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અ લામા હા

ના

સાહબની

વન ઝરમર
અ લામા હાજી ગુલામઅલી હાજી
ઈ માઈલ

(હાજી

નાજી)

સાહેબનો

નાનપણથી જ ઉ ચ સં કારોના ચાિરત્ર
ઘડતર

થકી

મઝહબી

વાતાવરણમાં

જતન પ ૂવર્ક ઉછે ર કરવામાં આ યો.
આપે પ્રાથિમક તેમજ ઉ ચ પ્રકારની
દીની

તઅલીમ

કાદરહસ
ુ ૈન

ગુલામહુસૈન

જનાબે

મુ લા

અને

મૌલાના

કરબલાઈ
હૈદરાબાદી
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આિલમે

બાઅમલ

પાસેથી

મેળવીને

અરબી, ફારસી, ઈ મે કુરઆન, ઈ મે
તફસીર અને હદીસોનો ઉંડો અ યાસ
કરી ગુજરાતી ભાષામાં તબલીગે દીનની
શ આત કરી.
આપે

એવા

સમયે

તબલીગે

દીનની શ આત કરી કે જયારે લોકો
અજ્ઞાનતાના

અંધકારમાં

વહેમ,

ધા,

અંધ

જઝીરોમાં
ં

અને

જકડાયેલા

અટવાયેલા,
કુિરવાજોની

હતા.

વાથીર્,

લાલચુ, બાિતલ રાહબરોને અનુસરીને
ગુમરાહ થઇ ર ા હતા. કૌમની નાવ
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િકનારાથી

દૂર

સાચી

ચ ૂકીને

િદશા

મજધારમાં ડોલતી હતી. યારે િવવાદ,
િવરોધ
સંકટો

અને

અવરોધ

આપિ ઓ

સબ્ર, યકીન

તથા

અને

તેમજ

અનેક

મુ કેલીઓનો

બલંદ

િહંમતથી

દ્રઢતાપ ૂવર્ક સામનો કરીને બાિતલની
ત ુફાની આંિધયોથી બચાવી, િહદાયતનો
િચરાગ હાથમાં લઈને તેની રોશનીમાં
આપણી કૌમને રાહેનજાત બતા યો.
િશયા

ઇ નાઅશરી

મઝહબ

આપણી કૌમ માટે એક ઇ તેદા શ આત
હતી યારે ખુબ જ નાજૂક અને સંકટોથી
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ભરે લા એવા બારીક કટોકટીના કપરા
સમયે હાજી નાજી સાહેબે

િહ મત,

હ સલા અને મક્કમતાથી કલમ અને
ઝબાન વડે અથાર્ત લખાણ, વાએઝો,
નસીહતો તેમજ મજલીસોથી ત લીગ
કરી

આપણને

િશયા

ઇ ના

અશરી

બના યા. આવા મુ કી અને પરહેઝગાર
આલીમે બાઅમલની ઉમદા, ઉ મ અને
અમુ ય સેવાઓનો આપણે

ટલો પણ

આભાર અને એહસાન માનીએ તેટલો
ઓછો

છે .

જયારે

આપણે

રાહે

હક

િચંધનારા (બતાવનારા) કે સમજાવનારા
મોતથી મઆદ ‐ 13
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ગુજરાતી ભાષામાં સામિયકો કે પુ તકો
ન

હતાં

યારે

હાજી

નાજી

સાહેબે

અ લાહની અસીમ કૃપાઓ થકી પોતાની
કલમ
અને

ારા રાહેનજાત – બાગેનજાત
ન ૂરે

ઈમાન

નામના

મઝહબી

િરસાલાઓ અને અસંખ્ય િકતાબો તેમજ

કુરઆને

કરીમ, તેનો

તરજુમો

તથા

તફસીર અપર્ણ કરીને આપણી કૌમને
જાગૃત કરી. આ
ઘર હશે

ભાગ્યેજ કોઈ એવું

માં આપની એકાદ િકતાબ

પણ ન હોય.
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મઝહબે હક અને કૌમી િખદમતમાં
પોતાનુ ં સમગ્ર જીવન અપર્ણ કરી, કલમ
અને ઝબાન વડે

હાદ કરી જહાલત

અને અજ્ઞાનતાના અંધકારને દૂર કરી
ઇ મનુ ં નુર ફેલા યુ.ં

ના પ્રકાશમાં

આપણે હકના માગર્ને અનુસરી આગળ
વધતા રહીશુ.ં (ઈ.અ.)
આપની

અનથક

કોિશશો

અને

પ્રય નોથી ગામેગામ મ જીદો, મદ્રેસાઓ
અને ઇમામવાડાઓ આબાદ થયા. આવા
આિલમે બાઅમલના ઇ તેકાલ પછી ૫૦
વષર્

બાદ

સને

મોતથી મઆદ ‐ 15
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મુખલીસ ચાહકો અને અકીદતમંદોએ
આપની

મઝહબી

િખદમતના

અને

અપાર

એહસાનોની

સામાિજક

ઋણ

કદરદાનીના

અને

મ ૃિત

પે

આપના જ નામથી ભાવનગર મુકામે
નાજી

“હાજી
થાપના

કરી.

મેમોિરયલ
માં

ટ્ર ટ”ની

મઝહબી

અને

સામાિજક પ્રવુિ ઓ શ કરવામાં આવી.
આવો આપણે સૌ હાજી નાજી
સાહેબની અંિતમ ઈ છાઓ અને અધ ૂરી
ખ્વાિહશોને પ ૂણર્ કરવા િનખાલસભાવે,
ખભેખભા િમલાવી એક બીજાના અત ુટ
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સહકાર વડે અ લામાના દીની પુ તક
પ્રકાશન
જીવંત

અને
રાખીએ

માઅસ ૂમીન

તબલીગી
અને

અિભયાનને

અ લાહ

તથા

(અલિ હ સલામ)ની

ખુશનુદી હાંિસલ કરીએ.
હાજી નાજી મેમોરીયલ ટ્ર ટ
(ભાવનગર)
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હા

ના

સાહબની એક ભલામણ

મરહમ
ુ
સાહેબ

અ.મ.

અ હાજ
બાનીએ

ગુલામઅલી
રાહેનજાત

પોતાના પ્રકાિશત લગભગ બધા જ
પુ તકોમાં િબરાદરોને ભલામણ કરતા
હતા કે આ “ખાકસારને દોઆએ ખૈરથી
યાદ કરશો અને ઇ તેકાલ કરી જવા
પછી એક સ ૂરએ ફાતેહા પઢીને બક્ષી
આપશો.” અ લામા અ.મ. એ સંપાિદત
કરે લા મઝહબી આ મહાન સંગ્રહના
પ્રકાશન વખતે એમની એ ભલામણ
મોતથી મઆદ ‐ 18
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આપ

સૌને

યાદ

અપાવતાં િવનંતી

કરીએ છીએ કે િહજરી સન ૧૩૬૨, માહે
ઝી હજની આઠમી તારીખે વફાત પા યા
હોય એ િદવસે આપની એ ભલામણ
િ વકારી અ લામા મહર્ મ
ુ ની

હને સુરએ

ફાતેહા પઢી બક્ષી આપશો.....
“હાજી નાજી મેમોિરયલ ટ્ર ટ”
ભાવનગર
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મોતથી મઆદ
મઆદ (કયામત) શ દ અવદથી
બ યો

છે .

નો

આવવાનો છે . કેમકે

મતલબ

પાછા

હ શરીરમાં ફરી

વખત પાછી આવે છે . મઆદ ઉસુલે
દીનમાંથી એક છે . તેનો એઅતેકાદ
(યકીન) રાખવો દરે ક મુસલમાન પર
વાિજબ છે . દરે ક ઇ સાન મયાર્ પછી
જીવતો

થશે

અને

એના

અઅમાલ

(કરણી)નો બદલો એને મળશે.
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હ

ંુ ચીઝ છે ?

અ લાહ

તઆલાએ

કુરઆને

શરીફમાં ફરમા યું છે : “યસ અલુનક
અની ર્ હ,
અથાર્ત

કોલી ર્ હો િમન અમ્રે ર બી”
(અય

મોહ મદ

સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ) લોકો
તમને હ િવષે પ ૂછે છે કે તે શું છે ? તો
તેના જવાબમાં એટલું કહી દો હ મારા
રબનો અમ્ર (હક
ુ મ) છે . “વમા ઉતીત ુમ
મેનલ

ઈ મે

ઇ લા

મોતથી મઆદ ‐ 21
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તમને

કઈ ઇ મ આપવામાં આ યું તે

બહુ જ થોડું છે .
મતલબ

કે

સામા ય

માણસને

અક્કલ આપવામાં આવી તે એવી નથી
કે

હ શું છે તે સમજવામાં તેને કામ

આવી શકે અને તેન ુ ં કારણ એ છે કે
ખુદાએ પોતાની મ લેહતથી ઘણુ ં થોડું
ઇ મ આ યુ ં છે .

ને

ટલી સમજણ

એટલું ઇ મ આ યું છે તે તેના માટે
પ ૂરત ું છે કે તે એનાથી એટલુજ
ં સમજી
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શકે છે કે

હ તેના રબનો અમ્ર (હક
ુ મ)

છે .
હના

સંબધ
ં માં

હકીમોએ

સંશોધન કયુર્ં છે તેના પરથી મહાન
િવ ાનોએ એ અનુમાન તારવી કાઢેલ છે
કે માણસના શરીરમાં વહેતા
અિત સુ મ લોહીમાંથી

વરછ

વરાળ પૈદા

થાય છે અને શરીરની ડાબી બાજુની
નળી વાટે થઈને િદલમાં પ્રવેશે છે તેજ
હ છે .
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િવ ાનોએ જો કે

હના સંબધ
ં માં

ઉપર પ્રમાણેનો ખુલાસો આ યો છે , પણ
એ સંતોષકારક ખુલાસો નથી. કારણ કે
તેનાથી

હની હકીકત જાણી શકાતી

નથી. એ હકીકત જાણવા પાછળ એમની
અક્કલ આ

હેરાન પરે શાન છે .

હ

િવષે જ્ઞાન મેળવવું એટલું મુ કેલ છે કે
િવ ાનો

હના િવષે ઊંડાણમાં ઉતયાર્

છે તે બધા નાિ તકપણાનો ભોગ બનેલ
છે .
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હઝરત
અલી

ઇ ને

અમી લ
અબી

મોઅમેનીન
તાિલબ

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું છે કે, “મન
અરફ નફસહુ
અથાર્ત
ઓળખ્યો

ફકદ અરફ ર બહ”

ણે પોતાના નફસ ( હ)ને
તેણે

ખુદાને

ઓળખ્યો,

ઈમામના આ કથન િવષે હકીમો અને
આિલમોનુ ં કહેવ ું છે કે
શકાતી નથી.

હને ઓળખી

હને ઓળખે છે તે

ખુદાને ઓળખી જશે. બીજા શ દોમાં
કહીએ તો

હ એ માણસ પોતે છે , છતાં
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હની ખરી હકીકત તે સમજી શકતો
નથી અને જયારે તેની અક્કલ એટલી
અધુરી છે કે

પોતે છે એટલે હ, તેને

એ સમજી શકતો નથી યારે તેને પૈદા
કરનાર મહાન કુદરતને તો એ ક્યાંથી
ઓળખી શકવાનો હતો? એટલે તેની
ભલાઈ તો એમાં જ છે કે
પોતાની

હને

લાચાર સમ
માલીકને

સમજવાથી

મ એ
પોતાને

છે તેવી જ રીતે પોતાના

પણ

સંપ ૂણર્

હકીકત

સાથે

ઓળખવાથી પોતાને લાચાર ગણીને
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ુ ાત ન
ખામોશ રહે. તે સંબધ
ં ી વધુ ચંચપ
કરે અને

તેની સમજ શિક્તથી દૂર છે

તેને જાણવાની નાહક જીદ કે કોશીશ ન
કરે . તેમ કરવા જતાં નાિ તક બની
જવાનો ભય છે .
માણસને

હના સંબધ
ં ી યકીન એ

વાતથી થાય છે કે તે જુએ છે કે તેના
અંદર એક એવી શિક્ત રહેલી છે કે

યાં

સુધી તેના શરીરમાં મૌજુદ રહે છે યાં
સુધી તેન ુ ં શરીર દરે ક પ્રકારની િક્રયા કરે
છે . એટલે ખાવુ,ં પીવુ,ં સ ૂવુ,ં ઉઠવુ,ં હરવુ,ં
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ફરવું અને એ િસવાય બધીજ િક્રયાઓ તે
કરત ું રહે છે , પણ તેમાંથી એ શિક્ત
નીકળી જાય છે યારે એ શરીર માટીના
ઢેફાની

મ

અથવા

પ થરની

મ

િનિ ક્રય અને અચેત થઇ જાય છે અને
તેની બધી િક્રયા શિક્તઓ ન ટ થઇ
જાય છે . આ હકીકતની જાણ પરથી એ
માને છે કે કોઈ એવી શિક્ત તેના
ખોળીયામાં છે

ના લીધે તેન ુ ં શરીર આ

બધી િક્રયાઓ કરે છે અને આ શિક્તને તે
હનુ ં નામ આપે છે . આથી િવશેષ હનુ ં
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જ્ઞાન તેને નથી.

વી રીતે શરીરમાં

હની મૌજુદગીના કારણે શરીરની બધી
િક્રયાઓ થતી રહે છે . તેવી જ રીતે
ખલકત

(સ ૃ ટી)માં

ખુદાનુ ં

અિ ત વ

હોવાથી આ સમગ્ર દુિનયાનો દોર ચાલે
છે , અને હવે જો આપણે એ હકીકતને
સમજી લઈએ કે આપણા શરીરની બધી
િક્રયાઓ

હના થકી છે અને

હ એક

લતીફ-સુ મ હકીકત છે . એથી વધુ ઇ મ
કે જાણકારી નથી. તો તેના પરથી
આપણે એ વાતને પણ સમજી શકીએ
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છીએ કે આ કાએનાતની બધી િક્રયાઓ
ચાલે છે તેન ુ ં કારણ ખુદા છે અને હની
ટલી હકીકત આપણે જાણી શકાય
તેથી િવશેષ હકીકત આપણે ખુદા િવશે
પણ જાણી શકતા નથી હ અને ખુદામાં
જમીન-આસમાનનો

ફકર્

છે .

હ

શરીરમાંથી નીકળી જાય છે , પણ ખુદા
હંમેશાથી છે અને હંમેશા રહેશે. દુિનયાને
આપણે હંમેશાથી ચાલતી આવતી જોઈ
ર ા છીએ, કારણ કે તે એનો ખાિલક છે
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અને તેને િન તપણુ ં નથી. એટલે કે તેમાં
ન ટ થવાપણુ ં છે જ નહી.
હના સંબધ
ં માં િવ ાનોએ ઘણા
સંશોધન કયાર્ છે . જો કે એમના વ ચે તે
બાબતમાં ઘણો મતભેદ છે છતાં તેમાંના
મોટા ભાગના િવ ાનો એ વાત પર
સંમત છે કે હ ખુદાની કમાલે કુદરતથી
બનેલી એક બારીક અને ના ક ચીઝ છે .
તે

અંગમાં િમ

થયેલ

નથી

પણ

તેનાથી સદં તર જુદી અિલ ત અને િભ
વ ત ુ છે અને તે એક જવહરે ખાલીસ
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(શુ ધત વ) છે ,

ને માનવ શરીરમાં

રાખવામાં આવેલ છે અને તેની હાલત
દે હમાં એવી છે

વી પાંજરામાં પુરાયેલા

પક્ષીની.
તમામ
આપણા

મોટા

આલીમો

અને
:

જબરદ ત

દાખલા

જ.શેખ મુફીદ, જ.ખ્વાજા નસી

તરીકે

ીન ત ુસી,

જ. શેખ જમાલુ ીન મોત હર િહ લી
અને સુ ત જમાતના મહાન આલીમો
વા કે મોહ મદ ગઝાલી, ફખરુ ીન
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રાઝી, અને

રગેબ

અ ફહાની

વા

આલીમો આ મત ધરાવે છે .
એ સાહેબોએ હઝરત મોહ મદ
(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)એ ફરમાવેલી હદીસો તથા
આસમાની િકતાબોના આધાર લઇ અને
અક્કલનો ઉપયોગ કરી એ મુજબનો
અિભપ્રાય ધરાવે છે .
હઝરત

મોહ મદ

(સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ફરમાવે છે
કે અ લાહ તઆલાએ બધાથી પહેલાં
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અમારા ન ૂરને પૈદા કયુ,ર્ં યારબાદ

હને

પૈદા કરી તેને વાચાથી સરફરાઝ કરી.
હે વાચા મળતાંની સાથે જ બધાથી
પહેલાં

તૌહીદનો

ઈ લ લાહ પઢયો.

કલમો

લાએલાહ

યારપછી ખુદાએ

તમામ ખ્લુકને પૈદા કરી.
હને પૈદા કરી તે ફના થવા માટે
નિહ પણ તેને કાયમ રાખવા માટે પૈદા
કરી

છે .

હ

માણસના

શરીરમાંથી

નીકળી જવા પછી તે ફના થતી નથી
પરં ત ુ તેન ુ ં

થળ પિરવતર્ન થાય છે .
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એટલે કે એક ચીઝને એક જગ્યાથી
ખસેડીને બીજી જગ્યાએ લઇ જવામાં
આવે

તેમ

હને

પણ

શરીરમાંથી

ખસેડીને બીજી જગ્યાએ રાખવામાં આવે
છે .
મઆદ (કયામત)

નો આરં ભ

મોત પછી કબ્ર, બરઝખ, કયામત અને
અંતે જ ત યા જહ મ! હવાસે ખમસા
(પાંચ જ્ઞાન અને કમર્ન ુ ં સાધન) વચા
(ચામડીને પશર્ કરવુ)ં આંખ, જીભ, કાન
નાક

જાહેરી

ઈિ દ્રયો
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સમજવું

અશક્ય

છે

અને

કયામત

કુરઆન, હદીસ અને બુિ ધથી સાિબત
છે . મરવા પછી શું થશે તેની હઝરત
રસુલ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ) એ વહી ારા ખબર આપી છે .
દરે ક ઇ સાનનુ ં તેની હાલત, તેન ુ ં જગત
તથા સમજ પોતાની હદોથી આગળ
વધી શકત ું નથી. દાખલા તરીકે બાળક
માના પેટ પી જગતમાં આબાદ છે . તેના
માટે એ અશક્ય છે કે પોતે સમય પહેલા
(માતાના પેટમાંથી) બહાર આવે અને
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આ િવશાળ ધરતી

જાહેર છે તેને

સમજી શકે. એવી જ રીતે

માનવ

જગતના બંધનમાં જકડાયેલો છે
મ કુતી

(આસમાની- હાની)

સમજી શકતો નથી,

તે

વાતોને

યાં સુધી આ

નાશવંત જગતની ઝંજીરોનુ ં બંધન ત ુટે
નિહ. તે હાની જગત (મરવા પછીનુ)ને
ં
યાં સુધી કુરઆન, હદીસ અને ઇમામો
(અલિ હ સલામ)ના કથનોને ન સમ
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મરલા ( ૃ

ુ પામેલા) વાત કર
શક?

ઓ આવી શંકા ઉભી કરે તેઓ
કહે છે કે મડદુ થ ૂળ પદાથર્ની

મ છે .

તેની સાથે કબ્રમાં સવાલ-જવાબ કેમ
થશે? આવી શંકા જ્ઞાનની ઉણપ, કમ
ઇ મ,

જહાલત

–

અજ્ઞાનતા

અને

આખેરત પર ઈમાન ન હોવાની દલીલ
છે . બોલવું (નુ ક) જીભનુ ં પિરણામ છે .
હોમાં નુ ક અને હલવું (જુબીશ)
ં
નથી.
હયવાની અવયવોમાં હલન-ચલન કરે
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છે .

નો ચોખ્ખો દાખલો એ કે તમો

ઉંઘમાં

વ નાની હાલતમાં વાતો કરો

છો પણ જીભ અને હોઠ હલતા નથી.
કોઈ પાસે જાગી ર ો હોય તો તેની
અવાજ સાંભળતો નથી પણ એ જાગી
જાય છે

યારે કહે છે કે હુ ં હમણા

ખ્વાબમાં ફલાણા સાથે વાત કરતો હતો.
એવી જ રીતે તે દૂરના થળોની સૈર કરે
છે . બાગ બગીચામાં ફરે છે . પણ તેન ુ ં
જી મ પથારી પર હોય છે .
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હઝરત ઈમામે મુસીએ કાઝીમ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું કે જયારે
શ આતમાં કુદરતને ઇ સાનને પૈદા કયાર્
યારે વ ના જોતા ન હતા. પણ પછીથી
ખુદાવંદે

આલમે

ઊંઘની

વ ના દે ખાડવા શ
એ

છે

કે

અ લાહ

હાલતમાં

કયાર્. તેન ુ ં કારણ
તઆલાએ

એ

જમાનાના લોકોની િહદાયત માટે એક
પયગંબરને મોક યા. તેમણે ઇબાદતે
ખુદાની

દાવત

પયગંબરને

આપી.

ક ું કે
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ઈબાદત કરીએ તો તેનો બદલો શું
મળશે? તમારી

પાસે

તો

અમારાથી

વધારે કઈ નથી. પયગંબરે ફરમા યું કે
જો તમે માિલકની ઈબાદત કરશો તો
બદલા પે જ ત મળશે. જો ગુનાહ કયાર્
અને મારી વાત ન માની તો જહ મમાં
જશો. તેઓએ ક ું કે જ ત-જહ મ શું
છે ? પયગંબરે જ ત-જ

મના ફાયદા

અને નુકસાન તેમની સામે બયાન કયાર્?
તે લોકોએ ક ું આ જ ત અમોને ક્યારે
મળશે? પયગંબરે ફરમા યું કે જયારે તમે
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મરી જશો ! તે લોકોએ ક ું કે અમે
જોઈએ છીએ કે ઇ સાન મરણ પામે છે
પછી શરીર ગળી – સડીને માટી થઇ
જાય છે તમે તેના
તે

જોવામાં

ફાયદા

આવતા

નથી.

બતા યા
તેમણે

પયગંબરની વાતને ખોટી માની. ખુદાએ
તેઓને એવા ખ્વાબ દે ખાડયા કે તેઓ
તેમાં ખાય, પીવે, ચાલે, ફરે , સાંભળે
અને વાતચીત કરે છે , પણ જાગે છે
યારે જોયેલી અને અનુભવેલી ચીઝોની
કોઈ અસર બાકી રહેતી નથી. તેઓ
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પયગંબરની િખદમતમાં આવી પોતાના
ખ્વાબ કહેવા લાગ્યા. પયગંબરે ફરમા યુ ં
કે ખુદાએ તમારા પર હુ જત પ ૂરી કરી
દીઘી. મરવા પછી તમારી હ આવી જ
રીતે હોય છે . ભલે તમા ં બદન માટીમાં
ખાક થઇ જાય પણ તમારી હો કયામત
સુધી અઝાબમાં રહેશે. જો નેક હશે તો
ખુદાની રહેમતથી જ તની નેઅમતોથી
મજા મેળવશે.
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હને કોણ ક ઝ કર છે ?
હને

દે હ પી

પીંજરામાંથી

કાઢવાનો સમય થાય યારે તેને કોણ
કાઢે છે તે સંબધ
ં ે કુરઆને શરીફમાં
આયતો છે . ખુદા, મલેકુલ મૌત અને
ફિર તાઓ

હ ક ઝ કરે છે . આલીમોએ

ઇમામોના ફરમાનોથી આ બાબતમાં એ
ખુલાસો કરે લ છે કે કેટલાકની

હ ખુદ

મલેકુલ મૌત પોતે ક ઝ કરે છે અને
કેટલાકની

હ ફિર તાઓ

તેને તાબે

હોય છે તે એના હક
ુ મથી હ ક ઝ કરીને
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તેને હવાલે કરે છે . મોતના ફિર તાઓ
ક ઝ કરે લી
હાજર
કરવાના

કરે

હોને ખુદાના દરબારમાં
છે .

હને

સંબધ
ં માં

ખુદાએ
હઝરત

ક ઝ
અલી

(અલિ હ સલામ)એ એવો ખુલાસો કય
છે કે અ લાહ તઆલાની શાન એ કરતાં
ઘણી અઝીમ છે કે તે
ક ઝ કરે , પણ

હને ખુદ પોતે

ખુદાના રસ ૂલો કે

ફિર તાઓએ ખુદાના હક
ુ મથી

કાયર્

કયુર્ં તે એણે ખુદ પોતે કયાર્ સમાન છે .
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હકીકત એ છે કે ખુદાની
તાબેદારી કરે છે તેની

હને રહેમતના

ફિર તાઓ ક ઝ કરે છે અને
બદકાર છે

તેઓની

ઓ
ઓ

હને અઝાબના

ફિર તા ક ઝ કરે છે .
તફસીરમાં

છે

કે

એક

િદવસ

હઝરત મુસા (અલિ હ સલામ) મુનાજાત
માટે જઈ ર ા હતા. ર તામાં એક
િવરાન મકાન આ યુ.ં તેના પાસેથી આપ
પસાર થઇ ર ા હતા. યાં અંદર કોઈનો
મોટે થી રડવાનો અવાજ સાંભ યો, જાણે
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કોઈ દુઃખી માણસ આહો ભરી ર ો હોય.
એમણે અંદર જઈને જોયું તો એક માણસ
ત ન નગ્ન હાલતમાં માટી ઉપર સ ૂતેલો
જોયો અને માથા નીચે એક ઈંટ હતી.
તેણે શમર્ની જગ્યાને ટાટના ટુકડાથી
પાવી

હતી,

હઝરત

મુસા

(અલિ હ સલામ) તેની પાસે ગયા. તે
આ મુનાજાત ધીમે સાદે પઢી ર ો હતો
: “ઇલાહી તરા ગુબર્તી વ વહદતી વ
તઅરે ફો ફક્રી વ ફાકતી” એટલે કે ‘અય
અ લાહ!

ત ું

મોતથી મઆદ ‐ 47

મારી

ગરીબી

અને

HAJINAJI.com

એકલપણાને જોઈ ર ો છે અને મારી
મુફલીસી અને ફાકાની હાલતથી વાકેફ
છે .’ તે આ મુનાજાત ધીમે ધીમે ગણગણી
ર ો હતો અને રડી ર ો હતો.
હઝરત

મુસા

(અલિ હ સલામ)

યાંથી નીકળી મુનાજાત કરવા માટે
ગયા. મુનાજાત કયાર્ બાદ અવાજ આવી
કે અય મુસા! કેમ મારા બંદાનો પયગામ
પહ ચાડયો નિહ?
હઝરત મુસા (અલિ હ સલામ)એ
અઝર્ કરી કે ત ું જાણે છે કે તે પોતાની
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ગરીબી અને તંગ્દ તીની ફિરયાદ કરે છે .
અ લાહે જવાબ આ યો કે ‘તેને
મારા સલામ સાથે કહે

કે ત ું ગરીબ

નથી, કારણ કે હુ ં તારો દો ત

ં અને ત ું

મુફલીસ અને ફકીર પણ નથી, કારણ કે
હુ ં તારો િનગેહબાન
હઝરત

મુસા

.ં ’
(અલિ હ સલામ)

યાંથી પાછા ફયાર્ અને એ માણસના
માથા પાસે આવીને બેઠા. અને તેને
અ લાહનો પયગામ પહ ચાડયો. ફકીરના
મુખેથી શ દો નીકળી પડયા કે અય મુસા
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! શું મારો એવો મરતબો છે કે અ લાહે
મારી વાત સાંભળી ! અને એ સાથે
ખુશીના આવેશમાં તેનો સાદ ફાટી ગયો
અને તેજ વખતે ખુદાની રહમતે પહ ચી
ગયો.
આ બનાવ બ યા પછી હઝરત
મુસા (અલિ હ સલામ) બની ઇસરાઇલ
પાસે

આ યા

તેમને

સાથે

લઇ

એ

ફકીરના ગુ લ, કફન અને દફન માટે ની
તૈયારી કરી પણ તેની મ યતનો પ ો
ન હતો.
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આ

જોઇને

(અલિ હ સલામ)

હઝરત
એ

મુસા

અ લાહના

દરબારમાં દોઆ કરી અય પરવરિદગાર
! તે દરવેશ ક્યાં ગયો?
એજ વખતે િજબ્રઇલ આ યા અને
ક ું : અય મુસા! અ લાહ ફરમાવે છે કે
ત ું મારા દો ત માટે આવા િવચાર કેમ
કરે

છે ? આ દરવેશ એવો હતો કે

શયતાને

તેની

તપાસ

કરી

પણ

શયતાનને તે મ યો નિહ અને મલેકુલ
મૌત તેની

હ ક ઝ કરવા ગયો યારે
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તેને પણ તે મ યો નિહ.

યારબાદ

મુ કીર નકીરે તેને સવાલ કરવા શો યો
તોય તે મ યો નિહ. િરઝવાને, બેિહ તમાં
તપાસ કરી તો યાં પણ તે મ યો નિહ.
દોઝખના માલીકે તેની તપાસ કરી તો
યાં પણ તેનો પ ો લાગ્યો નિહ.
હઝરત મુસા (અલિ હ સલામ)એ
અરજ કરી કે યા ઇલાહી તે ક્યાં ગયો?
જવાબ મ યો : “ફી મકઅદે િસદિકન
ઇ દ

મલીકીન

મુકતદે ર.”

પાકીઝા

જગ્યાએ પોતાના બાદશાહની હુ રમાં
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આલીશાન જગ્યાએ પહ ચી ગયો છે .
કારણ કે દો ત રહેતો નથી પણ પોતાના
દો તની પાસે. એટલે કે પોતાનો દો ત.
(પોતાના દો ત િસવાય બીજા કોઈની
સાથે રહેતો નથી.)

મોત

મોત

ંુ છે ?

શું છે

તેમાં આલીમોમાં

મતભેદ છે . કેટલાક મોતને અમ્રે વજુદી
(હિ તનો

હક
ુ મ)

અને

કેટલાક

અમ્રે

અદમી (િન તનો હક
ુ મ) ફનાને કહે છે .
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ખાતરી કરે લી વાત એ છે કે મોત અમ્રે
વજુદી છે તેની આ શ દોમાં ઓળખાણ
આપી

છે

:

“અલ

િસફત ુન

મવતો

વજુદત ુન મોઝાદત ુન િલલ હયાત” મોત
એક વજુદી િસફત છે તે હયાતનુ ં ઉલટ
(જીદ)

છે .

કલામે

શરીફમાં

છે

કે

“તબારક લઝી બે યદે હીલ મુલકો વહોવ
અલા કુ લે શયઇન કદીર િન લઝી
ખલકલ

મવત

ય લોવકુમ

વલ

અ યોકુમ

હયાત

લે

અહસાનો

અમલા.” ‘બરકતવાળો છે તે અ લાહ કે
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ના (ક ઝ-એ-કુદરત હાથમાં (તમામ
જગતની) બાદશાહત છે અને તે દરે ક
વ ત ુ પર સંપ ૂણર્ કાબુ ધરાવે છે .

ણે

મોત પૈદા કયુર્ં અને જીવન પણ કે

થી

તમને અજમાવે કે તમારામાંથી કોણ નેક
કામ કરે છે .’ (સ ૂરએ મુ ક, આયત-૧)
મોત ખ ં જોતાં શરીર અને હના
સંબધ
ં ને તોડનાર છે . દાખલા તરીકે
ખારવો (ખલાસી) અને વહાણ, મોત એવું
છે

વું કે વહાણને ખારવાના હાથથી

અલગ કરવામાં આવે.
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અંધારા બદનને પ્રકાશ આપે છે . અને
શરીરના

બધાય

અવયવો

તેનાથી

રોશની મેળવે છે . મોત આ દીવાનુ ં
અલગ

થવું

છે , જયારે

આને

જુદું

કરવામાં આવશે તો અંધકાર થઇ જશે.
આ િસવાય એ સંબધ
ં એવી રીતે
ુ (દાખલ) કરે
નથી કે હ બદનમાં હલ
ુ લ
છે . એટલે શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે . એ
માટે તેન ુ ં અંદર દાખલ થવું કે નીકળવું
હના માટે યોગ્ય નથી પણ માત્ર સંબધ
ં
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રાખે છે . આ સંબધ
ં નુ ં ત ૂટી જવું મોત
કહેવાય છે .
આપણે એ અકીદો રાખવો વાજીબ
છે કે મોત અ લાહના હક
ુ મથી આવે છે .
એજ અ લાહની મહેરબાન ઝાત છે

ણે

માતાના પેટથી લઈને આખરી િદવસ
(મોત) સુધી

હનો બદન સાથે સંબધ
ં

રાખ્યો. એજ હનો શરીર સાથેનો સંબધ
ં
ખતમ કરે છે . એજ મારે છે અને એજ
જીવાડે છે . કલામે શરીફમાં પણ આજ
જીવન-મરણનો ઉ લેખ થયો છે . મલેકુલ
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મોત તો ખુદાના હક
ુ મથી જ
કરે

છે .

અસલ

તો

હ ક ઝ

મારનાર

અને

સજીવન કરનાર અ લાહ જ છે .

હ આસાનીથી અને સ તીથી
નીકળવી
જયારે મલેકુલ મોત ઈ સાનની
હને તેના શરીરમાંથી કાઢે છે
મની

યારે

હ કાઢવામાં આવે છે તેમની

બધાની હાલત એકસરખી નથી હોતી,
એટલે કે તે બધાની હ એક સરખી રીતે
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કાઢતો નથી.

ની

હ કાઢે છે તે જો

મોિહ બે અહલેબૈત હોય તો એની

હ

આસાનીથી કાઢે છે અને તેને જરા પણ
ઇઝા થવા દે તો નથી. તે એવી રીતે હ
કાઢે છે
કાઢતા

વી રીતે માખણમાંથી વાળ
કઇ

હરકત

પરહેઝગારની

હ

પણ

થતી

નથી.

કોઈ

પણ

તકલીફ િવના આસાનીથી નીકળી જાય
છે .
કાફીરો

અને

ગુનેહગારોની

એટલી સખ્તીથી નીકળે છે કે
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નથી. તેમણે એ વખતે
થાય

છે

તકલીફો

તેના

વી તકલીફ

મુકાબલામાં

આસાન

છે .

એક

બીજી
બારીક

કપડાના ટાકાનો એક છે ડો કાંટાવાળા
ઝાડ પર નાખીને આખાય ટાકાને ખેંચતા
તેના તાર

વી રીતે

ટા પડી જાય છે

તેવી જ રીતે એની હના તારે તાર

ટા

પડી જાય છે .
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જગત
ઇ સાનને
(અણગમો)
એટલા

માટે

ેમ
મોતથી

અને
હોય

કરાહત

દુિનયાથી
છે

કે

દો તી

દુિનયાની

મોહજાળમાં ફસાએલો છે . જગતથી બહુ
જ મજા ઉપાડી ર ો છે . જાતજાતના
મનોરં જન, સુખના સાધનો અને એશ
આરામમાં મ ગુલ હોય છે . ખ ં જોતાં
આ બધુ ં નકામું છે . દુિનયા સેંકડો વખત
આરામનો પાલવ પાથરે છે અને સેંકડો
વખત દુ:ખ-દદર્ ના વાદળાઓ ઘેરીને
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લાવે છે તેને ફના (નાશ) છે . બકા
(બાકી રહેવ)ું અને વફા નથી.
અમી લ

મોઅમેનીન

હઝરત

અલી (અલિ હ સલામ)ના મોત િવષે
અજોડ અમુ ય કલામ જુઓ : “અય
લોકો એ ખુદાથી ડરો કે

કંઈ તમે કહો

છો તે સાંભળે છે . િદલમાં

પાવીને રાખો

છો તે જાણે છે . એ મોતની તરફ આગળ
વધવાનો કાંઈ સામાન કરો. જો તેનાથી
ભાગશો તો તે આંબી લેશે અને રોકાઈ
જશો તો તમને પકડી લેશે. તમે તેને
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(મોતને) ભ ૂલી જશો તો પણ તે તમને
યાદ રાખશે.”
ફરે બે

ખ્વાબે

હિ તકી

ફક્ત

ઇ નીસી

હકીકત હય,
કે આંખે બંધ હો ઓર આદમી અફસાના
હો જાએ.
આ દગાબાજ હિ તના

વ નાની

માત્ર એટલી જ હકીકત છે કે આંખ બંધ
થાય ને માણસ એક કહાની બની જાય
છે .
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આખેરતને છોડી દુિનયા પર મોહી
પડવાની કલામે શરીફમાં પણ તેની
ખરાબી જણાવી છે . માટે દુિનયામાં રહી
સારા

કાય

કરી

આખેરત

આબાદ

બનાવો.

મોત સાથે મોહ બત
એ બહુ મોટી વાત છે કે ઇ સાન
આખેરતની

િજંદગીને

દો ત

રાખે.

મોતની હકીકતને િ વકારે . મોતને ખરાબ
ન જાણે અને મોતની ભયાનકતાથી
મોતથી મઆદ ‐ 64

HAJINAJI.com

ડરતો રહે, ન મોતની ઇરછા કરતો રહે.
ન

આપઘાતનો

િવચાર

કરે ; પરં ત ુ

ગુનાહોની તૌબા કરે , પોતાના નફસની
સુધારણા કરે , સદકાય કરે , જયારે મોત
આવે તો તેને નેઅમતે ખુદા સમ
કેટલો

જ દી

તેને

સવાબના

કે
થળે

પહ ચાડી દીધો. જો ગુનેહગાર હોય તો
એમ

સમ

કે

મોતના

સહારાથી

ગુનાહનો સંબધ
ં ખતમ કરી દીધો અને
સઝાના ઓછા હકદાર થયા.
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આ બધી વાતનો સાર એ છે કે
મૌતમાં ખુદાની રઝા પર રાજી રહે.
દુ:ખોના ઘરમાંથી નીકળી સુખના ઘરમાં
પહ ચે

અને

દો તોની

મુલાકાત

કરે

એટલે મોહ મદ અને આલે મોહ મદ
સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી વસ લમ
તથા સાલેહ લોકોની મુલાકાતથી રાજી
થાય.

એવી

જ

રીતે

પરવરિદગારે આલમ ચાહે

યાં

સુધી

યાં સુધી

મોતના િવલંબ અને લાંબી ઉમર ઉપર
ખુશ રહે. તેથી આખેરતની સફર માટે
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વધારે ભાત ું તૈયાર કરી શકે, કારણ કે
આ મંઝીલ સુધી પહ ચવા માટે ભયાનક
ઘાટીઓ અને આંટીઘટં ૂ ીવાળા ર તાઓ છે
અને

બહુ

જ

કઠણ

માગર્

છે .

(આયત ુ લાહ સ યદ અ દુલ હસ
ુ યન
મ.ઝી.ના પુ તક ‘અલ મઆદ’માંથી)

આખર સમયની સ તી
કુરઆને શરીફમાં છે કે “વજાઅત
સકરત ુલ મ તે િબલ હક્કે ઝાલેક માકુ ત
િમ હો તહીદો”મોતની બેહોશી ખરે ખર
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આવી પહ ચશે, ( યારે તેને કહેવામાં
આવશે કે) આ એ જ છે કે

નાથી

ત ું નાસતો ફરતો હતો. (સુરએ - કાફ,
આયત – ૧૯)
ખરે ખર એ સમય બહુ જ ક ટ
દાયક અને કઠણ છે તે વખતે અનેક
જાતના દુ:ખોનો મરનાર ભોગ બને છે .
એક બાજુ િબમારીનુ ં જોર, જીભનુ ં બંધ
થવુ,ં શરીરના

અવયવોની

કમજોરી,

બીજી બાજુ બાલ-બ ચાઓનુ ં દદર્ નાક
દન, તેમની જૂદાઇ, મકાન, દૌલત,
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એશઆરામનો

સામાન

બાબતોથી જુદાઈ

આ

બધી

કેટકેટલી તકલીફો

ઉપાડી ભેગો કય હતો, કેટલોક માલ તો
લોકો પર

મ કરી મેળ યો હતો,

હલાલ હરામની પરવા કરી ન હતી. હવે
બચવાના તમામ ર તા બંધ થઇ ગયા.
ઈ તગ્ફાર

અને

તૌબાની

મોહલતનો

સમય પ ૂરો થઇ ગયો હતો.
અમી લ

મોઅમેનીન

હઝરત

અલી (અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું કે,
“સકરાતના આખરી સમયે મરનાર ધન
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દોલતને યાદ કરે છે .

તેણે ભેગી કરી,

તેને મેળવવામાં બહુ જ કોિશશ કરી અને
શકવાળી વ ત ુઓની પણ પરવા ન કરી,
એટલે સુધી કે હવે તે માલથી જુદો થવા
લાગ્યો અને તે માલ વાિરસો માટે રહી
ગયો

તેમનાથી ફાયદો ઉપાડે છે ,

તકલીફ

પોતાને

થઇ

અને

ફાયદો

પાછળના લોકોને હતો.”
હાય

અફસોસ

એક

તરફ

આ

દુ યાથી બીજા આલમમાં જવાના ભયથી
તેની આંખો એવી ભયાનક વ ત ુ જુએ છે
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કે

પહેલાં કદી જોઈ ન હતી. કલામે

શરીફમાં છે કે એ વખતે તેને કહેવામાં
આવશે કે, “ખચીતજ ત ું આ િદવસથી
બેખબર હતો, પણ હવે અમોએ તારા
ઉપરથી તારો પરદો ખસેડી લીધો છે .
થી

તારી

નજર

આ

તેજ

છે .”

અંતકાળ વખતે ગઝબના ફિર તાઓને
પોતાની પાસે જોશે યારે ફીકર કરશે કે
તેના િવશે શું હક
ુ મ આપવામાં આ યો?
શું કોઈ િસફારીશ કરશે?
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િરવાયતમાં છે કે આખરી વખતે
હઝરત રસુલ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી

વસ લમ)

અને

અઈ મએ

તાહેરીન (અલિ હ સલામ) તેના માથા
પાસે ન ૂરાની અને િમસાલી બદનો સાથે
હાજર હોય છે .
આ વાત માનેલી છે કે દરે ક
યિક્ત અંતકાળના વખતે હઝરત રસુલ
(સ લ લાહો
વસ લમ) અને

અલ હે

વ

આલેહી

અઈ મએ માઅસુમીન

(અલિ હ સલામ)ની મુલાકાત કરે છે .
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ભલે પછી તે કાિફર કે મુનાિફક કે
મોમીન

હોય.

મોમીન

માટે

ખુદાની

રહેમત અને કાિફર મુનાિફક માટે ખુદાનો
અઝાબ

છે .

ઇ સાન

સકરાત

વખતે

પોતાના સારા નરસા કામોને લીધે પણ
સમજી શકે છે . કોઈને નેકીના લીધે મોત
વખતે આસાની થાય છે , બ ૂરા કામ
કરનારને

હ

નીકળતી

વખતે

અને

યારપછી (મ યત પાસે) હયઝવાળી,
નીફાસવાળી

ીઓ

અને

ના

પર

જનાબતનુ ં ગુ લ હોય એવા લોકોએ
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રહેવ ું નિહ.

તેથી

રહેમતના

ફિર તા

ચા યા જાય છે અને મરનારને ઘણી
તકલીફ થાય છે .
સ યદ મુરત ુઝા નજફના મહાન
મુજતિહદ કહે છે કે અરબોમાં લેગ અને
કોલેરાની િબમારી ફાટી નીકળી હતી. એ
વખતે હુ ં નજફે અશરફમાં હઝરત અલી
(અલિ હ સલામ)ના

રોઝાના

સહેનમાં

સનદુલ ઓલમા મોહ મદ બાકર સાહેબ
સાથે બેઠો હતો. લોકો આસપાસ ભેગા
થયા હતા. આપ બધાયને મ યતોને
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દફનાવવાનુ ં કામ સ પતા હતા. એક
ઈરાની નવજવાન ટોળાની પાછળ ઉભો
હતો તે સ યદ મરહમ
ુ ની સેવામાં હાજર
થવા ચાહતો હતો. પણ ભીડ બહુ જ
હતી. તેણે રોવાનુ ં શ

કયુ,ર્ં સ યદ

મરહમ
ુ ેં મને ક ું કે એ જવાન કેમ રડે
છે ? તેણે ક ું કે સ યદ મરહમ
ુ પોતે
મારા એકલાની મ યત પર નમાઝ પઢે.
હુ ં જોઈ ર ો

ં કે કોલેરાના કારણે દસ-

દસ વીસ-વીસ મ યતોની એક સાથે
નમાઝ પઢાય છે , મેં આપની સેવામાં
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તેની ઇરછા જાહેર કરી. આપે તેની
વાતને મા ય રાખી, બી

િદવસે એક

છોકરો રોતો દે ખાણો, તપાસ કરતાં ખબર
પડી કે ગઈકાલે

જવાન આ યો હતો

તે તેનો છોકરો છે . આ

તેનો બાપ

કોલેરામાં સપડાઈ ગયો છે . તેણે આપની
ખીદમતમાં કહેવરા યું છે કે મને જોવા
તશરીફ લાવો. હુ ં આપની િઝયારત કરી
લઉં. આપે

ઓ મરણ પા યા હતા

તેમનો બંદોબ ત કરવા બીજા લોકોને
હક
ુ મ આ યો અને આપ તેની અયાદત
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માટે

યાંથી

રવાના

થયા.

કેટલાક

માણસો પણ સાથે હતા, ર તામાં એક
નેક માણસ પોતાના ઘરે થી નીક યો
અને સ યદ સાહેબને પ ૂછ ું કે શું કોઈ
દાવતમાં જઈ ર ા છો? આપે ક ું દાવત
તો નથી પણ મોમીનની અયાદત માટે
જઈ ર ો

.ં તેણે ક ું હુ ં પણ આપની

સાથે સવાબમાં શરીક થાઉં

.ં બધાય

ઈરાની નવયુવાનના ઘરે ગયા. તેણે
બધાયને બેસવાનો ઈશારો કય

અને

બહુ જ ખુશી દે ખાડી. પાછળથી તે નેક
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માણસ પણ દાખલ થયો. તેને જોઇને
બીમારનો

ચહેરો

બગડી

ગયો

અને

ઇશારાથી ક ું કે ત ું અહીંથી ચા યો જા,
તે નેક માણસ ઘરમાંથી બહાર ચા યો
ગયો. થોડીકવાર પછી ફરી આ યો અને
બીમારને સલામ કરી, તેણે ઇશારાથી
જવાબ આ યો અને ચેહરા પર ખુશી
જાહેર કરી. થોડી વાર પછી અમે બધાય
સ યદ સાહેબની સાથે યાંથી ઉભા થયા.
ર તામાં અમે તે માણસને આ શું મામલો
છે ? તે િવશે પ ૂછ .ું તેણે ક ું કે આકા હુ ં
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જનાબતની હાલતમાં હમામ જવા ઘરે થી
નીક યો હતો. ર તામાં આપની સાથે
તેની અયાદત માટે આ યો. જયારે હુ ં
દાખલ

થયો

યારે

તેણે

અણગમો

દે ખાડયો તો હુ ં સમજી ગયો કે આ
જનાબતની હાલતમાં ગયો તેન ુ ં કારણ
છે , તેથી ઉઠીને હુ ં ગુ લ કરવા ગયો અને
જયારે ગુ લ કરીને ફરી મળવા આ યો
યારે

તે ખુશ થયો. તેનો લગભગ

આખરી વખત હતો અને રહમતના
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ફિર તા આવવાના કારણે આમ બ યુ ં
હશે.
મલેકુલ મૌત નેક બંદાને કહે છે :
અય ખુદાના દો ત ! ત ું ફીકર કરીશ
નિહ. હુ ં હઝરત મોહ મદ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) ની કસમ
ખાઈને કહુ ં

ં કે

મને હકની સાથે

મોકલવામાં આ યાં છે હુ ં તારા પર
એટલી બધી મહેરબાની અને આસાની
કરીશ કે

તારા બાપના કરતાં પણ

િવશેષ હશે, ત ું તારી આંખ ઉઘાડીને
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જોતો ખરો ! તારા સીરહાને કોણ કોણ
બુ ગર્વાર તશરીફ લા યા છે ?
આટલી મહેરબાની સાથેની આવી
ખુશખબરીના શ દો સાંભળીને તે જુએ
છે તો તેણે હઝરત મોહ મદે મુ ત ુફા
(સ લ લાહો

અલ હે

વસ લમ), હઝરત
(અલિ હ સલામ),

વ

આલેહી

અલીએ

મુરત ુઝા

જનાબે

ફાતેમાએ

ઝેહરા (અલિ હ સલામ), જનાબે ઈમામે
હસન (અલિ હ સલામ), જનાબે ઈમામે
હસ
ુ યન (અલિ હ સલામ) તથા બીજા
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ઇમામોના દીદાર નસીબ થાય છે . પછી
ઈઝરાઈલ ફિર તાઓ ઓળખાણ આપતાં
કહે છે કે તને આ બુ ગ ની સેવામાં
રહેવાનુ ં મળશે અને અ લાહ તરફથી
અવાઝ આવે છે : “યા અ યોહન ન સુલ
મુ મઇ હ ઈજ ેર્ઈ એલા ર બેકે રાઝેયતમ
મરિઝ યહ,

ફદ

ખોલી

ફી

એબાદી

વદખોલી જ તી. એટલે કે : એવા જીવ
( હ)

કે

ત ું

(સ લ લાહો

(હઝરત

અલ હે

મોહ મદ

વ

આલેહી

વસ લમ) અને તેમના અહલેબયતને
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જોઇને) બહુ જ ખુશ અને પ્ર િ લત થયો
માટે હવે ત ું તારા પરવરિદગાર તરફ
એવી હાલતમાં આવે કે ત ું બહુ રાજી
રાજી અને ખુશખુશાલ હોય અને મારા
બંદાઓ (અહલેબયત અ.સ.)ની સાથે
જઈને બેિહ તમાં દાખલ થા.”
જનાબે
ફરમા યું છે કે

અબુઝરે

ગ ફારીએ

ઓ નેક છે તેઓને

મરવુ ં બહુ જ સા ં લાગે છે . કોઈ માણસ
લાંબા વખત સુધી પરદે શમાં રહેતો હોય
અને તે હવે પોતાના બ ચાઓ પાસે
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વતનમાં પાછો જવાનો હોય તે વખતે
તેણે

ખુશી થાય તેવી ખુશી એ નેક

બંદાને મરતી વખતે થાય છે . પણ

ઓ

ગુનેહગાર છે તેમને મરવું સા ં લાગત ું
નથી. એમની િ થિત એ વખતે એક
એવા ભાગેડુ ગુલામ

વી હોય છે કે

પોતાના માલીક પાસેથી નાસી આ યો
હોય અને હવે તેની શોધ કરનારા લોકો
તેને પકડી પાડીને તેના માલીક પાસે
લઇ જવા આ યા હોય અને તે વખતે
માલીક

પાસે
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અણગમો થાય છે તેનાથી અનેક ગણો
વધારે અણગમો ગુનેહગારોને ખુદાના
દરબારમાં હાજર થવા સામે હોય છે .
પરહેઝગાર
કાઢતી

વખતે

મોઅમેનીન
તેને

અનેક

હ

પ્રકારની

રાહતો આપતી ખુશખબરી દે તી ચીઝો
દે ખાડવામાં આવે છે કે

થી તે મલેકુલ

મોતને

જ દી

પોતાની

હ

કાઢવા

િવનવવા લાગે છે . એ વખતે અહલેબૈત
(અલ હેમ ુ સલામ)

આવે

છે

અને

મલેકુલ મોતને ભલામણ કરે છે કે તેની
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હ બહુ જ આસાની અને નરમીથી
કાઢ . આ બુ ગર્વારો એકીસાથે બધી
જગ્યાએ પહ ચે છે .
સહીહ અને મોઅતબર હદીસોમાં
દરે ક ઇ સાન ભલે પછી તે મોઅમેનીન
હોય કે મુનાિફક તેની
સમયે

હઝરત

(સ લ લાહો

મોહ મદે

અલ હે

વસ લમ)
(અલ હેમ ુ સલામ)

હ નીકળવાના
વ

તથા
હાજર

મુ તફા
આલેહી
ઇમામો
રહે

છે .

મોઅમેનીનોને તેઓ સકરાતનો સમય
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આસાન થવા માટે ખુશખબરી આપે છે
અને મુનાફેકોને સખત અઝાબની જાણ
કરે

છે .

મકે

(અલિ હ સલામ)એ

હઝરત
હાિરસે

અલી
હ દાનીને

ફરમા યું : અય હાિરસે હ દાની, કોઈ
માણસ

મરતી

વખતે

ભલે

એ

મોઅમેનીન હોય કે મુનાફીક મને જુએ
છે .
અસબગ કહે છે કે મદાયનમાં એક
િદવસ હુ ં જનાબે સલમાનની િખદમતમાં
ગયો તો જોયું કે તેઓ બીમાર હતા.
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હુ ં એમની માંદગીના જમાનામાં
તેમની

પાસે

જતો.

એમની

માંદગી

ઘટવાના બદલે વધવા લાગી. એટલે
એક િદવસ તેમણે મને ક ું : અય
અસબગ, મને
(સ લ લાહો

હઝરત
અલ હે

રસ ૂલે
વ

ખુદા
આલેહી

વસ લમ) એ ફરમા યું છે કે જયારે
તારી મોત નજદીક આવશે યારે એક
મુરદું તારી સાથે વાતચીત કરશે.
જનાબે સલમાને ક ું : “એક
વખત લાવો અને પછી મૈયત માટે
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ચીઝો બીછાવવામાં આવે છે તે ચીઝો
એના પર બીછાવી અને મને તેના પર
સુવરાવીને કબ્ર તાન લઇ ચાલો.
તેમના હક
ુ મ મુજબ કયુ,ર્ં ગામમાં
ગયો, તેમના ક ા મુજબ સામાન લઇ
આ યો. સાથે કેટલાક માણસોને પણ
લઇ આ યો અને પછી તેમને એ તખત
પર સુવડાવીને કબ્ર તાન લઇ ગયો.
અમે

યાં તખત ઉતાયાર્ પછી, જનાબે

સલમાને ક ું કે મા ં મોઢું િક લા તરફ
કરી દો. તેમ કરવામાં આ યા પછી
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તેમણે મોટા અવા
તમારા

ઉપર

સલામનો
એટલે

ક ું : અય લોકો

સલામ

કોઈ
જનાબે

થાય.

જવાબ

એમના

મ યો

સલમાને

નિહ.

બીજીવાર

મુરદાઓને સલામ કરીને ક ું : “હુ ં
તમને

ખુદાવંદે

અઝીમ

અને

હઝરત

રસ ૂલે

કરીમ

(સ લ લાહો

તેના

અલ હે વ આલેહી વસ લમ)નો વા તો
આપીને કહુ ં

ં કે તમારામાંથી કોઈ એક

જણ પણ મારી સાથે વાત કરો, મને
ઓળખો કે હુ ં રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો
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અલ હે વ આલેહી વસ લમ)નો આઝાદ
કરાએલો સલમાન

ં અને મને તે

હઝરતે ખબર આપી છે કે જયારે મારી
વફાતનો સમય નજદીક આવશે

યારે

એક મુરદું મારી સાથે વાત કરશે !
જયારે જનાબે સલમાને આ મુજબ
ક ું તો એક કબ્રમાંથી અવાજ આ યો,
“અ સલામો અલયકુમ વરહમત ુ લાહે વ
બરકાતોહ”અને

પછી

આ

સંભળાયા : “અય લોકો, કે

શ દો
મકાનો

તમે બનાવી ર ા છો તે નાશ પામશે, તે
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છતાં તમે દુિનયામાં ખુબજ ર યા પ યા
રહો છો! અમે તમારી વાતો સાંભળીએ
છીએ અને બહુ જ જ દી અમે તમને
તેમનો જવાબ આપશુ.ં તમે

ચાહતા

હો તે પ ૂછો, ખુદા તમારા ઉપર રહમત
નાિઝલ કરે .
જનાબે

સલમાને

પ ૂછ ,ું કે

હે

મરવા પછી કલામ કરનારા ત ું મને
પહેલાં એ જણાવ કે ત ું જ તી છે કે
જહ મી? તેણે જવાબ આ યો : “અય
સલમાન હુ ં જ તી
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જનાબે સલમાને ક ું કે ત ું મોતની
કંઈક હાલત મારી પાસે બયાન કર!
પછી તેણે ક ું : “અરે , બદનને
કરવતથી ચીરી નાખવામાં આવે તે
વખતે

તકલીફ થાય તેના કરતાં પણ

વધારે તકલીફ

હને બદનથી અલગ

કરતી વખતે થાય છે . અય સલમાન, હુ ં
દુિનયામાં નેક કામ કરતો હતો, ફરજો
બજાવતો હતો, માં-બાપની સેવા અને
તાબેદારી કરતો, હરામથી પરહેજ કરતો,
કોઈના પર

મ કરતો નિહ અને મા ં

મોતથી મઆદ ‐ 93

HAJINAJI.com

ભરણ-પોષણ
પિર મો

કરવા

ઉઠાવતો

હતો

રાત

િદવસ

અને

મારે

કયામતના િદવસે ખુદાના સામે િહસાબ
આપવા ઉભું રહેવ ું પડશે એ વાતને
યાનમાં રાખી

હંમેશા

હલાલ

રોઝી

મેળવતો.
એક વખત હુ ં અચાનક િબમાર
પડી ગયો. થોડા િદવસ એ િબમારીથી
પીડાયો અને છે વટે િબમારીમાં મારો
આખરી વખત આવી ગયો. એ આખરી
વખતે એક એવો િબહામણા
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માણસ મારી સામે આવીને ઉભો થઇ
ગયો. એ શખ્સ હવામાં અ ધર લટકેલો
ઉભો હતો. તેણે મારી આંખો તરફ
ઈશારો કય કે તેજ વખતે મારી આંખોનુ ં
ન ૂર જત ું ર .ું પછી તેણે મારા કાન તરફ
ઈશારો કય અને મારા કાન બહેરા થઇ
ગયા, છે વટે એણે મારી જીભ તરફ
ઈશારો કય . મારી વાચા શિક્ત પણ
ચાલી ગઈ. એ વખતે મારો એ હાલ
થયો કે ન હુ ં કઇ જોઈ સાંભળી શકતો
હતો કે ન કઈ બોલી શકતો હતો. મારો
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આ હાલ જોઇને મારા બાલ બ ચા અને
અઝીઝ દો ત વગેરે રડવા લાગ્યા.
મેં આ વખતે તેને પ ૂછ ું કે અય
શખ્સ ત ું કોણ છે ? તેણે જવાબ આ યો :
હુ ં મલેકુલ મૌત
આ યો

.ં

.ં તારી હ ક જ કરવા

યાં તો બીજા બે જણ

આ યા, દુિનયામાં મારી િજંદગી દર યાન
ટલા લોકોને મેં જોયા હતા તેના કરતા
આ બંને જણા ખલકત અને સુરતમાં
સુદર
ં
અને બેહતર હતા, તેમાંનો એક
જણ મારા જમણે પડખે બેસી ગયો અને
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પછી તે બંને જણાએ મને સલામ કરી કે:
અ સલામો અલયક વ રહમત ુ લાહે વ
બરકાતોહ. પછી તેઓએ ક ું કે અમે
તારી પાસે તા ં નામું લા યા છીએ, ત ું
હમણાં જ તેને જોઈ લે. મેં પ ૂછ ું “નામુ?ં
કયુ ં નામુ?ં ” તેમણે જવાબ આ યો, ‘અમે
બંને ફિર તાઓ છીએ, ત ું

નેક અને

બદ કામો કરતો હતો તે લખી લેતા
હતા, આ તે અમલનામું છે .’
પછી જયારે મા ં નેકીનામું મારા
હાથમાં મ ૂકવામાં આ યુ.ં

યારે મારી
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નેકીઓની ન ધ જોઇને મને પારાવાર
આનંદ થયો. પછી મારા હાથમાં મા ં
ગુનાહનામુ ં મુકવામાં આવતાં મારો એ
આનંદ અનહદ ગમગીનીમાં ફેરવાઈ
ગયો અને હુ ં રડવા લાગ્યો.
મારા હાથમાં નેકીનામું મ ૂ
નામ ‘રકીબ’છે

અને

મારા હાથમાં ગુનાહનામું મુ

ફિર તો
ું હત ું તેન ુ ં
ફિર તાએ
ું તેન ુ ં નામ

‘અતીદ’ છે .
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મને ચોધાર આંસુએ રડતા જોઇને
તે બંને બો યા કે તને બશારત થાય કે
તારા માટે ખયર અને નેકી છે .
આ પછી મલેકુલ મૌત આગળ
આ યો અને મારી હ કાઢવા લાગ્યો. તે
વખતની સખ્તી હુ ં શું બયાન ક .ં જમીન
અને આસમાનની બધી સખ્તીઓ કરતાં
મને તે વધારે જણાઈ હતી, મારો (જીવ)
ખેચાઈને છાતી સુધી પહ યો એટલે
તેણે એક હિથયાર વતી મારા તરફ
ઈશારો

કય .
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ધગધગતો હતો કે બધા પહાડો પર
રાખવામાં આવે તો તેજ ઘડી પીગળીને
પાણી

થઇ

જાય.

ઇશારાથી મારી

એ

હિથયારના

હ નાક સુધી ખેંચાઈને

આવી ગઈ.
આ વખતે
મારા

સગા હાલા

વખતે તેઓ

યાં એકઠા થએલા
રડવા

લાગ્યા, એ

કઇં કહી ર ા હતા તે

જોતો હતો. જયારે મારા સગા હાલાઓનુ ં
દન વધુ તી

બનવા લાગ્યું

યારે

મલેકુલ મૌતે તેમના તરફ ગુ સાથી
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જોઈને કહેવા લાગ્યો જો તમે આ વખતે
સબ્ર કરશો તો સવાબ થશે. અગર
બેસબરી

કરી

શરાહથી

(શિરયતથી)

ઉ ટું કરશો તો ગુનેહગાર થશો. આ કઇં
તમારા પાસેનો મારો છે લો ફેરો નથી.
હજી

મારે

તમારી

પાસે

ઘણીવાર

આવવાનુ ં છે . આટલું ક ા બાદ મારી હ
લઇ તેઓ યાંથી િવદાય થયા.
મારી

હને

ખુદાના

દરબારમાં

પેશ કરતાં તેનાથી એણે કરે લા સારા
નરસા કામોનો સવાલ કરવામાં આ યો.
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એટલે કે નમાઝ, રોઝા, હજ, ઝકાત,
સદકો,

કુરઆન

િતલાવતે

વગેરે

આમાલની પ ૂછપરછ થઇ. તે િસવાય
માબાપની તાબેદારી તથા કોઈને નાહક
કતલ કરવા, યતીમોનો માલ ખાઈ જવા,
ખુદાના

બંદાઓ

પર

મો

કરવા,

કોઈના હક્કો ગસબ કરવા અને રાતે
બધા સુઈ જવા બાદ ઈબાદત કરવા
અને તેવી બધી બાબતો સંબધી પણ
મારી હને સવાલ કરવામાં આ યા.
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છે વટે ખુદાનુ ં ઇઝન થવાથી મારી
હ ફરીથી જમીન પર લાવવામાં આવી.
આ વખતે મારી મૈયતને ગુ લ આપવા
માટે તૈયારી થઇ હતી. મારી
આવી

હ

યાં

યારે ગુ લ દે નાર મારા શરીર

પરથી કપડા ઉતારી ર ો હતો. મારી હે
તેને સાદ કરીને ભલામણ કરી કે અય
બંદે ખુદા મારા એ નાજુક દે હને ગુ લ
આપતી વખતે જરા નરમીથી કામ લે .
કસમ ખુદાની હુ ં તેમાંથી નીકળી

.ં

તેની પીડાથી તેની નસે નસ ત ૂટી ગઈ
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છે . અને બધા અવયવો ત ૂટી ગયા છે .
માટે ત ું સરળતાથી જરાપણ ઈજા ન
થાય તેવી રીતે મને ગુ લ આપ .
કસમ

ખુદાની

કોઈ

ગુ લ

આપનાર

હની એ દદર્ નાક અવાજ સાંભળે તો
કદીપણ કોઈના મૈયતને ગુ લ આપવાને
તૈયાર જ ન થાય.
ગુ લ

આપનારે

યારે

મારા

શરીરને ગુ લ આ યુ.ં અને કફન તૈયાર
ુ કયુ.ર્ં ફક્ત
કયુ.ર્ં પછી મારા શરીરને હન
ુ ત
આટલો જ તોહફો હતો હુ ં દુિનયામાંથી
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લઈને આખેરત તરફ રવાના થયો મને
ગુ લ આપનારાએ મારા હાથમાંથી વીંટી
લીધી. મારા મોટા પુત્રને આપતી વખતે
ક ું ખુદા તને તારા બાપના ગમમાં સબ્ર
આપે. મને કફન દીધા પછી ત કીન
પડવામાં

આવી.

અને

મારા

સગા-

હાલાને કહેવામાં આ યું કે તમે હવે
આગળ આવો અને તેને િવદાય આપો.
મારા

સગા- હાલાએ

મારા

શરીરને

જનાઝામાં રાખ્યુ.ં એ વખતે મારી

હ

મારા મોઢા અને કફનની વચમાં હતી.
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યારબાદ

મારા

જનાઝાની

નમાઝ

પડવામાં આવી અને નમાઝથી ફાિરગ
થઈને મારા જી મને કબ્ર તાન લઇ
જવામાં આ યુ.ં
મારા દે હને કબ્રમાં ઉતારવામાં
આ યું યારે મને એમ જણાયું કે જાણે
કેમ નિહ મને આસમાન પરથી ભ ય પર
પટકવામાં આ યો હોય.
પછી

એ

મને

અંિતમ

મંિઝલ

પહ ચાડનારા લોકોમાંથી એક જણે ક ું
હવે પાછા ચાલો એ વખતે એ શ દો
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સાંભળીને મને ઘણીજ િદલગીરી થઇ
અને મેં ચા ું કે અગર હુ ં પણ તેમની
સાથે કાશ પાછો જઈ શક્યો હોત તો કેવ ું
સા

થાત મારા મનમાં ઉઠેલી આ

ઈ છાનો જાણે કોઈ જવાબ કેમ આપી
ર ો હોય તેમ કબ્રના ખ ૂણામાંથી કોઈએ
જવાબ આ યો કે એવું નિહ થાય.
કબ્રમાં

ફિર તો

આ યો

તે

િબહામણો હતો. મને સંબોધીને તે પ ૂછવા
ુ ા મને બતાવ કે
લાગ્યો અય બંદેખદ
તારો પરવરિદગાર કોણ છે ? તારો દીન
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કયો છે ? તારો પયગંબર કોણ છે ? તારો
ઈમામ કોણ છે ? અને ત ું કઈ હાલતમાં
અને ક્યાં તરીકા પર હતો ?
તેના િબહામણા વ પ અને તેની
ગ નાથી હુ ં ભયભીત થઇ ગયો મારી
જીભ મારે તાળવે ચ ટી ગઈ હતી અને
અજબ મુઝ
ં વણ હુ ં તે વખતે અનુભવી
ર ો હતો. ગભરામણની હાલતમાં હતો
યાં મારા પરવરિદગાર તરફથી મારા
પર એકાએક ‘રહેમત’નાઝીલ થઇ
મારા

ભયભીત
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િહ મત આપી મા

િદલ એ સમયે

સાિબત અને કાયમ ર ું એ રહેમતના
પ્રતાપ હતા એજ રહેમતે મારી વાચા
ઉઘાડી દીધી મેં તેના એજ રહમતે મારી
વાચા ઉઘાડી દીધી મેં તેના સવાલોના
ુ ા મને ત ું શા
જવાબમાં ક ું અય બંદેખદ
માટે ડરાવે છે ? અરે હુ ં તો ગવાહી આપું
કે

ખુદાવંદે

પરવરિદગાર

અને

આલમ
હઝરત

મારો
મોહ મદે

મુ ત ુફા (સ.અ.વ.) મારા પયગંબર છે
કાઅબા મારો કી લો છે અને અમી લ
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મોઅમેનીન

મારા

ઈમામ

તથા

મોઅમીનો મારા ભાઈ છે . આ જવાબ
આપીને મેં શહાદતનો કલમો પડયો અને
ક ું મારો એઅતેકાદ અને મારો કોલ એ
મુજબ છે અને કયામતના દીને મારા
પરવરિદગાર

પાસે

એજ

એઅતેકાદ

સાથે હુ ં પહ ચીશ.
મારા આ મુજબના જવાબ મળવા
બાદ તેણે ક ું અય બંદે ખુદા, તને
નજાત અને સલામતીની બશારત થાય
પછી મુ કીર નકીર વગેરેથી સવાલ
મોતથી મઆદ ‐ 110

HAJINAJI.com

જવાબ થયા છે વટે

ત ધ હાલતમાં

ખુદાની રહેમત મારા પર નાઝીલ થઇ.
ુ ા તને
તેઓએ ક ું કે અય બંદેખદ
એવી નેઅમતોની બશારત થાય કે અહીં
ત ું કબ્રમાં એ રીતે સુતો રહે કે

રીતે

દુ હો પોતાની દુ હન પાસે સ ૂવે છે .
યારબાદ એણે મારા માથા પાસે
એક બેહી તની બારી ખોલી અને પગ
પાસે કબ્રની દોઝખની એક બારી ખોલી
ુ ા બેહી તની બારી
અને ક ું અય બંદેખદ
તરફ નજર કરીને જો કે તને કેવી
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નેઅમતો મળવાવાળી છે અને પછી
દોઝખની બારી તરફ નઝર કરીને જો કે
તને કેવા અઝાબોથી નજાત મળી છે
પછી દોઝખની બારી બંધ કરી અને
બેહી તની બારી

મની તેમ ખુ લી

રહેવા દઈને તે ચાલતો થયો.
મેં યાં ત્રણ ચીજો એવી જોઈ કે
ના કરતા વધારે દો ત ખુદા કોઈ
ચીજને રાખતો નથી. એક એ કે

રાતે

બહુ ટાઢ પડતી હોય તે વખતે રાતની
નમાઝ પડવી બીજી સખ્ત ગરમીમાં
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રોઝા રાખવા અને ત્રીજી એ કે સદકો
આપવો તે એ રીતે કે અગર જમણો હાથ
આપે તો તેની ખબર ડાબા હાથને ન
પડે.
મને
યાં

સખતીઓ પડેલ અને

યાં ભયભીત થતો હતો તે બધી

અહી બયાન કરી દીધી છે . એટલું
બોલીને તે મૈયત ચુપ થઇ ગઈ.
મૈયતના ચુપ થઇ જવા પછી
સલમાને અમોને ક ું કે મને જમીન
ઉપર ઉતારી દયો અમોએ તેમને ભોય
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ઉપર ઉતયાર્. તે વખતે સલમાને ક ું
મને તિકયાનો ટે કો આપીને બેઠો કરો.
અમે

તે

પ્રમાણે

કયુર્ં એટલે

તેમણે

આસમાન તરફ નજર ઉંચી કરીને એક
દુઆ પડયા અને

યારબાદ કલમએ

શહાદતનો ઉ ચાર કય .
એક
સલમાનની

િરવાયતમાં છે
વફાતનો

કે

વખત

યારે
આ યો

યારે તેમને પ ૂછવામાં આ યું કે સલમાન
તમને ગુ લ કોણ આપશે ? જવાબ
આ યો કે

મહાન હ તીએ હઝરત
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રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)ને ગુ લ આ યું તે
મને પણ ગુ લ આપશે. મેં ક ું તમે તો
મદાએનમાં છો અને તેઓ (મૌલા અલી
અ.સ.) મદીનામાં છે . (કુફા પણ કહે છે .)
સલમાને જવાબ આ યો અય ઝાદાન
જયારે હુ ં ગુજરી જઈશ અને ત ું મા મોઢું
બંધ કરતો હોઈશ યારે ત ું એક અવાજ
સાંભળીશ. આથી તે કહે છે સલમાન
ગુજરી ગયા તે વખતે તેમનુ ં મોઢું બંધ
કરતી વખતે અવાજ સાંભળવાની હુ ં રાહ
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જોઈ ર ો હતો. હુ ં દરવાજા તરફ ગયો
તો

જોઉં

કે

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ) તશરીફ લા યા છે .
ઝાદાન શુ ં અબાઅ દી લાહ સલમાન
ગુજરી ગયા ? ઝાદાને અરજ કરી કે
‘મારા

સૈયદ’હા

હમણાં જ

તેમની

આંખો હંમેશ માટે બંધ થઇ ગઈ છે .
પછી તેના કથન મુજબ હઝરત
ઘરમાં

તશરીફ

લા યા.

ચહેરા

પરથી

ચાદર

સલમાનના

ચહેરા
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પથરાઈ

ગઈ.

હઝરતે

ફરમા યુ,ં

“મરહબા અબાઅ દી લાહ, તમે
ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે

યારે
વ

આલેહી વસ લમ)ની િખદમતમાં પહ ચો
તો મારા સંબધ
ં માં

બનાવ બ યા

છે . અને લોકોએ મારા સાથે

વા

વા

વતાર્વ કયાર્ છે તેની ખબર આપજો.
પછી આપ સલમાનને ગુ લ આપવા
તથા તેમને કફન દે વાના કાયર્માં ગથ
ં ૂ ાઈ
ગયા. તેમાંથી ફાિરગ થયા અને નમાઝે
જનાઝાનો વખત આ યો અને આપ તે
મોતથી મઆદ ‐ 117

HAJINAJI.com

નમાઝ પડાવવા ઉભા થયા

યારે બે

માણસો શાિમલ થયા ઝાદાન કહે છે કે
અમે હઝરતને આ બે માણસો િવષે
પ ૂછ ું કે તેઓ કોણ છે ? તો આપે જવાબ
આ યો કે તેમાના એકતો મારા ભાઈ
જાફરે તૈયાર છે અને બીજા હઝરત
ખીઝર (અલિ હ સલામ) છે બંનેની સાથે
મલાએકાઓની િસ ેર િસ ેર સફો હતી
અને દરે ક સફમાં હજાર હજાર ફિર તા
હતા.
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ઈમામ

જાફરે

સાદીક

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું કે, “

કોઈ

ચાહે સકરાતે મૌત (અંતકાળ)થી બચી
જાય તો સગા- હાલાઓ સાથે સીલે રહમ
(સારો સુલકુ ) કરે . માં-બાપ સાથે નેકી
કરે અને તે જીવનમાં મુફલીસ થશે નિહ.
ુ ા (સ લ લાહો અલ હે
હઝરત રસ ૂલેખદ
વ આલેહી વસ લમ) એક નૌજવાનના
આખરી વખતે

યાં ગયા અને તેને

લાએલાહા ઇ લ લાહ પડવાનુ ં ક ું પણ
તેની જીભ બંધ થઇ ગઈ હતી. આપે ફરી
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કલમો પડવા ક ું પણ તે બોલી શક્યો
નિહ. આપે ત્રીજી વાર ક ું પણ તે પડી
શક્યો નિહ. છે વટે યાં એક ઓૈરત બેઠી
હતી. તેણીને ક ું કે શું આ જવાનની માં
છે ? તેણીએ ક ું કે હુ ં જ તેની માં

!

આપે ક ું શું ત ું તેનાથી નારાજ છે ?
તેણીએ ક ું હા. આપે ક ું તેનાથી રાજી
થઈ જા. તેણીએ ક ું આપની ખુશી તે
મારી ખુશી એમ કહેતાની સાથે પુત્ર
સાથે વાત કરી તો તરતજ તેની જીભ
ઉઘડી ગઈ આપે તેને કલમએ તૌહીદ
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પડવાનુ ં ક .ું તેને તરતજ જબાન પર
કલમો જારી કય . આપે તેને પ ૂછ ું ત ું શું
જોઈ ર ો છે ? તેણે ક ું કે એક બહજ
ુ
ધભરાવનાર ખરાબ ચહેરાવાળો, ગંદો
પોશાક પહેરેલ માણસને જોઈ ર ો

.ં

તે મારી ગરદન હલાવી ર ો છે . પછી
હઝરતે ક ું પડ : “યા મન યકબલુલ
યસીર વયઅકુ અિ લ કસીર ઈકબલ
િમ ીલયસીર, વઅફો
ઇ ક અ તલ ગ

અ ીલ

ક્સીર.

ર રહીમ” જયારે

તેણે ઉપરના કલમો જબાન ઉપર જારી
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કયાર્ યારે હઝરતે ફરમા યુ,ં હવે શું જોઈ
ર ા છો ? ક ું કે એક ખુબસુરત ન ૂરાની
માણસ જોઈ ર ો

.ં અને તે ખરાબ

ગંદો માણસ પીઠ ફેરવી ચા યો ગયો
યારપછી તે જવાન મરણ પા યો.
આ હદીસ પર અને જવાનની
હાલત પર િવચાર કર. તે સહાબામાં
દાિખલ હતો. હઝરત તેના ખબર અંતર
પ ૂછવા આ યા હતા. કલમએ તૌહીદ
પડા યો. તે છતાં તેની આવી અજબ
થવા

વી હાલત હતી. પણ જયારે તેની
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માતા રાજી થઇ યારે

ટકારો થયો. આ

ઉપરથી માં-બાપના હક્કો કેવા મહાન છે
માટે

નૌજવાનો

હંમેશા

માં-બાપની

તાબેદારી કરો. તમે પરણેલા હો તો
ીના હકનો પણ ખ્યાલ રાખો અને માંબાપને કદી તરછોડતા નિહ. મરનારની
પાસે સ ૂરએ યાસીન, વ સાફાત વગેરે
વગેરે પઢો તેથી મરનારને ઘણો ફાયદો
થશે.
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આખર વખતે હકથી ફર જ ંુ
હકથી ફરી જવાને ‘અદીલહ’કહે
છે . અદીલહ નામનો શયતાન છે
આખરી

વખતે

ઇ સાનના

ઈમાનને

બરબાદ કરે છે . તેના વસવસાથી બચવા
માટે હઝરત અમી લ મોઅમેનીન અલી
ઇ ને અબી તાિલબ (અલ હેમ ુ સલામ)
એ ફરમા યું છે કે

કોઈ સુબહની

નમાઝ પછી ‘દુઆએ અદીલહ’પઢે તો
તે દુ યાથી ઈમાનની સલામતી સાથે
જશે, સકરાતની હાલતમાં કોઈ આ દુઆ
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પઢે તો તેની હ આસાનીથી ક ઝ થશે.
‘દોઆએ

અદીલહ

દોઆઓના

મજમ ૂઆમાં તરજુમા સાથે લખેલ છે .
તરજુમો વાંચી યાનમાં રાખે તો વધારે
ફાયદો થશે. મોતમાં આસાની થાય એ
માટે પાબંદીથી નમાઝ પઢવી જોઈએ.
હદીસમાં છે કે જગતમાં પ ૂવર્થી પિ મ
સુધી કોઈ ઇ સાન એવો નથી કે
રાત

િદવસમાં

મલેકુલ

મૌત

ને
પાંચ

વખતની નમાઝના સમયે જોતો ન હોય,
જયારે પણ કોઈની હ ક ઝ કરવા ચાહે
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છે યારે જો કોઈ પાંચ વખતની નમાઝ
પાબંદી સાથે પઢતો હોય તો મલેકુલ
મોત તેને કલમે શહાદતયન તરફ યાન
દોરે છે અને ઇ લીસ મલઉનને દૂર
ભગાડે છે .
ઈમામે

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ) મેં એક શખ્સને લખ્યું
કે જો ત ું ચાહતો હોય કે તા ં મ ૃ યુ નેક
અમલની સાથે થાય અને તારી હ એવી
હાલતમાં ક ઝ થાય કે તારા આમાલ
બહુ જ ઉંચા હોય તો ખુદાના હકોને
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મહાન સમજ, તેણે આપેલી નેઅમતોને
તેની નાફરમાનીમાં ખચર્ નિહ અને તેની
દયા કૃપાથી ખોટી રીતે ફાયદો ઉપાડી
મગ ર થા નહી, ત ું દરે ક માણસને
અમારો ઝીક્ર કરતો હોય તેને માનની
નજરે

જો,

અમારી

મોહ બતનો

દાવેદાર હોય તેણે ઇઝઝતથી જો .
તેમાં તને કઈ નાનપ નથી, ભલે પછી
એ સાચો હોય કે જુઠો. તેથી તને તારી
સાચી િન યત ફાયદો પહ ચાડશે અને
જુઠનુ ં નુકસાન તેને પહ ચશે.
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ઉ તાદ યાસીન ન પઢો
આગળ

આપ

વાંચી

ગયા

કે

ઇ સાનને આખરી વખતે શયતાન ફરે બ
આપે છે . મરનાર હકનો ઇ કાર કરે છે
માટે ઈ સાને, ઈમાન સલામત રહે તે
માટે દોઆએ ‘અદીલહ’સમજીને પઢવી
જોઈએ. અનેક માણસોનો અંજામ છે વટે
ખરાબ થયેલ છે . તારીખના દામનમાં
એવા સેંકડો બનાવો મૌજુદ છે .
ફઝીલ િબન અયાઝ

મકે

સુફીયોમાંથી હતો

તે કહે છે કે તેમનો એક હોિશયાર
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શાિગદર્ હતો. તે એક વખત બીમાર
થયો. હુ ં તેણે જોવા માટે ગયો. જોયું તો
તેનો આખરી વખત હતો. મેં તેના માથા
પાસે બેસી સ ૂરએ યાસીનની તીલાવત
શ

કરી.

યારે મરનાર શાિગદ ક ું

ઉ તાદ યાસીન પઢવું બંધ કરો, ઉ તાદ
ચુપ થઇ ગયો. પછી તેને કલમ-એતૌિહદ લાએલાહ ઈ લ લાહ પઢવા ક ,ું
પણ તેણે પઢવાની ના પાડી અને ક ું
તે પઢવાથી હુ ં બેઝારી (નફરત) ચાહુ ં
.ં (તૌબા તૌબા) તે એવી જ હાલતમાં
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મરણ પા યો. ઉ તાદ નારાઝ થઇ ઘરે
ચા યો ગયો. ફઝીલે પોતાના શાગીદર્ ને
વ નમાં જોયો. અઝાબના ફિર તાઓ
તેને ખેંચીને જહ મ તરફ લઇ જાય છે .
મેં તેને ક ું કે ત ું તો મારા બુિ શાળી
િશ યમાંથી હતો. તને આ શું થયું કે
આખરી વખતે ખુદાએ તારી પાસેથી
માઅરે ફતના ખઝાના લઇ લીધા અને
તારો આ હાલ થયો ? તેણે ક ું કે તેના
ત્રણ કારણો છે . એક તો હુ ં ચુગલી-ચાડી
કરતો હતો. બીજુ ં ઈષાર્ રાખતો હતો,
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ત્રીજુ ં નુકતેચીની (ટીકા) કરી િફતના
જગાડતો, અને

ઝધડા

કરાવતો.

એ

િસવાય એક વાત એ છે કે મને એવી
બીમારી થઇ હતી કે તેના માટે હકીમે
મને દર વષેર્ એક

યાલો દા

પીવાનુ ં

ક ું હત.ું જો એ પ્રમાણે ન ક ં તો
બીમારી જશે નિહ એ પણ સાથે જણા યુ.ં
તેથી હુ ં શરાબ પીતો ર ો. એ ત્રણ
કારણોના લીધે આ પિરણામ આ યું અને
મરણ પા યો.
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હાલા વાંચકો ! આપે જોયું કે
લોકોની ખોટી ટીકા કરવી, િનદ ષને
બદનામ કરવા, ઈષાર્ની આગમાં બળી
મરવુ,ં વાત વાતમાં નુકતેચીની (ટીકા)
કરવી એનો આવો બ ૂરો અંજામ આવે છે .
નામાં આવી ત્રણ ખરાબ આદત હોય
અને શરાબ પણ ઢીંચે રાખતો હોય તેન ુ ં
ઈમાન આખરે બરબાદ થાય છે .
(૧.)

હઝરત

(સ લ લાહો
વસ લમ)ની

મુ ત ુફા

મોહ મદે
અલ હે

િખદમતમાં
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અરજ કરી કે : “યા હઝરત ! અમને
મોતથી અણગમો રહે છે , અમે તેને દો ત
રાખવા ચાહતા નથી. તેન ુ ં કારણ શું હશે
?”
હઝરત : તમારી પાસે કંઈ નાણુ ં છે ?
શખ્સ : હા, મારી પાસે નાણુ ં છે .
હઝરત : તે એ નાણાંમાંથી કોઈ વખતે
સદકો

કય

છે

અને

તેનો

સવાબ

આખેરત માટે મોક યો છે ?
શખ્સ : મેં મારા નાણાંમાંથી સારા કાય
માટે કશું પણ વાપયુર્ં નથી.
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હઝરત : જયારે તે તારી આખેરતની
ભલાઈ માટે એ નાણાંનો ઉપયોગ કય
નથી

યારે

તને

મરવું તો

ક્યાંથી

ગમવાનુ ં ?
ખ ં

છે , માણસે

મોક યું હોય

તો

તેના

કઈ

આગળ

ઉમદા

ફળ

પામવાની આશાએ તેન ુ ં િદલ તે તરફ
ખેંચાય, પણ કઈ મોક યું જ ન હોય તો
તેન ુ ં િદલ મરવા માટે કોઈ રીતે તૈયાર
થાય ?
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(૨.) જનાબે ફાતેમા (સ.અ.)ને આખરી
વ નુ ં આ યું તે પરથી એટલું માલુમ
પડે છે કે મોત ઉમદા ચીઝ છે . કારણ કે
એ ઇ સાનને આ દુિનયાની જજાળો
ં
સંકટોથી

મુક્ત

કરી

તેને

જ તે

આલીશાનમાં પહ ચાડવામાં ઝરીયો બને
છે .
જનાબે ફાતેમા (સ.અ.) ફરમાવે
ુ ા (સ લ લાહો
છે કે હઝરત રસ ૂલેખદ
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)ની વફાત
પછી, મેં તેમને વ નમાં જોયા કે આપ
મોતથી મઆદ ‐ 135

HAJINAJI.com

મારી તરફ જોઈ ર ા છે . હુ ં તેમને
જોઇને

બેચેન

બની

ગઈ

અને

યા

અબતાહો (અય બાબા) ફિરયાદ કરવા
લાગી. મેં અરજ કરી કે આપના જવા
પછી ‘વહી’આવવાની બંધ થઇ ગઈ.
એટલામાં મેં જોયું કે મલાએકાની એક
કતાર મારા તરફ આવી રહી છે . તેમની
આગળ આગળ બે ફિર તા ચાલી ર ા
હતા, તેઓ મને આસમાન પર લઇ
ગયા, આસમાન પર ઘણાં મહેલો, બાગો
તથા

ુ ાર
બેશમ
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મહેલોમાંથી

ખુબસુરત

હર
ુ ાઓ

બહાર

આવી. મને જોઇને તેઓ બહજ
ુ ખુશ થઇ
કહેવા લાગી : ધ ય છે કે

ના વાિલદે

બુ ગર્વાર માટે આવી તમામ બેહી તો
અને અમે હર
ુ ાઓને બનાવવામાં આવી
છે .
પછી હર
ુ ાઓ મને મકાનમાં લઇ
ગઈ. તેની અંદર ઘણા મહેલો હતા. એ
મહેલોના ઘણા ઓરડાઓ હતા. તેમાં
સુદર
ં
અને જાતજાતના તખત િબછાવેલા
હતા.

તેના

પર
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જરયાનની ગાદીઓ હતી. તેના પર
રં ગબેરંગી તિકયા રાખેલા હતા. તેમાં
સોના-ચાંદીના
થાળાઓમાં

વાસણો
જાતજાતની

હતા.

અને

નેઅમતો

રાખેલી હતી. યાં ઘણી નહેરો વહી રહી
હતી.

ના પાણી દૂધ કરતાંય વધુ સફેદ

અને ક તરુ ી કરતાંય વધારે સુગધ
ં ીદાર
હતા. મેં તેમને પ ૂછયું કે આ આલીશાન
મકાન કોનુ ં છે ? જવાબ મ યો કે આ
િફરદોસે અઅલા છે . આનાથી ભ ય બીજુ ં
કોઈ મકાન બેિહ તમાં નથી. આ મકાન
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આપના

વાલીદે

બુ ગર્વાર

હઝરત

રસુલ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ),
(અલ હેમ ુ સલામ)

એહલેબયત
અને

તેમની સાથે હોય, તેમજ

પયગંબરોમાં
લોકો તેમને

દો ત રાખતા હોય તેમના માટે જ ખાસ
છે .
મેં નહેરનુ ં નામ પુછતા જવાબ
મ યો કે આ નહેરનુ ં નામ “કવસર”છે .
આ નહેરનો અ લાહે આપના વાલીદ
હઝરત મોહ મદ (સ લ લાહો અલ હે વ
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આલેહી વસ લમ) ને વાયદો કય છે .
મારા વાલીદ ક્યાં છે ? જવાબ મ યો કે
આપ એમને હમણાં જોશો. હજી આ
મુજબ વાતચીત ચાલી રહી હતી

યાં

મારી નજર આના કરતા પણ વધારે
સફેદ મકાન તરફ પડી. આ મકાન
પ્રકાશથી

ઝળહળી

ર ું

હત.ું

તેમાં

ગોઠવાયેલા આસનો પહેલાં મકાન કરતા
વધુ સુદર
ં
હતા. એ મકાનમાં સૌથી ઉંચા
તખત ઉપર મારા વાલીદ બેઠા હતા.
તેમની પાસે એક જમાત હતી. મને
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જોઇને
લંબાવી

આપે

પોતાના મુબારક

પોતાના

પાસે

તખત

હાથ
પર

બેસાડી, કપાળ ઉપર બોસો લીધો. આપે
ફરમા યું : મારી દીકરી મરહબા, મારી
આંખોના ન ૂર અ લાહે તમારા માટે કેવી
મહેલાતો અને નેઅમતો તૈયાર કરી છે .
યારપછી એ ન ૂરાની મહેલમાં રખાયેલા
જાતજાતના પોશાક અને ઘરે ણા બતાવી
ફરમા યું કે આ મહેલ તમારા માટે ,
તમારા શૌહર માટે , ફરઝંદો માટે તથા
દો તો

માટે
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િસતમગારોથી મુિક્ત પામી આ મકાનમાં
બહુ જ દી આવશો, તે અંગે ખુશી થાવ.
જનાબે ફાતેમા (સ.અ.) ફરમાવે
છે કે આ બધી ચીજો જોઇને મા

િદલ

દુિનયાથી ઉઠી ગયું અને અ લાહ પાસે
જ દી જવાની તમ ા કરવા લાગી.
જયારે માસુમા (અલ હેમ ુ સલામ)
નો આખરી વખત આ યો યારે ગુ લ
કયુ,ર્ં

કપડા

ુ ા
રસ ૂલેખદ
આલેહી

બદ યા

અને

(સ લ લાહો
વસ લમ)
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જ તથી

કા ર લઇ આ યા હતા

ુ કયુર્ં અને િક લા
તેનાથી આપે હન
ુ ત
તરફ મોઢું રાખી સ ૂઈ ગયા. આપને
સુવાનો થોડો વખત િવ યો હશે

યાં

આખરી વખત આવી ગયો. એ વખતે
આખાય મકાનમાં કા રની ખુ બુ ફેલાઈ
ગઈ. આપના હોઠ મુબારક પર આ
શ દો

જારી

અલયકોમુ સલામ.”

થયા

:

હઝરત

“વ
અલી

(અલિ હ સલામ) એ આપને પ ૂછયું :
તમે સલામનો જવાબ કોને આપી ર ા
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છો ? આપે ફરમા યું : “મારા વાિલદે
બુ ગર્વારને” તેઓ તશરીફ લા યા છે .
સાથે િજબ્રઈલ પણ છે . એમણે મને
સલામ કરી. અને મેં તેનો જવાબ
આ યો છે .”
થોડીવાર

પછી

આપના

હોઠ

મુબારક પર આ શ દો જરી થયા :
“અલયક સલામ યા કાબેિઝલ અરવાહ,
અ

લ વલા, તોઅઝઝીબની” અય હ

ક ઝ કરનારા તારા પર સલામ, હવે
જ દી

કર, સખ્તી
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ફરમાવી આપે બધાને ક ું હવે તમે
અહીંથી જાવ અને મને એકલી રહેવા દો,
મારે ખુદાની પાસે કંઈક ખાનગી ભેદની
વાતો કરવી છે . બધા ચા યા ગયા પણ
અ માએ તેમ ન કયુ,ર્ં દરવાજો બંધ કરી
માસુમા (અલ હેમ ુ સલામ) પાસે ઉભા
ર ા.

એણે

તે

વખતે

માસુમા

(અલ હેમ ુ સલામ) ને મુનાજાત કરતા
સાંભ યા

આ મુજબ હતી : “અય

અ લાહ તઆલા ! મારા તથા મારી
અહલેબયતના (અનુયાયીઓ)ને બક્ષી
મોતથી મઆદ ‐ 145

HAJINAJI.com

આપ.” પછી આપ ચુપ થઇ ગયા એટલે
બધા

આ યા

અને

જોયું તો

આપ

જ તમાં તશરીફ લઇ ગયા હતા.
હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)
એ ફરમા યું હત ું કે આવનારી મોત,
મરનારના આમાલ પ્રમાણે ત્રણમાંથી
એક સમાચાર લાવતી હોય છે : (૧)
વારં વાર બેિહ તની ખુશખબરી આપે છે ,
(૨) અઝાબમાં િગરફતાર થવાના માઠા
સમાચાર આપે છે , (૩) એવી મોઘમની
ખબર

આપે

છે
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ચોક્કસ રીતે ખબર પડતી નથી કે તે
જ તમાં જશે કે અઝાબમાં સપડાશે.
આથી તેની હાલત ભય પામેલા

વી

હોય છે .
ણે જ તની ખુશખબરી અપાય
છે તે અમારો દો ત, તાબેદાર અને
દીનદાર હોય છે .

ને અઝાબની ખબર

અપાય છે તે અમારો બેદીન દુ મન હોય
છે અને

ને મોઘમ ખબર અપાય છે તે

ગુનેહગાર મોઅમીન હોય છે . પણ તેને
તેના ગુનાહોની સજા ભોગવી લીધા
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પછી જ તમાં દાખલ કરવામાં આવશે.
અય

મારા

દો તો

!

માત્ર

અમારી

શફાઅત ઉપર જ કે માત્ર પોતાના
ઈમાન ઉપર આધાર રાખી વાિજબાત
અદા કરવાનુ ં મુકો નિહ, બ કે નેક અમલ
કરતા રહો. નમાઝ, રોઝા, હજ, ઝકાત
અને ખુ સ બરાબર અદા કરો અને
ગુનાહોથી બચતા રહો. કારણ કે કેટલાક
મોઅમીનો પોતાના ગુનાહની સજા ત્રણ
લાખ વષર્ સુધી ભોગ યા પછી, તેમને
અમારી શફાઅત જ જહ મમાંથી નજાત
મોતથી મઆદ ‐ 148

HAJINAJI.com

અપાવશે અને તેઓને જ તમાં દાખલ
કરશે.
હઝરત

ઈમામે

(અલિ હ સલામ)એ

હસન

ફરમા યું

કે

મોઅમીનો માટે “મોત”એવી ખુશીની
બાબત છે કે

બધી ખુશીઓ કરતા

બેહતર છે . કારણ કે તે મુસીબતો અને
હમતથી નજાત અપાવી આરામની
જગ્યાએ

લઇ

જાય

આરામની જગ્યા છે કે
મોજમજામાં

રહે
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નેઅમતોથી સરફરાઝ થતા રહે છે . એના
મુકાબલામાં
સખતમાં

કાફરો

સખત

માટે

બલાનો

પયગામ છે . કારણ કે

“મોત”
દુઃખદાયક

દુિનયા તેમના

માટે જ ત સમાન હતી એ તેનાથી
છોડાવીને તેમણે જહ મમાં લઇ જવામાં
આવે છે .
ઈમામ (અલિ હ સલામ)નુ ં કથન
છે કે મોઅમીન માટે દુિનયા કેદખાનુ ં છે
અને કાફીરો માટે જ ત છે .
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એક િદવસ હઝરત ઈમામે હસન
(અલિ હ સલામ)એ ગુ લ કરી ઉમદા
પોશાક પહેય

અને ખુ બુથી મોઅ ર

થયા અને એક પાણીદાર ઘોડા પર
સવાર થઇ કોઈક જગ્યાએ જવા રવાના
થયા. આપની સાથે અ હાબો પણ હતા,
યાં ર તામાં આપને એક ખ તેહાલ
(િચંથરે હાલ) વયોવ ૃ

યહદ
ુ ી મ યો. એ

ત ન િનધર્ન અને કંગાળ થઇ ગયો
હતો. એ મોહતાજીને લીધે િચંથરે હાલ
હતો. એટલું જ નહી પણ તેનો કોઈ
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મદદગાર ન હોવાથી પાણી પણ સીંચીને
ખંભે ઉપાડીને લઇ આવવું પડત ું હત.ું
આપની સાથે ભેટો થયો યારે તે પાણી
લાવી ર ો હતો. તેના ખંભે પાણીથી
ભરે લો ઘડો હતો,

ને મહા-મુ કેલીએ

ઊંચકી રાખ્યો હતો. યહદ
ુ ીએ આપને
જોયા એટલે અરજ કરી જરા થોભી
જાવ. આપે પોતાના ઘોડાને લગામ
ખેંચી રોક્યો. યહદ
ુ ીએ આપને અરજ કરી
કે, હુ ં આપને પ ૂછવા ચાહુ ં

ં તેનો જવાબ

આપો.
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યહદ
ુ ીએ પ ૂછયું : આપના જ એ
ફરમા યું છે કે દુિનયા મોઅમીનો માટે
કેદખાનુ ં અને કાિફરો માટે જ ત છે .
છતાં આ દુિનયા આપના માટે કેદખાના
સમાન ક્યાં છે ? આપ તો તેની અંદર
ઘણી જાહોજલાલી ભોગવી ર ા છો અને
એ િહસાબે તો આપના માટે જ ત
સમાન છે . આપ મારી હાલત તરફ
નજર કરો હુ ં કાિફર

.ં મારી હાલત

પરથી આપ જોઈ શકો છો કે મારી
હાલત કેદી

વી છે .
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આપે ફરમા યું : ત ું ઉપર નજર
કર અને જો કે યાં તને શું દે ખાય છે ?
એણે જોયુ ં તો તેની નજર બેહી ત પર
પડી અને તેમાં રાખેલી નેઅમતો જોઈ
છક્ક થઇ ગયો. આપે તેને ફરમા યું :
આ નેઅમતો તે જોઈ કેટલી ઉ મ છે ?
હવે ત ું બતાવ કે
છે

તેના માટે

ના માટે આ નેઅમતો
આ જાહોજલાલી શા

િવસાતમાં છે ? શું આવી નેઅમતોથી દૂર
રહી આવી હાલતમાં રહેવ ું એ મારા માટે
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કેદખાનામાં રહેવા સમાન નથી ? તેણે
કબ ૂલ કયુ.ર્ં
આપે તેને ફરમા યું હવે જરા
નીચે નજર કર, તને યાં શું દે ખાય છે ?
તેણે જમીન તરફ નજર કરી તો જહ મ
અને તેની અંદરના બધા અઝાબો તેને
નજરે પડયા.

જોઈ તે ભયથી થથરી

ગયો. આપે ફરમા યું : જોયુ ં તારા માટે
મરવા બાદ શું છે ? તો શું એની
સરખામણીમાં તારી આ િચંથરે હાલ દશા
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પણ જ ત સમાન નથી ? તેણે ક ું કે
ખરી વાત છે .
હઝરત

ઈમામે

હસ
ુ ૈન

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું કે મોત
મોઅમીન માટે એક એવા પુલ સમાન છે
ના એક િકનારે મુસીબતો અને બલાઓ
છે અને બીજા િકનારે

આરામ અને

રહેમતો છે . એ તે પુલ પરથી પસાર
થઈને મુસીબતોની જગ્યાએથી રાહતની
જગ્યામાં પહ ચે છે . તેથી ઉ ટું કાિફરો
માટે મૌત એવા પુલ સમાન છે
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ઓળંગવું તેના માટે રાહતની જગ્યામાંથી
મુસીબતોની જગ્યામાં જવા સમાન છે .
મૌત તેને આ રીતે રાહતની જગ્યાએથી
આફતની જગ્યાએ પહ ચાડે છે . જયારે
આશુરાના િદવસે કરબલામાં લડાઈ શ
થઇ

યારે દુ મનો ડરવા અને

ુ વા
જ

લાગ્યા. તેમના ચહેરાના રં ગ િફક્કા પડી
ગયા.

તેનાથી

(અલિ હ સલામ)

ઉ ટું

ઈમામ

અને

તેમના

અ હાબના ચહેરા ખુશીથી પ્ર િ લત થઇ
ગયા. એમને મરવાની એટલી ખુશી અને
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ઇ તેઝારી હતી કે ઉતાવળ કરતા હતા,
કારણ કે ઈમામે હુસૈન (અલિ હ સલામ)
એ તેમને જ તમાં

દર જા મળવાના

હતા તે બતાવી આ યા હતા.
હઝરત ઈમામે ઝયનુલ આબેદીન
(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યું

કે

મોઅમીનો માટે મોત, મેલા જુથી ભરે લા
કપડા ઉતારીને તેની જગ્યાએ ચોખ્ખા,
સારા અને સુદર
ં
કપડા પહેરવા બરાબર
છે . અથવા એમ સમજો કે

લમાંથી

મુિક્ત પામી બેડીઓ ઉતારી આરામની
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જગ્યાએ જવા સમાન છે અથવા ખરાબ
અને

નાના

મકાનમાંથી

નીકળી

આલીશાન મહેલમાં જવા સમાન છે .
એટલું જ નિહ પણ એક અંધારી અને
દુઃખ

આપનારી

કોટડીમાંથી

ટકારો

પામી ખુ લામાં જવા સમાન છે .
કાફીરો માટે મોત ઉમદા પોશાક
ઉતારી

ખરાબ

અને

ફાટે લા

કપડા

પહેરવા સમાન છે , અથવા ઘણી સારી
અને આરામ આપતી જગ્યા છોડીને
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સખત પીડા આપનારી જગ્યાએ જવા
સમાન છે .
શેખ બહાઈ લખે છે કે તેમણે
કેટલાક

િવ ાનો,

મરતી

વખતે

જોયા

હસરત-િનરાશા
જોવામાં

ન

િહકમતવાળાઓને
છે

િસવાય
આવી.

એક

કે

તેઓને

કોઈ

વ તુ

મરનારને

પ ૂછવામાં આ યું કે તારી આવી હાલતનુ ં
કારણ શું ? મરનારે જવાબ આ યો કે
આપ એ માણસ માટે શું િવચારી ર ા
છો

એક લાંબી મુસાફરી માટે ભાથા
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વગર નીકળી પડે અને કોઈ દો ત કે
મદદગાર વગર કબ્રમાં ચેન કે, યાયી
હકીમની સમક્ષ જવાબ માટે કોઈ દલીલ
પણ રાખતો ન હોય ! આ છે એમના
મરણ વખતની હકીકત.
જનાબે
હઝરત

ફાતેમા

અલી

(સ.અ.)

એ

(અલિ હ સલામ)ને

વસીયત કરી હતી કે, જયારે હુ ં વફાત
પામું યારે આપ ગુ લ કફન આપજો
અને

નમાઝે

જનાઝા

પઢીને

કબ્રમાં

ઉતારજો અને ઉપરી માટી નાખજો.
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કુરઆનની િતલાવત કરજો. મારા માટે
દુઆ

કરજો,

મરનાર

દુઆ

અને

મોહ બતનો મોહતાજ હોય છે .
જનાબે ઈસા (અલિ હ સલામ)એ
પોતાની માતાની વફાત પછી ક ું : અય
માં, મારી સાથે વાતચીત કરો ! શું આપ
દુિનયામાં પાછા આવવાની ઈ છા રાખો
છો ? જનાબે મિરયમે જવાબ આ યો કે
હા, તે એટલા માટે કે ઠંડી રાતોમાં
નમાઝ

પઢતી
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િદવસોમાં રોઝા રાખુ.ં આ ર તો બહુ જ
કઠીન છે .
સૈયદ
રસ ૂલ

તાઉસ

(અ.ર.)

(અલ હેમ ુ સલામ)થી

હઝરત
િરવાયત

કરી છે કે મૈયત ઉપર પહેલી રાતથી
વધારે સખ્ત ઘડી કોઈ હોતી નથી.

થી

પોતાના મરનારાઓ માટે સદકો આપી
રહેમ કરો. જો તમારી પાસે સદકો
આપવા માટે કોઈ વ ત ુ ન હોય તો
તમારામાંથી કોઈ પણ મૈયત માટે બે
રકાત નમાઝ આ રીતે પઢે : પહેલી
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રકાતમાં એક વખત સ ૂરએ અ હ દ અને
બે વખત સ ૂરએ કુ હોવ લાહ પઢે, અને
બીજી

રકાતમાં

અ હ દ

અને

મુ કાસોરો

પઢે

એક

વખત

સ ૂરએ

૧૦

વખત

સ ૂરએ

અને

સલામ

પઢી,

નમાઝ પ ૂરી કરી અને કહે : અ લાહુ મ
સ લે

અલા

મોહ મદીંવ

વ

આલે

મોહ મદીંવ વ બઅસ સવાબેહા એલા
કબ્રે ઝાલેકલ મ યીતે..... (મરનારનુ ં
નામ લેવ.ું ખુદાવંદા મોહ મદ વ આલે
મોહ મદ ઉપર સલવાત મોકલ અને આ
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નમાઝનો સવાબ ફલાણાની કબ્ર પર
પહ ચાડ)

અ લાહ

મરનારની

કબ્ર

તરત

ઉપર

એક

જ

તે
હજાર

મલાઈકાને િલબાસ અને જ તી કપડા
આપી મોકલે છે અને તેની કબ્રને સુર
ંકવા (કયામત) સુધી િવશાળ બનાવે
છે

અને

નમાઝ

પઢનારને

અસંખ્ય

નેકીઓ આપે છે અને તેના ચાલીસ
દરજજા બલંદ થાય છે .
બીજી

નમાઝ

કબ્રમાં

પહેલી

રાતના ભયને દૂર કરવા માટે બે રકાત
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નમાઝ ( ણે નમાઝે વહેશત કહેવામાં
આવે છે ) મૈયતના હદીયા માટે આ રીતે
પઢે : પહેલી રકાતમાં ‘સ ૂરએ અ હ દ’
અને

આયત ુલ

કુરસી’પઢે,

બીજી

રકાતમાં ‘સ ૂરએ અ હ દ’ પછી દસ
વખત

‘સ ૂરએ

ઇ ા

અ ઝ ના’પઢે.

પછી સલામ પઢીને ઉપરની દુઆ પઢે.

નમાઝની અજબ બરકત
મારા

ઉ તાદ

સેકત ુલ

ઇ લામ

નુરી (અ.મ.) એ પોતાના ઉ તાદ મુ લા
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ફતેહઅલી

સુ તાનાબાદીથી

“દા સલામ”માં લખે છે કે મારી આદત
હતી કે જયારે પણ કોઈ અહલેબૈતનો
દો ત મરણ પામતો

યારે હુ ં દફનની

પ્રથમ રાતે બે રકાત નમાઝ પઢતો.
ભલે એ મારો જાણકાર હોય કે ન હોય.
આ મારી આદતની કોઈને ખબર ન
હતી. એક િદવસ મારા િમત્રોમાંથી એક
યિક્ત ર તામાં મને મળી અને મને ક ું
કે મેં કાલે રાતે એક માણસને વ નમાં
જોયો,

તે િદવસોમાં મરણ પા યો
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હતો. મેં તેને મોત પછીની હાલત પ ૂછી.
તેણે ક ું કે, હુ ં સઝા ભોગવી ર ો હતો
યાં ફલાણા આલીમે મારા માટે બે રકાત
નમાઝ પઢી. તેથી મને મુિક્ત મળી અને
તેણે આપનુ ં નામ લીધું અને ક ું કે ખુદા
આ એહસાનના બદલામાં તેમના િપતા
પર રહેમત કરે ,
રહેમત

કરે લ

છે .

મ તેણે મારા પર
મુ લા

ફતેહઅલી

મરહમ
ુ ે એ વખતે ફરમા યું કે તેણે મને
એ નમાઝ િવષે પ ૂછયું કે એ કઈ નમાઝ
છે ? મેં, તે આદત પ્રમાણે મરનાર માટે
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પઢતો હતો તે બતાવી. એ નમાઝ
મૈયતના હદીયા માટે પઢાય છે , તે
‘નમાઝે વહેશત’આગળ લખી જણાવી
છે .
હઝરત ઈમામે મોહ મદ બાિકર
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું કે મોત
વ ના સમાન છે . ફરક માત્ર એટલો કે
વ નની મુ ત ઘણી ટુંકી હોય છે જયારે
મોતની મુ ત કયામતના િદવસ સુધીની
છે . હવે જયારે કોઈ માણસ દુઃખદાયક
વ ન જુવે તો તેણે દુઃખ અને સદમો
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થાય છે અને તેને જો આનંદદાયક
વ ન આવે તો તેનાથી તેણે આનંદ
થાય છે . પણ આંખ ખુલતાની સાથે
તેમાંન ુ ં કશુ ં બાકી રહેત ું નથી. કહેવાનો
મતલબ એ કે મોઅમીન ખરાબ વ નુ ં
જોઇને જાગૃત થાય
સદમાથી
ઉપ

યારે

તેને એ

ટકારો થઇ જવાની ખુશહાલી

છે , તેવી જ રીતે મરીને દુિનયાની

બલાઓમાંથી

ટકારો પામવાથી તેને

ખુશી થાય છે અને કાિફરો

મ સા ં

વ નુ ં જોઇને અને જાગીને એ મજા
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મ તેને દુઃખ થાય છે

ચાલી જવાથી

તેવી જ રીતે મરીને દુિનયાના આનંદો
ચા યા જવાથી અને સખત અઝાબ
થવાથી દુઃખ થાય છે .
હઝરત

ઈમામે

(અલિ હ સલામ)એ

જાફરે

ફરમા યું

સાિદક
છે

કે

મોઅમીન માટે મોત એવી ખુ બુની ચીઝ
છે

તેણે દુઃખો અને દદ માંથી મુિક્ત

અપાવે છે . આવી ખુ બુઓથી માણસ
ટલો ખુશી થાય છે તેટલી જ ખુશી એક
મોઅમીનને મોતથી થાય છે અને કાિફરો
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માટે મોત એવી ચીઝ છે

તેમના

આનંદ અને મોજ-મજા તથા રાહત
આપતા ઘરમાંથી એ જગ્યાએ હડસેલી દે
છે કે

માં સાંપ અને વીંછીઓ તેને ઈજા

પહ ચાડે.
એ હઝરતને કોઈએ પ ૂછયું કે યા
હઝરત કેટલાક લોકો કહે છે કે મરતી
વખતે એટલી સખત ઈજા થાય છે કે
શરીરને

કાતરથી

કાપતાં, કરવતથી

વહેરતા કે પ થરથી તેને કુટી નાખતા
અથવા આંખમાં િખલા ઠોકીને તેમને
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ફેરવતા

ઈજા થાય તેના કરતાં હને

શરીરમાંથી કાઢતી વખતે ઘણી વધારે
સખત ઈજા થાય છે શું એ વાત ખરી છે
? આપે ફરમા યું એ વાત તો ખરી છે
પણ ઈજા આપતી સખ્તી કાિફરો પર
કરવામાં આવે છે અને ક્યારે ક તમે પોતે
પણ એ વાત જુઓ છો. યા હઝરત અમે
કોઈ કોઈ વખતે જોઈએ છીએ કે અમુક
કાિફરને મરતી વખતે ઈજા થતી નથી
અને સકરાત આસાનીથી થઇ જાય છે .
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એટલે સુધી કે તે હસતાં અને વાતો
કરતાં મરણ પામે છે તેન ુ ં શું કારણ ?
આપે ફરમા યું કે

કાિફરની હ

આસાનીથી નીકળી જાય છે તેન ુ ં એ
કારણ છે કે તેણે દુિનયામાં

નેકીઓ

કરી હોય તેનો તેને બદલો મળી જાય.
પણ આખેરતમાં તે ખાલી હાથે જાય
અને

કાિફરને મરતી વખતે સખતી

થાય છે તેની કોઈ નેકી બાકી નથી
હોતી. (મરવા પહેલાં દુિનયામાં તેને
નેકીનો બદલો મળી જતો હોય છે .) જો
મોતથી મઆદ ‐ 174

HAJINAJI.com

કોઈ નેકી બાકી હોત તો તેનો બદલો
દુિનયામાં જ મળતો હોય છે . એટલે
મરણ

વખતની

આસાનીથી

નેકીનો

બદલો તેને અપાઈ જાય છે . વળી
મોઅમીનની હ આસાનીથી નીકળે છે તે
તેની નેકીઓના કારણે હોય છે અને
મોઅમીનની

હ સખતીથી નીકળે છે તે

તેને ગુનાહોથી પાક કરવા માટે હોય છે
કે મરવા પછી અઝાબ ભોગવવો ન પડે.
હઝરત ઈમામે મુસીએ કાિઝમ
(અલિ હ સલામ)
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શખ્સની પાસે ગયા યારે એ સકરાતની
હાલતમાં હતો અને તેથી તેને કોઈ
બોલાવત ું તો જવાબ આપી શકતો ન
હતો. તેથી લોકોએ અરજ કરી કે આ
મરનારની દશા કેવી છે તે આપ જોઈ
ર ા છો, હવે ફરમાવો કે તેના પર આ
મોતની સખ્તી શા કારણે થતી હશે ?
આપે
મોઅમીનનુ ં
હિથયાર

છે .

ફરમા યું
ગુનાહોથી
મોતની

કે

મોત

પાક

થવાનુ ં

સખ્તી

તેને

ગુનાહોથી પાક કરી નાખે છે . એ તેની
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બદીઓનો

ક ફારો

છે .

કાિફરો

પર

એટલા માટે આસાન થઇ જાય છે કે તેને
તેની નેકીઓનો બાકી રહેતો બદલો મળી
જાય.
ઈમામે રઝા (અલિ હ સલામ)ના
એક સહાબી િબમાર પડવાથી હઝરત
તેની િબમાર પુરસી કરવા તેની પાસે
ગયા. આપ યાં પહ યા યારે તેના પર
સકરાતની હાલત ચાલું હતી. આપે એ
જોઇને તેને પ ૂછયું : હવે તારી હાલત
કેવી છે ? તેણે અરજ કરી કે અય
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રસ ૂલુ લાહના ફરઝંદ ! આપથી હુ ં
પડયો

ટો

યારબાદ તરત જ માંદો પડી

ગયો હતો અને પછી િબમારી ખુબ જ
વધી ગઈ. આ

હુ ં સકરાતની હાલતમાં

ં અને મને બહુ જ ઇજા અને તકલીફ
થઇ રહી છે .
આપે ફરમા યું : વાત એ છે કે
મોઅમીનને મરવા પછી રાહત મળે છે
અને કાિફરને મરવા પછી અઝાબ થાય
છે , પણ હુ ં તને કહુ ં

ં કે ત ું આ વખતે

ઈમાનને તાજુ ં કર એટલે કે ખુદાની
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વહદાિનયાત, કયામત અને એહલેબૈતની
મોહ બતનો ઈકરાર કર. તેમ કરવાથી
સકરાતમાં આસાની થઇ જાય છે . આ
સંભાળીને તેણે હઝરતના કહેવા મુજબ
પોતાના ઈમાનને તાજુ ં અને મજબુત
કયુ.ર્ં

એક ટ

ંુ પાણી ન હ

અબુ બસીર કહે છે કે એક વખત
હુ ં

ઈમામે

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)ની સેવામાં બેઠો હતો કે
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ઉ મે ખાિલદે આપની િખદમતમાં હાજર
થઇ અઝર્ કરી કે મૌલા મારા ઈલાજ
માટે હકીમે તબીઝ (એક જાતની શરાબ)
બતાવેલ છે , પરં ત ુ હજુ સુધી તેના
પીવાથી હુ ં બચી

ં અને હુ ં જાણુ ં

ં કે

આપ આવી ચીજથી અણગમો રાખો છો.
તેથી આપને પ ૂછવાનુ ં મને વધારે ઉિચત
ુ ે
લાગ્યું ! આપે ફરમા યુ ં કે આ વ તન
પીવાથી તને કઈ વાતે રોકી ? તેણીએ
જવાબ

આ યો

આપની

પયરવી
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કયામતના િદવસે હુ ં કહી શકું કે જાફર
િબન
તેમની

મોહ મદના
પયરવ

હક
ુ મ
હતી.

અનુસાર

હુ ં

ઈમામે, અબુ

બસીરને સંબોધીને ફરમા યું : અય અબુ
મોહ મદ, ત ું આ

ીની વાત પર યાન

આપી ર ો છે ને ? પછી તે ઔરતને
ફરમા યું કે

ખુદાની

કસમ

હુ ં તને

એમાંથી એક ટીપું પણ પીવાની રજા
આપત નિહ ! એવું ન થાય કે તને એના
પીવાથી એ વખતે પ તાવો થાય જયારે
કે તારો પ્રાણ અહી સુધી (ગળા તરફ
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ઈશારો કય ) પહ ચે એ રીતે ત્રણ વખત
ફરમા યુ.ં પછી ક ું ત ું સમજી ગઈ મેં શુ ં
કીધું ?

પાપના િવચાર ઈમાન ખો ંુ
શેખ બહાઈ (અ.મ.) લખે છે કે
એક

યિક્ત બહુ જ એશ આરામમાં

પોતાનુ ં જીવન િવતાવતી હતી. જયારે
તેના મરણનો વખત આ યો તો કલમો
પઢવાનુ ં

કહેવામાં
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શહાદતયનના

બદલામાં

આ

શેઅર

પડયો :
“યા

બ

કાએલતીન

યવમન

વકદ

તએબત
અયન તરીકો એલા હમામે મનજાબ”
“ક્યાં છે એ

ી

એક િદવસ

થાકી પાકી િનઢાલ હાલતમાં જીવી રહી
હતી.

તેણીએ

મને

પ ૂછયું

હમામ

મનજાબનો ર તો ક્યાં છે ?”
તેન ુ ં આ શેઅર પઢવાનુ ં કારણ એ
હત ું કે એક પિવત્ર ખુબસુરત
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પ્રખ્યાત હમામ મ જાબમાં જવા માટે
નીકળી, પરં ત ુ તેની હમામનો ર તો ભ ૂલી
ગઈ અને ચાલતાં ચાલતાં તે થાકી ગઈ
હતી. એક યિક્તને ઘરના આંગણે જોઈ
તેણીએ તેને હમામની રાહ પ ૂછી, તેણે
ક ું કે હમામ આજ છે . અંદર ચાલી જા.
તેની હમામ સમજી અંદર ચાલી ગઈ. તે
માણસે તરત જ દરવાજો બંધ કરી દીધો
અને તેની સાથે

યિભચારની ઈ છા

જાહેર કરી. તેણી સમજી ગઈ કે આ
ઝાલીમના

પંજામાંથી
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છટકી શકાય એમ નથી. તેથી તેને યાર
ભયાર્ શ દોમાં ક ું કે મારા

હાલા !

તમો જોતા નથી કે હુ ં કેવી મેલી ગંદી
.ં નહાવા માટે તો ઘરે થી નીકળી

,ં

પહેલાં મને પાક સાફ થઇ જવા દો, મારા
માટે કંઈક ઉમદા ખુ બુ લાવો કે મારા
દે હને લગાડીને આપણી િદલચ પીનુ ં
કારણ બનુ.ં હા, સાથે ખાવાની વાિદ ટ
ચીજો લેતા આવો, મારી ધીરજ ખ ૂટી
ગઈ છે . તેણે જોયું કે તેની મારા પર
માશુક થઇ ગઈ છે , તો તેણે રાહતનો
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ાસ લીધો અને તરત જ મંગાવેલી
ચીજો લેવા બજારમાં

વો તે બહાર

ગયો કે તરત જ તેણી મોકો જોઈ યાંથી
ભાગી નીકળી, જયારે તે ઘરે પાછો
આ યો તો તેણીને જોઈ નિહ, બહુ જ
અફસોસ કરવા લાગ્યો.
જયારે

તે

નવજવાનનો

અંતકાળનો વખત આ યો, યારે તેણીનો
િવચાર તેના િદલમાં આ યો અને કલમે
તૌહીદ પઢવાના બદલે આખરી વખતે
ઉપરોક્ત શેઅર પઢવા લાગ્યો.
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અય દીનીભાઈ િવચાર કર તેને
હજુ એ બુ

કામ કયુર્ં ન હત ું પણ એ

િવચારે તેણે આખરી વખતે ઇમાનથી
િવખુટો કરી મુક્યો. માટે હંમેશા નેક
િવચારો િદલમાં રાખવા, ખુદા અંિતમ
કાળ વખતે ઈમાનને સલામત રાખે
આમીન.....
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મોઅમીન મોતથી અણગમો કમ
રાખે છે ?
હઝરત

ઈમામે

મોહ મદે

તકી

(અલિ હ સલામ)ની િખદમતમાં કોઈએ
અરજ કરી કે મોઅમીન મોતને ખરાબ
ગણીને તેનાથી અણગમો રાખે છે અને
તેના આવવાથી નારાજ થાય છે તેન ુ ં શું
કારણ હશે ? આપે ફરમા યું કે
મોઅમીનો મોતને ખરાબ ગણી અને
તેના આવવાથી અણગમો રાખે તેન ુ ં
કારણ

એ

હોય
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હકીકતથી વાકેફ હોત અને તે કેવી
ઉમદા ચીજ છે તે જાણતા હોત, અને
અ લાહને દો ત રાખતા હોત તો તેઓ
મોત પ્ર યે અણગમો રાખવાના બદલે
તેને દો ત ગણી આવકારવા સદા ત પર
રહેત. યકીન સાથે માનવું કે તેના માટે
આખેરત દુિનયા કરતા વધારે બેહતર
છે .

કારણ

કે

દુિનયામાં મોઅમીનને

તકલીફો પહ ચે છે અને આખેરતમાં
રાહત છે . શુ ં તમે નથી જાણતા કે
બાળકો અને િદવાના લોકો િબમાર પડે
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છે

યારે દવા પીવા તરફ અણગમો

બતાવે છે અને દવા પીવાનુ ં તેમને
મુ લ ગમત ું નથી, ઘણી આનાકાનીઓ
કરે છે અને તેના પ્ર યે નારાજી બતાવે
છે એ છતાં પણ કે દવા તેમને તંદુર ત
કરનારી ચીઝ છે અને તેના પીવાથી
પીડા તેમને થઇ રહી છે તે દૂર થશે !
પણ

તેઓ

તેમની

નાસમજી

અને

નાદાનીના કારણે દવાના ફાયદા જાણતા
નથી અને તેની તાસીરની તેમને ખબર
નથી. તાસીરની ખાતરી હોત તો તેઓ
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આવું કરત નિહ. બરોબર આવી જ રીતે
મોઅમીનો મોત પ્ર યે અણગમો રાખે
છે તે તેના લાભોથી અજાણ છે . તેના
ફાયદા જાણતા હોત તો તેના પ્ર યે
અણગમો રાખત નિહ.
હઝરત
(અલિ હ સલામ)

ઈમામે

અલીનકી

પોતાના

એક

સહાબીની અયાદત (િબમારના ખબરઅંતર પ ૂછવા) માટે ગયા. આપને એ
માણસ પર ઘણી મોહ બત હતી. જયારે
આપ તેને યાં પહ યા તો તે મરવાના
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ભયે ખુબ જ કકળાટ કરીને અને રડી
ર ો હતો. આપે તેને આમ કરતા જોઇને
ફરમા યું :

અય

ખુદાના

બંદા, ત ું

મરવાથી કેમ ડરી ર ો છે ? મરવું કંઈ
ખરાબ ચીજ નથી, એ તો બહુ ઉ મ
વ ત ુ છે . પણ ત ું એ કયાંથી સમજી શકે
? ત ું મોતની ખરી હકીકતથી વાકેફ નથી.
ભલા ત ું મને જરા એટલું તો બતાવ કે
તારા કપડા ખુબ જ ગંદા થઇ ગયા હોય
અને

તેને

પહેરી

રાખવાથી

તારા

શરીરમાં ગુમડા નીક યા હોય અને
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તેમાંથી પ ં નીકળી ર ું હોય યારે એ
બલાથી નજાત પામવા ત ું તારા એ
કપડા

તેના કારણ પ છે તેને દૂર

કરવાની કોિશષ કરીશ કે નિહ ? પછી ત ું
હમામમાં જઈને તારા અંગને ધોઈને
સાફ કરીશ એવી રીતે તેમાં લાગેલી
બધી ગંદકી દૂર થઇ જાય અને ગડગુમડ
મટીને તેમાંથી લોહી, પ ં વહેત ું બંધ થઇ
જાય એટલે કે તારા શરીરને સાફ કરી
એ રોગથી મુિક્ત પામી િનરોગી બને એ
તને પસંદ નિહ પડે અને શું ત ું તારા એ
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મેલા કપડાને તારા બદન પર રહેવા
દઈને િબમારીમાં સબડવાનુ ં જ પસંદ
કરીશ ?
તેણે
રસ ૂલુ લાહ

જવાબ

આ યો,

(સ લ લાહો

ય ન

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ)! એવી હાલત થાય
તો હુ ં મારા એ કપડાંઓને જ દીથી મારા
બદનથી અલગ કરી દઈશ. ગુ લ કરી
મારા અંગને મેલથી સાફ કરીશ કે

થી

રોગ મુક્ત થઇ જાઉં.
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આપે

ફરમા યું

કે

મોઅમીન

ગુનાહના મેલથી ખરાડાએલો હોય છે
અને

તેના

અંગ

પર

નાફરમાનીના

ગુમડાં ઉભરાઈ પડે છે , તેમાંથી પાક
સાફ થઇ ઉગરવાનો ર તો એક જ છે
અને તે મોત ! અંગને સાફ કરવા, તેના
પરથી મેલ દૂર કરવા હમામમાં જવું
એના

વી જ વાત ગુનાહોના સાફ થવા

માટે

મોત

છે .

સકરાતની

સખ્તી

ગુનાહની નાપાકીને ધોવાનુ ં બીજુ ં નામ
છે , શરીરને ઘસીને ચામડી પર સખ્ત
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રીતે જામી ગયેલ મેલને દૂર કરતી
વખતે

સખ્તી થાય છે તે પ્રકારની

હને બાઝેલા ગુનાહોને દૂર કરવા થતી
સખ્તી એજ સકરાત છે . માટે ત ું હાઈ
વોય ન કર અને ખુશ થા કે મયાર્ પછી
ત ું આ દુિનયાની બધી મુસીબતોમાંથી
ટી જઈશ.
આ સાંભળીને તે ખુશ થઇ ગયો
અને

હાયવોય

કરવાનુ ં છોડી

દઈને

મોતને ભેટવા તૈયાર થઇ ગયો. પોતાની
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આંખો બંધ કરી લીધી. યાં તો તેની હ
નીકળી ગઈં.
હઝરત

ઈમામે

હસન

અ કરી

(અલિ હ સલામ)ને એક માણસે અરજ
કરી કે યા હઝરત મોત શું છે ? આપે
ક ું મોત એ છે કે મોઅમીન મયાર્ પછી
સદા જીવતો રહેશે અને જ તના એશ
અને સુખો ભોગવતો રહેશે, કાિફર હંમેશા
મરે લા

વી

હાલતમાં

રહેશે

અને

અઝાબની યાતના સહેતો સદા સબડતો
રહેશે.
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બારમાં ઈમામ (અલિ હ સલામ)
સંબધ
ં ી
ઈમાન”માં

એક
છે

“તબસેરત ુલ

વાત
કે

અબુ

િબન

ઈસા

મોહંમદી જવહરી કહે છે કે અમો હી.સ.
૨૬૮માં મક્કા

જવા

માટે

નીક યા.

અમારો િવચાર મદીના જવાનો પણ
હતો, અમને એ વાતની ખાતરી હતી કે
હઝરત મહદી (અલિ હ સલામ)નો જ મ
થઇ ચુક્યો છે અને તેઓ મૌજુદ છે , અમો
રવાના થયા. ફેદ નામની એક જગ્યાએ
આગળ વ યા યાં હુ ં િબમાર પડી ગયો.
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મને એ વખતે માછલી અને ખજુર
ખાવાની ઘણી ઈ છા થઇ પણ હુ ં છે ક
મદીના પહ યો

યાં સુધી મારી એ

ઈ છા પ ૂરી થઇ નિહ.
મક્કા પહ યા પછી એક ઈમાની
િબરાદરના મુખેથી સાંભ યું કે હઝરત
મહદી

(અલિ હ સલામ)તે

“સાબેરના”નામની

જગ્યાએ

વખતે
કયામ

ફરમાવી ર ા છે . એ એક જગલ
ં
છે .
અમે જગલમાં
ં
પહ યા તો અમે એક
થળે એક મકાનની પાસે કેટલીક દુબળી
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બકરીઓ ઉભેલી જોઈ. અમે એ મકાન
પાસે જઈને ઉભા ર ા અને ઇ તેઝાર
કરવા લાગ્યા કે અમને કોઈ આવીને
બોલાવે. ઇ તેઝાર કરતાં કરતાં મગરીબ
અને ઈશાનો વખત થઇ ગયો. અમે
નમાઝથી ફાિરગ થઇ ખુદાએ તઆલાના
દરબારમાં

બહુ

નમ્રતા

અને

આજીજીપ ૂવર્ક રીક્કત સાથે દુઆ કરી કે
અય ખુદાવંદા ! ત ું અમને અમારા આકા
(હઝરત મહદી અ.સ.)ના દીદાર નસીબ
કર, હજી અમે દોઆથી ફારે ગ થયા ન
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થયા

યાં તો અમે હઝરતના એક

ખાિદમને મકાનથી બહાર આવતો જોયો
અને તેણે સાદ પાડીને ક ું ઇસા ઇ ને
મહદી જવહરી અંદર આવો.
મા ં નામ લઈને મને બોલાવતા
સંભાળીને મને બેહદ ખુશી થઇ અને
મારા એ ભલા નસીબ માટે ખુદાનો શુક્ર
અદા કરી હુ ં મારા સાથીઓ સહીત
મકાનમાં દાખલ થયો. સેહનમાં એક
ખાિદમ ઉભો હતો. તેણે સુફરો િબછાવીને
તેના પર બેસવાનુ ં અમને ક ું અને
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જણા યું કે તમારા મવલાએ ફરમા યું છે
કે ત ું ફેદથી રવાના થયો એ વખતે તારા
મનમાં

વ ત ુઓ ખાવાની ઈ છા તને

થઇ આવી હતી તે ચીજો અિહં હાજર છે ,
ત ું ઇિ મનાન સાથે જમી લે.
મેં ક ું મારા આકાનો મોઅિજઝો
કાફી છે , પણ

યાં સુધી મને આકાના

દીદાર ન થાય યાં સુધી મારાથી ખવાય
જ કેમ ? મેં આ ક ું યાં તો અંદરથી
અવાજ આ યો : ત ું પહેલાં િનરાતે જમી
લે પછી તને મારી મુલાકાત થશે.
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આ આજ્ઞા થતા મેં સુફરા પર
ખાણુ ં રાખેલ ું હત ું તેના પરથી ઢાંકણુ ં
હટા યુ.ં એ ખાનમાં તળે લી ગરમા ગરમ
માછલી, ખજુર અને દહીંની વાનગીઓ
હતી. દહીં જોઇને મારા િદલમાં ખ્યાલ
આ યો કે હુ ં િબમાર

ં અને િબમાર માટે

આ ચીઝો નુકસાનકારક કહેવાય છે .
એટલે તે મારે ખાવી કે નિહ. હુ ં આવો
િવચાર કરતો હતો યાં ફરીથી મકાનની
અંદરના ભાગમાંથી અવાજ સંભળાયો.
ત ું એ ચીજો કશી િચંતા વગર િનરાતે
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ખાઈ લે. અમે

કંઈ કરીએ છીએ તે

સમજીને કરીએ છીએ અને એ વાતની
વધારે

િફકર

ન

કર

કે

કઈ

ચીજ

િબમારને ફાયદો કરે છે અને કઈ ચીજથી
તેને નુકસાન થાય છે , એટલે અમે
તને પીરસીએ તે ત ું િનરાંતે અને વગર
િચંતાએ જમી લે.
આ

સાંભળીને

હુ ં

અને

મારા

સાથીઓ બધા રડી પડયા અને પ તાવો
કય કે નાહક આવી રીતનો મેં વહેમ
કય . પછી અમોએ નેઅમતો ખાવી શ
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કરી. અમે ખાતા ર ા અને ખવાઈ જત ું
તેટલું જ

યાં આપમેળે ફરીથી આવી

જત.ું એ ઘણુ ં જ િલ જતદાર અને
ખુ બુદાર

હત.ું

અમોને

આખી

ઉંમર

દરિમયાન આવી િલ જતવાળી અને
ખુ બુદાર વાનગીઓ ખાવાનો ક્યારે ય
પ્રસંગ સાંપડયો ન હતો. અમે તેથી
એટલું બધું ખાઈ ગયા કે અમને શરમ
આવવા લાગી, પણ જાણે અમારા મનની
શરમ આપ સમજી ગયા હોય તેમ
અંદરથી આપે સાદ કય

કે શરમાવ
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નિહ. હજી

ટલું મન હોય તેટલું ખાઓ,

એ બેિહ તી ખાણુ ં છે . તેને કોઈએ હાથ
લગાડયો નથી. અમોએ તેથી ખાવાનુ ં
ચાલુ રાખ્યુ.ં અમે જો કે પેટ ભરીને ખાઈ
ચુક્યા છતાં અમા ં મન તો ધરાયું ન
હત.ું છે વટે અમે ખાવાથી હાથ ખેંચી
લીધો યારે અંદરથી અવાઝ આ યો કે
અંદર આવ. અમે હજી હાથ ધોયા ન
હતા તેથી િવચાર કય કે હાથ ધોઈને
પછી અંદર જઈએ યાં તો અંદરથી ફરી
અવાઝ આ યો કે હાથ ધોવાની કશી
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જ રત નથી. કેમકે એ ખાણાથી તમારા
હાથ બગડયા નથી અને અમે તેથી
અમારા હાથ પર નજર કરી તો ખરે ખર
એ બગડયા હોવાની જરા

ટલી પણ

િનશાની ન હતી અને જયારે એ હાથ
સુઘ્યા
ં
તો અમને તેમાંથી અંબર અને
ક ત ુરીની ખુ બુ આવી.
પછી હુ ં અંદર ગયો અને મારા
મૌલાનુ ં એટલું નુર જોયું કે મારી આંખો
અંજાઈ ગઈ અને એટલો બધો ખૌફ
લાગ્યો કે હુ ં મારી સુધ-બુધ િવસરી ગયો.
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આપે મને સંબોધીને ફરમા યું કે અય
ઈસા ! હુ ં

યાં સુધી

હર
ુ ન થાઉં યાં

સુધી કોઈ મને (સંપ ૂણર્પણે) જોઈ શકશે
નિહ. અગર જો હુ ં સંપ ૂણર્પણે

હર
ુ કરત

તો અમારા િવરોધીઓ મને જુઠલાવી
શકત નિહ અને એમ ન કહી શક્યો હોત
કે મારો ક્યારે જ મ થયો, હુ ં ક્યાં રહુ ં

,ં

મને કોને જોયો છે , મેં શો મોઅજીઝો
બતા યો ? પણ ખુદાની કસમ ! હુ ં
જાહેરમાં હોઉં તો પણ તેઓ માને તેમ
નથી. કેમકે એ લોકોએ હઝરત અમી લ
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મોઅમેનીન (અલિ હ સલામ)ને જોયા,
તેમની કરામતો તથા મોઅજીઝા જોયા.
એટલું જ નિહ તેમની વીરતા, શુજાઅત
અને

ઈ મનો

પણ

તેમણે

સાક્ષાત

અનુભવ થયો છતાં એ લોકો ક્યાં ઈમાન
લા યા

હતા

? ઉ ટું

તેમણે

સાચા

યઝીદના

બાપ

માનવાને

બદલે

મોઆિવયા

વાઓને એમણે તેમના પર

ફઝીલત આપી અને દગાથી હઝરતને
અંતે શહીદ કરી દીધા. એ હઝરત પછી
ઇમામો થયા એ બધા મારા
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વડીલો સાથે પણ તેઓએ એવો જ
વતાર્વ કય . જાદુગર સુ ા કહેવાથી
અચકાયા નિહ. અય ઈસા ! હવે ત ું જા
તને જવાની રજા છે અને તે

કંઈ જોયુ ં

તે અમારા દો તોને બયાન કર .
મેં અરજ કરી, યા મૌલા ! દુઆ
કરો કે ખુદા મને સાિબત કદમ રાખે.
આપે ફરમા યું જો ત ું સાિબત કદમ ન
હોત તો તને અમારી મુલાકાત ક્યાંથી
થાત. ત ું હક ર તા ઉપર છે . તેથી
ર તગાર થઈશ અને તને જ ત મળશે.
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આ ખુશખબરી સાંભળીને અમે ખુદાનો
શુક્ર કરતા કરતા યાંથી નીક યા અને
મારા થાને પાછા ફયાર્.

ૃ

ુ બાદ

મોઅમીનનો
આવે છે
(સ લ લાહો
વસ લમ)

યારે

ંુ થશે ?
જયારે

હઝરત રસ ૂલે ખુદા

અલ હે
તેના

અંતકાળ

જમણે

વ

આલેહી

પડખે

અને

હઝરત અલી (અલિ હ સલામ) તેના
ડાબે પડખે આવીને ઉભા રહે છે . હઝરત
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રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ) તેણે સાફ શ દોમાં
જણાવે છે ત ું

ચીઝથી ડરતો હતો તેથી

હવે ત ું િનભર્ય થઇ ગયો અને
ઉ મીદ રાખતો હતો તે તારી

ની ત ું
બ

છે

એમ કહીને આપ તેને બેિહ ત દે ખાડે છે
અને કહે છે જો આ બેિહ ત તારા માટે
છે , માટે તેમાં જવાની મરજી હોય તો
ચાલ અને મરજી ન હોય અને તારે જો
દુિનયામાં જ રહેવ ું હોય તો કહે, તે માટે
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સગવડ કરી આપીએ અને તને જોઈએ
તેટલું સોનુ ં પું આપીએ.
એ મરનાર જ તને જોઇને જવાબ
આપે છે કે યા મૌલા ! હવે મારી
દુિનયામાં જવાની જરા પણ ખ્વાહીશ
નથી. આ શ દો ઉ ચારવાની સાથે જ
તેનો રં ગ સફેદ પડવા લાગે છે , કપાળ
પર પરસેવાના િબંદુ બાજવા લાગે છે ,
જીભ બંધ થઇ જાય છે . હોઠ લાંબા થઇ
જાય છે .નાક ખેંચાઈ જાય છે , આંખોમાંથી
પાણી નીકળવા લાગે છે . એટલી વારમાં
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તો મલેકુલ મૌત તેની

હ આસાનીથી

કાઢી લે છે . આ વખતે તેને દુિનયા
બતાવીને પ ૂછવામાં આવે છે કે હજી તારે
પાછા જવાનો િવચાર છે ? તો એ વખતે
ના પાડે છે . હને યાં જ રાખવામાં આવે
છે અને શરીરને ગુ લ આપવામાં આવે
છે તે એ જુએ છે . બ કે એ િક્રયામાં પોતે
પણ ભાગ લે છે અને અંગને નવરાવવા
ફેરવવા લાગે છે . પછી મૈયતને ગુ લ
ુ કરીને કફન
આ યા બાદ કા રથી હન
ુ ત
પહેરાવવામાં આવે છે . મરનારોમાંથી
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કેટલાક એવા પણ પરહેઝગાર મોિહ બે
અહલેબૈત હોય છે કે અ લાહ તઆલા
તેમના માટે ફિર તાઓ સાથે જ તથી
કા ર અને કફનના હુ લા મોકલે છે .
અને

લીલા

રં ગનો

હુ લો

તેમને

પહેરાવવામાં આવે છે .
કફન પહેરાવવાની િક્રયા ખતમ
થયા બાદ મૈયતને જનાઝામાં રાખીને
કબ્ર તાન લઇ જવામાં આવે છે
તેની

યારે

હ જનાઝાની આગળ આગળ

ચાલતી હોય છે અને જનાઝો કબ્ર તાને
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પહ ચે છે
મરી

ગયા

યારે તેની પહેલાં
છે

તેમની

લોકો
હો

તેનો

ઇ તકબાલ કરવા આવે છે અને સલામ
કરીને હક તઆલાએ તેમની સફમાં
દાખલ થનાર તેમના આ નવા ભાઈની
હને તેના માટે અ લાહે

નેઅમતો

નક્કી કરી હોય તેની ખુશખબરી આપે
છે , વળી મલાઈકાની એક ટુકડી પણ એ
જનાઝા સાથે કબ્ર તાન સુધી જાય છે .
જયારે મૈયતને કબ્રમાં સુવરાવી
દઈને દફનાવી દે વામાં આ યા બાદ
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તેમાં

હને દાખલ કરવામાં આવે છે .

આથી તે મૈયત માથાથી ક મર સુધી
સજીવન થઈને કબ્રમાં બેઠું થઇ જાય છે .
એ વખતે મુ કીર અને નકીર નામના બે
ફિર તાઓ કબ્રમાં દાખલ થાય છે .
એક બીજી હદીસમાં છે કે મુ કીર
નકીર

તો

બેદીન

(ના તીક)

મોકલવામાં

આવે

કબ્રમાં

મોબિ શર

તો

નામના
ફિર તાઓ

ફિર તાઓ
મૈયતને
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મોઅમીનોની
અને

આવે
તેના
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છે .

આ
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સંબધ
ં ી સવાલ કરે છે કે ‘મન ર બોક ?’
તારો રબ કોણ છે ? અને એ સંબધ
ં ી
બીજા સવાલો તેને કરે છે , તો મૈયત
જવાબ

આપે

છે

કે

“અ લાહો

જ લજલાલોહુ ર બી”વગેરે. તો તેજ
વખતે

જ તનો

નાખવામાં આવે છે .

દરવાજો

ખોલી

થી કરીને તેની

કબ્રમાં બેહી તનુ ં નુર, ખુ બુ અને ઠંડક
આવવા લાગે છે . તેમજ કબ્રને ચારણી
વી કરી નાખવામાં આવે છે . એટલે
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મૈયત તેમાંથી, પોતાના સગા હાલાઓને
જતા જોઈ શકે છે .
મૈયતને દફન કરતી વખતે જો
ત કીન પઢવામાં આવે તો મુ કીર નકીર
આપસમાં કહે છે કે આને હક એઅતેકાદ
યાદ આપવી દે વામાં આ યો. માટે હવે
તેને એ સંબધ
ં ી સવાલ કરવાની જ રત
બાકી રહેતી નથી. બીજી હદીસમાં છે કે
પહેલી ત કીન પડીને દફન કરી દીધા
પછી લોકો જાય યારબાદ બીજી વાર
ત કીન પઢવામાં આવે તો મુ કીર અને
મોતથી મઆદ ‐ 219

HAJINAJI.com

નકીર એઅતેકાદ સંબધ
ં ી સવાલો કરવા
આવતા નથી. વળી હદીસમાં એમ પણ
છે કે જયારે મુ કીર નકીર પ ૂછવા આવે
યારે હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)
પણ યાં આવે છે અને જયારે મૈયતને
પ ૂછવામાં આવે કે ‘મન ર બોક’અને
મૈયત ગભરાઈને બીકના માયાર્ જવાબ
ન

આપી

શકે

તો

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ) ફરમાવે છે કે તમે
જોતા નથી કે તે ગભરાઈ ગયો છે એટલે
જવાબ આપી શકતો નથી, જરા
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થઇ જશે એટલે કહેશે કે “અ લાહો
જ લજલાલોહ”ુ . આપને જોઇને મૈયતમાં
િહ મત આવી જાય છે અને પછી તે
જવાબ આપવા લાગે છે . આમ છે વટે
સુધી એટલે કે સવાલ-જવાબ પ ૂરા થાય
યાં સુધી થત ું રહે છે .
હઝરત

ઈમામે

(અલિ હ સલામ)

જાફરે

ફરમાવે

સાિદક
છે

કે

મોઅમીનને મલાએકા કબ્ર તાન સુધી
પહ ચાડે છે અને જયારે તે મૈયતને
જમીનમાં રાખવામાં આવે યારે જમીન
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કહે છે : “મરહબા અહલન વ સહલન –
ભલે પધાયાર્ ત ું તારા રહેવાના ઠેકાણે
આ યો.” નરમ જમીન પર આ યો, અને
ખુદાની કસમ તારા

વાઓનો મારા

ઉપર ચાલવાથી હુ ં બહુ રાજી

.ં હવે ત ું

મારી અંદર આ યો છે તો તારી સાથે
એવી રીતે વતીર્શ કે ત ું ખુશ થઇ જશે.
યારબાદ કબ્ર દ્રિ ટની મયાર્દા સુધી
પહોળી થઇ જાય છે .
કબ્ર મુરદાને પોતાની ભીંસમાં લે
છે પણ મોઅમીન માટે તેની ભીંસ માતા
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પોતાના

વહાલસોયા

બ ચાને

છાતી

સરસો ચાંપે એવી હોય છે .
અહલેબયત (અલ હેમ ુ સલામ)ના
દુ મન અને કાિફરના સંબધ
ં માં આ બધી
બાબતો જુદી રીતે થાય છે . એટલે કે
જયારે તેન ુ ં મરણ થાય છે યારે મલેકુલ
મૌત તેની

હ ઘણી સખ્તીથી કાઢે છે .

એ વખતે ત્રણ સો શયતાન તેના પર
િફટકાર વરસાવવા તેની પાસે આવે છે .
તેના જનાઝા સાથે અઝાબના ફિર તાઓ
કબ્ર તાન સુધી જાય છે અને જયારે
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તેના શબને કબ્રમાં રાખવામાં આવે છે
યારે જમીન કહે છે લા મરહબા. એટલે
તારા બુરા હાલ થાય. ખુદાની કસમ
તારા

વા મારા ઉપર છે તેનાથી મને

ઘણી નારાજી થાય છે અને એવાઓને હુ ં
દુ મન રાખું

.ં હવે ત ું મારી અંદર

આ યો છે તો જાણે કે તને સખત સજા
થશે. પછી તેને એવી રીતે ભીંસમાં લે છે
કે તેના હાડકાં પાંસળાઓનો ચુરેચરુ ો
થઇ જાય છે . તેના શબને થતી આ
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સખ્તી ખરી રીતે હ પર થતી સખ્તી છે .
તેથી શરીરને નિહ હને પીડા થાય છે .

બરઝખ
બરઝખને

શ દકોષમાં

‘પરદા’

અને એ ‘ કાવટ’ને કહેવામાં આવે છે
બે વ ત ુની વ ચે હોય અને આપસમાં
મેલ ન થાય. દાખલા તરીકે મીઠો અને
કડવો દિરયો આપસમાં ઉછળી ર ા છે .
ને

અ લાહે

તેઓની

વ ચે

અદ્ર ય પરદો રાખી દીધો છે
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બે દિરયા એકજ દે ખાય છે .

મકે સ ૂરએ

રહમાનમાં છે “તેણે બે સમુદ્રો વહા યા છે
તે આપસમાં મળે છે અને તેની બંનેની
વ ચે એક આડ છે .

થી તે બંને (એક

બીજાને) ઓળંગી શકતા નથી.”
બરઝખ
ખુદાએ

એ

જગત

અને

આલમ

છે

કયામત

ને
વ ચે

રાખેલ છે . હઝરત ઈમામે જાફરે સાિદક
(અલિ હ સલામ) એક હદીસનુ ં વણર્ન
કરતાં ફરમાવે છે કે ખુદાની કસમ મને
તમારા બરઝખનો વધુ ભય છે ! રાવીએ
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ક ું : હુ ર બરઝખ શું છે ? આપે
ફરમા યું કે મરણથી તે કયામત સુધીનો
એક સમય છે . કલામે ઈલાહીમાં છે કે :
“તેની પાછળ કયામત સુધીનો વખત
બરઝખ છે .”
બરઝખને આલમે િમસાલી ( વુ,ં
મળતાપણુ)ં પણ કહેવામાં આવે છે .
કારણ કે જાહેરમાં આ જગત
આવે છે .

વું મળત ું

વ પ અને સુરતમાં તેના

ખાસ પણાના િહસાબે આ આલમથી
િબલકુલ અલગ જ છે . મરવા પછી
મોતથી મઆદ ‐ 227

HAJINAJI.com

આલમમાં

અમે

આવશું એ

(દુિનયા) એના સામે એવું છે

આલમ
મકે

માતાના પેટ અને આ દુિનયાથી સંબધ
ં
છે .
બરઝખમાં શરીર પણ િમસાલી
હશે. એટલે ચહેરો મહોરો અને અવયવો
મા ી ( થ ૂળ) શરીરના
મા ાનો

મોહતાજ

વો જ હશે. પણ

નિહ

હોય, પરં ત ુ

હવાથી પણ વધારે લતીફ (અિત સુ મ)
કોઈ

વ તુ

આડ પ (અડચણ પ) નિહ હોય

એક

હશે.

િમસાલી
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તરફથી બીજી તરફ જોઈ ન શકે. હઝરત
ઈમામે જાફરે સાિદક (અલિ હ સલામ)
એ ફરમા યુ ં કે જો ત ું િમસાલી શરીરને
જોઈ લે તો એકાએક બોલી ઉઠે કે આ
એજ બદન છે .
કોઈ પોતાના મરણ પામેલા માંબાપને

વ નમાં જોવે તો કહેશે કે આ

એજ દુિનયાનુ ં શરીર છે . જો કે તેન ુ ં
થુળ

શરીર

કબ્રમાં

છે

અને

તેના

શરીરની સુરત િમસાલી છે . બરઝખી
બદન કે િમસાલી બદનની આંખો આ
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આંખ

વી જ છે . પણ િમસાલી આંખમાં

જોવાની કોઈ ઉણપ હોતી નથી. એવી
રીતે

જ

બીજા

શરીરના

અવયવોને

અશિક્ત હોતી નથી. તેઓના દાંત પડી
જતા

નથી.

પરં ત ુ

મોઅમીન

તો

જવાનીનો આનંદ લઇ શકશે, કાિફર અને
મુનાિફક ઘડપણની તકલીફો ઉપાડશે
અને તેના માટે અઝાબનુ ં કારણ થશે.
હો િમસાલી દે હની સાથે અનેક પ્રકારની
વાિદ ટ રોઝી મેળવશે. ખાવા-પીવાની
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ચીજો લતીફ હશે અને

થુળ વ ત ુથી

પાક સાફ હશે.

સમયસર નમાઝ પડવી, માપ-તોલ
િવશે
મરહમ
ુ

આયત ુ લાહ

નરાકી

“ખઝાએન”નામની િકતાબમાં પોતાના
ભરોસાપાત્ર અ હાબથી વણર્ન કરે છે કે
તેણે ક ું કે જવાનીમાં મારા િપતા અને
દો તોની સાથે ઈદે નવરોઝના િદવસે
ઇ ફેહાનમાં એક બીજાથી મળી ર ા
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હતા. મંગળવારના િદવસે એક િમત્રને
મળવા જઈ ર ા હતા. તેન ુ ં ઘર ઘણુ ં
છે ટે કબ્ર તાનની પાસે હત.ું અમે થાક
ઉતારવા અને કબ્ર તાનમાં ફાતેહા પડવા
માટે ગયા.

યાં અમારા એક સાથીએ

મ કરીમાં ક ું કે અય કબ્રના લોકો આજ
ઇદનો

િદવસ

છે ,

અમારી

કાંઈ

ખાતરદારી કરશો ? તરત જ જવાબ
આ યો કે આવતા અઠવાડીએ મંગળવારે
તમો મારા મહેમાન હશો.
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એ સાંભળી અમે બધાય ભયભીત
થયા કે હવે અમા ં જીવન પ ૂ ં થઇ
જવાવા ં છે . તેથી અમો નેક કાય
કરવા લાગ્યા અને વસીયતો કરવી શ
કરી. પણ અમારામાંથી મંગળવાર સુધી
કોઈ મરણ પા યું નિહ. તેથી તેજ િદવસે
અમો કબ્ર તાન ગયા. એકે ક ું એ
કબ્રના લોકો તમા ં વચન પ ૂ ં કરો.
જવાબ આ યો, આવો પધારો ખુદાએ
આલમે

બરઝખનો

પદ

દૂર

કય .

અમોએ જોયું કે એક લીલોછમ બગીચો
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છે . પાણીના જરણા વહી ર ા છે . અનેક
પ્રકારના ફળો
સુદર
ં

લી ર ા છે . ઝાડો પર

પક્ષીઓ

અ લાહની

સુરીલા

પ્રશંસા

કરી

અવાજમાં
ર ા

છે .

યારપછી અમે એક સુદર
ં
મકાનમાં
પહ ચી

ગયા

ચહેરાવાળા

યાં

બુ ગર્

એક
નોકરોની

સ દયર્
વ ચે

બેઠેલ છે . અમને જોઈ આદર માન
આ યુ.ં યાં જાતજાતની મીઠાઈઓ અને
ફળ એવા ઉમદા હતાં કે તેની લઝઝત
અમો ક પી પણ શકતા નથી. અમો
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ખાઈ પીને િવદાય માટે ઉભા થયા,
અમને

બાગના

દરવાજા

સુધી

પહ ચાડયા. મારા િપતાએ તેમને પ ૂછયું
કે આપ કોણ છો ? અને આ નેઅમતો
ખુદાએ તમને શા માટે આપી ? અને આ
જગ્યા કઈ છે ? તેણે ક ું કે, હુ ં તમારા
વતનનો

.ં ફલાણા મોહ લાનો કસાઈ

.ં આ દર જો મને મ યો તેના બે
કારણો છે . એક, એ કે મેં મારા ધંધામાં
માપ – તોલમાં કદી ઓ ં આપેલ નથી.
બીજુ ં એ

કે

મ જીદમાંથી
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અકબર”ની અવાજ આવતી કે તરત જ
નમાઝ માટે મ જીદમાં જતો રહેતો. કદી
હુ ં િવલંબ કરી નમાઝ પઢયો નથી. તેથી
આલમે બરઝખમાં મને આ દર જો
મ યો છે . પછી બધાએ પોતાની ઉમર
કેટલી છે તે િવશે પ ૂછયુ.ં એણે ક ું કે ત ું
હજી પંદર વષર્ જીવતો રહીશ. પછી તે
ખુદા હાિફઝ કહી ચા યા ગયા. અમોએ
જોયું તો અમે કબ્ર તાનમાં ઉભા છીએ.
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શોહદા
શહીદો એટલે કે

લોકો રાહે

ખુદામાં માયાર્ ગયા હોય. તેમને શોહદા
કહેવામાં આવે છે . શહીદ થએલાને ગુ લ
આપવું નિહ તેમજ એમના પહેરેલા
પોશાકમાં જ દફન કરી દે વ.ું એણે
પહેરેલો પોશાક ઉતારવો નિહ. નમાઝે
મૈયત શહીદો માટે પણ પઢવામાં આવે
છે જો કે શહીદો તો હયાત છે છતાં
તેમની નમાઝે મૈયત પઢવામાં આવે છે
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તેન ુ ં કારણ એ છે કે નમાઝ એક દુઆ
તરીકે છે .
શહીદો જો કે જાહેરી રીતે મરણ
પામેલા હોય છે , પણ ખુદા ફરમાવે છે કે
“વલા

તહસબ

લઝીન

કોતેલ ુ

ફી

સબીિલ લાહે અમવાત બલ અહયાઉન
ઇ દ ર બેિહમ યરઝોકુન ફરે હીન બેમા
આતાહો મુ લાહો િમન ફઝલેહી.” “અય
મારા હબીબ

શહીદ થઇ ગયા છે

તેઓને મુરદા ન સમજ. બ કે તેઓ
જીવતા છે અને અમારી નેઅમતોના
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ખજાનામાંથી રોજી પામે છે અને ખુદાએ
તેમને પોતાના ફઝલથી

કઈ આ યું

છે તેથી તેઓ બહુ જ ખુશ છે ”અને આ
પછી

ફરમા યું છે ટેનો અથર્ એ છે કે

“તેમને ફિર તાઓ ખબર આપે છે કે
તમારા િબરાદરો

ઓ તમારી પાછળ છે

તેઓ શહાદત પામીને અથવા

હાદ

કરીને કે ઈબાદત કરીને તમારી પાસે
આવીને મળનારા છે અને તમારા

વા

દર જા પામશે. તેથી તેઓ બહુ ખુશ
થાય છે . એ સંબધી કશીજ િચંતા નિહ
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થાય, ન માલ િવષે કે ન ઔલાદ િવષે.
કારણ કે તેઓ જાણે છે એક ખુદા
કારસાઝ

છે .”

બીજી

એક

જગ્યાએ

કુરઆને શરીફમાં ફરમાવેલ છે કે “ ઓ
રાહે ખુદામાં શહીદ થયા છે તેમને મરે લા
ન કહો, બ કે તેઓ (સદા) જીવતા છે
પણ તમે નથી જાણતા કારણ કે તમારી
નજરોથી

પેલા છે .”

આ શહીદોના શરીર કબ્રમાં સડતા
નથી. પણ

વા હોય તેવા જ કાયમ રહે

છે . અમે “લોઅલોઓ વલ મજાર્ન”માં
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લખેલ છે . તેમની લાશો કબ્રમાં સડતી
નથી. એ વાતની ખાતરી એક બાદશાહે
હબીબ ઇ ને મઝાહીરની કબ્ર ખોદાવીને
કરી લીધી હતી. તેમની કબ્ર ખોલવામાં
આવતા એ બાદશાહે જોયું કે હબીબ
ઇ ને મઝાહીર એવી રીતે સ ૂતેલા હતા કે
જાણે િનરાંતે આરામ લઇ ર ા છે . વળી
તેમના શરીરના બધા અંગો

મના તેમ

સલામત હતા. બાદશાહે સલામ કરી તો
તેનો પણ એમણે જવાબ આ યો. ઇ ને
અ બાસથી મનકુલ છે કે હઝરત રસ ૂલે
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ખુદા (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)એ ફરમા યું કે જયારે તમારા
ભાઈઓ ઓહદની લડાઈમાં શહીદ થયા
યારે ખુદાએ તેમને લીલા રં ગના નાજુક
ખોળીયાઓમાં જગ્યાઓ આપી. તેથી
કરીને તેઓ પાંખ થકી ઉડે છે અને
ત ુબાના ઝાડ ઉપર રહે છે , િફરદોસની
નહેરોનુ ં પાણી પીએ છે અને જયારે
તેમને સુવાનો વખત આવે છે

યારે

અશર્ના આંગણમાં સોનેરી થાન રાખેલ ું
છે યાં જઈને સ ૂવે છે .
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જનાબે જાિબર અ સારીના વાલીદ
શહીદ થયા

યારે તેમને ખુદા પાસે

ખ્વાહીશ કરી કે મને દુિનયામાં પાછો
મોકલ કે ફરી તારી રાહમાં શહીદ થાઉં.
ખુદાએ જવાબ આ યો કે

આ એક

વખતની શહાદત બસ છે . યારે તેમણે
બીજી દરખા ત કરી કે જયારે ત ું મને
પાછો નથી મોકલતો તો તે અમને
દર જા
ફરમા યા

અને
છે

મરતબા
તેની

ઈનાયત

જાણ

અમારા

સગા હાલાઓને કર. તેથી ખુદાએ ઉપર
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જણાવેલ આયાત નાિઝલ ફરમાવીને
શહીદોના મહાન મરતબા િવષે તથા
તેઓ મરે લા નથી પણ હયાત છે એન
તેમણે દુિનયા અને આખેરતના સંબધ
ં માં
કોઈ બાબતનો ગમ નથી. તેમજ તેઓ
એશો આરામથી રહે છે . તેમણે જ તી
ખાણુ ં મળે

છે અને પંખીઓની

મ

ઉડીને જ તમાં હરે ફરે છે એ વાતની
ખબર આપી.
આ શહીદોએ પોતાને

માન

મરતબો મ યો છે તે વાતની જાણ
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દુિનયા પર વસતા તેમના ભાઈઓને
કરવાની અરજ કરવા પાછળ તેમનો
આશય પણ રહેલો હતો કે આવી વાત
જાણીને તેમને પણ

હાદ કરવાની

પ્રેરણા મળે .
હઝરત

ઈમામે

(અલિ હ સલામ)એ
ફરમા યું

કે

જાફરે

સાિદક

અબુ

બસીરને

તમારામાંથી

શખ્સ

અમારી મોહ બત સાથે ગુજરી જાય તેન ુ ં
મરણ શહીદ

વું જ ગણાય છે . ભલે

િબમારીથી તે પોતાના િબ તર પર જ
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કેમ ન મય હોય તે છતાં તેને શહીદ
ગણીને ખુદા રોજી અતા ફરમાવે છે .
હોને

ન ૂરાની

ખોિળયામાં

રાખવામાં

આવે છે . તેઓ સુખથી રહે છે , આપસમાં
એક બીજાને મળે છે , પોતાના ઘરોમાં
આવે છે િવગેરે.
હઝરત

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ને

જાફરે

કોઈએ

સાિદક

પ ૂછયું કે

હને શરીરમાંથી કાઢી લીધા બાદ તેને
કેવી િ થિતમાં રાખવામાં આવે છે ? આપે
ફરમા યું : દુિનયામાં,
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હને રાખવામાં આવે છે . તેમ રાખવામાં
આવે છે . બદ હ કયામત સુધી િમસાલી
ખોળીયામાં રહીને અઝાબ ભોગવે છે
અને નેક

હ નેઅમતોનો ઉપયોગ કરે

છે . પણ નબીઓ અને ઈમામોની

હોને

તેમના અસલી બદનમાં જ રાખવામાં
આવે છે .
હદીસોમાં છે કે ઈ સાનની

હ

કાઢી લીધા બાદ તેને લતીફ ખોળીયામાં
રાખવામાં આવે છે . આ ખોિળયું જી ાત
અને ફિર તાઓના ખોિળયા
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અને તેમના

વું જ હળવું અને સુ મ

દે હ પામવાથી તેઓ અહીં તહી ઉડી શકે
છે .
ફઝલ બીન શાઝાન કહે છે કે એક
વખત હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)
નજફે

અશરફના

વાદીઉ સલામના

મેદાનમાં કાંકરા પર સ ૂવા લાગ્યા તે
જોઇને જનાબે ક બરે અરજ કરી કે
બીછાનુ ં િબછાવી આપુ.ં આપે ફરમા યુ,ં
નિહ. આ મયદાનમાં મોઅમીનોની કબ્ર
છે , તેમની મજલીસમાં શરીક તો થવું
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જોઈએ, એ સંભાળીને અસબગ િબન
નબાતાએ અરજ કરી કે યા મવલા,
અહીયા મોઅમીનોની કબ્રો છે એ વાત
તો જાણી પણ તેમની મજલીસમાં શરીક
થવાની આપે
નિહ.

આપે

વાત કરી તે સમજાણી
ફરમા યું :

અય

ઇ ને

નબાતા, આ મેદાનમાં દરે ક મોઅમીન
અને

મોઅમેનાતની

હો

ન ૂરના

ખોળીયામાં અહી રહે છે . તેમને બેસવા
માટે ન ૂરના િમ બરો છે . બીજી િરવાયત
મુજબ આપે ફરમા યું કે જો તમારી
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આંખ ઉપરથી પડદો ઉપાડી લેવામાં
આવે તો તમે એ વાત જોઈ શકશો કે
આ વખતે અહીં કેટલા મોઅમીનોની હો
ટોળે વળીને બેસી આપસમાં વાતો કરી
રહી છે . એક બીજાને મળવા જઈ રહી
છે .

ૂ માં
ટંક

આ

મેદાનમાં

દરે ક

મોઅમીનની હ હાજર છે .
ઘણી હદીસોમાં વારીદ થયું છે કે
જયારે

મોઅમીનો કબ્ર તાનમાં મુરદા

ઉપર ફાતેહા પઢવા જાય છે

યારે એ

મુરદાઓને તે વાતની જાણ થાય છે ,
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તેઓ આ કાયર્થી ઘણા ખુશ થાય છે ,
અને તેમના પ્ર યે પ્રેમ ભાવ બતાવે છે .
જયારે

એ મોઅમીનો ફાતેહા પઢીને

પાછા ફરે છે યારે આ મૈયતોને તે સા ં
નથી લાગત.ું
હઝરત

ઈમામે

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું કે દરે ક
મોઅમીનો અને કાિફરોની

હો હંમેશા

બપોરના વખતે પોતાના ઘરે જાય છે .
સગા સંબધ
ં ીઓ કેવી જાતનુ ં જીવન ગાળે
છે તે િનહાળે છે . એ વખતે મોઅમીનની
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હ પોતાના સગા સંબધ
ં ીઓને નેક અને
સારા કામોમાં મશગુલ થએલ જુએ છે
તો તેને આનંદ થાય છે અને કાિફર
પોતાના સગા સંબધ
ં ીઓને નેક કામ
કરતા જુએ છે તો તેને પોતાના પર
અફસોસ થાય છે .
આલમે બરઝખમાં મોઅમીન હોય
કે કાિફર બધાને રાખવામાં આવે છે , એ
જ ત કે જહ મના
તેમાં

રાખવામાં

દુિનયાની

િજંદગી
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સારા

કે

ખરાબ

કામો

મુજબ

તેને

કયામત સુધી સવાબ કે અઝાબના ફળ
ભોગવવાના હોય છે . આ જ ત કે
જહ મ અસલી નહીં પણ તેના

વી

હોય છે , અથવા કહો કે મરણથી કયામત
સુધીના વખત માટે િનયોજીત હંગામી
અથવા કામચલાઉ વચગાળાની જ ત
અને જહ મ છે .
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દ રયા દલ આ લમ
શયખુલ
જાફર

ફોકોહા

“કશ લ

ઇ ફેહાનમાં એક

અ હાજ

ગેતા”
િદવસ

શેખ

ના

કતાર્

નમાઝ

શ

કરવા પહેલાં ગરીબોને ખયરાત આપી
ર ા હતા. બધોય માલ ખયરાત કયાર્
પછી નમાઝ પઢવા લાગ્યા. સાદાતમાંથી
એક માણસે નમાઝ પછી શેખ સાહેબને
ક ,ું મારા દાદાના માલમાંથી મારી
સહાય કરો ! આપે ફરમા યું કે ત ું મોડો
આ યો. હવે મારી પાસે આપવા માટે
મોતથી મઆદ ‐ 254

HAJINAJI.com

કાઈ નથી. આ સાંભળીને તે ગુ સે થયો
અને શેખ સાહેબના મોઢા પર થુક્યો.
આપ

ઉભા

થયા,

પાલવ

ફેલાવી

નમાઝીઓની પાસે ગયા અને ક ું કે
આપ

લોકોમાંથી

મારી

દાઢીની

ઇઝઝત રાખતો હોય તે આ સૈયદની
સહાય કરે . લોકોએ આપની ઝોળી ભરી
દીધી.

આપે

સૈયદને

આપી

નમાઝ

પઢવા લાગ્યા.
વહાલા વાંચકો િવચાર કરો શેખ
મરહમ
ુ કેવા ઉમદા અખ્લાક ધરાવતા
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હતા. આપ એ મહાન હ તી છે કે
પ્રવાસમાં

“કશ લ

ઓ

ગેતા”નામની

િકતાબ િફકાહના િવષય ઉપર લખી
નાખી અને આપ કહેતા હતા કે જો
િફકાહના બધાય પુ તકો વેડફાઈ જાય
તો હુ ં મારી યાદ શિક્તના આધારે
“બાબુ હારત”

થી

“બાબુ ી યાત”સુધી

લખી

આપની

ઔલાદમાં મહાન

લઈને
શકું

.ં

મુજતહેદા

તથા આિલમો અને ફિકહો થયા છે .
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સેકત ુલ

ઇ લામ

નુરી

(અ.મ.)

ફરમાવે છે કે કોઈ યિક્ત શેખ જાફરની
સવારની

મુનાજાત, સુ ત

આદાબો,

ુ , ખો અ િવષે િવચાર કરે તો
ખુશઅ
આપ કેવા મહાન બુ ગર્ હતા એ વાત
જાહેર થઇ જાય. આપ પોતાના આ માને
સંબોધીને ફરમાવતા હતા કે “પ્રથમ
જાફર એટલી નાની નદી હતો. પછી
દિરયો થઇ ગયો. વહાણ થઇ ગયો અને
સમંદર થઇ ગયો, પછી ઈરાક અને
બધાય

મુસલમાનોનો
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ગયો. આ પોતાના નફસને સંબોધન એ
માટે

હત ું કે

આટલી ઇઝઝત, અને

આબ -દર જો મળવા છતાં પોતાના
દુઃખ દદર્ નો આરં ભ અંત કાળ સુધી ભ ૂલી
શક્યા નિહ. આપ એ લોકોમાંથી છે

ના

િવષે હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)એ
અહનફ િબન કયસને

ઓના ગુણોનુ ં

વણર્ન કયુર્ં હત.ું
એક આપની લાંબી હદીસ છે
હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)એ

પોતાના અ હાબની શાનમાં જગે
ં જમલ
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પછી અહન ને બયાન ફરમાવી હતી. તે
અ મુજબ છે . :
“જો તમો તેઓને રાતના એ સમયે
જોવો કે જયારે આંખમાં ઊંઘ ભરી હોય,
કોઈનો

અવાજ

સંભળાતો

ન

હોય,

પક્ષીઓ પોતાના માળામાં આરામ કરી
ર ા હોય, યારે આ લોકો કયામત અને
વાયદાના

થળના ભયથી જાગી ર ા

હોય છે .”

મકે કલામે પાકમાં ફરમા યું

છે કે, શું આ વ તીના લોકોને અમન છે ?
નિહ અમે તેઓ ઉપર એ વખતે અઝાબ
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ઉતારશું જયારે એ સ ૂઈ ર ા હશે. આ
લોકો

કયામતના

ભયથી

રાિત્રના

જાગરણ કરે છે , ખુદાના ભયથી ઉભા થઇ
રડી

રડીને

નમાઝ

પઢે

છે ,

અને

મહેરાબમાં ખુદાની ત બીહ, તકદીસ કરે
છે અને અંધારી રાતોમાં કરગરીને હ દ
કરે છે . અય અહનફ તેઓને રાિત્રના
ઉભા રહેલા જોવે તો તેઓની ક મર
કેલી

હોય

તે

હાલતમાં

કુરઆને

મજીદની સુરતો નમાઝમાં પઢતા નજરે
પડશે

અને

બહજ
ુ
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કારણે તે એવા દે ખાશે કે જાણે આગે
તેમને ઘેરી લીધા છે અને તેમના ગળા
સુધી પહ ચી ગઈ છે . જયારે એ લોકો
રડતા હશે તો ત ું એમ ગુમાન કરીશ કે
તેમની ગરદનો સાંકળોથી જકડેલી છે .
જો ત ું તેઓને િદવસના જુએ તો તે એક
એવી કોમ નજરે પડશે

જમીન પર

ધીમે ચાલે છે , ભલી વાતો કરે છે , અજ્ઞાન
લોકો તેઓને સંબોધન કરે છે તો તેઓ
તેમને સલામ કરે છે , જયારે તેમને
વાહીયાત કામો પાસેથી પસાર થાય છે
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તો તેની પાસેથી આબ સાથે પસાર થઇ
જાય છે અને પોતાના પગોને તોહમતથી
બચાવે છે . તેઓની જીભો મગ
ં ૂ ી હોય છે
કે જયારે લોકોની આબ ની િવ ધ કોઈ
વાત કરે અને પોતાના કાનોને લોકોની
નકામી વાતોથી બચાવે છે . પોતાની
આંખોને
સુરમાથી

ગુનાહ
ભરે લી

તરફ

ન

રાખે

જોવાના
છે

અને

દા સલામમાં પ્રવેશવાનો ઈરાદો રાખે
છે . તેમાં

યિક્ત દાખલ થઈ ગઈ તે

રં જો ગમથી િનભર્ય થઈ ગઈ.
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ક ના અઝાબથી ર ણ
હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)થી
િરવાયત છે કે

કોઈ “સ ૂરએ િનસાઅ”

દરે ક જુ માના પઢશે તો તે કબ્રના
િફશારથી બચશે.
‘સ ૂરએ

ખ ફ’ની િતલાવત

કરશે તો ખુદા તેને કબ્રમાં જમીનના
કીડા

વગેરેથી

તથા

કબ્રની

ભીંસથી

રક્ષણમાં રાખશે.
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‘સ ૂરએ

નુન

વલ

કલમ’ફઝર્

નમાઝ યા નાફેલામાં પઢશે તો અ લાહ
િફશારે કબ્રથી પનાહ આપશે.
હઝરત

ઈમામે

(અલિ હ સલામ)થી

જાફરે
વણર્ન

સાિદક
છે

કે

જુમેરાતના ઝવાલથી, જુ માના ઝવાલ
થવા સુધીમાં
િફશારે

માણસ મરણ પામે તેને

કબ્રથી ખુદા બચાવશે. બીજી

િરવાયત મુજબ જુમેરાતના ઝવાલથી,
જુ માના ઝવાલ સુધીમાં

માણસ દફન

થાય તે િફશારે કબ્રથી મહે ઝ રહેશે.
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હઝરત

ઈમામે

રઝા

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું કે તમારા
માટે નમાઝે શબ મુ તહબ છે .

કોઈ

રાતના છે વટના ભાગમાં આઠ રકાત
નમાઝે શબ, બે રકાત નમાઝે શફઅ, એક
ુ માં સી ેર
રકાત નમાઝે િવત્ર અને કુનત
વખત

ઇિ તગફાર

પઢશે

તો

ખુદા

અઝાબે કબ્ર અને અઝાબે જહ મથી
બચાવશે. ઉંમર લાંબી થશે અને રોઝીમાં
વધારો કરશે.
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હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો
અલ હે

વ

ફરમા યુ ં કે

આલેહી

વસ લમ)એ

કોઈ રાતના સુતી વખતે

સ ૂરએ અ હાકોમુ કાસોર પઢે તો કબ્રના
અઝાબથી રક્ષણમાં રહેશે.
શેખ કુલયનીએ હઝરત ઈમામે
મોહ મદ

બાકીર

િરવાયત કરી છે

(અલિ હ સલામ)થી
કે સ ૂરએ મુ કની

િતલાવત કબ્રના અઝાબથી બચાવશે.
શેખ ત ુસી (અ.મ.) લખે છે કે
હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલ હે
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વ આલેહી વસ લમ)થી િરવાયત કરી
કોઈ શબે જુ માના બે રકાત

છે કે,

નમાઝ એવી રીતે પઢે કે દરે ક રકાતમાં
‘સ ૂરએ અ હ દ’એક વખત અને ‘સ ૂરએ
એઝા

લઝેલતીલ અઝર્’ પંદર વખત

પઢે તો અ લાહ તઆલા કબ્રના અઝાબ
અને

કયામતના

ભયથી

અમાનમાં

રાખશે.
હઝરત

ઈમામે

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત છે કે આપે
ફરમા યુ ં કે જો ૪૦ માણસો મૈયત પાસે
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કહે કે, ‘અ લાહુ મ ઇ

લાનઅલમો

િમ હો ઇ લા ખયરા વ અ ત અઅલમો
બેિહ િમ ા’‘ખુદાયા અમો તેની નેકી
ુ ે જાણતા નથી. ત ું
િસવાય કોઈ વ તન
અમારાથી બેહતર જાણે છે .’ તો ખુદાવંદે
આલમ ફરમાવે છે કે મેં તમારી સાક્ષી
મા ય રાખી અને તેના ગુનાહ બક્ષી
આ યા.
આપથી

ના િવષે તમે જાણતા ન હતા.
િરવાયત

છે

કે

ઇસરાઈલમાં એક આિબદ હતો.
િવષે

ખુદાએ

મોતથી મઆદ ‐ 268

હઝરત

બની
ના
દાઉદ

HAJINAJI.com

(અલિ હ સલામ)ને વહી કરી કે આ
િરયાકાર છે , જયારે તે આિબદ મરણ
પા યો

તો

(અલિ હ સલામ)

જનાબે

દાઉદ

તેના

જનાઝામાં

શાિમલ થયા નિહ. પણ ચાલીસ માણસો
જનાઝાની નમાઝ પઢયા અને ક ું :
“અ લાહુ મ ઇ ા લાનઅલમો િમ હો
ઇ લા ખયરા વ અ ત અઅલમો બેિહ
િમ ા

ફગિફર

લહ”
પછી
ુ

ચાલીસ

માણસો બીજા આ યા અને એજ મુજબ
જનાઝાની નમાઝ પઢયા, તેઓ તેના
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પા ઐબથી જાણકાર ન હતા. હઝરત
દાઉદ (અલિ હ સલામ) ઉપર વહી થઇ
કે તે નમાઝ કેમ અદા કરી નિહ ? આપે
અઝર્ કરી ખુદાયા તે જ બતા યું હત ું કે
આ િરયાકાર છે ? કુદરતની અવાજ
આવી કે તે વાત સાચી હતી પણ
લોકોએ તેની ભલાઈની સાક્ષી આપી
તેથી તેના ગુનાહ માફ કયાર્. આ ખુદાનો
ફઝલ હતો.
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ુ ેહગારોના અઅમાલની સઝા
ન
હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો
અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)એ

મેઅરાજની રાતે એક ટોળાને જોયું કે
તેની

સામે

પાકીઝા

અને

મુરદાર

જાનવરનુ ં ગો ત રાખવામાં આવેલ હત.ું
તેઓ

પાકીઝાને

બદલે

મુરદાર

જાનવરનુ ં ગો ત ખાઈ ર ા હતા. મેં એ
લોકોના સંબધ
ં માં િજબ્રઈલને પ ૂછયું કે
એ કોણ છે ? તો િજબ્રઈલે ક ું કે, યા
મોહ મદ આ લોકો એ છે
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હરામનો માલ ખાતા હતા અને હલાલને
છોડતા હતા. પછી આપ આગળ વ યા
તો એક એવું ટો ં જોયું કે

મના દરે ક

જણની જીભ ઊંટની જીભ

વી હતી.

ફિર તા એ લોકોને તેમના સાથળનુ ં
ગો ત કાપી કાપીને તેમના મોઢામાં
નાખી ર ા હતા. આપે તેમના સંબધ
ં માં
િજબ્રઈલને પ ૂછતાં તેણે ક ું કે આ તે
લોકો છે
શોધતા

ઓ મોઅમીનોના અયબ
હતા

અને

તેમનાથી

ઈષાર્

રાખતા હતા.
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પછી
પહ યા કે

એક

એવા

ટોળા

પાસે

ઓના માથાઓ પ થરોથી

કચરવામાં આવી ર ા હતા. િજબ્રઈલે
જણા યું કે આ એ લોકો છે કે ઈશાની
નમાઝ પઢયા િવના સ ૂઈ જતા હતા.
પછી આપ એવા ટોળા પાસેથી પસાર
થયા કે

મના મોઢામાં ફિર તાઓ આગ

નાખી ર ા હતા અને તે તેમના નીચેના
ભાગમાંથી બહાર નીકળતી હતી. આપે
પ ૂછયું આ લોકો કોણ છે ? ક ું કે, આ
નાહક રીતે યતીમોના માલ ખાવાવાળા
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હતા. પછી એક એવા માણસોનુ ં ટો ં
બેઠેલ ું હત ું

માંનો દરે ક માણસ દરે ક

માણસ ઉભો થવા ચાહતો હતો પણ પેટ
મોટું થઇ ગયું હોવાના કારણે તેનાથી
ઉભું થઇ શકાત ું ન હત.ું તેમના માટે
જણાવવામાં

આ યું

કે

આ

લોકો

યાજખાઉ હતા.
મોઅતબર

િરવાયત

સાથે

ઈમામઝાદા અ દુલ અઝીમથી િરવાયત
કરી

છે

કે

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ) ફરમાવતા હતા કે એક
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િદવસ હુ ં તથા જનાબે ફાતેમા, હઝરત
રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)ની િખદમતમાં હાજર
થયા તો જોયું કે આપ રડી ર ા હતા. મેં
અરજ કરી, યા રસ ૂલુ લાહ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) મારા માંબાપ ફીદા થાય આપ શા માટે રડો છો ?
આપે જવાબ આ યો કે, અય અલી
મેઅરાજની રાતે મને આસમાન પર લઇ
જવામાં આ યો

યારે

યાં આગળ મેં

મારી ઉ મતની ઔરતોને
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અઝાબમાં જોઈ હતી તેના કારણે રડી
ર ો
ઔરતને

.ં મેં

યાં જોયું કે (૧) એક

તેના

માથાના

વાળોથી

લટકાવવામાં આવેલ હતી અને તેના
માથાનુ ં ભેજુ ં ખદબદી ર ું હત,ું (૨) એક
ઔરતને જોઈ કે તેને જીભથી લટકાવી
હતી, (૩) એક ઔરતને જોઈ કે તેના
મોઢામાં જહ મનુ ં હમીમ રે ડવામાં આવી
ર ું હત,ું (૪) એક ઔરતને જોઈ કે
તેણીને

છાતીથી

લટકાવવામાં આવી

હતી, (૫) એક ઔરતને જોઈ કે તેણીની
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નીચે પ્રબળ ધગધગતી આગ હતી તે
ગો ત ખાઈ રહી હતી, (૬) એક ઔરતને
જોઈ કે તેણીના હાથ પગ બાંધી દે વામાં
આવેલ હતા અને તેને સાંપ તથા
વીં ઓ કરડી ર ા હતા, (૭) એક
ઔરતને જોઈ કે તેણી આંધળી

હેરી

અને મુગ
ં ી હતી, તેણીને આગની પેટીમાં
પ ૂરી રાખવામાં આવેલ હતી અને તેણીનુ ં
ભેજુ ં નાક વાટે થી બહાર નીકળી ર ું હત,ું
તેણીને કોઢ નીક યો હતો અને તેણીના
અંગના કટકે કટકા થઇ ર ા હતા, (૮)
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એક એવી ઔરતને જોઈ કે તેને આગની
ભ ી ઉપર ઉંધી લટકાવી હતી, (૯) એક
ઔરતને જોઈ કે તેની આગળ અને
પાછળનુ ં માંસ કાતરથી કાપવામાં આવી
ર ું હત,ું (૧૦) એક ઔરતને જોઈ કે
તેણીના બંને હાથ બળી ર ા હતા અને
તે પોતાના આંતરડા ખાઈ રહી હતી,
(૧૧) એક ઔરતને જોઈ કે તેન ુ ં માથુ ં
સુ વર

વું હત ું અને બાકીનુ ં શરીર

ગધેડા

વુ ં હત,ું તેણીના પર જાત

જાતનો અઝાબ થઇ ર ો હતો, (૧૨)
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અને એક ઔરતને જોઈ કે તેણીનો
ચહેરો કુતરા

વો હતો, શરીરના નીચલા

ભાગમાં આગ હોમવામાં આવી રહી હતી
અને

ફિર તાઓ

તેને

આગના

ગુઝર્

મારતા હતા.
આ

સાંભળીને

જનાબે

ફાતેમા

સલામુ લાહે અલ હા એ ક ું : અય
િપદરે બુ ગર્વાર આ

ીઓએ કેવા કૃ યો

કયાર્ હતા ? હઝરતે ફરમા યુ,ં મારી
માનવંતી પુત્રી તેણીઓના હાલ સાંભળ.
ીને માથાના વાળથી લટકાવવામાં
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આવેલ હતી એ

ી પોતાના વાળ

દુિનયામાં પરાયા પુ ષોથી

પાવતી ન

હતી, બલકે તેમની સામે તેન ુ ં પ્રદશર્ન
કરતી હતી.

ીને જીભથી ટાંગીને

લટકાવવામાં આવી હતી તેણી પોતાના
શવહરને જીભ થકી ઇઝા પહ ચાડતી
હતી અને

ણીને છાતીએથી લટકાવેલ

હતી તે પોતાના શવહરની નાફરમાની
કરતી હતી અને

ણીને ઉંધી લટકાવી

દે વામાં આવેલ હતી તે શવહરની રજા
વગર ઘરે થી બહાર જાતી હતી.
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ઔરત પોતાના અંગનુ ં માંસ ખાઈ રહી
હતી તે પરાયા પુ ષો સામે અંગોનુ ં
પ્રદશર્ન કરવા શણગારો સજતી હતી.
અને

ીના હાથ પગ બાંધવામાં

આવેલ હતા તેણી પાકીઝગી રાખતી ન
હતી, વાિજબ ગુ લ કરતી ન હતી તેમજ
નમાઝને ત ુ છ વ ત ુ ગણતી હતી.

ી

આંધળી બહેરી અને મુગ
ં ી હતી તેની
હરામના છોકરા પોતાના ધણીથી થયા
છે

એમ

કહેતી

હતી.

ણીનુ ં માંસ

ફિર તાઓ કાતરથી કાપી ર ા હતા
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તેણી

પોતાનુ ં મોઢું

પરાયા

મરદોને

એટલા માટે બતાવતી હતી કે જોનાર
તેણી

તરફ

આકષાર્ય

ઈ છા કરે .

અને

તેણીની

ના મોઢા અને અંગને

બાળવામાં આવી ર ું હત ું અને
પોતાના આંતરડા ખાઈ રહી હતી એ
કુંટની

(વે યા)

હતી

અને

ી

ઔરતોને

હરામકારી કરવા પરાયા મરદ પાસે લઇ
જાતી હતી.

ીનુ ં માથુ ં ડુક્કર

અને અંગ ગધેડા

વું હત ું તે ચુગલખોર

અને ખોટા બોલી હતી અને
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નીચેથી આગ નાખવામાં આવી રહી હતી
તે ગાવાવાળી અને હસદખોર હતી.

િપતા- ુ
જનાબે અબુઝરે ગફફારીનો પુત્ર
મરણ પા યો તો આપ તેની કબ્ર પર
બેસી ગયા અને કબ્ર પર હાથ રાખીને
ક ,ું ખુદા તારા ઉપર રહેમત મોકલે.
ખુદાની કસમ ત ું નેક હતો, પુત્રોની
ફરજોને અદા કરતો, ત ું મારાથી જુદો થઇ
ગયો, હુ ં તારાથી રાઝી
મોતથી મઆદ ‐ 283

.ં ખુદાની કસમ
HAJINAJI.com

મને તારા મરણનો ગમ નથી, મને ખુદા
િસવાય કોઇથી હાજત નથી, મને મરવા
પછી

વ ત ુઓનો સામનો થશે તેનો

ભય ન હોત તો તારા બદલે હુ ં મરવા
આત ુર ન હોત, પરં ત ુ હુ ં ઈ
ં

ં કે થોડા

િદવસ ગુનાહોની તૌબા કરી,

યાંની

તૈયારીમાં પસાર ક .ં ખરે ખર તારી
તકલીફોના

ગમથી

મને

તારા

ગમ

કરવાના બદલે, એ વ ત ુમાં પ્રવ ૃત કરી
દીધો છે કે એવી ઇબરતો, ઇતાઅતો ક ં
કે

થી તને ફાયદો પહ ચે. આ કામોએ
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તારા િવયોગમાં દુબળો થવાથી રોકી
રાખ્યો છે , ખુદાની કસમ તારી જુદાઈનુ ં
દુઃખ નથી પણ હુ ં એટલા માટે દુખી

ં કે

તારા ઉપર કેવી િવતતી હશે. કાશ મને
એ ખબર હોય કે તે શું ક ું ! શું હક
ુ મ
મ યો ? ખુદાવંદા મેં મારા બધાય હકો
તેને બક્ષી આ યા,

મારા માટે તેના

પર વાિજબ હતા. ત ું તારા હકો માફ કર,
તે તેના પર વાિજબ કયાર્ હતા. ત ું
પોતાની બક્ષીશ અને સખાવતને કારણે
મારાથી વધારે યોગ્ય છે .
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મજલીસી (અ.મ.) લખે છે

કે

પોતાના મરનારને ભ ૂલો નિહ, કારણ કે
ૂ ા થઇ
તેના હાથ નેક આમાલ માટે ટંક
ગયા છે . ઔલાદ, ભાઈ તથા સગોથી
આશા રાખે છે , તે તેના ઉપકારની રાહ
જોવે છે . ખાસ કરીને નમાઝે શબની
દોઆમાં અને ફરીઝાની નમાઝ પછીની
દોઆમાં પિવત્ર

થળોએ દોઆ કરતી

વખતે માં-બાપને માટે બીજાથી વધારે
દોઆ કરો અને તેના માટે નેક કામો
કરો. કેટલીક એવી અવલાદ છે
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બાપે િજંદગીમાં આક કયાર્ હતા, પણ
તેમના

મરણ

પછી

નેક

આમાલો

કરવાથી નેક થઇ જાય છે . માં-બાપ અને
સગાઓ માટે ઉ મ આમાલ એ છે કે
તેન ુ ં કઝર્ આપો અને ખુદાના હકોથી
તેમને મુક્ત કરાવો. હજ વગેરે
આમાલો જીવનમાં ચુકી ગયા હોય અને
નમાઝ રોઝા કઝા થઇ ગયા હોય તે
અદા કરો.
સહીહ હદીસમાં છે

કે

હઝરત

ઈમામે જાફરે સાિદક (અલિ હ સલામ)
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દરરોજ રાતે પોતાની ઔલાદ અને દરે ક
િદવસે પોતાના માં-બાપ માટે બે રકાત
નમાઝ આ મુજબ પઢતા હતા. પહેલી
રકાતમાં

સ ૂરએ

હ દ

પછી

ઇ ા

અ ઝલના અને બીજી રકાતમાં હ દ
પછી ઇ ા અઅતયના.
સહીહ સનદથી હઝરત સાિદક
(અલિ હ સલામ)થી મનકુલ છે કે કોઈ
કોઈ વખત મૈયત સખ્તીમાં પરે શાન
હોય છે યારે અ લાહ તેને આરામ આપે
છે . તંગીને દૂર કરે છે અને કહેવામાં
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આવે છે કે

ખુશી તને આપી છે તે એ

નમાઝના બદલામાં છે ,

તારા ફલાણા

મોઅમીન ભાઈએ તારા માટે પઢેલ છે .
રાવીએ પ ૂછયું કે શું બે રકાતમાં બે
મરનારને સવાબ પહ ચાડી શકાય છે ?
આપે ફરમા યું કે હા, મોઅમીન દોઆ
અને ઇિ તગફારથી ખુશ થાય છે
તેમને પહ ચાડવામાં આવે છે . તેમજ
ઈમામે ફરમા યું કે મૈયતને માટે નમાઝ,
રોઝા, હજ, સદકો તેમજ બીજા નેક
આમાલો કરવામાં આવે છે તે તેની
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કબ્રમાં દાખલ

થાય

છે

અને

તેના

આમાલનામામાં લખવામાં આવે છે .
મૈયતના માટે નેક આમાલ કરે છે તો
ખુદા તેને બમણો કરી આપે છે અને
મૈયતને તેથી ફાયદો પહ ચે છે .

ુ લા જઅફર
સેકત ુલ ઇ લામ નુરી (અ.મ.),
હાજી

મુ લા

માઝ દરાનીથી

અબુલ
વણર્ન

છે

હસન
કે

તેમણે

ફરમા યું કે મુ લા જાફરે ઇ ને આલીમે
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સાલેહ મોહ મદ હસ
ુ ૈન તીલક ગામમાં
રહેતા હતા. મારી તેમની સાથે દો તી
હતી. જયારે

લેગનો રોગ ફેલાયો તો

બધી વ તી સપડાઈ ગઈ. લોકોની મોટી
સંખ્યા મરણ પામી.

ઓએ આપને

વસી બના યા હતા તેઓની વસીયત
પ્રમાણે માલ ભેગો કરતા હતા. તે માલ
હજુ લોકોના કહેવા પ્રમાણે ખચર્ કરવા
પા યા ન હતા યાં તેઓ પણ મરકીમાં
મરી ગયા. તે માલ વેડફાઈ ગયો.
ખુદાના

ફઝલથી
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(અલિ હ સલામ)ની િઝયારતથી મુશરર્ ફ
થયો. કરબલામાં એક રાતના મેં વ ન
જોયું કે એક યિક્તના અંગમાં સાંકળ છે .
તેમાંથી આગના ભડકા નીકળે છે . બે
માણસોએ તેણે પકડી રાખેલ છે , જીભ
નીકળીને એટલી લાંબી થઇ ગઈ છે કે
છાતી ઉપર લટકી રહી છે . મેં જોયું તો
તે મારો િમત્ર જાફર છે . તે મારી સાથે
વાત

કરવા

ચાહતો

હતો.

પણ

બે

યિક્તએ તેને પાછળ ધકેલી દીધો. મેં
તેને ત્રણ વખત આવી હાલતમાં જોયો.
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ભયના લીધે ચીસ નીકળી ગઈ. બીજો
આલીમ મારી પાસે સ ૂતો હતો તે પણ
જાગી ગયો. મેં વ નાની વાત તેને કહી
તે સમય હરમના દરવાજા ખુલવાનો
હતો. મેં આિલમ દો તને ક ું કે ચાલો
હરમમાં

િઝયારત

કરી

તેના

માટે

બક્ષીશની દોઆ કરીએ. યાં જઈને દોઆ
કરી, આ વાતને આશરે વીસ વષર્ િવતી
ગયા. પણ મુ લા જાફરના િવષે પછી
કઈ ખબર પડી નિહ. મારો ખ્યાલ છે કે
આ અઝાબ તેમના પર લોકોના માલ
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તકસીમ ન થવાના કારણે છે . હુ ં ખુદાના
ફઝલથી હજથી ફારીગ થઇ મદીના
આ યો. એ અરસામાં હુ ં બીમાર થઇ
ગયો, ચાલવા ફરવાથી લાચાર થઇ
ગયો. મેં મારા સાથીઓને ક ું મને ગુ લ
આપીને

કપડા

બદલી

આપો

અને

હઝરત રસ ૂલ (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)ના રોઝામાં લઇ જાવ.
મારા દો તોએ એ પ્રમાણે અમલ કય .
મેં ઝરીએ મુબારકની િઝયારત કરી.
પછી

જનાબે
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અલયહાની િઝયારતની જગ્યા છે

યાં

િઝયારત કરી િશફા માટે દોઆ કરી.
જનાબે સૈયદા સલામુ લાહે અલયહા
તરફ સંબોધન કરીને ક ું કે અમોને
એવી િરવાયત મળી કે આપને ઈમામ
હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ) પ્ર યે અઝીમ
મોહ બત છે . હુ ં તેમની કબ્રનો મુજાવર
.ં આપ તેમના વા તાથી મારા માટે
ખુદાથી િશફા ચાહો. પછી હઝરત રસ ૂલ
(સ લ લાહો
વસ લમ)

અલ હે
પાસે
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બધાય મરનાર દો તો માટે શફાઅત
ચાહી. દરે કનુ ં નામ લઇ દુઆ કરી.
એટલે સુધી કે મુ લા જાફરના નામ
સુધી

પહ યો.

પહેલાનુ ં

વ નુ ં

તો

મને
યાદ

મા ં વષ
આ યુ.ં

મેં

કરગરીને તેના માટે બક્ષીશની દોઆ
કરી. પછી મારી બીમારી જનાબે સૈયદા
સલામુ લાહે અલયહાની દુઆથી દૂર
થઇ ગઈ. જયારે અમો મદીનાથી રવાના
થયા તો ઓહદના થળે રહેવાનો ઈરાદો
કય . જયારે યાં પહ યા અને ઓહદના
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શોહદાની િઝયારત કરી સ ૂઈ ગયો યારે
વ નમાં મારા િમત્ર મુ લા જાફરને
જોયો. તેમણે સફેદ કપડા પહેયાર્ હતા.
મારી તરફ આગળ આવી સલામ કરીને
ક ું મરહબા િમત્રોએ િમત્રોની સાથે
આવો જ નેક સુલકુ કરવો જોઈએ. હુ ં
બહજ
ુ સખ્તીમાં હતો. ત ું રોઝા મુબારકથી
બહાર આ યો કે તરત જ મને મુક્ત કરી
દીધો. મને હમામમાં મોકલી આ યો
અને હઝરત રસ ૂલ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)એ મને િલબાસ
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મોકલેલ છે . અને આ અબા જનાબે
સૈયદા સલામુ લાહે અલયહા એ આપી
છે . હુ ં આરામથી
માટે આ યો

.ં તમારા

વાગત

ં કે તમને ખુશખબરી

આપુ,ં એ ખુશખબરી સાંભળતાની સાથે હુ ં
જાગી ગયો.

મરનાર સાથે વાતચીત
નબીઓ, વસીઓની

હોને કબ્રમાં

કશો પણ સવાલ કરવામાં આવતો નથી.
તદ્ ઉપરાંત નાબાિલગ બાળકો, દીવાના
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લોકોને પણ એ સંબધ
ં ી સવાલ પ ૂછવામાં
આવતો

નથી.

એ

િસવાય

મોઅમેનોની મૈયતને કબ્રમાં સુવાડયા
પછી તલકીન પઢવામાં આવી હોય
તેમને પણ એ સંબધ
ં ી પ ૂછવામાં આવત ું
નથી.
હઝરત

ઈમામે

(અલિ હ સલામ)એ

જાફરે

સાિદક

મોહી બોને

ફરમા યું કે ખુદાની કસમ હક તઆલા
તમારા નેક આમાલ કબુલ કરે છે અને
તમને બખ્શી આપે છે . હકીકત એ છે કે
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જયારે મોઅમીનની હ તેના ગળા સુધી
પહ ચે છે યારે તે એવી બાબતો જુએ છે
કે

ના કારણે તેને ઘણી જ ખુશી થાય

છે .
બસરામાં

લડાઈ થઇ તેમાં

હઝરત અલી (અલિ હ સલામ) સાથે
ઘણા ઇ લામીઓએ ભાગ લીધો હતો.
આ ભાગ લેનારાઓમાં કઅબ િબન સુદ
પણ હતો. એ કાજી પોતાના ઘરના
માણસો સાથે, પોતાના ગળામાં કુરઆન
લટકાવીને લડાઈમાં શાિમલ થયો હતો
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અને બીજા ઘણા સાથે એ પણ ક લ થઇ
ગયો હતો.
લડાઈ ખ મ થયા બાદ હઝરત
અલી (અલિ હ સલામ) ઘોડા પર સવાર
થઈને મેદાનમાં તશરીફ લા યા અને
ક લ થએલા લોકોનુ ં િનરીક્ષણ કરતા
હતા, એટલામાં મજકુર કઅબની લાશ
પર આપની નઝર પડી. આપે તેની
લાશને બેઠી કરવા લોકોને આજ્ઞા કરી
અને તેને બેઠો કરવામાં આ યો. પછી
આપે તેને સંબોધીને ક ,ું ‘અય કઅબ મેં
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ખુદાનો વાયદો રા ત અને હક જોયો. શું
તેં પણ તારા ખુદાનો વાયદો રા ત અને
હક જોયો ? પછી આપે ફરમા યું : હવે
તેને સુવડાવી દો, લોકોએ તેની લાશને
સુવડાવી દીધી. પછી ત હાની લાશ
પાસે જઈને તેણે પણ ઉપર મુજબ જ
સંબોધન કયુ.ર્ં
આપને એ રીતે કરતાં જોઇને
અ હાબમાંથી કોઈએ અરજ કરી કે ‘યા
મવલા આ તો ક લ થઇ ચુક્યા છે .
એમની લાશોને આ સંબોધન કરવાનુ ં શું
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કારણ છે ? એમના મ ૃતદે હો એ કલામ
ક્યાંથી સાંભળી શકવાના હતા ?’
આપે જવાબ આ યો કે ખુદાની
કસમ

બંનેએ

મારી

વાત

સાંભળી.

હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલ હે
વ

આલેહી

વસ લમ)એ

બદરની

લડાઈમાં માયાર્ ગએલા કાિફરોને આજ
પ્રમાણેન ુ ં સંબોધન કરે લ ું હત ું અને તેમણે
આપની એ વાત સાંભળી હતી.
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ફાતેમા બ તે અસદ
શાઝાન િજબ્રઈલે લખ્યું છે
જયારે

જનાબે

(અલિ હ સલામ)ની

હૈદરે

કે

કરાર્ર

વાલેદા

ખુદાની

રહેમતે પહ યા યારે આપ રડતા રડતા
હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો અલ હે
વ

આલેહી

વસ લમ)ની

ખીદમતમાં

ગયા. હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ)એ તેમને
રડતા

જોઇને

ફરમા યું ખુદા

તમને

રડાવે નિહ. શા કારણે રડી ર ા છો ?
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આપે

ફરમા યું

અ લાહની

રહેમતે

:

મારી

વાલેદા

પહ યા.

આપે

ફરમા યું એ તો મારી વાલેદા છે , એ તો
મને પોતાની ઔલાદ કરતા વધારે
ચાહતા હતા. પોતાની ઔલાદને ભ ૂખી
રાખીને, મને

પેટ

ભરીને

જમાડતાં.

પોતાની ઔલાદના વાળ ઓ યા િવના
રહેવા દે તા, પણ મારા વાળ તો તેલ
નાખી ઓળવાનુ ં કદી ચુકતા ન હતા.
ખુદાની કસમ ઘરમાં ખજુરીનુ ં ઝાડ હત.ું
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સવારના વખતે ખજુર ઉતારીને મારા
માટે રાખતાં હતાં.
એ મુજબ ફરમાવીને આપ ઉભા
થઇ ગયા અને પછી તેમને ગુ લ કફન
અપા યું અને પોતાનુ ં પહેરણ અતા કયુ.ર્ં
પછી જનાઝો તૈયાર થયો. જનાઝાની
પાછળ ચાલવા લાગ્યા. આપ ઉઘાડે
પગે હતા અને ઘણી જ ધીમી ગિતથી
ચાલતા હતા. જનાઝાની નમાઝ પઢાવી
યારે આપે િસ ેર તકબીરો કહી. કબ્રમાં
આપ

પહેલાં
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યારબાદ એમને કબ્રમાં ઉતયાર્ અને
શહાદતૈન, ત કીન િવગેરે પઢી. કબ્ર બંધ
કરી. લોકો

યાંથી જવા લાગ્યા

યારે

આપે એમની કબ્ર પાસે આવી ત્રણવાર
ફરમા યું : ઇ નકે, ઇ નકે, ઇ નકે લા
અકીલ વલા જાફર આપનો ફરઝંદ,
આપનો ફરઝંદ, આપનો ફરઝંદ, પણ
જાફર અને અકીલ નિહ (અલી ઈ ને
અબી તાિલબનુ ં નામ લો.)
લોકોએ અરજ કરી કે આ
એવી વાતો થતી જોઈ છે
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મૈયતમાં જોઈ નથી. તો તેની પાછળ શો
ભેદ છે ?
આપે ફરમા યું કે હુ ં એ જનાઝાની
સાથે ધીરે ધીરે ચાલી ર ો હતો. તેન ુ ં
કારણ એ હત ું કે જનાઝામાં સંખ્યાબંધ
મલાએકા શરીક થયા હોવાથી ખુબ જ
ભીડ હતી. વળી મેં સી ેર તકબીરો કહી
તેન ુ ં કારણ એ હત ું કે મલાએકાની સી ેર
સફોએ જનાઝાની નમાઝ પઢી હતી અને
તેથી મેં સી ેર વખત તકબીર કહી હતી,
કબ્રમાં સ ૂવાનુ ં કારણ એ હત ું કે કબ્ર
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મૈયતને પોતાની ભીંસમાં લે છે અને
તેમને એ િવષે િચંતા હતી. કારણ કે
તેમણે આ વાત મારાથી એક વખત
સાંભળે લ હતી અને તેમણે અફસોસ
જાહેર કય હતો કે તે વખતે શું થશે ?
તેથી હુ ં પહેલાં એમની કબ્રમાં સ ૂતો કે
કબ્ર તેમને પોતાની ભીંસમાં ન લે. વળી
મેં તેમને એકવાર કહેલ ું કે કયામતમાં
બધા લોકો િવના કપાળે

કબરમાંથી

ઉઠશે. એ સાંભળીને પણ તેમણે અફસોસ
કય હતો. આ કારણે મેં મારા પહેરણનુ ં
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કફન

આ યું

હત ું

કે

થી

તેઓ

કયામતના િદવસે કફન સિહત ઉઠે. હવે
તેમને દફન કયાર્ બાદ ફિર તાઓએ
સવાલ કય કે તારો ખુદા કોણ છે ? તો
તેમણે

જવાબ

આ યો

અ લાહો

જ લાજલાલોહ.ુ ં પછી પ ૂછવામાં આ યું કે
તારો નબી કોણ છે ? તો જવાબ આ યો
કે

મોહ મદુ િબ યી.

જયારે

તેમને

સવાલ કય કે તારો ઈમામ કોણ છે ? તે
વખતે જવાબ આપતી વખતે તેમણે
ઘણી જ શરમ આવી કે મારો ફરઝંદ
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અલી મારો ઈમામ છે . એ વખતે મેં
તેમણે ક ું (શા માટે શરમાઓ છો) કહો
કે મારો ફરઝંદ અલી મારો ઈમામ છે
અને તેમણે એ મુજબ ક ું એટલે ખુદાએ
તેમણે ખુબજ રાજી કયાર્.
અ લામા

મજલીસી

(અ.મ.)

ફરમાવે છે કે આ હદીસથી સાિબત થાય
છે કે હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)
હજી (જાહેરમાં) ઈમામ થયા ન હતા
યારે હઝરત રસ ૂલ (સ લ લાહો અલ હે
વ આલેહી વસ લમ)ના જમાનામાં જ
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મરનારને ઈમામતનો સવાલ કરવામાં
આ યો હતો.
અ લામા

અ હાજ

ગુલામેઅલી

સાહેબ (અ.મ.) અરજ કરે છે કે હઝરત
અલી (અલિ હ સલામ)નો કેવો મરતબો
છે કે પયગંબરે ઇ લામની હયાતીમાં જ
આપણી ઈમામતનો કબ્રમાં સવાલ થતો
હતો.
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ૂછપરછ

અઅમાલની

કલામે પાકમાં છે કે (ભાવાથર્)
અમે

જ ર

ઉ મતોને

અંિબયા

સવાલ

લોકોની તરફ

અને

કરશું

કે

તેમની
તમોને

હાની દાવત આપવા

માટે મોકલવામાં આ યા હતા, શું તમોએ
મારા અહેકામ તેઓ સુધી પહ ચાડયા
હતા ? કહેશે કે પરવરિદગાર તારા
અહેકામો પહ ચાડવામાં જરા પણ િવલંબ
કરે લ નથી ! પ ૂછવામાં આવશે કે તમારો
સાક્ષી કોણ છે ? બધાય અઝર્ કરશે કે
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તારા

ખાતેમ ુ બી યીન

િસવાય

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

મકે કુરઆનમાં

વસ લમ) ગવાહ છે .

છે કે, એવી જ રીતે તમોને આિદલ
ઉ મત બના યા કે બીજાના મુકાબલામાં
તમે સાક્ષી થાવ અને હઝરત રસ ૂલે ખુદા
(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ) તમારા મુકાબલામાં સાક્ષી
બને.

એવી

જ

(અલિ હ સલામ)ને

રીતે

હઝરત

પ ૂછવામાં

ઈસા
આવશે

(તરજુમો) અય ઈસા ઇ ને મરયમ શું તે
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એમને ક ું હત ું કે તમે મારી અને મારી
માતાની

પ ૂજા

કરો

(અલિ હ સલામ)ના

? જનાબે
શરીરમાં

અઝમત અને રોઅબના કારણે

ઈસા
ખુદાઈ
ુ રી
જા

ટશે અને અઝર્ કરશે ખુદાયા જો મેં
એમ ક ું હોત તો ત ું પણ જાણત. મેં તો
ક ું કે “ઇ ી અ દુ લાહ” હુ ં તો ખુદાનો
બંદો

.ં તમારી પાસે િકતાબ લઈ નબી

થઈને આ યો

.ં તમો એની ઈબાદત

કરો, ણે મને અને તમોને પૈદા કયાર્ છે .
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પછી તેમની ઉ મતોથી સવાલ
કરવામાં

આવશે

કે

શું

તમારા

પયગંબરોએ આજના િદવસ િવષે તમને
ખબર આપી ન હતી ? બધાય કહેશે કે
આપી હતી.
એક એવી મહાન ખુદાની નેઅમત
િવષે સવાલ કરવામાં આવશે કે તમોએ
ુ કરી હતી ?
તેઓની સાથે કેવી વતર્ણક
શું નેઅમતો પર શુક્ર કય હતો કે નાશુક્રી
કરી હતી ? (કુફરાને નેઅમત કરી હતી)
નેઅમતોના

સવાલ
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અગ યની

ઉમદા

નેઅમત

છે

તે

િવલાયતે આલે મોહ મદ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) છે .
ઈમામ

(અલિ હ સલામ)એ

કતાદાહને પ ૂછયું કે આમ લોકો “સુ મ
લત ુસઅલુ

યવમએઝીન અિન ઈમ”

(પછી તમારાથી નેઅમતો િવષે જ ર
પુછપરછ કરવામાં આવશે) થી શું મુરાદ
લે છે ? ક ું કે રોટી, પાણી વગેરે. ઈમામ
(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યુ,ં અ લાહ
બધાથી વધારે કરીમ છે કે શું તે તેના
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િવષે સવાલ કરે ? (શું તમે કોઈને
પોતાના સુફરા પર મહેમાન બોલાવી
જમાડો અને પછી શું તમે પ ૂછશો ?) પછી
તેણે અઝર્ કરી કે નઈમથી શું મુરાદ છે ?
હઝરતે

ફરમા યું

નેઅમતથી

કે

અમો

નઈમ
આલે

(અલ હેમ ુ સલામ)ની
પ ૂછવામાં

આવશે

એટલે
મોહ મદ

િવલાયત
કે

તમોએ

છે .
આલે

મોહ મદ (અલ હેમ ુ સલામ) સાથે કેવો
સુલકુ કય હતો ? કેટલી મોહ બત અને
તાબેદારી

કરી
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પ ૂછવામાં

આવશે

કે

તમોએ

આ

નેઅમતથી દુ મની કરી કુફરાને નેઅમત
શા

માટે

કરી

નેઅમત લાહે

હતી

? “યાઅરે ન

સુ મ

યુનકે નહા”

અ લાહની નેઅમતને ઓળખ્યા પછી
તેનો ઇ કાર કરે છે .
ખોરાક માટે તો એટલું પ ૂછવામાં
આવશે કે હલાલથી કમાયો કે હરામથી ?
તેમાં ઇસરાફ કેમ કય

હતો ? હરામ

કામમાં શા માટે ખચર્ કય ? હુ ં (અ લાહ)
સવાલ કરતો ર ો પણ તે આ યું નિહ !
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“અલ

માલો

માલી

વલ

ફોકરાઓ

અયાલી.” (માલ મારો હતો અને ફકીરો
મારી અયાલ હતા) ફકીરોનો સવાલ
મારો સવાલ હતો.
શેખ સદુક (અ.મ.)થી િરવાયત છે
કે

કયામતના

િદવસે

કોઈ

આદમી

પોતાની જગ્યાથી હટશે નિહ, જયાં સુધી
ચાર ચીજોના સવાલ કરવામાં આવશે
નિહ.
૧. પોતાનુ ં જીવન કેવી રીતે િવતા યું ?
૨. જવાની કેવા કામોમાં બરબાદ કરી ?
મોતથી મઆદ ‐ 320

HAJINAJI.com

૩. માલ કેવી રીતે મેળ યો અને ક્યાં
ખચર્ કય ?
૪.

િવલાયતે

(સ લ લાહો

આલે

અલ હે

મોહ મદ
વ

આલેહી

વસ લમ) નો ઈકરાર કય ?
બધાયથી

પહેલાં

વ ત ુનો

કયામતમાં િહસાબ લેવામાં આવશે તે
નમાઝ હશે. શું નમાઝ સમય પર અદા
કરતો ર ો હતો ? અથવા દે ખાડવા
પઢતો હતો ?

યારપછી રોઝા, હજ,

ઝકાત, ખુ સ, હાદનો િહસાબ થશે.
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શેખ શહીદ અ.મ. ના પુ તકમાં
અહમદ િબન અબી હવારીએ ક ું કે
મારી ઈ છા હતી કે અબુ સુલેમાન
(પ્રખ્યાત ઝાહીદ

િમ રના ગામડામાં

વફાત પા યા અને યાં તેમની કબ્ર છે .
તે

અહમદ

િબન

અબી

હવારી)ને

ખ્વાબમાં જોઉં. એક વષર્ પછી તેમને
ખ્વાબમાં જોયા. મેં તેમને પ ૂછયું કે
ઉ તાદ ખુદાએ તમારી સાથે કેવો સુલકુ
કય ? અબુ સુલેમાને ક ું અય અહમદ
એક વખત બાબે સગીરથી આવતાં એક
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ઊંટ ઉપર ખડ (ધાસ) લદાયેલ ું હત.ું મેં
તેમાંથી એક તણખલું લીધુ અને પછી
નાખી દીધુ.ં મરવા પછી એક વષર્ વીતી
ગયું

પણ

હજુ

સુધી

હ,ુ ં એ

એક

તણખલાનો િહસાબ દે વામાં ફસાએલો

.ં

આ વાત ન માનવાનુ ં કોઈ કારણ નથી.
સ ૂરએ લુકમાનમાં છે કે “અય પુત્ર એ
સાચુ ં છે કે રાઈની બરાબરની નેકી
અથવા બદી જો આકાશ અથવા જમીન
કે પ થરમાં હોય તો પણ તેને િહસાબ
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વખતે રજુ કરવામાં આવશે અને તે િવષે
પ ૂછવામાં આવશે.”
હઝરત

અમી લ

મોઅમેનીન

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યું

કે

કયામતના

“શું

િદવસે

નફસોથી રાઈની બરાબર નેકી, બદી હશે
તો િહસાબ નિહ થાય ?” (જ ર થશે.)

ક માં

ુ ખબર !
શ

હઝરત

ઈમામે

(અલિ હ સલામ)એ
મોતથી મઆદ ‐ 324

જાફરે

ફરમા યું

સાદીક
કે

HAJINAJI.com

માણસની કબ્ર

જમીનમાં થવાની છે

તે હંમેશા ત્રણ વખત કહે છે કે હુ ં
હલાકીનુ ં મકાન
હુ ં

મહેરબાનીવા ં

મુસાફરખાનુ ં
એક

,ં હુ ં બલાનુ ં મકાન
મકાન

,ં

,ં
હુ ં

,ં હુ ં બેહી તના બાગોમાનો

બાગ

ં

અને

ખાડાઓમાંનો એક ખાડો

જહ મના
ં અને જયારે

મોઅમીનને કબ્રમાં દફન કરવામાં આવે
યારે તેને સંબોધીને કહે છે હુ ં બહુ જ
રાજી થઇ, માટે ત ું રાજી થા ! ત ું સારે
ઠેકાણે આ યો છે . પછી એક દરવાજો
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ખોલી આપવામાં આવે છે .

યાંથી તે,

બેહી તમાં તેને દર જો મળવાનો છે તે
જોઈ શકે, પછી યાં એક એવી ઉમદા
હ તી આવે છે કે

ને જોઈને મરનાર

કહે છે , અય બંદે ખુદા ત ું કોણ છે ? આવી
યારી સુરત તો ક્યારે ય જોઈ નથી. તે
જવાબ આપે છે હુ ં તારો નેક એઅતેકાદ
અને નેક અમલ

.ં મને આ

પ

આપીને અ લાહતાલાએ મને તારી પાસે
મોકલેલ

છે , પછી

દરવાજો

જોયો
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બેહી તમાં લઇ જવામાં આવે છે અને
યાં

તેને

આરામથી

બશારત
સુઈ

મળે
જા,

છે
તને

કે

ત ું

હંમેશા

બેહી તની લહેરીઓ આ યા કરશે તેથી
તને બહુ જ આનંદ થશે.
મોઅમીનની

કબ્રમાં

છ

સુદર
ં

સ ૂરતો આવે છે અને તેમાંની એક સુરત
બીજી સ ૂરતો કરતા ઘણી વધારે સુદર
ં
હોય છે અને તેની અંદરથી ઘણી જ
સારી સુગધ
ં આવી રહી હોય છે . એ
આવનાર સુરતોમાંથી એક મરનારની
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જમણી તરફ, બીજી ડાબી તરફ, ત્રીજી
સામે, ચોથી પંગાત (પગ તરફ) અને
પાંચમી પીઠ પાછળ ઉભી રહે છે અને
છ ી

બધાથી વધારે સુદર
ં
છે (બધાની

સરદાર હોય) તે તેના માથા તરફ ઉભી
રહે છે . ફિર તાઓ સવાલ કરવા આવે
તો

તેઓ

બાજુએથી

આવે

તે

બાજુવાળી સુરત તેને જવાબ આપી દે
છે , અને જયારે પાંચે બાજુવાળી સુરતોથી
તેમને જવાબ મળી જાય છે યારે માથા
તરફ સુરત છે તે પાંચેને કહે છે કે
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અ લાહ તમને જઝાએ ખયર અતા
ફરમાવે, એ તો બતાવો કે તમે કોણ છો
? યારે જમણી બાજુવાળી સુરત કહે છે
કે હુ ં નમાઝ
હુ ં ઝકાત

.ં ડાબી બાજુવાળી કહે છે
.ં સામેવાળી કહે છે હુ ં રોઝા

.ં પીઠવાળી કહે છે હુ ં હજ અને ઉમરાહ
.ં પંગાતવાળી કહે છે હુ ં માં-બાપ સાથે
કરે લી નેકી

.ં મતલબ કે મરનારે આ

અમલ કયાર્ હશે તે આમાલ સુરતોના
પમાં તેની રક્ષા કરે છે અને તેને કોઈ
જાતની તકલીફ આવવા દે તા નથી.
મોતથી મઆદ ‐ 329

HAJINAJI.com

તેઓ આ મુજબ જવાબ આપી
ચુક્યા બાદ પેહલી સુરત, માથા તરફથી
સવાલ કરનાર સુરતને પ ૂછે છે કે તમે
અમારા બધા કરતા વધારે સુદર
ં
છો.
વળી તમારા અંદર મનહર અને વધારે
સુગધ
ં ીદાર ખુ બુ આવી રહી છે . તમે
કોણ છો ? તે કહે છે કે હુ ં હઝરત
મોહ મદ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ) અને આલે મોહ મદ
(અલ હેમ ુ સલામ)ની
મોહ બત

િવલાયત

અને

.ં
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હઝરત

ઈમામ

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)એ ફરમા યું કે કબ્રમાં
મૈયતને પાંચ સવાલ કરવામાં આવે છે :
(૧) નમાઝ, (૨) રોઝા, (૩) હજ, (૪)
ઝકાત,

(૫)

અમો

(અલ હેમ ુ સલામ)ની

અહલેબયત

મોહ બત.

પણ

અમારી મોહ બત એ ચારને કહે છે :
તમારા સંબધ
ં માં આ મૈયતની પુછપરછ
થશે

યારે તમારામાંના

કરવામાં

માને અદા

ખામી રે હવા પામી હોય તે હુ ં

મોતથી મઆદ ‐ 331

HAJINAJI.com

પ ૂરી કરી આપીશ. તમને બધાને કાિમલ
કરી દે વા એ મારી ફરજ છે .
હઝરત

ઈમામે

હસને

અ કરી

(અલિ હ સલામ)ની ત સીરમાં છે
હઝરત

અલી

કે

(અલિ હ સલામ)

ફરમાવતા હતા કે અમારા

મોિહ બો

એવા હોય કે તે અમારા દુ મનોને
તેમના એઅતેરાઝનો જવાબ આપીને
હુ જત તમામ કરી શકે નહીં, તેવાઓને
અમારા ફઝાએલ વગેરે શીખવે કે
તેઓ

એઅતેરાઝોના
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હુ જત પ ૂરી શકે. એટલી કાબેિલયત
તેમનામાં આવી જાય તો આવા િહદાયત
કરનાર લોકોની કબરમાં

પુછપરછ

થશે તેની તાલીમાત ખુદા તેને કરી
આપશે. એટલે તે મુજબ જવાબ આપશે
તો ખુદા તેને ફરમાવશે તે સંપ ૂણર્ જવાબ
આ યો. એટલે મેં તારા માટે જ તમાં
ઉ ચ દર જા વાિજબ કયાર્. તેની કબ્ર
બેિહ તના

બાગ

કરતા

પણ

વધારે

ઉમદા બનાવી આપે છે . અ લાહુ મ
સ લે અલા મોહ મદ વ આલે મોહ મદ.
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ઇ ને

બાબવાયાહે

મોઅતબર

સનદની સાથે હઝરત ઈમામે ઝયનુલ
આબેદીન (અલિ હ સલામ)થી િરવાયત
કરી છે કે હઝરત રસ ૂલ (સ લ લાહો
અલ હે વ આલેહી વસ લમ) હંમેશા
જુ માના

િદવસે

ફરમાવતા

હતા

મિ જદમાં
કે

અય

વાએઝ
આદમના

ફરઝંદો તમારી તરફ બહુ ઝડપથી મોત
આવનાર છે અને મલેકુલ મૌત આવીને
તમારી

હ ક ઝ કરશે. તમને કબ્રમાં

સુવડાવીને

હ તેમાં ફરી દાખલ કરીને
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મુ કીર નકીર તમારું સખતમાં સખત
ઇ તેહાન લેશે. બધાથી પહેલા તમને
તમારા દીન િવશે પ ૂછશે કે તમારો શો
એઅતેકાદ છે ? પછી પ ૂછશે કે કુરઆનને
માનતા હતા અને તેની િતલાવત કરતા
હતા ? કયા ઈમામને માનતા હતા અને
તેમનાથી મોહ બત રાખતા હતા ? પછી
તમારી ઉમર િવશે સવાલ કરશે કે
આટલી ઉમર તમે કેવા કામો કરવામાં
પ ૂરી કરી ? પછી માલ સંબધ
ં ી પ ૂછશે કે
ક્યા ક્યા ર તેથી મેળ યો અને કેવા કેવા
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કામોમાં વાપય ? તમે એ સવાલોના
જવાબો અને એ સખત ઈ તેહાનમાંથી
પાસ થવા માટે ના સામાનની તૈયારી
કરો.

હકીક્ત

મોઅમેનીન

એ

છે

પરહેઝગાર

કે

જો

તમે

હશો,

ખરો

એઅતેકાદ ધરાવતા હશો અને ખરા
ઈમામોને ઓળખતા હશો અને તેમની
મોહ બત રાખતા હશો તો ખુદા તેમને
એવી તૌફીક અતા ફરમાવશે કે તમે એ
સખ્ત ઈ તેહાનમાંથી પસાર થઇ જશો.
તમને ફિર તાઓ જ તની ખુશખબરી
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આપશે. ઉમદા હર
ુ ાઓ તમને મળશે,
તેમજ હ અને રયહાન નામના ફિર તા
તમને લેવા આવશે.
પણ જો તમોએ સાચા જવાબો
દે વાની લાયકાત કેળવી લીધી નિહ હોય
અને

ઈ તેહાનમાં નાપાસ

થશો

તો

તમને ફરી તાઓ જહ મની બ ૂરી ખબર
આપશે અને તમને લેવા માટે દોઝખના
ફિર તાઓ સામા આવશે.
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સઅદ બન મઆઝ
હઝરત

ઈમામે

(અલિ હ સલામ)એ

જાફરે

ફરમા યું

સાિદક
છે

કે

જયારે સઅદ િબન મઆઝ અ સારી
ખુદાની રહમતે પહ યા

યારે હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

અલ હે

(સ લ લાહો

વ

આલેહી વસ લમ)એ તેમને ગુ લ કફન
વગેરે આપીને તેમના જનાઝા સાથે
ઉધાડા પગે અને ચાદર ઓઢયા વગર
ગયા.

તેમજ

જનાઝાને

કોઈ

વખતે

જમણી તરફ અને કોઈ વખતે ડાબી
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તરફ હાથ આપતા હતા. કબ્રમાં પણ
આપે

ખુદ

તેમને

ઉતાયાર્, પોતાના

હાથોથી ઈંટો મ ૂકીને તથા સુરાખ અને
િતરાડને માટી વગેરેથી પુરીને કબ્ર બંધ
કરી. પછી ક ું કે હુ ં સારી પેઠે જાણુ ં

ં કે

આ કબ્ર માટીમાં મળી જશે. પણ ઈ સાને
કામ કરવુ ં તે સા ં અને મજબુત
કરવુ.ં કારણ કે એમ કરવાથી ખુદને
વધારે પસંદ છે .
પછી
રસ ૂલુ લાહ

અ હાબે
આપે
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સંબધ
ં માં કેટલીક વાતો એવી કરી છે કે
આપે બીજા કોઈ માટે કરે લ નથી તો
તેન ુ ં કારણ ?
આપે ફરમા યુ,ં હુ ં ઉઘાડા પગે
અને ચાદર િવના એના જનાઝા સાથે
એટલા માટે ચા યો કે ફિર તાઓ પણ
ઉઘાડા પગે અને ચાદર વગર એ
જનાઝામાં ભાગ લેવા આ યા હતા.
જનાઝા પર જુદે જુદે વખત, જુદી જુદી
બાજુએ હાથ મ ૂકવાનુ ં કારણ એ હત ું કે
મારો હાથ િજબ્રઈલના હાથમાં હતો.
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તેથી એ

તરફ પોતાનો હાથ મુકતા હુ ં

પણ તે તરફ મારો હાથ આપતો હતો.
અ હાબે અરજ કરી કે આપ તેની
સાથે એવી રીતે વતર્યા (કે તે જ તી
છે ) છતાં આપે તેને મને ફરમા યું કે
તેને કબ્રે ભીંસમાં લીધો છે .
આપે જવાબ આ યો કે તે જ તી
છે પરં ત ુ પોતાના ઘરના માણસો સાથે
સ યતાભયુર્ં વતર્ન કરતો ન હતો. તેના
કારણે કબ્રે તેને ભીંસમાં લીધો છે .
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ુ ે
યુનસ

હઝરત

ઈમામ

(અલિ હ સલામ)ને પ ૂછયું કે

રઝા

માણસને

ફાંસી દે વામાં આવે છે એની લાશને તો
કેટલાય િદવસ માંચડે જ લટકતી રહેવા
દે વામાં આવે છે . આ િ થિતમાં તેને
િફશારે કબ્ર (કબ્રનુ ં ભીંસમાં લેવ)ું કેમ
થત ું હશે ? હઝરતે ફરમા યું હવા તેને
પોતાની ભીંસમાં લે છે .
ઇ ને અ બાસથી મનકુલ છે કે
કબ્રમાં અઝાબ થાય છે તેના ત્રણ કારણો
છે : પહેલ ું કારણ ગીબત કરવાથી છે .
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બીજુ ં કારણ ચુગલખોરી કરવાથી અને
ત્રીજુ ં કારણ પેશાબની નજાસતથી નિહ
બચવાથી (પેશાબ કયાર્ પછી તહારત ન
કરવાથી). આ કારણોથી કબ્રમાં વધારે
અઝાબ થાય છે .

મરનારની ન ત નેક કામોથી
ભરોસાપાત્ર આલીમ વણર્ન કરે છે
કે તહેરાનમાં એક હમામમાં િખદમત
ગુજાર સેવક હતો.

નુ ં અસલ નામ

અલી તાિલબ હત.ું

નુ ં હલ
ુ ામણુ ં નામ
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જાવેદ હત.ું તે નમાઝ રોઝા કરતો નિહ.
એક િદવસ એક કિડયા પાસે ગયો અને
ક ું કે મારે એક હમામ બંધાવવો છે .
કિડયાએ ક ું કે અરે અલી તારી પાસે
એટલો માલ ક્યાં છે કે હમામ બનાવે ? !
પૈસા છે કે નિહ, તેથી તારે શું િન બત ?
ત ું મજુરી લઈને હમામ બનાવી આપ.
કિડયાએ હમામ બનાવી આ યો અને તે
અલી તાિલબના નામથી ખ્યાતી પા યો.
મહર્ મ
ુ હાજી મુ લા ખલીલ કહે છે
કે મેં નજફમાં એક િદવસ વ નમાં જોયું
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કે અલી તાિલબ વાિદયુ સલામમાં ફરી
ર ો છે . હુ ં આ યર્ પા યો તેને પ ૂછયું કે
અલી ત ું આવા પિવત્ર થળે ક્યાંથી ? ત ું
ન નમાઝ પઢતો, ન રોઝા રાખતો. તેણે
ક ું જયારે હુ ં મરણ પા યો યારે મને
તોક અને સાંકળમાં જકડીને અઝાબની
તરફ લઇ જવાની તૈયારી થઇ રહી હતી,
પણ સદભાગ્યે હાજી મોહ મદ સાહેબને
(ખુદા

તેમને

બદલો

આપે)

મારા

નમાઝ-રોઝા અને હજ માટે મારા વતી
એક ભાઈને નાયબ કયાર્ અને મારા પર
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ઝકાત, ખુ સ હત ું તે અદા કયુ.ર્ં કોઈ
વાિજબાત બાકી ર ું નિહ. હુ ં તેનાથી
મુક્ત થઇ આઝાદ થઇ ગયો અને આ
થળે મને લાવવામાં આ યો. મુ લા
ખલીલ કીરમાની કહે છે કે હુ ં ભયનો
માય

વ નમાંથી જાગૃત થયો અને

િવચાર કરવા લાગ્યો. થોડો સમય િવ યો
હશે કે તેહરાનથી એક જમાત અહી
આવી. મેં અલી તાિલબ હમામવાળા
િવશે પ ૂછયુ.ં તેઓએ ક ું કે એ તો મરી
ગયો. અને તેના વતી ફલાણા આલીમ
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સાહેબે તેના કઝા નમાઝ, રોઝા વગેરે
અદા કરા યા. મારા

વ ના પ્રમાણે મેં

બધી હકીકત સાંભળી. પછી મને એ
હદીસો

વારીદ થઇ છે કે મરહમ
ુ ોને

નેક કાય નો બદલો મળે છે તેની ખાતરી
થઇ. કારણ કે મરનારાઓ અમલના
પ્રકાર

અને

પ્રમાણમાં

અઝાબ

કે

રાહતમાં રહે છે .
મોઅમીન જગતમાં ચાહે પ ૂવર્માં
મરે

કે

પિ મમાં

તેની

હ

નજફે

અશરફમાં વાિદયુ સલામના કબ્ર તાનમાં
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લાવવામાં આવે છે . આપસમાં મળે છે
અને ઉમદા વાતો કરે છે .

નેક કામો ઈ સાનના સાથી
શેખ સદુક (અ.મ.) એ, હઝરત
મોહ મદ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ)ના બોધદાયક કલામ
રજુ કયાર્ છે . તે અહી ટુંકમાં વણર્વવામાં
આવે છે .
કયસ
તિમમની

િબન

એક
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રસ ૂલ (સ લ લાહો અલ હે વ આલેહી
વસ લમ)ની ખીદમતમાં આ યો. અને
આ હઝરત (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી

વસ લમ)થી

બોધવચનોની

ઈ છા કરી. આપે સુદર
ં
નસીહત કરતા
ફરમા યું કે અય કયસ જયારે ત ું દફન
થઈશ યારે એક સાથી તારી સાથે જ ર
હશે. તે સજીિવત હશે, ત ું મરણ પા યો
હોઈશ. જો તે આબ દાર હશે તો ત ું પણ
ઈઝઝત પામીશ. જો ખરાબ હશે તો ત ું
પણ કમભાગી હશે. ત ું તેની સાથે ઉઠીશ.
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તેનાથી પુછપરછ થશે માટે તે સાથી નેક
બનાવો. જો તે સાલેહ હશે તો તેનાથી
પ્રેમભાવ, મોહ બત કરીશ, જો તે બ ૂરો
હશે તો તેનાથી ભય પામતો રહીશ. આ
તારા આમાલ હશે ! કયસે િવનંતી કરી
કે, યા હઝરત હુ ં ઈ
નસીહતકારક

ં કે આ ઉમદા

બોધદાયક

ફરમાનને

કા યમાં ગુથ
ં ી લેવામાં આવે

અમોએ

મેળ યું છે તેનો સંગ્રહ કરીએ.
હઝરતે હસન િબન સાિબત કે
એક અ છા કિવ હતા તેમને બોલાવવા
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માટે કોઈને મોક યો કે કા યમાં વણર્ન
કરી લે.

યાં સલસાલ િબન દલહમશ

યાં હાજર હતો. તેણે હસનના આવવા
પહેલા તે ઉમદા કલામો અશઆરમાં
ગુથ
ં ી લીધા.

નો તરજુમો આ મુજબ

છે ...
આમાલે સાલેહને પોતાના સાથી
બનાવો, કારણ કે સારા આમાલ જ
ઈ સાનના સાથી હશે.
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મરવા પછી કયામતમાં જયારે
પુકાર સાંભળવામાં આવશે યારે ત ું પણ
એ મરે લાઓ સાથે ઉઠશે.
તારે એવા નેક કાય િસવાય કોઈ
કામમાં મન લગાડવું નિહ, માટે ખુદાનો
રાજીપો મેળવી શકાય એજ કામ કરવુ.ં
મરવા
ઈ સાનના

પછી
સાથી

બને

એજ

આમાલ

છે

તેને

પોતાની હયાતીમાં કયાર્ હતા.
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ખબરદાર ! માનવી દુિનયામાં
બાલ બ ચાઓ પાસે મહેમાન છે , તે
થોડા રોકાણ પછી કુચ કરી જશે.
શેખ સદુક (અ.મ.) હઝરત ઈમામે
જાફરે
િરવાયત

સાિદક
કરી

(સ લ લાહો

(અલિ હ સલામ)થી
છે

કે

અલ હે

હઝરત
વ

રસ ૂલ
આલેહી

વસ લમ)એ ફરમા યું કે હઝરત ઇસા
િબન મરયમ એક એવી કબ્ર પાસેથી
પસાર થયા કે મૈયતને અઝાબ થઇ ર ો
હતો. એક વષર્ પછી તે કબ્ર પાસેથી
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પસાર થયા તો જોયું કે તેને અઝાબ
થતો નથી. અરજ કરી કે અય રબ, આ
મૈયત પર એક વષર્ પહેલા અઝાબ થતો
હતો, હવે તે રાહતમાં છે તેન ુ ં કારણ શું ?
જવાબ

મ યો

કે

અય

હુ લાહ

મરનારનો એક પુત્ર હતો. તે પુખ્ત વયે
પહ યો

યારે

લોકોને ચાલવા માટે

ર તાને

સુધારતો,

યતીમોને

રક્ષણ

આપતો, તેને રહેવા માટે રહેઠાણ દે તો.
મેં તેના પુત્રના નેક કામોના બદલામાં
તેના િપતાના ગુનાહ બક્ષી આ યા.
મોતથી મઆદ ‐ 354

HAJINAJI.com

અકલમંદ બાળક
એક બાળક કબ્ર તાનમાં બે કબ્રો
વ ચે

કુરઆને

શરીફની

આયાતની

િતલાવત કરી ર ો હતો. “ફઇઝા નુફેખ
ફલા

અ સાબ

યવમએિઝ વવલ
જયારે

સુર

િદવસે

તેમની

બયનહમ
ુ

યતસાલુન”

“પછી

ંકવામાં આવશે તો તે
વ ચે

ન

તો

કોઈ

સગપણનો સંબધ
ં રહેશ,ે ન એક બીજાને
પ ૂછશે.” આ આયતની િતલાવતની સાથે
તેની આંખોમાંથી આંસુ વહી ર ા હતા.
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એક વ ૃ ધ

યાં આવી પહ યો.

તેને નાના બાળકના રડવાનો અવાજ
સાંભ યો. સાથે સાથે કુરઆની આયત
સાંભળી તે િવચારમાં પડી ગયો કે યા
અ લાહ, આ હુ ં શું જોઈ ર ો

ં ? તેણે

બાળક પાસે આવી, તેને સલામ કરી.
બાળકે

સલામનો

જવાબ

આ યો.

બાળકના િતલાવત અને દન તો ચાલુ
ર ા. ઝઇફે પ ૂછયું “બેટા ! કેટલીએ વાર
મેં પણ આજ આયતની િતલાવત કરી છે
પણ મને તો રડવુ ં આવત ું જ નથી.”
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બાળકે ક ,ું “અય શેખ ! અ લાહ કોઈને
રડાવે છે , તો કોઈને હસાવે છે .”
આવો જવાબ સંભાળીને વ ૃ ધ તો
અજબ થયો. તેણે ફરી પ્ર

કય “આ

બંને કબ્રો કોની છે ?” બાળકે જવાબ
આ યો, “એક કબ્ર મારી વહાલી માતાની
છે અને બીજી મારા િપતાની છે .” વ ૃ ધે
ક ,ું “બેટા ! ત ું કોના માટે વધુ રડી ર ો
છે , ‘માં’માટે કે ‘બાપ’માટે .” બાળક
કંઈક અકળાઈ ગયો હોય અથવા તો
તેને કોઈ આઘાત લાગ્યો હોય, તેમ
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ઉ ર આ યો, “અય શેખ આપ તો
પાગલ થઇ ગયા લાગો છો.”
આવો અણધાય ઉ ર સાંભળીને
વ ૃ ધે ક ,ું : બેટા ! મેં એવું શું કયુર્ં છે કે
મારા
બાળકે

વા ઘરડાને ત ું પાગલ કહે છે ?”
ક ,ું “અય

શેખ

પોતાની િચંતાથી ક્યાં

મને

મારી

રસદ છે , કે હુ ં

તેમના માટે રડવા બેસ ું ?” “તારે વળી
શી િફકર છે બેટા, કે ત ું રડી ર ો છે ?”
વ ૃ ધે

પ ૂછી

લીધુ.ં

બાળકે

ક ,ું “

માણસને ચાર પ્રકારની િફકર હોય, તે
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રડે નહીં તો બીજુ ં શું કરે ?” વ ૃ ધે ક ું :
“એ કઈ િચંતા છે , તે તો બયાન કર.”
બાળકે

એક

િવ ાનની

છતથી

જવાબ આ યો, “અય શેખ હુ ં ચાર
બાબતોથી ડરી ર ો
જયારે
ફરમાવે

.ં પ્રથમ બાબત,

હ નીકળશે. ખુદા કુરઆનમાં
છે

બલગિતલહલ
ુ કુમ

:

“ફલવલા
વ

ુ
અ તમ

ઇઝા
હીન

ત ઝો ન”(૫૮-૮૩-૮૪) “પછી જયારે
પ્રાણ ગળા સુધી આવી પહ ચે છે અને
તે સમયે તમે જોતા જ રહો છો.” બીજી
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બાબત કબ્રનુ ં અંધા . ઇરશાદે ઇલાહી છે
: “હ ા

ુ
તમ
ર્ ુ લ
મકાબેર”(૧૦૨-૧)

“અહીં સુધી કે તમે કબ્રોની મુલાકાત
કરો.” ત્રીજી બાબત કયામતના મેદાનમાં
અ લાહની હુ રમાં ઉભા રહેવાની છે .
ખુદા ફરમાવે છે , “યવમ યુકુમ ુ ાસો લે
રિ બલ આલીમન (૮૩-૬) “કે

િદવસે

સવેર્

રબની

લોકો

તમામ

જગતના

હુ રમાં (િહસાબ માટે ) ઉભા થશે.” અને
ચોથી બાબત પ ૂલે સેરાત ઉપરથી પસાર
થઇ જહ મ ઉપર જવાની છે .
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“વઇન િમ કુમ ઇ લા વારે દુહા કાન
અલા ર બેક હ મમ મકિઝ યા” (૧૯૭૧) “અને તમારામાંથી એક પણ એવો
નથી કે

તે (જહ મ)ના કાંઠે નિહ

પહ ચે, (અને) આ તો તારા રબે કરે લો
છે વટનો િનણર્ય છે .” હવે બતાવો કે હુ ં
મારા માટે ન રડું તો બીજા કોના માટે
રડું ?
ઝઇફે

આવી

બોધદાયક

વાત

સાંભળી આ યર્ પા યો અને એક ઊંડો
િનસાસો નાખી કહેવા લાગ્યો કે આ
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બાળક તો કયામતની બાબતોની ખબર
આપી ર ો છે . જયારે હુ ં આજ લગી આ
બાબતોથી તો અજ્ઞાન હતો. તેણે ક ,ું
“બેટા, ત ું મારી સાથે રહે તો હુ ં તને ઇ મ
શીખવુ.ં કારણ કે ઇ મ થકી જ તકવાની
ઉ ચ મંઝીલ પ્રા ત થાય છે .” બાળકે
તરત જ જવાબ આ યો, “ચાર ચીજોથી
મેં જ્ઞાન મેળ યું છે : (૧) ખુદાની
આજ્ઞાનુ ં પાલન ક ં કે

થી ખુદની

ખુશનુદીનો મુ તહક થાઉં, (૨) ખુદાએ
મના કરે લ કામથી દુર રહુ ં કે
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ખુદાના ગઝબથી બચુ,ં (૩) હંમેશા તેની
ઈબાદત કરતો રહુ ં કારણ કે ખુદા જ
તેના લાયક છે , (૪) હંમેશા મારા તન
મનને ખુદાની ઈબાદત માટે ત પર
રાખુ,ં એટલે સુધી કે તેની જ મોહ બતમાં
મારો જીવ જાય.”
આ સાંભળી ઝઇફે

એક ચીસ

પાડીને ક ું આ બાળક તો ખુદાની
રબુિબ યતથી પિરિચત કરી ર ો છે ,
પછી ક ું : “અય બેટા ત ું તો આિલમ,
આિબદ અને આિરફ છો. આવ મારી
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સાથે હુ ં તને મારો દીકરો બનાવીશ.”
બાળકે જવાબ આ યો, અય શેખ હુ ં તો
એવા સાથે રહેવાનુ ં પસંદ ક ં

ં કે

મારા માટે ચાર બાબતો કરી શકે. “એક
એ કે તે પોતે કંઈ ન ખાય, પણ મને
ખવરાવે.” “બીજુ ં એ કે તે પોતે કશું પહેરે
નિહ, પરં ત ુ મને કપડા પહેરાવે.” “ત્રીજુ ં
એ કે જો હુ ં બીમાર થાઉં, તો તે મને
િશફા આપે.” “ચોથુ ં એ કે જયારે હુ ં મરી
જાઉં, તો મારા ઉપર રહમ કરે .”
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આ જવાબ સાંભળી ઝઇફ તો
અજબ થઇ ગયો અને કહેવા લાગ્યો,
“ભાઈ હુ ં અને ત ું બંને બંદા છીએ. બંદો
આ કામ કરી શકે નિહ. માત્ર મહાન
રહીમ પરવરિદગાર આવું બધું કરી
શકે.”
બાળકે તરત જ ઉ ર આ યો,
“અય શેખ જરા િવચાર તો કરો કે
સઘળી નેઅમતો આપનાર અ લાહ છે
અને મારે

ુ ી જ ર હોય તે
વ તન
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અ લાહ પાસેથી માંગ,ું અને રહુ ં આપના
સાથે ? શું આ ઇ સાફની વાત છે ?”
આવો ખરો જવાબ સાંભળી ઝઇફ
ચુપ થઇ ગયો.

રજઅત (પાછા આવ ંુ - પાછા
ફર )ંુ
‘એલલુ શરાએઅ’

માં

સહીહ

સનદથી હઝરત ઈમામે જાફરે સાિદક
(અલિ હ સલામ)થી મનકુલ છે કે બની
ઇસરાઈલમાંનો એક નેક બખ્ત માણસ
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અથવા

આલીમ

ગુજરી

ગયો.

તેને

કબ્રમાં દફન કરી દીધા પછી તેની પાસે
ફિર તાઓ આ યા અને જણા યું કે તારા
અમુક ગુનાહ માટે તને સો કોરડા મારીને
અઝાબ કરશુ.ં તેણે ક ું એટલા બધા
કોરડા ખમવાની મારામાં તાકાત નથી.
તેથી ફિર તાએ ખુદાના હક
ુ મથી થોડાક
કોરડા ઓછા કયાર્. તો એટલા પણ પોતે
ખમી શકશે નિહ તેમ જણાવીને ઓછા
કરાવવા માટે ક .ું છે વટે ઓછા કરાવતા
એક જ કોરડો મારવા ક .ું યારે એને
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પુછયું : ક્યાં ગુનાહની સજા છે

?

ફિર તાએ ક ું કે તે એક વખત વુ
કયાર્ િવના નમાઝ પઢી હતી અને એક
ઝઇફ

મઝલુમને

મમાં

ફસાએલો

જોવા પછી શિક્ત હોવા છતાં મદદ કરી
નિહ. પછી ફિર તાએ તેને એક કોરડો
માય

તો તેની આખી કબ્ર આગથી

ભરાઈ ગઈ.
સહીહ સનદ સાથે એજ હઝરાતથી
મનકુલ છે કે અમર ઇ ન યઝીદે એ
હઝરતને અરજ કરી કે મેં આપની
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પાસેથી સાંભ યું છે કે તમામ મોિહ બો
બેિહ તમાં જશે. અગરચે ગુનાહ કયાર્
હોય તો પણ એ સાચુ ં છે ? આપે
ફરમા યું હા, એ ખરી વાત છે . ખુદાની
કસમ એ તમામ બેિહ તમાં જશે. મેં
અરજ કરી કે આપના પર િફદા થઇ
જાઉં. મને એ બતલાવો કે કેટલાક
મોિહ બો ગુનાહે કબીરા પણ કરે છે . તો
તેઓ પણ શું બેિહ તમાં જશે ? આપે
ફરમા યું કે કયામતના િદવસે હઝરત
ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો
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આલેહી વસ લમ) તથા તેમના બધા
વસીઓ, તમામ મોિહ બોની શફાઅત
કરશે અને તેમની શફાઅતના કારણે
તમો બધા જ તમાં જશો. પણ ખુદાની
કસમ

આલમે

બરઝખમાં

અઝાબ થશે જ તેથી હુ ં ડ ં

ગુનાહોનો
.ં મેં અરજ

કરી બરઝખ શું છે ? આપે ફરમા યું કે
મરવા પછીથી કયામત સુધીનો ઝમાનો.
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કયામતથી પહલા સ વન
બે

કયામતો

થનારી

છે .

એક

કયામતે કુબરા (મોટી કયામત) કે

માં

ખુદાના પાક વજુદ િસવાય બધુજ ફના
થઇ નાશ પામશે અને બીજી કયામતે
સુગરા (નાની કયામત) થવાની છે કે
ને બીજા શ દોમાં રજઅત (પાછા
આવવું – પાછા ફરવુ)ં કહેવાય છે .
રજઅતનો િદવસ એ િદવસ છે કે

માં

હઝરત ઈમામે મહદી (અલિ હ સલામ)
હર
ુ ફરમાવશે અને તે િદવસ હઝરત
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મોહ મદ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ) તથા બીજા કેટલાક
અંિબયા, હઝરતે

અઈ મએ

તાહેરીન

(અલિ હ સલામ) તેમજ કેટલાક ખાિલસ
મોઅમેનીન અને કેટલાક સંપ ૂણર્ પણે
કાિફરો આ દુિનયામાં પાછા આવશે. પણ
તે િસવાય બીજા બધા સામા ય રીતે
િ થિતમાં હશે તે તેમના તેમ રહેશે.
એટલે કે તેઓ સજીવન થઈને પાછા
આવશે

નિહ.
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મોઅમીનોમાંથી

અને

કેટલાક

કાિફરોમાંથી પાછા આવશે.
રજઅત િવશે આપણા આલીમો
એકમત છે . હઝરત ઈમામે જાફરે સાિદક
(અલિ હ સલામ)એ

આ

મસઅલા

સંબધ
ં માં ફરમા યું છે કે અમારામાંનો
કોઈ પણ માણસ એવો નથી કે
રજઅતને માનતો ન હોય.
પાક

પરવરિદગાર

કુરઆને

મજીદમાં ફરમાવે છે : “તે િદવસે અમે
દરે ક ઉ મતમાંથી એક ટોળાને સજીવન
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કરશુ,ં

મણે

અમારી

આયતો

(િનશાનીઓ)ને જુ ી માની હતી.”
અહલેબૈતે અતહારની તફસીરમાં
લખેલ ું છે કે આ આયત રજઅતના
બારામાં નાિઝલ થઇ છે . તેથી મુરાદ
રજઅતનો િદવસ છે , નિહ કે કયામતનો
િદવસ. કેમકે કયામતના પ્રસંગે તમામ
લોકોને સજીવન કરવામાં આવશે અને
કોઈ સજીવન થયા વગર રહેશે નિહ. આ
વાતનો

ઉ લેખ

કુરઆને

મજીદની

આયતમાં છે . અ લાહ તઆલા ફરમાવે
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છે કે “અમે તે િદવસે બધાને સજીવન
કરશું અને કોઈ પણ જીવ સજીવન થયા
િવના રહેશે નહીં.”
રજઅતની
મઝહબની

વાતને

મુખ્ય

આપણા

મા યતાઓમાંથી

ગણવામાં આવેલ છે .

તેનો ઇનકાર

કરે તેને મોઅમીન ગણી શકાય નહીં.
રજઅતનો

અથર્

એ

કે

કયામતના

આવવાની પહેલાં હઝરતે ઈમામે મહદી
ુ ઝમાન (અલિ હ સલામ) જાહેર
સાહેબઝ
થશે. એ વખતે કેટલાક એવા નેક
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મોઅમેનીન બંદાઓને કે

મનુ ં ઈમાન

ખાિલસ હશે તેમને તથા કેટલાક બદકાર
કાિફરોને

ઓ સંપ ૂણર્ પણે કુફ્રથી ભરપ ૂર

હશે, તેમને સજીવન કરવામાં આવશે. એ
એટલા માટે સજીવન કરવામાં આવશે કે
મોઅમેનીનને તેમણે કરે લા કેટલાક નેક
આઅમાલોનો બદલો આપવામાં આવે.
તેઓને પોતાના ઈમામનુ ં રા ય, આ
દુિનયામાં કાયમ થએલું જોવાથી તેમને
ખુશી થાય. તેમની આંખો ઠંડક પામે,
કાિફરોને એટલા માટે સજીવન કરવામાં
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આવશે કે તેમણે અહલેબૈત પર
મો ગુજાયાર્ છે , અને તેમના હક્કો
છીનવી લીધા છે તે બધાનો બદલો
તેમનાથી મોઅમીનો લઇ શકે.
આપણા

અઈ મએ

માસુમીન

(અલ હેમ ુ સલામ)એ રજઅતની કેટલીક
િનશાનીઓ બયાન ફરમાવી છે . આ
ૂ સમય
િનશાનીઓ રજઅત થવાના ટંક
પહેલાં

જોવામાં

આવશે.

િનશાનીઓમાંથી એક

તો

જમાિદઉલ

તથા

આખર
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મિહનામાં એવો ધોધમાર વરસાદ પડશે
કે તેવો ધોધમાર વરસાદ અગાઉ કોઈ
વખત

પડયો

વરસાદમાં

નિહ

અ લાહ

હોય, વળી
તઆલા

એ
એવી

તાસીર પેદા કરશે કે તેના પડવાથી
કબ્રમાં સ ૂતેલા મોઅમીનોની મ યતોના
શરીર પર માંસના લોચા બંધાઈ જશે.
આ વાતને ટે કો આપતી એક િરવાયત
શેખ મુફીદ (અ.ર.) એ, ઈમામે જાફરે
સાિદક (અલિ હ સલામ)થી લખી છે કે
જયારે

ુ
સાહેબલ
અમ્ર હઝરત મહદી
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(અલિ હ સલામ) જાહેર રીતે પ્રગટ થશે
એ વેળા દરે ક મોઅિમનની કબ્ર પાસે
એક ફિર તો આવશે અને તેને સાદ
કરીને પુકારશે, “અય ફલાણા તમારા
ઈમામ

હર
ુ થયા છે . હવે જો તારી

મરજી હોય તો ત ું ઉઠી અને તેમને મળી
શકે છે . પણ જો તારી મરજી ન હોય તો
ત ું

મ છે તેમ િનરાંતે સુતો રહે અને

તને મળતી નેઅમતો અને કરામતોમાં
જ ખુશ રહે.”
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આ સાંભળી કેટલાક મોઅમીનો
પોતાની કબ્રોમાંથી બહાર નીકળી આવશે
અને બીજાઓ ઇલાહી નેઅમતોમાં જ
ખુશ રહેશે.
કબ્રના ઉઠનારાઓમાં ખાસ કરીને
જનાબે

સલમાને

ફારસી,

અબુઝરે

ગફફારી, જાબીર અ સારી, િમકદાદ અને
માિલકે અ તર વગેરે હશે. આ લોકો
હઝરતના

સૈ યની

આગલી

હરોળમાં

હશે, પણ બધાથી પહેલી રજઅત તો
મૌલા ઈમામે હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ)
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તથા તેમના વફાદાર અ હાબો, તથા
યઝીદે પલીદ અને તેના સાથીદારોની
થશે અને તે સમયે જ હઝરત ઈમામે
હસ
ુ ૈન (અલિ હ સલામ), યઝીદ અને
તેના સાથીઓથી બદલો લઇ તેમને
જહ મ

વાસીલ

કરશે.

મોઅિમનો

કાિફરોથી ખુબ જ બદલો લેશે, ક લ કરશે
તથા કૈ દી બનાવશે.
હઝરત મહદી (અલિ હ સલામ)
સમગ્ર ખારી અને મીઠી જમીન પર
‘લાએલાહ

ઈ લ લાહ,
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રસ ૂલુ લાહ, અલી યુન વલીયુ લાહ’નો
કલમો જારી કરશે અને દુિનયા પર
અદલનો અલમ

થાિપત કરી દે શે.

ખુદાની ઈબાદત રોનક પકડશે, બધી
મખ્લુક

એકજ

મઝહબને

વીકારશે,

દુિનયા પર એકજ મઝહબે હકીકી કાયમ
થવા પામશે.
કાિફરો,

ઈમામે આખે ઝઝમાન

મુિ કો,

મુનાિફકો

અને

અહલેબૈતના દુ મનોથી બદલો લેશે.
હકદારોને

તેમના

મોતથી મઆદ ‐ 382

હક્કો

અપાવશે,

HAJINAJI.com

દુિનયાને અ લાહના ન ૂરથી મુન વર
કરી દે શે.
યાર બાદ કયામત આવશે, યાં
સુધી અહલેબૈતની હક
ુ ુ મત કાયમ રહેશે.
હરૂ પછી દુિનયા પર

આપના

અંધકારનુ ં રાજ નાશ પામશે. તેન ુ ં કારણ
એ છે કે એમના આગમનથી બીજી બધી
સ ાઓની સ તનતોનો અંત આવી જશે
અને શયતાન મલઉન રજઅતમાં માય
જશે. તેથી જગત ઉપર
વગેરે

નિહ

થાય,
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ખરાબીઓનો કરનાર તો ઇ લીસ છે
અને તે તો નાશ પા યો હશે. વળી તમે
જ બતલાવો કે આ દુિનયા પર સંપ ૂણર્
અદલો ઇ સાફની સ તનત કે

માં

મનો અંશ માત્ર ન હોય તે માત્ર
માસુમો અને પાક લોકો િસવાય બીજુ ં
કોઈ કાયમ કરી શકે છે ?
કયામત રજઅત પછી જ આવશે
અને

રજઅત

કયારે

આવશે

તેની

િચંતામાં પડવું િબન જ રી છે , કારણ કે
ઇ સાનને જ ત કે જહ મ
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તે મરવા પછી છે . એટલે કયામત એક
વષર્ પછી આવે કે લાખ વષ પછી તેની
િચંતા કરવી નકામી છે . આપણે ખાસ
યાન રાખવાનુ ં છે કે તે ઈમામોએ
આપણને

ભારપ ૂવર્ક ભલામણ કરી છે

તેજ છે . એટલે કે તેમણે ફરમા યું છે કે
કયામતના

િદવસે

તો

અમે

તમારી

શફાઅત કરી દે શ.ું પરં ત ુ તમારે
ખ્યાલ કરવાનો છે તે બરઝખનો છે . જો
ગુનાહ કરશો તો બરઝખમાં અઝાબ
પામશો માટે ગુનાહોથી બચવું જોઈએ.
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મા લક અ તર
કુફાના બજારમાંથી માિલકે અ તર
પસાર થઇ ર ા હતા. સુતરાઉ પહેરણ
અને પાઘડી પહેરી હતી. એક યિક્ત
આપને

જાણતી

ન

હતી

તે

હલકી

નજરથી આપને જોઇને મ કરી કરવા
લાગી અને એક પ થર ગોફણમાં રાખી
આપને માય . આપ શાંિતથી પસાર થઇ
ગયા. કંઈ બો યા નિહ. લોકોએ તેની
આવી રીતભાત જોઇને તેને ક ું કે તને
ખબર છે કે તે
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કરી,

એ

હ તી

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ)ના િમત્ર માિલકે અ તર
છે . માિલકનુ ં નામ સાંભળી તે કાંપવા
લાગ્યો અને તેમની પાછળ ગયો. આપ
મિ જદમાં નમાઝ પઢતા હતા. જયારે
આપ નમાઝથી ફારીગ થયા તો તે
શખ્સ આપના પગે પડી માફી માંગવા
લાગ્યો. આપે તેન ુ ં કારણ પ ૂછયુ ં તો તેણે
ક ું કે મેં આપની બેઅદબી કરી છે અંતે
મને માફ કરો, માિલકે અ તરે ક ,ું એમાં
શું થયું ખુદાના સોગંદ મેં મિ જદમાં
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દાખલ થવાની સાથે સૌપ્રથમ તારા માટે
બક્ષીશની દુઆ માંગી હતી.
આપના

કેવા

ઉમદા

અખલાક

હતા. મહાન શુરવીર હોવા છતાં તેણે
કાંઈ ક ું નિહ. મિ જદમાં જઈ બક્ષીશની
દુઆ માંગી. ઇ ને અબીલ હદીદ કસમ
ખાઈને કહે છે કે અરબ કે અજમમાં
અમી લ

મોઅમેનીન

(અલિ હ સલામ)

હઝરત

િસવાય,

અલી
માિલકે

અ તરથી વધારે કોઈ શુરવીર નથી,
અને એવું કહેવામાં જરાય અિતશયોિક્ત
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નથી. આ િસવાય હુ ં શું કહુ ં તેમની
િજંદગીએ, શામ વાસીઓને ઉખેડી નાખ્યા
અને

તેમની

મોતે, ઈરાકના

લોકોને

ઉખેડી નાખ્યા.
હઝરત અલી (અલિ હ સલામ)
ફરમાવે છે કે માિલકનો મારી સમક્ષ એ
મારો હઝરત રસ ૂલ

મરતબો છે
(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ) પાસે હતો, હઝરતે પોતાના
િમત્રોને સંબોધીને ફરમા યું કે “અય કાશ

મોતથી મઆદ ‐ 389

HAJINAJI.com

કે તમારામાંથી એક બે યિક્તઓ માિલકે
અ તર

વી હોત” !!!

સ ના સાગર
સાહેબ િબન એબાદ બહુ જ મહાન
આલીમ અને સાહેબે િકતાબ ઉપરાંત
ઉ ચ કક્ષાના શાયર હતા. એક િદવસ
આપે ખાદીમથી શરબત મંગા યુ.ં તેણે
શરબતનો

યાલો હાજર કય . આપે

જયારે પીવા ચા ું કે તરત જ આપના
એક િમત્રે ક ું કે પીતા નિહ, તેમાં ઝેર
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નાખેલ ું છે ! તે વખતે ગુલામ પણ ઉભો
હતો. આપે િમત્રને ક ું કે તમારી વાત
સાચી હોવાની દલીલ શું છે ? તેણે ક ું કે
શરબત લા યો છે તેને પીવરાવી
ખાત્રી કરીને જુઓ ! આપે ફરમા યું કે હુ ં
એમ કરી શકતો નથી અને એ વાત
જાએઝ પણ સમજતો નથી. િમત્રે ક ું
કોઈ જાનવરને પાઈ જુઓ ! જનાવરને
પીવરાવવું પણ જાએઝ નથી સમજતો.
આપે યાલાનુ ં શરબત જમીન પર ઢોળી
નખા યું અને હવે પછી મારે
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આવતો એમ કહી ખાદીમને ચા યા જવા
ક .ું

પણ

ગામમાં ત ું રહી

શકીશ.

તેનાથી િબલકુલ સંબધ
ં તોડી નાખવો
નિહ, શંકા પર ભરોસો રાખી શકાય નિહ
અને રોઝી બંધ કરી સજા આપવી ઠીક
નથી.
સાહેબ િબન એબાદ આલેબોયાના
વઝીરોમાંથી એક હતા. બધા પ્રકારના
લોકો આપને ચાહતા હતા. મઝહબની
એક

મોહતરમ

હક
ુ ુ મતમાં

ખાસ
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ધરાવતા હતા, આપ જયારે ખાસ લખાણ
લખતા યારે ઘણાં લોકો તેમનાથી લાભ
ઉપાડતા. એટલી બધી ભીડ થતી કે છ
માણસો આપના લખાણ તેમજ લોકોના
લખાણની ઈ લાહ કરી તેને વાંચી આમ
લોકોને સંભળાવતા હતા. મતલબ કે
દરે ક

પ્રકારના

લેખકો

અને

શાએરો

આપની સેવામાં પોતાના લખાણો રજુ
કરતા.
આપના

ઈ મનુ ં

એ

ઉપરથી

અનુમાન થઇ શકે છે . “શ દ કોષ”ના
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એટલા બધા પુ તકો હતા કે

સાઈઠ

ઊંટ ઉપાડે એટલું વજન થઇ શકે.
આિલમો,

ફાઝીલો

તેમજ

સાદાતોને બહુ જ માન આપતા હતા
તથા પુ તકો લખવા માટે પ્રો સાહન
આપતા, અને તેમના કારણે જ શેખ
ફાિઝલ
મોહ મદ

ખબીર, જનાબે
કુ મીએ

હસન

"કુમની

િબન

તારીખ"

પ્રિસ ધ કરી અને શેખ અજલ રઈસુલ
મોહ ે સીન જનાબે સદુક (અ.મ.) એ
"ઓયુને અખ્બારે રે ઝા" લખી. આપ
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આિલમો, સાદાતો, શાએરો વગેરે પર
બહજ
ુ

મહેરબાન

હતા.

પ્રિત

વષેર્

બગદાદના ફોકહાને માટે પાંચ હાજર
અશરફીઓ મોકલતા હતા.

યિક્ત

માહે રમઝાનમાં અ ની પછી આપને
યાં આવતી તેને રોઝો ઇફતાર કરાવતા,
આશરે પ્ર યેક રાિત્રના એક હજાર લોકો
ઇફતાર કરતા માહે મુબારકમાં એટલું
ખચર્ કરતા,
કરતા

ટલું એક વષર્માં ખચર્

હતા.

(અલિ હ સલામ)ની
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અશઆરો

લખ્યા

અને

આપના

દુ મનોની ધ જીયા ઉડાવતા.
આપની વફાત 24 સફર, િહજરી
385માં રયના થળે થઇ. આપની મૈયત
ઇ ફહાનમાં લાવવામાં આવી અને યાં
જ દફન કરે લ છે .

યા ુ જ મા ુ જ
કયામતની િનશાનીઓમાંથી એક
િનશાની યાજુજ માજુજનો ખો જ છે .
યાજુજ માજુજ જગલી
ં
જાનવરો
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કોમ છે . એ દુનીયાના ક્યાં ભાગમાં છે તે
િવષે ચોક્કસ માિહતી નથી. પણ ભલા
એ તો બતલાવો કે દુિનયામાં અમેિરકા
વો કોઈ િવશાલ દે શ છે એ વાતની
આજથી લગભગ પાંચસો વષર્ પહેલા
કોને જાણ હતી ? યાજુજ માજુજના
રહેઠાણને આપણે ભલે આ

જાણતા ન

હોઈએ પણ જયારે તેનો ખો જ થશે
યારે આપણને તેની જાણ થઇ જશે.
હદીસ અને કુરઆનમાં આપણને એ કૌમ
િવષે ખબર આપવામાં આવી છે .
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હઝરત ન ૂહ (અલિ હ સલામ)ના
પછી એક બાદશાહ પેદા થયો.
િસકંદર
છે .

નુ ં નામ

લકરનૈન જણાવવામાં આવેલ

ખુદાએ

તેને

આખાય

જગતનો

બાદશાહ બનાવી અને તેને િહદાયત
કરવા મોક યો. આ સંબધ
ં માં એણે દુર
દુર દે શોની મુલાકાત લીધી. એ જુદા
જુદા દે શોની મુલાકાત લેતો એક એવા
દે શમાં પહ યો

યાં

યાંના લોકોએ

અરજ કરી કે અમારા પ્રદે શના પહાડોમાં
યાજુજ માજુજ નામની પ્રજા વસે છે . એ
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પ્રજા અમોને ખુબજ ત્રાસ આપે છે . એ
પ્રજાને જયારે ખાવા પીવાની તંગી થાય
છે

યારે

તે એ પહાડોમાંથી બહાર

નીકળી અને લુટં માર ચલાવે છે . તેઓ
અમારા ઢોર-ઢાંખર ખાઈ જાય છે અને
અનાજનો જ થો લઇ જાય છે . માટે
અમને તેના ત્રાસથી મુિક્ત અપાવો.
આ જગલી
ં
કોમ પહાડો વ ચેની
ઘાટીઓથી આવતી હતી. િસકંદરે તેથી
તેમને ક ું કે તમે લોઢું અને તાંબ ુ લાવો
કે

થી હુ ં તેની વ ચે િદવાલ ચણી
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તમને તેમનાથી મુિક્ત અપાવુ.ં તેમણે
એ લોઢું અને તાંબ ુ લાવી આપતાં
િદવાલ; ચણી આપી અને તેના બદલામાં
તેમના પાસેથી કંઈ નિહ લીધુ.ં નેક કામ
કરવાની ફક્ત નસીહત આપી તાંબા
અને લોઢાને િપગળાવી એવી મજબુત
િદવાલ બાંધી કે

તેમનાથી ત ુટી શકે

તેવી ન હતી.
આ યાજુજ માજુજ િવિચત્ર કદની
કૌમ છે . તેમના કાન ઘણા લાંબા છે અને
તેના પર વાળ છે , આ વાળોને કારણે
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તેઓ રીંછને મળતા આવે છે . તેઓ એક
કાનને િબછાવી તેના પર સુઈ જાય છે
અને બીજા કાનને ઓઢીને શરીર ઢાંકી
લે છે . આ રીંછ

વા માણસો

કાંઈ

તેમને મળે તે ખાઈ જાય છે . એમને
લગતી

વાતો

આપેલ છે .

"કસસુલ

અંિબયા"માં

આપણે વાંચીને હયરત

પા યા વગર નિહ રહી શકીએ. તેમાં
િસકંદર

લ

કરનયનની

મુસાફરીનુ ં

વણર્ન છે .
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િસકંદરે

આ ભીંત બાંધી છે તે

કયામત નજીક આવશે યારે ત ુટી જશે
અને એની પ્રજા દુિનયા પર ફેલાઈ જશે.
આ કયામતની પહેલી િનશાની છે .
આ િસવાય બીજી િનશાનીઓ એ
છે કે સુરજ પ ૂવર્ના બદલે પિ મથી
નીકળશે. વળી એક જાતનો ધુમાડો પેદા
થશે. આ િસવાય પણ કેટલાક બનાવ
બનશે.

એટલે

ઇસરાફીલ

નામના

ફિર તાને ખુદા તરફથી ફરમાન થશે કે
સુર લઈને દુિનયા પર જા, એ પ ૃ વી પર
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આવશે

અને

બયત ુલ

મુક સ

પાસે

ઉતરશે. એ વખતે તેન ુ ં મોઢું કાબા તરફ
હશે, એને સુર સાથે આવેલો જોઇને બધા
લોકો સમજી જશે કે તેમના બધાનુ ં
આવી બ યું છે . પછી ઇસરાફીલ સુર
ંકશે, બધા જ પ્રાણીઓ અને માણસો
મરવા લાગશે અને અંતે બધા જ મરી
જશે.

યારબાદ ઇસરાફીલ આસમાન

તરફ

સુર

ફિર તાઓ

ંકશે,
મરવા

એટલે

ધડાધડ

લાગશે.

જયારે

આસમાનમાં કોઈ ફિર તો કે જમીન પર
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કોઈ પણ જાનદાર હસતી મયાર્ વગરની
નિહ રહે યારે ખુદા ઇસરફીલને હક
ુ મ
કરશે કે ત ું પણ મરી જા, જયારે બધી
મખ્લુક ફના થઇ જશે

યારે ખુદાનો

જમીન તથા આસમાનને હક
ુ મ થશે કે
તમે પણ નાશ પામો. એ હક
ુ મ થતાંની
સાથે પહાડો પીં લા
આસમાન અને જમીન

વા થઇ જશે,
ન ટ થઇ જશે.

તમામ મખ્લુક નાશ પામશે યારે ખુદા
ફરમાવશે : આ

કોણ બાદશાહ છે ?

કોઈ જવાબ દે નાર ન હોવાથી પોતે જ
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કહેશે કે હુ ં પોતેજ બાદશાહ

ં અને મારો

કોઈ શરીક નથી કે નથી મારો કોઈ
વજીર. મને કોઈની જ રત નથી. હુ ં જ
જીવાડનાર

અને

મારનાર

.ં

પછી

ઇસરાફીલને ફરીથી સજીવન કરી સુર
ંકવાની

આજ્ઞા

કરશે.

તેથી

તમામ

ખલકત ફરી જીવતી થઇ જશે અને
જમીન બદલીને નવી થઇ જશે કે

ની

ઉપર કોઈ ગુનાહો નિહ થયા હોય. બધી
મૈયતો કબ્રમાંથી નીકળી આવશે અને
તેમને િહસાબ માટે બોલાવવામાં આવશે.
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મરવા પહલાં કરવાના આમાલ
કયામત કાયમ થયા પછી િહસાબ
લેવાની શ આત થશે. તે વખતે શું થશે
અને

યાર બાદ દરે ક જણ પોતાના

આમાલના

કારણે

જ ત

અથવા

જહ મમાં જશે. દુિનયામાં ક્યા ક્યા
આમાલ કરવાવાળાને જ ત કે જહ મ
મળશે તે જાણવું જ રી છે . કારણ કે
જ ત કે જહ મ આમાલો થકી હશે.
તેથી માણસે મરવા પહેલાં ક્યા આમાલ
કરવા જ રી છે તે િવશે
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આપવામાં આવે છે

તે સરળ અને

ુ ાર લાભવાળા છે . પણ તે પહેલાં
બેશમ
એક વાતનો અહી લંબાણપ ૂવર્ક ઉ લેખ
કરવો જ રી છે અને તે એ છે કે અદીલહ
નામનો એક શયતાન છે તેણે પોતાના
માથે એક કામ લઇ લીધુ છે અને તે
બહજ
ુ ચીવટથી તે કામ અદા કરે છે .
તેણે પોતાના ખાસ બતાવેલ કામ એ છે
કે તે ઇ સાનને એવા વસવસા અને
ફરે બ આપે છે કે તે બેઈમાન થઈને મરે .
તેમજ એના આ ફરે બ અને વસવસાનો
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ઉપયોગ મોઅિમનોની ઇબાદતમાં ખલેલ
પાડવામાં પણ કરે છે .
આ મલઉનના ફરે બથી બચવા
અને
નીકળે

હ
એ

ઈમાનની
માટે

મોઅમેનીન

સલામતી
હઝરત

સાથે

અમી લ

(અલિ હ સલામ)એ

ફરમા યું છે કે કોઈ માણસ સુ હની
નમાઝ પડયા પછી ‘દુઆએ અદીલહ’
પઢે તો તે આ દુિનયાથી ઈમાનની સાથે
જશે. તેમજ એ દુઆને કોઈ અંત:કાળના
સમયે પઢે તો મરનારની હ આસાનીથી
મોતથી મઆદ ‐ 408

HAJINAJI.com

નીકળે છે . બીજી એક િકતાબમાં છે કે
હંમેશા સુ હની નમાઝ પછી એ દુઆનો
િવદર્ રાખવાથી એઅતેકાદ પાકો થાય છે
અને

હંમેશા

પઢનારનુ ં

ઈમાન

શયતાનના વસવાસથી મેહ ઝ રહે છે .
(આ દુઆ ‘મજમુઆ’માં છે .)
હઝરત

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

અલ હે વ આલેહી વસ લમ) જયારે
મેઅરાજ પર ગયા યારે યાં તેમણે એક
ફિર તો જોયો, કે

ના હજાર માથા છે એ

દરે ક માથામાં હજાર હજાર ચહેરા છે .
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દરે ક ચહેરામાં હજાર હજાર મોઢા છે અને
દરે ક મોઢામાં હજાર હજાર જીભો છે અને
દરે ક

જીભેથી

હજાર

હજાર

જાતની

ખુદાની ત બીહ કરે છે .
એક િદવસ તેણે અ લાહ પાકને
અરજ કરી કે અય ખુદાવંદા તારો એવો
કોઈ બંદો છે

મારા

ટલી ઈબાદત

કરતો હોય ?
તે વખતે હક તઆલા તરફથી
તેના પર વહી આવી કે જમીન ઉપર
મારો એક એવો બંદો છે
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ઈબાદત

અને

ત બીહ

તારા

કરતા

વધારે છે . એ સાંભળીને તેણે અરજ કરી
કે અય ખુદાવંદા મને રજા આપ કે હુ ં
તેને જોવા માટે જાઉં.
પરવરિદગારે તેને રજા આપી.
તેથી તે જમીન પર ઉતય
બંદાની

પાસે

અને એ

ગયો, જોયું તો

તેની

ઈબાદત એ હતી કે તે એક દુઆ પઢી
ર ો હતો. (આ દોઆ ‘મજમુઆ’માં છે )
ઈમામે જાફરે સાિદક (અલિ હ સલામ)એ
ફરમા યું છે કે
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આયત ુલ કુરસી, આયએ શહાદત અને
આયએ મુ કને જમીન પર નાિઝલ
થવાનો હક
ુ મ કય

યારે એ આયતોએ

ક ું : ખુદાવંદા ત ું અમને ગુનેહગાર અને
ખતાકાર લોકો તરફ મોકલે છે ? જવાબ
મ યો : હુ ં મારી ઇ ઝત અને જલાલની
કસમ ખાઈને કહુ ં
(સ લ લાહો

ં કે આલે મોહ મદ

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ) અને તેઓના દો તોમાંથી
કોઈ તમને પઢશે તેમને હુ ં મારી

પી

રહેમતમાંથી સી ેર વખત રહેમતની
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નજર કરીશ અને દરે ક રહેમતમાં સી ેર
હાજતો પ ૂરી કરીશ, તથા તેમની તૌબા
કબુલ કરીશ, ભલે એણે કરે લા ગુનાહોમાં
કબીરા

ગુનાહ

કેમ

ન

હોય

!!!

િરવાયતમાં છે કે ખુદાએ ફરમા યું કે
કોઈ પણ મોઅમીન એ બધી આયતો
હરે ક ફઝર્ નમાઝ પછી પઢે તો હુ ં તેને
“હઝીરએ

કુદુસ”

નામની

જગ્યામાં

થાન આપીશ, તેણે કોઈપણ પ્રકારના
ગુનાહ કયાર્ હશે તે છતાં જો તેમ નિહ
ક ં

તો

તેની
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રહેમતથી જોઇશ. જો તેમ પણ નિહ ક ં
તો તેની સી ેર હાજતો પ ૂરી કરીશ કે
માં નાનામાં નાની હાજત ગુનાહોની
સજા ન કરવા સંબધ
ં ી છે . જો તેમ પણ
નિહ

ક ં

તો

તેને

તેના

દુ મનોના

મુકાબલામાં તેની મદદ કરીશ. વળી
મોત િસવાય બીજી કોઈ વ ત ુ તેને
જ તમાં દાખલ થવામાં આડી નિહ
થાય. ફરીથી અહીં આપું
આયતો

અ હ દની

ં કે આ

ુ
સુરત, આયતલ

કુરસી, આયએ શહાદત અને આયએ
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મુ ક છે . (આ આયતો ‘મજમુઆ’માં
આપેલ છે .)
હઝરત રસ ૂલે ખુદા (સ લ લાહો
અલ હે

વ

આલેહી

િરવાયત છે કે

વસ લમ)થી

શખ્સ સુ હની નમાઝ

પછી આ દુઆ પઢે તો જાણે કે તેણે
હજાર હજ કરી હોય, એક હજાર શબે
બરાતના આમાલ અદા કયાર્ હોય અને
હજાર શહીદોએ તેના પર નમાઝ પઢી
હોય એટલો સવાબ તેને મળશે. વળી
િજબ્રઈલે નાિઝલ થઈને ક ું કે યા
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મોહ મદ

(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી વસ લમ) હુ ં એવી ખુશખબરીની
વાત લા યો

ં કે તમારી ઉ મતમાંથી

કોઈ આ દુઆ સુ હની નમાઝ પછી
એક વખત પઢે અથવા પોતાની પાસે
રાખે તો ખુદા બંદાને કસમ ખાઈને
ફરમાવે છે કે હુ ં સાત ચીજ આપીશ. તે
સાત ચીજો આ છે : (૧) અચાનક
મોતથી નજાત (૨) મુિ કર નકીરના
સવાલથી નજાત (૩) કબ્રના અંધકાર
અને તંગીથી નજાત (૪) દોઝખના
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દરવાજા તેના પર બંધ કરીશ (૫)
બીમારીથી

પનાહમાં

રાખીશ

(૬)

બેહી તના આઠે દરવાજા એના માટે
ખુ લા રાખીશ અને (૭) બાદશાહોના
ગઝબથી

તેને

પોતાની

અમાનમાં

રાખીશ.
હઝરત

ઈમામે

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)થી િરવાયત છે એ
માણસ નમાઝ પઢયા પછી પોતાની
જગ્યાએ ગોઠણ હલા યા પહેલાં નીચે
જણાવેલ તહલીલ દસ વખત પઢે તો
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હકતઆલા તેના ચાલીસ હજાર ગુનાહ
માફ કરી આપે છે અને ચાર કરોડ
નેકીઓ તેના માટે લખે છે . તેને એવો
ગણે છે કે જાણે તે શખ્સે બાર વખત
કુરઆન

ખતમ

કયુર્ં

હોય.

હઝરતે

ફરમા યું કે હુ ં એ દુઆ સો વખત પઢું
,ં તમારા માટે તેણે દસ વખત પઢવી
કાફી છે . આ દોઆઓ ‘મજમુઆ’માં છે .
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હસાબ – કતાબ
અહલેબૈત

(અલ હેમ ુ સલામ)ના

મોિહ બોનો િહસાબ કયામતમાં હુ જત
ઇ નુલહસન

ઈમામે

(અલિ હ સલામ)

લેશે.

આપણી

ઝમાના
પણ

જયારે

વા ગુનેહગાર માથું નમાવી

તેમની સમક્ષ રજુ થશે અને તેમની
મોહ બતથી દામન (પાલવ) ભરે લો હશે
તો આશા છે કે ઈમામ આપણી શફાઅત
કરશે. ખુદાનો શુક્ર છે કે અમારો િહસાબ
તે

કરીમ

ઇ ને
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આવશે,

ઓ

ખુદા

સમક્ષ

મરતબો

ધરાવે છે .
કયામતના િદવસે િહસાબના માટે
ચાર વગર્ હશે. કેટલાક લોકો એવા હશે
કે િહસાબ વગર જ તમાં દાખલ થશે.
આ લોકો એહલેબૈતના મોિહ બોમાંથી
હશે.

નાથી કોઈ હરામ કામ થયું નિહ

હોય અથવા તૌબા પછી મરણ પા યા
હશે.
બીજો વગર્ એનાથી ઉ ટો હશે
વગર િહસાબે જહ મમાં જશે.
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છે કે “ફલા નોકીમો લહમ
યવમલ
ુ
કેયામતે વઝના”

દુિનયાથી બેઈમાન

ઉઠશે તેનો િહસાબ લેવાશે નિહ અને ન
આમાલનામુ ં ખોલવામાં આવશે. શેખ
કુલયની

(અ.મ.),

હઝરત

ઈમામે

ઝયનુલ આબેદીન (અલિ હ સલામ)થી
િરવાયત કરે છે કે મુશરીકોના આમાલ
તોળવામાં
િહસાબ,

આવશે
મીઝાન

નિહ.

કારણ

કે

અને

આમાલના

ખોલવાનો સંબધ
ં એહલે ઇ લામની સાથે
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છે . કાિફર અને મુશરીક કુરાનની

એ

હંમેશા અઝાબમાં રહેશે.
ત્રીજો વગર્ એ લોકોનો હશે
િહસાબના

મને

થળે રોકી લેવામાં આવશે.

આ એ લોકો હશે

મની નેકીઓ, ગુનાહ

કરતા વધારે હશે, જયારે એ

કાવટ

તેના ગુનાહનો ક ફારો થઇ જશે યારે
ુ ા
તેની મુિક્ત થશે. હઝરત રસ ૂલેખદ
(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)એ ઇ ને મસ ૂદને ફરમા યુ ં કે
કેટલાક લોકોને સો વષર્ સુધી િહસાબના
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થળે

રોકવામાં

આવશે.

યારપછી

જ તમાં જશે. ઇ સાનને એક ગુનાહના
બદલામાં સો વષર્ રોકવામાં આવશે, પણ
ગુનાહનુ ં વણર્ન
ગુનાહના

કયુર્ં નથી

બદલામાં

મોઅમેનીનને

દરે ક

કે

કયા

રોકાશે.

માટે

ગુનાહથી

બચવું

જોઈએ કે તેથી િહસાબ વખતે ઠહેરવુ ં ન
પડે.
શેખ

સદુક

(અ.મ.),

હઝરત

ઈમામે જાફરે સાિદક (અલિ હ સલામ)
થી િરવાયત કરે છે કે કયામતના િદવસે
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અહલેબૈતના બે મોિહ બોને િહસાબ માટે
રોકવામાં

આવશે.

એક

દુિનયામાં

િનધર્ન-મુફિલસ, બીજો માલદાર હશે. તે
મુફિલસ અઝર્ કરશે કે પરવરિદગાર મને
શા માટે રોકવામાં આ યો છે ? તારી
ઇ ઝત અને જલાલની કસમ મને કોઈ
હક
ુ ુ મત કે સ તનત મળી ન હતી કે

ના

થકી હુ ં ઇ સાફ કે ના ઇ સાફ કરત અને
ન તો એટલો માલ આ યો હતો કે તે
થકી વાિજબ હકો અદા કરત અથવા
ગસબ કરત. તેં તો એટલી જ રોઝી
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આપી હતી કે

ણે તે મારા માટે કાફી

સમજી હતી અને હુ ં તેના થકી ભરણપોષણ કરતો ર ો. તે વખતે અવાજ
આવશે કે અય અ લાહના બંદા ત ું સાચુ ં
કહે છે , પછી તેને જ તમાં દાખલ
કરવામાં આવશે.
બીજો

માલદાર

શખ્સ

એટલો

સમય ઉભો રહેશે કે તેના શરીરમાંથી
એટલો પરસેવો નીકળશે કે ચાલીસ ઊંટ
પોતાની તરસ મીટાવી શકે. પછી તેણે
જ તમાં

દાખલ
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જ તમાં તે મુફિલસ તેણે પ ૂછશે કે તને
શા માટે આટલો સમય રોકવામાં આ યો
? તેણે ક ું કે કેટલીક ભ ૂલોના કારણે
િહસાબ આપવામાં રોકાવું પડ .ું પછી
ખુદાવંદે આલમે પોતાની દયાથી મારી
તૌબાને કબુલ કરી. પછી એ મુફિલસને
પુછશે કે ત ું કોણ છે ? તે કહેશે કે હુ ં એ જ
મુફિલસ

ં કે મયદાને હ માં તારી સાથે

હતો, તે માલદાર કહેવા લાગ્યો કે તને
જ તની

નેઅમતોએ
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નાખ્યો કે હુ ં તને ઓળખી પણ શક્યો
નિહ.
ચોથો વગર્ એ લોકોનો હશે

મના

ગુનાહ વધારે અને નેકી ઓછી હશે. જો
શફાઅત, ખુદાની રહેમત અને ફઝલ હશે
તો તે નજાત મેળવી જ તમાં જશે, નિહ
તો તે

થળે અઝાબમાં રહેશે.

તેઓ

માટે ખાસ છે એટલે સુધી કે ગુનાહોથી
પાક

થઇ

અઝાબથી

મુિક્ત

યારપછી જ જ તમાં જશે.
િદલમાં

થોડું

પણ
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જહ મમાં

બાકી

રહેશે

નિહ.

છે વટે

જ તમાં જશે, જહ મમાં કાિફર અને
દીનનો ઇનકાર કરનારા જ રહેશે.

બે ભાઈની િન યત
ભરોસાપાત્ર

પુ તકમાં

છે

કે

પહેલાના સમયમાં બે ભાઈઓ હતા. એક
મોઅમીન પર ત અને બીજો કાિફર બુત
પર ત, બંને એક જ મકાનમાં રહેતા
હતા. કાિફર ઉપર અને મોઅમીન નીચે
રહેતો હતો. બુત પર ત એશ આરામથી
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રહેતો

હતો.

ખુદા

પર ત

બહજ
ુ

ગરીબાઈમાં જીવન િવતાવતો હતો. કોઈ
કોઈ વખત કાિફર ભાઈ કહેતો હતો કે ત ું
બુતની પ ૂજા કર, હુ ં તને મારો ભાગીદાર
બનાવુ.ં મોમીન ભાઈ જવાબમાં કહેતો
હતો કે ભાઈ ત ું શું આખેરતથી ભય
પામતો નથી ? તને જરા પણ ખુદાનો
ડર લાગતો નથી ? ત ું

બુતની પ ૂજા

કરે છે તે ખ ં જોતા ખુદા નથી. ત ું સાચા
ખુદાની ઈબાદત કર, આવી રીતે જયારે
પણ એક બીજા મળતા યારે આવીજ
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વાતો કરતા. મુ ત વીતી ગઈ, એક
વખત મોઅમીન ભાઈ પોતાના ઘરમાં
બેઠો હતો

યાં તેના નાકમાં ઉમદા

પકવાનની ખુ બુ આવી. તેણે પોતાના
આ માને

ક ું

ક્યાં

સુધી

માિલકની

ઈબાદત કરતો રહીશ, આટલું જીવન
દુઃખમાં વીતી ગયુ,ં કોઈ વખત સારો
િલબાસ કે ઉમદા ભોજન પ્રા ત ન થયુ.ં
બુઢાપો આવી ગયો. હવે તો દાંતોથી
સુકા રોટલા પણ ચવાતા નથી. મારો
ભાઈ

કહે છે તે સાચુ ં છે . હવે તો તેનો
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અકીદો અપનાવી તેની સાથે રહી ઉમદા
ભોજન મેળવુ.ં ઉભો થયો અને ઉપલા
માળે જવા લાગ્યો, અહીંયા તેના બીજા
ભાઈની એ હાલત છે કે તે િવચારમાં
પડી ગયો અને િદલમાં કહેવા લાગ્યો કે
હુ ં

અકીદા ઉપર ર ો તે િવશે પણ

મને કંઈ સમજમાં આ યું નિહ અને
તેનાથી કોઈ ફાયદો પણ જણાતો નથી.
માટે ભાઈ પાસે જઈ અ લાહની બંદગી
ક ં અને ઉપરના માળે થી નીચે ઉતરવા
લાગ્યો. દાદરા પર બંને ભાઈઓનો ભેટો
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થયો. એક બીજાને પોતાની હાલતનુ ં
વણર્ન કયુર્ં કે તરત જ મોતના ફિર તાને
ખુદાનો હક
ુ મ મ યો કે બંનેની હ ક ઝ
કરી લો. બંને મરણ પા યા, મોઅમીનના
નેક

આમાલ

આમાલનામામાં
કારણ

કે

એ

કાિફર

ભાઇના

લખવામાં

આ યા.

ઇ લામની

નીક યો

હતો

અને

આમાલ

મોઅમીન

િન યતથી

કાિફરના
ભાઈના

બદ

નામએ

આમાલમાં લખવામાં આ યા. કારણ કે

મોતથી મઆદ ‐ 432

HAJINAJI.com

એ પોતાના સાચા અકીદાને મ ૂકી દઈ
બાિતલ તરફ નીક યો હતો.
અય િબરાદર ! શયતાન હંમેશા
લોકોને હકથી ફેરવવાની જ કોિશષ કરે
છે . માટે પોતાના ઈમાન પર યકીન
સાથે રહે. ‘ચાર િદવસની ફાની દુિનયા
સુખ-દુઃખમાં પસાર થઇ જશે.’

એકવીસ હ ર અને છ સો

ુ ાહ
ન

તોબા િબન સમાના િવષે કહેવામાં
આવે છે કે રાત િદવસ તે પોતાના
મોતથી મઆદ ‐ 433

HAJINAJI.com

નફસનો િહસાબ લેતો હતો. એક િદવસ
તેણે પોતાની પાછલી િજંદગીનો િહસાબ
કય તો તેની ઉંમરના ૬૦ વષર્ પસાર
થઇ ગયા હતા. તેણે વષ ના િદવસ
બના યા તો એકવીસ હજાર અને છ સો
િદવસ થયા. તેણે અફસોસ યકત કય
અને િદલમાં કહેવા લાગ્યો કે હુ ં એકવીસ
હજાર અને છ સો ગુનાહની સાથે મારા
પરવરિદગારની સમક્ષ રજુ થઈશ. એ
શ દો કહેતાની સાથે જ બેહોશ થઇ ગયો
અને બેહોશીની હાલતમાં મરણ પા યો.
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એક
(સ લ લાહો

વખત

રસ ૂલ

હઝરત

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ) જગલમાં
ં
તશરીફ લઇ ગયા.
યાં અ હાબોને બળતણ ભેગ ું કરવાનુ ં
ક .ું

અ હાબોએ

રસુલ ુ લાહ
આલેહી

અઝર્

(સ લ લાહો

વસ લમ)

!

કરી

યા

અલ હે

વ

આપણે

એવી

જમીન પર ઉતયાર્ છીએ કે અહીંયા
બળતણનુ ં મળવું મુ કેલ
ફરમા યું કે

નાથી

છે .

આપે

ટલું બની શકે

એટલું ભેગ ું કરે . અ હાબોએ બળતણ
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લાવીને હુ ર (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)ની સામે ઢગલો કરી
દીધો. આપે બળતણ જોઇને ફરમા યું કે
આવી જ રીતે કયામતના િદવસે લોકોના
ગુનાહ ભેગા થશે.
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જ તમાં જવા માટ સાત કઠ ન
ર તાઓ
(1) િસલે રહમ – અમાનત –
િવલાયત
યિક્તએ દુિનયામાં માં-બાપની
સાથે મીઠી નજરનો સંબધ
ં તોડી નાખ્યો
એનુ ં આયુ ય જગતમાં ઓ ં થશે. તેના
માલમાં

બરકત

હશે

નિહ

અને

આખેરતમાં તેને પુલે સેરાત ઉપર પહેલે
થળે રોકી લેવામાં આવશે અન કતઅ
્
રહમી

(સંબધ
ં
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ઉભી હશે. કુરઆને શરીફમાં તેના િવષે
ચેતવણી આપી છે : વ કુ લા હ લઝી
તસાએલુન બેહી વલઅરહામ. – જો
તમારો કોઈ સગો-સંબધ
ં ી બીમાર હોય
તો તેની અયાદત કરો એટલે કે જોવા
જાવ. જો મોહતાજ હોય તો તેનો હાથ
પકડો અને એની જ રીયાતને પ ૂરી કરો
અને ખાસ િદવસમાં

મકે, ઈદ િવગેરેમાં

તેની મુલાકાત કરો.
બીજુ ં થળ અમાનત છે . જો કે
અમાનત માલની સાથે જ ખાસ નથી.
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પરં ત ુ કોઈએ એમ ક ું હોય કે અમારી
વાત

કહુ ં

ં તે અમાનત રાખ

(એટલે કોઈને કહેતો નિહ), જો તેણે કોઈ
પણ

યિક્તને

કહી

દીધી

તો

તેણે

અમાનતમાં ખયાનત કરી. જો કોઈને
બેઆબ

કય તો એ પણ એક જાતની

ખયાનત છે .
શેકત ુલ ઇ લામ હસ
ુ ૈન િબન સઈદ
અહવાઝી

હઝરત

ઈમામે

મોહ મદ

બાિકર (અલિ હ સલામ)થી વણર્ન કરે
છે

કે

એક

બુ ગેર્
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ગફફારીને ખુશખબરી આપી કે તમારો
પુત્ર ઘણાં ઘેટાઓ લઈને આ યો છે , હવે
તમારા

માલમાં

વધારો

થઇ

ગયો.

હઝરત અબુઝરે ક ું એ વધારો મારા
માટે ખુશીનુ ં કારણ નથી અને હુ ં એ
વ ત ુઓને સારી જાણતો નથી. કારણ કે
હુ ં તો જ રત કરતાંય ઓછી ચીજો પસંદ
ક ં

.ં
આ ઉકબામાં ત્રીજુ ં થળ િવલાયત

છે . તેં િવષે િશયા-સુ ી િફરકાઓમાં
અસંખ્ય િરવાયતો છે કે િવલાયતથી
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મુરાદ

િવલાયતે

હઝરત

અલી

(અલિ હ સલામ) છે . તફસીરે સોઅલબી
વગેરેમાં

છે

કે

“વકે હમ
ુ

ઇ હમ
ુ

મસઉલુન”“તેને રોકો તેને કાંઈ પ ૂછવું
છે .” “મસઉલુન અન િવલાયતે અલી
ઇ ને

અબી

(અલિ હ સલામ)ની

તાલેબ”

“અલી

િવલાયત

િવષે

પ ૂછવાનુ ં છે .” કહે છે કે તેને યાં સુધી
રોકવામાં આવશે
અલી

યાં સુધી હઝરત

(અલિ હ સલામ)ના

િવલાયત

િવષે પ ૂછવામાં ન આવે.
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અ લામા હમવયની અને તબરી
બંને અહલે સુ તના મહાન આલીમો
છે તેઓ લખે છે કે હઝરત રસ ૂલ
(સ લ લાહો

અલ હે

વ

આલેહી

વસ લમ)ની િરવાયત વણર્વે છે કે આપે
ફરમા યું કે

અય

અલી

તમારી

િવલાયતનો ઇનકાર કરે તેને પુલે સેરાત
પર રોકવામાં આવશે. અહલે સુ તની
િકતાબ સવાએકે મોહરકામાં છે કે

ની

પાસે િવલાયતે અલીની સનદ હશે તે
પુલે સેરાત પરથી પસાર થઇ જશે.
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(2) નમાઝ
આ
નમાઝ,

ઉકબામાં
આયાત,

રોજની
અને

કઝા

વાિજબ
માટે

રોકવામાં આવશે. હઝરત ઈમામે જાફરે
સાિદક

(અલિ હ સલામ)ની

આખરી

વસીયત આ હતી કે અમારી શફાઅત
કામ નિહ લાગે

ઓ નમાઝને હલકી

જાણે છે . (મતલબ એ કે તેના પ્ર યે
બેદરકાર રહે છે અને વખત પર પઢતા
નથી) પછી કુરઆનની આયાત રજુ
થાય છે “એ નમાઝીઓની તબાહી છે
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પોતાની નમાઝથી ગાિફલ છે .”

માત્ર

દે ખાડવા માટે જ પઢે છે , નમાઝને
છોડનાર તર યો મરે છે , તર યો કબ્રથી
ઉઠે છે . બધાય લોકો અમલે સાલેહ કરે
અને બીજાઓને તાકીદ કરે . પોતાના
બાળકોને બાલીગ થવા પહેલાં નમાઝની
આદત પાડો. તેનો ફાયદો માં-બાપને
પણ મળે છે . બાલીગ થવા પછી તેના
આમાલનામામાં લખવામાં આવે છે .
એક પયગંબર એક કબ્ર પાસેથી
પસાર થયા, આપે અ હાબને ક ું કે
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જ દી

ચાલો.

આ

કબ્રમાં

સુતેલાને

અઝાબ થઇ ર ો છે . એક વષર્ પછી ફરી
તે કબ્ર પાસે આ યા તો જોયું કે અઝાબ
થતો નથી, બારગાહે ઈલાહીમાં અઝર્ કરી
કે

પરવરિદગાર

કારણ

અઝાબ

શું ? અવાજ

મરનારનો

એક

મદ્રેસામાં

મોલવીએ

ન

આવી

બાળક

હતો

થવાનુ ં
કે

આ
ને

“િબિ મ લાહ”

શીખવી, જયારે તે બાળકે મને રહેમાન
અને રહીમના નામથી યાદ કય તો મેં
તેના િપતાને બક્ષી આ યો. કુદરત કહે
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છે કે “અય ઈમાનવાળાઓ પોતાને અને
પોતાના

બાલ-બ ચાઓને

આગથી બચાઓ,

જહ મની

નુ ં બળતણ ઇ સાનો

અને પ થરો હશે, પોતાના નજદીકના
સગા- હાલાઓને

નેક

કામ

કરવાની

નસીહત કરો અને બ ૂરા કામોથી રોકો.”

(3) ઝકાત –

ુસ

કોઈ એક િદરહમ

ટલું ખુ સ

કે ઝકાત હક્દારને ન આપે તો તેણે આ
ઉકબામાં રોકવામાં આવશે અને ઝકાત
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ન આપનાર િવષે િરવાયાતમાં છે કે
આપ હઝરત (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)એ ફરમા યું કે તેની
ગરદનમાં અકરઅ સાંપ વીટાએલો હશે,
બીજી િરવાયાતમાં છે કે
ખેતીવાડીની

ઝકાત

ન

યિક્ત
આપે

તેની

ગરદનમાં જમીનના સાતે તબકાનો તૌક
હશે,

જયારે

હઝરત

હુ જત

(અલિ હ સલામ) જાહેર થશે તો ઝકાત
ન આપનારને ક લ કરશે.

સોના-

ચાંદીના િસક્કાનો સંગ્રહ કરે (અને તેન ુ ં
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ખુ સ ઝકાત કાઢેલ ન હોય) તો એ
િદરહમ અને દીનાર આગમાં લાલચોળ
તપાવીને તેના કપાળ અને પીઠ પર
ડામવામાં આવશે. કલામે શરીફમાં છે કે
: “તે (કયામતના) િદવસે તે (સોનુ ં તથા
ચાંદી) જહ મની આગમાં તપાવવામાં
આવશે, પછી તેમના કપાળ, વાંસા તથા
તેમની પીઠોને ડામવામાં આવશે, (અને
કહેશે કે) આ એજ છે કે તમે પોતા માટે
સંગ્રહ કરતા હતા, માટે તમે
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કરતા હતા (તેની મજા) ચાખો.” (સુરો ૯,
આયત ૩૫)
ઝકાતે માલ અને ઝકાતે બદનમાં
કાંઈ ફકર્ નથી, ખુ સના બારામાં ઘણી
િરવાયતો છે . “કાફી”માં છે કે હઝરત
ઈમામે જાફરે સાિદક (અલિ હ સલામ)
એ વણર્ન કરે લ છે કે એ િદવસ બહજ
ુ
સખ્ત હશે જયારે હકદારો તેના પાલવને
પકડીને પોતાનો હક માંગશે અને તે
થળે તેને રોકવામાં આવશે
તે

યાં સુધી

યિક્ત હક્દારનો હક અદા ન કરે
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એવા

માણસ

માટે

કેવી

તકલીફનો

સામનો કરવો પડશે. જયારે કે શફાઅત
કરવાવાળા પણ તેનાથી ખુ સનુ ં કહેશે
અને તેના િવરોધી હશે.

(4) રોઝા
ચોથા ઉકબા પર

રોઝા સામે

આવશે. રોઝા રાખવામાં આ યા હશે તો
આસાનીથી પસાર થઇ જશે, રોઝા આગ
સામે

ઢાલ

(સ લ લાહો

છે .
અલ હે
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વસ લમ)એ ફરમા યું કે, રોઝેદાર માટે
બે ખુશી છે . પહેલી ખુશી ઇફતારના
વખતે અને બીજી અ લાહની નજદીકી
મળશે

તે

ખુશી.

તે

સેરાત

પરથી

આસાનીથી પસાર થઇ જશે.

(5) હજ
કોઈ ઉપર હજ વાજીબ થઇ જાય
અને બધી શત પ ૂરી હોય અને હજ અદા
ન કરે તો તેને તે કઠીન થળે રોકવામાં
આવશે. હદીસમાં છે કે તેને આખરી
વખતે કહેવામાં આવશે કે યહદ
ુ ી યા
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નસરાની થઈને મર, તારો ઇ લામ સાથે
કોઈ સંબધ
ં નથી.

(6) તહારત
તહારત ત્રણ પ્રકારની છે : વ ,
ગુ લ, તય મુમ. કેટલાક માત્ર તહારત
કહે છે .

ી-પુ ષ તહારતનો ખ્યાલ

રાખતા નથી.

મકે ગુ લે જનાબત પ ૂરી

શરતો

ઉતારતા

સાથે

નથી

અથવા

સમય પર ગુ લ કરતા નથી તે આ
થળે રોકવામાં આવશે.
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ગુ લો સમજીને સમય પર ઉતારવા
જોઈએ.

ઓ નજાસતથી બચતા નથી

અને કબ્રમાં િફશાર થશે.

(7) લોકોનો હક
આ

ઉકબો

અદલ-ઇ સાફ

વતર્વાથી અથવા લોકોના હકથી સંબધ
ં
ધરાવતો હોય છે . કલામે શરીફમાં આ
ઉકબાના સંબધ
ં માં કહેવામાં આ યું છે કે
: “ઈ

ર બક લબીલ િમરસાદ” તારો

ખુદા તારી તાકમાં છે . તેની તફસીર
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િવષે કહેવામાં આ યું છે કે લોકો પુલે
સેરાતથી એવી રીતે પસાર થશે કે કોઈ
હાથથી પકડવાની કોશીશ કરશે, કોઈનો
એક પગ લપસી ર ો હશે, તો બીજા
પગનો આધાર લેશે. તેઓની આસપાસ
મલાએકા ઉભા હશે અને દુઆ કરતા હશે
કે ખુદાવંદા ત ું બહજ
ુ દયા

છો. પોતાના

ફઝલો કરમથી તેઓને માફ કર. લોકો
કાનકિડયા

(કાન

જહ મમાં

પડતા

ખજૂરા)ની
હશે,

મ
કેટલાક

અ લાહની રહેમતથી નજાત મેળવી પુલે
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સેરાતથી પસાર થઇ જશે. કોઈએ કોઈને
તકલીફ આપી હશે તો એ થળે પાંચસો
વષર્ બંધ રહેશે. એટલે સુધી કે તેના
હાડકાં ગળી જશે.

ણે કોઈનો માલ

ખાધો હશે તો ચાલીસ વષર્

યાં કૈ દ

રહેશે. પછી તેને જહ મમાં નાખવામાં
આવશે. િરવાયતમાં છે કે એક દીરહમના
બદલે

ઝાિલમની

કબુલ

થએલી

નમાઝની સાત હજાર રકાતો મઝલુમને
આપવામાં આવશે.
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તૌબા
ઇ સાન

પોતાના

ગુનાહ

પર

અ લાહથી શરિમંદો થઇ તૌબા કરે અને
એ કાયર્ ફરીથી ન કરે તો તેની તૌબા
ઇ શાઅ લાહ કબ ૂલ થશે. ગુનાહ ઘણી
જાતના હોય છે . એક તો પોતાની ઝાત
સાથે જ છે .

મકે રે શમી કપડા પહેરવા,

સોનાની વીંટી પહેરવી, એનો સંબધ
ં
એની ઝાત પુરતો છે . તે કામ ફરીથી ન
કરવાથી અઝાબથી બચી શકે છે . એક
ગુનાહ એવો છે તેનો સંબધ
ં બીજાઓની
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સાથે હોય છે .

મકે અ લાહના હકો,

લોકોના હકો. જો માલનો ગુનોહ હોય તો
નો

નો હક હોય તેનો માલ આપી

દે વો અને માલ બાકી ર ો ન હોય તો
ખુદાની હુ રમાં તૌબા કરે અને
યિક્તનો માલ ખાધો હોય તો તેની
પાસે લાચારીથી માફી ચાહે.

ખૌફ
સખ્ત
(સ લ લાહો

ુ ા
દ

ગરમીમાં હઝરત
અલ હે
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વસ લમ) એક ઝાડના છાયામાં આરામ
કરી ર ા હતા, એકાએક જોયું કે એક
માણસ

પોતાના

કપડાં

ઉતારી

ધગધગતી રે ત પર આળોટવા લાગ્યો.
પોતાની ઝાતને કહેવા લાગ્યો કે, એ િદલ
જો ખુદાનો અઝાબ આનાથી ઘણો વધારે
છે . આં હઝરત (સ લ લાહો અલ હે વ
આલેહી વસ લમ)એ તેની તરફ જોયું
તો તેણે કપડા પહેરી લીધા. આપે તેને
બોલાવીને ફરમા યું કે, મેં તને એવું કામ
કરતાં જોયો છે
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ુ આ
હોય એ મેં જોયેલ નથી, કઈ વ તએ
કામ કરવા તને લાચાર કય ? તેણે ક ું
કે ખૌફે ખુદા. મારા આ માને આ દુઃખ એ
માટે આપી ર ો

ં કે ખુદાનો અઝાબ

બહજ
ુ સખત છે . તેને સહન કરવાની
મારામાં શિક્ત નથી. આપે ફરમા યું કે
ત ું ખુદાથી એવો ડરી ર ો છે

ડરવાનો

હક છે , ખુદા પણ મલાએકામાં આ તારા
કૃ યથી ફખ્ર કરી ર ો છે . પછી આપે
પોતાના અ હાબોને ક ું કે એ

યિક્ત

પાસે જાઓ કે એ તમારા માટે દુઆ કરે .
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જયારે તેઓ તેની પાસે ગયા તો તેણે
દુઆ કરી કે “પરવરિદગાર ત ું અમોને
િહદાયત કર અને રાહેનજાત પર કાયમ
રાખ. અમા ં ભાથું પરહેઝગારી હોય
અને જ તમાં દાખલ કર .”

બીમાર અને બમાર
(અલ હેમ ુ સલામ)થી

અહલેબૈત
િરવાયત છે કે

વખતે ખુદા રહેમાન વ

ગફફાર પોતાના બંદા પર મહેરબાની
કરે

છે

યારે

ત્રણ ચીજોમાંથી એક
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ચીજનો હિદયો તેને મોકલે છે તાવ,
માથાનો દુઃખાવો અને આંખનો દુઃખાવો.
હદીસમાં છે કે એક રાતના માથાના
દદર્ થી સગીરા અને કબીરા ગુનાહ માફ
થઇ જાય છે અને રાતના તાવથી સી ેર
વષર્ની

ઈબાદતનો

સવાબ

મળે

છે .

બીમારીની હાલતમાં ડાબા હાથ તરફનો
ફિર તો ગુનાહની ન ધ કરવાનુ ં કામ
બંધ કરી દે છે અને જમણા હાથ તરફનો
ફિર તો તંદુર તીની હાલતમાં િબમારની
નેકીઓ લખતો હતો તે જ નેકીનો
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તેની બીમારીની હાલત દર યાન બીમાર
ુ ી પર રાજી
સબ્ર કરે તેમજ ખુદાની ખુ દ
રહે યારે જ લખે છે . બીમાર કોઈની
પાસે બીમારી િવષે િશકવા-િશકાયત ન
કરે .
બીમાર એમ કહે કે ખુદાએ મને
એવા દુઃખમાં નાખ્યો છે અને એવી
બલામાં મને મુ તેલા કય છે કે તેવા
દુઃખ કે બલામાં તેણે કોઈને મુ તેલા
નિહ કય હોય, તો એવું કહેવ ું િશકાયત
ગણાશે. પણ પોતાની િબમારીનો કોઈને
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હાલ કહેવો અને તેણે કેવી કેવી તકલીફ
થાય છે એ કેવળ બીજા લોકોની જાણ
ખાતર કહી સંભળાવે તે િશકાયતમાં
દાખલ

નથી.

બીમારીમાં અકળાવવુ,ં

આહ આહ કરવું એ ગુનાહ નથી, બ કે
તેથી

ખુદાની

ત બીહ

કરવા

ટલો

સવાબ મળે છે .
હદીસમાં છે કે,

કોઈ માણસ

બીમારની કોઈ હાજત પ ૂરી કરવાની
કોશીશ કરે , ખુદા તેને તેના ગુનાહોથી
એવી રીતે પાક કરે છે કે જાણે માના
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પેટમાંથી પાક જન યો છે , આ ઉપરાંત
બીજા ઘણા સવાબ છે .
બીમારો પર કેટલીક બાબતોની
પાબંદી જ રી અને લાિઝમ છે : (૧)
િબમારી ઉપર સબ્ર અને શુક્ર કરે , (૨)
િબમારીની ત્રણ િદવસ સુધી જાહેરાત ન
કરે , (૩) દવા કરવામાં ઉતાવળ ન કરે .
(પણ જો તેવી િબમારી હોય કે

નો

ઈલાજ તા કાિલક કરવાની જ ર છે તો
તેમ કરવામાં આ સુચના બંધનકતાર્
નથી) (૪) બીમાર અથવા તંદુર ત
મોતથી મઆદ ‐ 464

HAJINAJI.com

માણસને

ચીજથી નુકસાન થવાનો

ભય હોય તેવી ચીઝથી પરહેઝ કરે , (૫)
પોતાના ઉપર

શરઈ વાિજબાતો છે

વા કે નમાઝ, રોઝા, હજ, કઝર્ વગેરેને
અદા

કરવાની

મોઅમીનો

વસી યત

તેની

અયાદત

કરે , (૬)
એટલે

કે

િબમારની ખબર કરવા આવે તો તેમને
પોતાની પાસે આવવાની રજા આપે, (૭)
બીમાર પુસીર્ માટે આવનાર માણસોએ
િબમારની

પાસે

વધારે

બેસવું નિહ. અલબ
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બેસે તેમ ઈ છતો હોય તો બેસવામાં
કાંઈ હરકત નથી, (૮) બીમાર પુસીર્ માટે
આવનાર માણસે િબમારના શરીર ઉપર
હાથ મુકીને તેના માટે દુઆ કરવી, (૯)
િબમાર પુસીર્ માટે

આવનાર માણસે

પોતાની સાથે મેવો અને સારી ચીજો
હદીયા તરીકે લઇ જવી, (૧૦) િબમારની
સામે કોઈએ કોઈ ચીજ ખાવી-પીવી
નહીં, (૧૧) િબમાર માણસને જોઈએ કે
પોતાને થતી તકલીફ દૂર થાય એ માટે
સી ેર, કે ચાલીસ, કે સાત વાર કે
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ઓછામાં

ઓ ં

એક

વખત

સ ૂરએ

અ હ દ પઢે. હદીસમાં વાિરદ થએલ છે
કે અ હ દનો સુરો મૌત િસવાય તમામ
િબમારીઓથી િશફા આપે છે .
હદીસમાં વાિરદ થએલ છે કે
કોઈ િબમારને જોવા માટે જાય, તો
ખુદાવંદે કરીમ તેના માટે તે કદમ
ઉપાડવાના

બદલે

િસ ેર

હજાર

ફિર તાઓ તેના મયાર્ બાદ તેની કબ્ર
પર

મોકલે

છે
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કયામત સુધી તેના માટે ઇ તેગફાર
કરતા રહે છે .
હઝરત
અલ હે

વ

ુ ા
રસ ૂલેખદ

(સ લ લાહો

આલેહી

વસ લમ)એ

ફરમા યું કે

કોઈ માણસ સ ૂરએ

યાસીનને ખુદાની ખુશી માટે પઢે તેના
તમામ ગુનાહ માફ થઇ તેણે બાર
કુરઆને શરીફ પઢવાનો સવાબ મળે છે .
હઝરત

ઈમામે

જાફરે

સાિદક

(અલિ હ સલામ)થી મનકુલ છે કે દરે ક
ચીજનુ ં િદલ છે , અને કુરઆને શરીફનુ ં
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િદલ

સ ૂરો

યાસીનનો

છે .

કોઈ

િદવસના ભાગમાં પઢે તો તે તમામ
િદવસની

બલાઓથી

બચે

અને

હકતઆલા તેને સાંજ સુધી ઘણી રોઝી
આપે.

કોઈ શખ્સ તે સ ૂરાને રાતે સુવા

પહેલાં િતલાવત કરે , તો ખુદાવંદે કરીમ
હજાર ફિર તાઓને તેન ુ ં રક્ષણ કરવા
મોકલી આપે. અને તેને શયતાનના
શરથી બચાવે. તેમજ બધી આફતોથી
તેન ુ ં રક્ષણ કરે અને જો તે જ િદવસે તેન ુ ં
મરણ

થાય

તો
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બેિહ તમાં

દાખલ

કરે , તેમજ

તેના

ગુ લમાં ત્રીસ હજાર ફિર તાઓ ભાગ લે
અને તેના માટે ઇ તેગફાર કરે , પછી
આપે ફરમા યું કે આ સ ૂરાની િતલાવત
કરનાર મહેશરમાં ઝલીલ નિહ થાય.
તેમજ તેને તેના ગુનાહો િવષે પ ૂછવામાં
નિહ આવે, એ પોતાના આમાલનામાને
પોતાની સાથે લઈને બેહી તમાં દાખલ
થઇ જશે. એ વખતે લોકો અજબ થશે કે
સુ હાન લાહ આ બંદાના કોઈ ગુનાહ ન

મોતથી મઆદ ‐ 470

HAJINAJI.com

હતા. વળી એ શખ્સ હઝરતના દો તોમાં
શુમાર થશે.
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