે . ઍટરે આ ફધામથી
ખયાફ ફદફખત ભાણવ શતો. કોભે ઉંટણીને
ભાયી નાખલા ભાટે રારચ આી શતી.
૬૯ થી ૭૩ભી આમાત :-

ۡ ُ ۡ َ ۡ ّٰ ۡ ۡۤ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ّٰ
ق لقد جٓاءة ذسلنا ِابر ِہیم ِبالبٍوی
َ اؾ َس ّٰل ٌم َف َما لَب َث اَ ۡـ َج
َ َقالُوۡا َس ّٰل ًما ؕ َق
ٓاء
ِ
﴾۶۹﴿ ِب ِع ۡج ٍل َح ِن ۡی ٍذ
َ
َ
َ َََ
فل ّما َذ ٰۤا ایۡ ِدیَ ُہ ۡم لَا ت ِص ُل ِال َ ۡی ِہ ن ِٕ َو ُہ ۡم َق
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َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ً َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ّ َ ۤۡ
اقجس ِمنہم ِخیفۃ ؕ قالوا لا تخف ِانا
ُ ۡ َ ۤۡ َ ُ
ا ۡذ ِسلنا ِاخّٰی ق ۡو ِؿ لوۡ ٍض ﴿﴾۷۱
امرَاَتُ ٗہ َقٓائ َم ٌۃ َف َضح َک ۡت َف َب ّ ٍَ ۡو ّٰنہاَ
َق ۡ
ِ
ِ
ُ
َ
ِب ِا ۡس ّٰح َق ۙ َق ِم ۡن ّق َذٓا ِء ِا ۡس ّٰح َق حَ ۡعقوۡ َب
﴿﴾۷۱
ٌ َ َ
ََ
َ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ ٰۤ َ َ
یء ال ُِد َق انا َع ُجوۡر ّق ّٰہذا
قالت یویلت
َ ً َ َ َ
بَ ۡع ِد ۡی ش ۡیخا ؕ ِا ّـ ّٰہذا لَص ۡی ٌء َع ِج ۡی ٌب
﴿﴾۷۲
َ ُ ۡۤۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّّٰ َ ۡ َ ُ ّّٰ
قالوا اتعج ِبهف ِمن امرِ الل ِہ ذحمت الل ِہ
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َّ
ّٰ
ۡ
َ ُ َ
َق بَ َرخ ُت ٗہ َعل ۡیک ۡم ا ۡہ َل ال َب ۡی ِت ؕ ِان ٗہ
َ
﴾۷۳﴿ َح ِم ۡی ٌد ّم ِج ۡی ٌد
અને ખયેખય અભાયા ભોકરેરા (પરયશ્તા)
ઇબ્રાશીભ ાવે ખુળખફય રઇને આવ્મા,
તેભણે (આલીને) કહ્યું (કે તભાયા ય) વરાભ
શોજો; તેણે ણ કહ્યું કે (તભાયા ય ણ)
વરાભ શોજો; છી (કાંઇ ણ) ણલરંફ ન
કયતાં તે (ઇબ્રાશીભ) ઍક બૂંજેરું લાછયડું રઇ
આવ્મો. (૬૯)
(ણ) છી જ્માયે જોમું કે તેભના શાથ
(ખાણા) તયપ રંફાતા નથી ત્માયે તે તેભને
અજાણ્મા વભજ્મો અને ભનભાં ને ભનભાં જ
તેભનાથી બમ ામ્મો; ત્માયે તેભણે કહ્યું કે તું
બમ ન ાભ, અભે ફેળક રૂતની કોભ તયપ
(અઝાફ આલા ભાટે) ભોકરલાભાં આવ્મા
છીઍ. (૭૦)
અને તે (ઇબ્રાશીભ)ની ત્ની (ત્માં) ઉબેરી
શતી તેણી ઍજ લખતે યજસ્લરા થઇ ગઇ,
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છી અભોઍ તેણીને ઇસ્શાક (ુત્ર)ની
ખુળખફય આી અને ઇસ્શાક છી
માકૂફની. (૭૧)
(ત્માયે) તેણીઍ કહ્યું કે કેલું નલાઇ જે લું ! ળું
ભને ફાકનો જન્ભ થળે ઍલી ણસ્થણતભાં કે શુ ં
લૃધ્ધ (થઇ ગઇ) છુ ં અને આ ભાયો ણત
(ણ) અણત લૃધ્ધ (થઇ ગમો) છે ? ખચીતજ
આ ઘણી ણલણચત્ર લાત છે . (૭૨)
(તે દૂતોઍ) કહ્યું કે શે ઔયત ! ળું તું
અલ્રાશના શુ કભ (કુદયત)થી આશ્ચમજ ાભે
છે ? શે ઘયલાાઓ ! તભાયા ય અલ્રાશની
યશેભત અને તેના આણળલાજદ શો; ફેળક તે
(અલ્રાશ) લખાણને ાત્ર અને (ભોટો)
ભશીભાલાો છે . (૭૩)
ઉયોક્ત ાંચ આમતોભાં કેટરીક લાતોનો
ણલગતલાય ખુરાવો કયલાની જરૂયત છે .
ઇસ્રાભભાં વરાભની પ્રથા શંભેળાથી ચારી
આલે છે . પ્રથભ આલનાય વરાભ કયે તે
કામદાની રૂઍ શેરાં પરયશ્તાઓઍ વરાભ
કયી, વરાભનો જલાફ દેલો લાજીફ છે . તેથી
શ.ઇબ્રાશીભ અ.ભે તયતજ જલાફ આપ્મો.
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પરયશ્તાઓ ભાનલીના લેળભાં આલતા શતા
અને ભાનલનો જ ણરફાવ શેયતા શતા અને
ભાનલીની જે ભ લાતચીત કયતા શતા. ફેવલા
ઉઠલાની યીત ણ ઍલીજ શતી. ઍ લાતથી
ખફય ડી કે ફળયી વુયતભાં આલલાથી તેની
જે ઝાત છે તે ફદરાતી નથી. ઍલી જ યીતે
શ.યવુર વ. ફળયી વુયતભાં આણી જે લા
થઇને આવ્મા શતા ણ તેભની નુયાની શારત
ફળયી લેળભાં આલલાથી ફદરી ગઇ નથી.
જ્માં વુધી દેશ અને વુયતનો વંફંધ છે તે
અભાયી જે લો જ છે , યંતુ જ્માયથી ઍભની
નુયાનીમત મા નફુવ્લતનો વંફંધ ળરૂ થામ તો
તેની ખાવીમત (પ્રકાય) ઍક જુ દી જ શોમ
છે . શકીકતભાં તેઓ નુય છે ણ ણશદામત ભાટે
જાશેયભાં ફળય છે .
જ. ઇબ્રાશીભ અ. ભશેભાનદાયીભાં ખમાણત
ધયાલતા શતા. શંભેળા તેભના વુપયા ય
ભશેભાનો જભતા શતા. જ્માયે પરયશ્તાઓ
ભાનલીના રૂભાં આવ્મા તો આ વભજ્મા કે
ભશેભાન છે . તેભની ભશેભાની, વયબયાની
તૈમાયી કયલા રાગ્મા, આની ણત્ન
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જ.વાયાઍ કહ્યું કે આજે ઘયભાં કોઇ ચીઝ
ખાલાની નથી. શા, ભાત્ર ભેં જે લાછયડું
ાેર છે તેને કાીને ળેકી નાખું છુ ં .
જ્માયે વુપયો ાથયલાભાં આવ્મો અને ખાલા
ફેઠા ત્માયે પરયશ્તાઓઍ ખાલા ભાટે શાથ
આગ રંફાવ્મો નણશ તો જ. ઇબ્રાશીભના
રદરભાં ઍક જાતનો બમ થમો કે ઍલું ન ફને
કે ભને નુકવાન કયલા આવ્મા શોમ.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી રયલામત છે
કે શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે ભશેભાનોને કહ્યું કે તભો
ળરૂં કયો ! તેઓઍ કહ્યું કે જ્માં વુધી આ
આ લાછયડાની કીંભત અભોને ફતાલળો નણશ
ત્માં વુધી અભો ખાલાના નથી. આે કહ્યું કે
જ્માયે તભો જભલાનું ળરૂ કયો તો
ણફણસ્ભલ્રાશ કશો, જ્માયે જભી યશો ત્માયે
અલ્શમ્દો ણરલ્રાશ કશો. તે લખતે શ.
જીબ્રઇરે ોતાના દોસ્તો (પરયસ્તાઓ) તયપ
વંફોધન કયીને કહ્યું કે ખુદાને વઝાલાય છે કે
આને ોતાનો ખરીર ણનમુક્ત કયે.
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ અ. બમ ામ્મા તો તેના
ફે કાયણો તપવીય કયનાયાઓઍ ફતાવ્મા છે .
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શેરું કાયણ ઍ કે અયફભાં કામદો શતો કે
જ્માયે ભશેભાન જભતા નથી તો વભજતા
શતા કે આ કોઇ ફુયી ણનય્મતથી આલેર છે ,
ફીજુ ં કાંઇક તેની યીતબાતથી શ. ઇબ્રાશીભ
અ. વભજી ગમા શતા કે આ પરયશ્તા
ભાનલીના રૂભાં આલેરા છે . તેભના
આલલાભાં જરૂય કોઇ અવાધાયણ લાત
વભામેરી છે , ક્માંક ભાયાથી કે ભાયા
ખાનદાનલાાથી કે કોભથી કોઇ ઍલું કાભ તો
થઇ નથી ગમું કે જે ના કાયણે કોઇ કુદયત
તયપથી ચેતલણી ભાટે તેઓને ભોકલ્મા શોમ.
શ. ઇબ્રાશીભ અ.ના ચશેયા ય કાંઇક ઉદાવી
જોઇને પરયશ્તાઓઍ કહ્યું આ કોઇ જાતનો
બમ ન યાખો. જે કાભ ભાટે અભો આવ્મા
છીઍ તેનો વંફંધ આથી નથી. અભો તો
રુત (અ.)ની કોભ ય અઝાફ કયલા ભાટે
ભોકરલાભાં આવ્મા છીઍ, ઍ વાંબી
શઝયતને ળાંણત થઇ.
જ્માયે જ. વાયાને ખફય ડી કે આ રોકો
જ. રુતની કોભને અઝાફ કયલા ભાટે આલેર
છે તો તેણી ખુળ થઇ અને ખુળીના આલેળભાં
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શવલા રાગી. કાયણ કે કોભ ઍ રાગની જ
શતી કે તેના ય અઝાફ થામ.
જ્માયે પરયશ્તાઓઍ જોમું કે આને
અભાયાથી ઇત્ભીનાન થઇ ગમું છે . છી જ.
ઇસ્શાકની ણલરાદતની લધાભણી આી, ત્માય
છી તેભના ૌત્ર માઅકુફના જન્ભની
ખુળખફયી આી. આ ફળાયત ખાવ કયીને
જ.વાયાને ઍટરા ભાટે આી કે તેભને આજ
વુધી અલરાદ ન શતી. જ.શાજયાના ેટથી
જ. ઇસ્ભાઇર જન્ભ ામ્મા શતા. તેથી
તેણીને દુ:ખ શતું કે ળોકની ગોદ તો બયેરી છે
અને ભાયી ગોદ ખારી છે .
આ ખુળખફયી લખતે શ. ઇબ્રાશીભ અ.ની
લમ ઍકવો લીવ લજની શતી. જ.વાયા નેલું
લજના શતાં. આ ઉંભય ફચ્ચા થલાની શોતી
નથી. તેથી લધાભણી વાંબતાની વાથે જ તે
આશ્ચમજ ાભી અને અજફ થઇને કશેલા
રાગી કે અયે યે શુ ં આ ઘડણભાં ળું ફચ્ચા
જણીળ ! સ્ત્રીઓથી ળયભ થળે કે ઍક ફુઢઢી
ગોદભાં ફચ્ચું યભાડી યશી છે , ભાનલીનો
સ્લબાલ છે કે જ્માયે કોઇ અજફ ભાડનાયી
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લાત વાંબે છે તો ઍકા ઍક ફોરી ઉઠે છે કે
અયે આ કેભ ફની ળકે ? પરયશ્તાઓઍ
તેણીની આશ્ચમજ ભાડનાયી લાતને દુય કયલા
ભાટે કહ્યું કે ખુદાના શુ કભભાં ળું તભને અજફ
થામ છે ? જો કે ખાનદાને નફુવ્લત ઉય તો
અલ્રાશની યશભત અને ફયકતો શંભેળા
નાણઝર થતી યશે છે .
આ સ્થે ‘અશરેફમત’ના ળબ્દને જોઇને
આભ ભુપસ્વેયીને ઍ રયણાભ કાઢમું છે કે આ
નફીની સ્ત્રીના ભાટે અશરેફમતનો ળબ્દ જે
આવ્મો છે તેથી આમતે તત્શીયભાં ણ
અઝલાજ (સ્ત્રીઓ) અશરેફમતભાં દાણખર
છે . ણ આ તેભની વભજ પેય છે .
અલ્મકુભની ઝભીય નય જાણત ફશુ લચનભાં
ફતાલે છે કે ઍનો વંફંધ જ. વાયાથી નથી.
જો શતે તો અરમકે શોત, આ તો ખાનદાને
નફુવ્લત ય ઇરાશી નેઅભતોના નાણઝર
થલાનું લણજન થઇ યહ્યું છે . ઍટરે જ્માયે આ
ખાનદાન ઉય શંભેળા યશભતે ઇરાશી
નાણઝર થઇ યશી છે તો શલે ઘડણભાં
અલરાદ થલા ઉય અજફ કેભ થામ છે ,
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વાયા ખાનદાને નફુવ્લતથી જ શતી. યવુરની
ફીફીઓનો ખાનદાને નફુવ્લતથી કોઇ વંફંધ
ન શતો, શ. પાતેભા અ.ને શતો તેથી આ
આમઍ તત્શીયભાં દાણખર છે .
૭૪ થી ૭૮ ભી આમાત :-

َ َ ّ َ َ َ َ َ ۡ ۡ ّٰ ۡ َ ّ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ
ٓاءت ُہ
فلما دہب عن ِابر ِہیم الرقع ق ج
ۡ ۡ
َُ َ ُ
ال ُبٍ ّٰوی یُ َجا ِخلنا ف ِ ۡی ق ۡو ِؿ ل ۡو ٍض ﴿﴾۷۴
َ
ََ ُ
ِا ّـ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم ل َ َح ِل ۡی ٌم ا ّق ٌاف ّم ِن ۡی ٌب ﴿﴾۷۵

ٰۤیـ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی ُم اَ ۡعو ۡص َع ۡن ّٰہ َذا ۚ ِانّ َ ٗہ َق ۡد َج َ
ٓاء
ِ
َ ۡ ُ َ ّ َ َ ّ َ ُ ۡ ّٰ ۡ ۡ َ َ ٌ َ ۡ
اب غه ُؿ
امر ذ ِبک ۚ ق ِانہم ا ِتی ِہم عذ
َم ۡر ُخ ۡق ٍخ ﴿﴾۷۶
َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ ُ ً
ٓاءة ُذ ُسلنا لوۡطا ِس ۡیٓ َء ِب ِہ ۡم َق
ق لما ج
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َ َ َ َّ ً ۡ َ ۡ َ َ
اؾ ّٰہذا یَوۡ ٌؿ َع ِص ۡی ٌب
ضاؼ ِب ِہم دذعا ق ق
﴾۷۷﴿
َ َ َ َ
ٓاء ٗف قوۡ ُم ٗہ یُ ۡہ َر ُعوۡ َـ ِال َ ۡی ِہ ؕ َق ِم ۡن
قج
َ َ َ ّٰ ّ َ ّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ
قبل کانوا حعملوـ الس ِیا ِة ؕ ق
ّّٰ ُ َ ّ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ َ ّ ُ ۡ َ َ َ ُ ٰۤ
َالل َہ ق
ہؤلٓا ِء بناتِی ہن اطہر لکم فاتقوا
ُۡ
ُۡ
َ
َ
لَا تُ ُى ۡق ِـ ف ِ ۡی ض ۡی ِف ۡی ؕ ال َ ۡـی َس ِمنک ۡم
َ
﴾۷۸﴿ َذ ُج ٌل ّذ ِش ۡی ٌد
છી જ્માયે ઇબ્રાશીભનો બમ દૂય થમો અને
તેને ખુળખફય શોંચી ગઇ ત્માયે તે રૂતની
કોભની તયપેણભાં અભાયી વાથે લાદણલલાદ
કયલા રાગ્મો. (૭૪)
ફેળક ઇબ્રાશીભ ભોટો વશનળીર, નમ્ર ભનનો
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(અને) અલ્રાશની તયપ યજૂ થનાયો શતો.
(૭૫)
(અભોઍ કહ્યું કે) શે ઇબ્રાશીભ ! તું આ
ફાફતથી અગો થઇ જા, ણન:વંળમ (તે
વંફંધભાં) તાયા યલયરદગાયનો શુ કભ
ખચીતજ આલી ચૂક્મો છે , અને ણન:વંળમ
તેભના ય ઍલો અઝાફ આલનાય છે કે જે
ટી ળકનાય નથી. (૭૬)
અને જે લેા ભાયા ભોકરેરા (પરયશ્તા)
રૂતની ાવે આવ્મા ત્માયે તેને તેભના ભાટે
રદરગીયી થઇ, અને તેભના કાયણે તેનું ભન
વંકોચામું (માને તેભને ભદદ કયલાની તેનાભાં
સશભત યશી નણશ); અને સ્લગત કશેલા રાગ્મો
કે આ ભશા વંકટનો રદલવ છે . (૭૭)
અને તેની કોભલાા તેની તયપ (ફદ
દાનતથી) ઉતાલે ધવી આવ્મા; અને તેઓ
પ્રથભથીજ ફદકાયીઓ કયતા શતા, (તે
રોકોને) તેણે કહ્યું કે શે ભાયી કોભ ! આ ભાયી
ફેટીઓ શાજય છે તેણીઓ તભાયા ભાટે લધુ
ાક છે , ભાટે અલ્રશથી ડયો અને ભાયા
ભશેભાનોનાં વંફંધભાં ભને પજે ત ન કયો; ળું
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તભાયાભાં કોઇ ણ બરો ભાણવ નથી ?
(૭૮)
જ્માયે શ.ઇબ્રાશીભ અ.ને ઍ લાતની ખફય
ડી કે આ પરયશ્તા અઝાફ નાણઝર કયલા
આવ્મા છે તો તેઓથી ઝગડો કેભ કમો ? આ
તો ખુદાઇ શુ કભનું ઉલ્રંઘન શતું ! ણ ખયી
લાત તો ઍ છે કે નયભ સ્લબાલ અને દમાના
કાયણે શ.ઇબ્રાશીભ અ. ચાશતા શતા કે રુતની
કોભ યથી અઝાફ ટી જામ કે કદાચ કોભને
વભજાલલાથી વીધા યસ્તા ય આલી જામ.
આ ઝગડો કોઇ ધભજની ણખરાપ ન શતો ણ
દમાબાલના ણશવાફે શતો કે કોભ ફચી જામ.
આ તો ભાત્ર ખુદા વભક્ષ ઍક નમ્ર ણલનંતી
કયતી દયખાસ્ત શતી. કોઇ યીતે અઝાફભાં
ણલરંફ થામ, જ્માયે ખુદાઍ ભનાઇ કયી તો
ધીયજ ધયી.
જ. રુત અ. ાવે પરયશ્તાઓનું આલલું
ભુશ્કીર બમુું શતું. તેનું કાયણ ઍ શતું કે
પરયશ્તાઓ રૂાા છોકયાની વુયતભાં શતા.
આની કાપેયા સ્ત્રીઍ તે રોકોના આલલાની
કોભના લાવના બુખમા લરૂઓને ખફય કયી
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દીધી. જ. રુત કોભના રોકોથી યેળાન શતા
કે તેઓ આ રૂાા છોકયાને કડી જળે તો
ભાયી ફદનાભી થળે. આ લાત યથી ઍભ
જણામ છે કે રુતને ત્માં ભશેભાન થઇને
ભરાઍકા આલેરા, તેભને પરયશ્તા જાણેર ન
શતા. તેથી આ ફશુ જ યેળાન શતા.
જ. રુત અ.ની કોભ જે ભકે વુયઍ અઅયાપભાં
લણજન થઇ ગમું છે કે વૃણટ ક ણલરૂઘ્ધના કાભભાં
પવામેરી શતી. તેની લસ્તીભાંથી જે અજાણ્મા
નલજલાન ગુઝયતા શતા તેભને કડી રેતા
શતા. રુત અ.ના ઘયે લસ્તીલાાઓઍ ધભાર
કયી નાખી અને તેભને ઉાડી જલાની કોણળ
કયલા રાગ્મા. જ.રુત અ.ભે રોકોને કહ્યું કે
આ ભાયી દીકયીઓ છે ઍટરે કોભની
છોકયીઓ છે . તેભની વાથે ણનકાશ કયી
જાઍઝ યીતે તભાયી ઇચ્છા ૂયી કયો. નફી
કોભના ણતા શોમ છે . ઍટરે કોભની
ુત્રીઓને ોતાની દીકયીઓ કશી છે અને
તેઓને ફશુ જ વાયી યીતે વભજાવ્મા કે આ
ભાયા ભશેભાન છે . તભારૂં ખયાફ લતજન ભાયા
ભાટે નાભોળીનું કાયણ ફનળે. ળું તભાયાભાં
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કોઇ વભજદાય નથી કે ભાયી રાચાયીને
વભજી ળકે ?
ઇણતશાવ ફતાલે છે કે કોભે રુત ાંચ
ળશેયોભાં આફાદ શતી. વદુભ, આવફુય,
અલદાન, તુયે કીભ, વુઅદા -આ ળશેયોભાં
કાપીયો યશેતા શતા. ણ વુઅદાભાં કેટરાક
ભોઅભીનોના ઘય શતા. જ.રુત અ. વદુભભાં
યશેતા શતા અને ત્માં ખેતીલાડીનું કાભ કયતા
શતા. જ્માયે પરયશ્તાઓ આવ્મા ત્માયે આ
ખેતયભાં શતા.
કરાભે ળયીપભાં ઍક છી ઍક અવંખમ
રકસ્વાઓનું લણજન છે . પ્રથભ જ. નુશ, છી
જ. શુ દ, છી જ. વારેશ, છી જ.
ઇબ્રાશીભ અને રુત અ.ના ણવરણવરાલાય
રકસ્વાઓ ફમાન કયલાનું કાયણ ઍ છે કે કુયેળ
જે અલરાદે ઇબ્રાશીભથી છે તેઓ ઍ ઘભંડભાં
શતા કે અભે ઇબ્રાશીભના લંળભાંથી છીઍ.
ભાટે ખુદા ોતાના પ્માયા નફીની અલરાદ
ઉય અઝાફ કયળે નણશ. જશન્નભની
આગથી અભાયો ણફરકુર વંફંધ નથી. તેઓને
ફતાલલાભાં આલેર છે કે નફીની અલરાદ
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કારપય અને ફદકાય શોમ તો અઝાફે
ઇરાશીથી કોઇ ફચાલી ળકનાય નથી. જુ ઓ
નુશના ુત્રની ળું શારત થઇ ? જ.શુ દ અને
વારેશ અ.ની કોભનો કેલો અંજાભ થમો ?
શ.ઇબ્રાશીભ અ.ભે કોભે રુતને ફચાલલા ભાટે
કેલી કેલી કોણળળ કયી શતી, છતાં ણ અઝાફ
ટી ળક્મો ન શતો. તભે કઇ ખેતના ભુા છો
કે તભાયાથી અઝાફ ટી જામ ! ફુયાનો
અંજાભ ફુયોજ થામ છે , કરાભે ળયીપભાં જે
રકસ્વાઓ ફમાન કમાજ છે તે ફોધ રેલા ભાટે
છે . પ્રત્મેક ઝભાનાના નાપયભાનોઍ આ
ફનાલોથી વફક રેલો જોઇઍ અને ખુદાના
અઝાફથી ડયલું જોઇઍ.
૭૯ થી ૮૩ભી આમાત :-

َ
َ ّٰ
َ ُ َ
قالوۡا لَق ۡد َع ِل ۡم َت َما لَنا ف ِ ۡی بَن ِتک ِم ۡن
ُ َ ُ َ ۡ َ َ َ َّ َ ّ َ
ُ
ۡ
﴾۷۹﴿ ح ٍق ۚ ق ِانک لتعلم ما نرِید
ۡ ُ ّٰ ۡۤۡ ّٰ ۡ َ ً َ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ َ
قاؾ لو اـ خِی ِبکم قوۃ اق ا ِقی ِاخی ذک ٍن
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َ
ش ِدیۡ ٍد ﴿﴾۸۱
َ ُ ۡ ّٰ ُ ۡ ُ ّ َ ُ ُ ُ َ ّ َ َ ۡ ّ َ ُ ۡۤۡ
قالوا یلوض ِانا ذسل ذ ِبک لن ی ِصلوا
ال َ ۡی َک َفاَ ۡيو باَ ۡہل َک بق ۡطع ّم َن الّ َ ۡیل َق لاَ
ِ
ِِ ِ ِِ ٍ ِ
ِ
امرَاَتَ َک ؕ ِانَّہٗ
یَ ۡل َت ِف ۡت ِم ۡن ُک ۡم اَ َح ٌد ِالَّا ۡ
َ
ۤۡ َ
ُم ِص ۡی ُب َہا َما ا َص َاب ُہ ۡم ؕ ِا ّـ َموۡ ِع َد ُہ ُم
َ
الص ۡب ُح ؕ اَل َ ۡـی َس ّ ُ
ُّ
الص ۡب ُح ِبـ ِػیۡ ٍب ﴿﴾۸۱
َ
َ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ
ٓاء ا ۡم ُرنا َج َعلنا َعال َِی َہا َسافِل َہا
فلما ج
ً
َ َ َ َ
َق ا ۡمؽ ۡػنا َعل ۡی َہا ِح َج َاذۃ ِّم ۡن ِس ِّج ۡی ٍل ۬
ۖ
َُۡ
ّمنضوۡ ٍخ ﴿ ۙ﴾۸۲
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ۡ ً ُ
َ
ّم َس ّوَ َمۃ ِعن َد َذ ِّبک ؕ َق َما ِہیَ ِم َن
ۡ ّّٰ
َ
ۡ
َ
﴾۸۳٪ ﴿ الظ ِل ِمهف ِبب ِعی ٍد
તેભણે કહ્યું કે તું વાયી યીતે જાણે છે કે અભને
તાયી ફેટીઓ વાથે કાંઇ રેલા દેલા નથી, અને
જે કાંઇ અભે ચાશીઍ છીઍ તે ણન:વંળમ તું
જાણે છે . (૭૯)
(રૂતે) કહ્યું કે કદાચને તભાયી વાભે થલાની
ભાયાભાં ળણક્ત અથલા ભેં કોઇ ભઝફુત
સ્થંબનો આળયો રીધો શોત (તો કેલું વારૂં
થાત) ! (૮૦)
(પરયશ્તાઓઍ) કહ્યું કે શે રૂત ! ફેળક અભે
તાયા યલયરદગાયના ભોકરેરા (પરયશ્તા)
છીઍ, (જે થી) તેઓ તાયા વુધી શયગીઝ
શોંચી ળકળે નણશ; ભાટે તું થોડીક યાત્રી
(ફાકી) યશે તાયા કુટુંફીઓને રઇ ચારતો થઇ
જજે , અને તભાયાભાંથી કોઇ ાછુ ં પયીને
જુ ઍ નણશ. ણ તાયી સ્ત્રી (આ શુ કભને
અનુવયળે નણશ); (કાયણ કે) ણન:વંળમ તેણીના
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ઉય ણ ઍજ (અઝાફ) ભુવીફત ડનાય
છે કે જે તે વલે જણા ય ડળે; ણન:વંળમ
તેભના (અઝાફનો) વભમ વલાયનો છે ; ળું
વલાયનો વભમ ાવે નથી ? (૮૧)
છી જ્માયે અભાયો શુ કભ (આલી) શોંચ્મો
ત્માયે અભોઍ તે બૂણભનો બાગ તે ઉય કયી
નાખમો અને તેના ય થય ઉય થય ફાઝેરા
ભાટીના બૂંજેરા થ્થયો લયવાવ્મા : (૮૨)
જે તાયા યલયરદગાય ાવે (અઝાફ ભાટે)
ણનળાન યાખેરા શતા; અને (ભક્કાના)
ઝારીભોથી તે સ્થ ઘણે છે ટે નથી. (૮૩)
જ.રુત અ.ની કોભના રોકો અકુદયતી કાભભાં
ઍલી પવાઇ ગઇ શતી કે સ્ત્રીઓ ાવે જલું
ભુવીફત વભજતા શતા. આલી કોભને
ઉલ્ટાલી નાખલી ઍ વભાજ ય ફશુ જ
ભોટો ઉકાય શતો. જ.રુત અ. ઍકરે ંડે
આ ફુયા રોકોનો વાભનો કેભ કયી ળકે ?! જો
તેભનાભાં ળણક્ત શોત તો જરૂય રડત, ભાત્ર
તેઓને નવીશત કયી વભજાલતા શતા ણ
જે ભની રપત્રત ખયાફ થઇ ગઇ શોમ તે કદી
ફોધાઠ રે ખયા ? નફીને ભાટે આલા ગંદા
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વભાજભાં યશેલું કેટરું બાયે શતું ?
રુત અ.ની સ્ત્રીની જે ભ જ.નુશ અ.ની ઔયત
ણ કાપેયા શતી. આલનાયા કુદયતી અઝાફે
તેને ણ શરાક કયી નાખી. પરયશ્તાઓઍ
અઝાફ લખતે ાછુ ં લી જોલાની ભના કયી
શતી કે તેથી તેઓ કોઇ આપતભાં પવાઇ જામ
નણશ. અઝાફ ફે પ્રકાયનો શતો. પ્રથભ તો
લસ્તીને ઉંધી ટકી દીધી. ફીજો અઝાફ જે
રોકો બાગલા રાગ્મા. તેઓ ય રોઢા જે લા
થ્થયના નાના નાના ટુકડાઓ ડલા રાગ્મા.
જે થી તેઓને વખત ભાય રાગલાથી ભયણ
ામ્મા.
૮૪ થી ૮૭ ભી આમાત :-

َ َ َ ً ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ َ ّٰ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ
ق ِاخی مدین اخاہم شعیبا ؕ ق
ّّٰ ُ ُ ۡ
َالل َہ َما ل َ ُک ۡم ّم ۡن الّٰہ َغه ۡ ُؿ ٗف ؕ َق لا
اعبدقا
ٍ ِ ِ
ُ ّٰ َ ۡۤۡ ّ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ
ۡىکم
تنقصوا ال ِمکیاؾ ق ال ِمهـاـ ِانِی اذ
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ب َخهۡؿ ّ َق ان ّ ۡیۤۡ
ِ ٍ ِِ
ُ
ّم ِح ۡی ٍط ﴿﴾۸۴

اَ َخ ُ
اػ َع َل ۡی ُک ۡم َع َذ َ
اب یَوۡ ٍؿ

َ ّٰ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ۡ
اؾ َق الۡمه ۡ َـ َ
َ
َ
اـ
ی
ک
ق حقو ِؿ اقفوا ال ِم
ِ
ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َّ
ٓاء ُہمۡ
از اَ ۡش َی َ
الن َ
ِبال ِقس ِط ق لا تبخسوا
ۡ
َق لَا تَ ۡع َثوۡا فی الۡاَ ۡ
ص ُمف ِس ِدیۡ َن ﴿﴾۸۵
ذ
ِ
ِ
ّّٰ َ ۡ ّ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ
بَ ِق ّ َی ُت الل ِہ خه ٌؿ لک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنه َف ۬
ۖ
ۤۡ َ َ َ ُ
َق َما انا َعل ۡیک ۡم ِب َح ِف ۡی ٍظ ﴿﴾۸۶
َقالُوۡا ّٰی ُش َع ۡی ُب اَ َص ّٰلوتُ َک تَاۡ ُمرُ َؽ اَـۡ
نَّلۡ ُؿ َؽ َما حَ ۡع ُب ُد ّٰا َب ُٓاؤنَاۤۡ اَ ۡق اَ ۡـ جّ َ ۡف َع َل ف ۡیۤۡ
ِ
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ٰٓ َ
َ َ
ۡ ۡ َ َ َّ
ا ۡموَال ِنا َما نش ُؤاؕ ِانک لَان َت ال َح ِل ۡی ُم
ّ
﴾۸۷﴿ الرَ ِش ۡی ُد
અને ભદમનલાવીઓ તયપ અભોઍ તેભના
બાઇફંધ ળોઅમફને ભોકલ્મો. તેણે કહ્યું કે શે
ભાયી કોભ ! અલ્રાશની ઇફાદત કયો, તેના
ણવલામ તભાયો કોઇ ભાઅફુદ નથી; અને ભા
તથા તોર ઓછાં આો નણશ અને ફેળક શુ ં
તભને આવુદા (વુખી) જોઉં છુ ં અને
ણન:વંળમ ભને તભાયા વંફંધભાં ઘેયી રેનાયા
રદલવના અઝાફનો અંદેળો છે . (૮૪)
અને શે ભાયી કોભ ! ભા તથા તોર અદર
ઇન્વાપની વાથે ુયેુયાં આો, અને રોકોને
તેભની (ખયીદેરી) લસ્તુઓભાં ઓછુ ં આો
નણશ, અને બૂણભભાં ફગાડ કયલાના શેતુથી
પવાદ કયતા પયો નણશ. (૮૫)
અગય તભને ણલશ્લાવ શોમ તો તભાયા ભાટે
અલ્રાશ જે કાંઇ લેાયભાં ફચત યાખે ઍજ
ફેશતય છે , અને શુ ં કાંઇ તભાયો ણનગેશફાન
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નથી. (૮૬)
તેભણે કહ્યું કે શે ળોઅમફ ! ળું તાયી નભાઝ
તને ઍ લાતની આજ્ઞા આે છે કે જે ની
અભાયા ફાદાદા ૂજા કમાજ કયતા શતા તેને
અભે છોડી દઇઍ અથલા અભાયા ભાર
દોરતભાં જે લું અભારૂં ભન ચાશે તેભ ન
લતીઍ ? તુંજ ઍક ભોટો વશનળીર અને
ડાહ્યો છે ! (૮૭)
જ. ળોઍફ અ.ની કોભ ઍક નંફયની
ફેઇભાન શતી. કોઇ લસ્તુ ફીજાઓથી ખયીદ
કયતા શતા તો લધાયે રઇ રેતી શતી. ોતાનો
ભાર ફીજાને આતા શતા તો લજનભાં
ઓછુ ં તોરતા શતા. કોઇ લસ્તુ ભાથી
આતા ત્માયે ણ ઓછુ ં આતા. તેથી
આવભાં ઝગડા-પવાદ થતા યશેતા શતા.
જ.ળોઍફ અ. ઘણં વભજાલતા શતા કે તભો
અલ્રાશની કૃાથી ખાતા ીતા છો, કોઇ
જાતની ઓછ નથી, તો છી ળા ભાટે
ફેઇભાની કયો છો ?
જ્માયે આ નભાઝ ઢતા શતા ત્માયે તેઓ
ભેણાં ભાયતા શતા કે ળું તભાયી નભાઝ ઍલો
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શુ કભ આે છે કે અભે ફુતોની ૂજા છોડી
આીઍ જે અભાયા લડલાઓ કયતા આવ્મા
છે ? ધભજના અનુવયણ લધાયે શોમ છે . જે ઓ
ભોટેયાઓને જુ ઍ છે તે પ્રભાણે લતે છે અને
તેનેજ વત્મ ભાને છે . નફીઓનું નાજાઍઝ
કાભભાં યોકટોક કયલાથી તેઓને ગભતું નણશ.
તેઓ લડલાઓના અકીદા ય ભયી પીટતા
શતા.
તેઓ ભારના ઍલા રારચુ શતા કે જયા ણ
તેભાં ઓછુ ં થામ ઍ વંદ કયતા નણશ. તેઓ
ોતાની અધુયી અક્કરથી વભજતા શતા કે
જે યીલાજ અભાયે ત્માં ચાલ્મો આલે છે તેના
ણલરૂઘ્ધ જે ળોઍફ અ. કશે છે તે તેની
નાદાની છે , વભજ્મા લગયની લાતો છે ,
અભાયા ભાભરાભાં ભાથું ભાયલાનો તેભને કોઇ
શક નથી. જે કોભ ફુયા કામોને ફુયા વભજતી
જ ન શોમ તેના ય નફીની લાતો ળું અવય
કયલાની શતી ? જે કોભ ફુયાઇને બરાઇ
વભજતી શોમ તેનો કદી હ્રદમ લ્ટો થતો
નથી.
આ સ્થે ૮૬ભી આમતભાં આવ્મું છે કે
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“ફકીય્મતુલ્રાશે ખમરૂલ્રકુભ” (ખુદાઍ ફાકી
યાખેરો) આ ળબ્દો ણલળે ઘણો ભતબેદ છે .
આ સ્થે ફંધ ફેવતો છે કે નણશ ? અલ્રાભા
ભજરીવી (અ.ભ.) રખે છે કે રોકોઍ ઘણી
જુ દી જુ દી તપવીય કયેર છે . કોઇ રખે છે કે
તોર ભાભાં ઍલી ચોયી ન કયલાથી ફાકી
યશે. અશરે વુન્નતના ભશાન આણરભ
વય્માગી રખે છે કે ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.થી રયલામત છે કે આ આમત ઝશુ યે કામભે
આરે ભોશમ્ભદ વ.ની ણનળાનીઓભાંથી છે ,
જ્માયે આ ઝુશુય પયભાલળે ત્માયે કાઅફાની
રદલાય ાવે ઉબા શળે અને ત્રણવો તેય
ખાણરવ ભોઅભેનીન આની વાથે શળે.
શઝયત ફધામથી પ્રથભ આજ આમતની
ણતરાલત પયભાલળે. તે લખતે ફધામ “મા
ફકીય્મલ્રાશ” કશીને આને વંફોધન કયળે.
૮૮ થી ૯૫ભી આમાત :-

ُۡ
َ
َ َ َ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ ا َذ َءیۡ ُت ۡم ِا ۡـ کن ُت َعدّٰی بَ ِّین ٍۃ
ق
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ّ ۡ ّ َ ّ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ ً َ َ ً َ َ ۤۡ
ِمن ذبِی ق ذرق ِجی ِمنہ ذِرقا حسنا ؕ ق ما
ُ َ َُ َُ
ۤۡ َ ۡ ُ ۡ
اذِیۡ ُد ا ۡـ اخال ِفک ۡم ِاخّٰی َما ان ّٰہک ۡم َعن ُہ ؕ
ۡ ُ ۡ ُ َّ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ
اس َتط ۡع ُت ؕ َق َما
ِاـ اذِید ِالا الاِصلاج ما
َ ۡ ۡ ۡۤۡ ّ َ ّّٰ َ َ َ ّ َ ۡ
ؕعل ۡی ِہ توَکل ُت َق ِال َ ۡی ِہ
توفِی ِكی ِالا ِبالل ِہ
ُ
انِ ۡی ُب ﴿﴾۸۸
َق ّٰحقَوۡ ِؿ لَا یَ ۡجر َم ّ َن ُک ۡم ِشقَاق ۡیۤۡ اَ ۡـ ّیُ ِص ۡی َب ُکمۡ
ِ
ِ
ِّم ۡث ُل َماۤۡ اَ َص َ
اب َقوۡ َؿ ن ُ ۡو ٍج اَ ۡق َق ۡو َؿ ُہوۡ ٍخ اَقۡ
َ َ َۡ ُ ُۡ ّ ۡ ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
قوۡ َؿ ّٰص ِل ٍح ؕ ق ما قوؿ لو ٍض ِمنکم ِبب ِعی ٍد

﴿﴾۸۹
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َ
َ ۡ ۡ
َ ُ ُ َ ُ ۤۡ
اس َتغ ِؿ ُػ ۡقا َذ ّبک ۡم ث ّم ت ۡوبُوۡا ِال َ ۡی ِہ ؕ ِا ّـ َذب ِّ ۡی
ق
َ
َذ ِح ۡی ٌم ّق ُخ ۡق ٌخ ﴿﴾۹۱
َ ُ ُ
ََۡ َ ۡ َ َُ
قالوۡا ّٰیش َع ۡی ُب َما جفق ُہ ک ِثه ًؿا ِّم ّما تقوۡ ُؾ
َ ّ َ َ َ ّٰ َ ۡ َ َ ۡ ً َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ
ق ِانا لنؿىک فِینا ض ِعیفا ۚ ق لو لا ذہطک
َ َ َ ۡ ّٰ َ َ َ ۤۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
َ
ۡ
لرجمنک ۫ ق ما انت علینا ِبع ِزی ٍز ﴿﴾۹۱
ََُ َ ُ
ّّٰ
َ َ َ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ ا َذ ۡہ ِط ۡۤۡی اع ّى َعل ۡیک ۡم ِّم َن الل ِہ ؕ
ق
ُ
ً َ
َّ َ ۡ ُ
َق اتخذت ُموۡ ُف َق َذٓا َءخ ۡم ِظ ۡہرِ ّیا ؕ ِا ّـ َذب ِّ ۡی ِب َما
َ ُ
ٌ
ت ۡع َملوۡ َـ ُم ِح ۡیط ﴿﴾۹۲
َق ّٰحقَ ۡو ِؿ ۡ
اع َم ُلوۡا َعدّٰی َمکَان َ ِت ُک ۡم ِان ّ ۡی َعا ِمل ٌؕ
ِ
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َسوۡ َػ تَ ۡع َل ُموۡ َـ ۙ َم ۡن ّیَ ۡا ِت ۡی ِہ َع َذ ٌ
اب
ّیُ ُۡ ِىیۡ ِہ َق َم ۡن ُہوَ کَا ِد ٌب ؕ َق ۡاذتَ ِق ُبوۡۤۡا ِان ّیۡ
ِ
ُ
َم َعک ۡم َذقِ ۡی ٌب ﴿﴾۹۳

َ َّ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ
ٓاء ا ۡمرُنا ن ّج ۡینا ش َع ۡی ًبا ّق ال ِذیۡ َن
ق لما ج
َّ َ َ َ َّ
ُ
ّٰا َمنوۡا َم َع ٗہ ِبرَ ۡح َم ٍۃ ِّمنا َق اخذ ِة ال ِذیۡ َن
َ َ ُ َّ ُ َ َ
الص ۡی َحۃ فا ۡص َب ُحوۡا ف ِ ۡی ِخیَاذِ ِہ ۡم
ظلموا
ۡ
ّٰج ِث ِمه َف ﴿ ۙ﴾۹۴
َ
َ ُ ّ
َ َ َّ ۡ َ
کا ۡـ ل ۡم حَغنوۡا فِ ۡی َہا ؕ الَا ب ۡع ًدا ل َِم ۡدیَ َن ک َما
ۡ َ
بَ ِع َدة ث ُموۡ ُخ ﴿ ﴾۹۵٪

(ળોઅમફે) કહ્યું, શે ભાયી કોભ ! ળું તભાયી
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વભજભાં આલે છે કે અગય શુ ં ભાયા
યલયરદગાય તયપથી ખુલ્રી દરીર ય શોઉં
અને તેણે ોતાના તયપથી ભને વાયી યોઝી
અજણ કયી શોમ (તો ળું શુ ં તેની ણલરૂઘ્ધતા
કયીળ) ? અને શુ ં ઍ ણ નથી ચાશતો કે જે
લસ્તુથી શુ ં તભને યોકુ છુ ં તે તભાયાથી ઉલ્ટો
થઇ શુ ંજ કયલા ભાંડું; ભાયાથી જ્માં વુધી ફની
ળકે શુ ં તો (તભાયી) વુધાયણા જ ઇચ્છુ ં છુ ં ;
અને ભાયી (વન્ભાગજ તયપની) પ્રેયણા ભાત્ર
અલ્રાશ તયપથી જ છે ; તેના ઉયજ ભેં
બયોવો કમો છે અને તેનીજ તયપ શુ ં યજૂ
થાઉં છુ ં . (૮૮)
અને શે ભાયી કોભ ! ખફયદાય ભાયા પ્રત્મેની
તભાયી ણલરૂઘ્ધતા તભને ઍલા દોણત ફનાલી
ન ભુકે કે જે ના કાયણે તભાયી લરે ઍલી થામ કે
જે લી લરે નૂશની કોભ, અથલા શૂ દની કોભ,
અથલા વારેશની કોભની થઇ શતી. લી
રૂતની કોભ તથા તભાયી લચ્ચે કાંઇ રાંફો
કા ણ લીત્મો નથી. (૮૯)
અને તભાયા યલયરદગાયથી ભાપી ભાંગો,
છી તેની તયપ યજૂ થાઓ; ફેળક ભાયો
અનુક્રભણણકા
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યલયરદગાય ભોટો યશેભ કયનાય (અને)
શેતા છે . (૯૦)
તેભણે ઉિય આપ્મો કે શે ળોઅમફ ! તું જે
કાંઇ ફોરે છે તેનો ણલળે બાગ તો અભે
વભજતા જ નથી, અને ણન:વંળમ અભે તો
તને અભાયાભાં ખયેજ કભઝોય નીશાીઍ
છીઍ, અને જો અભને તાયા કુટુંફનો ણલચાય
ન શોત તો જરૂય તાયા ય થ્થયો (ની લૃણટ ક)
લયવાલતે, અને તું અભાયા ભુકાફરાભાં
ફલાન તો નથીજ. (૯૧)
(ળોઅમફે) કહ્યું કે શે ભાયી કોભ ! ળું ભાયા
કુટુંફીઓ તભાયી નજીક અલ્રાશથી ણ લધુ
ણપ્રમ છે ! અને તભોઍ તે (ના શુ કભ)ને ીઠ
ાછ નાખી દીધો છે ; ફેળક જે લતજન ણ
તભે ચરાલો છો તે ભાયા યલયરદગાયના
જ્ઞાનની શદભાં છે . (૯૨)
અને શે ભાયી કોભ ! તભે તભાયી જગ્માઍ જે
ચાશો તે કયો, શુ ં ણ ણન:વંળમ (કાંઇક)
કયનાયો છુ ં ; આગ જતાં તભે ોતે જાણી
રેળો કે પજે ત કયનાયો અઝાફ કોના ય ઉતયે
છે અને જુ ઠો કોણ છે ; અને તભે યાશ જોતા
અનુક્રભણણકા
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યશો, ણન:વંળમ શુ ં ણ તભાયી વાથે યાશ
જોઉં છુ ં . (૯૩)
અને જ્માયે અભાયો શુ કભ આવ્મો ત્માયે
ળોઅમફને તથા જે રોકો વાથે ઇભાન રાવ્મા
શતા તેભને અભાયી દમાથી ફચાલી રીધા,
અને ઝુરભગાયોને ઍક (બમંકય) કીકીમાયીઍ
આલી કડ્મા જે થી તેઓ ોતાના ઘયોભાં
સ્થંણબત ફની યશી ગમા : (૯૪)
જાણે તેઓ તે (બૂણભ)ભાં કદી લસ્માજ ન
શતા; જાણી રો કે ભદમનલાાઓ ધુત્કાયી
કાઢલાભાં આવ્મા જે લા કે વભૂદલાા (ધુત્કાયી
કાઢલાભાં આવ્મા શતા). (૯૫)
જ. ળોઍફ અ.થી કોભે કહ્યું કે અભોને તાયી
કોભની આફરૂનો ખમાર આલે છે , નણશ તો
અભો તને વંગવાય કયી નાખત. જ. ળોઍફે
કહ્યું અમ કોભ તભાયો ક્ષ ળું ખુદા કયતાં
તભાયી નઝદીક લધાયે ભાનલંત છે ? તભોઍ
ઍ ભશાન અલ્રાશના શુ કભને ઠુકયાલી દીધો
છે .
જ્માયે કોભ કોઇ યીતે યાશે નજાત ય આલી
નણશ ત્માયે શ. ળોઍફ અને તેભના ય ઇભાન
અનુક્રભણણકા
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રાલનાયાઓને ખુદાઍ નજાત આી.
જે ઓઍ કુફ્ર કમુું તેઓ જીબ્રઇરની બમંકય
ચીવથી ઘયોભાં ભયણ ામ્મા, જાણે તેઓ
શેરા કદી ઍ ઘયોભાં યશેતાજ ન શતા.
૯૬ થી ૯૯ભી આમાત :-

ۡ
ّٰ َ
َ َ َۡ
َق لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ُموۡ ّٰسی ِبا ّٰی ِتنا َق ُسل ّٰط ٍن
ُ ۡ
ّم ِبه ٍف ﴿ ۙ﴾۹۶
ِاخّٰی ف ِۡو َعوۡ َـ َق َمل َ ۠ائِ ٖہ َف ّاتَ َب ُعوۡۤۡا اَ ۡمرَ
ۡ َ ۡ َ َ َ ۤۡ َ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َ
فِوعوـ ۚ ق ما امر فِوعوـ ِبر ِشی ٍد ﴿﴾۹۷
ََ
َ
ۡ
ۡ
حَق ُد ُؿ قوۡ َم ٗہ یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ فا ۡق َذ َخ ُہ ُم
َّ
ۡ ۡ ۡ
الن َاذ ؕ َق ِبئ َس ال ِو ۡذ ُخ ال َموۡ ُذ ۡق ُخ ﴿﴾۹۸
ُۡ
ًَ َ
ۡ
َق ات ِب ُعوۡا ف ِ ۡی ّٰہ ِذ ٖف ل َ ۡعنۃ ّق یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ
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ُ ۡ ّۡ َ ۡ
﴾۹۹﴿ الرِف ُد ال َم ۡرفوۡ ُخ
ِبئس
અને ખચીતજ અભોઍ ભૂવાને અભાયી
ણનળાનીઓ તથા ખુલ્રી દરીર વાથે ભોકલ્મો
શતો : (૯૬)
રપયઔન તથા તેના વયદાયો તયપ; ણ તે
વઘાઓઍ રપયઔનની આજ્ઞાનું ારન કમુું,
જો કે રપયઔનની આજ્ઞા વીધા ભાગે (રઇ
જનાયી) ન શતી. (૯૭)
કમાભતના રદલવે તે (રપયઔન) ોતાની
કોભની આગ આગ ચારળે અને તે
વઘાઓને જશન્નભ તયપ રાલી ભુકળે; અને
તે ફુયા ઉતાયાની જગ્મા શળે કે જ્માં તેઓ
ઉતયળે. (૯૮)
અને આ જગતભાં તેભની ાછ રાનત
રગાડી દેલાભાં આલી છે અને કમાભતના
રદલવે ણ; (આ) કેલી ફુયી શળે તે બેટ કે જે
(તેભને) આલાભાં આલળે ! (૯૯)
શલે ખુદાલંદે આરભ પીયઔન અને તેની
કોભનું ટૂંકભાં લણજન કયે છે . કમાભતભાં
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ેરપયઔન કોભની આગ શળે, પીયઔન અન
તેને ભાનનાયાઓ જશન્નભભાં જળે.
૧૦૦ થી ૧૦૪ ભી આમાત :-

ُۡ َُُ َ َ
َ
ّٰ َ
دل ِک ِم ۡن ان ۢۡ َبٓا ِء الـ ّٰػی جق ّص ٗہ َعل ۡیک
ۡ َ َ
ِمن َہا قٓائِ ٌم ّق َح ِص ۡی ٌد ﴿﴾۱۱۱
َ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ّٰ ۡ َ َ ُ ۡۤۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ ۤۡ
ق ما ظلمنہم ق ل ِکن ظلموا اجفسہم فما
َّ
ََۡ ۡ
اغن ۡت َعن ُہ ۡم ّٰال َِہ ُت ُہ ُم التِ ۡی یَ ۡد ُعوۡ َـ ِم ۡن
َ
ُ ۡ ّّٰ ۡ َ ۡ ّ َ ّ َ َ َ َ
ٓاء ا ۡمرُ َذ ِّبک ؕ َق
خق ِـ الل ِہ ِمن شی ٍء لما ج
َۡ َ
َ
َما ر ُاخ ۡق ُہ ۡم غه َؿ ت ۡت ِب ۡی ٍب ﴿﴾۱۱۱
َ ّٰ َ َ ۡ ُ َ َ ۤۡ َ َ َ ۡ ُ
َق کذل ِک اخذ َذ ِّبک ِادا اخذ الـ ّٰػی َق ِہ َی
َ َ ٌ ّ َ َ ۡ َ ٗ ۤۡ َ ۡ ٌ َ
ٌ
ۡ
ظال ِمۃ ؕ ِاـ اخذف ال ِیم ش ِدید ﴿﴾۱۱۲
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َ ِا ّ َـ ف ۡی ّٰدل َِک ل َ ّٰایَ ًۃ لّ َِم ۡن َخ
َ اػ َع َذ
اب
ِ
َ ّ ُ َ ّ ٌ ۡ ُ ۡ َ ّ ٌ ۡ َ َ ّٰ َ ّٰ ۡ
ُ الن
از َق
الآِو ِۃ ؕ دل ِک یوؿ مجموع ۙ لہ
َۡ
َ ّٰ
﴾۱۱۳﴿ دل ِک یَوۡ ٌؿ ّمش ُہ ۡو ٌخ
َ ّ َ َ َ ّ ۡۤ ٗ ُ ّ َ ُ َ َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۱۱۴﴿ ق ما نؤِٓوف ِالا لِاج ٍل معدق ٍخ
(શે યવુર ! અગાઉ થઇ ગમેરી લસ્તીઓના
આ કેટરાક લૃતાંત છે જે અભે તને લણજલી
યહ્યા છીઍ તેઓ ભાંશેની કેટરીક (લસ્તીઓ
શજી) કામભ છે અને કેટરીક ઝભીનદોસ્ત થઇ
ગઇ છે . (૧૦૦)
અને અભોઍ તેભના ય ઝુલ્ભ કમો ન શતો,
ફલ્કે તેભણે ંડેજ ોતાના જીલ ય ઝુલ્ભ
તોડ્મો શતો; છી જ્માયે તાયા યલયરદગાય
(ની ણળક્ષા) નો શુ કભ આવ્મો ત્માયે તેભના તે
ભાઅફુદો કે જે ભને તેઓ અલ્રાશને છોડી
ોકામાજ કયતા શતા તેભના કાંઇજ કાભભાં ન
આવ્મા; અને તેઓઍ તેભના ણલનાળભાં
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લધાયોજ કમો. (૧૦૧)
અને (શે યવુર !) તાયા યલયરદગાયની કડ
ઍલીજ શોમ છે જ્માયે તે લસ્તીઓની તેભની
ઝુરભગાય ણસ્થણતભાં ધયકડ કયે છે ; ફેળક
તેની કડ દુ:ખદામક (અને) વખત છે .
(૧૦૨)
ફેળક તેભાં તેઓ ભાટે ણનળાની છે કે જે ઓ
આખેયતના અઝાફથી ડયે છે ; ઍજ રદલવ
વઘાં ભાણવોના બેગા થલાનો શળે અને
ઍજ તે રદલવ છે કે જ્માયે વલે શાજય
કયલાભાં આલળે. (૧૦૩)
અને તે (કમાભતના) રદલવને અભે કેલ ઍક
ઠયાલેરા વભમ ભાટે ભુરત્લી યાખીઍ છીઍ.
(૧૦૪)
ખુદાલંદે આરભે કેટરીક લસ્તીઓને ફાકી
યાખી છે . કેટરીકને શતી ન શતી કયી નાખી.
તે કોઇ ય ઝુલ્ભ કયતો નથી, ભાણવો
ોતાની કયણીનું પ ાભે છે .
૧૦૫ થી ૧૦૮ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ َ َّ
ۡ
یَوۡ َؿ یَا ِة لَا تکل ُم
َ ۡ َ َ
ف ِمن ُہ ۡم ش ِك ٌّی ّق َس ِع ۡی ٌد ﴿﴾۱۱۵
َ َ َّ َّ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ
الناذ ل َ ُہ ۡم فِ ۡیہاَ
فاما ال ِذین شقوا ف ِفی ِ
َ ۡ ََ
رفِه ٌؿ ّق ش ِہ ۡی ٌق ﴿ ۙ﴾۱۱۶
َّ ُ
ّٰخ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا َما َخ َ
الس ّٰم ّٰوة َق
ام ِت
ٓاء َذ ّبُ َک ؕ ِا ّ َـ َذ ّبَ َک َف ّ َع ٌ
الۡاَ ۡذ ُص ِالَّا َما َش َ
اؾ
َّ
َۡ
جف ٌس ِالا

ۡ
ِب ِادنِ ٖہ ۚ

ّ
ل َِما یُرِیۡ ُد ﴿﴾۱۱۷

ۡ َ َّ
َ َ َّ َّ ۡ َ ُ ُ ۡ َ
ق اما ال ِذین س ِعدقا ف ِفی الجن ِۃ
َّ ُ
ّٰخ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا َما َخ َ
الس ّٰم ّٰوة َق
ام ِت
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َّ ُ َ
الۡا ۡذص ِالا
ُ
﴾۱۱۸﴿ َم ۡجذ ۡق ٍد

ۡ َ ً َ َ َ ُّ َ َ َ َ
ٓاء غه َؿ
ما شٓاء ذبک ؕ عط

જ્માયે તે રદલવ આલી શોંચળે ત્માયે તે
રદલવે કોઇ વ્મણક્ત તેની યલાનગી ણવલામ
લાત કયી ળકળે નણશ, છી તેભનાભાં કોઇ
શતબાગી શળે ત્માયે કોઇ બાગ્મળાી.
(૧૦૫)
તે રોકો કે જે ઓ શતબાગી શળે તેઓ
જશન્નભભાં (જઇ) ડળે જે ભાં તેઓ ભાટે
કેલ નીવાવા (ભાયલાનું) અને શામ શામ
કયલાનું શળે : (૧૦૬)
જ્માં વુધી આકાળ તથા ૃથ્લી ફાકી
તેઓ તેભાંજ યશેળે, ણવલામ કે
યલયરદગાયને કાંઇ ફીજુ ં જ ભંજુય
ફેળક તાયો યલયરદગાય જે કાંઇ ચાશે
કયીનેજ યશે છે . (૧૦૭)

યશેળે
તાયા
શોમ;
છે તે

અને યહ્યા તેઓ કે જે બાગ્મળાી શળે તો
તેઓ જન્નતભાં જળે, જ્માં વુધી આકાળો
અનુક્રભણણકા
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તથા ઝભીન કામભ યશેળે ત્માં વુધી તેઓ
તેભાંજ યશેળે ણવલામ કે તાયા યલયરદગાયને
કોઇ ફીજી (ફેશતયી) ભંજુય શોમ; આ ઍક
ઍલી ફક્ષીળ શળે જે (ક્માયે ણ) ખત્ભ
થનાયી નથી. (૧૦૮)
કમાભતભાં યઝા લગય કોઇ લાત કયી ળકળે
નણશ, તેના અલમલો બરાઇ ફુયાઇની વાક્ષી
આળે, ળપાઅત કયનાય ખુદાની આજ્ઞાથી
ળપાઅત કયળે. જે ભકે કુયઆનથી વાણફત છે
કે “ભનઝલ્રઝી મળપઓ ઇન્દશુ ઇલ્રા
ફેઇઝનેશી” કોણ છે કે ળપાઅત કયે (કોઇની)
તેની વભક્ષ ણવલામ તેની યઝાથી. આ ઉયથી
ખફય ડી કે ખુદાની યઝાથી કમાભતભાં
ળપાઅત કયનાયા ળપાઅત કયળે. તેથી ભુયાદ
અમ્ફીમા મા અઇમ્ભા અ. છે .
“ળકી” અને “વઇદ”નો અથજ ખયાફ અને નેક
છે . જે ઓઍ ફુરૂઇ ભવાઍરભાં વાયા
અઅભાર કમાજ છે તે વઇદ છે અને જે ઓઍ
ફુયા કૃત્મો કમાજ છે તેઓ ળકી છે .
“ભાદાભણતસ્વભાલાતો લર અઝો” જ્માં વુધી
આવભાન-ઝભીન ભૌજુ દ છે , આથી ળું ભુયાદ
અનુક્રભણણકા

284

hajinaji.com

છે ? કેટરાક કશે છે કે અયફના ભુશાલયા
ભુજફ તેનાથી શંભેળગીનો અથજ થામ છે . ણ
વાચી લાત ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે
ફમાન પયભાલી છે કે આ જન્નત અને
જશન્નભ દુન્માની જન્નત અને જશન્નભ છે .
જે ભયલા છી કમાભત વુધી આરભે
ફયઝખભાં છે . ભયણ છી કાપીય અને
ગુનેશગાય તે જશન્નભભાં યશેળે અને
ભોઅભીન દુન્માની જન્નતભાં યશેળે. આ
અઝાફ અને વલાફ કમાભત વુધીનો છે .
જ્માં વુધી આવભાન અને ઝભીન છે . જે
રોકોઍ ઉવુરે દીનનો ઇન્કાય કમો છે તેની
ફક્ષીળનો વલાર જ ઉબો થતો નથી.
૧૦૯ થી ૧૧૧ ભી આમાત :-

ُ َ َ
َ
فلَا تک ف ِ ۡی ِم ۡریَ ٍۃ ِّم ّما حَ ۡع ُب ُد ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ؕ َما
ۡحَ ۡع ُب ُد ۡق َـ ِالَّا َک َما حَ ۡع ُب ُد ّٰابَ ُٓاؤ ُہ ۡم ِّمن
ََق ۡب ُل ؕ َق ِانَّا ل َ ُموَ ّ ُفوۡ ُہ ۡم ن َ ِص ۡی َب ُہ ۡم َغهۡؿ
અનુક્રભણણકા

285

hajinaji.com

ُۡ ۡ َ
﴾۱۱۹٪ ﴿ ش
ٍ منقو

ۡ َ ّٰ ۡ
َ َ َ
َق لَق ۡد ّٰات ۡینا ُموۡ َسی ال ِکت َب فاخ ُت ِل َف
َ َ
َ ٌ َ
فِ ۡی ِہ ؕ َق ل َ ۡو لَا ک ِل َمۃ َس َبق ۡت ِم ۡن ّذ ِّبک
ُلَقُ ِطیَ بَ ۡی َن ُہ ۡم ؕ َق ِانّ َ ُہ ۡم ل َ ِف ۡی َش ٍّک ِّم ۡنہ
﴾۱۱۱﴿ ُمرِیۡ ٍب
ۡؕ َق ِا ّ َـ کُلًّا لّ َ ّمَا ل َ ُیوَ ّفِ َی ّ َن ُہ ۡم َذ ّبُ َک اَ ۡع َمال َ ُہم
ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ٗ َّ
ٌ
﴾۱۱۱﴿ ِانہ ِبما حعملوـ خ ِبهؿ
ભાટે તેઓ જે લસ્તુઓની ૂજા કયે છે તેના
વંફંધભાં તું કોઇ ણ તયેશની ળંકાભાં ડતો
નણશ; તેઓ ભાત્ર તેભની જ ૂજા કયે છે કે
જે ભની ૂજા પ્રથભ તેભના ફાદાદા કયતા
શતા; અને ણન:વંળમ અભે તેભના (અઝાફનો)
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બાગ ઓછો કમાજ લગય ૂયેૂયો તેભને
આીળું. (૧૦૯)
અને ખયેજ અભોઍ ભૂવાને રકતાફ આી
શતી છી તેભાં ભતબેદ કયલાભાં આવ્મો;
અને જો તાયા યલયરદગાયની (ભોશરત
ણલેનો) ફોર પ્રથભથી નીકી ચૂક્મો ન શોત
તો તેભની લચ્ચે (ક્માયનોમ) પેંવરો થઇ ગમો
શોત; અને ણન:વંળમ તે રોકો તે (કુયઆન)ના
વંફંધભાં ભુંઝલણભાં નાખનાયી ળંકાભાં ડેરા
છે . (૧૧૦)
અને ણન:વંળમ તેઓભાંથી દયેકને તાયો
યલયરદગાય તેભના કભોનો વંૂણજ ફદરો
આળેજ; ફેળક જે કભો તેઓ કયે છે તેનાથી
તે વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૧૧૧)
શ. યવુર વ.ને કશેલાભાં આલે છે કે ફુતોની
આ ૂજા કોઇ નલી લાત નથી. તેઓના
લડલાઓ ઍભજ કયતા આવ્મા છે . અભે
જ્માયે ભુવા અ. ઉય તલયેત નાણઝર કયી
ત્માયે ણ રોકોઍ ણલયોધ કમો અને ખોટી
ખોટી લાતોનો પ્રચાય કમો. ઍ રોકો જે કાંઇ
કયે છે તેનો ફદરો કમાભતભાં જરૂય ભળે.
અનુક્રભણણકા
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૧૧૨ થી ૧૧૬ભી આમતો :-

اس َت ِق ۡم َک َما ۤۡ اُ ِم ۡر َة َق َم ۡن تَ َ
َف ۡ
اب َم َع َک قَ
َ ۡ َ َّ
َ ُ
ۡ
لَا تطغوۡا ؕ ِان ٗہ ِب َما ت ۡع َملوۡ َـ َب ِصه ٌؿ ﴿﴾۱۱۲
َق لَا تَ ۡرخ َ ُنوۡۤۡا ِاخَی الّ َ ِذیۡ َن َظ َل ُموۡا َف َت َم ّ َس ُکمُ
ّ َ ُ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ ِمنۡ
الناذ ۙ ق ما لکم ِمن خق ِـ
َ ۡ َ َ ُ َّ َ ُ ۡ
َ
َ
ۡ
ُ
اقل ِیٓاء ثم لا تنِوقـ ﴿﴾۱۱۳

َ َ ّ َ ّٰ َ َ َ َ ّ َ
الن َہاذِ َق ُرل َ ًفا ِّمنَ
ق اقِ ِم الصلوۃ ٗوف ِی
َّ
ّ َ ۡ َ َ ّٰ ُ ۡ ۡ َ ّ َ ّ ّٰ
ۡ
الی ِل ؕ ِاـ الحسن ِت یذ ِہكف الس ِیا ِة ؕ
ّٰ َ ۡ
ّّٰ
ۡ
َ
دل ِک ِدٔ ّٰوی ل ِلذِٔ ِوین ﴿﴾۱۱۴
َ ۡ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ لَا حُ ِض ۡی ُع اَ ۡجرَ
ق اصكِؿ ف ِاـ
hajinaji.com
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ۡ
ۡ
﴾۱۱۵﴿ ال ُم ۡح ِس ِنه َف

ُۡ
ُ ُ ُ َ
َ َ َف َلوۡ لَا ک
اـ ِم َن الـ ُػ ۡق ِـ ِم ۡن ق ۡب ِلک ۡم اقلوۡا
َّ ۡ َ ۡ
َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َّ َّ َ
ص ِالا
ِ ب ِقی ٍۃ ینہوـ ع ِن الفسا ِخ فِی الاذ
َ
ۡ َ َۡ َ
َ َّ
ق ِل ۡیلًا ِّم ّم ۡن ان َج ۡینا ِمن ُہ ۡم ۚ َق ات َبع
َّ
ُ ۡ ُ ۡۤ
ََ
ُ َ
ال ِذیۡ َن ظل ُموۡا َما اترِفوۡا فِ ۡی ِہ َق کانوۡا
ۡ
﴾۱۱۶﴿ ُم ۡجرِ ِمه َف
ભાટે (શે યવુર !) જે લો તને શુ કભ આલાભાં
આવ્મો છે તે પ્રભાણે તું ોતે તથા જે ઓ
(ભૂર્તત ૂજા અને નાણસ્તકણા ભાટે)
પ્રશ્ચાતા કયીને તાયી વાથે થમા છે દ્રઢ યશો
અને (શે રોકો !) ઉધ્ધત ન ફનો; જે કાંઇ તભે
કયો છો તે ફેળક તે ણનશાે છે . (૧૧૨)
અને (શે ભુવરભાનો !) જે રોકો ઝુલ્ભ કયે છે
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તેભના તયપ લો નણશ, નણશતય આગ તભને
અડકળે અને અલ્રાશ ણવલામ તભાયા કોઇ
ણશભામતીઓ થળે નણશ; છી તભને વશામ
ણ કયલાભાં આલળે નણશ. (૧૧૩)
અને (શે યવુર !) રદલવના ફે બાગોભાં
(વલાયના તથા વાંજના) તથા યાત્રીના
પ્રાયંબભાં (શેરા બાગભાં) નભાઝ ઢમા કય;
ણન:વંળમ નેકીઓ ફદીઓને ભાયી શઠાલે છે ;
ફોધ ગ્રશણ કયનાયાઓ ભાટે આ ઍક (ઉભદા)
ફોધ છે . (૧૧૪)
અને ધીયજ ધય, કાયણ કે ફેળક અલ્રાશ
વત્કામો કયનાયાઓનો ફદરો વ્મથજ જલા દેતો
નથી. (૧૧૫)
ત્માયે તભાયી આગભચ (અગાઉ)ની ેઢીઓભાં
ઍલા ફુણઘ્ધળાીઓ (ઘણાં) કેભ ન થમા કે
જે ઓ (ઝુરભગાયોને) બૂણભભાં પવાદ કયતાં
અટકાલતે; તેઓ ભાંશેના ગણતયીના થોડાક
ભાણવો ઍલા જરૂય શતા કે જે ભને અભોઍ
(અઝાફભાંથી) ફચાવ્મા, અને ઝારીભો જે
વુખના વાધનો તેભને આલાભાં આવ્મા
શતા તેભની ાછ ડી ગમા અને તેઓ
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દોણત શતા. (૧૧૬)
“પસ્તકીભ કભા ઓણભયત” અમ યવુર તભોને
જે શુ કભ ભળ્મો તે પ્રભાણે વીધા ઉબા યશો,
ભતરફ ઍ કે ળયીઅતના શુ કભ પ્રભાણે અભર
કયો. ભુસ્તકીભના અથજ ણલળે રોકોઍ જાત
જાતની તપવીય કયી છે . ઍ ફધામનો બાલાથજ
ઍ કે ઍલી યીતે લતજલું કે ફાર ફયાફય પકજ ન
ડે. ઇબ્ને અબ્ફાવથી રયલામત છે કે શ.
યવુર વ. ઉય આથી લધુ વખત કોઇ આમત
નાણઝર થઇ નથી. ઍજ કાયણથી શઝયતે
પયભાવ્મું કે વુયઍ “શુ દ” અને વુયઍ
“લાકેઆ”ઍ ભને લૃઘ્ધ કયી નાખમો છે .
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે જે
કોઇ ણફયાદયે ભોઅભીનનો ભાર ઝુલ્ભ કયી
ખામ જામ અને તેને ાછો ન આે તો તે
કમાભતભાં આગની ચીનગાયીઓ ખાળે.
શઝયતે પયભાવ્મું કે ઝુલ્ભ કયનાય, તેને વશામ
કયનાય, અને તેનાથી યાઝી થનાય ત્રણે જણા
ઍક વયખા ગુનેશગાય છે .
ફમાન કયલાભાં આલેર છે કે તું નભાઝને
દીલવના ફન્ને તયપ (છે ડા)ભાં કામભ કય અને
અનુક્રભણણકા

291

hajinaji.com

શંભેળા તેને તેની ળયતો પ્રભાણે ઢમા કય,
અને યાતની કરાકોભાં નભાઝ ઢ. આ
આમતભાં આવ્મું કે દીલવના ફન્ને તયપભાં
નભાઝ ઢો, તો તે વલાય અને વાંજની
નભાઝ છે અને કશે છે કે દીલવના ફન્ને
તયપભાં જે ળરૂઆતનો બાગ છે તે વુબ્શની
નભાઝ છે . કેભકે તે નભાઝ દીલવ ળરૂ થલાની
નજીક છે અને દીલવની ફીજી તયપ તે
દીલવનો ાછરો બાગ છે . તેથી ભુયાદ ઝોશય
અને અવયની નભાઝ છે અને યાતની
કરાકોભાં નભાઝ ઢલાથી ભુયાદ ભગયીફ
ઇળાની નભાઝ છે .
અભીરૂર ભોઅભેનીન શ. અરી અ.થી
રયલામત છે કે ભેં શ.યવુર વ.થી વાંબળ્મું છે કે
કુયઆનની ઍ આમત જે નાથી લધાયે ઉમ્ભીદ
થામ તે આ આમત (૧૧૪) છે . અમ અરી
કવભ છે ભને ઍ ખુદાની જે ણે ખુળખફયી
આનાય અને ડયાલનાય કયી ભોકલ્મો કે
તભાયાભાંથી કોઇ લઝુ કયે છે તો તેના
ળયીયભાંથી ગુનાશ ખયી ડે છે . ખયા
અંત:કયણથી ખુદા તયપ રક્ષ આે છે તો તેનો
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કોઇ ગુનોશ ફાકી યશેતો નથી. નભાઝ
ાણીની નશેય જે લી છે , જ્માયે ઇન્વાન ાંચ
લખત નશામ તો જે ભ તેના ળયીય ય કોઇ
ભેર યશેતો નથી, ઍલીજ યીતે ાંચ લખત
નભાઝ ઢે તો કોઇ ગુનોશ ફાકી યશેતો નથી.
શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણજન છે કે
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે જે ભાં ચાય
લસ્તુ શળે તે શરાક નણશ થામ. ૧. નેકી
કયલાનો ણલચાય કયે ણ તે અભરભાં ન આલે
તો ણ ખુદા ઍક નેકી તેની રખાલે છે , ૨.
નેકીને અભરભાં રાલે તો દવ નેકી રખામ છે .
૩. ફુયી લાતનો ઇયાદો કયે અને અભર ન કયે
તો ગુનોશ રખાતો નથી. ૪. જે ફદી કયે તો
વાત કરાક વુધી ફદી રખાતી નથી કે તે
તૌફા કયી રે, અને નેક અભર કયે.
ઇણસ્તગપાય કયે અને ગુનાશોની ભાપી ચાશે.
જો ઇન્વાન ાફંદીની વાથે કામદેવય નભાઝ
અદા કયે તો દીલવે દીલવે તભાભ ગુનાશ
ઓછા થતા જામ છે . ભતરફ કે નભાઝની
ફયકતથી નેકીઓ લધે છે અને ગુનાશ ઘટે છે .
૧૧૭ થી ૧૨૩ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ઝુલ્ભ કયીને લસ્તીઓનો નાળ કયી નાખે ઍલી
ણસ્થણતભાં કે તેના યશેલાવીઓ વદાચાયી શોમ.
(૧૧૭)
અને (શે યવુર !) અગય તાયો યલયરદગાય
ચાશતે તો વઘા ભાણવોને ઍકજ ંથના
ફનાલી દેતે ણ તેઓ ભતબેદ તો કમાજજ
કયળે : (૧૧૮)
ણવલામ કે જે ભના ય તાયા યલયરદગાયે દમા
કયી શોમ; અને ઍજ (ભતબેદ કયલા) ભાટે
તેભને ૈદા કમાજ છે ; અને (આખયે) તાયા
યલયરદગાયનો આ કોર ૂયો થમો કે શુ ં
જશન્નભને વઘા (નાપયભાન) જીન્નાત
તથા ઇન્વાનો લડે જરૂય બયી નાખીળ.
(૧૧૯)
અને અભે આગરા યવુરોની ખફયો ભાંશેની
દયેક (ખફય) તને ઍ ભાટે લણજલીઍ છીઍ કે
તે લડે તારૂં ભન દ્રઢ ફનાલી દઇઍ, અને
(લી) ઍ રકસ્વાઓના લણજનથી તાયા વુધી
વત્મ શોંચ્મું છે અને તેભાં ભોઅભીનો ભાટે
ચેતલણી તથા ફોધ છે . (૧૨૦)
અને જે રોકો ઇભાન રાવ્મા નથી તેભને (શે
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યવુર !) કશે કે તભે તભાયી જગ્માઍ
(ભયઝીભાં આલે તે) કામજ કમે જાઓ, ખયેજ
અભે ણ (અભાયી જગ્માઍ કાંઇ) કયીઍ
છીઍ. (૧૨૧)
અને રયણાભની તભે યાશ જોમા કયો,
ણન:વંળમ અભે ણ યાશ જોનાયા છીઍ.
(૧૨૨)
અને આકાળો તથા ઝભીનની વઘી છુ ી
લાતો અલ્રાશ વાથે વંફંધ ધયાલે છે , અને
દયેક ભાભરો તેની તયપ યજૂ કયલાભાં આલળે ;
ભાટે તું તેનીજ ઇફાદત કય અને તેના યજ
બયોવો યાખ, અને જે કાંઇ તભે કયો છો
તેનાથી તભાયો યલયરદગાય અજ્ઞાત નથી.
(૧૨૩)
જે લસ્તીઓ ઉય અઝાફ આવ્માનું લણજન
થમું છે તેને ખુદાઍ ઍ ભાટે ફયફાદ કમાજ કે
તેના યશેનાયાઓ ઝાણરભ અને ભાથાબાયે
શતા, કોઇ શુ કભની ાફંદી કયતા ન શતા,
ખુદા આરદર છે તે કદી ઍલું કયે નશીં કે જે
લસ્તીઓના રોકો તાફેદાય અને બરા શોમ
તેના ય અઝાફ ભોકરે.
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ઍ લાતભાં જયા ણ ળંકા નથી કે ખુદા ઍલી
ળણક્ત ધયાલે છે કે ફધામ ભાનલીઓને ઍક
ધભજ અને ઍક ણલચાયના ફનાલી દેત. યંતુ
તેણે ઍલું કમુું નથી. કાયણ કે જો ઍભ કયત તો
અમ્ફીમા અને ભુયવરીનને ભોકરલાની
જરૂયત જ ન શતી. ઇરાશી રકતાફોનું ણ ળું
કાભ શતું ? ન ભાનલીની ફુઘ્ધીની યીક્ષા
થતે, ન વભાજનો વાચો લશેલાય ચારત.
બરા ફુયાને કોઇ જાણી ળકત નણશ, અખરાક
અને વભ્મતા, ભાનલતા ળું છે ઍ કોઇ જાણત
જ નશી ! તેના રીધે જગતના વ્મલશાય અને
વંસ્કાયભાં ઝભીન આવભાનનો પકજ ડી જાત.
તેણે ઇન્વાનને ખુદ ભુખતાય ફનાવ્મો છે .
વાયા નયવાને વભજી ળકે છે , નેકી ફદીની
યાશ જાણે છે . તેને ખુદ ઇણખતમાય આેર છે
કે તે ોતાની ફુણઘ્ધથી કાભ રે, જો રાચાય
ફનાવ્મો શોત તો બરા ફુયા કામજની વઝા જ
ન શોત.
કરાભે ળયીપભાં અનેક સ્થે નફીઓ અને
યવુરોના રકસ્વાઓનું લણજન કમુું છે તે ઍટરા
ભાટે કે યવુરના રદરને આશ્લાવન ભાટે અને
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તે ણશમ્ભતથી ણશદામત કયે અને ઍ જાણીને કે
કોભના તયપથી જે દુ:ખો શોંચી યહ્યા છે તે
શેરાંના મગમ્ફયોને ણ ઍ પ્રકાયનાં દુ:ખ
દદજનો વાભનો કયલો ડ્મો છે . ઍલીજ યીતે
ભોઅભેનીનને ણ ઍ ફોધાઠ ણળખલો
જોઇઍ કે શેરાંના ઝભાનાભાં કાપીયો અને
ભુશ્રીકો નેક રોકોને વતાલતા શતા. ઍજ યીતે
અભાયા યવુરના ઝભાનાભાં અભોને પ્રકાય
પ્રકાયના દુ:ખો આી યહ્યા છે , જે લી યીતે
તેઓ ધીયજ અને વશનળીરતાથી કાભ રેતા
શતા, ઍલીજ યીતે આણે ણ રેલું જોઇઍ
અને નાપયભાન તોપાની ફંદાઓને ઍ ણ
જણાલી દીધું કે તભારૂં ભન ભાને ઍ યીતે
નાપયભાની કયતા યશો ણ ઍ વભજી રેજો કે
ઍક દીલવ આ તભાયા કાા કૃત્મોનો ણશવાફ
જરૂય આલો ડળે. કુદયતના ંજાથી તભે
છટકી ળકો ઍભ નથી. ખુદાલંદે આરભ
તભાયા કોઇ કામજથી ફેખફય નથી, તે મકીનન
અઝાફ આળે.
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આ વુયાભાં ૧૧૧ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૨) વૂયઍ મુવપુ

ّّٰ ۡ
ّ 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.ભે પયભાવ્મું કે
જે કોઇ વુયઍ મુવુપને શંભેળા દીલવ અથલા
યાતના ઢે તો કમાભતભાં શ.મુવુપ અ. જે લો
ખુફવુયત શળે. કમાભતભાં તેને કોઇ બમ નણશ
શોમ, તે નેક ફંદાઓભાં રેખાળે, આ વુયો
તલયેતભાં ણ રખેરો છે . શ. યવુર વ.ભે
પયભાવ્મું કે ફંદાઓને વુયઍ મુવુપ ળીખલાડો.
જે કોઇ ભુણસ્રભ આ વુયાને ઢે અને ોતાના
ઘયના રોકોને ણળખલાડે તો ખુદા તેના ય
વકયાતે ભોતને આવાન કયળે. તેની ણતરાલત
કયનાય કોઇ ભુણસ્રભ ય ઇાજ કયતો નથી.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણજન છે કે
શ.યવુર (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે તભે તભાયી
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ઔયતોને અગાવી કે ફાયીભાં ફેવલા નણશ દો
અને તેણીઓને વુયઍ મુવુપ રખતા ળીખલો
નણશ, તેનું ણળક્ષણ ન આો, ઍટરે તેની
તપવીય અને ભતરફ વભજાલો નણશ (આ
ણલળે ઓરભા કશે છે કે તેથી ઍ કામજ ભકરૂશ
છે શયાભ નથી) ઔયતોને કાંતતા ળીખલો,
વુયઍ અમ્ફીમાનું ણળક્ષણ આો. (કરાભે
ાકના ૧૧૪ વુયાના ણલગતલાય વલાફ અને
ખાવીમત લગેયે “ભયાતેફુર કુયઆન” નાભની
ુણસ્તકાભાં છાેર છે , ઍ ુણસ્તકા પ્રત્મેક
ણફયાદયોઍ લાંચલી જોઇઍ. પ્રકાળક : શાજી
નાજી ભેભોયીમર ટ્રસ્ટ-બાલનગય)
૧ થી ૫ભી આમાત :-

َ ۡ ٓ
ۡ ۡ ّٰ ۡ
﴾۟ ۱﴿  ِتلک ّٰا ّٰی ُت ال ِکت ِب ال ُم ِبه ِفٞ ال ّٰر

َِانَّا ۤۡ اَن ۡ َزل ۡ ّٰن ُہ ق ُ ۡو ّٰءنًا عَ َوب ّ ًیا لّ َ َع ّ َل ُک ۡم تَ ۡع ِق ُلوۡـ
ِ
﴾۲ ﴿
અનુક્રભણણકા

301

hajinaji.com

َ ۤۡ
ن َ ۡح ُن جَقُ ّ ُص َع َل ۡی َک اَ ۡح َس َن الۡقَ َ
ص ِبما
ص
ِ
َ َ ۤۡ َ َ ۡ ُ
ُۡ
ا ۡق َح ۡینا ِال َ ۡیک ّٰہذا الـ ۡػ ّٰا َـ ۖ٭ َق ِا ۡـ کن َت
َ
ۡ ّٰ ۡ
ِم ۡن ق ۡب ِل ٖہ ل َ ِم َن الغ ِف ِله َف ﴿﴾۳
َ
َ ّ َ
ِا ۡد َق َ
اؾ یُوۡ ُس ُف لِا ِب ۡی ِہ ٰۤیا َب ِت ِان ِ ۡی َذایۡ ُت
َ َ َ َ َّ
َۡ
َ
ا َح َد َعٍ َو کوۡخ ًبا ّق الش ۡم َس َق الق َم َر
َ
َذایۡ ُت ُہ ۡم خ ِ ۡی ّٰس ِج ِدیۡ َن ﴿﴾۴
َ َ َ
َۡ
َ
اؾ ّٰی ُبج ّیَ لَا تق ُص ۡص ُذ ۡءیَاؽ َعدٰۤی
ق
َ
َ َ
ۡ َ َ
ِاخوَ ِتک ف َی ِک ۡی ُد ۡقا لَک ک ۡی ًدا ؕ ِا ّـ
ّ َ ۡ ّٰ َ ۡ ۡ
ٌ ُ ۡ
َ
اـ َع ُد ّق ّم ِبه ٌف ﴿﴾۵
س
الشیطن ل ِلاِن ِ
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આમતો છે . (૧)
ણન:વંળમ અભોઍ આ (કુયઆન)ને વય
અયફી બાાભાં ઉતામુું છે કે જે થી તભે
વભજી ળકો. (૨)
આ કુયઆનભાં લશી દ્લાયા જે રકસ્વાઓ
અભે તને વંબાવ્મા છે તેભાંથી આ વલોિભ
રકસ્વો (શલે) તને વંબાલીઍ છીઍ, અને
આ શેરાં તું તેનાથી તદ્દન અજાણ શતો.
(૩)
(તે વભમને માદ કય) જ્માયે મુવુપે ોતાના
ણતાને કહ્યું કે શે ભાયા ણતા ! ભેં અણગમાય
તાયા અને વૂમજ તથા ચંદ્રને (સ્લપ્નાભાં) દીઠા
ભેં તેભને ભને ણવજદો કયતાં દીઠા. (૪)
(માકૂફે) કહ્યું કે શે ભાયા (વ્શારા) ફેટા ! તારૂં
(આ) સ્લપ્નું તાયા બાઇઓને કશેજે નણશ,
યખેને તેઓ તાયી વાથે કોઇ ચારફાઝી ચારે,
ણન:વંળમ ળૈતાન ભનુર્ષમ (ભાત્ર)નો ખુલ્રો
દુશ્ભન છે . (૫)
જ.મુવુપ અ.ના રકસ્વાને કુદયતે ઉિભ રકસ્વો
પયભાવ્મો છે . કાયણ કે આભાં ઘણી
નવીશતોની લાતોનું લણજન છે . ઍક યાતના
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જ. મુવુપ અ.ભે સ્લપ્નાભાં જોમું કે
આવભાનના દયલાઝા ખુરી ગમા છે , ઍક
ઍલું નુય પ્રકાણળત થમું કે ફધું જગત ઝગભગી
ઉઠ્મું. શુ ં ઍક ઉંચા લજત ય ઉબો છુ ં , ભને
નુયાની ણરફાવ શેયાલલાભાં આવ્મો. તેનાથી
ફધી લસ્તુઓ પ્રકાણળત થઇ ગઇ. ત્માય છી
ધયતીના ખઝાનાની ચાલીઓ ભાયી વભક્ષ
યાખી દીધી, આ સ્લપ્નું શઝયતે ભાત્ર
જ.મઅકુફ અ.ને કહ્યું શતું. તે વભમે કોઇ
બાઇની ફીફી જાગતી શતી. તેણે વાંબી
રીધું અને ોતાના ધણીને કહ્યું. છી ઍ
ખલાફની ફધામ બાઇઓને ખફય ડી ગઇ.
કરાભે ાકભાં જે યીતે લણજન થમું છે તે
ઉયના સ્લપ્નાથી જુ દુંજ છે . જ. મુવુપ અ.ભે
ણતાને કહ્યું ણતાજી ભેં અગ્માય તાયાઓ અને
ચાંદ વૂયજને સ્લપ્નાભાં જોમા અને તે ભને
વજદો કયી યહ્યા છે લગેયે. જે ઉય આમતભાં
રખેર છે અને ઍજ વશીશ છે . ઍક
યીલામતભાં ઉય પ્રભાણે જોલાભાં આવ્મું તે
ણ કોઇ ફીજુ ં સ્લપ્નું આવ્મું શોમ. આ
રકસ્વો ઍટરો ણલળા છે કે ળામદ કોઇ
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ફીજો રકસ્વો ઍટરો ણલગતલાય ન શોમ. જો
અભો ણલગતલાય રખીઍ તો તપવીયના
ઓછાભાં ઓછા વો ેજ તો થઇ જામ અને
લાંચક લગજ કંટાી જામ. ઍટરે જ્માં વુધી
ફની ળકળે ત્માં વુધી ટૂંકભાં ફધી શકીકતો
ઇન્ળાઅલ્રાશ યજૂ કયીળું.
જ. મુવુપ અ.નો જન્ભ ભવીશ શેરાં
ઓગણીવો છ લજ ફતાલલાભાં આલે છે .
આની લમ વિય (૧૭) લજની થઇ ત્માયે
આ સ્લપ્નું જોમું શતું. કેટરાકે આની લમ
દવ કે અણગમાય લજની ફતાલી છે . જ.
મઅકુફ અ.ની અરગ અરગ સ્ત્રીઓથી ફાય
ુત્રો શતા. જ. મુવુપ અ. અને ફીનમાભીન
ઍકજ ભાથી શતા. ફાણભાં ભાતાનો
ઇન્તેકાર થલાથી આની ભાવીઍ યલરયળ
કયી. જે ણીનું નાભ યાઍર શતું. તેણીને આ
ભા વભજતા શતા. શ. મઅકુફ અ.ને આથી
ફશુ જ પ્રેભ શતો. તેના ફે કાયણો શતા. પ્રથભ
તો ઍ ભા ણલનાના શતા, ફીજુ ં આના
ચશેયા ભુફાયકથી નફુવ્લતના ણચન્શો જણાતા
શતા. કાયણ કે જ્માયે સ્લપ્નાની શકીકત જ.
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મઅકુફે જાણી ત્માયથી આને ઍ લાતની લધુ
ખાતયી થઇ ગઇ કે મુવુપ નફી થળે.
ઇાજની ફીભાયી શ. આદભ અ.ના આયંબ
કાથી ળરૂ થઇ શતી. અમ્ફીમાના લંળભાં
ત્રણ નફીઓ ઍલા થમા છે કે જે ભની
અલરાદભાં ઇાજ શદ ઉયાંત જોલાભાં
આલેર શતી. બાઇ-બાઇને ભાયી નાખલા
તૈમાય થઇ ગમા શતા. વૌ પ્રથભ આદભ અ.ના
ુત્રભાં શવદની આગ પ્રજી ઉઠી. કાફીરે
શાફીરને કત્ર કયી નાખમો, ફીજી ઇાજ જ.
ઇસ્શાક અ.ની અલરાદભાં જ. મઅકુફ અ.થી
તેભના બાઇ અમવને શવદ થમો અને આને
રાચાયીઍ દેળ ત્માગ કયલો ડ્મો, છી બાઇ
બાઇ ઍક થઇ ગમા. ત્રીજી ઇાજ અલરાદે
મઅકુફભાં આ ફીભાયી પેરાણી અને જ.મુવુપ
અ.ના બાઇઓ તેભના દુશ્ભન ફની ગમા.
કરાભે ાકભાં જ. મુવુપ અ.વ.ના ફે શઝાય
લજ શેરાના ફનાલોનું ણલસ્તાયથી લણજન
કયલાભાં આવ્મું છે . જ્માયે મશુ દીઓઍ
વાંબળ્મું તો ફશુ જ આશ્ચમજ ામ્મા. તેઓઍ
શ. યવુર વ.થી આ રકસ્વો ઍટરા ભાટે
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ુછમો શતો કે શઝયત તે ફતાલી ળકળે નણશ
અને અભોને ુછળે ! તેભના નફી શોલાની
ોર ખુરી જળે, યંતુ જ્માયે કરાભે ાકે ઍ
ુયા રકસ્વાને ણલસ્તાયીને યજૂ કમો તો
મશુ દીઓ બોંઠા ડ્મા અને તેઓને ખાત્રી
થઇ કે આ લાત લશી થકી નફી ય
ઉતાયલાભાં આલી છે . તેથી આની
નફુવ્લતની ણ તસ્દીક થઇ ગઇ શતી અને
મશુ દીઓઍ જે ભનઘડત રકસ્વા ફનાવ્મા
શતા તેની ણ ોર ખુરી ગઇ. કરાભે ાકે
જે વશીશ શકીકત શતી તેનું લણજન અક્ષયળ:
ફતાલી દીધું, ઍ કશેલું ણ તદ્દન ખોટું શતું કે
શ. મઅકુફ અ. મુવુપ અ.થી ઍટરા ભાટે
ભોશબ્ફત યાખતા શતા કે તેઓ ફધામથી
લધાયે રૂાા શતા. નફીના ભાટે ઍ કાયણે
પ્રેભ કયલો કોઇ મોગ્મ નથી ઍ નફુવ્લતના
દયજ્જાને ળોબતું નથી.
જ. મુવુપ અ.ના બાઇઓની લતજણંક અને
અખરાક વાયા ન શતા, જે ણતા નફી શોમ
તેભના ભાટે શંભેળા ન્મામ નઝય વભક્ષ શોમ
છે . બાઇઓના ભુકાફરે શુ સ્ન ણવલામ
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આની અનોખી વીયત શતી. વભ્મતા
આની આદત થઇ ગઇ શતી. જો કે આ
રૂાા-ખુફવુયત શતા ણ ણતાનું
ભોશબ્ફત કયલાનું ઍ કાયણ શતું નણશ.
આ વુયાભાં જ. મુવુપ અ.નું સ્લપ્નું,
બાઇઓનું આને કુલાભાં નાખલા, ણભસ્રભાં
શ. મુવુપ અ.નું લેચાલું, ઝુરેખાના ઘયે જલું,
ણભસ્રના ફાદળાશનો ખલાફ, શઝયતની ાક
દાભનની વાક્ષી ઍક ફાકે આલી, આનું
ફંદીલાન થલું, શઝયતે ળાશના સ્લપ્નાની
તાઅફીય ફતાલલી, છે લટે ણભસ્રના ફાદળાશ
ફનલું, બાઇઓનું અનાજ ભાટે ણભસ્ર આલલું.
જ. મુવુપ અ.ભે તેભને ઓખી રીધા,
ણફન્માભીનને બ્શાના શેઠ યોકી રેલા,
જ.મઅકુફ અ. ાવે આનું શેયણ આલલું,
જ. મુવુપ અ.ના કુટુંફીઓનું ણભસ્ર આલલું,
ઇત્મારદ. આ રકસ્વાભાં જે જે આમતોનું જે
લણજન થઇ યહ્યું છે તે ફયાફય ઘ્માનભાં
યાખજો. ત્માય છી તેની તપવીય લાંચળો તો
આને તપવીયનો ખયો રુત્પ આલળે. અને
ખયી શકીકતથી જાણકાય થળો.
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૬ થી ૯ ભી આમાત :-

َ ُ َ ُ ّ َ
َ ّٰ َ
َق کذل ِک یَ ۡج َت ِب ۡیک َذ ّبک َق ح َع ِل ُمک ِم ۡن
َ ۡ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُّ ۡ َ َ ٗ َ َ ۡ َ
تا ِقی ِل الاحا ِخی ِث ق ی ِتم جِعمتہ علیک
َ ُ َ ۤۡ َ َ َ
َ َ
َق َعدٰۤی ّٰا ِؾ ح ۡعق ۡو َب ک َما ات ّم َہا َعدٰۤی ابَوَیۡک
َ
َ َ َ
ِم ۡن ق ۡب ُل ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َق ِا ۡس ّٰح َق ؕ ِا ّـ َذ ّبک
َع ِل ۡی ٌم َح ِک ۡی ٌم ﴿ ﴾۶٪
ۡ
لَقَ ۡد ک َ َ
اـ ف ِ ۡی یُ ۡو ُس َف َق ِاخوَ ِت ٖہۤۡ ّٰا ّٰی ٌت
ّ َّ ۡ
ِلسٓائِ ِله َف ﴿﴾۷
ل
َُ َ ُ َ َ
ۡ َ ُ
ِاد قالوۡا ل َ ُیوۡ ُس ُف َق اخوۡ ُف ا َح ّب ِاخٰۤی ا ِب ۡینا
َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ٌ َّ َ َ َ َ ۡ َ
ّٰ
ِمنا ق نحن عصبۃ ؕ ِاـ ابانا ل ِفی ضل ٍل
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ۡ ُ
﴾ۚ ۸﴿ ِّۣم ِبه ِف
ۡ َ
ُ ۡ
َۡ ً َ
اق ُتلوۡا یُوۡ ُس َف ا ِق اٗ َو ُحوۡ ُف ا ۡذضا ّیخ ُل
َُُۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َُ
َ
ۡ
ۡ
ۡۢ
لکم قجہ ا ِبیکم ق تکونوا ِمن بع ِد ٖف
َ
ۡ
﴾۹﴿ قوۡ ًما ّٰص ِل ِحه َف
અને (તેં જે લી યીતે સ્લપ્નાભાં જોમું છે ) ઍલી
યીતે તને તાયો યલયરદગાય ચૂંટી કાઢળે અને
તને સ્લપ્નાઓની તાફીય (સ્લપ્નપ)
ળીખલળે અને તાયા ઉય તથા માકૂફની
ઔરાદ ઉય (ઍલી યીતે) ોતાની નેઅભતો
ૂણજ કયી દેળે, જે લી યીતે કે (આ) અગાઉ તાયા
યદાદા ઇબ્રાશીભ તથા ઇસ્શાક ય ૂણજ કયી
ચૂક્મો છે ; ણન:વંળમ તાયો યલયરદગાય વલજજ્ઞ
(અને) ણશકભતલાો છે . (૬)
(શે યવુર !) ખચીતજ મુવુપ તથા તેના
બાઇઓના વંફંધભાં વલાર કયનાયાઓ ભાટે
ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે . (૭)
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(તે વભમને માદ કય) જ્માયે તે (વઘાં
બાઇઓ કશેલા રાગ્મા કે ખયેજ મુવુપ તથા
તેનો (વગો) બાઇ (ણફનમાભીન) આણા
(વૌ) કયતાં આણા ફાને લધુ લશારો છે ,
જો કે આણા (વગા બાઇઓનું) ફલાન
ભંડ છે , ણન:વંળમ આણો ફા નયી
બૂરભાં ડ્મો છે : (૮)
(ભાટે) મુવુપને ભાયી નાખો અથલા તેને કોઇ
(ઍલી ણનજજ ન) જગ્માભાં નાખી દો કે (જે થી)
તભાયા ફાનું ઘ્માન ભાત્ર તભાયા તયપ થઇ
જામ, અને તે ફાદ (તૌફા કયી રઇને) તભે
વદાચાયી થઇ જાઓ. (૯)
જ. મઅકુફ અ. નફુવ્લતના ઇલ્ભથી જાણી
ગમા શતા કે ખુદાલંદે આરભ તયપથી જ.
મુવુપ અ.ને કેલા કેલા દયજ્જા ભનાય છે .
તેભને ુયેુયી ખાતયી શતી કે ભાયા લંળભાં
મુવુપ અ. નફુવ્લતનો દયજ્જો ભેલળે, જ.
મુવુપ અ.ના બાઇઓનું ઍ કશેલું કે અભાયા
ણતા અભાયા કયતાં મુવુપને લધાયે ચાશે છે .
તેઓનું કશેલું જ ફતાલે છે તેઓના કૃત્મો
ઍલા શતા કે ણતાની નઝયભાં ોતેજ શરકા
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ડી ગમા શતા, તેથી ણતાનો પ્રેભ શોલો
જોઇઍ ઍલો ન શતો.
ઍભનું કશેલું કે અભે વંખમાભાં લધાયે છીઍ.
તેનો ભતરફ ઍ કે વંકટના વભમભાં અભે
કાભ આલી ળકીઍ છીઍ. જ. મુવુપ અને
તેના બાઇના ભુકાફરે અભે લધાયે ળણક્તલાન
છીઍ, આના બાઇઓ ઍ તાકભાં શતા કે
જ. મુવુપ અ.ને કત્ર કયી નાખે અથલા કોઇ
ઍલા સ્થે ભુકી આલે કે ત્માં ઍભના પ્રાણ
ફચી ન ળકે. તેઓના આ ણલચાયો કેટરા
નાદાની બયેરા શતા કે મુવુપના ભૃત્મુ છી
ણતા અભાયા પ્રત્મે લધુ ભોશબ્ફત યાખળે.
ખયી લાત તો ઍ છે કે ભાનલી ઉય સ્લાથજનું
બુત જ્માયે ચઢે છે ત્માયે ઍને બાન યશેતું
નથી કે તે ળું કયી યહ્યો છે . ઍજ શારત જ.
મુવુપ અ.ના બાઇઓની શતી.
૧૦ થી ૧૨ભી આમાત :-

َاؾ َقٓائ ٌل ِّم ۡن ُہ ۡم لَا تَ ۡق ُت ُلوۡا یُوۡ ُس َف ق
َ َق
ِ
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ۡ ۡ
َ
ُ
ُ َۡ
ۡ
القوۡ ُف ف ِ ۡی غ ّٰی َب ِت ال ُج ِّب یَل َت ِقط ُہ بَ ۡعض
ۡ ّٰ ۡ ُ
َّ
﴾۱۱﴿ الس ّ َی َاذ ِۃ ِا ۡـ کن ُت ۡم ف ِع ِله َف
َّ ۡ َ َ
َ َ ُ َ
قالوۡا ٰۤیا َبانا َما لَک لَا تا َمنا َعدّٰی یُوۡ ُس َف
ّٰ َ ٗ َ َ ّ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۱۱﴿ ق ِانا لہ لن ِصحوـ
ٗاَ ۡذس ۡل ُہ َم َع َنا َغ ًدا ّیَ ۡرتَ ۡع َق یَ ۡل َع ۡب َق ِانَّا لَہ
ِ
ُ
﴾۱۲﴿ ل َ ّٰح ِفظوۡ َـ
તેઓ ભાંશેના ઍક કશેનાયાઍ કહ્યું કે જો
તભાયે કાંઇ કયલુંજ શોમ તો મુવુપને ભાયી તો
નજ નાખો, ણ તેને કોઇ કુલાની ઉંડાણભાં
નાખી દો કે (જ્માંથી) કોઇ યાશદાયી તેને
ઉઠાલી રઇ જામ. (૧૦)
(આલી યીતે યસ્ય વરાશ કયી તેઓ ફા
ાવે આવ્મા અને) કશેલા રાગ્મા કે શે અભાયા
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ણતા ! આ (તે) કેલી લાત છે કે તું મુવુપના
વંફંધભાં અભાયા ય બયોવો કયતો નથી ?
જો કે અભે ખચીતજ તેના ળુબેચ્છક છીઍ.
(૧૧)
કારે વલાયે તેને અભાયી વાથે ભોકર કે (જે થી
જં ગરભાં જઇ) પ (પારદ) ખામ અને યભે
કૂદે અને ણન:વંળમ અભે તો તેના યક્ષણ
કયનાયા છીઍજ. (૧૨)
આ આમતો ઉયથી ઍ જણાઇ આલે છે કે
મુવુપ અ.ના બાઇઓ શેરાં ણ તેભનાથી
ખયાફ લતજણંક કયી ચુક્મા છે . જે ના કાયણે
જ. માકુફને તેઓથી બરાઇની ણફરકુર
આળા ન શતી. તેથીજ તો બાઇઓઍ ણતાને
કહ્યું કે ળું કાયણ છે કે આ અભાયા ઉય
બયોવો કયતા નથી ?!
૧૩ થી ૧૮ ભી આમાત :-

ۡ َ َ ۡۤ ُ ۡ ّ َ َ
اؾ ِان ِ ۡی ل َ َیَ ُىن ِج ۡی ا ۡـ تذ َہ ُبوۡا ِب ٖہ َق
ق
ّ ُ َ ُ ۡ َّ ۡ َ ُ َ َ
ُالذ ۡئ ُب َق اَن ۡ ُت ۡم َع ۡنہ
ِ اخاػ اـ یاکلہ
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ّٰ ُ
غ ِفلوۡ َـ ﴿﴾۱۳
ٌ
َ ُۡ َ ۡ َ ََ ُ ّ ۡ َ
الذئ ُب َق ن ۡح ُن ُع ۡص َبۃ
قالوا ل ِئن اکلہ ِ
ّ َ ۤۡ ً ّ َ ّٰ
ِانا ِادا لخ ٌِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۱۴
َ ۤۡ َ َ ُ
َََ َ
فل ّما د َہ ُبوۡا ِب ٖہ َق ا ۡج َم ُعوۡا ا ۡـ ّی ۡج َعلوۡ ُف ف ِ ۡی
َ َ ۤۡ
َ
ۡ
غ ّٰی َب ِت ال ُج ِّب ۚ َق ا ۡق َح ۡینا ِال َ ۡی ِہ
َ َ َّ
َ
َ
ل َ ُتن ِّبئن ُہ ۡم ِبا ۡمرِ ِہ ۡم ّٰہذا َق ُہ ۡم لَا
ۡ
یَش ُعرُ ۡق َـ ﴿﴾۱۵
َ َ ُ ۡۤۡ َ َ ُ ۡ َ ً َ ُ
ٓاء ّی ۡبک ۡو َـ ﴿﴾۱۶
ق جٓاءق اباہم ِعش
َ ُ ۡ ٰۤ َ َ َ ۤۡ ّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ َ
قالوا یابانا ِانا دہبنا نست ِبق ق ترخنا
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ُۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ََ ََ ُ ّ ۡ
الذئ ُب ۚ َق
یوسف ِعند متا ِعنا فاکلہ ِ
ُ َّ
ۤۡ َ ۡ
َّ َ
ۡ
َما ان َت ِب ُم ۡؤ ِم ٍن لنا َق لَوۡ کنا ّٰص ِدقِه َف
﴿﴾۱۷
َ
َ
َ
َق َج ُ
ٓاء ۡق َعدّٰی ق ِم ۡی ِص ٖہ ِب َد ٍؿ ک ِذ ٍب ؕ قا َؾ
َ
ُ َُۡ ُ َ
بَ ۡل َس ّوَل َ ۡت لَک ۡم اجف ُسک ۡم ا ۡم ًرا ؕ ف َصكۡ ٌؿ

ّّٰ
َج ِم ۡی ٌل ؕ َق الل ُہ
َ ُ
ت ِصفوۡ َـ ﴿﴾۱۸

ال ۡ ُم ۡس َت َع ُ
اـ َعدّٰی َما

(માકૂફે) કહ્યું) કે તભે તેને રઇ જાઓ ઍ
લાતથી ફેળક ભને દુ:ખ થળે, અને (લી) ઍ
ે(લાત)નો ભને અંદેળો છે કે ક્માંમ લરૂ તેન
ખાઇ જામ અને તભે તેનાથી ફેખફય યશો.
)(૧૩
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તેભણે કહ્યું કે અભે ઍક ફલાન ભંડ છીઍ,
છતાં જો લરૂ તેને ખાઇ જામ તો અભે
ણન:વંળમ ણનભાજલ્મ છીઍ (ઍભ ગણામ).
(૧૪)
વાયાંળ કે જ્માયે તેને તેઓ રઇ ગમા અને
(વલે જણ) તેને (ઍક) ઉંડા કુલાભાં નાખી
દેલાની લાત ઉય ઍકભત થમા ત્માયે અભોઍ
તે (મુવુપ)ને લશી કયી કે ખચીતજ (ઍક
લખત ઍલો આલળે કે) તું તેભને તેભનું આ
કૃત્મ (ખુલ્રું કયી) દેખાડી ળકળે અને (ત્માયે)
તેભને તેનું બાન ણ શળે નણશ. (૧૫)
અને કંઇક યાત ડતાં તેઓ વલે (જણાં
યડતા) યડતા ોતાના ફા ાવે (ાછા)
આવ્મા. (૧૬)
(અને) કશેલા રાગ્મા કે શે અભાયા ણતા !
અભે તો ભાંશોભાંશે દોડલાની ળયત યભલા
રાગ્મા અને મુવુપને અભાયા વાભાન ાવે
છોડ્મો શતો, છી તેને લરૂ ખાઇ ગમો, અને
બરેને અભે વાચા શોઇઍ તો ણ તું અભાયી
લાત ભાનનાય નથી. (૧૭)
અને (વાથેજ) મુવુપના શેયણ ય જુ ઠું
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રોશી રગાડી રાવ્મા. (તે દેખીને માકૂફે) કહ્યું
(ના ઍભ તો નથીજ), ણ તભોને તભાયા
અંત:કયણોઍ (ઍક ધતીંગ ઉબું કયલાની આ)
મુણક્ત વશેરાઇથી વુઝલી છે ; ભાટે ધીયજ
(ધયલી) ફેશતય છે ; અને જે કાંઇ લણજન તભે
કયો છો તેના વંફંધભાં અલ્રાશથી જ ભદદ
ભાંગલાભાં આલે છે . (૧૮)
જ. મઅકુફ અ.ને વભજાલી બાઇઓ જ.
મુવુપ અ.ને રઇને જઇ યહ્યા શતા. કશે છે કે
આની ઍક ફશેન શતી. જે નું નાભ દુન્મા
શતું. જ્માયે મુવુપ અ. જઇ યહ્યા શતા ત્માયે
તેણી વુતી શતી. સ્લપ્નાભાં જોમું કે મુવુપ
અ.ને લરૂ ફાના ાવેથી રઇ ગમું. ઍ
સ્લપ્નું જોઇ ઍકદભ જાગૃત થઇ ગઇ અને
ુછમું કે મુવુપ ક્માં છે ? તો દાવીઓઍ
જલાફ આપ્મો કે તેભને તેભના બાઇઓ રઇ
જઇ યહ્યા છે . આ તેભની ાછ ગમાં અને
ફશુ જ કારાલારા કયીને કહ્યું બાઇ ભને વાથે
રેતો જા, શુ ં તાયી વેલા કયીળ. ઍ વાંબી
ણતા ુત્ર ફન્ને યોલા રાગ્મા, છે લટે તેભને
ણલદામ કમાજ.
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જ્માયે ણતાની નઝયથી ઓજર થઇ ગમા તો
બાઇઓઍ જ. મુવુપ અ.ને ઝભીન ય ટકી
દીધા. આ યડલા રાગ્મા અને કહ્યું કે ભને ળા
ભાટે ભાયો છો ?! તેભના બાઇઓઍ આને
બુખમા તયસ્મા યાખમા, નઝયની વાભે ાણી
ઢોી નાખમું અને ભશેણાં ભાયલા રાગ્મા કે
જો તાયે પયીમાદ કયલી શોમ તો જે વૂમજ ચંદ્ર
અને તાયાઓ તને સ્લપ્નાભાં વજદો કયતા
શતા તેની ાવે કય. આને દુ:ખ દેલાભાં
બાઇઓઍ કોઇ કવય યાખી નણશ, કાંટાઓ
ય આને દોડાલતા શતા, ગુ કડીને
ટકતા શતા, ઉયથી રાતો ભાયતા શતા.
આે કહ્યું કે ળું તભોને ભાયી નાની લમ ય
દમા આલતી નથી ? આની ઍક લાત ણ
તેઓઍ વાંબી નણશ અને આવભાં ઍક
બાઇઍ ફીજા બાઇઓને કહ્યું કે તેને કત્ર કયી
નાખીઍ. ફીજાઍ ભના કયી. છે લટે ઍકભત
થઇ ગમા કે આને કુલાભાં નાખી દેલા.
જ્માયે ખેંચતા ખેંચતા ઍક કુલા ય રાવ્મા
ત્માયે આ વભજી ગમા કે ભને કુલાભાં નાખી
દેળે. આે ણલનંતી કયી કે ભને શેરાં ફે
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યકઅત નભાઝ ઢલા દો. શુ ં ખુદાને માદ કયી
રઉં. તેઓઍ કહ્યું તું નભાઝભાં ળું વભજે !
આે કહ્યું કે મગમ્ફયનો ુત્ર છુ ં , ણતાની
વાથે ભશેયાફભાં ઇફાદત કયતો શતો. તે
લખતે તેના ઍક બાઇ મશુ દાઍ કહ્યું બરે
નભાઝ ઢે, ઢલા દો. આે ોતાનું કા
ખાક ય યાખમું અને કહ્યું “અલ્રાશ શુ ં તનેજ
ભાયી ઝાતને વોંું છુ ં , તું ભારૂં યક્ષણ કયજે .”
છી આને ધભકાલી, ડયાલી ફદન યથી
શેયણ ઉતાયી રીધું. ત્માયે આે છે લટે
બાઇઓને કહ્યું કે ભાયી ઍક લવીમત માદ
યાખજો કે ણતાને આ લાતની ખફય કયળો
નણશ, જે તભોઍ ભાયા ય દુ:ખના શાડ
તોડ્મા છે . ણતા વાથે નેકી કયજો, ઍલું ન
ફને કે તભોઍ ભાયી વાથે જે લતજણંક કયી છે
તેની ખફય ડી જામ અને તેઓ ફદદોઆ
કયે. જે થી તભે અઝાફભાં પવાઇ જાલ. ત્માય
છી આને દોયડા થકી ફાંધી કુલાભાં
ઉતામાજ. અધેથી યસ્વી કાી નાખી, ખુદાના
શુ કભથી જીબ્રઇર કુલાભાં જ. મઅકુફ અ.ની
વુયતભાં આવ્મા. આ તે લખતે ફેશોળ શતા.
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જ્માયે શોળભાં આવ્મા તો ણતાની વુયત
જોઇ આ યડલા રાગ્મા અને કહ્યું : ફાફા
આ ક્માં શતા ! બાઇઓઍ તભાચા ભામાજ,
ભાયા ય જાત જાતના ઝુલ્ભો કમાજ લગેયે લગેયે
ણળકલા કયલા રાગ્મા. ત્માયે જીબ્રઇરે કહ્યું
મુવુપ ! “શુ ં મઅકુફ નથી, જીબ્રઇર છુ ં .” ભને
ખુદાલંદે આરભે ભોકરેર છે અને આને
શેયણ શેયાવ્મું અને જન્નતની ખાલાીલાની લસ્તુઓ યજૂ કયી. છી કહ્યું કે
અલ્રાશે તને વરાભ ભોકરેર છે અને
નફુવ્લત, વલ્તનત અને લશી, નજાત લગેયેની
ખુળખફયી આી.
શ. મઅકુફ અ. અને તેભની ુત્રી ‘ળજયતુર
ણલદાઅ’ (લાલલાનું સ્થ) ાવે વાંજ વુધી
ફેઠા યહ્યા. ભગયીફની નભાઝ ણ ત્માં અદા
કયી. જ. મઅકુફે ુત્રીને કહ્યું કે ફેટી શજુ
તેઓ કેભ ન આવ્મા ? ફેટી ળું જલાફ આે
? કહ્યું ફાફા ધીયજ યાખો આલતા શળે. કશે
છે કે તેજ દીલવે જ. મુવુપ અ.નું શેયણ
ઘેટાંના રોશીભાં રાી યોતા ીટતા
બાઇઓ ણતા ાવે આવ્મા અને કહ્યું કે
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અભો દોડલાની યભતભાં શતા અને દૂય ચાલ્મા
ગમા ત્માં ઍક લરૂ આલી મુવુપને ખાઇ ગમું.
આ વભાચાય વાંબી આ ફેશોળ થઇ
ગમા. જ્માયે શોળભાં આવ્મા તો જ. મુવુપ
અ.નું શેયણ વુંઘીને ફશુ જ યડલા રાગ્મા
અને કહ્યું કે ઍ લરૂ કેલું શતું કે ભાયા મુવુપને
ખાઇ ગમું અને શેયણ આખું યશી ગમું !
આે ક્રોધામભાન થઇને કહ્યું કે આ ફધી
ફનાલટ છે . શુ ં વબ્રથી કાભ રઇળ. કશે છે કે
બાઇઓ ઍક લરૂને કડીને રઇ આવ્મા.
આે તેને ુછમું તો તેને કુદયતે ખુદાથી લાચા
ભી અને કહ્યું અમ નફીઍ ખુદા ! અભાયા
ય અમ્ફીમાનું ભાંવ તથા રોશી શયાભ છે .
૧૯ થી ૨૭ ભી આમાત :-

ََ
ُ ََ ٌ
ۡ َ َ َ
ٓاءة َس ّ َی َاذۃ فا ۡذ َسلوۡا َقاذِ َخ ُہ ۡم فا ۡخخّٰی
قج
ۡ َ َ ََٗۡ
ُ َ
ُ َ
اؾ ّٰی ُبٍ ّٰوی ّٰہذا غ ّٰل ٌم ؕ َق ا َي ّو ۡق ُف
خ ل وف ؕ ق
ُ َ ۡ َ َ ۢ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ ً َ َ
َ
ۡ
﴾۱۹﴿ ِبضاعۃ ؕ ق اللہ ع ِلیم ِبما حعملوـ
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َ ََُۡ ََ َۡ
س َخ َذا ِہ َم َم ۡع ُد ۡق َخ ٍۃ ۚ َق
خ
ق ًوقف ِبثم ٍۭن ب ٍ
َ ُ ۡ ۡ َ َّ
الزا ِہ ِدیۡ َن ﴿ ﴾۲۱٪
کانوا فِی ِہ ِمن
َ
امرَاَ ِت ٖہۤۡ
اؾ الَّذی ۡاشل َ ّٰؿ ُ
ىہ ِم ۡن ِّم ِۡ َو ل ِ ۡ
َق ق َ ِ
أَۡوػ ِ ۡی َم ۡث ّٰو ُ
ىہ َع ٰۤسی اَ ۡـ ّیَ ۡن َف َع َنا ۤۡ اَقۡ
ِ
ن َ ّ َت ِخ َذ ٗف َقل َ ًدا ؕ َق َک ّٰذل َِک َم ّ َک ّ َنا ل ُِی ۡو ُسفَ
َۡ
ُ ّ
َۡۡ
ص ۫ َق ل ِن َع ِل َم ٗہ ِم ۡن تا ِقیۡ ِل
فِی الاذ ِ
ّّٰ َ
َ
َ
الۡا َحا ِخیۡ ِث ؕ َق الل ُہ غال ٌِب َعدٰۤی ا ۡمرِ ٖف َق
ّٰ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ
َ
از لَا حَ ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۲۱
الن
ل ِکن اخمؿ ِ
َق ل َ ّمَا بَ َل َغ اَ ُش ّ َد ٗ ۤۡف ّٰاتَ ۡی ّٰن ُہ ُح ۡک ًما ّ َق ِع ۡل ًما ؕ قَ
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َ ّٰ َ َ
ۡ
ۡ
کذل ِک ن ۡج ِزی ال ُم ۡح ِس ِنه َف ﴿﴾۲۲

َ
َق َذ َاق َختۡ ُہ الَّتِ ۡی ُہوَ ف ۡی بَ ۡی ِت َہا َع ۡن جّ ۡف ِس ٖہ قَ
ِ
َغ ّ َلقَ ِت الۡاَ ۡبوَ َ
اب َق َقال َ ۡت َہ ۡی َت ل َ َک ؕ َقاؾَ
َ َ َ ّّٰ
ای ؕ ِانَّہٗ
الل ِہ ِانّ َ ٗہ َذب ّ ۡیۤۡ اَ ۡح َس َن َم ۡثوَ َ
معاد
ِ
َ ُ ۡ ُ ّّٰ
َ
ُ
ۡ
لا حف ِلح الظ ِلموـ ﴿﴾۲۳

ۤۡ َ َ
َ َ
َ
َق لَق ۡد َہ ّم ۡت ِب ٖہ ۚ َق َہ ّم ِب َہا لَوۡ لَا ا ۡـ ّذ ّٰا
ُ ۡ َ َ َ ّ َ ّٰ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ ُ ٓ
السوۡ َء
برہاـ ذ ِب ٖہ ؕ کذل ِک ل ِنِ ِوػ عنہ
َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ َ
ٗ
ۡ
ق الفحشٓاء ؕ ِانہ ِمن ِعبا ِخنا
ۡ َۡ ۡ
ال ُمخل ِصه َف ﴿﴾۲۴
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َ ۡ ََ َ َۡ َ َ َ ۡ َ
اب َق ق ّدة ق ِم ۡی َص ٗہ ِم ۡن
ق استبقا الب
َ
ُخبُر ّ َق اَل ۡ َف َیا َس ِّی َد َہا ل َ َدا الۡ َ
اب ؕ قال َ ۡت
ب
ِ
ٍ
َ َ َ ُ َ َ َ ٓ ّ َ ۤۡ َ
ٓاء َم ۡن ا َذ َاخ ِبا ۡہ ِلک ُسوۡ ًءا ِالا ا ۡـ
ما جز
ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۲۵
یسجن اق عذ
اؾ ِہیَ َذ َاق َختۡج ۡی َع ۡن جّ َ ۡفس ۡی َق َشہدَ
َق َ
ِ
ِ
ِ
َُ
َ ٌ ّ ۡ َۡ َ ۡ َ َ َ
اـ ق ِم ۡی ُص ٗہ ق ّد
شا ِہد ِمن اہ ِلہا ۚ ِاـ ک
ُ َ َ
ۡ ّٰ ۡ
ِم ۡن ق ُب ٍل ف َص َدق ۡت َق ُہوَ ِم َن الک ِذ ِبه َف
﴿﴾۲۶
َُ
ََ َ
َ ۡ َ َ َ
اـ ق ِم ۡی ُص ٗہ ق ّد ِم ۡن ُخ ُب ٍر فکذبَ ۡت َق
ق ِاـ ک
ُ َ َ ّّٰ ۡ
الص ِدقِه َف ﴿﴾۲۷
ہو ِمن
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અને (ત્માં) ઍક કાપરો આલી શોંચ્મો, તેભણે
ોતાના બીશ્તીને (કુલાભાંથી ાણી બયી
રાલલા) ભોકલ્મો તેણે જઇને ોતાની ડોર
(કુલાભાં) નાખી. (અને અલ્રાશની આજ્ઞા
પ્રભાણે મુવુપ તેભાં ફેવી ગમો, અને જ્માયે
બીશ્તીની તેના ય નઝય ડી ત્માયે વાશ્ચમજ)
ફોરી ઉઠ્મો અશા શા ! કેલી ખુળની લાત છે
કે આ તો (ઍક) નલમુલાન છે , અને (છી)
તેને
(અભૂલ્મ)
ૂંજી
વભજી
તે
(કાપરાલાા)ઓઍ વંતાડી રીધો; અને તેઓ
જે કાંઇ કયતા શતા તેનાથી અલ્રાશ વાયી
ેઠે લાકેપ શતો. (૧૯)
(આ લાતની બાઇઓને ખફય ભતાં ત્માં
દોડી ગમા) અને તે (મુવુપ)ને નજીલી કકભત
(માને) થોડાક રદયશભોભાં લેચી નાખમો,
(કાયણ) કે તેઓ મુવુપના ચાશનાયાઓ
ભાંશેના ન શતા. (૨૦)
અને ણભસ્રના જે ળખવે તેને ખયીદમો તેણે
ોતાની ત્નીને કહ્યું કે ઍને વન્ભાન ૂલજક
યાખજે , કદાચને તે આણને (આગ જતાં)
રાબ શોંચાડળે. અથલા આણે તેને ારક
અનુક્રભણણકા
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ફેટો ફનાલી રઇઍ. અને આલી યીતે અભોઍ
તે (ણભસ્રની) બૂણભભાં મુવુપને સ્થાન આપ્મું
અને (તેભ કયલાભાં ફીજો) ઍ ણ શેતુ શતો
કે તેને સ્લપ્નાઓની તાફીય ળીખલી દઇઍ;
અને અલ્રાશ ોતાના ભાભરાભાં પ્રફ છે ,
યંતુ ઘણા રોકો વભજતા નથી. (૨૧)
અને જ્માયે તે (મુવુપ) ોતાની વંૂણજ
ળણક્તઍ શોંચી ગમો ત્માયે અભોઍ તેને
ણશકભત તથા જ્ઞાન અજણ કમાજ; અને
વદાચાયીઓને અભે આલી યીતે ફદરો
આીઍ છીઍ. (૨૨)
અને તે સ્ત્રી (ઝુરેખા) ઍ કે જે ના ઘયભાં
મુવુપ શતો તેણીઍ તેને (ોતાની કાભલાવના
તૃપ્ત કયલા ભાટે) ોતાના તયપ લાલાના
પ્રમત્ન કમાજ, અને દ્લાય લાવીને (દયલાઝો ફંધ
કયીને) કહ્યું કે રે આલ જલ્દી કય; (મુવુપે) કહ્યું
(શયગીઝ ઍભ નણશ થામ) અલ્રાશની નાશ!
(ઍભ કદાણ થઇ ળકળે નણશ); ફેળક તે (તાયો
ધણી) ભાયો ભાણરક છે , તેણે ભને વાયી યીતે
યાખમો છે , ફેળક ઝાણરભો (કદી ણ)
વપતા ાભતા નથી. (૨૩)
અનુક્રભણણકા
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અને તેણીઍ મુવુપ તયપ (ફદી કયલા)નો
ખચીતજ ણનશ્ચમ કમો શતો; અને અગય
મુવુપે ોતાના યલયરદગાયની ખુલ્રી દરીર
જોઇ રીધી ન શોત તો ણ તેણીની વાથે
ઍલોજ ણનશ્ચમ કયતે; (તે દરીર ઍટરા ભાટે
દેખાડી) કે અભો આલી યીતે તેનાથી ફદી
તથા ણનરજજણાને દુય યાખીઍ; ફેળક તે
અભાયા ણનખારવ ફંદાઓ ભાંશેનો શતો.
(૨૪)
અને તેઓ ફન્ને દયલાઝા તયપ દોડ્મા, અને
તેણીઍ તેનું શેયણ ાછથી પાડી નાખમું
અને દયલાઝા ાવે તેઓ ફન્નેઍ તેણીના
ણતને ઉબેરો દીઠો. તેણીઍ કહ્યું કે જે તાયી
ત્ની વાથે ફદી (કયલા)નો ણનશ્ચમ કયે તેની
ણળક્ષા તેને કૈદભાં નાખલાભાં આલે અથલા તેને
દુ:ખદામક અઝાફ આલાભાં આલે ઍ
ણવલામ (ફીજી) ળી (શોઇ ળકે) છે ? (૨૫)
(મુવુપે) કહ્યું કે આ સ્ત્રીઍ ંડેજ ભને
રોબાલલાની કોળીળ કયી શતી. અને તેણીના
કુટુંફભાંથી ઍક વાક્ષી આનાય (ફાક) ઍ
વાક્ષી આી કે અગય તે (મુવુપ)નું શેયણ
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વાભેથી પાટેરું શોમ તો તેણી વાચું ફોરી છે
અને તે જુ ઠાઓ ભાંશેનો છે . (૨૬)
અને અગય તેનું શેયણ છલાડેથી પાટેરું
શોમ તો તેણી જુ ઠું ફોરી છે અને તે વાચાઓ
ભાંશેનો છે . (૨૭)
શ. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન અ.થી લણજન છે
કે ફીજે દીલવે વલાયના આના બાઇઓઍ
આવભાં કહ્યું કે ચારો કુલા ય જોઇઍ.
મુવુપ જીલે છે કે ભયી ગમો છે . “જ્માયે તેઓ
કુલા ાવે આવ્મા તો ઍક કાપરાના ભાણવે
ાણીભાં ડોર નાખી તો તેભાં આ ફેવી
ગમા અને કુલાભાંથી ફશાય આવ્મા.
બાઇઓઍ જોમું તો મુવુપ અ.ને તે ભાણવ
ાવેથી છીનલી રીધા અને આને કહ્યું કે
કાપરાલાાને કશેજે કે શુ ં આ રોકોનો ગુરાભ
છુ ં . જો ઍભ નણશ કશે તો તને ભાયી નાખીળું ,
મુવુપ
અ.ના
બાઇઓઍ
ાવેથી
કાપરાલાાભાંના ઍક ભાણવે આને ખોટા
અઢાય કે લીવ દીયશભભાં ખયીદ કમાજ,
બાઇઓઍ કહ્યું કે આ ગુરાભ બાગેડું છે , ભાટે
તેને વાંકભાં જકડીને યાખજો. જ્માયે
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ભાણરક ત્માંથી યલાના થમો તો આને
શાથકડી અને ફેડીઓ શેયાલી દીધી, જે
યસ્તેથી કાપરો જઇ યહ્યો શતો ત્માં યસ્તાભાં
આરે ઇસ્શાકનું કબ્રસ્તાન આવ્મું. ત્માં
આની ભા દપન શતા. આે ોતાને ઊંટ
ઉયથી છાડી દીધા અને ભાની કબ્ર ય
ણલરા કયલા રાગ્મા. કબ્રથી આલાઝ આલી
કે ફેટા વબ્ર કય, ખુદા વબ્ર કયનાયનો વાથી
છે . તે વભમ યાત્રીનો શતો. જે ગુરાભને
ભાણરકે આને વોંપ્મા શતા તેણે જોમું કે
મુવુપ અ. નથી તો તાવ કયલા નીકળ્મો.
જોમું તો આ ભાની કબ્ર ાવે યડી યહ્યા છે ,
તેણે કહ્યું કે તું બાગેડું રાગે છે ઍભ કશી
આને તભાચો ભામો, આ યડલા રાગ્મા.
છે લટે આને અઝીઝે ણભસ્રે ઘણં વોનું-રૂું
આી ખયીદ કમાજ અને ોતાની ત્નીને
વોંપ્મા અને કહ્યું કે ઝુરેખા આને તું ફશુ જ
ભાનથી યાખજે . જે ના થકી આણને ઘણી
ફયકત થળે. કશે છે કે અઝીઝે ણભસ્ર
ણન:વંતાન શતો, કોઇ અલરાદ ન શતી, કોઇ
કશે છે કે ુરૂભાં ન શતો, મુવુપ અ.ને દિક
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તયીકે યલયીળ કયલા રાગ્મા. આે મુલાનીભાં
પ્રલેળ કમો. ઝુરેખા તેભના ઉય શેરેથી જ
આળક થઇ ગઇ શતી. તેના ભનભાં તે ઍકજ
ણલચાય આવ્મા કયતો શતો. આ ઝુરેખાના
રદરની લાત વભજી ગમા શતા. આ તેણીથી
દયેક ફાફતભાં યશેઝ કયતા શતા. જ.મુવુપ
અ.ને પવાલલા ભાટે ઍક ઉભદા વાત
દયલાઝાનો રૂભ તૈમાય કયાવ્મો અને તેભાં
યંગફેયંગી ક્ષીઓની તસ્લીયો યાખી શતી.
કોઇ કાભના ફશાને આને ત્માં ભોકલ્મા અને
ાછથી દયલાઝો ફંધ કયી દીધો.
શ. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન અ.થી યીલામત
છે કે ત્માં ઍક ભૂર્તત શતી, તેના ય ઝુરેખાઍ
કડું ઢાંકી દીધું. આે કહ્યું કે તેં ળા ભાટે તેના
ય કડું નાખમું છે ? તેણે કહ્યું કે ભને ભાયી
ભૂર્તતથી ળયભ આલી. આે કહ્યું જે ફુત ન
વાંબે છે , ન ખામ છે , ન ીલે છે , તેનાથી
ળયભામ છે ? જે ખુદા દયેક લસ્તુને જાણે છે ,
જોલે છે , તેનાથી શુ ં કેભ ન ળયભાઉં ? ઝુરેખા
તો ઇશ્કભાં આંધી થઇ ગઇ શતી, તેણે
ોતાની ઇચ્છા દળાજલી :અનુક્રભણણકા
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જ. મુવુપ અ. ખુદા ાવે દોઆ કયતા કયતા
દયલાઝા તયપ બાગ્મા. ઝુરેખા ણ આની
ાછ દોડી અને મુવુપ અ.નું શેયણ
ાછથી ખેંચ્મું તો તે પાટી ગમું. ફન્ને ફશાય
નીકળ્મા ત્માં દયલાઝા ાવે ભાણરકને જોમો.
મુવુપ અને ઝુરેખાને ગબયાટભાં જોઇને
વભજી ગમો કે કોઇ ફનાલ ફની ગમો છે . તે
ુછે તે શેરાં જ ઝુરેખાઍ ોતાના ધણીને
કહ્યું જે ભાણવ તાયી સ્ત્રી તયપ ખયાફ નઝય
કયે તેને ળું ણળક્ષા થલી જોઇઍ ? છી ોતેજ
કહ્યું કે તેને કમદ અથલા દુ:ખદામક વખત
ણળક્ષા કયલી જોઇઍ. ઝુરેખાઍ ોતાને
ણનદો જાશેય કયી. જ્માયે આે ઝુરેખાના
ળબ્દો વાંબી ોતાના ય થઍરા જુ ઠા
આક્ષેને દુય કયલા અઝીઝને કહ્યું કે શુ ં ણનદો
છુ ં , તેણે ોતે ભાયી ઇચ્છા કયી શતી. શુ ં ભાયી
ઝાતને ફચાલલા ભાટે બાગ્મો શતો. અઝીઝે
કહ્યું કે શુ ં તાયી લાતને કેભ વત્મ ભાનું ? તે
લખતે તે ઘયભાં ઍક ચાય ભાવનું ફાક શતું,
આે કહ્યું કે ભાયા ણનદો શોલાની આ ફાક
વાક્ષી આળે, અઝીઝે કહ્યું કે ળું ચાય
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ભણશનાનું ફાક ફોરતું શળે ? આે કહ્યું કે
ભાયો ખુદા તેને લાચા આલાની ળણક્ત ધયાલે
છે . તેથી અઝીઝ તે ફાક ાવે ગમો. ઍ
ફાક ઝુરેખાની ભાવીનો દીકયો શતો.
ખુદાઍ તેને લાચા આી અને કહ્યું કે અમ
અઝીઝ, જો મુવુપનું ખભીવ આગથી પાટેરું
શોમ તો ઝુરેખા વાચી છે અને જો ાછથી
પાટેરું શોમ તો મુવુપ વાચા છે અને ઝુરેખા
જુ ઠી છે .
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે ખુદાલંદે આરભે
ચાય નાની લમના ફાકોને લાચા આી : ૧.
પીયઔનની ુત્રીના ફાર ફનાલનાયી સ્ત્રીના
ફાકને, ૨. મુવુપ અ.ની વાક્ષી આનાય,
૩. અસ્શાફે ઉખદુદના રકસ્વાભાં ઍક
ભશીનાના ફાકે ોતાની ભાતા વાથે લાત
કયી, ૪. શ. ઇવા અ.ભે ોતાની ભાતાની ાક
દાભનની વાક્ષી આી.
૨૮ થી ૩૪ભી આમાત :-

َ َف َل ّمَا َذ ّٰا َق ِم ۡی َص ٗہ ُق ّ َد ِم ۡن ُخبُر َق
ۡاؾ ِانّ َ ٗہ ِمن
ٍ
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َ ُ َ َ ُ
ک ۡی ِدخ ّ َن ؕ ِا ّـ ک ۡی َدخ ّ َن َع ِظ ۡی ٌم ﴿﴾۲۸
ُ ۡ ُ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ ۡ
اس َتغ ِؿ ِػ ۡی
یوسف اع ِوص عن ہذا  ٜق
َ
َّ ُ ۡ
َ ۡ ّٰ ۡ
َ
ۖ ِان ِک کن ِت ِمن الخ ِط ِئهف ﴿ ﴾۲۹٪
ل ِذن ۢۡ ِب ِک ۚ
َ َ َ ۡ ٌَ َۡ َۡ ۡ َ ُ ۡ
امرَاة ال َع ِزیۡ ِز
ق قاؾ نِسوۃ فِی الم ِدین ِۃ
ىہا َع ۡن جّ َ ۡف ِس ٖہ ۚ َق ۡد َش َغ َفہاَ
تُرَاق ُخ َف ّٰت َ
ِ
ُ ّ ً ّ َ َ َ ّٰ َ َ ُ ۡ
ىہا ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل ّم ِبه ٍف ﴿﴾۳۱
حبا ؕ ِانا لنؿ
ۡ
َ َ
َََ
فل ّما َس ِم َع ۡت ِب َمٕ ِو ِہ ّ َن ا ۡذ َسل ۡت ِال َ ۡی ِہ ّ َن َق
اَ ۡع َت َد ۡة ل َ ُہ ّ َن ُم ّ َتک َ ًا ّ َق ّٰاتَ ۡت ک ُ ّ َل َقا ِحد ٍۃَ
ّ ۡ ُ َّ ّ ۡ ً َّ َ َ ۡ
آ ُو ۡث َع َل ۡیہ ّن َۚ
ِمنہن ِس ِکینا ق قال ِت
ِ
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َ َ َ َ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ّ َ َ
فل ّما َذایۡن ٗہ اخك َ ۡؿن ٗہ َق قط ۡع َن ایۡ ِدیَ ُہ ّ َن َق
ُ ۡ َ َ َ ّّٰ َ ّٰ َ َ َ ً ۡ ّٰ َ ۤۡ
قلن حاس لِل ِہ ما ہذا بٍوا ؕ ِاـ ہذا
َّ َ ٌ َ
ِالا َملک ٔ ِویۡ ٌم ﴿﴾۳۱
َقال َ ۡت َف ّٰذل ُِک ّ َن الّ َ ِذ ۡی ل ُ ۡم ُت ّ َنج ۡی فِ ۡی ِہ ؕ قَ
ِ
َ
لَقَ ۡد َذ َاق ۡخ ّتُ ٗہ َع ۡن جّ ۡف ِس ٖہ َف ۡ
اس َت ۡع َص َم ؕ قَ
ۤۡ
ََ
َّ ۡ
ل َ ِئ ۡن ل ۡم حَف َع ۡل َما ّٰا ُمرُ ٗف ل َ ُی ۡس َجن ّف َق
ل َ َی ُکوۡنًا ِّم َن ّّٰ
الص ِغرِیۡ َن ﴿﴾۳۲
َ َ َ ّ ّ ۡ ُ َ َ ّ ُ َ ّ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡۤۡ
السجن احب ِاخی ِمما یدعونجِی
قاؾ ذ ِب ِ
ِال َ ۡی ِہ ۚ َق ِالَّا تَ ِۡو ۡػ َعج ّ ۡی َک ۡی َد ُہ ّ َن اَ ۡصبُ
ِ ِ
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َُ
ۡ ۡ
﴾۳۳﴿ ِال َ ۡی ِہ ّ َن َق اخ ۡن ِّم َن ال ّٰج ِہ ِله َف
َ ُ
ۡ
َ اس َت َج
ۡ َف
اب ل َ ٗہ َذ ّب ٗہ ف َِ َو َػ َعن ُہ
ۡ ُ ۡ َّ َ ُ ٗ َّ َّ ُ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۳۴﴿ کیدہن ؕ ِانہ ہو الس ِمیع الع ِلیم
છી જ્માયે (તેણીના ધણીઍ) તેનું શેયણ
ાછથી પાટેરું જોમું ત્માયે કહ્યું કે ફેળક આ
તો તભો સ્ત્રીઓનું ચરયિય (દાલેચ) છે ;
ફેળક (શે સ્ત્રીઓ !) તભારૂં ચરયિય ઘણં ભોટું
છે . (૨૮)
શે મુવુપ ! તું શલે આથી દયગુજય કય; અને (શે
(ઝુરૈખા !)તું તાયા અયાધની ભાપી ભાંગ,
ણન:વંળમ અયાધીઓ ભાંશેની તુંજ છે .
(૨૯)
અને ળશેયની સ્ત્રીઓઍ કશેલાનું ળરૂ કમુું કે
ણભસ્રના અઝીઝની ફેગભ ોતાના ગુરાભને
ોતાની તયપ યજૂ થલા ભાટે રોબાલે છે ,
તેણીના હ્રદમભાં તેનો પ્રેભ ફેવી ગમો છે ;
ફેળક અભે તો તેણીને ખુલ્રી ગુભયાશીભાં
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જોઇઍ છીઍ. (૩૦)
છી જ્માયે તે (ઝુરૈખા)ઍ તેભના ભેણાં
ટોણાં વાંબળ્મા ત્માયે તેભને ફોરાલી ભંગાલી
અને તેભના ભાટે ઍક ણભજરવ (ફેઠક) તૈમાય
કયી, અને તેઓ ભાંશેની દયેકને ઍકેકી છયી
(અકેકા રીંફુ વાથે) આી દીધી, અને તે
(મુવુપ)ને કહ્યું કે તું તેભની વાભે નીકી આલ.
છી જે લખતે સ્ત્રીઓઍ તેને જોમો તો તે
તેભને અવાધાયણ વાંદમજલાન દેખામો, (અને
આલેળભાં આલી જઇ) તેભણે (રીંફુના
ફદરે) ોત ોતાના શાથ કાી નાખમા, અને
ફોરી ઉઠી કે શાળાણરલ્રાશ ! (અલ્રાશ
ખાભી યશીત છે ) આ ભનુર્ષમ નથી; (કકતુ) ઍ
તો ઍક ભાનલંત પરયશ્તો છે . (૩૧)
તેણીઍ કહ્યું કે આ ઍજ છે કે જે ના વંફંધભાં
તભે ભને ફદનાભ કયતા શતા; ભેં ંડેજ તેને
પોવરાલલા કોળીળ કયી શતી ણ તેણે
ોતાને (અનીણતથી) ફચાલી રીધો; અને જે
આજ્ઞા શુ ં તેને કરૂં છુ ં તે(નું ારન) અગય તે
નણશ કયે તો તેને ખચીતજ કૈદ કયલાભાં
આલળે અને ખચીતજ તે ઝરીરો ભાંશેનો
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થઇ જળે. (૩૨)
(મુવુપે) અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય !
જે (કૃત્મ) તયપ આ સ્ત્રીઓ ભને ફોરાલે છે તે
કયતાં તો કૈદખાનું ભને લધુ ણપ્રમ છે ; અને જો
તેભનું ચારયત્ર્મ તું ભાયાથી દૂય નણશ યાખે તો શુ ં
તેભની તયપ લી જઇળ અને (છી) ભાયી
ગણતયી ણ જાણશરોભાં થઇ જળે. (૩૩)
આથી અલ્રાશે મુવુપની દુઆ કફુર કયી અને
તે સ્ત્રીઓનું ચારયત્ર્મ તેનાથી દૂય કયી દીધું;
ફેળક તે ભોટો વાંબનાય (અને) જાણનાય
છે . (૩૪)
જ્માયે ફાકે વાક્ષી આી કે ઝુરેખા જુ ઠી
છે ત્માયે અઝીઝને ખાત્રી થઇ ગઇ કે મુવુપ
ણનદો છે , ત્માયે જ. મુવુપ અ. ાવે ભાપી
ચાશી અને ઝુરેખાને ણ કહ્યું તું ગુનેશગાય
છે , ભાટે મુવુપની ભાપી ભાંગ. આ લાતને
છુ ાલલાની ઘણી કોણળ કયલાભાં આલી ણ
છુ ી યશી ળકી નણશ. આખા ળશેયભાં ઍ લાત
પેરાઇ ગઇ કે ઝુરેખા ળાશી ગુરાભના પ્રેભભાં
ડી છે , ળશેયની સ્ત્રીઓ ઝુરેખાને ાછથી
ભેણાં ભાયતી શતી. વાયા નયવા પ્રવંગે
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સ્ત્રીઓ બેગી થતી ત્માયે ઍજ ચચાજ થતી
શતી.
ઍક દીલવ ઝુરેખાઍ ણલચામુું કે જે ઓયતો
ભાયા ય ફશુ જ આક્ષે કયે છે તેને ઘયે
દાઅલત આીને તેઓની યીક્ષા કરૂં કે
મુવુપને જોઇને ળું કયે છે ? છી ોતાને ત્માં
સ્ત્રીઓની ઍક ભશેપીર યાખી, ઔયતોને
જભલાની દાઅલત આી અને કહ્યું કે તભે
ઍટરું કાભ કયજો કે શુ ં તભોને દયેકને ઍક
રીંફુ અને ઍક છયી આીળ, જ્માયે મુવુપ
તભાયી ાવે આલે તો તેને કાીને યાખજો.
ઍ પ્રભાણે ફધી લસ્તુ તૈમાય કયી મુવુપ અ.ને
ઉભદા ણરફાવ શેયાવ્મો. સ્ત્રીઓના શાથભાં
રીંફુ અને છુ યી આી, જ્માયે સ્ત્રીઓ
ાવેથી આ વાય થમા તો આને અણત
ખૂફવુયત વાંદમજલાન જોમા, તેભને જોલાભાં
ઍલી તલ્રીન થઇ ગઇ કે શાથની આંગીમો
ય છુ યી ચરાલી દીધી, આનું શુ સ્ન જોઇ
કશેલા રાગી કે આ ઇન્વાન નથી, કોઇ
પરયશ્તા રાગે છે .
કશે છે કે ઍ ચારીવ સ્ત્રીઓ શતી. કેટરીકને
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ભશીનો આલી ગમો, કેટરીક ફેબાન ફાલયી
ફની ગઇ, કેટરીક ભયણ ાભી. જ્માયે અભુક
સ્ત્રીઓ શોળભાં આલી તો ઝુરેખાઍ કહ્યું કે
અમ ઔયતો ભને તભો ભેણાં ભાયતી શતી, શલે
તભે જ તભાયા શાથ જોલો ? જોમું તો દયેકની
જુ દી જુ દી શારત શતી. આંગા તો ફધીજ
સ્ત્રીઓના કાણા શતા, કશે છે કે કેટરીક
સ્ત્રીઓઍ ોત-ોતાનો વંદેળો આને
ભોકલ્મો. જ્માયે આલી દળા જોઇ તો આે
ખુદા ાવે દોઆ કયી કે આ સ્ત્રીઓના પયેફ
કયતાં તો ભને કમદખાનું બરું રાગે છે ,
ખુદાઍ આની દોઆ કફુર કયી.
૩૫ભી આમત :-

ّٰ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۡۢ ّ ۡ ُ َ َ َ َ ّ ُ
ّٰ
ثم بدا لہم ِمن بع ِد ما ذاقا الای ِت
ۡ ّّٰ َ ٗ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ
﴾۳۵٪ ﴿ لیسجننہ حتی ِحه ٍف

છી તે ણનળાનીઓ જોઇ રીધા ફાદ ણ
તેભને મુવુપને થોડા લખત કૈદ કયલાનું મોગ્મ
રાગ્મું.(૩૫)
અનુક્રભણણકા

340

hajinaji.com

જ્માયે તે સ્ત્રીઓ મુવુપ અ.ની ભુરાકાતથી
ભામુવ થઇ તો ઝુરેખાને વરાશ ભશ્લેયો
આલા રાગી કે તેને તું કમદભાં ભોકરી આ
તો આ ભેે વીધો થઇ જળે અને તાયી
ઇચ્છા પ્રભાણે લતજળે. તેણીને સ્ત્રીઓઍ ખુફ
બયભાલી તેથી ઝુરેખાઍ અઝીઝને કહ્યું કે આ
ઇબ્રાની ગુરાભથી શુ ં ઘણી જ બોંઠી ડી છુ ં .
રોકો ભાયી પ્રકાય પ્રકાયની લાતો ઉડાલે છે .
ભાટે તેને ફેડીઓ શેયાલી કમદખાનાભાં
ભોકરી આ, તો રોકોને ઍ લાતની ખાતયી
થળે કે ગુરાભ ગુનેશગાય છે અને શુ ં ણનદો
છુ ં . અઝીઝે ઝુરેખાની લાતને ભાન્મ યાખી
આને ફેડીઓભાં જકડી ફજાયભાં પેયલલાભાં
આવ્મા અને કમદખાનાભાં ભોકરી આપ્મા.
કશે છે કે જ્માયે આને ફંદીલાન કયી
ફજાયભાં રઇ ગમા તો આળયે ઍક રાખ સ્ત્રી
ુરૂો આને જોલા ભાટે ણનકી ડ્મા શતા.
કેટરીક સ્ત્રીઓ આની ભઝરુભી જોઇ યોતી
શતી અને કશેતી શતી કે આ ફેગુનાશને ળા
ભાટે કમદ કમો છે , અયાધી તો ઝુરેખા છે .
ઇભાભે યઝા અ.ભે પયભાવ્મું કે જ્માયે મુવુપ અ.
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કમદ થમા તો જે રયે મુવુપ અ.ને કહ્યું કે અમ
મુવુપ તું ભને ઘણો વ્શારો રાગે છે , ભને તાયા
પ્રત્મે ફશુ જ ભોશબ્ફત છે , આે પયભાવ્મું કે
ભાયે જે કાંઇ દુ:ખ વશન કયલા ડ્મા છે તે
વ્શાર અને ભોશબ્ફતના જ કાયણે શતા.
આ કમદખાનાભાં ગમા તો ફીજા ફે કમદી
આવ્મા. તેભાંનો ઍક યેમાન ફાદળાશનો વાકી
(દારૂ ાનાય) શતો, જે નું નાભ મુનાન શતું.
ફીજો ફફયચી શતો. જે નું નાભ ભુજમરા
શતું. ફાદળાશને ઝશેય આલાના આક્ષેભાં
ફન્ને કમદ થમા શતા. વાકીઍ ફાદળાશને
કહ્યું કે ફફયચીનું યાંધેરુ ખાતા નણશ, તેભાં
ઝશેય છે . ફફયચીઍ કહ્યું કે વાકીના શાથનો
ળયાફ ીતા નણશ તેભાં ઝશેય છે . તેથી
ફાદળાશે વાકીને કહ્યું કે તું દારૂ ી જા અને
ી ગમો. તેને કાંઇ થમું નણશ. ફાદળાશ ફન્ને
ય ળંકાભાં ડ્મો અને કમદભાં ભોકરી
આપ્મા. તે ફન્ને કમદખાનાભાં મુવુપ અ.ની
વેલા કયતા શતા. પ્રત્મેક કમદી આથી
ભોશબ્ફત યાખતો શતો.
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૩૬ થી ૩૮ભી આમાત :-

َق َخ َخ َل َم َع ُہ ِّ
الس ۡج َن َف َت ّٰه ِف ؕ َق َ
اؾ
اَ َح ُد ُہ َما ۤۡ ِان ّ ۡیۤۡ اَ ّٰذىج ۡیۤۡ اَ ۡع ِِ ُو َخ ۡم ًرا ۚ َق َقاؾَ
ِ ِ
َ َ ۡ ُ ً
ّٰ َ ّ َ ۤۡ َ
الۡآ ُو ِان ِ ۡیۤۡ ا ّٰذىجِ ۡی ا ۡح ِم ُل ف ۡوؼ َذا ِس ۡی خكۡـا
َّ
َ ۡ ُ ُ َّ ۡ ُ ۡ ُ َ ّ ۡ َ َ ۡ
ۡ
تاکل الطهؿ ِمنہ ؕ ن ِبئنا ِبتا ِقی ِل ٖہ ۚ ِانا

ۡ
َ َ
ۡ
ن ّٰرىک ِم َن ال ُم ۡح ِس ِنه َف ﴿﴾۳۶
َّ
ُ َ ّٰ
ۡ ُ َ
َق َ
اؾ لَا یَا ِت ۡیک َما ط َع ٌاؿ ت ۡررق ِن ٖہۤۡ ِالا
َ َّ ۡ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َّ ۡ َ ُ
َ
نباتکما ِبتا ِقی ِل ٖہ قبل اـ یا ِتیکما ؕ
ّٰ ُ َ ّ َ َ ّ َ َ ۡ َ ّ ۡ ّ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َ َ
دل ِکما ِمما علمجِی ذبِی ؕ ِانِی ترخت ِملۃ
َ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َق ُہ ۡم بال ۡ ّٰآ َِو ِۃ ُہمۡ
قو ٍؿ لا یؤ ِمنوـ ِب
ِ
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ّٰ
﴾۳۷﴿ ک ِؿ ُػ ۡق َـ

ََق ّاتَ َب ۡع ُت م ّ َل َۃ ّٰابَٓاء ۡۤۡی ا ۡب ّٰرہ ۡی َم َق ا ۡس ّٰحق
ِ ِ ِ ِ
ِ
ّّٰ َ ۡ ُ ّ ۡ َ ۡۤ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ق حعقوب ؕ ما کاـ لنا اـ نٍ ِوؽ ِبالل ِہ
ّّٰ ۡ َ ۡ َ ّٰ ۡ َ ۡ
َالل ِہ َع َل ۡی َنا ق
ِمن شی ٍء ؕ دل ِک ِمن فض ِل
َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ ّٰ َ
َّ َ َ
َالناز لا
از ق ل ِکن اخمؿ
ِ
ِ عدی الن
ُ ۡ
﴾۳۸﴿ یَشٕ ُو ۡق َـ
અને કૈદખાનાભાં તેની વાથે વાથે ફીજા ફે
મુલાન (કૈદીઓ ણ) દાખર થમા; તેઓ
ભાંશેના ઍક (જણે) કહ્યું કે ણન:વંળમ ભેં
(સ્લપ્ન) જોમું છે કે શુ ં દ્રાક્ષને નીચોલી ળયાફ
ફનાલી યહ્યો છુ ં અને ફીજાઍ કહ્યું કે
ણન:વંળમ ભેં જોમું છે કે શુ ં ભાયા ભાથા ય
યોટરીઓનો થા ઉંચકેરો છુ ં , તેભાંથી
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ક્ષીઓ ખામ છે ; તેની તાફીય તું અભને
દેખાડ; ફેળક અભે તને વદાચાયીઓ ભાંશેનો
જોઇઍ છીઍ. (૩૬)
(મુવુપે) કહ્યું કે (શલે છી) જે ખાલાનું
(તભને) આલાભાં આલનાય છે તે આલલા
શેરાં શુ ં તભને તેની તાફીય જણાલી દઇળ;
તે ઍ કાયણે કે ભને ભાયા યલયરદગાયે (તે
ણલેનું) જ્ઞાન અજણ કમુું છે ; ફેળક ભેં તે
રોકોનો ધભજ ત્માગી દીધો છે કે જે ઓ
અલ્રાશ ય ઇભાન યાખતા નથી અને
કમાભતનો ણ તેઓ ઇન્કાય કયનાયા છે .
(૩૭)
અને ભેં ભાયા ફાદાદા ઇબ્રાશીભ તથા
ઇસ્શાક તથા માકુફના ભઝશફનું અનુકયણ
કમુું છે ; અભારૂં ઍ કામજ નથી કે કોઇ લસ્તુને
અલ્રાશની ળયીક ફનાલીઍ; આ અભાયા ય
તથા વલે ભાણવો ય અલ્રાશની કૃાને
રીધેજ છે , યંતુ ઘણાખયા રોકો આબાય
ભાનતા નથી. (૩૮)
ઍક દીલવ તે ફન્ને કમદીઓઍ કહ્યું કે અભે
સ્લપ્નું જોમું છે . તેની તભો તાફીય ફમાન
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કયો. જે ફાદળાશને ળયાફ ીલયાલતો શતો
તેણે કહ્યું કે શુ ં સ્લપ્નાભાં અંગુયને નીચોલી
ળયાફ ફનાલી યહ્યો છુ ં , અને જે ફફયચી
શતો તેણે કહ્યું કે શુ ં ભાથા ય યોટરીઓનો
થા ઉંચકેરો જોઉં છુ ં . તેભાંથી ક્ષીઓ ખામ
છે . શ. મુવુપ અ.ભે ચાહ્યું નશીં કે તાઅફીય
તયતજ જણાલે. તેનું કાયણ ઍ શતું કે તે
ફન્નેભાંથી ઍકને પાંવીની વઝા ભલાની
શતી. તેથી તેઓને શેરે ખુદાની ઍકતા પ્રત્મે
ણશદામત કયલા ચાહ્યું કે તેથી ઇભાન ય ભયે.
જે ભ અમ્ફીમા અને અલવીમા જે યીતે રોકોને
ણશદામત કયતા શતા. તેથી આે તેઓને
ણશદામત કયલી ળરૂ કયી.
આ આમતો જણામ છે કે ળશેયભાં શ. મુવુપ
અ.ની ાક દાભનીની ચચાજ થતી શતી.
જે રભાં મુવુપ અ. દયેક કમદીની વાથે
બરાઇથી ેળ આલતા શતા. કમદીઓ
આની ફશુ જ ઇઝઝત કયતા શતા. તેઓ
કુલાથી રઇને ઝુરેખાના ઘય વુધી દયેકની
વાથે વદ લતજણંક યાખતા શતા. નફુવ્લતની
પયઝોની કોઇ ણખદભત શજુ વુધી આી ન
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શતી. તેનો આયંબ કમદખાનાથી થમો. શેરા
ચાય ાંચ લજભાં ળશેયના સ્ત્રી ુરૂો ય ઍ
વાણફત કમુું કે ઍ ખુદાના ખાવ ફંદા છે ,
ત્માય છી દીનના પ્રચાયનું કામજ ળરૂ કમુું. શજુ
વુધી રોકોને ફતાવ્મું ન શતું કે શુ ં કોણ છુ ં
અને ઍ અમ્ફીમા કે જે ની તે રોકો ઇઝઝત
કયતા શતા તેની વાથે આનો ળો વંફંધ
શતો. કમદખાનાભાં ગમા છી કમદીઓને
જણાવ્મું કે શુ ં અમ્ફીમાના લંળભાંથી છુ ં ,
ભુશ્રીકોના ધભજ વાથે ભાયો કોઇ વંફંધ નથી,
જે ખુદાના ખાવ ફંદાઓ છે તેઓ શંભેળા
પ્રત્મેક દુ:ખ દદજ, જે ર લગેયેભાં ોતાની પઝજની
અદામગી કયે છે , આણા ઇભાભોઍ ણ
કમદભાં રોકોની ણશદામત કયી છે .
૩૯ થી ૪૦ભી આમાત :-

ُ َ ُ ٌ َََۡ ۡ ّ
َ
اب ّم َتؿ ّ ِػقوۡ َـ
السج ِن ءاذب
ِ ّٰی َصا ِحب ِی
َ ّ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ّّٰ َ ٌ ۡ َ
ُ
﴾۳۹﴿ خهؿ ا ِؿ اللہ الوا ِحد القہاذ
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ً َما تَ ۡع ُب ُد ۡق َـ ِم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہۤۡ ِالَّا ۤۡ اَ ۡس َم
ٓاء
ۡ َ ۡۤ
ّّٰ ۡ َ ۡۤ َ ُ ُ
َ
َس ّم ۡی ُت ُموۡ َہا ان ُت ۡم َق ّٰابَٓاؤخ ۡم ّما ان َز َؾ الل ُہ
ۡ
َ ّّٰ َ ّ ۡ ۡ
ِب َہا ِم ۡن ُسل ّٰط ٍن ؕ ِا ِـ ال ُحک ُم ِالا لِل ِہ ؕ ا َم َر
َ ۡ ّ َ ّٰ ُ َ ّ ۡۤ َ ّ ۡۤۡ ُ ُ ۡ َ َ ّ َ
الدیۡ ُن الق ِّی ُم
ِ الا تعبدقا ِالا ِایاف ؕ دل ِک
َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ ّٰ َ
َ
﴾۴۱﴿ از لَا حَ ۡعل ُم ۡو َـ
الن
ق ل ِکن اخمؿ
ِ
શે ભાયા કૈદખાનાના ફન્ને વાથીઓ ! ળું
જુ દા જુ દા યલયરદગાય વાયા છે કે ઍકજ
યલયરદગાય જે વઘાઓ ય પ્રફ શોમ ?
(૩૯)
તેના ણવલામ તભે જે ને જે ને ૂજો છો તેઓ
ભાત્ર નાભોજ છે , જે (નાભો) તભોઍ તથા
તભાયા ફા દાદાઓઍ યાખી રીધાં છે ,
જે ભના ણલે અલ્રાશે કાંઇ પ્રભાણત્ર ઉતામુું
નથી; ભૂ આજ્ઞા અલ્રાશની જ છે ; તેણે
શુ કભ આપ્મો છે કે તભે તેના ણવલામ કોઇની
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ઇફાદત કયો નણશ; વાચો ધભજ ઍજ છે યંતુ
ઘણાખયા રોકો જાણતા નથી. (૪૦)
આે જુ ઠ્ઠા ખુદાઓના યદભાં ફે દરીરો યજૂ
કયી. શેરી ઍ કે રોકોઍ ોતાના અરગ
અરગ ભાઅફુદો ફનાવ્મા છે , જુ દા જુ દા
ફુતોની ૂજા કયે છે . તેઓના જુ થ અરગ
અરગ થઇ ગમા છે અને ઍજ કાયણ તેઓનું
આવભાં દુશ્ભન થલાનું છે . જો તેઓ ઍકજ
ખુદાની ઇફાદત કયતે તો ફધામ વંવરાશથી યશેતે. ફીજી દરીર ઍ શતી જે
રોકો જે ખુદાઓની ૂજા કયે છે તેભાં કોઇ
ળણક્ત શોતી નથી. તેઓ ણનર્જીલ છે . તે
ભૂર્તતઓની નપો નુકવાન શોંચાડલાની કોઇ
તાકત નથી. તભોઍ ોતે તેઓના ભોટા ભોટા
નાભ યાખી રીધા છે , તેથી કાંઇ તેનાભાં ચેતન
આલતું નથી.
૪૧ થી ૪૨ ભી આમાત :-

ّ َ َ ّٰ
ۡالس ۡجن اَ ّ َما ۤۡ اَ َح ُد ُک َما َف َی ۡس ِكی
ِ ِ یصا ِحب ِی
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ُ ۡ َ َ َ َ ّٰ َ َ
َ َ
َذ ّب ٗہ خ ۡم ًرا ۚ َق ا ّما الۡآ ُو ف ُی ۡصل ُب ف َتاک ُل
َّ َ
ُ َۡ
ۡ َّ
الطه ُؿ ِم ۡن ّذا ِس ٖہ ؕ ق ِطیَ الۡا ۡمرُ ال ِذ ۡی فِ ۡی ِہ
ۡ َ
﴾۴۱﴿ ت ۡس َتف ِت ّٰه ِف
ُ
َ ٗ َّ َ َّ َ ۡ َّ َ َ َ
ۡاث ِّم ۡن ُہ َما ۡادٔ ۡونی
ٍ ق قاؾ ل ِل ِذی ظن انہ ن
ِ
َ ّ ُ ّٰ ۡ َ َ َ ّ َ َ ۡ
ّالش ۡی ّٰط ُن ِدٔۡ َو َذب ٖہ
ِعند ذ ِبک ۫ فانسہ
ِ
ۡ َ ۡ
ِّ َف َلب َث فی
﴾٪۴۲﴿ الس ۡج ِن ِبضع ِس ِنه َف
ِ ِ
શે ભાયા કૈદખાનાના ફન્ને વાથીઓ !
તભાયાભાંનો ઍક તો ોતાના ભાણરકને ળયાફ
ીલડાલળે; યહ્યો ફીજો તો તેને પાંવીઍ
રટકાલલાભાં આલળે, છી તેનું ભાથું (બેજુ)
ક્ષીઓ (ચાંચો ભાયી ભાયીને) ખાળે: તે
ભાભરો કે જે ના ણલે તભે ફન્ને (સ્લપ્નપ)
ૂછતા શતા તે અલ્રાશ તયપથી નક્કી થઇ
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ચૂક્મો છે . (૪૧)
અને (વાથેજ) તે ફન્નેભાંથી જે ના છુ ટી
જલાની તે (મુવુપ)ને ખાત્રી શતી તેને તેણે
કહ્યું કે તાયા ભાણરકને ભાયી માદ દેલયાલજે ;
ણ ળૈતાને તે (વાથી)ને ોતાના ભાણરકને
(મુવુપની શકીકત કશેલાનું) બુરાલી દીધું,
જે થી તે (મુવુપ) કેટરાક લો વુધી
ફંદીખાનાભાં ડ્મો યહ્યો. (૪૨)
આ શલે ફન્ને કમદીઓના સ્લપ્નાની
તાફીયનું લણજન કયે છે કે જે ફાદળાશને
ળયાફ ીલયાતો તે ભુક્ત થઇ ઍજ વાકીનું
કાભ કયળે અને જે ફફયચી છે તેને પાંવી
ભળે અને વુી ય તેના ભાથાભાંથી
ંખીઓ ભાંવ ખાળે. આ તાફીય વાંબી
ફફયચીઍ કહ્યું કે ભેં તો ભઝાકભાં ખોટું
સ્લપ્નું કહ્યું શતું. તેના જલાફભાં આે કહ્યું કે
તભો વાચું કહ્યું શોમ કે ખોટું, ખુદાના શુ કભથી
ઍ લસ્તુ ણનભાજણ થઇ ચુકી છે , શલે કાંઇ
પેયપાય થળે નણશ. ત્રણ રદલવ છી વયકાયી
વીાઇઓ તે ફન્નેને રઇ ગમા. ઍકને વુી
આી, ફીજાને તેની અવરી નોકયી ભી
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ગઇ. આે વાકીને કહ્યું શતું કે ફાદળાશને
ભાયી લાત માદ અાલજે , ફાદળાશને વાકીઍ
જે લાત કયલાની શતી ળમતાને તે બુરાલી
દીધી અને મુવુપ અ. વાત કે નલ લજ કમદભાં
યહ્યા. આ વભમ દયણભમાન ઘણા કમદીઓને
ભુવરભાન ફનાવ્મા.
૪૩ થી ૫૨ભી આમાત :-

َََ
ّٰ َ ۡۤ ّ ُ ۡ َ َق َق
اـ
ٍ اؾ ال َم ِلک ِان ِ ۡی اذی َس ۡبع بـ ّٰػ ٍة ِس َم
َ ۡ َ َّ ٌ َ ٌ ۡ َ َّ ُ ُ ُ ۡ َّ
ّٰ
ُ
ۡۢ
ُ
یاکلہن سبع ِعجاػ ق سبع سنبل ٍت
َۡ ُ ۡ َُ
ََُ ُۡ
خّ ٍو ّق آ َو ّٰی ِب ّٰس ٍت ؕ ٰۤیا ّی َہا ال َملَا اف ُتوۡن ِ ۡی
َ َ ۡ ُّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ
ُ
ُ
َ
ۡ
ۡ
﴾۴۳﴿ فِی ذءیای ِاـ کنتم ل ِٖوءیا تعكؿقـ
َ
َ َ ُ َ ۡ َ ۡۤ ُ َ
اؿ ۚ َق َما ن ۡح ُن
ٍ قالوۡا اضغات ا ۡحل
ۡ ّٰ َ ۡ َ ۡ ۡ ۡ َ
َ
﴾۴۴﴿ ِبتا ِقی ِل الاحلا ِؿ ِبع ِل ِمهف
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ََ
َُ
َ َ َ َّ َ ۡ
اؾ ال ِذ ۡی ن َجا ِمن ُہ َما َق ّاخٔ َو بَ ۡع َد ا ّم ٍۃ
قق
ََ َُ ُ ُ ۡ
ََ ُ
انا ان ِّبئک ۡم ِب َتا ِقیۡ ِل ٖہ فا ۡذ ِسلوۡ ِـ ﴿﴾۴۵
َۡ َ
َُ
الص ِّدیۡ ُق اف ِتنا ف ِ ۡی َس ۡب ِع
یُوۡ ُس ُف ا ّی َہا ّ ِ
ََ
َ َّ ۡ ُ ُ ُ َّ َ ۡ ٌ َ ٌ َّ
اـ یاکلہن سبع ِعجاػ ق
بـ ّٰػ ٍة ِسم ٍ
ُۡ َ َُ
َس ۡب ِع ُس ۢۡن ُب ّٰل ٍت خّ ٍو ّق آ َو ّٰی ِب ّٰس ٍت ۙ
َّ
ّ َ َ ّ ۡۤۡ َ ۡ ُ َ ّ َ
َ
از ل َ َعل ُہ ۡم حَ ۡعل ُموۡ َـ
الن
لع ِدی اذ ِجع ِاخی
ِ
﴿﴾۴۶
َ ۡ َ َ
َ َ َ
اؾ ت ۡز َذ ُعوۡ َـ َس ۡبع ِس ِنه َف َخا ًبا ۚ ف َما
ق
َح َص ۡد ّتُ ۡم َف َذ ُذ ۡق ُف ف ۡی ُس ۢۡن ُبلہۤۡ الَّا َقل ۡیلاً
ِٖ ِ ِ
ِ
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َ َۡ ُُ
ِّم ّما تاکلوۡ َـ ﴿﴾۴۷
َُ ۡ
ٌ
ّٰ َ
ث ّم یَات ِ ۡی ِم ۢۡن بَ ۡع ِد دل ِک َس ۡبع ِش َد ٌاخ
ََ
َۡ ُۡ
َّ َ
َ
ّیاکل َن َما ق ّد ۡم ُت ۡم ل َ ُہ ّ َن ِالا ق ِل ۡیلًا ِّم ّما
ُ ُ
ت ۡح ِصنوۡ َـ ﴿﴾۴۸
َُ ۡ
َُ ُ
ّٰ َ
ث ّم یَات ِ ۡی ِم ۢۡن بَ ۡع ِد دل ِک َع ٌاؿ فِ ۡی ِہ حغات
َّ
الن ُ
از َق فِ ۡی ِہ حَ ۡع ِِ ُو ۡق َـ ﴿ ﴾۴۹٪
اؾ ال ۡ َم ِل ُک ائۡ ُتوۡن ۡی ب ٖہ ۚ َف َل ّمَا َج َ
َق َق َ
ٓاء ُف
ِ ِ
َ َ ۡ
َّ ُ ۡ ُ َ َ ۡ
اؾ ۡاذ ِجع ِاخّٰی َذ ِّبک ف ۡسـَل ُہ َما
الرسوؾ ق
َ ُ ّ ۡ َ ّّٰ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ّ َ ّ َ
باؾ ا ِلنسو ِۃ التِی قطعن ای ِدیہن ؕ ِاـ
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َ
َذب ِّ ۡی ِبک ۡی ِد ِہ ّ َن َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۵۱
َق َ
اؾ َما َخ ۡط ُب ُک ّ َن ِا ۡد َذ َاق ۡخ ّتُ ّ َن یُوۡ ُس َف َعنۡ
ُۡ َ َ َ
َّ ۡ
اس ل ِ ّّٰل ِہ َما َع ِل ۡم َنا َع َلی ِہۡ
جف ِس ٖہ ؕ قلن ح
ۡ
ۡ ُ ۡٓ َ َ ۡ َ ُ ۡ
امرَاة ال َع ِزیۡ ِز ال ّٰـ َن
ِمن سو ٍء ؕ قال ِت
َ
َح ۡص َح َص ال ۡ َح ّ ُق ۫ اَنَا َذ َاق ۡخ ّتُ ٗہ َع ۡن جّ ۡف ِس ٖہ قَ
ّ َ ٗ َ َ ّّٰ ۡ
َ
ِانہ ل ِمن الص ِدقِهف ﴿﴾۵۱
ََ
ّٰ َ َ َ ّ َ ُ ۡ ۡ َ
دل ِک ل َِی ۡعل َم ان ِ ۡی ل َ ۡم اخن ُہ ِبالغ ۡی ِب َق ا ّـ
ّّٰ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ
اللہ لا یہ ِدی کید الخٓائِ ِنهف ﴿﴾۵۲
ંેઅને (ણભસ્રના) ફાદળાશે કહ્યું કે ણન:વંળમ ભ
(સ્લપ્નાભાં) વાત ભોટી તાજી ગામો દીઠી
જે ભને વાત દૂફી ાતી ગામો ખાઇ જામ
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છે ; અને વાત રીરાછભ કણવરાં દીઠા અને
ફીજા (વાત) વુકાં (જે તેભને લીંટાઇ લળ્માં
છે ); શે દયફાયના વયદાયો ! અગય તભે
સ્લપ્નપ આી ળકતા શો તો ભાયા આ
સ્લપ્નાનું સ્લપ્નપ આો. (૪૩)
તેભણે જલાફ આપ્મો કે આ તો ગુંચલણ
બયેરા સ્લપ્ના છે , અને અભે (ગુંચલણ
બયેરા) સ્લપ્નાની તાફીય જાણતા નથી.
(૪૪)
અને તે કે જે તે ફન્નેભાંથી છુ ટીને આવ્મો
શતો, અને રાંફા કા છી તેણે (મુવુપને)
વંબાયતા કહ્યું કે શુ ં તભને આ (સ્લપ્ના)ની
તાફીય જણાલીળ, ભાટે ભને (કૈદખાનાભાં)
જલા દો. (યજા ભતાં તે કૈદખાનાભાં ગમો
અને મુવુપને અયજ કયી કે): (૪૫)
શે મુવુપ ! શે વૌ કયતા લધુ વાચા ! અભને
આ (સ્લપ્ના)નું સ્લપ્નપ આ કે વાત ભોટી
તાજી ગામોને વાત દુફી ાતી ગામો
ખાઇ જામ છે , અને વાત રીરાંછભ
કણવરાંને વાત વુકાં કણવરાં (લીંટાઇ
લળ્માં છે ), જે થી શુ ં રોકો ાવે ાછો જાઉં કે
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કદાચને તેઓ ણ જાણી રે (કે સ્લપ્નપ
કશેનાયા આલા શોમ છે ). (૪૬)
(મુવુપે) કહ્યું કે તભે વાત લજ વુધી (વતત)
ખેતી કયતા યશેળો, છી જે (ખેતી)ની
રણણી કયો તેને તેનાજ કણવરાંભાં યશેલા
દેજો, ણવલામ કે જે થોડું તભાયા ખાલાના
કાભભાં આલે. (૪૭)
છી તે ફાદ વાત લજ વખતાઇના
(દુકાના) આલળે ઍટરે તભોઍ આ (લો)
ભાટે જે કાંઇ શેરાંથી વંગ્રશી યાખમું શળે તે
તે ખાઇ જળે, ણવલામ કે જે થોડું ઘણં તભોઍ
ફી લગેયે ભાટે વાચલી યાખમું શળે. (૪૮)
ત્માય છી ઍક ઍલું લજ આલળે કે જે ભાં
ખૂફ લૃણટ ક થળે અને રોકો આફાદ ફની જળે
અને (લી) જે ભાં તેઓ (દ્રાક્ષો) નીચોલળે.
(૪૯)
ફાદળાશે (આ સ્લપ્નપ વાંબી) શુ કભ કમો
કે (મુવુપ)ને ભાયી ાવે રઇ આલો. છી
જ્માયે તે (ળાશી) કાવીદ (વંદેળા લાશક) તેની
ાવે આવ્મો ત્માયે (મુવુપે) કહ્યું કે તું ભાયા
ભાણરક ાવે ાછો જા ને તેને આ વલાર કય
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કે તે સ્ત્રીઓ કે જે ભણે ોત ોતાના શાથ
કાી નાખમા શતા તેભની ળી લરે થઇ ?
ફેળક ભાયો યલયરદગાય તો તેભના
ચારયત્ર્મથી વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૫૦)
(આથી ફાદળાશે તે સ્ત્રીઓને ફોરાલી
ભંગાલી અને) ુછમું કે તભોઍ મુવુપને
પોવરાવ્મો ત્માયે તભાયી કેલી ણસ્થણત થઇ શતી
? તેભણે કહ્યું કે શાળાણરલ્રાશ (અલ્રાશ
ખાભી યશીત છે ), અભોઍ તેનાભાં કોઇ
અનીણત દેખી ન શતી. (જે થી) ણભસ્રના
અઝીઝની ફેગભે ખુરાવો કમો કે શલે તો
વત્મ ઉઘડીજ ગમું છે ; (ખયી લાત આ છે કે)
ભેં જ તેને પોવરાલલા ચાહ્યો શતો, અને
ણન:વંળમ તે વાચું ફોરનાયાઓ ભાંશેનો છે .
(૫૧)
(આ લાત મુવુપે જ્માયે ફંદીખાનાભાં જાણી
ત્માયે તેણે કાવીદને કહ્યું કે) આ વાક્ષીઓ ઍ
ભાટે કે તે (ણભસ્રનો અઝીઝ) જાણી રે કે ભેં
તેની ીઠ ાછ તેના શકભાં કાંઇ
ણલશ્લાવઘાત કમો નથી અને આ કે અલ્રાશ
ણલશ્લાવઘાત કયનાયાઓની ચારફાઝી
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ચારલા દેતો નથી. (૫૨)
ભીસ્રના ફાદળાશ યેમાને ઍક અનોખું સ્લપ્નું
જોમું, જે નું લણજન ઉયની આમતભાં થમેર
છે . ફાદળાશે સ્લપ્નું જોઇને દયફાયીઓને
કહ્યું કે ભને આ ખલાફની તાફીય વભજાલો.
દયફાયીઓઍ કહ્યું અભો આ ગુંચલણ બયેરા
ખલાફની તાફીય જાણતા નથી. તેથી
ફાદળાશ ણલચાયભાં ડી ગમો કે શલે ળું કયલું.
તે વભમ દયણભમાન વાકીને વાત લજ
શેરાંની લાત માદ આલી કે શ. મુવુપ અ.
ખલાફની વચોટ તાફીય લણજલે છે . તેથી
ફાદળાશની યઝા રઇ કમદખાનાભાં ગમો અને
ઉયોક્ત આમતભાં ફતાવ્મા પ્રભાણે ખલાફનું
લણજન આ વભક્ષ કમુું. આે તેની તાફીય
ઉયોક્ત આમતભાં ફતાવ્મા પ્રભાણે ફતાલી.
વાકીઍ જઇને તભાભ ખલાફની તાફીય
ફતાલી. ઍ શકીકત વાંબીને ફાદળાશ
ફશુ જ ખુળ થમો અને કહ્યું કે આ તાફીય
ભાયી વાભે મુવુપ ફમાન કયે, તેથી વાકી
આની ાવે આવ્મો અને ફાદળાશનો
મગાભ શોંચાડ્મો, આે તયતજ ચાલ્મા
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જલું મોગ્મ વભજ્મા નણશ. કાયણ કે ોતે
ણનદો છે ઍ ફાદળાશ ાવે જાશેય કયલું શતું.
તેથી વાકીને કહ્યું કે તું ફાદળાશ ાવે ાછો
જા અને તું તેને ુછ કે જે સ્ત્રીઓઍ ોતાના
શાથો કાી નાખમા શતા ત્માયે કેલી શારત
શતી ? ભાયો યફ તેણીઓના ભક્રથી વાયી યીતે
જાણે છે .
જ. મુવુપ અ.ભે ખોટા આયોને દૂય કયલા
ઍટરા ભાટે ચાહ્યું કે જો ોતાની વાચી
શકીકત જાશેય કમાજ લગય ઍભજ કમદખાનાથી
ચાલ્મા જતે તો ફાદળાશ જોઇને તેજ લખતે
વભજી જાત કે આ ઍ કમદી છે કે જે ણે
અઝીઝની સ્ત્રી વાથે ખમાનત કયી શતી. ણ
જ્માયે શાર ખુરી જળે ત્માયે ફાદળાશને
ખફય ડળે કે આ તો ણનદો છે . તેથીજ
આે કહ્યું શતું કે સ્ત્રીઓને ુછો કે ભને ળા
ભાટે કમદ કમો શતો ? આે અઝીઝની સ્ત્રીનું
જાશેયભાં નાભ રીધું નણશ કે જે ણે આને કમદ
કયાવ્મા શતા. આ આના વુંદય અખરાકનો
નભુનો શતો.
જ્માયે આનો વંદેળો ફાદળાશને ભળ્મો
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ત્માયે આે તે સ્ત્રીઓને ફોરાલી કહ્યું કે
તભોઍ મુવુપને પોવરાવ્મો ત્માયે તભાયી કેલી
શારત શતી ? તેણીઓઍ કહ્યું કે ખુદા ાક
છે , અભોઍ તેનાભાં કોઇ ફુયાઇ જોઇ ન
શતી, જ્માયે ઝુરેખાઍ જોમું કે શલે તો લાત
વાપ જાશેય થઇ ગઇ છે તો તેણીઍ વાચી
લાત કશી દીધી કે ભેં જ તેભને પવાલેર શતા,
તે વત્મલાદી છે , તેભનો નપવ ણલત્ર શતો.
છી ફાદળાશે મુવુપ અ. ાવે વંદેળો
ભોકલ્મો કે સ્ત્રીઓઍ ોતાના ગુનાશની
કફુરાત કયી છે . જો તું અશીં ચાલ્મો આલે તો
તાયી વભક્ષ તેણીઓને ણળક્ષા આું, આે કહ્યું
ભાયો ઍ ભતરફ નથી કે તેણીઓને વઝા
આો. ણ શુ ં ણનદો જાશેય થાલ અને
તેણીઓનું જુ ઠ પ્રકાણળત થામ !
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લભા ઓફયેઓ : ાયો - ૧૩
૫૩ થી ૫૬ ભી આમાત :-

َ َّ ۡ َ َ ٌ ۢ
ۤۡ ُ ُ َ ۡ
َق َما ابَ ّ ِری جف ِس ۡی ۚ ِا ّـ النف َس ل َا ّم َاذۃ
ُّ ٓ َّ
َ
َُ
السوۡ ِء ِالا َما َذ ِح َم َذب ِّ ۡی ؕ ِا ّـ َذب ِّ ۡی غفوۡ ٌذ
ِب
َ
ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۵۳
اؾ ال ۡ َم ِل ُک ائۡ ُتوۡن ۡی ب ٖہۤۡ
َق َق َ
ِ ِ
ل َِن ۡف ِس ۡی ۚ َف َل ّمَا ک َ ّ َل َم ٗہ َقاؾَ
َ ۡ َ ۡ
ل َ َدیۡنا َم ِکه ٌف ا ِمه ٌف ﴿﴾۵۴

َ ۡ
ا ۡس َتخ ِل ۡص ُہ
ِانّ َ َک ال ۡ َیوۡؿَ

ّ
َ
اج َع ۡلج ۡی َعدّٰی َٓ َىٓائن الۡاَ ۡ
اؾ ۡ
َ
ص ۚ ِان ِ ۡی
ذ
ق
ِ
ِ
ِِ
ٌ
َح ِف ۡیظ َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۵۵
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َ ّ َ ّ َ َ ّٰ َ َ
َۡ
ۡ
َ
ُ
ُ
ۡ
ۚص
ِ ق کذل ِک مکنا ل ِیوسف فِی الاذ
ُ ُ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َ َ َ
ٓاء ؕ ن ِص ۡی ُب
یتبوا ِمنہا حیث یش
َ ُ ُ
ُ برَ ۡح َم ِت َنا َم ۡن نّ َ َش
ٓاء َق لَا ج ِض ۡیع ا ۡج َر
ِ
ۡ
ۡ
﴾۵۶﴿ ال ُم ۡح ِس ِنه َف
અને ભારૂં નપવ ણ (ફદીથી) ાક (છે ઍભ)
નથી કશેતો (કાયણ કે શુ ં ણ ભનુર્ષમ છુ ં );
ફેળક દયેક નપવ ફદી તયપ દોયલનાય શોમ છે
ણવલામ કે (જે ના ય) ભાયા યલયરદગાયે દમા
કયી (ભાઅવુભ ફનાવ્મો) શોમ, ફેળક ભાયો
યલયરદગાય ભોટો ક્ષભાલાન (અને) દમાુ
છે . (૫૩)
અને ફાદળાશે આજ્ઞા કયી કે તેને ભાયી ાવે
રઇ આલો, શુ ં તેને (ભુક્ત કયી) ભાયો ખાવ
(વરાશકાય) ફનાલી યાખીળ. વાયાંળ કે
જ્માયે તેણે તેની વાથે લાતચીત કયી ત્માયે
તેણે કહ્યું કે આજના રદલવથી તું ણન:વંળમ
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અભાયે ત્માં ભાનલંત અને ણલશ્લાવુ થઇ ગમો.
(૫૪)
(મુવુપે) દયખાસ્ત કયી કે આ દેળના વઘાં
ખઝાનાઓ ય ભને ણનમુક્ત કયી દે, ણન:વંળમ
શુ ં વાયી વંબા કયનાયો અને (ણશવાફનો)
વાયી ેઠે જાણનાયો છુ ં . (૫૫)
અને આલી યીતે અભોઍ મુવુપને તે દેળભાં
સ્થાઇ કમો, કે (જે થી) તેભાં જ્માં (તેનું) ભન
ચાશે યશે; (ખચીતજ) અભે જે ને ચાશીઍ
છીઍ તેને અભાયી દમા શોંચાડી દઇઍ
છીઍ અને વત્કામો કયનાયાઓનો ફદરો
ણનર્ષપ જલા દેતા નથી. (૫૬)
જ્માયે ફાદળાશે મુવુપ અ.ની આ યીતની લાત
વાંબી તો આની ભુરાકાતનો ળોખ લધી
ગમો અને મુવુપ અ.ને ફશુ જ ળાશી
ઇઝઝતની વાથે કમદભાંથી રાલલાભાં આવ્મા.
જ્માયે આ જે રભાંથી ણનકળ્મા તો કમદીઓ
આના ણલમોગથી ફશુ જ યડલા રાગ્મા.
આે ફધામને આશ્લાવન આપ્મું, ફાદળાશ
દયલાઝા ાવે આનું સ્લાગત કયલા ઉબો
શતો. જ્માયે આ આવ્મા ત્માયે ફાદળાશે
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વરાભ કયી બેટી ડ્મો, અને ફશુ જ
ઉત્વાશની વાથે આને ળાશી સવશાવન ય
ફેવામાજ. ફાદળાશ વાથે જુ દી જુ દી બાાભાં
આે લાતચીત કયી. છે લટે આે ફાદળાશના
કશેલાથી તેના ખલાફનું લણજન ણલસ્તાયીને કમુું
અને છી તેની તાફીય ફતાલી. છી
ફાદળાશે આને કહ્યું કે અમ ણવદ્દીક આ ણલે
આ ળું શુ કભ આો છો ? આે પયભાવ્મું કે
યાજ્મભાં જે ટરા ઘઉં શોમ તેને બેગા કયો
અને તેની લાલણી કયો, જ્માયે પવર તૈમાય
થામ ત્માયે રણી રો અને અનાજને ડુંડાભાં
યશેલા દો. ઍક લજ વુધી જે ટરું અનાજ
ણનજે તેભાંથી ાંચભો બાગ ખાલા ભાટે
યાખે તે ળશેયીઓ ખામ અને બુવું ઢોયને
ણનયણ તયીકે આલું, ફાકીનું દુકાના વભમ
ભાટે વંગ્રશ કયે. જ્માયે વુકાના લો લીતી
જળે અને દુકા આલળે ત્માયે ભાણવો
ચોતયપથી અનાજ રેલા આલળે તે લખતે
વાયો બાલ રેજે, તેથી તાયો ખઝાનો વોનાચાંદીથી બયૂય થઇ જળે. આ વાંબી
ફાદળાશ ફશુ જ ખુળ થમો અને કહ્યું કે આ
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ફશુ જ ણલદ્લાન અને અભીન છો. છી
ફાદળાશે કહ્યું કે આની જે કાંઇ અણબરાા,
આયઝુ શોમ તે બ્માન કયો. શુ ં તે ુયી કયલા
ભાટે તૈમાય છુ ં . ત્માયે આે કહ્યું કે ભને ળાશી
ખઝાનો વોંી આ. શુ ં તે ખેતીલાડીભાં ખચજ
કરૂં. શુ ં પ્રત્મેક ચીઝોના રાબને જાણં છુ ં અને
તેની વંબા યાખીળ.
ઇભાભે યઝા અ.થી લણજન છે કે તેથી ભુયાદ ઍ
છે કે જે ચીઝ ભાયા કબ્ઝાભાં શોમ તેનું યક્ષણ
કરૂં. શુ ં પ્રત્મેક બાા અને યાજ કાયબાયને
જાણલાલાો છુ ં . શ. મુવુપ અ.ભે વિા ઍટરા
ભાટે ચાશી કે તે થકી ખુદાના અશકાભો
રોકોભાં પ્રચણરત કયી અને શકદાયના શકને
તેના સ્થે શોંચાડી આે. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે ોતાની તપવીયભાં પયભાવ્મું છે
કે જરૂયતના લખતે ઇન્વાન ોતાના નપવની
ારકઝગી અને નેક ણવપતોનું લણજન કયી ળકે
છે . ઍક રયલામતભાં ઍભ ણ છે કે જ્માં
વુધી અઝીઝ શમાત શતો ત્માં વુધી આે
કોઇ દલી રીધી નણશ. તેના ભયણ છી
આે ઇખતીમાયની ઇચ્છા કયી, ફાદળાશ
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આની દેળના લશીલટની મોજનાઓ
લગેયેથી ફશુ જ ખુળ થમો અને ફધો કાયબાય
આને શલારે કયી આપ્મો, છી ખુદા
પયભાલે છે કે વત્કામો કયનાયાઓનો ફદરો
ણનર્ષપ જલા દેતા નથી.
૫૭ થી ૫૮ ભી આમાત :-

َۡق لَاَ ۡجرُ ال ۡ ّٰآ َِو ِۃ َخه ۡ ٌؿ لّ ّ َِل ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق کَانُوا

َُ
﴾۵۷٪ ﴿ یَ ّتقوۡ َـ
ُ ۡ َ َ َ
َ َُ َ
ٓاء ِاخوَۃ یُوۡ ُس َف ف َدخلوۡا َعل ۡی ِہ
قج
َ َ
ۡ
﴾۵۸﴿ ف َعرَف ُہ ۡم َق ُہ ۡم ل َ ٗہ ُمن ِٕ ُو ۡق َـ
અને ખચીતજ જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે
તથા યશેઝગાયીથી લતે છે તેભના ભાટે
આખેયતનો ફદરો ફેશતય છે . (૫૭)
અને મુવુપના બાઇઓ (ણ ણભસ્રભાં) આવ્મા
અને ખુદ તેની ાવે શોંચ્મા, છી મુવુપે તો
તેભને ાયખી રીધા ણ તેભણે તેને
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ઓખમો નણશ. (૫૮)
જનાફે મુવુપ અ.ભે ણભસ્રના રોકોને ખેતી
કયલાનો શુ કભ આપ્મો. ખુદા ાકની
ભશેયફાનીથી ુર્ષક લાલણી થઇ. જે ટરી
જરૂયત શતી ઍટરા પ્રભાણભાં ડુંડાઓભાંથી
ઘઉંને અરગ કયતા અને ફાકીનું અનાજ
ડુંડાઓભાં જ યશેલા દેતા શતા, અને જે
અનાજ ડુંડાભાં શતું તેનો વંગ્રશ કયી યાખતા
શતા. પ્રત્મેક લયવે ઍજ પ્રભાણે ખેતી કયતા
યહ્યા. જ્માયે વુકાના લયવ વાય થઇ ગમા
અને દુકાના લયવ ળરૂ થમા ત્માયે શ. મુવુપ
અ.ભે અનાજને લશેંચલું ળરૂ કમુું. શેરા લયવે
તો રોકો ાવેથી રદનાય અને રદયશભના
ફદરે અનાજ લેંચ્મું ઍટરે વુધી કે કોઇની
ાવે ઍક રદયશભ ણ ફાકી યહ્યો નણશ,
ફીજા લયવે ઘયેણા અને જલાશેયના ફદરે
અનાજ લેંચ્મું. ઍટરે વુધી કે કોઇની ાવે
ઘયેણાંભાં કોઇ ચીઝ ફાકી યશી નણશ. ત્રીજા
લયવે રોકોઍ ઢોય-ઢાંખય ઘોડા લગેયે લેચીને
અનાજ રીધું, ચોથે લયવે ગુરાભો અને
રોંડીઓના ફદરે અનાજ આપ્મું. ઍટરે
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વુધી કે કોઇની ાવે નોકય ચાકય ફાકી યહ્યા
નણશ. ાંચભા લયવે ઘય-લખયીનો વાભાન
અને ડતય ઝભીનોના ફદરાભાં અનાજ
ખયીદમું. છઠે લયવે ખેતીલાડી અને નેશયોના
ફદરે અનાજ રીધું, વાતભે લયવે રોકો ોતે
અનાજ ભાટે લેચાઇ ગમા. ઍટરે વુધી કે
દેળભાં ઍલું કોઇ ન શતું જે જ. મુવુપ અ.ના
ગુરાભ અને રોંડી ન શોમ, છતાં ણ દેળના
રોકો મુવુપ અ.ની દુયંદેળી ઉય ઘણાજ ખુળ
શતા. ઍ લખતે મુવુપ અ.ભે યેમાન ફાદળાશને
તભાભ શકીકત લણજલી. ત્માય છી આે
તેભને શલે રોકો ભાટે ળું કયલું ઍ ુછમું.
ફાદળાશે કહ્યું ઍ મુવુપ અ. જે તભાયી ઇચ્છા
શોમ ઍજ ભાયી ઇચ્છા છે . તે લખતે આે
કહ્યું કે ખુદાને અને તને વાક્ષી યાખીને કશુ ં છુ ં
કે ણભસ્રના ફધામ રોકોને ભેં ભુક્ત કમાજ અને
જે કંઇ તેઓનો વયવાભાન ખેતીલાડી લગેયે
છે તે ાછુ ં આપ્મું અને તને તાયી ળાશી લીંટી,
તખત અને તાજ ાછુ ં આું છુ ં . ઍ ળયત
ઉય કે જે પ્રભાણે શુ ં કશુ ં તે પ્રભાણે
વલ્તનતનો કાયોફાય ચારે. ફાદળાશે કહ્યું કે
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ઍ તો ભાયી ઇઝઝતનું કાયણ છે . શુ ં તભાયી
કોઇ લાતનું ઉલ્રંઘન કયીળ નણશ, શુ ં તો
આના થકી ણશદામત ામ્મો છુ ં અને વાક્ષી
આું છુ ં કે ખુદા ણવલામ કોઇ ભાઅફુદ નથી.
આ તેના ફયશક મગમ્ફય છો. ઍટરું કશી
તેણે ઇસ્રાભનો ણસ્લકાય કમો. છી મુવુપ
અ.ને કહ્યું તભેજ શાકીભ યશો, તભો અભાયી
નઝદીક ઘણાંજ ઇઝઝતલાા અને અભીન
છો. કશે છે કે ઍ વાત લયવ દયણભમાન શ.
મુવુપ અ.ભે કદી ણ ેટ બયીને ખાધું ન શતું.
અને ઍ વભમ દયણભમાન ફાદળાશને ણ
ઍકજ લખત જભલાનું ભોકરલાભાં આલતું.
ફાદળાશે ુછમું કે તભે ળા ભાટે ભાયી આદત
ભુજફ ખાણં ભોકરતા નથી. શઝયતે પયભાવ્મું
કે તભોને ણ બુખ ળું ચીઝ છે તેની ખફય
ડે અને બુખમા ભાણવોને બુરી જલામ
નણશ. કશે છે કે જ્માયે રકનઆનભાં દુકા
ડ્મો શતો અને શ. મઅકુફ અ.ની અલરાદ
દુકાથી ઘણી યેળાન થઇ ગઇ શતી તેથી
તેઓઍ ોતાના લારીદને અઝજ કયી કે અમ
ણતા ણભસ્રભાં ઍક ઍલો ફાદળાશ છે જે
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દુકાણમાઓ ઉય ફશુ જ ભશેયફાન છે . ભાટે
આ કશેતા શો તો અભે ત્માં જઇને અનાજ
રઇ આલીઍ. જ. મઅકુફ અ.ભે કહ્યું કે
તભાયા બાઇ ણફન માણભનને રઇ જળો નણશ.
આે ણફન માણભનને રઇ જલાની ના ઍટરા
ભાટે ાડી કે મુવુપ અ.ની જુ દાઇભાં ઍના
થકી આને વધમાયો યશેતો શતો. આે
ોતાના દવ ુત્રોને ણભસ્ર તયપ યલાના કમાજ.
દયેકને ઍક ઍક ઊંટ આપ્મું અને લેાય ભાટે
ઊન લગેયેનો વાભાન આપ્મો.
કુમ્ભીઍ ોતાની તપવીયભાં રખમું છે કે તેઓ
ોતાનો ફધો વાભાન ઊંટ ઉય રાદીને રઇ
ગમા. બાઇઓઍ મુવુપ અ.ને દોઆ વરાભ
કયી. આ તેઓને ઓખી ગમા ણ તેભના
બાઇઓ આને ઓખી ળક્મા નણશ. કાયણ
કે ચારીવ લયવનો વભમ વાય થઇ ગમો
શતો. શ. મુવુપ અ.ભે બાઇઓને ુછમું કે
તભો કોણ છો અને ળા ભાટે આવ્મા છો ?
તેઓઍ દુકાની લાત કયી અને કંઇક અનાજ
આલા ભાટે ણલનંતી કયી. આે ુછમું કે તભે
જાવુવ તો નથી ને જે અભાયા દેળની ખફય
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રેલા આવ્મા શો. તેઓઍ કહ્યું કે અલ્રાશની
નાશ અભો ઍલા નથી. અભો મઅકુફ
અ.ની અલરાદ છીઍ. આે કહ્યું કે તભાયા
ણતાને કેટરા ુત્રો છે . તેઓઍ કહ્યું કે ફાય
રદકયા શતા, તેભાંથી ઍકને લરૂ ખાઇ ગમું અને
ફીજો બાઇ છે તેને મઅકુફ અ.ભે ોતાની
ાવે યાખેર છે . આે કહ્યું કે તભને અશીં
કોઇ ઓખે છે . તેઓઍ કહ્યું નણશ. આે
કહ્યું કે તભાયો ઍક બાઇ ણતા ાવે છે તેને
અશીં નણશ રાલો ત્માં વુધી તભોને વાચા
ભાની ળકતો નથી. તેઓઍ કહ્યું કે ફીજી
લખત અભે વાથે રેતા આલળું. આે કહ્યું કે
ઍક જણને તભો અશીંમા યાખો. બાઇઓઍ
ોતાના ઍક બાઇ ળભઉનને ત્માં યાખમો.
મુવુપ અ.ભે ોતાના નોકયોને શુ કભ કમો કે
તેઓની ાવેથી લેાયનો ભાર રઇ રો અને
ફદરાભાં ઘઉં આો.
૫૯ થી ૬૩ ભી આમાત :-

َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َّ َ َ
ق لما جہزہم ِبجہارِ ِہم قاؾ ائتونِی ِبا ٍح
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َّ ُ
َّ ُ
َ ُ َ َ
لک ۡم ِّم ۡن ا ِب ۡیک ۡم ۚ الَا ترَ ۡق َـ ان ِ ۡیۤۡ ا ۡقفِی
َۡ
ََ َ ۡ ۡ ۡ ۡ
الک ۡی َل َق انا خه ُؿ ال ُمنـِل ِه َف ﴿﴾۵۹
َ َ
َ َّ َ ۡ ُ
ُ ۡ
ف ِا ۡـ ل ۡم تاتوۡن ِ ۡی ِب ٖہ فلَا ک ۡی َل لَک ۡم ِعن ِد ۡی
َۡ
َق لَا تـ َػبُوۡ ِـ ﴿﴾۶۱
َ ُ ۡ َ ُ َ ُ َ ۡ ُ َ َ ُ ّ َ ّٰ ُ
اف َق ِانا لَف ِعلوۡ َـ
قالوا سنؿا ِقخ عنہ اب
﴿﴾۶۱
اؾ ل ِ ِف ۡت ّٰی ِن ِہ ۡ
اج َع ُلوۡا ب َض َ
َق َق َ
اع َت ُہ ۡم ف ِ ۡی
ِ
ذ َحال ِہ ۡم ل َ َع ّ َل ُہ ۡم حَ ۡعر ُفوۡن َ َہاۤۡ ِا َدا اجۡقَ َل ُبوۡۤۡا ِاخیٰۤ
ِ ِ
ِ
َ ۡ ۡ َ َ َّ
ُ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
اہ ِل ِہم لعلہم یر ِجعوـ ﴿﴾۶۲
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َََ
َ ۡۤ
َ َ َ ُ َ
فل ّما َذ َج ُعوۡا ِاخٰۤی ا ِب ۡی ِہ ۡم قالوۡا ٰۤیابَانا ُم ِنع
ۡ َ َ َ َ ۡۤ َ
َ َ َ ۡ َّ
ِمنا الک ۡی ُل فا ۡذ ِس ۡل َم َعنا اخانا نک َت ۡل
َّ
ُ
﴾۶۳﴿ َق ِانا ل َ ٗہ ل َ ّٰح ِفظ ۡو َـ
અને જ્માયે મુવુપે તેભનો (અનાજ લગેયે)
વાભાન (ફંધાલી) ઠીક કયાવ્મો ત્માયે તેણે
(ોતાના બાઇઓને) કહ્યું કે તભાયા વાલકા
બાઇ (ફીનમાભીન)ને ણ (શલે છી) ભાયી
ાવે રેતા આલજો, ળું તભે (આ) નથી
દેખતા કે શુ ં કેલું ુયેુરૂં ભા આું છુ ં , લી
વલેથી ઉિભ યોણાચાકયી કયનાયો ણ છુ ં !
(૫૯)
ણ જો તભે તેને ભાયી ાવે નણશ રાલો તો
તભાયા ભાટે ભાયી ાવે (અનાજનું) કોઇ ભા
શળે નણશ, અને ભાયી ાવે આલળો (ણ)
નણશ. (૬૦)
તેભણે કહ્યું કે અભે તેના વંફંધભાં તેના ફાને
વભજાલી ભનાલીળું અને ણન:વંળમ અભે
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તેભજ કયીળું. (૬૧)
અને (મુવુપે) ોતાના અનુચયો (ચાકયો)ને
કશી દીધું કે તેભની ભૂ ૂંજી ણ તેભના
કોથાભાં ભૂકી દો કે જે થી જ્માયે તેઓ ાછા
પયીને ોતાના કુટુંફીઓભાં જામ ત્માયે તેઓ તે
(ોતાની ૂંજી)ને ઓખી કાઢે (અને)
કદાચને (રોબાઇ જઇ) ાછા પયીને આલે.
(૬૨)
છી જ્માયે તેઓ તેભના ફા ાવે ાછા
આવ્મા ત્માયે કશેલા રાગ્મા શે અભાયા ણતા !
(શલે છી) અભને (અભાયા અનાજના ભા)
આલાની ના ાડલાભાં આલી છે . ભાટે
અભાયા બાઇ (ફીભમાભીન)ને અભાયી વાથે
ભોકર કે જે થી અભને (અભાયા) ભા ભે,
અને ણન:વંળમ અભે તેના યક્ષક યશીળુંજ.
(૬૩)
નોકયોઍ તેઓને ઍક ઍક ઊંટના બાય
જે ટરા ઘઉં આપ્મા. આના બાઇઓઍ
ોતાના બાઇ ણફનમાણભનના બાગનું ણ
અનાજ રેલાની ઇચ્છા જાશેય કયી. મુવુપ
અ.ભે કહ્યું કે શુ ં ભાણવોની વંખમા પ્રભાણે
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અનાજ આું છુ ં . તેઓઍ લધાયે આગ્રશ કમો
તો આે કહ્યું કે તભાયા ઓયભાન બાઇને
ભાયા ાવે રાલો, શુ ં દયેકને ુયેુરૂં ભા આું
છુ ં . કોઇના શકને ઓછો કયતો નથી. અને શુ ં
ભશેભાનોનો ભશેભાન નલાઝ છુ ં . જો તભે
તભાયા બાઇને ભાયા ાવે નણશ રાલો તો શુ ં
તભને અનાજ આીળ નણશ અને પયી ભાયા
દેળભાં ગ ભુકતા નણશ. મુવુપ અ.ના
બાઇઓઍ કહ્યું કે અભો ણતાની ાવે જઇને
તેને અભાયી વાથે ભોકરલાની ભાંગણી કયળું.
છી મુવુપ અ.ભે ોતાના નોકયોને કે જે ઓ
અનાજનું લજન કયલાના કાભ ય ણનમુક્ત
શતા તેઓને કહ્યું કે તેઓ જે કંઇ વયવાભાન
ઘઉંના ફદરાભાં આલા ભાટે રાવ્મા છે , તે
ઘઉંના કોથાભાં ાછો ભુકી આજો. તેથી
ઍ રોકો દેળભાં જઇને ોતાનો ભાર ાછો
જોળે તો કદાચ ોતાના બાઇને રઇને આલે.
મઅકુફ અ.ના ુત્રો ઘઉં રઇને રકનઆન તયપ
યલાના થમા. જ્માયે તેઓ ણતાની ાવે
શોંચ્મા ત્માયે કહ્યું કે અમ અભાયા લાણરદે
ફુઝુગજલાય ઍ ફાદળાશ ફશુ જ દમાુ છે અને
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બરા છે . ણભસ્રના ફાદળાશે ઍ ળયતે અનાજ
આપ્મું છે કે તભાયા બાઇને ફીજી લખતે રેતા
આલજો અને અભોઍ લચન આેર છે અને
બાઇ ળભઉનને ત્માં યોકેર છે . ભાટે શલે આ
ભશેયફાની કયીને ણફન માણભનને અભાયી
વાથે ભોકરજો.
૬૪ થી ૬૯ભી આમાત :-

ۡاؾ َہ ۡل ّٰا َم ُن ُک ۡم َع َل ۡی ِہ ِالَّا َک َما ۤۡ اَ ِم ۡن ُت ُکم
َ َق
ً ّٰ ٌ ۡ َ ُ ّّٰ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ٰۤ َ
۪ عدی ا ِخی ِہ ِمن قبل ؕ فاللہ خهؿ ح ِفظا
ۡ ّّٰ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ّ
﴾۶۴﴿ الر ِح ِمه َف
ق ہو اذحم
َ اع ُہ ۡم َق َج ُد ۡقا ب َض
َ َق ل َ ّمَا َف َت ُحوۡا َم َت
اع َت ُہ ۡم
ِ
ۡ َ
َ َ َ ُ َ
ُذ ّخة ِال َ ۡی ِہ ۡم ؕ قالوۡا ٰۤیابَانا َما ن ۡب ِغ ۡی ؕ ّٰہ ِذ ٖف
ََ َ ۡ َ
َ ۡ َ َ َ َ
اع ُتنا ُذ ّخة ِال َ ۡینا ۚ َق ن ِمه ُؿ ا ۡہلنا َق
ِبض
અનુક્રભણણકા

377

hajinaji.com

َ َُ ََ َ َ َ
ۡ ّٰ َ
ن ۡحفظ اخانا َق ن ۡز َخ ُاخ ک ۡی َل بَ ِعه ٍؿ ؕ دل ِک
َ َ ۡ
ک ۡی ٌل ّی ِسه ٌؿ ﴿﴾۶۵
َق َ
اؾ ل َ ۡن اُ ۡذ ِس َل ٗہ َم َع ُک ۡم َح ّٰتّی تُ ۡؤتُو ِـۡ
َ ۡ ً ّ َ ّّٰ
الل ِہ ل َ َتاۡتُ ّ َنج ۡی ب ٖہۤۡ ِالَّا ۤۡ اَ ۡـ ّیُ َحاضَ
موثِقا ِمن
ِ ِ
ُ ۡ َ َ ّ َ ۤۡ ّٰ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ّّٰ
اؾ الل ُہ َعدّٰی
ِبکم ۚ فلما اتوف موثِقہم ق
َُ
َما جقوۡ ُؾ َقخ ِ ۡی ٌل ﴿﴾۶۶
َ َ َ ّٰ َ ّ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ۢۡ َ َ َ
اب ّقا ِح ٍد ّق
ق قاؾ یبجِی لا تدخلوا ِمن ب ٍ
ۡاخ ُخ ُلوۡا ِم ۡن اَ ۡبوَاب ّ ُم َت َؿ ّػ َق ٍۃ ؕ َق َما ۤۡ اُ ۡغ ِجیۡ
ٍ
ِ
ۡ ُ ۡ ُ َّ
َ ۡ ُ ۡ ّ َ ّّٰ ۡ َ
ۡ
عنکم ِمن الل ِہ ِمن شی ٍء ؕ ِا ِـ الحکم ِالا
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َ َ ۡ َّ
ّّٰ َ َ ّ َ ۡ
لِل ِہ ؕ َعل ۡی ِہ توَکل ُت ۚ َق َعل ۡی ِہ فل َی َتوَک ِل
ۡ ُّ
ال ُم َتوَ ِکلوۡ َـ ﴿﴾۶۷
َ َُ
َ
ُ َ
َق ل َ ّما َخخلوۡا ِم ۡن َح ۡیث ا َمرَ ُہ ۡم ابُوۡ ُہ ۡم ؕ َما
َ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ َ ّّٰ ۡ َ ۡ ّ َ
کاـ حغجِی عنہم ِمن الل ِہ ِمن شی ٍء ِالا
َّ
ُ َ ّٰ
َ ًَ ۡ َۡ
س حَ ۡعقوۡ َب قض َہا ؕ َق ِان ٗہ
ف
حاجۃ فِی ج ِ
َ ُ ۡ ۡ ّ َ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ َ ّٰ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ
از
لن
لذق ِعل ٍم ل ِما علمنہ ق ل ِکن اخمؿ ا ِ
َ
لَا حَ ۡعل ُموۡ َـ ﴿ ﴾۶۸٪
َق ل َ ّمَا َخ َخ ُلوۡا َعدّٰی یُ ۡو ُس َف ّٰا ٰۤقی ال َ ۡیہ اَ َخ ُ
اف
ِ ِ
َ َ ّ ََ َُ َ َ َ
اؾ ِان ِ ۡیۤۡ انا اخوۡؽ فلَا ت ۡب َت ِئ ۡس ِب َما
ق
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ُ َ ُ َ
﴾۶۹﴿ کانوۡا ح ۡع َملوۡ َـ
(માકૂફે) પયભાવ્મું કે ળું શુ ં તેના વંફંધભાં ણ
તભાયો ઍલોજ ણલશ્લાવ કરૂં કે જે લો આ
શેરાં તેના બાઇ (મુવુપ) વંફંધી કમો શતો ?
ણ વૌથી વાયો યક્ષક તો અલ્રાશજ છે ,
અને ઍજ ઉિભ યશેભ કયનાયો છે . (૬૪)
અને જ્માયે તેભણે ોતાનો વાભાન ઉઘાડ્મો
ત્માયે તેભણે ોતાની ુંજી તેભને ાછી
પેયલેરી દીઠી, કશેલા રાગ્મા કે શે અભાયા
ફા ! અભને ફીજુ ં ળું જોઇઍ આ અભાયી
ુંજી ણ અભને ાછી પેયલલાભાં આલી છે .
અને અભે (તેના ફદરાભાં) અભાયા કુટુંફ ભાટે
(ફીજુ ં )અનાજ રઇ આલીળું અને અભાયા
બાઇ (ફીનમાભીન)નું યક્ષણ કયીળું, અને (જો
તું તેને અભાયી વાથે ભોકરળે તો તેના
બાગનો) ઍક ઊંટનો ફોજો લધાયે રાલીળું;
આ (અનાજનું ભા કે જે અભે રાવ્મા છીઍ
તે) ઘણં થોડું છે . (૬૫)
(માકૂફે) કહ્યું કે શુ ં તેને તભાયી વાથે શયગીઝ
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નણશ ભોકરું જ્માં વુધી તભે અલ્રાશના
વોગંદ ખાઇ ભને ાકું લચન નણશ આો કે
તેને ખચીતજ ભાયી ાવે ાછો રઇ
આલળો, ણવલામ ઍલી ણસ્થણતભાં કે તભે વલે
ઘેયાલાભાં આલી જાઓ. છી જ્માયે તેઓઍ
તે (માકુફ)ને ોતાનું ાકું લચન આપ્મું ત્માયે
(માકુફે) કહ્યું કે જે કાંઇ આણે કશીઍ છીઍ
તેનો અલ્રાશ વાક્ષી છે . (૬૬)
અને કહ્યું કે શે ભાયા ુત્રો ! (તે ળશેયભાં)
ઍકજ દયલાઝાથી દાખર ન થતાં જુ દા જુ દા
દયલાઝાઓથી દાખર થજો; શુ ં તભને
અલ્રાશ (ના ઇયાદા)થી તો ફચાલી ળકતો
નથી; શુ કભ ભાત્ર અલ્રાશનો જ ચારે છે ;
તેના ઉયજ ભાયો બયોવો છે , અને વલે
બયોવો કયનાયાઓઍ તેના ઉયજ બયોવો
કયલો જોઇઍ. (૬૭)
અને જ્માયે તેઓ (ળશેયભાં) તેભના ફાે
કયેરા શુ કભ ભુજફ દાખર થમા ત્માયે આ
(વૂચના) અલ્રાશ આગ તેભને કાંઇ કાભભાં
આલી નણશ, યંતુ આ (ભાત્ર) માકૂફના
અંત:કયણની ઍક ઇચ્છા શતી કે જે તેણે ૂણજ
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કયી; અને ફેળક તે જ્ઞાન ધયાલનાયો શતો કેભકે
અભોઍ તેને જ્ઞાન આપ્મું શતું, તથાણ
ઘણાખયા રોકો (ઍ બેદ) જાણતા નથી.
(૬૮)
અને જ્માયે તેઓ મુવુપ ાવે શોંચ્મા ત્માયે
તેણે ોતાના (વગા) બાઇ (ફીનમાભીન)ને
ોતાની ડખે સ્થાન આપ્મું, અને (ધીભેથી)
કશી દીધું કે ણન:વંળમ શુ ં તાયો (વગો) બાઇ
(મુવુપ) છુ ં , જે થી તેઓ જે (ખયાફ લતજન)
ચરાલતા આવ્મા છે તેનો શલે તું અપવોવ કય
નણશ. (૬૯)
શ. મઅકુફ અ.ભે ોતાના ુત્રોને ુછમું કે
ફાદળાશને કેભ ખફય ડી કે તભાયો ઍક
ફીજો બાઇ ણ છે . ુત્રોઍ કહ્યું કે જ્માયે
ફાદળાશે અભોને કહ્યું કે તભો જાવુવ તો નથી
! ત્માયે અભાયે બાઇઓની ણલગતલાય લાત
કશેલી ડી. મઅકુફ અ.ભે પયઝંદોને કહ્યું શતું
કે શલે શુ ં તભાયા ઉય કઇ યીતે બયોવો કરૂં , શુ ં
કેભ ફીનમાભીનને તભાયા વાથે ભોકરી ળકું.
ત્માય છી બાઇઓઍ ઊંટોને ઘયના
આંગણાભાં ફેવાડ્મા અને તેના ઉય જે
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કોથા રાદેરા શતા તે ઊતામાજ. ઍક કોથો
ખોલ્મો તો તેભાંથી ઘઉંની વાથે અવર રકભત
અને લસ્તુઓ ાછી જોઇ જે ફાદળાશે
આી શતી. ત્માય છી બાઇઓઍ કહ્યું કે
અભે ફીનમાભીનને ાછો રઇ જઇ અનાજ
રઇ આલીઍ. જ્માયે બાઇઓઍ ફશુ જ
આગ્રશ કમો તો જ. મઅકુફ અ.ભે કહ્યું કે
જ્માં વુધી તભો ભને કવભ વાથે લચન નણશ
આો ત્માં વુધી શુ ં તભાયી વાથે શયગીઝ
ભોકરીળ નણશ. જ્માયે તેઓઍ લચન આપ્મું
ત્માયે જ. મઅકુફે કહ્યું જે કંઇ આણી લચભાં
લાત થઇ છે તેનો ખુદા વાક્ષી છે . ત્માય છી
ણફન માણભનને તેભની વાથે ભોકલ્મો.
શદીવભાં છે કે જ્માયે મઅકુફ અ.ભે ખુદા ય
બયોવો કમો તો ખુદાઍ પયભાવ્મું કે ભને ભાયી
ઇઝઝત અને જરારની કવભ છે કે તભે ભાયા
ઉય બયોવો કમો તો શુ ં તભાયા પયઝંદોને
તભાયાથી ભેલી આીળ.
જ. મઅકુફે કહ્યું કે ભાયા ુત્રો ણભવય ળશેયભાં
ઍક દયલાઝેથી પ્રલેળ કયળો નણશ. તભો ઍલા
ળણક્તળાી અને વુંદય અને રૂાા છો કે
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તભોને ઍક વાથે જોઇને કોઇની નઝય રાગી
ન જામ. અને ફધાઍ ખુદા ઉય બયોવો
કયલો જોઇઍ. જ્માયે બાઇઓ શ. મુવુપ અ.
ાવે શોંચ્મા અને કહ્યું કે અભો લામદા
પ્રભાણે ણફન માણભનને રઇને આવ્મા છીઍ.
છી શઝયતે કહ્યું કે તભો ફધા ફેવી જાલ
અને ળાશી નોકયોને શુ કભ આપ્મો કે પ્રકાય
પ્રકાયના ઉભદા બોજનના છ થા રાલો.
જ્માયે બોજન આવ્મું ત્માયે આે કહ્યું કે
ફબ્ફે બાઇઓ જે ઍક ભાતા ણતાથી શોમ તે
વાથે જભલા ફેવે. દયેકે ફબ્ફે બાઇ ઍક ઍક
થા ય ફેવી ગમા. ભાત્ર ણફન માણભન
ઍકરો યશી ગમો અને તે રૂદન કયલા રાગ્મો.
યોતા યોતા તે ફેશોળ થઇ ગમો. જ. મુવુપ
અ.ભે ુછમું કે ણફન માણભન તને ળું થઇ ગમું
છે ? તેણે કહ્યું કે ભાયો ઍક વગો બાઇ મુવુપ
ભને અત્માયે માદ આલી ગમો. જો ઍ શોત તો
ભાયી વાથે જભલા ફેવતે. ઍ વાંબીને
મુવુપ અ. ણ ગગા થઇ ગમા. ોતાના
રદર ઉય કાફુ યાખીને ણફન માણભનને કહ્યું
ભને તાયો બાઇ વભજી રે, શુ ં તાયી વાથે
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જભલા ફેવું છુ ં . ડદા ાછ જ. મુવુપ અ.
અને ણફન માણભન ફેઠા. કશે છે કે મુવુપ
અ.ના ભોઢા ઉય ણનકાફ ડેરો શતો. જ્માયે
મુવુપ અ.ભે ોતાનો શાથ ખાલા ભાટે
રંફાવ્મો ત્માયે ણફન માણભન શાથ જોઇને
યોલા રાગ્મો. આે કહ્યું કે શલે ળા ભાટે યડે છે
? તેણે કહ્યું કે અમ ફાદળાશ તભાયો શાથ
ભાયા બાઇ જે લોજ ભતો આલે છે . તેથી
ભને યોલું આલી ગમું. મુવુપ અ. આ વાંબીને
ફેચેન થઇ ગમા અને ોતાના ભોંઢા ઉયથી
ણનકાફ ઉાડીને ણફન માણભનને કહ્યું શુ ંજ
તાયો બાઇ છુ ં . જે કંઇ બાઇઓઍ દુ:ખ
આેર છે તેથી રદરગીય ન થા.
૭૦ થી ૭૫ ભી આમાત :-

َ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َّ َ َ
السقایَۃ
ِ فلما جہزہم ِبجہارِ ِہم جعل
َف ۡی َذ ۡحل اَ ِخ ۡی ِہ ثُ ّ َم اَ ّ َد َـ ُم َؤ ِّد ٌـ اَ ّیَ ُتہا
ِ
ِ
ُ ّٰ َ ۡ ُ َ ّ ُ ۡ ۡ
َ
ۡ
﴾۷۱﴿ ال ِعهؿ ِانکم لٌ ِوقوـ
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َ ُ َۡ ُ َ
َ َ َۡ
قالوۡا َق اق َبلوۡا َعل ۡی ِہ ۡم ّما دا تف ِق ُد ۡق َـ
﴿﴾۷۱
َقالُوۡا ج َ ۡف ِق ُد ُصوَ َاع ال ۡ َم ِل ِک َق ل َِم ۡن َج َ
ٓاء ِب ٖہ
ۡ َََ َ
ِح ۡم ُل بَ ِعه ٍؿ ّق انا ِب ٖہ ر ِع ۡی ٌم ﴿﴾۷۲
َ ُ َ ّّٰ
َ َۡ
َ
قالوۡا تالل ِہ لَق ۡد َع ِل ۡم ُت ۡم ّما ِجئنا
ُ َّ
ۡ
ُ ۡ َ َۡۡ
ص َق َما کنا ّٰي ِوقِه َف ﴿﴾۷۳
ل ِنف ِسد فِی الاذ ِ
َ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ٗ ۤۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ّٰ ۡ
َ
قالوا فما جزٓاؤف ِاـ کنتم ک ِذ ِبهف ﴿﴾۷۴
َ ُۡ َ َ ُ
ٓاؤ ٗف َم ۡن ّ ُقج َد ف ۡی َذ ۡح ِل ٖہ َف ُہوَ
قالوا جز
ِ ِ
ُ َ ّٰ َ َ
ّّٰ ۡ
َ
َج َزٓاؤ ٗف ؕ کذل ِک ن ۡج ِزی الظ ِل ِمهف ﴿﴾۷۵
છી જ્માયે તેણે તેભનો વાભાન તૈમાય
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કયાવ્મો ત્માયે (ોતાનું) ાણી ીલાનું લાવણ
ોતાના (વગા) બાઇના કોથાભાં ભુકાલી
દીધું, છી (જ્માયે વઘા બાઇઓ સ્લદેળ
જલાને યલાના થલા રાગ્મા ત્માયે) ઍક
ોકાયનાયાઍ ોકાય કમો કે શે કાપરાલાાઓ
! ણન:વંળમ તભે (રોકો) ચોય છો. (૭૦)
તેભણે તેની તયપ પયીને કહ્યું (બરા !) તભાયી
કઇ લસ્તુ ખોલાઇ ગઇ છે ? (૭૧)
તેભણે કહ્યું કે ફાદળાશનો (ાણી) ીલાનો
પ્મારો અભને જડતો નથી, અને (તેથી) જે
તેને (ળોધી) રાલળે તેને ઍક ઊંટનો ફોજો
(ઇનાભ) ભળે અને તેનો શુ ં જાભીન છુ ં .
(૭૨)
તેભણે કહ્યું કે અલ્રાશની કવભ ! તભે
ખાત્રીથી જાણો છો કે અભે આ દેળભાં કોઇ
અકૃત્મ કયલાને નથી આવ્મા, અને (લી) ન
અભે ચોય છીઍ. (૭૩)
તેભણે કહ્યું કે અગય તભે જુ ઠા ઠયો તો તેની
ળી વજા થલી જોઇઍ ? (૭૪)
તેભણે કહ્યું કે જે ના વાભાનભાંથી તે (પ્મારો)
ભી આલે તેની વઝાભાં તે ળખવ ંડેજ તેનો
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ફદરો (ગુરાભ) ફને; અભે તો અન્મામ
(ચોયી) કયનાયાઓને ઍલી યીતે વઝા કયીઍ
છીઍ. (૭૫)
જ્માયે ણફન માણભને મુવુપ અ.ની વુયત જોઇ
અને તેભની લાતો વાંબી તો ફેશોળ થઇ
ગમો. જ્માયે શોળભાં આવ્મો ત્માયે મુવુપ
અ.ના ગાભાં શાથ નાખી કહ્યું “અમ ભાયા
યફ ! શુ ં આ ળું જોઇ યહ્યો છુ ં .” છી મુવુપ
અ.ના ારલને કડીને કહ્યું કે શુ ં તભાયા
ાવેથી જઇળ નણશ. આે કહ્યું કે તું રપકય ન
કય, શુ ં કોઇ ણ ફશાના શેઠ તને અત્રે યોકી
રઇળ. જો કોઇ ફશાનું નણશ ફનાલું અને
ઍભજ યોકી રઇળ તો ણતાજીને ફશુ જ યંજ
થળે. તાયા ઉય ચોયીનો આયો યાખલાભાં
આલળે. તું ઍ યીતે કયલાભાં યાઝી છોને ? તેણે
કહ્યું કે શા શુ ં ખુળી છુ ં .
કશે છે કે જે ભકાનભાં તેઓ શતા તેની
રદલારો ઉય મુવુપ અ.ના બાઇઓની
તસ્લીયો કોતયેરી શતી. ઍક છફી રૂફીરની
શતી. તેના ારલભાં મુવુપ અ. છુ ાઇ ગમા
શતા અને તેણે તેભને તભાચો ભામો શતો અને
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ઍક તસ્લીય ળભઉનની શતી જે ણે મુવુપ અ.
વાભે છયી ઉગાભી શતી અને ઍક તસ્લીય
કુલાની શતી જે ભાં મુવુપ અ.ને શેયણ
ઉતાયીને નાખલાભાં આવ્મા. ઍ ણવલામ તે
વભમના કાપરાની ણ છફી શતી, તેભાં
કાપરાના ભાણરકે મુવુપ અ.ને ખયીદીને
ફેડીઓ શેયાલેર દેખાડલાભાં આવ્મા શતા.
ઍ તસ્લીયો લગેયે ઇબ્રાની બાાભાં કંડાયેર
શતી.
મુવુપ અ.ભે ઍક રદલવ ોતાના ચાકયોને
શુ કભ કમો કે આ રોકોને શલે રૂખવત કયો અને
તેઓના દયેકના ઊંટ ઉય અનાજ રાદલાભાં
આલે. અને જે ળાશી ાણીનો રૂાનો પ્મારો
છે તે ણફન માણભનના અનાજના કોથાભાં
નાખલાભાં આલે, જે ણલે ખુદાઍ તઆરાઍ
ઉયોક્ત આમાતભાં લણજન કયેર છે . જ્માયે
તેઓ યલાના થલા રાગ્મા તો મુવુપ અ.ભે
ોતાના નોકયોને તેઓની ાછ ભોકલ્મા
અને મુવુપ અ.ના બાઇઓને અલાઝ આી કે
ઍ કાપરાલાાઓ તભો ચોય છો. તેનો ઍક
બાલાથજ ઍ ણ થતો કે તેઓઍ ોતાના
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ણતાથી મુવુપ અ.ને ચોમાજ શતા, તો ઍલી યીતે
કશેલું કંઇ ખોટું ન શતું. તેઓઍ તેની તયપ
પયીને કહ્યું કે બરા તભાયી કઇ લસ્તુ ખોલાઇ
ગઇ છે ? તેણે કહ્યું ફાદળાશનો ાણી
ીલાનો પ્મારો અભને જડતો નથી અને જે
તેને ળોધી રાલળે તેને ઍક ઊંટના ફોજા
જે ટરું ઇનાભ ભળે અને તેનો શુ ં જાભીન છુ ં .
મુવુપ અ.ના બાઇઓઍ કહ્યું ખુદાની કવભ
અભે આ દેળભાં અકૃત્મ કયલા નથી આવ્મા
અને અભો ચોય નથી. આના ભાણવોઍ
કહ્યું કે જો તભો ખોટા ઠયો અને તભાયા
વાભાનભાંથી ઍ લસ્તુ ભે તો તભોને ળું
વઝા કયલી જોઇઍ. આના બાઇઓઍ કહ્યું
કે જે ના ભારભાંથી ઍ પ્મારો નીકે ઍની
ણળક્ષા ઍ છે કે ભાણરક તેને ઍક લજ વુધી
ોતાની ાવે યાખે.
૭૬ થી ૭૯ ભી આમાત :-

َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
فبدا ِباق ِعی ِت ِہم قبل ِقعٓا ِء ا ِخی ِہ ثم
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ۡ ۡ
َ ّٰ َ
َ
اس َتُ َو َج َہا ِم ۡن ِّق َعٓا ِء ا ِخ ۡی ِہ ؕ کذل ِک
اـ ل َِی ۡا ُخ َذ اَ َخ ُ
ک ۡدنَا ل ُِی ۡو ُس َف ؕ َما ک َ َ
اف ف ِ ۡی
ِ
ّ َ ۤۡ َ ۡ ّ َ َ َ ّّٰ َ َ ُ
ۡ
ٓاء الل ُہ ؕ ن ۡرفع
ِخیۡ ِن ال َم ِل ِک ِالا اـ یش
ۡ
َ َ ّٰ ّ َ ۡ ّ َ َ ُ َ َ ُ
ٓاء ؕ َق فوۡؼ ک ِ ّل ِد ۡی ِعل ٍم
خذج ٍت من نش
َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۷۶
َ َ ٌ َّ
َ ُ ۤۡ َ ۡ َ َ
قالوۡا ِا ۡـ ّی ٌۡ ِوؼ فق ۡد َي َوؼ اح ل ٗہ ِم ۡن
َ
َۡ
ََ َ
ق ۡب ُل ۚ فا َي ّو َہا یُ ۡو ُس ُف ف ِ ۡی جف ِس ٖہ َق ل َ ۡم
ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٌّ ّ َ َ ً َ ّّٰ
اللہُ
یب ِدہا لہم ۚ قاؾ انتم ًو مکانا ۚ ق

َ َ
َ ُ
ا ۡعل ُم ِب َما ت ِصفوۡ َـ ﴿﴾۷۷
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ۡ َُ ُ َ
ۡ َ ً َ َ ۡۤ َ
قالوۡا ٰۤیا ّی َہا ال َع ِزیۡ ُز ِا ّـ ل َ ٗہ ا ًبا ش ۡیخا ک ِبه ًؿا
َ َ َّ َ َ َ َ ۡ ُ َ
فخذ ا َح َدنا َمکان ٗہ ۚ ِانا ن ّٰرىک ِم َن
ۡ
ۡ
﴾۷۸﴿ ال ُم ۡح ِس ِنه َف
َ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ ّّٰ َ َ َ
َ َ
اؾ َم َعاد الل ِہ ا ۡـ ناخذ ِالا َم ۡن ّق َج ۡدنا
ق
ّٰ َ ّ ً ۡۤ َ ّ ۡۤ ٗ َ ۡ َ َ َ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۷۹٪ ﴿ متاعنا ِعندف ۙ ِانا ِادا لظ ِلموـ

છી તે (ઝડતી રેનાયે) તેના વગા બાઇના
કોથા તાવલા શેરાં તેના (ઓયભાન)
બાઇઓના કોથા (તાવલા) ળરૂ કમાજ,
(છે લટે) તે (મુવુપ)ના વગા બાઇના
કોથાભાંથી તે (લાવણ) કાઢમું. આલી યીતે
અભોઍ મુવુપના ભાટે (તેના બાઇને યોકી
રેલાની) મુણક્ત કયી; (કાયણ કે) તે ફાદળાશના
કાનુન ભુજફ ોતાના બાઇને (વીધી યીતે)
રઇ ળકતો ન શતો ણ અલ્રાશની ભયઝી
ભુજફ તેણે તેભ કમુું; અભે ચાશીઍ છીઍ
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તેના દયજ્જા લધાયી દઇઍ છીઍ; અને દયેક
જ્ઞાન ધયાલનાય કયતાં ફીજો ઍક ચઢીમાતો
જ્ઞાની શોમ છે . (૭૬)
તેભણે કહ્યું કે જો તેણે ચોયી કયી શોમ તો
(તેભાં કાંઇ આશ્ચમજ નથી કેભકે) તેના (વગા)
બાઇ (મુવુપ)ઍ ણ અગાઉ ચોયી કયી શતી;
યંતુ મુવુપે તે (લેણ) ોતાના ભનભાં યાખમું
અને તે તેભના ય જાશેય કમુું નણશ. (અને
ભનભાંજ) કહ્યું કે તભે ઘણીજ ખયાફ
ણસ્થણતના રોકો છો અને તભે જે શકીકત કશો
છો તેનાથી અલ્રાશ વાયી ેઠે લાકેપ છે .
(૭૭)
તેઓઍ અયજ કયી કે શે અઝીઝ ! ણન:વંળમ
તેનો ફા ઘણોજ ઘયડો છે ભાટે તેના
ફદરાભાં અભાયાભાંથી (કોઇ) ઍકને રઇ રે,
ફેળક અભે તને યોકાયીઓ ભાંશેનો દેખીઍ
છીઍ. (૭૮)
(મુવુપે) કહ્યું અલ્રાશ ઍ (લાત)થી ફચાલે કે
જે ની ાવેથી અભોઍ અભાયો ભાર ભેવ્મો
શોમ તેના ણવલામ અભે કોઇ ફીજાને રઇ
રઇઍ, ઍલી યીતે તો અભે ણ ણન:વંળમ
અનુક્રભણણકા
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અન્મામી ઠયીઍ. (૭૯)
છે લટે ઍ ણળક્ષા ણનમુક્ત થઇ ગઇ અને મુવુપ
અ.ના બાઇઓના કોથા ખોરલાભાં આવ્મા
તો તેભાંથી કંઇ ભળ્મું નણશ. છે લટે ણફન
માણભનનો કોથો ખોલ્મો તો તેભાંથી ઍ
પ્મારો ભી આવ્મો. કરાભે ાકભાં કુદયત કશે
છે કે આલી યીતે અભે મુવુપ અ.ના ભાટે મુણક્ત
કયી શતી. મુવુપ અ.ભે જે મુણક્ત કયી શતી તે
અલ્રાશની ભયઝી ભુજફ જ શતી. જ્માયે
મુવુપ અ.ભે બાઇઓને કહ્યું કે રકનાનના
યશેલાલાાઓ આ તભે ળું કમુું ? તભો તો
કશેતા શતા કે અભો મગમ્ફયના ુત્રો છીઍ.
ઍ વાંબી તેઓ ઘણાજ ળયસભદા થમા.
ણફન માભીન ઉય ગુસ્વે થઇને કહ્યું ઍ
યાણશરના રદકયા (મુવુપ અ.ની ભાતાનું નાભ
શતું) આ તે કેલું ખયાફ કૃત્મ કમુું. યદેળભાં
અભાયી આફરૂનું ણરરાભ કયાલી નાખમું. ણફન
માભીનને કહ્યું કે તભો શંભેળા યાણશરના રદકયા
ઉય આયો ભુકો છો. ણતા ાવે તભોઍ
જઇને કહ્યું કે મુવુપ અ.ને લરૂ ખામ ગમું અને
શલે તભો ભાયા ઉય ચોયીનો આયો ભુકો
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છો. ફધા બાઇઓઍ ગુસ્વાભાં કહ્યું ણફન
માભીન ચોય છે અને તેનો બાઇ મુવુપ ણ
ચોય શતો. જ્માયે તે પ્મારો ણફન માભીનના
કોથાભાંથી ણનકળ્મો ત્માયે મુવુપ અ.ભે ણફન
માણભનને બાઇઓ ાવેથી રઇને ોતાના
ભાણવોને વુદજ કમો. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.થી લણજન છે કે મશુ દાઍ ણફન માભીન ણલે
શ. મુવુપ અ. વાથે ઘણી તકયાય કયી અને
મશુ દા ઍકદભ ગુસ્વે થઇ ગમો અને તેના
રૂંલાટા ખડા થઇ ગમા, ણ કંઇ લળ્મું નણશ.
જ્માયે તેઓઍ જોમું કે આ ઝઘડો કયલાથી
ણ મુવુપ અ. ણફન માભીનને ાછો આતા
નથી ત્માયે નયભીથી કશેલા રાગ્મા કે અમ
ફાદળાશ ણફન માણભનનો ફા ઘણોજ લૃઘ્ધ
થઇ ગમો છે , તભો તેના ફદરાભાં
અભાયાભાંથી કોઇ ઍકને રઇ લ્મો, કાયણ કે
આ ફશુ જ ભશેયફાન અને ભામાુ છો.
મુવુપ અ.ભે કહ્યું અલ્રાશ ઍ લાતથી અભોને
ફચાલે કે જે ની ાવેથી અભાયો ભાર ભળ્મો
શોમ તેના ણવલામ ફીજા કોઇને રઇઍ, જો
ઍભ કયીઍ તો અભે અન્મામી ઠયીઍ.
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૮૦ થી ૮૬ ભી આમાત :-

َف َل ّمَا ۡ
اس َت ۡیـ َ ُسوۡا ِم ۡن ُہ َخ َل ُص ۡوا نَج ّ ًیا ؕ َق َ
اؾ
ِ
َ ۡ َ َ َ ۤۡ َ َ َ ُ َ َ َ َ
ک ِبه ُؿ ُہ ۡم ال َ ۡم ت ۡعل ُموۡا ا ّـ ا َباخ ۡم ق ۡد اخذ
َ َ ۡ ُ ۡ ّ َ ۡ ً ّ َ ّّٰ
الل ِہ َق ِم ۡن َق ۡب ُل ماَ
علیکم موثِقا ِمن

َ َّ ۡ ُّ ۡ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
فوطتم فِی یوسف ۚ فلن ابرج الاذص
َ ّّٰ َ ۡ َ َ ۡۤۡ َ ۡۤۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّّٰ
الل ُہ خ ۡی ۚ َق ُہوَ
حتی یادـ خِی ابِی اق یحکم ِ
َۡ ۡ ۡ
خه ُؿ ال ّٰح ِک ِمه َف ﴿﴾۸۱
ۡ ُ ۡۤۡ ٰۤ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ٰۤ َ َ َ ۤۡ ّ َ
ِاذ ِجعوا ِاخی ا ِبیکم فقولوا یابانا ِاـ
ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۤۡ ّ َ َ َ ۡ َ
ابنک يوؼ ۚ ق ما ش ِہدنا ِالا ِبما ع ِلمنا
َ َ ُ ّ َ ۡ َ ۡ ّٰ ۡ
َ
ق ما کنا ل ِلغی ِب ح ِف ِظهف ﴿﴾۸۱
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ۡ َ َ َّ ُ َّ
ۡ ۡ
َق ۡسـ َ ِل الـ ۡػیَۃ التِ ۡی کنا ِف ۡی َہا َق ال ِعه َؿ
َّ
ُ
ّ َ ۤۡ َ ۡ ۡ َ
التِ ۡی اق َبلنا فِ ۡی َہا ؕ َق ِانا ل َ ّٰص ِدقوۡ َـ ﴿﴾۸۲
َق َ
اؾ بَ ۡل َس ّوَل َ ۡت ل َ ُک ۡم اَجۡ ُف ُس ُک ۡم اَ ۡمرا ًؕ
َ َ ۡ ٌ َ ۡ ٌ َ َ ّّٰ
الل ُہ اَ ۡـ ّیَاۡ ِت َـیجِیۡ
فصكؿ ج ِمیل ؕ عسی
َّ
ۡ
ۡ
ِب ِہ ۡم َج ِم ۡی ًعا ؕ ِان ٗہ ُہوَ ال َع ِل ۡی ُم ال َح ِک ۡی ُم
﴿﴾۸۳
اؾ ٰۤیاَ َس ّٰفی َعدّٰی یُوۡ ُس َف قَ
َق تَوَخ ّّٰی َع ۡن ُہ ۡم َق َق َ
ۡاب َی ّ َض ۡت َع ۡی ّٰن ُہ ِم َن ال ۡ َُ ۡى ِـ َف ُہوَ َک ِظ ۡیمٌ
﴿﴾۸۴
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ُ ۡ َ ۡ َ ّّٰ َ ُ َ
ّّٰ
قالوۡا تالل ِہ تف َت ُؤا تذٔ ُو یُوۡ ُس َف َحتی
َُ َ ً
َُ
ۡ ۡ
﴾۸۵﴿ تکوۡ َـ َْ َوضا ا ۡق تکوۡ َـ ِم َن ال ّٰہ ِل ِکه َف
ّّٰ َ ۡۤۡ ۡ ُ َ ۡ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡۤ َ َ ّ َ َ
َالل ِہ ق
قاؾ ِانما اشکوا بثِی ق ْىنِی ِاخی
َ ۡ َ َ َ ّّٰ َ ُ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۸۶﴿ اعلم ِمن الل ِہ ما لا تعلموـ
છી જ્માયે તેઓ તેના તયપથી ણનયાળ થમા
ત્માયે વરાશ કયલાને ઍકાંતભાં જઇ ફેઠા.
(જ્માં) તેઓ ભાંશેના ભોટા (બાઇ)ઍ કહ્યું કે
ળું તભે નથી જાણતા કે તભાયા ફાે તભાયી
ાવેથી અલ્રાશની જાભીનગીયી રીધી છે ?
અને (લી આ) શેરાં તભે મુવુપના
વંફંધભાં કાંઇ જે લો તેલો કવુય કમો નથી;
ભાટે શુ ં તો આ દેળભાંથી (ત્માં વુધી ાછો)
નણશ જાઉં જ્માં વુધી કે ભાયા ણતા ભને યજા
ન આે અથલા ભાયા વંફંધભાં અલ્રાશ કાંઇ
ણનણજમ ન કયે, અને તેજ ઉિભ ણનણજમ કયનાયો
છે . (૮૦)
અનુક્રભણણકા

398

hajinaji.com

તભે વઘા તભાયા ફાની વેલાભાં ાછા
જાઓ અને (અયજ કયી) કશો કે શે અભાયા
ણતા ! તાયા ફેટાઍ ફેળક ચોયી કયી, અને
અભે જે કાંઇ જાણીઍ છીઍ તેટરા ૂયતીજ
વાક્ષી આીઍ છીઍ, જો કે અદ્રશ્મ લાતની
તો વંબા અભે યાખી ળક્મા ન શતા. (૮૧)
તું તે લસ્તીલાાઓને કે જે ભાં અભે શતા
ૂછી જો અને તે કાપરાલાાઓને ણ ૂછી
જો કે જે ભાં અભે આવ્મા છીઍ; અને
ણન:વંળમ અભે વાચાજ છીઍ. (૮૨)
(માકૂફે) પયભાવ્મું (ઍભ તો નથીજ) ણ
તભાયા અંત:કયણોઍ તભને ઍક લાત
ઉજાલી કાઢલાને વશેરાઇથી વુઝવ્મું છે ;
ણ ધીયજ (ધયલી) ઉિભ છે ; આળા છે કે
અલ્રાશ તે વલેને ભાયી ાવે શોંચાડી દેળે;
ણન:વંળમ તે વલજજ્ઞ અને શીકભતલાો છે .
(૮૩)
અને (છી) તેભની તયપથી ભોંઢું પેયલી રીધું
અને ફોરી ઉઠ્મા શામ મુવુપ ! અને ગભના
કાયણે તેની ફન્ને આંખો વપેદ ુણી જે લી
થઇ ગઇ શતી, અને તે ગભને વશન કયનાયો
અનુક્રભણણકા
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શતો. (૮૪)
તેભણે કહ્યું અલ્રાશની કવભ ! તું શંભેળા
મુવુપની માદભાંજ ડ્મો યશીળ, અશીં વુધી કે
વખત ભાંદો થઇ જઇળ અથલા ભયી જઇળ.
(૮૫)
તેણે કહ્યું, શુ ં ભાયી યેળાની અને દુ:ખની
ણળકામત અલ્રાશથી જ કરૂં છુ ં અને અલ્રાશ
તયપથી જે કાંઇ જાણં છુ ં તે જે તભે જાણતા
નથી. (૮૬)
જ્માયે ણફન માભીનને ાછો ભેલલાભાં
ણનર્ષપ યહ્યા ત્માયે આવભાં ભશ્લેયો કમો કે
ણતાની ાવે ળું ભોઢું રઇને જલું. તે લખતે
મશુ દાઍ કહ્યું કે આણે ણતાની વાભે કવભ
ખાધી શતી અને આણે મુવુપ અ.ના
વંફંધભાં ણ કવુય કમો છે . શુ ં તો આ
દેળભાંથી ાછો પયીળ નણશ. જ્માં વુધી કે
ણતા ભને ગાભભાં આલલાની યજા ન આે
અથલા ભાયા વંફંધભાં અલ્રાશ કંઇ ણનણજમ ન
કયે. છી બાઇઓ ફધા ણતાની ાવે
આવ્મા અને જે લાત ણફન માભીનની ચોયી
ણલળેની શતી તે તભાભ લણજન કમુું. ઍને ઍ
અનુક્રભણણકા
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ણ કહ્યું કે જો તભોને અભાયા ઉય બયોવો
આલતો ન શોમ તો ણભવયના રોકોને ુછી
જુ ઓ અથલા તે કાપરાલાાઓને ુછી
જુ ઓ જે ભના વાથે અભે આવ્મા છીઍ. જ.
મઅકુફ અ.ભે પયભાવ્મું તભોઍ આ લાત
ઉજાલી કાઢી છે ઍભ શુ ં કંઇ કશેતો નથી.
ણ ભને આળા છે કે તે ફધામને અલ્રાશ
ભાયી ાવે શોંચાડી દેળે. છી છોકયાઓ
વાભેથી ોતાનું ભોઢું પેયલી અને શામ મુવુપ !
શામ મુવુપ કશેતા શતા. આના યાત રદનના
રૂદનથી આંખો વપેદ થઇ ગઇ શતી અને
કેટરાક કશે છે કે આ ણફલ્કુર આંધા થઇ
ગમા શતા. જ્માયે આ આટરા દુ:ખી થતા
શતા ત્માયે છોકયાઓઍ ઍક રદલવ કહ્યું કે
ણતાજી ળું તભો શંભેળા મુવુપ અ.ની માદભાં
દુ:ખી યશેળો ? અભને બમ છે કે તભો ભાંદા
થઇને ભયણ ાભળો. આે કહ્યું કે ભાયા
દુ:ખની લાત અલ્રાશથી જ કરૂં છુ ં અને શુ ં
જે જાણં છુ ં તે તભો જાણતા નથી.
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૮૭ થી ૯૨ ભી આમાત :-

ۡ
ُ
َ َ
ّٰی َبجِ ّیَ اد َہ ُبوۡا ف َت َح ّس ُسوۡا ِم ۡن ّیوۡ ُس َف َق
َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ۡ ّ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ؕ انّ َ ٗہ لاَ
ا ِخی ِہ ق لا تایـسوا ِمن ذق ِج
ِ
َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ِالَّا ال ۡ َقوۡ ُؿ ال ۡ ّٰکؿ ُػ ۡقـَ
یایـس ِمن ذق ِج
ِ
﴿﴾۸۷
َََ َ ُ َ َ ُ َُ ۡ
فل ّما َخخلوۡا َعل ۡی ِہ قالوۡا ٰۤیا ّی َہا ال َع ِزیۡ ُز
َ َّ َ َ َ ۡ َ َ ُّ
الّ ّ ُو َق ج ۡئ َنا بب َضاع ٍۃَ
مسنا ق اہلنا
ِ ِِ
ََ
َ َۡ
َ َۡ
ُ
ّم ۡز ّٰجى ٍۃ فا ۡق ِػ لَنا الک ۡی َل َق ت َص ّدؼ
َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ یَ ۡجزی ال ۡ ُم َت َص ّدقِهۡفَ
علینا ؕ ِاـ
ِ
ِ
﴿﴾۸۸
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َ َ ۡ
َق َ
اؾ َہ ۡل َع ِل ۡم ُت ۡم ّما ف َعل ُت ۡم ِب ُی ۡو ُس َف َق
ُ
ۡ َۡ
َ
ا ِخ ۡی ِہ ِاد ان ُت ۡم ّٰج ِہلوۡ َـ ﴿﴾۸۹
َ ُ ۡۤۡ َ ّ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ َ َ َ
قالوا ء ِانک لانت یوسف ؕ قاؾ انا
ُ ۡ ُ ُ َ ّٰ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ َ
یوسف ق ہذا اخِ ی ۫ قد من اللہ علینا ؕ

ّ َ ٗ َ ۡ ّ َ ّ َ َ َ ۡ ۡ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
ِانہ من یـت ِق ق یصكِؿ ف ِاـ
ُ َُ ۡ
ۡ
ح ِض ۡیع ا ۡجرَ ال ُم ۡح ِس ِنه َف ﴿﴾۹۱
َ ُ َ ّّٰ َ َ َ ّّٰ َ َ
قالوۡا تالل ِہ لَق ۡد ّٰاثرَؽ الل ُہ َعل ۡینا َق ِا ۡـ
ُ ّ َ ّٰ ۡ
کنا لَخ ِط ِئه َف ﴿﴾۹۱
َ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّّٰ
اللہُ
قاؾ لا تمؿِیب علیکم الیوؿ ؕ حغ ِؿػ
لَا
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ۡ ّّٰ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ ُ َ
﴾۹۲﴿ الر ِح ِمه َف
لکم ۫ ق ہو اذحم
શે ભાયા ુત્રો ! જાઓ અને મુવુપ તથા તેના
બાઇની ળોધ કયો અને અલ્રાશની યશેભતથી
ણનયાળ ન થાઓ; ફેળક અલ્રાશની યશેભતથી
નાણસ્તકો ણવલામ કોઇ ણનયાળ થતું નથી.
(૮૭)
છી જ્માયે તેઓ વલે તે (મુવુપ)ની ાવે
આવ્મા ત્માયે કશેલા રાગ્મા કે શે અઝીઝ !
અભને તથા અભાયા કુટુંફને (દુકાના કાયણે)
વખત આઘાત શોંચ્મો છે , અને જે ૂંજી
અભે રાવ્મા છીઍ તે નજીલી છે તો ણ દાન
વભજીને અભને ૂયેૂરૂં ભા આ; ણન:વંળમ
અલ્રાશ દાન કયનાયાઓને નેક ફદરો આે
છે . (૮૮)
તેણે કહ્યું ળું તભે જાણો ણ છો કે તભોઍ
મુવુપ અને તેના બાઇ વાથે કેલી (ખયાફ)
લતજણંક ચરાલી શતી. જ્માયે કે તભે
અજ્ઞાનતાભાં શતા ? (૮૯)
(આ વાંબી તેઓ વઘા ચોંકી ડ્મા અને
અનુક્રભણણકા
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છી) ફોલ્મા ળું ખયેખય તુંજ મુવુપ છે ?
કહ્યું, શા, શુ ંજ મુવુપ છુ ં , અને આ ભાયો બાઇ
છે ; ખયેજ અભાયા ય અલ્રાશે (ભોટો)
ઉકાય કમો છે ; ફેળક જે કોઇ યશેઝગાય છે
તથા ધીયજ ધયે છે તો ણન:વંળમ અલ્રાશ નેક
કામો કયનાયાઓનો ફદરો ઍે જલા દેતો
નથી. (૯૦)
કશેલા રાગ્મા અલ્રાશની કવભ ! અલ્રાશે
તને અભાયા ય ખચીતજ ફુઝુગી અજણ કયી
છે અને અભે ખયેજ અયાધી શતા. (૯૧)
(મુવુપે) કહ્યું શલે તભાયા ય કોઇ દો નથી;
(ભેં તભાયા ગુનાશો ભાપ કયી દીધા છે )
અલ્રાશ (ણ) તભને ભાપ કયે, અને તે ઉિભ
યશેભ કયનાયો છે . (૯૨)
જ. મઅકુફ અ.ભે કહ્યું કે અમ ભાયા ુત્રો, તભે
મુવુપ અને બાઇની ળોધ કયો અને અલ્રાશની
યશેભતથી ણનયાળ થાલ નણશ. તેઓ ણભવયના
ફાદળાશની ાવે શોંચી ગમા અને કહ્યું અમ
અઝીઝ અભને તથા અભાયા કુટુંફને દુકા
થકી ફશુ જ તકરીપ થઇ છે અને જે ુંજી
અભો રાવ્મા છીઍ તે નજીલી છે . ભાટે
અનુક્રભણણકા
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અભાયા ઉય દમા કયીને ુયેુરૂં ભા અભને
આો. કશે છે કે તે લખતે જ. મઅકુફ અ.ભે
ઍક ત્ર ણ ફાદળાશના નાભે રખમો શતો
અને બાઇઓઍ તે ત્ર તખતની ાવે યાખી
દીધો. શજી વુધી બાઇઓને ખફય ન શતી કે
આ મુવુપ અ. છે . જ્માયે આે ઍ ત્ર લાંચ્મો
તો ફે ઇખતીમાય થઇ ગમા અને આ
ોતાની જાતને છુ ાલી ળક્મા નણશ અને
બાઇઓને ુછમું કે તભે મુવુપ અ. અને તેના
બાઇ વાથે કેલી ખયાફ લતજણંક કયી શતી તે
જાણો છો ? આ વાંબીને તેઓ ઍકદભ
ચોંકી ડ્મા અને કશેલા રાગ્મા કે ળું ખયેખય
તભેજ મુવુપ છો ? આે કહ્યું કે શા, શુ ં જ
મુવુપ (અ.) છુ ં અને આ ભાયો બાઇ છે .
ખુદાઍ અભાયા ઉય ભોટો ઍશવાન કયેર
છે . છી મુવુપ અ.ના બાઇઓઍ આના
ગ ચુભલા ચાહ્યું તો મુવુપ અ. તખત યથી
ઊતયીને બાઇઓના ગે લગી ડ્મા ત્માયે
બાઇઓ કશેલા રાગ્મા કે ખયેખય અલ્રાશે
આને અભાયા ઉય ભોટો ભયતફો આપ્મો
છે અને ખયેખય અભે અયાધી છીઍ. આે
અનુક્રભણણકા

406

hajinaji.com

ંેકહ્યું કે શુ ં તભોને કંઇ દો આતો નથી. ભ
ેતભોને ભાપ કમાજ અને અલ્રાશ ણ તભોન
ભાપ કયળે.
૯૩ થી ૧૦૧ ભી આમાત :-

َ ََۡ ُ
ۡ
َ
ِاد َہ ُبوۡا ِبق ِم ۡی ِص ۡی ّٰہذا فالق ۡو ُف َعدّٰی َق ۡج ِہ
اَب ۡی یَاۡ ِة بَ ِصه ۡ ًؿا ۚ َق اۡتُ ۡون ۡی باَ ۡہ ِل ُکمۡ
ِ ِ
ِ
َ ۡ
ا ۡج َم ِعه َف ﴿ ﴾۹۳٪
ّ َ
َ َ َّ َ َ َ ۡ ۡ ُ َ َ َ
اؾ ابُ ۡو ُہ ۡم ِان ِ ۡی لَا ِج ُد
ق لما فصل ِت ال ِعهؿ ق
ۤۡ َ ُ َ ّ
ذِیۡ َح یُوۡ ُس َف لَوۡ لَا ا ۡـ تف ِن ُد ۡق ِـ ﴿﴾۹۴
َ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ ِانّ َ َک ل َ ِف ۡی َض ّٰل ِل َک الۡقَ ِدیمۡ
قالوا ت
ِ
﴿﴾۹۵
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ٓاء ال ۡ َب ِشه ۡ ُؿ اَل ۡ ّٰق ُ
َف َل ّمَا ۤۡ اَ ۡـ َج َ
ىہ َعد ّٰی َق ۡج ِہ ٖہ
َ ۡ َ َّ َ ۡ ً َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َّ ُ
ۖ ان ّ ۡیۤۡ
ۡ
ۚ
م
ک
فاذتد ب ِصهؿا ۚ قاؾ الم اقل ل ِ ِ
َ َ
َ َ
ّّٰ
ا ۡعل ُم ِم َن الل ِہ َما لَا ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۹۶
َ ُ ۡ ٰۤ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۤۡ ّ َ ُ ّ َ
قالوا یابانا استغ ِؿػ لنا دنوبنا ِانا کنا
ّٰ ۡ
خ ِط ِئه َف ﴿﴾۹۷
َق َ
اؾ َسوۡ َػ اَ ۡس َت ۡغ ِؿ ُػ ل َ ُک ۡم َذب ّ ۡی ؕ ِانّ َ ٗہ ُہوَ
ِ
ال ۡ َغ ُفوۡ ُذ ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿﴾۹۸
َََ َُ
َ
فل ّما َخخلوۡا َعدّٰی یُ ۡو ُس َف ّٰا ٰۤقی ِال َ ۡی ِہ ابَوَیۡ ِہ
َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ّّٰ
اللہُ
ق قاؾ اخخلوا ِمِو ِاـ شٓاء
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ۡ
ّٰا ِم ِنه َف﴿﴾۹۹
َ ۡ
َ َ َ
َُ
َق َذفع ابَوَیۡ ِہ َعدی ال َع ۡر ِس َق ٓ ّو ۡقا ل َ ٗہ
اؾ ٰۤیاَبَ ِت ّٰہ َذا تَ ۡا ِقیۡ ُل ُذ ۡءیَ َ
ُس ّ َج ًدا ۚ َق َق َ
ای

ًّ َ
َ
َ
َ
ِم ۡن ق ۡب ُل ۫ ق ۡد َج َعل َہا َذب ِّ ۡی َحقا ؕ َق ق ۡد
اَ ۡح َس َن ب ۡیۤۡ ِا ۡد اَ ۡٓ َو َجج ۡی ِم َن ِّ
الس ۡج ِن َق
ِ
ِ
َ
َ َ ُ
َ ّ َ
ۡ
ٓاء ِبک ۡم ِّم َن ال َب ۡد ِق ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ا ۡـ ن َزغ
ج
َّ
الش ۡی ّٰط ُن بَ ۡی ِج ۡی َق بَه ۡ َف ِا ۡخوَت ۡی ؕ ِا ّ َـ َذب ّیۡ
ِ
ِ
ل َ ِط ۡی ٌف لّ َِما یَ َش ُ
ٓاء ؕ ِانّ َ ٗہ ُہوَ ال ۡ َع ِل ۡیمُ

ۡ
ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۱۱۱
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َّ
ۡ ۡ
َ َ
َذ ِّب ق ۡد ّٰات ۡی َتجِ ۡی ِم َن ال ُمل ِک َق َعل ۡم َتجِ ۡی
َّ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ ۡ َ ۡ
الس ّٰم ّٰو ِة َق
ِمن تا ِقی ِل الاحا ِخی ِث ۚ فاِٗو
ّٰ
ۡ ُّ
َۡ
َۡۡ
ۚ الدن َیا َق الۡآ َِو ِۃ
 ان َت َقخ ِ ٖ ّی فِیٞ ص
ِ الاذ
ّٰ ۡ ۡ ۡ َ َ ّ ً ۡ ُ ۡ َ ّ َ َ
َالص ِلحهۡف
ّ
توفجِی مس ِلما ق ال ِحقجِی ِب
ِ
﴾۱۱۱﴿
લ્મો ભારૂં આ શેયણ રઇ જાઓ અને તે ભાયા
ફાના ભોંઢા ય નાખી દેજો જે થી તે
દેખતો થઇ જળે, અને (છી) તભાયા વઘા
કુટુંફને ભાયી ાવે રઇ આલજો. (૯૩)
અને જે લેા આ કાપરો (ણભસ્રથી) યલાના
થમો ત્માયે તેભના ફાે (રોકોને) કહ્યું કે જો
તભે ભને ઘયડા (ભૂખજ)ભાં ગણી ન કાઢો તો
(જાણી રો કે) ણન:વંળમ ભને મુવુપની વુગંધ
આલે છે . (૯૪)
તેઓ કશેલા રાગ્મા અલ્રાશની કવભ ! ફેળક
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તું તો તાયી ુયાણી ગુભયાશીભાં છે . (૯૫)
છી જ્માયે ખુળખફય રાલનાય આવ્મો અને
તેણે તે (શેયણ) તેના ભોંઢા ય નાખમું તો
તયતજ તે દેખતો થઇ ગમો; (અને) કશેલા
રાગ્મો કે શુ ં કશેતો ન શતો કે ણન:વંળમ શુ ં
અલ્રાશના તયપથી તે કાંઇ જાણં છુ કે જે તભે
નથી જાણતા. (૯૬)
(ુત્રો) કશેલા રાગ્મા કે શે અભાયા ણતા !
અભાયા અયાધોની ક્ષભા ભાંગ; ણન:વંળમ
અભે અયાધી શતા. (૯૭)
તેણે કહ્યું શુ ં ભાયા યલયરદગાય ાવે તભાયા
(ગુનાશોની) ક્ષભા ભાંગીળ; ફેળક તે ભોટો
ભાપ કયનાય (અને) દમાલાન છે . (૯૮)
છી જ્માયે વઘા મુવુપ ાવે શોંચ્મા ત્માયે
તેણે ોતાના ભાફાને ોતાની ાવે સ્થાન
આપ્મું અને કહ્યું, ણભસ્રભાં દાખર થાઓ,
અલ્રાશ ચાશળે તો તભે વશીવરાભત (વુખ
ચેનભાં) યશેળો. (૯૯)
અને ોતાના ભાતા ણતાને તખત ઉય ઉંચકી
ફેવાડ્મા અને તેઓઍ તેને ણવજદો કમો;
અને (મુવુપે) કહ્યું કે શે ભાયા ફા ! આ ભાયા
અનુક્રભણણકા
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આગરા સ્લપ્નાની તાફીય છે ; ભાયા
યલયરદગાયે ખયેજ તે વાચું કયી દેખાડ્મું છે ;
અને તેણે ભાયી વાથે ખચીતજ (ભોટો)
ઉકાય કમો જ્માયે કે તેણે ભને કૈદખાનભાંથી
છોડાવ્મો અને ઍ છી કે ળૈતાને ભાયી અને
ભાયા બાઇઓની લચ્ચે અંટવ નાખી દીધો
શતો ત્માયે તભો વલેને જં ગરભાંથી રાલી
(ભને) ભેવ્મા, ફેળક ભાયો યલયરદગાય ચાશે
છે તેના ભાટે અણત પ્રેભા શોમ છે ; ણન:વંળમ
તે વલજજ્ઞ (અને) શીકભતલાો છે . (૧૦૦)
શે ભાયા યલયરદગાય ! તેં ભને (તાયી)
શુ કુભતભાંથી બાગ આપ્મો અને ભને
સ્લપ્નપનું કેટરુંક જ્ઞાન ળીખવ્મું; શે આકાળો
તથા ઝભીનના વજજ નશાય ! તુંજ દુણનમા અને
આખેયતભાં ભાયો લારી છે ; ભાયો અંત
પયભાફયદાયીની ણસ્થણતભાં રાલજે અને ભને
વદાચાયી ફંદાઓભાં બેલી રેજે. (૧૦૧)
ત્માય છી બાઇઓની ભશેભાન નલાઝી કયી
અને તેભને અનાજ લગેયે આીને કહ્યું કે આ
ભારૂં શેયણ રઇ જાલ અને ણતાના ભોઢા
ઉય નાખજો. જે થી તેભની આંખોભાં નુય
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આલી જળે. કશે છે કે તે શેયણ મુવુપ અ.ભે
મશુ દાના શાથભાં આપ્મું. ત્માય ફાદ ફધા
બાઇઓ ત્માંથી યલાના થમા. કશે છે કે જ્માયે
તે રોકો રકનાનની નઝદીક શોંચ્મા તો ફાદે
વફા (ૂલજની શલા) અલ્રાશના શુ કભથી શ.
મુવુપ અ.ની ખુશ્ફુ રઇને શ. મઅકુફના નાક
ાવે શોંચી તો આે કહ્યું કે ભને મુવુપની
ખુશ્ફુ આલી યશી છે . તે લખતે ોત્રાઓ અને
કુટુંફીઓ શાજય શતા. તેઓ કશેલા રાગ્મા કે
આ તભાયા ખોટા ખમારો છે , કશે છે કે જ્માયે
મશુ દા અને બાઇઓ ફધા લતન શોંચ્મા
અને વઘાઓઍ ણતાની આગ ોતાની
બુરોની કફુરાત કયી મુવુપ અ.ની ફાદળાશ
શોલાની ખુળખફયી આી. કશે છે કે જ્માયે
આના ભોંઢા ઉય મુવુપ અ.નું શેયણ
નાખલાભાં આવ્મું તો આની આંખો યોળન
થઇ ગઇ. છી મઅકુફ અ.ભે કહ્યું કે ણભવય
જલાની તૈમાયી કયો. છી કુટુંફ વણશત ફધા
ણભવય શોંચી ગમા. આે ળાશી ઠાઠથી
ણતાનું સ્લાગત કમુું અને ોતાના ભાતણતાને
તખત ઉય ફેવાડ્મા. આે ભાતણતાની
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તાઝીભ ભાટે ખાવ ોતાના સવશાવન ઉય
ઍલી યીતે ફેવાડ્મા કે ભા ફાની ફેઠક ઊંચી
યાખી (અશીં ભાથી ભતરફ વાલકી ભા છે ) તે
લખતે વશુ ના શયખનો ાય યહ્યો નણશ. મુવુપ
અ.નો આ રૂતફો જોઇને વશુ ઍ વજદો
(તાઅઝીભનો) કમો. કેટરાક કશે છે કે તે
લખતનો વજદો કભય વુધી નભલાનો શતો.
જે ભકે ઇયાનીઓ ફાદળાશોની ઝુકીને ઇઝઝત
કયે છે . છી જ. મુવુપે કહ્યું કે ણતા આ
અભાયા સ્લપ્નાની તાઅફીય છે જે ભેં પ્રથભ
જોમું શતું તેને ભાયા યલયરદગાયે વાચું કયી
દેખાડ્મું અને તેણે ભાયા ઉય ફીજા ણ
ઉકાયો કમાજ છે . ભને જે રથી ભુણક્ત અાલી
ઊંચો દયજ્જો અજણ કમો, તભોને ગાભડેથી
અશીં શોંચાડ્મા ઍ ફધી ઍની ભશેયફાની
શતી. ખયેખય ભાયો યલયરદગાય ચાશે છે
તેના ભાટે અણત ભામાુ શોમ છે . છી આે
પયભાવ્મું તુંજ દુણનમા અને આખેયતભાં ભાયો
લારી છે .
શ. ઇભાભ જાઅપયે વારદક અ.થી લણજન છે કે
ઝુરેખાઍ શ. મુવુપ અ.ની રૂફરૂ શોંચલાની
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ઇચ્છા જાશેય કયી અને ોતે આના ળાશી
દયફાય વુધી શોંચી ગઇ. શેયેદાયોઍ તેને
દયલાઝા ઉય યોકી રીધી અને કહ્યું કે તે મુવુપ
વાથે જે લતજણંક કયી છે તેથી અભો સશભત
કયી ળકતા નથી કે તને અંદય જલાની યજા
આીઍ. ઝુરેખાઍ અંદય જલાનો ફશુ જ
આગ્રશ કમો અને કહ્યું કે જે અલ્રાશથી ડયે છે
ભને તેનાથી ડયલાની જરૂય નથી. છે લટે તેને
અંદય જલાની યજા ભી. ળાશી દયફાયભાં
શોંચી શુ કુભતના આદાફ ફજાલી રાલી. શ.
મુવુપ અ. તેણીને ઓખી ગમા અને કહ્યું કે
આ તાયો કેલો શાર ફની ગમો છે . તારૂં રૂયંગ ફધુ ફદરાઇ ગમું છે . કશેલા રાગી કે
પ્રવંળા છે અલ્રાશના ભાટે જે ણે ફાદળાશોને
ગુનાશોના કાયણે ગુરાભ ફનાલી દીધા અને
ગુરાભોને ઇતાઅતના કાયણે ફાદળાશી આી
દીધી. આે પયભાવ્મું કે તેં ભાયી વાથે જે
લતજણંક કયી તેનું કાયણ ળું શતું ? તેણીઍ કહ્યું
કે ભાત્ર આનું રૂ શતું. આે કહ્યું જો તું તે
નફીના દળજન કયતે જે આખયી ઝભાનાભાં
શળે જે નું ભુફાયક નાભ ભોશમ્ભદ વ. શળે તો
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તાયી ળું શારત થતે ? જે ભનો પ્રકાળીત ચશેયો
અને રૂખે યોળન, શુ સ્નો જભાર ભાયાથી
અનેક દયજ્જા ચઢીમાતા છે અને તેઓના
ઉિભ અખરાક ઍટરા ઉભદા કે જે ની
તાઅયીપ થઇ ળકે નણશ અને તે ઍલા દાતા
અને દમાુ કે ભાયાથી અનેક દયજ્જા
ચઢીમાતા શળે. આ વાંબી તેણીઍ તયતજ
જલાફ આપ્મો કે આ વાચુ કશો છો, આે
કહ્યું કે તને કેભ ખફય ડી ? કે તેઓ આ ફધા
વુંદય ગુણોના ભાણરક શળે. કશેલા રાગી કે
આે તેભના ણલત્ર નાભનું લણજન કમુું તેથી
તેભની ભશોબ્ફત ભાયા રદરભાં ઉતયી ગઇ.
ભાયા રદરને ખાત્રી થઇ ગઇ કે ખયેખય
આથી તેઓ ઘણાજ અકભર અને અપઝર
શળે. આ નુયે ઇભાનના રદલાથી રદર અને
રદભાગ પ્રકાણળત થઇ ગમું. ખુદાની યશેભતના
ભોજાઓ ઉછલા રાગ્મા, ફક્ષીળના
દરયમાભાંથી રશેયો ઉછલા રાગી, ઝુરેખાના
વુતેરા નવીફ જાગૃત થઇ ગમા, રકસ્ભતે
લ્ટો ખાધો, વુતેરા વુશાગે કયલટ રીધી.
રયવાઍરા નવીફે અંગડાઇ રીધી. ખારીકે
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તકદીય, ભારીકે તદફીયે મુવુપ અ.ને વંફોધન
કમુું કે ભાયી કનીઝ જે કંઇ કશી યશી છે ઍ
ઍના રદરની અલાઝ છે અને તેના રીધે ભાયી
ભોશબ્ફત જીતી રીધી છે . કાયણ કે ભાયા
શફીફ ભોશમ્ભદ વ.થી જે ભોશબ્ફત કયે ઍ
ભાયો ખાવ ભશેફુફ છે . ભાટે લગય ઢીરે
તેણીથી ળાદી કયી રો. શ. મુવુપ અ.ભે
ખુદાના શુ કભ ભુજફ ળાદી કયી રીધી. કુદયતે
પયીથી તેણીને જલાની અજણ કયી.
ભોઅતફય શદીવભાં છે કે શ. યવુરે ખુદા
વ.ભે પયભાવ્મું કે શ. મુવુપ અ.ની ઉભય ૧૨૦
લયવની ઉય થઇ શતી, ફીજી શદીવભાં છે કે
મઅકુફ અ.ની ઉભય ણ ૧૨૦ લજની થઇ
શતી, શ. મુવુપ અ.ની લપાત જ. મઅકુફ
અ.ની લપાત છી ત્રેલીવ લે થઇ છે .
૧૦૨ થી ૧૦૫ ભી આમાત :-

ُ َۡ
َ
َ
َ ّٰ
دل ِک ِم ۡن ان ۢۡ َبٓا ِء الغ ۡی ِب ن ۡو ِح ۡی ِہ ِال َ ۡیک ۚ َق
ُۡ
َ ۡۤ َ ۡ
َما کن َت ل َ َدیۡ ِہ ۡم ِاد ا ۡج َم ُعوۡا ا ۡمرَ ُہ ۡم َق ُہ ۡم
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ُ
یَ ۡمٕ ُو ۡق َـ ﴿﴾۱۱۲
َ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ّ َ
الناز َق لَوۡ َْ َو ۡص َت ب ُم ۡؤم ِنهۡفَ
ق ما اخمؿ
ِ ِ
ِ
﴿﴾۱۱۳

َّ
َ ُ َ
َ
َق َما ت ۡسـَل ُہ ۡم َعل ۡی ِہ ِم ۡن ا ۡج ٍر ؕ ِا ۡـ ُہوَ ِالا
ۡ ٌ ّ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
ِدٔو ل ِلعل ِمهف ﴿ ﴾۱۱۴٪
َق کَاَ ّی ۡن ّم ۡن ّٰایَۃ فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص
ذ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ُ
َ
ۡ
یَ ُم ّرُ ۡق َـ َعل ۡی َہا َق ُہ ۡم َعن َہا ُم ۡع ِرضوۡ َـ
﴿﴾۱۱۵
(શે યવુર !) ગૈફની ખફયોભાંથી આ ણ
ઍક (ખફય) છે જે અભે તને લશી દ્લાયા
જણાલીઍ છીઍ, અને જે લખતે તેઓ
hajinaji.com
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(મુવુપના બાઇઓ) ોતાના ભાભરાભાં
ઍકભત થઇ ગમા શતા અને ચારફાઝી
ચારતા શતા ત્માયે તું તેભની ાવે ન શતો.
(૧૦૨)
અને તું ગભે તેટરું ચાશે તો ણ ઘણાખયા
રોકો (આ લણજન)ને ભાનનાયા નથી. (૧૦૩)
અને તું રયવારતના પ્રચાય કાજે કાંઇ ફદરો
ભાંગતો નથી; આ (કુયઆન) તો વલે
વૃણટ કજનો ભાટે ઍક નવીશત ભાત્ર છે .
(૧૦૪)
અને આકાળો તથા ૃથ્લીભાં ઘણીમે
ણનળાનીઓ છે કે જે ની ાવેથી તેઓ (યાત
રદલવ) વાય થતા યશે છે , અને (છતાં)
તેનાથી ફેદયકાય યશે છે . (૧૦૫)
આ સ્થે આ રકસ્વો ુયો થમો અને કુયઆને
જે વાચી શકીકત શતી તેનું લણજન કમુું છે . શલે
કોઇને ણ ઍ કંઇ કશેલાની ગુંજાઇળ ન યશી
કે શ. ભોશમ્ભદ વ.ભે જે રકસ્વો વંબાવ્મો
ઍ વાંબેરો શતો. ઍ રકસ્વો ફની
ઇવયાઇરથી વાંબેરો શળે. ઍ રોકોની
શઠધભીની અજફ શારત શતી. નફુવ્લતની
અનુક્રભણણકા
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અજભાઇળ ભાટે આવભાં ભશ્લેયો કયી
વભજી ણલચાયીને કહ્યું કે ઍ રકસ્વાનું અભને
લણજન કયો. આે ુયી ભશેપીરભાં ફશુ જ
વુંદય યીતે રકસ્વાનું લણજન કમુું અને આ
મગમ્ફયે ઇસ્રાભ વ.નો ભોઅજીઝો શતો.
છી કુદયત કશે છે કે તું ગભે તેટરું ચાશે ણ
આ રોકો ઇભાન રાલલાલાા નથી.
કુદયત કશે છે કે તું રયવારતના પ્રચાય ભાટે કંઇ
ણ ફદરો ચાશતો નથી. મગમ્ફય તો કંઇ
ણ સ્લાથજ લગય તભાયી અને દુણનમા બયની
નવીશત ભાટે આ કાભ કયી યહ્યા છે અને તેભાં
તેનો કોઇ પામદો છુ ામેરો નથી.
ઝભીન અને આવભાનભાં દયેક લસ્તુ ભાત્ર
ઍક ણચત્ર જ નથી, ઍક ણનળાની ણ છે . જે
લાસ્તણલક લસ્તુઓ તયપ ઇળાયો કયી યશી છે .
જે રોકો આ ચીઝોને ભાત્ર ઍક ચીઝ તયીકે
જ જોઇ યહ્યા છે ઍ ઇન્વાનનું જોલું નથી,
ઍ તો પ્રાણીઓની જે ભ જોલું છે . ઝાડને
ઝાડ, શાડને શાડ, ાણીને ાણી તો
જાનલય ણ જોઇ ળકે છે અને ોતોતાની
જરૂયીમાત પ્રભાણે પ્રત્મેક જાનલય તેનો
અનુક્રભણણકા
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ઉમોગ ણ જાણે છે . જે શેતુ ભાટે ઇન્વાનને
ાંચ ઇન્દ્રીમોની વાથે ણલચાય કયલા ભાટે
રદભાગ ણ આેર છે ઍ ભાત્ર ઍ શદ વુધી
નથી કે ભાનલી આ લસ્તુઓને જુ લે અને તેને
ઉમોગભાં રેલાનું જાણે. યંતુ ભુ શેતુ ઍ છે
કે વત્મ લસ્તુની ળોધ કયે અને ચાંદ, વુયજ,
ઝભીન, આવભાન, ણવતાયા ફનાલનાય કોણ
છે તે ઉય ફુણઘ્ધથી કાભ રે. ણ ભોટા બાગે
ભાણવો ઍનાથી ગપરત કયે છે અને આજ
ગપરતનું કાયણ ગુભયાશી છે . જો રદર ઉય
આ તાુ ભામુું ન શોત તો અંણફમા અ.ની
લાત વભજત અને ભાગજદળજન ાભત.
૧૦૬ભી આમત :-

ّّٰ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ
ۡالل ِہ ِالَّا َق ُہم
ق ما یؤ ِمن اخمؿہم ِب
ُ ۡ ُّ
َ
ۡ
﴾۱۱۶﴿ مٍ ِوخوـ

અને તેઓભાંથી ઘણાખયા અલ્રાશની વાથે
ફીજાઓને ળયીક કમાજ ણલના તેને ભાનતા
નથી. (૧૦૬)
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કુદયત કશે છે કે અભાયી ણનળાનીઓ જોલા
છતાં ઘણા રોકો ઇભાન રાલતા નથી અને ઍ
રોકો ખુદાની ઝાતભાં ફીજાને ળયીક કયે છે .
ભોટા બાગે ઇન્વાન જે ગુભયાશીભાં
પવાઍરા છે તે ખુદાના ઇન્કાયની ભાત્ર
ગુભયાશી નથી ણ ળીકજની ગુભયાશી છે . ઍ
રોકો ઍભ નથી કશેતા કે ખુદા નથી ણ ઍ
ગરત પેશભીભાં ડેરા છે . ખુદાની ઝાત અને
તેની ણવપાત અને તેના શુ કુકભાં ફીજાઓ ણ
કોઇને કોઇ યીતે ળયીક છે . આ ગરત પેશભી
કદી ણ ઉત્ન્ન થાત નણશ જો ઝભીન અને
આવભાન ઝાડ ાનની ણનળાનીઓને
ઇબ્રતની નઝયે જોતે. ઍ લસ્તુઓ શયલખતે
અને શય સ્થે ખુદાની ઍકતાનો િો
આત.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણજન છે કે
ળીકજ કયલાલાો ઍ ળખવ છે જે ઍભ કશે કે
જો પરાણો ન શોતે તો શુ ં શરાક થતે અને
જો પરાણો ન શોત તો ઍ ફાફત ઉય ન
શોંચતે, પરાણો ન શોતે તો ભારૂં કુટુંફ
ફયફાદ થતે, ળું તું જોતો નથી કે તેણે ખુદાના
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કામજભાં તેની ભખરુકને ળયીક કયી છે . તેણે તેને
યોઝી આી અને તેનાથી ફરાને દૂય કયી ઍભ
કહ્યું. યાલીઍ ઇભાભ અ.ને ુછમું જો ઍભ
કશે કે પરાણાના થકી ખુદા ભાયા ઉય
ઍશવાન ન કયતે તો શુ ં શરાક થતે, તો ઍભ
કશેલાભાં કંઇ લાંધો છે ? શઝયતે પયભાવ્મું કે
ઍભ કશેલાભાં કંઇ લાંધો નથી.
૧૦૭ થી ૧૦૮ભી આમાત :-

َ َ ۡ ّ ٌ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤۡ ُ َ َ َ
اب
ذ
ِ افا ِمنوا اـ تا ِتیہم غ
ِ اشیۃ ِمن ع
َ ً ۡ ُ َ َ ّ ُ ُ َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
اعۃ بَغ َتۃ ّق ُہ ۡم لَا
الل ِہ اق تا ِتیہم الس

ۡ
﴾۱۱۷﴿ یَش ُعرُ ۡق َـ
ّّٰ َ ۡۤۡ ُ ۡ َ ۡۤۡ ۡ َ ّٰ ۡ ُ
ّٰۖ َعدی
۟ قل ہ ِذ ٖف س ِبی ِدی اخعوا ِاخی الل ِہ
َّ
ََ ۡ
ّّٰ
بَ ِصه َؿ ٍۃ انا َق َم ِن ات َب َعجِ ۡی ؕ َق ُس ۡب ّٰح َن الل ِہ
َ َ ۡۤ
ۡ ۡ ۡ
﴾۱۱۸﴿ َق َما انا ِم َن ال ُمٍ ِوخ ِه َف
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તો ળું તેઓ આ (લાત)થી ણનબજમ થઇ ગમા છે
કે તેભના ઉય અલ્રાશની ણળક્ષાની ઍકાદ
આણિ આલી ડે અથલા કમાભત તેભને
ઍકાઍક આલી કડે અને તેભને જાણ ણ
થલા ન ાભે ? (૧૦૭)
તું કશે કે આ ભાયો ભાગજ છે , શુ ં અલ્રાશની
તયપ ફોરાલું છુ ં , શુ ં તથા તેઓ કે જે ભણે ભાયી
તાફેદાયી કયી છે (ભઝફુત) ખુલ્રી દરીર ય
છીઍ; અને અલ્રાશ ાક છે , અને શુ ં ભુશ્રીકો
ભાંશેનો નથી. (૧૦૮)
આ આમતભાં કુદયતનો ભકવદ રોકોને ફેદાય
(જાગૃત) કયલાનો છે , જીલનની ફુયવદને
રાંફી વભજી અને શારની ળાંણતને શંભેળની
જાણીને આલલાલાા લખતનો કોઇ ણલચાય ન
કમો, કોઇની ાવે ઍ લાતની ખાત્રી નથી કે
ભોતનો ંજો ઍને ક્માયે દફાલી દેળે.
જીલનની જે યાશ ય ચાલ્મા જાલ છો તેભાં
આગ લધલા શેરાં જયા યોકામને ણલચાય
કયો કે ળું આ યસ્તો ઠીક છે ? ભાટે અલ્રાશની
ણળક્ષાની આિી આલી ડે અથલા ભોત તેને
ઍકાઍક જકડી રે ઍ શેરા ોતાના
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અઅભારને ઠીક કયી રેલા જોઇઍ.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું ઍ રોકોને કશે કે આ
ભાયો યસ્તો છે . શુ ં ફંદાઓને ખુદા તયપ
ફોરાલી યહ્યો છુ ં . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
અ.થી લણજન છે કે શક યસ્તા તયપ ફોરાલનાય
શ. ભોશમ્ભદ વ., શ. અરી અ. અને તેભના
લવીઓ છે . ૧૦૮ભી આમતની તાલીરભાં
જ. ભજરીવી અ.ભ. રખે છે કે શ. યવુરે
ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે જે રોકો ભાયી મયલી
કયે તો તે શ. અરી અ. અને તેભની છીના
તેભના લવીઓની મયલી છે . તેઓ આં
શઝયત વ.ના નામફ થઇ રોકોને શક દીનની
શીદામત કયે છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
અ.થી રયલામત છે કે આમતભાં વફીર
(યસ્તો) આવ્મું તેથી ભુયાદ ઍશરેફમત અ.ની
ભોશબ્ફત છે , તેનો ઇન્કાય બટકેરા ણવલામ
કોઇ નથી કયતા.
૧૦૯ભી આમત :-

ۡۤۡ ۡ ُ ّ ً َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ َ
ق ما اذسلنا ِمن قب ِلک ِالا ذِجالا نوحِ ی
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َََ ُۡ َ
ۡ
ِال َ ۡی ِہ ۡم ِّم ۡن ا ۡہ ِل الـ ّٰػی ؕ افل ۡم یَ ِسه ُؿ ۡقا فِی
ُ
َ َ الۡاَ ۡذص َف َی ۡن ُؾ ُػ ۡقا َک ۡی َف ک
اـ َعاقِ َبۃ
ِ
َّ
ّٰ
َ
َۡ
ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ؕ َق ل َ َد ُاذ الۡآ َِو ِۃ خه ٌؿ
ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َّ ّ
َ
ۡ
﴾۱۱۹﴿ ل ِل ِذین اتقوا ؕ افلا تع ِقلوـ
અને (શે યવુર !) અભોઍ તાયી શેરાં યવુરો
નથી ભોકલ્મા ણ ઍજ ળશેયના
યશેલાવીઓભાંથી ભાણવોને (યવુર ફનાલી)
ભોકલ્મા શતા કે જે ભની તયપ અભે લશી કમાજ
કયતા શતા; ળું તેભણે આ બૂભી ય શયીપયીને
જોમું નથી કે તેભની અગાઉલાાઓનું કેલું
રયણાભ આવ્મું શતું ? અને આખેયતનું ઘય
તો તે રોકો ભાટેજ વારૂં છે કે જે ઓ ડયતા યશે
છે ; ળું તભે ઍટરુંમ વભજતા નથી ? (૧૦૯)
આ આમતભાં કુદયતે ઍક ભોટા રેખને ફે ચાય
ળબ્દોભાં મગમ્ફય વભક્ષ યજૂ કમો છે . કે આ
રોકો તભાયી લાત પ્રત્મે ઍટરા ભાટે ઘ્માન
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નથી આતા કે જે વ્મણક્ત કારે તેના ળશેયભાં
જન્ભ ાભી શોમ અને ફચણથી જલાન
અને જલાનથી ફુઢો થમો શોમ અને તેને
ઍકાઍક ઍક રદલવ ખુદાઍ ોતાનો નફી
ણનમુક્ત કમો. યંતુ આ કોઇ શેરો ફનાલ
નથી. ઍથી શેરા ણ ોતાના નફીને
ભોકરી ચુક્મો છે અને ઍ ફધા ઇન્વાન શતા
અને ઍલું ણ નથી ફન્મું કે ઓસચતુ ઍક
અજાણ્મો ભાણવ કોઇ ળશેયભાં જાશેય થઇ
ગમો શોમ અને તેણે કહ્યું શોમ કે શુ ં મગમ્ફય
થઇને આવ્મો છુ ં , યંતુ જે રોકો ભાનલ
વુધાયક તયીકે આલેર છે ઍ ફધા તેઓનીજ
લસ્તીભાં યશેનાયા શતા. જ. ઇવા, ભુવા, જ.
નુશ અ., જ. ઇબ્રાશીભ અ. આખય કોણ શતા
? શલે તભોજ જોઇ લ્મો જે રોકોઍ તેભની
ઇસ્રાશને કફુર ન કયી અને ોતાના ખોટા
ખમારો અને ફે રગાભ ઇચ્છાઓની છલાડે
ચારતા યહ્યા તેઓનું રયણાભ કેલું આવ્મું, તભે
ોતે ોતાના લેાયની વપયોભાં આદ, વભુદ,
ભદમન અને કોભે રુત લગેયેના ફયફાદ થમેરા
દેળોભાંથી વાય થાલ છો, ળું ત્માં તભોને કોઇ
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ફોધાઠ ભળ્મો નણશ ? જે અંજાભ તેઓઍ
દુણનમાભાં જોમો ઍ ખફય આે છે કે
આખેયતભાં તેઓ આથી ણ ફુયો નતીજો
જોળે અને જે રોકોઍ જગતભાં ોતાને
વુધાયી રીધા તેઓ ભાત્ર દુણનમાભાં જ વાયા
શતા ઍભ ન શતું, ણ આખેયતભાં ણ તેનું
રયણાભ તેનાથી ણલળે વારૂં શળે.
૧૧૦ થી ૧૧૧ભી આમાત :-

ۡالرُ ُس ُل َق َظ ّ ُنوۡۤۡا اَنّ َ ُہم
ۡ َح ٰۤتّی ِا َدا
ّ اس َت ۡیـ َ َس
َُ َ َ َ َ ُۡ ُ ۡ َ
ٓاء ُہ ۡم ن ِۡ ُونا ۙ فن ِّجیَ َم ۡن
قد ک ِذبوا ج
ُ نّ َ َش
ۡٓاء ؕ َقلَا یُرَ ّ ُخ َباۡ ُس َنا َعن الۡقَو ِؿ
ِ
ۡ
ۡ
﴾۱۱۱﴿ ال ُم ۡجرِ ِمه َف
ُّ ٌ
َ
َ َ لَقَ ۡد ک
اـ ف ِ ۡی ق َص ِص ِہ ۡم ِعكۡ َؿۃ لِاقخِی
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َ ۡ ُّ ً
َ َ الۡاَل ۡ َباب ؕ َما ک
اـ َح ِدیۡثا حفل ّٰؿی َق لّٰ ِک ۡن
ِ
َّ
ُ
َۡ
َ
ۡ
ت ۡص ِدیۡ َق ال ِذ ۡی بَه َف یَ َدیۡ ِہ َق تف ِص ۡی َل ک ِ ّل
ُ ُ َّ ً َ
َ َ
ش ۡی ٍء ّق ُہ ًدی ّق َذ ۡح َمۃ ل ِق ۡو ٍؿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ
﴾۱۱۱٪ ﴿
(આગરા રોકો ણ યવુરોને જુ ઠરાલતા
શતા) અશીં વુધી કે જ્માયે યવુરો શતાળ થઇ
ગમા અને તે (ઉમ્ભતી)ઓ ઍલું ગુભાન કયલા
રાગ્મા કે ખયેજ તેઓને જુ ઠું કશેલાભાં આવ્મું
છે કે તેજ લખતે અભાયી વશામ તેભની ાવે
આલી શોંચી, છી અભોઍ જે ને ચાહ્યો તેને
ભુણક્ત ભી ગઇ; અને ગુનેશગાય રોકો
ઉયથી અભાયો અઝાફ ટતો નથી.
(૧૧૦)
ફેળક તે (યવુરો તથા તેભની ઉમ્ભતો)ના
રકસ્વાઓભાં ફુણઘ્ધળાીઓ ભાટે ફોધાઠ
છે ; આ (કુયઆન) કાંઇ ઍલી કથા નથી કે
અનુક્રભણણકા
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(જે ) ઉજાલી કાઢી ળકામ, ફલ્કે આ
(કુયઆન) ોતાની અગાઉની (રકતાફોની)
વત્મતા વાણફત કયનાય છે , અને (ઍભાં)
ઇભાન રાલનાય રોકો ભાટે દયેક લાતનો
વંૂણજ ખુરાવો તથા ણશદામત (વદ્ફોધ) તથા
યશેભત (દમા) છે . (૧૧૧)
શ. યવુર વ.ના રદરાવા ભાટે શેરાના
યવુરોનું લણજન કમુું છે , કુપપાયોઍ જ્માયે ઍલું
અનુભાન કમુું કે મગમ્ફયો જે કાંઇ કશેતા
શતા કે અઝાફ આલળે તે ખોટું કશેતા શતા,
છી પયભાલેર છે કે જ્માયે આલી શારત થઇ
તો તે મગમ્ફયોને અભાયી ભદદ આલી કે
તેઓને ઝુઠરાલનાયાઓ ય અભાયો અઝાફ
નાણઝર થમો. મગમ્ફયો અને તેના ચાશકોને
નજાત ભી, કાપીયો શરાક થમા.
અગાઉની ઉમ્ભતના રકસ્વાઓ ફુણઘ્ધળાી
ભાટે ફોધાઠ છે . આ કુયઆન શેરાની
રકતાફોને વત્મ વાણફત કયે છે , પ્રત્મેક ચીઝોનું
લણજન જે ઇન્વાનની ણશદામત અને ભાગજદળજન
ભાટે જરૂયી છે તે કરાભે ાકભાં છે .
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આ વુયાભાં ૪૩ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૧૩) વૂયઍ યઅદ (ગજજ ના)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયો ભક્કાભાં નાણઝર થમો છે . તેભાં ૪૩
આમતો છે . ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી
લણજન છે કે જે વુયઍ યઅદની લધાયે ણતરાલત
કયળે તે ણલજી ડલાથી ભયળે નણશ, જો
ભોઅભીન શળે, તો તે ણશવાફ ણલના
જન્નતભાં જળે અને તેના કુટુંફીઓ લગેયેની
ળપાઅત કફુર થળે.
૧ થી ૬ભી આમાત :-

َ ِت ۡل َک ّٰا ّٰی ُت ال ۡ ِک ّٰتب ؕ َق الّ َ ِذ ۡۤۡی اُنۡزؾٞ ال ٓ ّـمٓ ّٰر
ِ
ِ
َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ ّٰ َ ُ ّ َ ۡ َ ّ َ ّ ۡ َ ۡ َ
از
ِ ِالیک ِمن ذ ِبک الحق ق ل ِکن اخمؿ الن
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ُ
لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۱
َ ّّٰ ُ ّ َ ۡ َ َ َ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة ب َغهۡؿِ َعم ٍدَ
اللہ ال ِذی ذفع
ِ
تَرَ ۡقن َ َہا ثُ ّ َم ۡ
اس َت ّٰوی َعدَی ال ۡ َع ۡرس َق َس ّ َُوَ
ِ
ّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُ ٌّ ّ َ ۡ ۡ َ
َ
الشمس ق القمر ؕ کل یجرِی لِاج ٍل
ّٰ
ُ
َ َُ
ّم َس ّ ًؼی ؕ یُ َد ِّبرُ الۡا ۡم َر حف ّ ِص ُل الۡا ّٰی ِت
َّ ُ َ ُ ُ ُ
ل َ َعلک ۡم ِب ِلقٓا ِء َذ ِّبک ۡم توۡقِنوۡ َـ ﴿﴾۲
َق ُہوَ الَّذ ۡی َم ّ َد الۡاَ ۡذ َص َق َج َع َل فِ ۡیہاَ
ِ
َ َ َ َ ۡ ّٰ َ ُ ّ َ
الث َم ّٰر ِة َج َعلَ
ذقا ِسیَ ق انہ ًرا ؕ ق ِم ۡن ک ِ ّل
فِ ۡی َہا َر ۡق َجه ۡ ِف اثۡ َنه ۡ ِف حُ ۡغ ِصی الّ َ ۡیلَ
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َّ
َ
ّٰ َ ّٰ
َّ
الن َہ َاذ ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِقوۡ ٍؿ
َ َ َّ
ّی َتفٕ ُو ۡق َـ ﴿﴾۳
َق فی الۡاَ ۡذص قِ َط ٌع ّ ُم َت ّٰجو ّٰذ ٌة ّ َق َج ّّٰن ٌت ِّمنۡ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ َ َّ َ ۡ ٌ َّ َ ۡ ٌ ۡ َ ٌ َ َ ۡ
اـ ّق غه ُؿ
اب ق رذع ق ن ِخیل ِصنو
اعن ٍ
ُ ّٰ
َُّ
ۡ
َ
ِصنوَ ٍاـ ّی ۡسكی ِب َمٓا ٍء ّقا ِح ٍد َ ٞق جف ِض ُل
ُ ُ َ ّٰ َ
بَ ۡع َض َہا َعدّٰی بَ ۡ
ض فِی الۡاک ِل ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک
ع
ٍ
ّٰ ّ َ ّ َ ُ
لَا ّٰی ٍت ل ِقوۡ ٍؿ ح ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۴

َق ِا ۡـ تَ ۡع َج ۡب َف َع َج ٌب َقوۡل ُ ُہ ۡم َء ِا َدا ُک ّ َنا تُ ّٰرباً
َ َّ َ ۡ َ ۡ
ۡ
َ
ۖ اُقلٰٓئ َک الّ َ ِذیۡنَ
ء ِانا ل ِفی خل ٍق ج ِدی ٍد ۬ ِ
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َک َؿ ُػ ۡقا ب َر ّبہ ۡم ۚ َق اُقلٰٓئ َک الۡاَ ۡغ ّٰل ُل ف ۡیۤۡ
ِ ِِ
ِ
ِ
َّ
َ َ
ُ َ َ
ا ۡعنا ِق ِہ ۡم ۚ َق اقلٰٓ ِئک ا ۡص ّٰح ُب الناذِ ۚ ُہ ۡم
ّٰ
فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۵
َّ َ َ
ُ َ َ
الس ِّیئ ِۃ ق ۡب َل
َق یَ ۡس َت ۡع ِجلوۡنک ِب
َ
َ ََ
ۡ َ
ال َح َسن ِۃ َق ق ۡد خل ۡت ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ُم
ۡ َ ُ ّٰ ُ َ ّ َ َ ّ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّ ّ َ
از
المثلت ؕ ق ِاـ ذبک لذق مغ ِؿػ ٍۃ ل ِلن ِ
َ ّٰ ُ ۡ ۡ َ ّ َ َ ّ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ
اب
عدی ظل ِم ِہم ۚ ق ِاـ ذبک لش ِدید ال ِعق ِ
﴿﴾۶
)અણરપ રાભ ભીભ યા; આ (અલ્રાશની
રકતાફની આમતો છે ; અને તાયા યલયરદગાય
ેતયપથી તાયા ઉય જે ઉતાયલાભાં આવ્મું છે ત
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વત્મ છે , ણ ઘણાખયા રોકો ભાનતા નથી.
(૧)
અલ્રાશ ઍજ છે જે ણે આકાળોને તભે જુ ઓ
છો તેભ થાંબરાઓ લગય ઉંચે ઉબા કમાજ છે ,
છી તે અળજ (સવશાવન) ય ફીયાજભાન
થમો (અથાજત આકાળોભાં ોતાની વિા કામભ
કયી), અને વૂમજ અને ચંદ્રને (તભાયે) કાભે
રગાડી દીધા; જે દયેક ોત ોતાની ઠયાલેરી
ભુદ્દત મુંત (વતત) ચાલ્મા કયળે; (લી) વલે
કામોની વ્મલસ્થા તે કયે છે (અને) ણનળાનીઓ
સ્ટ ક કયીને લણજલે છે કે કદાચને તભને તભાયા
યલયરદગાયની ભુરાકાતની વંૂણજ ખાત્રી
થામ. (૨)
અને તે (અલ્રાશ) ઍજ છે જે ણે ૃથ્લીને
ાથયી છે અને તેભાં બાયે બાયે શાડ કામભ
કમાજ છે અને (ભોટી ભોટી) નદીઓ લશાલી
છે ; અને વઘા પોભાંથી ફબ્ફે જાતો
ઉત્ન્ન કયી દીધી છે ; તે રદલવને યાત્રીથી
ઢાંકી દે છે ; ણન:વંળમ તેભાં સચતલન કયનાયા
રોકો ભાટે ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે . (૩)
અને ૃથ્લીભાં જુ દી જુ દી જાતનાં (જભીનના)
અનુક્રભણણકા
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કટકા ઍક ફીજાની ાવે ાવે (જોડાઍરા)
છે , તથા દ્રાક્ષની લાડીઓ તથા અનાજના
ખેતયો તથા ખજુ યના લૃક્ષો-કે (જે ભાંશેના)
કેટરાકોનાં ભૂ ઍકજ શોમ છે અને
કેટરાકોના જુ દા જુ દા-તે વલે ઍકજ ાણીથી
ોામ છે , અને પોના સ્લાદભાં અભે ઍકને
ફીજા ઉય શ્રેષ્ઠતા આીઍ છીઍ; ફેળક
તેભાં ફુણઘ્ધથી કાભ રેનાયાઓ ભાટે
ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે . (૪)
અને (શે યવુર !) અગય તને (આ લાતોથી)
અજામફી થતી શોમ તો ખયેજ તે (રોકો)નું
આ કશેલું અજામફી બમુું જ છે કે ળું જ્માયે
અભે (ભૃત્મુ ફાદ) ભાટી થઇ જઇળું તો
(છી) અભે નલા નાભથી ૈદા થઇળું ? તેઓ
ઍ રોકો છે કે જે ઓ ોતાના યલયરદગાયનો
ઇન્કાય કયે છે , અને તેઓજ છે કે જે ભની
ગયદનોભાં ઝંઝીયો (ડેરી) શળે, અને તેઓજ
જશન્નભલાવીઓ છે . જે ભાં તેઓ શંભેળ ભાટે
યશેળે. (૫)
અને (શે યવુર !) આ (રોકો) બરાઇ શેરાં
તાયાથી ફુયાઇ (અઝાફ) ભાટેની ઉતાલ કયે
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છે ; જો કે તેભની શેરાં (ઘણામ ધડારૂ
અઝાફના) દાખરા ફની ગમા છે ; અને ફેળક
તાયો યલયરદગાય વઘા ભાણવો ભાટે
તેભની નાપયભાનીઓ છતાં ભોટો ક્ષભાલાન
છે , અને (લી) ણન:વંળમ તાયો યલયરદગાય
અઝાફ આલાભાં ણ વખત છે . (૬)
આ ભુકિઆત અક્ષયોનું લણજન શેરા કયે છે
અને આ વુયાનો આયંબ તેનાથી થામ છે .
થોડા ળબ્દોભાં કુદયતે ોતાનો શેતુ દળાજવ્મો
છે . વંફોધન મગમ્ફય વાશેફ (વ.)ને થઇ
યહ્યું છે . ઍ નફી વ. તભાયી કવ્ભના કેટરાક
રોકો આ તારીભને ભાન્મ યાખલાનો ઇન્કાય
કયે છે ણ ખયી શકીકત ઍ છે કે અભે તભાયા
ઉય જે નાણઝર કયેર છે તેજ શક છે , રોકો
તેને ભાને મા ન ભાને.
ખુદાઍ આવભાનોને સ્થંબ લગયના મદા
કમાજ, ખુદાઍ અળજ ય ોતાની વિા જભાલી
ઍટરે વૂમજ ચંદ્ર લગેયેને તેના શુ કભને આણધન
ફનાવ્મા. વૂમજ-ચંદ્ર લગેયે ોતોતાની
ઠયાલેરી ભુદ્દત વુધી ચાલ્મા કયળે. આ ફધી
કુદયતની ણનળાનીઓ છે કે તેથી તભને તભાયા
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યલયરદગાયના યાજીાની વંૂણજ ખાતયી
થામ.
ખુદાઍ ઝભીનને ણફછાલી, ભોટા ભોટા
શાડોને કામભ કમાજ, ાણીની નશેયોને જાયી
કયી. આ કુદયતની ણનળાનીઓ છે કે તેનો કોઇ
મદા કયલાલાો લશદશુ રાળયીક છે .
ખુદાઍ ફધી ઝભીનને ઍક વયખી ફનાલીને
યાખી નથી ણ તેભાં અવંખમ ટુકડાઓ છે જે
ઍક ફીજા વાથે ભેર શોલા છતાં તેની
તાવીયભાં, યંગભાં, ળણક્તભાં, મદાલાયભાં,
ખાણના ખઝાનાઓભાં ઍક ફીજાથી ણફરકુર
જુ દી છે . વલેને ઍકજ ાણીથી વમયાફ
કયલાભાં આલે છે , છતાં તેભાંથી જુ દા-જુ દા
પ્રકાયના પો થામ છે . તેઓના જુ દા-જુ દા
યંગો અને જુ દા-જુ દા સ્લાદો છે . આ ફધી
ખુદાની કુદયતની બવ્મ ણનળાનીઓ છે અને
આભાં અલ્રાશની તૌણશદ અને ણશકભત
વભામેરી છે . અબ્દુય યશેભાન ણફન શમ્ભાદ
જે વુન્નત જભાતના યાલીઓભાંથી છે તેણે
ઇસ્શાક ણફન અતાથી અને તેણે અબ્દુલ્રાશ
ણફન અરકરીથી અને તે જાફીય ણફન
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અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી લણજન કયે છે કે શ.
યવુરે ખુદા વ.ભે શ. અરી અ. પ્રત્મે વંફોધન
કયીને પયભાવ્મું મા અરી ! (અ.) ફધામ
ઇન્વાનો જુ દા જુ દા ઝાડથી છે , શુ ં અને તભો
ઍકજ ઝાડથી છીઍ.
ઍ રોકોનો આખેયતથી ઇન્કાય ખરૂં જોતાં
ખુદાથી ઇન્કાય છે , તેની કુદયત અને
ણશકભતથી ઇન્કાય છે ઍ ભાત્ર ઍટરુંજ નથી
કશેતા કે અભાયે ભાટીભાં ભી જલા છી
પયીથી વજીલન થલું અળક્મ છે , યંતુ તેની ઍ
લાતભાં ઍ લાત ણ છુ ાઍરી છે
ભઆઝલ્રાશ ખુદા અળક્ત છે . તેઓની
ગયદનભાં તૌક શોલાની કૈદીની ણનળાની છે .
અને ઍ તેઓની જશારત છે અને કમાભતભાં
તેઓના ગાભાં વાંક શળે અને ઍજ રોકો
જશન્નભી છે .
અમ યવુર (વ.!) આ રોકો બરાઇની શેરાં
તાયાથી અઝાફની ઉતાલ કયે છે ણ ઍની
શેરાં ઘણા ધડો રેલા ભાટે દાખરા ભૌજુ દ
છે . ભક્કાના કુપપાયો આં શઝયતને કશે છે કે
જો તભો ખયેખયા નફી શો અને તભો જોઇ
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યહ્યા છો કે અભે તભોને ઝુઠરાવ્મા છે તો છી
અભાયા ઉય અઝાફ કેભ નથી આલતો ? આ
ઍક જાતનો તે રોકોનો ડકાય શતો. જો કે
ખુદાલંદે આરભ તેઓની નાપયભાની છતાં
ભોટો ક્ષભાલાન છે અને અઝાફ આલાભાં
ણ વખતી યાખે છે . નશજુ ર ફરાગાશભાં
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.ભે પયભાવ્મું કે
શેરી ઉમ્ભતોઍ જે ફુયા કાભ કમાજ અને
તેઓ ઉય અઝાફ નાણઝર થમો છે તે
જાણીને તભો ડયો અને નેકી અને ફુયાઇઓભાં
તેઓને માદ કયો. ઍલું ન ફને કે તભો ણ
તેઓની જે ભ ફુયા ફની જાલ.
૭ થી ૯ ભી આમાત :-

َۡق حَقُوۡ ُؾ الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا لَوۡ لَا ۤۡ اُنۡز َؾ َع َلی ِہ
ِ
ّّٰایَ ٌۃ ِّم ۡن ّ َذ ّب ٖہ ؕ ِانّ َ َماۤۡ اَن ۡ َت ُم ۡن ِذ ٌذ ّ َق ل ِکُل
ِ
ِ
َ
﴾۷٪ ﴿ قوۡ ٍؿ َہا ٍخ
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ّٰ ۡ ُ ُ
َ َ ّّٰ َ
َ
الل ُہ ح ۡعل ُم َما ت ۡح ِم ُل ک ّ ُل انثی َق َما
َ ُ
َ
ُ تَ ِغ ۡی ُض الۡاَ ۡذ َح
اؿ َق َما ت ۡز َخ ُاخ ؕ َق ک ّ ُل ش ۡی ٍء
ۡ
ۡ
﴾۸﴿ ِعن َد ٗف ِب ِمق َدا ٍذ
ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ّٰ
َ
َ
ُ
اؾ
ِ ع ِلم الغی ِب ق الشہاخ ِۃ الک ِبهؿ المتع
﴾۹﴿
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓ કશે
છે કે તે (યવુર)ના ઉય તેના યલયરદગાય
તયપથી (અભાયી ઇચ્છા ભુજફની) કોઇ
ણનળાની કેભ ઉતાયલાભાં નથી આલી ? (શે
યવુર !) ણવલામ તેના નથી કે તું તો (કેલ
ઍક) ડયાલનાયો છે અને દયેક કોભ ભાટે ઍક
ણશદામત કયનાયો શોમ છે . (૭)
અલ્રાશ જાણે છે કે દયેક ભાદાના ગબજભાં ળું
શોમ છે તથા ગબાજળમનું ઘટલું કે લધલું (ણ
જાણે છે ); અને તેની ાવે દયેક લસ્તુનો
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અંદાજ નક્કી કયેરો છે . (૮)
તે છુ ા તથા જાશેયનો જાણનાય છે , (તે) ભોટો
(અને) ઉચ્ચ દયજ્જાલાો છે . (૯)
કુપપાય રોકો કશે છે કે અભાયી ઇચ્છા ભુજફ
કોઇ ભોઅણજઝો ળા ભાટે નથી આવ્મો. જે
લખતે આ આમત નાણઝર થઇ તો શ. યવુરે
ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે શુ ં ડયાલલાલાો અને
અરી અ. ભાયી છી ણશદામત કયલાલાા છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું દયેક
ઇભાભ જે ઝભાનાભાં શોમ તે ઝભાનાના શાદી
છે . તપવીયે કફીયભાં પખરૂદ્દીન યાઝીઍ
ઉયની (૭ભી) આમતની તપવીયભાં રખમું છે
ત્માયે આં શઝયતે ોતાનો શાથ છાતી ઉય
યાખીને પયભાવ્મું : શુ ં ડયાલલાલાો છુ ં અને
શ. અરી અ.ના ખબા ઉય શાથ યાખીને
પયભાવ્મું ભાયા છી ણશદામત ભેલનાયા
તભાયાથી ણશદામત ાભળે.
ખુદાલંદે આરભ દયેક ભાદાના ેટભાં ળું છે
તેને જાણે છે . નય છે કે ભાદા, ખુફવુયત છે કે
ફદવુયત ઍ તભાભ શકીકતથી જાણકાય છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું જો
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સ્ત્રી શભરની શારતભાં શૈઝ આલેરું જુ ઍ છે
તો તેણીના શભરની ભુદ્દત નલ ભણશનાથી લધુ
થઇ જામ છે અને શભરની ભુદ્દત લધુભાં લધુ
દવ ભણશના અને ઓછાભાં ઓછા છ ભણશના
છે . જે ભ શ. મહ્યા અ. અને શ. ઇભાભ
શુ વમન અ. છ ભણશના ોતાની ભાતાના
ેટભાં યહ્યા છે . વુન્નત જભાતની તપવીયે
શુ વેનીભાં રખે છે કે શ. અફુ શનીપાની
દ્રણટ કઍ શભરની લધુભાં લધુ ભુદ્દત ફે લયવની
છે . શ. ળાપેઅની દ્રણટ કઍ ચાય લયવ છે અને
શ. ભાણરકની દ્રણટ કઍ ાંચ લયવ છે , ણ ઍ
ફધામની નજીક શભરની ઓછાભાં ઓછી
ભુદ્દત છ ભણશના છે . ફીજા ખરીપાના
ણખરાપતના ઝભાનાભાં ઍક સ્ત્રીઍ છ ભણશને
ફચ્ચાનો જન્ભ આપ્મો. આે તેને વંગવાય
કયલાનો શુ કભ આપ્મો. શ. અરી અ.ભે
પયભાવ્મું કે જો આ સ્ત્રી ચાશે તો ખુદાની
રકતાફ પ્રભાણે પેંવરો કયાલી ળકે છે . આે
ુછમું કે કેલી યીતે ? પયભાવ્મું કે ખુદા તઆરા
પયભાલે છે કે તેણીનું શભર અને તેનું દુધથી
છુ ટલું ત્રીવ ભણશના છે અને ફીજા સ્થે
અનુક્રભણણકા

443

hajinaji.com

પયભાવ્મું કે ભાતાઓ ોતાની અલરાદને ુયા
ફે લયવ દુધ ીલયાલે. તો આથી વભજામું કે
ત્રીવ ભણશનાભાંથી ફે લયવ (૨૪ ભણશના) તો
દુધ ીલયાલાના છે અને ફાકીના છ ભણશના
શભરના છે . ત્માયે તેભણે કહ્યું કે મા અરી અ.
આ વાચું કશી યહ્યા છો અને તે સ્ત્રીને ભુક્ત
કયી દીધી. ભાતાઓના ેટભાં ફાકના
અલમલો, તેની ળણક્તઓભાં જે કંઇ ઘટાડો
અથલા લધાયો થામ છે ઍ દયેક ચીઝને
ખુદાલંદે આરભ જાણે છે .
તે છુ ી અને જાશેય લાતોને જાણનાય છે અને
તે ભશાન ળણક્તલાન છે .
૧૦ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َۡ َ َ َ ُۡ ٌ ََ
ٓاء ِّمنک ۡم ّم ۡن ا َي ّو الق ۡو َؾ َق َم ۡن َج َہ َر
سو
ٌۢ
َّ
ۡ
َ
َ
ۡ
ِب ٖہ َق َم ۡن ُہوَ ُم ۡس َتخ ٍۭف ِبالی ِل ق ساذِب
َّ
َ
﴾۱۱﴿ ِِبالنہاذ
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َۡ
ّ
ۡ
ل َ ٗہ ُم َع ِق ّٰب ٌت ِّم ۢۡن بَه ِف یَ َدیۡ ِہ َق ِم ۡن خل ِف ٖہ
َ َُ
ّ َ ُ ّّٰ َ ّّٰ َ
یَ ۡحفظوۡن ٗہ ِم ۡن ا ۡمرِ الل ِہ ؕ ِا ّـ الل َہ لَا حغ ِه ُؿ
ۡۤ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َ ُ ّّٰ َ ۡ َ َ
ما ِبقو ٍؿ حتی حغ ِهؿقا ما ِباجف ِس ِہم ؕ ق ِادا
َ ٓ
َ
َ ّّٰ
َ
ا َذ َاخ الل ُہ ِبقوۡ ٍؿ ُس ۡو ًءا فلَا َمرَ ّخ ل َ ٗہ ۚ َق َما
َ
﴾۱۱﴿ ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہ ِم ۡن ّق ٍاؾ
તભાયાભાંથી જે અત્મંત ધીભેથી લાત કશે અને
જે ભોટેથી લાત કશે તે ફન્ને (અલ્રાશ ાવે)
વભાન છે . તેભજ તે કે જે યાત્રે છુ ેરો શોમ
અને (તે કે જે ) રદલવભાં શયપય કયનાયો શોમ
(તે ણ ફન્ને વયખાં છે ). (૧૦)
દયેક (ભાણવ) ભાટે શેયેગીય (પરયશ્તા
નીભેરા) છે જે ઓ અલ્રાશની આજ્ઞાથી તેની
આગ ાછ યશી તેનું યક્ષણ કયે છે , ફેળક
અલ્રાશ કોઇ કોભની ણસ્થણત નથી ફદરતો
જ્માં વુધી કે તેઓ ોતે ોતાની ણસ્થણત
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ફદરે નણશ; અને અલ્રાશ જ્માયે કોઇ કોભના
શકભાં ફુયાઇ ઇચ્છે છે તો તે શયણગઝ ટી
ળકતી નથી, અને તેના ણવલામ તેભનો કોઇ
લારી (ભુયબ્ફી) નથી. (૧૧)
ખુદાલંદે આરભ દયેક ભખરુકના રદરના
બેદોનો જાણનાય છે , ચાશે ધીભેથી લાત કયે
ચાશે ભોટેથી.
ખુદાના શુ કભથી ઇન્વાનના યક્ષણ ભાટે
પરયશ્તાઓને ણનમુક્ત કયેરા છે . ખુદાલંદે
આરભ ઇન્વાનના જીલનભાં ઇન્વાનની
શારત ફદરતો નથી, જ્માં વુધી કે ઍ ોતે
ન ફદરે. અલ્રાશ તો દયેક ભખરુકની
શારતને ણનશાે ણ છે ઍ ઉયાંત
અલ્રાશના ણનભાજણ કયેરા પરયશ્તા દયેક
ઇન્વાનની વાથે રાગેરા છે અને ઇન્વાનની
જીલન રકતાફને વંબાી યાખે છે . ઇન્વાન
ઍ ન વભજે કે તેને ફે રગાભ ઊંટની જે ભ
છોડી દેલાભાં આવ્મો છે .
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૧૨ થી ૧૩ભી આમાત :-

َّ
َ َ َ ً َ َ ۡ ُ
ُہوَ ال ِذ ۡی یُرِیۡک ُم الك َ ۡؿؼ خوۡفا ّق ط َم ًعا ّق
ّ َ َ َّ ُ ۡ ُ
َ الث َق
﴾۱۲﴿ اؾ
ین ِصی السح
ِ اب
َُ ۡ
ّ َق یُ َس ّب ُح
الرَ ۡع ُد ِب َح ۡم ِد ٖف َق ال َم ٰٓل ِئکۃ ِم ۡن
ِ
َ
َ ّ خ ۡی َفتہ ۚ َق یُ ۡرس ُل
الصوَا ِع َق ف ُی ِص ۡی ُب
ِٖ ِ
ِ
ّّٰ َ ۡ ُ َ ُ ۡ ُ َ ُ َ َ ّ ۡ َ َ
َالل ِہ ۚ ق
ِبہا من یشٓاء ق ہم یجا ِخلوـ فِی
َ ُہوَ َش ِدیۡ ُد ال ۡ ِم
﴾۱۳﴿ اؾ
ح
ِ

તે ઍજ છે જે તભને ફીલયાલલા ભાટે તથા
(લયવાદની) આળા ઉત્ન્ન કયાલ ભાટે
લીજીના ચભકાયા દેખાડે છે અને ાણીથી
બયૂય લાદાં ઉત્ન્ન કયે છે . (૧૨)
અને (લાદાંઓની) ગજજ ના તેનો ભણશભા
ગામ છે અને તે (અલ્રાશ)ના બમથી વલે
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પરયશ્તાઓ ણ; અને તે લીજીના કડાકા
ભોકરે છે છી જે ના ઉય તે ચાશે છે તેના
ય તે (લીજી) ાડે છે ; છતાં તે રોકો
અલ્રાશના વંફંધભાં ઝઘડતા જ યશે છે , અને
તે વખત દાલેચલાો છે . (૧૩)
ખુદાલંદે આરભ ડયાલલા અને ઉમ્ભીદ ભાટે
લીજીના ચભકાયા દેખાડે છે અને ાણીથી
બયુય લાદાઓ ઇન્વાનની બરાઇ ભાટે
લયવાલે છે . ઘણાં ઇન્વાનો જાનલયોની જે ભ
લીજીના કડાકાને વાંબે છે , યંતુ જે
શોળના કાન યાખે છે તે લીજી અને
લાદાની જીબથી તૌશીદનું ઍરાન વાંબે
છે . લાદોની ગજજ ના ખુદાલંદે આરભની
શમ્દ અને તસ્ફીશ કયે છે અને જે ના ઉય
કુદયત ચાશે છે તેના ઉય લીજી ડે છે .
તેઓ ખુદાના વંફંધભાં ઝગડો જ કમાજ કયે છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું
“ઝારકયને લીજી નડતી નથી” કોઇઍ ુછમું
કે ઝારકય કોણ છે ? શઝયતે પયભાવ્મું કે જે
કુયઆને ળયીપની ૧૦૦ આમતો ઢે છે તે
ઝારકય છે . અયફના લડેયાઓભાંથી ઍકની
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ાવે આં શઝયતે ોતાના ઍક ભાણવને
ભોકલ્મો કે તેને ણશદામત કયે. તે લડેયાઍ કહ્યું
જે ખુદા તયપ તભે ભને આભંત્રણ આો છો તે
ખુદા ઝભરૂજદનો છે કે માકુતનો કે વોનાનો છે
? તેણે કહ્યું કે ખુદા ફેણભવાર છે . આ લાત
તેણે ભાન્મ યાખી નણશ. ઍણે ાછા આલી
શઝયતને તભાભ શકીકતનું લણજન કમુું. પયી
આે કહ્યું કે તભો જાલ અને તેને ણશદામત
કયો. ઍ પયીથી ત્માં ગમો ણ લડેયાઍ ઍક
ણ લાત ભાની નણશ અને કહ્યું જ્માં વુધી
તભાયા ખુદાને આંખોથી નણશ જોઉં ત્માં વુધી
કોઇ લાત ભાનીળ નણશ. શઝયતે કહ્યું કે જાલ
પયીથી ઍક લખત શુ જ્જત તભાભ કયો. તેણે
શેરાંની જે ભ વખત જલાફ આપ્મો અને
ઝગડલા રાગ્મો. તે લખતે આવભાનથી
લીજી ડી અને તે ફીને ખાક થઇ ગમો,
તે ણલળે ખુદા તઆરાઍ ઉયોકત આમત
નાઝીર કયી છે .
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૧૪ થી ૧૬ભી આમાત :-

ل َ ٗہ َخ ۡعوَ ُۃ ال ۡ َح ّق ؕ َق الّ َ ِذیۡ َن یَ ۡد ُعوۡ َـ ِمنۡ
ِ
ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َّ
خقنِ ٖہ لا یست ِجیبوـ لہم ِبصی ٍء ِالا
َک َباسط َک ّ َف ۡیہ اخَی ال ۡ َمٓاء ل َِی ۡب ُل َغ َف ُ
اف َق َما
ِ
ِ ِ
ِ ِ

ُہوَ ب َبال ِ ِغ ٖہ ؕ َق َما ُخ َع ُ
ٓاء ال ۡ ّٰک ِؿػیۡ َن ِالَّا فیۡ
ِ
ِ
ِ
َ
ض ّٰل ٍل ﴿﴾۱۴
ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ
َ ّّٰ
ُ
ۡ
ُ
َ
ۡ
َ
ۡ
ص
ق لِل ِہ یسجد من فِی السمو ِة ق الاذ ِ
َطوۡ ًعا ّ َق ٔ َ ۡو ًہا ّ َق ِظ ّٰل ُل ُہ ۡم بال ۡ ُغ ُد ِّق َق ال ۡ ّٰا َ
اؾ
ص
ِ
ِ
﴿﴾۱۵
ُ
ُق ۡل َم ۡن ّ َذ ّ ُب ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص ؕ ق ِل
ذ
ِ
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ّّٰ
الل ُہ ؕ ُق ۡل اَ َف ّاتَ َخ ۡذتُ ۡم ِّم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہۤۡ اَ ۡقل َِی َ
ٓاء
َۡ َ َ ُ
ُ َُۡ
لَا یَ ۡم ِلکوۡ َـ لِاجف ِس ِہ ۡم جف ًعا ّق لَا ض ّفًا ؕ ق ۡل
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ۖ ا ۡؿ َہ ۡل
ہل یست ِوی الاعؼی ق الب ِصهؿ ۬
َ
ّ ُ ُ ّٰ ُ َ ّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ ّّٰ
ۖ اؿ جعلوا لِل ِہ
ت ۡس َت ِوی الظلمت ق النوذ ۬
ََُ َ ََُ ََۡ َ َ
َۡۡ
ٓاء خلقوۡا کخل ِق ٖہ ف َتش َاب َہ الخل ُق
ًوک
َ َ ۡ ۡ ُ ّّٰ
الل ُہ َخال ُِق ک ُ ّل َش ۡی ٍء ّ َق ُہوَ
علی ِہم ؕ ق ِل
ِ
ََۡ
ۡ
الوَا ِح ُد الق ّہ ُاذ ﴿﴾۱۶
ે(દયેક લખતે) તેનેજ ોકાયલો મોગ્મ છે ; અન
ેજે ઓ તેના ણવલામ ફીજાઓને ોકાયે છ
તેઓ તેભને કાંઇજ જલાફ આતા નથી ણ
તેના જે લો કે જે ણે ોતાના ફન્ને શાથ (ઍલા
)શેતુથી) ાણી તયપ વામાજ શોમ કે તે (ાણી
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આભેે તેના ભોંઢાભાં આલી જામ, ણ
(ઍલી યીતે) તે કદી ણ તે (ના ભોંઢા)ભાં
આલતું નથી; અને નાણસ્તકોની દુઆ તદ્દન
ઍે જામ છે . (૧૪)
અને જે ઓ આકાળો તથા ઝભીનભાં છે તેઓ
ખુળીથી મા નાખુળીથી અલ્રાશને વજદો કયે
છે અને ઍલીજ યીતે વલાય વાંજના તેભના
ડછામા ણ. (૧૫)
(શે યવુર !) તું ૂછ કે આકાળો તથા ૃથ્લીનો
યલયરદગાય કોણ છે ? તું કશે કે અલ્રાશજ
છે ; (છી) તું કશે કે ળું તેને છોડી તભોઍ
ઍલાઓને તભાયા ભુયબ્ફી ફનાવ્માં છે કે
જે ઓ ોતાના ભાટે ણ નપા કે નુકવાનનો
અણધકાય ધયાલતા નથી ? તું કશે કે ળું આંધો
અને આંખોલાો ફયાફય શોમ છે ? અથલા
અંધકાય અને પ્રકાળ વભાન શોમ છે ? અથલા
ળું તેઓઍ ઍલાઓને અલ્રાશના ળયીક
ફનાવ્મા છે કે જે ઓઍ તે (અલ્રાશ)ના જે લી
વૃણટ ક વર્જી શોમ કે જે થી શલે તેભને વૃણટ ક ણલે
ઍ ભ્રભ થઇ ગમો શોમ તે કોણે વર્જી શળે ? તું
કશે કે અલ્રાશજ દયેક લસ્તુનો ઉત્ન્ન
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કયનાયો છે , અને તે ઍક છે (અને) તે ભશા
પ્રફ છે . (૧૬)
દયેક લખતે ખુદાને જ માદ કયલો જોઇઍ.
ખુદા ણવલામ જે ફીજાને ુકાયે છે તે ફુતો
શોમ છે . ખયેખયો ભાઅફુદ શોતો નથી.
તેઓનું ફોરાલલું ઍલું છે કે કોઇ ોતાના
ફન્ને શાથો ાણી તયપ યાખીને ઇચ્છે કે
ાણી ભાયા ભોઢાભાં આલી જામ તે અળક્મ
છે . ફુત તો ણનર્જીલ છે , નપો નુકવાન કંઇ
વભજતા નથી. રોકો ત્થયો, ણવતાયાઓ
અને ઝાડ ાવે જઇને ોતાની શાજત ઇચ્છે
છે ઍલા રોકોનું લણજન ખુદાઍ અશીંમા કમુું
છે . કોઇ ોતાની શાજત ુયી થલા ભાટે ઍલો
અકીદો યાખે કે તેજ અભાયી શાજત ુયી કયળે
તો ઍ ફયાફય નથી. જો તેઓ મગમ્ફય,
ઇભાભ કે લરીને લવીરો અને ળપાઅત
કયલાલાા વભજીને ફોરાલે તો કંઇ લાંધા
જે લું નથી.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી લણજન છે કે
આવભાનના યશેનાયા ચાશના વાથે વજદો
કયે છે અને તેઓ ભરાઍકા છે અને ઝભીનના
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યશેનાયાઓભાંથી જે વજદો કયે છે તેઓ
ભોઅભીન છે અને અણગભાથી વજદો કયે છે
તેઓ ઍ રોકો છે કે જે રાચાયીથી ભુવરભાન
થમા છે . ઍ ણફરકુર વજદો કયતો નથી, તેનો
ડછામો વજદો કયે છે . વજદાનો બાલાથજ
ઍ છે કે ખુદાની આજ્ઞાનું ારન કયલું ,
વામાનો વજદો કયલાનો અથજ ઍ છે કે
લસ્તુઓનો વામો વલાય અને વાંજ, ૂલજ અને
ણશ્ચભ તયપ ઝુકલું. ઍ લસ્તુની ણનળાની છે
કે આ ફધી લસ્તુઓ કોઇ કુદયતી કાનુનને
તાફે છે .
કુદયત કશે છે અમ અભાયા યવુર (વ.) તેઓને
કશો કે આવભાન અને ઝભીનનો મદા
કયનાય ખુદા છે . ઍ ણવલામ ફીજો કોઇ નથી.
આ આમતભાં આંધાથી ભુયાદ ઍ છે કે જે
ખુદાની લશદાણનય્મત જગતભાં ચાયે તયપ
પેરાઍરી છે ણ તેઓ તેને કોઇ ચીઝભાં
જોઇ ળકતા નથી. આંખલાાથી ભુયાદ ઍ છે
કે જે ના ભાટે જગતની યજકણ-યજકણ અને
િે િાભાં યલયરદગાયની ઓખ છે .
યોળનીથી ભતરફ ઇલ્ભે શકની યોળની છે જે
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નફી વ. અને આના લવીઓને પ્રાપ્ત છે .
અને અંધાયાથી ભુયાદ અજ્ઞાનતા છે , કે તેઓ
અંધાયાભાં છે જે ભાં ખુદાના ઇન્કાય કયનાયા
બટકી યહ્યા છે .
૧૭ થી ૧૮ ભી આમાત :-

ٌۢ
َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ً َ
َ
ٓاء ف َسال َ ۡت ا ۡق ِخیَۃ
انزؾ ِمن السمٓا ِء م
َ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ
الس ۡی ُل ربَ ًدا ّذ ِاب ًیا ؕ َق
ِبقدذِہا فاحتمل
َّ
َ
َ
الناذِ ۡاب ِت َغٓاءَ
ِم ّما یُوۡقِ ُد ۡق َـ َعل ۡی ِہ فِی
ۡ
َ
ۡ ُ َ ّٰ َ
َ
ِحل َی ٍۃ ا ۡق َم َت ٍاع ربَ ٌد ِّمثل ٗہ ؕ کذل ِک
َ ۡ ُ ّّٰ ُ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ َ َ َ ّ َ
ۖ فاما
حّ ِوب اللہ الحق ق البا ِطل ۬
َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ً َ َ
َۡ ُ
ٓاء ۚ َق ا ّما َما یَنفع
الزبد فیذہب جف
َّ َ َ َ ۡ ُ ُ
َۡ
َ ّٰ َ
ۡ
ص ؕ کذل ِک
الناز فیمکث فِی الاذ ِ
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ّّٰ ُ ۡ َ
َ الل ُہ الۡاَ ۡم َث
﴾۱۷﴿ اؾ
حّ ِوب
ّٰ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ
َۖ ق
ؕ ل ِل ِذین استجابوا ل ِر ِب ِہم الحسجی
َّ
ََ
َ
ال ِذیۡ َن ل َ ۡم یَ ۡس َت ِج ۡی ُبوۡا ل َ ٗہ لَوۡ ا ّـ ل َ ُہ ۡم ّما
ۡ
َۡ َ
ۡ َفی الۡا
ص َج ِم ۡی ًعا ّق ِمثل ٗہ َم َع ٗہ لَاف َت َد ۡقا
ذ
ِ
ِ
َ ِب ٖہ ؕ اُقلٰٓئ َک ل َ ُہ ۡم ُس ۡوٓ ُء ال ۡ ِح
ۖ َق
۬ اب
س
ِ
ِ
ۡ َ ۡ َ ُ َ ّ َ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ
َ
ُ
﴾۱۸٪ ﴿ ماقىہم جہنم ؕ ق ِبئس ال ِمہاخ
તે આકાળ યથી ાણી ઉતાયે છે , છી ોત
ોતાની ગુંજાઇળ પ્રભાણે (નદી) નાા લશી
નીકે છે , છી તે (ાણીનું લશેતું ૂય)
ોતાના ય પીણ રઇ આલે છે ; અને ઍજ
પ્રભાણે દાગીના અથલા (ફીજી) લસ્તુ
ફનાલલા ભાટે તેઓ જે (ધાતુ) આગભાં
તાલે છે તેભાંથી ણ તેના જે લુંજ પીણ
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નીકે છે ; આલી યીતે અલ્રાશ વત્મ અને
અવત્મના દાખરા આે છે ; છી જે પીણ
શોમ છે તે નકાભું જામ છે , ને તે કે જે રોકોને
રાબ શોંચાડે છે તે ઝભીનભાં યશી જામ છે ;
ઍલી યીતે અલ્રાશ દાખરા આે છે .(૧૭)
તે રોકો ભાટે કે જે ભણે ોતાના
યલયરદગાયનો શુ કભ ભાન્મો (તેભના ભાટે)
વાયો ફદરો છે ; અને જે ભણે તેના શુ કભની
અલગણના કયી તો અગય તેની ાવે તે વઘું
કાંઇ શોમ કે જે ૃથ્લીભાં છે અને ઍટરુંજ
ફીજુ ં ણ શોમ તો જરૂય તે વઘું (ોતાના
છુ ટકાયા ભાટે) ફદરાભાં આી દેળે. ઍજ
(રોકો) છે કે જે ભનો ણશવાફ (ઘણીજ)
ખયાફ યીતે રેલાભાં આલળે, અને (છે લટે)
તેભનું ઠેકાણં જશન્નભ છે , અને તે ઘણંજ
ખયાફ ણલશ્રાંતી સ્થાન છે . (૧૮)
કુદયતે આવભાનથી ાણી ઉતામુું, નદી
નાાઓ લશેતાં થઇ ગમાં અને તેભાં પીણ
થલા રાગ્માં. ઍજ પ્રભાણે દાગીના અથલા
ફીજી લસ્તુઓ ફનાલલા ભાટે ધાતુને આગભાં
તાલે છે , તેભાંથી ણ પીણ નીકે છે અને
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કચયો અરગ થઇને ઍક તયપ થઇ જામ છે .
આ દાખરો આલાથી ઍ ઇલ્ભને જે નફી
ય ઉતાયલાભાં આવ્મું છે આવભાનના
ાણીથી દ્રટ કાંત આપ્મું છે અને ઇભાનલાાને
નદી અને નાાઓના રૂભાં કશેલાભાં આવ્મા
છે . જે ોતોતાની રામકાત ભુજફ
અલ્રાશની યશેભતથી પામદો ઉઠાલે છે અને
જે ઇસ્રાભના દુશ્ભનો ણલયોધ કયે છે તેને પીણ
અને કાંટા-કચયાના રૂભાં ફતાલેર છે . જે
શંભેળા ુયના આલલાની વાથે જ કાંઠા ઉય
થયાઇ જામ છે . બઠ્ઠી જે નું કાભ ઍ છે કે
ગયભ કયલાભાં આલે છે તેભાં ચોખખી ધાતુ
તાલીને લસ્તુ ફનાલલાભાં આલે છે ણ
જ્માયે આ તાલલાભાં આલે છે ત્માયે ભેર
લગેયે ઉય આલી જામ છે અને ઍ ભેરથી
ભુયાદ કાપીયો છે . ઍ કાંઇ કાભભાં આલતા
નથી અને વાચા શક યસ્ત ઍ સ્લચ્છ ણનભજ
ાણી અને ચોખખી ધાતુ જે લા છે કે જે થી
જગતને પામદો શોંચે છે .
જે રોકોઍ ખુદાનો શુ કભ ભાન્મો તેના ભાટે
નેક ફદરો છે અને જે ઓઍ ઉલ્રંઘન કમુું છે
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તેઓની ણસ્થણત ઍલી છે કે તેભના ાવે
ઝભીનની ફધી લસ્તુઓ અને તેટરીજ ફીજી
ચીઝો શોમ અને તે ભુક્ત થલા ભાટે આે તો
ણ તે તેની ભુણક્તનો ફદરો થઇ ળકળે નણશ.
ભતરફ ઍ કે તેના ઉય ઍલી ભુવીફત ડળે
કે તે જગતની દોરત આલા ભાટે ણ
ાછ નણશ યશે, ણ તે લખતે કળું તેને તે
કાભ રાગળે નણશ અને તેનો ણશવાફ ઘણી
વખતીથી રેલાભાં આલળે, તેનું યશેઠાણ
જશન્નભ શળે.
૧૯ થી ૨૧ભી આમાત :-

ۡ ُ ۡۤ َ ّ َ َ َ ّ َ َ
َ َ
َ
اف َم ۡن ح ۡعل ُم ان َما ان ِز َؾ ِال َ ۡیک ِم ۡن ّذ ِّبک
ُ ُ ُ َ ّ َ َ َ َ َ ّ ّٰ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ُ ّ َ ۡ
الحق کمن ہو اعؼی ؕ ِانما یتذٔو اقلوا
َ ۡ الۡاَل
﴾۱۹ۙ ﴿ اب
ب
ِ
ّّٰ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ّ
َالل ِہ َق لَا یَ ۡنقُ ُضوۡـ
ال ِذین یوفوـ ِبعہ ِد
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َ َ ۡ
﴾۲۱ۙ ﴿ ال ِم ۡیثاؼ
ّّٰ َ َ َ ۡۤ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ّ َ
ۡالل ُہ بہۤۡ اَـ
ق ال ِذین ی ِصلوـ ما امر
ِٖ
َۡ
ُ َ
َ
ُ
ٓ
ّیوۡ َص َل َق یَخشوۡ َـ َذ ّب ُہ ۡم َق یَخافوۡ َـ ُس ۡو َء
َ ال ۡ ِح
﴾۲۱﴿ اب
س
ِ
(શે યવુર !) ળું તે ળખવ કે જે આ જાણે છે કે
તાયા યલયરદગાય તયપથી જે કાંઇ તાયી તયપ
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તે વત્મ છે , તે તેના
જે લો (શોઇ ળકે) છે કે જે (અંત:કયણોનો)
આંધો શોમ ! (આ ફોધ) તો ભાત્ર
ફુણઘ્ધળાીઓજ ગ્રશણ કયે છે . (૧૯)
(આ ફુણદ્ઘળાી રોકો તે છે કે) જે ઓ
અલ્રાશનો લામદો ૂયો કયે છે અને ોતાના
કયાય તોડી નાખતા નથી: (૨૦)
અને જે નો વંફંધ જોડલાની અલ્રાશે આજ્ઞા
આી છે તે જોડતા યશે છે અને ોતાના
યલયરદગાયનો બમ યાખે છે અને ખયાફ યીતે
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તેભનો શીવાફ રેલાભાં આલે ઍ લાતથી ડયે
છે : (૨૧)
ખુદા તયપથી જે કંઇ ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તે
વત્મ છે ણ જે અંત:કયણનો આંધો છે તે
કોઇ લસ્તુઓને ભાની ળકતો નથી. જે ઓ
વત્મને ભાને છે , અને જે ઓ નથી ભાનતા
તેઓ વયખા શોઇ ળકતા નથી, દુણનમાભાં ન
આખેયતભાં. જે રોકોઍ ખુદાથી અશદ કમો
છે , અને ખુદાઍ તેઓથી જે અશદ રીધો
શતો તે આ લચન પ્રત્મેકની રપતયતભાં
છુ ાઍરું છે અને ઍ લખતે ળણક્તળાી ફને
છે જ્માયે તે શસ્તીભાં આલે છે . તેની
યફુણફમતથી ારનોણ થામ છે . તેની
યોઝી ભેલે છે અને તેણે તે લસ્તુઓનું વજજ ન
કમુું છે તેને ઉમોગભાં રે છે . આ લચનને કોઇ
અક્કરભંદ નભક શરાર વ્મણક્ત તોડતી નથી.
જે ઓને અલ્રાશે વંફંધ જોડલાનો શુ કભ
આપ્મો છે તેની વાથે તેઓ ભેા યાખે છે .
જે ભકે વગાઓ અને ભોઅભીનો વાથે ભેણભરા યાખે છે . દીરભાં ઍશરેફમતની
ભોશબ્ફત યાખે છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે
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વારદક અ.ભે લપાતના વભમે લણવમત કયી કે
શવને અકવત ણફન અરી અવગય ણફન
અરી ણફન શુ વૈન (અ.)ને ૭૦ શજાય રદયશભ
આલા. આના શયભભાંથી કોઇઍ કહ્યું કે
તભો ઍ ભાણવને આો છો જે ણે તરલાયથી
તભાયા ઉય શુ ભરો કમો શતો ! શઝયતે
પયભાવ્મું કે લામ થામ તાયા ઉય તેં કુયઆનભાં
લાંચ્મું નથી ? ઍભ પયભાલી આે ઉયની
(૨૧ભી) આમતની ણતરાલત કયી.
૨૨ થી ૨૩ભી આમાત :-

َ َق الّ َ ِذیۡ َن َصك َ ُؿقا ۡاب ِت َغ
َٓاء َق ۡج ِہ َذ ّبہ ۡم ق
ِِ
ّٰ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ َ َ ّ ُ َ َ
الص ّٰلوۃ َق اجفقوۡا ِم ّما َذرقن ُہ ۡم
اقاموا
َ ۡ
َ ً
َ ً
ِي ّوا ّق َعلَانِ َیۃ ّق یَ ۡد َذ ُء ۡق َـ ِبال َح َسن ِۃ
َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ٰٓ ُ َ َ ّ َ ّ
﴾۲۲ۙ ﴿ ِالداذ
الس ِیئۃ اقل ِئک لہم عقبی
َۡج ّّٰن ُت َع ۡد ٍـ ّیَ ۡد ُخ ُل ۡون َ َہا َق َم ۡن َص َل َح ِمن
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َُ ۡ
ّٰ ُ
َ ۡ َ َ ۡ َ ّٰ
اج ِہ ۡم َق د ّذِ ّی ِت ِہ ۡم َق ال َم ٰٓل ِئکۃ
ِ ابٓائِ ِہم ق ارق
َیَ ۡد ُخ ُلوۡ َـ َع َل ۡیہ ۡم ِّم ۡن ک ُ ّل ب
﴾۲۳﴿ اب
ِ
ٍ ِ
અને જે રોકોઍ ોતાના યલયરદગાયની
ખુળી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ધીયજ ધયી તથા
નભાઝ કામભ યાખી અને જે કાંઇ અભોઍ
તેભને આપ્મું શતું તેભાંથી છુ ી અને જાશેય
યીતે ખચજ કમુું અને ફુયાઇનો ફદરો બરાઇથી
આતા યહ્યા તેભનાજ ભાટે આખેયતના ઘયનું
(વારૂં) રયણાભ છે : (૨૨)
(માને) શંભેળ કામભ યશેનાય ફગીચા છે ; જે ભાં
તેઓ દાખર થળે અને (તેભની વાથે) તેભના
ફાદાદાઓભાંથી તથા તેભની સ્ત્રીઓભાંથી
તથા તેભની ઔરાદભાંથી જે ણે જે ણે નેક
કયણી કયી શળે તેઓ ણ (તેભાં દાખર થળે);
અને પરયશ્તા દયેક દ્લાયથી તેભની ાવે આલજાલ કયળે: (૨૩)
જે રોકો ખુદાની ખુળી ભાટે ધીયજ ધયે છે ,
નભાઝને કામભ કયે છે અને ખુદાની યાશભાં
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છુ ી અને જાશેય યીતે આે છે તેના ભાટે
આખેયતભાં ઉિભ ઘય છે . ઍ રોકો ોતાની
ઇચ્છાઓને કાફુભાં યાખે છે . જે જે ચીઝોભાં
દુન્મલી રઝઝતો જોલાભાં આલે છે તેનાથી
દુય યશે છે . ખુદાની આ પયભાફયદાયી
(આજ્ઞાારન)ભાં જે તકરીપ થામ છે તેને
વશન કયે છે . ભતરફ કે ભોઅભીનનું ુરૂં
જીલન વબ્રની ઝીંદગી છે . તેઓ ફુયાઇના
ફદરાભાં નેકી કયે છે . જે ફદભાળો શોમ તેની
વાથે બરાઇથી લતે છે . કોઇ તેની ણલરૂઘ્ધ
ગભે ઍટરું ખોટું ફોરે તેઓ જલાફભાં વાચું
ફોરે છે . શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું ભાયા
યલયરદગાયે ભને નલ લાતોનો શુ કભ આપ્મો
છે . ઍભાંથી ચાય લાતો આે ઍ પયભાલી કે શુ ં
કોઇથી ખુળ શોઉં કે નાયાઝ શોઉં પ્રત્મેક
શારતભાં ઇન્વાપથી લાત કયીળ, જે કોઇ
ભાયો શક ભાયળે શુ ં તેનો શક અદા કયીળ, જે
ભને લંણચત યાખળે શુ ં ઍને આીળ, જે ભાયા
ય ઝુલ્ભ કયળે શુ ં ઍને ભાપ કયીળ.
જે વ્મણક્તના ભા ફા અને સ્ત્રીઓ અને
ઔરાદભાંથી જે ઓ નેક છે તેજ તેઓની
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વાથે ફેણશશ્તભાં દાખર થળે. ભતરફ ઍ કે
તેઓના ભા ફા લગેયે તેઓના કયતાં
ભયતફા ઓછા શળે તેઓની તાઝીભ ભાટે
ખુદા તેઓના ભા ફા અને ઔરાદને તેની
ખાતય તેઓની વાથે ફેણશશ્તભાં દાખર કયળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ને કોઇઍ
ુછમું કે ઍક ભોઅભીન ભદજ છે તેની ઍક
ભોભીના સ્ત્રી છે , તેઓ ફન્ને જન્નતભાં
દાખર થામ તો ળું તે ઔયત તેની વાથે યશેળે
? આે પયભાવ્મું કે ખુદા આરદર છે , તે ભદજ તે
ઔયતથી અપઝર છે તો ખુદા તેને ઇખતેમાય
આળે કે જો તે ભદજ તે ઔયતને વંદ કયળે
તો તેણી ણ તેની વાથે યશેળે. જો તે ઔયત
ભદજથી અપઝર છે તો ખુદા તેને ઇણખતમાય
આળે તેણી વંદ કયળે, તો તેજ ધણી
તેણીનો થળે. જ. ઉમ્ભે વરભાઍ શ. યવુરે
ખુદા વ.ને ુછમું આ ય ભાયા ભા ફા
રપદા થામ ઍક સ્ત્રીને દુણનમાભાં ફે ધણી થમા
(ઍકના ભયલા છી ફીજો ધણી) તેઓ ફન્ને
જન્નતભાં જામ તો તે સ્ત્રી ફન્ને
ણતઓભાંથી કોને ભળે ? આે પયભાવ્મું જે
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ેલધાયે નેક ગુણો ધયાલતો શળે, ઍ ઉમ્ભ
વરભા નેક આદતના ભાણવોઍ રદન
દુણનમાભાં બરાઇ ભેલી છે .
૨૪ થી ૨૬ભી આમાત :-

َ ُ
ُ َ
ۡ
َس ّٰل ٌم َعل ۡیک ۡم ِب َما َصك َ ۡؿت ۡم ف ِن ۡع َم ُعق َبی
َّ
الداذِ ﴿﴾۲۴
َّ
ُُۡ
ّّٰ
َق ال ِذیۡ َن یَنقضوۡ َـ َع ۡہ َد الل ِہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد
َ
َۡ
ۤۡ َ ّّٰ َ
ِم ۡیثاقِ ٖہ َق حَقط ُعوۡ َـ َما ا َمرَ الل ُہ ِب ٖہۤۡ ا ۡـ
ُّ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ص ۙ اقلٰٓ ِئک
یوصل ق حف ِسدقـ فِی الاذ ِ
َ ُ ُ َّ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ ُ ۡٓ ُ َّ
لہم اللعنۃ ق لہم سوء الداذِ ﴿﴾۲۵
الر ۡر َؼ ل َِم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء َق حَ ۡق ِد ُذ ؕ قَ
اَ ّّٰلل ُہ یَ ۡب ُس ُط ّ
ِ
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َ
ُ ۡ
ۡ ُّ
ۡ
الدن َیا ؕ َق َما ال َح ّٰیوۃ
ف ِو ُحوۡا ِبال َح ّٰیو ِۃ
ُّ
ٌ الدن ۡ َیا فی ال ۡ ّٰآ َِو ِۃ ِالَّا َم َت
﴾۲۶٪ ﴿ اع
ِ
(અને કશેળે કે) તભાયા ય વરાભ શોજો
કાયણ કે તભોઍ ધીયજ ધયી શતી; ભાટે
આખેયતના ઘયનું કેલું વારૂં રયણાભ આવ્મું !
(૨૪)
અને જે ઓ અલ્રાશ (વાથે)ના કયાયને ાક્કા
થઇ જલા છી તોડી નાખે છે અને જે ભની
વાથે યસ્યનો વંફંધ (જોડલા)નો અલ્રાશે
શુ કભ કમો છે તે કાી નાખે છે અને ૃથ્લીભાં
પવાદ પેરાલતા યશે છે , તેઓ ઍજ રોકો છે
તેભના ભાટે રાઅનત છે અને આખેયતનું
તેભનાજ ભાટે ફુરૂં ઘય ણ છે . (૨૫)
અલ્રાશ જે ના ભાટે ચાશે છે યોઝી ણલળા
કયી દે છે અને (જે ના ભાટે ચાશે છે ) વંકોચી
રે છે ; અને તેઓ દુણનમાની જીંદગીથી યાઝી
થઇ ગમા છે ; જો કે દુણનમાની જીંદગી
આખેયતના ભુકાફરાભાં નજીલી ૂંજી ણવલામ
ફીજુ ં કાંઇજ નથી. (૨૬)
અનુક્રભણણકા
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કુમ્ભીઍ ોતાની તપવીયભાં રખમું છે આ
આમાત (૨૪ભી) અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન અ.
અને તેભના ભોશીબ્ફોની ળાનભાં નાણઝર
થઇ છે . જે ઓઍ આ જગતભાં વબ્ર કયી છે .
આમતભાં કશેલાભાં આવ્મું છે કે ભરાઍકા
તેઓને આ લાતની ખુળખફયી આળે કે
તભો ઍલા સ્થે છો જ્માં તભાયા ભાટે
શંભેળા વરાભતી છે .
જે રોકો ખુદાના લામદાને ભઝફુત કમાજ છી
તોડી નાખે છે , જે ની વાથે ભે યાખલાનો
શુ કભ આપ્મો છે તેને તોડી નાખે છે . જે ભકે
આરે યવુર વ.ની દોસ્તી અને તેઓની વાથે
ભે યાખલો તેભજ તભાભ ભોઅભેનીન તથા
વગાલશારા વાથે ભે યાખલો, તભાભ
મગમ્ફયો ઉય ઇભાન રાલલું, ણ તેઓ
તેના ઉય અભર કયતા નથી અને તેઓ
યશેભતથી દૂય છે .
ખુદા ોતાની ભસ્રેશત પ્રભાણે જે ની ચાશે
તેની યોઝી ણલળા કયે છે અને જે ની ચાશે
તેની યોઝીને ઓછી કયી નાખે છે . ભક્કાના
કુપપાયો દુણનમાની ઝીંદગીને ચાશતા શતા.
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૨૭ થી ૩૨ભી આમાત :-

َق حَقُوۡ ُؾ الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ل َ ۡو لَا ۤۡ اُنۡز َؾ َع َلی ِہۡ
ِ
ٌ
َ ُ َ ّّٰ ُ
ّٰایَۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ٖہ ؕ ق ۡل ِا ّـ الل َہ ح ِض ّ ُل َم ۡن
ََ
ٓاء َق یَ ۡہد ۡۤۡی ِال َ ۡی ِہ َم ۡن اَن َ َ
ۖ﴿﴾ۖ۲۷
اب
ّیش ُ ِ

َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّ ُ ُ ُ ۡ ُ ُ ۡ ۡ
ال ِذین امنوا ق تطم ِئن قلوبہم ِب ِذٔ ِو
ّّٰ َ َ ۡ ّّٰ َ ۡ َ ّ ُ ۡ ُ ُ
ُ
ۡ
الل ِہ ؕ الا ِب ِذٔ ِو الل ِہ تطم ِئن القلوب ﴿﴾۲۸
َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ ّٰ
الص ِل ّٰحت ُطوۡبیّٰ
ّ
ال ِذین امنوا ق ع ِملوا
ِ
ّٰ
ل َ ُہ ۡم َق ُح ۡس ُن َما ٍب ﴿﴾۲۹
َ ّٰ َ َ ۡ ّٰ َ ُ َ َ َ َ
کذل ِک ا ۡذ َسلنک ف ِ ۡیۤۡ ا ّم ٍۃ ق ۡد خل ۡت ِم ۡن
َ ۡ َ ۤۡ ُ َ ٌ ّ َ ۡ ُ َ ۠ َ َ ۡ ُ ّ َ ۡۤۡ
قب ِلہا امم ل ِتتلوا علی ِہم ال ِذی
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اَ ۡق َح ۡی َنا ۤۡ ِال َ ۡی َک َق ُہ ۡم یَ ۡک ُؿ ُػ ۡق َـ ب ّ
الرَ ۡح ّٰم ِن ؕ
ِ
ۤۡ ّ َ
َ َ َّ ۡ
ُ
ق ۡل ُہوَ َذب ِّ ۡی لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ ۚ َعل ۡی ِہ توَکل ُت َق
َۡ َ َ
اب ﴿﴾۳۱
ِالی ِہ مت ِ
ََ ُ ً ّ ۡ
ۡ َ ُ َ
اؾ ا ۡق
َق لَوۡ ا ّـ ق ۡو ّٰانا ُس ِه َؿة ِب ِہ ال ِجب
َ ُ َ ُّ
ُّ
ۡ ّٰ
ق ِط َع ۡت ِب ِہ الۡا ۡذص ا ۡق ک ِل َم ِب ِہ ال َموۡتی ؕ بَ ۡل
لّ ِ ّّٰل ِہ الۡاَ ۡمرُ َج ِم ۡی ًعا ؕ اَ َف َل ۡم یَایۡـَس الّ َ ِذیۡنَ
ِ
ّٰ َ ُ ۡۤۡ َ ۡ ّ َ ۡ َ َ ُ ّّٰ ُ َ َ َ ّ َ
النازَ
امنوا اـ لو یشٓاء اللہ لہدی
َجم ۡی ًعا ؕ َق لَا یَ َز ُ
اؾ الّ َ ِذیۡنَ
ِ
ُ
َ َ ٌ َ
ت ِص ۡی ُب ُہ ۡم ِب َما َصن ُعوۡا قاذِ َعۃ ا ۡق
hajinaji.com
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ۡ ّّٰ
َ
ّّٰ
ؕ ق ِویۡ ًبا ِّم ۡن َخاذِ ِہ ۡم َحتی یَاتِیَ َق ۡع ُد الل ِہ
ّّٰ َ ّ
َ الل َہ لَا یُ ۡخ ِل ُف ال ۡ ِم ۡی َع
﴾۳۱٪ ﴿ اخ
ِاـ
َ
َ َ
ۡ َق لَقَ ِد
اس ُت ۡہ ِزی ِب ُر ُس ٍل ِّم ۡن ق ۡب ِلک
َّ
ُۡ ََ َُ ََ
َ ََ
ٞ فا ۡمل ۡی ُت ل ِل ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا ث ّم اخذت ُہ ۡم
َ َ َ َ ََۡ
﴾۳۲﴿ اب
ِ فکیف کاـ ِعق
અને જે રોકો ઇભાન રાવ્મા નથી તેઓ કશે
છે કે તે (યવુર)ના યલયરદગાય ાવેથી
(અભાયા ભાંગ્મા ભુજફની) કોઇ ણનળાની કેભ
ઉતાયલાભાં આલી નથી ? તું કશે કે અલ્રાશ
જે નાથી ચાશે છે તેને તે ોતાના તયપનો ભાગજ
દેખાડી દે છે : (૨૭)
(ઍજ તે રોકો છે કે) જે ઓ ઇભાન રાવ્મા
અને જે ભના અંત:કયણોનું અલ્રાશના
સ્ભયણથી વભાધાન થામ છે ; માદ યાખો કે
અલ્રાશના સ્ભયણથી અંત:કયણોનું વભાધાન
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થામ છે . (૨૮)
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા નેકીઓ કયી
તેભનાજ ભાટે ધન્મલાદ અને ઉિભ
ણનલાવસ્થાન છે . (૨૯)
(શે યવુર !) અભોઍ તને આ ઉમ્ભતભાં
ઍલીજ યીતે યવુર ફનાલી ભોકલ્મો છે જે લી
યીતે કે તેભની આગભચ (અગાઉ) થઇ ગઍરી
ઉમ્ભતોભાં (ભોકલ્મા શતા), ઍ ભાટે કે તભાયી
તયપ અભોઍ જે લશી કયી છે તે તું તેભને ઢી
વંબાલે, જો કે તેઓ દમાુ (અલ્રાશ)નો
ઇન્કાય કયનાયા છે ; તું કશે કે તે ભાયો
યલયરદગાય છે તેના ણવલામ અન્મ કોઇ
ભાઅફુદ નથી, તેના ઉયજ ભેં બયોવો
યાખમો છે અને તેનીજ તયપ ભારૂં ાછુ ં
પયલાનું છે . (૩૦)
અને જો કોઇ કુયઆન (ઍલું) શોત કે તેના
પ્રતાે શાડ ચરાલી ળકતે, અથલા તેના
પ્રતાે ૃથ્લીની ભુવાપયી (લગય ભશેનતે) કયી
ળકાતે, અથલા તેના પ્રતાે ભુયદાઓ વાથે
લાતો કયી ળકાતે (તો ણ તેઓ વન્ભાગે
આલતે નણશ); યંતુ દયેક પ્રકાયનો અણધકાય
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અલ્રાશને જ છે ; ળું જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે
તેઓઍ જાણી નથી રીધું કે અગય અલ્રાશ
ચાશતે તો વઘા ભાણવોને ણશદામત કયી દેતે
? અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા તેભને
તેઓ જે કાંઇ કયતા યશે છે તેના ફદરાભાં
કોઇ(ને કોઇ) આણિ અલશ્મ શોંચતી
યશેળે, અથલા તેભના ઘયોની આવ ાવ
ઉતયી ડળે, અશીં વુધી કે અલ્રાશનો લામદો
ૂણજ થઇને યશે; ણન:વંળમ અલ્રાશ લામદાનો
બંગ કયતો નથી. (૩૧)
અને તાયી શેરાં(ના ફીજા) યવુરોની ણ
ખચીતજ શાંવી ઉડાડલાભાં આલી શતી, ણ
ભેં તે રોકોને કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા ન શતા
ભોશરત આી, છી તેભની ધયકડ કયી;
છી ભાયો ફદરો કેલો વખત શતો? (૩૨)
જે અલ્રાશની તયપ ોતે યજૂ થતો નથી અને
તેનાથી ભોઢું પેયલે છે તેઓને જફયદસ્તીથી
વીધો યસ્તો ફતાલલાની અલ્રાશને ત્માં કોઇ
યીત નથી અને ઍલા રોકોને ઍજ
ગુભયાશીના યસ્તાભાં બટકલા દેલાભાં આલે
છે . અને જે ણશદામતનો ચાશક છે તેને
અનુક્રભણણકા

473

hajinaji.com

ણશદામતની તૌપીક ભે છે . ગુભયાશોની વાભે
પ્રકાણળત ફિી ણ ઍને યસ્તો દેખાડી નથી
ળકતી, યોળનીથી ઍની આંખો અંજાઇ જામ
છે .
આ આમતોની તાઅલીરભાં જ. ભજરીવી
રખે છે કે આં શઝયતે શ. અરી અ.ને
પયભાવ્મું તભો જાણો છો કે આ આમત
(૨૮ભી) કોની ળાનભાં નાઝીર થઇ છે . આે
કહ્યું કે ખુદા અને તેનો યવુર ફશેતય જાણે છે .
આં શઝયતે પયભાવ્મું આ આમત ઍની ળાનભાં
નાઝીર થઇ છે જે ભાયી તસ્દીક કયે અને
ઇભાન રાલે અને તભોને અને તભાયી ફાદ
તભાયા પયઝંદોને દોસ્ત યાખે અને પ્રત્મેક
ઇભાભોની ઇભાભતને ભાન્મ યાખે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
તુફા જન્નતનું ઍક ઝાડ છે . તેનું ભુ આં
શઝયત વ.ના ભકાનભાં છે અને ઍલો કોઇ
ભોઅભીન નથી કે જે ના ઘયભાં તેનું ભુ ન
શોમ. પયી શઝયતે પયભાવ્મું કે તેનું ભુ અરી
અ.ના ઘયભાં છે . કોઇઍ અઝજ કયી કે આે
શેરા પયભાવ્મું કે તેનું ભુ ભાયા ઘયભાં છે
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અને શલે કશો છો કે તેનું ભુ અરી અ.ના
ઘયભાં છે . આં શઝયતે જલાફ આપ્મો કે ભારૂં
અને અરી અ.નું ઘય ઍકજ જગ્માઍ શળે.
ભુવરભાનોઍ ભક્કાના ભુશ્રીકોને કહ્યું કે તભો
યશભાનને વજદો કયો તો તેઓઍ કહ્યું કે કોણ
યશભાન છે ? શુ દૈફીમાની વુરેશ લખતે આં
શઝયતે શ. અરી અ.ને ણફણસ્ભલ્રા
ણશયજશભાણનય યશીભ રખલાનું કહ્યું તો વોશેર
ણફન ઉભય ફોલ્મો કે અભો નથી જાણતાં કે
યશભાન કોણ છે . જ્માયે રોકોઍ યશભાન
ણલળે ઍ ફશાનું કમુું તો ખુદાઍ તઆરાઍ
ોતાના શફીફ વ.ને જે શુ કભ કમો તે ણલળે
પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ વ. તું કશે કે તે
ભાયો ઍલો યલયરદગાય છે કે તેની ણવલામ
કોઇ ઇફાદતને રામક નથી, ભેં તેના ઉય
બયોવો કમો છે .
કુયેળની ઍક જભાત અફુ જશેર અને
અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને ઉભય્મા લગેયે ખાન-ઍકાઅફાની ાછ ફેવીને આં શઝયત વ.ને
કહ્યું કે તભો દાલો કયો છો કે શુ ં ખુદાનો
મગમ્ફય છુ ં તો આ શાડોને ઊંચા કયો,
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તેની નીચેથી ઝભીન નીકે અને ઝભીનભાંથી
ાણીના ઝયા ફુટે અને તેના થકી અભે ખેતી
કયીઍ તેભજ કાઅવ ણફન રકરાફ જે
આનો દાદો છે તેને તથા અભાયા દાદાઓને
વજીલન કયો. તેઓ તભાયી વત્મતાની વાક્ષી
આે અને તભો કશો છો કે શુ ં ઇવા અ.થી
શ્રેષ્ઠ છુ ં . તો અભને તેભના જે લો ભુયદાઓને
વજીલન કયલાનો ભોઅજીઝો ફતાલો, ત્માયે
ખુદાલંદે આરભે આ આમત (૩૧ભી) નાઝીર
કયી. આ આમતનું લણજન થમું ઍથી ભતરફ
ભક્કાના યશેલાલાા કુપપાય છે . તેઓ જુ ઠું
ફોરલાથી આપતભાં પવાઇ ગમા. આં
શઝયતનું રશ્કય તેઓ ાવે શોંચ્મું અને
તેઓના ઢોય-ઢાંખય અને ભાર રુંટી રીધો.
ભક્કાના કાપીયો જે ઓ શઝયતની ભશ્કયી કયતા
શતા તેઓને અઝાફભાં પવાલી દીધા.
૩૩ થી ૩૬ભી આમાત :-
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َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّّٰ ُ َ َ َ ُ
ٓاء ؕ ق ۡل
کسبت ۚ ق جعلوا لِل ِہ ًوک
َ َ
َ َُ َ
ُ
َس ّموۡ ُہ ۡم ؕ ا ۡؿ تن ِّبـُوۡن ٗہ ِب َما لَا ح ۡعل ُم فِی
َۡۡ َ َ
ُ
َۡ
ص ا ۡؿ ِبظا ِہ ٍر ِّم َن القوۡ ِؾ ؕ بَ ۡل ر ّیِ َن
الاذ ِ
َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ُّ
َ
ۡ
ل ِل ِذین کؿػقا مٕوہم ق صدقا ع ِن
ّّٰ َ
ُّ ۡ
َّ
الس ِب ۡی ِل ؕ َق َم ۡن حض ِل ِل الل ُہ ف َما ل َ ٗہ ِم ۡن
َہا ٍخ ﴿﴾۳۳
ُّ
َُ ۡ َ َ ٌ ۡ
الدن ۡ َیا َق ل َ َع َذ ُ
اب
اب فِی ال َح ّٰیو ِۃ
لہم عذ
ۡ ّٰ َ َ َ ّ ُ َ َ َ ُ ۡ ّ َ ّّٰ
الل ِہ ِمنۡ
الآِو ِۃ اشق ۚ ق ما لہم ِمن
َّ
اؼ ﴿﴾۳۴
ق ٍ
َ ۡ َّ َّ
ۡ َُ َ
َمث ُل ال َجن ِۃ التِ ۡی ُق ِع َد ال ُم ّتقوۡ َـ ؕ ت ۡجرِ ۡی
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َ ُّ
َ ۡ ُ ُُ
َ
ِم ۡن ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہ ُر ؕ اکل َہا َخٓائِ ٌم ّق ِظل َہا ؕ
ِت ۡل َک ُع ۡق َبی الَّذیۡ َن ّاتَقَوۡا ۖ٭ ّ َق ُع ۡقبیَ
ِ
َّ
ۡ ّٰ
الک ِؿ ِػیۡ َن الن ُاذ ﴿﴾۳۵
َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ۡ ّٰ ُ ُ ۡ ّٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۤۡ
ق ال ِذین اتینہم ال ِکتب حؿػحوـ ِبما
ُۡ
ُۡ َ َۡ َ َ َ َۡ ۡ َ
اب َم ۡن ّین ِٕ ُو
ان ِزؾ ِالیک ق ِمن الاْى ِ
ّّٰ
َ ُ ّ َ ۤۡ ُ ُ َ َ
بَ ۡعض ٗہ ؕ ق ۡل ِان َما ا ِم ۡرة ا ۡـ ا ۡع ُب َد الل َہ َق
ّٰ
ۤۡ ُ ۡ َ
َ
لَا اً ِوؽ ِب ٖہ ؕ ِال َ ۡی ِہ ا ۡخ ُعوۡا َق ِال َ ۡی ِہ َما ِب
﴿﴾۳۶
ળું તે (અલ્રાશ) કે જે પ્રત્મેક વ્મણક્તના કભો
ણનશાતો યશે છે (તેની ફયોફયી ખોટા
ભાઅફુદો કયી ળકે છે ?) છતાં ઍ રોકો
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(ફીજાઓને) અલ્રાશના ળયીક ફનાલે છે !
(શે યવુર !) તું કશે કે તભે તેભના નાભ આો;
અથલા ળું તભે તે (અલ્રાશ)ને ઍલાઓની
ખફય આો છો કે જે ઓને તે જાણતો ણ
નથી કે તેઓ ૃથ્લી ય (ક્માં લવે છે ), અથલા
નયી લાતોજ કયો છો ? ફલ્કે (ખયી ફીના આ
છે કે) જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા તેભની
ચારફાઝીઓ તેભની નઝયભાં વુળોણબત કયી
દેલાભાં આલી છે અને તેભને યાશે યાસ્તથી
યોકી દેલાભાં આવ્મા છે ; અને જે નાથી
અલ્રાશ ણશદામતની તૌપીક ખુંચલી રે છે
તેનો કોઇજ ભાગજદળજક યશેતો નથી. (૩૩)
તેભના ભાટે દુણનમાના જીલનભાં ણ અઝાફ
છે , અને આખેયતનો અઝાફ તો ખચીતજ
ઍથી ણ લધાયે કટ કદામક છે . અને
અલ્રાશના અઝાફથી તેભને ફચાલનાય
કોઇજ શળે નણશ. (૩૪)
જે જન્નતનો યશેઝગાયોથી લામદો કયલાભાં
આવ્મો છે તે ઍલી શળે કે જે ની શેઠ
નદીઓ લશેતી શળે; તેના પ શંભેળા કામભ
યશેનાયા છે અને તેનો છાંમડો ણ; આ તે
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રોકો (ના વત્કામો)નો ફદરો છે કે જે ઓ
યશેઝગાય યહ્યા શતા, અને ઇન્કાય
કયનાયાઓનો ફદરો જશન્નભ છે . (૩૫)
અને જે ભને અભોઍ રકતાફ આી છે તેઓ
તાયી તયપ જે કાંઇ ઉતાયલાભાં આવ્મું છે
તેનાથી યાઝી છે , અને ફીજા ભતીમા ક્ષના
કેટરાક ઍલા ણ છે કે તેઓ તેના કેટરાક
બાગનો ઇન્કાય કયે છે . (શે યવુર !) તું કશે કે
ભને ઍજ શુ કભ આલાભાં આપ્મો છે કે શુ ં
અલ્રાશની ઇફાદત કરૂં અને કોઇને ણ તેનો
ળયીક ન ફનાલું; તેનીજ તયપ શુ ં (તભને)
ફોરાલું છુ ં અને તેનીજ તયપ ભારૂં (અને
તભારૂં) ાછુ ં પયલું છે . (૩૬)
જે રોકોઍ કુફ્ર કમુું છે તેઓ ભાટે તેઓના
ભક્રને ળણગાયેર છે . ળમતાને તેઓની
નઝયભાં ન ઇચ્છલા જે લી જુ ઠી લાતોને
ળોબામભાન કયીને ફતાલી છે . ઍથી ખુદાની
ઝાતભાં તેઓ ણળકજ કયે છે અને ળમતાનના
લવલવાથી તેઓ શક યસ્તાથી બટકી ગમા છે .
જે નાથી અલ્રાશ ણશદામતની તૌપીક ખુંચલી
રે છે , તેનો કોઇ ભાગજદળજક યશેતો નથી. ખુદા
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દયેક વ્મણક્તના શારથી જાણકાય છે . તેની
ણનગાશભાં કોઇ નેક ભાણવની નેકી છુ ામેરી
નથી, ન કોઇ ફુયાની ફુયાઇ.
જે રોકો અલ્રાશથી અલાઇ કયે છે અને
યવુરનું કશેલું ભાનતા નથી તેભના ભાટે
દુણનમાભાં ણ ણળક્ષા છે અને આખેયતભાં
લધાયે અઝાફ છે .
જે રોકોઍ દુણનમાભાં નેક કામો કમાજ છે
તેઓના ભાટે ફેણશશ્ત છે . જ્માં તેભના
ભશેરોની નીચે ઝાડોનો છાંમો શળે અને
નશેયો લશેતી શળે અને ઉિભ પ્રકાયના પો
તેભના ભાટે ભૌજુ દ શળે અને જે ઓઍ
દુણનમાભાં ખયાફ કૃત્મો કમાજ શળે તેભના ભાટે
ત્માં અઝાફ છે .
આ સ્થે ઍક ખાવ લાતનો જલાફ છે જે
ઍ લખતે ણલયોધીઓની તયપથી કશેલાભાં
આલેર શતી. તેઓ કશેતા શતા કે આ વાશેફ
ખયેખય ઍક ણળક્ષણ રઇને આવ્મા છે જે
શેરાના અમ્ફીમાઓ રાવ્મા શતા. જે ભકે
આનો દાલો છે , તો છી ળું લાત છે કે
મશુ દી અને નવાયા જો અગાઉના
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અંફીમાઓના અનુમામીઓ છે તો આગ
આલી તેભનું સ્લાગત કેભ નથી કયતા ? આ
લાત ઉય તેઓને કશેલાભાં આલે છે કે
તેઓભાં કેટરાક રોકો આ લાત ઉય ખુળ છે
અને કેટરાક નાયાઝ, ઍ નફી વ. કોઇ ખુળ
શોમ કે નાયાઝ તભો ચોખખું કશી દો કે ભને તો
ખુદાના તયપથી આ યીતે તબ્રીગ કયલાની
તાઅરીભ આલાભાં આલી છે અને શુ ં તો
શય શારતભાં તેનીજ લાતને ભાન્મ યાખનાય
છુ ં .
૩૭ થી ૩૯ભી આમાત :-

َ ۡ ّٰ ۡ ۡ َ َ ّٰ َ
َق کذل ِک ان َزلن ُہ ُحک ًما ع َو ِب ّ ًیا ؕ َق ل َ ِئ ِن
َ ٓاء ُہ ۡم بَ ۡع َد َما َج
َ َّاتَ َب ۡع َت اَ ۡہو
َٓاء َؽ ِمن
َ ّ ّ َ ّ ۡ ّّٰ َ َ َ َ ۡ ۡ
َ
َ
اؼ
ٍ ال ِعل ِم ۙ ما لک ِمن الل ِہ ِمن قخ ِ ٍی ق لا ق
﴾۳۷٪ ﴿
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َۡ
َۡ َ َ
َ َ
َق لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ُذ ُسلًا ِّم ۡن ق ۡب ِلک َق َج َعلنا
َۡ َُ
َ
َ َ اجا ّ َق ُد ّذ ّیَ ًۃ ؕ َق َما ک
اـ ل ِرَ ُسوۡ ٍؾ ا ۡـ
ِ ً لہ ۡم ار َق
ّٰ ۡ َ
َ ُ ّّٰ ۡ َ ّ
ّیاتِیَ ِبایَ ٍۃ ِالا ِب ِاد ِـ الل ِہ ؕ ل ِک ِ ّل ا َج ٍل
ٌ ک َت
﴾۳۸﴿ اب
ِ
ۡۤ ٗ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ ُ َ َ َ ُ ّّٰ ُ ۡ َ
ۖ ق ِعندف
ۚ یمحوا اللہ ما یشٓاء ق یث ِبت
ۡ ُُ
﴾۳۹﴿ ا ّؿ ال ِک ّٰت ِب
અને આલી યીતે અભોઍ તે (કુયઆન)ને વય
અયફી બાાભાં વત્મ ણનણજમ (ફનાલી)
ઉતામુું છે ; અને તાયી ાવે જ્ઞાન આલી ચૂક્મા
ફાદ (ણ) તું તેભની ભનોલાંચ્છનાઓને
અનુવયળે, તો (ખયેજ) અલ્રાશની વાભે
તાયો કોઇ ણ ણશભામતી કે ફચાલનાય શળે
નણશ. (૩૭)
અનુક્રભણણકા
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અને ખચીતજ અભોઍ તાયી શેરાં ણ
કેટરાક નફી ભોકલ્મા શતા અને તેભને ણ
સ્ત્રીઓ તથા ફચ્ચાં આપ્માં શતાં; અને કોઇ
યવુરના અણધકાયભાં નથી કે અલ્રાશની
આજ્ઞા ણવલામ કોઇ ણનળાની રઇ આલે; દયેક
ઠયાલેરા લખત ભાટે (અભાયી ાવે) ઍક
રખાણ કયેરું છે . (૩૮)
અલ્રાશ (રલશે ભશફૂઝભાંથી) જે ચાશે છે તે
ભીટાલી નાખે છે અને જે ચાશે છે કામભ કયી
દે છે , અને ભૂ ુસ્તક તેનીજ ાવે છે .
(૩૯)
આ સ્થે કુદયત કશે છે અમ મગમ્ફય વ.
અભોઍ અયફી બાાભાં કુયઆનને ભોકરેર
છે તે વત્મ અને અવત્મનો પેંવરો કયનાય છે .
તું તેઓની કોઇ લાતને ભાન્મ યાખીળ નણશ,
નણશ તો તને યક્ષણભાં યાખનાયો કોઇ દોસ્ત
નથી.
આ સ્થે અબ્દુલ્રાશ ણફન અફી અને ફીજા
ભુશ્રીકો અને મશુ દીઓ આં શઝયતને કશેતા
શતા કે આ કેલો નફી છે જે સ્ત્રી-ફાકો
યાખે છે , બરા મગમ્ફયોને નપવાની
અનુક્રભણણકા
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ખલાશીળોની વાથે ળો વંફંધ છે ? તેના
જલાફભાં કુદયત કશે છે તભાયી શેરાં
નફીઓ ભોકલ્મા શતા તેભને ણ સ્ત્રી તથા
ફચ્ચાંઓ શતાં. ણલયોધીઓ કશે છે કે જ.
ભુવા અ., જ. ઇવા અ., જ. વારેશ અ.ને
કુદયતે ભોઅજીઝા આપ્મા શતા તભે ળું
ણનળાની રઇને આવ્મા છો ? તેનો જલાફ ઍ
આલાભાં આલે છે કે જે નફીઍ જે
ણનળાનીઓ ફતાલી ોતાની ળણક્તથી નણશ
ણ અલ્રાશની આજ્ઞા અનુવાય ફતાલેર છે .
અલ્રાશની ભસ્રેશત શોમ છે ત્માયે જે ચાશે
તે ભોઅજીઝો મગમ્ફય થકી ફતાલે છે .
ખુદાની ાવે ઉમ્ભુર રકતાફ છે ઍટરે કે
રકતાફનું ભુ છે , જે ને રલશે ભશેફુઝ
કશેલાભાં આલે છે . જે ચીઝને ચાશે ઍને
ણભટાલી નાખે છે , જે ચીઝને ઇચ્છે તેને ફાકી
યાખે છે . જે ભકે વદકો આલાથી આમુર્ષમ
રાંફુ થામ છે . વ્મણબચાય કયલાથી આમુર્ષમ ઘટે
છે , નેક કામજથી યોઝીભાં લધાયો થામ છે , ફુયા
કામોથી ઘણી લખતે યોઝીભાં કભી થામ છે . શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.થી લણજન છે કે જો
અનુક્રભણણકા
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ખુદાની રકતાફભાં આ ઍક આમત (૩૯ભી)
ન શોત તો શુ ં તભોને જે ફનાલ કમાભત વુધી
ફનલાના છે તેની ખફય આત, અને
પયભાવ્મું કે તેથી ભુયાદ ઝભાનો છે . ઍક છી
ઍક ઝભાનો આલે છે જ્માયે તે ુયો થામ છે
ત્માયે તેને ણભટાલી તેની જગ્માઍ ફીજો
રખામ છે . વદકો આલા ણલળે શ.ઇવા
અ.ની ાવે જીબ્રઇર અ.ભે આલીને કહ્યું કે
આ વ્મણક્ત ખુળ થામ છે તે આશ્ચમજ જે લું છે .
તેની ઝીંદગી ભાત્ર ઍક કરાક ફાકી છે . શ.
ઇવા અ.ભે શલાયીઓને કહ્યું કે આનું જીલન
ઍક કરાકનું છે . ઍક કરાક લીતી ગઇ તો
વાભેથી તે ભાણવ ઍક રાકડાનો બાયો
ઉંચકીને આલતો શતો. તેથી શલાયીઓઍ કહ્યું
કે અમ નફીઍ ખુદા ! આ ભાણવ તો જીલતો
છે . શઝયતે જીબ્રઇરને ુછમું. જીબ્રઇરે
જલાફ આપ્મો મા રૂશુ લ્રાશ શુ ં તભાયી ાવે
આવ્મો ત્માયે તેની ઉભય ઍક કરાક શતી ણ
જ્માયે આની ાવેથી તે ગમો અને યસ્તાભાં
ઍક પકીયે તેને વલાર કમો તો જે કંઇ તેની
ાવે શતું તે તેને આી દીધું. તેની ફયકતથી
અનુક્રભણણકા
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ખુદાઍ તેના આમુર્ષમભાં ચાવ લયવનો
લધાયો કમો. તેનું ભૃત્મુ ઍક વા થકી થલાનું
શતું અને તે તેના રાકડાના બાયાભાં શજુ ણ
ભલજુ દ છે . છી શઝયતે તે ભાણવને ાવે
ફોરાલી તેનો બાયો ખોરાવ્મો તો ઍક કાો
વાં ણનકળ્મો. શઝયતે પયભાવ્મું કે તેણે પકીયને
યોટી આી તેના ફદરાભાં વાના ભોઢાભાં
ઍક થ્થય થઇ ગમો. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.ભે પયભાવ્મું કે રમરતુર કદ્રભાં પરયશ્તાઓ
શેરા આવભાન ઉય નાઝીર થામ છે . તે
લયવે જે કંઇ ખુદાનો શુ કભ થલાનો શોમ છે તે
રખી રે છે . જ્માયે અલ્રાશ ઇયાદો કયે છે
કોઇ ચીઝભાં લધાયો ઘટાડો કયલાનો તો
ખુદાના શુ કભથી ભરાઍકા ઘટાડે છે અને
રખે છે ઍજ ફાફતને આણે ત્માં ‘ફદા’
કશે છે , જે ભકે લટઘટ કયલું.
૪૦ થી ૪૩ ભી આમાત :-

َۡق ِا ۡـ ّ َما نُریَ ّ َن َک بَ ۡع َض الّ َ ِذ ۡی ج َ ِع ُد ُہ ۡم اَق
ِ
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َ َّ َّ َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ َ
ن َتوَف َینک ف ِان َما َعل ۡیک ال َب ّٰلغ َق َعل ۡینا
الۡح َس ُ
اب ﴿﴾۴۱
ِ
اَ َق ل َ ۡم یَرَ ۡقا اَنَّا نَاۡتی الۡاَ ۡذ َص ن َ ۡنقُ ُص َہا ِمنۡ
ِ
َ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ یَ ۡح ُک ُم لَا ُم َع ِّقبَ
اٗوافِہا ؕ ق

ُۡ َ َُ َ ۡ ُ ۡ
َ
اب ﴿﴾۴۱
ل ِحک ِم ٖہ ؕ ق ہو ي ِویع ال ِحس ِ
َ َ َّ
َ ّّٰ ۡ ۡ
َ
َق ق ۡد َمٕ َو ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ف ِلل ِہ ال َمٕ ُو
َ ۡ ً َ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ُ ُّ َ ۡ
س ؕ َق
ف
ج ِمیعا ؕ حعلم ما تک ِسب کل ج ٍ
َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ّّٰ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ّ َ
سیعلم الکؿػ ل ِمن عقبی الداذِ ﴿﴾۴۲
َق حَقُوۡ ُؾ الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ل َ ۡس َت ُم ۡر َسلًا ؕ ُقلۡ
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ۢ َ ّّٰ ّٰ َ
َُ
کفی ِبالل ِہ ش ِہ ۡی ًدا بَ ۡی ِج ۡی َق َب ۡینک ۡم ۙ َق َم ۡن
ۡ
ّٰ ۡ ۡ
﴾۴۳٪ ﴿ ِعن َد ٗف ِعل ُم ال ِکت ِب
અને (શે યવુર !) જે જે લસ્તુઓનો અભે
તેભને લામદો કયીઍ છીઍ તે ભાંશેની કેટરીક
અભે તને દેખાડી દઇઍ અથલા તને તેની
(શેરાંજ) ઉઠાલી રઇઍ તો ણ તાયા ભાથે
તો ભાત્ર (અભાયો) વંદેળો શોંચાડી દેલાનું છે
અને (તેભનો) ણશવાફ રેલાનું (કામજ) અભાયા
ભાથે છે . (૪૦)
ળું તેઓ આ નથી જોતા કે અભે બૂણભને
(ઇસ્રાભી ણલજમો લડે) તેની ચોભેયથી
(નાણસ્તકણાની શદો) ફયાફય ઓછી કયતા
ચાલ્મા આલીઍ છીઍ ? અને શુ કભ
અલ્રાશનો જ શોમ છે , તેના શુ કભને યદ
કયનાય કોઇ નથી, અને તે ઘણો ઝડી
ણશવાફ રેનાય છે . (૪૧)
અને તેભની શેરાં જે રોકો શતા તેભણે
ખચીતજ ચારફાઝી ચારી શતી, યંતુ
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વઘી ચારફાઝીઓ અલ્રાશની જ (પ્રફ
શોમ) છે ; દયેક જીલ જે કાંઇ કયે છે તે તે જાણે
છે , અને નજીકના વભમભાં ઇન્કાય કયનાયાઓ
જાણી રેળે કે આખેયતના ઘયનું (વરાભતી
બમુું) રયણાભ કોના ભાટે છે . (૪૧)
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓ કશે
છે કે તું કોઇના તયપથી ભોકરલાભાં આલેરો
નથી. (ણ) તું કશે કે ભાયી અને તભાયી લચ્ચે
વાક્ષી આનાય (ઍક તો) અલ્રાશ ૂયતો છે
અને (ફીજો) તે છે કે જે ની ાવે આ રકતાફ
(કુયઆન)નું વંૂણજ જ્ઞાન છે . (૪૩)
આ આમતનો શેતુ ઍ છે કે તભે રપકય ન કયો,
જે રોકોઍ તભાયી દઅલતે શકને ઝુઠરાલી
છે , તેનું રયણાભ ળું આલે છે તે જુ ઓ !
તભને જે કાભ વોંલાભાં આવ્મું છે તેને
રગનથી કયે જાલ અને પેંવરો અભાયા ઉય
છોડી આો. આ સ્થે વંફોધન જાશેયભાં
આં શઝયત (વ.)ને થમેર છે ણ શેતુ
ણલયોધીઓને વંબાલલાનો છે , કે જે ઓ આં
શઝયતને ડકાયના રૂભાં કશે કે અભાયી
વત્માનાળીની તભો જે ધભકીઓ આો છો
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ઍ કેભ અભાયી ફયફાદી નથી કયતી, જે ના
ણલળે ઉયની આમતભાં કુદયતે લણજન કમુું છે .
કુદયત કશે છે કે ળું ભક્કાલાાઓઍ જોમું
નણશ અને તેઓ જાણતા નથી કે અભાયો શુ કભ
ઝભીન ઉય ણ ચારે છે અને ઝભીનના
રકનાયાઓથી રોકોને ઓછા કયીઍ છીઍ,
ઍટરે અભે કાપીયોના કબ્જાભાંથી રઇને
ભુવરભાનોને આીઍ છીઍ. ઝભીન ઉય
ઇસ્રાભનો લધાયે પેરાલો કયલાનો શુ કભ છે .
તેના શુ કભને કોઇ ટાી ળકનાયો નથી.
આજે આ કોઇ નલી લાત નથી કે શકની
અલાઝને દફાલલા ભાટે જુ ઠ, પયેફ, ઝુલ્ભના
શથીમાયો લાયલાભાં આલે છે . ાછરી
તાયીખોભાં ણ આણને જોલાભાં આલે છે
કે વત્મને યાજમ આલા ભાટે રોકોઍ કેલા
કેલા ભકય કયેરા છે . અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન
અ.વ.ની વાથે કેલી લતજણંક કયલાભાં આલી
છે ?
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી લણજન છે કે
ઇલ્ભે રકતાફથી ભુયાદ અભો છીઍ. શ. યવુરે
ખુદા વ. છી શ. અરી અ. અભાયાથી
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અપઝર છે . શ. અરી અ.ને ઍક ળખવે ુછમું
ફધામથી ઉિભ તભાયી કઇ પઝીરત છે ? તો
શ. અરી અ.ભે ઉયની આમતની ણતરાલત
પયભાલીને પયભાવ્મું કે ઇલ્ભે રકતાફ અભો
છીઍ. શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે ઇલ્ભે
રકતાફથી ભુયાદ શ. અરી ઇબ્ને અફી
તારીફ અ. છે . અફુ ભાલીમા જે વુન્નત
જભાતના આરીભોભાંથી છે તેઓઍ
અઅભળથી અને તેણે અફુ વારેશથી રયલામત
કયી છે કે “ભન ઇન્દશુ ઇલ્ભુર રકતાફ”થી
ભુયાદ શ. અરી ઇબ્ને અફી તારીફ અ. છે .
કેભકે આ તપવીય, તાલીર, નાવીખ,
ભન્વુખ, શરાર અને શયાભના તભાભ
ઇલ્ભના ભાણરક શતા. ઍશરે વુન્નતના
ભશાન આરીભ જરારુદ્દીન વીમુતીઍ શ.
અરી અ.થી રયલામત કયી છે કે આે પયભાવ્મું
જે કંઇ કુયઆનભાં છે તેને શુ ં જાણં છુ ં . દયેક
નાણવખ અને ભન્વુખને શુ ં જાણં છુ ં , દયેક
આમત ળા ભાટે નાઝીર થઇ છે ? ક્માં થઇ
છે ? શાડ ય કે નયભ ઝભીનભાં ? કઇ
ફાફતભાં ઉતયી છે તે શુ ં જાણં છુ ં . ઍશરે
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વુન્નતની “વેશાશ”ભાં છે કે શ. અરી અ.ભે
પયભાવ્મું કે ભને તભો ગુભાલો તે શેરાં તભાયે
જે કંઇ ુછલું શોમ તે ુછો. ઍજ કાયણ છે કે
રદની ભાભરાભાં આના ઝભાનાના રોકો
ભસ્જીદે કુપાભાં જાતજાતના વલારો કયતા
શતા અને તેના જલાફો ભેલતા શતા.
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આ વુયાભાં ૫૨ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૪) વુયઍ ઇબ્રાશીભ
ّّٰ ۡ
ّ 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 ભક્કી છે , ફે આમતો ભદીનાભાં
નાણઝર થઇ છે . ફધી ભીને ફાલન આમતો
છે .
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે જે કોઇ
વુયઍ ઇબ્રાશીભ ઢે તો ફુતયસ્તો અને
ફુતને ન ભાનનાયાઓની ગણતયી પ્રભાણે
દવ-દવ વલાફ ભળે. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે વુયઍ ઇબ્રાશીભ
અને વુયઍ ણશજ્ર દયેક જુ ભ્આના દીલવે ફે
યકઅત નભાઝભાં ઢે તો દયલેળી,
દીલાનાણાથી યક્ષણભાં યશેળે. વપેદ કડાં
ય રખીને ફચ્ચાના ફાઝુ ય ફાંધે તો
બમથી અને યડલાથી ફચળે.
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૧ થી ૪ભી આમાત :-

ٓ ّٰ ّٰ ٌ َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّ َ
النازَ
الر  ٞکِتب انزلنہ ِالیک ل ِتُ ِوث
َ ّ ُ ُ ّٰ َ ّ ُ
ۖ با ۡدـ َذ ّبہ ۡم ِاخیّٰ
ۡ
ِمن الظلم ِت ِاخی النوذِ ۬ ِ ِ ِ ِ ِ
ۡ
َ ۡ
اض ال َع ِزیۡ ِز ال َح ِم ۡی ِد ﴿ ۙ﴾۱
ِصف ِ
ّّٰ ّ َ
َ
َ
ٗ
ۡ
ّٰ
َ
َ
ّ
َ
ّٰ
الل ِہ ال ِذی لہ ما فِی السمو ِة ق ما فِی
َ َ ۡ ٌ ّ ۡ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ
الۡاَ ۡ
اب
ذ
ع
ن
م
ن
ی
ػ
ؿ
ک
ِل
ل
ل
ی
ق
ق
ؕ
ص
ذ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ش ِدیۡ ِدِۣ ﴿ ۙ﴾۲
ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ َ َ
ال ِذین یست ِحبوـ الحیوۃ الدنیا عدی
ۡ ّٰ َ َ َ ُ ّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ قَ
الآِو ِۃ ق یصدقـ عن س ِبی ِل
َ
ُ َ
ُ َ
یَ ۡبغوۡن َہا ِعوَ ًجا ؕ اقلٰٓ ِئک ف ِ ۡی ض ّٰل ٍۭل
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﴾۳﴿بَ ِع ۡی ٍد
َ ّ ۡ ُ َ ّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ َ
َ
اـ
س
ل
ب
ا
ِ ِ ِ ق ما اذسلنا ِمن ذسو ٍؾ ِال
َ
َ
ّّٰ
ّ
قوۡ ِم ٖہ ل ُِی َب ِه َف ل َ ُہ ۡم ؕ ف ُی ِض ّ ُل الل ُہ َم ۡن
ۡ
ُ ٓاء َق یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن ّیَ َش
ُ ّیَ َش
ٓاء ؕ َق ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز
ۡ
﴾۴﴿ ال َح ِک ۡی ُم
અણરપ રાભ યા. આ ઍક રકતાફ છે જે
અભોઍ તભાયા ય ઉતાયી છે . ઍટરા ભાટે કે
તું રોકોને તેભના યલયરદગાયના શુ કભ ભુજફ
(નાણસ્તકણાના) અંધકાયભાંથી (ઇભાનના)
પ્રકાળ તયપ કાઢી રાલે, (માને) ઝફયદસ્ત
સ્તુણતને ાત્રના ભાગજ તયપ : (૧)
(માને) તે અલ્રાશના ભાગજ તયપ કે આકાળો
તથા ૃથ્લીભાં જે કાંઇ છે તે (વઘું) તેનું છે ;
અને નાસ્તકો ભાટે અપવોવ છે તે વખત
ણળક્ષાના કાયણે : (૨)
અનુક્રભણણકા
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કે જે ઓ આખેયતના ભુકાફરાભાં દુણનમાની
જીંદગીને વ્શારી ગણે છે , અને રોકોને
અલ્રાશના ભાગજથી યોકે છે અને તે (ભાગજ)ભાં
લાંકાણં ળોધે છે ; ઍજ રોકો ભોટી
ગુભયાશીભાં છે . (૩)
અને અભોઍ કોઇ (કોભભાં કોઇ) યવુર નથી
ભોકલ્મો ણ તેની કોભી બાાભાંજ (લાતો
કયનાય) ભોકલ્મો છે કે જે થી તે તેભને બાલાથજ
સ્ટ ક કયીને વભજાલી ળકે; છી અલ્રાશ
જે નાથી ચાશે ણશદામતની તૌપીક ખુંચલી રે છે
અને જે ને ચાશે ણશદામત અજણ કયે છે , અને
તે ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે . (૪)
અણરપ-રાભ-યા (આ ભુકિઆત અક્ષયો છે )
અંધાયાભાંથી કાઢીને પ્રકાળભાં રાલલાનો
ભતરફ ઍ કે ળમતાનની યાશભાંથી શટાલીને
ખુદાઇ યાશ ય રાલલાનો છે . ફીજા ળબ્દોભાં
કશીઍ તો પ્રત્મેક ઍ વ્મણક્ત કે જે ખુદાની
યાશ ય નથી તે અજ્ઞાનતાના અંધાયાભાં
બટકી યશી છે . તે ોતાને ગભે ઍટરો
બણેરો, ગણેરો વુધયેરો વભજી યહ્યો શોમ
અને ોતાના ખમારભાં ગભે તેટરું ઇલ્ભ
અનુક્રભણણકા
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ધયાલતો શોમ તેના ભુકાફરાભાં જે ણે ખુદાની
યાશ ભેલી રીધી શોમ તે ઇલ્ભની યોળનીભાં
આલી ગમો, બરે છી તે અજ્ઞાન અને
ગાભડીમો શોમ.
આવભાન અને ઝભીનભાં જે ટરી લસ્તુઓ છે
તેનો ભાણરક ખુદાજ છે .
જે રોકો દુણનમાના રાબ ભાટે આખેયતને
ભુકી દે છે , ણ આખેયતના ભુકાફરાભાં
દુણનમા કંઇ ણ નથી. દુણનમા અને
આખેયતની જો ઇન્વાન વયખાભણી કયે તો
તેને છે લટે જણાઇ આલળે કે આખેયત
ખયેખય ઍક ભશાન અજ્રનો ફદરો
આનાયી લસ્તુ છે અને જે ઓભાં શઠધભી છે
તેઓ કશે છે કે ભોશમ્ભદ વ.ની યાશ લાંકી છે ,
ઍ રોકો ખુલ્રી જે શારતભાં છે .
કુયેળના રોકો કશેતા શતા કે શેરે જે રકતાફો
નાઝીર થઇ તે ફધી અજભી ઝફાનભાં શતી.
શલે ભોશમ્ભદ વ. ય અયફીભાં નાઝીર થામ
છે તેનું ળું કાયણ છે ? કુદયત કશે છે અભોઍ
તો જે ને ણ યવુર ફનાલને ભોકલ્મો તે તેની
બાાભાંજ ણશદામત કયતો શતો, છતાં ણ
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રોકો ન ભાને અને ોતાની શઠ ઉય કામભ
ેયશે ઍલા રોકોની કુદયત તૌપીક છીનલી રે છ
અને જે રોકો ભાગજદળજન ચાશે છે તેભને વીધો
યસ્તો ફતાલલાભાં આલે છે .
૫ થી ૮ ભી આમાત :-

ّٰ َ ۤۡ َ َ ۡ
َ َ َۡ
َق لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ُموۡ ّٰسی ِبا ّٰی ِتنا ا ۡـ آ ِو ۡث
َ ۡ َ َ َ ّ ُ ُ ّٰ َ ّ ُ
ۖ َق َدِّٔ ۡو ُہمۡ
ۡ
قومک ِمن الظلم ِت ِاخی النوذِ ۬
َ ّّٰ ّّٰ َ ّٰ َ ّٰ ّ ُ
ىم الل ِہ ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِک ِ ّل َص ّ َبا ٍذ
ِبای ِ
َ ُ
شکوۡ ٍذ ﴿﴾۵
َ ۡ َ َ ُ ۡ ّٰ َ ۡ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ّّٰ
ق ِاد قاؾ موسی ل ِقو ِم ِہ ادٔوقا جِعمۃ الل ِہ
َع َل ۡی ُک ۡم ِا ۡد اَن ۡ ّٰج ُک ۡم ِّم ۡن ّٰاؾ ف ِۡو َعوۡـَ
ِ
یَ ُسوۡ ُموۡن َ ُک ۡم ُسوۡٓ َء ال ۡ َع َذاب َق یُ َذ ّب ُحوۡـَ
ِ
ِ
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ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُۡ َ َ َۡ
ٓاءخ ۡم ؕ َق ف ِ ۡی
ابنٓاءخم ق یستحیوـ نِس
ُ َ ٌ َ َ ۡ ُ ّٰ
﴾۶٪ ﴿ ٓاء ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم َع ِظ ۡی ٌم
دل ِکم بل
ُ َّ َ ُ َ َ
ُ ُ َّ َ َ ۡ
َق ِاد تاد َـ َذ ّبک ۡم ل َ ِئ ۡن شٕ ۡوت ۡم لَارِیۡ َدنک ۡم
َ َ َ ُ ََ
﴾۷﴿ َق ل َ ِئ ۡن کؿ ۡػت ۡم ِا ّـ َعذاب ِ ۡی لَش ِدیۡ ٌد
ۡ َ ۡۤ ُ ۡ َ
َ َق َق
اؾ ُموۡ ٰۤسی ِا ۡـ تکؿ ُػ ۡقا ان ُت ۡم َق َم ۡن فِی
ّّٰ َ ّ َ ً ۡ َ ۡ َ ۡ
ٌالل َہ ل َ َغج ٌّی َحم ۡید
ص ج ِمیعا ۙ ف ِاـ
ِ ِ
ِ الاذ
﴾۸﴿
અને ખચીતજ અભોઍ ભૂવાને અભાયી
ણનળાનીઓ આીને ઍલી આજ્ઞા વાથે
ભોકલ્મો કે તું તાયી કૌભને (નાણસ્તકણાના)
અંધકાયભાંથી (ઇભાનના) પ્રકાળ તયપ કાઢી
રાલ, અને તેભને અલ્રાશના રદલવોની માદ
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દેલડાલતો યશે; ફેળક આ ફનાલભાં પ્રત્મેક
ધીયજ ધયનાય અને ાડ ભાનનાયા ભાટે
ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે . (૫)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ભુવાઍ
ોતાની કોભને કહ્યું કે અલ્રાશે તભાયા ય
કયેરી ફક્ષીળને માદ કયો જ્માયે કે તેણે તભને
રપયઔનલાાઓના શાથથી ભુણક્ત આી કે
જે ઓ તભને વખતભાં વખત ણળક્ષા આતા
શતા, અને તભાયા ફેટાઓને કાી નાખતા
શતા તથા તભાયી ફેટીઓને (રોંડીઓ
ફનાલલા ભાટે) જીલતી યશેલા દેતા શતા; અને
તેભાં તભાયા યલયરદગાય તયપથી (તભાયી)
ઘણી ભોટી કવોટી શતી. (૬)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે તભાયા
યલયરદગાયે જણાલી દીધું કે અગય તભે
આબાય ભાનતા યશેળો તો શુ ં તભને ખચીતજ
લધાયી દઇળ, અને અગય તભે (ભાયી
નેઅભતોની) કૃતધ્નતા કયળો તો ણન:વંળમ
ભાયી ણળક્ષા ઘણીજ વખત છે . (૭)
અને ભૂવાઍ કહ્યું કે જો તભે તથા ૃથ્લીભાં
જે ઓ છે તે વલે ભીને (તેની નેઅભતોની)
અનુક્રભણણકા
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કૃતધ્નતા કયળો, તો ણ ણન:વંળમ અલ્રાશ
તો અેક્ષા યણશત (અને) સ્તુત્મ છે . (૮)
“અય્માભ” (રદલવો)નો ળબ્દ અયફી બાાભાં
ભશાલયાભાં માદગાય ઇણતશાવના ફનાલના
ભાટે લાયલાભાં આલે છે . ઇન્વાનના
ઇણતશાવનું ઍ ફશુ જ ભશત્લનું પ્રકયણ શોમ
છે . તેભાં અલ્રાશ તઆરાઍ બુતકાભાં
તેના કૃત્મોની વજા અથલા વાયો ફદરો
આેર છે . ખુદાના રદલવો માદ અાલલા ઍ
તે વખતીઓ અને ભુવીફતો છે જે શેરી
ઉમ્ભતો ઉય નાઝીર થમેર છે અથલા તેથી
ભુયાદ નેઅભતો છે અને ઍ રદલવોભાં ણ
તેને રઇ ળકામ છે . જ્માયે ફની
ઇવયાઇરીઓ રપયઔનના શાથભાં ણગયપતાય
થમા શતા છી ત્માંથી ભુણક્ત ભી તેથી
ખુદાનો ળુક્ર અદા કયે, આ ફધી લસ્તુઓ
અયફના ભશાલયા અને ઇણતશાવને રગતી
છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી જે
લણજન છે તે ઍ છે કે ખુદાના રદલવોથી ભુયાદ
ફાયભા ઇભાભ (અ.વ.)ના જાશેય થલાના
રદલવો અને કમાભત છે . ઍ રદલવો
અનુક્રભણણકા
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ભોઅભીનો ભાટે નેઅભત અને કાપીયો ભાટે
અઝાફ છે . ખુદાના રદલવોભાં જો કે ખુદાની
કુદયતની ણનળાનીઓ દયેક વબ્ર અને ળુક્ર
કયલાલાા ભાટે છે , દુ:ખ આલે તો વબ્ર કયે
અને વુખ ભે તો ળુક્ર કયે.
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ
વ. ઍ વભમને તભો માદ કયો જ્માયે ભુવાઍ
ોતાની કૌભ ફની ઇવયાઇરને કહ્યું કે
ખુદાની નેઅભતને માદ કયો, જે ણે રપયઔનથી
ભુણક્ત અાલી.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું
ખુદા કોઇ ફંદાને નેઅભત આે અને તે
રદરથી વભજે કે આ ખુદા તયપથી છે અને
ખુદાના લખાણ કયે તો તેના ભાટે નેઅભતભાં
લધાયો કયલાનો શુ કભ થામ છે . ઍક
રયલામતભાં છે કે જો તભે ઇસ્રાભની
નેઅભતોનો ળુક્ર કયળો તો શુ ં તભાયા ઇભાનની
નેઅભતભાં લધાયો કયીળ.
આ સ્થે શ. ભુવા અ. અને તેભની કોભ ણલે
ટુકં ભાં ઇળાયો કયલાભાં આલેર છે અને તેથી
ભક્કાલાાઓને ઍજ ફતાલલાનું છે કે
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ જ્માયે કોઇ કોભ ઉય ઍશવાન કયે
છે તો તેના ફદરાભાં ઍ કોભ નભક શયાભી
અને વયકળી કયે છે , તો ઍલી કોભને
દુ:ખદામક રયણાભ દેખાડલાભાં આલે છે જે
ફની ઇવયાઇર જોઇ યહ્યા શતા. શલે તભે
ણ ખુદાની નેઅભત અને ઍના ઍશવાનના
ફદરાભાં નેઅભતને ઠોકય ભાયી શેરાના
જે લો અંજાભ જોલા ચાશો છો ?
૯ થી ૧૨ ભી આમાત :-

َّ َ ُ ۡ َ
َ ُ َ
ال َ ۡم یَا ِتک ۡم ن َب ُؤا ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِلک ۡم ق ۡو ِؿ
َّ َ ۡ ُ َ َّ َ َّ ۡ ُ
ؕ ۖ َق ال ِذیۡ َن ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہ ۡم
ۖ
۬ نو ٍج ق عا ٍخ ق ثموخ
ّّٰ َ ّ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ
ۡٓاءتۡ ُہ ۡم ُذ ُس ُل ُہم
َ الل ُہ ؕ َج
لا حعلمہم ِالا
َبال ۡ َب ّی ّٰن ِت ف َ َو ّ ُخ ۡۤۡقا اَیۡ ِدیَ ُہ ۡم ف ۡیۤۡ اَ ۡفوَا ِہہ ۡم ق
ِ ِ
ِ
ِ
َۡقالُوۡۤۡا ِانَّا َک َؿ ۡػنَا ِب َما ۤۡ اُ ۡذ ِس ۡل ُت ۡم ِب ٖہ َق ِانَّا ل َ ِفی
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َ ّ َ َ َ َ ۤۡ
ش ٍک ِّم ّما ت ۡد ُعوۡننا ِال َ ۡی ِہ ُم ِریۡ ٍب ﴿﴾۹
ّّٰ َ ٌّ َ
َ
ُ َ
قال َ ۡت ُذ ُسل ُہ ۡم افِی الل ِہ شک فا ِٗ ِو
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص ؕ یَ ۡد ُعوۡخ ُ ۡم ل َِی ۡغ ِؿ َػ ل َ ُکمۡ
ِ
ّ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ّ َ ُ ۡ ٰۤ َ َ ّ ُ
ً
ّ
َ
ِمن دنو ِبکم ق یؤِٓوخم ِاخی اج ٍل مسؼی ؕ
َ ُ ۤۡ َ ۡ ّ َ َ ۡ ُ َ ُ
قالوۡا ِا ۡـ ان ُت ۡم ِالا َبٍ ٌو ِّمثلنا ؕ ترِیۡ ُد ۡق َـ
َُ َُۡ َ
اَ ۡـ تَ ُص ّ ُد ۡقنَا َع ّمَا ک َ َ
اـ حَ ۡع ُب ُد ّٰابَٓاؤنا فاتوۡنا
ۡ ُ ۡ
ِب ُسل ّٰط ٍن ّم ِبه ٍف ﴿﴾۱۱
َقال َ ۡت ل َ ُہ ۡم ُذ ُس ُل ُہ ۡم ِا ۡـ نّ َ ۡح ُن ِالَّا بَ ٍَوٌ
ّ ۡ ُ ُ ۡ َ ّٰ ّ َ ّّٰ
الل َہ یَ ُم ّ ُن َعدّٰی َم ۡن ّیَ َشٓاءُ
ِمثلکم ق ل ِکن
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ُ ۡ َ ّ َ ۡۤ َ َ َ َ َ
اـ لَنا ا ۡـ نا ِت َیک ۡم
ِم ۡن ِع َبا ِخ ٖف ؕ ق ما ک
ۡ
ّّٰ َ
ّّٰ ۡ َ ّ
ِب ُسل ّٰط ٍن ِالا ِب ِاد ِـ الل ِہ ؕ َق َعدی الل ِہ
ُ ۡ َّ ۡ َ
﴾۱۱﴿ فل َی َتوَک ِل ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ
َ ّٰ َ ۡ َ َ ّّٰ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ّ َ ۡۤ َ َ َ َ
ق ما لنا الا نتوکل عدی الل ِہ ق قد ہدىنا
َُس ُب َل َنا ؕ َق ل َ َن ۡصك َؿ ّ َـ َعدّٰی َما ۤۡ ّٰا َدیۡ ُت ُموۡنَا ؕ ق
ِ
ُ ّ َ َ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ َ ّّٰ َ َ
َ
ۡ
﴾۱۲٪ ﴿ عدی الل ِہ فلیتوک ِل المتو ِکلوـ
ળું તભાયી ાવે તે રોકોની ખફય નથી આલી
કે જે તભાયી શેરાં થઇ ગમા છે , (માને)
નૂશની કોભની, તથા આદલાાઓની, તથા
વભૂદલાાઓની, અને તેભની છી
આલેરાઓની ણ ? જે ભની શકીકત
અલ્રાશના ણવલામ કોઇ જાણતું નથી. તેભના
યવુર તેભની ાવે પ્રત્મક્ષ ણનળાનીઓ રઇને
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આવ્મા શતા, ણ તેભણે ોતાના શાથ (ક્રોધે
બયાઇને) ોતાના ભોંઢાભાં ખોવી દીધા અને
કહ્યું કે તભને જે કાંઇ આીને ભોકરલાભાં
આવ્મા છે તેનો અભે ણન:વંળમ ઇન્કાય કયીઍ
છીઍ, અને તભે જે (ધભજ)ની તયપ અભને
ફોરાલો છો તેના વંફંધભાં ણન:વંળમ અભે
ભુંઝલણભાં નાખનાયી ળંકાભાં છીઍ. (૯)
તેભના યવુરોઍ કહ્યું કે ળું આકાળો તથા
ઝભીનને ૈદા કયનાય અલ્રાશના વંફંધભાં
(તભને) ળંકા છે ? તે તભને (ોતાની તયપ)
ઍ ભાટે ફોરાલે છે કે તભાયા ગુનાશ ભાપ કયી
દે અને ઍક ઠયાલેરા વભમ વુધી તેભને
ભોશરત આે. તેભણે જલાફ આપ્મો કે તભે
તો અભાયા જે લાજ ભનુર્ષમો છો; તભે ઍભ
ચાશો છો કે જે લસ્તુઓની અભાયા ફાદાદા
ૂજા કમાજ કયતા શતા તેનાથી અભને અટકાલો;
(યંતુ ઍભ કયલા) ભાટે (પ્રથભ) કોઇ પ્રત્મક્ષ
દરીર (ભોઅજીઝો) રઇ આલો. (૧૦)
(આથી) તેભના યવુરોઍ તેભને કહ્યું કે
(ફેળક) અભે ણ તભાયા જે લાજ ભનુર્ષમો
છીઍ, યંતુ અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓભાંથી
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ચાશે છે તેના ય ઉકાય કયે છે ; અને આ
અભાયી ભજાર નથી કે અભે તભાયી ાવે
અલ્રાશના શુ કભ ણલના કોઇ દરીર
(ભોઅજીઝો)
રઇ
આલીઍ;
અને
ભોઅભીનોઍ તો અલ્રાશ ઉયજ બયોવો
યાખલો જોઇઍ. (૧૧)
અને અભને ળું થઇ ગમું છે કે અભે અલ્રાશ
ઉય બયોવો ન યાખીઍ જ્માયે ખચીતજ
તેણે અભને અભાયા (ભોક્ષના) ભાગજ દેખાડ્મા
છે ? અને જે ઇજા તભે અભને શોંચાડો છો
તે અભે અલશ્મ વશન કયતા યશીળું; અને
બયોવો યાખનાયાઓઍ અલ્રાશ યજ
બયોવો યાખલો જોઇઍ. (૧૨)
ઍ રોકો ઍલા શતા કે તેઓની ાવે તેભના
મગમ્ફયો દરીરો અને ભોઅજીઝા રઇને
આવ્મા તો તેઓઍ તેભના ભોઢાં ઉય શાથ
પેયવ્મા. ઍટરે કે ફોરતા યોકલા અથલા ઍ
અથજ છે કે ગુસ્વાના કાયણથી તેઓ ોતાના
શાથ ોતાના ભોઢાભાં નાખીને દાંતથી કયડતાં
શતા અથલા ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કયી આશ્ચમજ ાભી
ોતાના ભોંઢાભાં શાથ નાખતા શતા. તેઓઍ
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મગમ્ફયને કહ્યું કે તભો તભાયા ઝાતી પામદા
ભાટે આવ્મા છો અને તભો અભાયા ઉય
શુ કુભત કયલા ચાશો છો. ભોઢા ઉય શાથ
યાખલા અંગે તપવીય કયનાયાઓભાં ઘણો
ણલયોધાબાવ છે . દયેકે જુ દા-જુ દા અથજ
ફતાવ્મા છે . ઍક અથજ તે ણ થઇ ળકે છે કે
જે ભકે કશેલાભાં આલે છે કે ભોઢા ઉય શાથ
યાખી દીધા અથલા દાંતોભાં આંગા નાખી
દીધા, ઍની છી ઍભાં ફતાવ્મું છે કે તેભણે
આશ્ચમજની વાથે વાપ ઇન્કાય કમો અને કંઇક
ગુસ્વાના આવાય ણ જોલાભાં આલે છે .
ભતરફ કે તેઓ મગમ્ફયની લાતને
વાંબલા ચાશતા ન શતા તેભ ણ ફની ળકે
છે .
ભુશ્રીકોના જલાફભાં મગમ્ફયો કશે છે કે
તભને ળંકા કઇ ફાફતભાં છે ? અભો જે તયપ
તભોને આભંત્રણ આીઍ છીઍ તે ઍજ
ખુદા તયપ છે જે આવભાન અને ઝભીનનો
ભાણરક છે . તેજ તભાયી ફંદગીનો ખયેખય
ભુસ્તશક છે . ળું તભને શજુ ણ અલ્રાશના
ફાયાભાં ળંકા છે ? ભુશ્રીકો કશે છે કે અભાયા
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ફા-દાદાઓ ફુતોની ઇફાદત કયતા શતા
તેથી તભો અભને અટકાલો છો. તભો કોઇ
દરીર રાલો જે થી અભોને ખાતયી થામ. તભો
તો અભાયી જે લા ઇન્વાન છો. કુદયતે ઍ
રોકોને ઍક ણનભાજણ કયેરા લખત વુધી
ભોશરત આેર છે કે તેઓ યાશે યાસ્ત ઉય
આલી જામ.
યવુરોઍ તેભને કહ્યું કે અભો ણ તભાયા
જે લા ઇન્વાનો છીઍ. અભો અલ્રાશના
શુ કભ ણલના કોઇ ભોઅજીઝા રાલી ળકતા
નથી. જે ઓ ઇભાનલાા છે તેઓ અલ્રાશ
ય બયોવો યાખે છે .
શ. ઇભાભ ભુવે કાણઝભ અ.ઍ પયભાવ્મું
તલક્કરના (બયોવો યાખલાના) કેટરાક પ્રકાય
છે . તેભાંથી ઍક ઍ છે કે તભાભ કાભભાં ભાત્ર
ખુદા ઉય જ તલક્કર કયીને ખુળ થલું
જોઇઍ, ખુદા તભાયા શકભાં ભશેયફાની
કયલાભાં કભી કયતો નથી, ભાટે તાયા પ્રત્મેક
કાભ તેને જ વોંી આ અને બયોવો યાખ.
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે જીબ્રઇરને ુછમું કે
તલક્કર ળું છે ? કહ્યું કે ઍલો અકીદો યાખલો
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કે રોકો ન નુકવાન શોંચાડી ળકે છે ન
પામદો શોંચાડી ળકે છે , ન આી ળકે છે ન
ભના કયી ળકે છે અને રોકોથી આળા ન
યાખલી, જે કોઇ આલી યીતે લતજળે તે કોઇ
ઉય ન બયોવો કયળે ન આળા યાખળે, ન
ડયળે.
૧૩ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ۡاؾ الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ل ِرُ ُس ِلہ ۡم ل َ ُن ُۡو َج ّ َن ُکم
َ َق َق
ِ
ِ
َ َ ّ ۡ َ ّ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡۤ َ ۡ َ ۡ ّ
ؕ ِمن اذ ِضنا اق لتعوخـ فِی ِمل ِتنا
ّّٰ َ ّ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ّ َ ۡ ۡ َ ٰۤ ۡ َ َ
َالظ ِلمهۡف
فاقحی ِالی ِہم ذبہم لنہ ِلکن
ِ
﴾۱۳ۙ ﴿
ۡؕ َق ل َ ُن ۡس ِک َن ّ َن ُـک ُم الۡاَ ۡذ َص ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہم
َ اػ َم َقاػ ِ ۡی َق َخ
َ ّٰدل َِک ل َِم ۡن َخ
اػ
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﴾۱۴﴿َق ِع ۡی ِد
ُ َ َ َ ُۡ ََۡ ۡ َ
اب ک ّ ُل َج ّ َبا ٍذ َع ِن ۡی ٍد
ق استفتحوا ق خ
﴾۱۵ۙ ﴿
અને જે ઓ ઇભાન રાવ્મા નણશ તેભણે
ોતાના યવુરોને કહ્યું કે અભે તભને અભાયા
દેળભાંથી કાઢીને જ જં ીળું, અથલા તો તભને
અભાયા ધભજભાં ાછા આલલુંજ ડળે. છી
તેભના યલયરદગાયે તેભની તયપ લશી ભોકરી
કે અભે તો ઝુરભગાયોનો ખચીતજ નાળ કયી
નાખીળું. (૧૩)
અને તેભના (નાળ કમાજ) છી તભને તે
બૂણભભાં ખચીતજ લવાલીળું; આ ફદરો તે
રોકો ભાટે છે કે જે ઓ ભાયી શજૂ યભાં ઉબા
થલા (ની માદ)થી ડયે છે અને ભાયી ધભકીથી
ણ ડયે છે . (૧૪)
અને તેઓ (મગમ્ફયો)ઍ (તેભની અને
નાણસ્તકો લચ્ચેની તકયાયનો) પેંવરો થઇ
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જલાની દુઆ ભાંગી અને દયેક ણળયજોય
ણલયોધી ણનયાળ થમો. (૧૫)
અમ્ફીમા અ. નફુવ્લતના ઓશદા ઉય
આવ્મા શેરાં ોતાની બટકેરી કોભોની વાથે
કદી ણ શતા નણશ. તેઓ નફી તો શેરેથી
જ શોમ છે , ણ જ્માયે નફુવ્લતની જાશેયાત
કયે છે તે શેરાં ખાભોળ ઝીંદગી ગુઝાયતા
શતા. ઍ ખાભોળીનો અથજ ઍ રોકોઍ ઍ કમો
શતો કે તેઓ અભાયા ધભજ ય છે તેથી જ
તેઓઍ કહ્યું શતું કે તભાયે અભાયા ધભજભાં
ાછુ ં આલલું જ ડળે. કુદયતે ઍ લખતે લશી
કયી કે અભો ઍલા રોકોનો નાળ કયી નાખીળું.
અમ મગમ્ફય વ. તભો ગબયાળો નશીં. ઍ
રોકો ઍભ કશે છે કે તભો આ દેળભાં યશી
ળકળો નણશ, યંતુ અભો કશીઍ છીઍ કે શલે
તેઓ જ આ ઝભીન ઉય યશેલા ાભળે
નણશ. શલે તો જે તભોને ભાન્મ યાખળે તેજ
યશી ળકળે. શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે
ોતાના ડોળીને રોબ અને રારચના કાયણે
તકરીપ આે અને તે ત્માંથી ચાલ્મો જામ અને
તે ઍભ ણલચાયે કે તેના ઘયનો ભાણરક શુ ં થઇ
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જાઉં તો ખુદા ઍલા રારચુના ભારનો શેરા
ડોળીને લાયવ ફનાલળે, ઍ ભુજફ
પયભાલીને ઉય ભુજફ આમતની ણતરાલત
કયી.
જાશેયભાં આ સ્થે આ આમતભાં શેરાંના
અમ્ફીમા અને તેની કોભોનું લણજન છે , ણ ઍ
રોકોને રાગુ ડે છે જે ઓ જ્માયે આ વુયો
નાઝીર થમો ઍ લખતે શતા. આ સ્થે
ભક્કાના કુપપાયો અને અયફના ભુશ્રીકોને
ખુલ્રા ળબ્દોભાં ચેતલણી આલાભાં આલી
છે કે જો તભો ઇસ્રાભને સ્લીકાયી રેળો તો
અયફની બુભી ઉય યશી ળકળો, ણ જો
અણસ્લકાય કમો તો તભો નાભળે થઇ જળો.
૧૬ થી ૨૧ભી આમાત :-

َّ
ّٰ
َ
َ
ِّم ۡن ّق َذٓائِ ٖہ َج َہن ُم َق یُ ۡسكی ِم ۡن ّمٓا ٍء
﴾۱۶ۙ ﴿ َص ِدیۡ ٍد
ُ َ ّیَ َت َج ّرَ ُع ٗہ َق لَا یَک
ۡاخ یُ ِس ۡی ُغ ٗہ َق یَاۡ ِتی ِہ
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َۡۡ ُ ۡ ُ ّ َ َ َ
اـ ّق َما ُہوَ ِب َم ِّی ٍت ؕ َق
الموة ِمن ک ِل مک ٍ
ۡ َّ َ َ َ ٌ َ ٌ
اب غ ِل ۡیظ ﴿﴾۱۷
ِمن قذٓائِ ٖہ عذ
َم َث ُل الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ب َر ّبہ ۡم اَ ۡع َمال ُ ُہمۡ
ِ ِِ
ٔ َ َو َما ِخِۣ ۡاش َت ّ َد ۡة ب ِہ ّ
الریۡ ُح ف ۡی یَو ٍؿۡ
ِ ِ ِ
َ َ
ۡ
اص ٍف ؕ لَا حَق ِد ُذ ۡق َـ ِم ّما ک َس ُبوۡا َعدّٰی
َع ِ
َّ ۡ
َ ّٰ َ
ش ۡی ٍء ؕ دل ِک ُہوَ الض ّٰل ُل ال َب ِع ۡی ُد ﴿﴾۱۸
َ َ ۡ َ َ َ ّ َ ّّٰ َ َ َ َ ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ
الم تر اـ اللہ خلق السمو ِة ق الاذص
ۡ َ ّ ۡ َّ َ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
ِبالح ِق ؕ ِاـ یشا یذ ِہبکم ق یا ِة ِبخل ٍق
َج ِدیۡ ٍد ﴿ ۙ﴾۱۹
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َ ّٰ َ َ ّّٰ
ّق َما دل ِک َعدی الل ِہ ِب َع ِزیۡ ٍز ﴿﴾۲۱
َ َ َ ُ ۡ ّّٰ َ ۡ ً َ َ َ ّ ُ ٰٓ
اؾ الض َعف ُؤا
ق بررقا لِل ِہ ج ِمیعا فق
ل ّ َِل ِذیۡ َن ۡ
اس َت ۡکك َ ُؿ ۡۤۡقا ِانَّا ُک ّ َنا ل َ ُک ۡم تَ َب ًعا َف َہلۡ
َ ۡ ُ ۡ ُّ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ۡ َ َ
ّّٰ
الل ِہ ِمنۡ
اب
ذ
انتم مغنوـ عنا ِمن ع ِ
َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ َ ّّٰ
الل ُہ ل َ َہ َدیۡ ّٰن ُکم ؕۡ
شی ٍء ؕ قالوا لو ہدىنا
َ َ ٌ َ َ ۡ َ ۤۡ َ َ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ
سوٓاء علینا اج ِزعنا اؿ صكؿنا ما لنا
ِم ۡن ّ َم ِح ۡ
ص ﴿ ﴾۲۱٪
ی
ٍ
ત્માય છી (આખેયતભાં) તેના ભાટે જશન્નભ
ંછે , અને રૂના ાણીભાંથી તેને ીલડાલલાભા
)આલળે. (૧૬
તે તે (રૂ) ઘુંટડે ઘુંટડે ીળે છતાં તે તેના
ગા શેઠ વશેરાઇથી ઉતાયી ળકાળે નણશ.
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અને ભૃત્મુ તેને ચોભેયથી આલી ઘેયી રેળે ણ
તે ભયળે નણશ; અને ત્માય છી લધાયે વખત
અઝાફ શળે. (૧૭)
જે રોકોઍ ોતાના યલયરદગાયનો ઇન્કાય
કમો તેભની કયણીઓનો દાખરો તે યાખના
(ઢગ) જે લો છે કે જે ને તોપાનના રદલવે
શલાનો વાટો ઉડાડી ભૂકે છે ; જે કાંઇ તેભણે
કમુું શળે તેના કોઇ બાગ ઉય તેઓ અણધકાય
ધયાલતા ન શળે; અવાધાયણ ણનર્ષપતા ઍજ
તો છે ! (૧૮)
ળું તેં ઍ (ણલમ)ભાં ણલચાય નથી કમો કે
અલ્રાશે આકાળો તથા ઝભીનને વદ્શેતુવય
ઉત્ન્ન કમાજ છે ? અગય તે ચાશે તો તભને
નટ ક કયી દે અને ફીજી નલીન વૃણટ ક રઇ
આલે: (૧૯)
અને ઍભ કયલું અલ્રાશ ભાટે ભુશ્કેર નથી.
(૨૦)
અને જ્માયે વઘા (રોકો ોતાના ભયણ
છીના સ્થાનેથી) નીકીને અલ્રાશની
શજૂ યભાં ઉબા થળે ત્માયે કભઝોય રોકો તે
રોકોને કે જે ઓ ગર્તલષ્ઠ શતા કશેળે કે
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ણન:વંળમ અભે તો તભાયા અનુમામી શતા;
ભાટે શલે આજે તભે અભાયા ઉયથી
અલ્રાશના અઝાફભાંથી વશેજ ણ ટાી
ળકો છો ? તેઓ કશેળે કે જો અલ્રાશે અભને
કોઇ (છુ ટકાયાનો) ભાગજ દેખાડ્મો શોત તો
ખચીતજ તભને ણ અભે દેખાડી દેતે;
અભાયા ભાટે (આ) ફન્ને ણસ્થણત વભાન છે કે
શલે તો અભે યડીઍ કૂટીઍ થલા ધીયજ
ધયીઍ, અભાયા ભાટે તો છટકી જઇ આશ્રમ
રેલાનું સ્થાનજ નથી. (૨૧)
જે રોકો ભાથાના પયેરા છે તેઓ ભયણ છી
દોઝખભાં શળે. આ જગતભાં ણ તેઓ
જશન્નભના કાંઠે ઉબેરા છે અને ભયણ છી
તેભને ગંદુ રૂં લાું ાણી ીલયાલલાભાં
આલળે.
કાપીયો અને ભુશ્રીકોને ભયણ છી તેઓને
ઍલું ગંદુ અને કડલું ાણી ીલયાલલાભાં
આલળે જે તેઓના ગા નીચે ઉતયલું ભુશ્કેર
થઇ જળે, તેઓની ચાભડી અને આંતયડાઓ
ખયાફ થઇ જળે. શ.અરી અ.ભે લણજન કમુું છે
કે જશન્નભીઓને “ઝક્કુભ” અને “ઝયીઅ”
અનુક્રભણણકા

518

hajinaji.com

નાભના કાંટાા ઝાડ જે ફશુ જ ખયાફ શળે
તે ખાલા ભાટે ભળે. તેઓ ાણી ભાંગળે તો
તેભને ખયાફ જખભી ભાણવનું રોશી
ીલયાલલાભાં આલળે. શ. યવુરે ખુદા વ.ભે
પયભાવ્મું જે કોઇ દારૂ ીળે તો ચારીવ
રદલવની નભાઝ કફુર થળે નણશ. અને જે
ભયી જામ અને તેના ેટભાં ળયાફ શોમ તો
ખુદા તેને જશન્નભીઓના જખભનું રોશી
અને રૂ તથા વ્મણબચાયીની ગુપ્ત જગ્માઍથી
જે ગંદુ ાણી નીકે છે તે ીલયાલળે, તેને
ભોતની વખતી ઘણીજ થળે.
જે ઓ ખુદાનો ઇન્કાય કયે છે તેની કયણીઓનો
દાખરો ઍ યાખના ઢગરા જે લો છે જે ને શલા
ઊડાડીને રઇ જામ છે . ઍટરે વુધી કે તેઓની
ફંદગી અને તેની ઝાશેયી નેકીઓ અને તેના
ભોટા ભોટા ખમયાતી કાભો જે ના ય તે
દુણનમાભાં પખ્ર કયે છે તે ફધામ છે લટે યાખનો
ઍક ઢગરો વાણફત થળે, જે ને કમાભતનો
લંટોણમો ઉડાડી દેળે અને આખેયતભાં ઍક
યજકણ ણ તેની ાવે ઍ રામક નણશ યશે કે
જે ખુદાઇ ત્રાજલાભાં યાખી કંઇ ણ લજન
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ાભી ળકે, ભતરફ કે તેને ત્માં કંઇ ણ પામદો
શોંચળે નણશ.
ળું તભો જોતા નથી કે આ ઝભીન અને
આવભાનના ભશાન કાયખાનાનું વજજ ન શક
ય કામભ થમેરું છે , નણશ કે ફાણતર ઉય. તે
નકાભા પામદા લગયના મદા કયેર નથી, જો
ખુદા ચાશે તો તભોને નટ ક કયી દે અને નલીન
દુણનમા રઇ આલે.
ઉય કહ્યા પ્રભાણે ખુદાના ભાટે કંઇ ભુશ્કેર
નથી. તે જે લખતે ચાશે ઍ લખતે પ્રત્મેક
ચીઝને ભીટાલી ળકે છે અને રાલી ળકે છે .
દયેક ભોઅભીન અને કાપીય ોતાની કફયથી
નીકીને અલ્રાશની તયપ શાજય થળે. જે
રોકો નેતા શતા તેઓ ોતાના ભુયીદોને
ણશવાફના ભાટે વાથે રઇને આલળે અને
આવભાં ઍક ફીજાને દો આળે. આ
ચેતલણી ઍ રોકો ભાટે છે જે દુણનમાભાં
આંખો ફંધ કયીને ફીજાઓની ાછ ચારે
છે અને ળણક્તળાી અને ઝારીભની
તાફેદાયી કયે છે . તેઓને ફતાલલાભાં આલે છે
કે આજે જે તભાયા નેતા અને ેશ્લા જુ ઠા
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દાલેદાય થઇ ફેઠા છે કારે તેભાંથી કોઇ ણ
તભને અલ્રાશના અઝાફથી ફચાલનાય
નથી. ભાટે આજે જ ણલચાયી રો કે તભો જે નું
અનુવયણ કયી યહ્યા છો ઍ ોતે ક્માં જઇ
યહ્યો છે અને તભને ક્માં શોંચાડીને છોડળે.
૨૨ થી ૨૬ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ّ َ ُ ّٰ ۡ َ ّ َ َ َ
َاللہ
ق قاؾ الشیطن لما ق ِطی الامر ِاـ
َۡق َع َدخ ُ ۡم َق ۡع َد ال ۡ َح ّق َق َق َع ۡد ّتُ ُکم
ِ
ُ َ
َ َ َفاَ ۡخ َل ۡف ُت ُک ۡم ؕ َق َما ک
اـ خِیَ َعل ۡیک ۡم ِّم ۡن
ۡ ُس ۡل ّٰطن ِالَّا ۤۡ اَ ۡـ َخ َعوۡتُ ُک ۡم َف
ۚ اس َت َج ۡب ُت ۡم خ ِ ۡی
ٍ
َ َ ۡۤ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡۤۡ ُ ۡ ُ َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ
فلا تلومونِی ق لوموا اجفسکم ؕ ما انا
ِۡب ُم ِۡ ِو ِخ ُک ۡم َق َما ۤۡ اَن ۡ ُت ۡم ِب ُم ِۡ ِوخِ ّیَ ؕ ِان ّی
ِ
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َ َ ُ ۤۡ َ ۡ ۡ
َ
َ
کؿ ۡػة ِب َما اً َوخ ُت ُموۡ ِـ ِم ۡن ق ۡب ُل ؕ ِا ّـ
ّّٰ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
ٌ
ۡ
الظ ِل ِمهف لہم عذاب ال ِیم ﴿﴾۲۲
َ ُ ۡ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ ّٰ
ّٰ
ّ
ق اخ ِخل ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِت َہا الۡاَن ۡ ّٰہرُ
ِ
ّٰ
َ
ۡ
خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ِب ِاد ِـ َذ ِّب ِہ ۡم ؕ ت ِح ّ َی ُت ُہ ۡم
فِ ۡی َہا َس ّٰل ٌم ﴿﴾۲۳
َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ّّٰ ُ َ َ ً َ َ ً َ ّ َ ً
الم تر کیف ضفب اللہ مثلا ک ِلمۃ ط ِیبۃ
َ َ َ َ َ ّ َ َ ۡ ُ َ َ ٌ َّ َ
َ
ُ
ۡ
کشجر ٍۃ ط ِیب ٍۃ اصلہا ث ِابت ق فوعہا فِی
َّ
الس َمٓا ِء ﴿ ۙ﴾۲۴
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ۡ
ۡ ُ َُ ُ ُ
ت ۡؤت ِ ۡیۤۡ اکل َہا ک ّ َل ِحه ٍۭف ِب ِاد ِـ َذ ِّب َہا ؕ َق
َّ
َ ّ َ َ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ ُ ۡ َ
از ل َ َعل ُہ ۡم
ِلن
ِ حّ ِوب اللہ الامثاؾ ل
َّ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۲۵﴿ یَتذٔوقـ
َ َ
ََ َ َ َ َ
ِۣ َق َمث ُل ک ِل َم ٍۃ خ ِب ۡیث ٍۃ کش َجرَ ٍۃ خ ِب ۡیثۃ
َ ۡ
ۡاج ُت ّث ۡت ِم ۡن َفوۡ ِؼ الۡاَ ۡذص َما ل َ َہا ِمن
ِ
َ
﴾۲۶﴿ ق َوا ٍذ
અને (જ્માયે વઘો ભાભરો ચૂકલાઇ જળે
અને રોકો ળૈતાન ઉય આક્ષે કયળે ત્માયે)
ળૈતાન કશેળે કે ણન:વંળમ અલ્રાશે તો તભને
વાચો લામદો કમો શતો, અને ભેં ણ તભને
લામદો કમો શતો ણ તેનું ભેં તભાયી વાથે
ારન કમુું નણશ, લી તભાયા ઉય ભારૂં કોઇ
ચરણ તો શતુંજ નણશ. ણવલામ કે ભેં તભને
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ફોરાવ્મા શતા અને તભોઍ ભારૂં કશેલું ભાની
રીધું શતું, ભાટે (શલે) તભે ભને ઠકો આો
નણશ, ફલ્કે તભાયા ોતાનેજ ઠકો આો;
શલે શુ ં ન તભાયી પરયમાદે શોંચી ળકું છુ ં અને
ન તભે ભાયી પરયમાદને વાંબી ળકો છો;
તભોઍ ભને જે (અલ્રાશનો) ળયીક ફનાવ્મો
શતો તેનો તો શુ ં ણન:વંળમ પ્રથભથી ઇન્કાય
કયતો શતો; ણન:વંળમ જે ઓ ઝુરભગાય છે
તેભના ભાટે દુ:ખદામક અઝાફ છે . (૨૨)
અને જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા નેકીઓ કયી
તેઓ જન્નતોભાં દાખર કયલાભાં આલળે
જે ની શેઠ નદીઓ લશેતી શળે અને ોતાના
યલયરદગાયની આજ્ઞાથી તેઓ શંભેળ ભાટે
તેભાંજ યશેનાયા થળે; અને ત્માં યસ્યની
(ભુરાકાત લખતનું) અણબલંદન વરાભ
વરાભ શળે. (૨૩)
(શે યવુર !) ળું તેં આ નથી ણલચામુું કે
અલ્રાશ ઍક ાક કરભાનો દાખરો કેલી યીતે
લણજવ્મો છે ? તે ઍક ઉભદા લૃક્ષના જે લો છે કે
જે ના ભૂ ભઝફુત શોમ અને જે ની ડાીઓ
આકાળ ય શોંચેરી શોમ: (૨૪)
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દયેક ઋતુભાં તે અલ્રાશના શુ કભથી ોતાના
(સ્લારદટ ક) પ આતું યશેતું શોમ. અને
(આલા) દાખરા અલ્રાશ રોકો ભાટે આ
શેતુવય લણજલે છે કે કદાચને તેઓ ફોધ ગ્રશણ
કયે. (૨૫)
અને નાાક કરભાનો દાખરો ઍક ખયાફ
લૃક્ષ જે લો છે કે જે ઝભીન ઉયથી ઉખેડી
નાખી ળકામ અને તેનાભાં કાંઇજ ભઝફુતાઇ
ન શોમ. (૨૬)
જ્માયે તેઓ ણફલ્કુર નાઉભેદ થઇ જળે તો
ળમતાનને રાઅનત કયીને કશેળે કે તેં અભોને
અઝાફભાં પવાવ્મા. તે કશેળે કે તભાયા ગીરાળીકલા ફધુ ફયાફય છે . અલ્રાશ વાચો શતો
અને શુ ં જુ ઠો શતો ઍ લાતની કફુરાતનો ભને
ણફલ્કુર ઇન્કાય નથી અને અલ્રાશની પ્રત્મેક
લાતને તભો વાચી જોઇ યહ્યા છો. અને શુ ં
ણ તભાયી વાથે જ વઝા બોગલી યહ્યો છુ ં .
જે ભોઅભીનો શળે તેઓને જન્નતભાં દાખર
કયલાભાં આલળે, જ્માં ઉભદા ભશેરો શળે
જે ની નીચેથી નશેયો લશેતી શળે અને પ્રકાય
પ્રકાયના પો શળે. તણશય્માશનો ડીક્ષનેયીભાં
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અથજ થામ છે રદઘજ આમુર્ષમનો, ણ અયફી
બાાભાં ભશાલયાભાં આ ળબ્દ આલકાય અથે
ણ ફોરલાભાં આલે છે . જે રોકો ઍક ફીજા
વાથે ભુરાકાત કયે છે ત્માયે અણબનંદન તયીકે
વરાભ કયે છે અને આ સ્લાગત કયલું,
આલકાય આલો તે વરાભ કયલાના અથજભાં
છે .
કરભ-ઍ-તૈમફા ઍ તૌશીદનો કરભો છે
અથલા ઇસ્રાભની દાલત દેલી છે . પ્રત્મેક શક
કરભો ારકઝા ઝાડ જે લો છે . તેનું ભુ
ઝભીનભાં છે અને તેની ડાો આકાળભાં છે .
તે ઝાડ ખુદાના શુ કભથી ણનભાજણ કયેરા વભમ
ઉય પો આે છે . અલ્રાભા ભજરીવી
(અ.ભ.) આ આમતની તાણલર ફતાલે છે કે
જ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું તે ઝાડનું ભુ
શુ ં છુ ં અને અરી અ. તેનું થડ છે અને અરી
અ.ની ઔરાદભાં અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન અ.
તેની ડાો છે . અને તેઓનું ઇલ્ભ તેનું પ છે
અને ભોણશબ્ફો, ભોઅભેનીન તેના ાંદડા છે .
અને ફવાઍરૂદ દયજાતભાં છે કે તેની ડાો
જ. પાતેભા અ. છે લગેયે. અને ઍક
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રયલામતભાં ઍભ ણ છે કે શ. ઇભાભે શવન
અ. અને ઇભાભે શુ વમન અ. તેના પ છે .
નાાક કરભાનો અથજ કુફ્રનો કરભો છે અથલા
ફુત યસ્તીની દાલત આલી છે . તેનો
દાખરો નાાક ઝાડ જે લો છે અને તે ઝાડ
ઇંદ્રામનનું છે ઍ ફશુ જ કડલું અને સ્લાદભાં
ખયાફ શોમ છે અને ઝભીન ઉય ણસ્થય નથી.
તે ઉખેડી નાખેરું છે , તેનું ભુ ન ઝભીનભાં
છે ન તેની ડાો ઉય લધે છે . ઍજ યીતે
કાપીય રોકો છે કે જે ઓના ધભજની કોઇ
શકીકત નથી અને શઝયત ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય અ.ભે પયભાવ્મું કે નાાક ઝાડથી ભુયાદ
ફની ઉભય્મા છે .
૨૭ થી ૩૨ ભી આમાત :-

َ ۡ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ُ ّّٰ ُ ّ َ ُ
ۡ
یث ِبت اللہ ال ِذین امنوا ِبالقو ِؾ
َّ
ّٰ ۡ َ َ ۡ ُ ّ
ۡ
ّٰ
َ
َ
ۚ الث ِاب ِت فِی الحیو ِۃ الدنیا ق فِی الآِو ِۃ
ّّٰ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ّّٰ ُ ّّٰ ُ ّ ُ َ
َالل ُہ ما
ۖ ق حفعل
۟ ق ح ِضل اللہ الظ ِل ِمهف
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یَ َش ُ
ٓاء ﴿ ﴾۲۷٪
َ َ َ َّ
ّّٰ ُ ۡ َ
َُ
ال َ ۡم ترَ ِاخی ال ِذیۡ َن َب ّدلوۡا جِ ۡع َم َت الل ِہ کؿ ًػا ّق
َ ُّ َ
ۡ
ا َحلوۡا قوۡ َم ُہ ۡم َخ َاذ ال َبوَاذِ ﴿ ۙ﴾۲۸
َ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
ُ
َ
جہنم ۚ یصلونہا ؕ ق ِبئس الـػاذ ﴿﴾۲۹
َ َ َ ُ ۡ ّّٰ َ ۡ َ ً ّ ُ ّ ُ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ق جعلوا لِل ِہ انداخا ل ِی ِضلوا عن س ِبی ِل ٖہ ؕ
ُ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ
قل تمتعوا ف ِاـ م ِصهؿخم ِاخی الناذِ ﴿﴾۳۱

ُق ۡل لِّ ِع َبا ِخ َی الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا حُ ِق ۡیمواُ
ّ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ّٰ
ً َ
الص ّٰلوۃ َق یُن ِفقوۡا ِم ّما َذرقن ُہ ۡم ِي ّوا ّق
َ َ َ ً ّ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ َ ۡ ٌ َّ َ ۡ ٌ
علانِیۃ ِمن قب ِل اـ یاتِی یوؿ لا بیع
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﴾۳۱﴿ فِ ۡی ِہ َق لَا ِخ ّٰل ٌل
َ َ
َ ّ َ َ َ ۡ َ ّ ُ ّّٰ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا ۡذص َق
اللہ ال ِذی خلق
ۡ َ َ ً َ َ َّ َ َ َ ۡ َ
ٓاء فآ َو َث ِب ٖہ ِم َن
انزؾ ِمن السمٓا ِء م
َ ۡ ُ ۡ ُ ُ َ َ َ ّ َ َ ۡ ُ َ ّ ً ۡ ّٰ َ َ ّ
الثمر ِة ذِرقا لکم ۚ ق سُو لکم الفلک
ُ َّ
َ ۡ ۡ
ل َِت ۡجرِ َی فِی ال َبَ ِو ِبا ۡمرِ ٖف ۚ َق َسُ َو لَک ُم
َۡ
﴾۳۲﴿ َالۡان ّٰہر
જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે તેભને તો અલ્રાશ
દુણનમાની જીંદગીભાં તથા આખેયતભાં તે ાકી
લાત (કરભઍ તૌશીદ)ના પ્રતાે ઇભાન ય
દ્રઢ યાખળે; અને ઝુરભગાયોથી અલ્રાશ
ણશદામતની પ્રેયણા ખુંચલી રે છે , અને
અલ્રાશ ચાશે છે તે કયે છે . (૨૭)
(શે યવુર !) ળું તેં તેભના ણલે ણલચાય નથી
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કમો કે જે ભણે અલ્રાશની નેઅભતોને
નાળુક્રીથી ફદરી નાખી અને ોતાની કૌભને
ણલનાળના ઘયભાં ઉતાયી ભૂકી: (૨૮)
(ઍટરે કે) જશન્નભભાં ? તેઓ વલે તેભાંજ
દાખર થળે; અને યશેલા ભાટે તે ઘણંજ
ખયાફ ઠેકાણં છે . (૨૯)
અને તેભણે અલ્રાશના કેટરાક ળયીક
ફનાવ્મા કે જે થી (રોકોને) તેના ભાગજથી
બટકાલે; તું કશે કે તભે (થોડા રદલવ) રાબ
બોગલી રો છી ણન:વંળમ તભારૂં ાછુ ં પયલું
જશન્નભ તયપજ છે . (૩૦)
(શે યવુર !) ભાયા તે ફંદાઓ કે જે ઓ ઇભાન
રાવ્મા છે તેભને કશે કે નભાઝ ઢમા કયે અને
અભોઍ જે યોઝી તેભને આી છે તેભાંથી
છુ ી અને જાશેય યીતે અભાયી યાશભાં ખચ્માજ
કયે, આ શેરાં કે તે (ચોક્કવ) રદલવ આલી
રાગે કે જે રદલવે ન કાંઇ રેલડદેલડ શળે ન
યસ્યની ણભત્રતા (કાભે રાગળે.) (૩૧)
અલ્રાશ ઍજ છે કે જે ણે આકાળો તથા
ઝભીનને ૈદા કમાજ અને આકાળ યથી ાણી
ઉતામુું, છી તે લડે તભને યોઝી આલા કાજે
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પ ઉત્ન્ન કમાજ, અને લશાણોને તભાયા તાફે
કયી દીધા કે તેના શુ કભથી વભુદ્રભાં ચારતા
(પયતા) યશે, અને નદીઓ ણ તભાયા
અણધકાયભાં કયી દીધી. (૩૨)
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તેનો ઍઅતેકાદ
ઘણોજ ામદાય થમો છે અને આપતો ઉય
વબ્રથી કાભ રે છે અને તેઓ કબ્રભાં ણ
ણશમ્ભતથી કાભ રે છે . શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન અ.થી લણજન છે કે કબ્રભાં જ્માયે
વલાર થામ છે કે તાયો યલયરદગાય કોણ છે
? તાયો દીન ળું છે ? મગમ્ફય કોણ છે ?
ઇભાભ કોણ છે તો તે ણશમ્ભતથી ફધા જલાફ
આે છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.
પયભાલે છે કે કાપીયને વલાર થામ છે તો તે
જલાફ આી ળકતો નથી અને તેને અઝાફ
થામ છે . જ્માયે ભોઅભેનીનને જન્નતની
ખુળખફયી ભે છે . જ્માયે ઇન્વાનનો
અંતકા આલે છે ત્માયે તેની વાભે ત્રણ વુયતો
આલે છે . શેરી ભારના રૂભાં આલે છે
ત્માયે ભયનાય કશે છે કે ખુદાની કવભ તને
ભેલલા ભાટે ભેં ફશુ જ ભશેનત કયી છે
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ઉયાંત શુ ં કંજુવ ણ શતો, તું આજે ભાયી
વાથે કઇ યીતે બરાઇ કયી ળકે છે ? તે કશે છે
કે શુ ં તને કપન ણવલામ કંઇ આી ળકતો નથી.
છી વાભે અલરાદની વુયત આલે છે . કશે છે
કે ઍ ુત્ર શુ ં તને ફશુ જ ચાશતો શતો અને
તભાયા દુ:ખભાં વાથ આતો શતો, આજે
તભો ભાયા ભાટે ળું કયી ળકો છો ? તે કશે છે કે
અભો તો તને કફયભાં વુલયાલી દેળું, ઍ
ણવલામ અભાયાથી કંઇ નણશ થામ. ત્માય છી
તેના નેક અઅભારો વાભે આલે છે . તેને
જોઇને કશે છે તું ભાયા ભાટે ફશુ બાયે લસ્તુ
શતી અને તાયાથી શુ ં અણગભો યાખતો શતો,
આજે ળું તું ભાયી કંઇ ભદદ કયી ળકીળ ? તે
કશે છે કે શુ ં તાયી વાથે કફયભાં, કમાભતભાં
અને દયેક ભુશ્કીર સ્થે યાશ ફતાલતો યશીળ.
તે ભાણવ જે ભોઅભેનીન શોમ છે તેના કામો
નેક રૂભાં જોલાભાં આલે છે . તે ગુસ્ર
આનાયને અને જનાઝો ઉાડનાયને જુ ઍ
છે અને કવભ દઇને કશે છે કે અમ રોકો !
ભને જલ્દીથી કફયભાં શોંચાડો, છી
કફયભાં તેને ખુળખફયી ભે છે અને
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ફેણશશ્તના દ્લાય ખુરી જામ છે .
ખુદાલંદે આરભ કાપીયોનું લણજન કયે છે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) તભે ઍ રોકોની તયપ જોમું
નણશ કે તેઓઍ ખુદાની નેઅભતને ફદરી
નાખી, ળુક્રને ફદરે નાળુક્રી કયે છે અને
ોતાની કોભને ગુભયાશીભાં નાખે છે .
જે રોકોઍ આ જગતભાં નેક કામજ ન કમાજ
અને દુણનમાનો ભોશ યાખમો તેઓનું યશેઠાણ
જશન્નભ છે .
જે રોકોઍ ખુદાના બાગીદાય ફનાવ્મા અને
રોકોને ગુભયાશ કમાજ ! શઝયત ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે તેથી ભુયાદ કુયૈળના
રોકો છે . જે ઓઍ શ. યવુર વ. વાથે
અદાલત કયી અને તેભનાથી રડ્મા. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે આ આમત
કુયેળના ફે ફદકાય કફીરાઓ ણલે નાઝીર
થઇ છે . તેઓ ફની ભોગીયા અને ફની
ઉભય્મા છે . ફની ભોગીયા ફદયની રડાઇભાં
ભામાજ ગમા, ફની ઉભય્મા કે તેઓઍ કેટરાક
રદલવનો પામદો ઉાડ્મો. શ. અરી અ.ભે
પયભાવ્મું કે જે ભણે આં શઝયત વ.ની વુન્નતને
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ફદરી નાખી, તેભના લવીથી પયી ગમા તે
કોભનો ળું શાર થળે ? તેઓ બમ ાભતા નથી
છી ઉયની (૩૦ભી) આમત વંબાલી. કે
અભો ખુદાની નેઅભત છીઍ અને તેઓ ઉય
અભાયા રીધે ઇન્આભ કયેર છે અને
કમાભતના રદલવે ોતાની ભુયાદે શોંચળે.
ખુદા પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ વ. જે ઓ
ઇભાન રાવ્મા છે તેભને કશો નભાઝને તેની
ળયતો વાથે ઢે, અને જે કંઇ યોઝી આી છે
તેને ખુદાની યાશભાં ખચજ કયો, અને ખુદાની
ખુળી ભાટે જે ઓઍ દોસ્તી કયી શળે તેને
પામદો શોંચળે.
તભાયા ભાટે આવભાનથી ાણીને લયવાવ્મું,
તભાયી યોઝી ભાટે પ ઉગાડ્મા અને તભાયા
ભાટે દરયમાભાં કણશ્તઓને ચરાલી.
૩૩ થી ૩૫ ભી આમાત :-

َّ ُ ُ َ َ َّ َ َ
َالش ۡم َس َق الۡقَ َم َر َخٓائ َبه ۡ ِف ۚ ق
ق سُو لکم
ِ
َّ َ َ ۡ َّ ُ ُ َ َ َّ َ
َ
َ
﴾۳۳﴿ سُو لکم الیل ق النہاذ
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ُ ّٰ
ُ
َۡ
َق ّٰاتىک ۡم ِّم ۡن ک ِ ّل َما َسال ُت ُموۡ ُف ؕ َق ِا ۡـ
َ
ُ َ
ُ
ّّٰ
ت ُع ّد ۡقا جِ ۡع َم َت الل ِہ لَا ت ۡح ُصوۡ َہا ؕ ِا ّـ
َّ َ ُ َ َ َ ۡ ۡ
﴾۳۴٪ ﴿ اـ لَظلوۡ ٌؿ کف ٌاذ
الاِنس
َ ۡ َ
ۡ اؾ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی ُم َذ ّب
َ َق ِا ۡد َق
اج َع ۡل ّٰہذا ال َبل َد
ِ
َاج ُن ۡبج ۡی َق بَج ّیَ اَ ۡـ جّ َ ۡع ُبد
ۡ ّٰا ِم ًنا ّ َق
ِ
ِ
َ الۡاَ ۡص َن
﴾۳۵﴿ اؿ
અને વૂમજ ચંદ્ર કે જે ફન્ને ોતોતાના ભાગે
(ણનયંતય) ચક્કય ભામાજ કયે છે તે ણ તભાયા
તાફે કયી દીધા, અને તેણે યાત્રી તથા રદલવને
ણ તભાયા આધીન કમાજ. (૩૩)
અને તભે તેની ાવે જે કાંઇ ભાંગો છો તે
તભને આે છે ; અને જો તભે અલ્રાશની
નેઅભતોની ગણત્રી કયો તો તેનો ળુભાય તભે
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શયગીઝ કયી ળકળો નણશ; ફેળક ભનુર્ષમ ભશા
અન્મામી અને અનુકાયી છે . (૩૪)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ઇબ્રાશીભે
માચના કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય ! આ
(ભક્કા) ળશેયને વુરેશ ળાંણતલાું ફનાલ,
અને ભને તથા ભાયી ઔરાદને ભૂર્તતઓની
ૂજાથી ફચાલી રે. (૩૫)
વૂમજ અને ચંદ્રને ઘુભનાયા ફનાવ્મા કે જે થી
ખેતીલાડીને પામદો શોંચે. યાત અને રદલવને
ફનાવ્મા. યાત્રી આયાભ ભાટે અને રદલવને
ઇન્વાનની યોઝી ભાટે ણનભાજણ કયેર છે .
કુદયત ાવે જે કંઇ જાઍઝ યીતે ચાશો તે
તભને આે છે . ખુદાની નેઅભતો અવંખમ
છે . જે ને કોઇ ગણી ળકે નણશ. તભાયી જીલન
જરૂયીમાતને તેણે ુયી કયી છે . આ સ્થે ઍ
ણ ફતાલલાભાં આલે છે કે ખુદાની
નેઅભતથી ભુયાદ શ. યવુરે ખુદા વ. છે અને
આના વદગુણોની ગણતયી કયલી અળક્મ
છે .
ખુદાલંદે આરભ શ. ઇબ્રાશીભ અ.ના દીનને
અનુવયલાનો શુ કભ કયે છે . અમ ભોશમ્ભદ વ.
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ઍ લસ્તુને માદ કયો જે લખતે ઇબ્રાશીભે
ભુનાજાતભાં કહ્યું શતું કે આ સ્થને (ભક્કાને)
અભનલાું ફનાલ, તેભાં કોઇ ણ કોઇને
તકરીપ ન આે, ઇન્વાન શોમ કે શેલાન શોમ.
કુદયતે આની દોઆ કફુર કયી. કોઇ
ોતાના ફાના કાણતરને જોતો તો ણ કંઇ
ફોરી ળકતો નણશ. શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે અઝજ
કયી કે અમ ખુદા ભને તથા ભાયા ુત્રોને ફુત
યસ્તીથી ફચાલજે . ખુદાઍ આની દોઆ
કફુર કયી. તેના ઇલ્ભની અંદય જે ઓનું
ભોઅભીન થલું વાણફત શતું તેઓઍ ફુતોની
યસ્તીળ ણ કયી નણશ. આે આ સ્થે
ોતાની અલરાદ અને ોતાને ફુત યસ્તીથી
ફચાલલાનું કહ્યું. તેથી આમતનો શેતુ પક્ત
ોતાના ભાટે વીધી યાશ ય અટર યશેલાની
તૌપીક તરફ કયલાનો છે . જે લી યીતે કે
“ઍશદેનસ્વેયાતર ભુસ્તરકભ” કે અભોને વીધી
યાશ ય કામભ યાખ, કશે છે કે આે કહ્યું કે
અમ ખુદા ભાયી અલરાદને ફુત યસ્તીથી દુય
યાખ. તો આની અલરાદભાંથી કોઇઍ ફુત
યસ્તી કયી નથી. ણ ફીજા અયફો
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ભૂર્તતઓની ૂજા કયતા શતા. આ સ્થે ઍ
ેજણાલલું જરૂયી છે કે મગમ્ફયો અન
ઇભાભો ફધામ ભાઅવુભ છે , તેઓઍ કદી ફુત
યસ્તી કયીજ નથી.
૩૬ થી ૪૧ ભી આમાત :-

َ ّ َّ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ً ّ َ َّ
از ۚ
الن
ذ ِب ِانہن اضللن ک ِثهؿا ِمن
ِ
َ َّ ّ
َ َ
ف َم ۡن ت ِب َعجِ ۡی ف ِان ٗہ ِم ِج ۡی ۚ َق َم ۡن َع َصان ِ ۡی
َ َّ َ َ ُ َ
ف ِانک غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۳۶
َ ّ َ َ ۤۡ ّ ۡۤۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ ّ َ ۡ َ َ ۡ
ذبنا ِانِی اسکنت ِمن دذِیتِی ِبوا ٍخ غهؿِ
ۡ
َ
َ ۡ َ ََ
ِد ۡی ر ۡذ ٍع ِعن َد بَ ۡی ِتک ال ُم ََ ّو ِؿ ۙ َذ ّبنا
ُ ۡ ُ ّ َ ّٰ َ َ ۡ َ ۡ ً
اج َع ۡل اف ِئ َدۃ ِّم َن
ل ِیـ ِقیموا الصلوۃ ف
َّ
از تَ ۡہ ِو ۡۤۡی ِال َ ۡیہ ۡم َق ۡاذ ُر ۡق ُہ ۡم ِّمنَ
الن ِ
ِ
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ّ َ َ ّٰ َ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ُ
َ
ۡ
ُ
الثمر ِة لعلہم یشٕوقـ ﴿﴾۳۷
َذ ّبَ َنا ۤۡ ِانّ َ َک تَ ۡع َل ُم َما ن ُ ۡخ ِف ۡی َق َما ج ُ ۡع ِل ُن ؕ قَ
َ َ ۡ ّٰ َ َ ّّٰ
الل ِہ ِم ۡن َش ۡی ٍء فی الۡاَ ۡذص قَ
ما یخفی عدی
ِ
ِ
لَا فی ّ َ
الس َمٓا ِء ﴿﴾۳۸
ِ
ّّٰ ّ َ
َ ۡ
َۡ
ال َح ۡم ُد لِل ِہ ال ِذ ۡی َق َہ َب خ ِ ۡی َعدی ال ِکك َ ِؿ
َ
ُ
ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل َق ِا ۡس ّٰح َق ؕ ِا ّـ َذب ِّ ۡی ل َ َس ِم ۡیع
ُّ
الد َعٓا ِء ﴿﴾۳۹
َ ّ ۡ ۡ
ُ َ
اج َعل ِج ۡی ُم ِق ۡی َم ال ّ َص ّٰلو ِۃ َق ِم ۡن د ّذِ ّیتِ ۡی
ذ ِب
َ َّ َ َ َ َ
َ
َ
ُ
ّ
ۡ
ۖ٭ ذبنا ق تقبل خعٓا ِء ﴿﴾۴۱
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શે ભાયા યલયરદગાય ! ણન:વંળમ તે
(ભૂર્તત)ઓઍ ઘણા રોકોને ગુભયાશ કમાજ છે ,
ભાટે જે (ળખવ) ભાયી તાફેદાયી કયળે
ણન:વંળમ તે ભાયાભાંથી છે , અને જે ભાયી
નાપયભાની કયળે તો તો ઍભાં ળંકાજ નથી કે
તું ભશા ક્ષભાલાન (અને) દમાુ છે . (૩૬)
શે અભાયા યલયરદગાય ! ણન:વંળમ ભેં ભાયી
ઔરાદભાંથી (કેટરાકને) તાયા ણલત્ર ભકાન
ાવે ઍલી ખીણભાં કે જે ભાં ખેતીલાડી
(જે લું) કાંઇજ નથી લવાવ્મા છે , ઍટરા ભાટે
કે શે અભાયા યલયરદગાય ! તેઓ નભાઝ
ઢમા કયે, ભાટે રોકોભાં કેટરાકના ભન તેભની
તયપ લાી પેયલી દે તથા તેભને પો દ્લાયા
યોઝી શોંચાડે કે કદાચને તેઓ (તાયો)
આબાય ભાને. (૩૭)
શે અભાયા યલયરદગાય ! ફેળક તું તે (ફધું)
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જાણે છે કે જે અભે વંતાડીઍ છીઍ અને જે
અભે જાશેય કયીઍ છીઍ; અને અલ્રાશ ય
આકાળ તથા ઝભીનની કોઇ ણ લસ્તુ છુ ી
નથી. (૩૮)
વલે ગુણગાન અલ્રાશ ભાટેજ (ૂયલાય) છે
જે ણે ભને લૃઘ્ધાલસ્થા છતાંમ ઇસ્ભાઇર તથા
ઇસ્શાક (જે લા ુત્ર યત્નો) અજણ કમાજ; ફેળક
ભાયો યલયરદગાય (દયેક) દુઆનો વાંબનાય
છે . (૩૯)
શે ભાયા યલયરદગાય ! ભને (ણનમણભત)
નભાઝ અદા કયનાયો ફનાલ અને ભાયી
ઓરાદભાંથી ણ; શે અભાયા યલયરદગાય !
અને ભાયી દુઆ કફુર કય. (૪૦)
શે અભાયા યલયરદગાય ! જે રદલવે ણશવાફ
રેલાભાં આલળે (તે રદલવે) ભને તથા ભાયા
ભાફાને તથા ભોઅભીનોને ભાપ કયી દેજે.
(૪૧)
શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે કહ્યું કે ખુદાલંદા ફુતોના
કાયણે ઘણા રોકો ગુભયાશ થમા. જે દીનભાં
ભારૂં અનુકયણ કયે તે ભાયા રોકોભાંથી છે અને
જે ભાયી આજ્ઞાનું ઉલ્રંઘન કયે અને તે ભુશ્રીક
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ન શોમ તો તું ફક્ષલાલાો ભશેયફાન છે અને
તેઓને ગુનાશથી તૌફા કયલાની તૌપીક અતા
કય. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું
જે કોઇ તભાયાભાંથી ખુદાથી ડયે અને નેકી કયે
તો તે અભો ઍશરેફમતભાંથી છે . કોઇઍ
ુછમું કે ળું તે તભો ઍશરેફમતભાંથી છે ?
શઝયતે પયભાવ્મું કે શા અભો ઍશરેફમતભાંથી
છે . જે ભકે શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે પયભાવ્મું છે
ઍભ કશી ઉયોક્ત આમતની ણતરાલત કયી.
શ. ઇબ્રાશીભ અ. અણતળમ ભામાુ અને યશેભ
રદર શતા. તેઓ કોઇ ણ ઇન્વાનને ખુદાના
અઝાફભાં ણગયપતાય થમેરો જોઇ ળકતા ન
શતા. છે લટ વુધી તેઓની ભગપેયત અને
છુ ટકાયા ભાટે કુદયત ાવે માચના કયતા શતા.
શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે પયભાવ્મું કે અમ ભાયા યફ
ભેં ઇસ્ભાઇરને ઉજ્જડ યણભાં તાયા ઘયની
નઝદીક યાખેર છે . ઍથી ભુયાદ ખાનઍકાઅફા છે . શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે અઝજ કયી કે
અમ ભાયા યફ ભેં ભાયી અલરાદને તાયા
શુ કભથી આ સ્થે ઍટરા ભાટે યાખી છે કે
રોકો ત્માં નભાઝને કામભ કયે અને ઇફાદત
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કયે. તું રોકોના રદરોને ઍલી યીતે પેયલી દે કે
તાયી ભોશબ્ફતના કાયણે અભાયી અલરાદ
પ્રત્મે ચાશના કયે. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
અ.ભે ોતાના દોસ્તોને પયભાવ્મું તેથી ભુયાદ
ફધામ રોકો નથી, તભે તથા તભાયા જે લા
ફીજા ભોણશબ્ફો છે . શ. અરી અ.થી રયલામત
છે કે શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે જે દુઆ કયી શતી કે
અમ ખુદા તાયી ભોશબ્ફતભાં રોકોના રદર
ખેંચામ તો જે ઓ તયપ રદર લાલાનું કહ્યું તે
અભો જ છીઍ. ખુદાઍ શ.ઇબ્રાશીભ અ.ની
દુઆ કફુર કયી તે સ્થને યક્ષણલાું
ફનાવ્મું. શ. ઇસ્ભાઇર અ. અને તેભની
અલરાદ ત્માં આફાદ થઇ. આ કઇ યીતે તે
સ્થે શોંચ્મા તે ણલે શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ. પયભાલે છે કે શ.ઇબ્રાશીભ અ.
ળાભની ઝભીન ય યશેતા શતા ત્માયે જ.
શાજયાના ેટથી શ. ઇસ્ભાઇર અ. જન્ભ
ામ્મા. તો તેભની ફીજી સ્ત્રી વાયાને ઘણંજ
દુ:ખ થમું અને ઇાજ થઇ કે શાજયાને ત્માં
ુત્રનો જન્ભ થમો, ભને કોઇ ફાક નથી.
તેથી વાયા શ. ઇબ્રાશીભ અ.ને તકરીપ દેલા
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રાગી. તે ફાફત શ.ઇબ્રાશીભ અ.ભે ખુદાની
ફાયગાશભાં યજૂ કયી. તો લશી આલી કે તે
સ્ત્રી લાંકી ાંવીના જે લી છે . જો તેના
શાર ઉય ભુકી આીળ તો પામદો ઉાડીળ,
તેને વીધી કયલા જળો તો તુટી જળે. ભાટે
શાજયા અને ઇસ્ભાઇરને ત્માંથી શયભના
સ્થે રઇ જાલ. જે યક્ષણ તથા અભનની
જગ્મા છે . તે ઝભીનના ટુકડાને ભેં વલજ પ્રથભ
મદા કમો છે અને તે ભક્કાભાં છે . આ જ.
શાજયા અને ઇસ્ભાઇરને રઇને ભક્કાની
ઝભીન ઉય શોંચી ગમા. તે જગ્માઍ ઝાડ
શતું. તેના ઉય શાજયાઍ ોતાની ચાદય
નાખી અને ત્માં ફેઠા છી શ.ઇબ્રાશીભ અ.
શાજયા અને જ. ઇસ્ભાઇર અ.થી ણલદાઅ
થલા રાગ્મા. તે લખતે જ.શાજયાઍ કહ્યું કે
અમ ઇબ્રીશભ તભો અભોને આલી જગ્માઍ
ભુકીને ળા ભાટે જાલ છો ? અશીંમા ન કોઇ
ઇન્વાન છે , ન ાણી છે , ન ખેતી છે . આે
કહ્યું કે ભને ખુદાનો શુ કભ થમો છે અને તેજ
તભાયો યક્ષણ કયનાય છે . છી આ ત્માંથી
ણલદામ થમા અને ઍક શાડની ઉય શોંચ્મા
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અને ખુદાની ફાયગાશભાં અયજ કયલા રાગ્મા
કે આ ભાયી અલરાદ છે અને ઉજ્જડ યણ
છે . જ્માયે રદલવ ઉગ્મો તો શ. ઇસ્ભાઇરને
તયવ રાગી. જ. શાજયા ત્માંથી વપા
ભયલાની લચ્ચે વઇ નાભના સ્થે ગમા અને
ઍક અલાઝ આી કે આ યણભાં ળું કોઇ
ભાણવ છે ? આ જયા છે ટે શ. ઇસ્ભાઇરની
નઝયથી અદ્રશ્મ થઇ ગમા અને વપાના શાડ
ઉયથી જોમું તો ાણી નઝયે ડ્મું. આ
ાણીની તયપ ગમા. તે લખતે પયી ઇસ્ભાઇર
અ. નઝયથી અદ્રશ્મ થઇ ગમા. આલી યીતે
વપા ભયલા લચ્ચે આ વાત લખત આવ્મા
અને ગમા, વાતભી લખત જ્માયે ભયલાના
શાડ ઉય શોંચ્મા તો જોમું કે
જ.ઇસ્ભાઇર અ.ના ગની નીચેથી ાણી
લશી યહ્યું છે . શ.ઇસ્ભાઇર અ.ના ગની
ઍડી ઝભીન ય ઘવાલાથી ઝયણં ફુટી
ણનકળ્મું. આે ાણીની આડે ા ફાંધી
દીધી અને ાણી ત્માં થંબી ગમું અને તેથીજ
તેને ઝભઝભ કશે છે . જ્માયે ત્માં ાણી
ણનકળ્મું તો આવાવના ળુ-ક્ષીઓ ત્માં
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બેગા થઇ ગમા. જ્માયે રોકોઍ ત્માં
જાનલયોને જોમા તો તેઓ ણ ત્માં આવ્મા
અને ઍક ઓયત તથા ફાકને ઝાડ નીચે
જોમા. રોકોઍ ુછમું કે અમ કનીઝે ખુદા ! તું
કોણ છે ? જ. શાજયાઍ કહ્યું કે આ ફાકની
શુ ં ભા છુ ં અને તેના ણતા શ.ઇબ્રાશીભ અ.
છે , ખુદાના શુ કભથી શ.ઇબ્રાશીભ અ.ભે
અભોને અશીં ઠેયવ્મા છે . તે રોકોઍ કહ્યું કે
અભો અશીં તભાયી ાવે લવી ળકીઍ છીઍ
? આે જલાફ આપ્મો કે ઍ તો ભાયા ણતજ
તભોને યજા આળે. ત્રીજા રદલવે જ્માયે
શ.ઇબ્રાશીભ અ. આવ્મા ત્માયે જ. શાજયાઍ
કહ્યું કે ઍક કોભ તભાયાથી અશીં યશેલાની યજા
ચાશે છે . શ.ઇબ્રાશીભ અ.ભે તેઓને ત્માં
યશેલાની યજા આી. અયફભાં ઍ ઝભાનાભાં
ભોટા બાગે યણોભાં બાગ્મેજ ક્માંક ાણી
જોલા ભતું. તેથી રોકો જ્માં ાણી શોમ
ત્માં ોતાનું યશેણાંક કયતા શતા. ત્માંના રોકો
ઍક વાયા ાડોળી તયીકે યશેલા રાગ્મા.
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ અ. ત્રીજી લખત ત્માં
આવ્મા તો લસ્તીને લધેરી જોઇને આ
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ફશુ જ ખુળ થમા. જ્માયે શ.ઇસ્ભાઇર અ.
જલાન થમા ત્માયે ખુદાઍ શ.ઇબ્રાશીભ અ.ને
શુ કભ આપ્મો કે તભો ભાયા ઘયને ફનાલો.
આે ુછમું કે ખુદાલંદા શુ ં તારૂં ઘય ક્મા સ્થે
ફનાલું ? જલાફ આપ્મો કે જે સ્થે શ.
આદભ અ. ભાટે કુબ્ફો નાઝીર થમો શતો તે
સ્થે ફનાલો. ઍ કુબ્ફા ાવે નુશ અ.ના
ઝભાનાભાં ચાયે તયપ ાણી ઉબયાઇને
નીકતું શતું. તેથી કુદયતે તે કુબ્ફાને ઉાડી
રીધો શતો. છી ઍ શ. જીબ્રઇર અ.ભે
આલીને ઍ જગ્મા ઉય ઍક રીંટી ખેંચી
દીધી શતી. શ.ઇબ્રાશીભ અ.ભે ફમતુલ્રાશનું
ચણતય ળરૂ કમુું. શ.ઇસ્ભાઇર અ. થ્થયો
રાલતા શતા. તેને ફે દયલાઝાઓ રગાડલાભાં
આવ્મા અને આવભાનથી શજયે અસ્લદને
ઉતાયલાભાં આવ્મો. જે વપેદ યંગનો શતો.
કુપપાયોના અડલાથી તે કાો થઇ ગમો. ઍજ
દુઆની ફયકતથી ફધા અયફ રોકો શજ્જ
અને ઉભયા ભાટે આલતા શતા. શલે ચોતયપથી
આખી દુણનમાના રોકો આલે છે અને ઍજ
ઇબ્રાશીભ અ.ની દુઆની ફયકતથી પઅનુક્રભણણકા
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પાદી અનાજ અને ફીજો વાભાન ત્માં
શોંચતો યશે છે . જો કે ઍ સ્થ ઉય
જાનલયોના ભાટે ચાયો ણ ઍ લખતે મદા
થતો ન શતો.
શ.ઇબ્રાશીભ અ.ભે અઝજ કયી કે અમ ભાયા યફ
જે કંઇ અભે છુ ી અને જાશેય યીતે કયણી
કયીઍ છીઍ તેને તું જાણે છે . અભો તાયી
યશેભતના ભોશતાજ છીઍ, તેથીજ અભો
તાયી ાવે વલાર કયીઍ છીઍ.
જ.ઇબ્રાશીભ અ. કશે છે કે ખુદાઍ ોતાના
પઝર અને કયભથી લૃઘ્ધાલસ્થાભાં ભને
ઇસ્ભાઇર અને ઇસ્શાકને અજણ કમાજ. ભાયો
યલયરદગાય દુઆઓનો વાંબનાય અને
કફુર કયનાય છે . શ. ઇબ્રાશીભ અ.ની ૯૯
લયવની લમ થઇ ત્માયે શ. ઇસ્ભાઇર અ.નો
જન્ભ થમો. ૧૧૨ લયવની લમ થઇ તો
ઇસ્શાક અ.નો જન્ભ થમો.
શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે દુઆ કયી અમ યફ ભને
અને ભાયા ુત્રોને ણ નભાઝના કામભ
કયનાય ફનાલ અને ભાયી દુઆને કફુર
પયભાલ.
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આે પયભાવ્મું અમ ભાયા યફ ભને અને ભાયા
ભા ફા તથા ભોઅભેનીનને જે રદલવે
ણશવાફ રેલાભાં આલે તે રદલવે ફક્ષી આ.
શ. ઇબ્રાશીભ અ.ના ભા ફા ભોઅભીન
શતા. જો ભોઅભીન ન શતે તો ભગપેયતની
દુઆ ન કયતે. આનો કાકો ‘આઝય’ કાપીય
શતો. જે ભકે અયફના ભશાલયાભાં કાકાને
ફા ણ કશેતા શતા. કુયઆનભાં ણ
આઝયને ફા તયીકે માદ કયેર છે , આના
ણતાનું નાભ ‘તારૂખ’ શતું.
૪૨ થી ૪૪ ભી આમાત :-

َ ّّٰ َ
َ
َ
َق لَا ت ۡح َسك َ ّف الل َہ غافِلًا َع ّما حَ ۡع َم ُل
ّّٰ
َ۬ الظ ِل ُموۡـ
ُۖ ِانّ َ َما یُ َؤ ّٓ ُِو ُہ ۡم ل َِیوۡ ٍؿ تَ ۡش َخص
َ
﴾۴۲ۙ ﴿ فِ ۡی ِہ الۡا ۡب َص ُاذ
َُ
ۡ
ۡ
ُم ۡہ ِط ِعه َف ُمق ِن ِع ۡی ُذ ُء ۡق ِس ِہ ۡم لَا یَ ۡرت ّد
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ٌ َِال َ ۡیہ ۡم َٗ ۡو ُف ُہ ۡم ۚ َق اَ ۡفـ َدتُ ُہ ۡم َہو
﴾۴۳﴿ ٓاء
ِ
ِ
َّ
َۡ
ُ از یَوۡ َؿ یَ ۡا ِت ۡیہ ُم ال ۡ َع َذ
َ الن
اب
َِق ان ِذذ
ِ
ۡۤ َ ّ َ ۡۤ َ َ َ َ
َّ ُ َ
ف َیقوۡ ُؾ ال ِذیۡ َن ظل ُموۡا َذ ّبنا آ ِۡونا ِاخٰۤی
ُّ
ََ َ َ
َ
َ
ا َج ٍل ق ِویۡ ٍب ۙ ن ِج ۡب َخ ۡعوَتک َق ن ّت ِب ِع
ۡ َ ۡۤ ُ ُ َ َ
َ
ّ
الرُ ُس َل ؕ ا َق ل َ ۡم تکوۡنوۡا اق َس ۡم ُت ۡم ِّم ۡن ق ۡب ُل
ُ
َ
﴾۴۴ۙ ﴿ َما لَک ۡم ِّم ۡن ر َق ٍاؾ

અને (શે યવુર ! આ) ઝાણરભો જે કૃત્મો કયે
છે તેનાથી અલ્રાશને શયગીઝ ગારપર
વભજજે નણશ; ણવલામ તેના નથી કે તે તેભને
તે રદલવ વુધીની ભોશરત આે છે કે જે
રદલવે આંખો (બમની ભાયી) ઉઘાડીને
ઉઘાડીજ યશી જળે: (૪૨)
(રોકો) ોતાના ભાથા ઉંચા કયી દોડ્મા
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ચાલ્મા જતા શળે, ખુદ ોતાની તયપ ણ
તેભની નઝય ાછી પયળે નણશ, અને તેભના
શોંળ ઉડી ગમેરા શળે. (૪૩)
અને (શે યવુર !) રોકોને તે રદલવથી ડયાલ કે
જે રદલવે તેભના ય અઝાફ આલળે ત્માયે જે
ઝુરભગાય શળે તેઓ કશેળે કે શે અભાયા
યલયરદગાય ! અભને થોડાક લખત વુધીની
ભોશરત આ, ઍટરે અભે તારૂં આભંત્રણ
કફુર કયી રઇળું અને તાયા યવુરોના
અનુમામી ફની જઇળું; (જલાફભાં કશેલાભાં
આલળે કે) ળું તભે શેરાંથી ઍ (ફાફત)ની
વોગંદ ખાતા ન શતા કે તભાયી તો કોઇ
(પ્રકાયની) ડતી થળેજ નણશ: (૪૪)
ઝારીભોને જે ઢીર આલાભાં આલી છે તેથી
ઍભ ન વભજલું કે ખુદા તેભનાથી ગાપીર છે .
આ આમતભાં વંફોધન શ.યવુરે ખુદા વ.ને
થમેર છે ણ તેથી ભુયાદ ઉમ્ભતના રોકો છે .
જે ઓ ઍલો ખમાર કયે છે કે અભોને વઝા
થળે નણશ. ણ તેઓને ઍક જાતની ભોશરત
આી છે . તે રદલવના બમથી તેઓની આંખો
ઉઘાડીને ઉઘાડી જ યશી જળે.
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તે રદલવે તેઓની ઉંચી નઝયો પાટી જળે અને
તેઓ ુકાયલાલાાની તયપ દોડતા શળે અને
ઍ શશ્રના ભમદાનભાં તેઓની ઍલી શારત
થઇ જળે કે તેઓ આંખ ણ પેયલી ળકળે
નશીં.
અમ ભોશમ્ભદ વ. તું રોકોને અને ખાવ કયીને
ભક્કાલાાઓને તે રદલવથી ડયાલ જે રદલવે
તેઓ ઉય અઝાફ આલે. તે રોકો તે લખતે
કશેળે કે અમ યલયરદગાય અભને થોડી
ભોશરત આ. અભે તાયી તથા તાયા યવુરની
ફધી લાતો કફુર કયી રઇળું. તો જલાફ
ભળે કે ળું તભોઍ શેરે ઍ ફાફતના
વોગંદ ખાધા ન શતા કે અભાયી તો ડતી
થલાની જ નથી અને કશેતા ન શતા કે
અભાયી તો ફવ દુણનમા જ છે , આખેયત કાંઇ
નથી !
૪૫ થી ૪૭ભી આમાત :-

َۡ َ
ۡۤۡ ُ َ َ َ ۡ َ ّ
ّق َسکن ُت ۡم ف ِ ۡی َم ّٰس ِک ِن ال ِذین ظلموا
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َُۡ
َ ۡ َ َ ُ َّ َ
اجف َس ُہ ۡم َق ت َبه َف لَک ۡم ک ۡی َف ف َعلنا ِب ِہ ۡم َق
َ َض َف ۡب َنا ل َ ُک ُم الۡاَ ۡم َث
﴾۴۵﴿ اؾ
ۡ
َ
َ
ّّٰ ۡ
َق ق ۡد َمٕ ُو ۡقا َمٕ َو ُہ ۡم َق ِعن َد الل ِہ
ۡ َ َ ۡ َ َُُۡۡ
ۡ
َُ
اـ َمٕ ُو ُہ ۡم ل ِلـ ۡق َؾ ِمن ُہ
مٕوہم ؕ ق ِاـ ک
ۡ
﴾۴۶﴿ ال ِج َبا ُؾ
ّّٰ َ ّ َ َ ۡ َ َ َ
ٗؕ الل َہ ُم ۡخ ِل َف َق ۡعد ٖف ُذ ُس َلہ
فلا تحسكف
ِ
َ ۡ ُ ٌ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ
﴾۴۷﴿ اؿ
ٍ ِاـ اللہ ع ِىیز دق ان ِتق

અને તભે તે રોકોના ઘયોભાં લવો છો કે
જે ભણે ોતે ોતાના ય ઝુલ્ભ કમો શતો,
અને તભાયા ય આ ણ ખુલ્રું થઇ ચૂક્મું છે
કે અભોઍ તેઓ (ઝારીભો)ની વાથે કેલો
લતાજલ કમો શતો અને તભાયા વભજલા ભાટે
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અભોઍ (ઘણા) દાખરાઓ ણ આપ્મા છે .
(૪૫)
અને તે (કુયૈળી)ઓ તો ોતાની ચારફાઝી
વંૂણજ યીતે ચારી ચૂક્મા છે ણ તેભની ચાર
અલ્રાશની નઝયભાં છે ; જો કે તેભની ચાર
ઍલી શતી કે શાડ ણ તેનાથી ચી જામ.
(૪૬)
ભાટે અલ્રાશથી ઍલું ગુભાન શયગીઝ ન કય કે
તેણે ોતાના યવુરોથી જે લામદો કમો છે
તેની ણલરૂઘ્ધ તે કયનાય છે . ણન:વંળમ અલ્રાશ
ઝફયદસ્ત (અને) લેય રેનાયો છે . (૪૭)
તે રોકોને કશેલાભાં આલે છે કે તભો ઍ
રોકોના ઘયભાં યશેતા શતા જે ઓઍ કુફ્ર અને
ણળકજ કયી ોતાના ઉય અત્માચાય કમો શતો.
જે ભકે આદ અને વભુદની કોભ વાથે અભોઍ
કેલો વુરુક કમો કે જડભુથી તેઓને ઉખેડી
નાખમા, ભાટે તભે ઍ દાખરાથી કંઇક ફોધ
ગ્રશણ કયો.
કુયેળના રોકોની ઍલી ચાર શતી કે તે કોઇ
ણ યીતે શકને ભીટાલલાની કોણળળ કયતા
શતા. તેઓ ઍલી ચાર ચારતા શતા કે શાડ
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ણ તેના સ્થેથી ચી જામ, ણ તેના
ભુકાફરાભાં કુયઆનની શુ જ્જત અને
નફુવ્લતની દરીરો શાડની જે ભ અટર અને
ભઝફુત શતી. શ.અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.ભે
ફમાન કમુું છે કે આ આમત નભરૂદની
દાસ્તાન ણલે છે કે જ્માયે નભરૂદે જોમું કે
શ.ઇબ્રાશીભ અ. આગથી ફચી ગમા ત્માયે
તેણે આવભાન ઉય જઇ ખુદાને જોલા
ઇચ્છમું. આવભાન ઉય ચઢલા ભાટે ઍક
ફશુ જ ઉંચો ભશેર ત્રણ લયવભાં તૈમાય
કયાવ્મો. ભશેરની ઉય ગમો તો જોમું કે
આવભાન તો ઘણંજ ઉંચે છે . તે ક્રોધામભાન
થઇને કશેલા રાગ્મો કે શુ ં કોઇ ણ યીતે
ઇબ્રાશીભના ખુદા વાથે જઇને રડાઇ કયીળ.
કશે છે કે ભશેર તો ઍના ફીજા જ રદલવે
ઝભીન ય ઢગરો થઇ ગમો અને કેટરામ
ભાણવો દફાઇ ગમા. છી તેણે ગીધ નાભના
ચાય ક્ષીઓ ાળ્મા. જ્માયે તેઓ ઘણાજ
ળણક્તભાન થઇ ગમા છી તેઓને અભુક
રદલવ બુખમા યાખમા. તેણે ઍક વુંદય તખત
જે લી ેટી ફનાલી શતી અને તેના ચાય છે ડે
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ભોટી ભોટી રાકડીઓ જડાલી શતી અને તેને
ફે દયલાઝા ફનાવ્મા. ફે ભોટી રાકડીઓ
વાથે ગોશ્ત ફાંધલાભાં આવ્મું જે ઉયના
તયપ યાખલાભાં આવ્મું અને ગીધોને ેટીના
વાથે ફાંધી દીધા અને તેભાં નભરૂદ અને તેનો
લઝીય ફેઠા. જ્માયે ગીધોઍ ઉય તયપ ગોશ્ત
ફાંધેરું જોમું તો તે તયપ ઉંચે ઉડલા રાગ્મા
અને તેની વાથે આખી ેટી ણ ઉડલા
રાગી. ઍક યાત અને ઍક રદલવ ઍ ેટી
રઇને ઉડ્મા. છી ફાદળાશે અને લઝીયે ડોકું
ફશાય કાઢીને જોમું તો આવભાન ઝભીનથી
જે ટરું દૂય દેખાતું શતું તેટરું જ દેખાલા
રાગ્મું. નભરૂદે લઝીયને કહ્યું કે નીચે જુ ઓ કે
આણે ઉય કેટરે ઉંચે વુધી ઉડ્મા છીઍ ?
તેણે કહ્યું કે નીચે ાણી ણવલામ કંઇ દેખાતું
નથી. પયી ણ ઍક યાત અને ઍક રદલવ
ઉય ગમા. છી દયલાઝો ખોરીને જોમું તો
શેરા જે સ્થે શતા ત્માંજ દેખામા. આ
જોઇને નભરૂદ ડયી ગમો તે લખતે અલાઝ
આલી કે અમ અણબભાનીઓ! તભો ક્માં જઇ
યહ્યા છો? કેટરાક કશે છે કે તે લખતે નભરૂદે
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આવભાન તયપ ઍક તીય પેંક્મું અને તે તીય
ખુનથી બયેરું ઝભીન ય ડ્મું તો કશેલા
રાગ્મો કે આણે ણલજમ ભેલી રીધો. ખરૂં
જોતાં ઍ તીય ઍક ક્ષીને રાગ્મું શતું.
મગમ્ફયે ઇસ્રાભ વ.ના ઝભાનાના રોકોને
ઍ લખતે કશેલાભાં આવ્મું કે તભાયા અગાઉની
કોભનું કુદયતી કાનુનને ઉલ્રંઘન કયલાનું કેલું
રયણાભ આવ્મું. અમ્ફીમાઓની દાલતને
ણનર્ષપ ફનાલલા ભાટે કેલી કેલી જફયદસ્ત
ચારો ચાલ્મા, ણ અલ્રાશની ઍકજ
ચારભાં તેઓઍ કેલી ભોઢાની ખાધી. છતાં
ણ તભે તભાયી ભક્કાયીઓથી યશેઝ કયતા
નથી.
ખુદાલંદે આરભ ોતાના કોઇ ણ લચનનો
બંગ કયતો નથી. ઍ મગમ્ફયની વાથે કદી
ખોટો લામદો કયે નણશ. આ સ્થે વંફોધન
જાશેયભાં નફીની તયપ છે ણ ખરૂં જોતાં
વંબાલલાભાં આલે છે ણલયોધીઓને. તેઓને
ઍ ફતાલલાભાં આલે છે કે તેણે શેરાં ણ
ોતાના યવુરોને જે લામદો કમો શતો તે ુયો
કમો અને તેના ણલયોધીઓને નીચું જોલડાવ્મું
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અને શલે ણ જે લામદો ોતાના યવુર
ેશ.ભોશમ્ભદ વ.થી કયી યહ્યો છે તેને ુયો કયળ
અને તેભના દુશ્ભનને નાફુદ કયી નાખળે.
૪૮ થી ૫૨ભી આમાત :-

یَوۡ َؿ تُ َب ّ َد ُؾ الۡاَ ۡذ ُص َغه ۡ َؿ الۡاَ ۡ
ص َق
ذ
ِ
ََۡ
ّ َ ُ ُ ّّٰ ۡ
الس ّٰم ّٰوة َق َبرَر ۡقا لِل ِہ الوَا ِح ِد الق ّہاذِ ﴿﴾۴۸
َ
ۡ
َُ ۡ
ۡ
َق ت َـری ال ُم ۡجرِ ِمه َف یَوۡ َم ِئ ٍذ ّمـ ّ َػنِه َف فِی
َ َ
الۡا ۡصفا ِخ ﴿﴾۴۹
ُ
َ
َ َ ۡ ّٰ
َي َو ِاب ۡیل ُہ ۡم ِّم ۡن ق ِؽ َػ ٍاـ ّق تغصی ُق ُجوۡ َہ ُہ ُم
َّ
الن ُاذ ﴿ ۙ﴾۵۱
َ ۡ َ ّّٰ ُ ُ ّ َ َ ۡ ّ َ َ َ َ ۡ ّ َ
س ما کسبت ؕ ِاـ
ل ِیج ِزی اللہ کل جف ٍ
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ّّٰ
َ الل َہ َي ِویۡ ُع ال ۡ ِح
﴾۵۱﴿ اب
س
ِ
َ ّ ّ ٌ ّٰ َ َ ّٰ
َِلناز َق ل ُِی ۡن َذ ُذ ۡقا ب ٖہ ق
ِ
ِ ہذا بلغ ل
ُ ُ َ َ ّ َ ّ َ َ ّ ٌ َ ّ ٌ ّٰ َ ُ َ َ ّ َ ۡۤۡ ُ َ ۡ َ
ل ِیعلموا انما ہو ِالہ قا ِحد ق ل ِیذٔو اقلوا
َۡ
﴾۵۲٪ ﴿ الۡال َبا ِب
જે રદલવે ૃથ્લી ઍક જુ દી ૃથ્લીભાં ફદરી
નાખલાભાં આલળે અને આકાળો ણ; અને
વઘા (રોકો) ઍકજ પ્રફ અલ્રાશની
શજૂ યભાં નીકી ઉબા થળે. (૪૮)
અને તે રદલવે તું ગુનેશગાયોને ફેડીઓભાં
જકડાઍરાં જોળે. (૪૯)
તેભના રાંફા શેયણ ડાભયના (ફનેરા) શળે
અને અગ્ની તેભના ચશેયાને (ચોભેયથી) ઢાંકી
દેતી શળે: (૫૦)
કે જે થી અલ્રાશ દયેક વ્મણક્તને તેની કયણીનો
(ૂયેૂયો) ફદરો આે; ફેળક અલ્રાશ ઝડી
શીવાફ રેનાયો છે . (૫૧)
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ભાણવો ભાટે આ (કુયઆન) ઍક વંૂણજ
વંદેળો છે અને તે (ઉતાયલા)નો શેતુ ઍ છે કે
તેઓ તે લડે ડયાલલાભાં આલે, અને ઍ ભાટે
ણ કે તેઓ (આ) જાણી રે કે તે (અલ્રાશ)
ઍકજ ભાઅફુદ છે અને ઍ ભાટે ણ કે
(તેનાથી) ફુણઘ્ધળાીઓ ફોધ ગ્રશણ કયે.
(૫૨)
તે રદલવે આ ઝભીન ફીજી ઝભીન વાથે
ફદરાઇ જળે અને આવભાનો ણ ફદરાઇ
જળે અને કમાભતના રદલવે ભયણ ાભેરાઓ
ખુદાને ણશવાફ દેલા ભાટે કફયોભાંથી
નીકળે. આ આમતથી અને કુયઆનના
ફીજા ઇળાયાઓથી ઍભ જણામ છે કે
ઝભીન-આવભાન ણફરકુર નાફુદ થઇ જળે
નણશ ણ આખું ણનઝાભ લેય-ણલખેય થઇ
જળે. ત્માય છી વુય ફુંકલાભાં આલળે. ત્માય
છી ઍક ભુદ્દત વુધી ઍલી યીતે યશેળે જે ને
ખુદાલંદે આરભ જ જાણે છે . ઝભીન અને
આવભાનની શારની વુયત ફદરાઇ જળે
અને ઍક પયી વુય ફુંકાળે. ત્માય છી આદભ
અ.થી રઇને કમાભત વુધી જે ટરા મદા થમા
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છે તેઓને નલેવયથી જીલતા કયલાભાં આલળે
અને આનું જ નાભ કુયઆનની બાાભાં શશ્ર
છે . તેનો ળબ્દકોભાં અથજ ઍ થામ છે કે
ફધાને બેગું કયી રેલું. તે રદલવે ગુનેશગાયોને
વાંકો શેયાલલાભાં આલળે.
અને તે ગુનેશગાયોના શેયણ કતેયાન
(ડાભયલાા) શળે અને તેભાંથી અગ્નીના
બડકા નીકળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.થી યીલામત છે કે શ. યવુરે ખુદા વ.ભે
પયભાવ્મું કે ભાયી ાવે જીબ્રઇરે આલીને કહ્યું
છે કે જશન્નભીઓનું ઍક શેયણ આવભાન
અને ઝભીનની લચ્ચે રટકાલલાભાં આલે તો
જગતના ફધા રોકો તેની દુગુંધ અને
ગયભીથી ભયી જામ.
ગુનેશગાયોઍ ોતાની કફયોભાંથી નીકીને
નેકી અને ફદીનો ણશવાફ આલો ડળે.
ખુદાલંદે આરભ તેઓની કયણીનો ફદરો
ુયેુયો આળે.
ઇન્વાનો ભાટે આ કુયઆન ઍક ખુદાઇ વંદેળો
છે અને અક્કરલાાઓ તેનાથી ફોધ ગ્રશણ
કયે છે અને ખુદાનું ઍક શોલું ભાન્મ યાખે છે .
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આ વુયાભાં ૯૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૫) વૂયઍ ણશજ્ર (ખડક)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયાની આમત નંફય ૮૮ ણવલામ
ફાકીની આમતો ભક્કી છે . શ. યવુર વ.ભે
પયભાવ્મું કે જે આ વુયાની ણતરાલત કયે તો
ભશાજે યીન, અન્વાયની વંખમા ફયાફય નેકી
રખામ, જે ઓયતને દુધ થોડું આલતું શોમ તો
કેવયથી રખીને ીલયાલે તો દુધભાં લધાયો
થળે. જે રખીને શાથ ય ફાંધળે તો રે
લેચભાં લધાયો થળે, યોઝી લધળે.
૧રી આમત :-

ُ
ٓ
ۡ
َ ۡ
 ِتلک ّٰا ّٰی ُت ال ِک ّٰت ِب َق ق ۡو ّٰا ٍـٞ ال ّٰر
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ۡ ُ
﴾۱﴿ّم ِبه ٍف
અણરપ રાભ યા. આ (અલ્રાશની) રકતાફની
અને યોળન કુયઆનની આમતો છે . (૧)
આ ભુકિઆત અક્ષયો છે .
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યોફભા : ાયો - ૧૪
૨ થી ૪ ભી આમાત :-

َّ ُ
ُ َ
ََ
ۡ
ُذبَ َما یَوَ ّخ ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا لَوۡ کانوۡا ُم ۡس ِل ِمه َف
﴾۲﴿
َُد ۡذ ُہ ۡم یَ ۡاک ُ ُلوۡا َق یَ َت َم ّ َت ُعوۡا َق یُ ۡلہہ ُم الۡاَ َمل
ِِ
َ
َ
﴾۳﴿ ف َسوۡ َػ حَ ۡعل ُموۡ َـ
ٌ َق َماۤۡ اَ ۡہ َل ۡک َنا ِم ۡن ق َ ۡویَ ٍۃ ِالَّا َق ل َ َہا ک َت
اب
ِ
ُ َ
﴾۴﴿ ّم ۡعلوۡ ٌؿ

(ઍક રદલવ ઍલો આલનાય છે કે જ્માયે) જે
રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા (તેઓ) લાયંલાય
(ઍલું) ઇચ્છળે કે કદાચને તેઓ ભુણસ્રભ શોત
(તો કેલું વારૂં) ! (૨)
(શે યવુર !) તેભને છોડી દે કે તેઓ ખામ
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ીઍ અને (વંવાયીક) રાબ ભેલે અને
આળા તેભને ગપરતભાં નાખી ભૂકે, આગ
જતાં તો તેભને (લસ્તુ ણસ્થણત) જણાઇજ
આલળે. (૩)
અને અભોઍ કોઇ ણ લસ્તીનો નાળ નથી
કમો કે જે ની ભુદ્દત (આગથી) જાણીતી કયી
દેલાભાં આલી ન શોમ. (૪)
કમાભતના રદલવે જ્માયે ભોઅભીનો
જન્નતભાં શળે અને કાપીયો અઝાફભાં શળે તે
લખતે કશેળે કે કાળ અભો ભુવરભાન શતે તો
આ અઝાફભાં ણગયપતાય થતે નણશ. શ. યવુર
વ.ભે પયભાવ્મું જે લખતે કાપીયો વાથે
ભુવરભાન શળે. જે ઓ ોતાના અઅભારને
રીધે જશન્નભભાં દાખર થળે ત્માયે કુપપાયો
ભુવરભાનોને કશેળે કે ળું તભો ભુવરભાન ન
શતા કે જશન્નભભાં દાખર થમા ? તેઓ
કશેળેકે શા અભો ભુવરભાન છીઍ. તે લખતે
કુપપાયો કશેળે કે તભને ઇસ્રાભે કંઇ પામદો
શોંચાડ્મો નણશ ? ભુવરભાનો કશેળે કે
અભાયી કયણીના રીધે અભો જશન્નભી થમા
છીઍ. ભુવરભાનોના આ ળબ્દો વાંબીને
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અલ્રાશની યશેભત જોળભાં આલળે અને
કશેળે કે આ ભુવરભાનોને જશન્નભભાંથી
ફશાય કાઢો, તે લખતે કુપપાયો પયી કશેળે કે
કાળ અભો ભુવરભાન શતે.
કુદયત કશેળે અમ યવુર વ. કુપપાયોને ઍભની
શારત ઉય છોડી આો, બરે તેઓ ખામ
ીઍ અને રાંફી રાંફી આળાઓ યાખે,
આગ જતાં તેઓને ખુદ તેભની ગપરતની
ખફય ડી જળે. યવુરને કશેલાભાં આલે છે તું
ગભગીન થા નણશ. તેઓ ોતાની ઍ જ
આળાઓ અને ઉમ્ભીદોભાં જીલન વાય
કયળે. શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું કે ભને તભાયા
પ્રત્મે ફે ચીઝોનો ફશુ જ બમ છે . ઍક
નપવની ઇચ્છાઓની મયલી કયલી, ફીજુ ં
રાંફી રાંફી આળાઓ અને ઉમ્ભીદો યાખલી.
નપવના તાફે થલું શકથી અટકાલે છે અને
ભોટી ભોટી આળાઓ આખેયતને બુરાલે છે .
આં શઝયત વ.ભે પયભાવ્મું કે જ્માયે ખુદાની
શેચાન અને નેક ફખતી પ્રાપ્ત થામ છે તો
ભૌત નઝય વભક્ષ આલે છે અને આળાઓ
ીઠ ાછ ચારી જામ છે . જ્માયે ળમતાનની
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દોસ્તી થામ છે ત્માયે ફદફખતી આલે છે અને
આળાઓ ફન્ને આંખોની લચભાં આલે છે
ત્માયે અજર ીઠ ાછ ચારી જામ છે .
ઍટરે કે રાંફી રાંફી આળાઓભાં ભોતને
બૂરી જામ છે .
અભોઍ કોઇ લસ્તીને શરાક કયી નથી,
જે ભના ભાટે “રકતાફે ભાઅરુભ” ઍટરે
“રવ્શે ભેશફુઝ”ભાં રખેરું છે કે ક્માં વુધી
તેઓની ભોશરત છે અને ક્માયે તેઓ શરાક
થળે ? આ તેઓની ઢીર તેઓ ભાટે જ્માં
વુધી ફાકી છે ત્માં વુધી જ ભનભાં આલે તે
પ્રભાણે કમાજ કયે છે , જ્માં વુધી ઍનો આખયી
વભમ નણશ આલે ત્માં વુધી અભો ઢીર
આતા યશીળું.
૫ થી ૮ભી આમાત :-

َ َ َُ
َ
َما ت ۡس ِب ُق ِم ۡن ا ّم ٍۃ ا َجل َہا َق َما
َۡ ۡ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۵﴿ یستآِوقـ
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ۡ ّ ۡ َ َ َ ّ ُ ۡ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ ۡ ُ َ َ
الذٔ ُو
ِ ق قالوا یایہا ال ِذی ن ِزؾ علی ِہ
ُ َ َّ
﴾۶﴿ ِانک ل َ َم ۡجنوۡ ٌـ
َ ۡ َ َۡ
ُۡ
لَوۡ َما تا ِت ۡینا ِبال َم ٰٓل ِئک ِۃ ِا ۡـ کن َت ِم َن
ۡ ّّٰ
﴾۷﴿ الص ِدقِه َف

ۡۤ ُ َ
ۡ َّ َ َ ۡ ّ َ ُ
َما ننـِ ُؾ ال َم ٰٓل ِئکۃ ِالا ِبال َح ّ ِق َق َما کانوۡا
َُۡ ً
﴾۸﴿ ِادا ّمنؾ ِػیۡ َن
કોઇ ઉમ્ભત તેના ઠયાલેરા વભમથી ન આગ
લધળે અને ન ાછ યશી જળે. (૫)
અને તેઓ કશે છે કે શે તું કે જે ના ય કુયઆન
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે ! ણન:વંળમ તું રદલાનો
છે . (૬)
અગય તું વત્મલાદીઓભાંથી શોમ તો અભાયી
ાવે પરયશ્તા કેભ રઇ આલતો નથી ? (૭)
અનુક્રભણણકા
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(જો કે) પરયશ્તાઓને તો અભે જાશેયભાં
અઝાફ વાથે ભોકલ્મા કયીઍ છીઍ અને
(જ્માયે જે ભની તયપ ભોકરીઍ છીઍ) ત્માયે
તેભને (ભુદ્દર) ભોશરત આલાભાં આલતી
નથી. (૮)
કોઇ ણ વભુશ ોતાની શરાકતના વભમથી
આગ જતું નથી અને ન ાછ યશે છે .
તેઓના ભયણનો વભમ જે રખેરો છે તેજ
લખતે તે ભયે છે , કાપીયો આ ભોશરત આલા
ઉય ગલજ ન કયે.
કાપીય રોકો આં શઝયત વ.ને કશેલા રાગ્મા કે
અમ ભોશમ્ભદ વ. આ કુયઆન તભાયા ઉય
નાણઝર થમું છે ઍભ કશો છો ? તભો રદલાના
છો. ણઝક્ર ળબ્દ કુયઆનભાં ભશાલયાના રૂભાં
લાયલાભાં આવ્મો છે , જે નવીશત થઇને
આલે છે . શેરા જે ટરી રકતાફો અમ્ફીમા
અ. ઉય નાણઝર થઇ શતી ઍ ણ ઍક
જાતનો ણઝક્ર શતો. આ કુયઆન ણ ણઝક્ર છે .
તેનો અવરી અથજ માદ “અાલલું” છે . શ.
ભુવા અ.ના ઝભાનાભાં આ રપયઔનને
શકની દઅલત દેલા ગમા તો રપયઔને
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દયફાયીઓને કહ્યું કે મગમ્ફય જે
ભોકરલાભાં આવ્મો છે તેના ભગજનું ઠેકાણં
નથી. નફીઓને ઍ રોકો શેરેથી જ
રદલાનો કશેતા આવ્મા છે . તેઓના કશેલાથી
કંઇ નફીનું રદભાગ અણસ્થય થઇ જતું નથી.
ઍ કોઇ ણ શારતભાં તંદુયસ્ત વેશતભાં શોમ
કે ણફભાય શોમ, જે લાત કશે છે તે શુ કભે
ઇરાશીથી જ કશે છે .
કુપપાયો કશે છે કે તું વત્મલાદીઓભાંથી શો તો
તાયી વાથે પયીશ્તાઓને કેભ રાલતો નથી ?
પરયશ્તાઓને તો અભે ઍના ભોકા ઉય જ
ભોકરીઍ છીઍ. તેઓને ભાત્ર તભાળો
દેખાડલા ભાટે ભોકરતા નથી, પરયશ્તાઓનું ઍ
કાભ નથી કે રોકોની વાભે આલીને શકીકતોને
ઉઘાડી ાડે, પરયશ્તાઓને તો આખયી લખતે
ભોકરલાભાં આલે છે . જ્માયે કોઇ કોભનો
પેંવરો કયી નાખલાનો લખત આલે છે તે
લખતે કશેલાભાં નથી આલતું કે તભે ઇભાન
રાલો. ઇભાન રાલલાની જે ટરી ભોશરત
શતી તે ઍ લખત વુધી, કે જ્માં વુધી શકીકત
ફે ણનકાફ થઇ નથી જતી. શકીકત વાભે
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આલલા છી ઇભાન રાલલાનો કોઇ અથજ
નથી. ઉયની આમતભાં છે કે “શકની વાથે
ઉતયે છે ” તેનો ભતરફ ઍ કે શક રઇને આલે
છે , અવત્મને ણભટાલી તેની જગ્માઍ શકને
સ્થાણત કયે છે . ફીજા ળબ્દોભાં કશીઍ તો
ખુદાઇ પેંવરો રઇને આલે છે અને તેને ુયો
કયીને છોડે છે .
૯ થી ૧૩ભી આમાત :-

ۡ ّ َ ۡ َّ َ ُ ۡ َ َّ
َّ
ُ
الذٔ َو َق ِانا ل َ ٗہ ل َ ّٰح ِفظوۡ َـ
ِ ِانا نحن نزلنا
﴾۹ ﴿
َۡ َ َ
َ َ
َق لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ِم ۡن ق ۡب ِلک ف ِ ۡی ِش َی ِع
ۡ ََ
﴾۱۱﴿ الۡا ّقل ِه َف
ۡ
َ
ُ َ َّ
َق َما یَا ِت ۡی ِہ ۡم ِّم ۡن ّذ ُسوۡ ٍؾ ِالا کانوۡا ِب ٖہ
﴾۱۱﴿ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ
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ۡ ُ ُ ُ ُ َ َ ّٰ َ
ۡ
﴾۱۲ۙ ﴿ کذل ِک ن ۡسلک ٗہ ف ِ ۡی قلوۡ ِب ال ُم ۡجرِ ِمه َف
َلَا یُ ۡؤم ُنوۡ َـ ب ٖہ َق َق ۡد َخ َل ۡت ُس ّ َن ُۃ الۡاَ ّ َقل ِهۡف
ِ ِ
﴾۱۳﴿
ણન:વંળમ અભોઍ જ આ ણઝક્ર (કુયઆન) ને
ઉતામુું છે અને ણન:વંળમ અભેજ તેના યક્ષક
યશેનાયા છીઍ. (૯)
અને (શે યવુર !) ખયેજ અભોઍ તાયી શેરાં
આગરી ઉમ્ભતોભાં ણ યવુર ભોકલ્મા શતા.
(૧૦)
અને ઍક ણ યવુર તેભની ાવે ઍલો
આવ્મો ન શતો કે જે ની તેભણે શાંવી ઉડાડી
ન શોમ. (૧૧)
અયાધીઓના ભનોભાં (તેભની ળયાયતોને
કાયણે) અભે ઍલુંજ (શાંવી ઉડાડલાનું) નાખી
દઇઍ છીઍ. (૧૨)
તેઓ તે (કુયઆન) ઉય ઇભાન રાલળે નણશ,
ઍ પ્રણારીકા આગરા રોકોથી ચારતી આલી
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છે . (૧૩)
અભોઍ ણઝક્ર (કુયઆનને) ઉતાયેર છે અને
અભે તેનું યક્ષણ કયનાયા છીઍ, ન કોઇ તેને
ભીટાલી ળકળે ન કોઇ લધાયો કયી ળકળે.
કુયઆનભાં ભક્કાની કોઇ આમત ભદીનાભાં
તથા ભદીનાની કોઇ આમત ભક્કાભાં આલી
ગઇ છે . આ આમતભાં ણઝક્ર આવ્મું તેથી ભુયાદ
શ. યવુરે ખુદા વ. થઇ ળકે છે .
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) તભાયી શેરાંની ઉમ્ભતોભાં અભોઍ
મગમ્ફયોને ભોકલ્મા છે , દયેક મગમ્ફયોઍ
ોતાની ઉમ્ભત વાભે ોતાની પઝજને વંૂણજ
યીતે અદા કયેર છે .
ઍ રોકોની ાવે જે મગમ્ફય આવ્મા તેઓ
તેની ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કયતા શતા, જે લી યીતે
કુપપાયોઍ આં શઝયત વ.ની ભશ્કયી કયી
તકરીપ આી. શેરાંના અમ્ફીમાઓ વાથે
ણ કુપપાયોની આલી જ લતજણંક શતી.
ઍ જ પ્રભાણે જે પ્રભાણે કે શક ણઝક્રને
અભોઍ શેરાંના કાપીયોના રદરોભાં
શોંચાડેર છે ઍજ પ્રભાણે અભો ણઝક્રને
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ગુનાશગાયોના રદરોભાં ઉતાયીઍ છીઍ. તેઓ
કુપપાય છે અને તેનો ભતરફ જ્માયે તેઓના
રદરભાં ઉતયે છે તો તેઓ તેને વાયી યીતે
વભજે છે તે છતાં ણ ઇભાન રાલતા નથી.
મગમ્ફયો તેઓને વત્મ યાશ દેખાડતા શતા,
છતાં તેઓ ઇભાન રાલતા ન શતા અને શકને
કફુર ન કયલાથી તેઓ શરાક થઌરા છે .
ઍલોજ શાર ભક્કાલાાઓનો છે . ઍક
ભોઅણજઝો જોલા છતાં ફીજા ભોઅજીઝાની
ભાંગણી કયે છે અને મગમ્ફયને ઝુઠરાલે છે .
૧૪ થી ૨૦ ભી આમાત :-

َ ّ َق لَوۡ َف َت ۡح َنا َع َل ۡیہ ۡم بَ ًابا ّم َن
الس َمٓا ِء
ِ
ِ
ُّ َ َ
َ
﴾۱۴ۙ ﴿ فظلوۡا فِ ۡی ِہ ح ۡع ُر ُجوۡ َـ

ٌلَقَالُوۡۤۡا ِانّ َ َما ُس ِّٕ َو ۡة اَ ۡب َص ُاذنَا َب ۡل ن َ ۡح ُن َق ۡوؿ
َ
﴾۱۵٪ ﴿ ّم ۡس ُحوۡ ُذ ۡق َـ
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َۡ
َ
َّ
الس َمٓا ِء بُ ُر ۡق ًجا ّ َق َر ّیَ ّّٰنہاَ
َق لَق ۡد َج َعلنا فِی
ّّٰ
ل ِلن ِؾ ِػیۡ َن ﴿ ۙ﴾۱۶
ُ َ
ۡ ّٰ
َ
َق َح ِفظن َہا ِم ۡن ک ِ ّل ش ۡی ّٰط ٍن ّذ ِج ۡی ٍم ﴿ ۙ﴾۱۷
َّ
اسل َ َؿ َؼ ّ َ
الس ۡم َع َفاَ ۡت َب َع ٗہ ش َہ ٌ
ۡ
َ
اب
ن
م
ا
ِ
ِال ِ
ُ ۡ
ّم ِبه ٌف ﴿﴾۱۸
َ َ
ّٰ َ ۡ َ َ
َق الۡا ۡذص َم َد ۡخن َہا َق الق ۡینا فِ ۡی َہا َذ َقا ِس َی
ُ َ َ ُ
َ َ
َق ان ۢۡ َب ۡتنا فِ ۡی َہا ِم ۡن ک ِ ّل ش ۡی ٍء ّموۡر ۡق ٍـ
﴿﴾۱۹
َّ
َۡ ُ
َ
َق َج َعلنا لَک ۡم فِ ۡی َہا َم َعایِش َق َم ۡن ل ۡس ُت ۡم
ۡ
ل َ ٗہ ِب ّٰررِقِه َف ﴿﴾۲۱
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અને અગય અભે તેભના ય આકાળનો ઍક
દયલાઝો ઉઘાડી દઇઍ, છી આ (રોકો)
આખો લખત તેના ય ચઢમા કયે: (૧૪)
તો ણ ઍજ કશેળે કે અભાયી નઝયફંદી કયી
દેલાભાં આલી છે , ફલ્કે અભો રોકો ઉય જાદુ
કયી દેલાભાં આવ્મું છે . (૧૫)
અને ખયેજ અભોઍ આકાળભાં નક્ષત્રો કામભ
કમાજ છે અને દેખનાયાઓ ભાટે તે (આકાળ) ને
અભોઍ વુળોબીત ફનાવ્મો છે : (૧૬)
અને દયેક રાનત ાભેરા ળૈતાનથી તેનું યક્ષણ
કમુું છે . (૧૭)
ણ જો કોઇ (ળૈતાન) ચોયી છુ ીથી કોઇ
(લાત) વાંબલા જામ તો પ્રત્મક્ષ
અણગ્નજ્લાા (રૂે ઍક તાયો) તેની ુંઠ કડે
છે . (૧૮)
અને ૃથ્લીને અભોઍ (તભાયા લવલાટ ભાટે)
ાથયી છે અને તેભાં ભોટા ભોટા શાડ
(ખીરા તયીકે) સ્થાઇ કમાજ છે અને તેભાં મોગ્મ
પ્રભાણભાં દયેક લસ્તુ ઉગાડી દીધી છે . (૧૯)
અને તેભાં તભાયા જીલન ણનલાજશના વાધનો
ણ નક્કી કમાજ છે અને તેભના ભાટે ણ કે
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જે ભને તભે યોઝી શોંચાડતા નથી. (૨૦)
અને જે ઓ ભોઅજીઝા ચાશે છે તે ભુશ્રીકો
ઉય જો અભો આવભાનનો દયલાઝો ખોરી
આીઍ તો તેઓ તેની ઉય ચઢી જામ, તેનો
અથજ જો અભે તેઓની વાભે આવભાનોના
દયલાઝા ખોરી નાખીઍ કે પયીશ્તાઓ આલ
જાલ કયે, અને આ રોકો ોતાની આંખે જુ ઍ.
તો ણ દુશ્ભનીથી શક લાતભાં ળંકા કયીને કશે
છે કે અભાયી આંખો ઉય નઝયફંધી કયી છે .
તેથી અવર લસ્તુ અભોને દેખાતી નથી. શ.
ભોશમ્ભદ વ.ભે અભાયા ય જાદુ કયેર છે .
ઉય ૧૪ભી આમતભાં જે આવભાન ય
જલાનું રખમું છે તેનો ઍક અથજ આ ણ થઇ
ળકે છે ઍ ોતે આ દયલાઝો ઉયથી વાય
થઇ ઉય શોંચે અને આવભાની ભખરુકને
જોલે. આ ફન્ને યીતોભાં ઍ રોકો ઍભ જ
કશેળે કે અભાયી વાથે નઝયફંધી કયી છે અને
જાદુ કયેર છે . અભો લસ્તુઓને ખયેખયી જોઇ
ળકતા નથી.
અલ્રાશ તૌશીદ અને ોતાની કુદયતની
દરીરોનું લણજન કયે છે કે અભોઍ
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આવભાનભાં ફોરૂજો (નક્ષત્રો) મદા કમાજ છે
અને તે ફાય મદા કમાજ છે અને અભોઍ
જોનાયાઓ ભાટે વુળોણબત કમાજ છે કે ફોધ
ાઠ ગ્રશણ કયલાની નઝયથી તેને જોલે.
અભોઍ આવભાનને દયેક ધુતકાયાઍરા
ળમતાનથી યક્ષણભાં યાખેર છે કે તેઓ ઉય
જઇ ળકતા નથી કે તેઓની લાતોથી જાણકાય
થામ. ઘણા રોકો ઍભ વભજે છે કે ળમતાન
જ્માં ચાશે ત્માં આવભાન ય જઇ ળકે છે .
કુયઆન તેના જલાફભાં ફતાડે છે કે ળમતાનો
ઍક ખાવ શદ વુધી જ જઇ ળકે છે .
ળમતાન આવભાન વુધી જઇને કોઇ લાતને
ચોયી છુ ીથી વાંબી રે અથલા
ણવતાયાઓની ચારથી કંઇ જાણી રે તો તેની
છલાડે યોળન “ળેશાફ” રાગળે, તે ણવતાયા
જે લો આગનો ઍક બડકો શળે જે ળમતાનને
ભાયલાભાં આલે છે કે તેથી તેઓ આવભાન
ઉય જલા ન ાભે. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે ળમતાન શેરે વાતે
આવભાન ઉય જતો શતો. જ્માયે શ.ઇવા
અ. મદા થમા તો ચોથા આવભાન વુધી
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જતો શતો અને જ્માયે મગમ્ફય વ. વાશેફ
મદા થમા તો વાતેમ આવભાન ય જલા
ભાટે ફંધી થઇ ગઇ. શ. યવુરે ખુદા વ.ની
શેરાં ળમતાન ોતાના ભુયીદોને ગમફની
ખફય વંબાલલાની કોણળ કયતો શતો.
જે ના રીધે કેટરાઍ જોગી-જ્મોતીઓ અને
પકીય જે લા ફશુ રૂણમાઓ ોતે જ ગમફની
લાતો જાણે છે ઍલો ઢોંગ કયતા શતા. શારાંકે
તેભની ાવે ગમફનું ઇલ્ભ ણફલ્કુર શોતું
નથી. તેઓ ક્માંમથી ણ ઉંધી-વીધી લાતો
વાંબી રે છે . ળમતાનો અને ભરાઍકા
ફશુ જ વુક્ષ્ભ અને નાજુ કણાના કાયણે
આવભાં કંઇક ભતા શોમ છે . અને
ળમતાનો ણવતાયાઓની ચારના ણશવાફે કંઇક
જાણલાની કોણળ કયે છે .
ઝભીનને અભોઍ કાઅફાની નીચેથી ાણી
ઉય ફીછાલી તેના ઉય ભોટા ભોટા
શાડોની સ્થાના કયી. તેભાં પ્રત્મેક લસ્તુઓ
અંદાઝ પ્રભાણે ઉગાડી.
અભોઍ તભાયા ભાટે જીલન જરૂરયમાતના
વાધનો ફનાવ્મા અને દયેકને યોઝી અભોજ
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આીઍ છીઍ. આ સ્થે જીલન
જરૂયીમાતભાં દયેક લસ્તુઓ આલી જામ છે . ઍ
ઉયાંત કેટરીક ઍલી લસ્તુઓ કુદયતે મદા
કયી છે કે જે નો ઉમોગ જે ભ-જે ભ ભાનલીઍ
પ્રગણત કયી તેભ-તેભ કયતા યહ્યા. કેટરીક ઍલી
લનસ્ણતઓ છે જે ની શકીકતો વુધી ઇન્વાન
શજી વુધી શોંચી ળક્મો નથી.
૨૧ થી ૨૬ ભી આમાત :-

َ
ُ َ َ ۡ َّ
َق ِا ۡـ ِّم ۡن ش ۡی ٍء ِالا ِعن َدنا ٓ َىٓائِن ٗہ ۫ َق
ُ ۡ َ ّ َ َ َ ّ ۡۤ ٗ ُ ّ َ ُ َ
ۡ
﴾۲۱﴿ ما ننـِلہ ِالا ِبقد ٍذ معلو ٍؿ
َۡ ََۡ
ّ َق اَ ۡذ َس ۡل َنا
الرِ ّٰی َح لَوَاقِ َح فان َزلنا ِم َن
َّ
ً الس َمٓا ِء َم
ۡٓاء َفاَ ۡسقَ ۡی ّٰن ُک ُموۡ ُف ۚ َق َماۤۡ اَن ۡ ُتم
ۡ ّٰ
﴾۲۲﴿ ل َ ٗہ ِبُ ِىنِه َف
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َ ۡ ُ
َّ َ ُ ُ
َق ِانا لَن ۡح ُن ن ۡذ ٖی َق ن ِم ۡی ُت َق ن ۡح ُن ال ّٰوذِثوۡ َـ
﴿﴾۲۳
َق لَقَ ۡد َع ِل ۡم َنا ال ۡ ُم ۡس َت ۡق ِد ِمه ۡ َف ِم ۡن ُک ۡم قَ
ََ ۡ َ َۡ ُۡ ۡ َۡ
ۡ
َ
ِ
لقد ع ِلمنا المستآ ِوین ﴿﴾۲۴
َق ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ُہوَ یَ ۡح ٍُ ُو ُہ ۡم ؕ ِانّ َ ٗہ َح ِک ۡی ٌم َع ِل ۡیمٌ
﴿ ﴾۲۵٪
َََۡ َََۡ ۡ َۡ َ ۡ َ ۡ
َ
اؾ ِّم ۡن
ص
ل
ق لقد خلقنا الاِنساـ ِمن ص ٍ
َ ُ
َح َم ٍا ّم ۡسنوۡ ٍـ ﴿﴾۲۶
અને ઍક ણ લસ્તુ ઍલી નથી કે જે ના
ેબયૂય બંડાય અભાયી ાવે ન શોમ, અને ત
)ઠયાલેરા પ્રભાણભાંજ ઉતાયીઍ છીઍ. (૨૧
hajinaji.com

581

અનુક્રભણણકા

અને અભો ાણીથી બયેરા લામુઓ ભોકરીઍ
છીઍ, છી આકાળભાંથી ાણી ઉતાયીઍ
છીઍ, છી અભે તે (ાણી) તભને
ીલડાલીઍ છીઍ, જો કે તે ાણીનો વંગ્રશ
કયનાયા તભે નથી. (૨૨)
અને ણન:વંળમ અભેજ (દયેક જીલને) વજીલન
કયીઍ છીઍ અને અભેજ ભાયીઍ છીઍ અને
અભેજ (ભૂ) લાયવ છીઍ. (૨૩)
અને ખચીતજ અભો તભાયાભાંથી જે ઓ
અગાઉ શતા તેભને જાણીઍ છીઍ અને
તભાયા ાછ આલનાયાઓને ણ અભે
ખચીતજ જાણીઍ છીઍ. (૨૪)
અને ણન:વંળમ તાયો યલયરદગાય ઍજ છે જે
તેભને બેગાં કયળે; ણન:વંળમ તે ભશાન
ણશકભતલાો (અને) વલજજ્ઞ છે . (૨૫)
અને ખયેજ અભોઍ ભનુર્ષમને ખણખણ કયતા
કાા વડેરા કીચડભાંથી ૈદા કમો છે . (૨૬)
કોઇ ણ લસ્તુ ઍલી નથી કે જે નો બંડાય
અભાયી ાવે ન શોમ, અભો ચાશીઍ ત્માયે
અભાયા બંડાયભાંથી તેને કાઢીઍ છીઍ.
કુદયતના ઍ ખઝાનાભાંથી ણશકભત અને
અનુક્રભણણકા

582

hajinaji.com

ભસ્રેશત પ્રભાણે ઇન્વાનને ભે છે . આ
સ્થે બંડાયનો અથજ ભાત્ર લનસ્ણતઓ જ
નથી, ણ દયેક લસ્તુ છે . જે ભકે શલા, ાણી,
યોળની, ગયભી, વયદી, ઝાડ, ાન, થ્થય,
જલાશેયાત, ક્ષી ઍ દયેક ચીઝ શોમ છે અને
ઍ તેની શદના પ્રભાણભાં જ શોમ છે . તે
કુદયતના ઇળાયે જ લધ-ઘટ થામ છે . આ ુયા
જગતનું ઍકાઍક થઇ જલું ભાની ળકામ
નણશ.
અભો ાણીથી બયેરી શલાઓ ભોકરીઍ
છીઍ અને તે ાણી ઝભીનના ઉય
ઉતાયલાભાં આલે છે અને તેનાથી ઝભીન તૃપ્ત
થામ છે અને ઇન્વાન તેનો ઉમોગ કયે છે .
ઍ ાણીને તભો વાચલનાયા નથી ણ
અભોજ તેને વાચલીઍ છીઍ.
પ્રત્મેક ઇન્વાનને અભે જ વજીલન કયીઍ
છીઍ અને અભોજ ભાયીઍ છીઍ અને
અભોજ તેના લારયવ છીઍ.
અભો ઍ લાતને જાણીઍ છીઍ કે તભો
ભોઅભીનોભાંથી કોણ આગ લધી
જલાલાા છે (ઍટરે કે ભયણ ાભળે) અને
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તભાયાભાંથી કોણ ાછ યશેળે, અથલા ઍ કે
તભાયાભાંથી કોણ જે શાદભાં જળે અને કોણ
ાછ યશી જળે, અથલા ઍક નભાઝની
વપભાં કોણ આગ અને કોણ ાછ યશે છે .
કેટરાક કશે છે કે શ. યવુરે ખુદા વ.ના
ઝભાનાભાં ુરૂો શેરી વપભાં ઉબા યશેતા
શતા અને સ્ત્રીઓ છે લ્રી વપભાં ઉબી યશેતી
શતી અને કેટરાક ુરૂો ઓયતોની ાછ
ઉબા યશેતા શતા કે જે થી તેઓ ઓયતોને
જુ ઍ. તેથી કશે છે કે ખુદા તઆરાઍ આ
આમત નાણઝર પયભાલી કે આગ
યશેલાલાાને તથા ાછ યશેલાલાાને ખુદા
જુ ઍ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ખુદા આગના અને
ાછના રોકોનો અઅભારના ફદરા ભાટે
બેગા કયળે અને તે ભાણરક ણશકભતલાો
જાશેય અને છુ ી લાતને જાણલાલાો છે .
અભોઍ ઇન્વાનને (ઍટરે આદભ અ.ને)
ખણખણ કયતા કાા વડેરા રકચડભાંથી
મદા કયેર છે . આ આમતભાં વરવાર ળબ્દ
આવ્મો છે ઍ વુકી ભાટી છે , જે રાળ્મા
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છી વુકી થઇ જામ છે . આ સ્થે કુયઆને
ળયીપ ઍ લસ્તુને સ્ટ ક કયીને ફતાલે છે કે
ઇન્વાન શમલાનની ભન્ઝીરોભાંથી પ્રગણત
કયીને ભાનલીની શદભાં આલેર નથી. જે ભકે
ડાયલીનનું કશેલું છે ઇન્વાનનું વજજ ન
આયંબભાં વીધે વીધું ઝભીનના દાથોથી
થમેરું છે , જે ની શકીકત ભાટે ખુદા તઆરાઍ
“વરવાર” અને “શભઅ”ના ળબ્દો લાયેર
છે . શભઅ અયફી બાાભાં કાા રકચડને કશે
છે . અથલા ફીજા ળબ્દોભાં જે ભાં ખભીય
મદા થઇ ગમું છે . આ ળબ્દોથી વાપ જાશેય
થામ છે ઍલી રકચડલાી ચીકણી ભાટીથી
ઍક વુયત ફનાલલાભાં આલી જે ફનલા છી
વુકાઇ ગઇ અને છી તેનાભાં રૂશ ફુંકલાભાં
આલી.
૨૭ ભી આમત :-

َ ّ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ
ِق الجٓاـ خلقنہ ِمن قبل ِمن ناذ
َّ
﴾۲۷﴿ الس ُموۡ ِؿ
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અને અભોઍ જીન્નાતોને (ભનુર્ષમની ઉત્ણિ)
શેરાં બડબડતી આગભાંથી ૈદા કમાજ શતા.
(૨૭)
જાન્ન કે જે જીન્નાતનો ફા છે તેને અભોઍ
આદભ અ. શેરાં ધુભાડા લગયની ભવાભાત
(ભાનલીના ળયીયભાં ઝીણા ઝીણા છીદ્રો શોમ
તેને કશે છે ) ભાં પ્રલેળી જામ તેલી પ્રફ
આગથી મદા કમો છે , શઝયત આદભ અ.ના
જન્ભનું લણજન વુયઍ ફકયની તપવીયભાં
અભોઍ કયેર છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.ભે પયભાવ્મું ફા ત્રણ છે . ઍક આદભ અ.
કે જે ઓ ભોઅભીન મદા થમેર છે (૨) જાન્ન
ઍ ણ ભોઅભીન મદા થમા શતા (૩)
ળમતાન જે કારપય થઇ ગમો શતો અને તેની
વલે અલરાદ નય મદા થામ છે , ભાદા થતી
નથી. કુમ્ભીઍ ોતાની તપવીયભાં રખેર છે
કે ફધામ જીન્નાત જાનની અલરાદભાંથી છે .
તેભાં ભોઅભીન અને કારપય ફન્ને છે . મશુ દી
અને નવાયા ણ છે , અને તભાભ ળમતાનો
ઇબ્રીવની અલરાદભાંથી છે જે ને ળમતાન
કશેલાભાં આલે છે તેની અલરાદભાં કોઇ
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ભોઅભીન નથી ણ તેભાં ઍક જણ શાભ
ણફન ણશભ નાભનો ઇભાન રાવ્મો શતો તે
ઇબ્રીવના ોત્રાનો છોકયો થતો શતો. તે આં
શઝયત વ.ની ાવે આવ્મો, શઝયતે તેને ઍક
ણફશાભણી વુયતભાં જોમો. આે કહ્યું કે તું
કોણ છે ? તેણે કહ્યું કે શુ ં શાભ ણફન ણશભ
ણફર રાકેવ ણફન ઇબ્રીવ છુ ં . જે રદલવે
કાફીરે શાફીરને કત્ર કમાજ તે રદલવે ભાયી
ઉભય ફશુ નાની શતી અને શ.નુશ અ. ાવે
ભેં તૌફા કયી છે અને તેઓની વાથે લશાણભાં
શુ ં ણ શતો અને જ્માયે તેઓઍ ોતાની
કવ્ભ ભાટે અઝાફની દુઆ કયી તે લખતે ભેં
ભના કયી શતી. જે લખતે શઝયત ઇબ્રાશીભ
અ.ને આગભાં નાખલાભાં આવ્મા ત્માયે ણ
શુ ં શતો, અને જ્માયે રપયઔન ડુબ્મો અને
ફની ઇવયાઇર નજાત ામ્મા તે લખતે ણ
શુ ં શાજય શતો અને ભેં તેભને ફદદુઆ
કયલાની ભના કયી શતી અને શુ ં શ. વારેશ
અ.ની વાથે ણ શતો અને તેભને ણ ભેં
ફદદુઆ કયલાની ભના કયી શતી, ભેં ફધી
રકતાફો લાંચેર છે અને ભને ફધાઍ આ
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વ.ના આલલાની ખુળખફયી આી છે અને
ફધામ નફીઓઍ આને વરાભ કહ્યા છે .
તેઓ કશેતા શતા કે આ ફધા નફીઓથી
અપઝર છો. મા શઝયત વ. તભાયા ય જે
કંઇ નાણઝર થમું છે તેનું ભને ણળક્ષણ આો.
તે લખતે આે શ. અરી અ.ને પયભાવ્મું કે
આને ણળક્ષણ આો, તે લખતે શાભે અઝજ કયી
કે મા શઝયત શુ ં મગમ્ફય અથલા તેના લવી
ણવલામ ફીજા કોઇની મયલી કયતો નથી. આ
કોણ છે જે ને ભને તઅરીભ આલાનો શુ કભ
કયો છો ? શઝયતે પયભાવ્મું કે ભાયો બાઇ,
લવી અને લઝીય અરી ઇબ્ને અફી તારીફ
અ. છે , તે લખતે તેણે કહ્યું આનું નાભ ભેં
રકતાફોભાં લાંચેર શતું, છી આે તેને દીની
ણળક્ષણ આપ્મું.
૨૮ થી ૩૨ ભી આમાત :-

ۢ
ًاؾ َذ ّبُ َک ل ِۡل َم ٰٓلئ َک ِۃ ِان ّ ۡی َخال ٌِق بَ ٍَوا
َ َق ِا ۡد َق
ِ ِ
ۡ َ ّ
ُ َ
﴾۲۸﴿ اؾ ِّم ۡن َح َم ٍا ّم ۡسنوۡ ٍـ
ٍ ِم ۡن صل َص
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ۡ ََ
ُ
َ َ
ف ِادا َس ّوَیۡ ُت ٗہ َق جفخ ُت فِ ۡی ِہ ِم ۡن ّذ ۡقحِ ۡی
ََ
﴾۲۹﴿ فق ُعوۡا ل َ ٗہ ّٰس ِج ِدیۡ َن
َ ۡ ُ ُ ّ ُ ُ َ ٰٓ َ ۡ َ َ َ َ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
﴾۳۱ۙ ﴿ فسجد المل ِئکۃ کلہم اجمعوـ
َُ َ َ
ۡۤ َ ّ
َ
ِالا ِا ۡب ِل ۡی َس ؕ ابٰۤی ا ۡـ ّیکوۡ َـ َمع
ّّٰ
﴾۳۱﴿ الس ِج ِدیۡ َن
َ َ َ ۡ ُ َ َ ّ َ َ َ َ ُ ۡ ۡ ٰۤ َ َ
قاؾ یـ ِاب ِلیس ما لک الا تکوـ مع
ّّٰ
﴾۳۲﴿ الس ِج ِدیۡ َن
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે કે તાયા
યલયરદગાયે વઘા પરયશ્તાઓને કહ્યું કે
ણન:વંળમ શુ ં ઍક ભનુર્ષમ ખણખણ કયતા કાા
વડેરા કીચડભાંથી ૈદા કયનાય છુ ં . (૨૮)
છી જ્માયે શુ ં તેને ૂયેૂયો ફનાલી ચૂકું અને
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ભાયી (રૂશભાંથી) તેભાં રૂશ ફુંકી દઉં તો તભે
તેની વાભે ણવજદાભાં ડી જજો. (૨૯)
જે થી (વલે) પરયશ્તાઓઍ તો ણવજદો કમો:
(૩૦)
(ણ) ન કમો તો (તે) ભાત્ર ળૈતાને; તેણે
ણવજદો કયનાયાઓનો વાથ આલાનો
ઇન્કાય કમો: (૩૧)
(આથી) અલ્રાશે પયભાવ્મું કે શે ળૈતાન ! તને
ળું થઇ ગમું છે કે તું ણવજદો કયનાયાઓનો
વાથ નથી આતો ? (૩૨)
ખુદાલંદે આરભે ભરાઍકાને કહ્યું કે શુ ં ઍક
ભનુર્ષમ ખણ-ખણ કયતી ભાટીભાંથી મદા
કયનાય છુ ં . જ્માયે શુ ં તેને ફનાલી રઉં અને
તેભાં ભાયી રૂશ ફુંકું તો તભો તેની વાભે
વજદાભાં ડી જજો. જે લખતે તેભાં રૂશ
ફુંકલાભાં આલી તો તભાભ ભરાઍકાઍ શ.
આદભ અ.ને વજદો કમો, ણ ઇબ્રીવે
ગલજથી વજદો કમો નણશ. તે લખતે ખુદાઍ
કહ્યું ઍ ઇબ્રીવ તને ળું થઇ ગમું કે તેં વજદો
કયલાલાાઓને વાથ ન આપ્મો.
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૩૩ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َ ََۡ
َ َ َُ َّ
اؾ ل َ ۡم اخ ۡن لِا ۡس ُج َد ل َِبٍ ٍو خلق َت ٗہ ِم ۡن
ق
َ ۡ
َ ُ
اؾ ِّم ۡن َح َم ٍا ّم ۡسنوۡ ٍـ ﴿﴾۳۳
صل َص ٍ
َ َ َ ۡ
ۡ َ َّ َ
اؾ فآ ُو ۡث ِمن َہا ف ِانک َذ ِج ۡی ٌم ﴿ ۙ﴾۳۴
ق
َّ َّ َ َ ۡ َ َّ ۡ َ َ
ّ
ّٰ
ۡ
َ
ۡ
الدی ِن ﴿﴾۳۵
ق ِاـ علیک اللعنۃ ِاخی یو ِؿ ِ
َ َ َ ّ َ َ ۡ ۡ ۡۤۡ ّٰ َ ۡ ُ ۡ َ ُ
َ
ۡ
قاؾ ذ ِب فان ِؾػنِی ِاخی یو ِؿ یبعثوـ ﴿﴾۳۶
َ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ۡ
َ
قاؾ ف ِانک ِمن المنؾ ِػین ﴿ ۙ﴾۳۷
ۡ ۡ ۡ ُ
ِاخّٰی یَوۡ ِؿ الوَق ِت ال َم ۡعلوۡ ِؿ ﴿﴾۳۸
َ َ َ ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ّ َ ّ َ
َ
ُ
ۡ
قاؾ ذ ِب ِبما اغویتجِی لاریِنف لہم فِی
ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
َ
ص ق لاغ ِوینہم اجم ِعهف ﴿ ۙ﴾۳۹
الاذ ِ
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ۡ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ َّ
﴾۴۱﴿ اخؽ ِمن ُہ ُم ال ُمخل ِصه َف
ِالا ِعب
તેણે કહ્યું કે શુ ં ઍલો નથી કે (ઍક) ઍલા
ભાણવને ણવજદો કરૂં કે જે ને તેં ખણખણ
કયતા કાા કીચડભાંથી ૈદા કમો છે . (૩૩)
(અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે ત્માયે તું આ સ્થેથી
નીકી જા, કાયણ કે ફેળક તું (અભાયી)
દયગાશથી શાંકી કાઢલાભાં આલેરો છે : (૩૪)
અને ણન:વંળમ પેંવરા (કમાભત)ના રદલવ
મુંત તાયા ઉય રાનત થતી યશેળે. (૩૫)
તેણે કહ્યું કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ત્માયે તું
ભને તે રદલવ વુધીની ભોશરત આ કે જે
રદલવે વઘા ભનુર્ષમો ઉઠાડલાભાં આલળે.
(૩૬)
(અલ્રાશે) પયભાવ્મું જે રોકોને ભોશરત
આલાભાં આલી છે તું ણ તેઓ ભાંશેનો છે .
(૩૭)
તે જાણીતા (કમાભતના) રદલવના વભમ
વુધી. (૩૮)
તેણે કહ્યું કે શે ભાયા યલયરદગાય ! જે લી યીતે
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તેં ભને બૂર ખલડાલી છે તેભ શુ ં ણ
દુણનમાભાં (ફુયી લસ્તુઓ) તેભની નઝયભાં
જરૂય વુળોણબત ફનાલીળ અને અલશ્મ તે
વઘાઓને બૂર ખલડાલીળ: (૩૯)
ણવલામ તેભના કે જે ઓ તાયા ણનખારવ
ફંદાઓભાંથી શળે. (૪૦)
ઇબ્રીવે કહ્યું કે શુ ં ઍલો નથી કે ઇન્વાનને
વજદો કરૂં કે જે ને તે ખણ-ખણ કયતા કાા
કીચડભાંથી મદા કમો છે . ભને ઉચ્ચ અને
ણનભજ અનાવેયથી મદા કમો છે .
(અનાવેયનો અથજ ભુ થામ છે અને ણશકભત
જાણનાયાઓ ાણી-ભાટી આગ અને શલાને
કશે છે )
ઇબ્રીવ આદભ અ.ની ફાહ્ય લસ્તુ ઉય
નઝય કયી ણ આંતયીક શાર ઉય ઘ્માન
આપ્મું નણશ કે આદભ અ.ભાં કેલા કભારો
વજાજઍરા છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.ને ુછલાભાં આવ્મું કે શ. આદભ અ.ના
ુતાભાં કેલી યીતે રૂશ ફુંકલાભાં આલી શતી
? આે પયભાવ્મું રૂશ “યીશ” (શલા)ની જે ભ
પયતી છે , તેનું નાભ રૂશ ઍટરા ભાટે યાખમું કે
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તે યીશને ભતી છે અને ખુદાઍ આદભ
અ.ની રૂશને ોતા તયપ ભન્વુફ કયેર છે .
જે ભકે પયભાવ્મું “રૂશી” ઍટરે ભાયી રૂશ ઍ
ઍટરા ભાટે કહ્યું કે તેને તભાભ રૂશ ઉય
શ્રેષ્ઠતા આી છે .
છી કુદયતે વજદો ન કયલાના કાયણે
ળમતાનને શાંકી કાઢમો.
અને કુદયતે કહ્યું કે તાયા ઉય કમાભત વુધી
રઅનત થતી યશેળે.
ળમતાને કહ્યું ઍ ભાયા યલયરદગાય તું ભને ઍ
રદલવ વુધીનો વભમ આ કે જે રદલવે
રોકોને કબ્રથી ઉઠાડલાભાં આલે.
કુદયતે કહ્યું જે રોકોને ભોશરત આલાભાં
આલી છે તું ણ તેઓભાંથી છો.
ભોશરત ણનમુક્ત કયેરા વભમ વુધીની છે ,
શેરા વુય ફુંકલાનો વભમ છે તે લખતે ફધી
દુણનમા અને ળમતાન ણ નાળ ાભળે.
જ્માયે ઇબ્રીવને ભોશરત ભી તો તેણે કહ્યું
કે ઍ ભાયા ખુદા જે યીતે ભેં તેભને બુર
ખલયાલી છે તેભ શુ ં ણ દુણનમાભાં ખયાફ
લસ્તુઓને રોકોની નઝયભાં વુળોણબત
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ેફનાલીળ અને ફધામને ગુભયાશ કયીળ અન
તાયી યશેભતથી નાઉમ્ભીદ કયી દઇળ.
છી તેઓ તાયા ખાવ ફંદાઓ છે , તેઓ ય
ભાયો પયેફ અને ભક્ર અવય કયળે નણશ.
૪૧ થી ૪૬ભી આમાત :-

َ َ َ
َ
اؾ ّٰہذا ِص َف ٌاض َعد ّیَ ُم ۡس َت ِق ۡی ٌم ﴿﴾۴۱
ق
ۡ َّ
َ
َ َ
ِا ّـ ِع َبا ِخ ۡی ل َ ۡی َس لَک َعل ۡی ِہ ۡم ُسل ّٰط ٌن ِالا
َ ّ َ َ َ َ َ ۡ ّٰ
ۡ
َ
م ِن اتبعک ِمن الغ ِوین ﴿﴾۴۲
َ َّ
َ ۡ
ۖ﴿ ۟﴾۴۳
َق ِا ّـ َج َہن َم ل َ َموۡ ِع ُد ُہ ۡم ا ۡج َم ِعه َف
ۡ
ل َ َہا َس ۡب َع ُۃ اَ ۡبوَاب ؕ ل ِک ُ ّل بَ
اب ِّمن ُہ ۡم ُج ۡز ٌء
ٍ ِ ٍ
َۡ
ّمق ُسوۡ ٌؿ ﴿ ﴾۴۴٪
ّ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ ّ َ
ُ
ُ
ۡ
ِاـ المت ِقهف فِی جن ٍت ق عیو ٍـ ﴿﴾۴۵
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ُُ ُ
ۡ
﴾۴۶﴿ ا ۡخخلوۡ َہا ِب َس ّٰل ٍم ّٰا ِم ِنه َف
(અલ્રાશે) પયભાવ્મું ભાયી તયપ આલલાનો આ
(ઍક) જ ભાગજ વીધો છે . (૪૧)
ણન:વંળમ (જે ઓ) ભાયા ફંદા છે તેભના ય
તાયી કાંઇ વિા ચારળે નણશ, ણવલામ કે
બભેરાઓભાંથી જે ઓ તાયા અનુમામી થઇ
જામ. (૪૨)
અને ખચીતજ તેઓ વલેના લામદાની જગ્મા
જશન્નભ છે : (૪૩)
જે ના વાત દયલાઝા છે ; દયેક દયલાઝા ભાટે
તેઓ (ગુનેશગાયો)ભાંથી (જુ દા જુ દા વાત)
ટોાં ાડેરાં શળે. (૪૪)
ણન:વંળમ યશેઝગાય રોકો જન્નતો અને
ઝયણાં (લાી બૂણભ)ભાં શળે. (૪૫)
(તેભને કશેલાભાં આલળે કે) તેભાં વરાભણત
અને અભન અભાન વાથે દાખર થાઓ.
(૪૬)
ખુદાલંદે આરભે કહ્યું ભાયા તયપ આલલાનો
આ વીધો યસ્તો છે અને તેભાં કોઇ ણ
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જાતનું લાંકાણં કે ગુભયાશી નથી. જ.
ભજરીવી (અ.ભ.) તેની તાલીરભાં રખે છે કે
“તયાઍપ”ભાં શવન ફવયીથી રયલામત કયી છે
કે આ આમતભાં “વેયાતુન અરય્મ ભુસ્તકીભ”
આવ્મું છે . તો તે અરય્મ ળબ્દને “અરીમુન”
લાંચતો શતો અને કશેતો શતો કે આ અરીનો
યસ્તો છે . તેઓની યાશ વીધી છે ભાટે ઍ
યસ્તો ભઝફુતીથી કડો.
જે ઓ ભાયા ખાવ ફંદા છે તેભના ય તાયી
કંઇ ણ વિા ચારળે નણશ ણ જે ગુભયાશો
તારૂં અનુકયણ કયળે તેના ઉય તું ણલજમ
ભેલીળ.
શલે ખુદાઍ તઆરા ઇબ્રીવ તથા તેની
મયલી કયલાલાાઓ ભાટે પયભાલેર છે કે ઍ
ફધાના લામદાની જગ્મા જશન્નભ છે . આ
સ્થે જ.આદભ અ.ના રકસ્વાનું લણજન
કયલાનો શેતુ કુપપાયને ચેતલણી આલાનો છે
કે તભે તભાયા ુયાના દુશ્ભન ળમતાનના
પંદાભાં પવામ ગમા છો. જે ઇાજના કાયણે
તભોને છાડલા ચાશે છે ઍના ણલરૂઘ્ધ આ
નફી તભને તેભના પંદાભાંથી કાઢીને ફરંદી
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તયપ રઇ જલાની કોળીળ કયી યહ્યા છે . ણ
તભે કેલા ફેલકુપ છો કે ોતાના દુશ્ભનને
દોસ્ત અને તભારૂં બરું ઇચ્છનાયને દુશ્ભન
વભજી યહ્યા છો.
જશન્નભના વાત દયલાઝા છે . દયેક
ભઝશફલાો તેભાં ઍક ઍક દયલાઝાથી
દાખર થળે. આ સ્થે દયલાઝાનો અથજ
જશન્નભના ઍક ઍક દયજ્જાનો રીધેર છે ,
જશન્નભના આ દયલાઝા ગુભયાશી અને
ગુનાશોના કાયણે છે . જે ના ઉય ચારીને
ભાણવ ોતાના ભાટે દોઝખની યાશ ખોરે
છે . કોઇ નાણસ્તક શોલાના કાયણે દોઝખ તયપ
જામ છે . કોઇ ણળકજના યસ્તેથી જામ છે . કોઇ
ણનપાકના યસ્તાથી જામ છે . કોઇ નપવ યસ્તી
અને અત્માચાયના યસ્તાથી, કોઇ ઝુલ્ભો
ણવતભ અને રોકોને તકરીપ આલાના
યસ્તેથી, કોઇ ઝરારત અને કુફ્રના યસ્તેથી. તો
કોઇ નીચ અને શરકા કૃત્મના યસ્તેથી જામ છે .
કશે છે કે ઍક રદલવ શ. યવુરે ખુદા વ.
નભાઝ ઢતા શતા ત્માયે ઍક લનલાવી સ્ત્રી
ત્માંથી વાય થઇ. તેણી શઝયતને ભસ્જીદભાં
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જોઇને ભસ્જીદભાં આલી અને શઝયતની
ાછ ફે યકાત નભાઝ ઢલી ળરૂ કયી.
શઝયતને કંઇ ખફય ન શતી. આે વુયે શમ્દ
છી આ વુયો ળરૂ કમો અને ઉયની આમત
વુધી શોંચ્મા તે વાંબતા જ તે સ્ત્રીઍ ઍક
ચીવ ાડી અને ફેશોળ થઇને ડી ગઇ.
તેણીને ાણી છાંટલાભાં આવ્મું, જ્માયે તે
શોળભાં આલી તો તેની ફેશોળીનું કાયણ
ુછમું. તેણે કહ્યું કે ભેં આ જશન્નભના
દયલાઝાઓના અઝાફ વાંબીને ણલચામુું કે
ભાયો ળું શાર થળે. શઝયતે પયભાવ્મું કે તું ધાયે
છે ઍભ નથી. દયેક રપયકાને તેના કૃત્મના
પ્રભાણભાં અઝાફ થળે. તેણીઍ અઝજ કયી કે
મા શઝયત શુ ં ઍક ગયીફ સ્ત્રી છુ ં , ભાયી ાવે
કંઇ લધાયે ભાર નથી, ભાયી ાવે વાત
ગુરાભો છે , શુ ં આને વાક્ષી યાખું છુ ં કે
જશન્નભના દયેક દયલાઝાથી ભુણક્ત ભેલલા
ભાટે ભાયા આ વાતેમ ગુરાભોને આઝાદ કરૂં
છુ ં . તે લખતે જીબ્રઇર આવ્મા અને કહ્યું કે મા
યવુરે ખુદા વ. તે સ્ત્રીને ખુળખફયી આો કે
જશન્નભના દયલાઝા તાયા ઉય શયાભ કમાજ
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અને તાયા ભાટે જન્નતના દયલાઝા ખોરી
આપ્મા.
જે યશેઝગાય રોકો છે , જન્નતભાં તેભની
ાવે જન્નતી ઝયણાંઓ લશેતા શળે અને તે
ાણી, દુધ અને ઉિભ ીણાના ઝયણા શળે.
અને તે રોકોને કશેલાભાં આલળે કે તભો
જન્નતભાં ણનડય થઇ વરાભતીની વાથે
દાખર થાલ.
૪૭ થી ૫૦ભી આમાત :-

ً ۡ
َ َ
َق ن َز ۡعنا َما ف ِ ۡی ُص ُد ۡقذِ ِہ ۡم ِّم ۡن ِغ ٍ ّل ِاخوَانا
ۡ ّٰ ُ
﴾۴۷﴿ َعدّٰی ُي ُو ٍذ ّم َتق ِب ِله َف
ۡ
َ
َ
ل َا یَ َم ّ ُس ُہ ۡم فِ ۡی َہا ن َص ٌب ّق َما ُہ ۡم ِّمن َہا
ۡ ۡ
﴾۴۸﴿ ِب ُمُ َو ِجه َف
ّ ن َ ّب ۡی ِع َبا ِخ ۡۤۡی اَن ّ ۡیۤۡ اَنَا ال ۡ َغ ُفوۡ ُذ
﴾۴۹ۙ ﴿ الرَ ِح ۡی ُم
ِ
ِ
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َ ُ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َّ َ َ
﴾۵۱﴿ اب الۡال ِۡی ُم
ق اـ عذابِی ہو العذ
અને તેભના રદરોભાં જે કાંઇ કીનો શળે તે
અભે જડભૂભાંથી કાઢી નાખીળું (અને) તેઓ
સવશાવન ય ઍક ફીજાની વાભે બાઇ
બાઇની જે ભ ફેઠા શળે. (૪૭)
તે (જન્નતો)ભાં ન તેભને કોઇ (જાતનું) કટ ક
શોંચળે અને ન તેભને તેભાંથી કાઢી ભૂકલાભાં
આલળે. (૪૮)
(શે યવુર !) ભાયા ફંદાઓને ખફય આ કે શુ ં
ક્ષભાલાન (અને) દમાુ છુ ં . (૪૯)
અને આ કે ભાયો અઝાફ ણ દદજ બમો
અઝાફ છે . (૫૦)
ઍટરે નેક રોકોની લચ્ચે આવભાં ગરત
પેશભીઓના કાયણે દુણનમાભાં જો કંઇ રદરભાં
રકનો કે ઇાજ યશી ગઇ શળે તો જન્નતભાં
પ્રલેળ કયતી લખતે તે દુય થઇ જળે અને
તેઓના દીર ઍક ફીજા તયપ ણફલ્કુર વાપ
થઇ જળે અને સવશાવન ઉય ઍક ફીજાની
વાભે બાઇ-બાઇની જે ભ ફેઠા શળે.
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તેઓને જન્નતભાં કોઇ જાતના દુ:ખ-દદજ શળે
નણશ. તે જગ્મા વુખ ચેનની છે અને તેઓ
શંભેળા તેભાંજ યશેળે. શ.ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.થી રયલામત છે કે આે ોતાના
દોસ્તો (મયલો)ને વંફોધન કયીને પયભાવ્મું કે
ખુદાની કવભ જે ઓના રદરભાંથી રકનો અને
ઇાજ કાઢી રેલાભાં આલી શળે તે તભો છો.
ખુદાલંદે આરભ ોતાના ફંદાઓને મગમ્ફય
ભાયપત ખુળખફયી આે છે કે જે ફક્ષીળ
ચાશે તેને શુ ં ફક્ષલાલાો છુ ં અને જે તૌફા
કયે તેના ઉય શુ ં ભશેયફાન અને દમાુ છુ ં .
જે ઓ ગુનેશગાય રોકો છે અને તૌફાથી ભોંઢું
પેયલે છે તેઓ ભાટે ભાયો દુ:ખદામક અઝાફ
છે . ફંદાઓઍ તેની યશેભતની શંભેળા આળા
યાખલી જોઇઍ અને અઝાફથી ડયતા યશેલું
જોઇઍ.
૫૧ થી ૫૯ ભી આમાત :-

َ
ۡ َ
﴾۵۱﴿ َق ن ِّبئ ُہ ۡم َع ۡن ض ۡی ِف ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم
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ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ّٰ ً َ َ ّ َ
اؾ ِانا
ِاد خخلوا علی ِہ فقالوا سلما ؕ ق
ُۡ
ُ
ِمنک ۡم َق ِجلوۡ َـ ﴿﴾۵۲
َّ ُ ّ َ ُ
َ ُ َ
قالوۡا لَا ت ۡو َج ۡل ِانا ن َب ٍِ ُوؽ ِبغ ّٰل ٍم َع ِل ۡی ٍم
﴿﴾۵۳

َ َ َ َّ ُ
َ َ
ۡ
اؾ ابٍَ ۡوت ُموۡن ِ ۡی َعدٰۤی ا ۡـ ّم ّ َسجِیَ ال ِکك َ ُؿ
ق
َ ُ ّ
ف ِب َم ت َب ٍِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۵۴
َقالُوۡا بَ ّ ٍَ ۡو ّٰن َک ِبال ۡ َح ّق َفلَا تَ ُک ۡن ِّمنَ
ِ
ۡ ّٰ ۡ
الق ِن ِطه َف ﴿﴾۵۵
َ َ َ َ ۡ ّ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ۡ َ َ ّ ۤۡ ّ َ
قاؾ ق من حقنط ِمن ذحم ِۃ ذ ِب ٖہ ِالا
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ُّ َّ
﴾۵۶﴿ الضٓالوۡ َـ
ُ ۡ َُ ُ َۡ َ َ َ
﴾۵۷﴿ اؾ ف َما خط ُبک ۡم ا ّی َہا ال ُم ۡر َسلوۡ َـ
ق
ۡ ۡ ُ ّ ۡ َ ّٰ ۡۤ َ ۡ ۡ ُ ۡۤ َ ّ ۡۤۡ ُ َ
َ
﴾۵۸ۙ ﴿ قالوا ِانا اذ ِسلنا ِاخی قو ٍؿ مجرِ ِمهف
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ َ ُ َ َ ّ ۡ ُ َ ّٰ ۡۤ َ ّ
َ
﴾۵۹ۙ ﴿ ِالا اؾ لو ٍض ؕ ِانا لمنجوہم اجم ِعهف
(શે યવુર !) તેભને ઇબ્રાશીભના યોણાઓની
શકીકત કશી વંબાલ. (૫૧)
કે જ્માયે તે (પરયશ્તા)ઓ તેની ાવે આવ્મા
છી તેભણે વરાભ કશી; (ઇબ્રાશીભે) કહ્યું કે
ણન:વંળમ અભે તભાયાથી ડયીઍ છીઍ. (૫૨)
તેભણે કહ્યું કે (શે ઇબ્રાશીભ !) ડય નણશ,
ણન:વંળમ અભે તને ઍક જ્ઞાની ુત્રની
ખુળખફય આીઍ છીઍ. (૫૩)
(ઇબ્રાશીભે) કહ્યું કે ળું અભાયા ઘયડા
ઘડણભાં તભે ભને (ુત્રની) ખુળખફય
આો છો ? (ઍ ફનલું અવંબણલત છે ) તો
છી તભે ભને ળાની ખુળખફય આો છો ?
અનુક્રભણણકા
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(૫૪)
તેભણે કહ્યું કે અભોઍ તો તને વાચી
ખુળખફય આી છે ભાટે તું ણનયાળ
થનાયાઓ ભાંશેનો ન થા. (૫૫)
તેણે કહ્યું કે ગુભયાશો ણવલામ ોતાના
યલયરદગાયની દમા (દ્રણટ ક)થી કોણ ણનયાળ
થામ ? (૫૬)
છી (ુન:) કહ્યું કે શે (અલ્રાશના)
ઍરચીઓ ! (લારૂ, શલે) તભાયો વંદેળો ળું છે
? (૫૭)
તેભણે કહ્યું કે ણન:વંળમ અભે ઍક અયાધી
કોભ તયપ (અઝાફ આલા ભાટે) ભોકરલાભાં
આવ્મા છીઍ; (૫૮)
ણવલામ રૂતની ઓરાદના; ણન:વંળમ તે વલેને
અભે જરૂય ફચાલી રઇળું : (૫૯)
આ નલ આમતોની તપવીયભાં શઝયત
ઇબ્રાશીભ અ.ના ાવે પરયશ્તાઓના
આલલાનું લણજન છે , વુયઍ શુ દભાં ણલગતલાય
રખેર છે .
૬૦ થી ૬૧ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ ّ ۡۤ َ َ َ َ َ ۡ َ ّ
ّٰ ۡ
امرَات ٗہ ق ّد ۡذنا ۙ ِان َہا ل َ ِم َن الغكِؿِیۡ َن
ِالا
﴾۶۱٪ ﴿
ُ ۡ ُ َ َ َّ َ َ
﴾۶۱ۙ ﴿ ٓاء ّٰا َؾ لوۡ ِضِۣ ال ُم ۡر َسل ۡو َـ
فلما ج
ણ રૂતની સ્ત્રી (ને નણશ કે જે ના ણલે)
અભોઍ ણનણજમ કયી દીધો છે કે ણન:વંળમ તે
ાછ યશી જનાયાઓ ભાંશેની શળે. (૬૦)
છી જે લખતે (અભાયા) ભોકરેરા (પરયશ્તા)
રૂતના કુટુંફીઓ ાવે શોંચ્મા; (૬૧)
જ. રુત અ.ની સ્ત્રીના ભાટે કુદયત કશે છે કે
અભો તેણીને નજાત નણશ આીઍ, તે કાપેયો
વાથે ાછ યશેલાલાી શતી. શ.નુશ અ.ની
ફીફી ણ કારપયા શતી. મગમ્ફયની સ્ત્રી
શોમ કે મગમ્ફયના ુત્ર શોમ જો તેઓ
ઇભાન નથી રાલતા તો તેઓને ણ નજાત
નથી ભતી.
પયીશ્તાઓ શ. ઇબ્રાશીભ અ.થી ણલદામ થઇ
જ. રુત અ.ની કોભ ાવે શોંચ્મા.
અનુક્રભણણકા
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૬૨ થી ૬૯ ભી આમાત :-

َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ٌ ُّ ۡ َ
َ
ۡ
ُ
قاؾ ِانکم قوؿ منٕوقـ ﴿﴾۶۲
َ
ۡ ّٰ َ َ ُ
َ ُ
قالوۡا بَ ۡل ِجئنک ِب َما کانوۡا فِ ۡی ِہ یَ ۡمل ُؿ ۡق َـ
﴿﴾۶۳
َ َ َ ۡ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ّ َ َ ّٰ ُ
َ
ۡ
ق اتینک ِبالح ِق ق ِانا لص ِدقوـ ﴿﴾۶۴
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ّ َ َّ ۡ َ َّ ۡ
فاي ِو ِباہ ِلک ِب ِقط ٍع ِمن الی ِل ق ات ِبع
َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ٌ َّ
اخباذہم ق لا یلت ِفت ِمنکم احد ق
ُ ُ
ُۡ
امضوۡا َح ۡیث ت ۡؤ َمرُ ۡق َـ ﴿﴾۶۵
َق َق َض ۡی َناۤۡ ِال َ ۡی ِہ ّٰدل َِک الۡاَ ۡمرَ اَ ّ َـ َخ ِابرَ
ُۡ ُ
ۡ
ٰۤہ ُؤلَٓا ِء َمقطوۡ ٌع ّم ۡص ِب ِحه َف ﴿﴾۶۶
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َ ۡ ََ َ َ
﴾۶۷﴿ ٓاء ا ۡہ ُل ال َم ِدیۡن ِۃ یَ ۡس َت ۡب ٍِ ُو ۡق َـ
قج
َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ ُ ٰۤ َ ّ َ َ
ُ
ۡ
﴾۶۸ۙ ﴿ قاؾ ِاـ ہؤلٓا ِء ضی ِفی فلا تفضحو ِـ
ۡ ُ َ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
ُ
ۡ
﴾۶۹﴿ ق اتقوا اللہ ق لا تُىق ِـ
ત્માયે રૂતે કહ્યું કે ણન:વંળમ તભે અજાણ્મા
(રોકો) રાગો છો. (૬૨)
તેભણે કહ્યું કે નણશ, અભે તો તાયી ાવે તે
લસ્તુઓ રઇને આવ્મા છીઍ કે જે (ના
વંફંધ)ભાં આ રોકો ળંકા કયતા શતા. (૬૩)
અને અભે તાયી ાવે વાચો શુ કભ રઇને
આવ્મા છીઍ અને ણન:વંળમ અભે વાચાજ
છીઍ. (૬૪)
ભાટે થોડી યાત્રી યશે તું તાયા કુટુંફોને યલાના
કયી દેજે અને (છી) ંડે ણ તેભની ાછ
ાછ (નીકી) જજે અને (આ માદ
યાખજો કે) તભાયાભાંથી કોઇ ઍક ણ પયીને
જુ ઍ નણશ, અને તભને જ્માં (જલા)નો શુ કભ
આલાભાં આવ્મો છે તે તયપ (ળાભભાં)
અનુક્રભણણકા
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ચાલ્મા જજો. (૬૫)
અને આ શુ કભ અભોઍ રૂતને (લશી દ્લાયા)
વંબાલી દીધો કે વલાય થતાં થતાં તે
રોકોનાં જડભૂ કાી નાખલાભાં આલળે.
(૬૬)
અને (તે પરયશ્તાઓને જોઇ) ઍ ળશેયના
રોકો (ફદ દાનતથી) ખુળ ખુળ થતા આવ્મા.
(૬૭)
(જે થી રૂતે) કહ્યું કે ણન:વંળમ આ ભાયા
ભશેભાનો છે , ભાટે (તેભની વાભે) ભાયી
પજે તી ન કયો : (૬૮)
અને અલ્રાશથી ડયો અને ભને ળયભીંદો કયો
નશીં. (૬૯)
ઉયોક્ત આમતોની તપવીય વુયઍ શુ દભાં
ણલગતલાય આેર છે .
૭૦ થી ૭૯ ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ ۡۤ ُ َ
ۡ َ ۡ
﴾۷۱﴿ قالوۡا ا َق ل َ ۡم نن َہک َع ِن ال ّٰعل ِمه َف
ۡ ّٰ ۡ ُ ۡۤ ّٰ
َ َق
﴾۷۱﴿ اؾ ٰۤہ ُؤلَٓا ِء بَنتِ ۡی ِا ۡـ کن ُت ۡم ف ِع ِله َف
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َ َّ
ۡ
َ
ل َ َع ۡمرُؽ ِان ُہ ۡم ل َ ِف ۡی َسٕ َو ِت ِہ ۡم ح ۡع َم ُہوۡ َـ ﴿﴾۷۲
َ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ ُ ۡ ۡ
الص ۡی َحۃ ُمٍ ِوقِه َف ﴿ ۙ﴾۷۳
فاخذتہم
َ
َ َ َ
َ َۡ
ف َج َعلنا َعال َِی َہا َسافِل َہا َق ا ۡمؽ ۡػنا

ً
َ
َعل ۡی ِہ ۡم ِح َج َاذۃ ِّم ۡن ِس ِّج ۡی ٍل ﴿﴾۷۴
َ ّٰ َ ّٰ ّ ۡ
ۡ
ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِل ُم َتوَ ّ ِس ِمه َف ﴿﴾۷۵
َ َّ َ َ َ ۡ ُّ
ۡ
ق ِانہا ل ِبس ِبی ٍل م ِقی ٍم ﴿﴾۷۶
َ ّٰ َ ّٰ ً ّ ۡ
ۡ
ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَایَۃ ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۷۷
َ ۡ َ ََ
َ َ ّٰ ۡ
اـ ا ۡص ّٰح ُب الۡایۡک ِۃ لَظ ِل ِمه َف ﴿ ۙ﴾۷۸
ق ِاـ ک

َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ
َ
ُ
َ
َ
اؿ
فانتقمنا ِمنہم ۬ ق ِانہما ل ِب ِام ٍ
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ۡ ُ
﴾٪۷۹﴿ ّم ِبه ٍف
તેભણે કહ્યું કે અભોઍ તને યદેળી રોકોને
ભશેભાન ફનાલલાને ભના કયી ન શતી ?
(૭૦)
(રૂતે) કહ્યું કે અગય તભાયે કાંઇ કયલું જ છે તો
આ ભાયી ફેટીઓ શાજય છે . (૭૧)
(શે યવુર !) તાયા જીલના વોગંદ ! ણન:વંળમ
તેઓ ોતાની ગુભયાશીના નળાભાં જ
આંધા ફની ગમા શતા (જે થી રૂતનું કાંઇજ
વાંબળ્મું નણશ). (૭૨)
જે થી વૂમોદમ થતાં થતાં તેભને ઍક (બમંકય
ગજજ ના) ચીચીમાયીઍ કડી રીધા : (૭૩)
છી અભોઍ તે (લસ્તી)ને તે ઉય કયી
નાખી, અને તેભના ઉય અભે બૂંજેરી
ભાટીના ત્થય લયવાવ્મા. (૭૪)
ણન:વંળમ ! આ (ફનાલ)ભાં લાતનો ભભજ
કાઢનાયાઓ ભાટે ણનળાનીઓ (ભોજૂ દ) છે .
(૭૫)
અને ણન:વંળમ તે (ઉંધી લી ગમેરી લસ્તી)
અનુક્રભણણકા
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શંભેળના આલલા જલાના ભાગજ ઉય શજી
ણ છે . (૭૬)
ણન:વંળમ આ (ફનાલ)ભાં ભોભીનો ભાટે ઍક
(ધડારૂ) ણનળાની છે . (૭૭)
અને અમકાલાાઓ ણ ખયેખય ઝુરભગાય
શતા : (૭૮)
જે થી અભોઍ તેભનાથી ણ ફદરો રીધો,
અને ણન:વંળમ તેઓ ફન્ને (રૂત તથા
ળોઅમફની લસ્તીઓ)ના અલળેો આલલા
જલાના ભાગજ ય ભોજૂ દ છે . (૭૯)
જ. રુત અ.ની કોભે કહ્યું કે અભે તને નશોતું
કહ્યું કે કોઇને ણ ોતાના ભશેભાન ફનાલીને
ોતાના ઘયે ઉતાયો આીળ નણશ. જ.રુત
અ. તેઓને નવીશત કયતા શતા કે તભે આલું
કુદયત ણલરૂઘ્ધનું કાભ છોડી આો.
જ્માયે ભરાઍકા રુત અ.ના ઘયભાં ઉતમાજ તો
જ.રુત અ. ગબયાઇ ગમા કે ઍલું ન ફને કે
આ રોકો તેઓને કડી રે. આે કોભને કહ્યું
કે તભો આ કાભ છોડી દો, તભાયા ભાટે ભાયી
દીકયીઓ ભલજુ દ છે . આ સ્થે ઉમ્ભતની
રદકયીઓ ભુયાદ છે .
અનુક્રભણણકા
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ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ
વ. તાયા જીલની કવભ તેઓ ગુભયાશીના
નળાભાં આંધા થઇ ગમા છે . ખુદાઍ આં
શઝયત વ.ની કવભ ખાધી તેથી ફીજા
મગમ્ફયો કયતા આની પઝીરત લધાયે
વાણફત થામ છે . ખુદાઍ કોઇ ફીજા
મગમ્ફયની કવભ ખાધી નથી.
વુયઍ શુ દભાં આ લાતનું લણજન થઇ ગમું છે કે
ખુદાલંદે આરભે જ. રુત અ.ની કોભને ઉંધી
નાખી દીધી.
જીબ્રઇરે ોતાની ાંખ ય ળશેયને ઉાડી
ઍલી યીતે ઊંધું નાખી દીધું કે ઝભીને તેઓને
ઉય નીચે કયી નાખમા અને તેઓ ઉય
ભાટીના ત્થય લયવાવ્મા.
રુત અ.ની કોભને શરાક કયલાભાં કુદયતની
ણનળાનીઓ છે કે જે ઓ “ભોતલસ્વેભીન”
ઍટરે ફુણઘ્ધળાી અને ફોધ રેલાલાા છે
અને અક્કરભંદી ભોઅભેનીનના વદગુણો છે .
જે ભકે શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું : તભો
ભોઅભીનની દાનાઇથી ડયો; કાયણ કે તે
ખુદાના નુય થકી જુ ઍ છે અને ખુદાના
અનુક્રભણણકા
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કેટરાક ઍલા ફંદા છે જે ઓ રોકોને ફુણઘ્ધથી
ઓખે છે . ઍ ભુજફ પયભાલી આ આમતની
ણતરાલત કયી. શ.ઇભાભે ભોશમ્ભદે ફારકય
અ.થી રયલામત છે કે શ.અભીરૂર ભોઅભેનીન
અરી અ.ભે આ આમતની તપવીયભાં પયભાવ્મું
કે શ.યવુરે ખુદા વ. “ભુતલસ્વી” શતા અને
તેઓ છી શુ ં અને ભાયા છી ભાયી
ઔરાદભાં તભાભ ઇભાભો છે .
શજી ણ જ. રુતની કોભ જે સ્થે શરાક
થઇ છે તે જગ્મા આલલા-જલાના ભાગજ ઉય
છે .
આ ફનાલભાં ભોઅભીનો ભાટે ઍક ફોધદામક
વફક છે . તેઓઍ તેનાથી પામદો ઉાડલો
જોઇઍ.
શલે ખુદા તઆરા શ. ળોઍફ અ.ની કોભનું
લણજન કયે છે “ઍમકાશ”ના યશેલાલાાઓ
જ. ળોઍફ અ.ની કોભ છે . તેઓઍ ોતાના
નપવો ઉય કુફ્ર કમુું અને તે રોકો ઝારીભ
શતા. “ઍમકાશ”નો ળાબ્દીક અથજ ગીચ ઝાડી
થામ છે .
ખુદા
પયભાલે
છે
કે
ઍમકાશના
અનુક્રભણણકા
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યશેલાલાાઓઍ કુફ્ર ગ્રશણ કમુું તેથી અભે
તેઓથી ફદરો રીધો. જ.ળોઍફ અ. ભદમન
તથા ઍમકાશ ફન્ને લસ્તીઓ ઉયના રોકો
ય મગમ્ફય થઇને આવ્મા શતા. તેઓઍ
નાપયભાની કયી ઍટરે તેભના ઉય અઝાફ
નાઝીર થમો. જે નું લણજન ઇન્ળાઅલ્રાશ
વુયઍ ળોઅયાભાં આલળે.
૮૦ થી ૮૫ ભી આમાત :-

ََق لَقَ ۡد َک ّ َذ َب اَ ۡص ّٰح ُب الۡح ۡجر ال ۡ ُم ۡر َس ِلهۡف
ِ ِ
﴾۸۱ۙ ﴿
ّٰ َ
ۡ ُ ََ َ
ۡ
َق ّٰات ۡین ُہ ۡم ّٰا ّٰی ِتنا فکانوۡا َعن َہا ُم ۡعرِ ِضه َف
﴾۸۱ۙ ﴿
ً
ۡ
َ ُ َۡ ُ َ َ
اؾ بُ ُی ۡوتا
ِ ق کانوۡا ین ِحتوۡـ ِم َن ال ِج َب
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ۡ
﴾۸۲﴿ ّٰا ِم ِنه َف
ُ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
ۡ
﴾۸۳ۙ ﴿ الص ۡی َحۃ ُم ۡص ِب ِحه َف
فاخذتہم
ۡ ُ َ َ ۡ ّٰ ۡ َ ۡۤ َ
﴾۸۴﴿ ف َما اغجی َعن ُہ ۡم ّما کانوۡا یَک ِس ُبوۡ َـ
َ َ
َ ّ َق َما َخ َل ۡق َنا
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا ۡذص َق َما
ٌ َ ّٰ َ َ َ َ ّ َ ّ َ ّ َ ۡ َ ّ ۡۤ َ ُ َ ۡ َ
بینہما ِالا ِبالح ِق ؕ ق ِاـ الساعۃ لا ِتیۃ
ۡ ۡ َّ َ ۡ َ
﴾۸۵﴿ الصف َح ال َج ِم ۡی َل
فاصف ِح
અને ખયેજ ણશજ્રલાાઓઍ ણ યવુરોને
જુ ઠરાવ્મા શતા : (૮૦)
અને અભોઍ તેભને ણ ણનળાનીઓ આી
શતી, છતાં તેઓ તેનાથી ભોંઢું પેયલતા જ
યહ્યા : (૮૧)
અને તેઓ વુયણક્ષત યશેલા ભાટે શાડો કોતયી
કાઢી ઘયો ફનાલતા શતા. (૮૨)
અનુક્રભણણકા
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છી વલાય થતાં થતાં તેભને ણ ઍક
ચીચીમાયીઍ કડી રીધા : (૮૩)
જે થી તેઓ જે કાંઇ (ફચાલની) મુણક્તઓ
કયતા શતા તે તેભને (ભુદ્દર) કાભ આલી નણશ.
(૮૪)
અને અભોઍ આકાળો તથા ૃથ્લી અને તે
ફન્નેની લચ્ચે જે કાંઇ છે તે વત્મ શેતુ ૂલજક
ૈદા કમુું છે , અને ણન:વંળમ (કમાભતની) ઘડી
આલનાયજ છે , ભાટે તભે બરાઇની વાથે
દયગુજય કયતા યશો. (૮૫)
ખુદાઍ તઆરા વભુદની કોભનું લણજન કયે છે .
ણશજયના રોકોઍ મગમ્ફયને ઝુઠરાવ્મા કે તે
વારેશ અ. તથા તેભના વાથીઓ છે .
કુદયત કશે છે કે અભોઍ ણશજયના રોકોને
અભાયી ણનળાનીઓ ફતાલી. જે ભકે ઊંટણીનું
ફચ્ચા વાથે શાડભાંથી નીકલું. આ રોકોઍ
તેની વાથે ફશુ જ ઝુલ્ભ કમો અને ઊંટણીના
ગો કાી નાખમા લગેયે રંફાણથી અભો આ
તપવીયભાં આગ રખી ચુક્મા છીઍ.
તેઓ વુયણક્ષત યશેલા ભાટે શાડો કોતયીને
ઘયો ફનાલતા શતા કે તેઓ ળત્રુઓ અને
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ચોયોના બમથી તથા અઝાફથી ફચી ળકે ઍ
યીતે ભકાન ફનાલતા શતા.
વલાયના લખતે તેઓને ઍક બમંકય
ચીચીમાયીઍ જકડી રીધા અને તે યણલલાયનો
રદલવ શતો અને જીબ્રઇરની ઍ બમંકય
અલાઝથી તેઓ ભયી ગમા, જે નું લણજન વુયઍ
શુ દભાં કયેરું છે .
તેઓ જે કંઇ ફચલાની મુણક્તઓ કયતા શતા
ઍટરે કે શાડોભાં ભોટા-ભોટા સ્થો
ફનાલતા શતા અને ત્માં વયવાભાન યાખતા
શતા તે ફધી લસ્તુઍ તેઓને કંઇ પામદો
શોંચાડ્મો નણશ અને તેઓ જશન્નભી થઇ
ગમા. જ. જાણફય ણફન અબ્દુલ્રાશ અન્વાયી
કશે છે કે આં શઝયત વ. વાથે અભો
ણશજયની જગ્માઍથી વાય થમા. શઝયતે
પયભાવ્મું કે અશીંથી જલ્દી યોતા અને બમ
કયતા ચારો, અભો અઝાફથી દૂય નીકી
જઇઍ જે વભુદની કોભ ય થમો શતો.
ખુદાઍ તભાભ કોભને શરાક કયી નાખી ણ
ઍક ભાણવ ફચી ગમો. તેઓઍ ુછમું કે મા
શઝયત વ. તે કોણ શતા ? આે પયભાવ્મું તેનું
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નાભ આરદર શતું, ઍટરું કશી આ ત્માંથી
આગ ચારી નીકળ્મા.
આવભાન અને ઝભીન અને જે કંઇ તેભાં છે
તે વત્મ શેતુ ૂલજક વજજ ન કમુું છે . અભાયી
ણશકભતે ઝભીન યથી તેઓના પવાદને દુય
કયલા ચાશી, અમ શફીફ વ. કમાભત આલલા
લાી છે , તભો બરાઇની વાથે દયગુજય
કયતા યશો અને ફદરો રેલા ભાટે જલ્દી ન
કયો. શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.ભે પયભાવ્મું
કે આ આમતભાં “વપશે જભીર” આવ્મું તેનો
બાલાથજ ઍ છે કે ઠકો આપ્મા લગય ભાપ
કયલું.
૮૬ થી ૮૮ ભી આમાત :-

ۡ ُ ّّٰ َ ۡ َ ُ َ َ ّ َ َ ّ
َ
ُ
ۡ
﴾۸۶﴿ ِاـ ذبک ہو الخلق الع ِلیم

َ ۡ
َ ّٰ َ َ
َق لَق ۡد ّٰات ۡینک َس ۡب ًعا ِّم َن ال َمثان ِ ۡی َق
ُۡ
ۡ
﴾۸۷﴿ الـ ۡػ ّٰا َـ ال َع ِظ ۡی َم
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ۡۤلَا تَ ُم ّ َد ّ َـ َع ۡی َن ۡی َک ِاخّٰی َما َم ّ َت ۡع َنا ب ٖہ
ِ
َ
ۡ ً َ َۡ
َۡ
اجا ِّمن ُہ ۡم َق لَا تَ َى ۡـ َعل ۡی ِہ ۡم َق
ارق
ۡ َ َ ََ ۡ ۡ
ۡ
﴾۸۸﴿ احک ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنه َف
اخ ِفض جن
ણન:વંળમ
તાયો
યલયરદગાય
ઍજ
(વઘાનો) વજજ નશાય (અને) વલજજ્ઞ છે .
(૮૬)
અને ખચીતજ અભોઍ તને લાયંલાય ઢલાભાં
આલતી વાત આમતોલાી વૂયશ (પાતેશા)
અને ફુઝુગીલાું કુયઆન અજણ કમુું છે .
(૮૭)
તેઓ (નાણસ્તકો)ભાંથી કેટરાક પ્રકાયના
રોકોને અભોઍ જે લસ્તુઓ લડે રાબ
શોંચાડ્મો છે તેભની તયપ તું દ્રણટ ક ન નાખ,
અને ન તેભના (અધભીણાને) કાજે રદરગીય
થા, અને ભોઅભીનો વાથે નમ્ર બાલે લતજ.
(૮૮)
ખારીક શોલાના કાયણે ોતાની ભખરુક ઉય
અનુક્રભણણકા
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વંૂણજ વિા ધયાલે છે . કોઇ ભખરુકની ઍ
ળણક્ત નથી કે તેના ંજાથી ઍ ફચી જામ અને
તેઓથી વંૂણજ ખફયદાય છે . તેઓના વુધાયા
ભાટે તભો જે કંઇ કયી યહ્યા છો તેને ણ તે
જાણે છે અને જે ગુંડાઓ આ તભાયી
કોળીળોને ણનર્ષપ ફનાલલા ચાશે છે તેનું ણ
તેને જ્ઞાન છે , તભાયે ગબયાલાની કંઇ જરૂય
નથી. ઇત્ભીનાન યાખો કે વભમ આલળે ત્માયે
તેનો પેંવરો કયલાભાં આલળે.
ઍક રદલવ ભક્કાભાં કુયેળના વાત કાપરા
લેાયનો ઘણો ભાર રઇને આવ્મા. આં
શઝયતે પયભાવ્મું કે જો આ ભાર અભાયી ાવે
શોત તો અભો તેને યાશે ખુદાભાં ખચજ કયતે.
અને કેટરાક કશે છે કે આં શઝયત વ.ના
ભનભાં આવ્મું કે ભોઅભીનો બુખમા અને નલ†
જીલન ગુઝાયે છે અને ભુશ્રીકો ાવે આટરો
ફધો ભાર છે . તો ખુદા તઆરાઍ આ
આમત નાણઝર કયી. અભોઍ તને વાત
આમતો “ભવાની” અને ફુઝુગજ કુયઆન
આપ્મું છે , આ આમતભાં “ભવાની” આવ્મું તે
અલ્શમ્દના વુયાનું નાભ છે અને તેને “વફઍ
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ભવાની” કશે છે . કેભકે તેભાં વાત આમતો છે .
વફઅ વાતને કશે છે અને ભવાની ફેને કશે
છે . ઍ વુયો ફે લખત નાણઝર થમો છે . ઍક
લખત ભક્કાભાં અને ઍક લખત ભદીનાભાં
અથલા દયેક નભાઝભાં ઍ વુયો ફે લખત
ઢલાભાં આલે છે . ખુદાલંદે આરભે ત્માય
છી પયભાવ્મું ઍ ભોશમ્ભદ વ. તને ભેં આ
અલ્શમ્દના વુયાની વાત આમતો આી છે તે
ઍ વાત કાપરા કયતા ઉિભ છે . તે આમતોનો
વલાફ શંભેળા ફાકી યશેલાલાો છે , જ્માયે
દુણનમાનો ભાર પના થઇ જળે. કેટરાક કશે છે
કે “વફઍ ભવાની”થી ભુયાદ વાત વુયા છે :
૧. વુયઍ ફકયશ, ૨. આરે ઇભયાન, ૩.
ણનવાઅ ૪. ભાઍદા, ૫. અન્આભ, ૬.
અઅયાપ, ૭. અનપાર તથા તૌફા (ફન્ને
ઍકજ ગણામ છે ). શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
અ.ભે પયભાવ્મું કે અલ્શમ્દની વાત આમતો છે
: “ણફણસ્ભલ્રા ણશયજશભાણનય યશીભ” તેભાંની
ઍક આમત છે . ભેં શઝયત યવુરે ખુદા વ.થી
વાંબળ્મું છે કે આ પયભાલતા શતા કે ખુદાઍ
ભને પયભાવ્મું કે અમ ભોશમ્ભદ વ. ભેં તને
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વફઍ ભવાની અને ભશાન કુયઆન આપ્મું
અને તેને ભાયા ઉય ઉતાયી ભશાન ઍશવાન
કમો. તે ુયા કુયઆનના ફયાફય છે . જ.
ભજરીવી (અ.ય.)ઍ તેની તાલીરભાં ઘણી
લસ્તુઓ રખી છે . અમાળીઍ રયલામત કયી છે
કે શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ને આ
આમતની તપવીય ુછલાભાં આલી તો આે
પયભાવ્મું કે ઍનો જાશેયી અથજ અલ્શમ્દનો વુયો
છે અને ઍના છુ ા અથજથી ભુયાદ અઇમ્ભઍ
ભાવુભીન અ. છે . શ. યવુરે ખુદા વ.
(દુણનમાની) વાયી લસ્તુઓ તયપ નઝય કયતા
ન શતા.
અમ ભોશમ્ભદ વ. કેટરાક નાણસ્તકોને અભોઍ
જે રાબ શોંચાડ્મો છે તેના તયપ દ્રણટ ક કય
નણશ. તેનો બાલાથજ ઍ છે કે કારપય રોકો
જે ભકે મશુ દી, નવાયા અને ભજુ વીઓ તથા
ફુત યસ્તોને જે કંઇ અભોઍ દુણનમાનો ભાર
આપ્મો છે તેના તયપ નઝય કયીળ નણશ. આ
ભાર ણફરકુર તુચ્છ છે . અભોઍ તને
નફુવ્લતની નેઅભત અતા કયી છે જે ફશુ જ
ભશાન છે અને કારપયો ઇભાન નથી રાલતા
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અથલા ભોઅભીનો ભુપરીવ છે અને કાપીયો
ધનલાન છે . તેથી ગભગીન ન થામ અને
ભોઅભીન વાથે નમ્ર બાલે લતજ. જ્માયે આ
આમત નાણઝર થઇ તો જ.યવુરે ખુદા વ.ભે
પયભાવ્મું જે વ્મણક્ત ખુદાના ફુઝુગજ
ફનાલલાથી ફુઝુગજ ન ફની તો તે શવયતની
વાથે ભયળે. જે રોકોના ભાર પ્રત્મે નઝય કયળે
તેનો યંજ લધી જળે અને તેનો ક્રોધ દુય થળે
નણશ. જે ભાણવ ોતાના નપવ ઉય ખાલાીલા અને ઓઢલા શેયલા ણવલામ કંઇ ન
વભજે તો તે અભરભાં અધુયો યહ્યો. જે
દુણનમાના ભોશભાં વલાય કયળે (યાત્રી વાય
કયળે) તે ખુદાની નાયાઝગીનું કાયણ થળે.
જે ના ઉય દુ:ખ ટુટી ડે અને કોઇ ાવે
ણળકામત કયે તેણે ોતાના યફની ણળકામત કયી
રેખાળે. આ ઉમ્ભતભાંથી જે વ્મણક્ત કુયઆન
ઢતી શોમ અને તે જશન્નભભાં જામ તે ઍ
રોકોભાંથી શળે જે ખુદાની ણનળાનીઓની
ભશ્કયી કયે છે , જે કોઇ ભારદાયની ાવે
રાચાયી કયીને કંઇ ૈવા ભાંગળે, તેનું ફે
તૃણતમાંળ ઇભાન જતું યશેળે.
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૮૯ થી ૯૪ભી આમાત :-

َ ُ ۡ ّ ۡۤۡ َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ
ُ
ق قل ِانِی انا الن ِذیر الم ِبهف ﴿﴾۸۹
َ ۤۡ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ۡ ۡ
ک َما ان َزلنا َعدی ال ُمق َت ِس ِمه َف ﴿ ۙ﴾۹۱
َّ
ُ ُۡ
ۡ
ال ِذیۡ َن َج َعلوا الـ ۡػ ّٰا َـ ِع ِضه َف ﴿﴾۹۱

َ َ َ َ َّ َ ۡ
فوَ َذ ِّبک لَن ۡسـَلن ُہ ۡم ا ۡج َم ِعه َف ﴿ ۙ﴾۹۲
ُ
َ َ ُ
َع ّما کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۹۳
ُ
َۡ ۡ
َف ۡ
اص َد ۡع ِب َما ت ۡؤ َم ُر َق اع ِوص َع ِن
ۡ ۡ ۡ
ال ُمٍ ِوخ ِه َف ﴿﴾۹۴
અને કશે કે ણન:વંળમ શુ ં ઍક પ્રત્મક્ષ
)ડયાલનાયો છુ ં . (૮૯
(અગય તભે ઇભાન નણશ રાલો તો તભાયા ય
ેઅઝાફ આલી ડળે) જે લી યીતે કે અભોઍ ત
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બાગરા ાડનાયા (મશૂ દી)ઓ ય અઝાફ
ભોકલ્મો શતો : (૯૦)
કે જે ભણે (ોતાની) રકતાફના કટકે કટકા કયી
નાખમા શતા (માને થોડા બાગને ભાનતા અને
થોડાનો ઇન્કાય કયતા શતા) (૯૧)
ભાટે (શે યવુર !) તાયા યલયરદગાયની કવભ!
તે વઘાઓને અભે જરૂય વલાર કયીળું :
(૯૨)
જે કાંઇ ણ તેઓ કમાજ કયતા શતા તેના
વંફંધભાં. (૯૩)
શલે તને જે કાંઇ આજ્ઞા આલાભાં આલે છે
તે ખુલ્રું કયીને કશે અને ભુશ્રીકો તયપથી ભોંઢું
પેયલી રે. (૯૪)
ખુદાલંદે આરભ ોતાના શફીફને પયભાલે છે
કે અમ ભોશમ્ભદ વ. તું તેને કશે કે શુ ં દરીરો
ફમાન કયીને તભોને ખુદાથી ડયાલું છુ ં અને
તભાયા ઇભાન ભાટે જે લસ્તુની જરૂયત શોમ
છે તેને યજૂ કરૂં છુ ં . જો તભો ઇભાન નણશ
રાલો તો અઝાફ તભોને કડી રેળે.
ઍ ઍલો અઝાફ છે કે જો તભો ઇભાન નણશ
રાલો તો જે લી યીતે અભોઍ તભાયી શેરા તે
અનુક્રભણણકા
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બાગરા ાડનાયા મશુ દીઓ ય ભોકલ્મો
શતો.
જે ઓઍ કુયઆનના કટકે કટકા કયી નાખમા
શતા આ સ્થે તેના ફે અથજ રેલાભાં આવ્મા
છે કે અભે તાયા ઉય કુયઆન ઍલી યીતે
ઉતામુું જે લી યીતે કે મશુ દી અને નવાયા ય
રકતાફ ઉતાયી કે તેઓઍ તેના રખાણોના
બાગરા ાડી દીધા અને તેના ટુકડે ટુકડા કયી
કોઇ ટુકડાને ભાન્મ યાખમો અને કોઇ ટુકડાનો
ઇન્કાય કમો. ફીજો અથજ ઍ કે શુ ં તભોને
અઝાફથી ડયાલું છુ ં જે લી યીતે કે તે ઉતયેર છે
બાગરા કયલાલાાઓ ઉય અઝાફ ઉતયેર
છે . જે ભકે લરીદ ણફન ભોગીયાઍ ૧૬
ભાણવોને ણનભાજણ કમાજ. જે રોકોને આં
શઝયત વ.ના ણળક્ષણથી પેયલી નાખે. છી
તેઓ આવભાં લશેંચાઇ જઇને ભક્કાની
ગરીઓભાં અને ખાંચાઓભાં પેરામ ગમા
અને શજના રદલવોભાં રોકોભાં શુ ઝુય વ.ના
ણળક્ષણથી દુય યશેલાનો પ્રચાય કયલા રાગ્મા.
ખુદાઍ તેઓને ફુયા અઝાફભાં ગીયપતાય
કમાજ. તેઓઍ કુયઆને ભજીદના ટુકડા કયી
અનુક્રભણણકા
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નાખમા. કોઇ બાગને જાદુ, કોઇને ળેઅય અને
કોઇનું નાભ જુ ઠ યાખમું. તે ભક્કાના કુપપાયો
કુયઆનના વુયાઓની ભશ્કયી કયતા શતા. કોઇ
કશેતો શતો કે અનપારનો વુયો ભાયો છે અને
ફીજાને કશેતો શતો કે અનકફુતનો વુયો તાયો
છે . કમાભતના રદલવે તે તભાભનું ુછાણં
કયલાભાં આલળે.
તેઓ જે કંઇ અભર કયતા શતા અને વાચી
લસ્તુઓને ઝુઠરાલતા શતા તે દયેક કૃત્મની
અભે વઝા આળું. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે ઇન્વાનોને કેટરીઍ
લસ્તુઓનું ુછાણં થળે. ઍક તો તેની લમનો
વલાર થળે કે તારૂં જીલન ક્મા કામજભાં ખચજ
કમુું, ફીજુ ં તેં તાયી જલાની કેલી યીતે ણલતાલી,
ત્રીજુ ં ઍ કે તેં ભાર કેલી યીતે ભેવ્મો અને
ક્મા કાભભાં લામો, ચોથું અભો ઍશરેફમત
અ.ની ભોશબ્ફતનો વલાર થળે.
શ. યવુરે ખુદા વ. મગમ્ફય થલા છી
રોકોને છુ ી યીતે ણશદામત કયતા શતા. ત્રણ
અથલા ાંચ લયવ વુધી ઍજ પ્રભાણે
ણશદામત કયતા યહ્યા છી જીબ્રઇરે અભીન
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આવ્મા અને ખુદાઇ શુ કભ શોંચાડ્મો કે શલે
તભો જાશેયભાં રોકોને ણશદામત કયો અને
ભુશ્રીકોથી ભોઢું પેયલી રો. તેઓ જે કંઇ કશે
તેના પ્રત્મે ઘ્માન આળો નણશ. કશે છે કે
ભુશ્રીકોભાં ાંચ જણા ઍલા શતા જે આ
વ.ની ભશ્કયી કયતા શતા. ૧. લરીદ ણફન
ભોગીય, ૨. આવ ણફન લાઍર, ૩. અવલદ
ણફન ભુિરીફ, ૪. અવલદ ણફન અબ્દે
મફુવ, ૫. શાયીવ ણફન તેરાતેફુન ણખઝાઇ.
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અ. પયભાલે છે કે જે
રોકો આની ભશ્કયી કયતા શતા તેથી ખુદાઍ
“ઇન્ના કપમના”ની (૯૫)ભી આમત નાઝીર
પયભાલી છે અને ભશ્કયી કયલાલાા ાંચે
જણા ઍકજ રદલવે ભયણ ામ્મા. કુમ્ભીઍ
ોતાની તપવીયભાં રખમું છે કે શઝયત યવુરે
ખુદા વ.ભે ઍક ત્થય ઉય ઉબા યશીને
પયભાવ્મું અમ કુયેળના રોકો શુ ં તભોને
રાઍરાશા ઇલ્રલ્રાશ તયપ ફોરાલું છુ ં , શુ ં
ખુદાનો યવુર છુ ં . તભો ણળકજને છોડો અને
ફુતોને તોડી નાખો, ભાયી લાતને કફુર કયો,
અયફ અજભ ઉય તભો વિા ધયાલો છો
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અને ફેણશશ્તભાં જળો. આ વાંબી તેઓ
ભશ્કયી કયલા રાગ્મા કે (શ.) ભોશમ્ભદ ણફન
અબ્દુલ્રાશ
રદલાના
થઇ
ગમા.
અફુતારીફના શોલા છતાં કંઇ ફશાદુય ફન્મા
નણશ.
૯૫ થી ૯૯ભી આમાત :-

ۡ َ ّٰ َ َ َ ّ
﴾۹۵ۙ ﴿ ِانا کف ۡینک ال ُم ۡس َت ۡہ ِز ِءیۡ َن
ّّٰ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ
َۚ الل ِہ ِالّٰ ًہا ّٰا َٓو
ال ِذین یجعلوـ مع
َ
َ
﴾۹۶﴿ ف َسوۡ َػ حَ ۡعل ُموۡ َـ
َ
َ َّ َ َ َ َ
َق لَق ۡد ج ۡعل ُم انک حَ ِض ۡی ُق َص ۡد ُذؽ ِب َما
ُ ُ
﴾۹۷ۙ ﴿ حَقوۡلوۡ َـ
ُ
َ
َ
ف َس ِّب ۡح ِب َح ۡم ِد َذ ِّبک َق ک ۡن ِّم َن
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ّّٰ
﴾۹۸ۙ ﴿الس ِج ِدیۡ َن
ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ّّٰ َ َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ
ُ
﴾۹۹٪ ﴿ ق اعبد ذبک حتی یا ِتیک الی ِقهف
ણન:વંળમ
તે
શાંવી
કયનાયાઓની
(ફદભાળીથી) તને ફચાલલા ભાટે અભે ૂયતા
છીઍ : (૯૫)
કે જે ઓ અલ્રાશની વાથે ફીજા (ખોટા)
ભાઅફુદો (ને તેના ળયીક) ઠયાલે છે , ભાટે
તેઓ આગ જતાં (લસ્તુણસ્થણત) જાણી રેળે.
(૯૬)
અને અભે ખચીતજ જાણીઍ છીઍ કે તેઓ
જે કાંઇક કશે છે તેનાથી તારૂં ભન વંકોચામ
છે . (૯૭)
ણ તું તાયા યલયરદગાયના લખાણના ગુણ
ગામા કય અને ણવજદો કયનાયાઓ ભાંશેનો થા
: (૯૮)
અને જ્માં વુધી ચોક્કવ ઠયાલેરો વભમ (માને
ભૃત્મુ) આલે ત્માં વુધી તાયા યલયરદગાયની
ઇફાદત કયતો યશે. (૯૯)
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આને તે રોકો ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કયીને તંગ કયતા
શતા. તેઓને ખુદાઍ તઆરાઍ શરાક કમાજ.
આને આશ્લાવન આલા ભાટે ખુદાઍ
પયભાવ્મું કે તેઓથી યક્ષણ ભાટે અભો ૂયતા
છીઍ.
જે ઓ અલ્રાશની વાથે ભૂતીઓને ળયીક કયે
છે તે ોતાનું રયણાભ આગ જતાં જાણી
રેળે.
તેઓ જે કંઇ કશે છે તે અભો જાણીઍ છીઍ
અને કુયઆન ય જે કટાક્ષ કયે છે તેથી તારૂં
રદર દુબામ છે , ઍ ફધી લસ્તુઓને અભો
વાયી યીતે જાણીઍ છીઍ.
તું શક લસ્તુનો પ્રચાય કય અને વુધાયણા
કયલાની કોણળ કય, ઍ કાભભાં ભુવીફતોનો
વાભનો કયલો ડળે. ઍ ભાટે તને ળણક્ત તો
ભાત્ર નભાઝ અને ફંદગી થકીજ ભી ળકે છે
અને આજ લસ્તુ તવલ્રી આળે અને તાયી
સશભત ણ લધળે. કશે છે કે શ. યવુરે ખુદા
વ.ને કંઇ ણ દુ:ખ દદજ શોંચતું તો શઝયત
નભાઝ ઢલાભાં ભશ્ગુર થઇ જતા શતા અને
તેથી ઍ યંજ ગભ દુય થઇ જતો શતો.
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ખુદા પયભાલે છે કે તાયા યલયરદગાયની
ઇફાદત ઍટરે વુધી કય કે તને મકીન આલી
જામ ઍટરે ભોત આલે. અલ્રાશે ભોતને મકીન
ઍટરા ભાટે કહ્યું કે જે ટરું ભોતનું મકીન છે
તેના ફયાફય કોઇ લસ્તુનું મકીન નથી. જે
લખતે ઉયની આમત નાણઝર થઇ તો શઝયતે
પયભાવ્મું કે ખુદાઍ ભને ભાર બેગો કયલાનો
શુ કભ આપ્મો નથી અને તાજીયોભાંનો ઍક
લેાયી થલાનું કહ્યું નથી, યંતુ તસ્ફીશ અને
વજદો કયલાનો તથા નભાઝ ઢલાનો શુ કભ
આપ્મો છે .
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આ વુયાભાં ૧૨૮ આમતો છે .
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૬) વૂયઍ નશર (ભધભાખી)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયાભાં ૧૨૮ આમતો છે . આ વુયો
ભક્કાભાં આલેર છે ણ ઍની ત્રણ આમતો
ભક્કા અને ભદીનાની લચ્ચે નાણઝર થઇ છે ,
શેરી ચારીવ આમતો ભક્કી છે , ફાકીની
ભદની છે . શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે
આ વુયાને ઢે તો દુણનમાની નેઅભતોનો
ણશવાફ રેલાભાં આલળે નણશ. અને તે યાત કે
દીલવભાં ગુજયી જામ તો નેક લવીમત કયનાય
ભયણ ાભે, તેના ફયાફય ફદરો ભળે.
શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે જે
કોઇ શય ભણશનાભાં ઍક લખત ઢે તો તેની
દુણનમાની વીિેય જાતની ફરાઓ દુય થામ,
તેભાં નાનાભાં નાની ફીભાયી કોઢ અને
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ેદીલાનગી શળે તેનું યશેઠાણ જન્નત શળે, જ
ઉિભ સ્થ શળે.
૧ થી ૪ ભી આમાત :-

َ ٰۤ َ ۡ ُ ّّٰ
الل ِہ َفلَا تَ ۡس َت ۡعج ُلوۡ ُف ؕ ُس ۡب ّٰح َن ٗہ قَ
اتی امر
ِ
َ ّٰ ّٰ َ ّ َ ُ ۡ ُ
َ
ۡ
تعدی عما یٍ ِوخوـ ﴿﴾۱
َ
یُن َ ّـِ ُؾ ال ۡ َم ٰٓلئ َک َۃ ب ّ
الرُ ۡق ِج ِم ۡن ا ۡمرِ ٖف َعدّٰی
ِ ِ
َ
َ ۡ ّ َ َ ُ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡۤۡ َ ّ ٗ َ ۤۡ
من یشٓاء ِمن ِعبا ِخ ٖف اـ ان ِذذقا انہ لا
ّٰ َ ّ َ ۤۡ َ َ َ ّ َ ُ
ۡ
ِالہ ِالا انا فاتقو ِـ ﴿﴾۲
َ
َ َ ۡ
َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا ۡذص ِبال َح ّ ِق ؕ ت ّٰعدّٰی
َ ۡ ُ
َع ّما یٍُ ِوخوۡ َـ ﴿﴾۳
َ َ َ ۡ ۡ َ َ ُّ ۡ َ َ َ َ
اـ ِم ۡن نطف ٍۃ ف ِادا ُہوَ خ ِص ۡی ٌم
خلق الاِنس
ُ ۡ
ّم ِبه ٌف ﴿﴾۴
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(શે ભક્કાના નાણસ્તકો !) અલ્રાશનો શુ કભ
આલી ચૂક્મો છે , ભાટે તેના ભાટે ઉતાલ કયો
નણશ. જે લસ્તુઓને તેઓ (અલ્રાશની)
ળયીક ફનાલે છે તેનાથી તે ાક અને ઉચ્ચ
છે . (૧)
પરયશ્તાઓને ોતાના શુ કભથી લશી આી
ોતાના ફંદાઓભાંથી જે ના ભાટે ચાશે છે
તેના ય ભોકરે છે (ઍલો શુ કભ આીને) કે
રોકોને ચેતલણી આો કે ભાયા ણવલામ અન્મ
કોઇ ભાઅફૂદ નથી ભાટે ભાયાથી ડયતા યશો.
(૨)
તેણે આકાળો તથા ૃથ્લીને ખયા શેતુ ૂલજક
વજ્માું છે ; અને તેઓ જે ભને ળયીક ફનાલે છે
તેભનાથી તે ઘણોજ ઉંચો છે . (૩)
તેણેજ ભનુર્ષમને લીમજ સફદુભાંથી ૈદા કમો.
છી ઍજ ભનુર્ષમ ઍકાઍક ખુલ્રી યીતે
ઝગડાું ફની જામ છે . (૪)
“અતા અભરૂલ્રાશે” આ ણલે જુ દા-જુ દા ભત
છે : (૧) અમ્રનો અથજ ભુશ્રીકો અને કારપયોનો
અઝાફ છે અને નઝદીકભાં આલનાયા
અઝાફને આ સ્થે અણતમોણક્ત દેખાડલા
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ભાટે બુતકાભાં ફતાડેર છે . ભતરફ ઍ કે
શભણાંજ આલળે. (૨) અમ્રથી ભુયાદ કમાભત
છે ઍ ખાતયીથી આલલાલાા ફનાલોને
બુતકાભાં ફતાડલાભાં આલે છે . (૩) અમ્રથી
ભુયાદ ળયીઅતના શુ કભો છે , છી ઍ શુ કભ
જે કામજ કયલા ભાટે આવ્મો શોમ મા ભના કયલા
ભાટે, (૪) શ. કાઍભે આરે ભોશમ્ભદ વ.નું
આલલું, અઇમ્ભઍ તાશેયીન અ.થી આજ
કોર યજૂ થમેર છે , ફાકી ફીજા કોર ણ
છે લ્રા કોરથી ટકયાતા નથી. શ. યવુરે ખુદા
વ.ભે કુપપાયો વાથે લામદો કમો શતો કે કમાભત
આલળે અને તભો શરાક થળો (જે ભકે ફદ્રની
રડાઇભાં થમું) આ વાંબી કુપપાયો ભશ્કયીભાં
કશેતા શતા કે અઝાફ કેભ નથી આલતો અને
તભારૂં કશેલું જો વાચુ શોમ તો અભાયા ફુતો
અભાયી વીપાયીળ કયીને ફચાલી રેળે. તેના
જલાફભાં ખુદાઍ તઆરા આ આમતભાં
પયભાલે છે કે, ખુદાનો શુ કભ નઝદીકજ છે
અને કમાભત થામ અથલા ઍ કે કુપપાયોને
અઝાફ શોંચે ભાટે આ ણલે તભો ઉતાલ
ન કયો, તભો છુ ટકાયો નણશ ાભો. કેટરાક કશે
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છે કે આ આમત ઍ લખતે નાણઝર થઈ જે
લખતે કુયેળોઍ શ. યવુરે ખુદા વ. ાવે
અઝાફ ભાંગ્મો અને ઇબ્ને અબ્ફાવથી
યીલામત છે કે જે લખતે ખુદાઍ વુયઍ
કભયની શેરી આમત (કે કમાભત નજીક થઇ,
ચંદ્ર પાટી ગમો) નાઝીર પયભાલી તો કાપીયોઍ
આવભાં કહ્યું કે ભોશમ્ભદ વ. કશે છે કે
કમાભત આલી છે તો આ લાત વાંબીને
તભાભ રોકો ડયલા રાગ્મા અને ઇન્કાય
કયલાનું છોડી કમાભતની યાશ જોલા રાગ્મા,
જ્માયે કમાભતનો કંઇ ણ અવય ઝાશેય ન
થમો તો પયી તે ઍ દુશ્ભની અને ઇન્કાય કયલા
રાગ્મા, તે લખતે ખુદાઍ વુયતુર અમ્ફીમાની
શેરી આમત (ઍ રોકો ભાટે ણશવાફ નજીક
આવ્મો છે અને તેઓ ગપરતના કાયણે ઇન્કાય
કયલાલાા છે ) નાણઝર પયભાલી. તો ઍ
આમત નાઝીર થલાથી તેઓ પયી ડયી ગમા
અને કમાભતની યાશ જોલા રાગ્મા. જ્માયે
પયી કમાભતની કોઇ ણનળાની ઝાશેય ન થઇ તો
તેઓ પયી શઝયત વ.ની ભશ્કયી કયલા રાગ્મા
અને કશેલા રાગ્મા કે અમ ભોશમ્ભદ વ. તભો
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ખોટું કશેતા શતા. તે લખતે ખુદાલંદે આરભે
આ વુયાની શેરી આમત નાઝીર કયી.
“પિકુન” (ફવ ભાયાથી ડયો) નફીઓ અને
યવુરોની ફેઅવતનો શેતુ ભાત્ર ઍ છે કે
રાઍરાશા ઇલ્રલ્રાશની ણલયોધતાથી રોકોને
ડયાલે. ત્માય છી ોતાનું ખુદા શોલું અને
ફધા આબાયોનું લણજન કયેર છે . જો ખુદા
ણવલામ કોઇ ફીજો વજજ નશાય શોત તો
તૌશીદની દાઅલત છી મદા કયલાના
ભવરાનું લણજન કયતે નણશ. અલ્રાશે કોઇ
ફીજાને ખુદા ભાનલા લાાઓને ચોખખા
ળબ્દોભાં ભુશ્રીક કશેરા છે . આવભાનો અને
ઝભીનોનો વાચો મદા કયનાય અલ્રાશ જ
છે . આ આમતભાં “રૂશ”નો અથજ લશી અથલા
કુયઆન કયલાભાં આવ્મો છે . કાયણ કે તેના
થકી ઇન્વાનનું દીર અને રદભાગ વજીલન
થામ છે તેભજ તેનાથી ભુયાદ નફુવ્લત ણ
રેલાભાં આલી છે . તપવીયે ફુયશાનભાં રૂશને
ભરાઍકા ણવલામ ઍક ભખરુક કશેલાભાં આલી
છે . જે ભકે શ.અરી અ.ભે ઍક વ્મણક્તને આજ
આમતથી દરીર આીને વભજાવ્મો કે રૂશ
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વાભાન્મ પયીશ્તાઓથી અરગ છે . શ.ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય અ.ભે પયભાવ્મું કે અમ્ફીમાની
જે ભ જીબ્રઇર રૂશને વાથે રઇને આલે છે
અને આ રૂશ અલણવમાની વાથે શંભેળા યશે
છે . “ણભન અભયેશી” આ સ્થે “ણભન”નો
અથજ ઍ છે કે ખુદાનો શુ કભ રઇને ઉતયે છે .
ખુદાઍ આવભાન અને ઝભીનને શકની વાથે
મદા કમાજ છે . ખુદાઍ આવભાન અને
ઝભીનોનું ખયા શેતુવય વજજ ન કમુું છે , પામદા
લગય નકાભા મદા કમાજ નથી અને ઍ કુપપાયો
જે ખુદાની ઝાતભાં ભૂર્તતઓ લગેયેને ળયીક કયે
છે તેથી ખુદા ાક અને ણલત્ર છે .
ખુદાઍ ઇન્વાનને નુત્પાભાંથી મદા કમો છે .
આ સ્થે ફે અથજ જોલાભાં આલે છે . અને
રગબગ ફન્ને ભાનલાભાં આલે છે . શેરો ઍ
કે તુચ્છ ાણીથી ઇન્વાનને મદા કમો ણ તે
ફુણઘ્ધની વાથે ોતાની દરીરો ેળ કયી ળકે
છે . ફીજો ઍ કે જે ભાનલને ખુદાઍ નુત્પા
જે લા શકીય સફદુથી મદા કમો છે તેની ખુદી
તયપ તો જયા નઝય નાખો કે તે ોતે
ખુદાઇના ભુકાફરાભાં ઝગડલા ય ઉતયી
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આવ્મો છે . આ આમત ઇન્વાનને ચેતલણી
આે છે કે ભોટી ભોટી લાતો કયલાની શેરાં
ોતાની શણસ્તને જુ ઍ, કઇ ળકરભાં તું ક્માંથી
નીકીને ક્માં શોંચ્મો, કેલા સ્થે આયંબભાં
તાયી યલયીળ થઇ અને ક્મા યસ્તેથી તું
દુણનમાભાં આવ્મો અને તું કેલા-કેલા સ્થોથી
વાય થમો, મુલાનીભાં કદભ યાખમા, તું
ોતાની ઝાતને બુરીને કોની વાભે અકડી
યહ્યો છે ? ઇબ્ને અફીઍ વડી ગમેરા
શાડકાઓનો બુક્કો શ.યવુરે ખુદા વ.ની ાવે
રાલીને કહ્યું કે આને કોણ વજીલન કયળે ? તે
લખતે ખુદા તઆરાઍ આ આમત નાણઝર
કયી.
૫ થી ૮ભી આમાત :-

ُ
َ
َ َ َ َ ََۡۡ َ
اؿ خلق َہا ۚ لَک ۡم فِ ۡی َہا ِخ ۡػ ٌء ّق
ق الاجع
ُُ َۡ ۡ ُ َ
﴾۵﴿ َمنافِع َق ِمن َہا تاکلوۡ َـ
ََُ
َاؾ حه ۡ َف تُریۡ ُحوۡ َـ َق حهۡف
َ
ٌ
َ
ۡ
َ
ۡ
ِ
ِ ق لکم فِیہا جم
ِ
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َ
﴾۶﴿ ت ٌۡ َو ُحوۡ َـ
َۡق تَ ۡح ِم ُل اَثۡقَال َ ُک ۡم ِاخّٰی بَ َل ٍد لّ َ ۡم تَ ُک ۡونُوا
َُ َ
ُ ۡ َ ۡ ّ َ ّ ۡ ّٰ
س ؕ ِا ّـ َذ ّبک ۡم
ف
ِ ب ِل ِغی ِہ ِالا ِب ِش ِق الاج
َ
﴾۷ۙ ﴿ لَرَ ُء ۡق ٌػ ّذ ِح ۡی ٌم
َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َّ
اؾ َق ال َح ِمه َؿ ل ِل ۡؿخ ُبوۡ َہا َق
ق الخیل ق ال ِبغ
ُۡ ًَ
َ َ
﴾۸﴿ رِیۡنۃ ؕ َق یَخل ُق َما لَا ت ۡعل ُموۡ َـ
અને ળુઓ ણ તેણેજ ૈદા કમાજ છે કે તેભાં
તભાયા ભાટે ટાઢ (થી ફચલા)ની વાભગ્રી અને
(ફીજા ઘણા) રાબ છે , અને તેભાંથી તભે
(કેટરાકોનું ભાંવ) ખાઓ છો ણ. (૫)
અને તેઓભાં તભાયા ભાટે જ્માયે વલાય વાંજ
(તેભને ચયાલલા) રાલ રઇ જા કયો છો ત્માયે
ળોબા ણ છે . (૬)
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અને ઍજ ળુઓ તભાયા બાયી ફોજા તે
ળશેયો વુધી રાદીને રઇ જામ છે કે જ્માં વુધી
તભે વખત શાડભાયી (લેઠ્મા) ણલના શોંચીજ
ળકો નણશ; ણન:વંળમ તભાયો યલયરદગાય
અણત ભામાુ (અને) દમાુ છે : (૭)
અને (તેણેજ) ઘોડા તથા ખચ્ચય તથા ગધેડા
(ૈદા કમાજ છે ) કે તભે તેભના ય વલાય થાઓ
અને જે તભાયી ળોબા ણ ફને; અને (લી
ફીજી) ઍલી લસ્તુઓ ઉત્ન્ન કયે છે કે જે ની
તભને જાણ ણ નથી. (૮)
ખુદાઍ તભાયા ભાટે ળુઓ મદા કમાજ અને
તભો તેના દેશ ઉયના લા રઇને ઠંડીથી
યક્ષા ભાટે કડાં ફનાલો છો અને ચાભડાને
ણ ઉમોગભાં રો છો. તેઓ થકી દુધ, દશીં,
ઘી લગેયે ભેલો છો. તેના ઉય વલાયી કયો
છો અને બાય ણ રાદો છો અને કેટરાક
ઍલા ળુઓ ણ છે જે ને તભાયા ભાટે
શરાર કયેર છે .
શમલાનની શસ્તી તભાયા ભાટે ળોબાનું કાયણ
છે અને જે ભાણવની ણભલ્કીમત છે તે
રોકોભાં ઇઝઝત ભેલે છે .
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અને તેઓ ઉય તભો બાયને રાદીને ગાભો
અને ળશેયો તયપ રઇ જાલ છો અને તભાયી
ભન્ઝીરના સ્થે કોઇ ણ યેળાની લગય
શોંચી જાલ છો. તભાયો યલયરદગાય દમાુ
અને ભામાુ છે .
ઘોડા અને ગધેડાનું વજજ ન કમુું છે . તેના ઉય
તભો વલાયી કયો અને ઍ જાનલયોને જોઇને
રોકો તભોને ભારદાય વભજે અને તભાયી
ઇઝઝતભાં લધાયો થામ. જો કે આણે ત્માં
ગધેડાના ઉય ફેવલું ઍફ ગણામ છે ણ
ફીજા દેળોભાં ઍફ ગણલાભાં આલતો નથી
અને ખુદાઍ ઍલી લસ્તુઓ મદા કયી છે જે
તભો જાણતા ણ નથી.
૯ થી ૧૨ ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ َ
َ ّ اللہ َق ۡص ُد
ٌؕ الس ِب ۡیل َق ِم ۡن َہا َجٓائِر
ِ ق عد ی
ِ
ۡ َ ُ
َ َق لَوۡ َش
﴾٪ ۹﴿ ٓاء ل َ َہ ّٰدىک ۡم ا ۡج َم ِعه َف
ُ َ ّ ً َ َ َ ّ َ َ َ ۡ َ ۡۤۡ َ ّ َ ُ
ٓاء لک ۡم
ہو ال ِذی انزؾ ِمن السمٓا ِء م
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ّۡ ُ ََ ٌ َ ۡ َ
ُ
اب ّق ِمن ُہ ش َج ٌر فِ ۡی ِہ ت ِس ۡی ُموۡ َـ
ِمنہ ًو
﴿﴾۱۱

ُ
َّ ۡ َ َ َّ
الزیۡ ُتوۡ َـ َق
یُ ۢۡن ِب ُت لَک ۡم ِب ِہ الزذع ق
ُ َّ
َّ
الن ِخ ۡی َل َق الۡاَ ۡع َن َ
اب َق ِم ۡن ک ِ ّل الث َم ّٰر ِة ؕ
ّ َ ّٰ َ َ ّٰ َ ً ّ َ ۡ ّ َ َ َ ّ َ
َ
ۡ
ُ
ِاـ ف ِ ۡی دل ِک لایۃ ل ِقو ٍؿ یتفٕوقـ ﴿﴾۱۱
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َّ َ َ َ َّ
الش ۡم َس قَ
ق سُو لکم الی َل ق النہاذ ۙ ق
ۡ َ َ َ َ ّ ُ ُ ۡ ُ ُ َ ّ َ ّٰ ٌ ۢ َ
َّ
ۡ
القمر ؕ ق النجوؿ مسُوة ِبامرِ ٖف ؕ ِاـ
ۡ ّٰ َ َ ّٰ ّٰ ّ َ ۡ ّ َ ۡ ُ
َ
ۡ
فِی دل ِک لای ٍت ل ِقو ٍؿ حع ِقلوـ ﴿ ۙ﴾۱۲
ેઅને વય ભાગજ દેખાડલો અલ્રાશના ભાથ
છે અને તેભાંથી જ કેટરાક (ભાગજ) લાંકાચુંકા
છે ; અને અગય તે ઇચ્છે તો તભો વલેને વય
)ભાગજ દેખાડી દે. (૯
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તે (અલ્રાશ) ઍજ છે કે જે ણે તભાયા ભાટે
આકાળ યથી ાણી ઉતામુું; તેભાંથી તભે
ીઓ છો, ને તેભાંથી લૃક્ષો ણ (ોામ છે ),
જે ભાં તભે (તભાયા) ળુઓ ચયાલો છો.
(૧૦)
(લી) ઍજ (ાણી) લડે તે તભાયા ભાટે
ખેતી ઉત્ન્ન કયે છે , અને ઝમતુન તથા
ખજૂ યના લૃક્ષ અને દ્રાક્ષ તથા દયેક પ્રકાયના
પ ણ; ણન:વંળમ સચતલન કયનાયાઓ ભાટે
તેભાં ઍક ણનળાની ભોજૂ દ છે . (૧૧)
અને તેણે યાત્રી તથા રદલવને તથા વૂમજ તથા
ચંદ્રને તભાયા કાભે લગાડી દીધાં છે ; અને
(વઘા) તાયાઓ ણ તેનીજ આજ્ઞાથી
(તભાયે) આધીન કયી દેલાભાં આવ્મા છે ;
ણન:વંળમ ફુણઘ્ધળાીઓ ભાટે તેભાં ણ
ઘણીમે ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે : (૧૨)
લઅરલ્રાશે (અલ્રાશ ઉય છે ) ઍટરે
અલ્રાશનું કાભ ઍ છે કે વીધા યસ્તાનું લણજન
કયે અને તેની શકીકત જાણલી અને ઍ યાશને
અનાલલી ઍ ફંદાનું કાભ છે . ખુદા
જફયદસ્તીથી ચાશે તો તભને વીધા યસ્તા
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ઉય રાલી ળકે છે , ણ તે ઝફયદસ્તી વંદ
કયતો નથી. વીધા યસ્તાથી જાણકાય થલું
ઇન્વાન ભાટે જરૂયી છે . કાયણ કે આ
જગતભાં આડાઅલા યસ્તા ણ ઘણા છે .
તેણે તભાયા ભાટે આવભાનથી ાણી લયવાવ્મું
અને તભો તેનો ીલા ભાટે ણ ઉમોગ કયો
છે અને તેનાથી ઝાડાન ણ ઉત્ન્ન થામ
છે તથા તેનાથી ોતાના ળુઓને ણ
ચયાલો છો.
અને તે ાણીથી ખેતીલાડી થામ છે , તેનાથી
ઝમતુન, ખજુ ય અને દ્રાક્ષના ઝાડ ણ ઉગે
છે , ઍ ફધી કુદયતની ણનળાનીઓ છે . તેભાં
ણલચાય અને રપકય કયો તો તભને કુદયતની
ઍકતાનો ખમાર આલળે.
યાત અને રદલવ, વૂમજ અને ચંદ્ર અને
તાયાઓને તભાયા તાફે કમાજ, યાત્રી આયાભ
ભાટે છે અને રદલવ કાભ ધંધા ભાટે. વૂમજ અને
ચંદ્ર થકી ખેતી અને પપાદી ઉત્ન્ન થામ
છે . ભણશના અને લયવોના ણશવાફ જાણી
ળકામ છે . ણવતાયા થકી તભો લશાણો ચરાલી
ળકો છો અને તભાયા ભાટે ઍક જાતની ળોબા
અનુક્રભણણકા

647

hajinaji.com

છે . આ ફધી ફુણઘ્ધ લાયીને ફોધાઠ
રેનાયાઓ ભાટે કુદયતની ણનળાનીઓ છે .
૧૩ થી ૧૯ભી આમાત :-

ۡ ً َۡ ُ
َق َما َد َذاَ ل َ ُک ۡم فی الۡاَ ۡ
ص ُمخ َت ِلفا الوَان ٗہ ؕ
ذ
ِ
ِ
ّ َ ّٰ َ َ ّٰ ً ّ َ َ ّ َ ّ َ
ِاـ ف ِ ۡی دل ِک لایَۃ ل ِق ۡو ٍؿ ّیذٔ ُو ۡق َـ ﴿﴾۱۳
َق ُہوَ الّ َ ِذ ۡی َس ّ َُ َو ال ۡ َب َۡ َو ل َِتاۡک ُ ُلوۡا ِم ۡنہُ
ۡ ۡ ً
َ ً َ َ ۡ
ل َ ۡح ًما ٗ ِو ّیا ّق ت ۡس َتُ ِو ُجوۡا ِمن ُہ ِحل َیۃ
َۡ َ
َ ُۡۡ َ
تل َب ُسوۡن َہا ۚ َق ت َری الفلک َموَآ َِو فِ ۡی ِہ َق
ل َِت ۡب َت ُغوۡا ِم ۡن َف ۡض ِل ٖہ َق ل َ َع ّ َل ُک ۡم تَ ۡش ُٕ ُو ۡقـَ

﴿﴾۱۴
ُ
َ َ
َق اَل ۡ ّٰكی فی الۡاَ ۡ
ص َذ َقا ِسیَ ا ۡـ ت ِم ۡی َد ِبک ۡم َق
ذ
ِ
ِ
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َّ َّ ُ َ
َۡ َ
ان ّٰہ ًرا ّق ُس ُبلًا ل َعلک ۡم ت ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿ ۙ﴾۱۵
َّ
َق َع ّٰل ّٰم ٍت ؕ َق ِبالن ۡج ِم ُہ ۡم یَ ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۶
َ ۡ ُ َ َّ ۡ ُ َ َ
ََ
اف َم ۡن ّیخل ُق ک َم ۡن لا یَخل ُق ؕ افلَا
َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
تذٔوقـ ﴿﴾۱۷
َ ۡ َ ُ ّ ُ ۡ ۡ َ َ ّّٰ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ
ق ِاـ تعدقا جِعمۃ الل ِہ لا تحصوہا ؕ ِاـ
ّّٰ َ ُ َ
الل َہ لَغفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۱۸
ّّٰ َ
ُ ُ
ُ ُ
َق الل ُہ حَ ۡعل ُم َما ت ٌِ ّو ۡق َـ َق َما ت ۡع ِلنوۡ َـ
﴿﴾۱۹
અને તેણે બૂણભભાં તભાયા રાબ ભાટે જે કાંઇ
ઉત્ન્ન કમુું છે તે યંગફેયંગી છે ; ણન:વંળમ માદ
યાખનાયાઓ ભાટે તેભાં ણ ણનળાની ભોજૂ દ
)છે . (૧૩
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અને તે (અલ્રાશ) ઍજ છે જે ણે વભુદ્રને
તભાયા તાફાભાં કયી દીધો છે કે જે થી તભે
તેભાંથી (ભાછરાનું) તાજુ ં તાજુ ં ગોશ્ત ખાઓ
તેભ તેભાંથી શેયલા ભાટે ઘયેણાંની લસ્તુઓ
કાઢો, અને તું જુ ઍ છે કે લશાણો તે
(વભુદ્રોના ાણી)ને કાતાં ચાલ્માં જામ છે ,
અને (તેભને તભાયે તાફે કયી દેલાનો) શેતુ ઍ
છે કે તભે તેની કૃા (યોઝી) પ્રાપ્ત કયતા યશો,
અને ઍ ભાટે કે તભે (તેનો) આબાય ભાનતા
યશો. (૧૪)
અને ૃથ્લીભાં તેણે ભોટા ભોટા શાડ કામભ
કયી દીધા છે કે જે થી તે (ૃથ્લી) તભને રઇને
કોઇ તયપ ઢી ન જામ, અને (તેભાં) નદીઓ
તથા ભાગો ણ ફનાવ્મા છે કે જે થી તભે
વીધો ભાગજ ભેલી ળકો : (૧૫)
અને (ભુવાપયો ભાટે ફીજી અનેક)
ણનળાનીઓ (નક્કી કયી દીધી છે ); અને
તાયાઓ લડે (અંધાયી યાતભાં) તેઓ ખયો
ભાગજ ભેલે છે . (૧૬)
ળું તે કે જે (વલજ કાંઇ) ઉત્ન્ન કયે છે (તે)
તેના જે લો છે કે જે કાંઇ ણ ઉત્ન્ન કયી
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ળકતો નથી ? ળું તભે ઍટરું ણ વભજતા
નથી ? (૧૭)
અને અગય તભે અલ્રાશની નેઅભતોની
ગણત્રી કયલા જળો તો તેનો ળુભાય શયગીઝ
કયી ળકળો નણશ; ફેળક અલ્રાશ ભશા
ક્ષભાલાન (અને) દમાુ છે . (૧૮)
અને તભે જે કાંઇ વંતાડો છો તથા જે કાંઇ
જાશેય કયો છો તેનાથી અલ્રાશ લાકેપ છે .
(૧૯)
તેણે તભાયા ભાટે યંગ-ફેયંગી ચીઝોને
ઝભીનભાં મદા કયી છે . ઍ રોકો ભાટે
કુદયતની ણનળાનીઓ છે જે ઓ ફોધ ગ્રશણ
કયલા ચાશે.
ખુદાઍ વભુદ્રોને તભાયા તાફે કમાજ, તભો
તેભાંથી તાજુ ં ગોશ્ત (ભચ્છી) ભેલો છો,
તેભાંથી તભો રકભતી ભોતી લગેયે ભેલો છો.
તભો જુ ઓ કે લશાણ વભુદ્રની છાતી ચીયીને
ચારે છે . આ ફધુ ઍટરા ભાટે છે કે તભો
તેની કૃા પ્રાપ્ત કયો અને તેનો આબાય
ભાનો.
ઝભીન ય ભોટા શાડોને કામભ કયી દીધા
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છે , જે થી ઝભીન તભને રઇને ઢી ન ડે.
શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે ોતાના ફા
દાદાથી અને તેઓઍ શ. યવુરે ખુદા વ.થી
યીલામત કયી છે કે ખુદાઍ જ્માયે દરયમાને
મદા કમાજ ત્માયે તેઓઍ ગલજ કમો કે અભાયી
ઉય કઇ ચીઝ શ્રેષ્ઠતા ભેલળે. તો ખુદાઍ
આવભાનને અથલા લશાણને મદા કયી તેના
ઉય ચરાવ્મા અને દરયમાને નમ્ર ફનાલી
દીધા અને ઝભીનને મદા કયી ત્માયે ગલજ કમો
કે ભાયા ઉય કોણ ણલજમ ભેલળે. તેથી
ખુદાઍ શાડોને ઝભીનની ઉય કામભ કમાજ,
જે થી ઝભીન ણસ્થય યશે.
યસ્તાઓને ભાટે અભોઍ કેટરીક ણનળાનીઓ
યાખેર છે . જે ભકે શાડ અને ટેકયીઓ કે તેના
થકી યાશ બુરે નણશ અને વીતાયાઓ ણ
ઍટરા ભાટે મદા કમાજ છે કે અંધાયી યાતે
યસ્તો ાભે. આ આમતની તાલીરભાં
અલ્રાભા ભજરીવી અ.ભ. રખે છે કે શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ., શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ. અને શ. ઇભાભે યઝા
અ.થી રયલામત છે કે ઍ ણનળાનીઓથી ભુયાદ
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અભો અઇમ્ભા છીઍ. આ તેનો આંતયીક અથજ
છે .
જો તભો ઍ ભાનતા શો કે ખાણરક અલ્રાશ
જ છે અને આ જગતની અંદય તભાયા
ઠેયાલેરા ળયીકોભાંથી કોઇનું કંઇ ણ મદા
કયેરું નથી. તો છી કેભ થઇ ળકે કે ખારીકની
વજજ ન કયેરી વ્મલસ્થાભાં જે ખાણરક ન શોમ
ઍલી શસ્તીઓની શેવીમત ખાણરકની
ફયાફય શોઇ ળકે ? ળું તભો આટરું ણ
વભજી ળકતા નથી ?
તભો ખુદાની નેઅભતોની ગણત્રી કયી ળકતા
નથી, તો છી તેની નેઅભતોનો ળુક્ર કેલી યીતે
કયળો ? તેનો ળુક્ર કયલાભાં રાચાયીઍ કંઇ
ઉણ યશી જામ તો ખુદા ફક્ષલાલાો
ભશેયફાન છે . ુયેુયો ળુક્ર ભજફુયીઍ અદા
ન કયલાથી તભો ગુનેશગાય થતા નથી.
તભો જે કંઇ છુ ાલો છો અને જાશેય કયો છો
તેને ખુદા જાણે છે અને તભાયા કામજના પ્રભાણે
તભને ફદરો ભળે.
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૨૦ થી ૨૨ભી આમાત :-

َّ
ّّٰ
َق ال ِذیۡ َن یَ ۡد ُعوۡ َـ ِم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ لَا
َُۡ
ُُۡ َ ً َ
یَخلقوۡ َـ ش ۡیئا ّق ُہ ۡم یُخلقوۡ َـ ﴿﴾۲۱
ۡ
َ ٌ َۡ َ
ا ۡموَاة غه ُؿ ا ۡح َیٓا ٍء ۚ َق َما یَش ُعرُ ۡق َـ ۙ
َ َّ َ ُ
اـ یُ ۡب َعثوۡ َـ ﴿ ﴾۲۱٪
ای

َ َّ
ُ
ُ
َ
ِالّٰ ُـہک ۡم ِالّٰ ٌہ ّقا ِح ٌد ۚ فال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
ُُ
ّٰ
ُۡ ٌ َ
ِبالۡآ َِو ِۃ قلوۡ ُب ُہ ۡم ّمن ِٕ َوۃ ّق ُہ ۡم
ُ ۡ
ّم ۡس َتکكِ ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۲۲
ેઅને અલ્રાશના ણવલામ જે ભને તેઓ ફોરાલ
છે તે ઍક (તયણાં વયખી) લસ્તુ ણ ઉત્ન્ન
કયી ળકતા નથી; ફલ્કે તેઓ ોતે ૈદા
)કયલાભાં આલેરા છે . (૨૦
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ભુયદા છે (તેઓ) જીલતા નથી; અને તેભને
ઍટરુંમે બાન નથી કે તેઓ ાછા ક્માયે
ઉઠાડલાભાં આલળે. (૨૧)
તભાયો ભાઅફુદ ઍકજ ભાઅફૂદ છે , ભાટે જે
રોકો આખેયત ય ણલશ્લાવ નથી ધયાલતા
તેના અંત:કયણો (આ નમુું વત્મ ણ)
ભાનલાને ના ાડે છે અને તેઓ
અણબભાનીજ (યશે) છે . (૨૨)
કુપપાયો જે ઓ ખુદા ણવલામ ફીજાની ઇફાદત
કયે છે તેઓ ઍક તણખાં વયખી લસ્તુ ણ
ઉત્ન્ન કયી ળકતા નથી.
ખુદાઍ તેને મદા કમાજ છે અને જે મદા
થમેરો શોમ તે અળક્ત છે . જે ઓ તેની
ઇફાદત કયે છે તેઓ પ્રાણ લગયના ભુયદા છે ,
તેભાં કોઇ જાતની જોલા કે વાંબલાની
તાકત નથી, તેઓને કોઇ જાતનું ણ બાન
નથી.
તભાયો ખુદા ઍકજ છે અને તેની જ ઇફાદત
કયલી જોઇઍ, જે રોકો આખેયત ય ઇભાન
રાલતા નથી તેઓના રદર ઉલ્રંઘન કયનાય
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છે અને મગમ્ફયનું અનુકયણ કયલાથી અને
ઇભાન રાલલાથી દુય યશે છે .
૨૩ થી ૨૪ભી આમાત :-

َ َ ّّٰ َ َ َ َ
ُ
اجرَ َؿ ا ّـ الل َہ ح ۡعل ُم َما یُ ٌِ ّو ۡق َـ َق َما
ل
َّ
ۡ ۡ ُ
ُ ُ
ح ۡع ِلنوۡ َـ ؕ ِان ٗہ لَا یُ ِح ّب ال ُم ۡس َتکكِؿِیۡ َن
﴾۲۳﴿
ۡۤ ُ َ ُ ُ ۡ َ ۡۤ َ َ
َ
َق ِادا قِ ۡی َل ل َ ُہ ۡم ّما دا ان َز َؾ َذ ّبک ۡم ۙ قالوۡا
ۡ ََ ۡ َ
﴾۲۴ۙ ﴿ ا َسا ِطه ُؿ الۡا ّقل ِه َف

ઍભાં તો ળંકા નથી કે તેઓ જે કાંઇ વંતાડે છે
તથા જે કાંઇ જાશેય કયે છે તે વઘું અલ્રાશ
જાણે છે ; અરફિ તે અણબભાનીઓને દોસ્ત
નથી યાખતો. (૨૩)
અને જ્માયે તેભને આ કશેલાભાં આલે છે કે
તભાયા યલયરદગાયે ળું ઉતામુું છે , ત્માયે કશી દે
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છે કે આ તો આગરાઓની રકસ્વા કશાણીઓ
છે : (૨૪)
તેઓ જે કંઇ કયે છે આંતયીક યીતે અથલા
ફાહ્ય યીતે તેને ખુદા જાણે છે . તેઓને
અભરનો ફદરો જરૂય ભળે. ફુયાઇ
કયલાલાાને ખુદા દોસ્ત યાખતો નથી. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
કમાભતના રદલવે ગલજ કયલાલાો જ્માં વુધી
ણશવાફ થળે ત્માં વુધી કીડી જે લો થઇ જળે.
ભાણવો તેને ગ નીચે યગદોતા યશેળે.
જે ના રદરભાં યાઇના દાણા ફયાફય ગલજ શળે
તે જન્નતભાં જળે નણશ. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ. પયભાલે છે કે જે ોતાના નપવને
ફીજા ભોઅભીનથી શ્રેષ્ઠ વભજે છે તે ગલજ
કયનાય છે . તે લખતે કોઇઍ વલાર કમો કે
કોઇ વ્મણક્ત કોઇને ગુનાશ કયતા જુ ઍ તો
ોતાને શ્રેષ્ઠ વભજે કે શુ ં આ ગુનાશથી ફચેરો
છુ ં તો તેભાં કંઇ લાંધો છે ? ઇભાભ અ.ભે
પયભાવ્મું કે આ પ્રભાણે ણલચાયલું ણ ઠીક
નથી. કાયણ કે કદાચ ખુદાઍ તે ેરા
ભાણવને ફક્ષી આપ્મો શોમ અને આ
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વ્મણક્તનો ણશવાફ રેલો ફાકી શોમ. ળું તેં
જ.ભુવા અ.ના જાદુગયોનો રકસ્વો લાંચ્મો
નથી ?
શ. ઇભાભે શુ વમન અ. કેટરાક ગયીફોની
ાવેથી નીકળ્મા તો જોમું કે તેઓઍ ઍક
ચાદય ણફછાલીને તેના ઉય યોટરીના ટુકડા
યાખમા છે . તેઓઍ શઝયતને કહ્યું કે આ
અભાયી વાથે ફેવીને જભો. આે તેઓની
વાથે ફેવીને યોટરીના ટુકડાઓ ખાઇને આ
આમત વંબાલી.
કુપપાયોના લડેયાઓને તેભની તાફેદાયી
કયનાયાઓ ુછે છે કે તભાયા યલયરદગાયે શ.
ભોશમ્ભદ વ. ઉય ળું નાણઝર કયેર છે ? તો
તેભણે કહ્યું કે તે તો શેરાંના રોકોની રકસ્વાકશાણીઓ છે . ઍ રોકો ખુદા અને મગમ્ફય
ઉય ઇભાન યાખતા ન શતા ણ ભાત્ર ભશ્કયી
કયલા ભાટે ુછતા શતા અને તેભના લડેયાઓ
કુયઆનને અવત્મ ભાનતા શતા.
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૨૫ થી ૩૨ભી આમાત :-

ُ ۤۡ َ َ
َ ًَ َ ۡ
ل َِی ۡح ِملوۡا ا ۡقر َاذ ُہ ۡم کا ِملۃ ّیوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ۙ َق
ۡ َ ۡ َ َّ ۡ َ ُ ُّ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ
ِمن اقراذِ ال ِذین ح ِضلونہم ِبغهؿِ ِعل ٍم ؕ
اَلَا َس َ
ٓاء َما یَ ِز ُذ ۡق َـ ﴿ ﴾۲۵٪
َ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ّّٰ
اللہُ
قد مٕو ال ِذین ِمن قب ِل ِہم فاتی
َََ َ
ۡ َ
َۡ
بُن َیان ُہ ۡم ِّم َن القوَا ِع ِد فُ ّو َعل ۡی ِہ ُم
َّ
الس ۡق ُف م ۡن َف ۡوقِہ ۡم َق اَ ّٰت ُ
ىہ ُم ال ۡ َع َذ ُ
اب
ِ
ِ
ُ ۡ
ِم ۡن َح ۡیث لَا یَش ُعرُ ۡق َـ ﴿﴾۲۶
ثُ ّ َم یَوۡ َؿ ال ۡ ِق ّٰی َم ِۃ یُ ُۡ ِىیۡہ ۡم َق حَقُوۡ ُؾ اَیۡنَ
ِ
ُ َ َ َ َّ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ُّ
ٓاقوۡ َـ فِ ۡیہم ؕۡ
ًوکٓا ِءی ال ِذین کنتم تش
ِ
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َ َ َّ
ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ
اؾ ال ِذیۡ َن ا ۡقتوا ال ِعل َم ِا ّـ ال ُِ ۡى َی
ق
ۡ َ ۡ َ َ ّ ُ ٓ َ ۡ ّٰ
السوۡ َء َعدی الک ِؿ ِػ ۡی َن ﴿ ۙ﴾۲۷
الیوؿ ق
ىہ ُم ال ۡ َم ٰٓلئ َک ُۃ َظال ِؼ ۡیۤۡ
الَّذیۡ َن تَ َتوَ ّّٰف ُ
ِ
ِ
ِ
اَجۡ ُفسہ ۡم ۪ َفاَلۡقَوُا ّ َ
الس َل َم َما ُک ّ َنا ج َ ۡع َملُ
ِ ِ
ۡ ُ ۡٓ َ ٰۤ ّ َ ّّٰ
الل َہ َع ِل ۡی ٌمۢ ب َما ُک ۡن ُتمۡ
ِمن سو ٍء ؕ بدی ِاـ
ِ
ََُۡ
َ
ۡ
تعملوـ ﴿﴾۲۸
َ ۡ ُ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ َ ّ َ ّٰ
اب َج َہن َم خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ
فاخخلوا ابو
ََ ۡ
ۡ ۡ َّ
فل ِبئ َس َمثوَی ال ُم َتکكِؿِیۡ َن ﴿﴾۲۹
َ ۡ َ َّ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ
ادا ۤۡ اَن ۡ َز َؾ َذ ّبُ ُکم ؕۡ
ق قِیل ل ِل ِذین اتقوا م
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َ ُ َ ۡ َّ
َ ُ
قالوۡا خه ًؿا ؕ ل ِل ِذیۡ َن ا ۡح َسنوۡا ف ِ ۡی ّٰہ ِذ ِف
ٌَ
ّٰ
ُّ ۡ
َۡ
الدن َیا َح َسنۃ ؕ َق ل َ َد ُاذ الۡآ َِو ِۃ خه ٌؿ ؕ َق

ۡ َّ ۡ
ل َ ِن ۡع َم َخ ُاذ ال ُمت ِقه َف ﴿ ۙ﴾۳۱
ّّٰ
َ ُُ َ َ
َجن ُت َع ۡد ٍـ ّی ۡدخلوۡن َہا ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن
تَ ۡح ِت َہا الۡاَن ۡ ّٰہرُ ل َ ُہ ۡم فِ ۡی َہا َما یَ َش ُ
ٓاء ۡق َـ ؕ
َ ّٰ َ
ّّٰ ۡ َ ۡ
کذل ِک یَ ۡج ِزی الل ُہ ال ُم ّت ِقه َف ﴿ ۙ﴾۳۱
ّ َ ۡ َ َ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ُ َ ۡ
ىہ ُم ال َم ٰٓل ِئکۃ ط ِّی ِبه َف ۙ
ال ِذین تتوف
َ ُ
ُ ُ ۡ َّ َ
ُ ُ
حَقوۡلوۡ َـ َس ّٰل ٌم َعل ۡیک ُم ۙ ۡاخخلوا ال َجنۃ ِب َما
ُۡ َ ُ
کن ُت ۡم ت ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۳۲
ેરયણાભ ઍ આલળે કે કમાભતના રદલવ
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તેભને ોતાના ૂયેૂયા ફોજા ઉયાંત જે ભને
તેભણે લગય વભજે ગુભયાશ કમાજ છે તેભનાં
ફોજાભાંથી ણ (કાંઇક) બાગ ઉંચકલો ડળે;
ખફયદાય યશો તેઓ જે ફોજો ઉાડળે તે
ખચીતજ (ઘણો) ખયાફ શળે. (૨૫)
જે ઓ તેભની ૂલે શતા તેઓ ણ
ચારફાઝીઓ તો ચારતા શતા, છી
અલ્રાશે તેભનાં જડ ભૂભાંથી ઉખેડી
નાખમા, છી તેભના ઉય તેભના ઉયથી
છારૂં તૂટી ડ્મું અને તેભના ય ઍલા
સ્થેથી અઝાફ આલી ડ્મો કે જે નું તેભને
બાન ણ ન શતું. (૨૬)
છી કમાભતના રદલવે ણ (અલ્રાશ) તેભને
પજે ત કયળે અને કશેળે કે (કશો) શલે ભાયા તે
ળયીકો ક્માં છે કે જે ભના કાયણે તભે
(ઇભાનદાય વાથે) ળત્રુતા કમાજ કયતા શતા ?
(ત્માયે) જે ભને જ્ઞાન આલાભાં આવ્મું શળે
તેઓ કશેળે કે ણન:વંળમ આજના રદલવની
પજે તી તથા ફુયાઇ આ (વત્મ)નો ઇન્કાય
કયનાયાઓ ઉય ડળે: (૨૭)
કે જે ભનો અંત પરયશ્તા ઍલી શારતભાં આણે
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છે કે તેઓ ંડેજ ોતાના જીલ ય ઝુલ્ભ
તોડ્મો શોમ, છી (ભૃત્મુને દેખતાંજ શતાળ
થઇ) શણથમાય શેઠા ભૂકી દઇને કશેળે કે અભે
તો કોઇ અકૃત્મ કયતાજ ન શતા; (કશેલાભાં
આલળે) અરફિ તભે જે કાંઇ કમાજ કયતા
શતા તેનાથી અલ્રાશ વાયી ેઠે ભાણશતગાય
છે . (૨૮)
ભાટે તભે જશન્નભના દયલાઝાઓભાં દાખર
થાઓ તેભાંજ તભે શંભેળ ભાટે યશેળો; ભાટે
ખયેજ અણબભાનીઓનું યશેઠાણ અણત ખયાફ
છે . (૨૯)
અને જે રોકોઍ યશેઝગાયી કયી છે તેભને
કશેલાભાં આલળે કે તભાયા યલયરદગાયે આ
ળું ઉતામુું છે , ત્માયે તેઓ કશેળે કે બરાઇ
(ઉતાયી છે ); જે ઓ નેકી કયે છે તેભના ભાટે
આરોકભાં ણ બરાઇ છે ; અને ખયેજ
આખેયતનું ઘય (તો ઍ કયતાંમ લધુ) વારૂં છે ;
અને ખયેજ યશેઝગાયોનું ઘય ઉિભ છે :
(૩૦)
(અથાજત) શંભેળના ફગીચા છે જે ભાં તેઓ
દાખર થઇ જળે, તેભની શેઠ નદીઓ લશેતી
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શળે (અને) તેભાં તેઓ જે કાંઇ ઇચ્છળે (તે
વઘું) તેભને ભળે; યશેઝગાયોને અલ્રાશ
ઍલીજ યીતે ફદરો આે છે . (૩૧)
કે જે ભનો અંત પરયશ્તાઓઍ ઍલી ણસ્થણતભાં
આણ્મો શળે કે તેઓ (નાણસ્તકણાની
નાાકીથી) ાક વાપ શળે, પરયશ્તાઓ તેભને
આ કશેતા શળે કે વરાભુન અરમકુભ (તભાયા
ય ળાંણત શોજો), જે (વુ) કયણી તભે કમાજ
કયતા શતા તેના ફદરાભાં તભે જન્નતભાં
દાખર થઇ જાઓ. (૩૨)
કમાભતના રદલવે ોતાના ગુનાશોનો બાય
ઉાડળે અને ફીજાઓને ગુભયાશ કમાજ છે તો
તેઓનો ણ ફોજ તેભના ઉય યશેળે. શ.
યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે જે કોઇ શકનો
યસ્તો ફતાલે છે તો ફોરાલલાલાાને ણ
વલાફ ભળે. જે કોઇ ગુભયાશી તયપ ફોરાલે
છે તો મયલી કયલાલાાના ગુનાશ ણ તેના
ભાથે યશેળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે
પયભાવ્મું કે ણફદઅત કયાલાાની વાથે
ભોશબ્ફત યાખો નણશ. તેની ાવે ફેવો નણશ,
નણશ તો તભો ણ તેની જે લા થઇ જળો. શ.
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ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન અ.ભે પયભાવ્મું કે
ગુનેશગાયોની દોસ્તીથી, ફુયાઓના ડોળથી
અને ઝાણરભોની ભદદ કયલાથી ફચો.
જે ઓઍ ભક્ર અને પયેફ કમો તેઓને
જડભુથી ઉખેડી નાખમા અને ક્માંથી
અઝાફ આવ્મો ઍ તેને બાન ણ ન શતું.
કેટરાક કશે છે કે ઍથી ભુયાદ નભરૂદનો ભશેર
છે જે ફાફુરભાં શ. ઇબ્રાશીભ અ.ના
વભમભાં ખુદાથી રડલા ભાટે ફનાવ્મો શતો
અને તે ાંચ શજાય શાથ ઉંચો શતો. ઍલી
શલા આલી કે તેને જડભુથી ઉખેડી ઝભીન
દોસ્ત કયી નાખમો.
મગમ્ફયો અને અલરીમાઓ રોકોને તલશીદ
તયપ ફોરાલતા શતા અને કાપીયો તેનો ણલયોધ
કયતા શતા. તેઓને કશેલાભાં આલળે કે શલે
જે ઓને ભાયા ળયીકો ઠેયલતા શતા અને
ઇભાનદાયો વાથે દુશ્ભની કયતા શતા ઍ રોકો
ભાટે આજની રૂસ્લાઇ છે .
કુપપાયોની રૂશ પયીશ્તાઓ કબ્ઝ કયે છે કે
જે ઓ કુફ્ર કયીને ોતાની જાન ઉય ઝુલ્ભ
કયતા શતા. ભોત અને અઝાફને જોઇને
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ોતાના શણથમાય શેઠા ભુકી દેળે અને કશેળે કે
અભે તો કોઇ ફુયા કાભ કમાજ ન શતા, ઍ
લખતે તેઓને કશેલાભાં આલળે કે તભો જે કંઇ
ફુયાઇ કમાજ કયતા શતા તેનાથી અલ્રાશ વાયી
ેઠે જાણકાય છે .
ઍ લખતે તેઓને કશેલાભાં આલળે :
જશન્નભના દયલાઝાઓભાં દાખર થાલ.
અણબભાનીઓના યશેઠાણ અણત ખયાફ છે .
જે ઓ ણળકજથી દુય યહ્યા છે , તેઓને કશેલાભાં
આલળે કે તભાયા યફે આ ળું ઉતામુજ છે ? તેઓ
કશેળે કે બરાઇ અને નેકી. યશેઝગાયો ભાટે
ત્માંનું ઘય ઉિભ છે .
જન્નતભાં ઝાડો નીચેથી ભધ, દુધ અને
સ્લારદટ ક ીણાંઓની નશેયો જાયી છે અને
યશેઝગાયો ત્માં જે નેઅભત ચાશળે તે
ભલજુ દ થઇ જળે. ઍ નેઅભતો ઍલી શળે જે
ન આંખે જોઇ શળે ન કાને વાંબેર શળે.
યશેઝગાય રોકોની ભોત ઍલી શારતભાં થળે
કે તેઓ ાક અને ાકીઝા શળે. પયીશ્તાઓ
તેભને વરાભ કશીને જન્નતની ખુળખફયી
આળે. શઝયત અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.થી
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લણજન છે કે જ્માયે ઇન્વાનની રૂશ ળયીયથી
અરગ થામ છે તો તે જાણી જામ છે કે શુ ં
જન્નતભાં જઇ યહ્યો છુ ં કે જશન્નભભાં. જો
ઍ ખુદાનો દોસ્ત શળે તો જન્નતના દયલાઝા
ખુરી જળે અને ખુદાની નેઅભતો વાભે શળે.
જો ખુદાનો દુશ્ભન શળે તો જશન્નભના
દયલાઝા ખુરી જળે અને અઝાફ જોળે, જે
તેના ભાટે તૈમાય યાખલાભાં આવ્મો શળે. આ
ફધું ભોતના વભમે વાભું આલળે. છી આે
આ (૩૨)ભી આમતની ણતરાલત પયભાલી.
૩૩ થી ૩૬ભી આમાત :-

ۡ َ َ ۡۤ َ ّ
َُ ۡ
ُۡ
َہ ۡل یَنؾ ُػ ۡق َـ ِالا ا ۡـ تا ِت َی ُہ ُم ال َم ٰٓل ِئکۃ
َاَ ۡق یَاۡتیَ اَ ۡمرُ َذ ِّب َک ؕ َک ّٰذل َِک َف َع َل الّ َ ِذیۡن
ِ
ّّٰ ُ ُ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ
ۡالل ُہ َق لّٰ ِکن
ِمن قب ِل ِہم ؕ ق ما ظلمہم
ۡ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ ۡۤۡ ُ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۳۳﴿ کانوا اجفسہم یظ ِلموـ
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ََ
ُ
َ
ّٰ ُ
فا َص َاب ُہ ۡم َس ِّیاة َما َع ِملوۡا َق َحاؼ ِب ِہ ۡم
َ َ ُ
ّما کانوۡا ِب ٖہ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ ﴿ ﴾۳۴٪
َ َ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ماَ
ق قاؾ ال ِذین اًوخوا لو شٓاء
ۡ َ ۡ ّ َ ۡ ُ َ َ ۤۡ
َ
َع َب ۡدنا ِم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہ ِمن شی ٍء نحن ق لا
َ
َُ
َ َ
ّٰابَٓاؤنا َق لَا َْ ّو ۡمنا ِم ۡن ُخ ۡق ِن ٖہ ِم ۡن ش ۡی ٍء ؕ
َ ّٰ َ َ ّ َ
َ
َ
کذل ِک ف َع َل ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ۚ ف َہ ۡل
َّ ۡ ُ ۡ ۡ
َعدَی ّ
الرُ ُس ِل ِالا ال َب ّٰلغ ال ُم ِبه ُف ﴿﴾۳۵
ُ َُ َ
َۡ
َ
َ
َق لَق ۡد بَ َعثنا ف ِ ۡی ک ِ ّل ا ّم ٍۃ ّذ ُسوۡل ًا ا ِـ
ۡ ُ ُ ّّٰ َ َ ۡ َ ُ ّ َ ُ ۡ َ
اعبدقا اللہ ق اجت ِنبوا الطاغوة ۚ
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َ ۡ
َ ۡ َ
ّّٰ
ف ِمن ُہ ۡم ّم ۡن َہ َدی الل ُہ َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن
َّ
َ
ۡ َ ُ َ َّ
َحق ۡت َعل ۡی ِہ الض ّٰللۃ ؕ ف ِسه ُؿ ۡقا فِی
ُ
َ َ الۡاَ ۡذص َفان ۡ ُؾ ُػ ۡقا َک ۡی َف ک
اـ َعاقِ َبۃ
ِ
ۡ َّ ۡ
﴾۳۶﴿ ال ُمک ِذ ِبه َف
(શે યવુર !) ળું આ (રોકો) તેની યાશ જુ ઍ
છે કે પરયશ્તા તેભની ાવે (પ્રત્મક્ષ યીતે)
આલી શોંચે અથલા તાયા યલયરદગાય (ના
અઝાફ)નો શુ કભ આલી શોંચે ? જે ઓ
તેભની ૂલે શતા તેભણે ણ ઍભજ કમુું શતું;
અને અલ્રાશે તેભના ય કાંઇજ ઝુલ્ભ કમો
નશતો, યંતુ તેઓ ંડેજ ોતાના જીલ ય
ઝુલ્ભ કમો શતો. (૩૩)
જે થી તેભના કૃત્મોના ભાઠાં રયણાભ તેભને
ભળ્માં અને જે લસ્તુઓની તેઓ શાંવી
ઉડાડ્મા કયતા શતા તેણેજ તેભને ઘેયી રીધા.
(૩૪)
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અને જે રોકો ળીકજ કયે છે તેઓ કશે છે કે
અગય અલ્રાશ ચાશતે તો અભે તેના ણવલામ
ફીજી લસ્તુની ઇફાદત કયતે નણશ, ન અભે
અને ન અભાયા ફાદાદા, અને ન તેની
આજ્ઞા ણલના અભે કોઇ લસ્તુને શયાભ ઠયાલતે;
ઍલુંજ તેભણે ણ કહ્યું શતું કે જે ઓ તેભની
ૂલે શતા, તો ળું યવુરોને ભાથે (અભાયો)
ખુલ્રો વંદેળો શોંચાડી દેલા ણવલામ કોઇ
ફીજી (જલાફદાયી) ણ છે ? (૩૫)
અને ખયેજ અભોઍ પ્રત્મેક ઉમ્ભતભાં (આ
વંદેળા વાથે) અકેકો યવુર ભોકલ્મો શતો કે
અલ્રાશની ઇફાદત કયો અને જુ ઠા
ભાઅફૂદોને તજી દો. છી તેઓભાંથી
કેટરાકોને અલ્રાશે ણશદામત અજણ કયી અને
કેટરાકો ગુભયાશીને ાત્ર થમા; ભાટે તભે
ૃથ્લીભાં શયો પયો, છી ઘ્માન ૂલજક ણનશાો
કે (યવુરોને) જુ ઠરાલનાયાઓનું કેલું રયણાભ
આવ્મું. (૩૬)
અમ યવુર (વ.) આ રોકો તેની યાશ જુ ઍ છે
કે તાયા યલયરદગાયનો અઝાફ આલી
શોંચે, જે ઓ તેભની ૂલે થમા તેઓ ણ
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તેભજ કયતા શતા. તેઓ ઉય અઝાફ
નાઝીર કયીને ખુદાઍ ઝુલ્ભ કમો નથી.
તેઓના ફુયા કૃત્મોનો ફદરો તેભને ભળ્મો, જે
લસ્તુઓની તેઓ શાંવી ઉડાલતા શતા તેણે
તેભને ઘેયી રીધા.
જે રોકોઍ ણળકજ કમુું તેઓઍ કહ્યું કે જો ખુદા
ચાશતે તો અભો અને અભાયા ફા દાદા તેની
ણવલામ ફીજા કોઇની ણ ઇફાદત ન કયતે
અને તેના શુ કભ લગય કોઇ લસ્તુને શયાભ
ઠેયલતે નણશ. તેઓના ુલજજોઍ ણ ઍજ
પ્રભાણે કહ્યું શતું. તેઓને કશેલાભાં આલે છે કે
જે કંઇ તભો કયો છો તે તભાયી ઇચ્છા પ્રભાણે
જ કયો છો, યવુરોઍ તો અભાયો વંદેળો
શોંચાડલાનો જ છે .
અભોઍ દયેક કોભ ઉય મગમ્ફય ભોકરેર છે
અને અભોઍ દયેક કોભને કહ્યું શતું કે ખોટા
ભાઅફુદોને છોડી આો, કેટરાકોને ણશદામત
અજણ કયી અને કેટરાકો ગુભયાશીને ાત્ર
થમા. તભો ઝભીન ય વમય કયો કે યવુરોને
ઝુઠરાલનાયનું કેલું રયણાભ આવ્મું ?
અનુક્રભણણકા

671

hajinaji.com

૩૭ થી ૪૪ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ ۡ َ ّٰ ُ ّٰ ُ ۡ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
ِاـ تَ ِوش عدی ہدىہم ف ِاـ
ّٰ
یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن حّ ُ ِض ّ ُل َق َما ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن نّ ِِ ِویۡنَ
لَا

﴿﴾۳۷
َ َ ۡ َ ُ ۡ ّّٰ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ
ق اقسموا ِبالل ِہ جہد ایمانِ ِہم ۙ لا یبعث
ّّٰ ُ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ ً َ َ ۡ َ ّ ً ّ َ
اللہ من یموة ؕ بدی قعدا علی ِہ حقا ق
ّٰ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
از لا حعلموـ ﴿ ۙ﴾۳۸
ل ِکن اخمؿ الن ِ
ل ُِی َب ِهّ َف ل َ ُہ ُم الّ َ ِذ ۡی یَ ۡخ َت ِل ُفوۡ َـ فِ ۡی ِہ قَ
ل َِی ۡع َل َم الَّذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡۤۡقا اَنّ َ ُہ ۡم کَانُوۡا ّٰکذبهۡفَ
ِ
ِِ
﴿﴾۳۹
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ِانّ َ َما َقوۡل ُ َنا ل َِص ۡی ٍء ِا َدا ۤۡ اَ َذ ۡخ ّٰن ُہ اَ ۡـ جَّقُوۡ َؾ لَہٗ
ُ َ ُ
ک ۡن ف َیکوۡ ُـ ﴿ ﴾۴۱٪
ّّٰ
الل ِہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ماَ
َق الّ َ ِذیۡ َن َہ َ
اجرُ ۡقا فِی
ُ ُ ۡ َ ُ َ ّ َ َّ
ُّ
ُ
ۡ
الدن ۡ َیا َح َس َن ًۃ ؕ قَ
ظ ِلموا لـنب ِوئنہم فِی
َ ّٰ َ ۡ
َ ُ َ
لَا ۡجرُ الۡآ َِو ِۃ اخك َ ُؿ ۬ لَوۡ کانوۡا حَ ۡعل ُموۡ َـ ﴿ ۙ﴾۴۱
َّ
َّ ُ
ال ِذیۡ َن َصك َ ُؿ ۡقا َق َعدّٰی َذ ِّب ِہ ۡم یَ َتوَکلوۡ َـ ﴿﴾۴۲
َ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ ً ّ ُ ۡ ۡۤۡ
ق ما اذسلنا ِمن قب ِلک ِالا ذِجالا نوحِ ی
َ َ ُ ۤۡ َ ۡ ّ
الذٔۡو ا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم لاَ
ِال ۡی ِہ ۡم ف ۡسـَلوۡا اہ َل ِ ِ ِ
ََۡ
َ
ُ
ۡ
تعلموـ ﴿ ۙ﴾۴۳
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ۡ ّ َ ۡ َ ۡۤ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ُ ّ َ ّٰ ّ َ ۡ
الذٔ َو
ِ ِبالب ِین ِت ق الزبرِ ؕ ق انزلنا ِالیک
َّ
َّ َ ّ َ ُ
ُ
از َما ن ِّز َؾ ِال َ ۡی ِہ ۡم َق ل َ َعل ُہ ۡم
ِلن
ِ ل ِتب ِهف ل
َّ َ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۴۴﴿ یتفٕوقـ
(શે યવુર !) અગય તું તેભને વન્ભાગે રાલલાને
આતુય શોમ તો ણ ણન:વંળમ અલ્રાશ
જે નાથી ણશદામતની પ્રેયણા ખુંચલી રે છે તેને
વન્ભાગે રઇ જતો નથી અને ન તેભનો કોઇ
ભદદગાય થામ છે . (૩૭)
તેઓ અલ્રાશની વખતભાં વખત કવભ
ખાઇને કશે છે કે જે ભયી જળે તેને અલ્રાશ
શયગીઝ ઉઠાલળે નણશ; અરફિ (ઉઠાલળે);
આ તેનો લામદો વાચો છે અને તે ૂયો કયલો
તેના ભાટે અણનલામજ છે , યંતુ ઘણાંમ રોકો
જાણતા નથી: (૩૮)
(ભયણ ફાદ વજીલન કયલાનો શેતુ ઍ છે ) કે
જે (અઝાફ)ના ણલે તેઓ ણલરૂઘ્ધતા કમાજ
કયતા શતા તેભને તે પ્રત્મક્ષ કયી દેખાડે અને
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જે ઓ (વત્મનો) ઇન્કાય કયનાયા છે તેઓ આ
જાણી રે કે ણન:વંળમ તેઓ ંડેજ જુ ઠા શતા.
(૩૯)
જ્માયે અભે કોઇ લસ્તુ (ઉત્ન્ન કયલા)નો
ણનશ્ચમ કયીઍ છીઍ તો તેના ભાટે અભારૂં
આટરું કશેલું ુયતું (થઇ જામ) છે કે “થઇ જા”
જે થી તે (તત્કા) થઇ જામ છે . (તો છી
ભુયદાઓને વજીલન કયલાભાં ળો લાંધો છે ?)
(૪૦)
અને તે રોકો કે જે ભણે તેભના ય ઝુલ્ભ
કયલાભાં આવ્મા ફાદ અલ્રાશની યાશભાં
ણશજયત કયી તેભને અભે દુણનમાભાં ખચીતજ
વાયી જગ્મા યશેલા ભાટે આીળું; અને
યરોકનો ફદરો તો ઘણો ભોટો શળે, જો
તેઓ વભજી ળકતા શોમ તો; (૪૧)
જે રોકો ધીયજ ધયે છે અને જે ઓ ોતાના
યલયરદગાય ય બયોવો યાખે છે (તેભના
ભાટેજ ઍ ફદરો છે ). (૪૨)
(શે યવુર !) તાયી શેરાં ણ અભોઍ
ભનુર્ષમોનેજ (યવુર ફનાલી) ભોકલ્મા શતા,
જે ભની તયપ અભે લશી કમાજ કયતા શતા; ભાટે
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(તેભને કશે કે) અગય તભે નથી જાણતા તો
(આગરા આકાળી ુસ્તકોનું) યટણ
કયનાયાઓને ૂછી જુ ઓ : (૪૩)
(આગરા યવુરોને ણ અભોઍ) ખુલ્રી
દરીરો તથા (પ્રત્મક્ષ) રકતાફો વાથે (ભોકલ્મા
શતા) અને (તેલીજ દરીરો વાથે) તાયા ઉય
ણ આ કુયઆન ઉતામુું છે , ઍ ભાટે કે જે
તેભની તયપ ઉતાયલાભાં આવ્મું છે તે તેભને તું
સ્ટ ક કયીને જણાલી દે કે જે થી તેઓ સચતલન
કયે. (૪૪)
અમ યવુર (વ.) તું ઍ રોકોને વન્ભાગે
રાલલા આતુય છો, ણ ખુદા કોઇને
જફયદસ્તીથી રાચાય કયતો નથી અને તેનો
કોઇ વશામક ણ થઇ ળકળે નણશ.
ઍક ભુણસ્રભ વ્મણક્તનું ઍક કાપીય ઉય કંઇ
કઝજ શતું. તે તેની ાવે ઉઘયાણીઍ ગમો.
આવભાં લાતચીત દયણભમાન તે ભુવરભાને
કહ્યું કે ભને ઍ ખુદાની કવભ છે જે ભને
ભયલા છી વજીલન કયળે. આ વાંબીને તે
કાપીયે કહ્યું કે ળું તને આળા છે કે ભયલા છી
તું વજીલન થઇળ ? તેણે કહ્યું કે શા, છી
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કાપીયે આકયા કવભ ખાઇને કહ્યું કે ભયલા
છી કોઇ જીલતું થતું નથી, તે લખતે ખુદા
તઆરાઍ આ આમતને નાઝીર પયભાલી.
તેઓને ઍટરા ભાટે વજીલન કયળે કે તેઓ જે
ચીઝભાં ણલયોધ કયતા શતા તે શક લાતને તેઓ
શક જાણતા ન શતા, ખયેખય તેઓ ોતે જ
ઝુઠા શતા.
કોઇ ચીઝનો ખુદા ઇયાદો કયે છે કે “થા” તો તે
થઇ જામ છે . “થા” તો ભાત્ર રોકોને
વભજાલલા ુયતું કશેલાભાં આલે છે . ફાકી
તેને કશેલાની કોઇ જરૂય નથી, તેનો ઇયાદો જ
ુયતો છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે
અફુ ફવીયને ુછમું કે તું આ આમત ણલે ળું
કશે છે ? તેણે કહ્યું કે રોકો કશે છે કે ભુશ્રીકો
શ. યવુર વ.ની વાભે કવભ ખાઇને કશેતા
શતા કે ભયલા છી ખુદા વજીલન કયળે નણશ.
આે પયભાવ્મું કે ઍલું કશેનાય ભાટે શરાકત
છે . તેઓને તું ુછ કે ભુશ્રીકો ખુદાની કવભ
ખામ છે કે રાત અને ઉઝઝાની ? અફુ ફવીયે
અઝજ કયી તભે ભને તેની તપવીયથી જાણકાય
કયો. આે પયભાવ્મું કે અમ અફુ ફવીય!
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જ્માયે “કામભ” (ઇભાભે ઝભાના અ.વ.)
જાશેય થળે ત્માયે ખુદા અભાયા ભોણશબ્ફોભાંથી
ઍક કૌભને ઉઠાડળે તેઓના ગાભાં તરલાય
રટકતી શળે, જ્માયે આ વભાચાય અભાયા
દુશ્ભનોને ોશંચળે ત્માયે તેઓ કશેળે કે તભો
જુ ઠું ફોરો છો. જે નું લણજન ઉયોક્ત
આમતભાં થમું છે . ઍ ણ કશેલાભાં આવ્મું છે
કે આ આમત શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તુપા વ.ની
ઉમ્ભતની ઍક કોભ ણલે નાણઝર થઇ છે .
જ્માયે તેઓને કશેલાભાં આવ્મું કે રોકો
કમાભતની શેરે ણ વજીલન થળે ત્માયે
તેઓઍ કવભ ખાઇને કહ્યું કે કમાભતની
શેરા જીલતા થળે નણશ.
જે રોકો ઉય ઝુલ્ભ કયલાભાં આવ્મો છે અને
તેઓઍ ણશજયત કયી છે તો તેઓને આ
જગતભાં નેક ફદરો આલાભાં આલળે અને
આખેયતભાં ણ તેઓના ભાટે ભોટો ફદરો
છે .
ભુશાજે યીન ઍ રોકો છે જે ઓ ોતાનું લતન
ભુકીને ધીયજથી કાભ રીધું અને તેઓઍ
ોતાના યલયરદગાય ઉય દયેક કાભભાં
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બયોવો યાખમો અને પ્રત્મેક કાભ અલ્રાશને
વોંી આપ્મા.
ખુદાઍ શ. ભોશમ્ભદ વ.ની શેરાં કોઇ ણ
મગમ્ફયને ભોકલ્મો નથી, સ્ત્રી અથલા
પયીશ્તાઓને ણ મગમ્ફય ફનાલીને
ભોકલ્મા નથી. અમ મગમ્ફય જો તેઓ આ
લાતને જાણતા નથી તો “ઍશરે ઝીક્ર”થી
(અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન અ.વ.ને) ુછી જુ ઍ
કે શેરી ઉમ્ભતની શકીકતથી તેઓ જ
જાણકાય છે .
આ તપવીય જાણીતી છે ણ ઍશરેફમતની
નઝદીક ઍશરે ઝીક્રથી ભુયાદ અઇમ્ભઍ
ભાઅવુભીન અ. છે . ઍશરે ઝીક્ર ણલેનું લાક્મ
કંઇ જુ દું જ છે . ઉયની લસ્તુઓ વાથે તેનો
કંઇ વંફંધ નથી અને ઍ લાક્મ ફીજી
આમતોભાં આલી ગઍરું છે . જે ભકે તપવીયે
અય્માવી, તપવીયે કુમ્ભી અને કાપીભાં છે કે
ઝીક્રથી ભુયાદ શ. યવુર વ. છે અને ઍશરે
ઝીક્ર કે જે ઓથી વલાર કયલાનો શુ કભ આવ્મો
છે તે અશરેફમત અ. છે અને આ આમતથી
ઍ લસ્તુ જણાઇ આલે છે કે દીની ભવાઍર
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ન જાણતા શોમ તે દીનના આરીભોથી ુછી
જુ ઓ.
મગમ્ફયોને અભોઍ ભોઅજીઝા અને
રકતાફની વાથે ભોકલ્મા શતા. છી ખુદા
પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ વ. અભોઍ
તભાયી તયપ ઝીક્ર ઍટરે કુયઆનને નાઝીર
કમુું છે કે રોકો વભક્ષ તેને ફમાન કયો. આ
આમતથી ઍ લસ્તુ જણાઇ આલે છે કે
ફંદાઓઍ સચતલન અને ભનન કયલું જોઇઍ.
૪૫ થી ૫૦ભી આમાત :-

َّ
َََ
َ
َ ّٰ َ ّ
الس ِّیا ِة ا ۡـ
افا ِم َن ال ِذیۡ َن َمٕ ُوقا
ّّٰ َ ۡ َ ّ
ُالل ُہ بہ ُم الۡاَ ۡذ َص اَ ۡق یَ ۡا ِت َی ُہم
یخ ِسف
ِِ
ۡ ُ
ُ ال ۡ َع َذ
﴾۴۵ۙ ﴿ اب ِم ۡن َح ۡیث لَا یَش ُعرُ ۡق َـ
َاَ ۡق یَاۡ ُخ َذ ُہ ۡم ف ۡی تَقَ ّ ُل ِبہ ۡم َف َما ُہ ۡم ِب ُم ۡعج ِزیۡن
ِ
ِ
ِ
﴾۴۶ۙ ﴿
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َ َ
َ ُۡ َ
ََ
ا ۡق یَاخذ ُہ ۡم َعدّٰی تخ ّوُ ٍػ ؕ ف ِا ّـ
َ
لَرَ ُء ۡق ٌػ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۴۷
َ
َ َ ّّٰ
َ
ا َق ل َ ۡم یَرَ ۡقا ِاخّٰی َما خل َق الل ُہ ِم ۡن ش ۡی ٍء
ّ َ َ َ ّ َ ُ ّٰ ُ ٗ َ ۡ ۡ َ ّ َ
َ
یتفیؤا ِظللہ ع ِن ال َی ِمه ِف ق الشمٓائِ ِل
َ ّّٰ
ُس ّج ًدا لِّل ِہ َق ُہ ۡم ّٰخٓ ُِو ۡق َـ ﴿﴾۴۸
َ ّّٰ
َ
ُ
ُ
ّٰ
َ
َ
ّ
َ
ۡ
َ
ّٰ
ق لِل ِہ یسجد ما ف ِی السمو ِة ق ما فِی
َ َ ۡ َُ
َۡۡ
ص ِم ۡن َخ ّٓاب ٍۃ ّق ال َم ٰٓل ِئکۃ َق ُہ ۡم لَا
الاذ ِ
ۡ
یَ ۡس َتکكِ ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۴۹
ۡ ُ
َ
َ ُ َ
یَخافوۡ َـ َذ ّب ُہ ۡم ِّم ۡن فوۡ ِق ِہ ۡم َق حَف َعلوۡ َـ َما
یُ ۡؤ َمرُ ۡق َـ ﴿﴾٪ ۵۱
َُ
َذ ّبک ۡم
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જે ઓ બૂંડી ચાર ચારે છે તેઓ ળું આ
(લાત)થી નસચત થઇ ગમા છે કે અલ્રાશ
તેભને બૂણભભાં ધવાલી નણશ દે અથલા તેભના
ય ઍલા સ્થેથી અઝાફ આલી ડે કે જે નું
તેભને બાન ણ ન શોમ : (૪૫)
અથલા તેભની (ભુવાપયીભાં) આલ જા
દયણભમાન તેભને કડી ાડે તો તેઓ તે
આપતને ભુદ્દર ટાી ન ળકે : (૪૬)
અથલા તેભને બમની શારતભાં કડી ાડે ?
(ણ) ણન:વંળમ તભાયો યલયરદગાય ભશા
કૃાુ (અને) ભશા દમાુ છે . (૪૭)
ળું આ રોકો અલ્રાશે વજે રી દયેક લસ્તુ તયપ
ઘ્માન ૂલજક ણનશાતા નથી કે જે ના ડછામા
(કેલી યીતે) જભણી તથા ડાફી ફાજુ ઍ નભી
(જઇ)ને અલ્રાશને ણવજદો કયતા યશે છે
અને (તેભ કયી તે લસ્તુઓ ોતાનો) ણલનમ
જાશેય કયે છે . (૪૮)
અને આકાળો તથા ઝભીનભાં જે જે પ્રાણીઓ
છે તે અને પરયશ્તાઓ ણ અલ્રાશને જ
ણવજદો કયે છે અને તેઓ (ભુદ્દર) અણબભાન
કયતા નથી. (૪૯)
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ોતાનો ારનશાય કે જે તેભના ઉય છે
(માને જે તેભના કયતાં ઘણોજ શ્રેષ્ઠ અને
ચઢીમાતો છે ) તેનાથી ડયતા યશે છે અને જે
આજ્ઞા તેભને આલાભાં આલે છે તે (મોગ્મ
યીતે) ફજાલી રાલે છે . (૫૦)
શલે ખુદાઍ તઆરા ભુશ્રીકોને ડયાલે છે કે જે
રોકોઍ મગમ્ફયો અને ભોઅભીનોને ભાયી
નાખલા જે ભક્ર અને પયેફ કમો છે તો ળું
તેઓ ઍ ફાફતથી ણનબજમ થઇ ગમા છે કે
ખુદા તેઓને ઝભીનભાં ધવાલી નણશ દે, જે ભકે
કારૂનને ધવાલી દીધો ! જ. રુતની કોભ ઉય
અઝાફ આવ્મો !
જો ખુદા તેઓને ભુવાપયી દયણભમાન અથલા
ચારતા પયતા જકડીને તેઓ ઉય અઝાફ
નાઝીર કયે તો તેઓ આ આપતને ટાી
ળકતા નથી.
ખુદા તેઓના જાનભારથી ણ ણળક્ષા આી
ળકે છે . ળું ઍ શકીકતથી તેઓ ણનબજમ થઇ
ગમા છે ? ણ ખુદા અઝાફ કયલાભાં જલ્દી
કયતો નથી, તે ભશેયફાન અને દમાુ છે .
આ રોકો અલ્રાશે વજે રી દયેક લસ્તુ ઉય
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ઘ્માન કેભ નથી આતા ? તેઓના ડછામા
જભણી અને ડાફી તયપ ખુદાને વજદો કયતા
યશે છે . દયેક લસ્તુ ખુદાની વભક્ષ નમ્ર થઇને
યશે છે .
ઝભીન અને આવભાનભાં જે ટરા ળુક્ષીઓ છે તે અને ભરાઍકા ણ તેને
વજદો કયે છે અને અણબભાન કયતા નથી.
પયીશ્તાઓ ોતાના યફનો બમ યાખે છે અને
તેના શુ કભ પ્રભાણે અભર કયે છે . ખુદાઍ
ભરાઍકા મદા કમાજ ત્માયથી અભુક
વજદાઓભાં છે અને તેઓ કમાભત વુધી
વજદાભાં યશેળે અને કમાભતભાં ભરાઍકા
ોતાનું ભાથું વજદાભાંથી ઉંચું કયીને કશેળે :
તાયી ઇફાદતનો જે કંઇ શક શતો તે અભો
અદા કયી ળક્મા નથી. (આ આમતભાં વજદો
છે તે આમત ઢમા છી વજદો કયલો
વુન્નત છે .)
૫૧ થી ૫૫ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ ۡ َ ّٰ ۡۤۡ ُ َ ّ َ َ ُ ّّٰ َ َ َ
ۚ ق قاؾ اللہ لا تت ِخذقا ِالـہه ِف اثنه ِف
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ّ َ َ ُ َ ّٰ ٌ ّ َ ٌ َ ّ َ َ َ
ای ف ۡاذ َہ ُبوۡ ِـ
ِانما ہو ِالہ قا ِحد ۚ ف ِای
﴿﴾۵۱
َ
َ
الس ّٰم ّٰوة َق الۡاَ ۡذ َ ُ ّ
الدیۡ ُن
َق ل ٗہ َما فِی ّ ِ
ص َق لہ ِ
ِ
َ ً َ َ َ ۡ َ ّّٰ َ ّ َ ُ
َ
ۡ
اصبا ؕ افغهؿ الل ِہ تتقوـ ﴿﴾۵۲
ق ِ
ُ
ّ َ
ّّٰ ُ َ َ
َق َما ِبک ۡم ِّم ۡن جِ ۡع َم ٍۃ ف ِم َن الل ِہ ث ّم ِادا
َ َّ ُ ُ ُّ ُّ َ َ ۡ َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
مسکم الّو ف ِالی ِہ تجـرقـ ﴿﴾۵۳
ُّ َ ۡ ُ َ َ
َُ َ ََ
ث ّم ِادا کش َف الّ ّو َعنک ۡم ِادا ف ِویۡ ٌق
ُۡ
ۡ ُ
ِّمنک ۡم ِبرَ ِّب ِہ ۡم یٍُ ِوخوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۵۴
َ َ
ۤۡ َ ّٰ
ُۡ
ل َِیکؿ ُػ ۡقا ِب َما ّٰات ۡین ُہ ۡم ؕ ف َت َم ّت ُعوۡا ٞ
َ َ
َ
ف َسوۡ َػ ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۵۵
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અને અલ્રાશે પયભાવ્મું છે કે ફે ભાઅફૂદોને
ભાનો નણશ, ણવલામ તેના નથી કે તે
(અલ્રાશ) ઍકજ ભાઅફૂદ છે , ભાટે ભાયાથી
જ બમ ાભો. (૫૧)
અને આકાળો તથા ૃથ્લીભાં જે કાંઇ છે તે
વઘું તેનુંજ છે અને તેની આજ્ઞાનું ારન
(દયેકને ભાટે) શંભેળા અણનલામજ છે , તો ળું તભે
રોકો અલ્રાશના ણવલામ ફીજા કોઇથી બમ
ાભળો ? (૫૨)
અને જે ણ નેઅભત તભને ભે છે
અલ્રાશના જ તયપથી (ભે) છે . છી
જ્માયે તભાયા ઉય કોઇ આણિ (આલી) ડે
છે ત્માયે તેનેજ ભદદ ભાટે ોકાયો છો. (૫૩)
છી તે જ્માયે (તે) આણિ તભાયા (ય)થી
ટાી દે છે ત્માયે ઍજ ક્ષણે તભાયાભાંથી ઍક
ટોું ોતાના યલયરદગાયનો ળયીક ફનાલલા
ભંડી જામ છે . (૫૪)
કે જે થી અભોઍ તેભને જે કાંઇ આપ્મું છે તેના
વંફંધભાં તેઓ કૃતધ્નતા કયે; ભાટે શલે તભે
(આરોકભાં) રાબ ભેલી રો, કાયણ કે
આખયે તો તભને ભારુભ ડીજ જળે. (૫૫)
અનુક્રભણણકા
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ેઉયની ાંચ આમતોભાં દયેક લસ્તુ વાપ યીત
ેરખલાભાં આલી છે . તેથી તેની તપવીય અત્ર
રખી નથી.
૫૬ થી ૬૨ભી આમાત :-

ُ
َ َ
َ
َ
َق یَ ۡج َعلوۡ َـ ل َِما لَا ح ۡعل ُموۡ َـ ن ِص ۡی ًبا ِّم ّما
َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ ل َ ُت ۡسـ َ ُل ّ َن َع ّمَا ُک ۡن ُتمۡ
ذرقنہم ؕ ت

ََۡ
ُ
َ
ۡ
تفلؿقـ ﴿﴾۵۶

ُ ّّٰ ۡ ّٰ
َ
َق یَ ۡج َعلوۡ َـ لِل ِہ ال َبن ِت ُس ۡب ّٰحن ٗہ ۙ َق ل َ ُہ ۡم
َ ۡ
ّما یَش َت ُہوۡ َـ ﴿﴾۵۷
َق ِا َدا بُ ٍِّ َو اَ َح ُد ُہ ۡم بالۡاُن ۡ ّٰثی َظ ّ َل َق ۡج ُہہٗ
ِ
ً َ َ
ُم ۡسوَ ّخا ّق ُہوَ ک ِظ ۡی ٌم ﴿﴾۵۸
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ّ
ٓ
َۡ
یَ َتوَ ّٰاذی ِم َن الق ۡو ِؿ ِم ۡن ُسوۡ ِء َما ُب ٍِ َو ِب ٖہ ؕ
َ ُ
ُ
َ
ایُ ۡم ِسک ٗہ َعدّٰی ُہوۡ ٍـ ا ۡؿ یَ ُد ّس ٗہ فِی
ُّ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ
َ
ُ
ۡ
اب ؕ الا سٓاء ما یحکموـ ﴿﴾۵۹
اللؿ ِ
ل ّ َِل ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِم ُنوۡ َـ ِبال ۡ ّٰآ َِو ِۃ َم َثلُ
َّ
السوۡ ِء ۚ َق ل ِ ّّٰل ِہ ال ۡ َم َث ُل الۡاَ ۡعدّٰی ؕ َق ُہوَ
ۡ
ۡ
ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿ ﴾۶۱٪

َ َ ۡ ُ َ ُ ّّٰ ُ ّ َ َ ُ ۡ ۡ ّ َ َ َ َ
ق لو یؤا ِخذ اللہ الناز ِبظل ِم ِہم ما ترؽ
ُ ّ
َ
َ َ
َعل ۡی َہا ِم ۡن َخ ّٓاب ٍۃ ّق لّٰ ِک ۡن ّی َؤٓ ُِو ُہ ۡم ِاخٰۤی
َ َ ُّ َ ًّ َ َ َ َ َ ُ
ٓاء ا َجل ُہ ۡم لَا
اج ٍل مسؼی ۚ ف ِادا ج
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ۡ
َ ًَ َ َ ُۡ َۡ ۡ َ
اعۃ ّق لَا یَ ۡس َتق ِد ُموۡ َـ
یستآِوقـ س
﴾۶۱﴿

ۡ
َ
ّّٰ ُ
َق یَ ۡج َعلوۡ َـ لِل ِہ َما یَٕ َو ُہ ۡو َـ َق ت ِص ُف
َ َ َۡ
ّٰ ۡ
َ َۡ
ال ِسن ُت ُہ ُم الک ِذ َب ا ّـ ل َ ُہ ُم ال ُح ۡسجی ؕ لَا
ََ
ُ ۡ ُ َّ َ َّ
﴾۶۲﴿ َجرَ َؿ ا ّـ ل َ ُہ ُم الن َاذ َق ان ُہ ۡم ّمؿ َػطوۡ َـ
અને જે યોઝી અભોઍ તેભને આી છે તેનો
ઍક બાગ તે (ભાઅફૂદો)ના ભાટે નક્કી કયે છે
કે જે ભની શકીકત ણ તેઓ જાણતા નથી;
અલ્રાશની કવભ ! જે અવત્મ લાત તભે
ઉજાલી કાઢો છો તેના ણલે તભને અલશ્મ
ુછલાભાં આલળે. (૫૬)
અને અલ્રાશના ભાટે ુત્રીઓ ઠયાલે છે
(ણ) તે તેનાથી ાક છે , અને ોતાના ભાટે
જે વંદ ડે છે તે (માને ુત્રો ઠયાલે છે ).
(૫૭)
અનુક્રભણણકા
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અને તેઓભાંથી કોઇને જ્માયે ુત્રીના
(જન્ભલાની) ખુળખફય વંબાલલાભાં આલે
છે ત્માયે ક્રોધના રીધે તેનો ચશેયો શ્માભ થઇ
જામ છે . (૫૮)
(અને) જે લાતની ખુળખફય તેને આલાભાં
આલી શતી તેને અણપ્રમ વભજલાના કાયણે
રોકોથી વંતાતો પયે છે (અને ણલચાયે છે ) કે
નાભોળી છતાંમ તેણીને ફાકી યશેલા દેલી કે
જીલતીજ તેને ભાટીભાં દાટી દેલી ? જુ ઓ તો
ખયા તેઓ કેલો ખયાફ ણનણજમ કયે છે . (૫૯)
જે રોકો આખેયત ય ઇભાન નથી યાખતા
તેભના ભાટે ખયાફ ઉભા છે , ને અલ્રાશના
ભાટે ભોટાભાં ભોટી ઉભા છે ; અને તે
ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે . (૬૦)
અને અગય અલ્રાશ ભાણવોના ઝુલ્ભોના
પ્રભાણભાં તેભનાથી ફદરો રેતે તો તે (ૃથ્લી)
ય લવનાયાઓભાંથી કોઇ ણ પ્રાણીને ફાકી
યાખતે નણશ, ણ તે તો ઍક ઠયાલેરા વભમ
વુધી તેભને ઢીર આે છે , છી જ્માયે તેભનો
વભમ આલી જામ છે ત્માયે ઍક ઘડી ણ
તેઓ ન ાછ યશે છે ન આગ લધે છે .(૬૧)
અનુક્રભણણકા
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અને અલ્રાશના ભાટે તે લસ્તુ નક્કી કયે છે જે
(ોતાના ભાટે) નાવંદ કયે છે , અને તેભની
ઝફાનો જુ ઠું ફોરે છે કે (વઘી) વાયી વાયી
લસ્તુઓ ખુદ તેભનાજ ભાટે છે ; (ઍભ નથી)
ણ ણન:વંળમ જશન્નભ તેભના ભાટે છે અને
જશન્નભલાવીઓના આગેલાન તેઓજ
ફનળે. (૬૨)
તે કુપપાયોને અભોઍ યોઝી આી છે . જે ભકે
ખેતીલાડી, ળુઓ લગેયે. તેભાંથી ઍક બાગ
ફુતો ભાટે અરગ કયે છે . જો કે તે ભૂર્તતઓ,
ત્થય અને રાકડાના છે , તે ન વાંબે છે ન
જુ ઍ છે અને ન તો વભજે છે . જે લાતો તભો
ખોટી ઉજાલી કાઢો છો તે ણલળે તભને
કમાભતભાં ુછલાભાં આલળે.
અયફના ભુશ્રીકોના ભાઅફુદોભાં દેલતા
ઓછા શતા, દેલીઓ લધાયે શતી અને ઍ
દેલીઓ ણલળે તેઓનો અકીદો શતો કે આ
ખુદાની દીકયીઓ છે . ઍલી જ યીતે
પયીશ્તાઓને ણ ખુદાની ુત્રીઓ ભાનતા
શતા. ખુદાઍ તઆરા આ ફધી લસ્તુઓથી
ાક અને ાકીઝા છે . ઍ કુપપાયો જે લસ્તુ
અનુક્રભણણકા
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ોતાના ભાટે વંદ કયતા નથી તે લાતને ખુદા
ભાટે વંદ કયે છે . ોતે શંભેળા છોકયાઓને
ચાશે છે અને છોકયીઓથી નપયત કયે છે .
કુપપાયોને ત્માં જ્માયે ુત્રીના જન્ભની
ખુળખફયી વંબાલલાભાં આલે છે ત્માયે તે
નાયાઝ થામ છે . કાયણ ોતાની કોભભાં ફશુ
જ ળયભીંદો અને ફે-આફરૂ ફને છે અને
તેના ભોઢાં ઉય કાાળ થયાઇ જામ છે અને
ોતાની સ્ત્રી ઉય ગુસ્વે થઇને કશે છે કે તેં
છોકયીને જન્ભ ળા ભાટે આપ્મો ?
જ્માયે તેને ુત્રીના જન્ભની ખુળખફયી
આલાભાં આલે છે તો તે રોકોથી છુ ાતો પયે
છે અને ણલચાયે છે કે આને જીલતી યાખલી કે
દાટી દેલી. “ફની તભીભ” અને “ફની
ભુઝીય” કે તેઓભાં જ્માયે દીકયી મદા થતી
શતી તો તેઓ તેને ઝભીનભાં દાટી દેતા શતા.
જે રોકો આખેયત ઉય ઇભાન રાલતા નથી
તેભના ભાટે ખયાફ ઉભા છે . જો કે તેઓ
છોકયાઓ અને સ્ત્રીઓના ભોશતાજ છે અને
કોભભાં પજે ત થલા અને ણનધજન થલાના
બમથી દીકયીઓને જીલતી દાટી દેતા શતા.
અનુક્રભણણકા
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જે તેઓની ખયાફ વીપતો છે . ખુદા ભાટે
ભશાન અને ફરંદ વીપત ઍ છે કે તે ગની
અને ફેયલા છે . તેને ફાર-ફચ્ચાંની કોઇ
જરૂય નથી, તે ણશકભતલાો અને કુદયતલાો
છે . શ. યવુર વ.ભે તેઓના ઍ અત્માચાયી
કાભને ફંધ કયાવ્મા.
જો ખુદા કાપીયોથી તેઓના ઝુલ્ભના
પ્રભાણભાં ફદરો રેત તો ઝભીન ય કોઇ
ફાકી યશેત નશીં. તેઓને ઍટરા ભાટે ઢીર
આી છે કે કદાચ તેઓ ભયલા શેરાં તૌફા
કયી રે. જ્માયે તેભની ભૌત આલલાનો વભમ
થામ છે ત્માયે ઍક ઘડી ણ આગ ાછ
થઇ ળકતું નથી.
અને અલ્રાશ ભાટે ઍ લસ્તુને વંદ કયે છે જે
ોતાના ભાટે વંદ કયતા નથી અને તેઓ
ોતાની ઝફાનથી ઍલી યીતે ખોટું ફોરે છે કે
તેઓના ભાટે ખુદાની નઝદીક જશન્નભ છે .
૬૩ થી ૬૭ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡ ّ َ ُ ٰۤ ۡۤ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ّّٰ َ
تالل ِہ لقد اذسلنا ِاخی ام ٍم ِمن قب ِلک
અનુક્રભણણકા

693

hajinaji.com

َّ
َ
َ َ
َ
ف َى ّی َن ل َ ُہ ُم الش ۡی ّٰط ُن ا ۡع َمال َ ُہ ۡم ف ُہوَ َقل ّ ُِی ُہ ُم
ََۡۡ ََُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۶۳
الیوؿ ق لہم عذ
َق َما ۤۡ اَن ۡ َزل ۡ َنا َع َل ۡی َک الۡک ّٰت َب ِالَّا ل ُِت َبهّفَ
ِ
ِ
َ ُ ُ َّ
ۡ َ َ ُ ۡ ۡ َ ُ ً َّ
لہم ال ِذی اختلفوا فِی ِہ ۙ ق ہدی ق
ً َّ ُ ُ
َذ ۡح َمۃ ل ِق ۡو ٍؿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۶۴

َ ّّٰ ُ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ َ ً َ َ
ٓاء فا ۡح َیا ِب ِہ
ق اللہ انزؾ ِمن السمٓا ِء م
َ ّٰ َ ّٰ ً
َ َ
الۡا ۡذص بَ ۡع َد َموۡ ِت َہا ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَایَۃ
َّ َ
ل ِقوۡ ٍؿ ّی ۡس َم ُعوۡ َـ ﴿ ﴾۶۵٪
َق ِا ّ َـ ل َ ُک ۡم فی الۡاَجۡ َعا ِؿ ل َ ِعكۡ َؿ ًۃ ؕ ن ُ ۡس ِق ۡی ُکمۡ
ِ
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ُ َ
ً َّ َ َ ۡ
ِّم ّما ف ِ ۡی ُبطوۡنِ ٖہ ِم ۢۡن بَه ِف ف ۡو ٍت ّق َخ ٍؿ ل َبنا
ۡ ّّٰ ّ ً َ ً َ
َ
﴾۶۶﴿ خال ِصا سٓائِغا ل ِلٍ ِو ِبهف
َ ۡ َ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ
َ
ّٰ
اب
ن
ع
ا
ال
ق
ل
ی
خ
الن
ة
ر
م
ِ ق ِمن ث
ِ
ِ ِ
َ ً
ُ ََ
ًۡ َ َ ۡ
ت ّت ِخذ ۡق َـ ِمن ُہ َسٕ ًوا ّق ذِرقا َح َسنا ؕ ِا ّـ
ُ َ ّ َ ّ ً ّٰ َ ّٰ
﴾۶۷﴿ ف ِ ۡی دل ِک لَایَۃ ل ِق ۡو ٍؿ ح ۡع ِقلوۡ َـ

(શે યવુર !) અલ્રાશની કવભ ! ખયેજ
અભોઍ તાયી શેરાંની ઉમ્ભતો તયપ ણ
યવુરો ભોકલ્મા શતા, યંતુ ળૈતાને તે
(ઉમ્ભતી)ઓના કતુજતોને તેભની નઝયભાં
વુળોણબત ફનાલી દીધા શતા ભાટે આજે
(કમાભતના રદલવે) ણ ઍજ તેભનો
ણશભામતી શળે અને તેભના ભાટે (અણત)
દુ:ખદામક અઝાફ શળે. (૬૩)
અને (શે યવુર !) અભોઍ તાયા ઉય આ
રકતાફ (કુયઆન) કેલ ઍ આળમથી ઉતાયી
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છે કે જે જે ફાફતોભાં આ રોકો ભતબેદ કયે
છે તે તેભની વાભે તું ખુલ્રું કયીને લણજલી દે ,
અને જે રોકો ઇભાન યાખે છે તેભના ભાટે
ણશદામત અને યશેભત (નું કાયણ) ફને. (૬૪)
અને અલ્રાશે આકાળ યથી ાણી ઉતામુું
છી તે દ્લાયા બૂણભને તેના ભયણ ફાદ
(ુન:) વજીલન કયી, ફેળક તેભાં તે રોકો ભાટે
કે જે ઓ (રક્ષ આી) વાંબે છે ઍક
ણનળાની ભોજૂ દ છે . (૬૫)
અને ણન:વંળમ તભાયા ભાટે ચોગાં
જાનલયોભાં ણ ફોધ ાઠ ભોજૂ દ છે , અભે
તેભના ેટભાં જે છાણ અને રોશી છે તેની
લચ્ચેથી ણલખુટું ાડીને ચોખખું દુધ તભને
ાઇઍ છીઍ જે ીનાયાઓને અણત સ્લારદટ ક
રાગે છે . (૬૬)
અને ખજૂ ય તથા દ્રાક્ષના પોભાંથી તભે
નળાની લસ્તુઓ ફનાલો છો તેભ વાયો
ખોયાક ણ; ફેળક વભજનાયાઓ ભાટે ઍભાં
ણ ઍક ણનળાની છે . (૬૭)
ખુદાલંદે આરભ ોતાના મગમ્ફયને
આશ્લાવન ભાટે કાપીયોના અંજાભનું લણજન
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કયે છે કે અમ ભોશમ્ભદ વ. તાયી શેરાંની
ઉમ્ભતોભાં અભોઍ મગમ્ફય ભોકલ્મા તો તે
ઉમ્ભતોને ળમતાને તેઓના ફુયા કૃત્મોને
ળણગાયીને તેઓની નઝયભાં ળમતાને વાયા
દેખાડ્મા. આજે તેઓનો તે દોસ્ત ફની ગમો
છે , તેનું અનુકયણ કયલાલાા ભાટે વખત
દુ:ખદામક અઝાફ છે .
અમ યવુર (વ.) અભે તાયા ઉય રકતાફ
ઍટરા ભાટે ઉતાયી છે કે જે જે ફાફતોભાં
ભતબેદ કયે છે તેઓની વાભે ખુલ્રું લણજન
કયીને ફતાલ. ઍ રકતાફ ઍ કૌભ ભાટે યશેભત
અને ણશદામત છે કે જે ઓ ઇભાન રાલે છે .
ખુદાઍ આવભાનથી ાણી ઉતામુજય્ં કે ભૃત્મુ
ાભેરી ઝભીન વજીલન થામ. તેભાં જાતજાતની જડીફુટ્ટીઓ અને લનસ્તીઓ
ઉગાડી જે રોકો ભનન કયે છે તેના ભાટે તેભાં
ણશદામત છે .
તભાયા ભાટે ળુઓભાં ણ ફોધાઠ ભૌજુ દ
છે . અભોઍ તે ળુઓના ેટભાં જે છાણ
અને રોશી છે તેની લચ્ચેથી દુધને અરગ કમુું
છે અને તેનાથી તભો વમયાફ થાલ છો. જે
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ીનાયાઓ ભાટે ઘણં જ સ્લારદટ ક છે . શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી યીલામત છે કે
શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે ઍલું કોઇ નથી કે
જે ના ગાભાં દુધ અટકે. આભ કશીને આ
આમતના છે લ્રા ળબ્દોની ણતરાલત કયી.
ખજુ ય અને દ્રાક્ષભાંથી તભો નળાની લસ્તુઓ
ણ ફનાલો છો અને વાયો ખોયાક ણ.
આભાં ઍક આમતના ેટાભાં ઍલો ઇળાયો
ણ જોલા ભે છે કે પોના આ યવભાં ઍક
દાથજ ઍલો ણ છે જે ઇન્વાનના જીલનને
ભાટે ઉિભ ખોયાક ફની ળકે છે અને ઍ
દાથજ ણ ભોજુ દ છે જે વડીને
આલ્કોશોરભાં ફદરાઇ જામ છે . શલે ઍ
ઇન્વાનને ઇખતેમાય આલાભાં આવ્મો છે કે
તે આ ફન્ને ભેલાભાંથી ાક યોઝી ભેલી ળકે
છે અથલા અક્કરનો નાળ કયી દેનાય ળયાફ
ણ ભેલી ળકે છે અને ઍ ણ વભજી
ળકામ છે કે ળયાફ કોઇ વાયી ચીઝ નથી. આ
ફધી ખુદાની કુદયતની ણનળાનીઓ છે , ઍ
કોભ ભાટે કે જે તેના ઉય ભનન કયે.
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૬૮ થી ૭૨ભી આમાત :-

َ َ ۡ ّٰ َ ّ ُ َ َ ّ َ
الن ۡحل اَ ِـ ّاتَ ِخ ِذ ۡی ِمنَ
ق اقحی ذبک ِاخی
ِ
ۡ َ ُ ُ ۡ ً َّ َ َّ َ َ َّ
اؾ بیوتا ق ِمن الشجرِ ق ِمما
ال ِجب ِ
َ ُ
ح ۡعرِشوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۶۸
ُ َّ
الث َم ّٰر ِة َف ۡ
ثُ ّ َم ک ُ ِد ۡی ِم ۡن کلّ
اس ُل ِؾ ۡی ُس ُبلَ
ِ
َذ ّبک ُدلُلًا ؕ یَ ُۡ ُو ُث ِم ۢۡن بُ ُطوۡنِ َہا ًَ َو ٌ
اب
ِ ِ
ُّ ۡ َ ٌ َ ۡ َ ُ ٗ ۡ َ ٌ ّ َّ
َّ
از ؕ ِاـ
مخت ِلف الوانہ فِی ِہ ِشفٓاء ل ِلن ِ
ّٰ َ ّٰ ً ّ َ َ َ ّ َ
ف ِ ۡی دل ِک لَایَۃ ل ِق ۡو ٍؿ ّی َتفٕ ُو ۡق َـ ﴿﴾۶۹
َ ّّٰ ُ َ َ َ ُ ۡ ُ ّ َ َ َ َ ّّٰ ُ
ۖ َق ِم ۡن ُکمۡ
ىکم ۟ۡ
ق اللہ خلقکم ثم یتوف
َ
َ ُ ُ
َ َ ۡ
َ
ّم ۡن ّیرَ ّخ ِاخٰۤی ا ۡذد ِؾ ال ُع ُمرِ ل ِؾ ۡی لَا حَ ۡعل َم
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َ
ۡ َ ً َ ّّٰ
بَ ۡع َد ِعل ٍم ش ۡیئا ؕ ِا ّـ الل َہ َع ِل ۡی ٌم ق ِدیۡ ٌر
﴿ ﴾۷۱٪
َ ّّٰ ُ َ ّ َ َ َ ۡ َ ُ
َ
ّٰ
ۡ
َ
ۡ
ض فِی
ق اللہ فضل بعضکم عدی بع ٍ
الر ۡرؼ ۚ َف َما الّ َ ِذیۡ َن ُف ّ ِض ُلوۡا ب َر ِّ
ٓاخ ۡی ذِ ۡرقِہمۡ
ِّ ِ
ِ
ِ
ََ َ ُ َ
َعدّٰی َما َملک ۡت ایۡ َمان ُہ ۡم ف ُہ ۡم فِ ۡی ِہ
َ َ ٌ ََ
ّّٰ
ٓاء ؕ اف ِب ِن ۡع َم ِۃ الل ِہ یَ ۡج َح ُد ۡق َـ ﴿﴾۷۱
سو
َ ّّٰ ُ َ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ً ّ َ
ق اللہ جعل لکم ِمن اجف ِسکم ارقاجا ق
َ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ً َّ
اجکم ب ِنهف ق حفدۃ ق
جعل لکم ِمن ارق ِ
َ َ َ ُ ۡ ّ َ َّ
ََ ۡ
ّ
َ
ّٰ
ذرقکم ِمن الط ِیب ِت ؕ اف ِبالبا ِط ِل
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ُ
ُۡ
ّّٰ
یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ َق ِب ِن ۡع َم ِت الل ِہ ُہ ۡم یَکؿ ُػ ۡق َـ
﴾۷۲ۙ ﴿
અને તાયા યલયરદગાયે ભધભાખીને વુઝાડી
દીધું કે તું શાડોભાં તથા લૃક્ષોભાં અને તે
(રોકો) જે ઉંચી ઉંચી ઇભાયતો ફાંધે છે તેભાં
ઘય (ભધુડા) ફનાલી રે : (૬૮)
છી દયેક પભાંથી તું ખા અને તાયા
યલયરદગાયના વુગભ ભાગજ ય નભનતાઇ
વાથે ચારતી યશે; (લી) તે (ભાખી)ઓના
ેટભાંથી ઍક ીલાની લસ્તુ (ભધ) નીકે છે
જે ના જુ દા જુ દા યંગ શોમ છે , જે ભાં ભનુર્ષમો(ના
યોગો)નું ણનલાયણ છે ; ફેળક સચતન કયનાયાઓ
ભાટે ઍભાં ણ ઍક ણનળાની છે . (૬૯)
અને અલ્રાશે તભને ૈદા કમાજ છે , છી
તભાયો અંત ણ ઍજ રાલી ભૂકળે, અને
તભાયા ભાંશેના કેટરાકો પયીને ાછા નકાભી
લમે (લૃઘ્ધાલસ્થાઍ) શોંચે છે , જે થી જ્ઞાન
ધયાવ્મા છી ાછો દયેક જ્ઞાનથી અજ્ઞાત થઇ
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જામ છે ; ણન:વંળમ અલ્રાશ વલજજ્ઞ (અને) વલજ
ળણક્તભાન છે . (૭૦)
અને અલ્રાશે યોઝીભાં તભાયાભાંથી કેટરાકોને
કેટરાકો ય શ્રેષ્ઠતા આી છે , છી તેઓ કે
જે ભને શ્રેષ્ઠતા આલાભાં આલી છે તેઓ
ોતાની યોઝી ોતાના જભણા શાથોથી
ભેલેરાઓ (ગુરાભો)ને આતા નથી કે
જે થી તે (યોઝી)ભાં તેઓ વયખા થઇ જામ; તે
છતાં ણ ળું તેઓ અલ્રાશની નેઅભતોનો
ઇન્કાય કયે છે ? (૭૧)
અને અલ્રાશે તભાયા ોતાનાભાંથી તભાયા
ભાટે સ્ત્રીઓ ૈદા કયી છે , અને તભાયી
સ્ત્રીઓભાંથી તભાયા ભાટે ુત્ર ૌત્રો ફનાલી
દીધા છે , અને વાયી (વાયી) લસ્તુઓ તભાયી
યોઝી ભાટે તભને અી છે ; ળું છતાંમ તેઓ
અવત્મ ય ઇભાન રાલળે અને અલ્રાશની
નેઅભતોનો ઇન્કાય કમેજ જળે ? (૭૨)
અને ખુદાઍ ભધભાખી તયપ લશી કયી (તેના
રદરભાં ઉગાડ્મું) કે તું શાડોભાં તથા ઝાડોભાં
તે રોકો જે ઉંચી ઉંચી ઇભાયતો ફનાલે છે
તેભાં ભધુડો ફનાલી રે.
અનુક્રભણણકા

702

hajinaji.com

તું દયેક ફુરભાંથી અને પભાંથી ખા અને તેના
યવને ચુવી રે અને તાયા યલયરદગાયના
વય નમ્રતા બયેરા ભાગજ તયપ ચાર, તેને ભધ
ફનાલલા ભાટે કશેલાભાં આવ્મું. ભધભાખીઓ
જ્માયે ફુરો અને પોના યવ ચુવીને આલે છે
ત્માયે તેને ભધુડાભાં બેગું કયે છે . તેના
ેટભાંથી પ્રકાય પ્રકાયના યંગોનું ભધ નીકે છે ,
તે ભધભાં રોકો ભાટે ળપા શોમ છે . ઍ
ભધભાખીના ભધુડાની કાભગીયીના ણલળે
નશજુ ર ફરાગાશભાં શ. અરી અ.ભે ઍક
અજોડ ખુત્ફો આેર છે . ભધભાખીઓભાં
કેટરીક ઍલી લસ્તુઓ જોલાભાં આલે છે
જે ભકે તેનો ડંખ ઍટરો દુ:ખ બયેરો અને
ઝેયીરો શોમ છે કે જે ને તેનો અનુબલ શોમ
તેજ વભજી ળકે છે , તેજ ભધભાખીભાં ઍલું
ભીઠું ભધ કુદયતે મદા કયેર છે કે જે ભાં
ઇન્વાનોના યોગોનું ણનલાયણ છે . તેઓના
વભુશભાં ઍક ફાદળાશ શોમ છે જે ને માવુફ
કશેલાભાં આલે છે , તે ભધભાખીઓનો વયદાય
શોમ છે અને પ્રત્મેક ભધભાખી તેના શુ કભ
ભુજફ લતે છે . આ સ્થે શ. અભીરૂર
અનુક્રભણણકા

703

hajinaji.com

ભોઅભેનીન અ.ભે પયભાવ્મું કે શુ ં ભોઅભીનોનો
માવુફ છુ ં . ઍ શઝયતનું પયભાલલું ખરૂં છે .
કાયણ કે આ ભોઅભીનોના ફાદળાશ છે
અને ભોઅભેનીન તેભનું અનુકયણ કયે છે ,
જે લી યીતે ભધભાખીઓનો ખોયાક ણલત્ર
ચીઝ છે ઍજ યીતે ભોઅભીનો ણ ાકીઝા
ચીઝો ખામ છે અને દીનના અશકાભ પ્રભાણે
ચારે છે .
ઇન્વાન ોતાની ણનભાજણ કયેરી ભુદ્દતે ભયળે.
કેટરાક ઍલા છે કે તેઓ પયી અળક્ત લમે
(લૃઘ્ધા લસ્થાઍ) શોંચે છે . તેઓની ફુણઘ્ધ
અને ળણક્ત ઓછી થઇ જામ છે અને ઘણી
લખતે તેઓ ફચ્ચાં જે લા થઇ જામ છે અને ઍ
શારત શ. અરી અ.ની યીલામત પ્રભાણે ૭૫
લયવની શોમ છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.થી યીલામતભાં આે ણ તેજ પ્રભાણે
ફતાલેર છે . તેઓની માદ ળણક્ત ઘવાઇ જામ
છે . કશે છે કે ઘડણની લમ ઍલી છે કે તે
લખતે ઇન્વાનની ફુણઘ્ધ વાત લયવના ફાક
જે લી થઇ જામ છે .
ખુદાઍ કોઇને તલંગય ફનાવ્મો છે તો કોઇને
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તંગદસ્ત, કોઇને અભીય તથા કોઇને ગયીફ,
તેઓ ોતાની યોઝી ગુરાભોને આતા નથી.
તેઓને બમ યશે છે કે તેઓ વયખા થઇ જળે.
ઇન્વાન ોતાના તયપથી કંઇ આતો નથી.
તેને કુદયત તયપથી જ ભે છે . ળું અલ્રાશની
નેઅભતનો તે કાપીયો ઇન્કાય કયે છે જ્માયે કે
ફધાને યોઝી આનાય અલ્રાશ જ છે ! જે
રોકો ખુદાનો ળયીક ઠેયલે છે તે નેઅભતનો
ઇન્કાય કયલાલાા છે .
અલ્રાશે તભાયા ોતાનાભાંથી તભાયી સ્ત્રીઓ
મદા કયી છે અને તેણીઓથી દીકયા, ૌત્રા
અને નલાવા કમાજ છે . આ આમતભાં
“શપદાશ” ળબ્દ આવ્મો છે . તેના અથજભાં
ઘણો ભતબેદ છે . આ જગ્માઍ નલાવાનો
અથજ છે . ખુદા તભોને ણલત્ર યોઝી આે છે ,
છતાં ણ તભે ફાતીરને ભાનો છો અને
ફુતોને પામદો શોંચાડનાય અને વીપાયીળ
કયનાય જાણો છો ! ઍ રોકો ખુદાની નેઅભત
વાથે કુફ્ર કયે છે અથલા શ. યવુર વ. અને
કુયઆન જે ખુદાની નેઅભત છે તેનો ઇન્કાય
કયીને કુફ્ર કયે છે .
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૭૩ થી ૭૮ભી આમાત :-

َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ َ َ َ ۡ ُ
ق حعبدقـ ِمن خق ِـ الل ِہ ما لا یم ِلک
َ ُ ۡ ۡ ً ّ َ ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ ً َ
ص ش ۡیئا ّق
لہم ذِرقا ِمن السمو ِة ق الاذ ِ
لَا یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ ﴿﴾۷۳
َ َ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ حَ ۡع َلمُ
فلا تّ ِوبوا لِل ِہ الامثاؾ ؕ ِاـ
َ َُۡ ۡ َ َۡ َ
َ
ُ
ۡ
ق انتم لا تعلموـ ﴿﴾۷۴

َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َم َثلًا َع ۡب ًدا ّ َم ۡم ُلوۡکًا لَّا حَ ۡقدذُ
ضفب
ِ
َ ّٰ َ ۡ ّ َ َ ۡ ّ َ َ ۡ ّٰ ُ ّ َ ۡ ً َ َ ً
عدی شی ٍء ق من ذرقنہ ِمنا ذِرقا حسنا
َ
ۡ
ۡ ً َ
ف ُہوَ یُن ِف ُق ِمن ُہ ِي ّوا ّق َج ۡہ ًرا ؕ َہ ۡل
یَ ۡس َت ٗو َـ ؕ اَل ۡ َح ۡم ُد ل ّّٰل ِہ ؕ بَ ۡل اَخۡم َ ُؿ ُہ ۡم لاَ
ِ
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َ َ
ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۷۵
َ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َم َثلًا ّ َذ ُج َلهۡف اَ َح ُد ُہ َما ۤۡ اَ ۡب َکمُ
ق ضف ب
ِ
لَا حَ ۡقد ُذ َعدّٰی َش ۡی ٍء ّ َق ُہوَ ک َ ٌّل َعدّٰی َموۡلّٰ ُ
ىہ ۙ
ِ
اَیۡ َن َما یُوَ ّج ۡہ ّ ُہ لَایَ ۡا ِة ِب َخه ۡ ٍؿ ؕ َہلۡ
ِ
یَ ۡس َت ِو ۡی ُہوَ ۙ َق َم ۡن ّیَاۡ ُم ُر ِبال ۡ َع ۡد ِؾ ۙ َق ُہوَ
َ ّٰ َ ُ
اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ﴿ ﴾۷۶٪
عدی ِصف ٍ
َق ل ّّٰلہ َغ ۡی ُب ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص ؕ َق َما ۤۡ اَ ۡمرُ
ِ ِ
ِ
َّ َ َّ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ َّ
الساع ِۃ ِالا کلم ِح البِ ِو اق ہو اقوب ؕ ِاـ
ّّٰ َ َ ّٰ ُ ّ َ ۡ َ
ۡ
ٌ
اللہ عدی ک ِل شی ٍء ق ِدیر ﴿﴾۷۷
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ُ َُ ُ
ُ ۡ َ ّّٰ
َق الل ُہ آ َو َجک ۡم ِّم ۢۡن بُطوۡ ِـ ا ّم ّٰہ ِتک ۡم لَا
َ َّ ُ ُ َ َ َ َ َّ ً ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ
الس ۡمع َق
تعلموـ شیئا ۙ ق جعل لکم
ُ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َ
َ
ال ۡا ۡب َص َاذ َق الۡاف ِـ َدۃ ۙ ل َ َعلک ۡم تشٕ ُو ۡق َـ
﴾۷۸﴿
અને અલ્રાશને ભૂકી તેભની ઇફાદત કયે છે કે
જે ઓ આકાળ તથા ઝભીનભાંથી તેભને યોઝી
આલાનો કાંઇજ અણધકાય ધયાલતા નથી,
તેભ તેઓ (તેભ કયલાને) વિા ણ ધયાલતા
નથી. (૭૩)
ભાટે અલ્રાશ વાથે ફીજાઓની (વયખાભણી
કયી) દાખરા આો નણશ; ણન:વંળમ અલ્રાશ
વૌ કાંઇ જાણે છે અને તભે કાંઇ જાણતા નથી.
(૭૪)
અલ્રાશ ઍક ઍલા ગુરાભનો દાખરો આે
છે કે જે ફીજાની ણભલ્કત શોમ અને તે કોઇ
લસ્તુ ય અણધકાય ધયાલતો ન શોમ; અને
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તેનો (દાખરો) કે જે ને અભોઍ અભાયી
ાવેથી ઉભદા યોઝી આી ભૂકી શોમ જે થી તે
તેભાંથી જાશેય અને છુ ી યીતે (અલ્રાશની
યાશભાં) ખૂફ ખચજ ણ કયતો શોમ; ળું તેઓ
ફન્ને વભાન છે ? (શયગીઝ નણશ). દયેક
પ્રકાયની તાઅયીપ અલ્રાશ ભાટેજ છે ; યંતુ
તેઓભાંથી ઘણાખયા જાણતા નથી. (૭૫)
અને અલ્રાશ ફે ળખવોનો દાખરો લણજલે છે
કે તે ભાંશેનો ઍક તો (જન્ભથી જ) ગુંગો
શોમ, તે કોઇ ણ લસ્તુ ય કાફુ યાખતો ન
શોમ અને તે ોતાના ભાણરક ય ફોજા રૂ
શોમ, જ્માં ણ તેને ભોકરલાભાં આલે ત્માં તે
કોઇ ણ કામજ ઠીક કયીને રાલે નણશ; ળું તે
(ગુંગો) અને તે ળખવ કે જે કાંઇ આજ્ઞા તે કયે
તે વ્માજફીજ શોમ અને લી ંડે ણ
યાશેયાસ્ત ય શોમ તે ફન્ને ફયાફય શોઇ ળકે
છે ? (૭૬)
અને આકાળો તથા ૃથ્લીની (વઘી) છુ ી
લાતો અલ્રાશથી જ વંફંધ ધયાલે છે ; અને
(કમાભતની) ઘડીનો ભાભરો આંખના
ઝફકાયા કે તેથી ણ ઘણાં ઓછા વભમ
અનુક્રભણણકા

709

hajinaji.com

ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નથી; ણન:વંળમ અલ્રાશ
દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ ધયાલે છે . (૭૭)
અને અલ્રાશે તભને તભાયી ભાતાઓના
ઉદયભાંથી ઍલી યીતે કાઢમા કે (તે લખતે) તભે
કાંઇજ જાણતા ન શતા, અને તેણેજ તભાયા
ભાટે કાન તથા આંખો તથા હ્રદમ ફનાવ્મા છે
કે કદાચને તભે આબાય ભાનો. (૭૮)
તે રોકો ખુદા ણવલામ ફીજાની ઇફાદત કયે
છે , જે ઓ ન યોઝી આલાની ળણક્ત ધયાલે
છે . તેઓ ઍલા અળક્ત ફુતોની ૂજા કયે છે કે
જે ઓભાં કોઇ જાતની ળણક્ત નથી.
તભો ખુદાની ફીજા વાથે વયખાભણી કયીને
દાખરો આો નણશ. જે કંઇ ખુદા જાણે છે તે
તભો જાણતા નથી. ખુદાની વયખાભણી કોઇ
ણ ચીઝ વાથે થઇ ળકે નણશ.
અલ્રાશ ખાણરક અને ભાણરક છે . ફીજો કોઇ
ભાઅફુદ ન શોલા ણલળે ઍક દ્રટ કાંત આે છે કે
કોઇ ગુરાભ લેચાતો રીધેરો શોમ તે કોઇ
ચીઝનો ભાણરક શોઇ ળકતો નથી. કંઇ ખચજ
કયલું, કોઇને કંઇ આલું તે તેનાથી ફની ળકતું
નથી. તેના ભુકાફરે ઍક ઍલો ભાણવ છે
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જે ને અભે અભાયી ાવેથી ુર્ષક યોઝી
આી છે જે તેને ોતાની ભયઝી ભુજફ છુ ી
અને જાશેય યીતે ખચે છે , તો ળું તે ફન્ને
વ્મણક્ત ફયાફય ગણાળે ? આ દાખરો ખુદાઍ
ભુશ્રીકોના ફુતો તથા ોતાના ભાટે ફમાન
કમો છે કે ભૂર્તતઓ તો ઍક ગુરાભની જે ભજ
છે , તેનાભાં કોઇ પ્રકાયની ળણક્ત શોતી નથી,
જ્માયે અલ્રાશ ફધી જાતની ળણક્ત ધયાલનાય
ભાણરક છે . કેટરાક કશે છે કે આ દાખરો નેક
તૌપીકલાા ભોઅભીન, ભાણરક અને ફેઆફરૂ
થમેરા કારપયો ભાટે આલાભાં આલેર છે
અને ઍ ણ ફતાલેર છે કે ભોઅભીનથી
ભુયાદ શ. અરી અ. અને કારપયથી ભુયાદ અફુ
જશેર છે . કુયઆને ળયીપના અથોભાં ઘણા
સ્થે ફાહ્ય અને આંતયીક તપવીયો કયલાભાં
આલે છે . જાશેયભાં આભ ઇન્વાનો ભાટે શોમ
છે અને ઍ ખયી શોમ છે અને આંતયીક
તપવીય કયલાથી જે ખાવ ભુયાદ રેલાભાં આલે
છે તે ણ તેના સ્થે ખયી છે .
ખુદા ઍક ફીજો દાખરો આે છે કે ફે ઍલા
ભાણવો છે ઍક ભુંગો જે કંઇ ફોરી કે વભજી
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ળકતો નથી અને ન તો કંઇ વભજાલી ળકે છે .
તે તેના ભાણરક ઉય ફોજારૂ છે અને ઍક
ભાણવ ઍલો છે જે ન્મામની વાથે વીધા
વંદ કયેરા યસ્તા ઉય શુ કભ કયે છે . ભતરફ
ઍ કે જે કંઇ કાભ કયલા ઇચ્છે છે તેને ફશુ
ખુફીથી વાયી યીતે ાય ાડે છે , તો ળું તે
ભુંગો અને આ ફન્ને ફયાફય છે ? તેઓ કદી
ફયાફય શોઇ ળકતા નથી, તેજ પ્રભાણે ફુત
જડ દાથજ છે ઍ કોઇ જાતની વભજ ળણક્ત
યાખતા નથી, તેઓ ખુદાની ફયાફય ક્માંથી
થઇ ળકે ?
કાપીયો કમાભત આલલા ણલે ઠેકડી ઉડાડીને
કશે છે કે તે જલ્દી આલલાની છે તો કેભ નથી
આલતી ? તેઓને કુદયતે આ આમતભાં
જલાફ આેર છે . કમાભત તો ઍક આંખના
રકાયાભાં આલી જળે, ફલ્કે તેનાથી ણ
જલ્દી. ખુદા દયેક ચીઝ ઉય ળણક્તભાન છે .
કુદયતે તભાયી ભાતાના ઉદયભાંથી ઍલી યીતે
તભોને ફશાય કાઢમા કે તભોને નપા-નુકવાનનું
કંઇ બાન શતું નણશ. ખુદાઍ તભાયા ભાટે
પ્રત્મેક જરૂયી વાધનો મદા કમાજ. કાનથી તભો
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ેવાંબો, આંખોથી જુ ઓ અને રદર તભન
ેઆપ્મું કે જે થી તભો ોતાના કામજને વાયી યીત
ેઅંજાભ આી ળકો. ઍ નેઅભતો ઍટરા ભાટ
આી છે કે તભો કદાચને આબાય ભાનો.
૭૯ થી ૮૪ભી આમાત :-

َّ
َ
َ َّ ۡ
ال َ ۡم یَرَ ۡقا ِاخی الطهؿِ ُم َسُ ّٰو ٍة ف ِ ۡی َج ِّو
ُ
ّ َ ّّٰ َ
َّ
الس َمٓا ِء ؕ َما یُ ۡم ِسک ُہ ّ َن ِالا الل ُہ ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی
ّٰ َ ّٰ ّ َ ُ ُ
دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِقوۡ ٍؿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۷۹

َ ّّٰ ُ َ َ َ َ ُ ۡ ّ ۢۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ً ّ َ
ق اللہ جعل لکم ِمن بیو ِتکم سکنا ق
ُ
َۡ
ُ
ً
َج َع َل لَک ۡم ِّم ۡن ُجلوۡ ِخ ال ۡاج َعا ِؿ بُ ُی ۡوتا
تَ ۡس َت ِخ ّ ُفوۡن َ َہا یَوۡ َؿ َظ ۡع ِن ُک ۡم َق یَوۡؿَ
ِا َق َ
ام ِت ُک ۡم ۙ َق ِم ۡن اَ ۡصوَافِ َہا َق اَ ۡقبَاذِ َہا قَ
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ۡ
اَ ۡش َعاذِ َہا ۤۡ اَثَ ًاثا ّ َق َم َت ً
اعا ِاخّٰی ِحه ٍف ﴿﴾۸۱
َ ّّٰ
الل ُہ َج َع َل ل َ ُک ۡم ِّم ّمَا َخ َل َق ِظ ّٰللًا ّ َق َج َعلَ
ق
ُ
َُ ۡ ّ َ ۡ َ ََۡ ً َ
اؾ اخنانا ّق َج َع َل لَک ۡم
لکم ِمن ال ِجب ِ
َ ُ
َ ُ ۡ َ
َي َو ِاب ۡی َل ت ِق ۡیک ُم ال ََ ّو َق َي َو ِاب ۡی َل ت ِق ۡیک ۡم
بَ ۡا َس ُک ۡم ؕ َک ّٰذل َِک یُ ِت ّ ُم جِ ۡع َم َت ٗہ َع َل ۡی ُکمۡ
َ َ َّ ُ ۡ ُ
َ
ُ
ۡ
ۡ
لعلکم تس ِلموـ ﴿﴾۸۱
َ َ َّ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ
ف ِا ۡـ توَلوۡا ف ِان َما َعل ۡیک ال َب ّٰلغ ال ُم ِبه ُف
﴿﴾۸۲
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ّّٰ ُ ّ َ
حعرِفوـ جِعمت الل ِہ ثم
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ّٰ ۡ َ ۡ َ
﴾۸۳٪ ﴿ اخم ُؿ ُہ ُم الک ِؿ ُػ ۡق َـ
ََق یَوۡ َؿ ن َ ۡب َع ُث م ۡن ک ُ ّل اُ ّ َمۃ َشہ ۡی ًدا ثُ ّ َم لا
ِ ٍ ِ ِ
َیُ ۡؤ َد ُـ ل ّ َِلذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا َق لَا ُہ ۡم یُ ۡس َت ۡع َت ُبوۡـ
ِ
﴾۸۴﴿
ળું આ રોકો તે ક્ષીઓ તયપ જોતા નથી કે
જે આકાળભાં ઍકદભ ઉંચાઇઍ લાતાલયણભાં
અઘ્ધય યશે છે ? (તે સ્થે) તેભને અલ્રાશ
ણવલામ અન્મ કોઇ થોબાલી યાખતો નથી;
ણન:વંળમ ઇભાન રાલનાયાઓ ભાટે ઍભાં
(ઘણી) ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે . (૭૯)
અને અલ્રાશે તભાયા ભાટે તભાયા ઘયોભાં
આયાભની જગ્મા ફનાલી છે , અને તભાયા
ભાટે ચોગાં (જાનલયો)ના ચાભડાભાંથી
ભકાન (તંફુ) કામભ કયી દીધા છે કે જે તભને
તભાયી કૂચ તથા ડાલના રદલવે (ઉંચકલા
ફેવાડલાભાં) શરકા ફૂર જે લા રાગે છે , અને
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તેભની ઉનભાંથી તથા રૂંલાટીભાંથી તથા
લાભાંથી તભાયા ભાટે ઓઢલા ાથયલાની
વાભગ્રી તથા રાબ ભેલલાનો વાભાન ઍક
ચોક્કવ વભમ ભાટે (નક્કી કમો છે ). (૮૦)
અને જે જે લસ્તુઓ અલ્રાશે ૈદા કયી છે તે
ભાંશેની કેટરીક (લસ્તુઓ) તભાયી છામા ભાટે
ફનાલી છે , તથા તભાયા વંતાઇ ફેવલા ભાટે
શાડોભાં ણ વુયણક્ષત યશેઠાણ સ્થાણત કમાું
છે અને તભાયા ભાટે ઍલા રુગડાં ઉત્ન્ન
કમાજ છે કે જે તભને ગયભીથી ફચાલે છે અને
ઍલા રુગડાં કે જે તભને (રડાઇ લખતે)
યસ્યના શુ ભરાથી ફચાલે છે ; આલી યીતે તે
ોતાની ફક્ષીળો તભાયા ય વંૂણજ કયે છે કે
જે થી તભે (વાચે વાચી) તાફેદાયી કયો.
(૮૧)
આ છતાંમ જો તેઓ ઇન્કાય કયે તો તાયા ભાટે
તો ભાત્ર (અભાયો વંદેળો) સ્ટ ક કયી
શોંચાડી દેલાનું છે . (૮૨)
તેઓ અલ્રાશની નેઅભત ઓખે છે છતાં
(જાણી જોઇને) તેનો ઇન્કાય કયે છે અને
તેઓભાંના ઘણાખયા અનુકાયી છે . (૮૩)
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અને જે રદલવે દયેક ઉમ્ભતભાંથી અભે અકેકો
વાક્ષી ઉબો કયીળું ત્માયે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા
ન શળે તેભને ન તો કાંઇ (ફોરલાની)
યલાનગી આલાભાં આલળે અને ન તેભને
ભાપી ભાંગલાની તક આલાભાં આલળે.
(૮૪)
કુદયત ોતાની ણનળાનીઓ ફતાલે છે કે ઍ
કાપીયો તભો ક્ષીઓ તયપ જોતા નથી જે ઓ
અઘ્ધય ઉડે છે તેભને અલ્રાશ ણવલામ અન્મ
કોઇ થોબાલી યાખતો નથી. ઍ કોભ ભાટે આ
કુદયતની ણનળાનીઓ છે જે તેના ઉય ઇભાન
રાલે છે .
કુદયતે તભાયા ભાટે ઘય ફનાવ્મા, ઍ ઘયો ભાટે
દયેક પ્રકાયનો વાભાન તભો ભેલો છો અને
ઇંટ, ત્થય અને રાકડા થકી તભાયા
આયાભની જગ્મા તૈમાય કયો છો. ળુઓના
ચાભડાભાંથી તંફુઓ ફનાલો છો જે ઘણાં
શરકા શોમ છે , જે થી તભને ઉાડલાભાં
તકરીપ ન થામ અને તેને જ્માં ચાશો ત્માં રઇ
જઇ ળકો છો. તભે ઘેટાં-ફકયાં તથા ઊંટના
ઊન અને લાથી ોતાના કડા ફનાલો છો
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અને ઓઢલા અને ાથયલા ભાટે ચાદયો તૈમાય
કયો છો. આ ફધી ચીઝો ઍક ચોક્કવ વભમ
ભાટે છે .
કેટરીક ચોઝી છાંમડા ભાટે ફનાલી છે . જે ભકે
ઝાડ, શાડ લગેયે જે ભાં તભો યશેણાંક ણ
કયી ળકો છો. શાડોને કોતયીને તેભાં તભો
યશો છો. તભાયા ભાટે ઍલા કડાં ઉત્ન્ન
કમાું છે જે તભોને ગયભીથી ફચાલે અને
રોઢાને મદા કમુું છે જે ના થકી તભો ફખતય
ફનાલો છો. રડાઇના વભમે તભોને કાભ
આલે છે તે ોતાની ફક્ષીળો તભાયા ય
વંુણજ કયે છે જે થી તભો તેની તાફેદાયી કયો.
આભ છતાં ણ તેઓ ઇસ્રાભથી ઇન્કાય કયે
તો તભાયા ઉય કોઇ જલાફદાયી નથી, તભાયે
તો વંદેળો શોંચાડલાનો છે .
તેઓ અલ્રાશની યશેભતોને ઓખે છે , છતાં
ણ જાણી જોઇને તેનો ઇન્કાય કયે છે . આ
આમતભાં નેઅભતથી ભુયાદ જ. યવુરે ખુદા
વ. છે . કાપીય રોકો આના ભોઅજીઝા
જોલા છતાં આથી દુશ્ભની કયીને શક
લાતનો ઇન્કાય કયતા શતા. શ. ઇભાભે
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જાઅપયે વારદક અ.થી યીલામત છે કે ઍ
“નેઅભત” જે ને ભાન્મ યાખી અને છી પયી
ગમા તે નેઅભત અભો છીઍ અને તે શઝયતે
જે પયભાવ્મું છે તેજ વાચું છે . કાયણ કે
શ.યવુરે ખુદા વ.ભે જ્માયે શ. અરી અ. ણલળે
ગદીયે ખુભભાં પયભાવ્મું “ભન કુન્તો ભૌરાશો
પશાઝા અરીમુન ભૌરા” (જે નો શુ ં ભૌરા છુ ં
તેનો આ અરી ભૌરા છે ) તો ફધાઓઍ
આની લાતને ભાન્મ યાખી, ઍટરે વુધી કે
ફીજા ખરીપા વાશેફે શ. અરી અ.ને ભુફાયક
ફાદ આી અને કહ્યું કે અમ અફુતારીફ
અ.ના ુત્ર આ ભાયા અને ફધા ભોઅભેનીન
અને ભોઅભેનાતના ભૌરા છો. (વીરૂજર
આરભીન ાનું ૯, શપીઝ અફુફકય ખતીફે
ફગદાદે ણ ોતાની રકતાફભાં આ ળબ્દો
રખેર છે .)
૮૫ થી ૮૯ભી આમાત :-

َ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ َ
اب فلَا
ق ِادا ذا ال ِذین ظلموا العذ
અનુક્રભણણકા
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َ َّ ۡ
َۡ
یُخف ُف َعن ُہ ۡم َق لَا ُہ ۡم یُنؾ ُػ ۡق َـ ﴿﴾۸۵
َ َ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ُ
ٓاء ُہ ۡم قالوۡا
ق ِادا ذا ال ِذین اًوخوا ًوک
ُ َ ُ َ َّ
ُ َّ َ
ََ
َذ ّبنا ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ً َوکٓاؤنا ال ِذ ۡی َن کنا ن ۡد ُعوۡا
ِم ۡن ُخ ۡقنِ َک ۚ َفاَلۡقَوۡا ِال َ ۡیہ ُم الۡقَوۡ َؾ ِانّ َ ُکمۡ
ِ
ّٰ
لَک ِذبُوۡ َـ ﴿﴾۸۶
َ َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
اللہ یَوۡ َمئذِۣ ّ َ
الس َل َم َق َض ّلَ
ق القوا ِاخی ِ ِ ِ
ۡ َ َ ُ َۡ
َعن ُہ ۡم ّما کانوۡا حَفل ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۸۷
َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ّّٰ
ال ِذین کؿػقا ق صدقا عن س ِبی ِل الل ِہ
ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ ً َ ۡ َ ۡ َ َ
َ ُ
اب ِب َما کانوۡا
ذ
رِخنہم عذابا فوؼ الع ِ
ُۡ
حف ِس ُد ۡق َـ ﴿﴾۸۸
hajinaji.com
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َ َُ ُ ُ َ
َ
َق یَوۡ َؿ ن ۡب َعث ف ِ ۡی ک ِ ّل ا ّم ٍۃ ش ِہ ۡی ًدا َعل ۡی ِہ ۡم
َ َ َۡ
َُۡ
ِّم ۡن اجف ِس ِہ ۡم َق ِجئنا ِبک ش ِہ ۡی ًدا َعدّٰی
ً
ّٰ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ؕ َق ن ّزلنا َعل ۡیک ال ِکت َب ِت ۡب َیانا

ۡ َ ً
َ
َ َ ُّ
ل ِک ِ ّل ش ۡی ٍء ّق ُہ ًدی ّق َذ ۡح َمۃ ّق ُبٍ ّٰوی
ۡ
ۡ
﴾۸۹٪ ﴿ ل ِل ُم ۡس ِل ِمه َف
અને જ્માયે તે રોકો કે જે ભણે ઝુલ્ભ કમો છે
અઝાફ ણનશાળે ત્માયે ન તેભનો અઝાફ
શલો કયલાભાં આલળે અને ન તેભને
ભોશરત આલાભાં આલળે. (૮૫)
અને જે લખતે તે રોકો કે જે ભણે ણળકજ કમુું છે
તેઓ (ોતાના) ળયીકો (ભાની રીધેરા
ભાઅફૂદો)ને ણનશાળે ત્માયે કશેળે કે શે
અભાયા યલયરદગાય ! આ અભાયા (ભાની
રીધેરા) ળયીકો છે જે ભને અભે (ભુવીફતના
વભમે) તાયા ણવલામ ોકામાજ કયતા શતા, ત્માયે
અનુક્રભણણકા
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તેઓ (ળયીકો) આ લાતને તેભના ઉયજ
ઢોી દેળે (ઍભ કશીને) કે ખચીતજ તભે
શડશડતા જુ ઠા છો. (૮૬)
અને તેઓ તે રદલવે અલ્રાશની શજુ યભાં
નભનતાઇનું ભાથું ઝુકાલી દેળે અને તેઓ જે
કાંઇ જુ ઠું ઉજાલી કાઢતાં શતા તે વઘું
તેભની ાવેથી જતું યશેળે. (૮૭)
તે રોકો કે જે ઓ ઇન્કાય કયતા શતા તથા
અલ્રાશના ભાગજથી (રોકોને) અટકાવ્મા કયતા
શતા તેભના પીતુય કમાજ કયલાના કાયણે અભે
તેભના ય અઝાફ ય અઝાફ લધાયી દઇળું.
(૮૮)
અને તે રદલવે કે જ્માયે અભે પ્રત્મેક
ઉમ્ભતભાંથી અકેકો વાક્ષી તેભનીજ ણલરૂઘ્ધ
ઉબો કયીળું અને (છી શે યવુર !) તે
વઘાઓ ય તને વાક્ષી ફનાલી ફોરાલીળું
(ત્માયે તેની કેલી ભાઠી દળા થળે ?) અને
ફેળક અભોઍ તાયા ઉય આ રકતાફ
(કુયઆન) ઉતાયી છે (તેભાં) દયેક લસ્તુનું
વણલસ્તય લણજન છે અને (વાચે વાચી)
તાફેદાયી કયનાયાઓ ભાટે ણશદામત અને
અનુક્રભણણકા
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યશેભત અને ખુળખફય છે . (૮૯)
જે રોકોઍ કુફ્ર કયીને ોતાના નપવ ઉય
ઝુલ્ભ કમો છે તેઓનો અઝાફ ન ઓછો
કયલાભાં આલળે, ન ભોશરત આલાભાં
આલળે.
જે રોકોઍ ફુત લગેયેને ખુદાની ઝાતભાં ળયીક
ઠેયવ્મા તે ોતાના ભાઅફુદોને જોળે ત્માયે
કશેળે કે અમ ખુદા અભો તાયા ણવલામ તેભને
દુ:ખના વભમભાં માદ કયતા શતા ત્માયે તેઓ
તેના ઉય આ લાતને છોડી દેળે કે તભો
ણફરકુર ઝુઠું કશો છો. મશુ દી અને નવાયા
તેભજ ફની ભદરજ લગેયે જ. ઇવા અ.,
જ.ઓઝેય અ. તથા ભરાઍકાને જન્નતભાં
જોળે તો જશન્નભભાંથી કશેળે કે અમ ખુદા
અભે આ રોકોના શુ કભથી ઇફાદત કયતા
શતા. તે લખતે મગમ્ફય અને ભરાઍકા
કશેળે કે તભો ખોટું ફોરો છો. આ વાંબી
તેઓ ળયભીંદા થઇ જળે.
તે રદલવે ગુનેશગાયો નમ્રતાની વાથે ોતાના
ગુનાશોને કફુર કયી ખુદાના શુ કભને કફુર
કયળે. તેઓને ઉમ્ભીદ શતી કે ભૂર્તતઓ અભાયી
અનુક્રભણણકા
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ણવપાયીળ કયળે ણ ત્માં કાંઇ ઍલું જોલાભાં
આલળે નણશ.
જે રોકો અલ્રાશની યાશથી રોકોને અટકાલી
પયેફ આતા શતા તેઓના અઝાફભાં લધાયો
થળે. જે ઓઍ શ. યવુરે ખુદા વ.ના છી શ.
અરી અ.ની મયલીથી રોકોને અટકાવ્મા છે
તેઓ ણ આ આમતભાં ળાભેર છે .
જે રોકો આ રકતાફને ભાની રેળે અને
ઇતાઅત કયળે તેના જીલનભાં શંભેળા
ભાગજદળજક યશેળે. તેના ઉય અલ્રાશની
યશેભત થળે અને આ રકતાફ પેંવરાના રદલવે
ખુળખફયી આળે અને અલ્રાશની
અદારતભાં ઍ કામ્માફી ભેલળે. તેની
ણલરૂઘ્ધ જે રોકો તેને નણશ ભાને તેઓ ભાત્ર
ણશદામત અને યશેભતથી જ ભશેરૂભ નણશ
થામ, યંતુ કમાભતના રદલવે મગમ્ફયોના
ભુકાફરાભાં વાક્ષી આલા ભાટે તૈમાય થળે.
તો આજ દસ્તાલેજ તેની ણલરૂઘ્ધભાં ઍક
ઝફયદસ્ત શુ જ્જત શળે. કાયણ કે મગમ્ફય
ઍ લાત વાણફત કયી દેળે કે તેણે ઍ ચીઝ તેને
શોંચાડી દીધી શતી, જે ભાં શક અને
અનુક્રભણણકા
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ફાતીરના પયકને ખોરીને યાખી દેલાભાં
આવ્મો શતો.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી યીલામત છે
કે જે કંઇ આવભાન, ઝભીન, ફેશીશ્ત અને
દોઝખભાં છે તેને શુ ં જાણં છુ ં . જે કંઇ થઇ
ગમું અને થળે તેનું ણ ભને ઇલ્ભ છે . છી
થોડીલાય ચુ યહ્યા અને જોમું કે ભાયી લાત
વાંબલા લાાઓ ચાલી ળકળે નણશ. તો
પયભાવ્મું કે ભેં આ ફધી ફાફતો ખુદાની
રકતાફથી જાણી છે . તે છી આ ૮૯ભી
આમત લાંચી વંબાલી. ફીજી રયલામતભાં છે
કે શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
કુયઆનભાં દયેક ચીઝ નાણઝર કયી છે .
ખુદાની કવભ તેભાં દયેક ચીઝ છે . ફંદાને
કોઇની ભોશતાજી યશે નણશ. કોઇ ઍભ કશી
ળકે નણશ કે કદાચ પરાણી ફાફત કુયઆનભાં
શોત ણ તે ણ ખુદાઍ કુયઆનભાં લણજલેર
છે . કુયઆન ઍલું છે કે તેના ય ઍઅતેકાદ
યાખો અને અભર કયો. ભુવરભાનોને
ણશદામત કયનાય અને યશેભત અને ફેણશશ્તની
ખુળખફયી આનાય છે .
અનુક્રભણણકા
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૯૦ભી આમત :-

ۡ ُ ُ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َاـ ق
َ
َ
ِ ِاـ اللہ یامر ِبالعد ِؾ ق الاِحس
َ َۡ
ّٰ ۡ
ُۡ
َ
ٓای ِدی الـ ۡػبّٰی َق یَنہی َع ِن الف ۡحشٓا ِء
ِ ِایۡت
َۡق ال ۡ ُم ۡن َٕو َق ال ۡ َبغۡی ۚ حَ ِع ُظ ُک ۡم ل َ َع ّ َل ُکم
ِ
ِ
َّ َ َ
َ
ۡ
ُ
﴾۹۱﴿ تذٔوقـ

ણન:વંળમ અલ્રાશ ન્મામ તથા ઉકાય તથા
નજીકના વગાં લશારાઓને (આર્તથક વશામ
આલાનો) શુ કભ કયે છે અને ણનરજજ્જતા
તથા દુર્ષકામો તથા અત્માચાયની ભનાઇ કયે છે ,
તે તભને નવીશત કયે છે કે કદાચને તભે ફોધ
ગ્રશણ કયો. (૯૦)
આ ટુંકા લાક્મભાં ત્રણ ઍલી ચીઝોનો શુ કભ
કયલાભાં આવ્મો છે કે જે ના ઉય ુયા
ઇન્વાની વભાજની વુધાયણાનો આધાય છે .
શેરી લસ્તુ અદર છે , તેભાં કેટરીક ભઝફુત
શકીકતો જોલાભાં આલે છે . ઍક ઍ કે
અનુક્રભણણકા
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રોકોની લચ્ચે શક્કોભાં વભાનતા શોલી
જોઇઍ અને ઍક ધોયણ કામભ યશેલું
જોઇઍ. ફીજુ ં ઍ કે દયેકનો શક તેને ભલો
જોઇઍ જે ને આણે ઇન્વાપ ળબ્દ કશીઍ
છીઍ. ણ આ ળબ્દથી કંઇક વભજપેય
ઉત્ન્ન થામ છે . તેનાથી રેલા દેલા લગયનો
ઍ ખમાર આલે છે કે ફે ભાણવો લચ્ચે
શુ કુકના બાગરા અડધા-અડધા થલા જોઇઍ
અને તેથી અદરનો અથજ ફયાફયના શક્કો
વભજી રેલાભાં આવ્મા છે . જે ઇન્વાની
રપતયતના ણલરૂઘ્ધ છે . ખરૂં જોતાં અદર જે
ચીઝનો તકાઝો કયે છે ઍ તો વભતોરણં
અને મોગ્મણં છે , ન કે ફયાફયી. કેટરીક
શેવીમતોભાં ફેળક વભાજભાં ભાણવ
ભવાલાત (ફયાફયી) ચાશે છે , જે ભકે ળશેયી
શકો. યંતુ કેટરાક ઍલા સ્થો છે જ્માં
ફયાફય (ભવાલાત) ણફલ્કુર અદરની ણલરૂઘ્ધ
છે . જે ભકે ભા ફા અને અલરાદની લચ્ચે
વભાજી અને અખરાકી ભવાલાત લગેયે.
ફીજી લસ્તુ ઍશવાન છે , જે નો બાલાથજ ઍ
છે કે નેક લતાજલ. ઉદાય દીરી, શભદદીની યાશ,
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વભ્મતા અને વદગુણો, ઍક ફીજાને ભાપી
આલી, ઍક ફીજાનો ખમાર યાખલો,
ફીજાને તેના શકથી કંઇક લધાયે આલું અને
ોતાના શક ભાટે કંઇક ઓછુ ં રઇ યાઝી યશેલું.
ત્રીજી લસ્તુ ઍ કે આમતભાં જે નો શુ કભ
કયલાભાં આવ્મો છે તે વીરે યશેભ છે . જે
વગાલશારાના ભાભરાભાં ઍશવાન કયલાની
ઍક ખાવ લાત નક્કી કયલાભાં આલી છે .
તેનો ભતરફ ભાત્ર ઍ જ નથી કે ભાણવ
ોતાના વગા લશારાઓ વાથે જ વાયો
લતાજલ કયે, ઍટરે ખુળી-ગભીભાં તેને વાથ
આે, યંતુ તેનો અથજ ઍ ણ છે કે દયેક
ળણક્તળાી વ્મણક્ત ોતાના ભારભાં ોતાની
જ ઝાત અને ફાર-ફચ્ચાનો શક ભાત્ર ન
વભજે ણ ોતાના વગા-લશારાના શક્કોને
ણ ભાન્મ યાખે. ળયીઅતે પ્રત્મેક ખુળશાર
ખાનદાનની વ્મણક્તને આ લાતના જલાફદાય
ફનાવ્મા છે કે તે ોતાના ખાનદાનને બુખમા
અને નલસ્ત્ર ન છોડે, કેટરાક કશે છે કે
અદરથી ભુયાદ કરભ-ઍ-તય્મફા છે અને
ઍશવાનથી ભુયાદ શ.અરી અ. છે ?! અદર
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શ. ભોશમ્ભદ વ. છે જે ણે તેભની મયલી કયી,
તેણે અદર કમો અને ઍશવાન શ. અરી અ.
છે . જે ણે તેભનાથી દોસ્તી કયી તેણે ઍશવાન
કમો અને ઍશવાન કયલાલાો જન્નતભાં
દાખર થળે. ઇબ્ને અબ્ફાવથી યીલામત છે કે
અદરથી ભુયાદ તલશીદ છે અને ઍશવાનથી
ભુયાદ પયઝોનું અદા કયલું. શ.ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય અ.થી યીલામત છે કે આ આમતભાં
“કુયફા” (વગણ) આવ્મું છે . તેથી ભુયાદ શ.
યવુરે ખુદા વ.નું વગણ છે . તેઓના શક
અદા કયે અને તેઓ વાથે દોસ્તી કયલી
લાજીફ જાણે તથા તેઓનો ખુમ્વભાં જે શક
છે તે અદા કયતા યશે. પશળાથી ભુયાદ
વ્મણબચાય છે અને ભુનકયથી ઍ કાભ છે જે
ળયીઅતભાં નાજાઍઝ છે , અને “ફગી” ગલજ
અને અત્માચાયને કશે છે . શ.યવુરે ખુદા વ.ભે
પયભાવ્મું કે આ આમતભાં તકલા અને
યશેઝગાયીનું ફમાન છે . કુયઆનભાં આ
ણવલામ કોઇ ફીજી આમત ન શોમ તો ણ
આ આમતથી કશી ળકામ કે કુયઆનભાં તભાભ
ચીઝોનું લણજન છે .
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૯૧ થી ૯૬ભી આમાત :-

َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ا َدا ّٰع َہ ۡد ّتُ ۡم َق لاَ
ق اقفوا ِبعہ ِد
ِ
َ
َ
تَ ۡنقُ ُضوا الۡاَیۡ َم َ
اـ بَ ۡع َد توۡخ ِۡی ِد َہا َق ق ۡد
َ َ ۡ ُ ُ ّّٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ً ّ َ ّّٰ
اللہَ
جعلتم اللہ علیکم ک ِفیلا ؕ ِاـ

ََُۡ َ ََُۡ
َ
ۡ
حعلم ما تفعلوـ ﴿﴾۹۱
َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ
َق لَا تکوۡنوۡا کالتِ ۡی جقض ۡت غ ۡىل َ َہا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد
ُ َ َ ۡ َ ً َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ً ۢ
ق ّو ٍۃ انکاثا ؕ تت ِخذ ۡقـ ایۡ َمانک ۡم َخخلا
َُ
َُ َ َُ ٌَُ َ
بَ ۡینک ۡم ا ۡـ تک ۡو َـ ا ّمۃ ِہیَ ا ۡذبّٰی ِم ۡن ا ّم ٍۃ ؕ
ّ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ ب ٖہ ؕ َق ل َ ُی َب ّین َ ّ َف ل َ ُک ۡم یَوۡؿَ
ِ
ِانما یبلوخم ِ
ُۡ
َۡ ُ
ۡ
ال ِق ّٰی َم ِۃ َما کن ُت ۡم فِ ۡی ِہ تخ َت ِلفوۡ َـ ﴿﴾۹۲
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َ َ ۡ َ َ ّّٰ
َُ ًَُ َ ً َ
ٓاء الل ُہ ل َ َج َعلک ۡم ا ّمۃ ّقا ِح َدۃ ّق
ق لو ش
لّٰ ِک ۡن حّ ُ ِض ّ ُل َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء َق یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن
ُ َ ُۡ َ ُ
ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ َق ل َ ُت ۡسـَل ّ َن َع ّما کن ُت ۡم ت ۡع َملوۡ َـ
﴿﴾۹۳
ۢ
َق لَا تَ ّ َت ِخ ُذ ۡۤۡقا اَیۡ َمان َ ُک ۡم َخ َخل ًا بَ ۡی َن ُکمۡ
ََ َ َ ۢ
ُ
َُ ُ
فلـِ ّؾ ق َد ٌؿ بَ ۡع َد ث ُبوۡ ِت َہا َق تذ ۡققوا
ُّ
ّّٰ
ُّ ٓ
السوۡ َء ِب َما َص َد ۡخت ۡم َع ۡن َس ِب ۡی ِل الل ِہ ۚ َق
ل َ ُک ۡم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ۡی ٌم ﴿﴾۹۴
َق لَا تَ ۡشل َ ُؿ ۡقا ب َع ۡہ ِد ال ّّٰل ِہ ثَ َم ًنا َق ِل ۡیلًا ؕ ِانَّماَ
ِ
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ُ َ ّ ۡ َ ّّٰ ۡ
َ َ ُۡ
ِعن َد الل ِہ ُہوَ خه ٌؿ لک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم ت ۡعل ُموۡ َـ
﴾۹۵﴿

ّّٰ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ
َ
اؼ ؕ َق
ب
ہ
الل
ما ِعندخم ینفد ق ما ِعند
ِ
ٍ
َّ
َ
َ
َ ۡۤ
لَن ۡج ِزیَ ّ َن ال ِذیۡ َن َصك َ ُؿ ۡقا ا ۡجرَ ُہ ۡم ِبا ۡح َس ِن
ُ
ُ َ
﴾۹۶﴿ َما کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ
અને અલ્રાશના લામદાને કે જ્માયે તભે
લામદો કયી ચૂક્મા શો ૂયો કયો અને
પ્રણતજ્ઞાઓ ાકી કયી રીધા ફાદ તેનો બંગ
કયો નણશ, જે ણસ્થણતભાં કે તભે અલ્રાશને
ોતાનો ઝાભીન કયી ચૂક્મા શો; ફેળક તભે જે
કાંઇ કયો છો તેનાથી અલ્રાશ વાયી ેઠે લાકેપ
છે . (૯૧)
અને તભે તે (સ્ત્રી)ના જે લા ન થાઓ કે જે
ોતાના (શાથે) કાંતેરા (વુતય)ને ભઝફુત
થમા છી કટકે કટકા કયી નાખે છે ; તભે
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તભાયી વોગંદો યસ્ય છે તયલા ભાટે ખાઓ
છો, (ઍલા શેતુથી) કે ઍક ટોું ફીજા કયતાં
ફલાન યશે; ણવલામ તેના નથી કે અલ્રાશ તે
લડે તભાયી કવોટી કયે છે ; અને જે જે કાંઇ
ભતબેદ તભે કમાજ કયતા શતા તે વઘી
(ફાફતો)ને તભાયા ભાટે કમાભતના રદલવે
અલશ્મ સ્ટ ક કયી દેળે. (૯૨)
અને અગય અલ્રાશ ચાશતે તો તભને ઍકજ
ંથના ફનાલતે, યંતુ તે જે નાથી ચાશે છે
ણશદામતની પ્રેયણા ખુંચલી રે છે અને જે ને
ચાશે છે ણશદામત અજણ કયી દે છે ; અને તભે
જે જે કાંઇ કયતા શતા તેના વંફંધભાં તભને
જરૂય ૂછલાભાં આલળે: (૯૩)
અને તભે તભાયી પ્રણતજ્ઞાઓને યસ્ય
છે તયલાનું કાયણ ન ફનાલો કે (જે થી ઍભ ન
થામ કે) જાભી ગમા ફાદ (તભાયા) ગ
(ઇસ્રાભથી) ાછા રવી જામ અને તભે
યાશે અલ્રાશથી (રોકોને) અટકાલતા શતા
તેના ફદરાભાં ફુયાઇની ભઝા ચાખલી ડે,
અને (લી) તભાયા ભાટે વખત અઝાફ ણ
શોમ. (૯૪)
અનુક્રભણણકા
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અને અલ્રાશ વાથેના કયાયના ફદરાભાં
નજીલી રકમ્ભત ણસ્લકાયો નણશ; ણન:વંળમ
અલ્રાશની ાવે જે છે તે તભાયા ભાટે લધુ
વારૂં છે અગય તભે વભજો તો. (૯૫)
જે કાંઇ તભાયી ાવે છે તેનો (વંૂણજ) નાળ
થઇ જળે અને જે કાંઇ અલ્રાશની ાવે છે
તેજ ફાકી યશેનાય છે ; અને જે રોકોઍ
ધીયજ ધયી તેનો ફદરો તેઓ જે વાયાં કાભ
કયતા શતા તે કયતાંમ ફેશતય જ આીળું.
(૯૬)
ઍક વભુશે શ.યવુરે ખુદા વ.થી લામદો કમો
શતો. જે લખતે કુયૈળ ળણક્તભાન થમા અને
ઇસ્રાભીઓ અળક્ત થમા તો તેઓના રદરભાં
ળમતાને લવલવો મદા કમો કે તેઓ
મગમ્ફય વ. વાથે કયેરા લચનને તોડી
નાખે. તેથી ખુદાઍ આ આમત નાઝીર કયીને
અશદને તોડલાની ભનાઇ કયી અને કહ્યું કે
તભો લામદાને ુયો કયો. તભો આકયી કવભ
ખાઇને તેનો બંગ કયો નણશ. તભે અલ્રાશને
ઝાભીન કયી ચુક્મા છો, ભાટે ળયભ કયો. આ
ઉયથી ઍ લસ્તુ ણવઘ્ધ થામ છે કે લચન અને
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કવભ ઉય ફાકી યશેલું લાજીફ છે .
કુદયત કશે છે કે ઍ સ્ત્રી જે લા ન થાલ જે
વુતયને ટુકડે ટુકડા કયી નાખે છે . કુયૈળભાં રયતા
ણફન્તે વઅદ જે ફેલકુપ શતી. વલાયથી વાંજ
વુધી વુતય કાંત્મા કયતી શતી અને ોતાની
દાવીઓ ાવે ણ કંતાલતી શતી. ફોયના
તેનો લ ઉકેરી તેના ટુકડે-ટુકડા કયી નાખતી
શતી. તેથી ખુદાઍ લચનબંગ કયલાલાાઓને
તે સ્ત્રીનો દાખરો આપ્મો કે ોતાના લચનને
ાકું કમાજ છી તોડી નાખો નણશ. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું જે લખતે
અલ્રાશે શ.અરી અ.ની ખીરાપતનો શુ કભ
નાઝીર કમો અને આં શઝયતે પયભાવ્મું કે તભો
અરીને ઇભાભ જાણીને વરાભ કયો અને
અભીરૂર ભોઅભેનીન કશો, તે લખતે રોકોઍ
આને ુછમું કે આ શુ કભ ખુદા તયપથી છે કે
યવુર તયપથી છે ? શઝયતે પયભાવ્મું કે ફન્ને
તયપથી છે , ઍ ફાફતની તાકીદ ખુદાઍ આ
આમતભાં પયભાલી છે કે ોતાના અશદને
તોડો નણશ.
જે કંઇ તભો કયો છો તેના ણલળે કમાભતના
અનુક્રભણણકા

735

hajinaji.com

રદલવે ુછલાભાં આલળે અને તેનો ફદરો
તભને ભી યશેળે.
તભે આવભાં કવભ ખાઇને રોકોને પયેફ
આો નણશ. તભાયા કદભ જાભી ગમા છી
રવી ન જામ અને આખેયતભાં તભાયા ઉય
વખત અઝાફ ણ થામ.
જે લચન ારન તભોઍ અલ્રાશના નાભ
ઉય કમુું છે અથલા ઇરાશી ધભજના
આગેલાનની શેવીમતથી કયેર છે તેનો
ભતરફ ઍ નથી કે તેને ભોટા પામદાના
ફદરાભાં લેચી નાખો, ણ તેનો ભતરફ ઍ
છે કે દુણનમાનો જે ણ પામદો છે તે
અલ્રાશના લચનની વાભે તુચ્છ છે . ઍટરા
ભાટે કે આ અભુલ્મ લસ્તુને ઍ નાની લસ્તુના
ફદરાભાં લેચલી ઍ નુકવાનીનો લેાય છે .
વબ્રથી કાભ રેલાલાાઓને ઍટરે ઍ રોકો કે
રારચ અને ઇચ્છા અને નપવની
ખલાશીળોના ભુકાફરાભાં શક અને વત્મ ય
અટર છે . પ્રત્મેક નુકવાનને વશન કયી રે, જે
આ દુણનમાભાં વત્મ ધાયણ કયલાના રીધે
શોંચે છે , પ્રત્મેક પામદાને ઠોકય ભાયી દે જે
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દુણનમાભાં નાજાઍઝ યીતથી ભેલલાભાં આલે
છે અને નેક કૃત્મના વાયા રયણાભો ભાટે ઍ
લખત વુધી યાશ જુ ઍ કે જ્માયે આ દુણનમાનું
જીલન ુરૂં થઇ જામ અને ત્માય છી
આખેયતભાં આલનાય છે .
૯૭ થી ૧૦૦ભી આમાત :-

ََم ۡن َع ِم َل َصال ًِحا ِّم ۡن َدٔ َ ٍو اَ ۡق اُن ۡ ّٰثی َق ُہو
َّ ُ َ َ
ً َ ً
ُم ۡؤ ِم ٌن فلن ۡح ِی َین ٗہ َح ّٰیوۃ ط ِّی َبۃ ۚ َق
َ
ُ َ
َ َّ َ
لَن ۡج ِزیَن ُہ ۡم ا ۡجرَ ُہ ۡم ِبا ۡح َس ِن َما کانوۡا
ُ َ
﴾۹۷﴿ ح ۡع َملوۡ َـ

ّّٰ ۡ َ ۡ َ َ ّٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
َالل ِہ ِمن
ف ِادا قواة الـػاـ فاست ِعذ ِب
َّ
ّٰ
َ
ۡ
ّ
ۡ
﴾۹۸﴿ الشیط ِن الر ِجی ِم
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َّ
َّ َ
ۡ
ُ
ِان ٗہ ل َ ۡی َس ل َ ٗہ ُسل ّٰط ٌن َعدی ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا
ُ َّ
﴾۹۹﴿ َق َعدّٰی َذ ِّب ِہ ۡم یَ َتوَکلوۡ َـ
َِانّ َ َما ُس ۡل ّٰط ُن ٗہ َعدَی الّ َ ِذیۡ َن یَ َتوَلَّوۡن َ ٗہ ق

َّ
ُ ۡ
﴾۱۱۱٪ ﴿ ال ِذیۡ َن ُہ ۡم ِب ٖہ ُمٍ ِوخوۡ َـ

ુરૂોભાંથી શો કે સ્ત્રીઓભાંથી, જે ળખવે
વત્કામજ કમુું ઍલી ણસ્થણતભાં કે તે ઇભાન
ધયાલનાયો ણ શોમ તો ખચીતજ અભે તેની
જીંદગી વાયી વાય કયી દઇળું, અને જે કામજ
તેઓ કમાજ કયતા શતા તેનાથી ણ તેભને કંઇ
કેટરોમ વાયો ફદરો જરૂય આી દઇળું.
(૯૭)
ભાટે જે લેા તું કુયઆન ઢલા ભાંડે તો
(પ્રથભ) રપટકાય ાભેરા ળૈતાન (ના છ
કટ)થી અલ્રાશની નાશ ભાંગ્મા કય.
(૯૮)
ફેળક તેનો તે રોકો ય કાંઇજ કાફુ નથી કે
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જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે અને ોતાના
યલયરદગાય ય આસ્થા યાખે છે . (૯૯)
તેનો કાફુ તો ઍજ રોકો ય છે કે જે ઓ
તેના દોસ્ત ફને છે , અને તેભના ઉય કે
જે ઓ ફીજાઓને તે (અલ્રાશ)ના ળયીક
ફનાલે છે . (૧૦૦)
આ આમતભાં ભુવરભાનો અને કાપીયો જે
ટુંકી નઝયના અને ફે વફયા છે તેઓની
ભાન્મતાને યદ કયલાભાં આલી છે . તે રોકો
ઍભ વભજે છે કે વચ્ચાઇ અને પ્રભાણીકણં
અને યશેઝગાયી ધાયણ કયલાથી ભાણવની
આખેયત તો ફની જામ છે ણ તેની દુણનમા
જરૂય ફગડી જામ છે . અલ્રાશ તઆરાઍ
તેઓના જલાફભાં પયભાવ્મું કે તભાયા આ
ણલચાયો ખોટા છે ણ વાચી યાશથી ભાત્ર
આખેયત જ નથી ફનતી, દુણનમા ણ ફને છે
જે રોકો વાચા અથજભાં ઇભાનદાય અને
ભાભરાભાં ખયા છે તેનું દુન્મલી જીલન ફુયા
કૃત્મો કયનાયના ભુકાફરાભાં વારૂં યશે છે .
તેઓ ઝુંડીભાં ચટાઇ ય ફેવી જે
આત્ભળાંણત અને દીરભાં ઠંડક ભેલે છે તેનો
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કોઇ ઍક ભાભુરી બાગ ણ ફુયા રોકો
ભેલી ળકતા નથી અને આખેયતભાં તેનો
દયજ્જો વાયાભાં વાયો ણનભાજણ શોમ છે .
તેનો ભતરફ ભાત્ર ઍ નથી થતો કે ઝફાનથી
જ “અઉઝોણફલ્રાશે ભેનશ્ળમતાનીય યજીભ”
કશેલાભાં આલે, ણ વાથે રદરભાં ણ ઍ
ઇચ્છા અને અભરી રૂે કોળીળ શોલી
જોઇઍ કે ભાણવ કુયઆન ઢતી લખતે
ગુભયાશ કયનાય ળમતાનના લવલવાથી
યક્ષણભાં યશે, ખોટા ખમારો અને ળંકાભાં
પવાઇ ન જામ. કુયઆનની દયેક લાતને વાચી
યીતે ણનશાે અને ોતાના ઉજાલી કાઢેરા
ણલચાયોને તેભાં બેલે નણશ. ળમતાન ફધાથી
લધાયે જે લસ્તુની ાછ ડેરો છે તે ઍ છે
કે રોકો કુયઆનથી ણશદામત ભેલલા ાભે
નણશ. વુયે શમ્દની તપવીયભાં અભોઍ ઘણંજ
ણલસ્તાયીને રખેર છે .
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તેઓ ળમતાનના
લવલવાથી દુય યશેલા ભાટે ખુદા ઉય વંુણજ
ણલશ્લાવ યાખે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી આ
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આમતની તપવીયભાં લણજન છે કે ળમતાન
ભોઅભીનના ળયીય ઉય કાફુ ભેલી ળકે છે ,
ણ તેના દીન ઉય ગાણરફ થઇ ળકતો
નથી. કાપીયોના ળયીય તથા ધભજ ફન્ને ઉય
ગાણરફ થામ છે .
૧૦૧ થી ૧૦૪ ભી આમાત :-

َ َ ّّٰ َ
َ َ َق ِا َدا بَ ّ َدل ۡ َناۤۡ ّٰایَ ًۃ ّ َمک
اـ ّٰایَ ٍۃ ۙ ّق الل ُہ ا ۡعل ُم
َ ۡ ۡ َ ۡۤ َ ّ ۡۤ ُ َ ّ َ
ِب َما یُنـِ ُؾ قالوۡا ِان َما ان َت ُمفل ٍؿ ؕ بَ ۡل
ََۡ
َ
﴾۱۱۱﴿ اخم ُؿ ُہ ۡم لَا حَ ۡعل ُموۡ َـ
ََ ُ
ُۡ
ۡ َ َ
ق ۡل ن ّزل َ ٗہ ُذ ۡق ُج الق ُد ِز ِم ۡن ّذ ِّبک ِبال َح ّ ِق
ۡ ُ َ ّ ً ُ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ّ َ ُ
ّٰ
ل ِیـث ِبت ال ِذین امنوا ق ہدی ق بٍوی

ۡ
ۡ
﴾۱۱۲﴿ ل ِل ُم ۡس ِل ِمه َف
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ّ ُ َّ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ
َق ل َق ۡد ج ۡعل ُم ان ُہ ۡم حقوۡلوۡ َـ ِان َما ح َع ِل ُم ٗہ
َّ ُ َ ٌ َ َ
ۡ
اـ ال ِذ ۡی یُل ِح ُد ۡق َـ ِال َ ۡی ِہ
بٍو ؕ ل ِس
ۡ ُ َ ٌ َ َ ّٰ َ ّ ٌّ َ ۡ َ
﴾۱۱۳﴿ اـ ع َوب ِ ٌّی ّم ِبه ٌف
اعج ِؼی ق ہذا ل ِس
َّ َ
ّّٰ
ّٰ ُ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبا ّٰی ِت الل ِہ ۙ لَا
َ ٌ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ّّٰ ُ ۡ ۡ َ
﴾۱۱۴﴿ اب ال ِۡی ٌم
یہ ِدی ِہم اللہ ق لہم عذ
અને જ્માયે અભે કોઇ આમતની જગ્માઍ
(ફીજી) કોઇ આમત ફદરીઍ છીઍ જો કે
અલ્રાશ જે કાંઇ ઉતાયે છે તે ખુદ તેના
(પ્રમોજન)થી ુયી યીતે લાકેપ છે ત્માયે તેઓ
કશે છે કે તું તો ઉજાલી કાઢનાયો છે ,
લસ્તુણસ્થણત આ છે કે તેઓભાંથી
ઘણાખયાઓને કાંઇજ જ્ઞાન નથી. (૧૦૧)
(શે યવુર !) તું કશે કે આ (કુયઆન)ને તો
રૂશુ ર કુદ્દુવ (જીબ્રઇર)ઍ તાયા યલયરદગાય
તયપથી વત્મતાૂલજક ઉતામુું છે , ઍ ભાટે કે
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જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે તેભને (લધાયે) ભક્કભ
ફનાલી દે. અને વાચી તાફેદાયી કયનાયાઓ
ભાટે ણશદામત અને ખુળખફયી છે . (૧૦૨)
અને (શે યવુર !) અભે વાયી ેઠે જાણીઍ
છીઍ કે તેઓ કશે છે કે ઍ (યવુર)ને તો ઍક
ભાણવ જ ણળક્ષણ આે છે . (યંતુ) તેની
બાા કે જે ના ઉય આ (રોકો ણળક્ષણ
આલાનો) આયો ભૂકે છે અજભી (ય
બાા) છે , અને આ તો ળુધ્ધ અયફી બાા
છે . (૧૦૩)
ણન:વંળમ તે રોકો કે જે ઓ અલ્રાશની
આમતો ય ઇભાન નથી યાખતા તેભને
અલ્રાશ (શયગીઝ) ણશદામત પયભાલળે નણશ,
અને તેભના ભાટે દુ:ખદામક અઝાફ છે .
(૧૦૪)
ઍક આમતના સ્થે ફીજી આમત નાણઝર
કયલાનો શેતુ ઍક શુ કભ છી ફીજો શુ કભ
ભોકરલાનો ણ થઇ ળકે છે . કાયણ કે
કુયઆને ભજીદના શુ કભો થોડા થોડા કયીને
નાણઝર થામ છે અને ઍકજ ભાભરાભાં
થોડાક લજ છી ફે-ફે, ત્રણ ત્રણ શુ કભો
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ભોકરલાભાં આવ્મા છે . દા.ત. ળયાફ,
વ્મણબચાયની વઝા લગેયે. ણ આણે આ
અથજ રેલાભાં ઍટરા ભાટે અટકી જઇઍ
છીઍ કે વુયઍ નશરની આ આમત ભક્કી
દોયભાં ઉતયી છે કે જ્માં વુધી અભાયી જાણ
છે ત્માં વુધી આ દોયભાં જુ દા-જુ દા
ઍશકાભોનો કોઇ દાખરો જોલાભાં આવ્મો
નથી. ઍટરા ભાટે અભે અશીં ઍક આમતની
જગ્માઍ ફીજી આમત નાણઝર કયલાનો
ભતરફ ઍ વભજીઍ છીઍ કે કુયઆને
ભજીદભાં જુ દા જુ દા સ્થ ય કોઇ લખતે
ઍક રખાણને ઍક દાખરાથી વભજાલલાભાં
આલેર છે અને કોઇ લખતે ઍજ રખાણ
વભજાલલા ભાટે ફીજો દાખરો આીને કાભ
રેલાભાં આવ્મું છે . ઍક જ રકસ્વો ઘડી ઘડી
આવ્મો છે અને દયેક લખતે તેને ફીજા
ળબ્દોભાં યજૂ કયેર છે . ઍક ભાભરાને ઍક
યીતે યજૂ કયલાભાં આલે છે તો કોઇ લખતે
તેજ ભાભરાને ફીજી યીતે યજૂ કયલાભાં આલે
છે . ઍક લાતને ભાટે ઍક દરીર આલાભાં
આલે છે તો કોઇ લખતે ફીજી દરીર
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આલાભાં આલે છે . ઍક લાતને ટુંકભાં યજૂ
કયલાભાં આલી છે તો ફીજી લખતે ણલસ્તાયથી
લણજન થામ છે . આ ણશકભત બયેરી લાતોને
જ્ઞાની રોકો જ વભજી ળકે છે . આજ લસ્તુના
રીધે ભક્કાના કુપપાયો આ લાતને દરીર ઠેયલે
છે કે ભોશમ્ભદ વ.ભે ભઆઝલ્રાશ આ
કુયઆનને ોતે ઘડી કાઢમું છે . તેઓની દરીર
ઍ શતી કે આ કરાભનું ભુ ઇલ્ભે ઇરાશી
શોત તો ુયી લાત ઍકજ લખતભાં કશી
આી શોત. આ તેઓની દરીર ફેલકુપી
બયેરી છે . ક્મા સ્થે લાતને કઇ યીતે યજૂ
કયલી તે કુદયત વભજી ળકે છે . દુણનમાભાં ણ
દસ્તુય છે કે રોકો ોતાની લાતને અદારતભાં
વભમ અને વંજોગ જોઇને યજૂ કયે છે .
“રૂશુ ર કુદવ”નો ળાબ્દીક અથજ ાક રૂશ થામ
છે . ઍ રકફ શઝયત જીબ્રઇર અ.ને
આલાભાં આવ્મો છે . આ સ્થે પયીશ્તાનું
નાભ રેલાના ફદરે તેનો રકફ લાયલાનો
શેતુ વાંબનાયાઓ ભાટે શકીકતથી જાણકાય
કયલાનો છે કે આ કરાભને ઍક ઍલી રૂશ
રઇને આલી યશી છે જે ભાનલ
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કભજોયીઓથી ાક અને ણલત્ર છે . તે ન
અપ્રભાણણક છે કે અલ્રાશ ઍક લાતને ભોકરે
તેને ઓછી લધુ કયે અને ન કોઇ લાતને
ોતાના તયપથી ઘડી કાઢે છે . તે ણફલ્કુર ઍક
ભુકદ્દવ અને ણલત્ર રૂશ છે . જે અલ્રાશના
કરાભ ુયી વભાનતાની વાથે શોંચાડે છે .
આ કુયઆન જે ઓ ખુદાના શુ કભની તાફેદાયી
કયે છે તેભના ભાટે ણશદામત કયનાય છે .
ઍશરે રકતાફનો ઇબ્ને આભીય શઝયભીનો
અફુ પકીશા નાભનો ગુરાભ શતો. જે ની રૂભી
બાા શતી. આં શઝયત વ. ઉય ઇભાન
રાવ્મો શતો. તે તૌયેત અને ઇન્જીર ઢતો
શતો અને યાતના શ. યવુરે ખુદા વ.થી
કુયઆન ળીખતો શતો. કુયૈળીઓઍ કહ્યું કે
ભોશમ્ભદ વ. તેનાથી કુયઆન ળીખે છે . તે
લખતે કુદયતે કહ્યું કે કાપીયો કશે છે કે આ
ભાણવ આ વ.ને ળીખલે છે . તે તો અજભી
અને રૂભી છે અને આ કુયઆન તો અયફી
બાાભાં છે , જે પવાશત અને ફરાગતથી
બયુય છે .
જે રોકો ખુદાની આમતો વાથે ઇભાન નથી
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ેરાલતા અને વાચી ભાનતા નથી તેઓન
ખુદાઍ તઆરા યાશે નજાત ફતાલળે નણશ
અને તેભને ઇભાન રાલલા ણલળે રાચાય ણ
કયળે નણશ અને તેઓને તેભના શાર ઉય
છોડી દેલાભાં આલળે.
૧૦૫ થી ૧૦૮ ભી આમાત :-

َّ
َّ ۡ َ ۡ َ
ُ
ِان َما حَفلؿِی الک ِذ َب ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
ّّٰ ُ َ ۡ ّٰ
ّٰ
ِبا ّٰی ِت الل ِہ ۚ َق اقلٰٓ ِئک ُہ ُم الک ِذبُوۡ َـ ﴿﴾۱۱۵
َ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ِہ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِایۡ َمانِ ٖہۤۡ ِالَّا َمنۡ
من کؿػ ِب
ُ ۡ َ َ ۡ ٗ ۡ ٌۢ
ۡ
ُ
ۡ
َ
اـ َق لّٰ ِکنۡ
أ ِوف َق قل ُبہ مط َم ِئ ّن ِبالاِیم ِ
ّ َم ۡن ًَ َو َج بال ۡ ُک ۡؿػ َص ۡد ًذا َف َع َل ۡیہ ۡم َغ َضبٌ
ِ
ِ ِ
ّ َ ّّٰ َ َ ُ ۡ َ َ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
ِمن الل ِہ ۚ ق لہم عذاب ع ِظیم ﴿﴾۱۱۶
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ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ۡ ُ ّ َ َ ۡ ُ ُ َ ّ َ َ ّٰ
الدن َیا
دل ِک ِبانہم استحبوا الحیوۃ
ّٰ َ
ّّٰ َ َ
َۡ
َعدی الۡآ َِو ِۃ ۙ َق ا ّـ الل َہ لَا یَ ۡہ ِدی القوۡ َؿ
ّٰ ۡ
﴾۱۱۷﴿ الک ِؿ ِػیۡ َن
َّ َ ُ
ُُ
ّّٰ َ َ
اقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن ط َبع الل ُہ َعدّٰی قلوۡ ِب ِہ ۡم َق
َ ُ
َ
َس ۡم ِع ِہ ۡم َق ا ۡب َصاذِ ِہ ۡم ۚ َق اقلٰٓ ِئک ُہ ُم
ُ ّٰ ۡ
﴾۱۱۸﴿ الغ ِفلوۡ َـ
ણવલામ તેના નથી કે અવત્મ તો ઍજ રોકો
ઉજાલી કાઢે છે કે જે ઓ અલ્રાશની આમતો
ય ઇભાન યાખતા નથી, અને (ખયી યીતે તો)
તેઓજ જુ ઠા છે . (૧૦૫)
જે ઓ ઇભાન રાવ્મા ફાદ અલ્રાશનો ઇન્કાય
કયે, ણવલામ ઍલી શારતભાં કે તેના ઉય
ફજફયી કયલાભાં આલી શોમ, ણ તેના
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ભનભાં ઇભાન દ્રઢ શોમ (તો તેના ય કાંઇ
દો નથી), યંતુ જે ભોકા ભનથી કુફ્ર કયે તો
ફવ ઍલાજ રોકો ય અલ્રાશનો કો
(ઉતયનાય) છે , અને તેભના ભાટે ભશાન
અઝાફ (તૈમાય) છે . (૧૦૬)
આ ઍ કાયણે કે તેભણે આરોકનું જીલન
યરોકના ભુકાફરાભાં વંદ કયી રીધું છે ,
અને અલ્રાશ ભુન્કય રોકોને ણશદામત
પયભાલતો નથી. (૧૦૭)
તેઓ ઍજ છે કે જે ભના અંત:કયણો ય તથા
કાનો ય તથા આંખો ય અલ્રાશે ભશોય
ભાયી દીધી છે , અને ઍજ રોકો (તદ્દન)
ફેદયકાય છે . (૧૦૮)
ઝુઠું તો ઍ રોકો જ ઉબું કયે છે જે ઓ
અલ્રાશની આમત ય ઇભાન રાલતા નથી.
અસ્શાફો કે જે ઓ ભુપરીવ અને ગયીફ શતા
જે નો ખુદા ણવલામ કોઇ ભદદગાય શતો નણશ.
જ. અફુઝય ગપપાયી, જ.અમ્ભાય અને તેભના
ણતા જ. માવીય તથા તેભના ભાતાજી
વભીઆ જે ભને કુયૈળના કાપીયો ઇઝા આતા
શતા. જ. માવીય અને તેભની ત્ની
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વભીઆને ઘણી તકરીપો આી અને કુફ્ર
કરાભ કશેલા કહ્યું ણ તેઓ ઇસ્રાભની લાત
ઉય અટર યહ્યા અને ખુદાની યાશભાં ફન્ને
ળશીદ થઇ ગમા. જ. અમ્ભાય અળક્ત શતા
અને તેઓ ઉય કુયૈળીઓઍ શદ ઉયાંત
ઝુલ્ભ કમો. આના ઉય જ્માયે ફશુ જ
અત્માચાય થમો ત્માયે ઝફાનથી કુફ્ર કરાભ
ઝાયી કમો. છી શઝયતની ખીદભતભાં યોતા
યોતા શાજય થમા. શઝયતે તેભના ગાર યથી
આંવુ રુછમા અને ુછમું અમ્ભાય તને ળું થમું
? મા યવુરલ્રાશ વ. ભને છોડલાભાં આવ્મો
નણશ, જ્માં વુધી કે ભેં તેના ભાઅફુદો ભાટે
વાયા ળબ્દો ન કહ્યા. શુ ઝુયે ુછમું કે તાયા
રદરની ળું શારત છે ? અયઝ કયી કે ઇભાન
ઉય વંૂણજ યીતે વંતોી છુ ં . છી આે
પયભાવ્મું તો તેઓ પયી આલી યીતે અત્માચાય
કયે તો પયી ઍજ તેભને કશેજે. “ફેશઝાલી”ઍ
વુન્નત જભાતની તપવીયભાં રખમું છે કે આ
આમત ઍ ફાફતની દરીર છે કે જ્માયે કોઇ
ઝફયદસ્તી કયે અને રાચાયીથી કુફ્રનો કરભો
કશેલો ઢે તો જાન ફચાલલા ભાટે જાઍઝ છે .
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ખુદાઍ તઆરાઍ તે લખતે આ આમત
નાઝીર પયભાલી. આલી યીતે જાન ઉય
ભાભરો આલી જામ તો રોકોને ઝુઠું ફોરલું
ડે છે અને આનું નાભ જ તકય્મો છે .
ઍ રોકો ય ભોટો અઝાફ ઍ કાયણે
ઉતાયલાભાં આલે છે કે તેઓ આખેયતના
ભુકાફરાભાં દુન્મલી જીલનને વંદ કયે છે . જે
કોભ ઇભાન રાવ્મા છી ભુયતદ થઇ જામ છે
ખુદા તેની ણશદામત કયતો નથી.
આ ઍજ રોકો છે જે ઓના રદર, કાન અને
આંખો ઉય અલ્રાશે ભશોય રગાડી દીધી છે .
કાપીય રોકો ોતાના શઠધભી અને ઇાજના
કાયણે શક જાણલા છતાં જાણીને ઇન્કાય કયતા
શતા. આ આમતનો લધાયે ખુરાવો વુયઍ
ફકયભાં રખેર છે .
૧૦૯ થી ૧૧૧ભી આમાત :-

َاجرَ َؿ اَنّ َ ُہ ۡم فی ال ۡ ّٰآ َِو ِۃ ُہ ُم ال ۡ ّٰخ ٌِ ُو ۡقـ
َ َل
ِ
﴾۱۱۹﴿
અનુક્રભણણકા

751

hajinaji.com

َ ثُ ّ َم ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ل ّ َِل ِذیۡ َن َہ
اجرُ ۡقا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َما
َُ ُ ُ
َ َ َ ۡۤ
ف ِتنوۡا ث ّم ّٰج َہ ُد ۡقا َق َصك َ ُؿ ۡقا ۙ ِا ّـ َذ ّبک ِم ۢۡن
َ َُ
﴾۱۱۱٪ ﴿ بَ ۡع ِد َہا لَغفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم

َ
َیَوۡ َؿ تَاۡت ۡی ک ُ ّ ُل ج َ ۡفس تُ َجا ِخ ُؾ َع ۡن جّ ۡف ِس َہا ق
ِ
ٍ
َتُوَف ّّٰی ک ُ ّ ُل ج َ ۡفس ّ َما َعم َل ۡت َق ُہ ۡم لا
ِ
ٍ
َۡ
﴾۱۱۱﴿ یُظل ُموۡ َـ
ણન:વંળમ યરોકભાં
તેઓજ શળે. (૧૦૯)

શાણન

બોગલનાયા

છી જરૂય છે કે તાયો યલયરદગાય તે
રોકોના ભાટે કે જે ભણે વંકટભાં વડામા
છી (ોતાના) ઘયોનો ત્માગ કમો છી ધભજ
મુઘ્ધ કમુું, અને ધીયજ ધયી, તો ફેળક તાયો
યલયરદગાય આ વઘી લાતો છી (ઍ
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રોકો ભાટે) ભશાન ભાપ કયનાય (અને) દમાુ
છે . (૧૧૦)
તે (કમાભતના) રદલવે પ્રત્મેક જણ ોતાના
ભાટેજ તકયાય કયતો આલળે, અને પ્રત્મેક
જણને તેણે જે જે કાંઇ કમુું શળે તેનો ૂયેૂયો
ફદરો આલાભાં આલળે અને તેભના ય
શયગીઝ ઝુલ્ભ કયલાભાં આલળે નશીં. (૧૧૧)
ઍજ રોકો આખેયતભાં નુકવાન બોગલનાય
છે . તેઓ ાવે કોઇ નેક અભર શળે નણશ,
જે ના કાયણે તેઓ જશન્નભથી ભુણક્ત ભેલી
ળકળે નણશ. આ આમત ઍ રોકોના ણલળે છે
જે ઓઍ યાશે શકને વખત જોઇ અને
ઇભાનથી ભોઢું પેયલી ોતાની કાપીય અને
ભુશ્રીક કોભની વાથે બી ગમા.
શલે ખુદાઍ તઆરા ભોઅભીનોનું લણજન કયે
છે . જે ઓને કુપપાયોઍ તકરીપ આી,
દેળણનકાર કયી દીધા. જે ભકે જ.અમ્ભાય,
વણશફ, ણફરાર લગેયે. તેઓઍ ખુદાની
યાશભાં ણશજયત, જે શાદ અને વબ્ર કયેર છે .
તેઓના ગુનાશોને ખુદા ફક્ષલાલાો અને
ભાપ કયલાલાો છે . જ.ણફરારને કુપપાયોઍ
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રોખંડનું ફખતય શેયાલી ધગધગતા તડકાભાં
ઉબા યાખમા છી ગયભ યેતી ઉય
વુલયાલલાભાં આવ્મા. ત્માય છી તેભને
વખત ગયભ યેતી ઉય ઘવડલાભાં આવ્મા
છતાં ણ તેઓ ોતાની લાત ઉય અટર
યશી અશદ-અશદ કશેતા યહ્યા.
કમાભતના રદલવે પ્રત્મેક ઇન્વાન ોતાના
નપવ વાથે ઝગડો કયળે કે નેક કામો કેભ ન
કમાજ. કશે છે કે શ. ઉભયે ઍક લખત કાફુર
અશફાયને કહ્યું ભને કંઇ નવીશત કયો. તેણે
કહ્યું કે ખુદાની કવભ જે ની કુદયતના શાથભાં
ભાયી જાન છે . જો કે તભાયો અભર ૭૦
મગમ્ફય જે લો શોમ તો ણ તે લખતે
(કમાભતના રદલવે) તભાયી ઍલી શારત થળે
કે તભને તભાયા નપવ ણવલામ ફીજી કોઇ
લસ્તુ તયપ ખમાર જ નણશ શોમ અને ઍ
વભમ ઍલો શળે કે જશન્નભ અલાઝ કયળે કે
ભને બયુય કયો, અને કોઇ ભાનલંત, પયીશ્તો
અને મગમ્ફયે ભુયવર ઍલો નણશ શોમ કે
યેળાન નણશ શોમ. કમાભતના રદલવે
આગના અને ાછના તભાભ રોકો જ.
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ેયવુરે ખુદા વ.ની ણખદભતભાં આલળે અન
ંપયીમાદ કયળે. તે લખતે આં શઝયત વજદાભા
ંુજળે તો અલ્રાશ શુ કભ કયળે કે તું તારૂ ભાથ
ેવજદાભાંથી ઉાડ અને જે ભાંગલુ શોમ ત
ભાંગ.
૧૧૨ થી ૧૧૬ભી આમાત :-

ًَ
ّّٰ َ َ ً َ َ
َ
َق ض َف َب الل ُہ َمثلًا ق ۡویَۃ کان ۡت ّٰا ِمنۃ
ُ ۡ َّ ً َ ۡ
ُ
ُۡ َ
ّمط َم ِئنۃ ّیا ِت ۡی َہا ذِرق َہا َذغ ًدا ِّم ۡن ک ِ ّل
َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ّّٰ َ َ َ َ ّّٰ
اـ فکؿ َػة ِباج ُع ِم الل ِہ فاداق َہا الل ُہ
مک ٍ
َ ُ
َۡ
َ َ ۡ
از ال ُجوۡ ِع َق الخوۡ ِػ ِب َما کانوۡا
ل ِب

َ
یَ ۡصن ُعوۡ َـ ﴿﴾۱۱۲

ٓاء ُہ ۡم َذ ُسوۡ ٌؾ ّم ۡن ُہ ۡم َف َک ّ َذبُوۡفُ
َق لَقَ ۡد َج َ
ِ
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ّٰ
َفاَ َخ َذ ُہ ُم ال ۡ َع َذ ُ
اب َق ُہ ۡم ظ ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۱۳
َ ُ ُ ۡ ّ َ َ َ َ ُ ُ ّّٰ ُ َ ّٰ ً َ ّ ً ّ َ
فکلوا ِمما ذرقکم اللہ حللا ط ِیبا ۪ ق
ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ّّٰ
الل ِہ ا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم ا ّیَافُ
اشٕوقا جِعمت
ِ
ِ
َ
ت ۡع ُب ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۱۴
َّ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ
الد َؿ َق ل َ ۡح َم
ِانما ْوؿ علیکم المیتۃ ق
ۡ ۡ
َ
ۤۡ ُ
َ ۡ ّّٰ
ال ِخنـِیۡرِ َق َما ا ِہ ّ َل ل ِغهؿِ الل ِہ ِب ٖہ ۚ ف َم ِن
َ َ ّّٰ َ ُ
َ
ۡ ُ َۡ
اضؽ ّ َػ غه َؿ َب ٍاغ ّق لَا َعا ٍخ ف ِا ّـ الل َہ غفوۡ ٌذ
َ
ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۱۱۵
َق لَا تَقُوۡلُوۡا ل َِما تَ ِص ُف اَل ۡ ِس َن ُت ُک ُم ال ۡ َکذبَ
ِ
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َۡ ّ
َ َ
َ
ّّٰ َ
ّٰہذا َح ّٰل ٌل ّق ّٰہذا َْ َو ٌاؿ ل َِتفل ُؿ ۡقا َعدی الل ِہ
َّ َ
َۡ
ََۡ
ّّٰ َ
الک ِذ َب ؕ ِا ّـ ال ِذیۡ َن حفل ُؿ ۡق َـ َعدی الل ِہ
َۡ
ُۡ
﴾۱۱۶﴿ الک ِذ َب لَا حف ِل ُحوۡ َـ
અને અલ્રાશ ઍક (ઍલી) લસ્તીનો દાખરો
લણજલે છે (કે) જે (તદ્દન) ળાંત અને ણનબજમ
શતી, જે ભાં ચોભેયથી આજીલીકાના બયૂય
વાધનો ચાલ્મા આલતા શતા; છી તે
(લસ્તીલાા)ઓઍ અલ્રાશની નેઅભતોની
કૃતધ્નતા (નાળુક્રી) કયી તો અલ્રાશે ણ
તેભના કૃત્મો ફદર તેભને અણત બૂખ તથા
બમની ભઝા ચખાડી દીધી. (૧૧૨)
અને ખચીતજ તેભની ાવે તેભનાભાંથી જ
ઍક યવુર આવ્મો છી તેભણે તેને
જુ ઠરાવ્મો,
જે થી
તેભને
(તેભની)
ઝુરભગાયીની ણસ્થણતભાંજ અઝાફે આલી
દફાવ્મા. (૧૧૩)
ભાટે અલ્રાશે તભને જે કાંઇ આપ્મું છે
અનુક્રભણણકા
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તેભાંથી શરાર અને ાક લસ્તુઓ ખાઓ,
અને અગય અલ્રાશના જ ફંદા ફનલા
ચાશતા શો તો તેની નેઅભતોનો ાડ ભાનતા
યશો. (૧૧૪)
ણવલામ તેના નથી કે તેણે તભાયા ય ભુયદાય
તથા રોશી તથા વુવ્લયનું ભાંવ તથા તે
(કુયફાની) કે જે અલ્રાશના ણવલામ ફીજુ ં
નાભ રઇ ઝબ્શ કયલાભાં આલી શોમ (ઍ
વઘી લસ્તુઓ) શયાભ કયી છે , છી જે કોઇ
(બૂખભયાથી) વ્માકુ ફને અને (અલ્રાશની
આજ્ઞાનું) ઉલ્રંઘન કમાજ ણલના તથા શદથી
લધી જલા ણલના (તેનો ઉમોગ કયે) તો ફેળક
અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને) દમાલાન
છે . (૧૧૫)
અને તભાયી ઝફાનોથી જે અવત્મ નીકે છે
તે (વાચું ભાની રઇ) ઍભ ન કશો કે આ
શરાર છે અને આ શયાભ છે કે જે થી ઍલી
યીતે અલ્રાશ ય જુ ઠું આ ચઢાલો; ફેળક
જે રોકો અલ્રાશ ઉય જુ ઠું આ ચઢાલે છે
તેઓ (શયગીઝ) અલ્રાશ ય વપતા
ભેલળે નણશ. (૧૧૬)
અનુક્રભણણકા
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ખુદાઍ ઍક દાખરો ફમાન કમો છે કે ઍક
ઍલી લસ્તી શતી જે ના રોકો આણજલીકાના
બયુય વાધનો ધયાલતા શતા. તેઓ ખુદાની
નેઅભતોની નાળુક્રી કયી ગુનાશના કામો કયતા
શતા. આ આમત ઍ કોભ ણલળે નાણઝર થઇ
છે કે જે લસ્તીના રોકો ઘણા જ ભારદાય
શતા. ત્માં અનાજ ુર્ષક થતું શતું અને
તેઓની નાળુક્રીની ઍ શદ શતી કે યોટરાના
ટુકડાથી ઇસ્તેનજા કયતા શતા. ખુદા
તઆરાઍ ત્માં દુકાનો આયંબ કમો. તે
ઍટરા ભોશતાજ થઇ ગમા કે ઇસ્તેનજા કયેરા
યોટરીના ટુકડાઓ ઝભીન યથી ઉાડીને
ખાતા શતા. શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી
રયલામત છે કે ભાયા લારીદે ફુઝુગજલાય જમ્મા
છી કડાથી શાથ રુછતા ન શતા ણ
આંગીઓ ઉય ચોંટેરું અનાજ ચાટી રેતા
શતા. છી આે પયભાવ્મું કે અભાયી શેરાં
ઍક લસ્તી શતી જે ને ખુદાઍ યોઝી આી
શતી. તેઓ શદથી આગ લધી ગમા શતા
અને ગુંદેરા આટાથી ણ ઇસ્તેનજા કયતા
શતા. તેઓના ખયાફ કૃત્મ જોઇ ખુદાઍ
અનુક્રભણણકા
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તેઓની ખેતીલાડીભાં તીડો ભોકરાવ્મા, જે ઓ
ફધી લસ્તુઓ ખાઇ ગમા અને તેઓ
ભોશતાજ થઇ ગમા. જે નો દાખરો ખુદા
તઆરાઍ આ આમતભાં આપ્મો છે . કેટરાક
કશે છે કે આ લસ્તીથી ભુયાદ ભક્કા છે . વાયા
વભમ છી ખુદાઍ તેભને વાત લયવ વુધી
દુકાના અઝાફભાં પવાલી દીધા, ઍટરે વુધી
કે ચાભડા અને ખુનથી બયેરી લસ્તુઓ ણ
ખાઇ જતા શતા. બુખના અઝાફની વાથે
વાથે તેઓને ભુવરભાનોની રુંટભાયનો ણ
બમ યશેતો શતો. બુખ અને બમના કાયણે
તેભનું ળયીય કભઝોય થઇ ગમું શતું, જે ને
ણરફાવની ઉભા આલાભાં આલી શતી
અને આ અઝાફ આં શઝયત વ.ની
ફદદુઆથી તેઓ ઉય નાણઝર થમો શતો.
ભક્કાલાાની ાવે તેઓની જ કોભભાંથી
મગમ્ફય શ. ભોશમ્ભદ વ. આવ્મા. તેઓઍ
આ વ.ને ઝુઠરાવ્મા. તેથી તેઓ ઉય
અઝાફ આવ્મો. જે ભકે ફદ્રની રડાઇભાં તેઓ
કત્ર અને કૈદ થમા, ઍ રોકો ોતાના નપવ
ઉય ઝુ લ્ભ કયતા શતા.
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શરાર અને ાકીઝા યોઝી આી છે તેને
ખાલ, અને જે ભાં શયાભની ળંકા શોમ તે
લસ્તુથી દુય યશો.
તભાયા ઉય ભુયદાય, રોશી, વુવ્લયનું ભાંવ
અને ઍ ચીઝ જે ખુદાનું નાભ રીધા લગય
ઝબ્શ કયી શોમ તે શયાભ છે ણ જો બુખના
રીધે ફશુ જ રાચાય થઇ ગમા શોલ તો જાન
ફચાલલા ુયતું જ ખાઇ ળકો છો. લધુ ણલગત
વુયઍ ફકયભાં અભોઍ રખેર છે .
કુયૈળના કાપીયો કશેતા શતા કે જે કંઇ વાઍફા
અને ફશીયા (વુયઍ ભાઍદાની ૧૦૩ભી
આમત જુ ઓ, ત્માં તેનો ખુરાવો આેર છે .)
ઊંટોના ેટભાં છે તે અભાયા ભયદો ભાટે
શરાર છે અને ઓયતો ભાટે શયાભ છે .
કુમ્ભીઍ ોતાની તપવીયભાં રખમું છે કે
મશુ દીઓ શરારને શયાભ ઠેયલતા શતા અને તે
તેભની ોતાની ભનઘડત લાતો શતી અને
કશેતા શતા કે ખુદાઍ પયભાવ્મું છે .
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૧૧૭ થી ૧૨૨ભી આમાત :-

َ َ ٌ َ ۡ ٌ َّ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۱۱۷
متاع ق ِلیل ۪ ق لہم عذ
َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ َ َ َ َ
اخ ۡقا َْ ّو ۡمنا َما ق َص ۡصنا
ق عدی ال ِذین ہ
َ َ ّٰ
َ
َ َ
َعل ۡیک ِم ۡن ق ۡب ُل ۚ َق َما ظل ۡمن ُہ ۡم َق لّٰ ِک ۡن
ۡ
َ ُ ۤۡ َ ۡ ُ
کانوۡا اجف َس ُہ ۡم یَظ ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۱۸
ثُ ّ َم ا ّ َـ َذ ّبَ َک ل ّ َِلذیۡ َن َعم ُلوا ّ ُ
السوۡٓ َء ب َج َہالۃَ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ ّٰ َ َ َ ۡ َ ُ ۡۤۡ ّ َ
ُ َّ َ
ُ
ۡ
ۢۡ
ثم تابوا ِمن بع ِد دل ِک ق اصلحوا ۙ ِاـ
َُ َ
َ َ
َذ ّبک ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َہا لَغفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿ ﴾۱۱۹٪
ِا ّ َـ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم ک َ َ
اـ اُ ّ َم ًۃ َقانِ ًتا لّ ِ ّّٰل ِہ َح ِن ۡی ًفا ؕ قَ

ُ
ۡ ۡ ۡ
ل َ ۡم یَک ِم َن ال ُمٍ ِوخ ِه َف ﴿ ۙ﴾۱۲۱
hajinaji.com

762

અનુક્રભણણકા

ُ َشأِ ًوا لِّاَجۡ ُعم ٖہ ؕ ِا ۡج َت ّٰب ُہ َق َہ ّٰد
ىہ ِاخّٰی
ِ
ُ َ
﴾۱۲۱﴿ اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم
ٍ ِصف
َّ َ ً َ َ َ َ ۡ ُّ
ّٰ َ
ٗ
َق ّٰات ۡین ُہ فِی الدنیا حسنۃ ؕ ق ِانہ فِی
ۡ ّّٰ َ َ َ ّٰ ۡ
﴾۱۲۲﴿ الص ِل ِحه َف
الآِو ِۃ ل ِمن
(આ) થોડાક લખતનો રાબ છે અને (છે લટે)
તેભના ભાટે દુ:ખદામક ણળક્ષા છે . (૧૧૭)
અને તેભના ય કે જે ઓ મશૂ દી શતા તે
લસ્તુઓ શયાભ કયી શતી કે જે નું લણજન અભે
તને આગ લણજલી ચૂક્મા છીઍ, અને
અભોઍ તેભના ય ઝુલ્ભ કમો ન શતો ફલ્કે
તેઓ ંડે ોતાના જીલ ય ઝુલ્ભ કમાજ કયતા
શતા. (૧૧૮)
છતાં ણન:વંળમ તાયો યલયરદગાય તે રોકોના
ભાટે કે જે ભણે અજ્ઞાનતાભાં ફદી કયી, છી તે
ફાદ પ્રશ્ચાતા કમો અને (બૂર કમાજ ફાદ)
વુધાયણા કયી, તો ફેળક તાયો યલયરદગાય
અનુક્રભણણકા
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ઍભ થમા છી ભોટો ભાપ કયનાય (અને)
દમાુ છે . (૧૧૯)
ફેળક ઇબ્રાશીભ ઍક (વત્મ ધભજનો) નભુનો
શતો જે ણનખારવ ભનથી અલ્રાશની
પયભાફયદાયી કયનાયો શતો અને તે ભુશ્રીકો
ભાંશેનો ન શતો: (૧૨૦)
તે તે (અલ્રાશ)ની નેઅભતોનો ાડ ભાનનાયો
શતો: તે (અલ્રાશે) તેને વંદ કયી રીધો શતો
અને તેને યાશે યાસ્ત દેખાડી દીધી શતી.
(૧૨૧)
અને અભોઍ તેને આરોકભાં બરાઇ આી
શતી, અને ખચીતજ યરોકભાં ણ તે
વદાચાયીઓ ભાંશેનો જ છે . (૧૨૨)
જે કંઇ રોકો ભનઘડત લાતો યજૂ કયે છે તેનો
પામદો દુણનમાભાં થોડા રદલવ ભાટે છે અને
આખેયતભાં ણળક્ષા બોગલલી ડળે. શ.ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે ફંદો જે
લખતે કફીયા અને વગીયા ગુનાશ કયે છે તે
લખતે ઇભાનથી નીકી જામ છે ણ
ઇસ્રાભભાં ફાકી યશે છે અને જ્માયે તૌફા કયે
છે તો ાછો ઇભાન તયપ આલી જામ છે અને
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કુફ્ર તયપ જતો નથી. જ્માયે શરારને શયાભ
અને શયાભને શરાર કશેલા રાગે તે અભાયી
નઝદીક ઇભાન અને ઇસ્રાભ ફન્નેભાંથી
નીકી કુફ્રભાં દાખર થઇ જામ છે .
જે રોકો મશુ દી થમા છે તેઓના ઉય
અભોઍ ઍ ચીઝો શયાભ કયી છે જે ને અભોઍ
આ શેરાં ફમાન કયી છે . અભોઍ તેઓ
ઉય ઝુલ્ભ કમો નથી. તેઓ અલ્રાશની
નેઅભતની નાળુક્રી કયી ોતાની ઉય ઝુલ્ભ
કયતા શતા. (વુયઍ અન્આભભાં ણલગતલાય
યજૂ કયેર છે .)
જે ઓઍ નાદાની અને ગપરતભાં ફુયા કૃત્મો
કમાજ છી તૌફા કયી તો તેઓની તૌફાને
અલ્રાશ કફુર કયનાય છે .
કુયઆન કશે છે કે ઇબ્રાશીભ અ. ોતાની
ઝાતભાં ઍક ુયી ઉમ્ભત શતા. ઍનો અથજ ઍ
કે આ ઍકરા ોતે ઍક ઉમ્ભત વભાન જ
શતા. જ્માયે દુણનમાભાં કોઇ ભુવરભાન ન
શતું. ઍક તયપ તો ોતે ઍકરા ઇસ્રાભના
ઝંડાધાયી શતા, ફીજી તયપ આખું જગત કુફ્રનું
અરભ ફયદાય શતું. આ ઍકરાઍ, ઍ કાભ
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કમુું જે ઍક આખી ઉમ્ભતને કયલાનું શોમ છે .
તે ઍક વ્મણક્ત ન શતી, યંતુ ઍક ુયો વભુશ
શતા અને ભળશુ ય છે કે શ. ઇબ્રાશીભ અ.ના
ુર્ષક પઝાઍર શતા. જાણે ઍક ુયી
ઉમ્ભતના પઝાઍર તેભાં જોલાભાં આલતા
શતા. તેથી જ ખુદાઍ ઉમ્ભત કહ્યા છે
“શણનપ”નો અથજ આ સ્થે ઍ રેલાભાં
આવ્મો છે કે જુ ઠા ધભોથી દૂય યશી શક દીન
તયપ લરણ કયલાલાા શતા અને તે
ભુશ્રીકોભાંથી ન શતા.
તે અલ્રાશની નેઅભતનો આબાય ભાનનાય
શતા અને તેભને મગમ્ફયી આીને વંદ
કયલાભાં આવ્મા શતા.
અભોઍ ઇબ્રાશીભને દુણનમાભાં ણ બરાઇ
આી અને રોકોના રદરભાં તેઓના પ્રેભને
ઉત્ન્ન કમો અને તેભને ાક ાકીઝા ઔરાદ
અતા કયી જે આખય ઝભાનાના મગમ્ફય
વ. અને અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન અ. છે .
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૧૨૩ થી ૧૨૪ભી આમાત :-

َ َ ّ ۡ َ ّ َ َ ۡۤ َ َ َ ُ
ث ّم ا ۡق َح ۡینا ِال َ ۡیک ا ِـ ات ِبع ِملۃ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم
ۡ ۡ ۡ
َ َ َح ِن ۡی ًفا ؕ َق َما ک
﴾۱۲۳﴿ اـ ِم َن ال ُمٍ ِوخ ِه َف
َّ َ
َُ ۡ
َّ َ ُ َ َّ
الس ۡب ُت َعدی ال ِذیۡ َن اخ َتلفوۡا
ِانما ج ِعل
ُ
َ
َ َ َ
فِ ۡی ِہ ؕ َق ِا ّـ َذ ّبک ل َ َی ۡحک ُم بَ ۡین ُہ ۡم یَوۡ َؿ
ُ َ
ُ ۡ
ۡ
﴾۱۲۴﴿ ال ِق ّٰی َم ِۃ فِ ۡی َما کانوۡا فِ ۡی ِہ یَخ َت ِلفوۡ َـ

છી અભોઍ તાયી તયપ લશી કયી કે તું
ઇબ્રાશીભના (વાચા) ધભજ (ઇસ્રાભ)નું
અનુકયણ કય કે જે ઍકજ અલ્રાશને
ભાનનાયો શતો; અને તે ભુશ્રીકો ભાંશેનો ન
શતો. (૧૨૩)
ણવલામ તેના નથી કે વબ્ત (ળણનલાય) તો તે
રોકો ય લાજીફ (અણનલામજ) કયલાભાં
આવ્મો શતો કે જે ભણે તે (ના ારન)ભાં
ભતબેદ કમો શતો; અને ફેળક તાયો
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યલયરદગાય તેભની લચ્ચે કમાભતના રદલવે તે
ફાફતનો ણનણજમ કયી દેળે કે જે ભાં તેઓ
યસ્ય ભતબેદ કમાજ કયતા શતા. (૧૨૪)
આ સ્થે ઉયોક્ત આમતનો આ અથજ ણ
થઇ ળકે છે કે અમ ભોશમ્ભદ વ. રોકોને શક
તયપ ફોરાલલાભાં તું ઇબ્રાશીભનું અનુવયણ
કય, ઍટરે જે લી યીતે ઇબ્રાશીભ નયભીથી
તલશીદની દરીરો ઍક છી ઍક ફમાન
કયતા શતા અને રોકોની વભજ પ્રભાણે
તેઓની વાથે લાતો કયતા શતા તે પ્રભાણે
તભો ણ કયો. શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તપા વ. કોઇ
મગમ્ફયને તાફે ન શતા. કેટરાક ભવાઍર
ફીજા મગમ્ફયોની ળયીઅત પ્રભાણે છે તો
તેથી કંઇ તેઓની તાફેદાયી કયી ગણામ નણશ,
યંતુ ઍ તો ઍકજ જાતનો શુ કભ ખુદાઍ
ફન્ને મગમ્ફયોને આપ્મો ગણામ. આણા
મગમ્ફય અપઝરુર ભુયવરીન છે ઍટરે કે
ફધામ મગમ્ફયો અને નફીઓથી અપઝર
છે .
ખુદાઍ શ. ભુવા અ.ને આજ્ઞા કયી કે ફની
ઇવયાઇરને કશો કે જુ ભ્આના રદલવે તભાભ
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કાભકાજ ભુકીને ખુદાની ઇફાદત કયો. થોડાક
રોકોઍ આ શુ કભને ભાન્મ યાખમો અને
કેટરાકોઍ તેભાં ભતબેદ કમો. ઍક જભાતે
કહ્યું કે અભો યલીલાયને ભાન્મ યાખીળું, કાયણ
તે રદલવે જગતનું વજજ ન થમું છે . ઍક વભુશે
કહ્યું કે અભો ળનીલાયને ભાનીળું, કાયણ કે તે
રદલવે દુણનમા મદા કયી ખુદાને ફુયવદ ભી
છે . તેઓની નાપયભાની અને ભતબેદના
કાયણે ખુદાઍ તેઓ ઉય તેઓની ઇચ્છા
ભુજફ ળનીલાયનું ારન કયલું પયઝ કમુું ણ
તે ણલળે ખુદાઍ તેઓ ઉય ઘણી વખતી કયી.
જે ભકે પયભાલેર છે કે રોકોઍ ળણનલાયના
રદલવભાં ભતબેદ કમો., તેઓ ઉય
ળનીલાયનું ારન કયલું અને તે રદલવની
તાઅઝીભ ઍ શતી કે ખુદાની ઇફાદત ણવલામ
ફીજુ ં કંઇ કયલું નણશ. જો કે આ ફાફત તેઓ
ઉય ઘણીજ વખત શતી. કેટરાક કશે છે કે
તેઓઍ ળનીલાયનું ારન ન કમુું તેથી લાંદયા
લગેયે થઇ ગમા અને આવભાં ભતબેદ કયી
ભાછરાનો ણળકાય કયલો શંભેળા શરાર
જાણ્મો. જ. યવુરે ખુદા વ.થી રયલામત છે કે
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ખુદાઍ ઍક જભાત જે અભાયાથી શેરે
તેઓ ય જુ ભ્આના રદલવે ઇફાદત પયઝ કયી
શતી તેઓઍ તેભાં ભતબેદ કમો. અભોને તે
રદલવની ણશદામત કયી તેની તૌપીક અને
ભશેયફાનીથી અભોઍ તે રદલવે ઇફાદત ળરૂ
કયી, તો અભાયા ભાટે જુ ભ્આ, મશુ દીઓ ભાટે
ળનીલાય તથા ઇવાઇઓ ભાટે યલીલાય છે .
૧૨૫ થી ૧૨૮ ભી આમાત :-

ۡ ۡ َ
َ ۡ
ُ
ا ۡخ ُع ِاخّٰی َس ِب ۡی ِل َذ ِّبک ِبال ِحک َم ِۃ َق ال َموۡ ِعظ ِۃ
َّ ۡ
َ
َ ۡ
َ
ال َح َسن ِۃ َق َجا ِخل ُہ ۡم ِبالتِ ۡی ِہ َی ا ۡح َس ُن ؕ ِا ّـ
ََذ ّبَ َک ُہوَ اَ ۡع َل ُم ِب َم ۡن َض ّ َل َع ۡن َس ِب ۡی ِل ٖہ َق ُہو

ۡ َ َ
﴾۱۲۵﴿ ا ۡعل ُم ِبال ُم ۡہ َت ِدیۡ َن

ۡ
َ َ
َق ِا ۡـ َعاق ۡب ُت ۡم ف َعاقِ ُبوۡا ِب ِمث ِل َما ُعوۡقِ ۡب ُت ۡم
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ّّٰ ّب ٖہ ؕ َق لَئ ۡن َصك َ ۡؿتُ ۡم ل َ ُہوَ َخهۡ ٌؿ ل
ِلصكِؿِیۡ َن
ِ
ِ
﴾۱۲۶﴿

ّّٰ َ ّ َ
َۡ
َق ۡاصكِ ۡؿ َق َما َصكۡ ُؿؽ ِالا ِبالل ِہ َق لَا تَ َى ۡـ
ُ َ
َ
َ ُ َ
َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا تک ف ِ ۡی ض ۡی ٍق ِّم ّما یَ ۡمٕ ُو ۡق َـ

﴾۱۲۷﴿
َ
ّّٰ َ ّ
ۡالل َہ َم َع الّ َ ِذیۡ َن ّاتقَوۡا ّ َق الّ َ ِذیۡ َن ُہم
ِاـ
ُ ُ
﴾۱۲۸٪ ﴿ ّم ۡح ِسنوۡ َـ
(શે યવુર !) તું તાયા યલયરદગાયના ભાગજ
તયપ ણશકભત વાથે તથા શ્રેષ્ઠ ઉદેળ વાથે
(રોકોને) ફોરાલ અને તેભની વાથે ઍલી યીતે
ચચાજ કય કે જે ઉિભ શોમ; ણન:વંળમ તાયો
યલયરદગાય તેભનાથી વાયી ેઠે લાકેપ છે કે
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જે ઓ તેના ભાગજથી યખડી ગમા છે અને
તેભનાથી ણ વાયી ેઠે લાકેપ છે કે જે ઓ
ણશદામત ાભેરા છે . (૧૨૫)
અને જો ફદરો રો તો ઍટરોજ ફદરો રો,
જે ટરી કે તભાયા ય વખતાઇ કયલાભાં આલી
શોમ, અને જો વશન કયો તો ખયેજ તે વશન
કયનાયાઓ ભાટે ફશેતય છે . (૧૨૬)
અને (શે યવુર !) વશન કય, અને તાયાથી
વશન થળે નણશ ણ અલ્રાશની જ ભદદથી,
અને તે નાણસ્તકોના વંફંધભાં ખેદ ન કય; અને
તેઓ જે ચારફાઝીઓ ચારે છે તેનાથી
ભનભાં ઓછુ ં ન આણ. (૧૨૭)
ણન:વંળમ અલ્રાશ તેભની વાથે છે કે જે ઓ
(નાણસ્તકણં તથા ગુનાશોથી) ફચતા યશે
છે , અને તેભની વાથે ણ છે કે જે ઓ નેકીઓ
કયનાયા છે . (૧૨૮)
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે મગમ્ફયો
રોકોની અક્કર પ્રભાણે તેઓ વાથે લાતો કયે
છે . શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ને કોઇઍ
કહ્યું કે શ.યવુર વ. અને અઇમ્ભઍ
ભાઅવુભીન અ.ભે દીન ણલળે લાદ-ણલલાદ
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કયલાની ભનાઇ કયી છે ? આે પયભાવ્મું નણશ,
યંતુ ગેયવ્માજફી વખતાઇની વાથે લાદ
ણલલાદની ભનાઇ છે , ળું તે અલ્રાશનો કોર
નથી વાંબળ્મો ઍભ કશી આે ઉયની
આમતની ણતરાલત પયભાલી.
ભુશ્રીકોઍ ઓશદની રડાઇભાં ઘણા
ભુવરભાનોને કત્ર કમાજ શતા અને તે ફધાના
આંખ, કાન, નાક લગેયે અલમલો કાી નાખમા
શતા અને કેટરાકના ેટ ણ ચીયી નાખમા
શતા અને જ.શભઝાનો ણ ઍજ શાર કમો
શતો. તે લખતે ભુવરભાનોઍ કહ્યું કે જ્માયે
અભે ળણક્તભાન થઇળું તો કાપીયોના આથી
ણ ફુયા શાર કયીળું. જ.શમ્ઝાનું ણજગય
કાઢી રઇ અફુ વુપીમાનની સ્ત્રી શીંદાને
આલાભાં આવ્મું. તેણીઍ તે ણજગય ભોઢાભાં
રઇને ચાલલા ચાહ્યું ત્માં તે ત્થય જે લું થઇ
ગમું. જ. યવુર વ.ને જ્માયે ખફય ડી તો
પયભાવ્મું કે અલ્રાશે ઍભ ન ઇચ્છમું કે જ.
શમ્ઝાનું રોશી તેણીના આંતયડાભાં જામ અને
તેની વાથે તેભના ળયીયનો કોઇ બાગ
જશન્નભભાં ફે. કાયણ કે જ. શમ્ઝા
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જન્નતીઓભાંથી છે અને આે પયભાવ્મું કે
અલ્રાશ ભને ણલજમ આળે તો તેના ફદરે
૭૦ ભાણવોને ભાયીળ. તે લખતે અલ્રાશ
તઆરાઍ આ આમત નાઝીર પયભાલી.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ઓશદભાં તાયા ઉય જે
ણલત્મું છે તેના ઉય વબ્ર કય અને ગભગીન ન
થા, ઍ કાપીયો તાયી વાથે જે ભક્કય અને ચાર
ચારે છે તેનાથી ઓછુ ં રાલ નણશ.
જે ઓ ળીકજ અને ગુનાશથી ફચે છે અલ્રાશ
તેઓની વાથે છે અને નેકી કયનાયની વાથે
ણ અલ્રાશ છે . જે લખતે આ આમત
નાણઝર થઇ તો આે પયભાવ્મું કે શુ ં વબ્ર
કયીળ અને ફદરો રેલાભાં શુ ં રોકોને ભુવરશ
(શાથ-કાન-નાક લગેયે કાલું) કયીળ નણશ.
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વુબ્શાનલ્રઝી : ાયો - ૧૫
આ વુયાભાં ૧૧૧ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૭) વૂયઍ ફની ઇવયાઇર
(ઇવયાઇરના લંળજો)

ّّٰ ۡ
ّ 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 વુયાની ાંચ કે આઠ આમતો ભદીનાભાં
નાણઝર થઇ છે . શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે
જે કોઇ આ વુયાને ઢે તો તેભાં લારેદમન
(ભા-ફા)નો શક છે તે ઢલાથી રદર નયભ
થામ છે . ખલ્રાકે આરભ તેને જન્નતભાં ફે
કીનતાય વલાફ અતા કયળે. દુણનમા અને
દુણનમાભાંની ફધી ચીઝોથી ઉિભ શળે. ઍક
કીનતાય ફસ્વો અલરકમાના લજનનો થામ
છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણજન
છે કે દય જુ ભ્આની યાત્રે આ વુયો ઢે તો
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જ્માં વુધી ફાયભા ઇભાભ અ.ની ઝીમાયત
નવીફ ન થામ અને તેભના તાફેઇનભાં
દાખર નશીં થામ ત્માં વુધી ભયળે નશીં.
૧ રી આમત:-

َ ۡۤ َ ّ
ُس ۡب ّٰح َن ال ِذ ۡی ا ۡي ّٰوی ِب َع ۡب ِد ٖف ل َ ۡیلًا ِّم َن
َۡ
ۡ َ
ۡ
ۡ
ال َم ۡس ِج ِد ال ََ َوا ِؿ ِاخی ال َم ۡس ِج ِد الۡاق َصا
َّ َ
ُ
َّ
َۡ
ال ِذ ۡی ّٰب َرخنا َحوۡل َ ٗہ ل ِنؿِیَ ٗہ ِم ۡن ّٰا ّٰی ِتنا ؕ ِان ٗہ
ۡ ۡ ُ َّ َ ُ
﴾۱﴿ الس ِم ۡیع ال َب ِصه ُؿ
ہو

ાક છે તે ઝાત કે જે યાતો યાત ોતાના ફંદા
(ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.)ને ભસ્જીદુર શયાભ
(ફમતુલ્રાશ)થી ભસ્જીદે અકવા (ફમતુર
ભુકદ્દવ) તયપ રઇ ગમો જે ની આવાવ (ની
બૂણભ)ને ખુદ અભોઍ ફયકતલાી ફનાલી છે
કે જે થી અભે તેને અભાયી ણનળાનીઓભાંથી
કેટરીક દેખાડી દઇઍ; ફેળક તે ભોટો
વાંબનાય (અને) દેખનાયો છે . (૧)
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જ. યવુરે ખુદા વ.ને ણશજયતની શેરાં ૨૭
યજફની યાત્રે ભેઅયાજ થઇ. ભેઅયાજના
કેટરાક જુ દા જુ દા બાગો ઉય ણલલેચન કયલું
જરૂયી છે . ળું ભેઅયાજ ળક્મ છે કે નણશ ?
ભસ્જીદે અકવાનો ભતરફ ળું છે ? ળાયીરયક
ભેઅયાજ શતી મા રૂશાની ? આ કેલી યીતે
ગમા ત્માં ળું ળું લાતો થઇ અને ળું ળું જોમું ?
તે ફધીજ લસ્તુઓ ઉયોક્ત શેરી આમતના
ેટાભાં નીચે યજૂ કયલાભાં આલે છે .
ભેઅયાજના ભાભરાભાં ઘણા રોકો અટલાઇ
ગમા. શજાયોના શાથભાંથી શકનો ારલ છુ ટી
ગમો. કેટરાકે ભેઅયાજનો જ ઇન્કાય કયી
દીધો. જે ઓ આ યાશ ઉય અટર યહ્યા તેઓ
રૂશાની ભેઅયાજથી આગ ન લઘ્મા, જે ઓ
શકની ભાઅયેપત ધયાલતા શતા તેઓ ઇયપાન
અને મકીનની ભંઝીર તયપ આગ લઘ્મા.
જ્માયે અલ્રાશ પ્રત્મેક લસ્તુ ઉય કુદયત
ધયાલે છે તો તે જે લી યીતે ચાશે, જ્માં જ્માં
ચાશે અને જ્માયે ચાશે ત્માયે ોતાના ફંદાને
વમય કયાલી ળકે છે . કરાભે ાકભાં “અવયા
ફે અબ્દેશી”ના ળબ્દો જાશેય કયે છે કે આ
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ોતે નથી ગમા, યંતુ અલ્રાશ આને રઇ
ગમો છે . જ્માયે તેણે આને ફોરાવ્મા તો
તેના ભાટે ફધુ જ થલું ળક્મ છે . આજના
નુતન ઝભાનાભાં આકાળી જ્ઞાન ધયાલનાયા
ચાંદ ઉય જઇ ળકે છે , તો ળું ઍ ઝાત કે જે
વક જગતનો શેતુ શોમ જે ણે ઝભીન ઉય
ફેવીને ચાંદથી ોતાની નફુવ્લતની વાક્ષી
રીધેરી શોમ, જે ણે ચાંદના ફે ટુકડા કયીને
તેની તાફેદાયીની વુંદય વાણફતી આી શોમ,
જે ઝાત આણત્ભક ળણક્તઓભાં તભાભ
રૂશાનીઓથી શ્રેષ્ઠ શોમ ઍટરે વુધી કે
ભરાઍકાના વયદાય જ. જીબ્રઇર અ. જે ના
અદના ગુરાભ શોમ તેભના ભાટે આવભાનની
ફરંદી વય કયલી ઍ કઇ ભુશ્કેર ફાફત છે !
અને ફોરાલલાલાો અને રઇ જનાય
અલ્રાશ શોમ તો છી કોની તાકત છે કે ઍ
લસ્તુને અળક્મ કશી ળકે. આ શદ વુધી તો
તભાભ રોકો ઍક ભત છે કે આ વ.
ભેઅયાજ ઉય તળયીપ રઇ ગમા. આણી
નજીક ભેઅયાજનો અકીદો ભઝશફની
જરૂયીમાતભાંથી છે . શઝયતે ઇયળાદ પયભાવ્મું
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કે જે ણે ભેઅયાજનો ઇન્કાય કમો તે ભાયી
ઉમ્ભતભાંથી નથી. કોઇ ભેઅયાજને સ્લપ્નું
કશે છે , કોઇ રૂશાની કશે છે , તો કોઇ ળાયીરયક
કશે છે . રૂશ અને ળયીયની વાથે ભેઅયાજ થઇ
છે , તે ભાન્મતા ભઝશફે ઇભાભીમાની છે .
અલ્રાભા તબ્રવીઍ ભજભઉર ફમાનભાં
પયભાવ્મું કે જે રોકો આને ઉંઘનો ફનાલ કશે
છે તે ણફલ્કુર ખોટું છે . કાયણ કે આલી
શારતભાં ભોઅજીઝો યશી ળકતો નથી.
ભેઅયાજ ણલળે અભાયે ત્માં ઘણી યીલામતો છે .
શુ ઝુય વ. આવભાન ઉય તળયીપ રઇ ગમા
તેના ઘણા વશાફા યાલી છે . જે ભકે ઇબ્ને
અબ્ફાવ, ઇબ્ને ભવઉદ, અનવ, જાણફય ણફન
અબ્દુલ્રાશ, શોઝમપા, જ. આમળા અને જ.
ઉમ્ભે શાની લગેયે. આભાં ળબ્દોભાં કંઇક
લધઘટ છે અભે તેને ચાય પ્રકાયભાં લશેંચણી
કયીઍ છીઍ.
ઍક શદીવ ઍ છે કે જે વત્મ છે ઍની અભને
જાણ છે . કાયણ કે તલાતુયથી ઍ યીલામત
થઍરી છે અને તે ઍ છે જે ભાં શુ ઝુય વ.ને
ભેઅયાજ ઉય જલું દળાજલેર છે . અભાયો
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અકીદો છે કે આ સ્લપ્નાભાં નણશ ણ
જાગૃતીની શારતભાં તળયીપ રઇ ગમા.
ફીજી ઍ શદીવો કે જે નું રખાણ ફુણઘ્ધની
રૂઍ ળક્મ છે અને ઉવુર ણ ભાન્મ યાખે છે .
જે ભકે આવભાનની વૈય, અમ્ફીમા અને
ભરાઍકાની વાથે ભુરાકાત, અળજ, ણવદયતુર
ભુન્તશા, જન્નત તથા જશન્નભ લગેયેનું
જોલું.
ત્રીજી લાત ઍ છે કે જે શદીવો જાશેયી યીતે
ઉવુરથી ટકયાતી શોમ ણ તેની તાલીર કયી
ળકામ છે . જે ભકે જન્નતીઓને જન્નતભાં
અને જશન્નભીઓને જશન્નભભાં જોલા તેભાં
ઉવુરી ણલયોધાબાવ છે . તે ઍ છે કે રોકો
મગમ્ફય વાશેફની ઉમ્ભતભાં મદા ણ
થમા નથી તેઓ વભમ શેરાં જન્નત અથલા
જશન્નભભાં ોતાની અઅભારની વઝા કે
જઝા ભાટે કેલી યીતે ત્માં શોંચી ગમા તો
તેની તાલીર ઍ છે કે શુ ઝુય વ.ને તેની
ભીવાર દેખાડલાભાં આલી અથલા તેનું નાભ
અથલા કાભ ફતાલલાભાં આવ્મું.
ચોથી લાત ઍ કે જે શદીવો જાશેયભાં વશી
અનુક્રભણણકા

780

hajinaji.com

નથી ણ તેની તાલીર કયી ળકામ છે . યંતુ
તેને અભે ભાન્મ યાખતા નથી. જે ભકે આે
ખુદાના દળજન કમાજ, તેની વાથે તખત ઉય
ફેઠા, રદરનું ચીયલું લગેયે ખુદાલંદે આરભ
જીસ્ભો-જીસ્ભાનીમતથી ાક છે , તેનો દાખરો
કોઇ ભખરુકની વાથે આી ળકામ નણશ.
શ. ઇભાભે યઝા અ.થી ભનકુર છે કે શ. યવુરે
ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું અલ્રાશે ફુયાકને ભાયા
ભાટે તાફેદાય ફનાવ્મો, જે જન્નતના
ઘોડાઓભાંનો ઍક ઘોડો છે .
ભક્કાભાં શ. અરી અ.ના ફશેન ઉમ્ભે શાની
તે શફીયાની ત્નીના ઘયે આં શઝયત વ.
આયાભ પયભાલી યહ્યા શતા. કેટરાકોઍ આ
ભસ્જીદુર શયાભભાં વુઇ યહ્યા શતા તેભ રખમું
છે . શયભની શદની અંદયની ફધી ઝભીન
ભસ્જીદુર શયાભનો બાગ કશી ળકામ છે . શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણજન છે કે
ત્રણ પયીશ્તા જીબ્રઇર, ભીકાઇર અને
ઇવયાપીર ફુયાક વાથે આવ્મા. આ વ.
તેના ઉય વલાય થઇ આવભાન તયપ યલાના
થમા, કુમ્ભીની યીલામત પ્રભાણે શેરા
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આવભાન ઉય ઍક પયીશ્તો છે જે નું નાભ
ઇસ્ભાઇર છે અને તેના શાથ નીચે વીિેય
શઝાય પયીશ્તાઓ છે અને તેભાંનો દયેક ૭૦
૭૦ શઝાય પયીશ્તાઓનો વયદાય છે .
જીબ્રઇરની આલાઝ વાંબીને આવભાનના
દયલાઝા ખુરી ગમા અને પયીશ્તાઓઍ
આનું ળાનદાય સ્લાગત કમુું. આે શેરા
આવભાનની વમય પયભાલી.
આ ફમતુર ભુકદ્દવ તળયીપ રાવ્મા અને
૭૦ નફીઓને નભાઝ ઢાલી. જીબ્રઇરે
ઝભીનના ખઝાનાની ચાલીઓ આને વોંી
અને ખુદાના શુ કભથી કહ્યું આ ચાશોતો
નફુવ્લતની વાથે ળશેનળાશત ણ રઇ રો
અને આ ઇચ્છો તો નફુવ્લતની વાથે
અફદી ઝીંદગી વાય કયી ળકો છો, આે
ફાદળાશતને ઠુકયાલી અને અફદીમતને કફુર
કયી. આવભાન ય જલાની શેરાં આે
ભસ્જીદે કુપાભાં ફે યકાત નભાઝ અદા કયી
તેભજ ભદીન-ઍ-તૈમફા અને તુયે વીના ય
ફે-ફે યકાત નભાઝ અદા કયી. આ આવભાન
ઉય શ. આદભ અ.થી લાતચીત થઇ તે છી
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ભરેકુર ભોતની ભુરાકાત થઇ. તેને ુછમું કે
ફધામ ભયનાયની રૂશો તભેજ કબ્ઝ કયો છો ?
તેણે કહ્યું કે જી શા. આે ુછમું કે ળું તભો
ફધામને જુ ઓ છો ? તેણે કહ્યું ફધી દુણનમા
ભાયા કબ્જાભાં ઍલી યીતે છે જે લી યીતે
ઇન્વાનના શાથભાં ઍક રૂણમો શોમ, જે ને તે
જે લી યીતે ચાશે તેભ લ્ટાલી ળકે છે . શુ ં
દુણનમાના દયેક ઘયભાં રદલવના ાંચ લખત
નઝય કરૂં છુ ં , જ્માયે કોઇ ઘયભાં ભયનાયના
ગભભાં યોતા શોમ છે તો શુ ં તેઓને કશુ ં છુ ં કે
રૂઓ નણશ, ભને તભાયી ાવે ઘડી-ઘડી
આલલાનું છે . ઍટરે વુધી કે કોઇને ણ
જીલતો છોડીળ નણશ. ત્માય છી આે ભોટી
વંખમાભાં ભરાઍકા જોમા જે ભનું વજજ ન
આશ્ચમજ ભાડનારૂં શતું. તેભના ળયીયના દયેક
બાગથી અરગ-અરગ અલાઝોભાં ખુદાની
તસ્ફીશ અને તકદીવની અલાઝો આલતી
શતી. તેઓ ઇફાદતભાં ઘણાજ તલ્રીન શતા.
આે તેઓને વરાભ કયી, તેઓઍ તેભને
ઇળાયાથી જલાફ આપ્મો. જ્માયે જીબ્રઇરે
આનો યીચમ કયાવ્મો તો તેઓઍ આની
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તાઅઝીભ કયલાની પયઝ અદા કયી અને
આદત ભુજફ ઇફાદતની પયઝ અદા કયલા
રાગ્મા.
શેરા આવભાનના ફધામ પયીશ્તાઓ
આના આદાફ ફજાલી રાવ્મા અને આની
ખૈય-ખૈરયમત ુછી અને ુછમું કે આના
બાઇ કેભ છે ? જ્માયે આ ાછા તળયીપ
રઇ જાલ તો અભાયા વરાભ શોંચાડળો.
આે ુછમું કે તભો તેભને કેલી યીતે ઓખો
છો ? જલાફ આપ્મો કે અભો તેભને કેભ ન
ઓખીઍ ? આનું અને તેભનું અને તેભના
દોસ્ત અને ૈયલોનું અભાયાથી ભીવાક
(લચન) રીધું શતું અને અભો યોજ ાંચ
લખતે દયેક નભાઝના વભમે તેભના દોસ્તો
(ૈયલ)ના ચેશયાની ઝીમાયત કયીઍ છીઍ
અને આ ઉય અને આના બાઇ ઉય
દુરૂદ ઢીઍ છીઍ.
છી આ ફીજા આવભાન ઉય તળયીપ
રઇ ગમા ત્માયે તભાભ ભરાઍકા વજદાભાં
ઝુકીને અલ્રાશની તસ્ફીશ અને તકદીવ
કયતા શતા. જીબ્રઇરે શુ ઝુયનો યીચમ
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કયાવ્મો. ફધા આદાફ અને વરાભ ફજાલી
રાવ્મા અને અયઝ કયી કે આ જ્માયે ઝભીન
ય તળયીપ રઇ જાલ તો અરી અ.ને અભાયા
વરાભ કશેજો. ત્માય છી આે જ. ઇવા
અ. અને જ. મશમા અ.થી ભુરાકાત કયી. તે
છી આ ત્રીજા આવભાન ઉય ગમા ત્માં
ણ ભરાઍકા ઝીક્રે ઇરાશી કયી યહ્યા શતા.
જીબ્રઇર કરભ-ઍ-ળશાદત ઢમા અને
શુ ઝુયનો યીચમ કયાવ્મો. ફધા ભરાઍકાઍ
આને વરાભ કયી અને ખમયીમત ુછી અને
અયઝ કયી કે અરી અ. ક્માં છે ? આે
પયભાવ્મું કે તેઓ ઝભીન ય છે , તભો તેભને
કેલી યીતે ઓખો છો ? તેઓઍ કહ્યું કે અભે
દય લયવે ફમતુર ભઅભુય ય શજ કયલા
જઇઍ છીઍ. ત્મં ઍક વપેદ તખતી ઉય
આનું, અરી અ.નું, શવનૈન અ.નું અને
કમાભત વુધી થલાલાા તેભના ભોશીબ્ફોના
નાભ દયજ છે . અભો ાંચ લખત નભાઝના
વભમે તેઓના ભાટે ફયકતની દુઆ કયીઍ
છીઍ. ત્માય ફાદ આ વ.ની જ. મુવુપ
અ.થી ભુરાકાત થઇ.
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આ ચોથા આવભાન ઉય તળયીપ રઇ
ગમા. ભરાઍકાઍ આને વરાભ કયી અને
છી શ. અરી અ. ણલળે ુછમુ.ં તેઓઍ કહ્યું
કે અભો તેભને અને તેભના ભોશીબ્ફોને
જાણીઍ છીઍ. નુયની વુયતભાં ખુદાના
અળજની આવાવ ભલજુ દ શોમ છે . ફમતુર
ભઅભુયભાં નુયની તખતી છે જે ના ઉય
ભોશમ્ભદ વ., અરી અ,. શવન અ., શુ વૈન
અ. અને ફાકીના ઇભાભો તથા કમાભત વુધી
થલાલાા ભોશીબ્ફોના નાભ દયજ છે અને
તેઓનો અભાયાથી અશદ રેલાભાં આવ્મો છે
અને દયેક જુ ભ્આના ઍ અશદને અભાયી
વાભે યજૂ કયલાભાં આલે છે . છી કુદયત
તયપથી શુ કભ થમો કે ભાથું ઉંચુ કયો જોમું તો
તભાભ યદાઓ શટી ગમા અને ત્માંની તભાભ
લસ્તુઓને જોઇ. છી શુ કભ થમો કે નીચે
જુ ઓ યદાઓ શટી ગમા ૃથ્લીની પ્રત્મેક
લસ્તુઓ જોઇ છી અળજની નીચે ઍક ઝયાથી
લઝુ કમુું અને ફે યકાત નભાઝ અદા કયી. તે
છી જ.ઇદયીવ અ.થી ભુરાકાત થઇ. ફીજી
રયલામત પ્રભાણે ચોથા આવભાન ઉય શ.
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ઇવા અ. ણ શતા. અને ફમતુર ભઅભુય
ણ આ આવભાન ઉય છે . ત્માં
અમ્ફીમાઓને નભાઝ ઢાલી અને આવભાં
વલાર જલાફ થમા અને ફધામ અમ્ફીમા
અને ભુયવરીન અને ભુકયજફીન ભરાઍકા
બેગા થમા. જીબ્રઇરે અઝાન અને ઍકાભત
કશી શુ ઝુયે ફધાને નભાઝ ઢાલી.
ખતીફે અયફઇનથી યીલામત છે કે શુ ઝુય વ.
પયભાલે છે કે જ્માયે શુ ં ળફે ભેઅયાજના
જીબ્રઇરની વાથે આવભાન ય શોંચ્મો તો
ભેં ઍક યાતા માકુતનું ભકાન જોમું તે ફમતુર
ભઅભુય શતું. ત્માં ભેં ફધા નફીને નભાઝ
ઢાલી. ઍક ભરકે યલયદીગાયના વરાભ
શોંચાડ્મા અને વંદેળો આપ્મો કે આ આ
રોકોને ુછો કે આની શેરાં તેઓની
ફેઅવત કઇ યીતે થઇ ? ભેં તેઓને ુછમું તો
જલાફ આપ્મો કે અરા લરામતેક લરામતે
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ ઍટરે આની
અને અરીની ણલરામતના થકી અભો ભફઉવ
થમા છીઍ. ાંચભા આવભાન ઉય શ.
શારૂન ણફન ઇભયાનથી ભુરાકાત થઇ. ત્માં
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ભોટી વંખમાભાં ભરાઍકા શતા. છી છઠ્ઠા
આવભાન ઉય શ. ભુવા અ.થી ભુરાકાત થઇ
અને ત્માં ણ અવંખમ ભરાઍકા જોમા.
છી વાતભા આવભાન ઉય શ. ઇબ્રાશીભ
અ.ની ભુરાકાત થઇ. કુમ્ભીની રયલામત
પ્રભાણે ફમતુર ભઅભુય આ આવભાન ઉય
છે જે પયીશ્તાઓને ભાટે શજનું સ્થ છે .
આ સ્થે ઍક લાતને સ્ટ ક કયીને વભજાલલી
જરૂયી છે કે ભેઅયાજે રૂશાની જે ભળશુ ય
રયલામત જ. આમેળા અને અભીય ભોઆલીમા
ભેઅયાજને નફુવ્લતના દવભા લયવે ફતાલે
છે જે ને ઍ રોકો ણ ભાન્મ યાખે છે તો શલે
ફતાલો કે ઍ લખતે શ. આમળા ળયપે
જલઝીમતભાં ક્માંથી આવ્મા ? ઍ વભમે જ.
વીદ્દીક-ઍ-કુફયા ખદીજા શમાત શતા. શલે
ફતાલો કે ઍ શકીકતને વાચી કેભ ભાનલાભાં
આલે ? ઍલી જ યીતે અભીય ભોઆલીમાની
ણ શકીકત છે . જો તેઓ કદાચ જન્ભ
ામ્મા ણ શોમ તો ફાક શળે ઍટરા ભાટે
આ રયલામત વાચી રાગતી નથી.
મગમ્ફયે ઇસ્રાભે ઍક કોભને અઝાફભાં
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ગીયપતાય થમેરી જોઇ, જે જશન્નભની
વાંકોથી રટકી યશી શતી. જીબ્રઇરે ફતાવ્મું
કે આ ઍ રોકો છે જે ને ખુદાઍ શરાર યોઝી
આી શતી, યંતુ આ રોકો શરારને છોડીને
શયાભની ાછ દોડતા શતા. પયી ઍક કોભને
જોઇ કે જે ના ચાભડાને લાાઓથી
વીલલાભાં આલે છે . જીબ્રઇરે કહ્યું કે આ ઍ
રોકો છે જે ઓ ઓયતોનું ણળમ રુંટતા શતા.
ત્માય છી જોમું કે ઍક વ્મણક્ત ઉય ઍટરું
લજન નાખલાભાં આલી યહ્યું છે જે ને તે
ઉાડલાની તાકત યાખતો નથી અને તેના
ઉય ફોજો લધતો જામ છે . ઍ ળખવ ઍ
અઝાફભાં ઘેયાઍરો છે . જીબ્રઇરે કહ્યું કે આ
ઍ જ વ્મણક્ત છે જે દુણનમાભાં કયઝ રેતો
શતો અને રોકોનું કયઝ અદા કમાજ લગય ભયી
ગમો. છી આે ઍ કોભને જોઇ જે ના શોઠ
ઊંટની જે ભ ભોટા શતા અને તેઓની
ફાજુ ભાંથી ભાંવને કાીને તેભના ભોઢાભાં
આલાભાં આલતું શતું. જીબ્રઇરે કહ્યું કે આ
ચુગરી ખાનાય છે . છી જોમું કે કેટરાક
રોકોના ભાથા જશન્નભના શથોડાથી
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ટીલાભાં આલી યહ્યા છે . આ ઍ રોકો છે જે
ઇળાની નભાઝ ઢમા લગય વુઇ જતા શતા.
છી જોમું કે ઍક કોભના ભોઢાભાં આગ
નાખલાભાં આલી યશી છે અને તે નીચેથી
નીકી યશી છે . આ રોકો મતીભનો ભાર
ખાનાયા શતા. છી ઍક કોભને જોઇ કે
જે ભના ેટ ભોટા ભોટા શતા. જે ઓને આરે
રપયઔનની જે ભ જશન્નભની બઠ્ઠીભાં
ધકેરલાભાં આલતા શતા. આ રોકો
વ્માજખોય શતા. છી જોમું કે સ્ત્રીઓના
ઍક વભુશને અઝાફ થઇ યહ્યો છે ,
જશન્નભની વાંક તેણીઓની છાતીથી
ફાંધેરી છે અને તેણીઓ રટકાઇ યશી શતી.
જીબ્રઇરે કહ્યું કે આ વ્મણબચાયી ઓયતો છે જે
ોતાના
ણતઓના
લાયીવ
તયીકે
શયાભજાદાઓને ફનાલતી શતી.
ઍશરે વુન્નતની રકતાફ અયજશુ ર
ભતારીફભાં છે કે શ. યવુરે ખુદા વ.ભે
પયભાવ્મું કે ભેં ળફે ભેઅયાજના અળજ ય
રખેરું જોમું “રાઍરાશ ઇલ્રલ્રાશભોશમ્ભદુયજ યવુરુલ્રાશ” અને ભેં (આં
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શઝયતની) તેઓની ભદદ અરી અ. થકી કયી.
છી આ વીદયતુર ભુન્તશા વુધી તળયીપ
રઇ ગમા. જીબ્રઇર ઍ સ્થ ય યોકાઇ
ગમા. ખુદાની તયપથી ઍક આલાઝ આલી :
“ઉદનુ ભીન્ની-ઉદનુ ભીન્ની” ભાયાથી લધાયે
નઝદીક આલો. આ આગ લઘ્મા ઍટરે
વુધી કે કાફ-ઍ કલવેન અલ અદનાની
ભન્ઝીર વુધી ગમા. આ સ્થે ખુદાલંદે
આરભે આથી લાતચીત કયી. જે ભકે કરાભે
ાકભાં છે કે “પઅલશા ઍરા અબ્દેશી ભા
અલશા”. ખુદાઍ ોતાના ફંદા તયપ જે લશી
ભોકરી તે ભોકરી. આ સ્થ ય જીબ્રઇર
નથી ણ વીધે વીધો લશીનો વીરવીરો
ચારુ યહ્યો. આ સ્થે શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તપા
વ.ઍ વજદો કમો.
આ સ્થે આં શઝયત વ. પયભાલે છે કે
અલ્રાશ તઆરાઍ કહ્યું કે અમ ભોશમ્ભદ વ.
ઝભીનની તયપ જુ ઓ. ભેં જોમું તો અરી ભને
જોઇને ભુસ્કુયાઇ (શવી) યહ્યા છે . આ શતી
ભેઅયાજે યવુર (વ.). શલે ઍક પઝીરત
અરી ઇબ્ને અફી તારીફ અ.ની ણ લાંચી
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રો.
તપવીયે વાપીભાં કળફુર ગુમ્ભાથી લણજન છે કે
આં શઝયત વ.ને ુછલાભાં આવ્મું કે ખુદાઍ
ળફે ભેઅયાજ આની વાથે કોના અલાઝભાં
લાતચીત કયી. તો આે જલાફ આપ્મો કે
અરીની અલાઝભાં. ભેં અયઝ કયી કે અમ
યલયરદગાય ! તું ભાયી વાથે લાત કયી યહ્યો છે
કે અરી વાથે ? અલાઝ આલી કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) ભારૂં રોકો ઉય અનુભાન કયી
ળકામ નણશ, ન કોઇ ચીઝોથી ભાયી તાઅયીપ
કયી ળકામ છે , ભેં તભોને ોતાના નુયથી મદા
કમાજ છે . અને અરીને તભાયા નુયથી મદા
કયેર છે . શુ ં તભાયા રદરની છુ ી લાતોને
જાણં છુ ં . શુ ં ઍ લાતને જાણં છુ ં કે તભાયા
રદરભાં અરી ઇબ્ને અફી તારીફ અ.થી
લધાયે કોઇની ણ ભોશબ્ફત નથી. ઍટરા
ભાટે ભેં તેભની અલાઝભાં તભાયા વાથે લાત
કયી. જે થી તભારૂં રદર વંતો ાભે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણજન છે કે
શુ ઝુયને ૧૨૦ ભેઅયાજ નવીફ થઇ છે . દયેક
લખતે ફીજી પયઝોથી લધીને ખુદાઍ આને
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ણલરામતે અરી અ. અને ણલરામતે અઇમ્ભઍ
ઍશરેફમત અ.ની માદ જતાલી.
૨ થી ૫ભી આમાત :-

ۡ ّٰ
َ َ
ۡ ّٰ
َق ّٰات ۡینا ُموۡ َسی ال ِکت َب َق َج َعلن ُہ ُہ ًدی
َ َّ َ َّ ُ
ّ ۤۡ
ل َِبـجِ ۡی ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل الا تت ِخذ ۡقا ِم ۡن ُخ ۡقن ِ ۡی
َقخ ِۡیلًا ﴿﴾۲
ُد ّذ ّیَ َۃ َم ۡن َح َم ۡل َنا َم َع نُوۡج ؕ ِانّ َ ٗہ ک َ َ
اـ
ٍ
ِ
َ ُ
َع ۡب ًدا شکوۡ ًذا ﴿﴾۳
َ َ َ ۡ َ ۤۡ ّٰ َ ۡۤۡ ۡ َ ۡ َ ۡ
ّٰ
ق قضینا ِاخی بجِی ِايوٓا ِءیل فِی ال ِکت ِب
ُ
َۡ
ل َ ُت ۡف ِس ُد ّ َـ فی الۡاَ ۡ
ص َم ّرَته ِف َق ل َ َت ۡعل ّ َن
ذ
ِ
ِ
ُ َ ۡ
ُعل ّوًا ک ِبه ًؿا ﴿﴾۴
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ُ َ َۡ
ُ ّٰٓاء َق ۡع ُد اُ ۡقل
َ َف ِا َدا َج
ىہ َما بَ َعثنا َعل ۡیک ۡم
ُ ِع َب ًاخا لّ َ َنا ۤۡ اُقخ ۡی َباۡز َش ِدیۡ ٍد َف َج
اسوۡا
ٍ
ِ
َۡ
ّ ّٰ
َ َ الدیَاذ ؕ َق ک
﴾۵﴿ اـ َق ۡع ًدا ّمف ُعوۡلًا
ِ ِ ِخل َل
અને ભૂવાને અભોઍ (તૌયેત) રકતાફ આી
શતી અને તેને ફની ઇવયાઇર ભાટે ણશદામત
(વન્ભાગજ દળજક) ફનાલી શતી (અને વાથેજ
ઍલી આજ્ઞા ણ કયી શતી) કે ભાયા ણવલામ
કોઇને ણ કામજવાધક ફનાલો નણશ. (૨)
(આ ફની ઇવયાઇર) તે (રોકો)ની ઔરાદ
શતી કે જે ભને અભોઍ નૂશની વાથે કશ્તીભાં
વલાય કયાવ્મા શતા; ણન:વંળમ તે (નૂશ)
અણતળમ આબાય ભાનનાયો ફંદો શતો. (૩)
અને અભોઍ ઍજ રકતાફ (તૌયેત)ભાં ફની
ઇવયાઇરને ખફય આી શતી કે તભે ૃથ્લી
ય ફે લેા અલશ્મ પવાદ કયળો અને (લી)
ખયેજ ભોટી ઉઘ્ધતાઇ વાથે લતજળો. (૪)
છી જ્માયે ફે લામદાઓ ભાંશેના શેરાનો
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વભમ આવ્મો ત્માયે અભોઍ તભાયી ણલરૂઘ્ધ
અભાયા ભશાન મોઘ્ધા ભોકરી દીધા જે થી
તેઓ ળશેયના અંદયના બાગભાં પયી લળ્મા;
અને (અભાયો અઝાફનો) લામદો ૂયો થનાય
શતો તે થઇને યહ્યો. (૫)
કુદયત કશે છે કે અભોઍ ભુવા વ.ને રકતાફ
આી. જે ફની ઇવયાઇર ભાટે વન્ભાગજદળજક
શતી. ભેઅયાજનું લણજન ઍક ળબ્દભાં કયી
ઍકા ઍક ફની ઇવયાઇરનું લણજન ળરૂ કયી
દીધું. ઉરક નઝયે ઍ ભાણવને કંઇ ફેજોડ
રાગે છે ણ વુયાના શેતુને જો ુયી યીતે
વભજી રેલાભાં આલે તો તેનો વંફંધ વાપ
જણાઇ આલળે. વુયાનો અવર શેતુ ભક્કાના
કાપીયોને ચેતલણી આલાનો છે . ળરૂભાં
ભેઅયાજનું લણજન ભાત્ર ઍ ભાટે કયલાભાં
આવ્મું કે જે રોકોને વંફોધન કયલાભાં આવ્મું
છે તેઓ ઍ શકીકતથી જાણકાય થઇ જામ કે
આ ફધી લાતો તભાયી વભક્ષ ઍ વ્મણક્ત કયી
યશી છે જે શભણાં-શભણાં અલ્રાશની ભશાન
ણનળાનીઓ જોઇને આલી યશી છે . ત્માય
છી ફની ઇવયાઇરના ઇણતશાવથી ઇબ્રત
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અાલે છે કે જે ઓ અલ્રાશ તયપથી ણશદામત
ભાટે રકતાફ ભેલે છે તેઓ જ અલ્રાશની
વાભે ભાથું ઉંચકે છે . શલે તભો જુ ઓ કે ઍ
રોકોને કેલી દુ:ખદામક વઝા આલાભાં આલે
છે . “લકીર” ઍટરે બયોવો કયલા જે લું, જે ના
ઉય તલક્કર કયલાભાં આલે, જે ને ોતાના
દયેક કામજ વોંલાભાં આલે, જે ના તયપ
ણશદામત અને ભદદ ભાટે યજૂ થલાભાં આલે.
ખુદાઍ પયભાવ્મું કે નુશ અ.ની વાથે રકશ્તીભાં
ચઢાવ્મો છે . તેથી ભુયાદ નુશનો રદકયો વાભ
છે . તેભના લંળભાં ફની ઇવયાઇર છે . તેથી
ખુદાઍ ફની ઇવયાઇરને કહ્યું કે અમ ફની
ઇવયાઇર તભાયા દાદા વાભને અભે નુશની
વાથે રકશ્તીભાં નજાત આી. ભાટે
ફીજાઓનો વાથ ન રો અને ભાયો ળુક્ર અદા
કયો. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.ભે
પયભાવ્મું કે શ. નુશ અ. વલાય અને વાંજ
ખુદાનો ળુક્ર અદા કયતા. તેથી ખુદાઍ તેનું
નાભ ળુક્ર કયલાલાો ફંદો યાખમું. શ. નુશ અ.
જ્માયે જભલા ફેવતા તો કશેતા : “જો તું
ઇચ્છત તો ભને બુખમો યાખત, જ્માયે ાણી
અનુક્રભણણકા

796

hajinaji.com

ીતા ત્માયે કશેતા કે જે ણે ભને વમયાફ કમો તે
ખુદાનો ળુક્ર છે , તે ચાશત તો ભને તયસ્મો
યાખત. કડાં શેયતી લખતે ળુક્ર અદા કયતા
અને કશેતા કે તે ચાશત તો ભને નલસ્ત્રો
યાખત. જોડાં શેયતી લખતે ળુક્ર કયતા અને
કશેતા કે તે ચાશત તો ભને ઉઘાડા ગે
યાખત.”
અભે રકતાફ (તલયેત)ભાં ફની ઇવયાઇરને
જાશેય કમુું કે તભો ળાભની ઝભીનભાં ફે લખત
પવાદ કયળો. શેરો પવાદ શ. ઝકયીમા અ.નું
કત્ર અને ફીજો પવાદ શ. મશમા અ.નું કત્ર
છે . ફીજી રયલામત પ્રભાણે શેરો પવાદ શ.
ળોઅમા અ.નું કત્ર અને ફીજો પવાદ શ.
મશમા અ.નું કત્ર છે . શેરી લખતે
ફોખતનવયે તેભના ઉય ચઢાઇ કયી, ફીજી
લખતે ફાફુરનો ઍક ફાદળાશ શતો.
ઍ તભાયા ફે પવાદોભાં શેરા પવાદભાં
તભાયા ઉય અઝાફ આલળે અને અભો
તભાયી ઉય વખત રડલૈમા અને ણફશાભણા
ફંદાઓને ગાણરફ કયીળું. કશે છે કે તે જારુત
છે જે ણે ફની ઇવયાઇરને તંગ કયીને રુંટી
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ેરીધા શતા, છી તે શ. દાઉદ અ.ના શાથ
ભામો ગમો.
૬ થી ૭ભી આમાત :-

ثُ ّ َم َذ َخ ۡخنَا ل َ ُک ُم ال ۡ َٕ ّ َو َۃ َع َل ۡیہ ۡم َق اَ ۡم َد ۡخ ّٰن ُکمۡ
ِ
َ
ۡ ّٰ ُ َ ۡ َ َ ۡ
َ ۡ
ِبا ۡموَ ٍاؾ ّق بَ ِنه َف َق َج َعلنک ۡم اخم َؿ ج ِفه ًؿا
﴿ ﴾۶

َ ۡ َ ۡ َُۡ ُ
ِا ۡـ ا ۡح َسن ُت ۡم ا ۡح َسن ُت ۡم لِاجف ِسک ۡم َ ٞق ِا ۡـ
ّٰ
اَ َساۡتُ ۡم َف َل َہا ؕ َف ِا َدا َج َ
ٓاء َق ۡع ُد الۡآ َِو ِۃ
ُ
ُُ ۡ
ٓ
ل َِی ُسوۡ ٗءا ُق ُجوۡ َہک ۡم َق ل َِی ۡدخلوا ال َم ۡس ِج َد
َ
َ َ ُ ََ
َ ّ
ک َما َخخلوۡ ُف ا ّق َؾ َم ّرَ ٍۃ ّق ل ُِی َتكِ ُؿ ۡقا َما َعلوۡا
َ ۡ
ت ۡت ِبه ًؿا ﴿﴾۷
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છી અભોઍ તભને તેભના ય ાછી
પ્રફતા આી અને વંણિ અને વંતણત લડે
તભાયી વશામ કયી અને વંખમાની રૂઍ ણ
તભને ઘણા લધાયી દીધા. (૬)
અગય તભે કોઇ નેકી કયળો તો તભાયા ોતાના
(રાબ) ભાટેજ નેકી કયળો, અને જો તભે ફદી
કયળો તો તે ણ તભાયા ોતાના ભાટેજ
કયળો. છી જ્માયે ફીજા લામદાનો (વભમ)
આવ્મો (ત્માયે અભોઍ ફીજા રોકોને ભોકલ્મા)
કે (જે થી તભને ણળક્ષા કયી) તેઓ તભાયા ભોંઢા
ફગાડી નાખે તથા ભસ્જીદભાં ઍલી યીતે ઘુવી
જામ કે જે લી યીતે પ્રથભ લાય તેઓ તેભાં ઘુવી
ગમા શતા. અને છી તેભનું જે જે લસ્તુઓ
ય જોય ચારે તેને બાંગી તોડી વંૂણજ નાળ
કયી નાખે. (૭)
તપવીયે વાપીભાં છે કે ફોખતનવયના ચાલ્મા
જલા છી ખુદાઍ ફશભન ણફન
ઇસ્કંદયમાયને રદરભાં દમા નાખીને ભોકલ્મો.
તેણે
ફની
ઇવયાઇરના
કૈદીઓને
ફોખતનવયથી ભુણક્ત અાલી અને શુ કુભત
જ. દાનમારને વોંી આી અને છી
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ખુદાઍ ફની ઇવયાઇરને ભાર અને અલરાદ
ઘણી જ અતા કયી અને તેઓની શારત
શેરાં જે લીજ વાયી થઇ ગઇ.
ખુદા પયભાલે છે કે જે લખતે તભાયા ફીજા
પવાદનો વભમ આલે ઍટરે ફીજી લખત તભે
પવાદ કયી ઝકયીમા અ. અને મશમા અ.ને
કત્ર કયો તો અભો ઍ વ્મણક્તને તભાયા ઉય
ગાણરફ કયીળું. જે તભાયા ભોંઢાંઓને ખયાફ
કયી નાખળે ઍટરે તભાયા ચેશયા ઉય દુ:ખદદજ જાશેય થઇ જામ અને ઍ તભોને કત્ર કયે
જે ભ શેરી લખતે રોકોઍ ભસ્જીદભાં પ્રલેળ
કયીને ખંડેય કયી નાખી શતી તે પ્રભાણે
ફમતુર ભુકદ્દવની ભસ્જીદભાં દાખર થઇ
ખયાફ કયે અને ળશેયની જે લસ્તુ શાથ આલે
તેને ફયફાદ કયી નાખે.
૮ભી આમત :-

َۡع ّٰسی َذ ّبُ ُک ۡم اَ ۡـ ّیَ ۡر َح َم ُک ۡم ۚ َق ِا ۡـ ُع ۡد ّتُم
َُع ۡدنَا ۬ َق َج َع ۡل َنا َج َہ ّ َن َم ل ِۡل ّٰک ِؿػیۡن
ِ
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ۡ
﴾۸﴿ َح ِصه ًؿا
(યંતુ) વંબલીત છે કે તભાયો યલયરદગાય
તભાયા ય દમા કયે, અને અગય તભોઍ છી
ણ ઍજ (નાપયભાની તયપ ભોંઢું) કમુું તો
અભે ણ ઍજ કયીળું; અને અભોઍ
(વત્મનો) ઇન્કાય કયનાયાઓ ભાટે જશન્નભને
કૈદખાનું ફનાવ્મું છે . (૮)
ખુદા કશે છે કે જો તભો શેરાંની જે ભ
નાપયભાની કયળો તો અભે તભોને અઝાફ
દઇળું અને ઍલું જ થમું. તેઓઍ શ. વુરેભાન
અ.ને ઝુઠરાવ્મા અને તેભને કત્ર કયલાનો
ઇયાદો કમો. તેથી ખુદાઍ તેભના ઉય પયી
અઝાફ નાખમો. શ. યવુર વ.ભે તેઓ ઉય
ણલજમ ભેવ્મો તો ફની કયીઝાને કત્ર કમાજ
અને ફની નઝીયનો દેળ ણનકાર કમો અને
ફાકીના રોકો ઉય કય નાખમો. ઍ અઝાફ
તો દુણનમાનો શતો. જ્માયે આખેયતના
અઝાફ ણલળે ખુદા પયભાલે છે કે અભોઍ
કાપીયો ભાટે જશન્નભને કૈદખાનું ફનાવ્મું છે .
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આ ફની ઇવયાઇરનો ઇણતશાવ રખલાભાં
ઘણો ભતબેદ છે . દયેક તપવીય રખનાયા જુ દી
યીતે જ રખે છે . આ સ્થે જે લધાયે ખમાતી
ધયાલે છે તે શકીકતને યજૂ કયલાભાં આલે છે .
જ્માયે ફની ઇવયાઇરની શુ કુભત ળાભના
દેળભાં “ણવદ્દીક”ના શાથભાં આલી તે ણવદ્દીક
શ. વુરેભાન અ.ના લંળભાં શતો. તે લખતે
ફીજા ફાદળાશોઍ તે દેળની રારચ કયી.
ણવદ્દીક લૃઘ્ધ અને રંગડો શતો. ઍ શકીકત
જાણીને વંજાયીફનો ળાભ દેળ શાથ કયલાનો
ઇયાદો થમો અને ફીજો ફાદળાશ “આઝય
ફામઝાન વુરેભાન” ણ તેજ ઇયાદે આલી
શોંચ્મો અને ફન્ને ફાદળાશોઍ આવભાં
રડાઇ ળરૂ કયી અને કુદયતી બમ જાશેય થમો.
તેથી ફન્ને રશ્કયો બાગી ગમા. તેઓનો
વયવાભાન ફની ઇવયાઇરના શાથભાં
આવ્મો. છી રૂભ, વપારીમા અને અતરવનો
ફાદળાશ ઍક ભોટું રશ્કય રઇને ળાભ તયપ
યલાના થમો. તેઓ ફમતુર ભુકદ્દવ ાવે બેગા
થમા અને આવભાં રડીને ઍક ફીજાનો
નાળ કમો. આ ફધાનો ભાર ફની ઇવયાઇર
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ાવે આવ્મો. તેથી તેઓ ોતાની શદથી
આગ લધી ગમા અને તલયેતના શુ કભને
ઠુકયાલલા રાગ્મા. ત્માયે અયભીમા મગમ્ફયે
તેઓને ઘણા વભજાવ્મા અને કહ્યું કે શેરાં
પવાદથી તભો દુય યશો ણ તેઓઍ ઍક લાત
ભાની નણશ. ત્માય છી કોયેળે શભદાની કે
જે ણે ફની ઇવયાઇરીઓની કત્ર અને
ભસ્જીદોની તફાશી અને તલયેતના વગાલી
દેલા લગેયે શકીકતો વાંબી તો ુર્ષક ભાર
અને ૩૦ શજાય કડીમા અને ભજૂ યો રઇ
ફમતુર ભુકદ્દવ તયપ યલાના થમો. તેને ફમતુર
ભુકદ્દવ ફનાલાભાં ૩૦ લયવનો વભમ રાગ્મો.
તે છી ફની ઇવયાઇરની શારત પયી વાયી
થઇ ભાર તથા ઔરાદભાં લૃણઘ્ધ થઇ. તેઓઍ
તે છી પયી ખુદાની આજ્ઞાનું ઉલ્રંઘન કમુું
અને શ. મશમા અ.ને કત્ર કમાજ અને શ. ઇવા
અ.ના કત્રનો ણનધાજય કમો. છી ણતતુવરૂભી
નવાયો તેઓ ઉય ગારીફ થમો. તેણે ફીજી
લખત ભસ્જીદને લીયાન કયી અને ફની
ઇવયાઇરનો વયવાભાન રુંટી રીધો. આ
તેઓની ફીજી ણળક્ષા શતી. આ ફન્ને તોપાન
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લચ્ચે ૨૧૦ લયવનું અંતય શતું.
શોઝમપા મભાનીઍ શ. યવુરે ખુદા વ.થી
રયલામત કયી છે કે શઝયતે પયભાવ્મું કે જ્માયે
ફની ઇવયાઇર ઝુલ્ભ કયલા રાગ્મા અને
મગમ્ફયોને ણ કત્ર કમાજ તેથી અલ્રાશે
તેભના ઉય ફોખતનવયને ગાણરફ કમો અને
તેની ફાદળાશી ૭૦૦ લયવ યશી. તેણે રશ્કય
રઇને ફમતુર ભુકદ્દવ ઉય ચઢાઇ કયી, તેને
ણલયાન કયી નાખમું અને ૭૦ શજાય ભાણવોને
કત્ર અને કૈદ કમાજ તથા ફમતુર ભુકદ્દવનો
તભાભ વાભાન ફાફુર રઇ ગમો. તે
ઝભાનાના મગમ્ફય ઉય ખુદાઍ લશી કયી
કે ાયવનો ફાદળાશ કોયીળ જે ભોઅભીન છે
તેને કશો કે ફની ઇવયાઇરીઓને
ફોખતનવયના શાથથી ભુક્ત કયે અને ફમતુર
ભુકદ્દવનો ભાર ાછો અાલે. તેણે રશ્કય
રઇને ફાફુર ઉય ચડાઇ કયી. ફોખતનવયને
શયાલી ફની ઇવયાઇરને તેના ંજાભાંથી
છોડાવ્મા. ત્માય છી ફની ઇવયાઇરીઓઍ
ોતાના ગુનાશોની તૌફા કયી અને વો લયવ
વુધી વીધા યહ્યા. તે છી પયી ાછા શતા
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તેલા થઇ ગમા. ત્માય છી તેઓ ઉય
અંતેમાનોળ ફાદળાશ ગાણરફ થમો. તેણે
ફની ઇવયાઇરને કત્ર કમાજ અને ફમતુર
ભુકદ્દવને ફાી નાખમું. ત્માય છી ણવદ્દીકના
ઝભાનાભાં શ.ળોઅમા અ.ને ભોકરલાભાં
આવ્મા. તેઓઍ ફની ઇવયાઇરને નવીશત
કયી અને શ. ઇવા અ. અને શ. ભોશમ્ભદ
વ.ના આલલાની ખુળખફયી આી અને
ફાદળાશને ફળાયત આી કે નજીક છે કે ઍક
મગમ્ફય ખચ્ચય ઉય વલાય થઇને આલળે.
તે છી ઍક મગમ્ફય ઊંટ ઉય વલાય
થઇને આલળે અને તભાભ ખોટા ભઝશફનો
નાળ કયળે. જ્માયે ણવદ્દીકના ભયણનો વભમ
નજીક આવ્મો તો વંજાયીફ ફાફુરથી ૩૦
શઝાય ભાણવો રઇને આવ્મો અને ફમતુર
ભુકદ્દવને ઘેયો ઘાલ્મો. તે લખતે ણવદ્દીક
ગબયાઇ ગમો અને શ. ળોઅમા અ.ને અયઝ
કયી કે શલે ભાયે ળું કયલું ? તે લખતે ખુદાના
શુ કભથી શ. ળોઅમા અ.ભે ફળાયત આી કે
તાયી ઉભય ૧૫ લયવ લધી ગઇ છે . તે છી
ણવદ્દીક તંદુયસ્ત થઇ ગમો. ણવદ્દીકે કહ્યું કે શલે
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ભાયે તે ફાદળાશના ભુકાફરા ભાટે ળું કયલું ?
શ. ળોઅમા અ.ભે ખુદાના શુ કભથી જલાફ
આપ્મો કે તું જ્માયે વુઇને ઉઠીળ ત્માયે
ફાદળાશના રશ્કયને ભયેરું જોઇળ. પક્ત
વંજાયીફ ાંચ ભાણવો વણશત જીલતો યશેળે.
તે છી ફીજા રદલવે તેણે વંજાયીફ અને ાંચ
ભાણવોને કૈદ કયી રીધા અને તે ાંચ
ભાણવોભાં ફોખતનવયનો ણ વભાલેળ થતો
શતો. તે છી તેણે ખુદાનો ળુક્ર અદા કમો
અને વંજાયીફ તથા વાથીઓને ળશેયભાં
પેયલલાભાં આવ્મા તો વંજાયીફે કંટાીને
ણવદ્દીકને કહ્યું કે આલા જીલન કયતાં તો તું ભને
ભાયી નાખ ઍ ફશેતય છે . તે લખતે ખુદાઍ
તેઓને ભુક્ત કયલાનો શુ કભ કમો. જે થી તેઓ
ફાફુરભાં જઇને કશે કે ખુદાઍ અભાયી
આલી દળા કયી. જ્માયે તેઓ ફાફુર ગમા
અને રોકોને આ લાતની ખફય ડી ત્માયે
ત્માંના રોકોઍ કહ્યું કે અભે તભને ત્માં જલાની
ભના કયી ન શતી ? ત્માય છી વંજાયીફ
ભયણ ામ્મો.
ફોખતનવય વંજાયીફનો બત્રીજો થતો શતો.
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તે વંજાયીફના ભયણ છી ફાદળાશ થમો.
ત્માય છી ણવદ્દીક ણ ભયણ ામ્મો. ઍ
છી ફની ઇવયાઇરભાં પીત્નો અને પવાદ
ળરૂ થમો અને તેઓ આવભાં ખુનયેજી કયલા
રાગ્મા. શ. ળોઅમા અ. તેઓને શંભેળા
યોકટોક કયતા શતા તે તેઓને વંદ ન આવ્મું
અને આને કત્ર કયલા તૈમાય થઇ ગમા. તેથી
આ ત્માંથી બાગીને ઝાડના ોરાણભાં
છુ ાઇ ગમા. કુદયતે ખુદાથી તે ઝાડનું થડ
બેગું થઇ ગમું અને ોરાણ ફંધ થઇ ગમું.
ળમતાને તે ઝાડની ખફય દુશ્ભનોને
શોંચાડી. દુશ્ભનોઍ તે ઝાડને લેયી નાખમું
અને જ. ળોઅમા અ. ળશીદ થઇ ગમા. છી
શ. ખીઝય અ.ને તેઓને નવીશત કયલા ભાટે
ભોકરાવ્મા ણ કોઇઍ આની લાત ભાની
નણશ અને ફોખતનવયે ત્માં ઍકદભ ચઢાઇ
કયી અને ત્માં ફેશદ ખુનાભયકી થઇ. આ
તેઓની ણળક્ષા શતી.
ત્માય ફાદ ફોખતનવય ળાભ યલાના થમો.
ત્માયે ત્માંનો ફાદળાશ વમશુ ન ભયી ગમો
શતો. ત્માંના ળશેયીઓઍ ફીજો ફાદળાશ
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ફનાલલા ભાટે આવભાં ભત કમો કે અશીં
ણલજમ ભેલીને ાછો પયળે તેને ફાદળાશ
ફનાલલો. જ્માયે ફોખતનવય ત્માં આવ્મો
ત્માયે રોકોઍ તેને ોતાનો ફાદળાશ
ફનાવ્મો. ફની ઇવયાઇરભાં ઍક ભાણવ
ઍલો શતો જે નું સ્લપ્નું વાચું ડતું શતું. તેણે
ઍક યાત્રે સ્લપ્નાભાં ફાફુરના યશેલાવી
ફોખતનવય નાભના મતીભના શાથથી ફની
ઇવયાઇરનું શરાક થલું તથા ફમતુર
ભુકદ્દવની ફયફાદી જોઇ. આ સ્લપ્નું જોઇને
તે ફાફુર ગમો અને તે મતીભ છોકયાની ળોધ
કયી તેની ભા ાવે ગમો અને તેના છોકયા
ફાફત ુછમું તો તેણીઍ જલાફ આપ્મો કે તે
જં ગરભાં રાકડા રેલા ગમો છે . થોડીલાય
છી તેણે રાકડાનો બાયો રાલી ત્રણ
રદયશભભાં લેચી તેની યોટી અને ળયાફ ખયીદી
ખાઇ ગમો. તે ભાણવે તે છોકયાને કહ્યું કે શુ ં
તાયો ભશેભાન છુ ં . તું ભાયી ઍક ઇચ્છા ુયી
કય. તેણે ુછમું કે તાયી ળું ઇચ્છા છે ?
ઇવયાઇરીઍ કહ્યું કે તું ભને ઍક “અભાન
નાભું” રખી આ કે જ્માયે તું ફાદળાશ ફને
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ત્માયે ભને અને ભાયા ફચ્ચાઓને કંઇ તકરીપ
ન શોંચે. ફોખતનવયે કહ્યુંકે ળા ભાટે ભાયી
ભશ્કયી કયે છે ? તેણે ફોખતનવયની ઘણી
ખુળાભદ કયી ત્માયે તેની ભાઍ કહ્યું કે તારૂં ળું
નુકવાન છે , તું અભાનનાભું રખી આ. ત્માયે
તેણે ઇવયાઇરીને અભાનનાભું રખી આપ્મું.
તે ઝભાનાભાં ફની ઇવયાઇરનો ફાદળાશ શ.
મશમા ણફન ઝકયીમા અ.ની ઘણી ઇઝઝત
કયતો શતો અને આની વરાશ લગય કોઇ
કામજ કયતો ન શતો. તેની ત્ની ઘયડી થઇ ગઇ
શતી. તેથી તેણે તેની ાવે ફીજી જલાન
સ્ત્રીથી ળાદીની ઇચ્છા જાશેય કયી. તેની
ત્નીને આગરા ણતથી ઍક ખુફવુયત ુત્રી
થઇ શતી. તેણીઍ ફાદળાશને તેનાથી ણનકાશ
કયલાનું કહ્યું તો ફાદળાશે કહ્યં કે શુ ં મશમા
અ.ને ુછી જોઇળ. તેઓ તાયી રદકયી વાથે
ણનકાશ કયલાનો પતલો આળે તો શુ ં તેણી
વાથે ણનકાશ કયીળ. તેણે જ્માયે શ. મશમા
અ.ને આ ફાફત ુછમું તો આે જલાફ
આપ્મો કે જાઍઝ નથી. તેની ઘયડી સ્ત્રી આ
લાત વાંબીને શ. મશમા અ. ઉય ફશુ જ
અનુક્રભણણકા

809

hajinaji.com

ક્રોધામભાન થઇ અને ઍક યાત્રે ફાદળાશને
ખુફ નળો કયાલી ોતાની ુત્રીને ળણગાયી
ફાદળાશની રૂફરૂ શાજય કયી દીધી. ત્માયે
ફાદળાશે છોકયીને ોતાની ઇચ્છા ુણજ કયલા
કહ્યું તો તેણીઍ ોતાની ભાના ળીખલલા
પ્રભાણે કહ્યું કે જ્માં વુધી તું ભાયી ઍક
ઇચ્છાને ુયી નણશ કયે શુ ં તાયી ઇચ્છાને લળ
નણશ થાઉં. ફાદળાશે તેણીની ઇચ્છા ફાફત
ુછમું તો તેણીઍ જલાફ આપ્મો કે શ. મશમા
અ.નું ભાથું ભાયી રૂફરૂ રાલ. ફાદળાશે કહ્યું કે
આના ણવલામ તાયી ફીજી ઇચ્છા શોમ તે
ભાંગ. તો તેણીઍ શઠ કડી કે શુ ં તો તેભનું
ભાથું ભાયી વાભે કાઍરું જોલા જોલા ચાશુ ં
છુ ં .
નળાની શારતભાં ોતાની કાભલાવના ુયી
કયલા ભાટે ફાદળાશે નોકયોને શુ કભ કમો કે
મશમા અ.નું ભાથું શભણાંને શભણાં કાીને
ભાયી વભક્ષ યજૂ કયો. તયત જ નોકયોઍ
મશમા ણફન ઝકરયમા અ.નું ભાથું કાીને
ફાદળાશ વભક્ષ યજૂ કમુું. ત્માયે કુદયતે ખુદાથી
ઍ ભાથાભાંથી અલાઝ આલી કે અમ ફાદળાશ
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આ કાભ તાયા ભાટે શરાર નથી અને તે
લખતે આનું ખુન થાીભાં ઉછી યહ્યું શતું.
ત્માય છી ઍ ભાથાના ઉય તેણે ભાટી
નાખલી ળરૂ કયી કે કોઇ યીતે ખુન ફંધ થઇ
જામ અને ભાટી નાખતાં નાખતાં ભોટો ડુંગય
ફની ગમો. આ વભાચાય જ્માયે ફાફુરના
ફાદળાશને શોંચ્મા તો તેણે ઍક બાયી રશ્કય
તૈમાય કમુું અને કોઇને તેનો વેનાણત
ફનાલલા ઇચ્છમું. ઍ વભમ દયણભમાન
ફોખતનવય ત્માં આલી શોંચ્મો અને કહ્યું કે
ભને તાયા રશ્કયનો વેનાણત ફનાલ. શુ ં ફની
ઇવયાઇરના ફાદળાશ અને રશ્કયની
શારતથી જાણીતો છુ ં . તે છી તે રશ્કય રઇને
ળાભ શોંચ્મો અને ળશેયનો ઘેયો ઘાલ્મો. ણ
કોઇ યીતે તેને વપતા ભી નણશ. તેથી તે
રાચાય થઇને ાછો જલાનો ણલચાય કયલા
રાગ્મો. તે લખતે રશ્કયભાં ઍક ઘયડી ડોળીઍ
આલી કહ્યું કે અમ વયદાય ળું તું અશીંથી
ાછો જલા ચાશે છે ? તેણે કહ્યું કે ળું કરૂં ભને
કંઇ વભજ ડતી નથી. ભાયા ણવાશીઓ
અત્રે બુખમા ભયી યહ્યા છે . લૃઘ્ધાઍ કહ્યું કે શુ ં
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તને ઍક મુણક્ત ફતાલું છુ ં ણ કોઇને કશીળ
નશીં કે ભેં ફતાલી છે . છી કહ્યું કે આ
ળશેયની ચાયે રદળા ઉય તાયા રશ્કયને ગોઠલ
અને તેઓ આવભાન તયપ જોઇને કશે કે
ખુદાલંદા મશમા ણફન ઝકરયમા અ.ના
ફેગુનાશ ખુનનો લાસ્તો આ ળશેય ઉય
અભને ણલજમ આ.
જ્માયે રશ્કયલાાઓઍ ઍ ભુજફ કહ્યું તો
ળશેયના રકલ્રાની રદલાયો ટુટલા રાગી અને
રશ્કય ળશેયભાં દાખર થઇ ગમું. છી તે ડોળી
ફોખતનવયને શ. મશમા અ.ના ભાથાના ખુન
ાવે રઇ આલીને કહ્યું કે આ સ્થે રોકોને
કત્ર કયી તેઓનું ખુન શ. મશમા અ.ના ખુન
ઉય નાખ, કે જે થી શ. મશમા અ.નું ખુન જે
ઉછી યહ્યું છે તે ફંધ થઇ જામ. ફોખતનવયે
૭૦ શજાય ભાણવોને કત્ર કયી તેભનું ખુન
આના ખુન ઉય નાખમું તે છતાં ણ રોશી
ઉછતું ફંધ થમું નણશ. જે સ્ત્રીઍ શ. મશમા
અ.ને કત્ર કયાવ્મા શતા. જ્માયે તેનું રોશી શ.
મશમા અ.ના રોશી ઉય નાખલાભાં આવ્મું
ત્માયે ખુન ઉછતું ફંધ થમું. તે છી ડોળીઍ
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કહ્યું કે શલે કોઇને કત્ર કયીળ નણશ.
ફોખતનવયે જે ભાણવને “અભાન નાભું”
રખી આપ્મું શતું તે ત્માં આવ્મો ત્માયે
ફોખતનવયે તેને તથા તેના ફાર-ફચ્ચાને
યક્ષણ આપ્મું અને તે છી ફમતુર ભુકદ્દવને
તોડી ાડ્મું. છી ઇવયાઇરના ભોટેયાઓને
ોતાની વાથે ફાફુર રઇ ગમો ત્માયે શ.
દાણનમાર અને અમ્ફીમાઓના ુત્રો ણ
તેભાં ળાભેર શતા. જ્માયે તેઓ ફાફુર
શોંચ્મા ત્માયે તેનો ફાદળાશ ગુજયી ગમો
શતો અને ત્માંના રોકોઍ ફોખતનવયને
ફાદળાશ ફનાવ્મો. શઝયત દાણનમારની
યશેઝગાયી જોઇ તેણે તેભને ોતાના ખાવ
રોકોભાં ળાભીર કમાજ.
કશે છે કે ફોખતનવયની કૌભના લડેયાઓઍ
શ. દાણનમાર ઉય ઇાજ કયી અને
ફોખતનવયને ખોટી યીતે બડકાવ્મો કે શ.
દાણનમાર અ.ભે ોતાના વાથીઓ ફનાવ્મા
છે , તેઓ અલ્રાશની ઇફાદત કયે છે અને
તભાયા શાથથી ઝબ્શ થમેરા જાનલયોના
ગોશ્તને ખાતા નથી અને તેના વાથીઓ
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તભાયો ધભજ ાતા નથી. આ વાંબી
ફોખતનવયે ગુસ્વે થઇ આને ુછમું કે ળું
ભાયા વાથીઓ કશે છે તે વાચું છે ? આે કહ્યું
કે શા. તેથી ફોખતનવયે આના ાંચેમ
વાથીમો વણશત ઍક કુલા જે લી ઉંડી ફખોર
ફનાલી, તેભાં કૈદ કમાજ અને ફખોરભાં ણલક્રા
લાઘોને છોડી દીધા.
ફોખતનવય જ્માયે ણળકાયથી ાછો આવ્મો
ત્માયે જોમું કે લાઘો આની ાવે આયાભથી
ફેઠા છે . અને ત્માં ફીજી ણ ઍક વ્મણક્ત
જોઇ, તેથી તેણે ુછમું કે આ છના વાત કેભ
થઇ ગમા ? ઍટરાભાં ઍક પયીશ્તો કુલાભાંથી
ફશાય આવ્મો અને તેણે ફોખતનવયને ઍક
તભાચો ભામો. જે થી તેનું ભોઢું ભસ્ખ થઇ ગમું
અને વાત લયવ વુધી તેનું ભોંઢું ગીધ જે લું યહ્યું
અને છી તે ભયણ ામ્મો. ફીજી રયલામતભાં
ઍલું આવ્મું છે કે ફોખતનવયને કત્ર કયલાભાં
આવ્મો. ઍશરેફમત અ.ની તપવીયભાં છે કે
ફની ઇવયાઇરોને જે ફે પવાદની ખફય
આલી છે તે શ. યવુર વ.ના વભમની છે . ઍક
પવાદ શ. અરી અ.ને કત્ર કયલાનો, ફીજો
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શ. ઇભાભે શવન અ.ને ઝશેય આલાનો. આ
વુયાની ચોથી આમતભાં જે “ઉરુલન કફીયા”
છે તેથી ભુયાદ શ. ઇભાભે શુ વમન અ.ની
ળશાદતનો છે . ઍજ આમતભાં છે કે અભે
ણફશાભણા-રડલૈમા ભોકરીળું તેથી ભુયાદ ઍ
કોભ છે જે ફાયભા ઇભાભ અ.ના ઝશુ ય
શેરાં થળે અને આરે ભોશમ્ભદના દુશ્ભનોને
કત્ર કયળે. ઍજ આમતભાં છે કે ખુદાનો
લામદો ુયો થલાલાો છે . આથી ભુયાદ
ફાયભા ઇભાભ (અ.વ.) છે .
૯ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َِا ّ َـ ّٰہ َذا ال ۡ ُـ ۡػ ّٰا َـ یَ ۡہ ِد ۡی ل ّ َِلتِ ۡی ِہیَ اَ ۡقوَ ُؿ ق
َّ ۡ
ُ َ
ۡ ّ
یُ َب ٍِ ُو ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ال ِذیۡ َن ح ۡع َملوۡ َـ
ۡ َ َ ََ
ّّٰ
﴾۹ۙ ﴿ الص ِل ّٰح ِت ا ّـ ل َ ُہ ۡم ا ۡج ًرا ک ِبه ًؿا
َّ َق اَ ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِم ُن ۡو َـ بال ۡ ّٰآِو ِۃ
ِ
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َ َ
َ َ
ا ۡع َت ۡدنا ل َ ُہ ۡم َعذ ًابا ال ِۡی ًما ﴿ ﴾۱۱٪
َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ُ َّ
الٍ ّو ُخ َع َ
ٓاء ٗف بال ۡ َخهۡؿِ ؕ قَ
ق یدع الاِنساـ ِب ِ
ِ
َ
اـ الۡان ۡ َس ُ
اـ َع ُجوۡلًا ﴿﴾۱۱
ک َ ِ
َ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ ّ َ َ َ ّٰ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۤۡ
ق جعلنا الیل ق النہاذ ایته ِف فمحونا
ۡ َ ۤۡ َ ّ َ
َ َّ
ً
ّٰایَۃ ال ۡی ِل َق َج َعلنا ّٰایَۃ الن َہاذِ ُم ۡب ِِ َوۃ
َ ُ
َ
ّ ُ َۡ
ل ِ َت ۡب َتغوۡا فضلًا ِّم ۡن ّذ ِّبک ۡم َق ل َِت ۡعل ُموۡا َع َد َخ
ّ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ ۡ ّٰ
اب ؕ َق ک ّ َل ش ۡی ٍء ف ّ َصلن ُہ
الس ِنهف ق ال ِحس
ِ

َۡ
تف ِص ۡیلًا ﴿﴾۱۲

َ ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ ّٰ
ُ
اـ ال َز ۡمن ُہ ٰٓط ِئرَ ٗف ف ِ ۡی ُعن ِق ٖہ ؕ َق
ق کل ِانس ٍ
hajinaji.com
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ُ ن ُ ُۡو ُث ل َ ٗہ یَوۡ َؿ ال ۡ ِق ّٰی َم ِۃ کِ ّٰت ًبا ّیَ ۡل ّٰق
ىہ
ِ
ُۡ
﴾۱۳﴿ َمنشوۡ ًذا
ફેળક આ કુયઆન તે ભાગજ દેખાડે છે કે જે
વૌથી વીધો છે અને તે ભોઅભીનોને કે જે ઓ
નેકીઓ કયતા યશે છે આ ખુળખફય વંબાલે
છે કે તેભના ભાટે ઘણો ભોટો ફદરો છે . (૯)
અને આ કે જે ઓ આખેયત ઉય ઇભાન નથી
યાખતા તેભના ભાટે ખચીતજ અભોઍ
દુ:ખદામક અઝાફ તૈમાય કમો છે . (૧૦)
અને ઇન્વાન ફુયી લસ્તુઓ ભાટે ણ ઍલી
દુઆ ભાંગે છે જે લી કે વાયી લસ્તુ ભાટે; અને
ઇન્વાન અણત ઉતાલો છે . (૧૧)
અને અભોઍ યાત્રી તથા રદલવને (અભાયી
કુદયતની) ફે ણનળાનીઓ ફનાલી છે છી
અભોઍ યાત્રીની ણનળાની ઝાંખી કયી નાખી
અને અભોઍ રદલવની ણનળાની પ્રકાણળત કયી
દીધી કે જે થી (તેભાં) તભે તભાયા
યલયરદગાયની કૃા (યોઝી)ની ચાશના કયો,
અનુક્રભણણકા
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અને લી ઍ ભાટે કે તભે લયવોની ગણતયી
તથા ણશવાફ વભજો; અને દયેક લસ્તુને
અભોઍ જોઇઍ તેલી ખુલ્રી યીતે લણજલી
દીધી છે . (૧૨)
અને દયેક ઇન્વાનની કયણીને અભોઍ તેના
ગાનો શાય ફનાલી છે , અને કમાભતના
રદલવે અભે તેના ભાટે ઍક રેખ કાઢીળું જે ને
તે તદ્દન ખુલ્રો ણનશાળે. (૧૩)
વીધા યસ્તાથી ભુયાદ ઇસ્રાભી યાશ છે .
તપવીયે ઍશરેફમતભાં છે કે “અકલભ” જે નો
બાલાથજ ણલરામતે અરી અ. છે .
જે વ્મણક્ત અથલા વભુશ અથલા કોભ આ
કુયઆનના શુ કભ અનુવાય વીધા યસ્તા ય ન
આલે તેઓઍ ઍ ણળક્ષા ભાટે તૈમાય યશેલું
જોઇઍ જે ફની ઇવયાઇરે બોગલી છે .
ઇન્વાન જ્માયે તંગદસ્તી અને ગુસ્વાભાં આલે
છે તો જે લી યીતે ોતાની બરાઇ ભાટે દુઆ
કયે છે ઍલીજ યીતે ોતાના ફાર-ફચ્ચાઓ
ભાટે ફુયાઇની દુઆ ચાશે છે . જો ખુદા ઍની
ઍ ફુયી દુઆ કફુર કયે તો તે અને તેના
ફાર-ફચ્ચાઓ ફધામ શરાક થઇ જામ ણ
અનુક્રભણણકા
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ખુદા તેની ફુયી દુઆને કફુર કયતો નથી. કશે
છે કે ઍથી ભુયાદ નઝય ણફન શાયીવ છે જે
ોતાના ભાટે અઝાફ ચાશતો શતો. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી રયલામત છે કે તું
ભુણક્ત અને શરાકતની યીતને ઓખ, ઍલું ન
ફને કે જે ચીઝ વાયી વભજીને ભાંગી શોમ તે
તાયા ભોતનું કાયણ ફને, આભ પયભાલીને
ઉયોક્ત આમત ઢમા.
“લજઅલ્ના” (અભે ફનાવ્મા) રદલવ અને
યાત જે યલયરદગાયની કુદયત અને
ણશકભતની ફે ણનળાનીઓ છે . દાખરા તયીકે
રદલવના કભાલલું અને યાતના આયાભ કયલો.
તેભાં લધઘટ થલું ઍ ખાણરકની શસ્તીની અને
તૌણશદની ઇન્કાય ન કયી ળકામ ઍલી દરીરો
છે અને તભોને ચાંદથી ભણશના અને લયવના
ણશવાફની ખફય ડે. આ આમતભાં
“રમર”થી ભુયાદ ચાંદ અને “નશય”થી ભુયાદ
વુયજ છે . ઍટરે ચાંદને અભે ઝાંખો ફનાવ્મો
કે જે થી રદલવના થાકેરાઓ આયાભ ભેલે
અને વૂમજને પ્રકાણળત કમો, જે થી આયાભ કમાજ
છી તાઝગી ભેલીને ોતાના કાભકાજભાં
અનુક્રભણણકા
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રાગી જામ. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી
લણજન છે કે ચાંદ ય કરભ-ઍ-તૌશીદ, કરભઍ-નફુવ્લત અને શ. અરી અ.નું અભીરૂર
ભોઅભેનીન શોલું રખેરું છે .
કમાભતના રદલવે અઅભાર નાભું તેને
આલાભાં આલળે. આ આમતભાં અઅભાર
નાભાને તાઍય (“ઉડલાલાું”) ઍટરા ભાટે
કશેલાભાં આવ્મું છે કે કમાભતના રદલવે
અઅભાર નાભું ઉડાલલાભાં આલળે. અને
દયેકને તેનું આભારનાભું તેના શાથભાં
આલાભાં આલળે. કેટરાક કશે છે કે
“તાઍય” ઉડલાને કશે છે અને અયફનો દસ્તુય
છે કે જાનલયના ઉડલાથી રોકો ળુકન રે છે .
જો જભણી તયપથી ઉડે તો વાયા ળુકન
વભજે છે અને ડાફી તયપથી ઉડે તો ખયાફ
ળુકન વભજે છે . ખુદાઍ ઍ ળબ્દ ઍ ભાટે
લામો છે કે અઅભાર નેક અને ફદ ફન્ને
છે . તાઍય ળબ્દ ખયાફ ળુકન લાસ્તે લધાયે
ભળશુ ય છે .
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૧૪ થી ૧૭ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ ّٰ َ َ َ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
ِاقوا کِتبک ؕ کفی ِبنف ِسک الیوؿ علیک

َح ِس ۡی ًبا ﴿﴾۱۴
َمن ۡاہ َت ّٰدی َف ِانّ َ َما یَ ۡہ َت ِد ۡی ل َِن ۡف ِس ٖہ ۚ قَ
ِ
َم ۡن َض ّ َل َف ِانّ َ َما حَ ِض ّ ُل َع َل ۡی َہا ؕ َق لَا تَزذُ
ِ
َقار َذ ٌۃ ّق ۡر َذ اُ ۡٓ ّٰوی ؕ َق َما ُک ّ َنا ُم َع ّذبهۡفَ
ِ ِ
ِِ
َ ّّٰ َ ۡ َ َ
ً
َ
ُ
ۡ
حتی نبعث ذسولا ﴿﴾۱۵
َ َ ۤۡ َ َ ۡ َ ۤۡ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ً َ َ ۡ َ
ق ِادا اذخنا اـ نہ ِلک قویۃ امرنا
ُملۡ َؿفِ ۡی َہا َف َف َسقُوۡا فِ ۡی َہا َف َح ّ َق َع َل ۡیہاَ
ۡ َ َ َ ّٰ َ ۡ
القوۡ ُؾ ف َد ّم ۡرن َہا ت ۡد ِمه ًؿا ﴿﴾۱۶
hajinaji.com
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ُۡ
ُ
ََۡ َ َ
ؕ َق ک ۡم ا ۡہلکنا ِم َن الـ ُػ ۡق ِـ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ن ۡو ٍج
ًۢ ۡ َ
ّٰ َ
ُُ َ
َق کفی ِبرَ ِّبک ِبذنوۡ ِب ِع َبا ِخ ٖف خ ِبهؿا
ۡ
﴾۱۷﴿ بَ ِصه ًؿا
(છી અભે તેને આજ્ઞા કયીળું કે) તારૂં રખાણ
લાંચી રે; આજના રદલવે તાયા ોતાનો
ણશવાફ રેલાને તું ોતેજ ફવ છે . (૧૪)
જે ણે ણશદામત ભેલી તો તેણે ોતાના ભાટે
ણશદામત ભેલી, અને જે ગુભયાશ થઇ ગમો
તેની ગુભયાશી (નું ભાઠું રયણાભ) તેના
ોતાના ભાટેજ છે ; અને કોઇ ફોજો
ઉંચકનાય ફીજા કોઇનો ફોજો ઉંચકળે નશીં;
અને જ્માં વુધી અભે (કોઇ) યવુર ભોકરતા
નથી ત્માં વુધી અઝાફ આતા નથી. (૧૫)
અને જ્માયે અભે કોઇ લસ્તીનો નાળ કયલાનો
ભનવુફો કયીઍ છીઍ ત્માયે તે લસ્તીના
લૈબલળાી રોકોને (અભાયી તાફેદાયી
કયલાનો) શુ કભ કયીઍ છીઍ, ણ તેઓ તે
અનુક્રભણણકા

822

hajinaji.com

(લસ્તી)ભાં (અભાયા શુ કભો વંફંધી)
નાપયભાની કયલા રાગે છે ; ઍલી યીતે અભાયો
ફોર તેભના વંફંધભાં વાચો ૂયલાય થઇ જામ
છે , જે થી અભે તેનો વંૂણજ નાળ કયી નાખીઍ
છીઍ. (૧૬)
અને નૂશની છી અભોઍ કંઇ કેટરીમે
ેઢીઓનો નાળ કયી નાખમો; અને તાયો
યલયરદગાય ોતાના ફંદાઓના ગુનાશો
જાણલા અને જોલા ભાટે ૂયતો છે . (૧૭)
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
જે લખતે ફંદો ોેેતાના અઅભાર નાભાને
જોળે તો તે ઍલું માદ આલળે જાણે શભણાં જ
ન કમુું શોમ, અને કશેળે કે અપવોવ છે ભાયા
ઉય કે અઅભાર-નાભાભાં ભાયા નાના-ભોટાં
કોઇ ગુનાશને છોડલાભાં આવ્મા નથી.
શદીવભાં છે કે કમાભત આલલા શેરાં તભો
ોતાના નપવનો ણશવાફ કયો. અને ોતાના
વાયા અને ફુયા કામો ય ણલચાય કયો, શજુ
ણ વભમ છે કે તૌફા કયીને નેકી કયો. ત્માં
અપવોવ કયળો તો કંઇ પામદો થળે નણશ. ઍક
વ્મણક્તઍ ોતાના ુત્રને કહ્યું: તું આજના
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રદલવે જે કંઇ કાભ કયે અને જે લાતો વાંબે
તે ફધુ ભને વાંજે જણાલજે . છોકયાઍ તે
ફધી લાતો ભશેનત કયીને માદ યાખી અને
વાંજે ોતાના ણતાને વંબાલી. ફીજા
રદલવે ણ તેના ણતાઍ તેજ પ્રભાણે આજ્ઞા
કયી, તો તેણે નમ્રતાથી અઝજ કયી કે ણતાજી
તભો ગભે તેલું બાયી કાભ ભાયાથી રો, ણ
આ ણશવાફ રકતાફથી ભને ભાપ યાખો. આ
ણશવાફ આલાની ભાયાભાં ળણક્ત નથી. તેના
ણતાઍ કહ્યું કે ફેટા ઍક રદલવનો ણશવાફ
આીને તું અળક્ત થઇ ગમો તો આખી
ઉભયનો ણશવાફ તું કેલી યીતે આીળ ?! શુ ં
તને નવીશત કરૂં છુ ં કે જે રદલવે ણશવાફ
આલો ડળે તેનાથી કદી ગપરત કયતો
નણશ.
લાણરદ ણફન ભોગીયા કુયૈળના કાપીયોને કશેતો
શતો કે તભો ભાયી મયલી કયો. કોઇ ણ
જાતનું ફુરૂં કૃત્મ શળે તો તે ભાયી ગયદન ઉય
યશેળે. તેથી ઉયોક્ત આમત ખુદાઍ તેને યદ
ભાટે પયભાલી છે .
લૈબલળાી અને ગલજ કયનાયાઓને શુ કભ
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કયીઍ છીઍ કે તભો મગમ્ફયોની આજ્ઞા
ભાનો, છતાં તેઓ મગમ્ફયોના શુ કભનું
ઉલ્રંઘન કયે છે અને લસ્તીના રોકો ણ
તેઓની તાફેદાયી કયે છે . તે લખતે તેઓ ઉય
અઝાફ નાઝીર થામ છે .
આગના ઝભાનાભાં જ. નુશ અ. છી
કેટરાક રોકો થમા, જે ભકે આદ અને વભુદ.
તેઓને અભે શરાક કમાજ. આ આમતભાં જે
“કયન” ળબ્દ આવ્મો છે તેભાં ભતબેદ છે . શ.
અબ્દુલ્રાશ ફળયે રયલામત કયી છે કે શ. યવુરે
ખુદા વ.ભે ભાયા ભાથે શાથ યાખીને પયભાવ્મું
કે આ છોકયો ઍક કયન વુધી જીલળે. રોકોઍ
ુછમું મા યવુરુલ્રાશ વ. કયન કેટરી ભુદ્દતને
કશે છે ? આે પયભાવ્મું કે વો લયવને કશે છે .
૧૮ થી ૨૧ ભી આમાત :-

ََۡ ََ َۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ
اجلۃ َع ّجلنا ل َ ٗہ فِ ۡی َہا
ِ من کاـ یرِید الع
ٗٓاء ل َِم ۡن نُّریۡ ُد ثُ ّ َم َج َع ۡل َنا لَہ
ُ َما ن َ َش
ِ
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َ َ ّ َ َ َ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
ىہا َمذ ُموۡ ًما ّم ۡد ُحوۡ ًذا ﴿﴾۱۸
جہنم ۚ یصل
ّٰ َ
َ
َق َم ۡن ا َذ َاخ الۡآ َِوۃ َق َس ّٰعی ل َ َہا َس ۡع َی َہا َق
َۡ ُ
ُہوَ ُم ۡؤم ٌن َفاُقلٰٓئ َک ک َ َ
اـ َس ۡع ُی ُہ ۡم ّمشکوۡ ًذا
ِ
ِ
﴿﴾۱۹
ُ ًّ ُّ ُ
َ
َ
کلا ن ِم ّد ٰۤہ ُؤلَٓا ِء َق ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ِم ۡن َعطٓا ِء َذ ِّبک ؕ َق
َ َ َ ََ ُ َ ُ
ـٓاء َذ ِّبک َم ۡحظوۡ ًذا ﴿﴾۲۱
ما کاـ عط
اُن ۡ ُؾ ۡػ َک ۡی َف َف ّ َض ۡل َنا بَ ۡع َض ُہ ۡم َعدّٰی بَ ۡعض ؕ قَ
ٍ
ّٰ ُ َ ۡ
َ َۡ َۡ
لَلۡآ َِوۃ اخك َ ُؿ َخ َذ ّٰج ٍت ّق اخك َ ُؿ تف ِض ۡیلًا
﴿﴾۲۱
જે (ળખવ) ક્ષણબંગુય જગતનો ચાશનાયો
hajinaji.com
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શોમ છે તો તેભાંથી જે ના ભાટે અભે જે
ચાશીઍ છીઍ તે જલ્દીથી આી દઇઍ
છીઍ, છી અભે તેના ભાટે જશન્નભ નક્કી
કયીઍ છીઍ, તે તેભાં ણતયસ્કાયાઍરો અને
(અલ્રાશની યશેભતથી) નાવીાવ થઍરો
દાખર થળે. (૧૮)
અને જે આખેયતનો ઇચ્છનાયો થામ છે અને
તે પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ઍલી કોળીળ કયે કે જે લી
કોળીળ કયલાનો શક છે ઍલી ણસ્થણતભાં કે તે
ભોઅભીન ણ શોમ તો તે રોકોની કોળીળનો
(અલશ્મ) સ્લીકાય થળે. (૧૯)
(શે યવુર !) અભે દયેકની-ઍભની ણ અને
તેભની ણ- તાયા યલયરદગાયની ફણક્ષવો
લડે વશામ કયતા યશીઍ છીઍ; અને તાયા
યલયરદગાયની ફક્ષીવ કોઇના ઉય ણ ફંધ
નથી. (૨૦)
જો, અભોઍ કેલી યીતે કેટરાકોને કેટરાકો ય
શ્રેષ્ઠતા આી છે ; અને ખયેજ દયજ્જા
શ્રેષ્ઠતાના વંફંધભાં આખેયત લધુ ઉિભ છે .
(૨૧)
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે જે કોઇ
અનુક્રભણણકા
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ોતાની ઉય પયઝ થઍર અઅભારને
ફજાલી રાલીને દુણનમાનો વલાફ (બરાઇ)
ચાશે અને ખુદાની ખુળી ભાટે આખેયતને ન
ચાશે તો ખુદા તેની ઇચ્છા પ્રભાણે તેને દુન્મલી
ખુળી આળે અને આખેયતભાં તેનો કંઇ
વલાફ યશેળે નણશ.
જે ઓ ફેણશશ્ત ચાશે છે અને નેક અઅભાર
કયે છે તેના ભાટે ત્માં કુદયતે ફદરો આેરો
છે . આખેયત ચાશલી, નેક આઅભારની
કોણળળ કયલી અને ભોઅભીન શોલું તે ફધી
લસ્તુઓ ખુદાઍ વંદ કયેર છે અને તેનો
ઘણો ફદરો છે .
આ ફન્ને વભુશ ઍક દુણનમાને ચાશનાય અને
ફીજો આખેયતને ચાશનાય. ફન્નેને અભો
યલયરદગાયની ફક્ષીળો લડે વશામ કયીઍ
છીઍ. દુણનમાની અંદય ભોઅભીન અને કાપીય
ફન્નેને આે છે ણ આખેયત પક્ત
ભોઅભીન ભાટે છે અને કાપીય ભાટે કંઇ
ણશસ્વો નથી.
દુણનમાભાં જ આ પયક જાશેય થઇ જામ છે કે
આખેયતના ચાશનાયાઓ દુણનમા યસ્તો
અનુક્રભણણકા
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ઉય શ્રેષ્ઠતા ધયાલે છે , આ પઝીરત તેઓની
યશેણી-કયણી, ખાલું-ીલું, બવ્મ ભકાનો,
ઉિભ ણરફાવો અને ઉંચી ગાડીઓ અને તેના
ઠાઠભાઠના રીધે નથી ણ ઍ કાયણે છે કે આ
રોકો જે કંઇ ણ ભેલે છે તે વચ્ચાઇ,
દમાનત અને પ્રભાણણકતાની વાથે ભેલે છે
અને દુણનમા યસ્તો જે કંઇ ભેલી યહ્યા છે તે
અત્માચાય, ફેઇભાની અને જાતજાતની
શયાભખોયીથી ભેલી યહ્યા છે . જ્માયે
આખેયત ચાશનાયાઓ ન્મામની વાથે ખચજ કયે
છે , શકદાયોના શકોને અદા કયે છે , ઍના
ણલરૂઘ્ધ દુણનમા યસ્તો જે કંઇ ભેલે છે તે
ભોટે બાગે માળી અને શયાભ કાભોભાં ખચજ
કયે છે . આજ કાયણે તેલા ઇન્વાનોના દીરોભાં
વાચી ઇઝઝત અને ભોશબ્ફત અને શ્રઘ્ધા
કદી મદા થઇ નથી. તેની ણલરૂઘ્ધ બુખમા
યશેનાયા અને ચટાઇ ઉય ફેવનાયા
યશેઝગાયોની પઝીરત દુણનમા યસ્ત રોકો
ણ ભાનલા ભાટે રાચાય થઇ જામ છે . આ
ખુલ્રી ણનળાનીઓ ઍ શકીકત તયપ વાપ
ઇળાયો કયે છે કે આખેયતની ાઍદાય
અનુક્રભણણકા

829

hajinaji.com

ંશકીકતો આ ફન્ને વભુશભાંથી કોના શાથભા
આલલાની છે .
૨૨ થી ૨૪ ભી આમાત :-

َ َ ۡ
َ
َ ّّٰ
لَا ت ۡج َع ۡل َمع الل ِہ ِالّٰ ًـہا ّٰآ َو ف َتق ُع َد
َ ۡ ُ
ۡ
َمذ ُموۡ ًما ّمخذ ۡقلًا ﴿ ﴾۲۲٪

َق َق ّٰطی َذ ّبُ َک اَلَّا تَ ۡع ُب ُد ۡۤۡقا الَّا ۤۡ ا ّیَ ُ
اف قَ
ِ ِ
ً َ َُ ۡ َ
ۡ
ِبالوَال َِدیۡ ِن ِا ۡح َسانا ؕ ِا ّما یَ ۡبلغ ّ َن ِعن َدؽ
ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ ۤۡ َ ۡ ّٰ ُ َ َ َ َ ُ ۡ ّ َ ُ َ ۤۡ
ال ِکكؿ احدہما اق ِکلہما فلا تقل لہما
ُ َّ َ َ
ُ َ َۡ
ا ٍّػ ّق لَا تن َہ ۡر ُہ َما َق ق ۡل ل ُہ َما قوۡلًا ٔ ِویۡ ًما
﴿﴾۲۳
َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ
الرَ ۡح َم ِۃ قَ
الذ ِ ّؾ ِم َن ّ
ق اخ ِفض لہما جناج
hajinaji.com
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َ ُ
َ َ
ۡ
﴾۲۴﴿ ق ۡل ّذ ِّب ۡاذ َح ۡم ُہ َما ک َما َذ ّب ّٰیجِ ۡی َص ِغه ًؿا
અલ્રાશની વાથે કોઇ ફીજો ભાઅફુદ ઠયાલ
નણશ. નણશ તો ફુયી યીતે ફદનાભ થઇને ત્મજી
દીધેરી (શારતભાં) ફેવી યશીળ. (૨૨)
અને તાયા યલયરદગાયે (તદ્દન છે લટનો) શુ કભ
આી દીધો છે કે તભે તેના ણવલામ ફીજા
કોઇની ઇફાદત કયો નણશ અને ભાફા વાથે
નેકી કયતા યશો. અગય તેઓ ફન્નેભાંથી ઍક
અથલા ફન્ને તાયી વાભે લૃદ્ઘાલસ્થાઍ
શોંચી જામ (અને કોઇ કાયણે તાયા ઉય
ક્રોધે બયામ) તો તેભની વાભે ઉપ ણ ન કય,
તેભજ તેભને તયછોડ ણ નણશ, અને તેભની
વાથે ભામાુણે લાત કય. (૨૩)
અને તેભની ાવે નમ્રતાનો ફાજા ભામાુણે
ઝુકાલ અને આ કહ્યા કય કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! આ ફન્ને ઉય ઍલીજ કૃા
પયભાલ જે લી કે આ ફન્નેઍ ભને નાનણથી
ઉછે યલાભાં (કૃા) કયી શતી. (૨૪)
આ આમતભાં વંફોધન શ. યવુરે ખુદા વ.ને
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કયેર છે અને તેથી ભુયાદ ઉમ્ભતના રોકો છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
આ આમતભાં અલ્રાશે ભા ફા વાથે
ઍશવાન કયલાનું પયભાવ્મું છે . ઍશવાનનો
અથજ ઍ છે કે તેભની વાથે બરાઇથી લતો,
તેભને કંઇ તકરીપ ન આો, તેઓને જે
ચીઝની જરૂયત શોમ તે ભાંગે ઍ શેરાં
શાજય કયી આો અને તભાયી વાભે
ફન્નેભાંથી ઍક અથલા ફન્ને લૃઘ્ધાલસ્થાઍ
શોંચે અને તભાયી ઉય કોઇ ફાફતભાં
નાયાઝ થામ તો ઉપ ણ ન કયો, ઉપ ળબ્દ
ઘણો જ શરકો છે . જો તેનાથી ણ લધાયે
કોઇ શરકો ળબ્દ શોત તો ખુદા તઆરા તે
લાયતે. ભતરફ કે ઍ ઉપ ણ કશેલું જાઍઝ
નથી. અને તેભને ફન્નેને તભાયે તયછોડલા
નણશ અને ભાયે તો ણ ચુ યશેલું જોઇઍ.
ઇભાભે પયભાવ્મું કે તેઓ તભોને ભાયે તો
અદફની વાથે કશો કે ખુદા તભોને ફક્ષી
આે.
તું તેઓની વાથે આજીઝી અને નમ્રતાથી
ોતાના ફાઝુને ઝુકાલી દે અને તું ઍ રદલવને
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માદ કય જ્માયે તેઓ તાયી યલયીળ કયી યહ્યા
શતા. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે
પયભાવ્મું કે તેજ નઝયથી (નપયત કે ગુસ્વાથી)
ણ તેભની વાભે ન જુ ઓ ણ ફશુ જ
નમ્રતાથી તેભની વાભે જોલું. તેભની અલાઝ
ય ોતાના અલાઝને ઉંચો કય નણશ, તેભના
શાથ વાભે ોતાનો શાથ ઉંચો કય નણશ,
તેભની આગ ન ચાર ણ તેભની ાછ
ચાર, જે લી યીતે ણખદભતગાયો ચારે છે .
શ. ઇભાભે ભુવે કાણઝભ અ.ભે પયભાવ્મું કે ભા
ફાને નાભ રઇને ફોરાલો નણશ, તેઓની
આગ ણ ફેવલું નણશ, ઍલું કામજ ન કયલું કે
જે થી તેભને કોઇ ફુરૂં-બરું કશે. આ આમતભાં
છે કે અમ ભાયા યફ આ ફન્ને ઉય ઍલી
કૃા પયભાલ જે લી આ ફન્નેઍ ભને
ફચણભાં ઉછે યલાભાં કૃા કયી છે .
તપવીયભાં છે કે તેઓ ભોઅભીન શોમ તો કશે
કે ખુદાલંદા તેઓને ફેણશશ્ત નવીફ કય અને
જો ભોઅભીન ન શોમ અને જીલતા શોમ તો
કશે કે ખુદાલંદા તેઓને ઇભાન અતા કય. શ.
યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું : જે ના ભા ફા
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યાઝી શોમ તેનાથી શુ ં ણ યાઝી છુ ં , તભાયી
ભાતાના કદભોની નીચે જન્નત છે . શદીવભાં
છે કે જન્નતની ખુશ્ફુ ૫૦૦ લયવના
યસ્તાથી આલે છે ણ જે ણે ભા ફાને
નાયાઝ કમાજ તે જન્નતની ખુશ્ફુ ાભળે નણશ.
આં શઝયત વ.ભે પયભાવ્મું જે કોઇ ભા-ફાને
નાયાઝ કયે છે તેને ખુદા કશે છે કે તાયી
ભયઝીભાં આલે તેલા અભર ફજાલી રાલ ણ
શુ ં તને ફક્ષીળ નણશ. શ. ઇભાભે યઝા અ.થી
ઍક જણે ુછમું કે ભાયા ભા-ફા શક
ભઝશફ ય નથી, ળું તેઓના ભાટે શુ ં દુઆ
કયી ળકું છુ ં ? આે પયભાવ્મું શા ! જો તેઓ
જીલતા શોમ અને ભઝશફ ય ન શોમ તો
ણ તેઓ ભાટે દુઆ કય, વદકો આ,
તેઓની વાથે નયભીથી લયત અને ભેર જોર
યાખ. કાયણ કે આં શઝયતે પયભાવ્મું કે
અલ્રાશે ભને યશેભતની વાથે ભોકરેર છે ,
નણશ કે ગઝફની વાથે.
અફુ વઇદ અન્વાયીઍ યીલામત કયી છે કે
ફની વરભાના કફીરાભાંથી ઍક વ્મણક્ત શ.
યવુરે ખુદા વ. ાવે આલી અને અયઝ કયી,
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“મા યવુરલ્રાશ વ. ભા ફાના ભયલા છી
ભાયા ઉય તેઓનો કંઇ શક છે ? પયભાવ્મું કે
શા ! તેભના ભાટે દુઆ અને ફક્ષીળ ચાશ,
તેઓઍ કંઇ લચન આપ્મું શોમ તો તેનું ારન
કય, તેભના દોસ્તની ઇઝઝત કય અને તેઓના
નઝદીકના રોકો વાથે નેક લતાજલ કય. શ.
યવુરે ખુદાઍ પયભાવ્મું કે જે ના ભા ફા યાઝી
શળે તેના ભાટે જન્નતનો દયલાઝો ખુરેરો
શળે. રોકોઍ અયઝ કયી કે મા યવુરલ્રાશ
(વ.) જો તેના ભા ફાે તેના ઉય કંઇ ઝુલ્ભ
કમો શોમ તો? આે પયભાવ્મું કે શા! આ
ભુજફ આે ત્રણ લખત પયભાવ્મું. ઍક
ભાણવે આ (વ.)ની ાવે આલી ુછમું કે
ભને ઍલો અભર ફતાલો જે થી શુ ં ખુદાની
યશેભતથી નજીક થાઉં. આે પયભાવ્મું કે તાયા
ભા ફા જીલતા શોમ તો તેભની વાથે નેકી
કય, તે ફધી લસ્તુઓ ખુદાની લધાયે નઝદીક
છે . ઍક વ્મણક્તઍ આલીને આ વ.ને કહ્યું કે
કોઇ ઍલું ફુરૂં કામજ નથી જે ભેં ન કમુું શોમ. ળું
શુ ં તૌફા કયી ળકું છુ ં ? આે પયભાવ્મું કે તાયા
ભા ફાભાંથી કોઇ જીલતું છે ? તેણે કહ્યું કે
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ભાયો ફા જીલે છે . તો આે પયભાવ્મું કે તો
તેની વાથે નેકી કય, જ્માયે તે ત્માંથી ચાલ્મો
ગમો ત્માયે શઝયતે પયભાવ્મું જો તેની ભા
જીલતી શોત તો લધાયે વારૂં શોત. શ.ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.થી અફુ ખદીજાઍ
રયલામત કયી છે કે ઍક ળખવ શ. યવુરે ખુદા
વ. ાવે આવ્મો અને અયઝ કયી કે ભાયે ત્માં
ઍક ુત્રીનો જન્ભ થમો શતો. ભેં તેને ાીોીને ભોટી કયી. જ્માયે તેણી ુખત લમની
થઇ ત્માયે ભેં તેને ઉભદા કડાં તથા દાગીના
લગેયે શેયાવ્મા અને તેને ઍક કુલા ય રઇ
જઇ ાછથી ભેં ધક્કો ભામો. તો તેનો ળું
કપપાયો છે ? આે પયભાવ્મું કે તાયી ભા
જીલતી છે ? તેણે કહ્યું નણશ. આે પયભાવ્મું ળું
તાયી ભાવી જીલતી છે ? તેણે કહ્યું કે શા.
આે પયભાવ્મું કે તો તેણી વાથે નેકી કય. તે
તાયી ભાની જગ્માઍ છે . ઍટરે તાયા ફુયા
કાભનો કપપાયો થઇ જળે.
જ. શોઝમપાઍ ઍક જં ગભાં શુ ઝુય વ.ને
ુછમું કે ભાયા ફાને કત્ર કયલાની યઝા
આો છો, જે ભુશ્રીકોની પૌજભાં શતા. આે
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પયભાવ્મું કે તભો ઍભ ન કયો. આ કાભ કોઇ
ફીજો કયળે. ભશેભાન, ડોળી, ભા ફા લગેયે
કાપીય શોમ તો ણ તેની ઇઝઝત કયો. ભાનું
ગબાજલસ્થાની શારતભાં થાયી ય વુલું અને
ુયી વંબાની વાથે ડખું પેયલલું તેનો કોઇ
ફદરો થઇ ળકતો નથી. બરે છી અલરાદ
ોતાની ુયી ઝીન્દગી તેભની ણખદભત અને
તાફેદાયીભાં ણલતાલે. શુ ઝુય વ.ભે ઍક
નલજલાનને પયભાવ્મું તાયી ફુઢી ભાને
ભોશબ્ફત બયી નઝયથી જોલું અને યાઝી થલું
તાયા ભાટે ભાયી વાથે કયેરા કેટરાઍ
જે શાદોથી અપઝર છે .
૨૫ થી ૨૭ ભી આમાત :-

َۡذ ّبُ ُک ۡم اَ ۡع َل ُم ب َما ف ۡی ج ُ ُف ۡو ِس ُک ۡم ؕ ِا ۡـ تَ ُک ۡونُوا
ِ ِ
ُ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ ٗ َ ّ َ َ ۡ ّٰ
ً
ۡ
﴾۲۵﴿ ص ِل ِحهف ف ِانہ کاـ ل ِلاق ِابهف غفوذا
ََق ّٰا ِة َداال ۡ ُـ ۡػبّٰی َح ّقَ ٗہ َق ال ۡ ِم ۡس ِکه ۡ َف َق ۡابن
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َ ّ ُ
َّ
﴾۲۶﴿ الس ِب ۡی ِل َق لَا ت َب ِذ ۡذ ت ۡب ِذیۡ ًرا
َ ّ َ ۡ ۡۤ ُ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ّ
َالش ّٰی ِطه ۡ ِف ؕ ق
ِاـ الم َب ِذذِی َن کانوۡا ِاخوَاـ
ُ َ ّ َ ُ ّٰ ۡ َ ّ َ َ
ً
ۡ
﴾۲۷﴿ کاـ الشیطن ل ِر ِب ٖہ کفوذا
તભાયો યલયરદગાય તભાયા અંત:કયણોભાં જે
કાંઇ છે તેનાથી વાયી ેઠે લાકેપ છે ; અગય તભે
વદાચાયી યશેળો તો ફેળક તે ણ (ોતાની
તયપ) લાયંલાય યજૂ થનાયાઓને અણત ભાપ
કયનાય છે . (૨૫)
અને તું નજીકના (વગાં-લશારાં)ઓને તેભનો
શક આી દે તેભ ણનયાધાયો તથા ભુવાપયોને
ણ, અને ઉડાઉણે ખચજ ન કય. (૨૬)
ણન:વંળમ ઉડાઉ ખચજ કયનાયા ળૈતાનોના
બાઇફંધો છે ; અને ળૈતાન ોતાના
યલયરદગાયનો શંભેળથી અનુકાયી છે .
(૨૭)
ખુદાલંદે આરભ તભાયા અંત:કયણની લાતોને
જાણે છે અને ખાણરવ ણનય્મતથી તૌફા કયો
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તો તે ફક્ષલાલાો છે .
આ આમતભાં જે રોકો શકદાય શોમ તેઓને
શક શોંચાડલા ભાટે કુદયત કશે છે . આ
આમતભાં ખાવ શ. યવુરે ખુદા વ.ને
વંફોધન છે . જે ભકે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું
વગાઓ, ભીસ્કીનો અને ભુવાપયોને આ,
તપવીય કયનાયાઓ રખે છે કે વગાથી ભુયાદ
શુ ઝુય વ.ના વગા છે અને ભીસ્કીન અને
ભુવાપયથી ભુયાદ શુ ઝુય વ.ની અલરાદ છે . તે
છી જે તેઓની અલરાદભાં થામ તેઓને શક
ભતો યશે. આ આમત ખુમ્વ અને રપદક
ણલળે નાણઝર થઇ છે . તેનો બાલાથજ ઍ રઇ
ળકામ છે કે અમ ભોશમ્ભદ તભો પાતેભાને
રપદક આો અને તેભની અલરાદભાં જે
ભીસ્કીન અને ભુવાપય શોમ તેઓનો ણ
ખુમ્વભાં શક છે તેભને આો. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું આ આમતભાં
વગાથી ભુયાદ અભો છીઍ, જ્માયે રપદક
રડાઇ લગય પતેશ થમો ત્માયે ખુદાના શુ કભથી
શ. પાતેભા અ.ને રપદક આપ્મો, ઍશરે વુન્નત
લર જભાતના ુસ્તકોભાં ણ રખેર છે કે
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શ. યવુરે ખુદા વ.ભે જ. પાતેભા અ.ને રપદક
આપ્મો. “ભકવદે કુસ્ફા”ના ુસ્તકભાં છે કે
જીબ્રઇરે નાઝીર થઇને અયઝ કયી કે અમ
ખુદાના યવુર વ. તભો વગાઓનો શક
આો. આે ુછમું કે તે કોણ છે ? જીબ્રઇરે
કહ્યું કે તે તભાયા વગાભાં જ. પાતેભા (અ.)
છે . છી આે જ. પાતેભા (અ.)ને રપદક
આીને ઍક વનદ રખી આી. વુન્નત
જભાતની તપવીયે દુયે ભન્વુય, કનઝુર
ઉમ્ભાર, ભસ્નદે અફુ મઅરા, ભુસ્રીભભાં
અફુ વઇદ ખુદયીથી યીલામત છે કે જે લખતે
વગાઓને શક આલાની આમત નાઝીર થઇ
તો આે રપદક જ. પાતેભા (અ.)ને આપ્મો
અને ભઆયેજુન નફુવ્લશભાં ણ તેજ પ્રભાણે
યીલામત છે અને ઍ રપદકથી જ. વય્મદાને
ભેશરૂભ યાખલાભાં આવ્મા, જે નું ણલસ્તાયથી
લણજન ફન્ને બાઇઓની રકતાફભાં ભલજુ દ
છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ખુદાની તાફેદાયી ણવલામ ખચજ કયલો ઇવયાપ
છે . અયફના રોકોનો ઍ રયલાજ શતો કે
અનુક્રભણણકા

840

hajinaji.com

રોકોને દેખાડલા ભાટે ુર્ષક ભાર ખચજ કયતા
શતા. ઍક ભશેભાન ભાટે કેટરાઍ ઊંટોને
ઝબ્શ કયી નાખતા શતા. જે થી રોકો તેની
તાઅયીપ કયે, જે થી ખુદાઍ તેઓને આ યીતે
ઇવયાપ કયલાની ભનાઇ કયી છે .
૨૮ થી ૩૧ભી આમાત :-

َ َق ِا ّ َما تُ ۡعر َض ّ َن َع ۡن ُہ ُم ۡاب ِت َغ
ٓاء َذ ۡح َم ٍۃ ِّم ۡن
ِ
َ َ َّ ُ َ
َ َ َ
ّذ ِّبک ت ۡر ُجوۡ َہا فق ۡل ل ُہ ۡم قوۡلًا ّم ۡی ُسوۡ ًذا
﴾۲۸﴿
ً ُۡ َ
َ
َ ُ
َق لَا ت ۡج َع ۡل یَ َدؽ َمغلوۡلَۃ ِاخّٰی ُعن ِقک َق لَا
ُ
ۡ َ
ۡ ُ ۡ َ
ت ۡب ُسط َہا ک ّ َل ال َب ۡس ِط ف َتق ُع َد َملوۡ ًما
َ
﴾۲۹﴿ ّم ۡح ُسوۡ ًذا
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ُ الر ۡر َؼ ل َِم ۡن ّیَ َش
ّ ِا ّ َـ َذ ّبَ َک یَ ۡب ُس ُط
ٓاء َق
ِ
َ َ حَ ۡقد ُذ ؕ ِانّ َ ٗہ ک
ًاـ ب ِع َبا ِخ ٖف َخبه ۡ ًؿۢا بَ ِصهۡؿا
ِ
ِ
ِ
﴾۳۱٪ ﴿
َ اخ ُک ۡم َخ ۡش َی َۃ ا ۡمل
َ َق لَا تَ ۡق ُت ُلوۡۤۡا اَ ۡقل
َ
ؕ اؼ
ٍ ِ
َ َ ن َ ۡح ُن ن َ ۡر ُر ُق ُہ ۡم َق ِا ّیَاخ ُ ۡم ؕ ِا ّ َـ َق ۡت َل ُہ ۡم ک
اـ
ۡ ًَۡ
﴾۳۱﴿ ِخطا ک ِبه ًؿا

અને અગય તું તાયા યલયરદગાયની કૃા
પ્રાપ્ત કયલા ભાટે કે જે ની તું આળા યાખે છે
તેની યાશ જોતાં તેભનાથી ભોંઢું પેયલલું ડે તો
(જ્માયે તું તેભની ાવે ાછો પયે ત્માયે) તેભને
નયભ ળબ્દોથી વભજાલી રે.(૨૮)
અને તું તાયો શાથ ગયદન વાથે ફાંધેરો ન
યાખ તેભજ ઍકદભ શાથ રંફાલ ણ નણશ કે
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જે થી ઠકાને ાત્ર અને ઓળીમાો ફની
જામ. (૨૯)
ણન:વંળમ તાયો યલયરદગાય જે ના ભાટે ચાશે
છે યોઝી ણલળા કયી દે છે અને (જે ના ભાટે
ચાશે છે ) તંગ કયી નાખે છે ; ણન:વંળમ તે
ોતાના ફંદાઓની (દયેક) ણસ્થણતથી લાકેપ
શોઇ ણનશાનાયો છે .(૩૦)
અને બૂખભયાના બમથી તભાયી ઔરાદને
ભાયી ન નાખો; (કાયણ કે) તેભને ણ અભેજ
યોઝી આીઍ છીઍ અને તભને ણ; ફેળક
તેભને ભાયી નાખલું (ઍ) ઘણોજ ભોટો ગુનોશ
છે . (૩૧)
ણફરાર અને વણશફ લગેયે શ. યવુરે ખુદા
વ.ના અસ્શાફો ઘણા જ ભુપરીવ શતા.
તેઓ કોઇ કોઇ લખતે શઝયત વ. ાવે કંઇક
ભાંગતા શતા. તે લખતે શઝયત વ. ાવે
આલા ભાટે કંઇ ન શોલાથી ફીજી તયપ
ખમાર કયીને ઍ ણલચાયતા શતા કે કોઇની
ાવેથી તેઓને કંઇ અાલલું જોઇઍ તે
લખતે આ આમત નાણઝર થઇ.
જે લી યીતે ખુદાઍ નકાભો ખચજ કયલાની
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ભનાઇ કયી છે તેજ પ્રભાણે કંજુવાઇ કયલાની
ણ ભનાઇ કયી છે . ફશુ લધાયે ખચજ ન કયલો
અને કંજુવાઇ ણ ન કયલી. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું છે કે શ. યવુરે
ખુદા વ. જરૂયતભંદને વલાર કયલા શેરાંજ
આી દેતા શતા. ઍક સ્ત્રીઍ ોતાના
છોકયાને શુ ઝુય (વ.) ાવે ભોકલ્મો કે તું
જઇને વલાર કય. અગય આ (વ.) કશે કે
ભાયી ાવે કંઇ નથી તો કશેજે કે મા શઝયત
વ. ભને આનું શેયણ ઉતાયી આો, જ્માયે
તેણે શઝયત ાવે ઍ પ્રભાણે વલાર કમો તો
આે શેયણ ઉતાયીને આી દીધું. તે લખતે
આ આમત નાણઝર થઇ કે આલી યીતે રોકોને
આલું ન જોઇઍ. આ આમતભાં આવ્મું છે કે
તું તાયો શાથ ગયદન વાથે ફાંધેરો ન યાખ
તેભજ લધાયે આગ રંફાલ ણ નણશ. આ
ણલળે કોઇઍ શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ને
ુછમું કે આનો ળો અથજ છે ? શઝયતે ઍક
ભુઠ્ઠીભાં કાંકયા રઇને ભુઠ્ઠી ફંધ કયી અને
છી પયભાવ્મું કે ખુદા જે કશે છે કે શાથ
ફાંધી ન રો તેથી ભુયાદ આ છે . છી તે
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તભાભ કાંકયા ભુઠ્ઠીભાંથી પેંકી દઇ પયભાવ્મું કે
ખુદા પયભાલે છે કે તભાયા શાથ ખોરી ન
નાખો, તેથી ભુયાદ આ છે . તે છી પયી
શઝયતે ભુઠ્ઠીભાં થોડા કાંકયા રીધા અને
તેભાંથી થોડા ઝભીન ઉય નાખી દીધા અને
કેટરાકને ભુઠ્ઠીભાં ફાકી યાખમા અને પયભાવ્મું
કે આ લચરો યસ્તો છે અને આ યીતે ખુદાઍ
ભાર ખચજલાનો શુ કભ આપ્મો છે .
ખુદાઍ તઆરા શદીવે કુદવીભાં પયભાલે છે કે
કેટરાક ફંદા ઍલા છે કે ગયીફી અને
તંગદસ્તીથી તેભની શારત વુધયે છે . જો
તેઓને ભારદાય ફનાલું તો તેઓ (નકાભો
ખચજ કયી) શ્રીભંતાઇ ફયફાદ કયી નાખે.
કેટરાક ફંદા ઍલા છે તેઓની શારત
ભારદાય થલાથી વુધયે છે . જો તેઓને પકીય
અને ભોશતાજ કરૂં તો પકીયી અને ગયીફી
તેઓને તફાશ કયી નાખે અને તેઓની
બરાઇ કેભાં છે તે શુ ં વાયી યીતે જાણં છુ ં .
ઇસ્રાભ શેરાં અયફોભાં ઍલો યીલાજ શતો
કે છોકયી જન્ભ ાભતી તો ણનધજન થઇ
જલાના ડયથી તેણીને જીલતી જ દાટી દેતા
અનુક્રભણણકા

845

hajinaji.com

અને તેઓને ઍ ણ બમ યશેતો શતો કે તેણી
ભોટી થળે તો રગ્ન ાછ ઘણો ખચજ કયલો
ડળે. તેથી ખુદાઍ તઆરાઍ પયભાવ્મું કે
બુખભયાના બમથી તભો તભાયી અલરાદને
ભાયી ન નાખો.
૩૨ થી ૩૩ભી આમાત :-

ّ َق لَا تَ ۡـ َػبُوا
َ َ الزنٰۤی ِانّ َ ٗہ ک
َ اـ َفا ِح َش ًۃ ؕ َق َس
ٓاء
ِ
﴾۳۲﴿ َس ِب ۡیلًا
َ ّ ُ ّّٰ َ َ ّ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ َ
ق لا تقتلوا النفس التِی ْوؿ اللہ ِالا
ُۡ
ُ
ََ
ۡ
ِبال َح ّ ِق ؕ َق َم ۡن ق ِت َل َمظلوۡ ًما فق ۡد
ّ
َ ً ۡ
َۡ
َج َعلنا ل ِوَل ِِّی ٖہ ُسل ّٰطنا فلَا یُ ٌۡ ِو ۡػ فِی
ۡ َ َ َ ٗ َّ ۡ َ ۡ
ً
ُ
ۡ
﴾۳۳﴿ القت ِل ؕ ِانہ کاـ منصوذا

અને વ્મણબચાય ાવે (શયગીઝ) ન જાઓ
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ણન:વંળમ તે ણનરજજ્જણા (નું કામજ) છે ; અને
અણત ફુયો ભાગજ છે . (૩૨)
અને જે કોઇ જીલ કે જે નું ભાયી નાખલું
અલ્રાશે શયાભ કમુું છે તેને અન્મામી યીતે
ભાયી ન નાખો ણવલામ કે ન્મામી યીતે; અને જે
કોઇ ણનદો (શોલા છતાં) ભામો જળે તો અભે
તેના લાયવને અલશ્મ વિા આીળું, ણ તે
ખૂન (નો ફદરો રેલા)ભાં શદ ફશાય જામ
નણશ; (કેભકે) ણન:વંળમ તેને વશામ કયલાભાં
આલી છે . (૩૩)
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે તભાયી જાતને
વ્મણબચાયથી ફચાલો. વ્મણબચાયીની છ
વઝાઓ છે : ત્રણ આખેયતની અને ત્રણ
દુણનમાની (૧) વ્મણબચાયથી ઇન્વાનના
ચેશયાની યોનક ઉડી જામ છે (૨) યોઝી ઓછી
થઇ જામ છે (૩) વ્મણબચાયીનું આમુર્ષમ ઓછુ ં
થઇ જામ છે . આખેયતના ત્રણ નુકવાનો આ
છે : (૧) ખુદાનો ગઝફ (૨) વખતીથી
ણશવાફ રેલો અને (૩) શંભેળા ભાટે
જશન્નભ. શઝયતે પયભાવ્મું કે જ્માયે ભાણવ
વ્મણબચાય કયે છે ત્માયે તેનાભાંથી ઇભાનની
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રૂશ નીકી જામ છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે કોઇ મગમ્ફય
અથલા ઇભાભને કત્ર કયે મા કાઅફાને ાડી
નાખલાના ગુનાશ કયતાં ણ જે ળખવ
ોતાના લીમજને ાયકી સ્ત્રીના ઉદયભાં શયાભ
યીતે પ્રલેળ કયાલે તે લધાયે વખત ગુનોશ છે .
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.ભે પયભાવ્મું કે
કમાભતભાં ઍલી દુગુંધ આલળે કે તેનાથી રોકો
શ્લાવ રઇ ળકળે નણશ. ઍ દુગુંધ
વ્મણબચાયીઓ કે જે તૌફા કમાજ લગય ભયી
ગમા છે તેઓની છુ ી જગ્માઍથી આલળે. તે
લખતે ખુદાઍ તઆરા અને ઍશરે ભશેળય
તેઓ ઉય રઅનત કયળે. જે કોઇ ણતલાી
સ્ત્રી વાથે વ્મણબચાય કયે તો તે ફન્નેની
ળભજની જગ્માથી ઍલી ખયાફ દુગુંધ પેરાળે
જે ાંચવો લયવના અંતય વુધી જળે. તપવીયે
વાપીભાં છે કે જ્માયે ઝીના વાભાન્મ થઇ
ડળે તો ધયતીકં લધાયે થળે.
સ્ત્રી લાો ુરૂ અને ુરૂ લાી સ્ત્રી
વ્મણબચાય કયે અને જે કોઇ ભોઅભીનને જાણી
જોઇને કત્ર કયે તો ઍલા રોકોને ભાયી
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નાખલાભાં ગુનાશ નથી. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે જે ભોઅભીનને કત્ર
કયળે તેને કશેલાભાં આલળે કે તું જોઇઍ તો
નવયાની, ભજુ વી મા ઇવાઇ થઇને ભયણ
ાભ. ભતરફ ઍ કે ભોઅભીનને ભાયનાય ઍ
રોકોના ધભજ ઉય ભયળે. શ. યવુરે ખુદા વ.ભે
પયભાવ્મું કે ખુદાઍ તઆરા કમાભતભાં પ્રથભ
ફેગુનાશ ખુનનો ણશવાફ રેળે. પયી શઝયતે
પયભાવ્મું કે ફે ગુનાશ ખુન કયલાભાં આલે છે
તે લખતે ઝભીનને જે ટરું આશ્ચમજ થામ છે
તેલું ફીજા કોઇ કાભભાં આશ્ચમજ થતું નથી.
ખુદા પયભાલે છે કે જે ળખવ કત્ર કયલાને
રામક ન શોમ ઍટરે કે ભઝરુભને કત્ર કયે તો
અભોઍ ળયાઅની અંદય તેના લાયીવ ભાટે
વિા નક્કી કયી છે કે તે ભયનાયનો ફદરો
ભાયનાય ાવેથી રે. જો તેણે જાણી ફુઝીને
ભામો શોમ તો અને જો બુરથી ભામો શોમ તો
ખુનની રદમત જે ળયાભાં ણનભાજણ છે તે રે.
આ આમતભાં ભઝરુભ ળબ્દથી ભુયાદ જાણીને
કત્ર કયલો છે . ભયનાયના લારીને ખુદા શુ કભ
કયે છે કે કત્ર કયલાભાં શદથી લધી ન જામ,
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ઍટરે કે કાતીર ણવલામ ફીજાને ભાયે નણશ
અથલા ઍ કે કાતીરને ભુવરશ કયે નણશ.
(અલમલો કાે નણશ). શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે ઘણા રોકો બેગા
થઇને ઍક વ્મણક્તને કત્ર કયે તો તેના
લાયીવોને કશેલાભાં આલળે કે આ
ભાયનાયાઓભાંથી તાયી ભયઝી ડે તે વ્મણક્તને
કત્ર કય, ઍકથી લધાયે વ્મણક્તને કત્ર કયી
ળકતા નથી. ખુદાઍ તઆરાઍ ઍ ફાફતની
ભનાઇ કયી છે “લરા તકતોરુ” આ આમતભાં
ભોશતયભ નપવનું કત્ર શયાભ કયાય આપ્મું છે .
નય શોમ કે ભાદા, ભોટું શોમ કે નાનું, ભાના
ેટભાં ફચ્ચાનું ઇસ્કાત (ગબજનું ાડી નાખલું)
નપવનું કત્ર કયલાભાં ગણામ છે . જો તેભાં
રૂશ પ્રલેળ કયી ચુકી શોમ.
૩૪ થી ૩૬ભી આમાત :-

َ َق لَا تَ ۡـ َػبُوۡا َم
َاؾ ال ۡ َی ِت ۡی ِم ِالَّا ِبالَّتِ ۡی ِہی
ۡاَ ۡح َس ُن َح ّٰتّی یَ ۡب ُل َغ اَ ُش ّ َد ٗف ۪ َق اَ ۡق ُفوا
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بال ۡ َع ۡہد ۚ ِا ّ َـ ال ۡ َع ۡہ َد ک َ َ
اـ َم ۡسـُوۡلًا ﴿﴾۳۴
ِ ِ
َ ُ َۡ
َ ۡ
ُ
َق ا ۡقفوا الک ۡی َل ِادا کِل ُت ۡم َق ِرنوۡا
ۡ َۡ
ّٰ َ َ ۡ َ
ۡ
از ال ُم ۡس َت ِق ۡی ِم ؕ دل ِک خه ٌؿ ّق
ط
ِبال ِقس ِ
َۡ
َ
ا ۡح َس ُن تا ِقیۡل ًا ﴿﴾۳۵

ۡ َ
َۡ
َ
َق لَا تق ُف َما ل َ ۡی َس لَک ِب ٖہ ِعل ٌم ؕ ِا ّـ
َّ
الس ۡم َع َق ال ۡ َب َِ َو َق ال ۡ ُف َؤ َاخ ک ُ ّ ُل اُقلٰٓئ َک ک َ َ
اـ
ِ
ۡ
َعن ُہ َم ۡسـُوۡلًا ﴿﴾۳۶
અને મતીભના ભાર ાવે વદ્શેતુ ણવલામ
જાઓ નણશ, જ્માં વુધી કે તે ફારીગ (ઉંભય
રામક) થઇ ન જામ; અને આેરા લામદા ૂયા
કયો, ણન:વંળમ દયેક લામદા વંફંધી વલાર
)કયલાભાં આલળે. (૩૪
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અને જ્માયે ભા કયો ત્માયે ભા ૂરૂં આો
અને વાચા ત્રાજલાં લડે જોખો; ઍજ
(તભાયા ભાટે) વારૂં છે અને રયણાભે ણ તે
ફેશતય છે . (૩૫)
અને જે લાતની તને જાણ ન શોમ તેની
ાછ ન ડ; ણન:વંળમ કાન તથા આંખ
તથા અંત:કયણ ઍભાંથી દયેકને (કમાભતના
રદલવે) વલાર કયલાભાં આલળે. (૩૬)
ઍભ તો કોઇ ણ પ્રકાયનો ભાર નાજાઍઝ
યીતે ખાલો શયાભ છે ણ મતીભના ભારને
ભાટે ખાવ ભનાઇ કયલાભાં આલી છે અને
તેના ભારનું યક્ષણ કયલાનો શુ કભ દેલાભાં
આવ્મો છે અને તેના ભારભાંથી કંઇક રેલાની
યજા આી છે તેનાથી ભુયાદ ઍ છે કે જ્માયે
કોઇ ઇન્વાન મતીભના ભારનું યક્ષણ કયે અને
ોતાનો રકભતી લખત તેભાં ખચજ કયે તો તેને
તે ણખદભતના ફદરે કંઇ લવુર કયલું જોઇઍ.
ફારીગ થલા છી મતીભની ળયતો ુયી થઇ
જામ છે અને જે તેનો લારી શોમ તેણે મતીભ
જ્માયે ુખત લમનો થઇ જામ ત્માયે તેને તેનો
ભાર ાછો વોંી દેલો જોઇઍ. ળયીઅતભાં
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છોકયાના ફારીગ થલાની આ ણનળાનીઓ છે
: (૧) ંદય લયવનો થામ (૨) દુંટીની નીચે
લા ઉગે (૩) ઍશતેરાભ થામ. સ્ત્રીઓના
ભાટે ણ ફારીગ થલાની ણનળાનીઓ છે :
(૧) તેણી નલ લયવની થામ, (૨) શમઝ આલે
તો તેને ફારીગ વભજલાભાં આલળે. મતીભને
ભાર દેતી લખતે તેની ુખત લમ ણવલામ તે
અક્કરભંદ છે કે નસશ તેનો ણ ખમાર
યાખલો જોઇઍ. જે ભકે ળયીઅતભાં
ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે ફેલકુપોને ભાર
વાચલલા ન આો. આ આમાતની તાલીરભાં
જ. ભજરીવી (અ.ભ.) રખે છે વઇદ ઇબ્ને
તાઉવે અને ઇબ્ને ભાશીમાયે તપવીયભાં શ.
ઇભાભે ભુવે કાઝીભ અ.થી યીલામત કયી છે કે
તેઓઍ ોતાના લારીદે ફુઝુગજલાયને
પયભાલતાં વાંબળ્મું કે આ આમતભાં અશદ
આલેર છે , તેથી ભુયાદ અભો અશરેફમત
અ.ની ભોશબ્ફત અને શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન અ.ની તાફેદાયી કયલી અને
નાપયભાની ન કયલી લગેયે છે .
તભે ભા કયો ત્માયે ભા ુરૂં આો. આ
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આમતભાં રકવતાવ (ત્રાજલું) આવ્મું તેની
ફાતીની તપવીય ઍ છે કે તેથી ભુયાદ ઇભાભ
છે કે તેઓ અદારતથી રોકો વાથે લતે છે .
આ આમતભાં ણખતાફ શ. ભોશમ્ભદ વ. તયપ
છે અને કોઇ લાતભાં તભે જાણતા ન શો તો
કોઇ ઉય આક્ષે ન ભુકો. જે લાત
વાંબલાને કાફીર ન શોમ તે વાંબે નણશ,
જે લસ્તુ જોલાને રામક ન શોમ તે જુ ઍ
નણશ. આંખ અને રદરને કમાભતભાં વલાર
કયલાભાં આલળે, ભાટે ઇન્વાને જે કાભ
જાઍઝ શોમ તેજ કયલા જોઇઍ. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ને ઍક ભાણવે કહ્યું કે
ભાયા ાડોળભાં કેટરીક રોંડીઓ છે તે
(ગામન) ગામ છે અને (લાજીંત્રો) લગાડે છે
અને તે લખતે શુ ં વંડાવભાં જાઉં છુ ં . શઝયતે
પયભાવ્મું કે ઍલું ન કય. તેણે કહ્યું કે શુ ં કંઇ
વાંબલાના ઇયાદે જતો નથી. તે લખતે
શઝયતે પયભાવ્મું કે ળું તે ખુદાના કરાભ
વાંબળ્મા નથી ? આભ કશી ઉયોક્ત
આમતની ણતરાલત પયભાલી, આ વાંબી તે
ભાણવે કહ્યું કે ભેં આ આમત ન કદી વાંબી
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છે ન રકતાફે ખુદાથી લાંચી છે . શુ ં ભાયા
ગુનાશ ભાટે તૌફા કરૂં છુ ં . શ. ઇભાભે ઝમનુર
આફેદીન અ.ભે પયભાવ્મું કે તને ભન પાલે તેભ
ફોરલું ઘટીત નથી, ત્માય છી આે આ
આમતની ણતરાલત કયી.
૩૭ થી ૪૧ભી આમાત :-

َ َّ
َۡۡ
ۡ ََق لَا ت
ص َمرَ ًحا ۚ ِانک ل َ ۡن
م
ِ ش فِی الاذ
ِ
ُ َ َ ۡ َ ُ َۡ ۡ َ َ َ َۡۡ َ ۡ َ
اؾ طوۡلًا
تُ ِوؼ الاذص ق لن تبلغ ال ِجب
﴾۳۷﴿
ۡ َ
ۡ ُ َ َ َ ّٰ ُ ّ ُ
اـ َس ِّیئ ٗہ ِعن َد َذ ِّبک َمٕ ُو ۡق ًہا
کل دل ِک ک
﴾۳۸﴿
َ ُ َ
َ
ا ۡق ٰۤحی ِال َ ۡیک َذ ّبک ِم َن
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ۡ ۡ
َ
َ
َ ّّٰ
ال ِحک َم ِۃ ؕ َق لَا ت ۡج َع ۡل َمع الل ِہ ِالّٰ ًـہا ّٰآ َو
َ ۡ ّٰ
َّ ُ َ
ف ُتلكی ف ِ ۡی َج َہن َم َملوۡ ًما ّم ۡد ُحوۡ ًذا ﴿﴾۳۹
َ َ َ ۡ ّٰ ُ
ىک ۡم َذ ّبُ ُک ۡم ِبال ۡ َب ِنه ۡ َف َق ّاتَ َخ َذ ِمنَ
افاصف
ال ۡ َم ٰٓلئ َکۃ ان َ ًاثا ؕ انّ َ ُک ۡم ل َ َتقُوۡلُوۡ َـ َقوۡلاً
ِ
ِ ِ ِ
َع ِظ ۡی ًما ﴿ ﴾۴۱٪
َ
َق لَقَ ۡد َص ّفَ ۡف َنا ف ۡی ّٰہ َذا ال ۡ ُـ ۡػ ّٰا ِـ ل َِی ّ َذّٔ ُو ۡقا ؕ قَ
ِ
َّ ُ ُ
َما یَ ِزیۡ ُد ُہ ۡم ِالا جفوۡ ًذا ﴿﴾۴۱
અને ઝભીન ય અકડીને ન ચાર, ણન:વંળમ
તું ન તો ઝભીનને (તાયી અકડાઇથી) પાડી
ળકળે અને ન (ઉંચો) લધીને શાડોની
)ઉંચાઇઍ શોંચી ળકળે. (૩૭
આ ભાંશેની દયેક લાતની ફૂયાઇ તાયા
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યલયરદગાય આગ નાવંદ છે . (૩૮)
(શે યવુર !) જે ડશાણની લાતો તાયા
યલયરદગાયે તાયી તયપ લશી દ્લાયા ઉતાયી છે
તે ભાંશેની આ (લાતો) છે ; અને તું અલ્રાશની
વાથે ફીજો ભાઅફૂદ ફનાલી ન રે નણશ તો
(શે ભનુર્ષમ !) ઠકાને ાત્ર ફનીને
(યશેભતથી) યે થઇ જશન્નભભાં પેંકી દેલાભાં
આલળે. (૩૯)
(શે ભુશ્રીકો !) ત્માયે ળું ફેટાઓ (આલા)
ભાટે તભાયા અલ્રાશે તભનેજ ચુંટી કાઢમા છે
ોતાના ભાટે પરયશ્તાઓભાંથી ફેટીઓ રઇ
રીધી છે ? ખયેજ તભે આ બાયે ફોર ફોરો
છો. (૪૦)
અને ખચીતજ અભોઍ આ કુયઆનભાં
લાયંલાય દરીરો લણજલી છે કે જે થી તેઓ
વભજે ; ણ તે તે (નાપયભાનો)ના
ણતયસ્કાયભાં ભાત્ર લધાયો જ કયે છે . (૪૧)
આ આમતભાં વંફોધન શ. યવુરે ખુદા વ.થી
છે ણ તેથી ભુયાદ ઉમ્ભત છે . જે ભકે અમ
ઇન્વાન તું ગલજથી અકડીને ન ચાર. શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.ભે ોતાના ુત્ર
અનુક્રભણણકા
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ભોશમ્ભદ શનપીમાને લવીય્મત કયી કે ગ
ઉય પયઝ કયલાભાં આલેર છે કે ખુદાની
તાફેદાયી ભાટે ઍક ગને ફીજા ગની
ાછ યાખે, ઝભીન ઉય ગુનેશગાયોની જે ભ
ન ચારે, આ ભુજફ કશી ઉયોક્ત આમતની
ણતરાલત પયભાલી.
જે કંઇ શેરાં ચ્ચીવ શુ કભો ફમાન થમા (તે
૨૫ શુ કભો આ વુયાની ૨૨-ભી આમતથી
૩૭-ભી આમત વુધીભાં છે ) તેભાં અગીમાય
કામો કયલાનો શુ કભ આપ્મો છે અને ચઉદની
ભનાઇ કયલાભાં આલેર છે . તેને ખુદા વંદ
કયતો નથી. ઇબ્ને અબ્ફાવથી રયલામત છે કે
આ તભાભ ફાફતો શ. ભુવા અ.ની તખતી
ય રખેર છે અને ફીજી યીલામત પ્રભાણે
“રલશે ભેશફુઝ”ભાં રખેર છે .
આ આમતભાં ણ શઝયત વ.ને વંફોધન છે .
ણ તેથી ભુયાદ ઉમ્ભતના રોકો છે . શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી યીલામત છે કે
તેનો બાલાથજ ઍ કે આ વ. નફુવ્લત ભળ્મા
છી તેય લયવ વુધી ભક્કાભાં યહ્યા અને તે
લખતે જે ણે “રાઍરાશા ઇલ્રલ્રાશ
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ભોશમ્ભદુય યવુરુલ્રાશ” કહ્યું અને ભયી ગમો
તે જન્નતી છે .
ખુદા કશે છે કે તભોને ુત્રો આીને ળું ભોટો
ભયતફો આી દીધો છે ? કુપપાય રોકો કશેતા
શતા કે પરયશ્તાઓ અલ્રાશની ુત્રીઓ છે ,
તેઓ આલું ફધુ અશંકાય અને ગલજના રીધે
ફોરતા શતા.
ખુદા કુપપાયોના ભાટે કુયઆનભાં લાયંલાય
દરીરો યજૂ કયે છે . અભાયા લાયંલાયનું ફમાન
કયલાની તેઓ ય કંઇ અવયજ થતી નથી
અને કુયઆનના શુ કભ ણલરૂઘ્ધ ઉંધા ચારે છે .
૪૨ થી ૪૩ ભી આમાત :-

ً َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ٌ َ ّٰ ۡۤ ٗ َ َ َ َ ۡ َ ّ ۡ ُ
قل لو کاـ معہ ال ِـہۃ کما حقولوـ ِادا
َ َ ۡ َّ
ۡ
ً
ّٰ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾۴۲﴿ لابتغوا ِاخی ِدی العر ِس س ِبیلا
ًُس ۡب ّٰح َن ٗہ َق تَ ّٰعدّٰی َع ّمَا حَقُوۡل ُ ۡو َـ ُع ُل ّوًا َکبهۡؿا
ِ
﴾۴۳﴿
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(શે યવુર !) તું કશે કે અગય તેભના કશેલા
પ્રભાણે તે (અલ્રાશ)ની વાથે ફીજા ણ
ભાઅફૂદો શોત તો ઍલી ણસ્થણતભાં તેઓ ણ
અળજના (વાચા) ભાણરક વુધી શોંચી
જલાનો ભાગજ જરૂય ળોધી રેતે. (૪૨)
જે કાંઇ આ રોકો કશે છે તેનાથી તે (ની
ઝાત) કેટરીઍ લધાયે ાક અને અણત ઉચ્ચ
છે . (૪૩)
આ આમતની તપવીયની ખાવ કોઇ જરૂયત
નથી.
૪૪ થી ૪૭ ભી આમાત :-

ُ َ ُ َ ّ ُ ّٰ ّٰ َ ّ ُ َ ُ ّ َ ُ
الس ۡبع َق الۡا ۡذص َق
تس ِبح لہ السموة
َّ
َ
َم ۡن فِ ۡی ِہ ّ َن ؕ َق ِا ۡـ ِّم ۡن ش ۡی ٍء ِالا یُ َس ِّب ُح
ۡؕ ب َح ۡم ِد ٖف َق لّٰ ِک ۡن لَّا تَ ۡف َق ُہوۡ َـ تَ ۡسب ۡی َح ُہم
ِ
ِ
ُ َ ً ۡ َ َ َ ٗ َّ
ً
ۡ
﴾۴۴﴿ ِانہ کاـ ح ِلیما غفوذا
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َ َ ۡ َ ُۡ
َۡ َ َ ۡ
َق ِادا ق َواة الـ ۡػ ّٰا َـ َج َعلنا َب ۡینک َق بَه َف
َّ
ّٰ
ُ
ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبالۡآ َِو ِۃ ِح َج ًابا
َ
ّم ۡس ُتوۡ ًذا ﴿ ۙ﴾۴۵
ّ َق َج َع ۡل َنا َعدّٰی ُق ُلوۡبہ ۡم اَخ ّ َِن ًۃ اَ ۡـ حّ َ ۡفقَ ُہوۡفُ
ِِ
ۡ
َ ََ َ َ َ
َ
َق ف ِ ۡیۤۡ ّٰادانِ ِہ ۡم َقق ًوا ؕ َق ِادا دٔ ۡوة َذ ّبک فِی
َّ
ُۡ
ُُ
َ
الـ ۡػ ّٰا ِـ َق ۡح َد ٗف َقلوۡا َعدٰۤی ا ۡخبَاذِ ِہ ۡم جفوۡ ًذا
﴿﴾۴۶
َ َ
ۡ
َ
ن ۡح ُن ا ۡعل ُم ِب َما یَ ۡس َت ِم ُعوۡ َـ ِب ٖہۤۡ ِاد
ۡ ُ
َ ۡ َ
یَ ۡس َت ِم ُعوۡ َـ ِال َ ۡیک َق ِاد ُہ ۡم ن ۡج ٰۤوی ِاد حَقوۡ ُؾ
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ّّٰ
ًالظ ِل ُموۡ َـ ِا ۡـ تَ ّ َتب ُعوۡ َـ ِالَّا َذ ُجلًا ّ َم ۡس ُحوۡذا
ِ
﴾۴۷﴿
વાતેમ આકાળ અને આખી વૃણટ ક તથા જે
કાંઇ તેભાં છે (તે વઘાં) તેની ણલત્રતાઇ
ગામ છે ; અને ઍક ણ લસ્તુ ઍલી નથી કે જે
તેના લખાણની જભાા પેયલતી ન શોમ
ણ તભે તેની જભાાને વભજતા નથી;
ણન:વંળમ તે ભશા વશનળીર (અને) ભશા
ક્ષભાલાન છે . (૪૪)
અને જ્માયે તું કુયઆન ઢે છે ત્માયે અભે
તાયી લચ્ચે અને તે રોકોની લચ્ચે કે જે ઓ
આખેયત ય ઇભાન નથી રાવ્મા ઍક અદ્રશ્મ
ડદો કામભ કયી દઇઍ છીઍ: (૪૫)
અને તેભના અંત:કયણો ય અભે ડ
ચઢાલી દઇઍ છીઍ કે જે થી તેઓ તેને વભજે
નણશ અને તેભના કાનોભાં (અભે) લજન
(નાખી દઇઍ છીઍ કે જે થી તેઓ તે વાંબે
નણશ); અને જ્માયે તું કુયઆનભાં તાયા ઍકજ
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યલયરદગાયને માદ કયે છે ત્માયે તેઓ
ણતયસ્કાય દળાજલી ીઠ પેયલી જામ છે . (૪૬)
અભે તે વાયી ેઠે જાણીઍ છીઍ કે જ્માયે
તેઓ તને (કુયઆન ઢતા) કાન ધયી વાંબે
છે તો તે કેલા શેતુથી વાંબે છે ! તેભજ
જ્માયે તેઓ ઍક ફીજાની વાથે ખાનગીભાં
વરાશ કયે છે ત્માયે આ ઝુરભગાયો કશે છે કે
તભે તો ઍલા ળખવને અનુવયી યહ્યા છો કે
જે ના ય જાદુ કયલાભાં આવ્મું છે . (૪૭)
લખાણની વાથે તસ્ફીશ કયલાનો ભાત્ર ઍજ
ભતરફ નથી કે તે ોતાના વજજ કને તભાભ
નુક્વ અને અમફોથી ણલત્ર જાણે છે , ફલ્કે
વાથે તેના તભાભ કભારો અને તઅયીપનો
શકદાય શોલાનું ણ લણજન કયે છે . ઍક ઍક
લસ્તુ ોતાની યીતે ઍ ફતાલી યશી છે કે
જગતનો વજજ ક જે ના ઉય ફધામ કભારો
ુણજ થઇ ગમા છે અને જો પ્રવંળા શોમ તો
ભાત્ર તેનાજ ભાટે છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય અ.થી યીલામત છે કે જ્માયે રાકડું
બંગામ છે ત્માયે તેભાંથી જે અલાઝ નીકે છે
તે ણ ખુદાની તસ્ફીશ છે , કેટરાંક કશે છે કે
અનુક્રભણણકા

863

hajinaji.com

તભાભ યજકણોને ઍક જીબ છે જે થકી તે
ખુદાની ઍકતાની તસ્ફીશ કયે છે . જગતની
દયેક લસ્તુ ખુદાની તસ્ફીશ કયે છે .
“શેઝાફભ ભસ્તુયા” (છુ ો યદો) આ સ્થે
ભસ્તુયનો અથજ છુ ાનો છે અથલા તેનોેે શેતુ
ઍ છે કે જ્માયે આ કુયઆન ઢતા શતા તો
કુપપાયે કુયૈળ અફુ જશેર, અફુ વુપીમાન અને
ઉમ્ભે જભીર (અફુ રશફની ત્ની) લગેયે
આને તકરીપ શોંચાડલા આલતા શતા.
તેઓની અને આની દયણભમાન કુદયતે
ખુદાથી ઍક ઍલો યદો ડી જતો શતો. જે
તેઓને નજયે આલતો ન શતો અને તેથી
તેઓ યવુર વ.ને જોઇ ળકતા ન શતા.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
જ્માયે આં શઝયત વ. નભાઝ ઢતા શતા
અને ભોટા અલાઝે “ણફણસ્ભલ્રા ણશયજશભા
ણનયજશીભ” કશેતા તો ભુનાપેકો નભાઝભાંથી
ચાલ્મા જતા શતા અને ણફણસ્ભલ્રાશ ુયી
થમા છી પયી નભાઝભાં ઉબા યશી જતા
શતા અને આવભાં કશેતા શતા કે આ
લાયંલાય ોતાના ખુદાનું નાભ રે છે , તે તેને
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ફશુ જ દોસ્ત યાખે છે , તે લખતે અલ્રાશે આ
આમત નાણઝર પયભાલી.
આ ઇળાયો છે ઍ લાતો પ્રત્મે જે ભક્કાના
કુપપાયના વયદાયો આવભાં કયતા શતા. ઍ
રોકોની ઍ શારત શતી કે છાના છાના
કુયઆન વાંબતા અને છી આવભાં
વરાશ-ભશ્લેયો કયતા શતા કે આનો કંઇક
યસ્તો કાઢલો જોઇઍ. કોઇ લખતે તે રોકોને
ોતાના ભાણવો ઉય ણ લશેભ ડતો શતો
કે કદાચ આ કુયઆન વાંબી કંઇક અવય
ગ્રશણ કયે છે , તેથી તેઓ ફધા વાથે ભીને
તેને વભજાલતા શતા કે તું કોના ચક્કયભાં ડી
ગમો છે . આ ભાણવ ઉય તો જાદુ કયલાભાં
આવ્મું છે . તેના કોઇ દુશ્ભને તેના ઉય જાદુ
કયેર છે ઍટરા ભાટે ગાંડી-ગાંડી લાતો કયે છે .
૪૮ થી ૫૦ ભી આમાત :-

َ اُن ۡ ُؾ ۡػ َک ۡی َف َض َفبُوۡا ل َ َک الۡاَ ۡم َث
ۡاؾ َف َض ّ ُلوا

َ
﴾۴۸﴿ فلَا یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ َس ِب ۡیلًا
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َ ّ َ ً َ ُ َ ّ ً َ َ ّ ُ َ َ ۡۤۡ ُ َ َ
اء ِانا
ق قالواء ِادا کنا ِعظاما ق ذفات
ًَۡ ُ
﴾۴۹﴿ ل َ َم ۡب ُعوۡثوۡ َـ خلقا َج ِدیۡ ًدا
ُ ُ ُ
َ ً
﴾۵۱ۙ ﴿ ق ۡل کوۡنوۡا ِح َج َاذۃ ا ۡق َح ِدیۡ ًدا
(શે યવુર !) જો તો ખયો તેઓ તાયા ભાટે
કેલી કેલી વયખાભણીઓ કયે છે ! ણ તેઓ
ંડેજ ગુભયાશ થઇ ગમા છે જે થી તેઓ શલે
કોઇ (યીતે વદ્) ભાગજ ભેલી ળકતા નથી.
(૪૮)
અને તેઓ કશે છે કે જ્માયે અભે શાડકાં અને
ભાટી થઇ જઇળું તો ળું છી ણ અભે
ખયેજ નલેવયથી ૈદા કયી ઉઠાડલાભાં
આલીળું ? (૪૯)
(શે યવુર !) તું કશે કે તભે ત્થય ફની જાઓ
અથલા રોખંડ : (૫૦)
તેઓ તભાયા ણલળે કોઇ ઍક ભત ફાંધી ળકતા
નથી. જુ દા જુ દા લખતે ઍક ફીજાની ણલરૂઘ્ધ
લાતો કયે છે . કોઇ લખતે કશે છે કે તભો
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જાદુગય છો, કોઇ લખતે કશે છે કે જાદુ
કયલાભાં આવ્મો છે . કોઇ લખતે કશે છે કે કલી
છે , કોઇ લખતે કશે છે કે ગાંડો છે . આ ફધી
લાતો ઍક ફીજાથી ટકયામ છે . ઍથી જાણ
થામ છે કે તેઓ વાચી શકીકત જાણતા નથી.
તેઓના દયેક આક્ષે ફીજા આક્ષેનો યદીમો
શોમ છે . આથી ઍ લાત જણાઇ આલે છે કે
વત્મતા વાથે તેઓને કોઇ વંફંધ નથી, ણ
ભાત્ર દુશ્ભનીના કાયણે ઍક છી ઍક લાતો
જોડે છે .
ઉયની ફન્ને આમતો (૪૯થી ૫૦)નો
ભતરફ ઍ છે કે જે ઓ કમાભતનો ઇન્કાય કયે
છે તેઓને કશેલાભાં આલે છે કે બરે તભે
ત્થય થઇ જાલ અથલા તેનાથી ણ વખત
રોઢું થઇ જાલ અથલા તેનાથી ણ કોઇ લધાયે
વખત લસ્તુ તભાયી જાણભાં શોમ તો તેનું રૂ
ધાયી રો. ખુદાલંદે કયીભ જરૂય તભને પયીથી
વજીલન કયળે અને તેની વાભે તભાયે જલાફ
આલો ડળે. તેઓ રા જલાફ થઇને ુછે
છે કે ઍ કોણ છે જે પયીથી અભને વજીલન
કયળે ? તો તેનો જલાફ ઍ છે કે જે શેરી
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ેલખત મદા કયલા ય ળણક્તભાન છે ત
પયીથી વજીલન કયલાની ણ કુદયત યાખે છે .
૫૧ થી ૫૫ ભી આમાત :-

َ ًَۡ َ ۡ
ُ
ا ۡق خلقا ِّم ّما یَکك ُ ُؿ ف ِ ۡی ُص ُد ۡقذِک ۡم ۚ
ُّ َ ُ َّ
َ ُ ُ
ف َس َیقوۡلوۡ َـ َم ۡن ح ِع ۡی ُدنا ؕ ق ِل ال ِذ ۡی
َ ۡ ُ
ََ ُ ََ
َ
فؽ َػخ ۡم ا ّق َؾ َم ّرَ ٍۃ ۚ ف َس ُین ِغضوۡ َـ ِال َ ۡیک

ُ
ُ ُ ّٰ
ُذ ُء ۡق َس ُہ ۡم َق حَقوۡلوۡ َـ َمتی ُہوَ ؕ ق ۡل َع ٰۤسی
َ َُ َ
ا ۡـ ّیکوۡ َـ ق ِویۡ ًبا ﴿﴾۵۱
ُ َ
یَوۡ َؿ یَ ۡد ُعوۡخ ۡم ف َت ۡس َت ِج ۡی ُبوۡ َـ ِب َح ۡم ِد ٖف َق
َ ُ ُّ
َّ ۡ َّ َ
تظنوۡ َـ ِا ۡـ ل ِبث ُت ۡم ِالا ق ِل ۡیلًا ﴿ ﴾۵۲٪
َق ُق ۡل لِّ ِع َبا ِخ ۡی حَقُوۡلُوا الَّتِ ۡی ِہیَ اَ ۡح َسن ُؕ
hajinaji.com

868

અનુક્રભણણકા

َ َّ
َ َّ
َُۡ َ
ِا ّـ الش ۡی ّٰط َن یَنـغ بَ ۡین ُہ ۡم ؕ ِا ّـ الش ۡی ّٰط َن
َ َ ۡ ۡ
ً ُ ً
اـ َع ُد ّقا ّم ِب ۡینا ﴿﴾۵۳
کاـ ل ِلاِن َس ِ
ََ ۡ
ُُ َ َ ُ
ُ َ
َذ ّبک ۡم ا ۡعل ُم ِبک ۡم ؕ ِا ۡـ ّیشا یَ ۡر َح ۡمک ۡم ا ۡق ِا ۡـ
ّیَ َشاۡ حُ َع ِّذ ۡب ُک ۡم ؕ َق َما ۤۡ اَ ۡذ َس ۡل ّٰن َک َع َل ۡیہمۡ
ِ
َقخ ِۡیلًا ﴿﴾۵۴
َق َذ ّبُ َک اَ ۡع َل ُم ب َم ۡن فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص ؕ َق
ذ
ِ
ِ ِ
َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ّ َ َ ّٰ َ ۡ َ
ض ّق
لقد فضلنا بعض الن ِب ٖهف عدی بع ٍ
َ
َ َ
ّٰات ۡینا َخ ٗاق َخ ربُوۡ ًذا ﴿﴾۵۵
ેઅથલા કોઇ અન્મ ઉત્ન્ન થઍરી (લસ્તુ) ક
જે તભાયા ભનથી વખતભાં વખત શોમ (તો
ણ તભે ુન: વજીલન થળોજ); છતાં તેઓ
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ઍજ કશેળે કે તે છી અભને ાછા કોણ
(વજીલન) કયી ળકળે ? તું કશે કે ઍજ
(અલ્રાશ) કે જે ણે તભને શેરી લખતે ૈદા
કમાજ શતા (તેજ છી ણ વજીલન કયળે);
આ વાંબી તેઓ તાયી તયપ જોઇ ોતાના
ડોકાં શરાલળે અને કશેળે કે (ફતાલો) ઍ થળે
ક્માયે ? તું કશે કે કદાચને તે (ુન: વજીલન
થલાનો રદલવ માને કમાભત) ાવે ણ આલી
શોંચ્મો શોમ. (૫૧)
જે રદલવે તે તભને ફોરાલળે ત્માયે તભે તેના
ગુણગાન ગાતાં તેની આજ્ઞા ભાનળો અને ઍલું
ધાયળો કે તભે ઘણોજ ઓછો (વભમ
દુણનમાભાં) થોભ્મા શતા. (૫૨)
અને (શે યવુર !) ભાયા ફંદાઓને કશે કે તેઓ
ઍલી લાત કહ્યા કયે કે જે ઉિભ શોમ;
ણન:વંળમ ળૈતાન તેભની લચ્ચે કુવં નાખે છે ;
ફેળક ળૈતાન ભનુર્ષમોનો ખુલ્રો દુશ્ભન છે .(૫૩)
તભાયો યલયરદગાય તભાયાથી વાયી ેઠે
લાકેપ છે ; અગય તે ચાશળે તો તભાયા ય કૃા
કયળે અથલા જો ચાશળે તો તભને ણળક્ષા
આળે; અને (શે યવુર !) અભોઍ તને તેભનો
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ણનગેશફાન ફનાલીને ભોકલ્મો નથી. (૫૪)
અને આકાળો તથા ઝભીનભાં જે કાંઇ છે
તેનાથી તાયો યલયરદગાય વાયી ેઠે લાકેપ છે ;
અને ખયેજ અભોઍ કેટરાક નફીઓને
કેટરાકો ય શ્રેષ્ઠતા આી છે અને અભોઍ
દાઉદને ઝફુય અજણ કયી શતી. (૫૫)
આ આમતભાં “પવમુન ગેઝુન” આલેર છે ,
તેભાં નગઝનો અથજ ભાથાને ઉયથી નીચે
અને નીચેથી ઉયની તયપ શરાલલું છે . ઍટરે
કે ઍ રોકો ભાથું ધુણાલે છે તે લાતને ભાન્મ
યાખલા ભાટે નણશ, ણ ઠઠ્ઠા-ભશ્કયી કયલા
ભાટે. છી ુછે છે કે ઍ પયી ક્માયે વજીલન
કયળે ? તો તેનો જલાફ ઍ છે કે નઝદીકભાં
જ ઍટરા ભાટે કે દયેક આલલાલાો વભમ
નઝદીક શોમ છે , જ્માયે જલાલાો વભમ દુય
થઇ ગમો શોમ છે .
“મલભ મદઊકુભ” (જે રદલવે તભને
ફોરાલળે) ખુદા પરયશ્તાઓ થકી ફોરાલળે.
પયીશ્તાઓ કશેળે ઍ વડી ગઍરા શાડકાઓ,
અમ જુ ના ચાભડાઓ ોતાની શેરી શારત
ઉય આલી જાઓ, રોકો ખુદાની પ્રવંળા
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કયતા તેની દાલતને રબ્ફેક કશેળે, યંતુ ઍ
રદલવે તેની પ્રવંળા તેના ભાટે પામદાકાયક
નણશ શોમ. તે રદલવે ોતાની દુન્મલી ઝીન્દગી
અથલા ફયઝખના વભમને ણફલ્કુર થોડો
વભજળે. ખયેખય આખેયતના ભુકાફરાભાં
આ ફશુ જ ઓછો વભમ છે .
આભ દાઅલત છે કે ઇન્વાન શકનો ચાશક
શોલા છતાં ઍક-ફીજાના ણલરૂઘ્ધ ણલચાયો
ધયાલતા શોમ તેના ઉય ભનન કયે અને દયેક
ધભજની દરીરોભાં ણલચાય કયે. જે વાયી લાત
શોમ તેને ભાન્મ યાખે અને જે ફુયી લાતો શોમ
તેને ઠુકયાલી દે. શકને કફુર કયલા ભાટે ફા
દાદાઓની યીતથી અટકી ન જામ અને
રોકોની ફશુ ભતીથી ણ અવય ન રે અને જે
ખુદાના વાચા ફંદા છે તેઓની આલીજ ળાન
શોમ છે .
આં શઝયત (વ.)ને તવલ્રી આલાભાં આલી
કે તભો તભારૂં કાભ કયે જાલ. તેઓ ભાન્મ યાખે
કે ન યાખે તેની જલાફદાયી તભાયા ઉય
નથી. આ કંઇ તેઓના યખેલા ઠેયલલાભાં
નથી આવ્મા.
અનુક્રભણણકા
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“પઝઝરના” (અભે પઝીરત આી) વાપીભાં
કાપીની રયલામત પ્રભાણે શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.થી લણજન છે કે તભાભ નફીઓના
વયદાય અને ઉરુર અઝભ (ફરંદી ધયાલનાય)
ભાત્ર ાંચ ગમ્ફયો છે . શ. નુશ અ.,
શ.ઇબ્રાશીભ અ., શ. ભુવા અ., શ.ઇવા અ.
અને શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તપા (વ.). જ.
રયવારત ભઆફ વ.ભે પયભાવ્મું કે ખુદાઍ
તભાભ પયીશ્તાઓ ઉય અમ્ફીમાને પઝીરત
આી અને તભાભ નફીઓની ઉય ભને
પઝીરત આી. અમ અરી (અ.) ભાયા છી
પઝીરત તભાયા ભાટે અને અઇમ્ભા ભાટે છે .
જે તભાયી છી થળે અને ભરાઍકા આણા
દોસ્તના ખાદીભ છે . ઝફુય દયેક રકતાફને
કશેલાભાં આલે છે . ણ જ.દાઉદ અ.ની
રકતાફ આ નાભથી લધાયે ખમાતી ભેલી
ચુકેર છે . જે ભકે ફુયકાન દયેક આવભાની
રકતાફને કશેલાભાં આલે છે . કાયણ કે ઍ શક
અને ફાતીરની લચ્ચે પયક કયનાય છે , ણ
શલે આ નાભ કુયઆનના ભાટે ભખવુવ થઇ
ગમું છે .
અનુક્રભણણકા
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૫૬ થી ૫૯ ભી આમાત :-

َّ
ُ
َ
َ
ق ِل ۡاخ ُعوا ال ِذیۡ َن ر َع ۡم ُت ۡم ِّم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہ فلَا
َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُّ
الّ ّو َع ۡن ُک ۡم َق لَا تَ ۡحویۡلاً
یم ِلکوـ کشف ِ
ِ

﴿﴾۵۶
ُ َ َّ
ُ
اقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن یَ ۡد ُعوۡ َـ یَ ۡب َتغوۡ َـ ِاخّٰی
ۡ َ َ َُ َۡ
َذ ِّب ِہ ُم الوَ ِس ۡیلۃ ا ّی ُہ ۡم اق َو ُب َق یَ ۡر ُجوۡ َـ
َذ ۡح َم َت ٗہ َق یَ َخ ُافوۡ َـ َع َذ َاب ٗہ ؕ ِا ّ َـ َع َذ َ
اب
َّ َ َ َ ُ
اـ َم ۡحذ ۡق ًذا ﴿﴾۵۷
ذ ِبک ک

َ
ُ َ
َّ َ
َق ِا ۡـ ِّم ۡن ق ۡویَ ٍۃ ِالا ن ۡح ُن ُم ۡہ ِلکوۡ َہا ق ۡب َل
ّ
َ
َ
ۡ
یَوۡ ِؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ا ۡق ُم َع ِذ ُبوۡ َہا َعذ ًابا
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ُ
ّٰ ۡ َ ّٰ َ َ ً ۡ َ
اـ دل ِک فِی ال ِکت ِب َم ۡسطوۡ ًذا
ش ِدیدا ؕ ک
﴾۵۸﴿

َۡق َما َم َن َع َنا ۤۡ اَ ۡـ نّ ُ ۡرس َل بال ۡ ّٰا ّٰیت الَّا ۤۡ اَـ
ِ ِ ِ ِ
َّ َ
َ َ َ
َ َ َّ
ََُ
کذ َب ِب َہا الۡا ّقلوۡ َـ ؕ َق ّٰات ۡینا ث ُموۡ َخ الناقۃ
َ ََ ً
ُ
ُم ۡب ِِ َوۃ فظل ُموۡا ِب َہا ؕ َق َما ن ۡر ِس ُل
ً ۡ ۡ َ َ ّ ّٰ
﴾۵۹﴿ ِبالۡا ّٰی ِت ِالا تخ ِوحفا
તું કશે કે અલ્રાશ ણવલામ તભને જે નો ઘભંડ
છે તેભને તભે ોકાયી જુ ઓ, છી તેઓ
તભાયી ભુવીફત ટાલાની ન વિા ધયાલળે
અને ન (તેને વુખભાં) ફદરી નાખલાની.
(૫૬)
તેઓ જે ભને ોકાયે છે તેઓ ંડે (અલ્રાશના
ણનકટ ફંદા શોલા છતાં) ોતાના યલયરદગાય
વુધી શોંચલા ભાટે લવીરો (વાધન)
અનુક્રભણણકા
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ફનાલલા તેઓભાંથી (અલ્રાશની વાથે) કોણ
લધુ ણનકટ (વંફંધ ધયાલે) છે તેને ળોધે છે
અને તેની કૃાના ઉભેદલાય છે અને તેના
અઝાફથી ડયતા યશે છે ; ફેળક તાયા
યલયરદગાયનો અઝાફ ડયલા જે લીજ લસ્તુ
છે . (૫૭)
અને ઍક ણ લસ્તી ઍલી નથી કે જે નો અભે
કમાભતના રદલવ શેરાં નાળ કયી નણશ
નાખીઍ અથલા તેને વખત અઝાફ નણશ
આીઍ; આ તે રકતાફ (રલશે ભશફુઝ)ભાં
રખાઇ ચૂક્મું છે . (૫૮)
અને અભને (અભાયા) ભોઅજીઝા ભોકરતાં
(ફીજા) કોઇ કાયણે યોક્મા ન શતા ણવલામ કે
આગરાઓઍ તે ઝુઠરાવ્મા શતા; અને
અભોઍ વભૂદની કોભને પ્રત્મક્ષ ણનળાની
(તયીકે) ઊંટણી આી શતી ણ તેભણે તેના
ઉય ઝુલ્ભ કમો; અને અભે ઍલા ભોઅજીઝા
કેલ ડયાલલા કાજે જ ભોકલ્મા કયીઍ છીઍ.
(૫૯)
જે લખતે કુયૈળના રોકો દુકાના રીધે
ભોંઘલાયીભાં વડાઇ ગમા, અલ્રાશે તેઓને
અનુક્રભણણકા
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ણનરૂિય કયલા ભાટે પયભાવ્મું: “અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) ઍ કાપીયોને કશો કે તભાયા ખમારભાં
અલ્રાશ ણવલામ જે ભાઅફુદ શોમ જે ભકે
ભરાઍકા, જ.ઓઝેય અને જ.ભવીશ ઇત્માદી
તેઓને ફોરાલો કે તેઓ આ આપતથી તભોને
ભુક્ત કયે, ણ તેઓ ઍ પ્રભાણે કયળે નણશ
અને તેઓ તભાયી વખતીઓને દુય કયી
ળકલાના નથી.”
આ આમતભાં ણનકટના ફંદાઓથી ભુયાદ
મગમ્ફયો, પયીશ્તાઓ તેભજ અન્મ ણલત્ર
ુરૂો છે . જ્માયે ણનકટના ફંદાથી ભુયાદ
શ.ભોશમ્ભદ વ. છે . ઍટરે કે ઉય જણાલેર
ણનકટના ફંદાઓ ણ અલ્રાશની નઝદીકી
પ્રાપ્ત કયલા ભાટે આં શઝયત વ.નો લવીરો
ળોધળે.
કમાભતના શેરાં ઍક લખત તભાભ આરભ
પના થઇ જળે અને દયેક ભાણવ ભોતનો
સ્લાદ ચાખળે. નેક રોકો ભોતથી ભયળે અને
કુપપાય અને ભુશ્રીકો ખુદાના અઝાફભાં
વડાઇ જળે અને પના થઇ જળે. અશીં
રકતાફથી ભુયાદ “રલશે ભેશફુઝ” છે .
અનુક્રભણણકા
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કુયૈળના કુપપાયો શુ ઝુય (વ.)થી ભોઅજીઝા
ચાશતા શતા. કુદયતે પયભાવ્મું કે ભોઅજીઝા
ભાંગલા છી ઇન્કાય કયલાલાા તયત જ
અઝાફભાં ણગયપતાય થામ છે અને અભો નથી
ચાશતા કે તભાયી ઉમ્ભત જલ્દી અઝાફભાં
ગીયપતાય થામ જે ભકે શેરી ઉમ્ભતોભાંથી
કોભે વભુદ જે ના કશેલા પ્રભાણે ત્થયભાંથી
ઊંટણી મદા કયી અને જે ગુણોલાી
તેઓઍ ઇચ્છી ઍલી જ ઊંટણી અભોઍ
તેઓને આી ણ તેઓઍ અત્માચાય કમો
અને અઝાફ લશોયી રીધો. કુપપાયે કુયૈળે
ભાંગણી કયી શતી કે ખુદાને કશો કે અભાયા
ભાટે વપા નાભના શાડને વોનાનો ફનાલી
દે અને ાણીના ઝયા લશાલે લગેયે, તો આ તે
રોકોનો જલાફ છે .
૬૦ થી ૬૧ ભી આમાત :-

َّ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ
َالناز ؕ ق
ِ ق ِاد قلنا لک ِاـ ذبک احاض ِب
ً َ ۡ َ ّ َ ّٰ ۡ َ َ ۡۤۡ َ ّ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ َ
ما جعلنا الرءیا التِی اذینک ِالا فِتنۃ
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َّ ّ
ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َّ
ؕ از َق الش َجرَۃ ال َمل ُعوۡنۃ فِی الـ ۡػ ّٰا ِـ
ِلن
ِ ل
َ ُ َُ
ً ۡ ُ َّ
َق نخ ِّوف ُہ ۡم ۙ ف َما یَ ِزیۡ ُد ُہ ۡم ِالا طغ َیانا
ۡ َ
﴾۶۱٪ ﴿ ک ِبه ًؿا
ّٰ
ۡ َق ِا ۡد ُق ۡل َنا ل ِۡل َم ٰٓلئ َک ِۃ
اس ُج ُد ۡقا لِا َخ َؿ
ِ
َ َ َ َ ۡ ۡ ۡۤ َ ّ ۡۤۡ ُ َ َ َ
اؾ َءا ۡس ُج ُد ل َِم ۡن
فسجدقا ِالا ِاب ِلیس ؕ ق
ََۡ
ً
﴾۶۱﴿ خلق َت ِط ۡینا

અને (શે યવુર ! તે વભમને માદ કય) જ્માયે
અભોઍ તને કહ્યું શતું કે ફેળક તાયા
યલયરદગાયે તે (ભક્કાના) રોકોને ઘેયી યાખમા
છે (જે થી તેઓ તારૂં કાંઇ ફગાડી ળકળે
નણશ); અને તે સ્લપ્નું કે જે અભોઍ તને
દેખાડ્મું શતું તે ભાત્ર વઘા રોકો (ના
ણલશ્લાવ)ની કવોટી ભાટે ઠયાવ્મું શતું અને
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(ઍલી યીતે) કુયઆનભાં (લણજલેરું) તે ણતયસ્કૃત
લૃક્ષ (કાંટાો થોય) ણ; અને અભે (જુ દી
જુ દી યીતે) તેભને ફીલયાલીઍ છીઍ, યંતુ તે
તેભની ળીયજોયીભાં લધાયોજ કયે છે . (૬૦)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે અભોઍ
પરયશ્તાઓને કહ્યું કે તભે આદભને ણવજદો કયો
જે થી ઇબ્રીવના ણવલામ વલેઍ ણવજદો
કમો; તેણે (અણબભાનથી) કહ્યું કે ળું શુ ં તેને
ણવજદો કરૂં કે જે ને તેં ભાટી (ભાં)થી ૈદા કમો
છે ? (૬૧)
“લઇઝકુરના” (અને જ્માયે અભે કહ્યું) આં
શુ ઝુયને આશ્લાવન આલાભાં આવ્મું છે કે ભેં
કહ્યું કે રોકો ભાયી કુદયતના કબ્જાભાં છે અને
ભેં દયેકને ઘેયેર છે . ભાટે તેઓ તભારૂં કંઇ ણ
ફગાડી ળકળે નણશ. આનું કામજ તો ઍ જ છે
કે ઇસ્રાભનો પ્રચાય ચારુ યાખો અને
કુપપાયની લાતોની કંઇ યલા યાખો નણશ.
તપવીયે ભજભઉર ફમાન અને ફીજી
અશરેફમત (અ.)ની તપવીયોભાં છે કે શુ ઝુયે
સ્લપ્નાભાં જોમું કે આના ણભમ્ફય ઉય
લાંદયાઓ ચડ ઉતય કયી યહ્યા છે . તે જોઇ
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આને દુ:ખ શોંચ્મું. કશે છે કે ત્માય છી
આને કોઇઍ જીલન બય શવતા જોમા
નણશ. શ.ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ. અને
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે આ “ળજયે
ભરઊના”ની તાલીર (અથજઘટન) ફની
ઉભય્મા કયી છે અને ખુદાઍ ોતાના શફીફ
(વ.)ને તખતે ણખરાપત ઉય ફની ઉભય્મા
વિા જભાલળે તેની ખફય આી શતી અને
જણાવ્મું શતું કે આ વ.ની અલરાદને કત્ર
કયળે.
તપવીયે વાપીભાં અલ્રાભા કાળાની ભયશુ ભે
રખમું છે કે આ શદીવનું રખાણ ફન્ને
રપયકાઓની રકતાફોભાં છે ણ તેભાં ઍક
પીયકાભાં કંઇક ભતબેદ છે . શુ ઝુયે ફની
ઉભય્માની કેટરીક વ્મણક્તઓને ોતાના
ભીમ્ફય ઉય ઠેકડા ભાયતા જોમા. આે તેની
તાફીય ઍ કયી કે તેઓને ઇસ્રાભના ફદરે
દુન્મલી ઍળ નવીફ થળે, જ્માયે આે
સ્લપ્નાભાં આ લાત જોઇ અને તેથી દુ:ખી
થમા તો જીબ્રઇર આ આમત રઇને નાણઝર
થમા. ઍશતેજાઝની યીલામત પ્રભાણે શ.
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ઇભાભે શવન અ.ભે ભયલાનને ચોખખું
જણાલી દીધું કે ખુદાઍ તભાયા ભાટે ળું કહ્યું
છે તેના ય જયા ણલચાય કયો. ત્માય છી
આે “વજયઍ ભરઊન”નો ણઝક્ર કમો.
ઍક શદીવભાં છે કે રકતાફના વાચા લાયીવ
અને જાશેય અને ફાતીરભાં અભર કયનાયાઓ
“”ળજયે તય્મફા” છે જે ની અવય ઝભીનભાં
છે અને તેની ડાો ઉય જઇ યશી છે અને
પ્રત્મેક ઝભાનાભાં ખુદાના શુ કભથી પ આલે
છે અને “ળજયઍ ભરઊના” ઍ છે જે
ખુદાના નુયને ફુઝાલલાની કોણળળ કયે છે ણ
ખુદા ોતાના નુયનું ોતે યક્ષણ કયળે. તપવીયે
ભજભઉર ફમાનભાં છે કે ભીનશાર ણફન
ઉભય કશે છે કે ભેં શ.ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન
અ.ની ખમયીમત ુછી. આે પયભાવ્મું કે
અભાયી શારત ળું ુછો છો ? અભાયી શારત
ઍલી છે જે લી ફની ઇવયાઇરની પીયઔનના
વભમભાં શતી કે તેભના ુત્રોને ઝબ્શ કયતા
શતા અને છોકયીઓને જીલતી યાખતા શતા.
શલે શારત ઍ છે કે યવુર વ. છી જે વ્મણક્ત
તભાભ ભખરુકથી અપઝર શતી તેભના ભાટે
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ણભમ્ફય ઉયથી રઅનત કયલાભાં આલતી
શતી અને અભાયા દોસ્તોનો અભાયી દોસ્તીના
કાયણે શક ભામો જતો શતો.
૬૧ભી આમતનું લણજન આગ આલી ગમું છે .
તેથી ઍ પયી રખલાની જરૂય નથી.
૬૨ થી ૬૫ભી આમાત :-

َ
َ۫ اؾ اَ َذ َءیۡ َت َک ّٰہ َذا الَّذ ۡی َٔ ّ َو ۡم َت َعد َ ّی
َ
ق
ِ
َلَئ ۡن اَ ّ َٓ ۡوتَن اخّٰی یَوۡؿ الۡق ّٰی َمۃ لَاَ ۡح َتن َک ّن
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َ ّ ۡۤ ٗ َ َ ّ ّ ُ
ً
ۡ
﴾۶۲﴿ دذِیتہ ِالا ق ِلیلا
َ َ ۡ َ َ َ
ۡ َ َ
اؾ اد َہ ۡب ف َم ۡن ت ِب َعک ِمن ُہ ۡم ف ِا ّـ
ق
ُ َ ً َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ
﴾۶۳﴿ ٓاء ّموۡفوۡ ًذا
جہنم جزٓاؤخم جز
َ ۡ َ ۡ َۡ ۡ َ
ۡ
َ
اس َتط ۡع َت ِمن ُہ ۡم ِب َصوۡ ِتک
ق استؿ ِؼر م ِن
અનુક્રભણણકા

883

hajinaji.com

َ
َ
َ َ
َ
َق ا ۡج ِل ۡب َعل ۡی ِہ ۡم ِبخ ۡی ِلک َق َذ ِج ِلک َق
ۡ َ
َ
َ
شاذِک ُہ ۡم فِی الۡا ۡموَ ِاؾ َق الۡا ۡقلَا ِخ َق ِع ۡد ُہ ۡم ؕ َق
ُ َ ّ ُ ّٰ ۡ َ ّ ُ ُ ُ َ َ
ً
ۡ
ُ
﴾۶۴﴿ ما ح ِعدہم الشیطن ِالا غوقذا

َ
ۡ
َ َ
ِا ّـ ِع َبا ِخ ۡی ل َ ۡی َس لَک َعل ۡی ِہ ۡم ُسل ّٰط ٌن ؕ َق
ّٰ َ
َ
﴾۶۵﴿ کفی ِبرَ ِّبک َقخ ِۡیلًا
તેણે (આ ણ) કહ્યું કે બરા તું જો તો ખયો
આ ઍજ છે કે જે ને તેં ભાયા ય શ્રેષ્ઠતા
આી છે ! અગય તેં ભને કમાભત વુધીની
ભોશરત આી તો ખચીતજ શુ ં તેની
ઔરાદના જુ જ થોડાક ણવલામ વઘાંઓના
ભૂ ઉખેડી નાખીળ. (૬૨)
પયભાવ્મું, જા (દૂય થા), તેઓભાંથી જે કોઇ
તાયી તાફેદાયી કયળે તો ણન:વંળમ છી તભો
વલેનો ફદરો જશન્નભ શળે (અને ખયેજ તે)
ૂયેૂયો ફદરો શળે. (૬૩)
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અને તેઓભાંથી જે ભને તું ફશેકાલી ળકતો
શોમ તેભને તાયા અલાઝ લડે ફશેકાલી રે,
અને તેભના ભુકાફરા ભાટે તાયા વલાયો કે
પ્માદાઓ વાથે તેભના ય ચઢાઇ કય, અને
તેભના ભાર તથા ઔરાદભાં બેાઇ જા
(અથાજત દુરૂમોગ કયાલ), અને તેભનાથી
(જુ ઠા) લામદા કય; જો કે ળૈતાન તેભનાથી
કોઇ લામદો કયળે નણશ કકતુ (કેલ) ધોકોજ
આળે. (૬૪)
ણન:વંળમ જે ઓ ભાયા (ખાવ) ફંદા છે તેભના
ય તો તાયો કાંઇજ કાફુ ચારળે નણશ; અને
તાયો યલયરદગાય (તેભનો) યક્ષક શોલા ભાટે
ૂયતો છે . (૬૫)
ઇબ્રીવે કુદયતને સશભતથી કહ્યું કે આદભની
અલરાદભાં થોડા ણવલામ ફધામના ભુ
ઉખેડી નાખીળ.
ખુદાઍ તેને કહ્યું કે તું અશીંથી નીકી જા
અને જે તારૂં અનુકયણ કયળે તે ફધામનો
ફદરો જશન્નભ છે .
તાયી અલાઝથી જે ને ફશેકાલલા શોમ તેને
ફશેકાલી રે, તાયા વલાયો અને પ્માદાઓ થકી
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તેભના ઉય ચઢાઇ કય. ભતરફ કે તાયે જે
કયલું શોમ તે કયી રે અને તેના ભાર અને
અલરાદભાં ણ તું બી જા અને જે ને ણ
ખોટા-ખોટા લામદા કયીને પવાલલા શોમ તેને
પવાલી રે તે છતાં ણ જે ભાયા વાચા
ફંદાઓ છે તે કદી તાયી જાભાં પવાળે નણશ.
કશે છે કે દયેક શયાભ કભાઇના ભારભાં અને
ભુજાભેઅત (સ્ત્રીથી વોશફત કયલા)ભાં ળૈતાન
ળયીક થામ છે , ઍટરા ભાટે કશેલાભાં આવ્મું
છે કે ોતાની સ્ત્રી વાથે વોશફત કયતી
લખતે ઇન્વાને ણફણસ્ભલ્રાશ કશેલું જોઇઍ,
નણશ તો અલરાદભાં ળમતાન ળયીક થઇ જળે.
શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
ભને અલ્રાશની કવભ છે જે ણે આં શઝયત
અ.ને ફયશક નફી ફનાલીને ભોકલ્મા કે ઍક
ગોશ્તના ટુકડા ઉય બેગા થનાયા લરૂઓથી
ણ ઍક ભોઅભીનને ગુભયાશ કયલા ભાટે
ળમતાનોની વંખમા લધાયે શોમ છે . ણ
ભોઅભીન શાડથી ણ લધાયે ભઝફુત શોમ
છે . કાયણ કે શાડ કાલાથી કાઇ જામ છે
ણ ભોઅભીનના ગો વેયાતે શકથી શટી
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ળકતા નથી.
ેખુદાલંદે આરભ ોતાના ખાવ ફંદાઓન
યાશે યાસ્ત ય કામભ યાખે છે અને તેઓ
ળમતાનના પયેફભાં આલતા નથી અને કુદયત
તેભનું યક્ષણ કયે છે .
૬૬ થી ૭૦ ભી આમાત :-

ُ ُ َّ
ُ ُۡۡ َ ۡ ۡ
َذ ّبک ُم ال ِذ ۡی یُ ۡز ِد ۡی لَک ُم الفلک فِی ال َبَ ِو
َّ ٗ َ َ ُ
ُ
َۡ
اـ ِبک ۡم
ل َِت ۡب َتغوۡا ِم ۡن فض ِل ٖہ ؕ ِانہ ک
َذ ِح ۡی ًما ﴿﴾۶۶
َ َ َ َّ ُ ُ ُّ
الّ ّ ُو فی ال ۡ َب َۡ ِو َض ّ َل َمنۡ
ق ِادا مسکم
ِ
َ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ۤۡ ّ َ ُ َ َ ّ َ َ ّّٰ ُ
ىک ۡم اخَی الۡكَؿّ
تدعوـ ِالا ِایاف ۚ فلما نج ِ
ََۡۡ ُۡ ََ َ ۡ َۡ َُُ
اـ کفوۡ ًذا ﴿﴾۶۷
اعوضتم ؕ ق کاـ الاِنس
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ِ

ُ
َََ ۡ َ َ ۡ
ۡ َ
افا ِمن ُت ۡم ا ۡـ ّیخ ِس َف ِبک ۡم َجا ِن َب الك َ ّ ِؿ ا ۡق
ُ
ُۡ َ ََُۡ
َُ َ
َ
ۡ
اص ًبا ث ّم لَا ت ِج ُد ۡقا لَک ۡم
ح
م
ک
یر ِسل علی
ِ
َقخ ِۡیلًا ﴿ ۙ﴾۶۸
َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُّ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ َ ً ُ ۡ
ّٰ
اؿ ا ِمنتم اـ ح ِعیدخم فِی ِہ تاذۃ آوی
َُۡ َ ََۡ ُ ۡ َ
اص ًفا ِّم َن ّ
الرِیۡ ِح
ق
فهؿ ِسل علیکم ِ
ُ
َ ۡ َُ
ََ ُ َُ َ
ف ُیغرِقک ۡم ِب َما کؿ ۡػت ۡم ۙ ث ّم لَا ت ِج ُد ۡقا لَک ۡم
َ َ َ
َعل ۡینا ِب ٖہ ت ِب ۡی ًعا ﴿﴾۶۹
َق لَقَ ۡد ٔ َ ّ َو ۡم َنا بَج ۡیۤۡ ّٰا َخ َؿ َق َح َم ۡل ّٰن ُہ ۡم فی الۡكَؿّ
ِ ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّ َ ّ َ
الط ّی ّٰب ِت قَ
ق البَ ِو ق ذرقنہم ِمن ِ
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ّٰ ۡ َ ّ َ
َََۡ َ
ۡ َ
فضلن ُہ ۡم َعدّٰی ک ِثه ٍؿ ِّم ّم ۡن خلقنا
َۡ
﴾۷۱٪ ﴿ تف ِض ۡیلًا
(શે રોકો !) તભાયો યલયરદગાય ઍજ છે કે
જે તભાયા ભાટે વભુદ્રોભાં લશાણ ચરાલે છે કે
જે થી તભે તેની કૃા (યોઝી)ના ઇચ્છનાયા
થાઓ; ફેળક તે તભાયા ઉય ભશાન દમાુ
છે . (૬૬)
અને જ્માયે તભાયા ય વભુદ્રભાં કોઇ આપત
આલી ડે છે ત્માયે તેના ણવલામ જે
ફીજાઓને તભે ોકાયો છો તે વલે ગુભ થઇ
જામ છે , છી જ્માયે તે તભને છુ ટકાયો આી
ખુશ્કી ય શોંચાડી દે છે ત્માયે તભે ભોંઢું
પેયલી રો છો; અને ભનુર્ષમ છે જ અનુકાયી.
(૬૭)
ળું તભે તે (લાત)થી ણનબજમ થઇ ગમા છો કે
ખુશ્કીના ઍક બાગને તભાયી વાથે ધવાલી
નણશ દે અથલા તભાયા ય ત્થયો
લયવાલનારૂં લાલાઝોડું નણશ ભોકરે ? તે લખતે
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તભે કોઇને ણ તભાયો લારી (કે ભદદગાય)
જોળો નણશ : (૬૮)
અથલા તભે તે (લાત)થી ણ ણનબજમ થઇ ગમા
છો કે ઍક લધુ લખત તભને ાછા તે
(વભુદ્ર)ભાં નણશ રઇ જામ, છી તે તભાયા ય
લનનું તોપાન નણશ ભોકરે ? છી જે
નેઅભતોની તભે કૃતધ્નતા કયી ચુક્મા છો તેના
ફદરે તભને ડુફાડી (નણશ) દે ? છી તભે
તેના વંફંધભાં અભાયી ણલરૂધ્ધ કોઇને
ભદદગાય ભેલળો નણશ. (૬૯)
અને ખયેજ અભોઍ આદભની ઔરાદને
ઇઝઝત આફરૂ આી છે અને ખુશ્કી તથા
તયીભાં તેભને (લશાણ તથા જાનલયો થકી)
વલાય રઇ જઇઍ છીઍ અને વાયી
લસ્તુઓથી તેભને યોઝી આીઍ છીઍ અને
અભાયી વજે ર ઘણીમે ભખરુક (પ્રાણીઓ) ય
તેભને ઘટતી શ્રેષ્ઠતા આી છે . (૭૦)
તભાયો યલયરદગાય ઍ છે જે ણે દયીમાઓને
તભાયે તાફે કમાજ. તે દયીમાઓ વપયની
આવાનીનું કાયણ થામ છે . લશાણો થકી દેળયદેળ જઇને લેાય કયલાભાં અને યોઝી
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કભાલલાભાં આવાની થામ છે અને ભુશ્કીરના
વભમે ભાત્ર ઍકજ જાતનો વશાયો શોમ છે કે
જે અભનની વાથે રકનાયે શોંચાડે છે .
જ્માયે દરયમાભાં તભને તકરીપ શોંચે છે તો
જે ની તભો ૂજા કયો છો, તે ફધામને બુરી
જાલ છો અને ખાવ ોતાના વાચા ભાણરકને
માદ કયો છો, જ્માયે તે તભોને નજાત આે છે
તો તભો પયી ફુતોની ૂજા કયલા રાગી જાલ
છે . ખયેખય ઇન્વાન નાળુક્રો છે .
તભોને દરયમાથી ભુણક્ત ભી ઍથી ળું ણનબજમ
થઇ ગમા છો ? તે તભોને જં ગર અને
ઝભીનભાં ધવાલી દે, તભાયે ફેખૌપ ન થલું
જોઇઍ. કાયણ કે ખુદા જે ભ ડુફાડી ળકે છે
તેભ ઝભીનભાં ધવાલી ણ ળકે છે અને
ત્થયને લયવાલનારૂં લાલાઝોડું ણ ભોકરી
ળકે છે તે લખતે તભે કોઇને ણ તભાયો
વશામક જોળો નશીં.
ફીજી લખત ણ ખુદા તભોને દરયમાભાં રઇ
જઇ તોપાનભાં પવાલી દે અને કણશ્ત તુટી જામ
અને તભોને ડુફાડી દે ણ તે ોતાની
દમાબાલથી ઍલું કયતો નથી અને તભને
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વભજલા તથા ણલચાયલાની ભોશરત આે
છે .
અભોઍ ઇન્વાનને ઇઝઝત આી છે અને
દુણનમાની પ્રત્મેક લસ્તુઓ તેઓના તાફાભાં
કયી છે . કણશ્તઓ ઉય અને જાનલયો ઉય
વલાય થઇને તેઓ ોતાની યોઝી ભેલે છે ,
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
“ફશયો ફશય”થી ભુયાદ ખુશ્કી (વુકી જગ્મા)
અને તયી (રીરી ાણી લાી જગ્મા) છે
અને તય્મફાતથી ભુયાદ ાકીઝા પ અને
ભેલા છે .
૭૧ થી ૭૫ ભી આમાત :-

َ
َُ َ ُ ُ َۡ
از ِب ِا َما ِم ِہ ۡم ۚ ف َم ۡن
ٍۭ یَوۡ َؿ ندعوۡا ک ّل ان
ۡ َ َُ
ُ
ا ۡقتِیَ کِ ّٰت َب ٗہ ِب َی ِم ۡی ِن ٖہ فاقلٰٓ ِئک حَـ َػ ُء ۡق َـ
َ َۡ
﴾۷۱﴿ کِ ّٰت َب ُہ ۡم َق لَا یُظل ُموۡ َـ ف ِت ۡیلًا
ّٰ
َ َ
َ َ َق َم ۡن ک
اـ ف ِ ۡی ّٰہ ِذ ٖ ۤۡف ا ۡع ّٰؼی ف ُہوَ فِی الۡآ َِو ِۃ
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ََ
َ
ا ۡع ّٰؼی َق اض ّ ُل َس ِب ۡیلًا ﴿﴾۷۲
ّ َ ۤۡ
ۡ ُ َ َ
َق ِا ۡـ ک َ ُ
اخ ۡقا ل َ َیف ِتنوۡنک َع ِن ال ِذ ۡی
َ َ ۤۡ َ ۡ َ
َ َ َۡ
ا ۡق َح ۡینا ِال َ ۡیک ل َِتفلؿِ َی َعل ۡینا غه َؿ ٗف ۖ٭ َق
ً َّ َّ َ ُ َ َ
ِادا لاتخذ ۡقؽ خ ِل ۡیلًا ﴿﴾۷۳
َّ َ َ
ۤۡ َ َ ّٰ َ َ
َق لَوۡ لَا ا ۡـ ث ّ َب ۡتنک لَق ۡد کِ ۡدة ت ۡرخ ُن
َ ً َ
ِال َ ۡی ِہ ۡم ش ۡیئا ق ِل ۡیلًا ﴿ ٭﴾۷۴
ِا ًدا لَّاَ َد ۡق ّٰن َک ِض ۡع َف ال ۡ َح ّٰیو ِۃ َق ِض ۡعفَ
ََۡ َُ
اة ث ّم
المم ِ

َ
َ َ َ َ ۡ
لَا ت ِج ُد لَک َعل ۡینا ن ِصه ًؿا

﴿﴾۷۵
જે રદલવે અભે દયેક ટોાને તેના ઇભાભ
hajinaji.com

893

અનુક્રભણણકા

(આગેલાન) વાથે ફોરાલીળું છી જે
ળખવને તેનું આ’ભારનાભું (કયણીના રેખ)
જભણા શાથભાં આલાભાં આલળે ફવ
તેલાઓ તો ોતાના આ’ભારનાભાને
(શજબેય) લાંચળે અને તેભને ઍક વુતય (ના
તાંતણા) ફયાફય ણ અન્મામ કયલાભાં
આલળે નણશ. (૭૧)
અને જે કોઇ આ (જગત)ભાં (આંખો છતાં)
આંધો યહ્યો તો તે આખેયતભાં ણ આંધો
અને યાશે યાસ્તથી ઘણે છે ટે બટકેરો યશેળે.
(૭૨)
અને (શે યવુર !) ાવે શતું કે તેઓ તનેતેનાથી કે જે કાંઇ અભાયી તયપથી લશી
કયલાભાં આલી શતી-ખવેડી ભૂકે કે જે થી તું તે
(લશી)ની ણલરૂઘ્ધ અભાયી વાભે બતીજ
લાત ઘડી કાઢે, અને ઍલી ણસ્થણતભાં ખયેજ
તેઓ તને (ોતાનો) ણભત્ર ફનાલી રેતે.
(૭૩)
અને જો અભોઍ તને ભક્કભ યાખમો ન શોત
તો ાવે શતું કે તું ણ ખયેજ થોડે અંળે ણ
તેભના તયપ લી જતે : (૭૪)
અનુક્રભણણકા
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અગય ઍભ થમું શોત તો ખયેજ અભે તને
દુણનમાની જીંદગીનો ફેલડો (અઝાફ)
ચખાડતે, અને ભૃત્મુ છીનો ણ ફેલડો
(અને) તે લખતે તું અભાયી ણલરૂઘ્ધ કોઇને ણ
તાયો ભદદગાય ભેલતે નણશ. (૭૫)
“મવ્ભે નદઉ” (જે રદલવે અભો ફોરાલીળું)
આ આમતભાં ઇભાભના કેટરાક અથજ
ફતાલલાભાં આવ્મા છે (૧) તેથી ભુયાદ નફી
છે , ઍટરે દયેક ઉમ્ભતને ોતાના નફીની
વાથે ઉઠાલલાભાં આલળે. (૨) રકતાફ ઍટરે
દયેક ઉમ્ભત ોત-ોતાની રકતાફ રઇને
ઉઠળે. (૩) અઅભારનાભું (૪) ઇભાભ
ફશુ લચન છે ઉભનું ઍટરે દયેક ભાણવ
ોતાની ભાના નાભથી ઉઠાલલાભાં આલળે
(૫) દયેકને ોત-ોતાના ઝભાનાના
ઇભાભની વાથે ઉઠાલલાભાં આલળે અને
અઇમ્ભઍ અશરેફમત અ.થી આ છે લ્રા
કોરનું લણજન થમેર છે . તપવીયે ભજભઉર
ફમાનભાં શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.થી
લણજન છે કે ઇભાભ ફે પ્રકાયના છે . ઍક
ણશદામત કયનાય ઇભાભ અને ફીજો ગુભયાશ
અનુક્રભણણકા
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કયનાય. ગુભયાશ રોકો ોતાના બટકેરા
ઇભાભની વાથે કમાભતભાં ઉઠળે અને
ણશદામત ાભેરા ોતાના ઇભાભની વાથે
ઉઠળે. કુમ્ભીની યીલામત પ્રભાણે શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી લણજન છે કે શ. યવુરે
ખુદા વ. ોતાની કોભભાં, શ. અરી અ.
ોતાના અસ્શાફોભાં, શ.ઇભાભ શવન અ.
ોતાના વાથીઓભાં, શ.ઇભાભ શુ વમન અ.
ોતાના જાંણનવાયો વાથે તળયીપ રાલળે. જે
ઇભાભ જે કોભભાં દુણનમાથી ભયળે તે
કમાભતના ઍજ ટોાની વાથે ઉઠળે.
અમાળીની યીલામત પ્રભાણે શ.ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.થી લણજન છે કે ખુદાની ઝભીન
ઇભાભથી ખારી યશી ળકતી નથી કે જે
અલ્રાશે શરાર કયેરી ચીઝોને શરાર અને
શયાભ કયેરી ચીઝોને શયાભ કશે “ભન ભાત
લરભ માઅયીપ ઇભાભે ઝભાનેના ભૈતતન
જાશેરીય્મશ” (જે ળખવ ઝભાનાના ઇભાભની
ભાઅયેપત લગય ભયે તે જાશેરીમતની ભૌત ભયે
છે .)
આ આમતનો અથજ ઍ છે કે જે ખુદાની
અનુક્રભણણકા
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ઇફાદત કયલાથી દુણનમાભાં આંધો છે તે
આખેયતભાં વલાફથી આંધો થળે. શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન અ.ભે પયભાવ્મું કે લધાયે
આંધો ઍ છે જે અભાયા પઝાઍરથી
આંધો શોમ અને અભાયાથી દુશ્ભની યાખે.
શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે જે
શજ કયલાભાં ઍટરો ણલરંફ કયે કે તેને ભૌત
આલી જામ તો તે ળખવ આંધો છે .
આ આમતના નાણઝર થલા ણલળે તપવીયે
ભજભઉર ફમાનભાં જુ દી જુ દી યીતે લણજન
થમેર છે . (૧) ભુશ્રીકોઍ કહ્યું “આ અભાયા
ફુતને કંઇ ણ કશો નણશ અને ગયીફ રોકોને
ોતાના ાવેથી દુય યાખો. અભને તે રોકોથી
દુગુંધ આલે છે . તો જ અભે તભાયી ાવે
ફેવળું”. (૨) જ્માયે ફુત તોડલાભાં આવ્મા તો
કુયૈળના રોકોઍ ઇચ્છા કયી કે ફુત ભયલાના
શાડ ય છે , તેને ફાકી યાખો. આે તેને
છોડલાનો ઇયાદો કમો ણ ાછથી તોડી
નાખમા ત્માયે આ આમત ઉતયી. (૩)
કુપપાયોઍ કહ્યું કે અભો આને શજયે
અસ્લદને ત્માં વુધી ચુભલા દઇળું નણશ જ્માં
અનુક્રભણણકા
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વુધી કે તભો અભાયા ફુતનો વશાયો ન રો.
તો આે રદરભાં ણલચાય કમો કે ભાયી
ણનય્મતને ખુદા વાયી યીતે જાણે છે . ભાટે
જાશેયી યીતે તેઓની લાતને કફુરલાભાં કંઇ
લાંધો શળે નણશ. તે લખતે આ આમત ઉતયી.
આ ણવલામ ફીજા ણ કેટરાક કોર છે ણ
તેભનું લણજન કયલું વ્મથજ છે . તપવીયે
અશરેફમતભાં છે કે શ.અરી અ. ણલળે રોકો
આવભાં ખુવુવ કયલા રાગ્મા, તેથી આ
આમત ઉતયી. ખફયદાય જે અભે લશી કયી છે
તેથી તેઓ તને પોવરાલલા ચાશે છે . કાયણ કે
તું અભાયી લશી કયેરી લાતો ણલરૂઘ્ધ કોઇ
ફીજી લાત જાશેય કયે અને તાયા આભ
કયલાથી તેઓ તાયા વાચા દોસ્ત ફની જામ.
જો અભે તને ભક્કભ ન યાખત તો ખયેખય
તભો થોડું થોડું કયીને તેના તયપ ઝુકી જાત
અને તેનું યીણાભ ઍ આલત કે કુપપાયને
દુણનમા મા આખેયતભાં જે અઝાફ આલાભાં
આલત તભોને તેનાથી ફભણો અઝાફ થાત,
કાયણ કે જલાફદાયીનો તકાઝો ઍ જ છે .
તપવીયે ફુયશાન અને વાપીભાં છે કે જ્માયે
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ભાભુન યળીદે શ.ઇભાભે યઝા અ.થી અમ્ફીમા
અ.ની ઇસ્ભત ણલળે ણલસ્તાયથી લાતચીત કયી
તો આ આમત અને આ ણવલામની ફીજી
આમત ઉય ચચાજ થઇ. આે પયભાવ્મું કે
ઍલી જ યીતે છે જે લી યીતે કશેલાભાં આવ્મું
છે . ઍટરે કે ોતાના વાથે લાત કયીને
ડોળીઓને વંબાલલાનો શેતુ છે . અશીં
ણ શ.યવુરે ખુદા વ.ને વંફોધન કયીને
તભાભ ભોઅભીનોને ચેતલણી આી છે કે
દીનના દુશ્ભનોના પયેફભાં આલીને કોઇ
રારચના કાયણે તભે ફાતીરને વાથ આપ્મો
અને શકનો ારલ છોડી દીધો ઍટરા ભાટે કે
તેની નઝદીકી તભે ભેલો. તે આલી
ણસ્થણતભાં તભાયો અઝાફ કુપપાયના અઝાફ
કયતાં ફભણો થઇ જામ. આ ખુરાવો
વાંબીને ભાભુનને વંતો થમો. તપવીયે
વાપીભાં અય્માળીની યીલામત પ્રભાણે શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી લણજન છે કે
ખુદાઍ કુયઆને ભજીદભાં કોઇ ણ સ્થે
ોતાના શફીફથી વખત કરાભી નથી કયી.
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૭૬ થી ૭૮ભી આમાત :-

اخ ۡقا ل َ َی ۡس َتؿ ّ ُؼ ۡقن َ َک ِم َن الۡاَ ۡ
َق ِا ۡـ ک َ ُ
ص
ذ
ِ
ِ
ً َّ ۡ ُ
ۡ َ ۡ
ل ُِیُ ِو ُجوۡؽ ِمن َہا َق ِادا لا یَل َبثوۡ َـ
ّٰ َ َ ّ َ َ
ً
ۡ
ِخلفک ِالا ق ِلیلا ﴿﴾۷۶
َّ َ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ
ُسنۃ َم ۡن ق ۡد ا ۡذ َسلنا ق ۡبلک ِم ۡن ّذ ُس ِلنا
َ َ َ ُ ُ َّ َ َ
ً
ۡ
ۡ
ق لا ت ِجد ل ِسن ِتنا تح ِویلا ﴿ ﴾۷۷٪
َ ّ َ ّٰ َ ُ ُ ۡ ّ َ ۡ ّٰ َ
َ
س ِاخی غس ِق
اقِ ِم الصلوۃ ل ِدلو ِؽ الشم ِ
َّ
َ ُ
ُ
َۡ
َۡ
ال ۡی ِل َق ق ۡو ّٰا َـ الف ۡجرِ ؕ ِا ّـ ق ۡو ّٰا َـ الف ۡج ِر
َ َ ۡ
اـ َمش ُہ ۡو ًخا ﴿﴾۷۸
ک
અને આ ણ ાવે શતું કે તેઓ તને આ
(દેળ)ભાંથી ડગભગાલી તેભાંથી તને જરૂય
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કાઢી ભૂકે અને ઍલી શારતભાં તેઓ ણ
તાયી છી ઘણો થોડો (લખત) યશી ળકતે.
(૭૬)
આ ઍજ પ્રથા છે કે જે તાયી ૂલે અભોઍ
યવુરો ભોકલ્મા શતા તેભની શતી અને અભાયી
પ્રથાભાં તું કાંઇ પેયપાય નણશ જુ ઍ. (૭૭)
(શે યવુર !) વૂમજના ઢલાથી (ભાંડીને)
યાત્રીના અંધાયા વુધી (ની ઠયાલેરી) નભાઝો
ઢી રે અને પ્રબાતભાં કુયઆન (નું લાંચન
કય); ણન:વંળમ પ્રબાત (ના વભમ)ભાં
ઢલાભાં આલતા કુયઆનના (પરયશ્તાઓ)
વાક્ષી યશે છે . (૭૮)
આ ખુલ્રી બણલર્ષમલાણી છે જે ઍ લખતે
ભાત્ર ઍક ઘભંડી રાગતી શતી. ણ દવઅણગમાય લયવની અંદય જ ળબ્દે-ળબ્દ વાચી
ડી. આ વુયાના નાણઝર થમાને ઍક જ
લયવ થમું શતું કે ભક્કાના કુપપાયોઍ આં
શઝયત વ.ને લતનથી નીકી જલા ય
ભજફુય કયી દીધા. આઠ લયવથી લધાયે વભમ
થમો ન શતો કે આ વ. ણલજે તા થઇને ભક્કઍ-ભોઅઝઝભાભાં દાખર થમા, અને ફે
અનુક્રભણણકા
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લયવની અંદય જ અયફની બુભી ભુશ્રીકોથી
ાક થઇ ગઇ.
ફધા અમ્ફીમાઓ વાથે અલ્રાશે આજ
પ્રભાણે લતાજલ કયેર છે . જે કવ્ભે તેઓને કત્ર
કમાજ અથલા દેળ ણનકાર કમાજ તેઓ તે છી
ોતાના સ્થે લધાયે લખત ટકી ળક્મા નણશ.
તેઓને મા તો ખુદાના અઝાફે શરાક કમાજ
અથલા તો તેભની દુશ્ભન કલભે તેભની ઉય
ચઢાઇ કયી મા તો ઍક નફીના
ભાનનાયાઓઍ તેઓને શયાવ્મા.
શલે ખુદા તઆરા કશે છે કે તું નભાઝ ઢમા
કય. નભાઝ વૂમજ ઢે ત્માયથી યાતના અંધાયા
વુધી ઢ, ઍટરે ફેશોયથી અડધી યાત વુધી
આભાં ચાય નભાઝ આલી ગઇ. ઝોશય, અસ્ર,
ભગયીફ અને ઇળા અને ફીજી યીતે કશીઍ
તો તેનો અથજ ઍ થામ છે કે ફે શોયથી
વૂમાજસ્ત થતાં વુધી ઢે. તેથી ઍ જાણલાભાં
આવ્મું કે ઝોશય અને અસ્ર ફન્ને નભાઝોનો
લખત ફેશોયથી વાંજ વુધીનો છે . તે છી
યાત વુધી તેથી ભુયાદ ભગયીફ અને ઇળાની
નભાઝ છે . છી પયભાલેર છે “કુયઆને પજ્ર”
અનુક્રભણણકા
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ઍટરે પજ્રની નભાઝને કામભ કય. આ ઠેકાણે
નભાઝને કુયઆન ઍટરા ભાટે કશેલાભાં આવ્મું
છે કે તેભાં કુયઆન ઢલું લાજીફ છે . જો કે
નભાઝભાં આખું કુયઆન નથી ઢાતું ણ
તેનો અભુક બાગ ઢામ છે . તેથી આમતભાં
કુયઆન ળબ્દ આવ્મો. પજ્રની નભાઝ ફે
લખત જોલાભાં આલેરી છે . તેનો અથજ ઍ કે
પજ્રની નભાઝને રદલવના અને યાત્રીના ફન્ને
પયીશ્તા જુ ઍ છે અને તેની વાક્ષી આે છે .
જે ભકે યાત્રીના પયીશ્તા વલાયે જામ છે ત્માયે
તેઓ પજ્રની નભાઝને અઅભારના છે લ્રા
બાગભાં રખે છે . જ્માયે રદલવના પયીશ્તા
વલાયના આલે છે તેઓ વલાયની નભાઝને
જોઇને વલાયની ળરૂઆતના અઅભારભાં
રખે છે . શ.ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.ને
કોઇઍ ુછમું કે યાત અને રદલવભાં કેટરી
નભાઝો પયઝ છે ? આે પયભાવ્મું કે ાંચ
નભાઝો લાજીફ છે . તેણે ુછમું કે અલ્રાશે
ોતાની રકતાફભાં તેનું લણજન કમુું છે ? આે
પયભાવ્મું કે શા. ખુદાઍ તઆરાઍ ોતાના
મગમ્ફય વ.ને નભાઝ ઢલાનો શુ કભ
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આપ્મો છે , ઍભ કશી આ આમતની ણતરાલત
કયી. છી આે પયભાવ્મું કે અલ્રાશે આ
આમતભાં “દોરુ રકવ-ળમ્વ ઍરા ગવ-કીર
રૈર” પયભાવ્મું છે , તો “દોરુક”થી ભુયાદ
આપતાફનું ઢલું છે , તો વૂમજ ઢળ્મા છી
યાતના અંધાયા વુધીભાં ચાય નભાઝનો વભમ
છે . છી “ગવકીર રૈર”થી ભુયાદ અડધી
યાત છે , છી ઇભાભે છે લ્રું લાક્મ પયભાલી
કહ્યું કે વુબ્શની ાંચભી નભાઝ છે . શ.ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ને કોઇઍ ુછમું કે
વુબ્શની નભાઝનો અપઝર લખત ક્મો છે ?
આે પયભાવ્મું કે વુબ્શ વારદક છીનો. કુતુફે
વેશાઍ વીિાભાં છે કે શ. રયવારત ભઆફ
વ. કંઇ ણ ઉઝય લગય ભગયીફ-ઇળા અને
ઝોશય-અવયને બેગી કયીને ઢતા શતા.
૭૯ થી ૮૨ ભી આમાત :-

َ َّ ً َ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ
ق ِمن الی ِل فتہجد ِب ٖہ نافِلۃ لک ۖ٭
ً ََع ٰۤسی اَ ۡـ ّیَ ۡب َع َث َک َذ ّبُ َک َمق
اما
અનુક્રભણણકા

904

hajinaji.com

َ
ّم ۡح ُموۡ ًخا﴿﴾۷۹
ُ َ َ ۡ
َ
َ
َق ق ۡل ّذ ِّب ا ۡخ ِخلجِ ۡی ُم ۡدخ َل ِص ۡد ٍؼ ّق
َ ۡ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َّ ۡ ّ
اج َع ۡل خ ِ ۡی ِم ۡن
آ ِوججِی مُوث ِصد ٍؼ ق
َّ ۡ َ ۡ ً َّ ۡ
ل ُدنک ُسل ّٰطنا ن ِصه ًؿا ﴿﴾۸۱

َ
َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ
ۡ
ٓاء ال َح ّق َق ر َہ َق ال َبا ِط ُل ؕ ِا ّـ
ق قل ج
َۡ َ َ َ َ ً
اـ ر ُہوۡقا ﴿﴾۸۱
البا ِطل ک
َ ُ َ ّ ُ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ ُ َ َ ٌ ّ َ َ ۡ َ ٌ
ق ننـِؾ ِمن الـػا ِـ ما ہو ِشفٓاء ق ذحمۃ
ّ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ّّٰ ۡ َ ّ َ
ل ِلمؤ ِم ِنهف ۙ ق لا ی ِزید الظ ِل ِمهف ِالا
َ
خ َس ًاذا ﴿﴾۸۲
ંઅને (શે યવુર !) યાત્રીના ઍક બાગભા
hajinaji.com
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તશજ્જુ દ (ની નભાઝ) ઢમા કય આ પયજ
તાયા ભાટે લધાયાની છે , વંબલીત છે કે તાયો
યલયરદગાય તને ભકાભે ભશભૂદ (લખણાઍરા
સ્થે) શોંચાડી દે. (૭૯)
અને આ અયજ કમાજ કય કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ભાયો પ્રલેળ વત્મભમ કય અને
ભારૂં નીકલું ણ વત્મભમ થામ (ઍભ) કય
અને ભાયા ભાટે તાયા તયપથી ભદદ કયનાયી
ળણક્ત આ. (૮૦)
અને આ કશે કે વત્મ આલી ચૂક્મું છે અને
અવત્મ નટ ક ામ્મું છે ; ફેળક અવત્મ નટ ક
ાભનાયજ છે . (૮૧)
અને કુયઆનભાંથી અભે તે લસ્તુ ઉતાયીઍ
છીઍ કે જે ભોઅભીનો ભાટે ળપા
(આયોગ્મતા) અને યશેભત છે , અને (ઍજ
લસ્તુઓ) ઝુરભગાયો ભાટે શાણન લધાયી
ભુકનાય ણવલામ કાંઇ નથી. (૮૨)
આ
આમતભાં
ખુદાઍ
તઆરાઍ
તશજ્જુ દની નભાઝનું લણજન કમુું છે . આ
નભાઝ શ.યવુરે ખુદા વ. ય લાજીફ શતી
અને ઉમ્ભત ય વુન્નત છે . તશજ્જુ દની
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નભાઝ તથા તેના વલાફ લગેયેનું ફમાન
આગ રખી ચુક્મા છીઍ. યીલામતભાં છે કે
તભો તશજ્જુ દની નભાઝ ઢો કે તે તભાયા
મગમ્ફયની વુન્નત અને વારેશીનની યીત
છે . તશજ્જુ દનો અથજ ઉંઘને તોડીને ઉઠલાનો
છે . નભાઝે ળફના ણલળે શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ. પયભાલે છે કે જે લી યીતે ભાર અને
અલરાદ ઇન્વાન ભાટે દુણનમાભાં ળોબા છે
ઍલી જ યીતે ાછરી યાતના આઠ યકઅત
નભાઝ ઇન્વાનના ભાટે આખેયતની ળોબા
છે .
શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
શ.યવુરે ખુદા વ. જ્માયે ગાયની અંદય શતા
ત્માયે આે દુઆ કયી કે ખુદાલંદા ભને
ગાયભાંથી અભનની વાથે ફશાય કાઢ. ઇબ્ને
અબ્ફાવથી રયલામત છે કે તેથી ભુયાદ ઍ છે કે
આ વ.ભે પયભાવ્મું તું ભને ભદીનાભાં
વરાભતીની વાથે દાખર કય.
શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે ોતાના
આફાઍ તાશેયીનથી રયલામત કયી છે કે
જ્માયે શ.યવુરે ખુદા વ.ભે ભક્કા પતેશ કમુું તે
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લખતે કાઅફાની આવાવ ૩૬૦ ફુત શતા
અને કાઅફાની ઉય ઍક ભોટો ફુત શતો
જે ને “શુ ફર” કશેતા શતા. શુ ઝુય વ.ભે
શ.અરી અ.ને પયભાવ્મું કે ભાયા ખબા ઉય
વલાય થઇ જાલ અને આ ફુતોનું ખંડન કયો.
જ્માયે શ. અરી અ. શુ ઝુય વ.ના ખબા ઉય
વલાય થમા ત્માયે આે કહ્યું કે કવભ છે ઍ
ખુદાની કે જે ણે ફધાને ૈદા કમાજ અને રૂશને
મદા કયી. શુ ં ઍટરો ફધો ફરંદ થમો કે કે
ચાશત તો આવભાન વુધી શાથ શોંચાડી
ળકતે. આે શુ ફર ફુતને તોડી ાડ્મો ત્માયે
ઉયની આમત ઉતયી. આ આમતની
તપવીયભાં શ. ઇભાભ ભોશમ્ભદે ફાકય અ.થી
રયલામત છે કે જ્માયે શ. ઇભાભે ભશદી અ.
ઝાશેય થળે તો ફાણતર યસ્તોની દલરત
જતી યશેળે. જ. શકીભા ખાતુનથી રયલામત
છે કે જ્માયે ફાયભા ઇભાભ અ. મદા થમા
ત્માયે ભેં જોમું કે તેભના જભણા ંજા ઉય
રખેર શતું કે “જાઅર શક લઝશકર ફાતેર
ઇન્નર ફાતીર કાન ઝશુ કા” (વત્મ આલી
ચુક્મું છે અને અવત્મ નટ ક ામ્મું છે .)
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કુયઆન જાશેય અને ફાતીનની ણફભાયી ભાટે
ણળપા અને યશેભત છે . બાલાથજ ઍ કે રૂશને
ભાટે કુયઆનને વભજલું ણળપા છે અને તેના
ળબ્દો ળયીય ભાટે ણ ણળપા છે . શદીવભાં છે
કે કુયઆન દયેક ણફભાયી ભાટે દલા છે .
૮૩ થી ૮૬ભી આમાત :-

ّٰ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ َ
اـ اع َوص َق نا
ِ ق ِادا اجعمنا عدی الاِنس
َّ ُ َّ َ َ َ
َ َ الٍ ّ ُو ک
ًاـ یَــُوۡسا
ِب َجانِ ِب ٖہ ۚ ق ِادا مسہ
﴾۸۳﴿

َّ ُ ُ
ُُ َ
َ َ
ق ۡل ک ٌّل ح ۡع َم ُل َعدّٰی شاکِل ِت ٖہ ؕ ف َو ّبک ۡم
َ َ
َ
﴾۸۴٪ ﴿ ا ۡعل ُم ِب َم ۡن ُہوَ ا ۡہ ّٰدی َس ِب ۡیلًا
ّ الرُ ۡق ِج ؕ ُقل
ّ َق یَ ۡسـ َ ُلوۡن َ َک َعن
الرُ ۡق ُج ِم ۡن
ِ
ِ
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َّ ۡ ۡ
ُ ۡۤ
َ
ا ۡمرِ َذب ِّ ۡی َق َما ا ۡق ِت ۡی ُت ۡم ِّم َن ال ِعل ِم ِالا
َ
﴾۸۵﴿ ق ِل ۡیلًا

ۡۤ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤۡ َ ّ َ ّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ
ق ل ِئن ِشئنا لنذہكف ِبال ِذی اقحینا
َ َُ َ
َ َ
َ
ِال َ ۡیک ث ّم لَا ت ِج ُد لَک ِب ٖہ َعل ۡینا َقخ ِۡیلًا

﴾۸۶ۙ ﴿
અને જ્માયે અભે ભનુર્ષમને કોઇ નેઅભત
અજણ કયીઍ છીઍ ત્માયે તે ભોંઢું પેયલી
રેનાયો ફની જઇ ફાજુ ઍ ખવી જામ છે ,
અને જ્માયે તેના ય કોઇ વંકટ આલી ડે છે
ત્માયે ણનયાળ ફની જામ છે . (૮૩)
(શે યવુર !) તું કશે કે દયેક ળખવ ોતોતાના
સ્લબાલ પ્રભાણે લત્માજ કયે છે ; યંતુ તભાયો
યલયરદગાય તેનાથી વાયી ેઠે લાકેપ છે કે જે
લધુ વન્ભાગે છે . (૮૪)
અને (શે યવુર !) રોકો તને રૂશ (આત્ભા)
અનુક્રભણણકા
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વંફંધી વલાર કયે છે ; તું કશે કે રૂશ (ઍ) ભાયા
યલયરદગાયની આજ્ઞાઓ ભાંશેની ઍક
(આજ્ઞા) છે અને તભને ઍ વંફંધી ઘણંજ
થોડું જ્ઞાન આલાભાં આવ્મું છે . (૮૫)
અને જો અભે ચાશીઍ તો જે અભોઍ તાયી
તયપ લશી કયી છે તેને ઉંચકી રઇ જઇઍ
છી તેને (ાછુ ં રઇ આલલા) ભાટે અભાયી
ણલરૂઘ્ધ કોઇને તાયો કામજવાધક નણશ ભેલે:
(૮૬)
જ્માયે અભે ઇન્વાનને નેઅભત આીઍ
છીઍ તો તે તેનો ળુક્ર અદા કયતો નથી અને
જ્માયે તેને કોઇ જાતની તકરીપ શોંચે છે
ત્માયે તે ખુદાની નેઅભતથી નાઉમ્ભેદ થઇ
તેના પઝરો કયભ ય બયોવો કયતો નથી અને
જે રોકો ભોઅભીન શોમ છે તેઓ અલ્રાશની
નેઅભત ય ળુક્ર કયે છે અને તકરીપ શોંચે
છે તો તે દુય થલાની ઉમ્ભીદ યાખે છે અને
વબ્ર કયે છે .
દયેક ભોઅભીન અને કાપીય ોતાના
“ળાકેરશ” (સ્લબાલ) પ્રભાણે લતે છે .
ણશદામત ાભેરા ણશદામત પ્રભાણે અભર કયે
અનુક્રભણણકા
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છે અને ગુભયાશી ાભેરા ગુભયાશી પ્રભાણે
અભર કયે છે . શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક
અ.થી રયલામત છે કે અભર કયતાં ણનય્મત
ફશેતય છે . કાયણ કે ભુ ણનય્મતો અભર
કયલાની છે . ત્માય છી આે આ આમતની
ણતરાલત પયભાલી.
શલે ખુદાઍ તઆરા રૂશ ણલળે ફમાન કયે છે કે
અમ ભોશમ્ભદ વ. તેઓને કશો કે રૂશ ભાયા
યલયરદગાયનો અમ્ર (શુ કભ) છે . કાપીના
શલારાથી તપવીયે કુમ્ભીભાં છે કે શ.ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.થી આ આમતની તપવીય
ુછલાભાં આલી તો આે પયભાવ્મું કે “રૂશ
ઍક ઍલી ભખરુક છે જે જીબ્રઇર અને
ણભકાઇરથી અઝભતભાં લધાયે છે , ઍ ભરકુતી
છે અને શંભેળા જ.યવુરે ખુદા વ. અને
અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન અ.ની વાથે વાથે યશે
છે . આ સ્થે ઘણાં રોકો રૂશથી ભુયાદ
કુયઆન ણ કશે છે .
જે લી યીતે અભો કુયઆનને ભોકરલાની કુદયત
ધયાલીઍ છીઍ તેલી જ યીતે તેને ાછુ ં ણ
રઇ ળકીઍ છીઍ. જો તભાભ રદરો અને
અનુક્રભણણકા
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રકતાફોથી તેને ઉાડી રઇઍ તો કોણ છે કે
જે અભાયા ઉય ગારીફ થઇ ળકે ? અમ
મગમ્ફય વ. તાયા ય અલ્રાશનાં પઝરો
કયભ છે તે તાયી વાથે આલો લતાજલ શયગીઝ
કયળે નણશ.
૮૭ થી ૮૯ ભી આમાત :-

َ َ َف ۡض َل ٗہ ک
اـ

َّ
َ َ َ
ً
ِالا َذ ۡح َمۃ ِّم ۡن ّذ ِّبک ؕ ِا ّـ
ۡ َ َ َ
﴾۸۷﴿ َعل ۡیک ک ِبه ًؿا

ۡ
ۡ
ۡ ُق ۡل لَّئن
اج َت َم َع ِت الۡاِن ُس َق ال ِج ّ ُن َعدٰۤی
ِِ
َاَ ۡـ ّیَاۡتُوۡا بم ۡثل ّٰہ َذا ال ۡ ُـ ۡػ ّٰاـ لَا یَاۡتُوۡـ
ِ
ِ ِِ
ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َۡ َ َ َۡ َ ۡ
ض ظ ِہه ًؿا
ٍ ِب ِمث ِل ٖہ ق لو کاـ بعضہم ل ِبع
﴾۸۸﴿
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َّ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ
ُۡ َ
از ف ِ ۡی ّٰہذا الـ ۡػ ّٰا ِـ ِم ۡن
ِلن
ِ ق لقد صففنا ل
َ ّ ُ َ ۡ َ ٰۤ َ َ َ َ ّ ُ
ُ ُ َّ
از ِالا کفوۡ ًذا
الن
ک ِل مث ٍل ۫ فابی اخمؿ
ِ
﴾۸۹﴿
ણ આ ભાત્ર તાયા યલયરદગાય તયપની કૃા
છે (કે તે તેભ નથી કયતો); ણન:વંળમ તેની કૃા
તાયા ઉય ઘણીજ ભોટી છે . (૮૭)
(શે યવુર !) તું કશે કે અગય (તભાભ) ભાણવો
અને (તભાભ) જીન્નાતો ઍ લાત ભાટે બેગા
થઇ જામ કે આ કુયઆનના જે લું (ફીજુ ં )
ફનાલી રાલે તો ણ તેના જે લું શયગીઝ
રાલી ળકળે નણશ (છી) બરેને તેઓ ઍક
ફીજાના ભદદગાય થામ તો ણ. (૮૮)
અને ખયેજ અભોઍ આ કુયઆનભાં વલે
ભાણવો (ના વભજલા) ભાટે દયેક જાતના
દાખરા લણજવ્મા છે , છતાં ઘણા ભાણવો
કૃતધ્નતા કમાજ ણલના યશેતા નથી. (૮૯)
વંફોધન નફી પ્રત્મે છે ણ ભુયાદ કુપપાયને
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વંબાલલાનું છે કે તભો કુયઆન ઘડેરું
અથલા તો છુ ી યીતે કોઇઍ ળીખલાડેરું કશો
છો, તે ખોટી લાત છે . ણ ઍ તો અભારૂં
આેરું છે . જો અભે તેને રઇ રઇઍ તો ળું
મગમ્ફયની તાકાત છે કે આલા કરાભ રાલી
ળકે ? ળું કોઇ ફીજી ઍલી ળણક્ત છે જે આલા
ભોઅજીઝા જે લી રકતાફ યજૂ કયી ળકે ?
આ ચેરેન્જ આ શેરાં કુયઆને ભજીદે ત્રણ
લખત આી છે . આ સ્થે કશેલાભાં આવ્મું
છે કે ફધા ઇન્વાન અને જીન્નાત બેગા થઇને
ણ આલું કુયઆને ળયીપ રાલી ળકળે નણશ.
દયેક દયજ્જાના ભાણવોને અક્કર અને
ભીજાઝ પ્રભાણે વભજાલલા ભાટે મોગ્મ
દાખરા દરીરો પેયલી પેયલીને યજૂ કયેર છે કે
જે થી દયેક પ્રકાયનું જ્ઞાન ધયાલનાય ઇન્વાન
ુયી યીતે પામદો ઉાડી ળકે, છતાં ણ
કેટરાક રોકો ઇન્કાય કયલા ઉય અડી યહ્યા
છે . તેઓની ાવે ન ભાનલાનું કોઇ વજ્જડ
કાયણ નથી.
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૯૦ થી ૯૩ભી આમાત :-

َق َقالُوۡا ل َ ۡن نّ ُ ۡؤ ِم َن ل َ َک َح ّٰتّی تَ ۡف ُجرَ ل َ َنا ِمنَ
الۡاَ ۡ
ص یَ ۢۡن ُبوۡ ًعا ﴿ ۙ﴾۹۱
ذ
ِ
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ َّ ٌ ّ ۡ َّ ۡ َّ َ
اق تکوـ لک جنۃ ِمن ن ِخی ٍل ق ِعن ٍب
َ ُ َ ّ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ّٰ َ َ َ ۡ ۡ
ً
فتف ِجر الانہر ِخللہا تف ِجهؿا ﴿ ۙ﴾۹۱
َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َ َ
َ َ
ٓاء ک َما ر َع ۡم َت َعل ۡینا
اق تس ِقط السم
َ ً َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
اللہ َق ال ۡ َم ٰٓلئ َکۃ َقب ۡیلاً
کِسفا اق تاتِی ِب ِ
ِ ِ ِ
﴿ ۙ﴾۹۲
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ ٌ ّ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ّٰ
اق یکوـ لک بیت ِمن رٓو ٍػ اق ترقی فِی
َّ
الس َمٓا ِء ؕ َق ل َ ۡن نّ ُ ۡؤ ِم َن ل ِرُقِ ّی َک َح ّٰتّی تُن َ ّـِؾَ
ِ
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َ َع َل ۡی َنا ک ّٰت ًبا جّ َ ۡـ َػ ُؤ ٗف ؕ ُق ۡل ُس ۡب َح
ۡاـ َذب ّی
ِ
ِ
َ َ َّ ۡ ُ
﴾۹۳٪ ﴿ َہ ۡل کن ُت ِالا بٍَ ًوا ّذ ُسوۡلًا
અને તેઓ કશે છે કે અભે તાયા ય શયગીઝ
ણલશ્લાવ નણશ યાખીઍ જ્માં વુધી કે તું
અભાયા ભાટે (ળુર્ષક) બૂભીભાંથી ઍક ઝયણં
લશેતું ન કયે : (૯૦)
અથલા (ખાવ) તાયા ભાટે ખજૂ યો તથા
દ્રાક્ષોનો ઍક ફાગ (ઉત્ન્ન) ન થામ છી
તેની લચ્ચે બૂણભ પાડીને તું નદીઓ ન લશાલે.
(૯૧)
અથલા જે લું કે તારૂં ધાયલું છે આકાળને કકડા
કયી અભાયા ઉય તોડી ન ાડે અથલા
અલ્રાશને તથા તેના પરયશ્તાઓને (અભાયી)
રૂફરૂ (તાયી વત્મતાની વાક્ષી આલા ભાટે)
રાલી ઉબા ન કયે: (૯૨)
અથલા તાયા ભાટે ઍક (ખાવ) વુલણજ ભશેર
ન શોમ અથલા તું આકાળ ય ચઢી ન જામ;
અને અભે તાયા (આકાળ ય) ચઢી જલા
અનુક્રભણણકા
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છતાંમ શયગીઝ ઇભાન નણશ રાલીઍ જ્માં
વુધી કે અભાયા ય ઍક ઍલી રકતાફ ઉતાયે
નણશ કે જે ને અભે લાંચીઍ; (શે યવુર !) તું કશે
કે ભાયો યલયરદગાય (ઍ લાતથી) ાક છે (કે
તેના ય કોઇનો શુ કભ ચારે), ળું શુ ં ભાત્ર
(ઍક) વંદેળાલાશક (ફનાલી ભોકરેર)
ઇન્વાન ણવલામ કાંઇ છુ ં ? (૯૩)
ભોઅજીઝા ચાશલા ણલળે ઍક જલાફ આ
શેરાં ૫૯ભી આમતભાં અાઇ ગમો છે .
અશીં ફીજો જલાફ આલાભાં આલેર છે .
ણલયોધીઓ ઍ ચાશતા શતા કે તભો મગમ્ફય
શોલ તો ઝભીનભાંથી ઝયણાને જાયી કયો
અથલા ઍકાઍક અચાનક ફાગ ફનાલી દો
અને તેભાંથી નશેયો ફુટી નીકે, આવભાન
તયપ ઇળાયો કયી ટુકડે-ટુકડા અભાયા ઉય
લયવાલો, આંખના રકાયાભાં વોનાનો ભશેર
ફનાલી દો, ઍક અલાઝ આો અને અભાયી
વાભે ખુદા અને પયીશ્તાઓને શાજય કયો અને
તેઓ વાક્ષી આે કે અભે ભોશમ્ભદ વ.ને
મગમ્ફય ફનાલીને ભોકરેર છે . અભાયી
વાભે આવભાન ઉય ચઢી જાલ અને
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશથી અભાયા નાભે ત્ર રખાલીને
અભાયા શાથભાં આો. આ રાંફી
ભાંગણીઓનો ઍટરો જ જલાફ આલાભાં
આવ્મો કે આ રોકોને કશો કે ાક છે ભાયો
યલયરદગાય, શુ ં ઍક મગાભ રાલનાય
ણવલામ કંઇ નથી. તભો ભાયા મગાભને
યખો. જો ઇભાન રાલલું શોમ તો
મગાભની વચ્ચાઇ અને વંદગી જોઇ
ઇભાન રાલો અને જો ઇન્કાય કયલો શોમ તો
આ મગાભભાં કંઇ ઉણ ફતાલો. જો ભાયી
વચ્ચાઇની ખાતયી કયલી શોમ તો ઍક
ઇન્વાન શોલાની શેવીમતથી ભારૂં જીલન અને
ભાયી યશેણી-કયણીને જુ ઓ. આ ફધી
લસ્તુઓને છોડીને તભો જે લાણશમાત
ભાંગણીઓ કયો છો કે ઝભીનને પાડી નાખો,
આવભાનને ાડો, આ કાભોની વાથે
મગમ્ફયનો ળો વંફંધ છે ?
૯૪ થી ૯૭ભી આમાત :-

َّ َ َ َ َ َ
ُٓاء ُہم
َ از اَ ۡـ ّیُ ۡؤ ِم ُنوۡۤۡا ِا ۡد َج
َ الن
ق ما منع
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ۡ ُ ٰۤ ّ َ ۤۡ
الہدی ِالا
َ
ّذ ُسوۡلًا ﴿﴾۹۴

َ َ ُ ۤۡ َ َ ّّٰ
ا ۡـ قالوۡا ابَ َعث الل ُہ

َ
َبٍ ًوا

ٌَ َ ُ
ُق ۡل لَّوۡ ک َ َ
اـ فی الۡاَ ۡ
ص َم ٰٓل ِئکۃ ّی ۡمشوۡ َـ
ذ
ِ
ِ
ُ ۡ َ ّ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ
َ
ّ
ۡ
ّ
َ
ۡ
َ
مطم ِئ ِنهف لنـلنا علی ِہم ِمن السمٓا ِء
ًَ َ
َملکا ّذ ُسوۡلًا ﴿﴾۹۵
ُ ۡ َ ّٰ ّّٰ
الل ِہ َشہ ۡی ً ۢدا َب ۡیج ۡی َق بَ ۡی َن ُکم ؕۡ
قل کفی ِب
ِ
ِ
َّ ٗ َ َ َ َ ۡ ً ۢ َ ۡ
ً
ِانہ کاـ ِب ِعبا ِخ ٖف خ ِبهؿا ب ِصهؿا ﴿﴾۹۶
َ َ ۡ ّ َ ۡ ّّٰ
الل ُہ َف ُہوَ ال ۡ ُم ۡہ َت ِد ۚ َق َمنۡ
ق من یہ ِد
ُّ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
حض ِلل فلن ت ِجد لہم اقل ِیٓاء ِمن خقنِ ٖہ ؕ
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ُ َ
ۡ
َق ن ۡحٍ ُو ُہ ۡم یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ َعدّٰی ُق ُجوۡ ِہ ِہ ۡم
َّ
ُ ُع ۡم ًیا ّ َق بُ ۡک ًما ّ َق ُص ّمًا ؕ َماۡ ّٰق
ؕ ىہ ۡم َج َہن ُم
ّٰ
َ َّ ُ
ۡ
﴾۹۷﴿ کل َما خ َب ۡت ِر ۡخن ُہ ۡم َس ِعه ًؿا
અને રોકોને જ્માયે તેભની ાવે ણશદામત
આલી ચૂકી (છતાં) ઇભાન રાલતાં કોઇ
લસ્તુઍ યોક્મા નથી ણવલામ કે તેભણે કશી દીધું
કે ળું અલ્રાશ ઍક ભનુર્ષમને અભાયા યવુર
તયીકે ભોકલ્મો છે ? (૯૪)
તું કશે કે અગય આ બૂભી ય પરયશ્તાઓ
(લસ્તા) શોઇ ળાંણતૂલજક ચારતા પયતા શોમ
તો જરૂય અભે આકાળ યથી ઍક પરયશ્તાનેજ
યવુર ફનાલી ભોકરતે. (૯૫)
તું કશે કે ભાયી અને તભાયી લચ્ચે વાક્ષી
આલા ભાટે અલ્રાશ ુયતો છે , ણન:વંળમ તે
ોતાના ફંદાઓની ણસ્થણતથી લાકેપ (અને)
જોનાય છે . (૯૬)
અને જે ને અલ્રાશ ણશદામત આે છે ઍજ
અનુક્રભણણકા
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ણશદામત ાભેરો શોમ છે અને જે ભનાથી
ણશદામતની પ્રેયણાં ખુંચલી રે છે તો છી
તેભના ભાટે તેના ણવલામ તું ફીજા કોઇને
(તેનો) ણશભામતી જોળે નણશ; અને કમાભતના
રદલવે અભે તેભને ઍલી શારતભાં ઉંધા ભોંઢે
બેગા કયીળું કે તેઓ આંધા, ગુંગા અને
ફશેયા શળે; (અને) તેભનું ઠેકાણં જશન્નભ
શળે; (તેની આગ) જ્માયે જ્માયે વશેજ ણ
ફુઝાલા રાગળે ત્માયે અભે તેભના ય તે
(આગ) લધુ બડકાલી દઇળું. (૯૭)
દયેક ઝભાનાભાં ઝાશેયી વુયતભાં ખુદાઍ
ફળયને યવુર ફનાલીને ભોકરેર છે અને તે
આભ ઇન્વાનની જે ભજ ખામ ીલે છે અને
તેને ફાર-ફચ્ચા શોમ છે . ઍ જોઇને ઍ
રોકો મગમ્ફયનો ઇન્કાય કયે છે કે આ તો
અભાયા જે લો ફળય છે . રોકોઍ ોતોતાના ખમાર ભુજફ મગમ્ફયને ખુદા
ફનાવ્મો, તો કોઇઍ ખુદાનો રદકયો ફનાવ્મો
તથા કોઇઍ ખુદા તેભાં પ્રલેળ કયી ગમો તેભ
કહ્યું. આ ફધી તેઓની ઍક જાતની જે શારત
છે .
અનુક્રભણણકા
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મગમ્ફયનું કાભ ભાત્ર ઍટરું જ નથી કે
આલીને વંદેળો વંબાલે ણ તેનું કાભ ઍ
ણ છે કે ખુદાઇ શુ કભ પ્રભાણે ઇન્વાનની
ઝીંદગીને વુધાયે અને ોતે ણ અભર કયીને
ફતાડે તથા ણલયોધીઓના રદભાગની
ભુંઝલણોને દુય કયે. આ ફધા કામો
ઇન્વાનોભાં યશીને જ કયલાના છે . તો છી
તેભના ભાટે ઇન્વાન નણશ તો ફીજા કોને
ભોકરલાભાં આલે? જ્માયે પયીશ્તા તો ભાત્ર
લધુભાં લધુ આલી મગાભ શોંચાડી જાત.
પરયશ્તાનું કાભ નથી કે ભાનલીને વુધાયી ળકે.
ઍ કાભ ભાટે તો ખુદાઍ ઇન્વાનને જ
ભોકરેર છે .
આ આમતની તપવીય વુયઍ યઅદભાં અભે
રખી ચુક્મા છીઍ.
જે ઓને ગુભયાશી અને શઠધભી વંદ છે તેના
કાયણે અલ્રાશે તેભના ય ણશદામતના
દયલાઝા ફંધ કમાજ છે . શલે કોણ છે કે જે
તેભને વીધી યાશ ય રાલી ળકે જે વચ્ચાઇથી
ભોઢું પેયલીને વંતો ભાની યહ્યો શોમ અને
તેની આ નારામક લતજણંકને જોઇને અલ્રાશે
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ેણ ઍલા કાયણો બેગા કયી આપ્મા કે ત
ંગુભયાશીભાં પવાઍરો યશે. તેઓ દુણનમાભા
ઍલી યીતે યહ્યા છે કે ન શક જોતા શતા, ન
શક વાંબતા શતા, ન શક ફોરતા શતા,
ઍલા જ તેઓ કમાભતભાં ઉબા થળે.
૯૮ થી ૧૦૦ ભી આમાત :-

ُ َ ّ َ َ َ ّٰ َ
ّٰ َ
دل ِک َج َزٓاؤ ُہ ۡم ِبان ُہ ۡم کؿ ُػ ۡقا ِبا ّٰی ِتنا َق
َ ُ ۡۤۡ َ َ ُ ّ َ َ ً ّ َ ُ َ ً َ ّ َ
اء ِانا
قالواء ِادا کنا ِعظاما ق ذفات
ُ ًَۡ
ل َ َم ۡب ُعوۡثوۡ َـ خلقا َج ِدیۡ ًدا ﴿﴾۹۸
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ الَّذ ۡی َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة قَ
اق لم یرقا اـ
ِ
َ َُۡ َۡ
َ َ َ
الۡا ۡذص قا ِخ ٌذ َعدٰۤی ا ۡـ ّیخل َق ِمثل ُہ ۡم َق

َج َع َل ل َ ُہ ۡم اَ َجلًا لَّا َذیۡ َب فِ ۡی ِہ ؕ َفاَبیَ
hajinaji.com
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ُ ُ َ ّ َ ۡ ُ ّّٰ
ً
ۡ
﴾۹۹﴿ الظ ِلموـ ِالا کفوذا
ُۡۤق ۡل لَّوۡ اَن ۡ ُت ۡم تَ ۡمل ُکوۡ َـ َٓ َىٓائ َن َذ ۡح َمۃ َذب ّ ۡی
ِ
ِ
ِ ِ
َِا ًدا لَّاَ ۡم َس ۡک ُت ۡم َخ ۡش َی َۃ الۡاِجۡ َفاؼ ؕ َق کَاـ
ِ
َ ُ َۡ ۡ
﴾۱۱۱٪ ﴿ اـ ق ُتوۡ ًذا
الاِنس
૯૮ થી ૧૦૦ ભી આમાત :- તેભની આ
ણળક્ષા આ કાયણે શળે કે તેઓ અભાયી
આમતોનો ઇન્કાય કયતા શતા અને કશેતા શતા
કે જ્માયે અભે શાડકાં અને ભાટી ફની જઇળું
તો ણ ળું અભે નલેવયથી ૈદા કયી
ઉઠાડલાભાં આલીળું ? (૯૮)
ળું તેઓ આ નથી વભજ્મા કે ફેળક અલ્રાશ
કે જે ણે આકાળો તથા ઝભીન ૈદા કમાજ છે તે
તે (લાત) ઉય ણ ખચીતજ કાફુ ધયાલે છે
કે તેભના જે લાજ ફીજા ણ ૈદા કયી દે ?
અને તેણે તેભના ભાટે ઍક ભુદ્દત ણનભાજણ કયી
દીધી છે જે ભાં કોઇ પ્રકાયની ળંકા નથી;
અનુક્રભણણકા

925

hajinaji.com

છતાંમ આ ઝાણરભો ઇન્કાય કમાજ ણલના યશેતા
નથી. (૯૯)
તું કશે કે અગય તભે ભાયા યલયરદગાયની
કૃાના બંડાયનો ણ અણધકાય ધયાલતા શોત
તો તે ણસ્થણતભાં ણ ખચાજઇ જલાના બમથી
તભે કંજુવાઇ કયતે; અને ભનુર્ષમ (ભાત્ર) છે જ
કંજાવ. (૧૦૦)
આ ઇળાયો ઍ ણલમ પ્રત્મે છે જે આની
શેરાં ૫૫ભી આમતભાં છે કે “લ યબ્ફોકા
અઅરભો ફે ભન પીસ્વભાલાતે પીર અઝજ ”
(તાયો યલયરદગાય વાયી યીતે જાણે છે જે
આવભાનો અને ઝભીનભાં છે .) ભક્કાના
ભુશ્રીકો ોતાની નપવાનીમતના કાયણે
નફીની નફુવ્લતનો ઇન્કાય કયતા શતા. તેનું
ઍક ખાવ કાયણ ઍ શતું કે તેઓને આની
ઇઝઝત, આફરૂ, પઝર અને ભોટને ભાનલી
ડતી શતી. ોતાના ઝભાનાના વાથીની આ
ભશાનતા જોલી રોકોને ફશુ જ બાયી ડી
જતી શતી. ઍટરા જ ભાટે કશેલાભાં આવ્મું
છે કે જે ઓની કંજુવીની આલી શારત છે કે
કોઇ વાચા ફરંદ ભયતફાની કફુરાત કયીને
અનુક્રભણણકા
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ણ તેઓનું રદર દુ:ખામ છે ઍ રોકોને જો
ખુદાઍ ોતાની યશેભતની ચાલીઓ તેભના
શલારે કયી દીધી શોત તો તે કોઇને ણ ઍક
ખોટી ાઇ ણ આત નણશ.
૧૦૧ ભી આમત :-

ّٰ
َ َ َ
َ
َق لَق ۡد ّٰات ۡینا ُموۡ ّٰسی ِت ۡسع ّٰا ّٰیتٍۭ بَ ِّین ٍت
َ َف ۡسـ َ ۡل بَج ۡیۤۡ ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل ِا ۡد َج
َ ٓاء ُہ ۡم َف َق
اؾ
ِ
ًل َ ٗہ ف ِۡو َعوۡ ُـ ِان ّ ۡی لَاَ ُظ ّ ُن َک ّٰی ُموۡ ّٰسی َم ۡس ُحوۡذا
ِ
﴾۱۱۱﴿

અને ખયેજ અભોઍ ભૂવાને નલ ખુલ્રી
ણનળાનીઓ આી શતી, ભાટે ફની
ઇવયાઇરને ૂછી જો કે જ્માયે તે તેભની
ાવે આવ્મો ત્માયે રપયઔને તેને કહ્યું કે શે
ભૂવા ! ખયેજ શુ ં ધારૂં છુ ં કે તાયા ય કોઇઍ
જાદુ કયી દીધો છે . (૧૦૧)
અશીં ભક્કાના કુપપાયોઍ ભોઅજીઝા ભાંગ્મા
અનુક્રભણણકા
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છે . તેનો જલાફ આલાભાં આવ્મો છે .
કુપપાય કશેતા શતા કે અભે તભાયા ઉય ત્માં
વુધી ઇભાન નણશ રાલીઍ જ્માં વુધી તભે ઍ
કાભ કયીને ફતાલળો નણશ. જલાફભાં તેઓને
કશેલાભાં આલે છે કે તભાયાથી શેરાં
રપયઔનને આલા વાપ ભોઅજીઝા ઍક ફે
નણશ ણ નલ દેખાડલાભાં આવ્મા શતા. આ
ભોઅજીઝા જોલા છતાં તેણે નફીને
ઝુઠરાવ્મા અને તેનું યીણાભ તો તભો જાણો
જ છો. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ની
રયલામત પ્રભાણે તે નલ ભોઅજીઝા આ છે :
(૧) તીડ (૨) જા (૩) દેડકા (૪) રોશી (૫)
દરયમાનું પાટલું (૬) ત્થય પાટી નદીનું લશેલું
(૭) અવા (રાકડી) (૮) મદે ફમઝા (શાથનું
પ્રકાણળત થલું) (૯) ભન અને વરલા.
૧૦૨ થી ૧૦૪ભી આમાત :-

ُ ّ َ َ ّ َ ُ ٰۤ َ َ ۡ َ ۡۤ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
قاؾ لقد ع ِلمت ما انزؾ ہؤلٓا ِء ِالا ذب
َ ُ ّ ُ َ َ ۡ ّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ
ص بصٓائِر ۚ ق ِانِی لاظنک
ِ السمو ِة ق الاذ
અનુક્રભણણકા
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ۡ
﴾۱۱۲﴿ ّٰح ِؿ ۡػ َعوۡ ُـ َمث ُبوۡ ًذا
ۡ ََفاَ َذ َاخ اَ ۡـ ّیَ ۡس َتؿ ّ َؼ ُہ ۡم ِّم َن الۡا
ص
ذ
ِ
ِ
ّٰ ۡ ۡ َ َ
َ
﴾۱۱۳ۙ ﴿ فاغ َوقن ُہ َق َم ۡن ّم َع ٗہ َج ِم ۡی ًعا
َُۡ َ
ۡۤ
ّق قلنا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖف ل َِبجِ ۡی ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل
ّٰ
َ اس ُک ُنوا الۡاَ ۡذ َص َف ِا َدا َج
ۡ
ٓاء َق ۡع ُد الۡآ َِو ِۃ
ُ َۡ
ً
﴾۱۱۴﴿ ِجئنا ِبک ۡم ل َ ِف ۡیفا
તેણે પયભાવ્મું (શે રપયઔન !) આટરું તો તું
ણ વભજી ગમો છે કે આ (ચભત્કાયો) કોઇ
ફીજાઍ ઉતામાજ નથી ણ આકાળો તથા
ૃથ્લીના યલયરદગાયે સ્ટ ક દરીરો તયીકે
(ઉતામાજ છે ), અને શે રપયઔન ! ભને ચોક્કવ
રાગે છે કે તાયો ણલનાળ કા (ાવે) આલી
શોંચ્મો છે . (૧૦૨)
અનુક્રભણણકા
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આથી રપયઔને તેભને તે દેળભાંથી (શેયાન
કયી) કાઢી ભૂકલાનો ણનશ્ચમ કમો, જે થી
અભોઍ તેને તથા તેની વાથે જે ઓ શતા તે
વઘાઓને ડૂફાડી દીધા: (૧૦૩)
અને તે ફાદ ફની ઇવયાઇરને અભોઍ કહ્યું કે
તભે આ બૂણભભાં લવો છી જ્માયે ફીજો
લામદો આવ્મો ત્માયે અભે તભો વલેને બેગા
કયી રીધા. (૧૦૪)
આ રકસ્વો ફમાન કયલાનો ભુ શેતુ ઍ છે કે
ભક્કાના ભુળયીકો ઍ રપકયભાં શતા કે
ભુવરભાનો અને નફી વ.ને અયફની ઝભીન
યથી ઉખેડી નાખે. તેથી તેઓને ઍ
વંબાલલાભાં આલી યહ્યું છે કે આજ પ્રભાણે
રપયઔને શ.ભુવા અ. અને ફની ઇવયાઇર
વાથે લતજલા ચાહ્યું શતું ણ થમું ઍ કે
રપયઔન અને તેના વાથીઓને ડુફાડી દીધા
અને ઝભીન ઉય શ.ભુવા અ. અને તેભના
અનુમામીઓને લવાલી દીધા. જો તભો ણ
તેના ગરે ચારળોતો તભારૂં રયણાભ ણ
તેનાથી કંઇ જુ દું નણશ શોમ.
અનુક્રભણણકા
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૧૦૫ થી ૧૦૭ભી આમાત :-

َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ َ ّ َ َ َ َ َ ۤۡ
ق ِبالح ِق انزلنہ ق ِبالح ِق نزؾ ؕ ق ما
َ ۡ ّٰ َ ّ َ ّ َ َ
ا ۡذ َسلنک ِالا ُم َب ٍِ ًوا ّق ن ِذ ۡی ًرا ﴿﴾۱۱۵
َ ُ ۡ ّٰ ً َ َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ َ َ ٗ َ َ ّ َ
الناز َعدیّٰ
ق قوانا فوقنہ ل ِتـػاف عدی
ِ
ۡ َ َ َ ۡ ّٰ َ ۡ
ُمک ٍث ّق ن ّزلن ُہ تنـِیۡلًا ﴿﴾۱۱۶
َ ُ ُ َ َّ
ُ
ُ
ق ۡل ّٰا ِمنوۡا ِب ٖہۤۡ ا ۡق لَا ت ۡؤ ِمنوۡا ؕ ِا ّـ ال ِذیۡ َن
ُ ُ ۡ ۡ
َ
َ
َ
ا ۡقتوا ال ِعل َم ِم ۡن ق ۡب ِل ٖہۤۡ ِادا یُ ۡتدّٰی َعل ۡی ِہ ۡم
َ ُّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
َ
اـ ُس ّج ًدا ﴿ ۙ﴾۱۱۷
ق
ی ُِوقـ ل ِلاد ِ
ંુુઅભોઍ તે (કુયઆન)ને વત્મતા ૂલજક ઉતામ
ેછે અને (લી) તે વત્મ ૂલજક ઉતમુું છે ; અન
ેઅભોઍ તને ભાત્ર ખુળખફય આનાય અન
ડયાલનાય તયીકે (અભાયો યવુર) ફનાલી
hajinaji.com
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ભોકલ્મો છે . (૧૦૫)
અને કુયઆન અભે કટકે કટકે ઉતામુું છે કે
જે થી તું રોકોને યશી યશીને ઢી વંબાલે
અને અભોઍ તેને જોઇઍ તેલી યીતે
(પ્રવંગાનુવાય) ઉતામુું છે . (૧૦૬)
(શે યવુર !) તું કશે કે તભે તેભના ય ઇભાન
રાલો મા ન રાલો; (તો ણ) ણન:વંળમ તે
રોકો કે જે ભને આ શેરાં જ્ઞાન આલાભાં
આવ્મું છે તેભની વાભે જ્માયે તે ઢલાભાં
આલે છે ત્માયે તેઓ (તત્કા) ઉંધા ભોંઢે
ણવજદાભાં ડી જામ છે : (૧૦૭)
આ સ્થે ણલયોધીઓની ળંકાનો જલાફ
આલાભાં આવ્મો છે . તેઓ કશે છે કે
અલ્રાશને મગાભ ભોકરલો શતો તો ુયો
વંદેળો ઍક વાથે કેભ ન ભોકલ્મો ? યોકાઇયોકાઇને થોડો થોડો મગાભ ળા ભાટે ભોકરી
યહ્યો છે ? ળું ખુદાને ણ ઇન્વાનોની જે ભ
ણલચાયી ણલચાયીને લાત કયલાની જરૂયત ડે
છે ? આનો જલાફ વુયઍ નશરભાં
આલાભાં આવ્મો છે .
કુયઆનને આમત-આમત અને વુયત-વુયત
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ઍટરા ભાટે ભોકરલાભાં આલી છે કે રોકોને
થોડું થોડું કયીને વભજભાં આલે અને ૨૩
લયવના
વભમભાં
ભસ્રેશત
પ્રભાણે
ઉતાયલાભાં આવ્મું છે .
કુયઆનને નાણઝર કયલાની શેરાં જે રોકોને
જ્ઞાન આલાભાં આવ્મું છે તેઓઍ
આવભાનની રકતાફનું લાંચન કયેર છે અને
વત્મ તથા અવત્મને વભજી ળકે છે . જ્માયે
તેભની વાભે તેને ઢલાભાં આલે છે ત્માયે
તેઓ ઉંધા ભોઢે વજદાભાં ડી જામ છે . (આ
સ્થે વજદો કયલો ભુસ્તશફ છે .)
૧૦૮ થી ૧૦૯ભી આમાત :-

َ ّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡۤ َ ّ َ َ ّٰ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ّ
ق حقولوـ سبحن ذ ِبنا ِاـ کاـ قعد ذ ِبنا
ۡ
﴾۱۱۸﴿ ل َ َمف ُعوۡلًا

َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُّ َ َ
ۡاـ یَ ۡب ُکوۡ َـ َق یَزیۡ ُد ُہم
ق
ق ی ُِوقـ ل ِلاد
ِ
ِ
ُُ
﴾۱۱۹﴿ خشوۡ ًعا
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અને કશે છે કે અભાયો યલયરદગાય (દયેક
ઍફથી) ાક છે ! ખયેજ અભાયા
યલયરદગાયનો લામદો ૂણજ થઇનેજ યશેનાય
છે . (૧૦૮)
અને તેઓ શડચી ય ડી યડતા યશે છે
અને તે (કુયઆનનું વાંબલું) તેભની
નભનતાઇને (નમ્રતાને) લધુ લધાયી ભૂકે છે .
(૧૦૯)
અને તેઓ વજદાભાં કશે છે કે અભાયો
યલયરદગાય લામદાની ણલરૂઘ્ધ કયતો નથી,
તેઓનું કુયઆનનું વાંબલું તેઓની નમ્રતા
અને ખાકવાયીભાં લધાયો કયે છે .
૧૧૦ થી ૧૧૧ભી આમાત :-

َ ّ ً ّ َ َ ّٰ ۡ َ ّ ُ ۡ َ َ ّّٰ ُ ۡ ُ
ق ِل اخعوا اللہ ا ِق اخعوا الرحمن ؕ ایاما
ّٰ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ٓاء ال ُح ۡسجی ۚ َق لَا
تدعوا فلہ الاسم

َُ
َ
َ
ت ۡج َہ ۡر ِب َصلَا ِتک َق لَا تخافِ ۡت ِب َہا َق ۡاب َت ِغ
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َ ّٰ ۡ
﴾۱۱۱﴿ بَه َف دل ِک َس ِب ۡیلًا
َ ّ ً َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ّ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ق ق ِل الحمد لِل ِہ ال ِذی لم یت ِخذ قلدا ق
ٗل َ ۡم یَ ُک ۡن لّ َ ٗہ ًَویۡ ٌک فی ال ۡ ُم ۡلک َق ل َ ۡم یَ ُک ۡن لَّہ
ِ
ِ ِ
ۡ ۡ َ ُ ۡ ّ َ َ ّ ُ ّ َ ّ ٌّ َ
ً
﴾۱۱۱٪ ﴿ قخِی ِمن الذ ِؾ ق کكِؿف تک ِبهؿا
(શે યવુર !) તું કશે કે અલ્રાશ કશીને ોકાયો
મા યશેભાન કશીને ોકાયો; જે (નાભ)થી ણ
ોકાયો વલે વાયા વાયા નાભ તેનાજ છે , અને
તું તાયી નભાઝ(ભાં કુયઆન) ન (ઘણાં) ઉંચા
વાદે ઢ અને ન તેને (છે ક) ધીભેથી ઢ ફલ્કે
તે ફન્ને લચ્ચેનો (ભઘ્મભ) ભાગજ ધાયણ કય.
(૧૧૦)
અને કશે કે વઘા ગુણગાન અલ્રાશને ભાટે
જ ળોબાસ્દ છે , જે ણે ન કોઇ ફેટો ફનાલી
રીધો છે અને ન તો વલ્તનતભાં તેનો કોઇ
બાગીદાય છે , અને ન તે રાચાય છે કે (જે થી)
તેનો કોઇ ણશભામતી શોમ; અને તું તેની ભોટી
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ભોટાઇને (ણનયંતય) લધાયતો યશે. (૧૧૧)
ભુશ્રીકોઍ કહ્યું કે અભે યશીભને તો ઓખીઍ
છીઍ ણ યશેભાનને જાણતા નથી.
મશુ દીઓઍ કહ્યું યશેભાનનું લણજન કુયઆનભાં
ફશુ જ ઓછુ ં છે . જો કે તલયેતભાં તેનું લણજન
લધાયે છે . શુ ઝુય વ. ઍક લખત વજદાભાં મા
યશભાન-મા યશીભ ઢી યહ્યા શતા તો
કુપપાયોઍ કશેલાનું ળરૂ કમુું કે અભને તો
તલશીદની દાલત આે છે અને ોતે ફે
જણાને માદ કયે છે . તે લખતે આ આમત
નાણઝર થઇ કે આ ફધા અલ્રાશના નાભ છે .
ઝાત ઍક છે જે નાભથી ણ તેને માદ કયો
વશીશ છે અને તે “અસ્ભાઉર શુ સ્ના”
(ણલત્ર નાભો) છે . શ. યવુરે ખુદા વ. ાંચ
લખતની નભાઝ અલાઝથી ઢતા શતા.
ભસ્જીદુર શયાભભાં આ નભાઝ અદા થતી
શતી તો ભુશ્રીકો વીવોટી અને તાીઓ
લગાડતા શતા, જે થી આ નભાઝભાં અટલાઇ
જામ. ખુદાઍ આ આમતભાં જણાવ્મું કે તભો
ઍટરા ભોટા અલાઝથી નભાઝ ન ઢો.
તેભજ ઍટરી ધીભેથી ણ ન ઢો કે
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ાછલાા અલાઝને ન વાંબે. ણ તભાયે
લચરો યસ્તો ધાયણ કયલો જોઇઍ. ભગયીફ
ઇળાની શેરી ફે યકઅત અને વલાયની
નભાઝભાં અલ્શમ્દ તથા ફીજો વુયો ભયદોઍ
વાધાયણ અલાઝથી ઢલો લાજીફ છે અને
ઝોશય-અસ્રની શેરી ફન્ને યકઅતભાં
અલ્શમ્દ અને ફીજો વુયો ધીભેથી ઢલો
લાજીફ છે .
ન કોઇને અલ્રાશે ોતાનો ુત્ર ફનાવ્મો છે .
ન કોઇને ોતાનો બાગીદાય ઠેયવ્મો છે . આ
આમતને “આમઍ ઇઝઝત” કશે છે . જ.
અબ્દુર ભુિરીફની ઓરાદભાં જે ફાક
લાત કયતા ળીખતું શતું તેને આં શઝયત વ.
આ આમત ળીખલાડતા શતા. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું જે લખતે આ
આમત ઢો તો છે લ્રે ત્રણ લખત અલ્રાશો
અકફય કશેલું. વોઅરફીઍ રયલામત કયી છે કે
અલ્રાશો અકફય કશેલું તભાભ દુણનમાની દયેક
લસ્તુથી ફશેતય છે .
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આ વુયાભાં ૧૧૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૮) વૂયઍ કશપ (ગુપા)
ّّٰ ۡ
ّ 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. યવુર (વ.)થી લણજન છે કે જે કોઇ આ
વુયાને ઢે તો જન્નતભાં દાખર થળે.
શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે પયભાવ્મું કે
શંભેળા યાતના ઢે તો ળશીદોનો વલાફ
ભળે.
૧ થી ૮ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡۤۡ َ ّ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ َ
َ
ّٰ
َ
َ
َ
ۡ
الحمد لِل ِہ ال ِذی انزؾ عدی عب ِد ِف
َّ
ۡ
﴾ؕ ۱﴿ ال ِک ّٰت َب َق ل َ ۡم یَ ۡج َع ۡل ل ٗہ ِعوَ ًجا
ََق ّی ًما لّ ُِی ۡن ِذ َذ بَ ۡا ًسا َش ِدیۡ ًدا ِّم ۡن لّ َ ُدن ۡ ُہ ق
ِ
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ۡ َّ
َ ُ
ّ ۡ
یُ َب ٍِ َو ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ال ِذیۡ َن ح ۡع َملوۡ َـ
ً
ََ َ
ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ا ّـ ل َ ُہ ۡم ا ۡج ًرا َح َسنا ﴿ ۙ﴾۲
َ
َ ۡ
ّماخ ِ ِثه َف فِ ۡی ِہ ابَ ًدا ﴿ ۙ﴾۳
ّ َ ُ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ ُ ّ َ َ َ ّّٰ
َ
ً
ُ
َ
ق ین ِذذ ال ِذین قالوا اتخذ اللہ قلدا ﴿ ٭﴾۴
َ ۡ
ۡ َ ّٰ
َما ل َ ُہ ۡم ِب ٖہ ِم ۡن ِعل ٍم ّق لَا لِا َبٓائِ ِہ ۡم ؕ کك ُ َؿة
ک َ ِل َم ًۃ تَ ُۡ ُو ُث ِم ۡن اَ ۡفوَا ِہہ ۡم ؕ ِا ۡـ ّحَقُوۡلُوۡـَ
ِ
َّ َ
ً
ِالا ک ِذبا ﴿﴾۵
َف َل َع ّ َل َک بَا ِخ ٌع جّ َ ۡف َس َک َعدٰۤی ّٰاثَاذِ ِہ ۡم ِا ۡـ لَّمۡ
َ ً
ُ َ ۡ
یُ ۡؤ ِمنوۡا ِب ّٰہذا ال َح ِدیۡ ِث ا َسفا ﴿﴾۶
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َّ ً َ
ۡ َِانَّا َج َع ۡل َنا َما َعدَی الۡا
ص رِیۡنۃ ل َہا
ذ
ِ
َ َُ ُ َ
﴾۷﴿ ل ِن ۡبلوَ ُہ ۡم ا ّی ُہ ۡم ا ۡح َس ُن َع َملًا
َّ
ُ
َ
َق ِانا ل َ ّٰج ِعلوۡ َـ َما َعل ۡی َہا َص ِع ۡی ًدا
ً
﴾۸﴿ ُجرُرا
વઘા ગુણગાન તે અલ્રાશ ભાટે (ળોબે) છે
કે જે ણે ોતાના ફંદા (ભોશમ્ભદ વ.અ.લ.)
ય આ રકતાફ ઉતાયી અને તેભાં કાંઇ આડું
અલું યાખમું નણશ. (૧)
(આ ઍલી) વન્ભાગજ દેખાડનાયી (રકતાફ) છે
કે તે તે (અલ્રાશ)ના વખત અઝાફથી
(રોકોને) બમ ભાડે અને ભોઅભીનોને કે
જે ઓ નેકીઓ કયે છે (ઍલી) ખુળખફય
વંબાલે કે તેભના ભાટે વાયો ફદરો છે . (૨)
જે (ફદરા તયીકે ભેરી જન્નતો)ભાં તેઓ
શંભેળ (ને ભાટે) યશેળે : (૩)
અને અલ્રાશે ફેટો ફનાલી રીધો છે ઍભ
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કશેનાયાઓને ણ ફીલયાલે. (૪)
ન તેભને ોતાને જ્ઞાન છે ન તેભના ફા
દાદાઓને શતું, તેભના ભુખેથી જે લાત નીકે
છે તે ઘણીજ ગંબીય લાત છે ; તેઓ નમુું જુ ઠું
ફોરે છે . (૫)
અગય તેઓ આ લાત ઉય ઇભાન ન રાલે તો
ઍભ ન થામ કે (તે કાયણે શે યવુર !) તું
અપવોવનો ભામો તેભની ાછ તાયા
પ્રાણનો ઘાત કયી ફેવે. (૬)
ખચીતજ અભોઍ ૃથ્લી ય જે કાંઇ છે તેને
તેની ળોબા ફનાલી છે કે જે થી અભે તેભને
અજભાલીઍ (અને જાણી રઇઍ) કે
તેભનાભાંથી વૌથી વાયા કામજ કયનાય કોણ છે .
(૭)
અને અભે તે (ૃથ્લી)ની ઉય જે કાંઇ છે તેને
(નાળ કયી) વાટ (અને) ઉજ્જડ ભેદાન
ફનાલનાયા છીઍ. (૮)
ફધી તાયીપ અલ્રાશને ભાટેજ છે . આ
રકતાફભાં કોઇ આડીઅલી લાતોનું લણજન
કમુું નથી.
આ રકતાફ શ. યવુર વ. ઉય ઍટરા ભાટે
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નાણઝર કયી કે ખુદા અને આં શઝયત (વ.)
કાપીયોને વખત અઝાફથી ડયાલે તથા નેક
રોકોને ખુળખફયી આે.
ભોઅભીનો શંભેળા જન્નતભાં યશેળે.
ખુદાને ભાટે જે ઓ કશે છે ખુદાઍ રદકયો
ફનાલી રીધો છે તે કશેનાયાઓભાં ઇવાઇઓ,
મશુ દીઓ તથા અયફના ભુશ્રીકો ણ છે .
તેઓની ઍ લાત કે પરાણો ખુદાનો છોકયો છે
અથલા પરાણી ખુદાની છોકયીઓ છે , આ
લાતભાં કંઇ લાસ્તણલકતા નથી. ભાત્ર તેઓની
અંધ શ્રઘ્ધા છે .
શ. યવુરે ખુદા વ. કાપીયોના આલા ળબ્દો
વાંબીને ફશુ જ રદરગીય થમા. આ તેઓ
ઇભાન રાલે ઍલી આળા યાખતા શતા ણ
તેભ ન થલાથી આ (વ.) ણનયાળ થઇ ગમા
ત્માયે ખુદાઍ આના રદરાવા ભાટે આ
આમત નાણઝર પયભાલી.
જે ચીઝો ઝભીન ઉય ળોબામભાન ફનાલી
છે કે જે થી ઇન્વાનની અજભાઇળ થામ કે
કોણ વૌથી વાયા અભર કયે છે . કેટરાક રોકો
કશે છે કે ળોબાથી ભુયાદ નફીઓ, અલરીમા
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અને આરીભો છે અને કેટરાક કશે છે કે તેઓ
“યેજારુલ્રાશ” (અલ્રાશના ભાણવો) છે અને
તે થકી દુણનમા કામભ છે . રપકશે જાપયીમા
પ્રભાણે
“રયજારુલ્રાશ”
અઇમ્ભઍ
ભાઅવુભીન અ.વ. છે .
ઝભીન ઉય જે કંઇ ભોટી ભોટી ઇભાયતો,
શાડ, ઝાડ-ાન લગેયે છે તેનો અભે નાળ
કયી નાખીળું. રોકો ોતાના વાચા યશેઠાણની
જગ્માને બુરી જઇને દુણનમાના પયેફભાં ડી
જામ છે , જ્માયે ઇન્વાનની યીક્ષા ખત્ભ થઇ
જળે ત્માયે આ અળજના પળજને અભે વભેટી
રઇળું અને આ ઝભીન ઍક ચટીમર ભેદાન
ણવલામ કંઇ ણ ફાકી યશેળે નણશ.
૯ થી ૨૬ ભી આમાત :-

ۡ اَ ۡؿ َحس ۡب َت اَ ّ َـ اَ ۡص ّٰح َب ال ۡ َک
ف َق
ہ
ِ
ِ
ُ َ
َ
ّ
﴾۹﴿ الرَقِ ۡی ِم ۙ کانوۡا ِم ۡن ّٰا ّٰی ِتنا َع َج ًبا
ۡۤ َ َ ّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ ۡ َ َ ۡ
ِاد اقی ال ِفتیۃ ِاخی الکہ ِف فقالوا ذبنا
અનુક્રભણણકા

943

hajinaji.com

َ
ً َ
َ
َّ ۡ َ
ّٰا ِتنا ِم ۡن ل ُدنک َذ ۡح َمۃ ّق َہ ّحِ ۡی لَنا ِم ۡن
َ َ َ
ا ۡمرِنا َذش ًدا ﴿﴾۱۱
ۡ
َف َّ َو ۡب َنا َعدٰۤی ّٰا َدانِہ ۡم فی ال ۡ َک ۡ
ف ِس ِنه َف
ہ
ِ
ِ ِ
َع َد ًخا ﴿ ۙ﴾۱۱
ُ َ ۡ ّٰ َ َ َ ُ ۡ ۡ َ
ث ّم بَ َعثن ُہ ۡم ل ِن ۡعل َم ا ّی ال َِ ۡىبَه ِف ا ۡح ّٰصی
ُ ۤۡ َ
ل َِما ل َ ِبثوۡا ا َم ًدا ﴿ ﴾۱۲٪
ن َ ۡح ُن جَ ُق ّ ُص َع َل ۡی َک ن َ َباَ ُہ ۡم بال ۡ َح ّق ؕ ِانّ َ ُہمۡ
ِ ِ
ّٰ
ٌ ُ
فِ ۡت َیۃ ّٰا َمنوۡا ِبرَ ِّب ِہ ۡم َق ِر ۡخن ُہ ۡم ُہ ًدی ﴿ ٭﴾۱۳
ّ َ َ َ ۡ َ َ ّٰ ُ ُ ۡ ۡ ۡ َ ُ َ َ ُ
اموۡا فقالوۡا
ق ذبطنا عدی قلو ِب ِہم ِاد ق
hajinaji.com
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َّ ۠
َ ّ ُ َ َ ّ ُ ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ
ص ل َ ۡن ن ۡد ُعوَا
ذبنا ذب السمو ِة ق الاذ ِ
ّ َ َ ُ ۡ َ ۤۡ ً َ َ ً
ِم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہۤۡ ِالّٰ ًـہا لق ۡد قلنا ِادا شططا ﴿﴾۱۴
ٰۤہ ُؤلَٓا ِء َقوۡ ُم َنا ّاتَ َخ ُذ ۡقا ِم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہۤۡ ّٰال َِہ ًۃ ؕ لَوۡ
لَا یَاۡتُوۡ َـ َع َل ۡیہ ۡم ب ُس ۡل ّٰطن بَ ِهّ ٍف ؕ َف َمنۡ
ِ ِ ٍۭ
َۡ َ َ َۡ
َ ّّٰ َ
اظل ُم ِم ّم ِن افل ّٰؿی َعدی الل ِہ ک ِذ ًبا ﴿﴾۱۵
َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ َ ّّٰ
اللہَ
ق ِا ِد اعلـلتموہم قما حعبدقـ ِالا
َفاۡ ٗقۤۡا ِاخَی ال ۡ َکہۡ
ف یَ ۡن ٍُ ۡو ل َ ُک ۡم َذ ّبُ ُک ۡم ِّمنۡ
ِ
َّ ۡ َ َ ُ َ ّ ۡ َ ُ ۡ ّ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ ۡ َ ً
ذحم ِت ٖہ قیہحِی لکم ِمن امرِخم ِمرفقا
﴿﴾۱۶
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َّ
َّ
َ ََ
َ
َق ت َری الش ۡم َس ِادا طل َع ۡت ت ّٰز َق ُذ َع ۡن
َ َ
َ
َ َ ۡ ۡ
ک ۡہ ِف ِہ ۡم داة ال َی ِمه ِف َق ِادا غ َوبَ ۡت
َّ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ّ
الشمَ
اؾ َق ُہ ۡم ف ۡی َف ۡجو ٍۃَ
تـ ِػضہم داة ِ ِ
ِ
َ ّّٰ
ّّٰ
ۡ ّٰ َ
ِّمن ُہ ؕ دل ِک ِم ۡن ّٰا ّٰی ِت الل ِہ ؕ َم ۡن ّی ۡہ ِد الل ُہ
ُّ ۡ َ َ َ
َ ۡ
ف ُہوَ ال ُم ۡہ َت ِد ۚ َق َم ۡن حض ِل ۡل فل ۡن ت ِج َد ل َ ٗہ
ُ
َقل ّ ًِیا ّم ۡر ِش ًدا ﴿ ﴾۱۷٪
َۡ َ ً َ ُ َ ُ َّ
َ
َق ت ۡح َس ُب ُہ ۡم احقاظا ّق ُہ ۡم ُذق ۡو ٌخ ۖ٭ ّق جق ِل ُب ُہ ۡم
َ َ َۡ ۡ َ َ َ ّ
َۡ
الش َ
اؾ ۖ٭ َق کل ُب ُہ ۡم
م
داة الی ِمه ِف ق داة
ِ
ِ
اع ۡی ِہ بالۡوَ ِص ۡید ؕ لَو ّ َاط َل ۡعتَ
اس ٌط ِد َذ َ
ِ
بَ ِ
ِ
ِ
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َّ
َ
ۡ
َ ۡ
َعل ۡی ِہ ۡم لَوَل ۡی َت ِمن ُہ ۡم ف َِو ًاذا ّق ل َ ُم ِلئ َت
ۡ
ِمن ُہ ۡم ُذ ۡع ًبا ﴿﴾۱۸
َ
َ َ ّٰ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ َ َ ُ
ٓاءلوۡا بَ ۡین ُہ ۡم ؕ
ق کذل ِک بعثنہم ل ِیتس
َ َ َ
ۡ َ ۡ َ ُ َۡ
اؾ قٓائِ ٌل ِّمن ُہ ۡم ک ۡم ل َ ِبث ُت ۡم ؕ قالوۡا ل َ ِبثنا
ق
َ ُ ُُ َ َ
َ َ
یَوۡ ًما ا ۡق بَ ۡعض یَوۡ ٍؿ ؕ قالوۡا َذ ّبک ۡم ا ۡعل ُم ِب َما
ُ
َ ۡ ُ ۤۡ َ ُ
ۡ
ل َ ِبث ُت ۡم ؕ فاب َعثوۡا ا َح َدخ ۡم ِبوَذِقِک ۡم ّٰہ ِذ ٖ ۤۡف
ِاخَی ال ۡ َم ِدیۡ َن ِۃ َف ۡل َی ۡن ُؾ ۡػ اَ ّیُ َہا ۤۡ اَ ۡرؽّٰی َط َعاماً
َف ۡل َیاۡت ُک ۡم بر ۡرؼ ّم ۡن ُہ َق ل ۡ َـیؔۡ َت َل ّ َط ۡف َق لاَ
ِ ِِ ٍ ِ
ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ
ً
َ
یش ِعرـ ِبکم احدا ﴿﴾۱۹
hajinaji.com
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َّ
َ ُ
َۡ
ُ َ
ِان ُہ ۡم ِا ۡـ ّیظ َہرُ ۡقا َعل ۡیک ۡم یَ ۡر ُج ُموۡخ ۡم ا ۡق
َّ
ُ
ُ ۡ ۤۡ ً
ُ
ح ِع ۡی ُد ۡقخ ۡم ف ِ ۡی ِمل ِت ِہ ۡم َق ل َ ۡن تف ِل ُحوۡا ِادا
َ
ابَ ًدا ﴿﴾۲۱
َق َک ّٰذل َِک اَ ۡعم َ ۡؿنَا َع َل ۡیہ ۡم ل َِی ۡع َل ُموۡۤۡا اَ ّ َـ َق ۡعدَ
ِ
ّّٰ َ ٌّ ّ َ َ ّ َ ّ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
الل ِہ حق ق اـ الساعۃ لا ذیب فِیہا ٭ ِاد
ََ ُ ُ
َ َ
َ َ
یَ َتنار ُعوۡ َـ َب ۡین ُہ ۡم ا ۡمرَ ُہ ۡم فقالوا ۡابنوۡا

َع َل ۡیہ ۡم بُ ۡن َیانًا ؕ َذ ّبُ ُہ ۡم اَ ۡع َل ُم بہ ۡم ؕ َق َ
اؾ
ِِ
ِ
ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ٰۤ َ ۡ ۡ َ َ ّ َ َ ّ َ
ال ِذین غلبوا عدی امرِ ِہم لنت ِخذـ
َ
َ
َعل ۡی ِہ ۡم ّم ۡس ِج ًدا ﴿﴾۲۱
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َۡ
ُ ُ َ ٌَ َ
َس َیقوۡلوۡ َـ ث ّٰلثۃ ّذ ِاب ُع ُہ ۡم کل ُب ُہ ۡم ۚ َق
ۢ
َُ ُ َ ٌ
َۡ
حقوۡلوۡ َـ خ ۡم َسۃ َسا ِخ ُس ُہ ۡم کل ُب ُہ ۡم َذ ۡج ًما
َۡ
ٌ َ َ ُ
َُ ُ
ِبالغ ۡی ِب ۚ َق حقوۡلوۡ َـ َس ۡب َعۃ ّق ثا ِمن ُہ ۡم
َ
َۡ
ُ َ َ َ
َ
کل ُب ُہ ۡم ؕ ق ۡل ّذب ِّ ۡیۤۡ ا ۡعل ُم ِب ِع ّد ِت ِہ ۡم ّما
َّ
َ ۡ َ ُ ُ ۡ َّ َ ۡ ٌ َ ُ
ۖ فلَا ت َماذِ فِ ۡی ِہ ۡم ِالا
حعلمہم ِالا ق ِلیل ۬
َ َ ۡ
َ ً َ
ٓاء ظا ِہ ًرا ۪ ّق لَا ت ۡس َتف ِت فِ ۡی ِہ ۡم
ِمر
ۡ َ
ِّمن ُہ ۡم ا َح ًدا ﴿ ﴾۲۲٪

ای ٍء ِان ّ ۡی َفاع ٌل ّٰدل َِک َغداً
َق لَا تَقُوۡل َ ّ َن ل َِش ۡ
ِ ِ
﴿ ۙ﴾۲۳
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ّ َ ۤۡ َ ۡ ّ َ َ َ ّّٰ
ُۡ ََ َ َ
ٓاء الل ُہ ۫ َق ادٔ ۡو ّذ ّبک ِادا
ِالا اـ یش
ُ
َ
َ َ
ن ِس ۡی َت َق ق ۡل َع ٰۤسی ا ۡـ ّی ۡہ ِدیَ ِن َذب ِّ ۡی
َۡ
َ َ
لِاق َو َب ِم ۡن ّٰہذا َذش ًدا ﴿﴾۲۴
ُ
َ
َ َ َ
ۡ
َق ل َ ِبثوۡا ف ِ ۡی ک ۡہ ِف ِہ ۡم ث ّٰلث ِمائ ٍۃ ِس ِنه َف َق
ۡ
ار َخ ُاخ ۡقا ِت ۡس ًعا ﴿﴾۲۵

ُ ّّٰ
الل ُہ اَ ۡع َل ُم ب َما لَب ُثوۡا ۚ ل َ ٗہ َغ ۡیبُ
ق ِل
ِ ِ
َ ۡ
ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ
ص ؕ ا ۡب ِِ ۡو ِب ٖہ َق ا ۡس ِمع ؕ َما
السمو ِة ق الاذ ِ
َ َ ۡ ُ
ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہ ِم ۡن ّقخ ِ ٍ ّی ۫ ّق لَا یٍُ ِوؽ ف ِ ۡی
ۡ َ
ُحک ِم ٖہۤۡ ا َح ًدا ﴿﴾۲۶
ળું તું ઍલું ગુભાન ધયાલે છે કે ગુપાલાા તથા
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ળીરા રેખલાાઓ અભાયી ણનળાનીઓભાંથી
લધુ અજામફી બયી (ણનળાની) શતી ? (૯)
(તે વભમને માદ કય) જ્માયે તે તરૂણ
મુલાનોઍ ગુપાનો આશ્રમ રીધો છી તેભણે
માચના કયી કે શે અભાયા યલયરદગાય !
અભને તાયી ાવેથી દમા અજણ કય અને
અભાયા કામોભાં અભને વપતા આ. (૧૦)
જે થી તેભને અભોઍ ઍજ ગુપાભાં લો વુધી
કાન ઉય થાફડી (વુલાડી) યાખમા : (૧૧)
છી અભોઍ તેભને જાગૃત કમાજ કે જે થી અભે
જાણી રઇઍ કે તે ફે ક્ષોભાંથી ઍ ભુદ્દતને કે
જે ભાં તેઓ ત્માં (વુઇ) યહ્યા છે કોણે લધાયે
માદ યાખી છે . (૧૨)
(શે યવુર !) તેભનો વાચો અશલાર અભે તને
(અત્રે) લણજલીઍ છીઍ; ણન:વંળમ તેઓ ઍલા
મુલાન શતા કે જે ોતાના યલયરદગાય ય
ઇભાન યાખતા શતા અને અભે તેભને લધુને
લધુ ણશદામત આતા ગમા અને અભોઍ
તેભના ભન (અણત) દ્રઢ કયી દીધા શતા.
(૧૩)
જ્માયે (રદકમાનુવ ફાદળાશે તેભના ય
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અત્માચાય કમો ત્માયે) તેઓ ઉબા થઇ ગમા
અને તેભણે કહ્યું કે અભાયો યલયરદગાય તો તે
છે કે જે આકાળો અને ૃથ્લીનો યલયરદગાય
છે અને અભે તેના ણવલામ ફીજા કોઇ ણ
ભાઅફૂદને નણશ ોકાયીઍ કાયણ કે (જો તેભ
કયીળું તો) ખયેજ ઍલી ણસ્થણતભાં અભે
ઘણંજ લધુ ડતું ફોલ્મા (ઍભ થળે). (૧૪)
આ અભાયી કોભે તો તેના ણવલામ ઘણામ
ખુદા ફનાલી રીધા છે ; ણ (જો તેઓ વાચા
શોમ તો) તે ખુદાઓ ભાટે કોઇ પ્રત્મક્ષ ુયાલો
ળા ભાટે યજૂ નથી કયતા ? ભાટે તેના કયતાં
લધાયે ઝાણરભ કોણ શળે કે જે અલ્રાશ ઉય
જુ ઠું આ ભૂકે. (૧૫)
અને (યસ્ય કશેલા રાગ્મા કે શલે) જ્માયે
તેભને તથા અલ્રાશના ણવલામ જે લસ્તુઓને
તેઓ ૂજે છે તેનો ત્માગ કયી ચૂકો તો કોઇ
ગુપાનો આશ્રમ રો; તભાયો યલયરદગાય
તભાયા ભાટે ોતાની કૃા ણલળા કયી દેળે
અને તભાયા ભાભરાની વુગભતા ભાટે
(જોઇતા) વાધનો ણ તૈમાય કયી દેળે. (૧૬)
અને (શે યવુર !) તું વૂમજને જોતે કે જ્માયે તે
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ઉગતો શતો ત્માયે તેની ગુપાથી ફચી વીધા
શાથ તયપ ઢેરો યશેતો અને જ્માયે ડૂફતો
શતો ત્માયે ડાફા શાથ તયપ ઢી ચાલ્મો જતો
શતો ને તેઓ તે (ગુપા)ના ણલળા બાગભાં
શતા; આ ણ અલ્રાશની ણનળાનીઓ
ભાંશેની ઍક છે ; જે ને અલ્રાશ ણશદામત આે
છે તેજ ણશદામત ાભેરો થઇ જામ છે , અને
જે નાથી ણશદામતની પ્રેયણા ખુંચલી રે છે તેના
ભાટે તું કોઇ ણશદામત કયનાય ણશભામતી
શયગીઝ જોળે નણશ. (૧૭)
અને તું તેભને વજાગૃત ધાયી રેતે જોકે તેઓ
(ગાઢ સનદ્રાભાં) ઉંઘતા શતા, અભે તેભને
જભણી ડાફી તયપ ાવું પેયલતા શતા, અને
તેભનો કુતયો ઉંફયા આગ આગરા ફે ગ
વાયી ફેઠો શતો; અગય તું તેભને જોતે તો
જરૂય તેભના (તયપ)થી ભોંઢું પેયલીને નાવલા
રાગતે અને તાયા ય તેભનો પ્રબાલ ડી
જતે. (૧૮)
અને ઍલીજ યીતે અભોઍ તેભને ઉઠાડ્મા કે
જે થી ભાંશોભાંશે ઍક ફીજાને પ્રશ્ન કયે; તેઓ
ભાંશેના ઍક કશેનાયાઍ કહ્યું કે તભે અત્રે
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કેટરો લખત થોભ્મા શળો ? તેભણે કહ્યું
આણે ઍક રદલવ અથલા કાંઇક ઓછો
(વભમ) થોભ્મા શળું; તેભણે કહ્યું જે ટરો ણ
વભમ થોભ્મા શળો તેનાથી તભાયો
યલયરદગાય વાયી ેઠે લાકેપ છે ; ભાટે (શલે)
તભે આણાભાંથી ઍકને આ ણવક્કો આી
ળશેયભાં ભોકરો કે તે (ત્માં) જઇને જુ ઍ કે
ક્મો ખોયાક ઉિભ છે , છી તે તેભાંથી
આણા ભાટે ખાલાનું રાલે અને તે ચુચા
(ળશેયભાં) જામ અને તભાયા ણલે કોઇને ણ
જાણ ન કયે: (૧૯)
કાયણ કે અગય તે રોકોને તભાયી જાણ થઇ
જળે તો તભને ત્થયો ભાયી ભાયી નાખળે
અથલા તો તભને (ફજફયીથી) ોતાના
ધભજભાં ાછા દાખર કયી રેળે, અને ઍ
ણસ્થણતભાં તભે કદી ણ વપતા ભેલળો
નણશ. (૨૦)
અને આલી યીતે અભોઍ તેભની ણસ્થણતથી
તેઓ (ળશેયના રોકો)ને લાકેપ કયી દીધા કે
જે થી તેઓ જાણી જામ કે અલ્રાશનો લામદો
ખચીતજ વાચો છે અને કમાભત (ના
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આલલા)ભાં કાંઇ વંદેશ નથી. જે લખતે તેઓ
(ળશેયના રોકો) તેભના ભાભરા વંફંધી
યસ્ય લાદણલલાદ કયલા રાગ્મા ત્માયે તેભણે
કહ્યું કે તેભના ય ઍક ઇભાયત ફનાલી દો;
(અને તેભની લધાયે તાવ કયી નણશ કેભકે)
તેભનો યલયરદગાય તેભની શારતથી વાયી
ેઠે લાકેપ છે ; તે રોકોઍ કે જે ભનો અણબપ્રામ
ોતાના ભાભરાભાં પ્રફ થમો તેભણે કહ્યું કે
અભે તો તેભના ઉય ખચીતજ ઍક ભસ્જીદ
ફનાલીળું. (૨૧)
(કેટરાક રોકો) કશે છે કે તેઓ ત્રણ છે (અને)
ચોથો તેભનો કુતયો છે ; અને (કેટરાક રોકો)
કશે છે કે તેઓ ાંચ છે (અને) છઠ્ઠો તેભનો
કુતયો છે ; (આલી યીતે) તેઓ અદ્રશ્મ લાતો ય
તકજ ફાંધે છે ; અને (કેટરાક) કશે છે કે તેઓ
વાત છે (અને) આઠભો તેભનો કુતયો છે .
(યંતુ શે યવુર !) તું કશે કે ભાયો યલયરદગાય
તેભની (ખયી) વંખમાથી વંૂણજ લાકેપ છે ,
તેભને (વઘા રોકો) નથી જાણતા ણ
ઘણાજ થોડા; ભાટે તભે તેભના વંફંધભાં
કોઇને કાંઇ લાત ન ૂછો. (૨૨)
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અને કોઇ ણ લસ્તુની ફાફતભાં તું શયગીઝ
ઍભ ન કશે કે કારે શુ ં તે જરૂય કયીળ: (૨૩)
ણવલામ કે જો અલ્રાશની ભયઝી શળે તો (શુ ં
જરૂય કયી ળકીળ); અને જ્માયે (કોઇ લાત)
બૂરી જામ તો તાયા યલયરદગાયને માદ કય
અને કશે કે આળા છે કે ભાયો યલયરદગાય
વન્ભાગજની દ્રણટ કઍ ઍના કયતાં ણ લધુ
ાવેનો ભાગજ ભને દેખાડી દેળે. (૨૪)
અને (કેટરાકો કશે છે કે) તેઓ તેભની ગુપાભાં
ત્રણવો લજ યહ્યા અને કેટરાકો (તેભાં) નલ
લજ ઉભેયે છે . (૨૫)
(શે યવુર !) તું કશે કે ઍ તો અલ્રાશ જ
ફેશતય જાણે છે કે તેઓ કેટરા (લજ) યહ્યા,
આકાળો તથા ૃથ્લીની છુ ી લાતો તેજ જાણે
છે ; તે કેલો વાયો જોનાય અને કેલો વાયો
વાંબનાય છે ! તેના ણવલામ તેભનો ફીજો
કોઇ કામજવાધક નથી, અને તે ોતાના
ણનણજમભાં કોઇ ફીજાને ળયીક કયતો નથી.
(૨૬)
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી યીલામત છે
કે કુયૈળના કુપપાયોઍ નજયાન ળશેયના મશુ દી
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અને નવાયાના આરીભો ાવે નવય ણફન
શાયીવ, અકફા ણફન અફી ભોઇત તથા આવ
ણફન લામર નાભના ત્રણ જણને ભોકલ્મા કે
તેઓ ફન્ને રપયકાના વખત ભવાઍર ળીખે
અને છી શ. યવુરુલ્રાશને ુછે. તેઓ ત્રણે
નજયાન ગમા અને તેઓઍ મશુ દીના
આરીભોની ભુરાકાત કયી કહ્યું કે અભોને ઍલા
વખત ભવાઍર ફતાલો જે અભો શુ ઝુય વ.ને
જઇને ુછીઍ. તેઓઍ કહ્યું કે અભાયી ાવે
જે પ્રભાણે ત્રણ ભવાઍર રખેરા છે તે
પ્રભાણે જલાફ આે તો તેભને વત્મલાદી
વભજજો. છી તભે ઍક ભવઅરો ુછજો
અને તે જલાફભાં કશે કે શુ ં તો જાણં છુ ં તો
તેને જુ ઠા ભાનજો. છી તેઓઍ ુછમું કે ઍ
ક્મા ભવાઍર છે જે અભો જઇને ુછીઍ ?
મશુ દીના આરીભોઍ કહ્યું કે તભો તેભને
ુછજો કે રોકો જે ઓ આગરા ઝભાનાભાં
થઇ ગમા છે અને ોતાના ઘયેથી નીકીને
ગામફ થઇને વુઇ ગમા છે તેઓ કેટરા રદલવ
સનદ્રાલળ યહ્યા અને ક્માયે જાગૃત થમા અને
તેઓની વંખમા કેટરી શતી તથા તેઓની
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વાથે કોઇ શતું ? છી તભો તેને ભુવા અ.નો
શાર ુછો કે જ્માયે ખુદાઍ તેને શુ કભ કમો
શતો કે ઍક આરીભનું અનુકયણ કય અને
તેનાથી જ્ઞાન ભેલ, તે આરીભ કોણ શતો ?
અને તે વ્મણક્ત કોણ શતી જે વૂમજ ઉદમ અને
અસ્ત થલાની જગ્માઍ ગમો શતો. ઍટરે
વુધી કે માજુ જ-ભાજુ જની રદલાય વુધી
શોંચી ગમો. આ ત્રણ ભવાઍર તેઓને
ણળખલાડ્મા અને કહ્યું કે આ ત્રણેનો જલાફ
આે તો તે વાચો છે . તે છી તભો ચોથો
ભવઅરો ુછજો કે કમાભત ક્માયે આલળે.
જો તેનો વભમ ફતાલે તો તેને ઝુઠો ભાનજો.
કેભકે કમાભતનું જ્ઞાન ખુદા ણવલામ કોઇને
નથી. ત્માય છી તેઓ ત્રણે ભક્કાભાં આવ્મા,
ત્માયે કુયૈળોઍ શ.અફુ તાણરફ ાવે આલીને
કહ્યું કે ઍ અફુ તારીફ તાયો બત્રીજો દાલો
કયે છે કે ભાયા ાવે આવભાની ખફયો આલે
છે , તો અભો તેઓને વલારો કયીળું, જો
જલાફ આળે તો ભાનીળું કે તાયો બત્રીજો
વાચો છે . શ. અફુ તારીફ તેભને આં શઝયત
વ. ાવે રઇ ગમા અને તેઓઍ આને
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ભવાઍર ુછમા. આે પયભાવ્મું કે શુ ં કારે
જલાફ આીળ. કશે છે કે તે લખતે આે
“ઇન્ળાઅલ્રાશ” કહ્યું ન શતું. તેથી ચારીવ
રદલવ વુધી લશી આલી નણશ. તેથી આ
ફશુ જ રદરગીય થમા અને જે અસ્શાફો
ઇભાન રાવ્મા શતા તેઓને ણ ળંકા થઇ
અને કુયૈળો શવીને ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કયલા રાગ્મા.
ચારીવ રદલવ છી જીબ્રઇરે અભીન
નાઝીર થમા અને વુયે કશપ રાવ્મા. શઝયતે
ુછમું કે અમ જીબ્રઇર તભોને આલલાભાં કેભ
ઢીર થઇ ? જીબ્રઇરે અયઝ કયી કે જ્માયે
ખુદાનો શુ કભ થમો તો શુ ં આની ણખદભતભાં
શાજય થમો છુ ં .
અલ્રાશે પયભાવ્મું કે ખયેખય કે અસ્શાફે કશપ
અને ‘યકીભ’ અભાયી કુદયતની ણનળાનીઓભાં
અજફ છે , ણ આવભાન, ઝભીન, વૂમજ અને
ચંદ્ર ણલગેયેનું ૈદા કયલું તે અસ્શાફે કશપના
રકસ્વા કયતાં લધાયે અજફ છે . અસ્શાફે
કશપ રપતયતના ઝભાનાભાં ઍટરે શ.ઇવા અ.
અને શ. ભોશમ્ભદ ભુસ્તપા વ.ના લચ્ચેના
ઝભાનાભાં શતા. યકીભ ત્રાંફાની ફે તખતીઓ
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છે . તેના ઉય તેભનો રકસ્વો અને તેભના
ભુવરભાન થલાનો શાર રખમો છે . કેટરાક
કશે છે કે યકીભ ઍક શાડ મા જં ગરનું નાભ
છે , જે ની અંદય તે ગાય (ગુપા) છે અને કશપ
ગાયને કશે છે . તે ગાયભાં વંતાઇ ગમા તેથી
તેભને અસ્શાફે કશપ કશે છે . કેટરાક કશે છે કે
અસ્શાફે યકીભ અસ્શાફે કશપ ણવલામ ફીજા
રોકો શતા કે તે અસ્શાફે યકીભનો રકસ્વો
ણ ભળશુ ય છે . અસ્શાફે કશપના નાભ આ
ભુજફ છે : ૧. ભકવરભીના ૨. વાઝમુનુવ
૩. તભરીખા ૪. ભયતુનુવ ૫. નીનુનુવ ૬.
લયમુનુવ અને કુતયાનું નાભ કીતભીય શતું.
અસ્શાફે કશપના નાભોભાં ઘણો ભતબેદ છે
અને ણભનશાજુ સ્વાદેકીનભાં ચાય ાંચ યીતે
તેઓના નાભ રખેરા છે . તેભાંથી ઍક નુસ્ખા
પ્રભાણે ૧. ભકવરભીના (ફુઝુગજ) ૨.
તભરીખા (ફુઝુગી ાભેરો) ૩. મયતુનુવ
(કુવ્લત આલાલાો) ૪. વાઝમુનુવ
(ઇઝઝત આલાલાો) ૫. ભીનુનુવ (ળપા
આલાલાો) ૬. યય્માન (વાયી યીતે
વાચલલાલાો) ૭. કળીતીનુવ (તાજ
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ફક્ષલાલાો-યોળની આલાલાો) ૮. તનુઝ
(ભોટો ભશેયફાન) ૯. કીતભીય (વાયો ળીકાયી
કુતયો). તેભના રકસ્વાભાં જુ દી જુ દી યીલામતો
છે . ણ ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી
યીલામત છે કે અસ્શાફે કશપ અને યકીભ ઍક
જબ્ફાય અને ભગરૂય ફાદળાશના ઝભાનાભાં
શતા. ફાદળાશ રોકોને ભૂર્તતઓની ૂજા તયપ
ફોરાલતો શતો. જે કોઇ ફાદળાશની લાતની
અલગણના કયતા તેને ભયાલી નાખતો શતો.
અસ્શાફે કશપ ભોઅભેનીન શતા અને ખુદાની
ઇફાદત કયતા શતા. ફાદળાશે ળશેયના
દયલાઝા ઉય ચોકીદાય ફેવાડી દીધા શતા.
તેઓ ભૂર્તતઓને વજદો કમાજ લગય કોઇને
ફશાય જલા દેતા ન શતા. અસ્શાફે કશપ
ણળકાયના ફશાનાથી ફશાય નીકી ઍક
બયલાડ ાવે જઇ શોંચ્મા. તેભણે બયલાડને
ઇભાન તયપ ફોરાલી કહ્યું કે ખુદાને ઍક
વભજી આ ફુત યસ્તી છોડી દે ણ તે
ભાન્મો નશીં. બયલાડનું નાભ કળીતીનુનુવ
શતું. તેની વાથેના કુતયાનું નાભ કીતભીય શતું.
તે ણ બયલાડનો વાથ ભુકી અસ્શાફે કશપ
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વાથે ચાલ્મો.
જ્માયે વાંજનો લખત થમો ત્માયે અસ્શાફે
કશપ ફાદળાશના ખૌપથી ગાયભાં જઇને
વંતાઇ ગમા. કુતયો ણ તેભની વાથે શતો. તે
ગાયના દયલાઝા ઉય ફેવી ગમો. અલ્રાશે
તેભને ઘોય સનદ્રાભાં ોઢાલી દીધા. તે ગાયભાં
વાથેના ભાણવો ઍટરો લખત વુઇ યહ્યા કે
ઍક ઝભાનો ણલતી ગમો ત્માં વુધી કે ફાદળાશ
અને તે ઝભાનાના ફધા ભાણવો ભયણ
ામ્મા. શલે નલો ઝભાનો ળરૂ થમો શતો અને
ભાણવો ણ નલા શતા. જ્માયે તેઓ જાગ્મા
ત્માયે ઍક ફીજાને કહ્યું કે આણે કેટરા વભમ
વુધી વુઇ યહ્યા ? વૂમજને જોમો તો તે ભાથા
ઉય ચઢી ગમો શતો, તેથી તેભણે કહ્યું કે
આણે ઍક રદલવ મા ઍક રદલવથી ઓછુ ં
વુતા. તેભણે ઍક જણને ૈવા આી કહ્યું કે
કોઇ ઓખી ન રે ઍ પ્રભાણે જા અને
આણા ભાટે ખાલાનું રઇ આલ. જો તને
ઓખી રેળે તો ભાયી નાખળે મા ોતાના
દીનભાં બેલી રેળે. આણા ફધા ભાટે જલું
ઠીક નથી. તભરીખા ૈવા રઇ ળશેયભાં ગમો
અનુક્રભણણકા

962

hajinaji.com

ણ તેને ળશેયભાં પેયપાય જે લું રાગ્મું તેભજ
ભાણવો ણ નલા રાગ્મા. કોઇઍ તેને
ઓખમો નશીં. ળશેયલાવીઍ તેને ુછમું કે તું
કોણ છે અને ક્માંથી આલે છે ? તેણે ોતાનો
રકસ્વો ફમાન કમો. ળશેયના ફાદળાશને તેના
આલલાની જાણ થઇ.
ફાદળાશ ભુવરભાન શતો, તે શ.ઇવા અ.ના
દીન ય શતો. જ્માયે તેને ખફય ડી ત્માયે તે
ોતાના વાથીઓ વણશત તભરીખાને
ોતાની વાથે રઇને તે ગાય ઉય શોંચ્મો.
ફાદળાશ દયલાઝા ય ઉબો યહ્યો. તેઓ તાકી
તાકીને જોતા શતા. કોઇ કશેતો શતો કે ત્રણ
છે અને ચોથો કુતયો છે , કોઇ કશેતો શતો કે
ાંચ છે અને છઠ્ઠો કુતયો છે . કોઇ કશેતો
વાત છે અને આઠભો કુતયો છે . અલ્રાશે તે
લાત છુ ી યાખી. તેભના રૂફાફથી તભરીખા
ણવલામ ફીજા કોઇની અંદય જલાની ણશમ્ભત
ચારી નશીં. જ્માયે તભરીખા ગમો તો તેને
ખફય ડી કે ફાદળાશના ખૌપથી
ગીયપતાયીના બમે ફી ગમા છે . તભરીખાને
જાણ કયી કે આણે તો રાંફી ભુદ્દત વુધી વુઇ
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યહ્યા અને આ ભાણવો ભાટે ખુદાની કુદયતની
ઍક ણનળાની છે . તેઓ આ ફધી ફાફત
વાંબી યડ્મા અને ખુદા ાવે પયીથી
વુલડાલી દેલાની દોઆ ભાંગી. અલ્રાશે પયી
તેભને ઘોય ણનદ્રાભાં નાખી દીધા. ફાદળાશે
કહ્યું કે અશીંમા ભસ્જીદ ફનાલલી જોઇઍ.
જે થી આણે ઝીમાયત કયતા યશીઍ. તેઓ
ફધા ભોઅભીન શતા અને ૬ (છ) ભશીને
ડખું ફદરે છે . ૬ (છ) ભશીના વુધી ઍક
ડખે વુલે છે . કુતયો દયલાઝા ાવે ગ
પેરાલીને ફેઠેરો છે .
આ રકસ્વો ઍભ ણ છે કે દકમાનુવ નાભનો
ઍક ફાદળાશ શતો. તે ઝારીભ શતો. તેનો
દીન ફુત યસ્તી શતો અને રોકોને ોતાના
દીન તયપ ફોરાલતો શતો, જે કોઇ ઇન્કાય
કયતો તેને ઇજા શોંચાડતો શતો. અસ્શાફે
કશપ ઉપવુવ ળશેયભાં યશેતા શતા. ઝારીભ
ફાદળાશ તે ળશેય ઉય ગારીફ થમો અને
ત્માંના રોકોને ોતાની તાફેદાયી કયલા કહ્યું.
કેટરાક રોકોઍ તેની તાફેદાયી સ્લીકાયી અને
કેટરાકે તેની તાફેદાયી સ્લીકાયી નશીં. જે ઓ
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દીનદાય શતા તે છુ ાઇ ગમા. કોઇ દીનદાય
કડાઇ જતો તો ફાદળાશ તેના અલમલ કાી
નાખલાનો શુ કભ કયતો. ળશેયના ફુઝુગોભાંથી
વાત જણ ઘયના દયલાઝા ફંધ કયી ખુદાની
ઇફાદતભાં ભશ્ગુર થમા. ઇદના રદલવે ફુતો
ભાટે કુયફાની અાતી શતી. ઇદના રદલવે
દકમાનુવે શુ કભ કમો કે જે કોઇ ફુતોને વજદો
ન કયે તેના ળયીયના ટુકડે ટુકડા કયી નાખો.
વાત દીનદાય ખુદાની ઇફાદતભાં ભળગુર
શતા. ફાદળાશે તેભની બા ભેલીને
ોતાની ાવે ફોરાલી ુછમું તભે ફુતોની
ૂજા કયલાનો કેભ ઇન્કાય કયો છો ? તેઓભાં
લધાયે ભયતફાલાા ભકવરભીના નાભના
ફુઝુગે જણાવ્મું કે અભો ભખરુકાતની
(ણનર્જીલની) ૂજા કયતા નથી જે ન વાંબે ,
ન જુ ઍ, ન નપો-નુકવાન શોંચાડી ળકે છે .
દકમાનુવે આ ફાફત દયગુઝય કયી ુછમું કે
તભાયો ભાઅફુદ કોણ છે ? જલાફ આપ્મો કે
અભાયો ભાઅફુદ ઍ છે કે જે ણે આવભાનઝભીનનું વજજ ન કમુું છે . આ વાંબી
ફાદળાશ ઘણો ગુસ્વે થમો અને ોતાના
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ભાણવોને શુ કભ કમો કે આ રોકોને કત્ર કયો.
ભકવરભીનાઍ ોતાના ણભત્રભાં ખૌપના
આવાય જોમા તો કહ્યું કે ફાદળાશ ! આજની
યાત અભને વીાશીઓ ાવે યાખ. કારે
અભો તાયી લાતને કફુર ન કયીઍ તો તાયી
ભયઝીભાં આલે તેભ કયજે . તેથી તેણે તેભને
વીાશીઓને શલારે કમાજ. તેઓ યાતના
બાગી ગમા. યસ્તાભાં તેભને ઍક બયલાડ
ભળ્મો તે ણ તેભની વાથે થઇ ગમો. બયલાડ
વાથે ઍક કુતયો શતો તે ણ તેભની વાથે
થમો. બયલાડ તેભને યકીભ નાભની ગુપા ઉય
રાવ્મો. તે ગુપાભાં ફધા છુ ાઇ ગમા.
ફાદળાશને તેભના બાગી જલાની ખફય
ડતાં ઘોડા ય વલાય થઇ ળોધભાં નીકી
ડ્મો. જ્માયે રોકોઍ ઘોડે વલાયોને જોમા
તો કહ્યું : “શસ્ફોનલ્રાશો લ નેઅભર લકીર”
અલ્રાશે તેભને સનદ્રાભાં ોઢાલી દીધા, કુતયો
દયલાઝા ઉય ગ પેરાલી ફેવી યહ્યો.
દાયમુવ ફાદળાશનો ખઝાનેદાય શતો અને
ોતાનું ઇભાન તેનાથી છુ ું યાખતો શતો.
ફાદળાશે તેને તેભના શારની ખફય કાઢલા
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ભોકલ્મા. તેણે ત્માં જઇ ઘણા અલાઝ આપ્મા
ણ કાંઇ જલાફ ભળ્મો નશીં, તેથી તે
વભજ્મો કે આભાં કાંઇ શીકભત છે . તેણે
ફાદળાશના શાથથી નજાત અાલલા કહ્યું કે
તાયા ખૌપથી ફધા ભયી ગમા છે . તેણે ખુળ
થઇને ગાયનો દયલાઝો ફંધ કયાલી દીધો.
દાયમુવે ખુદાના ઇરશાભથી ઍક તખતી ઉય
તેભના નાભ તેભજ તેભના બાગી જલાની
તાયીખ રખીને ગાયના દયલાઝા ઉય
રટકાલી દીધી. ત્માય છી દકમાનુવ ણ
જશન્નભભાં શોંચી ગમો.
તેના છી દીનદાય-ભોઅભીન ફાદળાશ થમો.
ઍ શ.ઇવા અ.ના ભઝશફ ઉય શતો. તેણે
ફુતખાના તોડી ઇફાદતખાના ફનાવ્મા. તેના
ઝભાનાભાં ત્રણવો નલ લે અસ્શાફે કશપ
જાગ્મા. તેભણે તભરીખાને ળશેયભાંથી
ખાલાનું રઇ આલલા કહ્યું. દકમાનુવે ગાયનો
દયલાઝો ફંધ કયાવ્મા છી તે બયલાડે
ોતાની ફકયીઓ ફેવાડલા દયલાઝો
અધખુલ્રો યાખમો શતો. કેટરાક કશે છે કે
અસ્શાફે કશપની દોઆથી દયલાઝો ખુરી
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ગમો શતો.
ઍભ કશેલામ છે કે તેભની દોઆ ઍ શતી કે
તેભાંથી ઍક ળખવે કહ્યું કે, ભાયી ાવે ઍક
ભજદુયની ભજદુયી યશી ગઇ શતી. કેભકે તેણે
અધો રદલવ કાભ કમુું શોલા છતાં શુ ં ઍને
આખા રદલવની ભજુ યી આલા રાગ્મો, જે
તેણે રીધી નશીં અને ખપા થઇ ચાલ્મો ગમો.
ભેં તે ભજુ યીના ૈવાથી ઍક ગામનું ફચ્ચું
ખયીદી તેને ટોાભાં ભુકી દીધું. તેનાથી ઘણા
ફચ્ચા મદા થમા. ઘણા રાંફા વભમ છી તે
ળખવ તંગદસ્તીની શારતભાં ભાયી ાવે
આવ્મો અને ભાયી ાવે તેણે ભજુ યી ભાંગી. ભેં
તેને ઓખી કાઢમો અને તેનો શાથ કડી
જં ગરભાં રઇ ગમો. ભેં ત્માં જઇ તેને કહ્યું કે
આ ગામનું ટોું ચયે છે તે તારૂં છે . તેણે કહ્યું કે
ળું તું ભાયી ભશ્કયી કયે છે ? ભેં કહ્યું કે નશીં આ
તાયો જ શક છે . ઍ વભજાલતાં ટોું તેને
વોંી દીધું.” છી કહ્યું કે ખુદાલંદા ! આ કાભ
ભેં તાયી ખુળી ભાટે કમુું શોમ તો અભને આ
ગાય (ગુપા)થી નજાત આ, ગાયનો ત્રીજા
બાગ જે ટરો દયલાઝો ખુરી ગમો. છી
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તેભનાભાંથી ફીજા ઍક ળખવે કહ્યં :
“દુકાના લજભાં ઍક ફશુ જ ખુફવુયત સ્ત્રી
ભાયી ાવે ઘઉં ખયીદલા ભાટે આલી. ભેં
તેણીને કહ્યું કે ભાયા ભનની ભુયાદ ુયી કયાલે
તો તને અનાજ આું. તેણી ઇન્કાય કયીને
ચારી ગઇ. આભ તેણી ત્રણ લખત આલી. ભેં
ત્રણે લખત ઍજ કહ્યું કે ભાયી ઇચ્છાને લળ
થામ તોજ અનાજ આું. તેણી ચોથીલાય
ઘણીજ ફેકયાયીથી ભાયી ાવે આલી. ભેં પયી
તેજ વલાર કમો. તેણી ભજફુયન ભાયી
ભાંગણી ુયી કયલા તૈમાય થઇ ગઇ. શુ ં તેણીને
ભાયા ઘયભાં રઇ ગમો. ભેં તેની વાથે નઝદીકી
કયલા ચાહ્યું તો તે ઘ્રૂજલા રાગી. ભેં તેણીને
ઘ્રૂજલાનું કાયણ ુછમું. તેણીઍ જલાફ
આપ્મો કે શુ ં અલ્રાશથી ડરૂં છુ ં . જ્માયે
તેણીના ભોંઢે આ ળબ્દો વાંબળ્મા તો કહ્યું કે
અપવોવ ! આ કભઅક્કર ઓયત તો ખુદાથી
ડયે છે ણ શુ ં વભજદાય શોલા છતાં ખુદાથી
ડયતો નથી. ભેં તેજ લખતે તૌફા કયી તેણીને
અનાજ આી રૂખવત કયી. ખુદાલંદા ! જો
આ કાભ ભેં તાયી ખુળનુદી ભાટે કમુું શોમ તો
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અભને નજાત આ.” લી દયલાઝાનો ત્રીજો
બાગ ખુરી ગમો. તેભનાભાંના ત્રીજા ળખવે
કહ્યું : “ભાયા ભા ફા ઘયડા શતા. શુ ં તેભના
ભાટે થોડું દુધ રઇ ગમો ત્માયે તેઓ વુઇ ગમા
શતા. તેભને તકરીપ ન થામ ઍ ભાટે ઉંઘભાંથી
ઉઠાડ્મા નશીં અને શુ ં વલાય વુધી તેભના
જાગૃત થલાની યાશ જોતો ફેવી યહ્યો. ભેં
ભાયી ફકયીઓના ટોાં ફયફાદ થલાનો ણ
ખમાર કમો નશીં. વલાયે ભાયા ભા ફા
જાગ્મા ત્માયે દુધ ામું. ખુદાલંદા ! આ કાભ
ખાવ તાયી ખુળી ભાટે કમુું શોમ તો અભને
નજાત આ. આભ ફાકી યશેરો ગાયનો
દયલાઝો ખુરી ગમો અને ગાયભાં યોળની થઇ
ગઇ.
છી ખાણં ખયીદલા ભાટે અભાયાભાંથી
તભરીખા ળશેયભાં આવ્મો. તે ળશેયભાં
આલતાં ઘણો અચંફો ામ્મો. તેણે ભનભાં
કહ્યું કે ઍક યાત-રદલવભાં આ ળશેયની શારત
ફદરાઇ ગઇ ! તેણે કોઇને ઓખમા નશીં,
તેભજ તેને કોઇઍ ઓખમો નશીં. તેણે
બઠીમાયખાનાભાં જઇ દકમાનુવના વીક્કાના
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દવ દીયશભ આી યોટરી ભાંગી. બઠીમાયાઍ
દીયશભ જોતાં કહ્યું કે તું આ ખઝાનો ક્માંથી
રાવ્મો ? તેણે કહ્યું કે ભને ખઝાનો ભળ્મો
નથી. આ વાંબી ત્માં રોકો બેગા થઇ ગમા
અને તભરીખાને કાઝી ાવે રઇ ગમા.
કાઝીઍ તેને દીયશભ ણલળે ુછતાં તેણે જલાફ
આપ્મો કે પરાણા રદલવે ભેં આ દીયશભ ભાયા
ફાના ઘયભાંથી રીધા શતા. કોઇઍ તેના
ફાને ઓખમો નશીં. કાઝીઍ તેને
ફાદળાશ ાવે રઇ જલાનું કહ્યું. તેણે
ગગા અલાઝે કહ્યું : “દકમાનુવ ભને ભાયી
નંખાલળે.” રોકોઍ કહ્યું : દકમાનુવ કોણ છે
? તભરીખાને કહ્યું કે તે આ ળશેયનો શાકીભ
છો. રોકોઍ કહ્યું કે કદાચ તું દીલાનો છે
ઍટરે દકમાનુવની લાત કયે છે , અયે ! તે તો
રાંફી ભુદ્દત થમા જશન્નભ લાવીર થમો છે .
તભરીખા નલાઇ ામ્મો, તેને ફાદળાશ ાવે
રઇ ગમા. તેણે ફાદળાશને ઝફાનથી, ઝીકયે
ખુદા અને ઝીકયે શ.ઇવા અ.ભાં ભશ્ગુર
જોમો. ફાદળાશે તેને ુછમું તું કોણ છે અને
તારૂં ઘય ક્માં છે ? તભરીખાને કહ્યું, શુ ં
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પરાણા ળખવનો દીકયો છુ ં , જે આ ળશેયભાં
છે ણ કોઇઍ તેને ઓખમો નશીં. ફાદળાશે
કહ્યું કે તું દીલાનો મા ભક્કાય છે , તું ચારાકીથી
ોતાને ભુક્ત કયાલલા ચાશે છે , વાચે વાચી
શકીકત ફતાલ. તભરીખાઍ ોતાનો ફધો
કીસ્વો ફાદળાશને કશી દીધો. તેણે
આરીભોને ફોરાલી દકમાનુવ ણલળે ુછમું.
આરીભોઍ કહ્યું કે આ ફનાલ દકમાનુવના
ઝભાનાભાં ફન્મો છે અને આ ઝભાનાભાં તે
રોકો જાશેય થળે. આ વાંબતાં ફાદળાશ
આરીભો વાથે તભરીખાને રઇને ગાય ય
ગમો. ગાય ઉયની તખતીભાં ફધા અસ્શાફે
કશપના નાભ રખેરા ફાદળાશે જોમા.
તભરીખાઍ ગાયભાં જે ફન્મું શતું તે કીધું. આ
વાંબી ફધા વજદાભાં ગમા અનો દોઆ
કયી ખુદાલંદા ! અભને પયી સનદ્રાભાં વુલાડી દે
અને ફધા પયી વુઇ ગમા, ફાદળાશ ગાયની
અંદય જતાં ફધાને વુતેરા જોમા. તેના
વાથીઓઍ તેભની ગણતયીભાં ભતબેદ
ાડ્મો, કોઇઍ કહ્યું ત્રણ છે , કોઇઍ કહ્યું ાંચ
છે , કોઇઍ કહ્યું વાત છે , અને કશે છે કે ખરૂં
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ઍ છે કે આ ભતબેદ ણલળે જે કુયઆનભાં છે
તે જનાફે યવુરે ખુદા વ.ના ઝભાનાના
નવયાનીઓ છે , જે ઇખતેરાપ કયતા શતા.
તેઓ કેટરા છે તેનું ઇલ્ભ ખુદા ાવે છે .
ફાદળાશે ઝીમાયત કયલાલાાઓ ભાટે ત્માં
ઍક ભસ્જીદ ફંધાલી.
કોઇ ફાદળાશ રૂભીઓની રડાઇ ભાટે જઇ
યહ્યો શતો ત્માયે તે ગાય ઉય શોંચ્મો તો કહ્યું
કે આને ખોરો, અભે જોઇળું. ઇબ્ને અબ્ફાવે
ભનાઇ કયતાં કહ્યું : “જે ફુઝુગજલાય તાયાથી
ફશેતય શતા (શ.ભોશમ્ભદે ભુસ્તપા વ.) તેભને
ખુદાઍ ભનાઇ કયી છે . ભાટે ાછા ચારો;
ણ ઇબ્ને અબ્ફાવનું કશેલું ન ભાનતાં
ોતાના ભાણવોને ગાયભાં ભોકલ્મા તો ઍલી
શલા ચારી કે તેઓ ફધા ફીને ભયી ગમા.
વશીશ રયલામતભાં છે કે યવુર વ.ને અસ્શાફે
કશપ જોલાની ઇચ્છા થઇ તો ણજબ્રઇર અ.ભે
નાણઝર થઇ કહ્યું : મા યવુરલ્રાશ વ. ! તભે
તેભને દુણનમાભાં જોળો નશીં ણ
અસ્શાફભાંથી ઍક જભાતને તેભની ાવે
ભોકરો જે તેઓને તભાયા દીન તયપ ફોરાલે.
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આે પયભાવ્મું : કેલી યીતે ભોકરું ? ણજબ્રઇર
અ.ભે કહ્યું : જે લી યીતે વુરમભાન અ. તખત
ય ફેવતા શતા તેભ ચાદય ઉય ફેવી ખુદા
ાવે દોઆ કયો કે ખુદા શલાને તેઓને
ઉાડીને રઇ જલાનો શુ કભ કયે, જે લી યીતે
વુરમભાન અ.ને શલા રઇ જતી શતી. આે
પયભાવ્મું કે ચાદય ણફછાલો. તેના ઉય
શ.અરી અ., જ.વરભાન, જ.અફુઝય,
શ.અફુફકય, શ.ઉભય અને શ.ઉસ્ભાનને
ફેવાડી પયભાવ્મું કે તભાયાભાંથી જે કોઇને
અસ્શાફે કશપ વરાભનો જલાફ આે તે
ભાયો લવી છે . આે દોઆ કયતાં ખુદાના
શુ કભથી શલાઍ તેભને ઉાડી ગાય ઉય
ોશંચાડી દીધા. તેભણે ચાદય ઉયથી નીચે
ઉતયી ગાય યનો થ્થય શટાવ્મો. જ્માયે
યોળની થઇ તો અસ્શાફે કશપનો કુતયો શુ ભરો
કયલા રાગ્મો ણ તેની નઝય આ ભાણવો ય
ડતાં ચુ થઇ ગમો અને ુંછડી શરાલલા
રાગ્મો. શ.અરી અ.ભે શ. અફુફક્રને કહ્યું :
તભે અસ્શાફે કશપને વરાભ કયો. તેભણે
વરાભ કયી ણ જલાફ ભળ્મો નશીં. આે
અનુક્રભણણકા

974

hajinaji.com

શ.ઉભયને, શ.ઉસ્ભાનને, જ.અફુફકયને અને
જ.વરભાનને વરાભ કયલા કહ્યું ણ જલાફ
ભળ્મો નશીં. અંતે શ.અરી અ.ભે વરાભ કયી
તો જલાફ ભળ્મો : “અરમકસ્વરાભ લ
યશભતુલ્રાશે લ ફયકાતોશ.” આે પયભાવ્મું
ભને શ. યવુર વ.ભે તભાયી ાવે ભોકલ્મો છે .
શુ ં તભને આખયી નફીના દીન તયપ શીદામત
કરૂં છુ ં , જે દીને ઇસ્રાભ છે . અસ્શાફે કશપે
જલાફભાં કહ્યું : ભયશફા તેના ય અભો
ઇભાન રાવ્મા તેભજ તેના દીનની તસ્દીક
કયી. શ. અરી અ.ભે પયભાવ્મું : શ. યવુર
વ.ભે તભાયા ભાટે દોઆ કયી છે . તેઓઍ કહ્યું
કે જ્માં વુધી આવભાન-ઝભીન છે ત્માં વુધી
અભાયા તયપથી શ. યવુરે ખુદા વ. ઉય દરૂદ
અને વરાભ શોંચે. જ્માયે તેભણે દીને
ઇસ્રાભ કફુર કમો અને નફુવ્લતે ખાતેભુર
અમ્ફીમા અને ણલરામતે વૈમદુર અલણવમા
ઉય ઇભાન રાવ્મા તો શ. અરી અ.ભે શલાને
શુ કભ આપ્મો તો તેઓને ત્માંથી રઇને ચારી,
શ. યવુર વ.ની ણખદભતભાં શોંચાડી દીધા.
આ શેરાં ણજબ્રઇરે શ. અરી અ. અને
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અસ્શાફે કશપ લચ્ચેની લાતચીત શ. યવુર
વ.ને જણાલી દીધી. શ.યવુર વ.ભે પયભાવ્મું
કે તભાયી અને અસ્શાફે કશપ લચ્ચેની
લાતચીત શેરાં તભે ફમાન કયો છો કે શુ ં
ફમાન કરૂં. શ. અરી અ.ભે કહ્યું : આ જ
ફમાન કયો. આે જે લાતચીત થઇ શતી તે
કશી વંબાલી. જ્માયે શ. ઇભાભે ભશદી અ.
જાશેય થળે ત્માયે તેઓ જાગૃત થળે અને
શ.ઇભાભે ભશદી અ. તેભને વરાભ કયળે ત્માયે
તેઓ વરાભનો જલાફ આી પયી વુઇ જળે
અને કમાભત વુધી જાગળે નશીં. ફીજી
યીલામતભાં છે કે શ. યવુર વ.ભે પયભાવ્મું કે
અસ્શાફે કશપ જાગૃત થઇને શ. ઇભાભે ભશદી
અ.ના અસ્શાફભાંથી થળે.
અસ્શાફે કશપના નાભ આગ રખી ચૂક્મા
છીઍ યંતુ તે નાભોને વશીશ યીતે રખલા
ભુશ્કેર છે . તેભના છ નાભો તો ભી આલે છે ,
વાતભું નાભ ળું શતું તેની ખફય ડતી નથી.
ઇબ્ને અબ્ફાવથી અસ્શાફે કશપના નાભોની
તપવીયભાં યીલામત છે કે જે કોઇ અસ્શાફે
કશપના નાભો રખીને ાવે યાખે તે ખૌપ
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તેભજ બમથી ણનબજમ યશેળે. જો કોઇ
જગ્માઍ આગ રાગે તો તેભના નાભ ઍક
કડાં ઉય રખીને તે આગભાં નાખી દે તો
આગ ઓરલાઇ જળે. જો ઘોડીમાભાં ફાક
યોતું શોમ તો તે નાભ રખીને તેના ભાથાં નીચે
યાખી દે તો ફાક યડતું ફંધ થઇ આયાભથી
વુઇ જળે. જો રાકડી ઉય રખીને તે રાકડી
ખેતયભાં ઉબી કયે તો તે ખેતી આપતથી
યક્ષણભાં યશેળે. જો કોઇ ઍ નાભો યાન ઉય
ફાંધીને ફાદળાશ ાવે જામ તો ફાદળાશ
તેની ઇઝઝત કયળે. ઍક આંતયીમા તાલ ભાટે,
ભાથાના દદજ ભાટે, તલંગયી ભાટે અને ભયતફો
લધાયલા ભાટે ઍ નાભોને જભણી યાન તયપ
ફાંધે. ફચ્ચું આવાનીથી જન્ભાલલા ડાફી
યાન ઉય ફાંધે તેભજ કણશ્તભાં વલાય થતી
લખતે અને કત્રથી નજાત ભેલલા ભાટે
ડાફી યાન ઉય ફાંધે. (લલ્રાશો અઅરભ)
૨૭ થી ૨૮ભી આમાત :-

َ ّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡۤ َ ُ ۡ َ
ۚ اب ذ ِبک
ۖ
ِ ق اتل ما اقحِ ی ِالیک ِمن کِت
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َ
َ
ۖ َق ل َ ۡن ت ِج َد ِم ۡن ُخ ۡق ِن ٖہ
لَا ُم َب ِّد َؾ ل ِک ِل ّٰم ِت ٖہ ۚ
ۡ
ُمل َت َح ًدا ﴿﴾۲۷

َ ۡ َ َ َّ
َ
َق ۡاصكِ ۡؿ جف َسک َمع ال ِذیۡ َن یَ ۡد ُعوۡ َـ َذ ّب ُہ ۡم
َۡ
ۡ
ِبالغ ّٰدق ِۃ َق ال َع ِص ِّی یُرِیۡ ُد ۡق َـ َق ۡج َہ ٗہ َق لَا
َ
ّٰ َ ۡ ُ
ََ ۡ
ت ۡع ُد َع ۡینک َعن ُہ ۡم ۚ ترِیۡ ُد رِیۡنۃ ال َح ّٰیو ِۃ
ُ ۡ َََۡۡ َۡ
ُّ ۡ
الدن َیا ۚ َق لَا ت ِطع َم ۡن اغفلنا قل َب ٗہ َع ۡن
ۡ َ َ ّ َ َ َ َ ّٰ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ٗ ُ ُ ً
ِدٔ ِونا ق اتبع ہوىہ ق کاـ امرف فوطا

﴿﴾۲۸
અને તાયા યલયરદગાયની રકતાફભાંથી તાયા
તયપ જે કાંઇ લશી કયલાભાં આવ્મું છે તે ઢમા
ેકય; તેના ફોરોને ફદરનાય કોઇ નથી; અન
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તને તેના ણવલામ નાશનું સ્થાન ફીજે ક્માંમ
નણશ ભે. (૨૭)
અને તે રોકોનો વાથ આતો યશે કે જે ઓ
વલાય વાંજ ોતાના યલયરદગાય ાવે દુઆ
ભાંગે છે , અને તેનીજ ખુળીની ઇચ્છા યાખે
છે , અને તાયી (કૃા) દ્રણટ ક તેભના (તયપ)થી
પયી જલા ન ાભે કે જે થી તું દુણનમાની
જીંદગીની ળોબાને ઇચ્છનાયો થઇ જામ, અને
તે ળખવનું અનુકયણ ન કય કે જે ના ભનને
અભાયી માદથી અભોઍ ગારપર ફનાલી દીધું
છે અને તે ોતાની ભનોકાભનાને અનુવયે છે
અને તેનો ભાભરો શદ કુદાલી ગઍરો શોમ
છે . (૨૮)
કુદયત કશે છે કે જે કંઇ તાયા યફ તયપથી લશી
કયલાભાં આલેર છે ઍટરે કે અસ્શાફે કશપ
અને ફીજા રકસ્વાઓ છે તે તું લાંચ અને
શરાર તથા શયાભ ઍશકાભો ફમાન કય અને
તેના ણવલામ ફીજી લાત ઉય ખમાર ન કય.
કેટરાક કશે છે કે કુપપાયોઍ શ. યવુરે ખુદા
વ.ને કહ્યું કે આ ભેરા કડાલાા (વશીફ
અને અમ્ભાય લગેયે)ને તભાયી ાવેથી ઉઠાડી
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ભુકો. કાયણ કે તેઓના કડાંથી ફદફુ આલે
છે . જો તભો ઍ પ્રભાણે કયળો તોજ અભે
તભાયા ાવે આલીને ફેવીળું. શ.યવુરે ખુદા
વ.ના રદરભાં ઍ આયઝુ શતી કે આ કુપપાયો
કોઇ ણ યીતે ઇસ્રાભ રાલે અને તેથી
રદરભાં ઍલો આછો ણલચાય આવ્મો કે ઍકાદ
લખત અસ્શાફોને ાવે ન ફેવાડીઍ ણ ઍ
રોકોને ફેવાડીઍ તેથી ઉયોક્ત આમત
નાઝીર થઇ. કુમ્ભીઍ ોતાની તપવીયભાં આ
આમત નાઝીર થલા ણલળે રખમું છે કે
જ.વરભાને પાયવી ાવે ઊનની ઍક ચાદય
શતી. તેભાં તેઓ ખાલાનું ણ ફાંધતા શતા
તથા તેને ઓઢતા ણ શતા. ઍક રદલવ તેઓ
તે ચાદયને ઓઢીને આ શઝયતની ાવે
આવ્મા. ઍટરાભાં અમનીમા ણફન શવીન
ણ શુ ઝુય વ.ની ાવે આવ્મો. તેને
જ.વરભાનની ચાદયભાંથી વીનાની ફદફુ
આલી તો તેણે કહ્યું કે અભે તભાયી ાવે
આલીઍ તો આ તેભને ઉઠાડી ભુકો. કેટરાક
કશે છે કે તે લખતે જ.અફુઝય ણ વાથે
શતા. જ્માયે ઉયોક્ત આમત નાઝીર થઇ તો
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શ. યવુર વ. ઉબા થઇ ગયીફોની ળોધભાં
ચાલ્મા અને ભસ્જીદભાં જઇને જોમું કે રોકો
ખુદાનો ઝીક્ર કયી યહ્યા છે . તો આે પયભાવ્મું
“અલ્શમ્દોણરલ્રાશ” ખુદાઍ ભને ત્માં વુધી
ભોત આપ્મું નણશ જ્માં વુધી તેણે ભને
ઉમ્ભતના રોકો વાથે ફેવીને વબ્ર કયલાનો
શુ કભ પયભાવ્મો. આ રોકોની વાથે અભારૂં
જીલન છે અને તેઓની વાથેજ અભારૂં ભયલું
છે .
૨૯ થી ૪૩ભી આમાત :-

َ  َف َم ۡن َشٞ َق ُقل ال ۡ َح ّ ُق ِم ۡن ّ َذ ّب ُک ۡم
ٓاء
ِ
ِ
ۡۤ َ ّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ّ ۡ ۡ ُ ۡ َ
فلیؤ ِمن ق من شٓاء فلیکؿػ ۙ ِانا
َ اَ ۡع َت ۡدنَا ل ِّّٰلظ ِلمه ۡ َف ن َ ًاذا ۙ اَ َح
ۡاض بہم
ِ
ِِ
ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ َ ُ َ ُ
َ
ۡ
يوا ِخقہا ؕ ق ِاـ یست ِغیثوا حغاثوا ِبمٓا ٍء
َّ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
ُؕ الٍ َواب
کالمہ ِل یش ِوی الوجوف ؕ ِبئس
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َ َ َ ۡ ًََ
ٓاءة ُم ۡرتفقا ﴿﴾۲۹
قس
ّ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ ّٰ
الصل ّٰحت انَّا لاَ
ّ
ِاـ ال ِذین امنوا ق ع ِملوا ِ ِ ِ
ُ ۡ َََُۡ ۡ َ
ً
ۡ
َ
َ
َ
َ
ج ِضیع اجر من احسن عملا ﴿﴾۳۱
اُقلٰٓئ َک ل َ ُہ ۡم َج ّّٰن ُت َع ۡد ٍـ تَ ۡجر ۡی ِمنۡ
ِ
ِ
تَ ۡح ِتہ ُم الۡاَن ۡ ّٰہرُ یُ َح ّ َلوۡ َـ فِ ۡی َہا ِم ۡن اَ َسا ِقذَ
ِ
َ َ ۡ
ُۡ
ِم ۡن د َہ ٍب ّق یَل َب ُسوۡ َـ ِث َی ًابا خّ ًوا ِّم ۡن
ۡ
َ
َ
َُ ۡ
ُسن ُد ٍز ّق ِا ۡس َتكۡ َؿ ٍؼ ّم ّت ِک ِئه َف فِ ۡی َہا َعدی
ۡ َ َّ
َ
اب ؕ َق َح ُس َنتۡ
الثوَ ُ
الۡا َذٓائِ ِک ؕ جِعم
ُ ًََۡ
مرتفقا ﴿ ﴾۳۱٪
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ۡ
َۡ
ََ َ َۡ
َق اض ِف ۡب ل َ ُہ ۡم ّمثلًا ّذ ُجله ِف َج َعلنا
َ
ۡ ََۡ
َ َ َ َ َّ َ ۡ
اب ّق
ن
ع
ا
ن
م
ف
لِاح ِد ِہما جنته ِ ِ
ٍ
َ ۡ ّٰ
َ ۡ َ َۡ َ َ
َحففن ُہ َما ِبنخ ٍل ّق َج َعلنا َب ۡین ُہ َما ر ۡذ ًعا
﴿﴾۳۲
َۡ
ۡ ۡ َّ ۡ َ ُ ُ َ
ِکل َتا ال َجن َته ِف ّٰات ۡت اکل َہا َق ل َ ۡم تظ ِل ۡم
ۡ َ ً َََ َ َ َ
ِّمن ُہ ش ۡیئا ۙ ّق ف ّج ۡرنا ِخ ّٰلل ُہ َما ن َہ ًرا ﴿ ۙ﴾۳۳
ّ َق ک َ َ
اـ ل َ ٗہ ثَ َم ٌر ۚ َفقَ َ
اؾ ل َِصا ِح ِب ٖہ َق ُہوَ
ۤۡ
یُ َحا ِق ُذ ٗف اَنَا اَخۡم َ ُؿ ِم ۡن َک َمالًا ّ َق اَعَ ّ ُى ج َ َؿػاً
﴿﴾۳۴
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َق َخ َخ َل َج ّ َن َت ٗہ َق ُہوَ َظال ٌِم لّ َِن ۡف ِس ٖہ ۚ َق َ
اؾ
ۤۡ َ ُ َ َ
َ
َما اظ ّ ُن ا ۡـ ت ِب ۡی َد ّٰہ ِذ ٖ ۤۡف ا َب ًدا ﴿ ۙ﴾۳۵
ّ َ َ ۤۡ َ ُ ّ ُ ّ َ َ َ َ َ ً ّ َ َ ۡ ّ ُ ۡ ّ ُ
ق ما اظن الساعۃ قٓائِمۃ ۙ ق ل ِئن ذ ِخخة
َ َ َۡ ۡ ۡ ََ
ِاخّٰی َذب ِّ ۡی لَا ِج َد ّـ خه ًؿا ِّمن َہا ُمنقل ًبا ﴿﴾۳۶
َ َ َ ٗ َ ُ ٗ َ ُ َ ُ َ ُ ٗ ۤۡ َ َ َ ۡ َ
قاؾ لہ صا ِحبہ ق ہو یحا ِقذف اخؿػة
َّ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ ُ َ
ُّ ۡ َ
اب ث ّم ِم ۡن نطف ٍۃ
ِبال ِذی خلقک ِمن تر ٍ
ُ َ ّٰ َ
ث ّم َس ّوىک َذ ُجلًا ﴿﴾۳۷
ّٰ ّ َ ۠ ُ َ ّّٰ
الل ُہ َذب ّ ۡی َق لَا ۤۡ اُ ًۡو ُؽ برَب ّ ۡیۤۡ اَ َحداً
ل ِکنا ہو
ِ ِ ِ
ِ
﴿﴾۳۸
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َق لَوۡ لَا ۤۡ ِا ۡد َخ َخ ۡل َت َج ّ َن َت َک ُق ۡل َت َما َش َ
ٓاء
َ ََ ََ
ُ َ ّ َ ّّٰ
ّّٰ
الل ُہ ۙ لَا ق ّوَۃ ِالا ِبالل ِہ ۚ ِا ۡـ ترَ ِـ انا اق ّ َل
َ
ۡ َ
ِمنک َمالًا ّق َقل َ ًدا ﴿﴾۳۹
َف َع ّٰسی َذب ّ ۡیۤۡ اَ ۡـ ّیُ ۡؤ ِته َ ِف َخه ۡ ًؿا ِّم ۡن َج ّ َن ِت َک قَ
ِ
یُ ۡرس َل َع َل ۡی َہا ُح ۡس َبانًا ّم َن ّ َ
الس َمٓا ِء
ِ
ِ
َ
َ ً
ف ُت ۡص ِب َح َص ِع ۡی ًدا رلَقا ﴿ ۙ﴾۴۱
ُ َ ََ َ
َ
َ
ا ۡق یُ ۡص ِب َح َمٓاؤ َہا غوۡ ًذا فل ۡن ت ۡس َت ِط ۡیع ل َ ٗہ
ََ
طل ًبا ﴿﴾۴۱
َق اُ ِح ۡی َط ب َث َمر ٖف َفاَ ۡص َب َح حُقَ ِّل ُب َک ّ َفی ِہۡ
ِ ِ
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ٌ َ
َ ۡ َ ۡۤ
َعدّٰی َما اجف َق فِ ۡی َہا َق ِہیَ خا ِقیَۃ َعدّٰی
ۡۤعُ ُو ۡقش َہا َق حَقُوۡ ُؾ ّٰی َل ۡی َتج ۡی ل َ ۡم اُ ًۡو ۡؽ برَب ّ ۡی
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
﴾۴۲﴿ ا َح ًدا

َ ۡ َ ٌ َ َّ ُ َ
َق ل َ ۡم تک ۡن ل ٗہ فِئۃ ّین ُِ ُو ۡقن ٗہ ِم ۡن ُخ ۡق ِـ
ۡ َ َ َ َ ّّٰ
﴾۴۳﴿ اـ ُمن َت ِِ ًوا
الل ِہ ق ما ک
અને તું કશે કે વત્મ તભાયા યલયરદગાય
તયપથી છે ; ભાટે જે ની ભયઝીભાં આલે તે
ઇભાન રઇ આલે, અને જે ની ભયઝીભાં આલે
તે ઇભાન ન રાલે; ફેળક અભોઍ ઝાણરભ
રોકો ભાટે ઍલી આગ તૈમાય કયી છે કે જે ના
ડદા તેભને ઘેયી રેળે; અને અગય તેઓ
(તૃાની) પરયમાદ કયળે તો તેભને ઍલું ાણી
ાલાભાં આલળે જે લું કે ીગેરું ત્રાંફુ જે
(તેભના) ચશેયા બૂંજી નાખળે; ફુરૂં શળે તે
ીણં અને ફુરૂં શળે તે ણલશ્રાંણત સ્થાન. (૨૯)
અનુક્રભણણકા
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ખયેખય જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે અને
જે ભણે વત્કામો કમાજ છે , ખચીતજ અભે (તે)
વત્કામો કયનાયાઓનો વલાફ ઍે જલા
દેતા નથી. (૩૦)
તેઓ ઍજ તો છે કે જે ભના ભાટે શંભેળ
યશેનાયા ફગીચા છે જે ની શેઠ નદીઓ
લશેતી શળે જે ભાં તેભને વુલણજ કંકણોથી
ળણગાયલાભાં આલળે અને વુન્દુવ (કુભાળદાય
યેળભ) તથા ઇસ્તફયક (રકમ્ખાફ)ના રીરા
(યંગના) લસ્ત્રો તેઓ રયધાન કયળે (અને)
તેભાં સવશાવનો ય અઢેરી (ફેઠા શળે);
ઉિભ ફદરો શળે તે અને વુંદય શળે તે
ણલશ્રાંણત સ્થાન ! (૩૧)
અને (શે યવુર !) તેભના ભાટે તે ફે ળખવોનો
દાખરો લણજલી દે; અભોઍ તે ફન્નેભાંથી
ઍકને ભાટે ફે દ્રાક્ષની લાડીઓ ફનાલી શતી
અને તે ફન્ને (લાડીઓ)ને ખજૂ યના લૃક્ષો લડે
ઘેયી રીધી શતી અને તે ફન્ને લાડીઓના
ભઘ્મ બાગભાં ખેતી કામભ કયી દીધી શતી.
(૩૨)
ઍ ફન્ને લાડીઓ ઘણાં પ પારદ
અનુક્રભણણકા
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નીજાવ્મા કયતી શતી અને તે (પો)
આલાભાં વશેજ ણ ણનર્ષપ જતી ન શતી,
અને તે ફન્નેની લચ્ચે અભોઍ નદી ણ
લશાલી દીધી શતી: (૩૩)
અને (લી) તે ળખવ ાવે ધન ણ ુર્ષક
શતું; (ઍક લેાં) તે ોતાના જોડીદાય વાથે
લાતો કયતાં કશેલા રાગ્મો કે શુ ં ભાર
ણભલ્કતના પ્રભાણભાં તાયા કયતાં ઘણો લધી
ગઍરો છુ ં તેભ (ઓરાદની) વંખમાભાં ણ
લધુ ફલાન છુ ં . (૩૪)
અને તે ોતાના ફાગભાં ઍલી ણસ્થણતભાં
શોંચ્મો કે (અણબભાનના કાયણે) ંડેજ
ોતાની ઝાત ય ઝુલ્ભ કયનાય શતો. કશેલા
રાગ્મો કે શુ ં નથી ધાયતો કે આ (ફાગ) કદી
ણ નાળ ાભળે. (૩૫)
અને શુ ં ઍ ણ નથી ધાયતો કે કમાભત
આલનાય છે , અને જો શુ ં ભાયા યલયરદગાય
તયપ ાછો પેયલલાભાં ણ આલીળ તો ણ
આ સ્થાન કયતાં લધુ વારૂં સ્થાન અલશ્મ
ભેલીળ. (૩૬)
તેના વાથીઍ તેની જોડે લાતો કયતાં કહ્યું કે ળું
અનુક્રભણણકા
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તું તેનો ઇન્કાય કયે છે કે જે ણે તને ભાટીભાંથી
ૈદા કમો, છી લીમજના ટીાભાંથી છી તેને
વંૂણજ ભાનલી ફનાલી દીધો ? (૩૭)
યહ્યો શુ ં, તો ભાયો યલયરદગાય તો ઍજ
અલ્રાશ છે અને શુ ં ભાયા યલયરદગાયનો
કોઇને ણ બાગીદાય ફનાલતો નથી. (૩૮)
અને તેં તાયા ફાગભાં પ્રલેળ કયતી લખતે ઍભ
કેભ ન કહ્યું કે જે કાંઇ અલ્રાશે ચાહ્યું તે થમું
છે , અલ્રાશની ળણક્ત ણવલામ કોઇ ળણક્ત
(ફલાન) નથી ? બરે તું ઍભ વભજતો
શોમ કે શુ ં ભાર તથા ઔરાદભાં (તાયા કયતાં)
ઉતયતો છુ ં : (૩૯)
ણ કદાચને ભાયો યલયરદગાય ભને તાયા
ફગીચા કયતાં ફેશતય (ફાગ ફગીચા) આી
દે, અને આ (તાયા ફાગ) ય આકાળ યથી
લીજી રૂે કોઇ અઝાફ ભોકરી દે કે (જે થી)
તે ફગીચો વાટ ભેદાન થઇને યશી જામ:
(૪૦)
અથલા તે (નદી)નું ાણી ઝભીનભાં ઍટરું ઉંડુ
ચાલ્મું જામ કે તાયાભાં તે કાઢલાની ળણક્તજ ન
યશે. (૪૧)
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(વાયાંળ કે) તેના પ (ફાગ-ફગીચા) ઉય
(આખયે) આપત આલીજ ગઇ; જે થી જે
ુંજી તેભાં તે રગાડી ચૂક્મો શતો તે ભાટે તે
(ખેદ કયતાં) શાથ ચોતો યશી ગમો, જ્માયે તે
(ફાગ) ોતાના ભાંડલાઓ ય ઉંધો ડ્મો
શતો, અને (તેનો) ભાણરક (શાથ ભવતાં)
આ કશી યહ્યો શતો કે કેલું વારૂં થાત કે ભેં
ભાયા યલયરદગાયનો કોઇને ળયીક ફનાવ્મો ન
શોત ! (૪૨)
અને (તે લખતે) કોઇ ક્ષ અલ્રાશના ણવલામ
તેની વશામ કયનાયો ન શતો, અને ન તે (ોતે
અલ્રાશના લેય વાભે) ફચાલ કયી ળક્મો.
(૪૩)
“ણરઝઝારેણભન” (ઝારીભોના ભાટે) શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય અ.થી લણજન છે કે
ઝુલ્ભના ત્રણ પ્રકાય છે : (૧) ઍ ઝુલ્ભ કે જે
ભાપ કયલાને રામક નથી, (૨) ઍ ઝુલ્ભ કે જે
ફક્ષલાભાં આલળે (૩) ઍ ઝુલ્ભ કે છોડલાભાં
નણશ આલે. શેરો ઝુલ્ભ જે ની ફક્ષીળ થળે
નણશ તે ળીકજ છે . ફીજો ફક્ષીળને કાફીર ઍ
છે કે જે ોતાના આત્ભા ઉય કયેરો શોમ.
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ત્રીજો ઝુલ્ભ રોકોનો છે ઍ ભાપ કયલાભાં
નણશ આલે જ્માં વુધી તેનો ભાણરક યાઝી ન
થામ.
શલે ખુદા ભોઅભીનો ણલે કશે છે કે અભે
તેભના નેક કામોનો ઍે જલા દેતા નથી.
નેક ભોઅભીનો ભાટે અદનની જન્નત છે અને
તેઓનું સ્થ ઍ ઉભદા જન્નત તથા વુંદય
ોળાકો છે .
આ સ્થે કુદયત ફે વ્મણક્તઓનો દાખરો યજૂ
કયે છે . ફની ઇવયાઇરભાં ફે બાઇ શતા. ઍક
મશુ દા ભોઅભીન શતો અને ફીજો કતરૂવ
કારપય શતો. તેભનો ણતા આઠ શજાય રદનાય
ભુકીને ભયી ગમો. તેઓઍ આવભાં લાયવો
લશેંચી રીધો. કતરૂવે ચાય શઝાય રદનાયભાં
ભકાન, ખેતીલાડી લગેયે ખયીદ કમાજ, જ્માયે
મશુ દાઍ તે તભાભ ભાર યાશે ખુદાભાં ખચજ
કયી નાખમો.
કતરૂવના ફાગોભાં ુર્ષક ભેલો થલા રાગ્મો,
તેની ખેતી ખુફ શયી બયી થઇ અને તેભાં
નશેયો જાયી થઇ ગઇ. તેણે ોતાના બાઇને
કહ્યું કે આણે ફન્નેને વયખો લાયવો ભળ્મો
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શતો. જો ભાયી ાવે કેટરો ભાર લધી ગમો
અને અલરાદની વંખમાભાં ણ શુ ં તાયાથી
ફલાન છુ ં અને છી અણબભાનથી કશેલા
રાગ્મો. આ ભાયો ભાર તથા ફાગ-ફગીચા
કદી ણ નાળ ાભળે નણશ.
અને શુ ં તે નથી ભાનતો કે કમાભત આલે અને
આ દુણનમાની જે ભ આખેયતભાં ણ ભને
ફધો આલો જ ભાર ભળે.
છી તેના બાઇઍ કહ્યું કે ળું તું ઍ લાતનો
ઇન્કાય કયે છે જે ણે તને ભાટીભાંથી મદા
કમો?
છી તેના બાઇઍ કહ્યું કે તું ફાગભાં દાખર
થમો તો ળા ભાટે “ભાળાઅલ્રાશ રા કુવ્લતા
ઇલ્રા ણફલ્રાશ” કહ્યું નણશ ?
ભાયો યલયરદગાય તાયાથી ભને ઉિભ ફાગ
ફગીચા આે. આ તાયી ખેતીલાડી ઉય
આવભાન યથી લીજી રૂે કોઇ અઝાફ
ભોકરી દે કે જે થી તાયા ફાગ-ફગીચા વાટ
ભેદાન થઇ જામ.
છે લટે કુદયત તયપથી આપત આલી અને
કતરૂવની દયેક લસ્તુઓ નાળ ાભી. જ્માયે તે
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કારપય ફીજે રદલવે ફાગભાં ગમો તો તેણે
જોમું કે તેની દયેક લસ્તુ નાળ ાભી ગઇ શતી.
તેથી તે શાથ ભવીને કશેલા રાગ્મો કે કેલું
વારૂં થાત જો ભેં ભાયા યલયરદગાયનો ળયીક
ફનાવ્મો ન શોત. તે લખતે તેની ભદદ કયનાય
કોઇ શતું નણશ.
૪૪ થી ૪૫ભી આમાત :-

ًُہ َنال َِک الۡوَلَایَ ُۃ ل ِ ّّٰل ِہ ال ۡ َح ّق ؕ ُہوَ َخه ۡ ٌؿ ثَوَابا
ِ
ۡ َۡ َ
﴾۴۴٪ ﴿ ّق خه ٌؿ ُعق ًبا
َ ۡ ُّ
ۡ
ۡ ََ
الدن َیا ک َمٓا ٍء
َق اض ِف ۡب ل َ ُہ ۡم ّمث َل ال َح ّٰیو ِۃ
ُ َ َ َ ۡ َ َ ّ َ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ
الس َمٓا ِء فاخ َتلط ِب ٖہ ن َباة
انزلنہ ِمن
ّ الۡاَ ۡذص َفاَ ۡص َب َح َہ ِش ۡی ًما تَ ۡذ ُذ ۡق ُف
الرِ ّٰی ُح ؕ َق
ِ
ۡ ُ ّ ۡ َ ّ ُ ّٰ َ ُ ّّٰ َ َ
َ
ً
﴾۴۵﴿ کاـ اللہ عدی ک ِل شی ٍء مقت ِدذا
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તે (કમાભતના) વભમે વાચા અલ્રાશનો જ
અણધકાય શળે; ઍજ (ૂણ્મનું) ઉિભ પ અને
ઉિભ ફદરો આનાયો છે . (૪૪)
અને (શે યવુર !) તેભના ભાટે વંવાયી
જીલનનો દાખરો લણજલી દે કે તે તે ાણીના
જે લું છે કે જે અભોઍ આકાળ યથી ઉતામુું,
છી તેની વાથે બૂભીને ણનજ બેલાઇ
ગઇ, છી તે વુકાઇને (ઍલું) છીન્ન બીન્ન
થઇ ગમું કે જે ને લામુઍ ઉડાડી દીધું ; અને
અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય કાફુ ધયાલનાયો છે .
(૪૫)
કમાભતના રદલવે અલ્રાશની જ શુ કુભત શળે
અને નેકીનો ઉિભ ફદરો આનાય ણ તેજ
છે .
તે જીલન આે છે અને ભોત ણ, તે તયક્કી
ણ આે છે અને સ્તી ણ. તેના શુ કભથી
લવંત આલે છે અને ાનખય ણ આલે છે .
તભને આજે ઍળ અને યાશત પ્રાપ્ત થમેર છે .
તેથી ઍ પયેફભાં ન યશો કે આ શારત નાળ
નણશ ાભે. ખુદાના શુ કભથી આજે જે કંઇ
તભને ભેર છે તે ફધુ તભાયાથી ાછુ ં ણ
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રઇ ળકે છે . આ દુણનમાનો અજફ શાર છે .
આજે ઍક છે તો કારે ફીજો છે . જે ભકે
અબ્દુર ભરીક ઓભેયી કશે છે કે ભેં શ.ઇભાભે
શુ વમન અ.નું વય કુપાભાં અબ્દુલ્રાશ ણફન
ઝીમાદના દયફાયભાં જોમું અને તેજ
અબ્દુલ્રાશ ણફન ણઝમાદનું વય જ.
ભુખતાયની વાભે જોમું અને જ. ભુખતાયનું વય
ભવઅફ ણફન ઝુફેયની વાભે યાખેરું જોમું
અને ભવઅફનું વય અબ્દુર ભરીક ણફન
ભયલાનની વાભે યાખેરું જોમું. આ તભાભ
ઝભાનાનો ઇણન્કરાફ ફાય લયવની ભુદ્દતભાં
જોમો. આ પાની દુણનમાભાં ળું રદર રગાડીઍ
? જે ઓ શેરાં થઇ ગમા છે તેઓની શારત
જોઇને ફોધ ગ્રશણ કયલો જોઇઍ.
૪૬ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ۡ ُّ
ُ ۡ ُ َ َۡ
ۡ َُ
الدن َیا ۚ َق
اؾ َق ال َبنوۡ َـ رِیۡنۃ ال َح ّٰیو ِۃ
الم
ًالص ِل ّٰح ُت َخه ۡ ٌؿ ِع ۡن َد َذ ّب َک ثَوَابا
ّّٰ ال ۡ ّٰب ِق ّٰی ُت
ِ
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َ َۡ َ
ّق خه ٌؿ ا َملًا ﴿﴾۴۶
َ ََۡ َُ ُّ ۡ َ َ َ
َ َ
اؾ َق ترَی الۡا ۡذص
ق یوؿ نس ِهؿ ال ِجب
َ ً َ َ ّٰ َ َ ُ َ
ۡ
بَاذِرۃ ۙ ّق َحٍ ۡون ُہ ۡم فل ۡم جغا ِخ ۡذ ِمن ُہ ۡم
َ
ا َح ًدا ﴿﴾۴۷
ُ ُ
َ ًّ َ ۡ َ
َق ع ِوضوۡا َعدّٰی َذ ِّبک َصفا ؕ لَق ۡد ِجئ ُت ُموۡنا
َ َّ
َ
َ َ َ ۡ ّٰ ُ َ َ
ک َما خلقنک ۡم ا ّق َؾ َم ّرَ ٍۭۃ ۫ بَ ۡل ر َع ۡم ُت ۡم ال ۡن
َّ
ُ َ
ن ۡج َع َل لَک ۡم ّموۡ ِع ًدا ﴿﴾۴۸
ََ
ۡ
َ ۡ
ۡ
َق ُق ِضع ال ِک ّٰت ُب فل َؿی ال ُم ۡجرِ ِمه َف
ۡ ۡ َ
َ َ
ُ ُ
ُمش ِف ِقه َف ِم ّما فِ ۡی ِہ َق حَقوۡلوۡ َـ ّٰیوَیۡل َتنا
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َُ
ۡ ً َ
َ ۡ ّٰ
َ
اؾ ّٰہذا ال ِکت ِب لَا حغا ِخ ُذ َص ِغه َؿۃ ّق لَا
م ِ
ُ
َ ۡ ً ّ َ ۤۡ َ
ک ِبه َؿۃ ِالا ا ۡح ّٰص َہا ۚ َق َق َج ُد ۡقا َما َع ِملوۡا
ۡ ُ َ َ
َحا ِض ًفا ؕ َق لَا یَظ ِل ُم َذ ّبک ا َح ًدا ﴿ ﴾۴۹٪

ّٰ
َق ِا ۡد ُق ۡل َنا ل ِۡل َم ٰٓلئ َک ِۃ ۡ
اس ُج ُد ۡقا لِا َخ َؿ
ِ
ۡ
َف َس َج ُد ۡۤۡقا ِالَّا ۤۡ ِا ۡب ِل ۡی َس ؕ ک َ َ
اـ ِم َن ال ِج ِ ّن
ََ َ ُ َ
َ
ََ
فف َس َق َع ۡن ا ۡمرِ َذ ِّب ٖہ ؕ اف َت ّت ِخذ ۡقن ٗہ َق
ُ ّ ّ َ َ ٗ ۤۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ٌّ
دذِیتہ اقل ِیٓاء ِمن خقنِی ق ہم لکم عدق ؕ
ۡ َ ّّٰ ۡ
ً
َ
َ
َ
ِبئس ل ِلظ ِل ِمهف بدلا ﴿﴾۵۱
વંણત અને વંતતી દુણનમાની જીંદગીનો
ળણગાય છે ; અને ફાકી યશેનાય વાયાં કામો
તાયા યલયરદગાય ાવે રયણાભની રૂઍ
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ઉિભ છે અને (લી) ઉમ્ભીદ અને આળાની
રૂઍ ણ (ફેશતય છે ). (૪૬)
અને જે રદલવે અભે શાડોને ચરાલલા
ભાંડીળું અને તું ૃથ્લીને વાટ ભેદાન થઇ
ગઍરી નીશાળે, અને (ત્માયે) અભે તેભને
ઍલી યીતે ઍકઠાં કયી રઇળું કે તેભનાભાંથી
ઍકને ણ ફાકી યાખીળું નણશ. (૪૭)
અને (છી) તેભને તાયા યલયરદગાયની
શજુ યભાં શાયફંધ ઉબા કયલાભાં આલળે;
(અને કશેલાભાં આલળે કે) તભે અભાયી ાવે
ઍલી યીતે આલી ગમા છો કે જે લી યીતે
અભોઍ તભને શેરી લખતે ૈદા કમાજ શતા,
ફલ્કે તભારૂં તો ઍલું ગુભાન શતું કે અભોઍ
તભાયા ભાટે લામદો ૂયો કયલાનો કોઇ
લખતજ નક્કી કમો ન શતો. (૪૮)
અને (છી કયણીના) રેખ વાભે ભુકલાભાં
આલળે, તે લેા તું ગુનેશગાયોને (ઍલી
ણસ્થણતભાં) ણનશાળે કે જે કાંઇ તે (કયણીના
રેખ)ભાં (રખેરું) શળે તેનાથી તેઓ ફીતા
શળે અને કશેતા શળે કે શામ ખયાફી અભાયી!
આ કેલું રખાણ છે ! કે તેણે કોઇ ણ નાની
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મા ભોટી લાત રખમા ણલના છોડી દીધી નથી;
વાયાંળ કે તેભણે જે કાંઇ કમુું શળે તેને શાજય
જોળે; અને તાયો યલયરદગાય કોઇના શકભાં
ઝુલ્ભ કયતો નથી. (૪૯)
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે અભોઍ
તભાભ પરયશ્તાઓને કહ્યું કે આદભને ણવજદો
કયો તો ઇબ્રીવ ણવલામ વલેઍ ણવજદો કમો;
તે જીન્નાત (ની કોભ)ભાંથી શતો, આથી તેણે
તેના યલયરદગાયના શુ કભનું ઉલ્રંઘન કમુું;
(આ છતાં) ળું તભે ભને ભૂકી તેને અને તેના
લંળજોને ણભત્ર ફનાલો છો ? જો કે તેઓ
તભાયા દુશ્ભન છે ; નાપયભાની કયનાયાઓ ભાટે
આ (ભાઅફૂદોનું) ફદરલું કેલું ખયાફ છે !
(૫૦)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી રયલામત છે કે
“ફાકેમાતુસ્વારેશાત” તે તસ્ફીશાતે અયફા
છે . શઝયતે પયભાવ્મું કે તભો ોતાની ઢાર
કડો. રોકોઍ અયઝ કયી કે કોઇ દુશ્ભન ચઢી
આવ્મો છે ? આે પયભાવ્મું : નણશ, દોઝખથી
ફચલા ભાટેની ઢાર તસ્ફીશાતે અયફા છે .
આ આમતની તપવીય કમાભતના રદલવ ણલળે
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છે અને ભુયદાઓ કફયોભાંથી ફશાય નીકળે
અને શશ્રના ભેદાનભાં બેગા થળે.
શ. યવુરે ખુદા વ.ભે પયભાવ્મું કે કમાભતના
રદલવે રોકો નલસ્ત્રા ઉઠળે. જ.ઉમ્ભે
વરભાઍ આને ુછમું કે ળું સ્ત્રીઓ ણ
નગ્ન શારતભાં ઉઠળે ? શઝયતે પયભાવ્મું કે
શા. આ વાંબી જ.ઉમ્ભે વરભાઍ કહ્યું કે
આ તો ભોટી પજે તી થળે. તે લખતે શઝયતે
પયભાવ્મું કે ફધા રોકો કમાભતના બમથી
ોત-ોતાની યેળાનીભાં શળે અને કોઇને
ણ કોઇની કંઇ ડી નણશ શોમ.
ઍલું કદી ણ ફનળે નણશ કે કોઇઍ કંઇ
ગુનોશ કમો ન શોમ અને ઍભજ તેના
અઅભાર નાભાભાં રખી દેલાભાં આલે અને
કોઇ ણ ભાણવને તેના ગુનાશ કયતાં લધાયે
વઝા દેલાભાં નણશ આલે. ખુદાલંદે આરભ
આરદર અને ઇન્વાપી છે . અઅભાર નાભાની
અંદય દયેક લસ્તુ રખેરી શળે. આંખનું
રકાયલું, ગનું ઉાડલું ઍ ફધું તેભાં રખેરું
શળે.
આ આમતભાં જ. આદભ અ. અને
અનુક્રભણણકા
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ઇબ્રીવના રકસ્વાની તયપ ઇળાયો કયલાભાં
આવ્મો છે અને બટકેરા ભાનલીઓને તેની
ફેલકુપી ઉય ચેતવ્મા છે કે જે ઓ ોતાના
યશીભ અને કયીભ ખુદાને અને તેના
ખૈયખલાશ મગમ્ફયોને છોડીને ોતાના
જુ ના દુશ્ભનના પંદાભાં પવાઇ જામ છે , જે ણે
શેરા રદલવથી જ ઇન્વાનની ઇાજ કયી છે .
૫૧ થી ૫૬ ભી આમાત :-

َ ّ َما ۤۡ اَ ۡش َہ ۡد ّتُ ُہ ۡم َخ ۡل َق
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا
ص َق
ذ
ِ
َ َ
ُۡ
ُ َۡ ۡ َ
لَا خل َق اجف ِس ِہ ۡم ۪ َق َما کن ُت ُم ّت ِخذ
ُ ّۡ ۡ
﴾۵۱﴿ ال ُم ِض ِله َف َعض ًدا
ُ َ َق یَوۡ َؿ حَقُوۡ ُؾ ن
َاخ ۡقا ًُ َوکَٓا ِء َی الّ َ ِذیۡن
ََ
َ
َ
ر َع ۡم ُت ۡم ف َد َعوۡ ُہ ۡم فل ۡم یَ ۡس َت ِج ۡی ُبوۡا ل َ ُہ ۡم َق
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َۡ َ َ ً
َج َعلنا بَ ۡین ُہ ۡم ّموۡ ِبقا ﴿﴾۵۲
َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ
الن َاذ َف َظ ّ ُنوۡۤۡا اَنّ َ ُہمۡ
ق ذا المجرِموـ
ً
ۡ
ُ
ّموَاقِ ُعوۡ َہا َق ل َ ۡم یَ ِج ُد ۡقا َعن َہا َم ِۡ ِوفا ﴿ ﴾۵۳٪
َ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ۡ ُ ۡ ّٰ ّ َ
از ِم ۡن
ِلن
ق لقد صففنا فِی ہذا الـػا ِـ ل ِ
ُ ّ َ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ُ ََۡ َ
اـ اخم َؿ ش ۡی ٍء
ک ِل مث ٍل ؕ ق کاـ الاِنس
َج َدلًا ﴿﴾۵۴
َ َ َ َ َ َّ
ٓاء ُہمُ
از اَ ۡـ ّیُ ۡؤ ِم ُنوۡۤۡا ِا ۡد َج َ
الن َ
ق ما منع
ال ۡ ُہ ّٰدی َق یَ ۡس َت ۡغؿ ُػ ۡقا َذ ّبَ ُہ ۡم الَّا ۤۡ اَـۡ
ِ
ِ
تَاۡ ِت َی ُہ ۡم ُس ّ َن ُۃ الۡاَ ّ َقل ِه ۡ َف اَ ۡق یَاۡ ِت َی ُہمُ
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ُ ُ َ َۡ
﴾۵۵﴿ اب ق ُبلًا
العذ
ّ َّ ۡ
ُ
ۡ
َق َما ن ۡر ِس ُل ال ُم ۡر َس ِله َف ِالا ُم َب ٍِ ِویۡ َن َق
َّ
ۡ
ََ
ُمن ِذذِیۡ َن ۚ َق یُ َجا ِخ ُؾ ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا
ۡۤ ُ َ َ ّ َ ۡ
ُ
ۡ
ِبال َبا ِط ِل ل ُِی ۡد ِحضوۡا ِب ِہ ال َح ّق َق اتخذ ۡقا
ۡ ُ ۡۤ
﴾۵۶﴿ ّٰا ّٰیتِ ۡی َق َما ان ِذ ُذ ۡقا ُہ ُز ًقا
ભેં તેભને આકાળો તથા જભીન વજજ તી લખતે
શાજય યાખમા ન શતા અને ન તેભની ોતાની
વજજ તના વભમે; અને શુ ં ગુભયાશ
કયનાયાઓને (ભાયા) ફાશુ ફ ફનાલતો
નથી. (૫૧)
અને તે રદલવે કે જ્માયે અલ્રાશ પયભાલળે કે
તભે ભાયા તે ળયીકોને ોકાયી (ફોરાલી) રો કે
જે તભે ભાની રીધા શતા. જે થી તેઓ તેભને
ોકાયળે ણ તેઓ તેભને કાંઇજ જલાફ
નણશ આે, અને અભે તેભની લચ્ચે ઍક
અનુક્રભણણકા
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ણલનાળક ખાઇ ભૂકી દઇળું. (૫૨)
અને જ્માયે ગુનેશગાયો (જશન્નભની આગ)
નીશાળે ત્માયે ઍલું ગુભાન કયળે કે તેઓ
શભણાંજ તેભાં ડી જળે, અને તેભાંથી નાવી
જલાની કોઇ જગ્મા ભેલળે નણશ. (૫૩)
અને ખયેજ અભોઍ ભનુર્ષમ ભાત્રના ણશત
કાજે આ કુયઆનભાં જાત જાતના દાખરા
સ્ટ ક કયીને લણજવ્મા છે ; અને ભનુર્ષમ દયેક
લસ્તુ કયતાં લધુ ઝગડાું છે . (૫૪)
અને જ્માયે રોકોની ાવે ણશદામત આલી
ચૂકી ત્માયે તેભને ઇભાન રાલતાં તથા ોતાના
યલયરદગાયથી ગુનાશોની ક્ષભા ભાંગતા કોઇ
ફીજી લાતે નથી અટકાવ્મા, ણવલામ કે તેભને
ણ આગરાઓનો કામદો રાગુ ડી જામ,
અથલા તેભની વાભે (અલ્રાશનો) અઝાફ
આલી ઉબો યશી જામ. (૫૫)
અને અભે યવુરોને (અભસ્થા) નથી ભોકરતાં
કકતુ ખુળખફય આલા અને ડયાલલા ભાટે
(ભોકરીઍ છીઍ); અને જે રોકો ઇભાન નથી
રાવ્મા તેઓ અવત્મ લાતોના આધાયે વત્મને
યદ કયી દેલા ઝઘડો કયે છે , અને ભાયી
અનુક્રભણણકા
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આમતોને તથા જે લસ્તુઓથી તેભને
ડયાલલાભાં આલે છે તેને શાંવી ખેર ફનાલી
રે છે . (૫૬)
ખુદા કશે છે કે આવભાન અને ઝભીનને
મદા કયતી લખતે ભેં ળમતાનની વરાશ
રીધી ન શતી અને ન તેની ભદદ ચાશી શતી.
જે ઓ ગુભયાશ કયે છે તેઓ ભાયાથી દુય શોમ
છે . આવભાન અને ઝભીનના વજજ નભાં ળયીક
થલું તો ફશુ જ દુયની લાત છે , ઍ ોતે ખુદ
ઍક ભખરુક છે .
ખુદા પયીશ્તાઓને કશેળે કે ભુશ્રીકોને કશો
જે ઓને તભો તભાયા અનુભાન પ્રભાણે
અભાયા ળયીક જાણતા શતા. શલે આલીને
તેઓ તભાયા અઝાફને દુય કયે. તે લખતે તેઓ
ોતાના ફનાલેરા ખુદાઓને અલાઝ આળે
ણ તેઓ કંઇ જલાફ આી ળકળે નણશ અને
ન તેઓની પયીમાદે શોંચળે. તેઓની લચ્ચે
અભોઍ ઍક ણલનાળક ખાઇ ભુકી છે .
કમાભતભાં ગુનેશગાયો જશન્નભની આગ
બડકે ફતી ણનશાળે તો તેઓને બાગલાનો
કોઇ યસ્તો શળે નશીં.
અનુક્રભણણકા
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અભોઍ કુયઆનભાં પ્રકાય પ્રકાયના દાખરા
દરીરોનું લણજન કમુું છે કે જે થી તેઓ
ફોધાઠ રે. ઇન્વાન ખુદાના વજજ નભાં
વશુ થી લધાયે ઝઘડા કયનાયો છે . કશે છે કે
તેથી ભુયાદ નઝય ણફન શાયીવ છે જે કુયઆન
ણલળે ઝઘડા કયતો શતો.
અભોઍ ઇભાન રાલતા અને ગુનાશની ભાપી
ચાશતા કોઇને ણ અટકાવ્મો નથી.
અભોઍ ગમ્ફયોને ખુળખફયી આલા અને
ડયાલલા ભાટે ભોકલ્મા અને ઍક ભોઅજીઝો
ફતાવ્મો તો ફીજા ભોજીઝાની ચાશના કયે છે
અને તેઓ કુયઆનને અવત્મ ફતાલે છે અને
તેઓ ઍ ફાફતભાં શાંવી ઉડાડે છે .
૫૭ થી ૫૯ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َ ّ َ ّٰ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ ّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ق من اظلم ِممن دِٔو ِبای ِت ذ ِب ٖہ فاعوص
َ ۡ َ َ َ ّ ُ ّٰ َ ۡ َ َ ّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ
عنہا ق ن ِسی ما قدمت یدف ؕ ِانا جعلنا
َۡۤعدّٰی ُق ُلوۡبہ ۡم اَخ ّ َِن ًۃ اَ ۡـ حّ َ ۡفقَ ُہوۡ ُف َق ف ۡی
ِِ
ِ
અનુક્રભણણકા
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ۡ
َ
َ ۡ
َ
ّٰادانِ ِہ ۡم َقق ًوا ؕ َق ِا ۡـ ت ۡد ُع ُہ ۡم ِاخی ال ُہ ّٰدی
َ َ َ ۤۡ ً َ
فل ۡن ّی ۡہ َت ُد ۡقا ِادا ا َب ًدا ﴿﴾۵۷
ُ
َق َذ ّبُ َک ال ۡ َغ ُفوۡ ُذ ُدق ّ
الرَ ۡح َم ِۃ ؕ لَوۡ یُ َؤا ِخذ ُہ ۡم
َّ
ب َما َک َس ُبوۡا ل َ َع ّ َج َل ل َ ُہ ُم ال ۡ َع َذ َ
اب ؕ بَ ۡل ل ُہ ۡم
ِ
َ َّ َ
ّموۡ ِع ٌد ل ۡن ّی ِج ُد ۡقا ِم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہ َموۡئِل ًا ﴿﴾۵۸
ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ ّٰ
َ ََ
َق ِتلک الـ ٰۤػی ا ۡہلکن ُہ ۡم ل َ ّما ظل ُموۡا َق

َ
َۡ
َج َعلنا ل َِم ۡہ ِل ِک ِہ ۡم ّموۡ ِع ًدا ﴿ ﴾۵۹٪

અને તેના કયતાં લધાયે (ભોટો) ઝાણરભ કોણ
શળે કે જે ને તેના યલયરદગાયની આમતો
ેદ્લાયા ફોધ આલાભાં આલે છતાંમ ત
તેનાથી ભોંઢું પેયલી રે અને જે જે કૃત્મો તેના
? શાથે થઇ ચૂક્મા છે તેને લીવયી જામ
hajinaji.com
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ણન:વંળમ અભોઍ તેભના અંત:કયણો ય
ડ નાખી દીધા છે જે થી તેઓ (વત્મ લાત)
વભજી જ ન ળકે અને તેભના કણોભાં લજન
કામભ કયી દીધું છે (કે જે થી વાંબી ન ળકે) ;
અને જો તું તેભને વત્મ ભાગજ તયપ ફોરાલે તો
ઍ ણસ્થણતભાં તેઓ કદી વત્મ ઇણખતમાય કયળે
નણશ. (૫૭)
અને તાયો યલયરદગાય ભોટો ભાપ કયનાય
(અને) યશેભતલાો છે ; અગય તે તેભને તેભની
કયણીના પ્રભાણભાં (અઝાફભાં) ણગયપતાય
કયતે તો તેભને ઘણોજ જલ્દી અઝાફ
આતે; યંતુ તેભના ભાટે ઍક (ચોક્કવ)
વભમ (ણનભાજણ થમેરો) છે જે નાથી ફચલા
ભાટે તેઓ શયગીઝ કોઇ આશ્રમની જગ્મા
નણશ ભેલે. (૫૮)
અને આ લસ્તીઓ કે જે લેા (તેભના
યશેલાવીઓઍ) ઝુલ્ભ કમો ત્માયે અભોઍ
તેભનો નાળ કયી નાખમો; અને તેભના નાળ
કયલા (ભાટે)નો ણ અભોઍ ઍક વભમ નક્કી
કયી યાખમો શતો. (૫૯)
જ્માયે કોઇ વ્મણક્ત અથલા વભુશ દરીર,
અનુક્રભણણકા
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શુ જ્જત અને બરાઇ ભાટેના ફોધાઠોના
ભુકાફરાભાં ઝઘડો કયલા ઉતયી આલે છે અને
શકનો વાભનો ભક્કય અને પયેફના શથીમાયો
લડે કયે છે અને ોતાની બુરને ણસ્લકાયલા
કદી તૈમાય શોતો નથી. તેથી અભોઍ તેના
અંત:કયણ ય ડદા નાખી દીધા છે અને
તેઓના કાન વત્મ અલાઝ વાંબલાથી
ફશેયા કયી દીધા છે . ઍલા રોકો ફોધાઠથી
ભાનતા નથી, ણ શરાકતના ખાડાભાં ડીને
તેઓને ખાતયી થામ છે .
અલ્રાશની ઍ યીત નથી કે જ્માયે ઇન્વાન
કંઇ ગુનોશ કયે છે તો ઍજ લખતે તેને કડીને
વઝા આે. તેની ળાને યશીભીનો તકાઝો છે કે
ાીઓને કડલાભાં તે જલ્દી કયતો નથી
અને રાંફી ભુદ્દતની ઢીર આે છે ણ ઍ
રોકો ઍટરા ફધા નાદાન છે કે ણલરંફનો
ખોટો અથજ કયે છે અને ઍલું અનુભાન કયે છે કે
અભે ગભે તેભ કયીઍ અભારૂં કદી ુછાણં થળે
નણશ.
આ આમતભાં ઇળાયો છે વફા, વભુદ અને
ભદમન તેભજ કવ્ભે રુત તયપ જે નો નાળ કયી
અનુક્રભણણકા
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નાખલાભાં આવ્મો શતો. તેઓને કુયૈળના
રોકો લેાયની વપયભાં જતા-આલતા જોતા
શતા અને તેનાથી અયફના ફીજા રોકો ણ
જાણકાય શતા.
૬૦ થી ૬૬ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ ُ ۡ ّٰ َ ّٰ ُ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ َ ّٰۤ
ق ِاد قاؾ موسی ل ِفتىہ لا ابرج حتی
اَ ۡب ُل َغ َم ۡج َم َع ال ۡ َب َۡ َویۡن اَ ۡق اَ ۡم ِطیَ ُحقُباً
ِ
﴿﴾۶۱
َََ ََ
َ
َ
َ
فل ّما بَلغا َم ۡج َمع بَ ۡی ِن ِہ َما ن ِس َیا ُحوۡت ُہ َما
َ َّ َ َ
َ ۡ ۡ
فاتخذ َس ِب ۡیل ٗہ فِی ال َبَ ِو َي َو ًبا ﴿﴾۶۱
َ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ ّٰ ُ ّٰ َ َ َ َ َ
ٓاءنا ۫
فلما جاقرا قاؾ ل ِفتىہ ا ِتنا غد
َ َ َ َ
َ
َ
لَق ۡد ل َ ِق ۡینا ِم ۡن َسؿ ِػنا ّٰہذا ن َص ًبا ﴿﴾۶۲
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َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۤۡ َ ّ َ ۡ َ ّ
الصُ َو ِۃ ف ِان ِ ۡی
قاؾ اذءیت ِاد اقینا ِاخی
َّ
ۤۡ َ ۡ
ۡ َ
َ
ن ِس ۡی ُت ال ُحوۡة ۫ َق َما ان ّٰس ِن ۡی ُہ ِالا
ّ َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ٗ َ ّ َ َ َ َ ۡ َ
ٗ
الشیطن اـ ادٔوف ۚ ق اتخذ س ِبیلہ فِی
ۡ ۡ
ال َبَ ِو ۖ٭ َع َج ًبا ﴿﴾۶۳

اؾ ّٰدل َِک َما ُک ّ َنا ن َ ۡبغ ۖ٭ َف ۡاذتَ ّ َدا َعدیٰۤ
َق َ
ِ
ّٰ َ َ َ
ً
َ
اثاذِ ِہما قصصا ﴿ ۙ﴾۶۴
ً
َ ۤۡ َ ّٰ
َ
فوَ َج َدا َع ۡب ًدا ِّم ۡن ِع َبا ِخنا ّٰات ۡین ُہ َذ ۡح َمۃ
ّ ۡ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّ َ ُ ّ َ ۡ
ً
ِمن ِعن ِدنا ق علمنہ ِمن لدنا ِعلما ﴿﴾۶۵

اؾ ل َ ٗہ ُموۡ ّٰسی َہ ۡل اَ ّتَب ُع َک َعدٰۤی اَـۡ
َق َ
ِ
hajinaji.com
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ۡ
ّ َ
ّ ُ
﴾۶۶﴿ ت َع ِل َم ِن ِم ّما ُع ِل ۡم َت ُذش ًدا
અને (તે વભમને માદ કયો) જ્માયે ભૂવાઍ
ોતાના (ઍક) તરૂણ (વાથી મુળોઅ)ને કહ્યું કે
શુ ં તો ચાલ્માજ કયીળ જ્માં વુધી કે શુ ં ફે
વભુદ્રોના વંગભ ય શોંચી ન જાઉં, નણશતય
લો મુંત ચાલ્માજ કયીળ. (૬૦)
આથી જ્માયે તે ફન્ને તે ફે (વભુદ્રો)ના વંગભ
સ્થાને શોંચ્મા તો તેઓ ફન્ને ોતાની
ભાછરી બૂરી ગમા, તે ભાછરીઍ વુયંગની
જે ભ ોતાનો વભુદ્રભાં ભાગજ કયી રીધો.
(૬૧)
છી જ્માયે તેઓ ફન્ને ત્માંથી આગ
ચાલ્મા ત્માયે (ભૂવાઍ) ોતાના મુલાન
(જોડીદાય)ને કહ્યું કે આણો નાસ્તો રાલ;
ખયેજ આણી આ ભુવાપયીભાં આણને
ઘણો થાક રાગ્મો છે . (૬૨)
(મુલાન જોડાદીયે) કહ્યું કે જો ને ! જે લખતે
આણે તે ત્થય ાવે ણલવાભો રીધો શતો
ત્માયે શુ ં ભાછરી રેતાં લીવયી ગમો શતો, અને
અનુક્રભણણકા
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તે લાત તને કશેતાં ળૈતાનેજ ભને બૂરાલી
દીધો, અને (અણત) ણલચીત્ર યીતે તે
(ભાછરી)ઍ વભુદ્રભાં ોતાનો ભાગજ રીધો
શતો. (૬૩)
(ભૂવાઍ) કહ્યું ઍજ જગ્મા તો આણે
(ક્માયના) ળોધતા પયીઍ છીઍ, જે થી ફન્ને
જણા ોતાના ગરાં ળોધતા ાછા પમાજ.
(૬૪)
અને (ત્માં) તે ફન્નેઍ અભાયા ફંદાઓ
ભાંશેના ઍક ફંદા (ણખઝય)ને દીઠો, જે ને
અભોઍ અભાયી ાવેથી યશેભત અજણ કયી
શતી અને જે ને અભોઍ અભાયા જ્ઞાનભાંથી
થોડું જ્ઞાન ળીખવ્મું શતું. (૬૫)
ભૂવાઍ તેને ણલનંતી કયી કે ળું શુ ં તાયી વાથે
યશુ ં ઍલી ળયતે કે જે વન્ભાગજનું જ્ઞાન તને
ળીખલલાભાં આવ્મું છે તેભાંથી તું ભને ણ
થોડુંક ળીખલે. (૬૬)
જ્માયે શ. યવુરે ખુદા વ.ભે કુયૈળના ાવે
અસ્શાફે કશપના રકસ્વાનું લણજન કમુું ત્માયે
તેઓઍ કહ્યું કે અભને ઍ “આરીભ”નો
રકસ્વો વંબાલો, જે નું અનુવયણ કયલાનો
અનુક્રભણણકા
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શ. ભુવા અ.ને શુ કભ થમો શતો. ત્માયે
જીબ્રઇરે અભીન શઝયતની ાવે આ
રકસ્વાને રઇને આવ્મા. ઍ આરીભથી ભુયાદ
શ. ખીઝય અ. છે . કશે છે કે શ.ભુવા અ.ના
રદરભાં આવ્મું કે અલ્રાશે ભાયા જે ટરું ઇલ્ભ
કોઇને આપ્મું નથી. તેથી જીબ્રઇરે ખુદાનો
મગાભ શોંચાડ્મો કે તેભને કશો કે ફે
દરયમાના વંગભ ાવે ઍક ભોટો ત્થય છે ,
ત્માં ઍક વ્મણક્ત છે જે તાયા કયતાં લધુ
જાણકાય છે અને તેનાથી કંઇક ભેલો. જ્માયે
જીબ્રઇરે આ વંદેળો આપ્મો તો આે રદરભાં
સ્તાલો કમો. તે છી ોતાના લવી મુળોઅ
ણફન નુનને કહ્યું કે ભને અલ્રાશનો શુ કભ થમો
છે કે ફે દયીમાના વંગભ ાવે જે વ્મણક્ત યશે
છે તેની મયલી કરૂં તે છી તેઓ ળેકેરી
ભાછરી રઇને યલાના થમા.
જ્માયે તેઓ ઍક દયીમાના રકનાયે શોંચ્મા
અને શ.ભુવા અ. ત્માં વુઇ ગમા તે છી શ.
મુળોઅ અ.ભે ત્માં ઍક ઝયણાના ાણીથી લઝુ
કમુું. ાણીનું ત્માયે ઍક ટીું ભાછરી ઉય
ડલાથી તે વજીલન થઇને દરયમાભાં ચારી
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ગઇ. ત્માં ાણીનું જે ઝયણં લશેતું શતું તે
આફે શમાત શતું.
છી શ. ભુવા અ.ભે કહ્યું કે આણો નાશ્તો
રાલો, આણને ફશુ જ થાક રાગ્મો છે .
જ.મુળોઅ અ.ભે કહ્યું કે શુ ં ભાછરી તો
ાછરા રકનાયા ઉય જ બુરી આવ્મો છુ ં .
જ.ભુવા અ.ભે કહ્યું આણે ઍજ જગ્માને તો
ળોધી યહ્યા છીઍ અને ફન્ને તે તયપ ાછા
પમાજ. શ.ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.થી
યીલામત છે કે શ.ભુવા અ. અને મુળોઅ અ.
ાછા ત્માં આવ્મા તો તેભણે ણખઝય અ.ને
ત્માંજ વુતેરા જોમા. તેઓઍ તેભને વરાભ
કયી. જ. ખીઝયે તેભને વરાભનો જલાફ
આપ્મો. શ.ભુવા અ.ભે કહ્યું કે શુ ં આની
ાવે ઍટરા ભાટે આવ્મો છુ ં કે તભો જે કંઇ
જાણો છો તે ભને ફતાલો. શ.ઇભાભે જાઅપયે
વારદક અ.ભે પયભાવ્મું છે કે જો શુ ં શ. ભુવા
અ. અને શ. ણખઝય અ.ની દયણભમાન શોત તો
તેઓને ઍ લસ્તુઓની ખફય આત જે શુ ં તે
ફન્નેથી લધાયે જાણં છુ ં અને તેઓને પક્ત
બુતકાની ફાફતોનું ઇલ્ભ આલાભાં આવ્મું
અનુક્રભણણકા
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શતું, બણલર્ષમનું ઇલ્ભ આલાભાં આવ્મું ન
શતું. અભે તો બાલીનું ણ ઇલ્ભ જાણીઍ
છીઍ જે અભોને શ. યવુર વ. તયપથી
લાયવાભાં ભળ્મું છે .
જ.ભુવા અ.ભે જ.ણખઝય અ.ને ણલનંતી કયી કે
શુ ં તભાયા વાથે યશેલા ઇચ્છુ ં છુ ં અને ભને તે
અજફ ભાડનાયી લાતોનું ણળક્ષણ આો.
૬૭ થી ૭૪ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ
ۡ
ً
َ
َ
َ
﴾۶۷﴿ قاؾ ِانک لن تست ِطیع م ِعی صكؿا

ُ ۡ ُ
َ َ
َق ک ۡی َف ت ۡصكِ ُؿ َعدّٰی َما ل َ ۡم ت ِحط ِب ٖہ خكۡ ًؿا
﴾۶۸﴿
ۡۤ َ َ ّ ً َ ُ ّّٰ َ َ ۡ ۡۤۡ ُ َ َ َ َ
قاؾ ست ِجدنِی ِاـ شٓاء اللہ ص ِابرا ق لا
َ َ
َ
﴾۶۹﴿ ا ۡع ِص ۡی لَک ا ۡم ًرا
અનુક્રભણણકા
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َ َ َ َّ
َ َ ۡ
اؾ ف ِا ِـ ات َب ۡع َت ِج ۡی فلَا ت ۡسـَلجِ ۡی َع ۡن
ق
ّٰۤ ُ َ َ ۡ ۡ
َ
ش ۡی ٍء َحتی ا ۡح ِدت لَک ِمن ُہ ِدٔ ًوا ﴿ ﴾۷۱٪
َّ ۡ َ
َ ۡ َ َ َ َ ّٰۤ َ
َ
َ
فانطلقا  ٝحتی ِادا ذکِبا فِی الس ِفین ِۃ
ََََ َ َ ََ ۡ
ۡ َ َ َ
اؾ آ َوق َت َہا ل ُِتغرِؼ ا ۡہل َہا ۚ
ٓوقہا ؕ ق
َ ۡ َ ً
لَق ۡد ِجئ َت ش ۡیئا ِا ۡم ًرا ﴿﴾۷۱
َ
َ َ َ َ ُ َّ َ
َ
اؾ ال َ ۡم اق ۡل ِانک ل َ ۡن ت ۡس َت ِط ۡیع َم ِع َی
ق
َصكۡ ًؿا ﴿﴾۷۲
َ َ ُ ۡ
ُ ۡ
َ
اؾ لَا ت َؤا ِخذن ِ ۡی ِب َما ن ِس ۡی ُت َق لَا ت ۡر ِہقجِ ۡی
ق
َ
ِم ۡن ا ۡمرِ ۡی ُع ٌۡ ًوا ﴿﴾۷۳
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َ ََ ُ
َ ّٰۤ َ َ َ ۡ َ
ۙ  َحتی ِادا ل َ ِق َیا غ ّٰل ًما فق َتل ٗہٝ فانطلقا
ۡ َ ۡ َ ۢ ً َّ َ ً ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ َ
ؕس
ٍ قاؾ اقتلت جفسا رخ ِیۃ ِبغهؿِ جف
ۡ ُّ ً َ ۡ َ
﴾۷۴﴿ لَق ۡد ِجئ َت ش ۡیئا نٕ ًوا
(ણખઝયે) કહ્યું (શુ ં ળીખલીળ ણ) તું ભાયી
વાથે શયગીઝ ધીયજ ધયી ળકળે નણશ. (૬૭)
અને જે (લાત)ની તને ભાણશતી નણશ શોમ
તેના ય તું કેલી યીતે ધીયજ ધયળે ? (૬૮)
(ભૂવા)ઍ કહ્યું કે અગય અલ્રાશે ચાહ્યું તો તું
ભને ધીયજલંત જોળે અને શુ ં તાયા કોઇ ણ
ભાભરાભાં નાપયભાની નણશ કરૂં. (૬૯)
પયભાવ્મું, ફવ ત્માયે (ચાર) અગય તું ભાયી
વાથે યશેલા ચાશતો શોમ તો તું ભને કોઇ લાત
(નો ખુરાવો) ુછજે નણશ જ્માં વુધી કે શુ ં
ોતે તેની શકીકત તને જણાલું નણશ. (૭૦)
શલે ફન્ને ચાલ્મા અશીં વુધી કે ફન્ને (ઍક)
શોડીભાં વલાય થઇ ગમા જે ભાં તે (ણખઝયે)
ફાકોરૂં ાડી દીધું. (જે થી ભૂવાઍ) કહ્યું ળું તેં
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ઍભાં ઍ ભાટે ફાકોરૂં ાડ્મું કે
શોડીલાાઓને ડુફાડી દે ? ખયેજ આ તો તેં
ઘણંજ ગંબીય કાભ કમુું છે . (૭૧)
(ણખઝયે) પયભાવ્મું, ભેં (તને) કહ્યું ન શતું કે તું
ભાયી વાથે શયગીઝ ધીયજ ધયી ળકળે નણશ.
(૭૨)
(ભૂવાઍ) કહ્યું કે ભાયાથી જે બૂર થઇ ગઇ તે
ભાટે ભને દોણત ગણ નણશ, અને ભાયા
ભાભરાભાં આટરી વખતાઇથી લતજ નણશ.
(૭૩)
છી ફન્ને ચાલ્મા અશીં વુધી કે ઍક
છોકયાને (જઇ) ભળ્મા, ફવ તેને તે (ણખઝયે)
કત્ર કયી નાખમો. (જે થી ભૂવાઍ) કહ્યું કે ળું તેં
ઍક ણનદો જીલને ફીજા કોઇનું ખુન કમાજ
ણલના ભાયી નાખમો (નથી) ? આ તો ખયેજ તેં
અણત અઘટીત કામજ કમુું છે . (૭૪)
ત્માય છી શ. ભુવા અ.ભે કહ્યું કે શુ ં આની
વાથે યશેલા ચાશુ ં છુ ં . શઝયતે કહ્યું કે તભો
ભાયી વાથે યશીને ભાયા કામો ય ધીયજ ધયી
ળકળો નશીં. શ. ભુવા અ.ભે કહ્યું કે શુ ં તભાયા
કાભોભાં દખર દઇળ નણશ અને ઍ ભાટે
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લામદો કરૂં છુ ં . છી ત્માંથી ઍ ત્રણે
ફુઝુગજલાયો યલાના થમા. જ્માયે દયીમાના
રકનાયે શોંચ્મા તો ઍક ભાર બયેરું લશાણ
જોમું. તેભાં કેટરાક રોકો વલાય થમા શતા.
આ ણ તેભાં વલાય થમા. જ્માયે લશાણ
ત્માંથી યલાના થમું તો શ. ણખઝય અ.ભે
લશાણભાં ઍક ફાકોરૂં કમુું. છી ભાટીથી તેને
છાંદી દીધું. શ. ભુવા અ. લશાણની આલી
શારત જોઇ ગુસ્વે થઇ કહ્યું કે તભે આ ળું
કમુું? ળું ફધામને ડુફાડી દેલા છે ? જ.ણખઝયે
કહ્યું કે ભેં તભને શેરાંજ કહ્યું શતું કે તભો
ભાયા કામજને વભજી ળકલાના નથી. આે
વબ્ર, ળાંણતથી જોમા કમુું નણશ ! શ. ભુવા
અ.ભે કહ્યું કે શા જયા ઉતાલ થઇ ગઇ. શલે
કાંઇ લાંધો ઉઠાલીળ નણશ. છી ત્માંથી
લશાણ આગ ચાલ્મું અને ફધા રકનાયે
શોંચી ગમા. ત્માં ઍક રૂાા છોકયાને
જોમો. જે નો ચાંદ જે લો ચશેયો કાનભાં વુંદય
રોરક શેયીને છોકયાઓ વાથે ખેર કુદ કયી
યહ્યો શતો. કેટરીકલાય વુધી શ. ણખઝય અ.
તેને જોતા યહ્યા. છી ઍકાઍક તેને ભાયી
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નાખમો. આ જોઇ જ.ભુવા અ. ઍકદભ
દોડ્મા અને જ.ણખઝય અ.ને ફથભાં રઇને
કહ્યું કે તભોઍ આ ળું કમુું ? ણનદોને ફેગુનાશ
ભાયી નાખમો ? અયે તભારૂં આ કામજ ફશુ જ
ખયાફ કશેલામ !
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કાર અરભ અકુલ્રક : ાયો ૧૬
૭૫ થી ૮૨ભી આમાત :-

َق َ
اؾ اَل َ ۡم اَ ُق ۡل لّ َ َک ِانّ َ َک ل َ ۡن تَ ۡس َت ِط ۡی َع َم ِعیَ
َصكۡ ًؿا ﴿﴾۷۵
َ
َ
َۡ َ
َق َ
اؾ ِا ۡـ َسال ُتک َع ۡن ش ۡیءٍۭ بَ ۡع َد َہا فلَا
َّ ّ ۡ
َ َۡ
ُ
ت ّٰص ِح ۡبجِ ۡی ۚ ق ۡد بَلغ َت ِم ۡن ل ُدن ِ ۡی ُعذ ًذا
﴿﴾۷۶

َ ۡ َ َ َ َ ّٰۤ َ ۤۡ َ َ َ ۤۡ َ ۡ َ َ
ۡ
َ
فانطلقا  ٝحتی ِادا اتیا اہل قویۃ ِۣ
ۡ
اس َت ۡط َع َما ۤۡ اَ ۡہ َل َہا َفاَبَوۡا اَ ۡـ حّ ُ َض ّی ُفوۡ ُہماَ
ِ
َ َ َ َ ۡ َ َ ً ُّ ۡ ُ َ ۡ َّ ۡ َ َّ
فوجدا فِیہا ِجداذا یرِید اـ ینقض
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1022

અનુક્રભણણકા

ۡ َّ َ ۡ َ َ
َفاَ َق َ
ام ٗہ ؕ َق َ
اؾ لَوۡ ِشئ َت لَتخذة َعل ۡی ِہ
َ
ا ۡج ًرا ﴿﴾۷۷
َ َ َ
ُ
َ
اؾ ّٰہذا ف َِواؼ بَ ۡیجِ ۡی َق بَ ۡی ِنک ۚ
ق
َساُن َ ِّب ُئ َک ب َت ۡا ِقیۡل َما ل َ ۡم تَ ۡس َت ِط ۡع ّ َع َلی ِہۡ
ِ
ِ
َصكۡ ًؿا ﴿﴾۷۸
ُ
َ َّ َّ َ ُ َ َ َ
ۡ
الس ِف ۡینۃ فکان ۡت ل َِم ّٰس ِکه َف حَ ۡع َملوۡ َـ
اما
فی ال ۡ َب َۡو َفاَ َذ ۡخ ّ ُة اَ ۡـ اَع ۡی َب َہا َق کَاـَ
ِ
ِ
ِ
َق َذ َ
ٓاء ُہ ۡم ّ َم ِل ٌک ّیَ ۡا ُخ ُذ ک ُ ّ َل َس ِف ۡی َن ٍۃ َغ ۡصباً
﴿﴾۷۹
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َ َ ّ َ ۡ ُ ّٰ ُ َ َ َ َ
َۡ
اـ ابَ ّٰو ُف ُم ۡؤ ِمنه ِف
ق اما الغلم فک
َ َ َ ۤۡ َ ُ َ ُ ۡ ً َ ُ ۡ
فخ ِش ۡینا ا ۡـ ّی ۡر ِہق ُہ َما طغ َیانا ّق کؿ ًػا
﴿﴾۸۱
َفاَ َذ ۡخنَاۤۡ اَ ۡـ ّیُ ۡبدل َ ُہ َما َذ ّبُ ُہ َما َخه ۡ ًؿا ِّم ۡنہُ
ِ
َ ّٰ ً َ َ ۡ
رخوۃ ّق اق َو َب ُذ ۡح ًما ﴿﴾۸۱
ۡ
َ َ َّ ۡ َ ُ َ َ َ ُ ۡ
اـ ل ِغ ّٰل َمه ِف یَ ِت ۡی َمه ِف فِی
ق اما ال ِجداذ فک
اـ تَ ۡح َت ٗہ َکنۡ ٌـ لّ َ ُہ َما َق کَاـَ
ال ۡ َمدیۡ َن ِۃ َق ک َ َ
ِ
َ ُ ۡ ُ َ َ ً َ َ َ َ َ ّ ُ َ َ ۡ ّ َ ۡ ُ َ ۤۡ
ابوہما صال ِحا ۚ فاذاخ ذبک اـ یبلغا
َ ُ َّ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ً
اشدہما ق یستُ ِوجا کنـہما ۖ٭ ذحمۃ
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ۡ َ
َ ّٰ
َ
َ َ
ِّم ۡن ّذ ِّبک ۚ َق َما ف َعل ُت ٗہ َع ۡن ا ۡمرِ ۡی ؕ دل ِک
َۡ
ََ ۡ َ
﴾٪۸۲﴿ تا ِقیۡ ُل َما ل َ ۡم ت ۡس ِطع ّعل ۡی ِہ َصكۡ ًؿا
(ણખઝયે) પયભાવ્મું ભેં તને કશી દીધું ન શતું કે
તું ભાયી વાથે શયગીઝ ધીયજ ધયી ળકળે નણશ
? (૭૫)
(ભુવાઍ) કહ્યું કે જો શલે છી તને કોઇ લસ્તુ
વંફંધી વલાર કરૂં તો ભને (તાયી) વાથે ન
યાખજે ; (ખયેજ) ભાયા તયપથી તને ુયતું
કાયણ ભી ચુક્મું છે . (૭૬)
છી ફન્ને ચાલ્મા અશીં વુધી કે ઍક
ગાભલાાઓ ાવે શોંચ્મા જે ભની ાવે
તેભણે ખાલાનું ભાગ્મું, ણ તેભણે આ ફન્નેને
(ોતાના યોણા) ફનાલલાનો ઇન્કાય કમો,
છી તેભને તે બાગભાં ઍક (ઍલી) રદલાર
ભી કે જે ડું ડું થઇ યશી શતી, જે થી તેને
તે (ણખઝયે) ભયમ્ભત (વભી) કયી દીધી.
(જે થી ભુવાઍ) કહ્યું કે જો તું ચાશતે તો
(આ) કામજનું ભશેનતાણં જરૂય રેતે. (૭૭)
અનુક્રભણણકા
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(ણખઝયે) કહ્યું ફવ ! આ (લાતજ) ભાયી તથા
તાયી લચ્ચે ણલમોગ (નું કાયણ) છે . શા, જે
લાતો ય તાયાથી ધીયજ ધયી ળકાઇ ન શતી
તેની ખયી શકીકત શુ ં તને જણાલી દઉં છુ ં .
(૭૮)
(વાંબ !) તે શોડી (કેટરાક) ગયીફ
ભાણવોની શતી જે ઓ (તે લડે) વભુદ્રભાં
(ોતાની આજીલીકા ભેલલા ભાટે) કાભ કમાજ
કયતા શતા અને ભેં ચાહ્યું કે તેને ખોડ
ખાંણલાી ફનાલી દઉં, (કાયણ કે) તેભની
ાછ ઍક ઍલો યાજા (ડ્મો) શતો કે જે
દયેક (વાજી વાયી) શોડીને ફજફયીથી (લેઠ
કયાલલા ભાટે) કડી રેતો શતો. (૭૯)
શલે યહ્યો છોકયો, તો તેના ભા ફા ફન્ને
(વાચા) ભોઅભીન શતા અને અભને ઍલો
અંદેળો થમો કે કદાચને તે (છોકયો) ળીયજોયી
કયી તથા અનુકાયી ફની તેભને વંતાે.
(૮૦)
ભાટે અભોઍ ઇચ્છમું કે તેભનો યલયરદગાય તે
ફન્નેને તેના ફદરાભાં ઍક (ઍલો છોકયો)
આે કે જે ાક નપવીભાં ફશેતય શોમ અને
અનુક્રભણણકા
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દમાભાં ણ ચઢીમાતો શોમ. (૮૧)
શલે યશી તે રદલાર, તો તે તે ગાભના ફે
મતીભ ફાકોની શતી, અને તેની શેઠ
તેભનો ઍક ખજાનો (દાટેરો) શતો, અને તે
ફન્નેનો ફા નેક ભાણવ શતો, જે થી તાયા
યલયરદગાયે ભાત્ર ોતાની યશેભતના કાયણે
આ ચાહ્યું કે તેઓ ફન્ને મુલાન થઇ ોતાનો
ખજાનો ોતેજ કાઢી રે, અને તે ભેં ભાયા
તયપથી કમુું ન શતું (ણ અલ્રાશની ભયજીથી
જ કમુું છે .) જે (લાતો) ય તું ધીયજ ધયી ન
ળક્મો તેની ખયી શકીકત આ છે . (૮૨)
તે લખતે જ. ણખઝયે કહ્યું કે શુ ં તભને કશેતો ન
શતો કે તભો અધીયા ફની જળો. ણધયજ
યાખી ળકલાના નથી. તભો ભાયો વાથ છોડી
દો. જ. ભુવા (અ.) ભનભાં વભજી ગમા કે
ભાયે લામદા પ્રભાણે કાંઇ કશેલું ન જોઇઍ.
છી કહ્યું કે તભે જે કમુું તે ફયાફય શળે. શલે
શુ ં તભાયા કાભભાં દખર નણશ દઉં. છી જ.
ણખઝય તેભને રઇ આગ ચાલ્મા. વાંજનો
વભમ શતો. ઍક ગાભડાભાં શોંચ્મા ઍ
ગાભના રોકો કોઇ ભશેભાનને જભાડતા ન
અનુક્રભણણકા
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શતા. તેઓની ાવે જઇ ઘયભાં યાતલાવો
કયલા ચાહ્યું. તો તે રોકોઍ વાપ નકાયભાં
જલાફ આપ્મો. જભાડલા ભાટે ણ તૈમાય ન
થમા. તે વભમ દયણભમાન જ. ણખઝય (અ.)ઍ
ઍક રદલાર જોઇ કે જે ફીજી લાય ડું ડું
થઇ યશી શતી. તેને વયખી કયી નાખી. શ.
ભુવા (અ.)ભે કહ્યું કે આલા ફદ અખરાક
રોકોની તભોઍ ળા ભાટે વશામ કયી ? જે ણે
યાત્રી યોકાણ કયલાની અને જભાડલાની
ભનાઇ કયી ? આ વાંબી જ. ણખઝયે
જલાફ આપ્મો કે આ ભાયી ભવરેશત
વભજી ળક્મા નશીં અને દયેક લાત ય ણલયોધ
કયો છો. ભાટે શલે તભે તભાયા યસ્તે અને શુ ં
ભાયા યસ્તે. ણ શા, ઍ બેદની લાતને
વાંબતા જાલ કે ભેં પ્રથભ જે લશાણને કાણં
કમુું તેનું કાયણ ઍ શતું કે તે લશાણ ગયીફોનું
શતું. તેના ય તેભના ગુજયાનનો આધાય
શતો. ત્માંના યાજાનું કાભ ઍ શતું કે વાયા
વાયા લશાણને ગયીફો ાવેથી આંચકી રેતો
અને જે ભાં કાંઇ ખાભી શોમ તેલા લશાણને
રેતો નણશ. તેથી ભેં તેનું ાટીમું તોડી નાખમું કે
અનુક્રભણણકા

1028

hajinaji.com

ખોડલાા લશાણને ફાદળાશ શાથ રગાડે
નણશ અને ગયીફોનું લશાણ આંચકી ન રે.
આ ઍ બેદને શલે વભજી ગમા શળો. શલે
આગ વાંબો. જે છોકયાને ભેં ભાયી
નાખમો. તેના ભાતા-ણતા ભોઅભીન શતા
અને તે છોકયો કાપય થનાય શતો તેની
ભશોબ્ફતભાં તેના ભા-ફા ણ ગુભયાશ થઇ
જાત. તેથી તેને અલ્રાશની આજ્ઞાથી ભેં ભાયી
નાખમો જે થી તેઓની આખેયત વુધયે. શલે
કશો કે ભેં ળું ખોટું કમુું શતું ? તે રદલાયની લાત
ણ વાંબો કે તેની નીચે ફે મતીભ
છોકયાઓનો ખજાનો શતો તેઓનો ફા
નેકફખત શતો, ખુદાઍ ચાહ્યું કે તે ફન્ને
મતીભ ુખત લમના થામ ત્માં વુધી ઍ
ખજાનો વરાભત યશે અને ત્માંથી આવાનીથી
ભેલી ળકે. તેથી દીલાયને ભેં ડલા ન દીધી.
જો દીલાય ડી જામ તો તેઓ તે ઘય છોડીને
ચાલ્મા જાત આ શતો તે બેદ.
જ. ણખઝય કયતાં, શ. ભુવા (અ.) અપઝર
શતા, ણ અલ્રાશની ઍ ઇચ્છા શતી કે જ.
ભુવા જાણે અને વભજે કે ભેં જ. ણખઝયને
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ફાણતનનું ણ ઇલ્ભ અતા કમુું છે . શ. ભુવા
(અ.) જાશેયી જે લાતો થતી તે ય ખુદાના
શુ કભ પ્રભાણે અભર કયતા અને જ. ણખઝય
(અ.) છુ ા બેદો ય ણ અભર કયતા ઍ
પ્રભાણે અભર કયલાનો અલ્રાશનો શુ કભ
શતો.
ઇણતશાવભાં છે કે તે છોકયાને જ. ણખઝય
(અ.)ભે ભાયી નાખમો. ત્માય ફાદ ખુદાલંદે
આરભે તેના ભા-ફાને ઍક ુત્રી ઇનામત
કયી અને તેભનાથી ઍક મગમ્ફયનો જન્ભ
થમો શતો. અને જે મતીભોનો ખજાનો ઘયભાં
દટાઍરો શતો તેભાં ઍક વોનાની તખતી
શતી. જે ની ય “રાઍરાશ ઇલ્રલ્રાશ
ભોશમ્ભદુય યવુરુલ્રાશ” રખેરું શતું તેભજ
નવીશતના કરાભો રખેરા શતા કે ‘ઍ
વ્મણક્તથી અજફ થાઉં છુ ં કે ભયલાની ખાત્રી
શોલા છતાં ખુળી કયે છે અને કઝા અને કદય
ય ખાત્રી છે છતાં કેભ બમ યાખે છે ?
અજફ છે ઍ ભાણવ ય કે જશન્નભને માદ
કયે છે છતાં શવે છે ! દુણનમાની શારત
ફદરતી જુ ઍ છે છતાં તેની વાથે પ્રેભ યાખે
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છે . આખેયતભાં ણશવાફ આલાનું મકીન છે
છતાં ગુનાશ કયે છે . જે જે ફનાલ અલ્રાશ
તયપથી થામ છે તે ય આક્ષે ન ભૂકી જે
ણસ્થણતભાં અલ્રાશ યાખે તેભાં યાજી યશે. જો
યોઝી ભલાભાં ણલરંફ થામ તો કુદયતનો
ણલયોધ ન કયે.’
૮૩ થી ૮૫ભી આમાત :-

ُ َۡ َۡ
َ َ ُ
َق یَ ۡسـَلوۡنک َع ۡن ِدی الـ ۡػنه ِف ؕ ق ۡل
ۡ ُ ۡ ّ ۡ ُ ََۡ َُۡۡ َ
ً
﴾۸۳﴿ ساتلوا علیکم ِمنہ ِدٔوا
َ
ِّانَّا َم ّک ّ َنا ل َ ٗہ فی الۡاَ ۡذص َق ّٰاتَ ۡی ّٰن ُہ ِم ۡن کُل
ِ
ِ
ِ
َ
﴾۸۴ۙ ﴿ ش ۡی ٍء َس َب ًبا
َ ََۡ
﴾۸۵﴿ فات َبع َس َب ًبا

અને (અમ યવુર !) તેઓ તને ઝુરકયનૈન
(ણવકન્દય) ણલે ુછે છે , તું કશે કે રો, શુ ં
તભને તેનો થોડોક અશેલાર લાંચી વંબાલું
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છુ ં . (૮૩)
ફેળક અભોઍ તેને ૃથ્લીભાં વિા આી શતી
અને અભોઍ તેને દયેક લસ્તુનું વાધન આપ્મું
શતું. (૮૪)
છી તેણે ઍક વાધનનું અનુકયણ કયી (તેના
આધાયે ભુવાપયી ળરૂ કયી). (૮૫)
ખુદાલંદે આરભ પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) મશુ દીઓના કશેલાથી ભુશ્રીકો તને
ઝુરકયનૈનનો અશેલાર ુછે છે . તેઓને કશે કે
શુ ં તભને તેના શારનું લણજન કયીળ. ઝુરકયનૈન
વીકંદયે રૂભીને કશે છે (જે ણે ઇસ્કંદયીમાને
આફાદ કમુું શતું) ઝુરકયનૈન તેના ભાથાના
લાના ફે ગુચ્છાને કશે છે . ખુદાઍ જ્માયે
ઝુરકયનૈનને તેની કોભ ઉય ભોકલ્મા તો તેની
કોભે તેભના ભાથાના જભણા બાગ ઉય ઍક
પ્રશાય કમો. તેથી તે ભયી ગમા અને ાંચવો
લયવ છી વજીલન થમા, અને પયી રોકોને
દીને શકની ણશદામત કયલા રાગ્મા. તેભની
કોભે તેના ભાથાના ડાફા બાગ ઉય ઘા કમો
તો પયી ઝુરકયનૈન ભયી ગમા અને ાંચવો
લયવ છી પયી વજીલન થમા. ખુદાઍ તેને
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ૃથ્લી ઉય ૂલજ અને ણશ્ચભના ભાણરક
ફનાવ્મા. શ. અરી (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ન તે
નફી શતા ન યવુર. ણ તે અલ્રાશના નેક
ફંદા શતા અને તે ખુદાને દોસ્ત યાખતા શતા
અને ખુદા તેને દોસ્ત યાખતો શતો. કેટરાક
કશે છે કે ઝુરકયનૈનનું નાભ અમાળમા
અબ્દુલ્રાશ શતું અને ઝોશાકના રદકયા શતા.
૮૬ થી ૯૦ ભી આમત :-

َ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ ّٰۤ َ
َالش ۡمس َق َج َدہا
حتی ِادا بلغ مغرِب
ِ
َۡ
ۡ
َ َ
ۡ
تغرُ ُب ف ِ ۡی َعه ٍف َح ِمئ ٍۃ ّق َق َج َد ِعن َد َہا
ّ ُ َ ۡۤ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ً ۡ َ
ۖ قلنا ّٰیذا الـ ۡػنه ِف ِا ّما ا ۡـ ت َع ِذ َب
۬ قوما
َ َ َ َ ۡۤ َ
ً
﴾۸۶﴿ َق ِا ّما ا ۡـ ت ّت ِخذ فِ ۡی ِہ ۡم ُح ۡسنا
ُّ َ ُ َّ ُ ٗ ُ ّ َ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ
قاؾ اما من ظلم فسوػ جع ِذبہ ثم یرخ
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َ ّ
َ ُّ ۡ
ِاخّٰی َذ ِّب ٖہ ف ُی َع ِذبُ ٗہ َعذ ًابا نٕ ًوا ﴿﴾۸۷
َ َ ّ َ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ٗ َ َ َ ُۨ
ق اما من امن ق ع ِمل صال ِحا فلہ جزٓاء
ۡ ّٰ
َُ
َ َ
ال ُح ۡسجی ۚ َق َسنقوۡ ُؾ ل َ ٗہ ِم ۡن ا ۡمرِنا یُ ٌۡ ًوا
﴿﴾۸۸
َُ َۡ َ
ث ّم ات َبع َس َب ًبا ﴿﴾۸۹
َ ّٰۤ َ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ
الش ۡمس َق َج َدہاَ
حتی ِادا بلغ مط ِلع
ِ
َّ
َ َّ َ
َۡ ُ ُ
تطلع َعدّٰی ق ۡو ٍؿ ل ۡم ن ۡج َع ۡل ل ُہ ۡم ِّم ۡن ُخ ۡقنِ َہا
ۡ
ِسل ًؿا ﴿ ۙ﴾۹۱
ેઅશીં વુધી જ્માયે તે વુમાજસ્ત થલાના સ્થ
શોંચ્મો તો તે (વુમજ)ને કાા કીચડના
ઝયણાભાં ડુફતો જોમો અને તે (ઝયણા)ની
hajinaji.com
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ાવે ઍક કોભને દીઠી. અભોઍ (તેને) કહ્યું કે
અમ ઝુરકયનૈન ! (તને આ લાતનો અણધકાય
છે ) કે તેભને ચાશે ણળક્ષા કય ચાશે તેભને રાબ
શોંચાડ. (૮૬)
(ઝુરકયનૈને) અયજ કયી કે તેઓભાંથી જે
નાપયભાની કયળે તેને તો અભે (જરૂય) અઝાફ
આીળું. છી તે ોતાના યલયરદગાય તયપ
ાછો પેયલલાભાં આલળે. અને તે ણ તેને
ધડારૂ અઝાફ આળે. (૮૭)
અને જે ઇભાન રાલળે તથા વત્કામો કયળે તો
તેના ભાટે વાયો ફદરો છે અને અભે તેના
વંફંધભાં અભાયો શુ કભ ણ વશેરો આીળું.
(૮૮)
આ છી તેણે (ફીજા) ઍક વાધનનો ભાગજ
કડ્મો.
અશીં વુધી કે જ્માયે તે વુમોદમ થલાની
જગ્માઍ શોંચ્મો, તો (વુમજ)ને ઍલા રોકો
ય ઉગતો દીઠો કે જે ભના ભાટે અભોઍ તેના
(વુમજ)થી (ફચલા ભાટે) કોઇ આડ કામભ કયી
ન શતી. (૯૦)
તે વાધનો થકી ઝુરકયનૈન ઍટરે વુધી ગમા કે
અનુક્રભણણકા
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તે વુમજ અસ્ત થલાના સ્થે શોંચી ગમા જે
આફાદીનો આખયી છે ડો શતો. ત્માં ઍક
ગયભ ઝયણં ણનશાળ્મું અને ઍક ઇન્વાનની
કોભને જોઇ. જે ભની આંખો રીરી અને
ચશેયા રાર શતા અને તેભના કદ ભોટા શતા,
તથા તેઓ ચાભડાના લસ્ત્રો શેયતા શતા.
ખુદાઍ ઇલ્શાભ કમુું કે અમ ઝુરકયનૈન તે કોભ
જો ઈભાન રાલે તો તેઓને ણળક્ષણ આ.
જે ઓ નાપયભાની કયળે તેઓને અઝાફ
આલાભાં આલળે.
ણવકંદય ઝુરભાત (અંધકાય)ભાં દાખર થમો
અને ઍક શાડ ઉય ગમો. ત્માં તેણે ઍક
પયીશ્તાને જોમો. જે ખુદાની તવફીશ કયી
યહ્યો છે . તેણે ળુક્રનો વજદો અદા કમો.
પયીશ્તાઍ તેને ુછમું કે તું અશીં કેલી યીતે
આવ્મો ? તેણે જલાફ આપ્મો કે જે ખુદા તને
અણશ રાવ્મો છે તે ભને ણ અણશ રઇ
આવ્મો છે . તે છી ણવકંદયે ણશ્ચભના દેળભાં
કાપયો વાભે જે શાદ કયીને ઘણાને કત્ર કયી
નાખમા.
છી ણવકંદય ત્માંથી ુલજ તયપ ગમો. ત્માં ઍક
અનુક્રભણણકા
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કોભ શતી. તેને ોતાના તાફે કયી.
તે વુમજ ઉદમ થલાની જગ્માઍ શોંચ્મો અને
વુમજને ઍ કોભ ઉય નીકતો જોમો. આ
કોભના રોકો નગ્ન શતા તથા ત્માં કોઇ ણ
ભકાન કે ઇભાયત ન શતી, ણ બોંમયા શતા.
અને તેઓ ગયભીભાં તે બોંમયાભાં ચાલ્મા
જતા શતા અને વુમજની ગયભીથી ભાછરીઓ
ળેકીને ખાતા શતા. જ્માયે ણવકંદય રશ્કય
વણશત ત્માં શોંચ્મો તો ત્માં ઘણાં શાડકાં
ડેરાં જોમાં તેથી ુછમું કે આ ળું છે ? તે
રોકોઍ કહ્યું કે અસશ ઘણાં રશ્કય આવ્માં ણ
તેઓ વુમજની ગયભીથી ફીને ખાક થઇ ગમા.
૯૧ થી ૯૬ભી આમાત :-

ُ
َ ۡ َ َ َ ّٰ َ
﴾۹۱﴿ کذل ِک ؕ َق ق ۡد ا َحطنا ِب َما ل َ َد ۡی ِہ خكۡ ًؿا
َ َۡ َُ
﴾۹۲﴿ ث ّم ات َبع َس َب ًبا
َ ّ َح ٰۤتّی ا َدا بَ َل َغ بَه ۡ َف
ۡالس ّ َدیۡن َق َج َد ِمن
ِ
ِ
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َ
ُ ۡ َ َ ۡ ً َّ َ َ ُ َ ۡ َ
اخ ۡق َـ حفق ُہوۡ َـ قوۡلًا
خق ِن ِہما قوما ۙ لا یک
﴿﴾۹۳
ۡ
َ ُ َ َۡ َۡ َ ۡ
قالوۡا ّٰیذاالـ ۡػنه ِف ِا ّـ یَا ُجوۡ َث َق َما ُج ۡو َث
ُ ۡ ُ ۡ َ َۡۡ َ َ
َ
ص ف َہ ۡل ن ۡج َع ُل لَک
مف ِسدقـ فِی الاذ ِ
َ
َ َ
َ
ََ
ٓ ۡو ًجا َعدٰۤی ا ۡـ ت ۡج َع َل بَ ۡیننا َق بَ ۡین ُہ ۡم

ً
َس ّدا ﴿﴾۹۴

َ
َق َ
اؾ َما َم ّک ِج ّ ۡی فِ ۡی ِہ َذب ّ ۡی َخه ۡ ٌؿ َفاَ ِع ۡی ُنوۡنیۡ
ِ
ِ
َُ
َ
ُ َ
ِبق ّوَ ٍۃ ا ۡج َع ۡل بَ ۡینک ۡم َق بَ ۡین ُہ ۡم َذ ۡخ ًما ﴿ ۙ﴾۹۵
ّٰاتُوۡن ۡی ُربَرَ ال ۡ َحدیۡد ؕ َح ٰۤتّی ِا َدا َس ّٰاقی بَهۡفَ
ِ ِ
ِ
hajinaji.com
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ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ
َ َ ّٰۤ
اؾ اجفخوۡا ؕ َحتی ِادا َج َعل ٗہ
الصدفه ِف ق
ۡ َ ۡ ُۡ ُ َ َ ً َ
﴾۹۶﴿ اؾ ّٰاتوۡن ِ ۡیۤۡ اف ِوغ َعل ۡی ِہ قِؽ ًػا
ناذا ۙ ق
(તેભની શકીકત) ઍજ શતી. અને તે
(ઝુરકયનૈન)ના અણધકાયભાં જે કાંઇ શતું
તેનાથી અભે વંૂણજ લાકેપ શતા. (૯૧)
પયી તેણે ઍક ફીજુ ં વાધન ગ્રશણ કમુું (૯૨)
અશીં વુધી કે જ્માયે તે ફે (ભશાન) લજતો
લચ્ચે શોંચ્મો, તો તેભની તે ફાજુ ઍ ઍલા
રોકોને જોમા કે જે ઓ (વઘા) રગબગ
ઍલા શતા કે કોઇ લાતજ વભજતા ન શતા.
(૯૩)
તેભણે કહ્યું કે અમ ઝુરકયનૈન માજુ જ-ભાજુ જ
આ દેળભાં (ણનયંતય) પવાદ પેરાલતા યશે છે
તો ળું અભે તાયા ભાટે થોડીક ખંડણી ઍલી
ળતે નક્કી કયી આીઍ કે તું અભાયી અને
તેભની લચ્ચે ઍક રદલાર ફનાલી આે.
(૯૪)
(ઝુરકયનૈને) કહ્યું, જે (લસ્તુઓ)નો અણધકાય
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ભને ભાયા યલયરદગાયે આપ્મો છે તે (તભાયી
ખંડણી કયતાં) ફશેતય છે , ભાટે તભે (ભાત્ર)
ળાયીરયક ળણક્તથી ભાયી ભદદ કયો કે જે થી શુ ં
તભાયી તથા તેભની લચ્ચે ઍક ભઝફુત રદલાર
ફનાલી દઉં. (૯૫)
(ઍટરે કે) તભે ભને રોખંડના કટકા (રાલી)
આો. અશીં વુધી કે જ્માયે ફન્ને શાડોની
તેટી લચ્ચેની જગ્મા (ુયી દઇ) ને વયખી
કયી દીધી ત્માયે શુ કભ કમો કે (તેના ય આગ)
ધુકં ો, અશીં વુધી કે જ્માયે તે (રોખંડના
કટકા)ને (ધુંકાલી) આગ જે લા (રાર ચો)
ફનાલી દીધા ત્માયે શુ કભ આપ્મો કે ભને
ીગેરું ત્રાંફુ રાલી આો કે શુ ં તેના ય
ઉય યેડી દઉં. (૯૬)
તેઓની ાવે જે વાધનો શતા તેનાથી અભો
ુયી યીતે જાણકાય શતા. છી તે વાધન થકી
ૂલજ અને ણશ્ચભની લચભાં દણક્ષણની ઉિય
વુધી ગમો.
ઍટરે વુધી કે જ્માયે તે તુકજની ઝભીન ાવે
શોંચ્મો. જ્માં ફે શાડોના કાયણે યસ્તો ફંધ
શતો, અને તે શાડની ાછ માજાજ
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ભાજાજ યશેતા શતા. જે ઓની બાા
ઝુરકયનૈન અને તેના વાથીઓ ભાટે અજાણી
શતી અને તેઓ ણ તેભની બાા વભજી
ળકતા ન શતા. તેભજ તેઓ ણફલ્કુર જં ગરી
જે લા શતા.
ઝુરકયનૈન અનેક ભુલ્કો પતેશ કયીને જ્માં
માજુ જ-ભાજુ જ યશેતા શતા ત્માં શોંચી
ગમો. તે ભુલ્કના રોકોઍ તેભને પયીમાદ કયી કે
તેઓ અભાયા ભાણવો, જાનલયો અને
ખેતીઓ ખાઇ જામ છે . તેથી જો તભો આનો
કંઇ યસ્તો કયો તો અભો તભને ભાર ણ
આીળું. આે કહ્યું કે શુ ં તભને તભાયી તથા
તેભની લચ્ચે ઍક ભઝફુત ધાતુની રદલાર
ફનાલી આીળ.
આે કહ્યું કે ભને કુદયતે જે કંઇ આપ્મું છે તે
તભાયી ખંડણી કયતાં ઘણં ઉિભ છે , તભો
ભાત્ર તભાયી ળાયીરયક ળણક્ત લડે ભાયી ભદદ
કયો.
છી ણવકંદયે શાડથી નીચે ઉતયીને તેઓને
કહ્યું કે તભે રોખંડના ટુકડાઓ ભાયી ાવે
રાલો, તેની જે કંઇ કકભત તથા ભજુ યી થળે તે
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શુ ં આીળ. છી ફન્ને શાડોની લચ્ચે
રોખંડના અને તાંફાના ટુકડાઓ ણગાલીને
નાખમા, ઍટરે વુધી કે તેઓને ઍકવો ચાવ
શાથ ઉંચી રદલાર ફનાલી આી.
૯૭ થી ૯૮ભી આમાત :-

ُ اس َت َط
ُ اس َط
ۡ اعوۡۤۡا اَ ۡـ ّیَ ۡظ َہرُ ۡق ُف َق َما
ۡ َف َما
اعوۡا
َۡ َٗ
ً
﴾۹۷﴿ لہ جقبا
َ اؾ ّٰہ َذا َذ ۡح َم ٌۃ ِّم ۡن ّ َذب ّ ۡی ۚ َف ِا َدا َج
َ َق
ٓاء َق ۡع ُد
ِ
ًّ
َ َ ٓاء ۚ َق ک
َ َ ّ َذب ّ ۡی َج َع َل ٗہ َخک
اـ َق ۡع ُد َذب ِّ ۡی َحقا
ِ

﴾۹۸﴿
આભ (કયલા)થી તેઓ (માજુ જ-ભાજુ જ)થી
આ થઇ ન ળક્મું કે (રદલાર ય) ચઢી આલે.
અને ન આ થઇ ળક્મું કે તેભાં ફાકોરૂં ાડે.
(૯૭)
(છી) તેણે રદલાર તૈમાય થઍરી જોઇ કહ્યું
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કે આ (કામજ) ભાયા યલયરદગાયની ઍક
(ભશાન) યશેભત છે . છી જ્માયે ભાયા
યલયરદગાયના લામદાનો વભમ (કમાભત)
આલી શોંચળે તો તે આ (રદલાર)ને ાડી
નાખી ઝભીનદોસ્ત કયી નાખળે. અને ખચીત
જ ભાયા યલયરદગાયનો (દયેક) લામદો વત્મ
ુયલાય થઇને જ યશે છે . (૯૮)
માજુ જ-ભાજુ જ કોઇ ણ યીતે તે રદલારને
તોડી ળકતા ન શતા, કાયણ કે તે ફશુ જ
ભઝફુત શતી.
તે છી તેણે રદલારને તૈમાય થઍરી જોઇ
અને કહ્યું કે આ ભાયા યલયરદગાયની ઍક
ભોટી નેઅભત છે અને જ્માયે વભમ આલળે
ત્માયે તેનો નાળ કયી નાખળે. કશે છે કે
માજાજ ભાજાજ તે રદલાર તોડલા આખો
રદલવ ભશેનત કયતા શતા ણ તેને તોડી
ળકતા નણશ. શંભેળા વાંજ વુધી કાભ કયતા
અને છી કશેતા કે કારે આને તોડળું ણ
તેઓ ઇન્ળાઅલ્રાશ કશેતા ન શતા. તેથી
રદલાર તુટતી ન શતી. ત્માય છી ણવકંદય
ત્માંથી યલાના થઇ ગમો. તે દયેક દેળભાં
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રોકોને ભુવરભાન ફનાલતો જતો શતો. તેણે
ઍક કોભ ઍલી જોઇ કે જે ઓ આવભાં ઍક
ફીજાથી પ્માય અને ભોશબ્ફતથી યશેતા શતા.
તેભના ભકાનોને દયલાઝા ન શતા અને ઘયોની
વાભે જ કબ્રસ્તાન શતું, તેભનો કોઇ ફાદળાશ
ણ ન શતો. ણવકંદયે આશ્ચમજ ાભીને ુછમું
કે તભોઍ ભકાનની વાભે કબ્રસ્તાન ળા ભાટે
ફનાવ્મું છે ? તેઓઍ જલાફ આપ્મો કે અભો
ભોતને બુરી ન જઇઍ તે ભાટે. તેણે પયી
ુછમું કે તભાયા ઘયોને દયલાઝા કેભ નથી ?
તેઓઍ કહ્યું કે અભાયે ત્માં કોઇ ચોયી કયતું
નથી. તેણે ુછમું કે તભાયા ગાભનો શાકીભ
કેભ નથી ? તેઓઍ જલાફ આપ્મો કે અભે
ોતેજ અભાયા નપવના શાકીભ છીઍ. અભે
ઍલું કાભ જ નથી કયતા કે અભને કોઇ
ફાદળાશની જરૂય ડે. તેણે ુછમું કે
તભાયાભાં કોઇ દયલેળ કેભ નથી ? તેઓઍ કહ્યું
કે અભે ફીજાનો શક અભાયા ઉય યાખતા
નથી. તેણે ુછમું કે તભાયા રાંફા આમુર્ષમનું
કાયણ ળું છે ? તેઓઍ જલાફ આપ્મો કે
અભો શંભેળા ખુદાની ઇફાદતભાં તલ્રીન
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યશીઍ છીઍ. તેણે ુછમું કે તભો શવતા કેભ
નથી ? તેઓઍ કહ્યું કે અભો ગુનાશોથી ડયીઍ
છીઍ અને શંભેળા અલ્રાશ ાવે ભગપેયત
ચાશીઍ છીઍ. તેણે ુછમું કે તભે ગભગીન
કેભ નથી થતા ? તેઓઍ જલાફ આપ્મો કે
અભાયી દયેક લાતનો આધાય ખુદા ઉય છે .
અભો કઝા અને કદય ઉય યાજી યશીઍ
છીઍ. છી તેણે ુછમું કે ળું તભાયા ફાદાદા ણ આજ પ્રભાણે જીલન ણલતાલતા
શતા ? જલાફ આપ્મો કે આ ફધું ણળક્ષણ
અભાયા ફા-દાદાઓઍ આપ્મું છે . તેઓ
ગયીફો પ્રત્મે દમાુ શતા, ણનધજનની વશામ
કયતા શતા, જે કોઇ તેભની વાથે ફુયાઇ કયતું
તેભની વાથે નેકી કયતા, અભાનતનું યક્ષણ
કયતા, નભાઝ કામભ યાખતા તથા લચનનું
ારન કયતા શતા. કશે છે કે ઝુરકયનૈનની
ઉભય ાંચવો લયવની શતી અને તેભણે શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ની ફમતુલ્રાશભાં ભુરાકાત
કયી શતી. છી તેભની ઍક પયીશ્તા વાથે
ભુરાકાત થઇ અને કહ્યું કે શુ ં ખુદાની ઇફાદત
ભાટે રાંફુ આમુર્ષમ ચાશુ ં છુ ં . પયીશ્તાઍ
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જલાફ આપ્મો કે તું આફે શમાત ી રે. ત્માય
છી તે ભોટું રશ્કય રઇને આફેશમાતની
ળોધભાં નીકળ્મો અને ફાય લયવ વુધી તે
આફેશમાતની તરાળ કયતો યહ્યો ણ તેને તે
ાણી નવીફ ન થમું. જ્માયે શ. ખીઝય
(અ.)ને તે ાણી ભળ્મું તો આે તે ી રીધું.
૯૯ થી ૧૦૩ ભી આમાત :-

َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ض ّق
ٍ ق ترخنا بعضہم یوم ِئ ٍذ یموث فِی بع
ّٰ َ ُ ّ َ ُ
﴾۹۹ۙ ﴿ الصوۡذِ ف َج َم ۡعن ُہ ۡم َج ۡم ًعا
ج ِفخ فِی
َّ
ّٰ ۡ ّ
َ ۡ َ َ
ّق ع َوضنا َج َہن َم یَوۡ َم ِئ ٍذ ل ِلک ِؿ ِػیۡ َن
ُۨ َ ۡ َ
﴾۱۱۱ۙ ﴿ عوضا
ۡالّ َ ِذیۡ َن کَان َ ۡت اَ ۡع ُی ُن ُہ ۡم ف ۡی ِغ َطـٓا ٍء َعن
ِ
ُ ََ ۡ ۡ
َ
َ
َ
ُ
ً
ۡ
َ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
﴾۱۱۱٪ ﴿ ِدٔ ِوی ق کانوا لا یست ِطیعوـ سمعا
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َّ
ُ َ ّ َ َ ۡۤ َ َ
ََ
اف َح ِس َب ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا ا ۡـ ّیت ِخذ ۡقا
َ َ ۡۤ َ ّ َ َ ۡ َ ۡۤۡ ۡ ُ ۡ ۡ َ
ٓاء ؕ ِانـا ا ۡع َت ۡدنا
ِعبا ِخی ِمن خقنِی اقل ِی
ّٰ ۡ َ ّ
ُ
﴾۱۱۲﴿ َج َہن َم ل ِلک ِؿ ِػیۡ َن ن ُزلًا
ُ ُ َُ
ُ
َۡ
َ
ق ۡل َہ ۡل نن ِّبئک ۡم ِبالۡاخ ٌَ ِویۡ َن ا ۡع َمالًا
﴾۱۱۳﴿
અને તે રદલવે અભે તેઓ (માજાજ
ભાજાજ)ભાંથી કેટરાકોને ઍલી યીતે છુ ટા
છોડી દઇળું કે તેઓ કેટરાકો વાથે ગડભથર
થઇ જળે, અને (છી) વુય (યણળીંગુ)
ફુંકલાભાં આલળે, છી અભે તેભને ઍક
જગ્માઍ બેગા કયી રઇળું. (૯૯)
અને તે રદલવે નાણસ્તકો વભક્ષ જશન્નભને
(રાલી) શાજય કયીળું. (૧૦૦)
કે જે ભની આંખો અભાયી માદથી ડદાભાં
શતી અને તેઓ (કાનોથી) અભાયી ણશદામત
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વાંબી જ ળકતા ન શતા. (૧૦૧)
ળું તે રોકોઍ કે જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા
ઍભ ધાયી રીધું છે કે ભને ભુકીને ભાયા
ફંદાઓને ણશભામતી ફનાલી રેળે ? ણનવંળમ
અભોઍ ઍલા જ નાણસ્તકોની યોણાગત
ભાટે જશન્નભ તૈમાય કયી છે . (૧૦૨)
(અમ યવુર !) તું કશે કે ળું અભે તભને તે
રોકોની શકીકતથી લાકેપ કયીઍ કે જે ઓ
લતજનની રૂઍ વૌથી લધુ શાણન બોગલનાયા
છે ? (૧૦૩)
તે રદલવે અભે રોકોને છુ ટા ભુકી દઇળું આ
માજાજ ભાજાજ તયપ ઇળાયો છે અને તે
રદલવથી ભુયાદ કમાભત છે .
તે રદલવે ખુદા કાપયો વભક્ષ જશન્નભને યજુ
કયળે.
અભાયી માદથી તેઓની આંખો યદાભાં છે .
તેઓ ોતાની અલાઇથી શક લાત વાંબી
ળકતા નથી. શ.ઇભાભે જાઅપય વારદક
(અ.)થી લણજન છે કે ખુદાના ણઝક્રનો અથજ શ.
અરી (અ.)ની દોસ્તી છે રોકો દુશ્ભનીના
કાયણે શ. અરી (અ.)નો ણઝક્ર વાંબલાની
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ળણક્ત યાખતા ન શતા.
આ આમતના ફે બાલાથજ થઇ ળકે છે . ઍક
બાલાથજ તો આમતભાં ફતાલેર છે , ફીજો ઍ
કે તેઓની ુયી કોળીળ અને ભશેનત
દુણનમાની ઝીંદગીભાં જ અટલાઇ ગઇ ઍટરે
તેઓઍ જે કંઇ ણ કમુું ખુદા અને
આખેયતથી ફેરપકય થઇને ભાત્ર દુન્મલી કામો
જ કમાજ અને જગતના જીલનને જ વાચું
જીલન વભજ્મા, ોતાને ફુણદ્ઘળાી અને
અક્કરભંદ વભજતા યહ્યા. તેથી આ દુણનમાની
ખેતીભાં ચયલા ણવલામ તેભની ાવે ફીજુ ં કંઇ
કાભ શતું નણશ.
છી યવુર (વ.)ને કશેલાભાં આલે છે કે ઍ
રોકો ોતાના ફુયા કામોને રીધે લધાયે
નુકવાન ઉાડનાયા છે .
૧૦૪ થી ૧૦૮ ભી આમાત :-

ُّ
ۡ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ َّ َ
ّٰ
َ
َالدن ۡ َیا ق
ال ِذین ضل سعیہم فِی الحیو ِۃ
َُہ ۡم یَ ۡح َس ُبوۡ َـ اَنّ َ ُہ ۡم یُ ۡحس ُنوۡـ
ِ
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ۡ
ُصن ًعا﴿﴾۱۱۴
ُ َ ّ َ َ َ ّٰ
َ
اقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا ِبا ّٰی ِت َذ ِّب ِہ ۡم َق ل ِقٓائِ ٖہ
َ َ َ ُ َ ُ
ف َح ِبط ۡت ا ۡع َمال ُہ ۡم فلَا ج ِق ۡی ُم ل َ ُہ ۡم یَوۡ َؿ
ًۡ
ۡ
ال ِق ّٰی َم ِۃ َقرنا ﴿﴾۱۱۵
َّ
ّ َ َ ُ ۤۡ
ّٰ َ ُ
ََ
دل ِک َج َزٓاؤ ُہ ۡم َج َہن ُم ِب َما کؿ ُػ ۡقا َق اتخذ ۡقا
ّٰا ّٰیتِ ۡی َق ُذ ُس ِد ۡی ُہ ُز ًقا ﴿﴾۱۱۶
الص ِل ّٰح ِت کَانَتۡ
ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َع ِم ُلوا ّّٰ
ُ
ّّٰ ۡ
ل َ ُہ ۡم َجن ُت ال ِؿ ۡػ َخ ۡق ِز ن ُزلًا ﴿ ۙ﴾۱۱۷
ّٰ
ُ
ۡ
خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا لَا یَ ۡبغوۡ َـ َعن َہا
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﴾۱۱۸﴿ِحوَلًا
તેઓ તે છે કે જે ભના દુણનમાની સઝદગી
ભાટેના વલજ પ્રમાવો ઍે ગમા છે અને તેઓ
ઍલું ગુભાન કયતા યશે છે કે તેઓ વત્કામો જ
કયી યહ્યા છે . (૧૦૪)
તેઓ ઍજ છે કે જે ભણે ોતાના
યલયરદગાયની આમતોનો તથા તેની વાભે
શાજય થલાનો ઇન્કાય કમો શતો, જે થી તેભના
કભો વ્મથજ ગમા, ભાટે કમાભતના રદલવે અભે
તેભના કભો (ના ણશવાફ) ભાટે કોઇ ત્રાજલું
કામભ નણશ કયીઍ. (૧૦૫)
આ તેભનો ફદરો છે (માને) જશન્નભ, કાયણ
કે તેઓ (તેનો) ઇન્કાય કયતા શતા અને ભાયી
ણનળાનીઓ તથા ભાયા યવુરોને શવી કાઢતા
શતા. (૧૦૬)
ણનવંળમ જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા
વત્કામો કયતા યહ્યા તેભની યોણાગત ભાટે
રપયદૌવના ફગીચા શળે. (૧૦૭)
જે ભાં તેઓ શંભેળા ભાટે યશેળે અને કદી ણ
અનુક્રભણણકા
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તેભાંથી નીકલા ચાશળે નણશ. (૧૦૮)
ઇબ્ને કોલાઍ શ. અરી (અ.)ને ુછમું કે આ
આમતભાં જે ભનું લણજન છે તેથી ભુયાદ કોણ છે
? આે પયભાવ્મું કે તે ખાયજી રોકો છે અને તે
છી તેને કહ્યું કે તેથી ભુયાદ તું અને તાયા
વશાફી છે .
આ પ્રકાયના રોકોઍ દુણનમાભાં ગભે તેટરા
ભોટા ભોટા કામો કમાજ શોમ, દુણનમાના નાળની
વાથે તેભનો ણ નાળ થઇ જળે. ોતાના
બવ્મ ભકાનો, ભોટા ભોટા કાયખાનાઓ,
શુ ન્નય ઉદ્યોગો જે ના ય પખ્ર કયતા શતા તે
કોઇ લસ્તુ તેભની વાથે જળે નણશ અને
ખુદાના ત્રાજલાભાં તે લસ્તુ યાખી ળકળે નણશ
ત્માં જે ચીઝ ફાકી યશેનાય છે તે ભાત્ર અને
ભાત્ર નેક કામો છે .
તેઓ ખુદાની ણનળાનીઓની તથા યવુરની
ભજાક ઉડાલતા શતા તેથી તેઓનો ફદરો
જશન્નભ છે .
ત્માંના જીલનથી વારૂં કોઇ જીલન ફીજુ ં નણશ
શોમ અને ત્માંનું જીલન ઍલું વુંદય શળે કે કોઇ
ફીજી ચીઝની તેભને ઇચ્છા થળે નણશ. શ.
અનુક્રભણણકા
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ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી રયલામત છે કે
આ આમત જ. અફુઝય, જ. ણભકદાદ, જ.
વરભાન તથા જ. અમ્ભાયે માણવયના
વંફંધભાં નાણઝર થઍર છે .
તે જન્નતભાંથી રોકો ફીજે સ્થે જલાની
કદી ણ ઇચ્છા કયળે નણશ. ત્માં દયેક લસ્તુ દય
લખતે શાજય શળે. ઇન્વાન જ્માયે જે ણ
લસ્તુની ઇચ્છા કયળે કે તયત જ શાજય થઇ
જળે.
૧૦૯ થી ૧૧૦ભી આમાત :-

َ َ ُق ۡل لَّوۡ ک
ۡاـ ال ۡ َب َۡ ُو ِم َد ًاخا لِّک َ ِل ّٰم ِت َذب ّی
ِ
َ ََۡ َ َ ۡ ۡ َ
لَن ِف َد ال َبَ ُو ق ۡب َل ا ۡـ تنف َد ک ِل ّٰم ُت َذب ِّ ۡی َق
ۡ َۡ
﴾۱۱۹﴿ لَوۡ ِجئنا ِب ِمث ِل ٖہ َم َد ًخا
ۡۤ َ َ ّ َ َ ّ َ ٰۤ ۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ ّ ٌ َ َ َ َ ۡۤ َ َ ّ ۡ ُ
قل ِانما انا بٍو ِمثلکم یوحی ِاخی انما

َ َ ِالّٰ ُـہ ُک ۡم ِالّٰ ٌہ ّ َقا ِح ٌد ۚ َف َم ۡن ک
َاـ یَ ۡر ُجوۡا ل ِقَٓاء
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َۡ
ۡ ۡ َ
َذ ِّب ٖہ فل َی ۡع َم ۡل َع َملًا َصال ًِحا ّق لَا یٍُ ِوؽ
َ
َ ب ِع َب
﴾۱۱۱٪ ﴿ اخ ِۃ َذ ِّب ٖہۤۡ ا َح ًدا
ِ
(અમ યવુર !) તું કશે કે ભાયા યલયરદગાયના
કલ્ભાઓ (રખલા) ભાટે જો (વઘા) વભુદ્રો
ળાશી ફની જામ તો, ઍ શેરાં કે ભાયા
યલયરદગાયના કલ્ભા ુયા થામ (વઘા)
વભુદ્રો (ના ાણી) લયાઇ જળે, (છી)
બરેને અભે (તેભની) ભદદ ભાટે ઍલાજ
(ફીજા ણ વભુદ્રો) રઇ આલીઍ. (૧૦૯)
(અમ યવુર !) તું કશે કે શુ ં ણ તભાયાજ
જે લો ઍક ભનુર્ષમ છુ ં , (પેય ભાત્ર ઍટરોજ છે
કે) ભાયા તયપ લશી કયલાભાં આલે છે કે તભાયો
ભાઅફુદ ઍકજ ભાઅફુદ છે , ભાટે જે કોઇ
ોતાના યલયરદગાયની શુ ઝુયભાં જલાની
ઉમ્ભેદ યાખતો શોમ તો તેને જોઇઍ કે
વત્કામો કયે, અને ોતાના યલરદગાયની
ઇફાદતભાં (ફીજા) કોઇને ળયીક કયે નણશ.
(૧૧૦)
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અમ મગમ્ફય ! તું કશે કે ભાયા યલરદગાયના
કરભા રખલા ભાટે વભુદ્ર ળાશી ફની જામ તો
ણ તેને રોકો રખી ળકળે નણશ, ખુદાના
ઇલ્ભની કોઇ ભમાજદા નથી જે ઇલ્ભ
અભમાજદીત શોમ તેને કેભ રખી ળકામ ? આ
આમત ઍ વભમે નાઝીર થઇ જ્માયે
મશુ દીઓ ભુવરભાનોને કશેતા શતા કે તભાયા
કુયઆનભાં છે કે અભોઍ જે ને ણશકભત આી
છે તેને ઘણી બરાઇ આી છે અને તભાયા
કુયઆનભાં છે કે તભોને ઇલ્ભ નથી આપ્મું
ણ થોડું. તે ફન્ને આમતો ઍકફીજાની
ણલરૂધ્ધ છે . જે ના જલાફભાં ખુદાઍ
તઆરાઍ પયભાવ્મું કે કોઇને ઇલ્ભ આપ્મું
શોમ તો ખુદાની વાભે તેની કોઇ શકીકત
નથી. ખુદા ોતાની ભવરેશત પ્રભાણે
ોતાના ફંદાને ઇલ્ભ અતા કયે છે .
આ આમતભાં “રેકાઅ” (ભુરાકાત) ળબ્દનો
અથજ ખુદાના દળજન ઍટરે કે ખુદાને પ્રત્મક્ષ
જોલો ઍ અથજ નથી થતો ણ ખુદાની
શુ ઝુયભાં જલાનો ઉલ્રેખ તથા તેની યઝાભંદી
છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ઍ
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પયભાવ્મું છે કે કોઇઍ જ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
આ આમતની તપવીય ુછી તો આે જલાફ
આપ્મો કે જે કોઇ ભાણવ રોકોને દેખાડલા
ભાટે નભાઝ ઢે, યોઝા યાખે, ઝકાત આે,
શજ કયે તે ભુળયીક છે અને ખુદા યીમાકાયના
અભરને કફુર કયતો નથી. શ. ઇભાભે
જાઅપય વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું જે કોઇ
વુયઍ “કશપ”ની છે લ્રી આમતને ઢે તો તે
જે વભમે ઉંઘભાંથી જાગૃત થલા ઇચ્છતો શોમ
તે વભમે જાગૃત થળે.
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આ વુયાભાં ૯૮ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૧૯) વૂયઍ ભરયમભ

ّّٰ ۡ
ۡ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.)થી લણજન છે
કે આ વુયાને શંભેળા ઢમા કયે, તો આ વૂયો
ઢનાય જ્માં વુધી તેને ભાર, અલરાદ,
આફરૂ ન ભે ત્માં વુધી તે ભયળે નણશ.
આખેયતભાં જ. વુરેભાન જે લી ફાદળાશત
ભળે, આ વુયાને કાચના લાવણ ય રખીને
ઘયભાં યાખે તો ઘયભાં ફયકત થળે અને તભાભ
ફુયાઇ દુય થળે. રખીને ીલે તો બમ દૂય થળે.
૧ થી ૪ થી આમાત :-
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ۡ
َ ََ
َ
﴾ۖ ۲﴿ ِدٔ ُو َذ ۡح َم ِت َذ ِّبک َع ۡب َد ٗف رٔ ِو ّیا
َ ً َ ٗ َ ّ َ ّٰ َ ۡ
﴾۳﴿ ٓاء خ ِف ّ ًیا
ِاد ناخی ذبہ نِد
ّ
ۡ ّ ۡ ۡ
َ َق
اؾ َذ ِّب ِان ِ ۡی َق َہ َن ال َعظ ُم ِم ِج ۡی َق اش َت َع َل
َُ َ
َ ّۡ
َ
الرَا ُز ش ۡی ًبا ّق ل َ ۡم اخ ۢۡن ِب ُد َعٓائِک َذ ِّب
َ
﴾۴﴿ ش ِق ّ ًیا
કાપ શા મા અમન વાદ. (૧)
તાયા યલયરદગાયે ોતાના ફંદા ઝકયીમા ય
કયેરી કૃાનું (આ) લણજન છે . (૨)
જ્માયે કે તેણે ોતાના યલયરદગાયને ધીભે
વાદે ોકામો. (૩)
(અને) અયજ કયી કે અમ ભાયા યલયરદગાય !
ખચીત જ ભાયા શાડકાં ણળણથર થઇ ગમાં છે
અને લૃઘ્ધાલસ્થાથી ભારૂં ભાથું વપેદ થઇ ગમું
છે અને અમ ભાયા યલયરદગાય ! શુ ં તાયી
ાવે દોઆ કમાજ ફાદ કદી ણ ણનયાળ યહ્યો
અનુક્રભણણકા
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નથી. (૪)
આ વુયાભાં ‘કાપ શા મા અમન વાદ’ તે
ભુકિઆત અક્ષયો છે . ફાયભા ઇભાભ (અ.)ને
તેની તાલીર ુછલાભાં આલી તો આે
પયભાવ્મું કે આ અક્ષયો ગમફની ખફય છે .
ખુદાઍ ોતાના ફંદા શ. ઝકયીમા (અ.)ને ઍ
વભાચાયથી લાકેપ કમાજ છે અને તે છી ઍ
રકસ્વો શ. ભોશમ્ભદ (વ.) વભક્ષ યજુ કમો.
શ. ઝકયીમા (અ.)ઍ ખુદા ાવે અઝજ કયી કે
અમ ભાયા ભાણરક, તું ભને ંજેતનના નાભ
ફતાલ. ખુદાઍ જીબ્રઇરને શુ કભ આપ્મો કે
જ. ઝકયીમાને ંજેતનના નાભો ફતાલો.
જ્માયે જ. ઝકયીમા (અ.) ભોશમ્ભદ (વ.),
અરી (અ.), પાતેભા (અ.), શવન (અ.)ના
નાભ રેતા શતા તો તેઓનું દુ:ખ-દદજ દુય થઇ
જતું શતું. જ્માયે શ. ઇભાભ શુ વમન (અ.)નું
નાભ રેતા શતા ત્માયે આંખોભાંથી આંવુ
નીકતા શતા. તે લખતે આે અઝજ કયી કે, મા
ઇરાશી આનું કાયણ ળું છે ? તે લખતે શ.
ઇભાભ શુ વમન (અ.)ના કયફરાના ફનાલનું
કુદયતે લણજન કમુું. ‘કાપ’નો અથજ કયફરા,
અનુક્રભણણકા
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‘શા’નો અથજ ઍશરેફમતની શરાકત, ‘મા’નો
અથજ મઝીદ ‘અમન’નો અથજ અતળ અને
‘વાદ’થી ઇભાભ (અ.)ની વબ્ર છે . જ્માયે જ.
ઝકયીમા (અ.)ઍ આ વાંબળ્મું તો ત્રણ રદલવ
વુધી ભસ્જીદભાંથી ફશાય નીકળ્મા નણશ અને
યડતા યડતા કશેલા રાગ્મા કે ખુદાંલદા જે
તભાભ ભખરુકથી અપઝર છે તેને તેના
પયઝંદના ગભભાં ળું ગભગીન કયીળ ? અરી
(અ.) અને પાતેભા (અ.)ને ગભના કડા
શેયાલીળ ? અમ ભાણરક તું ભને ઍક ુત્ર
આ જે નાથી ભાયી આંખો ઠંડી થામ. તેને
ભાયો લાયીવ અને લવી ફનાલ અને ભને તેની
ભોશબ્ફત આ. તે છી ભને તેના દુ:ખભાં
ગીયપતાય કય. જે યીતે શ. ભોશમ્ભદ (વ.)
ોતાના પયઝંદ શુ વમન (અ.)ના કાયણે
ગભગીન થમા. છી અલ્રાશે શ. ઝકયીમા
(અ.)ને જ. મહ્યા (અ.) અતા કમાજ. જ. મહ્યા
(અ.) અને શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)નો જન્ભ
છ ભણશને થમો શતો. તેઓ ફન્ને ળશીદ થમા
છે અને તેભની ળશાદત ઉય આવભાન યડ્મું
છે .
અનુક્રભણણકા
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યશેભતનો અથજ દોઆનું કફુર થલું છે જે
દોઆ શ. ઝકયીમા (અ.)ઍ પયઝંદ ભાટે કયી
શતી. શ. ઝકયીમા (અ.) જ. વુરેભાન ઇબ્ને
દાઉદ (અ.)ના લંળભાં ફની ઇવયાઇરના
નફીઓભાંથી છે અને ફમતુર ભુકદ્દવના
આરીભોના વયદાય શતા.
તેણે ોતાના યલયરદગાયને ધીભે વાદે
ોકામો. દોઆ ભાંગલા ભાટે ભોટા અલાજ
કયતાં ધીભો અલાજ ભુસ્તશફ છે અને ધીભેથી
દોઆ ભાંગલાભાં આલે, તે જલ્દી કફુર થામ
છે . જ. ઝકયીમા અ.ભે જલાનીભાં ણ દોઆ
ભાંગી શતી અને લૃઘ્ધાલસ્થાઍ શોંચ્મા ત્માયે
ણ દોઆ ભાંગતા યહ્યા. ખુદાઍ આને
લૃઘ્ધાલસ્થાભાં પયઝંદ અતા કમો.
આે દોઆ કયી કે ભાયા શાડકાં ણળણથર થઇ
ગમાં છે અને ઝઇપીના કાયણે ભાયા ભાથાના
લા વપેદ થઇ ગમા છે . શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ઍ ોતાની દાઢીભાં વપેદ લા જોમો
તો અયઝ કયી કે અમ ભાયા યફ આ ળું છે ?
જલાફ ભળ્મો કે આ ‘લકાય’ (ઇઝઝત) છે . શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું અમ યલયરદગાય
અનુક્રભણણકા
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ભાયી ઇઝઝતભાં લધાયો કય. તે લખતથી લા
વપેદ થલા રાગ્મા. જ. ઝકયીમા (અ.)ઍ કહ્યું
કે શુ ં ભાયી દોઆ કફુર થલાભાં કદી ણનયાળ
થમો નથી. ભેં જ્માયે ણ દોઆ કયી છે તેને
ખુદાઍ કફુર કયી છે .
૫ થી ૬ઠ્ઠી આમાત :-

َ َ
َ
ۡ ۡ ّ
َق ِان ِ ۡی ِخف ُت ال َموَاخِیَ ِم ۡن ّق َذٓا ِء ۡی َق کان ِت
َ ۡ ُ َّ ۡ ۡ ۡ َ َ ً َ ۡ َ َ ۡ
امراتِی عاقِوا فہب خِی ِمن لدنک
﴾۵ۙ ﴿ َقل ّ ًِیا
ُاج َع ۡلہ
ۡ ّیَرثُج ۡی َق یَر ُت ِم ۡن ّٰاؾ حَ ۡعقُ ۡو َب ۖ٭ َق
ِ
ِ ِ ِ
﴾۶﴿ َذ ِّب َذ ِض ّ ًیا

અને ખયેજ ભને ભાયા છી ભાયા બાઇફંધો
(તયપ)થી (વાચા ધભજભાં ખયાફી ઉત્ન્ન
થલાનો) અંદેળો છે . અને ભાયી ત્ની લાંઝણી
છે . ભાટે તાયી ાવેથી ભને ઍક લાયવ અજણ
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કય. (૫)
જે ભાયો લાયવ ફને અને માકુફની ઓરાદનો
ણ લાયવ ફને, અને અમ ભાયા
યલયરદગાય! તેને તું વંદ કયે ઍલો ફનાલ.
(૬)
છી આે દોઆ કયી શુ ં ભાયા લાયીવોથી ડરૂં
છુ ં . તેઓ ફની ઇવયાઇરીઓભાંના ખયાફ
રોકો છે , ભાયી ાછની ચીઝો તેઓ તાયી
ભયજી ણલરૂઘ્ધ ખચજ કયળે. આ આમતભાં
“ભલારી”નો અથજ કાકો અને કાકાની ઓરાદ
છે . છી આે કહ્યું કે ભાયી ત્ની લાંઝણી
તથા ભોટી લમની છે . તું તાયા ાવેથી ભને
લરી ફણક્ષળ કય, કે તે લાયવો ભેલલાનો
શેરો શકદાય થામ અને આ તભાભ કાભભાં
ભાયી ભદદ કયે અને “લરી અશદ” થામ અને
તે તાયી ફાયગાશભાં ભકફુર શોમ.
જનાફે ઝકયીમા (અ.)ઍ દોઆ કયી શતી કે
અમ યલયરદગાય શકદાયની રૂઍ તે ભાયો
લાયીવ થામ તેભજ તે માકુફ ણફન ભવાનની
ઓરાદનો લાયીવ થામ. શ. ઝકયીમા (અ.)ની
સ્ત્રી તે ભરયમભ ણફન્તે ઇભયાન ણફન
અનુક્રભણણકા
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ભવાનની ફશેન શતી અને માકુફ તથા
ઇભયાન ફન્ને બાઇઓ શતા. આનો બાલાથજ
ઍ છે કે ઍ પયઝંદ ઍલો શોમ જે ભા અને
ફા ફન્નેનો લાયીવ થામ, લાયીવ થલા ણલે
જ. ઝકયીમા (અ.)ઍ પયભાવ્મું તેભાં ભતબેદ
છે . કોઇ કશે છે કે ભાર અને માકુફની
ઓરાદની નફુવ્લતનો લાયીવ થામ. જ્માયે
કેટરાક કશે છે કે તેનો અથજ ઍ થામ છે કે ભાયી
અને માકુફની ઓરાદની નફુવ્લતનો લાયીવ
થામ. આમતના ળબ્દો ઉય ણલચાય કયતાં તે
ફન્ને ફાફત વશી નથી. કુયઆનભાં જે છે તે
ભારના લાયીવ શોલા ણલે છે અને ઍજ
ફાફત વાચી છે . છી શ. ઝકયીમા (અ.)ઍ
અઝજ કયી : ‘અમ ભાયા યલયરદગાય, તેને તું
વંદ કયે ઍલો ફનાલ અને તેની લાતથી તું
યાજી યશે અને તે શંભેળા તાયી તાફેદાયીભાં
યશે.’ આ છે લ્રા લાક્મથી ણ ભારનો લાયીવ
વાણફત થામ છે . જો નફુવ્લત અને ઇલ્ભનો
લાયીવ થલા ણલે દોઆ શોત તો તેને વંદ
કયેરો ફનાલ અને તેની લાતથી તું યાજી થા
ઍ ળબ્દો ન લાયતે. કેભકે જ્માયે મગમ્ફય
અનુક્રભણણકા
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થલાની દોઆ કયે તો તેભાં ફધી લાતોનો
વભાલેળ થઇ જામ છે અને આ ળબ્દો નકાભા
અને લધાયાના થઇ જામ છે . જે ભકે કોઇ કશે કે
ખુદાલંદા તું અભાયી તયપ મગમ્ફયને ભોકર
અને તેને ફુણઘ્ધળાી અને વંદ કયેરો કય કે
તેની લાતથી તું યાજી થામ અને શંભેળા તાયો
તાફેદાય યશે. તો જ્માયે મગમ્ફય ભોકરલાનું
કશે તો તેની અંદય ઉયોક્ત તભાભ ચીઝો
આલી જામ છે . છી તેના ભાટે જુ દા ળબ્દો
લાયલા તે ણનમભથી ણલરૂઘ્ધ છે . તે ઉયાંત
જ. ઝકયીમા (અ.)ઍ કહ્યું કે શુ ં ભલારીથી
(ઍટરે કે કાકાની ઓરાદથી) ભયલા છી
બમ યાખું છુ ં તેથી ણ જાશેય થામ છે કે
તેઓને ઍ બમ શતો કે ોતાનો ભાર કાકાની
ઓરાદ ન રઇ જામ ઍ ભાટે આે ુત્રની
ઇચ્છા કયી, જ્માયે કે નફુવ્લત ણલે કંઇ ણ
બમ શોતો નથી. કેભકે શ. ઝકયીમા (અ.)
વાયી યીતે જાણતા શતા કે નફુવ્લત તો
અલ્રાશ જે ળખવને રામક જાણે છે તેનેજ
આે છે , ઍ લાત અક્કરભાં આલતી નથી કે
શ. ઝકયીમા (અ.)ને ઍલો બમ શોમ કે
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશ કાકાની ઓરાદભાંથી જે નફુવ્લતનો
શકદાય ન શોમ ઍલાને મગમ્ફયી આે. જો
કાકાની ઓરાદભાં કોઇ નફુવ્લતનો શકદાય
શોમ અને ખુદા તઆરા તેને નફી ફનાલે તો
નફુવ્લત ઍલી ચીજ નથી કે જે દોઆ
કયલાથી ભી જામ, વાચી લાત તો ઍ છે કે
તેભના કાકાની ઓરાદની ચાર-ચરણ વાયી
ન શોલાને રીધે તેઓ બમ ામ્મા કે તેઓ
ભાયી ાછ ભાયા લારયવ થઇને ખુદાની
ભયજી ણલરૂઘ્ધ ભાયો ભાર ન લાયે. તેથી જ
આે ોતાનો લાયવ થલા ભાટે ુત્રની દોઆ
કયી. જે ઓ કશે છે કે આં શઝયત (વ.)ભે
પયભાવ્મું કે અભો મગમ્ફયો જે કંઇ ભુકી
જઇઍ છીઍ તેનું કોઇ લાયીવ થઇ ળકતું
નથી. તે લાત ફયાફય નથી.
૭ થી ૧૧ભી આમાત :-

ُ َ ُ ّ َ ُ َ ّ ۡۤ َ ّ َ َ ّٰ
ّٰ
ٗ
ّٰ
ۡ
ُ
ۡ
َ
ۙ یزٔ ِویا ِانا نب ٍِوؽ ِبغل ِمِۣ اسمہ یححی
َ ۡ ٗ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
ً
ّ
َ
ۡ
ُ
﴾۷﴿ لم نجعل لہ ِمن قبل س ِمیا
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اؾ َذ ّب اَن ّّٰی یَ ُکوۡ ُـ خ ۡی ُغ ّٰل ٌم ّ َق کَان َ ِت ۡ
َق َ
امرَاَتیۡ
ِ
ِ
ِ
َ َ َۡ
ۡ
َعاق ًِوا ّق ق ۡد بَلغ ُت ِم َن ال ِکكَؿِ ِع ِت ّ ًیا ﴿﴾۸
َ ّ َ
َ َ َ ّٰ َ َ َ ُ َ
اؾ َذ ّبک ُہوَ َعد ّیَ َہ ِه ٌف ّق
قاؾ کذل ِک ۚ ق
َ
َ ُ َ ً
َ ََۡ َ
ق ۡد خلق ُتک ِم ۡن ق ۡب ُل َق ل َ ۡم تک ش ۡیئا

﴿ ﴾۹
َ َ َ ّ ۡ َ ۡ ّ ۡۤۡ ّٰ َ ً َ َ َ َ ّ َ
اؾ ّٰایَ ُتک الا
قاؾ ذ ِب اجعل خِی ایۃ ؕ ق
ُ َ ّ َ َّ
ً
از ثَ ّٰل َث ل َ
الن َ
َ
اؾ َس ِو ّیا ﴿﴾۱۱
ی
تک ِلم
ٍ
َ ۡ ۡ َ ََ
َف َُ َو َث َعدّٰی َقوۡ
اب فا ۡق ٰۤحی
و
َ
م
ال
ن
م
ہ
م
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ ً َ
َ
ِال َ ۡی ِہ ۡم ا ۡـ َس ِّب ُحوۡا بُٕ َوۃ ّق َع ِش ّ ًیا ﴿﴾۱۱
ે(જલાફ ભળ્મો કે) અમ ઝકયીમા ! અભ
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ખાતયીૂલજક તને ઍક ઍલા ુત્રની
ખુળખફયી આીઍ છીઍ કે જે નું નાભ
મશમા શળે, (અને) ઍ નાભનો (તેની) અગાઉ
અભોઍ કોઇ નથી ફનાવ્મો.
(ઝકયીમાઍ) અયજ કયી કે અમ ભાયા
યલયરદગાય ! ભને ુત્ર ક્માંથી થળે જ્માયે કે
ભાયી ત્ની લાંઝણી છે , અને શુ ં
લૃઘ્ધાલસ્થાની રયવીભાઍ શોંચી ગમો છુ ં .
(૮)
(અલ્રાશે) પયભાવ્મું, (ણનવંળમ) ઍભજ થળે
તાયો યલયરદગાય પયભાલે છે કે ઍ (કામજ)
ભાયા ભાટે (તદ્દન) વશેરું છે , અને ખચીતજ
શુ ં તને ણ ઍલી ણસ્થણતભાં પ્રથભ મદા કયી
ચુક્મો છુ ં કે જ્માયે તું કોઇ લસ્તુજ ન શતો.
(૯)
અયજ કયી કે અમ ભાયા યલયરદગાય ! ભાયા
ભાટે કોઇ ણનળાની નક્કી કય. પયભાવ્મું તાયા
ભાટે ણનળાની આ છે કે (તું તંદુયસ્ત શોલા
છતાં) રાગ રગાટ ત્રણ યાત્રી (રદલવ) રોકો
વાથે લાતચીત કયી ળકળે નણશ. (૧૦)
આથી (ઝકયીમા) ઇફાદતગાશભાંથી નીકી
અનુક્રભણણકા
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ોતાની કોભ ાવે આવ્મા અને ઇળાયાથી
તેભને
કહ્યું
કે
તભે
વલાય-વાંજ
(અલ્રાશનીજ) તસ્ફીશ ઢમા કયો. (૧૧)
આ આમતભાં કુદયત કશે છે તે ફાકનું નાભ
મશમા શળે. ઍ નાભનો ઇન્વાન અભોઍ તેની
અગાઉ કોઇને ફનાલેર નથી. ઍજ પ્રભાણે
શ. ઇભાભ શુ વમન (અ.)ના નાભનું આની
શેરાં કોઇનું ણ ન શતું. શ. ઇભાભે ઝમનુર
આફેદીન (અ.) પયભાલે છે કે જ્માયે અભે
ભદીનાથી ઇયાક જતા શતા ત્માયે કોઇ ભંણઝર
તથા યસ્તો ઍલો ન શતો જ્માં ભાયા ણતા શ.
મશમા (અ.)નો ઝીક્ર કયતા ન શોમ. ઍક
રદલવ શ. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન (અ.)ઍ
પયભાવ્મું કે દુણનમાની પજે તી કેલી શતી કે મહ્યા
ણફન ઝકયીમા (અ.)નું ભાથું ફની
ઇવયાઇરના ઝારીભો ઍક સ્ત્રી ભાટે કાીને
રઇ ગમા.
જ. ઝકયીમા (અ.)ઍ ખુદાની શુ ઝુયભાં અયઝ
કયી કે ભને ુત્ર ક્માંથી થળે ભાયી ત્ની
લાંઝણી છે અને શુ ં ણ લૃઘ્ધાલસ્થાઍ
શોંચી ગમો છુ ં . આ પ્રભાણે કશેલાથી જ.
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ઝકયીમાનો ભતરફ ખુદાની કુદયતનો ઇન્કાય
ન શતો ણ ઇભાનદાયોના મરકનભાં લધાયો
થામ ઍ શતો.
કુદયત કશે છે કે ફુઢાઓથી ફાકનું મદા
કયલું તે ભાયા ભાટે ણફલ્કુર આવાન છે .
જ્માયે કોઇ ણ લસ્તુ ન શતી ત્માયે અભોઍ
ઇન્વાનને મદા કમાજ. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)થી લણજન છે કે શ. ઝકયીમા
(અ.)ને ખુળખફયી ભલા છી ાંચ લયવે
શ. મહ્યા (અ.) મદા થમા શતા.
જ્માયે જ. ઝકયીમા (અ.)ઍ કહ્યું કે અમ ભાયા
યફ ! ભને કોઇ ણનળાની ઍ ફાફતની ફતાલ
કે ફાક ક્માયે મદા થળે. કુદયતે જલાફ
આપ્મો કે ત્રણ યાત-રદલવ વુધી તું રોકો વાથે
લાતચીત કયી ળકીળ નણશ. આ તલયેતનું
લાંચન ણ કયતા શતા અને ખુદાનો ઝીક્ર
ણ કયતા શતા ણ રોકો વાથે લાતચીત કયી
ળકતા નણશ.
આ જ્માયે શેરી લખત ભશેયાફે
ઇફાદતથી ફશાય આવ્મા તો રોકો વાથે
લાતચીત કયી ળક્મા નણશ અને રોકોને
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ઇળાયાથી ખુદાનો ણઝકય કયલાનો શુ કભ
આપ્મો. રોકો શંભેળા વલાય-વાંજ આની
વાથે નભાઝ ઢતા શતા આ ત્રણ રદલવ વુધી
રોકો આની વાથે ઇફાદત કયી ળક્મા નણશ.
ત્રણ રદલવ છી પયી ણનમભ પ્રભાણે ઇફાદત
કયલા રાગ્મા.
૧૨ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ّٰ َ
ُ
ۡ ُ
ّٰی َی ۡح ّٰحی خ ِذ ال ِک ّٰت َب ِبق ّوَ ٍۃ ؕ َق ّٰات ۡین ُہ
ۡ ۡ
﴾۱۲ۙ ﴿ ال ُحک َم َص ِب ّ ًیا
َ َ ً ّٰ َ َ َ ّ ُ َ ّ ۡ ّ ً َ َ َ ّ
ًاـ تَق ّیا
َ
ِ ق حنانا ِمن لدنا ق رخوۃ ؕ ق ک
﴾۱۳ۙ ﴿

ًّ َق بَ ّرًۢا بوَال َِدیۡہ َق ل َ ۡم یَ ُک ۡن َج ّ َب ًاذا َعص ّیا
ِ
ِ
ِ

﴾۱۴﴿
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ُ
َ
َق َس ّٰل ٌم َعل ۡی ِہ یَوۡ َؿ ُقل َِد َق یَوۡ َؿ یَ ُموۡة َق
ُ
﴾۱۵٪ ﴿ یَوۡ َؿ یُ ۡب َعث َح ّ ًیا
(વાયાંળ કે મશમા મદા થમો અને અભોઍ
તેને શુ કભ આપ્મો કે) અમ મશમા ! (આ)
રકતાફ (તલયેત)ને દ્રઢતાથી કડી યાખ, અને
અભોઍ તેને ફાલ્માલસ્થાભાંથી જ ડશાણ
(નફુવ્લત) અજણ કમુું શતું. (૧૨)
અને અભાયા તયપના પ્રેભ તથા ણલત્રતા ણ,
અને તે યશેઝગાય શતો. (૧૩)
અને ોતાના ભાત-ણતાની વેલા કયનાયો
શતો. અને ણળયજોય કે નાપયભાન ન શતો.
(૧૪)
અને તેના ય વરાભ તે રદલવે શોજો કે જે
રદલવે તે જનમ્મો, અને તે રદલવે ણ કે
જ્માયે તે ભયણ ાભળે, અને તે રદલવે ણ કે
જ્માયે (ુન:) વજીલન કયી ઉઠાડલાભાં
આલળે. (૧૫)
જ. મશમા (અ.) મદા થમા. તેઓ ળણના
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કડા શેયતા શતા અને ફમતુર ભુકદ્દવભાં
આફીદોની વાથે ઇફાદત કયતા શતા. આ
ઉય લશી આલી કે તલયેતને ભઝફુતીથી
કડ. ઍટરે કે તેની ઉય ભક્કભતાથી અભર
કય અને અભોઍ તને ત્રણ લયવની લમભાં
ણશકભત આી અને તે તલયેત તથા ઍશકાભે
દીનનું વભજલું છે . આ આમતભાં ખુદાઍ
આશ્ચમજ થામ ઍ યીતે ટુંકભાં ફમાન કમુું છે .
તેનો બાલાથજ ઍ છે કે અમ ઝકયીમા અભોઍ
તને મશમા આપ્મો તેને અભે વભજ અને
અક્કર આી. જ્માયે જ. ઝકયીમા (અ.)
ળશીદ થમા તો શ. મશમા (અ.) આના
લાયીવ થમા. આને રકતાફ અને ણશકભત
ભી તથા જે કંઇ શ. ઝકયીમા (અ.)નું શતું તે
ફધાના આ લાયીવ થમા. શ. ઇભાભે યઝા
(અ.)થી લણજન છે કે ઍક લખત ફાકોઍ
આને કહ્યું કે ચારો આણે યભીઍ. આે
પયભાવ્મું કે અભો યભલા ભાટે મદા થમા નથી.
ખુદાઍ જાશેયભાં આને નાની ઉભયભાં
મગમ્ફય ફનાવ્મા તો ળું ઇભાભો નાની
લમભાં ઇભાભ નથી થઇ ળકતા ?
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આ આમતભાં “શન્નાન” ળબ્દ આવ્મો છે .
તેનો બાલાથજ ભભતા અને દમા થામ છે . આ
રોકો ઉય ઍટરી ફધી દમા અને ભભતા
યાખતા શતા જે ની કોઇ શદ ન શતી. શ.
ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી લણજન છે કે
જે લખતે જ. મશમા (અ.) ોતાની દોઆભાં
“મા યફ, મા અલ્રાશ” કશેતા શતા તો
આવભાનથી અલાઝ આલતો શતો કે
“રબ્ફૈક” “તાયી ળું શાજત છે , ફમાન કય.”
જ. મશમા (અ.) ભા-ફાના તાફેદાય અને
ણખદભત ગુઝાય શતા. આે કદી ણ ોતાના
ભા-ફાના શુ કભની ણલરૂઘ્ધ કાભ કમુું નથી.
આને ત્રણ જગ્માઍ કુદયતે વરાભ કહ્યા છે .
કશે છે કે આ ત્રણ જગ્મા ખાવ ઍટરા ભાટે
ફતાલી છે કે તે લખતે ઇન્વાનને ફશુ જ
તકરીપ થતી શોમ છે .ઇન્વાન જ્માયે જન્ભ
ાભે છે ત્માયે દુણનમાને ણનશાે છે કે તે ઍક
સ્થેથી ફીજા સ્થે આવ્મો. જ્માયે તે ભયણ
ાભે છે ત્માયે આખેયત અને ત્માંના રોકો
નજય વભક્ષ આલે છે અને કમાભતના લખતે
જ્માયે પયી વજીલન થળે ત્માયે ઍલી ફાફતો
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જોળે જે દુણનમાભાં જોઇ ન શતી. ખુદાઍ
આ ત્રણે જગ્માઍ શ. મશમા (અ.)ને વરાભત
યાખમા, અને શ. ઇભાભે યઝા (અ.)ઍ ણ
આજ પ્રભાણે લણજન કમુું અને આ આમતની
ણતરાલત પયભાલી. આ (અ.)ને શંભેળા
ખુદાનો ખૌપ યશેતો શતો. આ વૂકી યોટરી
ભલા ઉય વબ્ર કયતા શતા. આે ચાય
લયવની લમભાં તલયેતને ભોંઢે માદ કયી રીધી
શતી. આ ખુદાના ખૌપથી ઍટરું યડતા શતા
કે આના ગાર ઝખભી થઇ ગમા શતા અને
આના દાંત ણ દેખાતા શતા. આની
ભાતા ગાર ઉય કડાના ફે ટુકડા યાખતા
શતા કે જે આંવુઓથી લાયંલાય રી જતા
શતા. શ. ઝકયીમા (અ.)ઍ અયજ કયી કે અમ
ભાયા યલયરદગાય ! ભેં તાયી ાવે ુત્ર ભાંગ્મો
શતો કે જે થી ભાયા દીરને ઠંડક થામ અને
ભાયો જીલ તેને જોઇને ખુળ થામ ણ આ
ુત્રને રીધે ભને ફશુ જ યંજ થામ છે . શુ ં તેનું
યડલું જોઇ ળકતો નથી. કુદયતે જલાફ આપ્મો
તેં ભાયી ાવે લરી પયઝંદ ભાગ્મો ળું તું
જાણતો નથી કે લરીની વીપત ઍજ છે કે
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રૂદન કયલું અને તકરીપો વશન કયલી ? અમ
ઝકયીમા ઝાણરભો તાયા ુત્રને તરલાયથી કત્ર
કયળે અને તેને લેયી નાખળે. જ્માયે જનાફે
ઝકયીમા (અ.) રોકોભાં લાઍઝ કયતા શતા
અને મશમા (અ.)ને ઍ ભજરીવભાં જોતા તો
ખુદાના અઝાફનું ફમાન કયતા નણશ. ણ
ખુદાની ફેળુભાય યશભતનો ઝીક્ર કયતા શતા.
ઍક રદલવ આે ણભમ્ફય ઉય જઇને લાઍઝ
કયલી ળરૂ કયી અને આવાવ નજય કયી તો
મશમા (અ.) દેખાણા નણશ. આ ઍક
થાંબરાની આડભાં ધાફો ઓઢીને ફેઠા
શતા, શ. ઝકયીમા (અ.)ઍ જશન્નભની
આગનું લણજન કમુું તો શ. મશમા (અ.)ઍ ઍક
ચીવ નાખી અને ઉબા થઇ ગમા અને જં ગર
તયપ ચાલ્મા ગમા, શ. ઝકયીમા (અ.) ઘયે
આવ્મા અને શ. મશમા (અ.)ની ભાતાને કહ્યું
કે ભને ખફય ન શતી કે તાયો ુત્ર ભસ્જીદભાં
છે . ભેં જ્માયે અઝાફનું લણજન કમુું તો તે યડતો
યડતો જં ગર તયપ ચાલ્મો ગમો. ચારો આણે
તેની ળોધ કયીઍ. તેઓ ત્રણ રદલવ વુધી
જં ગરભાં પમાજ ણ આનો ક્માંમ િો
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રાગ્મો નણશ. છી ઍક ગોલાીમાને ુછમું કે
તેં મશમાને જોમા છે ? તેણે કહ્યું કે ભેં જોમા
નથી ણ ત્રણ યાતોથી આ શાડની
ાછથી યડલાનો અલાજ આલે છે અને
ભાયા ફકયાઓઍ તે દદજનાક અલાજ
વાંબીને ચાયો ચયલાનું ભુકી દીધું છે . છી
ફન્ને તે શાડ તયપ ગમા અને ત્માં જઇને
જોમું કે આ વજદાભાં ડ્મા છે અને ઍટરું
રૂદન કયી યહ્યા છે કે ઝભીન આંવૂઓથી તય
થઇ ગઇ છે . આની ભાતા આનું ભાથું
ખોાભાં રઇ લાભાંથી ભાટી વાપ કયલા
રાગ્મા. તે લખતે આ વભજ્મા કે ભરેકુર
ભોત રૂશ કબ્ઝ કયલા આવ્મો છે . તેથી આે
કહ્યું કે અમ ઇઝયાઇર ભાયા ભાતા-ણતા ઘયડા
થઇ ગમા છે ભાટે શુ ં તેભની ભુરાકાત કયી રઉં
અને તેભની યઝાભંદી ભેલી રઉં ઍટરી ભને
ભોશરત આ. તે લખતે આની ભાતાઍ
કહ્યું ફેટા શુ ં તાયી ભા છુ ં . આે જ્માયે આંખ
ખોરી તો ભાતાને જોમા. આે ત્માંથી બાગી
જલા ચાહ્યું ણ આની ભાતાઍ કહ્યું અમ
ફેટા તેં ભારૂં દુધ ીધું છે તેની શુ યભતની
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કવભ આી કશુ ં છુ ં કે તું ભાયી વાથે ઘયે ચાર.
જ. મશમા (અ.) ભાતાના અણત આગ્રશને
રીધે ઘયે ાછા પમાજ. ત્માય ફાદ જ. ઝકયીમા
(અ.) અને જ. મશમા (અ.)ની ળશાદતનું
ફમાન છે જે આગ રખી ચુક્મા છીઍ.
૧૬ થી ૨૦ભી આમાત :-

ُۡ
ۡ َ ۡ
ۡ
َق ادٔ ۡو فِی ال ِک ّٰت ِب َم ۡریَ َم ۬ ِا ِد ان َت َبذة
َ ً َ
َ
﴾۱۶ۙ ﴿ ِم ۡن ا ۡہ ِل َہا َمکانا ً ۡوقِ ّ ًیا
ۡۤ َ ۡ َ ۡ َ َ ً َ ۡ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ ّ َ
فاتخذة ِمن خقنِ ِہم ِحجابا فاذسلنا
ًّ َ ً َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ
﴾۱۷﴿ ِالیہا ذقحنا فتمثل لہا بٍوا س ِویا
ُۡ َ ۡ
ّ َقال َ ۡت ِان ّ ۡیۤۡ اَ ُعوۡ ُد ب
الرَ ۡح ّٰم ِن ِمنک ِا ۡـ کن َت
ِ
ِ
َ
ً
ّ
﴾۱۸﴿ ت ِقیا
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ۡۤ َ َ ّ َ َ
قاؾ ِانما
َ ُ
﴾۱۹﴿ غ ّٰل ًما رخ ّ ًِیا
ّٰ
َۡقال َ ۡت اَن ّی یَ ُکوۡ ُـ خ ۡی ُغ ّٰل ٌم ّ َق ل َ ۡم یَ ۡم َس ۡسجِی
ِ
َُ َ َ
﴾۲۱﴿ بٍَ ٌو ّق ل َ ۡم اؽ بَ ِغ ّ ًیا
َ
ََ
انا َذ ُسوۡ ُؾ َذ ِّب ِک ۖ٭ لِا َہ َب ل َ ِک

અને આ રકતાફભાંથી ભરયમભનું લણજન ફમાન
કય, જ્માયે તેણી ોતાના કુટુંફીઓથી ણલખુટી
ડી ુલજ ફાજુ ના ઍક ભકાનભાં (નાશલા
ભાટે) ચારી ગઇ. (૧૬)
અને તેભનાથી ડદો કયી રીધો, છી તેના
તયપ અભાયી રૂશ (જીબ્રઇર)ને ભોકલ્મો અને
તે તે(ભરયમભ)ના ભાટે ખાસ્વો ભનુર્ષમ સ્લરૂ
ફની (ઉબો યશી) ગમો. (૧૭)
(તેને જોઇ ભરયમભે) કહ્યું કે જો તું યશેઝગાય
છે તો શુ ં ખચીતજ તાયાથી દમાુ અલ્રાશની
નાશ ભાગું છુ ં . (૧૮)
(જીબ્રઇરે) કહ્યું કે શુ ં ભાત્ર તાયા
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યલયરદગાયનો ભોકરેરો (પરયશ્તો) છુ ં , (અને
ઍ ભાટે ભોકરલાભાં આવ્મો છુ ં ) કે તને ઍક
ણલત્ર ુત્ર આું. (૧૯)
(ભરયમભે) કહ્યું કે ભને ુત્ર ક્માંથી થામ જ્માયે
કે ભને કોઇ ુરૂ અડક્મો ણ નથી અને ન શુ ં
ફદકાય છુ ં . (૨૦)
જ. ભરયમભ (અ.) શંભેળા ફમતુર ભુકદ્દવભાં
ખુદાની ઇફાદત કયતા શતા. ઍક રદલવ
જરૂયતને કાયણે આ ુલજ તયપના ઍક
ભકાનભાં ગમા.
તેણી ઍક ડદો ફાંધીને રદલારની ાછ
ગમાં. તે છી ખુદા પયભાલે છે કે અભોઍ
તેણીના તયપ “રૂશ” ઍટરે કે જ. જીબ્રઇરને
ભોકલ્મા. જ્માં તેભણે ઍક જલાનનું રૂ
ધાયણ કમુું. અસશ જ. જીબ્રઇર (અ.)ને રૂશ
કશેલાના કેટરાક કાયણો છે . ઍક તો ઍ કે
આ લશી રાલતા અને તે થકી દીન વજીલન
થતો. ઍલી જ યીતે રૂશ થકી ળયીય જીલતું
થામ છે . તેથી ણ રૂશ કશે છે અથલા ઍ કે
ખુદાની ભોશબ્ફત અને નજદીકીનો ભયતફો
શતો તેથી તેને રૂશ કશેર છે . શકીકતભાં આ
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ખુદાની રૂશ નથી ણ ભોશબ્ફતના કાયણે આ
ળબ્દ લાયલાભાં આવ્મો છે . જે ભકે કોઇ
ોતાના ણભત્રને કશે કે “અન્ત રૂશી” (તું ભાયી
જાન છો)તે યીતે ઉદાશયણ તયીકે જ. જીબ્રઇર
ઇન્વાનના રૂભાં ઍટરા ભાટે આવ્મા કે જ.
ભરયમભ (અ.) બમ ન ાભે.
જ. જીબ્રઇર ઍક મુલાનના સ્લરૂભાં જ.
ભરયમભ (અ.) ાવે આવ્મા તો તે ાક દાભન
ખાતુન તેભને જોઇને ઍકદભ ગબયાઇને
ફોરી ઉઠ્માં કે તાયા દીરભાં જયા ણ
ખુદાનો ખોપ શોમ તો અણશથી ચાલ્મો જા, શુ ં
ઍક ણલત્ર સ્ત્રી છુ ં . ભાયી ળાદી થઇ નથી
અને શુ ં તો ભાત્ર ભાયા યલયરદગાયની
ઇફાદતભાં જ ભશ્ગુર યશુ ં છુ ં . આ આમતભાં
“તકી” ળબ્દ આવ્મો છે ઍટરે કે ફુયા કાભથી
ફચલાલાો શો અને ખુદાથી ડયતો શો તો
ભાયાથી દુય ચાલ્મો જા. તેથી ઍભ ન વભજલું
જોઈઍ કે યશેઝગાય ન શો, તો ન જા. જે ભકે
કશેલાભાં આલેર છે કે તું ભોઅભીન શો તો
ઝુલ્ભ ન કય, ઍનો અથજ ઍભ નથી થતો કે તું
ભોઅભીન ન શો તો ઝુલ્ભ કય.
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જ. જીબ્રઇરે કહ્યું કે શુ ં યલરયદગાયનો
ભોકરેરો છુ ં કે તને ઍક ાકીઝા ુત્રની
ખુળખફયી આું. આ આમતથી સ્ટ ક થામ
છે કે જ. જીબ્રઇરના કશેલાનો બાલાથજ ઍ
શતો કે ફાક આનાય ખુદા છે શુ ં તો તેના
તયપથી ખુળખફયી દેલા આવ્મો છુ ં .
જ. ભરયમભે કહ્યું કે ભને કોઇ ુરૂે સ્ળજ કમો
નથી અને ન ભાયી કોઇ ખયાફ આદત છે .
૨૧ થી ૨૫ ભી આમાત :-

ّٰ َ َ َ
ُ َ َ
ّ َ
اؾ َذ ّب ِک ُہوَ َعد ّیَ َہ ِه ٌف ۚ َق
اؾ کذل ِِک ۚ ق
ق
َ ّ ّ ً َ ّٰ ۡۤ ٗ َ َ ۡ َ
َلناز َق َذ ۡح َم ًۃ ِّم ّ َنا ۚ ق
ِ ِ ل ِنجعلہ ایۃ ل
َۡ َ َ َ
﴾۲۱﴿ اـ ا ۡم ًرا ّمق ِض ّ ًیا
ک
َ ً َ
ۡ َ ۡ َ َ َ
﴾۲۲﴿ ف َح َمل ۡت ُہ فان َت َبذة ِب ٖہ َمکانا ق ِص ّ ًیا
َ ۡ َ ّ ۡ ّٰ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ
ۚ فاجٓاءہا المخاص ِاخی ِجذ ِع النخل ِۃ
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َ ُ
َ
َ
ُۡ َ
قال َ ۡت ّٰیل ۡی َتجِ ۡی ِم ّت ق ۡب َل ّٰہذا َق کن ُت
َۡ َ
﴾۲۳﴿ ن ۡس ًیا ّمن ِس ّ ًیا
َ ۡ َ َ ّ َ ۡۤ َ
َ َف َن ّٰاخ
ىہا ِم ۡن ت ۡح ِت َہا الا تَ َىن ِ ۡی ق ۡد َج َع َل
َ ُ
ً
﴾۲۴﴿ َذ ّب ِک ت ۡح َت ِک َي ِو ّیا
ۡۤ
ۡ ُ َ ۡ َّ ۡ
َق ُہ ِّز ۡی ِال َ ۡی ِک ِب ِجذ ِع النخل ِۃ ت ّٰس ِقط
َ
َ
﴾۲۵﴿ َعل ۡی ِک ُذط ًبا َج ِن ّ ًیا
(જીબ્રઇરે) કહ્યું, ઍભ જ થળે, તાયા
યલયરદગાયે પયભાવ્મું કે તે (કામજ અથાજત ફા
ણલના ફાકનું મદા કયલું) ભાયા ભાટે વશેર
છે , અને (ઍભ કયલાનો) શેતુ ઍ છે કે અભે
તેને (વલે) રોકો ભાટે અભાયા તયપની ઍક
ણનળાની અને યશેભત (નું કાયણ) ફનાલીઍ,
અને આ ફીના (પ્રથભથી જ) નક્કી થઇ ચુકી
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છે . (૨૧)
છી તેણીને તે (ઇવા)નો ગબજ યહ્યો ત્માયે
ોતાના ઍ (ગબજ) વાથે ઍક દુયના ઘયભાં
ચારી ગઇ. (૨૨)
છી પ્રવુણત લેદના તેણીને ઍક ખજુ યીના
લૃક્ષના ભુભાં રઇ આલી, (ત્માયે) તેણી કશેલા
રાગી કે કેલું વારૂં થાત કે શુ ં આ શેરાં જ
ભયી ગઇ શોત અને બુરાઇ લીવયાઇ ગઇ
શોત ! (૨૩)
છી તેની શેઠથી તે (ફાકે) તેણીને
ોકાયી કહ્યું કે ઉદાવ ન થા, ખચીત જ તાયા
યલયરદગાયે તાયા ગ તે ઍક ઝયણં
લશાલી દીધું છે . (૨૪)
અને આ ખજુ યના થડને તાયી તયપ શરાલ
(જે થી) તાજી ાકેરી ખજુ યો તાયા ય ખયી
ડળે.(૨૫)
કુદયત કશે છે કે તું જે કંઇ કશે છે તે શક છે
ણ ણતા લગય પયઝંદ અતા કયલો અભાયા
ભાટે ફશુ જ આવાન છે . જે રોકો ભાટે
અભાયી કુદયતની ણનળાની અને યશેભતનું
કાયણ ફને અને તેનું ફા લગયનું મદા થલું
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ઍ “રલશે ભશફુઝ”ભાં રખાઍરું છે .
જ્માયે જ. ભરયમભ (અ.) અને જ.
જીબ્રઇરભાં આ ભુજફ લાતચીત થઇ ત્માય
ફાદ આ ચુ થઇ ગમા છી જીબ્રઇરે ઍક
ફુંક ભાયી. કુદયત કશે છે કે છી તેણીને ગબજ
યહ્યો. શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી
લણજન છે કે ભાના ેટભાં ફચ્ચું નલ ભણશના
યહ્યા છી મદા થામ છે . જ. ઇવા (અ.)
ભાના ેટભાં નલ કરાક જ યહ્યા શતા. જ.
ભરયમભ તે ગબજ વાથે દુય ઍક ભકાનભાં ચાલ્મા
ગમા.
છી આને પ્રવુતીની લેદના થલા રાગી
અને આ ઍક ખજુ યના ઝાડ નીચે આવ્મા તે
લખતે આને ણલચાય આવ્મો કે શુ ં રોકોને ળું
ભોઢું દેખાડીળ ? કાળ શુ ં આના શેરાં જ
ભયીને ણલવયાઇ ગઇ શોત.
જ્માયે જ. ઇવા (અ.)નો જન્ભ થમો તો
આ ફશુ જ રપકય કયલા રાગ્મા, જે ભકે શ.
ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી લણજન છે કે
જ. ભરયમભ (અ.) ઍટરા ભાટે સચતા કયતા
શતા કે કોઇ ઍલું ન શતું જે તેભની
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ાકદાભની ને યજુ કયે. તે છી જ. ભરયમભ
(અ.)ના ગ નીચેથી ઍક અલાજ આલી કે તું
ગભ ન કય, ખુદાઍ તને જે ફુઝુગી આી
તેથી ખુળી થા અને તે ઝયણાનું ાણી ીને
ગુસ્ર કય.
પરયશ્તાઍ જ. ભરયમભ (અ.)ને કહ્યું કે
ખજુ યના ઝાડની ડાને શરાલો, જે થી તાજા
ખજૂ ય ઝભીન ઉય ડે.
૨૬ થી ૩૦ભી આમાત :-

َ
َُ
ۡ
َ َ َ ً
فک ِد ۡی َق اً َوب ِ ۡی َق ق ّ ِو ۡی َع ۡینا ۚ ف ِا ّما ترَیِ ّ َن
ُ ََ ّ
َُ
َ َ ۡ
ِم َن ال َبٍ ِو ا َح ًدا ۙ فق ۡوخ ِ ۡیۤۡ ِان ِ ۡی نذ ۡذة
ۡ
ۡ َّ ُ َ َ
َ
ل ِّٖو ۡح ّٰم ِن َصوۡ ًما فل ۡن اک ِل َم ال َیوۡ َؿ ِان ِس ّ ًیا
﴾۲۶﴿
َُفاَتَ ۡت ب ٖہ َقوۡ َم َہا تَ ۡحم ُل ٗہ ؕ َقالُوۡا ّٰی َم ۡریَم
ِ
ِ
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ً َ ً َ ۡ َ
﴾۲۷﴿ لَق ۡد ِجئ ِت ش ۡیئا ف ِو ّیا
َ
َ ۡ ۡ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ ّٰ َ ۡ ُ ٰۤ
امرَ ا َسوۡ ٍء ّق
یاخت ہرقـ ما کاـ ابو ِؽ
ُُ َ َ
﴾ۖ۲۸﴿ۖ
َما کان ۡت ا ّم ِک بَ ِغ ّ ًیا
َ َ َفاَ َش َاذ ۡة ِال َ ۡی ِہ ؕ َقالُوۡا َک ۡی َف نُک َ ِّل ُم َم ۡن ک
اـ
ۡ
﴾۲۹﴿ فِی ال َم ۡہ ِد َص ِب ّ ًیا
ّّٰ ُ ۡ َ ۡ ّ َ َ
َۖ ّٰا ّٰتجیَ ال ۡ ِک ّٰت َب ق
ِ ۟ قاؾ ِانِی عبد الل ِہ
َ َ
﴾۳۱ۙ ﴿ َج َعلجِ ۡی ن ِب ّ ًیا
છી (તે ખજુ યો) ખા અને (આ ઝયણાનું
ાણી) ી અને (ફાકને જોઇ) આંખો
ટાઢી કય. છી જો કોઇ ભાણવ તાયી નજયે
ડી જામ (અને તે તને કાંઇ ુછે) તો (તેને
ઇળાયાથી) કશી દેજે કે ભેં દમાુ અલ્રાશ
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ભાટે (ભૌન યશેલાનો) યોઝો યાખમો છે , જે થી
શુ ં આજે કોઇ ભાણવ વાથે લાત નણશ કરૂં.
(૨૬)
(છી) તેણી તે ફાકને રઇ ોતાની કોભ
ાવે આલી. (જે ને જોઇ) તેઓ ફોલ્મા કે
અમ ભરયમભ ! આ તો તેં ખયેજ અણછાજતું
કામજ કમુું છે . (૨૭)
અમ શારૂનની ફશેન ! ન તાયો ફા કોઇ ફુયો
ભાણવ શતો અને ન તાયી ભા ફદકાય શતી
(છતાં તેં આ ળું કમુું ?) (૨૮)
આથી તેણીઍ તે (ફાક)ની તયપ ઇળાયો
કમો અને કહ્યું કે જે ુછલું શોમ તે આને
ુછો, જે થી તેઓ ફોલ્મા કે ાયણાભાં ફાક
શોમ તેની વાથે અભે કેલી યીતે લાત કયીઍ ?
(૨૯)
(તેટરાભાં અલ્રાશના શુ કભથી) તે (ફાક)
ફોરી ઉઠ્મો કે ણનવંળમ શુ ં અલ્રાશનો ઍક
ફંદો છુ ં , તેણે ભને આ (ઇન્જીર) રકતાફ
અજણ કયી છે અને ભને ઍક નફી ફનાવ્મો
છે . (૩૦)
છી કહ્યું કે અમ ભરયમભ ! આ તાજાં ખજુ યને
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ખા અને ાણી ી અને તાયી આંખોને ટાઢક
શોંચાડ. જ. ભરયમભ (અ.)ઍ, જ. ઇવા
(અ.)ને ઍક કડાભાં રેટ્મા. છી ખુદા
પયભાલે છે કે જો તને રોકો જુ ઍ અને કંઇ
ભેણા ભાયે તો કશે કે ભેં ખુદા ભાટે ભાનતા
(ભૌન યશેલા)નો યોઝો યાખમો છે , તેથી શુ ં
કોઇની વાથે લાત નણશ કરૂં. તે લખતની
ળયીઅતભાં યોઝાભાં ખાલા અને લાત કયલાની
ભનાઇ શતી. આં શઝયત (વ.)ની ળયીઅતભાં
ભનાઇ નથી ણ લાત ન કયલી ઍલો યોઝો
યાખલો શયાભ છે . ઇબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે
વૌભનો અથજ યોઝો નણશ, ણ ચુ યશેલું છે .
ઍટરે કે ભેં ચુ યશેલાની ભાનતા કયી છે . કશે
છે કે આે ઍ રોકોને ઉયોક્ત લાત
ઇળાયાથી
વભજાલી
શતી.
જ્માયે
ભસ્જીદલાાઓઍ જ. ભરયમભ (અ.)ને
ભશેયાફભાં ન જોમા તો તેઓ આને ળોધલા
નીકી ડ્મા. છી આ જ. ઇવા (અ.)ને
રઇને ભશેયાફભાં આવ્મા.
જ્માયે જ. ભરયમભ (અ.) કોભ વભક્ષ આવ્મા
અને ભેશયાફભાં દાખર થમા તો રોકોઍ કહ્યું
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: અમ ભરયમભ, તેં આ કાભ અણછાજતું કમુું
છે . આ વાંબીને જ. ભરયમભ (અ.) યડલા
રાગ્મા કાયણ કે આ નફુવ્લતના
ખાનદાનભાંથી શતા અને આના ભાતાણતા યશેઝગાયીભાં ણલખમાત શતા.
ત્માય ફાદ કોભે કહ્યું : અમ શારૂનની ફશેન !
ન તો તાયો ફા ફુયો ભાણવ શતો ન તાયી
ભા ફદકાય શતી. તો છી તેં આ કેલું ફદ કામજ
કમુું ? શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી રયલામત ફમાન
કયે છે કે શારૂન ફનીઇવયાઇરભાં ઍક નેક
વ્મણક્ત શતા. તેથી રોકો જે કોઇ ણ નેક
શોમ તેને શારૂનની ઉભા આતા શતા.
ઍટરે કે તું શારૂન જે લી નેક તથા ાક-દાભન
શતી છતાં ણ આલું કાભ ળા ભાટે કમુું ?
છી જ. ભરયમભે, જ. ઇવા (અ.) તયપ
ઇળાયો કમો કે તભાયે જે કંઇ ુછલું શોમ તે
આ ફાકને ુછી જુ ઓ. તો રોકોઍ કહ્યું કે
જે ફાક ખોાભાં યશે તેટરું નાનું શોમ તે
કેલી યીતે લાત કયી ળકે ?
જ્માયે રોકોઍ ઇળાયાથી જ. ભરયમભ
(અ.)નો આ જલાફ વાંબળ્મો તો લધાયે
અનુક્રભણણકા

1090

hajinaji.com

ગુસ્વે થમા અને કશેલા રાગ્મા કે ફુરૂં કાભ કમુું
અને ઉયથી અભાયી ભશ્કયી કયે છે ? તે છી
તેઓ આવભાં કશેલા રાગ્મા કે આને
વંગવાય કયલી જોઇઍ. તે લખતે ઍકાઍક
ખુદાના શુ કભથી જ. ઇવા (અ.)ને લાચા
આલી કે શુ ં ખુદાનો ફંદો છુ ં , તેણે ભને રકતાફ
આીને ભને નફી ફનાવ્મો છે . આ
વાંબીને રોકો ચુ થઇ ગમા અને જ.
ભરયમભ (અ.)ની ણનદો શોલાની ખાતયી થઇ
ગઇ. આ આમતભાં “ઇન્ની અબ્દુલ્રાશ” (શુ ં
અલ્રાશનો ફંદો છુ ં ) ઍ રોકોને શેરેથી જ
જલાફ આી દીધો કે ભને ખુદા ન વભજતા,
ન તો ખુદા ભાનજો ન તો ભને કોઇનો ળયીક
ફતાલજો. ઍલી જ યીતે શ. અરી (અ.)ઍ
“ઇન્ની અબ્દુલ્રાશ” કશીને જણાલી દીધું કે
શુ ં ખુદાનો ફંદો છુ ં ભને ખુદા તયીકે ન ભાનો,
નુવેયીઓઍ શ. અરી (અ.)ને ખુદા ભાન્મા,
જ્માયે ખાયજીઓ આના પઝાઍર ઘટાડતા
શતા તથા દુશ્ભની યાખતા શતા. જે ભ શ.
ઇવા (અ.)નું ફચણભાં નફી શોલું ફયાફય
છે , તેલી જ યીતે શ. અરી (અ.)નું ફચણભાં
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(જાશેયભાં) ઇભાન રાલલું ભોઅતફય છે . શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ની ાછ શ. અરી (અ.)
અને જ. ખદીજા (અ.) નભાઝ ઢતા શતા, તે
લખતે ત્રીજુ ં કોઇ ન શતું. રોકો લયવો વુધી
ફુતોને વજદો કમાજ છી ઇભાન રાવ્મા.
જ્માયે આે કદી ફુતોને વજદો કમો નથી.
૩૧ થી ૩૫ભી આમાત :-

َ َ
ُۡ
َ
َ ً
ّق َج َعل ِج ۡی ُم ّٰك َؿکا ایۡ َن َما کن ُت ۪ َق ا ۡق ّٰص ِج ۡی
ّٰ َ ّ َ ّٰ َ ّ
﴾۳۱﴿ الزخو ِۃ َما ُخ ۡم ُت َح ّ ًیا
ِبالصلو ِۃ ق
ًّ َق بَ ّرًۢا بوَال َِدت ۡی ۫ َق ل َ ۡم یَ ۡج َع ۡلج ۡی َج ّ َباذا
ِ
ِ ِ
َ
﴾۳۲﴿ ش ِق ّ ًیا

َ ّ َق
َالس ّٰل ُم َعد َ ّیَ یَ ۡو َؿ ُقل ِۡد ّ ُة َق یَوۡ َؿ اَ ُموۡ ُة ق
ُ ُۡ
﴾۳۳﴿ یَوۡ َؿ اب َعث َح ّ ًیا
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ۡ َ
َ ّٰ
دل ِک ِع ۡی َسی ۡاب ُن َم ۡریَ َم ۚ قوۡ َؾ ال َح ّ ِق
َّ
َ
﴾۳۴﴿ ال ِذ ۡی فِ ۡی ِہ یَ ۡمل ُؿ ۡق َـ
َ َ ّ َ َ ّّٰ َ َ َ
َ
ۙ اـ لِل ِہ ا ۡـ ّیت ِخذ ِم ۡن ّقل َ ٍد
ما ک
ُ َّ َ َ َ َ َ
ُس ۡب ّٰحن ٗہ ؕ ِادا ق ٰۤطی ا ۡم ًرا ف ِان َما حَقوۡ ُؾ ل َ ٗہ

ُ َ ُ
﴾۳۵﴿ ک ۡن ف َیکوۡ ُـ

અને જ્માં ણ શુ ં શોઉં ભને ફયકતલાો
ફનાવ્મો છે , અને જ્માં વુધી શુ ં જીલતો યશુ ં
ત્માં વુધી ભને નભાઝ (અદા કયલા)નો તથા
ઝકાત (આતા યશેલા)નો શુ કભ કમો છે .
(૩૧)
અને ભને ભાયી ભાની વેલા કયનાય ફનાવ્મો
છે અને ભને ણળયજોય અને અબાગી ફનાવ્મો
નથી. (૩૨)
અને ભાયા ય વરાભ છે તે રદલવે કે જે
રદલવે શુ ં જનમ્મો, અને તે રદલવે ણ શળે કે
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જે રદલવે શુ ં ભયણ ાભીળ અને તે રદલવે
ણ કે જે રદલવે (ાછો) વજીલન કયી
ઉઠાડલાભાં આલીળ. (૩૩)
ઍલો શતો ભરયમભનો ુત્ર ઇવા, (તેની) આ
ખયી શકીકત છે કે જે ના વંફંધભાં આ રોકો
ભતબેદ કયે છે . (૩૪)
અલ્રાશના ભાટે રામક નથી કે તે કોઇને ુત્ર
ફનાલી રે, (ફલ્કે) તેની ઝાત ાક છે , (તેની
ળાન ઍ છે કે) જ્માયે તે કોઇ લાતનો ણનશ્ચમ
કયે છે તો ણવલામ તેના નથી કે તે તેના
વંફંધભાં પયભાલે છે કે “થા,” અને તે તયત જ
થઇ જામ છે . (૩૫)
ભુફાયક વ્મણક્ત ઍ છે જે ના કાયણે ફધે ખમય
અને બરાઇ જોલાભાં આલે છે . શ. ઇવા
(અ.) જે સ્થે શતા ત્માં દુ:ખી અને ણફભાય
રોકો ુર્ષક આલતા શતા અને આની
દોઆથી ળપા ાભતા શતા, જ્માં દુકા
ડતો અને લયવાદ લયવતો નણશ ત્માં
આના ગરાથી લયવાદ ુર્ષક લયવતો
અને અનાજ વસ્તું થઇ જતું શતું. જ. ઇવા
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જ્માં વુધી શુ ં જીલતો
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યશીળ નભાઝ કામભ કયીળ અને ઝકાત અદા
કયતો યશીળ.
અમ ખુદા તેં ભને ભાયી ભાતાની વેલા કયલા
ભાટે મદા કમો છે અને તેં ભને ણળયજોય અને
કભનવીફ ફનાવ્મો નથી. શ. ઇભાભે જાઅપયે
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ભા-ફાની તાફેદાયી ન
કયલી અને તેભના શુ કભનો અનાદય કયલો
ગુનાશે કફીયા છે .
ખુદાઍ શ. મહ્યા (અ.)ના ફમાનભાં તેભને
ત્રણ જગ્માઍ વરાભ કહ્યા છે . ઍક તો
મદાઇળના રદલવે, ફીજુ ં ભયલાના રદલવે
તથા ત્રીજુ ં કમાભતના રદલવે. ઍજ પ્રભાણે
શ. ઇવા (અ.)ઍ ોતાના ઉય ત્રણેમ રદલવે
વરાભ કશી છે .
તે અલ્રાશનો ફંદો અને યવુર શતો,
ઇવાઇઓ કશે છે તેભ ખુદા કે ખુદાનો ુત્ર
અથલા ખુદાનો ત્રીજો ળયીક શતો, યંતુ
શકીકતભાં લાત તેભ નથી. ઇવાઇઓના ત્રણેમ
ધભજનો અકીદો ણફલ્કુર જુ ઠો શતો. આ નાની
ઍલી આમતભાં તેને યદીમો આેર છે .
અલ્રાશની ઝાત ણલત્ર છે . અલ્રાશના ભાટે
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રામક નથી કે કોઇને ુત્ર ફનાલે. તે કોઇ ણ
લાતનો ઇયાદો કયે છે “થા” તો થઇ જામ છે .
આ “થા” કશેલું પક્ત રોકોને વભજાલલા
ભાટેજ છે , શકીકતભાં તેનો ઇયાદો કયલો જ
ૂયતો છે .
૩૬ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َ
ّّٰ َ ّ َ
ۡ الل َہ َذب ّ ۡی َق َذ ّبُ ُک ۡم َف
اع ُب ُد ۡق ُف ؕ ّٰہذا
ق ِاـ
ِ
ُ
﴾۳۶﴿ ِص َف ٌاض ّم ۡس َت ِق ۡی ٌم
َ
ۡ َ
ُ اخ َت َل َف الۡاَ ْۡ َى
اب ِم ۢۡن بَ ۡی ِن ِہ ۡم ۚ فوَیۡ ٌل
ف
ۡلّ ّ َِل ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ِم ۡن ّ َم ۡش َہ ِد یَوۡ ٍؿ َع ِظیم
ٍ
﴾۳۷﴿
ََ ُۡ َۡ َ َۡ ۡ َۡ َ ۡ ۡ ۡ َ
ّٰ
اس ِمع ِب ِہم ق اب ِِو ۙ یوؿ یاتوننا ل ِک ِن
અનુક્રભણણકા

1096

hajinaji.com

ۡ ُ ّ ّٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ
﴾۳۸﴿ الظ ِلموـ الیوؿ فِی ضل ٍل م ِبه ٍف
ُ ۡ
َۡ
َ
ۡ
۬ َُق ان ِذ ۡذ ُہ ۡم یَوۡ َؿ ال َح ٌۡ َو ِۃ ِاد ق ِطیَ الۡا ۡمر
ُ
َ ََۡ
﴾۳۹﴿ َق ُہ ۡم ف ِ ۡی غفل ٍۃ ّق ُہ ۡم لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
َ
َ َ ُ َ َ َّ
ِانا ن ۡح ُن نرِت الۡا ۡذص َق َم ۡن َعل ۡی َہا َق
َ
﴾۴۱٪ ﴿ ِال َ ۡینا یُ ۡر َج ُعوۡ َـ
અને (ઇવાઍ ોતાની કોભને પયભાવ્મું કે)
ફેળક અલ્રાશ ભાયો યલયરદગાય છે અને
તભાયો ણ યલયરદગાય છે , ભાટે તભે તેનીજ
ઇફાદત કયો; ઍજ વીધો ભાગજ છે . (૩૬)
છી તેઓ ભાંશેના કેટરાક ક્ષોઍ ભાંશોભાંશે
ભતબેદ કમો, જે થી ખયાફી છે તે રોકો ભાટે કે
જે ઓ ભશાન રદલવે શાજય થલાનો ઇન્કાય
કયે છે . (૩૭)
જે રદલવે તેઓ અભાયી શજુ યભાં આલળે તે
રદલવે તેઓ કેલા સ્ટ ક વાંબી ળકનાયા અને
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કેલું ખુલ્રું દેખી ળકનાયા શળે ! યંતુ આજે
તો તે ઝુરભગાયો ખુલ્રી ગુભયાશીભાં છે .
(૩૮)
અને (શે યવુર !) તેભને તે ખેદકાયક રદલવથી
ડયાલ, જ્માયે કે વઘો ભાભરો આટોી
નાખલાભાં આલળે; જો કે (શભણાં) તેઓ
ગપરતભાં છે અને તેઓ ઇભાન રાલતા નથી.
(૩૯)
ફેળક અભેજ ૃથ્લીના અને જે ઓ તેના ય
(લવે) છે તેભના લાયવ થઇળું, અને અભાયી
તયપ જ તેભને ાછા પેયલલાભાં આલળે.
(૪૦)
જ. ઇવા (અ.)ઍ પયભાવ્મું : ખુદા ભાયો અને
તભાયો યલયરદગાય છે . ભાટે તેનીજ ઇફાદત
કયો. તેજ વીધો ભાગજ છે .
ઇવાઇ અને મશુ દીઓભાં આવભાં ભતબેદ
થમો. મશુ દીઓઍ જ. ઇવા (અ.)ને ઍટરે
વુધી ઉતાયી ાડ્મા કે તેઓને મુવુપ વુથાયનો
રદકયો કહ્યો, જ્માયે નવાયાઓઍ આની
પઝીરત ઍટરે વુધી લધાયી દીધી કે આને
તેઓ ખુદા કશેલા રાગ્મા, ખુદા પયભાલે છે
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તેઓ તે ભશાન રદલવે અભાયી વભક્ષ શાજય
થલાનો ઇન્કાય કયે છે .
કમાભતભાં જ્માયે ભાયી વભક્ષ શાજય થળે તે
રદલવે તેઓનું વાંબલું તથા જોલું કંઇ ણ
પામદો નણશ શોંચાડે. દુણનમાભાં તેઓ શક
લાતને વાંબતા નથી અને વત્મને જોતા
નથી.
તપવીયે ભજભઉર ફમાનભાં વશીશ
ભુણસ્રભથી લણજન છે કે અફુ વઇદ ખુદયીઍ
જ. યીવારત ભઆફ (વ.અ.લ.)નું કથન
ફમાન કયે છે કે જ્માયે જન્નતના રોકો
જન્નતભાં અને દોઝખના રોકો દોઝખભાં
દાખર થળે ત્માયે ફધાને અલાજ આલાભાં
આલળે કે તભાયી ગયદનને ઉંચી કયીને જુ ઓ.
તે લખતે ભોતને ઝબ્શ કયલાભાં આલળે (ભોત
નાફુદ થઇ જળે), અને અલાજ આલળે કે
અમ જન્નતીઓ ! ‘તભો ખુળ થાલ કે શલે
ભોત આલળે નણશ અને છી અલાજ આલળે
કે અમ જશન્નભીઓ ! અઝાફ બોગલતા
યશો. શલે તભને ભોત નણશ આલે.’ શ. ઇભાભે
જાઅપય વારદક (અ.) પયભાલે છે કે
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જન્નતલાા ઍટરા ખુળ થળે કે જો ભોત
શોત તો ખુળીના કાયણે ભયી જાત અને
જશન્નભલાા શવયતના કાયણે ઠંડી આશ
બયળે, અને જો ભોત શોત તો તેઓ ભયી
જાત.
ઝભીન ઉય જે ટરી લસ્તુઓ છે તેનો લાયીવ
ખુદા શળે અને તભાભ રોકો ભયણ ાભળે,
કોઇ ણ ફાકી નણશ યશે અને ફધા ભયલા
છી અભાયી તયપ ાછા પયળે અને તેભને
તેભના આઅભારના પ્રભાણભાં ફદરો
આીળું.
૪૧ થી ૪૫ભી આમાત :-

ٗۖ ِانَّہ
َ۬ َق ۡادٔ ُ ۡو فی ال ۡ ِک ّٰتب ِا ۡب ّٰر ِہ ۡیم
ِ
ِ
َّ ً ۡ
﴾۴۱﴿ ِص ِّدحقا ن ِب ّ ًیا
َ ۡ
َاؾ لاَب ۡیہ ٰۤیاَ َبت ل َِم تَ ۡع ُب ُد َما لا
ِ ِ ِ ِ َ ِاد ق
ُۡ
ُ
َ ۡ
یَ ۡس َمع َق لَا یُ ۡب ِِ ُو َق لَا حغجِ ۡی َعنک
َ َک
اـ

અનુક્રભણણકા

1100

hajinaji.com

َ ً
ش ۡیئا﴿﴾۴۲
ۡ ۡ
ٰۤیاَبَ ِت ِان ّ ۡی َق ۡد َج َ
ٓاءن ِ ۡی ِم َن ال ِعل ِم َما ل َ ۡم
ِ
َ ۡ َ َ ّ َ ۡ ۡۤۡ َ ۡ َ َ ً َ ّ ً
یا ِتک فات ِبعجِی اہ ِدؽ ِصفاطا س ِویا ﴿﴾۴۳
َّ َّ
ٰۤ َ َ َ َ ۡ ُ ّ َ
ّٰ
ۡ
الش ۡی ّٰطنَ
َ
یاب ِت لا تعب ِد الشیطن ؕ ِاـ
َ َ َ
اـ ل ِّٖو ۡح ّٰم ِن َع ِص ّ ًیا ﴿﴾۴۴
ک
ٰۤیاَبَت ان ّ ۡیۤۡ اَ َخ ُ
اػ اَ ۡـ ّیَ َم ّ َس َک َع َذ ٌ
اب ِّمنَ
ِ ِِ
َّ
َ ُ
ّ
الرَ ۡح ّٰم ِن ف َتکوۡ َـ ل ِلش ۡی ّٰط ِن َقل ّ ًِیا ﴿﴾۴۵

અને (શે યવુર !) આ રકતાફભાંથી
ઇબ્રાશીભનું લણજન ફમાન કય; ણનવંળમ તે ઍક
)વત્મણપ્રમ નફી શતો. (૪૧
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે તેણે ોતાના
ંુણતા (આઝાય)ને કહ્યું કે શે ભાયા ણતા ! ત
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ઍલાઓને ળા ભાટે ૂજે છે કે જે ઓ ન કાંઇ
વાંબે છે અને ન કાંઇ જુ ઍ છે અને ન તાયા
કોઇ કાભભાં આલે છે . (૪૨)
શે ભાયા ણતા ! ખયેજ ભને તે જ્ઞાન ભળ્મું છે
જે તને નથી ભળ્મું, ભાટે તું ભને અનુવય, શુ ં
તને (દીને ઇસ્રાભનો) વાચો ભાગજ દેખાડી
દઇળ. (૪૩)
શે ભાયા ણતા ! તું ળેતાનનો ફંદો ન ફન,
ફેળક ળેતાને દમાુ અલ્રાશની નાપયભાની
કયી છે . (૪૪)
શે ભાયા ણતા ! ભને ખચીતજ ઍલો બમ છે
કે તને દમાુ અલ્રાશ તયપથી (ઍક ઍલો)
અઝાફ શોંચે કે જે થી તું ળેતાનનો વાથી
ફની જામ. (૪૫)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કુયઆનભાં શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ના રકસ્વાનું લણજન કય કે ફધા
ધભજના રોકો તેભને ભાને છે અને ભુશ્રીકો તેની
ઔરાદ શોલાનો ગલજ કયે છે કે તે વત્મ
ફોરનાય નફી શતો.
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ ોતાના ણતાને
(કાકાને) કહ્યું કે તભો ઍ લસ્તુની ળા ભાટે
અનુક્રભણણકા
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ઇફાદત કયો છો જે ન કંઇ વાંબે છે ન
ફોરે છે અને ન કંઇ નપો નુકવાન શોંચાડે
છે ?
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ ોતાના કાકાને કહ્યું જે
જ્ઞાન ભને ભળ્મું છે તે તભને ભળ્મું નથી, તભે
ભારૂં અનુવયણ કયળો તો વીધો યસ્તો
ભેલળો.
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ તેભના કાકાને કહ્યું કે
ળમતાનની મયલી ન કયો, તેણે ખુદાની
નાપયભાની કયી છે .
અમ ણતા શુ ં ડરૂં છુ ં તભને ખુદાઍ યશીભનો
અઝાફ ન શોંચે, જે લી યીતે ળમતાન ઉય
રઅનત થઇ છે તેલી યીતે ક્માંક તભાયા ઉય
ણ થામ.
૪૬ થી ૫૦ ભી આમાત :-

َۡ
َ َ َ
ۚ اؾ ا َذا ِغ ٌب ان َت َع ۡن ّٰال َِہتِ ۡی ٰۤیـ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی ُم
ق
ۡل َ ِئ ۡن لّ َ ۡم تَ ۡن َت ِہ لَاَ ۡذ ُج َم ّ َن َک َق ۡاہ ُج ۡرنی
ِ
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َم ِل ّ ًیا﴿﴾۴۶
َ َ َ ۡ
َ
َق َ
اؾ َس ّٰل ٌم َعل ۡیک ۚ َسا ۡس َتغ ِؿ ُػ لَک َذب ِّ ۡی ؕ
َّ ٗ َ
ً
َ
َ
ّ
ۡ
ِانہ کاـ بِی ح ِفیا ﴿﴾۴۷
َ َ ُُ
َ
ّّٰ
َق ا ۡعلـِلک ۡم َق َما ت ۡد ُع ۡو َـ ِم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ َق
َ ّ َ ۤۡ َ ُ
َ
ۖ َع ٰۤسی الا اخ ۡو َـ ِب ُد َعٓا ِء َذب ِّ ۡی
ا ۡخ ُعوۡا َذب ِّ ۡی ۫
َ
ش ِق ّ ًیا ﴿﴾۴۸
َ َ َّ ۡ َ َ
اعلـل َ ُہ ۡم َق َما حَ ۡع ُب ُد ۡق َـ ِم ۡن ُخ ۡق ِـ
فلما
ّّٰ َ َ ۡ َ َ ٗ ۤۡ ۡ ّٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ّ ً
الل ِہ ۙ قہبنا لہ ِاسحق ق حعقوب ؕ ق کلا
َۡ َ
َج َعلنا ن ِب ّ ًیا ﴿﴾۴۹
hajinaji.com
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َۡ
َ َ
َ
َق َق َہ ۡبنا ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ّذ ۡح َم ِتنا َق َج َعلنا ل َ ُہ ۡم
َ ل َِس
﴾۵۱٪ ﴿ اـ ِص ۡد ٍؼ َع ِل ّ ًیا
(આથી આઝાયે ક્રોધે બયાઇ) કહ્યું, શે
ઇબ્રાશીભ ! ળું તું ભાયા ખુદાઓથી પયી ગમો
છે ? અગય તું નણશ અટકે તો શુ ં તને ત્થયો
ભાયી જરૂય ભાયી નાખીળ, અને ઍક ચોક્કવ
વભમ ભાટે ભાયાથી જુ દો થઇ જા. (૪૬)
(ઇબ્રાશીભે) પયભાવ્મું (લ્મો આ ચાલ્મો) તાયા
ય ભાયા વરાભ શોજો, નજીકભાં જ શુ ં ભાયા
યલયરદગાય ાવે તાયા ગુનાશોની ભાપી
ભાંગીળ; ફેળક તે ભાયા ય શદ ઉયાંતનો
ભામાુ છે . (૪૭)
શુ ં તભાયો અને જે ને જે ને તભે અલ્રાશ
ણવલામ ોકાયો છો તેભનો ત્માગ કરૂં છુ ં અને
ભાયા યલયરદગાયને જ ોકાયતો યશીળ,
આળા છે કે શુ ં ભાયા યલયરદગાય ાવે દુઆ
કયલાભાં શતબાગી યશીળ નણશ. (૪૮)
છી જ્માયે તેણે તેભનો અને જે જે
અનુક્રભણણકા
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લસ્તુઓને તેઓ અલ્રાશના ણવલામ ૂજતા
શતા તેભનો ત્માગ કમો ત્માયે અભોઍ તેને
ઇસ્શાક તથા માકૂફ (જે લા વદાચાયી ુત્રો)
અજણ કમાજ; અને તે દયેકને નફી ફનાવ્મા.
(૪૯)
અને તેઓ વલેનો અભોઍ અભાયી
યશેભતભાંથી બાગ આપ્મો, અને તેઓ વલેનો
અભોઍ (તેભની ાછ આલનાયાઓભાં)
ઉચ્ચ પ્રકાયની વદલાણીને ાત્ર ફનાવ્મા.
(૫૦)
જ્માયે આના કાકા આઝયે આલા નમ્ર અને
ભામાુ ળબ્દો વાંબળ્મા તો શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.) ઉય ક્રોધામભાન થઇ કશેલા રાગ્મો કે
ળું તું ભાયા ખુદાઓથી પયી ગમો છે ? જો તું
આલી લાતોથી અટકળે નણશ તો તને ત્થય
લડે વંગવાય કયીળ, તું ચોક્કવ વભમ ભાટે
ભાયાથી દૂય થઇ જા.
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) તેભના ઇભાન ન
રાલલા ફાફત ણનયાળ થઇ ગમા ત્માયે આે
ભામાુ ળબ્દોભાં કહ્યું કે શુ ં જઇ યહ્યો છુ ં .
ભાયા તભાયા ઉય વરાભ થામ અને કહ્યું કે શુ ં
અનુક્રભણણકા
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તભાયા ભાટે ફક્ષીવની દોઆ કયીળ. કુપપાય
ભાટે ફક્ષીવ ચાશલી મોગ્મ નથી, ણ અશીં
તેઓને ખુદાની તૌશીદની તોપીક ભલાનો
બાલાથજ છે . ભતરફ કે ઍલી તૌપીક ભે કે
ફુતયસ્તી છોડીને ઇભાન રાલે તો તેની
ફણક્ષળ થામ, ખયી લાત તો ઍ છે કે શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ લામદો કમો શતો કે ઇભાન
રાલીળ તો તાયા ભાટે ઇસ્તીગપાય કયીળ, આ
ફાફતભાં વુયઍ તૌફાભાં તેનું લણજન કયેર છે .
શુ ં તભાયાથી અને ફુત યસ્તોથી અને
અલ્રાશ ણવલામ જે ની તભો ઇફાદત કયો છો
તેભનાથી દુયી ઇખતીમાય કરૂં છુ ં . શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.) ત્માય ફાદ ફાફુરથી પાયવના શાડો
તયપ યલાના થઇ ગમા અને વાત લયવ વુધી
શાડોની આવાવ વભમ ણલતાવ્મો. ત્માય
છી ફાફુર ાછા આલીને રોકોને તલશીદનું
ભાગજદળજન આતા શતા અને ફુતોની ૂજાનું
નુકવાન વભજાલતા શતા. ત્માય ફાદ આે
ફુતોને તોડ્મા અને નભરૂદે આને આગભાં
નાખમા. જે ની ણલગત વુયઍ અમ્ફીમાભાં
આલળે.
અનુક્રભણણકા
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છી આે ‘શયયાન’ શોંચી જ. વાયા વાથે
ણનકાશ કમાજ અને ત્માય ફાદ જ. વાયા તથા
શ. રુત (અ.)ને વાથે રઇ ળાભ યલાના થમા.
આ ણશજયતના ફદરાભાં અભોઍ તેને ઍક
પયઝંદ અતા કમો. જે નું નાભ ઇસ્શાક શતું
અને ઇસ્શાક થકી જ. માકુફ મદા થમા તે
વલેને અભે મગમ્ફય ફનાવ્મા.
આ ળબ્દો ઍ ભુશાજે યીન (ણશજયત
કયનાયાઓ)ને આશ્લાવન ભાટે કહ્યા છે
જે ઓ ઘયોથી નીકલા ભાટે ભજફુય થઇ
ગમા શતા તેઓને ફતાલલાભાં આલી યહ્યું છે
કે જે લી યીતે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) ોતાના
ખાનદાનથી જુ દા થઇને ફયફાદ ન થમા ણ
ઇઝઝત આફરૂની વાથે તેભણે વપતા
ભેલી. તેલી જ યીતે તભો ણ ફયફાદ થળો
નણશ, ણ ઍ આફરૂ ભેલળો જે ની કલ્ના
ણ અજ્ઞાનતાના અંધકાયભાં ડેરા કુયેળના
કાપયો કયી ળકતા ન શતા. શ. ઇભાભે જાઅપય
વારદક (અ.)ઍ શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.)થી રયલામત કયી છે કે ‘રીવાને ણવદક’
(વાચી ઝફાન) ઇન્વાન ભાટે ઍલી છે જે
અનુક્રભણણકા
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ેતેની આફરૂ રોકોભાં ભારદાય કયતાં લધાય
વાયી કયી આે છે .
૫૧ થી ૫૪ ભી આમાત :-

َق ۡادٔ ُ ۡو فی الۡک ّٰتب ُموۡ ٰۤسی ۫ ِانّ َ ٗہ کَاـَ
ِ ِ ِ
َّ
ُم ۡخ َل ًصا ّ َق ک َ َ
اـ َذ ُسوۡلًا ن ِب ّ ًیا ﴿﴾۵۱
َ َ َ ّٰ
ُّ َ
اخیۡن ُہ ِم ۡن َجانِ ِب الط ۡوذِ الۡایۡ َم ِن َق
قن
َ َ ّٰ َ
ق ّو ۡبن ُہ ن ِج ّ ًیا ﴿﴾۵۲
َق َق َہ ۡب َنا ل َ ٗہ م ۡن ّ َذ ۡح َم ِت َناۤۡ اَ َخ ُ
اف ّٰہرُ ۡق َـ
ِ

َ
ن ِب ّ ًیا ﴿﴾۵۳
َق ۡادٔ ُ ۡو فی الۡک ّٰتب ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل ۫ ِانّ َ ٗہ کَاـَ
ِ ِ ِ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ ً َّ
ً
ّ
صا ِخؼ الوع ِد ق کاـ ذسولا ن ِبیا ﴿﴾۵۴
hajinaji.com
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અને (શે યવુર !) આ રકતાફભાંથી ભૂવાનું
લણજન લણજલ; ફેળક તે ણનભજ કયેરા ભન
લાો અને ભોકરેરો ઍક નફી શતો. (૫૧)
અને તેને અભોઍ તૂય (વીના લજત)ની
જભણી ફાજુ થી વાદ કમો, અને અભે
યશસ્મની લાતો કયલા ભાટે તેને લધુ
વભાગભભાં રાવ્મા. (૫૨)
અને અભોઍ અભાયી કૃાથી તેના બાઇ
શારૂનને (ણ ઍક) નફી ફનાલી તેને (ઍક
ભદદનીળ) આપ્મો. (૫૩)
અને (શે યવુર !) આ રકતાફભાંથી
ઇસ્ભાઇરનું લણજન ફમાન કય; ણનવંળમ તે
લામદાને ાનાય અને યવૂર (તથા) નફી
શતો. (૫૪)
યવુરનો અથજ ભોકરેરો થામ છે . આ અથજના
કાયણે આ ળબ્દ અયફી બાાભાં કાવીદ,
મગમ્ફય, ઍરચી, વપીય લગેયે ભાટે
લાયલાભાં આલે છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)ને કોઇઍ ુછમું કે યવુર અને
નફીભાં ળું તપાલત છે ? આે જલાફભાં
પયભાવ્મું નફી ઍ છે જે પયીશ્તાને સ્લપ્નાભાં
અનુક્રભણણકા
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જુ ઍ તેભજ લાતો કયતા વાંબે ણ જાગૃત
શારતભાં તેને જોઇ ળકે નણશ. જ્માયે યવુર
ઍ છે જે પયીશ્તાને સ્લપ્નાભાં તથા જાગૃત
ફંને શારતભાં જુ ઍ તથા તેનો અલાજ ણ
વાંબે.
ખુદાલંદે આરભ કશે છે કે અભોઍ તુયની
જભણી તયપથી અલાજ આપ્મો. આ
આમતભાં આવ્મું છે કે ખુદાઍ અલાજ આપ્મો
તે અલાજ આ શતો ‘ઇન્ની અનલ્રાશ યબ્ફુર
આરભીન’ (શુ ં દુણનમાઓનો ારનશાય
અલ્રાશ છુ ં .)
કુદયત કશે છે અમ ભુવા ! અભે શારૂનને તાયો
ભદદગાય ફનાવ્મો, તેં દોઆભાં કહ્યું શતું કે
ખુદાલંદા શારૂનને ભાયો લઝીય ફનાલ અને
તેના થકી ભાયી કભય ભઝફુત કય. તે દોઆ
અભોઍ કફુર કયી. ઍજ પ્રભાણે મગમ્ફય
(વ.) વાશેફે દોઆ કયી કે યલયરદગાય અરી
(અ.)ને ભાયો લઝીય અને લવી ફનાલ અને
તેના થકી ભાયી કભય ભઝફુત કય.
છી જ. ઇસ્ભાઇર (અ.)નું લણજન કયલાભાં
આલે છે જે લામદાના વાચા શતા. જે ભકે શ.
અનુક્રભણણકા
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ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી લણજન છે કે
આે (ઇસ્ભાઇરે) ઍક ભાણવ વાથે લામદો
કમો શતો કે જ્માં વુધી તું આ સ્થે નણશ
આલે ત્માં વુધી શુ ં શટીળ નણશ. આે તે
ભાણવ વાથે ઍક લયવ છી ત્માં ભુરાકાત
કયી. કશે છે કે આે આખા લયવ વુધી ઝાડાન ખાઇને ગુજાયો કમો. આ લામદાના
કાયણે ખુદાઍ આનું નાભ ‘વાદેકુર લાઅદ’
યાખમું. કશે છે કે ઍ નફી ઇસ્ભાઇર (અ.)
કોભની ણશદામત કયતા શતા. તેભને રોકોઍ
ઍટરી ફધી તકરીપ આી કે તેભના ચશેયા
અને ભાથા વુઘ્ધાંની ચાભડી ઉખેડી નાખી તે
છતાં આ વફય કયતા યહ્યા.
૫૫ થી ૫૮ ભી આમાત :-

ّٰ َ ّ َ ّٰ َ ّ ٗ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ
الزخو ِۃ ۪ َق
ق کاـ یامر اہلہ ِبالصلو ِۃ ق
ۡ َ َ
﴾۵۵﴿ اـ ِعن َد َذ ِّب ٖہ َم ۡر ِض ّ ًیا
ک
ََق ۡادٔ ُ ۡو فی الۡک ّٰتب ِا ۡخذیۡ َس ۫ ِانّ َ ٗہ کَاـ
ِ ِ ِ ِ
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ۡ ً َّ
ِص ِّدحقا ن ِب ّ ًیا ﴿ ٭﴾۵۶
َ َ ّٰ َ ً
ّق َذف ۡعن ُہ َمکانا َع ِل ّ ًیا ﴿﴾۵۷
ُ َ َّ
َ ۡ ّّٰ َ
اقلٰٓ ِئک ال ِذیۡ َن اج َع َم الل ُہ َعل ۡی ِہ ۡم ِّم َن
َ
َۡ
ُ َ
َّ ّ
الن ِب ٖه َف ِم ۡن د ّذِ ّی ِۃ ّٰا َخ َؿ ٭ َق ِم ّم ۡن َح َملنا
َ ُ
ُ َ
َ
َمع نوۡ ٍج ۫ ّق ِم ۡن د ّذِ ّی ِۃ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َق
ۡ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
اج َت َب ۡینا ؕ
ِايوٓا ِءیل ۫ ق ِممن ہدینا ق
َُ
ِا َدا تُ ۡتدّٰی َع َل ۡیہ ۡم ّٰا ّٰی ُت ّ
الرَ ۡح ّٰم ِن ٓ ّو ۡقا
ِ
َ َ
ُس ّج ًدا ّق بُ ِک ّ ًیا ﴿﴾۵۸
અને તે ોતાના કુટુંફીઓને નભાઝ ઢલાનો
તથા ઝકાત આલાનો શુ કભ કમાજ કયતો શતો,
અને તે ોતાના યલયરદગાય ાવે અણત
hajinaji.com
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વંદ થઍરો શતો. (૫૫)
અને આ રકતાફભાંથી ઇદ્રીવનું લણજન ફમાન
કય; ફેળક તે વત્મલાદી નફી શતો. (૫૬)
અને અભે તેને (ઝભીન યથી) ઉંચકી ઉચ્ચ
સ્થાને (આકાળ ય) રઇ ગમા. (૫૭)
(શે યવુર !) આ જ તે રોકો છે કે જે ભના ય
અલ્રાશે ોતાની ફણક્ષળ કયી શતી કે જે ઓ
આદભના લંળજો ભાંશેના મગમ્ફયો શતા,
તેભ નૂશની વાથે જે ભને અભોઍ શોડીભાં
વલાય કયી દીધા શતા તેભના લંળજોભાંથી
ણ શતા, અને (લી) કેટરાક ઇબ્રાશીભ
તથા માકુફની ઓરાદભાંથી ણ, અને કેટરાક
તેઓભાંથી કે જે ભને અભોઍ વન્ભાગજ
દેખાડ્મો અને ચુંટી કાઢમા; (તે ઍલા રોકો
શતા કે) જ્માયે ણ તેભની વાભે અલ્રાશની
આમતો ઢલાભાં આલતી ત્માયે તેઓ
ણવજદાભાં ડી જતા અને રૂદન કયતા શતા.
(૫૮)
છી ખુદા પયભાલે છે કે તે અભાયો મગમ્ફય
ઍલો શતો કે રોકોને નભાઝનો શુ કભ આતો
તથા ઝકાતનો ણ શુ કભ કયતો, તેના કામો
અનુક્રભણણકા
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ફશુ જ વાયા શોલાથી કુદયતની ાવે
ભાનલંતો શતો.
જ. ઇદયીવ (અ.) શ. નુશ (અ.)ના ણતાના
દાદા શતા. તલયેતભાં આનું નાભ ઉખનુખ
રખમું છે . તેઓ રોકોને ણળક્ષણ આતા શતા.
તેથી તેભનો રકફ ઇદયીવ (દવજ આનાય)
થઇ ગમો. આની ઉય ત્રીવ વણશપા
(આકાળી ુસ્તકો) નાણઝર થમા શતા અને
પ્રથભ તેઓ ઍજ રખલાનું ળરૂ કમુું શતું તથા
જ્મોણત જ્ઞાન, ણશવાફ રકતાફ લગેયે આેજ
ફતાવ્મા શતા. ભા અને ત્રાજલા ણ
આેજ ફનાવ્મા શતા અને શણથમાયો ણ
આેજ ફનાવ્મા તથા વીલલાનું કાભ આેજ
ળરૂ કમુું શતું. તેભજ આ નફી ણ શતા.
ખુદા કશે છે અભો તેને ઉંચા સ્થાને રઇ ગમા.
અલ્રાશે શ. ઇદયીવ (અ.)ને શ. ઇવા
(અ.)ની જે ભ આવભાન ઉય જીલતા ઉાડી
રીધા શતા. જ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું
કે ભેઅયાજની યાત્રે ભેં ચોથા આવભાન ઉય
શ. ઇવા (અ.)ની ભુરાકાત કયી શતી.
આ આમતભાં ઍ ફધા શ. આદભ (અ.)ના
અનુક્રભણણકા
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લંળભાં શોલા છતાં ખુદાઍ તેઓનું અરગ
અરગ લણજન કમુું છે . શ. ઇભાભે ઝમનુર
આફેદીન (અ.)થી ભનકુર છે કે ઍ રોકોથી
ભુયાદ અભો છીઍ અને કેટરાક કશે છે કે
તેનાથી ભુયાદ ઍશરે રકતાફ અને ભોઅભીન
છે . કુયઆન લાંચતી અને વાંબતી લખતે
યડલું વુન્નત છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી
ભનકુર છે કે તભો કુયઆન ઢો અને રૂદન
કયો. જો યડલું ન આલે તો યડલા જે લી વુયત
ફનાલો. આ આમતની તાલીરભાં અલ્રાભા
ભજરીવી રખે છે કે ભોશમ્ભદ ણફન અમાળે
ભોઅતફય વનદ વાથે શ. ઇભાભે ભુવા ણફન
જાઅપય (અ.)થી યીલામત કયી છે કે આં
શઝયતથી રોકોઍ આ આમતની તપવીય
ુછી. ત્માયે આે પયભાવ્મું કે અભો ઇબ્રાશીભ
(અ.)ની ઝુયીમત છીઍ અને અભો નુશ
(અ.)ની કશ્તીભાં વલાય શતા અને ખુદાના
વંદ કયેરા છીઍ અને ખુદાઍ પયભાવ્મું છે કે
જે રોકોને ણશદામત કયીને વંદ કયલાભાં
આવ્મા. તેઓ ખુદાની કવભ, અભાયા દોસ્તો
અને ભોણશબ્ફો છે , ખુદાઍ અભાયી ભોશબ્ફત
અનુક્રભણણકા
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પ્રત્મે તેઓને ણશદામત કયી. અભાયા દીન ભાટે
વંદ કમાજ અને અભાયા દીન ઉયજ જીલતા
છે અને ઍ દીન ઉયજ દુણનમાથી ઉઠળે અને
ખુદાઍ તેઓને નમ્રતા તથા નયભ દીરની
તાયીપ કયી છે (આ આમતની ણતરાલત કયતી
લખતે વજદો કયલો વુન્નત છે .)
૫૯ થી ૬૨ ભી આમાત :-

ُ َف َخ َل َف ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہ ۡم َخ ۡل ٌف اَ َض
اعوا
َّ
َ ّٰ َ ّ
َالش َہ ّٰو ِة َف َسوۡػ
ُوۃ َق ّاتَ َبعوا
الصل
َ َۡ
﴾۵۹ۙ ﴿ یَلقوۡ َـ غ ّ ًیا
َ َِالَّا َم ۡن ت
اب َق ّٰا َم َن َق َع ِم َل َصال ًِحا
ََفاُقلٰٓئ َک یَ ۡد ُخ ُلوۡ َـ ال ۡ َج ّ َن َۃ َق لَا یُ ۡظ َل ُموۡـ
ِ
ً َ
﴾۶۱ۙ ﴿ ش ۡیئا
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َ الرَ ۡح ّٰم ُن ِع َب
ّ َج ّّٰن ِت َع ۡد ِـِۣ الَّتِ ۡی َق َع َد
اخ ٗف
ۡ
َ َ بال ۡ َغ ۡیب ؕ ِانّ َ ٗہ ک
﴾۶۱﴿ اـ َق ۡع ُد ٗف َما ِت ّ ًیا
ِ
ِ
ۡلَا یَ ۡس َم ُعوۡ َـ فِ ۡی َہا ل َ ۡغ ًوا ِالَّا َس ّٰل ًما ؕ َق ل َ ُہم
ُۡ
َ ً ۡ
﴾۶۲﴿ ذِرق ُہ ۡم فِ ۡی َہا بُٕ َوۃ ّق َع ِش ّ ًیا

છી તેભના ફાદ ઍલા (ક)ુત ેદા થમા કે
જે ભણે નભાઝ ણ ગુભાલી દીધી અને ણલમ
લાવનાઓની ાછ ડી ગમા, ણ આગ
જતાં તેઓ ગુભયાશી (નો ફદરો) ભેલળે.
(૫૯)
ણવલામ તેભના કે જે ઓ તૌફા કયી રે તથા
ઇભાન રાલે તથા વત્કામો કયે, તો ઍજ રોકો
જન્નતભાં દાખર થળે, અને તેભના ય
વશેજ ણ ઝુલ્ભ કયલાભાં નણશ આલે. (૬૦)
શંભેળ યશેનાયા ફગીચાઓભાં કે જે નો લામદો
દમાુ અલ્રાશે ોતાના ફંદાઓથી દેખાડ્મા
ણલના કયી રીધો છે ; ણનવંળમ તેનો લામદો
અનુક્રભણણકા
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ૂયો થઇને જ યશેનાય છે . (૬૧)
તેભાં તેઓ “વરાભ” ણવલામ કોઇજ વ્મથજ
લાત વાંબળે નણશ; અને તે (ફગીચાઓ)ભાં
તેભની યોઝી તેભના ભાટે વલાય વાંજ ભતી
યશેળે. (૬૨)
તેભના છી ઍલા નારામાકો મદા થમા
જે ઓઍ નભાઝ ઢલાનું છોડી દીધું અને
ણલમ લાવનાઓની ાછ ડી ગમા, તેઓ
વ્મણબચાય કયતા અને દારૂ ીતા શતા. ઇબ્ને
અબ્ફાવથી લણજન છે કે તેનો અથજ મશુ દીઓ
છે જે ઓ નફીઓના લંળભાં શતા, તેઓ
ઍટરી શદ વુધી ફદકાય થઇ ગમા શતા કે
વગી ફશેન વાથે ણનકાશ કયલા શરાર
વભજતા શતા. શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી લણજન
છે કે ઍક જભાત ભાયા છી ણશજયત ફાદ
૬૦ લયવે મદા થળે. ઍ વભમની ણનળાની
શ. અરી (અ.)ઍ ઍ ફતાલી છે કે રોકો
બવ્મ ભકાનો ફનાલળે અને ફશુ જ ઉભદા
અને નાભી ઘોડાઓ ઉય વલાયી કયળે અને
તેઓ ઍલા કડાં શેયળે કે જે ની પેળન લધાયે
શળે.
અનુક્રભણણકા
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જે રોકો મગમ્ફય ઉય ઇભાન રાલળે અને
ોતાના ફુયા કામોના ભાટે તૌફા કયળે તેઓ
જન્નતભાં જળે અને તેઓ ઉય રેળભાત્ર
ઝુલ્ભ કયલાભાં આલળે નણશ.
તેઓને ઍલી જન્નત આલાભાં આલળે જે નું
ખુદાઍ લચન આપ્મું છે અને તે જન્નત
તેઓઍ જોઇ નથી અને તેનો લામદો ુયો
થઇને યશેનાય છે .
અવરભાં ળબ્દ “વરાભ” લાયલાભાં આવ્મો
છે . જે નો અથજ અમફ અને ઉણથી યણક્ષત
છે . જન્નતભાં જે નેઅભતો ઇન્વાનને ભળે
તેભાં ઍક ભોટી નેઅભત ઍ શળે કે ત્માં કોઇ
લાણશમાત અને નકાભી અને ગંદી લાતો
વાંબલાભાં નણશ આલે, ત્માંનું લાતાલયણ
ાક-વાપ શળે, ત્માંના રોકોભાં કોઇ ણ
જાતની ફુયાઇ જોલાભાં નણશ ભે. ત્માં જે
લાતો વાંબળે તે વાયી જ શળે. આ
નેઅભતની કદય તો ઍજ કયી ળકે જે ાક
અને વાપ રોકો વાથે યશેરો શોમ. શ. ઇભાભે
જાઅપય વારદક (અ.)ને કોઇઍ દદજ અને ફદ
શઝભીની ણળકામત કયી તો આે પયભાવ્મું કે
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વલાયના વભમે અને યાત્રે લશેરાવય જભલું
જોઇઍ ઍ ફન્ને વભમની લચભાં કંઇ ખા
નણશ કે તેનાથી દદજ ઉત્ન્ન થામ છે , ળું તેં
ખુદાના કરાભ વાંબળ્મા નથી. આભ કશી
આે આ આમતના છે લ્રા ળબ્દોની ણતરાલત
પયભાલી.
૬૩ થી ૬૭ ભી આમાત :-

ُ ُ َّ ُ َّ ۡ َ ۡ
َ
ِتلک ال َجنۃ التِ ۡی نوۡذِت ِم ۡن ِع َبا ِخنا َم ۡن
َ َ َ
﴾۶۳﴿ اـ ت ِق ّ ًیا
ک

َ َّ َّ َ َ
َ
ۡ
َق َما ن َتنـ ُؾ ِالا ِبا ۡمرِ َذ ِّبک ۚ ل َ ٗہ َما بَه َف
َََۡ
َ َ
َ ّٰ ۡ
ایۡ ِدیۡنا َق َما خلفنا َق َما بَه َف دل ِک ۚ َق َما
َ َ ُ َ َ
﴾۶۴﴿ اـ َذ ّبک ن ِس ّ ًیا
ک
َ
َ ّ َذ ّ ُب
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا
ص َق َما بَ ۡین ُہ َما
ذ
ِ
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َ َ
ۡ َف
َ اع ُب ۡد ُف َق ۡاص َطك ۡؿ ل ِ ِع َب
اخ ِت ٖہ ؕ َہ ۡل ت ۡعل ُم
ِ
﴾۶۵٪ ﴿ ل َ ٗہ َس ِم ّ ًیا
ُ
َ ُ َۡ ۡ ُ َُۡ َ
اـ َء ِادا َما ِم ّت ل َ َسوۡ َػ
ق حقوؾ الاِنس
ُۡ
﴾۶۶﴿ آ َو ُث َح ّ ًیا

ُ اَ َق لَا یَ ۡذٔ ُ ُو الۡان ۡ َس
ۡاـ اَنَّا َخ َل ۡق ّٰن ُہ ِمن
ِ
َ
ً َ ُ
﴾۶۷﴿ ق ۡب ُل َق ل َ ۡم یَک ش ۡیئا
આ જન્નત ઍજ છે કે જે ભના લાયીવ અને
અભાયા ફંદાઓભાંથી તેભને કયી દઇઍ છીઍ
કે જે ઓ યશેઝગાય શોમ છે . (૬૩)
અને (શે યવુર ! પરયશ્તાઓ કશે છે કે) અભે
તાયા યલયરદગાયની આજ્ઞા ણલના ઉતયતા
નથી; અભાયી વાભે જે કાંઇ છે અને જે કાંઇ
અભાયી છલાડે છે અને તે ફન્નેની લચ્ચે જે
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કાંઇ છે તે વઘું તેનુંજ છે , અને તાયો
યલયરદગાય (વશેજ ણ) બૂરી જામ તેલો
નથી. (૬૪)
તે આકાળો તથા ૃથ્લીનો અને જે કાંઇ તેભની
લચ્ચે છે તે (વઘા)નો યલયરદગાય છે , ભાટે
તું તેનીજ ઇફાદત કય અને તેની ઇફાદતનો
શ્રભ લેઠી રે; ળું તું કોઇ ફીજાને તેની
ફયોફયનો જાણે છે ? (૬૫)
અને ભાણવ કશે છે કે જ્માયે શુ ં ભયી જઇળ
ત્માયે ખયેજ ળું (ાછો) જીલતો કયી કાઢલાભાં
આલીળ?(૬૬)
ળું ભાણવને આ માદ નથી કે અભોઍ તેને
શેરાં ેદા કમો શતો કે જ્માયે ખરૂં જોતાં તે
કાંઇ લસ્તુજ ન શતો ? (૬૭)
અલ્રાશે દયેક ફંદાઓ ભાટે તેભના આઅભાર
પ્રભાણે જન્નત અને જશન્નભ નક્કી કયી છે .
લારયવનો બાલાથજ ઍ છે કે અભે તેને
ફેણશશ્તના ભાણરક કયીળું. જે ભકે ભાશે
યભઝાનની દોઆભાં છે કે ભોશમ્ભદ (વ.)
અને આરે ભોશમ્ભદના ભોણશબ્ફો અને
દોસ્તોને અભો ફેણશશ્તના લારયવ કયીળું.
અનુક્રભણણકા
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આ આમત નાણઝર થલા ણલે રખે છે કે
અવશાફે કશપ અને ઝુરકયનૈન ણલે
કુપપાયોઍ આં શઝયત (વ.)ને ુછમું તો આે
લામદો પયભાવ્મો. જ્માયે આમતને ઉતયલાભાં
ઢીર થઇ ત્માયે જીબ્રઇરને તેના ણલરંફનું
કાયણ ુછમું, જીબ્રઇરે જલાફ આપ્મો કે
અભને ખુદાનો જ્માયે શુ કભ થામ છે ત્માયે
ઉતયીઍ છીઍ. વભજભાં નથી આલતું આ
આમત ક્માંની ક્માં શોંચી ગઇ છે . આલા
વંજોગોભાં આમતનો આવભાં વંફંધ
ળોધલો વ્મથજ છે . છી પયભાલે છે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) તાયો યલયરદગાય અભર
કયનાયાઓના અભરને બુરી જનાય નથી.
તેભજ તેઓને જે કંઇ લામદો કયેર છે તે ુયો
કયળે.
તેની ફંદગીની યાશ ય અડગતાથી ચારો
અને તેના યસ્તાની ભુશ્કેરીઓ અને દુ:ખ
દદજનો ણધયજથી વાભનો કયો. જો તેના
તયપથી આશ્લાવનભાં કંઇ ણલરંફ થામ તો
તેના ઉય ગબયાલ નણશ અને તભાભ
શારતભાં તેની ભયજીને આધીન યશો અને
અનુક્રભણણકા
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ણશમ્ભતની વાથે ણખદભતને અંજાભ આો જે
ઍક યવુરની શેવીમતથી તભોને વોંલાભાં
આલેર છે .
ઓફમ ણફન ખરપ કોઇ ભુયદાનું જુ નું શાડકું
રઇને આવ્મો અને શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની
વાભે તેના ચુયે-ચુયા કયી નાખમા અને તે શલા
આલલાથી ઉડી ગમા. છી તે કશેલા રાગ્મો કે
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તભે દાલો કયો છો કે આ
વજીલન થળે તે કેભ થઇ ળકે ? તે લખતે આ
આમત નાઝીર થઇ.
ઓફમ ણફન ખરપ ઍ ફાફતને માદ કયતો
નથી કે આની શેરાં અભોઍ તેને મદા કમો
તે લખતે કોઇ ચીઝ ન શતો. ભતરફ ઍ કે
જ્માયે તે કંઇ ન શતો અને અભે તેને મદા
કમો તો ળું તેના ભયલા છી તેને વજીલન
કયલું ઍ અભાયા ભાટે કંઇ અઘરૂં કાભ છે ?
૬૮ થી ૭૨ભી આમાત :-

َ ّ ُ َ ۡ ّٰ َ ّ َ ۡ ُ َ ّ َ ُ ۡ َ َ َ ّ َ َ َ
فو ذ ِبک لنحٍونہم ق الشی ِطهف ثم
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ُ َّ
َّ
لَن ۡح ِّ َون ُہ ۡم َحوۡ َؾ َج َہن َم ِج ِث ّ ًیا ﴿﴾۶۸
َُ َۡ
َُ ََ ُ
ُ
ث ّم لَننـِ َع ّ َن ِم ۡن ک ِ ّل ِش ۡی َع ٍۃ ا ّی ُہ ۡم اش ّد
َعدَی ّ
الرَ ۡح ّٰم ِن ِع ِت ّ ًیا ﴿﴾۶۹
ُ َ َ َ َ َّ
َ
ث ّم لَن ۡح ُن ا ۡعل ُم ِبال ِذیۡ َن ُہ ۡم ا ۡقخّٰی ِب َہا
ِص ِل ّ ًیا ﴿﴾۷۱
َ
َق ِا ۡـ ِّم ۡن ُک ۡم ِالَّا َقاذ ُخ َہا ۚ ک َ َ
اـ َعدّٰی َذ ِّبک
ِ
َۡ
َح ۡت ًما ّمق ِض ّ ًیا ﴿﴾۷۱
ُ ّ َ ُ َ ّ ّ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ ّ َ َ َ ُ ّّٰ
الظ ِلمهۡفَ
ثم نن ِجی ال ِذین اتقوا ق نذذ ِ
فِ ۡی َہا ِج ِث ّ ًیا ﴿﴾۷۲
ેભાટે તાયા યલયરદગાયની કવભ ! અભે તેભન
hajinaji.com
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તથા ળેતાનોને ખચીતજ ઍક જગ્માઍ બેગાં
કયી રઇળું, છી ખચીત જ અભે તેભને
જશન્નભની આવાવ ગુંઠણીઍ ડેરા
શાજય કયીળું. (૬૮)
છી અભે દયેક ટોાભાંથી તે રોકો કે જે ઓ
દમાુ અલ્રાશની ણલરૂધ્ધ ઘણા અકડીને
ચારતા શતા તેભને અલશ્મ લેગા કયી દઇળું.
(૬૯)
છી જે ઓ જશન્નભભાં ફલા ભાટે લધાયે
ાત્ર છે તેભનાથી અભે વાયી ેઠે લાકેપ
છીઍ. (૭૦)
અને તભાયાભાંથી ઍક ણ ઍલો નથી કે જે
તે (જશન્નભ)ના કાંઠે નણશ શોંચે; (અને)
આ તો તાયા યલયરદગાયે કયેરો છે લટનો
ણનણજમ છે . (૭૧)
છી જે ઓ યશેઝગાય યશેળે તેભને તો અભે
ભુણક્ત આીળું, અને ઝાણરભોને તેભાંજ
ગુંઠણબેય ડેરા છોડી દઇળું. (૭૨)
અભોઍ રોકોને અને ળમતાનને કે જે ઓ
રોકોને પયેફ આે છે બેગા કયીળું અને
ભાણવોને ગુભયાશ કયનાય ળમતાન તેઓની
અનુક્રભણણકા
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વાથે વાંકથી જકડાઍરો શળે અને તેઓને
જશન્નભની આવાવ ઘુંટણબેય શાજય
કયીળું.
દયેક ઉમ્ભતભાંથી જે કોઇ અકડીને ચારતા
શળે તેઓને અભે અરગ ાડી દઇળું અને
તેઓનું સ્થ જશન્નભ છે જે ઓ અલ્રાશના
શુ કભોનું ારન કયલા ફાફતભાં લધાયે
તોપાની શળે અને નાપયભાની કયી શળે તેભને
શેરા જશન્નભભાં નાખલાભાં આલળે.
અલ્રાશ કશે છે કે અભે ઍ રોકોને લધાયે
જાણીઍ છીઍ જે ઓ જશન્નભભાં લધાયે
ફલાને રામક છે .
લાયીદ શોલાનો અથજ કેટરીક રયલામતોભાં
દાખર થલાનો છે , ણ ત્માય છીની
આમતથી અને શદીવોથી લાયીદનો અથજ
જશન્નભ ાવેથી વાય થલાનો છે અને
ળબ્દકોભાં ણ લાયીદનો અથજ દાખર
થલાનો નથી. આનો ભતરફ ઍ થમો કે
જશન્નભ ાવેથી વાય તો ફધામ થળે ણ
યશેઝગાય રોકો જશન્નભભાં જલાથી ફચી
જળે, જ્માયે ગુનેશગાય રોકો જશન્નભભાં
અનુક્રભણણકા
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દાખર થઇ જળે. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ
પયભાવ્મું છે કે જન્નતીઓ શેરા દોઝખ
ાવેથી વાય થળે ણ જે લી યીતે શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.) ય આગ ઠંડી થઇ ગઇ શતી
તેલી યીતે ભોઅભીનો ય આગ ઠંડી થઇ જળે.
૭૨-ભી આમતની લધાયે તપવીયની જરૂયત
નથી. કાયણ કે ઉયની આમતભાં તપવીય
આલી ગઍર છે .
૭૩ થી ૭૬ ભી આમાત :-

َ َق ِا َدا تُ ۡتدّٰی َع َل ۡیہ ۡم ّٰا ّٰی ُت َنا بَ ّی ّٰن ٍت َق
اؾ
ِ
ِ
ُ ّ َ ۡۤۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ّ
ال ِذین کؿػقا ل ِل ِذین امنوا ۙ ای
ً َ
َ َ ً َ َّ ٌ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
اما ّق ا ۡح َس ُن ن ِد ّیا
الؿ ِػحقه ِف خهؿ مق
﴾۷۳﴿

َُق َک ۡم اَ ۡہ َل ۡک َنا َق ۡب َل ُہ ۡم ِّم ۡن ق َ ۡو ٍـ ُہ ۡم اَ ۡح َسن
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ََ ً َ
اثاثا ّق ذِ ۡء ًیا ﴿﴾۷۴
َّ
ُق ۡل َم ۡن ک َ َ
الض ّٰل َل ِۃ َف ۡل َی ۡم ُد ۡخ لَہُ
اـ فِی
ً
ۖ َح ٰۤتّی ِا َدا َذاَ ۡقا َما یُوۡ َع ُد ۡقـَ
ّ
الرَ ۡح ّٰم ُن َم ّدا ۬
َّ ۡ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َ َ
اعۃ ؕ ف َس َی ۡعل ُموۡ َـ
ِاما العذاب ق ِاما الس

ٌَ ََ ً ََۡ
ۡ
َم ۡن ُہوَ ً ّو ّمکانا ّق اض َع ُف ُجن ًدا ﴿﴾۷۵
ّّٰ ّ َ
َق یَ ِزیۡ ُد الل ُہ ال ِذیۡ َن ۡاہ َت َد ۡقا ُہ ًدی ؕ َق
َ َ
َۡ ۡ
ال ۡ ّٰب ِق ّٰی ُت ّّٰ
الص ِل ّٰح ُت خه ٌؿ ِعن َد َذ ِّبک ثوَ ًابا
َ َۡ َ ً
ّق خه ٌؿ ّمرَ ّخا ﴿﴾۷۶

અને જ્માયે અભાયી સ્ટ ક આમતો તેભની
વભક્ષ ઢલાભાં આલે છે ત્માયે ઇભાન નણશ
ેરાલનાયાઓ ભોઅભીનોને ૂછે છે કે ફન્ન
hajinaji.com
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ક્ષોભાંથી દયજ્જાભાં કોણ ફેશતય છે અને
વભાજભાં કોણ ફશેતય છે .(૭૩)
અને અભે તેભની શેરાં કેટરીઍક ેઢીઓનો
નાળ કયી ચુક્મા છીઍ, જે ઓ ભારભિા અને
દેખાલભાં (ણ તેભના કયતાં) ઘણી ચઢીમાતી
શતી. (૭૪)
(શે યવુર !) તું કશે જે ળખવ ગુભયાશીભાં ડી
યહ્યો શળે તેની ભુદ્દત દમાુ અલ્રાશ
રંફાલતો યશે છે , અશીં વુધી કે જ્માયે તેભને
જે (લસ્તુ)થી ડયાલલાભાં આવ્મા શતા તે
અઝાફ અથલા (કમાભતની) ઘડી તેઓ
(વાક્ષાત) જોઇ રેળે; છી નજીકભાંજ તેઓ
જાણી રેળે કે કોની દળા લધુ ખયાફ અને કોનું
ટોું લધાયે નફું છે . (૭૫)
અને જે ભણે ણશદામત ભેલી છે તેભની
ણશદામતને અલ્રાશ લધુ લધાયતો જામ છે ;
અને શંભેળ કામભ યશેનાયા વત્કામજ તાયા
યલયરદગાયની ાવે ુણ્મની રૂઍ ફેશતય છે
અને રયણાભની રૂઍ ણ. (૭૬)
જ્માયે અભાયી આમતો ઢલાભાં આલતી
ત્માયે તેઓ ોતાના શાર ઉય પખય કયલાની
અનુક્રભણણકા
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વાથે કશેતા શતા કે તભાયી કેલી દુદજળા છે ?
આજ જાતના ભેણા શ. અમ્ભાય, શ.
વરભાન, શ. અફુઝય, શ. ણફરાર, શ.
ણભકદાદ તથા શ. વણશફ લગેયેને ભાયતા શતા.
તે કાપયોની દરીર ઍ શતી કે જોઇ રો
દુણનમાભાં કોણ વાયી શારતભાં છે અને કોની
ાવે ુર્ષક નેઅભતો છે , કોના ભકાનો
ળાનદાય છે , કોનું જીલનધોયણ ઉંચું છે ? આ
ફધું અભોને ભેર છે જ્માયે તભો તે ભેલલા
ભાટે કભનવીફ છો. શલે તભેજ ફતાલો કે
અભો ળું ફાતીર ઉય છીઍ ? તભો ોતાને
શક ય શોલાનું કશો છો તે છતાં ણ તભો
ચીંથયેશાર છો.
દયેક જભાનાભાં અભે ઍલા ગલજ કયનાયા
રોકોના ટોાંઓને શરાક કયી નાખમા છે .
ખયેખય તેઓ ફશુ ળણક્તળાી અને ભારદાય
શતા. નઝય ણફન શાયીવ અને તેના વાથીઓ
ચશેયા ઉય ઉભદા તેર ચોીને, ભાથું
ઓાલીને, રકભતી ોળાક શેયીને અને
વાયા રકભતી ઘોડા ઉય વલાય થતા શતા.
ભતરફ ઍ કે તેઓનું જીલન અમળ આયાભનું
અનુક્રભણણકા
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શતું અને આં શઝયત (વ.)ના અસ્શાફો ઉય
પખય કયતા શતા. તેથી શક તઆરાઍ આ
આમત નાઝીર પયભાલી.
કુદયત કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ ! (વ.) તેઓને
કશો કે તભે તભાયા ભાર અને દોરત ઉય
ભગરૂય ન થાલ. કાયણ કે ગુભયાશ રોકોને
કુદયત ઢીર આે છે . ભતરફ કે કાપીય
રોકોઍ ોતાની અધુયી અક્કર પ્રભાણે જે
શ્રઘ્ધા યાખી છે તેની ણલરૂધ્ધજ આખેયતભાં
જોળે.
દયેક અજભાઇળના લખતે ખુદા તેને ખયો
પેંવરો કયલાની અને વાચી યાશ ગ્રશણ
કયલાની તૌપીક આે છે અને તેની ણશદામત
અને ભાગજદળજનથી તે ફયાફય વીધી યાશ ઉય
ચાલ્મા
જામ
છે .
આ
સ્થે
“ફારકમાતુસ્વારેશાત” આવ્મું છે તેથી ભુયાદ
ાંચ લખતની નભાઝ અને તસ્ફીશાતે અયફા
છે જે નો ખુરાવો વૂયઍ ફની ઇવયાઇરભાં
આલી ગમો છે .
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૭૭ થી ૮૦ ભી આમાત :-

َ اَف َ َو َءیۡ َت الّ َ ِذ ۡی َک َؿ َػ ب ّٰا ّٰی ِت َنا َق َق
اؾ
ِ
َ َ ُ
َ
﴾۷۷﴿ لَا ۡقته َ ّف َمالًا ّق َقل َ ًدا

ّ اَ ّ َط َل َع ال ۡ َغ ۡی َب اَ ِؿ ّاتَ َخ َذ ِع ۡن َد
الرَ ۡح ّٰم ِن
﴾۷۸ۙ ﴿ َع ۡہ ًدا
َکَلَّا ؕ َس َن ۡک ُت ُب َما حَقُوۡ ُؾ َق ن َ ُم ّ ُد ل َ ٗہ ِمن
ً
َ َۡ
﴾۷۹ۙ ﴿ اب َم ّدا
ذ
ِ الع
ُ ََ
َ َ ۡ
ُ
﴾۸۱﴿ ّق نرِث ٗہ َما حَقوۡ ُؾ َق یَا ِت ۡینا ف ۡو ًخا
(શે યવૂર !) ળું તેં તે ળખવની ણસ્થણત ય
ણલચાય કમો કે જે ણે અભાયી આમતોનો ઇન્કાય
કમો અને કહ્યું કે ભને (કમાભતભાં ણ)
અલશ્મ ભાર દોરત આલાભાં આલળે અને
અનુક્રભણણકા
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ઓરાદ ણ ? (૭૭)
ળું તેને ગેફની ખફય ભી ગઇ છે કે કૃાુ
અલ્રાશ ાવેથી કોઇ લચન રઇ રીધું છે ?
(૭૮)
શયગીઝ તેભ નણશ થામ; તે જે કાંઇ ફકે છે તે
અભે રખી રઇઍ છીઍ, અને તેની ણળક્ષા
(ની ભુદ્દત ણ) રંફાલી દઇળું. (૭૯)
અને જે લસ્તુઓ (ના વંફંધ)ભાં તેઓ જે
કાંઇ કશે છે અભે તેના લાયવ થઇ જઇળું અને
(કમાભતના રદલવે) તે ઍકરો જ અભાયી
ાવે આલળે. (૮૦)
ઍ કશે છે કે તભે ભને ગભે તેટરો ગુભયાશ
અને ફદકાય કશો અને અઝાફે ઇરાશીથી
બરે ડયાલો ણ શુ ં તો આજે તભાયાથી વાયી
શારતભાં છુ ં અને શલે છી ણ ભાયા ઉય
નેઅભતોની લાજ થતી યશેળે. ભાયો ભાર
જુ ઓ, ભાયી આફરૂ જુ ઓ, ભાયી
યશેણીકયણી, ભાયા નાભી ુત્રોને જુ ઓ, ભાયા
જીલનભાં તભને ક્માંમ જોલાભાં આલે છે કે
ભને અઝાફ થઍરો છે ? ભક્કાભાં આ કોઇ
ઍક વ્મણક્તના ણલચાય ન શતા ણ ભક્કાના
અનુક્રભણણકા
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કાપયો, પ્રત્મેક લડેયાઓ આલા ખોટા
ખમારોભાં પવાઍરા શતા. શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી લણજન છે કે આવ
ણફન લામર ણફન શશ્ળાભુર કુયેળી ાવે
ખબ્ફાઅ ઇબ્ને આવનું રેણં શતું. તેણે તેની
ાવે ઉઘયાણી કયી તો આવે તેના જલાફભાં
કહ્યું કે ળું તભોને ગુભાન નથી કે જન્નતભાં
વોનું-ચાંદી, યેળભનાં ોળાકો લગેયે ઘણી
નેઅભતો ભોજુ દ છે ? તેઓઍ કહ્યું શા ત્માં
છે . આવે કહ્યું કે તભાયા અને ભાયા લામદાની
લચ્ચે જન્નત છે , ભાટે તું ભાયી ાવેથી રેણં
ત્માં રઇ રેજે. ખુદાની કવભ જે કાંઇ ભને
દુણનમાભાં ભળ્મું છે તેના કયતાં લધાયે વારૂં તને
ત્માં ભળે. તેના ણલે ખુદાઍ આમતભાં
પયભાવ્મું કે તે ળખવની શારત ઉય ણલચાય
કમો નણશ જે ણે અભાયી આમતોનો ઇન્કાય
કમો છે ?
ળું તેને ગમફની ખફય ડી ગઇ છે અને ળું તેં
દુણનમાની ઇઝઝત ભેલી છે ઍ લાત ગમફથી
જાણી રીધી છે ? ળું તેને ખફય ડી ગઇ કે
આખેયતભાં તેના ભાટે ભાર અને ઓરાદ
અનુક્રભણણકા
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લગેયે ફધું શળે ? તેના ાોની નોંધભાં આ
ગલજથી બયેરા ળબ્દો ણ અભોઍ નોંધી
રીધા છે અને તેની ણળક્ષા ણ તેને બોગલલી
ડળે.
૮૧ થી ૮૬ભી આમાત :-

َّ َ ُ
ً ّ ُ ُ
ّّٰ
َق اتخذ ۡقا ِم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ ّٰال َِہۃ ل َِیک ۡونوۡا
ً
ل َ ُہ ۡم ِع ّىا ﴿ ۙ﴾۸۱

ُ ُ
کَلَّا ؕ َس َی ۡک ُؿ ُػ ۡق َـ ب ِع َب َ
اخ ِت ِہ ۡم َق یَکوۡنوۡ َـ
ِ
ً
َ
َعل ۡی ِہ ۡم ِض ّدا ﴿ ﴾۸۲٪
َ َ ۡ َ َ َ ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّٰ ۡ َ َ َ
الم تر انـا اذسلنا الشی ِطهف عدی
َ ُّ َ ًّ
ۡ ّٰ
الک ِؿ ِػیۡ َن ت ُؤر ُہ ۡم ارا ﴿ ۙ﴾۸۳
َفلَا تَ ۡع َج ۡل َع َل ۡیہ ۡم ؕ ِانّ َ َما ج َ ُع ّ ُد ل َ ُہمۡ
ِ
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ً
﴾۸۴﴿َع ّدا
ۡ
ّ یَوۡ َؿ ن َ ۡح ٍُ ُو ال ۡ ُم ّ َت ِقه ۡ َف ِاخَی
الرَ ۡح ّٰم ِن َقف ًدا
﴾۸۵ۙ ﴿
َ ّ َ َ ّٰ َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ّ
ۡ
ً
َ
﴾۸۶﴿ ق نسوؼ المجرِ ِمهف ِاخی جہنم ِقذخا
અને તે રોકોઍ અલ્રાશને છોડી દઇ ઘણા
ખુદા ફનાલી રીધા છે કે તેઓ તેભના ભાટે
ફાશુ ફ ફને; (૮૧)
(ણ) તેભ શયગીઝ નણશ થામ, નજીકભાંજ
તેઓ તેભની ઇફાદતનો ઇન્કાય કયળે અને
તેભનાજ ણલયોધી ફની જળે. (૮૨)
ળું તેં આ નથી દેખમું કે અભોઍ ળેતાનોને
નાણસ્તકો ાછ રગાડી દીધા છે કે જે થી
તેઓ તેભને વાયી ેઠે ઉશ્કેયી બભાવ્મા કયે ?
(૮૩)
ભાટે શલે તું તેભના વંફંધભાં (અઝાફની)
ઉતાલ ન કય; અભે ભાત્ર તેભના ભાટે
અનુક્રભણણકા
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(કમાભત આલલાના રદલવો) ગણી યહ્યા
છીઍ. (૮૪)
જે રદલવે અભે યશેઝગાયોને દમાુ
અલ્રાશની શજૂ યભાં (ભાનલંત) યોણાઓ
ફનાલલા ભાટે બેગા કયીળું. (૮૫)
અને ગુનેશગાયોને તયસ્મા ઢોયોની જે ભ
જશન્નભ તયપ શંકાયીળું. (૮૬)
તે ભુશ્રીકોઍ ભુર્તતઓ અને પયીશ્તાને ખુદા
ઠેયલેર છે તે તેઓના ભાટે ભાન ભયતફાનું
કાયણ ફને, તે કમાભતના રદલવે ભુશ્રીકોની
ળપાઅત કયે. જો કે તેઓના આ ખમારો
ભનઘડત છે .
તેઓ ધાયે છે ઍલું થલાનું નથી, ફલ્કે તેભના
ભાઅફુદો તેઓથી પયી જામ, ઍનો અથજ ઍ કે
તેઓની તાફેદાયી કયનાયા કાપયો જ્માયે
કમાભતનો બમ જોળે તો ઍ ભાઅફુદોથી
ઇન્કાય કયળે અને ભાઅફુદો તેઓનો ણલયોધ
કયળે અને તેઓને વખત અઝાફ થળે.
જે રોકોઍ શક લાત જાશેય અને સ્ટ ક થલા
છતાં ણ તેના ય ણલચાય ન કમો તેથી
ખુદાઍ તેઓને ળમતાન થકી ગુભયાશીભાં
અનુક્રભણણકા
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યાખમા અને ઍ રોકો તેના ણભત્ર થમા.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે અશીં શ્લાવની ગણતયી કયલાનું છે .
ઇન્વાનનો પ્રત્મેક શ્લાવ ભોતની તયપ કદભ
આગ રઇ જામ છે અને દયેક શ્લાવને
રખલાભાં આલે છે . બરે છી તે નેકીના
ઇયાદાથી શોમ મા ફદીના ઇયાદાથી.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું ભને ઍ
જાતની કવભ છે જે ણે દાણાને પાડ્મો અને
રૂશને મદા કયી છે કે ભુિકી રોકો ોતાની
કફયોભાંથી નીકળે તો પયીશ્તા જન્નતની
વલાયીઓ રઇને તેભના સ્લાગત ભાટે શાજય
થળે અને તેઓ જન્નતભાં જઇને ઍલું ઉભદા
ીણં ીળે જે ને ળયાફે તશુ યા (ાક ળયાફ)
કશે છે .
૮૭ થી ૯૫ ભી આમાત :-

َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َاع َۃ ِالَّا َمن ّاتَ َخ َذ ع ۡند
َ
لا یم ِلکوـ الشف
ِ
ِ
ّ
﴾۸۷﴿ الرَ ۡح ّٰم ِن َع ۡہ ًدا
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َق َقالُوا ّاتَ َخ َذ ّ
الرَ ۡح ّٰم ُن َقل َ ًدا ﴿﴾۸۸
َ ۡ َ ً ً
لَق ۡد ِجئ ُت ۡم ش ۡیئا ِا ّخا ﴿ ۙ﴾۸۹
َ َ ُ َّ ُ َ َّ
ۡ َۡ َ ُ
الس ّٰم ّٰوة یَ َتفؽ ۡػ َـ ِمن ُہ َق تنش ّق
تکاخ
ۡ َ ۡ ُ َ َ ُّ ۡ َ ُ ً
اؾ َہ ّدا ﴿ ۙ﴾۹۱
الاذص ق ت ُِو ال ِجب
َ
َ
ا ۡـ َخ َعوۡا ل ِّٖو ۡح ّٰم ِن َقل َ ًدا ﴿﴾۹۱
َ ََ َ
َ
َق َما یَ ۢۡن َب ِغ ۡی ل ِّٖو ۡح ّٰم ِن ا ۡـ ّی ّت ِخذ َقل َ ًدا
﴿﴾۹۲
ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ ّ َ ۤۡ
ّٰ
ِا ۡـ ک ُ ّ ُل َم ۡ
ص ِالا اتِی
ذ
ا
ال
ق
ة
و
م
الس
ی
ف
ن
ِ
ِ
ِ
ّ
الرَ ۡح ّٰم ِن َع ۡب ًدا ﴿﴾۹۳
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ً
َ
َ َ
﴾۹۴﴿ لَق ۡد ا ۡح ّٰص ُہ ۡم َق َع ّد ُہ ۡم َع ّدا
َ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ ۡ ُ ُ ّ ُ َ
ً
ۡ
﴾۹۵﴿ ق کلہم ا ِتی ِہ یوؿ ال ِقیم ِۃ فوخا
તેભને ળપાઅત કયલા ભાટેનો કોઇ અણધકાય
નણશ શોમ, ણવલામ કે જે ણે દમાુ અલ્રાશ
ાવેથી કોઇ લામદો (રઇ) રીધો શોમ. (૮૭)
અને તેઓ કશે છે કે દમાુ અલ્રાશે ુત્ર
ફનાલી રીધો છે . (૮૮)
(તું કશે કે) ખયેજ ઍ તો તભે ફેશુદી લાત
(ઘડી) રાવ્મા છો: (૮૯)
નજીક છે કે તે (લાત)થી આકાળો પાટી ડે ,
અને ૃથ્લી ચીયાઇ જામ, અને શાડ તુટી ડી
કટકે કટકા થઇ જામ. (૯૦)
(કાયણ) કે તેઓ દમાુ અલ્રાશ ુત્ર ધયાલે છે
ઍલું આ ભૂકે છે . (૯૧)
યંતુ યભ દમાુ અલ્રાશને ુત્ર ફનાલલાની
કાંઇજ જરૂય નથી. (૯૨)
આકાળો તથા ઝભીનભાં કોઇણ ઍલો નથી
કે જે દમાુ અલ્રાશની શજૂ યભાં (નમ્ર) વેલક
અનુક્રભણણકા
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ફની આલળે નણશ. (૯૩)
તેણે તેઓ વલેને (ોતાના જ્ઞાન લડે) અલશ્મ
ઘેયી યાખમા છે , અને તેભને વ્માજફી યીતે
ગણી ણ રીધા છે . (૯૪)
અને તે ભાંશેનો દયેક કમાભતના રદલવે તેની
ાવે ઍકરોજ આલળે. (૯૫)
ગુનેશગાયોને અભે તયસ્મા ઊંટની જે ભ
શાંકીળું. જે ણે ખુદાઍ યશેભાન ાવેથી કોઇ
લામદો રીધો શોમ તેઓ જ ળપાઅત કયી
ળકળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ
પયભાવ્મું કે આ આમતભાં ‘અશદ’ ળબ્દ
આવ્મો તેનો અથજ અઇમ્ભા (અ.)ની દોસ્તી
છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી રયલામત છે કે
આે પયભાવ્મું જે કોઇ ભયતી લખતે લવીમત
ન કયે તે નુકવાનભાં છે . કોઇઍ ુછમું મા
યવુરલ્રાશ (વ.) ભયતી લખતે કેલી યીતે
લવીમત કયલી ? આે પયભાવ્મું કે જ્માયે
જીલનનો અંણતભ વભમ નઝદીક આલે અને
રોકો આવાવ બેગા થઇ જામ તે લખતે આ
પ્રભાણે લવીમતનાભું વંબાલલું, ઍ
લવીમતનાભું તરકીન (ઍે દોઆ કે જે કબ્ર
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ઉય ઢલાભાં આલે છે તે)ને ભતું છે કે
જે ભાં તલશીદ, નફુવ્લત, ઇભાભત લગેયેને માદ
અાલેર છે . ત્માય છી ોતાની ફીજી
જરૂયી લવીમત કયે અને આ જે લામદો છે તેનું
લણજન કુયઆને ળયીપભાં છે . લવીમત કયલી
દયેક ભુવરભાન ઉય પયજ છે અને જરૂયી છે
કે ઍ ઉય ભુજફના લવીમતનાભાને ઢે
અને માદ કયે. શ. અરી (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
ભને યવુરે ખુદા (વ.)ઍ આ પ્રભાણે ણળક્ષણ
આપ્મું છે અને જીબ્રઇર (અ.) ણ તે
લવીમતનાભાને ઉય પ્રભાણે રાલેર છે .
ભઝશફના ણવઘ્ધાંત પ્રભાણે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની યીવારતની ગલાશી આપ્મા છી શ.
અરી (અ.)થી ફાયભા ઇભાભ (અ.) વુધી
ફધામ ઇભાભોની ઇભાભતની ણ ગલાશી
રખલી અને આ લવીમતનાભાને રખીને
ઇન્વાન ોતાની ાવે યાખે. કાયણ કે ભોતનો
કોઇ વભમ નક્કી નથી. ખુળનવીફ ઍ છે કે
જે વુતી લખતે લવીમતનાભાને ોતાના
ભાથા નીચે યાખે અને આજ પ્રભાણે
અઇમ્ભાથી ણ યીલામત છે .
અનુક્રભણણકા
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૮૮-થી ૯૫-ભી આમાતની તપવીયની ખાવ
જરૂય નથી. કાયણ કે આ આમતોનો તયજુ ભો
ણફલ્કુર વાપ અને સ્ટ ક છે .
૯૬ થી ૯૮ ભી આમાત :-

ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َعم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت
ِ
ً
َس َی ۡج َع ُل ل َ ُہ ُم ّ
الرَ ۡح ّٰم ُن ُق ّخا ﴿﴾۹۶
َ ّ َ َ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ َ َ ُ َ ّ
َ
ف ِانما یٌونہ ِب ِلسانِک ل ِتب ٍِو ِب ِہ
ۡ ُ َّ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ً ُّ ًّ
المت ِقهف ق تن ِذذ ِب ٖہ قوما لدا ﴿﴾۹۷
َ
َ َ ََۡ َ َ
َق ک ۡم ا ۡہلکنا ق ۡبل ُہ ۡم ِّم ۡن ق ۡو ٍـ ؕ َہ ۡل

ُ
ۡ
َ َ َ ُ
ت ِح ّ ُس ِمن ُہ ۡم ِّم ۡن ا َح ٍد ا ۡق ت ۡس َمع ل َ ُہ ۡم
ۡ
ً
ذِٔىا ﴿ ﴾۹۸٪
ણનવંળમ તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા તથા
hajinaji.com
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વત્કામો કમાજ તેભના ભાટે નજીકભાં જ દમાુ
અલ્રાશ (રોકોના ભનભાં) પ્રેભ ઉત્ન્ન કયળે.
(૯૬)
ભાટે ણવલામ તેના કાંઇજ નથી કે અભોઍ આ
(કુયઆન)ને તાયી બાાભાં વશેરું કયી દીધું છે
અને (તેભ કયલાનો) શેતુ આ છે કે તું તે દ્લાયા
યશેઝગાયોને ખુળખફય વંબાલે અને તે
લડેજ કજીમાુ રોકોને ડયાલે. (૯૭)
અભોઍ તેભની શેરાં કાંઇ કેટરીમે
ેઢીઓનો નાળ કયી નાખમો છે . ળું તું અત્માયે
તેઓભાંથી કોઇ ઍકને ણ જુ ઍ છે , અથલા
તેભની ઘુવુવ ણ વાંબે છે ? (૯૮)
આ આમત શ. અરી (અ.)ની ળાનભાં ઉતયી
છે . ઍશરેફમત (અ.)ની તપવીયભાં છે કે આં
શઝયત (વ.)ભે શ. અરી (અ.)ને આ દોઆનું
ણળક્ષણ આપ્મું કે અમ અલ્રાશ ભોઅભીનોના
દીરોભાં ભાયી ભોશબ્ફત મદા કય, તે છી
આ આમત ઉતયી. ઉયાંત વાપીભાં છે કે
નભાઝ છી શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ શ.
અરી (અ.)ના ભાટે ભોટા અલાજથી દોઆ
કયી કે અમ અલ્રાશ, ભોઅભીનોના દીરભાં
અનુક્રભણણકા
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શ. અરી (અ.)ની ભોશબ્ફત મદા કય અને
ભુનાપીકોના દીરભાં અરી (અ.)નો યોપ અને
બમ મદા કય.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે આ
આમતભાં “ઇન્નલ્રઝીન આભનુ” (જે ઓ
ઇભાન રાવ્મા) છે તેનો અથજ શ. અરી (અ.)
છે અને “કલભન રુદ્દા” (વખત ઝઘડો કયનાયી
કોભ) આવ્મું છે તેનો અથજ ફની ઉભય્મા છે .
ખુદાલંદે
આરભ
પયભાલે
છે
કે
ભક્કાલાાઓની શેરાં રોકોને અભોઍ
શરાક કમાજ. ળું તું તેઓભાંથી તેઓને જુ લે છે
અથલા તેઓની ગુવુવ વાંબે છે ? તેઓને
અભોઍ શરાક કયી નાખમા. જો કે તેઓ
ભક્કાલાા કયતાં ભાર અને ળણક્તભાં લધાયે
શતા, જ્માયે તેઓની આલી શારત થઇ તો
ભક્કાલાા ળું ગણતયીભાં છે ?
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આ વુયાભાં ૧૩૫ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૨૦) વૂયઍ તા - શા
શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી લણજન છે જે કોઇ આ
વુયાને ઢળે તેને અલ્રાશ ભુશાજે યીન અને
અન્વાયનો વલાફ અતા કયળે. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે આ
વુયાને ઢલાનું છોડો નણશ. આ વુયાને
અલ્રાશ દોસ્ત યાખે છે અને ઍટરો વલાફ
ભળે કે તે ખુળ થઇ જળે.

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

૧ થી ૫ભી આમાત :-

﴾۱﴿ ّٰط ّٰہ
ٰۤ ۡ
ُ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡۤ
﴾۲ۙ ﴿ َما ان َزلنا َعل ۡیک الـ ۡػ ّٰا َـ ل َِتشكی
ّٰ ۡ َ ّ ۡ َ ّ ً َ ۡ َ َ ّ
﴾۳ۙ ﴿ ِالا تذِٔوۃ ل ِمن یخصی
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َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ّ ً ۡ ۡ َ
الس ّٰم ّٰو ِة
تنـِیلا ِممن خلق الاذص ق
ۡ
﴾۴﴿ ال ُعدّٰی
ۡ اَ ّلرَ ۡح ّٰم ُن َعدَی ال ۡ َع ۡرس
﴾۵﴿ اس َت ّٰوی
ِ
તા. શા. (૧)
(શે યવૂર !) આ કુયઆન અભોઍ તાયા ઉય
ઍ ભાટે ઉતામુું નથી કે તું કટ ક બોગલે. (૨)
ફલ્કે ઍ ભાટે (ઉતામુું છે ) કે જે બમ ાભે છે
તેના ભાટે ફોધ થામ : (૩)
(આ કુયઆન) તેના તયપથી ઉતયેરું છે કે જે ણે
ૃથ્લી તથા ઉંચા આકાળો વજ્માજ છે . (૪)
ઍજ કૃાુ (અલ્રાશ)ઍ અળજ ઉય ોતાની
વિા જભાલી છે . (૫)
તા-શા શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના ભુફાયક
નાભોભાંથી ઍક નાભ છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)થી લણજન છે કે આે પયભાવ્મું કે
કુયઆને ભજીદભાં આં શઝયત (વ.)ના કેટરાક
નાભ છે . ભોશમ્ભદ (વ.), અશભદ,
અનુક્રભણણકા
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અબ્દુલ્રાશ, તા-શા, માવીન, નુન, ભુદસ્વય,
ભુઝમ્ભીર, ણઝક્ર લગેયે.
શ. યવુરે ખુદા (વ.) જ્માયે નભાઝ ઢતા
શતા ત્માયે તેઓના ગની આંગીઓ ઉય
લજન ડતું શતું. ઍટરે વુધી કે આને ગ
ઉય વોજા ચઢી જતા શતા. ત્માયે અલ્રાશે
આ આમત નાઝીર પયભાલી.
આ આમતના ળબ્દો ઉયના જ ળબ્દોના
બાલાથજ ઉય યોળની નાખે છે . ફન્નેને
ભેલીને ઢલાથી ભતરફ સ્ટ ક થઇ જામ છે
કે કુયઆનને નાઝીર કયીને અભો તભાયાથી
કોઇ અળક્મ કાભ રેલા ચાશતા નથી અને
કુદયત ઍભ નથી કશેતી કે જે ન ભાને ઍને
ભનાલો. જે ના દીરભાં ખુદાનો ખોપ શોમ
તેઓ આને વાંબીને શોળભાં આલે અને
નવીશત ભેલે.
આ કુયઆન ઍના તયપથી નાઝીર કયામું છે
જે ણે ઝભીન અને ઉંચા આવભાનોને મદા
કમાજ છે .
ખુદાલંદે આરભ દેશ અને ળયીય ણલગેયે ફધી
લસ્તુથી ભુક્ત છે . તેને ળયીય શોલાની ભાન્મતા
અનુક્રભણણકા
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વાચી નથી. જે રોકો ઍભ કશે છે કે ખુદા
અળજ ઉય ફેઠો છે તે ખોટું છે . તેણે પ્રત્મેક
લસ્તુને ઘેયેરી છે . તે ભાત્ર વજજ ક જ નથી ણ
દયેક લસ્તુ ઉય તેની વિા છે .
૬ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق َما فی الۡاَ ۡ
ل َ ٗہ َ
ص َق َما
ذ
ی
ف
ا
م
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ
بَ ۡین ُہ َما َق َما ت ۡح َت الم ّٰؿی ﴿﴾۶
َق ِا ۡـ تَ ۡج َہ ۡر بالۡقَوۡؾ َفانّ َ ٗہ حَ ۡع َل ُم ّ
الٌ ّ َو قَ
ِ
ِ ِ ِ
َ ۡ ّٰ
اخفی ﴿﴾۷
َ ّّٰ ُ َ ۤۡ ّٰ َ ّ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ّٰ
ٓاء ال ُح ۡسجی
اللہ لا ِالہ ِالا ہو ؕ لہ الاسم
﴿ ﴾۸
ُ
َ ّٰ َ
َق َہ ۡل اتىک َح ِدیۡث ُموۡ ّٰسی ﴿﴾۹
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ۡۤۡام ُک ُثوۡۤۡا ان ّی
ۡ اؾ لِاَ ۡہ ِل ِہ
َ َِا ۡد َذ ّٰا ن َ ًاذا َفق
ِِ
َ َ َ َ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّٰ ۡۤۡ ّ َ َ ّ ً َ ُ ۡ َ ّٰ
س ا ۡق
ٍ انست ناذا لع ِدی ا ِتیکم ِمنہا ِبقب
َّ َ
َ
﴾۱۱﴿ ا ِج ُد َعدی الناذِ ُہ ًدی
ُ َ ّٰ َ ۡۤ َ ّ َ َ
﴾۱۱﴿ ىہا نوۡ ِخ َی ّٰی ُموۡ ّٰسی
فلما ات
જે કાંઇ આકાળો તથા બૂણભભાં છે અને જે
કાંઇ તેભની લચ્ચે છે તથા જે કાંઇ ાતાભાં
છે તે (વઘું) તેનું જ છે . (૬)
અને અગય તું (કોઇ ણ) લાત ભોટા વાદે કશે
તો (તેને તાયા ભોટા વાદે ફોરલાની જરૂય
નથી, કાયણ કે) તે તો ખચીતજ (અત્મંત)
છુ ી અને તે કયતાંમ ઘણી લધાયે છાની (ગુપ્ત
લાતો)થી ણ લાકેપ છે . (૭)
અલ્રાશ ઍજ છે કે જે ના ણવલામ કોઇ
ભાઅફૂદ નથી; વલે વાયાં વાયાં નાભ તેનાજ
છે . (૮)
અને ળું તાયી ાવે ભૂવાનું લૃતાંત આલી
અનુક્રભણણકા
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શોંચ્મું છે ? (૯)
તે લેા તેણે ઍક આગ નીશાી ત્માયે
ોતાના કુટુંફને કહ્યું કે (તભે જયા અશીંજ)
થોબો, ણનવંળમ ભેં ઍક આગ જોઇ છે .
કદાચને શુ ં તેભાંથી તભાયા ભાટે ઍક અંગાયો
રઇ આલું, અથલા તે આગના પ્રતાે શુ ં કોઇ
ભાગજ ભેલું. (૧૦)
આથી જ્માયે તે તે (આગ)ની ાવે આવ્મો
ત્માયે તેને (આકાળ) લાણી થઇ કે શે ભૂવા !
(૧૧)
જે કંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં છે અને
તેની લચ્ચે તે ફધું તેનું જ છે અને દયેક લસ્તુ
ઉય તેની શુ કુભત છે .
ઍ જરૂયી નથી કે જે ઝુલ્ભ અને અત્માચાય
તભાયા તથા તભાયા વાથીઓ ઉય થઇ યહ્યો
છે અને તે રોકો ળયાયતોથી તભને નીચું
જોલયાલલાની કોળીળ કયે છે તેની તભે ભોટા
અલાજે પયીમાદ કયો. અલ્રાશ વાયી યીતે
જાણે છે કે તભાયા ઉય ળું લીતી યશી છે અને
તે તભાયા દીરની લાતને વાયી યીતે વાંબે
છે .
અનુક્રભણણકા
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આ આમતથી જણાઇ આલે છે કે ભાઅફુદ
થલાના તભાભ ગુણો ખુદાભાં ભોજુ દ છે . શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે અલ્રાશના
૯૯ નાભો છે અને જે કોઇ તે નાભોને માદ
કયળે તે જન્નતભાં દાખર થળે.
શલે ખુદાઍ તઆરા શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
દીરાવા ભાટે શ. ભુવા (અ.)નું ફમાન કયે છે .
કાયણ કે શ. ભુવા (અ.)ઍ અનેક પ્રકાયની
તકરીપો ઉાડી અને તે ભાટે વબ્ર કયી છે .
શ. ભુવા (અ.) ોતાના વાવયાથી ણલદામ
થઇ ોતાની ણત્ન વફુયાને વાથે રઇ ભાતા
અને બાઇઓની ભુરાકાત ભાટે ભદમનથી
યલાના થમા અને કાપરાની આગ આગ
અંધાયી યાતભાં જઇ યહ્યા શતા ત્માયે આ
યસ્તો બુરી ગમા અને ઘેટાં-ફકયાં ણ છુ ટાં
ડી ગમાં. જ્માયે આની ણત્નને પ્રવૃણત
થલાનો વભમ નઝદીક આવ્મો ત્માયે તેઓને
આગની જરૂયત ડી. આે જોમું કે દુય આગ
વગી યશી છે . તેથી આ ોતાના
ફચ્ચાંઓને ઍક સ્થે યાખી આગ રેલા
ગમા. આ સ્થે આમતભાં આલેર છે કે
અનુક્રભણણકા

1154

hajinaji.com

આગના પ્રતાે શુ ં કોઇ ભાગજ ભેલી ળકું.
શ. ભુવા (અ.) ોતાના ફાર-ફચ્ચાંને ત્માંજ
યોકી આગ તયપ યલાના થમા. આે તે આગને
ઍક ઝાડભાંથી નીકતી જોઇ. તે આગ છી
અદ્રશ્મ થઇ ગઇ. ઍ પ્રભાણે ત્રણ લખત થમું
ત્માં ઍકાઍક અલાજ આવ્મો, અમ ભુવા !
૧૨ થી ૧૫ભી આમાત :-

ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َ ّ
ِان ِ ۡیۤۡ انا َذ ّبک فاخلع ج ۡعل ۡیک ۚ ِانک ِبالوَا ِخ
ُ ََ ۡ
﴾۱۲﴿ ال ُمق ّد ِز ط ًوی
ۡ ۡ َ َ َُۡ ۡ ََ َ
﴾۱۳﴿ اس َت ِمع ل َِما یُوۡ ّٰحی
ق انا اخلؿتک ف
ّّٰ َ َ ۡۤۡ َ ّ
ۡ الل ُہ لَا ۤۡ ِالّٰ َہ ِالَّاۤۡ اَنَا َف
اع ُب ۡدن ِ ۡی ۙ َق
ِانجِی انا
ۡ َ ّٰ َ ّ َ
ۡ
﴾۱۴﴿ اقِ ِم الصلوۃ ل ِِذٔ ِوی
ۡ ُ ُ َ َ ٌ َ ّٰ َ َ َ ّ َ ّ
اخ اخ ِف ۡی َہا ل ُِت ۡج ّٰزی
ِاـ الساعۃ ا ِتیۃ اک
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َ
ۡ َ ُّ ُ
﴾۱۵﴿ س ِب َما ت ۡس ّٰعی
ف
ٍۭ کل ج
ણનવંળમ શુ ં તાયો યલયરદગાય છુ ં , ભાટે તું
તાયા જોડા કાઢી નાખ, ણનવંળમ તું અત્માયે
તુલાની ણલત્ર ખીણભાં છે . (૧૨)
અને ભેં તને (ભાયી મગમ્ફયી ભાટે) વંદ
કયી રીધો છે , ભાટે જે કાંઇ (તને) લશી
કયલાભાં આલે છે તે કાન દઇ વાંબ : (૧૩)
ણનવંળમ અલ્રાશ શુ ંજ છુ ં , ભાયા ણવલામ
અન્મ કોઇ ભાઅફૂદ નથી, ભાટે તું ભાયીજ
ઇફાદત કય; અને ભાયી માદ (કયતા યશેલા)
ભાટે નભાઝ ઢતો યશે. (૧૪)
ણનવંળમ કમાભત આલનાય છે શુ ં તેના
(આગભનના) વભમને વંતાડી યાખનાયો છુ ં કે
જે થી દયેક વ્મણક્તને તેના પ્રમત્ન ભુજફ
(વાયો મા નયવો) ફદરો આલાભાં આલે.
(૧૫)
“પખરઅ નઅરમક” (જોડા ઉતાય) તેની
તાલીર અને તપવીય (અથજઘટન અને
ણલલયણ)ભાં રખે છે કે ઍટરા ભાટે જોડા
અનુક્રભણણકા
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ઉતાયલાનો શુ કભ થમો કે ણલત્ર જં ગરની
ઝભીન ઉય ગનો સ્ળજ થામ. આ શુ કભ
નમ્રતા ભાટે આલાભાં આવ્મો છે . જોડા
નજાવત, કીડા ભકોડા, અને જીલજં તુઓથી
ફચલા ભાટે શેયલાભાં આલે છે . જ્માયે આ
સ્થ ઍ વલે લસ્તુઓથી ાક શતું. તેથી
કશેલાભાં આવ્મું કે આ ણનબજમ યશેલાનું સ્થ
છે . અશીં જોડા શેયલાની જરૂયત નથી.
શઝયતે શુ જ્જત (અ.)ને વલાર કયલાભાં
આવ્મો કે કેટરાક કશે છે કે આના જોડા
નજીવ શતા. ઍટરે કાઢી નાખલાનો શુ કભ
આલાભાં આવ્મો. આે જલાફભાં પયભાવ્મું
કે ઍ શઝયત ભુવા (અ.) ય આક્ષે છે ,
કાયણ કે તે ફે લાતથી ખારી નથી. ઍક તો ઍ
કે જ. ભુવા (અ.)ઍ જોડા શેયીને નભાઝ
ઢી શતી. તેથી તે જોડા નજીવ ન શતા અને
જો શ. ભુવા (અ.)ની નભાઝ વશીશ ન શતી.
તો તેનો ભતરફ ઍ કે જ. ભુવા (અ.) શરાર
અને શયાભને જાણતા ન શતા, જ્માયે કે
મગમ્ફય ભાટે આ લસ્તુ અળક્મ છે . જ્માયે
શ. ભુવા (અ.)ઍ ોતાની ણનભજતાની
અનુક્રભણણકા
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જાશેયાત કયી કે ભેં તાયી ભોશબ્ફત ભાટે પ્રત્મેક
ભોશબ્ફતને ભાયા દીરભાંથી કાઢી નાખી. શુ ં
ભાયા ફાર-ફચ્ચાંઓને ણ ાછ ભુકતો
આવ્મો છુ ં . જો કે ભને તેભની રપકય થતી
શતી. ખુદાઇ પયભાન થમું કે અમ ભુવા
તેઓની રપકય ન કય. શુ ં તેભનું યક્ષણ કયનાય
છુ ં . જોડા ઉતાયલાનો અથજ ઍ છે કે ફારફચ્ચાની ભોશબ્ફત દીરભાંથી કાઢી નાખ.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે શ. ભુવા (અ.)ના દીરભાં ફે લાતનો બમ
શતો. ઍક સ્ત્રીની તકરીપ અને ફીજુ ં
રપયઓનનું ભાથા બાયે શોલું. તેથી કુદયતની
આજ્ઞા થઇ કે આ ફન્ને બમને તભો દીરભાંથી
કાઢી નાખો. “તોલા”નો અથજ અશીં “ણલત્ર
જં ગર” થામ છે .
છી આે જોડા ઉતાયી તે જં ગરભાં પ્રલેળ
કમો. તે લખતે અલાજ આવ્મો કે અમ ભુવા !
અભે તને મગમ્ફયી ભાટે વંદ કયેર છે અને
અભાયી લશી તયપ ઘ્માન આ.
અશીં નભાઝનો શેતુ ઍ છે કે ઇન્વાન તેનાથી
અને તેના યફથી ગાપીર ન યશે, દુણનમાનો
અનુક્રભણણકા
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પયેફ ન ખામ, ખુદાની વાથે વંફંધ કામભ યશે,
તેનું ભુખમ કાયણ નભાઝ છે . નભાઝ ઇન્વાનને
દુણનમાના કાયોફાયથી શટાલી ખુદા તયપ રઇ
જામ છે .
તોશીદ છી ફીજી કેટરીમ શકીકતો ફધામ
નફીઓ ઉય જાશેય કયલાભાં આલી છે . જે નું
ણળક્ષણ આલા ભાટે તેભને ણનભાજણ કયલાભાં
આવ્મા છે અને ઍ આખેયત છે . અશીં તેની
લાસ્તણલકતાનું જ લણજન નથી કમુું ણ તેનો
જે ભકવદ શતો તેના ઉય ણ યોળની નાખી
છે . આ યાશ જોલાની ઘડી ઍટરા ભાટે
આલળે કે દુણનમાભાં રોકોઍ જે કોળીળો કયી
છે તેભનો ફદરો આખેયતભાં ભે અને તેના
વભમને છુ ો ઍટરા ભાટે યાખલાભાં આવ્મો
છે કે યીક્ષાનો શેતુ ુણજ થામ. જે ને
આકેફતની કંઇ ણ રપકય શોમ તો તેને
શંભેળા આ ઘડીનો ખટકો યશે છે અને આ
ખટકો તેને ગુભયાશીથી ફચાલે છે અને જે ઓ
દુણનમાભાં ભગ્ન છે તેઓ ઍભ ભાને છે કે
કમાભત ક્માંમ છે ટે ણ નજય આલતી નથી.
૧૬ થી ૨૦ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َّ
َ
َ َّ َ ۡ
فلَا یَ ُص ّدنک َعن َہا َم ۡن لا یُ ۡؤ ِم ُن ِب َہا َق
ّ َ َ َ َ ّٰ ُ َ َ
ىہ فل ۡؿ ّٰخی ﴿﴾۱۶
اتبع ہو
َ
ۡ َ
َق َما ِتلک ِب َی ِم ۡی ِنک ّٰی ُموۡ ّٰسی ﴿﴾۱۷
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُّ
قاؾ ِہیَ عصای ۚ اتوخوا علیہا ق اہش
ّٰ ُ ۡ
ََ
ِب َہا َعدّٰی غن ِؼ ۡی َق خِیَ فِ ۡی َہا َماذِ ُب آ ّٰوی
﴿﴾۱۸
َ َ َۡ
اؾ ال ِق َہا ّٰی ُموۡ ّٰسی ﴿﴾۱۹
ق
ٌ َ
َ َ ۡ ّٰ َ َ
فالق َہا ف ِادا ِہیَ َح ّ َیۃ ت ۡس ّٰعی ﴿﴾۲۱
ભાટે ઍભ ન થામ કે જે ભાણવ કમાભત ય
ણલશ્લાવ નથી યાખતો અને ોતાની
ેકાભલાવનાઓ ાછ જ ડ્મો યશે છે ત
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તને (ણ કમાભતની માદથી) અટકાલે કે જે થી
તું (ણ તેની વાથે) નાળ ાભે.(૧૬)
અને શે ભૂવા ! આ તાયા જભણા શાથભાં ળું
છે ? (૧૭)
અયજ કયી કે તે ભાયી અવા (રાઠી) છે , તેના
ય શુ ં ટેકો રઇ ઉબો યશુ ં છુ ં અને તે લડે ભાયા
ફકયી ભેંઢા ભાટે ાંદડા ઝુડી રઉં છુ ં , અને
(લી) તેનાથી ભાયા ફીજા ણ ઘણાં ખયા
કાભ નીકે છે . (૧૮)
પયભાવ્મું કે શે ભૂવા ! તે (રાઠીને બૂભી ય)
નાખી દે. (૧૯)
આથી તેણે તે (રાઠી બૂભી ય) નાખતાં જ
ઍક દોડતો વા ફની ગમો. (૨૦)
આ આમતભાં કુદયત શ. ભુવા (અ.)ને
વંફોધન કયે છે , ણ વંફોધનનો શેતુ તેભની
ઉમ્ભત છે . નફીઓ ઍલી ગુભયાશીલાી
ફાફતોથી ઘણાજ દૂય શોમ છે . વય્મદ
ભુયતુઝા આરેભુર શોદા (અ.ય.) અને
અફુરેવની નઝદીક તેય થી વોભી આમત
વુધી શ. યવુરે ખુદા (વ.) તયપ વંફોધન છે ,
યંતુ તેનાથી ભુયાદ આની ઉમ્ભત છે .
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આ આમતભાં કુદયત કશે છે અમ ભુવા તાયા
જભણા શાથભાં ળું છે ? તેનો બાલાથજ ઍ છે
કે તું અભાયી કેટરીમ અજામફીઓ અને
ણનળાનીઓ જુ ઍ.
જ્માયે ખુદા શ. ભુવા (અ.)ને ઉય ભુજફ
ુછમું તો આે તેનો રાંફો જલાફ આપ્મો
જો કે આટરું જ કશેલું ુયતું શતું કે આ ભાયી
રાકડી છે . બાાની રારીત્મ કા જાણનાય
ઓરભા ઍકભત છે કે જ્માં વલાર ટુંકો શોમ
ત્માં જલાફ ણલસ્તાયીને આલો ઍક જાતનો
ળોખ શોમ છે . જે લી યીતે શફીફ અને
ભેશફુફ આવભાં લાતચીત કયે છે તો ઍલી
શારતભાં લાતને ટૂંકાલાને ફદરે લાતને
રંફાલલી ઍ બાાની ણલદ્લતા છે અને ત્માં
ટુંકભાં લાત કયલી મોગ્મ નથી ણ જ્માં
કાનોને લાત ગભે નણશ ઍલા સ્થે વભજી
ણલચાયીને થોડાક ળબ્દો ફોરલા, જ્માયે
ભાણવને કોઇ ભશાન વ્મણક્તની વાથે લાત
કયલાની તક ભે છે તો તે ોતાની લાતને
રંફાલલાની કોળીળ કયે છે . જે થી તે વ્મણક્ત
વાથે રાંફા વભમ વુધી લાત કયલાની તક
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ભે. તે ભાટે તે ોતાની જાત ઉય અણબભાન
કયે છે .
કુદયત કશે છે કે અમ ભુવા તાયા શાથભાં જે
રાકડી છે તેને ઝભીન ઉય નાખી દે.
આ વાંબીને શ. ભુવા (અ.) વભજ્મા કે
જોડાની જે ભ રાકડીને ણ દુય કયલી તેથી
રાકડીને પેંકી દીધી. ત્માયે ઍક બમાનક
અલાજ આવ્મો. આે જોમું તો તે રાકડી
વા ફની ગઇ શતી. તે વા ઍટરો
તાકતલય શતો કે ઝાડોને ણ ઝભીનભાંથી
ઉખેડી નાખમાં.
૨૧ થી ૨૬ભી આમાત :-

ۡ ُ َ َ
ََ
ُ
 َسن ِع ۡی ُد َہاٝ اؾ خذ َہا َق لَا تخ ۡف
ق
ُ َ ۡ
﴾۲۱﴿ ِسه َؿت َہا الۡا ۡقخّٰی
ۡ َ
َ اض ُم ۡم یَ َد َؽ ِاخّٰی َج َنا ِح َک تَ ُۡ ُو ۡث بَ ۡی َض
ٓاء
ق
ُۡ ً ٓ َۡ
﴾۲۲ۙ ﴿ ِم ۡن غهؿِ ُسوۡ ٍء ّٰایَۃ آ ّٰوی
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ُۡ َ
َ ُ
﴾۲۳﴿ ل ِنؿِیَک ِم ۡن ّٰا ّٰی ِتنا الکكۡ ّٰؿی
ّٰ َ َ ّ
ۡ
﴾۲۴٪ ﴿ ِاد َہ ۡب ِاخّٰی ف ِۡو َعوۡ َـ ِان ٗہ طغی
ۡ
َ َق
﴾۲۵ۙ ﴿ اؾ َذ ِّب اً َو ۡج خ ِ ۡی َص ۡدذِ ۡی
َ
﴾۲۶ۙ ﴿ َق یَ ٌِّ ۡو خ ِ ۡیۤۡ ا ۡم ِر ۡی
પયભાવ્મું (ભુવા !) તેને ઉંચકી રે અને (ભુદ્દર)
ડય નણશ; અભે તેને શભણાંજ તેની શેરી
શારત ય પેયલી દઇળું. (૨૧)
અને તાયા શાથ તાયી ફગરભાં દફાલી રે કે
જે (ફશાય કાઢતાં) વાપ પ્રકાળીત ફની ખાભી
યશીત નીકળે: જે (અભાયા તયપની) ફીજી
ણનળાની (ફનળે): (૨૨)
કે જે થી અભે તને અભાયી ભોટી ભોટી
ણનળાનીઓભાંથી (કેટરીક) દેખાડીઍ. (૨૩)
શલે તું રપયઔન ાવે જા, કેભકે તે ણનવંળમ
(અણબભાનભાં) શદ કુદાલી ગમો છે . (૨૪)
(ભૂવાઍ) અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય
અનુક્રભણણકા
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! ભાયી છાતી ભાયા ભાટે ણલળા કયી દે :
(૨૫)
અને ભાયા કામજને ભાયા ભાટે (તદ્દન) વય કયી
દે : (૨૬)
ખુદાઍ કહ્યું અમ ભુવા ડયો નણશ તેને કડી
રો. આે તેને કડી રીધો. તેથી તે પયી
રાકડી ફની ગઇ. તે રાકડીનો વા થલાનું
કાયણ ઍ શતું કે આ કુદયતનો ઍક ભોઅજીઝો
શતો.
જ્માયે વાની રાકડી ફની ગઇ તો અલાજ
આવ્મો કે તાયો શાથ તાયી ફગરભાં દફાલ.
શ. ભુવા (અ.)નો શાથ પ્રકાળીત થઇ ફશાય
આવ્મો. તે કુદયતનો ફીજો ભોઅજીઝો શતો.
ખુદાઍ તઆરાઍ ઍ ણનળાનીઓ કડી
રેલાનું ઍટરા ભાટે કહ્યું કે તેભને આ ણવલામ
કેટરીક ફીજી ભોટી ણનળાનીઓ ફતાલલી
શતી. કશે છે કે તેભના શાથનો પ્રકાળ ઍટરો
ફધો પેરાઇ જતો શતો કે તે પ્રકાળ વુમજની
યોળનીથી ણ લધી જતો શતો અને તેના
કાયણે આંખો અંજાઇ જતી શતી.
છી શુ કભ થમો કે અમ ભુવા તું રપયઓન
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તયપ જા, જે શદથી આગ લધી ગમો છે તેને
ણશદામત કય.
જ્માયે શ. ભુવા (અ.)ને ખુદાઇ પયભાન ભળ્મું
તો ણલચાયલા રાગ્મા કે શુ ં ઍકરો રપયઓનનો
કેલી યીતે ભુકાફરો કયીળ તેથી આે અઝજ કયી
અમ ભાયા યલયરદગાય ! ભાયી છાતીને
ણલળા કય.
અને ભાયા કામજને ભાયા ભાટે વશેરું ફનાલી દે
કે તેથી તાયા ઍશકાભો શોંચાડલાનું ભાયા
ભાટે વય થામ.
૨૭ થી ૩૪ભી આમાત :-

ّ ً ۡ ُۡ َ
﴾۲۷ۙ ﴿ احل ۡل ُعق َدۃ ِّم ۡن ل َِسان ِ ۡی
ق
َ َۡ
﴾۲۸﴿ حَفق ُہوۡا قوۡخ ِ ۡی
ّ ۡ َ
َ
﴾۲۹ۙ ﴿ اج َع ۡل خ ِ ۡی َقرِیۡ ًرا ِّم ۡن ا ۡہ ِد ۡی
ق
َ
﴾۳۱ۙ ﴿ ّٰہرُ ۡق َـ اخِ ی
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ۡ
َۡ
﴾۳۱ۙ ﴿ اش ُد ۡخ ِب ٖہۤۡ ارذِ ۡی
َ ۡ َۡ
﴾۳۲ۙ ﴿ َق اً ِوخ ُہ ف ِ ۡیۤۡ ا ۡم ِر ۡی
ُ َ
ۡ َ َ
﴾۳۳ۙ ﴿ ؽ ۡی ن َس ِّب َحک ک ِثه ًؿا
ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َّ
ً
﴾۳۴﴿ ق نذٔوؽ ک ِثهؿا
અને ભાયી જીબભાંથી (તોતડાણાની) ગાંઠ
ખોરી નાખ: (૨૭)
કે જે થી તેઓ ભાયી લાત વભજે . (૨૮)
અને (ભાયી ભદદ ભાટે) ભાયા કુટુંફભાંથી
ઍક(ને) ભાયો લઝીય (વશામક) નીભી દે :
(૨૯)
ભાયા બાઇ શારૂનને: (૩૦)
તેના કાયણે ભાયી ીઠ ભઝફુત કયી નાખ :
(૩૧)
અને તેને ભાયા કામજભાં બાગીદાય ફનાલ :
(૩૨)
કે જે થી અભે ફન્ને તાયી ઘણી ઘણી ણલત્રતા
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લણજલીઍ : (૩૩)
અને તાયી ઘણી માદ કયીઍ : (૩૪)
અને તું ભાયી જીબથી ગાંઠ ખોરી નાખ.
આનો અથજ ઍભ થામ છે કે તું ભને અવયકાયક
લકતવ્મ કા આ.
ઍટરા ભાટે કે તેઓ ભાયી લાતને વભજે . કશે
છે કે ઍક લખતે રપયઓને શ. ભુવા અ.ને
ખોાભાં રીધા. રપયઓનની દાઢીભાં ભોતીની
ભાા શતી. શ. ભુવા અ.ભે ોતાના શાથથી
દાઢીના લા ખેંચ્મા, તેથી રપયઓન ગુસ્વે
થઇ ગમો ને શુ કભ આપ્મો કે આને કત્ર કયી
નાખો. જ. આવીમાઍ વભજાવ્મો કે આ તો
ફાક છે તે ળું વભજે ? તેણે તો ભોતીની
ચભક જોઇને તભાયા લા ખેંચ્મા. ફચ્ચા
ાવે તો ભોતીની ચભક અને આગ ફધું
ફયાફય છે . તે છી ઍક થાભાં જલાશેયાત
અને ઍક થાભાં અંગાયા બયીને શ. ભુવા
અ.ની વભક્ષ યાખલાભાં આવ્મા. શ. ભુવા
(અ.)નો શાથ જે લો જલાશેયાત તયપ ઉડ્મો
કે તયત જ શ. જીબ્રઇર (અ.)ઍ તેભનો શાથ
આગ તયપ પેયલી દીધો અને આે અંગાયો
અનુક્રભણણકા

1168

hajinaji.com

ઉાડીને ભોઢાભાં નાખી દીધો. તેથી આની
ઝફાન દાઝી ગઇ. અશીં જે શ. ભુવા
(અ.)ની ઝફાનભાં તોતડાણં નથી જે
આણે વભજીઍ છીઍ. જે ભકે શ. ભુવા
(અ.)ઍ કહ્યું કે ભાયી છાતી ખોરી દે. ઍનો
અથજ આ સ્થે ઍ છે કે ભાયી છાતી ણલળા
કયી દે ઍટરે કે વશનણળરતા અને ધૈમજતાભાં
ુયો ઉતરૂં. આજ અથજભાં ઝફાનનું રાગે છે ,
કાયણ કે મગમ્ફયો કોઇણ પ્રકાયના
અમફથી ાક શોમ છે .
શલે શ. ભુવા અ. ોતાના ઍક વશામક
(લઝીય)ની ભાગણી કયે છે .
તે ભાયો બાઇ શારૂન છે . ઍટરે કે આે દોઆ
કયી કે તું ભાયા બાઇ શારૂનને ભાયો લઝીય
અને ભદદગાય કય.
અને તેના થકી ભાયી ીઠને તું ભઝફુત કયે
અને તે ભાયો વશામક અને વાથી ફને અને તું
ભાયા કાભભાં તેને ળયીક કયે કે અભો તને
ારકઝગીથી માદ કયીઍ અને અભો તાયા
લખાણ કયીઍ અને તાયો ણઝક્ર કમાજ કયીઍ.
૩૫ થી ૩૯ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َّ َ ُ ۡ َ ۡ
ِانک کن َت ِبنا بَ ِصه ًؿا ﴿﴾۳۵
َ َ َ ُ
َ
اؾ ق ۡد ا ۡق ِت ۡی َت ُس ۡؤلَک ّٰی ُم ۡو ّٰسی ﴿﴾۳۶
ق
َ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َّ ً ُ ۡ
ٰۤ
ق لقد مننا علیک مرۃ آوی ﴿ ۙ﴾۳۷

ۡ َ َ ۤۡ ُ َ
ِاد ا ۡق َح ۡینا ِاخٰۤی ا ِّمک َما یُوۡ ٰۤحی ﴿ ۙ﴾۳۸
َّ
َ ۡ
َ ۡ
التابُوۡ ِة فاق ِذفِ ۡی ِہ فِی
ا ِـ اق ِذفِ ۡی ِہ فِی
ُۡ ۡ
ال ۡ َی ّم َف ۡل ُی ۡلقہ ال ۡ َی ّ ُم ب ّ َ
السا ِح ِل یَاخذ ُف
ِِ
ِ
ِ
ٌ َّ
ٌ ّ
َ َ
َۡ َ
َع ُد ّق خ ِ ۡی َق َع ُد ّق ل ٗہ ؕ َق الق ۡی ُت َعل ۡیک
ً ّ
َ َ
ۖ َق ل ُِت ۡصنع َعدّٰی َع ۡیجِ ۡی ﴿﴾۳۹
َم َح ّ َبۃ ِّمجِ ۡی ۬
ેણનવંળમ તું અભાયી ણસ્થણતને વાયી ેઠ
)જોનાય છે . (૩૫
પયભાવ્મું, શે ભૂવા ! તાયી વઘી ભાંગણીઓ
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કફુર થઇ ગઇ. (૩૬)
અને ખયેજ ઍક ફીજા વભમે ણ અભોઍ
તાયા ઉય ઉકાય કમો શતો : (૩૭)
જે લેા અભોઍ તાયી ભા તયપ ઘટતી લશી
કયી : (૩૮)
(અને કહ્યું) કે તે (ફાક ભૂવા)ને ઍક ેટીભાં
ભૂક, અને તે ેટીને વભુદ્રભાં નાખી દે, વભુદ્ર
તેને કાંઠે નાખી દેળે અને ત્માંથી ભાયો તથા
તેનો ળત્રુ તેને ઉંચકી રેળે; અને ભેં ભાયા
તયપથી તાયા ઉય ભાયા પ્રેભનું પ્રણતસફફ
નાખમું, અને ઍ ભાટે કે તું ભાયી દેખયેખ શેઠ
ોામ. (૩૯)
તું અભાયી ણસ્થણતથી વાયી યીતે જાણકાય છે
અને જે કાભભાં અભાયી બરાઇ છે તેનાથી તું
વાયી યીતે જાણકાય છે . તું શારૂનને ભાયો
ભદદગાય ફનાલ. અભો તાયી તસ્ફીશ અને
ણઝક્ર કયીઍ, ભાયો બાઇ ભાયા કયતાં લમભાં
ભોટો છે અને તે લકતવ્મ આી ળકે
છે /છટાદાય લકતવ્મનો ભાણરક છે .
ખુદાઍ આની દોઆ કફુર પયભાલી અને
કહ્યું કે અમ ભુવા તેં જે ભાગ્મું તે અભે આપ્મું.
અનુક્રભણણકા
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શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ શ. અરી (અ.) ભાટે
દોઆ કયી શતી કે ખુદાલંદા તું અરીને ભાયો
લઝીય ફનાલ અને ભાયી કભય ભઝફુત કય.
ખુદાઍ તઆરા શલે ોતાના અશેવાનોને
ફતાલે છે કે ભુવા અભોઍ ફીજા વભમે ણ
તાયા ઉય અશેવાન કમો શતો.
અને જે લખતે અભોઍ તાયી ભા તયપ લશી
કયી. અશીં લશીનો અથજ ઇલ્શાભ (દીરભાં
પ્રેયણા થલી) છે . છી કહ્યું કે અમ ભુવા
રપયઓન જ્માયે ફાકોને કત્ર કયાલી
નાખતો શતો ઍલા વભમે તાયો જન્ભ થમો,
તેથી તાયી ભા શેયાન શતી કે શલે શુ ં ળું કરૂં તે
લખતે અભોઍ તાયી ભા તયપ લશી કયી.
રપયઓન જે ફાકોને કત્ર કયતો શતો તેનું
કાયણ ઍ શતું કે તેણે સ્લપ્નું જોમું શતું કે ઍક
બમાનક આગ તેના ભકાનની આવાવ
આલી અને તેને ફાી નાખમો. આ સ્લપ્નાની
નજુ ભીઍ તાફીય ઍ આી કે ફની
ઇવયાઇરભાં ઍક ફાક મદા થળે જે તાયા
ભોતનું કાયણ ફનળે. તેથી રપયઓને શુ કભ
આપ્મો કે કોઇને ત્માં છોકયો મદા થામ તો
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તેને ભાયી નાખલો. ભાત્ર છોકયીઓને જીલતી
યશેલા દેલી. આ શુ કભની શેરાં શ. શારૂન
(અ.) મદા થઇ ચુક્મા શતા અને જ્માયે તેણે
કત્રનો શુ કભ આપ્મો તે લયવે શ. ભુવા
(અ.)નો જન્ભ થમો. જ્માયે આ મદા થમા
તો આની ભાતા ણલચાયભાં ડી ગમા કે આ
ફાકને કેલી યીતે છુ ાલલું. તેથી ખુદાનો
શુ કભ થમો કે તે ફાકને ઍક ેટીભાં ફંધ
કયીને નદીભાં નાખી દે. કશે છે કે શ. ભુવા
(અ.)ની ભાતાઍ તેભને ેટીભાં ફંધ કયીને તે
ેટીને ાણીભાં લશેતી ભુકી દીધી. છી ઍ
ેટી લશેતી લશેતી રપયઓનના ભકાન ાવે
આલી. આ ેટી ઉય આવીમા અને
રપયઓનની નજય ડી.
૪૦ થી ૪૨ભી આમાત :-

ِّٰا ۡد تَ ۡمص ۡیۤۡ اُ ۡخ ُت َک َف َتقُوۡ ُؾ َہ ۡل اَ ُخلّ ُ ُک ۡم َعدی
ِ
ََم ۡن ّیَ ۡک ُف ُل ٗہ ؕ ف َ َو َج ۡع ّٰن َک اخٰۤی اُ ّم َک ؽ َ ۡی تَ َـ ّػ
ِ ِ
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ُ
َۡ ۡ َ
َۡ
ۖ َق ق َتل َت جف ًسا
۬ َع ۡین َہا َق لَا تَ َى َـ
ً ُ َ ّّٰ َ َ ۡ
َ ّٰ َ َ َ
ۖ
۬ فن ّج ۡینک ِم َن الغ ِ ّم َق ف َتنک ف ُتوۡنا
ۡ ََ
َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤۡ َ ۡ
ۖ ث ّم
۬ فل ِبث َت ِس ِنهف فِی اہ ِل مدین
ّٰ َ
ۡ
﴾۴۱﴿ ِجئ َت َعدّٰی ق َد ٍذ ّی ُموۡ ّٰسی
َۡ َ ََ
﴾۴۱﴿ َق ۡاصطن ۡع ُتک ل ِنف ِس ۡی
َ
ّٰ َ ُ َ ۡ َ ۡ
ِاد َہ ۡب ان َت َق اخوۡؽ ِبا ّٰیتِ ۡی َق لَا ت ِن َیا ف ِ ۡی
ۡ
ۡ
﴾۴۲﴿ ِدٔ ِوی
જ્માયે તાયી ફશેને ચારતાં ચારતાં
(રપયઔનીઓને) કશેતી શતી કે ળું શુ ં તભને
ઍક ઍલા (કુટુંફ)ને દેખાડી દઉં કે જે તે
(ફાક ભૂવા)ને (વંબાૂલજક) ઉછે યે ? ઍલી
યીતે અભોઍ તને તાયી ભા ાવે ાછો
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શોંચાડ્મો કે જે થી તેની આંખો ટાઢી યશે
અને તેણી ઉદાવ ન થામ; અને (લી) તેં ઍક
ળખવને ભાયી નાખમો શતો, છી અભોઍ તને
ઍ દુ:ખભાંથી છુ ટકાયો આપ્મો અને ણલણલધ
યીતે તને અજભાવ્મો, છી કંઇ કેટરામ લો
રગી તું ભદમનલાાઓભાં યહ્યો; છી શે
ભૂવા ! અભોઍ ણનભાજણ કમાજ ભુજફ તું અશીં
આલી શોંચ્મો. (૪૦)
અને ભેં તને ભાયા (વંદેળા શોંચાડલા) ભાટે
ચુંટી કાઢમો છે . (૪૧)
શલે તું અને તાયો બાઇ ભાયી ણનળાનીઓ
રઇને (રપયઔન ાવે) જાઓ અને તભે ફન્ને
ભાયી માદ (કયલા)ભાં વુસ્તી કયજો નણશ.
(૪૨)
છી ઍ ેટીને ઉાડી રેલાભાં આલી અને
ફન્ને શ. ભુવા (અ.)ની યલયીળ કયલા
રાગ્મા. આને કેટરીમ દામાઓ દુધ
ીલયાલા ભાટે આલી ણ આે કોઇનું દુધ ન
ીધું. જ. ભુવા (અ.)ની ફશેન ભરયમભ કોઇ
ણ યીતે આવીમાની ાવે શોંચી ગઇ અને
તેણે કહ્યું કે આ કશો તો શુ ં દાઇ રઇ આલું
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જે નું દુધ આ ફાક ીલે. આ વાંબી
આવીમાઍ કહ્યું કે ફની ળકે તો રઇ આલ.
તેથી તેણી ોતાની ભાતાને રઇ આલી. શ.
ભુવા (અ.) ભાતાના ખોાભાં જઇને દુધ
ીલા રાગ્મા. છી તેણીઍ જ. આવીમાને
કહ્યું કે ફાઇ ભાયા તો નાના-નાના ફાકો છે ,
તેથી શુ ં તભાયે ત્માં યશી ળકતી નથી. ભાટે આ
ફાક ભાયા શલારે કયી દો. શુ ં તેની યલયીળ
કયીળ. જ્માયે જ. આવીમા અને રપયઔને
જોમું કે આ ફાક કોઇ સ્ત્રીનું દુધ ીતું નથી.
તેથી તેભણે ભુવા (અ.)ને તેભની ભાતાના
શલારે કમાજ અને દુધ ીલયાલલાનું ભશેનતાણં
નક્કી કમુું. ખુદાઍ તઆરા શ. ભુવા (અ.)
ઉય જે નેઅભતોનું લણજન કમુું છે તેભાંની ઍક
નેઅભત આ શતી. ફીજી નેઅભત ણલે ખુદા
પયભાલે છે કે તેં ઍક ભાણવને ભાયી નાખમો
અને અભોઍ તને તેનાથી ભુણક્ત અાલી.
ઍ રકસ્વો ઍભ છે કે શ. ભુવા (અ.)ની
વલાયી જતી શતી. ઍટરાભાં તેઓઍ જોમું કે
રપયઓનની કોભના ઍક રકબ્તીઍ ઍક ફની
ઇવયાઇરીને કડ્મો શતો. તેણે આને
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પયીમાદ કયી. તેથી શ. ભુવા (અ.)ઍ તેને
(કાપય રકબ્તીને) ઍક ઠોંવો ભામો અને
ફનલાકા તે ભયી ગમો. તેથી રકબ્તીના
તયપદાયોઍ શ. ભુવા (અ.)ને ભાયી નાખલા
ચાહ્યું. તેથી ખુદાઍ આને ઇલ્શાભ કમુું કે
અશીંથી ભદમન ચાલ્મા જાલ. ણશઝકીર
ભોઅભીને કહ્યું કે ણભવયના લડેયાઓ તભને
કત્ર કયલા ચાશે છે ભાટે આ અસશથી
ચાલ્મા જાલ. તેથી આ ણશજયત કયી ભદમન
ચાલ્મા ગમા.
છી કુદયત કશે છે કે અભોઍ તને ણલણલધ
યીતે અજભાવ્મો. શ. ભુવા (અ.)ઍ ભદમનભાં
કેટરાક લયવો વુધી શ. ળોઍફ (અ.)ની
ુત્રીની ભશેયભાં ઘેટાં-ફકયાં ચયાવ્માં. કશે છે કે
શ. ભુવા (અ.) ત્માં ૨૮ લયવ યહ્યા. જે ભાં
દવ લયવ સ્ત્રીની ભશેયના ફદરાભાં અને
અઢાય લયવ ઍભજ યહ્યા.
ભેં તને ભાયી ભોશબ્ફત, લશી અને મગમ્ફયી
ભાટે વંદ કમો અને તને ભાયો ખાવ દોસ્ત
ફનાવ્મો.
ખુદાઍ શ. ભુવા (અ.)ને શુ કભ કમો કે તું અને
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શારૂન ભાયી ણનળાનીઓ વાથે રપયઓનની
ાવે જાલ અને તભો ભાયી માદભાં કદી વુસ્તી
કયળો નણશ. અથાજત મગાભ શોંચાડલાભાં
ણલરંફ કયળો નણશ અને રપયઓનથી ડયતા
નણશ.
૪૩ થી ૪૭ભી આમાત :-

ۡۤ ۡ
ّٰ َ َ ّ
﴾ۚ۴۳﴿ۖ
ِاد َہ َبا ِاخّٰی ف ِۡو َعوۡ َـ ِان ٗہ طغی
َ
َۡفقُوۡلَا ل َ ٗہ َقوۡلًا لّ َ ّی ًنا لّ َ َع ّ َل ٗہ یَ َت َذّٔ ُو اَق
ِ
ّٰ ۡ
﴾۴۴﴿ یَخصی
ۡ َ ّ َ ُ َ َ َ َ ّ ۡۤ َ َ ّ َ َ َ
َ ۡۤ َ َ
اػ ا ۡـ حؿ ُػ َض َعل ۡینا ا ۡق
قالا ذبنا ِاننا نخ
ّٰ ۡ َ ّ ۡ َ
﴾۴۵﴿ اـ یطغی
َ ّ ۡۤ َ َ َ َ َ
ُ َ ۡۤ ُ
اؾ لَا تخافا ِان ِج ۡی َم َعک َما ا ۡس َمع َق
ق
َ
﴾۴۶﴿ا ّٰذی
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َ ّ ۡۤ ُ َ
َۡ
ََ َ
فا ِت ّٰی ُہ فقوۡلَا ِانا َذ ُسوۡلَا َذ ِّبک فا ۡذ ِس ۡل
ّ ُ
َ
ۡۤ َ
ۖ َق لَا ت َع ِذ ۡب ُہ ۡم ؕ ق ۡد
۬ َم َعنا بَ ِج ۡی ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل
َ ّ َ َ ّ َ ّ ۡ ّ َ ّٰ َ ّٰ ۡ
الس ّٰل ُم َعدّٰی
ِجئنک ِبای ٍۃ ِمن ذ ِبک ؕ ق
ۡ َ َّ
﴾۴۷﴿ َم ِن ات َبع ال ُہ ّٰدی
(શલે) તભે ફન્ને રપયઔન ાવે જાઓ, કાયણ
કે તે (અત્મંત) ઉધ્ધત (ળીયજોય) ફની ગમો
છે .(૪૩)
છી તભે તેની વાથે નયભાળથી લાતો કયજો
કે કદાચને તે ફોધ ગ્રશણ કયે અથલા (અભાયા
અઝાફથી) બમ ાભે. (૪૪)
(તેઓ ફન્નેઍ) અયજ કયી કે શે અભાયા
યલયરદગાય ! અભને આ લાતનો ૂયતો બમ
છે કે તે અભાયા ઉય વખતાઇ કયે અથલા
(લધુ) ઉધ્ધત ફની જામ. (૪૫)
પયભાવ્મું, તભે (ભુદ્દર) ફીઓ ભા, ણનવંળમ શુ ં
તભાયી વાથેજ છુ ં , (અને તભાયા ય જે
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ણલતળે તે) ખયેજ શુ ં વાંબું તથા જોઉં છુ ં .
(૪૬)
શલે તભે ફન્ને તેની ાવે શોંચી જાઓ અને
કશો કે અભે ફન્ને તાયા યલયરદગાયના
(ભોકરેરા) યવૂર છીઍ, ભાટે તું ફની
ઇવયાઇરને અભાયી વાથે કયી દે, અને તેભને
વંતા ભા; અભે તાયા યલયરદગાય ાવેથી
ઍક ણનળાની રઇને આવ્મા છીઍ; અને
વરાભતી તેના ઉય થળે કે જે ણશદામતને
અનુવયળે. (૪૭)
શ. ભુવા (અ.) ોતાના ફાર-ફચ્ચાઓને
ત્માંજ છોડીને ણભવય તયપ યલાના થમા.
આને લશી શોંચી કે અભે તાયા બાઇ
શારૂનને નફુવ્લત આી છે . તેથી તેભને ણ
વાથે રઇ રે અને વાથે જ. શારૂનને ણ
શુ કભ થમો કે તું તાયા બાઇના સ્લાગત ભાટે
જા. આ ફન્ને બાઇઓ ઍકફીજાના
સ્લાગત ભાટે યલાના થમા. યસ્તાભાં ફન્નેનો
બેટો થમો અને ફન્ને આવભાં ગે ભળ્મા
ત્માયે અલાજ આવ્મો કે તભો ફન્ને રપયઓન
તયપ જાલ. જે અભાયી નાપયભાનીભાં શદથી
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આગ લધી ગમો છે .
તભો તેની વાથે નયભાળથી લાત કયજો. લાત
કયલાભાં વખતાઇ કયતા નણશ અને તેને કશો કે
જો તું ઇભાન રાલીળ તો તાયી ફાદળાશી
ફાકી યશેળે. કદાચ તભાયા તે કરાભથી
ફોધાઠ ગ્રશણ કયે. કશે છે કે શ. ભુવા
(અ.)ની ત્ની કેટરાક રદલવ વુધી આની
યાશ જોતી યશી, ઍટરાભાં ભદમનના રોકો
ત્માં આવ્મા અને આની ણત્નને તેભના
ણતા ળોઍફ (અ.) ાવે રઇ ગમા.
તેભણે અલ્રાશને અઝજ કયી કે તેભને બમ છે કે
રપયઓન અભાયાથી વખતીથી કાભ ન રે અને
અભાયી લાતને ભાન્મ ન યાખે ઍલો અભને ડય
યશે છે .
છી ખુદાઍ કહ્યું કે તભો તેનાથી ડયો નણશ.
શુ ં તભાયી વાથે જ છુ ં અને શુ ં તભારૂં યક્ષણ
કયીળ અને શુ ં દયેક લાતને વાંબું છુ ં અને
જોઉં છુ ં .
તભો ફન્ને તેની ાવે શોંચી જાલ અને કશો
કે અભો તાયા યલયરદગાયના ભોકરેરા યવુર
છીઍ. તું ફની ઇવયાઇરને અભાયી વાથે કયી
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દે અને તાયી ગુરાભીભાંથી તેઓને ભુક્ત કય
ેઅને તેઓ ય તું અત્માચાય કય નણશ અન
ેવરાભતી તેના ઉય થળે જે ણશદામતન
અનુવયળે.
૪૮ થી ૫૩ભી આમાત :-

ِانَّا َق ۡد اُ ۡقحِ َی ِال َ ۡی َنا ۤۡ اَ ّ َـ ال ۡ َع َذ َ
اب َعدّٰی َم ۡن
َ ّ َ َ َ َ َ ّّٰ
کذب ق توخی ﴿﴾۴۸
َ َ َ َ ۡ َّ ُّ ُ
ّٰ
ّٰ
ُ
َ
ۡ
قاؾ فمن ذبکما یموسی ﴿﴾۴۹
ُ َ ََۡ
َ َ ُ َ ّ َ ۤۡ َ
اؾ َذ ّبنا ال ِذ ۡی ا ۡع ّٰطی ک ّ َل ش ۡی ٍء خلق ٗہ
ق
َُ
ث ّم َہ ّٰدی ﴿﴾۵۱
ُ
َ َ ََ َ ُ ُۡ
اؾ الـ ُػ ۡق ِـ الۡا ۡقخّٰی ﴿﴾۵۱
قاؾ فما ب
َ َ ۡ
ۡ
اؾ ِعل ُم َہا ِعن َد َذب ِّ ۡی ف ِ ۡی کِ ّٰت ٍب ۚ لَا حَ ِض ّ ُل
ق
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ۡ
﴾۵۲﴿ َذب ِّ ۡی َق لَا یَن َسی
َّ
َ َ ُ
َ َ َ
ال ِذ ۡی َج َع َل لَک ُم الۡا ۡذص َم ۡہ ًدا ّق َسلک
َّ َ َ َ ۡ َ َّ ً ُ ُ َ ۡ ۡ ُ َ
الس َمٓا ِء
لکم فِیہا سبلا ق انزؾ ِمن
َّ
ً ٓاء ؕ َفاَ ۡٓ َو ۡج َنا ب ٖہۤۡ اَ ۡر َق
ً َم
اة
ٍ اجا ِّم ۡن ن َب
ِ
ّّٰ َ
﴾۵۳﴿ شتی
ખચીત જ અભાયા તયપ આ (લાતની) લશી
કયલાભાં આલી છે કે જે ળખવ જુ ઠરાલળે
તથા ભોઢું પેયલળે તેના ઉય ફેળક અલ્રાશનો
અઝાફ થળે. (૪૮)
(રપયઔને) કહ્યું કે શે ભૂવા ! તભાયા ફન્નેનો
યલયરદગાય કોણ છે ? (૪૯)
(ભૂવાઍ) કહ્યું કે અભાયો યલયરદગાય ઍજ
છે જે ણે દયેક લસ્તુ વર્જીને (તેને મોગ્મ યચના
અજણ કયી) છી (જીલન લીતાડલાનો)
વન્ભાગજ દેખાડ્મો. (૫૦)
અનુક્રભણણકા
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(રપયઔને) કહ્યું, તો બરા આગરી ેઢીઓની
કેલી દળા થઇ છે ? (૫૧)
પયભાવ્મું, તેની જાણ ભાયા યલયરદગાય ાવે
ઍક રકતાફ (રવ્શે ભશફુઝ)ભાં (ભલજુ દ) છે ,
ભાયો યલયરદગાય ન (કોઇ લાત) ચૂકી જામ છે
ન (કોઇ લાત) લીવયી જામ છે . (૫૨)
(તે ઍજ છે ) જે ણે બૂભીને તભાયા ભાટે
ાથયણં ફનાલી છે અને તભાયા ચારલા
પયલા ભાટે તેભાં ભાગજ કાઢી આપ્મા છે , અને
આકાળ યથી ાણી ઉતામુું છે , છી અભોઍ
તે (ાણી) લડે ણલણલધ પ્રકાયની લનસ્ણત
ઉત્ન્ન કયી છે . (૫૩)
અભાયા ઉય લશી કયલાભાં આલી છે કે જે
કુદયતની લાતને ઝુઠરાલળે તેના ઉય ખુદાનો
અઝાફ થળે.
છી ફન્ને બાઇઓ ણભવયભાં રપયઓનની
ાવે આવ્મા અને ઇરાશી મગાભ
શોંચાડ્મો. તે લખતે રપયઓને કહ્યું અમ
ભુવા! તભાયો યલયરદગાય કોણ છે જે ની
ઇફાદત કયલાની ભને દાલત આો છો ?
તેના જલાફભાં શ. ભુવા (અ.)ઍ છટાદાય
અનુક્રભણણકા
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બાાભાં કહ્યું : “જે ણે ોતાની કુદયતથી દયેક
ચીજને વુયત અને આકાય આેર છે અને
ઇન્વાનના અલમલો તેભના પામદા ભાટે મદા
કમાજ છે . જે ભકે આંખ, કાન, નાક, જીબ, શાથ
લગેયે.” શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)ઍ
પયભાવ્મું ખુદાઍ જે ચીજને મદા કયી છે તે
તેની વુયત ઉયથી ઓખામ છે .
જ્માયે રપયઓને શ. ભુવા (અ.)ની આ લાત
વાંબી તો તેનો કંઇ જલાફ આી ળક્મો
નણશ અને ભુંઝામો કે ઍલું ન ફને કે ભાયી કોભ
ભાયા ચુ યશેલાથી ભને ભુકીને તેભની તયપ
પયી જામ. તેથી તેણે શ. ભુવા (અ.)ને
આડીઅલી લાતો ુછી અને કહ્યું કે આગરી
ેઢીઓની કેલી શારત થઇ છે જે ઓઍ તાયા
ખુદાની ઇફાદત કયી નણશ, જે ભકે નુશ, આદ
અને વભુદની કોભ ?
શ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું કે તેઓની કેલી શારત
છે તેનું ઇલ્ભ ભાયા યલયરદગાયની ાવે છે .
ગમફની લાત તેના ણવલામ કોઇ જાણતું નથી
ણ જે ને તે ચાશે તેને ખફય આે છે .
રોકોના આઅભાર રલશે ભશેફુઝભાં રખેરા
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છે .
શ. ભુવા (અ.)ઍ ખુદાની તઅયીપ ળરૂ કયી,
તેણે તભાયા ભાટે ઝભીનને ફીછાનું ફનાલી
છે , જે ના ઉય તભો ોતાના ભકાનો ફનાલો
છો. આ આમતભાં “ભશદ” ળબ્દ આવ્મો છે
તેનો અથજ ઝુરાનો થામ છે . ખુદાઍ ઝભીનને
ઝુરા જે લી ફનાલી કે તભો તેના ઉય આયાભ
કયો અને તેણે તેના ઉય જાતજાતની
લનસ્ણત ઉગાડી.
૫૪ થી ૫૮ભી આમાત :-

ّٰ َ ّٰ َ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ
امک ۡم ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت
کلوا ق اذعوا اجع
ّٰ ُ ّ
ُّ
﴾۵۴٪ ﴿ لِاقخِی النہی
َِم ۡن َہا َخ َل ۡق ّٰن ُک ۡم َق فِ ۡی َہا ج ُ ِع ۡی ُدخ ُ ۡم َق ِم ۡنہا

ُۡ ًَ َ ُُۡ ُۡ
ّٰ
﴾۵۵﴿ نُ ِوجکم تاذۃ آوی
ََق لَقَ ۡد اَ َذیۡ ّٰن ُہ ّٰا ّٰی ِت َنا ک ُ ّ َل َہا َف َک ّ َذ َب ق
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َ
﴾۵۶﴿ابّٰی
َ َ
َ ۡ َ ۡ َ َ َ
اؾ ا ِجئ َتنا ل ُِتُ ِو َجنا ِم ۡن ا ۡذ ِضنا
ق
َ ۡ
﴾۵۷﴿ ِب ِسَ ِوؽ ّٰی ُموۡ ّٰسی
ۡ َف َل َناۡ ِت َی ّ َن َک ب ِس َۡو ِّم ۡث ِل ٖہ َف
ۡاج َعل
ٍ ِ
َ ُ ۡ ُ َّ
ََ
َ َ
بَ ۡیننا َق َب ۡینک َموۡ ِع ًدا لا نخ ِلف ٗہ ن ۡح ُن َق
ً َ ۡ َ ۡۤ
﴾۵۸﴿ لَا ان َت َمکانا ُس ًوی

(ભાટે) તભે ખાઓ અને તભાયા ળુઓને ણ
ચયાલો; ફેળક તેભાં ફુણદ્ઘળાીઓ ભાટે
ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે . (૫૪)
આ (બૂણભની ભાટી)ભાંથી જ અભોઍ તભને
વજ્માજ છે અને અભે તેભાંજ તભને પેયલી
દઇળું, અને તેભાંથી જ તભને ફીજી લખતે
કાઢી ઉબા કયીળું. (૫૫)
અનુક્રભણણકા
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અને ખચીતજ તે(રપયઔન)ને અભોઍ
અભાયી તભાભ ણનળાનીઓ દેખાડી છતાં તેણે
ઝુઠરાલી અને ઇન્કાય કયતો જ યહ્યો. (૫૬)
તે કશેલા રાગ્મો કે શે ભૂવા ! ળું તું અભાયી
ાવે ઍ ભાટે આવ્મો છે કે તું તાયા જાદુ(ઇ
ફ) લડે અભને અભાયા દેળભાંથી કાઢી ભૂકે ?
(૫૭)
લારૂ, ત્માયે થોબ ! અભે ણ તાયા ભુકાફરા
ભાટે ઍલોજ જાદુ રાલીળું, જે થી તાયા અને
અભાયા લચ્ચે (ઍક) ભઘ્મસ્થ સ્થભાં
(ભુકાફરો કયલા) ભાટે ઍક વભમ નક્કી કય કે
જે ના ન અભે ણલયોધી શોઇઍ ન તું. (૫૮)
જે રોકો વાભાન્મ ફુણદ્ઘથી કાભ રઇને શકની
ળોધ કયલા ઇચ્છે છે તેઓ આ ફધી
ણનળાનીઓથી ોતાની વાચી ભંઝીર તયપ
શોંચી ળકે છે . આ ઝાડ, ાન લગેયે ઍલી
ણનળાનીઓ છે કે તેનાથી જાણલા ભે છે કે
આ કાઍનાતનો ઍક યફ છે . ફીજા કોઇ
ખુદાનું અશીં સ્થાન નથી. શ. ઇભાભે જાઅપય
વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કવભ છે ખુદાની
“ઓરીન્નોશા” ફુણઘ્ધળાી અભો છીઍ.
અનુક્રભણણકા
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(“ઓરીન્નોશા” ળબ્દ આમત નં. ૫૪ભાં
આલેર છે .)
દયેક ઇન્વાનને ત્રણ શારતોભાંથી વાય થલું
ડે છે : ૧, આ દુણનમાભાં જન્ભથી ભૃત્મુ
વુધી ૨, ભોતથી કમાભત વુધી ૩, કમાભતના
રદલવે પયી વજીલન થલું અને ત્માય છીની
શારત, આમતના અથજ ભુજફ ઇન્વાનને આ
ત્રણેમ શારતોભાંથી વાય થલું ડે છે .
શ. ભુવા (અ.)ઍ દયેક જાતના ભોઅજીઝા
ફતાવ્મા અને ઇન્વાનના જન્ભની ણ ખફય
આી કે તે ભાટીથી મદા કયલાભાં આવ્મો છે
છતાં ણ તેને ોતાના ગલજનો ઍટરો ફધો
નળો શતો કે આની ઍક લાત ણ વાંબી
નણશ. તેથી આે રાકડી થકી કુદયતના
ભોઅજીઝાઓ દેખાડ્મા, છતાં કેટરાક રોકો
ભોઅજીઝા ઉય ઇભાન રાવ્મા નણશ. જે નું
લણજન વુયે અઅયાપભાં થઍરું છે .
તેણે કહ્યું કે અમ ભુવા ! ળું તું અભને ણભવયની
ઝભીન યથી કાઢી ભુકલા આવ્મો છે ? તું
જાદુગય છે અને ઍ થકી ફની ઇવયાઇરને
અભાયી જગ્માઍ ભાણરક ફનાલી ફાદળાશી
અનુક્રભણણકા
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બોગલલા ચાશે છે ? આ લાતથી ઍ લસ્તુ
સ્ટ ક થામ છે કે રપયઓન વભજી ગમો કે
જ્મોણતોઍ જે ની આગાશી કયી શતી તે
આજ વ્મણક્ત રાગે છે .
રપયઔને કહ્યું કે અભો ણ તાયો જાદુથી
ભુકાફરો કયી ળકીઍ છીઍ અને આ જાદુઇ
ભુકાફરો તભાભ રોકો જોઇ ળકે ઍલી
જગ્માઍ કયીઍ.
૫૯ થી ૬૩ ભી આમાત :-

َ ُ َ َ ّ ُ َۡ ُۡ ُ ۡ َ َ َ
الزیۡن ِۃ َق ا ۡـ ّی ۡحٍ َو
ِ قاؾ مو ِعدخم یوؿ
ُ ُ َّ
﴾۵۹﴿ از ض ًذی
الن

ّٰ َ َ ّ ُ ٗ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ّّٰ َ َ َ
﴾۶۱﴿ فتوخی فِوعوـ فجمع کیدف ثم اتی
َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ّٰ ۡ ُ ّ ۡ ُ َ َ َ
قاؾ لہم موسی قیلکم لا تفلؿقا عدی
ّّٰ
ۡالل ِہ َکذ ًبا َف ُی ۡسح َت ُک ۡم ب َع َذاب ۚ َق َقد
ِ
ِ
ٍ ِ
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َۡ
َ َخ
﴾۶۱﴿ اب َم ِن افل ّٰؿی

َ
َ ۡۤ َ َ َ
ُ َ
ف َتنار ُعوۡا ا ۡمرَ ُہ ۡم بَ ۡین ُہ ۡم َق ا َي ّوقا
َّ
﴾۶۲﴿ الن ۡج ّٰوی
ّٰ ّٰ ۡ ۡۤۡ ُ َ
َ
ىن ل َ ّٰس َِ ّٰو ِـ یُرِیۡ ّٰد ِـ ا ۡـ
ذ
ِ قالوا ِاـ ہ
ُ َ
ُ ُۡ
ۡ
ّیُ ِو ّٰجک ۡم ِّم ۡن ا ۡذ ِضک ۡم ِب ِسَ ِو ِہ َما َق
ۡ ۡ ُ َۡ َ
ۡ
﴾۶۳﴿ یَذ َہ َبا ِبؽ ِػحق ِتک ُم ال ُمثدّٰی
(ભૂવાઍ) કહ્યું, તભાયા ભાટે તે વભમ ઇદનો
રદલવ છે અને (વભમ) આ (છે ) કે રદલવ ચઢે
વઘા રોકો (ભેદાનભાં) બેગા કયલાભાં
આલે. (૫૯)
આથી રપયઔન ાછો પમો અને ોતાના
વઘા દાલેચ તૈમાય કમાજ, છી (ઠયાલેરા
વભમે) આલી ઉબો યહ્યો. (૬૦)
અનુક્રભણણકા
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ભૂવાઍ તે (જાદુગય) રોકોને કહ્યું, અપવોવ છે
તભાયી શારત ઉય ! અલ્રાશ ઉય જુ ઠું
આ ન ભૂકો, નણશ તો તે કોઇ આપતથી
તભાયી જડભૂ ઉખેડી નાખળે, જે (ણ
ળખવ અલ્રાશ ય) આ ભૂકે છે તે અલશ્મ
ણનર્ષપતા ાભે છે . (૬૧)
છી તેઓ ોતાની ફાફતભાં યસ્ય
લાદણલલાદ કયલા રાગ્મા અને ોતાની વરાશ
છુ ી યાખી. (૬૨)
છી (રપયઔન તથા તેના દયફાયીઓઍ) કહ્યું
કે ખયેજ આ ફન્ને જાદુગયો છે . તેઓ ચાશે છે
કે ોતાના જાદુઇ ફ લડે તભને તભાયા
દેળભાંથી કાઢી ભૂકે અને તભાયા ઉિભ
ભઝશફને યદ કયી નાખે. (૬૩)
શ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું ઍ તભાયા ભાટે ઇદનો
રદલવ છે જે રદલવ ભુકાફરા ભાટે નક્કી થમો
છે . તે રદલવે તેઓ ઇદ ભનાલતા શતા અને
ઍક જાતનો ભેો બયાતો શતો. તે ઇદનો
રદલવ ભુકાફરા ભાટે નક્કી કયલાભાં આવ્મો.
રપયઔન અને તેના દયફાયીઓની નજયે આ
ભુકાફરાનું ભશત્લ ઘણં શતું. આ ભુકાફરાને
અનુક્રભણણકા
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તેઓ રકસ્ભતનો ભુકાફરો વભજતા શતા.
વભગ્ર દેળભાં ભાણવો દોડાલલાભાં આવ્મા.
જે થી તેઓ પ્રણલણ જાદુગયોને ળોધીને અસશ
રઇ આલે. આ જાદુઇ ભુકાફરો જોલા ભાટે
દેળની વઘી પ્રજાને દાલત આલાભાં આલી
શતી. તેઓ ખુલ્રા ળબ્દોભાં કશેતા શતા કે
અભાયા ધભજનો આધાય જાદુગયો ઉય છે .
તેઓ જીતી જળે તો અભાયો ધભજ ફચી જળે,
નણશ તો છી ભુવાનો દીન અભાયા ઉય
લચજસ્લ ધયાલળે. અશીં ઍ લસ્તુ ઘ્માનભાં
યાખલી જરૂયી છે કે ણભવયના ળાશી ખાનદાન
અને અભીય રોકોનો ધભજ વાભાન્મ પ્રજાથી
જુ દો શતો. ફન્નેના દેલતા અને ભંદીયો અરગ
અરગ શતા તથા ધભજના યીત-યીલાજો ણ
ઍક ન શતા. જીલન અને ભયણના ભાભરા
ણ અરગ શતા તથા ફન્નેના ખમારો અને
ણલચાયોભાં ણ ઘણોજ તપાલત જોલાભાં
આલતો શતો.
જ્માયે રપયઓન, જાદુગયો અને તેના વાથીઓ
નક્કી કયેરા સ્થે આવ્મા ત્માયે ભુવા (અ.)
ણ જ. શારૂન (અ.) વાથે તળયીપ રાવ્મા.
અનુક્રભણણકા
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ત્માય ફાદ આે ણશદામત આલા ભાટે
રોકોને કહ્યું કે અપવોવ છે તભાયી શારત
ઉય ખુદાના ઉય જુ ઠા આક્ષે ન ભુકો.
તભો જડભુથી ઉખડી જળો.
આના આ ફોધલચનો વાંબી જાદુગયો
આવભાં ચચાજ કયલા રાગ્મા કે આની લાતો
જાદુગયો જે લી નથી અને જાદુગયોઍ ોતાની
આવની ચચાજને રપયઔનથી છુ ી યાખી
અને છે લટનો ણનણજમ કમો કે જો ભુવા
આણા ય ણલજમ ાભે તો આણે તેભના
યફ ઉય ઇભાન રાલીળું અને જો આણે
તેના ઉય ણલજમ ભેલી રઇઍ તો તેને
જાદુગય જાણલો.
તેઓનો આધાય ફે લાતો ઉય શતો. ઍક ઍ
કે જો જાદુગય ણ ભુવાની જે ભ રાઠીનો
વા ફનાલીને દેખાડે તો ભુવાનું જાદુગય
શોલું વાભાન્મ પ્રજા વાભે વાણફત થઇ જળે.
ફીજુ ં ઍ કે તેઓ શઠધભીના રીધે તાઅસ્વુફ
(ુલાજગ્રશ)ની આગને બડકાલી ળાશી રોકોને
આંધો જોળ અાલલા ચાશતા શતા અને
તેઓને ડયાલલા ભાગતા શતા કે જો ભુવા
અનુક્રભણણકા
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ણલજમ ાભળે તો તભાયા શાથભાંથી દેળ
નીકી જળે અને તભારૂં આદળજ જીલન ખતભ
થઇ જળે અને જે અવય ધયાલનારૂં જુ થ શતું
તેને ઍ ફતાલલું શતું કે ભુવાના શાથભાં વિા
આલળે તો તભાયા જીલનનો નાળ થળે અને
આલું જીલન જીલલા કયતાં તો ભયી જલું વારૂં
છે .
૬૪ થી ૭૦ ભી આમાત :-

َۡفاَ ۡجم ُعوۡا َک ۡی َدخ ُ ۡم ثُ ّ َم ۡائ ُتوۡا َص ّ ًفا ۚ َق َقد
ِ
ۡ اَ ۡف َل َح ال ۡ َیوۡ َؿ َمن
﴾۶۴﴿ اس َت ۡعدّٰی
ِ
َۡقالُوۡا ّٰی ُموۡ ٰۤسی ا ّ َما ۤۡ اَ ۡـ تُ ۡلكیَ َق ا ّ َما ۤۡ اَـ
ِ ِ
ِ
ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ ۡ ُ َ ّ
﴾۶۵﴿ نکوـ اقؾ من الكی
ُ
َ َ ُ َۡ َ َ
اؾ بَ ۡل القوۡا ۚ ف ِادا ِح َبال ُہ ۡم َق ِع ِص ّ ُی ُہ ۡم
ق
અનુક્રભણણકા
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َ
َ َّ َ
ۡ
یُخ ّ َی ُل ِال َ ۡی ِہ ِم ۡن ِسَ ِو ِہ ۡم ان َہا ت ۡس ّٰعی
﴿﴾۶۶
ََ
ًَ ُ
َۡ
فا ۡق َج َس ف ِ ۡی جف ِس ٖہ ِخ ۡیفۃ ّموۡ ّٰسی ﴿﴾۶۷
ُ ۡ َ َ َ َّ َ َ ۡ َ
قلنا لَا تخ ۡف ِانک ان َت الۡا ۡعدّٰی ﴿﴾۶۸
َ
َ ََۡ
َۡ
َق ال ِق َما ف ِ ۡی یَ ِم ۡی ِنک تلق ۡف َما َصن ُعوۡا ؕ
َّ
َ َ
ُۡ
ِان َما َصن ُعوۡا ک ۡی ُد ّٰس َِ ٍو ؕ َق لَا حف ِل ُح
ُ َ ّٰ
َّ
السا ِْ ُو َح ۡیث اتی ﴿﴾۶۹

َ ُ ۡ َ ّ َ ُ َ َ ُ ۤۡ ّ َ
الس ََ َوۃ ُس ّج ًدا قال ۡوا ّٰا َمنا ِبرَ ِّب
فال ِكی
ّٰہرُ ۡق َـ َق ُموۡ ّٰسی ﴿﴾۷۱
ભાટે તભે ણ તભાયા દાલેચ ઍકઠા કયી રો,
hajinaji.com
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છી શાયફંધ (ગોઠલાઇ વાભે) આલી ઉબા
યશો; અને આજના રદલવે જે ચઢીમાતો યશેળે
તેણે ખચીત જ ફાજી જીતી રીધી (કશેલાળે).
(૬૪)
(જાદુગયો) ફોલ્મા કે શે ભૂવા ! રે શલે તું નાખે
છે કે અભેજ પ્રથભ નાખનાયા થઇઍ ? (૬૫)
(ભૂવાઍ) પયભાવ્મું, નણશ, તભેજ નાખો, જે થી
તેભના દોયડાં રાકડીઓ લગેયે તેભના જાદુના
ફે તેને ઍલા દેખાલા રાગ્મા કે જાણે ભોટા
(ણલક્રા) વજ ફની દોડી યહ્યા છે . (૬૬)
ત્માયે ભૂવાને ણ ોતાના ભનભાં કાંઇક બમ
રાગ્મો. (૬૭)
જે થી અભોઍ તેને કહ્યું, ડય નણશ, ણનવંળમ
તુંજ વલોયી થળે. (૬૮)
અને તાયા જભણા શાથભાં જે કાંઇ છે તે
ઝભીન ય નાખી દે કે જે થી તેભણે જે કાંઇ
ફનાવ્મું છે તેને તે શડ કયી જળે, જે તેભણે
કમુું છે તે ભાત્ર જાદુગયનો પ્રંચ છે , અને
જાદુગય જ્માં ણ જામ ત્માં વપ થતો નથી.
(૬૯)
(આથી ભુવાઍ ોતાની રાઠી ઝભીન ય
અનુક્રભણણકા
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નાખી દીધી, જે જોતજોતાભાં ણલક્રા
અજગય ફની જઇ જાદુગયોઍ જાદુના ફે
ફનાલેરા વજ આરદ પ્રાણીઓને શડ કયી
ગઇ) આથી તે વઘા (જાદુગયો) ોત ભેે
જ ણવજદાભાં ડી ગમા અને કશેલા રાગ્મા કે
અભે શારૂન તથા ભૂવાના યલયરદગાય ય
ઇભાન રઇ આવ્મા. (૭૦)
તભે તેના ભુકાફરા ભાટે બેગા થઇને વાભનો
કયો અને જો તે લખતે તભાયી આવભાં
પાટફુટ ડી જળે તો રોકો વભજી જળે કે
તભને જ તભાયા શક ય શોલાની ખાતયી
નથી.
શ. ભુવા (અ.) અને જ. શારૂન (અ.)ની
વભક્ષ જાદુગયોઍ આલીને ુછમું કે તભો
શેરે રાકડીઓ નાખો છો કે અભે નાખીઍ?
કશે છે કે જાદુગયો દોયડીઓ-રાકડીઓ ત્રણવો
ગુણીઓ બયીને રાવ્મા શતા.
શ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું કે તભાયા ખુદાને
વાફીત કયલા ચાશો તો તભો શેરા રાકડી
નાખી ળકો છો છી જાદુગયોઍ દોયડીઓ
અને રાકડીઓ ઝભીન ય પેંકી તો તે ણલક્રા
અનુક્રભણણકા
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વા ફનીને ચાયે તયપ દોડલા રાગ્મા.
આ વાોને જોઇને ભુવા (અ.)ના દીરભાં
બમ મદા થમો. જો કે આ જાણતા શતા કે
આ ફધું જુ ઠું છે .
છી કુદયતે શ. ભુવા (અ.)ની આ શારત
જોઇને કહ્યું કે અમ ભુવા તું ડય નણશ, ખયેખય
તું વલોયી થળે.
અને જે કંઇ તાયા જભણા શાથભાં રાકડી
લગેયે છે તેને ઝભીન ઉય નાખી દે, તે તભાભ
જાદુઇ વાોને ગી જળે, આ ભાત્ર તેઓનો
જાદુ છે . ખુદાના શુ કભથી આે ોતાની
રાકડીને ઝભીન ઉય નાખી તો તે ઍક ભોટો
અજગય ફનીને ફધા વાને શડ કયી ગમો.
આ ણલક્રા અજગયને જોઇને ફધા રોકો
નાવબાગ કયલા રાગ્મા.
છી જ્માયે શ. ભુવા (અ.)ઍ રાકડી ઉાડી
રીધી તો તે અજગય ભટીને ાછી રાકડી
ફની ગઇ. તેથી જાદુગયો વભજ્મા કે આ જાદુ
નથી, ણ ઍક કુદયતી ભોઅજીઝો છે . ત્માય
છી તેઓ વજદાભાં ડી ગમા અને કશેલા
રાગ્મા કે અભે જ. શારૂન અને જ. ભુવાના
અનુક્રભણણકા
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ેયફ ઉય ઇભાન રાવ્મા છીઍ. કશે છે ક
જ્માયે જાદુગયો વજદાભાં ડ્મા તો ખુદાઍ
ેતેઓને જન્નતની ઍક ઝરક દેખાડી અન
તેઓઍ ખુદાની લશદાણનમતની વાક્ષી આી.
૭૧ થી ૭૪ ભી આમાત :-

َ َ َ ُ َّ
َ َ ۡ
اؾ ّٰا َمن ُت ۡم ل َ ٗہ ق ۡب َل ا ۡـ ّٰاد َـ لَک ۡم ؕ ِان ٗہ
ق
ل َ َکبه ۡ ُؿخ ُ ُم الّ َ ِذ ۡی َع ّ َل َم ُک ُم ِّ
الس َۡو َۚ
ِ
َ ََُّ َ َ ُ َ َ ُ
َ
اػ
فلاق ِط َع ّن ایۡ ِدیَک ۡم َق ا ۡذ ُجلک ۡم ِّم ۡن ِخل ٍ
َ ُ ّ َّ ُ
ُ
َّ ۡ
ّق لَا َص ِل َبنک ۡم ف ِ ۡی ُجذ ۡق ِع النخ ِل ۫ َق
َ َ ُ َ ۤۡ َ َ ُ َ َ َ ۡ ّٰ
ل َ َت ۡعل ُم ّ َن ا ّینا اش ّد َعذ ًابا ّق ابكی ﴿﴾۷۱
َقالُوۡا ل َ ۡن نّ ُ ۡؤ ِثرَ َؽ َعدّٰی َما َج َ
ٓاءنَا ِمنَ
ال ۡ َب ّی ّٰن ِت َق الَّذ ۡی َف َؽ َػنَا َف ۡاقض َما ۤۡ اَنۡتَ
ِ
ِ
ِ
hajinaji.com
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َ
ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ۡ
ۡ َ َّ
الدن َیا
اص ؕ ِان َما تق ِط ۡی ّٰہ ِذ ِف الحیوۃ
ٍ ق
﴾۷۲﴿
ۡۤ َ َ َ ّٰ ّٰ َ َ َ َ ۡ َ َ ّ َ َ ّ َ ّٰ ۡۤ َ ّ
ِانـا امنا ِبر ِبنا ل ِیغ ِؿػ لنا خطینا ق ما
ّّٰ َ ۡ ّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
ٌالل ُہ َخهۡؿ
السَ ِو ؕ ق
ِ أوہتنا علی ِہ ِمن
ّٰ ۡ َ َ
﴾۷۳﴿ ّق ابكی
ِٗانّ َ ٗہ َم ۡن ّیَاۡ ِة َذ ّبَ ٗہ ُم ۡجر ًما َفا ّ َـ لَہ
ِ ِ
ُ ۡ ُ َ َ َ َّ َ َ
َ
َ
ّٰ
ۡ
َ
َ
ۡ
﴾۷۴﴿ جہنم ؕ لا یموة فِیہا ق لا یححی
(રપયઔને) કહ્યું, શુ ં તભને યજા આું તે
શેરાંજ તભે તેના ય ઇભાન રઇ આવ્મા ?
(ઍભ જણામ છે કે) ઍજ તભો વલેનો ગુરૂ
છે , જે ણે તભને જાદુ ળીખવ્મો છે , ભાટે શલે શુ ં
ખયેજ તભાયા ઉલ્ટા વુલ્ટા શાથ ગ કાલી
અનુક્રભણણકા
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નાખીળ અને તભને ખજુ યના લૃક્ષના થડ
ઉય પાંવીઍ ચઢાલીળ, અને (ત્માયેજ) તભને
આ જરૂય જણાઇ આલળે કે આણાભાંથી
કોની ણળક્ષા લધુ વખત અને લધુ ટકી યશેનાયી
છે . (૭૧)
(જાદુગયો) ફોલ્મા કે જે ખુલ્રા ચભત્કાય
અભાયી વાભે આવ્મા તેના ભુકાફરાભાં અને
જે ણે અભને ેદા કમાજ છે તેની ણલરૂધ્ધ અભે
તને શયગીઝ શ્રેષ્ઠતા નણશ આીઍ. ભાટે (શે
રપયઔન) તું જે કાંઇ શુ કભ કયલાનો શોમ તે
(શભણાંજ) કયી દે, તું ભાત્ર આ દુણનમાના
જીલન ઉયજ શુ કભ ચરાલી ળકે છે . (૭૨)
ખચીતજ અભે અભાયા યલયરદગાય ય ઍ
ભાટે ઇભાન રાવ્મા કે જે થી તે અભાયા
ગુનાશોને તથા જે જાદુ કયલાની તેં અભને
પયજ ાડી શતી તેને ભાપ કયી દે, અને
અલ્રાશ વૌથી ફેશતય અને ણલળે ફાકી
(કામભ) યશેનાયો છે . (૭૩)
આ લાતભાં કાંઇ ળંકા નથી કે જે કોઇ ોતાના
યલયરદગાયની શજુ યભાં ગુનેશગાય થઇને
આલે છે તેના ભાટે ણનવંળમ જશન્નભ છે ;
અનુક્રભણણકા
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જે ભાં તે ન (કદી) ભયણ ાભળે અને ન
જીલતો યશેળે. (૭૪)
રપયઔને જ્માયે જોમું કે જાદુગયો ખુદા ઉય
ઇભાન રાલી વજદાભાં ડી ગમા છે . તેથી
તેણે કહ્યું કે તભો ભાયી યજા લગય ઇભાન રઇ
આવ્મા ? ભૂવા જાદુની કાભાં તભાયો ગુરૂ છે ,
તેણેજ તભને જાદુ ળીખવ્મું છે અને તભો છુ ી
યીતે આવભાં ઍક થઇ ગમા શતા. છી
રપયઔને તેઓને કહ્યું કે શુ ં તભાયા શાથ ગ
ઉલ્ટા વુલ્ટા કાલી નાખીળ અને ખજુ યના
ઝાડ ય પાંવી અાલીળ.
જાદુગયોના દીરભાં ઇરાશી નુય પ્રકાળી યહ્યું
શતું. તેઓઍ પીયઔનનો કંઇ ણ ડય યાખમા
ણલના જલાફ આપ્મો : “અમ રપયઔન શ.
ભુવા (અ.)ના દાલાની વચ્ચાઇના જે
ભોઅજીઝા અભાયી વાભે આવ્મા છે તેને
જોઇને અભે કદી ણ આ પાની દુણનમાની
રઝઝતોને કફુરળું નણશ. આખેયતની
નેઅભતોને અભે વજદાભાં જોઇ ચુક્મા
છીઍ.
છી રપયઔને તેઓને પાંવી ચઢાલલાની
અનુક્રભણણકા
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ધભકી આી. તો તેઓઍ કહ્યું કે તું પક્ત
દુણનમાભાં તાયી શુ કુભત ધયાલે છે , આખેયતભાં
તાયા ભાટે કંઇ નથી. અભો અભાયા યફ ઉય
ઇભાન રાવ્મા છીઍ તે અભાયા ગુનાશોને
ફક્ષી આળે, કુદયતની નેઅભતો શંભેળા ફાકી
યશેનાયી છે જે આ દુણનમાની થોડા રદલવની
અમળ-આયાભની ઝીંદગી કયતાં ફશેતય છે .
અભોને તાયી ણળક્ષાની કોઇ યલા નથી.
ગુનેશગાય ભોત અને ઝીંદગીની લચભાં
રટકતો યશેળે ન તેને ભોત આલળે કે તેના
દુ:ખ દદજ ખત્ભ થળે, ન કંઇ તેને જીલલાની
ભજા ભળે અને તે જીલનથી કંટાી જળે
ણ ભોત તેને નવીફ થળે નણશ. તે ભયલા
ચાશળે ણ ભયી ળકળે નણશ. કુયઆને
ભજીદભાં જશન્નભના અઝાફોની જે ટરી
ણ ણલગત આેરી છે તેભાં ફધાથી લધાયે
બમાનક અઝાફની વુયત આજ છે જે ની
કલ્ના ભાત્રથી જ રૂશ કાંી ઉઠે છે .

અનુક્રભણણકા
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૭૫ થી ૭૯ભી આમાત :-

َ َ ۡ ّ َ ۡ ُ ۡ ً َ ۡ َ َ ّٰ
ّٰ
ّ
ق من یا ِت ٖہ مؤ ِمنا قد ع ِمل الص ِلح ِت
َ ُ ٰٓ َ َ ُ ُ ّ َ
ۡ
الد َذ ّٰج ُت ال ُعدّٰی ﴿ ۙ﴾۷۵
فاقل ِئک لہم
َج ّّٰن ُت َع ۡد ٍـ تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِت َہا الۡاَن ۡ ّٰہرُ
ِ
ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ّٰ َ َ ٰٓ ُ َ ۡ َ َ ّّٰ
خ ِل ِدین فِیہا ؕ ق دل ِک جزؤا من تزؽی
﴿ ﴾۷۶٪
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۤۡ
ۖ اَ ۡـ اَيوۡ
ّٰ
ٰۤ
ُ
ۡ
ق لقد اقحینا ِاخی موسی ۬
ِ
َ ۡ
َ ًۡ
ۡ ۡ
ِب ِع َبا ِخ ۡی فاض ِف ۡب ل َ ُہ ۡم ٗ ِوحقا فِی ال َبَ ِو
ّ َ َ ّٰ
ً َ َ ۡ ّٰ
یَ َب ًسا ۙ لا تخ ُف َخ َذکا ّق لَا تخصی ﴿﴾۷۷

َفاَتۡ َب َع ُہ ۡم ف ِۡو َعوۡ ُـ ِب ُج ُنوۡ ِخ ٖف َف َغ ِش َی ُہ ۡم ِّمنَ
hajinaji.com
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َ
ۡ
﴾۷۸﴿ ال َی ِ ّم َما غ ِش َی ُہ ۡم
َ
ََ
﴾۷۹﴿ َق اض ّ َل ف ِۡو َعوۡ ُـ قوۡ َم ٗہ َق َما َہ ّٰدی
અને તેની શજુ યભાં જે કોઇ ભોઅભીન થઇને
આલે છે (અને) જે ણે વત્કામો ણ કમાજ શળે ,
ઍજ તે રોકો (ભાંશેના) છે કે જે ભના ભાટે
ઉચ્ચ દયજ્જા શળે. (૭૫)
(અથાજત) વદાની જન્નતો, જે ની શેઠ
નદીઓ લશે છે , તેભાં તેઓ શંભેળના યશેનાયા
થળે, અને જે ાક યશે છે તેનો ફદરો આ છે .
(૭૬)
અને અભોઍ ભૂવાને લશી દ્લાયા ખચીતજ
(આ લાતની) આજ્ઞા કયી શતી કે ભાયા
ફંદાઓને (યાતોયાત) રઇ જા, છી (તાયી
રાઠી ભાયીને) તેભના ભાટે વભુદ્રભાં વુકો ભાગજ
ફનાલી રે કે જે થી તને કડાઇ જલાનો કે
ડૂફી જલાનો બમ ન યશે. (૭૭)
વાયાંળ કે રપયઔને ોતાના રશ્કય વાથે
તેભની ૂઠ કડી અને છી વભુદ્રનો પ્રલાશ
અનુક્રભણણકા
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તે (રપયઔન તથા તેના વાથી)ઓ ય જે પયી
લળ્મો તે પયીજ લળ્મો. (૭૮)
અને આલી યીતે રપયઔન સ્લકોભને આડે
ભાગે રઇ ગમો અને તેભનો (ખયો) ભાગજદળજક
ફન્મો નણશ. (૭૯)
જે ણે જગતભાં અલ્રાશની ઍકતાને કફુર
કયીને નેક કામો કમાજ ઍલા રોકો ભાટે ખુદા
ાવે ભશાન દયજ્જા છે .
જે કુફ્ર અને ણળકજથી ફચ્મો શોમ અને
અલ્રાશની ઇફાદત કયી શોમ તેના ભાટે
જન્નતભાં નેઅભતો છે .
આ આમતોભાં અલ્રાશ તઆરાઍ ફની
ઇવયાઇરના અંજાભની ખફય આી છે . જે
લખતે રપયઔને ભોઅજીઝા જોલા છતાં ણ
કોઇ ફોધ રીધો નણશ અને તેણે ફની
ઇવયાઇર ઉય લધાયે વખતી કયી. તેથી
ખુદાઍ શ. ભુવા (અ.) ઉય લશી કયી કે તું
ભાયા ફંદા ફની ઇવયાઇરીઓને યાતના
લખતે ણભવયની ફશાય રઇ જા. તું ણભવયના
રશ્કયનો બમ યાખીળ નણશ. તું દયીમા ઉય
જઇને રાકડી ભાય. આે રાકડી ભાયી કે તયત
અનુક્રભણણકા
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જ દયીમો પાટી ગમો અને ફે બાગભાં
લશેંચાઇ ગમો. લચભાં ભાત્ર જગ્મા જ ન થઇ
ણ ઍક યસ્તો ણ ફની ગમો. આ ખુલ્રો
ભોઅજીઝો છે . આ સ્થે જે ઓઍ કશેર છે કે
આ ઓટ બયતીના કાયણે યસ્તો થઇ ગમો
શતો તો ઓટ બયતીના વભમે દરયમાભાં
આલી યીતે કોઇ લખત લચભાં યસ્તો ફનતો
નથી. આલા અટક કયનાયાઓને અભોઍ
આ તપવીયભાં જલાફ દીધો છે .
વુયઍ ળોઅયાભાં ફમાન થમું છે કે
ભુશાજે યીનના દયીમાભાં વાય થલાની વાથે
જ રપયઔન ોતાના રશ્કય વાથે દયીમાની
લચ્ચો લચ આલી ગમો અને દયીમાઍ તેને
અને તેના રશ્કયને ડુફાડી દીધા. આ ણલે
અભોઍ આ તપવીયભાં ણલગતલાય લણજન કમુું
છે .
ફશુ જ વુક્ષ્ભ સ્લરૂભાં ભક્કાના કુપપાયોને
ચેતલણી આલાભાં આલી છે કે તભાયા
વયદાય અને લડેયાઓ ણ ઍજ યસ્તા ઉય
રઇ જઇ યહ્યા શતા. શલે તભેજ જોઇ રો કે
આ કોઇ વાચું ભાગજદળજન ન શતું.
અનુક્રભણણકા
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૮૦ થી ૮૪ ભી આમાત :-

ّٰی َبجِ ۡیۤۡ ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل َق ۡد اَن ۡ َج ۡی ّٰن ُک ۡم ِّمنۡ
ّٰ ُ
ُ
ُّ َ
َع ُد ِّقخ ۡم َق ّٰق َع ۡدنک ۡم َجانِ َب الطوۡذِ الۡایۡ َم َن َق
َ َّ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ َ َّ ۡ
السل ّٰوی ﴿﴾۸۱
نزلنا علیکم المن ق
ک ُ ُلوۡا ِم ۡن َط ّی ّٰب ِت َما َذ َر ۡق ّٰن ُک ۡم َق لَا تَ ۡط َغواۡ
ِ
فِ ۡی ِہ َف َی ِح ّ َل َع َل ۡی ُک ۡم َغ َضب ۡی ۚ َق َمنۡ
ِ
َ
َ ََ ََ
ّی ۡح ِل ۡل َعل ۡی ِہ غض ِب ۡی فق ۡد َہ ّٰوی ﴿﴾۸۱
َق ِان ّ ۡی ل َ َغ ّ َف ٌاذ لّ َِم ۡن تَ َ
اب َق ّٰا َم َن َق َع ِملَ
ِ
َُ
َصال ِ ًحا ث ّم ۡاہ َت ّٰدی ﴿﴾۸۲
َ َ ۤۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
ّٰ
ّٰ
ُ
ۡ
ق ما اعجلک عن قو ِمک یموسی ﴿﴾۸۳
hajinaji.com
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ََ
ۡ
ُ َ َ
َ
اؾ ُہ ۡم اقلَٓا ِء َعدٰۤی اثرِ ۡی َق َع ِجل ُت ِال َ ۡیک
ق
ّٰ َ
﴾۸۴﴿ َذ ِّب ل ِل ۡؿضی
શે ઇવયાઇરની અલરાદ ! અભોઍ તભને
તભાયા ળત્રુઓથી ખચીતજ છુ ટકાયો આપ્મો,
અને તભને તૂય (શાડ)ની જભણી ફાજુ ઍ
(ભલાનું) લચન આપ્મું, અને (જં ગરભાં)
તભાયા ય ભન્ના તથા વલ્લા (ભનો વલ્લા)
ઉતામાું. (૮૦)
અને (આ શુ કભ કમો કે) અભોઍ તભને જે
કાંઇ યોઝી આી છે તેભાંથી ાક લસ્તુઓ
ખાઓ, ીઓ અને તેના વંફંધભાં ળીયજોયી
કયો નણશ, ક્માંમ ઍભ ન થામ કે તભાયા ય
ભાયો કો ઉતયે, અને (માદ યાખો કે) જે ભાયા
કોને ાત્ર થળે તે (ખચીતજ) નાળ ાભળે.
(૮૧)
અને જે તૌફા કયે તથા ઇભાન રાલે તથા
વત્કામો કયે, છી વન્ભાગે ચારે તો તેના ભાટે
ણનવંળમ શુ ં ભોટો ક્ષભાલાન છુ ં . (૮૨)
અનુક્રભણણકા
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અને શે ભૂવા ! તું તાયી કોભને (ાછ) ભૂકી
ઉતાલ કયીને ળા ભાટે ભાયી આગ આવ્મો
? (૮૩)
(ભૂવાઍ) અયજ કયી કે તેઓ ણ ભાયી
ાછ ાછ ચાલ્મા આલે છે , અને શે ભાયા
યલયરદગાય ! શુ ં તો તાયી શજૂ યભાં ઉતાલ
કયીને ઍ ભાટે શાજય થમો છુ ં કે તું યાજી થામ.
(૮૪)
દયીમો ાય કયલાથી રઇને વીનાના શાડ
વુધી શોંચલા વુધીની ણલગત લચભાંથી છોડી
દીધી છે . જે ની ણલગતલાય તપવીય વુયઍ
અઅયાપભાં રખેર છે . વુયઍ ફકયશ અને
વુયઍ અઅયાપભાં લણજન કયેર છે કે ફની
ઇવયાઇરને ળયીઅતનું ણશદામતનાભું આલા
ભાટે ચારીવ રદલવની ભુદ્દત નક્કી કયી શતી.
છી શ. ભુવા (અ.)ને ત્થયની તખતીઓ
આલાભાં આલી “ભન” અને “વરલા” ની
ણ વુયઍ અઅયાપભાં ણલગતલાય તપવીય
રખી ચૂક્મા છીઍ.
અભોઍ તભને જે યોઝી આી છે , તેભાંથી
તભો ખાલ અને ીઓ અને શદથી લધી ન
અનુક્રભણણકા
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જાલ. જો તભો શદથી લધી જળો તો તભાયા
ઉય ભાયો અઝાફ આલળે.
ભગપેયતના ઘણા યસ્તા છે : તેભાંથી ચાય
અશીં યજૂ કયલાભાં આલે છે . ૧ ખુદાની
નાપયભાની અને વયકળી ન કયે ણળકજ અને
કુફ્રથી ફચે. ૨ ઇભાન, ઍટરે અલ્રાશ, યવુર,
અઇમ્ભા, રકતાફ અને આખેયતને વાચા
દીરથી ભાને. ૩ અભરે વારેશ (નેક
આઅભાર) અલ્રાશ, યવુર અને અઇમ્ભાના
પયભાન ભુજફ નેક અભર કયે ૪ વીધા યસ્તા
ઉય કામભ યશે, ખોટો યસ્તો ઇખતેમાય ન કયે.
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.) અને શ.
ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી રયલામત છે કે
આ આમતભાં છે કે “જે ળખવ ણશદામત
ામ્મો શોમ” તેનો અથજ ઍ છે કે અભો
ઍશરેફમતની ભોશબ્ફત તયપ ણશદામત
ામ્મો શોમ.
રપયઔનના શરાક થલા છી ફની
ઇવયાઇરીઓઍ શ. ભુવા (અ.)ને ણલનંતી
કયી કે અભાયા ભાટે ળયીઅતના કાનુન ભુકયજય
કયો, જે ની તપવીય અભો વુયઍ અઅયાપભાં
અનુક્રભણણકા
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ણલગતલાય રખી ચુક્મા છીઍ.
જ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું અમ ભાયા યફ ! તેઓ
ભાયી ાછ આલી યહ્યા છે , શુ ં તાયી તયપ
ઉતાલે આવ્મો છુ ં ઍ કંઇ કોભ ઉય ભાયી
ભોટાઇ દેખાડલા નથી આવ્મો ણ તું ભાયાથી
યાજી થઇ જા, ઍટરા ભાટે આવ્મો છુ ં .
૮૫ થી ૮૭ભી આમાત :-

َ
َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ
اؾ ف ِانا ق ۡد ف َتنا قوۡ َمک ِم ۢۡن بَ ۡع ِدؽ َق
ق
ُّ َّ ُ ُ َّ َ َ
﴾۸۵﴿ اضلہم السا ِم ِری
ً َ َ َ ۡ َ ۡ َ ّٰ ٰۤ ۡ ُ َ َ َ َ
ۖ
۬ اـ ا ِسفا
فوجع موسی ِاخی قو ِم ٖہ غضب
ُُ ُ
َ َ َ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ ال َ ۡم حَ ِع ۡدخ ۡم َذ ّبک ۡم َق ۡع ًدا
ق
ً
ۡاؾ َع َل ۡی ُک ُم ال ۡ َع ۡہ ُد اَ ۡؿ اَ َذ ۡخ ّتُم
َ ۖ اَ َف َط
۬ َح َسنا
ۡاَ ۡـ ّیَ ِح ّ َل َع َل ۡی ُک ۡم َغ َض ٌب ِّم ۡن ّ َذ ّب ُکم
ِ
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َ َۡ ََۡ
﴾۸۶﴿ فاخلف ُت ۡم ّموۡ ِع ِد ۡی
َ ّ ّٰ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ ۡ ُ َ
قالوا ما اخلفنا مو ِعدؽ ِبمل ِکنا ق ل ِکنا
َُح ّم ۡل َنا ۤۡ اَ ۡق َر ًاذا ِّم ۡن ریۡ َن ِۃ الۡقَ ۡوؿ َف َق َذ ۡف ّٰنہا
ِ
ِ
ِ
ُ ّ َ ّ َ ۡ َ َ ّٰ َ َ
﴾۸۷ۙ ﴿ فکذل ِک الكی السا ِمرِی
પયભાવ્મું, તો ણનવંળમ અભોઍ તાયી ાછ
તાયી કોભની કવોટી કયી છે અને વાભયીઍ
તેભને ફશેકાલી દીધા છે . (૮૫)
આથી ભૂવા કોામભાન થઇ તથા અપવોવ
કયતો ોતાની કોભ તયપ ાછો આવ્મો,
(અને) કશેલા રાગ્મો કે શે ભાયી કોભ ! ળું
તભાયા યલયરદગાયે તભાયાથી (તૌયેત
આલાનો) વાચો લામદો કમો ન શતો ? ળું
ત્માયે તે લામદાની ભુદ્દત તભાયા ભાટે ઘણી
રાંફી થઇ ડી શતી, અથલા તભોઍ ઍલું
ઇચ્છમું કે તભાયા ય તભાયા યલયરદગાયનો
કો ઉતયે કે જે થી તભે ભાયા લામદાની ણલરૂધ્ધ
અનુક્રભણણકા
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લત્માજ ? (૮૬)
તેઓ ફોલ્મા કે અભોઍ અભાયા અણધકાયથી
તો તાયા લામદા ણલરૂધ્ધ નથી કમુું. ફલ્કે (લાત
ઍભ ફની છે કે રપયઔનની) કોભના ઘયેણાંના
કેટરામ ફોજા અભાયા ય રાદલાભાં આવ્મા
શતા જે ને અભોઍ (અશીં) રાલી (વાભયીના
કશેલાથી આગભાં) નાખી દીધા અને
વાભયીઍ ણ ઍભજ કમુું શતું. (૮૭)
વાભેયી ફની ઇવયાઇરભાંથી શતો. જ્માયે
રપયઔન ડૂફી ગમો ત્માયે તેણે જ.
જીબ્રઇરના ઘોડાના ડાફરાંની નીચેની ભાટી
ઉાડી રઇ ોતાની ાવે યાખી રીધી.
જ્માયે શ. ભુવા (અ.) તુય ઉય ગમા ત્માયે
વાભેયીઍ જ. શારૂન (અ.)ને કહ્યું કે આણે
જે દાગીનાઓ રકબ્તીઓ ાવેથી ભાંગી રીધા
છે તેને આણે ખચજ કયલા જોઇઍ નણશ,
જ્માયે ફની ઇવયાઇરીઓ તે દાગીનાની રે
લેચ કયે છે . છી તે ઘયેણાને વાભેયીઍ
ગાલા ળરૂ કમાજ, કાયણ કે તે વોનીના ધંધાભાં
ઘણો પ્રણલણ શતો. તેનાથી તેણે વોનાનું ઍક
લાછયડું ફનાવ્મું. તે છી તેણે શ. જીબ્રઇરના
અનુક્રભણણકા
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ઘોડાના ડાફરાંની ભાટી તેભાં નાખી ત્માયે
તેભાં અલાજ આલલા રાગ્મો અને રોકો તે
લાછયડાની ૂજા કયલા રાગ્મા. કશે છે કે ભોટી
વંખમાભાં રોકોઍ લાછયડાની ૂજા કયલી ળરૂ
કયી, જ્માયે ન ુજનાયાઓની વંખમા ઘણી
જ ઓછી શતી. છી ખુદાઍ શ. ભુવા
(અ.)ને ખફય આી કે વાભેયીઍ તાયી કોભને
ફશેકાલી છે .
જ્માયે શ. ભુવા (અ.) ચારીવ રદલવે ાછા
પમાજ અને કોભને ફુતયસ્તી કયતી જોઇ તો
ફશુ જ ગુસ્વાભાં આલી ગમા અને કહ્યું કે ળું
તભોને તભાયા યલયરદગાયે નેક લામદો
આપ્મો ન શતો ? તભોઍ ભાયા લામદાથી
ણલરૂધ્ધ કામજ કમુું, તભોઍ તો શારૂનની
તાફેદાયી કયલાનો લામદો કમો શતો તભોઍ
આ ળું કમુું ?
શ. ભુવા (અ.)ના ઠકાથી તે લાછયડા
યસ્તો આડા અલા ફશાના કયલા રાગ્મા
અને જે ઓ શ. શારૂન (અ.)ના તાફેદાય શતા
તેઓઍ કહ્યું કે અભે ભજફુય અને અળક્ત
શતા. અભાયા કયતાં તેઓ તાકતભાં લધાયે
અનુક્રભણણકા
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શતા અને તેઓ અભાયી લાતને ભાનતા ન
શતા. અભાયી ાવે ઍટરી ળણક્ત ન શતી કે
અભો તેભને યોકી ળકીઍ. કશે છે કે ણભવયથી
યલાના થલા શેરાં તે રોકોઍ રકબ્તીઓથી
ઘયેણા ભાંગ્મા શતા. કાયણ કે ઇદનો ભોકો
શતો તે છી તયત જ તૈમાયીનો શુ કભ ભળ્મો.
તેથી તેઓ ઘયેણા ાછા ન આી ળક્મા અને
તે તેભની ાવે યશી ગમા. ઍક ફીજી
યીલામતભાં ઍભ ણ છે કે જ્માયે ઍ ફધા
દયીમાભાં ડૂફી ગમા તો કુદયતે ખુદાથી
ાણીના ભોજા વાથે તે ઘયેણાં દયીમાના
રકનાયે આલી ગમા અને તેઓઍ તે ઘયેણા
ઉાડી રીધા.
૮૮ થી ૯૧ ભી આમાત :-

ََۡ
ُ َ َ ُ َّ
فآ َو َث ل َ ُہ ۡم ِع ۡجلًا َج َس ًدا ل ٗہ خوَ ٌاذ فقالوۡا
ُ ۡۤ َ
ََ
﴾۸۸﴿ َّٰہذا ِالّٰ ُـہک ۡم َق ِالّٰ ُہ ُموۡ ّٰسی ۬ فن ِسی
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ َ
ً
َۖ ّ َق لا
ۡ
۬ افلا یرقـ الا یر ِجع ِالی ِہم قولا
અનુક્રભણણકા
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َۡ َ َ
ُ
﴾۸۹٪ ﴿ یَ ۡم ِلک ل َ ُہ ۡم ض ّفًا ّق لَا جف ًعا
َ
َ
َ َق لَقَ ۡد َق
اؾ ل َ ُہ ۡم ّٰہرُ ۡق ُـ ِم ۡن ق ۡب ُل ّٰحق ۡو ِؿ
ّ ِانّ َ َما ُف ِت ۡن ُت ۡم ب ٖہ ۚ َق ِا ّ َـ َذ ّبَ ُک ُم
الرَ ۡح ّٰم ُن
ِ
َّ َ
َ ۡۤ َ
﴾۹۱﴿ فات ِب ُعوۡن ِ ۡی َق ا ِط ۡی ُعوۡا ا ۡمرِ ۡی
َّ ُ َ
ّّٰ ۡ
َ
َ
قالوۡا ل َ ۡن نكۡ َؿ َج َعل ۡی ِہ ّٰع ِک ِفه َف َحتی یَ ۡر ِجع
َ
﴾۹۱﴿ ِال َ ۡینا ُموۡ ّٰسی
છી તે (ીગેરા દાગીનાઓભાંથી વૌના
દેખતાં) તેભના ભાટે ઍક લાછયડું કાઢી રાવ્મો
કે જે નો ઍક (લાછયડા જે લો) આકાય શતો,
જે ભાં ગામના જે લો આલાજ શતો, આથી
કેટરાક રોકોઍ કશી દીધું કે આ તભાયો
ભાઅફુદ છે અને ભૂવાનો ણ ભાઅફુદ છે ,
યંતુ ભૂવા બૂરભાં બભી (તૂય ય ભાઅફૂદની
અનુક્રભણણકા
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ળોધભાં ચાલ્મો) ગમો છે . (૮૮)
બરા તેઓ આ ન વભજ્મા કે તે (લાછયડું)
તેભની કોઇ લાતનો જલાફ આી ળકતું ન
શતું, અને ન તેભના રાબ ગેયરાબનો
અણધકાય ધયાલતું શતું. (૮૯)
અને શારૂને તેભને પ્રથભથી જ કશી દીધું શતું
કે શે ભાયી કોભ ! આ લાછયડા લડે તભાયી
કવોટી જ કયલાભાં આલી છે , અને ણનવંળમ
તભાયો યલયરદગાય તેજ દમાુ અલ્રાશ છે ,
ભાટે તભે ભાયી તાફેદાયી કયો અને ભાયી
આજ્ઞા ભાનો. (૯૦)
તેભણે કહ્યું કે અભે તેની ઇફાદત કયતા
શયગીઝ અટકીળું નણશ, જ્માં વુધી કે ભૂવા
અભાયી ાવે ાછો પયીને ન આલે. (૯૧)
આ આમતભાં છે લ્રા ળબ્દ “પનવેમ” (બુરી
ગમો)નો અથજ વાભેયી છે . ઍટરે વાભેયી ોતે
રોકોને ગુભયાશ કયનાય થમો અને ઇભાનની
શકીકતને બુરી ગમો.
વાભેયીઍ ફની ઇવયાઇરને બેગા કયીને કહ્યું
કે જુ ઓ ભેં તભાયા ભાટે ઘયેણાભાંથી ળું
ફનાવ્મું છે . જો કે ઍ લાછયડું રોકોના પામદા
અનુક્રભણણકા
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કે ગેયપામદા યજૂ કયલાની ળણક્ત ધયાલતું ન
શતું.
જ. શારૂન (અ.)ઍ રોકોને કહ્યું અમ ભાયી
કોભ ! આ લાછયડાને ુજલાભાં તભાયી ઍક
જાતની કવોટી છે . ખુદા યશેભાન અને ભામાુ
છે ભાટે તભે ભાયી આજ્ઞાને ભાનો.
ફાઇફર આ આમતના ણલયોધભાં શ. શારૂન
(અ.) ય આક્ષે કયે છે કે લાછયડું
ફનાલલાનો અને તેને ભાઅફુદ ભાનલાનો
ભોટો ગુનોશ તેભનાથી થમો છે . ફાઇફરના
ઍજ પ્રકયણભાં થોડીક રીટીઓની આગ
ફાઇફર ોતાનું જુ ઠાણં કેલી યીતે ઉઘાડું કયે
છે તે જુ ઓ. ઍજ પ્રકયણની છે લ્રી દવ
આમતોભાં ફાઇફર લણજલે છે કે શ. ભુવા
(અ.)ઍ ત્માય છી કૌભના રોકોને રાલીને
બેગા કમાજ અને અલ્રાશનો શુ કભ વંબાવ્મો
કે જે રોકોઍ ણળકજનો આ ભોટો ગુનોશ કમો છે
અને લાછયડાની ૂજા કયી છે તેઓને કત્ર
કયલાભાં આલે. તેજ રદલવે ત્રણ શજાય
ભાણવોને કત્ર કમાજ. શલે વલાર ઍ ઉત્ન્ન
થામ છે કે જ. શારૂન (અ.)ને કેભ છોડી
અનુક્રભણણકા
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દેલાભાં આવ્મા ? જો તેઓજ આ ગુનાશ
કયલાના જલાફદાય શતા તો તેભને ળા ભાટે
ભુક્ત યાખલાભાં આવ્મા ? અને કૌભના રોકોને
રાલીઍ ઍભ ળા ભાટે ન કહ્યું કે અમ ભુવા !
અભને તો શુ કભ આો છો કે તભાયા
ગુનેશગાય બાઇઓ, વાથીઓ અને
ાડોળીઓને કત્ર કયી નાખીઍ, જ્માયે
તભાયા બાઇને કત્ર નથી કયાલતા ! લગેયે”
આ ઉયથી ફાઇફરનો આક્ષે ખોટો ઠયે
છે .
૯૨ થી ૯૬ભી આમાત :-

ۡۤ ُ ّ َ
َ ۡ َ َ
َ َق
اؾ ّٰی ّٰہرُ ۡق ُـ َما َمن َعک ِاد َذایۡ َت ُہ ۡم ضلوۡا
﴾۹۲ۙ ﴿
َ َ َّ َ
ََ
َ
﴾۹۳﴿ الا ت ّت ِب َع ِن ؕ اف َع َص ۡی َت ا ۡم ِر ۡی
َاؾ یَ ۡب َن ُؤ ّ َؿ لَا تَاۡ ُخ ۡذ بل ۡح َیت ۡی َق لا
َ َق
ِ ِِ
અનુક્રભણણકા
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َ ّ
ۡ
ۡ ََۡ َُ َ
ِبرَا ِس ۡی ۚ ِان ِ ۡی خ ِش ۡی ُت ا ۡـ تق ۡو َؾ ف ّوق َت بَه َف
َ ُ َ
ۡۤ
﴾۹۴﴿ بَجِ ۡی ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل َق ل َ ۡم ت ۡرق ۡب ق ۡوخ ِ ۡی
ُ
َ َۡ َ َ َ
﴾۹۵﴿ اؾ ف َما خط ُبک ّٰی َسا ِمرِ ّی
ق
ُ
ۡ ََ
َ َق
اؾ بَ ُِ ۡوة ِب َما ل َ ۡم یَ ۡب ُِ ُو ۡقا ِب ٖہ فق َبض ُت
ُۡ ََ
ّ َق ۡب َض ًۃ ِّم ۡن اَثَر
الرَ ُسوۡ ِؾ فن َبذت َہا َق
ِ
َۡ
َ ّٰ َ
﴾۹۶﴿ کذل ِک َس ّوَل َ ۡت خ ِ ۡی جف ِس ۡی
(ભૂવાઍ) કહ્યું, શે શારૂન ! જ્માયે તેં આ
(રોકો)ને ફશેકી જતાં દીઠા ત્માયે (તેભને
લાયલા ભાટે) કઇ લસ્તુ તને અટકાલનાયી
શતી: (૯૨)
કે જે થી તેં ભાયી આજ્ઞાનું અનુકયણ કમુું નણશ,
ળું તેં ભાયી આજ્ઞાની અલગણના (નથી) કયી ?
(૯૩)
અનુક્રભણણકા
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તેણે કહ્યું કે શે ભાયા ભાજામા (ફંધુ) ! તું ભાયી
દાઢી અને ભાથાને કડ ભા ભને તો ઍલો
અંદેળો યહ્યો કે ક્માંમ તું આ ન કશે કે તેં ફની
ઇવયાઇરભાં બંગાણ નાખમું અને ભાયી
લાતની ગણના કયી નણશ.(૯૪)
(ભૂવાઍ) ુછમું, ત્માયે શે વાભેયી ! આ
(કયલા)ભાં તાયો ળો શેતુ શતો ? (૯૫)
તેણે કહ્યું કે ભેં તે (જીબ્રઇર)ને દીઠો શતો કે
જે ને આ રોકોઍ દીઠો ન શતો, જે થી ભેં તે
દૂતના (ઘોડાના) ગ શેઠની ઍક ભુઠ્ઠી
(ભાટી) રઇ રીધી શતી, છી તે (ભાટી) ભેં
(આ લાછયડાભાં) નાખી દીધી અને ભાયા
અંત:કયણે ભને ઍભજ (કયલાનું) વૂચવ્મું શતું.
(૯૬)
શ. ભુવા (અ.) ાછા પમાજ અને ોતાની
કોભને ઠકો આપ્મો અને જ. શારૂનને કહ્યું કે
જ્માયે તેઓ લાછયડાની ૂજા કયલા રાગ્મા તો
તું (શારૂન) ભાયી ાવે ાછો કેભ ન આવ્મો ?
આે કહ્યું કે ઍ ભાયા બાઇ ! તેઓઍ ભાયી
ઍક લાત ણ ભાની નણશ.
૯૩ થી ૯૪ભી આમતભાં જ. ભુવા (અ.)ને
અનુક્રભણણકા
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જ. શારૂન (અ.)ઍ જે જલાફ આપ્મો છે તે
ફયાફય છે . શઝયતે શારૂનની આખી લાત
વભજલા ભાટે ઉયની આમતને વુયઍ
અઅયાપની ૧૫૦ભી આમતની વાથે ભેલીને
લાંચલી જોઇઍ. ત્માં પયભાલે છે કે “અમ
ભાયા બાઇ ! તે રોકોઍ ભને દફાવ્મા અને
નજીક શતું કે ભને ભાયી નાખે લગેયે.” શલે આ
ફન્ને આમતોને બેગી કયીને જોળો તો તે
પ્રવંગનું ખરૂં ણચત્ર તભાયી વભક્ષ આલી જળે.
જ. શારૂને રોકોને ગુભયાશીથી યોકલા ભાટે
ુયતી કોળીળ કયી તો તેઓઍ આની ણલરૂધ્ધ
પવાદ ઉબો કયી દીધો અને આને ભાયી
નાખલા તૈમાય થઇ ગમા.
છી શ. ભુવા (અ.)ઍ વાભેયીને ુછમું કે આ
કામજ કયલાનો તાયો શેતુ ળું શતો ?
આમતભાં વાભેયીઍ જે જલાફ આપ્મો તે
ોતાના તયપથી જ લણજન કયેર છે અને છે લટે
કશે છે કે ભાયા અંત:કયણે ભને ઍભજ કયલાનું
વુચવ્મું શતું. આ વાભેયીનો ઍક પ્રકાયનો પયેફ
શતો. આ ફધી ફુતયસ્તી કયાલનાય ણ તે
ોતેજ શતો. આ રકસ્વાનું લણજન વુયઍ
અનુક્રભણણકા
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અઅયાપભાં થઇ ગમું છે .
૯૭ થી ૧૦૨ભી આમાત :-

َ
ۡ
َ َ َ ۡ َ َ َ
اؾ فاد َہ ۡب ف ِا ّـ لَک فِی ال َح ّٰیو ِۃ ا ۡـ
ق
َّ
َ َ
تَقُوۡ َؾ لَا ِم َس َ
از ۪ َق ِا ّـ لَک َموۡ ِع ًدا ل ۡن
َ َّ َ ۡ
ُۡ
ََُۡ
تخلف ٗہ ۚ َق انؾ ۡػ ِاخٰۤی ِالّٰ ِـہک ال ِذ ۡی ظل َت
ً ُ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َّ
َ
َعل ۡی ِہ َعاخ ِفا ؕ لَن ََ ّ ِوقن ٗہ ث ّم لَنن ِسفن ٗہ

ۡ َ ً
فِی ال َی ِ ّم ن ۡسفا ﴿﴾۹۷
ّ َ ۤۡ ُ ّّٰ ّ َ
ۤۡ
ِان َما ِالّٰ ُـہک ُم الل ُہ ال ِذ ۡی لَا ِالّٰ َہ
َ ُ َ
ۡ
َق ِسع ک ّ َل ش ۡی ٍء ِعل ًما ﴿﴾۹۸

َّ
ِالا ُہوَ ؕ

َ
َ ّٰ َ َ ُ
َ
َ َ
کذل ِک جق ّ ُص َعل ۡیک ِم ۡن ان ۢۡ َبٓا ِء َما ق ۡد
hajinaji.com
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ۡ َ ّ َ ّ َ ّٰ َ َ
﴾ۖ۹۹﴿ۖ
َس َب َق ۚ َق ق ۡد ّٰات ۡینک ِم ۡن ل ُدنا ِدٔ ًوا
ََم ۡن اَ ۡع َو َص َع ۡن ُہ َف ِانّ َ ٗہ یَ ۡح ِم ُل یَوۡؿ
ۡ
ۡ
﴾۱۱۱ۙ ﴿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ِقر ًذا

ۡ
َ ّٰخ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی ِہ ؕ َق َس
ٓاء ل َ ُہ ۡم یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ
﴾۱۱۱ۙ ﴿ ِح ۡملًا
َُۡ َ
ۡ ُ َ ُّ
ۡ
الصوۡذِ َق ن ۡحٍ ُو ال ُم ۡجرِ ِمه َف
ّیوۡ َؿ یُنفخ فِی
ً ُ
ۖۚ
۱۱۲﴾ ﴿ یَوۡ َم ِئ ٍذ ر ۡذقا

(ભૂવાઍ) કહ્યું, ચાલ્મો જા (અશીંથી), તાયા
ભાટે (વજા) આ છે કે તું જ્માં વુધી જીલળે
આ કશેતો પયળે કે (કોઇ ભને) અડકળો ભા,
અને તાયા ભાટે ણનવંળમ (લધુ ણળક્ષાનો ફીજો
ણ) લામદો છે જે તાયાથી (શયગીઝ) ટી
અનુક્રભણણકા
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ળકનાય નથી, અને તું તાયા (આ) ભાઅફૂદ
પ્રત્મે જો કે જે નો તું ભુજાલય ફની ફેઠો શતો;
અભે તેને ખચીતજ (ફાી) બસ્ભ કયી દઇળું
છી તેની યજે યજ દરયમાભાં શોભી દઇળું.
(૯૭)
આ ણવલામ કાંઇજ નથી કે તભાયો ભાઅફૂદ
ઍજ અલ્રાશ છે જે ના ણવલામ કોઇ અલ્રાશ
નથી; તે ોતાના જ્ઞાન લડે દયેક લસ્તુ ય
વ્માણ યશેરો છે . (૯૮)
(શે યવૂર !) આલી યીતે અભે તને તે ફનાલોનું
લણજન (કશી) વંબાલીઍ છીઍ કે જે (આ)
અગાઉ ફની ચૂક્મા છે , અને ખચીતજ
અભોઍ તને અભાયી ોતાની ાવેથી અભાયી
માદ કયલાનું ઍક વાધન (કુયઆન) આપ્મું છે .
(૯૯)
જે તેનાથી ભોઢું પેયલનાયો શળે તેજ ણનવંળમ
કમાભતના રદલવે (બાયે) ફોજો રાદેરો શળે.
(૧૦૦)
શંભેળા તે ઍજ ણસ્થણતભાં યશેળે; અને
કમાભતના રદલવનો આ ફોજો ઉાડલો તેના
ભાટે ઘણોજ ફુયો શળે. (૧૦૧)
અનુક્રભણણકા
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જે રદલવે વૂય ફૂંકલાભાં આલળે તે રદલવે અભે
ગુનેશગાયોને તેભની આંખો (બમના કાયણે)
રીરી (ણનસ્તેજ) થઇ ગઍરી શારતભાં બેગાં
કયીળું. (૧૦૨)
શ. ભુવા (અ.)ઍ વાભેયીને કહ્યું કે તું અણશથી
ચાલ્મો જા. તાયા ભાટે દુણનમાભાં અઝાફ છે ,
તું જ્માં વુધી જીલીળ ત્માં વુધી કશેતો પયીળ
કે “ભને કોઇ અડળો નણશ.” કશેલામ છે કે જે
કોઇ વાભેયીને અડી જતો તે ણફભાયીભાં
વડાઇ જતો, તેથી તે જં ગરભાં ચાલ્મો ગમો.
છી શઝયતે ભુવા (અ.)ના શુ કભથી તે
લાછયડાને ફાી નાખલાભાં આવ્મો અને તે
યાખને દયીમાભાં નાખી દેલાભાં આલી.
અલ્રાશ યશેઝગાયોને વંફોધે છે કે તભાયો
ભાઅફુદ કોઇ નથી ણ ઍજ ખુદા જે ના
ણવલામ ફીજો કોઇ ઇફાદતને રામક નથી
તેના ઇલ્ભે દયેક લસ્તુને ઘેયેરી છે .
કુદયતે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને વંફોધન કમુું કે
અભોઍ તને શ. ભુવા (અ.)ના રકસ્વાનું
લણજન કમુું છે . આ ફનાલ તભાયા શેરાં
ફનેર છે . તેનાથી તભાયી ઉમ્ભત ફોધ ગ્રશણ
અનુક્રભણણકા
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કયે, અભોઍ તને કુયઆન આપ્મું છે તે
નવીશત અને ણળખાભણ ભાટે છે .
ઍ કુયઆન જે ભાં રોકો ભાટે બરાઇ અને
નજાત છે જે કોઇ તેનાથી ભોઢું પેયલળે ઍટરે
કે કુયઆને ભજીદની ણતરાલત કયી તેના શુ કભો
ય અભર નશીં કયે તે કમાભતના રદલવે
ગુનાશનો બાયે ફોજો ઉાડળે. ઍટરે કે
કુયઆને ભજીદની ણતરાલત કયી તેના શુ કભો
ય અભર નશીં કયે તે અઝાફભાં શંભેળા
વડાઍરા યશેળે અને તેઓને ભુણક્ત નણશ
ભે. કમાભતના તેઓ ઉય કુફ્રનો તથા
મગમ્ફયોને જૂ ઠરાલલાનો બાયે ફોજો શળે.
જે રદલવે વુય ફુંકલાભાં આલળે ત્માયે
ગુનેશગાયોને અભો બેગા કયીળું, જે ઓઍ કુફ્ર
તથા ણળકજ કમુું છે અને નફુવ્લતને જૂ ઠરાલી છે
તેઓની આંખો લાદી યંગની (ણફરાડી જે લી
આંખો) થઇ જળે અને આ યંગની આંખો
અયફોની નજયે નપયતને ાત્ર છે અને
કેટરાક કશે છે કે તેનો અથજ આંધા જે લો છે
ઍટરે કે તેઓને અંધાાની શારતભાં ુન:
જીણલત કયલાભાં આલળે.
અનુક્રભણણકા
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૧૦૩થી ૧૦૭ભી આમાત :-

ّیَ َت َخ َاف ُتوۡ َـ بَ ۡی َن ُہ ۡم ِا ۡـ لَّب ۡث ُت ۡم ِالَّا َع ٍۡواً
ِ
﴿﴾۱۱۳
َُ ُ ۡ َُ َ َُ
َ َ َ
ن ۡح ُن ا ۡعل ُم ِب َما حقوۡلوۡ َـ ِاد حقوۡ ُؾ ا ۡمثل ُہ ۡم
َ ۡ َ ً ۡ َّ ۡ ُ ۡ َّ
ً
َ
ۡ
ٗ ِوحقۃ ِاـ ل ِبثتم ِالا یوما ﴿ ﴾۱۱۴٪
َ َ ۡ ََُۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ
اؾ فق ۡل یَن ِسف َہا
ق یسـلونک ع ِن ال ِجب ِ
َ ً
َذب ِّ ۡی ن ۡسفا ﴿ ۙ﴾۱۱۵
ََ ََُ َ ً ۡ ً
اعا َصف َصفا ﴿ ۙ﴾۱۱۶
فیذذہا ق
َّ َ
َ ۤۡ َ
لا ت ّٰری فِ ۡی َہا ِعوَ ًجا ّق لَا ا ۡم ًتا ﴿﴾۱۱۷

ેજે ઓ છાના ભાના યસ્ય આ કશેતા શળે ક
(દુણનમા અથલા કફયભાં) તભે દવેક રદલવ
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યહ્યા શળો. (૧૦૩)
જે લાતો તેઓ કયે છે તેનાથી અભે વાયી ેઠે
લાકેપ છીઍ; જ્માયે તેઓભાંથી જે લધુ
વન્ભાગજ ઉય યહ્યા શળે તે કશેળે કે (નણશ
નણશ) તભે ફશુ ફશુ તો ઍકજ રદલવ થોભ્મા
શળો. (૧૦૪)
અને આ રોકો તને લજતોની શકીકત ૂછે છે
(કે કમાભતના રદલવે તેભનું ળું થળે ?) તો તું
કશે કે ભાયો યલયરદગાય તેભને જડભૂથી
ઉખેડી લીખેયી નાખળે; (૧૦૫)
છી તે (ૃથ્લી)ને વાટ ભેદાન કયી ભૂકળે ;
(૧૦૬)
જે ભાં તું ન કાંઇ લાંકુંચુંકું જોળે ન કોઇ ઉંચાણ
નીચાણ. (૧૦૭)
તેઓ આવભાં ધીભા અલાજે લાતો કયળે, તે
રદલવના બમથી ભોટા અલાજે ફોરી ળકળે
નણશ અને કશેળે કે દુણનમાભાં અભો દવેક
રદલવ
યહ્યા
શોઇળું.
આખેયતની
વયખાભણીભાં દુણનમાને ફશુ જ ટુંકી વભજળે.
જ્માયે કેટરાક કશે છે કે તે દવ રદલવનો અથજ
કફયના દવ રદલવ છે . તેઓ આવભાં કશેળે
અનુક્રભણણકા
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કે કફયભાં થોડુંક જ યહ્યા છીઍ. જ્માયે તેઓ
જાતજાતના અઝાફ જોળે ત્માયે કશેળે કે
કફયનો અઝાફ દવ રદલવથી લધાયે ન શતો.
કુદયત કશે છે કે તેઓ જે લાતો કયે છે તે અભો
જાણીઍ છીઍ અને તેઓભાંના જે ઓ લધાયે
નેક શળે ઍ કશેળે કે તભોઍ ઢીર નથી કયી
ણ ઍક રદલવનો અથજ ઍ છે કે કમાભતના
બમની વયખાભણીભાં દુણનમા અથલા કફયની
ભુદ્દત ફશુ જ થોડી જણાળે.
કુયેળના ભુશ્રીકોઍ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
ૂછમું કે આટરા ભોટા શાડોનું કમાભતના
રદલવે ળું થળે ? કુદયત કશે છે કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓને કશી આ કે તેભને
જડભુથી ઉખેડી નાખી ઝીણા ઝીણા ટુકડા
કયી નાખીળું.
અને તે રદલવે ખુદા ઝભીનને વીધી વાટ
કયી નાખળે. ક્માંમ ણ ઉંચાણ ણનચાણ નણશ
શોમ અને કોઇ લસ્તુ ઝભીન ય નણશ શોમ.
તેભાં કંઇ ણ લાંકુ-ચુકું આડું-અલું જોલાભાં
આલળે નણશ, ફલ્કે વાટ ઝભીન દેખાળે.
અનુક્રભણણકા
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૧૦૮ થી ૧૧૨ભી આમાત :-

َ ۡ َ َّ َّ ُ ۡ َ َّ
الدا ِذ َی لَا ِعوَ َث ل َ ٗہ ۚ قَ
یوم ِئ ٍذ یت ِبعوـ
ََ
َ َ ُ
َ ُ َ
خش َع ِت الۡا ۡصوَاة ل ِّٖو ۡح ّٰم ِن فلَا ت ۡس َمع
َّ
ِالا َہ ۡم ًسا ﴿﴾۱۱۸
َ َ َّ َ ۡ َ ُ َّ
اع ُۃ ِالَّا َم ۡن اَ ِدـَ
الش َف َ
یوۡم ِئ ٍذ لا تنفع
َ
ل َ ُہ ّ
الرَ ۡح ّٰم ُن َق َذ ِض َی ل َ ٗہ قوۡلًا ﴿﴾۱۱۹

َ
ََۡ
ۡ َ
حَ ۡعل ُم َما بَه َف ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َق َما خلف ُہ ۡم َق لَا
ۡ
ُ
یُ ِح ۡیطوۡ َـ ِب ٖہ ِعل ًما ﴿﴾۱۱۱
َق َع َن ِت الۡوُ ُجوۡ ُف ل ِۡل َذ ّی الۡقَ ّ ُیوۡؿ ؕ َق َق ۡد َخ َ
اب
ِ
ِ
ُۡ
َم ۡن َح َم َل ظل ًما ﴿﴾۱۱۱
hajinaji.com
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ّّٰ َق َم ۡن حّ َ ۡع َم ۡل ِم َن
الص ِل ّٰح ِت َق ُہوَ ُم ۡؤ ِم ٌن
ۡ َ ۡ ُ ّٰ َ
﴾۱۱۲﴿ فلَا یَخ ُف ظل ًما ّق لَا َہض ًما
તે રદલવે તેઓ વઘા ઍક ફોરાલનાય
(ઇવયાપીર)ની ાછ ાછ ચાલ્મા જળે કે
જે (ફોરાલનાય) આડે ભાગે જનાયો નણશ
શોમ, અને તે દમાુ અલ્રાશની વાભે બમના
કાયણે (રોકોના) અલાજ ભંદ થઇ જળે, જે થી
તું ભંદ અલાજ ણવલામ કાંઇજ વાંબળે
નણશ. (૧૦૮)
તે રદલવે કોઇની ણ બરાભણ કાભ રાગળે
નણશ ણવલામ તે ળખવની બરાભણ કે જે ને તે
દમાુ અલ્રાશે (તેભ કયલાની) યજા આી
દીધી શોમ તથા જે નું ફોરલું વંદ કયી રીધું
શોમ. (૧૦૯)
તે તેભની આગ અને ાછની શકીકતથી
લાકેપ છે , જ્માયે આ રોકોનું જ્ઞાન તેને વ્માી
ળકતું નથી. (૧૧૦)
અને અભય તથા ચીયંજીલ યશેનાયા (અલ્રાશ)
અનુક્રભણણકા
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વાભે વૌ ચશેયા ઝુકેરા યશેળે; અને જે
ઝુલ્ભના ફોજાથી રદાઍરો આલળે તે
ખચીતજ ણનર્ષપતા ાભળે. (૧૧૧)
અને જે ળખવ નેકી કયળે અને તે ભોેેઅભીન
ણ શળે તો તેને અન્મામનો કે કોઇ (જાતના)
શક ભામાજ જલાનો અંદેળો યશેળે નણશ.
(૧૧૨)
ખુદાના બમથી ફધામનો અલાજ ધીભો થઇ
જળે. કેટરાક કશે છે કે તેનો અથજ ગનો
ધીભો અલાજ શળે. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફાકય (અ.)થી લણજન છે કે કમાભતભાં
ખુદાલંદે આરભ ફધાને ઍક સ્થે બેગા કયળે
અને તેઓ ણનલજસ્ત્ર શળે અને તેઓનો શ્લાવ
ણ ગુંગાઇ જળે અને ખુદાના કોરનો ણ
ઍજ અથજ છે . ત્માય છી ઍક અલાજ
આલળે કે અભાયા મગમ્ફય ક્માં છે , ત્માયે શ.
ભોશમ્ભદ ભુસ્તુપા (વ.) ફધામની આગ
આલળે અને ઍક શોઝ ઉય તળયીપ રઇ
જળે. કેટરાક રોકો ત્માં શોઝ ઉય આલવે
અને કેટરાકને કાઢી ભુકલાભાં આલળે. જ્માયે
કેટરાક અશરેફમતના ભોશીબ્ફો જે ઓ
અનુક્રભણણકા
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ગુનેશગાય શળે તેઓને આં શઝયત (વ.)
ફચાલી રેળે.
ખુદાઍ જે ને અણધકાય આપ્મો શળે ઍજ
ળપાઅત કયી ળકળે, ઍ ણવલામ ફીજો કોઇ
ળપાઅત કયી ળકળે નશીં.
ખુદાલંદે આરભ બૂતકા અને બણલર્ષમની
લાતોથી જાણકાય છે અને આ રોકોનું જ્ઞાન
તેને ઘેયી ળકતું નથી. શ. અરી (અ.)ઍ
પયભાવ્મું કે ભખરુકાત ોતાના ઇલ્ભથી ખુદાને
ઓખી ળકતી નથી, તેની ખયી શકીકતને
ાભી ળકતી નથી અને તેની કોઇ ણ શદને
ાભી ળકતી નથી, અભો તેની ણવપતો ફમાન
કયી ળકતા નથી ણ ઍટરી જ કે જે ટરી
તેણે ફતાલેરી છે . “રમવકણભસ્રેશી ળમઊન
લશોલસ્વભીઉર ફવીય અર અવ્લરો લર
આખેયો લઝઝાશેયો લર ફાતેનો અરખારેકુર
ફાયેઊર ભુવવ્લીય” બાલાથજ : તેના જે લી કોઇ
ચીઝ નથી, તે વાંબલાલાો અને
જોલાલાો છે , તે વલજથી શેરે છે અને
છે લ્રે છે , જાશેય છે અને ફાતીન છે , તે
વજજ નશાય અને વજજ ક છે , તે વુયત
અનુક્રભણણકા
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ફનાલનાય છે . તે વદા જીલંત અને કામભ
યશેનાય છે , જે ણે કુફ્ર કયીને ોતાના નપવ
ઉય ઝુલ્ભ કમો તે ખચીત જ ણનર્ષપતા
ાભળે.
જે ભોઅભીન શળે અને નેક અભર કયળે તથા
જે ખુદાની લશદાણનમત અને નફીઓની
નફુવ્લત તથા આખેયત ઉય ઇભાન રાવ્મો
શળે તે રદલવે તેને જયા ણ બમ નણશ શોમ,
તેના આઅભારના પ્રભાણભાં તેને ફયાફય
ફદરો ભળે.
૧૧૩ થી ૧૧૪ભી આમાત :-

َ ۡ َ ّ َ َ ّ ً ّ َ َ ً ّٰ ۡ ُ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ّٰ َ َ
ق کذل ِک انزلنہ قوانا عو ِبیا ق صففنا
َّ
َ ُ َّ
ۡ
فِ ۡی ِہ ِم َن الوَ ِع ۡی ِد ل َ َعل ُہ ۡم یَتقوۡ َـ ا ۡق
ۡ
ُ
﴾۱۱۳﴿ یُ ۡح ِدت ل َ ُہ ۡم ِدٔ ًوا
ۡال ۡ َم ِل ُک ال ۡ َح ّ ُق ۚ َق لَا تَ ۡع َجل
અનુક્રભણણકા
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ُۡ
ۡ ُّ َ َ
َ
ِبالـ ۡػ ّٰا ِـ ِم ۡن ق ۡب ِل ا ۡـ حق ٰۤطی ِال َ ۡیک
ۡ
َ ُ
﴾۱۱۴﴿ َق ۡح ُی ٗہ ۫ َق ق ۡل ّذ ِّب ِر ۡخن ِ ۡی ِعل ًما
અને ઍલી યીતે અભોઍ તેને અયફી બાાનું
કુયઆન (ફનાલી) ઉતામુું છે , અને તેભાં જાત
જાત (ના અઝાફ)નો બમ સ્ટ ક કયીને
લણજવ્મો છે કે જે થી તેઓ (નાપયભાની કયતાં)
અટકે અથલા તેભના ભાટે ફોધ તાજો કયતું
યશે. (૧૧૩)
ભાટે અલ્રાશ કે જે ખયેખયો ફાદળાશ છે
ઍજ ઉચ્ચ દયજ્જાલાો છે ; અને તું કુયઆન
ઢલાભાં જે આમતની લશી ૂયી થઇ ચૂકી ન
શોમ તે શેરાં (ઢલાભાં) ઉતાલ ન કય,
અને કશે કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ભારૂં જ્ઞાન
લધાયી દે. (૧૧૪)
આલા જ રખાણ અને ફોધાઠોથી કુયઆન
બયુય છે . આમતનો ઇળાયો ઍ ફધામ
રખાણોની તયપ છે જે નું કુયઆનભાં લણજન
થઍર છે . ભાત્ર નઝદીકના રખાણોની તયપ
અનુક્રભણણકા
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અને જે ઉયની આમતભાં લણજન થમું છે
ઍટરા ુયતું જ નથી અને આ ણવરવીરાનું
ફમાન ઍ આમતો વાથે જોડાઍરું છે જે
કુયઆન ણલળે આયંબના વુયાભાં આલેર છે .
ભતરફ ઍ કે ઍ લણજન જે તભાયી તયપ
ભોકરલાભાં આવ્મું છે તથા ઍ “ણઝક્ર” જે
તભને આલાભાં આલેર છે ઍ આજ જાતનું
ઍક ઉભદા લણજન છે જે નાથી ઇભાનભાં
લધાયો થામ છે .
અલ્રાશ દુણનમા અને આખેયતનો ફાદળાશ
છે . તેની આજ્ઞા દયેક સ્થે જાયી છે તેની
ણવપતોભાં તે શક ઉય છે , તે વલે ચીઝનો
ભાણરક છે , તેના ભાટે અંત અને ણલનાળ નથી.
કુદયત કશે છે કે તું અભાયી આમતોને ઢલાભાં
ઉતાલ ન કય અને કશે કે અમ ભાયા
યલયરદગાય તું ભાયા ઇલ્ભભાં લધાયો કય. શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે રદલવે
ભાયા ઇલ્ભભાં લધાયો ન થામ તે રદલવના વૂમજ
ઉદમ થલાભાં કંઇ ફયકત શોતી નથી. શ.
ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
આં શઝયત (વ.)થી યીલામત છે કે ઇફાદતના
અનુક્રભણણકા
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પઝર કયતાં ભાયી નઝદીક ઇલ્ભનો પઝર
લધાયે પ્માયો છે .
૧૧૫ થી ૧૨૩ ભી આમાત :-

َ ۤۡ
َ ََ
َ
َق لَق ۡد َع ِہ ۡدنا ِاخٰۤی ّٰا َخ َؿ ِم ۡن ق ۡب ُل فن ِسیَ َق
َ
َ
ل َ ۡم ن ِج ۡد ل َ ٗہ ع ۡى ًما ﴿ ﴾۱۱۵٪
ّٰ
َق ِا ۡد ُق ۡل َنا ل ِۡل َم ٰٓلئ َک ِۃ ۡ
اس ُج ُد ۡقا لِا َخ َؿ
ِ
ۤۡ ّ َ ۤۡ
َ
َ
ف َس َج ُد ۡقا ِالا ِا ۡب ِل ۡی َس ؕ ابّٰی ﴿﴾۱۱۶
َ ُ ۡ َ ّٰ
َ
َ َ ٌ َّ َ
فقلنا ٰۤیـا َخ ُؿ ِا ّـ ّٰہذا َع ُد ّق لک َق ل َِز ۡق ِجک
ۡ َّ ُ
ۡ ّ َ َ ۡ ّٰ
َ
فلَا یُُ ِو َجنک َما ِم َن ال َجن ِۃ ف َتشكی

﴿﴾۱۱۷
َّ َ َ َ َّ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
ۡ
ّٰ
ِاـ لک الا تجوع فِیہا ق لا تعری ﴿ ۙ﴾۱۱۸
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َ َّ َ َ ۡ
َۡ
َق انک لَا تظ َم ُؤا فِ ۡی َہا َق لَا تض ّٰذی ﴿﴾۱۱۹
َ ۡ َ َ ۡ َّ
الش ۡی ّٰط ُن َق َ
اؾ ٰۤی ّٰـا َخ ُؿ َہلۡ
فوَسوَز ِالی ِہ
ۡ َّ
ُۡۡ
َ
َ ُّ َ
ا ُخلک َعدّٰی ش َجرَ ِۃ الخل ِد َق ُمل ٍک لا یَ ۡبدّٰی
﴿﴾۱۲۱
ُ
َََ ۡ َ ۡ
َ َ
فاکلَا ِمن َہا ف َب َدة ل َ ُہ َما َسوۡ ّٰات ُہ َما َق ط ِفقا
َ ۡ َّ
ۡ ّٰ
َ
یَخ ِصف ِن َعل ۡی ِہ َما ِم ۡن ّق َذ ِؼ ال َجن ِۃ ۫ َق
َ ََ
َع ٰۤصی ّٰا َخ ُؿ َذ ّب ٗہ فغ ّٰوی ﴿﴾۱۲۱
ُ َّ
ثم

ۡ َ ّٰ ُ َ ّ ُ ٗ َ َ َ َ
اب َعل ۡی ِہ َق َہ ّٰدی
اجتبہ ذبہ فت

﴿﴾۱۲۲
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ۡ اؾ ۡاہب َطا ِم ۡن َہا َجم ۡی ًعۢا بَ ۡع ُض ُک ۡم ل َِب
َ َق
ض
ع
ِ
ِ
ٍ
َ ً ُ ۡ ّ ّ ۡ ُ َ ّ َ ۡ َ َ ّ َ ٌّ ُ َ
ۖ ف َم ِن
۬ عدق ۚ ف ِاما یا ِتینکم ِمجِی ہدی
ّٰ ۡ
َ َ َ َ ُ َ َ َّ
﴾۱۲۳﴿ ای فلَا ح ِض ّ ُل َق لَا یَشكی
اتبع ہد
અને ખયેજ અભોઍ આદભને પ્રથભ ઍક
શુ કભ આપ્મો શતો (કે આ લૃક્ષ ાવે જજે
નણશ), ણ તે તે લીવયી ગમો અને અભોઍ
તેનાભાં દ્રઢ ણનશ્ચમ દેખમો નણશ. (૧૧૫)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે કે અભોઍ
વઘા પરયશ્તાઓને કહ્યું કે તભે આદભને
વીજદો કયો, જે થી ઇબ્રીવ ણવલામ વલેઍ
ણવજદો કમો, તે ઇન્કાય કયનાયો યહ્યો.
(૧૧૬)
જે થી અભોઍ કહ્યું કે શે આદભ ! ણનવંળમ આ
તાયો અને તાયી ત્નીનો દુશ્ભન છે , જે થી
ઍભ ન થામ કે તે તભો ફન્નેને જન્નતભાંથી
કાઢી ભૂકે, જે થી તું આણિભાં આલી ડે.
(૧૧૭)
અનુક્રભણણકા
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જો કે આ લાત ચોક્કવ છે કે તું તેભાં ન
બૂખમો યશેળે અને ન ઉઘાડો. (૧૧૮)
અને ન તેભાં કદી તયસ્મો થળે અને ન તને
તડકો રાગળે. (૧૧૯)
શલે ળૈતાને તેના ભનભાં લવલવો નાખમો અને
કહ્યું કે શે આદભ ! ળું શુ ં તને અભય યશેલાનું
લૃક્ષ દેખાડું ? અને ઍલી વલ્તનત (દેખાડું) કે
જે કદી જુ ની ન થામ ? (૧૨૦)
ત્માયે ફન્નેઍ તેભાંથી થોડુંક ખાઇ રીધું, જે થી
તેભની છુ ી જગ્માઓ તેભના ય જાશેય થઇ
ગઇ, અને તેઓ ફન્ને જન્નતના ાંદડાં
ોતાના ળયીય ય ઢાંકલા રાગ્મા, અને આદભે
ોતાના યલયરદગાયની નાપયભાની કયી,
જે થી તે વન્ભાગજથી બટકી ગમો. (૧૨૧)
છી તેના યલયરદગાયે તેને (ાછો) ચુંટી
કાઢમો, અને તેની તૌફા કફુર કયી રીધી અને
વીધો ભાગજ દેખાડી દીધો. (૧૨૨)
(છી અલ્રાશે) પયભાવ્મું, શલે તભે ફન્ને આ
જન્નતભાંથી નીચે ઉતયી જાઓ, તભાયાભાંથી
કેટરાક કેટરાકોના ળત્રુ (થઇને) યશેળો, છી
ભાયા તયપની ણશદામત તો તભાયી ાવે જરૂય
અનુક્રભણણકા
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આલળે, છી ભાયી ણશદામતને જે અનુવયળે
તો તે ન ફશેકી જળે અને ન અબાગ્મો યશેળે.
(૧૨૩)
ઉયોક્ત ૧૧૫ થી ૧૨૩ ભી આમત વુધીભાં
શ. આદભ (અ.) અને ળમતાનનું લણજન છે
અને તેભાં જન્નતભાં પ ખાલું તથા
જન્નતથી નીકલું અને આે તયકે અલરા
(ફશેતય કાભ છોડી દેલા ફાફત)ની ભાપી
ચાશલી લગેયેનું લણજન અભોઍ આ જ
તપવીયભાં ણલગતલાય રખેર છે અને આનું
ભાઅવુભ શોલું વાણફત કયેર છે . ઍ કઇ
જન્નત શતી અને જન્નતભાંથી નીચે ક્મા
કાયણોવય આવ્મા, તેનું ણ ણલગતલાય લણજન
આગ કમુું છે અને ઍ દયેક લાંચક ણફયાદયે
લાંચી જલા બરાભણ છે .
૧૨૪ થી ૧૨૯ભી આમાત :-

ً َ ۡ َ ٗ َ َّ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ق من اعوص عن ِدٔ ِوی ف ِاـ لہ م ِعیشۃ
ُ ََ ًۡ َ
َ
ۡ
﴾۱۲۴﴿ ضنکا ّق ن ۡحٍ ُو ٗف یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ا ۡع ّٰؼی
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َ ُۡ
َ َ ۤۡ َ
َق َ
اؾ َذ ِّب ل َِم َحٍ ۡوت ِج ۡی ا ۡع ّٰؼی َق ق ۡد کن ُت
ۡ
بَ ِصه ًؿا ﴿﴾۱۲۵
َ ََ
َ َ َ ّٰ َ َ َ َ
اؾ کذل ِک ات ۡتک ّٰا ّٰی ُتنا فن ِس ۡی َت َہا ۚ
ق
َ ّٰ َ ۡ ُ ۡ
َقخذل ِک ال َیوۡ َؿ تن ّٰسی ﴿﴾۱۲۶
َ ّٰ َ َ
َ
َق کذل ِک ن ۡج ِز ۡی َم ۡن ا ۡي َو َػ َق ل َ ۡم یُ ۡؤ ِم ۢۡن
ّٰ ّٰ َ ّ َ َ َ َ ُ ّٰ َ َ ُ َ ۡ ّٰ
اب الۡا ِٓ َو ِۃ اش ّد َق ابكی
ِبای ِت ذ ِب ٖہ ؕ ق لعذ
﴿﴾۱۲۷
اَ َف َل ۡم یَ ۡہ ِد ل َ ُہ ۡم َک ۡم اَ ۡہ َل ۡک َنا َق ۡب َل ُہ ۡم ِّمنَ
َ
ُ
ُۡ
الـ ُػ ۡق ِـ یَ ۡمشوۡ َـ ف ِ ۡی َم ّٰس ِک ِن ِہ ۡم ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی
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ّٰ ُ ّ
ُ ّ ّٰ َ ّٰ
﴾۱۲۸٪ ﴿ دل ِک لَا ّٰی ٍت لِاقخِی النہی
َ َ َق لَوۡ لَا ک َ ِل َم ٌۃ َس َب َق ۡت م ۡن ّ َذ ّب َک لَک
اـ ل َِز ًاما
ِ ِ
ُ ََ
﴾۱۲۹﴿ ّق ا َج ٌل ّم َس ّ ًؼی
અને જે ભાયી નવીશતથી ભોઢું પેયલી રેળે તો
ણનવંળમ તેની જીંદગી તંગ થઇ જળે, અને
કમાભતના રદલવે અભે તેને આંધો કયી
ઉઠાડીળું. (૧૨૪)
(ત્માયે) તે અયજ કયળે કે શે ભાયા યલયરદગાય
! તેં ભને આંધો કયી કેભ ઉઠાડ્મો, જ્માયે શુ ં
તો ખયેજ (જગતભાં) દેખતો શતો ? (૧૨૫)
(અલ્રાશ) પયભાલળે, ઍલુંજ તો તેં કમુું શતું;
(માને) જ્માયે અભાયી ણનળાનીઓ તાયી ાવે
આલતી શતી ત્માયે તેં તેભને લીવાયી ભૂકી
શતી, અને (તેથી) આજના રદલવે તું ણ
ઍલીજ ણસ્થણતભાં ઍલીજ યીતે લીવાયી
દેલાભાં આલળે. (૧૨૬)
અને જે ળખવ (દુયાચાયભાં) શદ ઉયાંત લધી
અનુક્રભણણકા

1246

hajinaji.com

ગમો અને ોતાના યલયરદગાયની આમતો
ય ઇભાન ન રાવ્મો તેને અભે ઍલીજ યીતે
ણળક્ષા આપ્મા કયીઍ છીઍ; અને ખચીતજ
આખેયતનો અઝાફ ઍ કયતાંમ લધાયે વખત
અને લધુ ટકી યશેનાયો છે ? (૧૨૭)
ળું તે (ફનાલોઍ) તેભને દેખાડી દીધું નથી કે
તેભની ૂલે અભોઍ કેટરીઍ ેઢીઓનો નાળ
કયી નાખમો જે ભના ભકાનોભાં આ (રોકો
આજે ) ચારતા પયતા યશે છે ? ફેળક
ફુણદ્ઘલાનો ભાટે તેભાં ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
(૧૨૮)
અને (શે યવૂર !) જો તાયા યલયરદગાય
તયપથી ઍક ફોર નક્કી થઇ ચૂક્મો ન શોત
અને ઍક (ચોક્કવ) વભમ નક્કી કમો ન શોમ
તો ખચીતજ તે (અઝાફ) તેભને ચોંટી ગમો
શોત. (૧૨૯)
જે કોઇ અભાયી નવીશતથી ભોઢું પેયલળે તેનું
જીલન તંગ થઇ જળે અને તે કમાભતના
રદલવે અંધાાની શારતભાં ુન: જીણલત
થળે.
તે લખતે તે કશેળે કે અમ ભાયા યલયરદગાય તેં
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ભને અશીં આંધો કેભ ફનાવ્મો ? શુ ં તો
દેખતો શતો.
કુદયત તેનો જલાફ આે છે તેં ઍલુંજ કામજ
કમુું શતું ઍટરે કે અભાયી જે ણનળાનીઓ તાયી
ાવે આલતી શતી તેની અલગણના કયી દીધી
શતી. તેથી જ તું જન્નતના યસ્તાથી આંધો
થમો છે . જે લી યીતે તું દુણનમાભાં અભાયી
ણનળાનીઓને બુરી ગમો ઍજ પ્રભાણે તને
આજના રદલવે બુરી જલાભાં આલળે. આ
સ્થે ઍક તાલીર (અથજઘટન) ૧૨૪થી
૧૨૬ભી આમતભાં “ણઝક્રે ખુદા” ળબ્દ છે .
તેથી ભુયાદ શ. અરી (અ.)ની ભોશબ્ફત છે .
જે તેભની ભોશબ્ફતથી ભોઢું પેયલળે તે
કમાભતના રદલવે આંધો યશેળે.
જે ખુદાની ણનળાનીઓ ઉય ઇભાન ન
રાવ્મો અને ઇરાશી આમતોને જુ ઠરાલી તેને
વખત અઝાફ અાળે અને આખેયતનો
અઝાફ ફશુ જ વખત છે .
ખુદા પયભાલે છે કે કુયેળના કાપયોઍ ઍ રોકો
ઉયથી ફોધ ગ્રશણ નથી કમો, જે ઓ તેભની
શેરાં શરાક થમા છે , જે ઓ કુફ્ર અને ણળકજ
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કયલા ઉયાંત નફીઓને જુ ઠરાલતા શતા :
જે ભકે શ. નુશ, શ. આદ તથા શ. વભુદની
કોભે નફીઓની કોઇ લાત ભાની નણશ. તેથી
તેઓનો નાળ થઇ ગમો, ભક્કાના ભુશ્રીકો અને
કાપીયો જ્માયે લેાય અથે ળાભ જામ છે ત્માયે
તેઓના ણલયાન-ઉજ્જડ ફની ગઍરા ભકાનો
જુ ઍ છે , અક્કરભંદો ભાટે ઍ ઇબ્રત રેલાનું
સ્થ છે .
આ આમત પ્રભાણે ખુદા તેઓને તુયત શરાક
કયલા ચાશતો નથી અને તેભના ભાટે ઍક
ચોક્કવ ભુદ્દતની ભોશરત આી છે ભાટે
અલ્રાશે આેરી ભોશરત દયણભમાન ઍ
રોકો તભાયા વાથે જે લો ણ વ્મલશાય કયે
તેને વશન કયો.
૧૩૦ થી ૧૩૨ ભી આમાત :-

ُ ُ
ۡ َف
اصكِ ۡؿ َعدّٰی َما حَقوۡلوۡ َـ َق َس ِّب ۡح ِب َح ۡم ِد
َّ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ّ َ
َالش ۡمس َق َق ۡبل
ذ ِبک قب َل طلو ِع
ِ
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ُ ُ ۡ َ َ ۡ ّٰ َ ّ َ َ ۡ
ٓای ال ۡی ِل ف َس ِّبح َق
غوق ِبہا ۚ ق ِمن ان ِ
َ ۡ َ َ َّ
ّ َ َ َ ّٰ
اػ الن َہاذِ ل َ َعلک ت ۡرضی ﴿﴾۱۳۱
اٗو
َق لَا تَ ُم ّ َد ّ َـ َع ۡی َن ۡی َک ِاخّٰی َما َم ّ َت ۡع َنا ب ٖہۤۡ
ِ
ُّ ۡ
َۡ َ ً ۡ َ َ ۡ
ۖ
الدن َیا ۬
اجا ِّمن ُہ ۡم ر ۡہرَۃ ال َح ّٰیو ِۃ
ارق
ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ّٰ
َۡ َ
ل ِنف ِتن ُہ ۡم فِ ۡی ِہ ؕ َق ذِرؼ َذ ِّبک خه ٌؿ ّق ابكی

﴿﴾۱۳۱
َ َ
َق اۡ ُم ۡر اَ ۡہ َل َک ب ّ َ
الص ّٰلو ِۃ َق ۡاصطكِ ۡؿ َعل ۡی َہا ؕ
ِ
َ ُ َ ًۡ َ
َ ُُ َ
لَا ن ۡسـَلک ذِرقا ؕ ن ۡح ُن ن ۡررقک ؕ َق
ۡ َ َ ُ َّ ۡ
ِلتق ّٰوی ﴿﴾۱۳۲
العاقِبۃ ل
ેભાટે શલે આ (રોકો) જે કાંઇ કશે છે ત
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વાંખી રે, અને વૂમોદમ શેરાં તથા તેના
અસ્ત થતા શેરાં તાયા યલયરદગાયની શમ્દો
વના (તાઅયીપ અને પ્રળંવા)ની તસ્ફીશ કમાજ
કય, અને યાતની ઘડીઓભાં તેની ણલત્રતા
લણજવ્મા કય, અને રદલવના (ચોક્કવ)
બાગોભાં ણ, કે જે થી તું ખુળ યશે. (૧૩૦)
અને દુણનમાની જીંદગીની ળોબા તયીકે
અભોઍ નાણસ્તકોના જુ દા જુ દા ટોાંઓને
જે રાબ શોંચાડ્મો છે , તું તેની તયપ આંખ
ઉંચકીને ણ જોતો નણશ; કાયણ કે અભે તે
લડે તેભની કવોટી કયીઍ છીઍ; અને તાયા
યલયરદગાયે આેરી યોઝી લધાયે વાયી અને
લધાયે ટકાઉ છે . (૧૩૧)
અને તાયા કુટુંફીઓને નભાઝની આજ્ઞા કય,
અને ંડે ણ તેનો ાફંદ યશે; અભે તાયી
ાવે કોઇ યોઝી નથી ભાંગતા, (ફલ્કે) અભે
ંડે તને યોઝી આીઍ છીઍ; અને (વારૂં)
રયણાભ યશેઝગાયો ભાટેજ છે . (૧૩૨)
આ આમતભાં અલ્રાશે જે “તસ્ફીશ” કયલાનું
પયભાવ્મું છે તેની તપવીયભાં આવભાં
ભતબેદ છે અને તપવીય કયનાયાઓભાં જે
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ભળશુ ય લાત છે તે નભાઝ છે , કે તેભાં ખુદાની
તસ્ફીશ અને તાઅયીપ ણ છે . વુમોદમ
શેરાં તસ્ફીશ કયલાનો અથજ નભાઝે પજય છે
અને વુમાજસ્તથી શેરાં તસ્ફીશનો અથજ
ઝોશય-અવયની નભાઝ છે અને યાતની
કરાકોભાં તસ્ફીશ કયલાનો અથજ ભગયીફ
ઇળાની નભાઝ છે . રદલવના ફન્ને છે ડાનો
અથજ વુબ્શ અને ઝોશય તથા અવયની નભાઝ
છે .
“લરા તભુદ્દન્ન અમનક” (અને ન ઉાડો
તભાયી આંખ). તપવીયે ભજભઊર ફમાનભાં
છે કે આ આમત નાણઝર થલાનું કાયણ ઍ છે
કે ઍક લખત શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની ાવે
ભશેભાન આવ્મા તો આે અફુ યાપેઅને ઍક
મશુ દી ાવે રોટ ઉધાય રેલા ભાટે ભોકલ્મો
ણ મશુ દીઍ ઉધાય આલાનો ઇન્કાય કમો.
તેથી આને યંજ થમો અને આે પયભાવ્મું કે
જો તે ઉધાય આતે તો શુ ં તેને જરૂય ાછો
આત. કાયણ કે શુ ં ફન્ને રોકભાં અભીન છુ ં .
છી આે ઝીયાશ (ફખતય)ને ગીયલી યાખીને
રોટ ખયીદમો. તે લખતે આના આશ્લાવન
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ભાટે આ આમત નાણઝર થઇ. રયલામતભાં છે
કે અલ્રાશની ાવે દુણનમાની કકભત જો
ભાખીની ઍક ાંખ જે ટરી ણ શોત તો ઍક
ઘુંટ ાણી ણ કોઇ કાપયને નવીફ ન થામ.
શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે જે ઓ ોતાનાથી ઉંચુ જીલન ધયાલે છે તેની
તયપ ન જુ ઓ તેનો શેતુ ઍ કે વંતો ભાનલા
ભાટે ોતાનાથી નીચા રોકોનું ઍટરે કે
ોતાના કયતાં ણ ખયાફ રયણસ્થણતભાં
જીલન ગુઝાયતા રોકોને જોઇને ખુદાનો ળુક્ર
અદા કયો કે ભાયી શારત તે રોકો કયતાં કેટરી
વાયી છે .
રયલામતભાં છે કે વાભાન્મ રોકો ણવલામ
ઍશરેફમતે મગમ્ફય ભાટે આ લાત ખાવ
કશેલાભાં આલી છે . “લસ્તફીય અરમશા” (તે
ઉય કામભ યશો) આ ળબ્દોથી નફીને તેના
ઉય કામભ યશેલાની દાલત આલાભાં આલી
છે . આ આમત નાઝીર થલા છી દયેક
નભાઝના લખતે આ (વ.) જ. પાતેભા
(અ.)ના ઘયે તળયીપ રઇ જતા શતા અને
“અસ્વરાત” ભોટે અલાજે કશીને શ. અરી
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(અ.) અને જ. ફતુર (અ.)ને વંબાલતા
શતા. ત્માય છી આ (વ.) આમતે
તત્શીયની ણતરાલત પયભાલતા શતા. આ
નલ ભણશના વુધી આ પ્રભાણે અલાજ
આતા શતા ઍટરે વુધી કે આ અલ્રાશને
પ્માયા થઇ ગમા.
૧૩૩ થી ૧૩૫ભી આમાત :-

ّٰ َ ۡ
َ َ
ُ َ
َق قالوۡا لَوۡ لَا یَا ِت ۡینا ِبایَ ٍۃ ِّم ۡن ّذ ِّب ٖہ ؕ ا َق ل َ ۡم
ُ َ َّ ۡ َۡ
ُ ۡ ُ ُّ
ّٰ
ۡ
َ
﴾۱۳۳﴿ تا ِت ِہم ب ِینۃ ما فِی الصح ِف الاقخی
َ ۡ ّ َ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ َ ۡ َ َ
ۡ
اب ِمن قب ِل ٖہ
ٍ ق لو انـا اہلکنہم ِبعذ
ۡ َ ۡۤ
َ
ََ ُ َ
لَقالوۡا َذ ّبنا لَوۡ لَا ا ۡذ َسل َت ِال َ ۡینا َذ ُسوۡلًا
ََف َن ّ َتب َع ّٰا ّٰی ِت َک ِم ۡن َق ۡبل اَ ۡـ نّ َ ِذ ّ َؾ ق
ِ
ِ
َۡ
﴾۱۳۴﴿ نُ ّٰىی
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َُ ُ ُ
َ َ
َ ََ
ق ۡل ک ٌّل ّمل َؿ ِّب ٌص فل َؿ ّب ُصوۡا ۚ ف َس َت ۡعل ُموۡ َـ
َّ
ّ َم ۡن اَ ۡص ّٰح ُب
الس ِو ِ ّی َق َم ِن
اض
ِ الِ َو
ِ
﴾۱۳۵٪ ﴿ ۡاہ َت ّٰدی
અને તેઓ કશે છે કે આ (યવૂર) તેના
યલયરદગાય તયપથી કોઇ ણનળાની ળા ભાટે
રાલતો નથી ? ળું તેભની ાવે આગરી
રકતાફોભાં જે કાંઇ (આગાશીઓ) છે તેનો
ુયાલો (આ કુયઆનભાં) આલી ચૂક્મો નથી ?
(૧૩૩)
અને જો અભે આ (યવૂર)ના આવ્મા
શેરાંજ તેભનો નાળ કયી નાખતે તો અલશ્મ
તેઓ કશેતે કે શે અભાયા યલયરદગાય ! તેં
અભાયી ાવે કોઇ યવૂર કેભ ન ભોકલ્મો કે
જે થી અભે પજે ત અને ઝરીર થલા શેરાંજ
તાયી આજ્ઞાઓને અનુવયતે. (૧૩૪)
(શે યવૂર !) તું કશે કે દયેક જણ (ોતાના
રયણાભની) લાટ જોઇ યહ્યો છે ભાટે તભે
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ણ લાટ જુ ઓ; છી નજીકભાં તભે જાણી
રેળો કે વીધા ભાગજલાા અને ણશદામત
ાભેરા કોણ છે . (૧૩૫)
ળું ઍ કંઇ ઓછો ભોઅજીઝો છે કે તેઓભાં
જે ભણે ોતાનું ચારીવ લયવ જીલન ગુઝામુું.
તેભણે ઍલી રકતાફ (કુયઆન) યજુ કયી જે ભાં
આયંબથી અંત વુધી આવભાની રકતાફોના
ણળક્ષણનો નીચોડ યજુ કયેર છે . ઇન્વાનની
ણશદામત અને ભાગજદળજન ભાટે ઍ રકતાફોભાં
જે કંઇ શતું ઍ ફધું આ ઍકજ રકતાફભાં
ઍકઠું કયી દીધું, ઍટરુંજ નણશ ણ તે
ખોરીને ઍટરું ફધુ સ્ટ ક કયી દીધું કે જં ગરી
અયફો તેને વભજીને તેનો પામદો ઉાડી ળકે
છે .
ખુદા કશે છે કે યવુર (વ.)ની શેરાં તેઓનો
નાળ કયી નાખત તો તેઓ કશેતે કે અમ ખુદા
તેં અભાયા ાવે યવુરને કેભ ન ભોકલ્મો, તેથી
જ અભોઍ તેઓ ઉય શુ જ્જત તભાભ કયલા
ભાટે મગમ્ફય અને કુયઆનને ભોકલ્મા ણ
તેઓઍ દુશ્ભનીના કાયણે તેભનો ઇન્કાય કમો.
અમ યવુર (વ.) દયેક જણ ોતાના કામોના
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યીણાભની યાશ જોઇ યહ્યો છે અને કોણ
ભાગજદળજન ાભનાયો છે ઍ ફધું કમાભતના
રદલવે ખુલ્રું થઇ જળે.
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ઇકતયફણરન્નાવે : ાયો ૧૭
આ વુયાભા ૧૧૨ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૨૧) વૂયઍ અમ્ફીમા
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે કોઇ
આ વુયાની ણતરાલત કયળે તો તેનો ણશવાફ
આવાનીથી થળે અને જે ટરા અમ્ફીમાનું
લણજન કુયઆનભાં છે તે ફધામ તેનાથી
ભુવાપેશો કયળે.
શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે જે આ વુયાને ભોશબ્ફત વાથે ઢળે તો તે
જન્નતભાં નફીઓનો વાથી થળે અને રોકો
ય યોફ ડળે અને રોકોભાં ભાનલંત થળે.

ّّٰ ۡ
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
الرَ ِح ۡی ِم
ِبس ِم
ِ

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

ۡ َ َ َ َّ
َ ُُۡ َ ُۡ ۡ ََۡ
از ِحسابہم ق ہم فِی غفل ٍۃ
ِاقلؿب ل ِلن ِ
ُ ُ
ّم ۡعرِضوۡ َـ ﴿﴾۱
َ َ ۡ ۡ ۡ ّ ۡ ۡ ّ ۡ َّ ّ ۡ ُّ
َ
ۡ
ما یا ِتی ِہم ِمن ِدٔ ٍو ِمن ذ ِب ِہم محد ٍت
ۡ
ِالَّا ۡ
اس َت َم ُعوۡ ُف َق ُہ ۡم یَل َع ُبوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۲
َ ُ َّ
ً ُُ
لَا ِہ َیۃ قل ۡوبُ ُہ ۡم ؕ َق ا َي ّوقا الن ۡجوَی ۖ٭
َّ
َ ۤۡ ّ َ َ
ََ
ال ِذیۡ َن ظل ُموۡا ۖ٭ َہ ۡل ّٰہذا ِالا َبٍ ٌو
َۡ
ّ ۡ ُ ُ ۡ ََ َُۡۡ َ ّ ۡ
السَ َو َق ان ُت ۡم
ِمثلکم ۚ افتاتوـ ِ

ُ
ت ۡب ِِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۳

(વઘા) ભાણવો ાવે તેભના ણશવાફનો
(રદલવ) આલી શોંચ્મો, છતાંમ તેઓ શજી
hajinaji.com
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વુધી અજ્ઞાનતાભાં (ડ્મા યશી) ભોઢું પેયલી
યહ્યા છે . (૧)
તેભની ાવે તેભના યલયરદગાય તયપથી કોઇ
નલી નવીશત આલે છે તો તેઓ તે ઍલી
ફેદયકાયીથી વાંબે છે કે જાણે તેઓ યભતભાં
શોમ. (૨)
તેભના ભન યભતગભતભાં ભચેરાં છે , અને (શે
યવૂર !) જે ઝાણરભો છે તે (તાયા વંફંધભાં)
ગુવુવ કયે છે (અને કશે છે ) કે આ યવૂર
છે જ ળું ? તભાયાજ જે લો તો ભાણવ છે ;
ત્માયે ળું તભે જાણી જોઇને જાદુ (ની લાત
વાંબલા) ભાટે આલો છો ? (૩)
શલે ઍ વભમ દુય નથી જ્માયે રોકોને ોતાનો
ણશવાફ આલા ભાટે તેના યફની વાભે
શાજય થલું ડળે. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની
ફેઅવત ઍ લાતની ણનળાની છે કે
ભાનલતાનો ઇણતશાવ શલે ોતાના
અંતકાભાં દાખર થઇ યહ્યો છે અને શલે તે
ોતાના અંજાભની નઝદીક છે . આયંબ અને
દયણભમાનનો વભમ વાય થઇ ગમો અને
આખયી વભમ ળરૂ થઇ ચુક્મો છે , શલે કોઇ
અનુક્રભણણકા

1260

hajinaji.com

નફી આલલાનો નથી. ભાટે ભાયી દાઅલતને
ભાન્મ યાખી રો, રોકો ણ ચેતલણીની વાભે
ઘ્માન આતા નથી.
કુયઆનની દયેક નલી વુયશ આં શઝયત (વ.)
ઉય નાણઝર થામ છે અને તેઓને
વંબાલલાભાં આલે છે . આ આમતના ફે
અથજ થઇ ળકે છે . ઍક તો ઍ કે જે ઉય
તયજુ ભો કયલાભાં આવ્મો અને તેભાં ખેરથી
ભુયાદ આ ઝીંદગીનો ખેર છે . જે નાથી ખુદા
અને આખેયતથી ગાપીર રોકો યભી યહ્યા છે ,
ફીજો અથજ ઍ કે તેઓ ગંબીયતાૂલજક
વાંબતા નથી ણ ખેર અને ભજાક તયીકે
વાંબે છે .
ભક્કાના કુપપાયોના ભોટા-ભોટા લડેયાઓ
આવભાં ગુવુવ કયતા શતા અને આનો
વાભનો કયલાનું ણલચાયી યહ્યા શતા. તેઓ
કશેતા શતા કે આ નફી તો શોઇ ળકતો નથી
ણ આણા જે લો ઇન્વાન છે . તે ખામ-ીલે
છે અને ફાર-ફચ્ચાં ધયાલે છે . તેભાં કઇ
અનોખી લાત જોલા ભે છે . તેની લાતોભાં
અને તેનાભાં ઍક જાતનો જાદુ છે . જે કોઇ
અનુક્રભણણકા
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તેની લાતને વાંબે છે તે તેનો રપદાઇ ફની
જામ છે , જે થી નફી (વ.)ના ઉય જાદુનો
આક્ષે કયામો છે . તેના દાખરા ઇણતશાવભાં
ભી આલે છે . જે ભકે ભોશમ્ભદ ણફન ઇસ્શાક
રખે છે કે ઍક લખત ઉતફા ણફન યફીઍ
કુયેળના લડેયાઓને કહ્યું કે આ રોકો વંદ
કયો તો શુ ં ભોશમ્ભદ (વ.)ને જઇને ભું.
રોકોઍ કહ્યું કે અફુ લરીદ ! અભને તભાયા
ઉય વંૂણજ બયોવો છે . તેણે આં શઝયત
(વ.) ાવે જઇને કહ્યું કે અભાયી ાવે તભાયી
જે ઇઝઝત છે તે તો તભો જાણો છો, તભો
ળયીપ ખાનદાન વાથે વંફંધ ધયાલો છો, તભો
આ કોભભાં આ કઇ નલી ભુવીફત રાલીને
ઉબી કયી દીધી છે ? લડલાઓ જે ભયી ચુક્મા
છે ઍ ફધામને તભે બટકી ગમેરા કહ્યા, અમ
ભાયા બત્રીજા ! જો તભાયે દુણનમાભાં ભોટાઇ
જોઇતી શોમ તો અભો તભને ઍટરાં નાણાં
આીઍ કે તભે ફધાથી લધાયે ભારદાય થઇ
જાલ, જો તભાયે વયદાયી જોઇતી શોમ તો
અભે તભને વયદાય તયીકે ણ ભાન્મ યાખીઍ,
જો ફાદળાશી ચાશો તો તભોને ફાદળાશ
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ફનાલી દઇઍ અને જો તભને કોઇ ણફભાયી
રાગુ ડી શોમ તો અભો ઊંચા શકીભો ાવે
તભાયો ઇરાજ કયાલીઍ, આ લાત તે કયતો
યહ્યો અને આ (વ.) ખાભોળીથી વાંબતા
યહ્યા. ત્માય ફાદ આે પયભાવ્મું કે અમ અફુ
લરીદ ! તાયે જે કંઇ કશેલું શતું તે તું કશી
ચુક્મો કે શજુ લધાયે કંઇ કશેલું છે ? તેણે કહ્યું
કે ભાયે જે કશેલું શતું તે કશી દીધું. છી આે
પયભાવ્મું : “ણફણસ્ભલ્રા ણશયજશભા ણનયજશીભ”
ત્માય છી કેટરીક લાય વુધી આ વુયે શા
ભીભ વજદાની ણતરાલત કયતા યહ્યા અને
ઉતફા ઝભીન ઉય શાથ ટેકલીને વાંબતો
યહ્યો. ૩૮-ભી આમત ઉય શોંચી આે
વજદો કમો અને ત્માય છી ભાથું ઉાડીને
આે ઉતફાને કહ્યું અમ અફુ લરીદ ! જે કંઇ
ભાયે કશેલાનું શતું તે કશી દીધું. શલે તું જાણ
અને તારૂં કાભ જાણે. ઉતફા ત્માંથી ઉબો થઇ
કુયેળના લડેયાઓ ાવે આવ્મો અને દુયથી
જોઇ લડેયાઓ કશેલા રાગ્મા કે ખુદાની કવભ
અફુ લરીદનો ચેશયો ફદરાઍરો છે . જે લો
ઉતફા ત્માં શોંચ્મો કે તેઓઍ વલાર કમો કે
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અમ અફુ લરીદ તું ળું કયીને આવ્મો ? તેણે
જલાફ આપ્મો, ખુદાની કવભ, આજે ભેં
ઍલા કરાભ વાંબળ્મા છે જે લા શેરાં કદી
ણ વાંબળ્મા ન શતા. ખુદાની કવભ આ ળેય
ળામયી નથી તેભજ જાદુ ણ નથી. અમ
વયદાયો તેને તેના શાર ઉય છોડી દો. તેની
ાવેથી ભેં ઍલી લાતો વાંબી છે જે ઍક
રદલવે યંગ રાલીને યશેળ,ે જો તે અયફ ઉય
ણલજમ ાભી જામ તો તેની શુ કુભત રેખાળે
અને તેની ઇઝઝત તભાયી ઇઝઝત શળે.
રોકોઍ કહ્યું અમ અફુ લરીદ લલ્રાશ તેનો
જાદું તાયા ઉય ણ કાભ કયી ગમો. અફુ
લરીદે કહ્યું કે આ તો ભાયા ણલચાયો શતા શલે
તભો જાણો ને તભારૂં કાભ જાણે. (ઇબ્ને
શશ્ળાભ)
૪ થી ૭ ભી આમાત :-

َ ّ ّٰق َل َذب ّ ۡی حَ ۡع َل ُم الۡقَوۡ َؾ فی
الس َمٓا ِء َق
ِ
ِ
ۡ ُ َّ َ ُ َ ۡ َ ۡ
﴾۴﴿ الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم
ص ۫ ق ہو
ِ الاذ
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َ ۡ َ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ ُ
ات اَ ۡحل َ
اؿ َبل ۡافل َ ّٰؿ ُ
ىہ بَ ۡل
بل قالوا اضغ
ٍۭ ِ
ُ َ َ ٌ َ ۡ ۡ َ ّٰ َ ۤۡ ُ
ۖ فل َیا ِتنا ِبایَ ٍۃ ک َما ا ۡذ ِس َل
ہو شا ِعو ۚ
ََُ
الۡا ّقلوۡ َـ ﴿﴾۵

َ ۤۡ ّٰ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ّ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ
َ
ما امنت قبلہم ِمن قوی ٍۃ اہلکنہا ۚ
ََ
ُ
اف ُہ ۡم یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۶
َ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ّ َ َ ً ّ ُ ۡ ۡۤۡ
ق ما اذسلنا قبلک ِالا ذِجالا نوحِ ی
َ َ ُ ۤۡ َ ۡ ّ
الذٔۡو ا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم لاَ
ِال ۡی ِہ ۡم ف ۡسـَلوۡا اہ َل ِ ِ ِ
َ َ
ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۷
(શે યવૂર !) તું કશે કે ભાયો યલયરદગાય
ેઆકાળ તથા ૃથ્લીભાં જે જે લાતો થામ છે ત
)જાણે છે , અને તે ભોટો વાંબનાય (તથા
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જાણનાયો છે . (૪)
ફલ્કે તેઓ કશે છે કે આ (કુયઆન) ગુંચલણ
બયેરાં સ્લપ્નાં છે ; (ઍટરું જ નણશ) ફલ્કે તે
તેણે ોતાના ભનથી જ ઘડી કાઢમું છે ; ફલ્કે
તે ઍક કણલ છે ; (અગય તેભ નથી તો) આગરા
મગમ્ફયોની જે ભ આ ણ ઍક ભોઅજીઝો
રઇ આલે. (૫)
તેભની શેરાં અભોઍ જે લસ્તીનો નાળ કયી
નાખમો તે (ભોઅજીઝા જોમા છતાં) ઇભાન
રાલી ન શતી; ત્માયે ળું આ રોકો ઇભાન
રાલળે ? (૬)
અને (શે યવૂર !) અભોઍ તાયી શેરાં ણ
(યવૂર તયીકે) ભાણવ જ ભોકલ્મા શતા
જે ભના ઉય અભે લશી ભોકરતા શતા,
તથાણ જો તભે જાણતા ન શો તો
(અગાઉની) રકતાફલાાઓને ૂછી જુ ઓ.
(૭)
શઝયત ભોશમ્ભદ ભુસ્તુપા (વ.)ઍ કોઇ ણ
રદલવે આલા ખોટા પ્રચાયનો અને તેભની
ગુવુવનો આના ણવલામ કંઇ જલાફ આપ્મો
નથી કે “તભો જે કંઇ લાતો કયો છો તેને ખુદા
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વાંબે છે અને જાણે છે . બરે છી તભે
ધીભેથી કશો મા ભોટા અલાજે ” આ કદી
ણ ઝારીભ દુશ્ભનોના ભુકાફરાભાં તેઓની
લાશીમાત લાતોનો જલાફ આતા નણશ.
કાપયોઍ શેરાં કહ્યું કે આ કુયઆન જાદુ છે ,
છી કહ્યું કે ગુંચલણ બયેરાં સ્લપ્નાં છે , ત્માય
છી તેઓઍ કહ્યું કે આ કણલ છે જે કાવ્મની
બાાભાં લાતો કયે છે . ખરૂં જોતાં તેની કોઇ
શકીકત નથી ભાત્ર કણલ્ત લાતો છે . જો તે
વાચો શોમ તો અભે કશીઍ તે ભુજફ
ભોઅજીઝો ફતાલે. જે લી યીતે શેરાંના
મગમ્ફયો ભોઅજીઝા રાવ્મા શતા.
ઍ રોકોઍ શેરાંના ભોઅજીઝાઓની
ભાગણી કયી શતી તેનો જલાફ આલાભાં
આવ્મો છે ઍક તો ઍ કે તભો ાછના
યવુરોની ણનળાનીઓ ચાશો છો ણ ઍ લાત
બુરી જાલ છો કે શઠધભી રોકો તે ણનળાનીઓ
જોલા છતાં ણ ઇભાન રાવ્મા ન શતા.
ફીજુ ં ઍ કે તભે ણનળાનીઓ ચાશો છો ણ
ઍ માદ નથી યાખતા કે જે કોભે સ્ટ ક
ભોઅજીઝા આંખોથી જોલા છતાં ણ ઇભાન
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રાલલાથી ઇન્કાય કમો, તેથી તેઓ શરાક થઇ
ગમા. ત્રીજી લાત ઍ કે તભાયી ઇચ્છે રી
ણનળાનીઓ ન ભોકરલાભાં આલી તે તભાયા
ઉય ખુદાની ભોટી ભશેયફાની છે . આજ
વુધી તભે દયેક લાતનો અનાદય કમો છે ણ
તભે અઝાફભાં પવામા નથી. ળું શલે ણનળાની
ઍટરા ભાટે ચાશો છો કે ઍ કોભ જે લું
યીણાભ તભો ણ બોગલો, જે ઓ
ણનળાનીઓ જોલા છતાં ણ ઇભાન ન
રાવ્મા અને તેભનો નાળ કયલાભાં આવ્મો ?
તે રોકોને જલાફ આલાભાં આલે છે કે આ
વ્મણક્ત તભાયા જે લા ઍક ફળય (ઇન્વાન) છે ,
આ જાશેયભાં ઇન્વાની સ્લરૂભાં શતા. તેથી
તેઓ કશેતા શતા કે આ નફી શોઇ ળકતા
નથી. તેભને કશેલાભાં આલે છે કે શેરાંના
ઝભાનાભાં રોકોને તભો ભાનતા શતા, તેભને
ણ ખુદા તયપથી ભોકરલાભાં આવ્મા શતા.
આ આમતભાં “ઍશરે ણઝક્ર” નો અથજ
અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન (અ.) છે . શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ને કોઇઍ ૂછમું કે રોકો
કશે છે કે “ઍશરે ઝીક્ર”નો અથજ મશુ દી અને
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નવાયા છે તો આે પયભાવ્મું કે ‘ઍશરે ણઝક્ર’
અભો છીઍ.
૮ થી ૧૦ભી આમાત :-

َ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ّ ً َ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ َ َ
َالط َعاؿ
ق ما جعلنہم جسدا لا یاکلوـ
ّٰ ُ َ
﴾۸﴿ َق َما کانوۡا خ ِل ِدیۡ َن
ّٰ ۡ َ َ
ّٰ ۡ
َُ
ۡ
ث ّم َص َدقن ُہ ُم الوَ ۡع َد فان َج ۡین ُہ ۡم َق َم ۡن
ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َّ
َ
﴾۹﴿ نشٓاء ق اہلکنا المٌ ِوفِهف
ُ ۡۤ َ ۡ ۡ َ َ
ُ ۡ
ؕ لَق ۡد ان َزلنا ِال َ ۡیک ۡم کِ ّٰت ًبا ِف ۡی ِہ ِدٔ ُوخ ۡم
ُ َ ََ
﴾۱۱٪ ﴿ افلَا ت ۡع ِقلوۡ َـ

અને અભોઍ તેભના ઍલા ળયીય ફનાવ્મા ન
શતા કે તેઓ ખાલાનું ખાતા ન શોમ, અને ન
તેઓ અભય યશેનાયા શતા. (૮)
છી તેભને કયેરો લામદો વાચો કયી દેખાડ્મો,
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છી ખુદ તેભને અને જે ને જે ને અભોઍ
ચાહ્યું ફચાલી રીધા અને અત્માચાય
કયનાયાઓનો અભોઍ નાળ કમો. (૯)
(શે કુયૈળની કોભ !) ખચીતજ અભોઍ તભાયી
તયપ ઍક રકતાફ ઉતાયી છે જે ભાં તભાયી
બરી માદ છે ; છતાં તભે વભજતા નથી ?
(૧૦)
કાપયોને જલાફભાં ખુદા કશે છે કે ઍ
મગમ્ફયોને અભોઍ ઍલા ળયીયલાા નથી
કમાજ કે તેઓ ખાણં ન ખામ અને તેઓ
જગતભાં અભય યશેનાયા ન શતા. કાયણ કે
પ્રત્મેક ભાણવને ઍક રદલવે ભયલાનું છે .
લીતેરા મુગના ઇણતશાવનો વફક ભાત્ર ઍટરું
જ નથી ફતાલતો કે શેરાં જે યવુરોને
ભોકરામા શતા તેઓ પક્ત ઇન્વાન શતા વાથે
ઍ ણ ફતાલે છે કે તેભને ભદદ અને વશામ
ણ કયલાભાં આલી શતી. લી તેભનો ણલયોધ
કયલાલાાને શરાક કયલાના જે ટરા ણ
લામદા અલ્રાશે તેભને કમાજ શતા તે ફધા ુયા
થમા અને દયેક ઍ કોભ નાળ ાભી જે ણે
તેભને ફેઆફરૂ કયલાની કોણળળ કયી, શલે
અનુક્રભણણકા
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તભારૂં યીણાભ તભે ોતેજ ણલચાયી રો.
આ ભક્કાના કુપપાયોને ઍક વાથે જલાફ છે કે
જે ઓ કુયઆન અને શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ના
ઉય આક્ષે કયતા શતા કે આ ળામય છે
જાદુગય છે , ગુંચલણ બયેરા સ્લપ્ના છે અને
આ ભનઘડત કશાણીઓ છે લગેયે, તે ણલે
કશેલાભાં આલે છે કે આ રકતાફભાં ઍલી કઇ
ણનયારી લાત છે જે તભાયી વભજભાં નથી
આલતી કે જે ના ણલે તભે આ પ્રભાણે
ઍકફીજાથી ણલયોધાબાવી લાતો કશી યહ્યા
છો ? આભાં તો તભાયી રયણસ્થણતનું લણજન
કયલાભાં આવ્મું છે અને તભાયા જીલનને
વુધાયલાની લાતો છે , તભાયા જ
લાતાલયણભાંથી ઍલી ઍલી લાતો યજુ
કયલાભાં આલી છે કે જે થી તભોને ખરૂં
ભાગજદળજન ભી ળકે. આ ફધી લાતોભાં ઍલી
કઇ આંટીઘુંટીલાી લાતો છે કે જે ને વભજલા
ભાટે તભાયી અક્કર રાચાય છે ?
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૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

َ َ َ َ ً َ
َ َ َ
َق ک ۡم ق َص ۡمنا ِم ۡن ق ۡویَ ٍۃ کان ۡت ظال َِمۃ ّق
َ
َ
ََۡ َۡ
انشانا بَ ۡع َد َہا قوۡ ًما ّٰآ ِویۡ َن ﴿﴾۱۱
َف َل ّمَا ۤۡ اَ َح ّ ُسوۡا بَ ۡا َس َناۤۡ ِا َدا ُہ ۡم ِّم ۡنہاَ

ُُ
یَ ۡرخضوۡ َـ ﴿﴾۱۲
لَا تَ ۡرخ ُ ُضوۡا َق ۡاذج ُعوۡۤۡا ِاخّٰی َما ۤۡ اُ ۡتر ۡف ُت ۡم فِ ۡی ِہ قَ
ِ
ِ
َ ّٰ ُ ۡ َ َ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ
َ
ۡ
مس ِک ِنکم لعلکم تسـلوـ ﴿﴾۱۳

َ ُ ۡ ّٰ َ ۡ َ َ ۤۡ ّ َ ُ ّ َ ّٰ ۡ
َ
قالوا یویلنا ِانا کنا ظ ِل ِمهف ﴿﴾۱۴
َف َما َرال َ ۡت ِّت ۡل َک َخ ۡع ّٰو ُ
ىہ ۡم َح ّٰتّی َج َع ۡل ّٰن ُہمۡ
ّٰ
َح ِص ۡی ًدا خ ِم ِدیۡ َن ﴿﴾۱۵
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અને અભોઍ કંઇ કેટરીમે લસ્તીઓ કે જે
ઝુરભગાય શતી તેભનો નાળ કયી નાખમો છે ,
અને તેભના (નાળ કમાજ) ફાદ ફીજા રોકો
ેદા કમાજ. (૧૧)
છી જ્માયે તેભણે ણ અભાયો અઝાફ કી
રીધો તો ત્માંથી ઉતાલા ઉતાલા નાવલા
રાગ્મા. (૧૨)
(અભોઍ તેભને કહ્યું) શલે ઝડબેય નાવો
નણશ, અને જે (સ્થાનો)ભાં તભે વુખ-ચેન
ઉડાલતા શતા તે સ્થાન તયપ તથા તભાયા
ભકાનો તયપ ાછા પયો કે જે થી તભને
ૂછયછ કયલાભાં આલે. (૧૩)
તેઓ ફોલ્મા, શામ ખયાફી અભાયી ! અભે તો
ણનવંળમ ઝુરભગાય શતા. (૧૪)
વાયાંળ કે તેઓ ણનયંતય ઍભજ ોકાયતા
યહ્યા, અશીં વુધી કે અભોઍ તેભનો (નાળ
કયી) લાઢેરી ખેતીની જે ભ ઢગરો ફનાલી
દીધો. (૧૫)
મભનના દેળભાં “શઝુયા” નાભનું ઍક ગાભ
શતું. ત્માં ખુદાઍ ઍક મગમ્ફયને ણશદામત
ભાટે ભોકલ્મા ણ રોકોઍ તેભની ઍક ણ
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લાત વાંબી નશીં અને મગમ્ફયને કત્ર
કયી નાખમા, તેથી તેઓ ઉય ખુદાનો અઝાફ
નાણઝર થમો અને ફોખતનવયે તેઓને કત્ર
કયી તેભનો વયવાભાન રુંટી રઇ તેભના સ્ત્રી–
ફાકોને કેદ કમાજ. છી કુદયતી અલાજ
આવ્મો કે અમ મગમ્ફયથી ફદરો
રેલાલાાઓ ! જુ ઓ આ રોકોની કેલી
શારત થઇ છે ? આ અલાજ વાંબીને
ત્માંના રોકો સ્તાલો કયલા રાગ્મા. ઍ
લખતનો સ્તાલો કંઇ પામદાકાયક ન શતો.
તેઓ ફધા શરાક થઇ ગમા. ફધા આ
આગરા રકસ્વાઓના લણજનનો શેતુ ઍ છે કે
અયફના કુપપાયો તેભાંથી ફોધ ગ્રશણ કયે.
જ્માયે તેભણે અભાયો આ અઝાફ જોમો તો
તેઓ ઝડથી ત્માંથી બાગલા રાગ્મા. જ્માયે
ઍ રોકો ઝડથી જલ્દી જલ્દી બાગલા
રાગ્મા તો પયીશ્તાઓ તેઓને ભઝાકના રૂભાં
કશેતા શતા કે “શલે ફશુ બાગો નણશ જ્માં
તભે વુખચેન બોગવ્મું શતું તે ભકાનો તયપ
ાછા પયો ત્માં તભોને ુછલાભાં આલળે.”
જ્માયે ઍ રોકોઍ ખુદાના અઝાફની
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ણનળાનીઓ જોઇ અને તેભના ભાટે તેનાથી
છૂ ટકાયાનો કોઇ ભાગજ ન યહ્યો તો તેઓઍ
સ્તાઇને કહ્યું કે અપવોવ અભોઍ
મગમ્ફયોને જુ ઠરાલી કત્ર કમાજ. અભે
અભાયા આત્ભા ઉય ઝુલ્ભ કમો. ઍ ભુજફ
તેઓનો લાયંલાય અપવોવ કયલો તેભને કંઇ
કાભ આવ્મો નણશ અને અભોઍ તેભને ઘાવની
જે ભ લાઢી નાખમા.
૧૬ થી ૧૮ભી આમાત :-

َ َ
َ ّ َق َما َخ َل ۡق َنا
َ الس َم
ٓاء َق الۡا ۡذص َق َما
َ
ۡ
﴾۱۶﴿ بَ ۡین ُہ َما لّٰ ِع ِبه َف
ّ َ ّ ً ۡ َ َ َ ّ َ ّ ۡ َ ۡۤ َ ۡ َ َ ۡ َ
ۡاتَ َخ ۡذ ّٰن ُہ ِمن
لو اذخنا اـ نت ِخذ لہوا ل
ۡ ّٰ َ ّ ُ ۡ ۡۤ َ ّ ُ َ ّ
َ
﴾۱۷﴿ لدنا ۖ٭ ِاـ کنا ف ِع ِلهف
َۡ
ۡ َ
ۡ
بَ ۡل جق ِذ ُػ ِبال َح ّ ِق َعدی ال َبا ِط ِل
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َ
َ َ َ ُ
ۡ ُ
ف َی ۡد َمغ ٗہ ف ِادا ُہوَ را ِہ ٌق ؕ َق لَک ُم الوَیۡ ُل
ُ َ َ
﴾۱۸﴿ ِم ّما ت ِصفوۡ َـ
અને અભોઍ આકાળ તથા ૃથ્લી અને તેભની
લચ્ચે જે કાંઇ છે તે યભતગભત ભાટે ેદા કમુું
નથી. (૧૬)
અગય અભે કોઇ યભતગભત જ ફનાલલા
ચાશતે તો અભાયા તયપથી (અભને છાજતું)
ફનાલતે, જો અભાયે કયલું જ શોત તો. (૧૭)
ફલ્કે અભે તો વત્મને અવત્મ ઉય પેંકી
ભાયીઍ છીઍ કે જે થી તે (વત્મ) તે
(અવત્મ)નું ભાથું બાંગી નાખે છે , છી
ઍકાઍક તે અવત્મ અદ્રર્ષમ થઇ જામ છે ; અને
તભાયા ય અપવોવ છે કે આલી (ણનયથજક)
લાતો લણજલો છો. (૧૮)
ઍ રોકોનો ખમાર શતો કે દુણનમાભાં ઍભજ
છુ ટા ભુકી દેલાભાં આવ્મા છે અને અભને કોઇ
ુછલાલાું નથી અને થોડા રદલવનું જીલન
વુખ-દુ:ખભાં વાય કયી નાળ ાભળું. આ
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જીલન છી, કોઇ ફીજુ ં જીલન નથી કે જે ભાં
બરાઇ કે ફુયાઇનો ફદરો શોમ. આ ફધા
ણલચાયો ઍ લાતને યજુ કયે છે કે આ વંવાય
ઍક જાતનો ખેર છે , તેનો કોઇ શેતુ નથી અને
આજ કાયણ શતું કે મગમ્ફય (વ.)ની
દાઅલત ઉય તેઓ જયા ણ ઘ્માન આતા
ન શતા.
જો અભાયે યભલું જ શોમ તો યભકડા
ફનાલીને અભે ોતે જ યભત, જો આલી જ
શારત શોત તો અભે ઍલો ઝુલ્ભ તો ન કયતે કે
રેલા દેલા લગયની ઍક ફુણઘ્ધળાી ભખરુકને
મદા કયીને ભાત્ર અભાયા ોતાના આનંદ
ભાટે રોકોને તકરીપભાં નાખીઍ. તભાયા
ખુદાઍ આ દુણનમા કંઇ રૂભી અખાડાની જે ભ
મદા નથી કયી કે તેભાં ભાનલીઓને પાડી
ખાનાય ણલક્રા જનાલયોની વાથે રડાલીને
અને તેભના ળયીયના ટૂકડાઓ ઉડાડીને અભો
ઠઠ્ઠા ભશ્કયીનો આનંદ ભાણીઍ.
અભો કોઇ ફાજીગય નથી અને ન તો અભારૂં
કાભ ખેર અને તભાળા દેખાડલાનું છે .
અભાયી આ દુણનમાભાં ઍક વ્મલણસ્થત
અનુક્રભણણકા
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ગોઠલણ છે , જે ભાં કોઇ ણ અવત્મ લસ્તુ
ૈદા થતી નથી. અવત્મ જ્માયે ણ અશીં
ભાથું ઉંચકે છે તો વત્મ તેનો વાભનો કયે છે .
છે લટે અવત્મ નાળ ાભે છે . જો દુણનમાને
તભે ખેરનું ઍક ભમદાન વભજીને જીલળો
અને વચ્ચાઇની ણલરૂઘ્ધ ખોટા ણલચાયો રઇને
આગ લધળો તો તેનું યીણાભ તભાયી
તફાશી છે . ભાનલ ઇણતશાવ જુ ઓ કે જે ઓ
દુણનમાને ભાત્ર ઍક ખેરનું ભમદાન અમળઆયાભનું યશેઠાણ વભજ્મા અને ખુદાના
મગમ્ફયોઍ જે યાશ ફતાલી શતી તેનાથી
ભોઢું પેયવ્મું તો તેભનું રયણાભ ળું આવ્મું.
લી ઍ ક્માંની અક્રભંદી છે કે વભજાલનાયો
વભજાલે તો તેની ઠેકડી ઉડાલલાભાં આલે અને
ોતાના કયતુતોના રીધે ખુદાનો અઝાફ
જ્માયે ભાથા ઉય આલી જામ છે તો ચીખલા
રાગે છે .
૧૯ થી ૨૨ ભી આમાત :-

َ ّ َق ل َ ٗہ َم ۡن فی
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا
ص ؕ َق َم ۡن
ذ
ِ
ِ
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ِع ۡن َد ٗف لَا یَ ۡس َت ۡکك ُؿ ۡق َـ َع ۡن ِع َب َ
اخ ِت ٖہ َق لَا
ِ
یَ ۡس َت ۡح ٌِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۱۹
ُ َ ّ ُ ۡ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ َ َ ۡ ُ
ُ
َ
ۡ
یس ِبحوـ الیل ق النہاذ لا حفلؿقـ ﴿﴾۲۱
اَ ِؿ ّاتَ َخ ُذ ۡۤۡقا ّٰال َِہ ًۃ ِّم َن الۡاَ ۡذص ُہمۡ
ِ
ۡ
یُن ٍِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۲۱
ۤۡ ٌ ّ َ ّّٰ َ َ
لَوۡ ک َ َ
اـ فِ ۡی ِہ َما ّٰال َِہۃ ِالا الل ُہ لَف َس َدتا ۚ
َ
َ ُ
ّّٰ
ۡ
ف ُس ۡب ّٰح َن الل ِہ َذ ِّب ال َع ۡر ِس َع ّما یَ ِصفوۡ َـ

﴿﴾۲۲
ેઅને જે કોઇ આકાળો તથા ૃથ્લીભાં છે ત
ેતેનાજ છે ; અને જે ઓ તેની શજૂ યભાં છ
ેતેઓ ન તેની ઇફાદત કયલાથી અણબભાન કય
hajinaji.com
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છે અને ન (ઇફાદત કયતાં) થાકી જામ છે .
(૧૯)
(ફલ્કે) યાત રદલવ (તેની) ણલત્રતા લણજવ્મા
કયે છે , (અને ભુદ્દર) આવ કયતા નથી.
(૨૦)
ળું તેભણે ૃથ્લી (ભાંશેની લસ્તુઓ)ભાંથી ઍલા
ખુદા વંદ કયી રીધા છે કે જે ઓ (ભયણ
ાભેરાઓને) વજીલન કયી ઉઠાડે છે ? (૨૧)
જો (આવભાનો તથા ૃથ્લીભાં) તે
અલ્રાશના ણવલામ કોઇ ફીજા ણ ખુદાઓ
શોત તો ખયેજ તે ફન્નેભાં અંધાધુંધી પેરાઇ
ગઇ શોત; ભાટે તેઓ જે જે કાંઇ લણજલે છે તે
વલે (લાતો)થી અળજનો ભાણરક, અલ્રાશ ાક
છે . (૨૨)
અશીંથી તલશીદની વાણફતી અને ળીકજની
લાત ખોટી શોલાનું ફમાન ળરૂ થામ છે જે
ભુદ્દાઓ નફી અને ભુશ્રીકોની લચ્ચે ભુ
ઝગડાનું કાયણ શતા. આ તભાભ જગતની
વ્મલસ્થાનો ભાણરક, ખાણરક અને યફ ભાત્ર
ઍક ખુદાજ છે . આ વત્મ લાતની વાભે
અવત્મ ઍ છે કે રોકો અનેક ખુદાઓની
અનુક્રભણણકા
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વલ્તનત ભાનલા રાગ્મા. રોકો વભજતા
શતા કે અભાયા ખુદાઓ ણ નફીના
ખુદાઓની વાથે છે . ઍ રોકોની ઍક ઍલી
ભાન્મતા છે જે ને કોઇ ણ ફુણઘ્ધળાી
ઇન્વાન કફુર યાખી ળકે નશીં.
યાત-રદલવ તેઓ તેની જ તસ્ફીશ કમાજ કયે
છે . જે નો તે ભાણરક રામક છે અને ઍ કામજ
કયલાભાં તેઓ આવ કયતા નથી. આ ઍ
રોકોને જલાફ છે જે ઓ ભરાઍકાને ખુદા
અથલા ખુદાની રદકયીઓ કશે છે . શ. ઇભાભે
જાઅપય વારદક (અ.)ને કોઇઍ ૂછમું કે ળું
ભરાઍકા વૂઍ છે ? આે પયભાવ્મું : કે ખુદા
ણવલામ જે ણ જાનદાય છે તે ફધામ વૂલે છે ,
છી ઍ પ્રશ્ન કયનાયે કહ્યું કે ખુદા તો
કુયઆનભાં પયભાલે છે કે ભરાઍકા યાત-રદલવ
ખુદાની ફંદગી કયે છે અને તેઓ થાકતા નથી.
આે જલાફભાં પયભાવ્મું કે તેઓનો શ્લાવ
રેલો ણ તસ્ફીશ છે .
અને જે ઓઍ જગતભાં ખોટા ભાઅફુદો
ોતાના ભાટે વંદ કમાજ છે ળું તેઓભાં તેને
વજીલન કયલાની ળણક્ત છે ? આ આમત
અનુક્રભણણકા
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ભુશ્રીકોની અજ્ઞાનતાને ખુલ્રી ાડે છે . તેઓ
ઝભીનભાંથી મદા થતી લસ્તુઓને ણ ખુદા
ભાની ફેઠા છે , અલ્રાશ ણવલામ કોઇ ણ
ભયેરાઓને વજીલન કયી ળકતું નથી.
ઍક અજ્ઞાન અયફ, ઍક ગાભડીઓ, ઍક
વીધી વાદી ફુણઘ્ધ ધયાલનાયો ભાણવ
વશેરાઇથી ઍ લાત વભજી ળકે છે કે જો
ઘયના ફે ભાણરક શોમ તો ઍક વાધાયણ
ઘયની વ્મલસ્થા ણ ચાય રદલવ ળાંણતથી
ચારી ળકતી નથી. આ જગતની વ્મલસ્થા
ઝભીનથી રઇને ણવતાયાઓ વુધી ઍકજ
કામદા પ્રભાણે વ્મલણસ્થત, ક્રભાનુવાય ચારી
યશી છે . જો તેની વ્મલસ્થા કયનાય ઍકથી લધુ
શોમ તો ઍ કામજ કદી ણ ચારી ળકે નણશ,
ઍટરા ભાટે જ આ આરભીનનો ઍકજ ખુદા
ભાનલો ડળે.
૨૩ થી ૨૭ભી આમાત :-

ُ
ۡ َ
﴾۲۳﴿ لَا یُ ۡسـ َ ُل َع ّما حَف َع ُل َق ُہ ۡم یُ ۡسـَلوۡ َـ
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َ َّ َ ُ
ً ُ
ُ
ا ِؿ اتخذ ۡقا ِم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہۤۡ ّٰال َِہۃ ؕ ق ۡل َہاتوۡا
ۡ
َ ۡ
َُ
َ
بُ ۡر َہانک ۡم ۚ ّٰہذا ِدٔ ُو َم ۡن ّم ِعیَ َق ِدٔ ُو َم ۡن
ََۡ
ۡ َ
َ َ
َ
ق ۡب ِد ۡی ؕ بَ ۡل اخم ُؿ ُہ ۡم لَا ح ۡعل ُموۡ َـ ۙ ال َح ّق
َ ُ ُ
ف ُہ ۡم ّم ۡعرِضوۡ َـ ﴿﴾۲۴

َّ
َ
ۤۡ َ ۡ َ
َ َ
َق َما ا ۡذ َسلنا ِم ۡن ق ۡب ِلک ِم ۡن ّذ ُسوۡ ٍؾ ِالا
نُوۡحِ ۡیۤۡ ِال َ ۡی ِہ اَنّ َ ٗہ لَا ۤۡ ِالّٰ َہ ِالَّا ۤۡ اَنَا َف ۡ
اع ُب ُد ۡق ِـ
﴿﴾۲۵
َق َقالُوا ّاتَ َخ َذ ّ
الرَ ۡح ّٰم ُن َقل َ ًدا ُس ۡب ّٰح َن ٗہ ؕ بَلۡ
ُۡ
ِع َب ٌاخ ّمٕ َو ُموۡ َـ ﴿ ۙ﴾۲۶
hajinaji.com
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َ
َ ُ
َۡ
لَا یَ ۡس ِبقوۡن ٗہ ِبالقوۡ ِؾ َق ُہ ۡم ِبا ۡمرِ ٖف
ُ َ
﴾۲۷﴿ ح ۡع َملوۡ َـ
જે કાંઇ તે (અલ્રાશ) કયે છે તેના વંફંધી
તેનાથી ડૂછ (ૂછયછ) કયી ળકાતી નથી
ને તેઓ જે કાંઇ કયે છે તેના વંફંધભાં તેભને
જરૂય ડૂછ કયલાભાં આલળે. (૨૩)
ળું તેભણે તે (અલ્રાશ)ને ભૂકી ફીજા ખુદા
ફનાલી રીધા છે ? (શે યવૂર !) તું કશે કે તભે
ોતોતાની દરીરો યજુ કયો; આ (કુયઆન)
તેભના ભાટે નવીશત છે કે જે ઓ ભાયી વાથે
છે , અને તેઓ ભાટે ણ નવીશત છે કે જે ઓ
ભાયી આગભચના (રોકો) શતા. યંતુ
તેઓભાંના ઘણા ખયા રોકો વત્મને ાયખતા
નથી જે થી તેઓ (વત્મથી) ભોઢું પેયલતા યશે
છે . (૨૪)
અને અભોઍ તાયી શેરાં ઍક ણ યવૂર
ભોકલ્મો નથી કે જે ની તયપ અભે (ઍલી) લશી
કયતા યહ્યા ન શોઇઍ કે ભાયા ણવલામ કોઇ
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ભાઅફૂદ નથી, ભાટે તભે ભાયીજ ઇફાદત
કયતા યશો. (૨૫)
અને તેઓ કશે છે કે દમાુ અલ્રાશે ોતાના
ભાટે ઍક ુત્ર ફનાલી રીધો છે ; તેની ઝાત
(આ આક્ષેથી) ાક છે . ફલ્કે તેઓ (કે
જે ભને તેઓ અલ્રાશના ુત્ર ભાને છે ) તે
(અલ્રાશ)ના ભાનલંત ફંદા છે . (૨૬)
જે ઓ કોઇ ણ લાત કશેલાભાં તેનાથી શેર
નથી કયતા, અને ભાત્ર તેનીજ આજ્ઞા પ્રભાણે
અભર કયતા યશે છે . (૨૭)
અલ્રાશ જે કામજ કયે છે તેને કોઇ ૂછી ળકતું
નથી. જે ભકે ઍક ણલદ્લાન શકીભ ણફભાય ભાટે
જે દલા વૂચલે છે તે ઇન્વાનની તણફમત
પ્રભાણે શોમ છે અને તેને કોઇ ુછી ળકતું
નથી કે તેં આ દલા ળા ભાટે આી, તેજ
પ્રભાણે કુદયતે ોતાના ફંદાઓ ભાટે જે કામો
ણનભાજણ કમાજ છે તેભાં કોઇ દખર કયી ળકતું
નથી.
આજ વુધી જે ટરી રકતાફો ખુદાના તયપથી
દુણનમાના કોઇ ણ દેળ કે કોભના મગમ્ફય
ઉય નાઝીર થઇ છે તેભાંથી કોઇ ળોધીને
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ફતાલો કે ઍક અલ્રાશ ઝભીનો આવભાનનો
જે ખાણરક છે તેના ણવલામ ફીજો ણ કોઇ
ખાણરક શોમ, તો છી આ કેલો ધભજ તભે
ફનાલી યાખમો છે કે જે ના વભથજનભાં ન
અક્કર કોઇ દરીર યજુ કયે છે ન તો
આવભાની ુસ્તકો તેની કોઇ વાક્ષી આે છે .
નફીની લાત ઉય ઘ્માન ન આલું તે જ્ઞાનના
કાયણે નથી ણ ઍક જાતની અજ્ઞાનતા છે ,
શકીકતથી
ફેખફયી
છે .
તેથી
વભજાલલાલાાની લાત ઉય ઘ્માન ન
આલાભાં જ ોતાની શોંળીમાયી વભજે છે .
જે રોકો ભરાઍકાને ખુદાની રદકયીઓ કશેતા
શતા અને શ. ઇવા (અ.) અને જ. ઓઝેય
(અ.)ને ખુદાના ુત્રો કશેતા શતા, તેભને
ખુદાઍ જલાફ આેર છે કે આલી લાતોથી
ખુદાલંદે આરભની ઝાત ાક છે . જ. ઇવા
(અ.), જ. ઓઝેય અને ભરાઍકા ખુદાની
નઝદીક ભાનલંતા છે .
અને ઍ તભાભ ભુશ્રીકોનો ઍલો ખોટો ખમાર
શતો કે કમાભતભાં ભરાઍકા તેઓની ળપાઅત
(બરાભણ) કયળે, આ ખમારનો ઇન્કાય કયીને
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ખુદા પયભાલે છે કે ભરાઍકા ખુદાની યજા
લગય આગ લધી ળકતા નથી. ઍટરે કે કંઇ
ણ ફોરી ળકતા નથી, તેઓનું પ્રત્મેક કામજ
ખુદાના શુ કભ પ્રભાણે જ શોમ છે .
૨૮ થી ૩૦ભી આમાત :-

َ َ
ََۡ
ۡ َ
ح ۡعل ُم َما بَه َف ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َق َما خلف ُہ ۡم َق لَا
َ
َّ
ۡ َ
یَشف ُعوۡ َـ ۙ ِالا ل َِم ِن ۡاذت ّٰطی َق ُہ ۡم ِّم ۡن
َۡ
ۡ ُ
خش َی ِت ٖہ ُمش ِفقوۡ َـ ﴿﴾۲۸
ّ
َّ ُ ۡ
َق َم ۡن حق ۡل ِمن ُہ ۡم ِان ِ ۡیۤۡ ِالّٰ ٌہ ِّم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہ
ّ َ َ ّٰ َ َ
َ ّٰ َ َ
فذل ِک ن ۡج ِزیۡ ِہ َج َہن َم ؕ کذل ِک ن ۡج ِزی
ّّٰ ۡ
َ
الظ ِل ِمهف ﴿ ﴾۲۹٪
اَ َق ل َ ۡم یَرَ الَّذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡۤۡقا اَ ّ َـ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة قَ
ِ
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ّٰ ۡ َ َ ً ۡ َ َ َ َ
َۡ
الۡا ۡذص کان َتا َذتقا فف َتقن ُہ َما ؕ َق َج َعلنا
َ ُ ۡ
ََ
ُ
ِم َن ال َمٓا ِء ک ّ َل ش ۡی ٍء َح ٍ ّی ؕ افلَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ
﴾۳۱﴿
તેભના બાલી તથા બૂત(કાની વઘી)ની
શકીકતને જાણે છે , અને તેઓ (કોઇની)
બરાભણ કયતા નથી, ણવલામ તેના કે જે તે
(અલ્રાશ)ને વંદ શોમ અને તેઓ તેના
ખોપથી ડયતા યશે છે . (૨૮)
અને તેઓભાંથી જે કોઇ કશે કે શુ ં ણ તેના
ણવલામ ઍક ભાઅફૂદ છુ ં (તો ફવ)
ઍલાઓનો જ ફદરો અભે જશન્નભ નક્કી
કયીળું; અભે ઝાણરભોને ઍલોજ ફદરો
આતા યશીઍ છીઍ. (૨૯)
જે રોકો નાણસ્તક છે ળું તેભની વભજભાં આ
નથી આવ્મું કે આકાળ તથા ૃથ્લી ફન્ને ફંધ
શતાં, છી તે ફન્નેને અભોઍ ઉઘાડી
નાખમાં; અને દયેક લસ્તુને અભોઍ ાણી લડે
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જીલતી ફનાલી દીધી; તો ણ તેઓ ઇભાન
નણશ રાલે ? (૩૦)
ખુદા બુતકા અને બણલર્ષમની દયેક શારતથી
જાણકાય છે અને કોઇ ણ ખુદાની યજા લગય,
ફીજા કોઇની ણ ળપાઅત કયી ળકતો નથી.
શ. ઇભાભે ભુવીઍ કાણઝભ (અ.)ઍ ોતાના
ફા-દાદાથી અને તેઓઍ શ. યવુરે ખુદા
(વ.)થી રયલામત કયી છે કે શઝયતે પયભાવ્મું કે
ભાયી ળપાઅત ભાયી ઉમ્ભતના કફીયા ગુનાશ
કયલાલાાઓ ણવલામ કોઇ ભાટે નથી, ણ
જે ઓ નેક અભર કયલાલાા છે તેભના ભાટે
ળપાઅતની જરૂયત નથી. ઍક વ્મણક્તઍ શ.
ઇભાભે ભુવીઍ કાણઝભ (અ.)ને ૂછમું કે અમ
પયઝંદે યવુર ! અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે
ળપાઅત કયલાભાં નણશ આલે ણ ઍની કે
જે ને ખુદા વંદ કયે, તો કફીયા ગુનાશ કયનાય
ખુદાનો વંદ કયેરો થઇ ળકતો નથી તો ઍની
ળપાઅત કેલી યીતે થળે ? શઝયતે પયભાવ્મું કે
ભોઅભીન જ્માયે ગુનાશે કફીયા કયે છે અને તે
છી સ્તામ છે અને શઝયત યવુરે ખુદા
(વ.) પયભાલે છે કે તોફા કયલા ભાટે ગુનાશનો
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સ્તાલો કાપી છે . આ આમતભાં વંદ
કયલાનું આવ્મું તેનો ભતરફ ઍ કે ખુદા તેના
દીનને વંદ કયે. શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક
(અ.)ઍ પયભાવ્મું છે કે જે રોકો ઉય
ગુનાશની શદ જાયી થઇ છે તેઓ ન ભોઅભીન
છે ન કારપય, ણ ફદકાય રોકો છે . શંભેળા
તેઓ જશન્નભભાં નણશ યશે તેઓને ઍક
રદલવ જશન્નભભાંથી કાઢલાભાં આલળે અને
તેઓ ભાટે ળપાઅત જાઍઝ છે .
તેઓભાંથી જે રોકો કશે છે કે શુ ં ણ તેના
ણવલામ ઍક ખુદા છુ ં , આલા રોકોના ભાટે
જશન્નભ છે , તેઓઍ કુફ્ર તથા ણળકજ કયીને
ોતાના નપવ ઉય ઝુલ્ભ કમો છે .
આ આમતભાં “યતક” અને “પતક” ળબ્દ
લયાઍરા છે . “યતક”નો અથજ ઍક વાથે
શોલું, બેગું શોલુ,ં ઍકફીજાથી જોડાઍરું શોલું
થામ છે અને “પતક”નો અથજ પાડલું અને જુ દું
કયલાનો થામ છે . આવભાન અને ઝભીન
ભેરા શતા અભોઍ ફન્નેને જુ દા કમાજ. શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફારકય (અ.)થી યીલામત છે
કે ઍક વ્મણક્તઍ આને તેની તપવીય ુછી :
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શઝયતે પયભાવ્મું કે તું ધાયતો શોઇળ કે તેઓ
આવભાં ભેરા શતા અને તેઓને જુ દા કયી
નાખલાભાં આવ્મા. તેણે કહ્યું કે શા ! શઝયતે
પયભાવ્મું કે ખુદાની ફાયગાશભાં તૌફા કય.
કાયણ કે અલ્રાશે જે પયભાવ્મું છે કે
આવભાનો ફંધ શતા તેથી ભુયાદ ઍ છે કે
આવભાનો લયવતા ન શતા અને ઝભીન ફંધ
શતી તેથી ભુયાદ ઍ છે કે તેભાં કંઇ ઉગતું ન
શતું, જ્માયે ખુદાઍ રોકોને મદા કમાજ અને
તેના ઉય જાનદાય ચીઝો ભુકી ત્માયે
આવભાનોને લયવાદથી પાડી ઝભીન ઉય
ાણી ભોકલ્મું અને તેથી ઝભીન પાટી અને
તેભાં દયેક જાતની રીરોતયી ઉગલા ભાંડી. આ
જલાફ વાંબી તે વલાર ુછનાયે કહ્યું કે શુ ં
વાક્ષી આું છુ ં કે આ મગમ્ફયના
પયઝંદોભાંથી છો. આની ાવે જે ઇલ્ભ છે
તે મગમ્ફયનું ઇલ્ભ છે . શ. ઇભાભે જાઅપય
વારદક (અ.)ને ાણીના સ્લાદ ણલે ુછલાભાં
આવ્મું તો આે જલાફભાં પયભાવ્મું કે તેના
સ્લાદ ણલે ન ુછ, ણ તેના પામદા ણલે
ુછ. કેભકે ાણીનો સ્લાદ ઍ ઝીંદગીનો
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સ્લાદ છે જે ભકે અલ્રાશે પયભાવ્મું કે અભે દયેક
ચીઝને ાણીથી વજીલન કયી. (પ્રકાળકની
નોંધ :- આ ણલમની લધાયે ણલગત જાણલા
તથા અલ્રાશ તઆરા ણલળેની ભાઅયેપતભાં
લધાયો કયલા ભાટે છઠ્ઠા ઇભાભ (અ.)ઍ
તેઓના વશાફી ભુપઝઝરને આેરા
જલાફોની રકતાફ “ભાઅયેપત”નો અભ્માવ
કયલા ણલનંતી છે . આ રકતાફનું વંાદન
અલ્રાભા શાજી નાજી વાશેફે લજ ૧૯૧૨
ભાં કયેર શતું, જે ને ુન: પ્રકાણળત કયલાભાં
આલી છે . પ્રાણપ્તસ્થાન : શાજી નાજી
ભેભોયીમર ટ્રસ્ટ, આંફાચોક, બાલનગય.)
૩૧ થી ૩૫ ભી આમાત :-

َ
ت ِم ۡی َد
ُس ُبلًا

َ
ۡ ََق َج َع ۡل َنا فی الۡا
ص َذ َق ِاسیَ ا ۡـ
ذ
ِ
ِ
ً بہ ۡم ۪ َق َج َع ۡل َنا فِ ۡی َہا فِ َج
اجا
ِِ
َّ َ َّ
َ
ُ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
﴾۳۱﴿ لعلہم یہتدقـ
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َ َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ً َّ ۡ ُ ۡ ً َ
ۖ ّق ُہ ۡم
ق جعلنا السمٓاء سقفا محفوظا ۚ
ُ
َع ۡن ّٰا ّٰی ِت َہا ُم ۡعرِضوۡ َـ ﴿﴾۳۲
َ ُ َ َّ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ
الن َہ َاذ قَ
ق ہو ال ِذی خلق الیل ق
َّ
الش ۡم َس َق الۡقَ َمرَ ؕ ک ُ ٌّل ف ۡی َف َلک ّیَ ۡس َب ُحوۡـَ
ِ ٍ
﴿﴾۳۳
َ َ ُۡۡ
َۡ َ
َق َما َج َعلنا ل َِبٍ ٍو ِّم ۡن ق ۡب ِلک الخل َد ؕ
ََ۠
َ َ ۡ ّٰ
افائِ ۡن ِّم ّت ف ُہ ُم الخ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۳۴
َ ُ ُ
ُ ُّ َ ۡ َ َ ُ ۡ
س دٓائِقۃ ال َموۡ ِة ؕ َق ن ۡبلوۡخ ۡم
کل جف ٍ
ۡ َ ً َ َۡ َ
َّ ّ َ ۡ َ ۡ
ِبالٍ ِو ق الخهؿِ فِتنۃ ؕ ق ِالینا
hajinaji.com
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ُ
﴾۳۵﴿ت ۡر َج ُعوۡ َـ
અને અભોઍ ૃથ્લીભાં બાયે (લજનદાય)
શાડો કામભ કયી દીધા છે કે જે થી ક્માંમ ઍભ
ન થામ કે તે (ૃથ્લી) તેભને રઇ ધવી ડે ;
અને તેભાં તેભના ભાટે રાંફા શોા ભાગજ
ફનાવ્મા છે કે જે થી તેઓ ખયો ભાગજ ભેલી
રે. (૩૧)
અને આકાળને અભોઍ ઍક વુયણક્ષત છત્ર
ફનાવ્મું છે અને (તો ણ) તેઓ તે
ણનળાનીઓથી ભોઢું પેયલી રે છે . (૩૨)
અને તે (અલ્રાશ) ઍજ તો છે જે ણે યાત
તથા રદલવ અને વૂયજ તથા ચંદ્રભાને વજ્માજ
છે ; તેઓ (વલે) ોતોતાના (ઠયાલેરા)
લતુજભાં તમાજ કયે છે . (૩૩)
અને અભયણં તો અભોઍ તાયી શેરાં ણ
કોઇ ભાણવ ભાટે નક્કી કમુું ન શતું; ત્માયે (શે
યવૂર !) જો તું ભયી જળે તો ળું તેઓ શંભેળ
(ભાટે જીલતા) યશેનાય છે ? (૩૪)
દયેક વ્મણક્ત ભૃત્મુ (નો સ્લાદ) ચાખનાય છે ;
અનુક્રભણણકા
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અને અભે અજભામળ તયીકે નેકી તથા ફદી
લડે તભાયી કવોટી કયીઍ છીઍ; અને અભાયી
તયપ જ તભારૂં ાછુ ં પયલું થળે. (૩૫)
અને ઝભીન ઉય શાડ ફનાવ્મા ઍટરા
ભાટે કે તે ખીરાનું કાભ કયે અને તેથી ઝભીન
ભાણવો વણશત ધવી ન જામ અને તે
શાડોભાં ણલળા ભાગજ ફનાવ્મા ઍટરા ભાટે
કે તે યસ્તાથી ોતે ોતાના કામજ ભાટે જઇ
ળકે.
આવભાનને અભોઍ છત ફનાલી છતાં ણ
તે અલ્રાશની ણનળાનીઓથી ભોઢું પેયલી રે
છે .
અલ્રાશે યાત્રીને આયાભ ભાટે ફનાલી અને
રદલવને કાભ-ધંધા ભાટે ફનાલલાભાં આવ્મો
છે . વૂમજ અને ચંદ્રથી રદલવ તથા યાતને પ્રકાળ
ભે છે અને લયવોની ગણતયી થામ છે અને
તે ફન્ને આવભાનોભાં તયે છે જે લી યીતે
તયનાય ાણીભાં તયે છે .
કાપય રોકો ઇચ્છતા શતા કે આ (વ.)ની
ઉય કોઇ આપત આલે, ત્માયે તેના રદરાવા
ભાટે કુદયતે કહ્યું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) !
અનુક્રભણણકા
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અભય યશેલું અભોઍ તાયા શેરાં ણ કોઇ
ણ ભાણવ ભાટે નક્કી કમુું ન શતું, તું ભયી
જળે તો ળું તેઓ જીલતા યશેળે ? ભાટે તું ઍ
લાતથી દીરગીય ન થા.
કુદયત કશે છે કે અભે “ળય” (ફુયાઇ)થી
અજભાલીઍ છીઍ. દયેક ઇન્વાનની કવોટી,
આવાની અને વખતી, અભીયી અને ગયીફી,
ણફભાયી અને તંદુયસ્તીભાં થામ છે . તેથી વબ્ર
અને ફેવબ્રી તથા ળુક્ર અને નાળુક્રી દુણનમા
વભક્ષ જાશેય થામ છે . શ. ઇભાભે જાઅપય
વારદક (અ.)થી ભનકુર છે કે શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.) ણફભાય થમા ત્માયે આની
અમાદત ભાટે આના બાઇ આવ્મા ને ૂછમું
કે તભાયો ળો શાર છે ? આે પયભાવ્મું કે શુ ં
ભાયી ઝાતને ળયભાં જોઉં છુ ં . તેઓઍ કહ્યું કે
આ ળું કશી યહ્યા છો ? ઍ લસ્તુઓ આથી
દૂય છે , તે લખતે આે ઉયની આમત ઢીને
કહ્યું કે ખુદા પયભાલે છે ખેય ઍટરે તંદુયસ્તી
અને ળય ઍટરે ણફભાયી અને પકીયી છે . આે
પયભાવ્મું કે શુ ં ળય જોઉં છુ ં તેથી ભુયાદ ભાયી
ણફભાયી છે તે ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ નથી.
અનુક્રભણણકા
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૩૬ થી ૩૯ભી આમાત :-

َ َ َ ّٰ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡۤۡ ۡ ّ َ ّ َ ُ ۡ َ َ
ق ِادا ذاؽ ال ِذین کؿػقا ِاـ یت ِخذقنک
ُۡ
َ َ َّ
ُ
َّ
ِالا ُہ ُز ًقا ؕ ا ّٰہذا ال ِذ ۡی یَذٔ ُو ّٰال َِہ َتک ۡم ۚ َق
ّٰ
ُہ ۡم ب ِذٔۡ ِو ّ
الرَ ۡح ّٰم ِن ُہ ۡم ک ِؿ ُػ ۡق َـ ﴿﴾۳۶
ِ
ُخ ِل َق الۡان ۡ َس ُ
اـ ِم ۡن َع َجل ؕ َساُقذِیۡ ُکمۡ
ِ
ٍ
ُ
َ َ
ّٰا ّٰیتِ ۡی فلَا ت ۡس َت ۡع ِجلوۡ ِـ ﴿﴾۳۷
ُۡ
ّٰ َ ۡ
ُ ُ
َق حَقوۡلوۡ َـ َمتی ّٰہذا الوَ ۡع ُد ِا ۡـ کن ُت ۡم

ۡ
ّٰص ِدقِه َف ﴿﴾۳۸
لَوۡ حَ ۡع َل ُم الَّذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ِحه ۡ َف لَا یَ ُک ّ ُفوۡـَ
ِ
َ ۡ ُّ ُ ۡ ُ َّ
الن َاذ َق لَا َع ۡن ُظ ُہوۡذہ ۡم َق لاَ
عن قجو ِہ ِہم
ِِ
hajinaji.com
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ۡ
﴾۳۹﴿ ُہ ۡم یُن َِ ُو ۡق َـ
અને જે લખતે તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન નથી
રાવ્મા તને જુ ઍ છે ત્માયે તેઓ ભાત્ર તાયી
ઠેકડી ઉડાડે છે ; (અને કશે છે કે) ળું તે ળખવ
આજ છે કે જે તભાયા ભાઅફૂદોનું લણજન
(ફુયાઇ વાથે) કયે છે ? જો કે તેઓ ંડેજ
દમાુ અલ્રાશની માદનો ઇન્કાય કયનાયા છે
(ભાટે તેભની જ ભુખાજઇ ઉય શવલું
જોઇઍ). (૩૬)
ભનુર્ષમ ભાત્ર (સ્લબાલે) ઉતાલો ેદા
કયલાભાં આવ્મો છે ; શુ ં તભને નજીકભાં જ
ભાયી ણનળાનીઓ દેખાડીળ, ભાટે તભે ભાયી
ાવે ઉતાલની ઇચ્છા કયળો ભા. (૩૭)
અને તેઓ કશે છે કે જો તભે વાચા છો તો
દેખાડી દો કે આ (કમાભતનો) લામદો આલળે
ક્માયે ? (૩૮)
કદાચને આ રોકો કે જે ઓ ઇન્કાય કયનાયા
થઇ ગમા છે તેઓ તે લખત(ની ણસ્થણત)ને
જાણી રેતે જ્માયે કે તેઓ (જશન્નભની)
અનુક્રભણણકા
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આગને ન ોતાના ભોઢા તયપથી યોકી ળકળે
અને ન ોતાની ીઠ તયપથી, અને ન તેભની
(કોઇ પ્રકાયની) વશામ કયલાભાં આલળે (તો
કદી ણ ઉતાલ કયતે નણશ). (૩૯)
જ્માયે શ. યવુરે ખુદા (વ.) કુયેળની ઍક
જભાત ાવેથી નીકળ્મા તો અફુ જશેરે
ભશ્કયીના રૂભાં કહ્યું કે “આ વ્મણક્ત અબ્દે
ભુનાપના લંળભાંથી છે .” તેથી અલ્રાશે આ
આમત નાણઝર કયી કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.)
જે ઓઍ કુફ્ર કમુું તેઓ તને જુ ઍ છે તો
આવભાં ઠઠ્ઠા ભશ્કયીભાં કશે છે કે આ ઍ
ળખવ છે જે તભાયા ભાઅફુદોને ફુયી યીતે
માદ કયે છે , જ્માયે ખયી શકીકત તો ઍ છે કે
તેઓ ોતે જ ખુદાને માદ કયલાનો ઇન્કાય કયે
છે અને ભશ્કયી કયલાને રામક ણ ઍજ રોકો
છે .
નઝય ણફન શાયીવ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
અઝાફ જલ્દી રાલલા કશેતો અને અઝાફ
ભશ્કયીના રૂભાં ભાંગતો શતો, તે ણલે
શકતઆરાઍ તેને ભના કયી. જે ભકે પયભાલે
છે કે ઇન્વાનના સ્લબાલભાં ઉતાલ ળાભીર
અનુક્રભણણકા
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છે ઍટરે કે ઇન્વાન દયેક કાભભાં ઉતાલ કયે
છે .
ઍ કાપયો કશેતા શતા કે જો તભો વાચા શો
તો અભને ફતાલો કે કમાભત અને અઝાફ
ક્માયે આલળે ? આ ભુજફ તેઓ યવુરે ખુદા
(વ.) તથા તેભના અસ્શાફને ુછતા શતા.
ખુદાઍ તઆરા તેઓને જલાફભાં પયભાલે છે
કે તેઓ ઍ લખતે જાણળે જ્માયે તેઓ
ોતાના ભોંઢા અને ીઠને આગથી ફચાલી
નણશ ળકે, તે અગ્નીઍ તેઓને ચોતયપથી
ઘેયેરા શળે અને ઍ લખતે તેઓ જાણળે કે આં
શઝયત (વ.) અને અસ્શાફો વાચું કશેતા
શતા.
૪૦ થી ૪૪ ભી આમાત :-

َۡ
َ
َ ً ۡ
بَ ۡل تا ِت ۡی ِہ ۡم بَغ َتۃ ف َت ۡب َہ ُت ُہ ۡم فلَا
َۡ
َ
﴾۴۱﴿ یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ َذ ّخ َہا َق لَا ُہ ۡم یُنؾ ُػ ۡق َـ
َ
َ َ
ۡ َق لَقَ ِد
اس ُت ۡہ ِزئ ِب ُر ُس ٍل ِّم ۡن ق ۡب ِلک
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َ َ َّ
ۡ َ َ ُ
ف َحاؼ ِبال ِذیۡ َن َس ُِ ُو ۡقا ِمن ُہ ۡم ّما کانوۡا ِب ٖہ
یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ ﴿ ﴾۴۱٪
ُ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ ُ ُ ۡ َّ ۡ َ َّ
الن َہاذِ ِمنَ
قل من یکلؤخم ِبالی ِل ق
الرَ ۡح ّٰمن ؕ بَ ۡل ُہ ۡم َع ۡن ِدٔۡو َذ ّبہمۡ
ّ
ِ ِِ
ِ
ُ ُ
ّم ۡعرِضوۡ َـ ﴿﴾۴۲
َ
ٌ َ َ
َ
ا ۡؿ ل َ ُہ ۡم ّٰال َِہۃ ت ۡمن ُع ُہ ۡم ِّم ۡن ُخ ۡقنِنا ؕ لَا
َّ
َ َۡ ُ
یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ ن ِۡ َو اجف ِس ِہ ۡم َق لَا ُہ ۡم ِّمنا
یُ ۡص َح ُبوۡ َـ ﴿﴾۴۳
بَ ۡل َم ّ َت ۡع َنا ٰۤہ ُؤلَٓا ِء َق ّٰا َب َ
ٓاء ُہ ۡم َح ّٰتّی َطاؾَ
hajinaji.com
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ۡ َ َّ َ
ََ
ۡ
ال ُع ُمرُ ؕ افلَا یَرَ ۡق َـ انا ناتِی
َۡ
ََ
ُ َۡ
ننق ُص َہا ِم ۡن اٗ َوافِ َہا ؕ اف ُہ ُم

َ
َعل ۡی ِہ ُم
َ َ
الۡا ۡذص

ّٰ ۡ
﴾۴۴﴿ الغ ِل ُبوۡ َـ

ફલ્કે તે (કમાભત) તો તેભને ઓસચતી આલી
કડળે, છી તે તેભને ભુંઝલી નાખળે, જે થી
તેઓ ન તેને ટાી ળકળે અને ન તેભને
ભોશરત આલાભાં આલળે. (૪૦)
અને (શે યવૂર !) ખચીત જ તાયી
આગભચના યવૂરોની ણ શાંવી ઉડાલલાભાં
આલી શતી, જે થી તેઓ જે અઝાફને શવી
કાઢતા શતા તેણે જ તેભને આલી કડ્મા.
(૪૧)
તું કશે કે યાતભાં કે રદલવભાં દમાુ
(અલ્રાશ)ના અઝાફથી તભારૂં કોણ યક્ષણ કયે
છે ? ણ તેઓ તો તેભના યલયરદગાયની
માદથી ણ ભોઢું પેયલી રેનાયા થઇ ગમા છે .
(૪૨)
અનુક્રભણણકા
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ળું અભાયા ણવલામ તેભના કોઇ (ફીજા ણ)
ખુદા છે જે તેભને અભાયા (અઝાફ)થી
ફચાલે ? (તેઓ ળું ફચાલળે,) ોતાની
જાતની તો ભદદ કયી ળકતા નથી, અને ન
અભાયી આગ તેભનો કોઇ વાથી થનાય છે .
(૪૩)
ફલ્કે અભોઍ તેભને તથા તેભના
ફાદાદાઓને વુખનો ઉબોગ કયલા દીધો,
અશીં વુધી કે તેભની જીંદગી (વુખભાં)
રંફાઇ; ળું તેઓ આ નથી દેખતા કે ૃથ્લીને
અભે તેની આજુ ફાજુ થી વતત ઓછી કયતા
ચાલ્મા જઇઍ છીઍ ? ળું તો ણ તેઓજ
પ્રફ છે ? (૪૪)
ઍ રોકો કમાભતના અઝાફનો ઇન્કાય કયતા
શતા અને કશેતા શતા કે કમાભત આલનાય
નથી, તેઓને જલાફ આલાભાં આલે છે કે
કમાભત ઍકાઍક આલી જળે જે ને તેઓ
ટાી ળકળે નણશ.
શેરાંના રોકો જે ભ મગમ્ફયોની ભશ્કયી
કયતા શતા ઍજ પ્રભાણે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ના ઝભાનાભાં કુપપાયો ણ તેઓની
અનુક્રભણણકા
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ભશ્કયી કયતા શતા. કુદયત કશે છે કે અમ
ભોશમ્ભદ (વ.) તું ગભગીન થઇળ નણશ.
તેઓને ણ અઝાફ આલીને ગીયપતાય કયી
રેળે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તેઓને કશે કે યાતે
અથલા તો રદલવે કોઇણ વભમે અભાયો
અઝાફ આલળે, ત્માયે તભને કોણ ફચાલળે ?
શલે કુપપાયોને કુદયત તયપથી ચેતલણી
આલાભાં આલે છે કે ળું તેઓના ભાઅફુદ
અભાયા અઝાફને યોકી ળકળે ? તેઓ જે ને
ોતાના ખુદા વભજે છે તે રોકો ોતાની તો
વશામ કયી ળકતા નથી.
અભોઍ ભક્કાલાાઓને ઘણો પામદો
શોંચાડ્મો, તેઓ ોતાનું જીલન આયાભથી
ગુઝાયે છે . તેઓના ફા-દાદાઓઍ ણ
અભાયાથી પામદો ભેવ્મો અને દુણનમાભાં
વુખચેન તથા રાંફુ આમુર્ષમ ભલાનું કાયણ
તેઓ ભુતીઓની ૂજાની ફયકત વભજે છે ,
ણ છે લટે તેઓને ઍક રદલવ ભોત આલળે
અને તેઓ અઝાફભાં ગીયપતાય થળે. જો કે
અભે ઝભીનના રકનાયાઓને ટુંકાલી યહ્યા
અનુક્રભણણકા
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છીઍ ઍટરે કે તેઓના લડેયાઓભાં કેટરાકને
ભોત આી દઇઍ છીઍ અથલા તેભના ભોટા
ભોટાઓને ભોતનો જાભ ીલયાલીઍ છીઍ
અથલા ઍ કે તેઓના આરીભોને અભો ભોત
આીઍ છીઍ.
આ કશેલાનો ભતરફ ઍ છે કે જે લી યીતે
અભોઍ તેભને શેરે ઝીંદગી આી તેલીજ
યીતે અભો તેભને ભોત આલાની ણ ળણક્ત
ધયાલીઍ છીઍ. આ આમતભાં ઝભીનને
વતત ઘટાડલાનો ઍક અથજ ઍ ણ થામ છે કે
તેભાં ઍલી ણનળાનીઓ ઍકાઍક જોલાભાં
આલે છે જે ભકે દુકાનું દુ:ખ, ણફભાયીઓ,
ભુશ્કેરીઓ, ુયનું આલલું, ધયતીકં થલો તથા
ઠંડી ગયભીની લધઘટ લગેયે. આલી યીતે જુ દી
જુ દી આપતો ઇન્વાનો ઉય આલે છે , ત્માયે
તેના કયેરા કામો ઉય ાણી પયી જામ છે
અને શઝાયો-રાખો ભાણવો ભયી જામ છે
અને લસ્તીઓ ણલયાન થામ છે અને રીરાછભ
ખેતયો તફાશ થઇ જામ છે .
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૪૫ થી ૪૮ભી આમાત :-

ُ ۡ ّ َ َ ۤۡ ُ ۡ ُ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ
ۖ ق ل ا یسم ع
قل ِانما ان ِذذکم ِبالوح ِی ۫
ۡ َ
ُّ ُّ ُّ َ َ َ
ٓاء ِادا َما یُنذ ُذ ۡق َـ ﴿﴾۴۵
الصم الدع

َ َ ۡ َّ َّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ٌ ّ ۡ َ َ
َ
اب َذ ِّبک
ذ
ق ل ِئن مستہم جفحۃ ِمن ع ِ
َ َ ُ ۡ ُ ّ َ ّٰ َ ۡ َ َ ۤۡ ّ َ ُ ّ َ ّٰ ۡ
َ
لیقولن یویلنا ِانا کنا ظ ِل ِمهف ﴿﴾۴۶
ۡ
ََ ُ ۡ
ۡ َ
َق جضع ال َموَارِیۡ َن ال ِق ۡسط ل َِیوۡ ِؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ

َفلَا تُ ۡظ َل ُم ج َ ۡف ٌس َش ۡی ًئا ؕ َق ِا ۡـ ک َ َ
اـ
اؾ َح ّ َب ٍۃ ِّم ۡن َٓ ۡو َخؾ اَتَ ۡی َنا ب َہا ؕ قَ
ِم ۡثقَ َ
ٍ
ِ
َ ّٰ َ
ۡ
کفی ِبنا ّٰح ِس ِبه َف ﴿﴾۴۷
َق لَقَ ۡد ّٰاتَ ۡی َنا ُموۡ ّٰسی َق ّٰہرُ ۡق َـ ال ۡ ُؿ ۡػ َق َ
اـ َق
hajinaji.com
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ۡ َّ ۡ ّ ۡ َ ً َ
﴾۴۸ۙ ﴿ ٓاء ّق ِدٔ ًوا ل ِل ُمت ِقه َف
ِضی
(શે યવૂર !) તું કશે કે ણવલામ તેના નથી કે શુ ં
તભને (ભને જે ) લશી (થામ છે તેજ) પ્રભાણે
ડયાલતો યશુ ં છુ ં ; અને ફશેયાઓને જ્માયે
ડયાલલા ભાટે ોકાયલાભાં આલે છે ત્માયે તેઓ
તે ોકાયને વાંબતા નથી. (૪૫)
અને જો તેભને તાયા યલયરદગાયના
અઝાફની શલા ભાત્ર અડકી જામ તો તેઓ
અલશ્મ આ કશેલા ભાંડળે કે અપવોવ ! ખયેજ
અભે ઝુરભગાય શતા. (૪૬)
અને અભે કમાભતના રદલવે ન્મામના ત્રાજલાં
કામભ કયીળું, જે થી કોઇ વ્મણક્ત ય જયા
જે ટરોમ ઝુલ્ભ કયલાભાં નણશ આલે; અને જો
યાઇના દાણા જે ટરા લજનનો (ણ કોઇ
અભર) શળે તો તે ણ અભે રાલી શાજય
કયીળું; અને ણશવાફ રેલા ભાટે અભે ૂયતા
છીઍ. (૪૭)
અને ખયેજ અભોઍ ભુવા તથા શારૂનને
ફુયકાન (વત્મ અવત્મ ાયખલાની રકતાફ
અનુક્રભણણકા
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તલયેત) અજણ કયી શતી જે યશેઝગાયો ભાટે
પ્રકાળ તથા ફોધ શતી. (૪૮)
ખુદા કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે
શુ ં લશી થકી તેઓને ડયાલું છુ ં ણ તેઓનો
શાર ફશેયા જે લો શોમ છે જે ઓને ગભે તેટરું
કશેલાભાં આલે ણ તેઓ કંઇ વાંબતા નથી
તેજ પ્રભાણે આ કુપપાયો ણ કોઇ લાત
વાંબતા નથી.
જો ઍ કાપયોને તાયા યલયરદગાય તયપથી
અઝાફની શલા ભાત્ર ણ અડકી જામ તો
તેઓ ચીવ ાડીને કશેલા ભાંડળે કે અપવોવ
છે અભાયા ઉય કે અભોઍ ળીકજ કમુું અને
મગમ્ફયને જુ ઠરાવ્મા. જે ના કાયણે અભાયા
ઉય અઝાફ તુટી ડ્મો.
આ આમતનો શેતુ ઍ છે કે કમાભતના રદલવે
કોઇની ણ નેકી વ્મથજ જળે નણશ અને ન
કોઇની ભાભુરી ફુયાઇ છુ ાળે. આરદરનો
દયફાય શળે અને ન્મામથી પેવરાઓ થળે. ત્માં
ન તો વીપાયીળ કાભ આલળે ન ૈવો કાભ
આલળે ણ જે ઓ ળપાઅતના શકદાય શળે
તેઓની ળપાઅત કયલાભાં આલળે. કોઇ ણ
અનુક્રભણણકા
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ગુનેશગાયને ોતાનો શક ભાપ કયી દેલો અને
તેના ભાટે ળપાઅતને ભાન્મ યાખલી તે ઍના
યફ શોલાની ળાન છે . શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે આઅભાર
કોઇ અંગ નથી કે તેને તોલાભાં આલે. લજન
કયલાની તો ઍને ઝરૂયત શોમ છે જે તેની
ગણતયી, બાય અથલા શરકાણાને જાણતો
ન શોમ. ખુદાની નજયોથી કોઇ ચીઝ છુ ી
નથી. આ આમતભાં “ણભઝાન”નો અથજ
ઇન્વાપ છે . તપવીયે અશરેફમતભાં
ત્રાજલાઓથી ભુયાદ અમ્ફીમા અને
અઇમ્ભાશ છે . દયેક ઉમ્ભતની ફક્ષીવ અને
ભગપેયતનો આધાય તેભના ઝભાનાના નફી
અને ઇભાભની ઇતાઅત છે , અને આ જ
ત્રાજલાથી કમાભતભાં વાચા અને ખયાફ
કામોનો પેંવરો થળે.
અશીંથી અમ્ફીમા (અ.)નો ઝીક્ર ળરૂ થામ છે ,
અને ઍક છી ઍક અમ્ફીમાના જીલનને
ણલસ્તાયીને અથલા ટુંકભાં યજૂ કયેર છે . આ
લાત ઉય ઇન્વાન જો ણલચાય કયે તો તેભાં
ઘણી લાતો જાણલા ભળે. શેરી લાત તો ઍ
અનુક્રભણણકા
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કે છીથી આલેરા તભાભે તભાભ નફીઓ
(જાશેયભાં) ફળય (ઇન્વાન) શતા. કોઇ
અનોખી જુ દા પ્રકાયની ભખરુક ન શતી.
ફીજી લાત ઍ કે અમ્ફીમા ણ ઍ કામજ ભાટે
આવ્મા શતા જે કાભ શ. ભોશમ્ભદ (વ.) કયી
યહ્યા શતા. ત્રીજી લાત ઍ કે અમ્ફીમાઓઍ
લયવો વુધી દુ:ખ ઉાડ્મા, ણ છે લટે
અલ્રાશની ભસ્રેશત પ્રભાણે તેઓને વશામ
ભી અને તેભના ઉય ોતાના પઝરો
કયભથી નલાઝીળ કયી, તેઓની દોઆઓ
કફુર કયી, તેઓ ખુદાના ભશફુફ અને પ્માયા
શોલા ઉયાંત તેભને શમયતઅંગેઝ ળણક્ત
આી તથા ભોઅજીઝાઓ અજણ કમાજ. જ.
શારૂન (અ.) તથા શ. ભુવા (અ.)ને ફુયકાન
આેર છે , જે શકથી ફાતીરને જુ દું કયનાય
છે અને શકનું અનુવયણ કયનાયાઓ તેભાંથી
ફોધ ગ્રશણ કયતા શતા.
૪૯ થી ૫૩ભી આમાત :-

َالّ َ ِذیۡ َن یَ ۡخ َشوۡ َـ َذ ّبَ ُہ ۡم ِبال ۡ َغ ۡیب َق ُہ ۡم ِّمن
ِ
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َّ َ ۡ ُ
اع ِۃ ُمش ِفقوۡ َـ ﴿﴾۴۹
الس
َق ّٰہ َذا ِدٔۡ ٌو ّ ُم ّٰك َؿ ٌؽ اَن ۡ َزل ۡ ّٰن ُہ ؕ اَ َفاَن ۡ ُت ۡم لَہٗ
ۡ
ُمن ِٕ ُو ۡق َـ ﴿ ﴾۵۱٪

َق لَقَ ۡد ّٰاتَ ۡی َنا ۤۡ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم ُذ ۡش َد ٗف ِم ۡن َق ۡب ُل قَ
ُ ّ َ ّٰ ۡ
َ
کنا ِب ٖہ ع ِل ِمهف ﴿﴾۵۱
َّ
َ
َۡ َ َ
الت َما ِث ۡی ُل
اؾ لِا ِب ۡی ِہ َق قوۡ ِم ٖہ َما ّٰہ ِذ ِف
ِاد ق
ّ َ ۤۡ َ ۡ
ُ
التِ ۡی ان ُت ۡم ل َ َہا ّٰع ِکفوۡ َـ ﴿﴾۵۲
َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۤۡ ّٰ َ َ َ
ٓاءنا ل َ َہا ّٰع ِب ِدیۡ َن ﴿﴾۵۳
قالوا قجدنا اب
કે જે ઓ લણ દેખમે ોતાના યલયરદગાયથી
ડયતા યશે છે અને કમાભતના રદલવથી
)બમબીત યશે છે . (૪૯
hajinaji.com
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અને આ (કુયઆન) ફયકતલાી નવીશત છે
જે અભોઍ ઉતાયી છે ; તે છતાં ળું તભે તેનો
ઇન્કાય કયનાયા છો ? (૫૦)
અને ખયેજ અભોઍ ઇબ્રાશીભને ળરૂઆતથી
જ ોતાનો વન્ભાગજ (ાયખી રેલા)ની ફુણદ્ઘ
અજણ કયી શતી, અને અભે તે(ની
રામકાત)થી વંૂણજ લાકેપ શતા. (૫૧)
(તે વભમને માદ કયો) જ્માયે કે તેણે ોતાના
ફા (ઍટરે કાકા આઝય)ને તથા ોતાની
કોભને કહ્યું કે આ ભૂર્તતઓ ળી લસ્તુઓ છે કે
જે ની ફંદગીભાં તભે ભચ્મા યહ્યા છો ? (૫૨)
તેભણે કહ્યું કે અભોઍ અભાયા ફાદાદાઓને
તેભની ૂજા કયતા દીઠા શતા. (૫૩)
ઉયની આમતોભાં યશેઝગાયોના વદ્ગુણોનું
ફમાન થમેર છે . તેઓ છુ ી યીતે અને
ઍકાંતભાં ોતાના યફથી ડયે છે અને
યીમાકાયી (દેખાલ)થી ફચલા ભાટે ોતાના
બમને રોકો ઉય જાશેય કયતા નથી.
આ કુયઆન ફયકતલાું છે અને આખેયતભાં
નપો શોંચાડનારૂં છે તેને અભોઍ અભાયા
નફી ઉય ઉતાયેર છે , કે જે સ્ટ ક ભોઅજીઝો
અનુક્રભણણકા

1312

hajinaji.com

છે તેનો તભે ઇન્કાય કયો છો ?
ખુદાઍ શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ને “રૂશ્દ”
(વભજદાયી) ઍટરે કે ભાગજદળજન આપ્મું.
જે ભકે શ. ભુવા (અ.)ને તલયેત આી અને
તેઓને અભોઍ ઍલી યેશનુભાઇ આી જે ભાં
તલશીદ અને ખુદાની ભાઅયેપતની દરીરોનો
ભાગજ શતો. “રૂશ્દ”નો અથજ અશીં નફુવ્લત છે .
તો તેનો અથજ ઍ થળે કે અભોઍ તેને
મગમ્ફયી આી અને અભો તેઓની
રયણસ્થણતથી જાણકાય શતા.
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ ોતાના ફા (ઍટરે
કાકા આઝય)ને અને ોતાની કોભને કહ્યું કે
આ ભુર્તતઓ ળું છે જે ની તભો ૂજા કયો છો ?
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)નું આ કશેલું તેભાં ફુતો
પ્રત્મે તેઓની નપયત જાશેય થામ છે . તે
ણવલામ આનો કશેલાનો શેતુ ઍ શતો કે આ
ફુત ન તો કોઇને નપો શોંચાડે છે ન નુકવાન
છી ળા ભાટે તેની ૂજા કયો છો ? ઍ
ફુતોભાં વશુ થી ભોટો ફુત વોનાનો
ફનાલલાભાં આવ્મો શતો તથા તેની ફન્ને
આંખો ણશયા જડીત શતી. ‘જાભેઉર
અનુક્રભણણકા
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અખફાય’ભાં અબ્દુલ્રાશ ણફન ભવઉદથી
લણજન છે કે ઍક લખત શ. યવુરે ખુદા (વ.)
કોભની ાવેથી નીકળ્મા જે ઓ ળતયંજ યભી
યહ્યા શતા. આે પયભાવ્મું કે ળું આ ભુર્તતઓ
છે જે ની તભો ૂજા કયી યહ્યા છો ? તભોઍ
ખુદા તથા યવુરની નાપયભાની કયી છે ,
ભજભઉર ફમાનભાં શ. યવુર (વ.)ના
નાભના ફદરે શ. અરી (અ.)નું નાભ રખેર
છે .
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ ફુતયસ્તી ણલે
ૂછમું : તો તેઓઍ જલાફભાં કહ્યું કે : આ
ભુર્તતઓની ૂજા અભાયા ફા દાદા ણ કયતા
શતા તેથી અભો ણ કયીઍ છીઍ. આ
તફક્કે દયેક ઇન્વાને ોતાના ધભજ ણલળે
ણલચાય કયલો જોઇઍ અને ોતાની ફુણઘ્ધથી
ણ ોતાના ભઝશફને વભજલો જોઇઍ.
અભાયા ફા દાદા જે પ્રભાણે કયતા આવ્મા
શતા તેથી અભે કયીઍ છીઍ તે કોઇ વ્માજફી
દરીર નથી.
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૫૪ થી ૫૭ભી આમાત :-

ُُ
َ َ َ ُۡ َۡ
َ
اؾ لَق ۡد کن ُت ۡم ان ُت ۡم َق ّٰابَٓاؤخ ۡم ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل
ق
ُ ۡ
ّم ِبه ٍف ﴿﴾۵۴
َ ُ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
قالوۡا ا ِجئ َتنا ِبال َح ّ ِق ا ۡؿ ان َت ِم َن
ّّٰ ۡ
َ
الل ِع ِبهف ﴿﴾۵۵
َ َ َ ۡ ّ َ ّ ُ ُ ۡ َ ّ ُ ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ
ۡ
ص
قاؾ بل ذبکم ذب السمو ِة ق الاذ ِ
الَّذ ۡی َف َؽ َػ ُہ ّن َ۫
ۖ َق اَنَا َعدّٰی ّٰدل ُِک ۡم ِّمنَ
ِ
ّّٰ
ۡ
َ
الش ِہ ِدین ﴿﴾۵۶
َ َ ّّٰ
الل ِہ لَاَخ ِۡی َد ّ َـ اَ ۡص َن َ
ام ُک ۡم بَ ۡع َد اَ ۡـ تُوَلُّواۡ
قت
ُم ۡد ِبرِیۡ َن ﴿﴾۵۷
hajinaji.com
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પયભાવ્મું, ખયેજ તભે અને તભાયા ફાદાદા
ણ ખુલ્રી ગુભયાશીભાં છો.
તેભણે કહ્યું, તું કોઇ શક લાત રાવ્મો છે કે
અભસ્થીજ રદલ્રગી કયનાયાઓ ભાંશેનો છે ?
(૫૫)
પયભાવ્મું, શા, તભાયો યલયરદગાય ઍજ
આકાળો તથા ૃથ્લીનો યલયરદગાય છે , જે તે
(વલે)ને અણસ્તત્લભાં રાવ્મો છે ; અને શુ ં ઍ
લાત ય વાક્ષી આનાયાઓ ભાંશેનો છુ ં .
(૫૬)
અને (છી ભનભાં જ કહ્યું) અલ્રાશની
કવભ! જ્માયે તભે ીઠ પેયલીને ચાલ્મા જળો
ત્માયે શુ ં તભાયી આ ભૂર્તતઓ વાથે (કોઇને
કોઇ) ચારફાજી જરૂય ચારીળ. (૫૭)
ળમતાન ઇન્વાનનો ભોટો દુશ્ભન છે અને
તેનો પયેફ ઍ છે કે તે ભાણવોને ોતાના
ૂલજજોનું અનુકયણ કયલા ઉય જ કામભ યાખે
છે . તેથી જ શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ તે કાપયોને
કહ્યું કે તભો અને તભાયા ફા દાદા
ગુભયાશીભાં છો. ફુણઘ્ધળાી જો તેના ઉય
ણલચાય કયે તો જરૂય ભાગજદળજન ભી ળકે છે .
અનુક્રભણણકા
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તેઓઍ શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ને કહ્યું કે તું
અભાયી વાભે કોઇ શક લાત રાવ્મો છે કે
ખારી રદલ્રગી જ કયે છે ? તે કાપયોને
ોતાનો ધભજ વાચો શોલાની ઍટરી ખાત્રી
શતી કે તેઓ ઍ કલ્ના ણ કયી ળકતા ન
શતા કે કોઇ અભને આ લાતો વભજદાયીૂલજક
કશી યહ્યું છે . તેથી તેઓઍ કહ્યું તું ભાત્ર ભશ્કયી
અને ખેર કયી યહ્યો છે .
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે જે લાતો શુ ં કશુ ં
છુ ં તે કંઇ ખેર તભાળો નથી, તભાયો
યલયરદગાય ઍ છે જે ણે ઝભીન અને
આવભાનને મદા કમાજ છે . શુ ં આ લાતની
ગલાશી આું છુ ં કે શુ ં તભાયી જે ભ રોકોનું
અનુકયણ કયતો નથી, શુ ં તો દયેક કાભ વભજી
ણલચાયીને કરૂં છુ ં . ફીજા રદલવે તેઓનો
તશેલાય શતો. તે રોકોઍ કહ્યું કે ઇબ્રાશીભ ! તું
ણ અભાયી વાથે ચાર અને અભાયી
યીતબાત તથા અભાયી ભુતીઓને જોઇરે તે
બરું ફુરૂં કશેળે નણશ. ફીજા રદલવે આે
જલાફ આપ્મો કે “ઇન્ની વકીભ” (શુ ં ણફભાય
છુ ં ) આ સ્થે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ ણફભાય
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ઍ અથજભાં કહ્યું કે રોકોની વાથે જલું અને
ત્માં જઇ ળયીઅત ણલરૂઘ્ધના કામોનું જોલું તે
ઍક જાતની આત્ભીક તકરીપ શતી કાયણ કે
જે ખુદાના નફી શોમ તેભના ભાટે આલા
ફેશુદા જલ્વાઓ (નકાભા કામજક્રભ)ભાં જલું
ઍક જાતની “રૂશાની ણફભાયી જ” શતી. તેથી
આે કહ્યું કે શુ ં ણફભાય છુ ં .
છી શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ ણલચામુું કે જ્માયે
તભે ચાલ્મા જળો ત્માયે શુ ં આ ભુતીઓને
તોડલાની કોઇ મુણક્ત ણલચાયીળ. કાયણ કે
નભરૂદના ઝભાનાભાં કોઇ ણ કાભ અગાઉથી
મોજના ફનાવ્મા લગય કયલું ફશુ ભુશ્કેર શતું.
૫૮ થી ૬૦ ભી આમાત :-

َّ
َ ّ ۡ َ َ ّ ً ّٰ
َ َ
ف َج َعل ُہ ۡم ُجذدا ِالا ک ِبه ًؿا ل ُہ ۡم ل َ َعل ُہ ۡم
﴾۵۸﴿ ِال َ ۡی ِہ یَ ۡر ِج ُعوۡ َـ
ََقالُوۡا َم ۡن َف َع َل ّٰہ َذا ِب ّٰال َِہ ِت َنا ۤۡ ِانّ َ ٗہ ل َ ِمن
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ۡ ّّٰ
َ
﴾۵۹﴿ الظ ِل ِمهف
ۡۤ ٗ َ ُ َ ُ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ّ ً َ َ ۡ َ ۡ ُ َ
قالوا س ِمعنا فتی یذٔوہم حقاؾ لہ
﴾۶۱﴿ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی ُم

છી તેભના લડા ણવલામ ફીજા ફધાના કટકે
કટકા કયી નાખમા કે જે થી તેઓ (લડી ભૂર્તતને
વરાભત જોઇ) તેની તયપ ાછા આલે.
(૫૮)
(અને જ્માયે તેઓ ઉત્વલ ઉજલી ાછા
આવ્મા ત્માયે) ફોલ્મા, અભાયા ભાઅફૂદોની
જે ણે આલી દળા કયી છે તે ખચીતજ
ઝુરભગાયો ભાંશેનો છે . (૫૯)
(તેઓભાંથી કેટરાકોઍ) કહ્યું, અભોઍ તો ઍક
નલમુલાનને કે જે ઇબ્રાશીભના નાભે પ્રખમાત
છે તેને (આણા દેલતાઓનું ફુયાઇની વાથે)
સ્ભયણ કયતાં વાંબળ્મો શતો. (૬૦)
તેની તયપ ઇળાયાનો અથજ ભોટો ફુત ણ
શોઇ ળકે છે . ઍટરે કે તેઓ ખયેખય તેને ખુદા
અનુક્રભણણકા
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ભાને છે તો તેભને તેના ભોટા ખુદાભાં ળંકા
મદા થઇ જામ કે આ ભોટાઍ નાનાઓની
વાથે ઝગડો થલાથી નાનાઓને તોડી નાખમા
શળે અથલા ઍ રોકો ોતાના ભોટા ફુતને
ુછે કે આ કોણે કમુું અને તેણે તેને યોક્મો કેભ
નણશ ? ત્માયે તેઓઍ વભજી જલું જોઇઍ કે
આ રોકો ન તો ોતાનું યક્ષણ કયી ળકે છે
અને ન તો ફોરી ળકે છે . તેથી છે લટે તેઓઍ
ભુંઝાઇને શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) ઉય આક્ષે
કમો અને આને ૂછમું કે આ ફુતોને કોણે
તોડ્મા ? આે જલાફ આપ્મો કે “કાર ફર
પઅરશુ કફીયોશુ ભ શાઝા પવઅરુશુભ ઇન
કાનુ મનતેકુન” આ કાભ ઍ ફુતો
(ખુદાઓ)ના ભોટા (ખુદા)ઍ કમુું છે . જો આ
ફુત ફોરી ળકતા શોમ તો તેઓનેજ ુછો,
આ આમત ફાફતભાં કેટરાકોને ળંકા થામ છે
કે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) ખોટું ફોલ્મા, આ
રોકોની બૂર છે . કાયણ કે તેઓ કુયઆન ળું
કશેલા ભાંગે છે તે વભજ્મા નથી અને
આમતનો તયજુ ભો ણ ણલચામાજ લગય કયે છે ,
જ્માયે આને ુછલાભાં આવ્મું કે ળું તભોઍ
અનુક્રભણણકા
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અભાયા ખુદા વાથે આ શયકત કયી છે ? તો
આે ઍભ જલાફ નથી આપ્મો કે આ કામજ ભેં
નથી કમુું, ણ ોતાના કામજનો વંફંધ શકીકી
ખુદા વાથે જોડેર છે અને પયભાવ્મું છે કે “આ
કાભ ખુદાઓના ભોટા (ખુદા)ઍ કમુું છે ”
ઍટરે તેના (ખુદાના) શુ કભથી થમું છે .
જ્માયે તેઓ ાછા આવ્મા અને ફુતોના ટુકડા
જોમા તો ફશુ જ આશ્ચમજ ાભી કહ્યું કે આ
કાભ કોણે કમુું ? અને આ કાભ કયલાલાાઍ
ોતાના આત્ભા ઉય ઝુલ્ભ કમો છે .
નભરૂદે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ની ળોધ કયલા
ભાણવો ભોકલ્મા. કેટરાક ભાણવોઍ કહ્યું શતું
કે ઍક જલાનને અભોઍ ભુતીઓની ફુયાઇ
કયતા વાંબળ્મો શતો.
૬૧ થી ૬૭ ભી આમાત :-

َ ّ ُ ۡ َ ٰۤ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ۡالناز ل َ َع ّ َل ُہم
قالوا فاتوا ِب ٖہ عدی اعه ِف
ِ
ۡ
﴾۶۱﴿ یَش َہ ُد ۡق َـ
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َ ُ ۤۡ َ ۡ َ ۡ
َ ّٰ َ
قالوۡا َءان َت ف َعل َت ّٰہذا ِبال َِہ ِتنا

ٰۤیـ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی ُم ﴿﴾۶۲

َ َ ُ
َ َ َ َ َ ۡ
اؾ بَ ۡل ف َعل ٗہ ۖ٭ ک ِبه ُؿ ُہ ۡم ّٰہذا ف ۡسـَلوۡ ُہ ۡم
ق
َ ُ ۡ ُ
ِا ۡـ کانوۡا یَن ِطق ۡو َـ ﴿﴾۶۳
َ َ ُ ۤۡ ّ َ ُ َ ۡ
َُۡ
َ ۤۡ
ف َو َج ُعوۡا ِاخٰۤی اجف ِس ِہ ۡم فقالوۡا ِانک ۡم ان ُت ُم
ّّٰ
َ
ُ
ۡ
الظ ِلموـ ﴿ ۙ﴾۶۴
ثُ ّ َم نُک ُسوۡا َعدّٰی ُذ ُء ۡقسہ ۡم ۚ لَقَ ۡد َع ِل ۡمتَ
ِ
ِِ
ۡ ُ
َما ٰۤہ ُؤلَٓا ِء یَن ِطقوۡ َـ ﴿﴾۶۵
َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ َما لاَ
قاؾ افتعبدقـ ِمن خق ِـ
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ُُ َُ َ ً َ ُ َۡ
﴾۶۶﴿ یَنف ُعک ۡم ش ۡیئا ّق لَا حّ ّوخ ۡم
ّّٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ّ ّ ُ
ؕ ا ٍػ لکم ق ل ِما تعبدقـ ِمن خق ِـ الل ِہ
ُ َۡ َََ
َ
ۡ
﴾۶۷﴿ افلا تع ِقلوـ
(આથી) તેઓ કશેલા રાગ્મા કે (અગય)
ઍભજ છે તો તેને રોકો વાભે શાજય કયો કે
જે થી તેઓ વાક્ષી યશે.(૬૧)
(છી જ્માયે ઇબ્રાશીભને શાજય કયલાભાં
આવ્મો ત્માયે આ રોકો) ફોલ્મા કે શે
ઇબ્રાશીભ ! ળું તેંજ અભાયા દેલતાઓની
આલી દળા કયી છે ?(૬૨)
પયભાવ્મું, નણશ. (કદાચને) તેઓભાંથી આ જે
વૌથી ભોટો છે તેણેજ આલું કમુું શળે, ભાટે
અગય તે ફોરતા શોમ તો તેભને જ ૂછી
જુ ઓ.(૬૩)
ત્માયે તેભણે ોતાના ભનભાં ણલચામુું અને
યસ્ય કશેલા રાગ્મા કે ઝાણરભ તો તભે ંડે
જ છો : (૬૪)
અનુક્રભણણકા
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છી તેભના ભાથા (ક્ષોબના કાયણે) ઝુકી
ગમા (અને કશેલા રાગ્મા કે) આ તો તું
ખાત્રીૂલજક જાણે જ છે કે તે (ભૂર્તત)ઓ
ફોરતી નથી. (૬૫)
પયભાવ્મું, તે છતાં ળું તભે અલ્રાશને છોડી
ઍલાઓને ૂજો છો કે જે ઓ તભને ન કાંઇ
પામદો શોંચાડે છે ન કાંઇ નુકવાન શોંચાડે
છે ?(૬૬)
ણધક્કાય છે તભાયા ય તથા તેભના ય કે જે ને
તભે અલ્રાશના ણવલામ ૂજો છો; ળું તભે
(ઍટરું ણ) વભજતા નથી?(૬૭)
નભરૂદે રોકોને કહ્યું કે તેને ભાયા દયફાયભાં
રઇ આલો અને દયફાયના ભોટેયાઓ
(લડીરો) તેને જૂ લે અને વાક્ષી આે કે આ
ઍજ ભાણવ છે જે ફુતોની ફુયાઇ કયતો
શતો. રોકોની વાભે તેને ઍલી ળીક્ષા
આલાભાં આલે કે રોકો તેથી ફોધ ગ્રશણ
કયે.
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ને નભરૂદ વભક્ષ
રાલલાભાં આવ્મા અને ુછલાભાં આવ્મું કે
આ ફુતોને તભે તોડ્મા છે ?
અનુક્રભણણકા
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શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે આ વૌથી
ભોટાઍ કમુું છે , તો ઍને ુછી જો તે ફોરી
ળકતો શોમ, આનો આ જલાફ વાંબી
તેઓ કંઇ જલાફ આી ળક્મા નણશ.
જે લખતે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે આ
ફુતોને ભોટા ફુતોઍ બાંગી નાખમા છે , લગેયે.
તે છીના શારનું ખુદા લણજન કયે છે કે તે
રોકોઍ ોતાના નપવ તયપ યજુ કયીને
આવભાં કહ્યું કે આલો વલાર કયલાથી
ખયેખય તભો ોતાના ઉય ઝુલ્ભ કયનાયા
છો. કેભકે આ લખતે તેભણે તભને ણનરૂિય કયી
નાખમા અને તભને યાજમ આપ્મો.
ળયભને કાયણે તેઓઍ ોતાના ભાથાં ઝુકાલી
દીધાં અને તેઓ ોતાના કુફ્ર તયપ પયીને ઍલી
લાતો કયલા રાગ્મા કે જાણે ઝગડો ન કયતા
શોમ ! અને તેઓનો કશેલાનો બાલાથજ ઍ
શતો કે તું જાણે છે કે આ ફુત ફોરતા નથી
તો છી ળા ભાટે તેભને ુછલાનું કશે છે .
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ જોમું કે તેઓ
બોંઠ અનુબલી યહ્યા છે તો આે કહ્યું કે તભે
ઍલા ખુદાની ૂજા ળા ભાટે કયો છો જે ન
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પામદો શોંચાડે છે ન નુકવાન.
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ જોમું કે તેઓ લધાયે
ળયભાઇ ગમા છે ત્માયે આે કહ્યું રપટકાય છે
તભાયા ઉય જે ની તભો અલ્રાશ ણવલામ
ફીજાની ૂજા કયો છે .
૬૮ થી ૬૯ભી આમાત :-

ُ
ُ
ۡۤ ۡ
ُۡ
ُ َ
قالوۡا َْ ّ ِوقوۡ ُف َق ان ُِ ُو ۡقا ّٰال َِہ َتک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم
ۡ ّٰ
﴾۶۸﴿ ف ِع ِله َف
ُ َ َُۡ
َ
قلنا ّٰین ُاذ کوۡن ِ ۡی بَ ۡر ًخا ّق َس ّٰل ًما َعدٰۤی ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم
﴾۶۹ۙ ﴿

(આથી નાણસ્તકો લધુ ક્રોધે બયામા અને)
કશેલા રાગ્મા કે જો તભાયે કંઇ કયલું શોમ તો
તેને ફાી નાખો અને તભાયા દેલતાઓની
વશામ કયો. (૬૮)
(વાયાંળ કે જ્માયે ઇબ્રાશીભને બડબડતી
આગભાં નાખલાભાં આવ્મો ત્માયે) અભોઍ
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કહ્યું કે શે આગ ! તું ઇબ્રાશીભ ય ઠંડી અને
વરાભણત આનાયી થઇ જા; (૬૯)
જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ની આ લાત વાંબીને
તેઓ લધુ ક્રોધામભાન થમા અને કશેલા રાગ્મા
કે તેને આગભાં ફાી નાખો અને આણા
ખુદાની વશામ કયો, છી નભરૂદના શુ કભથી
રોકોઍ જં ગરભાં ઍક ભોટો ખાડો ખોદમો.
આ ખાડાને કેટરાઍ ગજ ઉંડો ખોદલાભાં
આવ્મો શતો તથા ઘણા રદલવ વુધી તેભાં
રાકડાં બેગા કયતા યહ્યા. ત્માય ફાદ અગ્ની
વગાલલાભાં આલી. તેની જલાા ઍટરી
તેજ શતી કે ક્ષીઓ ણ ઉયથી વાય થઇ
ળકતા ન શતા. ત્માય છી તેઓ આને
આગભાં કેલી યીતે નાખલા તે ણલે ણલચાય
કયલા રાગ્મા. તે લખતે ઇબ્રીવ ઍક ઘયડા
ભાણવનું રૂ ધાયણ કયીને ત્માં આવ્મો અને
તેભને ગોપણભાં ફેવાડીને કેલી યીતે આગભાં
પેંકલા તે ણળખવ્મું. ત્માય છી આને આગભાં
પેંકલાભાં આવ્મા. ત્માયે આે ોતાના ફન્ને
શાથ દોઆ ભાટે ઉંચા કમાજ અને કહ્યું કે અમ
ખુદા ! ઝભીન અને આવભાનનો તું ઍકરોજ
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ભાણરક છે અને તુંજ ઇફાદતને રામક છે અને
તું ભાયો યક્ષક છે . આ વાંબી
ભરાઍકાઓઍ પયીમાદ કયી તથા ઝભીન
ઉય ળુ-ક્ષીઓ ણ રૂદન કયલા રાગ્મા
અને અળજના યશેલાલાાઓ ણ પયીમાદ
કયતા શતા અને કશેતા શતા કે અભને શુ કભ
આ કે અભે તેઓની ભદદ કયીઍ. છી
જીબ્રઇરે અઝજ કયી કે અમ યફ, આ તાયો
ખરીર ઇફાદતગુઝાય છે ળું તેને આગભાં
ફલા દઇળ ? જલાફ ભળ્મો કે ઇબ્રાશીભ
ભાયો ફંદો છે . જ્માયે ણ દોઆ કયળે શુ ં
કફુર કયીળ. શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ અગ્ની
તયપ જતા જતા કુલ્શોલલ્રાશનો વુયો ઢીને
કહ્યું “નજ્જે ની ભેનન્નાય ફેયશભતેક” (અમ
ખુદા તાયી યશેભતથી ભને આગથી નજાત
આ) ઍટરી લાયભાં જીબ્રઇર ત્માં શોંચી
ગમા અને કહ્યું કે અમ ખરીરે ખુદા કંઇ
શાજત શોમ તો ફમાન કયો. આે કહ્યું કે
તભાયી ાવેથી નશીં, યંતુ જે ની ાવે
શાજત છે , તેને તે વાયી યીતે જાણે છે .
તે લખતે કુદયતે આગને શુ કભ આપ્મો કે “મા
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નાયો કુની ફયદંલ લવરાભન અરા
ઇબ્રાશીભ” (અમ આગ ઇબ્રાશીભ ઉય ઠંડી
થઇ જા વરાભતીની વાથે) શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ઍ પયભાવ્મું જે લખતે શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ને આગભાં નાખમા તો તેભણે દોઆ કયી
કે ખુદાલંદા શુ ં તાયી ાવે વલાર કરૂં છુ ં
ભોશમ્ભદ (વ.) અને આરે ભોશમ્ભદ (વ.)ના
લાસ્તાથી ભને નજાત આ છી અગ્ની ઍક
ફગીચાના રૂભાં પેયલાઇ ગઇ.
૭૦ થી ૭૩ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ َ َ
َۡ
َ
َق ا َذ ُاخ ۡقا ِب ٖہ ک ۡی ًدا ف َج َعلن ُہ ُم الۡاخ ٌَ ِویۡ َن
﴾۷۱﴿
َ ۡ َ ّٰ ۡ َ ّ ۡ َ ۡ َ ً ۡ ُ َ ُ ّٰ ۡ َ ّ َ َ
ص التِی برخنا
ِ ق نجینہ ق لوطا ِاخی الاذ
ۡ َ ۡ
﴾۷۱﴿ فِ ۡی َہا ل ِل ّٰعل ِمه َف
ََق َق َہ ۡب َنا ل َ ٗہۤۡ ِا ۡس ّٰح َق ؕ َق حَ ۡعقُ ۡو َب نَافِ َل ًۃ ؕ ق
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َ ۡ ًّ ُ
ۡ
﴾۷۲﴿ کلا َج َعلنا ّٰص ِل ِحه َف
َ َ
َ ً َ َ ّٰ ۡ
َق َج َعلن ُہ ۡم ائِ ّمۃ ّی ۡہ ُد ۡق َـ ِبا ۡم ِرنا َق
َ اَ ۡق َح ۡی َنا ۤۡ ِال َ ۡیہ ۡم فِ ۡع َل ال ۡ َخه ۡ ّٰؿ ِة َق ِا َق
اؿ
ِ
ّٰ َ ّ َ َ ۡ َ ّٰ َ ّ
َ ُ َ
الزخو ِۃ ۚ َق کانوۡا لَنا
الصلو ِۃ ق ِایتٓاء
﴾۷۳ۚ ﴿ۖ
ّٰع ِب ِدیۡ َن
અને તેભણે ઇબ્રાશીભ વાથે ચાર ચારલાનો
ઇયાદો કમો ણ અભોઍ તેભનેજ વૌથી
લધાયે શાણન બોગલનાયા ફનાલી દીધા.
(૭૦)
અને અભોઍ તે (ઇબ્રાશીભ)ને તથા રૂતને
(ઝાણરભોના ઝુલ્ભોથી) ફચાલી રઇને ઍક
ઍલી બૂણભ (ફમતુર ભુકદ્દવ) ય શોંચાડી
દીધા કે જે ને અભોઍ વઘી દુણનમાલાાઓ
ભાટે ફયકતલાી ફનાલી શતી. (૭૧)
અને અભોઍ તે (ઇબ્રાશીભ)ને (ુત્ર) ઇસ્શાક
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તથા (ૌત્ર) માકુફ અજણ કમાજ; અને તે વલેને
અભોઍ વદાચાયી ફનાવ્મા. (૭૨)
અને અભોઍ તેભને ઍલા ઇભાભ (યાશફય)
ફનાવ્મા કે જે ઓ અભાયી આજ્ઞા પ્રભાણે
(રોકોને) ણશદામત કયતા શતા, અને અભોઍ
તેભને નેકીઓ કયલાની તથા નભાઝ ઢલાની
તથા ઝકાત આલાની આજ્ઞા આી શતી,
અને તેઓ વઘા ભાત્ર અભાયી જ ફંદગી
કયનાયા શતા. (૭૩)
નભરૂદ અને નભરૂદના વાથીદાયો શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ની વાથે ભક્ર કમો અને આને
ફાી નાખલાની કોળીળ કયી ણ તેઓ તેભાં
વપ થમા નણશ અને તે રોકો જશન્નભના
અઝાફને રામક થમા અને શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)નો ભોઅજીઝો જાશેય થમો. ઇબ્ને
અબ્ફાવથી યીલામત છે કે તેઓને નુકવાન ઍ
થમું કે ખુદાઍ તેઓ ઉય ભચ્છયોનું ઍક જુ થ
ભોકલ્મું. જે ઓ નભરૂદીઓના રોશીને ચુવલા
રાગ્મા અને ઍક ભચ્છય નભરૂદના નાકભાં
ઘુવી ગમો અને તેથી નભરૂદ ભયણ ામ્મો.
ખુદા પયભાલે છે કે અભોઍ ઇબ્રાશીભ તથા
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રુતને નભરૂદીઓના ંજાભાંથી છોડાવ્મા અને
ઍ ઝભીન ઉય શોંચાડ્મા જે ફશુ જ
ફયકતલાી છે . તે ઝભાનાભાં ખુદાની
ભાઅયેપત યાખનાયા ખાવ ત્રણ જણા શતા.
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.), જ. રુત (અ.) તથા જ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ના ત્ની જ. વાયા. ઍ
ઝભીન ળાભ અને પરસ્તીનની શતી. તેની
ફયકતો ભાદ્દી તથા રૂશાની શતી. ભાદ્દી ઍ
અથજભાં છે કે ઝભીન પદ્રુ શતી અને રૂશાની
ઍ અથજભાં છે કે ત્માં ફે શજાય લયવો વુધી
અમ્ફીમા (અ.) આલતા યહ્યા. દુણનમાની
ફીજી કોઇ ણ ઝભીનભાં આટરા અમ્ફીમા
આવ્મા નથી.
૭૨-ભી આમતભાં કોઇ ખાવ તપવીય નથી.
આમતનો ભતરફ ણફલ્કુર વાપ છે .
અભોઍ તેઓને ઇભાભ ફનાવ્મા અભાયા
ફંદાઓ તેભનું અનુવયણ કયે, અને ેશ્લાઓ
અભાયા શુ કભથી રોકોને ણશદામત કયે છે તથા
અભોઍ તેઓ તયપ લશી કયી કે નેકીઓ કયો,
નભાઝ કામભ કયો તથા ઝકાત આો. તેઓ
અભાયી ઇફાદત કયનાયા શતા. શ. ઇભાભે
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જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ખુદાની
રકતાફભાં ઇભાભ ફે પ્રકાયના શોલાનો
ઉલ્રેખ છે . ઍક તો આ આમતભાં ફતાવ્મા
ભુજફ ખુદાના શુ કભ પ્રભાણે રોકોને ણશદામત
કયે છે અને ઍક ઍલા ઇભાભ છે જે રોકોને
આગની તયપ ફોરાલે છે . આ ઇભાભો
ખુદાના શુ કભનું ઉલ્રંઘન કયે છે .
૭૪ થી ૭૮ભી આમાત :-

ّٰ َ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ً ُ
َق لوۡطا ّٰات ۡین ُہ ُحک ًما ّق ِعل ًما ّق ن ّج ۡین ُہ ِم َن
َ ٰٓ َ ۡ ُ َ ۡ َ ّ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ
ؕ الـػی ِۃ التِی کانت تعمل الخب ِئث
ۡ ّٰ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ّ
َ
﴾۷۴ۙ ﴿ ِانہم کانوا قوؿ سو ٍء ف ِس ِقهف
ِم َن

َٗق اَ ۡخ َخ ۡل ّٰن ُہ ف ۡی َذ ۡح َم ِت َنا ؕ ِانَّہ
ِ
ۡ ّّٰ
﴾۷۵٪ ﴿ الص ِل ِحه َف
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َ
َق ن ُ ۡو ًحا ِا ۡد ن َ ّٰاخی ِم ۡن َق ۡب ُل َف ۡ
اس َت َج ۡبنا ل َ ٗہ
َۡ
َ َ َ ّٰ
َ َ
ۡ
فن ّج ۡین ُہ َق ا ۡہل ٗہ ِم َن الٕ ۡو ِب ال َع ِظ ۡی ِم
﴿﴾۷۶
َ َّ
ۡ َ َّ
َ ّٰ
َق ن َِ ۡون ُہ ِم َن القوۡ ِؿ ال ِذیۡ َن کذبُوۡا
َ َ ۡ ۡ ّٰ
ّٰ َ ّ َ َ ُ َ
ِبا ّٰی ِتنا ؕ ِان ُہ ۡم کانوۡا قوۡ َؿ َس ۡو ٍء فاغ َوقن ُہ ۡم
َ ۡ
ا ۡج َم ِعه َف ﴿﴾۷۷
ۡ ُ
َ
ۡ
َق َخ ٗاق َخ َق ُسل ۡی ّٰم َن ِاد یَ ۡحک ّٰم ِن فِی ال ََ ۡو ِت
ُ َّ
ۡ َََ
ََ َۡ
ِاد جفش ۡت فِ ۡی ِہ غن ُم القوۡ ِؿ ۚ َق کنا
ۡ ّٰ
ل ُِحک ِم ِہ ۡم ش ِہ ِدیۡ َن ﴿ ٭﴾۷۸
અને રૂતને અભોઍ ચુકાદાની ળણક્ત તથા
hajinaji.com
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જ્ઞાન આપ્માં શતાં, અને તેને તે લસ્તીથી
છુ ટકાયો આપ્મો કે જે વ્મણબચાય કયતી શતી;
ફેળક તેઓ ફદકાય (અને) નાપયભાન રોકો
શતા. (૭૪)
અને અભોઍ તે (રૂત)ને અભાયી કૃા (બયી
છામા)ભાં રઇ રીધો; ખયેજ તે વદાચાયી
રોકોભાંથી શતો. (૭૫)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે નૂશે ણ તે
અગાઉ અભને ોકામાજ શતા ત્માયે અભોઍ
તેની દુઆ કફુર કયી રીધી શતી, છી તેને
તથા તેના કુટુંફને વખત ભુવીફતભાંથી ભુણક્ત
આી શતી. (૭૬)
અને તે રોકોના ભુકાફરાભાં કે જે ભણે
અભાયી આમતો જુ ઠરાલી અભોઍ તેની ભદદ
કયી શતી; ફેળક તે ફદકાય રોકો શતા, જે થી
અભોઍ તે વલેને ડુફાડી દીધા. (૭૭)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે દાઊદ તથા
વુરમભાન તે ખેતીના વંફંધભાં ણનણજમ ફાંધી
યહ્યા શતા કે જે ભાં (યાત્રીના વભમે)
ફકયીઓનું ઍક ટોું ચયી ગમું શતું, અને અભે
તેભના ચુકાદાના વાક્ષી શતા. (૭૮)
અનુક્રભણણકા
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જ. રુત (અ.)ને ણશકભત અને નફુવ્લત અતા
કયી અને આની કોભની જે ખયાફ આદત
શતી તેનું લણજન અભોઍ જ. રુત (અ.)ના
અશલારભાં કમુું છે .
જ. રુત (અ.)ને અભાયી યશભત અને
ફણક્ષળલાા રોકોભાં દાખર કમાજ, આ નેક
રોકોભાંથી શતા.
છી અભોઍ નુશ (અ.)ને તેભની ઓરાદ
તથા તેભની કોભના રોકોને દુ:ખભાંથી ભુણક્ત
આી ણ તેભની સ્ત્રી તથા પયઝંદને છૂ ટકાયો
ન આપ્મો, કાયણ કે તેઓ કાપય શતા.
જે રોકોઍ અભાયી આમતોને જૂ ઠરાલી છે
તેભનાથી અભોઍ નુશને યક્ષણ આપ્મું અને
અભોઍ તે ફધાને ડૂફાડી દીધા.
ખુદા પયભાલે છે કે દાઉદ અને વુરમભાનના
રકસ્વાને માદ કયો. તેઓ ફન્ને ણતા-ુત્ર
શતા અને અભોઍ તે ફન્નેને જાણકાય કમાજ.
જ્માયે કે તેઓઍ ખેતી અથલા તો અંગુયના
ઝાડ ણલે શુ કભ આપ્મો, જ્માયે ગોલાીમાના
ફકયા તે ફાગભાં ચાલ્મા ગમા તે લખતે પેંવરો
કયલાલાાના અભો વાક્ષી શતા.
અનુક્રભણણકા
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૭૯ભી આમાત :-

ّٰ َ َ َ
َ
َ ۡ َ َ ًّ ُ
فف ّہ ۡمن َہا ُسل ۡی ّٰم َن ۚ َق کلا ّٰات ۡینا ُحک ًما ّق
َِع ۡل ًما ۫ ّ َق َس ّ َُ ۡونَا َم َع َخ ٗاق َخ الۡج َباؾ
ِ
ۡ ّٰ َ ّ ُ َ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ ّ َ ُ
َ
﴾۷۹﴿ یس ِبحن ق الطهؿ ؕ ق کنا ف ِع ِلهف

છી અભોઍ વુરમભાનને તે (ચુકાદો)
વભજાલી દીધો, અને (ઍલા) ચુકાદાની ળણક્ત
તથા જ્ઞાન તો અભોઍ દયેક (દયેક યવૂર)ને
આપ્માં શતાં; અને અભોઍ લજતોને દાઊદને
આણધન કયી દીધા શતા કે જે તેની વાથે
(વાથે અલ્રાશની) તસ્ફીશ કમાજ કયતા શતા
અને ઍલીજ યીતે ક્ષીઓ ણ; અને આ
ફાફતોને ફનાલનાયા અભેજ તો શતા.
(૭૯)
ફે જણા ોતાનો ઝઘડો શ. દાઉદ (અ.)ની
ાવે રાવ્મા. તેભાં ઍક ખેડુત શતો. જે નું
નાભ ઍરીમા શતું અને ફીજો ગોલાીમો
શતો. જે નું નાભ મુશન્ના શતું. ઍરીમાઍ શ.
અનુક્રભણણકા
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દાઉદ (અ.)ને કહ્યું કે અમ નફીઍ ખુદા
મુશન્ના ભાયો ાડોળી છે . યાતના તેના ફકયા
ચયતા શતા જે ઓ ભાયા ખેતયભાં જઇને
દ્રાક્ષના ઝાડ ખાઇ ગમા. શઝયતે મુશન્નાને
ૂછમું કે ળું આ લાત વાચી છે ? તેણે જલાફ
આપ્મો કે શા ! ણ શુ ં યાત્રે વુતો શતો, આે
ઍરીમાને ૂછમું કે તને કેટરું નુકવાન થમું તે
જણાલ. તેણે ણશવાફ કમો તો ઍ નુકવાન ઍ
ફકયાઓની રકભત જે ટરું શતું. તેથી શઝયતે
મુશન્નાને કહ્યું કે તાયા ફકયા ઍરીમાને આી
દે. જ. વુરમભાન (અ.)નો ઍ રયલાજ શતો કે
જ્માયે શ. દાઉદ (અ.) કચેયીભાં ફેવતા શતા
ત્માયે આ કચેયીની ફશાય ફેવતા અને
જ્માયે કોઇ પયીમાદી ફશાય આલતો તો
તેનાથી ુછતા કે તને કેલો ન્મામ ભળ્મો,
જ્માયે તે ફન્ને (ઍરીમા અને મુશન્ના) ફશાય
આવ્મા તો આે તેભને પેંવરા ણલે ૂછમું.
તેઓઍ ફધી ણલગત કશી વંબાલી, તે વભમે
શ. વુરમભાન (અ.)ની લમ દવ લયવની
શતી. આ તે ફન્નેને રઇને શ. દાઉદ (અ.)
ાવે ગમા અને કહ્યું કે ફીજી યીતે પેંવરો થામ
અનુક્રભણણકા
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તો ઘણં વારૂં શતું. જ. દાઉદે ૂછમું કે કેલી
યીતે ? આે કહ્યું કે ઍરીમાને ફકયા વોંી
દોેે કે તેનાથી તે દુધ, ઘી, ઊન લગેયે ભેલી
પામદો ઉાડે અને ઍ ફગીચો અથલા ખેતી
મુશન્નાને આો કે તેની દેખબા કયીને
શેરાં જે લી કયી આે. ઍટરે કે તેભાં ખેતી
કયે અથલા ઝાડ લાલે જે ઉગી નીકે ત્માયે
ઍરીમાને તેનો શક આે અને ત્માય છી
ોતાના ફકયા ઍરીમા ાવેથી લવુર કયી રે.
આનાથી કોઇ ણ ણનયાળ નણશ થામ. શ.
દાઉદ (અ.)ઍ ોતાના ુત્રના કશેલા પ્રભાણે
શુ કભ આપ્મો. જે ભકે અલ્રાશ તઆરા
ોતાના શફીફ (વ.)ને ખફય આે છે કે
અભોઍ વુરમભાનને ઍ ચુકાદો વભજાલી
આપ્મો. ખયી શકીકત ઍ છે કે ઍ ઝભાનાની
ળયીઅતનો ઍજ શુ કભ શતો જે જ. દાઉદ
(અ.)ઍ આપ્મો શતો, ણ ખુદાઍ શ.
વુરમભાન (અ.)ને લશી કયીને અગાઉનો
શુ કભ યદ કમો. આ પેંવરાભાં ણતા ુત્રે જે
શુ કભ આપ્મો શતો, તે અલ્રાશની આજ્ઞા
અનુવાય શતો.
અનુક્રભણણકા
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શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે ખુદાઍ શ. દાઉદ (અ.) ઉય લશી કયી કે
તાયી અશરેફમતભાંથી તાયા લવીને ભુકયજય
કય. જ. દાઉદ (અ.)ના ઘણા ુત્રો શતા.
તેઓને તેભની ઍક ત્ની વાથે લધાયે
ભોશબ્ફત શતી. તેને આે ઍક રદલવ કહ્યું કે
ખુદાઍ ભને લશી કયી છે કે શુ ં ભાયો લવી
ફનાલું. તેણીઍ કહ્યું કે ભાયા ુત્રને આ લવી
ફનાલો. તે લખતે ખુદા તઆરાઍ લશી કયી
કે ભાયા શુ કભની યાશ જુ ઓ. ત્માય છી
આગ જણાવ્મું તેભ ફન્ને લાદી અને
પ્રણતલાદી આના દયફાયભાં ઇન્વાપ ભાટે
આવ્મા અને તેનો ભુકદ્દભો શ. દાઉદ (અ.)ઍ
ોતાના ફધા પયઝંદો વભક્ષ યજુ કમો. જ.
વુરમભાન (અ.)ઍ ઉય ભુજફ તે ભુકદ્દભાનો
પેંવરો કમો તેથી શ. દાઉદ (અ.)ઍ જ.
વુરમભાન (અ.)ને ોતાના લવી ફનાવ્મા.
૮૦ થી ૮૧ભી આમાત :-

َۡق َع ّ َل ۡم ّٰن ُہ َص ۡن َع َۃ ل َ ُبوۡز لّ َ ُک ۡم ل ُِت ۡح ِص َن ُکم
ٍ
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ّٰ ۡ َ َ ُ ۡ
﴾۸۱﴿ ِّم ۢۡن َبا ِسک ۡم ۚ ف َہ ۡل ان ُت ۡم ش ِٕ ُو ۡق َـ
َ
َ ً َ َ َ ۡ ّ َ ّٰ ۡ َ ُ َ
اصفۃ ت ۡجرِ ۡی ِبا ۡمرِ ٖ ۤۡف
ِ ق ل ِسلیمن الرِیح ع
ِّاخَی ال ۡاَ ۡذص الَّتِ ۡی ّٰبرَخ ۡ َنا فِ ۡی َہا ؕ َق ُک ّ َنا بکُل
ِ
ِ ِ
َ
ۡ
﴾۸۱﴿ ش ۡی ٍء ّٰع ِل ِمه َف
અને અભોઍ તે (દાઊદ)ને તભાયા ભાટે
ફખતય (ફનાલલા)નો શુ ન્નય ળીખવ્મો શતો કે
જે તભને મુધ્ધભાં (ળસ્ત્રોના ઘાથી) વુયણક્ષત
યાખે, તે છતાં ળું તભે શજી ણ (અભાયો)
આબાય નણશ ભાનો ? (૮૦)
અને અભોઍ વખત (ફુંકાતા) લામુને
વુરમભાનને આણધન કયી દીધો શતો કે જે
તેને તેના શુ કભ ભુજફ તે બૂણભ (ફમતુર
ભુકદ્દવ) વુધી ફુંકાતો રઇ જતો શતો કે જે
અભોઍ ફયકતલાી ફનાલી શતી અને
(ખચીતજ) અભે દયેક લસ્તુના જાણનાયા
છીઍ. (૮૧)
અનુક્રભણણકા
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ખુદાઍ શ. દાઉદ (અ.)ને ફખતય ફનાલલાનો
શુ ન્નય ળીખવ્મો કે જે ના થકી તભે રોકો
રડાઇભાં વુયક્ષીત યશો. વૌ પ્રથભ શ. દાઉદ
(અ.)ઍ ફખતય ફનાવ્મું શતું. ઍક લખત
શુ કભ આવ્મો કે અમ દાઉદ ! જો તભે ફમતુર
ભારભાંથી ન ખાલ તો ઘણં વારૂં છે . આ
વાંબીને આ યડલા રાગ્મા અને કવભ
ખાધી કે શુ ં શલે ફમતુર ભારભાંથી કંઇ ણ
રઇળ નણશ. છી અલ્રાશની ફાયગાશભાં
અઝજ કયી કે ભને કોઇ શુ ન્નય ળીખલાડ કે
જે નાથી ભારૂં ગુજયાન ચારે. તેથી રોખંડ શ.
દાઉદ (અ.) ભાટે ખુદાના શુ કભથી નયભ થઇ
જતું અને આ તેભાંથી ફખતય ફનાલતા
શતા. ખુદાઍ તઆરાઍ આને નફુવ્લતની
વાથે શુ કુભત ણ આી શતી અને યાત્રીના
લખતે આ ભોશલ્રા અને ગરીઓભાં પયતા
શતા.
ખુદાઍ તઆરા પયભાલે છે કે અભોઍ ફશુ જ
તેઝ ચારનાયી શલાને તેભના તાફે કયી અને
તે શલા આના તખતને ઉાડીને ફશુ જ
ઝડથી પ્રલાવ કયતી શતી. આના તાફાભાં
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જીન્નાતો, ળુ-ક્ષીઓ લગેયે ણ શતા, અને
આના તખતની આવાવ વોના-ચાંદીની
ખુયળીઓ શતી, જે ના ઉય આરીભો ફેવતા
શતા અને જીન્નાત ણ આની વભક્ષ
શાજય યશેતા શતા તથા ંખીઓ ણ આને
છાંમો કયતા શતા. ઍક લખત શ. વુરમભાન
(અ.) જ્માયે ોતાના તખત ઉય ફેવીને
આવભાન ઉય ઉડી યહ્યા શતા ત્માયે ખુદાઍ
તઆરાઍ લશી કયી કે ઝભીન ઉય જે કંઇ
ણ કોઇ ફોરે છે તે તું વાંબી ળકે છે !
(આ આમતની તપવીયથી ઍ લાત જાણલા
ભે છે કે કોઇણ ભાઘ્મભ લગય વંદેળો
શોંચાડલો ઍ કોઇ આશ્ચમજની લાત નથી.
આશ્ચમજ તે ોતાના મગમ્ફય ભાટે કમુું શતું.
જે અલ્રાશ તઆરાના વજજ ન ળણક્તભાન
શોલાની વાણફતી છે . -પ્રકાળક) ઍક ખેડૂતે
કહ્યું : અમ ખુદા તેં વુરમભાન ણફન દાઉદને
ઘણી ભોટી ફાદળાશી આી છે આ લાત
શલા થકી આના કાનભાં શોંચી તો આ
નીચે ઉતયી ખેડૂત ાવે ગમા અને કહ્યું કે જે
લાત ઉય તું ળણક્ત ધયાલતો ન શો તેની
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ઇચ્છા ન યાખ, તે છી આે કહ્યું કે
અલ્રાશની તસ્ફીશ કય. જે ખુદાઍ તઆરા
કફુર યાખે તો તે તસ્ફીશ જે કંઇ દાઉદના
ુત્રને આલાભાં આવ્મું છે તેના કયતાં ફેશતય
છે . બાલાથજ ઍ કે જ. વુરમભાનની ફાદળાશી
પના થળે અને તાયી તસ્ફીશ ફાકી યશેળે. કશે
છે કે આની ાવે આલી ભશાન ફાદળાશત
શોલા છતાં ણ આ વાંજના વભમે
ટોરીઓ ફનાલીને લેચતા શતા અને તેની
ફે યોટીઓ ખયીદતા શતા અને ળશેયની
ફશાય કોઇ ગયીફ ભાણવ ભતો તેની વાથે
ફેવીને યોઝો ઇપતાય કયી કશેતા કે ગયીફની
વાથે ગયીફ ફેઠેરો છે . (જ. દાઉદ (અ.)
અને જ. વુરમભાન (અ.)નું ણલસ્તાયથી લણજન
“કવવુર અમ્ફીમા”ભાં રખલાભાં આલેર છે .
જે ભાં નફીમોના જીલનનું લણજન છે .)
૮૨ થી ૮૪ ભી આમાત :-

َّ
َالش ّٰی ِطه ۡ ِف َم ۡن حّ َ ُغ ۡو ُصوۡ َـ ل َ ٗہ ق
َق ِم َن
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َّ ُ
ُ َ
َ ّٰ
ح ۡع َملوۡ َـ َع َمل ًا ُخ ۡق َـ دل ِک ۚ َق کنا ل َ ُہ ۡم
ۡ
﴾۸۲ۙ ﴿ ّٰح ِف ِظه َف
َ ۡ َُ
ُ ُّ
َ ّ َ ۡۤ َ
َق ا ّیوۡ َب ِاد ن ّٰاخی َذ ّب ٗہ ان ِ ۡی َم ّسجِیَ الّ ّو َق
ۡ ّّٰ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ
﴾ۚ۸۳﴿ۖ
الر ِح ِمه َف
انت اذحم
َ ُ
َۡ َََ َ
ۡ َف
اس َت َج ۡبنا ل َ ٗہ فکشفنا َما ِب ٖہ ِم ۡن ض ٍّف ّق
ً
َ َ ّٰ َ
َ َۡ
ّٰات ۡین ُہ ا ۡہل ٗہ َق ِمثل ُہ ۡم ّم َع ُہ ۡم َذ ۡح َمۃ ِّم ۡن
ۡ ّٰ ۡ َ َ ۡ
ّٰ
ۡ
َ
﴾۸۴﴿ ِعن ِدنا ق ِدٔوی ل ِلع ِب ِدین
અને ળેતાનોભાંથી કેટરાકો (તેને આણધન કયી
દીધા શતા તે ભાંશેના કેટરાક) તેના ભાટે
(ભોતી કાઢલાને વભુદ્રભાં) ડુફકીઓ ભાયતા
શતા, અને તદઉયાંત ફીજા ણ (ઘણાં)
કામો કયતા શતા, અને અભેજ તે વલેના
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ણનગેશફાન શતા. (૮૨)
અને (શે યવૂર !) મુફ (નો રકસ્વો માદ કય
કે) જે લખતે તેણે ોતાના યલયરદગાયને
ોકામો કે ણનવંળમ ભને શાણન શોંચી ચૂકી
છે , અને તું વલે દમા કયનાયાઓ કયતાં ઉિભ
દમા કયનાય છે . (૮૩)
તો અભોઍ તેની દુઆ કફુર કયી રીધી અને
તેને જે દુ:ખ શતું તે દુય કયી દીધું, અને
અભાયા તયપથી કૃા તયીકે અને ઍ શેતુ ભાટે
કે ઇફાદત કયનાયાઓ ભાટે ઍક માદગીયી યશે,
તેના ફારફચ્ચાં (કે જે વઘાં ભયી ચૂક્માં
શતાં) ાછા અજણ કમાજ, અને (તદુયાંત)
ઍટરાજ ફીજા ણ આપ્માં. (૮૪)
અભોઍ વુરમભાનના તાફાભાં ળમતાનોભાંથી
(દેલોને) તાફેદાય કમાજ અને તેઓ દયીમાભાં
ડૂફકી ભાયીને તેભાંથી ભોતીઓ કાઢતા શતા
અને અભો તેઓની દેખબા યાખતા શતા.
શલે ખુદાઍ તઆરા શ. અય્મુફ (અ.)નું
લણજન કયે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું અય્મુફ
(અ.)ના રકસ્વાને માદ કય, જે ણે ોતાના
યલયરદગાયને અલાજ આી કે ભને તકરીપ
અનુક્રભણણકા
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શોંચી છે . તું ફશુ જ યશેભ કયલાલાો છે .
ખુદાઍ તઆરાઍ જ. અય્મુફ (અ.)ને ઘણો
ભાર આપ્મો શતો. ખેતીલાડી, ફાગ-ફગીચા,
ગામ-ફકયાં, ઊંટ-ઘોડા તથા વેંકડો નોકયો
આની ાવે શતા અને આની સ્ત્રી યશેભત
ણફન્તે અપયાશભ ણફન મુવુપ શતી અને
તેણીને વાત ુત્ર-ુત્રીઓ શતા. આ ઘણાજ
દમાુ અને ભશેભાન નલાઝ શતા. આ
અલ્રાશનો શય શારભાં ળુક્ર કયતા શતા તથા
યાત-રદલવ અલ્રાશની ઇફાદત કયતા શતા.
ઍક રદલવ જ. જીબ્રઇરે અભીન આવ્મા અને
કહ્યું કે કુદયત તભારૂં ઇમ્તેશાન રેલા ચાશે છે .
તભાયી શારત અભીયીભાંથી ગયીફીભાં
ફદરાઇ જળે. આે જલાફ આપ્મો કે જો
દોસ્તની ઍલીજ ભયજી શોમ તો ભને કોઇ
લાતનો ઇન્કાય નથી અને જે કંઇ ભને દુ:ખ
શોંચળે તે વારૂંજ શળે. ઍક લખત આ
રોકો વભક્ષ લાઍઝ અને નવીશતો કયી યહ્યા
શતા. ઍટરાભાં ભસ્જીદના દયલાજા ાવેથી
ઍક અલાજ આવ્મો કે ગોલાીઓ પયીમાદ
કયી યહ્યો છે કે અમ અય્મુફ શાડ ઉયથી
અનુક્રભણણકા
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ાણીનું ુય આવ્મું અને તે ફધામ ફકયાઓને
તાણી ગમું, ઍટરાભાં વાયફાન (ઊંટોનો
યખેલા) આવ્મો અને પયીમાદ કયી કે અમ
ભાણરક ઍલી વખત ગયભ શલા ચારી કે
ફધામ ઊંટો ભયી ગમા, ત્માં ભાી આવ્મો
અને ખફય આી કે લીજી ડલાથી ફધી
ખેતી અને ફાગો ફયફાદ થઇ ગમા. આ ફધું
વાંબીને આ ખુદાનો ળુક્ર અદા કયતા
શતા. ઍટરાભાં આના ફાકોને ઉછે યનાય
દાઈ યડતી યડતી આલી અને કશેલા રાગી કે
તભાયા ુત્રો ભોટા બાઇના ઘયે ભશેભાન શતા.
ત્માં ઍકાઍક ઘયની છત તુટી ડલાથી ફધામ
દફાઇ ગમા અને ભયણ ામ્મા. આ
વાંબીને આ વજદાભાં ગમા અને ળુક્ર
કયતા કયતા કશેલા રાગ્મા કે “ભાયા ભાટે તું જ
ફવ છે .” આની દોઆની યીત કેટરી વુંદય
છે . ઓછા ળબ્દોભાં ોતાની લાતનું લણજન
કયતા શતા. ભાત્ર ઍટરું જ કશીને યશી જામ
છે તું “અયશભય યાશેભીન” છે . તેના છી
કોઇ ણ જાતની ળીકામત નણશ, ન કોઇ
સ્લાથજની લાત, ન કોઇ ચીઝની ભાગણી,
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દોઆની આ યીતભાં ઍલી ળાન નજયે ડે છે
કે આ કોઇ અત્મંત ણધયજ ધયનાય અને
વંતોી, ળયીપ ભાણવ છે .
ખુદાઍ તઆરાઍ આની દોઆ કફુર કયી
અને આનું દુ:ખ-દદજ દુય થમું. અભોઍ
તેભના ુત્રોને વજીલન કમાજ અને ફીજી
અલરાદ ણ અતા કયી અને આ ફધા
ફનાલો ઇફાદત કયલાલાાઓ ભાટે નવીશત
છે કે જ. અય્મુફ (અ.)ની જે ભ વબ્ર કયે. જ.
અય્મુફ (અ.)નું રંફાણથી લણજન “કવવુર
અમ્ફીમા”ભાં કયલાભાં આલેર છે .
૮૫ થી ૯૦ભી આમાત :-

ُ ۡ ۡ َ
َق ِا ۡس ّٰم ِع ۡی َل َق ِا ۡخذِیۡ َس َق داال ِکف ِل ؕ ک ٌّل
ّّٰ ِّم َن
﴾ۚ۸۵﴿ۖ
الصكِؿِیۡ َن
ََق اَ ۡخ َخ ۡل ّٰن ُہ ۡم ف ۡی َذ ۡح َم ِت َنا ؕ ِانّ َ ُہ ۡم ِّمن
ِ
ۡ ّّٰ
﴾۸۶﴿ الص ِل ِحه َف
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َ َ َ َّ
َ َ ُّ ۡ ۡ َّ َ َ ُ َ
اض ًبا فظ ّ َن ا ۡـ ل ۡن
غ
ق داالنو ِـ ِاد دہب م ِ
ّ ُ ُ ّٰ َ ۡ ّ َ ۤۡ
َّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
ّٰ
جق ِدذ علی ِہ فناخی فِی الظلم ِت اـ لا
ّ َ ۤۡ َ ۡ
َ َ ّ ُۡ
ِالّٰ َہ ِالا ان َت ُس ۡب ّٰحنک ۖ٭ ِان ِ ۡی کن ُت ِم َن
ّّٰ ۡ
َ
ۖ﴿﴾ۚ۸۷
الظ ِل ِمهف
َ َ ّٰ
َۡ
َ
َف ۡ
اس َت َج ۡبنا ل َ ٗہ ۙ َق ن ّج ۡین ُہ ِم َن الغ ِ ّم ؕ َق
َ ّٰ َ ُ
ۡ
ۡ
کذل ِک نــ ۡۨ ِجی ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۸۸
َ
َ َ َ ۤۡ ۡ َ
ََ َ َ
َق رٔ ِو ّیا ِاد ن ّٰاخی َذ ّب ٗہ َذ ِّب لَا تذ ۡذن ِ ۡی ف ۡو ًخا ّق
َۡ َ ۡ ۡ ۡ
ۖ﴿﴾ۚ۸۹
ان َت خه ُؿ ال ّٰوذِ ِثه َف
َ
َ
َف ۡ
اس َت َج ۡبنا ل َ ٗہ ۫ َق َق َہ ۡبنا ل َ ٗہ یَ ۡح ّٰحی َق
hajinaji.com
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ُ َ َّ
َ َ َ َ
ا ۡصل ۡحنا ل َ ٗہ ر ۡق َج ٗہ ؕ ِان ُہ ۡم کانوۡا یُ ٌّٰ ِو ُعوۡ َـ
َ َ ََ
َۡۡ
فِی الخه ّٰؿ ِة َق یَ ۡد ُعوۡننا َذغ ًبا ّق َذ َہ ًبا َؕق
ۡ ّٰ َ ُ َ
﴾۹۱﴿ کانوۡا لَنا خ ِش ِعه َف
અને ઇસ્ભાઇર તથા ઇદ્રીવ તથા ઝુરરકપર
(ની શકીકત માદ કયો); તેઓ વલે વબ્ર
કયનાયાઓ ભાંશેના શતા. (૮૫)
અને તેભને અભોઍ અભાયી યશેભતભાં દાખર
કયી રીધા શતા; ણનવંળમ તેઓ
વદાચાયીઓભાંથી શતા. (૮૬)
અને ઝુન્નુન (મુનુવ) કે જ્માયે તે ક્રોધે બયાઇ
ચાલ્મો ગમો શતો અને તેણે ધાયી રીધું શતું કે
અભે તેના ય વિા ચરાલી ળકનાય નથી,
છી તે (ભાછરીના ેટ ભાંશેના) અંધકાયભાં
ોકાયલા રાગ્મો કે (શે ભાયા યલયરદગાય !)
તાયા ણવલામ કોઇ ભાઅફૂદ નથી, તું ાક છે ;
અને ણનવંળમ ઝુરભગાયો ભાંશેનો તો શુ ંજ
છુ ં . (૮૭)
અનુક્રભણણકા
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આથી અભોઍ તેની દોઆ કફુર કયી રીધી,
અને તેને તે ભુવીફતભાંથી છુ ટકાયો આપ્મો;
અને અભે ભોઅભીનોને ઍલીજ યીતે છુ ટકાયો
આપ્મા કયીઍ છીઍ. (૮૮)
અને ઝકયીમાઍ જે લખતે (ણનયાળ ણસ્થણતભાં)
ોતાના યલયરદગાયને ોકામો કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ભને ઍકરો (અટુરો લાયવ
ણલનાનો) યાખીળ નણશ, જો કે તું જ વૌથી
ફેશતય લાયવ છે . (૮૯)
આથી અભોઍ તેની દોઆ કફુર કયી રીધી,
અને તેને મશમા (જે લો વદાચાયી ુત્ર)
આપ્મો, અને તેની ત્નીને ગબજ ધાયણ
કયલાને ાત્ર ફનાલી દીધી; ફેળક આ વલે
નેક કામોની શરયપાઇભાં ઉતાલ કમાજ કયતા
શતા અને આળા તથા બમ વાથે અભાયી
ાવે દુઆ ભાંગ્મા કયતા શતા; અને અભાયી
ાવે આજીજી કયતા શતા. (૯૦)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! ઇસ્ભાઇર, ઇદયીવ
અને ઝુરકીપરને માદ કય, જ. ઇસ્ભાઇર
(અ.) અને જ. ઇદયીવ (અ.)નો રકસ્વો વુયે
ભરયમભભાં આલી ગમો છે . ભોઅતફય
અનુક્રભણણકા
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વનદથી ઇભાભઝાદા જ. અબ્દુર અઝીભથી
ભનકુર છે કે શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ તકી
(અ.)ને ત્ર રખીને ુછાવ્મું કે ઝુરકીપરનું
નાભ ળું શતું અને તેઓ મગમ્ફય શતા કે
નણશ ? આે જલાફ અતા પયભાવ્મો કે
અલ્રાશે ઍક રાખ ચોલીવ શજાય મગમ્ફયો
જગતભાં ભોકલ્મા છે જે ભાં ૩૧૩ (ભુયવર)
મગમ્ફય શતા. જ. ઝુરકીપર ણ
તેઓભાંથી શતા. આ શ. વુરમભાન ણફન
દાઉદ (અ.) છી ભફઉવ થમા શતા ને શ.
વુરમભાન (અ.)ના કશેલાથી રોકોભાં
ળયીઅત પ્રભાણે ઇન્વાપ કયતા શતા. આ
કદી ણ કોઇ ય ક્રોધામભાન થતા નણશ અને
આ દુ:ખો લેઠતા છતાં વબ્રથી કાભ રેતા
શતા. આનું ણલગતલાય લણજન કવવુર
અમ્ફીમાભાં છે .
ખુદા પયભાલે છે કે ઍ રોકોઍ વબ્રથી કાભ
રીધું કે અભોઍ તેભને અભાયી યશભત અને
ફક્ષીળભાં દાખર કમાજ તથા તેભને ભશાન
દયજ્જા અતા કમાજ તેભને નફુવ્લત અજણ કયી
ઍ રોકો ફશુ જ નેક શતા.
અનુક્રભણણકા
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કુદયત જ. મુનુવ (અ.)નું લણજન કયે છે . જ.
મુનુવ (અ.)નું ણલગતલાય લણજન વુયે મુનુવભાં
આલી ગમેર છે .
આ આમતભાં ણ જ. મુનુવ અ.ની નજાતનું
લણજન કયલાભાં આવ્મું છે જે વુયઍ મુનુવભાં
આલી ગમેર છે .
શલે જ. ઝકયીમા (અ.)નું લણજન કયલાભાં
આલે છે . જે ની ણલગત અભો જ. ઝકયીમા
(અ.)ના જીલન ચરયત્રભાં રખી ચુક્મા છીઍ.
ઍક ળખવે શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક અ.ને
અઝજ કયી કે અમ પયઝંદે યવુર ! ભાયે ત્માં ુત્ર
થતો નથી. શઝયતે પયભાવ્મું કે તું વજદાભાં
જઇ આ દોઆ ઢ “યબ્ફે શફરી ણભલ્રદુન્ક
ઝુયરયમતન તય્મેફતન ઇન્નક વભીઉદ્દોઆ
યબ્ફે રાતઝયની પયદંલ લ અન્ત ખમરૂર
લાયેવીન” આ પ્રભાણે ઢલાથી ખુદા તને
ઘણા પયઝંદો અતા કયળે, ઍ ળખવ કશે છે કે
ભેં ઍ પ્રભાણે અભર કમો તો ખુદાઍ
તઆરાઍ ભને ફે પયઝંદ અતા કમાજ. ભેં ઍકનું
નાભ અરી અને ફીજાનું નાભ શુ વૈન યાખમું.
૯૧ થી ૯૬ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ّ َ ۤۡ َ َ َ
ََََۡ
َق التِ ۡی ا ۡح َصن ۡت ف ۡو َج َہا فنفخنا فِ ۡی َہا
َ ۤۡ ً
ۡ ّٰ
ُ َ
ِم ۡن ّذ ۡق ِحنا َق َج َعلن َہا َق ۡابن َہا ّٰایَۃ
ّۡ َ ۡ
ل ِل ّٰعل ِمه َف ﴿﴾۹۱
ّ َ ّٰ ۤۡ ُ ّ َ ُ ُ ۡ ُ ّ َ ً ّ َ َ ً َ َ َ ُ ُ
ۖ ّق انا َذ ّبک ۡم
ِاـ ہ ِذ ٖف امتکم امۃ قا ِحدۃ ۫
َف ۡ
اع ُب ُد ۡق ِـ ﴿﴾۹۲
ُ
َ
َ
َ َ ّ َ ۤۡ َ
َق تقط ُعوۡا ا ۡمرَ ُہ ۡم بَ ۡین ُہ ۡم ؕ ک ٌّل ِال َ ۡینا
ّٰذ ِج ُعوۡ َـ ﴿ ﴾۹۳٪
َف َم ۡن حّ َ ۡع َم ۡل ِم َن ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت َق ُہوَ ُم ۡؤ ِمنٌ
َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ّ َ َ ٗ ّٰ
َ
ُ
ۡ
فلا کؿػاـ ل ِسع ِی ٖہ ۚ ق ِانا لہ ک ِتبوـ ﴿﴾۹۴
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َ ّ َ ۡۤ ّٰ ۡ َ َ
َ
َق َْ ّٰو ٌؿ َعدّٰی ق ۡویَ ٍۃ ا ۡہلکن َہا ان ُہ ۡم لَا
﴾۹۵﴿ یَ ۡر ِج ُعوۡ َـ
َۡح ٰۤتّی ِا َدا ُف ِت َح ۡت یَاۡ ُج ۡو ُث َق َماۡ ُجوۡ ُث َق ُہم
ُ َۡ
ُ
﴾۹۶﴿ ِّم ۡن ک ِ ّل َح َد ٍب ّین ِسلوۡ َـ

અને તે સ્ત્રી (ભરયમભ) જે ણીઍ ોતાના
ણળમનું યક્ષણ કમુું શતું, છી અભોઍ તે (ના
ેટ)ભાં અભાયી રૂશભાંથી ફુંક્મું અને અભોઍ
તેણીને તથા તેણીના ુત્ર (ઇવા)ને વઘા
દુણનમાલાાઓ ભાટે (અભાયી કુદયતના)
ચભત્કાય ફનાવ્મા શતા. (૯૧)
ણનવંળમ આ ઇસ્રાભ જ તભાયો ધભજ છે જે
ઍકજ ખયો ધભજ છે ; અને શુ ં તભાયો
યલયરદગાય છુ ં ભાટે ભાયી જ ઇફાદત કયો.
(૯૨)
અને તેભણે (અવર ધભજભાં) ભતબેદ ાડી
ોતાના ભાભરા ને ભાંશોભાંશે (આવભાં)
અનુક્રભણણકા
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કટકે કટકા કયી નાખમા છે ; (ણ કોઇ યલાશ
નથી) વઘા અભાયી ાવેજ ાછા
આલનાયા છે . (૯૩)
છી જે કોઇ ભોેેઅભીન શોલાની શારતભાં
નેકીઓ કયળે તેના પ્રમત્નોની નાકદ્રી કયલાભાં
નણશ આલે, ઍને ફેળક અભે તેના ભાટે તે
(નેકીઓ) રખતા જઇઍ છીઍ. (૯૪)
અને જે લસ્તીનો અભે નાળ કયી ચૂક્મા તેભના
ભાટે (આ જગતભાં) ાછા આલલાનું શયાભ
કમુું છે . (૯૫)
અશીં વુધી કે જ્માયે માજુ જ તથા ભાજુ જ
છુ ટા ભુકી દેલાભાં આલળે અને તેઓ દયેક
ઉંચાણભાંથી પેરાતા ચાલ્મા આલળે. (૯૬)
આ આમતભાં જ. ભરયમભ (અ.)ના શભરનું
અને જ. ઇવા (અ.)ની ણલરાદતનું લણજન થમું
છે . જે અભો વુયે ભરયમભભાં રખી ચુક્મા
છીઍ.
તભાયો ધભજ ઇસ્રાભ છે અને તે વાચો છે તેના
ઉય કામભ યશીને અભર કયલો જોઇઍ. આ
આમતભાં ઉમ્ભત ળબ્દ આવ્મો છે . તેનો અથજ
ણભલ્રત છે . ઍટરે કે ફધામ નફીમો ઍકજ
અનુક્રભણણકા
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વભૂશના છે અને તેઓનો ઍક દીન છે .
શલે ખુદાઍ તઆરા મશુ દીઓ અને નવાયાનું
લણજન કયે છે કે તેઓ આવભાં અરગ અરગ
ંથભાં લશેંચાઇ ગમા અને ઍકફીજાને કાપય
કશેલા રાગ્મા. કુદયત કશે છે કે આ ફધા ઍક
રદલવ ભાયી ાવે શાજય થલાના છે અને
તેભનો જે લો અભર શળે ઍલો ફદરો
આલાભાં આલળે.
જે વ્મણક્ત નેક આઅભાર કયળે તેનો ફદરો
જરૂય આલાભાં આલળે, નેક અભર
કયનાયના નેક અભરને રખલાભાં આલે છે .
જે લસ્તીઓને અભોઍ ફયફાદ કયી નાખી છે
તેઓને ભાટે ભયલા છી જગતભાં આલલાનું
શયાભ કયેર છે . શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.)ઍ જુ ભ્આના ખુત્ફાભાં પયભાવ્મું કે તભો
ઍ રોકો તયપ નથી જોતા જે ઓ તભાયાભાંથી
ગુજયી ચુક્મા છે અને તેઓ ાછા નણશ આલે
અને તભો તભાયાભાં જે ફાકી યશી ગમા છે ઍ
તયપ નથી જોતા કે તેઓ ણ યશેળે નણશ, આ
ભુજફ પયભાલી આે આ આમતની ણતરાલત
કયી.
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ેઆ આમતભાં માજુ જ-ભાજુ જનું ફમાન છ
જે વુયે કશપભાં ણલગતલાય આલી ગમું છે .
૯૭ થી ૧૦૧ ભી આમાત :-

ٌ
َ
ۡ ُ َ َ
َۡ ۡ
َق اقل َؿ َب الوَ ۡع ُد ال َح ّق ف ِادا ِہیَ شا ِخ َصۃ
َ َ َ ُ َّ
َّ
ََ
َ
ا ۡب َص ُاذ ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا ؕ ّٰیوَیۡلنا ق ۡد کنا ف ِ ۡی
ََۡ
َ ُ ّ َ ّٰ ۡ
غفل ٍۃ ِّم ۡن ّٰہذا بَ ۡل کنا ظ ِل ِمه َف ﴿﴾۹۷

َّ ُ
َ
ّّٰ
ِانک ۡم َق َما ت ۡع ُب ُد ۡق َـ ِم ۡن ُخ ۡق ِـ الل ِہ َح َص ُب
َّ َ ۡ
َج َہن َم ؕ ان ُت ۡم ل َ َہا ّٰقذِ ُخ ۡق َـ ﴿﴾۹۸
ُ
ً َ
لَوۡ ک َ َ
اـ ٰۤہ ُؤلَٓا ِء ّٰال َِہۃ ّما َق َذ ُخ ۡق َہا ؕ َق ک ٌّل

ّٰ
فِ ۡی َہا خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۹۹
َ ۡ َ
ل َ ُہ ۡم فِ ۡی َہا رفِه ٌؿ ّق ُہ ۡم فِ ۡی َہا لَا
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﴾۱۱۱﴿یَ ۡس َم ُعوۡ َـ
ٰۤ ۡ ُ ۡ َ ّ ّ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ ّ
ۙ ِاـ ال ِذین سبقت لہم ِمنا الحسجی
ۡ َ ُ
﴾۱۱۱ۙ ﴿ اقلٰٓ ِئک َعن َہا ُم ۡب َع ُد ۡق َـ
અને જ્માયે તે વાચો લામદો ાવે આલી
રાગળે ત્માયે તે રોકો કે જે ઓ ઇન્કાય કયનાયા
થઇ ગમા શતા તેભની આંખો (ત્રાવથી)
પાટીને પાટીજ યશેળે; (અને તેઓ કશેળે કે)
શામ અપવોવ ! અભે તો ખયેજ આ
(કમાભતના રદલવ)ના વંફંધભાં અજ્ઞાનતાભાં
જ શતા; ઍટરું જ નણશ, ફલ્કે અભે ઝુલ્ભગાય
શતા. (૯૭)
(કશેલાભાં આલળે) ણનવંળમ તભે તથા તેઓ કે
જે ભની અલ્રાશના ણવલામ તભે ઇફાદત
કયતા શતા જશન્નભનું ફતણ ફનળો;
(અને) તભાયે તેભાં ઉતયલું જ ડળે. (૯૮)
અગય તેઓ (વાચા) ખુદા શોત તો તે
(જશન્નભભાં) ઉતયતે નણશ; અને તેઓ
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ભાંશેનો દયેક શંભેળ (ભાટે) જશન્નભભાં
યશેનાયો છે . (૯૯)
તેભાં તેભના ભાટે શામ લોમ કયલાનું યશેળે અને
તેભાં તેઓ કાંઇ ણ વાંબી ળકળે નણશ.
(૧૦૦)
ણનવંળમ તે રોકો કે જે ભના શકભાં અભાયા
તયપથી પ્રથભથી જ બરાઇ ણનભાજણ થઇ ચૂકી
છે તેભને તેનાથી દુય યાખલાભાં આલળે;
(૧૦૧)
જ્માયે વાચો લામદો (કમાભત) નઝદીક
આલળે ત્માયે જે ઓઍ કુફ્ર કમુું છે તેઓની
આંખો બમના કાયણે પાટી જ યશેળે અને
કશેળે કે અપવોવ છે અભાયા શાર ઉય કે
અભો દુણનમાભાં ગાપીર યહ્યા અને અભોઍ
મગમ્ફયની લાત વાંબી નશીં.
ખુદા પયભાલે છે કે જે ખુદા ણવલામ ફીજાની
ઇફાદત કયે છે તેઓ જશન્નભનું ફતણ
ફનળે.
તભાયા ખમાર પ્રભાણે આ ફુત અને ળમતાન
જો ખુદા શોત તો જશન્નભભાં ન જાત.
જ્માયે કે તેજ ફનાલટી ભાઅફુદ અને તેની
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બણક્ત કયનાયા જશન્નભભાં જળે અને તેભાંથી
તેઓ કદી ભુણક્ત ાભનાય નથી.
તેઓ અઝાફની વખતીથી જશન્નભભાં ચીવો
ાડળે અને તેઓ કોઇ ણ ઍલી લાત
વાંબી ળકળે નણશ જે તેભને પામદો
શોંચાડે.
જ. યવુરે ખુદા (વ.) ભસ્જીદુર શયાભભાં
તળયીપ યાખતા શતા ત્માં કુયેળના લડેયાઓ
ફુતોને વજદો કયી યહ્યા શતા. નઝય ણફન
શાયીવ શઝયત (વ.)ની વાથે ઝગડો કયલા
રાગ્મો. શઝયતે તેઓની વાથે લાદણલલાદ ફંધ
કમો. કુપપાયો કશેલા રાગ્મા કે અભાયા ફા
દાદાના દીન ઉય કામભ છીઍ, ત્માયે શુ ઝુયે
ઉયની ૯૮ભી આમાત ઢી વંબાલી. તેથી
તેઓ ઘણા ક્રોધામભાન થમા અને ત્માંથી
ઉઠીને ચાલ્મા ગમા. તે લખતે અબ્દુલ્રાશ
ઝફયીઍ તેઓને યસ્તાભાં જોમા કે તેઓ ઘણા
ક્રોધામભાન છે . તેભણે ૂછમું કે તભને ળું થઇ
ગમું છે કે આલી યીતે યેળાન દેખાલ છો ?
ભોગીયાઍ ફધી લાતનું લણજન કમુું તો તેણે કહ્યું
કે તભે ગબયાલ નણશ. શુ ં તેભની ાવે જઇ
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તેભને ચુ કયી દઉં છુ ં . ત્માય ફાદ તે આં
શઝયત (વ.)ની ાવે આલી કશેલા રાગ્મો કે
તભો કશો છો કે અભો ખુદા ણવલામ ફીજાની
ૂજા કયીઍ છીઍ. તેથી ળું અભે દોઝખનું
ફતણ ફનળું ? જો કે ઓઝેય (અ.) અને
ઇવા (અ.) અને ભરાઍકાને તે મશુ દીઓ,
નવાયા તથા ફનુ ભરીશ ખુદા ભાનીને ૂજે
છે તો ળું ઍ ઓઝેય લગેયે ફધા જશન્નભભાં
જળે? શઝયતે પયભાવ્મું કે તેઓ ઍ ફાફતથી
ણફલ્કુર અરગ છે . કેભકે જે ઓ તેભની ૂજા
કયે છે તેભનાથી તેઓ નાયાઝ છે . ભતરફ કે
તેઓ કંઇ ોતે ોતાની ઇફાદત કયાલતા ન
શતા. આ વાંબી તે ચુ થઇ ગમો.
૧૦૨ થી ૧૦૬ભી આમાત :-

لَا یَ ۡس َم ُعوۡ َـ َح ِس ۡی َس َہا ۚ َق ُہ ۡم ف ِ ۡی َما
ۡ
ّٰ
َُۡ
﴾۱۱۲﴿ اش َت َہ ۡت اجف ُس ُہ ۡم خ ِل ُد ۡق َـ
ُلَا یَ َۡ ُىن ُ ُہ ُم ال ۡ َؿ َؼ ُع الۡاَخۡك َ ُؿ َق تَ َت َل ّّٰق ُہم
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ُ َّ
ۡ َُ َ
ُۡ
ال َم ٰٓل ِئکۃ ؕ ّٰہذا یَوۡ ُمک ُم ال ِذ ۡی کن ُت ۡم
ُ
توۡ َع ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۱۳
َ ۡ َ َۡ
َّ
الس َم َ
ٓاء َک َط ّی ِّ
الس ِج ِ ّل
ی
و
ط
یوؿ ن ِ
ِ
ل ِۡل ُک ُتب ؕ َک َما بَ َداۡنَا ۤۡ اَ ّ َق َؾ َخ ۡلق جُّع ۡی ُدف ؕٗ
ٍ ِ
ِ
َ َ ّ َ ُ ّ َ ّٰ ۡ
َق ۡع ًدا َعل ۡینا ؕ ِانا کنا ف ِع ِله َف ﴿﴾۱۱۴
َّ
َ ۡ ّ ۡ َ َّ
ََََۡ َ
الذٔ ِو اـ
َق لقد کت ۡبنا فِی الزبُوۡذِ ِم ۢۡن بع ِد ِ
ۡ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ ّٰ
َ
ُ
ّ
ۡ
الاذص یرِثہا ِعبا ِخی الص ِلحوـ ﴿﴾۱۱۵
َ َ ً َّ
ِا ّـ ف ِ ۡی ّٰہذا ل َ َب ّٰلغا ل ِقوۡ ٍؿ ّٰع ِب ِدیۡ َن ﴿﴾۱۱۶
તે (જશન્નભ)નો જયામ અલાજ તેઓ નણશ
વાંબે, અને જે જે લસ્તુઓ ભાટે તેભનું ભન
)ચાશળે ણનયંતય તેભાંજ યશેળે. (૧૦૨
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(કમાભતની) ભોટાભાં ભોટી ધાસ્તી ણ તેભને
રદરગીય નણશ કયે, અને પરયશ્તા તેભની
ભુરાકાત રેતા યશેળે; (અને કશેળે કે) જે
રદલવનો તભાયાથી લામદો કયલાભાં આવ્મો
શતો તે આજ છે . (૧૦૩)
તે રદલવ કે જે રદલવે અભે આકાળને ઍલી
યીતે લાી રઇળું જે લી યીતે કે રખલાના
કાગોનું ફંડર લાલાભાં આલે છે , છી
જે લી યીતે વૃણટ કને અભોઍ પ્રથભ લાય વર્જી
શતી તેલી જ યીતે તેને ુન: વર્જી દઇળું; આ
લામદો ુયો કયલાને અભે ફંધાઍરા છીઍ;
(અને) ણનવંળમ અભે તેભ કયી દેખાડીળું.
(૧૦૪)
અને ખચીતજ અભોઍ ઝફૂયભાં નવીશત
(કમાજ) ફાદ આ રખી રીધું શતું કે ભાયા નેક
ફંદાઓ જ તે (ૃથ્લી)ના લાયવ ફનળે.
(૧૦૫)
ફેળક ખુદાયસ્ત રોકો ભાટે ઍભાંજ ળુબ
વંદેળો છે . (૧૦૬)
તે રોકો જશન્નભની અલાજ વાંબળે નણશ
અને તે રોકો જન્નતભાં જે લસ્તુની ઇચ્છા
અનુક્રભણણકા
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કયળે તે તેભને ભી જળે.
કમાભતના રદલવે જ્માયે ખુદાની નઝદીક
ણશવાફ દેલાનો લખત આલળે તો વાભાન્મ
જન વભૂશને ફશુ જ ગબયાટ થળે અને તે
યેળાનીનો વભમ શળે જ્માયે નેક ફંદાઓને
ણફલ્કુર ળાંણત શળે. કાયણ કે તેઓઍ જે લી
આળા યાખી શળે તેલું જ તેભને જોલાભાં
આલળે. જે ઓ ઇભાન અને અભરે વારેશની
ુંજી રઇને દુણનમાથી ગમા શળે તેભના ભાટે
ખુદાના પઝરથી ઍક જાતનું આશ્લાવન
ઢાયવ શળે, બમ અને દુ:ખના ફદરે તેઓના
દીરોભાં ઍલી આળા મદા થઇ જળે કે
નઝદીકભાં જ તેઓના નેક અભરના
ફદરાભાં જન્નત પ્રાપ્ત થળે.
તે રદલવે અભે આવભાનને ઍલી યીતે લીંટી
રઇળું જે લી યીતે કાગના ફંડર (તુભાય)
લીંટલાભાં આલે છે . કેટરાક કશે છે કે
આવભાન સલટલાનો અથજ આવભાનને પાડી
નાખલાનો છે . બાલાથજ ઍ છે કે જે લી યીતે
અભો વજજ ન કયલા ભાટે ળણક્તભાન છીઍ
ઍલીજ યીતે ુન: વજીલન કયલા ભાટે ણ
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ળણક્તભાન છીઍ.
આ આમતની તપવીયભાં કેટરાક કશે છે કે
ઝભીનનો અથજ જન્નતની ઝભીન નણશ ણ
દુણનમાની ઝભીન છે , અને કાપયો શાયી જલા
છી શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની ઉમ્ભત તે
ઝભીનની લાયીવ થળે અને આ તપવીય
વાભાન્મ રોકોના કશેલા પ્રભાણે છે . શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકીય (અ.)થી લણજન છે કે
ઍ રોકો “શ. ઇભાભ ભશદી (અ.) અને
તેભના અસ્શાફ છે કે જે ઓ ઝભીનના લાયીવ
થળે.”
ભોઅભીન ભાટે વલાફનું લણજન છે અને કાપયો
ભાટે અઝાફનું લણજન છે અને જે ઓ આફીદ
છે તેભના ભાટે ભાગજદળજન છે . તપવીયે
ભજભઉર ફમાનભાં આથી લણજન છે કે
ઉમ્ભતે ભોશમ્ભદી (વ.)ભાં ાંચ લખતના
નભાઝી અને ભાશે યભઝાનના યોઝેદાયોની
ગણત્રી આફીદોભાં થામ છે .
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૧૦૭ થી ૧૧૨ભી આમાત :-

َ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ ّ َ َ ۡ َ ً ّ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
ق ما اذسلنک ِالا ذحمۃ ل ِلعل ِمهف ﴿﴾۱۱۷
ُق ۡل ِانّ َ َما یُوۡ ٰۤحی ِاخ َ ّیَ اَنّ َ َماۤۡ ِالّٰ ُـہ ُک ۡم ِالّٰہٌ

َ َۡ ُ
َ
ّقا ِح ٌد ۚ ف َہ ۡل ان ُت ۡم ّم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۱۸
َفا ۡـ تَوَلَّوۡا َفقُ ۡل ّٰا َدن ۡ ُت ُک ۡم َعدّٰی َسوَٓاء ؕ َق اـۡ
ٍ ِ
ِ
َ ۤۡ َ َ
َ ُ
َ
ا ۡخذِ ۡی اق ِویۡ ٌب ا ۡؿ بَ ِع ۡی ٌد ّما توۡ َع ُد ۡق َـ

﴿﴾۱۱۹
ِانّ َ ٗہ حَ ۡع َل ُم ال ۡ َج ۡہرَ ِم َن الۡقَوۡؾ َق حَ ۡع َل ُم ماَ
ِ
َۡ
ُ
َ
ُ
ۡ
تکتموـ ﴿﴾۱۱۱
اع ِاخیّٰ
َق ِا ۡـ اَ ۡخذ ۡی ل َ َع ّ َل ٗہ فِ ۡت َن ٌۃ لّ َ ُک ۡم َق َم َت ٌ
ِ
hajinaji.com

1368

અનુક્રભણણકા

ۡ
﴾۱۱۱﴿ ِحه ٍف
ۡ ّٰق َل َذ ّب
ّ اح ُک ۡم بال ۡ َح ّق ؕ َق َذ ّبُ َنا
الرَ ۡح ّٰم ُن
ِ
ِ ِ
ُ َ
ُ ال ۡ ُم ۡس َت َع
﴾۱۱۲٪ ﴿ اـ َعدّٰی َما ت ِصفوۡ َـ
અને (શે યવૂર !) અભોઍ તને વઘી
દુણનમાલાાઓ ભાટે યશેભત ફનાલી ભોકલ્મો
છે . (૧૦૭)
તું કશે કે ણવલામ તેના નથી કે ભને લશી
કયલાભાં આલી છે કે તભાયો ભાઅફૂદ ઍકજ
ભાઅફૂદ છે , તો ળું તભે શલે આધીન થાઓ
છો ? (૧૦૮)
આ છતાં જો તેઓ ભોઢું પેયલી જામ તો તું કશે
કે ભેં તો તભો (વઘાઓ)ને ઍક વયખી
ચેતલણી આી છે ; અને શુ ં આ નથી જાણતો
કે જે લસ્તુનો તભને લામદો કયલાભાં આવ્મો
છે તે ાવે છે કે દુય. (૧૦૯)
ફેળક તે ભોટા વાદે થતી લાતને જાણે છે અને
જે કાંઇ તભે વંતાડો છો તેને ણ જાણે છે .
અનુક્રભણણકા
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(૧૧૦)
અને શુ ં આ નથી જાણતો કે કદાચ તે
(અઝાફનો ણલરંફ) તભાયા ભાટે અજભામળ
શોમ અને થોડાક લધુ રદલવનો રાબ
શોંચાડલો શોમ. (૧૧૧)
(છે લટે યવૂરે) અયજ કયી કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! (ભાયા અને નાણસ્તકોના લચ્ચે)
તું વત્મતાૂલજક ણનણજમ કયી દે, અને અભાયો
યલયરદગાય જ તે દમાુ (અલ્રાશ) છે કે
જે નાથી આ વઘી લાતો ણલરૂધ્ધ કે જે તભે
લણજલો છો ભદદ ભાંગલાભાં આલે છે . (૧૧૨)
ખુદાઍ તઆરાઍ શઝયત (વ.)ને રોકો ભાટે
યશેભત ફનાલીને ભોકલ્મા છે . ભોઅભીનો
ભાટે ફન્ને રોકભાં બરાઇ છે જ્માયે કાપયો
ભાટે દુણનમાભાં જ યક્ષણ છે . આખેયતભાં
તેભના ભાટે કંઇ નથી.
કાપયોને કશેલાભાં આલે છે કે તભાયો ખુદા
કોઇ નથી તે ઍકજ “લશદશુ રા ળયીક” છે .
તો ળું તભો તેની આજ્ઞાને આધીન થાલ છો ?
મગમ્ફય વાશેફ (વ.)ને ઍટરા ભાટે
ભોકલ્મા છે કે રોકો ઉય શુ જ્જત તભાભ થઇ
અનુક્રભણણકા
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જામ અને ખુદાની ઍકતા દયેક રોકો ભાટે
સ્ટ ક થઇ જામ.
ખુદાલંદે આરભ કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) તે રોકોને કશી દો કે તેઓ કમાભત ણલળે
અથલા તો ભુવરભાનોના ણલજમ ણલે જે
ુછે છે તો કશી દો કે જે ણલે લામદો આપ્મો
છે તેના ણલળે શુ ં જાણતો નથી કે તે નઝદીક છે
કે દુય છે .
કાપય રોકોની જાશેયી લાતને ણ તે જાણે છે
અને જે લાત તેઓ છુ ાલે છે તેને ણ તે
જાણે છે . તેઓ મગમ્ફય પ્રત્મે શવદ યાખે છે
અને ભોઅભીનો પ્રત્મે કીનો.
તભે રોકો આ ઢીરના કાયણે પીતના અને
પવાદભાં ડી ગમા છો, અભે ઢીર ઍટરા
ભાટે આી યહ્યા છીઍ કે તભને વુધયી જલા
ભાટે વભમ તથા તક આલાભાં આલે અને
ઍકાઍક તભોને કડી રેલાભાં ન આલે. તભે
તો આનો ફીજોજ અથજ ભાનો છો કે નફીની
ફધી લાતો ખોટી છે , જો તે વાચો નફી શોત
અને ખુદા તયપથી શોત તો જલ્દી અઝાફ
આલત.
અનુક્રભણણકા
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મગમ્ફય વાશેફ (વ.) કશે છે કે “અમ ભાયા
યલયરદગાય, તું ભાયી અને ભક્કાલાાની
લચ્ચે શક અને ઇન્વાપની વાથે શુ કભ કય” આ
પ્રભાણે આે દોઆ અલ્રાશના શુ કભથી જ
ભાંગી શતી. તેથી ભક્કાલાા ફદયની
રડાઇભાં કત્ર અને કમદ થમા.
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આ વુયાભાં ૭૮ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૨૨) વૂયઍ શજ

ّّٰ ۡ
ّ 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. યવુર (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે આ વુયાની
ણતરાલત કયળે તેને બુતકા અને બણલર્ષમભાં
જે ટરા શાજીઓ શજ કયળે તેના જે ટરો
વલાફ ભળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે આ વુયાની દયેક ત્રીજા
રદલવે ણતરાલત કયળે તો તે લજભાં તેને શજ
નવીફ થળે અને વપયભાં ભયણ ાભે તો
જન્નતભાં જળે.
૧રી થી ૫ ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ َ َ ّ ۡ ُ َ ّ َ ۡ ُ َ ّ ُ َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ
یایہا الناز اتقوا ذبکم ۚ ِاـ رلزلۃ
َ َ َّ
﴾۱﴿ اع ِۃ ش ۡی ٌء َع ِظ ۡی ٌم
الس
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َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُ ّ ُ ُ ۡ َ َ ّ َ ۤۡ
یوؿ ترقنہا تذہل کل مر ِضع ٍۃ عما
َ
َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ُّ َ
اة َح ۡم ٍل َح ۡمل َہا َق
د
اذضعت ق تضع کل ِ
ّٰ
َ َ ّ َ َ ّٰ
از ُسٕ ّٰوی َق َما ُہ ۡم ِب ُسٕ ّٰوی َق
تری الن
ّٰ ّ َ َ َ َ ّّٰ َ
اب الل ِہ ش ِدیۡ ٌد ﴿﴾۲
ل ِکن عذ
َ َ ّ َ َ ۡ ّ ُ َ ُ ّّٰ َ ۡ
از من یجا ِخؾ فِی الل ِہ ِبغهؿِ
ق ِمن الن ِ
ۡ ّ َ َ ّ َ ُ ُ ّ َ َ ۡ ّٰ ّ َ
ۡ
ِعل ٍم ق یت ِبع کل شیط ٍن م ِری ٍد ﴿ ۙ﴾۳
ُک ِت َب َع َل ۡیہ اَنّ َ ٗہ َم ۡن تَوَل ّ َ ُ
اف َفاَنّ َ ٗہ حُ ِض ّ ُل ٗہ قَ
ِ
َ ۡ ۡ ّٰ َ َ
َّ ۡ
الس ِعهؿِ ﴿﴾۴
اب
ذ
یہ ِدی ِہ ِاخی ع ِ
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
الن ُ
از ِا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم ف ۡی َذیۡب ِّمنَ
یایہا
ِ ٍ
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ۡ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ّ ۡ ُ َ ُ َ
اب ث ّم ِم ۡن
البع ِث ف ِانا خلقنکم ِمن تر ٍ
ُۡ َ
ََ َُ
ُّ ۡ َ ُ َ
نطف ٍۃ ث ّم ِم ۡن َعلق ٍۃ ث ّم ِم ۡن ّمضغ ٍۃ
ُ َ َّ َ َ َ ۡ َ َّ َ ّ ُ ّ ُ
ّمخلق ٍۃ ّق غهؿِ ُمخلق ٍۃ ل ِن َب ِه َف لَک ۡم ؕ َق
َ
ج ُ ِـ ّ ُػ فی الۡاَ ۡذ َحا ِؿ َما ن َ َش ُ
ٓاء ِاخٰۤی ا َج ٍل
ِ
ُ
ُ ُ ۤۡ
َُ ُۡ ُ ۡ َُ
ّم َس ّ ًؼی ث ّم نُ ِو ُجک ۡم ِطفلًا ث ّم ل َِت ۡبلغوۡا
ّٰ
اَ ُش ّ َدخ ُ ۡم ۚ َق ِم ۡن ُک ۡم ّ َم ۡن ّیُ َتوَف ّی َق ِم ۡن ُک ۡم ّ َمنۡ

َ
َ
ُ ُ
َ َ ۡ
ّیرَ ّخ ِاخٰۤی ا ۡذد ِؾ ال ُع ُمرِ ل ِک ۡیلَا حَ ۡعل َم ِم ۢۡن
ً
ۡ َ ً َ
َ َ
بَ ۡع ِد ِعل ٍم ش ۡیئا ؕ َق ترَی الۡا ۡذص َہا ِم َدۃ
ٓاء ۡاہل َ ّ َـ ۡة َق َذبَتۡ
َف ِا َدا ۤۡ اَن ۡ َزل ۡ َنا َع َل ۡی َہا ال ۡ َم َ
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َ ُ
َ
﴾۵﴿ َق ان ۢۡ َب َت ۡت ِم ۡن ک ِ ّل ر ۡق ٍۭث بَ ِہ ۡی ٍج
શે રોકો ! તભે તભાયા યલયરદગાયથી ડયો;
ણનવંળમ કમાભતનો (બૂ)કં ઘણીજ ભોટી
લસ્તુ છે . (૧)
જે રદલવે તભે તે (કમાભત)ને ણનશાળો ત્માયે
દયેક દૂધ (ાનાયી ભાતા ોતાના દૂધ) ીનાય
(ફાક)ને તજી દેળે અને દયેક ગબજલંતી
ોતાના ગબજ (બમથી) નાખી દેળે અને (શે
યવૂર !) તું રોકોને નળાભાં ચકચૂય જોળે,
જોકે તેઓ નળાભાં (ખયી યીતે ભસ્ત) નણશ
શોમ, ફલ્કે અલ્રાશનો અઝાફજ (ઍલો)
વખત શળે. (૨)
અને રોકોભાંથી કોઇ કોઇ ઍલો ણ છે કે જે
જ્ઞાન ણલના અલ્રાશના વંફંધભાં લાદણલલાદ
કયે છે , અને તે દયેક ઉધ્ધત ળેતાનની તાફેદાયી
કયે છે . (૩)
તે (ળેતાન)ના ભાટે આ ણનણજમ કયલાભાં
આવ્મો છે કે જે ણ તેની વાથે પ્રીણત ધયાલળે
તેને તે જરૂય જ ફશેકાલળે, અને તેને
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ધગધગતી આગના અઝાફ તયપ રઇ જળે.
(૪)
શે રોકો ! અગય તભે ાછા ઉઠાડલાના
વંફંધી ળંકાભાં શો તો (જાણી રો કે પ્રથભ)
અભોઍ તભને ભાટીભાંથી ેદા કમાજ, છી
લીમજભાંથી, છી ઠયી ગમેરા રોશીભાંથી, છી
ભાંવના રોથડાભાંથી (જે કાંતો) વંૂણજ
વજજ ન થઇ ગમો, કાંતો અૂણજ યશી
ખોડખાંણ લાો યહ્યો કે જે થી તભાયા ભાટે
(અભાયી યચના) સ્ટ ક કયી દેખાડીઍ, અને
અભે જે ને ચાશીઍ તેને ઍક ઠયાલેરી ભુદ્દત
વુધી ગબાજળમભાં ણસ્થય યશેલા દઇઍ છીઍ,
છી તભને ફાક ફનાલી કાઢીઍ છીઍ,
(છી તભારૂં ારન ોણ કયીઍ છીઍ) કે
જે થી તભે તભાયી વંૂણજ ળણક્તઍ શોંચો;
અને તભાયાભાંથી કોઇ તો તરૂણ અલસ્થાભાં
જ) ભયણ ાભે છે . અને તભાયાભાંથી કોઇ
ઘયડો ખખ થઇ જામ છે કે જાણ્મા છી
અજાણ ફની જામ; અને તું આ બૂણભને ળુર્ષક
જુ ઍ છે , છી જ્માયે તેના ય ાણી
ઉતાયીઍ છીઍ ત્માયે તે ઉવી આલી લધલા
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ભાંડે છે , અને તેભાંથી જાત જાતની વુંદય
લનસ્ણત ઉગી નીકે છે . (૫)
આ આમતભાં ખુદાઍ તઆરાઍ ફાકો
અને ણળળુઓ ણવલામ ફધા ભોઅભીનો તથા
કાપયો, સ્ત્રીઓ તથા ુરૂોને વંફોધન કયેર
છે . જે ભકે પયભાલે છે કે અમ રોકો તભાયા
યફના અઝાફથી ડયો, કુફ્ર અને ગુનાશ છોડી
દો, કમાભતના લખતનો ધયતીકં ઍક ભશા
આપત છે અને ઍ ધયતીકં કમાભતની
ણનળાનીઓભાંથી છે .
તે રદલવનો ધયતીકં જોઇને ફીકના કાયણે
દુધ ીલડાલનાયી સ્ત્રી ોતાના દુધ ીતા
ફાકને ત્મજી દેળે અને દયેક ગબજલંતીનો
ગબજ બમના કાયણે ડી જળે અને
ફચ્ચાંઓના ભોંઢાભાં સ્તન (ભાતાનું દૂધ)
ફશાય નીકી જળે અને તે લખતે રોકો જાણે
નળાભાં શોમ ઍલું રાગળે, ણ શકીકતભાં
તેઓ નળાભાં નણશ શોમ, ણ તેભની અક્કર
બમના કાયણે જતી યશેળે. ઇભયાન ણફન
શવીન અને અફુ વઇદ ખુદયીઍ રયલામત
કયી છે કે આ વુયાની ફન્ને આમતો યાતના
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વભમે ફની ભુસ્તરીકની રડાઇભાં નાઝીર
થઇ છે . તે યાતના રોકો ચાલ્મા જતા શતા.
તેથી શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ તેઓને યોકાઇ
જલાનો શુ કભ આપ્મો અને આ ફન્ને આમતો
રોકોને વંબાલી. તેથી તેઓ ઍકદભ રડલા
રાગ્મા, જ્માયે વલાય થઇ તો કોઇઍ ણ
વલાયી ઉય જીન ણ ન યાખમું અને ખાધું
ણ નણશ, આ આમતનો શેતુ ખુદાના
અઝાફનો ખોપ અાલલાનો છે કે રોકો
ખયાફ લાતોથી ફચતા યશે.
નઝય ણફન શાયીવ શંભેળા યવુરે ખુદા (વ.)
વાથે ઝગડતો શતો અને કશેતો શતો કે
કુયઆનભાં શેરાંના રોકોના રકસ્વાઓનું
લણજન છે . પયીશ્તાઓ અલ્રાશની ુત્રીઓ છે
અને ભુદાજઓને વજીલન કયલાની તેનાભાં
ળણક્ત નથી. તેને ખુદાઍ આ આમતભાં
જલાફ આપ્મો છે .
જે કોઇ ળમતાનને દોસ્ત યાખે અને તેનું
અનુવયણ કયે તેને તે ગુભયાશ કયળે. જે રોકો
તેની મયલી કયે છે તેઓ ણફદઅત કયે છે
ઍટરે આં શઝયત (વ.)ના શુ કભ અને કામજ
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ઘ્ધણતની ણલરૂઘ્ધ ચારે છે .
ભોટા બાગે કાપયોનો ઝગડો કમાભત ણલે
શતો. તેભને કુદયત જલાફ આે છે કે જો
તભને વજીલન થલા ણલે ળંકા છે તો તભાયી
પ્રથભ શારત ળું શતી ? તેના તયપ નજય કયો
કે અભોઍ તભને ભાટીથી મદા કમાજ, છી
તભાયે કેટરાઍક તફક્કાભાંથી વાય થલું
ડ્મું, જે ભકે લીમજભાંથી, છી ઠયેરા
રોશીભાંથી, છી ભાંવના રોથડાભાંથી લગેયે.
૬ થી ૧૧ભી આમાત :-

ّٰ ۡ َ ۡ ۡ ُ ٗ َ ّ َ َ ُ ّ َ ۡ َ ُ َ ّّٰ َ ّ َ َ ّٰ
دل ِک ِباـ اللہ ہو الحق ق انہ یذ ِی الموتی
َ ۡ َ ّ ُ ّٰ َ ٗ َ ّ َ َ
ۡ
ٌ
﴾۶ۙ ﴿ ق انہ عدی ک ِل شی ٍء ق ِدیر
َّ ٌ َ َ َّ َّ َ َّ
ََ
اعۃ ّٰا ِت َیۃ لا َذیۡ َب فِ ۡی َہا ۙ َق ا ّـ
ق اـ الس

ُ ۡ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ّّٰ
ُ
ۡ
﴾۷﴿ ِاللہ یبعث من فِی القبوذ
ۡ َ ّّٰ ُ َ ُ ّ ۡ َ َ ّ َ َ
ِاز من یجا ِخؾ فِی الل ِہ ِبغهؿ
ِ ق ِمن الن
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ۡ َ
َ ّٰ ُ ۡ
ِعل ٍم ّق لَا ُہ ًدی ّق لَا کِت ٍب ّم ِنه ٍؿ ﴿ ۙ﴾۸

َ ۡ
ُ ّ َ َ ۡ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ؕ لَہٗ
ثانِیَ ِعط ِف ٖہ ل ِی ِضل عن س ِبی ِل
ُّ ۡ
َ ُ ُۡ
ۡ
الدن َیا ٓ ِۡى ٌی ّق ن ِذحق ٗہ یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ
فِی
ََ َ ۡ
اب ال ََ ِویۡ ِق ﴿﴾۹
عذ
ّٰ َ َ َ
َ َ َ ّّٰ
دل ِک ِب َما ق ّد َم ۡت یَ ّٰدؽ َق ا ّـ الل َہ ل َ ۡی َس
َ َّ ّ ۡ
اؿ ل ِل َع ِب ۡی ِد ﴿ ﴾۱۱٪
ِبظل ٍ
َ َ َّ
َ ۡ ّ َ ۡ ُ ُ ّّٰ
الل َہ َعدیّٰ
از من حعبد
ق ِمن الن ِ
َ ۡ ُۨ ۡ َ َ
َ َ
َْ ۡو ٍػ ۚ ف ِا ۡـ ا َصابَ ٗہ خه ُؿ اط َما ّـ ِب ٖہ ۚ َق
ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ُۨ ۡ َ َ
ّٰ
ۡ
َ
َ
َ
ِاـ اصابتہ فِتنۃ اجقلب عدی قج ِہ ٖہ ۟
ۖ
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ُّ َ َ
َالدن ۡ َیا َق ال ۡ ّٰآ َِو َۃ ؕ ّٰدل َِک ُہو
خ ٌِو
ۡ ۡ ُ َُۡۡ
﴾۱۱﴿ اـ ال ُم ِبه ُف
الخٌو
આ લણજનનો શેતુ ઍ છે કે (તભને ખાત્રી થઇ
જામ કે) અલ્રાશ ઍજ ફયશક છે , અને ઍજ
ભયણ ાભેરાઓને વજીલન કયી દે છે , અને
ઍજ દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ ધયાલનાયો
છે . (૬)
અને કમાભત(ની ઘડી) અલશ્મ આલનાયી છે ,
તેભાં કોઇ જાતની ળંકા નથી; અને અલ્રાશ તે
વઘાઓને કે જે ઓ કફયોભાં છે ઉઠાડી
ઉબા કયળે. (૭)
અને ભાણવોભાંથી કોઇ ઍલો છે જે
અલ્રાશના વંફંધભાં ઝગડ્મા કયે છે , જો કે ન
તેને (તેના ણલે કાંઇ) જ્ઞાન છે અને ન તેને
ણશદામત ભેરી છે , અને ન તેની ાવે કોઇ
યોળન રકતાફ છે . (૮)
તે અણબભાનથી ોતાના ખબા ઉંચા ચઢાલે
છે જે નો ઉદ્દેળ આ છે કે જે થી (રોકોને) યાશે
અનુક્રભણણકા

1382

hajinaji.com

અલ્રાશથી ફશેકાલે; તેના ભાટે દુણનમાભાં
પજે તી છે , અને કમાભતના રદલવે અભે તેને
(જશન્નભની આગભાં) ફલાના અઝાફની
ભઝા ચખાડીળું. (૯)
(અને કશીળું કે) આ તેનો ફદરો છે જે
અગાઉ તાયા શાથોઍ ભોકલ્મું છે , અને
અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓના શકભાં શયણગઝ
ઝુરભગાય નથી. (૧૦)
અને રોકોભાંથી કોઇ ઍલો ણ છે જે
(દીનના) કાંઠે યશી (ઉરકીમા ભનથી)
અલ્રાશની ઇફાદત કયે છે , છી જો તેને
કાંઇ બરાઇ શોંચી જામ છે ત્માયે તે તેનાથી
વંતો ાભે છે , અને જો તેના ય કોઇ
ભુવીફત આલી ડે છે તો ભોઢું પેયલી ાછો
(નાણસ્તકણા તયપ) પયી જામ છે , ઍ (લો
ળખવ) આરોક તથા યરોક ફન્ને ગુભાલી
ફેવે છે ; ઍજ તો ખુલ્રી શાણન છે . (૧૧)
આ લણજનનો શેતુ ઍ છે કે તભો વભજી જાલ કે
ખુદા જ દયેકને મદા કયે છે અને ભયણ
ાભેરાઓને વજીલન કયે છે અને દયેક
લસ્તુઓ તેના કાફુભાં છે .
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કમાભત ચોક્કવણે આલલાલાી જ છે તેભાં
જયા ણ ળંકા નથી, અને રોકોને ભયણ છી
પયી જીલતા કયાળે.
ઇન્વાનોભાંથી ઍલા ણ છે કે જે ખુદાના
કરાભો ણલળે અને તોશીદભાં જ્ઞાન લગય ઝઘડો
કયે છે . તેભની ાવે કોઇ દરીર શોતી નથી
અને ન તો તેઓની ાવે કોઇ ઍલું ઇલ્ભ છે કે
તેઓ વત્મ અને અવત્મને જાણી ળકે.
આ ઝગડો કયનાયા ઍલી યીતે ગલજ કયે છે કે તે
લખતે ોતાના ખબાને અણબભાનથી ઉછાે
છે અને રોકોને ખુદાની યાશથી ફશેકાલે છે
અને ફીજા રોકોને ઍકદભ તુચ્છ વભજે છે .
આ રોકો ભાટે દુણનમાભાં પજે તી છે અને
આખેયતભાં અઝાફ.
કમાભતના રદલવે તે રોકોને કશેલાભાં આલળે
કે આ અઝાફ ઍ કાયણે છે કે તભોઍ
દુણનમાભાં કુફ્ર અને ગલજ કમો છે . અલ્રાશ
ોતાના ફંદાઓ ઉય ઝુલ્ભ કયતો નથી.
આ આમતભાં ઍલા રોકોનું લણજન છે કે જે ઓ
દીનના લતુજભાં લચભાં નથી ણ રકનાયા
ઉય ઉબા છે . ફીજા ળબ્દોભાં કશીઍ તો કુફ્ર
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અને ઇસ્રાભની વયશદ ઉય ઉબા યશીને
ફંદગી કયે છે . જે ભકે ઍક ઢચુચુ ભાણવ કોઇ
પોજના રકનાયે ઉબો શોમ અને જુ ઍ કે
ણલજમ ભી યહ્યો છે તો તે તેભની વાથે થઇ
જામ છે અને જો યાજમ થમો શોમ તો
ચુચા ત્માંથી વયકી જામ છે . આનો અથજ
ઍલા રોકો છે કે જે ઓનું જીલન અધુરૂં છે
અને તેઓનો અકીદો ભક્કભ શોતો નથી અને
નપવના યસ્તાયો ઇસ્રાભ તો કફુર કયી રે
છે , ણ ોતાનો પામદો શેરાં જુ ઍ છે અને
તેઓનું ઇભાન ઍલી આળા યાખતું શોમ છે કે
તેઓની ઇચ્છાઓ ૂણજ થતી યશે અને દયેક
યીતે વુખચેન ભી યશે. જો આ યીતે તેની
ભયજી ભુજફ થતું આલે તો તે ખુદાથી યાજી
યશે છે અને તેની નઝદીક તે દીન ફશુ જ
વાયો છે . જો અલ્રાશની યાશભાં જયા ણ
દુ:ખનો વાભનો કયલો ડે અથલા તો કોઇ
આળા ૂયી ન થામ તો તેઓને ખુદાની
ખુદાઇભાં, યવુરની રયવારતભાં અને દીનના
વત્મ શોલાભાં વંતો થતો નથી. કુદયતે થોડાક
ળબ્દોભાં ઍક ફશુ જ ભશત્લની શકીકતનું
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લણજન કમુું છે કે આ ઢચુચુ ઇભાન
યાખનાયાઓ વૌેૈથી ખયાફ ભાણવો છે ,
જ્માયે જે ભોઅભીન શોમ છે તે ઇભાન ય
ભઝફુતી વાથે કામભ યશે છે . તેઓનો ઇયાદો
અટર શોમ છે અને વબ્ર-ધીયજના ારલને
શંભેળા કડી યાખે છે , તેઓ જ આખેયતભાં
વપતા ભેલે છે .
૧૨થી ૧૭ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ
َالل ِہ َما لَا حَ ُّ ّ ُو ٗف َق َما لا
یدعوا ِمن خق ِـ
ۡ ُ ّٰ َ ّ َ ُ َ ّٰ ٗ ُ َ ۡ َ
ُ
ۡ
َ
﴾۱۲﴿ ینفعہ ؕ دل ِک ہو الضلل الب ِعید
ۡ َ ّ ۡ ُ َ ۡ َ ۡۤ ٗ ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ؕ یدعوا لمن ضفف اقوب ِمن جف ِع ٖہ
ۡ ۡ
ۡ ۡ ۡ
﴾۱۳﴿ ل َ ِبئ َس ال َموۡخّٰی َق ل َ ِبئ َس ال َع ِشه ُؿ
ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ ُ ۡ ُ َ ّّٰ َ ّ
ِاـ اللہ ید ِخل ال ِذین امنوا ق ع ِملوا
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َ
ّّٰ َ
ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت َجن ٍت ت ۡجرِ ۡی ِم ۡن ت ۡح ِت َہا
َۡ
َ ّّٰ َ ۡ
الۡان ّٰہرُ ؕ ِا ّـ الل َہ حف َع ُل َما یُرِیۡ ُد ﴿﴾۱۴
َ ۡ َ َ َ ُ ّ ُ َ ۡ ّ َ ۡ ّ َ ۡ ُ َ ُ ّّٰ
ُ
من کاـ یظن اـ لن ینِوف اللہ فِی
َۡ
ّٰ
ُّ ۡ
َ
الدن َیا َق الۡآ َِو ِۃ فل َی ۡم ُد ۡخ ِب َس َب ٍب ِاخی
َّ َ ُ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ
السمٓا ِء ثم لیقطع فلینؾػ ہل یذ ِہكف

َ
ُ
ک ۡی ُد ٗف َما حَ ِغ ۡیظ ﴿﴾۱۵

َ ّٰ َ َ ۡ ۡ ّٰ
ّٰ َ َ َ ّّٰ
َق کذل ِک ان َزلن ُہ ّٰا ّٰیتٍۭ بَ ِّین ٍت ۙ ّق ا ّـ الل َہ
ُ
یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن ّیرِیۡ ُد ﴿﴾۱۶
ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق الّ َ ِذیۡ َن َہ ُ
اخ ۡقا قَ
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َّ
َّ
ۡ
ۡ ّّٰ
الص ِب ِئه َف َق الن ِّٰ ّٰوی َق ال َم ُجوۡ َز َق ال ِذیۡ َن
ۡ َ ّّٰ َ ۡۤ ُ ۡ َ
َ
اً َوخوۡا ۖ٭ ِا ّـ الل َہ حف ِص ُل َب ۡین ُہ ۡم یَوۡ َؿ
َ َ ُ
ّّٰ َ
ۡ
ال ِق ّٰی َم ِۃ ؕ ِا ّـ الل َہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ش ِہ ۡی ٌد
﴾۱۷﴿
તે અલ્રાશને છોડી તે લસ્તુઓને ોકાયે છે
જે ન તેને શાણન શોંચાડે છે અને ન તેને નપો
શોંચાડે છે ; ઍજ તો ભોટી ગુભયાશી છે !
(૧૨)
(ફલ્કે) તે તો ઍલાને ોકાયે છે કે જે ની શાણન
રાબના પ્રભાણભાં લધુ નઝદીક છે ; (અયે !)
ઍલો ભદદગાય ણ ફુયો અને ઍલો ણભત્ર
ણ ફુયો ! (૧૩)
ફેળક અલ્રાશ તે રોકોને કે જે ઓ ઇભાન
રાવ્મા અને વત્કામો કમાજ જન્નતોભાં દાખર
કયળે જે ની શેઠ નદીઓ લશે છે ; ફેળક
અલ્રાશ જે ચાશે છે કયે છે . (૧૪)
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જે ળખવને (ક્રોધના આલેળભાં) ઍલું ગુભાન
થઇ ગમું શોમ કે અલ્રાશ તેની દુણનમા તથા
આખેયતભાં શયણગઝ ભદદ નણશ કયે તો તેને
જોઇઍ કે આકાળ તયપ ઍક દોયડું તાણી રાલે
છી તે (ગાભાં નાખી તે દોયડું) કાી નાખે,
છી જુ ઍ કે તેની આ મુણક્ત ક્રોણધત કયનાય
લસ્તુને દપે કયે છે કે નણશ. (૧૫)
અને આલી યીતે અભોઍ તે (કુયઆન)ને
ખુલ્રી આમતો કયીને ઉતામુું છે અને અલ્રાશ
જે ની ચાશે છે યાશફયી કયે છે . (૧૬)
ફેળક જે રોકો ઇભાન રાવ્મા અને મશુ દી
તથા ણવતાયા યસ્ત તથા ણખ્રસ્તી તથા
આણતળ યસ્ત તથા ભુણશ્રકો, આ
વઘાઓની લચ્ચે અલ્રાશ કમાભતના રદલવે
અલશ્મ (મોગ્મ) પેંવરો કયળે; ફેળક અલ્રાશ
દયેક લસ્તુ જુ ઍ છે . (૧૭)
જે રોકો અલ્રાશને છોડી ફીજાઓને માદ કયે
છે જે તેઓને ન નપો શોંચાડે છે ન તો
નુકવાન શોંચાડે છે અને ખુદાની ણવલામ
ફીજાની ઇફાદત કયનાયા સ્ટ ક ગુભયાશીભાં
છે .
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તે રોકો ઍને અનાલે છે જે ભાં પામદા કયતાં
નુકવાન લધાયે છે અને ઍલો ભદદગાય ણ
ખયાફ અને ણભત્ર ણ ખયાફ.
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તેઓના ભાટે
જન્નત છે . જ્માં વુંદય નદીઓ લશે છે .
ખયેખય અલ્રાશ જે ચાશે છે તે કયે છે .
ગતપાનના કફીરાભાંથી ઍક વભુશે ઇસ્રાભ
કફુર કયલાભાં ણલરંફ કમો અને કહ્યું કે જો
શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)ને ણલજમ ન ભે
અને યાજમ થામ અને અભો ઇસ્રાભ
રાલીઍ તો મશુ દીઓ વાથે અભાયો વંફંધ
તુટી જામ. ત્માયે ખુદાઍ તેઓના યદભાં આ
આમત નાઝીર પયભાલી. ખુદાલંદે આરભ
દુણનમા
અને
આખેયતભાં
ોતાના
મગમ્ફયની વશામ કયનાયો છે અને જે ઍભ
કશે છે કે મગમ્ફયની ભદદ નણશ કયે તો તે
ોતાના ક્રોધને ળભાલલા ભાટે આવભાન તયપ
દોયી રંફાલે ઍટરે કે ોતાના ઘયના છાયે
દોયી ફાંધી ગે પાંવો નાખી રટકી જામ.
અભોઍ ખુલ્રી આમતો ઉતાયી છે અને કુદયત
જે ને તૌપીક આે છે તેની ણશદામત કયે છે
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અને જે ઓ જાણી-ફુઝીને અલાઇ કયે છે
અને અલ્રાશની ણનળાનીઓભાં ભનન કયતા
નથી તેભના ભાટે ણનર્ષપતા છે .
મશુ દી અને નવાયા ણવતાયાઓને ુજનાયા,
આગની યસ્તીળ કયનાયા અને જે ઓઍ ણળકજ
કયેર છે તે ફધાની લચ્ચે ખુદાલંદે આરભ
કમાભતના રદલવે જરૂય પેંવરો કયળે અને
તેભના ગુનાશના પ્રભાણભાં તેભને વજા
ભળે.
૧૮ થી ૨૧ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ
َ
َ
ُ
ٗ
ُ
ّٰ
َ
ّ
َ
ۡ
َ
ۡ
ّٰ
الم تر اـ اللہ یسجد لہ من فِی السمو ِة
َّ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ
َالش ۡم ُس َق الۡقَ َمرُ ق
صق
ِ ق من فِی الاذ
ُّ َ َّ َ ُ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُّ
َٓاب ق
النجوؿ ق ال ِجباؾ ق الشجر ق الدق
َّ َ ّ ٌ ۡ َ
ۡالناز ؕ َق َک ِثه ۡ ٌؿ َح ّ َق َع َلی ِہ
ک ِثهؿ ِمن
ِ
ّّٰ
ُ
ُ ال ۡ َع َذ
ۡالل ُہ َف َما ل َ ٗہ ِمن
اب ؕ َق َم ۡن ّی ِہ ِن
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ُۡ
ّّٰ َ ّ
ُ الل َہ حَ ۡف َع ُل َما یَ َش
﴾۱۸﴿ ٓاء
ّمٕ ِو ٍؿ ؕ ِاـ
ّٰ
ۡ
َ
۫ ّٰہذ ِـ خ ۡص ّٰم ِن اخ َت َص ُموۡا ف ِ ۡی َذ ِّب ِہ ۡم
ٌ َفالَّذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ُق ّ ِط َع ۡت ل َ ُہ ۡم ِث َی
اب ِّم ۡن
ِ
ُنَّا ٍذ ؕ یُ َص ّ ُب ِم ۡن َف ۡو ِؼ ُذ ُء ۡق ِسہ ُم ال ۡ َحم ۡیم
ِ
ِ
﴾۱۹﴿
ُ ۡ
ُ
﴾۲۱﴿ یُ ۡص َہرُ ِب ٖہ َما ف ِ ۡی بُطوۡ ِن ِہ ۡم َق ال ُجلوۡ ُخ
ُ ََ
﴾۲۱﴿ َق ل َ ُہ ۡم ّمقا ِمع ِم ۡن َح ِدیۡ ٍد
ળું તેં આ(ફનાલ)ભાં ણલચાય નથી કમો કે જે
આકાળો તથા ઝભીનભાં છે અને વૂયજ તથા
ચંદ્ર તથા તાયા અને લજત તથા લૃક્ષ અને
પ્રાણીઓ તથા ભાણવો ભાંશેના ઘણાં ખયા
અલ્રાશને જ ણવજદો કયે છે ; અને ઘણાં ખયા
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અઝાફને ાત્ર ફની જામ છે ; અને જે ને
અલ્રાશ ઝરીર કયે તેને ઇઝઝત આનાય
કોઇ થઇ ળકતું નથી; ફેળક અલ્રાશ જે ચાશે
છે કયે છે . (૧૮)
આ ફન્ને ક્ષો ઍકફીજાના દુશ્ભન છે , જે
ોતાના યલયરદગાયના વંફંધભાં ઝગડે છે ;
છી જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા તેભના ભાટે
આગના રુગડાં લેતયલાભાં આવ્મા છે ; (અને)
તેભના ભાથા યથી તેના ય ઉકતું ાણી
યેડલાભાં આલળે. (૧૯)
જે થી તેભના ેટભાં જે કાંઇ શળે તે તથા
તેભની ચાભડીઓ ીગી જળે. (૨૦)
અને તેભને (ભાયલા) ભાટે રોખંડી ગદાઓ છે .
(૨૧)
આ આમતભાં વંફોધન આં શઝયત (વ.)
તયપ છે ણ આની ઉમ્ભતને વભજાલલાભાં
આલે છે કે ળું તભે જોમું નણશ કે જે કંઇ
આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તેઓ કુદયતની
ઇતાઅત કયે છે , વજદો ણ કયે છે અને
અલ્રાશ જે ને ચાશે તેને ફેઆફરૂ કયે છે અને
જે ને ચાશે તેને ઇઝઝત આે છે . (આ
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આમતભાં વજદો કયલો વુન્નત છે .)
ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે મશુ દી અને
નવાયા આં શઝયત (વ.)ના અવશાફ વાથે
ઝઘડો કયતા શતા અને કશેતા શતા કે અભાયો
ધભજ જુ નો છે અને અભો તભાયા કયતાં લધાયે
શક ઉય છીઍ, ભોઅભીનો તેભને જલાફ
આતા શતા કે અભે તભાયા મગમ્ફયોને શક
ઉય જાણીઍ છીઍ અને શેરાંની ફધી
રકતાફો ઉય ઇભાન યાખીઍ છીઍ. તભે
અભાયા મગમ્ફય અને રકતાફને શક જાણો
છો છતાં ણ ઇાજને રીધે ઇભાન રાલતા
નથી. તે લખતે ખુદાઍ તઆરાઍ આ આમત
નાઝીર પયભાલી. ફુખાયીભાં જ. અફુઝયે
ગપપાયીથી લણજન છે કે શુ ં ખુદાની કવભ
ખાઇને કશુ ં છુ ં કે આ આમત છ ભાણવો ણલળે
નાઝીર થઇ છે , તેભાં ત્રણ કાપય છે અને ત્રણ
ભોઅભીન છે , જે ઓઍ ફદ્રની રડાઇનો
આયંબ કમો, કાપયોભાં અતફા, ળેફા ણફન
યફીઆ અને લરીદ ણફન અતફા શતા.
ભોઅભીનોભાં જ. શમ્ઝા, શ. અરી (અ.)
અને શ. અણફદા ણફન શાયીવ ણફન અબ્દુર
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ભુિરીફ શતા. જે નું ણલગતલાય લણજન જં ગે
ફદ્રભાં યજુ કયેર છે . આ જં ગભાં જ.
શમ્ઝાઍ ઍલી ફશાદુયી ફતાલી કે શ. અરી
(અ.)ની વશામ કયી અતફાને ભામો અને શ.
અરી (અ.)ઍ લરીદને કત્ર કમો, જ્માયે
ળેફાના શાથે જ. અણફદા ળશીદ થમા. અફુ
વઇદ ખુદયીથી રયલામત છે કે તે કાપયો ભાટે
જશન્નભભાં આગના કડાં શળે.
કમાભતભાં તેઓને જશન્નભભાં ઍલો અઝાફ
થળે કે તેભના ભાથા ઉય ઉકતું ાણી
નંખાળે, જે થી તેભના ેટના આંતયડા-શોજયી
લગેયે ફી જળે.
ઍ કાપયોના અઝાફ ણલે ખુદા પયભાલે છે કે
તેઓના અઝાફ ભાટે રોખંડની ગદાઓ શળે.
જે તેઓને જોયથી ભાયલાભાં આલળે.
૨૨ થી ૨૪ભી આમાત :-

ّک ُ ّ َل َما ۤۡ اَ َذ ُاخ ۡۤۡقا اَ ۡـ ّیَ ُۡ ُو ُجوۡا ِم ۡن َہا ِم ۡن َغم
ٍ
َ اُ ِع ۡی ُد ۡقا فِ ۡی َہا ٭ َق ُد ۡق ُقوۡا َع َذ
اب
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ۡ
ال ََ ِویۡ ِق﴿ ﴾۲۲٪
َّ
ُ
ُ
َ ّّٰ
ِا ّـ الل َہ یُ ۡد ِخ ُل ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َق َع ِملوا
الص ِل ّٰح ِت َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِتہاَ
ّّٰ
ِ
الۡاَن ۡ ّٰہرُ یُ َح ّ َلوۡ َـ فِ ۡی َہا ِم ۡن اَ َسا ِق َذ ِمنۡ
َد َہب ّ َق ل ُ ۡؤل ُ ًؤا ؕ َق ل َِب ُ
اس ُہ ۡم فِ ۡی َہا َْ ِویۡ ٌر ﴿﴾۲۳
ٍ
َ ُ ُ ۡۤۡ ّٰ ّ َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡۤۡ
ّ
ۖ ق ہدقا
ق ہدقا ِاخی الط ِی ِب ِمن القو ِؾ ۚ
َ َ ۡ
اض ال َح ِم ۡی ِد ﴿﴾۲۴
ِاخی ِصف ِ
)ેજ્માયે જ્માયે ણ તેઓ (દુ:ખના કાયણ
તેભાંથી નીકલાનો ઇયાદો કયળે તો તેભાંજ
ેાછા શડવેરી દેલાભાં આલળે, અને (તેભન
કશેલાભાં આલળે કે) ફલાના અઝાફની
)ભઝા ચાખો. (૨૨
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ણનવંળમ અલ્રાશ તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન
રાવ્મા અને વત્કામો કમાું તેભને જન્નતોભાં
દાખર કયળે જે ની શેઠ નદીઓ લશેતી શળે;
તેભાં તેભને વુલણજ-કંકણ તથા ભોતી (ની
ભાાઓ) શેયાલલાભાં આલળે, અને તેભાં
તેભનો ોળાક યેળભનો શળે. (૨૩)
(તેનું) કાયણ ઍ છે કે તેભને (દુણનમાભાં)
ણલત્ર કલ્ભાની ણશદામત ભી શતી અને
લખાણને ાત્ર (અલ્રાશ)ના ભાગજની ણ
ણશદામત ભી શતી. (૨૪)
જે લખતે જશન્નભીઓ જશન્નભભાંથી
ફશાય નીકલાનો ઇયાદો કયળે તો તેઓને
કડીને ાછા જશન્નભભાં ધકેરી દેલાભાં
આલળે. અફુ ફળીયે શ. ઇભાભે જાઅપય
વારદક (અ.)ને અઝજ કયી કે અમ પયઝંદે યવુર
! ભને અઝાફે ઇરાશીથી ડયાલો, ભારૂં દીર
ઘણંજ વખત થઇ ગમું છે . શ. યવુરે ખુદા
(વ.) ાવે જીબ્રઇરે આલીને જે જશન્નભની
આગનું લણજન કમુું શતું આે તે ણલગતલાય
કશી વંબાવ્મું. ઍ વાંબીને અફુ ફળીય
ફશુ જ બમણબત થમા. ત્માય છી ઇભાભે
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પયભાવ્મું કે અમ અફુ ફળીય ! શલે કંઇ લધાયે
વાંબલું છે ? તો તેભણે કહ્યું કે ભૌરા ભાયા
ભાટે આટરું ફવ છે .
આ આમતભાં ભોઅભીનોને જન્નતભાં જે
નેઅભતો ભળે તેનું લણજન કયલાભાં આવ્મું છે
અને તેનો શેતુ રોકોને ઍ લાતની જાણ
કયલાનો છે કે તેઓને ફાદળાશી લસ્ત્રો
શેયાલલાભાં આલળે. જે ભ ઝભાનાના
ફાદળાશો અને ભોટા ભોટા અભીયો વોનાશીયા ભોતીના દાગીના શેયતા શતા. આજ
કારના ઝભાનાભાં ણ ભોટા રોકો ઍલો
વાયો ોળાક શેયે છે અને જન્નતને ફશુ જ
વુંદય યીતે ળણગાયલાભાં આલળે, જે ભાં
જાતજાતના ીણાની નશેયો જાયી શળે, ફાગફગીચા અને ભશેરો શળે. અફુ ફળીય કશે છે
કે ભેં ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ને અયઝ
કયી કે શુ ં તભાયા ઉય કુયફાન થઇ જાઉં કે
ભાયી વાભે જન્નતનું લણજન કયો. આે
પયભાવ્મું કે અમ અફુ ભોશમ્ભદ જન્નતની
નેઅભતોભાંથી ઓછાભાં ઓછી ઍક ઍલી
નેઅભત છે જે ની વુગંધ ઍક શજાય લયવના
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યસ્તા વુધી શોંચળે, તે ઉયાંત આે
જન્નતની શુ યો લગેયેની ણલગતનું ણ લણજન
કમુું.
ભોઅભીનો ભાટે જન્નતભાં ાકીઝા અને નેક
લાતો શળે, ત્માં ખયાફ અને ફેશુદા લાતો
નણશ શોમ. તે ાકીઝા કરાભ ઍ શળે કે તેઓ
ફેણશશ્તભાં જોળે ત્માયે કશેળે કે “અરશમ્દો
ણરલ્રાણશલ્રઝી શદાન રેશાઝા” (ખુદાની
તાઅયીપ છે જે ણે અભોને આ ચીઝની
ણશદામત કયી) અને જન્નતભાં દાખર થતી
લખતે કશેળે : “અરશમ્દો ણરલ્રાશીલ્રઝી
અઝશફ અન્નર શુ ઝન” (અને ખુદાના
લખાણ છે જે ણે અભાયા યંજને દુય કમો) જે
લખતે તેઓ ોતાની જગ્માઍ શોંચળે ત્માયે
કશેળે કે “અરશમ્દો ણરલ્રાશીલ્રઝી વદકના
લઅદશુ ” (તાઅયીપ છે ખુદાના ભાટે જે ણે
ોતાનો લામદો વાચો કમો.) શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ઍ જ.
શમ્ઝા, જ. જાઅપય, અફુ ઓફેદા, વરભાને
પાયવી, અફુઝય, ભીકદાદ અને અમ્ભાય છે કે
તેઓઍ શઝયત અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ને
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વાથ આપ્મો છે .
૨૫ થી ૨૭ ભી આમાત :-

َ َّ
ُ
ََ
ِا ّـ ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا َق یَ ُص ّد ۡق َـ َع ۡن َس ِب ۡی ِل
َّ
ۡ ّٰ
ۡ
ّّٰ ۡ
الل ِہ َق ال َم ۡس ِج ِد ال ََ َوا ِؿ ال ِذ ۡی َج َعلن ُہ
ۡ
ّ َ َ َ َ ُۨ ۡ
ٓاء ال َعاخ ُِف فِ ۡی ِہ َق ال َبا ِخ ؕ َق
از سو
ل ِلن ِ
َم ۡن ّیُر ۡخ فِ ۡی ِہ ب ِال ۡ َحا ٍۭخ ب ُظ ۡلم نّ ُ ِذ ۡق ُہ ِمنۡ
ِ
ِ
ِ ٍ
ََ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿ ﴾۲۵٪
عذ ٍ
َ َّ
َ ۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ ّٰ ۡ َ َ َ َ ۡ
اـ ال َب ۡی ِت ا ۡـ لا
ق ِاد بوانا لِاِبر ِہیم مک
َّ
ِلطٓائ ِفه ۡ َف قَ
تُ ٍۡ ِو ۡؽ ب ۡی َش ۡی ًئا ّ َق َط ّہ ۡر بَ ۡ
َ
ل
ی
ت
ی
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ َ ۡ َ َ ُ َّ
ُ
ُ
ّ
القٓائ ِمهف ق ّ
ۡ
الرخ ِع السجو ِخ ﴿﴾۲۶
ِ
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َّ
َّ
َ
َ ُۡ ّ ۡ
از ِبال َح ِج یَاتوۡؽ ذِ َجالًا ّق
الن
َق ا ِد ۡـ فِی
ِ
َّ ُ
ۡ َۡ َ ُ
َعدّٰی ک ِ ّل ضا ِم ٍر ّیا ِته َف ِم ۡن ک ِ ّل ف ٍج َع ِم ۡی ٍق
﴾۲۷ۙ ﴿
ફેળક જે ઇભાન નથી રાવ્મા તથા રોકોને
યાશે અલ્રાશથી તથા તે ભસ્જીદુર શયાભ(ભાં
જલા)થી અટકાલે છે કે જે ભાં અભોઍ વલે
રોકોનો વભાન શક યાખમો છે -છી તે ત્માંનો
યશેનાયો શોમ કે ફશાયનો આલનાયો શોમ તો
ણ-અને જે કોઇ જોય ઝુરભથી તેભાં વત્મ
ણલરૂધ્ધ લતજલા ઇચ્છળે તો તેને દુ:ખદામક
અઝાફની ભઝા ચખાડીળું. (૨૫)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે અભોઍ
ઇબ્રાશીભને ફમતુલ્રાશભાં ઍલા શેતુવય
સ્થાન આપ્મું (અને કહ્યું) કે કોઇને ભાયો ળયીક
કય નણશ, અને ભાયા ઘયને તલાપ (પ્રદણક્ષણા)
કયનાયાઓ ભાટે તથા કમાભ કયનાયાઓ ભાટે
તથા રૂકુઅ અને ણવજદો કયનાયાઓ ભાટે ાક
અનુક્રભણણકા
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વાપ યાખ. (૨૬)
અને રોકોને (ઢંઢેયો ીટાલી) શજ્જ ભાટે
આભંત્રણ આ, (કે જે થી) તેઓ તાયી ાવે
ચારીને તેભજ વઘા દૂય દૂયના ભાગોથી
દુફા દુફા ઊંટો ય વલાય થઇને ણ
આલે; (૨૭)
કાપય રોકો ભસ્જીદુર શયાભભાં જલાથી
ભુવરભાનોને અટકાલે છે અને તલાપ કયલા
દેતા નથી. ઍ ભસ્જીદ તભાભ રોકો ભાટે છે કે
તેઓ તેભાં ઇફાદત કયે ત્માંના યશેલાવીઓ
અને ફશાયથી આલનાયા ફધા વયખા છે .
શાજીઓને ભક્કાભાં જલાની ભનાઇ ન કયલી
જોઇઍ અને ત્માં આગ ભકાનનું બાડું રેલું
ણ ભકરૂશ છે . શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે આભાં જે ળબ્દ
“ઇરશાદ” (પયી જલું) આવ્મું. તેનો અથજ ખુદા
ણવલામ ફીજાની ઇફાદત કયલી છે .
“ઇરશાદ” ળબ્દના જુ દા જુ દા અથજ કયલાભાં
આલે છે . જે ભકે ઝુલ્ભ કયલો, ગલજ કયલો ઍ
ફધું ઇરશાદભાં આલી જામ છે .
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કાઅફાની જે જગ્મા
અનુક્રભણણકા
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શતી ત્માં ભકાન ફનાવ્મું. છી શુ કભ થામ છે
કે અશીં ઍલી ઇફાદત કયલાભાં આલે જે ભાં
કોઇને ળયીક કયલાભાં ન આલે અને ભાયા
ઘયને તલાપ કયનાયાઓ, નભાઝ ઢનાયાઓ
અને રૂકુઅ-વજદા કયલાલાાઓને ભાટે
ભુતીઓ અને તભાભ ખયાફ ચીઝોથી ાક
કય. આ સ્થે આમતભાં જે આવ્મું છે કે
કોઇને ભાયો ળયીક કય નણશ તેનો અથજ ઍ કે
અશીં ખાવ ભાયી જ ઇફાદત થામ, કોઇ
ફીજાની ઇફાદત ન થામ.
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) ખાન-ઍકાઅફાને ફનાલી ચુક્મા તો લશી થઇ કે
તભાભ રોકોને કાઅફાની ણઝમાયત ભાટે
ફોરાલો. શઝયતે અઝજ કયી કે અમ ભાયા યફ !
ભાયો અલાજ ફધી જગ્માઍ કેલી યીતે
શોંચી ળકળે ? જલાફ ભળ્મો તું અલાજ
આ, અભો તેને શોંચાડી આીળું. શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ અફુ કુફૈવના શાડ ય
જઇને રોકોને ભોટા અલાજે કહ્યું કે, અમ
રોકો તભો શજના ભાટે આલો. ઍ અલાજ
દયેક જગ્માઍ શોંચી ગમો. ઍટરે વુધી કે
અનુક્રભણણકા
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જે ઓ ભાના ગબજભાં શતા અને ફાની
ીઠભાં શતા તે ફધાઍ તે અલાજ વાંબળ્મો
અને જે રોકો શજ કયનાયા શતા તેઓઍ
જલાફ આપ્મો કે “અલ્રાશુ મ્ભ રબ્ફમક”
રોકો શજ ભાટે દુય દુયથી આલતા શતા. આ
આમતભાં આવ્મું છે કે રોકો દુફા ઊંટો ઉય
વલાય થઇને આલે. તેનો બાલાથજ ઍ કે
શાજીઓ ફશુ જ દૂયથી વલાય થઇને આલે છે ,
તેથી ઊંટો દુફા થઇ જામ છે . ભોશમ્ભદ
ણફન માવીનથી લણજન છે કે તલાપ કયતાં ઍક
ળેખે ભને ૂછમું કે તું ક્માંનો યશેલાવી છે ? ભેં
કહ્યું કે ખુયાવાનનો. આ વાંબી તેણે ભને
ૂછમું કે કાઅફા અને ખુયાવાન લચ્ચે કેટરું
અંતય છે ? ભેં કહ્યું કે ફે ત્રણ ભણશનાનું. ળેખે
કહ્યું કે તભો તો ફમતુલ્રાશના ાડોળી છો. તે
લખતે ભેં ૂછમું કે આ ક્માંથી આલો છો ?
તેણે જલાફ આપ્મો કે શુ ં ાંચ લયવના
યસ્તાથી આવ્મો છુ ં . શુ ં જ્માયે ઘયેથી નીકળ્મો
ત્માયે જલાન શતો, યસ્તાભાં ભુવાપયીની
ઍટરી તકરીપો બોગલી કે શુ ં ફુઢઢો થઇ
ગમો. તે લખતે ભેં કહ્યું કે ખુદાની કવભ, વાચી
અનુક્રભણણકા
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ભોશબ્ફતની વાથે કયલાભાં આલતી ઇફાદત
આ જ છે . આ વાંબી તે શવલા રાગ્મો.
૨૮ થી ૩૦ભી આમાત :-

لِّ َی ۡش َہ ُد ۡقا َم َنافِ َع ل َ ُہ ۡم َق یَ ۡذٔ ُ ُوقا ۡ
اس َم
ّّٰ ۡۤۡ َ ّ َ َ ُ
ََ
اؿ ّم ۡعلوۡ ّٰم ٍت َعدّٰی َما َذرق ُہ ۡم
الل ِہ فِی ای ٍ
َۡ
َُُ
ۡ
ِّم ۢۡن َب ِہ ۡی َم ِۃ الۡاج َعا ِؿ ۚ فکلوۡا ِمن َہا َق
َۡ
ۡ
َۡ ۡ
اط ِع ُموا ال َبٓائِ َس الف ِقه َؿ ﴿﴾۲۸

ۡ ُ ُُ
َُ ۡ ُۡ َََ
ث ّم ل َیقضوۡا تفث ُہ ۡم َق ل ُیوۡف ۡوا نذ ۡق َذ ُہ ۡم َق
ۡ
ۡ َّ ُ ۡ
ل َیط ّوَفوۡا ِبال َب ۡی ِت ال َع ِت ۡی ِق ﴿﴾۲۹
ّٰ َ َ َ ۡ ّ ُ َ ّ ۡ ُ ُ ّٰ ّّٰ
الل ِہ َف ُہوَ َخهۡؿٌ
دل ِک ٭ ق من حع ِظم ْوم ِت
اؿ ِالَّا ماَ
لّ َ ٗہ ِع ۡن َد َذ ّب ٖہ ؕ َق اُ ِح ّ َل ۡت ل َ ُک ُم الۡاَجۡ َع ُ
ِ
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ۡ یُ ۡتدّٰی َع َل ۡی ُک ۡم َف
ّ اج َت ِن ُبوا
الرِ ۡج َس ِم َن
ُّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
﴾۳۱ۙ ﴿ ِالز ۡقذ
اـ ق اجت ِنبوا قوؾ
ِ الاقث
કે જે થી તેઓ ોતાના (દીની તથા દુન્મલી)
રાબ ભેલલા શાજય થામ, અને જાણીતા
રદલવોભાં જે ળુઓ તેભને તે (અલ્રાશે)
આપ્મા છે (તેભની અલ્રાશનું નાભ રઇ
કુયફાની કયે); છી તેભાંથી તભે ોતે ખાઓ
અને વંકટગ્રસ્ત ભોશતાજોને ણ ખલડાલો.
(૨૮)
છી આ જરૂયી છે કે તેઓ ોતાની
નાાકીઓ દૂય કયે (ભાથાનાં લા ણલગેયે
ભૂંડાલી નાખે) અને ોતાની ભાનતાઓ ૂયી
કયે અને (અલ્રાશના) પ્રાચીન ઘયની
પ્રદણક્ષણા ણ કયે. (૨૯)
આ (શુ કભ) છે , અને શલે જે ળખવ
અલ્રાશની શુ યભતલાી લસ્તુઓ (ને રગતી
આજ્ઞાઓ)ને ભાન આળે તો તે તેના ભાટે
તેના યલયરદગાયની ાવે ફશેતય છે ; અને
અનુક્રભણણકા
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તભાયા ભાટે ચોગાં ળુઓ શરાર કયલાભાં
આવ્માં છે , ણવલામ કે જે ભનું લણજન તભને
(આ છી) વંબાલલાભાં આલળે, ભાટે શલે
તભે ભૂર્તતઓની ગંદકીથી ફચો અને જુ ઠા
ફોર ફોરતાં અટકો. (૩૦)
શજ કયનાયાઓ ોતાના પામદા ભાટે શાજય
થામ, તેભાં દીન અને દુણનમાના પામદાઓ છે .
અશીં “ણઝક્ર”નો અથજ ઍ છે કે શમલાનને
ઝફાશ કયતી લખતે ખુદાનું નાભ રેલાભાં
આલે. કાપય રોકો ભુતીના નાભ ઉય કુયફાની
કયતા શતા ણ તેભાંથી ખાતા ન શતા, તેથી
ખુદાઍ તઆરાઍ તેઓના ઍ ખોટા
રયલાજોને તોડલા ભાટે ભોઅભીનોને શુ કભ
આપ્મો કે શજભાં કુયફાની કયીને તેનું ગોશ્ત
ખાલ તથા ફીજા ગયીફ ભોઅભીનોને ણ
આો.
જ્માયે શજના આઅભાર ુયા થામ ત્માયે
ોતાના ભાથાને ભુંડાલે, નખ ઉતયાલે, ભુછો
કતયાલે અને ત્માય છી કાઅફાનો તલાપ કયે.
આ તલાપ ણલે ભતબેદ છે કે ઍ ક્મો તલાપ છે
? કેટરાક ઝીમાયતનો તલાપ કશે છે કે જે
અનુક્રભણણકા
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શજનું ઍક રૂકન છે , કેટરાક ણલદ્લાનો તલાપ
કશે છે , ણ વાચી લાત તો ઍ છે કે તે
“તલાફુણન્નવા” છે . ઍ તલાપ કયલાથી સ્ત્રી
શરાર અને ભુફાશ થામ છે . ઍટરે કે કોઇ
શજ કયલા જામ અને તલાફુણન્નવા ન કયે તો
તેની સ્ત્રી તેના ઉય શયાભ થઇ જામ છે .
ભતરફ ઍ કે ણભનાના આઅભારથી જ્માયે
પાયીગ થઇ જામ છી ભક્કા આલીને તલાપ
કયલાનો શુ કભ છે અને ઇભાભીમા ઓરભા ઍ
તલાપને તલાફુણન્નવા કશે છે . આ તલાપ
ઝીમાયત છી થામ છે અને ત્માય છીજ
સ્ત્રી અને ુરૂ ઍકફીજા ઉય શરાર થામ
છે .
ઍશયાભની શારતભાં તભાયા ભાટે ચોગાં
જાનલયો શરાર કયલાભાં આવ્મા છે .
ઍશયાભની શારતભાં ણળકાય કયલાની ભનાઇ
છે ણ તેભનું ગોશ્ત ખાલાની ભનાઇ નથી.
તેભજ ચોગાનું ગોશ્ત ખાલાની ણ ભનાઇ
નથી. ખુદાઍ તઆરાઍ ોતાની શુ યભતોની
તાઅઝીભ કયલા અને તેને ફુઝુગજ વભજલાનું
પયભાવ્મું તો કેટરાક તપવીય રખનાયાઓઍ
અનુક્રભણણકા
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કહ્યું છે કે અલ્રાશની ઍ શુ યભત શજના
અયકાન છે , જ્માયે કેટરાક કશે છે કે ખાનઍ-કાઅફા અને ભસ્જીદુર શયાભ છે . શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી યીલામત
કયલાભાં આલી છે કે ખુદાની ત્રણ ઍલી
શુ યભત છે કે તેના જે લી ફીજી કોઇ નથી. ઍક
ખુદાની રકતાફ જે ણશકભત અને નુયે ખુદા છે ,
ફીજી શુ યભત ખાન-ઍ-કાઅફા છે જે ને રોકો
ભાટે રકબ્રો નક્કી કયલાભાં આવ્મો છે અને
ત્રીજી શુ યભત મગમ્ફય (વ.)ની ઇતયત
(અશરેફમત) (અ.) છે .
૩૧ થી ૩૫ભી આમાત :-

َ ُح َن َف
ۡٓاء ل ِ ّّٰل ِہ َغه ۡ َؿ ُم ٍۡ ِوخ ِه ۡ َف ب ٖہ ؕ َق َمن
ِ
َ ّ َ َ َ ّ َ َ َ ّّٰ ۡ ۡ ُ ّ
َ
ّ
َ
َ
یٍ ِوؽ ِبالل ِہ فکانما ٓو ِمن السمٓا ِء
َّ ُ ُ َ ۡ َ َ
ّ الطه ۡ ُؿ اَ ۡق تَ ۡہو ۡی ب ِہ
ۡالرِیۡ ُح فی
فتخطفہ
ِ ِ
ِ
َ
﴾۳۱﴿ اـ َس ِح ۡی ٍق
ٍ َمک
અનુક્રભણણકા
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ّّٰ َ ّ َ
ُّ ّ َ
ّٰ َ
دل ِک ٭ َق َم ۡن ح َع ِظ ۡم ش َعٓائِرَ الل ِہ ف ِان َہا ِم ۡن
َۡ ُُۡ
تقوَی القل ۡو ِب ﴿﴾۳۲
ُ
َ ُ َ ُ
َُ
لَک ۡم فِ ۡی َہا َمنافِع ِاخٰۤی ا َج ٍل ّم َس ّ ًؼی ث ّم
َ ّ ُ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ ۡ
َ
ۡ
م ِحلہا ِاخی البی ِت الع ِتی ِق ﴿ ﴾۳۳٪
َق ل ِک ُ ّل اُ ّ َم ٍۃ َج َع ۡل َنا َم ۡن َسکًا لِّ َی ۡذٔ ُ ُوقا ۡ
اس َم
ِ
َۡ
ََ
ّّٰ
الل ِہ َعدّٰی َما َذرق ُہ ۡم ِّم ۢۡن َب ِہ ۡی َم ِۃ الۡاج َعا ِؿ ؕ
َ ُ
ّ
َ َ َ ۤۡ َ
ف ِالّٰ ُـہک ۡم ِالّٰ ٌہ ّقا ِح ٌد فل ٗہ ا ۡس ِل ُموۡا ؕ َق بَ ٍِ ِو
ۡ ۡ ۡ
ال ُمخ ِب ِته َف ﴿ ۙ﴾۳۴
ّ َ ۡ َ َ ُ َ ّّٰ
الل ُہ َقج َل ۡت ُق ُلوۡبُ ُہ ۡم قَ
ال ِذین ِادا دِٔو
ِ
hajinaji.com
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ۡ
َ ۡۤ
ّّٰ
الصكِؿِیۡ َن َعدّٰی َما ا َص َاب ُہ ۡم َق ال ُم ِق ۡی ِؼی
ّٰ ۡ َ َ
ُ ۡ
َّ
﴾۳۵﴿ الص ّٰلو ِۃ ۙ َق ِم ّما َذرقن ُہ ۡم یُن ِفقوۡ َـ
ભાત્ર ઍકજ અલ્રાશને ભાનનાયા થઇ જાઓ,
કોઇને ણ તેનો ળયીક ફનાલો નણશ; અને જે
ળખવ કોઇને અલ્રાશનો ળયીક કયે છે તો તે
ઍલો છે કે જાણે તે આકાળ યથી ડી ગમો
શોમ, છી તેને ક્ષીઓ ઝડી રઇ ગમા
શોમ, અથલા લામુઍ તેને ઉડાડી દઇ કોઇ
દુયની જગ્માઍ પેંકી દીધો શોમ. (૩૧)
આ (શકીકત) છે , અને (શલે) જે ળખવ
અલ્રાશની ણનળાનીઓને ભાન આળે તો
ણનવંળમ તે કામજ અંત:કયણની યશેઝગાયી
ભાંશેનું ગણાળે. (૩૨)
તભાયા ભાટે ઍક ઠયાલેરા વભમ વુધી તે
(કુયફાનીના જનાલયો)ભાં પામદાઓ છે છી
ઍજ પ્રાચીન ઘયની ાવે તેભના શરાર
થલાનું સ્થાન છે . (૩૩)
અને પ્રત્મેક ઉમ્ભત ભાટે અભોઍ ઍક ઍક
અનુક્રભણણકા
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કુયફાનીની યીત નક્કી કયી છે , કે જે ળુઓ
અભોઍ તેભને યોઝી તયીકે આપ્મા છે તેભના
ઉય અલ્રાશનું નાભ રઇ ઝબ્શ કયે; ફવ
તભાયો ભાઅફૂદ ઍકજ ભાઅફૂદ છે , ભાટે
તભે તેને જ આધીન થઇ જાઓ; અને (શે
યવૂર !) તે નમ્ર (વેલકો)ને ખુળખફય
વંબાલી દે : (૩૪)
કે જે ભની વાભે જ્માયે અલ્રાશનું લણજન
કયલાભાં આલે છે ત્માયે તેભના ભન બમગ્રસ્ત
થઇ જામ છે , અને જે દુ:ખ તેભના ય ડે છે
તેના ય વબ્ર કયનાયા શોમ છે , અને નભાઝને
(ણનમણભત) અદા કયનાયા શોમ છે . અને
અભોઍ તેભને જે કાંઇ યોઝી ભાટે આપ્મું છે
તેભાંથી (યાશે અલ્રાશભાં) ખચજ કયે છે . (૩૫)
જે વ્મણક્ત ખુદાની વાથે ણળકજ કયે છે તો તે
ઍલો છે જાણે આવભાન ઉયથી નીચે ઝભીન
ઉય ડ્મો અને શરાક થમો. તેનો બાલાથજ
ઍ કે ઇન્વાન ખુદ ોતે ોતાના ખમારોભાં
ગુભયાશ થઇને બટકી જામ છે . ભતરફ કે તે
ઇસ્રાભના આદળજ શુ કભોનું ઉલ્રંઘન કયીને
ણળકજના ખાડાભાં ડે છે અને તેના નપવની
અનુક્રભણણકા
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ઇચ્છાઓ તેનો નાળ કયે છે અને ળમતાની
લવલવાની શલવ તેને ગુભયાશીના જં ગરભાં
પેંકી દે છે .
જે કોઇ અલ્રાશની ણનળાનીઓને ભાન
આળે તો તે દીરની યશેઝગાયી છે . કેટરાક
કશે છે કે “ળઆઍય” (ણનળાનીઓ)નો અથજ
શજના ઍશકાભ છે . “ફુદના”નો અથજ
કુયફાની ભાટેની ગામ અને ઊંટ છે .
કુયફાનીના જનાલયોભાં તભાયા ભાટે ઍક
નક્કી કયેરી ભુદ્દત વુધી પામદાઓ છે .
કુયફાનીની શેરાં તેનાથી તભે વલાયીનું કાભ
રો છો તથા તેભાંથી દુધ અને ઊન થકી પામદો
ભેલો છો ઍ કુયફાનીને શરાર કયલાનું
સ્થ “ફમતુર અતીક” ઍટરે કે ખાન-ઍકાઅફા છે . જો ઉભયાની કુયફાની શળે તો
ભક્કાભાં શળે, જો શજની કુયફાની શોમ તો તે
ભીનાભાં થળે, ઊંટને ઝબ્શ કયલાભાં આલતો
નથી, ણ “નશય” કયલાભાં આલે છે . જે ભાં
ઊંટને કીબ્રા તયપ ઊબો યાખી તેના
આગના ગ ફાંધી “ણફસ્ભીલ્રાશ
અલ્રાશો અકફય” કશીને નેઝો ભાયલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલે છે , જે નું ણલગતલાય લણજન કુયફાનીના
ઍશકાભભાં રખેર છે . (રકતાફ ભનાણવકે
શજભાં શજના અશકાભનું ણલગતલાય લણજન
કયલાભાં આવ્મું છે .)
અભે પ્રત્મેક ઉમ્ભત ભાટે કુયફાનીની યીત
નક્કી કયી છે અને જે જનાલયો અભોઍ
તભને યોઝી તયીકે આપ્મા છે તેના ઉય
અલ્રાશનું નાભ રઇને તેભને ઝબ્શ કયો.
રોકોની વાભે અલ્રાશનો ઝીક્ર કયલાભાં આલે
છે તો તેઓ ડયી જામ છે અને જે ઓ યંજ અને
ફરાઓ ઉય વબ્ર કયનાય તથા નભાઝ કામભ
કયનાયા છે તેભને ખુળખફયી આલાભાં આલે
છે અને જે કંઇ યોઝી તેભને આલાભાં આલે
છે તેભાંથી તેઓ અલ્રાશની યાશભાં ખચજ કયે
છે .
૩૬ થી ૪૦ભી આમાત :-

َ ۡ ّ ۡ ُ َ َ ّٰ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ
ّّٰ
َ
ق البدـ جعلنہا لکم ِمن شعٓائِرِ الل ِہ
ّّٰ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ٌ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ َ
َالل ِہ َع َل ۡیہا
لکم فِیہا خهؿ ۖ٭ فادٔوقا اسم
અનુક્રભણણકા
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َُُ
ُ
َ َ َّ َ َ
ٓاػ ۚ ف ِادا َق َج َب ۡت ُجنوۡبُ َہا فکلوۡا
صو
ۡ َۡ
ۡ َ َ ۡ َ َ َ ّٰ َ
ِمن َہا َق اط ِع ُموا القا ِنع َق ال ُم ۡعل ّؿ ؕ کذل ِک
ّ َ ّٰ ُ ّ َ ُ َ ۡ ُ
َسُ ۡون َہا ل َک ۡم ل َ َعلک ۡم تشٕ ُو ۡق َـ ﴿﴾۳۶
َ ۡ ّ َ َ َ ّّٰ
الل َہ ل ُ ُحوۡ ُم َہا َق لَا ِخ َم ُٓاؤ َہا قَ
لن یناؾ
ّٰ ۡ ّ َ َ ُ ُ ّ َ ۡ
ۡ ُ َ ّٰ َ
التق ّٰوی ِمنک ۡم ؕ کذل ِک
ل ِکن ینالہ
َّ
ُ
ّّٰ
َّ
َسُ َو َہا لَک ۡم ل ُِتکكِ ُؿقا الل َہ َعدّٰی َما
ُ
ّ ۡ
ۡ
َہ ّٰدىک ۡم ؕ َق َب ٍِ ِو ال ُم ۡح ِس ِنه َف ﴿﴾۳۷
ّ َ ّّٰ َ ُ ّٰ ُ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ ّ َ
ِاـ اللہ یدفِع ع ِن ال ِذین امنوا ؕ ِاـ
ّّٰ َ َ ُ ّ ُ ُ ّ َ َ ّ َ َ ُ
ۡ
اللہ لا ی ِحب کل خو ٍاـ کفو ٍذ ﴿ ﴾۳۸٪
hajinaji.com
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ُ َّ
َ
ُ ّٰ ُ َ ّ َ ُ
ا ِد َـ ل ِل ِذیۡ َن حق َتلوۡ َـ ِبان ُہ ۡم ظ ِل ُموۡا ؕ َق ِا ّـ
َ
ّّٰ
َ ُۨ
الل َہ َعدّٰی ن ِۡ ِو ِہ ۡم لَق ِدیۡرُ ﴿ ۙ﴾۳۹
َّ
ُۡ
َۡ
ال ِذیۡ َن آ ِو ُجوۡا ِم ۡن ِخیَاذِ ِہ ۡم ِبغهؿِ َح ّ ٍق
ّ َ ۤۡ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ ُ َ ّّٰ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّّٰ
ِالا اـ حقولوا ذبنا اللہ ؕ ق لو لا خفع الل ِہ
َّ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َّ ُ ّ َ ۡ َ َ ُ
ض لہ ِدمت صوا ِمع
الناز بعضہم ِببع ٍ
َق ب َی ٌع ّ َق َص َل ّٰو ٌة ّ َق َم ّٰسج ُد یُ ۡذٔ َ ُو فِ ۡیہاَ
ِ
ِ
ۡ ُ ّّٰ َ ۡ ً َ َ َ ۡ ُ َ ّ َ ّّٰ
الل ُہ َمنۡ
اسم الل ِہ ک ِثهؿا ؕ ق لینِوـ
ّ َ ۡ ُ ُ ٗ ّ َ ّّٰ َ َ َ ٌّ َ
ٌ
ۡ
ینِوف ؕ ِاـ اللہ لق ِوی ع ِىیز ﴿﴾۴۱
અને (કુયફાની ભાટેના) ભોટાં તાજા ઊંટો ણ
અભોઍ તભાયા ભાટે અલ્રાશની ણનળાનીઓ
ભાંશેના ફનાવ્મા છે ; તેભાં તભાયા ભાટે (દીની
hajinaji.com
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દુન્મલી ફન્ને પ્રકાયના) રાબ છે ; જે થી તેભને
(ઝબ્શ કયતી લખતે) શાયફંધ ઉબા કયી
અલ્રાશનું નાભ રઇ રો, છી જ્માયે તેઓ
ોતાના ડખા બેય ડી જામ તો તભે ોતે
તેભાંથી ખાઓ તથા વંતોી (જાશેયભાં કે
ભોઢેથી નણશ ભાંગનાયા) ભીસ્કીનો તથા બીખ
ભાંગનાયા પકીયોને ણ ખલડાલો; આલી યીતે
અભોઍ તે (પ્રાણી)ઓ તભાયા આધીન કયી
દીધા છે કે જે થી તભે આબાય ભાનતા યશો.
(૩૬)
અલ્રાશને ન કદી તેભનું ગોશ્ત શોંચે છે અને
ન તેભના રોશી, ફલ્કે તેને તો તભાયી
યશેઝગાયી જ શોંચળે; ઍલી યીતે તેણે
તેભને તભાયા આધીન કયી દીધા છે કે જે થી તે
ણશદામત ઉય (યશીને) કે જે તેણે તભને કયી
છે અલ્રાશની ભોટાઇ લણજલતા યશો; અને (શે
યવૂર !) તું નેકી કયનાયાઓને ખુળખફય
વંબાલી દે. (૩૭)
ણનવંળમ અલ્રાશ તે રોકોથી કે જે ઓ ઇભાન
રાવ્મા છે (ભુશ્રીકો તયપના દુ:ખોને) દુય કયી
દેળે; ફેળક અલ્રાશ ણલશ્લાવઘાણત અને
અનુક્રભણણકા
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નગુણાઓને દોસ્ત નથી યાખતો. (૩૮)
તે રોકોને-કે જે ભનાથી રડાઇ કયલાભાં આલે
છે -ઍ ભાટે (જે શાદની) યજા આલાભાં આલી
છે કે તેભના ય ઝુલ્ભ કયલાભાં આવ્મો છે ;
અને ફેળક અલ્રાશ તેભને ભદદ કયલાને
વંૂણજ ળણક્તલાન છે . (૩૯)
(તેભને કે) જે ઓ સ્લદેળભાંથી ણલના કાયણેઆટરી લાત કશેલાના કાયણે કે અભાયો
યલયરદગાય અલ્રાશ છે -કાઢી ભુકલાભાં
આવ્મા છે ; અને જો અલ્રાશ ઍકના શાથે
ફીજાને દપે કયતો ન યશેતે તો (વઘા) ભઠો
અને ગીયજાઓ તથા કનમવા (મશુ દીઓના
પ્રાથજના ગૃશ) તથા ભસ્જીદો કે જે ભાં
અલ્રાશનું નાભ ઘણં રેલાભાં આલે છે તે
વઘા જરૂય તોડી ાડી નાખલાભાં આવ્મા
શોત; અને અલ્રાશ તેની ભદદ જરૂય કયળે જે
તે (અલ્રાશ)ની ભદદ કયે છે ; ફેળક અલ્રાશ
ળણક્તભાન (અને) ઝફયદસ્ત છે . (૪૦)
ઊંટોને તભાયા ભાટે દીનની ણનળાનીઓ નક્કી
કયી છે અને તેને અલ્રાશનું નાભ રઇને નશય
કયો. છી તેભાંથી તભો ણ ખાલ અને
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ગયીફો તથા ણભસ્કીનોને ણ ખલયાલો. આ
જનાલયો અભે તભાયા તાફે કમાજ છે ભાટે
અભાયો આબાય ભાનતા યશો.
ઇસ્રાભ શેરાં કાપય રોકો જાનલયોને કાીને
કાઅફાની દીલારની વાથે તેનો સ્ળજ
કયાલીને તેનું રોશી રગાલતા શતા. ઇસ્રાભે
ઍલા કામજની ભનાઇ કયી અને કહ્યું કે તભાયા
જનાલયોનું રોશી તથા ગોશ્ત ખુદાને શોંચતું
નથી અલ્રાશને તો ઍજ લસ્તુ વંદ છે કે
તભે યશેઝગાયી ધાયણ કયો છો.
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તેઓ ઉયથી
ભુશ્રીકોના ઝુલ્ભો દૂય કયી દેલાભાં આલળે.
અલ્રાશ ણલશ્લાવઘાતી અને નગુણાને દોસ્ત
યાખતો નથી.
જ્માયે શઝયતે યવુરે ખુદા (વ.) ભક્કાભાં શતા
ત્માયે કાપયો ભુવરભાનોને ઘણી તકરીપ
આતા શતા, તેથી તેઓઍ શુ ઝુય (વ.) ાવે
જઇ કહ્યું કે અભને કાપયો વાથે જં ગ કયલાની
યજા આો. ત્માયે આં શઝયત (વ.) પયભાલતા
શતા કે તભો ણધયજ ધયો, શજુ જે શાદનો
શુ કભ આવ્મો નથી. જ્માયે આ (વ.)
અનુક્રભણણકા
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ણશજયત કયીને ભદીન ઍ ભુનવ્લયા ગમા તો
જે શાદ ણલે શેરાં આ આમત નાઝીર થઇ.
તપવીયે ભજભઊર ફમાનભાં શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફારકય (અ.)થી લણજન છે કે આ
આમત ભુશાજીયોના શકભાં ઉતયી છે અને
આરે ભોશમ્ભદના શકભાં ણ આલેર છે કે
જે ભને ણલના કાયણે ઘયોથી દેળણનકાર થલા
ભાટે ભજફુય કમાજ છે . આ આમત જાશેયી યીતે
ભુશાજે યીનના ભાટે છે અને આંતયીક યીતે
આરે ભોશમ્ભદ (વ.)ના ફાયાભાં છે .
૪૧ થી ૪૫ ભી આમાત :-

ََ َۡۡ
ّّٰ َ ّ َ ّ ۡ َ ۡ َ ّ َ
ُ
ُ
ۡ
ص اقاموا
ِ ال ِذین ِاـ مکنہم فِی الاذ
ۡ
َ َ ّٰ َ ّ ُ َ ّٰ َ َ ّٰ َ ّ
الزخوۃ َق ا َمرُ ۡقا ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ
الصلوۃ ق اتوا
َِۡق ن َ َہوۡا َعن ال ۡ ُم ۡن َٕ ِو ؕ َق ل ِ ّّٰل ِہ َعاقِ َب ُۃ الۡاُ ُموذ
ِ
﴾۴۱﴿
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ُ َ ّ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َق ِا ۡـ ّیک ِذبُوۡؽ فق ۡد کذ َب ۡت ق ۡبل ُہ ۡم قوۡ ُؿ
ُ َ َ َ
نوۡ ٍج ّق َع ٌاخ ّق ث ُموۡ ُخ ﴿ ۙ﴾۴۲
َ
َ ُ
َق قوۡ ُؿ ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم َق ق ۡو ُؿ لوۡ ٍض ﴿ ۙ﴾۴۳
َ ُّ
ّٰ
َ
ُ
ۡ
ق ک ِذب موسی
َُ ََ ُۡ
ث ّم اخذت ُہ ۡم ۚ

َ َ
ّق ا ۡص ّٰح ُب َم ۡدیَ َن ۚ
ۡ ّٰ
ََ َ
فا ۡمل ۡی ُت ل ِلک ِؿ ِػیۡ َن
ََۡ َ َ َ َ ۡ
اـ ن ِکهؿِ ﴿﴾۴۴
فکیف ک
َ َ َ ّ ۡ ّ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ َ ٌ
فکایِن ِمن قوی ٍۃ اہلکنہا ق ِہی ظال ِمۃ
َ َ ٌ
ۡ ُ َّ َ
ُ
ف ِہیَ خا ِقیَۃ َعدّٰی ع ُو ۡق ِش َہا َق ِبئ ٍر ّم َعطل ٍۃ
ََ َ
ّق ق ِۡ ٍو ّم ِش ۡی ٍد ﴿﴾۴۵
ેતેઓ ઍલા રોકો છે કે જો તેભને અભ
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ઝભીનભાં વિા આીઍ તો ણ તેઓ
(યીતવય) નભાઝ ઢળે તથા ઝકાત આળે
અને વત્કામોના શુ કભ કયળે તથા ફદીની
ભનાઇ કયળે; અને વઘા કાભોનું રયણાભ
અલ્રાશના જ અણધકાયભાં છે . (૪૧)
અને (શે યવૂર !) અગય આ રોકો તને
જુ ઠરાલે તો (કોઇ આશ્ચમજ જે લું નથી કેભકે)
તેભની શેરાં નૂશની કોભ અને આદ તથા
વભૂદની કોભ ણ (ોતાના યવૂરોને)
જુ ઠરાલી ચૂકી છે : (૪૨)
અને ઇબ્રાશીભની કોભ તથા રૂતની કોભ ણ
: (૪૩)
અને ભદમનલાાઓઍ ણ (ોતાના
મગમ્ફયોને જુ ઠરાવ્મા શતા), અને ભૂવાને
ણ જુ ઠરાલલાભાં આવ્મો શતો, છી
અભોઍ ઇભાન નણશ રાલનાયાઓને ભોશરત
આી, છી ભેં તેભની ધયકડ કયી, ત્માયે
ભાયો કો કેલો (વખત) શતો ! (૪૪)
છી ઘણીઍ લસ્તીઓ ઍલી શતી કે જે ભનો
અભોઍ તેભની નાપયભાનીની ણસ્થણતભાં નાળ
કયી નાખમો, જે થી તે ોતાનાં છાયાંઓ ય
અનુક્રભણણકા
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ઉંધી ડેરી છે , અને ઘણાંમ કૂલા ફેકાય ડ્મા
છે અને ભઝફુત ભશેરો (ણ નાળ ામ્મા
છે ). (૪૫)
ભોઅભીન ઍ રોકો છે કે જો અભે તેઓને
ઝભીન ઉય વિા આીઍ તો તેઓ
નભાઝને વાયી યીતે કામભ યાખળે અને
ભારભાંથી ઝકાત કાઢી રોકોની ભદદ કયળે
અને રોકોને ળયીઅતની નેક લાતોનો શુ કભ
કયળે અને જે ચીઝની ભનાઇ કયલાભાં આલી
છે તેનાથી રોકોને યોકળે. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફારકય (અ.)થી યીલામત છે કે આ આમત
અભાયા ણલળે નાણઝર થઇ છે .
ભક્કાના કાપયો શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
જુ ઠરાલતા શતા. તેથી ખુદાઍ આ (વ.)ને
આશ્લાવન આલા ભાટે આ આમત નાણઝર
કયી કે તું ગભગીન ન થા, શેરાં નુશની કોભ,
આદ તથા વભુદની કોભે ણ ોતાના યવુરને
જુ ઠરાવ્મા છે અને શ. ઇબ્રાશીભ (અ.) તથા
શ. રુત (અ.)ની કોભે ણ તેભને જુ ઠરાવ્મા
છે અને ભદમનના રોકોઍ જ. ળોઍફ
(અ.)ને જુ ઠરાવ્મા છે અને ભુવા (અ.)ને ણ
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જુ ઠરાલલાભાં આવ્મા, તો ણ અભોઍ
અઝાફ ભોકરલાભાં ણલરંફ કમો, ણ જ્માયે
તેઓ શદથી લધી ગમા ત્માયે તેભને અઝાફભાં
ગીયપતાય કમાજ.
તેઓ કુફ્રના કાયણે ોતાના નપવો ઉય ઝુલ્ભ
કયનાયા શતા અને તે લસ્તીઓ ોતાના
છાયાઓ ઉય ઉંધી ડેરી છે . ઍટરે કે
ત્માંના યશેનાયાઓ ફધા ભૃત્મુ ામ્મા, ત્માંના
ઘણા કૂલાઓ ઉજ્જડ થઇ ગમા છે અને
તેઓના બવ્મ ભશેરો નાળ ામ્મા છે . શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે
ફેશયે ભોઅિરનો અથજ ઇભાભે વાકીત (ચુ
ફેઠેરા) છે જે ભનો શક દુશ્ભનોઍ છીનલી
રીધેરો છે .
૪૬ થી ૫૦ભી આમાત :-

ۡاَ َف َل ۡم یَ ِسه ۡ ُؿ ۡقا فی الۡاَ ۡذص َف َت ُکوۡ َـ ل َ ُہم
ِ
ِ
ٌ ُق ُلوۡ ٌب حّ َ ۡع ِق ُلوۡ َـ ب َہا ۤۡ اَ ۡق ّٰا َد
َاـ ّیَ ۡس َم ُعوۡـ
ِ
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َ
َ َّ َ
َ
ِب َہا ۚ ف ِان َہا لَا ت ۡع َؼی الۡا ۡب َص ُاذ َق لّٰ ِک ۡن ت ۡع َؼی
ۡ ُ ُ ۡ ُ َّ ۡ ُّ
الص ُد ۡقذِ ﴿﴾۴۶
القلوب التِی فِی
َ َ ۡ َۡ َُۡ َ َۡ َ
ُۡ
اب َق ل َ ۡن ّیخ ِل َف
ذ
ق یستع ِجلونک ِبالع ِ
ّّٰ ُ َ ۡ َ ٗ َ ّ َ َ ۡ ً ۡ َ َ ّ َ َ َ ۡ
اللہ قعدف ؕ ق ِاـ یوما ِعند ذ ِبک کال ِف
َ َ َ ُ
َسن ٍۃ ِّم ّما ت ُع ّد ۡق َـ ﴿﴾۴۷
ََ
َ ٌ
َ َ َ
َق کا ّیِ ۡن ِّم ۡن ق ۡویَ ٍۃ ا ۡمل ۡی ُت ل َ َہا َق ِہیَ ظال َِمۃ
َََُ ُۡ
َ ۡ ۡ
ث ّم اخذت َہا ۚ َق ِاخ ّیَ ال َم ِصه ُؿ ﴿ ﴾۴۸٪
ُ ۡ ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
الن ُ
از ِانّ َ َماۤۡ اَنَا ل َ ُک ۡم ن َ ِذیۡرٌ
قل یایہا
ُ ۡ
ّم ِبه ٌف ﴿﴾۴۹
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ّّٰ َفالّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َعم ُلوا
الص ِل ّٰح ِت ل َ ُہ ۡم
ِ
َ ٌۡ َ ٌ َۡ
﴾۵۱﴿ ّمغ ِؿ َػۃ ّق ذِرؼ ٔ ِویۡ ٌم
ળું તેઓ બૂણભ ય ચાલ્મા પમાજ નથી, (કે જે થી
તે જોઇને) તેભના ભન ઍલા થઇ જામ કે
જે નાથી તેઓ વભજે અથલા તેભના ભાટે
ઍલા કાન થઇ જામ કે જે લડે વાંબી ળકે ?
ઍ ભાટે કે (ભાત્ર) આંખોજ આંધી શોતી
નથી, ફલ્કે શૈમાં કે જે છાતીની અંદય છે તે
ણ આંધા ફની જામ છે . (૪૬)
અને (શે યવૂર !) તેઓ તાયાથી અઝાફના
વંફંધભાં ઉતાલ કયે છે , જો કે અલ્રાશ કદી
ણ ોતાના લામદાનો બંગ કયતો નથી; અને
ખચીતજ તાયા યલયરદગાય ાવેનો ઍક
રદલવ તેભની ગણતયી પ્રભાણે ઍક શજાય
લજની ફયાફય છે . (૪૭)
અને કેટરીઍ લસ્તીઓને ભેં ભોશરત આી
શતી ઍલી ણસ્થણતભાં કે તે ઝુલ્ભગાય શતી ભેં
તેભની ધયકડ કયી, અને છે લટનું ાછુ ં પયલું
અનુક્રભણણકા
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ભાયી તયપ છે . (૪૮)
તું કશે કે શે રોકો ! ણવલામ તેના નથી કે શુ ં
તભો વલે ભાટે ઍક ખુલ્રો ડયાલનાયો છુ ં .
(૪૯)
ભાટે જે રોકો ઇભાન રાવ્મા અને જે ભણે
વત્કામો કમાજ તેભના ભાટે ગુનાશોની ભાપી
તથા ઇઝઝતની યોઝી છે . (૫૦)
ખુદાઍ તઆરા ભક્કાના કાપયોને ફોધ
આતા પયભાલે છે કે ળું તે રોકો ઝભીન ઉય
પમાજ નથી ? તેઓ ઝભીન ઉય પયેરા છે છતાં
ણ તેઓ ફોધ રેતા નથી, આંખોથી જોલા
છતાં ણ તેનાથી ફોધ રેલાનું કોઇ કાભ રેતા
નથી અને તેઓની છાતી ણ અંધ ફની જામ
છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ
પયભાવ્મું કે અભાયા દોસ્તોની આંખો ખુલ્રી
યશે છે , જ્માયે ફીજાઓના દીરની આંખો
ફંધ યશે છે . જે લખતે આ આમત નાઝીર
થઇ કે જે ળખવ અશીં આંધો છે તે
આખેયતભાં ણ આંધો ઉઠળે તો
અબ્દુલ્રાશ ણફન ઉમ્ભે ભકતુભે જે ઓ
આંધા શતા તેભણે ગભગીન થઇ શ. યવુરે
અનુક્રભણણકા
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ખુદા (વ.)ની ણખદભતભાં અઝજ કયી કે શુ ં
આંધો છુ ં તો ળું આખેયતભાં ણ આંધો
ઉઠીળ ? તે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ
તેથી અબ્દુલ્રાશ ખુળ થમા.
કુયેળના કુપપાયો જે ભકે નઝય ણફન શાયીવ
લગેયે શંભેળા અઝાફ જલ્દી આલે તેભ કશેતા
શતા અને આ (વ.)ને કશેતા શતા કે જો
તભો વાચા શો તો અભાયા ઉય અઝાફ
નાઝીર થામ. તે લખતે આ આમત નાઝીર
થઇ. અલ્રાશની કુદયતભાં ઍક રદલવ ઍક
શજાય લજ જે ટરો રાંફો છે . જે લી યીતે તે
ઍક રદલવની ભોશરત છી અઝાફ આી
ળકે છે , ઍલી જ યીતે ઍક શજાય લજ છી
ણ અઝાફ આી ળકે છે . તેનો ઍક
રદલવનો અઝાફ દુણનમાના શજાય લયવ
જે ટરો શળે, તેલી જ યીતે જન્નતીઓનો ઍક
રદલવનો આયાભ દુણનમાના શજાય લયવના
આયાભ વભાન શળે.
અમ ભક્કાલાાઓ, શેરાંના રોકો ણ
તભાયી જે ભ જલ્દી અઝાફ ચાશતા શતા ણ
તેઓને ઍટરા ભાટે ઢીર આલાભાં આલી કે
અનુક્રભણણકા
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તેઓ તોફા કયે, ણ તેઓ ોતાના કુફ્રથી
અટક્મા નણશ તેથી કુદયતનો અઝાફ નાઝીર
થમો.
આ આમતના અથજ સ્ટ ક છે તેથી તેની
તપવીય રખી નથી.
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા અને નેક કામો કમાજ
તેઓના ભાટે “યીઝકે કયીભ” છે ઍટરે કે નેક
યીઝક ઍટરે કે ફેશીશ્તની નેઅભતો છે .
૫૧ થી ૫૩ ભી આમાત :-

َۡۤق الَّذیۡ َن َس َعوۡا ف ۡی
ِ
ِ
ۡ
َ َ ُ
﴾۵۱﴿ اقلٰٓ ِئک ا ۡص ّٰح ُب ال َج ِح ۡی ِم
ََق َماۤۡ اَ ۡذ َس ۡل َنا م ۡن َق ۡبل َک م ۡن ّ َذ ُسوۡؾ ّ َق لا
ِ ِ
ِ
ٍ
َ ّ َ ۡ َ ّٰۤ َ َ َ ۡۤ َ ّ
ۡۤالش ۡی ّٰط ُن ف ۡی
ّ نَب
ی
ك
ل
ا
ی
ج
م
ت
ا
د
ا
ا
ل
ا
ی
ِ
ِ
ِ
ٍِ
ۡ ُ َ ُ ّّٰ ُ َ ۡ َ َ
ُ
ا ۡم ِن ّ َی ِت ٖہ ۚ فینسخ اللہ ما یل ِكی
َ
ّٰا ّٰی ِتنا ُم ّٰع ِج ِزیۡ َن
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َّ
ّّٰ
ّّٰ
َُ
الش ۡی ّٰط ُن ث ّم یُ ۡح ِک ُم الل ُہ ّٰا ّٰی ِت ٖہ ؕ َق الل ُہ
﴾۵۲ۙ ﴿ َع ِل ۡی ٌم َح ِک ۡی ٌم
َّ ۡ
َّ ّ ً َ
ّ
ل ِ َی ۡج َع َل َما یُل ِكی الش ۡی ّٰط ُن ِف ۡتنۃ ل ِل ِذیۡ َن
ُُ
َ ۡ َّ ٌ َ َّ ۡ ۡ ُ ُ ۡ
اس َی ِۃ قلوۡ ُب ُہ ۡم ؕ َق
ق
ِ فِی قلو ِب ِہم مرص ق ال
َ ۡ َ َ ۡ ّّٰ َ ّ
َ
ۡ
﴾۵۳ۙ ﴿ اؼ ب ِعی ٍد
ٍۭ ِاـ الظ ِل ِمهف ل ِفی ِشق
અને જે રોકો અભાયી આમતોના વંફંધભાં
(અભને) રાચાય ફનાલી દેલાની આળાઍ
પ્રમત્નો કયે છે તેઓજ નકજલાવી છે . (૫૧)
અને અભોઍ તાયી આગભચ કોઇ યવૂર કે
નફી (ઍલો) નથી ભોકલ્મો, ણ આ કે તેણે
(ઇસ્રાભના પ્રચાયની) કોઇ ઇચ્છા કયી (કે
તયતજ) ળેતાને તેની ઇચ્છાભાં (કાંઇને કાંઇ
લવલવો) નાખમો, છી ળેતાન જે (લવલવો)
નાખે છે તેને અલ્રાશ નટ ક કયી નાખે છે ,
છી અલ્રાશ ોતાની આમતોને ભજફૂત
અનુક્રભણણકા
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કયી દે છે ; અને અલ્રાશ જાણનાય (તથા)
ણશકભતલાો છે : (૫૨)
કે જે થી ળેતાને જે (લવલવો) નાખમો છે તેને
તે રોકો ભાટે અજભામળ ઠયાલે કે જે ભનાં
અંત:કયણોભાં યોગ છે , અને તેભના ભાટે કે
જે ઓ ાાણ હ્રદમી છે ; અને ફેળક ઝાણરભો
વખત ણલરૂધ્ધતાભાં ડ્મા છે : (૫૩)
જે રોકો અભાયી આમતોથી અભોને રાચાય
કયલાની કોળીળ કયે છે તે રોકો જશન્નભભાં
જળે.
આ આમતની તપવીયભાં રોકો ઍભ વભજી
ફેઠા છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને ળમતાને
ફશેકાવ્મા ણ ઍ તપવીય કયનાયાઓ આ
આમતનો વાચો અથજ વભજી ળક્મા નથી.
ખયી લાત તો ઍ છે કે ખુદ ળમતાને ઍ લાતને
કફુર કયી (કુયઆનભાં) છે કે “ખુદાલંદા તાયા
ખાણરવ ફંદા ઉય ભાયો ગરફો થળે નણશ.”
આ ઉયથી વાપ જાશેય થમું કે ળમતાન આ
(વ.) ય કદી ગારીફ થઇ ળકતો નથી.
ભઝશફે જાઅપયીમાના ણવદ્ઘાંત પ્રભાણે કોઇ
ણ મગમ્ફય કે ઇભાભને ળમતાન પયેફ
અનુક્રભણણકા
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આી ળકતો નથી. આ લાત કુયઆન અને
શદીવથી વાણફત થમેરી છે . જ. ભોદુદી
ોતાની તપવીયભાં આ આમતનો બાલાથજ
રખે છે કે “દુવયે ભાઅનેભેં રીમા જાઍ તો
ભુયાદ મે શોગી કે જફ બી ઉસ્ને કરાભેં
ઇરાશી રોગોંકો વુનામા ળમતાનને ઉસ્કે
ફાયેભેં તયશ તયશ કે ળુફશાત ઓય
ઍઅતેયાઝાત મદા કીઍ, ઓય અજીફ
અજીફ ભાઅને ઇસ્કો ેશનાઍ ઓય ઍક
વશી ભતરફકે ણવલા શય તયશકે ઉલ્ટે વીધે
ભતરફ રોગોંકો વભજાઍ.” (ફીજો અથજ
રેલાભાં આલે તો ઍ બાલાથજ ઍ થળે કે તેભણે
જ્માયે ણ રોકોને કરાભે ઇરાશી વંબાવ્મા
ત્માયે તેના ણલળે ળમતાને જાતજાતની ળંકાઓ
અને ઍતયાઝ (લાંધા/ણલયોધ) ૈદા કમાજ અને
તેના વાચા અથજ ણવલામના ફીજા ઘણા
આડાઅલા અથજ રોકોને વભજાવ્મા.)
આ ઉયાંત જે જે તપવીય કયનાયાઍ ઍ
આમત ણલેના આખા રકસ્વાને વશી ભાનેર
છે તેભની જ. ભોદુદીઍ ઝાટકણી કાઢી છે કે
“ળું યવુરની ળાનભાં આલી લાતો ળોબે છે જે
અનુક્રભણણકા
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કુયઆન અને શદીવની ણલરૂઘ્ધભાં શોમ ?
તેભણે ફે ાનાનો ણલગતલાય જલાફ આપ્મો
છે . આ ઉયથી સ્ટ ક જાશેય થામ છે કે
ળમતાન આં શઝયત (વ.)ને પયેફ આી
ળક્મો નથી. ઍ કુપપાયો ગુભયાશીભાં ડીને
બટકી ગમા.
જે રોકો ળીકજ કયીને ોતાના નપવ ઉય
ઝુલ્ભ કયે છે તેઓ ભુનાપીક અને કાપીય છે
અને તેઓ વીધા ભાગજથી ફશુ જ દુય છે .
ભતરફ કે ળમતાન વાચી લાતને જુ દી યીતે
વભજાલલાની કોળીળ કયે છે અને કાપીયો અને
ભુનાપીકોના દીર ઍલા છે કે ખુદાના અશકાભ
અને ળમતાને પયેફ આેરી લસ્તુઓભાં કંઇ
પકજ કયતા નથી અને તેઓ ોતાના કુફ્રભાં
આગ લધી જામ છે , જ્માયે જે ઓ જ્ઞાની છે
તેઓ ઍ લસ્તુને વભજી જામ છે .
૫૪ થી ૫૮ભી આમાત :-

ُّ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ َّ
ق ل ِیعلم ال ِذین اقتوا ال ِعلم انہ الحق
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َ ۡ
َ َ َ ُ
ِم ۡن ّذ ِّبک ف ُی ۡؤ ِمنوۡا ِب ٖہ ف ُتخ ِب َت ل َ ٗہ
َّ
ُُ
ُ ۤۡ
َ ّّٰ
قلوۡبُ ُہ ۡم ؕ َق ِا ّـ الل َہ ل َ َہا ِخ ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ِاخّٰی
َ ُ
اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ﴿﴾۵۴
ِصف ٍ
اؾ الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ف ۡی ِم ۡریَ ٍۃ ِّم ۡنہُ
َق لَا یَ َز ُ
ِ
َ ّّٰ َ ۡ َ ُ ُ ّ َ َ ُ ۡ ً َ ۡ
اعۃ بَغ َتۃ ا ۡق یَا ِت َی ُہ ۡم
حتی تا ِتیہم الس

َع َذ ُ
اب یَ ۡو ٍؿ َع ِق ۡی ٍم ﴿﴾۵۵

اَل ۡ ُم ۡل ُک یَوۡ َمئ ٍذ لّ ِ ّّٰل ِہ ؕ یَ ۡح ُک ُم بَ ۡی َن ُہم ؕۡ
ِ
َفالّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َع ِم ُلوا ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت فیۡ
ِ
َ ّّٰ ّ َ
ۡ
جن ِت الن ِعی ِم ﴿﴾۵۶
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َّ
َ ُ َ َ ّٰ َ ّ َ
ََ
َق ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا َق کذبُوۡا ِبا ّٰی ِتنا فاقلٰٓ ِئک
ۡ ُ ٌ َ َ ۡ َُ
﴾۵۷٪ ﴿ اب ّم ِہه ٌف
لہم عذ
َ ُ ّّٰ
َ َق الّ َ ِذیۡ َن َہ
اجرُ ۡقا ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ ث ّم
َّ َ ُ
ً ۡ ّّٰ
ُ
َ ۡۤ ُ ُ
ق ِتلوۡا ا ۡق َماتوۡا لَه َ ۡؿرقن ُہ ُم الل ُہ ذِرقا
ۡ ّّٰ ُ ۡ َ َ ُ َ َ ّّٰ َ ّ َ ً َ َ
﴾۵۸﴿ الررِقِه َف
حسنا ؕ ق ِاـ اللہ لہو خهؿ
અને ઍક શેતુ ઍ ણ શતો કે તે રોકો કે
જે ભને (આકાળી રકતાફોનું) જ્ઞાન આલાભાં
અવ્મું છે તેઓ જાણી રે કે તે (કુયઆન) તાયા
યલયરદગાય તયપથી વત્મ છે , છી તેઓ
તેના ય ઇભાન રાલે, છી તેભના અંત:કયણ
તે (અલ્રાશ) ભાટે નયભ થઇ જામ; અને ફેળક
અલ્રાશ તે રોકોને કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે
વીધા ભાગે શોંચાડી દેનાયો છે . (૫૪)
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓ તો તે
(કુયઆન)ના તયપથી ફયાફય ળંકાભાં ડ્મા
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યશેળે, અશીં વુધી કે (કમાભતની) ઘડી તેભના
ય ઓસચતી આલી ડે અથલા નાળકાયક
રદલવનો અઝાફ તેભના ય આલી ડે.
(૫૫)
તે રદલવે શુ કુભત અલ્રાશની જ શળે; તે
તેભની લચ્ચે (યસ્યના ણલયોધનો) પેંવરો
કયળે; ભાટે જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા
વત્કામો કમાજ તેઓ નેઅભતોલાી જન્નતોભાં
શળે. (૫૬)
અને જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા અને અભાયી
ણનળાનીઓને જુ ઠરાલી, તો ઍજ રોકો છે કે
જે ભના ભાટે શીણતબમો અઝાફ શળે.
(૫૭)
જે રોકોઍ અલ્રાશની યાશભાં ણશજયત કયી,
છી કત્ર કયલાભાં આવ્મા અથલા ભયી ગમા,
તો તેભને અલ્રાશ અલશ્મ ઉિભ યોઝી અજણ
કયળે; અને ફેળક અલ્રાશ ઍજ ફેશતય યોઝી
આનાય છે . (૫૮)
ભોઅભીનો અને ભુનાપીકોની તેભાં યીક્ષા
વભાઍરી છે . ભુનાપીકો કુયઆનભાં ળક કયે છે
અને ભોઅભીનો કુયઆનને કફૂર યાખે છે
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અને તેઓના દીર ફશુ જ નયભ શોમ છે અને
જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે તેઓને વીધો યસ્તો
શંભેળા ભી યશે છે અને ઍ યસ્તો ઍલો
વીધો છે કે તેભાં કોઇ લાંક નથી.
જે રોકોઍ કુફ્ર કમુું છે તેઓ કુયઆન અથલા
મગમ્ફય ણલે શંભેળા ળકભાં યશે છે તેઓને
ભાટે અચાનક કમાભત આલી જામ, તે રદલવે
તેભના લંળનો નાળ થામ તેથી ભુયાદ ફદ્રની
રડાઇનો રદલવ છે . તે રદલવે ફધામ
જડભુથી ઉખડી ગમા અને કોઇ ફાકી યહ્યું
નશીં.
કમાભતના રદલવે ખાવ અલ્રાશની શુ કુભત
શળે અને રોકોની લચ્ચે તે પેંવરો કયળે અને
જે રોકોઍ નેક કામો કમાજ છે તેઓ જન્નતભાં
દાખર થળે.
આ આમત ઍ રોકોની ળાનભાં નાઝીર થઇ
છે જે રોકોઍ ભુવરભાનોના ભયલા છી
નાક, કાન અને શાથ કાી રીધા શતા તેથી
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ ઓશદની રડાઇભાં
તેઓને ગીયપતાય કયી ફશુ જ વખત વજા કયી
શતી.
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જે રોકોઍ અલ્રાશની યાશભાં ણશજયત કયી
અને જે ઓ જે શાદભાં કાપયોના શાથે ળશીદ
થમા અથલા જે ઓ ોતાની ભોતે ભયી ગમા
તેભના ભાટે “યીઝકે શવના” ઍટરે કે નેક
યોઝી છે , જે ફેણશશ્તની નેઅભત છે .
ભુશાજે યીનભાંથી કેટરાક અસ્શાફોઍ શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ને અઝજ કયી : મા યવુરલ્રાશ
(વ.) અભાયા કેટરાક દોસ્તો જે શાદભાં ળશીદ
થઇ જામ છે . તેઓ ખુદાની નેઅભતો ભેલે
છે જ્માયે અભો ણ જે શાદની ણનય્મતથી
તભાયી વાથે આલીઍ છીઍ ણ ળશીદ થતા
નથી તો અભને કેલો ફદરો ભળે ? તે લખતે
અલ્રાશે આ આમત નાણઝર પયભાલી.
૫૯ થી ૬૩ભી આમાત :-

َ َ َ َ ُ َّ َ
ّّٰ َ
ل َ ُی ۡد ِخلن ُہ ۡم ّم ۡدخلًا ّی ۡرضوۡن ٗہ ؕ َق ِا ّـ الل َہ
﴾۵۹﴿ ل َ َع ِل ۡی ٌم َح ِل ۡی ٌم
ۡ
َ
َ ّٰ
دل ِک ۚ َق َم ۡن َعاق َب ِب ِمث ِل َما ُعوۡقِ َب ِب ٖہ
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َ
ۡ ّ َ ّّٰ َ ّّٰ
َُ ُ
ث ّم ب ِغیَ َعل ۡی ِہ ل َ َین ُِ َون ُہ الل ُہ ؕ ِا ّـ الل َہ
ُ َُ
ل َ َعف ٌّو غفوۡ ٌذ ﴿﴾۶۱
َّ
ّٰ َ َ ّ َ ّّٰ َ ُ ۡ ُ ّ َ
الن َہاذِ قَ
ۡ
َ
دل ِک ِباـ اللہ یول ِج الیل فِی
ٌۢ
ُ ۡ ُ ّ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ
َ
َ
ۡ
یول ِج النہاذ فِی الی ِل ق اـ اللہ س ِمیع
ۡ
بَ ِصه ٌؿ ﴿﴾۶۱
ۡ ُ ََ
ّٰ َ َ َ ّّٰ
دل ِک ِبا ّـ الل َہ ُہوَ ال َح ّق َق ا ّـ َما یَ ۡد ُعوۡ َـ
ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ ُہوَ ال ۡ َعد ّیُ
ِمن خقنِ ٖہ ہو البا ِطل ق اـ
ِ
َۡ ۡ
الک ِبه ُؿ ﴿﴾۶۲

َ َ ۡ َ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ اَن ۡ َز َؾ م َن ّ َ
الس َمٓا ِء َمٓاء ً۫
الم تر اـ
ِ
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َ
ُ َ ُ
ّّٰ َ ً َ َ ۡ
ف ُت ۡص ِبح الۡا ۡذص ُمخّ ّوۃ ؕ ِا ّـ الل َہ
ۡ َ
﴾۶۳﴿ ل َ ِط ۡی ٌف خ ِبه ٌؿ
તેભને જરૂય ઍલા સ્થાનોભાં દાખર કયળે કે
જે નાથી તેઓ ખુળ થળે; અને ફેળક અલ્રાશ
ભોટો જાણનાયો (અને) વશનળીર છે . (૫૯)
ઍભજ થળે; અને જે ને (ળત્રુના શાથે) જે ટરી
ઇજા શોંચાડલાભાં આલી શોમ તેટરીજ ઇજા
તે તે(ળત્રુ)ને શોંચાડે, તે છી ણ જો તે
(ળત્રુ)ના ય લધુ અત્ચાચાય કયલાભાં આલે
તો અલ્રાશ તેની જરૂય ભદદ કયળે; ફેળક
અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને) ક્ષભાલાન
છે . (૬૦)
આ ઍ કાયણે કે અલ્રાશ યાત્રીને રદલવભાં
દાખર કયી દે છે અને રદલવને યાત્રીભાં
દાખર કયી દે છે , અને ઍ કાયણે કે અલ્રાશ
ભોટો વાંબનાયો (તથા) દેખનાયો છે . (૬૧)
લી ઍ કાયણે કે અલ્રાશ ઍજ તો વાચો છે ,
અને અલ્રાશના ણવલામ તેઓ જે ને જે ને
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ોકાયે છે તે જુ ઠા છે , અને અલ્રાશ ઍજ
ભોટાઇ (તથા) ફુઝુગીલાો છે . (૬૨)
ળું તેં આ નથી ણનશાળ્મું કે અલ્રાશ આકાળ
યથી ાણી ઉતાયે છે , જે થી બૂણભ ઓસચતી
રીરીછભ થઇ જામ છે ? ફેળક અલ્રાશ ભોટો
ભશેયફાન (અને) લાકેપગાય છે . (૬૩)
જે ઓ જે શાદભાં ળશીદ થમા અને જે ઓ
કુદયતી ભોતથી ભમાજ તેભને ઍલી જગ્માઓ
આલાભાં આલળે જે ને તેઓ વંદ કયળે
અને તેઓને ફશુ જ ઇઝઝતની વાથે
ફેશીશ્તભાં દાખર કયલાભાં આલળે.
ભોશયજભ આલલાને થોડા રદલવ ફાકી શતા,
ત્માયે
ભક્કાના
ભુશ્રીકોઍ
કેટરાક
ભુવરભાનોથી ભુરાકાત કયી. તે લખતે
ભુશ્રીકોઍ ણલચામુું કે આ શુ યભતલાા
ભણશનાભાં તેઓ અભાયાથી રડળે નણશ. તેથી
શેર કયીને ભુવરભાનોને કત્ર કયી નાખીઍ.
તે લખતે ભુવરભાન કશેતા યહ્યા કે આ
શુ યભતલાા ભણશનાભાં અભાયી વાથે જં ગ
કયો નણશ, ણ તેઓ ભાન્મા નણશ. આથી
ભુવરભાનોઍ જલાફી શુ ભરો કમો અને
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તેઓને વાપ કયી નાખમા. ખુદાઍ કાપયો ઉય
ણલજમ આપ્મો. આ આમતભાં આ જ લાતનું
લણજન થમું છે .
તભાભ જગતની વ્મલસ્થા કયનાય ખુદાલંદે
આરભ છે . યાત અને રદલવનું કયલું તેની
કુદયતભાં છે . આ ળબ્દભાં ઍક ફાયીક ઇળાયો
ઍ છે કે જે ખુદા યાતના અંધાયાભાંથી
રદલવની યોળની પેરાલે છે અને પ્રકાણળત
રદલવ ઉય યાતનું અંધારૂં પેરાલી દે છે . તે જ
ખુદા ઍ લાત ઉય ણ ળણક્ત ધયાલે છે કે
આ જ જે ની વિાનો વૂમજ ુયી યીતે પ્રકાળી
યહ્યો છે તેની વિાના વૂમજને અસ્ત ણ કયી
ળકે છે . કુફ્ર અને અજ્ઞાનતાના અંધાયા તે
લખતે વત્મ અને અવત્મની વલાયના યસ્તાને
યોકી યશી છે તે જોતજોતાભાં તેના શુ કભથી
ણલખયાઇ જામ છે અને ઍ રદલવ પ્રકાળ ાભે
છે જે વત્મ, જ્ઞાન અને ભાઅયેપતના નુયથી
દુણનમાને પ્રકાળીત કયી દે છે .
ખયેખય વિાનો ભાણરક અને યફ ઍજ છે .
જે ઓ તેની ઇફાદત કયે છે તેઓને કોઇ ણ
જાતનો બમ શોતો નથી અને ફીજા જે ટરા
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ફુતો છે તેઓની કંઇ શકીકત નથી. જે ઓ
ખુદાથી ભોઢું પેયલીને અને ફુતો ય બયોવો
યાખીને તેની ૂજા કયે છે તેઓને કદી ણ
વપતા ભનાય નથી.
આ આમતના જાશેયી બાલાથજની ાછ ઍક
ફાયીક ઇળાયો છે . જાશેયી અથજ તો ઍ છે કે ઍ
ફધી ખુદાની ણનળાનીઓ છે , ણ ફાયીક
ઇળાયો ઍ છે કે જે લી યીતે ખુદાઍ લયવાલેર
લયવાદનો ઍક છાંટો ડતાંની વાથેજ તભો
જુ ઓ છો કે વુકાઇ ગઍરી ઝભીન શયીમાી
થઇ જામ છે . ઍલીજ યીતે આ લશીની લાજ
(યશેભત) જે આ થઇ યશી છે નઝદીકભાં જ
તભે ઍ દ્રર્ષમ જોઇ ળકળો કે ઇલ્ભ, અખરાક
અને વભ્મતાથી ઍ વયઝભીન ઍક ગુરળન
ફની ગઇ શળે જે ને ઇન્વાની આંખોઍ કદી
જોઇ ન શતી.
૬૪ થી ૬૮ભી આમાત :-

َ
َ ّ ل َ ٗہ َما فی
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َق َما فی الۡا
ص ؕ َق ِا ّـ
ذ
ِ
ِ
ِ
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ّّٰ
َۡ ۡ
الل َہ ل َ ُہوَ الغ ِج ّیُ ال َح ِم ۡی ُد ﴿ ﴾۶۴٪
َ َ ۡ َ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ َس ّ َُ َو ل َ ُک ۡم ّ َما فی الۡاَ ۡذص قَ
الم تر اـ
ِ
ِ
ۡ ۡ َ
ُۡۡ َ َ
الفلک ت ۡج ِر ۡی فِی ال َبَ ِو ِبا ۡمرِ ٖف ؕ َق
ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َّ
ص ِالا
یم ِسک السمٓاء اـ تقع عدی الاذ ِ
ّ َ ّّٰ َ ّ َ
ۡ
الناز ل َ َر ُء ۡق ٌػ ّ َذ ِح ۡیمٌ
ب
ہ
الل
ـ
ا
ؕ
ہ
ن
د
ِب ِا
ِ
ِ
ٖ
ِ ِ
﴿﴾۶۵
ُ َُ
ّ َ ۤۡ َ ُ ُ َ
َق ُہوَ ال ِذ ۡی ا ۡح َیاخ ۡم ۫ ث ّم یُ ِم ۡی ُتک ۡم ث ّم
ُ ۡ ۡ ُ ۡ َّ ۡ ۡ َ َ َ ُ
اـ لَکفوۡ ٌذ ﴿﴾۶۶
یح ِییکم ؕ ِاـ الاِنس
ل ِک ُ ّل اُ ّ َمۃ َج َع ۡل َنا َم ۡن َسکًا ُہ ۡم نَاس ُکوۡ ُف َفلاَ
ِ ٍ
ِ
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َ
َ َّ َ
َ َّ َ
یُنارِ ُعنک فِی الۡا ۡم ِر َق ۡاخ ُع ِاخّٰی َذ ِّبک ؕ ِانک
ُ
﴾۶۷﴿ ل َ َعدّٰی ُہ ًدی ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم
ّّٰ ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ ۡ َ
َالل ُہ اَ ۡع َل ُم بما
ق ِاـ جدلوؽ فق ِل
ِ
ُ َ
﴾۶۸﴿ ت ۡع َملوۡ َـ
જે કાંઇ આકાળોભાં છે તથા જે કાંઇ
ઝભીનભાં છે તે તેનું જ છે ; અને ફેળક
અલ્રાશ ઍજ ફેયલાશ (અને) સ્તુણતને ાત્ર
છે . (૬૪)
ળું તેં આ નથી જોમું કે ઝભીનભાં જે કાંઇ છે
તેને અલ્રાશે તભાયા આધીન કયી દીધું છે
અને લશાણો ણ. જે તેના શુ કભથી વભુદ્રભાં
તયે છે ? અને તેણે ોતાની યલાનગી ણલના
આકાળને ઝભીન ય તુટી ડતાં અટકાલી
યાખમું છે ; ફેળક અલ્રાશ રોકો ય ભોટો
ભશેયફાન (અને) દમાલાન છે . (૬૫)
અને તે ઍજ છે જે ણે તભને વજીલન કમાજ છે ,
અનુક્રભણણકા
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છી તે તભને ભૃત્મુ આળે, છી તે તભને
ુન: વજીલન કયળે; ફેળક ભનુર્ષમ ભશા
અનુકાયી છે . (૬૬)
દયેક ઉમ્ભત ભાટે અભોઍ (ઇફાદતની) ઍક
યીત (ળયીઅત) નક્કી કયી છે કે જે ના ય
તેઓ ચારે છે , ભાટે જોઇઍ કે તેઓ તે દીન
(ઇસ્રાભ)ની ફાફતભાં તાયી વાથે ઝગડો ન
કયે, અને તું તાયા યલયરદગાય તયપ (તેભને
ફોરાવ્મા કય; ફેળક તું વત્મ ભાગજ ય છે .
(૬૭)
છતાં ણ જો તેઓ તાયી વાથે શઠાગ્રશ કયે
તો કશે કે જે કભો તભે કયો છો તેનાથી
અલ્રાશ વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૬૮)
આ આમતના ળબ્દોથી આમતનો શેતુ ફીલ્કુર
વાપ જાશેય થઇ જામ છે .
ખુદાઍ ઇન્વાન ભાટે જે કંઇ ઝભીનભાં મદા
કયેર છે અને લશાણો વભુદ્રભાં તયે છે જે ભાં
ઇન્વાનનો પામદો છે અને તેણે આવભાનને
ઝભીન ઉય તુટી ડતાં અટકાલી યાખમા છે .
આ આમતભાં ણ ખુદાઍ તઆરા ોતે
મદા કયલા, ભાયલા અને પયી વજીલન
અનુક્રભણણકા
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કયલાની ળણક્ત ધયાલે છે તેનું લણજન કમુું છે .
ફુદેર ણફન લયકા અને ફળીય ણફન વુપમાને
ભુવરભાનોને કહ્યું કે તભો તભાયા ભાયેરા
જનાલયોને ખાલ છો ણ ખુદાના ભાયેરા
જાનલયોને ખાતા કેભ નથી ? તેઓનો
ૂછલાનો બાલાથજ ઍ શતો કે તભો ભુયદાય ળા
ભાટે ખાતા નથી. તે લખતે ખુદાઍ આ
આમત નાઝીર કયી. જે ભકે દયેક ઉમ્ભત ભાટે
અભોઍ (ઇફાદતની ઍક યીત) ળયીઅત નક્કી
કયી છે જે ના ઉય તેઓ ચારે છે . ભાટે
તેઓઍ દીનની ફાફતભાં ઝગડો ન કયલો
જોઇઍ. આ સ્થે “ભનઍકન” ળબ્દ આવ્મો
છે તેનો અથજ ઇફાદતનું સ્થ, ળયીઅત,
કુયફાનીની જગ્મા લગેયે થામ છે .
છતાં ણ તેઓ જો તાયી વાથે ઝગડો કયે
અને દુશ્ભની ન છોડે તો તેઓને કશી દે કે જે
કાભ તભો કયો છો તેના ણલળે અલ્રાશ વાયી
યીતે જાણકાય છે .
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૬૯ થી ૭૩ભી આમાત :-

اَ ّّٰلل ُہ یَ ۡح ُک ُم بَ ۡی َن ُک ۡم یَ ۡو َؿ ال ۡ ِق ّٰی َم ِۃ فِ ۡیماَ
ُۡ
َۡ ُ
کن ُت ۡم فِ ۡی ِہ تخ َت ِلفوۡ َـ ﴿﴾۶۹
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ َ
َّ
َ
ُ
الس َمٓا ِء قَ
الم تعلم اـ اللہ حعلم ما فِی
َ ّٰ َ
َ ّٰ َ
الۡاَ ۡ
ص ؕ ِا ّـ دل ِک ف ِ ۡی کِ ّٰت ٍب ؕ ِا ّـ دل ِک
ذ
ِ
َ َ ّّٰ َ ۡ
ٌ
عدی الل ِہ ی ِسهؿ ﴿﴾۷۱
َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ َ َ ۡ ُ َ ّ
ۡ
ق حعبدقـ ِمن خق ِـ الل ِہ ما لم ینـِؾ ِب ٖہ
ۡ
ۡ ً َ
ُسل ّٰطنا ّق َما ل َ ۡی َس ل َ ُہ ۡم ِب ٖہ ِعل ٌم ؕ َق َما
ّّٰ ۡ َ ۡ ّ َ ۡ
ل ِلظ ِل ِمهف ِمن ن ِصه ٍؿ ﴿﴾۷۱
َق ا َدا تُ ۡتدّٰی َع َل ۡیہ ۡم ّٰا ّٰی ُت َنا َب ّی ّٰنت تَ ۡعرػُ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
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ف ۡی ُق ُجوۡ ِف الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػقا ال ۡ ُم ۡن َٕ َو ؕ یَک َ ُ
اخ ۡق َـ
ِ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
یَ ۡسطوۡ َـ ِبال ِذیۡ َن یَ ۡتلوۡ َـ َعل ۡی ِہ ۡم ّٰا ّٰی ِتنا ؕ
ّٰ ُ َ ّ َ
ُ َََُ ُ ُ َ
ق ۡل افان ِّبئک ۡم ِبٍ ّ ٍو ِّم ۡن دل ِک ۡم ؕ الن ُاذ ؕ
ّّٰ ّ َ
ۡ
ََ
َق َع َد َہا الل ُہ ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا ؕ َق ِبئ َس
ۡ ۡ
ال َم ِصه ُؿ ﴿ ﴾۷۲٪
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
اس َتم ُعوۡا لَہ ؕٗ
الن ُ
از ُضف َب َم َث ٌل َف ۡ
یایہا
ِ
ِ
ّ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ لَنۡ
ِاـ ال ِذین تدعوـ ِمن خق ِـ
ّیَ ۡخ ُلقُوۡا ُدبَ ًابا ّ َق لَو ۡ
اج َت َم ُع ۡوا ل َ ٗہ ؕ َق ِا ۡـ
ِ
َّ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُّ
اب َش ۡی ًئا لَّا یَ ۡس َت ۡن ِق ُذ ۡقفُ
الذبَ ُ
یسلبہم
hajinaji.com
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َّ
ُۡ ۡ
َ ۡ
﴾۷۳﴿ ِمن ُہ ؕ ض ُع َف الطال ُِب َق ال َمطلوۡ ُب
કમાભતના રદલવે અલ્રાશ તભાયી લચ્ચે તે
ભાભરાભાં ણનણજમ કયળે કે જે ભાં તભે ભતબેદ
કયો છો. (૬૯)
ળું તું આ નથી જાણતો કે આકાળો તથા
ઝભીનભાં જે કાંઇ છે તે (વઘા)ને અલ્રાશ
જાણે છે ; ફેળક તે વઘું તે રકતાફ (રલશે
ભશેફુઝ)ભાં (રખેરું) છે ; ફેળક આ (કામજ)
અલ્રાશ ભાટે (તદ્દન) વશેરું છે . (૭૦)
અને તેઓ અલ્રાશને ભૂકી ઍલી લસ્તુની
ફંદગી કયે છે કે જે ના ણલે તેણે (અલ્રાશે)
કોઇ દરીર ઉતાયી નથી. અને જે ના વંફંધભાં
તેભને કાંઇજ ભાણશતી નથી; અને ઝાણરભોનો
કોઇ ભદદગાય થળે નણશ. (૭૧)
અને જે લખતે તેભની વભક્ષ અભાયી સ્ટ ક
આમતો ઢલાભાં આલે છે તો જે રોકો
ઇભાન નથી રાવ્મા તેભના ચશેયા યથી તું
અણગભો ાયખી રેળે; જે ઓ અભાયી
આમતો તેભને ઢી વંબાલે છે તેભની ઉય
અનુક્રભણણકા
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આ રોકો રગબગ શુ ભરો કયી જ ફેવે છે . તું
કશે કે ળું શુ ં તભને તે કયતાંમ લધુ ખયાફ ખફય
આું ? (વાંબો !) તે (દોઝખની) આગ છે ;
જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા અલ્રાશે તેભને
તેનો લામદો કમો છે ; અને તે ઘણંજ ફુરૂં
ાછા પયલાનું ઠેકાણં છે . (૭૨)
શે રોકો ! ઍક દાખરો લણજલલાભાં આલે છે તે
ઘ્માનૂલજક વાંબી રો; ઍભાં વંદેશ નથી કે
જે ભને તભે અલ્રાશના ણવલામ ોકાયો છો
તેઓ ઍક ભાખી ણ ેદા કયી ળકતા નથી.
છી બરેને તે ભાટે તેઓ વઘા ઍકત્ર થઇ
જામ; અને જો તેભની ાવેથી ભાખી કોઇ
લસ્તુ ખુંચલી રઇ જામ તો ણ તેઓ તેની
ાવેથી તે (લસ્તુ) છોડાલી ળકે નણશ; (વાયાંળ
કે) ભાંગનાય (આફીદ) અને જે ભની ાવે
ભાંગલાભાં આલે છે (ભાઅફૂદ) તેઓ ફન્ને
ણનફજ છે . (૭૩)
જે ણલે તભો ઝઘડો કયો છો તેનો પેંવરો
કમાભતના રદલવે થળે અને તભે જાણળો કે
કોણ શક ઉય શતું.
આવભાન અને ઝભીનભાં જે કંઇ છે તે ખુદા
અનુક્રભણણકા
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જાણે છે અને તે “રલશે ભશેફુઝ”ભાં
રખાઍરું છે અને આ કાભ અલ્રાશ ભાટે
ણફલ્કુર વશેરું છે .
આ ફેલકુપ રોકો ઍભ વભજી યહ્યા છે કે ઍ
ફુતો દુણનમા અને આખેયતભાં તેભના
ભદદગાય છે , ણ ખરૂં જોતાં તેભનો કોઇ
ભદદગાય નથી. કાયણ કે ફુતોભાં કોઇ ળણક્ત
નથી. આ ફેલકુપીના કાયણે તેઓ ોતાના
આત્ભા ઉય અત્માચાય કયી યહ્યા છે .
જ્માયે તેઓની વાભે કુયઆન ઢલાભાં આલે
છે તો તેઓ ભોઢું ફગાડે છે . તેથી કુદયત
ોતાના યવુરને ખફય આે છે કે ઍ રોકો
કુયઆન ઢનાયાઓ ઉય ગુસ્વે થામ છે તેથી
તેઓને વખત અઝાફ આલાભાં આલળે.
કુદયત કશે છે કે તે ફધા ફુતો ભીને ઍક
ભાખી ણ મદા કયી ળકતા નથી અને ભાખી
તેઓ ાવેથી કોઇ ચીજ રઇ જામ તો તેને
યોકી ણ ળકતા નથી. કાઅફાની આવાવ
તેઓ ૩૦૦ ફુતોની ૂજા કયતા શતા, ફુતોને
ભધ ચોડતા શતા અને ખુશ્ફો ણ રગાડતા
શતા અને છી દયલાજા ફંધ કયી દેતા શતા.
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છી તડભાંથી ભાખીઓ અંદય પ્રલેળીને ફધુ
ભધ ચુવી રેતી શતી. થોડા રદલવ છી તેઓ
ાછા આલતા શતા અને જોતા શતા કે ઍ
ફુતો ઉય ભધ ણફલ્કુર રાગેરું નથી. તેથી
તેઓ ઍભ વભજતા શતા કે તે ફુતો ફધું ભધ
ખાઇ ગમા છે . ભતરફ કે ૂજાયીઓ અને
ફુતો ફન્ને ણનફજ છે .
૭૪ થી ૭૮ ભી આમાત :-

ٌّ َ َ َ ّّٰ َ ّ
َ َ ّ َ َ ّّٰ ُ َ َ َ
ۡ
ما قدذقا اللہ حق قدذِ ٖف ؕ ِاـ اللہ لق ِوی
َ
﴾۷۴﴿ ع ِىیۡ ٌز
َاَ ّّٰلل ُہ یَ ۡص َط ِف ۡی ِم َن ال ۡ َم ٰٓلئ َک ِۃ ُذ ُسلًا ّ َق ِمن
ِ
َّ
ۡ َ ۢ ٌ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ
ٌ
﴾۷۵﴿ از ؕ ِاـ اللہ س ِمیع ب ِصهؿ
ِ الن
َ
ََۡ
َ ۡ
َ
حَ ۡعل ُم َما بَه َف ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم َق َما خلف ُہ ۡم ؕ َق ِاخی
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ّّٰ ُ ُ ُ
الل ِہ ت ۡر َجع الۡا ُموۡ ُذ ﴿﴾۷۶
ٰۤیاَ ّیُ َہا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوا ۡاذ َک ُعوۡا َق ۡ
اس ُج ُد ۡقا قَ
ۡ
اع ُب ُد ۡقا َذ ّبَ ُک ۡم َق ۡاف َع ُلوا ال ۡ َخه ۡ َؿ ل َ َع ّ َل ُکمۡ

ُۡ
َ
ُ
ۡ
تف ِلحوـ ﴿﴾۷۷

ّّٰ
الل ِہ َح ّ َق ج َہا ِخ ٖف ؕ ُہوَ
َق َجا ِہ ُد ۡقا فِی
ِ
َ ُ
َۡ ُ
ّ
الدیۡ ِن
اجت ّٰبىک ۡم َق َما َج َع َل َعل ۡیک ۡم فِی ِ
ِم ۡن َْ َو ٍث ؕ ِم ّ َل َۃ اَ ِب ۡی ُک ۡم ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم ؕ ُہوَ
َ ّّٰ ُ ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ّٰ َ
ۖ ِمن قبل ق فِی ہذا
سمىکم المس ِل ِمهف ۬
ل َِی ُکوۡ َـ ّ
الرَ ُسوۡ ُؾ َشہ ۡی ًدا َع َل ۡی ُک ۡم َق تَ ُک ۡونُواۡ
ِ
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َّ َ َ َ َ َ ُ
َ َّ ُ ۡ َ َ
الص ّٰلوۃ َق
ۖ فاقِیموا
ۚ از
الن
ِ شہدٓاء عدی
ّّٰ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّٰ َ ّ ُ ّٰ
َالل ِہ ؕ ُہو
اتوا الزخوۃ ق اعت ِصموا ِب
َ ُ
ۡ
ۡ َّ
َموۡلّٰىک ۡم ۚ ف ِن ۡع َم ال َموۡخّٰی َق جِ ۡع َم الن ِصه ُؿ
﴾۷۸٪ ﴿
તેભણે અલ્રાશની કદય કયી નથી જે લી કે તેની
કદય કયલી જોઇઍ. ફેળક અલ્રાશ ભશા
ફલાન (અને) પ્રફ છે . (૭૪)
અલ્રાશ પરયશ્તા તથા ભાણવોભાંથી યવૂરો
ચૂંટી કાઢે છે ; ફેળક અલ્રાશ ભોટો
વાંબનાય (અને) જોનાયો છે . (૭૫)
તે તેભના બાલીની શકીકત જાણે છે તથા
બૂતકાની ણ; અને વલે ફાફતોનું ાછુ ં
પયલું અલ્રાશની જ તયપ છે . (૭૬)
શે તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છો ! તભે
રૂકુઅ કયો તથા ણવજદા કયો અને તભાયા
યલયરદગાયની ઇફાદત કયો અને નેકી કયો કે
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જે થી તભે બરાઇ ભેલો. (૭૭)
અને અલ્રાશની યાશભાં જે શાદ કયો જે લો કે
જે શાદ કયલો ઘટે છે ; તેણે તભને ચુંટી રીધા
છે અને તભાયા ય ધભજના વંફંધભાં કોઇ ણ
પ્રકાયની વખતાઇ જાઍઝ કયી (ભૂકી) નથી;
આ તભાયા ફા ઇબ્રાશીભની જ (ળરૂ કયેરી)
ણભલ્રત (ભઝશફે ઇસ્રાભ) છે ; તે
(અલ્રાશ)ઍ જ તભારૂં નાભ ભુણસ્રભ (માને
તાફેદાય-આજ્ઞાારક) યાખમું છે -શેરાંથી
અને આ (કુયઆન)ભાં ણ, જે થી યવૂર
તભાયા (કભો તથા લતજન) ય વાક્ષી યશે, અને
તભે રોકોના (કભો અને લતજન) ય વાક્ષી
યશો; ભાટે તભે નભાઝ ઢમા કયો તથા ઝકાત
આતા યશો, અને અલ્રાશને જ દ્રઢતાૂલજક
લગી યશો; ઍજ તભાયો કામજવાધક છે , તો તે
કેલો વૌથી ઉિભ કામજવાધક અને ઉિભ
ભદદગાય છે ! (૭૮)
ઍ રોકોઍ ખુદાની કદય કયલાનો જે અથજ છે
તે પ્રભાણે કદય કયી નથી ઍટરે કે જે વાચો
ખાણરક અને ભાણરક છે તેની ભાઅયેપત
ભેલી નથી.
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ખુદાઍ ભરાઍકાઓભાંથી યવુરો (વંદેળો
શોંચાડનાયા) ચુંટી કાઢમા છે તેભજ
ઇન્વાનોભાંથી ણ વંદ કયેર છે કે જે ઓ
મગમ્ફય છે . આ સ્થે ઍ જાણલું જરૂયી છે
કે ભરાઍકાઓભાંથી યવુર વંદ કયે છે ઍટરે
કે પયીશ્તાઓ મગમ્ફયો ાવે ખુદાના શુ કભો
રઇને જામ છે . જે ભકે જીબ્રઇર, ણભકાઇર,
ઇવયાપીર અને ઇઝયાઇર.
જે કંઇ અભર તેઓ કયે છે તે ફધી લસ્તુઓને
ખુદાલંદે આરભ જાણે છે અને તેભને ખુદા
તયપ ાછા પયલાનું છે .
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તેભને શુ કભ
આલાભાં આલે છે કે તભો રૂકુઅ અને વજદા
કયો અને ખુદાની ઇફાદત કયો અને તભો
નેકીના કાભ કયો. જે ભકે વીરે યશેભ,
ભઝરૂભની ભદદ, અભાનતો અદા કયલી,
ઉવુરો ફુરૂઅનું ાફંદ યશેલું લગેયે.
“લજાશદુ” અને (જે શાદ કયો) તભાભ ફુયાઇથી
ફચલા ભાટે કોળીળ અને દયેક પ્રકાયની નેકી
ભાટે આગ લધલું ઍ યાશે ખુદાભાં જે શાદ
છે . તરલાય અને નેઝાની જે શાદની
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વયખાભણીભાં આ જે શાદ ભોટી જે શાદ છે ,
નપવની જે શાદ ઍ ભોટી જે શાદ છે અને
કાપયો વાભે જે શાદ કયલી નાની જે શાદ છે .
જ્માયે શ. યવુરે ખુદા (વ.) તફુકથી ાછા
પમાજ ત્માયે પયભાવ્મું કે તભે નાની જે શાદથી શલે
ભોટી જે શાદ (નપવની જે શાદ) તયપ જઇ
યહ્યા છો. આત્ભા ઉય કાફુ ભેલલો તથા
શયાભ કાભથી ફચલું ઘણં ભુશ્કીર છે . તેથીજ
તેને “જે શાદે અકફય” કશેર છે . “ણભલ્રતે
અફીકુભ
ઇબ્રાશીભ” (તભાયા
ફા
ઇબ્રાશીભનો ધભજ) ભુવરભાન નાભ તેનું જ
યાખેરું છે . શલે ખુદા પયભાલે છે કે તભાયા
ફા શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ના દીનની જે ભ
તભાયા દીનને ણલળા કમો. શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ને વલેના ફા ઍટરા ભાટે કશેલાભાં
આવ્મા છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.) તભાભ
ઉમ્ભતના ફા છે અને તેઓ (વ.) શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ના લંળભાંથી છે .
તાણલરભાં જ. ભજરીવી (અ.ભ.) રખે છે કે
ઇબ્ને ફાફલમશે કભારુદ્દીન નાભની રકતાફભાં
રયલામત કયી છે કે શ. અરી (અ.)ઍ ત્રીજા
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ખરીપાના વભમભાં ભુશાજે યીન અને
અન્વાયના ઍક વભુશને પયભાવ્મું કે શુ ં તભોને
ખુદાની કવભ આું છુ ં કે તભો જાણો છો કે
ખુદાઍ વુયઍ શજભાં આ આમત (૭૭ અને
૭૮) નાઝીર પયભાલી. તે લખતે જ. વરભાને
પાયવી ઉબા થમા અને કહ્યું કે મા યવુરલ્રાશ
(વ.) જે ઓ ઉય તભો વાક્ષી છો અને તેઓ
ઉય ખરાઍક (ફધી ભખરુક) વાક્ષી છે તે
કોણ છે ? અને જે ઓને ખુદાઍ ચુંટી કાઢમા છે
અને તેઓના ફા ઇબ્રાશીભની ણભલ્રત
તેઓને આી છે , તેઓ કોણ છે ? જ.
વરભાનને જલાફભાં શઝયત યવુર (વ.)ભે
પયભાવ્મું : ઍ રોકો આ ઉમ્ભતભાં ભાત્ર તેય
જણ છે અને તભાભ ઉમ્ભત તેભાં દાખર નથી.
તે લખતે જ. વરભાને ૂછમું મા યવુરલ્રાશ
(વ.) ઍ તેય જણ કોણ છે ? આે જલાફભાં
પયભાવ્મું : શુ ં, ભાયો બાઇ અરી અને ભાયા
પયઝંદોભાંથી અગીમાય અઇમ્ભા (અ.) છીઍ.
આ પ્રભાણે શ. અરી (અ.)ની લાત વાંબીને
તેઓ ફધાઍ તસ્દીક કયી કે શા આ લાત
અભોઍ વાંબી છે .
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કદ અપરશર : ાયો અઢાયભો
આ વુયાભાં ૧૧૮ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૨૩) વૂયઍ ભોઅભેનન
ૂ

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
નફલી શદીવભાં છે કે જે વુયઍ
ભોઅભેનુનની ણતરાલત કયળે તેને જન્નતની
ખુળખફયી વંબાલલાભાં આલળે અને
જ્માયે ભરેકુર ભોત આલળે ત્માયે તેને
આંખભાં ઠંડક રાગળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે કોઇ દય
જુ ભ્આના આ વૂયાની ણતરાલત કયળે તો તે
નેકી વાથે ભયળે અને જન્નતભાં તેનું સ્થાન
નફીઓ અને યવુરોની વાથે શળે. જે કોઇ
તેને રખીને ળયાફીના ગાભાં ફાંધે તો તે
ળયાફથી નપયત કયળે અને પયી ળયાફ ીલાનું
નાભ નણશ રે.
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૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ُ ۡ ََۡ َ
﴾۱ۙ ﴿ ق ۡد افل َح ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ
َّ
ّٰ
﴾۲ۙ ﴿ ال ِذیۡ َن ُہ ۡم ف ِ ۡی َصلَا ِت ِہ ۡم خ ِش ُعوۡ َـ
َّ
ۡ َّ
ُ
﴾ۙ ۳﴿ َق ال ِذیۡ َن ُہ ۡم َع ِن اللغ ِو ُم ۡع ِرضوۡ َـ
َّ
ُ ّٰ ّٰ َ
﴾۴ۙ ﴿ َق ال ِذیۡ َن ُہ ۡم ل ِّٖىخو ِۃ ف ِعلوۡ َـ
َّ
ُ
ُ
﴾۵ۙ ﴿ َق ال ِذیۡ َن ُہ ۡم ل ِؿ ُػ ۡق ِج ِہ ۡم ّٰح ِفظ ۡو َـ

ફેળક તે ભોઅભીનો વપ થઇ ગમા : (૧)
કે જે ઓ ોતાની નભાઝોભાં કયગયે છે : (૨)
અને જે ઓ ફેશૂદી લાતોથી અગા યશે છે .
(૩)
અને જે ઓ ઝકાત અદા કયતા યશે છે : (૪)
અને જે ઓ ોતાના ગુપ્ત બાગોનું યક્ષણ કયે
છે . (૫)
ઇભાન રાલનાયાઓનો અથજ ઍ રોકો છે
જે ઓઍ શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ની દાલત કફુર
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કયી અને આને શાદી અને યશેનુભા ભાન્મા
અને ઍ યીતે જીલન ણલતાલલા ભાટે યાજી થમા
જે યીતે આે યજુ કયેર. “પરાશ”નો અથજ
વપતા અને ખુળશારી છે .
જે ઓ નભાઝભાં ખુદાનો ડય યાખે છે અને
આજીઝી કયે છે , નભાઝભાં આંખો નીચી
યાખલાલાા, નભાઝ ઘ્માન દઇને ઢનાયા,
વજદાની જગ્મા તયપ નીગાશ યાખનાયા
ભોઅભીન રોકો છે . આં શઝયતે ઍક ભાણવને
નભાઝ ઢતા જોમો જે દાઢી વાથે યભી યહ્યો
શતો. ત્માયે આે પયભાવ્મું કે જો આનું દીર
બમ ાભત તો તેના અલમલો ણ ખોપ
ાભત. નભાઝભાં ઉબા શોઇઍ ત્માયે
વજદગાશ તયપ નજય યાખલી, રૂકુઅની
શારતભાં ફન્ને ગની લચ્ચે નજય યાખલી,
વજદાની શારતભાં નાક તયપ, તળશુ દભાં
ફગર તયપ અને કુનુત ઢતી લખતે
શથેીઓ તયપ નજય યાખલી ભુસ્તશફ છે .
આ ણલમભાં જે ભુજતશેદની તકરીદ કયતા
શોઇઍ તેના ભવાઍર ય અભર કયલોેે
જોઇઍ. નભાઝ ઍલી યીતે ઢલી જોઇઍ કે
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કોઇ ણ ફનાલ ફને તો ખફય ડે નણશ.
જે ભકે ઍક લખત શ. અરી (અ.)ના ગભાં
તીય લાગ્મું શતું અને શ. ઇભાભે ઝમનુર
આફેદીન (અ.)ને ળમતાને વા ફનીને ડંખ
ભામો શતો તો ણ આને ખફય ડી નણશ.
જ્માયે નભાઝનો લખત થતો શતો ત્માયે
ખુદાના બમથી ચોથા ઇભાભ (અ.વ.)ના
ચશેયાનો યંગ ઉડી જતો શતો. લઝુ કયતી
લખતે આના ખબા ધ્રુજતા શતા અને આ
ઍલી યીતે ઉબા યશેતા શતા જે ભ ભાભૂરી
ગુરાભ ોતાના આકા વાભે ઉબો યશે છે .
ભોઅભીન ઍ છે જે “રગ્લ” લાતોથી ભોઢું
પેયલી રે છે . “રગ્લ” દયેક ઍ લાત અને કાભને
કશે છે જે નકાભું અને નીયથજક શોમ છે અને
જે લાતો અને કાભોભાં કાંઇ પામદો ન શોમ,
જે નું કોઇ પામદાકાયક યીણાભ ન આલે.
ભોઅભીન ઍ છે જે ખુદાઍ લાજીફ કયેરી
ઝકાત આે છે . કેટરાક કશે છે કે ઝકાત ભાત્ર
લાજીફ જ નણશ યંતુ ભારની શોમ કે
પીત્રાની શોમ કે વદકો શોમ. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું છે કે ઍક
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“કીયાત” (આળયે ઍક યતી) જે ટરી ણ
ઝકાત ન આે તે ભોઅભીન નથી.
ભોઅભીન ઍ છે જે ોતાના ગુપ્ત બાગોનું
યક્ષણ કયે છે , ઝીના અને નીણત ણલરૂઘ્ધના
કામોથી ફચે. ગુનાશ કોને કશેલામ ? ગુનાશાને
કફીયા ક્મા ક્મા છે ? ગુનાશોથી કેલી યીતે
ફચી ળકામ ? તેની ણલગતલાય ભાણશતી
આમતુલ્રાશ દસ્તગૈફ ણળયાઝી (અ.ય.)ઍ
તેભની રકતાફ “ગુનાશાને કફીયા”ભાં આી
છે . જે નો ગુજયાતી અનુલાદ ગુનાશાને કફીયા
બાગ ૧ થી ૩ ભાં પ્રણવઘ્ધ થમેર છે .
૬ થી ૧૧ ભી આમાત :-

ِۡالَّا َعدٰۤی اَ ۡر َقاجہ ۡم اَ ۡق َما َم َل َک ۡت اَیۡ َمان ُ ُہم
ِِ
ۡ ُ ۡ َ َّ َ
﴾۶﴿ ف ِان ُہ ۡم غه ُؿ َملوۡ ِمه َف
ُٓاء ّٰدل َِک َفاُقلٰٓئ َک ُہم
َ َف َمن ۡاب َت ّٰغی َق َذ
ِ
ِ
ۡ
﴾۷﴿ ال ّٰع ُد ۡق َـ
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َّ
ّٰ َ
َق ال ِذیۡ َن ُہ ۡم لِا ّٰمن ِت ِہ ۡم َق َع ۡہ ِد ِہ ۡم
﴾۸ۙ ﴿ ّٰذ ُعوۡ َـ
َۡق الّ َ ِذیۡ َن ُہ ۡم َعدّٰی َص َل ّٰو ِتہم
ِ
ُ
﴾۹﴿ یُ َحافِظوۡ َـ

ُ ۡ َ ُ
﴾۱۱ۙ ﴿ اقلٰٓ ِئک ُہ ُم ال ّٰوذِثوۡ َـ
َالَّذیۡ َن یَرثُوۡ َـ الۡؿ ۡػ َخ ۡق َز ؕ ُہ ۡم فِ ۡیہا
ِ
ِ
ِ
ّٰ
﴾۱۱﴿ خ ِل ُد ۡق َـ
ણવલામ ોતાની ત્નીઓથી અથલા ોતાના
જભણા શાથે ભેલેરી (રોંડી)ઓથી, તો
તેઓ ણનવંળમ ઠકાને ાત્ર નથી. (૬)
છી જે કોઇ તે ણવલામની ખલાશીળ (ઇચ્છા)
કયે તો તેઓજ અત્માચાયી છે . (૭)
અનુક્રભણણકા
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અને તેઓ (ણ વપ થઇ ગમા) કે જે ઓ
ોતાની અભાનતોનું તથા લચન લામદાનું
ારન કયે છે .(૮)
અને જે ઓ ોતાની નભાઝોની કાજી યાખે
છે . (૯)
ઍજ રોકો તો (ખયા) લાયવ છે : (૧૦)
જે ઓ જન્નતુર રપયદોવને લાયવાભાં રઇ
રેળે; જે ભાં તેઓ શંભેળ ભાટે યશેનાયા શળે.
(૧૧)
ોતાની સ્ત્રીઓ અને ઍ સ્ત્રીઓ કે જે ને
ોતાના શાથે ભેલીને ભાણરક થમો શોમ
ઍટરે કે ોતાની રોંડીઓ વાથે વોશફત કયે
અને તેભાં ભુતાઅ કયેરીઓનો ણ તેભાં
વભાલેળ થઇ જામ છે . ઍ રોકો કોઇ ઠકાને
ાત્ર નથી. શમઝ, ણનપાવની શારતભાં
વોશફત કયલી જાઍઝ નથી. લધુ ણલગતો
ભવાઍરની રકતાફભાં જુ ઓ. (સ્ત્રીઓના
ભવાઍર ભાટેની રકતાફ અશલારુન્નીવા.)
“પભણનિગ” (જે ઇચ્છા કયે) ઍટરે જે વ્મણક્ત
શરાર સ્ત્રીને કાપી ન વભજીને વ્મણબચાય
ભાટે કદભ આગ લધાયે તે ઝારીભ અને
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વયકળ છે . તપવીયે કાપીભાં રયલામત છે કે શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું છે કે
સ્ત્રીઓ ુરૂો ય ત્રણ યીતે શરાર છે . ૧. ઍ
ણનકાશ કે જે ભાં સ્ત્રી કે ુરૂ ઍકફીજાના
લાયીવ થામ છે અને તે શંભેળના ણનકાશ શોમ
છે . ૨. લાયવા લગયના ણનકાશ જે ભાં સ્ત્રીુરૂ ઍકફીજાના લાયીવ થતા નથી ઍ
ભુતાઅ છે . ૩. ઍ સ્ત્રી જે રોંડી શોમ જે
જાઍઝ તયીકાથી તેની કનીઝીભાં દાખર શોમ.
શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)ને ભુતાઅ
ણલે વલાર કયામો તો આે પયભાવ્મું ભુતાઅ
શરાર છે અને ાક દાભન સ્ત્રી વાથે ભુતાઅ
કયો. ઍજ યીતે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ ણ
આ ત્રણ યીતો પયભાલી છે .
ભોઅભીન ઍ છે જે ોતાની અભાનતો તથા
લચન-લામદાનું ારન કયે છે . કોઇ ખુદા વાથે
અશદ અને ભાનતા લગેયે કયે તો તે ુયી કયે
અને અભાનતભાં ખમાનત ન કયે.
ભોઅભીન ઍ રોકો છે જે ઓ ોતાની
નભાઝોનું યક્ષણ કયે છે . તેની ળયતો પ્રભાણે
શંભેળા વભમવય ઢે છે . દયેક મગમ્ફય
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નભાઝની લવીમત કયીને લપાત ામ્મા છે .
અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન (અ.)ઍ ણ આખયી
વભમે નભાઝની માદ અાલી છે .
“રપયદોવ” જન્નત ણલળેનો પ્રખમાત ળબ્દ છે .
આ ળબ્દ ઍક ભોટા ફાગ ભાટે લાયલાભાં
આલે છે જે ભાં પો ણ શોમ છે . ખુદા
પયભાલે છે કે તે ભોઅભીનો “પીયદોવ” નાભની
જન્નતના લાયીવ થળે.
૧૨ થી ૧૭ભી આમાત :-

َ
َ َق لَقَ ۡد َخ َل ۡق َنا الۡاِن ۡ َس
اـ ِم ۡن ُس ّٰلل ٍۃ ِّم ۡن
ۡ
﴾۱۲﴿ ِطه ٍف
ۡ َ َ ً َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ُ
﴾۱۳﴿ ث ّم َج َعلن ُہ نطفۃ ف ِ ۡی ق َوا ٍذ ّم ِکه ٍف
َ ۡ َ َ َ ً َ َ َ َ َ ۡ ُّ َ ۡ َ َ َّ ُ
ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا
ّٰ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ َ ً َ ۡ َ َ َ ۡ
ال َعلقۃ ُمضغۃ فخلقنا ال ُمضغۃ ِعظ ًما
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ّٰ ۡ َ َ َ
ً ۡ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ُ
فک َسوۡنا ال ِعظ َم ل َ ۡح ًما ٭ ث ّم انشان ُہ خلقا
َ ّّٰ َ َ َ
ۡ ّٰ ۡ
﴾۱۴﴿ ّٰآ َو ؕ ف َت ّٰك َؿؽ الل ُہ ا ۡح َس ُن الخ ِل ِقه َف
َ ّٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ ّ ُ
َ
ُ
َ
ّ
َ
ۡ
﴾۱۵﴿ ثم ِانکم بعد دل ِک لم ِیتوـ
ُ َّ َ ُ
ُ ُ
ۡ
﴾۱۶﴿ ث ّم ِانک ۡم یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ت ۡب َعث ۡو َـ

َُ َ َََۡ َ
َ َ
َق لَق ۡد خلقنا فوۡقک ۡم َس ۡبع ٗ َوٓائِ َق ۖ٭ َق
ۡ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ّ ُ َ
َ
﴾۱۷﴿ ما کنا ع ِن الخل ِق غ ِف ِلهف
અને ખચીતજ અભોઍ ભાણવને ભાટીના
વત્લભાંથી ેદા કમો છે . (૧૨)
છી અભોઍ તેને વુયણક્ષત (ગબજ) સ્થાનભાં
લીમજસફદુ ફનાલી ભૂક્મું. (૧૩)
છી અભોઍ તે લીમજના ટીાને ફાઝી
ગઍરા રોશીનો ગોો ફનાવ્મો, છી તે
ફાઝી ગઍરા રોશીને અભોઍ ભાંવનો રોચો
અનુક્રભણણકા
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ફનાવ્મો, છી તે ભાંવના રોચાભાં શાડકાં
ફનાવ્મા, છી તે શાડકાં ય અભોઍ ભાંવનું
ઢાંકણ ચઢાવ્મું, તે ફાદ અભોઍ (તેભાં રૂશ
નાખી) તેની ઍક ફીજી જ આકૃણત (વજજ ત)
ફનાલી; તો કેલો ફયકતલાો છે તે અલ્રાશ
કે જે વલોિભ વજજ નશાય છે ! (૧૪)
છી તે ફાદ તભે વઘા ખચીતજ ભયલાના
છો. (૧૫)
છી કમાભતના રદલવે તભે ાછા
(કફયોભાંથી) ઉઠાડલાભાં આલળો. (૧૬)
અને ખચીતજ અભોઍ તભાયા ય વાત
આકાળો ફનાવ્મા છે ; અને અભે વૃણટ ક
(વજજ ન)થી અજ્ઞાત ન જ શતા. (૧૭)
અભોઍ ઇન્વાનને ભાટીના વત્લભાંથી મદા
કમો છે . અશીં ‘ઇન્વાન’ ળબ્દ આવ્મો છે .
તેથી શ. આદભ (અ.) ણ ભુયાદ છે . છી
અભોઍ તેને વુયણક્ષત (ગબજ) સ્થાનભાં
લીમજસફદુ ફનાલીને ભુક્મો.
આ આમતભાં ખુદાલંદે આરભે ઇન્વાનની કઇ
યીતે યચના કયી તેનું લણજન કયલાભાં આવ્મું છે .
છી ળબ્દ આલેર છે “પતફાયકલ્રાશો
અનુક્રભણણકા
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અશવનુર ખારેરકન” (કેલો ફયકતલાો છે
ઍ ખુદા જે વલોિભ વજજ નશાય છે ) આ
આમતના ટુકડાનો તેના વશી અથજભાં તયજુ ભો
થઇ ળકે નણશ. તેનો તયજુ ભો કયલો ભુશ્કેર છે .
ળબ્દકો અને રૂઢી પ્રમોગભાં તેના ફે જાતના
જુ દા જુ દા બાલાથજ થામ છે . ઍક તો ઍ કે તે
ફશુ જ ભુકદ્દવ અને ાકો ાકીઝા છે . ફીજુ ં
ઍ કે તે ખેય, બરાઇ અને ખુફીઓનો ભાણરક
છે , તભો જે ટરું કલ્ી ળકો તેનાથી ણ લધાયે
ઉચ્ચ છે .
ઇન્વાનને કુદયતે જુ દી જુ દી વુયત અને
ળકરભાં ભુક્મો. તે ઍક શારતભાંથી ફીજી
શારતભાં આવ્મો. ત્માય ફાદ તે ઇન્વાન
કશેલાને રામક થમો. છે લટે તેનું યીણાભ
ઍજ છે કે ફધામ ભયણ ાભનાયા છે .
ત્માય છી ઍક વભમ ઍલો આલળે જ્માયે
ખુદા તભને પયી વજીલન કયળે અને ણશવાફ
રકતાફ રેળે.
અભોઍ તભાયા ઉય વાત આવભાનો
ફનાવ્મા છે જે ઍક ડની જે ભ છે .
“તયાઍક”નો અથજ યસ્તાઓ ણ થામ છે અને
અનુક્રભણણકા
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અભે ફીજી ભખરુકો પ્રત્મે ગાપીર નથી. દયેક
લસ્તુઓનું અભે વજજ ન કમુું છે . આ કોઇ
અનાડીના શાથે નથી વજાજમું ણ અભોઍ
દયેક લસ્તુઓની યચના વંૂણજ જ્ઞાન વાથે કયી
છે .
૧૮ થી ૨૩ભી આમાત :-

ّّٰ َ َ َ َ ۢ ً َ َ َ ّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ٓاء ِبق َد ٍذ فا ۡسکن ُہ
ق انزلنا ِمن السمٓا ِء م
ّٰ
َ فی الۡاَ ۡذص ۖ٭ َق انَّا َعدّٰی َد
اب ِب ٖہ لَق ِد ُذ ۡق َـ
ہ
ِ ِ
ٍۭ
ِ
﴾۱۸﴿
َُ َۡ َََۡ
َ ّ ۡ َ ّ ۡ ّ ّّٰ َ
ۡ
فانشانا لکم ِب ٖہ جن ٍت ِمن ن ِخی ٍل ق
َاَ ۡع َناب ۬ ل َ ُک ۡم فِ ۡی َہا َفوَاخ ُِہ َک ِثه ۡ َؿ ٌۃ ّ َق ِم ۡنہا
ٍ
ُُ َۡ
َ
ۡ
﴾۱۹ۙ ﴿ تاکلوـ
અનુક્રભણણકા
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َ َ َ ًَ َۡ ُُ ۡ ُۡ َ ۡ َ َ َ
ٓاء ت ۢۡن ُب ُت
ق شجرۃ تُوث ِمن طوذِ سین
ُّ
ّ ّٰ ۡ
الد ۡہ ِن َق ِص ۡب ٍغ ل ِلۡا ِک ِله َف ﴿﴾۲۱
ِب
ً ُ ُ
َ ُ
َۡ
َق ِا ّـ لَک ۡم فِی الۡاج َعا ِؿ ل َ ِعكۡ َؿۃ ؕ ن ۡس ِق ۡیک ۡم
ُ
َ َُ ۡ ٌ
َ ُ
ِّم ّما ف ِ ۡی ُبطوۡ ِن َہا َق لَک ۡم ِف ۡی َہا َمنافِع ک ِثه َؿۃ
َ ۡ َۡ ُُ
ّق ِمن َہا تاکلوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۲۱
َ ُۡۡ ُ ُ
َ
َق َعل ۡی َہا َق َعدی الفل ِک ت ۡح َملوۡ َـ ﴿ ﴾۲۲٪
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ً ّٰ َ ۡ َ َ َ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ
ق لقد اذسلنا نوحا ِاخی قو ِم ٖہ فق
ُ
َۡ ََ
ّّٰ
ۡ
اع ُب ُدقا الل َہ َما لَک ۡم ِّم ۡن ِالّٰ ٍہ غه ُؿ ٗف ؕ افلَا

ََُ
ت ّتقوۡ َـ ﴿﴾۲۳

ંઅભોઍ આકાળભાંથી જોઇતા પ્રભાણભા
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ાણી ઉતામુું, છી તેને બૂણભભાં થંબાલી
દીધું, અને ણનવંળમ અભે તેને રઇ જલા
(લશાલી દેલા) ઉય ણ કાફુ ધયાલીઍ
છીઍ. (૧૮)
છી અભોઍ તે લડેજ તભાયા ભાટે ખજુ યો
(તથા) દ્રાક્ષના ફગીચા ેદા કમાજ, જે ભાં
તભાયા ભાટે (જાત જાતના) ઘણાં ભેલા
(ઉત્ન્ન થામ) છે , અને તેભાંથી જ તભે
(કેટરાક ભેલા) ખાઓ ણ છો: (૧૯)
અને ઍક ઝાડ કે જે વીના (નાભક) શાડભાં
ઉગે છે , તે ઍક (જાતનું) તેર રઇને ઉગે છે ,
અને ખાનાયાઓ ભાટે તયકાયી ણ. (૨૦)
અને ણનવંળમ ચોગાંઓભાં ણ તભાયા ભાટે
ઍક ફોધાઠ છે ; જે કાંઇ તેભના ેટભાં છે
તેભાંથી અભે તભને (દુધ) ાઇઍ છીઍ અને
તેભાં તભાયા ભાટે (ફીજા ણ) ઘણા રાબ છે ,
અને તેભાંથી જ કેટરાકો (નું ભાંવ) ણ તભે
ખાઓ છો: (૨૧)
અને તેભના ય તથા લશાણો ય તભે વલાય
થઇ પયો છો. (૨૨)
અને ખચીતજ અભોઍ નૂશને તેની કોભ તયપ
અનુક્રભણણકા
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(યવૂર ફનાલી) ભોકલ્મો શતો, છી તેણે
(ોતાની કોભને) કહ્યું કે શે ભાયી કોભ ! તભે
અલ્રાશની ઇફાદત કયો, જે ના ણવલામ
તભાયો ફીજો કોઇ ભાઅફૂદ નથી; તો ળું તભે
(તેના અઝાફથી) બમ નથી ાભતા ? (૨૩)
અભોઍ આવભાનથી ાણીને લયવાવ્મું.
જે ભાં રોકોનો પામદો વભાઍરો છે અને તે
ાણીને ાછુ ં રઇ જલાની ણ અભે ળણક્ત
ધયાલીઍ છીઍ. તેનો ઍક અથજ ઍ ણ થઇ
ળકે છે કે જીલનની આ ભશાન જરૂયીમાતથી
લંચીત કયી ળકીઍ છીઍ. જે ભકે વુયઍ
ભુલ્કની ઍક આમતભાં છે કે “ઍને કશો કે કોઇ
લખતે તભે ણલચામુું છે કે તભારૂં આ ાણી
ઝભીનભાં ચાલ્મું જામ તો કોણ છે જે આ
લશેતા ઝયણાં તભોને રાલી આે.”
અભોઍ તભાયા ભાટે ાણી લડે ખજૂ ય અને
દ્રાક્ષના ફગીચા મદા કમાજ, તે ણવલામ તેભાં
ફીજા ણ ઘણી જાતના ભેલાઓ છે . તેભાંથી
તભો ખાલ છો અને તભાયી યોઝી ણ ભેલો
છો.
ખુદાઍ ઝમતુનનું ઝાડ મદા કમુું છે . શ.
અનુક્રભણણકા
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યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે ઝમતુનનું ઝાડ
ભુફાયક છે . તેના તેરને યોટી ઉય રગાડો
તથા તભાયા અંગને ભારીળ ણ કયો. ઝમતુન
ખાલા ભાટે ણ ઉમોગભાં રઇ ળકામ છે .
ચોગાં જનાલયોભાં તભાયા ભાટે નવીશત
ણ છે , તેભાં કુદયતની ણનળાનીઓ ણ
નીશાો છો તથા તેના દૂધથી પામદો ઉાડો
છો અને તેના ગોશ્તને ણ ઉમોગભાં રો
છો.
અને તે ચોગાં અને લશાણો ઉય તભો
વલાય થાલ છો. જે ભકે ઊંટને “યેતીના યણનું
લશાણ” કશેલાભાં આલે છે , જે લશાણ
ાણીભાં ચારે છે તે ઇન્વાનના પામદા ભાટે
છે . તભે ઍ નેઅભતોનો ળુક્ર અદા કયો.
અભોઍ નુશને કોભની ણશદામત ભાટે ભોકરેર
છે . તેભણે કહ્યું કે અમ ભાયી કોભ તભો ખુદાની
ઇફાદત કયો, ળું તભો તેના અઝાફથી બમ
નથી ાભતા ? જો તભો તેની નેઅભતનો ળુક્ર
અદા નણશ કયો તો અઝાફભાં પવાઇ જળો.
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૨૪ થી ૨૯ભી આમાત :-

اؾ ال ۡ َم َل ُؤا الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ِم ۡن َقوۡ ِم ٖہ ماَ
َفقَ َ
َ َ َ َّ
َ ۤۡ ّ َ َ ۡ ُ ُ
ّٰہذا ِالا بٍَ ٌو ِّمثلک ۡم ۙ یُرِیۡ ُد ا ۡـ ّی َتفض َل
ًَ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ّّٰ َ ۡ
ۖ
ٓاء الل ُہ لَان َز َؾ َم ٰٓل ِئکۃ ۚ
علیکم ؕ ق لو ش
َ َ
َ
َ ََ ۡ
ّما َس ِم ۡعنا ِب ّٰہذا ف ِ ۡیۤۡ ّٰابَٓائِنا الۡا ّقل ِه َف ﴿﴾۲۴
ۡ ُ َ َّ َ ُ ٌ ۢ
َّ ٌ َ َ َ َّ
ُ
ۡ
ِاـ ہو ِالا ذجل ِب ٖہ ِجنۃ فلؿبصوا ِب ٖہ
ّّٰ ۡ
َحتی ِحه ٍف ﴿﴾۲۵
َ َ َ ّ ۡ ُ ۡ َ َ َّ
ُ
ۡ
قاؾ ذ ِب انِون ِ ۡی ِبما کذبو ِـ ﴿﴾۲۶
ۡ َ ُۡۡ َ
َ َ ۡ َ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ
فاقحینا ِالی ِہ ا ِـ اصن ِع الفلک
ٓاء اَ ۡمرُنَا َق َفاذَ
باَ ۡع ُی ِن َنا َق َق ۡحی َنا َف ِا َدا َج َ
ِ
ِ
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َّ ُّ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ
ُ َ ۡ
اسلک فِ ۡی َہا ِم ۡن ک ٍ ّل ر ۡق َجه ِف
التنوذ ۙ ف
ۡ َ ۡ َ َ َ َّ
َ
اثنه ِف َق ا ۡہلک ِالا َم ۡن َس َب َق َعل ۡی ِہ

َّ
َُ
ۡ
َۡ
القوۡ ُؾ ِمن ُہ ۡم ۚ َق لَا تخا ِط ۡب ِج ۡی فِی ال ِذیۡ َن
َّ ُ ۡ ُ
ََ
ظل ُموۡا ۚ ِان ُہ ۡم ّمغ َرقوۡ َـ ﴿﴾۲۷
َۡ
َ َ َ
َف ِا َدا ۡ
اس َتوَیۡ َت ان َت َق َم ۡن ّم َعک َعدی
ّّٰ ّ َ َ ّٰ َ
ُۡۡ َُ ۡ
الفل ِک فق ِل ال َح ۡم ُد لِل ِہ ال ِذ ۡی ن ّجنا ِم َن
ۡ َ ۡ ّّٰ ۡ
َ
القو ِؿ الظ ِل ِمهف ﴿﴾۲۸
ُ َ َۡ ۡ َۡ ُ ً ََۡ َ ۡ
َق ق ۡل ّذ ِّب ان ِزلجِ ۡی ُمنـلًا ّم ّٰك َؿکا ّق ان َت خه ُؿ
ۡ ۡ ۡ
ال ُمنـِل ِه َف ﴿﴾۲۹
ત્માયે તેની કોભભાંથી જે ઓ ઇભાન રાવ્મા ન
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શતા તેભના વયદાયોઍ કહ્યું કે આ (નૂશ)
કાંઇજ નથી ણ તભાયા જે લો ઍક ભાનલી
છે , જે (ઍલું) ચાશે છે કે તભાયા ય તે શ્રેષ્ઠતા
બોગલે; અને અગય અલ્રાશ ચાશતે તો (તેના
ફદરાભાં) ખચીતજ પરયશ્તો ઉતાયતે.
અભોઍ તો અભાયા આગરા ફાદાદાઓ
(ના વભમ)ભાં ણ આલી લાત વાંબી
નથી. (૨૪)
આ કાંઇજ નથી કકતુ ઍક (વાભાન્મ) ભાનલી
કે જે ને ગાંડણ થઇ ગમું છે , ભાટે તભે તેના
વંફંધભાં થોડો લખત યાશ જુ ઓ. (૨૫)
(આથી નૂશે) અયજ કયી કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! તેભણે ભને જૂ ઠરાવ્મો છે , ભાટે
તું ભાયી ભદદ કય. (૨૬)
જે થી અભોઍ તેના તયપ લશી કયી કે તું
અભાયી આંખો વાભે તથા અભાયી વુચના
પ્રભાણે (ઍક) લશાણ ફનાલ છી જ્માયે
અભાયો શુ કભ આલી શોંચે તથા બઠ્ઠી(ભાંથી
ાણી) ઉબયાલા ભાંડે ત્માયે દયેક પ્રાણીનું
(ઍક ઍક) જોડું તે (લશાણ)ભાં રઇ રેજે,
અને તાયા ઘયલાાઓને ણ (તેભાં ફેવાડી
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રેજે), ણવલામ કે જે ના ણલે (ડૂફી જલાનો)
પ્રથભથી જ શુ કભ થઇ ચુક્મો છે , અને (શલે)
જે ઓ ઝુરભગાય છે તેભના વંફંધભાં ભને
વંફોધજે નણશ; (કાયણ કે) તેઓ ણનવંળમ
ડૂફાડી દેલાભાં આલનાય છે . (૨૭)
છી જ્માયે તું તથા તાયા વાથીઓ લશાણભાં
ફયાફય ફેવી જાઓ ત્માયે તું કશેજે કે વઘા
ગુણગાન ઍજ અલ્રાશના ભાટે છે કે જે ણે
અભને ઝુરભગાય રોકો (ના ઝુરભો)થી
છુ ટકાયો આપ્મો. (૨૮)
અને (આ) દોઆ કયજે કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ભને ફયકતલાા ઉતાયા ય
ઉતાયજે , અને તુંજ વૌથી વાયો ઉતાયનાયો
છે . (૨૯)
શ. નુશ (અ.)ની કોભના વયદાયોઍ કહ્યું કે ઍ
તો અભાયી જે લો ભાણવ છે , જો અલ્રાશ
ચાશત તો અભાયા ઉય પરયશ્તાને ભોકરાલત.
તે રોકો કશેતા શતા કે નુશ રદલાનો છે અને
અભાયી ભુર્તતઓને જુ ઠી વભજે છે તભે ફધા
રોકો તેના ભયણની યાશ જુ ઓ.
શ. નુશ (અ.) તેઓની આલી લાતો વાંબી
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તો આ તેઓના ઇભાન રાલલા ફાફત
નાઉમ્ભેદ (ણનયાળ) થમા અને અઝજ કયી, અમ
ભાયા યલયરદગાય ! તું ભાયી ભદદ કય.
શ. નુશ (અ.)ને શુ કભ થમો કે અભાયી નજય
વાભે લશાણ ફનાલ અને ઍ લશાણનું યક્ષણ
ભરાઍકા કયતા શતા કે ફદભાળ રોકો તેને
તોડી ન નાખે અને જ્માયે તંદુય નીચેથી ાણી
ઉબયાલા રાગે તો તે લખતે જે ઓ ઇભાન
રાવ્મા છે તેભને તથા ળુ-ંખીઓભાંથી
તેભના ઍક ઍક જોડાને તેભાં વલાય કય અને
જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓને તેભાં
દાખર ન કય. શ. નુશ (અ.)ની સ્ત્રી તથા ુત્ર
તથા તેભના ણવલામ ફીજા ઍ રોકો જે ઓ
ઇભાન રાવ્મા ન શતા તેઓ લશાણભાં વલાય
થઇ ળક્મા નણશ.
જ્માયે તભો લશાણભાં વલાય થઇ જાલ ત્માયે
કશેજો ઍ અલ્રાશનો ળુક્ર છે જે ણે અભને
ઝારીભોના ંજાભાંથી ભુણક્ત અાલી.
અમ નુશ ! જ્માયે તું લશાણભાં વલાય થઇ
જામ તો દોઆ કયજે અમ યલયરદગાય ! તું
ભને ભુફાયક સ્થે ઉતાયજે કે જ્માં ભાયા
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ભાટે ફયકત શોમ, ખયેખય તુંજ વશુ થી વાયો
ાય ઉતાયનાયો છે .
૩૦ થી ૩૫ભી આમાત :-

َ ّٰ َ ّٰ َ ُ ّ َ
ۡ
ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ّق ِا ۡـ کنا ل َ ُم ۡب َت ِله َف
﴿﴾۳۱
َ ً َ
َُ ََۡ َۡ
ث ّم انشانا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہ ۡم ق ۡونا ّٰآ ِویۡ َن ﴿﴾۳۱
َ َۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ُ ًۡ ّ ۡ ُ ۡ َ
ُ
ۡ
ُ
فاذسلنا فِی ِہم ذسولا ِمنہم ا ِـ اعبدقا
ُ
َۡ ََ َ َ ُ
ّّٰ
الل َہ َما لَک ۡم ِّم ۡن ِالّٰ ٍہ غه ُؿ ٗف ؕ افلَا ت ّتقوۡ َـ
﴿ ﴾۳۲٪
اؾ ال ۡ َملَاُ ِم ۡن َقوۡ ِم ِہ الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا قَ
َق َق َ
َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ
ُ
ۡ
کذبوا ِب ِلقٓا ِء الآِو ِۃ ق اترفنہم فِی
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َ ۤۡ ّ َ
ّٰہذا ِالا
َۡ ُُ
ۡ
تاکلوۡ َـ ِمن ُہ َق

ُّ ۡ
ۡ
الدن َیا ۙ َما
ال َح ّٰیو ِۃ
ُُۡ ُۡ
َ
ِّمثلک ۡم ۙ یَاک ُل ِم ّما
َ َۡ
ۡ
یٍَ َو ُب ِم ّما تٍ َوبُوۡ َـ ﴿﴾۳۳

َ
َبٍ ٌو

َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ً ّ ۡ َ ُ ۡ َّ ُ ۡ ً
ق ل ِئن اطعتم بٍوا ِمثلکم ِانکم ِادا
ّ َ ّٰ
َ
ۡ
ُ
لخ ٌِوقـ ﴿ ۙ﴾۳۴

َ ُ َ َّ ُ َ ُ ُ ۡ ُ َ
احَ ِع ُدخ ۡم انک ۡم ِادا ِم ّت ۡم َق کن ُت ۡم ترَ ًابا ّق
َ ً َ َّ ُ ُ ۡ
اما انک ۡم ّمُ َو ُجوۡ َـ ﴿﴾۳۵
ِعظ
ફેળક તે (નૂશના ફનાલ)ભાં ણનળાનીઓ છે ,
અને ણનવંળમ અભે શંભેળા (રોકોની) કવોટી
)કયતા યશીઍ છીઍ. (૩૦
છી તેભના (નાળ) છી અભોઍ ઍક ફીજી
)ેઢી (વભૂદની કોભ) ૈદા કયી. (૩૧
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છી તેઓભાંથી જ અભોઍ તેભનાભાં ઍક
(ળખવ વારેશને) યવૂર (ફનાલી) આ શુ કભ
વાથે ભોકલ્મો કે તભે અલ્રાશની ઇફાદત
કયો. તેના ણવલામ તભાયો કોઇ ભાઅફૂદ નથી;
તો ળું તભે (તેના અઝાફથી) ડયતા નથી ?
(૩૨)
અને તે (વારેશ)ની કોભભાંથી તે વયદાયો કે
જે ઓ ઇભાન રાવ્મા ન શતા અને કમાભતની
ભુરાકાતને જુ ઠરાલતા શતા, અને જે ભને
અભોઍ આ દુણનમાની ઝીંદગીભાં વુખી
ફનાવ્મા શતા, તેઓ (યસ્ય) કશેલા રાગ્મા
કે આ (યવૂર) તો તભાયા જે લોજ ઍક
(વાભાન્મ) ભનુર્ષમ છે , જે કાંઇ તભે ખાઓ છો
તેભાંથી તે ણ ખામ છે , અને તભે જે કાંઇ
ીઓ છો તેભાંથી તે ણ ીઍ છે . (૩૩)
અને અગય તભે તભાયા જ જે લા ઍક
ભનુર્ષમની આજ્ઞા ભાનળો તો ઍ ણસ્થણતભાં
ણનવંળમ તભે શાણન બોગલનાયા થઇ જળો.
(૩૪)
ળું તભને તે આ લાતથી ફીલયાલે છે કે જ્માયે
તભે ભયી જળો અને ભાટી તથા શાડકાં ફની
અનુક્રભણણકા
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જળો તો ણ તભે ાછા (કફયભાંથી)
કાઢલાભાં આલળો ? (૩૫)
ખયેખય નુશ (અ.)ની ફાફતભાં ઍ રોકો ભાટે
અભાયી ણનળાનીઓ છે કે જે ઓ ભનન કયે છે ,
નવીશત ગ્રશણ કયે છે અને અભોઍ નુશને
ભોકરી રોકોની અજભાઇળ કયી શતી. છી
અભોઍ નુશની કોભનો નાળ કમો. તે છી
ફીજી કોભને મદા કયી જે શુ દ મા આદની
કોભ છે .
છી અભોઍ તેઓભાંથી મગમ્ફયો ભોકલ્મા.
જે ભકે શ. શુ દ (અ.) અને ત્માય છી શ.
વારેશ (અ.)ને ભોકલ્મા. તેઓઍ કહ્યું કે તભો
ખુદાની ઇફાદત કયો, તેજ યોઝી આનાયો
છે . તેના ણવલામ કોઇ ભાઅફુદ નથી અને
તેના અઝાફથી ડયતા યશો.
શ. વારેશ (અ.)ની કોભભાંથી તે વયદાયો
જે ઓ ઇભાન રાવ્મા ન શતા અને કમાભતને
જુ ઠરાલતા શતા તેભને ખુદાઍ કવોટી ભાટે
ભાર અને ઓરાદ આી શતી. તેઓ કશેલા
રાગ્મા કે આ તો (વારેશ અ.) ઍક વાભાન્મ
ભાનલી છે જે અભાયી જે ભ ખાઇ-ીલે છે .
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આભ રોકો આવભાં જે લાતો કયતા શતા
તેથી કોભના વયદાયોને બમ રાગ્મો કે
વાભાન્મ રોકો મગમ્ફયની લાતો વાંબી
કંઇ અવય રેળે તો છી અભાયી કોઇ લાત
તેઓ ભાનળે નણશ. તેથી વયદાયોઍ ઍલી
લાતો ળરૂ કયી કે આ મગમ્ફય ખુદા તયપથી
આલેર નથી. ભાત્ર ોતાની વિાની બુખ
વંતોલા ભાટે તેણે આ ફધા ઢોંગ યચ્મો છે .
તભો તેનાભાં કંઇ નલી લાત જુ ઓ છો ? તેને
ણ તભાયી જે ભ શાડ અને ભાંવનું ળયીય છે ,
ભાટે તભો તેની ઉય ણફલ્કુર ઘ્માન ન આો.
આભ કશી તે વયદાયો ફધા રોકોને પયેફ
આતા શતા.
તેઓઍ કહ્યું ળું મગમ્ફય તભને આ લાતથી
ડયાલે છે કે જ્માયે તભો ભયી જળો અને ભાટી
અને શાડકાં થઇ જળો તો તભને કફયભાંથી
ાછા કાઢલાભાં આલળે.
૩૬ થી ૪૧ ભી આમાત :-

ُ َ
َ
﴾۳۶﴿ َہ ۡی َہاة َہ ۡی َہاة ل َِما توۡ َع ُد ۡق َـ
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ۡ َ َّ َ َ ُ َ ُّ ۡ َ ُ َ
الدن َیا ن ُموۡة َق ن ۡح َیا
ِاـ ِہی ِالا حیاتنا
َ
ۡ
َق َما ن ۡح ُن ِب َم ۡب ُعوۡ ِثه َف ﴿﴾۳۷
ۡ ُ َ ّ َ َ ُ ُ ُۨ ۡ َ ّٰ َ َ ّّٰ َ ً ّ َ
ِاـ ہو ِالا ذجل افلؿی عدی الل ِہ ک ِذبا ق

َ
ۡ
َما ن ۡح ُن ل َ ٗہ ِب ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۳۸
َ َ َ ّ ۡ ُ ۡ َ َ َّ
ُ
ۡ
قاؾ ذ ِب انِون ِ ۡی ِبما کذبو ِـ ﴿﴾۳۹
َ َ َ َ َّ
ّٰ ۡ
اؾ َع ّما ق ِل ۡی ٍل ل ُی ۡص ِب ُح ّ َن ن ِد ِمه َف ﴿﴾۴۱
ق
َ َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ ۡ َ ۡ ّٰ
الص ۡی َحۃ ِبال َح ّ ِق ف َج َعلن ُہ ۡم
فاخذتہم
ُ َ ً َ ُ ۡ ً ّ ۡ َ ۡ ّّٰ ۡ
َ
غثٓاء ۚ فبعدا ل ِلقو ِؿ الظ ِل ِمهف ﴿﴾۴۱
ં(અયે !) જે લાતથી તભને ફીલયાલલાભા
)આલે છે તે (ફુણદ્ઘફથી) લેગી છે : (૩૬
ે(ફીજી લખતે જીલતા થલું કેલું ?) જે કાંઇ છ
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તે આ દુણનમાની જીંદગી છે , જ્માં અભે ભયીઍ
છીઍ અને જીલીઍ છીઍ, અને અભે (ાછા)
ઉઠાડલાભાં નણશ આલીઍ. (૩૭)
આ (વારેશ) ફીજો કોઇ નથી ણ ઍલો
ળખવ છે કે જે ણે અલ્રાશ ય જુ ઠી તોશભત
ભૂકી છે , અને અભે તેના ય ઇભાન રાલનાયા
નથી. (૩૮)
(આથી તે યવૂરે) અયજ કયી કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! તેભણે ભને જુ ઠરાવ્મો છે , ભાટે
તું ભાયી વશામ કય. (૩૯)
(જે થી અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે નજીકના
વભમભાં તેઓ ખયેજ સ્તાલો કયલા ભાંડળે.
(૪૦)
છી તેભને (અભાયા) વત્મ લચન પ્રભાણે ઍક
કીકીમાયીઍ કડી રીધા, છી અભોઍ તેભનો
કચયો ૂંજો કયી નાખમા, ભાટે ઝુ રભગાય રોકો
(અલ્રાશની દમાથી) દુય થાઓ ! (૪૧)
જે લાતથી તભોને ડયાલલાભાં આલે છે તે
વાચી નથી અને તેની લાત ભાનલા જે લી
નથી.
આ દુણનમાના જીલન ણવલામ ફીજુ ં કંઇ નથી
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અને પયી અભોને વજીલન કયલાભાં નણશ
આલે. અભો તો અશીં જ જીલીઍ છીઍ અને
ભયીઍ છીઍ, અભને કોઇ પયીથી ઉઠાડનાય
નથી.
આ મગમ્ફય નથી ણ ઍક વાભાન્મ
ભાનલી છે . જે ણે ખુદાના નાભે જુ ઠી લાતોને
યજુ કયી છે . અભો તેના ઉય શયગીઝ ઇભાન
રાલનાય નથી.
તે મગમ્ફય તેઓની આલી લાતો વાંબીને
નાઉમ્ભેદ થઇ ગમા અને કહ્યું અમ ભાયા
યલયરદગાય ! ઍ રોકોઍ ભને જુ ઠરાવ્મો છે
ભાટે તું ભાયી વશામ કય.
ખુદાઍ પયભાવ્મું કે થોડી ભુદ્દત છી તે કાપયો
અઝાફ જોળે તો સ્તાલો કયલા રાગળે.
તે કાપયોઍ ઍક ઍલી બમાનક ચીવ વાંબી
કે તેઓ બમથી ફધા ભયી ગમા અને આ રોકો
શ. શુ દ (અ.)ની કોભ શતી અને તેઓનો નાળ
થઇ ગમો. ઝુલ્ભ કયનાયા રોકો અલ્રાશની
યશેભતથી દુય થઇ જાલ.
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૪૨ થી ૪૭ભી આમાત :-

ثُ ّ َم اَن ۡ َش ۡانَا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہ ۡم ق ُ ُو ۡقنًا ّٰا َٓ ِویۡنَ
﴿﴾۴۲

َُ َ َ
َ
َما ت ۡس ِب ُق ِم ۡن ا ّم ٍۃ ا َجل َہا َق َما
َ ۡ َۡ
َ
ۡ
ُ
یستآِوقـ ﴿﴾۴۳
ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ ً
ثم اذسلنا ذسلنا تلؿا ؕ کلما جٓاء امۃ
َّ ُ ۡ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ً َّ
ذسولہا کذبوف فاتبعنا بعضہم بعضا ق

َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ً ّ َ ۡ ّ َ
جعلنہم احا ِخیث ۚ فبعدا ل ِقو ٍؿ لا
ُ
یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۴۴
ُ ّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ّٰ َ َ َ ُ ّٰ ُ ۡ َ ّٰ ّٰ َ
ۖ ِبای ِتنا
ثم اذسلنا موسی ق اخاف ہرقـ ۬
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ۡ ُ ۡ
﴾۴۵ۙ ﴿ َق ُسل ّٰط ٍن ّم ِبه ٍف
ۡ ۡ َ ۠ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ
ُ َ
اس َتکك َ ُؿ ۡقا َق کانوۡا
ِاخی فِوعوـ ق ملائِ ٖہ ف
َ
ۡ
﴾۴۶﴿ قوۡ ًما َعال ِه َف
َ
َ َ ۡ
ُ َ ۡۤ ُ َ َ
فقالوۡا ان ۡؤ ِم ُن ل َِبٍ َویۡ ِن ِمث ِلنا َق قوۡ ُم ُہ َما
َ
﴾۴۷﴿ لَنا ّٰع ِب ُد ۡق َـ
છી અભોઍ તેભની ાછ ફીજી ેઢીઓ
નલેવયથી ેદા કયી. (૪૨)
કોઇ ટોું ોતાના (જીલન ભયણના) ઠયાલેરા
વભમથી ન આગ લધી ળકે છે અને ન
ાછ યશી ળકે છે . (૪૩)
છી અભોઍ અભાયા યવૂર વતત ભોકલ્મા
કમાજ; જ્માયે જ્માયે કોઇ ઉમ્ભતનો યવૂર
તેભની ાવે આવ્મો ત્માયે ત્માયે તેને તેભણે
જુ ઠરાવ્મા કમો, જે થી અભોઍ ણ તેભને
ઍક ફીજાના ગરે ગરે ાડી (નાળ કયી)
અનુક્રભણણકા
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નાખમા, અને તેભ(ના ણલનાળ)ને દંતકથા
ફનાલી દીધી; ભાટે જે રોકો ઇભાન નથી
રાલતા તેઓ (અલ્રાશની દમાથી) દુય થાઓ
! (૪૪)
છી અભોઍ ભૂવા તથા તેના બાઇ શારૂનને
અભાયી ણનળાનીઓ તથા ખુલ્રી વિા વાથે
ભોકલ્મા : (૪૫)
રપયઔન તથા તેના વયદાયો તયપ; ણ તેભણે
અણબભાન કમુું, અને તેઓ શતા જ ળીયજોય
રોકો. (૪૬)
અને કશેલા રાગ્મા કે ળું અભે અભાયા જ
જે લા ફે ળખવો ય ઇભાન રઇ આલીઍ,
જ્માયે કે ઍ ફન્નેની કોભ અભાયી ગુરાભીભાં
છે ? (૪૭)
છી અભોઍ ફીજા રોકોને મદા કમાજ જે ભકે
શ. રુત (અ.) અને શ. ળોઍફ (અ.)ની કોભ.
કોઇ ણ ઉમ્ભતના રોકો તેભના નક્કી થમેરા
જીલન-ભયણના વભમથી આગ ાછ થઇ
ળકતા નથી, જ્માયે ભોત આલળે ત્માયે તેઓ
ભયણ ાભળે.
છી અભો અભાયા મગમ્ફયોને વતત
અનુક્રભણણકા
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ભોકરતા યહ્યા અને જે રોકોઍ તેભને
જુ ઠરાવ્મા તો અભો તેઓનો શેરાંના
રોકોની જે ભ નાળ કયતા આવ્મા છીઍ અને
તેભના ણલનાળને અભોઍ ઍક દંતકથા ફનાલી
દીધી.
છી અભોઍ ભુવા તથા તેભના બાઇ
શારૂનને અભાયી ણનળાનીઓ તથા ભોઅજીઝા
વાથે ભોકલ્મા.
અભોઍ ભુવા અને શારૂનને પીયઔન તયપ
ભોકલ્મા.
તેઓઍ
અભાયો
મગાભ
શોંચાડ્મો ણ તેણે ઇભાન રાલલાનો
ઇન્કાય કયી ગલજ કમો અને તેઓ ભુવા અને
શારૂનનું અનુકયણ કયલાભાં ોતાની
ફેઇઝઝતી વભજતા શતા.
તેઓઍ કહ્યું કે ળું અભો અભાયા જે લા ફે
ઇન્વાનો ઉય ઇભાન રાલીઍ જ્માયે કે તેની
કોભ ફની ઇવાયઇર અભાયી ગુરાભીભાં છે
અને અભાયી બણક્ત કયનાય છે ?
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૪૮ થી ૫૨ ભી આમાત :-

َ َ َّ ُ ۡ ُ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ
َ
فکذبوہما فکانوا ِمن المہل ِکهف ﴿﴾۴۸
َق لَقَ ۡد ّٰاتَ ۡی َنا ُموۡ َسی ال ۡ ِک ّٰت َب ل َ َع ّ َل ُہمۡ
یَ ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۴۹
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُ ّ َ ٗ ۤۡ ّٰ َ ً ّ َ ّٰ َ ۡ ّٰ ُ َ ۤۡ
ق جعلنا ابن مریم ق امہ ایۃ ق اقینہما
ّٰ َ ۡ َ َ َ َ ۡ
اة ق َوا ٍذ ّق َم ِعه ٍف ﴿ ﴾۵۱٪
ِاخی ذبو ٍۃ د ِ
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ ُ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ّ َ
الط ّی ّٰب ِت َق ۡ
اع َم ُلواۡ
یایہا الرسل کلوا ِمن ِ
َ ً ّۡ َ َۡ َُ
َ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
صال ِحا ؕ ِانِی ِبما تعملوـ ع ِلیم ﴿﴾۵۱
َ ّ َ ّٰ ۤۡ ُ ّ َ ُ ُ ۡ ُ ّ َ ً ّ َ َ ً ّ َ َ َ
ق ِاـ ہ ِذ ٖف امتکم امۃ قا ِحدۃ ق انا
َ ُّ ُ ۡ َ َّ ُ
ۡ
ذبکم فاتقو ِـ ﴿﴾۵۲
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વાયાંળ કે તેભણે તે ફન્નેને જુ ઠરાવ્મા જે થી
તેઓ (વલે) નાળ ાભનાયાઓ ભાંશેના થમા.
(૪૮)
અને ખચીતજ અભોઍ ભૂવાને (તૌયેત)
રકતાફ આી શતી કે જે થી તે રોકો ણશદામત
ભેલે. (૪૯)
અને અભોઍ ભરયમભના ુત્ર તથા તેની ભાને
(અભાયી કુદયતની) ણનળાનીઓ ફનાલી, અને
તે ફન્નેને ઍક ઉંચા ટેકયા ય કે જે
ણલશ્રાંણતસ્થાન અને સ્લચ્છ ાણીલાી
જગ્મા શતી આશ્રમ આપ્મો. (૫૦)
(અને તેભને ભાયો વાભાન્મ શુ કભ શતો કે) શે
મગમ્ફયો ! તભે ાક લસ્તુઓભાંથી ખાઓ
અને નેકી કયતા યશો; ફેળક તભે જે કાંઇ કયો
છો તે શુ ં વંૂણજ યીતે જાણં છુ ં . (૫૧)
અને (શે રોકો !) ણનવંળમ તભાયો આ
(ઇસ્રાભ) ંથ લાસ્તલભાં ઍકજ (વત્મ) ંથ
છે , અને શુ ં તભાયો યલયરદગાય છુ ં , ભાટે
ભાયાથી ડયતા યશો. (૫૨)
છી તેઓઍ તેઓની નફુવ્લતનો ઇન્કાય કમો
અને છે લટે તેઓ દયીમાભાં ડુફીને ભયી ગમા.
અનુક્રભણણકા
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અભોઍ ભુવાને તલયેત આી કે તેથી ફની
ઇવયાઇરીઓ ણશદામત ભેલે.
અભોઍ ભરયમભના ુત્રને તથા તેની ભાને
અભાયી ણનળાનીઓ ફનાવ્મા, જે ભકે જ.
ભરયમભના ેટથી ફા લગય જ. ઇવા (અ.)
મદા થમા અને તેભનું ફાણભાં ભાતાની
ણલત્રતા તથા ોતાની નફુવ્લતની ગલાશી
આલું, છી તે ફન્નેને ઍક ઉંચા ટેકયા ઉય
આયાભની જગ્મા અજણ કયી જ્માં સ્લચ્છ
ભીઠું ાણી જાયી શતું. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ઍ જગ્મા નજપે
અળયપ છે અને ભીઠા ાણીની નશેયથી ભુયાદ
ફુયાત નદી છે .
ાક ચીઝોથી ભુયાદ ઍલી લસ્તુઓ છે જે
ોતે ાક શોમ અને શરાર યીતે ભેલી શોમ
અને જે રોકો ભુવરભાન છે તેઓ “યાશીફ”
(ઇવાઇ ાદયીની) જે ભ ોતાને ાકીઝા
યોઝીથી લંચીત યાખતા નથી અને ન તો
દુણનમા યસ્તોની જે ભ શરાર-શયાભને
વભજ્મા લગય દયેક ચીઝને શજભ કયી જામ
છે , જે કંઇ ણ ખાઇ-ીઍ છે અને જે કંઇ
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ણ કાભ કયે છે તેને ખુદા વાયી યીતે જાણે છે .
ેઅમ ભોશમ્ભદ (વ.) તભાયો ઍકજ ંથ છ
ેઅને તેથી ભુયાદ દીને ઇસ્રાભ છે ભાટ
ભાયાથી ડયતા યશો.
૫૩ થી ૫૬ ભી આમાત :-

َ َ َ ّ َ ُ ۡۤۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ً ُ
ُ
ۡ
ّ
فتقطعوا امرہم بینہم ربرا ؕ کل ِْى ٍۭب
َ ََۡ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
ِبما لدی ِہم ف ِوحوـ ﴿﴾۵۳
َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ ۡ
فذذہم فِی غمر ِت ِہم حتی ِحه ٍف ﴿﴾۵۴
ۡ َّ َ
اَیَ ۡح َس ُبوۡ َـ اَنّ َ َما نُم ّ ُد ُ
ۡ
اؾ ّق
م
ن
م
ہ
ب
م
ہ
ِٖ ِ
ِ
ٍ
ۡ
بَ ِنه َف ﴿ ۙ﴾۵۵

ن ُ َساذ ُع ل َ ُہ ۡم فی ال ۡ َخه ۡ ّٰؿ ِة ؕ بَ ۡل لَّا یَ ۡش ُعرُ ۡقـَ
ِ
ِ
﴿﴾۵۶
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ણ તેઓઍ ોતાના (દીની) ભાભરાને
ભાંશોભાંશે કાી કટકે કટકા કયી નાખમા; દયેક
રપકો તેની ાવે જે કાંઇ છે તેનાથી ખુળ ખુળ
છે . (૫૩)
ભાટે (શે યવૂર !) ઍક ભુદ્દત મુંત તું તેભને
(અજ્ઞાનતાના) ઘેનભાં ડ્મા યશેલા દે. (૫૪)
ળું તેઓ ઍલું ગુભાન કયે છે કે અભે તેભને
વંણિ તથા વંતણત લડે જે ભદદ કયી યહ્યા
છીઍ: (૫૫)
તેને આ (રોકો) અભે તેભના ભાટે રાબ
શોંચાડલાની ઉતાલ કયીઍ છીઍ (ઍભ
ભાને છે ) ? (ઍભ નથી) ફલ્કે તેભને (ખયી
શકીકતનું) ભુદ્દર બાન નથી. (૫૬)
આ ભાત્ર કંઇ ફનાલ જ નથી, યંતુ ઍક
દરીરની કડીરૂ છે જે નું લણજન વુયાના
આંયબથી જ થમું છે . ઍ દરીરનો બાલાથજ
ઍ છે કે જે શ. નુશ (અ.)થી રઇને શ. ઇવા
(અ.) વુધી ફધામ નફીમો આજ તલશીદ
અને આખેયતના અકીદાનું ણળક્ષણ આી
યહ્યા શતા. તેથી ઍ લાત ણવઘ્ધ થામ છે કે
ભાનલીનો વાચો દીન ઇસ્રાભ છે . તે
અનુક્રભણણકા
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ણવલામના ફીજા ફધામ ધભો જે આજે
જોલાભાં આલી યહ્યા છે તે તેની ણલકૃત વુયત
છે અને તેની વચ્ચાઇઓને ખયાફ યીતે
ફગાડીને, તેભાં કેટરીક ભનઘડત લાતોનો
લધાયો કયી દીધો છે .
આલા વંજોગોભાં અવર દીને શકની ઍકતા
અને ત્માય છીના નલા ફનાલેરા ધભોનું
લણજન કમાજ છી ઍ કશેલાભાં આવ્મું કે
“તેઓને છોડો, બરે ોતાની ગપરતભાં
ડુફેરા યશે” ઍટરે કે આ રોકો ભાનતા નથી
અને ોતાની ગુભયાશીભાં ભગ્ન યશેલા ચાશે
છે તો તેઓને છોડી દમો. છી આ
“છોડો”નો ણફલ્કુર ળાબ્દીક અથજ ઍભ વભજી
રેલો કે શલે તેઓને તબ્રીગ જ ન કયો. જો
ઍ બાલાથજ રેલાભાં આલળે તો કરાભ ળું કશે
છે તે વભજી ળક્મા નથી. અશીં તબ્રીગ
અથલા ણશદામતથી યોકલા તેલો અથજ નથી,
ણ ગાપીરોને ગપરતભાંથી જાગૃત કયલા ભાટે
કશેલાભાં આવ્મું છે . છી “ઍક ભુદ્દત વુધી”
ઍ ળબ્દ ઍક ફશુ જ ગંબીય ચેતલણી છે કે
ઍક વભમ ઍલો આલનાય છે કે ઍ રોકો
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ચોંકી ઉઠળે અને તેભને ખફય ડી જળે કે
ફોરાલલાલાો જે ચીઝ તયપ ફોરાલે છે ઍ
ળું શતી અને જે લસ્તુભાં તેઓ ભગ્ન શતા તે
ળું શતું.
ળું ઍ રોકો ઍલું ગુભાન કયે છે કે અભે
તેઓની ભાર અને ઔરાદ થકી ભદદ કયી
યહ્યા છીઍ જ્માયે કે તેઓને ખયી શકીકતનું
બાન નથી.
અશીં વુયાની આયંબની આમતો ઉય ઍક
નજય નાખળો તો જણાઇ આલળે કે તેજ
લસ્તુને પયીથી ફીજી જ યીતે યજુ કયલાભાં
આલી છે . આ રોકો બરાઇ અને
ખુળશારીની ઍક ભમાજદીત બૌણતક કલ્ના કયે
છે . તેઓની નજયે જે ને વારૂં ભકાન, વારૂં
ખાલાનું તથા શેયલાનું તથા વાયી
યશેણીકયણી અને ભાર ઔરાદ આલાભાં
આલેર છે અને જે ને વભાજભાં ઉચ્ચ સ્થાન
પ્રાપ્ત થઇ ગમું તેઓઍ જ જાણે વપતા
ભેરલી રીધી અને જે ઓ આ દુન્મલી
લસ્તુઓથી લંચીત યહ્યા તેઓ ણનર્ષપતા
ાભેરા છે . આ ભુ વભજપેયના કાયણે ઍક
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લધુ ગરત પેશભીભાં પવાઇ ગમા તે ઍ શતી કે
જે અથજભાં જે ઓને દુન્મલી વપતા ભી છે
તેઓ વીધા યસ્તા ઉય છે અને તેઓ ખુદાના
પ્માયા છે . કાયણ કે આ જે વપતા ભી છે
તેનું કાયણ ઍજ છે . આ ણવલામ જે ઓ આ
ફધી દુન્મલી અમળ-ઇળયતો ભેલલાભાં
ણનર્ષપ યહ્યા છે તેઓ તેભની નજયે ખુદાના
કોભાં પવાઍરા છે . આ ફધી વભજપેય
તેઓની ગુભયાશીની ખુલ્રી ણનળાની છે અને
કરાભે ળયીપભાં જુ દાજુ દા સ્થે તેઓનો
ણલયોધ કયલાભાં આવ્મો છે અને વાચી
શકીકતોનું અલ્રાશે અનેક સ્થે લણજન કમુું
છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે કુદયત
કશે છે કે જે લખતે ભાયા ભોઅભીન ફંદા
ઉય દુણનમાના દુ:ખ ડે છે તો તેના થકી તે
ભાયી નઝદીક થામ છે અને તેના દયજ્જા
લધાયલાભાં આલે છે , અને જે લખતે
દુણનમાભાં તેને લધાયે આયાભ શોંચે છે ત્માયે
તે લધાયે ખુળ થામ છે . જ્માયે કે તે લખતે
શકીકતભાં તે ભાયાથી દુય થામ છે . આભ કશી
આે ઉયની આમતની ણતરાલત પયભાલી.
અનુક્રભણણકા
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૫૭ થી ૬૧ભી આમાત :-

ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ُہ ۡم ِّم ۡن َخ ۡش َی ِۃ َذ ّبہمۡ
ِِ
ُۡ ُ
ّمش ِفقوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۵۷

َ ّ َ ۡ َ ُ ۡ ّٰ ّٰ َ ّ ۡ ُ ۡ ُ
َ
ۡ
ق ال ِذین ہم ِبای ِت ذ ِب ِہم یؤ ِمنوـ ﴿ ۙ﴾۵۸
َّ
ۡ ُ
َق ال ِذیۡ َن ُہ ۡم ِبرَ ِّب ِہ ۡم لَا یٍُ ِوخوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۵۹
َّ
ٌَ
ۤۡ َ َ ُ ُ
ُ
َق ال ِذیۡ َن یُ ۡؤت ۡو َـ َما ّٰاتوۡا ّق قلوۡبُ ُہ ۡم َق ِجلۃ
َ َّ
ان ُہ ۡم ِاخّٰی َذ ِّب ِہ ۡم ّٰذ ِج ُعوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۶۱
ُ َ
َۡۡ
اقلٰٓ ِئک یُ ٌّٰ ِو ُعوۡ َـ فِی الخه ّٰؿ ِة َق ُہ ۡم ل َ َہا
ُ
ّٰس ِبقوۡ َـ ﴿﴾۶۱
ણનવંળમ તે રોકો કે જે ઓ ોતાના
)યલયરદગાયની ફીકભાં બમબીત યશે છે .(૫૭
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અને તેઓ કે જે ઓ ોતાના યલયરદગાયની
ણનળાનીઓ ય ઇભાન યાખે છે : (૫૮)
અને તેઓ કે જે ઓ ોતાના યલયરદગાયનો
કોઇને ળયીક ફનાલતા નથી: (૫૯)
અને તે રોકો કે જે ઓ (અલ્રાશની યાશભાં)
ફની ળકતું આે છે , ઍલી શારતભાં કે તેભના
ભન (આ લાતથી) ફીધેરા શોમ છે કે તેઓ
ખચીતજ ોતાના યલયરદગાયની શજૂ યભાં
ાછા પયીને જનાયા છે : (૬૦)
તેઓજ નેકીઓભાં ઉતાલ કમાજ કયે છે , અને
તેઓજ તે ભાટે આગ લધે છે . (૬૧)
જે રોકો ખુદાના ખૌપથી ડયે છે તેઓ
ગુનાશના કાભ કયતા નથી, નેક કામો કયે છે
અને જે ઓ કુયઆનની આમતો ઉય અને
તેની ણનળાનીઓ ઉય ઇભાન રાલે છે (તેઓ
જ વપતા ાભે છે .)
અને જે ઓ ોતાના યલયરદગાય વાથે કોઇને
ળયીક કયતા નથી ઍટરે કે જાશેય યીતે મા
ફાતીનભાં (તેઓ ભોઅભીન શોમ છે .)
અને ઍ રોકો જે લખતે ખુદાની યાશભાં કંઇ
આે છે . જે ભકે ઝકાત, ખુમ્વ અથલા વદકો
અનુક્રભણણકા
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લગેયે તે લખતે તેઓના દીર કશે છે કે અભર
કફુર થળે કે નણશ ? અથલા તેના શુ કભ
પ્રભાણે કામજ અદા થમું છે કે નણશ અને ઍ
ભોઅભીનો ખુદા તયપ ાછા પયનાયા છે . શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
ભોઅભીનને ખોપ અને આળા ફન્ને શોમ છે .
બમ ઍટરા ભાટે કે તેના નેક આઅભાર કફુર
થળે કે નણશ. શ. અરી (અ.)ઍ પયભાવ્મું : ફે
પ્રકાયની વ્મણક્તઓ ણવલામ જીલનભાં બરાઇ
નથી ણ તેભાંથી ઍક ઍ કે જે શંભેળા
નેકીઓ લધાયે કયે અને ફીજો ઍ જે તૌફા
કયીને ગુનાશને ભીટાલે અને ખુદાની કવભ
કોઇ ફંદો ખુદાને ઍટરો વજદો કયે કે તેની
ગયદન તૂટી જામ, ણ જ્માં વુધી ઍશરેફમત
(અ.)ની ભોશબ્ફત નણશ શોમ તો તેનો ઍ
વજદો (ઇફાદત) કફુર થળે નણશ.
છી ખુદા પયભાલે છે કે જે ઓની તાઅયીપ
થઇ તેઓ નેક કામો દીરથી જલ્દી કયે છે અને
ઇફાદતની કોળીળ કયે છે . શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકીય (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
નેકીઓભાં જલ્દી કયનાય શ. અરી (અ.) છે ,
અનુક્રભણણકા
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તેભનાથી લધાયે કોઇઍ જલ્દી કયેર નથી. શ.
અરી (અ.) પયભાલે છે કે અમ આદભના ુત્ર!
તાયા ભાટે દુણનમાભાં ત્રણ રદલવ છે . ઍક
ગઇકાર, અને તેભાં તેં કંઇ નેકી કયી નથી શલે
ઍ પયી નણશ આલે. ઍક રદલવ આલતી
કારનો છે તે ભળે કે નણશ તેની ખાત્રી તને
નથી. ભોત શંભેળા ભાથે ઉબેરું છે . ળક્મ છે કે
તું ભયી જામ, જો તે રદલવે તું જીલતો ણ
યહ્યો તો તને ઍની ણ ખફય નથી કે તે
રદલવે નેક અભર થળે કે નણશ. શલે ભાત્ર
આજનો જ રદલવ ફાકી યહ્યો છે . ભાટે ફની
ળકે તેટરી નેકી કયી રે અને તેને બણલર્ષમ ભાટે
ફાકી ન યાખ. શદીવભાં છે કે ઇન્વાનના
દીરભાં કોઇ નેક કાભ કયલાની ઇચ્છા થામ તો
તેજ લખતે તુયતજ ઍ કાભ કયી નાખે, કાયણ
કે ખુદાઍ કદાચ તેભાંજ તેની નજાત યાખી
શોમ.
૬૨ થી ૬૭ ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ َّ ً ۡ َ ُ ّ َ ُ َ َ
ق لا نک ِلف جفسا ِالا قسعہا ق لدینا
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َۡ
ّٰ َ ۡ
ۡ
کِت ٌب ّین ِط ُق ِبال َح ّ ِق َق ُہ ۡم لَا یُظل ُموۡ َـ ﴿﴾۶۲

َ
ُُ
َ
بَ ۡل قل ۡوبُ ُہ ۡم ف ِ ۡی غ ۡمرَ ٍۃ ِّم ۡن ّٰہذا َق ل َ ُہ ۡم
ُ
ّٰ َ
اَ ۡع َم ٌ
اؾ ِّم ۡن ُخ ۡق ِـ دل ِک ُہ ۡم ل َ َہا ّٰع ِملوۡ َـ

﴿﴾۶۳
َ ّٰۤ َ ۤۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ
اب ِادا
حتی ِادا اخذنا ملؿفِی ِہم ِبالعذ ِ
ُہ ۡم یَ ۡجـَرُ ۡق َـ ﴿﴾۶۴
لَا تَ ۡجـَرُقا ال ۡ َیوۡ َؿ ِ ٞانّ َ ُک ۡم ِّم ّ َنا لَا تُ ۡن َِ ُو ۡقـَ
﴿﴾۶۵
َق ۡد کَان َ ۡت ّٰا ّٰیت ۡی تُ ۡتدّٰی َع َل ۡی ُک ۡم َف ُک ۡن ُتمۡ
ِ
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َۡ ُ َ َ
﴾۶۶ۙ ﴿ َعدٰۤی ا ۡعق ِابک ۡم تن ِک ُصوۡ َـ
ۡ
َ
﴾۶۷﴿ ُم ۡس َتکكِؿِیۡ َن ۖ٭ ِب ٖہ ّٰس ِم ًرا ت ۡہ ُجرُ ۡق َـ
અને અભે કોઇ ણ વ્મણક્તને તેની
વશનળણક્ત ઉયાંત તકરીપ આતા નથી,
અને અભાયી ાવે (રોકોની કયણીનું) ઍક
રખાણ છે જે વાચે વાચું ફોરે છે , અને તે
રોકો ય કાંઇજ ઝુલ્ભ કયલાભાં નણશ આલે.
(૬૨)
યંતુ તેભનાં અંત:કયણો તેના તયપથી વખત
ગપરતભાં છે , અને તેભના (કુ)કૃત્મો તે ણવલામ
કાંઇ ફીજા ણ છે જે તેઓ કમાજ કયે છે .
(૬૩)
અશીં વુધી કે જ્માયે અભે તેઓ ભાંશેના
ઍળઆયાભભાં ઝીંદગી ગુઝાયનાયાઓને
અઝાફભાં વડાલીઍ છીઍ ત્માયે તેઓ ભદદ
ભાટે કકાટ કયલા ભાંડે છે . (૬૪)
(ત્માયે અભાયા તયપથી કશેલાભાં આલે છે કે)
આજે કકાટ ન કયો; ણનવંળમ તભને અભાયા
અનુક્રભણણકા
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તયપથી કાંઇ ણ ભદદ કયલાભાં નણશ આલે.
(૬૫)
(કેભકે) તભાયા ય અભાયી આમતો અલશ્મ
ઢલાભાં આલતી શતી, ણ તભે તભાયા
ાછરા ગોઍ પયી જતા શતા: (૬૬)
(અને) અણબભાન કયીને તે (યવૂર)ને કશાણી
કશેનાય તયીકે (ગણી કાઢી) છોડી ચાલ્મા
જતા શતા. (૬૭)
કુદયત કશે છે કે અભો કોઇને તેની
વશનળણક્તથી લધાયે તકરીપ આતા નથી.
ઇફાદતભાં ભાત્ર ાંચ લખતની નભાઝ અને
ઍક ભણશનાના યોઝા છે તે ણવલામ ળણક્ત શોમ
તો શજ કયે, ઝકાત આે અને જે કંઇ કામો
તેઓ કયે છે તે અભાયી ાવે રખેરા છે .
અને તેઓના દીર ગપરતભાં છે . ણળકજ ણવલામ
ફીજા ણ ગુનાશ તેઓ કયે છે અને તેનાથી
ફચલાની તેઓ કોણળળ કયતા નથી.
તેઓ ઍક વભમ વુધી ગુનાશના કાભો કમાજ કયે
છે અને જ્માયે તેઓને અભો કંઇ તકરીપ
શોંચાડીઍ છીઍ તો તેઓ ભદદ ભાટે
કકાટ કયે છે . કશે છે કે તે લાત જં ગે ફદ્રના
અનુક્રભણણકા
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લખતની છે અથલા દુકાના વભમની છે અને
ઍ દુકા ઍલો વખત શતો કે તેઓ ભુદાજયનું
ભાંવ, કૂતયાઓ તથા ઇન્વાનોનું ગોશ્ત ખાતા
શતા.
જ્માયે તેઓ આખેયતનો અઝાફ જોળે તો
પયીમાદ કયલા રાગળે તે લખતે ભરાઍકા
તેભને કશેળે તભો પરયમાદ ન કયો તભાયી
પરયમાદને કોઇ ભદદ કયળે નણશ.
જ્માયે અભાયી આમતોની ણતરાલત કયલાભાં
આલતી શતી ત્માયે તભો ાછરા ગોઍ
નાવી જતા શતા ઍટરે કે તભે શકથી ભોઢું
પેયલતા શતા.
તભે ભક્કાના શયભના કાયણે રોકો ઉય
અણબભાન કયતા શતા અને કુયઆનને
કશાણીઓ કશેતા શતા, જ્માયે તભાયી વભક્ષ
ણતરાલત થતી તો તભો ભોઢું પેયલી રેતા શતા
અને મગમ્ફયના ભાટે અમોગ્મ ળબ્દો
લાયતા શતા અને તભો ઍભ ણ કશેતા કે
અભો શયભના યશેલાવીઓ છીઍ અને તેના
કાયણે અભો ફધા ઉય લચજસ્લ ધયાલીઍ
છીઍ.
અનુક્રભણણકા
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૬૮ થી ૭૧ ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ َ َّ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ٓاء ُہ ۡم ّما ل َ ۡم
افلم یدبرقا القوؾ اؿ ج
َ ۡ ّٰ َ َ َ َ ۡ
ٓاء ُہ ُم الۡا ّقل ِه َف ﴿﴾۶۸
یا ِة اب
َ َ ُ
َ
ۡ
ا ۡؿ ل َ ۡم ح ۡعرِفوۡا َذ ُسوۡل َ ُہ ۡم ف ُہ ۡم ل َ ٗہ ُمن ِٕ ُو ۡق َـ
﴿﴾۶۹
ٓاء ُہ ۡم بال ۡ َحقّ
اَ ۡؿ حَقُوۡلُوۡ َـ ب ٖہ ج ّ َن ٌۃ ؕ بَ ۡل َج َ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ ۡ َ ّ ّٰ
ُ
َ
ۡ
ق اخمؿہم ل ِلح ِق ٔ ِوہوـ ﴿﴾۷۱
َ َ َّ َ َ ۡ َ ُّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ
َ
َ
ق ل ِو اتبع الحق اہوٓاءہم لفسد ِة
َّ ُ
َ ُ
الس ّٰم ّٰوة َق الۡا ۡذص َق َم ۡن فِ ۡی ِہ ّ َن ؕ َب ۡل
اَتَ ۡی ّٰن ُہ ۡم ب ِذٔۡو ِہ ۡم َف ُہ ۡم َع ۡن ِدٔۡو ِہمۡ
ِ
ِ ِ
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ُ ُ
﴾۷۱﴿ ّم ۡعرِضوۡ َـ
ળું તેભણે (અલ્રાશના) ફોરોનું ણચતંલન નથી
કમુું, અથલા તેભની ાવે ઍલું કાંઇ આલી ગમું
છે કે તેલું તેભના આગરા ફાદાદાઓ ાવે
આવ્મું ન શતું ? (૬૮)
અથલા તેભણે ોતાના યવૂરને ઓખમો
નથી કે જે થી તેઓ તેનો ઇન્કાય કયે છે ?
(૬૯)
અથલા તેઓ આ કશે છે કે તેને ઘેરાણં થઇ
ગમું છે ? (નણશ) ફલ્કે તે તો તેભની ાવે
વત્મ (લાત) રઇને આવ્મો છે , તથાણ
તેઓભાંથી ઘણા ખયા વત્મથી ણતયસ્કાય
ધયાલનાયા છે . (૭૦)
અને જો વત્મ તેભની ઇચ્છાઓનું અનુકયણ
કયલા ભાંડે તો આકાળો તથા ઝભીન અને
જે ઓ તેઓભાં છે તે વલેભાં અંધાધુંધી પ્રવયી
જામ; ફલ્કે (આ કુયઆનભાં) અભોઍ તો
(આગરાઓનાં દ્રટ કાંતોભાં) તેભના ભાટે ફોધ
આપ્મો છે , છતાં ણ તેઓ ોતાના (ભાટે
અનુક્રભણણકા
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આેરા) આ ફોધથી ભોંઢું પેયલે છે . (૭૧)
કુદયત કશે છે કે ળું તેઓઍ કુયઆનભાં ભનન
કમુું નણશ અને તેના લણજન ઉય જયામ ણલચાય
કમો નણશ ? જો તે ફાફત ય કંઇ ણ
ણલચાય કયતે તો ઍ ખુદાના કરાભને વાચો
જાણતે, જે લી યીતે શ. નુશ (અ.) અને શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ને આ રોકોના ફા-દાદા
ઉય મગમ્ફય ફનાલી ભોકલ્મા શતા તેજ
પ્રભાણે અભોઍ શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ને તેભના
ઉય મગમ્ફય ફનાલી ભોકલ્મા છે .
અમ કુયેળના કાપયો ! ળું તભોઍ તભાયા
મગમ્ફયને ઓખમો નથી ? કાપયો આના
લંળ, ખાનદાન, પ્રભાણણકતા, યશેઝગાયી,
વચ્ચાઇ, દમાબાલ, ઇલ્ભ, ણશકભત,
ભશેયફાની અને ભુયવ્લત ઍ ફધામ વદગુણો
જાણતા શોલા છતાં જાણીજોઇને તેનો ઇન્કાય
કયતા શતા. જો કે તેઓ ચારીવ લજ વુધી
આને અભીન અને વાચા ભાનતા યહ્યા
શતા. ચારીવ લયવ વુધી આને
અભાનતદાય અને વાચું ફોરનાય ભાનતા
યહ્યા શતા.
અનુક્રભણણકા
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ભક્કાના કુપપાય કશેતા શતા કે આ તો રદલાના
છે , તેની કોઇ લાતનો બયોવો કયલો જોઇઍ
નણશ. તેઓ આ (વ.) ય ઇાજના કાયણે
આક્ષે કયતા શતા. આ તો તેભની વાભે
શક-ઇન્વાપની લાતો કયતા શતા, ઇસ્રાભનું
ણળક્ષણ આતા શતા, તલશીદની શકીકત
વભજાલતા શતા અને કુયઆનના ફોધાઠો
આતા શતા છતાં ણ કેટરાક રોકો ઇભાન
રાલતા ન શતા.
જો વત્મ તેભની ઇચ્છાઓનું અનુકયણ કયલા
ભાંડે તો આવભાન અને ઝભીનભાં ફધા સ્થે
અંધાધુંધી પેરાઇ જામ. દુણનમાભાં નાદાન
રોકોને કોઇ શક લાત કશે છે તો તેઓ નાયાઝ
થઇ જામ છે . તે રોકોનો શેતુ ઍ શોમ છે કે
લાત ઍલી કશેલાભાં આલે જે તેભની ઇચ્છા
ભુજફની શોમ. જો કે વત્મ તો વત્મ જ
યશેલાનું છે . શકીકતભાં કોઇ પયક ડલાનો
નથી છી બરે ઍ કોઇને વંદ આલે કે ન
આલે. વચ્ચાઇભાં અને તેઓની ઇચ્છાભાં કંઇ
ણલયોધાબાવ શોમ તો ઍ લાંક વચ્ચાઇનો
નણશ ણ તેભના આત્ભાનો છે . તેઓ
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ેશકીકતનો ણલયોધ કયી ોતાનું જ નુકવાન કય
છે . કુયઆનભાં તેઓ ભાટે અભોઍ ફોધ
આેર છે ણ તેઓ તેનાથી ભોઢું પેયલે છે .
૭૨ થી ૭૬ ભી આમાત :-

َ َ ُ َ ََ
َ َۡ َ
ا ۡؿ ت ۡسـَل ُہ ۡم ٓ ۡو ًجا فُ َو ُاث َذ ِّبک خه ٌؿ ۖ٭ ّق
ُ َ َ ۡ ُ ّّٰ ۡ
الررِقِه َف ﴿﴾۷۲
ہو خهؿ
َ ّ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ّٰ َ ُ
اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم
ق ِانک لتدعوہم ِاخی ِصف ٍ
﴿﴾۷۳
َ َّ
ّٰ
ُ
َق ِا ّـ ال ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِبالۡآ َِو ِۃ َع ِن
ّ َ ّٰ
اض لَن ِک ُبوۡ َـ ﴿﴾۷۴
الِو ِ
ِ

ّٰ
ُ
ََ َۡ
َق لَوۡ َذ ِح ۡمن ُہ ۡم َق کشفنا َما ِب ِہ ۡم ِّم ۡن ض ٍّف
hajinaji.com
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ۡ ُ ُ َ َّ
َ
﴾۷۵﴿ لل ّجوۡا ف ِ ۡی طغ َیا ِن ِہ ۡم ح ۡع َم ُہوۡ َـ
ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
اس َتکانوۡا
اب فما
ِ ق لقد اخذنہم ِبالعذ
َ َ
﴾۷۶﴿ ل ِرَ ِّب ِہ ۡم َق َما یَ َتّ ّو ُعوۡ َـ
(શે યવૂર !) ળું તું તેભની ાવે (તાયી
રયવારતનો) કાંઇ ફદરો ભાંગે છે ? ણ તાયા
યલયરદગાય તયપનો ફદરો ફેશતય છે , અને
તેજ વૌ કયતાં ઉિભ યોઝી આનાયો છે .
(૭૨)
અને ણનવંળમ તું તેભને વીધા ભાગજ તયપ
ફોરાલે છે . (૭૩)
યંતુ જે ઓ આખેયત ય ઇભાન નથી યાખતા
તેઓ યાશે યાસ્તથી શટી ગમા છે . (૭૪)
અને જો અભે તેભના ય દમા કયીઍ તથા જે
ભુવીફત તેભને શોમ તે ટાી દઇઍ તો ણ
તેઓ ોતાની ગુભયાશીભાં આંધા ફની
શઠાગ્રશ કયતાજ યશેળે. (૭૫)
અને અભોઍ તેભને અઝાફભાં ણગયપતાય કમાજ
અનુક્રભણણકા
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ત્માયે ણ તેભણે ોતાના ારનકતાજ વાભે
આજીજી કયી અને ન કયગમાજ. (૭૬)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ળું તું તેઓ ાવેથી
યીવારતનો ફદરો ઇચ્છે છે ? તાયા ખુદા
ાવે તાયા ભાટે ઉિભ ફદરો છે , અને તે
ફદરો દુણનમાભાં યોઝી છે અને આખેયતભાં
વલાફ છે .
તું કંઇ ણ ભજુ યી રીધા લગય તેઓને રદને
ઇસ્રાભની વીધી યાશ ઉય ફોરાલે છે .
અલ્રાભા ભજરીવી (અ.ભ.) આ આમતની
તાલીરભાં કશે છે કે અમ મગમ્ફય (વ.) તું
અરી (અ.)ની ભોશબ્ફત તયપ તેઓને
ફોરાલે છે .
જે રોકો આખેયત ઉય ઇભાન નથી રાલતા
અને આભારનો ફદરો અચૂક ભળે તેલો
બયોવો યાખતા નથી તેઓ વીધા યસ્તાથી
બટકેરા છે અને ઇભાભની ભોશબ્ફતથી પયી
જનાયા છે . જો અભે તેઓ ઉય દમા કયીઍ
અને તેભના દુ:ખ-દદજને દુય ણ કયીઍ તો
ણ તેઓ ોતાની ગુભયાશીભાં આંધા
ફનીને બટક્મા કયળે.
અનુક્રભણણકા

1516

hajinaji.com

જ્માયે ભક્કાભાં દૂકા ડ્મો ત્માયે અફુ
વુપીમાને ભદીનાભાં આલી શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ને અઝજ કયી : “ળું તું અભોને નથી કશેતો
કે શુ ં દુણનમા ભાટે યશેભત છુ ં ? ” શઝયતે
પયભાવ્મું કે શા, શુ ં કશુ ં છુ ં . આ જલાફ
વાંબી અફુ વુપીમાને કહ્યું કે તેં ફદદોઆ
કયીને ભક્કાલાાને ફરાભાં પવાલી દીધા, તેં
ભક્કાલાાના ફા-દાદાઓને કત્ર કમાજ અને
તેભના ુત્રો બુખની આગથી ફી યહ્યા છે .
તે લખતે આ આમત નાણઝર કયલાભાં
આલી.” તે રોકોઍ ોતાના ખુદા વાભે ન
આજીઝી કયી ન નમ્રતા કયી, ન તેઓઍ કંઇ
ણલરા કમો ફલ્કે તેઓ ોતાના ઘભંડભાં
યહ્યા.”
૭૭ થી ૮૧ભી આમાત :-

َ َ َ ً َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ّٰۤ َ
اب
ٍ حتی ِادا فتحنا علی ِہم بابا دا عذ
َ
َ
﴾۷۷٪ ﴿ ش ِدیۡ ٍد ِادا ُہ ۡم فِ ۡی ِہ ُم ۡب ِل ُسوۡ َـ
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َ ُ َ ّ َ ۡۤۡ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ّ َ َ َ
الس ۡمع َق الۡا ۡب َص َاذ َق
ق ہو ال ِذی انشا لکم
َ َۡ ُ
َۡ َ َ
الۡاف ِـ َدۃ ؕ ق ِل ۡیلًا ّما تشٕ ُو ۡق َـ ﴿﴾۷۸
َق ُہوَ الّ َ ِذ ۡی َد َذاَخ ُ ۡم فی الۡاَ ۡذص َق ِالَی ِہۡ
ِ
ِ
ُ َ
ت ۡحٍ ُو ۡق َـ ﴿﴾۷۹
َ ُ َ َّ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ ُ ۡ
اخ ِتل َ ُ
اػ
ق ہو ال ِذی یذ ٖی ق ی ِمیت ق لہ
َّ
َّ َ َ َ ُ
ال ۡی ِل َق الن َہاذِ ؕ افلَا ت ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۸۱
َ ۡ َ ُۡ ۡ َ َ َ َ ََُ
اؾ الۡا ّقلوۡ َـ ﴿﴾۸۱
بل قالوا ِمثل ما ق
અશીં વુધી કે જ્માયે અભોઍ તેભના ય
ંુવખત અઝાફનું ઍક ફાયણં ઉઘાડી દીધ
ત્માયે તેઓ તેભાં ઍકદભ શતાળ થઇ ફેવી
)યહ્યા. (૭૭
ેઅને તે અલ્રાશ ઍજ છે જે ણે તભાયા ભાટ
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કાન તથા આંખો તથા હ્રદમ ેદા કમાજ છે ; (તે
છતાંમ) તભે કેટરો થોડો આબાય ભાનો છો ?
(૭૮)
અને તે ઍજ છે જે ણે તભને ઝભીનભાં પેરાલી
દીધા છે , અને તેનીજ શજૂ યભાં તભને બેગા
કયલાભાં આલળે. (૭૯)
અને તે ઍજ છે જે ભાયે છે તથા જીલાડે છે ,
અને તેનીજ આજ્ઞાથી યાત્રી તથા રદલવની
અદરી ફદરી થામ છે ; ળું તભે ઍટરુંમે નથી
વભજતા ? (૮૦)
ફલ્કે તેઓ તો ઍલી લાત કયે છે કે જે લી
અગાઉના રોકો કહ્યા કયતા શતા. (૮૧)
છી અભોઍ તેઓ ઉય વખત અઝાફનો
દયલાજો ખોલ્મો, તે અઝાફ દુકાનો છે .
જ્માયે તેઓ ઍ દુ:ખભાં વડામા ત્માયે
ઍકદભ શતાળ થઇ ગમા. આ આમતની
ફાકીની તપવીય ઍ છે કે શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફારકય (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે વખત અઝાફ
યજઅતભાં થળે અને તે લખતે તેઓ નાઉમ્ભેદ
થળે.
ખુદાઍ તભાયા ભાટે કાન, આંખો અને દીરને
અનુક્રભણણકા
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મદા કમાજ છે , કાનથી ખુદાની આમતો
વાંબો છે , આંખોથી ભોઅજીઝા જુ ઓ છો
અને દીર તભારૂં ઍટરા ભાટે ફનાવ્મું છે કે
તેના થકી તભો ભોઅજીઝા અને અલ્રાશની
આમતો ણલળે ભનન કયો અને અલ્રાશની
ભાઅયેપત ભેલી તેને સ્લીકાયો. તભે જે કંઇ
ળુક્ર કયો છો તે ઓછો છે . તેનો બાલાથજ ઍ કે
તભો તેનો કાંઇ આબાય ભાનતા જ નથી.
તે ખુદા ઍ છે જે ણે તભોને ૃથ્લી ય પેરાલી
દીધા અને ઍક રદલવ તભને તેની વભક્ષ
બેગા કયાળે.
તે ખુદા ઍ છે કે જે તભને જીલતા કયે છે અને
ભાયે છે અને યાત અને રદલવભાં તેના શુ કભથી
પેયપાય થામ છે , તો ળું તભો ઍ ણલે કાંઇ
વભજતા નથી અને ફુણઘ્ધથી કાંઇ ણલચાયતા
નથી ?
આ રોકોની શેરાં જે ઓ કાપય શતા તેઓની
જે ભજ આ કાપયો ણ કશી યહ્યા છે ઍટરે કે
તેઓ કમાભત લગેયેનો ઇન્કાય કયે છે .
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૮૨ થી ૮૭ ભી આમાત :-

َقالُوۡۤۡا َء ِا َدا ِم ۡت َنا َق ُک ّ َنا تُرَ ًابا ّ َق ِع َظ ً
اما ءَ
َّ
ُ
ِانا ل َ َم ۡب ُعوۡثوۡ َـ ﴿﴾۸۲

َُ َ
َ
َ َ
َ
لَق ۡد ُق ِع ۡدنا ن ۡح ُن َق ّٰابَٓاؤنا ّٰہذا ِم ۡن ق ۡب ُل
َ ۤۡ ّ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ۡ
ِا ۡـ ّٰہذا ِالا ا َسا ِطه ُؿ الۡا ّقل ِه َف ﴿﴾۸۳
ُق ۡل لّ َِمن الۡاَ ۡذ ُص َق َم ۡن فِ ۡی َہا ۤۡ ِا ۡـ ُک ۡن ُتمۡ
ِ
ََۡ
َ
ُ
ۡ
تعلموـ ﴿﴾۸۴
ُ ُ ّّٰ ُ َ َ َ َ َ ّ َ
َ
ۡ
ُ
َس َیقوۡلوۡ َـ لِل ِہ ؕ ق ۡل افلا تذٔوقـ ﴿﴾۸۵
ُ
ُ
الس ّٰم ّٰوة ّ َ
َ ُ َ
الس ۡب ِع َق َذ ّب
ق ۡل َم ۡن ّذ ّب ّ ِ
ۡ
ۡ
ال َع ۡر ِس ال َع ِظ ۡی ِم ﴿﴾۸۶
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ُ َ ّ َ َ َ ُ ّّٰ ُ ُ
﴾۸۷﴿ َس َیقوۡلوۡ َـ لِل ِہ ؕ ق ۡل افلَا تتقوۡ َـ
તેઓ કશેલા રાગ્મા કે જ્માયે અભે ભયી જઇળું
અને ભાટી તથા શાડકાં થઇ જઇળું ત્માયે ળું
અભે છી ણ ઉઠાડલાભાં આલીળું ? (૮૨)
આ લામદો તો અભાયી વાથે તથા અભાયા
ફાદાદાઓ વાથે શેરાંથી જ થતો ચાલ્મો
આલે છે ; આ કાંઇજ નથી, ણવલામ કે આગરા
રોકોની રકસ્વા કશાણીઓ છે . (૮૩)
(શે યવૂર !) તું કશે કે (શે રોકો !) તભે જાણતા
શો તો (કશો કે) આ ઝભીન અને જે કાંઇ તે
ઝભીનભાં છે તે કોનું છે ? (૮૪)
તેઓ તયતજ કશેળે કે તે અલ્રાશનાં જ છે : તું
કશે કે છતાં ળું તભે ણલચાય નથી કયતા ?
(૮૫)
તું કશે કે વાતેમ આકાળ અને ભશાન અજનો
યલયરદગાય કોણ છે ? (૮૬)
તેઓ તયતજ કશેળે કે તે અલ્રાશનાં જ છે ; તું
કશે કે છતાંમ તભે (તેનાથી) નથી ડયતા ?
(૮૭)
અનુક્રભણણકા
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તેઓ કશે છે ળું અભો ભયી જઇળું અને ભાટી
થઇ જઇળું તે છી ળું પયીથી ઉઠાડલાભાં
આલળે ? ભતરફ કે તેઓ ખુદાની કુદયતનો
ઇન્કાય કયી યહ્યા છે .
આલો લામદો તો અભાયી વાથે અને અભાયા
ફાદાદા વાથે ણ થતો આવ્મો છે ણ
આભાં કંઇ વાચી લાત જણાતી નથી. આ તો
શેરાંના રોકોના જુ ઠ્ઠા રકસ્વા-કશાણીઓ
છે .
ઍ કાપયોનો ઍલો અરકદો શતો કે જે લખતે
અભે ભયીને ભાટી થઇ જઇળું તો પયી વજીલન
નશીં થઇઍ, ઍ અળક્મ છે કે ભાણવ ભયલા
છી પયી વજીલન થામ. ખુદા તેઓને
જલાફભાં કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું
ઍ ઇન્કાય કયલાલાાને કશે “આ ઝભીન અને
ઝભીનભાં જે કંઇ છે તે કોનું છે ?”
જો કે ઍ કાપય રોકો જાણતા શતા કે તભાભ
ચીજોનું વજજ ન કયનાય ખુદા છે , ણ ોતાની
અલાઇ અને ભૂખાજઇના કાયણે પયી લખત
વજીલન થલાનો ઇન્કાય કયતા શતા.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે વાત
અનુક્રભણણકા
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આવભાનનો મદા કયનાય કોણ છે અને
ભશાન અળજનો ફનાલનાય કોણ છે ?
તેઓ તયત જ કશેળે કે ઍ ફધાનો ભાણરક
અલ્રાશ છે . જ્માયે તેઓ આ પ્રભાણે જલાફ
આે તો અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે તભો
તેની તૌશીદ અને કુદયતનો ઇન્કાય કયીને તેના
અઝાફથી ડયતા નથી ?
૮૮ થી ૯૪ભી આમાત :-

َُق ۡل َم ۢۡن ِب َی ِد ٖف َم َل ُک ۡو ُة ک ُ ّل َش ۡی ٍء ّ َق ُہو
ِ
َ َ ُۡ
َ
ۡ
یُ ِجه ُؿ َق لَا یُ َج ُاذ َعل ۡی ِہ ِا ۡـ کن ُت ۡم ت ۡعل ُموۡ َـ
﴾۸۸﴿
ُ ّّٰ َ َ ۡ ُ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ
َ
َ
ۡ
ُ
ۡ
﴾۸۹﴿ سیقولوـ لِل ِہ ؕ قل فانی تسَوقـ
ّٰ َ ۡ ُ َ ّ َ ّ َ ۡ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۹۱﴿ بل اتینہم ِبالح ِق ق ِانہم لک ِذبوـ
અનુક્રભણણકા
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َ ّ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ م ۡن ّ َقلَد ّ َق َما ک َ َ
اـ َم َع ٗہ ِم ۡن
ما اتخذ ِ ٍ
ً َّ َ
ُ
ََ
ِالّٰ ٍہ ِادا لذ َہ َب ک ّ ُل ِالّٰ ٍۭہ ِب َما خل َق َق ل َ َعلَا
ّّٰ َ
َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّٰ َ ۡ
ض ؕ ُس ۡب ّٰح َن الل ِہ َع ّما
بعضہم عدی بع ٍ
ُ
یَ ِصفوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۹۱
ّٰ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ َ َ
َ
اخ ِۃ ف َت ّٰعدّٰی َع ّما
ع ِل ِم الغی ِب ق الشہ
ۡ ُ
یٍُ ِوخوۡ َـ ﴿ ﴾۹۲٪
ُ َ َ ُ ّ
ق ۡل ّذ ِّب ِا ّما ترِیَ ِج ۡی َما یُوۡ َع ُد ۡق َـ ﴿ ۙ﴾۹۳
َ ّ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ ۡ َ ۡ ّّٰ ۡ
َ
ذ ِب فلا تجعلجِی فِی القو ِؿ الظ ِل ِمهف ﴿﴾۹۴
તું કશે કે અગય તભે જાણતા શો તો (આ
દેખાડો કે) તે કોણ છે જે ના શાથભાં દયેક
) ેલસ્તુનો અણધકાય છે , અને તે (જે ને ચાશે છ
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1525

અનુક્રભણણકા

નાશ આે છે , અને તેની ણલરૂઘ્ધ નાશ
આલાભાં આલતી નથી ? (૮૮)
તેઓ તયતજ કશેળે કે અલ્રાશના શાથભાં છે ;
તું કશે, છી તભે જાદુભાં ઘેયાઇ ક્માં ચાલ્મા
જાઓ છો ? (૮૯)
ફલ્કે અભે તો તેભની ાવે વત્મ રાવ્મા છીઍ
અને તેઓ ખચીતજ જુ ઠા છે . (૯૦)
અલ્રાશે ન તો કોઇ ુત્ર ફનાવ્મો છે અને ન
તેની વાથે ફીજો કોઇ ખુદા છે , કેભકે ઍલી
ણસ્થણતભાં તો દયેકે દયેક ખુદા જે જે કાંઇ ેદા
કયતે તેને (વાથે વાથે) રઇને જ પમાજ કયતે ,
અને તેઓભાંથી (દયેક) ઍકફીજા ઉય
ઉયીણં ચરાલતે; (વાયાંળ કે) જે કાંઇ
તેઓ લણજલે છે તેનાથી અલ્રાશ ાક (અને
ણનયાો) છે . (૯૧)
તે છૂ ા કે ખુલ્રા (ફનાલો)નો જાણનાયો છે ,
અને જે જે લસ્તુઓને તેઓ તેની ળયીક ઠયાલે
છે તે વલેથી ઉચ્ચ છે . (૯૨)
(શે યવૂર !) તું દુઆ કય કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! જે જે અઝાફનો તેભને લામદો
કયલાભાં આવ્મો છે તે અગય તું ભને દેખાડે.(૯૩)
અનુક્રભણણકા
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ત્માયે શે ભાયા યલયરદગાય ! તું ભને ઝાણરભ
રોકોભાં ન યાખજે . (૯૪)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તેઓને કશે કે તભાભ
લસ્તુઓ ઉય કોની ફાદળાશત છે ? તે જે ને
ચાશે તેને યક્ષણ આે છે , તે જે ને ણળક્ષા કયે છે
તો તેને કોઇ ફચાલી ળકે ઍભ નથી.
તેઓ તયત જ કશે છે કે ઍ ફધી વિા
ખુદાના શાથભાં છે તો અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું
તેઓને કશે કે તભો કેભ પયેફભાં ડ્મા છો
અને શકથી ળા ભાટે પયી જાલ છો ? તભાયી
વાભે તૌશીદની દરીરો જાશેય શોલા છતાં
શકને ભુકીને ક્માં જાલ છો ? ળા ભાટે તભે
ળમતાન અને નપવના પયેફભાં આલો છો ?
અભોઍ તો તેઓને શક ફતાલેર છે ઍટરે કે
તલશીદ અને કમાભત, તેઓઍ તેનો ઇન્કાય
કમો.
ન ખુદાઍ કોઇ ુત્ર ફનાવ્મો છે ન તો તેની
વાથે ફીજો કોઇ ળયીક છે , જે કંઇ તેઓ કશે
છે તેનાથી ખુદાની ઝાત ાક છે . તે જાશેય
અને છૂ ી લાતોનો જાણનાયો છે . શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું ગમફ ઍ છે
અનુક્રભણણકા
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કે જે શજુ વુધી થમું નથી અને જાશેય ઍ છે કે
જે થઇ ગમું છે . ઍટરે જે ફાફત નથી થઇ
અને થનાયી છે , તે વલેનો જાણનાયો ખુદા છે .
આ આમતનો ઍ અથજ નથી કે નફીને
અઝાફભાં ગીયપતાય થલાનો ડય શોમ અથલા
ઍ કે આ જો દોઆ ન ભાંગત તો અઝાફભાં
ગીયપતાય થઇ જાત, ણ આલી યીતે લાતનું
યજુ કયલાનું કાયણ ઍ છે કે ખુદાનો અઝાફ
જ ડયલા રામક છે અને આ અઝાફ તો
કાપયોને થનાય છે . ઇબ્ને અબ્ફાવથી ભનકુર
છે કે ખુદાઍ ોતાના શફીફ (વ.)ને ખફય
આી શતી કે શુ ં કુયેળના કાપયો ઉય અઝાફ
નાણઝર કયીળ અને ઍ ખફય આી ન શતી
કે તે આની ણઝન્દગીભાં નાણઝર કયીળ કે
આની લપાત છી. ખુદાઍ આ (વ.)ને
જે દોઆ તારીભ કયી તે ભાત્ર ખુદાની ચાશના
અને નમ્રતા ભાટે છે . ખુદા ોતાના નફીઓ
ઉય કદી અઝાફ નાણઝર કયતો નથી.
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૯૫ થી ૧૦૦ભી આમાત:-

َق ِانَّا َعدٰۤی اَ ۡـ نُّریَ َک َما ج َ ِع ُد ُہ ۡم ل َ ّٰقد ُذ ۡقـَ
ِ
ِ
﴿﴾۹۵
ۡ َ ۡ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ َّ
الس ّی َئ َۃ ؕ ن َ ۡحنُ
ِاخفع ِبالتِی ِہی احسن ِ
َ َ
ُ
ا ۡعل ُم ِب َما یَ ِصف ۡو َـ ﴿﴾۹۶
َ ُ ۡ ّ َ ّ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ ّٰ ّ َ ّٰ ۡ
ق قل ذ ِب اعود ِبک ِمن ہمز ِة الشی ِطه ِف
﴿ ۙ﴾۹۷
َ ُ َ َ َ ُ
َق ا ُعوۡد ِبک َذ ِّب ا ۡـ ّی ۡحّ ُو ۡق ِـ ﴿﴾۹۸
اؾ َذبّ
َح ٰۤتّی ِا َدا َج َ
ٓاء اَ َح َد ُہ ُم ال ۡ َم ۡو ُة َق َ
ِ
ۡاذ ِج ُعوۡ ِـ ﴿ ۙ﴾۹۹
hajinaji.com
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َّ َّ َ ۡ َ
َ ّ
ل َ َع ِد ۡیۤۡ ا ۡع َم ُل َصال ًِحا فِ ۡی َما ترَخ ُت کلا ؕ ِان َہا
ُ َ ٌ َ
ٌَ
َ
ک ِل َمۃ ُہوَ قٓائِل َہا ؕ َق ِم ۡن ّق َذٓائِ ِہ ۡم َب ۡررح ِاخّٰی
ُ
﴾۱۱۱﴿ یَوۡ ِؿ یُ ۡب َعثوۡ َـ
અને ણનવંળમ અભે આ લાત ઉય કાફુ
ધયાલીઍ છીઍ કે જે (અઝાફ)નો તે રોકોને
લામદો કયીઍ છીઍ તે તને દેખાડી દઇઍ.
(૯૫)
તું ફુયાઇને ઍલી લાતથી ટાી દે કે જે ઉિભ
શોમ; જે કાંઇ તેઓ લણજલે છે તેનાથી અભે
વાયી ેઠે લાકેપ છીઍ. (૯૬)
અને તું દુઆ કય કે શે ભાયા યલયરદગાય ! શુ ં
ળેતાનોના લવલવાથી તાયી નાશ ભાંગું છુ ં .
(૯૭)
અને શે ભાયા યલયરદગાય ! આ લાતથી ણ
તાયી નાશ ભાંગું છુ ં કે તેઓ (ળેતાનો) ક્માંમ
ભાયી ાવે આલી શાજય ન થઇ જામ. (૯૮)
(નાણસ્તકોની ણસ્થણત ઍલીજ યશેળે) જ્માં
અનુક્રભણણકા
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વુધી કે તેઓભાંથી કોઇને ભૃત્મુ આલળે તો તે
અયજ કયળે કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ભને
ાછો (દુણનમાભાં) પેયલી દે. (૯૯)
કે જે થી શુ ં જે કાંઇ ભુકી આવ્મો છુ ં તેભાં કાંઇક
નેકી કરૂં; (કશેલાભાં આલળે કે) શયણગઝ નણશ !
આ ભાત્ર ઍક ણનયથજક લાત છે જે તે ફોરી
યહ્યો છે ; અને તેભની આગ તે રદલવ વુધી
કે જે રદલવે તેઓ ાછા ઉઠાડલાભાં આલળે
ઍક ફઝજખ (આડ) યશેળે. (૧૦૦)
અભો કાપયોને જે અઝાફનો લામદો કયીઍ
છીઍ તે અભો તેભને દેખાડલા ભાટે ણ
ળણક્તભાન છીઍ ણ ઢીર ઍટરા ભાટે
કયલાભાં આલી છે કે તેભનાભાં કેટરાક ઇભાન
રાલળે અથલા ઍ કે જ્માં વુધી તું તેઓભાં છે
ત્માં વુધી શુ ં અઝાફ નાઝીર કયતો નથી,
કાયણ કે તું દુણનમાના રોકો ભાટે યશેભત છે .
કુદયત મગમ્ફય વાશેફ (વ.)ને કશે છે કે તું
ફુયાઇને ઍલી લાતથી ટાી દે જે ઉિભ શોમ
ઍટરે કે ગુનેશગાયોની વાથે દયગુઝય કય,
નાદાનોની વાથે નયભાળથી લાત કય, તેઓ
વભક્ષ શુ જ્જત-દરીરને યજુ કય અને
અનુક્રભણણકા
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તલશીદનું લણજન કયીને ણળકજને દુય કય.
૯૭ અને ૯૮ આ ફે આમતોભાં જાશેયભાં
યવુરને વંફોધન છે , ણ યવુરને ળમતાન
ફશેકાલી ળકે નણશ જે નો ખુરાવો અભોઍ
૫૨-ભી આમતભાં કમો છે . અસશ ળમતાનના
લવલવાથી ફચલા ભાટે ઉમ્ભતને ણશદામત
કયેર છે .
જ્માયે તે રોકોને ભોત આલળે અને અઝાફની
ણનળાનીઓ જોળે તેઓ અપવોવ કયીને કશેળે
અમ ભાયા યલયરદગાય ! તું અભોને
આઅભાર કયલા ભાટે દુણનમાભાં ાછો
ભોકર. છી કશેળે કે જે કંઇ શુ ં દુણનમાભાં
ભુકી આવ્મો છુ ં તેભાં આઅભાર કયીને લધાયો
કરૂં. તેઓની આ લાત ફીલ્કુર ણનયથજક છે . શ.
ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું :
તેનો અથજ ઍ છે કે જે ણે ઝકાત આી નણશ
શોમ તે અઝાફ જોઇને કશેળે કે તું ભને
દુણનમાભાં ાછો ભોકર કે જે થી શુ ં ઝકાત
અદા કરૂં. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું છે
કે જ્માયે ભોઅભીન ભયતી લખતે ભરાઍકાને
જોળે તો તેને કશેલાભાં આલળે કે ળું તાયે પયી
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દુણનમાભાં જલું છે ? ત્માયે તે જલાફ આળે
કે ળું તભો ભને ભુવીફત અને દુ:ખ તયપ
ાછો ભોકરલા ચાશો છો ? અને જ્માયે કાપય
ભોતને જુ ઍ છે તો કશે છે કે અમ ભાયા
યલયરદગાય ! તું ભને ાછો દુણનમાભાં ભોકર.
જો તેને ાછો દુણનમાભાં ભોકરલાભાં આલે
તો તે શેરાંની જે લા જ આઅભાર કયલા
ભાંડે. ભયલા છી અને કમાભત વુધીની
કબ્રભાં યશેલાની ભુદ્દતને ફયઝખ (આડ)
કશેલાભાં આલે છે અને રોકોને કમાભત વુધી
“ફયઝખ”ભાં યશેલું ડળે. શ. ઇભાભે ઝમનુર
આફેદીન (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે “ફયઝખ” તે
ઍલી કફય છે જે ભાં ઇન્વાન વખતીની વાથે
યશે છે અને ભોઅભીનો ભાટે ફયઝખ જન્નતી
ફાગની જે ભ છે જ્માયે કાપયો ભાટે અઝાફ
છે .
૧૦૧ થી ૧૦૬ ભી આમાત :-

ُ ّ َفا َدا جُف َخ فی
َ الصوۡذِ َفلَا ۤۡ اَن ۡ َس
ۡاب بَ ۡی َن ُہم
ِ ِ ِ
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َ ۡ َ َّ َ َ َ َ َ ُ
ٓاءلوۡ َـ ﴿﴾۱۱۱
یوم ِئ ٍذ ق لا یتس
َ ََُ
ُ َُ َ
ف َم ۡن ثقل ۡت َموَارِیۡن ٗہ فاقلٰٓ ِئک ُہ ُم
ۡ ۡ
ال ُمف ِل ُحوۡ َـ ﴿﴾۱۱۲
َق َم ۡن َخ ّ َف ۡت َموَارِیۡ ُن ٗہ َفاُقلٰٓئ َک الّ َ ِذیۡنَ
ِ
ّ َ ّٰ
َ ۤۡ َ ۡ ُ
خ ٌِ ُو ۡقا اجف َس ُہ ۡم ف ِ ۡی َج َہن َم خ ِل ُد ۡق َـ ﴿﴾۱۱۳
َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُ َّ
الن ُاذ َق ُہ ۡم فِ ۡی َہا ک ّٰ ِل ُحوۡـَ
تلفح قجوہہم
﴿﴾۱۱۴
اَل َ ۡم تَ ُک ۡن ّٰا ّٰیت ۡی تُ ۡتدّٰی َع َل ۡی ُک ۡم َف ُک ۡن ُت ۡم بہاَ
ِ
ِ
َُ ّ
تک ِذبُوۡ َـ ﴿﴾۱۱۵
hajinaji.com
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َّ ُ َ ُ ۡ َ َ
ََ ََ ُ َ
قالوۡا َذ ّبنا غل َب ۡت َعل ۡینا ِشقوَتنا َق کنا
ّۡ َ َ
﴾۱۱۶﴿ قوۡ ًما ضٓال ِه َف
છી જ્માયે વૂય ફુંકલાભાં આલળે તો તે રદલવે
તેભની લચ્ચે ન તો કોઇ વગણનો વંફંધ
ફાકી યશેળે, ન ઍકફીજાને ૂછળે. (૧૦૧)
છી જે ભના રડા (નેકીઓથી) બાયે થળે
તેઓ તો બરાઇ ભેલનાયા થળે. (૧૦૨)
અને જે ભના રડા શરકાં યહ્યાં, ફવ તેઓ
ઍજ છે કે જે ઓ ંડે ોતાની ઝાતને શાણન
શોંચાડી શંભેળ (ભાટે) જશન્નભભાં યશેળે.
(૧૦૩)
આગ તેના ચશેયા ફાી બસ્ભ કયી નાખળે,
અને તેભાં તેઓ દાંત કચકચાલી ભોઢું
ફગાડનાયા શળે. (૧૦૪)
(ત્માયે અભે ૂછીળું કે) ળું ભાયી આમતો તભને
ઢી વંબાલલાભાં આલતી ન શતી ? (જરૂય
ઢલાભાં આલતી શતી,) યંતુ તભે તેને
જુ ઠરાલતા શતા. (૧૦૫)
અનુક્રભણણકા
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અયજ કયળે કે શે અભાયા યલયરદગાય!
અભારૂં દુબાજગ્મ અભાયા ય પ્રફ થઇ ગમું
શતું અને અભે ગુભયાશ રોકો શતા. (૧૦૬)
જ્માયે વૂય ફૂંકલાભાં આલળે ત્માયે ફધા
વજીલન થળે, ન કોઇ વગણ ન વંફંધ ફાકી
યશેળે અને ન તો કોઇ ઍકફીજાની ખફય
રેળે. શ. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન (અ.)ઍ
પયભાવ્મું : “ખુદાની કવભ તે રદલવે નેક
અભર ણવલામ ફીજુ ં કંઇ ણ કાભ નણશ
રાગે.”
તે રદલવે જે ળખવના ત્રાજલાનું નેકીનું લ્રું
લજનદાય શળે, તેઓ ભુણક્ત ભેલળે અને
જે ના ત્રાજલાનું લ્રું શલ્કું શળે ઍટરે કે
જે ના નેક આઅભાર ઓછા શળે અથલા નણશ
શોમ તે રોકોઍ ોતાના આત્ભાને નુકવાન
શોંચાડ્મું છે , ોતાના જીલનને લેડપી નાખમું
છે , ોતાના આત્ભાની ઇચ્છાઓને આધીન
થમા છે અને તેઓ ોતાના આઅભાર ભુજફ
વજા બોગલળે.
ઍ રોકોની ણસ્થણત ઍ લખતે ઍલી શળે કે
અગ્ની તેઓના ભોંઢાને વગાલી દેળે જે થી
અનુક્રભણણકા
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તેઓની વુયતો ખયાફ થઇ જળે, તેઓના
જડફા ફશાય આલી જળે ઍટરે કે ળેકેરી
ભુંડી જે લી શારત થઇ જળે.
ળું તભાયી વાભે કુયઆનની આમતો
વંબાલલાભાં આલી ન શતી ? જો કે તભને
આમતો વંબાલલાભાં આલી શતી છતાં તભો
તેને જુ ઠરાલતા શતા તેથી જ તભે અઝાફ
બોગલી યહ્યા છો.
ઍ કુપપાયો કશેળે અમ અભાયા યલયરદગાય !
અભારૂં દુબાજગ્મ અભાયા ય પ્રફ થઇ ગમું
શતું અને તેથી અભો ગુભયાશ થઇ ગમા શતા.
૧૦૭ થી ૧૧૨ ભી આમાત :-

َّ َ َ
َ ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ َ
َذ ّبنا آ ِو ۡجنا ِمن َہا ف ِا ۡـ ُع ۡدنا ف ِانا
ّٰ
﴾۱۱۷﴿ ظ ِل ُموۡ َـ

َُّ
ۡ َ َ
﴾۱۱۸﴿ اؾ اخ َسـُوۡا فِ ۡی َہا َق لَا تک ِل ُم ۡو ِـ
ق
ۡۤ َ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ّ ٌ ۡ َ َ َ ٗ َ ّ
ِانہ کاـ ف ِویق ِمن ِعبا ِخی حقولوـ ذبنا
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َّ َ ۡ َ
َ َۡ َ ۡ
ّٰا َمنا فاغ ِؿ ۡػ لَنا َق ۡاذ َح ۡمنا َق ان َت خه ُؿ
ّّٰ ۡ
ۚۖ
الر ِح ِمه َف ﴿ ﴾۱۱۹
َف ّاتَ َخ ۡذتُ ُموۡ ُہ ۡم ِس ُۡو ّیًا َح ٰۤتّی اَن ۡ َسوۡخُمۡ
ِ
ۡ ۡ َُۡ ُۡ ّ َُۡۡۡ َُ
َ
ۡ
ِدٔ ِوی ق کنتم ِمنہم تضحکوـ ﴿﴾۱۱۱
ِان ّ ۡی َج َزیۡ ُت ُہ ُم ال ۡ َیوۡ َؿ ب َما َصك َ ُؿ ۡۤۡقا ۙ اَنّ َ ُہ ۡم ُہمُ
ِ
ِ
َۡ
الفٓائِ ُز ۡق َـ ﴿﴾۱۱۱
ۡ
ّٰق َل َک ۡم لَب ۡث ُت ۡم فی الۡاَ ۡ
ص َع َد َخ ِس ِنه َف
ذ
ِ
ِ
ِ
﴿﴾۱۱۲
ેશે અભાયા યલયરદગાય ! આભાંથી તું અભન
ંુકાઢી રે, છી જો અભે (પયીથી ણ) તેલ
કયીઍ તો અભે અલશ્મ ઝાણરભ થઇળું.
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(૧૦૭)
(અલ્રાશ) પયભાલળે, જાઓ, ઍભાંજ
શીણાઍરા ડ્મા યશો, અને ભાયી વાથે લાત
ન કયો.(૧૦૮)
ફેળક ભાયા ફંદાઓભાંથી ઍક ટોું ઍલું ણ
શતું કે જે આ કહ્યા કયતું શતું કે અભાયા
યલયરદગાય ! અભે ઇભાન રાવ્મા, ભાટે તું
અભાયા ગુનાશ ભાપ કય, અને અભાયા ય દમા
કય, અને તું વૌથી ઉિભ દમા કયનાયો છે .
(૧૦૯)
યંતુ તભે તેની ભઝાક ઉડાવ્મા કયતા શતા,
અશીં વુધી કે તેભણે તભને ભાયી માદ
લીવયાલી દીધી શતી અને તભે તેની શાંવી
કમાજજ કયતા યહ્યા. (૧૧૦)
(જે થી) તેભણે જે લી ધીયજ ધયી તેલોજ
ફદરો આજે ભેં તેભને આપ્મો છે કે જે થી
તેઓજ વપતા ભેલનાયા થમા. (૧૧૧)
(છી) ૂછળે કે તભે ૃથ્લી ય કેટરા લજ
યહ્યા શળો ? (૧૧૨)
છી તેઓ કશેળે અમ અભાયા યલયરદગાય !
તું અભોને જશન્નભભાંથી કાઢ અને દુણનમાભાં
અનુક્રભણણકા

1539

hajinaji.com

ાછા ભોકર કે ત્માં જઇને અભો નેક અભર
કયીઍ અને જો અભે પયી કુફ્ર કયીઍ તો અભો
અત્માચાયી થઇળું.
કુદયત તેઓને કશેળે કે શલે કાંઇ ણ તભારૂં
વાંબલાભાં નણશ આલે ભાટે શલે ભાપી ન
ઇચ્છો, આભ કશીને તેઓને ધુતકાયલાભાં
આલળે.
છી ખુદા કશે છે કે ભાયા ફંદાઓભાં ઍક
ટોું કશે છે કે અભો ઇભાન રાવ્મા છીઍ, તું
અભોને ફક્ષી આ અને તું વશુ થી લધાયે
યશેભ કયનાય છે . આ આમતભાં જે ટોાનું
લણજન થમું છે તેઓ જ. ણફરાર, અમ્ભાય
લગેયે છે .
ખુદા પયભાલે છે કે ઍ કુપપાયો તભોઍ ગયીફો
અને ભોઅભીનો જે ઓ ોતાના યફ ાવે
ફક્ષીળની દોઆ ભાંગતા શતા, તભો તેભની
વાથે ભશ્કયી કયતા શતા અને તભો ભશ્કયી
કયલાભાં ઍટરી શદ લટાલી ગમા કે શુ ં તભોને
માદ ન યહ્યો અને તભોઍ ભાયો કાંઇ ણ બમ
યાખમો નણશ.
છી ખુદાઍ તઆરા પયભાલે છે અમ કાપયો
અનુક્રભણણકા
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તભોઍ ભોઅભીનોને દુ:ખ આપ્મા, તેભની
ભશ્કયી કયી અને તેઓઍે વબ્ર કયી તેનો
ફદરો આજે ભેં તેઓને આેર છે .
છી ખુદાઍ તઆરા તે કાપયોને ુછળે કે
તભો જગતભાં કેટરા લયવો યહ્યા શળો ?
બાલાથજ ઍ કે દુણનમાની ટૂંકી જીન્દગીભાં તભો
નેક કાભ કયી ળક્મા નણશ તેથી આ શંભેળનો
અઝાફ બોગલી યહ્યા છો.
૧૧૩ થી ૧૧૮ ભી આમાત :-

َ
َۡ ُ َ
َ َ
قالوۡا ل َ ِبثنا یَوۡ ًما ا ۡق بَ ۡعض یَوۡ ٍؿ ف ۡسـ َ ِل
ۡ
﴾۱۱۳﴿ ال َع ِّٓاخیۡ َن

ّٰۡق َل ِا ۡـ لَّب ۡث ُت ۡم ِالَّا َق ِل ۡیلًا لَّوۡ اَنّ َ ُک ۡم ُک ۡن ُتم
ِ
َ َ
﴾۱۱۴﴿ ت ۡعل ُموۡ َـ
ۡاَ َف َح ِس ۡب ُت ۡم اَنّ َ َما َخ َل ۡق ّٰن ُک ۡم َع َب ًثا ّ َق اَنّ َ ُکم
અનુક્રભણણકા
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َ ُ
ِال َ ۡینا لَا ت ۡر َج ُعوۡ َـ ﴿﴾۱۱۵
َ َ ّٰ َ ّّٰ
الل ُہ ال ۡ َم ِل ُک ال ۡ َح ّ ُق ۚ لَا ۤۡ ِالّٰ َہ ِالَّا ُہو َۚ
فتعدی
َۡ
ُ ۡ
َذ ّب ال َع ۡر ِس الٕ ِویۡ ِم ﴿﴾۱۱۶
َ َ ۡ ّ َ ۡ ُ َ َ ّّٰ
الل ِہ ِالّٰ ًـہا ّٰا َٓ َو ۙ لَا بُ ۡر َہاـَ
ق من یدع مع
ل َ ٗہ بہ ۙ َفانّ َ َما ح َسابُ ٗہ ع ۡن َد َذ ّبہ ؕ انّ َ ٗہ لاَ
ِ ِٖ ِ
ِٖ ِ ِ
ُ ۡ ۡ ّٰ
حف ِل ُح الک ِؿ ُػ ۡق َـ ﴿﴾۱۱۷
ُ َ ۡ
َۡ َ ۡ
َق ق ۡل ّذ ِّب اغ ِؿ ۡػ َق ۡاذ َح ۡم َق ان َت خه ُؿ
ّّٰ ۡ
الر ِح ِمه َف ﴿ ﴾۱۱۸٪
અયજ કયળે કે ઍક રદલવ અથલા રદલવનો
થોડો બાગ થોભ્મા શોઇળું, ણ ગણતયી
)કયનાયાઓને ૂછી રે.(૧૧૩
hajinaji.com

1542

અનુક્રભણણકા

પયભાલળે કે તભે થોડોક જ વભમ થોભ્મા, જો
(પ્રથભથી જ) તભે વભજ્મા શોત તો કેલું વારૂં
થાત? (૧૧૪)
ળું તભોઍ ઍભ ધાયી રીધું શતું કે અભોઍ
તભને વ્મથજ મદા કમાજ છે , અને આ કે તભે
અભાયી શજૂ યભાં ાછા નણશ આલો ?
(૧૧૫)
ફવ, અલ્રાશ જ ખયો ફાદળાશ છે , તેના
ણવલામ કોઇ ભાઅફુદ નથી, ઍજ ભાનલંત
અજનોેે ભાણરક છે . (૧૧૬)
અને જે કોઇ અલ્રાશની વાથે ફીજા કોઇ
ભાઅફુદને ોકાયળે કે જે ના વંફધભાં તેની
ાવે કોઇ દરીર નથી, તો ણવલામ તેના કાંઇ
નથી કે તેનો ણશવાફ અલ્રાશની ાવે યશેળે;
ણનવંળમ નાણસ્તકો બરાઇ નણશ ભેલે.
(૧૧૭)
અને (શે યવૂર !) તું કશે છે કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! તું (ભાયી ઉમ્ભતને) ભાપ કયી
દે, અને દમા કય, અને તું વૌથી વાયો દમા
કયનાયો છે . (૧૧૮)
અલ્રાશ તઆરા તેઓને ુછળે કે તભો
અનુક્રભણણકા
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ઝભીન ઉય કેટરા લયવ યહ્યા ત્માયે તેઓ
જલાફ આળે કે ઍક રદલવ અથલા
રદલવનો થોડો બાગ, ભાટે તું ગણતયી
કયનાયને ુછી જો. ઍટરે કે દુણનમાની
ઝીંદગી ઍટરી ટૂંકી શળે કે જે ઍક લાયભાં
વાય થઇ જળે. આ સ્થે જે ગણતયી
કયલાલાાઓને ુછલાનું કશેલાભાં આવ્મું છે
તેથી ભુયાદ પયીશ્તાઓ છે .
ખુદાઍ તઆરા તેઓની ફેદયકાયી ઉય
ઠકો આતા કશેળે કે તભે દુણનમાભાં થોડોક
જ લખત યહ્યા છો. જો તભે આ લાત
શેરેથી જ વભજ્મા શોત તો કેલું વારૂં શતું.
કુદયત કશે છે કે ળું તભોઍ ઍભ ધાયી રીધું
શતું કે અભોઍ તભને નકાભા (વ્મથજ) મદા
કમાજ છે અને અભાયી તયપ ાછા નણશ પયો.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે ખુદાઍ ભાનલીને નકાભા મદા કમાજ નથી
ણ તેઓને ઍટરા ભાટે મદા કમાજ છે કે
તેઓ ઇફાદત કયે અને પામદો ભેલે. કોઇઍ
ઇભાભ (અ.)ને ૂછમું કે ળું ઇન્વાનને પના
કયલા ભાટે મદા કમાજ છે ? આે પયભાવ્મું :
અનુક્રભણણકા
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“ચુ યશે તેને ફાકી યશેલા ભાટે મદા કમાજ
છે . જન્નતનો કોઇ રદલવ નાળ થળે નણશ
અને જશન્નભની આગ ણ કોઇ રદલવ ઠયળે
નણશ.”
ખુદાઍ તઆરા જ અળજનો ભાણરક છે , તેના
ણવલામ ફીજો કોઇ ભાઅફુદ નથી.
જે રોકો ખુદાઍ ફયશકની ઇફાદતભાં
ફીજાઓને બેલે છે તે તેઓની ઍક જાતની
ફુતયસ્તી છે અને તેઓ કોઇ દરીર ણ
યાખતા નથી.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કશે કે અમ ભાયા
યલયરદગાય ! તું ભને ભાપ કયી આ. આ
સ્થે આભ કશેલાનો બાલાથજ ઉમ્ભત છે .

અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૬૪ આમતો છે
આ વુયો ભદની છે

(૨૪) વૂયઍ નૂય
ّّٰ ۡ
ۡ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.)ઍ પયભાવ્મું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો જે ટરા ભોઅભીન થઇ
ગમા છે અને શલે છી થળે તેની ગણતયી
કયતાં દવ ગણો વલાફ ભળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે તભો ોતાનો ભાર અને ઓયતોને યક્ષણભાં
યાખલા આ વુયો ઢો. જે કોઇ આ વુયાને
શંભેળા રદલવે અથલા યાતે ઢમા કયળે તો
તેના ઘયભાં જીલન બય કોઇથી ણઝના થઇ
ળકળે નણશ.
ણતરાલત કયનાય ઇન્તકાર ાભે તો ણવિેય
શજાય પરયશ્તા તેની ભય્મત વાથે શળે અને તે
દપન થળે ત્માં વુધી ઇસ્તગપાય કયળે.
અનુક્રભણણકા
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૧ થી ૨ જી આમાત :-

ُ ۡ َ ٌ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ ۡ ّٰ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۤۡ
سوذۃ انزلنہا ق فوضنہا ق انزلنا فِیہا
ّٰ ّ َ ّ َ ُ َ َ ّ َ
َ
ۡ
ُ
ّٰا ّٰیتٍۭ بَ ِّین ٍت ل َعلک ۡم تذٔوقـ ﴿﴾۱
َ َّ َ ُ َ َّ
ُ
الزان ۡی َف ۡ
اج ِل ُد ۡقا ک ّ َل َقا ِح ٍد
الزانِیۃ ق ِ
َ َۡ ُ ۡ ُ
ََ ۡ
ۡ
ِّمن ُہ َما ِمائۃ َجل َد ٍۃ ۪ ّق لَا تاخذخ ۡم ِب ِہ َما
َ ۡ َ ٌ ۡ ۡ ّّٰ
الل ِہ ِا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم تُ ۡؤ ِم ُنوۡـَ
ذافۃ فِی ِخی ِن
ّّٰ
الل ِہ َق ال ۡ َیوۡ ِؿ ال ۡ ّٰا ِٓو ۚ َق ل ۡ َی ۡش َہ ۡد َع َذ َاب ُہماَ
ِب
ِ
َ ٌَ
ۡ
ۡ
طٓائِفۃ ِّم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۲
આ ઍક વૂયશ (અઘ્મામ) છે જે અભોઍ
ેઉતાયી છે , અને તે (ભાંશેની આજ્ઞાઓ)ન
અભોઍ પયજ ઠયાલી છે , અને તેભાં અભોઍ
ેખુલ્રે ખુલ્રા શુ કભો ઉતામાજ છે , ઍ ભાટે ક
hajinaji.com
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તભે ફોધ ગ્રશણ કયો. (૧)
વ્મણબચાય કયનાયી સ્ત્રી અને વ્મણબચાયી
ુરૂ, ઍભાંથી દયેકને વો વો કોયડા ભાયો,
અને (ખફયદાય !) જો તભે અલ્રાશ તથા
કમાભત ય ઇભાન યાખતા શો તો તે ફન્નેના
વંફંધભાં અલ્રાશનો કાનુન અભરભાં ભૂકતાં
તભને દમા આલલા ન ાભે, અને તેભની વજા
(અભરભાં ભૂકતી) લખતે ભોઅભીનોનું ઍક
ટોું શાજય શોલું જરૂયી છે . (૨)
આ દયેક લાક્મોભાં “અભે” ઉય બાય
ભૂકલાભાં આવ્મો છે . ઍટરે કે આનો નાણઝર
કયલાલાો કોઇ નથી ણ “અભે” છીઍ.
ઍટરા ભાટે કે આ કોઇ નફાના કરાભ ન
વભજી રે અને વાભાન્મ કરાભ છે તેભ ન
ણલચાયે. વાયી યીતે જાણી રો કે તેનો નાણઝર
કયલાલાો ઍ છે જે ના કબ્જાભાં તભાયી જાન
અને બાગ્મ છે . તેની કડભાંથી તભો ભયલા
છી ણ છુ ટી ળકળો નણશ. ફીજા લાક્મભાં
જણાલલાભાં આવ્મું છે કે જે લાતો આ
વૂયાભાં કશેલાભાં આલી છે તે કંઇ બરાભણ
નથી કે તભારૂં ભન ચાશે તો ભાનો અથલા
અનુક્રભણણકા
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તભાયી ઇચ્છા ભુજફ કમાજ કયો. આ તો ઍક
ણનણશ્ચત કયેરા શુ કભો છે જે ને ભાનલા જરૂયી
છે . જો તભો ભોઅભીન અને ભુણસ્રભ શો તો
તભાયી પયજ છે કે તેના કશેલા પ્રભાણે અભર
કયો. ત્રીજા લાક્મભાં ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે
જે ણશદામતો આ વૂયાભાં આલાભાં આલે છે
તેભાં કોઇ ળંકા-કૂળંકાને સ્થાન નથી. વાપ
અને સ્ટ ક ણશદામતની લાતો છે . જે ના ણલે
તભે ઍ ફશાનું કયી ળકતા નથી કે પરાણી
લાત અભાયી વભજભાં આલી નણશ. તેથી
અભે કેલી યીતે અભર કયીઍ ? ફવ આ
ખુદાઇ પયભાનની પ્રસ્તાલના છે . ત્માય છી
અશકાભ ળરૂ થામ છે . આ આયંબનું લણજન
ખુદ ફતાલે છે કે વુયઍ નૂયના અશકાભોને
અલ્રાશે કેટરી અગત્મતા આી છે .
આ આમતભાં જે શુ કભો આલાભાં આવ્મા છે
કે વ્મણબચાય કયાલનાયી સ્ત્રી અને વ્મણબચાયી
ુરૂ તે દયેકને વો કોયડા ભાયો. આ ઍકવો
કોયડા સ્ત્રી લગયના (અયણીત) ુરૂ અને
ુરૂ લગયની (અયણીત) સ્ત્રી ભાટે છે , ણ
જો સ્ત્રીલાો ુરૂ અને ુરૂલાી સ્ત્રી
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વ્મણબચાય કયે તો વંગવાય કયલા (ત્થય
ભાયીને ભાયી નાખલા)ભાં આલે. રોંડી ભાટે
અડધી વજા છે , તેણી વ્મણબચાય કયાલે તો
ચાવ કોયડાની વજા છે અને ગુરાભ ભાટે
ણ ઍજ ભુજફ અડધી વજા (૫૦ કોયડા)
છે . જો કોઇ વ્મણક્ત ોતાની ભેશયભ (જે ભકે
દીકયી, ફશેન લગેયે) કે જે તેના ઉય શયાભ
છે તેની વાથે વ્મણબચાય કયે તેભજ કોઇ
“ઝીમ્ભી” ઍટરે મશુ દી અથલા નવાયા
ભુણસ્રભ સ્ત્રી વાથે વ્મણબચાય કયે અને કોઇ
સ્ત્રી વાથે ફજફયીથી વ્મણબચાય કયે તો ઍ
વ્મણબચાયી બરે છી તે સ્ત્રીલાો (યણેરો)
શોમ કે સ્ત્રી લગયનો (કૂંલાયો) અથલા લૃઘ્ધ
શોમ કે જલાન શોમ, ગુરાભ શોમ કે આઝાદ
શોમ, ભુવરભાન શોમ કે કાપય શોમ તેને કત્ર
કયલાભાં આલળે અને શદ (ણળક્ષા) તે લખતે
કયી ળકામ છે જ્માયે વ્મણબચાય ળયીઅતના
શુ કભ પ્રભાણે વાણફત થઇ જામ અને ળયીઅત
પ્રભાણે ણઝના (વ્મણબચાય) ઍ લખતે વાણફત
થામ છે કે કોઇ ળખવ ોતે ચાય લખત ચાય
જગ્માઍ સ્ત્રી વાથે ઝીના કયલાની ળયતો
અનુક્રભણણકા

1550

hajinaji.com

પ્રભાણે તે કાભ કમુું શોલા ફાફતની કફુરાત
કયે અથલા તો ચાય ભાણવો ફયાફય
ઍકવયખી ઍલી ગલાશી આે ઍટરે કે
ઍકજ લખતે, ઍકજ સ્થે ઝીના કયતાં
ોતાની નજયે ઍલી યીતે જુ ઍ જે ભ
વુયભાદાનીભાં કાચની ફાટરી વી નાખતા
(વી) અંદય જતી દેખામ તેલી યીતે જુ ઍ
અને તે ઝાની (વ્મણબચાયી) અક્કરભંદ અને
ફારીગ શોમ અને તે વાક્ષી આનાય ચાયેમ
ુરૂ અને આદીર શોમ અથલા ત્રણ ુરૂ
અને ફે સ્ત્રીઓ શોમ તો જ ઝીના વાફીત
થળે. ુરૂો ણવલામ પક્ત સ્ત્રીઓની વાક્ષી
કફુર નથી. છી બરે આઠ સ્ત્રીઓ શોમ.
ભાત્ર ઍક ુરૂ શોમ અને ફીજી છ સ્ત્રીઓ
શોમ તો ણ વાક્ષી કફુર નથી અને
વાક્ષીઓ ઍક વયખી ગલાશી ન આતાં
જુ દીજુ દી વાક્ષી આે તો ઍ વાક્ષી કફૂર ન
કયતાં તેઓઍ જુ ઠી વાક્ષી આી તે ભાટે
દયેકને ૮૦-૮૦ કોયડા ભાયલાભાં આલળે અને
જ્માયે ઍની ળયતો પ્રભાણે વાક્ષી આે તો
ગુનેશગાયોને નલસ્ત્રા કયી ભાથા અને ળયભની
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જગ્મા ણવલામની જગ્માઍ કોયડા ભાયલાભાં
આલે. ુરૂને ઉબો યાખીને અને સ્ત્રીને
ફેવાડીને કોયડાં ભાયલાભાં આલે. (નોંધ :ળયીઅતે નક્કી કયેરી વજા શાકીભે ળયઅ
ઍટરે કે ભયજઍ-તકરીદ જ કયી ળકે, અન્મ
કોઇને તેનો અણધકાય નથી.)
અવફગ ણફન નફાતાથી લણજન છે કે કુમ્ભીની
રયલામત પ્રભાણે ઍક વ્મણક્તના વભમભાં છ
ભાણવો વ્મણબચાયના ગુનાશના આયોભાં
કડાઇ ગમા. ઍક વ્મણક્તઍ દયેક ભાટે વજાનો
શુ કભ કમો. તે વભમે શ. અરી (અ.) ણ ત્માં
શાજય શતા. આે પયભાવ્મું કે આ યીતે પેંવરો
ન આો. જે થી તે વ્મણક્તઍ કહ્યું કે આ
ોતેજ તે શદ જાયી કયો. આે ઍક જણાને
કત્ર કયલાનો શુ કભ કમો, ફીજા ભાટે
વંગવાયનો શુ કભ આપ્મો, ત્રીજાને વો કોયડા
ભાયલાનો શુ કભ આપ્મો, ચોથાને ચાવ
કોયડાનો, ાંચભાના વ્મણબચાયી શોલા ણલે
ળંકા શતી તેથી તેને ઠકો આપ્મો અને
છઠ્ઠાને છોડી ભૂક્મો. આના આ પેંવરાથી
રોકો ફશુ જ આશ્ચમજ ામ્મા. શઝયતે
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પયભાવ્મું કે શેરો ભાણવ ઝીમ્ભી શતો કે તેણે
ભુવરભાન સ્ત્રી વાથે ઝીના કમાજ તેથી તેને
કત્ર કમો, ફીજો સ્ત્રી (ત્ની)લાો શતો
તેથી તેને વંગવાય કમો, ત્રીજો સ્ત્રી લગયનો
(કૂંલાયો) શતો તેથી તેના ઉય વો કોયડાની
શદ જાયી કયી, ચોથો ગુરાભ શતો તેથી તેને
ચાવ કોયડા ભાયલાભાં આવ્મા, ાંચભાને
ળંકાનો રાબ આીને છોડી દેલાભાં આવ્મો
અને છઠ્ઠો ગાંડો શતો. કાયણ કે ગાંડા ઉય
ણળક્ષા જાયી થઇ ળકતી નથી. તેથી તેને છોડી
ભૂક્મો. જ્માયે વ્મણબચાયીને ણળક્ષા કયલાભાં
આલે તો ભોઅભીનોનું ટોું શાજય યશે જે થી
આ જોઇને શલે છી કોઇ આલું કાભ કયે
નણશ.
૩ થી ૪ આમાત :-

َّ ً َ ۡ ُ ۡ َ ً َ َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ َّ َ
الزانِی لا ین ِکح ِالا رانِیۃ اق مٍ ِوخۃ ۫ ق
َّ
َالزانِ َی ُۃ لَا یَ ۡن ِک ُح َہا ۤۡ ِالَّا َر ٍاـ اَ ۡق ُم ٍۡو ٌؽ ۚ ق
ِ
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ۡ َ َ ّٰ
ۡ
﴾۳﴿ ُْ ّ ِو َؿ دل ِک َعدی ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف
َّ
ُ ۡ َ ُ ّٰ ۡ
َق ال ِذیۡ َن یَ ۡر ُموۡ َـ ال ُم ۡح َصن ِت ث ّم ل َ ۡم یَاتوۡا
ۡ َ
ۡ ٓاء َف
َ باَ ۡذبَ َع ِۃ ُش َہ َد
اج ِل ُد ۡق ُہ ۡم ث ّٰم ِنه َف
ِ
َ ً َ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َّ ً َ ۡ َ
اخۃ ابَ ًدا ۚ َق
جلدۃ ق لا تقبلوا لہم شہ
ُ ّٰ ۡ َ ُ
﴾۴ۙ ﴿ اقلٰٓ ِئک ُہ ُم الف ِسقوۡ َـ

વ્મણબચાયી ુરૂ વ્મણબચાયી અથલા ભુશ્રીક
સ્ત્રી ણવલામ અન્મ કોઇ સ્ત્રી વાથે નીકાશ
કયલા ન ાભે, અને વ્મણબચાયી સ્ત્રી વાથે
વ્મણબચાયી અથલા ભુશ્રીક ુરૂ ણવલામ
ફીજો કોઇ ણનકાશ કયે નણશ, અને આ
(ણનકાશ) ભોઅભીનો ય શયાભ કયલાભાં
આવ્મા છે . (૩)
અને જે રોકો ણતવ્રતા સ્ત્રીઓ ય તોશભત
ભૂકે, (અને) છી (ઍ તોશભતના ુયાલાભાં)
ચાય વાક્ષીઓ યજુ ન કયે તો તેભને ૮૦
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(એંવી) કોયડા ભાયો, અને (બણલર્ષમભાં)
તેભની વાક્ષી કદી ણ ભાન્મ યાખો નણશ;
અને તેઓ જાતેજ ફદકાય છે . (૪)
કશે છે કે મશુ દી અને ભુશ્રીકોની ઓયતોઍ
વ્મણબચાયનો ધંધો ચારુ કમો શતો. તે લખતે
જે ભુવરભાનો અળક્ત અને ભુશાજીયો શતા
અને તેઓને ઘય અને સ્ત્રીઓ ન શતી. તેથી
તેઓની ઇચ્છા ઍ ઓયતો વાથે ણનકાશ કયીને
તેણીઓની કભાણીથી જીલન ણનલાજશ કયલાની
શતી. તેથી ખુદાઍ તઆરાઍ ઍ ફાફતની
ભનાઇ કયતી આ આમત નાઝીર કયી કે
વ્મણબચાયી ુરૂ, વ્મણબચાયી અથલા ભુશ્રીક
સ્ત્રી ણવલામ ફીજા કોઇ વાથે ણનકાશ કયલા ન
ાભે, અને વ્મણબચાયી સ્ત્રી વાથે, વ્મણબચાયી
અથલા ભુશ્રીક ુરૂ ણવલામ ફીજો કોઇ
ણનકાશ ન કયે, જાણલું જોઇઍ કે ખુદાઍ
ઝીના કયનાયને ભુશ્રીકની નઝદીક દળાજવ્મો છે ,
કેભકે ઝીના ઍક ભોટો ગુનોશ છે . તેથી તેની
ળીકજની વાથે વયખાભણી કયી છે અને ઍલી
સ્ત્રીઓ વાથે ણનકાશ કયલા ખુદાઍ શયાભ
ઠેયવ્મા છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ
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પયભાવ્મું કે ઍ ઔયત અને ભદજ ઍ રોકો છે
જે ઓ ઝીના કયલાભાં ભળશુ ય શોમ અને જે ના
ય ઝીનાની શદ જાયી થઇ શોમ ઍ જ્માં
વુધી તૌફા ન કયે ત્માં વુધી ણનકાશ કયલા
મોગ્મ નથી. કુમ્ભીઍ ોતાની તપવીયભાં
રખમું છે કે વ્મણબચાયી સ્ત્રીઓ વાથે ભુતાઅ
અને ણનકાશ જે શરાર જાણે છે તેઓના યદ
ભાટે આ આમત નાઝીર થઇ છે . ખુદા
પયભાલે છે કે વ્મણબચાયી અને ફદકાભ
કયાલનાયી સ્ત્રી વાથે ણનકાશ કયલા ભોઅભીન
ભાટે શયાભ છે . જો તેલી સ્ત્રી વાથે ણનકાશ
કયળે તો પાવીક જે લો થઇ જળે અને તેના
લંળ ણલે રોકો ભેણા ભાયળે. આ આમતના
ખુરાવાભાં ઘણા આરીભો રખે છે કે ઝીના
કયાલનાયી ભુવરભાન ઓયત વાથે ણનકાશ
કયલાની ભનાઇ તશયીભી નથી, તનઝીશી છે ,
ઍટરે કે શયાભ નથી અને ભુશ્રીક ઓયત વાથે
શયાભ છે .
ખુદાઍ તઆરા ભોઅભીન ઓયતો ઉય
ઝીનાની તોશભત રગાડનાયના ભાટે પયભાલે
છે કે જે કોઇ ભોશવેનાત ઍટરે કે ાક દાભન
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ળલશયલાી ઓયતો અથલા સ્ત્રીલાા ુરૂ
ય ઝીનાનો આક્ષે ભૂકે અને તેની વાણફતી
ભાટે ચાય આદીર વાક્ષી ન રાલે તો ઍ
તોશભત રગાડનાયને ૮૦ કોયડા ભાયો અને
બણલર્ષમભાં તેની વાક્ષીને ભાન્મ યાખળો નણશ.
તેઓ જ ફદકાય છે , બરે છી તે ુરૂ શોમ
કે સ્ત્રી શોમ, આઝાદ શોમ કે ગુરાભ શોમ,
દયેકને ૮૦ કોયડાની વજા થળે. જોેે
નાફારીગ છોકયો અથલા છોકયી અથલા તો
ગાંડો તોશભત ભૂકે તો તેને વજા આલાભાં
આલળે નણશ.
તપવીયે વાપીભાં છે કે શ. અરી (અ.)ઍ
પયભાવ્મું કે તોશભત ત્રણ પ્રકાયના છે : (૧)
ઍક વ્મણક્ત ફીજા ઉય ઝીનાની તોશભત
ભૂકે, (૨) કોઇની ભા ને ઝાનીમા
(વ્મણબચાયીણી) કશે, (૩) કોઇને તેના ફાની
ણવલામ ફીજાનો છોકયો કશીને ફોરાલે તો
આ ત્રણે શારતભાં ૮૦ કોયડા ભાયલાભાં
આલળે. લધાયે ણલગત રપકશની રકતાફભાં
જોઇ ળકામ છે .
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૫ થી ૯ભી આમાત :-

ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن تَابُوۡا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ّٰدل َِک قَ
َ َ ّّٰ َ ُ َ
َ َ
ا ۡصل ُحوۡا ۚ ف ِا ّـ الل َہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۵
اج ُہ ۡم َق ل َ ۡم یَ ُک ۡن لّ َ ُہمۡ
َق الّ َ ِذیۡ َن یَ ۡر ُموۡ َـ اَ ۡر َق َ

ُش َہ َد ُ
اخ ُۃ اَ َح ِد ِہمۡ
ٓاء ِالَّا ۤۡ اَجۡ ُف ُس ُہ ۡم َف َش َہ َ
ّّٰ ّ َ ٗ َ َ ّٰ
َ ۡ ُ َ ّٰ ّٰ
الصدقِهۡفَ
ّ
اذبَع شہد ٍۭة ِبالل ِہ ۙ ِانہ ل ِمن ِ
﴿ ﴾۶
َ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ِہ َع َل ۡی ِہ ِا ۡـ کَاـَ
ق الخا ِمسۃ اـ لعنت
ۡ ّٰ ۡ
ِم َن الک ِذ ِبه َف ﴿﴾۷
َ َ َُۡ ََۡ َۡ َ َ َ َۡ َ َ
اب ا ۡـ تش َہ َد ا ۡذبَع
ق یدذؤا عنہا العذ
hajinaji.com
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َ ّ ّّٰ
َ
ۡ ّٰ ۡ
﴾۸ۙ ﴿ ش ّٰہ ّٰد ٍۭة ِبالل ِہ ۙ ِان ٗہ ل َ ِم َن الک ِذ ِبه َف
ّّٰ َ َ َ َ ّ َ َ َ َ ۡ َ
ۡالل ِہ َع َل ۡی َہا ۤۡ اـ
ق الخا ِمسۃ اـ غضب
ِ
ۡ ّّٰ َ َ َ
﴾۹﴿ الص ِدقِه َف
کاـ ِمن
ણવલામ કે જે ઓ તે ફાદ તૌફા કયે અને
(દુગુજણો) વુધાયે, તો ફેળક અલ્રાશ ભોટો ભાપ
કયનાય (અને) દમાુ છે . (૫)
અને જે રોકો ોતાની ત્નીઓ ય
(અનીણતનો) આયો ભૂકે અને તેભના ોતાના
ણવલામ ફીજો કોઇ વાક્ષી ન શોમ, તો તે
દયેકની જુ ફાની(ની યીત) આ છે કે તેઓ ચાય
લખત અલ્રાશનું નાભ રઇ વાક્ષી આે,
(અને કશે) કે ણનવંળમ તે ોતે વાચાઓ
ભાંશેનો છે . (૬)
અને ાંચભી લખત આ કશે કે અગય તે
જુ ઠાઓ ભાંશેનો શોમ તો તેના ય
અલ્રાશની રાનત થાઓ. (૭)
અને તે સ્ત્રી ઉયથી વજાને આ લાત ટાી
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દેળે, અગય તેણી ચાય લખત અલ્રાશનું નાભ
રઇ ઍલી વાક્ષી આે કે તે ખયેજ જુ ઠાઓ
ભાંશેનો છે . (૮)
અને ાંચભી લખત ઍભ કશે કે અગય તે
વાચાઓ ભાંશેનો શોમ તો તેણી ઉય
અલ્રાશનો કો ઉતયી ડે. (૯)
ઍ રોકોઍ આક્ષે કમાજ છી તૌફા કયલી
જોઇઍ અને તેઓ ઉય શદ જાયી થઇ શોમ
ને શદ જાયી ન થઇ શોમ અને ઍ આક્ષે
ભુકલાથી ોતાની ણનય્મત વુધાયી રે અને તે
ગલાશી કફુર કયલા રામક થામ તો ખુદા
ગુનાશ ફક્ષલાલાો અને તૌફા કયલાલાા
ય યશેભ કયનાયો છે અને ઍ આક્ષે ભુકનાય
ફયાફય તૌફા કયે અને શલે છી ઍલું કાભ ન
કયે તો તેના ભાટે શદીવભાં છે કે ત્માય છી
તેની વાક્ષી કફુર યાખલાભાં આલે છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે ઍક ભાણવે શ. યવુરે ખુદા (વ.) ાવે
આલીને અઝજ કયી કે મા યવુરલ્રાશ (વ.) ભને
પયભાલો કે ઍક ભાણવ ોતાના ઘયભાં દાખર
થામ અને જુ ઍ કે તેની સ્ત્રી વાથે ફીજો
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ળખવ ઝીના કયે છે તો તેના ભાટે ળું શુ કભ છે
? આ વાંબી આે તેના તયપથી ભોઢું પેયલી
રીધું. ત્માયે ખુદાઍ આ આમત નાઝીર કયી
અને આ ભવઅરો જે ણે યવુરલ્રાશ (વ.)ને
ુછમો શતો તે તેની જ ઓયત શતી.
આમતભાં કશેલાભાં આવ્મું છે કે જે ોતાની
ઓયત ઉય તોશભત ભુકે અને તેઓનો કોઇ
વાક્ષી નથી ણ ઍ લાત ોતે જ કશે છે તો
તે ચાય લખત અલ્રાશનું નાભ રઇને ગલાશી
આે કે ોતે વાચું ફોરનાયો છે .
અને છી ાંચભી ગલાશી ઍ છે કે જો શુ ં
જુ ઠ્ઠો શોઉં તો અલ્રાશની ભાયા ઉય રાનત
થામ અને દયેક લખતે તે ઓયતે વ્મણબચાય
કયેર છે તેલો ઇળાયો કયે તો તે ભદજ ઉય
ણઝનાની શદ જાયી થળે નણશ અને તે ણઝનાથી
જો કોઇ વંતાન થામ તો તે ણ તેનું વંતાન
ગણાળે નણશ.
ઉય ભુજફ ભદજ વજાભાંથી ભુક્ત થળે ણ
ઓયત ઉય ઝીનાની શદ ફાકી યશેળે, ણ
જો ઍ ઓયત ણ ગલાશી આે તો તેણીને
ણ શદ રાગુ ડળે નણશ. તેણી આ ભુજફ
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ગલાશી આે કે શુ ં ખુદાના નાભ વાથે કશુ ં છુ ં
કે ભાયો ધણી ભાયા ઉય તોશભત ભુકે છે .
તેણીની ાંચભી ગલાશી ઍ છે કે ભાયો ધણી
વાચું ફોરનાયાઓભાંથી શોમ તો ખુદાનો
ભાયા ઉય ગઝફ થામ. જ્માયે ઍ ફન્ને
ાંચ-ાંચ લખત ગલાશી આે તો ફન્ને
ણળક્ષાથી ભુક્ત થળે, ણ તેઓભાં ઍલી યીતે
જુ દાઇ થઇ જળે કે ણઝન્દગીબય તેઓ
ઍકફીજા વાથે ણનકાશ કયી ળકળે નણશ. આ
ભુજફ ફન્ને જણ વાભવાભી ગલાશી આે
તેને “રાઅનત” કશે છે .
૧૦ થી ૧૧ભી આમાત :-

َ ّ َ َ ٗ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
ق لو لا فضل الل ِہ علیکم ق ذحمتہ ق اـ
ّّٰ
ٌ َالل َہ تَ ّو
﴾۱۱٪ ﴿ اب َح ِک ۡی ٌم
ُ ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن َج
ۡؕ ٓاء ۡق بالۡاِ ۡف ِک ُع ۡص َب ٌۃ ِّم ۡن ُکم
ِ
ۡؕ لَا تَ ۡح َس ُبوۡ ُف ًَ ّ ًوا لّ َ ُک ۡم ؕ بَ ۡل ُہوَ َخه ۡ ٌؿ لّ َ ُکم
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ۡ َ
ۡ
ۡ ل ِک ُ ّل
امرِ ًی ِّمن ُہ ۡم ّما اخ َت َس َب ِم َن
ِ
ۡ
ۡ
ّّٰ َ َ ّ
الۡاِث ِم ۚ َق ال ِذ ۡی توَخی کِكۡ َؿ ٗف ِمن ُہ ۡم ل َ ٗہ
ٌ َع َذ
﴾۱۱﴿ اب َع ِظ ۡی ٌم
અને અગય તભાયા ય અલ્રાશની કૃા અને
તેની દમા ન શોત (તો આલા સ્ટ ક કામદા
ળાને ળીખલતે ? યંતુ) ફેળક અલ્રાશ ભોટો
તૌફાને કફૂર કયનાય (અને) ણશકભતલાો
છે . (૧૦)
ફેળક જે રોકોઍ જુ ઠાણં ઉબું કમુું છે તે
તભાયા ભાંશેનું જ ઍક ટોું છે ; ણ તભે તે
(તોશભત)ને તભાયા શકભાં ફૂયી વભજો નણશ.
ફલ્કે તે તભાયા ભાટે ફશેતય છે ; તેઓભાંથી
જે કોઇ ળખવ જે ગુનાશ કયળે (તેની ણળક્ષા)
તેના ભાટેજ છે , અને તેઓભાંથી જે તે
(ગુનાશો)ભાં ભોટો બાગ રેળે તેના ભાટે
(ઘણો) અઝાફ છે . (૧૧)
જો તભાયા ઉય ખુદાની કૃા અને તેની
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યશેભત ન શોત તો આલા સ્ટ ક કામદા ળા
ભાટે તભને ફતાલત, યંતુ અલ્રાશ તો તભાયી
તૌફા કફૂર કયનાયો છે .
અનેક તપવીયોભાં રખામેરું છે કે તે આ
આમત નાણઝર થલાના ફાયાભાં રખે છે કે
ભુસ્તરીકની રડાઇભાંથી ાછા પયતી લખતે
ઍક સ્થે ડાલ નાખલાભાં આવ્મો. ઍક
ફીફી કુદયતી શાજત ભાટે કાપરાથી છે ટે
નીકી ગમા ત્માં આનો શાય ખોલાઇ ગમો.
તેથી તેઓ ાછા આલીને શાય ગોતલા ાછા
ચાલ્મા ગમા અને કાપરો ત્માંથી યલાના થઇ
ગમો અને આના ઊંટ ય ખારી કજાલો
નાખી વાથે રઇ ગમા અને તે ઊંટ શાંકનાય
ઍભ વભજતા શતા કે આ ઊંટ ય છે .
છી ઍક ભાણવ જે ક્માંમ ાછ યશી ગમો
શતો તે વલાયના ઍ સ્થે શોંચ્મો જ્માં ઍ
ફીફી ઍકરા શતા. તેથી તે તેભને ઊંટ ઉય
ફેવાડી જલ્દી જલ્દી કાપરા બેગો ભી
ગમો, ત્માયે ફોયના લખતે કાપરો આયાભ
કયી યહ્યો શતો. રોકો વભક્ષ ળંકાઓના
દયલાજા ખુરી ગમા અને જે ટરા ભોંઢા ઍટરી
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લાતો થલા રાગી. આની તફીમત ય ણ
આ લાતની અવય ડી તે લખતે આ આમત
નાણઝર થઇ. આ જુ ઠ્ઠા આક્ષે કયલાભાં
અબ્દુલ્રાશ ણફન અફી વરુરે અગ્ર બાગ
બજવ્મો શતો અને કશેતો શતો કે ઍક ભાણવ
અને આ ફીફીઍ યાત્રી વાય કયી છે . જો કે
તે લાતભાં કંઇ લજુ દ ન શતું.
૧૨ થી ૧૮ભી આમાત :-

ُ ۡ َ
ۡ ۡۤ
لَوۡ لَا ِاد َس ِم ۡع ُت ُموۡ ُف ظ ّ َن ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ َق
ۡۤ َ ّٰ ۡ ُ َ َ ّ ً ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ّٰ ۡ ُ ۡ
المؤ ِمنت ِباجف ِس ِہم خهؿا ۙ ق قالوا ہذا
ۡ ُ ٌ ۡ
﴾۱۲﴿ ِافک ّم ِبه ٌف
ۡ َ َ َ َ ُ َََۡ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َۡ
ٓاء ۚ ف ِاد
لو لا جٓاءق علی ِہ ِباذبع ِۃ شہد
ُّ ُ ۡ
ّّٰ ۡ َ ُ َ
ل َ ۡم یَاتوۡا ِبالش َہ َدٓا ِء فاقلٰٓ ِئک ِعن َد الل ِہ
ّٰ ۡ
﴾۱۳﴿ ُہ ُم الک ِذبُوۡ َـ
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ّّٰ َ ُ
َۡ
َق لَوۡ لَا فض ُل الل ِہ َعل ۡیک ۡم َق َذ ۡح َم ُت ٗہ فِی
ُّ
الدن ۡ َیا َق ال ۡ ّٰآ َِو ِۃ ل َ َم ّ َس ُک ۡم ف ۡی َماۤۡ اَ َف ۡض ُتمۡ
ِ
فِ ۡی ِہ َع َذ ٌ
ۖ﴿﴾ۚ۱۴
اب َع ِظ ۡی ٌم
ِا ۡد تَ َل ّقَوۡن َ ٗہ باَلۡس َن ِت ُک ۡم َق تَقُوۡلُوۡـَ
ِ ِ
ُ
َۡ ُ َ
ۡ َ
ِبافوَا ِہک ۡم ّما ل َ ۡی َس لَک ۡم ِب ٖہ ِعل ٌم ّق
َ ۡ َ ُ ۡ َ ٗ َ ّ ً ّ َ ُ َ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َع ِظ ۡیمٌ
تحسبونہ ہ ِینا ۖ٭ ق ہو ِعند
﴿﴾۱۵
َ َ ۡ َ ۤۡ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ ۤۡ
ق لو لا ِاد س ِمعتموف قلتم ما یکوـ لنا
اَ ۡـ نّ َ َتک َ ّ َل َم ب ّٰہ َذا ۖ٭ ُس ۡب ّٰح َن َک ّٰہ َذا بُ ۡہ َت ٌ
اـ
ِ
َع ِظ ۡی ٌم ﴿﴾۱۶
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َ َ ّّٰ ُ ُ َ
َ ۡ
ح ِعظک ُم الل ُہ ا ۡـ ت ُعوۡ ُخ ۡقا ل ِ ِمث ِل ٖہۤۡ ابَ ًدا ِا ۡـ
ۡ ُ ُۡ
﴾۱۷﴿ کن ُت ۡم ّم ۡؤ ِم ِنه َف
ّّٰ َ ّٰ ّٰ ۡ ُ ُ َ ُ ّّٰ ُ ّ َ ُ َ
ٌالل ُہ َع ِل ۡیم
ق یب ِهف اللہ لکم الای ِت ؕ ق
﴾۱۸﴿ َح ِک ۡی ٌم
જ્માયે કે તભોઍ તેને વાંબળ્મો ત્માયે
ભોઅભીન ુરૂો તથા ભોઅભીન સ્ત્રીઓઍ
ોતાના ભાણવો ભાટે વારૂં ગુભાન કેભ ન કમુું,
અને આ કેભ ન કહ્યું કે આ ખુલ્રું જુ ઠાણં છે ?
(૧૨)
(લી જે ભણે તોશભત ભૂકી શતી) તેઓ આ
(લાત) ઉય ચાય વાક્ષીઓ કેભ ન રાવ્મા ?
શલે જ્માયે તેઓ ચાય વાક્ષીઓ નથી રાવ્મા
તો તેઓ અલ્રાશની ાવે અલશ્મ જુ ઠા છે .
(૧૩)
અને જો દુણનમા તથા આખેયતભાં તભાયા ય
અલ્રાશની કૃા અને દમા ન શોત તો જે
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(લાત)ની તભોઍ ચચાજ કયી શતી તેના કાયણે
તભાયા ય ઍકાદ ણળક્ષા જરૂય આલી ડતે.
(૧૪)
ફલ્કે તભે તભાયી જીબ લડે તે (લાત)ની ચચાજ
કયલા ભાંડી અને ોતાના ભોંઢેથી ઍલું કાંઇ
ફકલા રાગ્મા કે જે ની જાણ ણ તભને ન
શતી, અને તેને નજીલી લાત વભજતા શતા;
જો કે તે અલ્રાશની ાવે (ઘણી) ગંબીય
લાત શતી. (૧૫)
અને જે લખતે તભોઍ તે (લાત) વાંબી
ત્માયે આ કેભ ન કહ્યું કે અભને આલી લાત
ભોઢાભાંથી કાઢલી ળોબતી નથી, (અને ઍભ
કેભ ન કહ્યું કે શે યલયરદગાય !) તું ાક છે ,
આ ઍક ઘણી ભોટી તોશભત છે . (૧૬)
અલ્રાશ તભને ઉદેળ આે છે કે જો તભે
ભોઅભીન શો તો (ખફયદાય !) પયીથી ઍલું
કદી કયળો નણશ. (૧૭)
અને અલ્રાશ ોતાના શુ કભો સ્ટ ક કયીને
લણજલે છે ; અને અલ્રાશ ભોટો જાણનાય
(અને) ણશકભતલાો છે . (૧૮)
“ફે અનપોવેશીભ” (ોતાના નપવો ઉય)
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ભોઅભીન ભયદો અને ઓયતોઍ તેઓ ઉય
નેક ગુભાન કેભ ન કમુું કે જે ોતાના નપવ
વભાન છે . ફધા ભોઅભીન ઍકફીજાની વાથે
ઍક જ આત્ભા જે લા છે અને જે લાત
ોતાના ભાટે વંદ કયે છે તેજ લાત ફીજા
ભોઅભીન ભાટે વંદ કયે. તોશભત ભૂકલા
ફાફતે ચાય વાક્ષીઓ કેભ યજુ ન કમાજ ? તો
આ ફધી ફાફતોના આક્ષે ભાટે ચેતલણીઓ
આી છે . ભોઅભીનોઍ આલી ફદગુભાનીની
લાતો કયલાથી ફચલું જોઇઍ. ખાવ કયીને
ભોઅભીનો ભાટે ણફલ્કુર મોગ્મ નથી અને
ભોઅભીનો ભાટે શંભેળા નેક ગુભાન યાખલું
જોઇઍ.
૧૩ થી ૧૮ભી આમાત આજ વીરવીરાભાં
નાણઝર થઇ છે . ઉયનો તયજુ ભો લાંચલાથી
વાયી યીતે વભજી ળકામ છે .
૧૯ થી ૨૨ભી આમાત :-

ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُّ ُ َ ۡ َّ َّ
ِاـ ال ِذین ی ِحبوـ اـ ت ِشیع الفا ِحشۃ
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ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ۙ فِی
فِی ال ِذین امنوا لہم عذ
ّٰ
ّّٰ َ َ َ ۡ
ُّ ۡ
الدن َیا َق الۡآ َِو ِۃ ؕ َق الل ُہ ح ۡعل ُم َق ان ُت ۡم لَا
َ َ
ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۱۹
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ٗ َ َ ّ َ
ق لو لا فضل الل ِہ علیکم ق ذحمتہ ق اـ
َ
ّّٰ
الل َہ َذ ُء ۡق ٌػ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿ ﴾۲۱٪
َ ُ َّ
ََ
ُُ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا ت ّت ِب ُعوۡا خط ّٰو ِة
َّ
ّ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ ّ َ ّ َ ۡ ُ ُ
ّٰ
ۡ
ّٰ
الشیط ِن ؕ ق من یت ِبع خطو ِة الشیط ِن
َفانّ َ ٗہ یَاۡ ُم ُر بال ۡ َف ۡح َشٓاء َق ال ۡ ُم ۡن َٕو ؕ َق لَوۡ لاَ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ ُ ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ٗ َ َ ّٰ
فضل الل ِہ علیکم ق ذحمتہ ما رؽی
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ُۡ
ّّٰ ّ
َ
َ َ
ِمنک ۡم ِّم ۡن ا َح ٍد ابَ ًدا ۙ ّق لّٰ ِک ّ َن الل َہ یُ َزؽ ِ ۡی
ٌ
َ ۡ ّ َ َ ُ ّّٰ
ٓاء ؕ َق الل ُہ َس ِم ۡیع َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۲۱
من یش
َۡ ُ ُ َۡۡ
ۡ ُ ۡ َ َّ
الس َع ِۃ
َق لَا یَات ِل اقلوا الفض ِل ِمنکم ق
َ ُ ُ ۤۡ ُ ۡ ُ
ۡ ۡ
ا ۡـ ّی ۡؤتوۡا اقخِی الـ ۡػبّٰی َق ال َم ّٰس ِکه َف َق
ۡ ُ
ّّٰ
ۡ
ال ُم ّٰہ ِجرِیۡ َن ف ِ ۡی َس ِب ۡی ِل الل ِہ َق ل َی ۡعفوۡا َق
َ َّ ۡ
َ ُ
ّّٰ
ۡ َ
ل َی ۡصف ُحوۡا ؕ الَا ت ِح ّ ُبوۡ َـ ا ۡـ حغ ِؿ َػ الل ُہ
ُ
ّّٰ َ ُ َ
لَک ۡم ؕ َق الل ُہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم ﴿﴾۲۲
તે રોકો કે જે ઓ ઇચ્છે છે કે ઇભાન
રાલનાયાઓના વંફંધભાં ણનરજજ્જ લાતોની
ંચચાજ પેરામ, ણનવંળમ તેભના ભાટે દુણનમાભા
;દુ:ખદામક અઝાફ છે અને આખેયતભાં ણ
ેઅને અલ્રાશ (ખયી શકીકત) વાયી ેઠે જાણ
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છે અને તભે નથી જાણતા. (૧૯)
અને જો તભાયા ય અલ્રાશની કૃા તથા
તેની યશેભત ન શોત (તો તે તભાયા ય
જલ્દીથી અઝાફ ઉતાયતે), યંતુ અલ્રાશ
ભોટો ભશેયફાન (અને) દમાુ છે . (૨૦)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! ળેતાનના ગરે
ગરે ન ચારો; અને જે ળખવ ળેતાનના
ગરે ચારળે તો તે તેને ફેળયભી અને
અનીણતની લાતોનો અલશ્મ શુ કભ કયળે; અને
જો તભાયા ય અલ્રાશની કૃા તથા તેની
યશેભત ન શોત તો તભાયાભાંથી શયગીઝ કોઇ
ણ ણલત્ર યશેતે નણશ, યંતુ અલ્રાશ જે ને
ચાશે ણલત્ર કયી દે છે ; અને અલ્રાશ ભોટો
વાંબનાય (તથા) જાણનાયો છે . (૨૧)
અને
તભાયાભાંથી
અલ્રાશની
કૃા
ભેલેરાઓ
અને
ધનની
યેરભછે ર
ધયાલનાયાઓ આ (લાતની) વોગંદ ખાઇ ન
ફેવે કે તેઓ વગાલશારા, ભીણસ્કનો અને યાશે
અલ્રાશભાં ણશજયત કયનાયાઓને કાંઇ નણશ
આે; ફલ્કે તેભને જોઇઍ કે (તેભના લાંક)
ભાપ તથા દયગુજય કયે; ળું તભે આ વંદ નથી
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કયતા કે અલ્રાશ તભાયા ગુનાશ ભાપ કયી દે ?
અને અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન, દમાુ છે .
(૨૨)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ અબ્દુલ્રાશ ફીન
અફી વરુર અને ભસ્તાશ ઉય શદ જાયી કયી
અને વપલાને ણશવાનને ઝખભી કમો અને
તેઓ તૌફા ન કયે તો આખેયતભાં ણ
અઝાફ થળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે કોઇ ભોઅભીનની
ઍલી ફાફત ફમાન કયે જે તેણે આંખોઍ
જોઇ છે અને કાનોઍ વાંબી છે તો તેની
ઍલા રોકોભાં ગણતયી થળે કે જે ઓના શકભાં
ખુદાઍ આ આમત નાણઝર કયી છે . ભતરફ
કે કોઇ ભોઅભીનનો કોઇ અમફ અથલા
ગુનોશ જુ ઓ અથલા વાંબો અને તે
રોકોભાં ફમાન કયો તો તેના ભાટે કુદયત
તયપથી ણળક્ષા છે , ઍ જ યીતે કોઇ ભાણવ
ભોઅભીનને ભાટે ખોટી લાતો રખે તો ઍ
ણ ણળક્ષાને ાત્ર છે . તેથી ભોઅણભનો ણલળે
કોઇ ણ લાત ફોરતાં કે રખતાં શેરા
ફશુ જ વાલધાની યાખલી જોઇઍ.
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જો તભાયા ય ખુદાની ભશેયફાની ન શોત
તો તે તભોને અઝાફભાં ગીયપતાય કયત. તેણે
તભોને તૌફા કયલાનો વભમ આપ્મો છે .
ળમતાન તો તભને ફુયાઇની નજાવતોભાં
યગદોલા ભાટે શંભેળા તૈમાય યશે છે . જો
ખુદા ોતાના પઝરો કયભથી બરાઇ અને
ફુયાઇની વભજ ન આત અને ભાગજદળજન ન
કયત તો તભાયાભાંથી કોઇ ણ વ્મણક્ત
ોતાની ભેે ણલત્ર થઇ ળકત નણશ. ખુદા
ોતાના ઇલ્ભ લડે દયેક ઇન્વાનની છૂ ી અને
જાશેય લાતોને જાણે છે અને ખુદા ભશાન
વાંબનાય અને જાણનાય છે .
જ. ઇબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે અસ્શાફોની
ઍક જભાઅતે કવભ ખાધી શતી કે જે
રોકોઍ ફીફી ઉય તોશભત ભુક્મું શતું
તેઓને વદકાભાંથી કંઇ આલું નણશ, તો ઍ
ણલે ખુદાઍ આ આમતભાં તેઓને આલાનું
કશેર છે . જો તેઓ તૌફા કયે તો ખુદા ફદરો
રેલા ળણક્તભાન શોલા છતાં ફક્ષનાય અને
યશેભ કયનાય છે . કેટરાક કશે છે કે આ આમત
રોકોના ઍક વભૂશ ભાટે નાણઝર થઇ છે .
અનુક્રભણણકા

1574

hajinaji.com

૨૩ થી ૨૬ભી આમાત :-

ّ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ّٰ ۡ ّٰ
ّٰ
ِاـ ال ِذین یرموـ المحصن ِت الغ ِفل ِت
ّٰ
ُّ ۡ
ۡ ّٰ ُ ُ
الدن َیا َق الۡآ َِو ِۃ ۪ َق
ال ُم ۡؤ ِمن ِت ل ِعنوۡا فِی
ل َ ُہ ۡم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ۡی ٌم ﴿ ۙ﴾۲۳

َ َۡ
َ َۡ َ
َ
ّیوۡ َؿ تش َہ ُد َعل ۡی ِہ ۡم ال ِسن ُت ُہ ۡم َق ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم
ُ
َ ُ
َ ُ
َق ا ۡذ ُجل ُہ ۡم ِب َما کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۲۴
َ ۡ َ ّ ُ َ ّ ۡ ُ ّّٰ
الل ُہ ِخیۡ َن ُہ ُم ال ۡ َح ّ َق قَ
یوم ِئ ٍذ یوفِی ِہم
َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ َ ُ َ ۡ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ
ُ
حعلموـ اـ اللہ ہو الحق الم ِبهف ﴿﴾۲۵
اَل ۡ َخب ۡی ّٰث ُت ل ِۡل َخب ۡی ِثه ۡ َف َق ال ۡ َخب ۡی ُثوۡـَ
ِ
ِ
ِ
َ ّ َ ّ ّٰ ُ ّ َ
ۡ َ ۡ ّٰ
ِلط ّیبه ۡ َف قَ
ل ِلخ ِبیث ِت ۚ ق الط ِیبت ل ِ ِ
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َّ
َّ
َ َ ُ
الط ِّی ُبوۡ َـ ل ِلط ِّی ّٰب ِت ۚ اقلٰٓ ِئک ُمك َ ّؿ ُء ۡق َـ
َ ٌۡ َ ٌ َۡ
ُ َُ َ
ِم ّما حقوۡلوۡ َـ ؕ ل َ ُہ ۡم ّمغ ِؿ َػۃ ّق ذِرؼ ٔ ِویۡ ٌم
﴾۲۶٪ ﴿
ણનવંળમ જે રોકો ણતવ્રતા ફેખફય (ણનદો)
ભોઅભીન સ્ત્રીઓ ય અનીણતનો આયો ભૂકે
છે તેભના ય દુણનમાભાં રાઅનત કયલાભાં
આલી છે અને આખેયતભાં ણ, અને તેભના
ભાટે ઘણો ભોટો અઝાફ છે . (૨૩)
તે રદલવે કે જે રદલવે તેભની જફાનો તથા
તેભના શાથ તથા તેભના ગ (લગેયે અલમલો)
તેભના કૃત્મોનાં વંફંધભાં તેભની જ ણલરૂઘ્ધ
ઝુફાની આળે. (૨૪)
તે રદલવે અલ્રાશ તેભને (તેભની કયણીનો)
ૂયેૂયો (અને) મોગ્મ ફદરો આળે, અને
તેઓ આ જાણી રેળે કે અલ્રાશ ઍજ વત્મ
છે , (અને વત્મને) ખુલ્રું કયી દેખાડનાયો છે .
(૨૫)
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ફદકાય સ્ત્રીઓ ફદકાય ુરૂો ભાટે છે , અને
ફદકાય ુરૂો ફદકાય સ્ત્રીઓ ભાટે
ફંધફેવતા છે ; અને નેક સ્ત્રીઓ નેક ુરૂો
ભાટે છે , અને નેક ુરૂો નેક સ્ત્રીઓ ભાટે
ફંધફેવતા છે ; આ વઘા ભાણવો તે
લાતોથી કે જે તે (દુયાચાયી રોકો) ફકે છે
ણનદો છે ; તેભના જ ભાટે ગુનાશોની ભાપી છે
અને ઇઝઝતની યોઝી ણ. (૨૬)
જે રોકો નેક અને ણલત્ર ઔયતો ઉય
વ્મણબચાયનો આક્ષે કયે છે તો તેઓ ઉય
દુણનમા અને આખેયતભાં રાઅનત કયલાભાં
આલી છે . આ આમત ભોઅભેના ઓયતોની
ળાનભાં નાઝીર થઇ છે .
ણનદો ભોઅભીનો અને ભોઅભેનાત ઉય
તોશભત ભુક્મું શળે તો તેઓના અલમલો તેની
જ ણલરૂઘ્ધ ગલાશી આળે. અલ્રાશ
કમાભતના રદલવે તેઓને ુયેુયો ફદરો
આળે અને તેના શુ કભભાં કોઇ ણ જાતનો
ઝુલ્ભ શળે નણશ.
આ આમતભાં ઍક વૈઘ્ધાંણતક લાત કશેલાભાં
આલી છે કે દુટ ક રોકોનું જોડું દુટ કની વાથે જ
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શોલું જોઇઍ અને જે ાક-દાભન અને ણલત્ર
શોમ છે તેનો વંફંધ ણલત્ર વાથેજ શોલો
જોઇઍ. ઍક ફદકાય ભાણવ પક્ત ઍક જ
ફુયાઇ નથી કયતો ણ ઍ ફુયાઇ અનેક ફુયી
આદતોને જન્ભ આે છે . આ આમતભાં જુ દા
જુ દા ત્રણ કોર છે . જે ભકે અગાઉ લણજન કયી
ચૂક્મા છીઍ કે ફદકાય ુરૂને ાક-દાભન
ઓયત વાથે ળાદી કયલાનો કોઇ શક નથી ણ
તે ફદકાય અને ભુશ્રીક ઓયતો વાથે ળાદી કયે ,
તેલી જ યીતે ફદકાય ઓયતોને ણ ાક
ભોઅભીનો વાથે ણનકાશભાં જલું ન જોઇઍ
ણ તે ફદકાય અને ભુશ્રીકોના ભાટે જ મોગ્મ
છે . કાયણ કે ઍ ઝભાનાભાં કેટરાક સ્ત્રી-ુરૂો
ખુલ્રભ ખુલ્રા વ્મણબચાયી શતા તેથી
ભોઅભીનોને તેની વાથે કોઇ ણ જાતના
યીશ્તા કે વંફંધ જોડલાની ભનાઇ કયી છે . આ
સ્તયે પયીથી ઍ શુ કભનું ુનયાલતજન કયેર છે .
ખફીવ ઓયતોને ખફીવ ભદો ભાટે યશેલા દે
અને ખફીવ ભદો ભાટે ખફીવ ઓયતો મોગ્મ
છે . ઍલી જ યીતે ાક દાભન ઓયતો ભાટે
ણલત્ર ભદો મોગ્મ છે અને ાક દાભન ભદો
અનુક્રભણણકા
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ભાટે ાક દાભન ઓયતો મોગ્મ છે . ખયાફ
લાતો ખયાફ ભયદો ભાટે શોમ છે અને વાયી
લાતો વાયા ભયદો ભાટે શોમ છે અને નેક
ુરૂો વાયી લાતને અનાલી રે છે .
૨૭ થી ૩૦ ભી આમાત :-

َ ُ َّ
َ ُُ
ً
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا لَا ت ۡدخلوۡا بُ ُی ۡوتا
َغه ۡ َؿ بُ ُیوۡ ِت ُک ۡم َح ّٰتّی تَ ۡس َتاۡنِ ُسوۡا َق تُ َس ِّل ُمواۡ
َعدٰۤی اَ ۡہ ِل َہا ؕ ّٰدل ُِک ۡم َخه ۡ ٌؿ لّ َ ُک ۡم ل َ َع ّ َل ُکمۡ
َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
تذٔوقـ ﴿﴾۲۷
َفا ۡـ لّ َ ۡم تَج ُد ۡقا ف ۡی َہا ۤۡ اَ َح ًدا َفلَا تَ ۡد ُخ ُلوۡہاَ
ِ ِ
ِ
َح ّٰتّی یُ ۡؤ َد َـ ل َ ُک ۡم ۚ َق ِا ۡـ قِ ۡی َل ل َ ُک ُم ۡاذج ُعواۡ
ِ
َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ّٰ َ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ ب َما تَ ۡع َم ُلوۡـَ
فاذ ِجعوا ہو ارؽی لکم ؕ ق ِ
hajinaji.com

1579

અનુક્રભણણકા

َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۲۸
َ ُ َ َ َ ُُ
ً
ل َ ۡی َس َعل ۡیک ۡم ُجن ٌاج ا ۡـ ت ۡدخلوۡا بُ ُیوۡتا
َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ٌ َّ ُ
ّّٰ
اع لک ۡم ؕ َق الل ُہ
غهؿ مسکون ٍۃ فِیہا مت
َۡ
َ ُ
حَ ۡعل ُم َما ت ۡب ُد ۡق َـ َق َما تک ُت ُموۡ َـ ﴿﴾۲۹
ُق ۡل لّ ِۡل ُم ۡؤ ِم ِنه ۡ َف حَ ُغ ّ ُضوۡا ِم ۡن اَ ۡب َصاذِ ِہ ۡم قَ
َ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ ّٰ َ َ ۡ ّٰ َ ُ ۡ ّ َ
یحفظوا فوقجہم ؕ دل ِک ارؽی لہم ؕ ِاـ
ّّٰ َ َ ۡ ٌ ۢ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
اللہ خ ِبهؿ ِبما یصنعوـ ﴿﴾۳۱
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! તભે તભાયા ોતાના
ઘયો ણવલામ ફીજાઓના ઘયોભાં જ્માં વુધી
ેતભે યજા ન ભેલો અને તેના યશેલાવીઓન
;વરાભ ન કયો (શયગીઝ) દાખર થળો નણશ
ેઍજ તભાયા ભાટે ફેશતય છે કે જે થી તભ
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ફોધ ગ્રશણ કયો. (૨૭)
ણ જો તભને જણામ કે તે (ઘય)ભાં કોઇ
નથી તો ણ જ્માં વુધી તભને યજા ન ભે
તેભાં શયગીઝ જાઓ નણશ, અને અગય તભને
(ઍભ) કશેલાભાં આલે કે ાછા ચાલ્મા જાઓ
તો (તયતજ) ાછા જાઓ, ઍજ તભાયા ભાટે
લધાયે ચોખખાઇ બયેરું છે ; અને તભે જે કાંઇ
કયો છો તેનાથી અલ્રાશ લાકેપ છે . (૨૮)
જે ઘયોભાં કોઇ યશેતું ન શોમ અને તેભાં
તભાયો કાંઇ વાભાન શોમ તો તેલા ઘયોભાં
જાઓ તો તભાયા ય કાંઇ દો નથી; અને
તભે જે કાંઇ જાશેય કયો છો તથા જે કાંઇ તભે
વંતાડો છો તેનાથી અલ્રાશ વાયી ેઠે લાકેપ
છે . (૨૯)
(શે યવૂર !) ભોઅભીનોને કશે કે તેઓ તેભની
આંખો શેઠી યાખે અને ોતાના ગુપ્ત બાગોનું
યક્ષણ કયે; આ તેભના ભાટે લધાયે ણલત્રતાબમુું
છે ; ફેળક તેઓ જે કાંઇ કયતા યશે છે તેનાથી
અલ્રાશ વાયી ેઠે ખફયદાય છે . (૩૦)
કુદયત કશે છે કે તભો ફીજાના ઘયે જાલ તો
ઘયભાં દાખર થલા ભાટે યજા ભેલો અને
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દયલાજા ય જઇને વરાભ કયો અને ુછો કે
શુ ં અંદય આલું ? જો તે યજા આે તો અંદય
જાલ. ઍક ભાણવે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના
દયલાજા ઉય આલીને ખોંખાયો કમો. શઝયતે
ોતાની રોંડીને પયભાવ્મું કે તું તેને કશે કે
“અસ્વરાભો અરમકુભ” કશીને યજા ચાશો.
આ વાંબી તે ભાણવે વરાભ કયી અને
ૂછમું કે શુ ં અંદય આલું ? ત્માય છી આે
યજા આી. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે ોતાના ણતાના
ઘયભાં દાખર થામ અને ણતા ુત્રની ાવે
જામ ત્માયે યજાની જરૂયત નથી ણ રદકયી
અથલા ફશેન ણતલાી શોમ તો તેના ઘયભાં
જલાની યજા રેલી જોઇઍ. ઍક વ્મણક્તઍ શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ને ૂછમું કે ભાયી ભા ાવે
જાઉં તો યજા રઉં ? ભાયા ણવલામ તેની વેલા
કયનાય કોઇ નથી. શઝયતે પયભાવ્મું કે યજા
રેલી જોઇઍ. ળું તું ઍ લાતને વંદ કયે છે કે
તેણી ઘયભાં કદાચ નલસ્ત્ર શોમ અને તાયી
નજય તેના ઉય ડે ? તેણે કહ્યું નણશ.
કોઇના ઘયભાં યજા લગય દાખર ન થલાના
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શુ કભ ભાટે આ આમત નાણઝર થઇ છે .
શલે આમતભાં ફતાલે છે કે કોઇના ઘયભાં કોઇ
ભાણવ ન શોમ અને જ્માં વુધી કોઇ આલીને
યજા ન આે ત્માં વુધી તેભાં દાખર ન થાલ
અને જો કોઇ તભને કશે કે ાછા ચાલ્મા જાલ
તો તભાયે ાછા ચાલ્મા જલું જોઇઍ.
કેટરાક અસ્શાફોઍ શ. યવુરે ખુદા (વ.)ને
અયઝ કયી કે લેાયીઓ ભુવાપયી ભાટે ળાભ
અને ઇયાક જામ છે તો યસ્તાભાં ભુવાપયખાના
અને ખારી ભકાનો શોમ છે અને ત્માં કોઇ
શોતું નથી અને તેઓ ત્માં ોતાનું યશેઠાણ
ફનાલે છે તો ઍ લખતે કોની યજા રેલી ?
ત્માયે આ આમત નાણઝર થઇ. “જે ઘયોભાં
કોઇ યશેતું ન શોમ અને તભાયો વાભાન શોમ
તો તે ઘયોભાં જઇ ળકો છો.” શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું જે ઘયોભાં
રોકો લસ્તા નથી ઍલું આ આમતભાં આવ્મું
છે તે ઘયોનો અથજ શભાભ-ધભજળાા
ભુવાપયખાના લગેયે છે .
શલે ભોઅભીનોને કશેલાભાં આલે છે કે
નાભેશયભને જોલાથી ોતાની આંખોને નીચી
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યાખો. તપવીયે ભજભઊર ફમાનભાં ઇબ્ને
ઝમદનો કોર છે કે કરાભે ળયીપભાં જ્માં ણ
“પોરૂજ” (ળભજની જગ્મા)ના યક્ષણનો શુ કભ
આપ્મો છે તેનો અથજ ઝીનાથી ફચલાનો છે .
અશીં ળભજની જગ્માનું યક્ષણનો અથજ ડદો છે
ઍટરે ોતાની આંખોને ફીજાની ળભજની
જગ્મા જોલાથી ફચાલો અને ોતાની ળભજની
જગ્માને ફીજાની નજયથી ફચાલો. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ ણ આજ
પયભાવ્મું છે . આે પયભાવ્મું છે કે ભદે ભદજની
(ઍક ુરૂે ફીજા ુરૂની) ળયભની જગ્મા
જોલી શયાભ છે અને ઓયતે ઓયતની
ળયભની જગ્મા જોલી શયાભ છે .
૩૧ભી આમત :-

ۡ ُ ۡ ّٰ ۡ ّ ُ
َ
َق ق ۡل ل ِل ُم ۡؤ ِمن ِت حَغضض َن ِم ۡن ا ۡب َصاذِ ِہ ّ َن
ََق یَ ۡح َف ۡظ َن ف ُ ُو ۡق َج ُہ ّ َن َق لَا یُ ۡب ِدیۡن
َرِیۡ َن َت ُہ ّ َن ِالَّا َما َظ َہرَ ِم ۡن َہا َق ل ۡ َی ّۡ ِو ۡبن
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ُ
ِبخ ُمرِ ِہ ّ َن َعدّٰی ُج ُیوۡ ِب ِہ ّ َن ۪ َق لَا یُ ۡب ِدیۡ َن
َّ
َ
َ
َ
رِیۡن َت ُہ ّ َن ِالا ل ُِب ُعوۡل َ ِت ِہ ّ َن ا ۡق ّٰابَٓائِ ِہ ّ َن ا ۡق
َ َ َ
َ َ َ
ُ
ّٰابَٓا ِء ب ُعوۡل َ ِت ِہ ّ َن ا ۡق ا ۡبنٓائِ ِہ ّ َن ا ۡق ا ۡبنٓا ِء
َ ۤۡ ۡ
َ ۡ
ُ
ب ُعوۡل َ ِت ِہ ّ َن ا ۡق ِاخوَانِ ِہ ّ َن ا ۡق بَ ِج ۡی ِاخوَانِ ِہ ّ َن
ََ
َ ۤۡ َ َ
َ
َ
ا ۡق بَجِ ۡی اخ ّٰو ِت ِہ ّ َن ا ۡق نِ َسٓائِ ِہ ّ َن ا ۡق َما َملک ۡت
َ ۡ َ ُ ُ ّ َ َ ّّٰ ۡ َ ۡ ُ
الت ِب ِعه َف غه ِؿ اقخِی الۡاِ ۡذبَ ِۃ
ایمانہن ا ِق
َ ّ َ َ ّ ۡ َّ
ۡ
الطف ِل ال ِذ ۡی َن ل َ ۡم یَظ َہرُ ۡقا
اؾ ا ِق ِ
ِمن الرِج ِ
ّ
ۡ
الن َسٓا ِء ۪ َق لَا حَّ ِو ۡب َن
َعدّٰی َعوۡ ّٰذ ِة ِ
َ
َ
ۡ ۡ
ِبا ۡذ ُج ِل ِہ ّ َن ل ُِی ۡعل َم َما یُخ ِفه َف ِم ۡن
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ّّٰ َ ۡۤ ُ
َُ
َ
رِیۡن ِت ِہ ّ َن ؕ َق توۡبُوۡا ِاخی الل ِہ َج ِم ۡی ًعا ا ّی َہ
ُ ۡ
ۡ ُ ُ َّ
﴾۳۱﴿ ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ ل َ َعلک ۡم تف ِل ُحوۡ َـ
અને તું ભોઅભીન સ્ત્રીઓને ણ કશે કે
તેણીઓ ોતાની દ્રણટ ક નીચી યાખે અને
ોતાના ગુપ્ત બાગોને (ફીજાઓની
નજયથી) ફચાલે, અને ોતાના ફનાલ
ળણગાય-કે જે ોતભેે જાશેય થામ તે
ણવલામ-(જાણી જોઇને) જાશેય (કયલાના
પ્રમત્નો) ન કયે, અને તેભને જોઇઍ કે
ોતાની ઓઢણીઓ છાતી ય નાખી યાખે;
અને ોતાનો ળણગાય ોતાના ખાસલદો
અથલા ોતાના ફાદાદાઓ અથલા ોતાના
ણતઓના ફાદાદાઓ અથલા ોતાના ુત્રો
અથલા ોતાના ણતના (વાલકા) ુત્રો
અથલા ોતાના બાઇઓ અથલા ોતાના
બત્રીજાઓ અથલા ોતાના બાણેજો અથલા
ોતાની ચાકયડીઓ અથલા ોતાના રોંડી
ગુરાભો અથલા ઍલા ુરૂ નોકયો-કે જે ભને
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સ્ત્રીઓની જરૂય શોતી નથી-અથલા તે
છોકયાઓ કે જે ઓ શજી સ્ત્રી અંગથી લાકેપ
(ફાણરગ) થમા ન શોમ તેભના ણવલામ ફીજા
કોઇ ય જાશેય થલા ન દે; અને તેણીઓ
(ચારતાં ચારતાં) ોતાના ગ ઍલા શેતુથી
(ઝભીન ય જોયથી) છાડે નણશ કે જે
ળણગાય તેણીઍ વંતાડેરો છે તે જાશેય થઇ
જામ; અને શે ભોઅભીનો ! તભે વઘાને
વઘા જ અલ્રાશની શજૂ યભાં તૌફા કયો કે
જે થી તભે (વલે) ભુણક્ત ાભો. (૩૧)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે નાભેશયભ
(ુરૂ કે સ્ત્રી)ની તયપ જોલું ઍ આંખના
ઝીના છે અને જે કોઇ ાડોળીના ઘયભાં
ડોકાઇને તેની સ્ત્રીના ળણગાય કે ળયીય કે
લા તયપ નજય કયે તો તે જશન્નભભાં જળે.
કોઇ સ્ત્રી વાથે ણનકાશ કયલા શોમ તો તેનો
ચશેયો જોઇ ળકામ છે અને રોંડી ખયીદલી
શોમ તો તેણીના ચશેયાને ણ જોઇ ળકામ
છે . કારપયોની સ્ત્રીઓને રઝઝત લગય જોઇ
ળકે છે . નાભેશયભ ુરૂ કોઇ ણ ભુવરભાન
સ્ત્રીને જોઇ ળકતો નથી ણ તે ોતાની
અનુક્રભણણકા

1587

hajinaji.com

દીકયી, ભા, લશુ , વાવુ, ફુઇ, ભાવી, ફાની
સ્ત્રી, દાદી, નાની, ફશેન, બાણેજ, બત્રીજી,
રદકયાની લશુ , ોતે વોશફત કયેરી સ્ત્રીની
દીકયી અને બાઇ-ફશેન અને ોતાની
ઓરાદની દીકયીઓ અને ોતે વોશફત
કયેરી સ્ત્રીના દીકયાની દીકયી અને ઍજ
પ્રભાણે દુધ ીલાના કાયણે જે ઓયત વગી
થામ છે તેણીઓ લગેયેને જોઇ ળકે છે . ઍ
ણવલામ ફીજી ઓયતોને જોઇ ળકતો નથી
અને જે રયલાજ છે કે ોતાની બાબી તથા
ભાવી, ફુઇ, કાકા, ભાભા લગેયેની દીકયીઓ
તેભજ ઍ ણવલામ ોતાની વાી, ભોંઢાની
કશેરી બાબી તથા ફશેનને જોલે છે અને
તેણીઓ યદો ણ કયતી નથી તે કોઇણ
વંજોગોભાં જાઍઝ નથી તેભજ ઓયતો
ોતાના ફનેલી તથા ભાવી, ફુઇ, કાકા અને
ભાભાના રદકયા અને રદમયનો જે યદો નથી
કયતી તે ણ દુરૂસ્ત નથી અને ઍ ભોટો
ગુનાશ છે .
જો સ્ત્રી ઉય ઍક લખત નજય ડી જામ તો
શયકત નથી ણ પયી લખત તેના ઉય નજય
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કયે નણશ અને ડોક્ટયે સ્ત્રીને (ણનદાન ભાટે)
જોલાની જરૂય શોમ તો જોઇ ળકે છે , જ્માયે
ગુરાભ ોતાની ભારેકાને જોઇ ળકતો નથી
અને તેણીઍ ણ ગુરાભનો યદો યાખલો
જોઇઍ અને નાભેશયભ સ્ત્રી આંધા ુરૂને
ણ જોઇ ળકતી નથી અને આંધો ણ
જાણી જોઇને સ્ત્રીનો અલાજ વાંબે નણશ
અને ણશજડો નાભેશયભ સ્ત્રીને જોઇ ળકતો
નથી. તેભજ સ્ત્રી ણ ણશજડાને જોઇ ળકતી
નથી, બરે છી તે તેણીના જ ૈવાથી
ખયીદેરો શોમ.
જ. ઉમ્ભે વલ્ભાથી રયલામત છે કે યદાની
આમત નાણઝર થલા છી શુ ં અને ભેભુના
શઝયત (વ.)ની ાવે ફેઠા શતા ત્માં
અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને ભકતુભ જે ઓ આંધા શતા
તે આવ્મા. તો શઝયતે અભને પયભાવ્મું કે
છુ ાઇ જાલ. અભોઍ આ (વ.)થી કહ્યું કે
ઍ તો આંધા છે . તો આે પયભાવ્મું કે તભે
તો આંધા નથી !
ભદીનાભાં ઍક મુલાન ચાલ્મો જતો શતો ત્માયે
વાભેથી ઍક સ્ત્રી આલી. તેણીઍ ળણગાય
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કયેરો શતો. મુલાન તેણીને જોતો-જોતો ઍક
ગરીભાં ગમો ત્માં રદલાર શતી અને ત્માં કાંચ
કે શાડકા ડેરા શતા તેની વાથે અથડાઇ ગમો
અને ઝખભી થઇ ગમો. શઝયતે જ્માયે તે
મુલાનને ઝખભી થઍરો જોમો તો આ આમત
નાણઝર થઇ અને ઓયતોને શુ કભ થમો કે
ોતાનો ળણગાય નાભેશયભ ઉય જાશેય કયે
નણશ.
૩૨ થી ૩૩ ભી આમાત :-

ۡ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
الص ِل ِحه َف ِم ۡن
ق ان ِکحوا الایاػی ِمنکم ق
َ ِع َبا ِخ ُک ۡم َق ِا َمٓائ ُک ۡم ؕ ِا ۡـ ّیَ ُکوۡنُوۡا ُف َـ َػ
ٓاء
ِ
ۡ َ ۡ ُ ّّٰ ُ ۡ ُ
ٌ َ ُ ّّٰ َ
اسع
ق
ہ
الل
ق
ؕ
ہ
ل
ض
ٖ ِ حغ ِن ِہم اللہ ِمن ف
ِ
﴾۳۲﴿ َع ِل ۡی ٌم
ۡ َق ل ۡ َی ۡس َت
ًف الّ َ ِذیۡ َن لَا یَج ُد ۡق َـ نِک َاحا
ف
ع
ِ
ِ
ِ
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َّ
ّّٰ ُ ۡ
َۡ
ّّٰ
َحتی حغ ِن َی ُہ ُم الل ُہ ِم ۡن فض ِل ٖہ ؕ َق ال ِذیۡ َن
َ ََ َ ُُ
ُ ۡ ّٰ
یَ ۡب َتغوۡ َـ ال ِکت َب ِم ّما َملک ۡت ایۡ َمانک ۡم
ََ
َۡ َ
فکا ِت ُبوۡ ُہ ۡم ِا ۡـ َع ِل ۡم ُت ۡم فِ ۡی ِہ ۡم خه ًؿا ۖ٭ ّق
ّٰ ُ ۡ ُ ۡ ّ ۡ ّ َ ّّٰ ّ َ ۤۡ ّٰ ُ
اؾ الل ِہ ال ِذ ۡی ّٰاتىک ۡم ؕ َق لَا
اتوہم ِمن م ِ
ُۡ
َ ُ َ ۡ َ
َ
تٕ ِو ُہوۡا ف َت ّٰی ِتک ۡم َعدی ال ِبغٓا ِء ِا ۡـ ا َذ ۡخ َـ
َ ً ّ ُ
َ َ
ۡ
ت َح ّ ُصنا ل َِت ۡب َتغوۡا ع َوص ال َح ّٰیو ِۃ
ّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ّ ُ ۡ ۡ ّ ُ ّ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ ِمنۢۡ
الدنیا ؕ ق من یٕ ِوہہن ف ِاـ
َ ۡ ۡ َ َّ َ ُ ۡ ٌ َّ
ٌ
ۡ
بع ِد ِأوا ِہ ِہن غفوذ ذ ِحیم ﴿﴾۳۳
અને તભાયાભાંથી જે સ્ત્રીઓ અણલલાશીતા
શોમ તેભના રગ્ન કયી આો. અને તભાયા
ગુરાભો તથા રોંડીઓભાંથી જે ઓ વદાચાયી
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શોમ તેભના ણ; અગય તેઓ ભોશતાજ શળે
તો અલ્રાશ ોતાની કૃા લડે તેભને વભૃધ્ધ
કયી દેળે; અને અલ્રાશ ઉદાય (અને) જાણનાય
છે . (૩૨)
અને તભાયાભાંથી જે ઓ ણનકાશ ન કયી ળકે
તેભણે યશેઝગાય યશેલું, અશીં વુધી કે
અલ્રાશ ોતાની કૃાથી તેભને વભૃધ્ધ કયી
દે; અને તભાયા રોંડી ગુરાભ કે જે ઓ (અભુક
યકભ આી આઝાદી ભેલલા ભાટે) રખત
કયલા ચાશતા શોમ તો અગય તભે તેભનાભાં
વદાચાયના ણચન્શો જુ ઓ તો તેભની વાથે
રખત કયી રો, અને તેભને તે ભારભાંથી કે જે
અલ્રાશે તભને આપ્મો છે કાંઇ આો; અને
તભાયી રોંડીઓ અગય ાકદાભનીને
ચાશનાયી શોમ તો તેભને તભે વંવાયી રાબ
ભેલલા કાજે ફદકાયી (કયલા)ની પયજ ન
ાડો; અને જે તેભને ાડળે તો તેભને (તેભ
કયલાની) પયજ ાડ્મા છી ફેળક અલ્રાશ
(તેભના વંફંધભાં) ભોટો ક્ષભાલાન, દમાુ છે .
(૩૩)
ખુદાલંદે આરભ શલે ણનકાશ કયલા ણલે શુ કભ
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આે છે . ઓયત-ભદજના ણનકાશ ન થમા શોમ
તેભના ણનકાશ કયાલી આો. શેરા ણનકાશ
કયેરા શોમ અથલા કૂંલાયા શોમ, ગુરાભો અને
રોંડીઓ જે ઓ વારેશ શોમ તેઓના ણનકાશ
કયી આો. ખુદાલંદે આરભ કશે છે કે તભો
ણનધજન શો તો ણનકાશ કયલાથી લધાયે ગયીફ
થઇ જલાનો બમ ન યાખો, તે ોતાના
પઝરથી ભારદાય કયી આળે. શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ઍ પયભાવ્મું કે જો કોઇ ગયીફીના બમથી
ણનકાશ ન કયે તો તેણે ખુદા વાથે ફદગુભાની
કયી. ળયીઅતભાં ભવઅરો છે કે કોઇને
વ્મણબચાયનો ખોપ શોમ તો ણનકાશ કયલા
લાજીફ છે . શઝયતે પયભાવ્મું કે ણનકાશ ભાયી
વુન્નત છે , જે તેનાથી ભોંઢું પેયલળે તે ભાયાથી
નથી. તભો લંળને લધાયો તેથી શુ ં ફીજી
ઉમ્ભત ઉય પખ્ર કયીળ.
શદીવભાં છે કે યણેરા ભાણવની ફે યકાત
નભાઝ અયણીત (ળાદી લગયના) ભાણવની
૭૦ યકાત નભાઝની વભાન છે . ળાદીલાા
ભાણવની ફે યકાત નભાઝ ઓયત લગયના
ભાણવની આખી યાતની ઇફાદત અને
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રદલવના યોઝા કયતાં ફશેતય છે . શઝયતે
પયભાવ્મું કે જે મુલાન ળાદી કયલાની ળણક્ત
ધયાલતો શોમ તે ળાદી કયે અને જે નાભાં ળાદી
કયલાની તાકત ન શોમ તે યોઝા યાખે કે જે થી
તેની ઇચ્છા ઓછી થઇ જામ. ખુદાઍ તઆરા
ગુરાભો અને રોંડીઓ ણલે પયભાલે છે કે જે
તભાયા તાફાભાં શોમ ઍ રોકોભાં વદાચાયના
ણચન્શો જુ ઓ તો તેઓને “રકતાફ” અગય
ભુકાતફ (રખાણ કયાય) કયી આો. ઉયનું
‘રકતાફ’ અને ‘ભુકાતફ’ ઍ ગુરાભો અને
રોંડીઓને ભુક્ત કયલાનું રેખીત ઇકયાયનાભું
(ટ્ઠgણેેીદ્ફીશા) છે . ઍટરે કે તેઓ કંઇ
ભાર અથલા જણવ આે તો તેઓને આઝાદ
અને ભુક્ત કયી દેલા જોઇઍ. જે ભકે ગુરાભ કે
રોંડી ોતાના ભાણરકને કશે કે અભુક ભુદ્દતભાં
અભો તભને અભુક યકભ કભાઇને બયી દઇળું
ભાટે તું અભોને ભુકત કય. જો આ ભાટે
ભાણરક યાજી શોમ તો તેઓને આઝાદ કયી દે.
આ ભાભરો ફે યીતે થઇ ળકે છે . ઍક ળતજ
લગયનો અને ફીજો ળતજલાો. ળતજ લગયનો
ઍ કે ભાણરક કશે કે ભેં તને અભુક યકભના
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ફદરાભાં ઍક લયવ વુધી ‘ભુકાતફ’ કમો અને
ઍક લયવભાં તું ઍ યકભ બયી દેજે અને ળયતી
ભાભરો ઍ છે કે ભાણરક કશે કે જો તું નક્કી
થમેરી ભુદ્દત વુધીભાં યકભ નણશ બયે અને ઍ
આલાભાં તું અળક્ત થઇળ તો તું ભાયો
ગુરાભ થઇળ ઍ વભમભાં શપ્તા કયલાભાં
આલે છે . અબ્દુલ્રાશ ણફન અફી ભુનાપીક
ાવે છ રોંડીઓ શતી અને તે તેણીઓનો
અડ્ડો ચરાલતો શતો. ઍ રોંડીઓઍ શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ને આની ખફય આી તેથી
ખુદા આ આમત નાણઝર પયભાલી કે તભો
રોંડીઓને ફદકાયી કયલાની પયજ ન ાડો.
૩૪ થી ૩૫ ભી આમાત :-

َ ّ ّٰ ّ َ ُ ّ ّٰ ّٰ ۡ ُ ۡ َ ۡۤ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
ق لقد انزلنا ِالیکم ای ٍت مب ِین ٍت ق
ََم َثلًا ِّم َن الّ َ ِذیۡ َن َخ َلوۡا ِم ۡن َق ۡب ِل ُک ۡم ق
ۡ َّ ُ ۡ ّ ً َ ۡ َ
َ
﴾۳۴٪ ﴿ مو ِعظۃ ل ِلمت ِقهف
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َ ُ
َ ّّٰ ُ ُ ۡ ُ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص ؕ َمث ُل نوۡذِ ٖف
ذ
اللہ نوذ
ِ
َکم ۡش ّٰکو ٍۃ فِ ۡی َہا م ۡص َب ٌاج ؕ اَلۡم ۡص َب ُ
اج ف ِ ۡی
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ َ ُّ َ َ ُ َ َ َّ َ َ
ٌ
اجۃ کان َہا کوۡخ ٌب ُخ ّذِ ّی
رجاج ٍۃ ؕ الزج
ُ َ َ َ َّ
َ
ُ َ
ّیوۡق ُد ِم ۡن ش َجرَ ٍۃ ّم ّٰك َؿخ ٍۃ ریۡ ُتوۡن ٍۃ لا

َ ۡ َّ َّ َ َ ۡ َّ َّ َ ُ َ
ُ
اخ ر ۡی ُت َہا ح ِط ۡیٓ ُء َق
ًوقِی ٍۃ ق لا غو ِبی ٍۃ ۙ یک
ُ
َ ُ
َ
لَوۡ ل َ ۡم ت ۡم َس ۡس ُہ ن ٌاذ ؕ نوۡ ٌذ َعدّٰی نوۡ ٍذ ؕ یَ ۡہ ِدی
ّّٰ ُ ُ ۡ َ ۡ ّ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ّّٰ
اللہُ
اللہ ل ِنوذِ ٖف من یشٓاء ؕ ق حّ ِوب
ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ ّّٰ
الل ُہ ِبک ُ ّل َشی ٍءۡ
از ؕ ق
الامثاؾ ل ِلن ِ
ِ
َع ِل ۡی ٌم ﴿ ۙ﴾۳۵
અને (શે ભુવરભાનો !) ફેળક અભોઍ તભાયા
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તયપ ખુલ્રી ણનળાનીઓ ઉતાયી છે અને તે
રોકોના દ્રટ કાંતો કે જે તભાયી આગભચ થઇ
ગમા છે તથા યશેઝગાયો ભાટે નવીશત ણ.
(૩૪)
અલ્રાશ આકાળ તથા ૃથ્લીનો નૂય (પ્રકાળ)
છે ; તેના નૂયનો દાખરો ઍક ગોખરાના જે લો
છે જે ભાં ઍક દીલો ફતો શોમ; અને તે રદલો
કાચના ઍક પાનવભાં (ભૂકેરો) શોમ; અને તે
પાનવ ઍલું શોમ જે લો કે ઍક ઝગભગતો
તાયો, અને તે ઝમતુનના ભુફાયક લૃક્ષના
તેરથી યોળન થઍરો શોમ, જે ન ૂલજ
(ફાજુ )નો શોમ ન ણશ્ચભ (ફાજુ )નો, ાવે
છે કે તેનું તેર ોત ભેે (યોળન થઇ)
પ્રકાળીત થઇ જામ, (છી) બરેને તેને આગ
અડકે ણ નણશ; નૂય ઉય નૂય છે ; અલ્રાશ
જે ને ચાશે છે તેને ોતાના નૂય તયપનો ભાગજ
દેખાડી દે છે ; અને અલ્રાશ રોકો ભાટે
(આલા સ્ટ ક) દાખરા લણજલે છે ; અને
અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો જાણકાય છે . (૩૫)
કુદયત કશે છે કે અભોઍ તભાયી તયપ અભાયી
ખુલ્રી ણનળાનીઓ ભોકરી અને ઍ રોકોના
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દાખરાઓ ણ આપ્મા જે તભાયી શેરાં
થઇ ગમા છે ભાટે તભો કંઇ નવીશત ગ્રશણ
કયો.
“અલ્રાશો નુરૂસ્વભાલાતે લર અઝજ ”
(અલ્રાશ આવભાન અને ઝભીનને યોળન
કયલાલાો છે .) આ આમતભાં તપવીય
કયનાયાઓઍ “નુય”ના જુ દા-જુ દા અથજ કમાજ
છે : (૧) નુયનો અથજ ણશદામત અને શાદી
ભુયાદ છે . ઍટરે અલ્રાશ આવભાનો અને
ઝભીનોની ફધી ભખરુકનો શાદી છે . (૨)
અલ્રાશ આવભાનો અને ઝભીનોને ચાંદવુયજ, ણવતાયાઓ થકી યોળની આલાલાો
છે . (૩) નુયનો અથજ ણઝનત (ળોબામભાન)
અને યોળન થામ છે , ઍટરે કે અલ્રાશ
આવભાન અને ઝભીનોને અમ્ફીમા અને
અલરીમાના લજુ દથી ઝીનત આલાલાો
છે . ખુદા પ્રત્મેક પામદો, ઍશવાન લગેયેનો
ખયો ૈદા કયનાય છે અને તેથી તેને નુય કશે
છે . નુયનો અથજ ભુનવ્લય ણ થામ છે , ઍટરે
કે આવભાનો અને ઝભીનને પ્રકાળીત કયનાય.
જે ભકે અણતળમોણક્તભાં આદીરને અદર કશે.
અનુક્રભણણકા
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તેથી અદર અવરભાં કોઇ ભાણવ નથી ણ
ઍક ણવપત છે . આદીર ઍટરે અદર કયનાયને
આદીર કશે છે , તેલી જ યીતે ખુદા કંઇ નુય
નથી ણ તે ફીજી ચીજોનો પ્રકાણળત કયનાય
છે ઍ ઉયથી નુય પયભાવ્મું છે અને નુય ઍક
મદા થઍરું છે , જ્માયે ખુદા ઍલી
ફાફતોથી ાક છે . નુય ળબ્દ “ઇલ્ભ” ભાટે
ણ લાયલાભાં આલે છે અને ખુદાઍ
તઆરા ઇન્વાનને જશારતના અંધકાયભાંથી
ઇલ્ભની યોળનીભાં રાલે છે . જો ખયેખરૂં વાચું
ઇલ્ભ અને ભાગજદળજન ક્માંમ ભી ળકતું શોમ
તો ઍ નુયના પ્રકાળભાંથી જ ભી ળકે છે
અને ઍ પૈઝ ભેવ્મા લગય ઇન્વાન
અજ્ઞાનતાભાંથી ફશાય નીકી ળકતો નથી.
આ આમતનો અથજ ઍભ ણ થળે કે અલ્રાશે
ણશદામતનું જે નુય મદા કમુું છે તે વાપચોખખા દીલા જે લું છે . જે ઍક ફશુ જ વાપ
અને વુંદય કાચના પાનવભાં છે . જે નો પ્રકાળ
ભોતીઓની જે ભ ચભકલાલાા આવભાની
વીતાયાની જે લો શોમ, જે ઝમતુનના ભુફાયક
ઝાડના તેરથી વગાલલાભાં આવ્મું છે . જે ના
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ઉય ૂલજ-ણશ્ચભનો કોઇ ણ અંધકાય અવય
કયતો નથી.
રદલો ઝમતુનના તેરથી યોળન કયલાભાં આવ્મો
છે જે ન ૂલજનો છે ન ણશ્ચભનો. આ ભાત્ર
રદલાનો પ્રકાળ અને તેના કભારનો ખમાર
આલા ભાટે યજુ કયેર છે . શેરાંના
જભાનાભાં લધાયેભાં લધાયે ઝમતુનના તેરથી
દીલા ફાલાભાં આલતા શતા. આ દ્રટ કાંત
આલાથી આ ભુદ્દાનો ઍ અથજ નથી થતો કે
ઍ અલ્રાશની ઝાત શોમ જે ની ણચયાગ વાથે
વયખાભણી કયલાભાં આલી શોમ. કાયણ ઍ
તભાભ ચીઝોથી અલ્રાશની ઝાત ાક-ણલત્ર
છે , ણ અશીં કશેલાનો શેતુ ઍ છે કે આ
દાખરાભાં ભાભુરી દીલો નથી, ણ ઍ ભશાન
પ્રકાણળત દીલાની કલ્ના કયો જે તભાયા વાભે
આલે છે . જે ભકે ઍક ફશુ જ ઝફયદસ્ત
ણચયાગ ભકાનને ઝગભગાલી દે છે ઍલી જ
યીતે ખુદાઍ ોતાની કુદયતથી તભાભ
કાઍનાતના ટુકડાને નુય ફનાલેર છે .
આ આમતની તાલીર (અથજઘટન)ભાં
અલ્રાભા ભજરીવી (અ.ભ.) રખે છે કે
અનુક્રભણણકા
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અરી ઇબ્ને ઇબ્રાશીભે ોતાની તપવીયભાં શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી યીલામત કયી
છે કે ‘ણભળકાત’ (યોળનદાન) તે જ પાતેભા
(અ.) છે અને ણભસ્ફાશ (રદલો) તે શ. ઇભાભે
શવન (અ.) તથા શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.)
છે . ‘નુરૂન અરા નુય’ ઍટરે કે ઇભાભ છી
ઇભાભ જાશેય થામ છે , અને આમતભાં જે
આવ્મું છે કે ખુદા જે ને ચાશે તેને નુયની તયપ
ણશદામત કયે છે . તેથી ભુયાદ ઍ છે કે ખુદાઍ
તઆરા અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન (અ.) તયપ
ણશદામત કયે છે .
૩૬ થી ૩૯ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ ُ َ ّّٰ
َ
ف ِ ۡی بُ ُی ۡو ٍة ا ِد َـ الل ُہ ا ۡـ ت ۡرفع َق یُذٔ َو
ُۡ
ۡ فِ ۡی َہا
اس ُم ٗہ ۙ یُ َس ِّب ُح ل َ ٗہ فِ ۡی َہا ِبالغ ُد ِّق َق
َ ّٰ ۡ
﴾۳۶ۙ ﴿ اؾ
ِ الاص
ٌ ذِ َج
ۡاؾ ۙ لَّا تُ ۡلہ ۡیہ ۡم ِت َج َاذ ٌۃ ّ َق لَا بَ ۡی ٌع َعن
ِ ِ
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ۡ ّّٰ َ َ ّ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ّٰ
الزخو ِۃ
ِدٔ ِو الل ِہ ق ِاقا ِؿ الصلو ِۃ ق ِایتٓا ِء
َ َ َّ
ُُۡ
َ ُ
یَخافوۡ َـ یَوۡ ًما ت َتقل ُب فِ ۡی ِہ القلوۡ ُب َق

َ
الۡا ۡب َص ُاذ ﴿ ٭﴾۳۷

َ ۡ َ ُ ُ ّّٰ
الل ُہ اَ ۡح َس َن َما َع ِم ُلوۡا قَ
ل ِیج ِزیہم
ّّٰ ُ ُ
َۡ
یَ ِزیۡ َد ُہ ۡم ِّم ۡن فض ِل ٖہ ؕ َق الل ُہ یَ ۡررؼ َم ۡن
ّیَ َش ُ
ٓاء ب َغهۡؿِ ِح َ
اب ﴿﴾۳۸
س
ِ
ٍ
َق الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡۤۡقا اَ ۡع َمال ُ ُہ ۡم َک ٌَ َواب ب ِق ۡیع ٍۃَ
ٍۭ ِ
َّ ۡ َ ُ ُ َّ
الظ ۡم ّٰا ُـ َم ً
ٓاء ٗف لَمۡ
ٓاء ؕ َح ٰۤتّی ِا َدا َج َ
یحسبہ
َ ۡ ُ َ ۡ ً ّ َ َ َ َ ّّٰ
الل َہ ِع ۡن َد ٗف َفوَ ّّٰفىہُ
ی ِجدف شیئا ق قجد
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ّّٰ َ ٗ َ َ
َ الل ُہ َي ِویۡ ُع ال ۡ ِح
﴾۳۹ۙ ﴿ اب
س
ِحسابہ ؕ ق
ِ
(આ દીલો) ઍલા ઘયોભાં છે કે જે ભના
વંફંધભાં અલ્રાશે (ઍલો) શુ કભ આપ્મો છે કે
તે (ઘયો)નું વન્ભાન કયલાભાં આલે, અને આ
કે તેભાં તે (અલ્રાશ)ના નાભનું સ્ભયણ
કયલાભાં આલે; તેભાં તેઓ વલાય વાંજ તેની
ણલત્રતા લણજલે છે : (૩૬)
ઍલા રોકો કે જે ભને અલ્રાશના સ્ભયણથી
તથા નભાઝ ઢલાથી અને ઝકાત આલાથી
ન તો લેાય યોકે છે અને ન કોઇ રેલડ દેલડ;
(કાયણ કે) તેઓ તે રદલવથી ડયતા યશે છે કે
જે રદલવે હ્રદમો (ગબયાટને રીધે) ઉરટાઇ
જળે અને આંખો ણ: (૩૭)
(તેઓ તેની ઇફાદત ઍ ભાટે કયે છે ) કે
કદાચને તેભની કયણીઓનો ઉિભોિભ ફદરો
અલ્રાશ તેભને આે અથલા ોતાની કૃાથી
તેભના ભાટે ફીજુ ં ણ કાંઇક લધાયી દે; અને
અલ્રાશ જે ને ચાશે છે તેને ફેણશવાફ યોઝી
અજણ કયે છે . (૩૮)
અનુક્રભણણકા
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અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા તેભના કભો
ઍલા છે જે લી કે વાટ પ્રદેળભાં ચકચકતી
(ચભકતી) યેતી (માને ભૃગજ), જે ને તયસ્મો
(ભાણવ) ાણી ધાયી રે છે ; અશીં વુધી કે
જ્માયે તે તેની ાવે શોંચે છે ત્માયે તેને
(ાણી જે લી) કોઇ લસ્તુ વાંડતી નથી, અને
અલ્રાશને ોતાની ાવે જુ ઍ છે , છી તે
તેનો ુયેુયો ણશવાફ કયી દે છે ; અને અલ્રાશ
ભશા ઝડી ણશવાફ કયનાયો છે . (૩૯)
અશીં ‘ભકાનો’થી ભુયાદ ભસ્જીદો છે . કાયણ કે
તેભાં અલ્રાશની ઇફાદત કયલાભાં આલે છે .
ઍ ણવલામ શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ઍ ઘયથી ભુયાદ નફીઓ,
યવુરો અને ઇભાભોના ણ ઘય છે . વુન્નત
જભાતના આરીભ વોઅરફીઍ રખમું છે કે
અબ્ફાવ ણફન તગરફે ફકી ણફન શાયીવથી
રયલામત કયી છે કે અનવ ણફન ભારીક અને
ફુયેદા કશે છે કે જ્માયે આ આમત લાંચલાભાં
આલી તો શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી વલાર
કયલાભાં આવ્મો કે ખુદાઍ કુયઆનભાં જે
ઘયોનું લણજન કમુું છે તે કમા છે ? આે
અનુક્રભણણકા
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પયભાવ્મું કે તે મગમ્ફયોના ઘય છે . તે લખતે
શેરાં વાશેફે ૂછમું કે મા શઝયત (વ.) ળું
જ. પાતેભા (અ.) અને શ. અરી (અ.)ના
ણ ઘયો તેજ ઘયોભાંથી છે ? આે પયભાવ્મું
કે શા, તેભાંથી જ છે અને તેઓના ઘયો લધાયે
ફુઝુગજ છે .
તે ઘયોભાં ખુદાની તસ્ફીશ કયલાભાં આલે છે .
ત્માં નભાઝ ઢલાભાં આલે છે અને ઍ રોકોને
નભાઝ ઢલાથી તથા ઝકાત આલાથી ન તો
લેાય યોકે છે અને ન તો રેણદેણ. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે લેાય
કયનાયા ઍ રોકો શતા જે ઓ નભાઝનો લખત
થતો ત્માયે લેાય કયતા ન શતા.
ખુદા ઍલા રોકોને ોતાના પઝરથી ઘણી
નેઅભતો આે છે અને આળે. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું છે કે જ્માયે
કોઇ ભસ્જીદભાં જામ અને વુકી અથલા બીની
જગ્મા ઉય ગ ન ભુકે ત્માં ઍ તેના ભાટે
તસ્ફીશ કયે છે .
જે કુપપાયોઍ જાશેયભાં નેક આઅભાર કમાજ છે
જે ભકે વગાઓ ઉય યશેભ કયલો, ગયીફોને
અનુક્રભણણકા
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આલું લગેયે તો તેઓના આઅભાર ઝાંઝલા
(ભૃગજ) જે લા શોમ છે કે જે ને દુયથી
ઇન્વાન ાણી વભજે છે ણ નઝદીક જામ
તો તે ાણી શોતું નથી.
૪૦ થી ૪૩ ભી આમાત :-

اَ ۡق َک ُظ ُل ّٰم ٍت ف ۡی بَ َۡ ٍو لّ ُ ِّج ّی حّ َ ۡغ ّٰش ُہ َموۡ ٌث ِّمنۡ
ٍ
ِ
ٌ ُ ُ ّٰ ٌ ۢ
َ
َ
فوۡقِ ٖہ َموۡ ٌث ِّم ۡن فوۡقِ ٖہ َس َحاب ؕ ظلمت
َ ۤۡ َ ۡ
بَ ۡع ُض َہا َفوۡ َؼ بَ ۡ
ض ؕ ِادا آ َو َث یَ َد ٗف ل َ ۡم
ع
ٍ
َ َ ۡ َ ّٰ َ َ َ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ لَہٗ
یکد یرىہا ؕ ق من لم یجع ِل
ُّ
ُ َ
نوۡ ًذا ف َما ل َ ٗہ ِم ۡن نوۡ ٍذ ﴿ ﴾۴۱٪
َ َ ۡ َ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ یُ َس ّب ُح ل َ ٗہ َم ۡن فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة
الم تر اـ
ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ َ َّ
الطه ۡ ُؿ ٰٓص ّّٰف ٍت ؕ ک ُ ٌّل َق ۡد َع ِلمَ
صق
ق الاذ ِ
hajinaji.com
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ۢ
َ َ
ّّٰ
َصلَات ٗہ َق ت ۡس ِب ۡی َح ٗہ ؕ َق الل ُہ َع ِل ۡی ٌم ِب َما
َۡ ُ
حف َعلوۡ َـ ﴿﴾۴۱
َ ّّٰ
َ ّّٰ ُ ۡ ُ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص ۚ َق ِاخی الل ِہ
ذ
ق لِل ِہ ملک
ِ
ۡ ۡ
ال َم ِصه ُؿ ﴿﴾۴۲
َُ ّ
َ َ َ َ ّّٰ
ال َ ۡم ترَ ا ّـ الل َہ یُ ۡز ِد ۡی َس َح ًابا ث ّم یُ َؤل ُِف
َ ۡ َ ٗ ُ َّ َ ۡ َ ُ ٗ ُ َ ً َ َ ۡ َ
اما فل َؿی الوَ ۡخؼ
بینہ ثم یجعلہ ذک
یَ ُۡ ُو ُث م ۡن خ ّٰللہ ۚ َق یُن َ ّـ ُؾ م َن ّ َ
الس َمٓا ِء
ِ ِ ِٖ
ِ ِ
َ
اؾ فِ ۡی َہا ِم ۢۡن بَ َر ٍخ ف ُی ِص ۡی ُب ِب ٖہ
ِم ۡن ِج َب ٍ
ٓاء َق یَ ِۡو ُف ٗہ َع ۡن ّ َم ۡن ّیَ َش ُ
َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ یَک َ ُ
اخ
ِ
ۡ
َ
َ
َسنا بَ ۡرقِ ٖہ یَذ َہ ُب ِبالۡا ۡب َصاذِ ﴿﴾۴۳
hajinaji.com
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અથલા (તેભના કભો) તે અંધકાયોના જે લા છે
જે ઉંડા વભુદ્રોની અંદય શોમ; અને તેને
ભોજાઓઍ ઢાંકી યાખમો શોમ, અને તે ભોજા
ઉય ઍક ફીજુ ં ભોજુ ં શોમ, અને તેના ઉય
ઍક લાદ શોમ; ઍલી યીતે ઍકની ઉય ઍક
અંધકાય (ના ઍલા થય) શોમ કે જ્માયે તે
ોતાનો શાથ કાઢે તો તે બાગ્મેજ જોઇ ળકે ;
અને જે ના ભાટે અલ્રાશ કોઇ (ણશદામતનો)
પ્રકાળ ણનભાજણ કયતો નથી તો તેના ભાટે કાંઇ
પ્રકાળ શોઇ ળકતો નથી. (૪૦)
ળું તું આ નથી જોતો કે જે આકાળોભાં તથા
ઝભીનભાં છે તે અને ાંખ પેરાલી ઉડનાયા
ક્ષીઓ ણ અલ્રાશનો ભશીભા ગામા કયે
છે ; તેભાંથી દયેક ોત ોતાની નભાઝ તથા
તસ્ફીશ (જભા) વાયી ેઠે જાણે છે ; અને
તેઓ જે કાંઇ કયે છે તેનાથી અલ્રાશ વાયી
ેઠે લાકેપ છે . (૪૧)
અને આકાળો તથા ૃથ્લીની ફાદળાશત
અલ્રાશની જ છે , અને અલ્રાશ તયપ જ
(વલેનું) છે લટનું ાછુ ં પયલાનું છે . (૪૨)
ળું તેં આ નથી દેખમું કે અલ્રાશ જ લાદાં
અનુક્રભણણકા

1608

hajinaji.com

શાંકી રાલે છે ; છી તે(ના કટકા) આવભાં
જોડી દે છે , છી તેભને ઍક ઉય ઍક ખડકી
દે છે , છી તું તેભની લચ્ચેથી લૃણટ ક (ના
ાણી) નીકતા જુ ઍ છે , અને તે આકાળ
યથી શાડની આકૃણત જે લા લાદાઓભાંથી
કયા લયવાલે છે , છી તે લડે રોકોભાંથી જે ને
ચાશે છે તેને ઇજા શોંચાડે છે અને જે નાથી
ચાશે છે તેના ઉયથી તે ટાી દે છે ; ાવે છે
કે ણલજીનો ચભકાય તેની જોલાની ળણક્ત
શણી રઇ જામ. (૪૩)
આ દાખરાભાં ફધા કુપપાયો અને ભુનાપીકોની
શારતનું લણજન કયલાભાં આવ્મું છે . જે ભાં
દેખાડલા ભાટે નેકીઓ કયતા શોમ તેલા
યીમાકાયોનો ણ વભાલેળ છે . આ ફધામના
ણલે કશેલાભાં આલે છે કે ોતાનું ુરૂં જીલન
વંૂણજ અંધકાય અને અજ્ઞાનતાની શારતભાં
ણલતાલે છે . ચાશે દુણનમાની દ્રણટ કઍ ઝભાનાનો
ભોટો ફુણઘ્ધળાી શોમ કે શુ ન્નય ઉદ્યોગનો
ભોટો ઉસ્તાદ શોમ, તેનો દાખરો ઍના જે લો
છે કે જે કોઇ ઍલી જગ્માઍ પવાઇ ગમો શોમ
જ્માં ુયેુયો અંધકાય શોમ અને ત્માં પ્રકાળનું
અનુક્રભણણકા
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ઍક રકયણ ણ શોંચી ળકતું નશોમ. તેઓ
વભજે છે કે ઍટભ ફોંફ, શાઇડ્રોજન ફોંફ
અને અલાજ કયતાં ણ ઝડી ણલભાનો અને
ચાંદ વુધી શોંચલાલાા યોકેટો ફનાલલા જ
જ્ઞાન છે અને તેઓની નજીક દુણનમાભાં પ્રગણત
કયલી ઍ કાનુન અને ણલજ્ઞાનતાભાં પ્રણલણતા
ભેલલી ઍનું જ નાભ ઇલ્ભ છે , જ્માયે કે
વાચું ઇલ્ભ તો જુ દું જ છે અને તેઓને શજી
તેની શલા ણ રાગી નથી. ઍ ઇલ્ભ
(ઇસ્રાભ)થી તેઓ ણફલ્કુર અજ્ઞાત છે તેના
ભુકાફરાભાં ઍક અક્કરભંદ ગાભડીઓ કે જે
કુદયતની ભાઅયેપત યાખે છે તે વાચો જ્ઞાની
છે .
આ આમતભાં ઍ ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે
દયેક ળુ-ક્ષી ખુદાની ોતાની યીતે ઇફાદત
કયે છે . તેઓ જે કંઇ કયે છે અલ્રાશ તેનાથી
વાયી યીતે જાણકાય છે . આવભાનો અને
ઝભીનની ફાદળાશી અલ્રાશની જ છે અને
દયેકને તેનાજ તયપ ાછા પયલાનું છે .
આ સ્થે અથજ વયદીના (ઠંડીના) કાયણે
જાભેરા લાદાઓ ણ થઇ ળકે છે જે ને
અનુક્રભણણકા
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આવભાનના શાડ રૂી લાદા કશેલાભાં
આવ્મા છે અને ઝભીનના શાડ શોઇ ળકે છે
જે આવભાનભાં ફરંદ છે જે ની ચોટીઓ
ઉય જાભેરા ફયપની અવયથી ઘણી લખતે
શલા ઍટરી ઠંડી થઇ જામ છે કે તેનાથી
લાદાઓભાં જભાલટ થઇ જામ છે અને
કયાના રૂભાં લયવાદ ડે છે . જે ભકે શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.) શલાઓના
પ્રકાય ણલે પયભાલે છે કે કેટરીક શલા ઍલી છે
જે આવભાન અને ઝભીન લચ્ચે લાદાઓને
ફંધ કયે છે અને કેટરીક શલા ઍલી છે જે
લાદાઓને ણનચોલે છે , જે થી ખુદાના
શુ કભથી લયવાદ લયવે, જ્માયે કેટરીક શલા
લાદાઓને લીખેયી નાખે છે .
૪૪ થી ૪૮ ભી આમાત :-

َ ّٰ ۡ َ ّ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ ّ ُ ّّٰ ُ ّ َ ُ
حق ِلب اللہ الیل ق النہاذ ؕ ِاـ فِی دل ِک
ُّ ً
َ
﴾۴۴﴿ ِل َ ِعكۡ َؿۃ لِاقخِی الۡا ۡب َصاذ
અનુક્રભણણકા
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َ َ ۡ
ّّٰ َ َ ُ َ
َق الل ُہ خل َق ک ّ َل َخ ّٓاب ٍۃ ِّم ۡن ّمٓا ٍء ۚ ف ِمن ُہ ۡم
ۡ
ۡ َ
َ َ
ّم ۡن ّی ۡم ِص ۡی َعدّٰی َبط ِن ٖہ ۚ َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن

ۡ َ َ
َ
َۡ
ّی ۡم ِص ۡی َعدّٰی ذِ ۡجله ِف ۚ َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن ّی ۡم ِص ۡی
َ ٰۤ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ّّٰ ُ َ َ َ ُ ّ َ
عدی اذب ٍع ؕ یخلق اللہ ما یشٓاء ؕ ِاـ
ُ َ َ
ّّٰ
الل َہ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۴۵
َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۤۡ ّٰ ّٰ ّ ُ َ ّ ّٰ َ ّّٰ
الل ُہ یَ ۡہدیۡ
لقد انزلنا ای ٍت مب ِین ٍت ؕ ق
ِ
َ ۡ ّ َ َ ُ ّٰ َ ُ
اض ّم ۡس َت ِق ۡی ٍم ﴿﴾۴۶
من یشٓاء ِاخی ِصف ٍ
َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّٰ َ ّ َ ّّٰ َ ّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ
ق حقولوـ امنا ِبالل ِہ ق ِبالرسو ِؾ ق اطعنا
ُ َ ّّٰ َ
ۡ
ّٰ َ
ث ّم یَ َتوَخی ف ِویۡ ٌق ِّمن ُہ ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد دل ِک ؕ َق
ۤۡ ُ َ ۡ
ۡ
َما اقلٰٓ ِئک ِبال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۴۷
hajinaji.com

1612

અનુક્રભણણકા

ُ
ّّٰ َ ۡۤ
َ
َق ِادا ُخ ُعوۡا ِاخی الل ِہ َق َذ ُسوۡل ِٖہ ل َِی ۡحک َم
َ َ َ
ُ ُ ۡ
﴾۴۸﴿ بَ ۡین ُہ ۡم ِادا ف ِویۡ ٌق ِّمن ُہ ۡم ّم ۡع ِرضوۡ َـ
અલ્રાશ યાત્રી તથા રદલવ (ણનયંતય) ફદરતો
યશે છે ; ફેળક તેભાં દ્રણટ ક ધયાલનાયાઓ ભાટે
ફોધાઠ છે .(૪૪)
અને અલ્રાશે દયેક પ્રાણીને ાણીભાંથી ેદા
કમો છે , છી તેઓભાથી કેટરાક તો ઍલા છે
કે જે ોતાના ેટના ફે ચારે છે , અને
તેભનાભાંથી કેટરાક ઍલા છે કે જે ગો લડે
ચારે છે , અને તેભાંથી કેટરાક ઍલા છે જે
ચાય ગે ચારે છે ; અલ્રાશ જે ચાશે છે તે
ેદા કયે છે ; ફેળક અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય
વંૂણજ કાફુ ધયાલનાયો છે . (૪૫)
ખયેજ અભોઍ લસ્તુણસ્થણત સ્ટ ક કયનાયી
આમતો ઉતાયી છે ; અને અલ્રાશ જે ને ચાશે
છે તેને વીધા ભાગે શોંચાડી દે છે . (૪૬)
અને (કેટરાક રોકો ઍલા છે કે જે ઓ) કશે છે
કે અભે અલ્રાશ ય તથા તેના યવૂર ય
અનુક્રભણણકા
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ઇભાન રાવ્મા અને અભોઍ આજ્ઞા ભાની,
ણ તેઓ ભાંશેનું ઍક ટોું ઍભ કહ્યા છી
ણ ભોઢું પેયલી રે છે ; અને (લાસ્તલભાં)
તેઓ ભોઅભીન જ નથી. (૪૭)
અને જ્માયે તેભને અલ્રાશ તથા તેના યવૂર
તયપ ફોરાલલાભાં આલે છે (ઍ ભાટે) કે તે
(યવૂર) તેભની લચ્ચે (ના ભતબેદોનો) ણનણજમ
કયે તો તેઓભાંથી ઍક ટોું તયતજ ીઠ
પેયલી ચાલ્મું જામ છે .(૪૮)
ખુદા યાત અને રદલવને પેયલતો યશે છે ઍટરે
કે લાયાપયતી અંધકાય અને પ્રકાળ પેરાતો યશે
છે જે ઓ દ્રણટ ક ધયાલે છે તેઓ ભાટે આભાં
ફોધાઠ વભાઍરો છે . ભાટે તેના ભાણરકની
કુદયતની ણનળાનીઓનું ભનન કયે.
પ્રાણીઓને ાણીથી મદા કમાજ છે અને દયેક
જનાલયોને જુ દા-જુ દા રૂભાં અને યંગભાં
ફનાવ્મા છે અને દયેકના ચારલાની યીત ણ
જુ દી-જુ દી શોમ છે . જે ભકે કોઇ ગો લડે
ચારે છે તો કોઇ ેટ લડે ચારે છે અને ખુદા
ઍ દયેક ય કુદયત ધયાલે છે .
અભોઍ દયેક લસ્તુને વાપ અને યોળન કયીને
અનુક્રભણણકા
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જાશેય કયી છે અને આ ફધી આમતો કુદયતની
ણનળાનીઓ છે . જે ઓ તેભાં ભનન કયે છે
તેઓને વીધા યસ્તાની ણશદામત ભે છે અને
છે લટે તેઓને શક યસ્તો ફતાલલાભાં આલળે.
“ફળય” નાભના ભુનારપક અને મશુ દી લચ્ચે
ઝગડો થમો. મશુ દીઍ તેને કહ્યું કે તું શ.
ભોશમ્ભદ (વ.) ાવે ચાર આણે તેભની
ાવે પેંવરો કયાલીઍ તો ભુનાપીકે ઇન્કાય કમો
અને કહ્યું કે કાઅફ ણફન અળયક નાભના
મશુ દી ાવે ચાર તે જે પેંવરો આળે તે
કફુર છે . તે લખતે ખુદાઍ આ આમત
નાણઝર પયભાલી.
જ્માયે તેભને અલ્રાશ-યવુરની તયપ
ફોરાલલાભાં આલે છે કે તેભની લચ્ચેના
ભતબેદોનો પેંવરો કયે તો તેઓભાંથી ઍક
વભુશ શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ભોઢું પેયલે છે .
૪૯ થી ૫૩ભી આમાત :-

َۡق ِا ۡـ ّیَ ُک ۡن لّ َ ُہ ُم ال ۡ َح ّ ُق یَاۡتُوۡۤۡا ِالَی ِہ
અનુક્રભણણકા
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ۡ ۡ
ُمذ ِع ِنه َف ﴿﴾۴۹
َ ٌ َ َ ۤۡ َ َ ُ
َ ُُ
اف ِ ۡی قلوۡ ِب ِہ ۡم ّم َرص ا ِؿ ۡاذتابُ ۡوا ا ۡؿ یَخافوۡ َـ
َ ۡ ّ َ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ َع َل ۡیہ ۡم َق َذ ُسوۡل ُ ٗہ ؕ بَلۡ
اـ ی ِحیف
ِ
ُ ٰٓ َ ُ ُ ّّٰ
َ
ُ
ۡ
اقل ِئک ہم الظ ِلموـ ﴿ ﴾۵۱٪
َّ َ َ َ َ ۡ
ۡ َ ۤۡ َ
اـ قوۡ َؾ ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ِادا ُخ ُعوۡا ِاخی
ِانما ک
ّّٰ
ُ َ َ َّ ُ ُ
الل ِہ َق َذ ُسوۡل ِٖہ ل َِی ۡحک َم بَ ۡین ُہ ۡم ا ۡـ حقوۡلوۡا
َ ََ َ ُ َ ۡ ۡ
َس ِم ۡعنا َق اط ۡعنا ؕ َق اقلٰٓ ِئک ُہ ُم ال ُمف ِل ُحوۡ َـ

﴿﴾۵۱
َ َ ۡ ّ ُ ّّٰ َ َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َ ۡ َ ّّٰ
الل َہ قَ
ق من ی ِط ِع اللہ ق ذسولہ ق یخش
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َ ۡ َ ُ َ ۡ َّ
﴾۵۲﴿ یَتق ِہ فاقلٰٓ ِئک ُہ ُم الفٓائِ ُز ۡق َـ
َۡ
ّّٰ
َ
َق اق َس ُموۡا ِبالل ِہ َج ۡہ َد ایۡ َمانِ ِہ ۡم ل َ ِئ ۡن
ۡ
ۡ ُ َّ ُ
َ َ
ۚ ا َم ۡرت ُہ ۡم ل َ َیُ ُو ُج ّ َن ؕ ق ۡل لا تق ِس ُموۡا
ۢ
ّّٰ َ ّ ٌ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ٌ َ َ
َالل َہ َخبه ۡ ٌؿ بما
طاعۃ معرقفۃ ؕ ِاـ
ِ ِ
ُ َ
﴾۵۳﴿ ت ۡع َملوۡ َـ
અને (ખરૂં આ છે કે) જો વત્મ તેભની ડખે
શોમ છે તો આજ્ઞાંરકત ફની તેની ાવે દોડતા
ચાલ્મા આલે છે . (૪૯)
ળું તેભના અંત:કયણોભાં (નાણસ્તકણાનો)
કોઇ યોગ છે અથલા તેઓ વંદશ
ે ભાં ડેરા છે
અથલા તેઓ (આ લાતથી) ફીઍ છે કે
અલ્રાશ અને તેના યવૂર તેભની વાથે
અન્મામથી લતજળે ? યંતુ (ઍલું કાંઇ નથી)
ખયી યીતે તો તેઓ ંડેજ (ોતેજ) ઝાણરભ
છે . (૫૦)
અનુક્રભણણકા
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(ણ) જ્માયે ભોઅભીનોને અલ્રાશ તથા
યવૂર તયપ ઍ ભાટે ફોરાલલાભાં આલે છે કે
તે તેભના લચ્ચે (ના ઝગડાનો) ણનણજમ કયે તો
તેભનું કશેલું આ ણવલામ ફીજુ ં કાંઇજ શોતું
નથી કે અભોઍ વાંબળ્મું અને અભોઍ આજ્ઞા
ભાની; અને તેઓજ વંૂણજ બરાઇ
ભેલનાયા છે . (૫૧)
અને જે કોઇ અલ્રાશ તથા તેના યવૂરની
આજ્ઞા ભાનળે તથા અલ્રાશથી ડયળે અને
તે(ના કો)થી ફચતો યશેળે તો ફવ ઍલાજ
રોકો (શંભેળના) રાબભાં યશેળે. (૫૨)
અને (શે યવૂર !) તેઓ (ભુનારપકો)
અલ્રાશની વખતભાં વખત પ્રણતજ્ઞાઓ રઇ
આ કશેળે કે જો તું તેભને શુ કભ આે તો તેઓ
જરૂય (જે શાદ ભાટે) નીકી ડળે; તું કશે કે
તભે વોગંદો ખાઓ નણશ, (ભાત્ર તભાયી)
વ્માજફી આજ્ઞા ારનની જરૂય છે ; ફેળક
તભે જે કાંઇ કયો છો તેનાથી અલ્રાશ વાયી
ેઠે જાણકાય છે . (૫૩)
આ આમત ઍ લસ્તુને લણજલે છે કે જે વ્મણક્ત
ળયીઅતની પામદાકાયક લાતોને તો જલ્દીથી
અનુક્રભણણકા
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અનાલી રે છે અને જો કંઇ ળયીઅતભાં
તેની ઇચ્છા ણલરૂઘ્ધ શોમ છે તો તેને ઠુકયાલી દે
છે . આલા રોકો ભોઅભીન નણશ ણ ભુનાપીક
છે .
આ આમતભાં અનેક ભતરફ વભાઍરા છે .
ઍક તો ઍ કે શેરેથી જ ઇભાન રાવ્મા ન
શોમ અને ભુનાપીકની જે ભ યશી ભુણસ્રભોને
આવભાં પયેફ આે છે અને તેઓ થકી
નાજાઍઝ પામદો ઉઠાલે છે . ફીજો અથજ ઍ કે
ઇભાન રાલલા છતાં તેઓના દીરભાં ળક શોમ
છે કે આ ખુદાનો યવુર છે કે નણશ અને
આખેયત આલલાલાી છે કે નણશ અને ત્રીજો
અથજ ઍ કે ખુદાને ખુદા અને યવુરને યવુર
ભાનલા છતાં ણ તેઓ ણલળે ઝાણરભ
શોલાની ળંકા યાખે છે . આ ત્રણેમ શારતોભાં
જે ણ શોમ ઍલા રોકોના ોતેજ ઝાણરભ
શોલાભાં કંઇ ણ ળંકા નથી અને આલા રોકો
ફશુ જ પયેફી અને દગાફાજ શોમ છે .
તપવીયે ફેશઝલીભાં રખમું છે કે શ. અરી
(અ.)નો ભોગીયા ણફન લાઍર વાથે ઝભીન
ણલળે ઝગડો થમો અને ભોગીયાઍ શ. યવુરે
અનુક્રભણણકા
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ખુદા (વ.) ાવે તેનો પેંવરો કયાલલાનો
ઇન્કાય કમો ત્માયે આ આમત નાણઝર થઇ
અને ફલ્ખી કશે છે કે શ. અરી (અ.) અને
ફીજી વ્મણક્ત લચ્ચે ઝભીન ફાફત ઝગડો
થમો તે લખતે ણ પેંવરા ણલળે ભતબેદ ઉબો
થમો. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ઍ
પયભાવ્મું કે આ આમત અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.)ની ળાનભાં નાણઝર થઇ છે .
જે રોકો ખુદા અને યવુરની પયભાંફયદાયી કયે
છે અને તેભના શુ કભનું ઉલ્રંઘન કયતાં ડયે છે
તથા યશેઝગાયી ઇખતીમાય કયે છે તો ઍલા
વદગુણો ધયાલનાયા પામદાભાં યશે છે .
કશ્ળાપના આધાયે રખલાભાં આલે છે કે ઍક
ફાદળાશે ોતાના ઝભાનાના આરીભને કહ્યું
કે ભને કોઇ ઍલી આમત ફતાલો જે ના ઉય
અભર કયલો ભાયા ભાટે કાપી શોમ તે લખતે
આરીભોઍ આ આમત ફતાલી.
જે રોકો શઝયત (વ.)ના પેંવરાથી અણગભો
યાખતા શતા તેઓઍ શઝયત (વ.)ની ાવે
આલીને કહ્યું કે ખુદાની કવભ જો તભે અભને
શુ કભ કયો કે ઘયફાય છોડીને ચાલ્મા જાલ તો
અનુક્રભણણકા
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અભો ઍ ઉય અભર કયીળું, ત્માયે ખુદાઍ
ેઆ આમત નાણઝર પયભાલી. કુદયતે કહ્યું ક
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓને કશો કે આલી
ખોટી કવભ ખાલ નણશ. તભે જે કંઇ કયો છો
તેનાથી ખુદા વાયી યીતે જાણકાય છે .
૫૪ થી ૫૫ ભી આમાત :-

َ
ُ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ
الل َہ َق اَ ِط ۡی ُعوا ّ
الرَ ُسوۡ َؾ ۚ ف ِا ۡـ
قل ا ِطیعوا
َ َّ َ َّ َ
َ ُ َ
توَلوۡا ف ِان َما َعل ۡی ِہ َما ُح ِّم َل َق َعل ۡیک ۡم ّما
ۡ
ُ
َ
ُح ِّمل ُت ۡم ؕ َق ِا ۡـ ت ِط ۡی ُعوۡ ُف ت ۡہ َت ُد ۡقا ؕ َق َما
َّ ۡ ُ ۡ ۡ
َعد َی ّ
الرَ ُسوۡ ِؾ ِالا ال َب ّٰلغ ال ُم ِبه ُف ﴿﴾۵۴
َ َ َ ّّٰ ُ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ُ
قعد اللہ ال ِذین امنوا ِمنکم ق ع ِملوا
ّّٰ
الص ِل ّٰح ِت ل َ َی ۡس َت ۡخ ِل َف ّ َن ُہ ۡم فی الۡاَ ۡذص َکماَ
ِ
ِ
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َّ
َ
َۡ ۡ
اس َتخل َف ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ۪ َق
َّ َ
َ
ََّ
ل َ ُی َم ِکن ّف ل َ ُہ ۡم ِخیۡن ُہ ُم ال ِذی ۡاذت ّٰطی ل َ ُہ ۡم َق
َّ
َ
ً َ
ؕ ل َ ُی َب ِّدلَن ُہ ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد خوۡفِ ِہ ۡم ا ۡمنا
ُ ۡ
َ
ً َ
حَ ۡع ُب ُد ۡقنجِ ۡی لَا یٍُ ِوخوۡ َـ ب ِ ۡی ش ۡیئا ؕ َق َم ۡن
ُ ّٰ ۡ
َ ُ َ َ ّٰ
ََ
کؿ َػ بَ ۡع َد دل ِک فاقلٰٓ ِئک ُہ ُم الف ِسقوۡ َـ
﴾۵۵﴿
તું કશે કે તભે અલ્રાશની આજ્ઞા ભાનો તથા
યવૂરની આજ્ઞા ભાનો, છી જો તભે ભોઢું
પેયલી રેળો તો ણવલામ તેના નથી કે જે
જોખભદાયી તે (યવૂર)ના ભાથે નાખેરી છે
તેની જલાફદાયી તેના ભાથે છે , અને જે
જોખભદાયી તભાયા ય નાખલાભાં આલી છે
તેની જલાફદાયી તભાયા ભાથે છે ; અને જો
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તભે તેની આજ્ઞા ભાનળો તો (ખચીતજ)
વન્ભાગજ ભેલળો; અને યવૂરના ભાથે વંદેળા
ખુલ્રી યીતે શોંચાડી દેલા ણવલામ ફીજુ ં કાંઇ
નથી. (૫૪)
તે વઘા રોકોથી કે જે ઓ તભાયાભાંથી
ઇભાન રાવ્મા છે તથા વત્કામો કમાજ છે ;
અલ્રાશે ઍલો લામદો કમો છે કે તે તેભને
અલશ્મ બૂભીભાં લાયવ ફનાલળે, જે ભકે
તેભની આગભચના (રોકો)ને લાયવ ફનાવ્મા
શતા, અને તેભના દીન (ઇસ્રાભ)ને કે જે તેણે
તેભના ભાટે વંદ કમો છે તેભની ખાતય
અલશ્મ ભજફૂત યીતે સ્થાી દેળે, અને તેભના
બમને તે છી જરૂય ળાંણતભાં ફદરી નાખળે;
(ભાટે) જોઇઍ કે તેઓ ભાયીજ ઇફાદત કયે
અને કોઇ લસ્તુને ભાયી ળયીક ફનાલે નણશ;
અને જે કોઇ તે ફાદ ણ કૃતધ્નતા કયળે તો
ફવ ઍજ નાપયભાન છે . (૫૫)
ખુદા રોકોને ઇફાદત અને પયભાંફયદાયીનો
શુ કભ કયે છે અને જો તેઓ પયભાંફયદાયી ન
કયે તો તેનો ફોજો તેઓ ઉય યશેળે. તભાયા
ઉય તો પક્ત અભાયા અશકાભ શોંચાડલાની
અનુક્રભણણકા
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જલાફદાયી છે .
તે રોકોભાંથી જે ઓ ઇભાન રાવ્મા છે અને
નેક કામો કમાજ છે તેઓ વાથે ખુદાઍ લામદો
કમો છે કે તેઓને ઝભીન ઉય ખરીપા અને
જાનળીન ણનમુક્ત કયે, જે લી યીતે તેભની
શેરાંના રોકોને જાનળીન ણનમુક્ત કમાજ શતા
ઍટરે કે ફની ઇવયાઇર લગેયેને. ઝારીભો
અને કાપયોના શરાક થલા છી તેઓની
ઝભીન અને ભારના લાયીવ કમાજ શતા. આ
આમત ફાફત ભતબેદ છે . કેટરાક કશે છે કે
શ. યવુર (વ.)ના અસ્શાફ ણલળે નાણઝર થઇ
છે , તો કેટરાક શઝયત (વ.)ની તભાભ ઉમ્ભત
ણલળે કશે છે , જ્માયે ઍશરેફમત (અ.)થી
ભનકુર છે કે આ આમત આરે ભોશમ્ભદ
(વ.)ના શકભાં છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફારકય (અ.) અને શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.) પયભાલે છે કે આ આમતથી ભુયાદ શ.
ઇભાભે ભશદી (અ.)નો ઝભાનો છે . આ
આમતભાં આવ્મું છે કે તેઓની શેરાંના
રોકોને જે લી યીતે જાનળીન અને ખરીપા કમાજ
શતા તેથી ભુયાદ શ. આદભ (અ.), શ. દાઉદ
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(અ.) અને શ. વુરમભાન (અ.)ની ખીરાપત
જે લી ખીરાપત છે . જે ભકે તે ણલળે શક
તઆરાનું પયભાન સ્ટ ક દરીર કયે છે કે તેણે
શ. આદભ (અ.) અને શ. દાઉદ (અ.)ને
ઝભીનભાં ખરીપા ફનાલલા ણલળે પયભાલેર
છે . તેભજ શ. વુરમભાન (અ.)ને ણલળા
ભુલ્ક આલા ણલળે ણ પયભાલેર છે . બાલાથજ
ઍ કે જે લી યીતે તેઓને ઝભીનના ભાણરક
અને લાયીવ કમાજ શતા તેજ પ્રભાણે આ
વાશેફોને ણ ઝભીનના ભાણરક અને લાયીવ
કયળે, ણ તેભાં પયક ઍટરો છે કે આ વાશેફ
તભાભ દુણનમાના વંૂણજ ભાણરક થળે, ઍટરુંજ
નણશ ણ ઍ ઝભાનાભાં જયા ણ ળીકજ શળે
નણશ અને આ ણલળે ઍશરેફમત (અ.) ણ
ઍભકત છે અને ઍ ઝભાનો શ. ઇભાભે ભશદી
(અ.)નો ઝભાનો શળે.
અને જે રોકો કશે છે કે આ આમતથી ભુયાદ
ફીજાઓની ણખરાપતનો વભમ છે તો આ
આમતના ુલાજય અને શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ની શદીવ ઉય ણલચાય કયલાથી ઍ
જણામ છે કે ઍ ઝભાનો શ. ઇભાભે ભશદી
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(અ.)નો ઝભાનો છે . જ. જાફીય ણફન
અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીઍ યીલામત કયી છે કે જે
લખતે ખુદા, યવુર અને ઉરુર અમ્ર
(શુ કભલાા વાશેફ)ની તાફેદાયી કયલાની
આમત નાણઝર થઇ તો ભેં શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ને ૂછમું કે મા શઝયત (વ.) ભેં ખુદા
અને યવુરને તો ઓખમા અને તેઓની
તાફેદાયી કયી, યંતુ ઉરુર અમ્રને શુ ં જાણતો
નથી. ળું તેઓની તાફેદાયી ણ ખુદા-યવુર
જે લી જ છે અને તેઓ કોણ છે ? આે
જલાફભાં પયભાવ્મું તેઓ ભુવરભાનોના
શાકીભ અને ઇભાભ છે . તેભાં શેરા શ. અરી
(અ.) છે , છી શ. ઇભાભ શવન (અ.) અને
શ. ઇભાભ શુ વમન (અ.) અને ત્માય છી શ.
અરી ઇબ્ને શુ વમન (અ.), ભોશમ્ભદ ણફન
અરી (અ.) જે ભનું તલયેતભાં ‘ફાકેય’ રકફ
ભળશુ ય છે . અમ જાફીય ! તું તેભની જે લખતે
ભુરાકાત કયે તો ભાયા વરાભ શોંચાડજે .
ત્માય છી આે પયભાવ્મું કે તેભની છી શ.
જાઅપય વારદક ણફન ભોશમ્ભદ (અ.), ભુવા
ણફન જાઅપય (અ.), ત્માય ફાદ અરી ઇબ્ને
ભુવે યઝા (અ.), છી ભોશમ્ભદ ઇબ્ને અરી
અનુક્રભણણકા
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(અ.), તે છી અરી ઇબ્ને ભોશમ્ભદ (અ.) તે
છી શવન ઇબ્ને અરી (અ.) અને ત્માય
ફાદ ભોશમ્ભદ ણફન શવન અરમશે
ભુસ્વરાભ છે . ભારૂં નાભ તે તેભનું નાભ અને
ભાયી કુન્નીમત તે તેભની કુન્નીમત છે . તે
ઝભીન ઉય ખુદાની શુ જ્જત છે અને
તેઓના શાથથી ખુદા ૂલજ-ણશ્ચભ ય
ણલજમ આળે. તે ઝભાનાભાં તભાભ ઇભાભો
જાશેય થળે.
૫૬ થી ૬૦ભી આમાત :-

َ َ ّٰ َ ّ ُ ّٰ َ َ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ َ
الزخوۃ َق ا ِط ۡی ُعوا
ق اقِیموا الصلوۃ ق اتوا
ُ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ َّ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
﴾۵۶﴿ الرسوؾ لعلکم ترحموـ
َّ َ
َ
ََ
لَا ت ۡح َسك َ ّف ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا ُم ۡع ِج ِزیۡ َن فِی
َ ّ ُ ّٰ ۡ َ َ
ۡ
ۡ َالۡا
ىہ ُم الن ُاذ ؕ َق ل َ ِبئ َس
ص ۚ ق ماق
ذ
ِ
ۡ ۡ
﴾۵۷٪ ﴿ ال َم ِصه ُؿ
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ۡ ۡ ُ َّ
َ ُ َّ
ُ
ٰۤیا ّی َہا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا ل َِی ۡس َتا ِدنک ُم ال ِذیۡ َن
َّ
ََ َ ُُ
ُُ
َملک ۡت ایۡ َمانک ۡم َق ال ِذیۡ َن ل َ ۡم یَ ۡبلغوا
َ
ۡ ُ ۡ ُ َ َ ّٰ
ال ُحل َم ِمنک ۡم ث ّٰلث َم ّر ٍة ؕ ِم ۡن ق ۡب ِل
ُ
ۡ ََ
َۡ
َص ّٰلو ِۃ الف ۡجرِ َق ِحه َف تض ُعوۡ َـ ِث َیابَک ۡم
ّ َ ّ َ ۡ َ َ ۢۡ َ ۡ َ ّٰ ۡ َ
ِمن الظ ِہهؿ ِۃ ق ِمن بع ِد صلو ِۃ ال ِعشٓا ِء ۟
ۖ
َ ُ
َّ ُ
َ ُ
ث ّٰلث َعوۡ ّٰذ ٍة لک ۡم ؕ ل َ ۡی َس َعل ۡیک ۡم َق لَا
َ َ ۡ ُ َ ٌۢ
اج بَ ۡع َد ُہ ّ َن ؕ َط ّّٰو ُفوۡ َـ َع َل ۡی ُکمۡ
عل ۡی ِہم جن
َ ّٰ َ ُ َ ّ ُ ّّٰ
بَ ۡع ُض ُک ۡم َعدّٰی بَ ۡ
اللہُ
ض ؕ کذل ِک یب ِهف
ع
ٍ
َ ُ ُ ۡ ّٰ ّٰ َ ّّٰ
ُ
ٌ
َ
ٌ
َ
ۡ
ۡ
لکم الای ِت ؕ ق اللہ ع ِلیم ح ِکیم ﴿﴾۵۸
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َ َ ََ َ َۡۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ
اؾ ِمنک ُم ال ُحل َم
ق ِادا بلغ الاطف
َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َّ
اس َتاد َـ ال ِذیۡ َن ِم ۡن
فلیستا ِدنوا کما
َ ّٰ َ ّ ّّٰ ُ
َ
ق ۡب ِل ِہ ۡم ؕ کذل ِک یُ َب ِه ُف الل ُہ لَک ۡم ّٰا ّٰی ِت ٖہ ؕ َق
ّّٰ
الل ُہ َع ِل ۡی ٌم َح ِک ۡی ٌم ﴿﴾۵۹
ّ
ّّٰ
َۡ
الن َسٓا ِء التِ ۡی لَا یَ ۡر ُجوۡ َـ
َق القوَا ِع ُد ِم َن ِ
َ
َ ً ََ
َ َ َّ َ
احا فل ۡی َس َعل ۡی ِہ ّ َن ُجن ٌاج ا ۡـ حض ۡع َن
نِک
َ
َ
َۡ
ِث َیابَ ُہ ّ َن غه َؿ ُم َتك َ ّؿِ ّٰجتٍۭ ِب ِزیۡن ٍۃ ؕ َق ا ۡـ
ۡ َ ۡ َّ
ٌ
ّّٰ
َ
ّی ۡس َت ۡع ِفف َن خه ٌؿ ل ُہ ّ َن ؕ َق الل ُہ َس ِم ۡیع
َع ِل ۡی ٌم ﴿﴾۶۱
અને (શે ઇભાનલાાઓ !) નભાઝ કામભ કયો
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તથા ઝકાત આો તથા યવૂરની આજ્ઞા ભાનો
કે જે થી તભાયા ય દમા કયલાભાં આલે. (૫૬)
તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા ૃથ્લીભાં
(અલ્રાશને) રાચાય કયી દેનાયા છે ઍલું
શયગીઝ ન ભાને, અને તેભનું ઠેકાણં જશન્નભ
છે ; અને ખયેજ તે ઘણંજ ખયાફ છે લટનું
ાછુ ં પયલાનું (સ્થાન) છે . (૫૭)
શે ઇભાન રાલનાયાઓ ! (આ) રાણઝભ છે કે
તભાયા રોંડી ગુરાભ તથા તભાયાભાંથી ણ
જે કોઇ મુલાલસ્થાઍ શોંચ્મા ન શોમ (તેઓ
તભાયી ાવે આલલા ભાટે યાત રદલવભાં)
ત્રણ લખત તભાયી યજા ભેવ્મા કયે; (ઍક તો)
વલાયની નભાઝ શેરાં, (ફીજી) ફોયે
(વુતી લખતે કે જ્માયે તભે) તભાયા રુગડાં
ઉતાયી નાખો છો અને (ત્રીજી) ઇળાની
નભાઝ ફાદ; આ ત્રણેમ તભાયા ઍકાંતના
વભમ છે ; ઍ ણવલામ (લગય યજાઍ) આલલા
જલાભાં ન તભાયા ભાથે કાંઇ દો છે અને ન
તેભના ભાથે, (કાયણ કે) તભને ઍકફીજા ાવે
લાયંલાય આલલું જલું ડે છે ; આલી યીતે
અલ્રાશ તભાયા ભાટે ોતાના શુ કભો સ્ટ ક
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કયીને લણજલે છે ; અને અલ્રાશ ભોટો જાણનાય
(અને) ણશકભતલાો છે . (૫૮)
અને (શે ઇભાનદાયો !) જ્માયે તભાયા છોકયાં
ફાણરગ (ઉભય રામક) થઇ જામ તો તેભને
ણ રાણઝભ છે કે તેઓ ણ ઍલીજ યીતે
યજા ભેવ્મા કયે જે લી યીતે કે તેભના
આગનાઓ ભેવ્મા કયતા શતા; આલી યીતે
અલ્રાશ ોતાના શુ કભો સ્ટ ક કયીને લણજલે
છે ; અને અલ્રાશ ઇલ્ભ (અને) ણશકભતનો
વાશેફ છે . (૫૯)
અને ભોટી લૃઘ્ધ સ્ત્રીઓ કે જે ભને ણનકાશની
આળા ન શોમ તેઓ ોતાના લસ્ત્રો (ઓઢણી
લગેયે) કાઢી નાખે તો તેભના ભાથે કોઇ દો
નથી ઍલી ણસ્થણતભાં કે તેભને ોતાના ફનાલ
ળણગાયની જાશેયાતનો શેતુ ન શોમ; અને જો
તેણીઓ તેભ કયતાં ણ અટકે તો તે તેભના
ભાટે લધુ ફેશતય છે ; અને અલ્રાશ ભશાન
વાંબનાય, જાણનાય છે . (૬૦)
૫૬ અને ૫૭ભી આમાત ફતાલે છે કે અમ
ભોઅભીનો ! તભો નભાઝ કામભ કયો, ઝકાત
આો, યવુરની આજ્ઞાને ભાનો અને જે ઓ
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ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓનું સ્થ જશન્નભ
છે .
અસ્ભા ણફન્તે અફી ભુયળદનો ઍક ગુરાભ
શતો તે ઘયભાં ઍલા વભમે આવ્મો કે જે
લખતે અસ્ભા ઍલી શારતભાં શતી કે તેને
કોઇ જોલે નણશ ણ ગુરાભની નઝય તેની
ઉય ડી ગઇ. તેણીઍ શ. યવુર (વ.) ાવે
તેની ણળકામત કયી કે આ ગુરાભ અભાયા ઘયે
ઍલા વભમે આલે છે જે અભને મોગ્મ રાગતું
નથી ત્માયે આ આમત નાણઝર થઇ. તેભાં
શુ કભ થમો કે યાત-રદલવભાં ત્રણ લખત યજા
રઇને દાખર થાલ. (૧) વુબ્શની નભાઝ
શેરાં તે લખતે ભાણવ ઉઠીને વુલાના કડાં
ફદરીને ફીજા કડાં શેયે છે (૨) જે લખતે
ફોયના આયાભ કયતી લખતે કડાં ઉતાયે છે
અને (૩) ઇળાની નભાઝ છી જે વુલાનો
લખત છે . આ ત્રણેમ લખત ઍકાંતના શોમ
છે . આ આમતભાં ‘ઓલયાત’ ળબ્દ આવ્મો છે
તેનો અથજ ખરર ડલાનો થામ છે . જે
ફાફતભાં ખરર ડે છે તે છુ ાલલું જોઇઍ.
આ ત્રણેમ વભમભાં ગુરાભો અને છોકયાઓ
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યજા રઇને અંદય દાખર થામ. આ ત્રણ લખત
ણવલામ ફીજા વભમે જો તેઓ તભાયી ાવે
આલલાની યજા ન રે તો ફન્ને ઉય કોઇ
ગુનાશ નથી, તેજ પ્રભાણે છોકયાઓ ણ છે
કે તેઓ કાભના ભાટે તભાયી ાવે આલે -જામ
છે અને તભો તેઓની યલયીળ કયો છો. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
આ ત્રણ લખતભાં ગુરાભો અને નાફારીગ
છોકયાઓ યજા રઇને દાખર થામ.
ખુદા પયભાલે છે કે જે લખતે તભાયાભાંથી
છોકયા ફારીગ થામ તો તેઓઍ અંદય જલા
ભાટે યજા રેલી જોઇઍ, જે લી યીતે શેરાંના
રોકો યજા રેતા શતા.
અને ભોટી લમની લૃઘ્ધ સ્ત્રીઓ જે ભને
ણનકાશની આળા (ણનકાશની ખલાશીળ
ધયાલતી) ન શોમ તેઓ ોતાના લસ્ત્રો
(ઓઢણી લગેયે) કાઢી નાખે તો કંઇ ગુનાશ
નથી અને જો તેભ કયતાં તેઓ અટકે તો
તેભના ભાટે વારૂં છે .
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૬૧ભી આમાત :-

َ َ
َ َ َۡ
ل َ ۡی َس َعدی الۡا ۡع ّٰؼی َْ َو ٌث ّق لَا َعدی الۡاع َو ِث
َ
َْ َو ٌث ّ َق لَا َعدَی ال ۡ َمریۡ
ض َْ َو ٌث ّق لَا َعدٰۤی
ِ ِ
َۡ ُ ُ َ َۡ ُُ
ُ َ
اجف ِسک ۡم ا ۡـ تاکلوۡا ِم ۢۡن ُب ُیوۡ ِتک ۡم ا ۡق بُ ُیوۡ ِة
َُ ُ َ
ُ َ
ّٰابَٓائِک ۡم ا ۡق بُ ُیوۡ ِة ا ّم ّٰہ ِتک ۡم ا ۡق بُ ُی ۡو ِة
ََ ُ َ
ۡ ُ َ
ِاخوَانِک ۡم ا ۡق بُ ُی ۡو ِة اخ ّٰو ِتک ۡم ا ۡق بُ ُی ۡو ِة
ّٰ ُ َ
ُ َ
َ
ا ۡع َما ِمک ۡم ا ۡق بُ ُی ۡو ِة َع ّم ِتک ۡم ا ۡق بُ ُیوۡ ِة
َۡ
ّٰ ُ َ
َۡ ُ َ
اخوَال ِک ۡم ا ۡق بُ ُی ۡو ِة خ ّٰل ِتک ۡم ا ۡق َما َملک ُت ۡم
ّ َم َفا ِت َح ٗہۤۡ اَ ۡق َص ِدحۡ ِق ُک ۡم ؕ ل َ ۡی َس َع َل ۡی ُکمۡ
َ َ َۡ ُُ
َ َۡ ً َ َ
ُجن ٌاج ا ۡـ تاکلوۡا َج ِم ۡی ًعا ا ۡق اش َتاتا ؕ ف ِادا
َُۡ ُ
ً َ ّ
َۡ
َخخل ُت ۡم بُ ُیوۡتا ف َس ِل ُموۡا َعدٰۤی اجف ِسک ۡم
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ً َ ّ َ ً َ َ ّٰ ُ ّّٰ ۡ ۡ ّ ً َ ّ َ
ؕ ت ِحیۃ ِمن ِعن ِد الل ِہ مكؿخۃ ط ِیبۃ
ّّٰ ُ ّ َ ُ َ ّٰ َ
ۡالل ُہ ل َ ُک ُم ال ۡ ّٰا ّٰی ِت ل َ َع ّ َل ُکم
کذل ِک یب ِهف
ُ َ
﴾۶۱٪ ﴿ ت ۡع ِقلوۡ َـ
ન કોઇ આંધાના ભાથે દો છે ન કોઇ
રંગડાના ભાથે, અને ન કોઇ ભાંદા ઉય અને
ન તભાયા ોતાના ભાથે, ઍ (લાત)ભાં કે તભે
ખાલાનું તભાયા ઘયોભાં ખાઓ અથલા તભાયા
ફાદાદાઓના ઘયોભાં, અથલા તભાયી
ભાઓના ઘયોભાં અથલા તભાયા બાઇઓના
ઘયોભાં અથલા તભાયી બ્શેનોના ઘયોભાં
અથલા તભાયા કાકાઓના ઘયોભાં અથલા
તભાયી પોઇઓના ઘયોભાં અથલા તભાયા
ભાભાઓના
ઘયોભાં
અથલા
તભાયી
ભાવીઓના ઘયોભાં અથલા જે ઘયોની
ચાલીઓ તભાયા શાથભાં શોમ તે ઘયોભાં
(ઍટરે કે જે ઘયો તભાયા યક્ષણ શેઠ શોમ)
અથલા તભાયા ણભત્રોના ઘયોભાં; (લી) ઍભાં
ણ તભાયા ભાટે કાંઇ લાંધો નથી કે તભે બેગા
અનુક્રભણણકા

1635

hajinaji.com

ભીને ખાઓ મા જુ દા જુ દા (ફેવીને); છી
જ્માયે તભે ઘયોભાં દાખર થાઓ તો તભાયા
રોકોને વરાભ કયો, તે અલ્રાશ તયપની
ભુફાયક અને ાક બેટ છે ; આલી યીતે
અલ્રાશ ોતાના શુ કભો સ્ટ ક કયીને તભને
લણજલે છે કે જે થી તભે (વશેરાઇથી) વભજી
રો. (૬૧)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના કેટરાક અસ્શાફો
જે ઓ તંદુયસ્ત શતા તેઓ આંધા, રંગડા
અને ણફભાયો વાથે જભતા ન શતા. શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
ભદીનાભાં રોકો ઇસ્રાભ રાલલા શેરાં
આંધા, રંગડા, રુરા અને ણફભાયો વાથે
ખાતા ન શતા અને કશેતા શતા કે આંધો
ખાલાનું જોઇ ળકતો નથી, રંગડો જભલા
ફયાફય ફેવી ળકતો નથી અને ણફભાય
ફયાફય ખાઇ ળકતો નથી તેથી તેઓને તેઓ
જભલા ભાટે અરગ ફેવાડતા શતા. જ્માયે શ.
યવુરે ખુદા (વ.) ભદીના તળયીપ રાવ્મા ત્માયે
રોકોઍ શઝયત (વ.)ને ૂછમું કે કેટરાક
ભાણવો જે શાદ કે ભુવાપયીઍ જતી લખતે
અનુક્રભણણકા
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ોતાના ઘયોની ચાલીઓ અભોને (આંધારુરાને) વોંી જતા શતા અને ઘયભાં ખાલાીલા તથા વુલાની યજા ણ આી જતા
શતા, ણ તેઓ ઍભ ધાયતા શતા કે અભોને
ખાલા-ીલા લગેયેની ચોખખા દીરે (યાજી
ખુળીથી) યજા આી શોમ ઍભ રાગતું નથી.
તેના જલાફભાં આ ફધી ફાફતોની આ
આમતભાં યજા આી છે . ભતરફ કે જો
તભને ખાલાની ઇચ્છા થામ તો ઍ
વંફંધલાાઓના ઘયભાંથી યજા લગય ખાઇ
ળકામ છે તેભજ જે ના ઘયને વંબાતા શોમ
ઍ અને જે ના ઘયની ચાલી આણી ાવે
શોમ ત્માં ણ ખાઇ ળકામ છે .
જે લખતે તભે કોઇ ઘયભાં દાખર થાલ તો
તભાયા ઘયલાાઓ ઉય વરાભ કયો કે જે
અલ્રાશની નઝદીક ભુફાયક છે . શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે લખતે
તું ઘયભાં દાખર થા તો ઘયના રોકો ઉય
વરાભ કય. તેઓ તેનો જલાફ આળે.
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૬૨ થી ૬૪ભી આમાત :-

ّ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ ّّٰ
الل ِہ قَ
ِانما المؤ ِمنوـ ال ِذین امنوا ِب
َ َ ُ
َ
َذ ُسوۡل ِٖہ َق ِادا کانوۡا َم َع ٗہ َعدٰۤی ا ۡم ٍر َجا ِم ٍع
لّ َ ۡم یَ ۡذ َہ ُبوۡا َح ّٰتّی یَ ۡس َتاۡ ِدنُوۡ ُف ؕ ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡنَ

یَ ۡس َتاۡ ِدنُوۡن َ َک اُقلٰٓئ َک الَّذیۡ َن یُ ۡؤ ِم ُنوۡـَ
ِ
ِ
ّّٰ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ
ۡ
َ
ض
ِبالل ِہ ق ذسول ِٖہ ۚ ف ِادا استادنوؽ ل ِبع ِ
َۡ
ۡ
ۡ
ََۡ ّ
شا ِن ِہ ۡم فاد ۡـ ل َِم ۡن ِشئ َت ِمن ُہ ۡم َق
ۡ ۡ
ّّٰ َ ّّٰ َ ُ َ
اس َتغ ِؿ ۡػ ل َ ُہ ُم الل َہ ؕ ِا ّـ الل َہ غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
﴿﴾۶۲
َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ
ُ
َ
لا تجعلوا خعٓاء الرسو ِؾ بینکم کدعٓا ِء
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ً َ َ َ ّّٰ ّ َ
ُ
بَ ۡع ِضک ۡم بَ ۡعضا ؕ ق ۡد ح ۡعل ُم الل ُہ ال ِذیۡ َن
ُۡ
ً َۡ َ
َّ ُ
یَ َت َسللوۡ َـ ِمنک ۡم ل ِوَادا ۚ فل َی ۡحذ ِذ
َّ
َ َ ُ
َ ُ
ال ِذیۡ َن یُخال ِفوۡ َـ َع ۡن ا ۡمرِ ٖ ۤۡف ا ۡـ ت ِص ۡی َب ُہ ۡم
ۡ َ ٌ َۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۶۳
فِتنۃ اق ی ِصیبہم عذ

اَلَا ۤۡ ا ّ َـ ل ّّٰلہ َما فی ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص ؕ َقدۡ
ِ
ِ ِ ِ ِ
حَ ۡع َل ُم َماۤۡ اَن ۡ ُت ۡم َع َل ۡی ِہ ؕ َق یَوۡ َؿ یُ ۡر َج ُعوۡـَ
َ ۡ َ ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َ ُ ۡ َ ّّٰ
الل ُہ بکُلّ
ِالی ِہ فین ِبئہم ِبما ع ِملوا ؕ ق
ِ ِ
َ
ش ۡی ٍء َع ِل ۡی ٌم ﴿ ﴾۶۴٪

ેણવલામ તેના નથી કે ભોઅભીન તે રોકો છે ક
જે ઓ અલ્રાશ ય તથા તેઓના યવૂર ય
ઇભાન રાવ્મા, અને જ્માયે કોઇ ભશત્લના
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કાભ ભાટે તેઓ તે (યવૂર)ની ાવે શોમ છે
ત્માયે તેની યજા રીધા ણલના ચાલ્મા જતા
નથી; ફેળક જે રોકો તાયી ાવે યજા ભાંગે છે
તેઓજ તો અલ્રાશ અને તેના યવૂર ય
ઇભાન યાખે છે , છી જ્માયે તેઓ તેભના
કોઇ ખાવ કાભ ભાટે તાયી યજા ભાંગે તો
તેઓભાંથી ચાશે તેને યજા આી દે, અને
તેભના ભાટે અલ્રાશ ાવે ભાપી ભાંગતો યશે ;
ફેળક અલ્રાશ ભોટો ભાપ કયનાય (અને)
દમાુ છે . (૬૨)
(શે ઇભાનદાયો !) યવૂરના આભંત્રણને તભે
યસ્યના આભંત્રણ જે લું ન ગણો;
તભાયાભાંથી જે રોકો (યવૂર ાવેથી) ચોયી
છુ ીથી ખવકી જામ છે તેભને અલ્રાશ વાયી
ેઠે જાણે છે , ભાટે જે રોકો તે (યવૂર)ની
આજ્ઞાની અલગણના કયે છે તેભણે આ લાતથી
ખફયદાય યશેલું જોઇઍ કે (યખેને) તેભના ય
કોઇ આપત આલી (ન) ડે અથલા તેભને કોઇ
દુ:ખદામક અઝાફ આલી ડે. (૬૩)
ખફયદાય થાઓ ! આકાળો તથા ઝભીનભાં જે
કાંઇ છે તે ણનવંળમ અલ્રાશનું જ છે ; તભે જે
અનુક્રભણણકા
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(ભાગજ) ય છો તેને તે વાયી ેઠે જાણે છે ;
અને જે રદલવે તેઓ તેની શજૂ યભાં ાછા
પેયલલાભાં આલળે ત્માયે જે જે કાંઇ તેઓ કમાજ
કયતા શતા તેનાથી તે તેભને લાકેપ કયળે; અને
અલ્રાશ દયેક લસ્તુનો જાણનાયો છે . (૬૪)
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની વાથે કેલી યીતે લતજલું
તે ણલળે ભુવરભાનોને પયભાલેર છે . જે ઓ
ઇભાન રાલનાયા રોકો છે અને તેઓ
મગમ્ફય (વ.)ની ાવે કોઇ કાભ ભાટે બેગા
થામ છે તો મગમ્ફય ાવેથી ચાલ્મા જલું ન
જોઇઍ. જે ભકે જે શાદ, જભાતની નભાજ,
લાઍઝ અને નવીશતની ભજરીવ લગેયે.
જે ઓ નેક રોકો છે તેઓ આની યજા લગય
આની ાવેથી જતા નથી. આ ઍટરા ભાટે
છે કે કોણ ભોઅભીન છે અને કોણ ભુનાપીક
છે . જે રોકો મગમ્ફયને ઍકરા ભુકીને
જે શાદભાંથી બાગી જતા શતા તેભજ
જભાઅતની નભાઝભાંથી ખેર-તભાળો જોલા
મગમ્ફયને છોડીને ચાલ્મા જતા શતા અને
જે ઓ આની ભેશપીરભાંથી ઉઠીને ચાલ્મા
જતા શતા ઍ રોકોનું ઇભાન વશી ન શતું.
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જભાઅતની નભાઝભાંથી બાગી જનાયાઓનું
લણજન ઇન્ળાઅલ્રાશ વુયે જુ ભ્આભાં આલળે.
કુમ્ભીઍ ોતાની તપવીયભાં રખમું છે કે આ
આમત શન્તરા ણફન અફી અય્માળ ણલળે
નાણઝર થઇ છે જે યાત્રીની વલાયે ઓશદની
રડાઇ થનાય શતી તે યાતના તેણે ઍક સ્ત્રી
વાથે ણનકાશ કમાજ અને તેણે સ્ત્રી ાવે
યશેલાની યજા ણ ઇચ્છી શતી. તે લખતે શક
તઆરાઍ આ આમત નાણઝર પયભાલી કે તું
તાયી ભયજી ડે તેને યજા આ. તેણે તેયાત્રી
સ્ત્રી વાથે વાય કયી અને વલાયના જે શાદભાં
ળશીદ થઇ ગમો તો શઝયતે પયભાવ્મું કે
પયીશ્તાઓ તેને ગુસ્ર આે છે .
ખુદાઍ તઆરા ફંદાઓને શુ કભ કયે છે કે
જે લી યીતે તભે આવભાં ઍકફીજાને નાભ
રઇને ફોરાલો છો તે પ્રભાણે યવુરને ન
ફોરાલો. ઍટરે કે મા ભોશમ્ભદ (વ.) અથલા
મા અફુર કાણવભ કશીને ન ફોરાલો ણ મા
યવુરલ્રાશ (વ.) અથલા મા નફી અલ્રાશ
(વ.) કશો. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)
અને શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી
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ભનકુર છે કે જે લખતે આ આમત નાણઝર
થઇ તો જનાફે પાતેભા (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે શુ ં
આને “મા અફી” (અમ ફાફા) કશેતા ડયી
અને તેથી શુ ં ણ મા યવુરલ્રાશ (વ.) કશેલા
રાગી. તેથી આ (વ.) નાખુળ થમા અને
પયભાવ્મું અમ પાતેભા તભાયી અને તભાયા
નસ્રની ળાનભાં આ આમત નાઝીર થઇ
નથી. તું ભાયાથી છે અને શુ ં તાયાથી. આ
આમત કુયેળીઓની ળાનભાં નાઝીર થઇ છે કે
તેઓ અણબભાની રોકો છે . જે રોકો આની
ભજરીવભાંથી ચાલ્મા જતા શતા તેઓઍ
ખુદાના શુ કભની નાપયભાની કયી છે . તેઓને
આખેયતભાં દુ:ખદામક અઝાફ થળે.
જે કંઇ આવભાન અને ઝભીનભાં છે તે
ખુદાનું છે અને દયેક લસ્તુને ખુદાઍ તઆરા
વાયી યીતે જાણે છે અને ભુનારપકોનો શાર
તેનાથી છૂ ો નથી.
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આ વુયાભાં ૭૭ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૨૫) વૂયઍ ફુયકાન
ّّٰ ۡ
ۡ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 જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ખુદા તેને ખાણરવ
ભોઅભીનની શારતભાં ઉઠાલળે અને કમાભત
લગેયેનો ઇકયાય કયનાયાભાં તેની ગણના થળે.
તેને ણશવાફ લગય જન્નતભાં દાખર કયળે.
શ. ઇભાભે ભુવીઍ કાઝીભ (અ.)થી ભનકુર
છે કે જે કોઇ આ વુયાને યોજ યાતે ઢે તો
ખુદા તેને શયગીઝ અઝાફ નશીં કયે અને તેનું
યશેઠાણ પીયદોવ નાભની જન્નતભાં શળે.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

َ ۡ ُ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ ّ َ َ ّٰ َ
ّٰ
َ
َ
َ
ۡ
تكؿؽ ال ِذی نزؾ الؿػقاـ عدی عب ِد ٖف
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ُ ۡ َ ۡ َ
ل َِیکوۡ َـ ل ِل ّٰعل ِمه َف ن ِذیۡرَا ﴿ ۙ﴾۱

َّ ۡ َ ٗ ُ ۡ ُ َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص َق لَمۡ
ِۣۖال ِذی لہ ملک
ِ
َ َّ ۡ َ َ ً َّ َ ۡ َ ُ ۡ َّ ٗ َ ۡ ٌ
یت ِخذ قلدا ق لم یکن لہ ً ِویک فِی
ال ۡ ُم ۡل ِک َق َخ َل َق ک ُ ّ َل َش ۡی ٍء َف َق ّ َد َذ ٗف تَ ۡق ِدیۡراً
﴿ ﴾۲
َق ّاتَ َخ ُذ ۡقا ِم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہۤۡ ّٰال َِہ ًۃ لَّا یَ ۡخ ُلقُوۡـَ
ُ
َُۡ
َ ً َ
ش ۡیئا ّق ُہ ۡم یُخلقوۡ َـ َق لَا یَ ۡم ِلکوۡ َـ
لاَجۡ ُفسہ ۡم َض ّفًا ّ َق لَا جَ ۡف ًعا ّ َق لَا یَ ۡم ِل ُکوۡـَ
ِ ِ ِ
ً َ ُُ
ً َ
َموۡتا ّق لَا َح ّٰیوۃ ّق لَا نشوۡ ًذا ﴿﴾۳
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ُۨ ُ ۡ ۡۤ َ ّ ۡۤ َ
َّ َ َ َ
ۡۤ َ َ
اؾ ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا ِا ۡـ ّٰہذا ِالا ِافک
قق
َ
َ َ َ َ ُ ّٰ َ ۡ
ۚ ىہ َق ا َعان ٗہ َعل ۡی ِہ ق ۡو ٌؿ ّٰآ ُو ۡق َـ
ۖ
افلؿ
َُ ُۡ ُ َ ََۡ
﴾ۚ۴﴿ ٓاء ۡق ظل ًما ّق ر ۡق ًذا
فقد ج
ۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡۤ ُ َ
َ
َق قالوۡا ا َسا ِطه ُؿ الۡا ّقل ِه َف اخ َت َت َب َہا ف ِہ َی
ُ
ََ ً ۡ َ
﴾۵﴿ ت ۡمدّٰی َعل ۡی ِہ ُبٕ َوۃ ّق ا ِص ۡیل ًا
ફયકતલાો છે તે (અલ્રાશ) કે જે ણે ોતાના
ફંદા (ભોશમ્ભદ વ.) ય ફુકાજન (કુયઆન)
ઉતામુું છે કે જે થી તે તભાભ દુણનમાલાાઓને
(અલ્રાશના અઝાફથી) ડયાલનાયો થામ.
(૧)
તે (અલ્રાશ) કે જે ના ભાટે આકાળો તથા
ઝભીનની (અબંગ) વલ્તનત છે , અને જે ણે ન
કોઇને ણ ુત્ર ફનાવ્મો છે અને ન વલ્તનત
(ના ભાભરાભાં) તેનો કોઇ બાગીદાય છે , અને
તેણે દયેક લસ્તુને ઉત્ન્ન કયી, છી તે દયેકને
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ભાટે ચોક્કવ અંદાઝ નક્કી કયી રીધો કે જે લો
અંદાઝ કયલો ઘટતો શતો. (૨)
અને રોકોઍ તેને છોડી દઇ ઍલા ભાઅફૂદો
ગ્રશણ કયી રીધા છે કે જે ઓ ઍક (નજીલી)
લસ્તુ ણ ેદા કયતા નથી, ફલ્કે તેઓ ંડે
(ોતે) ૈદા કયલાભાં આલેરા છે , અને ન
તેઓ ોતાના ભાટે કાંઇ રાબ કે શાણનનો
અણધકાય ધયાલે છે અને ન કોઇના ભયણ
જીલનનો અણધકાય ધયાલે છે અને ન કોઇને
ફીજી લખતે વજીલન કયી ઉઠાડલાનો. (૩)
અને જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓ કશે છે
કે આ (કુયઆન) તો (નમુું) જુ ઠાણં છે કે જે
આ (ળખવ)ઍ જોડી કાઢમું છે અને તેને
ફીજા રોકોઍ તે (જોડી કાઢલા)ભાં વશામ
કયી છે , ભાટે ખયેજ ઍ રોકોઍ ભશા અન્મામ
કમો અને જુ ઠું ફોલ્મા. (૪)
અને લી આ ણ કશે છે કે ઍ તો
આગરાઓની કશાણીઓ છે જે આ ળખવે
રખાલી રીધી છે , અને તે વલાય વાંજ તેને
લાંચી વંબાલલાભાં આલે છે . (૫)
ફયકતલાો ઍ અલ્રાશ છે જે ણે શક અને
અનુક્રભણણકા
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ફાતીરભાં પકજ કયનાય “ફુયકાન” (કુયઆન)
ોતાના ફંદા ઉય નાણઝર કમુું. આ
આમતભાં ‘તફાયક’ આવ્મું તેનો અથજ થામ છે
ભશાન ઍશવાન કયનાય, અઝભતલાો અને
તેની ઝાત ાક-ણલત્ર અને ફશુ જ ભશાન
અને વલોયી છે .
ઍ ખુદા ઍ છે કે જે ના ભાટે આવભાનો અને
ઝભીનની વલ્તનત છે , તેના ભાટે ન કોઇ ુત્ર
છે ન કોઇ બાગીદાય. દયેક લસ્તુને તેણે મદા
કયી છે અને દયેકના ભાટે ઍક ચોક્કવ અંદાઝ
તેણે નક્કી કમો છે .
રોકોઍ વાચા ભાઅફુદને છોડી દઇ અળક્ત
અને રાચાય ફુતોને ોતાના ભાઅફુદ
ફનાવ્મા, જે ઓ ભાભુરી લસ્તુ ણ મદા કયી
ળકતા નથી. તેભનાભાં ન તો વજીલન
કયલાની ળણક્ત છે ન ભાયલાની તાકત છે .
જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા અને કુફ્ર કમુું છે
તેઓ કશે છે કે આ કુયઆન ન તો તેણે
ોતાના ભનથી ઘડી કાઢમું છે ણ
મશુ દીઓઍ તેને જોડી (ઘડી) કાઢલાભાં
વશામ કયી છે . કોઇ લખતે તેઓ કશેતા શતા
અનુક્રભણણકા
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કે આને તો ઇવાઇઓના આરીભો ાવે
રખાલેર છે તેથી તેઓના યદભાં આ આમત
નાણઝર થઇ છે .
તેઓ ઍભ ણ કશે છે કે આ કુયઆનભાં
શેરાંઓની રકસ્વા-કશાણીઓ ઘડેરી
અને વલાયે-વાંજે વંબાલલાભાં આલે
તેથી તેને માદ કયી રે છે કાયણ કે ોતે
અજ્ઞાન છે .

તો
છે
છે
તો

૬ થી ૧૦ભી આમાત :-

َ ّ الٌ ّ َو فی
ّ ُق ۡل اَن ۡ َزل َ ُہ الّ َذ ۡی حَ ۡع َل ُم
الس ّٰم ّٰو ِة َق
ِ
ِ ِ
َّ ً ۡ ُ َ َ َ ٗ َّ
ۡ َالۡا
ً
ۡ
﴾۶﴿ ص ؕ ِانہ کاـ غفوذا ذ ِحیما
ذ
ِ
َ ّ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ ّٰ َ ۡ ُ َ َ
َاؿ ق
َ الط َع
اؾ ہذا الرسو ِؾ یاکل
ِ ق قالوا م
ۡ ُ ۡۤ
َۡ
اؼ ؕ لَوۡ لَا ان ِز َؾ ِال َ ۡی ِہ
ِ َیَ ۡم ِص ۡی فِی الا ۡسو
َََٗ َََُۡ ٌ ََ
ۡ
ً
﴾۷ۙ ﴿ ملک فیکوـ معہ ن ِذیرا
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ٌَۡ َ َُ
َ ۡ ٰۤ
َّ ٌ َ ۡ ُ
ا ۡق یُلكی ِال َ ۡی ِہ کنـ ا ۡق تکوۡ ُـ ل َ ٗہ َجنۃ ّیاک ُل
ۡ َ َ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ
ِمنہا ؕ ق قاؾ الظ ِلموـ ِاـ تت ِبعوـ ِالا
َ
َذ ُجلًا ّم ۡس ُحوۡ ًذا ﴿﴾۸
اُن ۡ ُؾ ۡػ َک ۡی َف َض َفبُوۡا ل َ َک الۡاَ ۡم َث َ
اؾ َف َض ّ ُلواۡ

َ
فلَا یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ َس ِب ۡیلًا ﴿﴾٪ ۹
َ َۡ
تَ ّٰك َؿ َؽ الّ َ ِذ ۡۤۡی ِا ۡـ َش َ
ٓاء َج َع َل لَک خه ًؿا ِّم ۡن
ّٰدل َِک َج ّّٰن ٍت تَ ۡجر ۡی ِم ۡن تَ ۡح ِت َہا الۡاَن ۡ ّٰہرُ ۙ قَ
ِ
َّ َ ُ
یَ ۡج َع ۡل لک ق ُصوۡ ًذا ﴿﴾۱۱
(શે યવુર !) તું કશે કે આ (કુયઆન)ને તો
તેણે ઉતામુું છે કે જે આકાળો તથા ૃથ્લીના
વઘા બેદો જાણે છે ; ફેળક તે ભોટો ક્ષભા
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કયનાય (અને) દમાુ છે . (૬)
અને તેઓ કશે છે કે આ યવૂરને ળું થઇ ગમું
છે કે ઍ તો (આણી જે ભ) ખાલાનું ખામ છે
અને ફજાયોભાં શયેપયે ણ છે ; ળા ભાટે તેની
તયપ કોઇ પરયશ્તો ભોકરલાભાં ન આવ્મો કે જે
તેની વાથે યશી રોકોને ડયાલનાયો ફને ? (૭)
અથલા તેના ભાટે કોઇ ખજાનો કેભ પેંકલાભાં
ન આવ્મો અથલા તેના ભાટે ઍક ફગીચો કેભ
ફનાલલાભાં નથી આવ્મો કે તેભાંથી
(પપારદ) ખાતો યશે; અને ઝાણરભો
(ભુવરભાનોને) કશે છે કે તભે તો ભાત્ર ઍક
જાદુ કયેરા ભાણવને અનુવયી યહ્યા છો. (૮)
(શે યવૂર !) જો તો ખયો ! તેઓ તાયા ભાટે
કેલા કેલા દાખરા લણજલે છે જે થી ંડેજ
(ોતેજ) ગુભયાશ થઇ ગમા છે , ભાટે શલે
તેઓ વન્ભાગજ ભેલી ળકળે નણશ. (૯)
ફયકતલાી છે તેની ઝાત કે જે અગય ચાશે
તો તાયા ભાટે ઍ કયતાંમ ઉિભ (લસ્તુઓ)
ેદા કયી આે, (અથાજત) ઍલા ફગીચા કે
જે ની શેઠ નદીઓ લશેતી શોમ, અને (લી)
તાયા ભાટે ઘણાં ભશેરો ણ ફનાલી દે.(૧૦)
અનુક્રભણણકા

1651

hajinaji.com

કુદયત કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) આ
કુયઆન ઍણે ઉતામુું કે જે આવભાનો અને
ઝભીનના બેદોથી જાણકાય છે અને તભો
આલા છટાદાય કરાભ રાલી ળકતા નથી. આ
તો કુદયતના જ કરાભો છે અને તેભાં બૂતકા
તથા બણલર્ષમની ખફયો આલાભાં આલેર છે
જે ને ખુદા ણવલામ કોઇ જાણતું નથી. શલે તભે
જ ફતાલો કે આને શેરાંના રકસ્વાઓ કેભ
કશી ળકામ ?
કુપપાયોઍ કહ્યું કે આ મગમ્ફયને ળું થઇ ગમું
છે કે તે મગમ્ફય શોલાનો દાલો કયલા છતાં
અભાયી જે ભ ખામ-ીઍ અને ફજાયોભાં પયે
છે ? કાપયો દીરના આંધા છે તેઓ શક
લસ્તુને ણનશાી ળકતા નથી. ભાનલીના ળયીય
ઉયથી ાયખી ન ળકામ કે તે નફી છે કે
ઇન્વાન છે , વાચો પયક તો નપવ અને રૂશભાં
છે .
“રદલાનો” અયફોની નજીક રદલાનગી ત્રણ
કાયણોવય શતી. ઍક તો ઍ કે કોઇ ઉય
જીનનો વામો ડી ગમો શોમ. ફીજુ ં ઍ કે
કોઇ દુશ્ભને જાદુ કયી ગાંડો કયી ભુક્મો શોમ.
અનુક્રભણણકા
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ત્રીજુ ં કાયણ તેઓની નઝદીક કોઇ દેલી મા
દેલતાની ળાનભાં કોઇઍ કાંઇ ગુસ્તાખી કયી
શોમ અને તેથી તે ઝટભાં આલી ગમો શોમ
અને ભક્કાના કુપપાયો લાયંલાય આ ત્રણેમ લાત
નફીના ભાટે કશેતા શતા. કાંઇ ણ વાણફતી
લગય તેઓ નફી ઉય આલા આક્ષેો કયતા
શતા. આ યીવારતની વાણફતી ભાટે
ખુદાના ભોઅજીઝા રૂે કરાભને યજુ કયતા
શતા અને ોતાના જીલન અને વીયતને ઍ
રોકો વભક્ષ યજુ કયતા શતા અને આના
અખરાક ઍલા ક્રાંણતકાયી શતા કે આના
અનુમામીઓ ઉય તેની ઘણી ઉંડી છા
ડતી શતી ણ ણલયોધ કયનાયાઓ આભાંની
કોઇ ણ લાતને જોતા નણશ અને કોઇ લાત
ુછે છે તો ઍ ુછે છે કે તભે ખાલ છો કેભ ?
ફજાયભાં કેભ પયો છો ? તભાયી ઉય કોઇ
પરયશ્તો કેભ નથી આલતો ? તભાયી ાવે કોઇ
ખજાનો કે ફાગ કેભ નથી ? આ લાતો ઉયથી
અક્કરભંદ વભજી ળકે છે કે કોણ રાચાય છે
અને કોણ ફુણઘ્ધળાી છે .
અમ યવુર (વ.) તું જો તો ખયો તાયા ભાટે
અનુક્રભણણકા
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તેઓ કેલા-કેલા દાખરાઓનું લણજન કયે છે .
તેઓ ોતેજ ગુભયાશ થઇ ગમા છે અને
ણશદામતના યસ્તાને તેઓ ભેલી ળકળે નણશ.
તપવીયે ભજભઊર ફમાનભાં છે કે કુપપાયોના
જુ ઠ્ઠા લાંધાઓ, આક્ષેો અને ઍઅતેયાઝો
છી જ જીબ્રઇરે અભીને જ્માયે દુણનમાનો
અમળ-આયાભ તથા ફાગ-ફગીચા, બવ્મ
ભશેરો લગેયે શુ ઝુયની વાભે યજુ કમાજ, ત્માયે
આે પયભાવ્મું કે ભને તો ભારૂં આજ જીલન
વંદ છે જે શુ ં ણલતાલી યહ્યો છુ ં .
૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

َ ّ بَ ۡل َک ّ َذبُوۡا ب
َ الس
ۡ َق اَ ۡع َت ۡدنَا ل َِمنٞ اع ِۃ
ِ
ۡ
َ ّ َک ّ َذ َب ب
َ الس
﴾۱۱﴿ اع ِۃ َس ِعه ًؿا
ِ
ََ
َۡ َ
اـ بَ ِع ۡی ٍد َس ِم ُعوۡا ل َ َہا
ٍۭ ِادا َذات ُہ ۡم ِّم ۡن ّمک
ۡ َ َّ ً ُّ َ َ
ً
﴾۱۲﴿ تغیظا ق رفِهؿا
અનુક્રભણણકા
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ۡ َ ُ ً َ ً َ ۡ ُ ۡ ُ ۡۤ َ
َق ِادا القوۡا ِمن َہا َمکانا ض ِّیقا ّمـ ّ َػنِه َف
ُ َ َ
﴾۱۳﴿ َخ َعوۡا ُہنال ِک ث ُبوۡ ًذا
ُ ۡ
َ
َ
َ
لَا ت ۡد ُعوا ال َیوۡ َؿ ث ُبوۡ ًذا ّقا ِح ًدا ّق ۡاخ ُعوۡا
ۡ َ ُ
﴾۱۴﴿ ث ُبوۡ ًذا ک ِثه ًؿا
َُق ۡل اَ ّٰدل َِک َخه ۡ ٌؿ اَ ۡؿ َج ّ َن ُۃ ال ۡ ُخ ۡلد الَّت ۡی ُقعد
ِ ِ ِ
ۡ َ ً َ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ ۡ
﴾۱۵﴿ ٓاء ّق َم ِصه ًؿا
المتقوـ ؕ کانت لہم جز
ફલ્કે તેઓ તો કમાભતને ણ જુ ઠરાલે છે ,
(અને) જે ઓ કમાભતને જુ ઠરાલે છે તેભના
ભાટે અભોઍ બડબડતી આગ તૈમાય કયી છે .
(૧૧)
જ્માયે દૂયથી તે (આગ) તેભની દ્રણટ કઍ ડળે
તો તેઓ તેનો ક્રોધબમો અલાજ અને
(બમંકય) વુવલાટા વાંબી રેળે. (૧૨)
અનુક્રભણણકા
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અને જ્માયે તેભને તે (જશન્નભ)ની ઍક
(અણત) વાંકડી જગ્માભાં ભુશ્કેટાટ કયી પેંકી
દેલાભાં આલળે તો તેઓ ત્માં (કેલ) નાળને
જ ોકાયળે. (૧૩)
(ત્માયે તેભને કશેલાભાં આલળે કે) આજે
(ભાત્ર) ઍકજ નાળને ન ોકાયો, ફલ્કે ઘણા
(ઘણા પ્રકાયના) નાળને ોકાયો. (૧૪)
(શે યવૂર !) તું કશે કે ળું આ (દળા) ફેશતય છે
કે તે શંભેળની ફેણશશ્ત કે જે નો યશેઝગાયોને
લામદો કયલાભાં આવ્મો છે કે જે તેભનો ફદરો
શળે, અને (જે ભાં તેભનું) છે લટનું ાછુ ં પયલું
થળે. (૧૫)
કુદયત કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓનો
ઍઅતેયાઝ ભાત્ર તાયા ખાલા-ીલા ઉયજ
નથી ણ તેઓ તો કમાભતને ણ ઝુઠરાલે છે
અને ઍલા રોકો ભાટે અભે બડબડતી આગ
તૈમાય કયી છે .
જે લખતે જશન્નભ કમાભતનો ઇન્કાય
કયનાયને જોળે ત્માયે ફશુ જ ક્રોધામભાન થળે
અને તેભાંથી ઍક જાતનો અગ્નીનો અલાજ
વાંબલાભાં આલળે.
અનુક્રભણણકા
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જ્માયે તેઓને જશન્નભની ઍક ફશુ જ
વાંકડી જગ્માભાં ભુશ્કેટાટ ફાંધીને પેંકી દેલાભાં
આલળે તો તેઓ ત્માં ભોતને ોકાયળે. શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું ખુદાની કવભ
જે ના કબ્જાભાં ભાયો નપવ છે જશન્નભ ઍ
ગુનેશગાયો ઉય ઍલી યીતે તંગ થળે જે લી
યીતે બીંતભાં ખીરી ઠોકી શોમ. ભતરફ કે
તેઓને વખત અઝાફ થળે.
જશન્નભના રોકો અઝાફના રીધે ઍલી
ચીખો ભાયળે કે તેના જલાફભાં પયીશ્તાઓ
કશેળે તભે ઍક ભોતને ન ુકાયો આલી તો
ઘણી ભોતો તભને ભળે. ભતરફ કે તભને
જાત-જાતનો અઝાફ થળે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓને કશો કે અમ
કાપયો તભો ભને ગયીફી અને પાકા ઉય ફુરૂં
બરું કશો છો અને ગયીફીના કાયણે તભો ભને
ભેણા ભાયો છો તો ળું તભાયી નઝદીક ઍ
જશન્નભની આગ વાયી છે કે શંભેળની
ફેણશશ્ત વાયી છે કે જે જન્નત ભાટે
યશેઝગાયોને લામદો કયલાભાં આવ્મો છે ?
કેટરાક કશે છે કે ઍ જશન્નભની આગ નણશ
અનુક્રભણણકા
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ણ તેઓ ખઝાના અને ફાગ-ફગીચા ણલળે
કશેતા શતા તે પ્રત્મે ઇળાયો છે ઍટરે કે ળું
દુણનમાના ફાગ ફગીચા, ખજાના અને ભશેરો
વાયા છે કે શંભેળની જન્નત કે જે નો
યશેઝગાયો ભાટે લામદો કયલાભાં આલેર છે .
૧૬ ભી આમત :-

َ َ َ َ ۡ ۡ َُ
َ َ ٓاء ۡق َـ ّٰخ ِلدیۡ َن ؕ ک
ُ
اـ
ش
لہم فِیہا ما ی
ِ
َ
َ
﴾۱۶﴿ َعدّٰی َذ ِّبک َق ۡع ًدا ّم ۡسـُوۡلًا

જે કાંઇ તેઓ ઇચ્છળે તે તેભાં જરૂય શળે;
તેઓ શંભેળા તેભાંજ યશેનાયા થળે, આ ઍક
લામદો છે જે તાયા યલયરદગાય ાવેથી
ભાંગી રેલાભાં આલેરો શોલાથી તે તેને ૂણજ
કયલાને ફંધામેરો છે . (૧૬)
આ આમતભાં છે કે કુદયત ોતાનો લામદો
ૂણજ કયલા ફંધાઍરો છે . આ સ્થે કોઇ ઍ
વલાર કયી ળકે છે કે જન્નતનો આ લામદો
અને દોઝખનું આ ડયાલલું ઍ કોઇ ઍલી
વ્મણક્ત ઉય ળું અવય કયળે જે કમાભત,
અનુક્રભણણકા
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જશન્નભ અને જન્નતને ભાનનાયો ન શોમ,
તેથી આ સ્થે આ લાતો ણનયથજક જણામ છે .
યંતુ જયા ણલચાયલાભાં આલે તો આ લાત
આવાનીથી વભજાઇ જળે. જો ભાભરો ઍભ
શોમ કે શુ ં ઍક લાત ભનાલલા ચાશતો શોઉં
અને ફીજો ભાનલા ઇચ્છતો નથી તો
આવભાં દરીરો કયલાની યીત કંઇક જુ દીજ
શોત, યંતુ શુ ં ભાયા વાભા ક્ષને ઍલી યીતે
લાત કયી યહ્યો શોઉં, જે ભવઅરો ચચાજનો
ણલમ છે તે ભાયી લાત ભાનલા કે ન ભાનલાનો
કોઇ વલાર જ નથી, યંતુ તભાયા ોતાના
પામદા ભાટે છે , તો વાંબનાય ગભે ઍલો
ણ શઠધભી શોમ ઍક લખત તો ણલચાયલા
ઉય રાચાય થઇ જળે. તેને ોતાની બરાઇ
ભાટે ઍ યીતે ણલચાયલું ડળે કે ફીજી ણઝન્દગી
શોલાની વાણફતી બરે ન શોમ, યંતુ તેના ન
શોલાની ણ કોઇ વાણફતી નથી અને ળક્મતા
ફન્ને લાતની છે . જો ફીજુ ં જીલન ન શોમ
જે ભકે વભજલાભાં આલે છે , તો દયેકને ણ
ભયીને ભાટી થઇ જલું છે અને આખેયતની
લાતને ભાનનાયને ણ. આલી શારતભાં ફન્ને
અનુક્રભણણકા
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ફયાફય શળે. ણ જો આખેયત શોલાની લાત
વાચી નીકી તો આણી ખેય નથી. ઍ
લખતે ગભે તેલો ણ શઠધભી શળે તેના
ભનભાં શોલા ન શોલાની ળંકા જરૂય ઉત્ન્ન
થળે અને લધાયે ભુંઝલણ તો તેને ઍ લખતે
મદા થળે જ્માયે જન્નત, જશન્નભ લગેયેનું
ણલસ્તાયથી લણજન તેની વભજભાં આલે અને
કોઇઍ નજયે જોઍરા દ્રશ્મનું લણજન કયેરું
શોમ. આ સ્થે ઍક ભાણવે શ. અરી
(અ.)ને ઍક વલાર કમો શતો જે નો બાલાથજ
અત્રે યજુ કયલાભાં આલે છે . ભૌરા તભો કશો
છો કે ભયલા છી જન્નત જશન્નભ છે અને
બરાઇ-ફુયાઇનો ફદરો ત્માં ભળે, ણ જો
ઍલું કંઇ શળે જ નણશ તો ? જલાફભાં આે
પયભાવ્મું કે તાયા કશેલા પ્રભાણે ભાનલાભાં
આલે કે ભયલા છી ઍલું કંઇ છે જ નણશ તો
તને ક્મું દુ:ખ ડી જલાનું છે ? ભાત્ર ઍટરું
જ ને કે ભોજ-ળોખભાં જીલન ન ણલતાવ્મું
અને વાદગીથી યહ્યો, તો તેણે કહ્યું કે શા !
આ પયભાલો છો તે ફયાફય છે . ત્માયે આે
પયભાવ્મું કે જે પ્રભાણે શુ ં તને જન્નત
અનુક્રભણણકા
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જશન્નભનું કશી યહ્યો છુ ં ઍ ફધું વાચું
નીકળ્મું તો તાયી કેલી દળા થળે ? શલે તું
ફતાલ કે તું રાબભાં છે કે અભે રાબભાં
છીઍ. ભાની રે કે અભોઍ દુણનમાભાં જે કંઇ
નભાઝ યોઝા કમાજ ઍટરા ુયતીજ અભને
તકરીપ યશેળે ને ! અને તેં દુણનમાભાં યશીને
અમળ આયાભ બોગવ્મા અને ભયલા છી
તાયા ઉય શલે કેટરી ભુવીફતો આલળે ઍ
ઉય તેં કંઇ ણલચાય કમો છે ? આ વાંબી
તેણે કહ્યું કે “ભૌરા ખયેખય આ જે કશો છો
તે ફયશક છે .”
૧૭ થી ૨૦ ભી આમાત :-

ُ
َق یَوۡ َؿ یَ ۡحٍ ُو ُہ ۡم َق َما حَ ۡع ُب ُد ۡق َـ ِم ۡن ُخ ۡق ِـ
َۡ َۡ َۡ
ُ َ ّّٰ
الل ِہ ف َیقوۡ ُؾ َءان ُت ۡم اضلل ُت ۡم ِع َبا ِخ ۡی
َ ّ ٰۤہ ُؤلَٓاء اَ ۡؿ ُہ ۡم َض ّ ُلوا
﴾۱۷﴿ الس ِب ۡی َل
ِ
ۡاـ یَ ۢۡن َبغ ۡی ل َ َناۤۡ اَـ
َ َ َقالُوۡا ُس ۡب ّٰح َن َک َما ک
ِ
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نّ َ ّ َت ِخ َذ ِم ۡن ُخ ۡق ِن َک ِم ۡن اَ ۡقل َِی َ
ٓاء َق لّٰ ِک ۡن
ّ َ ّ َ ۡ َ ُ ۡ َ ّٰ َ َ ُ ۡ َ ّّٰ َ ُ ّ ۡ
الذٔ َو ۚ َق
متعتہم ق ابٓاءہم حتی نسوا ِ
َ ُ َ ۢ
کانوۡا قوۡ ًما بُوۡ ًذا ﴿﴾۱۸
َفقَ ۡد َک ّ َذبُوۡخ ُ ۡم ب َما تَ ُقوۡلُوۡ َـ ۙ َفماَ
ِ
َۡ
َ
ً َ َ
ت ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ َص ۡففا ّق لَا ن ِۡ ًوا ۚ َق َم ۡن ّیظ ِل ۡم
ُۡ ُ ۡ َ َ ۡ
ِّمنک ۡم ن ِذق ُہ َعذ ًابا ک ِبه ًؿا ﴿﴾۱۹
َ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّ َ ۤۡ
ق ما اذسلنا قبلک ِمن المرس ِلهف ِالا
َّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ َ َ َ َ ۡ ُ
َ
ۡ
ِانہم لیاکلوـ الطعاؿ ق یمشوـ فِی
َ َ ََۡ َۡ َ ُ
ۡ
ۡ
َ
الۡاَ ۡسوَ
ض
ع
ِب
ل
م
ک
ض
ع
ب
ا
ن
ل
ع
ج
ق
ؕ
اؼ
ِ
ٍ
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ۡ َ ُ َ َ َ َ ُۡ ََۡ ً َ ۡ
اـ َذ ّبک بَ ِصه ًؿا
فِتنۃ ؕ اتصكِؿقـ ۚ ق ک
﴾۲۱٪ ﴿
અને જે રદલવે અલ્રાશ તેભને બેગાં કયળે
અને તેભને ણ કે જે ભની આ રોકો
અલ્રાશના ણવલામ ૂજા કયતા શતા, છી
તેભને પયભાલળે કે ળું તભોઍ ભાયા ફંદાઓને
ગુભયાશ કમાજ શતા, કે તેઓ ંડેજ (ોતેજ)
વન્ભાગજથી બટકી ગમા શતા ? (૧૭)
ત્માયે તેઓ કશેળે કે તાયી ઝાત ાક છે , અભને
છાજતું ન શતું કે અભે તાયા ણવલામ ફીજા
(બતાજ) કામજવાધકો ફનાલતે, યંતુ તેં
તેભને તથા તેભના ફાદાદાઓને વુખ
બોગલલાના વાધન આપ્મા શતા, અશીં વુધી
કે તેઓ (તાયી) માદને લીવયી ગમા, અને
તેઓ નાળ ાભનાયા રોકો શતા. (૧૮)
(તે લખતે અભે કશીળું કે) જે કાંઇ તભે કશો
છો તેને તો (તભાયા આ ભાઅફૂદો) ખચીતજ
જુ ઠરાલે છે . શલે ન તભે (અઝાફને) ખવેડી
અનુક્રભણણકા
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ળકળો અને ન ભદદ રઇ ળકળો; અને
તભાયાભાંથી જે ઝુરભગાય શળે તેને અભે
ભશાન અઝાફ ચખાડીળું. (૧૯)
અને (શે યવૂર !) અભોઍ તાયી શેરાં જે
યવૂર ભોકલ્મા શતા તેઓ ણ ખાતા યશેતા
શતા અને ફજાયોભાં ણ શયપય કયતા શતા;
અને અભોઍ તભાયાભાંથી કેટરાકોને કેટરાકો
ભાટે કવોટીના વાધન ફનાવ્મા છે ; તો (શે
ભુવરભાનો) ળું તભે (નાણસ્તકો તયપનું દુ:ખ
શજી ણ) ધીયજથી વશન કયતા યશેળો ?
અને તાયો યલયરદગાય (વલેનો) શંભેળ
દેખનાયો છે . (૨૦)
કમાભતના રદલવે ખુદાલંદે કયીભ ભુશ્રીકો અને
તેભના ભાઅફુદોને બેગા કયળે. બરે છી
તેના ભાઅફુદો અમ્ફીમા, અલરીમા અથલા
ભરાઍકા શોમ. તેભને ુછલાભાં આલળે કે ળું
તભોઍ ભાયા ફંદાઓને ગુભયાશ કમાજ શતા ?
જલાફભાં તેઓ વાપ ઇન્કાય કયળે અને કશેળે
કે તેઓની ગુભયાશીનું અસ્ર (ભૂ) કાયણ
ખુદા તયપથી ભેર ુર્ષક નેઅભતો શતી. જે
તેઓ તાયાથી ભાંગતા શતા અને તું આતો
અનુક્રભણણકા
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શતો, તેનું યીણાભ ઍ આવ્મું કે તેઓ તનેજ
બુરી ગમા અને ળમતાનની જાભાં પવાઇને
તેઓ ભુશ્રીક ફની ગમા અને તેઓના ળીકજનું
કાયણ ઍ છે કે તેઓ ોતાની શાજતો ખુદા
ણવલામ ફીજા ાવે ભાંગતા શતા. આ ફધી
જે નેઅભતો તેભને આી તે ખુદાની
ભશેયફાની શતી જ્માયે તેઓ ઍભ વભજતા
શતા કે અભને ઍ રોકોઍ જ આેરું છે .
તેઓની આ વભજપેયના કાયણે ળીકજની શદ
વુધી તેઓ શોંચી ગમા અને ોતાની શાજત
ુયી કયનાય તયીકે તેઓને જ ભાની રીધા
અને ખુદાને બુરી ગમા.
આ અક્કરના અધુયા, કભીના રોકો શતા,
ખુદાઍ તેભને યોઝી આી તો ળુક્ર કયલો
જોઇતો શતો ણ તેઓ ખાઇ-ીને
નભકશયાભ ફની ગમા અને ફધા ફોધાઠો
બુરી ફેઠા જે ખુદાઍ ભોકરેરા
અમ્ફીમાઓઍ તેભને વંબાવ્મા શતા.
ખુદાઍ તઆરા ભુશ્રીકોને ણનરૂિય કયલા ભાટે
પયભાલે છે અમ ભુશ્રીકો તભે જે કંઇ કશેતા
શતા ને જે ઓને ોતાના ભાઅફુદ ફનાવ્મા
અનુક્રભણણકા
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શતા તેઓઍ તભને ઝુઠરાવ્મા અને તેઓ
ચોખખું કશે છે કે અભે તેઓના ભાઅફુદ ન
શતા અને અભોઍ તેઓને ગુભયાશ કમાજ નથી
અને તભાયાભાંથી જે ઓ ઝુલ્ભી શળે તેઓને
ભશાન અઝાફ ચખાડીળું.
કુપપાયે ભક્કાની લાતનો જલાફ ઍ છે કે તેઓ
કશેતા શતા કે આ કેલો યવુર છે જે ખામીઍ છે અને ફજાયોભાં પયે છે . આ સ્થે ઍ
લાત ખમારભાં યાખલા જે લી છે કે ભક્કાના
કુપપાયો શ. નુશ (અ.), શ. ઇબ્રાશીભ (અ.),
શ. ઇસ્ભાઇર (અ.) અને શ. ભુવા (અ.)
લગેયે અનેક અમ્ફીમાથી ભાત્ર જાણકાય જ ન
શતા ણ ઍભનું યવુર શોલું ણ ભાન્મ
યાખતા શતા. તેથી કશેલાભાં આવ્મું કે આં
શઝયત (વ.) ણલળે આ ણનયાો ઍઅતેયાઝ
ળા ભાટે ઉાડો છો ? શેરાં ઍલો ક્મો નફી
આવ્મો શતો જે ખાતો-ીતો ન શોમ અને
ફજાયભાં ન પયતો શોમ ? ખુદ જ. ઇવા
(અ.)ના ભાટે ઇવાઇઓ ખુદાનો ુત્ર કશે છે
(જે નું ુતું ભક્કાના કુપપાયોઍ કાઅફાભાં
ફનાલી યાખમું શતું) અને ઇન્જીરના ફમાન
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પ્રભાણે જ. ઇવા (અ.) ણ ખાતા ીતા
શતા અને ફજાયભાં પયતા શતા. છી ખુદા
પયભાલે છે કે અભોઍ તભાયા ભાટે અજભાઇળ
અને ઇમ્તેશાન કયેર છે કે તેથી ધીયજ
ધયનાયા, ળુક્ર કયનાયા અને ણળકામત અને
નાળુક્રી કયલાલાાઓભાં પયક જાશેય થઇ
જામ.
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લકારલ્રઝીન : ાયો ૧૯
૨૧ થી ૨૫ ભી આમાત :-

َ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۤۡ
ق قاؾ ال ِذین لا یرجوـ ل ِقٓاءنا لو لا
ُۡ َ َ ۡ َ ُ َ َ ََ َ
ان ِز َؾ َعل ۡینا ال َم ٰٓل ِئکۃ ا ۡق ن ّٰری َذ ّبنا ؕ لَق ِد
ۡ ۡ
َُۡ
َ ۡ
اس َتکك َ ُؿ ۡقا ف ِ ۡیۤۡ اجف ِس ِہ ۡم َق َع َتوۡ ُع ُت ّوًا ک ِبه ًؿا
﴿﴾۲۱
ۡ
ۡ ََ
یَوۡ َؿ یَرَ ۡق َـ ال َم ٰٓل ِئکۃ لَا ُبٍ ّٰوی یَوۡ َم ِئ ٍذ
ّۡ
َ
ُ ُ
ۡ
ل ِل ُم ۡجرِ ِمه َف َق حَقوۡلوۡ َـ ِح ۡج ًرا ّم ۡح ُجوۡ ًذا
﴿﴾۲۲
َ َ ۡ َ ۤۡ ّٰ َ َ ُ
َ
َ
ۡ
ۡ
ق ق ِدمنا ِاخی ما ع ِملوا ِمن عم ٍل
َ َ َ ۡ ّٰ ُ َ َ ً َ ۡ ُ
ٓاء ّمنثوۡ ًذا ﴿﴾۲۳
فجعلنہ ہب
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َّ ۡ
َ َ ُ َۡ
َ
ا ۡص ّٰح ُب ال َجن ِۃ یَوۡ َم ِئ ٍذ خه ٌؿ ّم ۡس َتـ ّ ًػا ّق
َ
﴾۲۴﴿ ا ۡح َس ُن َم ِق ۡیلًا
َّ ُ َّ َ َ َ ۡ َ َ
ُ الس َم
َٓاء بالۡ َغ َما ِؿ َق ن ُ ّزؾ
ق یوؿ تشقق
ِ
ِ
ۡ َ ُ َ ٰٓ َ ۡ
ً
ۡ
﴾۲۵﴿ المل ِئکۃ تنـِیلا
અને તે રોકો કે જે ઓ (કમાભતના રદલવે)
અભાયી શજૂ યભાં આલલાની ઉમ્ભીદ યાખતા
નથી તેઓ કશે છે કે અભાયા ય પરયશ્તા કેભ
ઉતાયલાભાં આવ્મા નથી ? અથલા અભે
અભાયા યલયરદગાયને કેભ ણનશાતા નથી ?
ખયેજ તેભણે (આ ફાફત વંફંધી) ોતાના
ભનભાં ઘણંજ અણબભાન કમુું છે અને શદ
ઉયાંતની ળીયજોયી કયી છે . (૨૧)
જે રદલવે તેઓ પરયશ્તા ણનશાળે તે રદલવે
ગુનેશગાયો ભાટે કોઇ (પ્રકાયનો) આનંદ નણશ
શોમ, અને તેઓ કશેળે કે કદાચને (અભાયી
અને તેભની લચ્ચે) કોઇ આડ કે અટકાલ કયી
અનુક્રભણણકા
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દેલાભાં આલે. (૨૨)
અને જે કભો ણ તેભણે કમાજ શળે તેની તયપ
અભે ઘ્માન આીળું, છી અભે તે (કભો)ને
ણલખયાઍરા યજકણો જે લા કયી નાખીળું.
(૨૩)
સ્લગજલાવીઓ તે રદલવે વાયાભાં વાયા
ણલશ્રાંણતગૃશો અને ઉભદા (ભાં ઉભદા)
ળમનગૃશોભાં શળે. (૨૪)
અને તે રદલવે કે જ્માયે આકાળો લાદાઓ
વણશત પાટી જળે અને પરયશ્તા ઉતાયલા જોગ
ઉતાયલાભાં આલળે. (૨૫)
તે રોકો કમાભતના રદલવ ઉય ઇભાન
યાખતા નથી અને અભાયા તયપથી અભરનો
જે ફદરો ભલાનો છે તેને ણ ભાનતા નથી
અને ોતાની ઍજ ુયાણી યટ રગાડે છે કે
પરયશ્તાઓને ળા ભાટે ભોકરલાભાં ન આવ્મા
અને કશે છે કે અભે અભાયા ખુદાને કેભ જોતા
નથી, ઍ રોકો ફશુ જ અણબભાની છે .
અમ ભોશમ્ભદ ! (વ.) તું માદ કય ઍ રદલવને
જે રદલવે તેઓ ભરાઍકાને જોળે તે રદલવ
તેઓની ભોતનો અથલા કમાભતનો રદલવ
અનુક્રભણણકા
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શળે. “ણશજયભ ભેશજુ યા” ઍટરે શયાભ અને
દુય કયલાભાં આલી છે આ ળબ્દ અયફોભાં
દુશ્ભનોની ભુરાકાત લખતે ફોરલાભાં આલતો
શતો.
તે રોકોના અભરોને અભો કફુર યાખીળું
નણશ અને તેને ણલખયાઍરા યજકણો જે લા
કયી નાખીળું. જે રોકો ઇભાન યાખતા ન શોમ
તેઓના આઅભારને કેભ કફુર યાખલાભાં
આલે ? શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)ઍ
આ આમતની તપવીયભાં પયભાવ્મું છે કે
તેઓના આઅભાર ભીવયના કડા કયતાં ણ
લધાયે વપેદ શળે તો ણ કશેલાભાં આલળે કે
ણલખયાઍરા યજકણની જે ભ ણલખયાઇ જાલ.
છી આે પયભાવ્મું કે ખુદાની કવભ ઍ રોકો
નભાઝ ઢતા શતા અને યોઝા યાખતા શતા
અને જે લખતે તેઓની વાભે કંઇ શયાભ
આલતું શતું તો તેને ણ રઇ રેતા શતા અને
જ્માયે તેઓ વભક્ષ શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.)ની પઝીરતનું લણજન થતું તો તેઓ તેનો
ઇન્કાય કયતા શતા. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ણલખયાઇ ગઍરા
અનુક્રભણણકા
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આઅભાર અભાયા અને અભાયા ભોશીબ્ફોના
દુશ્ભનોના આઅભાર છે .
કમાભતના રદલવે જન્નતના ભકાનો ફશુ જ
ઉિભ અને આયાભદામક શળે અને ભોઅભીનો
ભાટે આયાભના સ્થ ફશુ જ ઉભદા શળે.
અને તે રદલવે (કમાભતના વભમે) આવભાનો
લાદાઓ વણશત પાટી જળે અને કુદયત
ોતાની ભસ્રેશત પ્રભાણે પરયશ્તાઓને
ઉતાયળે.
૨૬ થી ૨૮ ભી આમાત :-

َ َ اَل ۡ ُم ۡل ُک یَوۡ َمئذِۣ ال ۡ َح ّ ُق ل ّ َِٖو ۡح ّٰمن ؕ َق ک
اـ
ِ ِ
ِ
ّٰ ۡ َ
ۡ
﴾۲۶﴿ یَوۡ ًما َعدی الک ِؿ ِػیۡ َن َع ِسه ًؿا
َّ ُّ َ َ َ ۡ َ َ
ُالظال ُِم َعدّٰی یَ َدیۡ ِہ حَقُوۡؾ
ق یوؿ حعض
َ َ ُ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ ّٰ
ًالرَ ُسوۡؾ َسب ۡیلا
ّ
یلیتجِی اتخذة مع
ِ ِ

﴾۲۷﴿
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َ ً ُ ۡ َّ َ
ّٰ َ
ّٰیوَیۡلتی ل َ ۡی َتجِ ۡی ل َ ۡم ات ِخذ فلَانا خ ِل ۡیلًا
﴾۲۸﴿
તે રદલવે લાસ્તણલક ફાદળાશત દમાુ
(અલ્રાશ) ભાટેજ શળે; અને તે રદલવ ઇભાન
નણશ રાલનાયાઓ ભાટે અત્મંત કઠણ શળે.
(૨૬)
અને તે રદલવે કે જ્માયે ઝુરભગાય ોતાના
ફન્ને શાથ દાંતો લડે કયડલા ભાંડળે ત્માયે કશી
ઉઠળે કે જો ભેં યવૂરોનો ભાગજ ગ્રશણ કમો
શોત તો કેલું વારૂં થાત ! (૨૭)
શામ અપવોવ, જો ભેં પરાણાને ણભત્ર
ફનાવ્મો ન શોત તો કેલું વારૂ થાત ? (૨૮)
તે રદલવે ખુદાઍ તઆરાની ફાદળાશી શળે
અને તે ભશાન દમાુ અને ફણક્ષળ કયનાયો છે
અને તે રદલવ ઇભાન ન રાલનાયાઓ ભાટે
ફશુ જ વખત શળે.
કમાભતના રદલવે ઝારીભ રોકો (તેથી ભુયાદ
કુફ્ર અથલા ગુનાશ કયી ળયીઅતભાંથી નીકી
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જામ તે અથજભાં છે ) ઇબ્ને અબ્ફાવ કશે છે કે
આ આમત અતફા ણફન ભોઇત અને ઇબ્ને
ખરપ ણલળે નાઝીર થઇ છે . તેઓ આવભાં
ણભત્રો શતા. અતફાનો ઍ યીલાજ શતો કે
જ્માયે તે વપયથી ાછો પયતો ત્માયે કોભના
રોકોને દઅલત આતો. ઍક લખત તેણે
રોકોની દઅલત કયી અને શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ને ણ ાડોળી તયીકે દઅલત આી.
શઝયતે પયભાવ્મું કે જ્માં વુધી તું કરભો નણશ
ઢે ત્માં વુધી શુ ં ખાઇળ નણશ, તેથી અતફાઍ
કરભો ઢમો અને તલશીદ તથા આની
યીવારતનો ઇકયાય કમો. છી આ (વ.)
જમ્મા. ઇબ્ને ખરપે જ્માયે આ લાત વાંબી
તો તેણે અતફાને ઘણો ઠકો આપ્મો અને
કહ્યું કે તું ળા ભાટે કરભો ઢમો ? અતફાઍ
કહ્યું કે શુ ં કંઇ આણા ધભજથી નથી પયી ગમો
ણ કોઇ ભશેભાન આણા ઘયે આવ્મો શોમ
અને ન ખામ ઍ ઠીક ન કશેલામ. તેથી શુ ં પક્ત
ઝફાની કરભો ઢમો છુ ં . આ વાંબી ઇબ્ને
ખરપે કહ્યું કે તું તેભને જુ ઠ્ઠા નણશ ાડ અને
આ (વ.) ય થુંકીળ નણશ ત્માં વુધી શુ ં
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તાયાથી યાજી થઇળ નણશ. તે ભરઉને તેના
કશેલા પ્રભાણે જ્માયે આ (વ.) વજદાભાં
શતા ત્માયે આ ઉય થુંક્મો કે તયત જ ઍક
અગ્ની જલાા બબુકી ઉઠી અને અતફાના
ગારો ફી ગમા. છી શઝયતે અતફાને કહ્યું
કે માદ યાખજે અભાયી નજયના વાભે તું ઍક
રદલવ કત્ર થઇળ અને જં ગે ફદયભાં તે
જ્માયે કમદ થમો ત્માયે શઝયત (વ.)ના
શુ કભથી શ. અરી (અ.)ઍ તેને કત્ર કયી
નાખમો અને શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના શાથે
ઇબ્ને ખરપ રડાઇભાં ભામો ગમો.
આ આમત અતફાના ણલળે નાઝીર થઇ છે કે
જે ોતાના આંગાઓ અપવોવની વાથે
કયડળે. તે કશેળે કે અપવોવ શુ ં પરાણાને ણભત્ર
ન ફનાલત તો કેલું વારૂં થાત. આ સ્થે
પરાણાથી ભુયાદ ઇબ્ને ખરપ છે . કેટરાક કશે
છે કે દોસ્તથી ભુયાદ ળમતાન ણ છે કે તેની
દોસ્તીથી રોકો ખુદાથી ગાપીર થઇ જામ છે .
આ આમતની તાલીરભાં ણ કેટરીક
લસ્તુઓનું લણજન કયેર છે કે કોઇ કશેળે કે શુ ં
પરાણાને દોસ્ત ન યાખત તો કેલું વારૂં થાત.
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૨૯ થી ૩૨ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ ّ
الذٔۡو بَ ۡع َد ِا ۡد َج َ
ٓاءن ۡی ؕ قَ
لقد اضلجِی ع ِن ِ ِ
ِ
َ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ ۡ ۡ َ َ ُ
اـ خذ ۡقلًا ﴿﴾۲۹
کاـ الشیطن ل ِلاِنس ِ
الرَ ُسوۡ ُؾ ّٰی َر ّب ِا ّ َـ َقوۡػِی ّاتَ َخ ُذقاۡ
َق َق َ
اؾ ّ
ِ
َ ُۡ
ّٰہذا الـ ۡػ ّٰا َـ َم ۡہ ُجوۡ ًذا ﴿﴾۳۱
َ ّٰ َ ۡ َ ُ َ
ً
َق کذل ِک َج َعلنا ل ِک ِ ّل ن ِب ٍ ّی َع ُد ّقا ِّم َن
ال ۡ ُم ۡجر ِمه ۡ َف ؕ َق َک ّٰفی ب َر ّب َک َہا ِخ ًیا ّ َق ن َ ِصهۡؿاً
ِ ِ
ِ

﴿﴾۳۱
َق َق َ
اؾ الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا لَوۡ لَا ن ُ ّز َؾ َع َلی ِہۡ
ِ
ۡ ُ ۡ ّٰ ُ ُ ۡ َ ً ّ َ َ ً َ ّٰ َ ُ َ
ۖ ل ِنث ِّب َت
ۖ کذل ِک ۚ
الـػاـ جملۃ قا ِحدۃ ۚ
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َ ّٰ ۡ َ ّ َ ُ
﴾۳۲﴿ ِب ٖہ ف َؤ َاخؽ َق َذتلن ُہ ت ۡر ِت ۡیلًا
ખચીતજ તેણે ભને ફોધ ભી ચૂક્મા ફાદ
તેનાથી બભાલી ભૂક્મો; અને ળેતાન છે જ
ઇન્વાનની વશામ છોડી દેનાયો. (૨૯)
અને (તે લખતે) યવૂર પયભાલળે કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ણનવંળમ ભાયી કોભે આ
કુયઆનને તદ્દન ત્માગી દીધું શતું. (૩૦)
અને આલી યીતે અભે દયેક નફી ભાટે
ગુનેશગાયોભાંથી અકેકો દુશ્ભન ફનાલતા
આવ્મા છીઍ; અને તાયો યલયરદગાય જ
ણશદામત અને વશામ ભાટે ૂયતો છે . (૩૧)
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓ કશે
છે કે તેના ઉય આખું કુયઆન ઍકી લખતભાં
કેભ ઉતાયલાભાં ન આવ્મું ? આ ઍ ભાટે (નથી
કયલાભાં આવ્મું) કે અભે તે દ્લાયા તાયા ભનને
દ્રઢ કયીઍ, અને અભોઍ તેને જરૂય ઢતાં
યશી યશીને લાંચી વંબાવ્મું છે . (૩૨)
તે વ્મણક્ત અપવોવ કયીને કશેળે કે તે દોસ્ત
“ઝીક્ર” ઍટરે ખુદાની માદ, મા ળશાદતનો
અનુક્રભણણકા
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કરભો, મા શઝયત (વ.)ના ફોધાઠ ભાયી
ાવે આવ્મા અને ભને ળમતાને ગુભયાશ કમો
અને ભને ઇભાન ઉય યશેલા દીધો નણશ.
તભાભ ઝીક્રભાં અપઝર નભાઝ છે અને તે ન
ઢલાને ઇન્વાન અપવોવ કયળે.
મગમ્ફય (વ.)ભે કહ્યું કે અમ ભાયા
યલયરદગાય ભાયી કોભે આ કુયઆનને તદ્દન
છોડી દઇ તેનાથી ભોઢું પેયલી રીધું. શઝયત
યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે કુયઆન
ળીખીને તેને ટાંગી (યાખી) ભુકે અને તેને ઢે
નણશ તો કમાભતના રદલવે કુયઆન ણળકામત
કયળે કે ખુદાલંદા ભાયી અને તેની લચ્ચે પેંવરો
કય. તેણે ભને ભુકી યાખમું શતું.
ખુદા ોતાના યવુરને કશે છે કે આજે જે
દુશ્ભની તભાયા વાથે કયલાભાં આલી યશી છે
ઍ કોઇ નલી લાત નથી, શેરાં ણ આલું જ
થતું યહ્યું છે . જ્માયે કોઇ નફી શકની દાઅલત
આે છે તો ફધામ ાીઓ શાથ ધોઇને
તેભની ાછ ડી જામ છે .
કુયઆને ળયીપ ધીયે-ધીયે ઉતાયલાના અનેક
કાયણો છે કે તેનો ળબ્દે ળબ્દ ઇન્વાનના
અનુક્રભણણકા
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રદભાગભાં માદ યશી જામ. કાયણ કે આને કંઇ
રેખીત ઉતાયલાભાં આવ્મું ન શતું, યંતુ જે
પ્રભાણે જે ફનાલ ફનતો શતો તેને સ્ટ ક
કયલા ભાટે આમતો ઉતયતી શતી. ઘણી લખતે
ઍક જ લાતનું પયી પયી લણજન કયલાનું કાયણ
ઍજ ફનાલ તે વભમના ભોકા ઉય
આધાયીત શોમ છે અને જુ દી જુ દી યીતે તેનું
લણજન કયલું લધાયે પામદાકાયક શોમ છે અને
ળયીઅતના શુ કભો અજ્ઞાન અયફો વભક્ષ ધીયે
ધીયે ઍટરા ભાટે ઉતાયલાભાં આલતા શતા કે
તેઓ વભજે , ણલચાયે અને છી અભર કયે,
ણ જો ભાનલ જીલન ભાટે ઉમોગી કાનુનો
ઍકીવાથે ઉતાયલાભાં આવ્મા શોત તો તેના
ઉય અભર કયલો ભુશ્કીર થઇ જાત. ઍ
ણવલામ ઍ ણ છે કે પ્રત્મેક શુ કભ ભુનાવીફ
અને અનુકુ ભોકા ઉય આલાભાં આલે તો
તેભાં વભાઍર ણશકભત અને જ્ઞાન વાયી યીતે
વભજભાં આલી ળકે. આજ કાયણના રીધે
કુયઆને ળયીપ ૨૩ લયવના વભમભાં નાઝીર
થમું છે . આ આમતભાં જે “તયતીર” આવ્મું
તેનો અથજ જ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ઍ
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ફતાવ્મો છે કે યોકાલાનું સ્થ અને તેને માદ
ેયાખલું અને તેના અક્ષયોને ભખયજ વાથ
અદા કયલાને તયતીર કશે છે .
૩૩ થી ૩૭ ભી આમાત :-

َق لَا یَاۡتُ ۡون َ َک ب َم َثل ِالَّا ج ۡئ ّٰن َک بال ۡ َح ّق قَ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
َ
َۡ ۡ
ا ۡح َس َن تف ِسه ًؿا ﴿﴾۳۳
َ َّ
َ
ال ِذیۡ َن یُ ۡحٍ ُو ۡق َـ َعدّٰی ُق ُجوۡ ِہ ِہ ۡم ِاخّٰی
َّ ُ َ َ ٌ َ َ ً َ َ َ
َج َہن َم ۙ اقلٰٓ ِئک ً ّو ّمکانا ّق اض ّ ُل َس ِب ۡیلًا
﴿ ﴾۳۴٪
َۡ
َ َ َ
ۡ
َق لَق ۡد ّٰات ۡینا ُموۡ َسی ال ِک ّٰت َب َق َج َعلنا
َ َ ٗ ۤۡ َ َ
ّٰ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ً
ۖ﴿﴾ۚ۳۵
معہ اخاف ہرقـ قرِیرا
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َّ َ
َ ّ َ ۡ َ ۡۤ ۡ َ ۡ ُ َ
فقلنا اد َہ َبا ِاخی القوۡ ِؿ ال ِذیۡ َن کذبُوۡا
ۡ َ ّٰ َ َ َ ّٰ
﴾۳۶﴿ ِبا ّٰی ِتنا ؕ ف َد ّم ۡرن ُہ ۡم ت ۡد ِمه ًؿا
َالرُ ُس َل اَغۡ َو ۡق ّٰن ُہ ۡم ق
ّ َق َقوۡ َؿ ن ُ ۡو ٍج لّ َ ّمَا َک ّ َذبُوا
َ ّ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ
ً
َ َ
از ّٰایَۃ ؕ َق ا ۡع َت ۡدنا
ِلن
ِ جعلنہم ل
َ ً َ َ َ ۡ ّّٰ
ً
ۡ
﴾ۚ۳۷﴿ۖ
ل ِلظ ِل ِمهف عذابا ال ِیما
અને આ રોકો જે ણ (દરીર) દાખરો તાયી
ાવે રાલે છે તેનો અભે મોગ્મ અને વલોિભ
ખુરાવાલાય જલાફ ૂયો ાડી દઇઍ છીઍ.
(૩૩)
જે રોકો(ને) તેભના ઉંધા ભોઢે જશન્નભ તયપ
બેગાં કયી શંકાયલાભાં આલળે, તેઓજ ફૂયા
ભકાનભાં (યશેનાયા) અને વૌથી લધુ
વન્ભાગજથી યખડી ગમેરા શળે. (૩૪)
અને ણનવંળમ અભોઍ ભૂવાને રકતાફ
(તલયેત) આી શતી અને તેના બાઇ શારૂનને
અનુક્રભણણકા

1681

hajinaji.com

તેનો પ્રધાન નીમ્મો શતો. (૩૫)
છી અભોઍ આજ્ઞા કયી કે તભે ફન્ને તે રોકો
ાવે જાઓ કે જે ભણે અભાયી આમતો
જુ ઠરાલી છે , છી અભોઍ તેઓ (રોકો)નો
વંૂણજ નાળ કયી નાખમો. (૩૬)
અને નૂશની કોભ જે લખતે તેભણે યવુરોને
જુ ઠરાવ્મા તો અભોઍ તેભને ડુફાડી દીધા
અને રોકો ભાટે તેભને ધડારૂ ફનાવ્મા; અને
અભોઍ ઝુરભગાય રોકો ભાટે દુ:ખદામક
અઝાફ તૈમાય કમો છે . (૩૭)
ખુદાઍ નફીને ઍક ભાગજદળજક તયીકે ભોકરેર
છે . તેભની પયજ છે કે તે રોકોને કુયઆનના
અશકાભો વંબાલે અને જરૂયત પ્રભાણે
રોકોને ણશદામત કયલાનું કામજ ોતાના ભાથે
રીધેરું છે . દુશ્ભનો કંઇ ઍઅતેયાઝ કયે તો
તેના ઍઅતેયાઝને વાયી યીતે વભજાલે અને
કોઇ ભુંઝલણ ઉબી થામ તો તેને દુય કયે. આ
જાતજાતની જરૂયીમાતને ભાટે અલ્રાશ
તયપથી જે આમતો ઉતયી છે ઍનાજ વંગ્રશનું
નાભ કુયઆન છે .
જે રોકો વીધી લાતને ઉંધી યીતે ણલચાયે છે
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અને ઉંધા યીણાભો કાઢે છે તેઓની અક્કરો
ઉંધી છે અને તે કાયણે કુયઆનની વચ્ચાઇની
જે દરીરો યજુ થામ છે તેનું લણજન ખોટી યીતે
કયે છે અને તેથીજ તેઓ ઉંધા ભોંઢે
જશન્નભભાં જળે.
આ આમતભાં શઝયત ભુવા (અ.)ને તલયેત
આલા ણલળે રખેરું છે , યંતુ તલયેતનો
આયંબ ળયીઅતના ઍ અશકાભોથી થામ છે
જે ખુરૂજ (ચઢાઇ) છી તુયે ણવના ય ભોટી
તખતી ઉય કોતયાઍર શતું. આ સ્થે
તલયેતથી ભુયાદ ઍ ણશદામતો છે જે જાશેયી
નફુવ્લતના દયજા ઉય આ આવ્મા ઍ
લખતથી રઇને ખુરૂજ વુધી શ. ભુવા (અ.)ને
આલાભાં આલતી શતી.
છી અભોઍ શુ કભ આપ્મો કે જે ઓઍ
અભાયી કુદયતની ણનળાની જુ ઠરાલી છે
તેભની ાવે તભો ફન્ને જાલ. છી ફન્ને
બાઇઓ પીયઓન ાવે ગમા અને તેઓને
ભોઅજીઝા ફતાવ્મા ણ તેઓઍ ગલજ કયીને
ઇભાન રાલલાનો ઇન્કાય કમો. છી અભોઍ
તેઓને દયીમાભાં ગયક કયી નાખમા.
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તે રોકોઍ શેરેથી જ લાત ભાનલાનો ઇન્કાય
કમો શતો અને કશેતા શતા કે “ફળય” યવુર
ફનીને કેભ આલી ળકે ? આ શ. નુશ (અ.)ને
જ ભાત્ર નથી જુ ઠરાવ્મા ણ તેઓઍ
નફુવ્લતને જુ ઠરાલી શતી તેથી અભોઍ
તેઓને ડુફાડી દીધા.
૩૮ થી ૩૯ ભી આમાત :-

ًۢ ُ َ
ّ ّ َق َع ًاخا ّ َق ثَ ُموۡ َخ ۠ا َق اَ ۡص ّٰح َب
الر ّ ِز َق ق ُو ۡقنا
ۡ َ َ ّٰ ۡ
﴾۳۸﴿ بَه َف دل ِک ک ِثه ًؿا
َ َّ َ ًّ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ ًّ ُ َ
اؾ ۫ َق کلا تك ۡؿنا
ق کلا ضفبنا لہ الامث
ۡ َ
﴾۳۹﴿ ت ۡت ِبه ًؿا

અને (ઍલીજ યીતે) આદ, વભૂદ અને
યસ્વલાાઓને અને તેભની લચ્ચે (ના
કાભાં) થઇ ગઍરી ઘણીઍ ેઢીઓનો ણ
(નાળ કમો). (૩૮)
અને દયેકને અભોઍ દ્રટ કાંત આી વભજાવ્મા
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શતા, અને અભોઍ વલેનો વદંતય નાળ કયી
નાખમો. (૩૯)
“અસ્શાફે યસ્વ” ણલે ખયેખય ઍ જાણ ન
થઇ ળકી કે ઍ રોકો કોણ શતા. જો કે
તપવીય કયનાયાઓઍ જુ દી જુ દી યીતે તેનું
લણજન કમુું છે . લધુભાં લધુ ઍટરું કશી ળકામ
છે કે આ ઍલી કોભ છે જે રોકો ોતાના
મગમ્ફયને કૂલાભાં નાખીને ભાયી નાખતા
શતા. “યસ્વ” અયફી બાાભાં જુ ના કૂલા
અથલા આંધા કૂલાને કશે છે .
“અસ્શાફે યસ્વ” ણલળે જુ દી જુ દી લાતો
રખેરી છે . (૧) યસ્વ ઍ કૂલાનું નાભ છે
જે ભાં કાપયોઍ ોતાના નફીને નાખીને તેને
ઉયથી ત્થય લડે ફંધ કયી દીધો શતો. શ.
અરી (અ.)ની ળશાદતના ત્રણ રદલવ શેરાં
ઍક વ્મણક્તઍ અસ્શાફે યસ્વ ણલળે ૂછમું તો
આે પયભાવ્મું કે તેં ઍલી લાત ુછી છે જે
આજ વુધી કોઇઍ ભને ુછી નથી અને ભાયા
ણવલામ ફીજો કોઇ તે ફતાલી ળકત ણ
નશીં. કુયઆનભાં કોઇ ણ ઍલી આમત નથી
જે ની તપવીય શુ ં જાણતો ન શોઉં. શુ ં જાણં છુ ં
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કે ઍ આમતો ક્માં ઉતયી છે . ઝભીન ઉય કે
શાડ ઉય અને તે ક્માયે ઉતયી છે રદલવના
કે યાતના. ત્માય છી આે ોતાની છાતી
તયપ ઇળાયો કયી પયભાવ્મું કે અશીંમા ઇલ્ભનો
દયીમો ભોજુ દ છે ણ તેને ચાશનાયા ફશુ જ
ઓછા છે અને નઝદીકભાં જ્માયે શુ ં નણશ
શોઉં ત્માયે તભે છતાળો. છી આે
પયભાવ્મું કે ઍ રોકો વનોફયના ઝાડની ૂજા
કયતા શતા અને તે ઝાડને દયખતનો યાજા
કશેલાભાં આલતો શતો. તોપાન છી ખુદાલંદે
કયીભે શ. નુશ (અ.) ભાટે ઍક ઝયો મદા કમો
જે નું નાભ ‘રૂળાફ’ શતું અને નુશ (અ.)ના
રદકયાઍ તેના રકનાયા ઉય વનોફયનું ઝાડ
લાવ્મું શતું. અસ્શાફે યસ્વના ફાય ળશેયો શતા
અને તે ફશુ જ વુંદય રીરાછભ શતા. ખુદાઍ
મશુ દ ણફન માકુફની ઓરાદભાંથી ઍક નફીને
ભોકલ્મો જે તેઓને ફુતયસ્તીથી યોકે, ણ
તેઓઍ ઍક કૂલો ખોદીને તે નફીને કૂલાભાં
નાખી દીધા અને ઉય ભોટો ત્થય ભુકી
દીધો તેથી ખુદાઍ તેઓને અઝાફભાં
ગીયપતાય કમાજ અને ઍલો વખત યાતો
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લંટોીઓ આવ્મો કે નીચે જે ઝભીન ફધી
ગંધક થઇ ગઇ શતી તેની રાલારૂી આગ
ચોતયપ પેરાઇ ગઇ અને આવભાન ઉય
અંધાયા લાદા છલાઇ ગમા અને અગ્ની
લયવલા રાગી.
જ. કુમ્ભીઍ રખેર છે કે યસ્વ ઍક નશેયનું
નાભ છે જે આઝય ફામજાનભાં શતી. ફીજો
કોર ઍ છે કે તે રોકો ભારદાય શતા. તેઓ
ાવે ઢોય-ઢાંખય ણ ુર્ષક શતાં. તેઓ
કૂલાના રકનાયે ફેવી ફુતયસ્તી કયતા શતા
અને શ. ળોઍફ (અ.) તેઓના નફી શતા.
આે તેઓને ફુતયસ્તીની ભના કયી તો
તેઓઍ આને જુ ઠરાવ્મા તેથી તેઓના કૂલા
વુકાઇ ગમા અને ઝભીન તેઓને ગી ગઇ.
ત્રીજો કોર ઍ છે કે યસ્વ ઍ મભાભાભાં ઍક
લસ્તી શતી જે ઓઍ ોતાના નફીને કત્ર
કમાજ અને તેઓ અઝાફભાં ગીયપતાય થમા.
ચોથો કોર ઍ છે કે તેઓ શન્ઝરા નફીની
ઉમ્ભત છે જે ઓઍ ોતાના નફીને કત્ર કમાજ
અને તેથી તેઓ અઝાફભાં ગીયપતાય થમા.
ાંચભો કોર ઍ છે કે અંતાકીમાભાં ઍક કૂલો
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છે ઍનું નાભ યસ્વ છે જે ભાં શફીફે
નજ્જાયને કત્ર કયલાભાં આવ્મા. છઠ્ઠો કોર
ઍ છે કે અસ્શાફે યસ્વ ઍ રોકો છે કે જે ભની
સ્ત્રીઓ આવભાં વજાતીમ વંફંધ જોડતી
શતી. શ. ઇભાભે જાઅપય વારદક (અ.)થી
લણજન છે કે ઍક સ્ત્રીઍ આને સ્ત્રીઓની
આવભાં વજાણતમ વંફંધ ણલળે વઝા ૂછી
તો આે પયભાવ્મું કે તેની વઝા વ્મણબચાયીની
ફયાફય છે .
૪૦ થી ૪૩ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ ُ ۡۤۡ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
ق لقد اتوا عدی الـػی ِۃ التِی ام ِؽػة
ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
السوۡ ِء ؕ افل ۡم یَک ۡونوۡا یَرَ ۡقن َہا ۚ بَ ۡل
مؽػ

ُُ
ُ َ
﴾۴۱﴿ کانوۡا لَا یَ ۡر ُجوۡ َـ نشوۡ ًذا
َ ّٰ َ ً ُ ُ َ ّ َ َ ۡ ُ َ ّ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
ق ِادا ذاقؽ ِاـ یت ِخذقنک ِالا ہزقا ؕ اہذا
ّّٰ َ َ َ ۡ َ ّ
ً
َ
ُ
ُ
ۡ
﴾۴۱﴿ ال ِذی بعث اللہ ذسولا
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َ
َ ُّ
َ ۡۤ
َ َ ِا ۡـ ک
اخ ل َ ُی ِضلنا َع ۡن ّٰال َِہ ِتنا لَوۡ لَا ا ۡـ
َ َ
َ َ
ۡ
َصك َ ۡؿنا َعل ۡی َہا ؕ َق َسوۡ َػ ح ۡعل ُموۡ َـ ِحه َف
ََ َ َ َۡ َ ََۡ
﴾۴۲﴿ اب َم ۡن اض ّ ُل َس ِب ۡیلًا
یرقـ العذ
ۡ َ َ َ ُ ّٰ َ ٗ َ ّٰ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ َ َ
ىہ ؕ افان َت
اذءیت م ِن اتخذ ِالـہہ ہو
َُ
َ
﴾۴۳ۙ ﴿ تکوۡ ُـ َعل ۡی ِہ َقخ ِۡیلًا
અને ખચીતજ આ રોકો તે લસ્તી ાવેથી
ણ વાય થઇ ચૂક્મા છે કે જે ના ય
(ત્થયોની) ખયાફ લૃણટ ક લયવાલલાભાં આલી
શતી; તો ણ ળું આ (રોકો) તેને (ધડાની
નજયે) જોતા નણશ શોમ ? નણશ, ફલ્કે (લાત
ઍભ છે કે) તે (રોક)ઓ ુન: વજીલન
થલાની આળાજ યાખતા નથી. (૪૦)
અને જે લખતે આ (રોકો) તને જુ ઍ છે ત્માયે
તાયી ભશ્કયી ઉડાડે છે ; (અને કશે છે કે ) આ
ઍજ છે કે જે ને અલ્રાશે યવૂર ફનાલી
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ભોકલ્મો છે ? (૪૧)
(અયે !) તેણે તો અભને આણા ખુદાઓથી
પેયલી નાખમા શોત, અગય અભે તેભની
(ઇફાદત) ય ધીયજ ધયી તટસ્થ યશેતે નણશ;
ણ આગ જતાં જ્માયે તેઓ અઝાફ
ણનશાળે ત્માયે જાણી રેળે કે લધાયે આડે
ભાગે ગઍરા કોણ છે ? (૪૨)
ળું તેં તેને જોમો કે જે ણે ોતાની
ભનોલાવનાને ોતાનો ખુદા ફનાલી યાખમો
છે , તો ળું તું તેનો ણનગેશફાન થઇ ળકે છે ?
(૪૩)
આ રોકો આખેયતને ભાનતા ન શતા તેથી ઍ
જુ ના ઝભાનાની ફયફાદીઓ અને તેની
ણનળાનીઓને ઍક ખેર-તભાળા તયીકે જોતા
શતા અને તેનાથી કોઇ ફોધ ગ્રશણ કયતા ન
શતા. જે રોકો આખેયત ઉય ઇભાન રાલે છે
તેઓ નાળ ાભેરી લસ્તુઓભાંથી ઇબ્રત
ભેલે છે .
કાપય રોકો આં શઝયત (વ.)ને જોતા શતા
ત્માયે ભશ્કયીભાં કશેતા શતા કે ળું આ
મગમ્ફય છે ?
અનુક્રભણણકા

1690

hajinaji.com

કુપપાયની આ ફન્ને લાતો ઍકફીજાથી કેટરી
ણલરૂઘ્ધતા ધયાલે છે . શેરી લાત ઍ કે આ
(વ.)ને તેઓ તુચ્છ જાણતા શતા અને ભશ્કયી
કયતા શતા. તેઓની નઝદીક આં શઝયત
(વ.)નો દાલો ફશુ જ ઉંચો શતો. ફીજી લાત
ઍ છે કે આની દરીરોની ળણક્ત અને
આના વ્મણક્તત્લને ભાન્મ યાખતા શતા. લી
ઍ લાતને ણ કફુર કયતા શતા કે જો અભે
શઠધભીથી કાભ રઇ અભાયા ખુદાઓની
ઇફાદત ઉય અટર ન યહ્યા શોત તો આ
ળખવ અભાયા કદભને ઉખેડી નાખત. આ
ઍકફીજાની ણલરૂઘ્ધની લાતો ફતાલી યશી છે
કે ઇસ્રાભના પ્રચાયના રીધે તેઓ કેલા
ગબયાઇ ગમા શતા છતાં ણ જાશેયભાં
ોતાની ફડાઇ શાંકતા જયા ણ અચકાતા ન
શતા.
નપવની ઇચ્છાને ખુદા ફનાલી રેલાનો અથજ
ઍ છે કે તેની ૂજા કયલી અને તે ઍક પ્રકાયનું
ણળકજ છે . જે ભકે કોઇ ભખરુકને ોતાનો
ભાઅફુદ ફનાલી રેલો. જે ભાણવ ોતાના
નપવની ઇચ્છાને ફુઘ્ધીના તાફે યાખે છે અને
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અક્કરથી કાભ રે છે તો તેને વાચો યાશ ભી
જામ છે અને કોઇ ણળકજ અને કુફ્રભાં પવાઍરો
શોમ તો તેને વીધા યસ્તા ઉય રાલી ળકે છે
ણ નપવનો ફંદો અને ઇચ્છાઓનો ગુરાભ
ભેશાય (રગાભ) લગયના ઊંટ જે લો છે . તે તો
તેને ોતાની ઇચ્છા તયપ રઇ જળે, તે તયપ
બટકળે. ણતફયાનીભાં છે કે શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ઍ પયભાવ્મું આ “આવભાનની નીચે
અલ્રાશ ણવલામ જે ટરા ણ ભાઅફુદોની
ૂજા કયલાભાં આલે છે તેભાં અલ્રાશની
નઝદીક ખયાફભાં ખયાફ ભાઅફુદ નપવની
ઇચ્છાઓ છે , જે ની મયલી કયલાભાં આલે
છે .”
૪૪ થી ૪૬ભી આમાત :-

ۡاَ ۡؿ تَ ۡح َس ُب اَ ّ َـ اَخۡم َ َؿ ُہ ۡم یَ ۡس َم ُعوۡ َـ اَق
ۡحَ ۡع ِق ُلوۡ َـ ؕ ِا ۡـ ُہ ۡم ِالَّا کَالۡاَجۡ َعا ِؿ بَ ۡل ُہم
ََ
﴾۴۴٪ ﴿ اض ّ ُل َس ِب ۡیلًا
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ّ َ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ ّٰ َ َ ۡ َ َ
الظ ّ َل ۚ َق ل َ ۡو
ِ الم تر ِاخی ذ ِبک کیف مد
َّ َ ۡ َ َ َّ ُ ً َ ٗ َ َ َ َ َ َ
َالش ۡمس
شٓاء لجعلہ ساخ ِنا ۚ ثم جعلنا
َ
﴾۴۵ۙ ﴿ َعل ۡی ِہ َخل ِۡیلًا
ّٰ ۡ َ َ ُ
ۡ َ ً َ َ
﴾۴۶﴿ ث ّم ق َبضن ُہ ِال َ ۡینا ق ۡبضا ّی ِسه ًؿا
અથલા તું ઍભ ધાયે છે કે તેભનાભાંથી કેટરાકો
વાંબે કે વભજે છે ? (અયે !) ઍ તો ળુઓ
જે લા છે , ફલ્કે તે કયતાંમ લધાયે આડે ભાગે
ગઍરા. (૪૪)
ળું તેં આ નથી જોમું કે તાયા યલયરદગાયે કેલી
યીતે છાંમડો પેરાલી દીધો છે ? અગય તે ચાશતે
તો ખચીતજ તેને (ઍક સ્થે) સ્થીય કયી દેતે;
છી અભોઍ વૂમજને તે (છામા)નું દેખીતું
કાયણ ફનાવ્મું. (૪૫)
છી તેને અભે અભાયી તયપ વશેરાઇથી ધીભે
ધીભે ખેંચી રઇઍ છીઍ. (૪૬)
જે લી યીતે ફકયાં-ઘેટાંને ઍ ખફય ડતી નથી
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કે બયલાડ તેને ચયલાના સ્થે રઇ જામ છે કે
કતરખાને ? તેઓ તો આંખો ફંધ કયીને
દોયનાયના ઇળાયા ઉય ચારે છે , તેલીજ યીતે
વાભાન્મ જનતા ોતાના ળમતાની નપવ
અને ોતાના ગુભયાશ કયનાય નેતાના ઇળાયે
આંખ ફંધ કયીને ચાલ્મા જામ છે અને તેઓ
કંઇ ણ વભજતા નથી કે તે તેઓને ભુણક્ત
તયપ રઇ જામ છે કે તફાશી તયપ. આ શદ
વુધી તો તેઓની શારત ઘેટાં-ફકયાં જે લી છે
ણ ઘેટાં-ફકયાંને તો ખુદાઍ અક્કર આી
નથી, તેથી તેઓ બયલાડ અને કવાઇભાં કંઇ
ણ પયક વભજતા નથી ણ અપવોવ છે
ઇન્વાન ઉય કે તે ફુણઘ્ધ ધયાલલા છતાં ણ
તે ઘેટાં-ફકયાં કયતાં ણ ફદતય છે . નફી
(વ.)ને વંફોધીને આ લાતો કશેલાભાં આલી
છે . અવરભાં વંફોધન તો ઍ ઝભાનાના
રોકોને કયલાભાં આલેર છે કે ઍ ગાપીરો તભે
દુણનમાભાં જનાલયોની જે ભ જીલન ણલતાલી
યહ્યા છો.
આ આમતભાં ફે લાત વભાઍરી છે , ઍક
જાશેયી અને ઍક ફાતીની. જાશેય તો ઍ કે
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ગપરતભાં ડેરા ભુશ્રીકો જો તભે દુણનમાભાં
જનાલયોની જે ભ ન જીલત અને જો અક્કર
અને શોળથી કાભ રેત તો આ છાંમો જે ને તભે
દય લખતે જુ ઓ છો તભને ઍ વફક આલા
ભાટે કાપી શતો. નફી તલશીદની જે તારીભ
દઇ યશેર છે તે ણફલ્કુર શક છે . તભારૂં ુરૂં
જીલન દરયમાના ઓટ અને બયતીની જે ભ છે .
જો શંભેળનો વામો યશેત તો ઝભીન ઉય
કોઇ પ્રાણી કે ઝાડ ાન ફાકી યશેત નણશ.
કાયણ કે વુયજના પ્રકાળ અને ગયભી ઉય
જીલનનો આધાય છે . જો છાંમો ણફલ્કુર ન
યશેતો, તો જીલલું ભુશ્કીર થઇ જામ તેથી ફન્ને
ચીઝોની જાનદાયને જરૂયત છે .
ણ આ જાશેયી ળબ્દોભાં ઍક વુક્ષ્ભ ઇળાયો
છે અને તે ઍ કે કુફ્ર અને ળીકજની જશારતનો
આ છાંમો ઍ લખતે છલાઍરો છે જે
ઇન્વાનના ભાટે નુકવાનકતાજ છે . ણશદામતનો
વૂમજ કુયઆન અને નફીના રૂભાં ઉદમ થમો
છે . જો કે જાશેયભાં આ છાંમો દુય દુય વુધી
પેરાઍરો નજયે ડે છે ણ જે ભ જે ભ વૂમજ
ઉદમ થતો જળે છાંમો વંકોચાતો જળે, યંતુ
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તે ભાટે જયા ધીયજની જરૂયત છે . ખુદાઇ
કામદા ઍકદભ પેયપાય નથી રાલતા. આ ભાદ્દી
(બૌણતક) દુણનમાભાં જે લી યીતે વુયજ ધીયે
ધીયે ચઢે છે અને છાંમો આસ્તે આસ્તે ઘટે છે
તેલીજ યીતે ભનન, સચતન અને અખરાકની
દુણનમાભાં ણશદામતનો વુયજ પ્રકાળી ઉઠે છે
અને ગુભયાશીનો છાંમો ધીયે ધીયે નાળ ાભે
છે .
૪૭ થી ૫૧ ભી આમાત :-

َ ً َ َ ۡ َّ ُ ُ َ َ َ َ ۡ َّ َ ُ َ
اسا ّق
ق ہو ال ِذی جعل لکم الیل ل ِب
َّ
ُ ُ َّ
َ ً
﴾۴۷﴿ النوۡ َؿ ُس َباتا ّق َج َع َل الن َہ َاذ نشوۡ ًذا
ۡالر ّٰی َح بُ ٍۡ ًوۢا بَه ۡ َف یَ َدی
ّ َق ُہوَ الّ َ ِذ ۡۤۡی اَ ۡذ َس َل
ِ
َ ّ َذ ۡح َمتہ ۚ َق اَن ۡ َزل ۡ َنا م َن
ً الس َمٓا ِء َم
ٓاء
ِٖ
ِ

َ
﴾۴۸ۙ ﴿ ط ُہوۡ ًذا
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ُ َ َ ً ۡ
َ
ُّۡ
ۖیِۧ ِب ٖہ بَل َدۃ ّم ۡی ًتا ّق ن ۡس ِق َی ٗہ ِم ّما
ِ ل ِنذ
ۡ َ َ َ َ ً َ ۡ َ ۡۤ َ ۡ َ َ
﴾۴۹﴿ اما ّق انا ِس ّیَ ک ِثه ًؿا
خلقنا اجع
َّ َّ
ّٰ ۡ
َ
َ
ٰۤۖ َفاَبی
ۡ
ُ
۫ َق لَق ۡد َص ّفَفن ُہ بَ ۡین ُہ ۡم ل َِیذٔوقا
َّ ُ َ ۡ َ
ُ ُ َّ
﴾۵۱﴿ از ِالا کفوۡ ًذا
الن
اخمؿ
ِ
ًَق لَوۡ ِش ۡئ َنا ل َ َب َع ۡث َنا ف ۡی ک ُ ّل ق َ ۡویَ ٍۃ نّ َ ِذیۡرا
ِ ِ

﴾۵۱ۖ
۫﴿
અને તે ઍજ છે જે ણે યાત્રીને તભાયા કાજે
ડદો ફનાલી છે અને ણનદ્રાને યાશત, અને
રદલવને પયીથી ઉઠલા ફેવલા (કે શયલા
પયલા) ભાટે ફનાવ્મો છે . (૪૭)
અને તે ઍજ છે જે ોતાની યશેભત (લૃણટ ક)
શેરાં ખુળખફય આલા ભાટે લન ભોકરે
છે , અને અભે આકાળભાંથી ણનભજ ાણી
અનુક્રભણણકા

1697

hajinaji.com

ઉતાયીમે છીઍ: (૪૮)
કે તે (ાણી)ના પ્રતાે ભરયમર (ણનર્જીલ)
બૂભીને વજીલન કયી દઇઍ, અને (લી) ઍ
ભાટે કે જે જનાલયો તથા ભાણવો અભોઍ
ેદા કમાજ છે તેભાંથી ઘણાંખયાઓને તે ાણી
ાઇઍ. (૪૯)
અને ખયેજ અભોઍ આ (ફીના)ને રોકોભાં
લાયંલાય લણજલી છે કે જે થી તેઓ માદ યાખે,
યંતુ ઘણાંખયા રોકોઍ ઇન્કાય કયલા ણવલામ
કોઇ લાત ભાની નણશ. (૫૦)
અને જો અભે ચાશતે તો દયેકે દયેક લસ્તીભાં
અકેકો ડયાલનાયો (મગમ્ફય) ઉબો કયી દેતે.
(૫૧)
યાત્રીને ણરફાવ ફનાલેર છે જે ના અંધકાયભાં
દયેક લસ્તુ છુ ાઇ જામ છે અને ઉંઘને
ફંદાઓના આયાભના ભાટે ફનાલી તથા
રદલવને ફંદાઓના કાભ-ધંધા કયલા ભાટે
ફનાવ્મો છે કે રોકો ોત-ોતાની યોઝીની
ળોધ કયે અથલા તેનો અથજ ઍ કે વલાયના
તભોને જાગૃત કમાજ, જે લી યીતે ભુયદાને ઉઠાડે
છે . તો આ ઍક ઇળાયો છે કે વુલું અને જાગલું
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ઍ ભયલા અને ભમાજ છી વજીલન થલા જે લું
છે . રુકભાન શકીભે ોતાના ુત્રને કહ્યું કે અમ
ુત્ર ! જે લી યીતે તું વુઍ છે અને જાગે છે તેજ
પ્રભાણે ભયણ ાભીળ અને વજીલન થઇળ.
લયવાદ આલલા શેરાં શલા થકી ખુળખફયી
ભે છે અને અભોઍ નાાકીને દુય કયલા
આવભાનથી ાણી ભોકલ્મું જે ાણીભાં
ઇન્વાનો ભાટે અનેક પામદાઓ વભાઍરા છે .
ાણી થકી કુદયત ભયેરી (ણનર્જીલ) ઝભીનને
વજીલન કયે છે અને જાતજાતના ઝાડ-ાન
ઉગે છે . ઇન્વાનો અને જાનલયો તે ાણીને
ીલે છે .
લયવાદના આ ાણી ણલળે કુદયતે અનેક ઠેકાણે
તેની વભજણ આેર છે . લયવાદ શંભેળા
ઍક વયખો ડતો નથી, કોઇ લખતે લધાયે
ડે છે તો કોઇ લખતે ઓછો. ઘણી લખતે
લયવાદ ન ડલાથી દુકા ડે છે અને
લયવાદ થલાથી ખેતીલાડીભાં અનાજનો
લધાયો થામ છે . ભાત્ર લયવાદ ઉય જ
ણલચાયલાભાં આલે તો આમતનો અથજ ઍ થળે
કે રોકો આંખ ખોરીને જુ ઍ તો તે
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશના લજુ દ અને તેની ણવપાતની
દરીરો યજુ કયે છે તે છતાં ણ ઇન્વાન તેની
ઍ ભશાન યશેભતનો ળુક્ર અદા કયતો નથી.
ઍલું કયલું અભાયી કુદયતની ફશાય નથી.
અભો ચાશત તો દયેક સ્થે નફીને ભોકરી
ળકત, છે લટે અભોઍ જગતના ભાટે ઍક
આખયી નફીને ભોકલ્મા જે લી યીતે ઍક
વુયજ ુયી દુણનમા ભાટે કાપી છે ઍલી જ યીતે
ણશદામતનો આપતાફ ણ ુયા જગત ભાટે
કાપી છે .
૫૨ થી ૫૫ભી આમાત :-

ًَفلَا تُ ِطع ال ۡ ّٰک ِؿػیۡ َن َق َجا ِہ ۡد ُہ ۡم ب ٖہ ج َہاخا
ِ ِ
ِ
ِ
ۡ َ
﴾۵۲﴿ ک ِبه ًؿا
ٌَق ُہوَ الَّذ ۡی َمرَ َث ال ۡ َب َۡ َویۡن ّٰہ َذا َع ۡذب
ِ
ِ
ٌ َُ
َاة ّ َق ّٰہ َذا ِم ۡل ٌح اُ َج ٌاث ۚ َق َج َعل
فو
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1700

hajinaji.com

َ
َ ًَ
َ
﴾۵۳﴿ بَ ۡین ُہ َما َب ۡررخا ّق ِح ۡج ًرا ّم ۡح ُجوۡ ًذا
َ َ َ
َ َ َّ
ۡ
َق ُہوَ ال ِذ ۡی خل َق ِم َن ال َمٓا ِء َبٍ ًوا ف َج َعل ٗہ
َ َ ُ َ َ َ ً ۡ َّ ً َ َ
﴾۵۴﴿ اـ َذ ّبک ق ِدیۡ ًرا
نسبا ق ِصہرا ؕ ق ک
ّّٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ
ۡالل ِہ َما لَا یَ ۡن َف ُع ُہم
ق حعبدقـ ِمن خق ِـ
َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُّ ُ َ َ َ
اـ الکاف ُِو َعدّٰی َذ ِّب ٖہ
ق لا حّوہم ؕ ق ک
ۡ َ
﴾۵۵﴿ ظ ِہه ًؿا
ભાટે તું ઇભાન નણશ રાલનાયાઓનું કશેલું
શયગીઝ ન ભાન, અને તે (કુયઆનની વચોટ
દરીરો) લડે તેભનાથી જે શાદ (લાદણલલાદ)
કયલા જોગ જે શાદ કય. (૫૨)
અને તે ઍજ છે જે ણે ફે વભુદ્રો ઍક ફીજાથી
જોડી દીધા છે , ઍક તો ભીઠું ાણી કે જે
તયવ ભટાડનાય છે , અને ફીજુ ં ખારૂં ખયાફ
અનુક્રભણણકા
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સ્લાદલાું છે ; અને તે ફન્નેની લચ્ચે ઍક ફંધ
અને ઓંગી ન ળકામ ઍલો તટ ફનાવ્મો છે .
(૫૩)
અને તે ઍજ છે જે ણે ભનુર્ષમને (લીમજના)
ાણીભાંથી ેદા કમો, છી તેને લંળ
(ઓરાદ) અને વગણ (લશુ જભાઇ લગેયે)
ધયાલનાયા ફનાલી દીધા; અને તાયો
યલયરદગાય (વઘી લાતો ય) વંૂણજ કાફુ
ધયાલનાયો છે . (૫૪)
અને તેઓ અલ્રાશને છોડી તેભને ૂજે છે કે
જે ઓ ન તેભને નપો શોંચાડે છે ન નુકવાન;
અને નાણસ્તકો ોતાના ભાણરક ણલરૂધ્ધ
ઍકફીજાને ુટ કી આનાયા છે . (૫૫)
“જે શાદે અકફય” ઍટરે ભોટી જે શાદના ત્રણ
અથજ થામ છે : (૧) ફશુ જ કોળીળ કયલી,
ઍટરે કે વખત તકરીપ ઉાડલાભાં જયામ
કવય યાખલી નણશ. (૨) ભોટા પ્રભાણભાં
ઍકધાયા પ્રમત્નોેે કયે અને જે ટરી ળણક્ત
શોમ તેને ઉમોગભાં રાલે. (૩) બયુય
કોળીળ કયે અને કોઇ ણ યસ્તો છોડે નણશ
અને જ્માં જ્માં ણ દુશ્ભનની ળણક્ત કાભ
અનુક્રભણણકા
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કયી યશી શોમ ત્માં ોતાની ળણક્તને કાભે
રગાડે અને થઇ ળકે ઍ યીતે શકના યચભ
(ઝંડા)ને ઉંચો યાખે. આ ભાટે ઝફાન, કરભ
તથા જાન-ભારથી ણ કાભ રે.
કુદયત ફે દરયમાઓને ઍલી યીતે લશાલે છે કે
ઍક તયપ ભીઠું ાણી અને ફીજી તયપ ખારૂં
ાણી શોમ છે અને તેભાં કુદયત તયપથી ઍક
આડ શોમ છે કે જે થી ફન્ને ાણી
ઍકફીજાભાં ન બે અને ભીઠા ાણીથી
ઇન્વાન ોતાની તયવને ણછાલે છે .
તપવીયે ફુયશાન અને વાપીભાં છે કે આ
આમતની તાલીર ઍ કયલાભાં આલી છે કે
ફળયથી ભુયાદ શ. યવુરે ખુદા (વ.) છે અને
નવફથી ભુયાદ શ. પાતેભા (અ.) છે અને
વશેય (વાવયાલાા)થી ભુયાદ શ. અરી (અ.)
છે ે્ને ઇબ્ને ળેશયે આળોફની રયલામત
પ્રભાણે શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી
ણ આજ તાલીર કયલાભાં આલેર છે અને
તપવીયે વોઅરફીભાં છે કે આ આમત શ.
યવુરે ખુદા વ, શ. અરી (અ.) અને શ.
પાતેભતુઝઝશયા (અ.) ભાટે ઉતયી છે અને શ.
અનુક્રભણણકા
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યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું છે કે જો અરી
(અ.) મદા ન થાત તો જ. પાતેભા (અ.)નો
કોઇ વભોલડીમો ન થાત.
ભુશ્રીકો જે ફુતોની ૂજા કયે છે તેઓ ન કોઇ
નપો શોંચાડે છે ન કોઇ નુકવાન શોંચાડે છે
અને કાપય રોકો ોતાના ભાણરકની ણલરૂઘ્ધ
ળીકજ તથા ગુનાશ કયીને ળમતાનની વશામ કયે
છે અને તેઓ ખુદાની યશેભતથી દુય શોમ છે .
૫૬ થી ૬૦ ભી આમાત :-

َ َ ّ َ ّ َ ّٰ ۡ َ ۡۤ
﴾۵۶﴿ َق َما ا ۡذ َسلنک ِالا ُم َب ٍِ ًوا ّق ن ِذیۡ ًرا
َّ َ
َ ُ ُ َ ۡۤ ُ
ق ۡل َما ا ۡسـَلک ۡم َعل ۡی ِہ ِم ۡن ا ۡج ٍر ِالا َم ۡن
َ ََ ََ َ
﴾۵۷﴿ ٓاء ا ۡـ ّی ّت ِخذ ِاخّٰی َذ ِّب ٖہ َس ِب ۡیلًا
ش
َۡق تَوَک ّ َ ۡل َعدَی ال ۡ َذ ّی الَّذ ۡی لَا یَ ُموۡ ُة َق َس ّبح
ِ ِ
ِ
ّٰ َ َ
ُُ
ۡ
َ
ِب َح ۡم ِد ٖف ؕ ق کفی ِب ٖہ ِبذنو ِب ِعبا ِخ ٖف
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َ ۡ
ا﴿﴾ۚ۵۸
خ ِبه َؿۖ
َ َ
َّ ۡ َ َ َ َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا ۡذص َق َما
ِۣۖال ِذی خلق
َ
َّ َ َ
َُ
اؿ ثُ ّ َم ۡ
اس َت ّٰوی َعدی
بَ ۡینہ َما ف ِ ۡی ِست ِۃ ا ّی ٍ
َ
َۡۡ َ
َ ۡ
ۖ ا ّلرَ ۡح ّٰم ُن ف ۡسـ َ ۡل ِب ٖہ خ ِبه ًؿا ﴿﴾۵۹
العر ِس ۚ
َ ُ
َ
َق ِا َدا قِ ۡی َل ل َ ُہ ُم ۡ
اس ُج ُد ۡقا ل ِّٖو ۡح ّٰم ِن قالوۡا َق
َۡ َ
ََ
َما ّ
الرَ ۡح ّٰم ُن ٭ ان ۡس ُج ُد ل َِما تا ُم ُرنا َق
ُُ
َ
ر َاخ ُہ ۡم جفوۡ ًذا ﴿﴾٪ ۶۱

અને અભોઍ તને (અભસ્થો) નથી ભોકલ્મો
ણ ખુળખફય આનાયા તથા ડયાલનાયા
)ફનાલીને (ભોકલ્મો છે .) (૫૬
ે(શે યવૂર !) તું કશે કે શુ ં તો તભાયી ાવે ત
ં(વંદેળો શોંચાડલા)નું કાંઇ ભશેનતાણ
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ભાંગતો નથી, ણવલામ ઍ કે જે ચાશે તે
ોતાના યલયરદગાય તયપનો ભાગજ ધાયણ કયે.
(૫૭)
અને તું તે અભય અલ્રાશ ય આસ્થા યાખ કે
જે ને ભૃત્મુ (આલનાય જ) નથી અને તેના
ગુણગાનની તસ્ફીશ ઢ; અને ઍજ ોતાના
ફંદાઓના ગુનાશોથી ૂયતો લાકેપ છે . (૫૮)
જે ણે આકાળો, ૃથ્લી અને તેભની લચ્ચે જે
કાંઇ છે તે (વઘું) છ રદલવભાં વજ્મુું, છી
અજ ઉય ોતાની વિા જભાલી; યશેભાન
(દમાુ અલ્રાશ) ઍજ છે , ભાટે તેને રગતી
શકીકત કોઇ જાણકાયને ૂછી જો. (૫૯)
અને જ્માયે તેભને કશેલાભાં આલે છે કે
યશેભાનને ણવજદો કયો ત્માયે તેઓ કશે છે કે
યશેભાન છે કઇ લસ્તુ ? ળું અભે તેને ણવજદો
કયીઍ કે જે ના ણલે તું અભને શુ કભ કયે છે ?
અને આ લાતે તેભના ણતયસ્કાયભાં લધુ લધાયો
કયી ભૂક્મો છે . (૬૦)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) અભોઍ તને
ભોઅભીનોને
ફેણશશ્તની
નેઅભતોની
ખુળખફયી આનાય અને ગુનેશગાયોને
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અઝાફથી ડયાલનાય ફનાલીને ભોકરેર છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું કાપીયોને કશે કે શુ ં
તભાયી ાવે ખુદાના અશકાભના પ્રચાયની
કોઇ ભજુ યી ચાશતો નથી ણ શુ ં ઍજ ઇચ્છુ ં
છુ ં કે તભોને શક યસ્તો ભે. ભને તભાયા
ભારની કંઇ ણ રારચ નથી. તભો ઇભાન
રાલો કે જે થી ખુદાની નઝદીકી પ્રાપ્ત થામ.
તું ઍ અલ્રાશ ય બયોવો યાખ જે ને ભૃત્મુ
આલનાય જ નથી. ખુદા ોતાના ફંદાઓના
જાશેય અને છુ ા ગુનાશોનો જાણનાય છે અને
દયેકને આઅભારના પ્રભાણભાં ફદરો ભળે.
તેણે આવભાન અને ઝભીન અને તેની લચ્ચે
જે કંઇ છે તેનું છ રદલવભાં વજજ ન કમુું છે
અને અજ ઉય તેની વિા છે . આ આમતભાં
“ખફીય” ળબ્દ આવ્મો છે તેથી ભુયાદ શ.
યવુરે ખુદા (વ.) છે . તેથી આ આમતનો ઍ
અથજ થળે કે દયેકે ખુદાની વીપાત અને ઝાત
ણલળે શ. યવુરે ખુદા (વ.)થી ુછલું જોઇઍ.
અને જ્માયે ભુશ્રીકોને કશેલાભાં આલે છે કે
“યશેભાન”ને વજદો કયો ત્માયે તેઓ કશે છે કે
યશેભાન કોણ છે જે ને અભે વજદો કયીઍ ?
અનુક્રભણણકા
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આ લાત તેઓ શઠધભીના કાયણે કશેતા શતા.
જો કે ભક્કાના કુપપાયો યશેભાનથી અજાણ્મા
ન શતા. કેટરાક રોકો કશે છે કે ભુવમરેભ ઍ
કઝઝાફ (આ નાભની ઍક સ્ત્રી શતી જે ણે
મગમ્ફયીનો દાલો કમો શતો)નું રોેેકોઍ
યશભાન રકફ આપ્મું શતું. જે લખતે શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે તભો
યશેભાનને વજદો કયો તો ઍ ભુશ્રીકોઍ કહ્યું કે
અભો યશેભાનને જાણતા નથી ણ ભુવમરેભઍ-કઝઝાફને જાણીઍ છીઍ જે મભાભાભાં
યશે છે . આ યીતે તેઓ તેભના ણતયસ્કાયભાં લધુ
લધાયો કયી ભુક્મો છે . (આ આમતભાં વજદો
વુન્નત છે .)
૬૧ થી ૬૪ ભી આમાત :-

َ
َ ّ تَ ّٰك َؿ َؽ الَّذ ۡی َج َع َل فی
الس َمٓا ِء بُرُ ۡق ًجا ّق
ِ
ِ
ۡ ُ ََ
﴾۶۱﴿ َج َع َل فِ ۡی َہا ِي ّٰو ًجا ّق ق َم ًرا ّم ِنه ًؿا

ً َ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َّ َ ُ َ
ق ہو ال ِذی جعل الیل ق النہاذ ِخلفۃ
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ُ ُ َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َّ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ّ
ً
ۡ
﴾۶۲﴿ ل ِمن اذاخ اـ یذٔو اق اذاخ شکوذا
َّ
ُ
َ
ُ َق ِع َب
ّ اخ
الرَ ۡح ّٰم ِن ال ِذیۡ َن یَ ۡمشوۡ َـ َعدی
ُ ۡ
َ َ َ َ ً
ۡ َالۡا
ص َہوۡنا ّق ِادا خاط َب ُہ ُم ال ّٰج ِہلوۡ َـ
ذ
ِ
ُ َ
﴾۶۳﴿ قالوۡا َس ّٰل ًما
ً َق الّ َ ِذیۡ َن یَب ۡی ُتوۡ َـ ل ِرَ ّبہ ۡم ُس ّ َج ًدا ّ َق قِ َی
اما
ِ
ِِ
﴾۶۴﴿
ભોટી ફયકતલાો છે તે જે ણે આકાળભાં
(ફાય) ફુજો (નક્ષત્રો) ણનભાજણ કમાજ, અને
તેભાં ઍક દીલો (વૂમજ) અને પ્રકાળ આનાય
ઍક ચંદ્ર ફનાવ્મો. (૬૧)
અને તે ઍજ છે જે ણે યાત્રી તથા રદલવને તે
ળખવ ભાટે કે જે ફોધ ગ્રશણ કયલા કે આબાય
ભાનલા ચાશે લાયા પયતી આલનાય ફનાવ્મા
અનુક્રભણણકા
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છે . (૬૨)
યશેભાન (અલ્રાશ)ના ઍલા ણ ખાવ ફંદા
છે કે જે ઓ બૂણભ ય ધીભે ગરે ચારે છે ,
અને જ્માયે અજ્ઞાન રોકો તેભને વંફોધે છે
ત્માયે કશે છે કે તભાયા ય વરાભ. (૬૩)
અને જે ઓ યાત્રીને ોતાના યલયરદગાયની
શજૂ યભાં ણવજદો કયતા તથા ફંદગીભાં ઉબા
ઉબા વાય કયે છે . (૬૪)
તે ફયકતલાો ખુદા છે જે ણે આવભાનોભાં
ફાય ફુયજો (યાળીઓ)નું વજજ ન કમુું અને
તેભાં ઍક રદલો (વૂમજ) અને ઍક પ્રકાળ
આનાય ચંદ્ર ફનાવ્મો.
તે ખુદાઍ યાત અને રદલવને ઍક છી ઍક
આલનાય ફનાવ્મા. જે રોકો ફોધ ગ્રશણ
કયલા ચાશે અને ળુક્ર કયલા ઇચ્છે તેના ભાટે
ણશદામત છે .
ખુદાઍ તઆરા તાફેદાય ફંદાનું લણજન કયે છે
જે ઓ યશેભાનની ઇફાદતભાં દ્રઢતાથી કામભ
યશે છે અને તે ઍ રોકો છે જે ઝભીન ઉય
નયભી અને આજીઝીથી ચારે છે અને ગલજ
કયતા નથી. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
અનુક્રભણણકા
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(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે આ ઍ વ્મણક્ત છે જે
ોતાની રપતયતી ચાર પ્રભાણે ચારે છે અને
તેભના ચારલાભાં કોઇ જાતની અકડાઇ કે
ફનાલટ શોતી નથી. આજ ઇભાભે આગ
પયભાવ્મું કે આ આમત આરે ભોશમ્ભદ
(અ.)ના ઇભાભો (અ.)ની ળાનભાં છે . તેઓ
દુશ્ભનનો બમ શોમ તો ણ ધીયે ચારે છે અને
તેઓ પ્રત્મે અજ્ઞાન રોકો ફેઅદફી બયેરી
લાતો કશે છે તો ઍલા રોકોને “વરાભ” કશે
છે . તે જાશીરોની વાથે ફશુ જ વભ્મતાથી
લાતો કયે છે . કેટરાક કશે છે કે ઍલા અફૂધ
જાશીરોને જોઇને યક્ષણ ભાટે છે ટેથી જ
વરાભ કશેતા શતા. ઍક લખત શ. ઇવા
(અ.) ઍક મશુ દીની જભાત ાવેથી નીકળ્મા.
તેઓ આને ફુરૂં કશેતા શતા. આે તેઓના
લખાણ કમાજ. ઍક ભાણવે કહ્યું કે તેઓ આને
ફુરૂં ફોરે છે અને આ તેભની તાઅયીપ કયો
છો ? શઝયતે જલાફભાં પયભાવ્મું કે જે કંઇ
ભાનલીના દીરભાં શોમ તેજ ઝફાનથી નીકે
છે .
આ ઍક નેક રોકોની યાત્રી છે તેઓ ન ઍ
અનુક્રભણણકા
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યાત્રીભાં અય્માળી કયે છે ન તો નાચ-ગાનના
તભાળા કયે છે , અને ન તો ચોયી કયે છે અને ન
તો ધાડ ાડે છે . તેઓ તો ભાત્ર અલ્રાશની
યાશભાં નભાઝ અને દોઆઓ કયતા યશે છે .
કુયઆનભાં ઠેકઠેકાણે તેઓની ઇફાદતોનું
લણજન કયલાભાં આલેર છે .
૬૫ થી ૬૬ ભી આમાત :-

َ َق الَّذیۡ َن حَقُوۡلُوۡ َـ َذ ّبَ َنا ۡاصف ۡػ َع ّ َنا َع َذ
اب
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ
﴾۶۵اـ غ َو ًاما ﴿ ٭
جہنم ۖ٭ ِاـ عذابہا ک

ً َٓاء ۡة ُم ۡس َت َـ ّ ًػا ّ َق ُمق
َ ِانّ َ َہا َس
﴾۶۶﴿ اما

અને જે ઓ આ કશે કે શે અભાયા યલયરદગાય
? અભાયા યથી જશન્નભનો અઝાફ દૂય કયી
દે, ણનવંળમ તેનો અઝાફ શંભેળા ટકી યશેનાયો
છે . (૬૫)
ફેળક તે થોડા (લખત) કે શંભેળ ભાટે યશેલાને
ઘણીજ ફુયી જગ્મા છે . (૬૬)
આ ઇફાદત ઍ રોકોભાં કોઇ જાતની ભગરૂયી
અનુક્રભણણકા
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મદા કયતી નથી અને ઍ રોકો ઍભ
ણલચાયતા ણ નથી કે અભે અલ્રાશના પ્માયા
અને તેના રાડકા છીઍ અને બરા આગ
અભને ક્માંથી સ્ળી ળકે ! યંતુ તેઓ
ોતાની આ ફધી નેકીઓ અને ઇફાદતો
શોલા છતાં ણ ઍ બમથી ધ્રુજી યહ્યા છે કે
ક્માંમ અભાયા આઅભારભાં ઉણના રીધે
અઝાફભાં પવાઇ ન જઇઍ. તેઓ ોતાના
તકલાની તાકત ઉય જન્નત જીતી રેલાની
તભન્ના યાખતા નથી, યંતુ ોતાની
કભઝોયીઓને અનાલલાની વાથે અઝાફથી
ફચલા ભાટે ોતાને ગનીભત વભજી યહ્યા છે
અને તેના ભાટે ણ તેઓનો બયોવો ોતાના
અભર ય નણશ ણ અલ્રાશના યશેભ અને
કયભ ઉય શોમ છે .
૬૭ થી ૬૮ ભી આમાત :-

َۡق الّ َ ِذیۡ َن ِا َدا ۤۡ اَجۡ َفقُوۡا ل َ ۡم یُ ٌۡو ُفوۡا َق لَم
ِ
َ َ ّٰ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
ً
َ
﴾۶۷﴿ حقلؿقا ق کاـ بهف دل ِک قواما
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َّ
َ
ّّٰ َ
َق ال ِذیۡ َن لَا یَ ۡد ُعوۡ َـ َمع الل ِہ ِالّٰ ًـہا ّٰآ َو َق
َّ ۡ َّ
َ ّ ّّٰ َ
ُ َۡ
لَا حق ُتلوۡ َـ النف َس التِ ۡی َْ ّو َؿ الل ُہ ِالا
ُ
َ ّٰ ۡ َ ّ
ۡ
ِبال َح ّ ِق َق لَا یَ ۡزنوۡ َـ ۚ َق َم ۡن حف َع ۡل دل ِک
ً َیَ ۡل َق اَث
﴾۶۸ۙ ﴿ اما
અને તેઓ જ્માયે કાંઇ ખચજ કયે છે તો ન
ઉડાઉણે ખચે છે અને ન કંજુવાઇથી, ફલ્કે
તેભનું દાન ભઘ્મભવયનું શોમ છે . (૬૭)
અને તેઓ અલ્રાશની વાથે ફીજા કોઇને
ોકાયતા નથી, અને ઍલા કોઇ ણ જીલને કે
જે નું કત્ર કયલું અલ્રાશે શયાભ કમુું છે ણલના
ગુનાશે કત્ર કયતા નથી, અને ન વ્મણબચાય કયે
છે ; અને જે કોઇ ઍલું કૃત્મ કયળે તો તેનો
મોગ્મ ફદરો તે અલશ્મ ાભળે; (૬૮)
ઇવયાપ ળું છે અને કંજુવાઇ ળું છે ?
ઇસ્રાભની નજયે ઇવયાપ ત્રણ ચીજોને કશે
છે : (૧) નાજાઍઝ કાભભાં દોરત લાયલી,
અનુક્રભણણકા
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બરે છી ઍક ૈવો ણ કેભ ન શોમ, (૨)
જાઍઝ કાભોભાં ખચજ કયતી લખતે શદથી લધી
જલું, બરે છી ભાણવ ોતે ળણક્ત યાખતો
શોમ કે ન યાખતો શોમ. ભાણવને દોરત
જરૂયતથી લધાયે ભી શોમ તો તેને ોતાના
અમળ અને ઠાઠભાં ખચજ કયી નાખે, (૩)
નેકીના કાભભાં ખચજ કયલું, ણ અલ્રાશના
ભાટે નણશ ણ રોકોને દેખાડલા ભાટે. આની
ણલરૂઘ્ધ કંજુવાઇ છે જે ફે ચીઝોભાં શોમ છે :
(૧) ભાણવ ોતાના ફાર ફચ્ચા ઉય
શમવીમત શોલા છતાં ણ ફયાફય ખચજ ન
કયે. (૨) નેકી અને બરાઇના કાભોભાં ૈવા
ખચજ કયે નણશ. આ ફન્ને લચ્ચે ઇસ્રાભે
ભઘ્મભવય ખચજ કયલાનું કહ્યું છે . શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ખાલાીલાભાં ખચજ કયે તે ઇવયાપ નથી. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું ઇવયાપ
(ફુઝુર ખચી) ઍ છે કે જે થી ભાર ખયાફ
(ફયફાદ) થઇ જામ અને ળયીયને નુકવાન
શોંચે અને ઇકતાય ઍ છે કે ળણક્ત શોલા
છતાં યોટરીને નભકથી ખામ, અને “કલાભ”થી
અનુક્રભણણકા
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ભુયાદ ઍ છે કે કોઇ લખતે ગોશ્ત ખામ, કોઇ
લખતે દુધ ીઍ અને કોઇ લખતે વીયકાથી
ખામ.
તેઓ ત્રણ ભોટા ગુનાશોથી ફચે છે . અયફભાં
આ ત્રણેમ ગુનાશો લધાયે થતા શતા : (૧)
અલ્રાશની ઝાત વાથે ળીકજ કયલું, (૨)
ફેગુનાશને કત્ર કયી નાખલો, અને (૩)
વ્મણબચાય. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની ઘણી
શદીવો ભોજુ દ છે . જે ભકે અબ્દુલ્રાશ ણફન
ભવુદની યીલામત પ્રભાણે ઍક લખત આ
(વ.)ને ુછલાભાં આવ્મું કે ફધાથી ભોટો
ગુનોશ ક્મો છે ? જલાફભાં આે પયભાવ્મું કે
“તું અલ્રાશની વાભે કોઇને ફયાફયીમો ઠેયલ.
જો કે તને અલ્રાશે જ મદા કયેર છે .” છી
ુછલાભાં આવ્મું કે ઍના છી ? જલાફભાં
આે પયભાવ્મું “તું ોતાના ફાકને ઍ
બમથી કત્ર કયી નાખે કે ઍ તાયી વાથે
ખાલાભાં ળયીક થળે.” છી ૂછમું કે ત્માય
છી ? તો જલાફભાં આે પયભાવ્મું : “તું
ોતાના ાડોળીની સ્ત્રી વાથે વ્મણબચાય
કયે.” આ યીલામત ઍશરે વુન્નતની રકતાફો
અનુક્રભણણકા
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ંફુખાયી, તીયભીઝી, ભુણસ્રભ, ણનવામ લગેયેભા
ેછે . આ ત્રણ પ્રકાયના ગુનાશ કયનાયાઓન
વખત અઝાફ કયલાભાં આલળે.
૬૯ થી ૭૩ ભી આમાત :-

اب یَوۡ َؿ ال ۡ ِق ّٰی َم ِۃ َق یَ ۡخ ُلدۡ
حّ ُ ّٰض َع ۡف ل َ ُہ ال ۡ َع َذ ُ
ً
فِ ۡی ٖہ ُم َہانا ﴿ ٭﴾۶۹
ِالَّا َم ۡن تَ َ
اب َق ّٰا َم َن َق َع ِم َل َع َملًا َصال ًِحا
ّٰ
ّّٰ ّٰ
َُ َ
فاقلٰٓ ِئک یُ َب ِّد ُؾ الل ُہ َس ِّیا ِت ِہ ۡم َح َسن ٍت ؕ
َ َ َ ّّٰ َ ُ َ
اـ الل ُہ غفوۡ ًذا ّذ ِح ۡی ًما ﴿﴾۷۱
قک
َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ً َ َّ ٗ َ ُ ۡ ُ َ
ق من تاب ق ع ِمل صال ِحا ف ِانہ یتوب ِاخی
ّّٰ
َ
ً
َ
الل ِہ متابا ﴿﴾۷۱
hajinaji.com
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ُّ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ َ
َ
الز ۡق َذ ۙ َق ِادا َم ّرُ ۡقا
ق ال ِذین لا یشہدقـ
ۡ َّ
﴾۷۲﴿ ِباللغ ِو َم ّرُ ۡقا ِٔ َو ًاما
َّ
ّٰ ّ ُ َ
ُ
َق ال ِذیۡ َن ِادا دِٔ ُو ۡقا ِبا ّٰی ِت َذ ِّب ِہ ۡم ل َ ۡم یَ ُِ ّو ۡقا
َ
ً
َ ً
﴾۷۳﴿ َعل ۡی َہا ُص ّما ّق ُع ۡم َیانا
કમાભતના રદલવે તેનો અઝાફ તેના ભાટે
ફભણો કયી દેલાભાં આલળે, અને તે શંભેળને
ભાટે ઝરીર થઇ તેભાંજ યશેળે; (૬૯)
ણવલામ કે જે તૌફા કયે અને ઇભાન રઇ આલે
અને વત્કામો કયે, તો છી તેઓજ તે છે કે
જે ભની ફદીઓ અલ્રાશ નેકીઓથી ફદરી
નાખળે; અને અલ્રાશ ભોટો ક્ષભાલાન (અને)
દમાુ છે . (૭૦)
અને જે ળખવ તૌફા કયે તથા વત્કામો કયે, તો
ણનવંળમ તે અલ્રાશની તયપ મોગ્મ (યીતે) યજુ
થામ છે . (૭૧)
અને જે ઓ ખોટી વાક્ષી (કદી ણ) ૂયતા
અનુક્રભણણકા
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નથી, અને જ્માયે કોઇ વ્મથજ લસ્તુ ાવેથી
વાય થામ છે ત્માયે ફુઝુગીની છટાથી વાય
થામ છે . (૭૨)
અને તેઓ જ્માયે તેભને તેભના
યલયરદગાયની આમતો દ્લાયા ફોધ
આલાભાં આલે છે તો તેના ય ફશેયા ને
આંધા ફની તૂટી ડતા નથી (ફલ્કે રક્ષ
દઇ વાંબે છે ). (૭૩)
ખુદા પયભાલે છે કે કમાભતના રદલવે ઍ
ભાણવોને ફભણો અઝાફ કયલાભાં આલળે
અને ઍ ઝીલ્રત વાથેનો શળે.
જે ળીકજ અને ગુનાશથી તૌફા કયે અને ખુદા
અને મગમ્ફય ઉય ઇભાન રાલે તો તેના
ગુનાશોને નેકીઓભાં ફદરી નાખળે. શ.
ઇભાભે યઝા (અ.)ઍ ોતાના ફાદાદાઓથી યીલામત કયી છે કે યવુરે ખુદા
(વ.)ઍ પયભાવ્મું છે કે અભો ઍશરેફમતની
દોસ્તી ગુનાશોને દુય કયે છે અને નેકીઓને
ફભણી અને ત્રણ ગણી કયે છે અને અભાયા
દોસ્તો ઉય જે ઓના શક શળે ખુદા તે
રોકોને યાજી કયી દેળે. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ
અનુક્રભણણકા
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પયભાવ્મું છે કે જ્માયે ભાણવો ફેવીને ખુદાનો
ઝીક્ર કયે છે ત્માયે ઍક અલાજ આલળે ઉબા
થઇ જાલ, ખુદાઍ તભાયા ગુનાશોને નેકીઓથી
ફદરી નાખમા છે .
જે કોઇ ખયા દીરથી તૌફા કયે અને છી
ગુનાશ ન કયે તો ખુદા તેના ગુનાશોને ફક્ષી
આે છે . કેટરાક ફુઝુગોઍ પયભાવ્મું છે કે જે
યાશ બુરેરો વીધા યસ્તા ઉય આલે તેભજ
પ્માવાને ાણી ભે, ુત્ર ન શોમ તેને ત્માં
ુત્ર થામ તેઓના ખુળ થલા કયતાં તોફા
કયલાલાાથી ખુદા લધાયે ખુળ થામ છે .
ખુદાઍ યશેભાનના ઍ ફંદા છે જે “ઝુય”
ઍટરે ખોટા કાભો તયપ જતા નથી, ભકય
પયેફ કયતા નથી, ખોટી વાક્ષી ુયતા નથી,
નાચ-ગાનની ભશેપીરોભાં જતા નથી. અને
ણળકજ, જુ ગાય અને નળાની ફેઠકોભાં શાજયી
આતા નથી. . ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)
અને શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ
પયભાવ્મું કે તેઓ યાગ અને યભત ગભતની
ભશેપીરોભાં જતા નથી. આ વદગુણો
ધયાલનાયા રોકો જ્માં ફેશુદા અને નકાભા
અનુક્રભણણકા
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કામો થતા શોમ ત્માંથી ળયીપ ભાણવની જે ભ
નીકી જામ છે . ભતરફ કે જ્માં ગુનાશના
કાભો થતા શોમ ત્માં તેઓ કદી યોકાતા નથી.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક અ.ભે ોતાના
અસ્શાફોને ૂછમું કે તભો ક્માં જાલ છો ?
જલાફ આપ્મો કે અભે પરાણા ળખવ ાવે
જઇઍ છીઍ જ્માં ગાનાયી રોંડીઓ
(સ્ત્રીઓ) છે . આે પયભાવ્મું કે તભે ળયીપ
ફની જાલ અને તભાયા નપવોને ઍલી
જગ્માઍ જલાથી ફચાલો, આભ કશી આે
આ આમત વંબાલી.
જે ઓ યશેભાનના ફંદા છે તેઓને રૂફરૂ જ્માયે
આ આમતો વંબાલલાભાં આલે છે તો તેઓ
ફશેયા અને આંધા થઇ જતા નથી. ઍટરે કે
તેઓ આમતો વાંબીને તેના ઉય ભનન કયે
છે જ્માયે ભુનાપીકો ફેશયા અને આંધાની
જે ભ ન તો તેને જુ ઍ છે અને ન તો વાંબે
છે અને ન કફુર યાખે છે . જ્માયે આ નેક
રોકો તેને ફયાફય રક્ષ દઇને (ઘ્માન ૂલજક)
વાંબે છે અને ણલચાય કયે છે .
અનુક્રભણણકા
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૭૪ થી ૭૭ ભી આમાત :-

َق الّ َ ِذیۡ َن حَقُوۡلُوۡ َـ َذ ّبَ َنا َہ ۡب ل َ َنا ِمنۡ
َ ۡ َ َ َ ُ ّ ّّٰ َ ُ ّ َ َ َ ۡ ُ ّ َ ۡ ۡ َ
اج َعلنا
اجنا ق دذِی ِتنا قوۃ اعه ٍف ق
ارق ِ
ل ِۡل ُم ّ َت ِقه ۡ َف ِا َم ً
اما ﴿﴾۷۴
ُۡ َ َ
ُ َ
اقلٰٓ ِئک یُ ۡج َز ۡق َـ الغ ۡرفۃ ِب َما َصك َ ُؿ ۡقا َق
ُ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ َّ ً َّ
ّٰ
ً
َ
یلقوـ فِیہا ت ِحیۃ ق سلما ﴿ ۙ﴾۷۵

ّٰ
َ َ
َ
خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ َح ُسن ۡت ُم ۡس َتـ ّ ًػا ّق
ُمقَ ً
اما ﴿﴾۷۶
ُق ۡل َما حَ ۡع َب ُؤا ب ُک ۡم َذب ّ ۡی لَوۡ لَا ُخ َع ُٓاؤخُم ۚۡ
ِ
ِ
َ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ
ُ
َ
ً
ۡ
فقد کذبتم فسوػ یکوـ ل ِزاما ﴿ ﴾۷۷٪
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અને તેઓ કે જે ઓ આ અયજ કયે છે કે શે
અભાયા યલયરદગાય ! અભને અભાયી
ત્નીઓ તયપથી તથા અભાયી ઓરાદો
તયપથી આંખોભાં ટાઢક અજણ કય, અને
અભને યશેઝગાયોના આગેલાન ફનાલી દે.
(૭૪)
આ ઍજ (રોકો) છે કે જે ભને તેભની ધીયજ
ધયલાના કાયણે ઉચ્ચ સ્થાન આલાભાં
આલળે. અને દયેક ભુરાકાત લખતે તેભને
ધન્મલાદ તથા વરાભનો આલકાય આલાભાં
આલળે: (૭૫)
શંભેળ ભાટે તેભાંજ યશેળે; તે કેલું ઉિભ
ણલશ્રાંણતસ્થાન અને શંભેળનું યશેઠાણ શળે !
(૭૬)
(શે યવૂર !) તું કશે કે જો તભે દુઆ ભાંગતા ન
યશેતે તો ભાયો યલયરદગાય તભાયી કાંઇજ
યલાશ કયતે નણશ, શલે ખચીતજ તભોઍ
જુ ઠરાવ્મું છે , ભાટે આગ જતાં આ
(જુ ઠાણા)નું રયણાભ (તભાયા ય) કામભનું
આલી ડળે. (૭૭)
ઍને ઇભાન અને અભરે વારેશની તોપીક
અનુક્રભણણકા

1723

hajinaji.com

આ અને ાકીઝા અખરાકથી ળણગાય,
કાયણ કે ઍક ભોઅભીનને તેના સ્ત્રી-ફચ્ચા
તેની ખુફવુયતી અને અમળ-આયાભથી નણશ
ણ તેભના વદગુણોથી ઠંડક ભે છે . કાયણ કે
ઍથી ણલળે કોઇ ણ તકરીપ દામક લાત
શોતી નથી કે જે દુણનમાભાં તેને ફધાથી લધાયે
લશારા છે તેઓને જ દોઝખનું ફતણ થતા
જુ ઍ, આલી શારતભાં તો સ્ત્રીનું વાંદમજ અને
ફાકોની જલાની તેના ભાટે ફશુ જ
દુ:ખદામક શોમ છે . કાયણ કે તે શંભેળા દુ:ખદદજભાં પવાઍરો યશેળે. આ આમતની
તાલીરભાં ફતાલલાભાં આવ્મું છે કે શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે અભો
ઍશરેફમત છીઍ અને યીલામત કયલાભાં
આલી છે કે તે ઓયતોથી ભુયાદ જ. ખદીજઍ
કુફયા છે અને અભાયા પયઝંદોથી ભુયાદ જ.
પાતેભતુઝઝેશયા (અ.) છે અને કુયજતુર ઓમુન
(આંખોની ઠંડક)થી ભુયાદ શ. ઇભાભે શવન
(અ.) અને શ. ઇભાભે શુ વમન (અ.) છે અને
યશેઝગાયોના ઇભાભ શ. અરી (અ.) અને
તેભના છી અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન (અ.) છે .
અનુક્રભણણકા
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વબ્રનો ળબ્દ તેના ણલળા અથો ધયાલે છે .
દીનના દુશ્ભનોના ઝુલ્ભને ફશાદુયીથી વશન
કયલા, દીનના ભાટે કોળીળ કયલી, દયેક
પ્રકાયના દુ:ખો વશન કયલા, દયેક બમ અને
રારચની વાભે અટર વાણફત યશેલું,
ળમતાનના પયેફથી ફચલું, શયાભથી યશેઝ
કયલો, ગુનાશની ફધી રઝઝતોને ઠોકય ભાયલી
લગેયે. અશીં જે “ગુયપાશ” ળબ્દ લાયલાભાં
આવ્મો છે તેનો અથજ બવ્મ ભોટી ઇભાયત થામ
છે . જો કે આના તયજૂ ભાભાં ભાણવના
ભગજભાં ફે ભાનું ભકાન આલે છે અને
લધુભાં લધુ અભેયીકાની ગગનચુંફી ઇભાયતો
તથા તાજભેશર આલે છે ણ ઍ જન્નતના
ભશેરોના ભુકાફરાભાં ભાત્ર ઍક તુચ્છ ણચત્ર
છે .
અને તે ગુયપાશભાં તેઓ શંભેળા યશેળે અને
ત્માંથી તેઓ ફશાય નીકળે નણશ તથા ત્માં
કદી ભયણ ાભળે નણશ.
અશીં કુપપાયોને વંફોધન કયલાભાં આલે છે કે
ખુદાને તભાયી કંઇ યલા નથી, ખુદાનું તભો
કંઇ ણ ફગાડી ળકતા નથી. જો ખુદા તભને
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ઇસ્રાભ તયપ ન ફોરાલત તો તેને તો કંઇ
યલા ન શતી ણ ભાત્ર શુ જ્જત તભાભ
કયલા ભાટે અને ોતાની ભસ્રેશતના કાયણે
તભને ઇસ્રાભની દાઅલત આી ણ તભોઍ
ઇન્કાય કમો અને તેનું યીણાભ ઍ આવ્મું કે
તભે જશન્નભી ફન્મા.
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આ વુયાભાં ૨૨૭ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૨૬) વૂયઍ ળોઅયા
(કલીઓ)
ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
અફુ ફળીયે શ. ઇભાભ જાઅપય વારદક
(અ.)થી યીલામત કયી છે જે ળખવ ત્રણે
તલાવીન (ઍ ત્રણ વુયા જે “તા-વીન”થી ળરૂ
થામ છે ) જુ ભ્આની યાતે (ળફે જુ ભ્આ) ઢે
તો તેનો અલરીમા અલ્રાશભાં ણશવાફ થળે
અને ભોશતાજ નણશ થામ. આખેયતભાં તેની
ખુળીથી લધુ નેઅભત ભળે અને ખુદા વો
શુ યો આળે.
૧ થી ૫ ભી આમાત :-

ٓ
﴾۱﴿ ّٰط ٓس ّم
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ۡ َ
ۡ ّٰ ۡ ۡ
ِتلک ّٰا ّٰی ُت ال ِکت ِب ال ُم ِبه ِف ﴿﴾۲
ل َ َع ّ َل َک بَاخ ٌع جّ َ ۡف َس َک اَلَّا یَ ُکوۡنُوۡا ُم ۡؤم ِنهۡفَ
ِ
ِ
﴿ ﴾۳

ۡ ّ َ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َ َ ۡ ۡ ّ َ ّ َ َ ّٰ َ ً
ِاـ نشا ننـِؾ علی ِہم ِمن السمٓا ِء ایۃ
َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ّٰ ۡ
َ
فظلت اعناقہم لہا خ ِض ِعهف ﴿﴾۴
َق َما یَ ۡا ِت ۡیہ ۡم ِّم ۡن ِدٔۡ ٍو ِّم َن ّ
الرَ ۡح ّٰم ِن
ِ
َّ َ ُ ۡ
ۡ
ُم ۡح َد ٍت ِالا کانوۡا َعن ُہ ُم ۡع ِر ِضه َف ﴿﴾۵
)તા-વીન ભીભ (૧
આ પ્રત્મક્ષ રકતાફ (કુયઆન)ની આમતો છે .
)(૨
તેઓ ભોેેઅભીન કેભ નથી થતા તે લાત(ની
સચતા)ભાં કદાચને તું તાયા પ્રાણનો ઘાત કયી
hajinaji.com
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ફેવળે. (૩)
જો અભે ચાશીઍ તો આકાળ યથી તેભના
ઉય ઍલી ણનળાનીઓ ઉતાયી દઇઍ કે તેની
વાભે તેભની ગયદનો ઝુકેરી જ યશે. (૪)
અને તેભના તયપ દમાુ (અલ્રાશ)ની ઍલી
કોઇ તાજી નવીશત નથી આલતી કે જે નાથી
તેઓ ભોઢું પેયલી રેતા ન શોમ. (૫)
‘તા’-‘વીન’ ‘ભીભ’ આ ભુકિઆત ળબ્દો છે
અને આનો ખુરાવો વુયઍ ફકયભાં રખેર
છે .
“ણતરક આમાત” (આ આમતો છે ) આ સ્થે
ગામફની તયપ ઇળાયો કયલાભાં આવ્મો છે જે
શલે છી ઉતાયલાભાં આલળે અને ઢલાભાં
આલળે. આ ઍજ આમતો છે જે નો તભાયાથી
લામદો કયલાભાં આવ્મો છે . ળક્મ છે કે
કુયઆને ભજીદ તયપ ઇળાયો શોમ. ‘ભુફીન’થી
ભુયાદ શક અને ફાતીર લચ્ચે પયક કયલાલાી
છે .
જે લખતે કુયેળના રોકોઍ આ રકતાફને
જુ ઠરાલી તથા શઝયત (વ.) ય ઇભાન ન
રાવ્મા તો આ ફશુ જ ગભગીન થમા. આ
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રોકોને ણશદામત કયલા ભાટે ફશુ જ આતુય
યશેતા શતા. છી ખુદાઍ આના રદરાવા
ભાટે આ આમત ઉતાયી.
કોઇ ઍલી ણનળાનીઓ અભો ઉતાયી આીઍ
કે તભાભ કુપપાયો ઇભાન અને ઇતાઅત કયલા
ઉય રાચાય થઇ જામ. અલ્રાશ તઆરા ભાટે
કોઇ ચીઝ અળક્મ નથી ણ તે ઍભ કયતો
નથી ઍનો અથજ ઍ નથી કે તે તેની કુદયત
(ળણક્ત)ની ફશાયની લાત છે , યંતુ તેનું કાયણ
ઍ છે કે આલી યીતે જફયાઇ (વખતાઇ)
કયીને ઇભાન ચાશલું તેને વંદ નથી. ઍ તો
ઍજ ચાશે છે કે રોકો ફુણઘ્ધ અને વભજથી
કાભ રઇ આ આમતોની ભદદથી શકને
ઓખે જે રકતાફે ઇરાશીભાં યજુ કયલાભાં
આલી છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ
પયભાવ્મું જ્માં વુધી અલાજ આલાલાો
આવભાનથી અલાજ નણશ આે કે જે ને
સ્ત્રીઓ યદાભાં વાંબે અને તેને ૂલજ અને
ણશ્ચભલાા ણ વાંબે ત્માં વુધી ફાયભા
ઇભાભ (અ.) જાશેય નણશ થામ અને આ
આમત નાણઝર થલાનું ઍક કાયણ ઍ ણ છે .
અનુક્રભણણકા
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શલે અલ્રાશ જે રોકો શક લાતનો ઇન્કાય કયે
છે તેભનું ફમાન કયે છે કે તેઓની ાવે કોઇ
નલી વુયત કે આમત નાણઝર થામ છે તો
તેનાથી તેઓ ભોઢું પેયલે છે અને ોતાના કુફ્ર
અને ણળકજને લધાયે લગી યશે છે .
૬ થી ૧૦ભી આમાત :-

ُ َ َ ُ ٰٓ ۡۢ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ ّ َ ۡ َ َ
ۡ
فقد کذبوا فسیا ِتی ِہم انبؤا ما کانوا ِب ٖہ
﴾۶﴿ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ
َ َ َ َۡۡ َ َۡ َ َۡ ََ
ص ک ۡم ان ۢۡ َب ۡتنا فِ ۡی َہا
ِ اق لم یرقا ِاخی الاذ
َ َۡ ُّ ۡ
ۡ
﴾۷﴿ ِمن ک ِل رق ٍث ٔ ِوی ٍم
َ َ ِا ّ َـ ف ۡی ّٰدل َِک ل َ ّٰایَ ًۃ َؕق َما ک
ۡاـ اَخۡم َ ُؿ ُہم
ِ
ۡ ُ
﴾۸﴿ ّم ۡؤ ِم ِنه َف
અનુક્રભણણકા
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ّ َق ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ل َ ُہوَ ال ۡ َعزیۡ ُز
﴾٪ ۹﴿ الرَ ِح ۡی ُم
ِ
َ ۡ
َۡ ۡ َ
َ ُ
َق ِاد ن ّٰاخی َذ ّبک ُموۡ ٰۤسی ا ِـ ائ ِت القوۡ َؿ
ۡ ّّٰ
َ
﴾۱۱ۙ ﴿ الظ ِل ِمهف
ખચીતજ આ ૂયલાય થઇ ચૂક્મું છે કે તેભણે
(વત્મને) જુ ઠરાવ્મું છે , ભાટે નજીકભાં જ જે
લસ્તુની તેઓ શાંવી ઉડાવ્મા કયતા શતા તેની
ખફયો તેભની ાવે આલી જળે. (૬)
ળું તેભણે ૃથ્લી તયપ નથી ણનશાળ્મું કે અભે
તેભાં કેટરા પ્રકાયની ઉભદા ઉભદા લસ્તુઓ
ઉગાડી દઇઍ છીઍ. (૭)
ફેળક તેભાં (કુદયતની ભશાન) ણનળાની
ભોજૂ દ છે ; યંતુ તેઓભાંથી ઘણાં ખયા ઇભાન
રાલનાયા નથી. (૮)
અને ફેળક તાયો યલયરદગાય ઍજ છે જે
(દયેક લસ્તુ ય) વભથજ (અને) દમાુ છે . (૯)
અને જે લખતે તાયા યલયરદગાયે ભૂવાને
ોકામો કે તું ઝુરભગાય કોભ તયપ જા : (૧૦)
અનુક્રભણણકા
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શકથી ભોંઢું પેયલી રેલા છી તેઓઍ
કુયઆનને ઍલી યીતે જુ ઠરાવ્મું કે તેને ઠઠ્ઠા
ભશ્કયીનું રૂ આપ્મું, ણ નજીકભાં જ
તેઓના ભયલા લખતે અથલા ફદયની
રડાઇભાં અથલા કમાભતભાં તેઓને ખફય
ડળે કે જે ઓની તેઓ ભશ્કયી કયતા શતા તે
પ્રત્મેક ફાફત ઍ લખતે તેઓ ઉય જાશેય
થઇ જળે અને ઍ વભમે અપવોવ કયલો તથા
સ્તાલલું કાંઇ કાભ નણશ આલે.
ખુદાઍ તઆરા ોતાની નેઅભતોનું લણજન
કયે છે . કમાભતનો ઇન્કાય કયનાયાઓઍ
ઝભીન ઉય જોમું નણશ કે અભોઍ તેભાં
જાતજાતની લસ્તુઓ ઉગાડી છે ?
તેભાં કુદયતના કભારની અનેક ણનળાનીઓ
ભલજુ દ છે ણ તેઓભાંથી ઘણા રોકો ઇભાન
રાલનાયા નથી. જો કે ૃથ્લી ઉય કુદયતની
જાત-જાતની ણનળાનીઓને જુ ઍ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તાયો યલયરદગાય દયેક
ઉય વિા ધયાલે છે અને કાપયોથી ફદરો
ણ રઇ ળકે છે અને અઝાફ ણ કયી ળકે
છે , યંતુ દમાુ અલ્રાશે તેઓને ભોશરત
અનુક્રભણણકા
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આી છે તેથી તે અઝાફ કયતો નથી. જો કે
તેણે ોતાના તભાભ ફંદાઓને જાત-જાતની
નેઅભતો અતા કયી છે .
શલે અલ્રાશ ોતાના શફીફને આશ્લાવન
આલા ભાટે શઝયત ભુવા (અ.) અને
રપયઔનના રકસ્વાનું લણજન કયે છે , છી ખુદા
ભુવા (અ.)ને પયભાલે છે કે તું ઝુલ્ભ
કયલાલાી કોભ તયપ જા, જે રોકોઍ કુફ્ર
ધાયણ કયીને ોતાના નપવો ઉય ઝુલ્ભ કમો
છે . ઍટરું જ નણશ ણ ફની ઇવયાઇરીઓ
ઉય અત્માચાય કયે છે અને તેઓની
ઔરાદને કત્ર કયે છે .
૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

َ
ُ َّ َ
﴾۱۱﴿ قوۡ َؿ ف ِۡو َعوۡ َـ ؕ الَا یَتقوۡ َـ
ّ َ ُ َ ُ َ َ ۡۤۡ ّ ّ َ َ َ
﴾۱۲﴿ اػ ا ۡـ ّیک ِذبُوۡ ِـ
قاؾ ذ ِب ِانِی اخ
َۡ
َق حَ ِض ۡی ُق َص ۡدذِ ۡی َق لَا یَنط ِل ُق ل َِسان ِ ۡی
અનુક્રભણણકા
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ََ
﴾۱۳﴿ فا ۡذ ِس ۡل ِاخّٰی ّٰہرُ ۡق َـ
ُ ۡ َ ّ َ ُ َ َ َ ٌ ۡۢ َ َ ّ َ َ ۡ ُ َ َ
اػ ا ۡـ حق ُتلوۡ ِـ
ق لہم عدی دنب فاخ
﴾۱۴﴿
ُ َ ّ ۡۤ َ ّٰ
ۡ َ َّ َ َ َ
اؾ کلا ۚ فاد َہ َبا ِبا ّٰی ِتنا ِانا َم َعک ۡم
ق
ُ
﴾۱۵﴿ ّم ۡس َت ِم ُعوۡ َـ
(અથાજત) રપયઔનની કોભ (તયપ); ળું તેઓ
(અભાયા અઝાફથી) ડયતા નથી ? (૧૧)
તેણે અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય ! ભને
બમ છે કે તેઓ ભને જુ ઠરાલળે: (૧૨)
અને ભાયી છાતી વંકોચામ (માને ભાયી સશભત
ન ચારે) અને ભાયી જીબ સ્ટ ક ફોરી ન ળકે,
ભાટે તું શારૂનને (યવૂર ફનાલી) ભોકર.(૧૩)
લી ભાયા ભાથે તેભનો ઍક અયાધ ણ છે ,
જે થી શુ ં ફીઉં છુ ં કે તેઓ ભને ભાયી
નાખે.(૧૪)
અનુક્રભણણકા
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પયભાવ્મું, ના, ના (શયગીઝ ઍભ નણશ ફને);
તભે ફન્ને અભાયી ણનળાનીઓ રઇને જાઓ,
ણનવંળમ અભે તભાયી વાથેજ (યશી દયેક
લાત) વાંબનાય છીઍ. (૧૫)
અમ રપયઔનની કોભ ળું ખુદાના અઝાફથી
ડયતી નથી ? તેઓઍ કુફ્ર અને ળીકજને છોડી
ફની ઇવયાઇર ઉય ઝુલ્ભ કયલાથી ોતાના
શાથને યોકી રેલો જોઇઍ.
જ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું કે અમ યલયરદગાય !
ભને ઍ કોભથી બમ છે કે તેઓ ભને
જુ ઠરાલળે અને ભાયા ઉય બયોવો નણશ કયે.
જ. ભુવા (અ.) આ બાયે કાભ ભાટે રપયઓન
તયપ જલાભાં જયા બમ અનુબલતા શતા.
(ભાયી છાતીભાં વંકોચ મદા થામ છે ઍ ળબ્દ
તે લાતની જાણ કયે છે .) ફીજુ ં તેભને ઍ
લાતનો ણ ખમાર શતો કે યલાનીની વાથે
તેઓ તકયીય કયી ળકતા ન શતા, તેથી ખુદાથી
અયઝ કયી કે શારૂનને ભાયી વાથે ભાયા
ભદદગાય તયીકે ભોકર, કાયણ કે તે લધુ
છટાદાય બાાભાં ફોરી ળકતા શતા અને
જ્માયે જરૂયત ડળે તો તે તેભની લાતનું
અનુક્રભણણકા
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વભથજન કયળે અને શારૂન ભાયા કામજને ભઝફુત
કયળે.
આ ઇળાયો ઍ ફનાલ પ્રત્મે છે જે નું લણજન
વુયઍ કવવભાં થમું છે જે ઍક રકફતીને આે
ઠોંવો ભામો શતો જે ના રીધે તે ભયી ગમો.
તેથી ભુવા (અ.)ને બમ મદા થમો કે શુ ં
મગાભ વંબાલલા જઇળ તો તેઓ ભને
ભાયી નાખળે.
કુદયત કશે છે કે ઍલું ફનળે નણશ અને તેઓ
તભાયા ઉય પાલી ળકળે નણશ. તભે અભાયી
ણનળાનીઓ (ભોઅજીઝા) રઇને જાલ, શુ ં તભો
ફન્ને બાઇઓની વાથે છુ ં . અભો પ્રત્મેક
લાતને વાંબનાય છીઍ અને તભો ણલજમ
ાભળો.
૧૬ થી ૨૦ભી આમાત :-

َّفاۡ ِت َیا ف ِۡو َعوۡ َـ َفقُوۡلَا ۤۡ ِانَّا َذ ُسوۡ ُؾ َذب
ِ
ۡ َ ۡ
﴾۱۶ۙ ﴿ ال ّٰعل ِمه َف
અનુક્રભણણકા
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َ َ
ۡۤ َ
﴾۱۷﴿ ا ۡـ ا ۡذ ِس ۡل َم َعنا بَجِ ۡی ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل
ۡ َ
َ َ ُ َ َ َ
اؾ ال َ ۡم ن َر ِّبک فِ ۡینا َقل ِۡی ًدا ّق ل َ ِبث َت
ق
َ
ۡ َ
﴾۱۸ۙ ﴿ فِ ۡینا ِم ۡن ُع ُمرِؽ ِس ِنه َف
ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ َ
َق ف َعل َت ف ۡعل َتک التِ ۡی ف َعل َت َق ان َت ِم َن
ّٰ ۡ
﴾۱۹﴿ الک ِؿ ِػیۡ َن
ۡ ّ َ ّ َ َ َ َ ّ ً ۡۤ َ ُ ۡ َ َ َ َ
َ
﴾۲۱﴿ قاؾ فعلتہا ِادا ق انا ِمن الضٓال ِهف

શલે તભે ફન્ને રપયઔન ાવે જાઓ, અને
(તેને) કશો કે ણનવંળમ અભે વઘી
દુણનમાલાાઓના યલયરદગાયના યવૂર
છીઍ: (૧૬)
(અને કશો) કે તું ફની ઇવયાઇરને અભાયી
વાથે ભોકરી દે. (૧૭)
(રપયઔને) કહ્યું, ળું અભોઍ તને અભાયા
અનુક્રભણણકા
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(ઘય)ભાં ફાકની જે ભ ાળ્મો ન શતો, અને
તું તાયી જીંદગીભાં કેટરાક લો અશીં યહ્યો
વહ્યો ન શતો ? (૧૮)
અને તેં ઍલા કૃત્મો કમાજ કે જે કાંઇ કમાજ તે
કમાજ, અને તું અનુકાયી (ૂયલાય) થમો.
(૧૯)
(ભૂવાઍ) પયભાવ્મું, ઍ (કૃત્મ) તો ભેં તે લખતે
કમુું શતું કે જ્માયે ભને વીધો ભાગજ વૂજતો ન
શતો. (૨૦)
તભે ફન્ને રપયઔનની ાવે જાલ અને કશો કે
અભે તભાભ આરભના યલયરદગાય તયપથી
યવુર છીઍ.
તભે રપયઓનને કશો કે તું ફની ઇવયાઇરને
અભાયી વાથે ભોકર કે અભો તેઓને ળાભ
અથલા પરસ્તીન તયપ રઇ જઇઍ જે
તેઓના ફા-દાદાનું લતન છે .
શ. ભુવા (અ.) અને જ. શારૂન (અ.)ઍ
રપયઓન ાવે જઇને ખુદાઇ મગાભ
શોંચાડ્મો. તપવીયે ફુયશાનભાં શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે રપયઓને
શ. ભુવા (અ.)ને ોતાની ાવે આલલાની
અનુક્રભણણકા
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યજા ન આી અને દયલાજા ફંધ કયાલી દીધા,
ણ શ. ભુવા (અ.)ઍ ોતાની રાકડી
દયલાજાને ભાયી તો તે ખુરી ગમા અને આ
વીધા રપયઓન ાવે શોંચી ગમા અને
ણનડયતાથી ખુદાનો મગાભ વંબાવ્મો.
રપયઓનને કહ્યું અમ ભુવા અભોઍ તભાયી
ફાણભાં યલયીળ કયી છે અને કેટરાક
લયવો (ઇબ્ને અબ્ફાવની યીલામત પ્રભાણે
૧૮ લયવ) તેં અભાયે ત્માં ણલતાવ્મા છે . તેં
અભાયા ફધામ આબાયને બુરી જઇ ઍક
ભાણવને કત્ર ણ કયી નાખમો. આ વાંબી
આે જલાફ આપ્મો ભેં કાંઇ જાણી જોઇને
કત્ર નથી કમો. ભાયો કત્ર કયલાનો ઇયાદો
ણફલ્કુર ન શતો અથલા ઍ કે આ કત્ર
ભાયાથી ઍ લખતે થઍર જ્માયે શુ ં ક્માંક જઇ
યહ્યો શતો. ત્માયે ભાયો યસ્તો ગુભ થઇ ગમો
શતો. “લ અના ભેનઝઝાલ્રીન” (અને ઍ
કાભ ભેં અજાણતાથી કમુું શતું) તેનો અથજ ઍ
થામ છે કે “ઍ લખતે શુ ં ઝરારતભાં શતો”
અથલા “ભેં આ કાભ ઍ લખતે ઝરારતની
શારતભાં કમુું શતું.” “ઝરારત” ળબ્દ
અનુક્રભણણકા
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ગુભયાશીના અથજની જે ભ નથી, યંતુ અયફી
બાાભાં તેને અજાણતાથી, નાદાનીથી અથલા
બુરથી, અજાણ્માણે લગેયે અથોભાં
લાયલાભાં આલે છે . ભતરફ ઍ કે આ સ્થે
ઍ કામજ ઇયાદાૂલજક કમુું ન શતું, ણ
અજાણતાથી થમું શતું તેલો અથજ થામ છે . આ
રકસ્વાનું લણજન વુયઍ કવવભાં આલી ગમું
છે .
૨૧ થી ૨૫ ભી આમાત :-

َۡف َؿ َػ ۡذ ُة ِم ۡن ُک ۡم ل َ ّمَا ِخ ۡف ُت ُک ۡم َفوَ َہ َب خ ۡی َذب ّی
ِ ِ
ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ً ۡ ُ
َ
﴾۲۱﴿ حکما ق جعلجِی ِمن المرس ِلهف
ۡۤۡ َ َ ّ ۡ َ ّ َ ۡ َ َ ّ َ َ َ ُ ّ ُ َ ٌ َ ۡ َ ۡ َ
ق ِتلک جِعمۃ تمنہا عدی اـ عبدة ب ِجی
﴾۲۲﴿ ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل
ۡ َ ۡ ُ
َ َق
﴾۲۳﴿ اؾ ف ِۡو َعوۡ ُـ َق َما َذ ّب ال ّٰعل ِمه َف
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ۡ َ ۡ َ ّٰ ّٰ َ ّ ُ ّ َ َ َ
ص َق َما
ِ قاؾ ذب السمو ِة ق الاذ
َ
ۡ ُ ُۡ
﴾۲۴﴿ بَ ۡین ُہ َما ؕ ِا ۡـ کن ُت ۡم ّموۡقِ ِنه َف
َ َ َ ۡۤ ٗ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۲۵﴿ قاؾ ل ِمن حولہ الا تست ِمعوـ
(ણ) છી જ્માયે તભાયી ફીક રાગી ત્માયે
શુ ં તભાયાભાંથી નાવી ગમો, છી ભાયા
યલયરદગાયે ભને વદફુણઘ્ધ અજણ કયી અને
ભને યવૂરો ભાંશેનો (ઍક યવૂર) ફનાવ્મો.
(૨૧)
અને તે ઉકાય કે જે નો તું ભાયા ય બાય
યાખે છે તે ળું આ છે કે તેં ફની ઇવયાઇરને
(તાયા) ગુરાભ ફનાલી યાખમા છે ? (૨૨)
રપયઔને કહ્યું, વઘી દુણનમાલાાઓનો
યલયરદગાય તે લી ળું છે ? (૨૩)
(ભૂવાઍ) કહ્યું કે આકાળો તથા ૃથ્લી અને તે
ફન્નેની લચ્ચે જે કાંઇ છે તે (વઘા)નો તે
ારનશાય છે ; અગય તભને ણલશ્લાવ શોમ તો
(ભાનો). (૨૪)
અનુક્રભણણકા
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(રપયઔને)
ોતાની
આજુ ફાજુ લાા
(દયફાયી)ઓને કહ્યું, ળું તભે વાંબતા નથી?
(૨૫)
છી શ. ભુવા (અ.)ઍ પયભાવ્મું જે લખતે શુ ં
તભાયાથી બમ ામ્મો કે તભો ભને કત્ર કયી
નાખળો તેથી શુ ં ભદમન તયપ ચાલ્મો ગમો.
ાછા પયતી લખતે જ્માયે શુ ં લાદીઍ મભનભાં
શોંચ્મો તે લખતે ભાયા યલયરદગાયે ભને
શુ કભ આપ્મો (ઍટરે ણશકભત, ફક્ષીળ,
ળયાઅના ઍશકાભો તથા શરાર શયાભ
જાણલાનું) અને ભાયા યલયરદગાયે ભને
યવુરોભાંથી કમો. આ તભાભ લાતનો બાલાથજ
ઍ છે કે રપયઔને શ. ભુવા (અ.)ને કહ્યું કે તું
ફાક શતો અને લયવો વુધી તાયી અભાયા
ઘયભાં યલયીળ થઇ અને શલે તું
મગમ્ફયીનો દાલો કયે છે અને અભને
ણશદામત કયલા આવ્મો છે .
ઍટરે તાયા ઘયભાં યલયીળ ાભલા ભાટે શુ ં
ળા ભાટે આલત. જો તેં ફની ઇવયાઇર ઉય
ઝુલ્ભ કમો ન શોત, તાયા અત્માચાયના રીધે
ભાયી ભાઍ ભને ઍક ેટીભાં નાખી દયીમાભાં
અનુક્રભણણકા
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ભુકી દીધો. ળું ભાયી યલયીળ ભાટે ભારૂં
ોતાનું ઘય ન શતું ? આ યલયીળનો તું ભને
ઉકાય ન જતાલ ઍ તને ળોબતું નથી.
જ્માયે રપયઓને આ જલાફ વાંબળ્મો તો
તેણે કહ્યું કે : આ “યબ્ફુર આરભીન” કોણ
છે ? અને આને કોણે ભોકલ્મા છે ઍની
શકીકત રપયઓન ુછલા રાગ્મો. જો કે આ
લણજન શેરાં કયલાભાં આવ્મું શતું.
શ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું કે આવભાનો અને
ઝભીન અને તેભની લચ્ચે જે કંઇ ઇન્વાન,
શમલાન, ઝાડ, ાન લગેયે છે તે તભાભનો યફ
આરભીનનો મદા કયનાય ખુદા છે . જો
તભને બયોવો આલતો શોમ તો ભાન.
જ્માયે રપયઓને ખુદાની આ તાઅયીપ
વાંબી તો તેણે દયફાયના અભીય ઉભયાલોને
કહ્યું કે તભે આ વ્મણક્તનો જલાફ વાંબળ્મો ?
શુ ં તો તેના યફની શકીકત ણલળે વલાર કરૂં છુ ં
અને તે તેના ણલળેણો ફમાન કયે છે .
૨૬ થી ૩૦ ભી આમાત :-

ۡ َ ّ َ ۡ ُ ُ َ ّٰ ُ ّ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ َ َ
َ
﴾۲۶﴿ قاؾ ذبکم ق ذب ابٓائِکم الاقل ِهف
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ُ
َ َ َ
ُ ّ َ ۤۡ ُ
اؾ ِا ّـ َذ ُسوۡلَک ُم ال ِذ ۡی ا ۡذ ِس َل ِال َ ۡیک ۡم
ق
ُ
ل َ َم ۡجنوۡ ٌـ ﴿﴾۲۷
َ َ ُ ۡ ۡ
ۡ ۡ
اؾ َذ ّب ال َمٍ ِو ِؼ َق ال َمغرِ ِب َق َما
ق
َۡ ََُ ۡ ُۡ ُۡ َۡ ُ
َ
ۡ
بینہما ؕ ِاـ کنتم تع ِقلوـ ﴿﴾۲۸
َّ َ ۡ َ
َۡ
َق َ
اؾ ل َ ِئ ِن اتخذة ِالّٰ ًـہا غهؿِ ۡی
ۡ
َ َ َّ َ
ۡ
لَا ۡج َعلنک ِم َن ال َم ۡس ُجوۡنِه َف ﴿﴾۲۹
َ َ َ
ۡ َ َ ُ ۡ
اؾ ا َق لَوۡ ِجئ ُتک ِبص ۡی ٍء ّم ِبه ٍف ﴿﴾۳۱
ق
ે(ભૂવાઍ) કહ્યું તભાયો યલયરદગાય અન
તભાયા આગરા ફાદાદાઓનો યલયરદગાય
)ણ (ઍજ છે ). (૨૬
(રપયઔને) કહ્યું કે (શે રોકો !) ખચીતજ
તભાયો આ યવૂર કે જે તભાયા તયપ
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ભોકરલાભાં આવ્મો છે તે દીલાનો છે . (૨૭)
(ભૂવાઍ) કહ્યું કે ૂલજ તથા ણશ્ચભ અને જે
કાંઇ તે ફન્નેની લચ્ચે છે તે (વઘા)નો
યલયરદગાય ણ (ઍજ છે ); અગય તભે
વભજ ધયાલતા શો તો (વભજો). (૨૮)
(રપયઔને) કહ્યું કે જો તેં ભાયા ણવલામ ફીજા
કોઇને ભાઅફૂદ ફનાવ્મો તો શુ ં ખચીતજ તને
કેદીઓભાં દાખર કયી દઇળ. (૨૯)
(ભૂવાઍ) પયભાવ્મું કે જો શુ ં તાયી ાવે ઍક
પ્રત્મક્ષ લસ્તુ રાવ્મો શોઉં તો ણ (ફંદીલાન
ફનાલીળ) ? (૩૦)
શ. ભુવા અ.ભે તેઓને ઍક ફીજી યીતે
જલાફ આપ્મો કે તભાયો અને તભાયા
લડલાઓનો યફ ઍજ વજજ નશાય છે અને આ
યીતે આે તેને ઍ ફતાવ્મું કે તાયો ખુદાઇ
દાલો ફાતીર છે . તાયો અને તાયા લડલાઓનો
યફ ઍજ યબ્ફુર આરભીન છે .
જે લખતે રપયઓને શ. ભુવા (અ.)ના આ
ળબ્દો વાંબળ્મા તો ોતાની કોભને કહ્યું કે આ
તભાયો યવુર જે આવ્મો છે તે ાગર છે .
ભને તો તભો ાગર ઠેયલો છો ણ જો તભો
અનુક્રભણણકા
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ફુણઘ્ધળાી શો તો જયા ણલચાયો કે યફ આ
ણફચાયો રપયઓન છે કે જે ઝભીનના ઍક
નજીલા ટુકડાનો ફાદળાશ છે અથલા ઍ કે જે
ૂલજ અને ણશ્ચભનો ભાણરક ભીવય વભેત
દયેક ચીજનો ભાણરક છે . જે ણે ભળયીક અને
ભગયીફ (ૂલજ અને ણશ્ચભ) વુધી દયેક
લસ્તને ઘેયેરી છે , શુ ં તો ફાદળાશી ઍનીજ
ભાનું છુ ં અને તેનોજ શુ કભ રોકોને શોંચાડી
યહ્યો છુ ં .
જ્માયે રપયઓન જ. ભુવા (અ.)ને જલાફ
દેલા ભાટે અળક્ત થઇ ગમો તો તે ક્રોધામભાન
થઇ ગલજથી કશેલા રાગ્મોકે જો તું ભાયા
ણવલામ ફીજા કોઇને ખુદા ભાનીળ તો શુ ં
તભને કૈદ કયીળ. કશે છે કે રપયઓનનું કૈદખાનું
ભયલા કયતાં ણ લધાયે ખયાફ શતું. તે ઍક
ફશુ જ ઉંડી ગુપાભાં કૈદીને નાખી દેતો શતો,
જ્માં તે કંઇ ન વાંબી ળકતો શતો, ન જોઇ
ળકતો શતો અને ન તો ફશાય નીકી ળકતો
શતો અને છે લટે ત્માંથી તેનું ભડદું જ ફશાય
નીકતું શતું.
જે લખતે શ. ભુવા (અ.)ઍ કૈદ થલાની ધભકી
અનુક્રભણણકા
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વાંબી તો આે કહ્યું કે જો શુ ં તને ઍક
ભોઅજીઝો દેખાડું તો ણ તું કૈદ કયીળ ? અને
ઍ ભોઅજીઝો ભાયા દાલાને વાચો વાણફત
કયે અને નફુવ્લતની અટર દરીર ેળ કયે તો
તું ભાન્મ યાખીળ ?
૩૧ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ۡ ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ ۡۤ ۡ َ َ َ
الص ِدقِه َف
قاؾ فا ِة ِب ٖہ ِاـ کنت ِمن
﴾۳۱﴿
ۡ ُ ّ ٌ َ ۡ ُ َ َ َ ُ َ َ ّٰ ۡ َ َ
ٌ
﴾ۚ۳۲﴿ۖ
فالكی عصاف ف ِادا ِہی ثعباـ م ِبهف
ّّٰ ُ َ ۡ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َ َ َ ّ
ٓاء ل ِلن ِؾ ِػیۡ َن
ق نزع یدف ف ِادا ِہی بیض
﴾۳۳٪ ﴿
ٌاؾ ل ِۡل َملَاِ َحوۡل َ ٗہۤۡ ِا ّ َـ ّٰہ َذا ل َ ّٰس َِو
َ َق
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﴾۳۴ۙ ﴿َع ِل ۡی ٌم
ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ ّ ۡ ُ َ ۡ ُّ ۡ َ ُ ۡ ُّ
یرِید اـ یُ ِوجکم ِمن اذ ِضکم ِب ِسَ ِو ٖف
َۡ َ ََ
َ
ُ
ۡ
ُ
﴾۳۵﴿ ۖ٭ فما دا تامرقـ
(રપયઔને) કહ્યું, અગય તું વાચો છે તો તે
રાલ દેખાડ. (૩૧)
આથી ભૂવાઍ ોતાનો અવા (ઝભીન ય)
પેંક્મો કે તે તયતજ ઍક દેખીતો અઝદશા ફની
ગમો: (૩૨)
અને ોતાનો શાથ જે લો (ફગરભાં નાખી
ાછો) કાઢમો તેલોજ તે વઘા
જોનાયાઓને વપેદ ચકચકતો દેખામો. (૩૩)
(આથી રપયઔન) ોતાની આજુ ફાજુ ના
દયફાયીઓ (ય દ્રણટ ક નાખીને) ફોલ્મો,
ણનવંળમ આ ભશા પ્રલીણ જાદુગય છે : (૩૪)
જે (ઍલું) ચાશે છે કે તભને તભાયા દેળભાંથી
ોતાના જાદુઇ ફ લડે કાઢી ભૂકે. ભાટે (તેના
વંફંધભાં) તભે ળી વરાશ આો છો ? (૩૫)
અનુક્રભણણકા
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જે લખતે રપયઓને ભોઅજીઝાનું નાભ
વાંબળ્મું તો તેણે ઍ લાતને અવંબલીત ભાની
અને કહ્યું કે જો તું વાચો શો તો અભને
ભોઅજીઝો ફતાલ.
જ. ભુવા (અ.)ઍ ોતાની અવા ઝભીન ય
નાખી અને તે ભોટો અઝશો ફની ગમો.
પીયઓન આ જોઇને ડયી ગમો અને રોકો
નાવબાગ કયલા રાગ્મા અને શજાયો ભાણવો
તે નાવબાગભાં કચયાઇ ગમા. જ્માયે
અઝશાઍ પીયઓન તયપ ભોઢું કમુું તો તે જ.
ભુવા (અ.)ને કયગયીને કશેલા રાગ્મો કે અમ
ભુવા તને ઍની કવભ છે જે ણે તને મગમ્ફય
ફનાલીને ભોકલ્મો છે કે આને તું ઉાડી રે.
આે જે લો અઝશાને ઉાડ્મો કે તે ાછી
રાકડી ફની ગઇ.
છી શ. ભુવા (અ.)ઍ ોતાનો શાથ
ફગરભાંથી ફશાય કાઢમો તો તે ઍલો
પ્રકાળલા રાગ્મો કે તેનો પ્રકાળ વૂમજ કયતાં ણ
લધાયે શતો અને તેથી રોકોની આંખો અંજાઇ
ગઇ.
રપયઓને જ્માયે આ ફે ભશાન ભોઅજીઝા
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જોમા તો તેના દીરભાં બમ મદા થમો કે
ઍલું ન ફને કે રોકો ભાયાથી પયી જામ. તેથી
તેણે કહ્યું કે આ તો ભશાન પ્રલીણ જાદુગય છે .
ભુવા (અ.) ચાશે છે કે તભોને ોતાના જાદુ
થકી ણભવયથી કાઢી ભુકે, તો આ ણલળે તભાયો
ળો ભત છે ?
૩૬ થી ૪૨ભી આમાત :-

ۡ ۡ ۡ ُ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡۤۡ ُ َ
اف َق اب َعث فِی ال َم َدٓائِ ِن
قالوا اذ ِجہ ق اخ
﴾۳۶ۙ ﴿ ّٰح ٍِ ِویۡ َن
َّ َ ّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ
َ
ۡ
﴾۳۷﴿ یاتوؽ ِبک ِل سحا ٍذ ع ِلی ٍم
ُ َ َّ َ ُ َ
ُ َ
َ
اة یَوۡ ٍؿ ّم ۡعلوۡ ٍؿ
فج ِمع
ِ السَ َوۃ ل ِ ِم ۡیق
﴾۳۸ۙ ﴿
ُّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ ۡ َّ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۳۹ۙ ﴿از ہل انتم مجت ِمعوـ
ِ ق قِیل ل ِلن
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َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ َ
ُ َ
الس ََ َوۃ ِا ۡـ کانوۡا ُہ ُم
لعلنا نت ِبع
ۡ ّٰ ۡ
﴾۴۱﴿ الغ ِل ِبه َف
َ
ُ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ
الس ََ َوۃ قالوۡا ل ِ ِؿ ۡػ َعوۡ َـ ائِ ّ َن
فلما جٓاء
َ َ
ۡ ّٰ ۡ َ َ ّ ُ
﴾۴۱﴿ لَنا لَا ۡج ًرا ِا ۡـ کنا ن ۡح ُن الغ ِل ِبه َف
ََ َ
ۡ َ ۡ َّ ً ُ َّ
﴾۴۲﴿ اؾ ج َع ۡم َق ِانک ۡم ِادا ل ِم َن ال ُمـ ّ َػ ِبه َف
ق
તેભણે કહ્યું કે તેને તથા તેના બાઇને (થોડીક)
ભોશરત આ, અને (તભાભ) ળશેયોભાં દાંડી
ીટનાયા ભોકર : (૩૬)
કે જે થી તેઓ તાયા ભાટે વઘા પ્રલીણ
જાદુગયો (બેગા કયી) રાલે. (૩૭)
આથી ઍક ઠયાલેરા રદલવના વભમે જાદુગયો
બેગા થમા. (૩૮)
અને વલે રોકોને ણ કશી દેલાભાં આવ્મું કે
ળું તભે રોકો ણ બેગા થળો કે નણશ ? (૩૯)
કે કદાચને જાદુગયો પ્રફતા ાભે તો આણે
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તેભનું જ અનુકયણ કયીઍ. (૪૦)
છી જ્માયે જાદુગયો (નક્કી કયેરા સ્થે)
આલી ગમા ત્માયે તેભણે રપયઔનને કહ્યું કે જો
અભે પ્રફતા ભેલીઍ તો અભને કાંઇ
ફદરો ણ ભળે કે ? (૪૧)
તેણે કહ્યું, જરૂય (ભળે અને લી) તભે
(ભાયા) નજીકના ફેવનાયા ણ થઇ જળો.
(૪૨)
ઍ રોકોઍ કહ્યું કે તું ભુવા (અ.) અને તેભના
બાઇને થોડો વભમ આ અને તેભને કત્ર
કયલાભાં જલ્દી ન કય અને તાયા ળશેયોભાં જે
ભશાન પ્રણલણ જાદુગયો છે તેભને બેગા કયાલ
કે તેઓ ય ણલજમ ભેલે.
આ વાંબી રપયઓને ોતાના ભાણવોને
જાદુગયો ફોરાલલા ભાટે ચોતયપ યલાના કમાજ
અને છી ઇદના રદલવે ફધા જાદુગયો ઍક
ઠેકાણે બેગા થમા.
છી રપયઓને ણભવયના રોકોને કહ્યું કે તભો
જલ્દીથી ઍક સ્થે બેગા થઇ જાલ.
તેથી આણે ફધા બેગા ભી તે જાદુગયોનું
અનુવયણ કયીઍ, જો તેઓ જાદુભાં તેઓ
અનુક્રભણણકા
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ફન્ને ઉય ણલજમ ભેલે તો છી આણે
તેઓને જ વાથ આીઍ.
જ્માયે ઍ જાદુગયોનું પીયઓને ફશુ જ
વન્ભાન કમુું તો જાદુગયોઍ કહ્યું કે જો ભુવા
(અ.) ય ણલજમ ભેલળું તો ળું ઇનાભ
ભળે?
તેણે કહ્યું કે જરૂય ઇનાભ આલાભાં આલળે
અને તભે ભાયા ભાનલંતા રોકોભાંથી શળો.
૪૩ થી ૫૧ ભી આમાત :-

ُ ۡ ُ ۡ َ ۡۤ ُ ۡ َ ُ
َ َق
اؾ ل َ ُہ ۡم ّموۡ ٰۤسی القوۡا َما ان ُت ۡم ّملقوۡ َـ
﴾۴۳﴿
َ ُ َ
َ ََۡ
فالقوۡا ِح َبال َ ُہ ۡم َق ِع ِص ّ َی ُہ ۡم َق قالوۡا ِب ِع ّز ِۃ
ّٰ ۡ ُ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ
َ
ُ
ۡ
﴾۴۴﴿ فِوعوـ ِانا لنحن الغ ِلبوـ
ُ َفاَل ۡ ّٰكی ُموۡ ّٰسی َع َص
َاف َف ِا َدا ِہیَ تَ ۡل َق ُف ما
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ۡ ُ
ۖ﴿﴾ۚ۴۵
یَافِکوۡ َـ
َ ُ ۡ َ َّ ُ
الس ََ َوۃ ّٰس ِج ِدیۡ َن ﴿ ۙ﴾۴۶
فال ِكی
َ ُ ۡۤۡ ّٰ َ ّ َ َ ّ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
قالوا امنا ِبر ِب العل ِمهف ﴿ ۙ﴾۴۷
َذ ِّب ُموۡ ّٰسی َق ّٰہ ُر ۡق َـ ﴿﴾۴۸
اؾ ّٰا َم ۡن ُت ۡم ل َ ٗہ َق ۡب َل اَ ۡـ ّٰا َد َـ ل َ ُک ۡم ۚ ِانَّہٗ
َق َ
ل َ َکبه ۡ ُؿخ ُ ُم الّ َ ِذ ۡی َع ّ َل َم ُکمُ
ِّ
الس َۡو َۚ
ِ
َ َ َ ۡ َ َۡ َُۡ َ َُّ َ ُ
ۖ لَاق ِط َع ّ َن ایۡ ِدیَک ۡم َق
فلسوػ تعلموـ ۬
اَ ۡذ ُج َل ُک ۡم ّم ۡن خل َ
اػ ّ َق لَاُق َص ِّل َب ّ َن ُکمۡ
ِ ِ ٍ
َ ۡ
ا ۡج َم ِعه َف ﴿﴾۴۹
hajinaji.com
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ۡۤ َ ّ ۡ َ
َۡ َ
ُ َ
قالوۡا لَا ضه َؿ ۫ ِانا ِاخّٰی َذ ِّبنا ُمنق ِل ُبوۡ َـ
﴾۵۱﴿
َ ۡۤ َ َ َ ُ َ ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ َ ّ
ِانا نط َمع ا ۡـ حغ ِؿ َػ لَنا َذ ّبنا خ ّٰط ّٰینا ا ۡـ
ۡ َ َ ۡۤ َ ّ ُ
ۡ
﴾٪۵۱﴿ کنا ا ّق َؾ ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف
(છી) ભૂવાઍ તે (જાદુગયો)ને કહ્યું કે જે
કાંઇ તભાયે (જાદુના દાલ) નાખલા શોમ તે
નાખો. (૪૩)
જે થી તેભણે (જં તય ભંતય ઢી) ોતાની
દોયડીઓ તથા રાકડીઓ (ણલગેયે) નાખીને
કહ્યું કે રપયઔનની ઇઝઝતની કવભ ! અભે
જરૂય પ્રફતા ાભીળું. (૪૪)
છી ભૂવાઍ ણ ોતાની રાઠી નાખી (તો
રોકો) જુ ઍ છે ળું ! તેભણે જે ઢોંગ ધતુયા
ફનાવ્મા શતા તે વઘાને તે (રાઠી અજગય
ફની) ગી જામ છે . (૪૫)
આથી (તભાભ) જાદુગયો (આલેળભાં આલી)
અનુક્રભણણકા
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ણવજદાભાં ડ્મા: (૪૬)
અને કશેલા રાગ્મા કે અભે વઘી
દુણનમાઓના યલયરદગાય ય ઇભાન રાવ્મા:
(૪૭)
(માને) ભૂવા તથા શારૂનના યલયરદગાય ય.
(૪૮)
(રપયઔને) કહ્યું કે ળું શુ ં તભને યજા આું તે
શેરાંજ તભે તેના ય ઇભાન રઇ આવ્મા ?
ણનવંદેશ ઍ તભાયો ગુરૂ છે કે જે ણે તભને જાદુ
ળીખવ્મો છે , ણ ખયેજ આગ જતાં તભને
જણાઇ આલળે (કે તેભ કયલાની ળી વજા છે );
શુ ં તભાયા ઉલ્ટા વૂલ્ટા શાથ ગ અલશ્મ કાી
નાખીળ, અને (છી) તભો વલેને ખચીતજ
પાંવીઍ ચઢાલીળ. (૪૯)
તેભણે કહ્યું કાંઇ યલાશ નણશ; ણનવંળમ અભે
અભાયા યલયરદગાય તયપ જ યજુ થઇઍ
છીઍ. (૫૦)
અભે ણનવંળમ ઍલી આળા યાખીઍ છીઍ કે
અભાયો યલયરદગાય અભાયા ગુનાશ ભાપ કયી
દેળે, (કાયણ કે તભો વલેભાં) અભેજ શેરા
ઇભાન રાલનાયા છીઍ. (૫૧)
અનુક્રભણણકા
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૪૩ થી ૫૧ ભી આમાત વુધી જે ઉય
આમતભાં ફમાન થમું છે તેની તપવીય આગ
ણલગતલાય યજુ કયી ચુક્મા છીઍ. તેથી તેને
અશીં પયી યજુ કયતા નથી.
૫૨ થી ૫૮ભી આમાત :-

ۡۤ َ َ
ۡۤ
َ َ
َق ا ۡق َح ۡینا ِاخّٰی ُموۡ ٰۤسی ا ۡـ ا ۡي ِو ِب ِع َبا ِخ ۡی
َ ُ ُ َّ
﴾۵۲﴿ ِانک ۡم ّم ّت َب ُعوۡ َـ
ََفاَ ۡذ َس َل ف ِۡو َع ۡو ُـ فی ال ۡ َم َدٓائن ّٰح ٍِ ِویۡن
ِ
ِِ

﴾۵۳﴿
َ
ُ َ ٌ
﴾۵۴ۙ ﴿ ِا ّـ ٰۤہ ُؤل َٓا ِء ل َ ٍِ ۡو ِد َمۃ ق ِل ۡیلوۡ َـ
ُ َ َ َّ
﴾۵۵ۙ ﴿ َق ِان ُہ ۡم لَنا لَغٓائِظوۡ َـ
ٌ ۡ َ َ َّ َ
َ
ُ
ۡ
ّٰ
﴾۵۶﴿ ق ِانا لج ِمیع ح ِذذقـ
અનુક્રભણણકા
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ّٰ ۡ َ َ
َ ّّٰ
﴾۵۷ۙ ﴿ فآ َو ۡجن ُہ ۡم ِّم ۡن َجن ٍت ّق ُع ُیوۡ ٍـ
َ َ َ َّ ۡ ُ ُ َّ
ۡ
﴾۵۸ۙ ﴿ اؿ ٔ ِوی ٍم
ٍ ق کنو ٍر ق مق
અને અભોઍ ભૂવાને લશી કયી કે તું ભાયા
ફંદાઓને (અશીંથી) કાઢી રઇ જા, (કાયણ કે)
તભાયી ૂઠ જરૂય કડલાભાં આલળે. (૫૨)
છી રપયઔને (રશ્કય બેગું કયલાના ણલચાયે)
ળશેયોભાં દાંડી ીટનાયા ભોકલ્મા. (૫૩)
(અને કશેલડાલી ભોકલ્મું કે) ણનવંળમ તે
(ભૂવા)નું આ ટોું તો (ઘણંજ) નાનું છે :
(૫૪)
અને લી ઍ રોકોઍ આણને વખત
ક્રોધામભાન કમાજ છે : (૫૫)
અને આણે તો વઘાને વઘા જ
શણથમાયફંધ છીઍ (ભાટે તભે ણ આલો કે
જે થી આણે વઘા વાથે ભી તેભની ૂઠ
કડીઍ). (૫૬)
વાયાંળ કે આલી યીતે અભોઍ તેભને ફગીચા
તથા ઝયણાંઓભાંથી ફશાય કાઢમા : (૫૭)
અનુક્રભણણકા
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અને ખજાના તથા યણમાભણાં ભકાનોભાંથી
ણ : (૫૮)
જ. ભુવા અ. કેટરાક લયવ વુધી પીયઓનના
રોકોની ણશદામત કયતા યહ્યા ણ તેઓની
અલાઇ લધતી જ જતી શતી. તેથી ખુદાઍ
લશી કયી કે અમ ભુવા ફની ઇવયાઇરને
ણભવયથી ફશાય રઇ જા. તેભાં તભાયી ભુણક્ત
છે અને કાપયોની શરાકત છે . જ. ભુવા
(અ.)ઍ ફની ઇવયાઇરીઓને કહ્યું કે તભો
તભાયો વાભાન રઇને યાત્રીના વભમે પરાણે
સ્થે શોંચી જજો. જ્માયે તેઓ ફધા ઍ
સ્થે શોંચી ગમા તો ભુવા (અ.) ણ
ત્માંથી નીકી ગમા. છી પીયઓને રોકોને
રશ્કય બેગું કયલાનો શુ કભ કમો.
છી પીયઓને કહ્યું કે ફની ઇવયાઇરનું રશ્કય
તો ઘણંજ થોડું છે તેથી તેઓ તેની ાછ
જલા ભાટે તૈમાય થઇ ગમા.
છી પીયઓને કહ્યું કે તે રોકો અભાયા
રોકોનો કેટરોમ વાભાન ણ વાથે રઇને
બાગી ગમા છે અને ઍ રોકોઍ આણને
ક્રોધામભાન કમાજ છે .
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આણે ઘણાજ ળણક્તભાન છીઍ અને
આણં રશ્કય ણ ફલાન છે અને
આણા રશ્કયનો ભાત્ર દવભો બાગજ તેઓ
ભાટે ફવ છે . છી તેઓઍ તેભનો ીછો
કમો.
ખુદા પયભાલે છે કે રકબ્તીઓ ોતાના ભશેરો,
લાડીઓ, ફાગો અને ાણીના ઝયાઓ લગેયે
છોડીને ભીવયથી નીકી ગમા.
ભુપસ્વેયીને આ આમતનો ઍ ભતરફ રીધો
છે કે જે ફાગો, ઝયાઓ, ખજાનાઓ અને
ઉભદા યશેઠાણોથી આ ઝારીભ રોકો નીકળ્મા
શતા તેના લાયીવ અલ્રાશે ફની ઇવયાઇરને
ફનાવ્મા.
૫૯ થી ૬૨ ભી આમાત :-

ّٰ ۡ َ َ ّٰ َ
ۡۤ
﴾۵۹﴿ کذل ِک ؕ َق ا ۡق َذثن َہا بَ ِج ۡی ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل
ََۡ
ۡ ُۡ
﴾۶۱﴿ فات َب ُعوۡ ُہ ۡم ّمٍ ِوقِه َف
َ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ّ َ َ
اؾ ا ۡص ّٰح ُب ُموۡ ٰۤسی
فلما ترٓاء الجمع ِن ق
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َّ
ُ
﴾۶۱﴿ ِانا ل َ ُم ۡد َذکوۡ َـ
َ َّ َ َ َ
﴾۶۲﴿ اؾ کلا ۚ ِا ّـ َم ِعیَ َذب ِّ ۡی َس َی ۡہ ِدیۡ ِن
ق
(આખયે) ઍભજ થમું; અને અભોઍ ફની
ઇવયાઇરને તે (વલે લસ્તુઓ)ના લાયવ
ફનાવ્મા. (૫૯)
છી વૂમોદમ થતાં થતાં તે (રપયઔની)ઓઍ
તેભની ૂઠ કડી. (૬૦)
છી જ્માયે ફન્ને ટોાંઓઍ ઍકભેકને દીઠા
ત્માયે ભૂવાના વાથીઓ (બમબીત ફની)
ફોરી ઉઠ્મા કે (શામ !) ખયેજ આણા ય
(ળત્રુઓ) આલી શોંચ્મા. (૬૧)
(ભૂવાઍ) પયભાવ્મું, શયગીઝ તેભ નણશ થામ,
ણનવંળમ ભાયો યલયરદગાય ભાયી વાથે છે , તે
તયતજ ભને (ભુણક્તનો) ભાગજ દેખાડી દેળે.
(૬૨)
ઍ તભાભ ચીજોના લાયીવ ફની ઇવયાઇર
થમા. કેટરાક કશે છે કે રકબ્તીઓ દયીમાભાં
ડુફી ગમા છી ફની ઇવયાઇર ભીવયભાં
અનુક્રભણણકા
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આવ્મા અને તેઓની તભાભ લસ્તુઓ ઉય
કબ્જો કયી રીધો. વુમોદમ થતાં થતાં
પીયઓનીઓ ફની ઇવયાઇરની ાછ
ડ્મા.
છી જ્માયે ફન્ને ટોા વાભ વાભે થમા તો
ભુવા (અ.)ના વાથીઓ ડયી ગમા અને કશેલા
રાગ્મા કે પીયઓનનું રશ્કય અભને કડી રેળે,
શલે બાગલાનો કોઇ યસ્તો અભાયી ાવે
નથી.
જ. ભુવા (અ.)ઍ ોતાના વાથીઓને
આશ્લાવન આપ્મું અને કહ્યું કે ઍ પ્રભાણે
શયગીઝ થળે નણશ.
૬૩ થી ૬૬ ભી આમાત :-

َ َ َ ّ ۡ ۡ َ ٰۤ ۡ ُ ّٰ ۡۤ َ ۡ َ ۡ َ َ
فاقحینا ِاخی موسی ا ِـ اض ِفب ِبعصاؽ
َّ َ ۡ ُّ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ
ۡالطو ِخ
البَو ؕ فاجفلق فکاـ کل فِو ٍؼ ک
ۡ
﴾۶۳﴿ ال َع ِظ ۡی ِم
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َ ّٰ َ َ َ ۡ ۡ َ
﴾۶۴﴿ َق ارلَفنا ث ّم الۡآ ِویۡ َن
َ َۡ
ۡ َ ۡۤ َ
َق ان َج ۡینا ُموۡ ّٰسی َق َم ۡن ّم َع ٗہ ا ۡج َم ِعه َف
﴾۶۵﴿
َ ّٰ َ ۡ ۡ َ َ ُ
﴾۶۶﴿ ث ّم اغ َوقنا الۡآ ِویۡ َن
છી અભોઍ ભૂવાને લશી કયી કે તું તાયી
રાઠી વભુદ્ર ય ભાય; (જે થી રાઠી ભાયતાંજ)
તે પાટી ગમો અને તેનો દયેક બાગ ઍક ભોટા
શાડ જે લો ફની ગમો. (૬૩)
અને ફીજાઓને (માને રપયઔનીઓને)
અભોઍ ત્માંજ ાવે કયી દીધા. (૬૪)
અને અભોઍ ભૂવાને તથા જે ઓ તેની વાથે
શતા તે વઘાઓને ફચાલી રીધા. (૬૫)
છી ફીજાઓને અભોઍ ડુફાડી દીધા. (૬૬)
છી કુદયતે લશી કયીકે અમ ભુવા તાયી રાકડી
વભુદ્ર ય ભાય તેથી જ. ભુવા (અ.)ઍ
ોતાની રાકડી જે લી વભુદ્ર ય ભાયી તો ફાય
અનુક્રભણણકા
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યસ્તા થઇ ગમા અને જ. ભુવા (અ.)ની કોભ
દયીમાભાંથી વાય થઇ ગઇ. છી અભોઍ
ફીજા ફધામને દયીમાભાં ડુફાડી દીધા.
૬૭ થી ૭૨ ભી આમાત :-

ِا ّ َـ ف ۡی ّٰدل َِک ل َ ّٰایَ ًۃ ؕ َق َما ک َ َ
اـ اَخۡم َ ُؿ ُہمۡ
ِ
ُ ۡ
ّم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۶۷
َق ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ل َ ُہوَ ال ۡ َعزیۡ ُز ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿ ﴾۶۸٪
ِ
َ ۡ ُ ََۡ ۡ َََ
ۡ
َ
ۡ
ّٰ
ق اتل علی ِہم نبا ِابر ِہیم ﴿﴾۶۹
ۡ َ َ َ ۡ ََۡ َ َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ُ
ِاد قاؾ لِا ِبی ِہ ق قو ِم ٖہ ما تعبدقـ ﴿﴾۷۱
َ ُۡ َۡ ُ ُ َ ۡ َ ً َ َ َ
ۡ
اما فنظ ّ ُل ل َ َہا ّٰع ِک ِفه َف
قالوا جعبد اصن
﴿﴾۷۱
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َ ۡ َُ
َ َق
﴾۷۲ۙ ﴿ اؾ َہ ۡل یَ ۡس َم ُعوۡنک ۡم ِاد ت ۡد ُعوۡ َـ
ણનવંળમ ઍભાં ણનળાની ભોજુ દ છે ; જો કે તે
(ભૂવાની કોભ)ભાંથી ઘણાંખયા ઇભાન
રાલનાયા ન શતા. (૬૭)
અને ફેળક તાયો યલયરદગાય ઍજ છે જે
વભથજ (અને) દમાુ છે . (૬૮)
અને (શે યવૂર !) તું તેભને ઇબ્રાશીભની ખફય
લાંચી વંબાલ. (૬૯)
જ્માયે તેણે ોતાના ફા તથા ોતાની
કોભને કહ્યું કે તભે કઇ લસ્તુની ૂજા કયો છો ?
(૭૦)
તેભણે કહ્યું, અભે તો ભૂર્તતઓની ૂજા કમાજ
કયીઍ છીઍ, અને તેભના જ ૂજાયી ફનેરા
યશીળું. (૭૧)
પયભાવ્મું, જ્માયે તભે તે (ભૂર્તત)ઓને ોકાયો
છો ત્માયે ળું તેઓ તભારૂં (કાંઇ) વાંબે ણ
છે કે ? (૭૨)
ફની ઇવયાઇરને નજાત આલાભાં અને
રકબ્તીઓને ડુફાડી દેલાભાં કુદયતની
અનુક્રભણણકા
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ણનળાનીઓ શતી. રકબ્તીઓભાં ઘણા ઇભાન
રાલનાયા ન શતા. ભાત્ર શઝયતે ખયકીર કે
જે ઓને ભોઅભીને આરે રપયઓન કશે છે
તેઓ ઇભાન રાવ્મા શતા અને પીયઓનની
નેકફખત સ્ત્રી જ. આવીમા ઇભાન રાવ્મા. તે
ણવલામ ઍક ફીજી સ્ત્રી ણ શતી, જે ઇભાન
રાલી શતી.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) અલ્રાશ વલે ઉય
ગારીફ છે . તેના ઉય કોઇ ણલજમ ભેલી
ળકતું નથી, તે ભશેયફાન અને યશેભ
કયલાલાો છે .
શલે અલ્રાશ પયભાલે છે કે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) ઍ ભુશ્રીકોને ઇબ્રાશીભ (અ.)ની ખફય
વંબાલ કે જે ઓ ોતાનો વંફંધ ઇબ્રાશીભ
વાથે શોલાનો દાલો કયે છે અને તેભના લંળના
શોલાનો પખ્ર કયે છે અને આ ફાફતભાં તાયા
અને તાયી કોભ ભાટે આશ્લાવન છે .
શલે કુદયત શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ના રકસ્વાનું
લણજન કયે છે . જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ ોતાના
ફાને અને તેની કોભને કહ્યું કે તભો કઇ
લસ્તુની ૂજા કયો છો. આ ત્થય અને
અનુક્રભણણકા
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રાકડાના ફુતોની બણક્ત ળા ભાટે કયો છો ?
તેભાં દીન-દુણનમાનો કાંઇ ણ પામદો નથી.
તે રોકોઍ કહ્યું કે અભો તો ઍ ફુતોની
શંભેળાથી ૂજા કયીઍ છીઍ, તેઓના ફુતો
જુ દાજુ દા સ્લરૂના ફનાલેરા શતા.
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે જ્માયે તભો
તેઓને ોકાયો છો તો ળું તેઓ વાંબે છે ?
૭૩ થી ૭૭ભી આમાત :-

ُ ُ َ َُ َ ۡ َ
﴾۷۳﴿ ا ۡق یَنف ُعوۡنک ۡم ا ۡق حَّ ّو ۡق َـ
ُ ۡ َ ّٰ َ َ َ َ ّٰ ۡۤ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ٓاءنا کذل ِک حَف َعلوۡ َـ
قالوا بل قجدنا اب
﴾۷۴﴿
ََ َ َ
َ ُۡ َ
﴾۷۵ۙ ﴿ اؾ اف َو َءیۡ ُت ۡم ّما کن ُت ۡم ت ۡع ُب ُد ۡق َـ
ق
َۡ ُُ
َۡ
﴾۷۶۫ ﴿ۖ
ان ُت ۡم َق ّٰا َبٓاؤخ ُم الۡاق َد ُموۡ َـ
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َّ َ
ۡ َ ۡ َ َّ ّ ٌ
﴾۷۷ۙ ﴿ ف ِان ُہ ۡم َع ُد ّق خ ِ ۡیۤۡ ِالا َذ ّب ال ّٰعل ِمه َف
અથલા તભને (કાંઇ) રાબ કે શાણન શોંચાડે
છે ? (૭૩)
તેભણે કહ્યું, (ઍલું તો કાંઇ નથી) ણ અભોઍ
અભાયા ફાદાદાઓને તેભ કયતા જોમા છે .
(૭૪)
પયભાવ્મું, તભોઍ ણલચાય ણ કમો કે તભે કઇ
લસ્તુની ૂજા કયો છો : (૭૫)
તભે અને તભાયા આગરા ફાદાદાઓ ણ ?
(૭૬)
ફવ, ઍજ તો ભાયા ખયેખયા દુશ્ભનો છે ,
ણવલામ કે તે જગતનો ારનશાય (ભાયો
વાચો ણભત્ર છે ) : (૭૭)
ળું તેઓ તભને કંઇ પામદો શોંચાડે છે અને
જો તભો તેઓથી ભોઢું પેયલોેે અને ૂજા-ાઠ
ન કયો તો તેઓ તભને કાંઇ નુકવાન શોંચાડી
ળકે છે ?
તેઓ આનો કાંઇ જલાફ આી ળક્મા નણશ
અને કહ્યું કે અભાયા ફા-દાદાઓ તેભની
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ૂજા કયતા આવ્મા છે ઍટરે અભો ણ
તેભના ચીરે ચારીઍ છીઍ.
જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે ળું તભોઍ
તેઓની ૂજાાઠ કયતી લખતે કોઇ રદલવ
ણલચાય ણ કમો છે ?
તભોઍ અને તભાયા ફા-દાદાઓઍ ૂજા
કયતી લખતે ળું કાંઇ પામદો ભેવ્મો છે ?
જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું ઍ રોકો તો ભાયા
દુશ્ભનોેે છે . ભાયો ણભત્ર તો જગતનો
ારનશાય છે . આ સ્થે પ્રચાયની ઍક
અનોખી યીત જોલા ભે છે . શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ઍ ઍભ ન કહ્યું કે આ તભાયા દુશ્ભન છે
ણ આે ઍભ પયભાવ્મું કે આ ભાયા દુશ્ભન
છે . જો આ ઍભ કશેત કે આ તભાયા દુશ્ભન
છે તો તેઓ ઝીદ ઉય આલી જાત અને ઍ
લાદ-ણલલાદ કયત કે ઍ (ફુતો) અભાયા દુશ્ભન
કેભ શોઇ ળકે છે ? ણ આે જ્માયે ઍભ કહ્યું
તે ભાયા દુશ્ભન છે તો તેઓને ણલચાયલાનો
ભોકો ભે અને તેઓ ોતાની બરાઇ-ફુયાઇ
ભાટે ણલચાય કયે. આ યીતે કશી શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ઍ તેઓની રપતયતને ભનન કયલાની
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અીર કયી અને કોઇ ણ ઇન્વાન જાણીને
કદી ણ ોતાનું ફુરૂં ઇચ્છતો નથી અને
આનો આભ કશેલાનો શેતુ ઍ શતો કે “શુ ં
તો તેભની ઇફાદત કયલાભાં નુકવાન ણવલામ
ફીજુ ં કંઇ ણ જોતો નથી.”
૭૮ થી ૮૩ ભી આમાત :-

َ َ َ َ َّ
﴾۷۸ۙ ﴿ ال ِذ ۡی خلق ِج ۡی ف ُہوَ یَ ۡہ ِد ۡی ِن
َّ
ۡ
ۡ
﴾۷۹ۙ ﴿ َق ال ِذ ۡی ُہوَ یُط ِع ُم ِج ۡی َق یَ ۡس ِقه ِف
ۡ ۡ َ ۡ َ
﴾۸۱﴿ َق ِادا َم ِرض ُت ف ُہوَ یَش ِفه ِف
َّ
َُ
ۡ
﴾۸۱ۙ ﴿ َق ال ِذ ۡی یُ ِم ۡی ُتجِ ۡی ث ّم یُ ۡح ِیه ِف
ََق الّ َ ِذ ۡۤۡی اَ ۡط َم ُع اَ ۡـ حّ َ ۡغ ِؿ َػ خ ۡی َخ ِط ۡٓی َئتِ ۡی یَوۡؿ
ِ
ّ
﴾۸۲﴿ الدیۡ ِن
ِ
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ۡ ّّٰ ۡ ۡ ۡ َ َ ّ ً ۡ ُ ۡ ۡ َ ّ َ
الص ِل ِحه َف
ذ ِب ہب خِی حکما ق ال ِحقجِی ِب
﴾۸۳ۙ ﴿
જે ણે ભને ેદા કમો, અને ઍજ ભને વન્ભાગજ
દેખાડળે : (૭૮)
અને ઍજ ભને ખાલાનું ખલડાલે છે અને ભને
ાણી ીલડાલે છે : (૭૯)
અને જ્માયે શુ ં ભાંદો ડું છુ ં ત્માયે તે ભને
વાજો કયે છે : (૮૦)
અને તે ઍજ છે જે ભને ભૃત્મુ આળે, છી
ભને ુન: વજીલન કયળે : (૮૧)
અને તે ઍજ છે કે જે નાથી શુ ં આળા યાખું છુ ં
કે તે ન્મામના રદલવે ભાયા ગુનાશ ભાપ કયી
દેળે. (૮૨)
શે ભાયા યલયરદગાય ! ભને વદફુણદ્ઘ અજણ
કય, અને ભને વદાચાયીઓભાં બેલી દે.
(૮૩)
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે જે ણે ભને મદા
કમો છે તેજ ભારૂં ભાગજદળજન કયે છે . ઍજ
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ખુદા ઇફાદતને રામક છે જે ણે ઇન્વાનને
મદા કયીને છોડી દીધો નથી ણ તેનો કોઇ
ઝયીઓ ફનાલીને તેના ારણ-ોણનો
ખમાર કયે છે અને ઍજ તેની યલયીળ કયે
છે , ઘ્માન યાખે છે , તેજ યક્ષણ ણ કયે છે .
તેથી જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે તેજ
અલ્રાશ ભને ખાલાનું ખલડાલે છે અને ાણી
ીલડાલે છે .
અને જ્માયે શુ ં ણફભાય થાઉં છુ ં તો તેજ ભને
તંદુયસ્તી આે છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે લખતે ઇન્વાનને
ગુનાશની ણફભાયી થામ છે તો અલ્રાશ તૌફા
થકી ણળપા આે છે .
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ખુદા ઍ છે
કે જે ભને ભોત આળે અને પયી વજીલન
કયળે.
શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે શુ ં આળા યાખું
છુ ં કે કમાભતના રદલવે ખુદા ભાયા ગુનાશ
ફક્ષી આળે. આ સ્થે ઍ જાણલું જરૂયી છે
કે દયેક મગમ્ફય ગુનાશોથી ાક શોમ છે
છતાં શ. ઇબ્રાશીભ અ.ભે ોતાની આજીઝી
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જાશેય કયલા ભાટે અને ઉમ્ભતને ણળક્ષણ
આલા ભાટે આ ભુજફ પયભાવ્મું છે .
શુ કભથી ભુયાદ ઇલ્ભ, ણશકભત, વાચી
દોયલણી, વાચો પેંવરો લગેયે થામ છે , જે ભકે
આની આ દોઆ ઍ અથજભાં છે કે મગમ્ફયે
પયભાવ્મું કે અભોને ઍ કાફીર ફનાલ કે દયેક
ચીજને ઍ નજયથી જોઇઍ કે જે લાસ્તણલક
યીતે શોમ અને દયેક ભાભરાભાં ઍ ભત કામભ
કયીઍ જે વાચી યીતે કામભ થઍરો શોમ.
ભતરફ ઍ કે જે લી યીતે તું ઇચ્છતો શો તેજ
પ્રભાણે અભો કયીઍ.
૮૪ થી ૮૮ભી આમાત :-

ّٰ
َ ل َِس
اـ ِص ۡد ٍؼ فِی الۡا ِٓ ِویۡ َن

ّ ۡ َ
اج َع ۡل خ ِ ۡی
ق
﴾۸۴ۙ ﴿

َّ َّ َ َ
ۡ ۡ َ
﴾۸۵ۙ ﴿ اج َعلجِ ۡی ِم ۡن ّق َذث ِۃ َجن ِۃ الن ِع ۡی ِم
ق
ۡ ّ َ ّ َ َ َ ٗ َ ّ ۡۤۡ َ ۡ ۡ َ
َ
﴾۸۶ۙ ﴿ ق اغ ِؿػ لِابِی ِانہ کاـ ِمن الضٓال ِهف
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ُ
ُۡ
﴾۸۷ۙ ﴿ َق لَا تُ ِىن ِ ۡی یَوۡ َؿ یُ ۡب َعثوۡ َـ
ُ َ ٌ َ ُ َ َۡ َ ََۡ
﴾۸۸ۙ ﴿ اؾ ّق لَا بَن ۡو َـ
یوؿ لا ینفع م
અને શલે છી આલનાયા રોકોભાં ભાયી
વત્મલાદી તયીકેની માદ કામભ યશે ઍભ કય :
(૮૪)
અને ભને નેઅભતોલાી જન્નતોના લાયવો
ભાંશેનો ફનાલ : (૮૫)
અને ભાયા ફાના ગુનાશ ભાપ કયી દે, ફેળક
તે ગુભયાશો ભાંશેનો છે : (૮૬)
અને જે રદલવે રોકોને (કફયોભાંથી) ુન:
ઉઠાડલાભાં આલે તે રદલવે ભને પજે ત ન
કયજે : (૮૭)
જે રદલવે ન વંણિ કોઇને રાબ શોંચાડળે
ન વંતણત : (૮૮)
“વત્મ ઝફાન” ઍનો અથજ ઝીક્રે ખેય છે .
ઍટરે કે શલે છી આલનાયાઓ ભને વાયા
ળબ્દોથી માદ કયે અને તેની તાલીર શ. અરી
(અ.)ના શકભાં છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
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(અ.)થી ભનકુર છે કે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)
અને ફીજા અમ્ફીમા (અ.)ના ભાટે
છે લ્રાઓભાં “રેવાને ણવદક” શ. અરી (અ.)
છે .
અને શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે તું ભને
આખેયતભાં નેઅભતલાી ફેણશશ્તનો લાયીવ
ફનાલ.
આે અયઝ કયી કે અમ ખુદા તું ભાયા ફા
આઝયને ફક્ષી આ કે જે ગુભયાશોભાંથી છે .
ઍટરે કે તે શક યસ્તાથી ફેખફય છે . આઝય
આનો ફા ન શતો ણ કાકો શતો. આે
તેની ફક્ષીળ ઍટરા ભાટે ચાશી કે તેણે ઇભાન
રાલલાનો લામદો કમો શતો, ત્માયે શ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ ફક્ષીળની દોઆ
ભાગલાનો લામદો કમો શતો કે તે ઇભાન રાલે
અને ઍ આળાભાં શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ
ઍલી યીતે દોઆ કયી કે તું તેની ણશદામત કય
અને ઇભાનની તોપીક અતા કયીને તેને ફક્ષી
આ.
છી આે ઍ અથજભાં કહ્યું કે જો ભાયાથી
કોઇ ફશેતય કાભ છુ ટી ગમું શોમ તો જે રદલવે
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રોકોને વજીલન કયીને ઉઠાડલાભાં આલે તે
રદલવે ભને ઠકો ન આજે . શ. ઇબ્રાશીભ
(અ.)ની આ દોઆ ણ ઍક નમ્રતા ફતાલલા
ભાટે અને ઉમ્ભતને ખાકવાયીની તારીભ
આલા ભાટે શતી, કાયણ કે નફીઓ
ભાઅવુભ શોલાથી દયેક રૂસ્લાઇથી ાક શોમ
છે .
તે રદલવે કમાભતભાં ભાર, ઓરાદ લગેયે કોઇ
ણ પામદો શોંચાડળે નણશ.
૮૯ થી ૯૫ ભી આમાત :-

ۡ َ َ ّّٰ َ َ ۡ َ َ ّ
َ
ۡ
﴾۸۹﴿ ِالا من اتی اللہ ِبقل ٍب س ِلی ٍم
ۡ َّ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ
َ
﴾۹۱ۙ ﴿ ق ارل ِف ِت الجنۃ ل ِلمت ِقهف

ّٰ ۡ
ۡ َ
﴾۹۱ۙ ﴿ َق ُب ّرِر ِة ال َج ِح ۡی ُم ل ِلغ ِویۡ َن
َ ۡ ُ ُۡ َ ََۡ ۡ َُ َ ۡ َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
ُ
﴾۹۲ۙ ﴿ ق قِیل لہم اینما کنتم تعبدقـ

ّّٰ ۡ ُ ۡ
ۡالل ِہ ؕ َہ ۡل یَ ۡن ُِ ُو ۡقن َ ُک ۡم اَق
ِمن خق ِـ
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ۡ
﴾۹۳﴿ یَن َت ِِ ُو ۡق َـ
َۡ َ ُۡ َ ۡ ُۡ ۡ َُ
َ
ٗ
﴾۹۴ۙ ﴿ فکب ِکبوا فِیہا ہم ق الغاقـ
ُ
َ
﴾۹۵﴿ َق ُجن ۡو ُخ ِا ۡب ِل ۡی َس ا ۡج َم ُعوۡ َـ
ણવલામ કે જે ઓ ણનભજ ભન રઇને
અલ્રાશની શજૂ યભાં આલળે. (૮૯)
અને સ્લગજ યશેઝગાયોની (તદ્દન) ાવે કયી
દેલાભાં આલળે. (૯૦)
અને જશન્નભ ગુભયાશોની વાભે ખુલ્રી કયી
નાખલાભાં આલળે : (૯૧)
અને તેભને કશેલાભાં આલળે કે તભે જે ની ૂજા
કયતા શતા તેઓ શલે ક્માં છે ? (૯૨)
અલ્રાશને છોડી; ળું તેઓ તભાયી કાંઇ ભદદ
કયી ળકે છે , અથલા તેઓ ંડે (ોતે) ોતાને
ભદદ કયી ળકે છે ? (૯૩)
છી તે (વઘા)ઓને તથા ગુભયાશ રોકોને
તે (જશન્નભ)ભાં ઉંધે ભોઢે નાખી દેલાભાં
આલળે : (૯૪)
અનુક્રભણણકા
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અને ઇબ્રીવનું આખું રશ્કય ણ. (૯૫)
અને જે વ્મણક્ત તે રદલવે ણળકજ, કુફ્ર અને
ગુનાશોથી ાક દીર રઇને તેની ાવે જળે
તેનેજ નજાત ભળે. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે આ આમતભાં
“કલ્ફે વરીભ” (વરાભત દીર) આવ્મું તેનો
અથજ ઍ કે તે ોતાના ખુદાની ાવે ઍલી યીતે
શોંચે કે તેના દીરભાં ખુદા ણવલામ ફીજુ ં
કાંઇ ણ (ણળકજ અથલા ળંકા) ન શોમ અને
જે ભની ણનય્મત વાચી છે તેનેજ કલ્ફે વરીભ
કશેલાભાં આલે છે કે જે ઝગડા, પવાદ, ઇાજ
લગેયેથી વરાભત શોમ અને જે ના દીરભાં
ઍશરેફમત (અ.)ની દુશ્ભની ન શોમ તેને ણ
કલ્ફે વરીભ કશે છે .
યશેઝગાયો ઍ રદલવે જન્નતને ોતાની
નઝદીક જોળે. ભતરફ ઍ કે તે ઍલી ઉભદા
વજાલેરી શળે કે તેને જોઇ યશેઝગાયો ખુળ
થઇ જળે કે અભે આલી જન્નતભાં દાખર
થઇળું.
તે રદલવે જે ઓ ગુભયાશ શળે તેઓની વાભે
જશન્નભને જાશેય કયલાભાં આલળે. જે ને
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જોઇને તેઓના દુ:ખભાં લધાયો થળે અને તે
લખતે ભરાઍકા તેઓને ઠકો આીને કશેળે
કે તભો અલ્રાશ ણવલામ જે ની ઇફાદત કયતા
શતા તેઓ ક્માં છે ? ળું તેઓ તભાયી કંઇ ભદદ
કયી ળકે છે અથલા અઝાફ દુય કયી ળકે છે ?
જ્માયે કે તેઓ ોતે ોતાનો જ અઝાફ દુય
કયી ળકતા નથી. તેથી ફુતયસ્તો ોતાના
ફુતો વાથે જશન્નભનું ફતણ ફનળે.
છી ફુતોને અને બટકેરાઓને ઉંધા ભોંઢે
જશન્નભભાં નાખી દેલાભાં આલળે અને
ળમતાનનું ઍ રશ્કય કે જે ઓ દીરભાં ળંકા
મદા કયી રોકોને ગુભયાશ કયતા શતા ઍ
તભાભ રોકો અને ળમતાનોને દોઝખભાં
નાખલાભાં આલળે.
૯૬ થી ૯૯ ભી આમાત :-

ۡ
ُ َ
﴾۹۶ۙ ﴿ قالوۡا َق ُہ ۡم فِ ۡی َہا یَخ َت ِص ُموۡ َـ

ۡ ُ ّ ّٰ َ ۡ َ َ ّ ُ ۡ ّّٰ َ
﴾۹۷ۙ ﴿ تالل ِہ ِاـ کنا ل ِفی ضل ٍل م ِبه ٍف
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ُ ُ ۡ
ۡ َ ۡ
﴾۹۸﴿ ِاد ن َس ِّویۡک ۡم ِبرَ ِّب ال ّٰعل ِمه َف
ۡ َ ّ ۡۤ َ َ ّ َ َ ۡۤ
﴾۹۹﴿ َق َما اضلنا ِالا ال ُم ۡجرِ ُموۡ َـ
અને જ્માયે તેઓ જશન્નભભાં ઝગડો કયતા
શળે ત્માયે (ોતાના ભાઅફૂદોને) કશેળે કે :
(૯૬)
અલ્રાશની કવભ ! અભે ખયેજ ખુલ્રી
ગુભયાશીભાં શતા : (૯૭)
જ્માયે કે અભે તભને દુણનમાઓના
યલયરદગાયની ફયાફય ગણતા શતા. (૯૮)
અને અભને આ ગુનેશગાયો ણવલામ ફીજા
કોઇઍ ઉંધે ભાગે દોમાજ ન શતા. (૯૯)
આ આમતોનો તયજુ ભો ફતાલે છે કે તેઓ
છે લટે જશન્નભભાં જળે.
૧૦૦ થી ૧૦૧ભી આમાત :-

َ َ
ۡ َ
﴾۱۱۱ۙ ﴿ ف َما لَنا ِم ۡن شافِ ِعه َف
﴾۱۱۱﴿ َق لَا َص ِد ۡی ٍق َح ِم ۡی ٍم
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જે થી (શલે) અભાયો ન કોઇ બરાભણ
કયનાયો છે : (૧૦૦)
અને ન કોઇ ખયો ણભત્ર. (૧૦૧)
તે લખતે ભુશ્રીકો કશેળે કે અભાયા ભાટે કોઇ
ળપાઅત કયલાલાો નથી અને ન કોઇ ખયો
ણભત્ર છે ઍ ગુનેશગાયો ભાટે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે ળપાઅત કયનાયા અઇમ્ભાશ (અ.) છે અને
ભશેયફાની કયનાયો દોસ્ત ઍ ભોઅભીનોભાંથી
છે . ખુદાની કવભ ! અભો અભાયા ભોશીબ્ફો
અને મયલોની ળપાઅત કયીળું અને અભાયા
દુશ્ભનો અભને ળપાઅત કયતાં જોઇને કશેળે કે
અભાયા ભાટે ળપાઅત કયનાય કોઇ ભશેયફાન
કે દોસ્ત નથી અને કમાભતના રદલવે જે
ભોઅભીન શળે તે ણ ળપાઅત કયળે.
૧૦૨ થી ૧૦૪ભી આમાત :-

ََف َلوۡ اَ ّ َـ ل َ َنا ٔ َ ّ َو ًۃ َف َن ُکوۡ َـ م َن ال ۡ ُم ۡؤم ِنهۡف
ِ
ِ
﴾۱۱۲﴿
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َ ۡ َ َ َ َ َ ً َ ّٰ َ َ ّٰ ۡ َ ّ
اـ اخم ُؿ ُہ ۡم
ِاـ فِی دل ِک لایۃ ؕ ق ما ک
ۡ ُ
﴾۱۱۳﴿ ّم ۡؤ ِم ِنه َف
ّ َق ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ل َ ُہوَ ال ۡ َعزیۡ ُز
﴾۱۱۴٪ ﴿ الرَ ِح ۡی ُم
ِ
ણ અગય અભને (દુણનમાભાં) ઍકલાય ાછુ ં
જલાનું ભે તો અભે જરૂય ભોઅભીનો
ભાંશેના થઇ જઇઍ. (૧૦૨)
ફેળક આ (રકસ્વા)ભાં ણ ણનળાની ભોજૂ દ
છે ; જો કે તે (ઇબ્રાશીભની કોભ)ભાંથી ણ
ઘણાંખયા ઇભાન રાલનાયા ન શતા. (૧૦૩)
અને ફેળક તાયો યલયરદગાય ઍજ છે કે જે
ભશા ફલાન (અને) દમાુ છે . (૧૦૪)
ઍ કાપયો વદાના અઝાફભાં ગીયપતાય શળે
અને ઍ જાતની આળા કયળે કે કાળ અભાયા
ભાટે દુણનમાભાં ાછા જલાનું થામ તો અભે
જરૂય ભોઅભીનોભાંના થઇળું.
આ શ. ઇબ્રાશીભ અ.ના રકસ્વાભાં ણ
ફુણઘ્ધળાીઓ ભાટે ણનળાનીઓ છે જે ઓ
અનુક્રભણણકા
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શક ગ્રશણ કયલા ચાશે. આની કોભભાં ઘણા
રોકો ઇભાન રાલનાયા ન શતા. નભરૂદની
ુત્રીઍ ઇભાનનો સ્લીકાય કમો શતો.
અને ખયેખય યલયરદગાય જે ભશાન
ફલાન અને દમાુ છે તેણે રોકોને ભોશરત
આી છે કે તેઓ તૌફા કયીને ઇભાન રાલે
અથલા તેઓની ઓરાદભાંથી રોકો ઇભાન
રાલે.
૧૦૫ થી ૧૧૦ ભી આમાત :-

ۡ ُ َ َّ َ
ۡ
ۖۚ
۱۱۵﴾ ﴿ کذ َب ۡت قوۡ ُؿ نوۡ ِجِۣ ال ُم ۡر َس ِله َف
ََُ َ ُ َُ َ َۡ
﴾۱۱۶﴿ اؾ ل َ ُہ ۡم اخوۡ ُہ ۡم نوۡ ٌج الَا ت ّتقوۡ َـ
ِاد ق
ۡ َ ٌ ۡ ُ َ ۡ َُ ّۡ
ٌ
﴾۱۱۷ۙ ﴿ ِانِی لکم ذسوؾ ا ِمهف
َ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۱۱۸﴿ فاتقوا اللہ ق ا ِطیعو ِـ

ََق َما ۤۡ اَ ۡسـ َ ُل ُک ۡم َع َل ۡی ِہ ِم ۡن اَ ۡجر ۚ ِا ۡـ اَ ۡجری
ِ
ٍ
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َّ
ۡ َ ۡ
﴾۱۱۹﴿ ِالا َعدّٰی َذ ِّب ال ّٰعل ِمه َف
َ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۱۱۱﴿ فاتقوا اللہ ق ا ِطیعو ِـ
(અને ઍલીજ યીતે) નૂશની કોભે ણ
મગમ્ફયોને જૂ ઠરાવ્મા. (૧૦૫)
જે લખતે તેભના બાઇફંધ નૂશે તેભને કહ્યું કે
ળું તભે (અલ્રાશથી) ડયતા નથી ? (૧૦૬)
ણનવંળમ ! શુ ં તભાયા ભાટે ઍક ણલશ્લાવાત્ર
મગમ્ફય છુ ં : (૧૦૭)
ભાટે અલ્રાશથી ડયો અને ભાયી આજ્ઞા ભાનો.
(૧૦૮)
અને શુ ં તભાયી ાવે આ (વંદેળો)
શોંચાડલાની કાંઇ ભજુ યી ભાંગતો નથી,
ભાયી ભજુ યી તો જગતના ારનશાયના ભાથે
છે . (૧૦૯)
ભાટે તભે અલ્રાશથી ડયો અને ભાયી આજ્ઞા
ભાનો. (૧૧૦)
શલે જ. નુશ (અ.)ના રકસ્વાનું લણજન થામ
છે . તેઓઍ જ. નુશ (અ.)ને જુ ઠરાવ્મા અને
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તેઓઍ કહ્યું કે કોઇ મગમ્ફય થમો નથી.
જ્માયે ોતાના બાઇફંધ નુશ (અ.)ઍ તેઓને
કહ્યું કે ળું તભે ખુદાથી ડયતા નથી તેની
ઇફાદતભાં ફીજાને ળયીક કયો છો અને તભે
રોકો ભને જુ ઠરાલો છો ?
શુ ં તભાયા ભાટે ઍક ણલશ્લાવાત્ર મગમ્ફય
છુ ં અને તભાયી વાભે મગમ્ફયીનો જુ ઠો
દાલો કયતો નથી.
અમ કોભ ! ફુતયસ્તી છોડી દો અને ખુદાના
અઝાફથી ડયો. ઇભાન કફુર કયલાભાં અને
ખુદાને ઍક ભાનલાભાં ભાયી તાફેદાયી કયો.
શુ ં તભાયી ાવે ણશદામતનો કંઇ ફદરો
ચાશતો નથી, શુ ં કંઇ તેનું ભશેનતાણં ણ
ચાશતો નથી. ભાયી ભજુ યી તો જગતના
ારનશાયની ાવે છે ભાટે તભે ખુદાથી ડયો,
ભુતી ૂજા છોડો અને ભાયા કશેલા પ્રભાણે
અભર કયો.
૧૧૧ થી ૧૧૫ ભી આમાત :-

ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡۤۡ ُ َ
َ
ۡ
﴾۱۱۱﴿قالوا انؤ ِمن لک ق اتبعک الاذدلوـ
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ُ َ ُ َ
ۡ
َ َق
﴾۱۱۲﴿ اؾ َق َما ِعل ِؼ ۡی ِب َما کانوۡا ح ۡع َملوۡ َـ
َّ
َۡ
ِا ۡـ ِح َس ُاب ُہ ۡم ِالا َعدّٰی َذب ِّ ۡی لَوۡ تش ُع ُر ۡق َـ
﴾۱۱۳﴿
ۡ َ َ َ ۡۤ
ۡ
﴾۱۱۴﴿ َق َما انا ِبطاذِ ِخ ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف
ۡ ُ َ َّ َ َ
﴾۱۱۵﴿ ِا ۡـ انا ِالا ن ِذیۡ ٌر ّم ِبه ٌف
તેઓ કશેલા રાગ્મા, ળું અભે ઍલી શારતભાં
તાયા ય ઇભાન રઇ આલીઍ કે ભાત્ર નીચ
લગજના રોકોઍ (રારચભાં વડાઇ) તારૂં
અનુકયણ કમુું છે . (૧૧૧)
(નૂશે) કહ્યું, તેઓ જે કાંઇ કયતા યશે છે તેની
ખફય ભને નથી. (૧૧૨)
અગય તભે વભજતા શો તો (આ જાણી રો કે)
તેભનો ણશવાફ તો ભાયા યલયરદગાયના જ
ભાથે છે . (૧૧૩)
અને શુ ં તો ભોઅભીનોનો ત્માગ કયી દેનાયો
અનુક્રભણણકા
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નથી. (૧૧૪)
(ફલ્કે) શુ ં તો (અલ્રાશના અઝાફથી) ઍક
ખુલ્રો ડયાલનાયો છુ ં . (૧૧૫)
તે કાપયોઍ કહ્યું કે અમ નુશ ળું અભો તાયી
ઉય ઇભાન રાલીઍ કે શરકા અને ગયીફ
રોકો તારૂં અનુકયણ કયે છે અને અભાયી
વભક્ષ તેભની કાંઇ ઇઝઝત નથી. ઇબ્ને
અબ્ફાવથી લણજન છે કે ઍ રોકો લણકય
શતા. કેટરાક કશે છે કે શજાભ શતા ણ
શકીકતભાં તેઓ ણફચાયા ણનધજન ભોઅભીન
શતા. કાપયોની નજયો તો ભાત્ર દુણનમાના
ભાર ઉયજ શતી. તેઓ કશેતા શતા કે તે
ગયીફ રોકો ૈવાની રારચના રીધે ઇભાન
રાવ્મા છે , કાંઇ ખયા દીરથી ઇભાન નથી
રાવ્મા.
શ. નુશ (અ.)ઍ તેઓને જલાફભાં કહ્યું કે
તેઓ જે કંઇ કયે છે તે શુ ં જાણતો નથી. ઍટરે
કે તેઓ ખારીવ ણનય્મતથી અભર કયે છે કે
ભારની રારચથી તે શુ ં કશી ળકતો નથી. શુ ં
તો જાશેયી લાત જોઉં છુ ં . જાશેયભાં તેઓ
ઇભાનલાા જે લો અભર કયે છે .
અનુક્રભણણકા
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અને તેઓના ફાતીનની શકીકતનો ણશવાફ
જાણલો કંઇ ભાયા ઉય નથી ણ તે ખુદા છે
કે જે ફાહ્ય અને આંતયીક ફન્ને ફાફતોને
જાણે છે . કુયેળ રોકો ણ શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ના અસ્શાફોને ઍજ પ્રભાણે કશેતા
શતા. જે ભકે રૂભના “શીયકીર” ફાદળાશે અફુ
વુપીમાનને શુ ઝુય (વ.)ના તાફેદાયો ણલે
ૂછમું તો તે નારામાકે કહ્યું કે શરકા અને
ગયીફ રોકો તેની મયલી કયે છે .
શ. નુશ (અ.)ની કોભે કહ્યું કે આ ગયીફ
રોકોને ોતાની ાવેથી બગાડી ભુક. તો
અભો તાયી ાવે આલીને તાયી લાત પ્રત્મે રક્ષ
આીઍ. આે જલાફભાં કહ્યું કે ભાયાથી
ફનળે નણશ.
શુ ં ખુદાથી ડયલાલાો છુ ં . ભારદાય અને
ભોશતાજ ફધાને ખુદાના શુ કભ પ્રભાણે શકની
દાલત આું છુ ં . ભારદાયો ભાયી લાત વાંબે
ઍ આળાઍ શુ ં ગયીફોને ભાયી ાવેથી કાઢી
ભુકનાય નથી.
૧૧૬ થી ૧૨૦ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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ُ
َّ َ ۡ
ُ َ
َ ُ
قالوۡا ل َ ِئ ۡن ل ۡم تن َت ِہ ّٰینوۡ ُج ل َ َتکوۡن ّ َن ِم َن
ۡ
ۡ
ال َم ۡر ُجوۡ ِمه َف ﴿﴾۱۱۶
َ َ َ ّ َّ َ َ َّ
ُ
ۡ
ۚۖ
قاؾ ذ ِب ِاـ قوۡػ ِ ۡی کذبو ِـ ﴿ ﴾۱۱۷
َ ۡ
َ َ َ َ
فاف َت ۡح بَ ۡی ِج ۡی َق بَ ۡین ُہ ۡم ف ۡت ًحا ّق ن ِّججِ ۡی َق
َ
ۡ
ۡ
َم ۡن ّم ِعیَ ِم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۱۱۸
ُۡۡ
َ َ ۡ ّٰ
َ
فان َج ۡین ُہ َق َم ۡن ّم َع ٗہ فِی الفل ِک
ۡ ۡ
ال َمش ُحوۡ ِـ ﴿﴾۱۱۹

َُ َۡ َۡ
ۡ ۡ
ث ّم اغ َوقنا بَ ۡع ُد ال ّٰب ِقه َف ﴿﴾۱۲۱

તેભણે કહ્યું કે શે નૂશ! અગય તું નણશ અટકે તો
ંતને ત્થયો ભાયી જરૂય ભાયી નાખલાભા
)આલળે.(૧૧૬
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(નૂશે) અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય!
ણનવંળમ ભાયી કોભે ભને જુ ઠરાવ્મો છે .
(૧૧૭)
ભાટે તું ભાયી અને તેભની લચ્ચે મોગ્મ પેંવરો
કયી દે અને તું ભને તથા ઇભાન રાલનાયાઓ
ભાંશેના જે ઓ ભાયી વાથે છે તેભને ફચાલી
રે. (૧૧૮)
આથી અભોઍ તેને તથા તેની વાથે જે ઓ તે
બયેરા લશાણભાં શતા તેભને ફચાલી રીધા.
(૧૧૯)
છી ત્માય ફાદ ફાકી યશેરાઓને ડુફાડી
દીધા. (૧૨૦)
તે રોકોઍ કહ્યું કે અમ નુશ ! તું તાયી લાતથી
નણશ અટકે તો અભે તને ત્થયો ભાયીને ભાયી
નાખીળું. આ વાંબી નુશ (અ.)ઍ કહ્યું કે
અમ ભાયા યફ ! ભાયી કોભે અલાઇ કયી ભને
જુ ઠો ાડ્મો ભાટે તું ભાયી અને તેભની લચ્ચે
મોગ્મ પેંવરો કય અને જે ઓ ઇભાન
રાલનાયાઓ છે તેઓને ભાયી વાથે ફચાલી
રે. તેથી કુદયતે જે ઓ લશાણભાં ફેઠા શતા તે
ફધાને ફચાલી રીધા અને ત્માય છી
અનુક્રભણણકા
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ફાકીના ફધાને ડુફાડી દીધા.
૧૨૧ થી ૧૨૫ ભી આમાત :-

َ ۡ َ َ َ َ َ ً َ ّٰ َ َ ّٰ ۡ َ ّ
اـ اخم ُؿ ُہ ۡم
ِاـ فِی دل ِک لایۃ ؕ ق ما ک
ۡ ُ
﴾۱۲۱﴿ ّم ۡؤ ِم ِنه َف

ّ َق ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ل َ ُہوَ ال ۡ َعزیۡ ُز
﴾۱۲۲٪ ﴿ الرَ ِح ۡی ُم
ِ
ۡ َ ۡ ُ ۡ ُۨ ُ َ ۡ َ َ ّ َ
َ
ۖۚ
۱۲۳﴾ ﴿ کذبت عاخ المرس ِلهف
َُ َ َ ۡ
ََُ َ
﴾۱۲۴﴿ اؾ ل َ ُہ ۡم اخوۡ ُہ ۡم ُہوۡ ٌخ الَا ت ّتقوۡ َـ
ِاد ق
ۡ َ ٌ ۡ ُ َ ۡ َُ ّۡ
ٌ
﴾۱۲۵ۙ ﴿ ِانِی لکم ذسوؾ ا ِمهف

ણનવંળમ ઍભાં ણ ઍક ણનળાની છે ; જોકે તે
(નૂશની કોભ)ભાંથી ઘણાંખયા ઇભાન
રાલનાયા ન શતા. (૧૨૧)
અને ફેળક તાયો યલયરદગાય ઍજ છે જે
ઝફયદસ્ત (અને) દમાલાન છે . (૧૨૨)
અનુક્રભણણકા
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(ઍલીજ યીતે) આદના કફીરા (ના રોકો)ઍ
ણ યવુરોને જુ ઠરાવ્મા. (૧૨૩)
જ્માયે તેભના બાઇફંધ શુ દે તેભને કહ્યું કે ળું
તભે (અલ્રાશથી) નથી ડયતા ? (૧૨૪)
ફેળક શુ ં તભાયા ભાટે ઍક ણલશ્લાવને ાત્ર
યવૂર છુ ં . (૧૨૫)
જ. નુશ (અ.)ઍ કાપીયોના દુ:ખ ઉય ધીયજ
ધયી. તેથી ખુદાઍ કાપયોને ડુફાડી દીધા અને
ભોઅભીનોને ફચાલી રીધા. ફોધાઠ ગ્રશણ
કયલા આ જાશેય ણનળાની છે અને તેઓભાંથી
થોડાક ઇભાન રાલનાયા શતા.
ખયેખય તાયો યફ ળણક્તભાન અને દમાુ છે ,
તે કાપયોને ભોશરત આે છે .
શલે અલ્રાશ આદની કોભના રકસ્વાનું લણજન
કયે છે કે જે ઓઍ ોતાના મગમ્ફયને
જુ ઠરાવ્મા અને તેભની કોઇ ણ લાત ભાન્મ
યાખી નણશ.
જ્માયે આદના બાઇ શુ દ (અ.)ઍ કહ્યું કે ળું
તભે અલ્રાશથી ડયતા નથી ? જો તભે શક
લાતને ભાનળો નણશ તો તભે અઝાફભાં
ગીયપતાય થળો.
અનુક્રભણણકા
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તભાયા ભાટે શુ ં ઍક ણલશ્લાવાત્ર મગમ્ફય
છુ ં . ભને જે કાંઇ અલ્રાશનો શુ કભ ભે છે
તેનો ળબ્દે ળબ્દ તભાયી વભક્ષ યજુ કરૂં છુ ં .
તભો ભને અભીન વભજો શુ ં કદી અવત્મ
ફોરનાય નથી.
૧૨૬ થી ૧૩૦ભી આમાત :-

َ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۱۲۶﴿ فاتقوا اللہ ق ا ِطیعو ِـ

َ ُ ُ َ ۡۤ
َ
َ
َق َما ا ۡسـَلک ۡم َعل ۡی ِہ ِم ۡن ا ۡج ٍر ۚ ِا ۡـ ا ۡجرِ َی
َّ
ۡ َ ۡ
﴾۱۲۷﴿ ِالا َعدّٰی َذ ِّب ال ّٰعل ِمه َف
ُ َ ً
ُ ُ ََ
﴾۱۲۸﴿ ات ۡبنوۡ َـ ِبک ِ ّل ذِیۡ ٍع ّٰایَۃ ت ۡع َبثوۡ َـ
ََق تَ ّ َتخ ُذ ۡق َـ َم َصانِ َع ل َ َع ّ َل ُک ۡم تَ ۡخ ُل ُد ۡقـ
ِ

﴾۱۲۹﴿
અનુક્રભણણકા

1794

hajinaji.com

ۡ َ ۡ َ َ
﴾۱۳۱﴿ َق ِادا بَطش ُت ۡم بَطش ُت ۡم َج ّ َبا ِذیۡ َن
ભાટે તભે અલ્રાશથી ડયો અને ભાયી આજ્ઞા
ભાનો. (૧૨૬)
અને આ (વંદેળો) શોંચાડલા ફદર શુ ં
તભાયી ાવે કોઇ ભજુ યી ભાંગતો નથી, ભાયી
ભજુ યી તો જગતના ારનશાયના ભાથે છે .
(૧૨૭)
ળું તભે (કીર્તત ભાટે) દયેક ઊંચા સ્થે
ણનળાનીઓ (ઉંચી ઉંચી ઇભાયતો લગેયે) ફાંધો
છો ? વ્મથજ છે આ જે તભે કયો છો : (૧૨૮)
અને ભઝફુત ભઝફુત રકલ્રા ચણો છો ?
જાણે તભે અભય યશેનાયા કેભ ન શો ? (૧૨૯)
અને જ્માયે તભે (કોઇના ઉય) શાથ નાખો
છો ત્માયે ઝુરભગાયોની જે ભ શાથ નાખો છો.
(૧૩૦)
તભો ખુદાની આજ્ઞાનું ઉલ્રંઘન ન કયો, તભો
અભારૂં અનુકયણ કયો અને જે કાંઇ ઇરાશી
લાતને યજુ કરૂં તેને ભાન્મ યાખો.
શુ ં આજે ઇરાશી પ્રચાય કયી યહ્યો છુ ં તેનું કાંઇ
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ણ લતય તભાયાથી ચાશતો નથી. ભાયી
ભજુ યી તો જગતના ારનશાયના ઉય છે .
શુ ં તો ઍકજ લાત ચાશુ ં છુ ં કે તભો ખુદા ઉય
ઇભાન રાલો.
જ. શુ દ (અ.)ની કોભ શંભેળા યભત ગભતભાં
ભગ્ન યશેતી શતી. તભો તભાયી ભોટાઇ અને
ખુળશારીને જાશેય કયલાને ભાટે બવ્મ
ઇભાયતો ફનાલો છો. ખયા અથજભાં ઍ કાંઇ
ઉમોગી નથી અને ઍની કોઇ જરૂયત ણ
નથી. ઍભનો કોઇ પામદો નથી ણ ઍટરોેે
જ કે તભાયી દોરત અને તભાયી ભોટાઇની
ણનળાની તયીકે તેને ઉબી કયલાભાં આલી છે .
કશે છે કે ઍ રોકો ઉંચા ભકાનો ઉય ચડીને
યાશદાયીઓની ભશ્કયીઓ કયતા શતા અને
કફુતયો ઉડાલતા શતા. શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ઍ પયભાવ્મું કે કોઇ ભોટી ઇભાયત ફનાલે
તો કમાભતના રદલવે તે ઇભાયત તેના ભાટે
આપત થઇ જળે, ણ ોતાની જરૂયત ભાટે
વાભાન્મ ઇભાયત ફનાલલાભાં કોઇ લાંધો
નથી.
જ. શુ દ (અ.)ઍ નક્કાભી યભત ગભત અને
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ભોટી ઇભાયતો ફનાલલાની ભનાઇ કયી અને
કહ્યું કે ઍ બવ્મ ઇભાયતો અને ાણીના
ણલળા શોજો ફનાલો છો જાણે કે તભાયે
શંભેળા દુણનમાભાં જ યશેલાનું ન શોમ.
અને જ્માયે તભો કોઇની વાથે ઝગડો પવાદ
કયો છોતો ભગરૂયીની વાથે ફશુ જ અત્માચાય
કયો છો. તભો ણફલ્કુર ણનદજમ છો.
૧૩૧ થી ૧૩૫ભી આમાત :-

َ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۱۳۱﴿ فاتقوا اللہ ق ا ِطیعو ِـ

َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ َ ۡۤۡ َ ّ ُ َ ّ َ
َ
ُ
ۡ
﴾۱۳۲﴿ ق اتقوا ال ِذی امدخم ِبما تعلموـ
ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ
ۖۚ
۱۳۳﴾ ﴿ اؿ ّق بَ ِنه َف
ٍ امدخم ِباجع
َ ّّٰ
﴾۱۳۴﴿ َق َجن ٍت ّق ُع ُیوۡ ٍـ
ُ ان ّ ۡیۤۡ اَ َخ
َ اػ َع َل ۡی ُک ۡم َع َذ
ۡاب یَو ٍؿ
ِِ
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﴾۱۳۵﴿َع ِظ ۡی ٍم
ભાટે તભે અલ્રાશથી ડયો અને ભાયી આજ્ઞા
ભાનો. (૧૩૧)
અને તભે તેનાથી ડયો કે જે ણે તભાયી વશામ
ઍલી લસ્તુઓ લડે કયી છે કે જે તભે (વાયી
ેઠે) જાણો છો. (૧૩૨)
તેણે ળુઓ તથા ુત્રો લડે તભાયી વશામ કયી
છે : (૧૩૩)
અને ફગીચાઓ તથા ઝયણાંઓથી ણ.
(૧૩૪)
ણનવંળમ શુ ં તભાયા ભાટે ભશાન રદલવના
અઝાફનો બમ યાખું છુ ં . (૧૩૫)
તભો આલા કામો કયલા ભાટે અલ્રાશથી ડયો,
ભાયી આજ્ઞા ભાનો અને ભાયા શુ કભ પ્રભાણે
અભર કયો તેભાંજ તભાયા ભાટે ફન્ને રોકભાં
(દુણનમા અને આખેયતભાં) પામદા છે .
તભે અલ્રાશથી ડયો તેણે તભાયી વશામ ઍલી
લસ્તુઓથી કયી છે જે ના ણલે તભો વાયી યીતે
જાણકાય છો. તભોને કુદયતે પ્રકાય-પ્રકાયની
અનુક્રભણણકા
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નેઅભતો આી છે .
ખુદાની ઍ ભશાન નેઅભતો અનેક પ્રકાયની
છે . તેણે ચોગા થકી તભાયી વશામ કયી,
ઊંટ, ગામ, ફકયા, ઘોડા કે જે નાથી તભો રાબ
ભેલી યહ્યા છો. તભોને ુત્રોની ફક્ષીળ કયી
કે તેઓ તભાયી દયેક શારતભાં વશામ કયનાય
છે .
ઍ ણવલામ ખેતીલાડી અને ાણીના
ઝયણાઓથી તભાયી ભદદ કયી અને ઍ
ફાગોભાં જે પો મદા થામ છે તેનો તભે
ઉમોગ કયો છો અને ઝયણાઓભાંથી ાણી
ીઓ છો તથા તભાયી ખેતીઓને તૃપ્ત કયો
છો.
અમ કોભ અલ્રાશે તભોને આલી ઉભદા
નેઅભતો આલા છતાં ણ તભો તેની
નાળુક્રી કયો છો અને તેના ણવલામ ફીજાની
ૂજાાઠ કયો છો તે ણળકજના કાયણે તભાયા ભાટે
ભશાન રદલવના અઝાફનો ભને બમ યશે છે .
દુણનમાભાં ખયાફ શલાનો અઝાફ અને
આખેયતભાં જશન્નભનો અઝાફ.
અનુક્રભણણકા
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૧૩૬ થી ૧૪૦ ભી આમાત :-

َقالُوۡا َسوَ ٌ
ٓاء َع َل ۡی َنا ۤۡ اَ َق َع ۡظ َت اَ ۡؿ ل َ ۡم تَ ُکنۡ
ۡ ۡ
ِّم َن ال ّٰو ِع ِظه َف ﴿ ۙ﴾۱۳۶

َ ۤۡ ّ َ ُ ُ َ َ ۡ
ِا ۡـ ّٰہذا ِالا خل ُق الۡا ّقل ِه َف ﴿ ۙ﴾۱۳۷
َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ ۡ
َ
ق ما نحن ِبمعذ ِبهف ﴿﴾۱۳۸
َف َک ّ َذبُوۡ ُف َفاَ ۡہ َل ۡک ّٰن ُہ ۡم ؕ ِا ّ َـ ف ۡی ّٰدل ِ َک ل َ ّٰایَ ًۃ ؕ قَ
ِ
َ َ َ ََۡ ُ ۡ
اـ اخم ُؿ ُہ ۡم ّم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۱۳۹
ما ک
َق ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ل َ ُہوَ ال ۡ َعزیۡ ُز ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿ ﴾۱۴۱٪
ِ

તેભણે કહ્યું કે ચાશે તું નવીશત કયે મા નવીશત
)ંુકયનાયાઓ ભાંશેનો ન થામ ઍ (વઘ
)અભાયા ભાટે વભાન છે : (૧૩૬
)આ તો આગરા રોકોની ટેલ (રૂઢી
hajinaji.com
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છે :(૧૩૭)
અને અભે અઝાફભાં વડાનાયા નથી.
(૧૩૮)
વાયાંળ કે તેભણે તે (શૂ દ)ને (દયેક યીતે)
જુ ઠરાવ્મો, જે થી અભોઍ તેભનો નાળ કયી
નાખમો; ફેળક ઍભાં ણ ઍક ણનળાની છે .
જો કે તે (શૂ દની કોભ)ભાંથી ઘણાંખયા ઇભાન
રાલનાયા ન શતા. (૧૩૯)
અને ણનવંળમ તાયો યલયરદગાય ઍજ છે જે
ઝફયદસ્ત (અને) દમાલાન છે . (૧૪૦)
આદની કોભના રોકોઍ જ. શુ દ (અ.)ને
જલાફ આપ્મો કે ચાશે તું નવીશત કયે કે ન
કય અભાયા ભાટે ફધું વયખું છે . અભો અભાયા
રયલાજને ભુકલાના નથી.
આ ફુતોની ૂજાાઠનો રયલાજ તો અભાયા
લડલાઓની યીત છે . અભો તો તેઓના ગરે
ચારીઍ છીઍ અને અભો તાયા કશેલાથી
અભાયા ફા-દાદાઓની જે યીતો છે તેને ળા
ભાટે ભુકી દઇઍ ? તાયી શેરાં જે ઓ
મગમ્ફયીનો દાલો કયીને આવ્મા શતા તેભની
ણ આલીજ આદત શતી અને તેઓ ણ
અનુક્રભણણકા
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આલીજ નવીશતો કયતા શતા અને ઍક
ખુદાની પ્રાથજના કયલાનો શુ કભ આતા શતા.
ફુતોની ૂજા કયલી ઍ તો અભાયી જુ ની
આદત છે . અભો અઝાફભાં વડાનાયા નથી.
તે રોકોઍ જ. શુ દ મગમ્ફયને જુ ઠરાવ્મા
તેથી અભોઍ વખત શલા ભોકરીને તેઓને
શરાક કમાજ, ખયેખય આદની કોભને શરાક
કયલાભાં જુ ઠરાલલા લાાઓ ભાટે કુદયતની
ણનળાનીઓ છે અને આદની કોભભાં ઘણા
રોકો ઇભાન રાલનાયા ન શતા અને ઍભાંથી
ફશુ જ થોડા રોકો શ. શુ દ (અ.) ય ઇભાન
રાવ્મા શતા.
અલ્રાશ ળણક્તભાન છે તે ચાશે ત્માયે કાપયોને
અઝાફ કયી ળકે છે . તેને કોઇ ટાી ળકતું
નથી. અલ્રાશ ભશેયફાન ણ છે તેભજ
તોફા કયલા ભાટે વભમ ણ આે છે .
૧૪૧ થી ૧૪૫ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َّ َ
َ
ۖۚ
۱۴۱﴾ ﴿ کذبت ثموخ المرس ِلهف
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َُ
ُ َّ َ َ ٌ
َ ِا ۡد َق
اؾ ل َ ُہ ۡم اخوۡ ُہ ۡم ّٰص ِلح الَا تتقوۡ َـ
﴾۱۴۲﴿
ُ ّ
ۡ َ
﴾۱۴۳ۙ ﴿ ِان ِ ۡی لَک ۡم َذ ُسوۡ ٌؾ ا ِمه ٌف
َ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۱۴۴﴿ فاتقوا اللہ ق ا ِطیعو ِـ
ََق َماۤۡ اَ ۡسـ َ ُل ُک ۡم َع َل ۡی ِہ ِم ۡن اَ ۡجر ۚ ِا ۡـ اَ ۡجری
ِ
ٍ
َّ
ۡ َ ۡ
﴾۱۴۵﴿ ِالا َعدّٰی َذ ِّب ال ّٰعل ِمه َف
(ઍલીજ યીતે) વભૂદના કફીરા(ના રોકો)ઍ
ણ યવૂરોને જુ ઠરાવ્મા શતા. (૧૪૧)
જ્માયે કે તેભના બાઇફંધ વારેશે તેભને કહ્યું
કે ળું તભે (અલ્રાશથી) નથી ડયતા ? (૧૪૨)
ફેળક શુ ં તભાયા ભાટે ઍક ણલશ્લાવને ાત્ર
યવૂર છુ ં . (૧૪૩)
ભાટે તભે અલ્રાશથી ડયો અને ભાયી આજ્ઞા
અનુક્રભણણકા
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ભાનો. (૧૪૪)
અને શુ ં તભાયી ાવે તે (વંદળો) શોંચાડલા
ફદર કાંઇ ભશેનતાણં ભાંગતો નથી, ભાયો
ફદરો તો જગતના યલયરદગાયના ભાથે છે .
(૧૪૫)
વભુદની કોભે ણ મગમ્ફયોને જુ ઠરાવ્મા
અને કોભના ફદતયીન અને પવાદી રોકો નેતા
ફની ફેઠા શતા અને ઉંચા દયજ્જાના રોકો
ોતાના ઘભંડભાં ચકચુય યશેતા શતા. જ.
વારેશ (અ.)ની દાલતની જો કાંઇ અવય થઇ
શોમ તો તે નીચરા રોકો ઉય થઇ અને ઉંચા
દયજ્જાના રોકોઍ આની લાતને ભાનલાનો
વાપ ઇન્કાય કયી કહ્યું કે જે ના ઉય તભે
ઇભાન રાવ્મા છો તેને અભે શયગીઝ
ભાનલાના નથી.
જ્માયે વભુદીઓને તેઓના બાઇ (તેઓની
કોભના શોલાથી બાઇ કશેલાભાં આવ્મું છે .)
શ. વારેશ (અ.)ઍ કહ્યું ળું તભને ખુદાના
અઝાફનો બમ નથી કે તભે ણળકજ કયો છો ?
ફેળક ! શુ ં તભાયા ભાટે ઍક ણલશ્લાવાત્ર
વત્મ કશેનાય, અભાનતદાય છુ ં અને શુ ં કદી
અનુક્રભણણકા
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કોઇ ણ લાતનો ખોટો દાલો નથી કયતો.
ણળકજ કયલાથી અલ્રાશથી ડયો, ભાયી આજ્ઞા
ભાનો અને શુ ં જે કાંઇ કશુ ં તેના ઉય અભર
કયો. ઇરાશી ઍશકાભ શોંચાડલાની શુ ં
તભાયી ાવે કાંઇ ભજુ યી ચાશતો નથી. ભારૂં
ભશેનતાણં તો જગતના યલયરદગાય ાવે
છે .
૧૪૬ થી ૧૫૦ભી આમાત :-

ُ َُۡ
ۡ ۡۤ َ
﴾۱۴۶ۙ ﴿ اتل َؿخوۡ َـ ف ِ ۡی َما ّٰہ ُہنا ّٰا ِم ِنه َف
َ ّّٰ
﴾۱۴۷ۙ ﴿ ف ِ ۡی َجن ٍت ّق ُع ُیوۡ ٍـ
َۡ َۡ َ َُ
﴾۱۴۸﴿ ّق ر ُذ ۡق ٍع ّق نخ ٍل طل ُع َہا َہ ِض ۡی ٌم
ۡ َ َُۡ َۡ َ
ۡ ّٰ ً
َ
اؾ بُ ُیوۡتا ف ِو ِہه َف
ب
ج
ِ ِ ق تن ِحتوـ ِمن ال
﴾۱۴۹﴿
અનુક્રભણણકા
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َ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۱۵۱﴿ فاتقوا اللہ ق ا ِطیعو ِـ
ળું તભે અશીંની લસ્તુઓભાં ણનબજમ ણસ્થણતભાં
છોડી દેલાભાં આલળો : (૧૪૬)
(અથાજત) ફગીચા તથા નશેયોભાં (૧૪૭)
અને ખેતયોભાં તથા ખજુ યીના લૃક્ષોભાં કે
જે ની કીઓ નાજુ ક શોમ છે ? (૧૪૮)
અને (અઝાફથી ફચલા ભાટે તભાયા) ચાતુમજ
લડે શાડો કોયી (તેભાં) ભકાનો ફનાલો છો ?
(૧૪૯)
ભાટે તભે અલ્રાશથી ડયો અને ભાયી આજ્ઞા
ભાનો. (૧૫૦)
તભે રોકો આ દુણનમાભાં પ્રકાય-પ્રકાયની
નેઅભતો બોગલી યહ્યા છો. ળું તભોને ઍભજ
છુ ટા ભુકી દેલાભાં આલળે ?
ફગીચાઓ ભેલાઓથી બયુય છે , ાણીના
ઝયણાઓ છે , ઠંડા અને ભીઠા ાણી છે અને
ત્માં શયીબયી ખેતીઓ છે . ખજુ યોના
ફગીચાઓ છે અને ફશુ જ ઉભદા ખજુ યો છે .
આ ત્રણેમ આમતોનો ભતરફ ઍ કે શ.
અનુક્રભણણકા
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વારેશ (અ.)ઍ કહ્યું કે આ ફધી ફાગફગીચાઓની જે નેઅભતો તભને આી છે
તો ળું તભે ઍભ ધાયો છો કે તભે શંભેળા તેભાં
આયાભથી યશેળો અને તભોને ઍભજ છુ ટા
ભુકી દેલાભાં આલળે ? ણ ઍલું કદી ફનળે
નશીં.
તભો ોતાની ચારાકી લાયીને શાડોભાં
ભકાનો ફનાલો છો. ઍ ળણક્ત ખરૂં જોતાં
ખુદાઍ જ તભોને આી છે અને તભો ધાયો
છો કે તભો તે ઘયોભાં અઝાફથી ફચી જળો ?
તે ણવલામ ખુદાઍ તભોને ઘણી જાતનો
વયવાભાન આેરો છે , અલ્રાશની
ભુખારેપત ન કયો અને ણળકજના કાયણે તભાયી
નેઅભતો ચારી જળે. ભાયી લાતને જો ભાન્મ
યાખળો તો તભે ભુણક્ત ાભળો.
૧૫૧ થી ૧૫૫ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡۤ ُ
ۡ
﴾۱۵۱ۙ ﴿ َق لَا ت ِط ۡی ُعوۡا ا ۡمرَ ال ُم ٌۡ ِوفِه َف
َالَّذیۡ َن حُ ۡفس ُد ۡق َـ فی الۡاَ ۡذص َق لا
ِ
ِ
ِ
ِ
અનુક્રભણણકા
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﴾۱۵۲﴿ یُ ۡص ِل ُحوۡ َـ
َ ّ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡۤ َ َ ّ ۡۤۡ ُ َ
ۡ
َ
﴾۱۵۳﴿ قالوا ِانما انت ِمن المسَ ِوین
ّٰ ۡ َ َ ُ ۡ ّ ٌ َ َ َ ّ َ ۡ َ ۡۤ َ
ۖ فا ِة ِبایَ ٍۃ ِا ۡـ
ۚ ما انت ِالا بٍو ِمثلنا
ۡ ّّٰ َ َ ۡ ُ
﴾۱۵۴﴿ الص ِدقِه َف
کنت ِمن

َ َ ّٰ َ َ
ُاق ٌۃ لّ َ َہا ًِ ۡو ٌب ّ َق ل َ ُک ۡم ًِ ۡوب
قاؾ ہ ِذ ٖف ن
ُ َ
﴾۱۵۵﴿ یَوۡ ٍؿ ّم ۡعلوۡ ٍؿ
અને તે અત્માચાયીઓની આજ્ઞા ન ભાનો :
(૧૫૧)
કે જે ઓ ૃથ્લીભાં પવાદ કયતા યશે છે અને
વુધાયણા કયતા નથી. (૧૫૨)
તેભણે કહ્યું કે ણવલામ તેના ફીજુ ં કાંઇ નથીકે
તાયા ય જાદુ કયલાભાં આવ્મો છે . (૧૫૩)
(ફાકી) તું અભાયાજ જે લો ઍક ભાણવ છે ,
અનુક્રભણણકા
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ણ જો તું વાચો શોમ તો કોઇ ણનળાની રઇ
આલ. (૧૫૪)
(વારેશે) પયભાવ્મું કે આ ઍક ઊંટણી
(ણનળાની તયીકે) છે , ાણી ીલાનો ઍક
ઠયાલેરો રદલવ તેના ભાટે છે , અને ઍક
ઠયાલેરા રદલવનું ાણી તભો વલજ ભાટે છે .
(૧૫૫)
અને જે ઓ અત્માચાયી છે અને શદથી
આગ લધી ગમા છે જે તભાયા લડેયાઓ છે
તેનું તભે અનુવયણ કયો નણશ. કશે છે કે ઍ
નલ ટોા શતા જે ઓઍ શ. વારેશ (અ.)ને
ભાયી નાખલાનો ઇયાદો કમો શતો.
શ. વારેશ (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે રોકો ઍલા છે
કે જે ઓ કુફ્ર કયીને ઝભીન ઉય દંગા-પવાદ
કયે છે અને રોકોને ફશેકાલે છે અને ોતાના
કામોની વુધાયણા કયતા નથી.
શ. વારેશ (અ.)ને જલાફભાં તેઓઍ કહ્યું કે
તાયા ઉય કોઇઍ જાદુ કમુું છે અને તાયી
ફુઘ્ધી ચારી ગઇ છે . તું ઍક અજાણ્મા ભાણવ
જે લી લાત કયે છે . તાયી શસ્તી કાંઇ નથી, તું
ોેેતાને મગમ્ફય કશે છે . ણ તું તો
અનુક્રભણણકા
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અભાયા જે લો ઍક ભાણવ છે જો તું
મગમ્ફય શો તો કોઇ ણનળાની ફતાલ.
છી શ. વારેશ (અ.)ઍ ૂછમું કે તભો
ભાયાથી ળું ચાશો છો ? જલાફભાં તેઓઍ
કહ્યું કે શાડભાંથી ઍક ઊંટણીને તું ફશાય
કાઢ, જે ણે ગબજ ધાયણ કમો શોમ અને તેણી
ફશાય આલતાંની વાથેજ ફચ્ચાને જન્ભ
આે. શ. વારેશ (અ.)ઍ દોઆ કયી અને
ઊંટણીઍ ફશાય નીકી ફચ્ચાને જન્ભ
આપ્મો. છી આે કહ્યું કે ઍક રદલવ ાણી
ીલા ભાટે તભાયા ભાટે છે અને ઍક રદલવ
આ ઉંટણી ભાટે છે (જે નું લણજન અભોઍ
વુયઍ અઅયાપભાં ણલગતલાય કમુું છે .)
૧૫૬ થી ૧૫૮ ભી આમાત :-

ُ َق لَا تَ َم ّ ُسوۡ َہا ب ُسوۡٓ ٍء َف َیاۡ ُخ َذخ ُ ۡم َع َذ
اب
ِ

﴾۱۵۶﴿ یَوۡ ٍؿ َع ِظ ۡی ٍم
ۡ ّٰ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ
َ
﴾۱۵۷ۙ ﴿ فعـػقہا فاصبحوا ن ِد ِمهف
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ً ّٰ َ ّٰ َ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ
اب ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَایَۃ ؕ َق
فاخذہم العذ
ۡ ُ ََۡ َ َ َ
﴾۱۵۸﴿ اـ اخم ُؿ ُہ ۡم ّم ۡؤ ِم ِنه َف
ما ک
અને (ખફયદાય !) તેને ઇજા શોંચાડલાના
શેતુથી અડકળો ભા, નણશ તો તભને ઍક
ભશાન રદલવનો અઝાફ આલી કડળે.
(૧૫૬)
છતાં તેભણે તે (ઊંટણી)ના ગુંઠણ કાી
નાખમા (અને) છી સ્તાલા રાગ્મા.
(૧૫૭)
છી તેભને અઝાફે આલી કડ્મા; ફેળક
ઍભાં ણ ણનળાની છે ; જોકે તે (વારેશની
કોભ)ભાંથી ઘણાંખયા ઇભાન રાવ્મા ન શતા.
(૧૫૮)
છી તે રોકોઍ તે ઉંટણીને કત્ર કયી નાખી
અને તેઓ ઉય કુદયતી અઝાફ નાણઝર
થમો.

અનુક્રભણણકા
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૧૫૯ થી ૧૭૦ભી આમાત :-

َق ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ل َ ُہوَ ال ۡ َعزیۡ ُز ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿ ﴾۱۵۹٪
ِ
َ َّ َ ُ ۡ
ۡ
ۚۖ
کذ َب ۡت ق ۡو ُؿ لوۡ ِضِۣ ال ُم ۡر َس ِله َف ﴿ ﴾۱۶۱
ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ٌ َ َ َ َّ ُ
َ
ۡ
ِاد قاؾ لہم اخوہم لوض الا تتقوـ ﴿﴾۱۶۱

ّۡ َُ ۡ َ ُ ۡ ٌ َ ۡ
ٌ
ِانِی لکم ذسوؾ ا ِمهف ﴿ ۙ﴾۱۶۲
َ ّ َ ُ ّّٰ َ َ َ
ُ
ۡ
ۡ
فاتقوا اللہ ق ا ِطیعو ِـ ﴿﴾۱۶۳
َق َما ۤۡ اَ ۡسـ َ ُل ُک ۡم َع َل ۡی ِہ ِم ۡن اَ ۡجر ۚ ِا ۡـ اَ ۡجریَ
ِ
ٍ
ّ َ َ ّٰ َ ّ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
ِالا عدی ذ ِب العل ِمهف ﴿﴾۱۶۴
َ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ َ ۡ
َ
اتاتوـ الذٔواـ ِمن العل ِمهف ﴿ ۙ﴾۱۶۵
َق تَ َذ ُذ ۡق َـ َما َخ َل َق ل َ ُک ۡم َذ ّبُ ُک ۡم ِّمنۡ
hajinaji.com
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ُ َ َۡ
َ َۡ
﴾۱۶۶﴿ اجک ۡم ؕ بَ ۡل ان ُت ۡم قوۡ ٌؿ ّٰع ُد ۡق َـ
ِ ارق
ََقالُوۡا لَئ ۡن لّ َ ۡم تَ ۡن َت ِہ ّٰی ُلوۡ ُض ل َ َت ُکوۡن َ ّ َن ِمن
ِ
ۡ ۡ ۡ
﴾۱۶۷﴿ ال ُمُ َو ِجه َف
ُ
ّ َ َ
ۡ َۡ
﴾۱۶۸﴿ اؾ ِان ِ ۡی ل َِع َم ِلک ۡم ِّم َن القال ِه َف
ق
ُ َ
َ
َ
﴾۱۶۹﴿ َذ ِّب ن ِّججِ ۡی َق ا ۡہ ِد ۡی ِم ّما حَ ۡع َملوۡ َـ
ۡ َ ۡ َ ۡۤ ٗ َ ۡ َ َ ُ ّٰ ۡ َ ّ َ َ
َ
﴾۱۷۱ۙ ﴿ فنجینہ ق اہلہ اجم ِعهف
અને ફેળક તાયો યલયરદગાય ઍજ છે જે
ઝફયદસ્ત (અને) દમાલાન છે . (૧૫૯)
(ઍલીજ યીતે) રૂતની કોભે ણ યવૂરોને
જુ ઠરાવ્મા. (૧૬૦)
જ્માયે કે તેભના બાઇફંધ રૂતે તેભને કહ્યું કે ળું
તભે (અલ્રાશથી) નથી ડયતા ? (૧૬૧)
ફેળક શુ ં તભાયા ભાટે ઍક ણલશ્લાવને ાત્ર
અનુક્રભણણકા
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યવૂર છુ ં . (૧૬૨)
ભાટે તભે અલ્રાશથી ડયો અને ભાયી આજ્ઞા
ભાનો. (૧૬૩)
અને શુ ં તભાયી ાવે આ (વંદેળો) શોંચાડલા
ફદર કાંઇ ભજુ યી ભાંગતો નથી, ભાયી ભજુ યી
તો જગતના ારનશાયના ભાથે છે . (૧૬૪)
ળું તભે આખી વૃણટ કભાં (કેલ) ુરૂો ાવેજ
જાઓ છો: (૧૬૫)
અને તભાયી સ્ત્રીઓને ત્માગી દો છો કે જે
તભાયા ભાટે (તભાયા) યલયરદગાયે ેદા કયી
છે ? ફલ્કે લાત આ છે કે તભે શદ ઓંગી
જનાયા રોકો છો, (૧૬૬)
તેભણે કહ્યું કે શે રૂત ! અગય તું (આલું કશેતાં)
નણશ અટકે તો તું (અશીંથી) જરૂય શાંકી
કાઢલાભાં આલળે. (૧૬૭)
(રૂતે) કહ્યું, ણનવંળમ શુ ં તભાયા કૃત્મોને વખત
(યીતે) ણધક્કાયનાયાઓ ભાંશેનો છુ ં . (૧૬૮)
શે ભાયા યલયરદગાય ! ભને તથા ભાયા
ઘયલાાઓને આ રોકો જે કૃત્મ કયે છે
તેનાથી ફચાલી રે. (૧૬૯)
જે થી અભોઍ તેને તથા તેના ઘયલાા
અનુક્રભણણકા
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વઘાઓને ફચાલી રીધા: (૧૭૦)
છી ખુદા પયભાલે છે કે તાયો યલયરદગાય
ફદરો રેલા ભાટે ળણક્તભાન છે અને તે દમાુ
ણ છે અને તે કોઇની વાથે અન્મામ કયતો
નથી.
જ. રુત (અ.)ની કોભે ણ મગમ્ફયોને
જુ ઠરાવ્મા અને જ. ઇબ્રાશીભ અને જ.
વારેશ (અ.)ની લાતનો ઇન્કાય કમો જે
તેઓની શેરાં થમા શતા. જે લખતે તેઓના
બાઇ રુત (અ.)ઍ તેઓને કહ્યું કે ળું તભે
ખુદાથી ડયતા નથી કે આલા ભોટા ગુનાશ કયો
છો ? શુ ં તભાયા ભાટે નવીશત કયલાભાં
ણલશ્લાવાત્ર મગમ્ફય છુ ં . તભે ભાયી
નવીશત વાંબો અને ખુદાથી ડયો તથા શુ ં
જે કંઇ કશુ ં તેના ય અભર કયો. તભાયી ાવે
શુ ં કંઇ લતય ચાશતો નથી. ભાયી ભજુ યી તો
જગતના ારનશાય ઉય છે . તભો દુણનમાના
રોકો વાથે નીણત ણલરૂઘ્ધ કૃત્મ કયો છો. આલું
કાભ ફીજા કોઇ કયતા નથી. તભો તભાયી
સ્ત્રીઓને છોડી તભો વૃણટ ક ણલરૂઘ્ધનું કાભ
ુરૂો વાથે કયો છો, તભો શદથી લધી જનાયી
અનુક્રભણણકા
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કોભ છો. તે રોકોઍ કહ્યું કે અમ રુત ! તું
અભોને આલું કશેતાં અટકીળ નણશ તો તને
ફેઇઝઝત કયીને ળશેયભાંથી કાઢી ભુકીળું. જ.
રુત (અ.)ઍ કહ્યું કે શુ ં તભાયા કૃત્મોને વખત
યીતે ણધક્કારૂં છુ ં . છી આે અલ્રાશ ાવે
દોઆ ભાંગી કે ભને અને ભાયા ઘયલાાઓને
જે રોકો ભોઅભીન છે તેઓને આ ફુયા
રોકોથી ફચાલ. કુદયત કશે છે કે અભોઍ તેને
તથા તેના ઘયલાાઓને ફચાલી રીધા અને
નજાત આી.
૧૭૧ થી ૧૭૫ ભી આમાત :-

َّ
ّٰ ۡ ً
﴾۱۷۱﴿ ِالا َع ُجوۡرا فِی الغكِؿِیۡ َن
َ ّٰ َ َ َ ُ
﴾۱۷۲﴿ ث ّم َخ ّم ۡرنا الۡآ ِویۡ َن
َ َ َ َ ً َ َّ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ٓاء َمؽ ُػ
ق امؽػنا علی ِہم مؽػا ۚ فس
َ ۡ ۡ
﴾۱۷۳﴿ ال ُمنذذِیۡ َن
અનુક્રભણણકા
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َ ۡ َ َ َ َ َ ً َ ّٰ َ َ ّٰ ۡ َ ّ
اـ اخم ُؿ ُہ ۡم
ِاـ فِی دل ِک لایۃ ؕ ق ما ک
ۡ ُ
﴾۱۷۴﴿ ّم ۡؤ ِم ِنه َف
ّ َق ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ل َ ُہوَ ال ۡ َعزیۡ ُز
﴾۱۷۵٪ ﴿ الرَ ِح ۡی ُم
ِ

ણવલામ ઍક લૃઘ્ધ સ્ત્રીના કે જે ાછ યશી
જનાયાઓ ભાંશેની શતી. (૧૭૧)
છી અભોઍ ફીજાઓનો વદંતય નાળ કયી
નાખમો. (૧૭૨)
અને અભોઍ તેભના ય (ત્થયોનો) લયવાદ
લયવાવ્મો; જે રોકો (અઝાફથી) ડયાલલાભાં
આવ્મા શતા તેભના ઉય આ કેલો ફુયો
લયવાદ શતો ? (૧૭૩)
ફેળક ઍભાં ણ ઍક ણનળાની છે ; જો કે તે
(રૂતની કોભ)ભાંથી ઘણાંખયા ઇભાન
રાલનાયા ન શતા. (૧૭૪)
અને ફેળક તાયો યલયરદગાય ઍજ છે જે
ભશા ફલાન (અને) દમાુ છે . (૧૭૫)
જ. રુત (અ.)ની સ્ત્રી કાપેયા શોલાથી તે
અનુક્રભણણકા
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અઝાફભાં ફાકી યશેલાલાાઓભાંની શતી
અને તે ોતાની કોભ તયપ લરણ યાખતી શતી
અને તેઓના ફુયા કૃત્મોથી યાજી શતી અને તે
શ. રુત (અ.)ની વાથે ળશેયની ફશાય નીકી
ન શતી અને ઍભ કશેતી શતી કે જે કોભનું
થળે ઍ ભારૂં થળે. કશે છે કે તેણીના ભાથા
ઉય ત્થય ડલાથી તે ભયણ ાભી.
કુદયતે તેઓના ળશેયને ઉંધું કયીને તેઓને
શરાક કમાજ. છી કુદયતે તે કોભની ઉય
ત્થયોનો લયવાદ લયવાવ્મો જે થી તેઓ
શરાક થમા.
જ. રુત (અ.)ની કોભને જે અઝાફ થમો
તેભાં રોકો ભાટે નવીશત છે . આની કોભના
ઘણા ભાણવો ઇભાન રાલનાયા ન શતા અને
ભળશુ ય ઍ છે કે શ. રુત (અ.)ની ફે ુત્રીઓ
તથા ફે જભાઇ ણવલામ ઇભાન રાલનાયા
ઘણા થોડા શળે.
તાયો યફ ઍ છે કે જે વલજ વિાલાન છે . તે
શુ જ્જત ુયી કમાજ લગય કોઇને અઝાફ કયતો
નથી.
અનુક્રભણણકા
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૧૭૬ થી ૧૮૦ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ َ ّ َ
َ
ۖۚ
۱۷۶﴾ ﴿ کذب اصحب لــیک ِۃ المرس ِلهف
ُ َ َ ۡ
ُ َّ َ َ
﴾۱۷۷﴿ اؾ ل َ ُہ ۡم ش َع ۡی ٌب الَا تتقوۡ َـ
ِاد ق
ۡ َ ٌ ۡ ُ َ ۡ َُ ّۡ
ٌ
﴾۱۷۸ۙ ﴿ ِانِی لکم ذسوؾ ا ِمهف
َ َ َ ّّٰ ُ َ ّ َ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۱۷۹﴿ فاتقوا اللہ ق ا ِطیعو ِـ

َ ُ ُ َ ۡۤ
َ
َ
َق َما ا ۡسـَلک ۡم َعل ۡی ِہ ِم ۡن ا ۡج ٍر ۚ ِا ۡـ ا ۡجرِ َی
َّ
ۡ َ ۡ
﴾۱۸۱﴿ ِالا َعدّٰی َذ ِّب ال ّٰعل ِمه َف
(ઍલીજ યીતે) અમકાલાા (લનલાવી)ઓઍ
ણ મગમ્ફયોને જુ ઠરાવ્મા. (૧૭૬)
જ્માયે કે ળોઅમફે તેભને કહ્યું કે ળું તભે
(અલ્રાશથી) નથી ડયતા ? (૧૭૭)
ફેળક શુ ં તભાયા ભાટે ઍક ણલશ્લાવને ાત્ર
યવૂર છુ ં . (૧૭૮)
અનુક્રભણણકા
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ભાટે તભે અલ્રાશથી ડયો અને ભાયી આજ્ઞા
ભાનો. (૧૭૯)
અને શુ ં તભાયી ાવેથી આ (વંદેળો)
શોંચાડલા ફદર કાંઇ ભશેનતાણં ભાંગતો
નથી, ભારૂં ભશેનતાણં તો જગતના
ારનશાયના ભાથે છે . (૧૮૦)
કુદયત કશે છે કે અમકાલાા (લનલાવી)ઓઍ
ણ મગમ્ફયને જુ ઠરાવ્મા.
જ. ળોઍફ (અ.)ઍ કહ્યું ળું તભે ખુદાના
અઝાફથી ડયતા નથી ? શુ ં તભાયા ભાટે ઍક
ણલશ્લાવાત્ર મગમ્ફય છુ ં . તભે રોકો
ફુતયસ્તી કયલાથી ખુદાથી ડયો અને તભો
ભાયી લાતને ભાનો. શુ ં તો ખુદાની ખુળી ભાટે
તભોને ણશદામત કરૂં છુ ં અને શુ ં ઍશકાભ
શોંચાડલાની કાંઇ ભજુ યી ચાશતો નથી. ભારૂં
ભશેનતાણં તો જગતના ારનશાય ઉય છે .
ફધામ મગમ્ફયોઍ તેઓથી ભશેનતાણં
ભાગ્મું નથી ણ ખુદાની ખુળી ભાટે આ કામજ
કયતા શતા.
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૧૮૧ થી ૧૮૮ ભી આમાત :-

اَ ۡق ُفوا ال ۡ َک ۡی َل َق لَا تَ ُکوۡنُوۡا ِم َن ال ۡ ُم ۡخ ٌِ ِویۡنَ
﴿﴾۱۸۱
َ ُۡ ۡ ۡ َ
ۡ
از ال ُم ۡس َت ِق ۡی ِم ﴿﴾۱۸۲
ق ِرنوا ِبال ِقسط ِ
َ َ َ ۡ َ ُ َّ
از اَ ۡش َی َ
الن َ
ٓاء ُہ ۡم َق لَا تَ ۡع َثواۡ
ق لا تبخسوا
ۡ
فی الۡاَ ۡ
ص ُمف ِس ِدیۡ َن ﴿﴾۱۸۳
ذ
ِ
ِ
َ
َق ّاتقُوا الَّذ ۡی َخ َلقَ ُک ۡم َق الۡجب ّ َل َۃ الۡاَ ّ َقل ِهۡفَ
ِ
ِِ
﴿﴾۱۸۴
َ ُ ۡۤۡ ّ َ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ َ
ۡ
َ
قالوا ِانما انت ِمن المسَ ِوین ﴿ ۙ﴾۱۸۵
َ َ ۤۡ َ ۡ َ ّ َ َ َ ٌ ّ ۡ ُ َ َ ۡ ّ َ ُ ّ ُ َ
ق ما انت ِالا بٍو ِمثلنا ق ِاـ نظنک
hajinaji.com
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ۡ ّٰ ۡ
﴾۱۸۶﴿ ل َ ِم َن الک ِذ ِبه َف
َّ َ ّ ً َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ
الس َمٓا ِء ِا ۡـ
فاس ِقط علینا کِسفا ِمن
ۡ ّّٰ َ َ ۡ ُ
﴾۱۸۷﴿ الص ِدقِه َف
کنت ِمن
ُ َ
َ َ َ َ
﴾۱۸۸﴿ اؾ َذب ِّ ۡیۤۡ ا ۡعل ُم ِب َما ت ۡع َملوۡ َـ
ق

(શે રોકો !) તોર ભા ૂયાં આો, અને
(ફીજાઓને) ઓછુ ં આનાયાઓ ભાંશેના ન
થાઓ, (૧૮૧)
અને વભતોર ત્રાજલાં લડે જોખો. (૧૮૨)
અને રોકોને તેભની લસ્તુઓભાં ઓછુ ં ન
આો, અને ૃથ્લી ય પવાદ પેરાલતા પયો
નણશ. (૧૮૩)
અને જે ણે તભને તથા (તભાયી) શેરાંની
ભખરુક વર્જી છે તેનાથી ડયતા યશો. (૧૮૪)
તેઓ ફોલ્મા, (શે ળોઅમફ !) તાયા ય તો
જાદુ કયી દેલાભાં આવ્મો છે : (૧૮૫)
અને તું તો અભાયા જે લોજ ઍક ભાણવ છે
અનુક્રભણણકા
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અને અભે તો તને જુ ઠાઓ ભાંશેનો વભજીઍ
છીઍ. (૧૮૬)
તથાણ અગય તું વાચાઓ ભાંશેનો શોમ તો
અભાયા ય આકાળનો ઍક કટકો તોડી ાડ.
(૧૮૭)
(ળોઅમફે) પયભાવ્મું, તભે જે કાંઇ કયો છો તે
(વઘા)થી ભાયો યલયરદગાય વાયી ેઠે
લાકેપ છે .(૧૮૮)
જ. ળોઍફ (અ.)ઍ કહ્યું કે અમ રોકો ! તભે
તોર-ભા ુરૂં આો, કોઇને ઓછુ ં ન આો.
તભો વભતોર ત્રાજલા યાખીને તોો, ઍ
ત્રાજલાના ફન્ને લ્રાં ફયાફય શોમ અને
તેઓને લસ્તુ ઓછી ન આો. જે વ્માજફી
શક શોમ તે આો અને ઝભીન ઉય ઝગડો
ન કયો. જે ણે તભને તથા તભાયી શેરાંની
ભખરુકને ૈદા કયી છે તેનાથી ડયતા યશો.
આને જલાફભાં અમકાના રોકોઍ કહ્યું કે
તાયા ઉય તો જાદુની અવય છે . તું તો ઍક
વાધાયણ ભાણવ છો. અભો તને વાચો
ભાનતા નથી. જો તું વાચો શો તો તાયા
ખુદાને કશીને આવભાનથી ઍક ટુકડાને નીચે
અનુક્રભણણકા
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ભંગાલ કે જે અભાયી શરાકતનું કાયણ ફને.
શઝયત ળોઍફ (અ.)ઍ કહ્યું કે તભો ફુતોની
ૂજા કયો છો, રોકોને તોર-ભા ઓછુ ં આો
છો અને પ્રકાય પ્રકાયના ગુનાશ કયો છો.
૧૮૯ થી ૧૯૧ ભી આમાત :-

َّ ُّ ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ َ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ
ؕ فکذبوف فاخذہم عذاب یو ِؿ الظل ِۃ
َ َ َ َ ٗ َّ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
﴾۱۸۹﴿ ِانہ کاـ عذاب یو ٍؿ ع ِظی ٍم
َ َ ِا ّ َـ ف ۡی ّٰدل َِک ل َ ّٰایَ ًۃ ؕ َق َما ک
ۡاـ اَخۡم َ ُؿ ُہم
ِ
ۡ ُ
﴾۱۹۱﴿ ّم ۡؤ ِم ِنه َف
ّ َق ِا ّ َـ َذ ّبَ َک ل َ ُہوَ ال ۡ َعزیۡ ُز
﴾۱۹۱٪ ﴿ الرَ ِح ۡی ُم
ِ

આભ છતાં તે રોકોઍ તેને જુ ઠરાવ્મો જે થી
તેભને (આગથી બયેરી લાદાંની) છાંમાલાા
રદલવના અઝાફે આલી કડ્મા; ણનવંળમ તે
રદલવનો અઝાફ ઘણો જ ભોટો શતો.
(૧૮૯)
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ણનવંળમ તેભાં ણ ઍક ણનળાની છે ; જો કે તે
(ળોફની કોભ)ભાંથી ઘણાંખયા ઇભાન
રાલનાયા ન શતા. (૧૯૦)
અને ફેળક તાયો યલયરદગાય ઍજ છે જે
ભશા ફલાન (અને) દમાુ છે . (૧૯૧)
જ્માયે કોભે જ. ળોફ અ.ની તબ્રીગને
ઠુકયાલી દીધી અને તેભના ઇભાન રાલલાની
કોઇ આળા ન યશી ત્માયે કુદયતે તેઓ ઉય
અઝાફ નાઝીર કમો. શેરાં વાત રદલવ
વખત ગયભીનો અઝાફ થમો અને ખુદાના
શુ કભથી શલા ણફલ્કુર ફંધ થઇ ગઇ. તે છી
તેઓના ભાથા ઉય ઍક લાદાઍ છાંમો કમો
તેથી તેઓ વભજ્મા કે શલે આનાથી લયવાદ
લયવળે, તેથી તેઓ ગયભીથી યાશત ભેલા
ઘયોભાંથી ફશાય નીકી આવ્મા અને ખુદાઍ
તેઓ ઉય અગ્નીની લાજ કયી જે થી તેઓ
ફીને કોરવો થઇ ગમા. દુણનમાના
અઝાફભાં આ રદલવ ફશુ જ વખત શતો.
તેથી ખુદાઍ તે રદલવને “મવ્ભે અઝીભ”
કહ્યો. શ. ળોફ અ.નું ણલગતલાય લણજન
તપવીયભાં આગ આલી ગમું છે .
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તે અગ્ની લાજભાં ણ કુદયતની ઍક ણનળાની
છે . તેઓભાંના ઘણાખયા ઇભાન રાલનાયા ન
શતા.
ખુદા ઍ છે કે જે દુશ્ભનોથી ફદરો રેલાની
વિા ધયાલે છે અને કાપયોને ભોશરત આે
છે કે તેઓ તોફા કયે અને તેઓની
ઓરાદભાંથી કોઇ ઇભાન રાલે. અલ્રાશે શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ના રદરાવા ભાટે આ વાત
મગમ્ફયોના રકસ્વાઓનું ટુંકભાં લણજન કમુું
છે .
૧૯૨ થી ૧૯૬ ભી આમાત :-

ۡ َّ
ۡ َ ۡ
﴾۱۹۲﴿ َق ِان ٗہ ل َ َتنـِیۡ ُل َذ ِّب ال ّٰعل ِمه َف

َ
ۡ َ ّ
﴾۱۹۳ۙ ﴿ الرُ ۡق ُج الۡا ِمه ُف
ن َز َؾ ِب ِہ
ُ َ َۡ
ۡ ۡ
﴾۱۹۴﴿ َعدّٰی قل ِبک ل َِتکوۡ َـ ِم َن ال ُمن ِذذِیۡ َن
ۡ ُ َ َ
﴾۱۹۵﴿ اـ ع َوب ِ ٍ ّی ّم ِبه ٍف
ٍ ِب ِلس
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َّ
ۡ ََ ُ
﴾۱۹۶﴿ َق ِان ٗہ ل َ ِف ۡی ربُ ِر الۡا ّقل ِه َف
અને (શે યવૂર !) ણનવંળમ આ (કુયઆન
ણ) વઘી દુણનમાઓના યલયરદગાયનું
ઉતાયેરું છે . (૧૯૨)
રૂશુ ર અભીન (જીબ્રઇર) ઍ તેને ઉતામુું છે :
(૧૯૩)
તાયા હ્રદમ ય, કે તું ડયાલનાયાઓ ભાંશેનો
થઇ જામ: (૧૯૪)
ળુઘ્ધ (વય) અયફી બાાભાં (૧૯૫)
અને ણનવંળમ તે(નો ઉલ્રેખ) આગરી
(આકાળી) રકતાફોભાં ણ ભોજૂ દ છે .
(૧૯૬)
અમ યવુર (વ.) આ કુયઆન ફધી
દુણનમાઓના યલયરદગાય તયપથી ઉતાયલાભાં
આવ્મું છે અને તેને રૂશુ ર અભીન રઇને
આવ્મા છે અને ઍક કામદા પ્રભાણે તેનો અથજ
ઍ થામ છે કે ખુદાઍ કુયઆનની વાથે રૂશુ ર
અભીન (જ. જીબ્રઇર)ને નાઝીર કયેર છે .
તે (કુયઆન) તાયા દીર ઉય ઉતાયેર છે . આ
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સ્થે જ. જીબ્રઇર ભુયાદ છે . આ સ્થે
ઍભનું નાભ રેલાના ફદરે “રૂશુ ર અભીન”
(અભાનતદાય રૂશ)નો રકફ લાયલાભાં
આવ્મો છે , તેથી આ ફતાલલું ભકવુદ છે કે
યબ્ફુર આરભીન તયપથી આ કુયઆનને
રઇને કોઇ ભાદ્દી તાકત નથી આલી. તેથી
તેભાં કાંઇ ણ પેયપાયની ળંકા નથી. ફલ્કે કાંઇ
ણ ળંકા લગય તે વંૂણજ યીતે અભીન છે .
જે લો અલ્રાશનો ૈગાભ તેભને વોંલાભાં
આવ્મો અક્ષયળ: તેને શોંચાડી દીધો.
આ કુયઆનને અભોઍ રોકો ભાટે ળુઘ્ધ
અયફી બાાભાં નાઝીર કમુું છે . શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ભાયા
લારીદ પયભાલતા શતા કે કોઇ લશી અને
રકતાફ નાઝીર કયી નથી ણ અયફી
બાાભાં. ણ ફીજા નફીઓના કાનભાં તે
વભમના રોકોની બાાભાં તે લશી લ્ટાઇ
જતી શતી ણ આણા મગમ્ફય (વ.)
ભાટે તો તે અયફીભાં જ યશેતી શતી.
કુદયત કશે છે કે અભોઍ આ કુયઆનની ખફય
શેરાં નફીઓની રકતાફભાં ણ આેર છે .
અનુક્રભણણકા
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૧૯૭ થી ૨૦૧ભી આમાત :-

َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ّ َ ُ ۡ ّٰ َ ً َ ۡ ّ َ ۡ َ َ ٗ ُ َ ٰٓ ُ َ ۡۤۡ
اق لم یکن لہم ایۃ اـ حعلمہ علمؤا بجِی
ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل ﴿﴾۱۹۷
َ ۡ
َق لَوۡ ن َ ّ َزل ۡ ّٰن ُہ َعدّٰی بَ ۡ
ض الۡا ۡع َج ِمه َف ﴿ ۙ﴾۱۹۸
ع
ِ
ََ َ َ
َ َ ُ
ۡ
فـ َػا ٗف َعل ۡی ِہ ۡم ّما کانوۡا ِب ٖہ ُم ۡؤ ِم ِنه َف
﴿﴾۱۹۹
َک ّٰذل َِک َس َل ۡک ّٰن ُہ ف ۡی ُق ُل ۡوب ال ۡ ُم ۡجرمهۡفَ
ِِ
ِ
ِ
﴿﴾۲۱۱
لَا یُ ۡؤ ِم ُنوۡ َـ ب ٖہ َح ّٰتّی یَرَ ُقا ال ۡ َع َذ َ
اب الۡاَل ِۡیمَ
ِ
﴿ ۙ﴾۲۱۱
hajinaji.com
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ળું તેભના ભાટે આ ઍક (ૂયતી) ણનળાની
નથી કે તે (કુયઆન)ને ફની ઇવયાઇરના
ણલદ્લાનો ણ જાણે છે ? (૧૯૭)
અને જો અભોઍ તેને કોઇ યબાણ ઇસ્ભ
ય ઉતામુું શોત: (૧૯૮)
છી તે તેભની વાભે ઢતે તો ણ તેઓ તેના
ય શયગીઝ ઇભાન રાલતે નણશ. (૧૯૯)
ઍલી યીતે અભોઍ ગુનેશગાયોના ભનભાં આ
(ઇન્કાય કયલાની) લાત ઠવાલી દીધી છે .
(૨૦૦)
જ્માં વુધી તેઓ દુ:ખદામક અઝાફ નણશ
જુ ઍ ત્માં વુધી તેઓ ઇભાન નણશ રાલે:
(૨૦૧)
ફની ઇવયાઇરના ઓરભા ઍ લાતથી
જાણકાય છે કે જે તારીભ કુયઆને ભજીદે
આી છે તે ઍજ તારીભ છે જે શેરાંની
આવભાની રકતાફોઍ આી શતી. ભક્કાના
રોકોને આણે રકતાફના જ્ઞાનથી અજ્ઞાન
ભાની રઇઍ, યંતુ ફની ઇવયાઇરના ઘણા
આરીભો આવાવના ગાભોભાં ભોજુ દ શતા
અને તેઓ જાણતા શતા કે આ કોઇ અનોખું
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અને ણનયાું લણજન નથી કે જે આજ શેરી
લખત શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ભે તેભની વાભે
રાલીને યાખી દીધું શોમ. લયવો શેરાં
ખુદાના નફીઓ આજ ઝીક્રને રાલતા યહ્યા.
ળું આ લાત તેઓના ઇત્ભીનાન ભાટે કાપી
નથી કે આ કુયઆન ઍજ ખુદાઍ ભોકરેર છે
જે ણે અગાઉની રકતાફો નાઝીર કયી છે .
ખુદા કાપયોની દ્રઢતા અને ઇન્કાય ણલે
પયભાલે છે કે જો અભે કોઇ ફીજી બાાના
નાભ ય ઉતામુું શોત તો ઍ અયફ ણવલામના
રોકો ઍ કુયઆન ભુશ્રીક અયફ ઉય લાંચી
વંબાલતા તો ણ ભગરૂયી કયીને તેનો
ઇન્કાય કયત.
તે રોકો ઍલા ભગરૂય અને જાશીર શતા કે
તેઓ ગભે તે કુયઆનને લાંચત તો ણ ઇભાન
રાલત નણશ અને અયફ રોકો ફીજા રોકોનું
અનુવયણ કયલું તેને ઍક જાતનો અમફ
વભજે છે . જો કોઇ ફીજી બાાભાં કુયઆન
નાઝીર થાત તો ણ તેભાં તેઓ જાત-જાતની
ળંકાઓ ઉત્ન્ન કયત.
આ કુયઆન ઍશરે શકના દીરોની જે ભ
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રૂશની ળાંણત અને દીરનું આશ્લાવન ફનીને
તેઓના દીરભાં ઉતયતું નથી, યંતુ ઍક ગયભ
રોઢાનો વીમો ફનીને ઍલી યીતે વાય થઇ
જાત કે તેઓનું દીર બુંજાઇ જાત અને તેના
રખાણો ઉય ભનન કયલાના ફદરે તેની
ણલરૂઘ્ધતા ભાટે જાત-જાતના ફશાના ળોધલા
રાગત.
કુદયત કશે છે કે જ્માં વુધી તેઓ દુણનમા
અથલા આખેયતભાં દુ:ખદામક અઝાફ નશીં
જુ ઍ ત્માં વુધી તેઓ ઇભાન નણશ રાલે.
જે ભકે શેરાંની ઉમ્ભત અઝાફને જોઇને
કશેતી શતી કે અભો ઇભાન રાલીઍ છીઍ,
ણ ઍ લખતનું ઇભાન કફુર યાખલાભાં
આલતું ન શતું.
૨૦૨ થી ૨૦૪ ભી આમાત :-

ۡ َ
ۡ
َ ً ۡ
﴾۲۱۲ۙ ﴿ ف َیا ِت َی ُہ ۡم بَغ َتۃ ّق ُہ ۡم لَا یَش ُعرُ ۡق َـ
َ
َۡ
ُ ُ َ
﴾۲۱۳﴿ ف َیقوۡلوۡا َہ ۡل ن ۡح ُن ُمنؾ ُػ ۡق َـ
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ُ
َ َ ََ
﴾۲۱۴﴿ اف ِب َعذ ِابنا یَ ۡس َت ۡع ِجلوۡ َـ
તે તો તેભને ઓચીંતો આલી કડળે, અને
તેભને તેનું બાન ણ શળે નણશ: (૨૦૨)
તે લખતે તેઓ કશેળે કે ળું અભને (થોડીક)
ભોશરત આલાભાં આલળે ? (૨૦૩)
છતાં ળું આ (રોકો) અભાયો અઝાફ જલ્દી
આલી શોંચે ઍભ ઇચ્છે છે ? (૨૦૪)
ઍ રોકોને ખફય નણશ શોમ ઍલી યીતે
ઓચીંતો અઝાફ તેઓને કડી રેળે ત્માયે
તેઓ અપવોવ કયળે અને કશેળે કે અભને
થોડી ભોશરત આલાભાં આલે. તે કાપયો
શંભેળા કશેતા શતા કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) !
તાયા ખુદાને કશીને આવભાન ઉયથી ત્થય
લયવાલ. તેઓને કુદયત જલાફ આે છે કે ળું
તેઓ અભાયા અઝાફ ભાટે જલ્દી કયે છે ?
અને આખયી વભમે કશેળે કે ઇભાન રાલીઍ
છીઍ, ણ ઍ લખતે તેઓને ભોશરત ભળે
નણશ.
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૨૦૫ થી ૨૦૭ ભી આમાત :-

ۡ ۡ ُ ّٰ ۡ َ ّ َ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
َ
﴾۲۱۵ۙ ﴿ افوءیت ِاـ متعنہم ِس ِنهف
ُ َ َ َ َ َّ ُ
﴾۲۱۶ۙ ﴿ ٓاء ُہ ۡم ّما کانوۡا یُوۡ َع ُد ۡق َـ
ثم ج

َ ّ ُ َ َ ۡ ّٰ ۡ َ ۡۤ
﴾۲۱۷﴿ َما اغجی َعن ُہ ۡم ّما کانوۡا یُ َمت ُعوۡ َـ
ળું તેં ણલચામુું (નથી) કે જો અભે તેભને થોડાક
લો વુધી (દુણનમાભાં) વુખ બોગલલા ણ
દઇઍ; (૨૦૫)
છી જે નો તેભને લામદો કયલાભાં આવ્મો છે
તે તેભની ાવે આલી જામ : (૨૦૬)
તો ણ જે લસ્તુઓથી તેઓ રાબ ભેલી
ચૂક્મા છે તે તેભના કાંઇ કાભભાં નણશ આલે.
(૨૦૭)
કાપીયો દુણનમાના ભાર, પ્રકાય-પ્રકાયની
આળાઓ અને રાંફા જીલનના કાયણે ભગરૂય
શતા. કુદયત કશે છે કે અભો તેભને થોડાક
લયવો દુણનમાભાં વુખ બોગલલા ણ દઇઍ
છી જે નો તેભને લામદો કયલાભાં આવ્મો છે
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તે તેભની ાવે આલી જામ તો ણ જે
લસ્તુઓથી તેઓ રાબ ભેલી ચુક્મા છે તે
તેભને કાંઇ કાભ નણશ આલે. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું છે કે શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ઍ સ્લપ્નાભાં જોમું કે
આની છી ણભમ્ફય ઉય ફની ઉભય્મા
લાંદયાની જે ભ કુદે છે અને રોકોને વીધા
યસ્તાથી યોકી યહ્યા છે . આથી આને ફશુ જ
દુ:ખ થમું. તે લખતે જીબ્રઇરે અભીન આવ્મા
અને ૂછમું કે મા શઝયત (વ.) ! આ કેભ
દુ:ખી જણાલ છો ? આે જલાફભાં
સ્લપ્નાની લાત કયી. છી જ. જીબ્રઇર
આવભાન ઉય ચાલ્મા ગમા અને થોડીલાય
છી કુયઆને ળયીપની આમતો રાવ્મા જે થી
શુ ઝુય (વ.)ને આશ્લાવન ભે. કુદયતે “ઇન્ના
અન્ઝલ્ના”નો વૂયો નાઝીર પયભાવ્મો અને
કહ્યું કે ળફે કદ્ર ફની ઉભય્માની શજાય લયવની
ફાદળાશી કયતાં ફશેતય છે .
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૨૦૮ થી ૨૧૩ ભી આમાત :-

َق َما ۤۡ اَ ۡہ َل ۡک َنا م ۡن ق َ ۡویَ ٍۃ ِالَّا ل َ َہا ُم ۡنذ ُذ ۡقـَ
ِ
ِ

﴿ ﴾ۖ۲۱۸٭ۖ
ۡ ّٰ َ َ ُ ّ َ ّٰ ۡ
َ
ۖ ق ما کنا ظ ِل ِمهف ﴿﴾۲۱۹
ِدٔوی ۟
َ َ َ َ َّ
ّ َ ّٰ ۡ
َ
ُ
ۡ
ق ما تنـلت ِب ِہ الشی ِطهف ﴿﴾۲۱۱
َق َما یَ ۢۡن َب ِغ ۡی ل َ ُہ ۡم َق َما یَ ۡس َت ِط ۡی ُعوۡ َـ ﴿﴾۲۱۱
ُ
انّ َ ُہ ۡم َعن ّ َ
الس ۡم ِع ل َ َم ۡع ُز ۡقلوۡ َـ ﴿﴾۲۱۲
ِ
ِ
َ َ ُ
َ َ
َ ّّٰ
فلَا ت ۡد ُع َمع الل ِہ ِالّٰ ًـہا ّٰآ َو ف َتکوۡ َـ ِم َن
ۡ َّ ۡ
ال ُم َعذ ِبه َف ﴿﴾۲۱۳
અને અભોઍ કોઇ ણ લસ્તી ઍલી ફયફાદ
નથી કયી કે જે ભના ભાટે અભોઍ ડયાલનાયા
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ભોકલ્મા ન શોમ: (૨૦૮)
ચેતલણી આલા ભાટે; અને ખચીતજ અભે
ઝુરભગાય ન શતા. (૨૦૯)
અને આ (કુયઆન)ને ળેતાનો ઉતાયી રાવ્મા
નથી. (૨૧૦)
અને ન તેઓ (તેભ કયલાને) રામક શતા, અને
ન તેઓ (તેભ) કયી ળકતા શતા. (૨૧૧)
ણનવંળમ તેઓ તો આ (કુયઆન)
વાંબલાથી ણ દૂય યાખલાભાં આવ્મા છે .
(૨૧૨)
ભાટે (શે યવૂર !) અલ્રાશના વાથે વાથે
ફીજા કોઇ ભાઅફૂદને ન ોકાય, નણશ તો તું
ણ તે રોકો ભાંશેનો થઇ જઇળ કે જે ભને
અઝાફ આલાભાં આલળે. (૨૧૩)
અભો કોઇ ણ ઍલી લસ્તીનો નાળ કયતા
નથી કે જે ના ભાટે અભોઍ ડયાલનાય ભોકલ્મો
ન શોમ, તેઓની ાવે મગમ્ફયો આલીને
ખુદાના અઝાફથી ડયાવ્મા, દાખરા-દરીરો
યજુ કયી અને ભોઅજીઝા ફતાવ્મા છતાં ણ
તેઓ ઇભાન રાવ્મા નણશ.
અભોઍ ચેતલણી આપ્મા ણલના કોઇ ઉય
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અઝાફ કમો નથી. આથી ઍ લસ્તુ ણવઘ્ધ થઇ
કે કુદયત શેરાં શુ જ્જત તભાભ કયી રે છે .
કાયણ કે તેના ઉય અદર અને ઇન્વાપ કયલો
લાજીફ છે . ભુશ્રીકો કશેતા શતા ભોશમ્ભદ
(વ.) ાવે જીન છે અને તે તેને કુયઆન
ળીખલાડે છે . તેના જલાફભાં કુદયત કશે છે કે
આ કુયઆન ળમતાને ઉતામુું નથી. અને તેઓ
તેભ કયલાને રામક ન શતા, તેભજ તેભ કયી
ળકતા ણ ન શતા.
ઍ
ળમતાનોને
ભરાઍકાના
કરાભ
વાંબલાથી ણ દુય યાખમા છે . તેઓના
આત્ભા અણલત્ર અને અંધકાયભમ છે . તેઓ
ભરાઍકાથી શક લાતનો પામદો કેભ ભેલી
ળકે ? ભરાઍકા તો ાક-ાકીઝા અને નુયાની
છે .
આ આમતભાં જાશેયભાં વંફોધન આં શઝયત
(વ.) તયપ છે ણ તેથી ભુયાદ ઉમ્ભતના રોકો
છે . અલ્રાશની વાથે ફીજા કોઇને ભાઅફુદ
તયીકે ન ોકાયો, નણશ તો ઍ રોકોભાંના થળો
કે જે ભને અઝાફ કયાળે. આ ચેતલણી
ઉમ્ભતને આલાભાં આલી છે .
અનુક્રભણણકા
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૨૧૪ ભી આમત :-

َۡ
ۡ َۡ َ َ ۡ
﴾۲۱۴ۙ ﴿ َق ان ِذ ۡذ َع ِشه َؿتک الۡاق َو ِبه َف

અને (પ્રથભ) તાયા ણનકટના વગાંલશારાઓને
ડયાલ: (૨૧૪)
“અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તાયા ણનકટના
વગાવ્શારાઓને ડયાલ.” આ આમતભાં
વગાઓને ડયાલલાની તાકીદ કયલાભાં આલી
છે . તપવીયે ભોઆરે ભુિનઝીર, તપવીયે દુયે
ભન્વુય, ભસ્નદે અશભદ ણફન શમ્ફર અને
યીમાઝુન્નઝયાશ ઇત્માદી. ઍશરે વુન્નતની
દયેક રકતાફભાં નીચેની ફાફત થોડાક પેયપાય
વાથે રખાઍરી છે . આ સ્થે ભોઆરે
ભુિનઝીરભાં જે ઍશરે વુન્નત લર
જભાઅતના આરીભો ાવે ઘણીજ
ભોઅતફય છે તેભાં ઇબ્ને અબ્ફાવથી
યીલામત છે કે જ્માયે “લઅનઝીય અળીયતકર
અકયફીન” (૨૧-ભી) આમત શ. વુરે ખુદાવ
. ઉય નાઝીર થઇ તો આે જ. અભીરર
ભોઅભેનીન (અ.)ને ોતાની ાવે ફોરાલીને
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કહ્યું કે અમ અરી ! ભને અલ્રાશનો શુ કભ
થમો છે કે વગા-લશારાઓને ડયાલ, ણ ઍ
ણલે ભને જયાક વંકોચ થામ છે કે ઍ રોકો
અત્રે આલળે તો કાંઇ અજુ ગતો ફનાલ ન
ફને. ત્માયે જીબ્રઇરે અભીન આવ્મા અને આ
ફાફત ઉય અભર કયલા ભાટે ઇરાશી
મગાભ શોંચાડ્મોેે. છી શ. અરી
(અ.)ને આે પયભાવ્મું કે અમ અરી ઍ
રોકોના ખાલાનો ફંદોફસ્ત કયો અને અબ્દુર
ભુિરીફના પયઝંદોને બેગા કયો કે ભને જે
મગાભ શોંચાડલાનો શુ કભ થમો છે તે
શોંચાડી દઉં.
જ્માયે ઍ રોકોને ફોરાલલાભાં આવ્મા તો
તેઓની વંખમા રગબગ ૪૦ની શતી અને
તેભાં શુ ઝુય (વ.)ના કાકા જ. અફુ તારીફ,
શ. અબ્ફાવ, શ. શમ્ઝા અને અફુ રશફ
લગેયે શતા. છી શઝયત (વ.)ભે શુ કભ કમો કે
જભલાનું શાજય કયો. શ. અરી (અ.)ઍ
દસ્તયખલાન તૈમાય કમુું અને જ. યવુરે ખુદા
(વ.)ભે કહ્યું કે અલ્રાશના નાભથી ળરૂ કયો.
ફધાઍ ેટ બયીને ખાધું. આ જભણ ઍક
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ભાણવ ખામ ઍટરું જ શતું ણ તેભાંથી ૪૦
ભાણવો જમ્મા અને દુધના પ્મારાભાંથી
ફધામને દુધ ીલડાલાલભાં આવ્મું. છી
આે ઇરાશી શુ કભ વંબાલલાનો ઇયાદો
કમો તો ઍટરાભાં અફુ રશફ ભયદુદ ફોરી
ઉઠ્મો કે ભોશમ્ભદ (વ.)ઍ તભાયા ઉય જાદુ
કયેર છે અને આ વાંબી ફધા ત્માંથી
ણલખયાઇ ગમા અને આં શઝયત (વ.) કાંઇ
ણ ફોલ્મા નશીં. ફીજા રદલવે આે શઝયત
અરી (અ.)ને કહ્યું કે ભને શુ કભ છે કે ઍજ
પ્રભાણે તભે પયી દાઅલતની તૈમાયી કયો.
ફીજા રદલવે પયી તેઓ ફધા આવ્મા અને
તેઓને જભલાનું ીયવલાભાં આવ્મું અને
આ શઝયત (વ.)ની કાંઇ ણ લાત
વાંબળ્મા લગય શેરાંની જે ભ ઝભીને ચાલ્મા
ગમા.
છી ત્રીજા રદલવે પયી ફધાને બેગા કયલાભાં
આવ્મા અને જ્માયે ફધા જભી યહ્યા કે
તયતજ અફુ રશફના ફોરલા શેરાં આે
તકયીય ળરૂ કયી. અમ ઔરાદે અબ્દુર
ભુિરીફ ! અયફભાં કોઇ જલાન ોતાની
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કોભ ભાટે આનાથી વુંદય મગાભ નણશ રાવ્મો
શોમ જે શુ ં તભાયા ભાટે રાવ્મો છુ ં , તેભાં
તભાયી ફન્ને રોકભાં ઍટરે કે દુણનમા અને
આખેયતની ભુણક્તનો બેદ વભાઍરો છે અને
ભાયા ખુદાઍ ભને શુ કભ આપ્મો છે કે તભોને
શુ ં દાઅલત આું. તભાયાભાંથી કોણ ભાયા
ઉય ઇભાન રાલે છે અને ભને કોણ વાથ
આે છે ? જે ભને વાથ આળે તેજ ભાયો
બાઇ, ભાયો લવી, ભાયો લઝીય અને ભાયા
છી ભાયો નામફ થળે. આ વાંબી ફધા
ચુ થઇ ગમા અને ફધામ ગબયાઇ ગમા. શ.
અરી (અ.) કશે છે કે શુ ં ઉબો થઇ ગમો. જો
કે શુ ં ફધામથી લમભાં નાનો શતો. ભેં અયઝ
કયી કે “શુ ઝુય શુ ં શાજય છુ ં અને યીવારતના
કામજને વશકાય આલા તૈમાય છુ ં .” આ
વાંબી આ (વ.)ભે ભાયો શાથ કડી રીધો
અને પયભાવ્મું “આ ભાયો બાઇ, ભાયો લવી,
ભાયો લઝીય અને ભાયો નામફ થળે. તભો તેની
લાતને વાંબજો અને તેની ઇતાઅત
કયજો.” આ વાંબી ફધા શસ્તા શસ્તા
ઉબા થઇ ગમા અને જ. અફુ તારીફને
અનુક્રભણણકા

1842

hajinaji.com

કશેલા રાગ્મા કે “તભે કાંઇ વાંબળ્મું, તેભણે
શુ કભ આપ્મો છે કે તભાયા રદકયાની લાત
વાંબો અને તેની તાફેદાયી કયો.”
આ આમતથી સ્ટ ક યીતે વાણફત થામ છે કે
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ ોતાની છી
ોતાના જાનળીન અને નામફ શ. અરી
(અ.)ને શેરાંથી જ ભુકયજય કમાજ શતા.
૨૧૫ થી ૨૨૨ભી આમાત :-

ۡ َ
َ اخ ِف ۡض َج َن
َاح َک ل َِمن ّاتَ َب َع َک ِمن
ق
ِ
ۡ
ۡ
﴾۲۱۵﴿ ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف
ُ َ َ ٓ ّ َُ َ
َ
ف ِا ۡـ َع َصوۡؽ فق ۡل ِان ِ ۡی َبرِ ۡی ٌء ِّم ّما ت ۡع َملوۡ َـ
﴾۲۱۶﴿
ۡ َ َ ۡ َّ َ َ َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ّ
﴾۲۱۷ۙ ﴿ ق توکل عدی الع ِزی ِز الر ِحی ِم
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َّ
َُ ۡ َ
﴾۲۱۸ۙ ﴿ ال ِذ ۡی یَ ّٰرىک ِحه َف تق ۡو ُؿ
ّٰ َ َ ُ ّ َ َ َ
ۡ
ّ
َ
﴾۲۱۹﴿ ق تقلبک فِی الس ِج ِدین
ۡ ُ َّ َ ُ ٗ َّ
﴾۲۲۱﴿ الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم
ِانہ ہو

َ ّ ُ َ ّ َ َ ۡ َ ّٰ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ
ُالش ّٰیطهۡف
ہ ۡل ان ِبئکم عدی من تنـؾ
ِ

﴾۲۲۱﴿
َ َ ّ َ ّ ُ ّٰ َ ُ َ ّ َ َ
ۡ
﴾۲۲۲ۙ ﴿ اؽ ا ِثی ٍم
ٍ تنـؾ عدی ک ِل اف
અને ભોેેઅભીનોભાંથી જે ઓ તાયા અનુમામી
છે તેભની વાથે નમ્રતાૂલજક લતજ. (૨૧૫)
છી જો તેઓ તાયી નાપયભાની કયે તો તું
(વાપ વાપ) કશી દે કે જે કભો તભે કયો છો
તેનાથી શુ ં અગો છુ ં . (૨૧૬)
અને તે ઝફયદસ્ત (અને) દમાુ (અલ્રાશ)
ય બયોવો યાખ : (૨૧૭)
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જે તે લખતે તને ણનશાતો યશે છે કે જ્માયે
તું (નભાઝ ભાટે) ઉબો યશે છે : (૨૧૮)
અને ણવજદા કયનાયાઓ (ની જભાત)ભાં ણ
તાયી શીરચારને (જોતો યશે છે ). (૨૧૯)
ફેળક તે ભોટો વાંબનાય (અને) જાણનાયો
છે . (૨૨૦)
ળું શુ ં તભને આ લાતની ખફય આું કે ળેતાનો
કોના ઉય ઉતયે છે ? (૨૨૧)
(વાંબો) દયેક જુ ઠા (અને) ાી ય ઉતયે
છે : (૨૨૨)
ખુદાઍ તઆરા ોતાના યવુર (વ.)ને કશે છે
કે જે કોઇ ભોઅભીનભાંથી તાયી મયલી કયે
તો તેની વાથે તું ભશેયફાની કય. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે તભાભ
ભખરુકાતભાંથી જે લધાયે ફુઝુગજ છે તેને
અલ્રાશે નમ્રતા કયલાનું પયભાવ્મું છે .
છી કુદયત કશે છે કે તાયા કુટુંફના રોકો
તાયી નાપયભાની કયે અને કુફ્ર ઉય કામભ યશે
તો તેભને વાપ કશી દે કે તભાયા કાભોથી શુ ં
ણફલ્કુર દુય છુ ં .
અમ યવુર ! તું ખુદા ઉય બયોવો યાખ અને
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દયેક કાભ ઉય તલક્કર કય.
અલ્રાશ કશે છે કે જે લખતે તું રોકોને
ડયાલલા અને ણશદામતનો મગાભ શોંચાડલા
ઉઠે છે તો તે તને જુ ઍ છે . અશીં ઍ અથજ
થામ છે કે જ્માયે તું નભાઝ ઢે છે તો
અલ્રાશ આ (વ.)ને ણનશાે છે .
આ (વ.) જ્માયે જભાઅત વાથે નભાઝભાં
રૂકુઅ, ણવજદા ણલગેયે કયો છો ત્માયે
અલ્રાશને આની ખફય શોમ છે .
તે ખુદા વાંબલાલાો છે અને દીરની
લાતોનો જાણનાય ણ છે . ળું શુ ં તને ઍ
લાતની ખફય આું કે ળમતાન કોના ાવે
આલે છે ? તેઓ દયેક જુ ઠ્ઠા ગુનેશગાય,
જાદુગય અને કાશેન ાવે આલે છે .
૨૨૩ થી ૨૨૬ભી આમાત :-

ّٰ َ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ ّ
﴾۲۲۳﴿ الس ۡمع َق اخم ُؿ ُہ ۡم ک ِذ ُبوۡ َـ
یلقوـ
َ ۡ ُ ُ ُ َّ َ ُ َ َ ُّ َ
َ
ٗ
﴾۲۲۴﴿ ق الشعرٓاء یت ِبعہم الغاقـ

અનુક્રભણણકા

1846

hajinaji.com

َّ َ َ َ
ُ
َ
﴾۲۲۵ۙ ﴿ ال َ ۡم ترَ ان ُہ ۡم ف ِ ۡی ک ِ ّل َقا ٍخ ّی ِہ ۡی ُموۡ َـ
ُ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ َّ َ َ
َ
ۡ
﴾۲۲۶ۙ ﴿ ق انہم حقولوـ ما لا حفعلوـ
જે ઓ (પરયશ્તાઓની લાતો વાંબલા) કાન
ધયી યાખે છે , જો કે તેઓભાંના ઘણાંખયા
જુ ઠા શોમ છે . (૨૨૩)
અને કલીઓનું અનુકયણ ગુભયાશ રોકોજ કમાજ
કયે છે . (૨૨૪)
ળું તેં નથી દીઠું કે તેઓ દયેક ખીણ (માને દયેક
ણલમની કલ્નાભાં) ભામાજ ભામાજ પયે છે .
(૨૨૫)
અને તેઓ જે કાંઇ ભોંઢેથી કશે છે તે (ભુદ્દર)
કયતા નથી. (૨૨૬)
અને ઍ રોકો ળમતાનોની લાતો વાંબલા
ોતાના કાનો ધયે છે અને ભોટા બાગે તેઓ
ખોટા શોમ છે અને વાચી લાતો કયતા નથી.
આ આમતભાં છે કે કલીઓનું અનુકયણ
ગુભયાશ રોકોજ કમાજ કયે છે . અયફના ળામયો
અબ્દુલ્રાશ ણફન ઝફીયી, અફુ વુપીમાન
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ણફન શાયીવ લગેયે ળામયો જુ ઠ્ઠી લાતો કયતા
શતા અને આ ઉય આક્ષે કયતા શતા કે
ભોશમ્ભદ (વ.) જે કશે છે ઍજ અભો કયીઍ
છીઍ અને તેઓની ળામયી, બટકેરા અને
ફશેકી ગઍરા રોકો વાંબતા શતા અને તે
રોકો આની ફુયાઇભાં જે ળેય વાંબતા
શતા તેને માદ કયી રેતા શતા. ખુદાઍ તેઓ
ણલળે આ આમત ભોકરી છે . ભોટા બાગે
ળામયો ળયીઅત ણલરૂઘ્ધના કાવ્મો યચતા શતા
અને શુ સ્ન અને ઇશ્કની લાતો યચીને રોકોને
વંબાલતા શતા. ળેખ કુમ્ભીઍ ોતાની
તપવીયભાં રખમું છે કે ળામય રોકો દીને શકને
ફદરી નાખે છે અને ખુદાના શુ કભની
ણલરૂઘ્ધતા કયે છે અને ઍ ળામય રોકો રોકોની
પજે તી અને ફુયાઇ કયતા શતા. શ. યવુરે
ખુદા (વ.)થી ભનકુર છે કે ઇસ્રાભભાં જે
કોઇ “શજલ” (ફુયા અળઆય) ફોરે તેની
જીબ કાી નાખો.
કુદયત કશે છે કે ળું તેં જોમું નથી કે તેઓ દયેક
ખીણ (દયેક ણલમની કલ્ના કયે તે)ભાં ભામાજ
ભામાજ પયે છે , તે રોકો કાવ્મની કલ્ના કયતા
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કયતા યણોભાં અને જં ગરોભાં બટક્મા કયે છે
અને તેઓ નીચ અને શરકટ લાતોને ળોધતા
પયે છે અને કાવ્મોના કણલ્ત ભશેરોભાં ઉડ્મા
કયે છે . તેઓભાં નક્કય લસ્તુ શોતી નથી. તેઓ
રોકોની ખુળાભદ કયલા ભાટે ખોટી તાયીપોના
ુર ફાંધે છે , તેઓ રોકોની ફેઇઝઝતી કયે
છે . આ ઍ કલીઓ છે કે જે ઓ શક યસ્તાથી
બટકી ગમા છે અને ઍ રોકો જે કંઇ કશે છે
તેના ઉય અભર કયતા નથી.
૨૨૭ભી આમાત :-

ّّٰ ِالَّا الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َع ِم ُلوا
الص ِل ّٰح ِت َق
ۡ َ ۡ َ ّّٰ َ َ
دٔ ُوقا الل َہ ک ِثه ًؿا ّق ان َت َِ ُو ۡقا ِم ۢۡن بَ ۡع ِد َما
َّ َ
َ َ ۡۤ َ َ
ُ
ظ ِل ُموۡا ؕ َق َس َی ۡعل ُم ال ِذیۡ َن ظل ُموۡا ا ّی
َ َۡ ََ ۡ
﴾۲۲۷٪ ﴿ ُمنقل ٍب ّینق ِل ُبوۡ َـ

ણવલામ તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા, અને
વાયાં વાયાં કાભો કમાજ, અને અલ્રાશની માદ
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લધાયે (પ્રભાણભાં) કયી, અને તેભના ય ઝુલ્ભ
કયલાભાં આવ્મા ફાદ (તેનો) મોગ્મ ફદરો
રીધો; અને નજીક (ના વભમ)ભાં જ તે રોકો
કે જે ભણે ઝુલ્ભ કમો છે આ જાણી રેળે કે
તેઓ કંઇ છે લટની જગ્માઍ ાછા પયળે.
(૨૨૭)
જ્માયે આ આમત નાઝીર થઇ તો શેવાન
ણફન વાફીત અને ઇબ્ને યલાશા લગેયે
ળામયોઍ શઝયત (વ.)ની ણખદભતભાં આલીને
અયજ કયી કે અલ્રાશ જાણે છે કે અભો કાવ્મો
કશીઍ છીઍ તો અભોને બમ છે કે અભો
કાવ્મો કશેતાં કશેતાં જ ન ભયી જઇઍ અને
અભાયો ણશવાફ ગુભયાશોભાં ન થામ.
જલાફભાં શઝયત (વ.)ભે પયભાવ્મું કે
ભોઅભીન છે તે તરલાય અને જીબ થકી
જે શાદ કયે છે . તભે કાપયોની ભઝમ્ભત તથા
તલશીદ અને નવીશતની લાતોના કાવ્મો કશો.
તભો કાપયો ભાટે જે કાવ્મો કશો છો તે
તેઓના ભાટે તીય કયતાં ણ લધાયે તેઝ છે .
છી ખુદાઍ આ આમત નાઝીર પયભાલી કે
ળામયોભાંથી જે ઇભાન રાવ્મા અને નેક
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અભર કમાજ અને મગમ્ફયના લખાણ અને
કાપયોની ફુયાઇ કયી તેઓઍ ખુદાના શુ કભ
પ્રભાણેના કાવ્મો કહ્યા છે .
જે રોકોઍ જ. યવુરે ખુદા (વ.)ની તાઅયીપ
કયી અને દીને ઇસ્રાભના લખાણ કયતા કાવ્મો
કહ્યા તેઓ નેક રોકો છે . અશરેફમત (અ.)ના
પઝાઍરના કાવ્મો યચનાયની અઇમ્ભા
(અ.)ઍ ભાન-ઇકયાભ વાથે ઘણીજ ઇઝઝત
કયી છે .
કોઇઍ શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ને
ૂછમું કે આ આમતભાં ઝીક્રે કવીય (ઘણો
ઝીક્ર)થી ભુયાદ ળું છે ? જલાફભાં આે
પયભાવ્મું કે જે કોઇ જ. પાતેભા અ.ની
તસ્ફીશ ઢે તેણે જાણે ઝીક્રે કવીય કમો.
આ આમતની તાલીરભાં રખે છે કે આ
વુયાની ૨૨૭-ભી છે લ્રી આમતભાં
“લવમઅરભુર”થી છે લ્રે વુધીના લાક્મો શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.) ઢતા શતા.
છી “આરે ભોશમ્ભદીન શક્કશુ ન” ળબ્દો
કશેતા શતા. તેનો અથજ ઍ થળે કે “જે ઓઍ
આરે ભોશમ્ભદના શક ણલે ઝુલ્ભ કમો છે ”
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તેઓ નઝદીકભાં જ જાણળે કે તેઓ કઇ
છે લટની જગ્માઍ ાછા પયળે.
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આ વુયાભાં ૯૩ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૨૭) વુયઍ નમ્ર (કીડી)

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
જે કોઇ વુયઍ નમ્ર ઢળે તો શ. વુરમભાન
(અ.), શ. શુ દ (અ.), શ. ળોઅમફ (અ.), શ.
વારેશ (અ.), શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ને ભાન્મ
યાખનાય અને ન ભાનનાયાઓની વંખમાભાંથી
દવ ગણો વલાફ તેને ભળે અને કમાભતભાં
કબ્રભાંથી કલ્ભ-ઍ-તલશીદ ઢતો ઉઠળે.
આ વુયાને શયણની ચાભડી ઉય રખીને
ઘયભાં યાખે તો વાં, લીંછી તેભજ શાનીકાયક
જાનલયોથી યક્ષણભાં યશેળે.
૧ થી ૫ભી આમાત :-

َ  ِت ۡل َک ّٰا ّٰی ُت ال ۡ ُـ ۡػ ّٰاـ َق کٞ ّٰط ٓس
اب
ت
ِ
ٍ ِ
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ُ ۡ
ّم ِبه ٍف ﴿ ۙ﴾۱
َ ۡ
ۡ
ۡ
ُہ ًدی ّق ُبٍ ّٰوی ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿ ۙ﴾۲
ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ َ
ال ِذین ح ِقیموـ الصلوۃ ق یؤتوـ الزخوۃ
ّٰ
ُ
َق ُہ ۡم ِبالۡآ َِو ِۃ ُہ ۡم یُوۡقِنوۡ َـ ﴿﴾۳
ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن لَا یُ ۡؤ ِم ُنوۡ َـ بال ۡ ّٰآِ َو ِۃ َر ّیَ ّ َنا ل َ ُہمۡ
ِ
َ
َ
ا ۡع َمال َ ُہ ۡم ف ُہ ۡم حَ ۡع َم ُہوۡ َـ ﴿﴾۴
ُ ٰٓ َ ّ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ۡٓ ُ ۡ َ َ
اب َق ُہ ۡم
ذ
اقل ِئک ال ِذین لہم سوء الع ِ
َۡ
ّٰ
فِی الۡآ َِو ِۃ ُہ ُم الۡاخ ٌَ ُو ۡق َـ ﴿﴾۵
તા વીન, આ કુયઆન અને યોળન રકતાફની
)આમતો છે : (૧
તે ભોેેઅભીનો ભાટે ણશદામત અને ખુળખફય
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છે : (૨)
કે જે ઓ નભાઝ કામભ કયે છે તથા ઝકાત
આે છે અને આખેયત (યરોક) ઉય વંૂણજ
ણલશ્લાવ યાખે છે . (૩)
ફેળક જે ઓ આખેયત ય ણલશ્લાવ નથી
યાખતા તેભના કભો અભોઍ તેભના ભાટે
ળોબામભાન કયી દીધા છે , જે થી તેઓ
આંધાઓની જે ભ બટકતા પયે છે . (૪)
તેઓ ઍજ છે કે જે ભના ભાટે ખયાફ પ્રકાયનો
અઝાફ છે , અને આખેયતભાં વૌથી લધુ શાણન
બોગલનાયા ણ તેઓજ શળે. (૫)
તા-વીન (ભુક્િઆત અક્ષયો છે .) આ કુયઆન
અને યોળન રકતાફની આમતો છે . “રકતાફે
ભુફીન” આ રકતાફ ોતાના ણળક્ષણભાં,
ોતાના અશકાભ અને ણશદામતને ણફલ્કુર
વાપ યીતે લણજન કયે છે . ફીજો બાલાથજ ઍ કે
તે શક અને ફાતીર લચ્ચે જાશેય યીતે પયક
દળાજલે છે . ઍક અથજ ઍ ણ છે કે આ ઇરાશી
રકતાફ શોલું જાશેયી છે જે કોઇ આંખો
ખોરીને તેને ઢળે તેના ઉય લાત સ્ટ ક થઇ
જળે કે આ શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ભે ઘડેરા
અનુક્રભણણકા
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કરાભ નથી.
આ આમતો ણશદામત અને ખુળખફયી છે .
“ણશદામત કયલાલાી” અને “ખુળખફયી
આલાલાી” કશેલાના ફદરે ઍ ખુદ ોતે
“ણશદામત અને ખુળખફય” છે ઍભ કશેલાભાં
આવ્મું. તેના થકી ભાગજદળજન અને
ખુળખફયીના ગુણ તેના કભારને જાશેય
કયલાનો શેતુ છે , જે ભકે કોઇને તભો વખી
કશેલાના ફદરે વંૂણજ વખાલત અને શવીન
કશેલાના ફદરે ગથી ભાથા વુધી શુ સ્ન કશો
છો.
ભોઅભીનો નભાઝને કામભ કયે છે . ઍટરે કે
ળયતો પ્રભાણે તેને અદા કયે છે . ોતાના
ભારભાંથી શકદાયોને ઝકાત આે છે તથા
આખેયતની ખાતયી યાખે છે અને આખેયતભાં
ફદરો ભળે તેનો વંૂણજ ણલશ્લાવ યાખે છે .
જે રોકો આખેયત ઉય ઇભાન રાલતા નથી
તેભના કભો અભોઍ ળોબામભાન કયી દીધા
છે . તેથી તેઓ આંધાની જે ભ બટક્મા કયે
છે . ઍક અથજ તેનો ઍ ણ થામ છે કે કુદયતે
તેઓને નેક અભર કયલાનો શુ કભ આપ્મો અને
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તેઓની વભક્ષ ળોબીતા કમાજ તેના વલાફ
અને ફદરાનું લણજન કમુું કે જે થી નેક અભર
કયે, ણ તેઓઍ ઍભ ન કમુું અને ગુભયાશીભાં
બટકતા યહ્યા. ઍ રોકોને ખયાફ કાભનો
અઝાફ આ જગતભાં છે . જે ભકે ફદયની
રડાઇભાં કત્ર થલું, કેદ થલું અને આખેયતભાં
ણ તેઓ નુકવાન ાભનાયા છે .
૬ થી ૧૦ભી આમાત :-

َ
َۡق ِانّ َ َک ل َ ُت َل ّكی ال ۡ ُـ ۡػ ّٰا َـ ِم ۡن لّ َ ُد ۡـ َح ِکیم
ٍ

﴾۶﴿ َع ِل ۡی ٍم

َ
َ َ ّ
َ ِا ۡد َق
ؕ اؾ ُموۡ ّٰسی لِا ۡہ ِل ٖہۤۡ ِان ِ ۡیۤۡ ّٰان ۡس ُت ن ًاذا
ُ ۡ ّٰ ۡ َ َ َ َ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّٰ َ
َ
ۡ
اب
ٍ سا ِتیکم ِمنہا ِبخك ٍؿ اق ا ِتیکم ِب ِشہ
ُ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َّ َ َ
َ
ۡ
﴾۷﴿ س لعلکم تصطلوـ
ٍ قب
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َّ
َ
َ َ َّ َ َ ُ َ
ٓاء َہا ن ۡو ِخ َی ا ۢۡـ بُوۡذِؽ َم ۡن فِی النا ِذ
فلما ج
ّّٰ
َق َم ۡن َحوۡل َ َہا ؕ َق ُس ۡب ّٰح َن الل ِہ َذ ِّب
ۡ َ ۡ
ال ّٰعل ِمه َف ﴿﴾۸
ّٰ ُ ۡ ٰۤ ّ َ ٗ ۤۡ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ
ُ
َ
ۡ
یموسی ِانہ انا اللہ الع ِزیز الح ِکیم ﴿ ۙ﴾۹
َ َ ۡ َ َ َ َ َ ّ َ َ ّٰ َ َ ۡ َ ّ ُ َ َ ّ َ َ َ ٌّ
ٓاـ
ق ال ِق عصاؽ ؕ فلما ذاہا تہلـ کانہا ج
ُ ّ
َ ّّٰ
َ
ّقخی ُم ۡد ِب ًرا ّق ل َ ۡم ح َع ِق ۡب ؕ ّٰی ُموۡ ّٰسی لَا
َ َ ۡ ّۡ َ َ َ ُ َ ۡ ُ
اػ ل َ َد ّی ال ُم ۡر َسلوۡ َـ
تخف ِ ٞانِی لا یخ
﴿ ٭﴾۱۱
અને (શે યવૂર !) ણનવંળમ આ કુયઆન
ેણશકભત તથા જ્ઞાનના વાશેફ તયપથી તન
)ભળ્મું છે . (૬
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(તે વભમને માદ કય) જ્માયે ભૂવાઍ ોતાના
ઘયલાાંને કહ્યું કે ણનવંળમ ભેં ઍક આગ
જોઇ છે ; (ભાટે જયા થોબો કે) તેની ાવેથી
શુ ં તભાયા ભાટે કોઇ ખફય રઇ આલું, અથલા
તો કોઇ ફતો અંગાયો રાલું કે જે થી તભે
તાો. (૭)
આથી જ્માયે ભૂવા તે (આગ)ની ાવે
શોંચ્મો તો તેને આકાળલાણી કયલાભાં આલી
કે ધન્મ છે તેને કે જે આગભાં છે અને જે તેની
આવાવ છે ; અને અલ્રાશ વઘી
દુણનમાઓનો ારનશાય, ાક અને ણનયાો
છે . (૮)
શે ભૂવા ! ણનવંળમ શુ ં જ ઝફયદસ્ત
ણશકભતલાો અલ્રાશ છુ ં : (૯)
અને તાયી રાઠી (ઝભીન ય) પેંક; છી
જ્માયે તે (રાઠી)ને ઍલી યીતે શારતાં ચારતાં
ણનશાી કે જાણે તે ઍક (જીલતો) વા છે
ત્માયે તે ભોઢું પેયલીને નાઠો અને ાછા લીને
જોમું ણ નણશ; (અભોઍ તેને વાદ કમો કે) શે
ભૂવા ! ડય નણશ; ણનવંળમ યવૂરો ભાયી
શજૂ યભાં ડયતા નથી: (૧૦)
અનુક્રભણણકા
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અમ ભોશમ્ભદ (વ.) આ કુયઆન ણશકભત
તથા ફશુ જ જ્ઞાની તયપથી તને આલાભાં
આલેર છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તે વભમને માદ કયો જે
લખતે જ. ભુવા (અ.)ઍ ોતાના
ઘયલાાઓને કહ્યું કે વયદી ફશુ જ ડે છે
ભાટે શુ ં તભાયા ભાટે આગનો ફંદોફસ્ત કરૂં.
આે અગ્નીને છે ટેથી જોઇ અને તે તયપ
ગમા. જે નું ણલગતલાય લણજન આ તપવીયભાં
આગ આલી ગમું છે .
જ્માયે જ. ભુવા (અ.) ફચ્ચાઓ ાવેથી
યલાના થમા તો જોમું કે ઍક રીરા ઝાડભાં
અગ્ની પ્રગટી યશી છે . ત્માય છી ઍક
અલાજ આવ્મો કે જે કંઇ આગની જગ્માની
આવાવ છે તેને ફયકત આલાભાં આલી
છે , અને તે સ્થે ભરાઍકા ણ દેખામા.
જે લખતે જ. ભુવા (અ.)ઍ આ અલાજ
વાંબળ્મો તો આશ્ચમજ ામ્મા. ત્માં પયી
અલાજ આવ્મો કે શુ ં “ઝફયદસ્ત
ણશકભતલાો અલ્રાશ છુ ં .” આ અલાજ
ખુદાની કુદયતથી આલતો શતો. તે સ્થે ખુદા
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ઉબો ન શતો. ખુદાલંદે આરભ ળયીય અને
અલમલો લગેયે તભાભ ફાફતોથી ાક અને
ણલત્ર છે .
અમ ભુવા ! અભાયી વભક્ષ કોઇ જાતનો
ખતયો શોતો નથી અને યવુરને કોઇ નુકવાન
શોંચાડી ળકતું નથી અને ભાયી વભક્ષ કોઇ
યવુર ડયતા નથી.
૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :-

ٓۡ ُ َ ۡ َ ۢ ً ۡ ُ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ ۡ َ َّ
ِالا من ظلم ثم بدؾ حسنا بعد سو ٍء
َ َُ ّ َ
﴾۱۱﴿ ف ِان ِ ۡی غفوۡ ٌذ ّذ ِح ۡی ٌم
َ َق اَ ۡخ ِخ ۡل یَ َد َؽ ف ۡی َج ۡیب َک تَ ُۡ ُو ۡث بَ ۡی َض
ٓاء
ِ ِ
ٓ َۡ
 ف ِ ۡی ِت ۡس ِع ّٰا ّٰی ٍت ِاخّٰی ف ِۡو َعوۡ َـ َقٞ ِم ۡن غهؿِ ُسوۡ ٍء
َ
ۡ ّٰ ً ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ َ ّ
َ
﴾۱۲﴿ قوۡ ِم ٖہ ؕ ِانہم کانوا قوما ف ِس ِقهف
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ً َ ُ َ
َ َ َّ َ َ ۡ
َ
ٓاءت ُہ ۡم ّٰا ّٰی ُتنا ُم ۡب ِِ َوۃ قالوۡا ّٰہذا
فلما ج
ۡ ُ ۡ
ِسَ ٌو ّم ِبه ٌف ﴿﴾۱۳
اس َت ۡیقَ َن ۡت َہا ۤۡ اَجۡ ُف ُس ُہمۡ
َق َج َح ُد ۡقا ب َہا َق ۡ
ِ
ُ
ُظ ۡل ًما ّ َق ُع ُل ّوًا ؕ َفان ۡ ُؾ ۡػ َک ۡی َف ک َ َ
اـ َعاقِ َبۃ
ۡ ۡ
ال ُمف ِس ِدیۡ َن ﴿ ﴾۱۴٪
ۡ
َ
َ َ َ
َق لَق ۡد ّٰات ۡینا َخ ٗاق َخ َق ُسل ۡی ّٰم َن ِعل ًما ۚ َق
ّّٰ ّ َ َ ّ َ َ َ
َ ۡ
َ ۡ
قالَا ال َح ۡم ُد لِل ِہ ال ِذ ۡی فضلنا َعدّٰی ک ِثه ٍؿ
ۡ
ۡ
ِّم ۡن ِع َبا ِخ ِف ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۱۵
ે૧૧ થી ૧૫ ભી આમાત :- ણવલામ કે જે ણ
(અજાણતાભાં) કોઇ અન્મામ કમો શોમ, છી
તે ફદી કમાજ ફાદ તેના ફદરે નેકી કયે તો
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ફેળક શુ ં ભોટો ભાપ કયનાય (અને) યશેભ
કયનાયો છુ ં . (૧૧)
અને તું તાયો શાથ ફગરભાં નાખ ઍટરે તે
ખાભી યશીત વપેદ (નૂયાની) થઇને નીકળે,
આ (ફે ચભત્કાય તે) નલ ચભત્કાયો ભાંશેના છે
કે જે તને આીને રપયઔન અને તેની કોભ
તયપ ભોકરલાભાં આવ્મો છે ; ણનવંળમ તેઓ
ફદકાય રોકો છે . (૧૨)
છી જ્માયે તેભની ાવે અભાયી ખુલ્રી
ણનળાનીઓ શોંચી ત્માયે તેભણે કશી દીધું કે
આ તો ખુલ્રો જાદુ છે . (૧૩)
અને તેભણે ઝુલ્ભ તથા અણબભાનના કાયણે તે
ભોઅજીઝા (ચભત્કાયો)નો ઇન્કાય કમો, જો કે
તેભના અંત:કયણ તેભની (વત્મતાની) ખાત્રી
યાખતા શતા; તો (શે યવૂર !) જો કે પવાદ
કયનાયાઓનું રયણાભ કેલું નીજ્મું ! (૧૪)
અને ખયેજ અભોઍ દાઉદ તથા વુરમભાનને
જ્ઞાન અજણ કમુું શતું; અને તે ફન્નેઍ કહ્યું કે
વલજ ગુણગાન તે અલ્રાશને ભાટેજ મોગ્મ છે
જે ણે ોતાના ભોેેઅભીન ફંદાઓભાંથી
ઘણાઓ ઉય અભને શ્રેષ્ઠતા આી છે . (૧૫)
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જે ણે અજાણતાભાં કોઇ અન્મામ કમો શોમ
અને ત્માય છી નેકી કયે તો ખુદા તેને ભાપ
કયી આે છે . આ સ્થે આ ઇળાયો ઍ લાત
તયપ છે કે શ. ભુવા (અ.)ઍ રકબ્તીને ઠોંવો
ભામો તેથી તે ભયી ગમો શતો. જો કે શ. ભુવા
અ.વ. ણનદો શતા અને કોઇ તપવીય
રખનાયા ઍભ ણ કશે છે કે આ વંફોધન
ઉમ્ભતની તયપ છે .
વુયઍ ફની ઇવયાઇરભાં કશેલાભાં આવ્મું છે
કે અભોઍ ભુવા (અ.)ને સ્ટ ક દેખામ ઍલી
નલ ણનળાનીઓ આી. જે નું ણલગતલાય
લણજન વુયઍ અઅયાપભાં કયલાભાં આવ્મું છે .
ખુદા તઆરાઍ જ. ભુવા અ.વ.ને પયભાવ્મું
કે તાયો શાથ ફગરભાં નાખ. આે જે લો
ોતાનો શાથ ફગરભાં નાખીને ફશાય કાઢમો
તો ઍક નુય પ્રકાળ ામ્મું. જે ની વાભે વૂમજની
યોળની ણ ઝાંખી ડી જતી શતી. છી
અલાજ આવ્મો કે અમ ભુવા આ ફન્ને
ભોઅજીઝા તાયા નલ ભોઅજીઝાભાંના છે તે
રઇને પીયઓન અને તેની કોભ તયપ જા.
ખયેખય તેઓ ફદકાય રોકો છે .
અનુક્રભણણકા
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છી જ. ભુવા (અ.) પીયઓન ાવે ગમા
અને ઍ ભોઅજીઝા ફતાવ્મા તો તેણે કહ્યું કે
આ તો ખુલ્રો જાદુ છે .
તેણે અત્માચાયી ફની અણબભાન કમુું અને
ભોઅજીઝાનો ઇન્કાય કમો. જો કે તેભના
અંત:કયણ વત્મતાની ખાતયી યાખતા શતા.
કુદયત કશે છે કે પવાદ કયલાાઓનું કેલું
યીણાભ આવ્મું ?
શલે અલ્રાશ પયભાલે છે કે અભોઍ દાઉદ
(અ.) અને વુરમભાન (અ.)ને ઇલ્ભ આપ્મું.
તેઓઍ કહ્યું કે તભાભ તાઅયીપ અલ્રાશ ભાટે
છે જે ણે ોતાના ભોઅભીન ફંદાઓભાંથી
ઘણાઓ ઉય અભને પઝીરત આી છે .
૧૬ થી ૪૪ ભી આમાત :-

َ ّ َ ُ ّ َ ٰۤ َ َ َ َ ٗ َ ُ ّٰ ۡ َ ُ َ َ َ
ُالناز
ق قذِت سلیمن خاقخ ق قاؾ یایہا
َّ َ ۡ َ َ ۡ ّ ُ
ّالطهۡؿِ َق اُ ۡق ِت ۡی َنا ِم ۡن کُل
ع ِلمنا من ِطق
ِ
َ
َ َ
ۡ ۡ َۡۡ
﴾۱۶﴿ ش ۡی ٍء ؕ ِا ّـ ّٰہذا ل َ ُہوَ الفض ُل ال ُم ِبه ُف
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َ
ُ
ۡ
َق ُح ٍِ َو ل ُِسل ۡی ّٰم َن ُجنوۡ ُخ ٗف ِم َن ال ِج ِ ّن َق
َّ ۡ َ
ۡ ۡ
َ
س َق الطهؿِ ف ُہ ۡم یُوۡر ُع ۡو َـ ﴿﴾۱۷
الاِن ِ
َّ
َ ّٰۤ َ ۤۡ َ َ
الن ۡمل ۙ َقالَتۡ
ّٰ
َ
َ
ۡ
حتی ِادا اتوا عدی قا ِخ
ِ
َ ۡ َ ٌ ّٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ
الن ۡم ُل ۡاخ ُخ ُلوۡا َم ّٰسک َن ُک ۡم ۚ لاَ
نملۃ یایہا
ِ
َّ ُ َ
ُ
یَ ۡح ِط َمنک ۡم ُسل ۡی ّٰم ُن َق ُجن ۡو ُخ ٗف ۙ َق ُہ ۡم لَا
ۡ
یَش ُعرُ ۡق َـ ﴿﴾۱۸

َف َت َب ّ َس َم َضا ِحکًا ِّم ۡن َقوۡل َِہا َق َق َ
اؾ َذ ِّب
اَ ۡقر ۡعج ۡیۤۡ اَ ۡـ اَ ۡش ُٕ َو جِ ۡع َم َت َک الَّت ۡیۤۡ اَجۡ َع ۡمتَ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ َ
َعد ّیَ َق َعدّٰی َقال َِد ّی َق ا ۡـ ا ۡع َم َل َصال ًِحا
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َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ
َ
َ
ىہ َق ا ۡخ ِخلجِ ۡی ِبرَ ۡح َم ِتک ف ِ ۡی ِع َبا ِخؽ
ترض
ّّٰ ۡ
الص ِل ِحه َف ﴿﴾۱۹
َ َ َ ّ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۤۡ َ
َ
ق تفقد الطهؿ فقاؾ ما خِی لا اذی
ۡ
َۡ ۡ
ۖ اَ ۡؿ ک َ َ
اـ ِم َن الغٓائِ ِبه َف ﴿﴾۲۱
ال ُہ ۡد ُہ َد ۫
َ ُ َ ّ َ ّ َ ٗ َ َ ً َ ۡ ً َ ۡ َ َ ۡ َ َ ّ َ ٗ ۤۡ
لاع ِذبنہ عذابا ش ِدیدا اق لاادبحنہ
َ ۡ ّ ۡ ُ ۡ
ا ۡق ل َ َیا ِت َی ِج ۡی ِب ُسل ّٰط ٍن ّم ِبه ٍف ﴿﴾۲۱
َََ َ ََۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ
اؾ ا َحط ّت ِب َما ل َ ۡم
فمکث غهؿ ب ِعی ٍد فق
ُ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ
ت ِحط ِب ٖہ ق ِجئتک ِمن سب ٍۭا ِبنب ٍا ح ِقه ٍف
﴿﴾۲۲
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ّ ۡ َ َ ۡ ُّ ۡ َ ً َ ُ ُ
امرَاۃ ت ۡم ِلک ُہ ۡم َق ا ۡق ِت َی ۡت ِم ۡن
ِانِی قجدة
ُ َ َ َ ٌ
ک ِ ّل ش ۡی ٍء ّق ل َ َہا ع ۡوس َع ِظ ۡی ٌم ﴿﴾۲۳
َ َ ۡ ُّ َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ
ۡ
ۡ
س
قجدتہا ق قومہا یسجدقـ ل ِلشم ِ
ۡ ُ ۡ ّّٰ َ َ ّ َ َ ُ ُ ّ َ
الش ۡی ّٰطنُ
ِمن خق ِـ الل ِہ ق ری َن لہم
َ
اَ ۡع َمال َ ُہ ۡم َف َص ّ َد ُہ ۡم َعن ّ َ
الس ِب ۡی ِل ف ُہ ۡم لَا
ِ
یَ ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿ ۙ﴾۲۴

َ ّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ّّٰ ّ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ
ۡ
َ
الا یسجدقا لِل ِہ ال ِذی یُ ِوث الخبء فِی
َ ُُۡ
َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص َق حَ ۡعل ُم َما تخفوۡ َـ َق
ذ
ِ
َ ُۡ ُ
َ
ۡ
ما تع ِلنوـ ﴿﴾۲۵
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َّ
َ ّّٰ ۤۡ
ۡ
ُ ۡ
الل ُہ لَا ِالّٰ َہ ِالا ُہوَ َذ ّب ال َع ۡر ِس ال َع ِظ ۡی ِم
﴿﴾۲۶
َ
َُۡ َ ۡ َ ُۡ
قا َؾ َسننؾ ُػ ا َص َدق َت ا ۡؿ کن َت ِم َن
ۡ ّٰ ۡ
الک ِذ ِبه َف ﴿﴾۲۷
ۡ
َُ َ َ
َ َ َۡ
ِاد َہ ۡب ِّب ِک ّٰت ِب ۡی ّٰہذا فال ِق ۡہ ِال َ ۡی ِہ ۡم ث ّم توَ ّؾ
ۡ َ ُۡ
َ
َعن ُہ ۡم فانؾ ۡػ َما دا یَ ۡر ِج ُعوۡ َـ ﴿﴾۲۸
َقال َ ۡت ٰۤیاَ ّیُ َہا ال ۡ َم َل ُؤا ِان ّ ۡیۤۡ اُل ۡ ِكیَ ِاخ َ ّیَ کِ ّٰتبٌ
ِ
َ
ٔ ِویۡ ٌم ﴿﴾۲۹
ّ َ ٗ ۡ ُ َ ۡ ّٰ َ َ ّ َ ٗ ۡ ّّٰ
َ
ّٰ
ۡ
ّ
ِانہ ِمن سلیمن ق ِانہ ِبس ِم الل ِہ الرحم ِن
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ّ
الرَ ِح ۡی ِم ﴿ ۙ﴾۳۱
َ َّ َ ُ َ ۡ ُ
ۡ
الا ت ۡعلوۡا َعد ّیَ َق اتوۡن ِ ۡی ُم ۡس ِل ِمه َف ﴿ ﴾۳۱٪
َقال َ ۡت ٰۤیاَ ّیُ َہا ال ۡ َم َل ُؤا اَ ۡف ُتوۡن ۡی ف ۡیۤۡ اَ ۡمر ۡی ۚ ماَ
ِ ِ ِ
ُ ۡ ُ َ َ ً َ ۡ ً َ ّّٰ َ ۡ
ُ
َ
ۡ
کنت قا ِطعۃ امرا حتی تشہدق ِـ ﴿﴾۳۲
َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ ُ َّ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ
قالوا نحن اقلوا قو ٍۃ ق اقلوا با ٍز
َ ُۡ
َ ۡ َ َ
َ
ۖ ّق الۡا ۡمرُ ِال َ ۡی ِک فانؾ ِػ ۡی َمادا
ش ِدی ٍد ۬
َۡ
ُ
ۡ
َ
تامرِین ﴿﴾۳۳
َ ۡ ُ َ َ َُ َ ً
َ
قال َ ۡت ِا ّـ ال ُملوۡؽ ِادا َخخلوۡا ق ۡویَۃ
اَ ۡف َس ُد ۡق َہا َق َج َع ُلوۡۤۡا اَ ِع ّ َى َۃ اَ ۡہ ِل َہا ۤۡ اَ ِدلّ َ ًۃ ۚ قَ
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َ ّٰ َ َ ۡ ُ
کذل ِک حف َعلوۡ َـ ﴿﴾۳۴

ۢ
َق ِان ّ ۡی ُم ۡر ِس َل ٌۃ ِال َ ۡیہ ۡم ب َہ ِد ّیَ ٍۃ َف ّٰن ِؾ َػ ٌۃ بمَ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ۡ ُ
یَ ۡر ِجع ال ُم ۡر َسلوۡ َـ ﴿﴾۳۵
َ َ ّ َ َ َ ُ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ ُ ُ َ
اؾ ات ِم ّد ۡقن ِن
فلما جٓاء سلیمن ق
َ َ َ ۤۡ ّٰ ّٰ ِۧ ّّٰ َ ۡ َ ۤۡ ّٰ ُ
قف الل ُہ خه ٌؿ ِّم ّما ّٰاتىک ۡم ۚ
ۖ
اؾ ۫ فما ات ِ
ِبم ٍ
َۡ
َ ُ َۡ
بَ ۡل ان ُت ۡم ِب َہ ِد ّی ِتک ۡم تؿ َػ ُحوۡ َـ ﴿﴾۳۶
ِا ۡذج ۡع ِال َ ۡی ِہ ۡم َف َل َناۡ ِت َی ّ َن ُہ ۡم ِب ُج ُنوۡ ٍخ لَّا قِ َبلَ
ِ
ل َ ُہ ۡم ب َہا َق ل َ ُن ُۡو َج ّ َن ُہ ۡم ِّم ۡن َہاۤۡ اَ ِدلّ َ ًۃ ّ َق ُہمۡ
ِ
ِ
ّٰص ِغرُ ۡق َـ ﴿﴾۳۷
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َ َ َُ ۡ َ َُُ ۡ
اؾ ٰۤیا ّی َہا ال َمل ُؤا ا ّیک ۡم یَا ِت ۡیجِ ۡی ِب َع ۡر ِش َہا
ق
َ َ َُۡ
ۡ
ق ۡب َل ا ۡـ ّیاتوۡن ِ ۡی ُم ۡس ِل ِمه َف ﴿﴾۳۸
َ َ ۡ
ۡ ََ
َ
اؾ ِعؿ ِػیۡ ٌت ِّم َن ال ِج ِ ّن انا ّٰا ِت ۡیک ِب ٖہ
ق
َق ۡب َل اَ ۡـ تَقُوۡ َؿ ِم ۡن ّ َمقَا ِم َک ۚ َق ِان ّ ۡی َع َلی ِہۡ
ِ
َ ٌ َ ۡ
لَق ِو ّی ا ِمه ٌف ﴿﴾۳۹
َ َ َّ
ۡ
ۡ
ََ
ۡ
اؾ ال ِذ ۡی ِعن َد ٗف ِعل ٌم ِّم َن ال ِک ّٰت ِب انا
ق
َ َ َ َ ََ َ َ ُ َ
ّٰا ِت ۡیک ِب ٖہ ق ۡب َل ا ۡـ ّی ۡرت ّد ِال َ ۡیک ٗ ۡوفک ؕ
َ َ ّ َ َ ّٰ ُ ُ ۡ َ ّ ً ۡ َ ٗ َ َ َ
اؾ ّٰہذا ِم ۡن
فلما ذاف مست ِـػا ِعندف ق
ُ
َۡ
َۡ ُ َ َُۡ
ۖ ل َِی ۡبلوَن ِ ۡیۤۡ َءاشٕ ُو ا ۡؿ اخؿ ُػ ؕ َق
فض ِل َذب ِّ ۡی ۟
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َ َ َ َّ ۡ ُ َ ۡ
َم ۡن شٕ َو ف ِان َما یَشٕ ُو ل ِنف ِس ٖہ ۚ َق َم ۡن
ََ َ َ َ َ
کؿ َػ ف ِا ّـ َذب ِّ ۡی غ ِج ٌّی ٔ ِویۡ ٌم ﴿﴾۴۱
ۤۡ
َ َ َّ
َ َ َۡ ُ ََ
اؾ ن ِٕ ُو ۡقا ل َ َہا ع ۡوش َہا ننؾ ۡػ ات ۡہ َت ِد ۡی
ق
َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َّ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
َ
َ
اؿ تکوـ ِمن ال ِذین لا یہتدقـ ﴿﴾۴۱
َ َ َ َ ُ َ
َ َ َّ َ َ ۡ
ٓاءة قِ ۡی َل ا ّٰہکذا ع ۡوش ِک ؕ قال َ ۡت
فلما ج
َ َ َّ
ُ َ ۡ ۡ
َ
کان ٗہ ُہوَ ۚ َق ا ۡق ِت ۡینا ال ِعل َم ِم ۡن ق ۡب ِل َہا َق
ُ َّ
ۡ
کنا ُم ۡس ِل ِمه َف ﴿﴾۴۲
َ َ ّ َ َ َ َ َ ۡ ّ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ ّّٰ
ق صدہا ما کانت تعبد ِمن خق ِـ الل ِہ ؕ
ّ َ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ّٰ
ۡ
َ
ِانہا کانت ِمن قو ٍؿ ک ِؿ ِػین ﴿﴾۴۳
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َّ
َۡ َََ
ُ
الِ ۡو َج ۚ فل ّما َذات ُہ
قِ ۡی َل ل َ َہا ۡاخخ ِدی
َ
َ َََ ًَُ
ؕ َح ِس َب ۡت ُہ ل ّجۃ ّق کشف ۡت َع ۡن َساق ۡی َہا
َ َ ۡ َ َ ۡ ّ ٌ َّ َ ُّ ٌ ۡ َ ٗ َّ َ َ
ۖ قال َ ۡت
۬ قاؾ ِانہ صفج ممرخ ِمن قواذِیر
َ َ
َۡ َ َ ّ
َ
َذ ِّب ِان ِ ۡی ظل ۡم ُت جف ِس ۡی َق ا ۡسل ۡم ُت َمع
َ
ّّٰ
ۡ َ ۡ
﴾۴۴٪ ﴿ ُسل ۡی ّٰم َن لِل ِہ َذ ِّب ال ّٰعل ِمه َف
અને વુરમભાન દાઊદનો લાયવ થમો અને
કહ્યું કે શે રોકો ! અભને (ળુ) ક્ષીઓની
બાા ળીખલલાભાં આલી છે , અને અભને
દયેક લસ્તુ (નેઅભત) આલાભાં આલી છે ;
ણનવંળમ ઍજ તો ખુલ્રી કૃા છે . (૧૬)
અને વુરમભાન ભાટે તેનું રશ્કય જીન્નાતો,
ઇન્વાનો તથા ક્ષીઓભાંથી બેગું કયલાભાં
આવ્મું શતું, જે વલે જુ દા જુ દા લગજલાય (તેની
વાભે) ઉબા યાખલાભાં આલતાં શતાં. (૧૭)
અશીં વુધી કે જ્માયે તેઓ (ઍક રદલવે)
અનુક્રભણણકા
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કીડીઓની ખીણભાં શોંચ્મા, ત્માયે ઍક
કીડીઍ કહ્યું કે શે કીડીઓ ! તભે તભાયા દયોભાં
ઘુવી જાઓ, ક્માંક ઍભ ન થામ કે વુરમભાન
તથા તેનું રશ્કય તભને કચડી નાખે, અને
તેભને (તેની) જાણ લટીક થલા ન ાભે, (૧૮)
જે થી (વુરમભાન) તેની લાત ય ણસ્ભત કયી
શવી ડ્મો, અને અયજ કયલા રાગ્મો કે શે
ભાયા યલયરદગાય ! જે નેઅભતો તેં ભાયા
ઉય તથા ભાયા ભાફા ઉય ઉતાયી છે તેનો
ઉકાય ભાનલાની ભને પ્રેયણા આ, અને
(ઍલું ણ કય કે) શુ ં કોઇ ઍલું વત્કામજ કરૂં કે
જે તું વંદ કયે, અને તાયી દમાથી ભને તાયા
વદાચાયી ફંદાઓભાં દાખર કયી રે. (૧૯)
અને (છી) ક્ષીઓ (ના રશ્કય)ની શાજયી
રીધી ત્માયે પયભાવ્મું કે શુ ં શુ દશુ દને કેભ જોતો
નથી ? ળું તે ગેયશાજય ભાંશેનો છે ? (૨૦)
અગય તે ભાયી ાવે (ોતાની ગેયશાજયીનો)
કોઇ સ્ટ ક ૂયાલો નણશ રાલે તો શુ ં ખચીતજ
તેને વખત વજા કયીળ, અથલા તો તેને ભાયી
નાખીળ ! (૨૧)
છી કાંઇ ઝાઝો લખત થમો ન શતો કે તે
અનુક્રભણણકા
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(શુ દશુ દ આલી શોંચ્મો અને) કશેલા રાગ્મો કે
ભને ઍ લાતની જાણ થલા ાભી છે કે જે ની
જાણ (શજી વુધી) તને થલા ાભી નથી, અને
શુ ં વફા (નાભના) દેળભાંથી ઍક
ખાત્રીૂલજકની ખફય તાયા ભાટે રઇ આવ્મો
છુ ં . (૨૨)
ણનવંળમ (ત્માં) ભેં ઍક (ઍલી) સ્ત્રી દીઠી કે
જે ત્માંના રોકોની ફાદળાશ છે , અને તેણીને
(દુણનમાની) દયેકે દયેક લસ્તુ પ્રાપ્ત થઍરી છે ,
અને તેણીનું સવશાવન ણ અત્મંત ભોટું છે .
(૨૩)
ભેં ંડે (જાતે) તેણીને તથા તેણીની કોભને
અલ્રાશને ભૂકી વૂમજને ૂજતાં જોમાં, અને
ળેતાને તેભના કૃત્મોને (તેભની નજયભાં)
ળોબા આી દીધી છે અને તેભને તેણે
વન્ભાગજથી બભાલી દીધા છે ; જે થી તેભને
વન્ભાગજ ભતો નથી : (૨૪)
(આ અજફ જે લું છે કે) તેઓ અલ્રાશને (ળા
ભાટે) ણવજદો કયતા નથી કે જે આકાળો તથા
ૃથ્લીની અદ્રશ્મ લસ્તુઓ પ્રગટ કયે છે , અને
તભે (રોકો) જે કાંઇ વંતાડો છો તથા જે કાંઇ
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તભે જાશેય કયો છો તે (વઘું) તે જાણે છે .
(૨૫)
અલ્રાશ, તેના ણવલામ અન્મ કોઇ ભાઅફૂદ
નથી (અને) તે ભશાન સવશાવનનો ભાણરક
છે . (૨૬)
(વુરમભાને) કહ્યું, અભે શભણાંજ જોઇ રઇળું
કે તું વાચું ફોલ્મો છે કે જુ ઠાઓ ભાંશેનો છે .
(૨૭)
ભાયો આ ત્ર રઇ જા અને તે તેભની તયપ
નાખી દે, છી જયા ફાજુ ઍ ખવી જોજે કે
તેઓ ળો (જલાફ) લાે છે . (૨૮)
(આ શુ કભ ભુજફ ત્ર નાખતાં ણફલ્કીવ
ફોરી ઉઠી, શે ભાયા દયફાયીઓ ! ણનવંળમ
ભાયી તયપ ઍક ભાનલંત ત્ર પેંકલાભાં આવ્મો
છે . (૨૯)
ફેળક તે વુરમભાન તયપથી આલેરો છે , અને
તે (ના આયંબ)ભાં ણફસ્ભીલ્રા ણશયજશભા
ણનયજશીભ રખમું છે (અને તે ફાદ રખમું છે કે:)
(૩૦)
ભાયી વાભે ળીયજોયી કયો નણશ, અને ભાયી
ાવે ભુવરભાન ફની ચાલ્મા આલો. (૩૧)
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(લી) કહ્યું, શે દયફાયીઓ ! ભને (આ) ભાયી
ફાફતભાં વરાશ આો, કાયણ કે (તભે જાણો
છોજ કે) જ્માં વુધી તભે ભાયી શજૂ યભાં શો
નણશ (ત્માં વુધી) શુ ં કોઇ ણ લાતનો ણનણજમ
કયતી નથી. (૩૨)
તેભણે કહ્યું કે અભે ભશા ળણક્તલાન અને
ફલાન રડલૈમા છીઍ, છતાં જે લી તાયી
આજ્ઞા, ભાટે જે આજ્ઞા કયે તે ણલચાયીને કય.
(૩૩)
(ણફલ્કીવે) કહ્યું કે ણનવંળમ જ્માયે ફાદળાશો
કોઇ લસ્તીભાં દાખર થામ છે તો તેઓ તેનો
નાળ કયી નાખે છે અને તેના આફરૂદાય
યશેલાવીઓને ઝરીર કયી નાખે છે , અને
(કદાચને) આ રોકો ણ તેભ કયે. (૩૪)
અને ણનવંળમ શુ ં તો તેભની ાવે ઍક તોશપો
(નજયાણં) ભોકરનાય છુ ં , છી જોઉં છુ ં કે
વંદેળાલાશકો (ત્માંથી) કેલા વભાચાય રઇ
ાછા પયે છે . (૩૫)
છી જ્માયે (ણફલ્કીવનો) તે (ઍરચી)
વુરમભાન ાવે શાજય થમો ત્માયે
(વુરમભાને) પયભાવ્મું કે ળું તભે ભાર લડે ભાયી
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ભદદ કયી (રોબાલલા) ચાશો છો. ણ
અલ્રાશે ભને જે કાંઇ અજણ કમુું છે તે તભને
જે કાંઇ આપ્મું છે તે કયતાં ઘણંજ ફેશતય છે ,
ફલ્કે તભાયી આ બેટ તભનેજ ભુફાયક થાઓ.
(૩૬)
તેભની તયપ ાછો જા, (ને કશે કે) અભે તેભના
ય ખચીતજ ઍલાં રશ્કય રઇને ચઢાઇ કયીળું
કે જે ભના ભુકાફરાની તેભનાભાં તાકાત શળે
નણશ, અને અભે તેભને તે (દેળ)ભાંથી ઝરીર
કયીને કાઢી ભૂકીળું ઍલી ણસ્થણતભાં કે તે
ણશણાઍરા થઇ જળે. (૩૭)
(તે ફાદ ુન:) પયભાવ્મું, શે દયફાયીઓ !
તભાયાભાંથી કોણ ઍલું છે જે -(તેની કોભના
રોકો) ભાયી ાવે આજ્ઞાધીન ફની શાજય
થામ તે શેરાં-તે (ણફલ્કીવ)નું સવશાવન રઇ
આલી શાજય કયે ? (૩૮)
(આ વાંબી) જીન્નાતોભાંથી ઍક યાક્ષવ
ફોલ્મો કે તું તાયા સ્થાનેથી ઉઠે (અથાજત
દયફાય ફયખાસ્ત થામ) તે શેરાં તે શુ ં તાયી
ાવે રઇ આલીળ, અને તે (કાભ) ભાટે શુ ં
ણનવંળમ વભથજ અને ણલશ્લાવને ાત્ર
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છુ ં .(૩૯)
અને તે ળખવ કે જે ને (આકાળી) રકતાફનું
થોડુંક જ્ઞાન શતું તેણે અયજ કયી કે શુ ં તે
(સવશાવન) તાયી રક ઝફકે તે અગાઉ રઇ
આલીળ; વાયાંળ કે જ્માયે તે (વુરમભાને તે
સવશાવન ોતાની) ાવે ગોઠલેરું દીઠું ત્માયે
કહ્યું કે આ ભાયા યલયરદગાયની કૃાથી (થમું)
છે , અને આ ઍ ભાટે કે તે ભને અજભાલે કે શુ ં
ઉકાય ભાનનાયો છુ ં કે અનુકાયી; અને જે
કોઇ (અલ્રાશનો) આબાય ભાને છે તો તે
ોતાની ઝાત (ના પામદા)ને ભાટેજ આબાય
ભાને છે . અને જે (કોઇ નેઅભતોની) કૃતધ્નતા
કયે છે તો ણનવંળમ ભાયો યલયરદગાય
ફેયલાશ (અને) ઉદાય છે . (૪૦)
પયભાવ્મું, તે (ણફલ્કીવ)ના (ચાતૂમજની કવોટી
કયલા) કાજે તેના સવશાવનનો ઘાટ ફદરી
નાખો, જે થી અભે જોઇઍ કે તેણી ણશદામતને
ાત્ર છે કે છી જે ઓ શીદામતને ાત્ર નથી
તેઓ ભાંશેની છે ; (૪૧)
છી જ્માયે તેણી (દયફાયભાં) શાજય થઇ
ત્માયે તેણીને કશેલાભાં આવ્મું કે ળું તારૂં ણ
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સવશાવન આલું શતું ? કશેલા રાગી કે રાગે
છે તો ઍલુંજ, અને અભને આ શેરાંજ
(અલ્રાશની લશદાનીમતનું) જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઇ
ચૂક્મું શતું, અને ફેળક અભે ભુવરભાન
શતાજ. (૪૨)
અને અલ્રાશના ણવલામ જે લસ્તુની તેણી
પ્રાથજના કમાજ કયતી શતી તેનાથી વુરમભાને
તેણીને યોકી દીધી, કાયણ કે તેણી નાણસ્તકોની
કોભભાંથી શતી. (૪૩)
તેણીને કશેલાભાં આવ્મું કે આ ભશેરભાં
દાખર થા, આથી જ્માયે તેણીઍ તે (ભશેર)ને
દેખમો તો તેને (ાણીનો) શોજ રાગ્મો અને
ોતાની ફન્ને ીંડીઓ ઉઘાડી નાખી;
(ત્માયે વુરમભાને) પયભાવ્મું કે આ તો (ળીળ)
ભશેર છે જે ની પયળફંધીભાં ણ કાચ જડેરા
છે ; (ણફલ્કીવ) અયજ કયલા રાગી કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ણનવંળમ ભેં (વૂમજની ૂજા કયી)
ભાયા ોતાના ય ઝુલ્ભ કમો શતો, અને શલે
વુરમભાનની વાથે યશી તભાભ દુણનમાઓના
યલયરદગાયને આધીન થાઉં છુ ં . (૪૪)
શ. દાઉદ (અ.)ને ઓગણીવ છોકયા શતા
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અને દયેક છોકયો ભુલ્કનો લાયીવ થલા ચાશતો
શતો કે શ. દાઉદ (અ.)ની ફાદ ભને
ફાદળાશત ભળે. ખુદાલંદે કયીભે શ. દાઉદ
(અ.) ાવે ઍક કાગ ભશોય કયીને ભોકલ્મો.
તેભાં કેટરાક વલાર શતા અને કશેલયાવ્મું કે
તભાયા પયઝંદોને આ વલાર ુછો, જે છોકયો
તેનો જલાફ આે તે તભાયી ફાદ તભાયો
લાયીવ અને ભુલ્કનો ભારીક છે . શ. દાઉદ
(અ.)ઍ ોતાની કોભના આરીભો, અળયપો
અને ોતાના છોકયાઓને બેગા કમાજ અને તે
વલારો ુછલા ળરૂ કમાજ.
વલાર : ૧. વલે ચીજોભાં ફશુ જ ાવે કઇ
ચીજ છે ? ૨. વલે ચીજોભાં ફશુ જ છે તે
કઇ ચીજ છે ? ૩. તે કઇ ચીજ છે કે તેની
વાથે ફશુ જ ભેાલટ છે ? ૪. તે કઇ ચીજ છે
કે તેનાથી ફીક ફશુ રાગે છે ? ૫. તે ફે ળું છે
કે કામભ છે ? ૬. તે ફે ળું છે કે ઍકફીજાથી
જુ દા જુ દા છે ? ૭. તે ફે ળું છે કે
ઍકફીજાના દુશ્ભન છે ? ૮. તે ક્મું કાભ છે
આખય તેની તાઅયીપ છે ? ૯. તે ક્મુ કાભ છે
કે આખય તેની ભઝીમ્ભત (ફુયાઇ) છે ?
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આ વલારો વાંબીને તભાભ છોકયા જલાફ
આી ળક્મા નશીં. છી શ. વુરમભાન
(અ.)ઍ અયઝ કયી જો ભને યજા આો તો શુ ં
જલાફ આું. શ. દાઉદ (અ.)ઍ યજા આી.
જલાફ : ૧. વલે ચીજોભાં ફશુ જ ાવે
‘આખેયત’ છે જે રદન-ફ-રદન ાવે આલતી
જામ છે . ૨. વલે ચીજોભાં ફશુ જ દૂય
ગુજયેરી ફાફત છે જે રદન-ફ-રદન છે ટે જામ
છે . ૩. ફશુ જ ભેાલટ યાખનાય ઇન્વાનના
અંગ વાથે તેની રૂશ છે . ૪. જે ચીજથી ફશુ
જ ફીક રાગે છે તે ઇન્વાનનું રૂશ લગયનું
અંગ છે ઍટરે ભૈમત. ૫. કામભ છે તે
આવભાન અને ઝભીન છે . ૬. ઍ ફે જે ઍક
ફીજાથી જુ દા જુ દા છે ઍ રદલવ અને યાત
છે . ૭. ઍ ફે જે આવભાં દુશ્ભન છે તે
ણઝન્દગી અને ભોત છે . ૮. જે કાભની આખય
તાઅયીપ છે તે ગુસ્વા લખતે “શીલ્ભ” છે .
ઍટરે ગુસ્વા લખતે નયભી કયલી. ૯. જે
કાભની આખય ભઝીમ્ભત (ખયાફી) છે તે
ગુસ્વા લખતે તેજી કયલી ઍટરે ગુસ્વા ય
કાફુ ન યાખી જોળભાં આલલું.
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શ. દાઉદ (અ.)ઍ ખુદા તયપથી આલેરા
કાગભાં જોમું તો તેભાં ભજકુય જલાફ શતા.
તેથી તભાભ ફુઝુગજ રોકો આના ઇલ્ભથી
અજફ થમા. છી શ. દાઉદ (અ.)ઍ
ફાદળાશત શ. વુરમભાન (અ.)ને વોંી
દીધી.
શદીવભાં છે કે જે લખતે શ. દાઉદ (અ.)ઍ
ોતાની ફાદ શ. વુરમભાન (અ.)ને લાયીવ
કમાજ તે લખતે આની લમ પક્ત તેય લયવની
શતી. તેથી આરીભ અને આફીદ રોકોઍ
ઇન્કાય કમો કે આ તો નાના ફચ્ચા છે તે કેલી
યીતે લાયીવ અને ફાદળાશતના ભારીક ફને ?
તેથી અલ્રાશે શ. દાઉદ (અ.)ને શુ કભ કમો કે
જે રોકો વુરમભાનની ખીરાપતનો ઇનકાય
કયે છે તેભને કશો કે તભાયી રાકડીઓ રાલો
અને વુરમભાનની રાકડી રઇ તભાભ
રાકડીઓને ઍક ઘયભાં યાખી દયલાજા ય
વલેની ભોશય કયી દઇને ફીજે રદલવે વલાયે
ઘય ઉઘાડીઍ જે ળખવની રાકડીભાં
ડાખીઓ અને ાંદડા નીકળ્માં શોમ તેને
ભાયો ખરીપો તેભજ લાયીવ વભજલો. આ
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ફાફત ફધાઍ કફુર યાખી. છી ફધાની
રાકડીઓ રઇ ભશોય રગાડી ઍક ભકાનભાં
યાખલાભાં આલી. ફીજે રદલવે વલાયે ભકાન
ખોરાતાં પક્ત શઝયત વુરમભાન (અ.)ની
રાકડીને જ ડાખીઓ અને ાંદડા ઉગ્માં
શતાં. આ જોઇ ફધાઍ આની ખીરાપતને
ભંઝુય યાખી. અત્રે ઍ માદ યશે કે શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ તકી અ.વ. નલ લજની લમભાં
ઇભાભ થમા છે . આની ાવે કોઇ ળખવે
અયજ કયી કે આની નાની લમના રીધે રોકો
લાતો કયે છે કે આટરી નાની લમભાં ઇભાભત
કેભ ભે ? આ વાંબી આે શ. વુરમભાન
(અ.)નો કીસ્વો ફમાન કમો.
યીલામતભાં છે કે શ. વુરમભાન (અ.)ને
ખુદાલંદે કયીભે તભાભ જશાંનની ફાદળાશત
આી શતી અને તભાભ ભાણવો, જીન,
યીઓ, ંખીઓ અને જં ગરના જાનલયોના
ણ ફાદળાશ શતા. આ તભાભ શમલાનોની
ઝફાન વભજતા શતા અને તેઓના
ઝભાનાભાં અજફ અજફ તયાશની
કાયીગયીઓ થઇ છે .
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શ. અરી (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે ભ શ.
વુરમભાન વલેની ફોરી વભજતા શતા તેભ
અભો ણ તભાભ ઝભીન ઉય
ચારલાલાાની, જં ગરભાં યશેલાલાાની
તેભજ દયીમાભાં યશેલાલાાની ફોેેરી
(બાા) જાણીઍ છીઍ.
ઍક લખત શ. વુરમભાન (અ.) ોતાના
રશ્કય વાથે તાઍપભાં ઍક જગ્મા ઉય ગમા.
ત્માંથી ‘લાદીમુન્નભર’ની તયપ યલાના થમા.
યસ્તાભાં ઍક જં ગર શતું. તેભાં કીડીઓ યશેતી
શતી. તેનો વયદાય ભુગજ (ક્ષી) જે ટરો ભોટો
શતો.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે તે જં ગરભાં વોનું-રૂું મદા થતું શતું.
અલ્રાશે નાના જાનલયને વોનું-રૂું વાચલલા
યાખેરા શતા. કોઇની તાકાત ન શતી કે
તેઓને નુકવાન શોંચાડી ળકે. જ્માયે
કીડીઓના વયદાયે શ. વુરમભાનના રશ્કયની
કવયત અને દફદફો જોમો અને વભજ્મો કે
આ રશ્કય આ તયપ આલે છે તો તેણે ઍક
ટેકયા ઉય ચઢીને નવીશત ભાટે ફરંદ
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અલાજથી કીડીઓને કહ્યું : “મા અય્મોશન
નભરુદખોરુ ભવાકેન કુભ.” ઍટરે “અમ
કીડીઓ ! તભો તભાયા ઘયભાં દાખર થઇ
જાઓ.” ઍટરા ભાટે કે, શ. વુરમભાન (અ.)
અને તેભનું રશ્કય અજાણભાં તભને કચડી ન
નાખે. અજાણથી ઍટરા ભાટે કહ્યું કે આ
મગમ્ફય શતા. મગમ્ફય ગુનાશથી ાક
શોમ છે . તે કોઇ ઉય ઝુલ્ભ કયતા નથી.
તેઓનું રશ્કય ણ શ. વુરેમભાન (અ.)
શોલાના કાયણે તેઓને જાણીને ન કચડે.
તેઓને કેભ ખફય ડી કે આ રશ્કય અભને
કચડી નાખળે. તેનું કાયણ રખમું છે કે ખુદાઍ
તેઓને ઍલી વભજણ આેરી છે જે લખતે
ઝભીનભાં અનાજ વંઘયે છે તો તેના કટકે
કટકા કયી નાખે છે . કેભકે તે જાણે છે કે અગય
આખા દાણા શળે તો ઉગી જળે, જો ટૂકડા
શળે તો ઉગળે નશીં. ધાણાના દાણાના ચાય
ટુકડા કયે છે . કેભકે ધાણાના દાણાનો અધો
ટુકડો શોમ તો ણ ઉગે છે . જ્માયે કીડીઓના
વયદાયે કીડીઓને દયભાં જલાનું કહ્યું તે લખતે
શલાઍ તે અલાજને શ. વુરમભાન (અ.)ના
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કાનભાં શોંચાડી દીધી. આ તે વાંબીને
ભુસ્કુયામા અને શસ્મા. આને શવલું ઍટરા
ભાટે આવ્મું કે આ જાનલય કેલું વભજુ ં અને
રદઘજ દ્રણટ કલાું છે . છી આે યોકાઇ જલા
શુ કભ કમો જે થી તે યોકાઇ ગઇ. આે
કીડીઓના વયદાયને ફોરાલીને કહ્યું કે અમ
કીડીઓના વયદાય ! તને ખફય નથી કે ભારૂં
રશ્કય કોઇ ઉય ઝુલ્ભ કયતું નથી અને કોઇને
ઇજા શોંચાડતું નથી. તેણે જલાફ આપ્મો કે
શુ ં આ કોભનો વયદાય અને ફાદળાશ છુ ં .
ભાયી પયજ છે કે કોભને વાચલું અને નવીશત
કરૂં. છી શ. વુરમભાન (અ.)ઍ કહ્યું કે ભારૂં
રશ્કય તો શલા ઉય છે તો તાયી કોભને કેલી
યીતે ામભાર કયી નાખે ? આ વાંબી
વયદાયે જલાફ આપ્મો કે ભાયો ભતરફ ઍભ
ન શતો કે તભાયા રશ્કયના ગની નીચે
કચડાઇ જામ ણ અંદયખાને ભાયો ભતરફ
ઍભ શતો કે તભાયા રશ્કયની ળાન અને
ધાભધુભ જોઇને ખુદાના ઝીક્રથી ગાપીર થઇ
ગપરતના ભેદાનભાં નુકવાનીના ગ નીચે
કચડાઇ ન જામ. આે ૂછમું કે તારૂં રશ્કય
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કેટરું છે ? તેણે કહ્યું ભાયી ાવે ચાય શજાય
વયશંગ છે . દયેક વયશંગના તાફાભાં ચારીવ
શજાય નકીફ છે . દયેક નકીફના શાથ નીચે
ચારીવ શજાય કીડીઓ છે . છી આવભાં
કેટરામ વલાર-જલાફ થમા. છી આ
ત્માંથી ઍક જં ગરભાં શોંચ્મા. ત્માંની શલા
ફશુ જ વાયી શતી. રીરા ઝાડ ણ ફશુ જ
શતા. આ ત્માં ઉતમાજ. નભાઝનો લખત થમો
ણ લઝુ કયલા ાણી ન શતું. શુ દશુ દ નાભનું
ંખી શતું તેને ખફય ડતી શતી કે પરાણી
ઝભીનની નીચે ાણી છે . જે ભ કાચની
ળીળીભાં ાણી શોમ અને આણે જોઇ
ળકીઍ છીઍ તેભ જે ઝભીનની નીચે ાણી
શોમ તે શુ દુશુદને દેખાતું શતું.
ઍક લખતે શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ને
કોઇ ળખવે ૂછમું કે શઝયત વુરમભાન
(અ.)ઍ શુ દશુ દને ળા ભાટે ફોરાવ્મું શતું ?
આે જલાફ આપ્મો કે ાણીની જગ્મા
ફતાલલા ફોરાવ્મું શતું. કેભકે જે ભ તભે
ળીળીભાં તેર જુ ઓ છો તેલી યીતે તે
ઝભીનભાં ાણી જુ ઍ છે . આ વાંબીને તે
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ળખવ ોતાના દોસ્તો તયપ જોઇને શસ્મો.
આે શવલાનું કાયણ ૂછમું. તેણે કહ્યું, ઍટરા
ભાટે કે ભેં તભાયા ઉય પતેશ ાભી કે ભેં તભને
ઇલ્ઝાભ આપ્મો ઍટરે તભારૂં અભાન કમુું.
આે પયભાવ્મું કે કેલી યીતે ? તેણે કહ્યું કે જે
ંખી ઝભીનની અંદય ાણી શોમ તે ઉયથી
જોઇ ળકે તો ળું ઝભીન ઉય જાને જોઇ ન
ળકે ? જ્માયે તેને કડલા કોઇ જા યાખે છે
તો તેભાં કેભ કડાઇ જામ છે ? આે જલાફ
આપ્મો કે “ઍઝા જાઅર કઝાઓ ઉમ્ભમન
ફવયા” ઍટરે જ્માયે ભોત આલે છે ત્માયે
દેખતો આંધો થઇ જામ છે .
શ. વુરમભાન (અ.)ઍ શુ દશુ દને ફોરાવ્મું
ણ તે શાજય ન શતું. આે કહ્યું કે જ્માયે
શુ દશુ દ આલળે ત્માયે તેને વજા આીળ.
(વજા આલાનું કાયણ ઍટરું જ કે યજા
ણવલામ પયી જામ નશીં.) શા, કોઇ વ્માજફી
કાયણ ફતાલળે તો વજા નશીં કરૂં.
થોડીલાયભાં આલીને શુ દશુ દે અયઝ કયી કે મા
નફીમલ્રાશ ! જે લાતની તભને ખફય ન
શતી તેની ભને ખફય ડી છે અને તેની
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ુયેુયી તાવ કયી ઍક ળશેયની ખફય
વાંબી. તેથી તેનો શાર જોલા ગમો શતો.
શુ ં જે લખતે શલા ઉય ઉડતો શતો ત્માયે ઍક
શુ દશુ દ વફા તયપથી આવ્મું અને ભને ૂછમું
તું ક્માંથી આલે છે ? ભેં જલાફ દીધો કે મભન
અને ળાભ તયપથી આલું છુ ં અને શ.
વુરમભાન ઇબ્ને દાઉદ (અ.) ાવે યશુ ં છુ ં .
તેણે કહ્યું કે વુરમભાન કોણ છે ? ભેં કહ્યું કે તે
ઇન્વાન, ણજન્નાત અને ંખીઓ ણલગેયેના
ફાદળાશ છે . છી ભેં તેને ૂછમું તું ક્માંથી
આલે છે ? તેણે કહ્યું શુ ં આ ભુલ્કભાં યશુ ં છુ ં .
લી ભેં ૂછમું કે આ ભુલ્કભાં ફાદળાશ કોણ
છે ? તેણે કહ્યું ફીલ્કીવ કયીને ઍક સ્ત્રી છે જે
ફાદળાશ છે અને તેના તાફાભાં ઍક ભુલ્ક છે
અને તેની ાવે ફાય શજાય વયદાય છે . દયેક
વયદાયના તાફાભાં રાખ-રાખ વલાય છે .
જો તાયી ભયજી શોમ તો ભાયી વાથે ચારીને
તેના ભુલ્કને જો. ભેં કહ્યું ભને શ. વુરમભાન
(અ.)ની ફીક રાગે છે કે તે લખતે ફોરાલે
અને શુ ં ન શોઉં તો ભને વજા કયે. તેણે કહ્યું કે
ભુનાવીફ ઍ છે કે આ ભુલ્ક જોઇને તેઓ
અનુક્રભણણકા

1891

hajinaji.com

ઘણા ખુળી થળે. તેથી શુ ં તેની વાથે
ફીલ્કીવના ભુલ્કભાં ગમો અને તેણે ભને
તભાભ રશ્કય અને તેનો દયફાય દેખાડ્મો. આ
વાંબી શઝયતે ૂછમું ત્માંના ફાદળાશ કોણ
છે અને ત્માંના રોકોનો દીન ળું છે ? તેઓને
કઇ ચીજની ખલાશીળ છે ? શુ દશુ દે જલાફ
આપ્મો કે યાશીર ફીન ભારીક ફીન
યય્માનની દીકયી ફીરકીવ ત્માંની ફાદળાશ
છે . ફાદળાશની કુર ચીજો તેની ાવે છે .
તેની ાવે ઍક ભોટો તખત છે જે રંફાઇ
અને શોાઇભાં ત્રીવ ગજ છે . તેને વોનારૂાથી ફનાવ્મો છે . તેભાં જલાશીય, માકુત
અને ઝભરૂજદ જડેરા છે . છી કહ્યું કે ફીલ્કીવ
અને તેની કોભ જશારત ઉય છે . તે ઍલા
ખુદાને જે ઝભીનભાંથી ઝાડ ઉગાલે,
આવભાન ઉયથી ાણી લયવાલે અને તભાભ
જાશેય તેભજ છુ ી લાતને જાણે તેને છોડીને
વુયજને વજદો કયે છે અને ૂજે છે . આ
વાંબીને શઝયતે પયભાવ્મું કે આ તાયી કશેરી
લાત વાચી છે કે ખોટી તેની તાવ કયીળ.
છી પયભાવ્મું શભણાં તો ાણીની ખફય
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આ. તભાભ રશ્કય પ્માવું છે અને લઝુ કયલા
ાણી નથી. શુ દશુ દે ાણીની જગ્મા ફતાલી
તેથી ત્માં કૂલો ખોદલાભાં આવ્મો. તેભાંથી
ાણી નીકળ્મું અને ફધાઍ ીધું.
છી શ. વુરમભાન (અ.)ઍ ળાશઝાદી
ણફલ્કીવને નીચે ભુજફ કાગ રખમો :
“ણફણસ્ભલ્રા ણશયજશભા ણનયજશીભ. અમ્ભા
ફાઅદ પરાતઅરુ અરય્મ લઆતુની
ભુવરેભીન લસ્વરાભો અરા ભનીિફેઅર
શોદા.” ખુદાના નાભથી કે જે ફખળલાલાો
ફશુ જ ભશેયફાન છે . ખુદાની તાઅયીપ ફાદ
ભાઅરુભ થામ કે તભો ભાયી વાથે ઉલ્ટા ન
ચારો અને ભાયી ાવે આલીને ઇસ્રાભ કફુર
કયી તાફેદાયી ઇખતીમાય કયો !! ફવ વરાભ
છે ઍના ઉય જે શીદામતની તાફેદાયી કયે.
આ કાગ રખી ચુક્મા તો કસ્તુયીથી તેના
ઉય ોતાના નગીનાના નક્ળથી ભશોય કયી.
છી આે શુ દશુ દને કહ્યું તું ભાયો કાવીદ છો
તાયા ભાટે ખીરઅત (કડા) જોઇઍ ઍભ
કશીને તેના અંગ ઉય શાથ પેયવ્મો. તેથી તેના
અંગ ઉય જુ દીજુ દી જાતના કડા યીધાન
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થઇ ગમા. છી તેના ભાથા ઉય તાજ ફની
ગમો. છી આે શુ દશુ દને પયભાવ્મું :
“ઇઝશફ ફે કીતાફી શાઝા.” ઍટરે તું ભાયો
કાગ રઇ જા અને ણફલ્કીવને શોંચાડી
આ. કાગ આપ્મા છી ઍક તયપ ફેવીને
ઘ્માન યાખીને તે તયપ જોજે કે તે ળું ઇયાદો
કયે છે અને ળું જલાફ આે છે . શુ દશુ દ
આનો કાગ રઇને વફા તયપ યલાના થમું.
યસ્તાભાં તેને ઍક શુ દશુ દ ભળ્મું. તેણે તેનું
સ્લરૂ અને તાજલાું જોઇને કહ્યું કે આલી
ળોબા તને ક્માંથી ભી ? તેણે કહ્યું કે શુ ં
ખુદાના
યવુરનો
યવુર
(મગાભ
શોંચાડનાય) છુ ં . આજે ભારૂં અંગ યંગીન છે
તે તેઓઍ આેરી ખીરઅત છે . ભાયા ભાથા
ઉય તાજ ણ તેઓના શાથ ભુકલાથી
આવ્મો છે . ભાયી ચાંચભાં તેઓનો કાગ છે .
આટરું કશી તે ત્માંથી યલાના થમું.
ભોયલ નાભનું ઍક ગાભ શતું ત્માં ણફલ્કીવનું
ાટનગય શતું. પ્રખમાત ઍભ ણ છે ણફલ્કીવ
ોતાના ઍકાંતના ભકાનભાં વુતી શતી અને
તે ભકાનની ચાલી ોતાના ભાથા નીચે યાખતી
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શતી. તે ભકાનને ઍક ફાયી શતી તેભાંથી
શુ દશુ દે દાખર થઇ ણફલ્કીવની છાતી ઉય તે
કાગ નાખમો. ણફલ્કીવ ઉંઘભાંથી ચોંકી ઉઠી
અને છાતી ઉયથી કાગ રઇ ખોરીને
લાંચ્મો. તેણે શુ દશુ દને જોમું તો વભજી ગઇ કે
આ કાગ ઍલા ળખવનો છે કે તે ભાયાથી
ઘણો જ ભોટો ફાદળાશ છે અને તેનો ભુલ્ક
ભાયા ભુલ્ક કયતાં ઘણો ભોટો છે . કાયણ કે જે
ળખવનો કાવીદ ંખી શોમ અને તેની
તાફેદાયી કયે તે ફાદળાશ શોલો જોઇઍ.
કાગ લાંચીને ણફલ્કીવ કાંલા રાગી અને
ડયી ગઇ. છી તેણે કહ્યું કે દયફાયીઓ અને
ભોટા રોકો તેને ભત આલા શાજય થામ. જે
લખતે ફધા શાજય થમા તો શાથભાં કાગ
રઇ તેઓ તયપ ઘ્માન કયીને કહ્યું : “કારત મા
અય્મોશર ભરઓ ઇન્ની ઍરય્મ કેતાફુન
કયીભ” ઍટરે અમ ભોટાઓ ! ભાયી ાવે
ભોટા ફુઝુગજ ળખવનો કાગ આવ્મો છે . આ
વાંબી દયફાયીઓ કશેલા રાગ્મા કે આ
કાગ કોના તયપથી આવ્મો છે અને તેભાં ળું
રખમું છે ? ણફલ્કીવે જલાફ આપ્મો કે આ
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કાગ તભાભ દુણનમાના ફાદળાશ વુરમભાન
તયપથી છે . તેભાં રખમું છે કે ળરૂં કરૂં છુ ં શુ ં
ખુદાના નાભથી જે ઘણો જ ભશેયફાન
ફખળલાલાો અને યશેભ કયલાલાો છે . ફાદ
તભો ોતાના ભયતફાને ભોટો ન કયો અને
ભાયી વાથે અણબભાન ન કયો તભો ભાયી ાવે
આલી ઇસ્રાભ કફુર કયો.
છી ણફલ્કીવ ઍકાંતના ભકાનભાં ભશ્લેયો
કયલા ભાટે ગઇ. ભશ્લેયા ભાટે ત્રણવો તેય
ભાણવો શતા. તેણે તેઓને ફોરાલીને કહ્યું :
અમ દયફાયીઓ “અપતુની પી અભયી” આ
ફાફતભાં ભને વાયો ભત અને જે નેક કાભ
શોમ તે ભને કશો. કાયણ કે શજુ વુધી કોઇ
કાભ ભેં તભાયો ભત રીધા ણલના કમુું નથી. આ
વાંબીને તે રોકોઍ જલાફ આપ્મો કે અભો
ઘણા ળણક્તળાી છીઍ. અભાયી ાવે
શથીમાય ણ ઘણા તૈમાય યાખેરા છે .
રડલાલાા ભાણવો ણ ઘણા છે . શલે
તભાયી ભયજી ઉય આધાય છે . તભે જે શુ કભ
આો તેભ કયીઍ.
આ વાંબીને ણફલ્કીવ વભજી ગઇ કે આ
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રોકોનો ભત રડાઇ કયલાનો છે . તેથી તેઓનું
ફોરલું વંદ આવ્મું નશીં. ણફલ્કીવે કહ્યું કે
ભાયી ઇચ્છા રડાઇ કયલાની નથી. કાયણ કે
રડાઇ કયલાભાં ખોપ છે કે અગય તેઓ
ગારીફ થમા અને આણે શાયી ગમા તો
આણો ભુલ્ક ભાર ફયફાદ થઇ જળે.
ફાદળાશોની આજ્ઞા ભુજફ તેભનું રશ્કય કોઇ
ળશેયભાં ફજફયીથી દાખર થામ છે તો
ગુસ્વાભાં ળશેયને રુંટી રે છે , ફેઇઝઝત કયે છે
અને કત્રેઆભ ચરાલે છે . ભાયો ણલચાય ઍભ
છે કે વુરેશ કયી રઇઍ. શુ ં શ. વુરમભાન
(અ.) અને તેની કોભ ાવે તોશપા-શદીમા
ભોકરલા ચાશુ ં છુ ં જે વુરેશની ણનળાની છે
જે થી પવાદ થલા ાભે નશીં. શ. વુરમભાન
(અ.) ળું કશે છે ? આભ ણ અજભાલલું છે કે
તે મગમ્ફય છે કે નશીં. આણો શદીમો
કફુર કયે તો જાણલું કે તે ફાદળાશ છે અને
અગય કફુર ન કયે તો વભજલું કે તે
મગમ્ફય છે .
છી ાંચવો ગુરાભોને રોંડીઓનો ોાક
શેયાલી વોના દાગીનાથી ળણગામાું. ાંચવો
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રોંડીઓને ભયદોનો ોાક શેયાલીને તૈમાય
કયાવ્મા છી ઘોડાઓ ય વલાય કમાજ.
ઘોડાની જીન વુનેશયી શતી. તેભાં જલાશેય
જડેરા શતા અને ઍક શજાય વોના-રૂાની
ઇંટ અને તાજી ઘોડા (ઍક ઉંચી જાતના
ઘોડાની નસ્ર) તેઓ ઉય જડાઉ જીન અને
ઍક જડાઉ તાજ કે તેભાં જલાશેય-ભોતી
જડેરા શતા. કસ્તુયી, અમ્ફય અને વુયાખ
કમાજ લગયનું ભોતી અને શુ ક્કો. આટરી ચીજો
ભોકરલા ભાટે તૈમાય કયી ઍક કાગ રખમો.
તેભાં રખમું શતું કે અગય તભો મગમ્ફય છો
તો આ રોકોભાં પયક કયો કે રોંડી કોણ છે
અને ગુરાભ કોણ છે અને કશો કે આ શુ ક્કાભાં
ળું છે ? અને લીંધ લગયના ભોતીભાં ઍની
ાવે લીંધ (વુયાખ) કયાલો કે તે ન ઇન્વાન
શોમ ન ણજન્નાત શોમ. છી ભન્ઝુય અને ઍક
ભાણવને વાથે આીને વલેને યલાના કમાજ.
ભન્ઝુયને કહ્યું કે તું ફશુ શોંળીમાયીથી લતજજે.
અગય તને ગુસ્વાની નજયથી જુ ઍ તો
તેનાથી ડયલું નશીં. કાયણ કે ખફય ડળે કે તે
ફાદળાશ છે અને તેના ઉય આણે પતેશ
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ાભીળું. અગય નયભાળ, ભીઠાળ અને ખુળ
ચશેયાથી લાત કયે તો વભજલું કે તે મગમ્ફય
છે . તેના ફોરલાને ખુફ વાંબજે અને
કાગનો જલાફ રખજે . ગુરાભ અને
રોંડીઓને ઓખે અને લીંધ લગયના
ભોતીભાં લીંધ કયી આે તો વભજલું કે તે
મગમ્ફય છે . આ પ્રભાણે ખુફ વભજાલીને
તેને યલાના કમો.
છી શુ દશુ દે તેઓ આલલાની શેરાં શ.
વુરેમભાન (અ.) ાવે આલી ફધી શકીકતથી
આને લાકેપ કમાજ. તે લખતે આે દેલ રોકોને
શુ કભ કમો કે ોતાની ફેવલાની જગ્માને
વોના-રૂાથી ળણગાયે, છી વાત પયવખ
રાંફા ભેદાનભાં વોના-રૂાની ઇંટોથી યથાય
થયાવ્મો અને ણફછાનું માકુત ભોતી તેભજ
જાત-જાતના જલાશેયથી જડેરું શતું તે
ફીછાવ્મું. લી દેલ રોકને શુ કભ કમો કે ફીજા
કોઇની ાવે ન શોમ ઍલા વાયા ઘોડા
દયીમાભાંથી ફશાય રાલો. આના કહ્યા
ભુજફ ઘોડા શાજય થમા. ણફલ્કીવનો ભાણવ
ભન્ઝુય આલલાના રદલવે જ ફધા ઘોડા ઉય
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જડાઉ જીન યાખી ભેદાનની અતયાપ ઉબા
યાખમા. આે શુ કભ કમો કે તભાભ ભાણવો,
દેલ, યીઓ, ંખીઓ, જં ગરી જનાલયો અને
ગાભભાં યશેલાલાા જાનલયો શાજય થામ.
તેથી વલે શાજય થમા. ંખીઓ શલા ઉય
શાજય થઇને ાંખ ાવે ાંખ યાખી વપ
ફાંધીને છાયાની ભાપક થઇ ગમા. શ.
વુરેમભાન (અ.)ના તખતને ભેદાનભાં
રાલલાભાં આવ્મો. તેની જભણી-ડાફી ફાજુ
વોના રૂાની ચાય શજાય ખુયવી યાખી,
આરીભ અને અળયપ રોકોને તેના ઉય
ફેવાડ્મા. રશ્કયના ભાણવો યીતવય રાઇન
ફાંધીને ઉબા યહ્યા. જ્માયે ણફલ્કીવના
ભાણવો ભેદાનના કીનાયે શોંચ્મા તો
ઘોડાઓને જોમા જે વોના રૂાની ઇંટો ઉય
ઉબેરા છે અને તે ઇંટો ઉય રાદ તથા
ેળાફ કયે છે . છી ત્માંથી આગ ચાલ્મા તો
પાડી ખાનાય જાનલયોને જોમા જે ને વોના
રૂાની ઇંટો ય ઉબેરા જોઇ તેઓ ડયી
ગમા. તેથી ચોકીદાયે કહ્યું કે તભો ડયો નશીં.
આ જાનલય શ. વુરેમભાન (અ.)ની યજા
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વીલામ કોઇને ઇજા શોંચાડતા નથી. છી
તેઓ જ્માયે દેલ ાવે શોંચ્મા ત્માયે તેભની
ફીશાભણી ળકર જોઇને ડયી ગમા અને ખૌપ
રાગ્મો. ત્માં ણ ચોકીદાયે તેભને રદરાવો
આી આગ યલાના કમાજ. છી જ્માયે શ.
વુરમભાન (અ.)ની વયકાયનો દફદફો અને
બકો જોઇ તેભના શોળ ઉડી ગમા ને જે
શદીમા ોતાની વાથે રાવ્મા શતા તેનાથી
ફેશદ ળયભાઇ ગમા અને સ્તામા.
આખયે શ. વુરમભાન (અ.)ના તખત ાવે
શોંચી ોતાના ભાથા નીચા કયીને ઉબા
યહ્યા. આ ખુળી બયેરા ચશેયાથી ભુસ્કુયામા
અને ભન્ઝુયનો શાર ુછી તેના ય ઘણી
ભશેયફાની કયી. છી ભન્ઝુ યે ણફલ્કીવનો
કાગ કાઢીને ચુભીને આને આપ્મો. આને
શ. ણજબ્રઇર (અ.) કાગનો ભતરફ કશી
ગમા શતા તેથી કાગ લાંચલા શેરાં આે
પયભાવ્મું કે તે શુ ક્કો રાલો જે ભાં લીંધ લગયના
ભોતી છે . ભન્ઝુયે શુ ક્કો આીને કહ્યું કે અમ
ફાદળાશ ! આ શુ ક્કાના ભોતીભાં લીંધ કયો.
આે અયકાને દલરતને (લઝીયને) આદેળ
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આપ્મો કે આભાં લીંધ કયલાલાાને રાલો. આ
કાભ દીભક (ઉધઇ) નાભના કીડાનું છે , કેભકે
ણફલ્કીવની ઇચ્છા શતી કે તેભાં લીંધ ઍની
ાવે કયાલલું કે જે ન ઇન્વાન શોમ ન
ણજન્નાત શોમ. તેથી દીભકને ભોતીભાં લીંધ
કયલા કહ્યું. તેથી તેણે ોતાના ભોઢાભાં લા
રઇને ભોતીભાં લીંધ કયી લા યોલી ોતે
ણ તેની અંદય થઇને ફશાય નીકળ્મો. શ.
વુરમભાન (અ.)ઍ તેના ભાટે દોઆ કયી
ઍટરે અલ્રાશે તેના ભાટે રાકડાભાં યોઝી
ભુકયજય કયી. છી શ. વુરમભાન (અ.)ઍ
આદેળ આપ્મો કે ગુરાભ અને રોંડીઓને
શાજય કયો. જ્માયે તેઓ શાજય થમા તે
લખતે આે શાથ ભોઢું ધોઇ યસ્તાની ભાટી
કાઢી નાખલાનું કહ્યું. તેઓ ાણી રઇને ભોઢું
ધોલા રાગ્મા તે લખતે રોંડીઓઍ શેરે ઍક
શાથભાં ાણી રઇને ફીજા શાથ ઉય
કોણીની અંદયથી નાખમું. છી ભોઢા ઉય
નાખમું. અને ગુરાભોઍ ાણી રઇને કોણીની
ાછથી નાખમું. આ આદત શેરેથી
ઔયતો-ભયદોની છે તેથી આ વભજી ગમા કે
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આભાં રોંડીઓ કઇ અને ગુરાભો ક્મા છે .
છી આે કહ્યું કે પરાણી રોંડી અને પરાણો
ગુરાભ છે . યીલામતભાં છે કે ણફલ્કીવે શદીમા
વાથે ઍક રાકડી ભોકરી શતી તે રાકડી ફન્ને
તયપ વયખી શતી અને ફાદળાશોની
ણફલ્કીવને ભીયાવભાં ભી શતી. ણફલ્કીવે
ુછાવ્મું શતું કે આ રાકડીનું ભાથું ક્મું છે .
ઍટરે આ રાકડી જ્માયે ઝભીનથી ઉગી શળે
તે લખતે ઉયનો બાગ ક્મો શળે અને નીચેનો
બાગ ક્મો શળે અને ઍક પ્મારો ભોકલ્મો શતો
જે ના ણલે કશેલયાવ્મું શતું કે આભાં ઍલું
ાણી બયો કે જે આવભાનથી લયસ્મું ન શોમ
અને ઝભીનથી ણ નીકળ્મું ન શોમ.
છી શ. વુરમભાન (અ.)ઍ શુ કભ કમો કે
રાકડીને શલા ઉય પેંકો, છી જુ ઓ જે તયપ
રાકડી શેરે ઝભીન ઉય આલે તો વભજલું
કે તે નીચેનો બાગ છે . છી શુ કભ કમો કે
ઘોડાને ખુફ દોડાલો અને જ્માયે તેઓને
ફશુ જ યવેલો આલે તે પ્મારાભાં રઇ રો.
આ ાણી ન આવભાનનું છે ન ઝભીનનું.
રોકોઍ કહ્યા ભુજફ કમુું. રાકડીને ઉંચી
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ઉડાડી, જ્માયે રાકડી ઝભીન ઉય ડી ત્માયે
નીચેનો બાગ કમો અને ઉયનો બાગ કમો તે
જણાઇ ગમો. જ્માયે ઘોડાઓના વીનાથી
પ્મારો બયામો જે ાણી ન ઝભીનનું શતું ન
આવભાનનું. આભ આે ફન્ને જલાફ આી
દીધા. છી જે જે શદીમા-તોશપા આે ભાટે
આવ્મા શતા તે ણ આે કફુર ન યાખતાં
ાછા આપ્મા. આે કહ્યું કે ળું તભાયા ભારથી
ભાયી ભદદ કયો છો ? અયે ! ભાયી ાવે તભાભ
દુણનમા કયતાં લધાયે ભાર છે . જે કાંઇ ખુદાઍ
ભને નફુવ્લત, ઇલ્ભ, ફાદળાશી અને ભોટો
ભુલ્ક આપ્મો છે તે તભાયા કયતાં ફશેતય છે .
તભાયી નજય પક્ત આ દુનીમાના થોડા ભાર
ઉય જ છે જે નાથી તભો ખુળ છો. ઍટરું
કશી આે પયભાવ્મું : અમ કાવીદ ! તું ાછો
ફીલ્કીવ ાવે જા અને તેને તેભજ તેની
પોજને કશે કે તભાયા દુણનમાના ભારની ભને
ણફલ્કુર ગયજ નથી ણ તભો ભાયી ાવે
આલી ઇસ્રાભ કફુર કયી ભાયી તાફેદાયી
સ્લીકાયો. અગય ભાયા કશેલાથી ઉલ્ટા ચારળો
તો અભે ભોટું ફશાદુય રશ્કય રઇને આલીળું.
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જે નો તભે વાભનો નશીં કયી ળકો, ફલ્કે તેની
વાભે થલાની તભાયી ળણક્ત ણ નથી. અભે
તભને ગાભભાંથી ફેઇઝઝત કયીને ફશાય
કાઢીળું તેભજ કેદી ણ ફનાલીળું અને
ગુરાભ-રોંડીઓ ફનાલીળું. આ વંદેળ રઇને
ભન્ઝુયે ણફલ્કીવ ાવે જઇ તેણીને ફધી
શકીકત જણાલી. ણફલ્કીવ વભજી ગઇ કે તે
મગમ્ફય છે .
ણફલ્કીવે રશ્કયના અભીયોને ફોરાલી વરાશ
રીધી. ફધાઍ જલાફ આપ્મો કે જે લો
આનો શુ કભ. ણફલ્કીવે તેભની વાથે
રડલાની અળણક્ત દળાજલતાં જણાવ્મું કે જો
આણે તેભના શુ કભની અલગણના કયીળું તો
આણને ફેઇઝઝત કયળે, ભાયી નાખળે અને
કેદ ણ કયળે. આ વાંબી ફધાઍ શ.
વુરમભાન (અ.)ની તાફેદાયી કફુર યાખી.
ણફલ્કીવે કાવીદ ભોકરી આને વંદેળો
ભોકલ્મો કે અભે દીરથી તભાયા પયભાંફયદાય
થઇને આના દયફાયભાં શાજય થઇઍ
છીઍ. અભે ત્માં આલીને તાવ કયીળું કે
તભાયો દીન કમો છે કે જે ભાં તભે આલલાનું
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કશો છો. તાવને અંતે તભાયો દીન
સ્લીકાયીળું.
કાવીદ યલાના થમા ફાદ ણફલ્કીવે ોતાની
ભુવાપયીનો વાભાન તૈમાય કમો. તખતને
વાતભા ખંડભાં ફંધ કયી તાું ભાયી ચોકીદાય
ફેવાડ્મા અને ચાલીઓ ોતાની ાવેજ
યાખી. વફા ળશેયભાં નાઍફ ભુકયજય કયી
ભુલ્કનો લશીલટ તેને વોંી દીધો. ણફલ્કીવ
ફાય શજાય અભીય અને તભાભ રશ્કય વાથે
શ. વુરેમભાન (અ.) તયપ યલાના થઇ.
શ. વુરેમભાન (અ.)ઍ કહ્યું : “અય્મોકુભ
ફેમાઅતીની અયળેશા.” ઍટરે તભાયાભાં કોણ
ઍલું છે જે ણફલ્કીવના આલલા શેરાં તેનો
તખત ભાયી ાવે રાલી આે ? આ
વાંબતાં જ જીનભાંના ભાથા પયેરાઍ કહ્યું
કે તભે આ જગ્માથી ઉઠ્મા શેરાં શુ ં તખત
રાલી આીળ. જીનનું નાભ વખયા શતું. (શ.
વુરેમભાન (અ.) આ જગ્માભાં ફોય વુધી
ઇન્વાપ ભાટે ફેવતા શતા અને જીનનો
ભતરફ ણ ઍ જ શતો કે ફોય શેરાં
રાલી આીળ.) ભાયાભાં ઍટરી કુવ્લત છે કે
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શુ ં તેને ઉાડી રાલીળ. શુ ં તેભાં અભીન છુ ં . શુ ં
તેના વોના-જલાશેયાત જડેરા તખતભાં કાંઇ
ણ આંચ નશીં આલે ઍલી યીતે વંબાીને
તખતને તભાયી ાવે શોંચાડી આીળ.
છી આે પયભાવ્મું કે શુ ં ઇચ્છુ ં છુ ં કે તું કશે છે
તેના કયતાં ણ જલ્દી તખત રાલે. આ
વાંબીને આના ખરીપા લરી અશદ અને
લઝીય આવીપ ફીન ફયખીમા જે ભણે શેરાં
મગમ્ફયોની કીતાફો લાંચેરી શતી અને
ઇસ્ભે અઅઝભ ણ આના ળીખલલાથી
જાણતા શતા. તેઓઍ કહ્યું કે તભે ઍક તયપથી
ફીજી તયપ નજય પેયલો તેટરી લાયભાં શુ ં
તખત રાલી આું. આે યજા આી તેઓ
વજદાભાં ગમા. ઇસ્ભે અઅઝભ ઢીને ખુદા
ાવે દોઆ કયી તો તેજ લખતે આની
ખુયવીની નીચેથી ણફલ્કીવનો તખત નીકીને
ભોજુ દ થમો. (અત્રે ઍ માદ યશે કે ઇસ્ભે
અઅઝભ ખુદાનું ભોટું નાભ છે અને તેની
ખાવીમત ઍ છે કે તેના લાસ્તાથી જે દોઆ
ભાંગે તે ુયી થામજ. તેભાં જયામ પયક ડે
નશીં, તેથી જ કેટરાક કાયણોવય ખુદાઍ
અનુક્રભણણકા
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ઇસ્ભે અઅઝભને ફધાથી છુ ું યાખમું છે .)
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ તકી (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
શ. વુરેમભાન (અ.) તખત રાલલાથી કાંઇ
અળક્ત ન શતા ણ તેઓની ઇચ્છા શતી કે
ઇન્વાન તેભજ ણજન્નાતને તેભના લવી,
ખરીપા અને નામફ આવીપ ફીન ફયખીમા
છે તેની જાણ થામ.
છી તખતને જોઇને આે પયભાવ્મું કે શુ ં ળુક્ર
કરૂં છુ ં ખુદાલંદે કયીભનો કે ણફલ્કીવનો તખત
તુયપતુર અમન (આંખના રકાયા)ભાં ભાયી
ાવે આવ્મો. ભાયા યલયરદગાયનો પઝર છે
અને ભાયી અજભાઇળ છે કે શુ ં ભાયા
યલયરદગાયનો ળુક્ર કરૂં છુ ં કે નશીં. જે કોઇ
ળુક્ર કયે છે તે ોતાનાજ ભાટે છે , તેનાથી
નેઅભતો લધે છે અને ફાકી યશે છે . જે કોઇ
નાળુક્રી કયે છે તો ભાયો યલયરદગાય ફેયલા
છે . કોઇના ળુક્રનો ભોશતાજ નથી, ફલ્કે
કયીભ છે . અગય ફંદો નાળુક્રી કયે તો ણ
ભશેયફાની કયે છે . અલ્રાશની ળુક્રગુઝાયીનું
ફમાન કમાજ ફાદ ભાણવોને પયભાવ્મું કે આ
તખતની શારતને ફદરી નાખો જે થી
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ણફલ્કીવ ઓખી ન ળકે. શુ ં જોઉં તો ખયો
ણફલ્કીવ તખતને ઓખી ળકે છે કે નશીં ?
જ્માયે ણફલ્કીવ આની ાવે આલી અને
ોતાના તખતને જોમો તો તયતજ આે ણ
ૂછમું કે ળું આલો જ તાયો તખત છે ? તયતજ
ણફલ્કીવે ઍકદભ આજ ભાયો તખત છે ઍભ
કહ્યું નશીં અને ભાયો નથી ઍભ ણ કહ્યું નશીં
ણ ભોશગભ (અસ્ટ ક) જલાફ આપ્મો કે
આ તખત ભાયોજ શોમ ઍભ રાગે છે . (આ
જલાફ આલો તેની અક્કરની ખુફી શતી
કેભકે ફનલાજોગ છે કે તેના તખત જે લો
ફીજો તખત શોમ અથલા તો તેનો જ શોમ)
છી ણફલ્કીવે કહ્યું કે આ ભોઅજીઝો
જોલાની
શેરાંજ
અભને
ખુદાની
લશદાનીમત (ખુદાનું ઍક શોલું) અને તેની
ુયેુયી કુદયત તેભજ શ. વુરભમાન (અ.)ની
નફુવ્લત શક છે તેની ખાતયી થઇ ગઇ છે .
અભો ઇસ્રાભ કફુર કયીઍ છીઍ. (ખુદાલંદે
કયીભે પયભાવ્મું છે કે ણફલ્કીવને ભેં નેક તૌપીક
આી. તેણી વુયજની ઇફાદત કયી શતી તે
ત્મજી દઇ ઇભાન કફુર કમુું.)
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શ. વુરેમભાન (અ.)ને ણફલ્કીવની અક્કરની
કવોટી કયી રીધા છી ખાતયી થઇ ચુકી કે
તેણી અક્કરભંદ છે . છી આે તેના ગ
તાવલાના ઇયાદે કાચનું ભકાન ફનાલયાવ્મું.
તેનું આંગણં વપેદ કાચનું ફનાલી તેભાં ખાડો
કયાવ્મો. તેભાં ાણી બયી ભાછરીઓ અને
દયીમાના જનાલયો નાખમા. તેના ય વપેદ
કાચ ઍલી યીતે ગોઠવ્મા કે તે આંગણં ણફલ્કુર
ાણી બયેરુંજ દેખાતું શતું. છી આ
ોતાનો તખત તે ભકાનભાં યખાલી તેના ય
ફેઠા. આે શુ કભ કમો કે ણફલ્કીવને ફોરાલો.
જ્માયેતેણી આંગણાના કીનાયા ય શોંચી
તો કોઇઍ કહ્યું કે આ ભકાનની અંદય જાલ,
ણફલ્કીવે આંગણાભાં ાણી જોઇ ણલચાય કમો
કે ાણીભાંથી વાય થલું ડળે ઍટરે તેણીઍ
ગ ઉયથી કડાં ઉંચા કમાજ. આ જોઇ આે
કહ્યું કે કડા ભુકી દો. આંગણં કાચથી ફનાલી
તેના ઉય કાચ જડેરા છે તેથી તાયા ગ
ાણીભાં રળે નશીં. આ વાંબી
ણફલ્કીવે કડાં ઠીક કયી દીધા.
ણફલ્કીવના ઇભાન રાલલાથી શ. વુરેમભાન
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(અ.)ઍ ણફલ્કીવ વાથે ળાદી કયી. તેણીથી
ઔરાદ ણ થઇ. તેણીનો ભુલ્ક તેને વોંી
દીધો. આ દય ભશીને ણફલ્કીવ ાવે જતા
શતા અને ત્રણ યાત વુધી તેણીની ાવે યશેતા
શતા.
આ આલા ભશાન ફાદળાશ શોલા છતાં
ોતાના શાથે ટોકયી લણીને ફજાયભાં લેચી
ગુજયાન ચરાલતા શતા. જ. વુરમભાન
(અ.)ઍ ોતાની ુત્રીને ઘણો દશેજ આપ્મો
શતો. જ્માયે શ. અરી (અ.)ઍ આ લાત
વાંબી તો જ. પાતેભા (અ.) ાવે જઇ
લણજન કમુું કે આજે તો ફાફાઍ આ પ્રભાણે
શ. વુરેભાન (અ.)નું લણજન કમુું શતું. જ.
વય્મદા (અ.)ઍ આ લાત ોતાના ભનભાં
યાખી શતી ઍટરે વુધી કે આ લપાત ામ્મા
અને શ. અરી (અ.)ઍ જ. વય્મદા (અ.)ને
સ્લપ્નાભાં જોમા કે જ. વય્મદા (અ.) ઍક
તખત ય ફેઠા છે અને આવાવ શુ યાઓ
ઉબી છે અને આની રૂફરૂભાં ઍક છોકયી
ભોતી અને માકુતનો થા બયીને ઉબી છે
અને ચાશે છે કે ઍ તભાભ આના ઉય
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ણનવાય કયે. શ. અરી (અ.)ઍ ૂછમું કે અમ
પાતેભા આ છોકયી કોણ છે . આે જલાફ
આપ્મો કે આ વુરમભાન (અ.)ની દીકયી છે
જે ને અલ્રાશે ભાયી વેલા કયલાનો શુ કભ
આપ્મો છે . આ ફમાન ફન્ને પીકાજની
રકતાફોભાં ભોજુ દ છે .
૪૫ થી ૪૯ ભી આમાત :-

َ ً ّٰ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ َ ّٰ ۡۤ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
ق لقد اذسلنا ِاخی ثموخ اخاہم ص ِلحا ا ِـ
ّّٰ ُ ُ ۡ
َالل َہ َفا َدا ُہ ۡم فَوحۡ ّٰقن یَ ۡخ َت ِص ُموۡـ
اعبدقا
ِ
ِ ِ
﴾۴۵﴿
َ َ ّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ّٰ َ َ
الس ِّیئ ِۃ
قاؾ حقو ِؿ ل ِم تستع ِجلوـ ِب
ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ
َاللہ
قبل الحسن ِۃ ۚ لو لا تستغ ِؿػقـ
ُ ۡ ُ َّ َ َ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ
﴾۴۶﴿ لعلکم ترحموـ
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َقالُوا ّ َاطهّ َ ۡؿنَا ب َک َق ب َم ۡن ّ َم َع َک ؕ َق َ
اؾ
ِ
ِ
َۡ َ ُۡ ُ
ُ ۡ ّّٰ
ٰٓط ِئرُخ ۡم ِعن َد الل ِہ َب ۡل ان ُت ۡم قوۡ ٌؿ تف َتنوۡ َـ
﴿﴾۴۷
اـ فی ال ۡ َمدیۡ َن ِۃ ِت ۡس َع ُۃ َذ ۡہط حّ ُ ۡفس ُد ۡقـَ
َ َ
ٍ ِ
َق ک ِ ِ
فی الۡاَ ۡ
ص َق لَا یُ ۡص ِل ُحوۡ َـ ﴿﴾۴۸
ذ
ِ
ِ
ّّٰ ُ ّ َ َ َ ُ َ
َقالُوۡا تَقَ َ
اس ُموۡا ِبالل ِہ لَن َب ِّی َتن ٗہ َق ا ۡہل ٗہ ث ّم
َُ
َ َ
َ َ
لَنقوۡل َ ّ َن ل ِوَل ِِّی ٖہ َما ش ِہ ۡدنا َم ۡہ ِلک ا ۡہ ِل ٖہ َق
ّ َ َ ّٰ ُ
َ
ۡ
ِانا لص ِدقوـ ﴿﴾۴۹
અને ખયેજ અભોઍ વભૂદનાં કફીરા
ે(લાાઓ) તયપ તેભના બાઇફંધ વારેશન
ે(આ આજ્ઞા વાથે) ભોકલ્મો શતો કે તભ
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અલ્રાશની ઇફાદત કયો ત્માયે તેઓ ઍકદભ
ફે ક્ષો થઇ જઇ (ભાંશોભાંશે) ઝગડલા
રાગ્મા. (૪૫)
(વારેશે) પયભાવ્મું કે શે ભાયી કોભ ! તભે
બરાઇની શેરાં ફુયાઇની ઉતાલ ળાને કયો
છો ? તભે અલ્રાશ ાવે તભાયા ગુનાશોની
ક્ષભા કેભ ભાંગતા નથી કે કદાચને તભાયા ય
યશેભ કયલાભાં આલે. (૪૬)
તેભણે કહ્યું કે અભે તને તથા જે ઓ તાયી વાથે
છે તેભને અળુકણનમા ગણીઍ છીઍ;
પયભાવ્મું તભારૂં અળુકન તો અલ્રાશના
શાથભાં છે , ફલ્કે શકીકત આ છે કે તભે ઍલા
રોકો છો કે જે ભની કવોટી કયલાભાં આલે છે .
(૪૭)
અને તે લસ્તીભાં નલ જણા શતા જે ઓ તે
બૂણભભાં પવાદ કમાજ કયતા શતા અને વુધાયો
કયતા ન શતા.(૪૮)
તેભણે કહ્યું કે ભાંશોભાંશે અલ્રાશની કવભ
ખાઓ કે આણે યાત્રીના (વભમે) તે
(વારેશ) તથા તેના ઘયલાાઓ ય છાો
ભાયી (તેભને ભાયી નાખી) ળું, છી તેભના
અનુક્રભણણકા
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લાયવદાયોને કશી દઇળું કે અભે તો તેભના
ભામાજ જલાના વભમે શાજય જ ન શતા અને
અભે તદ્દન વાચા છીઍ. (૪૯)
શલે અલ્રાશ શ. વારેશ (અ.)ના રકસ્વાનું
લણજન કયે છે કે અભોઍ વભુદની તયપ તેઓના
બાઇ વારેશ મગમ્ફયને ભોકલ્મા. આે કહ્યું
કે અમ કોભ ! ખુદાની ઇફાદત કયો અને
ફુતયસ્તી છોડી દો. આ ભુજફ કશેલા છી
તે રોકોભાં ફે ક્ષ થઇ ગમા ઍક ભોઅભીન
અને ફીજો કાપય. તેઓ આવભાં ઝગડતા
શતા.
તે લખતે કાપયોનું ટોું ભોઅભીનો વાથે
લાતચીતભાં શાયી ગમું તો તેઓઍ જ. વારેશ
(અ.)ને કહ્યું કે તું અભોને અઝાફથી ડયાલે છે
તો તેને ળા ભાટે રાલતો નથી ? તો આે
જલાફ આપ્મો કે અમ ભાયી કોભ ! નેકીના
ફદરે ફદીને ળા ભાટે ચાશો છો ? તભે
તૌફાભાં ણલરંફ કયો નશીં.
તેઓઍ કહ્યું કે અભો તને અને જે ઓ તાયા
વાથી છે તેભને અળુકનીમા ગણીઍ
છીઍ. તભાયા આવ્મા છી દુકા ડલા
અનુક્રભણણકા
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રાગ્મો અને અભાયાભાં આવભાં ઝગડાઓ
થમા. જલાફભાં આે પયભાવ્મું કે અળુકન
તો અલ્રાશના શાથભાં છે . આ તો તભાયી
કવોટી કયલાભાં આલી યશી છે અને જે કંઇ
થઇ યહ્યું છે તે તભાયા આઅભારના ણશવાફે
થઇ યહ્યું છે .
અને તે ળશેયભાં નલ ભોટા લડેયાઓ શતા અને
તેઓ કુફ્ર પેરાલી ચાયે તયપ પવાદ કયતા શતા.
તેઓથી ફદકાભ ણવલામ કોઇ વારૂં કાભ થમું
ન શતું અને તેઓજ જ. વારેશ (અ.)ની
ઊંટણીને કાી નાખલાભાં ળાભેર શતા.
જે લખતે તેઓઍ ઊંટણીને ભાયી નાખી અને
જ્માયે જ. વારેશ (અ.)થી અઝાફ નાઝીર
થલાનો લામદો વાંબળ્મો ત્માયે તેઓઍ
આવભાં કહ્યું કે આણે અલ્રાશની કવભ
ખાઇઍ છીઍ કે યાત્રીના વભમે વારેશ (અ.)
તથા તેભના ઘયલાાઓ ઉય છાો ભાયીને
ભાયી નાખીળું અને તેભના લાયવદાયોને કશીળું
કે અભો ઍ વભમે શાજય ન શતા. અભો
તભાયી વભક્ષ વાચી લાત યજુ કયીઍ છીઍ.
૫૦ થી ૫૩ ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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َ
ۡ َ َ َ ۡ َ
َق َمٕ ُو ۡقا َمٕ ًوا ّق َمٕ ۡونا َمٕ ًوا ّق ُہ ۡم لَا
ۡ
یَش ُعرُ ۡق َـ ﴿﴾۵۱

َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ ۡ َ َّ
فانؾػ کیف کاـ عاقِبۃ مٕ ِو ِہم ۙ انا
َ ّٰ
َ
َ ۡ
َخ ّم ۡرن ُہ ۡم َق قوۡ َم ُہ ۡم ا ۡج َم ِعه َف ﴿﴾۵۱
َ ۡ َ ُ َ ًۢ
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ۡ
ف ِتلک بُ ُیوۡت ُہ ۡم خا ِقیَۃ ِبما ظلموا ؕ ِاـ ف ِ ۡی
ّٰ َ ّٰ ً ّ َ ّ َ َ
دل ِک لَایَۃ ل ِقوۡ ٍؿ ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۵۲
َ ۡ َ َّ
ُ َ ُ َُ
َق ان َج ۡینا ال ِذیۡ َن ّٰا َمنوۡا َق کانوۡا یَ ّتقوۡ َـ
﴿﴾۵۳
અને તેઓ ઍક ચાર ચાલ્મા અને અભે ણ
ઍક ચાર ચાલ્મા અને તેની તેભને જાણ ણ
)ન શતી. (૫૦
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આથી ણલચાય કયી જો કે તેભની ચારનું કેલું
(ભાઠું) રયણાભ આવ્મું કે અભોઍ તેભનો
અને તેભની કોભના વઘાઓનો નાળ કયી
નાખમો. (૫૧)
તેઓ ઝુલ્ભ કયતા શતા તે કાયણે આ તેભના
ઘયો લેયાન થઇ ખારી ડ્મા છે ; ણનવંળમ જે
કોભો જ્ઞાન ધયાલે છે તેભના ભાટે તેભાં ઍક
ણનળાની ભલજુ દ છે . (૫૨)
અને અભોઍ તે રોકોને કે જે ઓ ઇભાન
રાવ્મા શતા તથા ડયતા યશેતા શતા છુ ટકાયો
આપ્મો. (૫૩)
કુદયત કશે છે કે તેઓ ઍક ચાર ચાલ્મા અને
અભોઍ તેભના ભક્ર (પયેફ)નો ફદરો ઍલી
યીતે આપ્મો જે ના ણલે તેઓ જાણતા ણ ન
શતા. ઇબ્ને અબ્ફાવથી લણજન છે કે જ.
વારેશ (અ.) ઍક ગાયભાં (ગુપાભાં) ભસ્જીદ
ધયાલતા શતા અને ત્માં ખુદાની ઇફાદત
કયતા શતા. તે નલે જણાઓઍ આવભાં
ણનણજમ કમો કે અઝાફ આલલાને ત્રણ રદલવ
ફાકી છે તે શેરાંજ તેનું કાભ ુરૂં કયી
નાખીઍ ત્માયે ખુદાઍ ભરાઍકા ભોકલ્મા.
અનુક્રભણણકા
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જે ઓઍ તેભના ભાથા ઉય ત્થયો
લયવાવ્મા, જે થી તેઓ ભયી ગમા અને જ.
વારેશ (અ.)ઍ તેભના ભકયથી ભુણક્ત ભેલી.
છી કુદયત કશે છે કે ભક્કાયોનો અંજાભ કેલો
આવ્મો. અભોઍ તેભનો અને તેભની કોભના
ફધામનો નાળ કયી નાખમો.
તે રોકોઍ ઝુલ્ભ કમો અને ોતાના કુફ્રભાં
શદથી આગ લધી ગમા. તેઓના ળશેયો
ખારી અને લેયાન થઇ ગમા છે . જે કોભો
જ્ઞાન ધયાલે છે તેભના ભાટે આ ઇબ્રતનાક
ણનળાનીઓ છે . તપવીયભાં છે કે જે ભણે આરે
ભોશમ્ભદ વ. ઉય ઝુલ્ભ કમો તેઓનો ણ
ઍલોજ શાર થમો છે .
જે રોકો શ. વારેશ (અ.) ઉય ઇભાન
રાવ્મા શતા તેઓને અભોઍ નજાત આી.
તેઓ કુફ્ર અને ગુનાશોથી દુય યશેતા શતા. જે
ચાય શજાય ભાણવો શ. વારેશ (અ.) ઉય
ઇભાન રાવ્મા શતા તેઓ ભુણક્ત ામ્મા. આ
તેઓને “શઝય ભોત” નાભના ગાભભાં રઇ
ગમા અને ત્માં તેઓ લપાત ાભી ખુદાની
યશેભતે શોંચી ગમા.
અનુક્રભણણકા
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૫૪ થી ૫૬ ભી આમાત :-

َ ًُۡ ۡ َ َ َ ََُۡ َۡ َ َ
اؾ ل ِقوۡ ِم ٖہۤۡ اتاتوۡ َـ الفا ِحشۃ َق
ق لوطا ِاد ق
َۡ ُ
ان ُت ۡم ت ۡب ِِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۵۴
َ َّ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّ َ َ َ ً
اؾ ش ۡہوَۃ ِّم ۡن ُخ ۡق ِـ
ائِنکم لتاتوـ الرِج
َۡ َ َ ُ
ّ
الن َسٓا ِء ؕ بَ ۡل ان ُت ۡم ق ۡو ٌؿ ت ۡج َہلوۡ َـ ﴿﴾۵۵
ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ۡ ۤۡ ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ُ ۡۤۡ
فما کاـ جواب قو ِم ٖہ ِالا اـ قالوا
اَ ۡٓو ُجوۡۤۡا ّٰا َؾ لُوۡ ٍض ِّم ۡن ق َ ۡویَ ِت ُک ۡم ۚ ِانّ َ ُہمۡ
ِ
َُ ٌ َ َ َ
از ّی َتط ّہرُ ۡق َـ ﴿﴾۵۶
ان

ેઅને રૂત (ને તેની કોભ તયપ ભોકલ્મો) જ્માય
ંતેણે ોતાની કોભને કહ્યું કે જાણ્મા કમાજ છતા
)તભે ણનરજજ્જ કૃત્મો કયો છો ? (૫૪
(અથાજત) ળું તભે સ્ત્રીઓને છોડી કાભલાવના
hajinaji.com
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ભાટે ુરૂો ાવે જાઓ છો ? લાત આ છે કે
તભે અજ્ઞાન રોકો છો. (૫૫)
ણ તેની કોભનો પ્રત્મુતય આ ણવલામ કાંઇ ન
શતો કે તેભણે કહ્યું કે રૂતના ઘયલાાઓને
તભાયી લસ્તીભાંથી કાઢી ભૂકો. ણનવંળમ આ તે
રોકો છે કે જે ણલત્ર શોલાનો દાલો કયે છે .
(૫૬)
કુદયત કશે છે કે અભોઍ જ. રુત (અ.)ને તેની
કોભ તયપ ભોકલ્મા, આે કહ્યું કે અમ કોભ !
તભે આ ફુરૂં કાભ છે ઍ જાણલા છતાં ણ
આ ણનરજજ્જ કાભ ળા ભાટે કયો છો ?
અમ ભાયી કોભ ! તભો સ્ત્રીઓને ભુકીને
કાભલાવના ુયી કયલા ુરૂો ાવે ળા ભાટે
જાલ છો ? તભે રોકો તદ્દન નાદાન અને
જાશીર કોભ છો.
ઍ કોભ જ. રુત (અ.)ને કાંઇ ણ જલાફ
આી ળકે ઍભ ન શતી. તેથી તેઓઍ કહ્યું કે
રુતના રોકોને લસ્તીભાંથી કાઢી ભુકો કે જે ઓ
ોતાને ફશુ જ ણલત્ર ભાને છે . ઇબ્ને
અબ્ફાવથી લણજન છે કે તેઓ આલી લાત
કયીને આવભાં ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કયતા શતા.
અનુક્રભણણકા
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૫૭ થી ૫૯ ભી આમાત :-

ۡۤ ٗ َ ۡ َ َ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ
فانجینہ ق اہلہ
ّٰ ۡ
﴾۵۷﴿ ِم َن الغكِؿِیۡ َن
َ َ َ َ ً َ َّ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ
ٓاء َمؽ ُػ
ق امؽػنا علی ِہم مؽػا ۚ فس
َ ۡ ۡ
﴾۵۸٪ ﴿ ال ُمنذذِیۡ َن
ّٰ َ َ َ َ ۡ َ ّ
امرَات ٗہ ۫ ق ّد ۡذن َہا
ِالا

َّ
ّّٰ
ۡ ُ
ق ِل ال َح ۡم ُد لِل ِہ َق َس ّٰل ٌم َعدّٰی ِع َبا ِخ ِف ال ِذیۡ َن
ُ ۡ َ َ ۡ َ ّّٰ ّٰ َ
﴾۵۹﴿ ۡاصطفی ؕ ٰٓالل ُہ خه ٌؿ ا ّما یٍُ ِوخ ۡو َـ
જે થી અભોઍ તે (રૂત)ને તથા તેના
ઘયલાાઓને ભુણક્ત આી ણવલામ તેની
ત્ની, જે ના વંફંધભાં અભોઍ ણનભાજણ કયી
દીધું શતું કે તે ાછ યશી જનાયાઓ ભાંશેની
થળે. (૫૭)
અને (છી) અભોઍ તેભના ય (ત્થયોનો)
અનુક્રભણણકા
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લયવાદ લયવાવ્મો, ભાટે જે ભને (અઝાફથી)
ડયાલલાભાં આવ્મા શતા તેભના ય થમેરી
લૃણટ ક કેલી ફુયી શતી ! (૫૮)
(શે યવૂર !) તું કશે કે દયેક પ્રકાયની તાયીપ
અલ્રાશ ભાટે જ (ળોબાસ્દ) છે , અને તેના
તે ફંદાઓ ય કે જે ભને તેણે વંદ કયી રીધા
છે વરાભ શોજો; ળું અલ્રાશ ફેશતય છે કે તે
જે ને આ રોકો (તેના) ળયીક કયે છે ? (૫૯)
જ. રુત (અ.) અને તેના વાથીઓ ઍટરે કે
તેભની દીકયીઓ અને જભાઇઓને નજાત
આી. ણવલામ તેની ત્નીને કે જે ના વંફંધે
અભોઍ ણનભાજણ કયી રીધું શતું કે તે ાછ
યશી જનાયાઓભાંની થળે. અને અભોઍ ઍ
કોભ ઉય ત્થયોનો લયવાદ લયવાવ્મો, તેથી
તેભને અઝાફથી ડયાલલાભાં આવ્મા શતા
અને આ અઝાફ કેલો ફુયો શતો ?
ઍ કોભ શરાક થલા છી અભોઍ રુત (અ.)ને
કહ્યું તું કશે કે ળુક્ર અને તાઅયીપ ખાવ ખુદાના
ભાટેજ છે . જે ણે કાપયોને શરાક કમાજ અને
વરાભ થામ તેના ઍ ફંદાઓ ઉય કે જે ઓને
ખુદાઍ વંદ કમાજ છે . આ તપવીયભાં વશી
અનુક્રભણણકા
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કોર ઍક ઍ જોલાભાં આલે છે કે આ ળુક્ર
કયલાનું ખુદાઍ આણા મગમ્ફય વાશેફ
વ.ને પયભાવ્મું છે અને અશરેફમત (અ.)ની
તપવીયભાં છે કે ખુદાના વંદ કયેરા ફંદાઓથી
ભુયાદ અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન (અ.) છે .
આ આમાતભાં ઍ લાત તયપ ણ ઇળાયો છે કે
લાત કયલાની શેરાં અલ્રાશની પ્રવંળા કયે
અને મગમ્ફય વ. તથા તેભની આર ઉય
દુરૂદ અને વરાભ કશે કે તેથી વાંબનાયાઓ
ાવે તેના કરાભ ભકફુર થામ અને ઍજ
કાયણ છે કે ુસ્તક અને ત્ર રખતી લખતે
આયંબભાં શેરાં ખુદાની શમ્દ અને શ. યવુરે
ખુદા વ. અને તેભની આરે ાક ઉય દુરૂદોવરાભ ભોકરલાભાં આલે છે .
શલે કુદયત કાપયો ઉય શુ જ્જત તભાભ કયલા
ભાટે કશે છે કે “ળું અલ્રાશ ફશેતય છે કે તે
જે ને આ રોકો (તેના) ળયીક કયે છે ?” તેનો
બાલાથજ ઍ કે ખુદાઍ તઆરા તભાભ
જશાંનનો વજજ નશાય ખાણરકો-ભાણરક છે તે
દયેકને યોઝી આે છે . તેજ ઇફાદતને રામક
છે .
અનુક્રભણણકા
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અમ્ભન ખરક : ાયો ૨૦
૬૦ થી ૬૫ભી આમાત :-

َ َ َۡ
َ َّ ۡ َ َ َ َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا ۡذص َق ان َز َؾ
امن خلق
َ ُ ۡ ّ َ ّ َ َ َ ً َ َ ۢۡ َ ۡ َ
لکم ِمن السمٓا ِء مٓاء ۚ فانبتنا ِب ٖہ
َ َ َ َ َ
اـ ل َ ُک ۡم اَـۡ
اة َب ۡہ َج ٍۃ ۚ َما ک َ َ
حدٓائِق د
ُ ۢۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ّٰ ٌ ّ َ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ بَ ۡل ُہمۡ
تن ِبتوا شجرہا ؕ ء ِالہ مع
َ َّ ُ
قوۡ ٌؿ ح ۡع ِدلوۡ َـ ﴿﴾۶۱

َ ّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ً ّ َ َ َ َ ّٰ َ َ ۤۡ
امن جعل الاذص قواذا ق جعل ِخللہا
َۡ َ
ۡ
ان ّٰہ ًرا ّق َج َع َل ل َ َہا َذ َقا ِسیَ َق َج َع َل بَه َف
ۡ َ ۡ َ ۡ َ ً َ ّٰ ٌ ّ َ َ ّّٰ
الل ِہ ؕ بَلۡ
اجزا ؕ ء ِالہ مع
البَوی ِن ح ِ
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ََۡ
َ َ
اخم ُؿ ُہ ۡم لَا ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۶۱
َ َّ ۡ ُّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َ ُ ۡ
اف َق یَک ِش ُف
امن ی ِجیب المضؽػ ِادا خع
ُّ
ٓاء الۡاَ ۡ
السوۡٓ َء َق یَ ۡج َع ُل ُک ۡم ُخ َل َف َ
ص ؕ َء ِالّٰ ٌہ
ذ
ِ
َ َ ّّٰ َ ً َ َ َ ّ َ
َ
ۡ
ُ
ّمع الل ِہ ؕ ق ِل ۡیلا ّما تذٔوقـ ﴿﴾۶۲
ََ َ ُ
ُُ ۡ
ۡ ۡ
ا ّم ۡن ّی ۡہ ِدیۡک ۡم ف ِ ۡی ظل ّٰم ِت الك َ ّؿِ َق ال َبَ ِو َق
ۡ ۢ ۡ
َم ۡن ّیُ ۡر ِس ُل ّ
الرِ ّٰی َح بٍُ ًوا بَه َف یَ َد ۡی
َ َ ّّٰ َ َ ّّٰ َ
َذ ۡح َم ِت ٖہ ؕ َء ِالّٰ ٌہ ّمع الل ِہ ؕ ت ّٰعدی الل ُہ َع ّما
ۡ ُ
یٍُ ِوخوۡ َـ ﴿﴾۶۳

َ َّ ۡ َّ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ
امن یبدؤا الخلق ثم
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ُ
ح ِع ۡی ُد ٗف َق َم ۡن
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َّ َ ّ ۡ ُ ُ ُ ۡ َّ
ۡ َالس َمٓا ِء َق الۡا
ص ؕ َء ِالّٰ ٌہ
ذ
یررقکم ِمن
ِ
َُ
ُ ّّٰ َ َ
ُ
ُۡ
ّمع الل ِہ ؕ ق ۡل َہاتوۡا بُ ۡر َہانک ۡم ِا ۡـ کن ُت ۡم
ۡ
﴾۶۴﴿ ّٰص ِدقِه َف
َ ّ ُق ۡل لَّا حَ ۡع َل ُم َم ۡن فی
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا
ص
ذ
ِ
ِ
ّّٰ َ ّ َ ۡ َ ۡ
َالل ُہ ؕ َق َما یَ ۡش ُعرُ ۡق َـ اَ ّیَاـ
الغیب ِالا

ُ
﴾۶۵﴿ یُ ۡب َعثوۡ َـ

બરા તે કોણ છે જે ણે આકાળો તથા ૃથ્લીને
ેદા કમાજ અને તભાયા ભાટે આકાળ યથી
ાણી ઉતામુું ? છી અભોઍ તે લડે શરયમાા
ફગીચા ઉત્ન્ન કમાજ, તભાયી તો આ ળણક્ત
નથી કે તભે તે (ફગીચાઓ)ના લૃક્ષો ઉગાડી
ળકો; ળું અલ્રાશની વાથે ફીજો ણ કોઇ
ભાઅફૂદ છે ? (છે તો નણશ) ફલ્કે આ રોકો
અનુક્રભણણકા
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ંડેજ (ખયા) ભાગજથી ચી જામ છે . (૬૦)
બરા તે કોણ છે જે ણે ઝભીનને ણનલાવનું
સ્થાન ફનાલી છે , તથા તેની લચ્ચે લચ્ચે
નદીઓ લશાલી છે , અને તે (ૃથ્લીના
ફચાલ)ના ભાટે ભોટા બાયે શાડ કામભ કમાજ
છે , અને ફે (ભીઠા તથા ખાયા) વભુદ્રો લચ્ચે
ઍક આડ ઉબી કયી છે ; બરા અલ્રાશની
વાથે ફીજો ણ કોઇ ભાઅફૂદ છે ? (છે તો
નણશ,) યંતુ આ રોકોભાંથી ઘણાં ખયા
જાણતા નથી. (૬૧)
બરા તે કોણ છે કે જે વ્માકુ થમેરા (હ્રદમો)
જ્માયે તેને ોકાયે છે ત્માયે જલાફ આે છે .
અને (તેનાં) વંકટોનું ણનલાયણ કયે છે , અને
તભને ૃથ્લીભાં (આગરા રોકોના) લાયવ
ફનાલે છે ; બરા અલ્રાશની વાથે ફીજો
ણ કોઇ ભાઅફૂદ છે ? (શયગીઝ નણશ,)
છતાં તભે (તેની નેઅભતોનો) કેટરો ઓછો
ણલચાય કયો છો ? (૬૨)
બરા તે કોણ છે , જે ખુશ્કી તથા તયીના
અંધકાયોભાં તભને ભાગજ દેખાડે છે , અને તે
કોણ છે જે ોતાની યશેભત (લૃણટ ક ભોકરલા)
અનુક્રભણણકા
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શેરાં ખુળખફય તયીકે લામુઓ ભોકરી આે
છે ? ળું અલ્રાશની વાથે ફીજો ણ
ભાઅફૂદ છે ? (શયગીઝ નણશ,) જે ભને તેઓ
(અલ્રાશના) ળયીક કયે છે તેભનાથી
અલ્રાશની ઝાત ઘણીજ ઉચ્ચ છે . (૬૩)
બરા તે કોણ છે જે પ્રથભ વૃણટ ક ણનભાજણ કયે
છે ? છી ઍજ પ્રકાયની વૃણટ ક લાયંલાય
ફનાવ્મા કયે છે ? અને તે કોણ છે જે આકાળ
તથા ઝભીનભાંથી તભને યોઝી આે છે ? ળું
અલ્રાશ વાથે ફીજો ણ કોઇ ભાઅફૂદ છે ?
(શયગીઝ નણશ) તું કશે કે જો તભે વાચા છો
તો તભાયી દરીરો યજુ કયો. (૬૪)
તું કશે કે અલ્રાશના ણવલામ આકાળો તથા
ઝભીનભાં અદ્રશ્મ લાતો કોઇ જાણતું નથી;
અને તેઓ આ ણ જાણતા નથી કે તેઓ
ાછા ક્માયે ઉઠાડલાભાં આલળે. (૬૫)
ભુશ્રીકોભાંથી કોઇ ણ આ વલારનો જલાફ
આી ળકતા ન શતા કે આ કાભ અલ્રાશ
ણવલામ કોઇ ફીજાનું છે .
કુદયત કશે છે કે આ ઝભીન, ભોટા ભોટા
શાડો, તથા ભીઠા અને ખાયા વભુદ્રોની લચ્ચે
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આડ કોણે ઉબી કયી ? ળું અલ્રાશ ણવલામ
ફીજો કોઇ ભાઅફુદ છે જે આ કાભ કયી ળકે
? આ ફધી કુદયતની ણનળાનીઓ જોલા છતાં
ણ તેઓ ગપરતભાં ડેરા છે .
જે રોકો યેળાન છે તેઓની ભુશ્કીર આવાન
કયલા ભાટે અલ્રાશ જ કાપી છે અને તેજ
તેઓની ભુશ્કીર આવાન કયે છે . શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે આ
આમત શ. ઇભાભે ભશદી (અ.) ણલે છે . આ
આમત ભુશ્કીર આવાન થલા, ફાદળાશના
ખૌપથી ણનબજમ થલા “અમ્ભમ”થી “વુઅ”
વુધી ઍકજ લખતભાં ઍકજ સ્થે ઍકાંતભાં
લઝુ કયીને ફે શજાય લખત ઢે તો
ઇન્ળાઅલ્રાશ તેજ અઠલાડીમાભાં તેની
શાજત ુયી થળે.
ખુદા ઍજ છે કે જે ઇન્વાનને દયેક સ્થે યાશ
દેખાડે છે . આ ફધી અલ્રાશની નેઅભતો છે .
ળું અલ્રાશની વાથે ફીજો ભાઅફુદ ળયીક
થઍરો છે ? શયગીઝ નણશ.
આવભાન
અને
ઝભીનભાંથી
યોઝી
શોંચાડનાય અલ્રાશ છે . કુદયત કશે છે કે આ
અનુક્રભણણકા
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કામજભાં ળું ફીજો કોઇ ભાઅફુદ છે ? જો
તભો વાચા શો તો દરીર યજુ કયો.
ગમફનું ઇલ્ભ અલ્રાશને છે . નશજુ ર
ફરાગાશભાં છે કે ઍક રદલવ શ. અભીરૂર
ભોઅભેનીન (અ.)ઍ ઍલી લસ્તુઓની ખફય
આી કે જે શજુ થલા ાભી ન શતી. કોઇઍ
કહ્યું કે મા અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.) ! ળું
આને ગમફનું ઇલ્ભ છે ? આે જલાફભાં
શવીને પયભાવ્મું કે આ લસ્તુ ઇલ્ભે ગમફ નથી
ણ ઍક જાણકાયે ફતાલેર છે ઍટરે કે
અલ્રાશે ળીખલેર છે અને ઇલ્ભે ગમફ તે
કમાભતનું ઇલ્ભ છે . ખુદાઍ તઆરાઍ જે કંઇ
ોતાના કરાભભાં ગણતયી કયી છે તે
કમાભતનું ઇલ્ભ છે તે દયેક લસ્તુઓને જાણે છે
ઍટરે વુધી કે સ્ત્રીના ેટભાં નય છે કે ભાદા,
ખુફવુયત છે કે ફદવુયત, વખી છે કે કંજુવ,
બરો છે કે ફુયો, તે જશન્નભનું ફતણ છે કે
જન્નતભાં મગમ્ફયોનો દોસ્ત થળે લગેયે.
ખુદાઍ મગમ્ફયને તેનું ઇલ્ભ ળીખલાડેર છે
અને મગમ્ફયે ભને તેનું ણળક્ષણ આેર છે
અને આે દોઆ કયી છે કે ઍ ઇલ્ભ ભાયા
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ણવનાભાં ઍટરે કે ભાયા દીરભાં યશે.
૬૬ થી ૭૦ ભી આમાત :-

ّٰ َ ۡ
ّٰ
بَ ِل ّاخ َذؽ ِعل ُم ُہ ۡم فِی الۡآ َِو ِۃ  ٞبَ ۡل ُہ ۡم ف ِ ۡی
ۡ
َ ّ ۡ
ۖ بَ ۡل ُہ ۡم ِّمن َہا َع ُموۡ َـ ﴿ ﴾۶۶٪
ش ٍک ِّمن َہا ۫
َ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡۤۡ َ َ ُ ّ َ ُ ّٰ ً ّ َ
ق قاؾ ال ِذین کؿػقا ء ِادا کنا تربا ق
ّٰ َ ُ َ ۤۡ َ ّ َ َ ُ ۡ
َ
ُ
َ
ۡ
ابٓاؤنا ائِنا لمُوجوـ ﴿﴾۶۷
َُ َ
َ َ َ
َ
لَق ۡد ُق ِع ۡدنا ّٰہذا ن ۡح ُن َق ّٰا َبٓاؤنا ِم ۡن ق ۡب ُل ۙ
ۡ ّٰ َ ۤۡ ّ َ ۤۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ۡ
َ
ِاـ ہذا ِالا اسا ِطهؿ الاقل ِهف ﴿﴾۶۸

ُق ۡل سه ۡ ُؿ ۡقا فی الۡاَ ۡذص َفان ۡ ُؾ ُػ ۡقا َک ۡی َف ک َ َ
اـ
ِ
ِ ِ
ُ ۡ
ۡ
َعاقِ َبۃ ال ُم ۡجرِ ِمه َف ﴿﴾۶۹
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َُ
َ
َ
َۡ
َق ل َا تَ َى ۡـ َعل ۡی ِہ ۡم َق لَا تک ۡن ف ِ ۡی ض ۡی ٍق
ُ َ
﴾۷۱﴿ ِّم ّما یَ ۡمٕ ُو ۡق َـ
ણ યરોકની જીંદગી ણલે તેઓ ઘણં ઓછુ ં
વભજ્મા છે , ફલ્કે તેઓ તેના વંફંધભાં
ળંકાભાં છે , (ઍટરુંજ નણશ) ણ તેના ણલે
તેઓ (તદ્દન) આંધા છે . (૬૬)
અને જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓ કશે
છે કે જ્માયે અભે અને અભાયા ફાદાદા
ભાટી ફની જઇળું તો ળું છી ણ અભે
વજીલન કયી કાઢલાભાં આલીળું ? (૬૭)
આ લામદો અભાયી વાથે અને અભાયા
ફાદાદાઓ વાથે ળરૂઆતથી જ થતો
ચાલ્મો આવ્મો છે . ઍ તો કેલ આગરા
રોકોની કશાણીઓ છે . (૬૮)
(શે યવૂર !) તું કશે કે તભે બૂણભભાં શયો પયો,
છી જુ ઓ કે ગુનેશગાયોનો અંત કેલો આવ્મો
શતો. (૬૯)
અને તું તેભના ભાટે અપવોવ ન કય, અને જે
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ચારફાઝીઓ આ (રોકો) ચારે છે તેનાથી
તાયા ભનભાં કચલાઇળ નણશ. (૭૦)
આ આમતનો કેટરાક ઍ અથજ કયે છે કે
કમાભત ણલે કેટરાક રોકો ઇન્કાય કયે છે અને
કેટરાક તો ળંકાભાં ણ છે અને ઍ ણલમભાં
તેઓ ણફલ્કુર આંધા છે . તેઓ તે ણલે
ણલચાય કયતા નથી.
જે રોકો કાપય થમા તેઓઍ કહ્યું કે જ્માયે
અભો અને અભાયા ફા-દાદાઓ ભાટી ફની
જઇળું તો ણ અભોને તે લખતે કફયભાંથી
ફશાય કાઢલાભાં આલળે ?
આ કમાભત ણલેના લામદા અભાયા ફાદાદાને અને અભોને ણ જણાલલાભાં
આવ્મા, ણ આ તો ભાત્ર શેરાંના રોકોની
કશાણીઓ છે .
આ ઍક નાની ઍલી આમતભાં આખેયત
ણલેની ભશાન દરીરો અને નવીશત ણ છે .
શેરી લાત ઍ કે દુણનમાની જે કોભોઍ
આખેયતને બુરાલી અને ગુનેશગાય ફન્મા છે
તેઓનું રયણાભ કેલું ખયાફ આવ્મું ? તેઓ
ફુયા કૃત્મોભાં ડુફી ગમા અને ઇણતશાવ ફતાલે
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છે કે તેઓ આખેયતનો ઇન્કાય કયલાથી
દુણનમાભાં ણ યેળાન થમા અને ોતાની
આખેયત ણ ફગાડી. ઇણતશાવ ઍ રોકો
કેલી યીતે ફયફાદ થમા તેનું લણજન આજે ણ
કયે છે . જે જે રોકોઍ કુદયતી કાનુનનો
ઇન્કાય કમો તેઓ તફાશ થઇને યશી ગમા
અને આ ઉયથી રોકોઍ વફક ળીખલો
જોઇઍ.
અમ યવુર (વ.) તેં ઍ રોકોને વભજાલલાભાં
ોતાનો શક અદા કયી દીધો. શલે તે ન ભાને
તો તે તેભની ફેલકુપી છે . તાયે ઍભાં ઓછુ ં
રાલલાની જરૂયત નથી. તાયો વશામક ખુદા
છે અને તેઓ ન ભાને તો તેભાં તેઓનું જ
નુકવાન છે .
૭૧ થી ૭૫ ભી આમાત :-

ُۡ
ۡ َ ّٰ
ُ ُ
َق حَقوۡلوۡ َـ َمتی ّٰہذا الوَ ۡع ُد ِا ۡـ کن ُت ۡم
ۡ
﴾۷۱﴿ ّٰص ِدقِه َف
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ُ
َ َُ
ُ
ُ
ق ۡل َع ٰۤسی ا ۡـ ّیکوۡ َـ َذ ِخ َػ لَک ۡم بَ ۡعض
ُ
َّ َ
ال ِذ ۡی ت ۡس َت ۡع ِجلوۡ َـ ﴿﴾۷۲
َ َّ َ َّ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ
الناز َق لّٰک ّنَ
ق ِاـ ذبک لذق فض ٍل عدی
ِ ِ
َََۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ
َ
ۡ
ُ
اخمؿہم لا یشٕوقـ ﴿﴾۷۳

َ َ َ َ ُ
َق ِا ّـ َذ ّبک ل َ َی ۡعل ُم َما ت ِک ّ ُن ُص ُد ۡق ُذ ُہ ۡم َق َما
ُ ُ
ح ۡع ِلنوۡ َـ ﴿﴾۷۴
َّ َ َ ۡ َ ۡ َّ
َق َما ِم ۡن َغٓائِ َ
ص ِالا
ذ
ا
ال
ق
ء
ٓا
م
الس
ی
ف
ۃ
ب
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ ۡ
ف ِ ۡی کِ ّٰت ٍب ّم ِبه ٍف ﴿﴾۷۵
અને તેઓ કશે છે કે અગય તભે વાચા છો તો
ેઆ દેખાડો કે (અઝાફનો) આ લામદો આલળ
)ક્માયે ? (૭૧
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(શે યવૂર !) તું કશે કે તભે જે ની ઉતાલ કયી
યહ્યા છો તેનો થોડોક બાગ કદાચને તભાયી
ાવે આલી ણ શોંચ્મો શોમ. (અથાજત
દુણનમાભાં જ ળીક્ષા થામ) (૭૨)
અને ફેળક તાયો યલયરદગાય વલે ભનુર્ષમો ય
કૃા કયનાયો છે , યંતુ તેઓ ભાંશેના ઘણાંખયા
આબાય ભાનતા નથી. (૭૩)
અને ણનવંળમ તાયો યલયરદગાય તે વઘી
લસ્તુઓ કે જે ને તેભના અંત:કયણોઍ વંતાડી
યાખી છે તથા જે ને તેઓ જાશેય કયે છે વાયી
ેઠે જાણે છે . (૭૪)
અને આકાળો તથા ૃથ્લીભાં કોઇ ઍલી છુ ી
લસ્તુ નથી કે જે નું લણજન પ્રત્મક્ષ રકતાફ
(રલશે ભશેફૂઝ)ભાં નણશ શોમ, (૭૫)
કાપયો કશે છે કે અઝાફ ક્માયે આલળે ? તેના
જલાફભાં કુદયત કશે છે કે અઝાફનો અભુક
બાગ તભાયી ાવે આલી શોંચ્મો છે . ઍટરે
કે તભને દુણનમાભાં ણળક્ષા થળે. જો કે ખુદા તો
ફધાની ઉય ભશેયફાની કયલાલાો છે ણ
ઘણા રોકો તેનો આબાય ભાનતા નથી અને
ખુદા ઍ રોકોના દીરની લાતોને ણ વાયી
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ંયીતે જાણે છે તથા આવભાનો અને ૃથ્લીભા
કોઇ ણ ઍલી લસ્તુ નથી કે જે રકતાફ
(રલશે ભેશફુઝ)ભાં ન શોમ.
૭૬ થી ૮૦ ભી આમાત :-

ّ َ ّٰ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ َ ُ ّ ُ َ ّٰ َ ۡۤۡ
ِاـ ہذا الـػاـ حقص عدی بجِی
َ ۡ َ َّ
ۡ ُ
ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل اخم َؿ ال ِذ ۡی ُہ ۡم فِ ۡی ِہ یَخ َت ِلفوۡ َـ

﴿﴾۷۶
َّ
َ ٌ ّۡ
ۡ
َق ِان ٗہ ل َ ُہ ًدی ّق َذ ۡح َمۃ ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۷۷
ِا ّ َـ َذ ّبَ َک حَ ۡق ِط ۡی بَ ۡی َن ُہ ۡم ِب ُح ۡک ِم ٖہ ۚ َق ُہوَ
ۡ
ۡ
ۖ﴿ ۙ﴾۷۸
ال َع ِزیۡ ُز ال َع ِل ۡی ُم
َ َ َ ّ َ ۡ َ َ ّّٰ
اللہ ؕ انّ َ َک َعدَی ال ۡ َحقّ
فتوکل عدی ِ ِ
ِ
hajinaji.com

1938

અનુક્રભણણકા

ۡ ۡ
﴾۷۹﴿ ال ُم ِبه ِف
َ ّ ُ ّ ُ ۡ ُ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ّ
ِانک لا تس ِمع الموتی ق لا تس ِمع الصم
َّ َ َ َ َ ُّ
ۡ
ُ
ۡ
ۡ
َ
﴾۸۱﴿ الدعٓاء ِادا قلوا مد ِبرِین
ણનવંળમ ફની ઇવયાઇર જે (ફાફતો)ભાં
ભતબેદ કયતા શતા તે ભાંશેની ઘણી ખયી
ફાફતો તેભને આ કુયઆન વુલીદીત કયી દે
છે . (૭૬)
અને ણનવંળમ આ (કુયઆન) ભોેેઅભીન
ભાટે ણશદામત અને યશેભત છે . (૭૭)
(શે યવૂર !) ફેળક તાયો યલયરદગાય ોતાના
શુ કભ પ્રભાણે તેભની લચ્ચે (તેભના
ભતબેદોનો) ણનણજમ કયળે, અને તે ઝફયદસ્ત
જ્ઞાની છે . (૭૮)
ભાટે તું અલ્રાશ ય બયોવો યાખ; ણનવંળમ
તું ખુલ્રે ખુલ્રા વત્મ (ધભજ) ઉય છે . (૭૯)
ણનવંળમ આ ખયી લાત છે કે તું ભયી
ગમેરાઓને વંબાલી ળકતો નથી, તેભ
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ફશેયાઓને ણ અલાજ વંબાલી ળકતો
નથી, (ખાવ કયીને) જ્માયે કે તેઓ ીઠ
પેયલીને ચારતી કડે છે . (૮૦)
આ કુયઆન ણલે ફની ઇવયાઇરીઓ ભતબેદ
કયે છે તો કુયઆન તેઓને વુણલદીત કયી દે છે .
તેઓનો ભતબેદ ઍલો છે કે ઍક ફીજાની
ણલરૂઘ્ધ લાતો કયે છે . કોઇ કશે છે કે આ
ળયીયથી કમાભતભાં ઉઠાડલાભાં આલળે. કોઇ
કશે છે કે રૂશ થકી ઉઠાડલાભાં આલળે અને
જન્નત તેભજ જશન્નભ ણલે ણ તેઓ
અંદયો-અંદય ભતબેદ ઉબા કયે છે તથા જ.
ઓઝેય, જ. ભરયમભ તથા જ. ઇવા (અ.)
ણલે ણ ભતબેદ કયે છે .
આ કુયઆન ભોઅભીનો ભાટે યશેભત છે અને
તેઓનું ભાગજદળજન કયે છે . યલયરદગાય ઍશરે
રકતાફ અને જે ઓ કુયઆન ઉય ઇભાન
રાવ્મા છે તેઓની લચ્ચે તેભના ભતબેદોનો
ણનણજમ કયળે અને તે ભશાન જ્ઞાની છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જે લખતે તેં જાણ્મું કે
અલ્રાશ શક અને ફાતીર લચ્ચે શુ કભ કયળે
અને દયેકને તેના અભર પ્રભાણે ફદરો
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અાળે ભાટે ખુદા ઉય બયોવો યાખ અને
ોતાના પ્રત્મેક કામજ તેને વોંી દે અને
દુશ્ભનના ભકયનો બમ ન કય. આ આમતભાં
વંફોધન શુ ઝુય (વ.) પ્રત્મે છે ણ તેભાં
ભોઅભીનો ણ ળયીક છે .
“ઇન્નક રા તુસ્ભેઊર ભલત” (ણનવંળમ આ
ખયી લાત છે કે તું ભયી ગઍરાઓને
વંબાલી ળકતો નથી) જે લી યીતે ભયેરાઓ
કોઇ લાત વાંબતા નથી તેલીજ યીતે કુપપાયો
તાયી લાતો વાંબલા ભાટે ભુયદા જે લા છે
અને તેઓ જીલતા છે તો ફશેયા જે લા છે
જે લી યીતે કે ફશેયા વાંબી ળકતા નથી
ખાવ કયીને જ્માયે ીઠ પેયલીને જઇ યહ્યા
શોમ. કાયણ કે આ રોકો કુયઆનની આલાઝ
કાન ઉય ડતાંની વાથે જ ીઠ પેયલીને
ચાલ્મા જામ છે . જે લી યીતે આંધા ઇન્વાનને
યસ્તો દેખાડલો અળક્મ છે તેલીજ યીતે આ
રોકોની ણશદામત ણ અળક્મ છે . જો કે
આંધાઓને શાથ કડીને તેના ધાયેરા સ્થે
શોંચાડી ળકામ છે ણ આ સ્થે તાયી કાંઇ
ઍલી જલાફદાયી નથી.
અનુક્રભણણકા
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૮૧ થી ૮૪ ભી આમાત :-

َق َما ۤۡ اَن ۡ َت ب ّٰہ ِدی ال ۡ ُع ۡؼی َع ۡن َض ّٰل َل ِتہم ؕۡ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ َّ
ّٰ َ َ
ُ
ِا ۡـ ت ۡس ِمع ِالا َم ۡن ّی ۡؤ ِم ُن ِبا ّٰی ِتنا ف ُہ ۡم
ُ
ّم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۸۱

َ َۡ َ
َ َ َ َۡ
َق ِادا َققع القوۡ ُؾ َعل ۡی ِہ ۡم آ َو ۡجنا ل َ ُہ ۡم
َ َّ ً ّ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ َّ َّ
النازَ
ص تک ِلمہم ۙ اـ
خٓابۃ ِمن الاذ ِ
ُ
َ ُ ّٰ َ
کانوۡا ِبا ّٰی ِتنا لَا یُوۡقِنوۡ َـ ﴿ ﴾۸۲٪
َ ُ
ُ َُ َ
َ
َق یَوۡ َؿ ن ۡحٍ ُو ِم ۡن ک ِ ّل ا ّم ٍۃ فوۡ ًجا ِّم ّم ۡن
ُ َ ّ ّٰ َ َ
َ
ّیک ِذ ُب ِبا ّٰی ِتنا ف ُہ ۡم یُوۡر ُعوۡ َـ ﴿﴾۸۳
َ ّٰۤ َ َ ُ ۡ َ
اؾ اَخ َ ّ َذ ۡب ُت ۡم ب ّٰا ّٰیت ۡی َق لَمۡ
َ
حتی ِادا جٓاءق ق
ِ ِ
hajinaji.com
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ُ َ ُۡ َ ََ ۡ
ُ ُ
ت ِح ۡیطوۡا ِب َہا ِعل ًما ا ّما دا کن ُت ۡم ت ۡع َملوۡ َـ
﴾۸۴﴿
અને ન તું આંધાઓને તેભના અલા
ભાગજથી વય ભાગજ ઉય રાલી ળકે છે ; તું તો
ભાત્ર તે ળખવને વંબાલી ળકે છે કે જે ઓ
અભાયી આમતો ય ઇભાન યાખે છે , છી
તેઓ (તેને) આધીન થામ છે . (૮૧)
અને જ્માયે તેભના ય (કમાભતના લામદાનો)
ફોર ૂણજ થળે ત્માયે અભે તેભના ભાટે
ઝભીનભાંથી ઍક ઍલું પ્રાણી કાઢી રાલીળું કે
જે (કમાભતની ણનળાનીઓ ભાંશેની ઍક
ણનળાની શળે અને તે ઍટરા ભાટે કે) તેભની
વાથે લાતો કયળે કે (ઘણાં ખયા) રોકો અભાયી
આમતો ય ણલશ્લાવ યાખતા ન શતા. (૮૨)
અને જે રદલવે અભે દયેક કોભભાંથી ઍક ઍક
ઍલા ટોાંને - કે જે અભાયી આમતો
જુ ઠરાવ્મા કયતા શતા-બેગાં કયી રઇળું, છી
તેભને જુ દી જુ દી ટોીઓભાં ગોઠલલાભાં
અનુક્રભણણકા
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આલળે. (૮૩)
અશીં વુધી કે જ્માયે તેઓ વલે (અલ્રાશની
વાભે) આલી જળે ત્માયે (અલ્રાશ) તેભને
પયભાલળે કે ળું તભોઍ જ અભાયી આમતોને
જુ ઠરાલી શતી ? જો કે તભે જ્ઞાનની રૂઍ
તેના બાલાથજને ગ્રશણ કયી જ ળક્મા ન શતા,
અથલા તભે ફીજુ ં કમુ કામજ કયતા શતા ?
(૮૪)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું આંધાઓને તેઓની
ગુભયાશીના કાયણે ભાગજદળજન આી ળકતો
નથી, તેઓ કાપીય છે . જાશેય આમતો
(ણનળાનીઓ) અને યોળન (સ્ટ ક) દરીરો
જોલા છતાં તેઓ ણલચાય કયતા નથી.
“અખયજના રશુ ભ દાબ્ફતન ભેનર અઝજ ”
(અભે ઝભીનભાંથી દાબ્ફતુર અઝજ કાઢીળું)
અને આ વપા અને ભયલાની લચ્ચે જાશેય થળે
અને તે ખફય આળે કે આ ભોઅભીન છે
અને આ કાપય છે . તકરીપનો ઝભાનો ુયો
થળે અને તૌફાનો દયલાજો ફંધ થળે. આ
કમાભત નઝદીક શોલાની ણનળાની શળે. શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ને તે ણલળે
અનુક્રભણણકા
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ુછલાભાં આવ્મું તો આે પયભાવ્મું કે ઍ
જાનલય નથી ણ તેની દાઢી શળે. શ. ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી યીલામત છે કે શ.
અરી (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે શુ ં યજઅતલાો,
રાકડીલાો અને લીંટીલાો છુ ં . (યજઅત
કમાભતની શેરાં ફાયભા ઇભાભ જાશેય થળે
તે લખતે જીલતા થઇને ઉઠલાને કશે છે ) અને
શુ ં દાબ્ફતુર અઝજ છુ ં જે રોકોથી લાતો કયળે.
કેટરાક આરીભો લણજન કયે છે કે આ ણલમભાં
શ. ઇભાભે ભશદી (અ.)ના જાશેય થલા તયપ
ઇળાયો કયલાભાં આવ્મો છે .
તે રદલવે અભો દયેક ઉમ્ભતભાંથી ઍક ટોાને
ઉબા કયીળું (તે યજઅતનો રદલવ છે ) આ
સ્થે કમાભતનો રદલવ ભુયાદ નથી. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
જે ઓ ફશુ જ નેક છે તથા જે ઓ ફશુ જ
ખયાફ છે તેઓને તે રદલવે ઉઠાડલાભાં
આલળે.
કમાભતના રદલવે કુદયત તયપથી કશેલાભાં
આલળે કે ળું તભોઍ જ અભાયી આમતોને
જુ ઠરાલી શતી ? તભો તકબ્ફુય અને ગલજ
અનુક્રભણણકા

1945

hajinaji.com

કયીને જ્ઞાનની રૂઍ તેના બાલાથજને ગ્રશણ કયી
ળક્મા ન શતા. આ આમતની તાલીરભાં ઍ
ણ ફતાલલાભાં આલે છે કે તેથી ભુયાદ
અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન (અ.) છે જે ભને કાયણ
લગય જુ ઠરાવ્મા અને તેભનું અનુકયણ કમુું
નણશ.
૮૫ થી ૮૯ ભી આમાત :-

َ ََ
َ
َۡ َ َ
َق َققع القوۡ ُؾ َعل ۡی ِہ ۡم ِب َما ظل ُموۡا ف ُہ ۡم لَا
ُ ۡ
﴾۸۵﴿ یَن ِطقوۡ َـ
ۡاَل َ ۡم یَرَ ۡقا اَنَّا َج َع ۡل َنا الّ َ ۡی َل ل َِی ۡس ُک ُنوۡا فِی ِہ
َّ َ
ۡالن َہ َاذ ُم ۡب ِِ ًوا ؕ ِا ّ َـ ف ۡی ّٰدل َِک ل َ ّٰا ّٰی ٍت لِّقَو ٍؿ
ق
ِ
ُ ُ
﴾۸۶﴿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ
ُ َ ُۡ ََۡ َ
َ َ ۡ ُّ
َ
َ
ۡ
ق یوؿ ینفخ فِی الصوذِ فؿ ِؼع من فِی
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َّ
الس ّٰم ّٰو ِة َق َم ۡن فی الۡاَ ۡذص ِالَّا َم ۡن َش َ
ٓاء
ِ
ِ
ّّٰ ُ َ َ
الل ُہ ؕ َق ک ٌّل اتوۡ ُف ّٰخ ِٓ ِویۡ َن ﴿﴾۸۷
َ ََ ۡ َ َ َ
ً َ
اؾ ت ۡح َس ُب َہا َجا ِم َدۃ ّق ِہ َی
ق تری ال ِجب
ُ ۡ َ ّّٰ ّ َ ۡۤۡ
تَ ُم ّرُ َم ّرَ ّ َ
الس َ
اب ؕ صنع الل ِہ ال ِذی
ح
ِ
اَتۡقَ َن ک ُ ّ َل َش ۡی ٍء ؕ ِانّ َ ٗہ َخبه ۡ ٌؿ ۢ ب َما تَ ۡف َع ُلوۡـَ
ِ ِ
﴿﴾۸۸
َ ۡ َ َ ۡ َ ََ َۡ ۡ
ٓاء ِبال َح َسن ِۃ فل ٗہ خه ٌؿ ِّمن َہا ۚ َق
من ج
ُ
َ َ
ُہ ۡم ِّم ۡن ف َى ٍع ّیوۡ َم ِئ ٍذ ّٰا ِمنوۡ َـ ﴿﴾۸۹
ભન૩જા૯અ
ેણફર૩શ૧વનત
ૂપરશ
ખ્૧ેામ૩રભ૩ ણભન્શા,જ લશુ ભ૩ ણભન૩
પઝઈ૨ય્મલ૩ ભઍણઝ૭ન૩ આભેનૂન*૮૯
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અને તેભની ણલરૂઘ્ધ તેઓ ઝુલ્ભ કમાજ કયતા
શતા તેના ફદરાભાં (અભાયો અઝાફનો)
લામદો ૂણજ થઇ જળે, છી તેઓ કાંઇ ફોરી
ળકળે નણશ. (૮૫)
ળું તેભણે (આ લાત ઉય) ઘ્માન નથી આપ્મું
કે અભોઍ યાત્રી ઍટરા ભાટે ફનાલી છે કે
તેભાં તેઓ આયાભ કયે, અને રદલવને
પ્રકાળલંત (ફનાવ્મો છે ) ? ફેળક જે ઓ
ઇભાન યાખે છે તેભના ભાટે તેભાં ણનળાનીઓ
ભોજુ દ છે . (૮૬)
અને જે રદલવે વૂય (ળંખ) ફૂંકલાભાં આલળે
ત્માયે જે ઓ આકાળોભાં છે તથા જે ઓ
ઝભીનભાં છે તે ભાંશેથી અલ્રાશ જે ને ચાશળે
તેના ણવલામ વઘા જ બમબીત ફની જળે,
અને વલે (રોકો) ઝરીર થઇ તેની શજુ યભાં
ચાલ્મા આલળે. (૮૭)
અને (શે યવૂર ! તે લખતે) તું શાડોને
(ઍલા) જોળે કે જાણે તે ણસ્થય છે , જોકે (ખયી
યીતે તો) તેઓ લાદાંઓની જે ભ ચારી યહ્યા
શળે; આ તે અલ્રાશની કાયીગયી છે કે જે ણે
દયેક લસ્તુ ભઝફુત ફનાલી છે ; ણનવંળમ તભે
અનુક્રભણણકા
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જે કાંઇ કયો છો તેનાથી તે વાયી ેઠે લાકેપ
છે . (૮૮)
જે ળખવ કોઇ નેકી રઇને આલળે તો તેના
ભાટે તેનો ફદરો તે કયતાંમ ઉિભ શળે, અને
તેઓ તે રદલવના બમથી વુયણક્ષત યશેળે.
(૮૯)
તે રોકોઍ અત્માચાય કમો શતો અને ખુદાની
ણનળાનીઓ અને શુ જ્જતોને જુ ઠરાલતા
શતા. તેઓ પ્રકાય પ્રકાયના અઝાફભાં
જકડાઇ જળે અને તે લખતે તેઓની કોઇ
ણ લાત તેઓને પામદો શોંચાડળે નણશ.
જે ઓઍ કમાભતનો ઇન્કાય કમો છે ળું તેઓઍ
જોમું નણશ કે અભોઍ યાત્રી આયાભ ભાટે
ફનાલી છે અને રદલવને પ્રકાણળત કમો છે .
જે ઓ ઇભાન યાખે છે તેઓને ભાટે
ણનળાનીઓ છે .
જે રદલવે વુય ફુંકલાભાં આલળે ત્માયે જે રોકો
આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તેભાંથી
અલ્રાશ જે ને ચાશળે તેના ણવલામ ફધા
બમણબત થઇ જળે અને તભાભ રોકો
ફેઆફરૂ થઇ ણશવાફ ભાટે ખુદા વભક્ષ
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આલળે.
તે રદલવે શાડોને તભો ઍલી યીતે જોળો કે
જાણે ણસ્થય છે . જો કે ખયી યીતે તેઓ
લાદાંની જે ભ ચારી યહ્યા શળે તે રદલવે
વુયનું ફુંકાલું, શાડોનું ચારલું ઍ તભાભ
કુદયતની અજામફીઓ છે . તેણે પ્રત્મેક
લસ્તુઓનું ોતાની ણશકભત અને ભસ્રેશત
પ્રભાણે વજજ ન કમુું છે .
તે રદલવે જે કોઇ નેકી રઇને આલે તો તેના
ભાટે તેનો ફદરો તેના કયતાં ઉિભ શળે અને
તે રદલવના બમથી વુયણક્ષત યશેળે.
૯૦ થી ૯૩ભી આમાત :-

ُ َ َ ّ َّ َ َ ۡ َ َ
َ
ُ
ۡ
ُ
ُ
ۡ
ُ
ّ
ۡ
ق من جٓاء ِبالس ِیئ ِۃ فکبت قجوہہم فِی
َّ
َالناذ ؕ َہ ۡل تُ ۡج َز ۡق َـ ِالَّا َما ُک ۡن ُت ۡم تَ ۡع َم ُلوۡـ
ِ
﴾۹۱﴿
َِانّ َ َما ۤۡ اُ ِم ۡر ُة اَ ۡـ اَ ۡع ُب َد َذ ّ َب ّٰہذ ِف ال ۡ َب ۡلد ِۃ
ِ
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َّ
ُ َ
َُ ُ
َ
ال ِذ ۡی َْ ّو َم َہا َق ل َ ٗہ ک ّ ُل ش ۡی ٍء ۫ ّق ا ِم ۡرة
َ َُ
ۡ
ۡ
ا ۡـ اخوۡ َـ ِم َن ال ُم ۡس ِل ِمه َف ﴿ ۙ﴾۹۱
َق اَ ۡـ اَتۡ ُلوَا ال ۡ ُـ ۡػ ّٰا َـ ۚ َف َمن ۡاہ َت ّٰدی َف ِانَّماَ
ِ
َ َ ۡ َ ّ َ َ ُ ۡ ّ َ َ ۤۡ
َۡ
یَ ۡہ َت ِد ۡی ل ِنف ِس ٖہ ۚ ق من ضل فقل ِانما

ۡ ۡ
ََ
انا ِم َن ال ُمن ِذذِیۡ َن ﴿﴾۹۲
ّّٰ ُ ُ
ُ ۡ
َق ق ِل ال َح ۡم ُد لِل ِہ َسه ِؿیۡک ۡم ّٰا ّٰی ِت ٖہ
ُ َ َ
َ ُ َ
َ
ف َت ۡعرِفوۡن َہا ؕ َق َما َذ ّبک ِبغافِ ٍل َع ّما
َ ُ
ت ۡع َملوۡ َـ ﴿ ﴾۹۳٪

ેઅને જે કોઇ ફદી રઇને આલળે તેને ઉંધ
;ેભોંઢે જશન્નભભાં શડવેરી ભૂકલાભાં આલળ
ે(અને તેભને કશેલાભાં આલળે કે) જે કભો તભ
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કયતા શતા તેના ણવલામ ફીજી લસ્તુનો ફદરો
તભને ઓછો જ આલાભાં આલે છે ? (૯૦)
(શે યવૂર ! તું કશે કે) ણવલામ તેના નથી કે
ભને ઍલી આજ્ઞા આલાભાં આલી છે કે શુ ં
આ (ભક્કા) ળશેયના યલયરદગાયની ઇફાદત
કરૂં, જે ણે તેને ભાનલંત ફનાવ્મું છે , અને દયેક
લસ્તુ તેનીજ છે , અને ભને આ આજ્ઞા ણ
કયલાભાં આલી છે કે શુ ં (અલ્રાશને) ળયણે
થઇ ગઍરાઓ ભાંશેનો થઇ જાઉં : (૯૧)
અને (આ આજ્ઞા ણ આલાભાં આલી છે કે)
શુ ં કુયઆન લાંચી વંબાવ્મા કરૂં, છી જે
ળખવ વન્ભાગે ચાલ્મો તો તે ોતાની ઝાત
(ના રાબ) ભાટે જ વન્ભાગે ચારળે, અને જે
ળખવ અલે ભાગે યહ્યો તેને (શે યવૂર) તું કશે
કે શુ ં તો ભાત્ર ડયાલનાયાઓ ભાંશેનો છુ ં .
(૯૨)
અને તું આ કશે કે વલે ગુણગાન અલ્રાશ
ભાટેજ ળોબાસ્દ છે , જે તભને નજીકભાંજ
ોતાની (કુદયતની) ણનળાનીઓ દેખાડળે,
છી તભે તેભને ઓખી રેળો; અને જે જે
કભો તભે કયી યહ્યો છો તેનાથી તભાયો
અનુક્રભણણકા
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યલયરદગાય અજાણ નથી. (૯૩)
અને જે કોઇ ફુયા આઅભાર રઇને આલળે
તે ણળકજ અને ગુનાશે કફીયા શળે તો તેઓને
જશન્નભની આગભાં ઉંધા ભોઢે નાખલાભાં
આલળે અને પયીશ્તાઓ તેઓને કશેળે કે
તભોઍ દુણનમાભાં જે લા આઅભાર કમાજ છે
તેલો ફદરો ભે છે . તભાયા ઉય ઝુલ્ભ
કયલાભાં નથી આવ્મો. આ આમતની
તાલીરભાં કુમ્ભીઍ ોતાની તપવીયભાં રખમું
છે કે ફાતીની અથજ ઍ ણ થઇ ળકે છે કે
નેકીથી ભુયાદ શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.)ની ણખરાપત છે અને ફદીથી ભુયાદ
તેઓના દુશ્ભનનું અનુકયણ કયલું છે . જ.
જાફીય ઇબ્ને અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી
યીલામત છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું
અમ અરી જો ભાયી ઉમ્ભતના રોકો ઍટરા
યોઝા યાખે કે અળક્ત થઇ કભાનની જે ભ લાંકા
લી જામ અને નભાઝ ઍટરી ઢે કે કુફડા
(ખુંધા)ની જે ભ ઝુકી જામ ણ જો તે તભોને
દુશ્ભન યાખતા શળે તો તેઓને ઉંધે ભોંઢે
જશન્નભભાં નાખલાભાં આલળે.
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ભાયા યલયરદગાયે ભને આજ્ઞા આી છે કે
ભક્કા ળશેયના યલયરદગાયની ઇફાદત કરૂં.
તેણે ઍ ળશેયને ભાનલંત ફનાવ્મું છે અને દયેક
લસ્તુ ઉય તેનીજ શુ કુભત છે .
અમ ભક્કાલાાઓ ! ભને શુ કભ થમો છે કે શુ ં
કુયઆનની તીરાલત કરૂં અને તેના શુ કભો
પ્રભાણે આજ્ઞા કરૂં. જે તેના શુ કભ ઉય અભર
કયળે તો તેનાજ પામદા ભાટે છે અને જે
અભર કયળે નણશ તે નુકવાન ઉાડળે, શુ ં તો
ભાત્ર ડયાલનાયો છુ ં .
તભાભ ગુણગાન ખુદાના ભાટે છે અને અમ
કુયેળીઓ ખુદા તભોને ોતાની કુદયતની
ણનળાનીઓ ફતાલી આળે અને આ
જગતભાં ફદયની રડાઇભાં તભો ણળક્ષા
ાભળો અને આખેયતભાં જશન્નભને ાત્ર
થળો ! અને ભુશ્રીકો જે કાંઇ કયે છે તેનાથી
તાયો યલયરદગાય ફેખફય નથી અને તેઓના
અઝાફભાં જે ણલરંફ કયલાભાં આવ્મો છે
તેભાં કુદયતની ભસ્રેશત વભાઍર છે .
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આ વુયાભાં ૮૮ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૨૮) વૂયઍ કવવ
(રકસ્વાઓ)

ّّٰ ۡ
ۡ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.)ભે પયભાવ્મું કે આ વુયો ઢે તો
જ. ભુવા (અ.)ને જે ટરા રોકોઍ વાચા
ભાન્મા અને જે ટરા રોકોઍ જુ ઠ્ઠા કહ્યા તેની
ગણતયીથી દવ ગણો વલાફ ભળે. આ વુયો
ોતાના વેલક (નોકય) ાવે યાખે તો ખયાફ
કાભ નણશ કયે, બાગળે નશીં, ચોયી નણશ કયે
અને તેને રખી લયવાદના ાણીથી ધોઇને
ીલે તો ફધી ફીભાયીથી યક્ષણભાં યશેળે.
૧ રી આમત :-

ٓ
﴾۱﴿ ّٰط ٓس ّم
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)તા. વીન. ભીભ. (૧
)(આ ભુકિઆત અક્ષયો છે .
૨ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

ۡ َ
ۡ ّٰ ۡ ۡ
ِتلک ّٰا ّٰی ُت ال ِکت ِب ال ُم ِبه ِف ﴿﴾۲
َّ
َ ُ َ َ
ن ۡتلوۡا َعل ۡیک ِم ۡن ن َب ِا ُموۡ ّٰسی َق ف ِۡو َعوۡ َـ
َ ُ ُ
ۡ
ِبال َح ّ ِق ل ِقوۡ ٍؿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۳
َ َ
ِا ّ َـ ف ِۡو َعوۡ َـ َعلَا فی الۡاَ ۡ
ص َق َج َع َل ا ۡہل َہا
ذ
ِ
ِ
َ
َ ًَ ۡ
َ ۡ
ِش َی ًعا ّی ۡس َتض ِع ُف طٓائِفۃ ِّمن ُہ ۡم یُذ ِّب ُح
ٓاء ُہ ۡم ؕ ِانّ َ ٗہ ک َ َ
ٓاء ُہ ۡم َق یَ ۡس َت ۡذی نِ َس َ
اَ ۡب َن َ
اـ
ٖ
ۡ ۡ
ِم َن ال ُمف ِس ِدیۡ َن ﴿﴾۴
َق نُریۡ ُد اَ ۡـ نّ َ ُم ّ َن َعدَی الّ َ ِذ ۡی َن ۡ
اس ُت ۡض ِع ُفواۡ
ِ
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َ َ َ ًَ َ َ َ
َۡۡ
ص َق ن ۡج َعل ُہ ۡم ائِ ّمۃ ّق ن ۡج َعل ُہ ُم
ِ ف ِی الاذ
ۡ ۡ
﴾۵ۙ ﴿ ال ّٰوذِ ِثه َف
ُ
ۡ ََق ن ُ َم ِّک َن ل َ ُہ ۡم فی الۡا
ص َق ن ِر َی ف ِۡو َعوۡ َـ َق
ذ
ِ
ِ
ُ َ َ ۡ
ُ
ّٰ َہ
ام َن َق ُجنوۡ َخ ُہ َما ِمن ُہ ۡم ّما کانوۡا
َ
﴾۶﴿ یَ ۡحذ ُذ ۡق َـ

(શે યવૂર !) આ ખુલ્રી રકતાફની (થોડીક)
આમતો છે . (૨)
જે રોકો ઇભાન યાખે છે તેભની (જાણ)
ખાતય અભે તને ભૂવા તથા રપયઔનની વત્મ
ઘટનાઓ વંબાલીઍ છીઍ. (૩)
ણનવંળમ રપયઔન તે (ણભવયની) બૂણભભાં
વલોયી થઇ ફેઠો શતો, અને તેના
યશેલાવીઓના તેણે ક્ષો ાડી દીધા શતા તે
ભાંશેના ઍક ક્ષ (ફની ઇવયાઇર)ને કભજોય
ફનાલી યાખતો શતો; તેભના છોકયાઓને
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ભાયી નાખતો અને તેભની છોકયીઓને
જીલતી યશેલા દેતો શતો; ણનવંળમ તે પવાદ
કયનાયાઓ ભાંશેનો શતો. (૪)
અને અભોઍ ઍલો ઇયાદો કમો કે જે ભને તે
બૂણભભાં (ઝરીર અને) કભજોય કયી
નાખલાભાં આવ્મા શતા તેભના ય ઉકાય
કયીઍ, અને તેભને આગેલાન ફનાલીઍ અને
તેભને (વભગ્ર બૂણભના) લાયવ ફનાલી દઈઍ.
(૫)
અને બૂણભભાં તેભને વિાલાન ફનાલીઍ,
અને રપયઔન તથા શાભાન તથા તે ફન્નેના
રશ્કયને કે જે ણ તેઓ ભાંશેના જ શતા તે
દેખાડી દઇઍ કે જે ની તેભને ધાસ્તી યશેતી
શતી. (૬)
આ યોળન રકતાફની આમતો છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) અભે ભુવા (અ.) અને
રપયઓનનું લણજન વંબાલીઍ છીઍ.
રપયઓન ણભવયની બુણભભાં વલોયી થઇ
ફેઠો શતો. તેણે રોકોની જુ દા-જુ દા વભુશભાં
લશેંચણી કયી શતી અને તેઓ રકબ્તી અને
ણવબ્તી શતા. રકબ્તી તે રપયઓનની કોભ છે
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અને ણવબ્તી ફની ઇવયાઇરની કોભ છે .
જે ઓ તેની લાતને ભાન્મ યાખતા શતા તેઓને
ઉંચા દયજ્જા આપ્મા શતા અને ફની
ઇવયાઇરો ાવેથી વખત યીતે કાભ રેતો
શતો. જે ભકે ભકાનો ચણાલલા, ખેતીલાડીનું
કાભ કયાલલું, ઝભીન ખોદાલલી લગેયે. ઇબ્ને
અબ્ફાવની
રયલામત
પ્રભાણે
ફની
ઇવયાઇરની વંખમા લધી ગઇ તો તેઓભાં
ખયાફ કૃત્મો લધાયે થલા રાગ્મા અને
આરીભો તેઓને નેકીનો શુ કભ આલા અને
ફદીના કાભ કયલાની ભનાઇ કયલાભાં ણલરંફ
કયતા શતા. તેથી ખુદાઍ રકબ્તીઓને તેઓ
ઉય ગારીફ કમાજ.
અભોઍ ઍલો ઇયાદો કમો છે કે જે ભને
તેઓઍ ઝરીર અને કભઝોય કયી નાખમા
શતા તેઓ ઉય ઉકાય કયીઍ અને અભો
તેઓને ઝભીનના લાયીવ ફનાલીઍ. રપયઓન
જે ઓને ણફલ્કુર તુચ્છ અને શરકા યાખલા
ચાશતો શતો તેઓને અભો ઉચ્ચ દયજ્જા
ઉય કામભ કયલા ઇચ્છીઍ છીઍ. અભાયો ઍ
ઇયાદો ૂણજ થમો અને અભોઍ તેઓને ભુલ્કના
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આગેલાન ફનાવ્મા તથા દીન-દુણનમાભાં
આગેલાન થમા. આ આમતભાં અઇમ્ભાથી
ભુયાદ ઍ ફાદળાશ છે જે દીન-દુણનમાના
કામોભાં રોકોની આગેલાની કયતા શતા. આ
સ્થે રોકોને નેક કામો તયપ આગેલાનો
ફોરાલે છે કે તેથી તેઓનું અનુકયણ કયી
ોતાના આઅભારને વશી કયે. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.) ભેં પયભાવ્મું છે કે ઍક
લખત શ. યવુરે ખુદા (વ.), શ. અરી (અ.)
તથા શ. ઇભાભ શવન (અ.) ને ઇભાભ
શુ વમન (અ.) તયપ જોઇને યડલા રાગ્મા અને
પયભાવ્મું કે ભાયા છી આ રોકો અળક્ત થઇ
જળે. કોઇઍ શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)ને ૂછમું કે તેનો ળું અથજ થામ છે ? આે
પયભાવ્મું કે તેથી ભુયાદ ઍ છે કે શઝયત (વ.)ભે
પયભાવ્મું કે તભો ભાયા છી ઇભાભ થળો અને
રોકો તભાયી વાથે દુશ્ભની કયળે અને તે વભમે
તભો અળક્ત શળો. ઍભ કશી આે આ
ાંચભી આમતની ણતરાલત પયભાલી અને કહ્યું
કે આ આમત અભાયા શકભાં કમાભત વુધી છે .
છી કુદયત કશે છે કે અભો તેઓને ઝભીનભાં
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વિાલાન ફનાલીઍ અને રપયઓન અને તેનો
લઝીય શાભાન અને તેના રશ્કયને તે ફની
ઇવયાઇરોથી ઍ લસ્તુઓ દેખાડીળું કે જે
ચીઝથી તે રકબ્તીઓ ડયતા શતા અને દેળ
તથા ફાદળાશી ચારી જલાનો બમ યાખતા
શતા અને છે લટે ઍભજ થમું. જે ભકે ખુદાઍ
જ. ભુવા (અ.)ને તેઓ ઉય છે લટે ગારીફ
કમાજ.
૭ થી ૧૩ ભી આમાત :-

ُ ۡۤ َ َ
َ َ
ۚ َق ا ۡق َح ۡینا ِاخٰۤی ا ّ ِؿ ُموۡ ٰۤسی ا ۡـ ا ۡذ ِض ِع ۡی ِہ
ۡ
َۡ َ َ ۡ َ َ
ف ِادا ِخف ِت َعل ۡی ِہ فال ِق ۡی ِہ فِی ال َی ِ ّم َق لَا
ُّ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
ٓاخ ۡق ُف ِال َ ۡی ِک َق
تخافِی ق لا تَىنِی ۚ ِانا ذ
ُ
ۡ
ۡ
﴾۷﴿ َجا ِعلوۡ ُف ِم َن ال ُم ۡر َس ِله َف
َ ّ ً ّ ُ َ ۡ ُ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ ّٰ ۡۤ ٗ َ َ َ ۡ َ
فالتقطہ اؾ فِوعوـ ل ِیکوـ لہم عدقا ق
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ُ
َْ َىنًا ؕ ِا ّ َـ ف ِۡو َعوۡ َـ َق َہ ّٰ
ام َن َق ُجنوۡ َخ ُہ َما
َ ُ ّٰ ۡ
کانوۡا خ ِط ِئه َف ﴿﴾۸

َ َ َ ۡ َ ُ
َُ ُ ۡ ّ
امرَاة ف ِۡو َعوۡ َـ ق ّوة َعه ٍف خ ِ ۡی َق
ق قال ِت
ل َ َک ؕ لَا تَ ۡق ُت ُلوۡ ُف ۖ٭ َع ٰۤسی اَ ۡـ ّیَ ۡن َف َع َناۤۡ اَقۡ
ۡ
ََ َ
َ
ن ّت ِخذ ٗف َقل َ ًدا ّق ُہ ۡم لَا یَش ُع ُر ۡق َـ ﴿﴾۹
َ َ ۡ َ َ ُ َ ُ ُ ّ ُ ۡ ّٰ ّٰ ً ۡ َ َ ۡ
اخة
ق اصبح فؤاخ ا ِؿ موسی ف ِوغا ؕ ِاـ ک
َۡ
ۤۡ َ َ ۡ َ
ل َ ُت ۡب ِد ۡی ِب ٖہ لَوۡ لَا ا ۡـ ّذبَطنا َعدّٰی قل ِب َہا
ُ
ۡ
ۡ
ل َِتکوۡ َـ ِم َن ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۱۱
ُۡ ُ
ۡ
َ
َ
َق قال َ ۡت لِاخ ِت ٖہ ق ّ ِص ۡی ِہ ۫ ف َب ُِ َوة ِب ٖہ َع ۡن
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ۡ
ُ َ
ُجن ٍب ّق ُہ ۡم لَا یَش ُعرُ ۡق َـ ﴿ ۙ﴾۱۱
َ
َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ
اضع ِم ۡن ق ۡب ُل
ق ْومنا علی ِہ المر ِ
َ ُّ ُ
َ
ََ
فقال َ ۡت َہ ۡل ا ُخلک ۡم َعدٰۤی ا ۡہ ِل بَ ۡی ٍت
َۡ ُُ َ ُ
ّٰ
ّیکفلوۡن ٗہ لَک ۡم َق ُہ ۡم ل َ ٗہ ن ِص ُح ۡو َـ ﴿﴾۱۲
َ ّٰ
ُ
ُ َ ََ
ف َو َخ ۡخن ُہ ِاخٰۤی ا ِّم ٖہ ؽ ۡی تـ ّ َػ َع ۡین َہا َق لَا
َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ّ َ َ ۡ َ ّّٰ
اللہ َح ٌّق ّ َق لّٰک ّنَ
تَىـ ق ل ِتعلم اـ قعد ِ
ِ
َََۡ ُ ۡ َ َۡ َ
َ
ُ
ۡ
اخمؿہم لا حعلموـ ﴿ ﴾۱۳٪
ંુઅને અભોઍ ભૂવાની ભા તયપ લશી કયી કે ત
તે (ભૂવા)ને દૂધ ીલડાલ, છી અગય તું તેના
)ભાટે બમ ાભે તો તેને (ેટીભાં ભૂકી
વભુદ્રભાં નાખી દે, અને તું તેના ભાટે બમ ન
યાખજે અને ન તેના ભાટે રદરગીય થજે ,
hajinaji.com

1963

અનુક્રભણણકા

ણનવંળમ અભે તેને તાયી ાવે ાછો ભોકરી
દેનાય અને તેને યવૂર ભાંશેનો ણ ફનાલનાય
છીઍ. (૭)
છી રપયઔનના કુટુંફીઓઍ તે (ેટી
ભાંશેના ફાક)ને ઉંચકી રીધો કે તે તેભના
ભાટે ઍક ળત્રુ ફની દુ:ખ (નું કાયણ) ફને;
ફેળક રપયઔન તથા શાભાન તથા તે ફન્નેના
રશ્કયે આભ કયલાભાં (ભોટી) બૂર કયી શતી.
(૮)
અને રપયઔનની ત્ની (આવીમા)ઍ કહ્યું કે
આ (ફાક) ભાયી અને તાયી આંખોની ટાઢક
છે ; (ભાટે) તેને ભાયી ન નાખો; કદાચને તે
આણને કાંઇ રાબ આે અથલા તેને
આણે (ારક) ુત્ર ફનાલી રઇઍ, અને
તેઓ ખયી શકીકતથી લાકેપ ન શતા. (૯)
અને ભૂવાની ભાનું ભન અધીરૂં ફની ગમું; જો
અભોઍ તેના ભનને (અભાયા લામદા ય)
ણલશ્લાવ યાખલા ભટે દ્રઢ ફનાલી દીધું ન
શોત તો ાવેજ શતું કે તેણી તેના ણલેનો
બેદ જરૂયજ ઉઘાડી નાખતે. (૧૦)
અને તેણીઍ તે (ભૂવા)ની ફશેનને કહ્યું કે તું તે
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(ફા ભૂવાલાી ેટી)ની ાછ ાછ જા,
આથી તેણી તે (વભુદ્રભાં લશેતી ેટી)ને દૂયથી
જોતી યશી અને તે રોકોને ખફય લટીક ન
ડી. (૧૧)
અને અભોઍ તે (ભૂવા) ય ફીજી દૂધ
ાનાયીઓ પ્રથભથી જ શયાભ કયી દીધી
શતી, જે થી (ભૂવાની ફશેને ત્માં જઇને) કહ્યું
કે ળું શુ ં તભને ઍલા ઘયલાાં દેખાડું કે જે
તભાયી ખાતય આ ફાકનું જતન કયે અને
તેઓ તેના ળુબેચ્છક ણ શોમ ? (૧૨)
આ (મુણક્ત)થી અભોઍ તે (ભૂવા)ને તેની ભા
ાવે ાછો પેયલી દીધો કે જે થી તેણીની
આંખો ટાઢી થામ અને તેણી રદરગીય ન થામ
અને તેણી આ ણ જાણી રે કે અલ્રાશનો
લામદો ફેળક વાચો શોમ છે ; યંતુ ઘણાખયા
રોકો જાણતા નથી. (૧૩)
આ આમતોભાં જ. ભુવા (અ.)નું મદા થલું
અને તેભને ેટીભાં યાખલા અને તેભનું
પીયઓનના ભશેર તયપ શોંચલા ણલગેયેનું
લણજન આગ ણલસ્તાયથી કયી ચુક્મા છીઍ.
જ. ભુવા (અ.)ની ભાતા ઉય ઇલ્શાભ થમા
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છી ઍક લૃઘ્ધ જે રકબ્તીઓ અને
રપયઓનીઓભાંથી શતો તેને ફોરાલલાભાં
આવ્મો. જે નું નાભ ણશઝકીર ફીન વફુય શતું
અને તે રપયઓનના કાકાનો રદકયો શતો. તેને
કશેલાભાં આવ્મું કે ભને ઍક ેટી ફનાલી
આ તો તેણે ેટી ફનાલી આી અને જ.
ભુવા (અ.)ની ભાતાને ૂછમું કે આ ેટીને ળું
કયળો ? આે કહ્યું કે ભને ઍક ખાવ કાભ ભાટે
તેની જરૂયત છે , તેણે ઍ લાત જાણલા ભાટે
ફશુ જ આગ્રશ કમો. તેથી શ. ભુવા (અ.)ની
ભાતા જુ ઠું ફોરી ળક્મા નણશ અને ખયેખયી
લાત તેને જણાલી દીધી. તે ભકાનને ઘ્માનભાં
યાખીને ત્માંથી તે ચાલ્મોેે ગમો અને તેને
અણધકાયીઓને તે લાત કયલાની ઇચ્છા થઇ
અને તે તેઓની ાવે જઇ ઍ લાત કશેલા
ચાશતો શતો કે કુદયતે ખુદાથી તેની ઝફાન
ફંધ થઇ ગઇ. તેણે શાથના ઇળાયાઓથી
તેઓને ઘણં વભજાલલા ચાહ્યું ણ કોઇ કાંઇ
વભજી ળક્મા નણશ અને તેને ાગર વભજીને
કાઢી ભુક્મો.
જ્માયે તે ોતાની દુકાને ગમોેે તો ઍકાઍક
અનુક્રભણણકા

1966

hajinaji.com

તેની ઝફાન ખુરી ગઇ. તેથી તે પયી
અણધકાયીઓ ાવે તે લાત કશેલા આવ્મો કે
તયત જ તેની ઝફાન પયી ફંધ થઇ ગઇ અને
તે વાથેજ તે આંધો ણ થઇ ગમો. છી તે
ભનભાં ણલચાય કયલા રાગ્મો કે આ ઍજ
ફાક છે જે ની પીયઓન ળોધ કયી યહ્યો છે
અને તેને ખાતયી થઇ ગઇ કે આ ફધું કુદયત
તયપથી જ ફનેર છે તેથી તેણે ોતાના
દીરભાં ણનણજમ કમો કે જો ખુદા ભને ફોરતો
અને દેખતો કયે તો શુ ં તેના ઉય ઇભાન રાલું.
ખુદાઍ તેની વાપ ણનય્મતને જોઇને તેને
ફોરતો અને દેખતો કયી દીધો અને તે શ.
ભુવા (અ.) ઉય ઇભાન રાવ્મો અને આ
તેજ વ્મણક્ત છે જે “ભોઅભીને આરે
પીયઓન” તયીકે પ્રખમાત છે .
કશે છે કે પીયઓનની ઍક ુત્રી શતી. તેના
ળયીય ઉય વપેદ ડાઘ શતા અને જ. ભુવા
અ.વ.ના ભોઢાનું થુંક તેના ઉય રગાડલાથી
તે ડાઘ દુય થઇ ગમા. જે લખતે જ. આવીમા
શ. ભુવા (અ.)ની યલયીળ કયી યહ્યા શતા
ત્માયે તેણીને ુછલાભાં આવ્મું કે આ ફાકનું
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નાભ ળું યાખમું છે ? તેણે જલાફ આપ્મો કે
“ભુવા” તેઓની બાાભાં ‘ભુ’ ાણીને કશે છે
અને ‘વા’ ઝાડને કશે છે . ઍટરે આ ાણી
અને ઝાડભાંથી ભી આવ્મા તેથી ભુવા નાભ
યાખલાભાં આવ્મું. જ. ભુવા (અ.)ની ફશેનનું
નાભ કુરવુભ શતું જ્માયે કેટરાક કશે છે કે
ભરયમભ શતું.
૧૪ થી ૧૭ ભી આમાત :-

َ ۡ ّٰ َ
ۡ َق ل َ ّمَا بَ َل َغ اَ ُش ّ َد ٗف َق
اس َت ٰۤوی ّٰات ۡین ُہ ُحک ًما ّق
َ َ ّٰ َ ۡ
ۡ
ۡ
﴾۱۴﴿ ِعل ًما ؕ َق کذل ِک ن ۡج ِزی ال ُم ۡح ِس ِنه َف
ََ ۡ َ
ََۡ ۡ
َق َخخ َل ال َم ِدیۡنۃ َعدّٰی ِحه ِف غفل ٍۃ ِّم ۡن
َ
ۡ َۡ
َ
ا ۡہ ِل َہا فوَ َج َد فِ ۡی َہا َذ ُجله ِف حَق َت ِت ّٰل ِن ۫٭
َ
َ
ۚ ّٰہذا ِم ۡن ِش ۡی َع ِت ٖہ َق ّٰہذا ِم ۡن َع ُد ِّق ٖف
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َ ۡ َ َ َّ
َ
اس َتغاث ُہ ال ِذ ۡی ِم ۡن ِش ۡی َع ِت ٖہ َعدی
ف
َ َ
َّ
ََ
ال ِذ ۡی ِم ۡن َع ُد ِّق ٖف ۙ فؤَ َى ٗف ُموۡ ّٰسی فق ّٰطی
َ َ ۡ َ َ ّٰ َ ۡ َ َ ّ َ
ّٰ
ۡ
علی ِہ ۫٭ قاؾ ہذا ِمن عم ِل الشیط ِن ؕ
َّ
ٌ ُ ُ ۡ
ِان ٗہ َع ُد ّق ّم ِض ٌّل ّم ِبه ٌف ﴿﴾۱۵
ّ َ َ َۡ َ ۡ
َََ
َق َ
اؾ َذ ِّب ِان ِ ۡی ظل ۡم ُت جف ِس ۡی فاغ ِؿ ۡػ خ ِ ۡی فغؿ َػ
َ ٗ َّ ٗ ُ َ ۡ َ ُ
َ
ُ
ُ
ۡ
ّ
ۡ
لہ ؕ ِانہ ہو الغفوذ الر ِحیم ﴿﴾۱۶
ۤۡ َ ۡ
َ ََ َُ
َق َ
اؾ َذ ِّب ِب َما اج َع ۡم َت َعد ّیَ فل ۡن اخوۡ َـ
َ ۡ ّۡ
ۡ
ظ ِہه ًؿا ل ِل ُم ۡجرِ ِمه َف ﴿﴾۱۷
અને જ્માયે તે (ભૂવા) ોતાની વંૂણજ ળણક્ત
(મુલાલસ્થા)ઍ શોંચ્મો અને વાયી ેઠે શાથ
ેગ કાઢમા* ત્માયે અભોઍ તેને વદફુણઘ્ધ અન
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જ્ઞાન અજણ કમાજ; અને અભે વદાચાયીઓને
ઍલી યીતે ફદરો આપ્મા કયીઍ છીઍ. (૧૪)
(*અથાજત તેના અલમલો મોગ્મ ળણક્તઍ
શોંચ્મા.)
અને તે (ભૂવા ઍક રદલવે) ઍલા વભમે
ળશેયભાં શોંચ્મો કે જ્માયે ળશેયીઓ ગાપેર
શતા, ત્માં તેણે ફે ળખવોને આવભાં
ઝઘડતા દીઠા, (જે ભાંશેનો) ઍક તો તેના
અનુમામીઓ ભાંશેનો શતો, જ્માયે ફીજો
તેના ળત્રુઓ ભાંશેનો શતો, છી તે ળખવે કે
જે તેનો અનુમામી શતો—તે ળખવ કે જે તેના
ળત્રુઓ ભાંશેનો શતો—તેની ણલરૂધ્ધ તે
(ભૂવા)ની ભદદ ભાંગી, જે થી ભૂવાઍ તે
(ળત્રુ)ને ઍક ઍલો ઠોંવો ભામો કે જે થી તેનો
(ત્માંજ) અંત આલી ગમો; (જે દેખી ભૂવા)
કશેલા રાગ્મો કે આ (ઝઘડો) ળેતાનના
કાયસ્થાનો ભાંશેનું (ઍક કાયસ્થાન) છે ;
ણનવંળમ તે ગુભયાશ કયનાય ખુલ્રો દુશ્ભન છે .
(૧૫)
(ભૂવા) અયજ કયલા રાગ્મો કે શે ભાયા
યલયરદગાય ! ભેં ભાયા ઉય ઝુલ્ભ કમો છે ,
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ભાટે તું ભાયા ગુનાશ ભાપ કયી દે, જે થી
(અલ્રાશે) તેના ગુનાશ ભાપ કયી દીધા; ફેળક
તે ભોટો ક્ષભાલાન (અને) દમાુ છે . (૧૬)
અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય ! તેં ભને
જે નેઅભત અજણ કયી છે તેની પ્રણતજ્ઞા રઉં
છુ ં કે શુ ં કદી ણ ગુનેશગાયોનો ભદદગાય નણશ
ફનું. (૧૭)
જ્માયે જ. ભુવા અ.વ. મુલાલસ્થાઍ શોંચ્મા
તે લખતે અભોઍ તેને નફુવ્લત અને દીનના
ઍશકાભોનું ઇલ્ભ આપ્મું.
જ. ભુવા (અ.) ઍક રદલવે ઍલા વભમે
ળશેયભાં શોંચ્મા જ્માયે ળશેયીઓ ગારપર
શતા. આે તે ળશેયભાં ફે ભાણવોને જોમા
જે ઓ આવભાં ઝગડી યહ્યા શતા. તેભાંથી
ઍક આનો ભોશીફ (મયલ) શતો ઍટરે કે
ફની ઇવયાઇરભાંથી શતો. જ્માયે ફીજો
આનો દુશ્ભન ઍટરે કે રકબ્તીઓભાંથી શતો.
આના ભોશીબ્ફે આથી વશામ ચાશી તેથી
શ. ભુવાઍ રકબ્તીને ઍક ઠોંવો ભામો જે થી
રકબ્તી ભયણ ામ્મો. તે લખતે આે કહ્યું આ
ળમતાનના કાયસ્તાનોભાંનું ઍક કાયસ્તાન છે .
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ખયેખય તે ગુભયાશ કયનાય ખુલ્રો દુશ્ભન છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ અફુ
ફવીયને પયભાવ્મું કે તભોને ભુફાયક થામ ત્માયે
અફુ ફવીયે ૂછમું કે “ળું ભુફાયક થામ”
જલાફભાં શઝયતે પયભાવ્મું તે ભુફાયક નાભ
“ણળમા” છે . ળું તે વાંબળ્મું નથી કે ખુદાઍ
કુયઆનભાં પયભાવ્મું છે . આભ કશી આે
ઉયોક્ત ંદયભી આમત ણતરાલત પયભાલી.
છી જ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું કે અમ યફ ! ભેં
ભાયા ઉય ઝુલ્ભ કમો છે તું ભને ભાપ કયી દે.
છી કુદયતે તેભને ભાપી આી. આ સ્થે
ભગપેયતના અથજ ભાપ કયલાના તથા
છુ ાલલાના ણ થામ છે . તેથી આે પયભાવ્મું
કે ભેં જે ભાણવને ઠોંવો ભામો અને તે ભયી
ગમો તેના ફદરાભાં રકબ્તીઓ કત્ર કયળે
ઍટરે ભાયા દુશ્ભનોથી ભને છુ ાલી દે. ઍલું
ન થામ કે તેના ફદરાભાં ભને કત્ર કયે, તેથી
ખુદાઍ આની ભગપેયત કયી અને આને
દુશ્ભનની ફદીથી છુ ાલીને યક્ષણભાં યાખમા.
આ તપવીય શ. ઇભાભે યઝા (અ.)ના
પયભાવ્મા પ્રભાણે રખી છે , આે ઇયાદાૂલજક
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રકફતીને ભાયી નાખલા ઠોંવો ભામો ન શતો.
આે અઝજ કયી અમ ભાયા યફ ! તેં ભને જે
નેઅભતો અજણ કયી છે તેથી શુ ં પ્રણતજ્ઞા કરૂં
છુ ં કે શુ ં ગુનેશગાયોનો ભદદગાય નણશ ફનું.
ભતરફ કે શુ ં તાયી યાશભાં જે શાદ કયીળ.
ઇબ્ને અબ્ફાવથી ભનકુર છે કે આ આમતથી
વાણફત થામ છે કે ગુનેશગાયોની ભદદ કયલી
ગુનોશ છે અને ભોઅભીનની ભદદ કયલાભાં
વલાફ છે .
૧૮ થી ૨૨ભી આમાત :-

َ َ ُ َّ َ َ َّ ً َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
فاصبح فِی الم ِدین ِۃ خٓائِفا یلؿقب ف ِادا
ٗؕ اس َت ۡن َِ َو ٗف بالۡاَ ۡمس یَ ۡس َت ِۡو ُخہ
ۡ الّ َ ِذی
ِ
ِ
ِ
ۡ ُ ّ ٌّ َ َ َ َ ّ ٰۤ ۡ ُ ٗ َ َ َ
ٌ
﴾۱۸﴿ قاؾ لہ موسی ِانک لغ ِوی م ِبهف
ٌّ ُ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ۡ َ ّ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡۤ َ ّ َ َ
فلما اـ اذاخ اـ یب ِطش ِبال ِذی ہو عدق
َ لّ َ ُہ َما ۙ َق
ۡاؾ ّٰی ُموۡ ٰۤسی اَتُریۡ ُد اَ ۡـ تَ ۡق ُت َلجِی
ِ
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ۡ ُ ۡ ُ ّ َ ۤۡ
َک َما َق َت ۡل َت ج َ ۡف ً ۢسا بالۡاَ ۡ
س ۖ٭ ِاـ ترِید ِالا
م
ِ
ِ
ُ َ
اَ ۡـ تَ ُکوۡ َـ َج ّ َب ًاذا فی الۡاَ ۡ
ص َق َما ترِیۡ ُد ا ۡـ
ذ
ِ
ِ
َُ
ۡ
ۡ
تکوۡ َـ ِم َن ال ُم ۡص ِل ِحه َف ﴿﴾۱۹
َۡ ۡ َ
َق َج َ
ٓاء َذ ُج ٌل ِّم ۡن اق َصا ال َم ِدیۡن ِۃ یَ ۡس ّٰعی ۫
َ ۡ َ َۡ
َ
َق َ
اؾ ّٰی ُموۡ ٰۤسی ِا ّـ ال َملَا یَات ِمرُ ۡق َـ ِبک
ۡ ُ َ َ ۡ ّ َ
ّّٰ ۡ
ل َِیق ُتلوۡؽ فآ ُو ۡث ِان ِ ۡی لَک ِم َن الن ِص ِحه َف
﴿﴾۲۱
اؾ َذبّ
َف َُ َو َث ِم ۡن َہا َخٓائ ًفا ّیَل َ َؿ ّ َق ُب ۫ َق َ
ِ
ِ
َ ّ ۡ َ ۡ َ ۡ ّّٰ ۡ
َ
ن ِججِی ِمن القو ِؿ الظ ِل ِمهف ﴿ ﴾۲۱٪
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ۡۤاؾ َع ّٰسی َذب ّ ۡی
َ ََق ل َ ّمَا تَوَ ّ َج َہ ِت ۡلق
َ ٓاء َم ۡدیَ َن َق
ِ
َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َّ ۡ َ
﴾۲۲﴿ الس ِب ۡی ِل
اـ یہ ِدیجِی سوٓاء
છી તેણે (તે યાત્રી) તે ળશેયભાં બમ અને
આળાલંત ણસ્થણતભાં (લીતાડી) વલાય કયી.
(ફીજે રદલવે ણ) ઓસચતો ળું જુ ઍ છે કે
જે ળખવે આગરે રદલવે તેની વશામ ભાંગી
શતી તે (આજે ણ વશામ ભાટે) તેને ોકાયી
યહ્યો છે , (આથી) ભૂવાઍ તેને કહ્યું કે ખયેખય
તું ખુલ્રો ગુભયાશ છે . (૧૮)
છી જ્માયે (ભૂવાઍ) તે ળખવ ઉય કે જે તે
ફન્નેનો ળત્રુ શતો શાથ ઉાડલા ઇયાદો કમો
ત્માયે તેણે કહ્યું કે શે ભૂવા ! ળું તું ઍભ ઇચ્છે
છે કે જે લી યીતે તેં કારે ઍક ળખવને ભાયી
નાખમો શતો તેલી યીતે ભને ણ ભાયી નાખે ?
ળું તું ઍભ ચાશે છે કે આ બૂણભભાં તું ભોટો
ઝાણરભ ફની જામ, અને આ નથી ચાશતો કે
તું વદાચાયીઓ ભાંશેનો થઇ જામ ? (૧૯)
અને તે ળશેયના છે લટના બાગભાંથી ઍક
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ળખવ ઉતાલો (દોડતો) આવ્મો અને કશેલા
રાગ્મો કે શે ભૂવા ! ખચીતજ યાજ્મના
અભરદાયો તાયા વંફંધભાં વરાશ કયી યહ્યા
છે કે તને ભાયી નાખે, ભાટે તું (શભણાંજ
અશીંથી) ચારમો જા, ણનવંળમ શુ ં તાયા
ળુબેચ્છકો ભાંશેનો છુ ં . (૨૦)
આથી તે તે (ળશેય)ભાંથી ડયતાં ડયતાં
આળાભાંને આળાભાં ચારી નીકળ્મો (અને)
અયજ કયલા રાગ્મો કે શે ભાયા યલયરદગાય !
ભને ઝાણરભ રોકોના શાથભાંથી છુ ટકાયો
આ. (૨૧)
જ્માયે તે ભદમન તયપ ચારલા રાગ્મો ત્માયે
(ભાગજ ભારુભ ન શોલાથી સ્લગત) કશેલા
રાગ્મો કે ભને આળા છે કે ભાયો યલયરદગાય
ભને વીધો ભાગજ દેખાડી દેળે. (૨૨)
જે ફની ઇવયાઇરે આગરા રદલવે ભુવા
(અ.) ાવે વશામ ભાંગી શતી તે પયી ાછો
ફીજા રકબ્તી વાથે રડલા રાગ્મો અને પયી
વશામ ચાશી. તેથી જ. ભુવાઍ ોતાના
ચાશકને કહ્યું કે ખયેખય તું જાશેય ગુભયાશીભાં
છે . તાયા સ્લબાલભાં વશનણળરતા અને
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ણધયજ નથી તેથી તું નેક કામજથી ગુભયાશ છે
(ન કે ભઝશફથી.)
જે લખતે જ. ભુવાઍ ઇયાદો કમો કે તે રકબ્તી
કે જે ભોઅભીન તથા જ. ભુવા (અ.)નો
દુશ્ભન શતો તેના ઉય શાથ ઉાડે, તે લખતે
તેણે કહ્યું કે અમ ભુવા તેં કારે ઍક ળખવને
ભાયી નાખમો શતો ળું તું ઍભ ચાશે છે કે આ
બુભીભાં તું ભોટો ઝારીભ ફની જામ અને તું
ળું નથી ચાશતો કે વદાચાયીઓભાંનો થઇ જામ
!
તેની લાત વાંબીને ભુવા (અ.)ઍ ોતાનો
શાથ યોકી રીધો. રકબ્તીઍ જોમું કે જ.
ભુવાઍ ભાયી લાતને ભાન્મ યાખી તો તે
વભજી ગમો કે શેરા રકબ્તીને ભુવાઍ જ
ભાયી નાખમો છે . તેથી તેણે ઍ ખફય
યાજ્મના અભરદાયોને શોંચાડી અને
તેઓઍ જ. ભુવા (અ.)ને કત્ર કયલાનો
ણનણજમ કમો. તે લખતે ભોઅભીને આરે
પીયઓન (ણશઝકીર) આ લાત વંબીને જ.
ભુવા તયપ આવ્મા અને કહ્યું કે શભણાંજ તું
ળશેયભાંથી ફીજે ચાલ્મો જા. ખયેખય શુ ં તાયો
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ળુબેચ્છક છુ ં .
છી જ. ભુવા (અ.) ત્માંથી બમ ાભતા
ળશેયની ફશાય ચાલ્મા ગમા અને દોઆ કયતા
શતા કે અમ યફ ! ભને ઝારીભોથી છુ ટકાયો
અાલ, આ ભદમન તયપ ચાલ્મા ગમા.
જ્માયે આ જઇ યહ્યા શતા, તે યસ્તો
આથી અજાણ્મો શતો, આ ખુદા ઉય
બયોવો યાખી ચાલ્મા જતા શતા અને દોઆ
કયતા શતા કે અમ ખુદા ભને વીધો યસ્તો
ફતાલ. પીયઓનના ભાણવો આની ળોધભાં
ણનકળ્મા ણ ભુવા (અ.)ને ભેલી ળક્મા
નણશ. છે લટે આ ખુદાની ભશેયફાનીથી
ભદમન શોંચી ગમા.
૨૩ થી ૨૭ ભી આમાત :-

ًَُ َ
َ َق ل َ ّمَا َق َذ َخ َم
ٓاء َم ۡدیَ َن َق َج َد َعل ۡی ِہ ا ّمۃ
َّ َ ّ
َ۬ الناز یَ ۡسقُوۡـ
ُۖ َق َق َج َد ِم ۡن ُخ ۡقنِہم
ِمن
ِ
ِ
ُ ُ ۡ َ َ َ َ ّٰ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ
َ
ؕ امراته ِف تذقخ ِـ ۚ قاؾ ما خطبکما
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الر َع ُ
َقال َ َتا لَا ن َ ۡس ِك ۡی َح ّٰتّی یُ ۡص ِد َذ ّ
ٓاء َ ٜق
ِ
َ َ َ ٌ َ ۡ
ابُوۡنا ش ۡیخ ک ِبه ٌؿ ﴿﴾۲۳
َ َ ّٰ َ ُ َ ُ ّ َ َ َ ّٰۤ َ ّ
اؾ َذبّ
الظ ّل َف َق َ
ِ
فسكی لہما ثم توخی ِاخی ِ ِ
ّ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ
ٌ
ِانِی ل ِما انزلت ِاخی ِمن خه ٍؿ ف ِقهؿ ﴿﴾۲۴
َ
َ
ٓاءتۡ ُہ ِا ۡح ّٰد ُ
َف َج َ
ىہ َما ت ۡم ِص ۡی َعدی
َ
َ
َ َ
ۡ
اس ِت ۡح َیٓا ٍء ۫ قال َ ۡت ِا ّـ اب ِ ۡی یَ ۡد ُعوۡؽ
َ َََ
َ
َ َ
ل َِی ۡج ِزیَک ا ۡجرَ َما َسق ۡی َت لَنا ؕ فل ّما
َج َ
ٓاء ٗف َق َق ّ َص َع َل ۡی ِہ ال ۡ َق َص َص ۙ َق َ
اؾ لَا
َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ّّٰ ۡ
َ
تخف نجوة ِمن القو ِؿ الظ ِل ِمهف ﴿﴾۲۵
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َ َ ۡ ۡ ّٰ ُ َ ٰۤ َ َ ۡ ۡ
َ
اس َتا ِج ۡر ُف ۫ ِا ّـ
قالت ِاحدىہما یاب ِت
َ َۡ َ ۡ ۡ َ َۡ ُ َ ۡ
اس َتا َج ۡرة الق ِو ّی الۡا ِمه ُف ﴿﴾۲۶
خهؿ م ِن
َ
اؾ ان ّ ۡیۤۡ اُذیۡ ُد اَ ۡـ اُنۡک َح َک ا ۡح َدی ۡاب َنت َ ّیَ
ِ ِ
ق َ ِِ ِ
َ َۡ
َ
َ
ۡ
ّٰہ َته ِف َعدٰۤی ا ۡـ تا ُجرَن ِ ۡی ث ّٰمجِ َی ِح َج ٍج ۚ ف ِا ۡـ
ۡ َ
َۡ
ۤۡ ُ
ۡ َ
ات َم ۡم َت َعٍ ًوا ف ِم ۡن ِعن ِدؽ ۚ َق َما اذِیۡ ُد
َ ۡ َ ُ ّ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡۤۡ ۡ َ َ ّّٰ
ٓاء الل ُہ
اـ اشق علیک ؕ ست ِجدنِی ِاـ ش
َ ّّٰ ۡ
الص ِل ِحه َف ﴿﴾۲۷
ِمن
અને જ્માયે ભદમનના ાણી (કૂલા) ય
ેશોંચ્મો તો ત્માં રોકોના ઍક ટોાંન
ે(ોતાના ળુઓને) ાણી ાતા જોમાં અન
ેતેભનાથી થોડેક છે ટે ોતાનાં (ફકયાં ઘેટાં)ન
ેઅટકાલતી ફે સ્ત્રીઓ દેખી, (જે થી) તેણ
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ૂછમું કે તભાયી ળી ભતરફ છે ? તે ફન્નેઍ
કહ્યું કે જ્માં વુધી આ ગોલાો (ોતાના ળુ
શલાડા યથી) ખવેડી રેળે નણશ ત્માં વુધી
અભે (અભાયા ળુઓને ાણી) ાઇ ળકતી
નથી, અને અભાયો ફા ઘણો લૃઘ્ધ છે (ભાટે
અભે લધુ (વભમ) ખોટી ણ થઇ ળકતી
નથી.) (૨૩)
જે થી ભૂવાઍ તે ફન્નેની ખાતય (તેભના
ળુઓને) ાણી ીલડાવ્મું, છી છાંમડાભાં
ચાલ્મો ગમો અને અયજ કયલા રાગ્મો કે શે
ભાયા યલયરદગાય ! જે ણ નેઅભત તું ભાયા
ભાટે ઉતાયે તેનો શુ ં ખયેજ ભોશતાજ છુ ં .
(૨૪)
છી તે ફન્ને ૈકી ઍક રાજ કાઢતી તેની
ાવે આલી અને કશેલા રાગી કે ણનવંળમ
ભાયા ણતા તને ફોરાલે છે કે તને અભાયી
ખાતય (તેં તસ્દી રઇ અભાયા ળુઓને)
ાણી ામું શતું તેનો ફદરો આે; છી
જ્માયે તે (ળોઍફ)ની ાવે શોંચ્મો અને
તેને (ોતાની) વઘી લાત કશી વંબાલી
ત્માયે તેણે કહ્યું કે શલે બમ ન ાભ, તું ઝાણરભ
અનુક્રભણણકા
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રોકોના શાથભાંથી છુ ટકાયો ભેલી ચૂક્મો છે .
(૨૫)
તે ફન્ને ૈકી ઍકે કહ્યું કે શે ભાયા ણતા ! ઍને
કાભે રગાડ, ણનવંળમ જે કોઇને ણ તું કાભે
રગાડલા ભાંગે તેઓભાં ઍજ ઘણો વાયો શળે
કે જે ભઝફુત શોમ અને ણલશ્લાવુ ણ.
(૨૬)
(ળોઍફે) પયભાવ્મું કે શુ ં ઇચ્છુ ં છુ ં કે આ ભાયી
ફે છોકયીઓભાંથી ઍકના ણનકાશ તાયી વાથે
ઍલી ળયતે કયી દઉં કે તું આઠ લજ (વુધી)
ભાયી ચાકયી કયે, છી જો દવ (લજ) ૂયા કયી
નાખે તો તે તાયી ભયજીની લાત છે , અને શુ ં
(ઍ ભાટે) તાયા ય કોઇ (જાતનો) દફાલ
નાખલા ચાશતો નથી; અલ્રાશ ચાશળે તો તું
ભને વદાચાયીઓ ભાંશેનો જોળે. (૨૭)
જ્માયે જ. ભુવા (અ.) ભદમનના ાણીના
ઍક કૂલા ઉય શોંચ્મા જ્માં રોકો ોતાના
જનાલયોને ાણી ાઇ યહ્યા શતા. આે ત્માં
ફે છોકયીઓને જોઇ જે છે ટે ઉબી છે અને
ોતાની ફકયીઓને ાણી ીલડાલલા ઇચ્છે
છે . જ. ભુવા તે ફન્ને છોકયીઓની શારત
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ઉયથી વભજી ગમા કે તે ોતાના જનાલયોને
ાણી ીલડાલલા ઇચ્છી યશી છે . આે
તેણીઓને ૂછમું કે તભો ળું ચાશો છો ?
તેણીઓઍ જલાફ આપ્મો કે આ ગોલાો
ોતાના જનાલયોને ાણી ીલડાલી ાછા
ચાલ્મા જામ તે છી અભે અભાયા જનાલયોને
ાણી ીલડાલી ળકીઍ છીઍ. કાયણ કે
અભાયો કોઇ ભદદગાય નથી. અભાયા ણતા
ઘણા જ લૃઘ્ધ થઇ ગમા છે . આ ફન્ને જ.
ળોઍફ (અ.)ની ુત્રીઓ શતી જે ભાં ઍકનું
નાભ “વફુયા” તથી ફીજીનું “વપીયા” શતું.
જ્માયે શ. ભુવા (અ.) તેણીઓની ણસ્થણતથી
જાણકાય થમા તો આે કૂલાભાંથી ાણી કાઢી
તેણીઓના જનાલયોને ીલડાવ્મું.
જ. ભુવા (અ.)ઍ ફકયીઓને વાયી યીતે
ાણી ામું ત્માય ફાદ આ ઍક ઝાડના
છાંમા નીચે ફેવી ગમા અને દોઆ કયી અમ
યલયરદગાય જે કંઇ નેઅભતો તું ભાયા ભાટે
ઉતાયે તેનો શુ ં ખયેખય ભોશતાજ છુ ં . શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જ.
ભુવા (અ.)ઍ બુખના રીધે ઍક યોટીનો
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વલાર કમો શતો કાયણ કે આ ઝાડના
ાંદડાઓ ખાઇને અળક્ત થઇ ગમા શતા.
જ્માયે જ. ળોઍફ (અ.)ની ફન્ને ુત્રીઓ
શંભેળ કયતાં જલ્દી ઘયે શોંચી તો જ.
ળોઍફે ૂછમું કે દીકયીઓ આજે તભે જલ્દી
ઘયે કેભ આલી ગઇ ? તો તેણીઓઍ
જલાફભાં જ. ભુવા (અ.)ઍ વશામ કમાજની
લાત કયી. આે પયભાવ્મું કે તેને જલ્દી
આણે ત્માં રાલો. તેને આણે કંઇ ફદરો
આીઍ. છી વફુયા નાભની ુત્રી જ. ભુવા
(અ.)ને ોતાના ઘયે ફોરાલી રાલી. જ.
ભુવા (અ.)ઍ, જ. ળોઍફ (અ.) ાવે
શોંચીને ોતાની ફધી શકીકત કશી
વંબાલી. આ વાંબી જ. ળોઍફે કહ્યું કે
તું શલે કંઇ બમ યાખ નણશ અને આયાભથી
યશે.
છી જ. વફુયાઍ ણતાને કહ્યું કે આ ભાણવ
નેક અને ણલશ્લાવુ છે ભાટે તેને નોકયીભાં
યાખી રો.
છી જ. ળોઍફ (અ.)ઍ ઍક રદલવ
પયભાવ્મું કે શુ ં ઇચ્છુ ં છુ ં કે ભાયી ુત્રીના ણનકાશ
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ંુતાયી વાથે ઍ ળયતે કરૂં કે આઠ લયવ વુધી ત
ભાયી ાવે નોકયી કયે અને જો તું ફે લયવ
લધાયે કાભ કયે તો તે તાયી ભયજીની લાત છે .
૨૮ થી ૨૯ ભી આમાત :-

َ َ ّٰ َ
َ َ ََ َ َۡ
اؾ دل ِک بَ ۡی ِج ۡی َق بَ ۡینک ؕ ا ّی َما الۡا َجله ِف
ق
َ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ ّ َ َ ّّٰ
الل ُہ َعدّٰی ماَ
قضیت فلا عدقاـ عدی ؕ ق

َُ
جقوۡ ُؾ َقخ ِۡی ٌل ﴿ ﴾۲۸٪

َف َل ّمَا َق ّٰطی ُموۡ َسی الۡاَ َج َل َق َس َاذ باَ ۡہ ِل ٖہۤۡ
ِ
ُّ ۡ َ ً َ َ َ
َ
ۡ
ّٰان َس ِم ۡن َجانِ ِب الطوذِ ناذا ۚ قاؾ لِاہ ِل ِہ
ۡ
ام ُک ُثوۡۤۡا ِان ّ ۡیۤۡ ّٰان َ ۡس ُت ن َ ًاذا لّ َ َع ِد ّ ۡیۤۡ ّٰا ِت ۡی ُکمۡ
ِ
ّ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ َّ
الناذِ ل َ َع ّ َل ُکمۡ
ِمنہا ِبخك ٍؿ اق جذق ٍۃ ِمن
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َُ َ
﴾۲۹﴿ ت ۡصطلوۡ َـ
(ભૂવાઍ) કહ્યું કે ભાયા અને તાયા લચ્ચે આ
(ભાભરાનો ણનણજમ) થઇ ગમો; ફન્ને
ભુદ્દતોભાંથી કોઇ ણ ઍક ુયી કયી દઉં,
(ણ) ભાયા ય કોઇ જાતની વખતાઇ થલી ન
જોઇઍ, અને આણા લચ્ચે જે કાંઇ
લાતચીત થઇ છે તેનો અલ્રાશ વાક્ષી છે .
(૨૮)
છી જ્માયે ભૂવાઍ તે ભુદ્દત ૂયી કયી દીધી
અને ોતાના ઘયલાાંઓને રઇ (સ્લદેળ
તયપ) ચાલ્મો ત્માયે તેને વીના શાડ તયપ ઍક
આગ નજયે ડી; આથી તેણે ોતાના
ઘયલાાને કહ્યું કે તભે અશીંજ થોબો, ખયેજ
ભેં ઍક આગ દીઠી છે , આળા છે કે ત્માંથી
તભાયા ભાટે (ભાગજની) કાંઇ ખફય રાલું
અથલા તો તે આગભાંથી ઍક ણચનગાયી રઇ
આલું કે જે થી તભે તાો. (૨૯)
છી તેઓ ફન્ને લચ્ચે કયાય થઇ ગમો અને
કહ્યું કે આણા ફન્નેની લચ્ચે અલ્રાશ વાક્ષી
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છે , છી જ. ળોઍફ (અ.)ઍ ોતાની ુત્રી
વફુયા વાથે જ. ભુવા (અ.)ના ણનકાશ કયી
આપ્મા. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે
શ. ભુવા (અ.)ના લવી શ. મુળોઅ ણફન નુન,
જ. ભુવા (અ.) છી ત્રીવ લયવ વુધી
જીલતા યહ્યા. વફુયાઍ જ. મુળોઅ ણફન નુન
વાથે રડાઇ કયી અને કહ્યું કે ણખરાપતની
શકદાય તાયા કયતાં લધાયે શુ ં છુ ં અને ઍ
રડાઇભાં વફુયા શાયી ગઇ. ઍજ પ્રભાણે શ.
યવુરે ખુદા (વ.) છી જં ગે જભર થઇ છે .
આ રકસ્વો “જં ગે જભર” અને “જં ગે
વીપપીન” નાભના ુસ્તકભાં ણલગતલાય રખેર
છે . આ રકસ્વો અભે ણલગતલાય આગ રખી
ચુક્મા છીઍ.
જ. ભુવા (અ.) ભુદ્દત ુણજ કયી ોતાના
ઘયલાાઓને રઇ સ્લદેળ યલાન થમા.
યસ્તાભાં આની સ્ત્રીને પ્રવુતીની લેદના થઇ,
યસ્તાભાં ત્માયે વખત ઠંડી શલા ચારી યશી
શતી તેથી આે કહ્યું કે શુ ં તભાયા ભાટે આગ
રઇ આલું. છી ભુવા (અ.)ઍ તુય નાભના
શાડ ાવે આગ જોઇ.
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૩૦ થી ૩૫ ભી આમાત :-

َ َ ّ َ ۤۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
َ
فلما اتىہا نو ِخی ِمن شاظِی الوا ِخ
َّ
ۡ ۡ ۡ َ
َ
الش َجر ِۃَ
الۡایۡ َم ِن فِی ال ُبق َع ِۃ ال ُم ّٰك َؿخ ِۃ ِم َن
َ ّٰ
ّ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ۡ
ا ۡـ ّی ُموۡ ٰۤسی ِان ِ ۡیۤۡ انا الل ُہ َذ ّب ال ّٰعل ِمه َف ﴿ ۙ﴾۳۱
َ َ ۡ َۡ َ َ َ
اؽ ؕ َف َل ّمَا َذ ّٰا َہا تَ ۡہل َ ّ ُـ کَاَنَّہاَ
ق اـ ال ِق عص
َ ٌّ ّ َ ّّٰ ُ ۡ ً ّ َ َ ۡ ُ َ ّ
ٰۤ
ّٰ
ُ
ۡ
ۡ
جٓاـ قخی مد ِبرا ق لم حع ِقب ؕ یموسی
اَ ۡقب ۡل َق لَا تَ َخ ۡف ِ ٞانّ َ َک م َن ال ۡ ّٰام ِنهۡفَ
ِ
ِ
ِ
﴿﴾۳۱
اُ ۡس ُل ۡک یَ َد َؽ ف ۡی َج ۡیب َک تَ ُۡ ُو ۡث بَ ۡی َض َ
ٓاء
ِ
ِ
ۡ َ ۡ ُ ۡٓ َّ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ
احک
ِمن غهؿِ سو ٍء ۫ ق اضمم ِالیک جن
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ّٰ
َ َ
َ ّ َ ّٰ َ
الرَ ۡہ ِب فذنِک بُ ۡر َہان ِن ِم ۡن ّذ ِّبک ِاخّٰی
ِمن
۠
َّ َ ُ َ
ف ِۡو َعوۡ َـ َق َملَائِ ٖہ ؕ ِان ُہ ۡم کانوۡا قوۡ ًما
ّٰ ۡ
ف ِس ِقه َف ﴿﴾۳۲
َ
اؾ َذ ّب ان ّ ۡی َق َت ۡل ُت م ۡن ُہ ۡم جَ ۡف ًسا َفاَ َخ ُ
اػ
ق َ ِ ِِ
ِ
َ ۡ َّ ۡ ُ ُ
ۡ
اـ حقتلو ِـ ﴿﴾۳۳
ّ
َۡ
ً
َ
َق اخِ ۡی ّٰہرُ ۡق ُـ ُہوَ اف َص ُح ِمجِ ۡی ل َِسانا
َفاَ ۡذس ۡل ُہ َمعیَ ذ ۡخ ًا ّیُ َص ّد ُقج ۡیۤۡ ۫ ان ّ ۡیۤۡ اَ َخ ُ
اػ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َ َُ ّ
ا ۡـ ّیک ِذبُوۡ ِـ ﴿﴾۳۴
َق َ
اؾ َس َن ُش ّ ُد َع ُض َد َؽ ِباَ ِخ ۡی َک َق ن َ ۡج َعلُ
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ُ
ُ
ُ
َ ً ۡ
ۚۖ
لَک َما ُسل ّٰطنا فلَا یَ ِصلوۡ َـ ِال َ ۡیک َما
ّٰ ۡ ُ َ ّ
ۡ َ ۡۤ َ ّٰ ّٰ
ۖ ان ُت َما َق َم ِن ات َب َعک َما الغ ِل ُبوۡ َـ
ۚ ِبای ِتنا
﴾۳۵﴿
છી જ્માયે તે તે (આગ)ની ાવે શોંચ્મો
ત્માયે તે ભેદાનની જભણી ફાજુ ના ઝાડના
ઍક ભુફાયક બાગભાંથી આ વાદ કયલાભાં
આવ્મો કે શે ભુવા ! ણનવંળમ શુ ં જ વઘી
દુણનમાઓનો ારનશાય અલ્રાશ છુ ં : (૩૦)
અને તું તાયી રાઠી (બૂણભ ય) પેંકી દે; છી
જ્માયે (રાઠી નાખી દીધી ત્માયે) તેને ઍલી
યીતે શારતાં ચારતાં દીઠી કે જાણે (જીલતો
જાગતો) ઍક વા, તો (બમબીત ફની) ીઠ
પેયલી નાઠો અને (તેની તયપ) ાછા પયીને
ભુદ્દર જોમું નણશ; (છી વાદ કયલાભાં આવ્મો
કે) શે ભૂવા ! આગ આલ અને ડય નણશ,
ણનવંળમ તું બમ યશીત થઍરાઓ ભાંશેનો છે .
(૩૧)
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તાયો શાથ તાયી ફગરભાં નાખ ઍટરે તે
ખાભી ણલનાનો વપેદ થઇ નીકળે, અને બમ
દૂય કયલા ભાટે તાયા શાથને તાયી તયપ લાી
રે, શલે તાયા ારનકતાજ તયપથી (તને
આલાભાં આલેરા તાયી નફુવ્લતના) આ ફે
ચભત્કાયો રપયઔન તથા તેના દયફાયીઓ
ભાટે છે ; ણનવંળમ તેઓ દુયાચાયી રોકો
છે .(૩૨)
(ભૂવાઍ) અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય
! ભેં તેભનો ઍક ભાણવ ભાયી નાખમો શતો,
જે થી તેઓ ણ ભને ભાયી નાખળે ઍલો ભને
બમ છે . (૩૩)
અને ભાયો બાઇ શારૂન ભાયા કયતાં જફાનભાં
લધાયે લકતૃત્લલાો છે , જે થી તેને ભાયી વાથે
ભદદગાય ફનાલી ભોકર કે તે (ભાયી
વત્મતાને) ટેકો આે, ણનવંળમ શુ ં આ લાતથી
ફીઉં છુ ં કે તેઓ ભને જુ ઠરાલળે. (૩૪)
(અલ્રાશે) પયભાવ્મું કે નજીકભાં જ અભે તાયા
બાઇ દ્લાયા તાયા ફાશુ (ફાઝુ) ભઝફુત કયી
દઇળું, અને તભો ફન્ને ભાટે ઍલી વિા
આી દઇળું કે તેઓ તભાયી ાવે (ઇજા
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શોંચાડલાને) શોંચી ળકળે નણશ, (શલે)
ણનળાનીઓ રઇ જાઓ, અને તભે ફન્ને તથા
તભો ફન્નેનું જે અનુકયણ કયળે તેઓ અભાયી
ણનળાનીઓના પ્રતાે વલોયી યશેળે. (૩૫)
જે લખતે શ. ભુવા (અ.) તે આગની ાવે
આવ્મા તો અલાઝ આવ્મો કે અમ ભુવા શુ ં જ
વઘી દુણનમાનો ારનશાય છુ ં જે ઝાડભાંથી
આ અલાઝ આવ્મો શતો તે ઝાડ કેા અથલા
દ્રાક્ષનું શતું.
અલાઝ આવ્મો કે અમ ભુવા! તાયી રાકડી
ઝભીન ઉય ભાય. રાકડીને ઝભીન ઉય
નાખતાંની વાથે જ તે વા ફની ગમો, આ
તેનાથી બમણબત થમા તો અલાઝ આવ્મો કે
અમ ભુવા ! બમ ન યાખો, તભે યક્ષણ
ાભેરાઓભાંથી છો.
અલાજ આવ્મો કે અમ ભુવા ! તાયો શાથ
ફગરભાં નાખ, તેથી આે જે લો ફગરભાં
શાથ નાખમો કે તે પ્રકાણળત થઇ ગમો. છી
કુદયતે પયભાવ્મું કે આ ફન્ને ભોઅજીઝા કુદયત
તયપથી દરીર રૂે છે અને આ ફન્ને દરીરો
પીયઓન અને તેના દયફાયીઓ ભાટે છે .
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જ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું કે અમ ભાયા યફ !
તેનો ઍક ભાણવ ભાયા શાથે ભયી ગમો છે .
તેથી ભને બમ છે કે તેઓ ભને ફદરાભાં કત્ર
કયળે.
છી આે અઝજ કયી કે ભાયો બાઇ શારૂન
છટાદાય બાાભાં લાત કયી ળકે છે , તું તેને
ભાયી વાથે ભાયો ભદદગાય તયીકે ભોકર અને
તે ભાયી વત્મતા જાશેય કયે. ભને બમ છે કે
રપયઓનીઓ ભને જુ ઠરાલળે.
કુદયત કશે છે કે અભે તાયા બાઇ થકી તાયા
ફાઝુઓને ભઝફુત કયીળું. તભો અભાયી
ણનળાનીઓ રઇને જાલ તેઓ ઉય તભે
ણલજમ ાભળો.
૩૬ થી ૪૦ ભી આમાત :-

ُ َ َ َّ َ َ
ُ َ ّٰ َ ّٰ
ٓاء ُہ ۡم ّموۡ ّٰسی ِبا ّٰی ِتنا بَ ِّین ٍت قالوۡا
فلما ج
َ ۡ َ َ َ ّ ً َ ۡ ُ ّ ٌ ۡ َ ّ ۡۤ َ ّٰ َ
ما ہذا ِالا ِسَو مفلؿی ق ما س ِمعنا
َ
ۡ ََ َ
﴾۳۶﴿ ِب ّٰہذا ف ِ ۡیۤۡ ّٰا َبٓائِنا الۡا ّقل ِه َف
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اؾ ُموۡ ّٰسی َذب ّ ۡیۤۡ اَ ۡع َل ُم ب َم ۡن َج َ
َق َق َ
ٓاء
ِ
ِ
َُ
ۡ
ۡ
ِبال ُہ ّٰدی ِم ۡن ِعن ِد ٖف َق َم ۡن تکوۡ ُـ ل َ ٗہ
َ َ ُ ّ َ ّ َ ٗ َ ُ ۡ ُ ّّٰ
الظ ِل ُموۡـَ
عاقِبۃ الداذِ ؕ ِانہ لا حف ِلح
﴿﴾۳۷
ُ
َُ ۡ ُ
َق َق َ
اؾ ف ِۡو َعوۡ ُـ ٰۤیا ّی َہا ال َملَا َما َع ِل ۡم ُت لَک ۡم
ّ ۡ ّٰ َ ۡ ۡ َ َ ۡ ۡ ۡ ّٰ َ ّٰ َ
ام ُن َعدی
ِمن ِال ٍہ غهؿِی ۚ فاققِد خِی یہ
ّ
اج َع ۡل خ ّ ۡی َص ۡف ًحا لّ َ َعد ّ ۡیۤۡ اَ ّ َط ِل ُع ِاخیٰۤ
الطهۡف َف ۡ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِالّٰ ِہ ُموۡ ّٰسی ۙ َق ِان ّ ۡی لَاَ ُظ ّ ُن ٗہ م َن ال ۡ ّٰکذبهۡفَ
ِ
ِِ
ِ
﴿﴾۳۸
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ۡ َ َۡۡ ٗ ُۡ ُ ُ َ َ ُ ََ ۡ َ ۡ َ
ص ِبغه ِؿ
ِ ق استکكؿ ہو ق جنوخف فِی الاذ
َ ّ َ ۡۤ ُ ّ َ
َ
ۡ
ال َح ّ ِق َق ظنوۡا ان ُہ ۡم ِال َ ۡینا لَا یُ ۡر َج ُعوۡ َـ
﴾۳۹﴿
ّٰ ۡ َ َ
ّٰ ۡ َ َ َ
ُ
ۡ
ۚ فاخذن ُہ َق ُجنوۡ َخ ٗف فن َبذن ُہ ۡم فِی ال َی ِ ّم
ۡ ّّٰ ُ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ
َ
﴾۴۱﴿ فانؾػ کیف کاـ عاقِبۃ الظ ِل ِمهف
છી જ્માયે ભૂવા તેભની ાવે અભાયી પ્રત્મક્ષ
ણનળાનીઓ રઇને આવ્મો ત્માયે તેઓ ફોરી
ઉઠ્મા કે આ તો કાંઇ નથી ણ ઍક ફનાલટ
કયેરો જાદુ છે , અને અભોઍ અભાયા આગરા
લડીરોભાં આલું (ક્માયેમ) વાંબળ્મું નથી.
(૩૬)
અને ભૂવાઍ કહ્યું કે ભાયો યલયરદગાય
તેનાથી વાયી ેઠે લાકેપ છે કે જે તેની ાવેથી
ણશદામત રઇને આવ્મો છે અને તેનાથી ણ કે
જે ના ભાટે તે (યરોકના) ઘયનું રયણાભ
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વારૂં છે ; ણનવંળમ ઝુરભગાય રોકો (શયગીઝ)
વપતા ાભળે નણશ. (૩૭)
અને રપયઔને કહ્યું કે શે યાજ્મના
અણધકાયીઓ ! શુ ં તો ભાયા ોતાના ણવલામ
ફીજા કોઇને ણ તભાયો ખુદા જાણતો નથી,
ભાટે શે શાભાન ! ભાયે ભાટે આ બૂણભ ય
(ઇંટલાડો ફનાલલા ભાટે) આગ વગાલ,
છી ભાયા ભાટે ઍક (ઘણીજ) ઉંચી ઇભાયત
ફનાલ કે તેના ઉય ચઢી ભૂવાના ખુદાની
ભાણશતી ભેલું, અને ણનવંળમ શુ ં તેને જુ ઠું
ફોરનાયાઓ ભાંશેનો ભાનું છુ ં . (૩૮)
અને તેણે તથા તેના રશ્કયોઍ તે બૂણભભાં
ણલના કાયણે અણબભાન કમુું અને તેભણે ઍલું
ધાયી રીધું કે તેઓ અભાયી તયપ (શયગીઝ)
ાછા પેયલલાભાં આલળે નણશ. (૩૯)
છી અભોઍ તેની તથા તેના રશ્કયોની
ધયકડ કયી, છી તેભને વભુદ્રભાં નાખી
દીધા, ભાટે (શે યવૂર !) જોઇ રે કે ઝુરભગાય
રોકોનો કેલો અંત આવ્મો ! (૪૦)
જ્માયે જ. ભુવા અ.વ. તેઓની ાવે
કુદયતની ણનળાનીઓ રઇને ગમા ત્માયે તેઓ
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ફોરી ઉઠ્મા કે આ તો ભાત્ર ઍક જાદુ છે .
અભોઍ અભાયા લડીરોથી આલું કદી વાંબળ્મું
ણ ન શતું.
જ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું કે તું ભને જાદુગય અને
જુ ઠ્ઠો કશે છે , યંતુ ભાયો યફ ભાયી શારતથી
વાયી યીતે જાણકાય છે અને છે લટનું યીણાભ
કુદયતના શાથભાં છે .
રપયઓને ોતાના યાજ્મના અણધકાયીઓને
કહ્યું રોકો ભાયા ણવલામ કોઇને ખુદા જાણતા
નથી. છી તેણે ોતાના શાભાન લઝીયને
કહ્યું કે ઍક ભશેર તૈમાય કયાલો, શુ ં તેના ઉય
ચઢીને ખુદાની ભાણશતી ભેલું. રપયઓનના
ભનભાં ઍલું શતું કે ખુદા ણ દેશ ધયાલતો
શળે અને તેનું ભકાન આવભાન ઉય શળે
ઍભ ધાયી ત્માં જલાનો તેણે ઇયાદો કમો.
છી ઍક ભોટો ભશેર તૈમાય કયલાભાં આવ્મો.
છી તેભાં તેણે ઉયથી નીચેની તયપ જોમું
તો ઝભીન દેખાતી શતી. છી તેણે ઍક તીય
આવભાનની તયપ પેંક્મું જે રોશીલાું થઇને
નીચે આવ્મું. તેથી પીયઓન વભજ્મો કે
ભુવાના ખુદાને તેણે ભાયી નાખમો. છી
અનુક્રભણણકા

1997

hajinaji.com

કુદયતે ખુદાથી તે ભશેર ડી ગમો જે
ણલગતલાય આ તપવીયભાં આગ રખી ચુક્મા
છીઍ.
પીયઓન દુણનમા ઉય ભોશી ડ્મો શતો અને
આખેયતને બુરી ગમો અને છી વભુદ્રભાં
ડુફી ગમો. કુદયત કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ
(વ.) ઍજ પ્રભાણે તભાયી ઉમ્ભતના ભુશ્રીકો
અઝાફભાં વડાઇ જળે, યંતુ ઇભાન નણશ
રાલે, તું તાયી કોભને ખુદાના અઝાફથી
ડયાલ.
૪૧ થી ૪૫ ભી આમાત :-

َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ّ ً َ ّ َ ۡ ُ ّٰ ۡ َ َ َ
َالناذِ ۚ ق
ق جعلنہم ائِمۃ یدعوـ ِاخی
ۡ
ۡ
﴾۴۱﴿ یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ لَا یُن َِ ُو ۡق َـ
ً َ ۡ ُّ
ّٰ ۡ َ
الدن َیا ل َ ۡعنۃ ۚ َق یَوۡ َؿ
َق ات َب ۡعن ُہ ۡم ف ِ ۡی ّٰہ ِذ ِف
ۡ
ۡ ۡ ۡ
﴾۴۲٪ ﴿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ُہ ۡم ِّم َن ال َمق ُبوۡ ِحه َف
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َ ۡ َ ۤۡ
َ َ َ
ۡ ّٰ
َق لَق ۡد ّٰات ۡینا ُموۡ َسی ال ِکت َب ِم ۢۡن بع ِد ما
َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ َ َ ّ َ
ِلناز قَ
اہلکنا الـػقـ الاقخی بصٓائِر ل ِ
ُ َ ً َّ َّ َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
ہ ًدی ّق َذ ۡح َمۃ ل َعل ُہ ۡم یَتذٔوقـ ﴿﴾۴۳
ۡ َ َ َ ۤۡ
َۡ
ُۡ
َق َما کن َت ِب َجانِ ِب الغ ۡرب ِ ِّی ِاد قض ۡینا ِاخّٰی
ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ ّّٰ
الشہ ِدیۡنَ
موسی الامر ق ما کنت ِمن ِ
﴿ ۙ﴾۴۴
َ ّٰ ّ َ ۤۡ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ ۡ ً َ َ َ َ َ
اق َؾ َعل ۡی ِہ ُم
ق ل ِکنا انشانا قوقنا فتط
ُۡ َ
َ
ۡ
ال ُع ُمرُ ۚ َق َما کن َت ثا ِق ًیا ف ِ ۡیۤۡ ا ۡہ ِل َم ۡدیَ َن
َّ ُ َّ
َ ُ
َ
َ
ت ۡتلوۡا َعل ۡی ِہ ۡم ّٰا ّٰی ِتنا ۙ َق لّٰ ِکنا کنا
ۡ
ُم ۡر ِس ِله َف ﴿﴾۴۵
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અને અભોઍ તેભને (ગુભયાશોના) ઍલા
વયદાય ફનાવ્મા કે જે ઓ (રોકોને) જશન્નભ
તયપ ફોરાલે છે , અને કમાભતના રદલવે
તેભની ભદદ કયલાભાં આલળે નણશ. (૪૧)
અને આરોકભાં ણ અભોઍ તેભની ાછ
રાનત રગાડી દીધી છે , અને કમાભતના
રદલવે તેઓ ચશેયા ફગાડી નાખલાભાં
આલેરાઓ ભાંશેના શળે. (૪૨)
અને અભોઍ ૂલજકાની ેઢીઓનો નાળ કમાજ
છી ભૂવાને ઍલી રકતાફ આી કે જે
રોકોની આંખ ઉઘાડનાયી ણશદામત અને
યશેભત શતી કે કદાચને તેઓ ફોધ ગ્રશણ કયે.
(૪૩)
અને (શે યવૂર !) જે લખતે અભોઍ ભૂવા
ાવે (લશી દ્લાયા) અભાયો શુ કભ ભોકલ્મો
શતો તે લખતે તું (વીના શાડની) ણશ્ચભ
રદળાઍ શાજય ન શતો, અને ન ઍ
(ભાભરા)નું ણનયીક્ષણ કયનાયાઓ ભાંશેનો
શતો : (૪૪)
યંતુ અભોઍ (ભૂવા છી) ઘણીઍ ેઢીઓ
ેદા કયી, છી તેભના ય રાંફા રાંફા કા
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લીતી ગમા, અને ન તું ભદમન લાવીઓ લચ્ચે
યશેતો શતો કે જે થી આ રોકોને (ભૂવા તથા
ળોઍફના લણજનલાી) અભાયી આમતો
લાંચી વંબાલે, યંતુ (તે ખફયો) તને
શોંચાડનાય અભેજ છીઍ. (૪૫)
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે અલ્રાશની રકતાફભાં ફે જાતના ઇભાભ છે .
ઍક તો ઍ કે જે ણલે પયભાલેર છે કે “તેઓને
અભોઍ ઇભાભ કમાજ અને રોકોને ણશદામત કયે
છે ” ફીજા ઍલા ઇભાભો છે જે ોતાના
નપવની ઇચ્છા પ્રભાણે લતે છે અને રોકોને
અઝાફ તયપ ફોરાલે છે .
કુદયત કશે છે કે અભોઍ પીયઓનીઓની
ાછ આ દુણનમાભાં રાનત કયેર છે . જે ભકે
ઇબ્ને અબ્ફાવથી ભનકુર છે કે તેઓના
ભોંઢાઓને કાા કયળે અને આંખો ભાંજયી
કયળે કે તે જશન્નભીઓની ણનળાની છે .
અભોઍ આગના ઝભાનાના રોકો જે ભકે
જ. નુશ (અ.), જ. શુ દ (અ.) અને જ.
વારેશ (અ.) લગેયેની કોભનો નાળ કમો. જ.
ભુવા (અ.)ને ઍલી રકતાફ આી કે રોકોને
અનુક્રભણણકા

2001

hajinaji.com

ણશદામત કયે.
કુદયત કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જ્માયે
અભોઍ ભુવા ાવે અભાયો શુ કભ ભોકલ્મો તે
લખતે તું ણશ્ચભ રદળાઍ શાજય ન શતો.
છી કુદયત કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ઍ
લાત વાંબલા ભાટે તું ત્માં શતો નણશ કે ઍ
જોઇને તું ોતાની કોભને ખફય આે,
અભોઍ તને ઍ લાતની ઍટરા ભાટે જાણ કયી
કે ઍ તાયો ભોઅજીઝો થામ.
અભોઍ ભુવા છી ઘણી ેઢીઓને મદા કયી
અને ઍક રાંફો કા લીતી ગમો. તે રોકોની
દયેક લાતની અભોઍ તને ખફય આી.
૪૬ થી ૪૭ભી આમાત :-

ُّ
ُۡ
َ َ الطوۡذِ ِا ۡد ن
ۡاخیۡ َنا َق لّٰ ِکن
َق َما کن َت ِب َجانِ ِب
ُ ّ َذ ۡح َم ًۃ ّم ۡن ّ َذ ّب َک ل ُِت ۡنذ َذ َقوۡ ًما ّ َما ۤۡ اَ ّٰت
ۡىہم
ِ
ِ ِ
َّ َ َ َّ َ َ َ
َّ ۡ ّ
ُ
َ
ّ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ
﴾۴۶﴿ِمن ن ِذی ٍر ِمن قب ِلک لعلہم یتذٔوقـ
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ۢ
َۡق لَوۡ لَاۤۡ اَ ۡـ تُص ۡی َب ُہ ۡم ّ ُمص ۡی َب ٌۃ ب َما َق ّ َد َمت
ِ
ِ
ِ
ۡ َ ۡۤ َ َ ُ ُ َ
َ
َ
ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم ف َیقوۡلوۡا َذ ّبنا لَوۡ لَا ا ۡذ َسل َت ِال َ ۡینا
َُ َ
َ َّ َ َ
َذ ُسوۡلًا فنت ِبع ّٰا ّٰی ِتک َق نکوۡ َـ ِم َن
ۡ
ۡ
﴾۴۷﴿ ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف
અને જે લેા અભોઍ (ભૂવાને) ોકામો શતો
ત્માયે તું તે શાડની કોઇ ફાજુ ભાં શાજય ન
શતો, ફલ્કે આ (જ્ઞાનનું ભલું) તાયા
યલયરદગાય તયપથી યશેભત છે કે જે થી તું તે
રોકોને ફીલયાલે કે જે ભની ાવે તાયી ૂલે
કોઇ ફીલયાલનાયો આવ્મો નથી કે જે થી તેઓ
ફોધ ગ્રશણ કયે. (૪૬)
અને ઍભ ન થામ કે તેભના શાથોઍ આ
શેરાં જે કાંઇ ભોકલ્મું છે તેના ફદરાભાં
તેભના ઉય કોઇ વંકટ આલી ડે તો તેઓ
આ કશી ઉઠે કે શે અભાયા યલયરદગાય ! તેં
અભાયી ાવે કોઇ યવૂર ળા ભાટે ભોકલ્મો
અનુક્રભણણકા

2003

hajinaji.com

નણશ કે જે થી અભે તાયી આમતોને અનુવયતે
અને અભે ણ ઇભાન રાલનાયા ભાંશેના થઇ
જતે. (૪૭)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જે લખતે અભોઍ
ભુવાને ફોરાવ્મો અને કોશે તુય ઉય લાત કયી
અને મગમ્ફય ફનાલી રપયઓનની ાવે
ભોકલ્મો ઍ લખતે તું કોશે તુય ાવે ન શતો,
યંતુ આ જ્ઞાનનું ભલું તાયા યલયરદગાય
તયપથી ઍક યશેભત છે . ઓમુને અખફાયે
યેઝાભાં રખમું છે કે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ
પયભાવ્મું કે જ્માયે ખુદાઍ જ. ભુવા ણફન
ઇભયાનને મગમ્ફય ફનાવ્મા અને દયીમાભાં
તેઓના ભાટે યસ્તા ફનાવ્મા અને ફની
ઇવયાઇરને નજાત આી તથા આને
તલયેતની તખતીઓ ભી ત્માયે ભુવા (અ.)ઍ
ોતાનો ભયતફો ખુદા ાવે ફશુ જ ફરંદ
જોમો અને કહ્યું કે અમ ભાયા યફ ! તેં ભને
ભશાન ઇઝઝત આી છે , આ શેરાં તેં
કોઇને આી નણશ શોમ, તે લખતે જલાફ
ભળ્મો કે અમ ભુવા ! તું જાણતો નથી કે શ.
ભોશમ્ભદ (વ.) ભાયી વભક્ષ ફધાઍ ભરાઍકા
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અને તભાભ ભખરુક કયતાં અપઝર છે . તે
લખતે જ. ભુવા (અ.)ઍ અયઝ કયી કે અમ
ભાયા યફ ! તાયી વભક્ષ શ. ભોશમ્ભદ (વ.)
અપઝર છે તો છી ભને કશે કે નફીઓની
આરભાંથી ભાયી આર કયતાં કોઇ અપઝર
છે ? તે લખતે કુદયતે પયભાવ્મું કે જે ભ તભાભ
મગમ્ફયો ઉય શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ને
પઝીરત છે તેજ યીતે તભાભ મગમ્ફયોની
આર ઉય શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ની આરને
પઝીરત છે .
આ લસ્તુને કુયઆને ભજીદે જુ દા જુ દા સ્થે
યવુરોને ભોકરલાનાં કાયણો દળાજવ્મા છે . તેથી
ઍ ભતરફ નથી કે શય લખત શય સ્થે
યવુરનું આલલું જોઇઍ. જ્માં વુધી દુણનમાભાં
ઍક યવુરનો મગાભ વશી યીતે ભોજુ દ શોમ
અને રોકો વુધી શોંચલાનું વાધન શોમ તો
તયત જ કોઇ નલા યવુરને ભોકરલાની
જરૂયત યશેતી નથી, ણ જ્માયે કોઇ નલો
મગાભ ભોકરલાની જરૂયત શોમ છે ત્માયે
નફીઓને ભોકરલાભાં આલે છે ણ જ્માં
યવુર આવ્મો ન શોમ તોજ રોકો કશી ળકે છે
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કે અભાયી ાવે ણશદામત ભાટે કોઇ આવ્મું ન
શતું. ઍટરા ભાટે જ ખુદા શુ જ્જત ુયી
કયલા ભાટે મગમ્ફયોને ફયાફય ભોકરતો
યહ્યો.
૪૮ થી ૫૨ભી આમાત :-

َ َ ّ َ َ َ ُ ُ ۡ َ ّ ُ ۡ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۤۡ
فلما جٓاءہم الحق ِمن ِعن ِدنا قالوا لو لا
ُۡ
ۡ ۤۡ ُ
ُ
َ
ا ۡقتِیَ ِمث َل َما ا ۡقتِیَ ُموۡ ّٰسی ؕ ا َق ل َ ۡم یَکؿ ُػ ۡقا
َ
ۤۡ ُ
َ ُ ۡ
ِب َما ا ۡقتِیَ ُموۡ ّٰسی ِم ۡن ق ۡب ُل ۚ قالوۡا ِسَ ّٰو ِـ
َ ّٰ َ َ َ َ ُ ۡۤۡ ّ َ ُ ّ ّٰ
َ
ۡ
ُ
تظہرا ق قالوا ِانا ِبک ٍل ک ِؿػقـ ﴿﴾۴۸
ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّٰ ّ ۡ ۡ ّّٰ
الل ِہ ُہوَ
قل فاتوا ِب ِکت ٍب ِمن ِعن ِد
اَ ۡہ ّٰدی ِم ۡن ُہ َما ۤۡ اَ ّتَب ۡع ُہ ِا ۡـ ُک ۡن ُتمۡ
ِ
ۡ
ّٰص ِدقِه َف﴿﴾۴۹
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َ ۡ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َّ
اعل ۡم ان َما
ف ِاـ لم یست ِجیبوا لک ف
َّ
ََ
َ
َ
یَت ِب ُعوۡ َـ ا ۡہوَٓا َء ُہ ۡم ؕ َق َم ۡن اض ّ ُل ِم ّم ِن
ّّٰ َ ّّٰ
ّ َ َ َ َ ّٰ ُ َ ۡ
ىہ ِبغهؿِ ُہ ًدی ِّم َن الل ِہ ؕ ِا ّـ الل َہ
اتبع ہو
ۡ َ ۡ َ ّّٰ ۡ
َ
لَا یَ ۡہ ِدی القوؿ الظ ِل ِمهف ﴿ ﴾۵۱٪
َق لَقَ ۡد َق ّ َص ۡل َنا ل َ ُہ ُم ال ۡ َقوۡ َؾ ل َ َع ّ َل ُہمۡ
َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
یَتذٔوقـ ﴿﴾۵۱
َ َّ
َ
َ ّٰ ۡ
ال ِذیۡ َن ّٰات ۡین ُہ ُم ال ِک ّٰت َب ِم ۡن ق ۡب ِل ٖہ ُہ ۡم ِب ٖہ
ُ
یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۵۲
ેછી જ્માયે અભાયા તયપથી તેભની ાવ
વત્મ (ધભજ) શોંચ્મો ત્માયે તેઓ કશેલા રાગ્મા
કે તે (ભોશમ્ભદ (વ.અ..લ)ને ણ ઍલીજ
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લસ્તુઓ કેભ આલાભાં ન આલી જે લી કે
ભૂવાને આલાભાં આલી શતી ? ળું આ
શેરાં ભૂવાને જે (લસ્તુઓ) આલાભાં
આલી શતી તેનો તેભણે ઇન્કાય કમો ન શતો ?
(અયે !) તેભણે તો આ ણ કશી દીધું શતું કે
ઍ ફન્ને (ભૂવા તથા શારૂન) ઍક ફીજાને
ભદદ કયનાયા ફે જાદુગયો છે , અને લી આ
ણ કહ્યું શતું કે ફેળક અભે દયેક ફાફતનો
ઇન્કાય કયનાયા છીઍ. (૪૮)
(શે યવૂર !) તું કશે કે અગય તભે વાચા છો તો
તભે અલ્રાશ ાવેથી કોઇ ઍલી રકતાફ
રાલો કે જે (તૌયેત તથા કુયઆન) ફન્ને કયતાં
ફેશતય ણશદામત કયનાયી શોમ કે જે થી શુ ં ણ
તેનું અનુકયણ કરૂં. (૪૯)
ણ જો તેઓ તાયા કશેલા પ્રભાણે કયી ન
ફતાલે તો આ વભજી રે કે તેઓ ોતાની
ભનોલાંછનાઓને જ અનુવયે છે ; અને તેના
કયતાં લધાયે ગુભયાશ કોણ શળે કે જે
અલ્રાશની ણશદામતને છોડી ોતાની ભનોલાંછનાઓને અનુવયે? ણનવંળમ અલ્રાશ
ઝાણરભ રોકોની યાશફયી પયભાલતો નથી.(૫૦)
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અને ખયેજ અભોઍ તે (ભક્કાલાવી)ઓ ાવે
આ કુયઆનને શોંચાડી દીધું છે કે કદાચને
તેઓ ફોધ ગ્રશણ કયે. (૫૧)
જે રોકોને અભોઍ આ શેરાં રકતાફ આી
શતી તેઓ (ભાંશેના કેટરાકો) આ (કુયઆન)
ય ઇભાન યાખે છે . (૫૨)
કશે છે કે ભક્કાના ભુશ્રીકોઍ શ. યવુર
(વ.)ના ણલે મશુ દીઓના આરીભથી વલાર
કમો તો તેઓઍ શઝયત (વ.)ની નફુવ્લતને
ભાન્મ યાખી અને તલયેતભાંથી શઝયત
(વ.)ના જે વદગુણો શતા ઍ લાંચી
વંબાવ્મા. આ વાંબી ભુશ્રીકોઍ તલયેતનો
ઇન્કાય કમો અને કહ્યું કે જો તેઓ મગમ્ફય
છે તો જ. ભુવા (અ.) જે લા ભોઅજીઝા કેભ
નથી રાલતા ? અલ્રાશ આ આમતભાં
તેઓને જલાફ આે છે કે જે લસ્તુઓ જ.
ભુવા (અ.)ને આલાભાં આલી શતી તેનો ળું
તેઓઍ ઇન્કાય કમો ન શતો ? તેઓઍ તો ઍ
ફન્નેના ભાટે કશી દીધું શતું કે ઍ ફન્ને
જાદુગયો છે .
અમ યવુર ! તું કશે કે જો તભો વાચા શો તો
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તભો અલ્રાશ ાવેથી ઍલી રકતાફ રાલી
ફતાલો જે તલયેત અને કુયઆન કયતાં વાયી
શોમ. જો ઍલી રકતાફ રાલળો તો શુ ં તેનું
અનુકયણ કયીળ.
અમ યવુર ! ઍ રોકો તભાયા કશેલા પ્રભાણે
કયી ન ફતાલે તો વભજી રો કે તેઓ ોતાના
ભનને અનુવયે છે . બાલાથજ ઍ છે કે જે કોઇ
ોતાના નપવની ઇચ્છાઓની તાફેદાયી કયે
તેના કયતાં લધાયે કોણ બટકેરો શળે ? શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.) અને શ. ઇભાભે
ભુવા કાણઝભ (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે ઍ વ્મણક્તથી
ભુયાદ ઍ છે કે જે અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન
(અ.)ભાંથી કોઇ ઇભાભનું અનુકયણ ન કયે
અને ોતાની ઇચ્છા અનુવાય દીનને ભાને.
અભો ભક્કાલાવીઓ ભાટે આમતો છી
આમતો, વુયા છી વુયાઓ ણશદામત ભાટે
ભોકરતા યહ્યા કે તેઓ તેનાથી ફોધ ગ્રશણ
કયે.
કશે છે કે અબ્દુલ્રાશ ણફન વરાભ
તભીભુદ્દાયી, જારૂદે અફદી અને વરભાને
પાયવી ઇભાન રાવ્મા તો આ આમત નાઝીર
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થઇ. જે ભકે ખુદા પયભાલે છે કે અભોઍ
કુઆનની શેરે રકતાફ ઍટરે તલયેત અને
ઇન્જીર આી. તેઓ આ કુયઆન ઉય
ઇભાન રાલે છે અને કેટરાક કશે છે કે આ
આમત અને તે છીની આમતો
ઇન્જીરલાાના શકભાં નાઝીર થઇ છે કે ઍ
રોકો શ. યવુરે ખુદા (વ.) ઉય ઇભાન
રાવ્મા શતા. તેઓ કુર ચારીવ જણ શતા.
ફત્રીવ તો તેભાંથી જ. જાઅપયે તય્માયની
વાથે શફળાથી આવ્મા શતા અને આઠ
ળાભથી આવ્મા શતા અને અફશીયા, ફયોશા,
અળયપ આભેય, અમભન, ઇદ્રીવ, નાપેઅ અને
તભીભ ણ તેઓભાંથી શતા.
૫૩ થી ૫૫ભી આમાત :-

َُق ِا َدا یُ ۡتدّٰی َع َل ۡیہ ۡم َقالُوۡۤۡا ّٰا َم ّ َنا ب ٖہۤۡ ِانَّہ
ِ
ِ
َ ۡ َ ّ ُ َ ّ ۡۤ َ ّ َ ّ ۡ ُ ّ َ ۡ
ۡ
الحق ِمن ذ ِبنا ِانا کنا ِمن قب ِل ٖہ
ۡ
﴾۵۳﴿ ُم ۡس ِل ِمه َف
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َ َ َ ُ
َۡ َ
اقلٰٓ ِئک یُ ۡؤتوۡ َـ ا ۡجرَ ُہ ۡم ّم ّرَته ِف ِب َما َصك َ ُؿ ۡقا
َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ
َ
الس ِّیئۃ َق ِم ّما
ق یدذءقـ ِبالحسن ِۃ
ّٰ ۡ َ
ُ ۡ
﴾۵۴﴿ َذرقن ُہ ۡم یُن ِفقوۡ َـ

ُ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َّ
َ
َق ِادا َس ِم ُعوا اللغوَ اع َوضوۡا َعن ُہ َق قالوۡا
ُُ َ ُ
َ ُ َ ۡۤ َ
لَنا ا ۡع َمالنا َق لَک ۡم ا ۡع َمالک ۡم ۫ َس ّٰل ٌم

ُ َ
َ
ۡ ۡ
﴾۵۵﴿ َعل ۡیک ۡم ۫ لَا ن ۡب َت ِغی ال ّٰج ِہ ِله َف

અને જ્માયે તેભની વાભે (કુયઆન) ઢલાભાં
આલે છે ત્માયે તેઓ કશે છે કે અભે તેના ય
ઇભાન રાવ્મા, ફેળક તે અભાયા યલયરદગાય
તયપથી વત્મૂલજક ઉતયેરું છે , ણનવંળમ
અભોઍ તેનો પ્રથભથી જ સ્લીકાય કયી રીધો
છે . (૫૩)
આ તેજ રોકો છે કે જે ભને ફભણો ફદરો
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આલાભાં આલળે, કાયણ કે તેઓ વશનળીર
છે , અને દુર્ષકામોને વત્કામો લડે ટાી દે છે
અને અભોઍ તેભને જે કાંઇ આપ્મું છે તેભાંથી
(અલ્રાશના ભાગજભાં) ખયચ કયતા યશે છે .
(૫૪)
અને જે લખતે કોઇ ફેશુદી લાત વાંબે છે
ત્માયે તેના તયપથી ભોઢું પેયલી રે છે અને કશે
છે કે અભાયા કભો અભાયા ભાટે છે અને
તભાયા કભો તભાયા ભાટે છે , તભાયા ય
વરાભ શોજો, અભે જાશીરો (ની વંગત)ને
ચાશનાયા નથી. (૫૫)
ઉય લણજન થઍરા રોકો ણલળે ખુદા પયભાલે
છે કે જે લખતે ઍ રોકોની રૂફરૂ કુયઆન
ઢલાભાં આલે છે તો તેઓ કશે છે કે અભો
તેના ઉય ઇભાન રાવ્મા અને તે ખુદાના
કરાભ શક છે . અભો શેરી રકતાફોભાં તેની
જે તાઅયીપ અને લણજન છે તેની શકીકતોથી
જાણકાય છીઍ.
ઍ રોકો તલયેત અને ઇન્જીરલાા છે .
તેઓનો ફદરો ફભણો આલાભાં આલળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
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કે આ આમતભાં “શવના” (નેકી) આવ્મું તેથી
ભુયાદ તકય્મો છે અને ઍનો અથજ ઍ છે કે
તેઓઍ તકય્મો કયલા ઉય વબ્ર કયેર છે .
જે લખતે તેઓ ફેશુદી લાત વાંબે છે
તેઓથી ભોઢું પેયલી રે છે અને કશે છે કે
અભાયા આઅભાર અભાયા ભાટે છે અને
તભાયા આઅભાર તભાયા ભાટે છે અને કશે છે
કે અભાયા તયપથી તભને વરાભ. અભો
જાશીર રોકોની વંગત ચાશતા નથી.
૫૬ભી આમાત :-

َ َ َّ
ّّٰ
َ
ِانک لَا ت ۡہ ِد ۡی َم ۡن ا ۡح َب ۡب َت َق لّٰ ِک ّ َن الل َہ
َ َ
ُ یَ ۡہ ِد ۡی َم ۡن ّیَ َش
ٓاء ۚ َق ُہوَ ا ۡعل ُم
ۡ
﴾۵۶﴿ ِبال ُم ۡہ َت ِدیۡ َن

(શે યવૂર !) ખચીતજ તું જે ને ચાશે છે તેને
યાશ ય રાલી ળકતો નથી, યંતુ અલ્રાશ
જે ને ચાશે છે તેને યાશ ય રઇ આલે છે , અને
તે ણશદામત ાભનાયાઓથી વાયી ેઠે લાકેપ
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છે . (૫૬)
ઍક ગીયોશ કશે છે કે આ આમત શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ના કાકા શ. અફુ તારીફના ભાટે
છે અને જ. યવુરે ખુદા (વ.)ના ભાતાણતાને ણ તેઓ ગેય ભુણસ્રભ કશે છે અને
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ના કાકા જ. શભઝાના
કાતીર લેશળી ગુરાભ ણલળે શઝયત (વ.)
ચાશતા શતા કે તે ઇભાન ન રાલે. કેભકે તેણે
જ. શભઝાને કત્ર કમાજ શતા. તેથી તેના
ઇભાન રાલલાને ભકરૂશ જાણતા શતા ણ તે
ઇભાન રાવ્મો અને શઝયતના કાકા શ. અફુ
તારીફ ઇભાન ન રાવ્મા. ભતરફ ઍ કે
શઝયત (વ.) જે ના ભાટે ઇભાન રાલલાનું
ચાશતા શતા તે ઇભાન ન રાવ્મા અને જે ના
ભાટે ચાશતા શતા કે તે ઇભાન ન રાલે તે
ઇભાન રઇ આવ્મો. આજ ઍઅતેકાદ તે
રોકોના કેટરાક આરીભોનો છે . જો કે
તેઓનો આ કોર ફશુ જ કભજોય છે . તેની
કોઇ ભઝફુત દરીર નથી, કાયણ કે શ. યવુર
(વ.)નો ખુદાના ઇયાદા વાભે ઇયાદો કયલો
જાઍઝ નથી ઍટરે કે તેના શુ કભ ણલરૂઘ્ધ કાંઇ
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ણ ઇચ્છા કયલી જાઍઝ નથી. જ્માયે ખુદા
ઇચ્છે કે જ. અફુ તારીફ ઇભાન ન રાલે
અને મગમ્ફય ચાશે કે તેઓ ઇભાન રઇ
આલે તો તેભાં કેટરું ફધું આજ્ઞાનું ઉલ્રંઘન
થમું. અઇમ્ભઍ ભાઅવુભીન (અ.) ઍકભત છે
કે જ. અફુ તારીફ ભુવરભાન શતા.
ભોશદ્દીવે દશેરલી અબ્દુર શક ણ શ. અફુ
તારીફનું ભુવરભાન શોલાનું ોતાની
રકતાફભાં રખે છે .
કુયઆને ળયીપભાં છે કે “ભાકાન રીન્નફીય્મે
લલ્રઝીન આભનુ અંય્મસ્તગપેરૂ રીર ભુશ્રેકીન
લરલ કાનુ ઓરી કુફાજ ણભમ્ભ ફાઅદે ભા
તફય્મન રશુ ભ અન્નશુ ભ અસ્શાફુર જશીભ”
(નફી તથા તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા
છે તેભના ભાટે આ મોગ્મ નથી કે તેઓ ભુશ્રીકો
ભાટે ક્ષભાની દુઆ ભાગે. ઍ છી કે તેભના
ય આ લાત પ્રત્મક્ષ થઇ ગઇ શોમ કે તેઓ
જશન્નભી છે .) છી બરેને તેઓ તેના
નજીકના વગા કેભ ન શોમ. (વુયઍ તૌફા
આમત-૧૧૩)
આ આમતભાં નફી અને ભોઅભીનોને
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ભુશ્રીકોના ભાટે ફક્ષીળની દોઆ કયતા
યોકલાભાં આવ્મા છે . કાયણ કે તેઓ
જશન્નભભાં દાખર થળે. આનો ભતરફ ઍ
થમો કે જે રોકો ણલળે ઍભ ખાતયી શોમ કે તે
ઇભાન ઉય ભયણ ાભેર નથી તે મકીનન
જશન્નભી થળે. આ આમતની ફાતીનની રૂઍ
તેના શકભાં ફક્ષીળની દુઆ કયલી ભનાઇ
શળે. બરે છી તે ોતાનો ગભે ઍટરો
લશારો નજીકનો વગો શોમ. જ. અફુ
તારીફે શંભેળા શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની
વશામ કયી છે . ણશજયતના ફે અથલા ઍક
લયવ શેરાં આની લપાત થઇ. મગમ્ફયે
તે લયવને “આમ્ભુર શુ ઝન” ઍટરે કે ગભનું
લજ કહ્યું.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની યલયીળ અફુ
તારીફે ઍલી યીતે કયી કે જ્માં વુધી આ
(વ.) વુપયા ઉય આલતા ન શતા ત્માં વુધી
ોતાના ફાકોને જભલા દેતા નણશ અને
આ કશેતા શતા કે ભાયો બત્રીજો વાથે શોમ
છે તો ખાલાભાં ફયકત થામ છે . (વીયતે ઇબ્ને
શશ્ળાભ)
અનુક્રભણણકા
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આની કુયફાની જુ ઓ કે જ્માયે શુ ઝુય (વ.)
વુઇ જતા શતા તો જ. અફુ તારીફ તેભને
ઉાડી શ. અરી (અ.)ના ણફસ્તય ઉય
વુલડાલી દેતા શતા અને શ. અરી (અ.)ને
આ (વ.)ના ણફસ્તય ઉય વુલડાલી દેતા
શતા. આને અંદેળો યશેતો શતો કે અંધાયી
યાતભાં કોઇ દુશ્ભન તીય અથલા નેઝાથી
શુ ભરો કયે તો શ. અરી (અ.) બરે ઝખભી
થઇ જામ યંતુ શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ને કાંઇ
તકરીપ ન શોંચે. (તાયીખે કાભીર)
ઇભાભ ફુખાયી કશે છે કે “અભને ઇસ્શાકે, તેને
માકુફ ણફન ઇબ્રાશીભે અને તેનાથી ઓફીઍ
અને તેનાથી વારેશે અને તેનાથી ઇબ્ને
ળેશાફ ઝોશયીઍ, તેનાથી વઇદ ણફન
ભુવય્મફે અને તેનાથી તેના લારીદ ભુવય્મફે
લણજન કમુું છે કે જ્માયે જનાફે અફુ
તારીફની લપાતનો વભમ નજીક આવ્મો તો
જનાફે યવુરે ખુદા (વ.) તેભની ાવે આવ્મા
અને આે તેભની ાવે અફુજશેર ફીન
શશ્ળાભ અને અબ્દુલ્રાશ ફીન ઓફી
ઉભય્માને જોમો. આં શઝયતે જ. અફુ
અનુક્રભણણકા
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તારીફને કહ્યું કે અમ કાકા “રાઍરાશા
ઇલ્રલ્રાશ” કશો શુ ં તભાયા ભાટે અલ્રાશને
ત્માં વાક્ષી આીળ. તે લખતે અફુજશેર
અને અબ્દુલ્રાશ ઇબ્ને ઉભય્માઍ કહ્યું કે અમ
અફુ તારીફ ળું તભે અબ્દુર ભુિરીફની
યીતથી પયી જાલ છો ? છી પયી યવુરે ખુદા
(વ.) લાયંલાય કરભાની તેભને દાઅલત દેતા
યહ્યા અને તે ફન્ને આને ઍજ લાત કશેતા
યહ્યા ઍટરે વુધી કે જ. અફુ તારીફે
ફધામથી છે લ્રી લાતચીત જે તેઓને કયી
ઍભાં કહ્યું કે તે ણભલ્રતે અબ્દુર ભુિરીફ
ઉય છે અને તેઓઍ “રાઍરાશા
ઇલ્રલ્રાશ” કશેલાનો ઇન્કાય કમો. (છી
ભયણ ામ્મા) શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ
પયભાવ્મું કે શુ ં તભાયા ભાટે ઇસ્તેગપાય કયીળ
જ્માં વુધી કે ભને ભના કયલાભાં ન આલે તે
લખતે આ આમત નાઝીર થઇ “ભા કાન
ણરન્નફીય્મે લલ્રઝીન થી જશીભ વુધી”
(વુયઍ તૌફા આમત ૧૧૩) (વશી ફુખાયી
શેરી જીલ્દ ાયો ાંચભો શદીવ નં.૧૨૫૯
ઉદુજ તયજુ ભો શમયત દશેરલી ા.૩૦૩)
અનુક્રભણણકા
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ફુખાયી ળયીપની ફીજી અને ત્રીજી શદીવ
ણ ણફલ્કુર આલીજ છે ભાત્ર ળરૂના યાલી
જુ દા છે .
આે ફુખાયી ળયીપની શદીવ લાંચી. આ
શદીવથી કેટરીક લાતો આણી વાભે આલે
છે . શેરી લાત તો ઍ કે યાલીઓનો
ણવરવીરો ખતભ થામ છે . વઇદ ણફન
ભુવય્મફ જે યીલામત કયે છે ોતાના ફા
ભુવય્મફથી, ફીજી લાત આ આમતભાં
‘ભાકાન ણરન્નફીય્મે.....’ જ. અફુ તારીફ
(અ.)ની લપાત લખતે નાઝીર થઇ અને
તેભના ણલળે છે . ત્રીજી લાત શ. યવુરે ખુદા
(વ.)ઍ જ. અફુ તારીફની લપાતના લખતે
તેભના ઉય તબ્રીગ પયભાલી અને તેભને
આખયી લખતે કરભો ઢલા કહ્યું. ચોથી લાત
ઍ કે જ. અફુ તારીફે કહ્યું કે શુ ં ણભલ્રતે
અબ્દુર ભુિરીફ ઉય છુ ં .
ઍ લાત તો આરીભો વાયી યીતે જાણે છે કે
રયલામતોને ાયખલા ભાટે આરીભોઍ અભુક
ઉવુરો ફતાલે છે . ઍક ઉવુરે રયલામત અને
ફીજી ઉવુરે દીયામત.
અનુક્રભણણકા
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ઉવુરે રયલામતના ણશવાફે શેરી દરીર ઍ
છે કે આ રયલામતોના ણવરણવરાભાં વઇદ
ણફન ભુવય્મફનું નાભ છે . વઇદ ણફન
ભુવય્મફને
ઇબ્ને
અફીર
શદીદ
ભોઅતઝરીઍ શ. અરી (અ.)નો ળત્રુ
વાફીત કયેર છે ઍટરે વુધી કે ઇબ્ને અરીઍ
તેને ઍક તભાચો ભામો અને કંઇક વખતાઇની
વાથે તેનાથી લાત કયી (જુ ઓ ળયશે નશજુ ર
ફરાગાશ) ઇબ્ને અફીર શદીદ જીલ્દ શેરી
ાનું ૩૭૦)
વઇદ ણફન ભુવય્મફની ઍ શારત શતી કે તે
શ. ઇભાભે ઝમનુર આફેદીન (અ.)ના
જનાઝાની નભાઝભાં આવ્મો નશી. આ ઍલા
ળખવે રયલામત કયી છે કે જે ની લાત ભાનલાને
ફુણઘ્ધ ણલચાય ભાંગે છે .
ફીજી દરીર ઍ છે કે શ. અરી (અ.) પ્રત્મે
ઇાજ યાખલી ણનપાકની ણનળાની છે . જે ભકે
તીયભીઝી ળયીપની શદીવ છે કે “શ. અફુ
વઇદથી રયલામત છે કે અભે અન્વાય રોકો
ાવે ભુનાપીકોને ઓખલાની ઍ યીત શતી
કે જે શ. અરી (અ.) વાથે ફુગ્ઝ યાખતો.”
અનુક્રભણણકા
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આ યીતે ફીજી અનેક શદીવો છે .
આ શદીવોથી ઍ જાશેય થામ છે કે ઍ
ઝભાનાભાં શ. અરી (અ.)થી દુશ્ભની
યાખનાયાને ભુનાપીક વભજલાભાં આલતો
શતો. આ યીલામતોને નજય વભક્ષ યાખતાં
વઇદ ણફન ભુવય્મફ કેલી વ્મણક્ત શતી તેનો
તભે ોતેજ પેંવરો કયી રો.
ત્રીજી દરીર આ ફધી શદીવોનો છે લ્રો યાલી
ભુવય્મફ છે જે વાણશફે અવાફાના કોર
ભુજફ ભક્કાના ણલજમ લખતે ૮ શીજયીભાં
ઇભાન રાલે દીને આફાઍ નફી (વ.) ાનું
૫૩, શેદ્રાફાદ વીંધભાં (છાઍર) અને શ.
અફુ તારીફનો ઇન્તેકાર ણશજયતથી
રગબગ ફે લયવ શેરાં થમો શતો. ઍટરે કે
ભુવય્મફના ઇસ્રાભ કફુર કયલાની રગબગ
દવ અણગમાય લયવ શેરાં આ ઇન્તેકાર
પયભાલી ચુક્મા શતા.
આ શદીવભાં ભુવય્મફની તે લખતે શાજયી
શોલી વાણફત થતી નથી અને ન તો તે ોતે
કશે છે કે શુ ં તે ભોકા ઉય શાજય શતો ન ઍભ
કશે છે કે ભેં કોઇ આંખે જોઍર ભાણવથી
અનુક્રભણણકા
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વાંબેર છે . આલા વંજોગોભાં આલી
શદીવને કેભ ભાની ળકામ ?
અલ્રાભા
ળીબ્રી
નોભાની
વાશેફ
“વીયતુન્નફી”ભાં રખે છે કે ‘જ. અફુ
તારીફના ઇસ્રાભ ણલળે ભતબેદ છે .
ભોશદ્દીવની શેવીમતથી ફુખાયીની આ
રયલામત શુ જ્જત થઇ ળકતી નથી, કાયણ કે
છે લ્રો યાલી ભુવય્મફ છે જે ભક્કાના ણલજમ
લખતે ઇસ્રાભ રાવ્મો અને જ. અફુ
તારીફની લપાતના લખતે તે શાજય ન શતો,
તે કાયણે અલ્રાભા અમની (ભુવન્નીપ
ઉમ્દતુર કાયી ળશે ફુખાયી) આ શદીવની
ળશાજભાં રખે છે કે આ યીલામત ભુયવર છે .”
(ણવયતુન્નફી જીલ્દ શેરી, ળીફરી નોભાની
ાનું ૨૪૮)
રયલામતના ઉવુર પ્રભાણે આ શદીવ શુ જ્જત
નથી. આનાથી જ. અફુ તારીફ ણળકજની
શારતભાં લપાત ામ્મા ઍલું વાફીત થતું
નથી અને તેભના લારીદ શ. અબ્દુર ભુિરીફ
ણ ળીકજની શારતભાં ભયણ ામ્મા નથી.
શલે યશી લાત “ભા કાન ણરન્નફીય્મે.... જે ના
અનુક્રભણણકા
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ણલળે ઇભાભ ફુખાયીઍ ેળ કયેરી શદીવ છે
કે “વુયઍ તૌફા કુયઆનની આખયી વુયા
છે .”
ળક્મ છે કે દીરભાં ઍ ણલચાય ઉત્ન્ન થામ કે
“વુયઍ તૌફા” આખયી વુયો તો જરૂય છે .
ફની ળકે કે અભુક આમત શેરા નાઝીર થઇ
શોમ અને કેટરીક છી નાઝીર થઇ શોમ.
તેનો જલાફ ઍ છે કે શાપીઝ ઇબ્ને શજયે
“પત્શે ફાયી પી ળશે ફુખાયી” જીલ્દ ૮, ાનું
૨૩૮ ભાં તેનો ઍ ખુરાવો કમો છે કે વુયે
તૌફાનો ળરૂનો બાગ ભક્કાના ણલજમ છી
નલ શીજયીભાં અને કેટરોક બાગ ગઝલઍ
તફુકના લખતે નાઝીર થઍર છે . (શમાતે
અફુ તારીફ, અલ્રાભા ખારીદ શનપી
બોારી, ાનું ૧૩૩)
જ. અફુ તારીફનો ઇન્તેકાર ણશજયતના ફે
અથલા ત્રણ લયવ શેરાં થમો શતો.
(વોશેરી)
આનો અથજ તો ઍ થમો કે આ આમત નાઝીર
થલાના દવ-ફાય લયવ શેરાં જ. અફુ
તારીફનો ઇન્તેકાર થઇ ગમો, આથી ઍ
અનુક્રભણણકા
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લસ્તુ સ્ટ ક જાશેય થામ છે કે આ આમત
આના ણલળે કદી ણ શોઇ ળકતી નથી.
અલ્રાભા ઝભકળયી તપવીયે કશ્ળાપભાં રખે
છે કે આ આમત શ. અફુ તારીફના ણલળે
નાઝીર થઇ નથી. અલ્રાભા ખારીદ વાશેફ
અન્વાયી શનપી બોારી “શમાતે અફુ
તારીફ” ાનું ૧૩૩ ભાં રખે છે કે “ફશુ જ
ભશાન ભુંઝલણ ઍ લાતની છે કે શુ ઝુય
(વ.)ની ફેઅવતથી રઇને દવ લયવ વુધી
અને ફેઅવતની શેરાં ત્રીવ-ાંત્રીવ લયવ
વુધી ભતરફ કે ૪૫ લયવ વુધી જ. અફુ
તારીફ અને શુ ઝુય (વ.)નો વાથ યહ્યો અને
આ તેભની યલયીળ કયતા યહ્યા, યંતુ શુ ઝુયે
ફેઅવત છી કોઇ લખતે જ. અફુ તારીફને
તબ્રીગ કયી નણશ, યંતુ તેભને ઍ વભમ
ભળ્મો કે જ્માયે ભયણનો આખયી લખત શતો
અને ઍ લખતે જ. અફુ તારીફને તબ્રીગ
કયલાભાં આલે તે લાત કુયઆનની વાથે કોઇ
યીતે ફંધ ફેવતી નથી.”
વુયઍ ણનવાભાં યલયરદગાયે આરભ પયભાલે
છે કે “લ રમવણત િૌફતો ણરલ્રઝીન
અનુક્રભણણકા
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મઅભરુન સ્વય્મેઆતે શિા ઍઝા શઝય
અશદ શોભુર ભલતો કાર ઇન્ની
તુબ્તુરઆન...” (અને ઍલાઓની તૌફા
કફુર થળે નણશ કે જે ઓ ફદીઓ કયેજ જામ
છે . અશીં વુધી કે જ્માયે તેભનાભાંથી કોઇનું
ભૃત્મુ આલી જામ છે ત્માયે કશે છે કે શલે શુ ં
તોફા કરૂં છુ ં ...) (વુયઍ ણનવાઅ આમત ૧૮)
આ આમતથી ઍ યીણાભ જાશેય થામ છે કે
જો યાલી વાચો શોમ તો ભાનલું ડળે કે
ભઆઝલ્રાશ આ (વ.)ભે આ આમતની કંઇ
યલા કયી નણશ કે આરભીનના ભાટે ફળીય,
નઝીય અને યશેભત ફનીને આલેર શોમ તે ળું
ખુદાના શુ કભની ણલરૂઘ્ધ કયી ળકે છે ? નણશ !
શયગીઝ નણશ !
ઉવુરે યીલામતના કાયણે ભુવય્મફની શદીવ
ભુયવર શોલાના રીધે ભાન્મ યાખલા રામક
નથી અને રયલામતોના કામદા પ્રભાણે આ ુયી
ઉતયતી નથી, તો છી ળા ભાટે કફુર
કયલાભાં આલે ?
શલે ભુ લાતને ઘ્માનથી લાંચો. અફુર
કાવીભ અબ્દુયજશભાન વોશેરી જન્ભ શી.(વ.)
અનુક્રભણણકા
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૫૦૮ ભારકતા (ભારટા) લપાત ભયાકળ
શી.વ. ૫૮૧ રકતાફ અયળેઝુર અરપોપો
ભીવયભાં છાઍરી ૧૯૧૪ ળશે વીયતે
ઇબ્ને શશ્ળાભ ાનું ૨૫૯ભાં રખે છે કે
‘કુયેળના રોકો શ. અફુ તારીફની લપાત
લખતે બેગા થમા અને તેઓથી ઇચ્છા દળાજલી
તો શ. અફુ તારીફે આને (યવુરે ખુદા
(વ.)ને) ફોરાલલા ભોકલ્મા અને આે
પયભાવ્મું કે ભાયા બત્રીજા ! આ કુયેળના રોકો
ચાશે છે કે આવભાં વુરેશ થઇ જામ. તે
લખતે આં શઝયતે પયભાવ્મું કે અમ કાકા ! ફવ
ઍકજ કરભો છે કે જે ના ઉય ફધામ અયફ
અને અજભની વયદાયી ભી જળે. તે લખતે
અફુજશેરે કહ્યું કે ઍક નણશ દવ કરભા છે .
આં શઝયતે પયભાવ્મું કશો “રાઍરાશા
ઇલ્રલ્રાશ લ તખરશુ ન ભા તઅફોદુન
ભીનદુનેશી રાઍરાશા ઇલ્રલ્રાશ” કશોેે
અને ફીજા ખુદાઓની ઇફાદત છોડી દો (તે
લખતે તે રોકો તાીઓ ાડીને બાગી ગમા)
શ. અફુ તાણરફે આં શઝયત (વ.)ને કહ્યું કે ભેં
તભોને કોઇ અમોગ્મ ચીઝ ભાંગતા નથી
અનુક્રભણણકા
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વાંબળ્મા (તભે તેઓને કોઇ અમોગ્મ લાત તો
કશી નથી છતાં તેઓ તાીઓ ાડીને ચાલ્મા
ગમા) ત્માય છી જ. અફુ તારીફની ભોતનો
લખત નઝદીક આવ્મો તો જ. અબ્ફાવે જોમું
કે તેઓના શોઠ ચારી યહ્યા છે . તેઓ કાન
નઝદીક રઇ ગમા અને યવુરલ્રાશ (વ.)થી
કહ્યું કે અમ બત્રીજા ભાયા બાઇ (અફુ
તારીફ)ઍ કહ્યું જે આે કશેલાનું તેભને કહ્યું
શતું.
લાંચક ણફયાદયો શઝયત અફુ તારીફના ભયણ
લખતે જે લાત થઇ શતી તે આ ઉય ભુજફ
શતી અને આ ઍ ચાશતા શતા કે ભાયા
ભયણ છી ણ બત્રીજો ળાંતીની વાથે
ોતાનું ણભળન જાયી યાખે. શુ ઝુય (વ.)
કુપપાયને કશે છે કે “રાઍરાશ ઇલ્રલ્રાશ”
કશો તો તેઓ તાીઓ લગાડી ચાલ્મા જામ
છે , જ્માયે જ. અફુ તારીફના શોઠ શરે છે
અને અબ્ફાવ ઇબ્ને અબ્દુર ભુિરીફ કાન
ાવે રઇ જઇને વાંબે છે અને વાક્ષી આે
છે કે જ. અફુ તારીફ ઍજ કશી યહ્યા છે
જે નો આે શભણા કુપપાયને શુ કભ આપ્મો
અનુક્રભણણકા
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શતો. આ યીલામતને ળેખ અબ્દુર શક
ભોશદ્દીવે
દશેરલીઍ
ણ
‘ભદાયેજુન્નફુલત’ભાં રખેર છે .
શલે આ આમતને ણ જયા જુ ઓ જ્માં વુધી
“ભા કાન રીન્નફીય્મે”.... નો વંફંધ છે તો
ઇબ્ને અબ્ફાવનો આ કોર ણ ભોજુ દ છે .
જુ ઓ “ઝેશની દેશરાન” રોકો ોતાના
ફા-દાદાઓના ભાટે ઇસ્તેગપાય કયતા શતા
ઍટરા ભાટે આ આમત નાઝીર થઇ. જ્માયે
આ આમત આલી તો શલે ભુયદાઓને છોડીને
જીલતા ફુઝુગોને ભાટે ઇસ્તેગપાય કયલા
રાગ્મા. અલ્રાશે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ને
ઇસ્તેગપાયનું કાયણ ફમાન કયીને તેનાથી ણ
યોક્મા.
આ આમત વાભાન્મ રોકોના ફાયાભાં છે ન કે
શ. અફુ તારીફના ણલળે (ઝેશની દેશરાન)
ણફયાદયાને ઇભાની ! ફન્ને લસ્તુઓ આની
વભક્ષ યજુ કયી દીધી. ભુવય્મફલાી યીલામત
અને અબ્ફાવ ઇબ્ને અબ્દુર ભુિરીફનો કોર
ણ. શલે ફતાલો કે જ. અફુ તારીફ
ભોેેઅભીન શતા કે નણશ.
અનુક્રભણણકા
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શલે છે લટે જ. અફુ તારીફનો ઍક ળે’ય યજુ
કયલાભાં આલે છે કે ઍશરે વુન્નતની રકતાફ
“વીયતે ઇબ્ને શશ્ળાભ જીલ્દ ૧ ાનું ૩૦૭
ભીવયભાં છાઍરી”ભાં રખેર છે કે :અરભ તઆરભુ અન્ના લજદના ભોશમ્ભદન
નફીય્મન ભુવા ખુિપી અવ્લરીર કુતુફી.
ળું આ નથી જાણતા અભે ભોશમ્ભદ (વ.)ને
ઍલા નફી જોમા જે લા ભુવા શતા. જે નું
લણજન શેરાંની (આવભાની) રકતાફોભાં
કયલાભાં આવ્મું છે .
આ ઉયથી વંૂણજ ખાતયી થઇ ગઇ કે જ.
અફુ તારીફ (અ.) વાચા અથજભાં ભોઅભીન
શતા.
૫૭ થી ૬૨ભી આમાત :-

َۡق َقالُوۡۤۡا ِا ۡـ نّ َ ّ َتبع ال ۡ ُہ ّٰدی َم َع َک ن ُ َت َخ ّ َطف
ِِ
ً ّٰ ً َ َ ۡ ُ َ ّ ۡ ّ َ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ
ِمن اذ ِضنا ؕ اق لم نم ِکن لہم ْوما ا ِمنا
ّۡیُ ۡج ٰۤبی ِال َ ۡی ِہ ثَ َم ّٰر ُة ک ُ ّل َش ۡی ٍء ّذِ ۡر ًقا ِّمن
ِ
અનુક્રભણણકા
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َّ َّ
ََۡ
َ َ
ل ُدنا َق لّٰ ِک ّ َن اخم َؿ ُہ ۡم لَا ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۵۷
َ َۡ َۡ َ ۡ َ ۡ َۡ َ َ َ ۡ
ق کم اہلکنا ِمن قوی ٍۭۃ ب ِؽػة
ُ َ
َ
ُ
َ ۡ َ
َم ِع ۡیش َت َہا ۚ ف ِتلک َم ّٰس ِکن ُہ ۡم ل َ ۡم ت ۡسک ۡن
ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد ِہ ۡم ِالَّا َق ِل ۡیلًا ؕ َق ُک ّ َنا ن َ ۡحنُ
ۡ ۡ
ال ّٰوذِ ِثه َف ﴿﴾۵۸
َ َ َ َ َ ّ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ّٰ َ ّّٰ
ق ما کاـ ذبک مہ ِلک الـػی حتی
َ ُ َ
ُ
َ
یَ ۡب َعث ف ِ ۡیۤۡ ا ِّم َہا َذ ُسوۡلًا ّی ۡتلوۡا َعل ۡی ِہ ۡم
ّٰا ّٰی ِت َنا ۚ َق َما ُک ّ َنا ُم ۡہ ِلؾی ال ۡ ُـ ٰۤػی ِالَّا قَ
ِ

َ ُ ّٰ
ا ۡہل َہا ظ ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۵۹
hajinaji.com
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َ َ ۤۡ ُ ۡ ۡ ُ ۡ ّ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ
اع ال َح ّٰیو ِۃ
ق ما اق ِتیتم ِمن شی ٍء فمت
ُّ ۡ
ۡ ّّٰ َ ۡ َ
َ
الدن َیا َق رِیۡن ُت َہا ۚ َق َما ِعن َد الل ِہ خه ٌؿ ّق
َ ۡ ّٰ َ َ َ ُ
ابكی ؕ افلَا ت ۡع ِقلوۡ َـ ﴿ ﴾۶۱٪

َ َ َ ّٰ
ً َ
اف َم ۡن ّق َع ۡدن ُہ َق ۡع ًدا َح َسنا ف ُہوَ ل َاقِ ۡی ِہ
ُّ
َ َ ۡ ّ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ َ َ َ ۡ
الدن ۡ َیا ثُ ّ َم ُہوَ
اع ال َح ّٰیو ِۃ
کمن متعنہ مت
ۡ
ۡ َ
یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ ِم َن ال ُم ۡحّ ِویۡ َن ﴿﴾۶۱
َ ُ َ ُ َ
َ
َق یَوۡ َؿ یُنا ِخیۡ ِہ ۡم ف َیقوۡ ُؾ ایۡ َن ً َوکٓا ِء َی
َّ
ُۡ َ
ال ِذیۡ َن کن ُت ۡم ت ۡز ُع ُموۡ َـ ﴿﴾۶۲

અને (ભક્કાના નાણસ્તકો તને) કશે છે કે જો
અભે તાયી વાથે ણશદામતને અનુવયનાયા થઇ
જઇઍ તો અભે અભાયા દેળભાંથી ઉંચકાઇ
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જઇઍ. ળું અભોઍ તભને ઍલા બમ યશીત
ણલત્ર શયભ (ફમતુલ્રાશના ક્ષેત્ર)ભાં જગ્મા
નથી આી કે જે ના તયપ અભાયા તયપથી
યોઝી તયીકે દયેક જાતનાં પ (ભોટા
પ્રભાણભાં) રાલલાભાં આલે છે ? યંતુ તેઓ
ભાંશેના ઘણાખયા જાણતા નથી. (૫૭)
અને અભોઍ ઍલી કેટરીઍ લસ્તીઓનો નાળ
કયી નાખમો કે જે ોતાના લૈબલ ણલરાવ ય
ઇતયાઇને ોતાનું જીલન વ્મતીત કયતી શતી,
જે થી તેભની છી તેભના આ (લેયાન થઇ
ગઍરા) ભકાનો ઘણાંજ થોડા લવાલલાભાં
આવ્મા; અને ભૂ લાયવ તો અભેજ છીઍ.
(૫૮)
અને તાયો યલયરદગાય કોઇ લસ્તીનો નાળ
કયતો નથી જ્માં વુધી દયેક લસ્તુઓના
કેન્દ્રસ્થાને કોઇ યવૂર ેદા કયી તેભને અભાયી
આમતો લાંચી ન વંબાલે, અને તે
લસ્તીઓના યશેલાવીઓ ઝુલ્ભ કયલા ભાંડે
નણશ ત્માં વુધી અભે તે લસ્તીઓનો શયગીઝ
નાળ કયતા નથી. (૫૯)
અને તભને જે લસ્તુ ણ આલાભાં આલી છે
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તે વંવાયી જીલનની ભામા અને તેનો ળણગાય
છે , અને જે કાંઇ અલ્રાશની ાવે છે ઍજ
વૌ કયતાં ફેશતય અને લધુ ટકી યશેનાય છે ;
છતાં તભે વભજ ધયાલતા નથી ? (૬૦)
ળું તે ળખવ કે જે નાથી અભોઍ વાયા
ફદરાનો લામદો કમો શોમ, છી તેને તે
(લામદા ભુજફ ફદરો) ભનાય ણ શોમ, તે
તે ળખવની ફયોફય થઇ ળકે કે જે ને અભોઍ
દુણનમાની જીંદગીની વાભગ્રીથી રાબ
શોંચાડ્મો શોમ, છી તે કમાભતના રદલવે
(અઝાફ ભાટે) શાજય કયલાભાં આલેરાઓ
ભાંશેનો ણ શોમ ? (૬૧)
અને જે રદલવે (અલ્રાશ) તેભને ફોરાલળે ,
છી પયભાલળે કે ભાયા તે ળયીકો ક્માં છે કે
જે ભને તભે ભાયા ફયોફયીના ગણતા શતા?(૬૨)
શાયીવ ણફન નોપીર શ. યવુરે ખુદા (વ.)
ાવે આવ્મો અને કહ્યું કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.)
અભો જાણીઍ છીઍ કે તભાયી લાત વાચી છે .
ભયલા છી અભાયા ભાટે બરાઇ છે , ણ
તભારૂં અનુવયણ કયલાથી ફધા અયફો વાથે
દુશ્ભની થામ છે અને અયફો અભને શયભના
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સ્થેથી કાઢી ભુકે ઍ લખતે કુદયતે આ આમત
નાઝીર પયભાલી.
તભાયી શેરાંના રોકોનો નાળ કમો જે ઓ
ોતાના લૈબલ અને ણલરાવ ઉય અકડતા
શતા અને અભાયી નેઅભતોનો ળુક્ર અદા
કયતા ન શતા અને ઍ રોકોના ભકાનો લેયાન
અને ફયફાદ થઇ ગમા.
કુદયત કોઇ ણ ળશેયનો નાળ કયતો નથી
જ્માં વુધી કે ત્માં ણશદામત ભાટે ોતાનો
મગમ્ફય ન ભોકરે. અભાયી આમતો લાંચીને
રોકો ઉય શુ જ્જત તભાભ કયે છે .
તભને જે કંઇ આલાભાં આવ્મું છે તે વંવાયી
જીલનની ભામા અને તેનો ળણગાય છે ણ,
અલ્રાશની ાવે તે ફધા કયતાં વાયી અને
ઉિભ લસ્તુઓ છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ અફુજશેર વાથે ધભજ
ણલળે લાતચીત કયી તે લખતે ખુદાઍ આ
આમત નાઝીર પયભાલી.
તે રદલવે તેઓને કશેલાભાં આલળે કે જે ને
તભો ભાયી વાથે ળયીક કયતા શતા તેઓ આજે
ક્માં છે ?
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૬૩ થી ૬૭ ભી આમાત :-

َ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ
قاؾ ال ِذین حق علی ِہم القوؾ ذبنا
ٰۤہ ُؤلَٓا ِء الّ َ ِذیۡ َن اَ ۡغوَیۡ َنا ۚ اَ ۡغوَیۡ ّٰن ُہ ۡم َکماَ
َ َ َ َ ۡ َ ۤۡ
َ ُ ۤۡ َ َ
َ
غوَیۡنا ۚ تك َ ّؿانا ِال َ ۡیک ۫ َما کانوۡا ِا ّیانا

حَ ۡع ُب ُد ۡق َـ ﴿﴾۶۳

ََ
َ ۡ َ ۡ ُۡ ََُ َُ َ
ٓاءخ ۡم ف َد َعوۡ ُہ ۡم فل ۡم
ق قِیل اخعوا ًوک
یَ ۡس َتج ۡی ُبوۡا ل َ ُہ ۡم َق َذاَ ُقا ال ۡ َع َذ َ
اب ۚ لَوۡ اَنّ َ ُہمۡ
ِ
َ ُ
کانوۡا یَ ۡہ َت ُد ۡق َـ ﴿﴾۶۴
َ ُ
َ
َ ۤۡ َ
َق یَوۡ َؿ یُنا ِخیۡ ِہ ۡم ف َیقوۡ ُؾ َمادا ا َج ۡب ُت ُم
ۡ
ۡ
ال ُم ۡر َس ِله َف ﴿﴾۶۵
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َ
ُ َف َعم َی ۡت َع َل ۡیہ ُم الۡاَن ۢۡ َب
ٓاء یَ ۡو َم ِئ ٍذ ف ُہ ۡم لَا
ِ
ِ
َُ َ ََ
﴾۶۶﴿ ٓاءلوۡ َـ
یت س

َ ََفاَ ّ َما َم ۡن ت
ًاب َق ّٰا َم َن َق َعم َل َصال ِحا
ِ
ۡ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َ ٰۤ َ َ
َ
﴾۶۷﴿ فعسی اـ یکوـ ِمن المف ِل ِحهف
ત્માયે તે રોકો કે જે ભના ઉય અભાયા
(અઝાફનો) કોર ૂયલાય થઇ ગમો શળે
અયજ કયળે કે શે અભાયા યલયરદગાય ! આ
ઍજ રોકો છે કે જે ભને અભોઍ બભાવ્મા
શતા, તેભને બભાવ્મા જે લી યીતે કે અભે ોતે
બભી ગમા શતા; શલે અભે તાયી શજૂ યભાં
તેભનાથી ફેઝાયી ઇચ્છીઍ છીઍ, આ રોકો
શયગીઝ અભાયી ૂજા કયતા ન શતા. (૬૩)
અને તેભને કશેલાભાં આલળે કે તભે તભાયા
ળયીકોને ોકાયો, જે થી તેઓ તેભને ોકાયળે
ણ તેઓ તેભને કાંઇ જલાફ નણશ આે અને
તેઓ (નયીઆંખે) અઝાફ નીયખળે; (ત્માયે
અનુક્રભણણકા
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ઍલી ઇચ્છા કયળે કે) જો તેઓ વન્ભાગે
ચાલ્મા શોત તો કેલું વારૂં થતે ! (૬૪)
અને જે રદલવે તે (અલ્રાશ) તેભને વાદ
કયળે, છી પયભાલળે કે તભોઍ યવૂરોને
(તેભના વભજાલલાનો) ળો જલાફ આપ્મો
શતો ? (૬૫)
ણ તે રદલવે તેભને તે ફાફતો ણલે કાંઇ ણ
વુજળે નણશ, (અને) તેઓ ઍકભેકને કોઇ
પ્રશ્ન ણ કયી ળકળે નશીં. (૬૬)
છી જે ણે તૌફા કયી શળે તથા ઇભાન રાવ્મો
શળે તથા વત્કામો કમાજ શળે તો આળા છે કે
ભુણક્ત ાભનાયાઓ ભાંશેનો થઇ જળે. (૬૭)
જે રોકો ઉય અઝાફ કયલો જરૂયી થઇ ગમો
તેઓ કશેળે કે અમ ભાયા યફ ! આ રોકો કે
જે ઓઍ દુણનમાભાં અભાયી તાફેદાયી કયી છે
તેને અભોઍ ગુભયાશ કમાજ છે જે લી યીતે અભો
ોતે બટકેરા શતા અને મગમ્ફયોની
નવીશતો ઉય અભોઍ અભર કમો નણશ.
કાપીયોને કશેલાભાં આલળે કે તભોઍ જે ઓને
અભાયા ળયીક કમાજ શતા તેભને ફોરાલો કે તે
રોકો તભાયા અઝાફને દુય કયે. તે લખતે
અનુક્રભણણકા
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કાપયો ગબયાઇ અને યેળાન થઇને તેઓને
ફોરાલળે અને જે ને ળયીક કમાજ શતા તેઓ
અળક્ત શોલાને કાયણે તેભને જલાફ આી
ળકળે નણશ અને તેઓ અઝાફને જોળે. તે
લખતે ઍલી ઇચ્છા કયળે કે જો અભે વન્ભાગે
ચાલ્મા શોત તો કેલું વારૂં થાત.
અને માદ કય ઍ રદલવને જે રદલવે
અમ્ફીમાઓને જુ ઠરાલનાયા કાપયોને ખુદા
ફોરાલળે અને કશેળે કે તભોને મગમ્ફયોઍ
શકની દાલત આી શતી તેનો તભે ળું જલાફ
આપ્મો શતો ?
તે રદલવે ઍ રોકોને ળું જલાફ આલો તેની
કાંઇ ણ વભજ ડળે નણશ. તેઓ ફશુ જ
રાચાય અને અળક્ત શળે અને ડયના રીધે
કોઇ લાત તયપ ઘ્માન આળે નણશ. શઝયત
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
જ્માયે ફંદાને કફયભાં દાખર કયાળે તે લખતે
ગબયાઇ જળે. મગમ્ફય ણલળે વલાર
કયલાભાં આલળે. જો તે ભોઅભીન શળે તો
કશેળે કે શુ ં વાક્ષી આું છુ ં કે ખુદાનો યવુર
ફયશક છે , ત્માયે તેને કશેલાભાં આલળે કે તું
અનુક્રભણણકા
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આયાભથી વુઇ જા અને તેની કફયને ણલળા
કયલાભાં આલળે તથા તેને જન્નતભાં તેનું
સ્થ ફતાલલાભાં આલળે. જ્માયે કાપયને
આજ વલાર ુછલાભાં આલળે તો કશેળે કે શુ ં
જાણતો નથી, છી તેને કફયનો અઝાફ થળે.
જે રોકોઍ ગુનાશોથી તોફા કયી શળે અને
ઇભાન રાલી નેક અભર કમાજ શળે તો આળા
છે કે ભુણક્ત ાભનાયાઓભાંથી તેઓ શળે. આ
આમતભાં “અવા” ળબ્દ લામો છે ઍ છતાં કે
ભોઅભીન અને નેક તોફા કયનાયો ફેળક
ભુણક્ત ભાનાયો છે ઍ ભુજફ ઍટરા ભાટે
કશેલાભાં આવ્મું કે આળા અને ણનયાળાની
લચ્ચે તે યશે અને ભગરૂય ન થઇ જામ.
૬૮ થી ૭૨ ભી આમાત :-

َ َ ٓاء َق یَ ۡخ َت ُاذ ؕ َما ک
ُ َق َذ ّبُ َک یَ ۡخ ُل ُق َما یَ َش
اـ
َ ّ َ ّٰ ّٰ َ َ ّّٰ َ ّٰ ۡ ُ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ
لہم ال ِخهؿۃ ؕ سبحن الل ِہ ق تعدی عما
ُ ۡ
﴾۶۸﴿ یٍُ ِوخوۡ َـ
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ُ
ُ َ َ َ
َق َذ ّبک ح ۡعل ُم َما ت ِک ّ ُن ُص ُد ۡق ُذ ُہ ۡم َق َما
ُ ُ
ح ۡع ِلنوۡ َـ ﴿﴾۶۹
َ ُ َ ّّٰ ُ َ ۤۡ ّٰ َ ّ َ ُ َ َ ُ ۡ
ُ
ۡ
َ
ق ہو اللہ لا ِالہ ِالا ہو ؕ لہ الحمد فِی
ۡ ۡ
ّٰ
ُ
الۡا ۡقخّٰی َق الۡآ َِو ِۃ ۫ َق ل َ ُہ ال ُحک ُم َق ِال َ ۡی ِہ
ُ
ت ۡر َج ُعوۡ َـ ﴿﴾۷۱

ّّٰ َ ُ ّ َ
ُ َ
ق ۡل ا َذ َءیۡ ُت ۡم ِا ۡـ َج َع َل الل ُہ َعل ۡیک ُم ال ۡی َل
َ ۡ ّّٰ
ۡ
َي ۡو َم ًدا ِاخّٰی یَوۡ ِؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ َم ۡن ِالّٰ ٌہ غه ُؿ الل ِہ
ۡ ُ
ََ َ
یَا ِت ۡیک ۡم ِب ِض َیٓا ٍء ؕ افلَا ت ۡس َم ُعوۡ َـ ﴿﴾۷۱
ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ ّّٰ
الل ُہ َع َل ۡی ُکمُ
قل اذءیتم ِاـ جعل
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َّ
ۡ
الن َہ َاذ َي ۡو َم ًدا ِاخّٰی یَوۡ ِؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ َم ۡن ِالّٰ ٌہ
ُ ُ َ َ ُ ۡ ّّٰ ۡ َ
ؕ غه ُؿ الل ِہ یَا ِت ۡیک ۡم ِبل ۡی ٍل ت ۡسکنوۡ َـ فِ ۡی ِہ
ُ ََ
﴾۷۲﴿ افلَا ت ۡب ِِ ُو ۡق َـ
અને તાયો યલયરદગાય જે કાંઇ ચાશે છે
ઉત્ન્ન કયે છે , અને જે ને ચાશે છે તેને ચુંટી
કાઢે છે ; તેભને તે અણધકાય નથી, તેભનાથી
અલ્રાશ ાક અને ચઢીમાતો છે . (૬૮)
અને (શે યવૂર !) તાયો યલયરદગાય તે
લસ્તુઓને જાણે છે કે તેભના અંત:કયણો
વંતાડી યાખે છે , અને તેભને ણ કે જે ને તેઓ
જાશેય કયે છે . (૬૯)
અને ઍજ અલ્રાશ છે કે જે ના ણવલામ અન્મ
કોઇ ભાઅફૂદ નથી; આરોક અને યરોકભાં
દયેક પ્રકાયના ગુણગાન તેનાજ ભાટે રામક છે ,
અને તેનેજ દયેક આજ્ઞા કયલાનો અણધકાય છે ;
અને તભો વલેનું ાછુ ં પયલું ણ તેનીજ તયપ
થળે. (૭૦)
અનુક્રભણણકા
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(શે યવૂર !) તું કશે કે જો તે કમાભતના રદલવ
વુધી તભાયા ઉય ણનયંતય યાત્રીજ કામભ કયી
દે તો અલ્રાશ ણવલામ ઍલો ક્મો ભાઅફૂદ છે
કે જે તભાયા ભાટે પ્રકાળ રઇ આલે ? ળું તભે
ઘ્માનૂલજક વાંબતા નથી ? (૭૧)
તું કશે કે ળું તભે આ ણલચામુું ણ છે કે જો
અલ્રાશ કમાભતના રદલવ વુધી તભાયા ય
વતત રદલવજ કામભ કયી યાખે તો
અલ્રાશના ણવલામ ફીજો કોણ ઍલો
ભાઅફૂદ છે કે જે તભાયા ભાટે યાત્રી રઇ
આલે કે જે ભાં તભે આયાભ કયો ? ળું તભે આ
(વઘું અંતય ચક્ષુઓથી) જોતા નથી ?
(૭૨)
કુયેળના ભોટેયાઓ કશેતા શતા કે ખુદાઍ
ભોશમ્ભદ (વ.)ને નફુવ્લત કેભ આી ? આ
ઉચ્ચ દયજ્જાને રામક તો ભક્કા અને
તાઍપના લડેયાઓ શતા. તેઓના જલાફભાં
ખુદાઍ આ આમત નાઝીર પયભાલી ‘અને
ખુદા જે ને ચાશે તેને વંદ કયે છે .’ અઇમ્ભઍ
તાશેયીન (અ.)ની યીલામતોથી ઍ લાત ણવઘ્ધ
થામ છે કે જે લી યીતે ઇન્વાન ખુદ
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મગમ્ફયને ણનમુક્ત કયી ળકતો નથી ઍજ
પ્રભાણે કોઇને ઇભાભ ફનાલલાનો ણ શક
નથી.
યલયરદગાય ઍ ચીજને જાણે છે જે ને કાપયો
ોતાના અંત:કયણોભાં છુ ાલી યાખી છે અને
જે લાતને તે જાશેય કયે છે તેનાથી ણ
ખુદાલંદે આરભ જાણકાય છે .
તેજ ખુદા ઇફાદતને રામક છે તેના ણવલામ
ફીજો કોઇ ઇફાદતને રામક નથી અને
દુણનમા તથા આખેયતભાં તેજ યોઝી આનાયો
છે . ભોઅભીન જે લી યીતે દુણનમાભાં તેનો ળુક્ર
અને લખાણ કયે છે તેલીજ યીતે આખેયતભાં
ણ તે તેનો ળુક્ર અને લખાણ કયળે.
શલે અલ્રાશ તઆરા તલશીદનું લણજન કયે છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓને કશો કે ઍ
કુદયતનો ઇન્કાય કયનાયાઓ તભો ભને ખફય
આો કે જો ખુદા તભાયા ઉય કમાભત વુધી
શંભેળા યાત્રીજ કામભ કયી દે તો ળું અલ્રાશ
ણવલામ કોઇ ભાઅફુદ છે જે પ્રકાળને રાલે ?
ઍજ ખુદા છે કે જે ણે તભાયા ભાટે વૂમજને
પ્રકાળીત કમો કે રદલવના ઉજાવભાં તભો
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કાભ-ધંધો કયી ળકો અને જો કમાભત વુધી
ેતભાયા ઉય વતત રદલવ જ કામભ કયી યાખ
ેતો અલ્રાશના ણવલામ ફીજો કોણ છે જ
? યાત્રી રઇ આલે અને તભે આયાભ કયી ળકો
૭૩ થી ૭૫ ભી આમાત :-

َ ۡ َّ ۡ َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َ َّ
الن َہاذَ
ق ِمن ذحم ِت ٖہ جعل لکم الیل ق
ل َِت ۡس ُک ُنوۡا فِ ۡی ِہ َق ل َِت ۡب َت ُغوۡا ِم ۡن َف ۡض ِل ٖہ قَ
َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ
َ
ۡ
ُ
لعلکم تشٕوقـ ﴿﴾۷۳
َ ُ َ ُ َ
َ
َق یَوۡ َؿ یُنا ِخیۡ ِہ ۡم ف َیقوۡ ُؾ ایۡ َن ً َوکٓا ِء َی
َّ
ُۡ َ
ال ِذیۡ َن کن ُت ۡم ت ۡز ُع ُموۡ َـ ﴿﴾۷۴
ُ َُ َ
ََُۡ
َ َ
َق ن َز ۡعنا ِم ۡن ک ِ ّل ا ّم ٍۃ ش ِہ ۡی ًدا فقلنا
َہاتُوۡا ُب ۡر َہان َ ُک ۡم َف َع ِل ُموۡۤۡا اَ ّ َـ ال ۡ َح ّ َق ل ِ ّّٰل ِہ قَ
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ََۡ ُ َ َ ۡ َ
﴾۷۵٪ ﴿ ض ّ َل َعن ُہ ۡم ّما کانوۡا حفل ُؿ ۡق َـ
અને તેણેજ ોતાની કૃાથી તભાયા ભાટે
યાત્રી તથા રદલવ ફનાવ્માં છે કે જે થી તે
(યાત્રી)ભાં તભે આયાભ કયો, અને (રદલવ) ઍ
ભાટે કે તભે તેની કૃા (યોઝી) ચાશનાયા
થાઓ, અને ઍ ભાટે કે તભે ાડ (ઉકાય)
ભાનતા યશો. (૭૩)
અને જે રદલવે અલ્રાશ તેભને ફોરાલળે અને
છી ૂછળે કે ભાયા તે ળયીકો ક્માં છે કે
જે ભને તભે ભાયા ફયોફયીના વભજતા શતા?
(૭૪)
અને અભે દયેક ઉમ્ભતભાંથી અકેકો વાક્ષી
જુ દો ાડી રઇળું, છી અભે (ભુશ્રીકોને)
કશીળું કે તભે ોત ોતાની (ફચાલની)
દરીરો યજુ કયો ત્માયે તેઓ વભજી જળે કે
વત્મ (શકીકત) અલ્રાશ તયપજ છે , અને જે
જુ ઠું તેઓ ઘડી કાઢતા શતા તે તેભની ાવેથી
જતું યશેળે. (૭૫)
ખુદાઍ ોતાની યશેભત અને ભશેયફાનીથી
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યાત્રી અને રદલવ ફનાવ્મા છે . યાતના આયાભ
કયો અને રદલવના તભો ોતાની યોઝીને
ળોધો અને ઍ ભાટે તભે તેનો આબાય ભાનતા
યશો અને ઍ રદલવે ફુતયસ્તોને ખુદા
ફોરાલળે અને કશેલાભાં આલળે કે જે ને ભાયા
ળયીક ઠયાલતા શતા તે ક્માં છે ?
ખુદા દયેક ટોાભાંથી કાપયો ઉય ઍક વાક્ષી
રાલળે અને દયેક ઉમ્ભતના મગમ્ફયને તેઓ
ઉય વાક્ષી દેલા ભાટે કમાભતના રદલવે યજુ
કયળે. તેઓ તેભના કુફ્ર અને ગુભયાશીની
વાક્ષી આળે અને દયેક ઝભાનાના ઇભાભને
ણ વાક્ષી ભાટે રાલળે. છી તે ભુળયીક
રોકોને ુછલાભાં આલળે કે તભે ોતાના
ફચાલની દરીરો યજુ કયો ણ તેઓ કાંઇ
ણ લસ્તુ યજુ કયી ળકળે નશીં.
૭૬ થી ૭૭ભી આમાત:-

ّٰ َ َ ّٰ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ ّ
ِاـ قاذقـ کاـ ِمن قو ِؿ موسی فبغی
َ ّ ۡۤ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ّٰ ۡ َ ّٰ َ ۡ ۡ َ َ
علی ِہم ۪ ق اتینہ ِمن الکنورِ ما ِاـ
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ُ ُۡ ۡ
ُ ُٓ ۡ
َ
َمفا ِت َح ٗہ ل َ َتنوۡا ِبال ُع ۡص َب ِۃ اقخِی الق ّوَ ِۃ ٭ ِاد
َ َ َ
ُ
َ ۡ َ ّّٰ
اؾ ل َ ٗہ قوۡ ُم ٗہ لَا تؿ َػ ۡج ِا ّـ الل َہ لَا یُ ِح ّب
ق
َۡ ۡ
الؿ ِػ ِحه َف ﴿﴾۷۶
َ ۡ َ ۡ َ ۤۡ ّٰ ّٰ َ ّّٰ ُ ّ َ
الد َاذ ال ۡ ّٰآ َِو َۃ قَ
ق ابت ِغ فِیما اتىک اللہ
َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ُّ ۡ َ
الدن َیا َق ا ۡح ِس ۡن
لا تنس ن ِصیبک ِمن
َ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ ِال َ ۡی َک َق لَا تَ ۡبغ ال ۡ َف َساخَ
کما احسن
ِ
ّ َ ّّٰ
فی الۡاَ ۡ
الل َہ لَا یُ ِح ّ ُب ال ۡ ُم ۡف ِس ِدیۡنَ
ص ؕ ِاـ
ذ
ِ
ِ
﴿﴾۷۷
ણનવંળમ કારૂન ભૂવાની કોભભાંથી શતો, ણ
તે સ્લકોભની ણલરૂધ્ધ ફંડખોય થઇ ગમો શતો,
અને અભોઍ તેને ઍટરા ફધા ખજાના
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આપ્મા શતા કે તેની ચાલીઓ ળણક્તલાા
રોકો ણ ભશા ભુશ્કેરીઍ ઉાડી ળકતા શતા
તેને જ્માયે તેની કોભે કહ્યું કે તું (અઢક
વંણિ ભાટે) શયખા ભા, ણનવંળમ અલ્રાશ
શયખાનાયાઓને દોસ્ત નથી યાખતો. (૭૬)
અને અલ્રાશે તને જે કાંઇ આી યાખમું છે
તેના પ્રતાે તું આખેયતના ઘયનો ચાશનાયો
થા, અને દુણનમા ભાંશેની તાયી પયજ લીવયી
ન જા, અને જે લી યીતે અલ્રાશે તાયા ઉય
ઉકાય કમો છે તું ણ (અલ્રાશના ફંદાઓ
ય) ઉકાય કય, અને ૃથ્લી ય પવાદને
ચાશનાયો ન થા; ણનવંળમ અલ્રાશ પવાદ
કયનાયાઓને દોસ્ત નથી યાખતો. (૭૭)
આ વુયાભાં શ. ભુવા (અ.) અને રપયઔનનું
લણજન કયલાભાં આવ્મું છે અને શલે કારૂનનું
લણજન થામ છે . કારૂન જ. ભુવા (અ.)ની
કોભભાંથી શતો અને કેટરાક કશે છે કે કારૂન
જ. ભુવા અ.વ.નો કાકો શતો. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે તે ભુવા
(અ.)ની ભાવીનો દીકયો શતો અને તભાભ
ફની ઇવયાઇરભાં તલયેતનું લાંચન તે વુંદય
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યીતે કયતો શતો અને જ. ભુવા (અ.) ઉય જે
૭૦ ભાણવો ઇભાન રાવ્મા શતા તેભાં તેનો
ણ વભાલેળ થઇ જામ છે . જ્માયે તે ગયીફ
શતો ત્માયે તે વભ્મ અને નમ્ર શતો. તે
જાશેયભાં ઇભાન રાવ્મો શતો અને ફાતીનભાં
વાભયીની જે ભ તે કાપય શતો. ખુદાઍ
તઆરાઍ ભાર થકી તેની યીક્ષા કયી અને
જ્માયે તેને ભાર ભળ્મો ત્માયે તે ફશુ જ
ભગરૂય થઇ ગમો. તેની ાવે ઍટરી ફધી
દોરત શતી કે કેટરામ ખચ્ચય ઉય તેના
ખજાનાની ચાલીઓ રાદલાભાં આલતી શતી.
જ્માયે તેની કોભે જોમું કે તે વોના-ચાંદીના
ઢગરા જોઇને ફશુ જ શયખામ છે તો કોભના
રોકોઍ કહ્યું કે તું શયખ ન કય, ખુદા તેને
વંદ કયતો નથી.
અમ કારૂન ! અલ્રાશે તને જે કંઇ આપ્મું છે
તેના પ્રતાે તું આખેયતનો ચાશક ફન, નેક
કામો કય અને ખુદાના ફંદાઓ વાથે
બરાઇથી લતજ અને ઝભીન ઉય તું પવાદ ન
કય. કાયણ કે અલ્રાશ પવાદ કયનાયને વંદ
કયતો નથી. જ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
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(અ.)ઍ પયભાવ્મું તું ોતાની ળણક્ત, તંદુયસ્તી
અને જલાનીભાં કોઇ લસ્તુને બુર નણશ. તેના
થકી તું આખેયતનો ચાશક ફન, ફીભાયીની
શેરાં તંદુયસ્તીને ઉિભ જાણ, અળણક્તની
શેરે ળણક્તને ઉિભ જાણ, કોઇ કાભભાં
પવાઇ જા તે શેરાં ભુણક્તને ફશેતય ભાન,
ફુઢાાની શેરાં જલાનીને ઉિભ વભજ
અને વાયા વભમભાં તાયાથી ફને તેટરી
ખુદાની ઇફાદત કય. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે આંતયીક પવાદ
ફાહ્યના ઝગડાને રીધે છે તો જે વ્મણક્ત
ોતાના ફાતીનને વુધાયે તો અલ્રાશ તેના
જાશેયને વુધાયળે અને જે કોઇ છુ ી યીતે
ખુદાની વાથે ખમાનત કયળે તો ણ ખુદા
જાશેયભાં તેના અમફ નણશ ખોરે. અણતળમ
પવાદ ઍ છે કે ફંદો ખુદાથી ગાપીર યશેલા
ઉય ખુળ શોમ અને રાંફી રાંફી આળાઓ,
રોબ અને અણબભાનથી પવાદ મદા થામ
છે . જે ભકે અલ્રાશે કારૂનનું આ રકસ્વાભાં
લણજન કમુું છે .
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૭૮ થી ૮૧ ભી આમાત :-

اؾ ِانّ َ َما ۤۡ اُ ۡق ِت ۡی ُت ٗہ َعدّٰی ِع ۡلم ِع ۡن ِد ۡی ؕ اَقَ
َق َ
ٍ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
ۡ
لم حعلم اـ اللہ قد اہلک ِمن قب ِل ٖہ
م َن ال ۡ ُـ ُػ ۡقـ َم ۡن ُہوَ اَ َش ّ ُد م ۡن ُہ ُق ّوَ ًۃ ّ َق اَخۡمَؿُ
ِ
ِ
ِ

ُُ
َج ۡم ًعا ؕ َق لَا یُ ۡسـ َ ُل َع ۡن دنوۡ ِب ِہ ُم
ۡ
ال ُم ۡجرِ ُموۡ َـ ﴿﴾۷۸
َ َ َ َ َ ّٰ َ ۡ ۡ ۡ َ َ َ ّ َ
اؾ ال ِذیۡ َن
فُوث عدی قو ِم ٖہ فِی رِین ِت ٖہ ؕ ق
ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ
َ
الدن َیا ّٰیل ۡی َت لَنا
یرِیدقـ الحیوۃ
ۡ َ َ ۤۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ّ َ ٗ َ ُ ۡ َ ّ
ِمثل ما اقتِی قاذقـ ۙ ِانہ لذق ح ٍظ
َع ِظ ۡی ٍم ﴿﴾۷۹
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َ
ُ َاؾ الَّذیۡ َن اُ ۡقتُوا ال ۡ ِع ۡل َم َقیۡ َل ُک ۡم ثَو
اب
ِ َ َق ق
ّ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ خه ٌؿ ل َِم ۡن ّٰا َم َن َق َع ِم َل َصال ًِحا ۚ َق لَا
ّّٰ یُ َل ّّٰق َہا ۤۡ ِالَّا
﴾۸۱﴿ الصكِ ُؿ ۡق َـ
َ َ  َف َما کٞ َف َخ َس ۡف َنا ب ٖہ َق ب َداذ ِف الۡاَ ۡذ َص
اـ
ِ ِ ِ
ّّٰ ۡ ُ ۡ ٗ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ّ َ ۡ ٗ َ
َالل ِہ ٭ ق
لہ ِمن فِئ ٍۃ ینِوقنہ ِمن خق ِـ
ۡ ۡ
َ َ َما ک
﴾۸۱﴿ اـ ِم َن ال ُمن َت ِِ ِویۡ َن
તેણે કહ્યું કે ભેં જે કાંઇ ભેવ્મું છે તે તો ભાયા
જ્ઞાન (અક્કર શોંણળમાયી)થી ભેવ્મું છે ;
(યંતુ) ળું તે આ જાણતો ન શતો કે અલ્રાશે
તેની ૂલે ઘણાંમ ટોાં કે જે તેના કયતાં
ળણક્તભાં લધાયે શતા અને જે ભના
અનુમામીઓ ણ લધાયે શતા તેભનો નાળ
કયી નાખમો શતો ? અને ગુનેશગાયોને તેભના
અનુક્રભણણકા
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ગુનાશોની ફાફત વલાર કયલાની જરૂય ડળે
નણશ. (૭૮)
છી જ્માયે તે ોતાની કોભ વાભે ફની ઠની
(ૂયા બકાથી) નીકતો ત્માયે તે રોકો-કે
જે ઓ વંવાયી જીંદગીના ચાશનાયા શતા
કશેલા રાગતા કે અભાયા ભાટે ણ આલું કાંઇ
શતે જે લું કે કારૂનને આલાભાં આવ્મું છે તો
કેલું વારૂં થતે ! ણનવંળમ તે ભશા બાગ્મળાી
છે . (૭૯)
અને તે રોકોઍ કે જે ભને જ્ઞાન આલાભાં
આવ્મું શતું કે અપવોવ તભાયા ઉય ! જે
ળખવ ઇભાન રાવ્મો તથા વત્કામો કમાજ તેને
અલ્રાશ તયપથી જે ફદરો ભળે તે ફેશતય
શળે, ણ તે ધીયજ ધયનાયાઓ ણવલામ ફીજા
કોઇને ભતો નથી. (૮૦)
છી અભોઍ તે (કારૂન)ને તથા તેના ઘયને
ઝભીનભાં ધવાલી દીધાં, છી ન તેનું કોઇ
ઍલું ટોું શતું કે જે અલ્રાશ (ના અઝાફ)થી
ફચાલલા ભાટે તેની વશામ કયે, અને ન તે ંડે
ોતાને ફચાલી ળક્મો. (૮૧)
કારૂને જ્માયે આ નવીશતની લાતો વાંબી
અનુક્રભણણકા
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તો તે લધાયે અજ્ઞાનતાના અંધાયાભાં અટલાઇ
ગમો અને તે કશેલા રાગ્મો કે આ ભાર ભેં
ભાયી અક્કર અને ફુણઘ્ધથી પ્રાપ્ત કમો છે .
કશે છે કે કારૂન રકભીમાનું જ્ઞાન ધયાલતો શતો
અને તે થકી તેણે ુર્ષક વોનું રૂું બેગું કમુું
શતું. કુદયત તયપથી તેને જલાફ ભે છે કે ળું
તે જાણતો ન શતો કે અલ્રાશે તેની શેરાં
ઘણામ રોકોને ળણક્તભાં લધાયે ફનાવ્મા શતા
અને તેના વાથીઓ ણ ઘણા શતા, ળું તેભનો
નાળ ન થમો ?
જ્માયે રોકો તેને વંૂણજ બકા વાથે જોતા
ત્માયે કશેતા કે કાળ અભાયી ાવે ણ આલું
શોત તો કેલું વારૂં થાત.
છી ખુદા પયભાલે છે કે જે રોકોને
આખેયતનું જ્ઞાન આલાભાં આવ્મું શતું અને
જે ઓ વંતોી ને અક્કરભંદ શતા. જે ભકે
મુળોઅ ણફન નુન ણલગેયે કે જે ઓ શ. ભુવા
(અ.)ના અસ્શાફ શતા તેઓઍ કહ્યું કે અમ
દુણનમાના ચાશનાયાઓ ! તભાયા ઉય
અપવોવ છે . આના કયતાં તો આખેયતનો
વલાફ ફશુ જ ઉિભ છે . જ. ભુવા (અ.)
અનુક્રભણણકા
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કારૂનની વાથે ફશુ નયભાળ અને બરાઇથી
લતજતા શતા ણ તે જ. ભુવા (અ.)ની વાથે
લધાયે દુશ્ભની કયતો શતો, ઍટરે વુધી કે
જ્માયે ઝકાતનો શુ કભ આવ્મો કે ભારનો
ચોથો અથલા દવભો બાગ ઝકાતનો
આલાભાં આલે. શ. ભુવા અ.ભે કારૂનને કહ્યું
કે ખુદાઍ ોતાના ફંદાઓ ઉય ઝકાત
લાજીફ કયી છે તે આલી જોઇઍ. તેથી
કારૂને કહ્યું કે ઝકાત તો ભાયે ફશુ જ આલી
ડે ભાટે શુ ં નણશ આું. ત્માયે જ. ભુવા
(અ.)ઍ કહ્યું કે તાયી ાવે તો શુ ં થોડી ઝકાત
ભાંગું છુ ં . તું ભને શજાય રદનાયભાંથી ઍક
રદનાય આ અને શજાય રદયશભભાંથી ઍક
રદયશભ આ. શજાય ફકયાભાંથી ઍક ફકયો
આ. તેણે કહ્યું કે શુ ં ણલચાયીને જલાફ
આીળ. જ્માયે તેણે ઝકાત ઉય ણલચાય કમો
તો દીરભાં કશેલા રાગ્મો કે આ તો ફશુ જ
ઝકાત આલી ડળે. આભ તે ઝકાત આલા
ભાટે કોઇ યીતે તૈમાય થમો નણશ. છી તેણે
ફની ઇવયાઇરની ઍક જભાતને ોતાની
ાવે ફોરાલી ને કહ્યું કે શ. ભુવાઍ આણને
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જે શુ કભો આપ્મા છે તેને આણે ભાન્મ
યાખમા. શલે આણી ાવેથી ઝકાત રઇને
આણને ગયીફ ફનાલલા ચાશે છે ત્માયે
ફની ઇવયાઇરના ભોટેયાઓઍ કહ્યું કે અમ
કારૂન ! તું જે કંઇ ણ વરાશ આીળ તેના
ઉય અભે અભર કયીળું. છી કારૂને કહ્યું કે
શેરાં તો જ. ભુવાને કોભભાં પજે ત કયલો
અને તે છી તેને ભાયી નાખલાની કોઇ મુણક્ત
કયલી. છી તેણે ઍક ફદકાય સ્ત્રીને ફોરાલી
જે નું નાભ વફઝા શતું અને તેણીને વોનાની
અળયપીઓની ફે કોથીઓ આીને કહ્યું કે
આલતી કારે અભો ઍક જશ્ન ભનાલલાના
છીઍ. ત્માં આલીને કશેજે કે શ. ભુવાઍ ભાયી
વાથે વ્મણબચાય કમો છે .
ફીજે રદલવે ઍ જલ્વાભાં જ. ભુવા (અ.)
રોકોને નવીશત કયી યહ્યા શતા અને
પયભાલતા શતા કે જે ચોયી કયળે તેના શાથ
કાલાભાં આલળે, જે કોઇ વ્મણબચાયનું
તોશભત ભુકળે તેને કાનુન પ્રભાણે વજા થળે
અને જે કોઇ ઝીના કયળે તેને ણ વજા થળે.
તે લખતે તે ભજરીવભાં કારૂન ઉબો થમો
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અને કહ્યું કે જો તભો ઍ પ્રભાણે ગુનાશ કયો
તો ? આે જલાફ આપ્મો કે ભાયા ભાટે ણ
ઍજ વજા છે . તે લખતે કારૂને કહ્યું કે અમ
ભુવા ! ફની ઇવયાઇર ઍલી ળંકા કયે છે કે
તભે પરાણી સ્ત્રી વાથે વ્મણબચાય કમો છે .
શઝયતે પયભાવ્મું કે “ભઆઝલ્રાશ” તે સ્ત્રીને
ભાયી વભક્ષ શાજય કયો. તે લખતે વફઝા
નાભની તે સ્ત્રીને ત્માં શાજય કયલાભાં આલી.
શ. ભુવા (અ.)ઍ કહ્યું કે અમ ઓયત તને
કવભ છે ઍની કે જે ણે દયીમાને ચીયી નાખમો
અને જે ણે તલયેતને નાઝીર કયી છે , જે કાંઇ
વાચી શકીકત શોમ તેને યજુ કય. તેણીના
અંત:કયણભાં ખુદાનો ખોપ ેદા થમો. તેણી
દીરભાં ણલચાય કયલા રાગી કે શુ ં જુ ઠું ફોરીને
શ. ભુવા (અ.) ઉય આક્ષે કયીળ તો દુણનમા
અને આખેયતના અઝાફભાં પવાઇ જઇળ
અને જો વાચી લાત કયીળ તો ખુદાઍ
તઆરા ભાયા ઉય યશેભ કયળે અને ભાયા
ગુનાશોને ફક્ષી આળે અને ખુદાના
મગમ્ફયને આ આથી ભુણક્ત ભળે. તો
ભને ઘણો વલાફ પ્રાપ્ત થળે. આલા ણલચાયો
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કયીને તેણીઍ ોતાનું ભાથું ઉંચું કમુું અને કહ્યું
કે “મા કરીભુલ્રાશ કારૂને ભને અળયપીઓની
થેરી રાંચ તયીકે આી છે કે શુ ં તભાયા ઉય
જુ ઠું તોશભત ભુકું. શુ ં ોતે ગુનેશગાય શોલા
છતાં આ ઉય તોશભત ભુકલું વંદ કયતી
નથી.” છી તેણીઍ કારૂનની ભશોય રાગેરી
ફન્ને થેરીઓને રોકો વભક્ષ યજુ કયી. રોકો
વભક્ષ કારૂનનો પયેફ જાશેય થઇ ગમો. જ.
ભુવા (અ.)ઍ રૂદન કયીને કહ્યું કે “ખુદાલંદા,
શુ ં તાયો મગમ્ફય છુ ં ભાટે તું કારૂન ઉય
અઝાફને ઉતાય.”
છી ખુદાલંદે આરભે જ. ભુવા અ.ની
દોઆને કફુર કયી અને કારૂન અને તેના ઘયને
ઝભીનભાં ધવાલી દીધા. તે લખતે તેની કોઇ
વશામ કયનારૂં ન શતું અને ન તો તે ોતાની
ઝાતને ફચાલી ળક્મો.
૮૨ થી ૮૬ ભી આમાત :-

َ ۡ ٗ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ َ
ۡ
س
ِ ق اصبح ال ِذین تمنوا مکانہ ِبالام
અનુક્રભણણકા

2059

hajinaji.com

َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ُ ُ ّ ۡ َ
الرِرؼ ل َِم ۡن
حقولوـ قیکاـ اللہ یبسط
ۤۡ َ َ
َۡ
ّیَ َش ُ
ٓاء ِم ۡن ِع َبا ِخ ٖف َق حق ِد ُذ ۚ لَوۡ لَا ا ۡـ ّم ّ َن
َ َ َّ
ّّٰ َ َ َ
َ
الل ُہ َعل ۡینا لَخ َس َف ِبنا ؕ َقیۡکان ٗہ لَا
ُ ۡ ۡ ّٰ
حف ِل ُح الک ِؿ ُػ ۡق َـ ﴿ ﴾۸۲٪
ۡ َ ّ َ ّٰ ُ َ ُ ّ َ
الد ُاذ الۡآ َِوۃ ن ۡج َعل َہا ل ِل ِذیۡ َن لَا
ِتلک
َ
ُ ۡ ُ ۡ َ ُ ُ ًّ ۡ َ ۡ
ص َق لَا ف َس ًاخا ؕ َق
یرِیدقـ علوا فِی الاذ ِ
ۡ ُ ۡ َ ۡ
ال َعاقِ َبۃ ل ِل ُم ّت ِقه َف ﴿﴾۸۳
َ ۡ َ َ ۡ َ ََ َۡ ۡ
ٓاء ِبال َح َسن ِۃ فل ٗہ خه ٌؿ ِّمن َہا ۚ َق
من ج
ٓاء ب ّ َ
َ ۡ َ َ
الس ِّی َئ ِۃ َفلَا یُ ۡج َزی الّ َ ِذیۡنَ
من ج ِ
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َ ُ ّ َ ّٰ ّ َ َ ُ َ ُ
الس ِّیا ِة ِالا َما کانوۡا ح ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۸۴
ع ِملوا
ّ َ ّ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ َ َ ّ ُ َ
ٓاخؽ
ِاـ ال ِذی فوص علیک الـػاـ لر
ِاخّٰی َم َعا ٍخ ؕ ُق ۡل ّ َذب ّ ۡیۤۡ اَ ۡع َل ُم َم ۡن َج َ
ٓاء
ِ
ۡ
َ ُ ۡ
ِبال ُہ ّٰدی َق َم ۡن ُہوَ ف ِ ۡی ض ّٰل ٍل ّم ِبه ٍف ﴿﴾۸۵
ُ ۡ َ ۤۡ َ ُ ۡ ٰۤ
َ ۡ
َق َما کن َت ت ۡر ُجوۡا ا ۡـ ّیلكی ِال َ ۡیک ال ِک ّٰت ُب
َّ
ً
َ َ َ َُ َ َ ۡ
ِالا َذ ۡح َمۃ ِّم ۡن ّذ ِّبک فلَا تکوۡن ّ َن ظ ِہه ًؿا
ّ ۡ ّٰ
ۡ
َ
ل ِلک ِؿ ِػین ﴿﴾۸۶
અને તે રોકો કે જે ઓ આગરે રદલવે તેના
જે લાજ દયજ્જાની ઇચ્છા કયી યહ્યા શતા
કશેલા રાગ્મા કે શામ, શામ ! આ તો અલ્રાશ
ેજ છે જે ોતાના ફંદાઓભાંથી જે ના ભાટ
ેચાશે છે યોઝીભાં ણલળાતા આે છે , અન
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જે ના ભાટે ચાશે છે તંગ કયી નાખે છે ; અગય
અભાયા ય અલ્રાશે ઉકાય કમો ન શોત તો
અભને ણ (તેની ભાપક ઝભીનભાં) ધવાલી
દેતે; અયે ગઝફ ! અનુકાયીઓ તો શયગીઝ
વપતા ાભી ળકતા નથી. (૮૨)
આ આખેયતનું ઘય અભે તે રોકો ભાટે ણનભાજણ
કયીઍ છીઍ કે જે ઓ ન ૃથ્લી ય ળેખી ચાશે
છે અને ન પવાદ; અને ઉભદા રયણાભ
યશેઝગાયો ભાટેજ છે . (૮૩)
જે ળખવ નેકી રાલળે તો તેના ભાટે તે કયતાંમ
ફેશતય (ફદરો) શળે, અને જે ફદી રાલળે
તો તે રોકોને કે જે ઓ ફદી કયતા શતા ભાત્ર
ઍલોજ ફદરો ભળે જે લાં કે તેઓ કૃત્મ
કયતાં શતાં. (૮૪)
(શે યવૂર !) ણનવંળમ તે કે જે ણે તાયા ય
કુયઆન (ને અનુવયલાનું) લાજીફ કમુું છે તને
તાયા ભૂ સ્થાન (ભક્કા) તયપ જરૂય ાછો
પેયલી રાલનાય છે ; તું કશે કે ભાયો
યલયરદગાય તેનાથી વંૂણજ લાકેપ છે કે જે
ણશદામત રઇને આવ્મો છે અને તેનાથી ણ કે
જે નયી ગુભયાશીભાં જ છે . (૮૫)
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અને તને તો કોઇ ઍલી આળા ન શતી કે તાયા
ઉય આ રકતાફ ઉતાયલાભાં આલળે; ણ
તાયા ારનકતાજ તયપથી ખાવ કૃા થઇ ભાટે
તું કદી ણ નાણસ્તકોનો આશ્રમદાતા થઇળ
ના. (૮૬)
જે રોકોઍ શેરાં કારૂન જે લા ઉચ્ચ
દયજ્જાની ઇચ્છા કયી શતી તેઓ કશેલા
રાગ્મા કે અયે કારૂનનો કેલો શાર થમો. જુ ઓ
કુદયતે તેને ઝભીનભાં કેલો ધવાલી દીધો અને
અલ્રાશ જ છે જે ની ચાશે તેની યોઝી
ણલળા કયે છે .
આખેયતનું ઘય ઍ રોકોના ભાટે છે કે જે ઓ
દુણનમાભાં ફડાઇ ભાયતા નથી અને ન તો
ઝભીન ઉય પવાદ કયે છે . જે ભકે પીયઓન
અને કારૂને પવાદ કમો અને ઉિભ યીણાભ
નેક રોકો ભાટે છે . શ. અરી (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે જે કોઇ ઇચ્છે કે ભાયા ફુટની દોયી ભાયા
ણભત્ર કયતાં વાયી શોમ તે આ આમતભાં
દાખર થઇ જળે. આ ફજાયભાં જઇ રોકોને
ણશદામત કયતા શતા. અળક્તોની વશામ કયતા
શતા, ફક્કાર ાવે જઇ કુયઆનની આમતની
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ણતરાલત કયતા શતા. શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે દુણનમાની કંઇ ણ
ઇઝઝત નથી ણ ભુયદાય જે લી, જે લખતે તું
ણફલ્કુર અળક્ત અને રાચાય શો તો
ભુયદાયભાંથી કંઇ ખાઇ ળકે ઍજ પ્રભાણે
દુણનમાનો શાર છે કે ઇન્વાનને ફને ત્માં વુધી
દુણનમાની રારચથી ફચલું જોઇઍ.
જે કોઇ નેક કામજ કયળે તેના ભાટે તેના કયતાં
વુંદય ફદરો આલાભાં આલળે અને જે
ફુયાઇ કયળે તેને તેના પ્રભાણભાં જ ફદરો
ભળે.
શ. યવુરે ખુદા (વ.) ભક્કાથી ણશજયત કયી
ભદીના તયપ યલાના થમા અને જોશપાની
જગ્માઍ શોંચ્મા. તે લખતે આને ખાનઍ-કાઅફાની ઝીમાયતનો ળોખ થમો અને
ોતાના જન્ભની જગ્મા જોલાની ઇચ્છા
થઇ. તે લખતે જ. જીબ્રઇર નાઝીર થમા ને
ઇરાશી મગાભ શોંચાડ્મો કે કુદયત વરાભ
વાથે કશે છે કે તભે ભક્કાના ણલમોગભાં
ગભગીન ન થાલ. તભોને ણલજમની વાથે
કુદયત ભક્કાભાં શોંચાડી આળે. તે લખતે
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આ આમત નાઝીર થઇ.
કુદયત કશે છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તું ઍ
લાતની કદી આળા યાખતો ન શતો કે કુયઆન
નાઝીર કયલાભાં આલે ણ યલયરદગાયની
ફક્ષીળ અને યશેભતથી કુયઆન નાઝીર
કયલાભાં આવ્મું અને તું કાપયો ભાટે વશામક
ફનતો નણશ. આ વંફોધન જાશેયભાં શઝયત
(વ.) તયપ છે ણ ખરૂં જોતાં ભુયાદ
ઉમ્ભતના રોકો છે .
૮૭ થી ૮૮ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ َ ّّٰ ّٰ ّٰ ۡ َ َ َ ّ ُ ّ ُ َ َ َ
ق لا یصدنک عن ای ِت الل ِہ بعد ِاد
ُۡ
َ َُ َ
َ
ان ِزل َ ۡت ِال َ ۡیک َق ۡاخ ُع ِاخّٰی َذ ِّبک َق لَا تک ۡون ّ َن
ۡ ۡ ۡ
﴾۸۷﴿ ِم َن ال ُمٍ ِوخ ِه َف
َ ّ َ ّٰ ۡۤ َ َ َ ّٰ ً ّٰ ّّٰ َ َ ُ ۡ َ َ َ
ق لا تدع مع الل ِہ ِالـہا آو ۬ لا ِالہ ِالا

ُ ک ُ ّ ُل َش ۡی ٍء َہال ٌِک ِالَّا َق ۡج َہ ٗہ ؕ لَہٞ َُہو
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ۡ ۡ
ُ
﴾۸۸٪ ﴿ ال ُحک ُم َق ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُعوۡ َـ
અને ઍલું ન થામ કે અભાયી આમતો તાયા
ઉય ઉતયી ગમા ફાદ (તેના ારન અને
પ્રચાયથી) તેઓ તને અટકાલે, અને તું
(રોકોને) તાયા યલયરદગાય તયપ ફોરાલ,
અને તું શયગીઝ ભુશ્રીકો ભાંશેનો થજે નણશ.
(૮૭)
અને અલ્રાશની વાથે ફીજા કોઇને ભાઅફૂદ
ન ફનાલ, તેના ણવલામ કોઇ ભાઅફૂદ નથી;
તેની જાત ણવલામ દયેક લસ્તુ નાળ ાભનાયી
છે , ભૂ આજ્ઞા કયલાનું કાભ તેનુંજ છે , અને
તેનીજ તયપ તભો વલજ ાછા પેયલલાભાં
આલળો. (૮૮)
અભાયા તયપથી આમતો ઉતાયલાભાં આવ્મા
છી તેના લાંચન અને અભરને કાપયો તેને
યોકે તો તું રોકોને તલશીદની દાલત દે અને
ભુશ્રીકો વાથે થઇળ નશીં. આ વંફોધન ણ
જાશેયભાં શઝયત (વ.)ને કયલાભાં આવ્મું છે
ણ તેનો અથજ ઉમ્ભતના રોકો છે .
અનુક્રભણણકા
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ખુદાની જાત ણવલામ કોઇને ોતાનો ભાઅફુદ
ન ફનાલ, તેના ણવલામ ફીજો કોઇ
ઇફાદતને રામક નથી. પ્રત્મેક લસ્તુ નાળ
ાભનાયી છે અને તેની “લજશ” (ખુદાઍ
તઆરાની ઝાત) શંભેળા ફાકી યશેનાય છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે
કે ઍનો અથજ ઍ છે કે પ્રત્મેક લસ્તુ નાળ
ાભનાયી છે ણ જે ણે વાચા ધભજને ગ્રશણ
કમો તે શરાક નણશ થામ. અલ્રાભા ભજરીવી
(અ.ભ.) આ આમતની તાલીરભાં રખે છે કે
ઇબ્ને ફાફલમશે તલશીદભાં ઇબ્ને ખભીવાથી
યીલામત કયી છે કે તેણે કહ્યું કે ભેં શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)ને ઍ આમતની તપવીય
ુછી તો આે પયભાવ્મું કે “લજશે ખુદા” તે
દીને ખુદા છે અને શઝયત યવુરે ખુદા (વ.)
અને શ. અરી (અ.) દીને ખુદા અને લજશે
ખુદા છે અને ખુદાના ફંદાઓની લચ્ચે
તેઓને અલ્રાશની આંખની ઉભા આી
શતી કે અલ્રાશના નુયના કાયણથી ફંદાઓના
આઅભાર ણનશાતા શતા અને તેઓ
ખુદાની ઝફાન શતા. ઍટરે કે ખુદાઍ
અનુક્રભણણકા
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તઆરા તેઓ થકી લાતો કયતો શતો અને ઍ
ફુઝુગજલાયો ઇરાશી ઍશકાભ રોકો વુધી
શોંચાડતા શતા અને તેઓ ખુદાના શાથ
શતા ઍટરે કે અલ્રાશની યશેભત શતા. છી
આે પયભાવ્મું કે અભો લજશે ખુદા છીઍ,
ઍટરે કે અભાયા થકી ફંદાઓ ખુદા વુધી
શોંચે છે (ઍટરે તેની ભાઅયેપત ભેલી ળકે
છે ) જ્માં વુધી અલ્રાશ ચાશળે કે રોકોની
શારત ફયાફય યશે ત્માં વુધી તે અભોને
તેઓની દયણભમાન યાખે છે અને જે લખતે
તેઓ ઉય અઝાફ ચાશળે અને તેઓભાં કંઇ
ખેય જોલાભાં નણશ આલે તો અભોને તેઓની
લચ્ચેથી ઉાડી રેળે અને છી તે ચાશળે તો
તેઓની ઉય અઝાફ કયળે.
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
“લજશુ લ્રાશ” (શુ ં ખુદાનું ભોઢું છુ ં ) તેભજ
“અમનુલ્રાશ”
(ખુદાની
આંખ
“ણરવાનુલ્રાશ” (ખુદાની જીબ) “મદુલ્રાશ”
(ખુદાનો શાથ) ઍભ કશેલાનો શેતુ ઍ છે કે
અભો ખુદાના તભાભ ઍશકાભો શોંચાડીઍ
છીઍ.
અનુક્રભણણકા
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આ વુયાભાં ૬૯ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૨૯) વુયઍ અન્કફૂત

ّّٰ ۡ
ّ 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. યવુર ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે કોઇ
આ વુયાને ઢે તો ભોઅભીન અને ભુનાપીકની
વંખમા પ્રભાણે દવ ગણો વલાફ ભળે. શ.
ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે
કોઇ આ વુયો અને વુયઍ રૂભને ભાશે
યભઝાનભાં ૨૩-ભી યાતના ઢે તો ખુદાની
કવભ તે જન્નતી છે .
૧-રી આમત :-

ٓ ٓ
﴾۱﴿ ال ّـم

અણરપ રાભ ભીભ. (૧)
અણરપ-રાભ-ણભભ. આ ભુકિઆત અક્ષયો છે .
ઍની તપવીય વુયઍ ફકયભાં જુ ઓ.
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૨ થી ૫ ભી આમાત :-

َ َ َ ّ َ ُ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ُ ۡۤۡ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ ۡۤۡ ّٰ َ ّ َ
اح ِسب الناز اـ یلؿخوا اـ حقولوا امنا
ُۡ ُ
َق ُہ ۡم لَا حف َتنوۡ َـ ﴿﴾۲
َق لَقَ ۡد َف َت ّ َنا الّ َ ِذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ِلہمۡ
ِ
َ َ َ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ
الل ُہ الّ َ ِذیۡ َن َص َد ُقوۡا قَ
فلیعلمن

َ َ ۡ َ َ ّ َ ۡ ّٰ ۡ
َ
لیعلمن الک ِذ ِبهف ﴿﴾۳
اَ ۡؿ َحس َب الَّذیۡ َن حَ ۡع َم ُلوۡ َـ ّ َ
الس ّی ّٰاة اَـۡ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ
َ
ُ
ۡ
یس ِبقونا ؕ سٓاء ما یحکموـ ﴿﴾۴
َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ َ َ َ ّّٰ
من کاـ یرجوا ل ِقٓاء الل ِہ ف ِاـ اجل الل ِہ
َ ّٰ َ ُ َ ّ َ ُ ۡ
الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم ﴿﴾۵
لا ٍة ؕ ق ہو
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ળું રોકોઍ ઍભ ધાયી રીધું છે કે તેઓ ભાત્ર
આટરું કશેલાથી કે અભે ઇભાન રાવ્મા તેથી
છોડી દેલાભાં આલળે, અને તેભની કવોટી
કયલાભાં નણશ આલે ? (૨)
અને
ખચીતજ
અભોઍ
તેભની
આગભચલાાઓને ણ અજભાવ્મા શતા,
જે થી અલ્રાશ જે ઓ વાચા છે તેભને જરૂય
જાણી રેળે અને જુ ઠાઓને ણ જરૂય જાણી
રેળે. (૩)
ળું તે રોકોઍ કે જે ઓ ફદીઓ કમાજ કયે છે
ઍભ ધાયી રીધું છે કે તેઓ અભાયાથી આગ
લધી જળે ? કેલો ખયાફ છે તે ણનણજમ કે જે
તેઓ કયે છે ! (૪)
જે કોઇ અલ્રાશની ભુરાકાતની આળા
યાખતો શોમ તો (તેઓ જાણી રે કે) અલ્રાશે
ણનણીત કયેરો વભમ અલશ્મ આલનાયો છો;
અને તે ભશાન વાંબનાય (તથા) જાણનાયો
છે . (૫)
આ વુયાના આયંબના લાક્મો ઇભાનદાયોની
ઍક જભાતના ણલળે નાઝીર થમા છે કે
તેઓઍ ભદીના આલલા ભાટે ણશજયત કયી
અનુક્રભણણકા
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અને જે લખતે ભુશ્રીકોને ખફય ડી તો
તેઓઍ તેભને યસ્તાભાં અટકાલીને કેટરાકને
કત્ર કયી નાખમા, કેટરાક ભક્કા ાછા ચાલ્મા
ગમા. તે લખતે કુદયતે આ આમત નાઝીર
કયી. શ. ઇભાભે ભુવે કાણઝભ (અ.)ઍ પયભાવ્મું
છે કે જ. અબ્ફાવ, શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન
(અ.)ની ાવે આવ્મા અને કહ્યું કે ચારો રોકો
આના શાથ ઉય ફમઅત કયે. આે
પયભાવ્મું કે તભો ઍ રોકોને ફમઅત કયલાભાં
કેલા જાણો છો ? જ. અબ્ફાવે કહ્યું કે તેઓ
તભાયા શાથ ઉય ફમઅત કયળે. શ. અરી
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે અલ્રાશનો કોર ક્માં છે
? ઍભ કશી આે આ ફીજી આમતની
ણતરાલત પયભાલી. ઍટરે તેઓ કેલી યીતે
ભાયા શાથ ઉય ફમઅત કયળે. અલ્રાશે તો
પયભાવ્મું છે કે તેઓ અજભાલલાભાં આલળે,
ઍટરે
વાચા
ઇભાનલાા, અળક્ત
ઇભાનલાા ભુનાપીકોથી જુ દા થઇ જામ.
ફીજી યીલામતભાં છે કે જ્માયે શઝયતને
પીત્ના ણલળે ુછમું તો આે પયભાવ્મું કે તે
પીત્નો દીનભાં થળે અને રોકોને
અનુક્રભણણકા
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અજભાલલાભાં આલળે, જે ભકે વોનાની
કવોટી કયલાભાં આલે છે .
ઍ રોકો ઍલું ગુભાન કયે છે કે તેઓને ભાત્ર
“આભન્ના” (ઇભાન રાવ્મા) કશેલાથી છોડી
દઇળું અને તેઓને દીન અને ઇભાનભાં નણશ
અજભાલીઍ તો ઍભ થળે નણશ, યંતુ જરૂય
દયેકને દયેક યીતથી અજભાલલાભાં આલળે ,
જે ભકે શેરાંના રોકોને અજભાલલાભાં
આવ્મા શતા.
જે રોકો ફુયા કૃત્મો કયે છે ળું તેઓ ઍભ ધાયે
છે કે તેઓ અભાયી આગ લધી જામ અને
અઝાફ કયલાથી અભોને યોકે ? ણ ઍભ કદી
થળે નણશ.
જે ભાણવ ખુદાનો વલાફ ભેલલાની આળા
યાખતો શોમ, ફીજા કામદા પ્રભાણે તેનો અથજ
ઍ કે જે કોઇ કમાભતના રદલવે ખુદાના
અઝાફ અને ફદરો ભલાથી બમ યાખતો
શોમ તેણે ભોત આલલાની શેરે ખુદાઍ
તઆરાની ઇતાઅત અને ફંદગી કયલી
જોઇઍ. ભોત અને વલાફની ભુદ્દત ણનભાજણ
કયેરી છે . આ આમતભાં “રેકા” આવ્મું છે
અનુક્રભણણકા
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તેથી ભુયાદ ખુદાના રદદાય ભુયાદ નથી ણ
ખુદા તયપથી વલાફ ભલાની ભુયાદ છે .
૬ થી ૮ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َ َ َّ
َ
َۡ
اہ َد ف ِان َما یُ َجا ِہ ُد ل ِنف ِس ٖہ ؕ ِا ّـ
ق من ج
ّّٰ َ
ۡ َ ۡ
الل َہ لَغجِ ٌّی َع ِن ال ّٰعل ِمه َف ﴿﴾۶
َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ ّٰ
ّٰ
ّ
ق ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
َ َّ
َُّ َ ۡ
ّٰ
لَنک ِؿ َػ ّـ َعن ُہ ۡم َس ِّیا ِت ِہ ۡم َق لَن ۡج ِزیَن ُہ ۡم
ُ
َّ َ ُ
َ
ا ۡح َس َن ال ِذ ۡی کانوۡا حَ ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۷

ً
َق َق ّ َص ۡی َنا الۡاِن ۡ َس َ
اـ ِبوَال َِد ۡی ِہ ُح ۡسنا ؕ َق
ۡ َ َ َ ۡ َ
َ
اہ ّٰدؽ ل ُِتٍ ِوؽ ب ِ ۡی َما ل َ ۡی َس لَک ِب ٖہ
ِاـ ج
ِع ۡل ٌم َفلَا تُ ِط ۡع ُہ َما ؕ ِاخ َ ّیَ َم ۡرج ُع ُکمۡ
ِ
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ُ ُ ََُ
ُ َ ُۡ
﴾۸﴿ فان ِّبئک ۡم ِب َما کن ُت ۡم ت ۡع َملوۡ َـ
અને જે ળખવ (વત્કામોભાં) વખત પ્રમત્ન કયે
છે તે તેના ોતાનાજ બરા ભાટે પ્રમત્ન કયે
છે ; ઍભાં ળંકા નથી કે અલ્રાશ તભાભ
દુણનમાલાાઓથી તદ્દન ફેયલાશ છે . (૬)
અને જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા વત્કામો
કમાજ તેભની ફદીઓ તેભનાથી જરૂય ટાી
દઇળું. અને તેઓ જે કભજ કયતા શતા તે કયતાં
ઉિભ ફદરો અભે તેભને આીળું. (૭)
અને અભોઍ ભનુર્ષમને તેના ભાફા વાથે
નેકીથી લતજલાની આજ્ઞા કયી છે ; ણ જો
તેઓ તાયી ઉય જફયજસ્તી કયે કે તું ણ
ઍલી લસ્તુને ભાયી ળયીક ફનાલ કે જે નું તને
જ્ઞાન ન શોમ તો તું ફન્નેની આજ્ઞા ભાન
નણશ; (ખચીતજ) તભો વલેનું ાછુ ં પયલું
ભાયીજ તયપ થળે. છી જે જે લતજન તભે કમાજ
કયતા શતા તેનાથી અભે તભને લાકેપ કયી
દઇળું. (૮)
જે કોઇ ોતાના આત્ભાની વાથે જે શાદ કયે
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છે ઍટરે કે નેક કાભ કયલાભાં વખત પ્રમત્નો
કયે છે તે તેના ભાટેજ છે .
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે અને નેક કામો કમાજ
છે તો તેઓના ગુનાશોને અભો ણભટાલી દઇળું
અને નેક કામોેેનો ઉિભ ફદરો આીળું.
ઍક નેકીના ફદરાભાં દવ નેકી ભળે, ઍટરું
નણશ ણ તેનાથી લધાયે ૭૦૦ નેકીનો વલાફ
આીળું.
વાઅદ ઇબ્ને લકાવ કે જે ની લમ અઢાય
લયવની શતી તે કશે છે કે ભાયી ભા શુ ભના
ભાયી વાથે ઘણી જ નેકી કયતી શતી અને શુ ં
ણ તેભની વાથે બરાઇથી લતજતો શતો.
જ્માયે શુ ં ભુવરભાન થમો તો ભાયી ભાઍ કહ્યું
કે અમ વાઅદ ! તેં જે ધભજને ગ્રશણ કમો છે
તેને તું છોડી દે. જો તું ઍભ નશીં કયે તો શુ ં
ખાધા-ીધા લગય ભયી જઇળ અને રોકો તને
ઠકો આળે અને કશેળે કે અમ ભાના કાણતર
! તે લખતે વાઅદે કહ્યું કે અમ ભાયી ભા ! ઍલું
કંઇ કયીળ નણશ. તેણીઍ ઍક રદલવ અને યાત
ખાધું-ીધું નણશ. ફીજા રદલવે ણ તેણી
બુખી યશી, ઍ લખતે વાઅદે કહ્યું અમ ભા !
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ભને ખુદાની કવભ છે જો તાયા વો પ્રાણ શોમ
અને તાયા દેશભાંથી દયેક પ્રાણ અરગ થામ
અને ઍ ભાયી નજય વભક્ષ ણનશાું તો ણ
શુ ં ભાયા ધભજને છોડીળ નણશ, ભાટે તું ખા અને
ી, જ્માયે તેણીઍ આલી લાત વાંબી ત્માયે
તેણીઍ ખાધું-ીધું. ત્માય છી આ આમત
નાઝીર થઇ. ખુદાઍ તઆરા શદીવે
કુદવીભાં પયભાલે છે કે “જે નાથી તેના ભાફા યાજી શોમ તેનાથી શુ ં ણ યાજી છુ ં ,
ભાનો દયજ્જો ફાથી ણલળે છે .” ઍક
વ્મણક્તઍ જ. યવુરે ખુદા (વ.)ને ુછમું કે શુ ં
કોની વાથે નેકી કરૂં ? આે પયભાવ્મું ભાની
વાથે. પયી ુછમું કે કોની વાથે નેકી કરૂં ?
આે પયભાવ્મું કે ભાની વાથે. ત્રીજી લખતે
ુછમું કે કોની વાથે નેકી કરૂં ? છી આે
પયભાવ્મું કે ફાની વાથે અને ત્માય છી જે
લધાયે નઝદીકનો વગો શોમ તેની વાથે અને
પયભાવ્મું કે ફેણશશ્ત તભાયી ભાતાના કદભો
નીચે છે . તેઓની તાફેદાયી ખુદાના શુ કભ
પ્રભાણે શોમ અને તેઓ લાજીફ ચીઝો તકજ
કયલાનું કશે તો તેભાં તેઓની તાફેદાયી
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ંકયલાની નથી ણ જે ભુફાશ લાતો છે તેભા
તેભની તાફેદાયી કયલી જરૂયી છે .
૯ થી ૧૩ ભી આમાત :-

َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ
ّٰ
ّٰ
ّ
ق ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
َ ُ ۡ َ ّ َ ُ ۡ ّّٰ ۡ
الص ِل ِحه َف ﴿﴾۹
لند ِخلنہم فِی
َ َ ّ َ َ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ ّٰ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۤۡ
از من حقوؾ امنا ِبالل ِہ ف ِادا
ق ِمن الن ِ
ّّٰ َ َ َ ۡ َ َ ّ َ
اُ ۡق ِد َ
از
الن
ۃ
ن
ت
ف
ل
ع
ج
ہ
الل
ی
ف
ی
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
ّّٰ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ٌ ّ ۡ ّ َ ّ َ
اب الل ِہ ؕ ق ل ِئن جٓاء نِو ِمن ذ ِبک
ذ
کع ِ
َ َ ُ ۡ ُ ّ َ ّ َ ُ ّ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ّّٰ
اللہُ
لیقولن ِانا کنا معکم ؕ اق لیس

َ َ
ۡ َ ۡ
ِبا ۡعل َم ِب َما ف ِ ۡی ُص ُد ۡقذِ ال ّٰعل ِمه َف ﴿﴾۱۱
َ َ َ ۡ َ َ ّ َ ّّٰ
الل ُہ الَّذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق ل َ َی ۡع َل َم ّنَ
ق لیعلمن
ِ
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ۡ ّٰ ۡ
ال ُمن ِف ِقه َف ﴿﴾۱۱
َ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ
ق قاؾ ال ِذین کؿػقا ل ِل ِذین امنوا
ّاتَب ُعوۡا َسب ۡی َل َنا َق ل ۡ َن ۡحم ۡل َخ ّٰط ّٰی ُک ۡم ؕ َق ماَ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ۡ
ُہ ۡم ِب ّٰح ِم ِله َف ِم ۡن خ ّٰط ّٰی ُہ ۡم ِّم ۡن ش ۡی ٍء ؕ
ّ َ ُ ۡ َ ّٰ
َ
ُ
ۡ
ِانہم لک ِذبوـ ﴿﴾۱۲
َ َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ً َّ َ
ق لیح ِملن اثقالہم ق اثقالا مع
َ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ُ ّ َ َ ۡ َ ۡ ّٰ َ َ ّ َ
اثقال ِِہم ۫ ق لیسـلن یوؿ ال ِقیم ِۃ عما
َ ُ َۡ
کانوۡا حَفل ُؿ ۡق َـ ﴿ ﴾۱۳٪
અને જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા વત્કામો
)ેકમાજ તો તેભને અભે (કમાભતના રદલવ
અલશ્મ વદાચાયીઓભાં દાખર કયી
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દઇળું.(૯)
અને રોકોભાંથી કોઇ કોઇ ઍલા ણ છે જે
(ભોંઢેથી તો) કશે છે કે અભે અલ્રાશ ય
ઇભાન રઇ આવ્મા, ણ જ્માયે અલ્રાશની
યાશભાં તેને કાંઇ કટ ક શોંચે છે તો તે કટ કને
અલ્રાશના અઝાફ વભાન ગણે છે ; અને (શે
યવૂર !) જ્માયે તાયા યલયરદગાય તયપથી
(તાયી ાવે) કોઇ ભદદ શોંચે છે ત્માયે તે
વઘાને વઘા જ આ અલશ્મ કશેળે કે અભે
તો તભાયીજ વાથે શતા; (ણ) ળું અલ્રાશ
દુણનમાલાાઓના અંત:કયણોભાં જે કાંઇ છે
તેનાથી ભાણશતગાય નથી ? (૧૦)
અને ણનવંળમ અલ્રાશ તે રોકોને જાણી રેળે
કે જે ઓ ઇભાન રઇ આવ્મા છે અને
ભુનાપીકોને ણ જરૂય જાણી રેળે. (૧૧)
અને નાણસ્તકો ઇભાન રાલનાયાઓને કશે છે
કે તભે અભાયા ભાગજને અનુવયો, અને અભે
(કમાભતભાં) તભાયા ગુનાશોનો ફોજો ઉાડી
રઇળુ;ં યંતુ તેઓ તેભના ગુનાશોનો કોઇ ણ
ફોજો ઉાડનાયા થળે નણશ; ણનવંળમ તેઓ
જુ ઠા છે . (૧૨)
અનુક્રભણણકા
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અને તેઓ ોતોતાના (ગુનાશના) ફોજા
જરૂય ઉાડળે, અને ોતાના ફોજા વાથે
(રોકોને ફશેકાલલાના) ફીજા ફોજા ણ
ઉંચકળે, અને જે જે લાતો તેઓ ઉજાલી
કાઢતા શતા તેના વંફંધભાં કમાભતના રદલવે
તેભને જરૂય વલાર કયલાભાં આલળે. (૧૩)
જે રોકો કુફ્ર છી ઇભાન રાવ્મા અને નેક
કામો કમાજ તેઓને અભો નેક રોકોભાં દાખર
કયીળું. તેઓ અલણરમા, અમ્ફીમા, ણવદ્દીકીન
અને ળશીદો છે અને તેઓ જન્નતભાં પ્રલેળ
ભેલળે.
શલે કુદયત ભુનાપીકોનું લણજન કયે છે .
ઇન્વાનોભાંથી કોઇ કશે છે કે અભે ખુદા ઉય
ઇભાન રાવ્મા છીઍ. જે લખતે અલ્રાશની
યાશભાં તેઓને કંઇ તકરીપ શોંચે છે તો તે
તકરીપને અલ્રાશનો અઝાફ ભાને છે અને
રોકોના તકરીપ આલાના બમથી ઇભાનને
છોડી આે છે ણ જો અલ્રાશ તયપથી
વશામ ભે, ણલજમ અને ગનીભત
ભુવરભાનોને પ્રાપ્ત થામ તો તેઓ કશે છે કે
અમ ભુવરભાનો ! અભો દીન અને ભઝશફભાં
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તભાયી વાથે છીઍ. તેઓના અંત:કયણભાં જે
કંઇ છે તેને ખુદા જાણે છે .
અને ખુદા ઍ રોકોને ણ જાણે છે કે જે ઓ
ઇભાન રાવ્મા છે અને જે ઓ જાશેયભાં ઇભાન
રાલી ઇભાનદાયીનો ડો કયે છે તેલા
ભુનાપીકોને ણ તે જાણે છે . ઇબ્ને
અબ્ફાવથી લણજન છે કે આ આમત ઍ
રોકોને ભાટે નાઝીર થઇ છે જે ઓને
ભોઅભીનો જે શાદભાં રઇ ગમા શતા. જ્માયે
તેઓઍ જં ગના ભેદાનભાં રોકોને ભાયતા અને
ભયતા જોમા તો તે લખતે તેઓ ઇભાનથી પયી
જઇ ભુયતદ થઇ ગમા.
કશે છે કે અફુ વુપીમાન અને ઉભય્મા ણફન
ખરપે શ. યવુરે ખુદા (વ.) અને ભોઅભીનોને
કહ્યું કે તભો ોતાના ઘડી કાઢેરા દીનથી પયી
જાલ અને તભાયા લડલાઓનો ુયાણો ધભજ
ગ્રશણ કયો. જો લડલાઓનો દીન ધાયણ
કયલાભાં કંઇ ગુનાશ શોમ તો ઍ ગુનાશનો
ફોજ અભો ઉાડી રઇળું તે લખતે ખુદાઍ
આ આમત નાઝીર પયભાલી.
તેઓ કમાભતના રદલવે ોતાના ગુનાશોનો
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બાય અને જે ઓને ગુભયાશ કમાજ છે તેઓનો
ફોજો ણ ઉાડળે અને તેઓના ગુનાશભાં
કંઇ ઓછુ ં થળે નણશ અને તે ગુભયાશ કયનાયા
ખોટી લાતો ઘડી કાઢે છે તેનું કમાભતભાં
ુછાણં થળે. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું
કે જે રોકો તેના ઉય અભર કયે તો ઍ
અભર કયનાયના કમાભત વુધીના ગુનાશ ઍ
પ્રચાયકના ણળયે યશેળે.
૧૪ થી ૨૦ ભી આમાત :-

ُ َۡ َ َ
َ ََ َ
َق لَق ۡد ا ۡذ َسلنا نوۡ ًحا ِاخّٰی قوۡ ِم ٖہ فل ِبث
ً فِ ۡیہ ۡم اَل ۡ َف َس َن ٍۃ ِالَّا َخ ۡم ِسه ۡ َف َع
ؕ اما
ِ
ُّ ُ ُ َ َ َ َ
ّٰ
ُ الطوۡ َف
﴾۱۴﴿ اـ َق ُہ ۡم ظ ِل ُموۡ َـ
فاخذہم

ۡۤ َ ّٰ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ ّٰ ۡ َ َ ُ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ
فانجینہ ق اصحب الس ِفین ِۃ ق جعلنہا
ۡ َ ّۡ ً
﴾۱۵﴿ ّٰایَۃ ل ِل ّٰعل ِمه َف
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ّّٰ
اؾ ل ِقَوۡ ِم ِہ ۡ
َق ِا ۡب ّٰر ِہ ۡی َم ِا ۡد َق َ
اع ُب ُدقا الل َہ َق
ّاتَقُوۡ ُف ؕ ّٰدل ُِک ۡم َخه ۡ ٌؿ لّ َ ُک ۡم ِا ۡـ ُک ۡن ُت ۡم تَ ۡع َل ُموۡـَ
﴿﴾۱۶
ّ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ َ ۡ َ ً ّ َ
ِانما تعبدقـ ِمن خق ِـ الل ِہ اقثانا ق
َ ۡ ُ ُ ۡ ً َ َّ
َ
تخلقوۡ َـ ِافکا ؕ ِا ّـ ال ِذیۡ َن ت ۡع ُب ُد ۡق َـ ِم ۡن
ُ ُ ًۡ َ ُ
ّّٰ
ُخ ۡق ِـ الل ِہ لَا یَ ۡم ِلکوۡ َـ لَک ۡم ِذرقا ف ۡاب َتغوۡا
ۡ ُ
ۡ َ ّّٰ
الر ۡر َؼ َق ۡ
الل ِہ ّ
اع ُب ُد ۡق ُف َق اشٕ ُو ۡقا ل َ ٗہ ؕ
ِعند
ِ
ُ
ِال َ ۡی ِہ ت ۡر َج ُع ۡو َـ ﴿﴾۱۷
َق ِا ۡـ تُ َک ِّذبُوۡا َفقَ ۡد َک ّ َذ َب اُ َم ٌم ِّمنۡ
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َّ ۡ ُ
َق ۡب ِل ُک ۡم ؕ َق َما َعدَی ّ
الرَ ُس ۡو ِؾ ِالا ال َب ّٰلغ
ۡ ۡ
ال ُم ِبه ُف ﴿﴾۱۸
َ
ُ ّّٰ ۡ َ ۡ ُ َ
َ
ا َق ل َ ۡم یَرَ ۡقا ک ۡی َف یُ ۡب ِدئ الل ُہ الخل َق ث ّم
ُ ۡ ُ ٗ ّ َ ّٰ َ َ َ ّّٰ َ ۡ
ٌ
ح ِعیدف ؕ ِاـ دل ِک عدی الل ِہ ی ِسهؿ ﴿﴾۱۹
ُ ۡ ُۡ ۡ َۡۡ َ ُۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
ص فانؾػقا کیف بدا
قل ِسهؿقا فِی الاذ ِ
ۡ َ ۡ َ ُ ّ َ ّّٰ ُ ُ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ ۡ ّٰ َ َ
الخلق ثم اللہ ین ِصی النشاۃ الآِوۃ ؕ
ّ َ ّّٰ َ َ ّٰ ُ ّ َ ۡ َ
ۡ
ٌ
ِاـ اللہ عدی ک ِل شی ٍء ق ِدیر ﴿﴾۲۱
અને ખચીતજ અભોઍ નૂશને તેની કોભ તયપ
ે(મગમ્ફય ફનાલી) ભોકલ્મો. છી ત
તેઓભાં ઍક શજાયભાં ચાવ લજ ઓછા
ેયહ્યો (અને ણશદામત કમાજ કયી); છી ત
રોકોને તેભની ઝુરભગાય ણસ્થણતભાં (જ
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પ્રરમના) તોપાને આલી કડ્મા. (૧૪)
છી
અભોઍ
તે
(નૂશ)ને
તથા
રકશ્તીલાાઓને ફચાલી રીધા, અને તે
(ફનાલ)ને વઘી દુણનમાલાાઓ ભાટે ઍક
(ફોધદામક) ણનળાની ઠયાલી. (૧૫)
અને ઇબ્રાશીભ (ને માદ કયો) જ્માયે તેણે
ોતાની કોભને કહ્યું કે તભે અલ્રાશની
ઇફાદત કયો તથા તેનાથી ડયો; અગય તભે
જ્ઞાન ધયાલતા શો તો આ તભાયા ભાટે ઉિભ
છે . (૧૬)
ણવલામ તેના કાંઇ નથી કે તભે અલ્રાશને ભૂકી
જે ભને ૂજો છો તે ભાત્ર ાાણની
ભૂર્તતઓજ છે , અને લી જુ ઠી લાતો
ઉજાલી કાઢો છો; ણનવંળમ તેઓ કે જે ભની
અલ્રાશના ણવલામ તભે ૂજા કયો છો તભાયી
કોઇ ણ પ્રકાયની યોઝીનો અણધકાય ધયાલતા
નથી, ભાટે અલ્રાશ ાવે જ યોઝી ભાંગો
અને તેનીજ ઇફાદત કયો અને તેનોજ
આબાય ભાનો; તેનીજ તયપ તભારૂં ાછુ ં
પયલાનું થળે. (૧૭)
અને (શે ભક્કાલાવીઓ !) જો તભે (ભાયા આ
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યવૂરને) જુ ઠરાલો તો (કાંઇ યલાશ નથી)
તભાયા શેરાંની કોભો ણ (ોત ોતાના
યવૂરોને) જુ ઠરાલી ચૂકી છે ; અને યવૂરના
ભાથે (અલ્રાશનો વંદેળો) સ્ટ ક યીતે
શોંચાડી દેલા ણવલામ ફીજુ ં કાંઇજ નથી.
(૧૮)
ળું તેભણે આ નથી ણલચામુું કે અલ્રાશ વૃણટ કને
નલેવયથી કેલી યીતે વજે છે , છી તેને પયી
પયી ેદા કમાજ કયે છે ? ણનવંળમ અલ્રાશ ભાટે
આ લાત વશેરી છે . (૧૯)
(શે યવૂર !) તું કશે કે તભે બૂભીભાં ચારો પયો,
છી રક્ષૂલજક ણનશાો કે તેણે વૃણટ કનો કેલી
યીતે આયંબ કમો છે , છી (કમાભતના રદલવે)
ઍજ અલ્રાશ (રોકોને) છે લટનું ઉઠાડલું
ઉઠાડળે; ફેળક અલ્રાશ દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ
કાફુ ધયાલનાયો છે . (૨૦)
શલે અલ્રાશ તઆરા જ. નુશ (અ.)નું લણજન
કયે છે કે અભોઍ નુશને મગમ્ફય ફનાલી
તેભની કોભ તયપ ભોકલ્મા. આે ૯૫૦ લયવ
વુધી રોકોને ણશદામત કયી. જ. નુશ (અ.)ની
રકશ્તીનું અને જપ્રરમના તોપાનનું
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ણલગતલાય લણજન આગ યજુ કયી ચુક્મા
છીઍ.
કુદયત કશે છે કે છી અભે નુશ (અ.)ને તથા
તે રકશ્તીભાં ફેવનાયાઓને ફચાલી રીધા
અને તેભાં ણ નવીશત છે .
જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ને તેભની કોભ તયપ
ણશદામત ભાટે ભોકલ્મા. આે કોભને કહ્યું કે
તભે ફુત યસ્તી છોડી દો અને વાચા ખુદાની
ઇફાદત કયો.
તભે રોકો અલ્રાશને ભુકીને ફુતની ૂજા કયો
છો ઍ કંઇ તભને યોઝી આતો નથી ભાટે
ખુદાઍ ફયશકથી યોઝી ચાશો અને તેનો ળુક્ર
અદા કયો.
શલે ખુદાઍ તઆરા ભક્કાલાવીઓને કશે છે
કે તભો ભાયા યવુરને જુ ઠરાલો ઍ કંઇ નલી
લાત નથી. શેરાંની કોભોઍ ણ ોતાના
મગમ્ફયોને જુ ઠરાવ્મા છે . અભાયા યવુરની
તો ઍટરી જ પયજ છે કે અભાયા મગાભને
શોંચાડી દે.
તભાયી શેરાં જે ઉમ્ભતો થઇ ગઇ, ળું તે
ઉમ્ભતોઍ જોમું નણશ કે ખુદા વૃણટ કને
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નલેવયથી કેલી યીતે વજે છે ? અલ્રાશ ભાટે
જગતને પયી પયી મદા કયલું ઍ કોઇ નલી
લાત નથી.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! તભો ઝભીનની વેય કયો
તેના ઉય ભનન કયો કે ખુદાઍ જગતનું કેલી
યીતે વજજ ન કમુું છે . પ્રકાય પ્રકાયની ભાનલીની
વુયતો ફનાલી, દયેકના અનોખા સ્લબાલ
જોલાભાં આલે છે . ઍક ઇન્વાનની વાથે
ફીજાની વુયત ભતી નથી. ભયલા છી
તેઓને વજીલન કયળે. તે પ્રત્મેક લસ્તુઓ
ઉય વંૂણજ કાફુ ધયાલે છે .
૨૧ થી ૨૫ ભી આમાત :-

ُ ٓاء َق یَ ۡر َح ُم َم ۡن ّیَ َش
ُ حُ َع ِّذ ُب َم ۡن ّیَ َش
َٓاء ۚ ق
َُۡ
﴾۲۱﴿ ِال َ ۡی ِہ تقل ُبوۡ َـ
َ ۡ َ ۡ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡۤ َ َ
َ
ۡ
َ
ص ق لا فِی
ِ ق ما انتم ِبمع ِج ِزین فِی الاذ
ّّٰ ۡ ُ ۡ ّ ۡ ُ َ َ َ َ َ ّ
ّالل ِہ ِم ۡن ّ َقخی
السمٓا ِء ۫ ق ما لکم ِمن خق ِـ
ٍِ
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َ َ ۡ
ّق لَا ن ِصه ٍؿ ﴿ ﴾۲۲٪

ّّٰ
الل ِہ َق ل ِقَٓائ ٖہۤۡ
َق الّ َ ِذیۡ َن َک َؿ ُػ ۡقا ب ّٰا ّٰ
ت
ی
ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ
ُ َ
اقلٰٓ ِئک یَ ِئ ُسوۡا ِم ۡن ّذ ۡح َمتِ ۡی َق اقلٰٓ ِئک ل َ ُہ ۡم
ََ ٌ َ
اب ال ِۡی ٌم ﴿﴾۲۳
عذ
ّ َ ۤۡ َ َ ُ ۡ ُ
ََ َ َ ََ َ َ
اب قوۡ ِم ٖہۤۡ ِالا ا ۡـ قالوا اق ُتلوۡ ُف
فما کاـ جو
َّ َ
َ ۡ َ ّ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ّٰ ُ ّّٰ
ىہ الل ُہ ِم َن الناذِ ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی
اق ْ ِوقوف فانج
ّٰ َ ّٰ ّ َ ُ ُ
دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِق ۡو ٍؿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿﴾۲۴
َ َ َ ّ َ َ ّ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ۡ ُ ۡ ّّٰ
ق قاؾ ِانما اتخذتم ِمن خق ِـ الل ِہ
ُّ ۡ
َ ۡ َ ً َّ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ
ّٰ
َ
َ
اقثانا ۙ موخۃ بی ِنکم فِی الحیو ِۃ الدنیا ۚ
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َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ّ ُ
ض ّق
ٍ ثم یوؿ ال ِقیم ِۃ یکؿػ بعضکم ِببع
َّ ُ ۡ َ ً ُ ُ
ۡ
یَل َع ُن بَ ۡعضک ۡم بَ ۡعضا ۫ ّق َما ّٰقىک ُم الن ُاذ َق

ّّٰ ۡ ّ ۡ ُ َ َ
ۡ
َ
﴾۲۵ما لکم ِمن ن ِِ ِوین ﴿ ٭

તે જે ને ચાશે છે અઝાફ આે છે અને જે ને
ચાશે છે તેના ય દમા કયે છે , અને તભો વલજ
તેનીજ તયપ ાછા પેયલલાભાં આલળો. (૨૧)
અને તભે (અલ્રાશને) ન ૃથ્લીભાં રાચાય
ફનાલનાયા છો અને ન આકાળભાં, અને
અલ્રાશના ણવલામ ન તભાયો કોઇ કામજવાધક
છે અને ન કોઇ ભદદગાય. (૨૨)
અને જે રોકો અલ્રાશની આમતોનો તથા
(કમાભતભાં) તેની ભુરાકાતનો ઇન્કાય કયળે
તેઓજ ભાયી યશેભતથી ણનયાળ ફનળે, અને
તેભનાજ ભાટે દુ:ખદામક અઝાફ શળે. (૨૩)
વાયાંળ કે તે (ઇબ્રાશીભ)ની કોભનો જલાફ
આ ણવલામ ફીજો કાંઇ ન શતો કે તેઓ
યસ્ય કશેલા રાગ્મા કે તેને કત્ર કયી નાખો
અનુક્રભણણકા
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અથલા તેને ફાી નાખો, છી અલ્રાશે તે
(ઇબ્રાશીભ)ને (નભરૂદની) આગથી ફચાલી
રીધો; ણનવંળમ જે રોકો ઇભાન યાખે છે
તેભના ભાટે તેભાં ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે .
(૨૪)
અને ઍ (ઇબ્રાશીભે) પયભાવ્મું કે ણવલામ તેના
ફીજુ ં કાંઇ નથી કે તભોઍ અલ્રાશને ભૂકી
દઇ વંવાયી જીલનભાં ભાંશોભાંશેની
ણભત્રાચાયીના કાયણે ભૂર્તતઓને (ખુદા) ભાની
રીધા છે , છી કમાભતના રદલવે તભાયા
ભાંશેના કેટરાકો કેટરાકોનો ઇન્કાય કયળે, અને
તભાયા ભાંશેના કેટરાકો કેટરાકો ય રાનત
કયળે, અને તભો વલજનું ઠેકાણં જશન્નભ શળે,
અને તભાયો કોઇજ ભદદગાય થળે નણશ.
(૨૫)
અલ્રાશ જે ને ચાશે તેને અદર પ્રભાણે
અઝાફ કયે છે અને જે ને ચાશે તેના ઉય
પઝરો કયભ કયે છે .
અમ કમાભતનો ઇન્કાય કયનાયાઓ ! તભો
ખુદાને ન તો જગતભાં રાચાય ફનાલી ળકળો
ન તો આવભાનભાં. દયેક કામજ અલ્રાશની
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કુદયત ભુજફ થમા કયે છે તેને કોઇ ણ
યોકનાય નથી.
જે રોકો અલ્રાશની આમતો અને તેની
ણનળાનીઓ વાથે કુફ્ર કયે છે અને કમાભતનો
ઇન્કાય કયે છે ઍ રોકો કમાભતના રદલવે
અભાયી યશેભતથી ણનયાળ થળે અને તેઓ ભાટે
દુ:ખદામક અઝાફ છે .
જ. ઇબ્રાશીભ (અ.) ોતાની કોભને
ફુતયસ્તીની ભના કયતા શતા. તેથી તેઓ
આવભાં કશેતા શતા કે તેભને કત્ર કયી
નાખીઍ અથલા ફાી નાખીઍ. ખુદાલંદે
આરભે તેભને નભરૂદની આગથી ફચાલી
રીધા જે રોકો ઇભાન યાખે છે તેઓ ભાટે
તેભાં કુદયતની ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
જ્માયે શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ને આગથી ભુણક્ત
ભી ત્માયે નભરૂદને કહ્યું કે તભોઍ અલ્રાશને
ભુકીને ભૂર્તતઓને ખુદા ભાની રીધી. છી
કમાભતના રદલવે તભાયી અંદય કેટરાક રોકો
કેટરાકનો ઇન્કાય કયળે અને તભાયી અંદયના
રોકો કેટરાક ઉય રાનત કયળે.
૨૬ થી ૩૦ભી આમાત :અનુક્રભણણકા
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اؾ ِان ّ ۡی ُم َ
َف ّٰا َم َن ل َ ٗہ لُوۡ ٌض ۬ َق َق َ
اج ٌر ِاخّٰی
ہ
ِ
ِ
َّ
ۡ
ۡ
َذب ِّ ۡی ؕ ِان ٗہ ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۲۶
َ َ َ ۡ َ َ ٗ ۤۡ ۡ ّٰ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
ق قہبنا لہ ِاسحق ق حعقوب ق جعلنا
ُّ
ُ َ
الن ُب ّوَ َۃ َق ال ۡ ِک ّٰت َب َق ّٰاتَ ۡی ّٰنہُ
ف ِ ۡی د ّذِ ّی ِت ِہ
َّ
ّٰ
ُّ ۡ
َ
الدن َیا ۚ َق ِان ٗہ فِی الۡآ َِو ِۃ ل َ ِم َن
ا ۡجرَ ٗف فِی
ّّٰ ۡ
الص ِل ِحه َف ﴿﴾۲۷
اؾ ل ِقَوۡ ِم ٖہۤۡ ِانّ َ ُک ۡم ل َ َتاۡتُوۡـَ
َق لُوۡ ًطا ِا ۡد َق َ
ال ۡ َفا ِح َش َۃ ۫ َما َس َبقَ ُک ۡم ِب َہا ِم ۡن اَ َح ٍد ِّمنَ
ۡ َ ۡ
ال ّٰعل ِمه َف ﴿﴾۲۸
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ََۡ
َ الر َج
ّ اَئ ّ َن ُک ۡم ل َ َتاۡتُوۡ َـ
اؾ َق تقط ُعوۡ َـ
ِ
ِ
َۡ ۡ ُ َ
ُ ۡ َ َ ۡ َّ
ؕ ۖ َق تاتوۡ َـ ف ِ ۡی نا ِخ ۡیک ُم ال ُمنٕ َو
۬ الس ِبیل
َ َ ََ َ َ ََ
َ ۡ ُ َ َ ۡۤ َ ّ
اب قوۡ ِم ٖہۤۡ ِالا ا ۡـ قالوا ائ ِتنا
فما کاـ جو
َ َ
ۡ ّّٰ َ َ ۡ ُ ۡ ّّٰ
الص ِدقِه َف
اب الل ِہ ِاـ کنت ِمن
ذ
ِ ِبع
﴾۲۹﴿
ۡ
ۡ ۡ َۡ َ
َ َق
اؾ َذ ِّب ان ُِ ۡون ِ ۡی َعدی القوۡ ِؿ ال ُمف ِس ِدیۡ َن
﴾۳۱٪ ﴿
છી (ભાત્ર) રૂત તેના ય ઇભાન રાવ્મો અને
કશેલા રાગ્મો કે શુ ં ભાયા યલયરદગાય તયપ જ
ણશજયત કયનાયો છુ ં ; ફેળક તેજ ઝફયદસ્ત
(અને) ણશકભતલાો છે . (૨૬)
અને અભોઍ તેને ઇસ્શાક તથા માકુફ (જે લા
અનુક્રભણણકા
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ુત્ર, ૌત્રો) અજણ કમાજ, અને તેભના
લંળજોભાં નફુવ્લત તથા રકતાફ ણનભાજણ કયી,
અને તેનો ફદરો તેને દુણનમાભાં આપ્મો, અને
આખેયતભાં ણ ફેળક તે વદાચાયીઓ
ભાંશેનો છે . (૨૭)
અને રૂત (ને માદ કયો) જ્માયે તેણે ોતાની
કોભને કહ્યું કે ણનવંળમ તભે ઍલાં ણનરજજ્જ
કામજકયો છો કે તેલાં તભાયી આગભચ આખી
દુણનમાભાં કોઇઍ કમાજ નથી. (૨૮)
ળું તભે (કાભલાવના ભાટે સ્ત્રીઓને ભૂકી)
ુરૂો ાવે જાઓ છો, અને (પ્રલાવીઓને
રુંટલા ભાટે તેભનો) ભાગજ કાો છો, અને
તભાયા જરવાઓભાં ભનાઇ કયેરું (અકુદયતી)
કૃત્મ ણ કયો છો ? ત્માયે તેની કોભ ાવે આ
ણવલામ ફીજો કળો જલાફ ન શતો કે તેભણે
કહ્યું કે જો તું વાચાઓ ભાંશેનો શોમ તો
અભાયા ય અલ્રાશનો અઝાફ રઇ આલ.
(૨૯)
(રૂતે) અયજ કયી કે શે ભાયા યલયરદગાય !
આ પવાદખોયો ણલરૂઘ્ધ ભાયી વશામ કય.
(૩૦)
અનુક્રભણણકા

2096

hajinaji.com

જે લખતે જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ તેઓ ઉય
ોતાની શુ જ્જત તભાભ કયી તો શેરે જ.
રુત (અ.) જાશેયભાં ઇભાન રાવ્મા. જો કે
આ શેરેથી જ ભુવરભાન શતા ણ જ.
ઇબ્રાશીભ (અ.)ની મગમ્ફયી વલેથી શેરે
ભાન્મ યાખી.
કુદયત કશે છે કે અભોઍ ઇબ્રાશીભ (અ.)ના
લંળભાંથી ઇસ્શાક અને માકુફ અજણ કમાજ
તથા તેભના લંળજોભાં નફુવ્લત તથા રકતાફ
ણનભાજણ કયી.
જ. રુત (અ.)ઍ ોતાની કોભને કહ્યું કે તભો
ઍલા ણનરજજ્જ કામો કયો છો જે તભાયી
શેરાં કોઇઍ કમાજ નથી.
તભે રોકો કાભલાવના ભાટે ોતાની સ્ત્રીઓને
ભુકીને ુરૂો ાવે જાલ છો અને તભે
જલ્વાભાં ફેવી લાણશમાત લાતો કયો છો અને
ભજરીવોભાં ફેવી શલા છોડો છો. તભે રોકો
કાંઇ ળભજ કયતા નથી. તભે ઍલા ફદતભીઝ
છો કે યાશદાયીઓની ભશ્કયી કયો છો. ઍક
ફીજા વભક્ષ ળયભની જગ્મા ખોરી નાખો છો
અને આવભાં તોપાન કયો છો. આ
અનુક્રભણણકા

2097

hajinaji.com

વાંબીને તે કોભે કહ્યું કે અમ રુત ! તું વાચો
શો તો અભાયા ઉય અલ્રાશનો અઝાફ રઇ
આલ.
તેઓની આ લાત વાંબીને જ. રુત (અ.)ઍ
ોતાના ફન્ને શાથ ઉંચા કયીને દોઆ કયી કે
અમ ભાયા યફ ! આ પવાદ કયનાયી કોભ ઉય
અઝાફ નાઝીર કય.
૩૧ થી ૩૫ ભી આમાત :-

ۡ ُ ۡ َ ۡ ّٰ ۡ ۡۤ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ َ ّ َ َ
ّٰ
ۙ ق لما جٓاءة ذسلنا ِابر ِہیم ِبالبٍوی
َّ َ ۡ َ ۡ
َ ۡۤۡ ُ ۡ ُ َ ّ ۡۤۡ ُ َ
ّٰ
ۡ
قالوا ِانا مہ ِلکوا اہ ِل ہ ِذ ِف الـػی ِۃ ۚ ِاـ
ۡ ّٰ ُ َ َ َ
﴾ۚ۳۱﴿ۖ
ا ۡہل َہا کانوۡا ظ ِل ِمه َف
َ َ َ
َ َ َ ُ َ ً ُ
اؾ ِا ّـ فِ ۡی َہا لوۡطا ؕ قالوۡا ن ۡح ُن ا ۡعل ُم ِب َم ۡن
ق
ٗامرَاَتَہ ۫٭
ۡ فِ ۡی َہا ل َ ُن َن ّج َی ّ َن ٗہ َق اَ ۡہ َل ٗہۤۡ ِالَّا
ِ
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ۡ ّٰ
َ َ
کان ۡت ِم َن الغكِؿِیۡ َن ﴿﴾۳۲
َ َ ّ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ً
ٓاءة ُذ ُسلنا لوۡطا ِس ۡیٓ َء ِب ِہ ۡم َق
ق لما اـ ج
َ َ
ََ
َ َ َ ُ
ضاؼ ِب ِہ ۡم د ۡذ ًعا ّق قالوۡا لَا تخ ۡف َق لَا
َ ۡ َ ۡ َّ ُ َ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ َ َ
امرَاتک
تَىـ ِ ٞانا منجوؽ ق اہلک ِالا

ۡ ّٰ
َ َ
کان ۡت ِم َن الغكِؿِیۡ َن ﴿﴾۳۳
َۡ
َ
َّ ۡ ُ
ِانا ُمنـِلوۡ َـ َعدٰۤی ا ۡہ ِل ّٰہ ِذ ِف الـ ۡػیَ ِۃ ذِ ۡج ًزا
َ ُ ۡ ُ
ّم َن ّ َ
الس َمٓا ِء ِب َما کانوۡا حَف ُسق ۡو َـ ﴿﴾۳۴
ِ
ۢ
َق لَقَ ۡد ّتَ َرخ ۡ َنا ِم ۡن َہا ۤۡ ّٰایَ ًۃ بَ ّی َن ًۃ لِّقَو ٍؿۡ
ِ
َّ ُ
ح ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۳۵
)અને જે લખતે અભાયા ભોકરેરા (પરયશ્તા
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ઇબ્રાશીભ ાવે (લૃઘ્ધાલસ્થાભાં ુત્ર
પ્રાણપ્તના) ળુબ વભાચાય રઇને આવ્મા ત્માયે
તેભણે કહ્યું કે ણનવંળમ અભે આ
ગાભલાવીઓનો નાળ કયનાયા છીઍ, ફેળક તે
(ગાભ)ના યશેલાવીઓ ઝુરભગાય છે . (૩૧)
(ઇબ્રાશીભે) કહ્યું કે તભને ઘ્માન યશે કે તેભાં
રૂત ણ છે ; (પરયશ્તાઓઍ) કહ્યું કે જે કોઇ
તેભાં છે તેનાથી અભે વાયી ેઠે લાકેપ છીઍ.
અભે તેને તથા તેના કુટુંફીજનોને અલશ્મ
ફચાલી રઇળું, ણવલામ તેની ત્ની કે જે
ાછ યશી જનાયાઓ ભાંશેની થળે. (૩૨)
અને જે લખતે અભાયા ભોકરેરા દૂતો રૂતની
ાવે આવ્મા ત્માયે તે તેભને જોઇ રદરગીય
થમો અને તેભના યક્ષણ ભાટે ોતાને (તદ્દન)
અળક્ત જોમો, તો તેઓઍ કહ્યું કે (શે રૂત !)
તું બમ ન ાભ અને ખેદ ન કય, ફેળક અભે
તને તથા તાયા કુટુંફીઓને છુ ટકાયો આનાયા
છીઍ, ણવલામ તાયી ત્નીના કે જે ાછ
યશી જનાયાઓ ભાંશેની થળે. (૩૩)
ણનવંળમ અભે આ ગાભ ઉય આ કાયણવય કે
તેઓ કુકૃત્મો (ખયાફ કામો) કમાજ કયે છે
અનુક્રભણણકા
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આકાળ યથી આણિ ઉતાયનાયા છીઍ.
(૩૪)
અને ખચીતજ અભોઍ તે (ઉંધી લી ગઍરી
લસ્તી)ને વભજુ ઓ ભાટે ઍક ખુલ્રી ણનળાની
ફનાલી યશેલા દીધી છે . (૩૫)
ખુદાઍ તઆરા શ. રુત (અ.)ની દોઆ કફુર
થલા ણલળે પયભાલે છે કે જે લખતે અભાયા
ભોકરેર જીબ્રઇર અને ફીજા પયીશ્તાઓ જ.
ઇબ્રાશીભ (અ.) ાવે ુત્ર અને ૌત્રની
ખુળખફયી રઇને આવ્મા ત્માયે પયીશ્તાઓઍ
કહ્યું અમ ઇબ્રાશીભ (અ.) અભો આ ગાભના
રોકોનો નાળ કયલાના છીઍ. તે ગાભના રોકો
અત્માચાયી છે .
તે લખતે જ. ઇબ્રાશીભ (અ.)ઍ કહ્યું કે ઍ
લસ્તીભાં જ. રુત (અ.) ણ છે .
પયીશ્તાઓઍ જલાફ આપ્મો કે અભો તેભને
તથા તેભના કુટુંફીઓને ફચાલી રઇળું અને
તેભની ત્ની ાછ યશી જનાયાઓભાં થઇ
જળે.
જે લખતે જ. રુત (અ.)ઍ પયીશ્તાઓને
જોમા તો આ રદરગીય થમા અને તેઓનું
અનુક્રભણણકા
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યક્ષણ કયલા ભાટે ોતાને અળક્ત જોમા.
કાયણ કે આે તેઓને ઓખમા ન શતા.
તેઓ ક્રાંતીલાન છોકયાઓનું રૂ ધાયણ કયીને
આવ્મા શતા. તેઓઍ કહ્યું કે અમ રુત અભે
તાયી ત્ની ણવલામ તને અને તાયા
કુટુંફીઓને છુ ટકાયો અાલનાયા છીઍ.
અભો આ લસ્તીના રોકો ઉય આવભાન
ઉયથી અઝાફ રાલનાયા છીઍ. કાયણ કે
તેઓ ફુયા કૃત્મો કયનાયા છે .
છી જ. રુત (અ.) ોતાના રોકોને રઇને
ળશેયની ફશાય નીકી ગમા અને ફાકીનાઓ
ઉય અઝાફ નાઝીર થમો અને ફધાનો નાળ
થઇ ગમો. આ રકસ્વો રોકોને ફોધાઠ ગ્રશણ
કયલા ભાટે છે .
૩૬ થી ૪૦ ભી આમાત :-

َ َ َ َ ً ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ َ ّٰ َ
اؾ ّٰحق ۡو ِؿ
ق ِاخی مدین اخاہم شعیبا ۙ فق
ّّٰ ُ ُ ۡ
َالل َہ َق ۡاذ ُجوا ال ۡ َیوۡ َؿ ال ۡ ّٰآ َِو َق لا
اعبدقا
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ۡ
تَ ۡع َثوۡا فی الۡاَ ۡ
ص ُمف ِس ِدیۡ َن ﴿﴾۳۶
ذ
ِ
ِ
َف َک ّ َذبُوۡ ُف َفاَ َخ َذ ۡت ُہ ُم ّ
الرَ ۡج َف ُۃ َفاَ ۡص َب ُحواۡ
ۡ
ف ِ ۡی َخاذِ ِہ ۡم ّٰج ِث ِمه َف ﴿﴾۳۷
َ َ ۠ َ َّ َّ ُ
َق َع ًاخا ّق ث ُموۡ َخا َق ق ۡد ت َبه َف لَک ۡم ِّم ۡن
ۡ َ َ َّ َ ُ ُ َّ
َ
الش ۡی ّٰط ُن اَ ۡع َمال َ ُہمۡ
ّم ّٰس ِک ِن ِہم  ٞق ری َن لہم
َ ُ
َف َص ّ َد ُہ ۡم َعن ّ َ
الس ِب ۡی ِل َق کانوۡا
ِ
ُم ۡس َت ۡب ِِ ِویۡ َن ﴿ ۙ﴾۳۸
َ
َق َق ُاذ ۡق َـ َق ف ِۡو َعوۡ َـ َق َہ ّٰ
ام َن َ ٞق لَق ۡد
َ َ ُ ۡ ّ ُ ۡ ّٰ ۡ َ ّ ّٰ َ ۡ َ ۡ
َ
ُ
ۡ
جٓاءہم موسی ِبالب ِین ِت فاستکكؿقا فِی
hajinaji.com
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َ ُ
ۡ
َۡۡ
ۖ﴿﴾ۚ۳۹
ص َق َما کانوۡا ّٰس ِب ِقه َف
الاذ ِ
َ ُ ّ ً َ َ ۡ َ َ ۢۡ َ ۡ ُ ۡ ّ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
فکلا اخذنا ِبذن ِب ٖہ ۚ ف ِمنہم من اذسلنا
ۡ َ ََ َۡ
َ
اص ًبا ۚ َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن اخذت ُہ
َعل ۡی ِہ َح ِ
َّ ُ
ۡ َ َ َۡ
الص ۡی َحۃ ۚ َق ِمن ُہ ۡم ّم ۡن خ َسفنا ِب ِہ
الۡاَ ۡذ َص ۚ َق ِم ۡن ُہ ۡم ّ َم ۡن اَغۡ َو ۡق َنا ۚ َق َما ک َ َ
اـ
ّّٰ ۡ
َ ُ ۤۡ َ ۡ ُ
الل ُہ ل َِیظ ِل َم ُہ ۡم َق لّٰ ِک ۡن کانوۡا اجف َس ُہ ۡم
ۡ
یَظ ِل ُموۡ َـ ﴿﴾۴۱

ેઅને ભદમન તયપ તેભના બાઇફંધ ળોઍફન
(ભોકલ્મો), છી તેણે પયભાવ્મું કે શે ભાયી
ેકોભ! તભે અલ્રાશની ઇફાદત કયો અન
)આખેયતના રદલવના (ઉિભ ફદરાના
ઉભેદલાય યશો, અને બૂણભ ય અત્માચાય કયી
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પવાદ પેરાલતા ન યશો. (૩૬)
ણ તે રોકોઍ તે (ળોઍફ)ને જુ ઠરાવ્મો,
જે થી તેભને ધયતીકંે ઝડી રીધા, આથી
તેઓ ોતોતાના ઘયોભાં ણસ્થય ફની (ભયણ
ાભી) યશી ગમા. (૩૭)
અને આદ તથા વભૂદ (ના કફીરાલાાઓનો
ણ નાળ કમો) જે ભના ઘયોના અલળેો
યથી (તેભની દુદજળા) જાશેય થઇ આલે છે ,
અને ળેતાને તેભના કભોને તેભની દ્રણટ કભાં
ળોબામભાન કયી દીધા શતા, જે થી તેણે તેભને
વન્ભાગજથી યોકી દીધા શતા, જો કે તેઓ
ળાણા (અને) વભજુ (અલશ્મ) શતા : (૩૮)
અને કારૂન તથા રપયઔન તથા શાભાનનો
ણ (નાળ કમો), અને ખચીતજ ભૂવા તેભની
ાવે સ્ટ ક દરીરો રઇને આવ્મો શતો, ણ
તેભણે તે બૂણભભાં અશંકાય કમો, છતાંમ
(અભાયી ાવેથી ક્માંમ ણ) છટકી ળક્મા
નણશ. (૩૯)
છી અભોઍ દયેકને તેભના ગુનાશોના
ફદરાભાં કડી રીધા, છી તેઓભાંથી
કેટરાકો ઉય અભોઍ ત્થયોનો લયવાદ
અનુક્રભણણકા
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લયવાવ્મો, અને કેટરાકોને (બમંકય)
કીકીમાયીઓઍ ઝડી રીધા, અને કેટરાકોને
અભોઍ બૂણભભાં વભાલી દીધા, અને
કેટરાકોને (વભુદ્રભાં) ડુફાડી દીધા, અને
અલ્રાશનું આ કાભ નથી કે તેભના ય ઝુલ્ભ
કયે, યંતુ તેઓ ંડેજ ોતાના જીલ ય ઝુલ્ભ
કમાજ કયતા શતા. (૪૦)
ખુદા કશે છે કે અભોઍ ભદમન તયપ તેઓના
બાઇ ળોઍફને ભોકલ્મા. તેઓઍ કહ્યું કે અમ
ભાયી કોભ ! અલ્રાશની ઇફાદત કયો અને
આખેયતના ઉિભ ફદરાની આળા યાખો.
તે રોકોઍ જ. ળોઍફ (અ.)ને જુ ઠરાવ્મા,
તેથી ઍક ધયતીકં થમો અને તેઓ ોતાના
ઘયોભાં ભયણ ામ્મા.
અભોઍ આદ અને વભુદની કોભને શરાક
કયી. જે ભના ઘયોના અલળેોથી તેઓની
દુદજળા જાશેય થઇ જામ છે . ળમતાને તેઓના
ફુયા કામોને ળોબામભાન કયી ફતાવ્મા શતા
અને અભોઍ કારૂન, પીયઓન અને શાભાનને
શરાક કમાજ. જો કે તેઓની વભક્ષ જ. ભુવા
(અ.) યોળન દરીરો અને ભોઅજીઝા રાવ્મા
અનુક્રભણણકા
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શતા ણ તેઓઍ અશંકાય કમો તેથી તેઓ
છટકી ળક્મા નણશ અને છે લટે શરાક થઇ
ગમા.
છી અભોઍ દયેકને તેભના ગુનાશના રીધે
અઝાફભાં જકડી રીધા. કેટરાકની ઉય
ત્થયની લાજ થઇ. કેટરાક ઝભીનભાં ધવી
ગમા, કેટરાક ાણીભાં ડુફી ગમા. અલ્રાશ
કોઇ ઉય રેળભાત્ર ઝુલ્ભ કયતો નથી. તેઓઍ
ોતેજ ોતાના ઉય ઝુલ્ભ કમો છે .
૪૧ થી ૪૪ ભી આમાત :-

ّّٰ ۡ ُ ۡ ۡ ُ َ َ ّ َ ۡ َ ّ ُ َ َ
مثل ال ِذین اتخذقا ِمن خق ِـ الل ِہ
َ ۡ ۡ َ َ َ َ َۡ
ۡ َ َ َّ
ۖ ِاتخذة
ۖ ٓاء ک َمث ِل ال َعنک ُبوۡ ِة
اقل ِی
ۡ
َ َ
بَ ۡی ًتا ؕ َق ِا ّـ ا ۡق َہ َن ال ُب ُیوۡ ِة ل َ َب ۡی ُت
َۡ ۡ
َ ُ َ
﴾۴۱﴿ ال َعنک ُبوۡ ِة ۬ لَوۡ کانوۡا حَ ۡعل ُموۡ َـ
ّّٰ َ ّ
ۡالل َہ حَ ۡع َل ُم َما یَ ۡد ُعوۡ َـ ِم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہ ِمن
ِاـ
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َ
ۡ
ۡ
﴾۴۲﴿ ش ۡی ٍء ؕ َق ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم
َّ َ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
از ۚ َق َما
ِلن
ِ ق ِتلک الامثاؾ جّ ِوبہا ل
ۡ َ ّ ۡۤ ُ َ
﴾۴۳﴿ ح ۡع ِقل َہا ِالا ال ّٰع ِل ُموۡ َـ
ّّٰ َ َ َ
ۡ َ َ
َ ّ الل ُہ
ؕ الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا ۡذص ِبال َح ّ ِق
خلق
ۡ ّ ً ّٰ َ ّٰ َ
ۡ
﴾۴۴٪ ﴿ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَایَۃ ل ِل ُم ۡؤ ِم ِنه َف

તે રોકો કે જે ભણે અલ્રાશના ણવલામ
ફીજાઓને ોતાના કામજવાધક ફનાલી દીધા
છે તેભનો દાખરો તે કયોીમાના જે લો છે કે
જે ણે ઍક ઘય (જાું) ફનાવ્મું; અને ણનવંળમ
નફાભાં નફું ઘય કયોીમાનું જ શોમ છે
અગય તેઓ વભજી ળકે તો. (૪૧)
ણનવંળમ તેઓ અલ્રાશના ણવલામ જે લસ્તુને
ોકાયે છે તેને અલ્રાશ વાયી ેઠે જાણે છે ;
અને તે ઝફયદસ્ત ણશકભતલાો છે . (૪૨)
અને આ દાખરાઓ અભે રોકો (ના ફોધ)
અનુક્રભણણકા
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ભાટે લણજલીઍ છીઍ, અને જ્ઞાણન રોકો
ણવલામ તે કોઇ વભજી ળકતું નથી. (૪૩)
અલ્રાશે આકાળો તથા ઝભીનને વત્મ શેતુવય
ઉત્ન્ન કમાજ છે ; ફેળક તેભાં ઇભાન
રાલનાયાઓ ભાટે ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે .
(૪૪)
જે રોકોઍ ખુદા ણવલામ ફીજાને ણભત્રો
ફનાવ્મા છે તેભનો દાખરો કયોીમાની જા
જે લો છે . કયોીમાનું જાું નફાભાં નફું
શોમ છે . તેનો અથજ ઍ છે કે કાપયોનો ધભજ
કયોીમાના જાા જે લો છે કે જે ભાં કંઇ
શકીકત શોતી નથી.
ઍ રોકો અલ્રાશ ણવલામ ભુર્તતઓ, ભરાઍકા,
વીતાયા અને ભાનલીની ઇફાદત કયે છે તેને
ખુદા વાયી યીતે જાણે છે . ખુદાલંદે આરભ
પ્રત્મેક લસ્તુઓ ઉય ળણક્ત ધયાલે છે . તે
પ્રત્મેક કામજ ોતાની ણશકભત અને ભસ્રેશત
પ્રભાણે કયે છે .
આ દાખરાઓ અભે ઍ રોકોને નવીશત
કયલા ભાટે લણજલીઍ છીઍ કે તેઓ અભાયી
ભાઅયેપત પ્રાપ્ત કયે અને ફુતયસ્તીને છોડી
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આે. જે રોકો જ્ઞાન ધયાલે છે તેભના ણવલામ
ફીજા વભજી ળકતા નથી. જાણફય ણફન
અબ્દુલ્રાશ અન્વાયીથી લણજન છે કે આં
શઝયત (વ.)ઍ આ આમત લાંચીને પયભાવ્મું
કે આરીભ ઍ છે કે જે ખુદા તયપથી પ્રત્મેક
લાતને વભજે અને તેની ઇચ્છા પ્રભાણે અભર
કયે અને તેની નાખુળીથી ફચે. કુમ્ભીઍ
ોતાની તપવીયભાં રખમું છે કે આરીભનો
અથજ આરે ભોશમ્ભદ (વ.) છે . કુયેળના
જાશીરો અને ભુખજ રોકો કશેતા શતા કે ખુદા
કયોીમા અને ભાખીના દાખરા આે છે
અને તેઓ ઍ દાખરા ઉય ભજાક અને
ભશ્કયી કયતા શતા. તેથી અલ્રાશે ઉય
ભુજફ પયભાવ્મું કે ઍ દાખરાઓ નથી
વભજતા, ણ આરીભ રોકો તે દાખરાઓ
વભજે છે .
ખુદાઍ આવભાન અને ઝભીનને વત્મ શેતુ
વાથે મદા કમાજ છે . ખયેખય તેભાં ઇભાન
રાલનાયાઓ ભાટે ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
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ઉત્રો ભા ઊશેમ : ાયો ૨૧
૪૫ થી ૪૭ભી આમાત:-

ُ ۡ ۤۡ ُ
َ
َ
ۡ ّٰ
ات ُل َما ا ۡقحِ یَ ِال َ ۡیک ِم َن ال ِکت ِب َق اقِ ِم
ّ َ ّٰ َ ّ َ ّ َ َ َ ۡ ّٰ
الص ّٰلوۃ تنہی َع ِن
الصلوۃ ؕ ِاـ
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ّّٰ
الل ِہ اَخۡك َ ُؿ ؕ قَ
الفحشٓا ِء ق المنٕ ِو ؕ ق ل ِذٔو
ّّٰ ُ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
اللہ حعلم ما تصنعوـ ﴿﴾۴۵

َّ َّ
ُ ُ ۤۡ َ ۡ
َق لَا ت َجا ِخلوۡا ا ۡہ َل ال ِک ّٰت ِب ِالا ِبالتِ ۡی ِہ َی
َ ۡ َ ُ ّ َ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡۤۡ
احسن ۖ٭ ِالا ال ِذین ظلموا ِمنہم ق قولوا
ّٰا َم ّ َنا بالّ َ ِذ ۡۤۡی اُنۡز َؾ ِال َ ۡی َنا َق اُنۡز َؾ ِال َ ۡی ُک ۡم قَ
ِ
ِ
ِ
ِالّٰ ُـہ َنا َق ِالّٰ ُـہ ُک ۡم َقا ِح ٌد ّ َق ن َ ۡح ُن لَہٗ
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﴾۴۶﴿ ُم ۡس ِل ُموۡ َـ
َ ّ َ ّٰ ۡ َ ۡۤ َ ۡ ۡ َ َ ّٰ َ
َق کذل ِک ان َزلنا ِال َ ۡیک ال ِکت َب ؕ فال ِذیۡ َن
ّٰ َ
ُ
ّٰ ۡ
ّٰات ۡین ُہ ُم ال ِکت َب یُ ۡؤ ِمنوۡ َـ ِب ٖہ ۚ َق ِم ۡن
ُ
ٰۤہ ُؤلَٓا ِء َم ۡن ّی ۡؤ ِم ُن ِب ٖہ ؕ َق َما یَ ۡج َح ُد
ّٰ ۡ َ ّ ۡۤ َ ّٰ
﴾۴۷﴿ ِبا ّٰی ِتنا ِالا الک ِؿ ُػ ۡق َـ
(શે યવૂર !) આ રકતાફભાંથી તાયા તયપ જે
લશી કયલાભાં આલી છે તેનો ાઠ કમાજ કય
અને નભાઝ ઢમા કય; ણનવંળમ નભાઝ
ણનરજજ્જણાં અને અમોગ્મ લતજનથી ફચાલે
છે અને ખયેજ અલ્રાશની માદ વૌ કયતાં
ભોટી લસ્તુ છે ; અને તભે રોકો જે કાંઇ કયો
છો તે અલ્રાશ વાયી ેઠે જાણે છે . (૪૫)
(શે ઇભાનદાયો !) રકતાફલાાઓ વાથે
લાદણલલાદ કયો નણશ યંતુ ઍલી યીતે કયો કે
જે ઉિભ શોમ, ણવલામ (તે રોકોથી) કે
અનુક્રભણણકા
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તેઓભાંથી જે ભણે (તભાયા ય) ઝુરભ કમો
શોમ, અને આ કશો કે અભે તેના ઉય ઇભાન
રાવ્મા છીઍ કે જે અભાયા તયપ ઉતાયલાભાં
આવ્મું છે અને તેના ઉય ણ કે જે તભાયા
તયપ ઉતાયલાભાં આવ્મું છે , અને અભાયો
ભાઅફૂદ તથા તભાયો ભાઅફૂદ ઍકજ છે ,
અને અભે તેનેજ આધીન થઇઍ છીઍ.
(૪૬)
અને ઍલીજ યીતે અભોઍ તાયી તયપ આ
રકતાફ ઉતાયી છે ; જે થી તે રોકો કે જે ભણે
અભોઍ (આ શેરાં) રકતાફ આી છે ; આ
(કુયઆન) ઉય ણ ઇભાન યાખે છે ; અને તે
(ભક્કાલાવી)ઓભાંથી ણ કોઇ કોઇ તો તેના
ય ઇભાન યાખે છે ; અને નાણસ્તકો ણવલામ
અભાયી આમતોનો ઇન્કાય કોઇજ કયતું નથી.
(૪૭)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ! આ રકતાફ ઍટરે
કુયઆનભાંથી જે કંઇ તાયી તયપ લશી કયલાભાં
આલેર છે તેને તું ખુદાની ખુળી ભાટે લાંચન
કય અને નભાઝ ઢતો યશે. ખયેખય નભાઝ
ફુયા કાભોથી યોકનાયી છે . નભાઝ થકી
અનુક્રભણણકા
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અલ્રાશની નઝદીકી પ્રાપ્ત થામ છે . ઍક
અન્વાયી જલાન શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની
ાછ નભાઝ ઢતો શતો અને ફુયા કૃત્મો
ણ કયતો શતો. રોકોઍ આ લાતની આં
શઝયત (વ.)ને ખફય કયી તો આે પયભાવ્મું
કે તેની નભાઝ તેને ફુયા કાભથી જરૂય દુય
યાખળે. થોડા રદલવ છી તે જલાને ોતાના
ગુનાશની તોફા કયી અને યશેઝગાય ફની
ગમો. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ
પયભાવ્મું છે કે જે કોઇ ઍ જાણલા ચાશે કે
ભાયી નભાઝ અલ્રાશની ફાયગાશભાં કફુર
થામ છે કે નણશ, તો તે વ્મણક્ત ઍ જુ ઍ કે તે
ફુયા કાભથી યશેઝ કયે છે કે નણશ. તેની
નભાઝે તેને જે ટરો ગુનાશથી દુય યાખમો છે
ઍટરી ઍની નભાઝ કફુરીમતના દયજ્જે
શોંચે છે . અલ્રાશનો ણઝક્ર તભાભ ઇફાદત
કયતાં અપઝર છે . જે ભજરીવભાં
અલ્રાશનો ણઝક્ર થતો શોમ ત્માં ભરાઍકા
આલી તેને ઘેયી રે છે અને તેઓ ઉય
ખુદાની યશેભતની નલાઝીળ કયે છે .
ખુદાલંદે

આરભ
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ભુવરભાનો ! ઍશરે રકતાફ મશુ દ અને
નવાયા વાથે લાદ-ણલલાદ કયો નણશ ણ તેઓ
વાથે વાયા ળબ્દોભાં લાતચીત કયો. જો તેઓ
તભાયી વાથે વખતી કયે તો નયભાળથી લાત
કયો, ગુસ્વાનો ભુકાફરો વશનળીરતાથી કયો.
તેઓભાંથી જે ઓઍ ઝુલ્ભ કમો છે ઍટરે કે
લચનને તોડી નાખમું છે અથલા જઝીમો
આલો કફુર કયતા નથી તેઓ વાથે જે શાદ
કયો.
શેરા નફીઓ ઉય અભોઍ રકતાફ ભોકરી
છે . ઍજ પ્રભાણે અભોઍ તભાયા ઉય
કુયઆન ભોકલ્મું છે , તે ઉવુરે દીનભાં શેરી
રકતાફોની જે ભ છે ઍ રોકો કે જે ઓને અભે
રકતાફ ઍટરે કે શેરી રકતાફનું ઇલ્ભ આપ્મું
છે . જે ભકે ઇબ્ને વરાભ અને તેના વશાફીઓ
કે તેઓ તે કુયઆન વાથે ઇભાન રાલે છે .
કુમ્ભીઍ રખમું છે કે જે ઓને રકતાફનું ઇલ્ભ
આલાભાં આવ્મું છે તે આરે ભોશમ્ભદ (વ.)
છે .
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૪૮ થી ૫૨ ભી આમાત :-

ُۡ َ ُ
َ
ّٰ َ
َق َما کن َت ت ۡتلوۡا ِم ۡن ق ۡب ِل ٖہ ِم ۡن کِت ٍب ّق لَا
اب ال ۡ ُم ۡب ِط ُلوۡـَ
اذتَ َ
تَ ُخ ّ ُط ٗہ ب َیم ۡی ِن َک ِا ًدا ل ّ َ ۡ
ِ ِ
﴿﴾۴۸

ۢ
بَ ۡل ُہوَ ّٰا ّٰی ٌت بَ ِّی ّٰن ٌت ف ۡی ُص ُد ۡقذِ الّ َ ِذیۡنَ
ِ
ُ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ ّٰ ّٰ َ ۤۡ ّ َ
اقتوا ال ِعلم ؕ ق ما یجحد ِبای ِتنا ِالا
ّّٰ
َ
ُ
ۡ
الظ ِلموـ ﴿﴾۴۹
َ
َ
ۤۡ ُ ۡ
َ ُ
َق قالوۡا لَوۡ لَا ان ِز َؾ َعل ۡی ِہ ّٰا ّٰی ٌت ِّم ۡن ّذ ِّب ٖہ ؕ
ُ ۡ ّ َ َ ۡ ّٰ ّٰ ُ ۡ َ ّّٰ َ ّ َ َ ۤۡ َ َ
قل ِانما الایت ِعند الل ِہ ؕ ق ِانما انا

َ ُ ۡ
ن ِذیۡ ٌر ّم ِبه ٌف ﴿﴾۵۱
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ۡ
َ
َ ّ َ ۤۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ
ا َق ل َ ۡم یَک ِف ِہ ۡم انا ان َزلنا َعل ۡیک ال ِکت َب
َ
ً َ
َ ّٰ َ
یُ ۡتدّٰی َعل ۡی ِہ ۡم ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَرَ ۡح َمۃ ّق
ۡ
َ ُ ُ
ِدٔ ّٰوی ل ِقوۡ ٍؿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿ ﴾۵۱٪

َُ َ
ُ َ ّٰ ّّٰ
ق ۡل کفی ِبالل ِہ بَ ۡیجِ ۡی َق بَ ۡینک ۡم ش ِہ ۡی ًدا ۚ
َّ
ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ
ََُۡ َ
ص ؕ َق ال ِذیۡ َن
حعلم ما فِی السمو ِة ق الاذ ِ
ّّٰ ُ َ
ََ
ُ ۡ
ّٰا َمنوۡا ِبال َبا ِط ِل َق کؿ ُػ ۡقا ِبالل ِہ ۙ اقلٰٓ ِئک
ۡ ّٰ
ُہ ُم الخ ٌِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۵۲
જો કે આ રકતાફ ઉતાયલા શેરાં તું ન કોઇ
રકતાફ લાંચતો શતો અને ન તાયા જભણા
શાથથી કાંઇ રખતો શતો, જો ઍભ શોત તો
આ અવત્મલાદીઓ તાયી (નફુવ્લતના
)વંફંધભાં) જરૂય ળંકા કયતે. (૪૮
hajinaji.com
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યંતુ તે રોકોના અંત:કયણોભાં કે જે ભને જ્ઞાન
આલાભાં આવ્મું છે આ આમતો સ્ટ ક છે ;
અને ઝાણરભ રોકો ણવલામ અભાયી આમતોનો
ઇન્કાય કોઇ કયતું નથી. (૪૯)
અને તેઓ કશે છે કે તે (યવૂર)ના ય તેના
યલયરદગાય તયપથી (ભોઅજીઝા તયીકે)
ણનળાનીઓ ળા ભાટે ઉતાયલાભાં નથી આલી?
તું કશે કે ણનળાનીઓ (ભોકરલાનો અણધકાય)
તો ભાત્ર અલ્રાશની ાવે છે ; અને શુ ં ભાત્ર
ઍક ખુલ્રો ડયાલનાયો છુ ં . (૫૦)
ળું તેભના ભાટે આ ૂયતું નથી કે અભોઍ તાયા
ઉય ઍક ઍલી રકતાફ ઉતાયી કે જે તેભને
ઢી ઢીને વંબાલલાભાં આલે છે ?
ણનવંળમ જે રોકો ઇભાન યાખે છે તેભના ભાટે
તેભાં ખચીતજ યશેભત અને નવીશત છે .
(૫૧)
તું કશે કે અભાયી અને તભાયી લચ્ચે વાક્ષી
તયીકે અલ્રાશ (ઍકરો) જ ૂયતો છે ,
આકાળો તથા ૃથ્લીભાં જે કાંઇ છે તેનાથી તે
વંૂણજ લાકેપ છે , અને જે રોકો અવત્મ ય
ઇભાન રાવ્મા અને અલ્રાશનો ઇન્કાય કમો
અનુક્રભણણકા
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તેઓજ શાણન બોગલનાયા છે . (૫૨)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) કુયઆનને નાઝીર કયલા
શેરાં કોઇ રકતાફોનું તું લાંચન કયતો ન
શતો. ભતરફ ઍ કે જાશેયી નફુવ્લતની
શેરાં આ રખતા લાંચતા ન શતા. આ
ઍલી ભોટી ભશાન રકતાફ રાવ્મા છે કે જે
ળયીઅતના તભાભ ઍશકાભોથી બયુય છે .
શ. યવુરે ખુદા (વ.) જાશેયભાં ન રખતા શતા
ન લાંચતા શતા. જો ઍભ શોત તો આ
અવત્મલાદીઓ આની નફુવ્લતભાં જરૂય
ળંકા કયત. આ શેરેથી જ નફી શતા અને
કુદયતે આને દયેક પ્રકાયનું ણળક્ષણ આેર
શતું ણ જ્માયે ખુદાનો શુ કભ થમો ત્માયે
આે જાશેયભાં પ્રચાય કયલો ળરૂ કમો.
તે રોકોના અંત:કયણોભાં જે ભને જ્ઞાન
આલાભાં આવ્મું છે આ આમતો સ્ટ ક છે
અને તેઓ ઍશરે રકતાફભાંના ભોઅભીન છે
અથલા મગમ્ફય અથલા ઉમ્ભતના આરીભો
છે કે તેને માદ કયે છે અને તેને અંત:કયણભાં
યાખે છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ઍ
આ આમત લાંચીને ોતાની છાતી તયપ
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ઇળાયો કયીને પયભાવ્મું કે કુયઆન અશીં છે .
કાપીયોઍ કહ્યું કે ભોશમ્ભદ (વ.) ઉય તેના
યફ તયપથી ળા ભાટે કોઇ ણનળાનીઓ
ભોકરલાભાં આલી નણશ જે તેભની
નફુવ્લતની વચ્ચાઇની દરીર થામ ? કુદયત
તેભને જલાફ આે છે કે ખુદા ભોઅજીઝા
ોતાની ભસ્રેશત પ્રભાણે મગમ્ફયોને આે
છે . ભોઅજીઝા ભોકરલાનો અણધકાય તો ભાત્ર
અલ્રાશની જ ાવે છે .
ળું તેઓને અભાયા જાશેય ભોઅજીઝા ફવ
નથી ? અમ ભોશમ્ભદ (વ.) અભોઍ તાયી
ઉય રકતાફ નાઝીર કયી છે જે તેઓની
વભક્ષ લાંચલાભાં આલે છે . તેઓ આ
કુયઆનનો ભુકાફરો કયી ળકતા નથી. ઍક
નાનો ઍલો વુયો ણ રાલી ળકતા નથી. આ
કુયઆનથી ફીજો ક્મો ભોઅજીઝો ઉિભ શળે
? જે રોકો ઇભાન યાખે છે ઍભના ભાટે આ
કુયઆનભાં યશેભત અને ફોધાઠ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ઍ ભોઅજીઝો
ચાશનાયાઓને કશો કે ભેં જે નફુવ્લતનો દાલો
કમો છે તેની વચ્ચાઇ ભાટે ભાયી અને તભાયી
અનુક્રભણણકા
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લચ્ચે વાક્ષી તયીકે અલ્રાશ જ ુયતો છે . જે
કાંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તેની
તભાભ શકીકતોથી તે જાણકાય છે . કાઅફ
ણફન અળયપ મશુ દીઍ કહ્યું કે ઍ કોણ છે જે
તાયી મગમ્ફયીની વાક્ષી આે, તે લખતે
ખુદાઍ તઆરાઍ આ આમત નાઝીર
પયભાલી.
૫૩ થી ૫૭ ભી આમાત :-

َ َۡ َ َُۡ َۡ ۡ َ َ
َ ۡۤ
اب ؕ َق لَوۡ لَا ا َج ٌل
ذ
ِ ق یستع ِجلونک ِبالع
َّ ۡ
ُ ٓاء ُہ ُم ال ۡ َع َذ
َ ّ ُم َس ّ ًؼی لّ َ َج
اب ؕ َق ل َ َیا ِت َین ُہ ۡم
ۡ
َ ً ۡ
﴾۵۳﴿ بَغ َتۃ ّق ُہ ۡم لَا یَش ُعرُ ۡق َـ

َیَ ۡس َت ۡعج ُلوۡن َ َک بال ۡ َع َذاب ؕ َق ِا ّ َـ َج َہ ّ َنم
ِ
ِ
ِ
ۢ
ّٰ ۡ ٌ َ ۡ ُ َ
ۡ
َ
﴾۵۴ۙ ﴿ لم ِحیطۃ ِبالک ِؿ ِػین
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َ
ُ یَوۡ َؿ حَ ۡغ ّٰش ُہ ُم ال ۡ َع َذ
اب ِم ۡن فوۡقِ ِہ ۡم َق ِم ۡن
ُ ُ َُ
ُۡ
َ َ
ت ۡح ِت ا ۡذ ُج ِل ِہ ۡم َق حقوۡ ُؾ د ۡققوۡا َما کن ُت ۡم
ُ َ
﴾۵۵﴿ ت ۡع َملوۡ َـ
ٌ َ ۡ ۡ َ َ ّ ۡۤۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ َ ّٰ
اس َعۃ
ِ ح ِعبا ِخی ال ِذین امنوا ِاـ اذ ِضی ق
َ ََف ِا ّی
ۡ ای َف
﴾۵۶﴿ اع ُب ُد ۡق ِـ
َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُّ ُ
 ثم ِالیناٞ س دٓائِقۃ المو ِة
ٍ کل جف
ُ
﴾۵۷﴿ ت ۡر َج ُعوۡ َـ
અને તાયી ાવે અઝાફ (ઉતાયલા)ના
વંફંધભાં તેઓ ઉતાલ કયે છે , ણ જો
(અઝાફનો) વભમ નક્કી કયેરો ન શોત તો તે
અઝાફ તેભના ય ક્માયનોમ આલી ચૂક્મો
શોત; અને ખચીતજ તે તેભને ઓસચતો આલી
અનુક્રભણણકા
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કડળે અને તેભને જાણ ણ થલા ાભળે
નણશ. (૫૩)
તેઓ તાયી ાવે અઝાફના વંફંધભાં ઉતાલ
કયે છે ; જો કે જશન્નભ ઇન્કાય કયનાયાઓને
અલશ્મ ઘેયી રેનાયી છે : (૫૪)
તે રદલવે કે જ્માયે અભાયો અઝાફ તેભને
ઉયથી ઢાંકી રેળે અને તેભના ગો શેઠથી
ણ, અને (અલ્રાશ તેભને) પયભાલળે કે જે
જે કૃત્મો તભે કમાજ કયતા શતા તેની ભજા
ચાખો. (૫૫)
અને શે ભાયા તે ફંદાઓ કે જે ઇભાન રાવ્મા
છો ! ણનવંળમ ભાયી બૂણભ અણત ણલળા છે ,
ભાટે તભે ભાયીજ ઇફાદત કયો. (૫૬)
દયેક જીલ ભૃત્મુની ભજા ચાખનાય છે ; છી
તભો વલેનું ાછુ ં પયલું અભાયીજ તયપ થળે.
(૫૭)
કાપય રોકો ોતાની અલાઇ અને ભશ્કયીના
રૂભાં અઝાફને જલ્દી ચાશે છે અને તેઓ
કશે છે કે અભાયા ઉય આવભાનથી ત્થય
લયવાલ. દયેક કોભ ભાટે અઝાફનો વભમ
ણનભાજણ કયેરો છે . જો કે તેઓ ઉય અચાનક
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અઝાફ આલી શોંચળે અને ઍલી યીતે
અઝાફ આલળે કે તેઓને જાણ ણ થલા
ાભળે નણશ.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ઍ રોકો તાયી ાવે
અઝાફને જલ્દી ચાશે છે તો તે કાપય રોકોને
અઝાફ ઘેયી રેળે.
કશે છે કે ભોઅભીનની ઍક જભાત ઍલી શતી
કે તેઓની ાવે વપયનું બાતું થોડું શોલાથી
અથલા વગા-વ્શારાંની ભોશબ્ફતના કાયણે
તેઓઍ ણશજયત કયી નણશ અને ભુશ્રીકોથી
બમ યાખીને અલ્રાશની ઇફાદત કયતા શતા
ત્માયે આ આમત નાઝીર થઇ કે અમ ભાયા
ફંદાઓ કે જે ઓ અલ્રાશ અને ભાયા
મગમ્ફય ઉય ઇભાન રાવ્મા છે , ભુશ્રીકોથી
દુય યશો, ભોઅભીનોની વોશફત ચાશો, ભાયી
ઝભીન ફશુ જ ણલળા છે ભાટે તભે ણશજયત
કયીને ચાલ્મા જાલ અને ભાયી ઇફાદત કયો.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવ્મું કે જે કોઇ
ોતાના ભઝશફ ભાટે ઍક બૂભીથી ફીજી
તયપ જામ, બરે છી તે ઍક લેંત જે ટરો છે ટે
જામ તો ણ તે ફેણશશ્તને રામક છે અને
અનુક્રભણણકા
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કમાભતભાં શ. ઇબ્રાશીભ (અ.)નો દોસ્ત થળે.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે તું ઍલી ઝભીન ઉય શો કે જ્માં રોકો
અલ્રાશની નાપયભાની કયતા શોમ તો તાયે ઍ
ઝભીન છોડીને ફીજે સ્થે ચાલ્મા જલું
જોઇઍ.
કુદયત ણશજયત કયનાયાઓને કશે છે કે તભો
ભોતથી ન ડયો, ભોત તો દયેક સ્થે આલનાય
છે અને દયેક જીલ તેની ભજા ચાખનાય છે .
જે નો જન્ભ થમો તે આખય ભયનાય ણ છે .
૫૮ થી ૬૨ ભી આમાત :-

ّّٰ َق الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َع ِم ُلوا
الص ِل ّٰح ِت
ۡل َ ُن َب ّوئَ ّ َن ُہ ۡم ِّم َن ال ۡ َج ّ َن ِۃ غُ َو ًفا تَ ۡجر ۡی ِمن
ِ
ِ
ّٰ ۡ َ
َ
َ
ت ۡح ِت َہا الۡان ّٰہرُ خ ِل ِدیۡ َن فِ ۡی َہا ؕ جِ ۡع َم ا ۡج ُر
ۡ ۡ
﴾۵۸ال ّٰع ِم ِله َف ﴿ ٭
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َّ
َّ ُ
ال ِذیۡ َن َصك َ ُؿ ۡقا َق َعدّٰی َذ ِّب ِہ ۡم یَ َتوَکلوۡ َـ ﴿﴾۵۹
َق کَاَ ّی ۡن ِّم ۡن َخ ّٓابَ ٍۃ لَّا تَ ۡحم ُل ذِ ۡر َق َہا ۖ٭ اَ ّّٰللہُ
ِ
ِ
َ ۡ ُ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ َ َّ ُ ۡ
الس ِم ۡیع ال َع ِل ۡی ُم
ۖ ق ہو
یررقہا ق ِایاخم ۫
﴿﴾۶۱
َق لَئ ۡن َساَل ۡ َت ُہ ۡم ّ َم ۡن َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق
ِ
ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ َّ
الش ۡم َس َق الۡقَ َمرَ ل َ َیقُوۡل ُ ّنَ
الاذص ق سُو

ّّٰ ُ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ ُ
َ
ۡ
اللہ ۚ فانی یؤفکوـ ﴿﴾۶۱
َ ّّٰ ُ َ ۡ ُ ُ ّ ۡ َ َ ۡ ّ َ َ
ُ
ۡ
َ
اللہ یبسط الرِرؼ ل ِمن یشٓاء ِمن ِعبا ِخ ٖف
َ َ ۡ ُ َ ٗ ّ َ ّّٰ
الل َہ ِبک ُ ّل َشی ٍءۡ
ق حق ِدذ لہ ؕ ِاـ
ِ
hajinaji.com

2126

અનુક્રભણણકા

﴾۶۲﴿َع ِل ۡی ٌم
અને જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા વત્કામો
કમાજ તેભને અભે જન્નત ભાંશેના ઉંચા ઉંચા
ઝરૂખાઓભાં અલશ્મ સ્થાન આીળું, જે ની
શેઠ નદીઓ લશેતી શળે, તેઓ વદામ
તેભાંજ યશેળે; વત્કામો કયનાયાઓ ભાટે આ
કેલો ઉિભ ફદરો શળે ! (૫૮)
કે જે ઓ (દુણનમાભાં) ધીયજ ધયે છે અને
જે ઓ ોતાના યલયરદગાય ય આસ્થા યાખે
છે . (૫૯)
અને ૃથ્લી ય ચારનાયા કેટરામ (પ્રાણીઓ)
ઍલા છે કે જે ઓ ોતાની યોઝી ઉંચકીને
પયતા નથી; ણ અલ્રાશ જ તેભને યોઝી
શોંચાડે છે અને તભને ણ; અને ઍજ ભોટો
વાંબનાય (અને) જાણનાયો છે . (૬૦)
અને જો તું તેભને આ વલાર કયે કે આકાળો
તથા ૃથ્લીને કોણે વયજ્મા છે , અને વૂમજ તથા
ચંદ્રને કોણે કાભે રગાડી દીધા છે ? તો તેઓ
અલશ્મ ઍભ કશેળે કે અલ્રાશે; આ છતાંમ
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તેઓ ક્માં બ્શેકી જામ છે ? (૬૧)
અલ્રાશ ોતાના ફંદાઓભાંથી જે ના ભાટે
ચાશે છે યોઝી ણલળા કયી દે છે અને જે ના
ભાટે ચાશે છે તંગ કયી નાખે છે ; ફેળક
અલ્રાશ દયેક લસ્તુથી લાકેપ છે . (૬૨)
જે રોકો અલ્રાશ અને યવુર ઉય ઇભાન
રાવ્મા અને નેક કામો કમાજ તેઓને અભે
જન્નતભાં ઉભદા ભકાનોભાં સ્થાન આીળું.
જે ની નીચેથી ાણીની નશેયો લશેતી શળે
અને વદા તેઓ તેભાં યશેળે. નેક કામો
કયનાયાઓ ભાટે આ કેલો ઉિભ ફદરો છે ?
જે રોકો વદકામો કયે છે અને ભુશ્રીકોના
અત્માચાયો ઉય અને લતનનો ત્માગ કયલા
ય ધીયજ ધયે છે અને ોતાના યલયરદગાય
ઉય બયોવો યાખે છે અને ોતાનું પ્રત્મેક
કામજ અલ્રાશને વોંી આે છે .
જે ભક્કાના ભોઅભીનોઍ આ આમત
વાંબી તો ભદીના તયપ ણશજયત કયલાનો
ઇયાદો કમો. જે લખતે તેઓ યલાના થમા તો
યસ્તાભાં તેઓને ઍલો ખમાર આવ્મો કે
ળશેયભાં આણા ભાટે કાંઇ ણ ગુજયાનનું
અનુક્રભણણકા
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વાધન નથી. ત્માં આણો ણનબાલ કેભ થળે
ત્માયે કુદયતે આ આમત નાઝીર પયભાલી.
ખુદાઍ તઆરા ભુશ્રીકો ણલળે પયભાલે છે કે
તેઓ જાણે છે કે પ્રત્મેક લસ્તુને મદા કયનાય
ખુદા છે , તે છતાં તેઓ ભુતીઓની ૂજા કયે
છે , તું તેઓને વલાર કય કે આવભાનો અને
ઝભીનને કોણે વજ્માજ છે , વૂમજ અને ચંદ્ર કોના
તાફાભાં છે ? તેઓ કશેળે કે ખુદાઍ મદા
કમાજ છે છતાં તેઓ ક્માં ફેશકી જામ છે ?
ખુદા ોતાના ફંદાઓભાંથી જે ના ભાટે ચાશે
છે તેના ભાટે યોઝી ણલળા કયે છે અને જે ના
ભાટે ચાશે છે તંગ કયી નાખે છે . કોને યોઝી
લધાયે આલી અને કોને ઓછી આલી તે
તેની ભસ્રેશત ઉય આધાય યાખે છે .
૬૩ થી ૬૯ ભી આમાત :-

َّ َّ ۡ َّ ۡ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ّ
َ
َ
َ
ق ل ِئن سالتہم من نزؾ ِمن السمٓا ِء
َٓاء َفاَ ۡح َیا ب ِہ الۡاَ ۡذ َص ِم ۢۡن بَ ۡعد َم ۡو ِتہا
ً َم
ِ
ِ
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ّّٰ
ُ ُ ّّٰ ُ ۡ
ل َ َیقوۡل ّ َن الل ُہ ؕ ق ِل ال َح ۡم ُد لِل ِہ ؕ بَ ۡل
ََۡ
َ ُ
اخم ُؿ ُہ ۡم لَا ح ۡع ِقلوۡ َـ ﴿ ﴾۶۳٪
َ َ ّٰ ۡ َ ّٰ ُ ّ ُ
الدن ۡ َیا ۤۡ ِالَّا ل َ ۡہ ٌو ّ َق ل َ ِعب ٌؕ
ق ما ہ ِذ ِف الحیوۃ
َ َّ َّ
الد َاذ ال ۡ ّٰآ َِو َۃ لَہیَ ال ۡ َح َیوَ ُ
اـ ۬ لَوۡ
ق ِاـ
ِ
َ ُ َ
کانوۡا حَ ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۶۴
ُۡۡ
ّّٰ
َ َ
ف ِادا َذکِ ُبوۡا فِی الفل ِک َخ َعوُا الل َہ
ُ ۡ ۡ َ َ ُ ّ ۡ َ َ َ َ َ ّٰ
َ
ۖ فل ّما ن ّج ُہ ۡم ِاخی
الدین ۬
مخ ِل ِصهف لہ ِ
ۡ ُ
ۡ َ
الك َ ّؿِ ِادا ُہ ۡم یٍُ ِوخوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۶۵
َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۤۡ ّٰ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ َ َ ّ َ
ُ
ۡ
ۖ ق ل ِیتمتعوا ٝ
ل ِیکؿػقا ِبما اتینہم ۚ
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َ َ
َ
ف َسوۡ َػ ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۶۶
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ۡ َ َ َ ً ّٰ ً ّ َ
اق لم یرقا انا جعلنا ْوما ا ِمنا ق
َّ
یُ َت َخ ّ َطفُ
الن ُ
از ِم ۡن َحوۡل ِہم ؕۡ
ِ
ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ّّٰ
ََ ۡ
اف ِبال َبا ِط ِل یؤ ِمنوـ ق ِب ِنعم ِۃ الل ِہ
َُۡ
َ
ۡ
ُ
یکؿػقـ ﴿﴾۶۷
َۡ َ َ َۡ
َ ّّٰ َ
َق َم ۡن اظل ُم ِم ّم ِن افل ّٰؿی َعدی الل ِہ ک ِذ ًبا
اَ ۡق َک ّ َذ َب بال ۡ َح ّق ل َ ّمَا َج َ
ٓاء ٗف ؕ اَل َ ۡی َس فیۡ
ِ
ِ ِ
ّ َ ۡ ّ ۡ ّٰ
َج َہن َم َمث ًوی ل ِلک ِؿ ِػیۡ َن ﴿﴾۶۸
َق الَّذیۡ َن َج َ
اہ ُد ۡقا فِ ۡی َنا ل َ َن ۡہ ِدیَ ّ َن ُہمۡ
ِ
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ََ
ۡ َ ّّٰ َ
ۡ
﴾۶۹٪ ﴿ ُس ُبلنا ؕ َق ِا ّـ الل َہ ل َ َمع ال ُم ۡح ِس ِنه َف
અને (શે યવૂર !) જો તું તેભને ુછે કે આકાળ
યથી ાણી કોણ ઉતાયે છે , છી તે લડે
ભયણ ાભેરી બૂણભને ુન: જીલન કોણ કયે
છે ? તો તેઓ ખચીતજ આ કશેળે કે અલ્રાશ;
તું કશે કે વલજ પ્રકાયની તાયીપ અલ્રાશ ભાટેજ
રામક છે ; યંતુ તેઓ ભાંશેના ઘણાખયા
વભજતા નથી. (૬૩)
અને આરોકનું જીલન યભત ગભત ણવલામ
કાંઇજ નથી; અને ણનવંળમ યરોકનું ઘય
ઍજ ખરૂં અભય જીલન છે ; અગય તેઓ
વભજે તો. (૬૪)
છી જ્માયે તેઓ લશાણભાં વલાય થામ છે
ત્માયે ણનભજ ભનથી તેની બણક્ત અથે તે
(અલ્રાશ)ને જ ોકાયે છે , છી જ્માયે તે
તેભને છુ ટકાયો આી ખુશ્કી ય શોંચાડી દે
છે તો તેઓ તયતજ ણળકજ કયલા ભંડી જામ છે :
(૬૫)
કે જે થી અભોઍ તેભને જે કાંઇ આપ્મું છે તેની
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તો કૃતધ્નતા કયે, અને થોડા (લધુ) રદલવ
રાબ ભેલી રે; ણ આગ જતાં તેઓ
જાણીજ રેળે. (૬૬)
ળું તેભણે આ ઉય ણલચાય નથી કમો કે
અભોઍ શયભ (ભક્કા)ને ળાંણતનું ધાભ ફનાવ્મું
છે , જ્માયે તેની આવાવથી રોકોને
ફજફયીથી ઉંચકી રઇ જલાભાં આલે છે ?
તે છતાં ળું તે રોકો અવત્મ ય ઇભાન યાખળે
અને અલ્રાશની નેઅભતોનો ઇન્કાય કયળે ?
(૬૭)
અને તેના કયતાં લધાયે ઝાણરભ કોણ શળે જે
અલ્રાશ ય જુ ઠું આ ચઢાલે, અથલા જ્માયે
તેની ાવે વત્મ આલે ત્માયે તેને જુ ઠરાલે ?
ળું ત્માયે નાણસ્તકોનું યશેઠાણ જશન્નભ નથી ?
(૬૮)
અને જે ઓ અભાયા (ધભજ પ્રચાયના) વંફંધભાં
પ્રમત્ન કયળે તેને અભે અભાયા ભાગો જરૂય
દેખાડી દઇળું; અને અલ્રાશ ફેળક નેકી
કયનાયાઓની વાથે વાથે જ છે . (૬૯)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ઍ ભુશ્રીકોને ુછો કે
આવભાનથી ાણી કોણ લયવાલે છે અને
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ભયણ ાભેરી ઝભીનને પયીથી કોણ વજીલન
કયે છે ? તેઓ જલાફ આળે કે ઍ પ્રત્મેક
કામજ અલ્રાશ કયે છે . આ લસ્તુ કફુર કયલા
છતાં તે રોકો તેના ળયીક ફનાલે છે .
આ જગતનું જીલન ખેરકુદ ણવલામ કંઇ નથી.
આખેયતનું જીલન જ વદા ફાકી યશેનાય છે
અને તેભાં ભોત નથી ણ આયાભ જ આયાભ
છે . જો તેઓ વભજ ધયાલતા શોમ.
જે લખતે લશાણભાં વપય કયે છે અને
ઍકાઍક તોપાન થામ છે તો તેનાથી ફચલા
ભાટે અલ્રાશને માદ કયે છે અને ોતે ણનભજ
દીનદાય ફની જામ છે , યંતુ જ્માયે ઍ
આપતથી ભુણક્ત ભેલે છે તો તયત જ ાછા
ણળકજ કયલા ભાંડે છે .
અભોઍ જે કંઇ તેઓને આપ્મું છે તેનો તેઓ
આબાય ભાનતા નથી. જો કે આ થોડા
રદલવભાં તેઓ પામદો જરૂય ભેલે છે ણ
આગ જતાં તેઓને ખફય ડળે કે તેનું
યીણાભ કેલું છે .
કુદયત કશે છે કે ળું તેઓઍ જોમું નથી કે
અભોઍ શયભ (ભક્કા)ને ળાંતીનું ધાભ ફનાવ્મું
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છે . ખુનયેજીથી તેઓ યક્ષણભાં યશે છે અને
તેની અતયાપના ગાભોભાંથી રોકોને કત્ર અને
કેદ કયે છે , રુંટભાય કયે છે અને
ભક્કાલાાઓને કોઇ કંઇ કશી ળકતું નથી. તે
છતાં તેઓ ળમતાનના મયલ ફને છે અને
ફુતોની યસ્તીળ કયે છે , અને તે રોકો
અલ્રાશની નેઅભતનો આબાય ભાનતા નથી.
જે રોકો ખુદા ઉય જુ ઠું આ ચઢાલે છે
તેનાથી લધાયે ઝારીભ કોણ શળે ? જ્માયે
તેઓની ાવે મગમ્ફય વત્મ લસ્તુ રઇને
આલે છે તો તેઓને તે જુ ઠરાલે છે . ળું ત્માયે
તે નાણસ્તકોનું યશેઠાણ જશન્નભ નથી ?
શલે ખુદાઍ તઆરા ભોઅભીનો ણલળે પયભાલે
છે કે જે ઓઍ ધભજના પ્રચાય ભાટે પ્રમત્નો કમાજ
છે , કાપીયો વાથે જે શાદ કયી છે અને અભાયી
યાશભાં ોતાના નપવને આધીન કમાજ છે તે
ભશાન જે શાદ છે . તેઓને અભો અભાયા
ભાગો દેખાડી દઇળું અને અલ્રાશ નેકી
કયનાયાઓની વાથે છે .
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આ વુયાભાં ૬૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૩૦) વૂયઍ રૂભ (યોભનો)
ّّٰ ۡ
ۡ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.)ઍ પયભાવ્મું કે જે ટરા
ભરાઍકાઍ ઝભીન અને આવભાનભાં
તસ્ફીશ કયી શોમ તેની વંખમા પ્રભાણે
અલ્રાશ આ વુયો ઢનાયને દવ-દવ નેકી
અતા કયળે.
૧ રી આમત :-

ٓ ٓ
﴾۱﴿ ال ّـم

અરીપ રાભ ભીભ.
આ ભોકિઆત અક્ષયો છે જે ની તપવીય
વુયઍ ફકયભાં છે .
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૨ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

ُغ ِل َب ِت ّ
الرُ ۡق ُؿ ﴿ ۙ﴾۲
ََ
ف ۡیۤۡ اَ ۡخنَی الۡاَ ۡ
ص َق ُہ ۡم ِّم ۢۡن بَ ۡع ِد غل ِب ِہ ۡم
ذ
ِ
ِ
ۡ
َس َیغ ِل ُبوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۳

ۡ
ۡ
ۖ ل ِ ّّٰل ِہ الۡاَ ۡمرُ ِم ۡن َق ۡب ُل قَ
ف ِ ۡی ِبض ِع ِس ِنه َف ۬
ِم ۢۡن بَ ۡع ُد ؕ َق یَوۡ َمئذ حّ َ ۡؿ َػجُ
ٍِ
ۡ ُ
ال ُم ۡؤ ِمنوۡ َـ ﴿ ۙ﴾۴
َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ؕ یَ ۡن ُِ ُو َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ؕ َق ُہوَ
ِبنِ ِو
ال ۡ َعزیۡ ُز ّ
الرَ ِح ۡی ُم ﴿ ۙ﴾۵
ِ
َ ۡ َ ّّٰ َ ُ ۡ ُ ّّٰ
الل ُہ َق ۡع َد ٗف َق لّٰک ّنَ
قعد الل ِہ ؕ لا یخ ِلف
ِ
hajinaji.com
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َّ َ َ ۡ َ
َ َ
﴾۶﴿ از لَا ح ۡعل ُموۡ َـ
لن
ِ اخمؿ ا
રૂભલાા યાજીત થઇ ગમા છે . (૨)
ાવેની બૂણભભાં, ણ તેઓ યાજમ ફાદ ટુંક
વભમભાં ાછા પ્રફ થઇ જળે. (૩)
થોડાક લોભાં; અલ્રાશનો શુ કભ પ્રથભ ણ
શતો અને છી ણ યશેળે, અને તે રદલવે
ઇભાનલાા ખુળ થઇ જળે: (૪)
અલ્રાશની ભદદથી; તે જે ને ચાશે છે વશામ
કયે છે ; અને ઍજ ફલાન (અને) દમાુ છે :
(૫)
આ અલ્રાશનો લામદો છે ; અલ્રાશ કદી ણ
ોતાના લામદાનો બંગ કયતો નથી, યંતુ
ઘણાંખયા રોકો જાણતા નથી. (૬)
ખુદાલંદે આરભ કશે છે કે રૂભીઓને
શયાલલાભાં આવ્મા ઍટરે ઇયાનીઓઍ તેઓ
ઉય ચઢાઇ કયી તેથી રૂભીઓનો યાજમ
થમો અને ઇયાનીઓઍ ણલજમ ભેવ્મો.
ઇયાનીઓઍ યોભના ઉય ચઢાઇ કયી અને
યોભન ળશેનળાશતના કેટરાક ળશેયો ઉય
અનુક્રભણણકા
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કબ્જો ભેવ્મો. આ વભાચાય જ્માયે ભક્કાભાં
શોંચ્મા ત્માયે ભુવરભાનો રદરગીય થમા
કાયણ કે યોભનો ણ ભુવરભાનોની જે ભ
ઇરાશી રકતાફભાં ભાનનાયા શતા. જ્માયે
નાસ્તીકો ભજકુય ખફયથી શજભાં આલી
ગમા. કાયણ કે તેઓ ઇયાનના અગ્નીુજકો
વાથે વશાનુબુતી ધયાલતા શતા. આથી
અલ્રાશે આ આમતને ઉતાયી જે ભાં
ઇયાનલાવીઓ ઉય યોભનોના ણલજમની
આગાશી છે . ભજકુય આગાશી નલ લયવ
છી વાચી ડી. આ ઘટના ણ શ.
ભોશમ્ભદ (વ.)ની નફુવ્લતની વચોટ દરીર
છે .
રૂભ ઉય ઇયાનીઓનો ણલજમ થલાની શેરે
અને ઇયાનીઓ ઉય રૂભીઓનો ણલજમ
થલાની છી ઍટરે કે દયેક લખતે અને દયેક
શારતભાં ખાવ ખુદાનો જ શુ કભ શોમ છે
અને દયેક કાભ તેની કુદયતના કબ્જાભાં શોમ
છે . જે રદલવે રૂભીઓ ઇયાનીઓ ઉય ચઢાઇ
કયે તો ખુદાઍ તઆરાની વશામ કયલાથી
ભોઅભીન રોકો ખુળ થળે કે જે ઓ ઍશરે
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રકતાફ છે અને જે ઓ રકતાફ નથી ધયાલતા
તેઓ ઉય અલ્રાશ ભોઅભીનોની ભદદ
કયળે.
ખુદા જે ને ચાશે છે તેને ભદદ કયે છે અને
ઍજ ફલાન અને દમાુ છે .
અલ્રાશનો લામદો કયલો ઍટરે પાયવ ઉય
રૂભનો ણલજમ થલાનો અને ભોઅભીનની
ખુળારીનો લામદો ઍલો છે કે અલ્રાશ
ોતાના લામદાની ણલરૂધ્ધ કયતો નથી અને
ઘણા રોકો ોતાની અજ્ઞાનતાના કાયણે
ણલચાય ન કયલાને રીધે તે લામદાને શક શોલો
જાણતા નથી.
૭ થી ૧૧ ભી આમાત :-

ۡ ُّ
َ َ
ۡ
ۖ َق
ۚ الدن َیا
حَ ۡعل ُموۡ َـ ظا ِہ ًرا ِّم َن ال َح ّٰیو ِۃ
ُ ّٰ
ّٰ
﴾۷﴿ ُہ ۡم َع ِن الۡآ َِو ِۃ ُہ ۡم غ ِفلوۡ َـ
َ َما َخ َلقٞ اَ َق ل َ ۡم یَ َت َف ّ َٕ ُو ۡقا ف ۡیۤۡ اَجۡ ُفسہ ۡم
ِ ِ
ِ
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َ ۤۡ ّ َ
َ َ
ّّٰ ُ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا ۡذص َق َما بَ ۡین ُہ َما ِالا
اللہ
َ ُ
ۡ
َ َ ۡ
ِبال َح ّ ِق َق ا َج ٍل ّم َس ّ ًؼی ؕ َق ِا ّـ ک ِثه ًؿا ِّم َن
َّ
ّٰ
َ
ٓای َذ ِّب ِہ ۡم لَک ِؿ ُػ ۡق َـ ﴿﴾۸
ق
ل
ب
از
الن
ِ
ِ ِ ِ
ََ َۡ َ ُۡ ۡ َۡۡ َ ۡ ُ َ
ص ف َینؾ ُػ ۡقا ک ۡی َف
اق لم ی ِسهؿقا فِی الاذ ِ
ُ َّ
َ
َ ُ ۤۡ
کَ َ
اـ َعاقِ َبۃ ال ِذیۡ َن ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم ؕ کانوۡا
ُ ً َ ََ
ََ َ ۡ
َ َ
اش ّد ِمن ُہ ۡم ق ّوَۃ ّق اث ُاذقا الۡا ۡذص َق
ٓاءتۡ ُہمۡ
َع َمرُ ۡق َہاۤۡ اَخۡم َ َؿ ِم ّمَا َع َمرُ ۡق َہا َق َج َ
ُ
ۡ ّٰ
َ َ َ َ ّّٰ
اللہُ
ُذ ُسل ُہ ۡم ِبال َب ِّین ِت ؕ فما کاـ
ل َِی ۡظ ِل َم ُہ ۡم َق لّٰ ِک ۡن کَانُوۡۤۡا اَجۡ ُف َس ُہمۡ
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ۡ
﴾۹﴿ یَظ ِل ُموۡ َـ
ٓ ُّ ُ َ َ َ ۡ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ
السوۡ ٰۤای
ثم کاـ عاقِبۃ ال ِذین اسٓاءقا
ّّٰ
ّٰ ۡ ُ َ ّ َ ۡ َ
َالل ِہ َق کَانُوۡا بہا
ّٰ
اـ کذبوا ِبای ِت
ِ
﴾۱۱٪ ﴿ یَ ۡس َت ۡہ ِز ُء ۡق َـ
ۡاَ ّّٰلل ُہ یَ ۡب َد ُؤا ال ۡ َخ ۡل َق ثُ ّ َم حُ ِع ۡی ُد ٗف ثُ ّ َم ِالَی ِہ

ُ
﴾۱۱﴿ ت ۡر َج ُعوۡ َـ

આ રોકો આરોકના જીલનની જાશેય ણસ્થણત
જાણે છે , અને આખેયતથી તેઓ (તદ્દન)
અજ્ઞાત છે . (૭)
ળું તેભણે ોતાના ભનભાં આ (ફાફત) ઉય
ણલચાય નથી કમો કે અલ્રાશે આકાળો તથા
ૃથ્લી અને જે કાંઇ તેભની લચ્ચે છે તે વઘું
વત્મ શેતુૂલજક અને ઍક ઠયાલેરી ભુદ્દત ભાટે
અનુક્રભણણકા
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ઉત્ન્ન નથી કમુું ? જો કે ણનવંળમ
ભાણવોભાંથી
ઘણાંખયા
ોતાના
યલયરદગાયની ભુરાકાતનો ઇન્કાય કયનાયા
છે . (૮)
ળું તેઓ ૃથ્લીભાં ચાલ્મા પમાજ નથી કે તેઓ
આ જુ ઍ કે તેભની આગભચલાાઓનો કેલો
અંત આવ્મો શતો ? તેઓ તે
(ભક્કાલાવી)ઓના કયતાં ળણક્તભાં ણ ઘણા
લધાયે શતા, અને ઝભીનને લધાયે ણલસ્તાયભાં
ખેડીને તેભના કયતાંમ લધુ આફાદ કયી શતી,
અને તેભના યવૂરો તેભની ાવે પ્રત્મક્ષ
દરીરો રઇને આવ્મા શતા; અને અલ્રાશ
ભાટે આ મોગ્મ નથી કે તેભના ય ઝુલ્ભ કયે ,
યંતુ તેઓ ંડેજ ઝુલ્ભ કમાજ કયતા શતા. (૯)
છી જે ભણે ફદી કયી શતી તેભનું યીણાભ
ણ ફુરૂંજ થમું, કાયણ કે તેઓ અલ્રાશની
આમતો જુ ઠરાલીને તેભની ભજાક કયતા શતા.
(૧૦)
અલ્રાશ જ વૃણટ કનો આયંબ કયે છે , છી ણ
તેજ તેને ુન: ફનાલે છે , છી તેનીજ તયપ
તભો વલેનું ાછુ ં પયલાનું થળે. (૧૧)
અનુક્રભણણકા
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તેઓ દુણનમાના જીલનની જાશેયી શારત જાણે
છે . ઍટરે કે ભાર, દોરત, આફરૂ, લેાય,
ધંધા લગેયેના પામદા અને નુકવાનની ભાણશતી
ધયાલે છે અને આખેયતના જીલનથી તેઓ
ફેખફય છે . જો કે વાચું જીલન તો
આખેયતનું જ છે . કેટરાક જ્ઞાની રોકો કશે છે
કે ખુદાના વોગંદ ! રોકો દુણનમાના કામજભાં
ઍટરા પ્રણલણ શોમ છે કે રદયશભને ોતાના
નખ થકી પેયલીને તેનું કેટરું લજન છે તે
ફતાલી આે છે ણ નભાઝના ભવાઍરોથી
અજ્ઞાન છે .
ળું તે રોકો ોતાના ભનભાં આ ફાફત ઉય
ણલચાય કયતા નથી કે અલ્રાશે આવભાનો
અને ઝભીન અને તે લચ્ચે જે કાંઇ છે તે ફધું
શેતુૂલજક ઠયાલેરી ભુદ્દત ભાટે મદા કમુું છે
અને જ્માયે તેનો વભમ આલી જળે ત્માયે
પ્રત્મેક લસ્તુઓનો નાળ થળે. તેઓભાં કેટરાક
રોકો કમાભતભાં અલ્રાશ તયપથી ફદરો
ભલાની અને અલ્રાશની ખુશ્નુદી પ્રાપ્ત
થળે ઍ ફાફતનો ઇન્કાય કયલાલાા છે અને
તેઓ ઍભ ભાને છે કે દુણનમા વદા યશેળે અને
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આખેયત જે લું કાંઇ નણશ શોમ.
ળું ઍ રોકો ઝભીન ઉય પ્રલાવ કયતા નથી ?
જ્માયે તેઓ લેાય ભાટે મભન અને ળાભ તયપ
જામ છે ત્માયે આદ અને વભુદની કોભનો નાળ
થઍરો જોતા નથી ? ઍ રોકોનું કેલું
યીણાભ આવ્મું ? તેઓ ભક્કાલાાઓની
શેરે ળણક્તભાં ણ ઘણા લધાયે શતા અને
ઝભીનને લધાયે ણલસ્તાયભાં ખેડીને તેભના
કયતાં લધુ આફાદ કયી શતી. યવુરો તેભની
ાવે પ્રત્મક્ષ દરીરો રઇને આવ્મા ઍ છતાં
ણ તેઓ ઇભાન રાવ્મા નણશ. તેથી અલ્રાશે
તેઓનો નાળ કમો. ખુદા કોઇના ઉય ઝુલ્ભ
કયતો નથી તેઓ ોતેજ ોતાના આત્ભા
ઉય ઝુલ્ભ કયતા શતા.
જે રોકોઍ ફુયા કૃત્મો કમાજ શતા તેનું યીણાભ
આ જગત અને યરોકનો અઝાફ છે . તે
રોકો ઍટરા ભાટે શરાક થમા કે તેઓઍ
ખુદાની આમતોને જુ ઠરાલી, કુયઆનને વાચું
ન ભાન્મું તેનાથી ફોધ ગ્રશણ કમો નણશ અને
ખુદાની આમતોની ભઝાક કયતા શતા.
ખુદા વૃણટ કનું વયજ્ન કયે છે . ભૃત્મુ છી
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તેઓને વજીલન કયળે અને ફધામને તેની
તયપ જ જલાનું છે .
૧૨ થી ૧૬ ભી આમાત :-

َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ ُ
ۡ
اعۃ یُ ۡب ِل ُس ال ُم ۡجرِ ُموۡ َـ
ق یوؿ تقوؿ الس
﴿﴾۱۲
ُ َّ
ُ َ
ُ َ
َق ل َ ۡم یَک ۡن ل ُہ ۡم ِّم ۡن ً َوکٓائِ ِہ ۡم شف ٰٓع ُؤا َق
َ ُ ُ َ ّٰ
کانوۡا ِبٍ َوکٓائِ ِہ ۡم ک ِؿ ِػیۡ َن ﴿﴾۱۳
َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ ُ
َ َ ُ
اعۃ یَوۡ َم ِئ ٍذ ّی َتؿ ّ َػقوۡ َـ
ق یوؿ تقوؿ الس
﴿﴾۱۴
َ َ ّ َ ّ َ ۡ َ ّٰ َ ُ ۡ َ َ ُ
ّٰ
ّٰ
ّ
فاما ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
َ
َ ُ
ف ُہ ۡم ف ِ ۡی َذ ۡقض ٍۃ ّی ۡحك َ ُؿ ۡق َـ ﴿﴾۱۵
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َّ َ َ
َ ّٰ َ ّ َ
ََ
َق ا ّما ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا َق کذ ُبوۡا ِبا ّٰی ِتنا َق
َ َۡ
َ ٰٓ ُ َ َ ّٰ ۡ
َ
اب
ذ
ع
ال
ی
ف
ک
ِ ل ِق
ِ
ِ ٓای الآِو ِۃ فاقل ِئ
َ
﴾۱۶﴿ ُم ۡحّ ُو ۡق َـ
અને જે રદલવે કમાભત કામભ થળે ત્માયે
ગુનેશગાય રોકો ણનયાળ ફની યશી જળે.
(૧૨)
અને તેભના ળયીકોભાંથી કોઇ ણ તેભની
(ભુણક્ત ભાટે) બરાભણ કયનાય થળે નણશ,
અને તેઓ ંડે ણ ોતાના ળયીકોનો ઇન્કાય
કયનાયા થઇ જળે. (૧૩)
અને જે રદલવે કમાભત કામભ થળે તે રદલવે
(ઇભાનલાા તથા નાણસ્તકો) ઍક ફીજાથી
જુ દા ડી જળે. (૧૪)
છી જે રોકો ઇભાન રાવ્મા શળે, અને
વત્કામો કમાજ શળે, તેઓ તો ફાગે ફેણશશ્તભાં
આનંદ આનંદભાં જ યશેળે. (૧૫)
અને યહ્યા તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા ન
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શળે, અને જે ભણે અભાયી આમતોને તથા
કમાભત (ના રદલવની) શાજયીને જુ ઠરાલી
શળે તો તેભને અઝાફભાં ણગયપતાય કયી
શાજય કયલાભાં આલળે. (૧૬)
જે રદલવે કમાભત થળે ત્માયે ગુનેશગાયો
ણનયાળ થઇ ફશુ જ યેળાન શળે અને તે
રદલવે તેઓને કોઇ ણ લાત કશેલાની ફાકી
નણશ શોમ.
જે ને તેઓ ખુદાના ળયીક જાણતા શતા તેઓ
તેની વીપાયીળ કયળે નણશ. ભક્કાના કાપયો
કશેતા શતા કે અભાયા ફુતો કમાભતભાં
અભાયી ણવપાયીળ કયળે.
જે રદલવે કમાભત થળે તે રદલવે ઇભાનલાા
તથા નાણસ્તકો ઍક ફીજાથી જુ દા થઇ જળે.
ઇભાનદાય જન્નતભાં જળે અને ફેઇભાનો
જશન્નભભાં જળે.
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે અને નેક અભર
કમાજ છે તેઓ જન્નતભાં ફશુ જ ખુળીભાં શળે
અને તેભના ચશેયાઓ પ્રફુણલ્રત શળે અને
તેઓ ફશુ જ ભાનલંત શળે અને અલ્રાશની
નેઅભતોની રઝઝત ભેલળે. કેટરાક કશે છે
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કે તે લખતની ખુળીનો અથજ ઍ છે કે તેઓ
ખુળનુભા અલાજ વાંબળે અને ઍ ણ
રખેર છે કે જન્નતની શુ યાઓ ઍલા ઉિભ
અલાજથી તસ્ફીશે ઇરાશી કયળે કે ભોઅભીન
તેનાથી ખુળ થળે.
જે રોકોઍ કુફ્ર કમુું અને અભાયી આમતોને
અવત્મ ભાની ઍ રોકોને શાજય કયલાભાં
આલળે અને છી તેઓ અઝાફભાં ગીયપતાય
થળે.
૧૭ થી ૨૧ ભી આમાત :-

ّّٰ َ ّٰ ۡ ُ َ
َالل ِہ حه ۡ َف تُ ۡم ُسوۡ َـ َق حهۡف
فسبحن
ِ
ِ
ُ
﴾۱۷﴿ ت ۡص ِب ُحوۡ َـ
َ ّ َق ل َ ُہ ال ۡ َح ۡم ُد فی
ۡ َالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا
ص َق َع ِش ّ ًیا
ذ
ِ
ِ
ُۡ ۡ َ
﴾۱۸﴿ ّق ِحه َف تظ ِہرُ ۡق َـ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ ۡ
یُُ ِو ُث ال َذ ّیَ ِم َن ال َم ِّی ِت َق یُُ ِو ُث ال َم ِّی َت
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َ َ
ۡ
ِم َن ال َذ ِّی َق یُ ۡذ ِی الۡا ۡذص بَ ۡع َد َموۡ ِت َہا ؕ َق
َ ّٰ َ ُ ۡ
کذل ِک تُ َو ُجوۡ َـ ﴿ ﴾۱۹٪
َ ۡ ّٰ ّٰ ۤۡ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّ ۡ ُ َ ُ ّ َ َ ۤۡ
اب ثم ِادا
ق ِمن ای ِت ٖہ اـ خلقکم ِمن تر ٍ
َۡ َ َۡ
ان ُت ۡم بٍَ ٌو تن َت ٍِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۲۱
َُۡ ُ
َ ََ ُ
َق ِم ۡن ّٰا ّٰی ِت ٖہۤۡ ا ۡـ خل َق لَک ۡم ِّم ۡن اجف ِسک ۡم
َُ
َ ۡ َ ً ّ ُ ُ ۤۡ
اجا ل َِت ۡسکنوۡا ِال َ ۡی َہا َق َج َع َل بَ ۡینک ۡم
ارق
َ َ ً َ ً َ ّٰ َ ّٰ ّ َ
ّموَ ّخۃ ّق َذ ۡح َمۃ ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِق ۡو ٍؿ
َّ َ َ َّ
َ
ۡ
ُ
یتفٕوقـ ﴿﴾۲۱

ેછી જે લખતે તભને વાંજે ડે છે અને જ
લખતે તભને વલાય ડે છે ત્માયે અલ્રાશની
)જ ણલત્રતા લણજવ્મા કયો. (૧૭
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અને દયેક પ્રકાયની તાયીપ તેનાજ ભાટે
ળોબાસ્દ છે , આકાળો તથા ૃથ્લીભાં; અને
યાત ડતાં તથા જે લખતે તભે રોકોને ફોય
થામ છે ત્માયે ણ (અલ્રાશની ણલત્રતા
લણજવ્મા કયો). (૧૮)
તે ભુડદાઓભાંથી જીલતાઓને કાઢે છે અને
જીલતાઓભાંથી ભુડદાઓને કાઢે છે , અને
ઝભીનને તેના ભૃત્મુ ફાદ ુન: વજીલન કયે
છે ; અને ઍજ યીતે તભે (કફયોભાંથી)
કાઢલાભાં આલળો. (૧૯)
અને તેની (કુદયતની) ણનળાનીઓભાંથી આ
ણ ઍક ણનળાની છે કે તેણે તભને ભાટીભાંથી
ેદા કમાજ, છી તભે ઍકાઍક ભાણવ ફની
ઠેક ઠેકાણે પેરાઇ ગમા. (૨૦)
અને તેની ણનળાનીઓભાંથી આ ણ ઍક છે
કે તભાયા ભાટે તભાયાભાંથી જ જોડાં
(સ્ત્રીઓ) ણ ેદા કયેર છે કે જે થી તભે
તેભની ાવે જઇ યાશત ભેલો, અને તભાયા
ઉબમ લચ્ચે પ્રેભ અને ભભતા ેદા કયી;
ણનવંળમ તે રોકો ભાટે કે જે ઓ સચતન કયે છે
ઍભાં (ઘણી) ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે . (૨૧)
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કુદયત ફંદાઓની ભુણક્ત ભાટે પયભાલે છે કે
તભો યાત્રીના અને વલાયના ખુદાની તસ્ફીશ
કયો જે યીતે કે મોગ્મ છે .
દયેક પ્રકાયની તાયીપ તેનાજ ભાટે ળોબાસ્દ
છે . જે કંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તે
તેની તાયીપ કયે છે અને રદલવના છે લ્રા
બાગભાં તથા ફોયના લખતે તસ્ફીશ કયો.
કેટરાક કશે છે કે આ સ્થે તસ્ફીશનો અથજ
નભાઝ છે .
તે ભુયદાઓભાંથી જીલતાઓને કાઢે છે અને
જીલતાઓભાંથી ભુયદાઓને કાઢે છે . જે ભકે
ઇન્વાન અને ક્ષી, નુત્પા અને ફેદાભાંથી
તેઓને ફશાય રાલે છે . ભોઅભીનભાંથી કાપય
અને આરીભભાંથી જાણશર, નેકભાંથી ફદ
અને ઝભીનને તેના ભૃત્મુ ફાદ વજીલન કયે છે
અને ભુયદાઓને કફયભાંથી વજીલન કયીને
ફશાય રાલે છે .
કુદયતની ણનળાનીઓભાંથી આ ણ ઍક
ણનળાની છે કે તભોને ભાટીથી મદા કમાજ
ઍટરે કે ફધામનું ભુ શ. આદભ (અ.) છે જે
તભાયો ણતા છે . ઍટરે કે અભોઍ તેભને
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ભાટીથી મદા કમાજ છે . છી તભે ઍકાઍક
ઇન્વાન ફની ઠેક-ઠેકાણે પેરાઇ ગમા.
તેની ણનળાનીઓભાંથી આ ણ છે કે તભાયા
ભાટે તભાયાભાંથી જ (સ્ત્રીઓનાં) જોડાં
મદા કમાજ છે જે થી તભો તેભની ાવે જઇને
યાશત ભેલો અને તભાયી ઇચ્છા-ખલાશીળો
અને પ્રેભ-ભોશબ્ફત કયો. તેઓની લચ્ચે
ખુદાઍ પ્રેભ અને ભોશબ્ફતને મદા કયેર છે .
જો કે શેરાં સ્ત્રી-ુરૂભાં કોઇ જાતની જાન
શેચાન શતી નણશ. જ્માયે તેઓ આવભાં
વંફંધથી જોડાઇ ગમા તો તેઓના દીરભાં
ભોશબ્ફત પ્રલેળી. ઍક વ્મણક્તઍ શ. યવુરે
ખુદા (વ.)ની ાવે આલી અયઝ કયી કે અમ
ખુદાના યવુર (વ.) ! ઍક લાતનું ભને ફશુ જ
આશ્ચમજ થામ છે કે સ્ત્રી-ુરૂ ઍક ફીજાને
કોઇ લખતે ણ જોઍર ન શોમ, યંતુ જ્માયે
તેઓના આવભાં ણનકાશ થામ છે અને ઍક
રદલવ બેગા યશે છે તો તેઓભાં અણતળમ
ભોશબ્ફત મદા થઇ જામ છે . ઍલી
ભોશબ્ફત ભાયા ખમારભાં ણ આલી ળકતી
નથી. જલાફભાં શઝયત (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે
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ે“આ ખુદા તયપથી છે .” ઍભ કશી આ
ઉયની આમત વંબાલી.
૨૨ થી ૨૪ભી આમાત :-

َ ۡ ّٰ ّٰ َ ۡ ُ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡ
ص َق
ذ
ق ِمن ای ِت ٖہ خلق
ِ
ۡ َ ُ َۡ َ ُ َۡ ُ
َ
اػ ال ِسن ِتک ۡم َق الوَانِک ۡم ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی
اخ ِتل
ّٰ َ ّٰ ّ ۡ ۡ
دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِل ّٰع ِل ِمه َف ﴿﴾۲۲
َّ
َ ۡ ّٰ ّٰ َ َ ُ ُ ّ َ
امک ۡم ِبال ۡی ِل َق الن َہاذِ َق
ق ِمن ای ِت ٖہ من
َ ُُ
َ ّٰ َ ّٰ
َۡ
ۡاب ِتغٓاؤخ ۡم ِّم ۡن فض ِل ٖہ ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت
َّ َ
ل ِقوۡ ٍؿ ّی ۡس َم ُعوۡ َـ ﴿﴾۲۳
َ ۡ ّٰ ّٰ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ً ّ َ َ َ ً ّ َ
ق ِمن ای ِت ٖہ یرِیکم الكؿؼ خوفا ق طمعا ق
ُ َ ّ ُ َ َّ َ َ ً َ
َۡۡ َ
ۡ
ُ
ینـِؾ ِمن السمٓا ِء مٓاء فیذ ٖی ِب ِہ الاذص
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َ ّ ّٰ َ ّٰ َ
بَ ۡع َد َموۡ ِت َہا ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِق ۡو ٍؿ
ُ َّ
﴾۲۴﴿ ح ۡع ِقلوۡ َـ
અને તેની ણનળાનીઓભાં આકાળો તથા
ૃથ્લીનું ેદા કયલું તથા તભાયી ણબન્ન ણબન્ન
બાાઓ તથા યંગોનું ણબન્ન ણબન્ન શોલું ણ
છે ; ણનવંળમ જ્ઞાની રોકો ભાટે તેભાં
ણનળાનીઓ છે . (૨૨)
અને તભારૂં યાતનું ઉંઘલું, તથા રદલવનું ઉંઘલું
અને તભારૂં તેની કૃા લડે યોઝીનું ચાશલું; ઍ
ણ તેની ણનળાનીઓભાંથી છે ; ણનવંળમ
વાંનાયાઓ ભાટે ઍભાં ણ ણનળાનીઓ
ભોજૂ દ છે . (૨૩)
અને તેની ણનળાનીઓભાં આ ણ છે કે તભને
ડયાલલા તથા આળાલંત કયલા ભાટે ણલજી
(ના ચભકાયા) દેખાડે છે , અને આકાળ યથી
ાણી ઉતાયે છે , છી તે લડે બૂણભને તેના
ભયણ ામ્મા ફાદ ુન: વજીલન કયે છે ;
ણનવંળમ તે રોકો ભાટે કે જે ઓ અક્કર ધયાલે
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છે ઍભાં ણ ણનળાનીઓ છે . (૨૪)
તેની કુદયતની ણનળાનીઓભાંથી આવભાનો
અને ઝભીનનું મદા કયલું અને તભાયી લચ્ચે
જુ દીજુ દી બાાઓ અને પ્રકાય-પ્રકાયના
યંગોનું શોલું છે . તભાયી ફોરલાની ળણક્ત
ઍકજ પ્રકાયની છે , ભોઢા અને ઝફાનની
ફનાલટભાં ણ કોઇ તપાલત નથી, તભાયા
રદભાગો ણ ઍકજ ફનાલટના છે ણ
ઝભીનના જુ દા જુ દા બાગોભાં તભાયી બાા
જુ દી જુ દી છે અને ભાત્ર ઍકજ બાા
ફોરનાયાઓ ળશેય ળશેય અને લસ્તી
લસ્તીભાં તેઓની ફોરીઓ જુ દી જુ દી છે , ઍ
ઉયાંત દયેક ળખવની લાતચીત કયલાની યીત
અરગ અરગ છે . ળબ્દોના ઉચ્ચાય જુ દા
જુ દા છે . તભાયી જાતની ફનાલટ ઍકજ
યીતની છે ણ તભાયા યંગો જુ દા છે . આ ઍક
કોભની લાત નથી ણ ઍક ભા-ફાના ફે
છોકયાઓના યંગ ણ જુ દા શોમ છે . અશીં તો
ભાત્ર ફે લસ્તુઓનો જ દાખરો આેરો છે ,
જ્માયે તભે દુણનમાભાં જોળો તો કુદયતની દયેક
લસ્તુઓ જુ દા જુ દા યંગ-રૂભાં નજયે ડળે.
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જે ભકે ઇન્વાન, શમલાન, ઝાડ, ાન લગેયે જે
ઍક ફીજાથી ણફલ્કુર જુ દા જ પ્રકાયના શોમ
છે ઍટરે વુધી કે ઍક ઝાડના ફે ાંદડાભાં
ઍક વયખી વયખાભણી જોલાભાં આલતી
નથી. આ ઉયથી વાપ જાશેય થામ છે કે આ
જગત આભેે મદા થમું નથી ણ તેનું
વજજ ન કયનાય કોઇ ભશાન ળણક્ત છે જે ને
ભઝશફી બાાભાં ખુદાઍ તઆરા કશેલાભાં
આલે છે જે દયેક લસ્તુઓ ઉય વિાલાન છે .
“પઝર”ની ળોધ કયલાનો અથજ યોઝીની ળોધ
કયલી, તેના ભાટે પ્રમત્નો કયલા, જો કે
ઇન્વાન ખાવ કયીને યાતના લખતે વુઍ છે
અને રદલવના લખતે ોતાના ગુજયાન ભાટે
પ્રમત્નો કયે છે , ણ આજ ઍક યીત નથી.
કેટરાક ભાણવો રદલવના વુઍ છે અને
યાતના ભશેનત ભજુ યી કયે છે ઍટરા ભાટે યાત
અને રદલવનું બેગું લણજન કયીને અલ્રાશ
પયભાલે છે કે આ ફન્ને લખતોભાં તભે વુઓ
ણ છો અને ોતાની આજીણલકા ભાટે
કોળીળ કયો છો. આ ણ કુદયતની
ણનળાનીઓ છે , તે ઍક ખાણરક અને ભાણરક
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અભાયો છે .
તેની ગયજ અને ચભકના રીધે ઍલી આળા
યશે છે કે લયવાદ લયવળે, ાક તૈમાય થળે ણ
વાથે વાથે ઍ ણ બમ યશે છે કે ક્માંક
ણલજી ડે નણશ અને ક્માંક લયવાદનું ઍલું
તોપાન ન આલી જામ કે ફધી લસ્તુઓ તણાઇ
જામ. તે ઝભીનને ાણીથી વજીલન કયે છે ,
જે રોકો ફુણઘ્ધળાી છે તેભના ભાટે કુદયતની
ણનળાનીઓ છે .
૨૫ થી ૨૮ ભી આમાત :-

ُ َ ُ َ َ ّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡۤ ّٰ ّٰ ۡ َ
ٓاء َق الۡا ۡذص
ق ِمن ای ِت ٖہ اـ تقوؿ السم
َِباَ ۡمر ٖف ؕ ثُ ّ َم ِا َدا َخ َعاخ ُ ۡم َخ ۡعوَ ًۃ ۖ٭ ِّمن
ِ
ۡ َ ۡ َ ۡۤ َ
ۡ َالۡا
﴾۲۵﴿ ص ۖ٭ ِادا ان ُت ۡم تُ ُو ُجوۡ َـ
ذ
ِ
َ ّ َق ل َ ٗہ َم ۡن فی
ٗالس ّٰم ّٰو ِة َق الۡاَ ۡذص ؕ ک ُ ٌّل لَّہ
ِ
ِ
ّٰ
﴾۲۶﴿ ق ِن ُتوۡ َـ
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َّ
ُ َۡۡ َُ ُ
َق ُہوَ ال ِذ ۡی یَ ۡب َدؤا الخل َق ث ّم ح ِع ۡی ُد ٗف َق
َ
ۡ َ َ
َ
ُہوَ ا ۡہوَ ُـ َعل ۡی ِہ ؕ َق ل َ ُہ ال َمث ُل الۡا ۡعدّٰی فِی
ۡ
ۡ
ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ ۡ
ص ۚ َق ُہوَ ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم
السمو ِة ق الاذ ِ
﴿ ﴾۲۷٪
َّ ُ
َُۡ ُ
ُ ََ
َ
ض َف َب لَک ۡم ّمثلًا ِّم ۡن اجف ِسک ۡم ؕ َہ ۡل لک ۡم
ِّم ۡن ّ َما َم َل َک ۡت اَیۡ َمان ُ ُک ۡم ِّم ۡن ًُ َوک َ َ
ٓاء ف ِ ۡی
َ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ۡ َ َ ٌ َ َ ُ َ
ٓاء تخافوۡن ُہ ۡم
ما ذرقنکم فانتم فِی ِہ سو
َ َ ُ َ ۡ ُ ُ َ ّٰ َ ُ َ
ک ِخ ۡیف ِتک ۡم اجف َسک ۡم ؕ کذل ِک جف ّ ِص ُل
َ َّ ُ
ّٰ
الۡا ّٰی ِت ل ِقوۡ ٍؿ ح ۡع ِقلوۡ َـ ﴿﴾۲۸

ેઅને તેની ણનળાનીઓભાંથી આ ણ છે ક
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આકાળો તથા ઝભીન તેનાજ શુ કભથી કામભ
યહ્યાં છે ; છી જે લખતે તે તભને ઍકજ
ોકાય કયી ઝભીનભાંથી ોકાયળે તો તભે
(ઝભીનભાંથી વજીલન થઇ) તત્કા નીકી
ડળો. (૨૫)
અને જે કાંઇ આકાળો તથા ઝભીનભાં છે તે
તેનું જ છે ; વઘાં તેનાજ તાફેદાય છે .
(૨૬)
અને તે ઍજ છે જે વૃણટ કને પ્રથભ ણનભાજણ કયે
છે , છી (કમાભતને રદલવે) ણ તેને ુન:
ણનભાજણ કયળે, અને આ (કામજ) તેના ભાટે તદ્દન
વશેરું છે ; અને આકાળો તથા ૃથ્લીભાં ઉિભ
વયખાભણી તેનેજ ભાટે છે , અને તેજ ભશા
વભથજ (અને) ણશકભત લાો છે . (૨૭)
તે તભાયા (વભજલા) ભાટે તભાયાભાંથી જ
ઍક દાખરો લણજલે છે કે ળું તે યોઝીભાં કે જે
અભોઍ તભને આી ભૂકી છે તભાયા
ગુરાભોભાંથી (કોઇ તભાયો) બાગીદાય શોમ છે
કે જે થી તભે તે (યોઝીના ઉમોગ)ભાં વયખે
વયખા થઇ જાઓ ? (અને) ળું જે લી યીતે તભે
ભાંશોભાંશે ઍક ફીજાથી ફીઓ છો તેભ
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તેભનાથી ણ ફીઓ છો ? જે રોકો અક્કર
ધયાલે છે તેભના ભાટે અભે ઍલીજ યીતે
અભાયી આમતો સ્ટ ક કયી લણજલીઍ છીઍ.
(૨૮)
કુદયતની ણનળાનીઓભાંથી ઍક ણનળાની ઍ
ણ છે કે થાંબરા લગય આવભાન કામભ છે
અને ઝભીન તેના શુ કભથી ણસ્થય છે . જે
લખતે ઇવયાપીર વુય ફુંકળે તો ભુયદાઓ
ઝભીનભાંથી વજીલન થઇને ફશાય ણનકળે.
જે કંઇ આવભાનો અને ઝભીનભાં છે તે ખાવ
તેના ભાટે જ છે . તભાભ લસ્તુઓ તેના
તાફાભાં છે .
ખુદાઍ રોકોનું વજજ ન કમુું છે . તેઓને ભૃત્મુ
છી પયીથી વજીલન કયળે. ઍક લસ્તુનું
શેરા વજજ ન કયલું અને તેના ભયલા છી
તેનું પયીથી વજીલન કયલું ઍ શેરાં કયતાં
આવાન છે ણ કુદયત ભાટે તો આ ફધું
વયખું જ છે . તે પ્રત્મેક ચીજ ઉય કુદયત
ધયાલે છે .
તે તભને વભજાલલા ભાટે તભાયાભાંથી જ ઍક
દાખરાનું લણજન કયે છે , જે થી તભોને ખફય
અનુક્રભણણકા
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ડે કે ખુદાનો કોઇ ળયીક નથી અને તે
દાખરો ઍ છે કે ળું તભાયા ગુરાભો અને
નોકયો તભાયા ભાટે ઍ ચીજભાં બાગીદાય છે
જે અભોઍ તભોને યોઝી આી છે ? જે લી
યીતે તભો તભાયા ભારને ખચજ કયો છો તેલી
જ યીતે તેઓ તેભાંથી ખચજ કયી ળકે છે ? તભો
કદી ણ ઍ યીતે ઇચ્છળો નણશ અને ફીજા
આઝાદ રોકોના તભાયા બાગીદાય થલાથી
તભો જે લી યીતે ડયો છો તેલીજ યીતે તભાયા
ગુરાભ અને નોકયોથી ડયો છો કે તભાયી જે ભ
તે ણ તભાયી દોરતના ભારીક થઇ જામ. શુ ં
ફધામ આઝાદ અને ગુરાભોનો યલયરદગાય
છુ ં જે ને ભેં મદા કમાજ છે તેને તભો ભાયો
ળયીક ઠેયલો છે . જે રોકો અક્કર ધયાલે છે
તેભના ભાટે અભો અભાયી આમતો સ્ટ ક કયી
લણજન કયીઍ છીઍ.
૨૯ થી ૩૧ ભી આમાત :-

ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡۤۡ ُ َ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ّ َ
ب ِل اتبع ال ِذین ظلموا اہوٓاءہم ِبغه ِؿ
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َ َ ّّٰ
ۡ َ َ
ِعل ٍم ۚ ف َم ۡن ّی ۡہ ِد ۡی َم ۡن اض ّ َل الل ُہ ؕ َق َما
ّّٰ
ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ن ِِ ِویۡ َن ﴿﴾۲۹
ََ
ً ۡ َ
َ َ ّ
ِلدیۡ ِن َح ِن ۡیفا ؕ فِؽ َػة
فاقِ ۡم َق ۡجہک ل ِ
ّّٰ ّ َ ۡ َ َ َ ّ َ
از َع َل ۡی َہا ؕ لاَ
الن َ
الل ِہ التِی فؽػ
َ ۡ ۡ َ َ ۡ ّّٰ
الل ِہ ؕ ّٰدل َِک ّ
الدیۡ ُن الۡقَ ّیمُ
تب ِدیل ل ِخل ِق
ِ
ِ
َ ّٰ ّ َ َ ۡ َ َ ّ َ َ َ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
از لا حعلموـ ﴿ ٭﴾۳۱
ۙ٭ ق ل ِکن اخمؿ الن ِ
ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ّ َ ُ ۡ ُ َ َ ۡ ُ ّ َ ّٰ َ
م ِنی ِبهف ِالی ِہ ق اتقوف ق اقِیموا الصلوۃ
َُ ُ
ۡ ۡ ۡ
َق لَا تک ۡونوۡا ِم َن ال ُمٍ ِوخ ِه َف ﴿ ۙ﴾۳۱
ેફલ્કે લાત ઍ છે કે જે રોકો ઝુલ્ભ કયે છ
તેઓ જાણ્મા કમાજ ણલના ોતાની
ભનોલાંછનાને અનુવયે છે ; વાયાંળ કે અલ્રાશ
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જે નાથી ણશદામતની પ્રેયણા ખુંચલી રે તેને
યાશ ય કોણ રાલી ળકે છે ? અને ઍલાઓનો
ભદદગાય ણ કોઇ થળે નણશ. (૨૯)
ભાટે (શે યવૂર !) તું ઍકજ અલ્રાશનો
ભાનનાયો યશીને તેનાજ દીન તયપ ભોઢું વીધું
કયી યાખ; આ અલ્રાશે ઘડેરો વૃટ કી ણનમભ
(પીતયત) છે (તેને અનુવયી ચાર) કે જે વૃણટ ક
ણનમભ ય તેણે ભાણવોને વયજ્મા છે ;
અલ્રાશના તે વૃણટ ક ણનમભભાં કોઇ પેયપાય થઇ
ળકતો નથી; વાચો ધભજ ઍજ છે , યંતુ
ઘણાંખયા રોકો જાણતા નથી : (૩૦)
તેનીજ તયપ યજુ થઇ યશો, અને તેનાથી જ
ફીઓ, અને નભાઝ કામભ કયો અને ભુશ્રીકો
ભાંશેના થાઓ નણશ : (૩૧)
જાશીર અને ઝાણરભ આ ણલમથી ફેખફય
છે કે જે રોકોઍ ણળકજ ધાયણ કયેર છે અને
ોતાના આત્ભા ઉય ઝુલ્ભ કયે છે અને
જાણ્મા લગય ોતાની ઇચ્છાઓને અનુવયે છે
તેઓ ણફલ્કુર નાદાન છે . જો તેઓ ફુણઘ્ધ
ધયાલતા શોત તો આત્ભાને અનુવયત નશીં.
વાયાંળ કે અલ્રાશ જે નાથી ણશદામતની
અનુક્રભણણકા
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પ્રેયણા ખુંચલી રે છે તેને વીધા યસ્તા ય
કોણ રાલી ળકે છે અને ઍ રોકોનો ભદદગાય
કોણ થઇ ળકે છે ?
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું ઍક જ અલ્રાશનો
ભાનનાયો યશીને તેના દીન તયપ ભોઢું વીધું
યાખ અને દયેક ભઝશફને છોડીને ભાત્ર વાચા
ધભજને ગ્રશણ કય. આ આમતભાં વંફોધન
શઝયત (વ.) તયપ છે ણ તેના અથજ
ભોઅભીનો છે . દીને પીતયત અને ખુદાઇ
ધભજને અનુવયો જે પ્રત્મેક ધભો કયતાં ઉિભ છે
અને ખુદાઍ ઇન્વાનને દીને રપતયત ઉય
મદા કમો છે . શ. યવુર (વ.)ની શદીવ છે કે
દયેક ફચ્ચું ઇસ્રાભ ઉય મદા થામ છે ણ
જો ભાતા-ણતા મશુ દી શોમ તો તેઓને મશુ દી
કયે છે અને ઇવાઇ શોમ તો તેઓને ઇવાઇ
ફનાલે છે અને જો અગ્નીુજક શોમ તો
તેઓને અગ્નીુજક ફનાલે છે . ઍક
જે શાદભાં રોકો કાપયોના ફાકોને કત્ર કયતા
શતા. આ (વ.)ઍ ભનાઇ કયીને પયભાવ્મું કે
તેઓ ણનદો છે . રોકોઍ કહ્યું કે મા
યવુરલ્રાશ (વ.) આ કાપયોના ફાકો છે .
અનુક્રભણણકા
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આે પયભાવ્મું કે ખુદાની કવભ ! દયેક ફાક
ઇસ્રાભ ઉય મદા થામ છે અને જ્માં વુધી
તેની ઝફાનથી ફીજો ધભજ ઉચ્ચાયે નણશ ત્માં
વુધી શંભેળા ોતાની મદાઇળ ઉય ફાકી
યશે છે . અલ્રાશના તે વૃણટ ક ણનમભોભાં કોઇ
પેયપાય થઇ ળકતો નથી. વત્મ ધભજ ઇસ્રાભ છે
ણ રોકો તે જાણતા નથી.
જ્માયે ઇસ્રાભ આલો ણલત્ર ધભજ છે તો તેભાં
તે દીન તયપ જ ઘ્માન યાખો. તે ણવલામ ફીજા
ધભોનો ત્માગ કયો, અલ્રાશની આજ્ઞાનું
ઉલ્રંઘન કયતા ડયો, નભાઝને તેની ળયતો
પ્રભાણે ઢતા યશો જ્માં વુધી તભો ોતાનું
દીર ણનભજ યાખળો નણશ ત્માં વુધી ઇફાદત
કયલાથી કાંઇ પામદો થળે નણશ. શદીવભાં છે કે
જાણી જોઇને નભાઝ છોડલી કુફ્ર છે . તેનો
અથજ ઍ થમો કે જે નભાઝને છોડલી શરાર
જાણે તે કાપય થઇ જામ છે .
૩૨ થી ૩૬ ભી આમાત :-

ُ َ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َّ َ
ً
ۡ
َ
ؕ ِمن ال ِذین فوقوا ِخینہم ق کانوا ِشیعا
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َ
ُ
ک ّ ُل ِْ ۡى ٍۭب ِب َما ل َ َدیۡ ِہ ۡم ف ِو ُحوۡ َـ ﴿﴾۳۲
َّ
َ
از ُض ٌّف َخ َعوۡا َذ ّبَ ُہمۡ
الن َ
َق ِادا َم ّ َس
ُ َ َ ۤۡ َ َ َ
ۡ
ُ ۡ
ّم ِن ۡی ِبه َف ِال َ ۡی ِہ ث ّم ِادا اداق ُہ ۡم ِّمن ُہ
ً َ َ
ۡ ُ
ۡ
َذ ۡح َمۃ ِادا ف ِویۡ ٌق ِّمن ُہ ۡم ِبرَ ِّب ِہ ۡم یٍُ ِوخوۡ َـ
﴿ ۙ﴾۳۳
َ َ
ۤۡ َ ّٰ
ُۡ
ل َِیکؿ ُػ ۡقا ِب َما ّٰات ۡین ُہ ۡم ؕ ف َت َم ّت ُعوۡا ٝ
َ َ
َ
ف َسوۡ َػ ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۳۴
اَ ۡؿ اَن ۡ َزل ۡ َنا َع َل ۡیہ ۡم ُس ۡل ّٰط ًنا َف ُہوَ یَ َتک َ ّ َل ُم بماَ
ِ
ِ
ۡ ُ
َ ُ
کانوۡا ِب ٖہ یٍُ ِوخوۡ َـ ﴿﴾۳۵
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َ ّ َ ۡ َ َ ۡۤ َ َ
َ ً
َ الن
از َذ ۡح َمۃ ف ِو ُحوۡا ِب َہا ؕ َق
ق ِادا ادقنا
ٌۢ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ۡ
ِا ۡـ ت ِص ۡب ُہ ۡم َس ِّیئۃ ِب َما قد َمت ایۡ ِدیۡ ِہ ۡم
ََُۡ َ
﴾۳۶﴿ ِادا ُہ ۡم حقنطوۡ َـ
તેઓ (ભુશ્રીકો) ભાંશેના કે જે ભણે ોતાના
દીનના કટકે કટકા કયી નાખમા અને જુ દા
જુ દા ંથલાા ફની ગમા; દયેક ક્ષ જે કાંઇ
ણ (ધભજ) તેની ાવે છે તેભાંજ આનંદ ભાને
છે . (૩૨)
અને જ્માયે ભાણવોને કાંઇ શાણન શોંચે છે
ત્માયે તેઓ ોતાના યલયરદગાય તયપ યજુ
થઇને તેને ોકાયલા ભાંડે છે , છી જ્માયે તે
તેભને ોતાની કૃાની ભજા ચખાડે છે ત્માયે
તેઓ ભાંશેનું ઍક ટોું તયતજ ોતાના
યલયરદગાયનો ળયીક ફનાલલા ભંડી જામ છે
: (૩૩)
કે જે થી અભોઍ તેભને જે કાંઇ આપ્મું છે તેની
નાળુકયી (કૃતધ્નતા) કયે; ભાટે થોડા રદલવોનો
અનુક્રભણણકા
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રાબ ભેલી રો; છી આગ જતાં તભને
જણાઇ આલળે. (૩૪)
અથલા ળું અભોઍ તેભના ય કોઇ ઍલી
દરીર ઉતાયી છે કે તે અલ્રાશ વાથે ફીજાને
ળયીક કયલાનું કશેતી શોમ ? (૩૫)
અને જે લખતે અભે રોકોને અભાયી કૃાની
ભજા ચખાડીઍ છીઍ ત્માયે તેઓ તેનાથી
યાજી યાજી થઇ જામ છે ; અને જો તેભનાં ય
તેભના શાથોઍ અગાઉ કયેરા કૃત્મોના કાયણે
કોઇ આપત આલી ડે છે તો તયતજ શતાળ
થઇ જામ છે . (૩૬)
ભુશ્રીક રોકોઍ ોતાના ધભજને અરગ અરગ
કયી નાખમો અને જુ દા જુ દા વભુશભાં
લશેંચાઇ ગમા અને ોતાના નપવની ઇચ્છા
પ્રભાણે જુ દા જુ દા ધભજ ગ્રશણ કયી રીધા. કોઇ
ફુતની ૂજા કયે છે . કોઇ વીતાયાને ભાને છે ,
કોઇ પયીશ્તાઓને અને ઍજ પ્રભાણે મશુ દી
અને નવાયાભાં કેટરાક પીકાજ છે અને તેઓ
ોતોતાના ધભો ઉય ખુળ યશે છે અને
ોતાની ભાન્મતા પ્રભાણે તે ધભજને વાચો જાણે
છે . શકીકતભાં ઇસ્રાભ ણવલામ તે ફધામ
અનુક્રભણણકા
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ફાણતર પીયકાઓ છે .
જે લખતે રોકો દુ:ખ-દદજ, ભોશતાજી, ણફભાયી
લગેયેના કાયણે રાચાય થઇ જામ છે ત્માયે તેઓ
નમ્રતા અને આજીઝીથી ોતાના યફની તયપ
યજુ થામ છે . છી જ્માયે ખુદા ોતાની
યશેભતથી તેઓની આપતોને ટાી તેભને
ભુણક્ત આે છે તો તેભાંનું ઍક ટોું તયતજ
ખુદાના ળયીક કયે છે .
જ્માયે અભોઍ તેઓને તંદુયસ્તી અને
તલંગયીની નેઅભત આી તો તેઓ તેની વાથે
કુફ્ર કયે છે . અમ ભુશ્રીકો તભો આ નાળલંત
દુણનમાની ભજા થોડા રદલવ ભાટે રઇ રો.
છી આગ જતાં તભોને વાચી શકીકત
જણાઇ આલળે.
ળું અભોઍ તે કાપયો ઉય કોઇ ઍલી દરીર
ઉતાયી છે જે અલ્રાશ વાથે કોઇ ફીજાને
ળયીક કયલાનું કશેતી શોમ ? ભતરફ કે તેઓ
ાવે તેઓનો ભઝશફ શક શોલાની કોઇ
દરીર છે જ નણશ.
જે લખતે અભો ઇન્વાનને અભાયી
નેઅભતોની નલાઝીળ કયીઍ છીઍ અને
અનુક્રભણણકા
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ભાર, દોરત, ઇઝઝત, આફરૂ આીઍ છીઍ
ત્માયે તેઓ ખુળ-ખુળ થઇ જામ છે અને જો
તેભના ય તેભના શાથોઍ કયેરા કામોને
કાયણે કોઇ આપત આલી ડે છે તો તેઓ
શતાળ થઇ જામ છે અને શામ-શામ કયી ફેવે
છે . તેઓ ન તો નેઅભતોનો ળુક્ર અદા કયે છે
ન ફરા ઉય વબ્ર કયે છે .
૩૭ થી ૩૯ભી આમાત :-

َ ۡ ّ ُ ُ ۡ َ َ ّّٰ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
الرِرؼ ل َِم ۡن
اق لم یرقا اـ اللہ یبسط
ۡ ُ َ َّ
َ ّ ّٰ َ ّٰ َ
ٓاء َق حَق ِد ُذ ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِقوۡ ٍؿ
یش
ُ ُ
﴾۳۷﴿ ّی ۡؤ ِمنوۡ َـ
ۡ ۡ
َق ال ِم ۡس ِکه َف َق
ََخه ۡ ٌؿ لّ ّ َِل ِذیۡن
અનુક્રભણણકા
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ّّٰ
َ ُ
یُرِیۡ ُد ۡق َـ َق ۡج َہ الل ِہ ۫ َق اقلٰٓ ِئک ُہ ُم
ۡ ۡ
﴾۳۸﴿ ال ُمف ِل ُحوۡ َـ
َ ۡۤ
َ ۠ ّ
َق َما ّٰات ۡی ُت ۡم ِّم ۡن ّ ِذ ًبا ل ِه َ ۡؿبُوَا ف ِ ۡیۤۡ ا ۡموَ ِاؾ
َ َّ
َ ۡۤ
ّّٰ ۡ
از فلَا یَ ۡربُوۡا ِعن َد الل ِہ ۚ َق َما ّٰات ۡی ُت ۡم
ِ الن
ُ ّٰ َ
َ ُ َ ّّٰ
ِّم ۡن رخو ٍۃ ترِیۡ ُد ۡق َـ َق ۡج َہ الل ِہ فاقلٰٓ ِئک
ُ ۡ ۡ
﴾۳۹﴿ ُہ ُم ال ُمض ِعفوۡ َـ
ળું તેભણે આ નથી જોમું કે અલ્રાશ જે ના
ભાટે ચાશે છે યોઝી ણલળા કયી દે છે , અને
જે ના ભાટે ચાશે છે તંગ કયી દે છે ? ફેળક જે
રોકો ઇભાન યાખે છે તેભના ભાટે ઍભાં ણ
ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે . (૩૭)
ભાટે (શે યવૂર !) તું તાયા નજીકના
વગાંલશારાઓને તથા ણભસ્કીનોને તથા
અનુક્રભણણકા
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ભુવાપયોને તેભના શક આતો યશે; આ તે
રોકો ભાટે કે જે ઓ અલ્રાશની ખુળીને
ચાશનાયા છે , ઘણંજ વારૂં છે , અને ઍલાજ
રોકો વંૂણજ ભુણક્ત ાભનાયા છે . (૩૮)
અને યીફા (બાયે વ્માજ) કે જે રોકોના
ભારને કાંઇક લધાયી દે ઍલા શેતુથી તભે
આો છો તો (જાણી લ્મો કે) તે અલ્રાશની
ાવે કાંઇજ લધાયો કયતો નથી, અને
અલ્રાશની ખુળી પ્રાપ્ત કયલા ભાટે જે ખેયાત
તભે આો છો તો ફવ, ઍલાજ રોકો
(ોતાના ભાર તથા વલાફને) લધાયનાયા છે .
(૩૯)
અલ્રાશ ોતાની ભસ્રેશતથી જે ની ચાશે છે
તેની યોઝી ણલળા કયે છે અને જે ની ચાશે છે
તેની યોઝી તંગ કયે છે . આભાં ણ ઇભાનદાયો
ભાટે નવીશત રેલા ભાટે કુદયતની ણનળાનીઓ
ભોજુ દ છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તાયા નઝદીકના
વગા-વ્શારાંઓને
ગનીભત
ણલગેયેના
ભારભાંથી તેઓનો શક આ. આ આમત
ફાગે રપદક ણલે નાઝીર થઇ છે . ઍશરે
અનુક્રભણણકા
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વુન્નત જભાતની રયલામત પ્રભાણે અફુ વઇદ
ખુદયીથી અને ઍશરેફમત (અ.)ભાંથી શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)થી લણજન છે કે
જે લખતે આ આમત નાઝીર થઇ તો શઝયત
(વ.)ઍ જ. પાતેભા (અ.)ને ફાગે રપદક અતા
પયભાવ્મો. છી કુદયત કશે છે કે ભીસ્કીનોને
તેનો શક આ જે ની ાવે ઍક લયવ વુધીનું
ખાલાનું ન શોમ અને ભુવાપયોને ણ આો
જે નો શક ણનભાજણ થઍરો છે . જે ઓ
અલ્રાશની ખુળીને ચાશનાયા છે તેઓ ભાટે
આ ઘણંજ વારૂં છે અને ઍલાજ રોકો
નજાત ાભનાયા છે .
છી અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે જે
ચીઝને તભો “યેફા”થી ઍટરા ભાટે આો કે
રોકોના ભારભાં લધાયો થામ તો તે રેલાથી
ખુદાની નઝદીક તેનો ભાર લધાયે થતો નથી
ણ તેભાંથી ફયકત ચારી જામ છે . તેનો
ખુરાવો ઍ છે કે આભાં ‘યેફા’ ળબ્દ આવ્મો
છે તે ણલળે કેટરાક તપવીય રખનાયા કશે છે
ઍ ‘યેફા’ ઍટરે ‘લધાયો’ તેનો અથજ વ્માજ છે
જે રેલું શયાભ છે અને કેટરાક કશે છે કે ઍ
અનુક્રભણણકા
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યેફા ઍટરે લધાયાનો અથજ શરદમો અને બેટ
છે કે તે આીને ઍ કયતાં ણલળે ભેલલાની
આળાથી આે છે તેભાં ખુદાની ખુળીનો શેતુ
શોતો નથી. જે ભકે કોઇ વ્મણક્ત કોઇને વો
રૂણમા ઍલી આળાઍ આે કે તે ભને ાંચ
રૂણમા લધાયીને આળે તો આતી લખતે
ાંચ લધાયે રેલાની ળયત ન કયતાં ાંચ લધાયે
ભલાની આળાથી આે તો ઍ ાંચ રૂણમા
રેલા જાઍઝ છે ણ તેણે જે કયઝ આપ્મું
તેનો તેને વલાફ નણશ ભે. જો શેરેથી જ
ાંચ રૂણમા લધાયે રેલાની ળયત કયે તો
વ્માજ ગણાળે જે રેલું-દેલું શયાભ થળે.
ભતરફ કે કાંઇ ણ ળતજ કમાજ લગય કોઇ યાજી
ખુળીથી કોઇ લધાયો આે તો તે રેલો જાઍઝ
છે . ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે જન્નતના દયલાજા ઉય રખેર છે કે કઝજ
આલું અઢાય દયજ્જા ફયાફય છે અને વદકો
આલો દવ દયજ્જા ફયાફય છે .
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૪૦ થી ૪૪ ભી આમાત :-

َ ّّٰ ُ ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ ّ َ َ َ َ ُ ۡ ُ ّ َ
اللہ ال ِذی خلقکم ثم ذرقکم ثم
یُم ۡی ُت ُک ۡم ثُ ّ َم یُ ۡحی ۡی ُک ۡم ؕ َہ ۡل ِم ۡن ًُ َوکَٓائ ُکمۡ
ِ
ِ
ِ
ّٰ ُ
َ
َ َّ ۡ
ّم ۡن حف َع ُل ِم ۡن دل ِک ۡم ِّم ۡن ش ۡی ٍء ؕ

َ َ
َ ۡ ُ
ُس ۡب ّٰحن ٗہ َق ت ّٰعدّٰی َع ّما یٍُ ِوخ ۡو َـ ﴿ ﴾۴۱٪
َ
َََ َۡ َ ُ ۡ ۡ ۡ
اخ فِی الك َ ّؿِ َق ال َبَ ِو ِب َما ک َس َب ۡت
ظہر الفس
َّ
َ
الناز ل ُِیذحۡقَ ُہ ۡم بَ ۡع َض الَّذیۡ
ایۡ ِدی
ِ
ِ ِ
ُ َّ
َع ِملوۡا ل َ َعل ُہ ۡم یَ ۡر ِج ُعوۡ َـ ﴿﴾۴۱
ُق ۡل سه ۡ ُؿ ۡقا فی الۡاَ ۡذص َفان ۡ ُؾ ُػ ۡقا َک ۡی َف ک َ َ
اـ
ِ
ِ ِ
َعاقِ َب ُۃ الَّذیۡ َن ِم ۡن َق ۡب ُل ؕ ک َ َ
اـ اَخۡم َ ُؿ ُہمۡ
ِ
hajinaji.com
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ۡ ُۡ
﴾۴۲﴿ ّمٍ ِوخ ِه َف
َ َ
َۡ ّ َ َ ۡ َ ۡ ََ
ِلدیۡ ِن الق ِّی ِم ِم ۡن ق ۡب ِل ا ۡـ
ِ فاقِم قجہک ل
َۡ
َّ
ّّٰ
َ
ّیاتِیَ یَوۡ ٌؿ لا َمرَ ّخ ل َ ٗہ ِم َن الل ِہ یَوۡ َم ِئ ٍذ
َ َ
﴾۴۳﴿ ّی ّ َص ّد ُعوۡ َـ
ُۡ َ َ ََ
َم ۡن کؿ َػ ف َعل ۡی ِہ کؿ ُػ ٗف ۚ َق َم ۡن َع ِم َل
َُۡ َ
﴾۴۴ۙ ﴿ َصال ًِحا فلِاجف ِس ِہ ۡم یَ ۡم َہ ُد ۡق َـ
અલ્રાશ ઍજ (વલજ ળણક્તભાન) છે કે જે ણે
તભને ેદા કમાજ, છી તેણે તભને યોઝી
આી, છી તે તભને ભૃત્મુ આે છે , છી તે
તભને વજીલન કયે છે ; ળું તભાયા (ફનાલેરા)
ળયીકોભાંથી ણ કોઇ ઍલો છે જે આ
(કામો)ભાંથી કોઇ (કામજ) કયી દેખાડે ? જે
લસ્તુઓને આ રોકો (અલ્રાશનો) ળયીક
અનુક્રભણણકા
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ફનાલે છે તેભનાથી તેની ઝાત ાક અને
ઉચ્ચતય છે . (૪૦)
રોકોના શાથે જે કાંઇ થમું તેના કાયણે ખુશ્કી
તથા તયીભાં પવાદ જાશેય થઇ ગમો કે જે થી
તેભણે જે કાંઇ લતજન ચરાવ્મું તેના થોડાક
(બાગ)ની ભજા તો અલ્રાશ તેભને ચખાડી દે
કે કદાચને તેઓ (લધુ પવાદ કયતાં) અટકે.
(૪૧)
(શે યવૂર !) તું કશે કે ઝભીનભાં ચારો પયો,
છી ઘ્માન દઇ જુ ઓ કે તે રોકો કે જે તભાયી
ૂલે શતા તેભનો કેલો અંત આવ્મો !
તેઓભાંથી ઘણાં ખયા ભુશ્રીક શતા. (૪૨)
ભાટે તું વત્મ ધભજ તયપ તારૂં ભોઢું વીધું યાખ,
તે રદલવ અલ્રાશ તયપથી આલી શોંચે તે
શેરાં કે જે રદલવનું આલલું શયગીઝ ટનાય
નથી. તે રદલવે (ઇભાનલાા તથા નાણસ્તક)
રોકો ઍક ફીજાથી જુ દા ડી જળે. (૪૩)
જે ળખવ ઇભાન ન રાવ્મો તો તેના ઇભાન
નણશ રાલલા (ના ગુનાશ)નો ફોજો તેના
ઉયજ યશેળે, અને જે ણે કોઇ નેકી કયી તો
તેણે ોતાના ભાટે (આખેયતની) તૈમાયી કયી :
અનુક્રભણણકા
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(૪૪)
કુદયત ોતાની દરીરો ફમાન કયે છે ; તેણે
તભને મદા કમાજ, યોઝી આી, ભોત આપ્મું
અને કમાભતભાં તભને પયી વજીલન કયળે. ળું
તભાયા ફનાલેરા ળયીકોભાંથી કોઇ ઍલો છે
જે આ કામો કયી ફતાલે ? આ રોકો
અલ્રાશના ળયીક ફનાલે છે તેનાથી તેની
ઝાત ણલત્ર છે .
અલ્રાશ ણળકજ કયલા અને તલશીદનો ત્માગ
કયલાના ખયાફ રયણાભોનું લણજન કયે છે .
ઝભીનભાં અને જં ગરભાં, કોરેયા અને
દુકાથી તથા દરયમાભાં તોપાનના કાયણે
કણશ્તઓ ડુફી જલાથી ઍક પવાદ મદા થઇ
જામ અને રોકો તફાશ અને ફયફાદ થઇ જામ
છે . આ તભાભ ફુયા કૃત્મોની ભજા અલ્રાશ
તેઓને ચખાડે છે કે લધુ પવાદ કયતા તેઓ
અટકે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ઍ રોકોને કશો કે ઝભીન
ઉય તભો વેય કયો (શયો પયો) અને જુ ઓ કે
શેરાંની ઉમ્ભતની કેલી શારત થઇ ?
તેઓના બવ્મ ભશેરો અને રકલ્રાઓ ઝભીન
અનુક્રભણણકા
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દોસ્ત થઇ ગમા અને તેઓનું નાભ-ણનળાન
ફાકી યહ્યું નશીં.
અમ ભક્કાના કાપયો ! ળું તભો નવીશત ગ્રશણ
કયતા નથી ? અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તભાયા
ભોંઢાને ઍ તભાભ રોકોથી પેયલી નાખો અને
ઍ રદલવ આલલાની શેરાં ઍક ઘ્માન ધય, તે
રદલવ અલશ્મ આલનાય છે અને તે કદી
ટનાય નથી. તે રદલવે ઇભાનલાાઓ અને
નાણસ્તકો ઍક ફીજાથી જુ દા થઇ જળે.
જે વ્મણક્ત ઇભાન નણશ રાલે તેનો ફોજો તેના
ઉય યશેળે. જે ઓઍ નેક કામો કમાજ તે
તેઓના નપવના ભાટે છે . શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે નેક અભર કયનાયા
જન્નતભાં જામ છે અને ત્માં તેના ભાટે પ્રત્મેક
લસ્તુઓ તૈમાય થામ છે .
૪૫ થી ૫૦ ભી આમાત :-

ّٰ ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ۡ َ
ّٰ
ّ
ل ِیج ِزی ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
ّٰ ۡ ُ ّ ُ َ ٗ َ ّ
َۡ
ۡ
َ
﴾۴۵﴿ ِم ۡن فض ِل ٖہ ؕ ِانہ لا ی ِحب الک ِؿ ِػین
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َ ۡ ّٰ ّٰ ۤۡ َ ۡ ّ ُ ۡ َ ّ َ َ ّ َ
اج ُم َب ٍِ ّٰو ٍة ّق
ق ِمن ای ِت ٖہ اـ یر ِسل الرِی
َُۡ
َ
ُۡۡ ُ
ل ُِی ِذحقک ۡم ِّم ۡن ّذ ۡح َم ِت ٖہ َق ل َِت ۡجرِ َی الفلک
َّ ُ
َ
ُ
َۡ
ِبا ۡمرِ ٖف َق ل َِت ۡب َتغوۡا ِم ۡن فض ِل ٖہ َق ل َ َعلک ۡم
َۡ ُ
تشٕ ُو ۡق َـ ﴿﴾۴۶
َ َ َۡ
َ َ
َق لَق ۡد ا ۡذ َسلنا ِم ۡن ق ۡب ِلک ُذ ُسلًا ِاخّٰی
ۡ ّٰ َ ۡ َ َ
َقوۡ ِمہ ۡم َف َج ُ
ٓاء ۡق ُہ ۡم ِبال َب ِّین ِت فان َتق ۡمنا
ِ
َ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ًّ َ َ
اـ َحقا َعل ۡینا
ِمن ال ِذین اجرموا ؕ ق ک
َ ۡ
ۡ
ن ِۡ ُو ال ُم ۡؤ ِم ِنه َف ﴿﴾۴۷
الر ّٰی َح َف ُت ِثه ۡ ُؿ َس َحاباً
اَ ّّٰلل ُہ الّ َ ِذ ۡی یُ ۡر ِس ُل ّ
ِ
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َ ُ
َّ
الس َمٓا ِء َک ۡی َف یَ َش ُ
ٓاء َق
ف َی ۡب ُسط ٗہ فِی
ُ
ً ََ ۡ َ ۡ
یَ ۡج َعل ٗہ کِ َسفا فل َؿی الوَ ۡخؼ یَُ ُو ُث ِم ۡن
ّٰ َ َ ۤۡ َ َ َ
اب ب ٖہ َم ۡن ّیَ َش ُ
ٓاء ِم ۡن
ِخل ِل ٖہ ۚ ف ِادا اص ِ
َ
ِع َبا ِخ ٖ ۤۡف ِادا ُہ ۡم یَ ۡس َت ۡب ٍِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۴۸
َ َ ُ َ َّ َ
َ ُ
َق ِا ۡـ کانوۡا ِم ۡن ق ۡب ِل ا ۡـ ّینـ َؾ َعل ۡی ِہ ۡم
َ
ۡ
ِّم ۡن ق ۡب ِل ٖہ ل َ ُم ۡب ِل ِسه َف ﴿﴾۴۹

ّٰ
ّّٰ َ
َ ُۡ
فانؾ ۡػ ِاخٰۤی ّٰاثرِ َذ ۡح َم ِت الل ِہ ک ۡی َف یُ ۡذ ِی
َ َ
َ ّٰ َ
الۡا ۡذص بَ ۡع َد َم ۡو ِت َہا ؕ ِا ّـ دل ِک ل َ ُم ۡذ ِی
ُ َ َ
ۡ ّٰ
ال َموۡتی ۚ َق ُہوَ َعدّٰی ک ِ ّل ش ۡی ٍء ق ِدیۡ ٌر ﴿﴾۵۱
કે જે થી તે (અલ્રાશ) તે રોકોને કે જે ઓ
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ઇભાન રાવ્મા છે તથા વત્કામો કમાજ છે
ોતાની કૃાથી (વાયો) ફદરો આે;
ણનવંળમ તે ઇભાન નણશ રાલનાયાઓને દોસ્ત
યાખતો નથી. (૪૫)
અને તેની ણનળાનીઓભાં આ ણ ઍક છે કે
તે લામુઓને ભોકરે છે ઍ ભાટે કે તે લયવાદની
ખુળખફય આનાયા શોમ, અને ઍ ભાટે કે તે
તભને ોતાની યશેભતની ભજા ચખાડે, અને
ઍ ભાટે કે તેના શુ કભથી લશાણો (વભુદ્રો ય)
ચારે, અને ઍ ભાટે કે તેની કૃાભાંથી તભે
યોઝી ભાંગો અને ઍ ભાટે કે કદાચને તભે
આબાય ભાનનાયા થાઓ. (૪૬)
અને (શે યવૂર !) ખચીતજ અભોઍ તાયી
આગભચ તેભની ોતોતાની કોભો તયપ
યવૂર ભોકલ્મા શતા, છી તેઓ તેભની ાવે
(અભાયી) ખુલ્રી દરીરો રઇને આવ્મા (છતાં
તેભણે ભાન્મું નણશ), છી તે રોકોથી કે જે ઓ
ગુનેશગાય શતા અભોઍ ફદરો રીધો; અને
ભોઅભીનોની વશામ કયલી અભાયા ય શંભેળ
ભાટે રાણઝભ છે . (૪૭)
અલ્રાશ ઍજ છે કે જે લામુઓ ભોકરે છે ,
અનુક્રભણણકા
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છી તે લાદાં ખેંચી રાલે છે , છી તે તેભને
જે લી યીતે ચાશે છે આકાળ ય પેરાલી દે છે ,
અને તેભના કટકે કટકા કયી નાખે છે , છી તું
જુ ઍ છે કે તે ભાંશેથી લયવાદ નીકી ચાલ્મો
આલે છે , છી જ્માયે તે ોતાના
ફંદાઓભાંથી જે ના ય ચાશે તેભાંથી લયવાલી
દે છે ત્માયે તેઓ તત્કા આનંદોત્વલ કયલા
ભંડી જામ છે . (૪૮)
અને જોકે તેભના ય (લયવાદ) લયવાલલાભાં
આવ્મો તે શેરાં તો તેઓ ણનયાળ ફની ગમા
શતા. (૪૯)
ભાટે જયા અલ્રાશની કૃાબયી ણનળાનીઓને
ઘ્માનૂલજક ણનશા કે તે ભયણ ાભેરી બૂણભને
ાછી કેલી યીતે વજીલન કયે છે ; ણનવંળમ
ઍજ ભુડદાઓને ણ જીલતા કયનાયો છે ,
અને ઍજ દયેક લસ્તુ ય વંૂણજ કાફુ
ધયાલનાયો છે . (૫૦)
જે રોકો ઇભાન રાવ્મા છે તેઓને અલ્રાશના
પઝરથી નેક ફદરો ભળે અને ખુદા કુફ્ર
કયનાયને દોસ્ત યાખતો નથી.
કુદયતની ણનળાનીઓભાં ઍક આ ણ છે કે જે
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શલાને ભોકરે છે , જે લયવાદની ખુળખફયી
આે છે અને તેના થકી ઍક જાતની કુદયતની
યશેભતની ભજા શોમ છે અને તેના શુ કભથી
દયીમાભાં લશાણો ચારે છે . ભાટે તભે
અલ્રાશની ભશેયફાનીથી યોઝી તરફ કયો કે
તેથી તભે આબાય ભાનનાયા થાલ.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તભાયી શેરાં અભોઍ
ઇન્વાનોભાંથી મગમ્ફયોને ભોકલ્મા, તેઓઍ
યોળન (સ્ટ ક) દરીરો અને જાશેય ભોઅજીઝા
ફતાવ્મા, શરાર અને શયાભનું ણળક્ષણ આપ્મું,
કેટરાકોઍ તેભની આજ્ઞા ભાની અને
કેટરાકોઍ ઇન્કાય કમો. તેઓથી અભોઍ
ફદરો રીધો અને ભોઅભીનોની વશામ કયી.
શ.યવુરે ખુદા (વ.)ઍ પયભાવ્મું કે જે કોઇ
ભોઅભીનની આફરૂનું યક્ષણ કયે અને તેની
ફેઇઝઝતી થલા ન દે તો કુદયત ઉય લાજીફ
છે કે તેનાથી જશન્નભની આગ દુય યાખે અને
તેનો જન્નતભાં પ્રલેળ કયે.
ખુદાઍ ફયશક શલાઓને ભોકરે છે અને તે
લાદાંઓને રાલે છે અને તેના શુ કભથી
લયવાદ લયવે છે , તે ોતાના ફંદાઓભાંથી
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જે ના ઉય ચાશે તેભાંથી લયવાદ લયવાલી દે
છે ત્માયે તેઓ ઍકદભ ખુળીભાં આલી જામ
છે . ઍ રોકો લયવાદ આલલા શેરાં ણનયાળ
થઇ ગમા શતા.
તું અલ્રાશની યશેભતને જો કે ભયણ ાભેરી
ઝભીનને તે કેલી યીતે વજીલન કયે છે અને
તેજ ભુયદાઓને જીલતા કયનાય છે અને પ્રત્મેક
લસ્તુ ઉય તેની વિા છે .
૫૧ થી ૫૫ ભી આમાત :-

َۡق لَئ ۡن اَ ۡذ َس ۡل َنا ذِیۡ ًحا ف َ َواَ ۡق ُف ُم ۡص َؿ ّ ًػا لّ َ َظ ّ ُلوا
ِ
ُۡ
﴾۵۱﴿ ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖف یَکؿ ُػ ۡق َـ
َ ّ ُ ّ ُ ۡ ُ َ َ ّٰ ۡ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ ّ َ
ف ِانک لا تس ِمع الموتی ق لا تس ِمع الصم
َّ َ َ َ َ ُّ
ۡ
ُ
ۡ
ۡ
َ
﴾۵۲﴿ الدعٓاء ِادا قلوا مد ِبرِین
َۡق َماۤۡ اَن ۡ َت ب ّٰہد ال ۡ ُع ۡؼی َع ۡن َض ّٰل َل ِتہ ۡم ؕ اـ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
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ُ ُ َّ
ّٰ َ َ
ُ
ت ۡس ِمع ِالا َم ۡن ّی ۡؤ ِم ُن ِبا ّٰی ِتنا ف ُہ ۡم
ُ
ّم ۡس ِل ُموۡ َـ ﴿ ﴾۵۳٪

َ ّّٰ ّ َ َ َ َ ُ
ُ
َُ
الل ُہ ال ِذ ۡی خلقک ۡم ِّم ۡن ؔۡض ۡع ٍف ث ّم َج َع َل
ُ
ُ ً َُ
ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ؔۡض ۡع ٍف ق ّوَۃ ث ّم َج َع َل ِم ۢۡن بَ ۡع ِد
ُق ّوَ ٍۃ ُ ؔۡض ۡع ًفا ّ َق َش ۡی َب ًۃ ؕ یَ ۡخ ُل ُق َما یَ َش ُ
ٓاء ۚ َق
َۡ
ۡ
ُہوَ ال َع ِل ۡی ُم الق ِدیۡرُ ﴿﴾۵۴
َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ۡ ۡ
اعۃ حق ِس ُم ال ُم ۡجرِ ُموۡ َـ ۬
ۖ
ق یوؿ تقوؿ الس
َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ّٰ َ َ ُ
اع ٍۃ ؕ کذل ِک کانوۡا
ما ل ِبثوا غهؿ س
َُ
یُ ۡؤفکوۡ َـ ﴿﴾۵۵
અને અગય અભે ઍલા ઍક લામુને ભોકરી
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દઇઍ કે જે થી તેઓ ોતાની ખેતી ીી
ડી ગઍરી ણનશાે તો તે છી તેઓ
અભાયી શેરી ફક્ષીળોને (લીવયી જઇ)
કૃતધ્નતા (ના ળુક્રી) કયલાનું ચારુજ યાખળે.
(૫૧)
ભાટે (શે યવૂર !) ખાત્રીૂલજક જાણજે કે તું
ભુડદાઓને વંબાલી ળકતો નથી અને ન
ફશેયાઓને ફોરલાનો અલાજ વંબાલી ળકે
છે , જ્માયે કે તેઓ ીઠ પેયલી ચારતી કડે
છે . (૫૨)
અને ન તું (અંત:કયણના) આંધાઓને
તેભની ગુભયાશીભાંથી વય ભાગજ ય
રાલનાય છે ; તું તો કેલ તેભને (અભાયો
વંદેળો) વંબાલી ળકે છે કે જે અભાયી
આમતો ય ઇભાન યાખે છે , છી તેઓ
આણધન થઇ જામ છે . (૫૩)
અલ્રાશ તે છે જે ણે તભને આયંબભાં
ણનફજતાભાંથી ેદા કમાજ, છી ણનફજતા
ફાદ ળણક્ત અજણ કયી, છી ળણક્ત ફાદ
(ાછી) ણનફજતા અને લૃદ્ઘાલસ્થાની
ણસ્થણત કયી દીધી; તે ચાશે છે તે ેદા કયી દે
અનુક્રભણણકા
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છે , અને ઍજ જ્ઞાન (અને) કુદયતનો વાશેફ
છે . (૫૪)
અને જે રદલવે કમાભત કામભ થળે ત્માયે
ગુનેશગાયો વોગંદો ખાઇ ખાઇને કશેળે કે
તેઓ ઍક કરાકથી લધુ (વભમ દુણનમાભાં)
થોભ્મા ન શતા; આ (રોકો દુણનમાભાં ણ)
ઍલીજ યીતે ફશેક્મા કયતા શતા. (૫૫)
અભો જો ઍલી શલાને ભોકરીઍ કે જે
તેઓની ખેતીઓને જે રીરીછભ શતી તેને
ીી ાડી કયભાલી નાખીઍ તો તેઓ
અભાયી શેરી ફક્ષીળોને બુરી જળે અને
અભાયી ઍ નેઅભતોની નાળુક્રી કયલા રાગળે.
જ્માયે કાપય રોકોઍ કુદયતથી નવીશતો
ગ્રશણ કયી નણશ તો અલ્રાશે ોતાના શફીફ
(વ.)ને વંફોધન કમુજય્ેુેં કે આ રોકો દુશ્ભની
અને ઇન્કાયના કાયણે અભાયી ણનળાનીઓભાં
ણલચાય કયતા નથી. અમ યવુર (વ.) તું
ખાતયીૂલજક જાણ કે તું ભુયદાઓને વંબાલી
ળકતો નથી અને ન તો ફશેયાઓને તાયો
અલાજ શોંચાડી ળકે છે જ્માયે કે તેઓ ીઠ
પેયલી ચારતી કડે છે .
અનુક્રભણણકા
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અમ શફીફ (વ.) ન તું અંત:કયણના
આંધાઓને
તેભની
ગુભયાશીભાંથી
યાશેનજાત ઉય રાલી ળકે છે , તું તો ભાત્ર
અભાયો વંદેળો શોંચાડી ળકે છે , જે અભાયી
આમતો ઉય ઇભાન યાખે છે અને અભાયી
તાફેદાયી કયે છે .
ખુદા ઍ છે કે તેણે તભોને આયંબભાં
ણનફજતાભાંથી
મદા
કમાજ,
છી
અળણક્તભાંથી ળણક્ત અજણ કયી, ત્માય છી
તાકત ફાદ અળક્ત અને લૃઘ્ધાલસ્થાની
ણસ્થણતભાં કયી દીધા, તે જે ચીઝને ચાશે છે
તેને મદા કયે છે અને ઍજ દયેક ચીજ ઉય
ળણક્ત ધયાલનાય છે .
શલે ખુદાઍ તઆરા કમાભત ણલળે પયભાલે છે
કે કમાભતભાં ગુનેશગાયો કવભ ખાઇને કશેળે કે
તેઓ દુણનમાભાં ભાત્ર ઍક કરાકથી લધુ નથી
યહ્યા અને આ રોકો દુણનમાભાં ણ ઍલીજ
યીતે યાશ બુરી ગમા શતા.

અનુક્રભણણકા

2190

hajinaji.com

૫૬ થી ૬૦ ભી આમાત :-

َ
اـ لَقَدۡ
اؾ الَّذیۡ َن اُ ۡقتُوا ال ۡ ِع ۡل َم َق الۡاِیۡ َم َ
َق ق َ ِ
َ ۡ ُ ۡ ۡ ّٰ ّّٰ ّٰ َ ۡ ۡ
ۡ
َ
ل ِبثتم فِی کِت ِب الل ِہ ِاخی یو ِؿ البع ِث ۫
َ َ
َّ ُ ُ ۡ
ۡ
ف ّٰہذا یَوۡ ُؿ ال َب ۡع ِث َق لّٰ ِکنک ۡم کن ُت ۡم لَا

َ َ
ت ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۵۶
َف َیوۡ َمئ ٍذ لَّا یَ ۡن َف ُع الّ َ ِذیۡ َن َظ َل ُمواۡ
ِ
ُ
َم ۡع ِذ َذت ُہ ۡم َق لَا ُہ ۡم یُ ۡس َت ۡع َت ُبوۡ َـ ﴿﴾۵۷
َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ
ِلناز ف ۡی ّٰہ َذا ال ۡ ُـ ۡػ ّٰا ِـ ِمنۡ
ق لقد ضفبنا ل ِ ِ
ک ُ ّل َم َثل ؕ َق لَئ ۡن ج ۡئ َت ُہ ۡم ب ّٰایَۃ لّ َ َیقُوۡل َ ّنَ
ِ ٍ
ِ ِ
ِ ٍ
ّ َ ۡ َ َ َ ُ ۡۤۡ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّ َ ُ ۡ ُ
َ
ۡ
ال ِذین کؿػقا ِاـ انتم ِالا مب ِطلوـ ﴿﴾۵۸
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َّ ُ ُ
ّّٰ ُ ۡ َ ّٰ َ
کذل ِک یَط َبع الل ُہ َعدّٰی قلوۡ ِب ال ِذیۡ َن لَا
َ َ
﴾۵۹﴿ ح ۡعل ُموۡ َـ
ّّٰ َ ۡ َ َ ّ ۡ ۡ َ
َالل ِہ َح ٌّق ّ َق لا
فاصكِؿ ِاـ قعد
َّ َ َّ َّ
ُ
﴾۶۱٪ ﴿ یَ ۡس َت ِخفنک ال ِذیۡ َن لَا یُوۡقِنوۡ َـ
અને તે રોકો કે જે ભને જ્ઞાન તથા ઇભાન
આલાભાં આવ્મું શતું તેઓ કશેળે કે
ખચીતજ તભે અલ્રાશના (રખી ભૂકેરા)
શુ કભ ભુજફ કમાભત વુધી યહ્યા, અને તે
કમાભતનો રદલવ આજ છે , યંતુ તભને તેની
જાણ ન શતી. (૫૬)
ભાટે તે રદલવે જે ભણે ઝુલ્ભ કમો શળે તેભનું
ફશાનું તેભને કાંઇ રાબ શોંચાડળે નણશ,
અને ન તેભના તયપ દમા બાલના દેખાડલાભાં
આલળે. (૫૭)
અને અભોઍ આ કુયઆનભાં વઘા
ભનુર્ષમોને વભજાલલા) ભાટે દયેક પ્રકાયના
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દાખરા લણજવ્મા છે ; અને અગય તું તેભની
ાવે કોઇ ણ ણનળાની રઇ આલે તો ણ તે
રોકો કે જે ઓ ઇભાન નથી રાવ્મા ઍજ કશેળે
કે (શે ભુવરભાનો !) તભે નમો જુ ઠો દાલો
કયનાયા છો. (૫૮)
અલ્રાશ તે રોકોના ભન ય કે જે ઓ જ્ઞાન
ધયાલતા નથી ઍલીજ યીતે ભશોય ભાયી દે છે .
(૫૯)
ભાટે (શે યવૂર !) તું ધીયજ ધય, ણનવંળમ
અલ્રાશનો લામદો વાચો છે , અને ઍલું ન
થામ કે જે રોકો (તાયા યવૂર શોલાની) શ્રદ્ઘા
નથી યાખતા તેઓ તને (ચીઢલીને) શરકો
ાડી દે. (૬૦)
શલે કુદયતે જે રોકોને ઇલ્ભ અને ઇભાન
આપ્મું શતું તેઓ કશેળે કે અભો અલ્રાશના
શુ કભ ભુજફ કમાભત વુધી યહ્યા. આ સ્થે
ઍ રોકોને ઇલ્ભ અને ઇભાન ભેર છે તેઓ
ભરાઍકા, નફીઓ અને ઇભાભો છે . તેઓ
ઘણી ફાફતોના આરીભો છે . તેઓ ઍ
કાપયોને જલાફભાં કશેળે કે તભો ળા ભાટે
ખોટી કવભ ખાલ છો. તભોઍ ખુદાની
અનુક્રભણણકા
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રકતાફ ઍટરે “રલશે ભેશફુઝ”ભાં રખમા
પ્રભાણે કમાભત વુધી ઢીર કયી છે .
તે લખતે કાપયો ફશાનાઓ કયળે અને ચાશળે
કે દુણનમાભાં ાછા જઇ ઇભાન રાલી નેક
અભર ફજાલી રાલે, ણ તેઓનું આ ફશાનું
કફુર નણશ થામ, જે ભકે તે ણલળે પયભાવ્મું છે કે
જે રોકોઍ કુફ્ર ગ્રશણ કમુું અને ોતાના નપવ
ઉય ઝુલ્ભ કમો, તે રદલવે તેઓને કંઇ પામદો
શોંચળે નણશ અને ન તો તેઓ પ્રત્મે કોઇ
દમાબાલના દેખાડલાભાં આલળે.
અને અભોઍ આ રકતાફભાં દયેક ઇન્વાનને
ભાટે પ્રકાય-પ્રકાયના દાખરા-દરીરોનું લણજન
કમુું છે ણ જે રોકો ઇભાન નથી રાવ્મા તેઓ
ઍભજ કશેળે કે તભો જુ ઠો દાલો કયો છો.
ખુદા ઍ રોકોના દીર ઉય ભોશોય ભાયી દે
છે , તેઓ શક લાતને ચાશતા નથી અને
ભોઅજીઝો જોલા છતાં ઇન્કાય કયે છે .
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જ્માયે ઍ રોકોની આલી
શારત છે તો તું વફયથી કાભ રે, તાયો દીન
ણલજમ ાભળે, અલ્રાશનો લામદો વાચો છે ,
જે રોકો કમાભતનું મકીન નથી યાખતા અને
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આખેયતને ઝુઠરાલે છે તથા તને તકરીપ
આે છે , ઍ રોકો તાયા યવુર શોલાની શ્રઘ્ધા
નથી યાખતા અને તેઓ તને ચીઢલીને
(ખીજલીને) શરકો ાડી દે છે .
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આ વુયાભાં ૩૪ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૩૧) વૂયઍ રુકભાન
ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ
ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયાભાં આમત ૨૭, ૨૮, ૨૯ ણવલામ
ફાકી આમતો ભક્કી છે .
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે જે કોઇ યાતના લખતે આ વુયો ઢે તો
આખી યાત ભરાઍકા ળમતાન અને તેના
રશ્કયથી તેનું યક્ષણ કયળે અને દીલવના ઢે
તો વાંજ વુધી ભરાઍકા તેનું યક્ષણ કયળે.
મગમ્ફય વાશેફની શદીવ છે કે જે કોઇ આ
વુયાની ણતરાલત કયે તો ઍ કમાભતભાં શ.
રુકભાનની વાથે શળે અને અમ્રણફર ભઅરૂપ
અને નણશઅનીર ભુનકય કયલાલાાની
વંખમાથી દવ ગણી નેકીઓ રખલાભાં
આલળે.
અનુક્રભણણકા

2196

hajinaji.com

૧ રી આમાત :-

ٓ ٓ
ال ّـم ﴿﴾۱

અરીપ રાભ ભીભ.
અરીપ-રાભ-ભીભ (આ ભોકિઆત અક્ષયો
)છે .
૨ થી ૬ ઠ્ઠી આમાત :-

ۡ
ۡ
ۡ َ
ِتلک ّٰا ّٰی ُت ال ِک ّٰت ِب ال َح ِک ۡی ِم ﴿ ۙ﴾۲
َ ً ّۡ
ۡ
ُہ ًدی ّق َذ ۡح َمۃ ل ِل ُم ۡح ِس ِنه َف ﴿ ۙ﴾۳
ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ َ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ّٰ َ
ال ِذین ح ِقیموـ الصلوۃ ق یؤتوـ الزخوۃ
ّٰ
ُ
َق ُہ ۡم ِبالۡآ َِو ِۃ ُہ ۡم یُوۡقِنوۡ َـ ﴿﴾۴
َ
ُ َ
ُ َ
اقلٰٓ ِئک َعدّٰی ُہ ًدی ِّم ۡن ّذ ِّب ِہ ۡم َق اقلٰٓ ِئک ُہ ُم
ۡ ۡ
ال ُمف ِل ُحوۡ َـ ﴿﴾۵
hajinaji.com
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َّ َ َ
َ َۡ
ۡ
از َم ۡن ّیشلؿِ ۡی ل َ ۡہوَ ال َح ِدیۡ ِث
الن
ق ِمن
ِ
َ ۡ ۡ َ ّّٰ
ل ُِی ِض ّ َل َع ۡن َس ِب ۡی ِل الل ِہ ِبغهؿِ ِعل ٍم ۖ٭ ّق
ٌ یَ ّ َتخ َذ َہا ُہ ُز ًقا ؕ اُقلٰٓئ َک ل َ ُہ ۡم َع َذ
اب
ِ
ِ
ۡ ُ
﴾۶﴿ ّم ِہه ٌف
આ ણશકભતલાી રકતાફ (કુયઆન)ની
આમતો છે (૨)
તે નેકી કયનાયાઓ ભાટે ણશદામત અને યશેભત
છે : (૩)
કે જે ઓ (ણનમણભત) નભાઝ ઢે છે તેભજ
ઝકાત આે છે , અને આખેયત ઉય વંૂણજ
ણલશ્લાવ યાખે છે . (૪)
ઍજ રોકો તેભના યલયરદગાય તયપથી
વન્ભાગજ ઉય છે , અને તેઓજ (કમાભતભાં
વંૂણજ) વપતાને ાભનાયા છે . (૫)
અને રોકોભાંથી કોઇ કોઇ ઍલા ણ છે જે
ફેશુદી લાતો ખયીદે છે કે (તે લડે રોકોને)
અનુક્રભણણકા
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વભજ્મા લગય અલ્રાશની યાશથી બભાલે,
અને છી તે (આમતો)ની શાંવી ઉડાડે;
શીણત બયેરી ણળક્ષા તેઓ ભાટેજ છે . (૬)
આ આમતો ણશકભતલાા કુયઆનની છે , તેનો
અથજ ઍ કે આમતો ભઝફુત અને દ્રઢ છે .
તે નેકી કયનાયાઓ ભાટે ભાગજદળજન અને
યશેભત છે .
ઍ રોકો ળયતો પ્રભાણે ણનમણભત નભાઝ અદા
કયે છે અને ઝકાત આે છે અને તેઓ
આખેયતનું મકીન યાખે છે કે અલ્રાશના શુ કભ
પ્રભાણે જ ફધું થનાય છે .
આ ઍ રોકો છે જે ઓના વદગુણોનું લણજન
થમું. તેઓ ોતાના યફ તયપથી ભાગજદળજન
ભેલે છે અને ઍજ રોકો વપતા ાભનાયા
છે .
કશે છે કે નઝય ણફન શાયીવ વ્માાય અથે
ફશાય ગાભ ગમો અને ત્માંથી રૂસ્તભ અને
ઇવપંદમાયના રકસ્વાઓ લેચાણથી રાવ્મો
અને કુયેળની રૂફરૂ દયેક રપયકા વાભે તેનું
લાંચન કયતો અને તેઓ કશેતા શતા કે શ.
ભોશમ્ભદ (વ.) આદ અને વભુદના
અનુક્રભણણકા
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રકસ્વાઓનું લણજન કયે છે અને વુરેભાન (અ.)
અને દાઉદ (અ.)ની કશાણીઓ કશે છે તો
અભો
ઇયાનના
ફાદળાશોની
લાતો
વંબાલીઍ છીઍ. ત્માયે ખુદાઍ આ આમત
નાઝીર પયભાલી. શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય
(અ.), ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.) અને શ.
ઇભાભે યઝા (અ.)થી લણજન છે કે આ આમતો
ઍ રોકો ભાટે ણ છે કે જે ઓ ગાનાયી
રોંડીઓ ખયીદતા શતા અને રોકોેેને
તેઓના ગામન વંબાલી શક યસ્તેથી
અટકાલતા શતા અને તેણીઓની વાથે
વ્મણબચાય કયાલતા શતા તથા જે કોઇ
ભુવરભાન થલા ચાશતો શતો તેઓને
તેણીઓના યાગ-યંગભાં પવાલતા શતા. તેથી
તેઓ ઇસ્રાભ ધભજ કફુર કયતા ન શતા. શ.
ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે
યાગ ઍ લસ્તુ છે કે જે ના ભાટે ખુદાઍ
જશન્નભનો લામદો કમો છે જે કોઇ તેનાથી
ફચળે તેને ઉિભ ફદરો ભળે.
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૭ થી ૧૧ ભી આમાત :-

َق ِا َدا تُ ۡتدّٰی َع َل ۡی ِہ ّٰا ّٰی ُت َنا َقخ ّّٰی ُم ۡس َت ۡکكؿاً
ِ
َ َ َّ
ۡ
ََ َ ُ ُ َ
کا ۡـ ل ۡم یَ ۡس َم ۡع َہا کا ّـ ف ِ ۡیۤۡ ادن ۡی ِہ َقق ًوا ۚ
ََُّۡ َ َ َ
اب ال ِۡی ٍم ﴿﴾۷
فب ٍِوف ِبعذ ٍ
الص ِل ّٰح ِت ل َ ُہمۡ
ِا ّ َـ الّ َ ِذیۡ َن ّٰا َم ُنوۡا َق َع ِم ُلوا ّّٰ
َ ّّٰ ُ ّ َ
ۡ
جنت الن ِعی ِم ﴿ ۙ﴾۸
ّٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ّّٰ
الل ِہ َح ّقًا ؕ َق ُہوَ
خ ِل ِدین فِیہا ؕ قعد
ۡ
ۡ
ال َع ِزیۡ ُز ال َح ِک ۡی ُم ﴿﴾۹
َ َ َ ۡ ّٰ
َۡ
َخ َل َق ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة ِبغهؿِ َع َم ٍد ترَ ۡقن َہا َق الكی
ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َّ
ص ذقا ِسی اـ ت ِمید ِبکم ق بث
فِی الاذ ِ
hajinaji.com

2201

અનુક્રભણણકા

ُ
َ
َۡ َۡ
فِ ۡی َہا ِم ۡن ک ِ ّل َخ ّٓاب ٍۃ ؕ َق ان َزلنا ِم َن
َ ُ
َ َ َ ً َ َ َّ
ٓاء فان ۢۡ َب ۡتنا فِ ۡی َہا ِم ۡن ک ِ ّل ر ۡق ٍث
السمٓا ِء م
َ
﴾۱۱﴿ ٔ ِویۡ ٍم
َ َ ۡ ۡ ُ َ َ ّّٰ ُ ۡ َ َ ّٰ
َادا َخ َلق
ہذا خلق الل ِہ فاذقنِی م
َ ۡ َ ۡ ُ ّّٰ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ّ
ّٰ
ال ِذین ِمن خقنِ ٖہ ؕ ب ِل الظ ِلموـ فِی ضل ٍل
ۡ ُ
﴾۱۱٪ ﴿ ّم ِبه ٍف
અને જ્માયે તેને અલ્રાશની આમતો ઢીને
વંબાલલાભાં આલે છે ત્માયે તે અણબભાન
કયી ભોઢું પેયલી રે છે , જાણે તે (આમતો) તેણે
વાંબી જ નથી, જાણે કે તેના ફન્ને કાનોભાં
ફશેયાણં શોમ તેભ, ભાટે (શે યવૂર !) તું તેને
દુ:ખદામક અઝાફની ખુળખફય વંબાલી
દે. (૭)
અનુક્રભણણકા
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ખચીતજ જે રોકો ઇભાન રાવ્મા તથા
વત્કામો કમાજ તો તેભના ભાટેજ નેઅભતલાી
જન્નતો છે : (૮)
તેભાં તેઓ શંભેળના યશેનાયા થળે; અલ્રાશનો
આ લામદો તદ્દન વાચો છે ; અને તે ભશા
વભથજ (અને) ણશકભતલાો છે . (૯)
તેણે આકાળોને તભે જુ ઓ છો તેભ થાંબરા
લગયના ેદા કમાજ છે , ને ૃથ્લીભાં (બાયી)
લજતો સ્થામી કમાજ છે કે જે થી તે તભને રઇને
કોઇ ફાજુ ઍ ઢી ન જામ, અને તેભાં દયેક
જાતના પ્રાણીઓ ભોટા પ્રભાણભાં પેરાલી
દીધા છે ; અને અભોઍ આકાળો યથી ાણી
ઉતામુું, છી અભોઍ તેભાં દયેક જાતની ઉભદા
લસ્તુઓ ઉગાડી દીધી છે . (૧૦)
આ તો અલ્રાશની ેદા કયેરી લસ્તુઓ છે ,
શલે તભે ભને આ દેખાડો કે જે તેના ણવલામ
છે તેભણે ળું ેદા કમુું છે ? ખયી લાત તો આ
છે કે ઝાણરભો ખુલ્રી ગુભયાશીભાં છે . (૧૧)
જે લખતે તેઓને અભાયી આમતો
વંબાલલાભાં આલે છે તો તેઓ ગલજ અને
વયકળી કયી ભોઢું પેયલી રે છે અને ઍલો
અનુક્રભણણકા
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શાલબાર દેખાડે છે કે જાણે તેઓઍ આમતો
વાંબી જ નથી. અફુ જશેર લગેયે
ઇભાનદાય રોકોની ભશ્કયી કયતા શતા અને
કશેતા શતા કે અમ કુયેળીઓ શુ ં તભોને
“ઝક્કુભ” (જશન્નભીઓનું ખાલાનું) ખલડાલું
કે જે નાથી તભને તભાયો વાથી (ભોશમ્ભદ
વ.) ડયાલે છે . આભ કશીને તેઓ ભાખણ
અને ખજુ ય ભોકરતા શતા અને વાથે ઍભ
ણ કશેતા શતા કે આ “ઝક્કુભ” છે . તેઓ
આ પ્રભાણે ભશ્કયી કયતા શતા.
શલે અલ્રાશ ભોઅભીનોનું લણજન કયે છે કે જે
રોકો ખુદા અને યવુર ઉય ઇભાન રાવ્મા
અને બરા કામો કમાજ તેઓ ભાટે જન્નતની
નેઅભતો છે . તે રોકો તેભાં શંભેળા યશેલાલાા
છે અને ખુદાઍ વાચો લામદો કમો છે અને તે
દયેક ફાફત ઉય કુદયત ધયાલે છે .
શલે કુદયત તેની ક્મતાની દરીર ફમાન કયે
છે . તેણે આવભાનોને થાંબરા લગય મદા
કમાજ અને ઝભીનનું વજજ ન કમુું. છી તેના
ઉય ભજફુત શાડો યાખમા કે જે ના થકી
વભતોરણં જલાઇ યશે અને ઝભીન ઉય
અનુક્રભણણકા
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પ્રકાય પ્રકાયના પ્રાણીઓ પેરાલી દીધા અને
આવભાનાથી લયવાદ લયવાવ્મો કે જે થી
ખેતીલાડી શયીબયી યશે.
આ તો અલ્રાશની મદા કયેરી લસ્તુઓ છે .
શલે તભો જ ફતાલો કે તેના ણવલામ ફીજા
કોઇ આ ફધું ઉત્ન્ન કયી ળકે છે ? વાચી
લાત તો ઍ છે કે અત્માચાયીઓ ખુલ્રી
ગુભયાશીભાં છે .
૧૨ થી ૧૯ભી આમાત :-

ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ُۡ َ َ َ
َق لَق ۡد ّٰات ۡینا لق ّٰم َن ال ِحک َمۃ ا ِـ اشٕ ۡو
َل ِ ّّٰل ِہ ؕ َق َم ۡن ّیَ ۡش ُٕ ۡو َف ِانّ َ َما یَ ۡش ُٕ ُو ل َِن ۡف ِس ٖہ ۚ ق
َ َ ّّٰ َ ّ َ َ َ َ ۡ َ
ٌ
ٌ
َ
ۡ
ّ
﴾۱۲﴿ من کؿػ ف ِاـ اللہ غ ِجی ح ِمید
ُ
َ
ۡ ِ اؾ ل ُ ۡق ّٰم ُن ل
َ َق ِا ۡد َق
اب ِن ٖہ َق ُہوَ حَ ِعظ ٗہ ّٰی ُبج ّیَ لَا
ّ َّ
ۡ ُۡ
ّّٰ
ٌالٍ ۡو َؽ ل َ ُظ ۡلم
ؕ تٍ ِوؽ ِبالل ِہ
ِ ۖ ِاـ
અનુક્રભણણકા
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َع ِظ ۡی ٌم﴿﴾۱۳
َ
َق َق ّ َص ۡی َنا الۡاِن ۡ َس َ
اـ ِبوَال َِدیۡ ِہ ۚ َح َمل ۡت ُہ
ُ ّ ُ ٗ َ ۡ ً َ ّٰ َ ۡ ّ َ ّٰ ُ ٗ ۡ َ َ ۡ
امه ِف
امہ قہنا عدی قہ ٍن ق فِصلہ فِی ع
َ ۡ ُ
َ َ ۡ ۡ
ا ِـ اشٕ ۡو خ ِ ۡی َق ل ِوَال َِدیۡک ؕ ِاخ ّیَ ال َم ِصه ُؿ ﴿﴾۱۴
َ ُۡ َ
َ ۡ َ َ َ
اہ ّٰدؽ َعدٰۤی ا ۡـ تٍ ِوؽ ب ِ ۡی َما ل َ ۡی َس
ق ِاـ ج
ۡ َ ُ
َ
لَک ِب ٖہ ِعل ٌم ۙ فلَا ت ِط ۡع ُہ َما َق َصا ِح ۡب ُہ َما فِی
ُّ
الدن ۡ َیا َم ۡعرُ ۡق ًفا ۫ ّ َق ّاتَب ۡع َسب ۡی َل َمنۡ
ِ
ِ
اَن َ َ
اب ِاخ َ ّیَ ۚ ثُ ّ َم ِاخ َ ّیَ َم ۡرج ُع ُک ۡم َفاُن َ ّب ُئ ُک ۡم بماَ
ِ ِ
ِ
ُۡ ُۡ ََُۡ
َ
ۡ
کنتم تعملوـ ﴿﴾۱۵
hajinaji.com
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ّٰی ُبج َ ّیَ ِانّ َ َہاۤۡ ِا ۡـ تَ ُک ِم ۡث َق َ
اؾ َح ّ َب ٍۃ ِّم ۡن
َ
َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َّ
الس ّٰم ّٰو ِة ا ۡق
ٓوخ ٍؾ فتکن فِی صُو ٍۃ اق فِی
َۡۡ ۡ
ّّٰ َ ّّٰ
ص یَا ِة ِب َہا الل ُہ ؕ ِا ّـ الل َہ ل َ ِط ۡی ٌف
فِی الاذ ِ
َ ۡ
خ ِبه ٌؿ ﴿﴾۱۶
ۡ
ّٰ ُ َ ّ َ َ ّ َ َ ۡ ۡ
الص ّٰلوۃ َق ا ُم ۡر ِبال َم ۡعرُ ۡق ِػ َق ان َہ
یبجی اقِ ِم
ۤۡ َ َ َ
ۡ َۡ
َع ِن ال ُمنٕ ِو َق ۡاصكِ ۡؿ َعدّٰی َما ا َص َابک ؕ ِا ّـ
ُ
ّٰ َ
َ
دل ِک ِم ۡن ع ۡى ِؿ الۡا ُموۡذِ ﴿﴾۱۷
َ َ ُ َ ّ ۡ َ َّ َ َّ َ َ َ
ۡ
ش فِی
ق لا تص ِعر خدؽ ل ِلن ِ
از ق لا تم ِ
ۡ َ ۡ َ َ ً ّ َ ّّٰ
الل َہ لَا یُح ّ ُب ک ُ ّلَ
ص مرحا ؕ ِاـ
ِ
الاذ ِ
hajinaji.com
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َُ َۡ ُ
﴾۱۸﴿ اؾ فخوۡ ٍذ
ٍ م خت
ۡ
ۡ ُۡ
َ ۡ
َق اق ِص ۡد ف ِ ۡی َمش ِیک َق اغضض ِم ۡن
ُ
َ ۡ َ ۡ َ َّ َ
اة ل َ َصوۡة
ِ ََصوۡ ِتک ؕ ِاـ انٕ َو الا ۡصو
ۡ ۡ
﴾۱۹٪ ﴿ ِال َح ِمهؿ

ખચીતજ અભોઍ રુકભાનને ણશકભત
(વુફુણદ્ઘ) અજણ કયી શતી (અને પયભાવ્મું
શતું) કે તું અલ્રાશનો ઉકાય ભાન્મા કય; અને
જે કોઇ ઉકાય ભાનળે તો તે ોતાનાજ
રાબ ભાટે ઉકાય ભાનળે; અને જે કૃતધ્નતા
કયળે તો ણનવંળમ અલ્રાશ ફેયલાશ અને
સ્તુણતને ાત્ર છે . (૧૨)
અને (તે વભમને માદ કય) જ્માયે રુકભાને
ોતાના ુત્રને નવીશત કયતા કહ્યું કે શે ભાયા
(વ્શારા) ુત્ર ! કોઇને અલ્રાશનો ળયીક
ફનાલજે નણશ; ણનવંળમ ણળકજ વૌથી ભોટો
ગુનાશ છે (જે શયગીઝ ભાપ નણશ થામ)(૧૩)
અનુક્રભણણકા
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અને અભોઍ ભનુર્ષમને તેના ભા ફાના
વંફંધભાં આ કાયણે કે તેની ભાઍ દુ:ખ ય
દુ:ખ વશન કયી તેને ગબજભાં યાખમો, અને
(ેદા થલાના) ફે લજ ફાદ તેનું દૂધ છુ ટ્મું આ
શુ કભ કમો કે તું ભાયો આબાય ભાનનાયો થા
અને તાયા ભાતાણતાનો ણ; (છે લટનું) ાછુ ં
પયલું ભાયીજ તયપ થળે. (૧૪)
અને જો તે ફન્ને કોઇ ઍલી લસ્તુ કે જે ની
તને કાંઇ ભાણશતી ન શોમ તેને ભાયી ળયીક
ફનાલલાની તને પયજ ાડે તો (ઍ
ફાફતભાં) તેભની આજ્ઞા ન ભાન તો ણ
દુણનમાભાં તેઓ ફન્નેનો બરાઇથી જ વાથ
આ, અને તે ળખવના ભાગજ ય ચાર કે જે
ભાયી તયપ યજુ થઍરો શોમ; છી તભો
વલેનું ાછુ ં પયલું ભાયીજ તયપ થળે ત્માયે તભે
જે જે કાંઇ કમાજ કયતા શતા તેનાથી શુ ં તભને
લાકેપ કયી દઇળ. (૧૫)
શે ભાયા (વ્શારા) ુત્ર ! જો (નેકી મા ફદી)
યાઇના દાણા ફયાફય ણ શળે, છી
(બરેને) તે કોઇ ણળરાભાં શોમ મા આકાળભાં
અથલા ઝભીન (ના ેટા)ભાં, અલ્રાશ તે
અનુક્રભણણકા
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જરૂય રાલી શાજય કયળે. ણનવંળમ અલ્રાશ
વૂક્ષ્ભદળી (અને) ભાણશતગાય છે . (૧૬)
શે ભાયા (વ્શારા) ુત્ર ! નભાઝ ઢમા કય,
અને (રોકોને) નેકીની આજ્ઞા કય, અને ફદીથી
(રોકોને) અટકાલ, ને જે વંકટ તાયા ય
આલી ડે તે વશન કય; ણનવંળમ આ ભશા
ણશમ્ભતના કામો છે . (૧૭)
અને રોકો તયપ તાયા ગાર અણબભાનથી
ફુરાલ નણશ, અને ૃથ્લી ય અકડીને ન ચાર;
ણનવંળમ અલ્રાશ કોઇ ણ એંટફાજ અને
ળેખીખોયને દોસ્ત નથી યાખતો. (૧૮)
અને તાયા ચારલાભાં ભઘ્મભ ગણત ધાયણ કય,
અને તાયા અલાજને ધીભો યાખ; ણનવંળમ
વૌથી લધાયે અણપ્રમ અલાજ ગધેડાઓનો
અલાજ શોમ છે . (૧૯)
કરાભે ાકભાં અલ્રાશ તઆરા પયભાલે છે કે
“લરકદ આતમનર રુકભાનર ણશકભત
અણનશ્ળુકય ણરલ્રાશે લ ભંમશ્કુય પ ઇન્નભા
મશ્કોયો રેનપવેશી લભન કપય પ ઇન્નલ્રાશ
ગનીમુન શભીદ” અને અભે રુકભાનને ણશકભત
આી (અને શુ કભ આપ્મો) કે અલ્રાશનો ળુક્ર
અનુક્રભણણકા
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કમાજ કયો. જે કોઇ ળુક્ર કયળે તો ોતાનાજ
બરા ભાટે ળુક્ર કયળે અને જે કોઇ નાળુક્રી
કયળે તો અલ્રાશ તઆરા ફેયલાશ (અને)
લખાણને ાત્ર છે .
જનાફે રુકભાને ોતાના ુત્રને નવીશતો કયી
છે અને તેનું લણજન કરાભે ળયીપભાં વુયઍ
રુકભાનભાં થમેર છે કે “અમ પયઝંદ ! નભાઝ
કામભ યાખ અને (રોકોને) નેક કાભોની આજ્ઞા
કય અને ખયાફ કામોથી અટકાલ. લી
(ઍભાં) જે વંકટ તાયા ઉય આલી ડે તેને
વશન કય. ફેળક ઍ ભશા ણશમ્ભતના કાભ છે
અને રોકોના તયપ (અણબભાનથી) ોતાના
ગાર ન ફુરાલ તથા ૃથ્લી ય અકડાઇથી ન
ચાર. ફેળક અલ્રાશને કોઇ અણબભાની
ભગરૂય ગભતો નથી.”
ળેખ તીબ્રવી (ય.અ.) ઍ યીલામત કયી છે કે
જ. રુકભાન લીળે શદીવોભાં ભતબેદો છે .
કેટરાકનું કશેલું છે કે આ મગમ્ફય શતા
કેટરાક કશે છે કે આ મગમ્ફય ન શતા.
આ “ફાઉયા”ના ુત્ર શતા અને તેઓ
મઝદના લંળભાંથી શતા. શ. અય્મુફ (અ.)ની
અનુક્રભણણકા
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ફશેનના દીકયા શતા. શ. દાઉદ (અ.)ના
ઝભાના વુધી આ યહ્યા અને તેભનાથી
ઇલ્ભી પામદો ઉઠાવ્મો.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)ઍ પયભાવ્મું
કે અલ્રાશની કવભ ! ખુદાઍ શવફ-નવફ,
ભાર, ફુઝુગોના રીધે શીકભત અજણ કયી ન
શતી ણ તેઓ પયભાંફયદાય અને ગુનાશોથી
ફચનાય શતા. શીકભતની લાત ણવલામ ફીજી
લાત કયતા નણશ. આ ચુ યશેતા અને ળાંણત
ભેલતા. આ ભોશતાજ ન શતા, આને
દીલવના વુતા કે જરૂયીમાતે જતા જોમા ન
શતા.
ોતાના છુ ા બેદોને કોઇ ય જાશેય થલા
દેતા નણશ, ગુસ્વે થતા નણશ, કોઇની ભઝાક
ભશ્કયી કયતા નણશ, દુણનમાની કોઇ નેઅભત
પ્રાપ્ત થતી તો ફશુ જ યાજી થતા નણશ,
નેઅભત ચારી જતી તો યંજ કયતા નણશ,
આની અલરાદ ઘણી શતી ણ ભોટા બાગે
ભયણ ાભી શતી. આ તે ય વબ્ર કયતા
અને આખેયતનો વલાફ વભજતા. તેના ય
ણલરા કયતા નણશ. આવભાં ઝગડો પવાદ
અનુક્રભણણકા
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કયલા દેતા નણશ, તેઓને શંભેળા વંવરાશથી યશેલાનું કશેતા, આણરભ અને
અક્રભંદોની ફેઠક યાખતા. ફાદળાશો અને
ઇન્વાપ કયનાયની ભશેપીરભાં જતા અને
તેઓની શારચાર જોઇ ઇબ્રત પ્રાપ્ત કયતા.
ોતાના દીરની દલા વોચ ણલચાયથી (ભનન
સચતનથી) કયતા, કોઇનો રાબ શોમ તો તયત
જ તેના ભાટે તકરીપ ઉઠાલતા. અલ્રાશે
આજ કાયણોથી તેભને ણશકભત અતા કયી
અને ગુનાશોથી દૂય યાખમા. ઍક લખત
ફોયના લખતે અલ્રાશે આની ાવે
પયીશ્તાને ભોકલ્મા તેઓઍ આલીને વદા
આી કે અમ રુકભાન ! તભો ચાશો છો કે
ખુદા તભોને ખરીપા ણનમુક્ત કયે ? (પક્ત
અલાજ આલી, પયીશ્તા દેખાતા ન શતા) જ.
રુકભાને કહ્યું કે “જો અલ્રાશ ઍલો શુ કભ કયે
તો શુ ં તે ભાન્મ યાખું તેજ ભાયી વશામ કયળે
ણ આ શુ કભને કફુર કયલો કે ન કયલો તેનો
જો ભને અણધકાય આપ્મો શોમ તો શુ ં ખરીપો
થલાનું વંદ કયીળ નણશ ! પયીશ્તાઍ ુછમું કે
ળા ભાટે આ ખરીપા થલાભાં યાજી નથી ?
અનુક્રભણણકા
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આે કહ્યું કે રોકોની દયણભમાન શુ કભ કયલો
ઍ ભોટા ભયતફાનું કાભ છે ણ તેભાં કેટરીક
ભુશ્કેરીઓનો વાભનો કયલો ડે છે . જો ખુદા
કોઇને ોતાના શાર ય ભુકી આે અને તેની
વશામ ન કયે તો ઝુલ્ભ અને અંધકાય તેને ઘેયી
રેળે ણ જે ઍ કામજને કયળે તે શંભેળા ફે
લસ્તુઓની પીકયભાં યશેળે. શેરું ઍ કે ોતે
કામજ ફયાફય મોગ્મ યીતે કયે અને વરાભત યશે.
ફીજુ ં ઍ કે બુરો કયી જન્નતની યાશ ગુભાલી
આે. દુન્માભાં જે ફેઇઝઝત અને કભજોય
શળે તે વ્મણક્તની શારત આખેયતભાં ઍ
ભાણવ કે જે રોકોની દયણભમાન શુ કભ
આતો શળે તેના કયતાં લધાયે વાયી શળે. જે
કોઇ દુન્માને આખેયત ય વયવાઇ આળે તે
ફન્ને રોકભાં નુકવાન ઉઠાલળે. કાયણ કે તેની
દુણનમા જલ્દી નાળ ાભે છે અને આખેયતભાં
કભબાગી છે .”
આ ણશકભતની લાતો વાંબી ભરાઍકા
અજફ થમા. અલ્રાશને ણ આની લાત
વંદ આલી જ્માયે યાતના આ આયાભ
કયલા રાગ્મા કે તયત જ અલ્રાશે તેભના ય
અનુક્રભણણકા
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ણશકભતનું નુય નાણઝર કમુું. આના ુયા
દેશને નુયે ઘેયી રીધું. આ ફધું સ્લપ્નની
ણસ્થણતભાં જાશેય થમું. જ્માયે આ જાગૃત
થમા તો આ ફાણશકભત શતા, રોકો વભક્ષ
ભાઅયેપતે ઇરાશી અને ણશકભતની લાતો
ફમાન કયતા શતા.
જ્માયે જ. રુકભાને મગમ્ફયી કફુર ન કયી
ત્માયે શ. દાઉદ (અ.)ઍ કફુર કયી. જ.
રુકભાન જ. દાઉદ (અ.) ાવે આલતા અને
ણશકભતની લાતો કયતા.
શ. રુકભાન (અ.)ઍ ોતાના ુત્રને જે જે
નવીશતો કયી તેભાંની કેટરીકનું કરાભે ાકભાં
લણજન થમેર છે . ઍ ણશકભતના કરાભ રદકયા
ય ઍટરા ફધા અવય કમાજ કે જે ના
વાંબલાથી દીરો-દીભાગભાં નમ્રતા પ્રવયી
ગઇ.
જ. રુકભાને ુત્રને કહ્યું કે ફેટા તેં જન્ભ રીધો
ત્માયથી તેં દુન્માથી ીઠ પેયલી છે અને
આખેયત તયપ રૂખ કયી તેની ભંઝીરોને કાે
છે . જે ઘય તયપ જામ છે તે વદાનું છે . અમ
ુત્ર ફુણઘ્ધળાી અને જ્ઞાનની ભશેપીરોભાંથી
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ફોધ ભેલ, તેઓ વાથે ઝઘડો કય નણશ, નણશ
તો તને ોતાનું ઇલ્ભ ળીખલાડળે નશીં.
જગતભાંથી તાયી જરૂયત ુયતું ભેલ.
જગતનો ણફલ્કુર ત્માગ કયલો નશીં. કોઇના
ય આધાય યાખલો ન ડે વાથે ઍ લાત ણ
ઘ્માનભાં યાખ કે જગતના ઍળભાં ઍટરો
ડુફી ન જા કે આખેયતભાં નુકવાન થામ, તાયી
લાવના ઓછી થામ ઍટરા ભાટે યોઝા યાખ
ણ ઍટરા ફધા યોઝા ન યાખ કે નભાઝ
ઢલાભાં તું અળક્ત થઇ જામ. કાયણ કે
અલ્રાશ વભક્ષ યોઝા કયતાં નભાઝનું ભશત્લ
લધાયે છે . અમ પયઝંદ ! આ જગત ઍક ઉંડા
દયીમા જે લું છે કે જે ભાં ઘણા રોકો ડુફી ગમા
છે ભાટે દયીમા ાય થલા અને યાશે નજાત
ભેલલા ઇભાનને ોતાની “કણશ્ત” અને
તલક્કરને “ળઢ” અને દુન્માની શયાભ
ચીજોથી ફચલા ભાટે ઍ લશાણનું “બાતું”
ફનાલ. આ પ્રભાણે કયલાથી નજાત વભજ કે
ખુદાઍ ોતાની યશભત-કૃાથી નજાત આી.
જો શરાક થા તો વભજ કે ગુનાશના રીધે
શરાક થમો.
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અમ પયઝંદ ! ફચણભાં ણલલેક યાખીળ તો
લૃઘ્ધાલસ્થાભાં તેનાથી પામદો ભેલીળ, જે
વ્મણક્ત ણલલેક અને વભ્મતાના વદગુણોથી
જાણકાય શોમ છે તે તેને અનાલલાભાં પ્રમત્ન
કયે છે અને ઍ કોણળળ કયલાભાં જે દુ:ખો
લેઠલા ડે છે તે લેઠી રે છે . આ પ્રભાણે
વદગુણો પ્રાપ્ત કયે છે તેને ફન્ને રોકભાં
ફશુ જ પામદો ભે છે ભાટે તું વાયા
અખરાકની આદત ાડ. જે થી બુતકાભાં
થઇ ગમેરા નેક રોકોનો જાનળીન થામ અને
તાયી છીના થનાય રોકોને પામદો શોંચે.
તાયા ણભત્રો, તારૂં અનુકયણ કયે અને ળત્રુઓ
તાયાથી બમ ાભતા યશે, નેક આદતોને ગ્રશણ
કયલાભાં વુસ્ત ન થા.
અમ પયઝંદ ! તું જગતભાં શાયી જામ, દુન્મા
તાયાથી ઝુંટલી રેલાભાં આલે તો જયા ણ
ઓછુ ં રાલલું નશીં અને આખેયતના કામોભાં
શાયી જલું નણશ. તે કોઇ છીનલી જામ નણશ.
જે સ્થેથી ઇલ્ભ ભેલલું જોઇઍ ત્માંથી
ઇલ્ભ ન ભેલલાથી આખેયતભાં સ્તાલું ડે
છે , ભાટે યાત-રદલવભાં તું ઇલ્ભ ભેલલા ઍક
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વભમ ણનમુક્ત કય. જ્ઞાન છોડલાથી જે
નુકવાન થામ છે તે ફીજી ચીજોથી થતું નથી.
કાયણ કે તેના છોડલાથી જે ટરું જ્ઞાન ભેલેરું
શોમ છે તે ણ વ્મથજ જામ છે . જે શઠધર્તભ છે
તેનાથી અને ફુણઘ્ધળાીથી રડ નશીં. કોઇ
ફાદળાશથી દુશ્ભની યાખ નણશ, કોઇ ણ
ઝાણરભને વાથ આ નણશ, તેભજ તેની વાથે
ણભત્રતા યાખ નણશ, કોઇ પાણવક (ફુયા કામો
કયનાય)ને ભતો નણશ, જે ના ય આયો
શોમ, રોકો તેના પ્રત્મે ફદગુભાન શોમ તેની
વાથે ઉઠલું ફેવલું નણશ. અમ ભાયા લશારા
પયઝંદ ! ઇન્વાન અને જીન્નાત જે ટરી નેકી
કયી શોમ તો ણ ખુદાથી ડયતો યશે, તેથી
ખુદા તને અઝાફ કયે નણશ, જો તું ભાનલ
અને જીન્નાતો જે ટરા ગુનાશ રઇ કમાભતભાં
આલે તો ણ તેની યશભતથી ણનયાળ થતો
નણશ.
શ. રુકભાનના પયઝંદે કહ્યું ણતાજી ખોપ અને
ઉમ્ભીદ ફન્ને વાથે યાખલાની શુ ં ળણક્ત
ધયાલતો નથી. કાયણ કે ભાયા દેશભાં ઍક દીર
છે ! ઍક ચીજભાં ફે લસ્તુનો કેભ વભાલેળ
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થઇ ળકે ? જ. રુકભાને કહ્યું ફેટા જો
ભોઅભીનના દીરને ચીયી ફશાય કાઢલાભાં
આલે તો તેભાંથી ફે નુય પ્રકાળ ાભળે. ઍક
ખોપે ખુદાનું અને ઍક ઉમ્ભીદનું. ફન્ને
વયખા શળે ઝયાજ ફયાફય પકજ નશીં શોમ. અમ
પયઝંદ ! નેક અભર કયી ખુદાનો યાજીો
પ્રાપ્ત કય.
અમ પયઝંદ ! ભેં જાતજાતના થ્થય અને
રોઢાના લજનને ઉાડ્મા છે ણ ખયાફ
ાડોળી જે લો લઝની ફોજ ઍકેમ નથી. ભેં
તભાભ જાતની કડલી ચીજો ચાખી છે ણ
રોકોની ભોશતાજી જે લી કોઇ ચીજ કડલી
નથી. ફેટા શજાય દોસ્ત ફનાલ ણ ઍક
દુશ્ભન ફનાલતો નશીં.
ભોઅતફય શદીવથી શ. વારદક (અ.)ભે
પયભાલેર છે કે શ. રુકભાનની નવીશતોભાંથી
આ ણ છે કે અમ પયઝંદ ! જે ખુદા યોઝી
શોંચાડે છે તેના ય ખાતયી યાખતો ન શોમ
અને તેની ણનય્મત યોઝી ભેલલાભાં અળક્ત
શોમ તે ળભજ કયીને ણલચાય કયે કે તે ઍ ભાણરક
છે કે જે ળૂન્મભાંથી વજજ ન કમુું ઍ લખતે ત્રણ
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શારતભાં તેને યોઝી શોંચાડી. તે ઍલી
શારત શતી કે તે ણફલ્કુર રાચાય અળક્ત
શતી. ભાટે ચોથી શારતભાં ણ ઍ
યલયરદગાય યોઝી અતા કયળે. તે ત્રણ શારતો
આ છે : શેરાં તો ભાતાના ેટભાં યોઝી
આી, ગયભી-ળયદીથી તેનું યક્ષણ કમુું, ત્માય
છી તે ભાતાના ેટભાંથી ફશાય આવ્મો
ત્માયે ાક-ાકીઝા નશેયોથી દુધ અતા કમુું, ઍ
વભમ તેના ભાટે ઍલો શતો કે તે કોઇને પામદો
શોંચાડી ળકતો ન શતો કે ન નુકવાન કયી
ળકતો શતો. ોતે ફેફવ શતો તેલા
ઝભાનાભાં તેનો ઉછે ય કમો, જ્માયે ભાતાના
દુધથી યોઝી ફંધ થઇ તો ભા-ફા તેને
કભાઇને ખલયાલતા. ઍટરે વુધી કે તે ભોટી
લમનો થમો ત્માં વુધી ભાતા ણતાઍ તેને
ોતાના ય વયવાઇ આી, તેની પ્રત્મેક
ઝરૂયતને ુણજ કયતા શતા. તે કભાતા ળીખમો
તો ોતાના યફના ફાયાભાં ખોટા ગુભાન
કયતો યહ્યો. ોતાના ભારભાં ઇરાશી શકોનો
ઇન્કાય કયલા રાગ્મો. યોઝી ઓછી થલાના
બમથી ોતાના અને કુટુંફીઓના ભાટે
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કંજુવી કયલા રાગ્મો. ઍ જે કાંઇ ખચજ કયળે
તેનો ફદરો ફન્ને રોકભાં અલ્રાશ આળે
ઍ વભજ્મો નણશ અને તેની ગણતયી ખયાફ
ફંદાઓભાં થલા રાગી.
અમ ભાયા લશારા પયઝંદ ! દયેક લસ્તુની ત્રણ
ણનળાની છે અને તે લસ્તુ તે ણનળાનીથી
ઓખામ છે . દીનની ત્રણ ણનળાનીઓ છે .
૧. ઇભાન, ૨, ણશલ્ભ (નમ્રતા), ૩. ઇલ્ભ ય
અભર કયલો. ઇભાનની ણ ત્રણ ણનળાનીઓ
છે . ખુદાની, મગમ્ફયોની અને તેઓની
રકતાફોને ભાન્મ યાખલી. આરીભની ણ
ત્રણ ણનળાનીઓ છે . અલ્રાશની શેચાન, તે
કઇ ચીજને દોસ્ત યાખે છે , કઇ ચીજને દોસ્ત
નથી યાખતો તે જાણલું, ઇલ્ભ ય અભર
કયલાલાાની ણ ત્રણ ણનળાનીઓ છે :
નભાઝ, યોઝા, ઝકાત. જે અજ્ઞાન શોમ અને
આરીભનો દાલો કયતો શોમ તેની ણ ત્રણ
ણનળાની છે : ોતાનાથી લધાયે વભજુ ં શોમ
તેનાથી ઝઘડો કયલો, ોતે જે જાણતો ન શોમ
તેલી લાતો યજુ કયલી, જે લસ્તુ ભેલી ળકતો
નથી તે ભેલલાભાં કોળીળ કયલી. ઝાણરભની
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ણ ત્રણ ણનળાનીઓ છે : જે ની ઇઝઝત
ોતાનાથી લધાયે શોમ તેના ય ઝુલ્ભ કયલો,
તેની કોઇ લાત ભાનલી નશીં, જે ઓ તાફેદાયી
કયે છે તેના ય ગારીફ થલું. ભુનાપીકની ત્રણ
ણનળાનીઓ છે : તેની જીબ તેના દીરથી, તેનું
દીર તેના કૃત્મોથી, તેનું જાશેય તેના ફાણતન
પ્રભાણે શોતું નથી. ગુનેશગાયોની ત્રણ
ણનળાનીઓ છે : રોકોના ભારભાંથી ખમયાત
કયે છે , જુ ઠું ફોરે છે , જે લાત કશે છે તે
પ્રભાણે અભર કયતો નથી. પયેફીઓની ત્રણ
ણનળાનીઓ છે : ઍકરો શોમ ત્માયે
ઇફાદતભાં આવ કયે છે , રોકો વભક્ષ
ઇફાદત કયે છે , જે કામજ કયે છે તે ઍટરા ભાટે
કે રોકો પ્રવંળા કયે. ઇાજ કયનાયની ત્રણ
ણનળાનીઓ છે : ાછથી રોકોની સનદા,
જાશેયભાં રોકો વાથે નમ્રતા, રોકો ય દુ:ખ
ડે તો ખુળ થામ છે . ઇવયાપ કયનાયની ત્રણ
ણનળાનીઓ છે :- જે લસ્તુ તેના રામક નથી
તે શેયે છે , જે ખાલું તેના ભાટે મોગ્મ નથી તે
ખામ છે અને રોકોને ગજા ઉયાંતની ચીજો
જભાડે છે . વુસ્ત ભાણવની ત્રણ ણનળાનીઓ
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છે :- પ્રથભ નેક કામજભાં ણલરંફ, ફીજુ ં ઢીરના
રીધે અભાનત ફયફાદ થામ છે , અને ત્રીજુ ં
ગુનાશના કાભભાં ઢીર કયતો નથી. ગારપરની
ત્રણ ણનળાનીઓ છે : ઇફાદતભાં ળંકા,
ખુદાની માદથી ફેયલા અને નેક કામોને
બુરી જામ છે .
શ. અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ભે પયભાવ્મું કે
કોઇઍ જ. રુકભાન (અ.)ને કહ્યું કે તભાભ
ખરકતભાં અપઝર કોણ છે ? પયભાવ્મું કે
ભોઅભીન ગની. ુછમું કે ગનીનો અથજ ળું
ભાર છે ? કહ્યું ભાર નશીં ણ ઇલ્ભ છે અને
રોકો તેના ભોશતાજ શોમ, તેના જ્ઞાનથી
પામદો ભેલે. જો તેઓ લધાયે ગની શોમ તો
ોતાના જ્ઞાન ય વંતો ભાને. છી ુછમું કે
જગતભાં ફધામથી ખયાફ કોણ છે ? આે
જલાફભાં કહ્યું કે ઍ વ્મણક્ત કે રોકો જે ને
ાી અને ફુયા કૃત્મો કયનાય કશે તે છતાં
કોઇની તે યલા કયતો નથી.
અમ પયઝંદ ! જ્માયે તું રોકોની વાથે પ્રલાવ
કયે તો દયેક કાભભાં તેભની વરાશ રે, તેઓની
વાભે ઠઠ્ઠા ભશ્કયી કય નશીં અને બાતાભાં
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ઉદાય દીર યાખ. જ્માયે તેઓ ફોરાલે ત્માયે
તેભની ાવે જા. કોઇ કાભભાં તાયી ભદદ ચાશે
તો ભદદ કય. ત્રણ ચીજોભાં તેભનાથી લધી ન
જા :- ૧. ફશુ જ ખાભોળ યશેલું, ૨. ફશુ જ
નભાઝ ઢલી, ૩. ફશુ જ વખાલત. જ્માયે
કોઇ તને વાક્ષી તયીકે ફોરાલે તો તયત જ
જા, કોઇ વરાશ-ભશ્લેયો ચાશે તો વ્માજફી
વરાશ આ, આલા ભાભરાભાં શીકભતથી
વભજી ણલચાય કયીને કાભ રે.
અમ પયઝંદ ! નભાઝના વભમભાં ણલરંફ ન
કય, નભાઝથી જલ્દી પાયીગ થા, નભાઝ
દીનની જડ છે . જો તું બારાની અણી ય
શોમ તો ણ જભાઅત નભાઝ છોડીળ નશીં.
બયોવાાત્ર વનદના આધાયે ઇભાભે
ભોશમ્ભદ ફારકય (અ.)થી લણજન છે કે કોઇઍ
જ. રુકભાન (અ.)ને ુછમું કે તભાયી
શીકભતોભાંથી ઍલી કઇ શીકભત છે જે ના ય
તભો લધાયે બયોવો યાખો છો અને જે ને કદી
તભો છોડતા નથી ? કહ્યું કે ભાયા ભાટે જે
લાતનો ખુદા ઝાભીન થમો છે તેની પીકય અને
ળોધ કયતો નથી જે ચીજો ખુદાઍ ભને આી
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છે તેને વ્મથજ કયતો નથી.
આે પયભાવ્મું કે ફેટા વો ભાણવો વાથે
ણભત્રતા કય ણ ઍક ણ ળત્રુ ફનાલીળ
નશીં. અમ પયઝંદ ! જે રોકો વાયા છે તેનો
દાવ ફનીને યશે. જે ઓ ફુયા છે તેનો ુત્ર
ણ ન થા, જે અભાનત યાખી જામ તેને ભાંગે
ત્માયે તયતજ ાછી આી દે, કાયણ કે ફન્ને
રોકભાં તાયી વરાભતી છે .
બયોવાાત્ર શદીવભાં ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફારકય (અ.)થી લણજન છે કે જે જે નવીશતો
શઝયતે રુકભાને ોતાના પયઝંદને કયી શતી
તેભાંથી ઍક ઍ છે કે અમ પયઝંદ ! તને ભોત
ણલળે ળંકા શોમ તો તાયી ઉંઘને તાયી ાવે
આલલા ન દે, ણ તું ઍભ કયીળ નશીં. જો
તને ભોત છી વજીલન થલાભાં ળંકા શોમ તો
ઉંધ્મા છી જાગૃણતને દુય કય ણ તું ઍ ભુજફ
કદી કયી ળકલાનો નથી, તું જ્માયે આ ભુખમ
ફે લસ્તુઓ ય ણલચાય કયીળ તો તને ખફય
ડળે કે આણો પ્રાણ ફીજાના કબ્જાભાં છે .
ઉંઘ ભોત વભાન છે , ઉંઘભાંથી ફેદાય થલું તે
ભોત છી વજીલન થલા વભાન છે . અમ
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પયઝં દ ! રોકોથી લધાયે શલું-ભલું નશીં
તેથી છે લટે જુ દું થલું ડે છે . લધાયે રોકોથી
બાગલું નશીં કાયણ કે તેથી ફેઇઝઝતીનો બમ
યશે છે , દયેક શમલાન ોતાની જાતથી શે
ભે છે . આદભીઍ આદભીથી ણ ભે
યાખલો જોઇઍ જે તાયાથી બરાઇ (નેકી)
ચાશતો ન શોમ તેની વાથે બરાઇ ન કય,
જે ભ લરૂ અને ફકયીને દોસ્તી શોતી નથી તેભ
નેક અને ફદને ણ ણભત્રતા ન શોમ.
શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક (અ.)થી ભનકુર છે
કે અમ પયઝંદ ! તાયી શેરાં જે ઓઍ
અલરાદ ભાટે ભાર બેગો કમો શતો તે ન યહ્યો
તેભજ જે ના ભાટે ભાર બેગો કમો તે ણ ન
યહ્યો. તું કોઇ ચીજ નથી ભાત્ર ઍક ભઝદુય
છો, તને કેટરાક કાભો કયલાનો શુ કભ થમો છે
અને તે કામો ભાટે તાયી ભઝદુયી નક્કી થમેર
છે . તું તાયા કાભો કયી ભઝદુયી રઇ રે. જે
ફકયી જં ગરભાં ચાયો ચયી ભોટી-તાજી થામ
છે તેને રોકો ઝબ્શ કયે છે તેજ તેનું તાઝા
અને ચયફીદાય ળયીય તેની શરાકતનું કાયણ
ફને છે . તે ફકયીની જે ભ જગતભાં જીલન
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ણલતાલ નશીં ણ આ જગતને નશેયના
ુરની જે ભ વભજ. જ્માયે તું તેના યથી
ાય થઇળ છી ાછો પયીળ નશીં. આ
દુણનમાને પાની લેયાન વભજ તેને આફાદ
કયલાનો શુ કભ આપ્મો નથી. ઍ લસ્તુ જાણી
રે કે જ્માયે કમાભતભાં તાયા યફ વભક્ષ તને
યજુ કયલાભાં આલળે ત્માયે વલાર ુછલાભાં
આલળે તેં તાયી ઉભય કેલી યીતે ણલતાલી ?
તાયો ભાર ક્માંથી આવ્મો ? તેં ભારને કેલી
યીતે ખચજ કમો ? જલાફ આલા ભાટે તૈમાયી
કયી રે. જો દુણનમાના ઍળ-આયાભ ચાલ્મા
જામ તો દુ:ખી ન થા, જગતભાં લધુ કે ઓછુ ં
ભેલીળ તે ફધું પના થઇ જલાનું છે .
આખેયતના કામો ભાટે ભદજ ફની કામજળીર
ફન, ગપરતના યદાને શટાલી નાખ, જ્માયે
ફુયવદ ભે ત્માયે તૌફા કય. ોતાને અલ્રાશ
વભક્ષ શંભેળા શાજય યાખ. અમ પયઝંદ ! કોઇ
ફુણઘ્ધળાી તને ણળક્ષા કયે તે નાદાન તને
અિય રગાડે તેના કયતાં વાયી છે .
કોઇઍ જ. રુકભાનને ુછમું કે તભો પરાણા
કફીરાના ગુરાભ ન શતા ? કહ્યું શા. ગુરાભ
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શતો. પયી ુછલાભાં આવ્મું કે તભોને ઍલો
ભશાન ભયતફો કેભ પ્રાપ્ત થમો ? જલાફ
આપ્મો કે વત્મ ફોરલાથી, અભાનતભાં
ખમાનત ન કયલાથી, જે ચીજ ભને પામદો
શોંચાડતી ન શતી તેનો ત્માગ કયલાથી, જે
લાત નક્કાભી ફેશુદા શોમ તે ન કયલાથી અને
શરાર ચીજ ખાલાથી આ ભશાન ભયતફો
ભળ્મો છે અને જે ભેં આ ફધી લાતો કયી છે
તે તેની કોઇ ઓછી ાફંદી કયળે તો તે
ભાયાથી ભયતફાભાં ઓછો શળે. અને જે કોઇ
લધાયે ાફંદી કયળે તે ભાયાથી દયજ્જાભાં લધુ
ઉંચો શળે. જે ભાયા જે લા કામો કયળે તે ભાયા
જે લો થળે. અમ પયઝંદ ! તૌફા કયલાભાં
ણલરંફ ન કય, કાયણ કે ક્માયે ભૌત આલળે ઍ
ખફય નથી. કોઇના ભયલાથી ખુળ થા નશીં
કાયણ કે તને ણ ઍક રદલવ ભોત આલળે
જ. જો કોેેઇ ફરાભાં વડાઇ જામ તો
ભશ્કયી ન કય અને રોકો ઉય ઍશવાન કય.
અમ પયઝંદ ! સ્ત્રીઓ ચાય પ્રકાયની છે : ફે
જાતની નેક અને ફે જાતની ખયાફ છે , ઍક
ઓયત ઍ છે કે ોતાની કોભભાં ળયીપ અને
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ભાનલંતી શોમ છે . ણ ભદજની ાવે ઝરીર
છે તે નેક રેખામ છે . જો ધણી કોઇ લસ્તુ તેને
આે છે તો તેણી આબાય ભાને છે . જો કોઇ
ફરા આલે છે તો વબ્ર કયે છે . થોડો ભાર
તેની નજયભાં લધુ દેખામ છે . ફીજી નેક
ઓયત ઍ છે કે જે ને ઘણા ફચ્ચાં થતા શોમ ને
ોતાના ણતની શંભેળા બરાઇ ઇચ્છથી શોમ
તે ોતાના ણતના વગા-વ્શારાઓ વાથે
શી-ભીને યશેતી શોમ, ભામાુ ભાતા શોમ,
ભોટેયાઓથી નમ્રતા વાથે લતજતી શોમ અને
ફચ્ચાંઓ ય ભભતા યાખતી શોમ બરે છી
તે ફચ્ચાંઓ શેરી ઓયતના શોમ, ણતની
શંભેળા વશામ કયે, તે ફશાય ગમો શોમ તો
તેના શકનું યક્ષણ કયતી શોમ ણ જે લી યીતે
રાર ગંધક (જે નાથી કીભમો ફને છે વોનું
લગેયે) ભલું ભુશ્કીર છે તેલી જ યીતે આલી
વદગુણી ઓયત ણ ભલી ભુશ્કીર છે , જે ને
આલી ણત્ન ભે તે ખુળનવીફ છે .
ખયાફ ઓયત ઍ છે કે જે કોભભાં ફેઇઝઝત
શોમ ણ ોતાને ફશુ ભોટી આફરૂદાય
વભજે , ધણી કોઇ લસ્તુ રાલી આે તો
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ગુસ્વો કયે, આે તો ઠકો આે, ધણી
તેનાથી શંભેળા દુ:ખ ઉાડે છે . ાડોળી
તેનાથી યાજી યશેતા નથી. આલી સ્ત્રી લાઘ
જે લી છે . જો તેની ાવે યશે તો ખાઇ
જલાનો બમ અને બાગે તો ાછથી શુ ભરો
કયે.
ફીજી ફદ ઓયત ઍ છે કે જલ્દી ક્રોધામભાન
થામ છે અને લાત લાતભાં યોલા રાગે છે .
ધણી ાવે શોમ તો તેને કાંઇ યાશત આતી
નથી. જો ફાશય ગમો શોમ તો ફદનાભ કયે છે
ઍલી સ્ત્રી ખાયી ઝભીન જે લી છે તેને ાણી
વીંચલાથી કાંઇ પામદો થતો નથી.
ઍક લખત જ. રુકભાને ોતાના પયઝંદને કહ્યું
કે ફેટા શુ ં વાત શજાય શીકભતના કરાભ
ળીખમો છુ ં . તેભાંથી ચાયને તું શંભેળા માદ
યાખજે . આ ચાય કરાભ તાયા ભાટે ઘણા ફધા
છે : ૧. ોતાના લશાણને ભજફુત યાખ,
કાયણ કે દયીમો ફશુ જ ઉંડો છે . ૨. ોતાની
વાથે ભારનો ફોજ ફશુ જ ઓછો યાખ,
કાયણ કે જે ઘાટી યથી તાયે વાય થલાનું છે
તે ફશુ જ કઠીન છે . ૩. ોતાની વાથે બાતુ
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લધાયે પ્રભાણભાં યાખ, કેભ કે વપય ફશુ દુયની
છે . ૪. ોતાના અભરને નેક અને ચોખખો
યાખ, કાયણ કે અભરને તાવનાય ઘણો જ
અક્કરભંદ અને ળાણો છે .
ઍક લખત જ. રુકભાનના ભાણરકે શુ કભ
આપ્મો કે ગુરાભોની વાથે જઇ ફાગભાં પો
તોડલા જાલ. પ તોડી તોડીને ગુરાભો ખાલા
રાગ્મા. છી ભાણરક ાવે આલી ફધામ
ગુરાભોઍ ઍક ઝફાન થઇને કહ્યું કે અભો પ
તોડી તોડીને રુકભાન ાવે યાખતા શતા તેઓ
ફધામ પો ખાઇ ગમા. ઍ વાંબી ભાણરક
ગુસ્વે થમો. આ ચુચા ઉબા યહ્યા અને
કહ્યું કે ભેં પો ખાધા નથી તેભજ ભાયો કોઇ
વાક્ષી ણ નથી. શા, ઍટરું થઇ ળકે છે કે
અભો ફધામને ગયભ ાણી ીલયાલી દોડાલો,
છી ખફય ડી જળે કે કોણે પ ખાધા છે .
ભાણરકે ઍજ પ્રભાણે કમુું. ગુરાભો ઉરટી
કયલા રાગ્મા. જે ણે જે ણે પ ખાધા શતા તે
તભાભ ઓકલા રાગ્મા. જ. રુકભાને પ
ખાધા ન શતા. આ શકીકત જોઇ ભાણરક જ.
રુકભાન ય ફશુ જ ખુળ થમો.
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ઍક લખત ભાણરકે જ. રુકભાને કહ્યું કે ઍક
ફકયી ઝબ્શ કયીને ભાયી ાવે ઍ લસ્તુ રાલો
જે તભાયી ાવે ફશુ જ વાયી ચીજ રેખામ.
આે ફકયીનું દીર અને જીબ રાલીને ભાણરક
વભક્ષ યજુ કમુું. છી ભાણરકે કહ્યું કે ફીજી
ફકયી ઝબ્શ કયીને જે લસ્તુ વૌથી લધાયે
ખયાફ શોમ તે રાલો ! આે ઍજ ફન્ને
લસ્તુઓ દીર-ઝફાન યજુ કયી. ભાણરકે કહ્યું કે
ઍ કેભ ફને કે ઍક જ લસ્તુ વાયી અને
ખયાફ શોમ ? આે કહ્યું કે જો આ દીર અને
ઝફાન ાક શોમ તો ઇન્વાન તેના ય કાફુ
ાભી રે તો તેનાથી ઉિભ કોઇ લસ્તુ નથી
અને જો આ ફન્ને નજીવ શોમ ઍટરે ફન્ને
ય ઇન્વાન કાફુ ધયાલતો ન શોમ તો તેનાથી
લધાયે ખયાફ કોઇ લસ્તુ શોઇ ળકતી નથી.
ખયેખય ઇન્વાની દેશભાં આ ફન્ને લસ્તુઓ
ફશુ જ ભશત્લ યાખે છે . જે ભકે ઇભાભ (અ.)
પયભાલે છે કે ફુણઘ્ધળાીની જીબ તેના
દીરની ાછ શોમ છે અને ફેલકુપની
ઝફાન દીરની આગ શોમ છે . ભતરફ કે
અક્કરભંદ શેરાં ણલચાય કયે છે છી ફોરે
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છે અને ફેલકુપ શેરાં ફોરી નાખે છે અને
છી ણલચાયે છે .
જ. રુકભાનની ઉભય ત્રણ શજાય લજની
ફતાલે છે . જ. આદભ (અ.)ના શફુત છી
૪૩૭૩ભાં જાશેયભાં આવ્મા. લલ્રાશો
અઅરભ.
જ. રુકભાનનો શાર ણલગતલાય કવવુર
અમ્ફીમાભાં રખેર છે . ઉયાંત અનેક
મગમ્ફયોનું જીલન ઍ ુસ્તકભાં ણલગતલાય
યજુ કયેર છે .
૨૦ થી ૨૪ ભી આમાત :-

َ ّ ۡ ُ َ َ َ ّ َ َ ّّٰ َ ّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
ّٰ
ّ
ّٰ
الم ترقا اـ اللہ سُو لکم ما فِی السمو ِة
َٗق َما فی الۡاَ ۡذص َق اَ ۡس َب َغ َع َل ۡی ُک ۡم جِ َع َمہ
ِ
ِ
َّ َ َ ً َ َ َّ ً َ َ
ۡالناز َمن
ظا ِہرۃ ق با ِطنۃ ؕ ق ِمن
ِ
ّّٰ ُ َ ُ ّ
َالل ِہ ب َغهۡؿ ع ۡلم ّ َق لَا ُہ ًدی ّ َق لا
ٍ ِ ِ ِ یجا ِخؾ فِی
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ّٰ ُ ۡ
کِت ٍب ّم ِنه ٍؿ ﴿﴾۲۱

َ َ ۡ َ َ ُ ُ ّ َ ُ ۡ َ ۤۡ َ ۡ َ َ ّّٰ
الل ُہ َقالُواۡ
ق ِادا قِیل لہم ات ِبعوا ما انزؾ
َ ۡ َ ّ َ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ّٰ َ َ َ َ
ٓاءنا ؕ ا َق ل َ ۡو
بل نت ِبع ما قجدنا علی ِہ اب
َ َ ّ َ ۡ ّٰ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ّٰ َ َ
اب
کاـ الشیطن یدعوہم ِاخی عذ ِ
َّ ۡ
الس ِعهؿِ ﴿﴾۲۱
ۤۡ َ ّّٰ
ُ
َق َم ۡن ّی ۡس ِل ۡم َق ۡج َہ ٗہ ِاخی الل ِہ َق ُہوَ ُم ۡح ِس ٌن
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ ّٰ َ َ
فق ِد استمسک ِبالعرق ِۃ الوثكی ؕ ق ِاخی
ُ ُ
ّّٰ
الل ِہ َعاقِ َبۃ الۡا ُموۡذِ ﴿﴾۲۲

ََ َ ۡ ۡ َ ُۡ
َ
َق َم ۡن کؿ َػ فلَا یََ ُىنک کؿ ُػ ٗف ؕ ِال َ ۡینا
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ُ ََُ
ّّٰ َ ُ
َم ۡر ِج ُع ُہ ۡم فنن ِّبئ ُہ ۡم ِب َما َع ِملوۡا ؕ ِا ّـ الل َہ
َ ٌۢ ۡ َ
ُّ
﴾۲۳﴿ ِالص ُد ۡقذ
اة
ذ
ِ ع ِلیم ِب
َ َ ّٰ ۡ ُ ُ ّ َ ۡ َ َ ّ ُ ً ۡ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ
اب
ٍ نم ِتعہم ق ِلیلا ثم جضؽػہم ِاخی عذ
َ
﴾۲۴﴿ غ ِل ۡی ٍظ
ળું તભે આ નથી જોમું કે અલ્રાશે જે કાંઇ
આકાળોભાં છે તથા જે કાંઇ ઝભીનભાં છે તે
વઘાને તભાયા આધીન કયી દીધા છે , અને
તભાયા ય ોતાની નેઅભતો ખુલ્રી તથા
છુ ી યીતે ૂણજ કયી દીધી છે ? અને
ભાણવોભાંથી કોઇ કોઇ ઍલો ણ છે જે
અલ્રાશના ણલમભાં કાંઇ ણ જ્ઞાન ણલના
તથા વન્ભાગજ ઉય ન શોલા છતાં તથા પ્રકાળ
શોંચાડનાયી કોઇ રકતાફ (ધયાવ્મા) ણલના
ઝગડતો પયે છે . (૨૦)
અને જે લખતે તેભને આ કશેલાભાં આલે છે કે
જે કાંઇ અલ્રાશે ઉતામુું છે તેનું અનુકયણ કયો
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ત્માયે તેઓ કશી દે છે કે અભે તો તેનું
અનુકયણ કયીળું કે જે ના ય અભાયા
ફાદાદાઓને (અનુકયણ કયતાં) દીઠા છે ;
છી જો કે તેભ (ના ફાદાદાઓ)ને ળેતાન
બડબડતી આગના અઝાફ તયપ ફોરાલતો
શોમ તો ણ (ળું તેભનું જ અનુકયણ કયળે) ?
(૨૧)
અને જે ળખવ ોતાના ભાભરાને અલ્રાશને
વોંી દે અને તે વદાચાયી ણ શોમ તો
ખચીતજ તેણે (ઇભાનના) ભજફુત શાથાને
કડી રીધો (કશેલાળે); અને વઘા
ભાભરાઓનું રયણાભ અલ્રાશ તયપ જ છે .
(૨૨)
અને (શે યવૂર !) જે ળખવ ઇભાન નથી
રાવ્મો તો તેનું ઇભાન ન રાલલું તને દુ:ખી
કયલા ન ાભે; તેઓ વલેનું ાછુ ં પયલું અભાયી
જ તયપ છે , છી તેઓ જે કાંઇ કમાજ કયતા
શતા તેનાથી અભે તેભને લાકેપ કયી દઇળું;
ફેળક અલ્રાશ (દયેકનાં) ભનની ણસ્થણતથી
વાયી ેઠે લાકેપ છે . (૨૩)
તેભને અભે થોડાક રદલવ રાબ શોંચાડીળું ,
અનુક્રભણણકા
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છી તેભને રાચાય ફનાલી વખત અઝાફ
તયપ ખેંચી રાલીળું. (૨૪)
શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ ફાકય (અ.)ભે પયભાવ્મું કે
જે જાશેય નેઅભત છે તે શ. યવુર ખુદા (વ.)
છે . આ જે કાંઇ અલ્રાશ ાવેથી રાવ્મા
છો જે ભકે ખુદાની ભાઅયેપત, ખુદાની તલશીદ
લગેયે. ફાતીની નેઅભત ઍશરેફમત (અ.)ની
દોસ્તી છે . શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવ્મું કે
અમ અરી (અ.) જે શેરી નેઅભત તભને
ખુદાઍ આી છે તેનું લણજન કયો તો આે
કહ્યું કે શેરી નેઅભત ઍ છે કે ભને મદા
કમો છે . આ (વ.)ભે પયભાવ્મું કે વાચું કહ્યું
છે . છી આે કહ્યું કે ફીજી નેઅભત ઍ છે કે
ભારૂં વજજ ન કયીને ભાયા ઉય ઍશવાન કમો,
ભને વજીલન યાખમો, શુ ં ભયેરો મદા થમો
નણશ. ત્રીજી નેઅભત ઍ કે ભારૂં વજજ ન કમુું
તેનો ળુક્ર કરૂં છુ ં , ભને નેક વુયત આી, ભાયા
અલમલોેેની ફયાફય યચના કયી. ચોથી
નેઅભત ઍ કે ભને ઝીક્ર કયલાલાો કમો અને
ગાપીર ન યાખમો. ાંચભી નેઅભત ઍ છે કે
ભને ઇંદ્રીમો અતા પયભાલી જે ના થકી શુ ં દયેક
અનુક્રભણણકા
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લસ્તુને જાણી ળકું છુ ં . ભને પ્રકાણળત ણચયાગ
ફનાવ્મો અને તે ભાયી ફુણઘ્ધ છે . છઠ્ઠી
નેઅભત ઍ કે ભને દીનનું ભાગજદળજન કમુું ભને
ગુભયાશ ન કમો. વાતભી નેઅભત ઍ કે ભને
ઍલી શમાત આી જે નાળ થળે નણશ.
આઠભી નેઅભત ઍ કે ભને ભાયા નપવનો
ભાણરક ફનાવ્મો. કોઇને તાફેદાય કમો નણશ.
નલભી નેઅભત ઍ કે ઝભીન અને
આવભાનની લચ્ચે જે કાંઇ ભખરુક છે તેને
ભાયા તાફાભાં કયી. દવભી નેઅભત ઍ કે ભને
ોતાની સ્ત્રીઓ ઉય વિાલાન ફનાવ્મો
અને ભને સ્ત્રી ફનાલી નણશ. શઝયત (વ.)ભે
પયભાવ્મું કે અમ અરી ! તભોઍ વાચી લાત
કશી. શલે ત્માય છીની કઇ નેઅભત છે ?
શઝયત અરી (અ.)ભે કહ્યું કે ખુદાની નેઅભતો
અવંખમ છે . આ વાંબી શઝયત (વ.)
ભુસ્કુયામા અને પયભાવ્મું : “અમ અફુર
શવન! તભોને ઇલ્ભ અને ણશકભત ભુફાયક
થામ. તભે જ ભાયા છી ભાયા ઇલ્ભના
લાયીવ છો.
શ. યવુરે ખુદા (વ.)ભે નઝય ણફન શાયીવને
અનુક્રભણણકા
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પયભાવ્મું કે જે કાંઇ ખુદા તયપથી નાઝીર
થઍર છે તેનું અનુવયણ કય, તેણે કહ્યું કે
અભાયા ફા દાદા જે નું અનુકયણ કયતા શતા
તેનું શુ ં ણ કયીળ. તે લખતે આ આમત
નાઝીર થઇ.
જે કોઇ ોતાના કામોને અલ્રાશને વુુદજ કયે
અને તે વદાચાયી ણ શોમ તો અલ્રાશ
તેઓના ઇભાનને ભજફુત કયળે.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) જે વ્મણક્ત ઇભાન નથી
રાલી, તેઓ ઇભાન ન રાલે તો તાયે દુ:ખી
થલાની કંઇ જરૂય નથી. તેઓ જે કંઇ કયે છે
તેનાથી અભે વાયી યીતે જાણકાય છીઍ, તે
રોકોને અભો અભાયી નેઅભતો થકી થોડા
રદલવ ભાટે પામદો શોંચાડીળું, છી તેભને
રાચાય ફનાલી અભાયા અઝાફ તયપ ખેંચી
રાલીળું.
૨૫ થી ૩૦ ભી આમાત :-

َ ّ َق لَئ ۡن َساَل ۡ َت ُہ ۡم ّ َم ۡن َخ َل َق
َالس ّٰم ّٰو ِة ق
ِ
અનુક્રભણણકા
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ّّٰ
َ َ ُ ُ ّّٰ ُ ۡ
الۡا ۡذص ل َ َیقوۡل ّ َن الل ُہ ؕ ق ِل ال َح ۡم ُد لِل ِہ ؕ
ََۡ
َ َ
بَ ۡل اخم ُؿ ُہ ۡم لَا ح ۡعل ُموۡ َـ ﴿﴾۲۵
ّ َ ّٰ ّٰ َ ۡ َ
ّ َ ّّٰ
ّّٰ
ۡ
َ
الل َہ ُہوَ
ص ؕ ِاـ
لِل ِہ ما فِی السمو ِة ق الاذ ِ
َۡ ۡ
الغجِ ّیُ ال َح ِم ۡی ُد ﴿﴾۲۶
ۡ َ َ َ ََۡ ٌ َ
َق لَوۡ اَ ّ َـ َما فی الۡاَ ۡ
اؿ ّق
ص ِمن شجر ٍۃ اقل
ذ
ِ
ِ
ۡ ۡ ُ
ُ َ ُ َ
ال َبَ ُو یَ ُم ّد ٗف ِم ۢۡن بَ ۡع ِد ٖف َس ۡب َعۃ ا ۡبَ ٍو ّما
َ ۡ َ
ّّٰ َ ّّٰ َ
ج ِف َدة ک ِل ّٰم ُت الل ِہ ؕ ِا ّـ الل َہ ع ِىیۡ ٌز
َح ِک ۡی ٌم ﴿﴾۲۷
َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َّ َ َ ۡ
س
ما خلقکم ق لا بعثکم ِالا کنف ٍ
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ّ َ َ ّ َ ّّٰ َ َ ۡ ٌ ۢ َ ۡ
ٌ
قا ِحد ٍۃ ؕ ِاـ اللہ س ِمیع ب ِصهؿ ﴿﴾۲۸
َّ
َ َ ۡ َ َ َ ّ َ ّّٰ َ ُ ۡ ُ ّ َ
الن َہاذِ قَ
ۡ
َ
الم تر اـ اللہ یول ِج الیل فِی
ُ ُ َّ َ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َّ
الش ۡم َس قَ
یوۡل ِج النہاذ فِی الی ِل ق سُو
َََ
ۡ َ ُ َ ۤۡ َ ُ
الق َمرَ ۫ ک ٌّل ّی ۡجرِ ۡی ِاخٰۤی ا َج ٍل ّم َس ّ ًؼی ّق ا ّـ
ّّٰ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ
ٌ
اللہ ِبما تعملوـ خ ِبهؿ ﴿﴾۲۹
ۡ ُ ََ
ّٰ َ َ َ ّّٰ
دل ِک ِبا ّـ الل َہ ُہوَ ال َح ّق َق ا ّـ َما یَ ۡد ُعوۡ َـ
ۡ ُ ۡ ۡ َ ُ َ َ ّ َ ّّٰ
الل َہ ُہوَ ال ۡ َعد ّیُ
ِمن خقنِ ِہ البا ِطل ۙ ق اـ
ِ
َۡ ۡ
الک ِبه ُؿ ﴿ ﴾۳۱٪
અને અગય તું તેભને ુછે કે આકાળો તથા
ઝભીનને કોણે ેદા કમાજ છે તો તેઓ
ખચીતજ આ કશેળે કે અલ્રાશે; તું કશે કે દયેક
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પ્રકાયના ગુણગાન અલ્રાશ ભાટેજ
(ળોબાસ્દ) છે ; યંતુ તેઓ ભાંશેના
ઘણાંખયા જાણતા નથી. (૨૫)
આકાળો તથા ૃથ્લીભાં જે કાંઇ છે તે વઘું
અલ્રાશનું જ છે ; ફેળક અલ્રાશ ઍજ
ફેયલાશ (અને) સ્તુણતને ાત્ર છે . (૨૬)
અને અગય ૃથ્લી (આખી)ભાં જે ટરા લૃક્ષો છે
તે કરભ થઇ જામ, અને (વલે) વભુદ્રો ળાશી
ફની જામ, અને તે ફાદ ફીજા વાત વભુદ્રો
(ળાશી ફની) તેભને ભદદ કયે તો ણ
અલ્રાશના ફોરો ૂયાં થામ ઍભ નથી; ફેળક
અલ્રાશ વભથજ (અને) શીકભતલાો છે .
(૨૭)
તભારૂં ેદા કયલું અને તભારૂં ાછુ ં ઉઠાડી
ઉબા કયલું કાંઇજ નથી, કકતુ ભાત્ર ઍક જીલને
ેદા કયલા અને ઉઠાડી ઉબા કયલા વભાન છે ;
ફેળક અલ્રાશ ભશાન વાંબનાય (અને)
જોનાય છે . (૨૮)
ળું તેં આ નથી જોમું કે અલ્રાશ યાતને
રદલવભાં દાખર કયી દે છે , અને રદલવને
યાતભાં દાખર કયી દે છે , અને વૂમજ તથા ચંદ્રને
અનુક્રભણણકા
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તેણે તાફે કયી દીધા છે કે જે દયેક ઍક
ઠયાલેરા વભમ ભાટે ચાલ્મા કયળે; અને તભે
જે કાંઇ કયો છો તેનાથી અલ્રાશ વંૂણજ
લાકેપ છે . (૨૯)
આ વઘી તેની દરીરો છે કે ફેળક અલ્રાશ
વત્મ છે , અને તેના ણવલામ જે ને જે ને ણ
તેઓ ોકાયે છે તે વલજ અવત્મ છે , અને
અલ્રાશ ઍજ તો વલોયી (અને) ભશાન છે .
(૩૦)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) ઍ કાપયોને ુછ કે
ઝભીન અને આવભાનનું વજજ ન કોણે કમુું છે
? તેઓ કશેળે કે અલ્રાશે મદા કયેર છે .
પ્રત્મેક તાઅયીપ અલ્રાશ ભાટેજ છે ણ
કેટરાક રોકો ઍ શકીકતને જાણતા નથી. જે
કાંઇ ઝભીન અને આવભાનભાં છે ઍ
અલ્રાશનું જ છે . અલ્રાશ કોઇનો ભોશતાજ
નથી.
જો ૃથ્લી આખીભાં જે ટરા ઝાડો છે તે કરભ
થઇ જામ, વભુદ્રો ળાશી ફની જામ અને ત્માય
છી ફીજા વાત વભુદ્રો ળાશી ફને તો ણ
ખુદાના ઇલ્ભના કરાભો રખતાં રખતાં ુયા
અનુક્રભણણકા
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થામ નણશ અને ઍ કરાભોનો અથજ ઍ છે જે ને
ખુદાના ઇલ્ભ અને કુદયતે ઘેયેર છે .
જે રોકોની ભાન્મતા ઍલી શતી કે ખુદાઍ
વજે રી ખરાઍક ઍટરી ફધી છે કે તે તેને
કેલી યીતે વજીલન કયળે. તેઓને આ
આમતભાં યદ આેર છે . કાયણ કે કુદયતના
“કુન” (થા) કશેલાથી દયેક લસ્તુનું વજજ ન થઇ
જામ છે અને તેના શુ કભથી જ ઇન્વાન ઍક
લાયભાં ભૃત્મુ ાભે છે . આ ફધો કુદયનતો
કભાર છે . ખયેખય તે ભશાન વાંબનાયો
અને જોનાય છે .
ળું તભે ઍ જોમું નથી કે અલ્રાશ યાતને
રદલવભાં દાખર કયે છે અને રદલવને યાતભાં
દાખર કયે છે અને વૂમજ અને ચંદ્રને તાફે કયેર
છે જે ઍક ણનભાજણ કયેર વભમ વુધી ચાલ્મા
કયળે. અલ્રાશ દયેક લસ્તુઓ ઉય કુદયત
ધયાલે છે .
આ ફધી તેની ણનળાનીઓ છે . અલ્રાશની
ઝાત શક છે તેના ણવલામ ફીજા ફધા ફાણતર
છે .
અનુક્રભણણકા
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૩૧ થી ૩૪ ભી આમાત :-

َ َ ََ ُۡۡ َ َ
ۡ ۡ
ال َ ۡم ت َر ا ّـ الفلک ت ۡج ِر ۡی فِی ال َبَ ِو
ۡ َ ّّٰ
الل ِہ ل ِهُؿِیَ ُک ۡم ِّم ۡن ّٰا ّٰی ِت ٖہ ؕ ِا ّ َـ فیۡ
ِب ِنعم ِت
ِ
َ ُ
ّٰ َ ّٰ ّ ُ
دل ِک لَا ّٰی ٍت ل ِک ِ ّل َص ّ َبا ٍذ شک ۡو ٍذ ﴿﴾۳۱
َ َ َ َ ُ ۡ ّ َ ۡ ٌ َ ّ ُ َ َ َ ُ ّّٰ
اللہَ
ق ِادا غ ِشیہم موث کالظل ِل خعوا
ُ ۡ ۡ َ َ ُ ّ ۡ َ َ َ َ َ ّٰ َ
ۖ فل ّما ن ّج ُہ ۡم ِاخی
الدین ۬
مخ ِل ِصهف لہ ِ

ۡ َ ۡ ُۡ
الك َ ّؿِ ف ِمن ُہ ۡم ّمق َت ِص ٌد ؕ َق َما یَ ۡج َح ُد
ّٰ َ ۤۡ ّ َ ُ َ َ َ ُ
ِبا ّٰی ِتنا ِالا ک ّ ُل خ ّتا ٍذ کفوۡ ٍذ ﴿﴾۳۲
ٰۤ َ ّ ُ َ ّ َ ُ ّ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ ۡ
اخ َشوۡا یَوۡماً
یایہا الناز اتقوا ذبکم ق

ل ّ َا یَ ۡج ِز ۡی َقال ٌِد َع ۡن ّ َقل َ ِد ٖف ۫ َق لَا َموۡلُوۡ ٌخ ُہوَ
hajinaji.com
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ّّٰ ٌ
َ ً َ
َ
َجا ٍر َع ۡن ّقال ِِد ٖف ش ۡیئا ؕ ِا ّـ َق ۡع َد الل ِہ َح ّق
َ َ َ ُ ّ َ ّ َ ُ ُ ۡ َ ّٰ ُ ّ ُ ۡ
الدن َیا َ ٝق لَا
فلا تغرنکم الحیوۃ

َ ُ ّ َ ُ ّّٰ ۡ َ
حغ ّرَنک ۡم ِبالل ِہ الغرُ ۡق ُذ ﴿﴾۳۳
ّ َ ّّٰ
الل َہ ع ۡن َد ٗف ع ۡل ُم ّ َ
السا َع ِۃ ۚ َق یُن َ ّـِؾُ
ِاـ
ِ
ِ
َ
َ
َۡ َ
الغ ۡیث ۚ َق حَ ۡعل ُم َما فِی الۡا ۡذ َحا ِؿ ؕ َق َما
َۡ َ َ َۡ
َ
َ
ت ۡدذِ ۡی جف ٌس ّمادا تک ِس ُب غ ًدا ؕ َق َما
َ ۡ ۡ َ ۡ ٌ ۢ َ ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ّ َ ّّٰ
اللہَ
ص تموة ؕ ِاـ
تدذِی جفس ِبا ِی اذ ٍ
َ ۡ
َع ِل ۡی ٌم خ ِبه ٌؿ ﴿ ﴾۳۴٪
ળું તેં આ નથી દીઠું કે વભુદ્રભાં લશાણો
ેઅલ્રાશની (ભશાન) નેઅભત (લામુ) લડ
ચારે છે , ઍ ભાટે કે તે તભને ોતાની
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ણનળાનીઓભાંથી કેટરીક દેખાડી દે? ણનવંળમ
દયેક ધીયજ ધયનાયા અને ઉકાય ભાનનાયા
ભાટે તેભાં ઘણીમે ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે .
(૩૧)
છી જે લખતે તેભને કોઇ ભોજુ ં છામાની
જે ભ ઢાંકી દે છે ત્માયે તેઓ ણનભજ ભનથી
તેની બણક્ત કયી અલ્રાશને જ ોકાયલા ભંડી
જામ છે , છી જ્માયે તે તેભને ઉગાયી રઇ
ખુશ્કી ય શોંચાડી દે છે તો તેઓ ભાંશેના
કેટરાકો ભઘ્મસ્થ ભાગજ ય યશે છે (અને
કેટરાકો નાણસ્તક થઇ જામ છે ); અને
ણલશ્લાવઘાતી તથા અનુકાયીઓ ણવલામ
અભાયી આમતોનો ઇન્કાય કોઇ કયતું નથી.
(૩૨)
શે રોકો ! તભે તભાયા યલયરદગાયથી ડયો,
અને તે રદલવ (ની વખતાઇ)થી બમ ાભો કે
જે રદલવે ફા ોતાના ુત્ર તયપથી કાંઇ
ફદરો આી ળકળે નણશ, અને ન કોઇ ુત્ર
ોતાના ફા તયપથી કોઇ લસ્તુ ફદરાભાં
આી ળકળે; ણનવંળમ અલ્રાશનો લામદો
વાચો છે , ભાટે તભને વંવાયી જીલન ધોકાભાં
અનુક્રભણણકા
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ન નાખે, અને ન અલ્રાશના વંફંધભાં કોઇ
ધોકો આનાય (ળેતાન) તભને ધોકો આલા
ાભે. (૩૩)
ફેળક કમાભત (ના રદલવ)ની જાણ અલ્રાશ
ાવેજ છે , અને ઍજ લૃણટ ક લયવાલે છે , અને
ગબજસ્થાનોભાં ળું છે તે ણ તેજ જાણે છે :
અને કોઇ ળખવ આ નથી જાણતો કે તે કારે
ળું કભાણી કયળે; અને ન કોઇ ળખવ આ જાણે
છે કે તે કઇ બૂણભભાં ભયળે; ફેળક અલ્રાશ
ભોટો જાણનાય (અને) ભાણશતગાય છે . (૩૪)
વભુદ્રભાં લશાણો અલ્રાશની ભશાન નેઅભત
કે જે લામુ છે તેના થકી ચારે છે . તે ોતાની
ણનળાનીઓભાંથી તભોને કેટરીક ણનળાનીઓ
દેખાડલા ચાશે છે . દયેક ણધયજ ધયનાય
ઇન્વાન ભાટે તેભાં ઘણી ણનળાનીઓ ભોજુ દ
છે .
જ્માયે ાણીના ભોજાંઓ છાંમાની જે ભ
તેઓને ઢાંકી દે છે ત્માયે તેઓ અલ્રાશને માદ
કયે છે . જ્માયે તેઓને તેભાંથી ભુણક્ત આે છે
ત્માયે કેટરાક તો ભઘ્મસ્થ ભાગજ ઉય યશે છે
અને કેટરાક કાપય થઇ જામ છે અને જે રોકો
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ણલશ્લાવઘાતી અને નાળુક્રા છે તેના ણવલામ
કોઇ અભાયી આમતોનો ઇન્કાય કયતું નથી.
અમ રોકો ! ખુદાના અઝાફથી ડયો. તે રદલવે
ફા ોતાના ુત્રને કાંઇ વશામ કયી ળકળે
નણશ અને ુત્ર ોતાના ફા તયપથી કોઇ
લસ્તુ ફદરાભાં આી ળકળે નશીં. કેટરાક કશે
છે કે આ ફધી લસ્તુઓ કાપયો ભાટે છે .
ભોઅભીન ોતાના ફા અને ોતાની
અલરાદ તથા ફીજાઓની ણ ળપાઅત કયી
ળકળે. તભને તભારૂં વંવાયી જીલન ધોકાભાં ન
યાખે. દયેક ઇન્વાને ફને ત્માં વુધી ોતાના
ગુનાશોની તોફા કયી રેલી જોઇઍ. શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ભે પયભાવ્મું કે
ઇન્વાનને ભાટે ત્રણ રદલવ છે . ઍક ઍ કે જે
વાય થઇ ગમો, જે શાથભાંથી ચાલ્મો ગમો
અને પયી આલલાની આળા નથી. ફીજો
રદલવ ઍ છે જે શાથ રાગલાની ખાતયી
નથી, કેભકે ોતાનો કોઇ બયોવો નથી.
ફનલા જોગ છે કે કાર વુધી જીલતો ન યશે.
ત્રીજો આજનો રદલવ છે ભાટે તાયે જે કંઇ
કાભ કયલું શોમ તે આજે જ કયી રે. કારની
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ખફય નથી કે જીલતો શોઇળ કે ભયી ગમો
શોઇળ.
લારયવ ફીન ઉભય જે લનલાવીઓભાંથી શતો
તે શ. યવુરે ખુદા (વ.)ની ાવે આવ્મો અને
ુછમું કે મા યવુરલ્રાશ (વ.) કમાભત ક્માયે
થળે ? અભોઍ લાલણી કયી છે તો લયવાદ
ક્માયે લયવળે ? ભાયી સ્ત્રી ગબજલતી છે તેને
ુત્ર આલળે કે ુત્રી ? આલતી કારે શુ ં ળું કાભ
કયીળ ? ભાયા જન્ભના સ્થને તભો જાણો
છો તો ભને ફતાલો કે શુ ં ભમાજ ફાદ ક્માં દપન
થઇળ ? જલાફભાં પયભાવ્મું કે આ ફધી
લસ્તુઓને અલ્રાશ તઆરા જાણે છે .
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આ વુયાભાં ૩૦ આમતો છે
આ વુયો ભક્કી છે

(૩૨) વૂયઍ વજદશ

ّّٰ ۡ
ۡالرَ ِحیم
ّ الرَ ۡح ّٰمن
ّ الل ِہ
ِبس ِم
ِ
ِ

ખુદાના નાભથી (ળરૂ કરૂં છુ ં ) જે ઘણો
ભશેયફાન (અને) ફશુ જ યશેભલાો છે .
આ વુયાભાં ત્રીવ આમતો છે , ૧૯, ૨૦, ૨૧.
ત્રણ આમતો ભદીનાભાં નાઝીર થઇ છે . શ.
યવુરે ખુદા (વ.)ભે પયભાવ્મું કે જે કોઇ વુયઍ
વજદશ અને વુયઍ ભુલ્ક ઢે તો ળફે કદ્રની
ઇફાદત જે ટરો વલાફ ભળે. શ. ઇભાભે
જાઅપયે વારદક (અ.)થી લણજન છે કે જે કોઇ
આ વુયાને ળફે જુ ભ્આના ઢે તો કમાભતભાં
તેનું આઅભારનાભું જભણા શાથભાં શળે અને
તેનાથી ણશવાફ રેલાભાં આલળે નણશ. શ.
ભોશમ્ભદ (વ.) અને આરે ભોશમ્ભદના
દોસ્તોભાં તેની ગણતયી થળે.
કુયઆને ળયીપભાં ચાય વુયા ઍલા છે જે ભાં
વજદો કયલો લાજીફ છે . ઍ વુયાને “વુયઍ
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અઝાઍભ” કશે છે . તે ચાયભાંનો આ શેરો
વુયો છે અને વજદો ૧૫ભી આમતભાં છે .
૧ રી આમત :-

ٓ ٓ
﴾۱﴿ ال ّـم

અણરપ-રાભ-ભીભ.
અણરપ-રાભ-ભીભ. આ ભુકિઆત અક્ષયો છે .
૨ થી ૫ ભી આમાત :-

ّتَنۡـیۡ ُل الۡک ّٰتب لَا َذیۡ َب فِ ۡی ِہ م ۡن ّ َذب
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ۡ َ ۡ
﴾۲﴿ ال ّٰعل ِمه َف
ُ ۡ
ُ اَ ۡؿ حَقُوۡلُوۡ َـ ۡافل َ ّٰؿ
ىہ ۚ بَ ۡل ُہوَ ال َح ّق ِم ۡن
ّۡ َذ ّب َک ل ُِت ۡن ِذ َذ َقوۡ ًما ّ َما ۤۡ اَ ّٰت ُہ ۡم ِّم ۡن نّ َ ِذیر
ِ
ٍ
َّ َ َ َ ۡ َ ۡ ّ
َ
ُ
ۡ
ُ
َ
ۡ
ۡ
َ
﴾۳﴿ ِمن قب ِلک لعلہم یہتدقـ
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َ َ
َ ّّٰ ُ ّ َ ۡ َ َ َ ّ َ
الس ّٰم ّٰو ِة َق الۡا ۡذص َق َما
اللہ ال ِذی خلق
َ
َ ۡ َ ُ َ ۡ َّ َ َّ
اؿ ثُ ّ َم ۡ
اس َت ّٰوی َعدی
بینہما فِی ِست ِۃ ای ٍ
ُ
َ َ
ۡ
ال َع ۡر ِس ؕ َما لَک ۡم ِّم ۡن ُخ ۡقنِ ٖہ ِم ۡن ّقخ ِ ٍ ّی ّق لَا
َ َ َ َ َ َ َّ
َ
َ
ۡ
ُ
ش ِف ۡی ٍع ؕ افلا تتذٔوقـ ﴿﴾۴
ُ َ ّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ص ث ّم
ید ِبر الامر ِمن السمٓا ِء ِاخی الاذ ِ
حَ ۡعرُ ُث ِال َ ۡی ِہ ف ۡی یَوۡؿ ک َ َ
اـ ِم ۡق َد ُاذ ٗ ۤۡف اَلۡفَ
ِ ٍ
َ َ َ ُ
َسن ٍۃ ِّم ّما ت ُع ّد ۡق َـ ﴿﴾۵
ઍભાં કાંઇજ વંદેશ નથી કે આ રકતાફ
ંુ(કુયઆન)ન
ંુઉતાયલ
વઘી
દુણનમાલાાઓના ારન કતાજ તયપથી છે .
)(૨
ળું તેઓ ઍભ કશે છે કે તે તેણે ંડેજ ઉજાલી
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કાઢમું છે ? (તેભ નથી) ફલ્કે તે તાયા
યલયરદગાય તયપથી વત્મ (તા ૂલજક ઉતયેરું)
છે કે જે થી તું તે રોકોને (અલ્રાશના
અઝાફથી) ફીલયાલે કે જે ભની ાવે તાયી
આગભચ કોઇ ફીલયાલનાય આવ્મો નથી કે
કદાચને તેઓ વન્ભાગજ ભેલે. (૩)
અલ્રાશ ઍજ છે જે ણે આકાળો તથા ૃથ્લીને
તથા જે કાંઇ તે ફન્નેની લચ્ચે છે તેને છ
રદલવભાં વજ્માજ છે , છી અળજ ય
ફીયાજભાન થમો (અથાજત વલજત્ર ોતાની
વિા જભાલી); તેના ણવલામ ન કોઇ તભાયો
લારી છે અને ન કોઇ બરાભણ કયનાય; ળું તે
છતાં તભે નવીશત ગ્રશણ કયતા નથી ? (૪)
આકાળથી ૃથ્લી વુધીની (વઘી) ફાફતોની
વ્મલસ્થા ઍજ કયે છે , છી તે રદલવે કે જે નું
પ્રભાણ તભાયી ગણત્રી ભુજફ શજાય લજનું છે
તે (વઘી ફાફતો) તેનીજ શજુ યભાં ઉય
જળે. (૫)
આ કુયઆનને નાઝીર કમુું તેભાં કંઇ ણ ળંકા
નથી. આ વઘી દુણનમાઓના ારનશાય
તયપથી છે .
અનુક્રભણણકા

2254

hajinaji.com

ળું તે ભક્કાલાા ઍભ કશે છે કે આ કુયઆન
શ. ભોશમ્ભદ (વ.)ભે ઘડી કાઢમું છે ? નણશ,
યંતુ તેના યલયરદગાય તયપથી વત્મતાૂલજક
ઉતાયેરું છે કે તેઓને ડયાલે અને શેરાં કોઇ
મગમ્ફય તેઓની ાવે આલેર નથી.
અલ્રાશ ઍજ છે કે જે ણે આવભાનો, ઝભીન
તથા જે કંઇ તેઓની લચ્ચે છે તેનું છ
રદલવભાં વજજ ન કમુું છે . છી અળજ ઉય તે
ગાણરફ થમો. ભાટે અમ રોકો ! તભો તેના
ઉય ઇભાન રાલો કાયણ કે દુણનમા અને
આખેયતભાં તભાયો કોઇ લારી નથી અને
તભાયી વીપાયીળ કયનાય કોઇ નથી. ળું તે
છતાં ણ તભો નવીશત ગ્રશણ કયતા નથી ?
આવભાનો અને ઝભીનની વઘી ફાફતોની
વ્મલસ્થા ઍજ અલ્રાશ કયે છે અને તે રદલવે
કે જે નું ગુભાન તભાયી ગણતયી ભુજફ શજાય
લયવનું છે અને તે તભાભ શારાત તેના તયપ
યજુ થળે. અભારીભાં શ. ઇભાભે જાઅપયે
વારદક (અ.)થી રયલામત છે કે કમાભતના
રદલવે રોકો શાજય થળે તો ચાવ જગ્માઍ
તેઓનું “ભોકપ” (ઠેયલાનું) થળે અને તે દયેક
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ભોકપભાં દુણનમાના લયવ ભુજફ શજાય લયવ
વુધી ઠેયલું ડળે. આ આમતભાં જે ઍક શજાય
લયવ પયભાવ્મું તે ઍક ભોકપનું લણજન છે .
ફીજી જગ્માઍ જે ૫૦ શજાય લયવ પયભાવ્મું
છે તે ૫૦ ભોકપ છે .
૬ થી ૧૦ ભી આમાત :-

َ ّ َ ۡ َ ۡ ُ ّٰ َ ّٰ
ُاخۃ ال ۡ َعزیۡز
َِ الش َہ
دل ِک ع ِلم الغی ِب ق
ِ
ّ
﴾۶ۙ ﴿ الرَ ِح ۡی ُم

َ َ َ َ ٗ َ َ َ ۡ َ َ ّ ُ َ َ ۡ َ ۡۤۡ َ ّ
ال ِذی احسن کل شی ٍء خلقہ ق بدا
ۡ ۡ ََۡ
ۡ
َ
﴾۷﴿ اـ ِم ۡن ِطه ٍف
س
ِ خلق الاِن
َ ّ ۡ ّ َ ّٰ ُ ۡ ٗ َ ۡ َ َ َ َ َ ّ ُ
ثم جعل نسلہ ِمن سلل ٍۃ ِمن مٓا ٍء
ۡ َ
﴾۸﴿ ّم ِہه ٍف
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َ َ َ ُ ّّٰ َ َ ّ ُ
ُ
ىہ َق جفخ فِ ۡی ِہ ِم ۡن ّذ ۡق ِح ٖہ َق َج َع َل
ثم سو
َ َ َۡ
َ َ َّ ُ ُ َ
الس ۡمع َق الۡا ۡب َص َاذ َق الۡاف ِـ َدۃ ؕ ق ِل ۡیلًا
لکم
ُ َۡ َ
﴾۹﴿ ّما تشٕ ُو ۡق َـ

َۡق َقالُوۡۤۡا َء ِا َدا َض َل ۡل َنا فی الۡاَ ۡذص َء ِانَّا ل َ ِفی
ِ
ِ
َ ُۡ ۡ َ ۡ َ َۡ
ٓای َذ ِّب ِہ ۡم
۬ خل ٍق ج ِدی ٍد
ِ ۖ بل ہم ِب ِلق
ّٰ
﴾۱۱﴿ ک ِؿ ُػ ۡق َـ
ઍજ છુ ી તથા ખુલ્રી લાતોનો જાણનાય,
ઝફયદસ્ત (અને) ભોટો ભશેયફાન છે : (૬)
જે ણે ેદા કયેરી દયેક લસ્તુ ઉભદાજ ેદા કયી
છે અને ભનુર્ષમ ઉત્ણિનો આયંબ ભાટીથી
કમો છે .(૭)
છી તેના લંળને (ભનુર્ષમ ળયીયના) ઍક ગંદા
ાણીનાં વત્લથી ેદા કમો. (૮)
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છી તેને ૂણજ કમો, અને છી ોતાની
રૂશભાંથી તેભાં ફૂંકી, અને તભાયા (વાંબલા)
ભાટે કાન તથા (જોલા ભાટે) આંખો તથા
(વભજલા ભાટે) દીર ફનાવ્મા; (છતાં ણ)
તભે ઘણોજ થોડો આબાય ભાનો છો. (૯)
અને તેઓ કશે છે કે જ્માયે અભે બૂણભભાં ગુભ
થઇ જઇળું ત્માયે ળું અભે નલીન વજજ તભાં
ેદા થઇળું ? ભૂ લાત આ છે કે તેઓ તેભના
યલયરદગાયની ભુરાકાતનો જ ઇન્કાય
કયનાયા છે . (૧૦)
તભાભ છુ ી અને જાશેય લસ્તુઓનો તે
જાણનાયો છે ઍનો બાલાથજ ઍ કે બુતકા
અને બણલર્ષમભાં જે જે ફનાલો ફનલાના છે
તેનાથી તે જાણકાય છે .
અલ્રાશ ઍ છે કે જે ણે પ્રત્મેક લસ્તુને નેક
અને ઉભદા મદા કયી છે અને તેણે ભનુર્ષમની
મદાઇળનો આયંબ ભાટીથી કમો છે . છી
તેના લંળને ઍક ગંદા ાણીના વત્લથી મદા
કમો. છી તેને વંૂણજ કમો. ત્માય છી તેભાં
રૂશ ફુંકી અને જરૂયતના ફધા અલમલો
ફનાવ્મા, તેની ઍ નેઅભતભાં તભો જે કાંઇ
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આબાય ભાનો તે ઓછો છે . છતાં ઘણા જ
થોડા રોકો આબાય ભાને છે . આ આમતભાં
જે કુદયત કશે છે કે ભેં ભાયી રૂશ ફુંકી ઍ શ.
આદભ (અ.)ની ફુઝુગી અને ઇઝઝત ભાટે
પયભાવ્મું છે .
અલ્રાશની નેઅભતોનો ઇન્કાય કયનાયાઓ
કશે છે કે જે લખતે અભે ભયીને ભાટી થઇ
જળું તો ળું અલ્રાશ અભને પયીથી વજીલન
કયીને કોઇ નલી યીતે મદા કયળે ? બરા ઍ
કેભ થઇ ળકે ? અભે તો ણફલ્કુર ભાટી થઇ
જઇળું. આ ઍ રોકો છે કે જે ઓ કમાભત
અને ણશવાફ-રકતાફભાં ભાનતા નથી.
૧૧ થી ૧૪ ભી આમાત :-

ُ ّّٰ َ َ َ ۡ ُ
َىک ۡم ّ َم َل ُک ال ۡ َموۡ ِة الّ َ ِذ ۡی ُق ِک ّل
قل یتوف
ُ ُ
َُ ُ
﴾۱۱٪ ﴿ ِبک ۡم ث ّم ِاخّٰی َذ ِّبک ۡم ت ۡر َج ُعوۡ َـ
َ
َ
ۡ
َق لَوۡ ت ٰۤری ِا ِد ال ُم ۡجرِ ُموۡ َـ ناخ ُِسوۡا ُذ ُء ۡق ِس ِہ ۡم
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ۡ
َ َ ۤۡ َ َ
َ
ِعن َد َذ ِّب ِہ ۡم ؕ َذ ّبنا ا ۡب َِ ۡونا َق َس ِم ۡعنا
َ َ
َ
َّ ُ
ف ۡاذ ِج ۡعنا ج ۡع َم ۡل َصال ًِحا ِانا ُموۡقِنوۡ َـ ﴿﴾۱۲
َق لَوۡ ش ۡئ َنا ل َ ّٰاتَ ۡی َنا ک ُ ّ َل جَ ۡفس ُہ ّٰد َ
ىہا َق
ِ
ٍ
لّٰ ِک ۡن َح ّ َق الۡقَوۡ ُؾ ِمجِ ّ ۡی لَاَ ۡم َلـَ ّ َن َج َہ ّ َن َم ِمنَ
ۡ َّ َ َّ َ ۡ َ ۡ
َ
از اجم ِعهف ﴿﴾۱۳
ال ِجن ِۃ ق الن ِ
َ ُ ُۡۡ َ َ ۡ ُۡ َ َ ُ َ
ٓاء یَوۡ ِمک ۡم ّٰہذا ۚ
فذققوا ِبما ن ِسیتم ل ِق
ّ َ َ ۡ ّٰ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ
اب الخل ِد ِب َما
ِانا ن ِسینکم ق دققوا عذ
ُۡ َ ُ
کن ُت ۡم ت ۡع َملوۡ َـ ﴿﴾۱۴
(શે યવૂર !) તું કશે કે ભરેકુર ભૌત જે તભાયા
ય નીભલાભાં આવ્મો છે તે (અલશ્મ) તભાયો
અંત રાલળે, છી તભે તભાયા યલયરદગાયની
hajinaji.com
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તયપ પેયલલાભાં આલળો. (૧૧)
અને અગય તું જોતે કે જ્માયે તે ગુનેશગાયો
ોતાના યલયરદગાયની શજુ યભાં ળીળ
નભાલી ઉબા શળે (અને આ અયજ કયતા
શળે કે) શે અભાયા યલયરદગાય ! શલે અભાયા
ચક્ષુઓ તથા કાન ઉઘડી ગમા, શલે તું અભને
(દુણનમાભાં) ાછા ભોકરી દે કે જે થી અભે
વાયા કામો કયીઍ, અને ણનવંળમ શલે તો અભે
(કમાભતને) વંૂણજ ભાનનાયા થઇ ગમા છીઍ.
(૧૨)
અને જો અભે ચાશતે તો દયેકે દયેક વ્મણક્તને
(દુણનમાભાં જ) ણશદામત આી દેતે, યંતુ
ભાયા તયપથી (વૃણટ કના આયંબથી જ) આ
લાત નક્કી થઇ ચૂકી છે કે શુ ં જશન્નભને
જીન્નાતો તથા ભાણવોથી અલશ્મ બયી
નાખીળ. (૧૩)
(છી તેભને કશેલાભાં આલળે કે) તભે
આજના રદલવની શાજયીને લીવયી ગમા
શતા તેના ફદરાભાં ભજા ચાખો; ણનવંળમ
અભે ણ તભને લીવયી જઇઍ છીઍ; અને
જે કભો તભે કમાજ શતા તેના ફદરાભાં
અનુક્રભણણકા
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શંભેળના અઝાફની ભજા ચાખમા કયો. (૧૪)
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તેઓને કશો કે ભરેકુર
ભોત તભાયી રૂશ ખુદાના શુ કભથી કબ્ઝ કયળે
અને તભોને યલયરદગાય તયપ પેયલલાભાં
આલળે. ઇબ્ને અબ્ફાવથી યીલામત છે કે
વઘા યોગ અને દદજ ભોતના કાવીદ છે અને
જ્માયે ફંદાનો ભૃત્મુ વભમ આલે છે ત્માયે
ભરેકુર ભોત કશે છે કે ઘણાં વભાચાયો આવ્મા
અને કાવીદો છી કાવીદો આવ્મા અને શુ ં ઍ
ખફય છુ ં કે ભાયી છી કોઇ ખફય નણશ આલે
અને શુ ં ઍ કાવીદ છુ ં કે ભાયી છી કોઇ
વંદેળો રાલનાય નણશ શોમ. ભાટે અલ્રાશનો
શુ કભ ચાશે તો ખુળીથી અને ચાશે તો
નાખુળીથી ભાન્મ યાખ. જ્માયે તેની રૂશ કબ્ઝ
કયે છે અને વગા-વ્શારાંઓ યડે છે ત્માયે તે
કશે છે કે ળા ભાટે યડો છો ? ખુદાની કવભ ભેં
કાંઇ ઝુલ્ભ નથી કમો અને તેના વભમ શેરાં
ભેં તેની રૂશ કબ્ઝ કયી નથી. તભાયે તો
ોતાની ઝાત ભાટે યડલું જોઇઍ. શુ ં તો
તભાયી ાવે અનેક લખત આલીળ, ઍટરે
વુધી કે તભાયાભાંથી કોઇ ફચલા ાભળે નણશ.
અનુક્રભણણકા

2262

hajinaji.com

ભુશ્રીકોના કુફ્ર અને ગુનાશના કાયણે જે શારત
કમાભતના રદલવે થળે તેનું અલ્રાશ લણજન કયે
છે કે તેઓ અલ્રાશની શુ ઝુયભાં ભાથું નભાલી
ઉબા શળે અને કશેળે કે શલે અભાયી આંખો
ઉઘડી ગઇ અને કાનો ખુરી ગમા. અભોને
દુણનમાભાં પયી ભોકર કે અભો નેક અભર
કયીઍ.
જ્માયે ભુશ્રીકો ઍ ભુજફ કશેળે તો અલ્રાશ
તયપથી અલાજ આલળે કે અભો ચાશતે તો
દુણનમાભાં દયેક વ્મણક્તને જફયાઇથી ણશદામત
કયત અને તેથી ફધામ ઇભાન રાલત, ણ ઍ
ફાફત અજભાઇળથી ણલરૂઘ્ધ છે . ઇન્વાન
આ ભેે ઇભાન રાલે કે જે થી વલાફ અને
પ્રવંળાનો શકદાય થામ. તેથી જ કોઇને ણ
ઇભાન રાલલા ભાટે જફયાઇ કયી નથી.
અભોઍ તેને આઝાદ ફનાલેર છે . ચાશે
ઇભાન રાલે ચાશે કુફ્ર ઇખતીમાય કયે. ફુયા
આઅભારના કાયણે અભો જશન્નભને
જીન્નાતો અને ઇન્વાનોથી અલશ્મ બયી
નાખીળું.
કમાભતના રદલવે કાપયોને કશેલાભાં આલળે કે
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તભો ભોઅજીઝા અને દરીરો જોલા છતાં
ઇભાન રાવ્મા નણશ. તભો આજના રદલવની
શાજયીને બુરી ગમા શતા અને તભો જે કભો
કયતા શતા તેના ફદરે શંભેળના અઝાફની
ભજા ચાખો.
૧૫ થી ૧૭ભી આમાત :-

ُّ َ
َّ
َ ّ َ ّٰ
ِان َما یُ ۡؤ ِم ُن ِبا ّٰی ِتنا ال ِذیۡ َن ِادا دِٔ ُو ۡقا ِب َہا
َ َ
َُ
ٓ ّو ۡقا ُس ّج ًدا ّق َس ّ َب ُحوۡا ِب َح ۡم ِد َذ ِّب ِہ ۡم َق ُہ ۡم
ۡ
﴾۱۵﴿ لَا یَ ۡس َتکكِ ُؿ ۡق َـ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ ّٰ َ َ َ
اج ِع یَ ۡد ُعوۡ َـ
ض
ِ تتجافی جنوبہم ع ِن الم
ّٰ ۡ َ َ َ
َ َ ً َ َ
َذ ّب ُہ ۡم خوۡفا ّق ط َم ًعا ۫ ّق ِم ّما َذرقن ُہ ۡم
ُ ۡ
﴾۱۶﴿ یُن ِفقوۡ َـ
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ۡ ُ ۡۤ َ ۡ َ َ َ َ
َُ
فلَا ت ۡعل ُم جف ٌس ّما اخ ِفیَ ل َ ُہ ۡم ِّم ۡن ق ّو ِۃ
ُ َ ُ َ ًۢ َ َ ُ ۡ َ
﴾۱۷﴿ ٓاء ِب َما کانوۡا ح ۡع َملوۡ َـ
اعه ٍف ۚ جز
ભાત્ર તેઓજ અભાયી આમતો ય ઇભાન
યાખે છે કે જે ભને ણ તે (કુયઆન) લડે ફોધ
આલાભાં આલે છે ત્માયે ણવજદાભાં ડી
જામ છે , અને ોતાના યલયરદગાયના
લખાણની તસ્ફીશ (ભાા) ઢે છે , અને
(ભુદ્દર) અણબભાન કયતા નથી.
(યાત્રે) તેભના ડખાં થાયીઓથી ણલખુટાં
(જાગૃત) યશે છે , તેઓ ોતાના યલયરદગાયને
બમ અને આળાની શારતભાં ોકાયતા યશે
છે ; અને અભોઍ તેભને જે કાંઇ આપ્મું છે
તેભાંથી (અભાયી યાશભાં) ખચજતા યશે છે .
(૧૬)
જે થી કોઇ વ્મણક્ત આ લાત નથી જાણતી કે
તેભની આંખોની ટાઢક ભાટેની કઇ કઇ
લસ્તુઓ તેભના ભાટે વંતાડી યાખલાભાં આલી
છે , (અને આ) તેભના નેક કામોનો ફદરો શળે
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જે તેઓ કમાજ કયતા શતા. (૧૭)
શલે અલ્રાશ ભોઅભીનોનું લણજન કયે છે કે
તેઓ અભાયી આમતો ઉય ઇભાન યાખે છે
તેઓને આમતો થકી નવીશતો કયલાભાં આલે
છે અને તેઓ ખુદાના ખોપથી વજદાભાં ડી
જામ છે અને અલ્રાશની તસ્ફીશ કયે છે અને
તેઓ ભુદ્દર અણબભાન કયતા નથી. (આ
લાજીફ વજદાની આમત છે . આ આમત
ઢલા અથલા વાંબલા છી વજદો કયલો
લાજીફ છે .)
યાત્રે તેઓ વુલાની જગ્માઍથી ઉઠીને ખુદાના
ણઝક્રભાં ભશ્ગુર થામ છે અને તશજ્જુ દની
નભાઝ ઢે છે અને તેના ગઝફથી ફચલા
ભાટે તેની યશેભતની આળા યાખે છે અને
અભોઍ જે કાંઇ આપ્મું છે તેભાંથી અભાયી
યાશભાં ખચજ કયે છે . શ. ઇભાભે ભોશમ્ભદ
ફારકય (અ.)ઍ પયભાવ્મું કે આમત શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.) અને તેભના
તાફેદાયો તથા અનુવયણ કયનાયના શકભાં
નાઝીર થઇ છે , કે જે ઓ યાતના શેરાં
બાગભાં વુઇ યશે છે અને જ્માયે ફે તૃણતમાંળ
અનુક્રભણણકા

2266

hajinaji.com

અથલા તેથી લધુ ઓછી યાત વાય થામ છે
ત્માયે ખુદાના ખોપથી ોતાના ણફસ્તય
ઉયથી ગબયાઇને ઉઠે છે . ભતરફ કે તેઓ
યાત્રીના ઇફાદત કયે છે . શ. ઇભાભે શવન
અસ્કયી (અ.)ભે જે લવીમતનાભું અરી ણફન
ફાફલમશ કુમ્ભીને રખમું શતું કે તું યાત્રીની
નભાઝ ઢતો યશે. શ. યવુરે ખુદા (વ.)ઍ શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ને લવીમત કયી
શતી કે તભાયે યાત્રીની નભાઝનું ઢલું રાઝીભ
છે અને જે કોઇ યાત્રીની નભાઝને શરકી જાણે
તે અભાયાભાંથી નથી. ઍશરેફમત (અ.)ના
ભોણશફભાંથી ઍક જ. ઓલેવે કયની છે તેઓ
યાતના જ્માયે ઇફાદત કયતા શતા ત્માયે કશેતા
શતા કે આ યાત્રી રૂકુઅની છે અને ઍક
રૂકુઅભાં આખી યાત વાય કયતા શતા. ફીજી
યાત્રે કશેતા શતા કે આ વજદાની યાત છે અને
તેઓ આખી યાત વજદાભાં ગુઝાયતા શતા.
કોઇઍ કહ્યું કે અમ ઓલેવ ! “ળું ુયી યાત
ઍક જ શારતભાં વાય કયો છો ?” જલાફ
આપ્મો કે યાત ઍટરી રાંફી ક્માં છે .
“અઝર” થી “અફદ” વુધી જો યાત શોત તો
અનુક્રભણણકા

2267

hajinaji.com

શુ ં ઍક વજદાભાં ગુઝાયત.
શલે ખુદા ઍ રોકો ણલળે પયભાલે છે કે યાત્રીના
ઉઠલાલાા અને અલ્રાશની યાશભાં ખચજ
કયનાયા ભાટે આંખને યોળની અને ઠંડક આે
ઍલી ચીઝને છુ ી યાખલાભાં આલી છે તેને
કોઇ ણ જાણતું નથી ન ભરાઍકા, ન ભુયવર
મગમ્ફય અને ઍ ફદરો ઍ રોકો ભાટે છે
જે ઓ ખારીવ ણનય્મતથી અભર કયતા શતા.
૧૮ થી ૨૧ભી આમાત :-

ً َ َ َ ۡ ََ ً ُۡ َ َ ۡ َََ
ۖ لَا
ؕ اسقا
ِ افمن کاـ مؤ ِمنا کمن کاـ ف
﴾۱۸یَ ۡس َت ٗو َـ ﴿ 
ّٰ ُ َ َ ۡ ُ َ ّٰ َ ۡ َ ّ َ ّ َ
ّٰ
ّ
اما ال ِذین امنوا ق ع ِملوا الص ِلح ِت
ۢ
َۡف َل ُہ ۡم َج ّّٰن ُت ال ۡ َماۡ ّٰقی ۫ ن ُ ُزل ًا ب َما کَانُوا
ِ
ُ
﴾۱۹﴿ حَ ۡع َملوۡ َـ
અનુક્રભણણકા

2268

hajinaji.com

ۡۤ َ َ ّ ُ ُ َ ّ ُ ُ ّٰ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ّ َ ّ َ َ
ق اما ال ِذین فسقوا فماقىہم الناذ ؕ کلما
ۡ َ َ ۡۤ َ
ُ ۡۤ ۡ
ا َذ ُاخ ۡقا ا ۡـ ّیُ ُو ُجوۡا ِمن َہا ا ِع ۡی ُد ۡقا فِ ۡی َہا َق
َّ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ
اب الناذِ ال ِذ ۡی
قِیل لہم دققوا عذ

ّ َُ
ُۡ
﴾۲۱﴿ کن ُت ۡم ِب ٖہ تک ِذبُوۡ َـ
َ َ ۡ َ ّ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ َ َ
ّٰ َ
اب الۡا ۡخنی ُخ ۡق َـ
ذ
ِ ق لن ِذحقنہم ِمن الع
َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
ُ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
﴾۲۱﴿ اب الاخكؿِ لعلہم یر ِجعوـ
ِ العذ

ળું તે ળખવ કે જે ભોઅભીન છે તે તેના જે લો
(થઇ ળકે) છે કે જે દુયાચાયી શોમ ? ફન્ને
(શયગીઝ) ફયાફય નથી. (૧૮)
તે રોકો કે જે ઓ ઇભાન રાવ્મા તથા વત્કામો
કમાજ તો તેઓ જે કામો કમાજ કયતા શતા તેના
ફદરાભાં તેભને યશેલા ભાટે ફગીચા શળે; આ
યોણાગત તેભણે કયેરા વત્કામોના ફદરાભાં
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શળે. (૧૯)
અને યહ્યા તે રોકો કે જે દુયાચાયી શતા તો
તેભનું ઠેકાણં આગ (જશન્નભ) છે ; જ્માયે
જ્માયે ણ તેઓ તે (આગ)ભાંથી નીકલાનો
ઇયાદો કયળે ત્માયે તેભાંજ ાછા ધકેરી
દેલાભાં આલળે, અને તેભને કશેલાભાં આલળે
કે શલે તભે આ આગની ભજા ચાખો કે જે તભે
જુ ઠરાવ્મા કયતા શતા. (૨૦)
અને આ ણ જરૂયી છે કે ઍ ભોટા અઝાફ
ઉયાંત અભે તેભને (દુણનમાભાં) ઍક નાના
અઝાફની ણ ભજા ચખાડીઍ કે કદાચને
તેઓ (વન્ભાગે) ાછા પયે. (૨૧)
ફન્ને રપકાજઓના ુસ્તકોભાં છે કે લરીદ ફીન
ઉતફા ફીન ભોઇત ગલજની વાથે શ. અરી
(અ.)ને કશેલા રાગ્મો કે અમ અરી (અ.) તું
છોકયો છે . ભાયી જલાનીની ળણક્ત તાયા કયતાં
ણલળે છે , ભાયી ફોરલાની છટા તાયા કયતાં
ઉિભ છે અને ભાયો નેજો તાયા નેજા કયતાં
લધાયે તેઝ છે અને તાયા કયતાં રશ્કયભાં શુ ં
વાણફત કદભ છુ ં . આે પયભાવ્મું કે : અમ
ફદકાય પાવીક ચુ યશે. તને ભાયા
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ભુકાફરાભાં ગલજ કયલાની અને લાત કયલાની
ળણક્ત નથી. તે લખતે કુદયતે આ આમત
નાઝીર પયભાલી. લરીદ ણલળે રખે છે કે તે
વભમની વ્મણક્તઍ તેને કુપાનો શાકીભ ણનમુક્ત
કમો શતો. યાતના લખતે તેણે ળયાફ ીધો
અને ભસ્જીદભાં આલી જભાત નભાઝ ઢાલી
અને કહ્યું કે જો કશો તો આથી ણ લધાયે
ઢાલી દઉં. જ્માયે રોકોઍ તેની પયીમાદ ઍ
વભમની વ્મણક્તને કયી તો તેને ત્માંથી ફોરાલી
રીધો. છી તેણે તે ણલળે શ. અરી (અ.)
વાથે ભશ્લેયો કમો. આે પયભાવ્મું કે તેને ૮૦
કોયડા ભાયલા જોઇઍ અને ઍજ કાયણે શ.
અભીરૂર ભોઅભેનીન (અ.)ના ણખરાપતના
ઝભાનાભાં તેણે આના શાથ ઉય ફમઅત
કયી નણશ.
જે રોકો ખુદા અને મગમ્ફય ઉય ઇભાન
રાવ્મા અને નેક અભર કમાજ તેનો ફદરો
જન્નત છે . આ યોણાગત તેભણે કયેરા નેક
અભરના ફદરાભાં શળે.
જે રોકોઍ ફુયા કૃત્મો કમાજ શળે તેભનું યશેઠાણ
જશન્નભ છે . તેઓ આગભાંથી ણનકલા
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ચાશળે તો તેભને ાછા ધકેરી દેલાભાં આલળે.
કુદયત કશે છે કે અભો ભક્કાલાાઓને
આખેયતના ભોટા અઝાફ ણવલામ દુણનમાના
નાના અઝાફો ણ ચખાડીળું. જે ભકે કત્ર
તથા કેદ થલું. શ. ઇભાભે જાઅપયે વારદક
(અ.)ઍ પયભાવ્મું કે નાના અઝાફનો અથજ
કફયનો અઝાફ છે અને ઍક અઝાફ
દુણનમાનો ઍ ણ છે કે ફાયભા ઇભાભ
(અ.)નું કાપય ઉય ચઢાઇ કયલી અને કાપયોનું
કત્ર થલું. દુણનમાના અઝાફભાં દુકા ણ છે
કે તેભાં તેઓ ગીયપતાય થામ.
૨૨ થી ૨૫ ભી આમાત :-

َ ّ ُ ّ َ ّٰ ّٰ َ ّ ُ ۡ َ ّ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ
ق من اظلم ِممن دِٔو ِبای ِت ذ ِب ٖہ ثم
َّ
ۡ
َ َۡ
ۡ
ۡ
اع َوص َعن َہا ؕ ِانا ِم َن ال ُم ۡجرِ ِمه َف
ۡ
﴾۲۲٪ ﴿ ُمن َت ِق ُموۡ َـ
َۡق لَقَ ۡد ّٰاتَ ۡی َنا ُموۡ َسی ال ۡ ِک ّٰت َب َفلَا تَ ُک ۡن فی
ِ
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ۡۤۡ َ ّ ً ُ ُ ّٰ ۡ َ َ َ َ ّ ۡ ّ َ ۡ
ِمری ٍۃ ِمن ل ِقٓائِ ٖہ ق جعلنہ ہدی ل ِبجِی
﴾۲۳﴿ ِا ۡي َوٓا ِءیۡ َل

َ َ َ
َ ًَ َ ۡ َۡ
َق َج َعلنا ِمن ُہ ۡم ائِ ّمۃ ّی ۡہ ُد ۡق َـ ِبا ۡمرِنا ل َ ّما
ُ َ ّٰ ُ َ ۡ ُ َ َ
﴾۲۴﴿ ۖ َق کانوۡا ِبا ّٰی ِتنا یُوۡقِنوۡ َـ
۟ صكؿقا
ۡ
َ
ۡ
َ َ َ
ِا ّـ َذ ّبک ُہوَ حَف ِص ُل بَ ۡین ُہ ۡم یَوۡ َؿ ال ِق ّٰی َم ِۃ
ُ َ
ُ ۡ
﴾۲۵﴿ فِ ۡی َما کانوۡا فِ ۡی ِہ یَخ َت ِلفوۡ َـ
અને તે કયતાં લધાયે ભોટો ઝાણરભ કોણ શળે કે
જે ને તેના યલયરદગાયની આમતો દ્લાયા
નવીશત કયલાભાં આલી શોમ, છતાં તેણે
તેનાથી ભોઢું પેયલી રીધું શોમ ! ણનવંળમ અભે
ગુનેશગાયોથી ફદરો રેનાયા છીઍ. (૨૨)
અને ખચીતજ અભોઍ ભૂવાને (તૌયેત)
રકતાફ અજણ કયી શતી (અને ઍલીજ યીતે
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તને આ કુયઆન અજણ કમુું છે ), ભાટે (શે
યવૂર !) તું આ (કુયઆન)ના ભલાભાં ળંકા
ન કય, અને અભોઍ તે (તૌયેત) રકતાફને
ફની ઇવયાઇર ભાટે ણશદામત (વન્ભાગજ
દળજક) ઠયાલી શતી. (૨૩)
અને જ્માયે તેભણે ધીયજ ધયી તથા અભાયી
આમતો ય વંૂણજ ણલશ્લાવ યાખમો ત્માયે
અભોઍ તેઓભાંથી ઍલા ઇભાભ (આગેલાન)
ફનાવ્મા કે જે અભાયી આજ્ઞા પ્રભાણે
ણશદામત કયતા શતા. (૨૪)
(શે યવૂર !) ણનવંળમ તાયો યલયરદગાય
કમાભતના રદલવે જે જે ફાફતોભાં તેઓ
ભતબેદ કમાજ કયે છે તેનો તેભની લચ્ચે ણનણજમ
કયી દેળે. (૨૫)
તે વ્મણક્તથી કોણ લધાયે ઝાણરભ શળે કે જે ને
કુયઆન થકી ફોધાઠ આલાભાં આલે છતાં
તે ભોંઢું પેયલી રે. ખયેખય કુદયત ગુનેશગાયોથી
ફદરો રેનાય છે .
જ્માયે કુયેળના કાપયોઍ ભોઅજીઝા જોલા
છતાં મગમ્ફય (વ.)ને જુ ઠરાવ્મા તેથી આ
(વ.)ને ફશુ જ યંજ થમો, તેથી અલ્રાશે
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શઝયત (વ.)ને આશ્લાવન આલા ભાટે શ.
ભુવા (અ.)નું લણજન કમુું છે . આ આમતભાં
જાશેયભાં વંફોધન આં શઝયત (વ.) તયપ છે
ણ ભુયાદ શુ ઝુયની યીવારતભાં અને આ
(વ.) ઉય જે રકતાફ નાઝીર થલા ઉય
ળંકા ધયાલતા શતા તેઓ ણલળે છે .
છી પયભાલે છે કે અભોઍ ઍ રોકોભાંથી
ઇભાભો અને ેળલા કમાજ જે ઓ તલયેતના
ઍશકાભો રોકોને અભાયા શુ કભથી શોંચાડતા
શતા. છી તેઓઍ રોકોના તકરીપ આલા
ઉય વફય કમો અને ગુનાશોથી દુય યહ્યા. આ
ઇળાયો ઍ તયપ છે કે અમ ભોશમ્ભદ (વ.)
અભો તાયી ઉમ્ભતભાં ણ ઇભાભ ફનાલીળું,
જે લી યીતે અભોઍ ભુવા (અ.)ને રકતાફ
આી તેજ પ્રભાણે તને રકતાફ આી છે .
જે લી યીતે તેભની ઉમ્ભતભાં ણશદામત આલા
ભાટે ઇભાભ શતા તેલીજ યીતે તભાયી
ઉમ્ભતભાં ણ ઇભાભ આીળું. શ. ભુવા
(અ.)ની ઉમ્ભતભાં ફાય ઇભાભ શતા અને
આ (વ.)ની ઉમ્ભતભાં ણ ફાય ઇભાભ
થમા.
અનુક્રભણણકા
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ખુદાલંદે આરભ તે રોકોની દયણભમાન પેંવરો
કયળે કે જે ઓ આવભાં ણલખલાદ કયતા
શતા.
૨૬ થી ૩૦ ભી આમાત :-

َ
َ َ ََۡ
َ
ا َق ل َ ۡم یَ ۡہ ِد ل َ ُہ ۡم ک ۡم ا ۡہلکنا ِم ۡن ق ۡب ِل ِہ ۡم
َ
ُ
ُۡ
ِّم َن الـ ُػ ۡق ِـ یَ ۡمشوۡ َـ ف ِ ۡی َم ّٰس ِک ِن ِہ ۡم ؕ ِا ّـ ف ِ ۡی
ّٰ َ ّٰ َ َ
دل ِک لَا ّٰی ٍت ؕ افلَا یَ ۡس َم ُعوۡ َـ ﴿﴾۲۶
ٓاء ِاخَی الۡاَ ۡ
اَ َق ل َ ۡم یَرَ ۡقا اَنَّا ن َ ُسوۡ ُؼ ال ۡ َم َ
ص
ذ
ِ
َ َُۡ
َُۡ
ۡ
ۡ
ال ُجرُرِ فنُ ِو ُث ِب ٖہ ر ۡذ ًعا تاک ُل ِمن ُہ
ََ
ََۡ ُ َُۡ
ام ُہ ۡم َق اجف ُس ُہ ۡم ؕ افلَا یُ ۡب ِِ ُو ۡق َـ ﴿﴾۲۷
اجع
ُۡ
ّٰ َ ۡ َ
ُ ُ
َق حَقوۡلوۡ َـ َمتی ّٰہذا الف ۡت ُح ِا ۡـ کن ُت ۡم
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ۡ
﴾۲۸﴿ ّٰص ِدقِه َف
َّ ُ َ ۡ
ُ
ۡۤ َ َ
َۡ
ق ۡل یَوۡ َؿ الف ۡت ِح لَا یَنفع ال ِذیۡ َن کؿ ُػ ۡقا
ُ
َۡ
﴾۲۹﴿ ِایۡ َمان ُہ ۡم َق لَا ُہ ۡم یُنؾ ُػ ۡق َـ
ۡ
ۡ ُ َّ
ۡ ۡ ۡ ََ
فاع ِوص َعن ُہ ۡم َق ان َت ِؾ ۡػ ِان ُہ ۡم ّمن َت ِؾ ُػ ۡق َـ
﴾۳۱٪ ﴿
ળું આ તેભના ભાટે ફોધદામક નથી કે અભોઍ
તેભની શેરાં કેટરીઍ ેઢીઓનો નાળ કમો કે
જે ભના ઘયોભાં (આ રોકો) ચાલ્મા પમાજ કયે છે
? ફેળક તેભાં ણનળાનીઓ ભોજૂ દ છે , છતાં
શજી ણ તેઓ (ઘ્માન ૂલજક) વાંબતા નથી
? (૨૬)
ળું તેઓ આ નથી જોતા કે અભે ાણીને
ડતય બૂણભ તયપ શાંકી રઇ જઇઍ છીઍ,
છી તે લડે ખેતી ઉત્ન્ન કયી દઇઍ છીઍ,
જે ભાંથી તેભના ળુઓ ખામ છે અને તેઓ
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ોતે ણ ? ળું શજી ણ તેઓ ઘ્માન દઇ
જોતા નથી ? (૨૭)
અને તેઓ કશે છે કે જો તભે વાચા છો તો
દેખાડો આ પેંવરો થળે ક્માયે ? (૨૮)
તું કશે કે પેંવરાના રદલવે તે રોકો કે જે ઓ
દુણનમાભાં ઇભાન નથી રાવ્મા તેભનું ઇભાન
રાલલું તેભને કાંઇ રાબ શોંચાડળે નણશ,
અને તેભને ભોશરત ણ આલાભાં આલળે
નણશ. (૨૯)
ભાટે (શે યવૂર !) તું તેભના તયપથી ભોઢું પેયલી
રે અને યાશ જો; ણનવંળમ તેઓ ણ યાશ
જોઇ યહ્યા છે . (૩૦)
ળું ઍ ભક્કાલાાઓ ભાટે ફોધદામક લાત
નથી કે અભોઍ તેઓની શેરાં કેટરીક
ેઢીઓનો નાળ કયી દીધો. જો કે તેભાં
અભાયી ણનળાનીઓ ભોજુ દ છે છતાં ણ
તેઓ ઘ્માનુલજક વાંબતા નથી.
ળું ભક્કાના કાપયોઍ જોમું નણશ કે અભો
ડતય ઝભીન ઉય ાણીને ભોકરીઍ છીઍ
અને તેભાં જાત-જાતના ઘાવ ઉગે છે અને
તેભાંથી તેભના ળુઓ ચયે છે , ળું શજુ ણ
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તેઓ તે પ્રત્મે ઘ્માન આતા નથી ?
ભક્કાના કાપયો કશે છે કે તભો જે કશો છો તે
અલ્રાશની ભદદ ક્માયે આલળે અને કશો છો
કે જે ઓ જુ ઠરાલનાય છે તેઓ ઉય
અલ્રાશનો અઝાફ ટુટી ડળે, તો ફતાલો કે
ઍ લખત ક્માયે આલળે અને તભાયો અને
અભાયો પેંવરો ક્માયે થળે ?
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તેઓને કશે કે ઍ
ભક્કા પતેશ થલા અથલા ફદયની રડાઇના
રદલવે ઍ કાપયોનું ઇભાન તેઓને પામદો નણશ
શોંચાડે, કેભકે જ્માયે તેઓ ભામાજ જળે ત્માયે
પામદાનો કોઇ વલાર જ નથી. ભતરફ ઍ કે
કમાભતભાં તેભને કોઇ જાતનો પામદો શોંચળે
નણશ.
અમ ભોશમ્ભદ (વ.) તું તેઓથી ભોઢું પેયલી રે
અને ણનભાજણ થઍરી ભુદ્દત વુધી તેઓને
છોડી આ અને યાશ જો. ખયેખય તેઓ ણ
યાશ જોઇ યહ્યા છે .
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