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નબવી �ુગનો આરં ભ
પયગમ્બર� ઈસ્લામ હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

, હઝરત ઈબ્રાહ�

અલ�ય્હસ્સલામન નસ્માંથી હતા. હઝરત ઈબ્રાહ�
અહવાઝ, બા�ુલ અથવા તો ઈરાકના કોસા નામના ગામમાં
� ૂફાને � ૂહ અલ�ય્હસ્સલામ પછ૧૦૮૧ વષર્ બાદ પેદા થયા
હતા. આપ જયાર� ૮૬ વષર્ની વયના થયા ત્યાર� આપને ત્ય
જનાબે હાજરાથી હઝરત ઈસ્માઈલ અલ�ય્હસ્સલામ પે
થયા અને આપની �મર જયાર� ૯૦ વષર્ની થઈ ત્યાર� જનાબ
સારાથી હઝરત ઈસ્હાક અલ�ય્હસ્સલામ પેદા થયા .
હઝરત ઈબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામે  બંને બીબીઓને સ
રાખવા�ું યોગ્ય ન લાગતા જનાબે સારાને શામમાં રાખ્ય
અને જનાબે હાજરાને હઝરત ઈસ્માઈલ સાથે �હ�ઝના
મકકા શહ�રમાં � ૂક� આવ્ય. બંને દ�કરાઓ મોટા થતાં જનાબે
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ઈસ્હાકની શાદ� શામમાં અને જનાબે ઈસ્માઈલની શાદ
મકકામાં �ુ રહમ કબીલામાં થઈ. આ ર�તે જનાબે ઈસ્હાકની
નસલ શામમાં અને જનાબે ઈસ્માઈલની નસલ મકકામાં
ચાલી અને વધી.
હઝરત ઈબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સ૧૦૦ વષર્ની વયે
પહ�ચ્યા ત્યાર� જનાબે હાજરા ઈન્તેકાલ પા. એ સમયે
આપ મકકા પધાયાર ્ અને હઝરત ઈસ્માઈલની મદદથ
કાબાની તાઅમીર ફરમાવી. ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું

છે ક� આ

ચણતર કામ હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમની �હજરતના૨૭૯૩ વષર્ પહ�લાં કરવામાં આવ્�ુ
હ�.ું પછ� એક સ્વપ્નાના કારણે હઝરત ઈસ્મા
અલ�ય્હસ્સલામને �ઝબ્હ કરવા ચા�ું અને એ સંબંધમ
અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્�ું , "તમે તમા�ં સ્વપ્�ું સા�ું કર
દ� ખાડ�ું ઈબ્રાહ, સાંભળો અમે તમારા �ફદયા (ઈસ્માઈ)ને
�ઝબ્હ� અઝીમ(ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામથી બદલી દ�ધ
ુ ન
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છે . ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� , હઝરત આદમ અલ�ય્હસ્સલા
�ુિનયા પર આવ્યા ત્યાર બા૩૪૩૫ વષર્ પછ�નો આ
બનાવ છે . એ પછ� આપ�ું ક�ટલીક બાબતોમાં ઈમ્તેહાન
લેવામાં આવ્�ુ. એમાં કામયાબ થયા ત્યાર� આપને
ઈમામતના દરજ્� પર ફાઈઝ કરવામાં આવ્. આપે એવી
ખ્વાહ�શ કર� ક , આ પદવી માર� નસ્માં હંમશ
ે માટ� કાયમ
કર� દ� વામાં આવે. અલ્લાહ તરફથી ઈરશાદ થયો ક� બેહતર
છે , પણ તમાર� નસ્માં � ઝા�લમો હશે તેઓ આ પદથી
મહ��મ રહ�શે.
હઝરત ઈબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામનો લકબ ખ
હતો. આપ ઉ�ુલ અઝમ પયગમ્બર હતા અને સાહ�બે
શ�રયત હતા. �ુદાની બારગાહમાં આપનો એ દરજ્જો હતો ક�
ુ અ�મ્બયા અલ�ય્હસ્સલામને આપની શ�રયત બા
ખાતે�લ
રાખવાનો �ક
ુ મ આપવામાં આવ્ય. હઝરત ઈબ્રાહ�
અલ�ય્હસ્સલા૧૭૫ વષર્ની વયે ઈન્તેકાલ પામ્યા અ
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�ુદસે જલીલના �ુકામે આપને દફન કરવામાં આવ્ય. વફાત
પહ�લાં આપે હઝરત ઈસ્માઈલ અલ�ય્હસ્સલામને પોતા
�નશીન �ુકરર ્ર કયા.
�ફરં ગી ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� હઝરત ઈસ્માઈલ
અલ�ય્હસ્સલામની િવલા , જનાબે ઈસા અલ�ય્હસ્સલામથ
૧૯૧૧ વષર્ પહ�લાં થઈ હત. હઝરત ઈસ્માઈલ
અલ�ય્હસ્સલામની ખાસ િનશાનીઓ એ છે ક
આબાદ થ�ુ.ં (૨) "ચાહ� ઝમઝમ " �હ�ર થયો.
બય� ુલ્લાહ(કાબાની ઈબાદત) શ� થઈ.

(૧) મક કા
(૩) હજ્�
(૪) ૧૦મી

�ઝલ્હજના �દવસે �ુરબાનીની �ુ�છત �ર� થ.
હઝરત ઈસ્માઈલ અલ�ય્હસ્સલ૧૩૭ વયે
ઈન્તેકાલ પામ્યા અને હજર� ઈસ્મા(મકકા)ની પાસે દફન
થયા. આપ પોતાની પાછળ બાર ફરઝંદો � ૂકતા ગયા.
આપની વફાત પછ� આપના ફરઝંદો ખાન એ કાબાની
દ� ખભાળ રાખતા હતા. તે િસવાય બી� �ખદમતો પણ
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બ�વતા હતા. આ બાર ફરઝંદોમાં ખાસ હ�સીયત ક�દાર
નામના ફરઝંદને હાસીલ હતી. �ૂંકમાં એ ક� હઝરત ઈસ્માઈલ
અલ�ય્હસ્સલામની ઔલાદ મકકામાં ર , અને આબાદ થઈ
વધતી રહ�. એટલે �ુધી ક�

, ત્રી� ઈસ્વી સદ�માં એમ

નસલમાં ફહ�ર નામે એક વ્ય�ક્ત પેદા થઈ � ઘણી બા કમા
હસ્તી હત. આ ફહ�રની નસલમાંથી પયગમ્બર� ઈસ્લા
હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમ પયદા થયા છ. અલ્લામા તર�હ��ું કહ��ું છે ક� આ
ફહ�ર અથવા તો તેમના દાદા નઝર બીન કનાનાને �ુર�શ
કહ�વામાં આવે છે . કારણ ક� , એમણે �હન્દ� મહાસાગરમાંથી
એક મોટ� માછલીનો િશકાર કય� હતો. તે માછલીને �ુર�શ
કહ�વામાં આવતી હતી. આ માછલી તેમણે મકકામાં લાવીને
રાખી હતી અને લોકો �ૂ ર �ૂ રથી જોવા આવતા હતા. ફહ�ર
ઈબ્રાની ભાષાનો શબ્દ. તેનો અથર્ પથ્થર થાય .

*****
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કોસી
ઈસ્વી પાંચમી સદ�માં ફહ�રની નસલમાંથી એક
�ુ�ગર્ થઈ ગયા છ . �મ�ું નામ કોસી હ�.ું િશબ્લી
નોઅમાની�ું કહ�� ું છે ક� , આ કોસીને �ુર�શ કહ�વામાં આવે છે .
પણ માર� �ણ �ુજબ આ વાત ગલત છે કોસી�ું અસલ
નામ ઝયદ અને �ુિ� યત અ�ુલ �ુગયરા હતી. એમના
બાપ�ું નામ �કલાબ અને મા�ું નામ ફાતેમા �બન્તે અસદ
હ�.ું એમની બીબી�ું નામ આતેકા �બન્તે ખા�લખ �બન
મા�લક હ�.ું કોસી ઘણાં જ નામવાર, �ચા હ�સલાના, બહા�ૂ ર
અને મોટ� શાનવાળા �ુ�ગર્ હત. એમણે મોટ� ઈઝઝત અને
સ�ા હાિસલ કર� હતી. તેઓ નેક ચલન

, �ુરવ્વતવાળા

તેમજ સખી અને �દલેર હતા. એમના િવચારો નેક અને છળ
કપટ અને સ્વાથર્થી પાક સાફ હ. એમ�ું ચા�રત , ઘ�ું જ
�ુલદ
ં હ� ું અને તેઓ સંસ્કાર� �ુ�ષ હત. એમની હબી નામે
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એક પ�ત્ન પણ હત. એ ખલીલ ખઝાઈની �ુત્રી હ. � બ�ુ
ખઝાઈનો સરદાર હતો.ખલીલે વફાત પામતી વખતે ખાન એ
કાબાની તવલીયત (સર પરસ્તી અને દ�ખર�) હબીને �ુપ્ર
કરવા ચાહ� પણ હબીએ પોતે અબળા છે એ વાત આગળ
ધર�ને એ કામગીર� પોતાના �મ્મે લેવાની ના પાડ� એટલે
ખલીલે આ કામગીર� એના સગા અ�ુ ગયશાન ખઝાઈને
હવાલે કર�. અ�ુ ગયશાને આ કામગીર� કોસીને સ�પી દ�ધી.
આ ર�તે કોસી ઈબ્ને �કલાબ આ અઝીમ શરફના પણ મા�લક
બની ગયા. એમણે ખાન એ કાબાની મરમ્મત કરાવી અને
દા�ન નદવા (સભા � ૃહ) બંધાવ્યો તેમજ લોક કલ્યાણન
ુ ાર કામો કયાર , મકકામાં �ુવો ખોદાવ્યો ��ું નામ અ�ુલ
બે�મ
હ�.ું કોસી ઈ.સ. ૪૦૮ માં વફાત પામ્ય. એમને �ુ �ન
ુ �ુકામે
દફનાવવામાં આવ્યા અને એમની કબર �ઝયારતગાહ બની
ગઈ. કોસી જો ક� , નબી ક� ઈમામ ન હતા. તેમ છતાં �ુર�
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મોહમ્મદ�ના હાિમલ હોવાના કારણે ફઝીલતના આસમાનમાં
આફતાબ બની ગયા.

*****
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અબ્દ� મના
કોસીના છ �ુત્રો હ. �માંના અબ્�ુદ્દાર બધા
મોટો અને અબ્દ� મનાફ બધાથી વધાર� લાયક હત. કોસીએ
મરતી વખતે મોટા �દકરાને બધા મનસબો �ુપ્રદ કયાર્
અબ્દ� મનાફ એમની લાયકાતના કારણે એ બધા મન્સબમા
તેમની સાથે ભાગીદાર� હાિસલ કર� લીધી અને �ુર�શોના
સવર્માન્ય સરદાર બની ગ. અબ્દ� મનાફ�ું �ૂળ નામ
મોગીરા હ� ું અને �ુિ�કયત અબ્�ુશ શમ્સ હ. એમની મા
હબી બીન્તે ખલીલ હત. અબ્દ� મનાફ� આતેકા બીન્તે �ુર ા
સલમીય્યા �બન �હલાલ સાથે લગ્ન કય. અબ્દ� મનાફ �પ
સ�દયર્ના કારણે કમર(ચંદ) કહ�વાતા હતા. દયારબકર��ું
કહ�� ું છે ક� પોતાને મોગીરા કહ�તા હતા અને તેઓ
પરહ�ઝગાર� અને િસલે ર હ�મીની નસીહત કરતા હતા. બાપ
અને બેટો બંને એકજ અક�દાના હતા અને તેમણે કદ� પણ
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�ુતપરસ્ત ન કર� હતી. એ પણ પોતાના બાપ કોસીની પેઠ�
ુ ાર ફઝાઈલના મા�લક હતા
અનહદ મનાક�બ અને બે�મ

,

તેમજ �ુર� મોહમ્મદ�ના હાિમલ હત. એમની વફાત શામ
દ� શના ગઝઝા નામના �ુકામે થઈ હતી.
અબ્દ� મનાફની હયાતીમાં તો કોઈ ઝગડો ઉભો થયો
નહોતો પણ એમના મરણ બાદ એમની ઔલાદના �દલમાં
લાગણી ભડક� ઉઠ� ક� અબ્�ુદ્દારની ઔલાદ પાસેથી એમ
મન્સબ ક� �મના તેઓ અહલ નહોતા લઈ લેવામાં આવ.
અબ્દ� મનાફની � ઔલાદમાં આ લાગણી પેદા થઈ તેમાં
હાિશમ, �ુ��લબ, અબ્દ� શમ્સ અને નવફ�લ ખાસ હ�સીય
ધરાવતા હતા. એમણે તેથી બની અબ્�ુદ્દાર પાસેથી કાં તો
મન્સ તેમને �ુપ્રદ કરવા અથવા તો તેન

વહ�ચણી

કરવાની માંગણી કર�. બની અબ્�ુદ્ એમની માંગણી નકાર�
કાઢ� એટલે લડાઈ�ું સ્વ�પ ધારણ ક�ુ. આખર� એ વાત પર
�ુલેહ થઈ. �રફાદા , સેકાયા અને કયાદતના મનસબો બની
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અબ્દ� મનાફ પાસે રહ� અને સરદાર� તથા અલમબરદાર�નો
મન્સબ બની અબ્�ુદ્દાર પાસે રહ� અને દા�� દવાની સદ
બંને વચ્ચે સહ�યાર� રહ.

*****
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હાિશમ
એમ�ું નામ અમ અને �ુન્ િનયત અ�ુ નફલા હતી.
એમના વા�લદ અબ્દ� મનાફ અને મા આતેકા �બન્ત
�ુરર્તસ્સલમીના હત. તેઓના �ુલદ
ં મરતબાના કારણે
એમને અમ�લ ઓલા પણ કહ�વામાં આવ� ું હ�.ું હાિશમ અને
એમના ભાઈ અબ્�ુશ્શમ્સ જોડ�યા ભાઈ . એમનો જન્મ
થયો ત્યાર� એક બી� સાથે તેમના શર�ર ચ�ટ�લા હતા અને
તે એ ર�તે ક� હાિશમના પગનો પંજો અબ્�ુશ શમ્સની પેશાન
સાથે ચ�ટ�લો હતો. તેમને તલવાર વડ� કાપીને �ટા પાડવામાં
આવ્યા એના કારણે ઘ�ું �ૂન િનકળ્�ું હ�. �ના પરથી
ન�ુ મીઓએ એવી ભ િવષ્યવાણી કહ� હતી ક , આપસમાં બંને
વચ્ચે હંમેશા તલવાર ચાલતી રહ�શે અને હક�કતમાં બન્�ુ
પણ એ

જ છે . એ બંને ભાઈઓની ઔલાદ વચ્ચે વંશ

પરં પરાગત લડાઈઓ થતી રહ� હતી અને એ જગનો
ં
�ત
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�હ. ૧૩૩ માં આવ્યો અને એવી ર�તે ક� બની અબ્બા
(હાશમી) અને બની ઉમય્યા(શમ્સ) વચ્ચે ભયંકર લોહ�યાળ
જગ
ં ખેલાયો અને તેના પ�રણામે બની ઉમય્યાનો �ુલંદ
મરતબો અને સ�ાનો � ૂરજ હંમશ
ે ના માટ� અસ્ત પામ્.
હાશીમ ઘણાં જ ઉદાર �દલના અને �ટા હાથે દાન
કરનાર માણસ હતા. ધનવાનોમાં તેમ�ું સ્થાન ઘ�ું ઉ�ું હ�ુ.
હા�ઓની સેવા એમના �વન�ું મહાકાયર્ હ�ુ.
ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક�

, આપને હાિશમ એટલા માટ�

કહ�વામાં આવે છે ક� આપે એક ભયંકર �ુકાળના વખતે
પોતાના �ગત નાણાં વડ� �ુરતા જથ્થામાં શામથી એક
�તના નાન (રોટ�) ખર�દ કર� અને મકકામાં લાવીને
લોકોમાં વહ�ચણી કર� , એ વખતે એમણે લોકોને ક�ું એને
શોરબામાં તોડ�ને ખાવો. હાિશમનો અથર્ તોડ�ું થાય છે એટલે
હાિશમ કહ�વડાવવા લાગ્યા અને હાિશમ તર�ક� મશ�ૂર થય.
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એમણે પહ�લી શાદ� પોતાના ખાનદાનની એક બા�ુ
સાથે કર� હતી. એ બા�ુથી એમને � �ુત્ર થયા તેમ�ું ના
અસદ હ�.ું બી� શાદ� ખઝર�ઓના એક મશ�રૂ ક�બલા
બની અદ� ઈબ્ને નજ્�ર યસર(મદ�ના)ની

ન��ુ�રફયન (માતા અને િપતા બંને પક્ષે શ્) ની �ુખ્તર

સાથે કર�. એ બા�ુના પેટ� � પ્રિતભાશાળ� �ુત્રનો જન્મ

તે આગળ જતાં અબ્�ુલ �ુ�લીબ શયબ�ુલ હમ્દના નામ

ઓળખાવા લાગ્યા હત. અબ્�ુલ �ુ�લીબ હ� તો �ૂધ પીતા
બાળક હતા ત્યાં તો જનાબે હાિશમનો ઈન્તેકાલ થઈ ગ.
એમની ઔલાદ સંબધ
ં ી હઝરત �બ્રઈલ�ું કહ��ું છે , મ� � ૂવર્
અને પ��ચમ બંને છણી નાખ્યા પણ મોહમ્મદ �ુસ્�ુ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમથી બહ�તર
માનવ વ્ય�ક્ત નથી અને બની હાિશમથી બહ�તર કો
ખાનદાન નથી. જનાબે હાિશમનો ઈન્તેકાલ .સ. ૫૧૦માં
શામના ગામ ગઝઝા ખાતે થયો હતો.

*****
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જનાબે અસદ
જનાબે અસદ હઝરત હાિશમના મોટા �દકરા હતા.
એમની િવલાદત ઈ.સ. ૪૯૭ પહ�લાં થઈ હતી. એમની �દર
ઈન્સાની હમદદ� કમાલની હદ �ુધી પહ�ચી ગઈ હત.
ફખ�દ્દ�ન રાઝી�ું બયાન છે  , જનાબે અસદને એક �દવસ
પોતાનો એક િમત્ર સખ્ત �ૂખ્યો હોવા�ું જણા(ક� � દોસ્ત
બની મખ�મમાંથી હતો) પોતાની માને ક�ું ક� એના માટ�
ખાવાનો બંદોબસ્ત કરો એમણે તેના ઘર� �ુરતા જથ્થામા
પનીર અને લોટ મોકલાવી દ�ધો અને તેને રાહત પહ�ચાડ�.
પછ� એ બનાવથી જનાબે હાિશમે પ્રભાિવત થઈન
મકકાવાસીઓને એકઠા કયાર ્ અને તેમની �દર વેપારનો
શોખ �� ૃત કય�. અસદનો અથર્ િસ�હ થાય છ . ઈબ્ને
ખાલવીયા�ું કહ�� ું છે ક� િસ�હના માટ� ૫૦૦ શબ્દ છે �માંનો
એક શબ્દ ‘અસદ’ છે . િસ�હ � ૂખ અને તરસ પર સા�બર હોય
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છે . અલ્લામા તર�હ��ું કહ��ું છે ક� િસ�હની ઔલાદ ઓછ� થાય
છે . કદાચ એ જ કારણ હ� ું ક� જનાબે અસદની ઔલાદ ઓછ�
હતી. બલ્ક� દ�કરો તો એક�ય નહોતો ફકત એક દ�કર� હત.
�મ�ું નામ ફાતેમા હ�.ું � પાછળથી હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના મા થયા હ.

*****
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જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લ
જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લબ હઝરત હાિશમના
જલીલ� ુલ કદ્ર સાહ�બઝાદા હ. તેઓ ઈ.સ. ૪૯૭ માં પેદા
થયા. બાપનો ઈન્તેકાલ તો બાળપણમાં જ થઈ ગયો હત

,

પરવર�શની ફરજો એમના કાકા �ુ��લબના લાડ પ્યારમાં
અદા થઈ હતી અને તેઓ અરબોના ઘણા મોટા સરદાર કરાર
પામ્યા હત. એમના િપતાની પેઠ� એમની માતા પણ (�મ�ું
ું શરાફત અને અઝમતમાં અત્યંત
નામ સલમા હ�.)
�ુલદ
ં �ની મં�ઝલ પર હતાં. ઈબ્ને હશ્શામ�ું કહ��ું છે ક
ખાનદાનની ઉચ્ચતાના કારણે પોતાના િનકાહની શતર્માં એ
શતર્ એ પણ રાખી હતી ક� બાળક જન્મે તે સમય �ું માર
મોસાળમાં વીતાવીશ અને વળ� જયાર� ચાહ�શ ત્યાર� મારા
માં-બાપના ઘર� રહ�શ. જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લબ�ું એક નામ
શયબ� ુલ હમ્દ હ�ુ. કારણ ક� જન્મ વખતે તેમના માથાના
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વાળ સફ�દ હતા. અને શયબનો અથર્ માથાના વાળની સફ�દ�
થાય છે અને એમના નામ સાથે

‘હમ્’ શબ્દ એટલા માટ�

લગાડવામાં આવ્યો હતો ક� � બ�ુ આગળ જતાં હદ ઉપરાંત
પ્રસંશા પામશે એવા �ચન્હો છે ક� નાનપણમાં પણ નજ
પડ�ા હતા અને જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લબ સમજદાર થયા
ત્યાં �ુધીમાં એમના િપતા હઝરત હાિશમની પેઠ� �ૂબ
નામવર અને મશ�રૂ થઈ ગયા. એમણે પોતાના પર શરાબ
હરામ કર� દ�ધી હતી અને �હરાની ગાર (�ુફા)માં બેસીને
ઈબાદત કરતા હતા. એમ�ું દસ્તરખાન એટ�ું િવશાળ હ�ું ક�
ઈન્સાનો ઉપરાંત પક્ષીઓને ખોરાક મળ� રહ�તો .
�ુ:ખીયારાઓની મદદ , અપંગો અને મોહતાજોની દ� ખભાળ
એમની ખાસ ટ� વ હતી. એમણે ક�ટલાક એવા તર�કા વહ�તા
� ૂ�ા ક� � પાછળથી મઝહબી દ્ર�ષ્ટ�બ��ુથી ઈન્સ
�જ�દગીના ઉ�ુલ બની ગયા. દા.ત. નજર �ુર� કરવી
મહ�રમથી િનકાહ કરવાથી �ૂ ર રહ�� ું

, છોકર�ના વધને

,
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�ુમાનેઅત, દા� અને �ઝનાની મઝીમ્મત અને ચોરનો હાથ
કાપવાની સ� િવગેર�. ઝમઝમનો �ૂવો એક �ુ

દતથી બંધ

હતો તેને ફર� પાછો ખોદાવીને ચા�ું કરવા�ું યશસ્વી કામ
પણ હઝરત અબ્�ુ �ુ��લબના ફાળે �ય છે .
એમના સમયનો એક મહાન બનાવ ખાનએ કાબા
પર ચડાઈ છે . ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� અબ્રહ�ુ અશરમ
યમનનો ઈસાઈ બાદશાહ હતો. એની �દર મઝહબી
તઅસ્�ુબ અનહદ હત. ખાન એ કાબાની �ર
ુ મત જોઈને
એની અદ� ખાઈની આગ ભડક� ઉઠ�. અને તેના વકારને
ઘટાડવા માટ�

સ�્આ નામના શહ�રમાં એક ભવ્ય �ગ�ર

બંધાવી અને અને લોકોના �દલમાં તેના પ્રત્યે કાઅબાવા
અઝમત પેદા ન થઈ શક� એટલે તેણે કાઅબાને જમીન
દોસ્ત કર� દ�વાનો િન�ચય કય� અને અસ્વદ બીન

ક�ુદ

હબ્શીની સરદાર� હ�ઠળ એક જંગી લશ્કર મકકા તર
મોકલાવ્�ુ. �ુર�શ , કનાના, ખઝાઆ અને હઝીમ પહ�લા તો
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લડવા માટ� તૈયાર થયા પણ લશ્કરની મોટ� સંખ્યા જોઈન
�હમ્મત હાર� ગયા અને બાળ બચ્ચાંઓને સાથે લઈન
મકકાના પહાડોમાં લપાઈ ગયા. અલબ� જનાબે અબ્�ુલ
�ુ��લબ પોતાના થોડાક સાથીઓ સાથે ખાનએ કાઅબાના
દરવા� પર જઈને ઉભા થઈ ગયા અને ક�ું મા�લક ! ઘર
તા�ં છે અને માત્ર �

જ તે� ું રક્ષણ કરનારો . એ

દરિમયાનમાં અબ્રહા�ું લશ્કર ચઢ� આવતાં મકકાવાસીઓ
ઢોરો ખેતરમાંથી પકડ� લીધા. એમાં જનાબે અબ્�ુલ
�ુ��લબના �ટો પણ હતા. �ુંકમાં અબ્રહાએ હ�નાન �ુમયર�ન
મકકાવાળાઓ પાસે મોકલ્યો અને ક�ું ક� અમે તમારા સાથે
લડવા નથી આવ્યા અમારો ઈરાદો માત્ર કાઅબા
જમીનદોસ્ત કરવાનો છ.
જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લબે જવાબ આપ્

ક� અમાર�

પણ સામનો કરવાનો મતલબ નથી. ત્યારબાદ જનાબે
અબ્�ુલ �ુ��લબે અબ્રહાથી મળવાની દરખાસ્ત કર�
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તેણે ઈ�ઝત આપી તેઓ દરબારમાં દાખલ થયા. અબ્રહા
તેમનો ભવ્ય સત્કાર કય� અને તખ્ત પરથી ઉતર�ને એમ
સાથે જમીન પર બેઠો. જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લબે વાતચીત
દરિમયાન પોતાના �ટ છોડ� �ુકવા માટ� ની માંગણી કર�.
એણે ક�ું તમારા બાપ દાદાઓ�ું મકાન "કાઅબા ” સંબધ
ં ી
કંઇ ન ક�ુ.ં તો એમણે જવાબ આપ્યો ક� �ું �ટોનો મા�લક �ં
એટલે �ટોની માંગણી ક�ં �ં અને � કાઅબાનો મા�લક છે તે
�ુદ પોતાના ઘર�ું રક્ષણ કર. જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લબના
�ટો એમને મળ� ગયા. તેઓ ત્યાંથી પાછા ફયાર્ અને ઘર
આવીને �ુર�શોને તો પહાડો પર મોકલી દ�ધા અને પોતે ત્યાં
રોકાઈ ગયા. �ુંકમાં એક અબ્રહા જંગી લશ્કર લઈને કાઅ
તરફ આગળ વધ્ય , �ુદા�ું કર�ું �ુ વો ક� એ �ુસ્તાખ અને
બેબાક લશ્કર સાથે ચંદ કદમ આગળ વધ્યો ક� ત

જ

મકકાની પ��ચમ �દશા તરફથી અલ્લાહ�ું અબા�બલ�ું લશ્ક
પણ ન�ુદાર થ�ુ.ં આ પક્ષીઓની ચાંચ અને પં�માં એ
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એક કાંકર� હતી. એમણે એ કાંકર�ઓ અબ્રહાના લશ્કર
વરસાવવા�ું શ� ક�ુ.� નાની નાની કાંકર�ઓ મોટા મોટા
પત્થરો�ું કામ ક�ુ� અને અબ્રહાના આખા લશ્કરનો સફ
કર� દ�ધો. અબ્રહા મહ�ૂદ નામે લાલ રંગના હાથી પર સવા
હતો તે લશ્કરની આ બરબાદ� જોઈને યમન તરફ નાઠો પણ
રસ્તામા જ જહ �નમ વાસીલ થઈ ગયો. આ બનાવ ઈ.સ.
૫૭૦માં બન્યો હત. અબ્રહા હાથી પર ચઢ�ને લડવા આવ્
હતો અને અરબોએ આ પહ�લાં �ાર� ય હાથી િનહાળ્યા
નહોતા. વળ� આ લડાઈમાં નાના નાના પક્ષીઓની નાન
નાની કાંકર�ઓથી મોટા મોટા હાથીઓનો કચ્ચરઘાણ વાળ�
દઈને અલ્લાહ�ું ઘર બચાવી લેવામાં આવ્�ું હ�. આ બધાના
કારણે આ બનાવને હાથી તરફ મન્�ુબ કરવામાં આવ્યો અને
તે બનાવના �દવસથી સાલની ગણતર� કરવામાં આવી અને
તેને ‘સન� ુલ ફ�લ’ કહ�વામાં આવ્�ુ.
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મહ�દ�ના કલપની ઈ�દ (શોધ) પણ જનાબે
અબ્�ુલ �ુ��લબે કર� હત. ઈબ્ને નદ�મ�ું કહ��ું છે ક

,

જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લબના હાથે લખેલો એક પત્ર મા�ૂન
�ુસ્તકાલયમાં મૌ�ુદ હત. અલ્લામા મજલીસી અને મૌલવી
િશબ્લી�ું કહ��ું છે ક , જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લબ૮૨ વષર્ની
વયે વફાત પામ્યા અને તેમને હ�ુન નામના �ુકામે દફન
કરવામાં આવ્ય. મારા મત �ુજબ આપની વફાત ઈ.સ.
૫૭૮માં થઈ હતી.

*****
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જનાબે અબ્�ુલ્લ
જનાબે અબ્�ુલ્લ , જનાબે અબ્�ુલ �ુ��લબના
સાહ�બઝાદા હતા. એમની �ુિ�ેયત અ�ુ મોહમ્મદ હત.
આપની વાલેદા�ું નામ ફાતેમા હ�.ું �

અમ્ �બન આએઝ

�બન ઉમર �બન મખ�મના સાહ�બઝાદ� હતાં. હઝરત
અબ્�ુલ્લાહના ઘણા ભાઈઓ હ. એ બધામાં હઝરત અ�ુ
તા�લબને ઘણી જ અહિમય્યત હાિસલ હત. હઝરત
અબ્�ુલ્લાહ જ અઝી�ુલ મરતબત �ુ�ગર્ હસ્તી છે �મન
આપણા નબીએ કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના વા�લદ હોવાનો શરફ હાિસલ થય. આપ ઘણા
જ મોભાદાર , ગંભીર, શર�ફ અને ઉમદા સ્વભાવના હત.
જલાલત નસબ (ગૌરવશીલ�ુળ)ના કારણે અને મકારમે
અખ્લાક(ઉચ્ચ આચાર િવચા)ના કારણે પણ બધા �ુર�શી
નવ�ુવાનોમાં માનની નઝર� જોવામાં આવતા હતા. સારા
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કામો અને ચહ�રા મોહરા તથા દ� ખાવમાં એકલા અને અજોડ
હતા. હાવભાવમાં અને ર�તભાતની મનહરતામાં અને
વાણીની મીઠાશમાં એમનો કોઈ સમોવ ડ�યો નહોતો. હઝરત
અબ્�ુલ �ુ��લબ બધા �ુત્રોમાંથી એમના પ્રત્યે વહાલ
ધરાવતા હતા. એક વખતની વાત છે ક�

, અબ્�ુલ �ુ��લબે

એવી મ�તત માની હતી ક� અગર �ુદા મને દસ �ુત્રોન
નવા�શ કરશે તો �ુ ં �ુદાની રાહમાં એક �ુત્ર �ુરબાન કર
દઈશ અને આ માનતાને �ુર� કરવા માટ� અબ્�ુલ્લાહને �ઝબ
કરવા જવા લાગ્યા તો લોકોએ પકડ� લીધા અને ક�ું આપ
�ુરબાની માટ� �ુર� નાંખો. પછ� તેમ કરતાં �ુર� વારં વાર
અબ્�ુલ્લાહના નામ પર જ નીકળ્યો અબ્�ુલ �ુ��લબે જ
આગ્રહ �ૂવર્ક એમને �ઝબ્હ કરવા ચા�ું પણ લોકોએ �
સંખ્યા વધાર�ને સો �ુધી લઈ ગય. �તમાં ત્રણવા
અબ્�ુલ્લાહના �ુકાબલામાં સો �ટોનો �ુર� નીકળ્યો અ
અબ્�ુલ્લાહ ઝબ્હ થતાં બચી . ત્યાર પછ� એમના િનકાહ
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ઝહર કબીલાના વહબ �બન અબ્દ� મનાફની સાહ�બઝાદ�
આમેના સાથે કરવામાં આવ્ય. શાદ�ના વખતે હઝરત
અબ્�ુલ્લાહની �મ૧૮ વષર્ની હત. એ ૨૮ વષર્ની વયે
વફાત પામ્ય. ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક�

, આપ મકકાથી

વેપારના િસલિસલામાં મદ�ના ગયા હતા અને ત્યાં જ
આપનો ઈન્તેકાલ થઈ ગય. એમને અબવા નામના �ુકામે
દફન કરવામાં આવ્ય. વારસામાં તેઓ �ટ , બકર�ઓ અને
એક કનીઝ � ૂ કતા ગયા. કનીઝ�ું નામ બરકત
અયમન’ હ�.ું

*****

‘ઉફ� ઉમ્મે
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હઝરત અ�ુ તા�લબ
હઝરત અ�ુ તા�લબ જનાબે હાિશમના પૌત

,

અબ્�ુલ �ુ��લબના �ુત્ર અને હઝરત અબ્�ુલ્લાહના
ભાઈ હતા. એમના માદર� �ગરામી ફાતેમા �બન્તે અમ
મખ�મી હતા. શમ્�ુલ ઓલમા નઝીર અહમદ�ું કહ��ું છે ક�
આપ અબ્�ુલ �ુ��લબના �ુત્રોમાં બધાથી વધાર� બાવક
અને �ુ�ધ્શાળ� હતા. અબ્�ુલ �ુ��લબના બાદ પયગમ્બર
ઈસ્લામની પરવર�શ એમણે કર� હતી અને પોતે �વતા રહ્
ત્યાં �ુધી એમની �ુસરત અને �હમાયત કરતા રહ. મૌલવી
િશબ્લી�ું કહ��ું છે ક� અ�ુ તા�લબ �વતા રહ્યા ત્યાં �ુધ
હઝરત ને પોતાની સાથે �ુવાડતા અને �યાં જતા ત્યાં
પોતાની સાથે લઈ જતા હતા , �ુફફાર� �ુર�શ અને શરારતી
ય�દ
ુ �ઓથી એમણે � હઝરતની �હફાઝત કર� અને તેમને
કોઈ પણ પ્રકારની ઈ� ક� હાની પહ�ચવા દ�ધી ન.
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ઈિતહાસકાર ઈબ્ને અસીર�ું કહ��ું છે ક� શામના
સફરના પ્રસંગે એક સાહ�બની નઝર � હઝરત સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પર પ

, એણે તેમની �દર

�ુ�ગ�ના �ચન્હો જોય. એણે તેથી અ�ુ તા�લબને ક�ું તમે
એમને જટ વતન ભેગા કર� દો. એ�ું ન થાય ક� ય�દ
ુ �ઓ
એમને માર� નાખે. રાહ�બના આ કહ�ણ પરથી હઝરત અ�ુ
તા�લબ પોતાનો બધો માલ વેચીને મકકાનો માગર્ લીધ.
ઈિતહાસકાર દયાર બકર��ું કહ�� ું છે ક� હઝરત
મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ
હઝરત અ�ુ તા�લબની તહ�ર�કથી જ ખદ��નો માલ વેચવા
માટ� શામ લઈ જતા હતા. થોડા �દવસ બાદ જનાબે
ખદ��એ શાદ�ની ખ્વાહ�શ �હ�ર કર� અને સગપણ થઈ
ગ�ુ.ં જનાબે અ�ુ તા�લબ � હઝરત તરફથી િનકાહનો
�ુત્બો પડ�ા અને જનાબે ખદ�� તરફથી વરકા �બન નૌફલે
િનકાહ પઢ�ા. અ�ુ તા�લબના �ુત્બાના શ�આતના શબ્દો
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હતા. "અલ્હમ્દો �લલ્લા�હલ્લઝી જઅલના િમન��ર�
ઈબ્રાહ” (હમ્દ છે એ અલ્લાહ માટ� ક� �ણે અમને હઝર
ઈબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામની ��રય્યતમાં બનાવ.)
ચારસો લાલ દ�નાર પર અકદ થયા. અકદ� િનકાહ બાદ
હઝરત અ�ુ તા�લબ ઘણાં જ �ુશ થઈ ગયા હતા. અલ્લામા
તર�હ� હઝરત ઈમામ જઅફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
હવાલાથી લખે છે ક� અ�ુ તા�લબ ઈમાનના તહફ�ઝમાં
અસ્હાબે કહફની �મ હત. શમ્�ુલ ઓલમા નઝીર એહમદ�ું
કહ�� ું છે ક� , અબ્�ુલ �ુ��લબ અને અ�ુ તા�લબ �દને �ફતરત
પર મઝ�ુતીથી કાયમ હતા. અલ્લામા િસ�ુતી�ું કહ��ું છે ક�
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના
દાદાઓમાં એક પણ માણસ �ુશ�રક નહતો. અ�ુતા�લબના
સંબધ
ં માં શમ્�ુલ ઓલમા નઝીર એહમદ�ું કહ��ું છે ક� તેઓ
�દલથી પયગમ્બર� ઈસ્લામને સાચા પયગમ્બર અ
ઈસ્લામને �ુદાઈ દ�ન સમજતા હત. શમ્�ુલ ઓલમા
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િશબ્લી�ું કહ��ું છે ક� જનાબે અ�ુ તા�લબ મરતી વખતે પણ
કલમો પઢ� રહ્યા હ. હઝરત અ�ુતા�લબના મોમીન અને
�ુસલમાન હોવા િવશે ઈિતહાસકારોમાં એકમત છે .
અ�ુતા�લબની બે પં�ક્તઓ કાબીલે �ુલાહ�ઝા છ.

વ દઅવતની વ અ�લમ્તો અ� ક સાદ� �ુન,વ લકદ
સદકત ફ �ુ ન્ત કબ્
અન્

દ�ન મોહમ્મ�દ

અમીના,વ લકદ અ�લમ્તો બ
િમન ખયર� અદયાિનલ

બર�ય્યત દ�ના.
તર�ુમો : "અય મોહમ્મદ ! તમે મને ઈસ્લામ તરફ
બોલાવ્યો અને �ું સાર� પેઠ� ��ું છે ક� તમે યક�નન સાચા
છો. કારણ ક� તમે આ ન�ુવ્વતના પદના પહ�લાં પણ લોકોની
નઝરમાં સાચા રહ્યા . �ુ ં સાર� પેઠ� �ણકાર �ં ક� અય
મોહમ્મદ તમારો દ�ન �ુિનયાના બધા દ�નોથી બહ�તર છ.
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હઝરત અબ્�ુલ �ુ��લબના મોહરદાર ફાતેમા બીન્ત
અસદ હતાં. � બેઅસતના પહ�લા વષ� ઈમાન લાવ્યા હતા
અને �હ.સ. ૪માં મદ�નાએ �ુનવ્વરા ખાતે વફાત પામ્.
હઝરત અ�ુ તા�લબનો ઈન્તેકાલ૮૫ વષર્ની વયે બેઅસતના
દસમાં વષ� શવ્વાલ મહ�નામાં થયો હત. એમની વફાતના
સાલને હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમે આ�ુલ �ુઝન(ગમગીની�ું વષર) �ું નામ આપ્�ું
હ�.ું

*****
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જનાબે અબ્બા
જનાબે અબ્બાસ હઝરત અબ્�ુલ �ુ��લબના ફરઝં
અને પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમના કાકા થતા હત. એમની મા�ું નામ ફાતેમા હ�.ું
હઝરત અબ્બાસ ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમથી વયમાં બે ક� ત્રણ વષર્ મોટા. તેઓ લાંબા
કદના હતા. અને દ� હ� ક્રાંિતમાન હ. તેઓ �હજરતની પહ�લાં
ઈસ્લામ લાવ્યા હ. તેઓ સાએ�ુરાર ્ય હતા એમણે ફતેહ
મકકા અને ગઝવએ �ન
ૈ માં ભાગ લીધો હતો. એમના દસ
ુ ન
�ુત્રો અને ક�ટલીક �દકર�ઓ હ. આખર� �મરમાં એમણે
�ખો �ુમાવી હતી. તેઓ ૧૨મી રજબ �હ.સ. ૩૨માં ૮૮
વષર્ની વયે મદ�ના ખાતે વફાત પામ્યા હતા અને તેમન
જ�મ� ુલ બક�અમાં દફન કરવામાં આવ્યા હત.

*****
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જનાબે હમ્ઝ
જનાબે હમ્ઝ

, હઝરત અબ્�ુલ �ુ��લબના

સાહ�બઝાદા અને � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના કાકા થતા હતા એમની માતા�ું નામ હાલા
�બન્તે વહબ હ�ું � નબી સાહ�બના માદર� ગીરામી હઝરત
આમેનાના િપત્રાઈ બહ�ન થતા હ. જનાબે હમ્ઝાએ
બેઅસતના છઠ્ઠા વષ� ઈસ્લામ મઝહબ �ગીકાર કય� .
એમણે જગે
ં બદરમાં ભાગ લીધો હતો. અને ઘણાં પરાક્રમ
બતાવ્યા હત. એમણે જગે
ં ઓહદમાં પણ ભાગ લીધો હતો
અને ઘણી બહા�ુર� બતાવી હતી. એમણે તે જગમાં
ં
૩૧
કાફફરોનો વધ કય� ત્યારબાદ એમનો પગ લ

સતા તેઓ

જમીન પર પડ� ગયા હતા. �ના કારણે પીઠ પરથી �ઝરહ
હટ� ગઈ એ તકનો લાભ લઈ વહશી નામે એક હબ્શીએ
નેઝાનો ઘા કય� અને તેના પ�રણામે તેઓ એ જ વખતે ૫
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શવ્વાલ �.સ. ૩ના શહ�દ થઈ ગયા હતા. કાફફરોએ આપના
શર�રના અ� ૂક ભાગને કાપી નાખ્યા હતા અને મોઆિવયાની
માં �હન્દાએ તેમના કલે�ને કાઢ�ને ચાવી નાખ્�ું હ�. એટલા
માટ� મોઆિવયાને ઈબ્ને આક�લિતલ અકબાદ(કલે�ુ ં ખાઈ
જનાર માના �દકરા) કહ�વામાં આવે છે હઝરત હમ્ઝાની ઉમર
શહાદતના વખતે ૫૭ વષર્ની હત. જનાઝાની નમાઝ હઝરત
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મે પઢાવી
હતી.
ઈિતહાસના પાને એક મશ�રૂ બનાવ ન�ધાયો છે ક� ,
�હ.સ. ૪૦માં જયાર� મોઆિવયાએ નહ�ર ખોદાવી ત્યાર�
ઓહદના શહ�દોની કબરો પણ ઉખડ� ગઈ હતી. નહ�રના
ખોદકામમાં એક �ુહાડો જનાબે હમ્ઝાના પગને લાગ્યો ત
એના કારણે એમના પગમાંથી તા�ુ ં લોહ� �ર� થઈ ગ�ુ.ં

*****
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હઝરત અ�ુ તા�લબના ફરઝંદો
ઈબ્ને કતીબા�ુ કહ��ું છે ક , હઝરત અ�ુતા�લબના
ચાર ફરઝંદો હતા. (૧) તા�લબ, (૨) અક�લ, (૩) �અફર,
(૪) હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ઈિતહાસકાર દયારબકર��ુ
કહ�� ું છે ક� , તેમને બે સાહ�બઝાદ�ઓ હતી , ઉમ્મે હાની અને
જમાના. તા�લબ જગે
ં બદરમાં �ુસલમાનો સાથે ન�હ લડવા
માટ� સ�ુદ્ધમાં પડ�ને �ુબી ગયા હ. એમને કોઈ ઔલાદ
નહોતી થઈ. અક�લનો જન્મ .સ. ૫૯૦ માં થયો હતો
એમની �ુન્િનયત અ�ુયઝીદ હતી. �દ
ુ � �બયાના પ્રસંગે એમણ
ઈસ્લામ �હ�ર કય� અને �.સ. ૮માં મદ�ના આવી ગયા.
એમણે જગે
ં મવતામાં પણ ભાગ લીધો હતો. તેઓ મહાન
નસ્સાબ(અરબોની વંશાવળ�ના �ણકાર) હતા. તેમના પર
કરજનો બોજો થઈ ગયો હતો. આપ મોઆિવયાને મળ્યા
હતા. �ુતયબાની �રવાયત �ુજબ ત્રણ લાખ અશરફ�
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હાિસલ કર� હતી. તે ઘણાં હાજર જવાબી હતા. આખર�
�મરમાં તેમણે �ખો�ું �ુર �ુમાવ્�ું હ�ુ. તેઓ ૯૬ વષર્ની
વયે �હ.સ. ૫૦ (ઈ.સ. ૬૭૦માં) વફાત પામ્યા હત.
હઝરત

જઅફર �ુરત અને િસરતમાં ર�ુલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમથી ઘણી �ુશાબ
(મળતાપ�ુ)ં ધરાવતા હતા. તેઓ શ�આતમાં જ ઈસ્લામ
લાવ્યા હત. એમણે હબ્શાની તથા મદ�નાની �હજરત બંનેમાં
ભાગ લીધો હતો. એમને �હ.સ. ૮

ના જમાદ��ુલ અવ્વલ

મહ�નામાં જગે
ં મવતાની લડાઈમાં મોકલ્યા હતા એમણે
અલમ હાથમાં પકડ� રાખીને જબરદસ્ત જંગ ખેલ્યો હ. એ
લડાઈમાં એમના બંને હાથ કપાઈ ગયા તો એમણે અલમને
દાંતોમાં સંભાળ� લીધો હતો.
એમના માટ� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્ મ� ફરમાવ્�ું ક , એમના કપાએલા હાથોના
બદલામાં �ુદાએ એમને જન્નતમાં બે નીલમની પાંખો અતા
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ફરમાવી છે અને તેઓ ફ�રશ્તાઓ સાથે ઉડ�ા કર� છે એ
શહ�દ થયા પછ� હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ અને જનાબે ફાતેમાએ ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હા  અસ્માઅ �બન્તે ઓમેસ પાસે તા�ઝ(�ુરસો
આપવા) માટ� ગયા હતા. આપે લોકોને �ક
ુ મ આપ્યો ક�
જઅફરના ઘર� જમવા�ું મોકલાવો.
હઝરત જઅફર ૪૧ વષર્ની વયે શહ�દ થયા હત.
એમના શર�ર પર ૯૦ ઝખ્મો થયા હત. એ પોતાની પાછળ
આઠ ફરઝંદો � ૂક� ગયા હતા. એ બધા ફરઝંદોની મા અસ્મા
�બન્તે ઓમેસ હત. આ આઠ ફરઝંદોમાં અબ્�ુલ્લાહ �બ
જઅફર અને મોહમ્મદ �બન જઅફર વધાર� પ્રિતભાશાળ� હ
અબ્�ુલ્લાહ જનાબે ઝયનબના અને મોહમ્મદ જનાબે ઉમ
�ુલ�ુમના શવહર હતા.

*****
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હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લ

0

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
નામ

હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ

િપતા

આલેહ� વસલ્

હઝરત અબ્�ુલ્લાહ �બન અબ્�
ુ �લબ
��

માતા

જનાબે આમેના �બન્તે વહબ

દાદા

હઝરત અબ્�ુલ �ુ��લબ �બન
હાિશમ
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દાદ�

જનાબે ફાતેમા �બન્તેઅમ મખ�મી

નાના

જનાબ વહબ �બન અબ્દ� મનાફ

નાની

જનાબે િમરહ �બન્તે અબ્�ુલ ઉઝ

લકબ

ુ , બશીર, નઝીર,
�સુ ્ �ુફ, મહ�દ
ુ નેબીન,
સેરા� �િુ નર , શફ�ઉલ �ઝ
ુ
રહમ�લ્લીલ

આલમીન િવગેર.

�ુ ન્િનયત

ુ કાિસમ, અ� ુ ઈબ્રાહ�
અ�લ

જન્મ

ુ ્રવા , તાર�ખ ૧૭ રબીઉલ
�ક
અવ્વ,

ુ ફ�લ
સને આ�લ

(અબ્રહાએ હાથીઓ�ું લશ્કર
ખાનએ કાઅબા પર �ુમલો કય� તે
વષર) (હ�જર� સન થી બાવન વષર્
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અગાઉ તા ર�ખ ૨૦ એપ્રીલ.સ.
૫૭૧)
જન્મ

મકકાએ મોઅઝઝમા

સ્થળ
વફાત

સોમવાર તા ર�ખ ૨૮ માહ� સફર

,

ુ ા�બક , તાર�ખ ૮ �ુન
�હ.સ. ૧૧ �ત
ઈ.સ. ૬૩૩
દફન

ુ વ્વરા
મદ�નાએ �ન

સ્થળ
વય

૬૩ વષર્

ઔલાદ

(દ�કરા) જનાબે કાસીમ , અબ્�ુલ્લા
અને ઈબ્રાહ
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ુ જન્
(દ�કર�) ખા�ને

નત જનાબે

ુ ાહ� અલય્હા
ફાતેમા ઝેહરા સલા�લ્લ
*****
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હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલ
વ આલેહ� વસલ્લ
હઝરત મોહમ્મદ� �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમ જગતમાં અજોડ અને શ્રેષ્ઠ બની હાિશ
કબીલાના ચશ્મો �ચરાગ હતા આપના વા�લદ� મા�દ�ું નામ
અબ્�ુલ્લાહ અને વાલેદાએ મા�દા�ું નામ આમેના હ�.
આપની તાર�ખે િવલાદતમાં ઈખ્તેલાફ છ. ક�ટલાક �ુસલમાન
૨, ક�ટલાક ૬ અને ક�ટલાક ૧૨મી રબીઉલ અવ્વલ બતાવે
છે . પણ િશયા ઓલમા અને �ુન્

િન જમાતના ક�ટલાક

ઓલમા સને આ�ુલ ફ�લ ૧ ના રબીઉલ અવ્વ ની ૧૭ મી
તાર�ખ બતાવે છે અને સહ�હ માને છે . આ સાલ ઈ.સ.
૫૭૦ના �ુતા�બક છે . આપની િવલાદત મકકાએ
મોઅઝઝમામાં થઈ. ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� આપે પેદા
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થવાની સાથે બંને હાથો જમીન પર ટ� કવી તકબીર કહ� અને
હમ્દ� �ુદા બ�વી લાવ્.
શયખ મોહમ્મદ સબાન�ું બયાન છે ક� આપ ખત્ન
થએલ અને નાફ કપાયેલ પેદા થયા હતા અને આપના પેદા
થવાની સાથે એક એ�ું �ુર ચમ�ું ક� �નાથી આખી �ુિનયા
રોશન થઈ ગઈ. વળ� એ ક� ફારસના આતશ કદાની એ આગ
� હ�રો વષર્થી સળગતી હતી તે �

�ઈ ગઈ. �કસરાના

મહ�લમાં એવો ઝલઝલો આવ્યો ક� તેના૧૪ કાંગરા
પડ� ગયા , તેમજ �ુતોના માથા િસજદામાં

(સ્તં)

�ુ ક� ગયા ,

સાવાનો દર�યો પણ �ુકાઈ ગયો.
આપને આપની વાલેદા અને ઉચ્ચ ખાનદાનની બે
બા�ુઓ સૈ�બયા અને હલીમા સઅ�દયાએ �ુધ પા�ુ.ં માના
ઉદરમાં હતા એ અરસામાં જ આપના વા�લદનો ઈન્તેકાલ
થઈ ગયો હતો અને માતા આપ ૬ વષર્ની વયના થયા ત્યાર
વફાત પામ્ય.
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ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� આપની વાલેદા આપને
લઈને આપના વા�લદ જનાબે અબ્�ુલ્લાહની કબ્રની �ઝય
કરવા મદ�ના ત શર�ફ લઈ ગયા અને એક મહ�ના પછ�
ત્યાંથી પાછા ફયાર્ ત્યાર� અબવા નામના �ુકામે ઈન્તેકાલ
ગયા. અબવા જહફાથી ૨૩ માઈલના �તર� આવે� ું છે .
એમને અબવા ખાતે જ દફન કરવામાં આવ્ય. (આપ આઠ
વષર્ની વયના થયા ત્યાર� આપના દાદા અબ્�ુલ �ુ��
પણ ઈન્તેકાલ ફરમાવી ગય) દાદાના ઈન્તેકાલ બાદ
આપની પરવ�રશ અને તર�બયતની જવાબદાર� આપના
કાકા હઝરત અ�ુતા�લબ અને કાક� જનાબે ફાતેમા �બન્તે
અસદ� પોતાના હસ્તક લીધ.
આપની ઉમર નવ વષર્ની હતી ત્યાર� આપ જનાબ
અ�ુતા�લબ સાથે પહ�લી વાર શામ તરફ જવાના ઈરાદાથી
નીકળ્ય. બસરાથી પેલી બા�ુ જયાર� આપ કફર ગામે
પહ�ચ્યા અને બાહયરએ શહ�બમા

(બોહયરા રાહ�બની
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ઈબાદતગાહ પાસે) ઉતયાર ્ તો એક ઈસાઈ રા�હબે ક�ું ક�
અમાર� મઝહબી �કતાબોમાં � �ચન્હો બતાવવામાં આવ્યા છ
તેની �એ આ માણસ સય્ય�ુલ �ુ

સલીન હશે. અય અ�ુ

તા�લબ તમે ય�દ
ુ �ઓના શરથી બચાવી રાખજો. એ સફર
એવો �ુબારક નીવડ�ો ક� અ�ુ તા�લબનો બધો જ માલ
બસરામાં વેચાઈ ગયો અને શામ જવાની જ�રત પડ� નહ�.
આપની ન�ુવ્વતના સમય પહ�લાં �ુર�શોએ ખાનએ
કાઅબાનો નવેસરથી ચણતર કરવાનો ઈરા દો કય�. મકાનના
ચણતર�ું કામ �ુ� ં થઈ ગ�ું એટલે હજર� અસ્વદને
સ્થાપવાનો વખત આવ્. ત્યાર��ુર�શો વચ્ચે સખ્ત ઈખ્તેલ
પેદા થયો. બધા જ એ શરફથી �ુશરરફ થવા માગતા હતા.
�તમાં એમ નકક� કરવામાં આવ્�ું ક� કાલે સવાર� હરમમાં �
શખ્સ બધાથી પહ�લાં દ ખલ થાય તેને હજર� અસ્વદ

કયા

કબીલાએ સ્થાપના કરવી એ વાત માટ� લવાદ નીમવામાં
આવે. પછ� સવાર થતાં આપ હરમમાં બધાથી પહ�લા દાખલ
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થયા અને હકમ અને લવાદ �ુકરર ્ર કરવામાં આવ્. આપે
�હકમતે અમલીથી એક એવા મ ધ્ય માગર્�ું �ૂચન ક�� ક�
ુ
�થી બધા કબીલાઓ �ુશ થઈ ગયા. આપે ફરમાવ્�ું ક� હર�ક
કબીલાના એક સરદારને �ુટવામાં
ં
આવે જયાર� સરદારો
�ુટાઈ
ં
ગયા એટલે આપે એક ચાદર મંગાવી અને હજર�
અસવદને તેમાં રાખ્યો અને પછ� બધા સરદારોને સંબોધીને
ક�ું ક� સૌ સાથે મળ�ને તેને �ચકો અને આ ર�તે હજર�
અસ્વદને કાઅબાની ભ�ત �ુધી પહ�ચાડ� દ�વામાં આવ્.
આપે પોતાના દસ્તે �ુબારકથી તેને નસબ ફરમાવી દ�ધ.
આપની આ �હકમતે અમલીથી એક ફસાદ જબરો થતો અટક�
ગયો.
જયાર� આપની �મર ૨૫ વષર્ની થઈ અને આપની
સચ્ચાઈ અને દ યાનતદાર�ની ચો તરફ શોહરત થઈ ગઈ.
તો જનાબે ખદ�� �બન્તેખોવૈલદ� પોતાની શાદ�નો પયગામ
મોકલ્ય. હઝરત ખદ�� ઘણા જ પા�કઝા નફસના અને �ુશ
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અખ્લાક બા�ુ હતા �ુર�શના ખાનદાનમાં તેઓ બધાથી વધાર�
દોલતમંદ હતા. હઝરત ખદ��ની એ વખતે ચાલીસ વષર્ની
વય હતી. અકદનો પયગામ

મં�ર થયો અને જનાબે

અ�ુતા�લબે િનકાહ પઢાવ્ય આ બનાવ ઈ.સ. ૫૯૪નો છે .
આડત્રીસ વષર્ની વયમાં આપે �હરાના પહાડ ક� �
જબલે � ૂર પણ કહ� છે . ત્યાં પોતે ઈબાદત કરવા�ું સ્થા
બનાવી લી�ુ.ં આપ એ પહાડની �ુફામાં ઈબાદત કરતા હતા,
તેની લંબાઈ ચાર હાથ અને પહોળાઈ દોઢ હાથ હતી.
ઈબાદત કરતી વખતે ખાનએ કાઅબાને જોઈને લઝઝત
મહ�ુસ કરતા હતા. એમ તો તેઓ બબે ચાર ચાર �દવસ
રાત્રીઓ ત્યાં િવતાવતા હતા પણ માહ� રમઝાનમાં તો આ
�દવસ ત્યાં જ વીતાવતા હત.
આપની બેઅસતના પહ�લા આમ જનતા તરફથી
આપ "અમીન " નો �ખતાબ પામી � ૂ�ા હતા. ચાલીસ
વષર્ની  મર� �ુદાએ આપને મબઉસ બ �રસાલત કયાર . ૨૭
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મી રજબના �દને જયાર� આપ ગાર� �હરામાં ઈબાદતમાં
મશ� ૂલ હતા. �બ્રઈલે આપને બેઅસતની વધામણી આપ
અને "ઈકરહ બે ઈસ્મે  બ્બક"થી �ુરઆને મ�દ શ� ક�ુ.�
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ સાથે નમ
જમાઅત અદા કર�. બેઅસતના ચોથા

વષ� રજબની ૨૭મી

તાર�ખે આપને ઉમ્મે હાનીના ઘરમાં મેઅરાજ થ. મેઅરાજ
�હજરત પછ� બનેલી ઘટના નથી. કારણ ક� � � ૂરામાં તેની
તફસીર છે તે મ�� છે . એમ આલીમો કહ� છે .
બેઅસત પછ� આપે ત્રણ વષર્ �ુધી ઘણી જ ખાન
ફરજોને અદા ફરમાવી ત્યારબાદ �ુદાનો �ુકમ આવી ગયો
"તમને � �ક
ુ મ આપવામાં આવ્યો છે તે �ુલ્લા શબ્દોમ
બંદાઓ �ુધી પહ�ચાડ� આપો " અને બધાથી પહ�લા તમાર�
કૌમ કબીલાના લોકોને રાહ�રાસ્ત પર લઈ આવ. આ �ક
ુ મ
મળ્યા પછ� આપે અ�ુ તાલીબના ઘરમાં અથવા તો સફાના
પહાડ પર ખાનદાનના ચાલીસ માણસોને દાઅવત આપી.
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બધા એકઠા થયા એટલે આપે ફરમાવ્�ું"�ુ ં

" તમારા માટ�

એક એવો દ�ન લાવ્યો �ં � આખેરતમાં તમાર� ન�તનો
ઝામીન છે . આ સાંભળ�ને લોકો કાના�સી કરવા લાગ્યા અને
પયગમ્બર� ઈસ્લામને તબલીગનો મોકો ન મળ. આપે
બી� �દવસે ફર� પાછો દાઅવતનો ઈન્તેઝામ કય� અને
ખાવા પીવાના કામથી ફાર� ગ થયા બાદ આપે બધાને
સંબોધીને ફરમાવ્�ું �ું તમારા માટ� �ુિનયા અને આખેરતની
બહ�તર� લાવ્યો �

, તમારામાંથી કોણ એવો છે ક� �

અલ્લાહના એહકામના તબ્લીના કામમાં માર� મદદ કર�
અને તેમ કર�ને મારો ભાઈ અને મારો વ�ર બનીને �ુદાની
�ુશનીદ�નો પામનાર બની �ય. આપના આ ઈરશાદ પર
કોઈએ કાનધર� લ ન�હ. અલબ� , અલી ઈબ્ને અ�ુ તાલીબ
અલ�ય્હસ્સલામ ઉભા થઈ ગ. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામની ઉમર એ વખતે તેર વષર્ની . તેમણે
ઉભા થઈને અરજ કર� ક� આ સેવા માટ� �ુ ં આપનો મદદગાર
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�ં. �ક
ુ મની બજવણીમાં કોતાહ� ન�હ ક�ં. આપની મદદ
કર�શ અને �ુશ્મનોની �ખો ખ�ચી કાઢ�.
આપે ત્રણવાર �ુસરતની દાઅવત આપ
�ખલાફતના ઉ�રાિધકાર� કરવાનો ઉલ્લેખ કય� પણ હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામ િસવાય કોઈએ પણ આપની
દાવતનો �સ્વકાર ન કય. �તમાં � હઝરતે હઝરત અલીને
પાસે બોલાવ્યા અને છાતીએ ચાંપ્યા અને પછ� એમનાથ
બયઅત લઈને એમને પોતાના ખલીફા �ુકરર ્ર કયા. (આ
ઘટના અલ્લામા અલ્હાજ �ુલામે અલી સાહ�બ(અ.મ.)
�ુજરાતી તફસીરમાં સિવસ્તાર આલેખેલ છ.)
ન�ુવ્વતની �હ�રાત પછ� પોતાના અને પારકા
બધા જ આપના �ુશ્મન બની ગય. આ �ુશ્મનોમાં અ�ુ
�ુફયાન, અ�ુ જહલ અને અ�ુ લહબ અગ્ર ભાગ ભજવત
હતા. આપના પર ગંદક� નાખવી અને આપને ��ુગર અને
દ�વાના �હ�ર કર�ને આપની સતામણી કરવી એ તેમણે
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પોતાનો �વનમંત્ર બનાવી દ�ધો હ.�ત �તની તકલીફો
અને ઈ�ઓનો આપ અને આપના અ�ુયાયીઓને સામનો
કરવો પડતો હતો અને આપને જયાર� લાગ્�ું ક� �ુસલમાનની
હ�િસયતથી મકકામાં �વન �ુઝાર�ું �ુશ્ક�લ છે તેથી આપ.
�હજરત કરવાનો ઈરાદો કર�ને આપના સહાબીઓને હબશ
દ� શ તરફ ચાલ્યા જવાનો �ુકમ આપ્યો આ �ુકમ પામીન
બેઅસતના પાંચમાં વરસે સો મરદો અને ઔરતો �હજરત
કર� ગયા અને હબશમાં એ વખતે નજ�શી રાજ કરતો હતો ,
� ઈસાઈ હતો. એણે આ લોકોને આવકાયાર ્ �ુશ્મનોએ ત્ય
જઈને કોિશશો કર� હતી ક� તેઓને ત્યાં રહ�વા દ�વામાં ન
આવે. પણ તેમના એ નીચે પ્રયાસોમાં તેઓ ફાવ્યા .
�ુ�સ્લમોની �હજરત બાદ આપ સફા પહાડ પર
આવેલ અરકમના મકાનમાં �ુપ્તવાસ કય� અને પ્રસંગોપા
બહાર આવીને તબ્લીગ કરતા રહ. એક �દવસ �ુશ્મનોએ
અ�ુ તા�લબને ક�ું ક� તમે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
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આલેહ� વસલ્લમને અમારા દ�વદ�વીઓને �ુરા કહ�તાં વાર ,
ન�હતર અમે તેને માર� નાખી�ુ.ં હઝરત અ�ુ તા�લબે
મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� 
પાસે એ વાતનો ઉલ્લેખ કયાર્ બાદ એ �ુશ્મનોને જવ
આપ્યો ક� જયાં �ુધી અ�ુતા�લબ �વતો છે ત્યાં �ુધી માર
ભત્રી�ને કોઈ �ખ �ચી કર�ને જોઈ શકશે ન�.
બેઅસતના સાતમાં

વષ� મોહર ્રમ મ�હનામાં અ�ુ

તા�લબ � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
અને બી� ચાલીસ �ુસલમાનોને પોતાના શોઅબમાં (આશ્ર
સ્થાન) લઈ ગયા. અને એમને ત્રણ વષર્ �ુધી ત્યાં મ
રાખ્ય. આ શોઅબ હઝરત અ�ુ તા�લબને વંશ પરં પરાથી
વારસામાં મળે લ. ત્યાં જવા�ું કારણ એ હ�ું ક� �ુર�શીઓએ �
હઝરતનો �ુકમ્મ બ�હષ્કાર કર� દ�ધો હત. શોઅબમાં
આપની � ર�તે �જ�દગી �ુજર� એ અફસોસ

જનક છે . ત્ર

વષર્ પછ� બેઅસતના દસમાં વરસે પાંચ �ુર�શીઓને દયા
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આવી અને તેમણે � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમને મદદ કર�ને તેમને આઝાદ કરાવ્યા અને તે લોક
મકકા પાછા આવી ગયા. એના પછ� � ુરત જ હબશ �હજરત
કર� ગએલા મોહા�રો પણ પાછા ફયાર .
બેઅસતના ૧૪ મા

વષ� એટલે ઈ.સ. ૬૨૪ માં

હઝરત ર�ુલના �ક
ુ મ �ુજબ �ુસલમાનો કોઈને ખબર ન પડ�
તે ર�તે મદ�ના તરફ જવા લાગ્યા અને ત્યાં પહ�ચીને સા
સ્થાન પ્રાપ્ત કર� લ. �ુર�શોને જયાર� �ણ થઈ ક�
�ુસલમાનો મદ�ના જઈને જોર પકડ� રહ્યા છે તો દા
નદવામાં એકઠા થયા અને એ વાત િવષે મંત્રાણા કર� ક�
વસ્ �ુ�સ્થિતનો તેમણે કઈ ર�તે �ુકાબલો કર. આ સંબધ
ં માં
મંત્રાણાઓ ચાલી રહ� હતી તે દર

યાન એક� એ�ું �ુચન

ક�ુ� ક� મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
અ�હ� જ ઠાર કર� દ� વામાં આવે ક� �થી તેમના દ�નનો �ત
જ આવી �ય. બી� એક� �ુચન ક�ુ� ક� તેમને દ� શપાર કર�
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દ� વામાં આવે. અ�ુ જહ�લે એવો મત આપ્યો ક� �ુદા �ુદા
કબીલાના લોકોએ મળ�ને તેમના ઉપર એક� સાથે �મ
ુ લો
કર�ને તેમને કત્લ કર� નાખવા ક� �થી �ુર�શો તેમ �ું લોહ�
ર� ડાવાનો બદલો ન લઈ શક� અને આ મત પ્રમાણે એમણ
બધાએ મળ�ને હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમના મકાનને ઘેર� લી�ુ.
હઝરત �બ્રઈલની �હદાયત �ુજબ આપે હઝર
અલી અલ�ય્હસ્સલામને પોતાના �બસ્તર પર વડાવી દ�ધા
અને �ુઠ� � ૂળ એમની �ખોમાં નાખતા એવી ર�તે બહાર
નીકળ� ગયા ક� �વી ર�તે �ુફ્રમાંથી ઈમાન નીકળ� �ય .
અલ્લામા િશબ્લી ફરમાવે છે ક� આ સખ્ત ખતરાનો પ્
હતો. જનાબે અમીરને મા�ુમ થઈ �ુ� ું હ� ું ક� �ુર�શોએ
આપ�ું � ૂન કરવાનો ઈરાદો કર� લીધો છે અને આ�
ુ
ર�ુ�લ્લાહ�ું �બસ્તર કત્લગાહ
. પણ ખયબરના િવ�તા
માટ� કત્લગાહ �લોની સેજ હત. જયાર� સવાર થઈ તો
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�ુશ્મનોએ દરવાજો તોડ� નાખ્યો અને ઘરમાં દાખલ થય
ત્યાર� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને �ુતેલા જ.
�ુશ્મનોએ �ુછ�ું મોહમ્મદ �ાં  ? જવાબ આપ્યો �યાં છે
ત્યાં �ુદાની અમાનમાં છ.
તાર�ખે િતબ્રીમાં છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ
તલવાર ખ�ચીને ઉભા થઈ ગયા અને બધા ઘરમાંથી ભાગવા
માંડ�ા અહ્યાઉલ ઓ�ુમમાં ગઝાલી લખે છે ક� અલીન
�હફાઝત માટ� �ુદાએ �બ્રઈલ અને િમકાઈલને મોકલ્
હતા. એ બંને આખી રાત હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
ખ્વાગાહ પર પહ�રો ભરતા રહ્. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છે ક� �હજરતની રાતે મને �ટલ
મીઠ� �ઘ આવી હતી તેવી આરામ ભર� લી �ઘ �ાર� ય નથી
આવી. તફસીરમાં છે ક� આ પ્રસંગને અ�ુલક્ષ"વ
મેનન્નાસે મંય્યશર"ની આયત ના�ઝલ થઈ છે .
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�ુંકમાં એ ક� � હઝરત રવાના થવાની સાથે જ હ .
અ�ુબકર તેમની પાછળ થઈ ગયા. આપે રાતના �ધકારમાં
એમ સમ�ને ક� કોઈ �ુશ્મન આવી રહ્યો. ચાલવાની ઝડપ
વધાર� દ�ધી ત્યાર� ઠોકર વાગી અને �ૂન �ર� થઈ ગ�ુ.
પછ� મહ� ૂસ થ�ું ક� ઈબ્ને કહાફા આવી રહ્યા. એટલે આપ
ઉભા રહ� ગયા. એ પછ� તે બંને �ુરની �ુફા પાસે આવી
પહ�ચ્ય.
આપ �ુફામાં દાખલ થયા �ુદાએ તે �ુફાના �ુખ
પર બાવળ�ું એક ઝાડ ઉગાડ� દ��ું , કરો�ળયાએ �ળ વણી
અને ક�ુતર�એ ઈ�ું �ુ� ું �થી �ુફામાં કોઈના હોવાનો
�ુબહો પણ ન રહ્. �ુશ્મનો જયાર� એ �ુફા પાસે આવ્ય
ત્યાર� તે બ�ું જોઈને પાછા ફર� ગય.
�ુંકમાં એ

ક� બેઅસતના ચૌદમા

વષ� રબીઉલ

અવ્વલની પહ�લી તાર�ખે �ુમેરાતની રાતે �ુર�શોએ �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ઘ
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ઘેર� લી�ુ.ં અને � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ રબીઉલ અવ્વલની બી� તાર�ખ �ુ મ્  ના �દવસે
સવારના વખતે �ુરની �ુફામાં પહ�ચ્યા ત્યાં આપ ચોથ
તાર�ખ રિવવાર �ુધી રહ્. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ
તેમના માટ� રાતના વખતે પાણી અને ખા�ું પહ�ચાડતા રહ્.
ચોથા �દવસે એટલે પાંચમી રબીઉલ અવ્વલની સોમવાર�
અબ્�ુલ્લાહ �બન અર�કત અને આિમર �બન કહ�રા પ
આવી પહ�ચ્યા અને આ ચાર� જણાએ સામાન્ય રસ્તો �ુ
દઈને �ુલ�મના સ�ુદ્ર કાંઠાના માગ� મદ�ના જવા ઉપડ.
મકકાના �ુફફારોએ આપ�ું મા�ું કાપી લાવનારાને સો �ટ
ઈનામમાં આપવાની �હ�રાત કર� હતી. આ ઈનામ મેળવવા
માટ� સરાકા ઈબ્ને મા�લક આપની ખો કાઢતો કાઢતો �ુફા
�ુધી પહ�ચી ગયો એને જોઈને હ. અ�ુબકર રડવા લાગ્યા તો
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ
રડો છો શા માટ� , અલ્લાહ આપણી સાથે છ. સરાકા પાસે
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આવ્યો ત્યાં તો એનો ઘોડો ગોઠણ �ુધી જમીનમાં ઉતર
ગયો. એણે માફ� માંગી. હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમે તેને માફ� આપ.
ઘોડો જમીનથી બહાર આવી ગયો અને �વ લઈને
નાઠો. અને કાફરોને કહ� દ��ું ક� મ� ઘણી તલાશ કર� પણ
આપનો પ�ો નથી.
બારમી રબીઉલ અવ્વલના સોમવાર� બપોર� આપ
કબાના �ુકામે પહ�ચ્યા હત. મદ�નાથી બે માઈલના �તર�
આવેલ એક પહાડ� છે આપની �ટણી તે જગ્યાએ ઉભી રહ�
ગઈ અને આગળ ન વધી. આપ �ટણી પરથી નીચે ઉતયાર .
ત્યાંના રહ�વાસીઓએ �ુશીના આવેશમાં ઉમળકાભેર
તકબીરનો નારો �ુલદ
ં કય�. આપે અ�હ� એક મ�સ્જદનો પાયો
નાખ્ય.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ મકકામાં �મન
ુ ર ્ કયાર્ બાદ મકકાથી અહ� આવ
અમાનતો હતી તેમને �ુ�દ
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પહ�ચ્ય. આપની સાથે ઔરતો અને બચ્ચાંઓ પણ હત.
ઔરતો અને બચ્ચા સાંઢણીઓ પર સવાર હતા અને હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામ પગપાળા ચાલતા હતા એટલે આપન
પગ પર સો� ચડ� ગયા. ઈબ્ને ખલ�ુનના કથન �ુજબ
આપના પગમાંથી લોહ� વહ� ર�ું હ�.ું � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની નઝર આ
પગો પર પડ� તો આપ રડવા લાગ્યા અને તેના પર લોઆબે
દહન �ુબારક લગાડતાં એ ઝખ્મો સારા થઈ ગય.
કબા �ુકામે ચાર �દવસ �ુધી િવસામો લીધા બાદ ,
આપ મદ�ના તરફ રવાના થયા અને ૧૬મી રબીઉલ અવ્વલે
�ુ મ્આના �દવસે મદ�નામાં દાખલ થયા બની સા�લમના
મહોલ્લામાં પહ�ચ્યા તો નમાઝ નો વખત થઈ ગયો એટલ
આપે �ુ મ્આની નમાઝ અહ� જ અદા કર�. ઈસ્લામમાં આ
પહ�લી �ુ મ્આની નમાઝ હતી. આ તે જ જગ્યાએ છે �યાં
આ� મ�સ્જદ� નબવી ઉભી છ.
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મદ�ના આવ્યા પછ� પહ��ું કામ આપે મ�સ્જદન
સ્થાપના�ું ક�ુ. આ મ�સ્જદ તદ્ સાદાઈ� ૂવર્ક ઉભી કરવામાં
આવી. એ મ�સ્જદ માટ�

જમીન અ�ુ અય્�ુબ અન્સાર�

ખર�દ�. આ મ�સ્જદના ચણતરમાં �ુ�ર સલ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લમ પણ બી� સહાબીઓ સાથે એક મ�ુરની
હ�િસયતથી કામ કરતા રહ્યા હ. મ�સ્જદ સાથે �ુજરાઓ પણ
તૈયાર કરવામાં આવ્ય. એક છાપરાવાળો ચ�ુત
બાંધાવામાં આવ્ય. આ ચ�ુતરો �ુફફાના નામે ઓળખાતો
હતો. આ ચ�ુતરામાં નવા �ુ�સ્લમોને ઉતારો આપવામાં
આવતો હતો. અને એ જ લોકોને અસ્હાબે �ુફફા કહ�વામાં
આવતા. એમ�ું પાલન પોષણ સદકા વગેર�થી કરવામાં
આવ�.ું
મ�સ્જદ� નબવીની તામીર પછ� નમાઝની રકાતો
િવશે પણ નકક� કરવામાં આવ્�ું એટલે ક� પહ�લાં મગ�રબ

રો
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િસવાયની બધી નમાઝો બે રકાતી હતી

, પછ� પાંચય
ે

નમાઝોની સ�ર રકાતો મોઅય્યન કરવામાં આવ.
�હ.સ. ૧માં જનાબે �બ્રઈલની તાલીમ �ુજ
અઝાન �ુકરર ્ર કરવામાં આવ. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ મ�
�ક
ુ મે ર�ુલથી �બલાલને એ ર�તે અઝાન આપવા�ું િશખડાવી
દ��ું અને તેમને કાયમી મોઅઝઝીન બનાવી દ� વામાં આવ્ય.
�હજરતને પાંચથી આઠ મ�હના િવત્યા બાદ મકકાના
મોહા�રોની તસલ્લી માટ� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે પચાસ મોહ

�ર અને અન્સારો વચ્ચ

પરસ્પર �બરાદર� કાયમ કર� દ�ધ , � ર�તે મકકામાં એક
વખત આપસમાં �બરાદર� કાયમ કર� હતી તેજ પ્રમા.
તાર�ખે ખમીસ અને �રયા��ા ઝરામાં છે ક� મકકામાં આપે હ.
અ�ુબકરને હ. ઉમરના , તલ્હાને �બયરન , હ. ઉસ્માનન
અબ્�ુર રહમાનનાં અને હમઝાને ઈબ્ને હાર�સના ત્થા હઝ
અલીને �ુદ પોતાના ભાઈ બનાવ્યા હત. અલ્લામા િશબ્લી�ુ
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કહ�� ું છે ક� � હઝરતે રસ� ૃિ�

, સ્વભાવ અને પ્ર�ૃિ�

પરસ્પર મેળને જોઈને આ �બરાદર� કામય કર� હત.
ન�ુવતની રસ� ૃિ�નો �ુમળ
ે ઈમામતની પ્ર�ૃિ�ના વલ
સાથે જ હોઈ શક� છે એટલે જ તો આ હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે હર�ક વખતે હઝરત અલ
અલ�ય્હસ્સલામને ફરમાવતા હત"અન્ત અખી �ફદ �ુિનયા
વલ આખેરહ" "� ું �ુિનયા અને આખર� તમાં મારો ભાઈ છે ."
પંદરમી રજબ �હ.સ. ર ના �દવસે જનાબે સૈયદાના
અકદ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ સાથે થ. ૧૯ મી
�ઝલહજના �દવસે જનાબે સૈયદાની િવદાય થઈ.
સીર� ુન્નબીમાં છે ક� જયાર� જનાબે સૈયદાની શાદ�ની
વાતચીતનો િસલિસલો શ� થયો તો બધાથી પહ�લાં
અ�ુબકર� અને પછ� હ

. ઉમર� પોતાનો પૈગામ મોકલ્ય

હ.
,

કન્લ ઉમ્માલ(�જ. ૭ - પાના નં. ૧૧૩) માં છે ક� આ
પૈગામથી � હઝરત નારાઝ થયા અને તેમના તરફથી મો�ુ ં
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ફ�રવી લી�ુ.ં �રયા� � ઝરહ (�જ. ૨ - પાના નં. ૧૯૪)માં છે
ક� � હઝરતે �ુદ પોતે અલી અલ�ય્હસ્સલામને ફરમાવ્�ું
અય અલી �ુદાએ મને કહ� દ��ું છે ક�

જનાબે ફાતેમાની

શાદ� તમાર� સાથે કર� આ�ુ.ં તમને મં�ર છે
અલી અલ�ય્હસ્સલામે અરજ કર� બે

? હઝરત

! અલગરઝ , અકદ

થયા અને શહ�નશાહ� કાએનાતે પોતાની લખ્તે �ગર
સૈયદાએ આલમીનને એક વાંસની ચારપાઈ , એક ચામડા�ું
�બસ્ત, એક છાગલ , એક પખાલ (મશ્) , બે ચ કક�ઓ, બે
માટ�ના માટલાં , આટ�ું આપીને િવદાય કયાર . એ વખતે
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની ઉમ૨૪ વષર્ની અને
જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની �મ૧૦ વષર્ની
હતી.
�હ.સ. રના શાબાન મ�હનામાં �કબ્લાનો �ખ બય�ુલ
�ુકદ્દસથી કાઅબા તરફ ફ�રવી નંખા. �કબ્લાની તહવીલ
(�ખમાં ફ�રબદલી) નમાઝની હાલતમાં થવા પામી હતી.
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એટલે આ હઝરતનો સાથ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે
એટલા માટ� આપ્યો ક� તેઓ આપના દર� ક કાયર્ અને ફ�અલને
અલ્લાહનો �ુકમ સમજતા હતા એટલે આપ મકામે ફખ્રમ
ફરમાવતા હતા. "અના �ુસ�લ્લબ �કબ્લત " "�ુ ં જ તે �ં
�ણે એક નમાઝ એક જ વખતે બે �કબ્લઓ તરફ પઢ�."
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
ખૈ�રયત અને સલામતી સાથે મદ�ના પહ�ચી ગયા. એ
વાતની �ુર�શીઓને �ણ થતાં એમની �ખોમાં લોહ� ઉતર�
આવ્�ું અને એમની �ુિનયા �ધકારમય બની ગ.
ઈસ્લામની વધતી જતી સ�ાને કચડ� નાખવા માટ�
ય�દ
ુ �ઓએ લડાઈ શ� કર�. આથી ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમને તેમની સાથે ઘણી ખર� રક્ષાણાત
લડાઈઓ લડવી પડ�. આપ � લડાઈમાં ભાગ લેતા તેને
ગઝવા કહ�વામાં આવતી અને � લડાઈ માટ� સહાબીઓની
�ુકડ�ઓ મોકલતા એ લડાઈઓને સ�રયા કહ�વામાં આવતી.
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ગઝવાતની �ુલ સંખ્યા૨૬ છે . �માંથી બદર , ઓહદ, ખંદક
અને ખયબર બ�ુ જ �ણીતી લડાઈઓ છે . સર�યાની સંખ્યા
૩૬ છે એમાં બધાથી વધાર� �ણીતી મૌતાની છે

, એ

લડાઈમાં જનાબે �અફર� તૈયાર શહ�દ થયા હતા.
મદ�નાથી ૩૧ માઈલના �તર� બદર નામે એક
ગામ આવે� ું હ�.ું મદ�નામાં સમાચાર આવ્યા ક� �ુર�શો મોટ�
તૈયાર�ઓ સાથે મદ�ના પર �મ
ુ લો કરવાવાળા છે , વળ� એ
પણ સાંભળવામાં આવ્�ું ક� અ�ુ �ુ યાન ત્રીસ સવારો સાથ
એક હ�ર માણસની વણઝારને લઈને શામથી વેપારનો
માલ લઈને આવી રહ્યો . બંને તરફથી લશ્કરો આવતા
હોવાથી �ુસલમાનો બંને �ુશ્મનો વચ્ચે ઘેરાઈ જવાનો ભ
ઉભો થતો હતો આથી હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ૩૧૩ માણસો લઈને બહાર નીકળ્યા
અને બદરના �ુકામે પડાવ નાખ્ય. �ુર�શો ૯૫૦ માણસની
�ુકડ� સાથે અ�ુ �ુફ યાનને મળવા માટ� રવાના થયા. લડાઈ
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થઈ. �ુદાએ �ુસલમાનોને મદદ આપી �ના થક� તેઓ
િવજયી થયા. ૭૦ કાફરો લડાઈમાં મરાયા ૭૦ ક�દ પકડાયા.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે  એ લડાઈમા૩૬ કાફરોને કત્લ
કયાર ્ હત. આ લડાઈમાં અ�ુ જહ�લ અને તેનો ભાઈ આસ
તથા અતબા પણ હતો. શયબા , વલીદ બીન અતબા અને તે
િસવાય ઈસ્લામના ઘણા �ુના �ુશ્મનો માયાર્ . આ પહ�લી
ઈસ્લામી લડાઈના અલમબરદાર 

ઝરત

અલી

અલ�ય્હસ્સલામ હ , ક�દ પકડાયેલાઓમાંથી નસર �બન
હા�રસ અને અકબા �બન અબી મોઈતને કત્લ કર� દ�વામાં
આવ્યા અને બાક� ના લોકોથી �ફદયો વ�ુલ કર�ને છોડ�
�ુકવામાં આવ્ય. હ. અ�ુબકર આ લડાઈમાં શર�ક નહોતા
થયા. ગઝવએ બદરના કારણે કાફરોના ઘરો માતમકદા બની
ગયા અને કત્લ થએલાઓનો ઈન્તેકામ લેવાની �ૃિ� બધ
મકકાવાસીઓના �દલમાં �� ૃત થઈ ગઈ
ઓહદની લડાઈ થઈ.

, �ના પ�રણામે
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બદરની લડાઈ માહ� રમઝાનમાં થઈ હતી. રોઝા
પણ આજ સનમાં એટલે �હ.સ. ૨ માં ફરઝ થયા અને ઈ�ુલ
�ફત્રના અહકામ ના�ઝલ થ.
જગે
ં બદરનો બદલો લેવા માટ� અ�ુ �ુફયાને ત્ર
હ�રની ફોજ સાથે મદ�ના પર ચઢાઈ કર�. લશ્કરના એક
ભાગનો સરદાર અકરમા �બન અ�ુ જહ�લ હતો અને બી�
ભાગનો સરદાર ખા�લદ �બન વલીદ હતો. � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પાસે �ુરા
હ�ર માણસ પણ નહોતા. લડાઈ ઓહદના મેદાનમાં લડાઈ
ક� � મદ�નાથી ૬ માઈલના �તર પર આવે� ું છે . હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે તાક�દ કર� હતી
લડાઈ �તાઈ �ય એ હાલતમાં પણ પાછલા ભાગ પર
ગોઠવેલ તીર�દાઝોની �ુકડ�એ પોતાની જગ્યા પરથી હટ�ું
ન�હ. �ુસલમાનોનો િવજય થવાની તૈયાર� હતી ત્યાં
તીર�દાઝોની � �ુકડ�ને કોઈ પણ હાલતમાં પોતાની
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જગ્યાથી હટવાની મનાઈ કરવામાં આવી હતી તે �ુકડ� �ુદા
અને ર�ુલના �ક
ુ મની ઉપરવટ જઈને લાલચમાં પોતાની
જગ્યાએથી હટ� ગ. �ના પ�રણામે �તની બા� હારમાં
અને કામયાબી ના�ુરાદ�માં પ

લટાઈ ગઈ. હઝરતે હમ્ઝા

"અસ�ુલ્લા" શહ�દ થયા. મેદાનમાં ભગદડ મચી

,

બહા�ુર�ના મોટા મોટા દાવેદારો માથા પર પગ રાખીને
નાસી ગયા અને કોઈએ ર�ુલે ઈસ્લામના રક્ષણ તરફ જ
�ટ�ું પણ ધ્યાન ન આપ્� , એક માણસે ગોફણમાં પત્થર
રાખીને � હઝરત તરફ પત્થર ફ��. �ના કારણે આપના
બે દાંત શહ�દ થઈ ગયા અને પેશાની �ુબારક પર ઝખ્મ
થ�ું તલવારોના પણ ૭૦ ઝખ્મો આવ્યા અને આપ એ
ખાડામાં પડ� ગયા. જયાર� બધા ભાગી રહ્યા હતા ત્યા
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સમ એક ધ્યાનથી �હાદમાં તલ્લી
હતા અને �રસાલતની �હફાઝત પણ કર� રહ્યા હ. આખર�
કાફરોને હટાવીને � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
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વસલ્લમને એક પહાડ� પર લઈ ગય. રાત પડ� �ુક� હતી.
બી� �દવસે મદ�ના રવાનગી થઈ આ લડાઈમાં ૭૦ ઘવાયા.
કાફરો માત્ર ત્રીસ જ મરાયા �માંથી બાર તો હઝરત
અલ�ય્હસ્સલામની તલવારનો ભોગ બન્યા . આ
ગઝવામાં પણ અલમદાર�ું પદ શેર� �ુદા હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને સ�પવામાં આવ્�ું હ.
ઈિતહાસકારોનો એક મત છે ક� હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ લડાઈમાં જ તલ્લીન . આપના હાથ પર
સોળ ઘા વાગ્યા હતા અને આપનો એક હાથ �ુટ� ગયો હત.
આપ ઝખ્મી થએલા હોવા છતાં તલવાર ચલાવી રહ્યા હ
અને કાફરોની હરોળોનો સફાયો કરતા આગળ વધી રહ્ય
હતા. (સીર� ુ � બી � ,૧ પા. ૨૭૭) આ દરિમ યાનમાં �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ
"અલી તમે ક�મ ન ભાગી ગયા
અલ�ય્હસ્સમે અરજ કર� મૌલા

?"

હઝરત અલી

"�ું ઈમાનના બાદ �ુફ્
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ઈખ્તેયાર કર� લ. માર� તો આપના પર �ુરબાન થ�ું છે ."
એજ પ્રસંગે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની તલવાર �
હતી અને ��લ્ફકાર નાઝીલ થઈ હત. નાદ� અલીનો �ુ�લ
પણ એક �રવાયત �ુજબ આ જગમાં
ં
થયો હતો.
ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમના ઝખ્મી થયા બાદ કોઈએ એવી ખબ
ઉડાવી દ�ધી ક� � હઝરત શહ�દ થઈ ગયા. આ સમાચાર
સાંભળ�ને આપના �ફદાઈઓ ઓહદ તરફ દોડતા આવ્ય
�માં આપના લખ્તે

,

�ગર હઝરત ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હા  પણ હત.
મોટા ભાગની તવાર�ખોમાં છે ક� ઈસ્લામના
�ુશ્મનોની ઔરતોએ શહ�દ પામેલા �ુસલમાનોની લાશો
સાથે બ�ુ જ �ુરો વતાર ્વ કય� હત. અ�ુ �ુ�ફયાનની બીબીએ
�ુસલમાનોની લાશોના નાક કાન કાપી લીધા અને તેનો હાર
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બનાવીને પોતાના ગળામાં નાખ્ય. હઝરત હમ્ઝા�ું

�ગર

કાઢ�ને ચબાવ્�ુ.
અલ્લામા િશબ્લી લખે છે ક� � હઝરત સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ મદ�ના તશર�ફ લાવ્યા ત્ય
મદ�ના માતમકદા બની �ુ� ું હ�.ું આપ �યાંથી નીકળતા
ત્યાં ઘરોમાંથી માતમના અવાજો આવતા હત. આપ અજબ
થયા, બધાના સગાંસ્નેહ�ઓ માતમદાર�ની ફરજ અદા કર�
રહ્યા છે પણ જનાબે હમ્ઝાનો કોઈ નૌહાખાં . �ર

કકતના

જોશમાં આપની જબાનો �ુબારકથી બેઈખ્તેયાર શબ્દ
નીકળ� પડ�ા. "અફસોસ ! હમ્ઝા પર રડનારો કોઈ નથ. "
અન્સારોએ આ અલ્ફાઝ સાંભળ્યા તો એમના હય્યાં ખળ
ઉઠ�ાં. બધાએ જઈને પોતાની બીબીઓને �ક
ુ મ આપ્યો ક�
દોલતકદા પર જઈને હમ્ઝા�ું માતમ કર. � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે જો�ું તો દર
પર પરદાનશીનોની ઠઠ �મી હતી અને હમ્ઝા�ું માતમ થઈ
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ર�ું હ�.ું હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
એમના હકમાં દોઆએ ખયર ફરમાવી અને ક�ું ક� �ુ ં તમાર�
હમદદ�નો �ુક્ર �ુઝાર .
આ લડાઈ મંગળવાર ૧૫ મી શવ્વાલ �.સ. ૩માં
લડાઈ હતી. એ

જ સનમાં હઝરત ઈમામ હસન

અલ�ય્હસ્સલામ પેદા થયા હતા અને આપ ગઝવએ હમ�
અસદ માટ� બહાર નીકળ્યા હત. આ લડાઈમાં પણ હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામ અલમદાર હ.
�હ.સ. ૪ ના મોહરર ્મના મ�હનામાં બ�ુઅસદ� મદ�ના
પર �મ
ુ લો કરવા ચા�ું તો તેને પાછો હડસેલવા માટ� આપે
અ�ુસલમાને મોકલ્ય. અ�ુ સલ્માએ �ુશ્મનોને મા
ભગાવ્યા પછ� �ુ યાન �બન ખા�લદ� ઈરાદો કય� તો એનો
�ુકાબલો કરવા માટ� અબ્�ુલ્લાહ �બન અનીસને મોકલવામા
આવ્ય.
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�હ.સ. ૪ ના સફર મહ�નામાં અ�ુ બરાઅ ક�લાબીની
દરખાસ્ત પરથી � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમે િસ�ેર સહાબીઓને એમના સાથે તબ્લીગ માટ
રવાના કયાર , આ લોકો ‘બીર મઉના’ નામની જગ્યાએ રોકાયા
અને હરામ �બન કલ્હાન નામે એક માણસને આિમર �બન
� ુફ�લ પાસે મોકલ્ય. તેણે એ કાિસદને માર� નાખ્યો અને
પછ� એક મો�ું લશ્કર મોકલીને બધા સહાબીઓને મોતના
ઘાટ� ઉતાર� દ�ધા.
ઉમર �બન ઉમય્યાએ આિમર કબીલાના બે
માણસોને માર� નાખ્યા હત. અને તે� ું � ૂનબહા (વળતર)
હ� બાક� હ�.ું િતબ્રીની �રવાયત �ુજબ � હઝર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ એનો �ુતા
કરવા માટ� સહાબીઓ સાથે બની નઝીર પાસે ગયા એમણે
�ુતાલેબો તો ક�ુલ કર� લીધો પણ આપના પર મેડ�એથી
પત્થર ફ�ક�ને આપને માર� નાખવાનો ખાનગીમાં મન્�ુબ
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બનાવ્ય, હઝરતને એ વાતની �ણ થઈ ગઈ અને આપ
ત્યાંથી મદ�ના તશર�ફ લઈ આવ્

, બની નઝીર એક

�કલ્લામાં રહ�તો હત. આ �કલ્લો મદ�નાથી ત્રણ માઈલ
ફાસલા પર આવેલો હતો. હઝરતે તેની આ અણછાજતી
હરકત માટ� તેને ત્યાંથી દ�શિનકાલ કરવાનો �ુકમ છોડ�ો
આપે તેને કહ�વરાવ્�ું ક� તમે એ �ુકામ દસ �દવસની �દર
ખાલી કર�ને ચાલ્યા �. એમણે અબ્�ુલ્લાહ �બન અબ
ખઝરજ �ુના�ફકના ભડકાવવાથી આ �ક
ુ મની અવગણના
કર�. �કલ્લાનો મોહાસેરો કર� લેવામાં આવ્. આખરમાં તે
લોકો છ �દવસની �દર ફરાર થઈ ગયા.
આ �હ.સ. ૪ ના જમાદ��ુલઉલા મહ�નામાં ઈતમાર
વ સોલબાના કબીલાએ મદ�ના પર �મ
ુ લો કરવાનો ઈરાદો
કય�, � હઝરત અસ્હાબને લઈને એમની પેશ કદમી રોકવા
માટ� આગળ વધ્ય પણ તે લોકો સામે ન આવ્યા અને ભાગી
ગયા. આ �હ.સ. ૪માં ગઝવએ બદર� સાની પણ પેશ આવ્યો
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પણ લડાઈ ન થઈ. આ જગમાં
ં
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
અલમબરદાર હતા.
જગે
ં ખંદકને ગઝવએ અહઝાબ પણ કહ� છે . આ
લડાઈ �હ.સ. ૫ ના ઝીલ્કાદ મહ�નામાં લડાઈ હત. તેની
તફસીલ આપતાં ઈિતહાસ નવેશો લખે છે ક� મદ�નાથી હાંક�
કઢાએલ બ�ુ નઝીર કબીલાના ય�દ
ુ �ઓ � ખયબરમાં જઈને
વસી ગયા હતા તેઓ �ુસલમાનોથી બદલો લેવા માટ�
યોજનાઓ ઘડતા હતા. એ ચાહતા હતા ક� કોઈ એવી �ુ�ક્ત
હાથ આવી �ય ક� �થી �ુસલમાન�ું બીજ જ ન રહ�. તેથી
કર�ને એમનામાંના ક�ટલાક માણસો મકકા જતા રહ્યા અન
અ�ુ �ુફ યાનનો સાથ લઈ બની ગતફાન

, કયશ સાથે

�બરાદર�નો �રશ્તો કાયમ કર� લીધો અને તેમના સાથે કર�લી
એક સંધીમાં એ�ું નકક� કરવામાં આવ્�ું ક� દર�ક કબીલાના
ભડવીરોએ એકત્ર થઈને મદ�ના પર �ુમલો કરવો ક
ઈસ્લામની વધતી જતી તાકાતને જડ�ૂળથી ઉખેડ� નાખવ.
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યોજના �ુકમ્મલ કર� લીધા બાદ એને પ�ર�ૂણર્ કરવા માટ
અ�ુ �ુફ યાન ચાર હ�ર�ું લશ્કર લઈને મકકાથી નીકળ્ય
અને ય�દ
ુ �ઓના �ુ દા �ુ દા કબીલાઓ બી� તરફથી છ
હ�રના લશ્કર સાથે પેશ કદમી કર. ગરઝ ક� દસ હ�રના
લશ્કર� મદ�ના પર �ુમલો કય.
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમને આ �ુમલાના સમાચાર પહ�લેથી મળ� �ુ�ા હતા
એટલે આપે મદ�નાથી નીકળ�ને સ લ્અના પહાડની ઓથ એ
ર�તે લીધી ક� પહાડ એમની પીઠ તરફ રહ� અને જનાબે
સલમાને ફારસીની સલાહ અ�ુસાર સામેના ભાગ પર પાંચ
ગજ પોહળ� અને પાંચ ગજ �ડ� ખાઈ ખોદાવી અને ખાઈ
ખોદવાના કામમાં આપે પણ જોર શોરથી ભાગ લીધો

, આ

લડાઈ વખતે �ત�રક ગડબડો અને �ુના�ફકોના કાવતરા
પણ ચા�ુ રહ્. જલા�ુદ્દ�ન િસ�ુતી�ું કહ��ું છે ક� �ત�ર
ગડબડોની તપાસ માટ� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
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આલેહ� વસલ્લમે બે સહાબીઓને મોકલાવા ચા�ું પણ તે
સહાબીઓએ ઈન્કાર કર� દ�ધો એટલે આપે �ુઝયફાને
મોકલ્ય.
(�ુર� મન્�ુર . ૫ - પાના . ૧૮૫)
ખાઈ�ું ખોદકામ છ �દવસ �ુધી ચાલ્�ું અને હ�
ખાઈ ખોદાઈ રહ� હતી ત્યાં તો કાફરો�ું જંગી લશ્કર ત્ય
આવી પહ�ચ્�ું લશ્કરની કસરત જોઈને �ુસલમાનોના હાં
ગગડવા લાગ્ય. કાફરો એકદમ �મ
ુ લો કર�ને �ુસલમાનો�ું
કાસળ કાઢ� નાખવાની તો �હમ્મત ન કર� શ�ા પણ તેમાંના
એકલ દોકલ માણસો ખાઈ વટાવીને �મ
ુ લો કરવાની કોિશશ
કરતા રહ્યા અને આ િસલિસલ૨૦ �દવસ �ુધી ચા�ુ રહ્.
એક �દવસ અમ્ર ઈબ્ને અબ્દ�વદ ખાઈ �ુદાવીને લશ
ઈસ્લામ �ુધી પહ�ચી ગય. આ માણસ એક હ�ર બહા�ુર
અરબોના બરાબર મનાતો હતો , એણે ત્યાં આવીને હલ િમન
�ુબા�રઝ, "કોઈ �ુધ્ કરનારો છે " નો પડકાર કય�, હ. ઉમર

િસરતે અઈમ્માહ- 131

www.hajinaji.com

ઈબ્ને ખ�ાબે તેનો પડકાર સાંભળ�ને ક�ું એ માણસ એક
હ�ર ડા�ુઓનો એકલા હાથે �ુકાબલો કર� છે એટલે ક� ઘણો
બહા�ુર છે . એ સાંભળ�ને �ુસલમાનોના હોશ કોશ પણ ઉડ�
ગયા.
પયગમ્બર� ઈસ્લામે તેનો પડકાર સાંભળ�ન
�ુસલમાનોને �હમ્મત આપી અને તેનો સામનો કરવા માટ�
ક�ુ,ં પણ એક નવ�ુવાન િસવાય કોઈ પણ �ુસલમાન
સળવળ્યો �ુધ્ધા ન�હ ,

આ નવ�ુવાન હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામ હ.
રવઝ� ુસ્સફામાં છે ક� ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લમ પોતાના સહાબીઓને ત્રણવાર �ુકાબ
માટ� નીકળવા ક�ું પણ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ િસવા
કોઈએ પણ જવાબ ન આપ્ય. એટલે આપે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને ક�ું એ અમ્ર ઈબ્ને અબ્દ. એમણે
જવાબ આપ્યો"�ુ ં પણ અલી ઈબ્ને અબી તા�લબ �."
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અલગરઝ � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને મેદાનમ
નીકળવા માટ� તૈયાર કયાર . પોતાની �ઝરહ પહ�રાવી , પોતાની
તલવાર કમરમાં હ�માયલ કર� , પોતાનો અમામો પોતાના
હાથે હઝરત અલીના માથા પર બાંધ્ય અને દોઆ માટ� હાથ
�ચા કર�ને અરજ કર�

ક� "�ુદાયા જગે
ં બદરમાં ઓબેદાને

અને જગે
ં ઓહદમાં હમ્ઝાને દઈ �ુ�ો �. પાલનહાર હવે
માર� પાસે માત્ર અલી રહ� ગયા  , મા�લક એ�ું ન થાય ક�
આ� તેમનાથી પણ હાથ ધોઈ બે� ું દોઆ કયાર ્ બાદ હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામને પગપાળા રવાના કયાર્ અને સાથે
ક�ુ,ં "આ� �ુલ્લે ઈમાન � ુલ્લે �ુફ્રનો �ુકાબલો ક
નીકળે લ છે ."
ુ ઓ�ન
ુ )
(હયા�લ
તાત્પયર્ ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ અમ્
�ુકાબલા માટ� પહ�ચ્ય. અલ્લામા િશ�બ્લ કહ� છે ક� હઝર

િસરતે અઈમ્માહ- 133

www.hajinaji.com

અલી અલ�ય્હસ્સલામે  અમ્રને �ુછ�ું �ું એ વાત ખર
સાચી છે ક� તારા �ુકાબલા પર આવનારની ત્રણ વાતોમાંથ
એકને � ું માન્ય રાખે છ

? એણે ક�ું "હા " આપે ક�ું , વા�

ત્યાર� ઈસ્લામ ક�ુલ . એણે ક�ું "અશક

ય છે . પછ�

ફરમાવ્�ું"લડાઈના મેદાનમાંથી પાછો ફર ." ‘એ પણ ન થઈ
શક�’ તે કહ�વા લાગ્યો ક� �ું નહોતો ધારતો ક� તમે મને કહ�
રહ્યા છો તે કહ�વાની �હમ્મત કર� શક� એવો કોઈ માણસ
આકાશ તળે વસે છે ! પણ �ુ ઓ �ુ ં તમાર� �ન લેવા નથી
માગતો.
પછ� બંને વચ્ચે લડાઈ શ� થઈ પ્રહાર �ુ
નોઅબત પહ�ચી �તે તેની તલવાર હઝરત અલીની ઢાલને
કાપીને માથા �ુધી પહ�ચી ગઈ

, અલી અલ�ય્હસ્સલામે

સાવધ થઈને તલવારનો એવો તો ઘા કય� ક� અમ્ર �બ
અબ્દ�બદ જમીન પર પડ�ને તરફ�ડયાં મારવાં લાગ્

,

�ુસલમાનો આ હાથો હાથની લડાઈ માટ� ઘણા �ચ�તા� ુર હતા
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અને �ુઆઓ માંગી રહ્યા હ. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
લડ� રહ્યા હતા ત્યાર� તો �ૂળ એટલી ઉડ� રહ� હતી ક� કા
દ� ખા� ું નહો� ું , � ૂળના ગોટામાં હાથની સફાઈ તો નઝર ન
આવી, પણ તકબીરનો અવાજ સાંભળ�ને �ુસલમાનો સમ�
ગયા ક� �ત હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની થઈ હ.
અમ્ર �બન અબ્દ�વદ તો માય� ગયો પણ એ
સાથીઓ ખાઈ �ુદ�ને ભાગી �ટ�ા. �તની ખબર હઝરત
�ુધી પહ�ચી તો આપ �ુશીથી બાગ બાગ થઈ ગયા

,

ઈસ્લામ�ું રક્ષણ અને અલીની સલામતીની �ુશાલીમાં આ
ફરમાવ્�ું ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની આજની
ઝરબત માર� ઉમ્મતની તમામ ઈબાદતોથી બહ�તર છ.
ક�ટલીક �કતાબોમાં છે

ક� હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલ, અમ્ર �બન અબ્દ�વદની છાતી પર ચઢ�
તે� ું મા�ું ઉતારવા જતા હતા ત્યાં એણે �ુંક વડ� આપના
પિવત્ર ચહ�રા સાથે બેઅદબી ક, આપ �ુસ્સે થઈ ગયા અને
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એ િવચાર�ને તેની છાતી પરથી ઉતર� ગયા ક� કાર� �ુદામાં
જઝબએ નફસ શાિમલ થઈ રહ્યો હ. જયાર� �ુસ્સો ઠંડો
થયો એટલે આપે તે� ું મા�ું ઉતાર� લી�ું અને ઝીરહ ઉતાયાર ્
વગર �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમની �ખદમતમાં જઈ પહ�ચ્. � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે
અલ�ય્હસ્સલામને છાતી સરસા ચાંપ , �ુલમ
ે ાન કંદોઝીની
�રવાયત �ુજબ �બ્રઈલ આસમાનથી તોહફામાં દાડ
લાવ્ય, લીલા રં ગનો �માલ તેના પર િવ�ટાળે લો હતો અને
તેના પર "અલીવલી�ુલ્લા" લખ્�ું હ�ુ.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ જંગમાંથ

કામ્યા

અને કામરાન પાછા ફયાર ્ પછ� અમ્ર �બન અબ્દ�વદની બ
ભાઈની લાશ પર પહ�ચી અને ક�ું તને કોઈ ઘણા જ મોટા
અને ઉચ્ચ ખાનદાનના બહા�ુર� માયાર્ છે અને ત્યાર બ
થોડાક શેઅર કહ્યા �નો અથર્ એ છે ક� અય અમ્ર �
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મારનાર િસવાય બી� કોઈના હાથે મરાયો હોત તો �ુ ં આખી
�મર તારા પર કલ્પાંત કર.

‘મદાર� �ુ� �ુવત’ અને

‘રવઝ� ુસ્સફા’માં છે ક� િવજય બાદ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ પાછા ફયાર્ ત. અ�ુ બકર અને હ. ઉમર
આપની પેશાની �ુબારક પર બોસો લીધો.
� હઝરત ને ખબર મળ� ક� બની �ુસ્ત�લકનો
કબીલો મદ�ના પર �મ
ુ લો કરવાનો ઈરાદો કર� રહ્યો .
આપે તેનો પ્રિતકાર કરવા માટ� .સ. ૫ ના શાબાન
મહ�નામાં એના તરફ લશ્કર મોકલ્�. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ લશ્કરના અલમબરદાર . ઘમસાણ�ું
�ુધ્ થ�ુ.ં �ુસલમાનો
હઝરત આયશા એ

કામ્યા થયા. પાછા ફરતી વખતે

જ જગલમાં
ં
રહ� ગયા અને પાછળથી

સફવાન �બન મોઅિ�લ નામે એક માણસ સાથે �ટ પર
બેસીને � હઝરત �ુધી પહ�ચ્યા � હઝરતે તેને મેહ�ુસ
ક�ુ� અને લોકોએ �ત �તની વાતો વહ�તી �ુક�. તાર�ખે

િસરતે અઈમ્માહ- 137

www.hajinaji.com

અઈમ્માની�રવાયત �ુજબ આપ ક�ટલાક અરસા �ુધી રં �દા
રહ્. પછ� ફરમાવ્�ું ક�"મને �યાં �ુધી �ણ છે ક� �ુ ં માર�
પ�ત્નમાં નેક� અને ભલાઈ િસવાય કંઈ �ણતો નથી અને �
�ુ�ષ એટલે ક� સફવાન �બન મોઅ�લના સંબધ
ં માં ચચાર ્ કર�
છે તેમાં પણ �ુ ં કંઈ ખરાબી જોતો નથી. બેશક

, એ મારા

ઘરમાં માર� હાજર�માં આવ�વ કર� છે ."
(ઉમ્મહા�ુલ ઉમ્મા . ૧૬૬)
આ જ �હજર� સન પાંચમાં ગઝવએ બની કર�ઝા

,

સ�રયએ સય�લ બહર તેમજ ગઝવએ બની અય્યાનના
બનાવ પણ બન્યા હતા અને તયમ્�ુમનો �ુકમ પણ ના�ઝ
થયો હતો, અને મોહ�ુદ્દ�ન અરબીના કથન �ુ , આ �હ.સ.
પાંચમાં ખંદકની લડાઈના પ્રસંગે �ુદ આ હઝરત સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ અઝાનમા"હય્યા અલા ખય�રલ
અમલ"નો �ક
ુ મ આપ્યો છ
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(�કબ્રીતે અહમર હાિશયાએ અલ એવા�કયત વલ જવાહ�
�. ૧, પા. ૪૩ અને મોઅલ્લમ તર�ુમએ �ુ�સ્લમ . ૫૨૮)
�હ.સ. ૬ ના �લ્કાદ મહ�નામાં � હઝરત હજના
ઈરાદાથી મકકા તરફ જવા નીકળ્ય. �ુર�શને તેની �ણ થઈ
તો માગર્ રો�. હઝરત એક �ુવા પાસે રોકા ઈ ગયા અને આ
�ુવા�ું નામ

'�દ
ુ � �બયા' હ� ું ,

અને આપે સહાબીઓથી

�િનસાર�ની બયઅત લીધી. આ બયઅતને

'બયઅ� ુર

�રઝવાન' કહ� છે અને બયઅત કરનારાઓને

અસ્હાબ

�ુમરાથી તાબીર કરવામાં આવે છે . �ુર�શના એલચી ઉરવાએ
ક�ું આ વષ� હજ કરવા�ું રહ�વા દો અને એ પણ ક�ું

, �ુ ં

આપની સાથે એવા માણસોને જોઈ રહ્યો �ં � લડાઈમાંથ
ભાગી �ય એવા છે . એ પછ� ઈબ્ને અસીરની �રવાયત
�ુજબ હ . �મરને �ુર�શ પાસે એટલા માટ� મોકલ્યા ક� તેમને
મનાવી પટાવીને �ુસલમાનોને હજ કરવા દ� વા માટ� રા�
કર� લે , પણ પોતાના બદલે હ. ઉસ્માનને મોકલવાની સલાહ
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આપી. હ. ઉસ્માન અ�ુ �ુ યાનના ભત્રી� હ , તેઓ એના
પાસે ગયા ત્યાં એમની સાર� ઈઝઝત થ. �તમાં તેઓને
�ગરફતાર કર� લેવાયા અને �ુંકમાં જ �ટ�ને પાછા ફયાર .
છે વટ� અમ્ર �ુર�શના તરફથી �ુલેહનો સંદ�શો લઈને આવ્
અને હઝરતે �ુલેહ કર� લીધી. �ુલહ
ે પછ� �ુર�શો િનભર્ય ર�તે
�ુસલમાન થવા લાગ્યા અને મકકામાં કોઈ પણ રોકટોક
વગર �ુરઆન પઢાવા લાગ્�ુ. કારણ ક� અમન કાયમ થઈ
ગ�ું અને ર�ુલ�ું નામ લે� ું �ુનોહ ન રહ્. બધા એક
બી�થી �ટથી મળવા લાગ્યા અને ઈસ્લામનો નવો દોર શ
થયો. 'તાર�ખે ખમીસ' (�. ૨ , પા - ૧૫) અને '�ુર� મન્�ુ'
(�. ૬, પા- ૭૭) માં છે ક� �દ
ુ � �બયાની �ુલેહ બાદ મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની ન�ુવ્વતમાં
થવા લાગી હતી. એહસા�ુલ્લાહ અબ્બાસીન"તાર�ખે
ઈસ્લા" નામે �કતાબમાં છે ક� �દ
ુ � �બયાથી પા

છા ફરતી

ુ ીના "
વખતે રસ્તામાં �ુરએ "ઈ�ામ ફતહના લક ફતહમ �બ
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ના�ઝલ થઈ. આ વરસે ગઝવએ ક�રદ સ�રયાને દવમ� ુલ
�ુ ન્દ, સ�રયએ �ફદક , સ�રયએ વા�દલ �ુરા અને સ�રયએ
અરનીયાના બનાવ પણ બન્યા હત.
મદ�નાથી લગભગ ૮૫ માઈલના �તર� ય�દ
ુ �ઓની
વસ્તી આવેલી હત. તે� ું નામ ખયબર હ�.ું ત્યાં વસતા
ય�દ
ુ �ઓ ઈસ્લામની પ્રગિત અને ચઢતી જોઈને પહ�લાથી
બળ� જળ� રહ્યા હ , ત્યાં મદ�નાથી દ�શિનકાલ પામેલા
ય�દ
ં કર� દ�ધા. આ
ુ �ઓ આવ્ય. એમણે તેમના હ�સલા �ુલદ
લોકોએ બની અસદ અને બની ગતફાનની મદદના ભરોસે
મદ�નાને ખેદાન મેદાન કર� નાખવાની એક યોજના રચી
અને તેને પાર પાડવા માટ� �ુકમ્મલ ફો� તૈયાર�ઓ કર�
લીધી.
� હઝરતને તેમના આ ઈરાદાની �ણ થતાં આપ
સફર તા. ૧૪ �હ.સ. ૬ ના �દવસે ૧૪૦૦ પાયમાલ અને
૨૦૦ સવાર સાથે લઈને એ �ફત્નાને રફ� દફ� કરવા માટ�
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મદ�નાથી બહાર નીકળ્યા અને ખયબર પહ�ચ્. ય�દ
ુ �ઓએ
�કલ્લેબંદ� કર� લીધ. �ુસલમાનોએ ખયબરને ઘેરો ઘાલ્યો
અને તેમની સાથે સતત લડતા રહ્યા પણ ક�ુસનો �કલ્લો
કર� ન શ�ા.
‘તાર�ખે િતબર� ’

તથા

‘તાર�ખે ખમીસ ’

અને

‘શવાહ��ુ�લ�ુવા’ માં છે ક� � હઝરતે �કલ્લો સર કરવા માટ�
પહ�લા હ. ઉમરને અને પછ� હ. અ�ુ બકરને રવાના કયાર , એ
પછ� ફર� પાછો હ. ઉમરને �હાદ કરવાનો �ક
ુ મ આપ્યો પણ
એ હઝરત કામ્યાબ થયા ન�

. તાર�ખે તીબર�માં છે ક�

ત્રી�વાર ઈસ્લામી અલમ એક સહાબીને આપ
પણ પાછા ફયાર . છે વટ� � હ

પરં � ુ તે

ઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્મ� ફરમાવ્�ું"કાલે �ુ ં ઈસ્લામનો અલમ એવા
વીર નરને આપીશ ક� � વધી વધીને �મ
ુ લા કરનારો હશે
અને કોઈ પણ હાલતમાં મેદાને જગ
ં છોડ�ને ભાગશે ન�હ. એ
�ુદા અને ર�ુલને દોસ્ત રાખતો હશે અને �ુદા તથા ર�ુલ
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એને દોસ્ત રાખતા હશ. વળ� �ુદા એના બંને હાથો પર ફતેહ
આપશે ત્યાં �ુધી એ મેદાને જંગથી પાછો ફરશે ન�."
પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમના આ ફરમાનથી અહલે ઈસ્લામમાં એક ખા
કય�ફયત પેદા થઈ ગઈ. હર એક ના �દલમાં એવી ઉમંગના
તરં ગો ઉઠવા લાગ્યા ક� કાલે એ અલમ કોઈ પણ ભોગે મને
જ મળવો જોઈએ. િતબર� (�. ૩ -પા. ૯૩)માં લખે છે ક� હ.
ઉમર કહ� છે મને સરદાર�ની ઈચ્છા આજ કરતાં અગાઉ
�ાર� ય પેદા નહોતી થઈ. ઈિતહાસકાર�ું ક

હ�� ું છે ક� બધા

સહાબીઓએ રાત ઘણી જ બેચન
ે ીમાં �ુ�ર� અને વહ�લી
સવાર� બધા � હઝરત સામે પેશ ગઈ ગયા. સહાબીઓની
ધારણા નહોતી પણ બતાવેલી િસફતોનો તકાઝો એ હતો ક�
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને સાદ કરવામાં આવશે ત્યાં
ઝબાને �રસાલતથી ‘અય્ ઈબ્ને અબી તા�લ’ની સદા �ુલદ
ં
થઈ. લોકોએ જવાબ આપ્ય. "��
ુ ર તેઓ તો �ખના દદર ્થી
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પીડાઈ રહ્યા ." �ક
ુ મ થયો, "�ઓ અને કહો ક� ર�ુલે �ુદા
બોલાવે છે ." પયગામ લઈ જનાર� �રસાલતના સાદને હઝરત
અલીના કાન �ુધી પહ�ચાડ�ો અને આપ ઉભા થઈ ગયા

,

સહાબીઓના ખભાને ટ� કો લઈને � હઝરત સની સેવામાં
હાજર થયા. આપે અલી અલ�ય્હસ્સલામ�ું મા�ું પોતાન
ઝા�ું પર રાખ્�ુ , લોઆબે દહન લગાડ�ું અને �ખો�ું દદર ્
જ� ું ર�ુ,ં પછ� �ક
ં
�ઓ અને
ુ મ થયો , "અલી મેદાને જગમાં
ક�ુસના �કલ્લાને સર કર.

"અલી અલ�ય્હસ્સલામે રવાન

થતી વખતે �ુછ�ું , "��
ુ ર �ાર� પાછો ફ�ં ?" ફરમાન થ�ું
"સર કયાર ્ પછ."
�ક
ુ મે ર�ુલ પામીને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ
મેદાને જગમાં
ં
પહ�ચ્ય. પથ્થર પર અલમ નસબ કય. એક
ય�દ
ુ �એ �ુછ�ું : "આપ�ું નામ �ું છે
"અલી ઈબ્ને અબી તા�લ

?" આપે ફરમાવ્�ું

" પેલા ય�દ
ુ �એ પોતાના

સાથીઓને ક�ુ,ં "તૌર� તની કસમ આ માણસ જ�ર �કલ્લો સર
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કર� લેશે, કારણ ક� એક િવ�તાની � સીફતો તૌરતેમાં બયાન
કરવામાં આવી છે તે બધી એની �દર છે ."
અલગરઝ લોકો હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
�ુકાબલા પર નીકળવા એ ફનાના ઘાટ� ઉતરવા લાગ્ય.
બધાથી પહ�લા હા�રસે ઝોરઆઝમાઈ કર� અને બે પ્રહારોન
આપ લે માં વાિસલે જહ � મ થયો. હા�રસ , મરહબનો ભાઈ
હતો એટલે ભાઈને મર� લો જોઈને એ �ુસ્સામાં આવી ગયો
અને રજઝ પઢતાં પઢતાં આપના પર �મ
ુ લો

કય�, આપે

તેના ત્રણ ભાલાવાળા નેઝાના પ્રહારને બચાવી અને પ
હઠાવીને � �લ્કારનો એક એવો ઘા કય� ક� તેની લોઢાની
ટોપી (ખોદ) કપાઈ ગઈ અને ખોદ તથા માથા અને છાતીના
બે �ુકડા થઈ ગયા. મરહબના મરવાથી જો ક� �હમ્મત
�ુશ્મનોની �ુટ� ગઈ હતી તે છતાં લડાઈ ચા�ુ રહ� અને
�તર, રબીઓ તથા યાિસર �વા પહ�લવાનો એક પછ� એક
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આવતા રહ્યા અને મોતના ઘાટ� ઉતરતા ગ

, �તે

નાસભાગ શ� થઈ.
ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� જગ
ં દરિમ

યાન એક

માણસે આપના હાથ પર એવો ઘા કય� ક� ઢાલ આપના
હાથમાંથી �ટ�ને જમીન પર પડ� ગઈ , એક બીજો ય�દ
ુ � તે
લઈને ભાગી ગયો. હઝરતને જલાલ આવી ગયો. આપ
આગળ વધ્યા અને ખયબરના �કલ્લાના તોત�ગ આહન
(લોઢાના) દર (દરવા�) પર જમણો પગ �ુક� જોરથી
દબાવ્ય. આપના �ગળા એની ચોખટમાં એવી ર�તે પેસી
ગયા �મક� મીણમાં લો�ુ ં

, પછ� આપે

જટકો માય� અને

ખયબરનો દરવાજો �ને ચાલીસ માણસો હલાવી શકતા
નહોતા (��ું વજન મદાર� �ુન ન�ુવ્વતની �રવાયત �ુજબ
આઠસો મણ અને રવઝ� ુસ સફાની �રવાયત �ુજબ ત્ર
ું તે ઉખડ�ને આપના હાથમાં આવી ગયો.
હ�ર મણ હ�.)
આપના એ જટકાથી �કલ્લામાં ધરતી કંપ થયો અને સફ�ા
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�બન્તે હઈ ઈબ્ને ખતબ મ�ઢા ભેર જમીન પર પડ� .
આ�ું કામ માણસના ગ� બહારની વાત હતી. એટલે આપે
ફરમાવ્�ુ, "મ� ખયબરના �કલ્લાનો દર �ુવ્વતે રબ્બાની
ઉખાડ�ો છે ." એ પછ� આપે તેને ઢાલ બનાવી જગ
ં કર� અને
એજ દરને �ુલ બનાવીને લશ્કર� ઈસ્લામને પેલીપાર ઉતાર
લી�ુ.ં મેદ ાર� �ુ �ા �ુવ્વતમાં છે ક� �ુકમ્મલ ફતેહ કયાર્ બ
આપ જયાર� પાછા તશર�ફ લઈ ગયા તો આપના ઈસ્તકબાલ
માટ� પયગમ્બર� ઈસ્લામ �ુદ આવ્યા અને અ
અલ�ય્હસ્સલામને છાતી સરસા ચાંપીને પેશાની પર બોસ
દ�ધો અને ફરમાવ્�ુ , "અય અલી ! �ુદા , ર�ુલ, �બ્ર,
િમકાઈલ, ગરઝ ક� બધા ફ�રશ્તાઓ તમારાથી રા� અને �ુશ
છે ." અલ્લામા શેખ કન્દોઝ '�કતાબે યનાબેઉલ મોવ દત'માં
લખે છે ક� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમે ફરમાવ્�ું હ�ું  , "અય અલી ! �ુદાએ તમને એવી
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ફ�ઝલત આપી છે ક� અગર બયાન ક�ં તો લોકો તમારા
કદમોની ખાક તબ�ક તર�ક� રાખવા લાગે."
ઈિતહાસમાં છે ક� ખયબરના િવજયના �દવસે ��
ુ ર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને બેવડ� �
હાિસલ થઈ હતી. એક તો ખયબરના િવજયની અને બી�
�અફર� તૈયારની હબશથી પાછા ફયાર ્ન.
ઈિતહાસોમાં છે ક� આ

જ પ્રસંગે �બન્તે હા�

નામની એક ય�દ
ં લા ગોશ્તમાં ઝેર
ુ � �ીએ � હઝરતને �ુ�
આપ્�ું હ�ું અને આ લડાઈથી પાછા ફરતી વખતે સહાબા
નામની જગ્યાએ રજઅતે શમ્(�ુરજ પાછો ફરવાનો
બનાવ) બન્યો હત.
(શવાહ��ુ� �વુ ્વ, પા. ૮૬-૮૭)
�દ
ુ �

�બયાની �ુલેહ થક� હઝરત ર�ુલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને જરા િનરાંત
એટલે આપે �હ.સ. ૭માં એક મોહર બનાવી �ના પર
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"મોહમ્મદ ર�ુ�ુલ્લ " કોતરાવ્�ુ. પછ� તેમણે આલમના
રાજવીઓને કાગળો લખ્ય. આ �દવસોમાં અરબસ્તાનની
આ�ુ બા�ુ ચાર મોટ� સલ્તનતો કાયમ હત.

(૧) ઈરાનની

��
ુ ુ મત એની રાજ સ�ા મધ્ય એિશયાથી ઈરાક �ુધી
ફ�લાએલી હતી . (૨) રોમની ��
ુ ુ મત , એ�ું વચર્સ્વ એિશય
માઈનર, શામ અને �ુરોપના ક�ટલાક ભાગો પર હ�.ું

(૩)

િમસરની ��
ુ ુ મત , (૪) હબશની ��
ુ ુ મત , એની રા�યસ�ા
િમસરની દ�ક્ષણ �દશાથી બહ�રએ �ુલ�મના પિશ્રમ �કન
પર �હ�ઝ અને યમનના સાથે બરાબર ચાલી જતી ર� ખા પર
કાયમ હતી અને તેની આણ આ�ફ્રકાના મહાન રણમાં આવેલ
બધા ઈલાકાઓ પર ફ�લાઈ રહ� હતી. હઝરતે હબશના
બાદશાહ નજ્�શ , રોમના બાદશાહ હરકલ , િમસરના �ુબા
જર�હ ઈબ્ને મીના �કબ્તી ઉફ� મ�ુકશ તથા ઈરાનના બાદશા
�ુસરો પરવેઝ તેમજ યમનના �ુબા બાઝાન અને દિમશ્કના
વાલી હા�રસ વગેર�ના નામનો કાગળો મોકલ્યા હત.
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આપના પત્રોની �ુદા �ુદા બાદશાહો પર �ુદ� �ુદ
અસર થઈ. નજ્�શીએ દ�ને ઈસ્લામ ક�ુલ કર� લી

,

ઈરાનનો બાદશાહ આપનો પત્ર વાંચી ક્રોધે ભરાયો
આપના પત્રના �રચે �રચા ઉડાવી દ�ધા તેમજ કાિસદન
દરબારમાંથી કાઢ� �ુ�ો , વળ� યમનના �ુબાને લખ્�ું ક�
મદ�નાના �દવાનાને (� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમન) ક�દ કર� માર� પાસે મોકલાવી આપ.
એણે બે િસપાહ� ��
ુ રને ક�દ કરવા માટ� મદ�ના મોકલ્ય.
હઝરતે ફરમાવ્�ુ, "�ઓ તમે મને �ું ક�દ કરવાના હતા !
તમને કંઈ ખબર છે ક� તમારો બાદશાહ મર� ગયો છે .

"

િસપાહ� યમન પહ�ચ્યા તો સાંભળ્�ું ક� ઈરાનનો બાદશા
મરણ પામ્યો હત. આપ

ને ખબર આપી હતી તે પરથી

ક�ટલાક કાફરો �ુસલમાન થઈ ગયા. રોમના કયસર� આપના
કાગળની તાઝીમ કર� , િમસરના �ુબાએ આપના કાિસદને
ઘણો આદર આપ્યો અને ઘણી ભેટો સાથે પાછો મોકલાવ્ય ,
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આ ભેટોમાં મા�રયા �કબ્તીયા(ઝવજએ � હઝરત) અને
તેમની બહ�ન શીર� ,(ઝવજએ �હસાન �બન સા�બત) એક
�ુલ�ુલ નામે જનાવર હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ માટ
યા�ર નામે લાંબા કાનવાળો ગધેડો અને મા�ુર નામે
ખા�સરા એટલી ચીજો હતી.
�ફદક ખયબરની બા�ુ માં આવે� ું એક ગામ�ું છે .
ખયબરની ફતેહ બાદ � હઝરતે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને �ફદકવાળાઓ તરફ મોકલ્યા અને �ુ
આપ્યો ક� એમને દાવતે ઈસ્લામ આપીને �ુસલમાન બના.
અધ� જમીન � હઝરત ને આપીએ અને અધ� જમીન અમે
રાખીએ એ વાત પર ત્યાંના લોકોએ �ુલેહ કરવા ચા�ુ.
હઝરતે તેમની વાત માન્ય રાખ.

'િતબર�' (�. ૩ , પા-

૯૫)માં છે ક� �ફદક લડાઈ કયાર ્ વગર મળ્�ું એટલે
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમનો ખા
ગણાયો. '�ુર� મન્�ુ ' (�. ૪ , પા. - ૧૭૭)માં છે ક� �ફદક
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કબ્�માં આવતાની સાથે જ �ુદાનો �ુકમ ના�ઝલ થય

,

"તમારા કરાબતદારોને હક આપી દો ." 'શહ� �ુવા�ફક ' (પા.૭૩૫)માં છે ક� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમે ફાતેમા ઝેહરા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને બખ્
તર�ક� આપી દ��ુ.ં (રવઝ� ુસસફા �. ૨, પા.-૩૭૭) માં અને
મઆર� �ુ� �ુવ્વતમાં છેક� આ હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમે લેખીત તસ્દ�કનામા એટલે ક� દસ્તાવેજો
ઝર�એ �ફદકની �યદાદ જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાના નામે �હબા કર� દ�ધ. આ

જમીન ઘણીજ

રસકસવાળ� અને ફળ� ુપ હતી. એ જમીન ચશ્માઓથી સેરાબ
થતી હતી, એમાં સાર� એવી સંખ્યામાં નખ�લસ્તા(ખ�ુ રના
બગીચાઓ) પણ હતા. અ�ુ દાઉદની �કતાબે �ખરાજમાં તેની
વાિષ�ક આવક ચાર હ�ર દ�નાર
આવી છે .

'અશરફ�' બતાવવામાં
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(આ જ વષર્માં અ�ુ �ુર�રા �ુસલમાન થય. ઈસ્લામ
પહ�લાં એ ય�દ
ુ � મઝહબ પાળતા હતા. અહદ� �રસાલતમાં
એમણે ત્રણ વષર્ � િવતાવ્�ુ. એમણે ૫૩૭૪ હદ�સો કથી
છે .) '�ુ�સ્લમ �ુદ' (પા. ૩૦૭), '�ુ�સ્લ' (�. ૨, પા. ૫૦૯),
'અલ્ફા�' (�. ર , પા.૧૦૫), 'િમઝા�ુલ �ુ બરા' (�. ૧ , પા.
૭૧)માં છે ક� અબ્�ુલ્લાહ �બન ઉ , આયશા અને હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામ તેમને માનતા ન હ. આ વષ� સહબા
�ુકામથી પાછા ફરતા ગઝવએ વાદ�અલ �ુરાનો બનાવ
બન્ય, ય�દ
ુ �ઓ સાથે લડાઈ થઈ અને ગનીમતનો �ુષ્કળ
માલ હાથ આવ્ય.
આ સમય પહ�લાં હઝરત માટ� મસ્�દમાં કોઈ
િમમ્બર  હ�.ું આપ થાંભલાને ટ� કો આપી �ુત્બો આપતા
હતા.
જગે
ં મવતા એ લડાઈને કહ�વામાં આવે છે �માં
ઈસ્લામના ત્રણ િસપેહ સાલાર એક પછ� એક શહ�દ થ
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હતા અને એ શહ�દ થનારાઓમાં હઝરત જઅફર� તૈયારને
�ુમાયાં દરજ્જો હાિસલ છ. આ જગ
ં થવા�ું કારણ એ છે ક�
��
ુ ર� શામના ઈસાઈ હા�કમ બસરા શરહબીલ �બન અમ્
ગસાનીના પાસે બી� રાજવીઓની પેઠ� ઈસ્લામ�ું દાવત
ના�ું મોકલાવ્�ુ. એણે ��
ુ રના કાિસદ હા�રસ �બન અમીરને
મવતા �ુકામે કત્લ કર� દ�ધ. આમ એક તરફથી તેણે
ઈસ્લામ�ું હડહડ�ું અપમાન ક�ુ� હ�ુ

,

બી� તરફથી

�તરરાષ્ટ્ર�ય કા�ુનની એણે અવગણના પણ કર� .
એટલે � હઝરતે આપના �ુલામ ઝયદ �બન સા�બતને ત્ર
હ�ર�ું લશ્કર આપીને તેને નસીહત કરવા માટ� તેના તરફ
મોકલ્ય. આપના આયોજન �ુજબ અગર ઝયદ શહ�દ થાય
તો અલમદાર� હઝરત જઅફર� કરવી , અને તેઓ શહ�દ થાય
તો અબ્�ુલ્લાહ �બન રવાહાએ સરદાર� સંભાળ. મેદાનમાં
પહ�ચ્યા પછ� �ણવા મળ્�ું ક� �ુશ્મન એક લાખની સે
લઈને સામનો કરવા આવ્યો છ. ર�ુલના �ક
ુ મ પ્રમાણે ઝયદ
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, હઝરત જઅફર�

તૈયાર� ત્યાર બાદ અલમ સંભાળ� લીધો અને એવી બહા�ૂર�
અને �દલેર�થી લડ�ા ક� �ુશ્ નના લશ્કરમાં હલચલ મચી
ગઈ. છે વટ� છાતી પર વાગેલા ને� ું ઝખ્મોનો તાબ ન લાવીને
જમીન પર પડ� ગયા. અબ્�ુલ્લાહ �બન રવાહ�એ અલ
સંભાળ� લીધો અને પોતાના બા�ુ બળનો પરચો કરાવવા
લાગ્ય. �તે એ પણ શહાદત પામ્ય

, પછ� એક બી�

બહા�ુર� અલમ સંભાળ� લીધો. િવજય પામ્યા પછ� ઈસ્લામ
સેના મદ�ના પાછ� ફર� , �ુસલમાનો અને ખાસ કર�ને ર�ુલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને આ જંગ
ત્રણ િસપેહ સાલારો કત્લ થવાનો ઘણો જ રંજ . જનાબે
જઅફર� તૈયારના બારામાં આપે ફરમાવ્�ું"�ુદાએ તેમને
જ�ૈ તમાં ઉડવા માટ� બે િનલમની પાંખો આપી છે .
ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� એટલા માટ� જ આપને

"
'જઅફર�

તૈયાર' કહ�વામાં આવે છે . તાર�ખે કાિમલમાં છે ક� � હઝરત
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ જઅફર� તૈયા
ઘર� ગયા અને એમની પ�ત્ન રડવામાં મશ્�ુલ થએલી જોઈન
આપ પોતાના ઘર� ગયા , તો ત્યાં જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ
અલય્હાને રડતા જોય. ��
ુ ર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ� બધાને તસલ્લી આપી અને ખા�ું પકાવીને જઅફર
તૈયારના ઘર� મોકલાવ્�ુ. આ જગનો
ં
બનાવ જમાદ��ુલ
અવ્વલ �.સ. ૮માં બનેલ છે .
આ જ �હજર� સનના જમાદ� �ુલ આખરમાં સ�રયએ
�� ુસ સલાસીલનો બનાવ બન્ય , � હઝરતે અમ્ર આસન
કઝાઆ કબીલાની સરકોબી માટ� ત્રણસો િસપાહ�ઓ�ું લશ્
આપીને મોકલ્યા પણ એ ફાવ્યા ન�હ એટલે અ�ુ ઓબયદ
�બન જરાહને રવાના કયાર, એમણે કામયાબી હાિસલ કર�.
�દ
ે ની શરતો �ુજબ દસ વષર્ �ુધી
ુ � �બયાની �ુલહ
આપસમાં લડવાની બંધી હોવા છતાં �ુર�શીઓના હલીફ
(મૈત્રીની સંધી ધરાવ) બ�ુ બકરના કબીલાએ �
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હઝરતના હલીફ કબીલા બ�ુ ખઝાઆ પર �ુર�શીઓની મદદ
મેળવીને ચઢાઈ કર� અને તેનો સત્યાનાશ કર� નાખ્. બ�ુ
ખઝાએ પ�ર�સ્થિતથી મજ�ુર થઈને � હઝરત સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમથી મદદ મા. � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે દસ હ�ર માણસો
લશ્કર તૈયાર કર� અને મકકા જવાનો ઈરાદો કય. અ�ુ
�ુફયાન આ તૈયાર� જોઈને �દ
ે નામાને
ુ �બયાના �ુલહ
નવેસરથી તા�ુ કરવાની દરખાસ્ત લઈને મદ�ના આવ્ય
અને પોતાની �ુત્રી ઉમ્મે હબીબા ઝવ�એ ર�ુલ સલ્લલ્
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ઘર� ગ. એમણે એ કહ�ને
તેણે ર�ુલના �બસ્તર પરથી હટાવ્યો ક� �ું કાફર અને �ુશ�ર
છે , પછ� એ � હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને મળ.
એમણે પણ તેને

�ુત્કાર� કાઢ�. પછ� હઝરત ફાતેમા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા  પાસે ગયો અને હઝરત ઈમામ �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામના વાસ્તાથી અમાન મ. એમણે પણ કોઈ
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સહારો આપ્યો ન�. એટલે આ બધામાં તેને િનષ્ફળતા
મળતાં એણે મસ્�દમાં તજદ�દ�(નવેસરથી તા� કરવા)ની
�હ�રાત કર�ને મકકા પાછો ફય�.
હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમે �ુપ્ત ર�તે બધી લડાય

તૈયાર�ઓ

�ુકમ્મલ કર� લીધી પણ એ વાત �હ�ર ન થવા દ�ધી ક� કઈ
તરફ આક્રમણ કરવા�ું . આ યોજનાને તળે આપે મકકામાં
આવ �વ બીલ�ુલ બંધ કર� દ�ધી હતી. આપનો ખ્યાલ હતો
ક� જો મકકાવાળાઓને વખત પહ�લાં ખબર પડ� જશે તો
કામયાબી �ુ�શ્કલ થઈ જશ. પણ �ુગલીખોર હાિતમ ઈબ્ને
બલ્એ એહવાલ લખી મોકલાવ્ય. સમયસર હઝરતને તેની
�ણ થઈ અને આપે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને તેન
પાછળ મોકલાવીને કાગળ જપ્ત કરાવી લીધ.
અલગરઝ દસમી રમઝાન �હ.સ. આઠના રોજ આપ
અ�ણ્યા માગ�એ થઈને મકકા પહ�ચ્ , "િસફ ઝઝહરાન "
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પર પડાવ નાખ્ય. લશ્કર મોટ� સંખ્યામાં છે તે �હ�ર થ
ગ�ું અ�ુ �ુફ યાન હઝરત અબ્બાસની સલાહથી �ુસલમાન
થઈ ગયો. � હઝરતે એના માટ� એ �રઆયત કર� આપી ક�
� કોઈ માણસ મકકાની ફતેહ વખતે એના ઘરમાં આશરો લે
તેને જતો કરવામાં આવે. અ�ુ �ુફયાન મકકા પાછો આવી
ગયો અને એણે � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ તરફથી એલાન કર� દ��ું ક� � કોઈ મકકામાં મારા
ઘરમાં આશરો લેશે એ �ુર�ક્ષત રહ�.

અને � હિથયાર

બાંધ્યા વગર સામે આવશે તેના પર હાથ ઉપાડવામાં ન�હ
આવે.
પછ� લડાઈ શ� થઈ , અને થોડ�ક તકલીફ બાદ
મકકા પર કબ્જો થઈ ગય. લશ્કરના સેનાનાયક હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામ હ. � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ નાકએ કસ્વા પર બેસીને મકકામા
દાખલ થયા અને �બેર ખોડ�લા ઈસ્લામી ઝંડાની પાસે જઈને
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ઉતયાર . તં� ુ નાખવામાં આવ્ય. આપે �ુર�શને ફરમાવ્�ુ , "કહો
તમારા સાથે ક�વો વતાર ્વ ક�

?" બધાએ એક� અવા� ક�ું

"આપ કર�મ છો , ઈબ્ને કર�મ છ , અમને માફ ફરમાવો ."
આપે માફ� આપી દ�ધી અને આપ સાત વખત તવાફ કર�ને
કાઅબામાં દાખલ થયા. કાઅબામાં � �ુતો નીચે રાખેલા
હતા તે આપે આપના હાથે તોડ� નાખ્યા અને �ચે હતા તે
બધા �ુતોને તોડવા માટ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
પોતાના ખભા પર ચઢાવ્ય , હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે
બધા �ુતો તોડ�ને જમીન પર ફ�ક� દ�ધા. ઈિતહાસકારો�ું
કહ�� ું છે ક� ખભાના � ભાગ પર મોહર� ન�ુવ્વત હતી અને
�ના પર મેઅરાજમાં યદ� �ુદરત હતો તેના પર પગ રાખીને
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ� બધા �ુતોને તોડ�ા હ.
એમ�ું એ પણ બયાન છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
ર�ુલે પોતાની પીઠ પર સવાર કયાર ્ અને આપે �ુતો તોડ�ા
બાદ હઝરત �બ્રઈલે પોતાના હાથે નીચે ઉતાય .
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ુ
(તાર�ખે ખમીસ, �. ૨ - પા. ૯૬ અ�એ�લ

કસસમાં

ુ ો હતા.)
છે ક� કાઅબામાં ૩૬૦ �ત
મકકા ફતેહ કરાયા બાદ � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ક�ટલાક માણસોને આ�ુબા�ુન
ક�ટલીક જગ્યાએ તબ્લીગ માટ� મોકલ. તેમાંના એક ખા�લદ
�બન વલીદ પણ હતા. એ લોકો બ�ુખઝીમાને ત્યાં પહ�ચ્ય
તો બ�ુખઝીમાએ તેમને પોતે �ુસલમાન હોવાની ખાત્ર
આપી પણ તેણે જરા પણ પરવા કર� નહ�. � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે તેના �લ્મ િવ
ખબર સાંભળ� તો આપ પોતે તેથી બર�ઉ�ઝમ્મા હોવા�ું
એલાન ક�ુ� અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને મોકલીન
હર એ ક �તનો તાવાન (બદલો) અને �ુબહા
ં
અદા કય�
(િતબર� �. ૩, પેજ ૧૨૪)
�ન
ુ યન મકકાથી ત્રણ માઈલના ફાસલા પ
તાયફની �દશામાં આવેલી એક વાદ� (ઘાટ)�ું નામ છે . મકકા
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ફતેહ થઈ જવાની ખબર સાંભળ�ને બની હવાઝન

, સક�ફ

અને બની સઈદ� એકત્ર થઈને એવો િન�ચય કય� ક� બધ
મળ�ને �ુસલમાનોથી લડ�એ , એમણે પોતાના લશ્કરનો
સરદાર મા�લક ઈબ્ને અવફ નફર�ને અને અલમબરદાર અ�ુ
જરવલને િનમ્યો અને તે લોકો પોતાની સાથે દર�દા ઈબ્ન
ઝમ્મા નામે૧૨૦ વષર્ની વયના અ�ુભવી વયો�

ધ્

યોદ્ધ્ધ સલાહ માટ� સાથે રાખીને પાંચ હ�ર લડવૈયાઓ�ું
એક લશ્કર લઈને નીકળ્યા અને �ુનયન તથા તાયફ વચ્
આવેલ અવતાસ નામે એક જગ્યાએ એકત્ર  , � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને તેઓના એ
થવાની �ણ થઈ તો આપ બાર હ�રની સેના
હ�ર નવ�ુ�સ્લમ પણ શાિમલ હત

, �માં બે

, છઠ્ઠી શવ્વાલ.સ.

આઠના રોજ �ુલ �ુલ પર સવાર થઈને મકકાથી નીકળ્ય.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ અગાઉની �મ લશ્કર
અલમબરદાર હતા. રણમેદાને પહ�ચ્યા બાદ . અ�ુ બકર�
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ક�ું ક� આ� આપણી સંખ્યા એટલી મોટ� છે ક� આપણે હાર
ખાઈ શકતા નથી. મેદાનમાં આવી �તના મન્�ુબા
ચલાવવામાં આવી રહ્યા હતા ત્યાં પહાડમાં � �ુશ્
લપાઈને બેઠા હતા તે બહાર િનકળ� આવ્યા અને તીર

,

નેઝાઓ અને પત્થરોના મારા વડ� એવો તો �ુમલો કય� ક�
લોકોને �નના લાલા પડ� ગયા અને બધા માથા પર પગ
રાખીને ભાગવા લાગ્ય. કોઈને ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની પણ ખબર નહો. આપ
સાદ કર� રહ્યા હતા ક� અય બયઅતે  ઝવાનવાળાઓ �ાં
જઈ રહ્યા છો પણ કોઈ સાંભળ�ું નહો�. �ુંકમાં એવી ભાગદોડ થઈ ગઈ ક� કાયદ� સરની લડાઈ શ� થઈ તેના પહ�લા
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ, હઝરત અબ્બા, ઈબ્ને હા�રસ
અને મ�્ઉદ િસવાય બધા જ ભાગી ગયા . (સીરતે હ�લ્બય્ય
�.૩ - પા. ૧૦૯) આ પ્રસંગે અ�ુ �ુફયાન કહ� રહ્યો હતો
હ� હમણા તો �ું છે આગળ ઉપર �ુસલમાનો દ�રયાની પેલે
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પાર નાસી જશે. હબી�ુસ સેયર અને રવઝ� ુલ અહબાબમાં
છે ક� બધાથી પહ�લાં બહા�ુર િસપાહ� ભાગ્યો એની પાછળ
�ુર�શના નવ �ુ�સ્લમો ભાગ્યા ત્યાર બાદ એક એક કર�
મહા�જર અને અન્સાર એ પણ રાહ� ફરાર અખત્યાર કર�
લીધી. દરિમધ્યાનમાં �ુશ્મનોએ � હઝરત સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પર �ુમલો કર� દ�ધ

, પરં � ુ

�િનસારોએ તે �મ
ુ લાને રો�ો. મામલાની નઝાકત જોઈને
�ુદ � હઝરત લડવાને આગળ વધ્યા પણ હઝરત અબ્બાસ
ઘોડાની લગામ થામી લીધી અને �ુસલમાનોને પડકાયાર .
એમના પડકારથી સોએક �ટલા �ુસલમાનો પાછા ફયાર .
�ુશ્મનો પણ બધા ત્યાં �ુધીમાં સામે આવી ગ. ઘમસાણની
લડાઈ ચાલી. �ુશ્મનોના લશ્કરના અલમબરાદાર અ�
જરવલે �ુકાબલો માગ્ય. ઈસ્લામી લશ્કરના અલમબરાદ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ુકાબલા માટ� તશર�ફ લાવ્
અને એક જ વારમાં એને મોતના કાંઠ� ઉતાર� દ�ધો.
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�ુસલમાનોની �હમ્મત વધી અને તેમની �ત થ. ઈબ્ને
�હશામ પે-૨૬૧ માં છે ક� આ લડાઈમાં ચાર �ુસલમાન અને
૭૦ કાફર મરાયા. એમાંના ૪૦ કાફર હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના હાથે મરાયા હ.
ત્યારબાદ અવતાસના �ુકામે લડાઈ થઈ અને ત્યા
પણ �ુસલમાનોની �ત થઈ. આ બંને લડાઈઓમાં ઘણો
માલે ગનીમત હાથ આવ્ય. અવતાસમાં હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની �ુધ બહ�ન શીમા �બન્
હલીમા સાઅદ�યા પણ હાથમાં આવ્ય.
જગે
ં �ન
ુ યનમાં બચી ગ

યેલી �ુશ્મનોની સેનાએ

તાઈફમાં જઈને પનાહ લીધી. આપે �હ.સ. આઠના શવ્વાલ
મ�હનામાં તાઈફને ઘેરો નાખવાનો �ક
ુ મ કય�. વીસ �દવસ
�ુધી ઘેરો ચા�ું રહ્ , પછ� આપે ઘેરો ઉઠાવી લીધો અને
�ુ વાના જગ્યાએ ચાલ્યા ગ

. ત્યાં પાંચમી ઝીલકાદના

�દવસે બની હવાઝન તરફથી દરખાસ્ત આવી ક� આપની
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તાબેદાર� �સ્વકારએ છ�એ, આપ અમાર� ઔરતો અને માલ
અમને પરત કરો. હવાઝનની િસફા�રશ કરવાવાળા રઝાઈ
બહ�ન હતા. આપે તેમની તાઝીમ કર� અને િસફા�રશ મં�ર
ફરમાવી.
મશ�રૂ સખી �ુ�ષ હાિતમ તાઈનો કબીલો ફસલ
નામે �ુતની �ુ� કરતો હતો. મકકાની ફતેહ બાદ ક�ટલાક
�દવસના �તર� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્મે એક સો પચાસ સવાર સમેત હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને એ કબીલાની તરફ રબીઉલ ઉલા .સ.
નવમાં મોકલ્ય . હાિતમનો �ુત્ર અદ� � કબીલાનો સરદા
હતો તે પલાયન કર� ગયો. ઘણો ખરો ગનીમતનો માલ અને
ક�દ�ઓ હાથમાં આવ્ય. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ મે માલ
અને ક�દ�ઓને લશ્કરમાં તક્સીમ કર� દ�ધા અને હાિત
તાઈની �ુત્રી અને અદ�ની બહ�ન સફાને ઘણા માન અન
ઈઝઝત સાથે � હઝરતની સેવામાં પહ�ચાડ� દ�ધી. એણે
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ખાનદાનની શરાફતનો હવાલો આપીને રહમની દરખાસ્ત
કર�. આપે તેને આઝાદ કર� દ�ધી અને રસ્તાની ખચ� અને
ભા�ું આપીને તેના ભાઈ પાસે મોકલાવી દ�ધી. આપના આ
�સુ ્ને અખલાકથી અદ� ઘણો જ પ્રભાિવત થયો અને.સ.
૧૦માં આવીને �ુસલમાન થઈ ગયો.
ત�ુક મદ�ના અને દિમશ્કની વચ્ચે બારથી ચઉ
મ�ન્ઝલોના �તર� આવેલી એક જગ્યા . � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને સમાચાર મળ્ય
શામના ઈસાઈઓ રોમના બાદશાહ હરકલ પાસેથી ૪૦ હ�ર
માણસો�ું લશ્કર મેળવીને મદ�ના પર ચઢાઈ કરવાની
તૈયાર� કર� રહ્યા . આપે તેમનો સામનો કરવા માટ� અને
આગળ વધતા અટકાવવાના ઈરાદાથી પેશકદમી કરવા�ું
�ુનાિસબ ગણીને આપ ત્રી હ�રની સેના લઈને શામના
તરફ રવાના થયા. મદ�ના�ું તંત્ર ચલાવવાની સ�પણ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને કરતા ગયા રવાનગીન
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વખતે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ મે અરજ કર� ક� "મૌલા
મને બચ્ચાઓ અને ઔરતોમાં �ુ

તા �ઓ છો ?" આપે

ફરમાવ્�ુ, "અલી ! �ું તમે એ વાત પર રા� નથી ક� હઝરત
�ુસા અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના ભાઈ હા�નને પોતાન
�નશીન બનાવીને જતા હતા. તેમ �ુ ં તમને મારો �નશીન
બનાવીને ��. (સહ�હ �ુખાર� �કતાબે અગફાર�) અય અલી
! �ુદાનો �ક
ુ મ છે ક� મદ�નામાં �ુ ં ર�ુ ં ક� તમે રહો."
(ફત�ુલ બાર�, �. ૩, પાના નં. ૩૮૭)
�ુંકમાં એક� આપ રવાના થઈને ત�ુકની મંઝીલ પર
પહ�ચ્ય. આપે ત્યાં �ુશ્મનોન૨૦ �દવસ �ુધી ઈન્તેઝાર
કય�. પણ કોઈ �ુકાબલામાં આવ્યો ન�. આપના ત્યાંના
રોકાણ દરિમ યાન આ�ુ બા�ુ માં ઈસ્લામ પ્રચારનો િસલિસ
બરાબર �ર� હતો. �તે આપ ત્યાંથી પાછા ફયા. આ રજબ
�હ.સ. નવનો બનાવ છે .
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પાછા ફરતાં રસ્તામાં એક ઘાટ� પડતી હતી એ
ઘાટ��ું નામ 'અકબા �ઝફતક ' હ�.ું સવાર� માટ� એ ઘાટ�
ઘણી જ ખતરનાક હતી. �દ� શો હતો ક� �ાંક આપની
�ટણીનો પગ લપસતાં હઝરતને ઈ� થાય તેથી �ુનાદ�
કરાવામાં આવી (સાદ કરાવી દ� વામાં આવ્ય) ક� �યાં �ુધી
હઝરતની સવાર� ઘાટ�માંથી પસાર ન થઈ �ય ત્યાં �ુધી
કોઈપણ ઘાટ�ના નઝદ�ક ન આવે. હઝરત સવાર થયા
�ઝ
ુ યફાએ મેહાર (�ટને દોરવાની રસ્સ) પકડ�

, અમ્માર

હાંકતા રવાના થયા હઝરતને લાગ્�ું ક� સલામત જઈ રહ્
છ�એ ત્યાં અચાનક વીજળ� ચમક� અને તેમની નઝર એવા
બારથી ચઉદ અસ્વારો પર પડ� ક� � મોઢાને કપડાંથી
�પાવીને ઉભા હતા. હઝરતે ફરમાવ્�ુ , "અય �ઝ
ુ યફા ! તમે
ઓળખ્ય ? એ �ુના�ફકો માર� �ન લેવા માગતા હતા.
(રવઝ� ુલ અહબાબ)

"
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�હ.સ. નવમાં આપે હ. અ�ુબકરને ત્રણસો માણસ
સાથે હજ અને �ુરએ બરાઅતની તબ્લીગ કરવા મોકલ્.
હ� તેઓ બ�ુ

�ુર ન�હ ગયા હશે ત્યાં તો એમને પાછા

બોલાવી લેવામાં આવ્યા અને એ કામ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને સ�પવામાં આવ્. એક સવાલના જવાબમાં
આપે ફરમાવ્�ું ક , "મને �ુદાનો એ જ �ક
ુ મ છે ક� �ુ ં �� ,
અથવા માર� આલમાંથી કોઈ �ય."
વા�દ�ુરર્મલ મદ�નાથી પાંચ મંઝીલના ફાસલા પર
આવેલ જગ્યા છે ત્યાં વસ્તા અરબોની એક મોટ� �ુકડ
મદ�ના પર અચાનક રાતે છાપો માર�ને મદ�ના શહ�ર પર
કબ્જો કર� લેવાની અને �ુસલમાનોની તાકાતને નષ્ટ કર
દ� વાની વેતરણમાં હતા. આપને એ વાતની બાતમી મળતાં
આપે તેમના સામે એક લશ્કર મોકલ્�ું અને અલમબરદાર�.
અ�ુબકરને �ુપ્રદ ક. તેઓ ફાવ્યા ન�હ પછ� બી�ને
અલમદાર બનાવીને મોકલ્ય. એ પણ હ�મખેમ પાછા ફયાર

,
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પછ� અમ્ર �બન આસને મોકલ્યા એ પણ હાર� . �તે
કોઈ ર�તે કામયાબ ન થતાં આપે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને મોકલ્યા �ુદાએ શાનદાર કામયાબી અ
કર�. હઝરત અલી જયાર� પાછા ફયાર ્ ત્યાર� આપે તેમન
ઈ�સ્તકબાલ કય.
�હ.સ. નવમાં પ્રિતિનિધ મંડળો �ુ�ર સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પાસે આવવા લાગ્યા અને
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની વ
પહ�લા અરબોનો મોટો ભાગ �ુસલમાન થઈ ગયો હતો આજ
સનમાં �ુ શર� ક�નની ન�સતને લગતો �ક
ુ મ પણ ના�ઝલ
થયો.
આ �હ.સ. નવમાં બની તયથી અદ� �બન હાિતમ
તાઈ, બની હન્ઝલાથી મા�લક �બન નોવયરા અને બની
નજરાનથી હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ સદકાત વ�ુ
કરવા ગયા.
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�હ.સ. દસમાં � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્ મ� ખા�લદ �બન વલીદને દ�નની તબ્લીગ
કરવાના આશયથી યમન મોકલાવ્ય. ત્યાં તબ્લીગથી કો
પણ �ુસલમાન ન થઈ શ�ો એટલે આપે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને યમન મોકલ. આપે આપના ઈલ્મના
બળથી અને તબ્લીગના સલીકાથી હમ્દાનના આખા
કબીલાને �ુસલમાન બનાવી દ�ધા. એ પછ� યમનવાસીઓ
એક ધારા ઈસ્લામમાં દાખલ થતા રહ , આપની એ શાનદાર
કામ્યબીની હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમને �ણ થતા, આપે સજદએ �ુક્ર અદા કય
અને હમ્દાનના કબીલા માટ� દોઆ કર� ક , "�ુદાયા ! એમના
પર � ું તાર� સલામતી ના�ઝલ કર�."
(તાર�ખે િતબર� �. ૩, પાના નં. ૧૫૯)
�હ.સ. દસમાં યમનનો હા�કમ બાઝાન મરણ પામ્ય.
એના મરણ બાદ યમનના �ુ દા �ુ દા ભાગો �ુ દા �ુ દા
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હા�કમોને �ુપ્રદ કરવામાં આવ.

(૧) સ�્આનો ઈલાકો

બાઝાનના �ુત્રન (૨) હમ્દાનનો આિમલ �બન હમ્દાનીન (૩)
મા�રબનો હાક�મ અ�ુ �ુસા અશઅર�ને

(૪) જદનો
ં
અફસર

બજલી �બન ઉમય્યાને (૫) �ુલ્ક વાશએરમાં તા�હર �બન
અબી હાલાને

(૬) નજરાનમાં ઉમર �બન હઝમને

(૭)

નજરાન, ઝ�્અ, �બૈદ વચ્ચે સઈદ �બન આસને અને (૮)
સકાસક અને સ�ુનમાં અ કકાશા �બન �ુરને �ુકરર ્ર કરવામાં
આવ્ય.
એ એક સવર્માન્ય હક�કત છે ક� ખલ્લાક� આલ
�ખલાફતના ઈન્તેખાબ�ું કામ ખાસ પોતાના હાથમાં રાખ્�ું છ
અને ફરમાવે છે , "વ રબ્બોક યખ્લોકો માયશાઓ વ યખ્તા
ુ ખેયરતો �બ્હાન
ુ
મા કાન લહો�લ
લ્લાહ� વ

તઆલા અમ્

ુ ર� �ુન." (પારો ૨૦, ��ુ અ ૯) તમારો રબ પેદા કર� છે અને
�શ
�ને ચાહ� તેને (ન�ુવ્વત અને �ખલાફત માટ)

�ુન્તખબ કર�

છે . યાદ રહ� ક� ઈન્સાનને ન તો કોઈ ઈન્તેખાબનો હક  , ક�
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ન તેઓ એમાં �ુદાના શર�ક થઈ શક� છે

, એજ કારણ છે ક�

એણે આદમથી ખાતમ �ુધીના પોતાના બધાય ખલીફાઓને
પોતે જ �ુકરર ્ર કયાર્ છે અને તેની �હ�રાત પોતાના નબી
મારફત કરાવી છે . અને અલ્લાહ� �હ�રાત કરવાની તાર�ખ
�ુદ્ધાંમાં ફરક આવવા દ�ધો ન. અલ્લામા બહાઈ લખે છે ક�
બધા નબીઓએ એ �હ�રાત ૧૮ મી �ઝલહજના �દવસે કર�
છે . ઈિતહાસકારોનો એક મત છે ક� � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્

એ હજ્જ�ુલ િવદાના પ્રસં

૧૮મી �ઝલહજના �દવસે ગદ�રના �ુકામે �ક
ુ મે �ુદાથી
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને પોતાના �નશીન હોવાન
�હ�રાત કર� છે .
જનાબે �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પચ્ચીસમી �ઝલકાદ.સ.
દસમાં છે લ્લી હજ અદા કરવાના ઈરાદાથી મકકાએ
મોઅઝમ્મા પહ�ચ્. આપની રવાન

ગી વખતે હ�રો
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સહાબીઓ પણ સાથે રવાના થયા હતા અને ક�ટલાક આપને
મકકામાં ભેગા થઈ ગયા. આમ એક લાખ વીસ હ�ર
સહાબીઓ મકકામાં એકઠા થયા. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ યમનથી મકકા પહ�ચ. આપે તેમને ક�ું
તમે �ુરબાની અને હજના મનાિસક અદા કરવામાં માર� સાથે
છો. આ હજના પ્રસંગે લોકોએ હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમને હજના મનાિસક અદા કરતા જોયા અને
ઘણા મહત્વના �ુત્બાઓ સાંભળ , �માં કહ�લી વાતોમાંની
ક�ટલીક આ હતી (૧) �હ��લયતના જમાનાના દસ્ �ુરો કચડ�
નાખવાને લાયક છે (૨) અરબ લોકોને અજમી લોકો પર કોઈ
�તની ફ�ઝલત નથી, અજમીઓને અરબો પર કોઈ ફઝીલત
નથી (૩) �ુસલમાનો એક બી�ના ભાઈઓ છે (૪) �ુલામોનો
ખ્યાલ રાખવો જ�ર� છે (૫) �હ��લયતના જમાનામાં થએલા
બધા �ુનો માફ કર� દ� વાયા (૬) �હ��લયતની બધી વ્યાજની
રકમો માફ કર� દ� વામાં આવી.
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�ુંકમાં એ ક� હજથી ફાર� ગ થયા પછ� આપ મદ�ના
જવાના ઈરાદાથી ૧૪ મી ઝીલહજ્� રવાના થયા એક લાખ
ચોવીસ હ�ર સહાબીઓ આપની સાથે હતા. હજફાની પાસે
ગદ�રના �ુકામે પહ�ચતા "આયએ બ�લ્લગ ના�ઝલ થ.
આપે �ટના પલાણને િમમ્મબર બનાવ્યો અને �બલાલન
�ક
ુ મ આપ્યો ક�"હય્યા અલા ખયર�લ અમલ કહ�ને લોકોને
બોલાવે. મજમો સમટાઈને �ુકતએ એઅતેદાલ પર આવી
ગયો. આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ફ
અને બલીગ �ુત્બો બયાન ફરમાવ્ , �માં હમ્દો સના બાદ
પોતાની ફઝીલતનો એકરાર લીધો અને ફરમાવ્�ું ક� �ું
તમાર� વચ્ચે બે ભાર� વસ્�ુઓ �ુક� ��. એક �ુરઆન
અને બી� માર� એહલેબૈત (અ.). એ પછ� આપે હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામને પાસે બોલાવીને તેમને બંને હાથો વડ
�ચક�ને એટલા �ચા કયાર ્ ક� આપની બગલ નીચેની સફ�દ�
દ� ખાવા લાગી , પછ� ફરમાવ્�ું "મન �ુ ન્તો મવલા હો ફહાઝા
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અલીય્�ુન મવલા"�ુ ં �નો મવલા �ં તેના આ અલી મવલા
છે . �ુદાયા અલી � તરફ ફર� હકને પણ તેજ તરફ ફ�રવી
દ� �. ત્યાર બા

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ના િશ

�ુબારક પર િસયાહ અમામો
�ુબારકબાદ�ઓ આપવા�ું શ� ક�ુ�

બાંધ્ય. લોકો એ
,

બધા આપની

�નશીનીથી રા� થયા અને �ુશ થયા. હ

. ઉમર� પણ

�ુમાયાં શબ્દોમાં �ુબારકબાદ� પાઠવ. �બ્રઈલે પ
�ુરઆનની ઝબાનમાં ઈકમાલે દ�ન અને ઈત્મામે નેઅમતની
વધામણી આપી. સીરતે હલ�બય્યામાં છે ક� આ �નશીની૧૮
મી �ઝલહજ્જના �દવસે �હ�ર થ. �ુ�લ અબસાર (પાનાનં.
૭૮) માં છે ક� એક શખ્સ હા�રસ �બન નોઅમાન ફહર�
હઝરતના આ એલાન પર એતેરાઝ કય� તો એજ વખતે
આસમાન પરથી એક પત્થર તેના પર પડ�ો અને તે ત્યાંન
ત્યાંજ મર� ગય.
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યમનમાં નજરાન નામે એક �ુકામે છે ત્યાં
ઈસાઈઓ રહ�તા હતા અને ત્યાં એક મો�ું કલીસા(ચચર) હ�.ું
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મ� તેમને
પણ ઈસ્લામની દાવત મોકલ. એમણે મામલાની તેહક�કાત
કરવા માટ� અબ્�ુલ મસીહ આ�કબની સરદાર� હ�ઠળ એક
પ્રિતિનિધ મંડળ મોકલ્. એ પ્રિતિનિધ મંડળે આવીન
મસ્�દ�નબવીના સહ�નમાં ઉતારો કય. હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમથી �ુબાહ�સો થયો પણ એ લોક
કાયલ ન થયા.
"�ક
ુ મ થયો ફ�ુલ તઆલવ નદઓ અબ્નાઅના
(�ત�ુધી) "અય પયગમ્બર એમને કહ� દો ક� બંને પક્
પોત પોતાના �ુત્ , ઔરતો અને નફસોને લાવીને �ુબાહ�લો
કર� . એટલે તેમ કરવાનો ફ�સલો થઈ ગયો અને ૨૪મી
�ઝલહજ્જના પ �તદ્દન પાક બદ�ુઆ દ�વા માટ� નીકળ.
નસારાનો સરદાર એમની �ુરતો જોતાંની સાથે જ �ુજવા
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લાગ્યો અને �ુબાહ�લાથી બાઝ આવ્. �ખરાજ દ� વા�ું અને
જ�ઝયો આપીને ર� યત બનવા�ું ક�ુલ કર� લી�ુ.ં
હજ્જ�ુલ િવદાઅથી
ખયબરમાં

પાછા ફયાર બાદ આપને

અપાએલા ઝેરના કારણે થએલી અસરથી

(િમશ્કાતની �રવાયત �ુજ) આપ જયાર� પડ�ું બદલતા
ત્યાર ઉથલો માયાર્ કરતી હતી તે કાયમી બની . આપ
હવે લાગલગાટ �બમાર રહ�વા લાગ્ય. �બમાર�ની ખબર લોકો
�ુધી પહ�ચતા ન�ુવ્વતના ખોટા દાવેદારો થવા લાગ્.
આમાં �ુસ્લમએ કઝઝા , અસ્વદ અન્સી તલીહા અન
સજ્�હ વધાર� �ણીતા હતા પણ �ુદા એમને ઝલીલ કયા.
એજ અરસામાં આપને સમાચાર મળ્યા ક� રોમની સલ્તન
ઈસ્લામી��
ુ ુ મતનો િવનાશ કરવા માટ� મન્�ુબો ઘડ� રહ� છ.
આપે એ ખતરાને ધ્યનમાં રાખી �ાંક તેઓ �મ
ુ લો ન કર�
દ� ઉસામા �બન ઝયદની સરદાર� હ�ઠળ એક લશ્કર
મોકલવાનો ફ�સલો કય� અને �ક
ુ મ કય� ક� અલીના િસવાય
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મોહા�ર�ન અને અન્સારના મોવડ�ઓએ કોઈએ પણ
મદ�નામાં રહ�� ું નહ� અને એ રવાનગી પર એટલો ભાર
� ૂ�ો અને ફરમાવી દ��ું ક� � આ લડાઈમાં ન�હ જશે તેના
પર �ુદાની લાનત થશે. પછ� આપે ઉસામાને પોતાના હાથે
તૈયાર કર�ને રવાના કયાર . ઉસામાએ ત્રણ માઈલના ફાસલ
પર જરફ �ુકામે પડાવ નાખ્યો અને ત્યાં રોકાઈને ક�ટાલા
સહાબીઓનો ઈન્તેઝાર કરતા રહ.
(મદાર� �ુ�ત�વુ ્વત . ૨માં પા� ુ ૪૮૮ (તાર�ખે કાિમલ �.
૨ પાના નં. ૧૨૦) (િતબર� �. ૩ પાના નં. ૧૮૮)
મદાર� �ુન્ન�ુવ્વત(�. ૨, પાના નં. ૪૯૪) માં છે
ક� સફર મ�હનાના આખર� ભાગમાં આપના માથામાં સખ્ત
દદર ્ થઈ ર�ું હ�ું ત્યાર� આપ રાતના વખતે અહલે બક�અમા
દોઆ કરવા અથ� તશર�ફ લઈ ગયા. આપની એક બીબી
એમ સમ�યા ક� બી� કોઈ બીબીના ઘર� ચાલ્યા ગયા છ

,
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તેઓ તલાશ માટ� નીકળ્યા તો આપને દોઆમાં તલ્લી
થએલા જોયા.
હજ્જ�ુલ િવદાઅથી પાછ આવતી વખતે આપે
ગદ�ર� �ુમના �ુકામ પર આપની �નશીની માટ� ની �હ�રાત
કર� દ�ધી હતી. હવે આપે આખર� વખતે એ વાત જ�ર�
સમ�ને તેને દસ્તાવે� �પ આપી દ. અસ્હાબને ક�ું ક�
મને કલમ , દવાત અને કાગળ લાવી આપો ક� �થી �ુ ં
તમારા માટ� એક એવો નિવશ્તો(લખાણ) લખી આ�ું

, �

તમને હમેશા માટ� �ુમરાહ�થી બચાવવા માટ� �ુર� ું હશે.
આપની એ વાત સાંભળ� �ણીતા અસ્હાબો
આપસમાં કાના�સી કરવા લાગ્યા અને આપને કહ�વામાં
આવ્�ું ક� અમારા માટ� અલ્લાહની �કતાબ કાફ� .
ુ ાર�, ૫૩૦ પા� ંુ ૭૦૧)
(સહ�હ �ખ
હાજર રહ�લાઓમાંથી એક જણે નબીની શાનમાં
�ુસ્તાખી કર� અને બે�ુદા શબ્દો વડ� બદ કલામી કર�
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બનાવથી આ હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમને સખ્ત સદમો થ

, અને આપે ક�ું "અ�હ�થી

ઉઠ�ને ચાલ્યા �ઓ નબીના સામે શોરબકોર કરવો એ
ઈન્સાની અદબ નથ.
હ. આયશા ફરમાવે છે ક� આખર� વખતે આપે
ફરમાવ્�ુ, "મારા હબીબને બોલાવો.મ� પહ�લા મારા બાપ
અ�ુબકરને અને પછ� હ. ઉમરને બોલાવી મંગાવ્ય , આપે તે
છતાં એજ શબ્દો ઉચ્ચાય , એટલે મ� અલીને તેડાવ્યા આપે
અલી અલ�ય્હસ્સલામને ચાદરમાં લઈ લીધા અને આખર
વખત �ુધી એમને છાતી સરસા ચાંપી રાખ્ય.
(ર�યા�ન્નજરહ પાના નં.૧૮૦)
ઈિતહાસકારો લખે છે ક� આપે જનાબે સય્યદા
અલ�ય્હસ્સલામ તથા હસનય

અલય્હ�સ� ્સલામને તલબ

ફરમાવ્યા અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવી
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વસીય્યત કર� અને ક�ું જયશે ઉસામા માટ� મ� ફલાણા
ય�દ
ં
કર�
ુ �થી રકમ કરજથી લીધી છે તેની તમે �ુકવણી
આપજો અને અય અલી તમને માર� પાછળ સખ્ત સદમાઓ
પહ�ચશે. તમે સબ્ર કરજો અને �ુઓ જયાર� અહલે �ુિન
�ુિનયા પરસ્તી કર� ત્યાર� તમે દ�નને 

,

કમતાથી પકડ�

રાખજો.
ુ અહબાબ , �. ૧- પાના ૫૫૯ , મદાર� �્ ુ ન્ન�વુ ્વહ
(રવઝ�લ
�. ૨ પાના નં. ૫૧૯ અને તાર�ખે બગદાદ , �. ૧૧-પાના
નં.૨૧૬)
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને વસીય્
ફરમાવ્યા બાદ આપની હાલત ખરાબ થઈ ગ. હઝરત
ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા  �મના ઝા�ુ પર �રસાલ
મઆબ�ું �ુબારક િશર હ� ું તેઓ ફરમાવે છે ક� અમો લોકો
અનહદ પર� શાનીમાં હતા ત્યાં અચાનક એક માણસે ઈઝને
��
ુ ર� (હાજર થવાની પરવાગી) ચાહ�

, મ� તેને પ્રવેશન
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મનાઈ કર� અને ક�ું અય શખ્સ આ �ુલાકાતનો વખત
નથી, આ વખતે પાછો ચાલ્યો . એણે ક�ું માર� વાપસી
ના�ુમ્ક� છે , મને ઈ�ઝત આપો ક� �ુ ં હાજર થા�. આ
હઝરતને જરા ઈફાકો થયો - આપ જરા સ્વસ્થ થ. તો
આપે ફરમાવ્�ુ , બેટ� ફાતેમા , ઈ�ઝત આપી દ�ઓ. એ
મલે�ુલ મૌત છે . જનાબે ફાતેમા એ ઈ�ઝત આપી દ�ધી. એ
ઘરમાં દાખલ થયા અને પયગમ્બરની �ખદમતમાં પહ�ચી
અરજ કર� ક� મૌલા આ પહ�લો દરવાજો છે �માં દાખલ થવા
મ� પરવાનગી માંગી છે અને આપના પછ� કોઈના દરવા�
પર �દર જવાની પરવાનગી ન�હ માં�.ું
ુ ક્સસલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
(અ�એ�લ
વસલ્લમ અલ્લામા અબ્�ુલ વા�હદ પાન.ા ૨૮૨)
અલગરઝ મલે�ુલમૌતે પોતા�ું કામ શ� ક�ુ� અને
��
ુ ર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મ� ૨૮ મી સફર
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�હ.સ. ૧૧ ની સોમવાર� બપોરના ૨ વાગે �ુિનયાવી
�જ�દગીનો પોશાક ઉતાર� દ�ધો.
ુ �ુ બાર, પાના નં. ૪૯)
(મવદ�લ
એહલેબત
ૈ માં રડવાનો કોહરામ મચી ગયો.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે �ુસ્લ અને કફન
બંદોબસ્ત કય. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ુસ્લ દ�વા ,
ફઝલ ઈબ્ને અબ્બાસ પહ�રણ ��ું કરવામ , અબ્બાસ અને
કસમ પડખા બદલાવવામાં અને ઉસામા તથા શકરાન પાણી
નાખવામાં મસ�ફ થઈ ગયા અને એ જ છ માણસોએ આપના
જનાઝાની નમાઝ પડ� અને આપ � �ઝ
ુ રામાં વફાત પામ્યા
હતા તે જ �જ
ુ રામાં આપને દફન કર� દ�ધા. અ�ુ તલહાએ
કબર ખોદ�.
(કન્લ ઉમ્માલ . ૩, પાના નં. ૧૨૦ : અઝ��લ
ુ મતા�લબ ,
પાના નં. ૬૭૦ , અલ્�ુતર્ઝા પાના . ૩૯ ફત�લ બાર� �.
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૬, પાના નં. ૪૦) વફાતના વખતે આપની વય ૬૩ વષર્ની
ુ �ફદા �. ૧ પાના નં. ૧૫૨)
હતી. (તાર�ખે અ�લ
સરવર� કાએનાતની વફાતની અસર એમતો �ણે
ક� બધા પર થઈ. અસ્હાબ રડ� , હ . આયશાએ પણ માતમ
ક�ુ,� પણ � સદમો જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
પહ�ચ્યો તેમાં તેઓ એકલા જ હત. ઈિતહાસ પરથી જણાય
છે . ક� આપની વફાતથી આલમે ઉલ્યા અને આલમે િસફલી
પણ મોતઅસ્સીર થયા છે ક� તેમની �દર � ચીઝો છે તેમાં
પણ તેની અસરો �હ�ર થઈ. અલ્લામા જમખશર��ું બ્યાન છ
ક� એક �દવસ � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમે ઉમ્મે માઅબદને ત્યાં કયામ ફરમાવ. ઉમ્મે
માઅબદ કહ� છે ક� વ�ના પાણીથી એક ઝાડ ઉગ્�ું �
બેહતર�ન ફળ આપ� ું ર�ુ.ં એક �દવસ મ� જો�ું ક� તેના પ�ા
ખર� ગયા છે અને ફળ પડ� ગયા છે , એ જોઈને �ુ ં હયરાન
થઈ ગઈ ત્યાં તો સરવર� આલમની વફાતના અચાનક
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સમાચાર મળ્ય, ત્યાર બાદ૩૦ વષર્ પછ� જોવામાં આવ્�ું ક
એમાં બધા કટંક �ટ� નીકળ્યા છ. થોડોક સમય િવત્યા પછ�
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ શહાદત પામ્યા અને એક લાં
ગાળો િવત્યા બાદ એના �ુળમાંથી લોહ� નીકળ�ું જોવામાં
આવ્�ુ, એવામાં ખબર પડ� ક� ઈમામે �સ
ુ યન અલ�ય્હસ્સલા
શહાદત પામ્યા છ. ત્યાર પછ� એ ઝાડ �ુકાઈ ગ�ું
ુ કસસ, પાના નં. ૨૫૯)
(અ�એ�લ
ક�ટલીક કનીઝોના િસવાય ક� �માં મા�રયા
�કબ્તીયા અને રયહાના પણ શાિમલ છ. આપની અગ્યાર
બીબીઓ હતી �ઓમાંથી હઝરત ખદ�� અને ઝયનબ �બન્તે
ખઝીમા આપની હયાતીમાં વફાત પામી �ુ�ા હતા. અને
નવ બીબીઓ આપની વફાત બાદ ઈન્તેકાલ પામ્યા હ. �
હઝરતની બીબીઓના નામો નીચે પ્રમાણે આપેલ .
(૧) ખદ�જ� ુલ �ુબ રા (૨) સવદા (૩) આયશા (૪)
હફસા (૫) ઝયનબ બીન્તે ખઝીમા

(૬) ઉમ્મે સલ્મ (૭)
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ઝયનબ �બન્તે જહ�શ (૮) જવે�રયા �બન્તે હા�રસ (૯) ઉમ્મે
હબીબા (૧૦)સફ�યા (૧૧) મય�ુના.
આપના ત્રણ સાહ�બઝાદા અને એક સાહ�બઝાદ
હતાં. જનાબે ઈબ્રાહ�મ િસવાયની બધી ઔલાદ હઝર
ખદ��ના પેટ�થી હતા. જનાબે ઈબ્રાહ�મ મા�રયા �ક�બ્તયા
પેટ� અવતયાર ્ હત. ��
ુ ર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમની ઔલાદના નામો નીચે �ુજબ છ.
(૧) હઝરત કાિસમ તૈયબ બેઅસતની પહ�લાં મકકામાં પેદા
થયા અને બે વષર્ની વયે વફાત પામ્ય
અબ્�ુલ્લ,

� તાહ�રના નામથી મશ

(૨) જનાબે
�ર
ુ હતા. આપ

બેઅસતથી પહ�લાં મકકામાં પેદા થયા અને નાનપણમાં
ઈન્તેકાલ કર� ગયા હત. (૩) જનાબે ઈબ્રાહ�મ .સ. ૮માં
પેદા થયા. �હ.સ. દસમાં ઈન્તેકાલ કર� ગય.
ફાતેમા ઝહ�રા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્,

(૪) હઝરત

આપ પયગમ્બર�

ઈસ્લામના �ુત્રી . આપના શૌહર હઝરત અલી
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અલ�ય્હસ્સલ, ફરઝંદો ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ અન
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ હ. આપની નસલથી અગ્યાર
ુ ન
ઈમામો પેદા થયા અને એમના થક� ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમનો વંશવેલો વધ્યો અને આપ
ઔલાદને િસયાદતનો શરફ નસીબ થયો અને તે કયામત
�ુધી સૈયદ કહ�વાશે.

*****
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જનાબે ફાતેમા ઝહરા સલા�ુલ્લાહ�

1

અલય્હ
નામ

ુ ાહ�
જનાબે ફાતેમા ઝહરા સલા�લ્લ
અલય્હા

િપતા

હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

વ આલે

વસલ્લ
માતા

ઉમ્�ુલ મોઅમેનીન જનાબે
ુ �ુ બરા
ખ�દજ�લ
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હઝરત અબ્�ુલ્લાહ �બન અબ્�
ુ �લબ
��

દાદ�

બીબી આમેના �બન્તે વહ

નાના

જનાબે ખોવયલદ �બન અસદ

નાની

બીબી ફાતેમા �બન્તે ઝાએદ

લકબ

સય્યદ�ુિ� સાઈલ

આલમી,

ુ માઅ�મા
ુ , તહ�રા
ઝહરા, બ�લ,
�ુ િ�નયત

ઉમ્�ુલ અઈમ્મ, ઉમ્મે અબીહ,
ઉમ્�ુલ સીબતૈન

જન્મ

ુ ્રવાર તાર�૨૦ જમા�દઉલ
�ક
આખર સને ૫ બેઅસત
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મકકાએ મોઅઝઝમા

સ્થળ
વફાત

મંગળવાર તાર�ખ ૧૪ જમા�દઉલ
અવ્વ, હ�. સ. ૧૧ અથવા
સોમવાર તાર�ખ ૩ જમા�દઉલ
આખર, હ�. સ. ૧૧

દફન

ુ વ્વારા(જ�દ�લ
ુ
મદ�નએ �ન

સ્થળ

બક�અના કબ્રસ્તાન)

વય

૧૮ વષર

ઔલાદ

(ત્રણ દ�ક) ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલ, ઈમામ �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામ અને જનાબ
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મોહસીન
(બે દ�કર�) જનાબે ઝયનબ
ુ ાહ� અલય્હા અને જનાબ
સલા�લ્લ
ઉમ્મે �ુલ�ુમ સલા�ુલ્લાહ� અલય

*****
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જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્
જનાબે ફાતેમા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્

પયગમ્બર�

ઈસ્લામ હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય
આલેહ� વસલ્લમ અને જનાબે ખદ�જ�ુલ �

બરાના �ુખ્ત ,

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની રફ�કએ હય, ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામ અને ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ
જનાબે ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ અને જનાબે ઉમ્મે

�ુલ�ુમના માદર� �ગરામી તેમજ નવ ઈમામોની

જદ્એ

મા�દા છે . એમની મશ �ર
ુ �ુિ�તય ઉમ્�ુલ અઈમ્ , ઉમ્�ુલ
હસનયન અને ઉમ્� લ િસબતૈન છે . મશ�રૂ અલ્કાબ ઝહરા
અને સય્યદ�ુિ�સા છ.
આપ�ું �ુર� �ુ�ુદ , �ુર� �રસાલતની સાથે કાએનાતના
સ�ન થવાના ઘણા વષર્ પહ�લાં �હ�ર થ�ું હ�ુ. અલબ�
આપની ઝાહ�ર� ન�ુદ અને ઝાહ�ર� શો�દ
ૂ ના (એટલે ક�
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િવલાદતના) બારામાં ઓલમાઓએ લખ્�ું છે ક , તે �રસાલત
મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને મેઅ
થયા બાદ બેઅસતના પાંચમા વષ� વીસમી જમા�દઉસ્સાનીના
�ુ મ્માના �દવસે મકકાએ મોઅઝઝમામાં થયો હત. આમ્�ુલ
ફ�લ અ�ુસાર સન. ૪૬માં અને ઈસ્વી૬૧૫ની સાલમાં
થયેલ.
આપની િવલાદત પ્રસંગે જ�તથી �ૂરો અને તે િસવા
આિસયા �બન્તે મઝાહ� , મરયમ �બન્તે ઈમરા , સ�રા
�બન્તે શોઅય, અને � ૂસા અલ�ય્હસ્સલામ ના બહ�ન ��ુમ
વગેર� આકાશોથી આવી હતી. જનાબે ખદ�� બયાન કર� છે
ક�, મ� મારા કબીલાની ઈચ્છા અને મર� િવ�દ્ધ સરવ
કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમથી શ
કર� લીધી હતી , એટલે માર� કૌ મે મારો બ�હષ્કાર કર� દ�ધો
હતો અને મળવા હળવા�ું મો�ુફ કર� દ��ું હ�.ું માર� ત્યાં
બાળક અવતરવા�ું છે એ વાતના તેમને મ� દસ્ �ુર �ુજબ
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સમાચાર તો મોકલાવી દ�ધા હતા પણ મારા સગાઓમાંથી
એ પ્રસંગે કોઈ આવ્�ું . પણ અલ્લાહની રહમત શાિમલે
હાલ હતી એટલે �ર
ુ ો અને પાક બીબીઓએ દાઈ અને
કાબેલાની સેવા બ�વી હતી. બાળક� પેદા થઈ તો રહમ� ુલ
�લલ આલમીન�ું ઘર �ુરથી ઝળહળ� ઉઠ�ુ.ં
મના�કબે ઈબ્ને શહર આશોબમાં છે ક

, જનાબે

ખદ��ની � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ સાથે શાદ� થઈ ત્યાર� આપ બાક�રા હતા
સવર્માન્ય વાત  . કાસીમ , અબ્�ુલ્લાહ અને ફાતેમા ઝહર
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ. જનાબે ખદ��ના પેટ� અવતર� લી
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
ઔલાદ છે . પણ એ વાત િવષે મતભેદ છે ક�

, ઝયનબ,

�કય્યા અને ઉમ્મે �ુલ�ુમ આ હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમની �ુત્રીઓ હતી ક� . એ પણ બધા
ક�ુલ રાખે છે ક� , આ �દકર�ઓને ઈસ્લામ પહ�લાં અ�ુ લહબ
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અને અ�ુલ આસના કાફર �ુત્રો અત્બા અને ઉતયબ સા
પરણાવી દ� વામાં આવી હતી. એ વાત માનવામાં નથી આવી
શકતી ક� , ર�ુલે ઈસ્લામે પોતાની �ુત્રીઓને કાફરો સા
પરણાવી દ�ધી હોય. એટલે એ વાત માનવા વગર ચારો
નથી ક� એ છોકર�ઓ હઝરત ખદ��ના બહ�ન હાલા �બન્તે
�ુવયલદની �ુત્રીઓ હ. અલ્લામા મોઅ

મીદ

બદખશાનીએ મી�ર્ઉલ ઈન્સમાં લખ્�ું છે તે પ્રમાણ
�દકર�ઓના બાપ�ું નામ અ�ુલ �હન્દ હ�ુ. હક�કત એ છે ક� ,
આ છોકર�ઓ આપસમાં ઝઘડાના કારણે હઝરત ખદ��ની
�કફાલત અને તર�બયતમાં રહ� અને હાલાના મરણ બાદ
જનાબે ખદ��ની સાથે જ રહ�વા લાગી. તેથી જનાબે
ખદ��ની �ુત્રીઓ લોકો કહ�વા લાગ. ત્યાર બાદ જનાબે
ખદ��ના ઝર�એ � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ સાથે �ુનસ�લક થતાં એમની �ુત્રીઓ તર�ક� લો
સમજવા લાગ્ય. બરાબર એજ ર�તે ક� � ર�તે જનાબે ઝયદ
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અરબોના મહાવરા �ુજબ ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમના �ુત્ર કહ�વાતા . એમના પિતઓ
અરબના દસ્ �ૂર �ુજબ ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમના દામાદ કહ�વાવાનો હક રાખતા હત. એ કોઈ
ર�તે માની શકા� ું નથી ક�

ુ
, તેઓ ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લા

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની �ુલ્બી �ુત્રી , કારણ ક�
બે આલમના સરદાર હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના િનકાહ જયાર� બીબી ખદ�
સાથે થયા હતા ત્યાર� આપની ન�ુવ્વતની �હ�રાત પહ�લાં
ત્રણેય છોકર�ઓ શર�ક સાથે પરણી �ુક� હતી.
હઝરત ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
૨૫ વષર્ ની વયે જનાબે ખદ��ને પરણ્યા હતા અને આ
ત્રીસ વષર્ની વયના થયા ત્યાં �ુધી આપને ત્યાં કોઈ
થઈ ન હતી. અને બેઅસતની �હ�રાત ચાલીસ વષર્ની વયે
થઈ અને આ �ુદ્ એટલે ક� દસ વષર્ની �દર એક ફરઝંદ
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અને ત્રણ સાહ�બઝાદ�ઓ થયા�ું લખ્�ું. �ની તફસીલ
મદાર� �ુન ન�ુવ્વતમાં મૌ�ુદ છ. ભલા ગૌર તો કરો ક� , દસ
વષર્ ની �દર ચાર પાંચ ઔલાદ થઈ ગઈ અને તે શાદ�
લાયક પણ થઈ ગઈ ક� �થી તેમની �ુશર�ક સાથે શાદ� કર�
દ� વામાં આવી. �ું અક કલ અને સમજમાં આવે એવી એ વાત
છે ? ક�, ચાર વષર્ની વયની છોકર�ના િનકાહ �ુ ર�કો સાથે
થઈ ગયા અને કોઈ બી� સહા બી સાથે પણ એક છોકર�ના
િનકાહ િશકર ્ની હાલતમાં થઈ ગય. �મ ક� મદાર� �ુન
ન�ુવ્વતમાં લખે�ું છે બલ્ક� એ હક�કત પર ગૌર કરત
જણાય છે ક� એ છોકર�ઓ ��
ુ ર સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમની ન હત. બલ્ક� હાલાની હતી અને એ
ઉમ્મર લાયક હતી ક, તેમના નીકાહ �ુશર�કો સાથે થઈ ગયા
હતા.
જનાબે સય્યદાના બચપણ અને તર�બયતમાં એ વાતો
નહોતી � આમ છોકર�ઓની વાતો આ વયમાં હોય છે . ઉમ્મે
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સલમાને કહ�વામાં આવ્�ું ક� તેમણે ફાતેમાને ઉ�ૂલે તેહઝીબ
(િશષ્ઠાચારના િસદ્ધા)ની તાલીમ આપવી. એમણે જવાબ
આપ્યો ક� �ું તે વળ� આ �ુજસ્સમએ ઈસ્મત અને તહાર ,
આ પિવત્રતા અને િનદ�ષ્તાની �વંત યાદને અખ્લાક
આદાબ, આચાર અને ર�ભાતની તે તાઅલીમ �ું આપવાની
હતી ? �ુ ં પોતે એ કમસીન બચ્ચી પાસેથી તાઅલીમ લેતી
ર�ુ ં �ં. �કતાબો પરથી જણાય છે ક� , આપ�ું આ�ુય
ં બચપણ
ઈબાદત અને વાલેદ�નની ખીદમતમાં િવત્�ું હ�ુ.
એકવાર આ હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ કાઅબાના સહ�નમાં નમાઝ અદા ફરમાવી રહ્યા હ
ક�, અ�ુજહ�લની નઝર આપના પર પડ�. એણે આપ િસજદો
કર� રહ્યા હતા ત્યાર� છાણ ભર�લી �ટની ઓઝર� �ુ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની પીઠ પર ન
દ�ધી. જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને ખબર પડ� ત
આપ દોડતા આવ્યા અને �ુશ્તે �રસાલત પરથી ઓઝર� �ુ

િસરતે અઈમ્માહ- 200

www.hajinaji.com

કર�. અને પીઠ �ુબારકને પાણી થી સાફ કર� દ�ધી. ર�ુલે
કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમા:
બેટ� એક �દવસ આ �ુશ્મનો મગ�ુબ થશે અને �ુદા તારા
દ�નને અનહદ બલંદ� અતા કરશે.
ઈિતહાસમાં છે ક�, હઝરત ખદ�� કોઈની શાદ�માં જવા
માટ� તૈયાર થયા અને કપડાં પહ�રવા લાગ્યા તો જણા�ું ક

,

જનાબે સય્યદા માટ� નવા કપડાં નથ. મા એની �ચ�તામાં
બેઠા હતા તેનો બેટ�ને એહસાસ થયો અને એમણે અઝર્ કર�
ક�, માદર� �ગરામી �ુ ં �ુ ના કપડાં પહ�ર�ને જ જઈશ. બાબા�ન
ફરમાવતા રહ� છે ક�

, �ુસલમાન બચ્ચીઓની �જ�દગી�ું

બહ�તર�ન જવાહર (આ� ૂષણ) , તકવા છે અને ઉ�મ શોભા ,
શરમ અને હયા છે .
જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ �ું આ�ુય
ં
બચપણ ફાકા, તંગી અને મસાએબમાં િવત્�ું છ. આપને
�મનાથી તર�બયત મળ� તેઓની નામાવલી આ �ુજબ છે .
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(૧) જનાબે ખદ�જ� ુલ �ુબ્

, (૨) હઝરત ર�ુલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ કોઅનાતના સર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ (૩) જનાબે ફાતેમા
�બન્તે અસદ , (૪) ઉમ્�ુલ ફઝલ ઝવજએ અબ્બા
અસ્મા �બન્તે ઓમેસ ઝવજએ �અફર� તૈય

(૫)

, (૬) ઉમ્મે

હાની (જ નાબે અ�ુ તા�લબના બહ�ન) , (૭) ઉમ્મે અયમ ,
(૮) સ�ભ �બન્તે જનાબે હમ્)
મદાર� �ુ� ્ �ુવ્વહમાં છે ક� હઝરત ર�ુલે અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ જનાબે સય્ય
અકસર પોતાની ગોદમાં બેસાડ� લેતા અને તેમના હોઠોને
બોસા આપતા હતા. તે પરથી હ

. આયશાએ ક�ું ક� આપ

ફાતેમાને અકસર બોસા કરો છો અને આપની ઝબાન તેમના
મ�ઢામાં દઈ દો છો. ��
ુ ર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ� ઈરશાદ ફરમાવ્�, �ુ ં જયાર� મેઅરાજ પર ગયો હતો
ત્યાર� �બ્રઈલે મને એક જ�ત�ું સેબ આપ્�ું . મ� ખા�ું
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અને તેનાથી ફાતેમાનો �ુત્ફએ �ુ�ુદ કાયમ થય. અય
આયશા �ુ ં જયાર� જયાર� જ�તનો �ુશ્તાક થા� �ં તો
ફાતેમાની �ુશ્�ુ �ુંઘી લ� �. અને ફાતેમાના હોઠથી જ�તના
મેવાનો �ુત્ફ મેળ�ું �.
ઈસ્મત કોઈ એવી િસફત નથી � કોઈ અમલ પર
મવ�ુફ હોય. એ તો અલ્લાહ તરફથી દ�ણ છે અને આ
જન્મથી �ફતરત સાથ

જો ડાએલી હોય છે અને પ્ર�ૃિતમા

�ુળથી જ ��કત હોય છે . મલાએકા

, ��બયા અને ખાસ

અવસીયા િસવાય આ પાક�ઝા િસફત � અહમ

શ�ખ્સતોને

અતા થઈ તેમાં જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
�ુમાયાં હ�સીયત હાસીલ છે . ઓલમાઓનો ઈ�ેફાક છે ક�

,

�વી ર�તે એક લાખ ચોવીસ હ�ર નબીઓ અને બાર
ઈમામોને �ુિનયા પર �હદાયત માટ� મોકલવામાં આવ્યા અને
તે બધા માઅ�ુમ હતા. એજ ર�તે િસનફ� ના�ક (અબળા
�િત) માટ� હઝરતે મરયમ

અલ�ય્હસ્સ્લ અને હઝરત
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ફાતેમએ ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ તશર�ફ લાવ્યા હતા
અને એ બંને બીબીઓ મા અ� ૂમા હતી અને બંનન
ે ી ઈસ્મત
પર �ુરઆને પાક ગવાહ છે .
આપની વાલેદા જનાબે ખદ�જ� ુલ �ુ બરા હતા. જનાબે
ફાતેમાને પાંચ વષર્ �ુધી માની ગોદમાં તર�બયત પામવા�ું
નસીબ થ�ું . જનાબે ખદ��ની �બમાર�થી જનાબે ફાતેમાને
ઘણો રં જ થયો, આપ તેમની સારવારમાં રાત - �દવસ રહ�તા
હતા અને તેમના પર મીટ માંડ�ને તેમને જોતા રહ�તા , ચહ�રો
બહાલ જોયો તો �ુશ થઈ ગયા અને ચહ�રાને ગમગીન જોયો
તો રં �દા થઈ ગયા. આ જ તેમનો તઝ� અમલ રહ્. એક
�દવસ જનાબે ખદ��એ

, જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હાને પોતાની છાતીએ લગાડ�ા અને �ુસ્ક� �ુસ્ક ડવા
લાગ્ય. બેટ�એ માને ક�ું

, માદર� �ગરામી આ� આપનો

રડવાનો �દાઝ કંઈક િનરાલો છે . માએ ક�ું ક� બેટ� �ુ ં
તારાથી �ખ્સત થઈ રહ� �

, અફસોસ ક� �ુ ં તને �ુલ્હન
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બનતી ન જોઈ શક�. મા - બેટ� વચ્ચે આ અલમનાક
વાતચીત થઈ રહ� હતી ત્યાં તો માના કપાળ પર મોતનો
પસીનો આવવા લાગ્યો અને જનાબે ખદ��૧૦ મી માહ�
રમઝાનના બેઅસતના ૧૦મા વરસે ઈન્તેકાલ ફરમાવી ગય.
વફાત વખતે આપની �મર ૬૫ વષર્ની હત. એમને હ�ુ નના
મકબરામાં દફન કરવામાં આવ્ય.
માના ઈન્તેકાલથી જનાબે ફાતેમા ઝહ�ર સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હને સખ્ત સદમો થયો અને એમનાથી વધાર� સદમો બે
જહાનના સરદારને થયો. એ જ કારણે આપે આ સાલને
આમ્�ુલ �ુઝન"તકલીદ�ું વષર્ ક�ું છ . સહ� �ુખાર� (�લ્દ૩, પાના નં. ૪૧૯)માં છે ક� , � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લ, જનાબે ખદ��ની યાદમાં બકર� હલાલ
કર�ને તેનો ગોશ્ત જનાબે ખદ��ની સહ�લીઓને મોકલતા
રહ�તા હતા. એકવાર જ . આયશાએ ક�ું ક� , આ �ુઢ્ઢીને આ
�ાં �ુધી યાદ કરતા રહ�શો

? એ સાંભળ� આપ ઘણાં જ
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�ુસ્સે થઈ ગયા અને ફરમાવ્�ું એનાથી મને બહ�તર કો
ઔરત નસીબ નથી થઈ. એ તે વખતે ઈમાન લાવ્યા જયાર�
બધા કાફર હતા. એ વખતે માર� તસ્દ�ક કર� જયાર� લોકો
મને �ુ ઠલાવતા હતા , એ વખતે મારા પર માલ સફર ્ કય�
જયાર� લોકો મને મહ��મ રાખવા ચાહતા હતા. હયા� ુલ
કો�ુબમાં છે ક� હઝરત અ�ુ તાલીબ અને તેમના ત્રણ �દવ
પછ� હઝરત ખદ��નો ઈન્તેકાલ થયો હત.
બેઅસતના દસમા વષર , ૧ પહ�લી રબ્બીઉલ અવ્વ
અને �ુ �આ
્ ના �દવસે � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમે �હજરત ફરમાવી અને૧૬ મી રબ્બીઉલ
અવ્વલ �ુ�્આના �દવસે આપ મદ�નામાં દાખલ થય. ત્યાં
પહોચ્યા બાદ આપે ઝયદ બીન હા�રસ અને અ�ુરાફ�અને
૫૦૦ �દરહમ તથા બે �ટ આપીને હઝરત ફાતેમા �બન્તે
અસદ, ઉમ્�ુલ મોઅમેની , સવદા અને ઉમ્મે અયમન
વગેર�ને મદ�ના લઈ આવવા માટ� મકકા મોકલ્ય. એ
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બીબીઓ થોડા �દવસ બાદ મદ�ના પહ�ચી ગઈ. એ વખતે
આપના અકદમાં ફકત બે જ બીબીઓ હતી. એક જનાબે
સવદા અને બી� જ . આયશા. �હ.સ.
સલમાથી અકદ કય�. ઉમ્મે સ

૨ માં આપે ઉમ્મે

માએ જનાબે ફાતેમાની

દ� ખર� ખ�ું બી�ું ઝડપ્�ું અને એવા �દાઝથી �ખદમત �ુઝાર�
કર� �ણે ક� માતાને પણ �ુલાવી દ� .
પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમ, હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદત વખત
�ભ આપી દ�ધી હતી અને બાદમાં ફરમાવ્�ું હ�ું ક� માર�
�ુત્રીનો �ુફ(અલ્લાહના ઘરમાં જન્મનાર હઝરત અ)
િસવાય કોઈ નથી થઈ શક્ત. હાલતનો તકાઝો અને
શરાફતને લાયક એ જ વાત હતી ક� ફા તેમાની ખાસ્તગાર�ના
સીલસીલામાં અલી િસવાય કોઈનો �ઝક્ર �ુદ્ધાં ન , પણ
�ું થાય ક� �ુિનયા એ અહિમય્ય્તને સમજવાથી કાિસર ર.
શાહઝાદ� જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા �મર લાય
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થતાં, પહ�લાં હ. અ�ુબકર અને હ. ઉમર� ખાસ્તગાર�ની ઈચ્છ
કર� અને ત્યાર બાદ અબ્�ુરર્હમાને પયગામ મોક. તે
બધાનો પયગામ ક�ુલ થયો ન�હ. ( કન્�લ ઉમ્માલ . ૭ ,
પાના નં. ૧૧૩)અને અબ્�ુરર્હમાનને ફરમાવ્�ું , ફાતેમાની
શાદ� �ક
ુ મે �ુદા �ુજબ થશે. તમે � મહ�રની �ઝયાદતીનો
હવાલો આપ્યો છે એ અફસોસનાક છ. તમાર� દરખાસ્ત
ક�ુલ કર� શકાતી નથી. (બેહા�લ અન્વાર . ૧૦

, પાના

નં.૧૪) ત્યાર બાદ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે દરખા
કર� તો આપે જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની મર
દરયાફત ફરમાવી. જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા �ુ
રહ્. એમ�ું �ુપ રહ�� ું એક તરાહની ર�મંદ�ની �હ�રાત
હતી. (સીર� ુન નબી �. ૧ પાના નં. ૨૬૮) � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે �ુદ પોતે હ
અલી અલ�ય્હસ્સલામને ફરમાવ્�ું ક� અય અલી મને �ુદ
ફરમાવ્�ું છે ક , માર� લખ્તે �ગરના �ું તમાર� સાથે અકદ
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કર� આ�ુ.ં �ું તમને એ મં�ર છે ? અઝર્ કર , ‘� હા.’ત્યાર
બાદ શાદ� થઈ ગઈ
(�રયા�ન્નઝરહ �. ૨, પાના નં. ૧૮૪)
ગરઝ ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ૫૦૦ �દરહમમાં
પોતાની ઝીરહ હ. ઉસ્માનના હાથે વેચી અને તેનેજ મહ�ર
કરાર દઈને પહ�લી �ઝલ્હજ હ. બેમાં હઝરત ફાતેમા ઝહ�રા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હસાથે અકદ કયાર .
િનકાહના થોડા અરસા બાદ ૧૯ ક� ૨૪ �ઝલહજના
�દવસે જનાબે સય્યદાની �ખ્સતી . સરવર� કાએનાત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે પોતાની લાડલ
� દહ�જ આપ્યો તેની તફસીલ આ છ.
(૧) ખમીસ, સાત �દરહમની �ક�મત�ું (૨) એક મકનઅ
(ઓઢવાની ચાદર) (૩) એક કાળો કામળો (પછે ડ�) (૪) એક
�બસ્તર ખ�ુરના પાંદડાંથી બને�ું

(૫) બે �ડા ટાટ

(૬)

ચામડાના ચાર ત�કયા (૭) ઘંટ� (૮) કપડાં ધોવા માટ� થાળો
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(૯) એક મશ્ક (૧૦) એક લાકડાનો પ્યાલો (૧૧) ખ�ુ ર�ના
પાંદડામાંથી બનાવેલ એક ઠામ
પીવાના કો�ડયા

(૧૨) બે માટ�ના પાણી

(૧૩) એક માટ�ની �ુરાહ�

(૧૪) એક

ચામડા�ું પાથર�ું (૧૫) એક સફ�દ ચાદર (૧૬) એક લોટો.
ુ રવાના થ�ું અશહબ નામની
િમજબાની પછ� �ુ �સ
સાંઢણી પર જનાબે ફા

તેમા �બ રાજમાન હતા. સ લમાન

સારબાન હતા. અ ઝવા� ર� ૂલ સાંઢણીની આગળ આગળ
ુ માં હતા.
હતી. બની હાિશમ ઉઘાડ� તલવારો સાથે �ુ �સ
મસ્�દનો તવાફ કરાવીને જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ
અલય્હને હઝરત અલીના ઘર� લાવ્ય. ત્યાર બાદ �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે જન
ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાથી વાસણમાં પા

મંગાવ્�ુ.

ક�ટલીક દોઆઓ દમ કર� અને તે પાણી ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હા અને અલી અલ�ય્હસ્સલામના માથા અને છાતી
છાંટ�ું અને બારગા હ� અહ�દયતમાં અઝર્ કર� ક , બાર� ઈલાહા
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એમને અને એમની ઔલાદને શયતાને ર�મથી તાર�
પનાહમાં આ�ું �ં. (સવાએક� મોહર� કા પાના નં. ૮૪) ત્યાર
બાદ ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન

ક�ું "બેટ� અલીથી

, એ �ુિનયામાં બધાથી

નકામી માંગણીઓ ન�હ કરતાં

ઉચ્ચતર અને ચડયાતા છ , આલા અને અફઝલ છે પણ
દૌલતમંદ નથી અને અલી અલ�ય્હસ્સલામને ક�ું ક� ફાતેમ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા મારા �ગરનો �ુકડો 

, કોઈ એવી

વાત ન કરતા ક� �નાથી તેને �ુ:ખ થાય.
શૌહરના ઘર� જવા બાદ આપે િનઝામે �ઝન્દગી પેશ
કય� અને � ર�તે ઘરનો કારભાર ચલાવ્યો તે નાર� વગ માટ�
એક િમસાલી (આદશર્ ન�ૂનાન) હ�સીયત રાખે છે . આપ
ઘરના બધા કામો પોતાના હાથે આટોપતા હતા. વાસી�ું
વાળ�ુ,ં

કચરો સાફ કરવો

,

ખાવા�ું પકાવ�ું ,

ર� �ટયો

ચલાવવો, ચકક� પીસવી , લોટ દળવો અને બચ્ચાઓની
તર�બયત કરવી આ બધા કામોને આપ આટોપતા હતા.
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નાર� જગતના સરદાર હોવા છતાં ન કદ� કપાળ પર
કરચલી આવી , ન કદ� ખાિવ�દ પાસેથી કોઈ મદદગાર ક�
ખાદ� મા (સેિવકા)ની ફરમાઈશ કર�. પછ� જયાર� �હ.સ. ૭માં
પયગમ્બર� �ુદાએ એક ખાદ�મા અતા ફરમાવી ક� � જનાબે
ુ
�ફઝઝાના નામથી મશ�ર
લ્લલ્લા
ુ છે હઝરત ર�ુ�લ્લાહ સ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની �હદાયત �ુજબ સય્યદ
આલમે એ કનીઝ સાથે એક નોકરાણી �વો ન�હ પણ એક
રફ�કા, અઝીઝા, એક વ્હાલી સહ�લી �વો વતાર્વ કરતા હ ,
એક �દવસ ઘર�ું કામ કાજ પોતે કરતા અને એક �દવસ
�ફઝઝાથી કામ લેતા હતા

, અને આ ર�તે તેમને કનીઝ

હોવાનો તસવ્�ુર જરા પણ થવા દ�ધો ન�.
આપે ઔરતોની મેઅરાજ પદાર ્દાર�માં બતાવી છ .
એટલે ક� પરદા�ું ક�ટલી �ચી હદ �ુધી પાલન કર�ું જોઈએ
તે આપે �ુદ� પાલન કર�ને જગતની નાર�ઓને બતાવી
આપ્�ુ. આપ એટલી હદ �ુધી પરદા�ું પાલન કરતા હતા ક� ,
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�ુલ અડોઅડ હ� ું અને

ઘરમાંથી મસ્�દમાં દરવ જો પડતો હતો તે છતાં આપ
આપના વા�લદ� �ુ�ગર્વારની પાછળ જમાઅત સાથે નમાઝ
પડવા ક� આપની વાએઝો અને નસીહતો સાંભળવાને �ાર� ય
મસ્�દમાં તશર�ફ લાવ્યાં ન.
એક વાર પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમે િમમ્બર પરથી એક એવો સવાલ ર�ુ કય� 
ઔરત માટ� બધાથી ઉ�મ કઈ વસ્ �ુ છ

,

? આ વાત જનાબે

સય્યદા અલ�ય્હસ્સલામ �ુધી પહ, આપે જવાબ આપ્યો ક�
ઔરતો માટ� સવ�થી ઉ�મ વાત એ છે ક� ન એની નઝર કોઈ
ગયર મરદ પર પડ�, ક� ન કોઈ ગયર મરદની નઝર પોતાના
પર પડવા દ� . ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના સામે આ જવાબ ર�ુ થયો તો આપે ફરમાવ્�ુ
ક�મ ન હોય ફાતેમા મારો એક �ુ ઝ છે .
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ઈસ્લામમાં ઔરતોનો �હાદ મરદોથી �ુખ્ત�લફ .
એટલે જનાબે સય્યદાએ આલમે કદ� મેદાને જંગમાં કદમ
નથી રાખ્ય. પણ ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ જયાર� પણ ઝખ્મી થઈને ઘર� આવતા ત્યાર� આ
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
ઝખ્મોને ધોનારા અને અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ુનવા
તલવાર લઈને ઘર� આવતા તો એ તલવારને સાફ કરનાર
જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા જ હ. અને એકવાર
�ુસરતે ઈસ્લામના માટ� મેદાનમાં ગયા પણ એ શાંિતભય�
મામલો હતો ક� , � નસારાના �ુકાબલામાં થયો હતો અને
�માં ફક્ત �હાની ફતેહનો સવાલ હત. એ �હાદ�ું નામ
�ુબાહ�લા અને તેમાં પરદો રાખવાના બધા શ�
તકાઝાઓની પાબંદ� સાથે સય્યદાએ આલમ અલ�ય્હસ્સલ
બાપ, બેટાઓ અને શૌહરની વચ્ચે મ કઝી હ�િસયત રાખતા
હતા.
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ઔરતનો ઝાતી જૌહર ધણીની સેવા અને ઘરના
કામકાજો કરવામાં કમાલ હાિસલ કરવામાં સમાએલો છે .
ફાતેમા ઝહ�રા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ

હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામની એવી સેવા કર� છે  , �ની કોઈ િમસાલ
મળવી �ુશ્ક�લ છ. હર �ુસીબત અને હર તકલીફમાં
ફરમાબરદાર�, એમની ઈતાઅત શેઆર�નો �ુખ્ય �ૂર રહ્
અને એમ ક�ુ ં તો અસ્થાને નથી ક� � ર�તે જનાબે ખદ�� ,
ઈસ્લામની સેવા કર� એવીજ ર�તે �બન્તે ર�ુ , ઈસ્લામ અને
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની સેવા ક. એજ કારણ છે ક� ,
� ર�તે ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
જનાબે ખદ��ની મૌ�ુ જદગીમાં બી� અકદ ન કયાર , એજ
ર�તે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે પણ જનાબે ફાતેમ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન મૌ�ુ દગીમાં બી� અકદ કયાર ્ ન
હતા.
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને કોઈએ �ુછ�ું 
"ફાતેમા આપની નજરમાં ક�વા હતા

,

? "ફરમાવ્�ુ, �ુદાની

કસમ જ�તના �લ હતા. �ુિનયાથી ઉઠ� ગયા છે તો પણ
મા�ં �દલ એમની �ુશ્�ુથી મોઅ�ર છ.
ઘરના કામકાજોની બાબતમાં જનાબે સય્યદા અજોડ
અને બેિમસાલ હતાં. �હ.સ. ૭ �ુધી આપના પાસે કોઈ કનીઝ
નહોતી છતાંય ઘર�ું બ�ું કામ �ુદ પોતાને હાથે કરતાં હતાં.
વાસી�ૂ વાળતા , પાણી ભરતા , દળ�ું દળતા , લોટ છાણતા ,
લોટ બાંધતા અને તન્�ુર ચેતાવતા હત. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ સવાર� ઉઠ�ને મદ� જતા રહ�તા અને ત્યાંથી
પરભારા મઝ�ુર� મેળવવાની �ફકરમાં લાગી જતા. જનાબે
�ફઝઝા આવ્યા , ત્યાર બાદ કામની વહ�ચણી કર� લેવામાં
આવી હતી બલ્ક� વારા બાંધી લીધા હત , એક વખતે સરવર�
આલમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ આપના
તશર�ફ લાવ્ય , તો જો�ું ક� ચક ક� પીસી રહ્યા છે આપ
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ફરમાવ્�ુ. બેટ� એ કામ �ફઝઝાને હવાલે કર� દો , અઝર્ કર�
બાબા�ન આ� �ફઝઝાનો વારો નથી.
જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા શાદ�
વખતે ફાતેમા �બન્તે અસદ હયાત હત. સા�ુ વ�ન
ુ ા સબંધો
મોટા ભાગે ના�ુશગવાર થઈ �ય છે , પણ જનાબે ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાનો એવો દસ્�ુર અને રવય્યો હતો ક�
પણ આપસમાં કશીદગી થવા પામી ન�હ. ફાતેમા �બન્તે
અસદના ભાગે એમણે સગા સંબધ
ં ીઓને મળવા�ું

, શાદ�

ગમીના પ્રસંગોમાં ભાગ લેવા�ું વગેર� બાબતો સ�પી દઈન
ઘર�ું કામકાજ દાખલા તર�ક� ચક ક� પીસવી, રોટ� પકાવવી
વગેર� પોતાના માથે લી�ું હ�.ું
આપને પાંચ ઔલાદ થઈ. ત્રણ સાહ�બઝાદા અને બ
સાહ�બઝાદ�ઓ. �મનાં નામ હઝરત ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલા , હઝરત ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ અન
ુ ન
હમલની હાલતમાં શહ�દ થયેલા સાહ�બઝાદા મોહિસન તથા
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જનાબે ઝયનબ અને જનાબે ઉમ્મે �ુલ�ુમ હત. ઈમામ
હસન અલ�ય્હસ્સલા૧૫મી રમઝાન �હ.સ. ૩માં

, ઈમામ

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા૩ શાબાન �હ.સ. ૪માં, જનાબે ઝયનબ
ુ ન
�હ.સ. ૫માં અને ઉમ્મે �ુ

�ુમનો �હ.સ. ૯માં જન્મ થય.

ઓલમાએ લખ્�ું છે ક , જનાબે ઝયનબના અકદ અબ્�ુલ્લા
બીન �અફર સાથે અને જનાબે ઉમ્મે �ુ

�ુમના અકદ

મોહમ્મદ બીન �અફર� તૈયાર સાથે થયા હત.

(ઈબ્ને મા,

અ�ુ દાઉદ)

ુ ાર નમાઝો પડતા હતા
આપ રાત અને �દવસમાં બે�મ

,

આપે આપના િપદર� �ુ�ગર્વાર સાથે �.સ. ૧૦માં હજ કર�
હતી.
જ. ફાતેમા ઝહ�રા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્

ની

ફઝીલત અને તેમના મરતબાના િસલિસલામાં �ુરઆને
ુ ાર હદ�સો મવ�ુ દ છે .
મ�દની આયતો અને બે�મ
પયગમ્બર� ઈસ્લામનો ઈરશાદ છે 

, ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�
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અલય્હા જ�તમાં જનાર� ઔરતોની સરદાર છે . તમામ
જહાનની ઔરતોની સરદાર છે . એમની રઝાથી અલ્લાહ રાઝી
થાય છે . �ણે એમને ઈ� પહ�ચાડ� તેણે ર�ુલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને ઈ� પહ�ચા, �ુદાએ એમની

બદોલત એમના માનવાવાળાઓને જહન્� મથી છોડાવી દ�ધા
છે . � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
ફરમાવે છે ક� , મરદોમાં ઘણા કાિમલ માણસો થઈ ગયા છે
પણ �ીઓમાં ફકત ચાર જ ઔરતો કાિમલ થઈ ગઈ છે . (૧)
જનાબે મરયમ (૨) જનાબે આસીયા (૩) જનાબે ખદ�� (૪)
જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્, અને એ બધાથી
મોટો કમાલનો દરજ્જો જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા
હાિસલ છે .
પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમ આપના પ્રત્યે અનહદ મોહબ્બત ધર
હતા અને આપની સં� ૂણર્ ઈઝઝત કરતા હત. મોહબ્બતના
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�ુઝાહ�રામાંથી એક એ હતો ક� , આપ જયાર� કોઈ ગ ઝવા પર
તશર�ફ લઈ જતા ત્યાર� બધાથી છેલ્લા જનાબે ફાતેમ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાથી �ખસત થતા અને જયાર� પાછ
ફરતા ત્યાર� સૌથી પહ�લા ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા
મળવા જતા અને જયાર� ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ

અલય્હ

આવતા તો આપ તાઅઝીમ માટ� ઉભા થઈ જતા અને
પોતાની જગ્યાએ બેસાડત. (િતરિમઝી �. ૨

, પાનાનં.

૨૪૯) �ુ દ� �ુ દ� ભરોસાપાત્ર �કતાબોમાં મવ�ુદ છે 

, �

હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ
ફાતેમા મારો �ુ ઝ છે , � એને ઈઝા પહ�ચાડશે તે મને ઈઝા
પહ�ચાડશે. ઈિતહાસકારો અને હદ�સવે�ાઓ �ુ�ફ�ક છે ક�
આયતે તત્હ�ર ના�ઝલ થયા બાદ હઝરત ર�ુલ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ સવારની નમાઝના વખત
લાગલગાટ નવ મહ�ના �ુધી ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
દરવા� પર જઈ સાદ પાડતા અને ફત� �ુસરર ્તમાં ફરમાવ્ય
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કરતા હતા ક� �ુદાએ તમને હર તર� હની ન�સતથી પાક
કયાર ્ છ .

(ઝા�ુલ ઓકબા તર�ુમએ

મોવદ્ દ�

�ુ બાર ્

મોવદ્ ૧૧, પાના નં. ૧૦૦)
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમની હયાતીમાં ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા�ું મ
અને સ્થાન તથા ઈઝઝત અને તવક�રની કોઈ હદ નહોત.
ઈન્સાનો તો દર �કનાર મલાએકાનો એ હાલ હતો ક� ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની �ખદમતનો શરફ હાસીલ કરવ
આસમાન પરથી ઉતર�ને જમીન પર આવતા. �ાર� ક
જ�તના તબક લાવતા , �ાર� ક હસનૈનનો �લો �લાવીને
ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની મદદ કર. અગર ઈદના
મૌકા પર એમના મ�ઢ�થી નીકળ� જ� ુ ક� બચ્ચાઓ તમારા
કપડાં દર� લઈ આવશે તો બે�હશ્તના ખ�નચીને દર�
બનીને આવ�ું પડ�ુ.ં હદ તો એ છે ક� મલે�ુલ મૌત પણ
આપની ઈ�ઝત વગર ઘરમાં દાખલ થતો ન�હ. અલ્લામા

િસરતે અઈમ્માહ- 221

www.hajinaji.com

અબ્�ુલ મોઅમીન હનફ� લખે છે ક� � હઝર

સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ ની છે લ્લી ઘડ�ઓ હત , આપ
ઝા�ુએ ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ પર મા�ું રાખીને �ુતા
હતા. મલે�ુલ મૌતે આવીને બાર�ું ખટખટાવ્�ું અને �દર
આવવાની પરવાનગી માગી , ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ એ
ઈ�ઝત ન આપી મલે�ુલ

મૌત દરવા� પર રોકાઈ ગયા

પણ �દર આવવા માટ� આગ્રહ કર

રહ્. જનાબે ફાતેમા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા વારંવાર ઈન્કાર કરતા મલે
લેહજો બદલીને સાદ પાડ�ો અને આપના આ�ુ

મૌતે
જનાબે

�રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
�ખસાર પર પડ�ા તો પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે �ૂછ�, "બેટ� �ું વાત છે ? આપે
હક�ક્ત કહ� સંભળાવ , આપે ફરમાવ્�ું બેટ� ઈ�ઝત આપ.
એ મલે�ુલમૌત છે .
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હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમનો૨૮ મી સફર

, �હ.સ. ૧૧માં ઈન્તેકાલ થય.

આપના ઈન્તેકાલ બાદ આપની અહલેબયત પર �ુસીબતો
અને �લ્મોના પહાડો �ુટ� પડ�ા અને જનાબે સૈયદા એટલા
�ુ:ખી થયા ક� પોતાની �વન દોર� ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ઈન્તેકાલ બ૭૫ �દવસથી
વધાર� લાંબી ખ�ચી ન શ�ા. આપના માથા પર પટ્ટી બાંધેલ
રહ�તી અને આપ રાત �દવસ �ગયાર ્ વ ઝાર� કયાર્ કરતા હત.
આપના માટ� કાએનાતના સરદારની �ુ દાઈનો સદમો �ાં
ઓછો હતો ? ત્યાં વળ� �ુિનયાવાળાઓએ વધારામાં એમના
ઘરને �ુ:ખો�ું ધામ બનાવી દ��ુ.ં થ�ું તો એ જોઈ� ું હ� ું ક� ,
બાપનો ઈન્તેકાલ થયા બાદ કફન દફનની �ુસીબતથી
�ુ:ખદદર ્ની માર� બેટ�ને તે બધી �ફકર �ચ�તાઓથી �ુક ત કર�
દ� વામાં આવે અને એ બાબત�ું બ�ું કામકાજ માથે લઈને
બી�ઓ કફન દફન�ું કામ સાર� ર�તે

��મ આપે , પણ
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સ (િવપર�ત)

થ�ુ.ં �ખલાફતની

લાલચ ધરાવતા સહાબીઓ તે સમયે પોતાના સ્વાથર્મા
�ૂબેલા રહ્. આખર� આલે મોહમ્મદ અને બી� થોડા
માનવાવાળાઓએ આ ફરજ અદા કર�.
ત્યાર બાદ એક સમય એવો આવ્યો ક� આપ
ફરમાવ્�ુ, મારા બાપ�ું હ� તો કફન પણ મે� ું નથી થ�ું ત્યાં
તમે આ �ું કર� રહ્યા છ ? ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
પેટમાંના બાળક મોહસીન શહ�દ થઈ ગયા

, અને આ

મરઝથી ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા આ �ુિનયાથી સફ
કર� ગયા.
(�ુઓ મઆર� �ુન્ન�વુ ્વ, બા. ૨ પાના નં. ૪૨)
જનાબે સય્યદાએ ફ�દકને માટ� પોતાના �ુતાલેબા
પેશ કયાર ્ અને �હબાના ઈન્કારની સામે સા�બિતમાં સાક
તર�ક� હ ઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ , હઝરત ઈમામ હસન

િસરતે અઈમ્માહ- 224

www.hajinaji.com

અલ�ય્હસ્સલ, હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા , ઉમ્મે
ુ ન
અયમન, ઉમ્મે �ુલ�ુમ અને રબાહને ર�ુ કયા.
ઈમામ �ુખાર� કહ� છે ક�

, જનાબે ફાતેમા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્એ �જ�દગીભર એ લોકો સાથે કલામ ન�હ
કયાર ્ અને �ુસ્સાની હાલતમાં જ �ુિનયાથી રહ�લત ફરમાવ
ગયા.
"� વફાતે ર�ુલથી બધાથી વધાર� �ુ:ખ પામ્યા તે
જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા  હ.

આપના વાલેદા

પહ�લાંથી જ ઈન્તેકાલ પામી �ુ� હતા. હવે ‘મા’ની જગ્યાએ
પયગમ્બર સાહ�બ જ હત , અને બાપ પણ ક�વા દ�ન અને
�ુિનયાના બાદશાહ. આપ�ું માથા પરથી ઉઠ� જ�ું , પોતા�ું
અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ�ું હકથી મહ�મ રહ��.
�ુ:ખ �ચ�તાઓમાં ઘેરાઈને આપ �ુંક સમયમાં ઈન્તેકાલ
ફરમાવી ગયા. આપ એટ�ું રડ�ા ક�

, મોહલ્લાના બધા

લોકોને તકલીફ થવા લાગી. �તે હઝરત અલી
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અલ�ય્હસ્સલામે મદ�નાથી બહા"બય� ુલ અહઝાન બનાવી
દ��ુ.ં
(અન્વા�લ�ુસૈનીય્યા પાના નં. ૨૪)
આવા સંજોગોમાં જનાબે સય્યદાએ � શબ્દો ફરમાવ્યા
તે આ છે .
ુ
�બ્�ુત અલ
ય્ય મસાએ�ુન લવ�યહા,
ુ
�બ્�ુત અ
લલ અય્યામે િસનર્ લયા�.
બાબા�ન આપના પછ� મારા પર એવી
�ુસીબતો પડ� ક� , જો અગર �દવસ પર પડતી તો તે રાતોમાં
ફ�રવાઈ �ત.
જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા
અસ્મા �બન્તે ઓમેસને ફરમાવ્�ું

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
, �ુસલમાન ઔરતોની

મય્યતને તખ્તા પર �ુવાડ� અને ચાદર ઓ

ડ�ને દફન

કરવા માટ� લઈ જવામાં આવે છે એ ર�ત મને

�ુદ્ પસંદ

નથી. અસ્માએ ક�ું ક� હબશમાં મય્યતને � ર�તે તા�ુતમા

િસરતે અઈમ્માહ- 226

www.hajinaji.com

લઈ �ય છે એ મ� જો�ું છે તે ઘણી સરસ ર�ત છે . આપે
ફરમાવ્�ું મને તેની નકલ કર� બતાવો એટલે અસ્માએ તેવ
જ એક તા�ુત બનાવી આપ્ય. જનાબે સય્યદ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હને એ તા�ુત ઘણો ગમી ગયો અને આપ બ�ુ �ુશી
થયા. પછ� જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્

એ હઝરત

અલી અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવ્યા અને વસીય્યત. આપે
ક�ું મને તમે પોતે �ુસ્લ આપજો અને કફન પહ�રાવજ.
વળ� મારા જનાઝાને રાતે ઉપાડજો. અ� ૂકને મારા જનાઝાથી
�ુર રાખજો અને મારા પછ� શાદ� કરો તો એક રાત મારા
બચ્ચાઓ પાસે અને એક રાત તમાર� બીબી પાસે રહ�જ.
જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ જનાબે
સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
વફાત બાદ માત્૭૫ �દવસ બાદ ઈન્તેકાલ ફરમાવી ગય.
(અલ ઈમામત વસ્સેયાસત . ૧, પાના નં. ૧૪)
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આપની વફાતના વાક�આ સંબધ
ં ી હઝરત ઈબ્ને
અબ્બા સહાબીએ ર�ુલ�ું બયાન છે ક�

, જનાબે ઝહ�રા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ની વફાતનો વખત ન�ક આવ્યો તો
માઅ�ુમાને ન તો તાવ આવ્યો ન માથાનો � :ખાવો થયો.
બલ્ક� આપે ઈમામે હસન અને ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલ
ના હાથ પકડ�ા અને બંનન
ે ે લઈને કબ્રે ર�ુલ પર ગ. કબ્
અને મીમ્બર વચ્ચે નમાઝ પઢ� પછ� બંનેને પોતાન
સીનાથી લગાવી દ�ધા. ત્યાર બાદ બંને ફરઝંદોને ક�ું ક�
તમારા વાલીદ પાસે થોડ�વાર �ુધી બેસો. જનાબે અમી�લ
મોઅમેનીન હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે વખતે મસ્�દમ
નમાઝ પઢ� રહ્યા હ. પછ� જનાબે સય્યદા ઘર� આવ્. �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની ચ
લીધી. �ુસલ કર�ને ��
ુ ર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ�ું બચે�ું કફન અથવા �લબાસ પહ�ય. એ આટોપીને
આપે ઝવજએ જનાબે જઅફર� તૈયાર (અસ્મ) ને સાદ કય� ,
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અસ્માએ જવાબ આપ્યો  , "બીબી આ આવી એ આવ્યા
એટલે જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ તેમને
ક�ું અસ્મા તમે મારાથી અલગ ન થત. �ુ ં આ �જ
ુ રામાં એક
સાઅત લેટવા ચા�ુ ં �ં. એક સાઅત વીતી ગયા પછ� જો �ુ ં
બહાર ન આ�ું તો તમાર� મને ત્રણ વાર સાદ કર. જો �ુ ં ન
આવી તો તમાર� સમ� લે� ું ક�

, ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પાસે ચાલી ગઈ .
પછ� આપ ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમની જગ્યા પર બે રકાત નમાઝ પઢ� અને પછ� લેટ
ગયા અને પોતા�ું મ��ુ ં ચાદરથી ઢાંક� લી�ુ.ં ક�ટલાક�ું કહ�� ું
છે ક� જનાબે સય્યદાએ િસજદામાં જ રહ�લત ફરમાવ.
અલગરઝ એક સાઅત વીતી ગઈ એટલે અસ્માએ જનાબે
સય્યદાને સાદ કય� ક

,

અય હસન અને �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની અમ્મ , અય �ુખ્તર� ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ , પણ �દરથી કોઈ
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જવાબ ન મળ્ય, તો જનાબે અસ્મા �ુજરામાં દાખલ થય. �ું
�ુ એ છે ક� એ માઅ�ુમા રહ�લત ફરમાવી �ુ�ા છે . એટલે
પોતાનો ગર� બાન ફાડ� નાખ્યો અને ઘરથી બહાર નીકળ�
પડ�ા. હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ
એ અરસામાં ત્યાં આવી પહ�ચ્યા અને �ુછ�ું અમાર
અમ્મા�ન �ાં છ

? અરજ કર� �જ
ુ રામાં છે . શાહઝાદાઓ

�જ
ુ રામાં પહ�ચ્યા તો જો�ું ક

, માદર� �ગરામી ઈન્તેકાલ

ફરમાવી �ુ�ા છે પછ� શાહઝાદાઓ રડતા પીટતા મસ્�દ�
ગયા. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને ખબર આ. આપ એ
સાંભળ�ને સદમાથી બેહાલ થયા અને પછ� ત્યાંથી પર�શાન
હાલતમાં ઘર� પહ�ચ્ય , જો�ું ક� અસ્મા બેસીને રડ� રહ્યા ,
આપે ચહ�રએ અન્વરને ખોલ્ , માથા નીચેથી એક ��ો
મળ્ય, �માં બે શહાદતો બાદ વસીય્યત પર અમલ કરવાનો
હવાલો હતો અને તાક�દ હતી ક� મને તમારા પોતાના હાથે
�ુસ્લ આપજ , હો�ુત કરજો. કફન પહ�રાવજો અને રાતના
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વખતે દફન કરજો એમાં એ પણ લખે� ું હ�.ું ક� �ુ ં તમને
�ુદાને હવાલે ક�ં �ં અને પોતાની બધી ઔલાદને
(સાદાતને) � કયામત �ુધી પેદા થશે, સલામ ક�ં �ં.
રાત પડ� એટલે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
ન્ન� ુલ

�ુસ્લ દ��ુ , કફન પહ�રાવ્�ુ , નમાઝ પડ� અને જ
બક�અમાં લઈ જઈને દફન કર� દ�ધા.

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ મ� જનાબે સય્યદાને
�ુસલ દ� તી વખતે એમની પીઠ અને બા�ુ પર થએલા
ઝખ્મોના િનશાન જોય

,

એ જોઈને હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામની ચીસ નીકળ� ગઈ અને જોરથી રડવ
લાગ્ય.

ુ ાર�માં છે ક�
(સહ�હ �ખ

,

આપે

રાત્રીના દફન કય, કોઈને ખબર આપી ન�હ.)
�ુસલ અને કફન દફન બાદ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ પોતાની ઔલાદ અને સગા સંબંધીઓ સહ�
જનાઝો લઈને રવાના થયા.

‘બેહા�લ અન્વા ’, �કતા�ુલ
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�ફતદ્દનમાં છે ક� માગર્ બતાવવા માટ� એક બ�ી સાથે .
જનાબે ઝયનબ એ વખતે ઘણી જ નાની વયના હતા. તેઓ
પોતાની �તને કાળા કપડાઓમાં લપેટ�ને બ�ીના તા�ુત
નીચે � પડછાયો પડતો હતો. તેમાં ચાલી રહ્યા હ.
મોવદ્ દ� �ુબાર ્(પાના નં. ૧૨૯) માં છે

ક�, હઝરત અલી

જયાર� જ�� ુલ બક�અ પહ�ચ્યા તો એક બા�ુથી અવાઝ
આવ્યો ખોદાએલી કબર �હ�ર થ. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે કબરની �દર જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લા
અલય્હાના જનાઝાને દફન કર� અને કબ્રની િનશાની પણ
રહ� એવી ર�તે માટ�થી જમીન બરાબર કર� દ�ધી. જનાબે
ફાતેમાની કબર સાથે બેઅદબી થવાના �દ� શાને કારણે
ચાલીસ કબરો બનાવવામાં આવી, તે છતાં લોકોના આગ્રહન
પ્રિતકાર કરવા હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ઉઘાડ� તલ
રાખીને પીળાં કપડાં પહ�ર�ને કબર પર જઈને બેઠા, એ વખતે
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આપના મ�ઢામાંથી ફ�ણ નીકળ� ર�ું હ� ું . એ જોઈને લોકો
ડર� ગયા અને પાછા ચાલ્યા ગય.
વફાતના વખતે જનાબે સય્યદાની �મર૧૮ વષર્ની હત.
"ઈ�ાજ �લલ્લાહ� વ �ાએએલયહ� રા�ઉન”
ઓલમાઓ�ું બયાન છે ક� , એક ઝમાનો િવત્યા
બાદ આપની કબ્રે �ુબારક પર રોઝો બાંધવામાં આવ.
આજથી લગભગ ૮૨ વષર્ પહ�લાં(�હ.સ. ૧૩૪૩

)માં ઈબ્ને

સઉદ� તોપના ગોળાથી ખં�ડત કર� જમીન દોસ્ત કર� નાખ્.
આપની વફાત તા. ૧૪ મી જમાદ�લ અવ્વલ હ�જર�૧૧
અને બી� �રવાયત �ુજબ ૩ - જમાદ�લ આખર �હ.સ.
૧૧માં થયેલ છે .
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હઝરત ઈમામ અલી અલ�ય્હસ્સલ

નામ

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

ુ ા�લબ ઇબ્ને અબ્�ુ
હઝરત અ�ત
ુ �લબ
��

માતા

બીબી ફાતેમા �બન્તે અસદ

દાદા

હઝરત અબ્�ુલ �ુ��લબ બીન
હાિશમ

દાદ�

બીબી ફાતેમા �બન્તે અમ્ર મખ�

નાના

જનાબે અસદ �બન હાિશમ
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બીબી ફાતેમા �બન્તે રવાહ �બન
હજર

લકબ

ુ ્ઝ
��
ર ુ , અમી�લ મોઅમેનીન, હ�દર,
ુ દુ ્દ�
યાઅ��

�ુ િ� યત

ુ રાબ,
ુ
ુ હસન, અ� ુ
અ��
અ�લ
િસબ્તૈન અને અ�ુલ અઈમ્મા

જન્મ

ુ ્રવાર તાર�૧૩ માહ� રજબ સને
�ક
ુ ફ�લ (બેઅસતે ર� ૂલ
૩૦ આ�લ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

વ આલે

વસલ્લમથી દસ વષર્ પહ�)
જન્મ

મકકાએ મોઅઝઝમા (ખાનએ

સ્થળ

કાઅબામાં)
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રિવવાર તાર�ખ ૨૧ માહ� રમઝાન,
�હજર� સન ૪૦

દફન

નજફ� અશરફ (ઈરાક)

સ્થળ
વય

૬૩ વષર

ઔલાદ

(દ�કરા) ઈમામે હસન, ઈમામે
�ુસૈન, મોહસીન, મોહમ્મદ� હનફ�ય,
અબ્બા, જઅફર, ઉસમાન,
અબ્�ુલ્લ, યહ્, મોહમ્મદ
અસગર, અબી�ુલ્લા, ઉમ�લ
અતરફ.
(દ�કર�) ઝયનબ, ઉમ્મે �ુલ�ુ,
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�કય્ય, ઉમ્�ુલ હસ, �મયલા,
ુ રા, ઉમ્મેહાન,
નફ�સા, ઝયનબે �ગ
ુ ા,
અમામા, ફાતેમા, ખદ��, મય�ન
ઉમ્�ુલ કરામ, હમામા,
ઉમ્મેસલમા, �કય્ય�ુસ્�ુગ.
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ

, જનાબે અબી

તાલીબના અને જનાબે ફાતેમા બીન્તે અસદના ફરઝંદ અને
હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમના કાકાના �દકરાભાઈ થા દામાદ, અને �નશીન,
જનાબ ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ના શોહર અને ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલ, ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલ , જનાબે
ુ ન
ઝયનબ તથા જનાબે ઉમ્મે �ુલ�ુમના વા�લદ� �ુ�ગર્વા
હતા. આપ સરવર� કાએનાતના �ુરમાં શર�ક હતા.
આપ પેદા થયા તે �દવસથી માંડ�ને હયાતીના �ત
�ુધી પયગમ્બર� ઈસ્લામના દર�ક કાયર્માં સાથે , રા�યના
કામકાજો હોય ક� મયદાને જગ
ં બધામાં આપ હર મોકા પર
તાજદારની આગળ અને આગળ રહ્. અહદ� �રસાલતના
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િવ�યોનો સેહરો આપના સર પરજ રહ્યો . દાવતે
�લઅશીરાથી માંડ� હઝરત ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ ઈન્તેકાલ ફરમાવી ગયા ત્યાં �ુધી આ
એવા �ુમાયાં કામ ��મ આપ્યા છે ક� � �ુલી શકાય તેમ
નથી.
આપની �ુર� તખ્લીક(ઘડતર) સરવર� કાએનાતની
�ખલકત સાથે સાથે �ુિનયાના અને આદમના સ�નથી ઘણાં
વરસો પહ�લે થઈ �ુક� હતી પણ ઈન્સાની શકલ અને
�ુરતમાં આપના અ�સ્તત્(િવલાદત) ન�ુદનો ઝો�ર
ુ ૧૩ મી
રજબ આ�ુલ ફ�લના ૩૦મા વરસે અને ઈસ્વી સન �ુતા�બક
સન ૬૦૦ માં �ુ �આ
્ ના દ�વસે ખાનએ કાઅબામાં થયો હતો.
આપની વાલેદા જનાબે ફાતેમા �બન્તે અસદ અને વા�લદ
અ�ુ તા�લબ બંને તરફથી હાશમી હતા. જગતના ઈિતહાસ
નવેશોએ આપ ખાનએ કાઅબામાં પેદા થયા હોવા સંબધ
ં ી
કદ� પણ ઈખ્તેલાફ �હ�ર કય� નથ. બલ્ક� એક મતે કહ� છે ક�
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આપના પહ�લા ન તો કોઈ કાબામાં પેદા થયો ક� ન આપના
પછ� કોઈ પેદા થશે.
(�સુ ્તદર�ક ઈમામ હા�કમ . ૩, પાના નં. ૪૮૩)
િવલાદતનો વાક�ઓ આવી ર�તે બયાન કરવામાં
આવ્યો છે ક� ફાતેમા �બન્તે અસદને જયાર� પ્ર�ુિતની પ
મહ�ુસ થઈ તો આપ ખાનએ કાઅબા પાસે ગયા અને તેનો
તવાફ કયાર ્ બાદ �દવાલને અઢ�લીને ઉભા થઈ ગયા અને
બારગાહ� �ુદા તરફ મોતવજ્�હ થઈને અરજ કરવા લાગ્.
"�ુદાયા �ુ ં શીકમમાં છે તેનો વાસ્તો આ�ું �ં ક� માર� �ુ�શ્ક
આસાન કર� દ� . હ� તો દોઆના ફકરા ખતમ થવા પામ્યા
ન�હ ત્યાં તો કાઅબાની �દવાલ શક થઈ ગઈ અને ફાતેમા
�બન્તે અસદ ખાનએ કાઅબામાં દાખલ થઈ ગય.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ પેદા તો થયા પ
તેમણે �ખ ખોલી ન�હ. મા સમ� ક� , બાળક બે �ુર છે . પણ
જયાર� સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
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વસલ્લમ તશર�ફ લાવ્યા અને પોતાના આગોશે �ુબારકમા
તેમને લીધા તો આપે �ખો ખોલી દ�ધી. ભાઈએ ગળે
લગાવ્યા અને ફરમાવ્�ું ક� જયાર� તમે મારા છો તો �ું પ
તમારો �ં. એમણે તરત જ હઝરત અલીના મ�ઢામાં પોતાની
ઝબાન આપી. અલ્લામા અદર બેલી લખે છે ક� �રસાલતની
ઝબાનથી ઈમામતના દહનમાં બાર ચશ્મા �ર� થઈ ગયા
અને અલી સાર� પેઠ� સેરાબ થયા. એટલા માટ� આ �દવસને
ુ રિવય્ય” કહ� છે . તરિવય્યાનો અથર્ સેરાબી .
"યવ��
(કશ�લ �મુ ્મા પ. ૩૨)
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને ખાન
કાઅબામાંથી ચોથા �દવસે બહાર લાવવામાં આવ્યા અને
તેના દરવા � પર અલીના નામની તખ્તી મારવામાં આવી
� હશ્શામ �બન અબ્�ુલ મ�લકના ઝમાના �ુધી હ. આપ
પાક�ઝા, તૈયબ, તાહ�ર અને મખ્ �ુન(ખત્ના થએલ) પેદા
થયા, આપે કદ�પણ �ુત પરસ્તી નથી કર� અને આપની
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પેશાની કદ� પણ �ુતની સામે �ક� નથી. એટલે આપના
નામની સાથે કરમલ્લાહો વજહ�ુ કહ�વામાં આવે છ.
(��ુ લ અબ્સાર પાના ન. ૭૬)
આપ�ું નામ જનાબે અ�ુ તાલીબે પોતાના દાદા
અને કબીલાને એકત્રીત કરનાર કોસીના નામ પ

‘ઝયદ’

અને મા ફાતેમા �બન્તે અસદ� પોતાના બાપના નામ પર
"અસદ અને સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમે �ુદાના નામ પર"અલી રાખ્�ુ. આ નામ રાખ્યા
બાદ અ�ુ તા�લબ અને �બન્તે અસદ� ક�ું �ુ�ર અમે હાિતફ�
ગયબથી આજ નામ સાંભળ્�ું હ�ુ. આપ�ું એક મશ�રૂ નામ
‘હયદર’ પણ છે . એ નામ આપની માએ રાખે� ું છે . �ની
તસ્દ�ક એ રજઝથી થાય છે � આપે મરહબ સાથે �ુકાબલો
કરતી વખતે પડ�ા હતા. તેનો પહ�લો િમસરો આ છે .
"અન્નલ્લઝી સમ્મતની ઉમ્મી હ - આ નામના સંબધ
ં માં
�રવાયતોમાં છે ક� જયાર� આપ પારણામાં હતા ત્યાર� એક
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�દવસ આપની માતા �ાંક ગયા હતા. પારણા પર કાળો
નાગ જઈ ચડ�ો આપે હાથ લંબાવીને એ�ું મો�ુ ં પકડ� લી�ું
અને જડ�ુ ચીર� નાખ્�ુ. માએ પાછા ફરતાં આ માજરો જોયો
તો બે સાખ્તા મ�ઢ�થી નકળ� ગ�ું"આ મારો �ુત્ર હયદર છ!
ુ ાર છે . મશ�રૂ �ુિ�યતો
આપની �ુિ�યત બે�મ
અ�ુલ હસન , અ�ુ � ુરાબ અને મશ�રૂ ઈલ્કાબ અમી�લ
મોઅમેનીન,

અલ �ુ�્ઝ
રુ

,

અસ�ુલ્લા,

ય�ુલ્લા,

નફ�ુલ્લા, હયદર� કરાર ્ , નફસે ર�ુલ અને સાક�એ કવસર
છે .
આપની પરવ�રશ ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ મ� કર� છે . પેદા થતાં જ ખોળે
લીધા મોઢામાં �ભ � ૂક� અને �ૂ ધના બદલે ર�ુલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના લોઆબે દહ
સેરાબ થઈને "લહમોક લહમીના હકદાર બન્ય. આપ
કાએનાતના સરદારના શીરછત્ર તળે આરઝી તૌર પ
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પરવ�રશ પામી રહ્યા હ. તે દરિમધ્યાન મકકામાં સખ્
�ુષ્કાળ પડ�. અ�ુ તાલીબની ઔલાદ ઘણી હતી એટલે
હઝરત અબ્બાસ અને કાએનાતના સરદાર એમની પાસે
તશર�ફ લઈ ગયા અને આપે તેમને રા� કર�ને હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામને હંમેશાના માટ� પોતાની પાસે આવ્
અને હઝરત અબ્બાસે �અફર� તૈયારને લઈ લીધ. હઝરત
અલી સરવર� કાએનાત પાસે રાત �દવસ રહ�વા લાગ્ય.

*****
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ઈમાનની �હ�રાત
�ુસલમાનોમાં અક સર એ ચચાર ્ થતી રહ� છે ક�
બધાથી પહ�લાં કોણ ઈસ્લામ લાવ્યા તો એ િસલિસલામા
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ું નામ પ્રથમ આવી �.
જો ક� આપનો એ ચચાર ્ સાથે સંબંધ ન હોઈ શક

, કારણ ક�

ચચાર ્નો િવષય તો એ જ પ્રકારના લોકો બની શક� � યા
� ૂળથી �ુસલમાન ન હોય અથવા તો એ �ુળથી �ુસલમાન
હોય અને દ�ને ઈબ્રાહ�મ પર ચાલતા હોય પણ ઈસ્લ
�હ�ર કર� શ�ા ન હોય. �વા ક� હઝરત હમ્ઝ
�અફર� તૈયાર અને અ�ુલ ઈમાન

, હઝરત

, હઝરત અ�ુ તા�લબ

વગેર�. આ �સ્થિતમાં ઉપર જણાવેલ પહ�લા પ્રકારના લો
માટ� કહ�વામાં આવશે ક� તેમણે ઈસ્લામ ક�ુલ કય� અને
બી� પ્રકારના લોકો માટ� કહ�વામાં આવશે ક� એમણે ઈસ્લ
કય�, હવે રહ� ગયા હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા

, એ
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કાઅબામાં �ફતરતે ઈસ્લામ પર પેદા થયા હત. વળ� તેમણે
ર�ુલે ઈસ્લામની ગોદમાં �ખ ખોલ. ર�ુલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના લોઆબે દહનથી પરવ�ર
પામ્ય, આગોશે �રસલાતમાં ઉછર�ને મોટા થયા. દસ વષર્ની
વયે જ�રતના કારણે ઈમાન�ું �હ�રમાં એલાન ક�ુ� , ર�ુલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના દામાદ
મેદાને જગમાં
ં
કામયાબીઓ હાિસલ કર�ને
બન્યા અને પછ�

,

‘�ુલ્લે ઈમા ’

‘અમી�લ મોઅમેનીન ’ ના �ખતાબથી

સરફરાઝ થયા.
ઈમામોના ઈિતહાસના પ્રિસદ્ધ સમકાલીન લે
લખે છે ક� ઓલમાએ મોહ�ે ક� ને સાફ સાફ ર�તે લખ્�ું છે ક�
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ાર�ય પણ કાફર રહ્યા ,
કારણ ક� આપ શ�આતથી જ ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમની �કફાલતમાં એવી ર�તે રહ્યા ક� બ
બાબતોમાં હઝરતની પયરવી કરતા હતા એટલે એ વાતની
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જ�રત જ ન રહ� ક� આપને ઈસ્લામની દાવત આપવામાં
આવે અને કહ� વામાં આવે ક� આપ �ુસલમાન થઈ �ઓ
(સીરતે હલ�બયા, �. પાના નં. ૨૬૯) મ�્ઉદ� કહ� છે આપ
બચપણથી ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
પગલે ચાલતા હતા , �ુદાએ આપને માઅ�ુમ બનાવ્યા અને
સીધા માગર્ પર કાયમ રાખ્યા આપના માટ� ઈસ્લ
લાવવાનો સવાલ જ પેદા નથી થતો. (�ુરવ્વે�ુઝ ઝહબ .
પ, પાના. નં. ૬૮) હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છ
ક� આ ઉમ્મતમાં બધાથી પહ�લા મ� �ુદાની ઈબાદત કર� અને
બધાથી પહ�લા મ� આ હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ સાથે નમાઝ પડ. પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છે ક� અલીએ પલ
ઝપક� એટલા વખત �ુધી પણ �ુફ્ર અખત્યાર ક�ુ� .
(સીરતે હલ�બય્ય)
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આપનો રં ગ ઘ�વણ� , �ખો મોટ� છાતી પર
વાળ, કદ દરિમયાની, દાઢ� મોટ�, બંને ખભા, કોણીઓ અને
સાથળો ભર� લા હતા. પગના સ્ના�ુઓ જબરદસ્ત હત , અને
શેરના ખભાના હાડકા �વા આપના હાડકા હતા. ગરદન
�ુરાહ�દાર હતી. આપનો દ� ખાવ ઘણો જ આકષર્ક અને �ુંદર
હતો. હોઠો પર હંમશ
ે ા �ુસ્�ુરાહટ રમ્યા કરતી હ. આપ
�ખઝાબ નહોતા લગાવતા.
આપની શાદ� �હ.સ. બે માં ��
ુ ર� અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની �ુખ્તર�
અખ્તર જનાબે ફાતેમા ઝહ�ર

સલા�ુલ્લાહ� અલય્

સાથે

થઈ. આપના ઘરમાં નોકર , �ુલામ ક� લ�ડ� નહોતા. બહાર�ું
કામ આપ પોતે અને આપની વાલેદાએ મોહતરમા કરતા
અને ઘરના કામકાજો જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા

સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હ બ�વી લાવતા હતા. બની શક� છે ક� આ �રશ્તાને
સામાન્ય �રશ્તાઓની �મ સમજવામાં આવે પણ હ�

તમાં
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તેની �દર એક �ુદરતનો અહમ રાઝ �પાએલો હતો અને તે
રાઝ એ ર�તે સમ� શકાય છે

, ક� ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના શબ્દો પર ગોર કરવામ
આવે ક� આપે ફરમાવ્�ું છે ક� અલી િસવા , આ �ુિનયા રહ�શે
ત્યાં �ુધી ફાતેમાનો કોઈ �ુફવ થઈ શકતો નથ. બી�ુ એ
ફરમાવ્�ું છે ક� નબીની ઔલાદ તેના �ુલ્બથી ચાલે  , અને
માર� ઔલાદ અલી અલ�ય્હસ્સલામથી ચાલવા�ું િનમાણર્ થ�
છે . (સવાએક� મોહર� કા) આ બધા કોલોને (કથનોના) જોતાં એ
નતીજો �હ�ર થાય છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ સા ,
જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા�ું જોડાણ ન�ુવ્વત
નસલની બકા અને દવામ માટ� કરવામાં આવ્�ું હ�ુ.
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ સાથેની એકતા અને �ુર� ભાગીદાર�ની �ુિમકા પર
અલી અલ�ય્હસ્સલામની િસયાદત  દ અને માન્ય છ. �
દરજ્�ઓ સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
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વસલ્લમને મળ્યા તેને મળતા આવતા દરજ્� હઝરત અ
અલ�ય્હસ્સલામને મળ. િસયાદત ર�ુલે અકરમ માટ� ઝાતી
શરફ છે તેમ હઝરત અલી માટ� પણ તે ઝાતી શરફ છે . અ�ુ
નઈમે �લ્ય�ુલ અવ�લયામાં લખે�ું છે ક� ગદ�રના મોકા પર
ુ
�ુત્બાથી ફાર�ગ થયા બાદ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ
��
ુ ર અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
પાસે આવ્યા તો આપે ફરમાવ્�ુ"અય �ુસલમાનોના સરદાર
અને �ુ�ક�ઓના ઈમામ તમને �નશીની �ુબારક હો ! આ
ઈરશાદ� ર�ુલ પર પોતાના િવચારો દશાર ્વતાં અલ્લામ
મોહમ્મદ ઈબ્ને તલ્હા શાફઈએ લખ્�ું છે ક� ર�ુલે �
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ માટ� �ુસલમાન
િસયાદત અને પરહ�ઝગારોની ઈમામત � ર�તે સીફત છે તેજ
ર�તે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ માટ� પણ એ ઝાતી િસફ
છે . �ુદાએ પોતાનો નફસ અને ર�ુલે પોતાનો નફસ ઠ�રવીને
અલી અલ�ય્હસ્સલામને બામે ઉ�(ઉચ્ચતાની અટાર�)
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પર પહ�ચાડ� દ�ધા છે . ��
ુ ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને સય્યે
અરબ, સય્યે�ુલ મોઅમેની , સય્યે�ુલ �ુસ્લેમીન ફરમાવ્
કરતા હતા. અને હઝરત ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
સૈયદ� ુિ�સાઈલ આલમીન અને તેમના ફરઝંદોને સય્યદ�
શબાબે અહ�લલ જ�ાના શબ્દોથી યાદ ફરમાવતા હત.
આપની વાલેદાએ મા�દા જનાબે ફા તેમા �બન્તે
અસદ �હ.સ. ૧માં �હજરતનો શરફ પામ્યા. �હ.સ. બે માં
એમણે �ુર� નઝરને ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમની લખ્ત �ગર સાથે પરણાવી દ�ધા અને �હ.સ.
૪માં આ �ુિનયાથી સીધાવી ગયા. એમના ઈન્તેકાલથી
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને ઘણો રંજ યો પણ ર�ુલે
અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને એમન
વધાર� રં જ થયો. ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લ, હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની વાલેદાન
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તેમને ત્યાં અ સર જતા રહ�તા હતા.

એમના માટ� કબર તૈયાર કરવામાં પણ તેમણે �તે ભાગ
લીધો હતો. પોતાની ચાદર અને �ુરતો પણ કફનમાં શામીલ
કય� હતો અને કબરમાં �ુઈને તેની �ુશાદગીનો પણ �દાજો
કય� હતો.
આપના વા�લદ� મા�દ હઝરત અ�ુતાલીબ ઈ.સ.
૫૩૫ માં મકકામાં પેદા થયા ત્યાંજ ઉછર�ને મોટા થય.
આપની �ુન્યાદ દ�ને �ફતરત પર હત. આપે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને �હદાયત ફરમાવી હતી ક� ર�ુલનો સા
કદ� પણ ન છોડતા આપની �હદાયતથી જ હઝરત �અફર�
તૈયાર� ��
ુ ર� અકરમની પાછળ નમાઝ પડવી શ� કર� હતી.
(અસાબા �. ૭, પાના નં. ૧૧૩) હઝરત અબ્�ુલ �ુ��લબનો
�હ.સ. ૫૭૮ માં ઈન્તેકાલ થયો ત્યાર� ર�ુલે અકર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની �મર માત્
વષર્ની હત , એમના પાલણ પોષણનો ભાર આપે પોતાના
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શીર� લીધો હતો અને પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ૨૫ વષર્ની વયના થયા ત્યાં �ુધી તેમન
સેવામાં મશ�ુલ રહ્. પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્ મ એ ઉમર� પહ�ચ્યા ત્યાર�.સ. ૫૯૪ માં
આપે તેમની શાદ� હઝરત ખદ�� સાથે કર� અને િનકાહનો
�ુત્બો પોતે પડ� , એમનો ઈન્તેકાલ૮૦ વષર્ની વયે
બેઅસતના દસમાં વરસે ૧૫ મી શવ્વાલના �દવસે થય.
આપના ઈન્તેકાલથી હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ

બેહદ

રં જ થયો અને ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ પણ બેહદ રં�દા થય. આપને એમના
ઈન્તેકાલથી � રંજ થયો તે એના પરથી જણાઈ આવે છે ક�
આપે એ વષર્ને"આ

�ુલ �ઝ
ુ ન કહ�લ છે . હઝરત અ�ુ

તા�લબને ઈસ્લામી ઉ�ુલ �ુત�બક દફન કરવામાં આવ્ય.
આલીમોનો ઈ�ેફાક છે ક� ઈલ્મ અને �ુ�અત
એકઠા થઈ શકતા નથી. પણ હઝરત અલી
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અલ�ય્હસ્સલામની ઝાતે એ વાતન

િસધ્ કર� દ�ધી ક�

મયદાને ઈલ્મ અને મયદાને જંગ બંને પર એક જ વ્ય�ક
કા�ુ પામી શક� છે

, પણ શરત એ ક� હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામની ઝાતમાં �ુદરતે � સલા�હયતો જન્મથી
ભર� દ�ધી હતી તે સલા�હયતો �ુદરતે તેમાં પણ ભર�

દ�ધી

હોય. �હ.સ. બે થી િવગતવાર લખવામાં આવે તો હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામના કારનામાઓ જગતના ઈિતહાસન
પાનાઓ પર ઝળહળતા નજર� પડશે. જગે
ં ઓહદ હોય ક�
બદર, જગે
ં ખંદક હોય ક� ખયબર , ��લ્ફકાર ઝબકારા મારતી
નજર� પડ� છે . ઈિતહાસ સાક્ષી �ુર� છે ક� અલ
અલ�ય્હસ્સલામના �ુકાબલામાં કોઈ ભડવીર બહા�ુર ટક
શ�ો નથી. આપની તલવાર� મરહબ અને �તર

, હા�રસ

તથા ઉમર ઈબ્ને અબ્દ�વદ �વા બહા�ુરોને પલભરમાં ફનાન
ઘાટ ઉતાર� દ�ધા. માન�ું જોઈએ ક� અલી અલ�ય્હસ્સલામન
�ુકાબલો � ઈન્સાનો કર� શ તા નહતા તેમ ��ાત પણ
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આપનાથી શ�ક્તની આજમાઈશ કર� શકતા ન�. એમના
ગ�ની એ વાત નહોતી.
હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ જંગે સકાસકથી પાછા ફરતાં આપ એક ઉજ્જ
વાદ�માંથી પસાર થયા. આપે �ુછ�ું આ કઈ જગ્યા છે ઉમર
�બન ઉમય્યા ઝમર� એ ક�ું ક� આ જગ્યાને વાદ�એ

સીબે

અરસક કહ�વામાં આવે છે . તેની �દર એક �ુવો છે તેમાં એ
�નો (��તો) રહ� છે �ના પર હઝરત �ુલમ
ે ાન પણ કા�ુ
પામી શ�ા નહતા. ત�્એ યમાની અ�હ�થી નીકળ્યા હતા
ત્યાર� એના લશ્કરના દસ હ�ર િસપાહ�ઓને આ ��ો
માર� નાખ્યા હત.
આપે ફરમાવ્�ુ ,

ત્યાર� તો આપણે અ�હ

જ

રોકાઈએ. પછ� કાફલાએ ત્યાં પડાવ નાખ્યો અને હઝર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ક�ું દસ મા
�ઓ અને ��ોના �ુવામાંથી પાણી લઈ આવો. લોકો તેથી
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પાણી લાવવા માટ� �ુવા પર પહ�ચ્યા અને પાણી કાઢવા
જતા હતા ત્યાં �ુવામાંથી એક ભયંકર �ન બહાર આવ્ય
અને એણે ભયંકર ત્રાડ પાડ� આ�ું જંગલ આગના ભડક
સમાન બની ગ�ુ.ં ધર તી �ુજવા લાગી , બધા સહાબીઓ
ભાગવા લાગ્યા પણ અ�ુલ આસ નામના સહાબી પીછેહઠ
કરવાના બદલે આગળ ધસ્ય , તેઓ થોડ�વારમાં બળ�ને
રાખ થઈ ગયા. એટલામાં �બ્લ નાઝીલ થયા અને તેમણે
સરવર� કાએનાતને ક�ું ક� બી� કોઈને મોકલવાને બદલે
આપ અલમ આપીને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને મોક ,
અલી અલ�ય્હસ્સલ રવાના થયા. ર�ુલે દસ્તે દોઆ બલંદ
કયાર , હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ પહ�ચ્યા ઈફ�રત બહ
આવ્યો અને �ુસ્સાથી રજઝ પડવા લાગ

, પછ� આપે

ફરમાવ્�ું"�ુ ં હઝરત અલી ઈબ્ને અબી તાલીબ � , મા�ં કામ
સરકશોના માથા ભાંગવા�ું છે . એ સાંભળ�ને તેણે આપના
પર તલવારનો વાર કય�, આપે તેનો વાર �ુકાવી દ�ધો અને
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તેના ��લ્ફકારથી બે �ુકડા કર� નાખ્યા ત્યાર� આગના ભડ
અને �ુમાડાના ગોટ� ગોટા �ુવામાંથી નીકળવા લાગ્યા �ુબ
�ુમરાણ અને શોરબકોર થવા લાગ્ય. �બહામણી �બહામણી
�ુરતો નઝર� પડવા લાગી. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
ક�ટલીક આયતોની િતલાવત ફરમાવી , આગ �ુઝાવા લાગી ,
�ુમાડો ઓછો થવા લાગ્ય.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ુવાના મંડાણ પ
ચઢ� ગયા અને ડો લ �ુવામાં નાખી. ડોલને �ુવામાંથી બહાર
ફ�ક� દ� વામાં આવી. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ રજ
પડ�ા અને પડકાર કય� ક� �ુકાબલા માટ� આવો

, એ

સાંભળ�ને એક �ન બહાર આવ્યો આપે ત ને કત્લ કય� અને
ફર� પાછ� �ુવામાં ડોલ નાખી અને એને પણ બહાર ફ�ક�
દ� વામાં આવી. �ુંકમાં એ ક� આવી ર�તે ત્

વાર કરવામાં

આવ્�ુ. છે વટ� આપે અસ્હાબથી ક�ું �ું કમરમાં રસ્સી બાંધીન
�ુવામાં ઉત�ં �ં

, તમે રસ્સી પકડ� રાખો અને અલી
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અલ�ય્હસ્સલામ �ુવામાં ઉતય. થોડ�વારમાં રસ્સી કપાઈ ગઈ
અને અલી અલ�ય્હસ્સલામ તથા સહાબીઓ વચ્ચેનો સંબ
કપાઈ ગયો. અસ્હાબ સખ્ત પર�શાન થઈ અને રડવા લાગ.
એટલામાં �ુવામાંથી ચીસો સંભળાવા લાગી અને પછ� અવાજ
આવી, "અય અલી અમને

અમાન આપો. આપનો જવાબ

સંભળાયો કાપા કાપી અને સખ્તે મા , કલમા પર મો�ુફ છે .
તમે કલમો પડો તો અમાન પામો. પ�રણામે એમણે કલ મો
પડ� લીધો ત્યાર બાદ �ુવામાં રસ્સી તારવામાં આવી અને
અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ વીસ હ�ર �નોન
કત્લ કર� અને ચોવીસ હ�ર કબીલાઓને �ુસલમાન
બનાવીને �ુવામાંથી બહાર આવ્ય , અસ્હબે �ુશી �હ�ર કર�
અને બધાય � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમની �ખદમતમાં હાજર થય. આપે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને છાતીએ લગાવ , કપાળ પર �ુબન
ં
ક�ુ�
અને િવજયની �ુબારકબાદ� આપી.
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રાના પ્રસંગે �યાં આપન

તકર�ર કરવાનો પણ મોકો નહોતો મળ� રહ્

, ત્યાં આપે

એવી �હમ્મત બતાવી ક� પયગમ્બર� ઈસ્લામનો ડંકો વગા
દ�ધો.
(૨) �હજરતની રાતે ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમના �બસ્તર પર �ુઈને ઈસ્લામની �કસ્મ
જગાડ� દ�ધી અને �ન�ું જોખમ ખેડ�ને ત્રણ �દવસ �ુધ
�ુફામાં ખા�ું પહ�ચાડતા રહ્.
(૩) જગે
ં બદરમાં જયાર� �ુસલમાનોની સેના માત્
ુ ાર હતી
૩૧૩ માણસોની હતી અને �ુફફારની સેના બે�મ

,

છતાંય આપે �હમ્મતના કમાલથી કામયાબી હાિસલ કર.
(૪) જગે
ં ઓહદમાં જયાર� �ુસલમાનો સરવર�
આલમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને એ
� ૂક�ને નાસી ગયા એ વખતે આપે જનાબે ર�ુલ સલ્લલ્લાહ
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અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની �ન બચાવી અને ઈસ્લામ
ઈઝઝત�ું રક્ષણ ક�ુ� હ�.
(૫) કાફરો �મના �દલમાં વેરની આગ સળગી
રહ� હતી. અમ્ર બીન અબ્દ�વદ �વા બહા�ુરો મેદાનમ
આવ્યા અને ઈસ્લામને ચેલેન્જ . પયગમ્બર� ઈસ્લા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પર�શાન હતા
�ુસલમાનોને વારં વાર ઉ�ે �ત કરવા પ્રયત્ન કરતા હતા
�ુકાબલા માટ� નીકળે , પણ અલી અલ�ય્હસ્સલામ િસવા
કોઈએ �હમ્મત ન કર. �તમાં ર�ુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લમે ક�ું ક� આ� અલીની એક ઝરબત
સકલૈનની ઈબાદતથી બહ�તર છે . એજ ર�તે આપે ખયબરમાં
કામયાબી હાિસલ કર�ને આપે ઈસ્લામ પર એહસાન
ફરમાવ્ય.
(૬) હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામનો ઈસ્લામ
સૌથી મોટો ઉપકાર એ હતો ક� ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
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આલેહ� વસલ્લમની રહ�લત બાદ આત્મા કકળ� ઉઠ� એવ
બનાવો અને પ્રાણહારક બનાવો બન્યા છતાં આપે તલવ
ન ઉપાડ�, ન�હ તો ઈસ્લામ પહ�લી મં�ઝલ પર જ �ત પામી
�ત.
એ

એક િસધ્ હક�કત છે ક� હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામ �ુિનયા અને �ુિનયાને લગતી બાબતોથ
સખ્ત બેઝાર હતા અને આપે વારંવાર �ુિનયાને �ુખાિતબ
કર�ને ક�ું છે ક� "� જઈને કોઈ બી�ને તાર� કપટ �ળમાં
ફસવા. મ� તને કાયમી તલાક આપી દ�ધી છે

, �ના પછ�

��ુ અ કરવાનો સવાલ જ પેદા થતો નથી. ઈબ્ને તલ્હ
શાફઈ લખે છે ક� , એક �દવસ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
�બીર ઈબ્ને અબ્�ુલ્લા અન્સાર�ને ઠંડા િનસાસા ભ
જોઈને � ૂછ�ું "અય ��બર તમારા આ ઠંડા િનસાસા �ુિનયા
માટ� છે ? એણે જવાબમાં અરજ કર� ક� મૌલા છે તો કંઈક
એવી જ વાત

,

આપે ફરમાવ્�ુ ,

"સાંભળો ઈન્સાનની
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�જ�દગાનીનો દારોમદાર સાત ચીઝો પર છે . અને એ સાત
�તની ચીઝો �ના પર બધી લઝઝતોનો ખાતમો થઈ �ય
છે . એ લઝઝતોની તફસીલ એ છે (૧) ખાવાને લગતી ચીઝો
(૨) પીવાને લગતી ચીઝો (૩) પહ�રવેશને લગતી ચીઝો (૪)
િનકાહની સાથે સબંધ ધરાવતી ચીઝો
ચીઝો

(૫) સવાર�ને લગતી

(૬) �ુધવા
ં
સાથે સંબધ
ં ધરાવતી ચીઝો

(૭)

સાંભળવાને લગતી ચીઝો. અય ��બર જરા આ હક�કતો પર
ગોર કરો. ખાવામાં ઉ�મ ચીઝ મધ છે અને એ માખીના
મોઢાની લાળ છે . પીવાની ઉ�મ ચીજ પાણી છે . અને એ
જમીન પર અ�હ� તહ� વહ�� ું રહ� છે . પહ�રવેશમાં ઉ�મ ચીઝ
દ�બા (ર� શમ) છે અને એ �કડાની લાળ છે . િનકાહની ઉ�મ
ચીઝ ઔરત છે અને તેની મ�ની �િતમતા શર�રના બે
ગંદા ભાગોના િમલનમાં સમાઈ �ય છે . ઉ�મ સવાર�
ઘોડાની છે � કત્લ અને �ુનર�ઝીનો મરકઝ છ. �ુધવાની
ં
ઉ�મ વસ્ �ુ કસ્�ુર� છે � એક જનાવરની નાભી�ું �ુકાયે�ુ
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લોહ� છે . સાંભળવાની ઉ�મ ચીઝ ગીત-સંગીત છે � અત્યંત
પાપ છે . અય ��બર આવી વસ્ �ુઓ માટ� �ુ�દ્ધશાળ� મા
શા માટ� િનસાસાભર� ! ��બર કહ� છે ક� આ ઈરશાદ સાંભળ્યા
બાદ મ� કદ� પણ �ુિનયાનો ખ્યાલ પણ નથી કય.
આપની નઝદ�ક હલાલની કમાઈ માટ� કો

િશષ

કરવી એ બહ�તર�ન સીફત હતી અને આપ પોતે પણ તેના
પર અમલ કરતા હતા. આપ રોઝી કમાવવવામાં એબ
નહોતા સમજતા અને મહ�નત - મજ�ુર�ના કામને સાર�
નઝરથી જોતા હતા. મોહદ્દ� દહ�લ્વી�ું બયાન છે ક� એકવાર
�ુવામાંથી પાણી કાઢવા�ું કામ લી�ુ.ં એક ડોલ પાણી કાઢવા
પર એક �ુમ� (ખ�ૂર) મ�ુ ર� નકક� થઈ. આપે પાણીની
સોળ ડોલો કાઢ� અને તેની મ�ુ ર� લઈને સરવર� કાએનાતની
સેવામાં હાજર થયા અને બંનએ
ે મળ�ને તે �ુરમા ખાધા. આ
ર�તે તેમણે માટ� ખોદવાની અને ખેતરને પાણી પાવાની
મ�ુ ર� પણ કર� છે . અલ્લામા મો�હબ િતબર� લખે છે ક� એક
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વખત હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે એક બગીચામાં પાણ
િસ�ચવા માટ� એક ચોક કસ જવની િમકદાર નકક� થઈ આ પે
નકક� થયા. �ુજબ વાડ�ને આખી રાત પાણી સ�ચવા�ું કામ
ક�ુ� અને સવાર �ુધી પાણી િસ�ચ્યા બાદ નકક� કર�લ જવની
િમકદાર લઈને આપ ઘર� તશર�ફ લાવ્ય. જવ ફાતેમા ઝહ�રા
અલ�ય્હસ્સલામને હવાલે કય. એમણે એના ત્રણ �હસ્સા કય
અને ત્રણ �દવસ માટ� અલાહ�દા રાખી �ુ. અને પછ� ત્રી
ભાગના �હસ્સાને દળ�ને સાંજના વખતે રોટલીઓ પકાવ.
એટલામાં એક યતીમ આવી ગયો અને એણે સવાલ કય�
અને બધી રોટલીઓ લઈ ગયો. બી� �દવસે એક � ૃત્યાંશ
�હસ્સાની રોટલીઓ તૈયાર થઈ ત્યાર� એક િમસ્ક�ને સવા
કય� અને બધી રોટલીઓ લઈ ગયો. ત્રી� �દવસે બાક
રહ�લા ભાગની રોટલીઓ તૈયાર થઈ તો તે �દવસે પણ એક
અસીર� (ક� દ�) સવાલ કય� અને એ બધી રોટલીઓ લઈ
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ગયો. ઘરના બધા માણસો ત્રણે �દવસ �ુખ્યા 

, અને

તેના ઈનામ �પે �ુદાએ �ુરએ "હલઅતા ના�ઝલ ફરમાવી.
આપ ઘણાં જ �ુશ અખ્લાક હત. ઓલમાએ
લખ્�ું છે ક� આપ હંમેશા ચમ તા ચહ�ર� અને �ુસ્�રાતા ચહ�ર�
રહ�તા હતા , આપના હોઠો પર સદાય મીઠાસ રહ�તી , આપ
યતીમ નવાઝ હતા , ફક�રોમાં બેસીને �ુશી મહ�ુસ કરતા ,
મોિમનો વચ્ચે નમ્ર બનીને અને કા

માં દબદબા અને

રોઅબ સાથે રહ�તા. મહ�માનોની સેવા �તે કરતા

, કાર�

ખયરમાં સબકત - પહ�લ કરતા. જગમા
ં
શામીલ થવા માટ�
દોડ�ને જતા, હર �ુસ્તહ�કની ઈમદાદ ફરમાવત, હર કાફ�રને
વધ કયાર ્ પછ� તકબીર કહ�તા હત. જગમાં
ં
આપની �ખો
લો�હયાળ રહ�તી , ઈબાદતથી ઘરમાં હદ ઉપરાંત ખો�અ
અને ખો�ુઅના કારણે િન�વેત મા�ુમ પડતા. દર રાતે બે
હ�ર રકાત નવા�ફલ અદા કરતા હતા. પોતાની આલ
ઔલાદ ત્થા ઘરના કામ કાજમાં મદદ કરતા હત. ઘરની
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જ�ર�યાતની ચીઝો �તે બ�ર� જઈને ખર�દ� લાવતા.
પોતાના કપડાંઓને પોતાના હાથે થીગડા લગાવતા હતા.
પોતાના તેમજ ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના જોડા પોતાના હાથે ટાંકતા હત. િનત �દન
�ુિનયાને ત્રણ તલાક આપતા હ. િસ�ેર મણ જવની ખેરાત
અને નવ �ુલામ , પોતાની મ�ુ ર�ની કમાઈથી ખર�દ�ને
આઝાદ કરતા હતા. �કતાબે અર��લ
ુ મતા�લબ (પાના નં.
૨૦૧)માં છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ુ� ર� અકર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની પેઠ� �ુશાદ
અને હસ�ુખ અને મીઠા સ્વભાવના હતા અને �ાર�ક મીઠ�
મ�ક પણ ફરમાવતા હતા.

*****
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ખલ્લા
આલમની નઝરમાં
(૧) જગતના સ�નહાર� િવ�વ�ું સ�ન કયાર ્
પહ�લાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ ના �ુરને નબવી �ુર
સાથે પેદા ક�ુ� હ� ું
(૨) પછ� તેમને મસ્�ુદ� મલાએકા ઠ�રવ્.
(૩) પછ� �બ્રઈલના ઉસ્તાદ બના.
(૪) પછ� ��બયાઓની સાથે પોતાના તરફથી
મદદગાર બનાવીને મોકલ્યા
ુ મઆ�જઝ પા. ૧૯)
(હદ�સે �ુ દસી વ મદ�ન�લ
(૫) પોતાના મખ�ુસ ઘર ખાનએ કાઅબામાં પેદા
કયાર .
(૬) ઈસ્મતથી સરફરાઝ ફરમાવ્.
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(૭) આસમાનથી ��લ્ફકાર નાઝીલ ફરમાવ.
(૮) પોતાનો હમનફસ ઠ�રવ્ય.
(૯) ઈલ્મે લ�ુિ�થી �ુમતાઝ ફરમાવ્.
(૧૦) �ુિનયાવાળાઓ પર આપની મહોબ્બત
વા�બ ઠ�રવી.
(૧૧) ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમના તેણે પોતે �નશીન બનાવ્.
(૧૨) મેઅરાજમાં તેમના જ લેહ�માં પોતાના
હબીબ સાથે કલામ કયાર .
(૧૩) હર ઈસ્લામી લડાઈમાં એમની મદદ કર.
(૧૪) જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની સાથ
અકદનો પોતે �ક
ુ મ આપ્ય.
(૧૫) �ુરએ બરાઅતના �ુબ�લ્લગ બનાવ્.
(૧૬) આપની શાનમાં અસંખ્ય આયતો ના�ઝલ
ફરમાવી.
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(૧૭) હદ ઉપરાંતના સબ્ર અને ઝબ્તથી નવાઝી
આપને ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
બાદ � ુરત જ તલવાર ઉપાડવાથી રો�ા.

*****
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
શાનમાં મશ�રૂ આયતો
(૧) આયએ તત્હ�ર

(૨) આયએ સાલે�હલ

મોઅમેનીન (૩) આયએ િવલાયત (૪) આયએ �ુબાહ�લા (૫)
આયએ નજવા (૬) આયએ વાએયા (૭) આયએ તઆમ (૮)
આયએ બ�લ્લ. �ુરઆન તફસીલ માટ� �ુ ઓ રવાએ�લ
ુ .
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
ર�ુલ�
ે દ
આલેહ� વસલ્લમની નઝરમા
(૧) ફખ્રે મવ�ુદાત હઝરત મોહમ્મદ� �ુસ્
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે
અલ�ય્હસ્સલામના કાઅબામાં પેદા થતાની સાથ

તેમના

મ�ઢામાં પોતાની ઝબાને �ુબારક �ુક�.
(૨) અલી અલ�ય્હસ્સલામને પોતાનો લોઆબ
દહ�ન �ુબારક �ુસાવ્ય.
(૩) પાલન - પોષણ અને ઉછે ર પોતે ક�ુ.�
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(૪) દાવતે �લઅશીરાના પ્રસંગે હઝરત અલ
અલ�ય્હસ્સલામની ઉમ૧૨ વષર્ની હતી ત્યાર� પોતાન
વસી, �નશીન અને ખલીફા બનાવ્ય.
(૫) દામાદ�નો શરફ બખશ્ય.
(૬) �ુત તોડવાના વખતે પોતાના ખભા પર
બેસાડ�ા.
(૭) જગે
ં ખંદક વખતે એમના �ુલ્લે ઈમાન
હોવાની તસ્દ�ક કર.
(૮) ઈલ્મ અને �હકમતથી માલામાલ કયા.
(૯) અમી�લ મોઅમેનીનનો �ખતાબ આપ્ય.
(૧૦) આપની મોહબ્બતને ઈમા , અને �ુગ્ઝને
�ુફ્ર ઠ�રવ્.
(૧૧) અલી અલ�ય્હસ્સલામને પોતાના હમનફ
ઠ�રવ્ય.
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(૧૨) �હજરતની રાતે આપે તેમને પોતાની
જગ્યાએ �ુવરાવ્યા અને એમના પર �ુરો ભરોસો કર
ફરમાવ્�ું ક� અમાનતો વગેર� તમે અદા કરજ.
(૧૩) અલી અલ�ય્હસ્સલામને �ુફામાં ખા�ુ
પહ�ચાડવા ખાસ �ુકરર ્ર કયા.
(૧૪) ૧૮ મી �ઝલ્હજના �દવસે એમની
�ખલાફત�ું એક લાખ ચોવીસ હ�ર સહાબીઓના મજમામાં
ગદ�રના �ુકામે એલાન ક�ુ.�
(૧૫) અને વફાત કર�બ હતી તે સમયે એમની
�નશીનીનો દસ્તાવેજ લખવાની કોિષ કર�.
ુ ાર
(૧૬) એમની શાનમાં અને મદહમાં બે�મ
હદ�સો ફરમાવી.
(૧૭) આપને �ક
ુ મ આપ્યો ક� મારા પછ� �ુરત જ
જગ
ં ન કરતા.

*****
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
શાનમાં મશ�રૂ હદ�સો
(૧) હદ�સે મદ�ના (૨) હદ�સે સફ�ના (૩) હદ�સે
�ુર (૪) હદ�સે મ�ન્ઝલત(૫) હદ�સે ખયબર
(૬) હદ�સે ખંદક

(૭) હદ�સે તૈર

(૮) હદ�સે સકલૈન (૯)

હદ�સે ગદ�ર.
ુ અન્વા.)
(તફસીર માટ� �ુઓ અબકા�લ

*****
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િનયાબતે ર�ુલ
હર� ક િનરોગી અક કલ (�ુ�દ્ધશાળ� મા)

એ

વાત તસ્લીમ કરવા પર મજ�ુર છે ક� નાયબ અને િનયાબત
કરનાર વચ્ચે �ુમેળ હોવો જોઈ. એટલે ક� એકબી�ને
�ુણોમાં મળતા આવતા હોવા જોઈએ. અને � િસફતો �ુનીબ
(નાયબ બનાવનારમાં હોય)

તે જ િસફતો નાયબમાં હોવી

જોઈએ. અગર �ુનીબ �ુરથી પેદા થયો છે

, તો તેનો

�નશીન પણ �ુર� હોવો જોઈએ. અગર �ુનીબ મા�ુમ છે
તો નાયબે પણ માઅ�ુમ હો�ું જ�ર� છે . અગર �ુનીબની
નીમ�ુકં �ુદાએ કર� છે તો નાયબની નીમ�ુકં પણ �ુદા
તરફથી હોવી જોઈએ. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ , હઝરત
મોહમ્મદ� �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
�નશીન હતા એટલે એમની �દર નબવી િસફત હોવી
જ�ર� હતી. એ જ કારણ હ� ું ક� � િસફતોના સરવર�
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કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ મા
હતા, એ જ િસફતો હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ પ
ધરાવતા હતા.

*****
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�નશીન બનાવવાનો હક માત્
�ુદાને છે .
�ુરઆને શર�ફ પારા - ૨૦ ��ુઅ ૭/૧૦ માં સાફ
શબ્દોમાં મો�ુદ છે ક� ખલીફા અને �નશીન બનાવવાનો હક
ફકત �ુદાવંદ� કર�મને હાિસલ છે . એ જ કારણ છે ક� એણે
બધા પયગમ્બરો પોતે િનમ્યા અને તેમના

નશીન પણ

તેણે જ નકક� કયાર . પોતાના કોઈ નબી �ુદ્ધાંને એ હક નથ
આપ્યો ક� તેઓ પોતાની મેળે કોઈને �નશીન �ુકર ર્ર કર�  ,
હવે એ વાતને સ્થાન જ �ાં ? ક� ઉમ્મતને એવી સ�ા આપે
ક� પોતે મન્સબે ઈલાહ�યા(ખીલાફત) પર કોઈને કાયમ કર� !
પરં � ુ એ શકય જ નથી કારણ ક� , તમામ ઉમ્મત ખતાકાર છ ,
�ુલને પાત્ર  , ન �ુલ રહ�ત હોઈ શક� છે . માટ� ખામીઓ
અને � ૂલોનો મજ�ુઓ ગૈર માઅ�ુમ ખલીફા ક� ઈમામ થઈ
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શક� ન�હ. ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
�નશીન બનવા માટ� માઅ�ુમ હો�ું જ�ર� છે . કારણ ક�
ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ માઅ
હતા. અલ્લાહ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ અને તેમ
અ�ગયાર ઔલાદને તેમના �નશીન બનાવ્યા તે�ું કારણ એ
જ હ�,ું ક� બધા જ માઅ�ુમ હતા.
�ના પાયા નો પત્થર દાવતે �લઅશીરાના
પ્રસંગે રાખ્યો અને આયએ િવલાયત અને ત�ુકના બન
થી તેને સંગીનતા અપ� અને પછ� "ફઈઝા ફરગ્ત ફનસબના
�ક
ુ મથી એને અમલમાં �ુકવા�ું ફરમાન �ર� ક�ુ� અને
"આયએ બ�લ્લગ થી એ ફરમાનને આમ એલાન કરવા�ું
ફરમાન �ર� ક�ુ.� �થી કર�ને ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે �ુ�્આના �દવસે .સ. ૧૦ ના
�ઝલ્હજ મહ�નાની૧૮ મી તાર�ખે ગદ�ર� �ુમ નામની
જગ્યાએ એક લાખ ચોવીસ હ�ર અસ્હાબની હાજર�મા
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની �ખલાફત�ું એલાન ક�.
રવઝ� ુસ સફા (�. ૨ , પા. ૨૧૫) માં છે ક� મજમાને એક
જગ્યાએ જમા કરવા માટ� � એલાન કરવામાં આવ્�ું ત"
હય્ય અલા ખય�રલ અમલથી હ�ુ. ઈિતહાસ અને હદ�સના
�ુસ્તકોમાં છે ક� એ પ્રસંગે લોકોએ હઝરત અ
અલ�ય્હસ્સલામને �ુબારકબાદ� આ.
અલ્લામા જલા�ુદ્દ�ન િસ�ુતીએ લખ્�ું છે 
ઉમર� એ તાર�ખને ઈદનો �દવસ ઠ�રવ્યો છ. રઈ�ુલ ઓલમા
હઝરત અલ્લામા બહાઉદ્દ આમેલી તેહર�ર ફરમાવે છે ક�
૧૮ મી ઝીલહજના �દવસે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
�નશીની અમલમાં આવી અને આપના ઈમા�ુલ ઈન્સે
વલ્�ન(માણસો અને �નોના ઈમામ) હોવાની �હ�રાત
કરવામાં આવી , અને એજ તાર�ખે �હ.સ. ૩૪માં હ. ઉસ્માન
કત્લ થયા અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની બય
કરવામાં આવી. એજ તાર�ખે હઝરત �ુસા અલ�ય્હસ્સલા

.
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��ુગરો પર ગાલીબ આવ્ય

, અને હઝરત ઈબ્રાહ�

અલ�ય્હસ્સલામને આગથી ન�ત મ , અને એજ તાર�ખે
હઝરત �ુસાએ �ુશોઅ ઈબ્ને �ુનન , અનફ� હઝરત �ુલમ
ૈ ાને
આિસફ �બન બર�ખયાને પોતાના �નશીન �ુકરર ્ર ફરમાવ્.
(�મએ અબ્બાસી બાબ- ૧૫, પા. ૫૮)
સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ� ઈસ્લામની શ�આતથી માંડ�ન

�જ�દગીના છે લ્લા

�દવસ �ુધી હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની �નશીનીન
ઘણીવાર િવિવધ પ્રકાર� અને �ુદ� �ુદ� ર�તે એલાન ક�.
વફાતના વખતે એને દસ્તાવે��પ આપવા ચા�ું પણ
ક�ટલાક સહાબીની � ૂવર્ યોજનાથી ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ કામ્યાબ થઈ શ�ા .
ુ
ઈમામ ગઝાલી ફરમાવે છે ર�ુ�લ્લાહ� પોતાની
વફાત પહ�લા અસ્હાબને ક�ું ક� મને કલમ અને દાવાત લાવી
આપો ક� �થી �ુ ં તમારા માટ� ઈમામત અને �ખલાફતની
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�ુશ્ક�લીઓનો તોડ લખી આ�ું અને તમને બતાવી આ�ું ક�
મારા પછ� ઈમામત અને �ખલાફતનો કોણ �ુસ્તહક છ.
(અસી�લ આલમીન, પા.૨ લીટ� ૧૫)
ુ ાર�, બાબે કરાહ�લ
ુ �ખલાફત પાના નં. ૧૮)
(�ખ
(અલ ફા�ક, �. ૨, પાના નં. ૪૮)
ઈસ્લામી તાર�ખ નવેશો િસવાય �ફરંગી તાર�ખ
નવેશોએ પણ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામનો �ખલાફત પ
હક હોવા સંબધ
ં ી અને તેમને �હ�રમાં ખલીફા �ુકરર ્ર કર�
દ� વામાં આવ્યા તે બાબતે પ્રકાશ નાખ્ય. અમે અત્ર
ડ�વનપોટર ્ના લખાણન� તર�ુમો ર�ુ કર�એ છ�. તે લખે છે
આ બંને �ફર કા �ુ�ી અને િશયામાંથી એક �ફરકાએ મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના િપત્રા
અને જમાઈ અલી સાથે ઈન્સાફ અને હમીય્યતનો તકાઝ
હતો તે �ુજબ , મોહબ્બત રાખી અને તેમની િવલાયતનો
�સ્વકાર કય� કારણ ક� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ
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આલેહ� વસલ્લમ એમના સાથે એલાનીયા તોર પર
મોહબ્બત રાખતા હત

, અને ઘણીવાર તેમને પોતાના

ખલીફા પણ �હ�ર કર� �ુ�ા હતા. ખાસ કર�ને બે પ્રસંગ,
એક તો એ ક� જયાર� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમે પોતાના ઘર� બની હાિશમની દાવત કર�
હતી. અલીએ કાફરોની મશ્કર� અને અપમાનજક મ�ક
વચ્ચે પોતા�ું ઈમાન �હ�ર ક�ુ. હઝરતે તેમના ગળામાં
પોતાની બાંહો ભેરવીને તેમને છાતી સરસા ચાંપ્યા અને
બલંદ અવાઝે ક�ુ,ં "�ુ ઓ આ મારો ભાઈ, વસી અને ખલીફા
છે , બી� એક પ્રસંગે જયાર� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલ
વ આલેહ� વસલ્લમ પોતાની વફાતના થોડા મહ�ના પહ�લા
અલ્લાહના �ુકમથી �ુત્બો પડ�ા હતા અને � �ુકમ �બ્
લાવ્યા હતાતેને આ ર�તે ર�ુ કય� હતો ક� અય પયગમ્બર �ું
�ુદાના તરફથી આપના પર સલવાત અને રહમત લઈને
આવ્યો � , અને એ �ક
ુ મ પણ લાવ્યો �ં � આપ આપના
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અ�ુયાયીઓને િવના િવલંબે સંભળાવી દો અને શરારત
કરનારોઓનો જરા પણ ભય ન રાખો , �ુદા આપને તેમના
શરથી બચાવશે. �ુદાના �ક
ુ મ �ુજબ � હઝરતે અનસને
ક�ું ક� લોકોને ભેગા કરો �માં � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના અ�ુયાયીઓ તથા ય�ુદ
અને નસારાઓ પણ હાજર રહ�. આ મંડળ� એક ગામમાં
એકઠ� થઈ. એ ગામને ગદ�ર� �ુમ કહ�વામાં આવે છે . અને તે
મદ�ના અને મકકા વચ્ચે જહફા શહ�રના પરામાં આવે�ું છ.
સૌ પ્રથમ એ ઝાડ�વાળ� જગ્યાએ સાફ સફાઈ કરવામાં આ
અને ૧૦ એપ્રીલ.સ. ૬૩૧ ના �દવસે એક િમમ્બર પર
ચડ�ા ક� � ત્યાં એમના માટ� ઉ�ું કરવામાં આવ્�ું હ�ું અન
એકઠા થયેલા લોકો

ધ્યા� ૂવર્ક સાંભળ� રહ્યા હતા ત્

,

હઝરતે ફસાહત અને બલાગત ભય� એક શાનદાર �ુત્બો
આપ્ય. �નો �ુંક સાર એ છે ક� બધી હમ્દો સના એ �ુદાએ
યકતા માટ� છે �ને કોઈ જોઈ શક� ું નથી. ��ું ઈલ્મ ભિવષ્
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અને વતર્માન પર િવસ્�ૃત છે અને ઈન્સાનના �ુલ �પા ભે
તેનાથી �ણીતા છે . કારણ ક� તેનાથી કોઈ બાબત �પી નથી
રહ� શકતી. એ હદ ઉપરાંત �ુર અને તદ્ પાસે છે , એ તેજ
છે �ણે આસમાન અને જમીન અને તેની વચ્ચે આવેલી બધી
ચીઝો પેદા કર� છે એ ગૈરફાની છે અને � કંઈ છે તે એની
�ુદરત અને અિધકારના તાબા હ�ઠળ છે . એનો ફઝલ અને
એની રહમત દર� ક પર છવાએલી છે , એ � કંઈ કર� છે તે
મસ્લેહત�ૂવર્ક કર� . એ અઝાબ ઉતારવામાં િવલંબ કર� છે .
એ�ું સ� આપ�ું પણ રહમતથી ખાલી નથી , એની ઝાતનો
ભેદ કોઈ �ણી શક� ું નથી. �ુરજ , ચંદ્ર આકાશના તારા
અને ગ્રહો એના �ુકમથી પોતાના માગર્ પર � એણે �ુકર
કર� દ�ધા છે તે અિવરતપણે ચાલે છે . હમ્દ� �ુદા બાદ �ણો
ક� �ુ ં �ુદાનો માત્ર એક બંદો  , મને �ુદાનો �ક
ુ મ થયો છે
અને �ુ ં તેની તા અમીલમાં �ુરતી ર�તે અદબ સાથે અને
દ�નતા�ુવ્ક શીશનમન ક�ં �ં અને ત્રણે વખત એણે મ
ર
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�ક
ુ મ આપ્યો છે ક , �ુ ં મારા અ�ુયાયીઓને પછ� તે ગોરા
હોય ક� કાળા એ �હ�ર કર� દ� ક� "અલી મારા ખલીફા તથા
વસી અને આખી ઉમ્મતના ઈમામ છ. તેઓ મારા ગોશ્ત
પોસ્ત છે અને મારા એવા છે �વા �ુસાના હા�ન હત , અને
માર� વફાત બાદ એજ તમાર� �હદાયત કરશે અને હાદ�
રહ�શ.ે
"�ુ ં તમાર� વચ્ચે મો�ુદ �. �વી ર�તે માર�
ઉમ્મત માર� પયરવી કર� રહ� છે તેવી જ ર�તે �ું આ
�ુિનયાથી રહ�લત કર� �� ત્યાર� એમની પયરવી કરવ.
સાંભળો, �ણે અલી અલ�ય્હસ્સલામની નાફરમાની કર� તેણ
દર હક�કત �ુદા અને ર�ુલની નાફરમાની કર�. અય દોસ્તો
આ �ક
ુ મે �ુદા છે . મારા પર � બધી વહ� ઉતર�, અલી એ તે
પ્રસંગોપાત મારાથી શીખી . � તેનો �ક
ુ મ નહ� માને અને
અલીનો �ક
ુ મ ન�હ બ�વી લાવે તો જ�ર અલ્લાહની તેના
પર દાયમી લા

અનત રહ�શે. �ુદાએ �ુરઆને મ�દમાં
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અલીની તાર�ફ કર� છે અને �ુ ં ફર�થી ક�ુ ં �ં ક� "અલી મારા
કાકાના �ુત્ર ભાઈ . મા�ં લોહ�-માંસ છે અને �ુદાએ તેમની
�દર ઘણી જ અ� ૂલ્ય �ુબીઓ પેદા કર� છ. અલીના પછ�
તેમના સાહ�બઝાદા હસન અને �સ
ુ યન તેમના �નશીન થશે.
આ �ુત્બો ખતમ થતાં . અ�ુ બકર, હ. ઉમર, હ.
ઉસ્માન અને અ�ુ �ુફયાન વગેર� લોકોએ એમના હાથ �ુમ્ય
અને ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
ખલીફા �ુકરર ્ર થવા પર �ુબારકબાદ� આપી અને �સ્વક
કય� ક� એમના �ક
ુ મો બરાબર ર�તે બ�વી લાવ�ુ.ં ત્યાર
બાદ � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
વફાતના માત્ર ત્રણ �દવસ પહ�લાં પોતાના તાબેદાર
ફર�થી એ અક�દાઓ સંબધ
ં ી વધારાની તાક�દ કર� દ�ધી
અને એ વાત પર ભાર � ૂ�ો ક� આપની આલ તરફ
�ુ�િુ સયતથી મોહબ્બત રાખે તેમજ એમની ઈઝઝત અને
તૌક�ર કર� . આપે ઘણાં જ ભાર� ૂવર્ક અને જોશ�ૂવર્ક ક�ું ક
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� મને મૌલા માને છે તે અલીને પણ પોતાનો મૌલા સમ�.
અલ્લાહ મદદ કર� એ લોકોની � અલીથી દોસ્તી રાખે અન
ગઝબનાક હો એના પર � તેમનાથી �ુશ્મની રાખ. આવા
વારં વાર સ્પષ્ટ અને સીધા બયાનો બાદ હઝરત અલ
અલ�ય્હસ્સલામની �ખલાફત હક હોવા�ું યક�ન રાખ�ુ
જોઈએ.
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
ફઝાએલ
અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના ફઝાએલ કલમબંદ કરવ(લખવા) એ
માણસના ગ� બહારની વાત છે . �ુદ સરવર� કાએનાતે એ
મહાલ અશ� હોવા સંબધ
ં ી કથન ફરમાવ્�ું છ. આપનો
ઈરશાદ છે ક� , આખી �ુિનયાના દ�રયાઓ શાહ� બની �ય
અને ઝાડો કલમ બની �ય અને ��ાત અને ઈન્સાનો
લહ�યા અને �હસાબ કરનારા બની �ય તો પણ હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામના ફઝાએલોને ગણાવી ક� શબ્દોમ
સમાવી શકાય તેમ નથી. (કશ�લ �ુમ્મ

, પા. ૫૩)

ઈસ્લામના ઓલમાઓએ એ ફઝાએલ ગણાવી શકવાની
પોતાની અિશકતનો �સ્વકાર કય� છ. અલ્લામા �બર
(ઈસ્તીઆબ . ૨ , પાના નં. ૪૭૮ માં) લખે છે ક� , હઝરત
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અલી અલ�ય્હસ્સલામના ફઝાએલ કોઈ �કતાબમાં જમા કર
શકાય ન�હ. એટલા અપાર અને અગ�ણત છે . "અલ્લામા
ઈબ્ને હજર� મક� સવાએક� મોહર� કા અને મોનજ્� મ��યામાં
લખે છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના મના�કબ અન
ુ ાર
ફઝોઅલ ગણત્રીની હદથી �ૂર . ફઝાએલે અલી બે�મ
ુ હા છે , મહ�ુર છે . અહમદ ઈબ્ને હમ્બલ�ું કહ��ું છ
છે , બે�બ
ક�, અલીના �ટલા ફઝાએલ અને મના�કબ છે તેટલા કોઈના
નથી. કાઝી ઈસ્માઈ , ઈમામ નસાઈ , અને અ�ુ અલી
નેશા�ુર��ું કહ�� ું છે ક� કોઈપણ સહાબીની શાનમાં અલીની
શાનમાં � મના�કબ છે તેની િમસાલ અને તેવી જ ઉમદા
સનદો સાથેના ફઝાએલ વાર�દ નથી. અલ્લામા મોહમ્મ
ઈબ્ને તલ્હા શાફઈ તેહર�ર ફરમાવે છે 

,

અલી

અલ�ય્હસ્સલામને � ફઝાએલ નસીબ થયા છે તે બી
ુ
કોઈને નસીબ થયા નથી. ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્મ� આપને રાય� ુલ હોદા (માગર્દશર્નનો ઝં) ,
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મના�લ ઈમાન (ઈમાનની દ�વાદાંડ�)

,

અને ઈમા�ુલ

અવ�લયા કહ�ને �બરદાવ્યા છ. અને ઈરશાદ ફરમાવ્�ું ક

,

અલી અલ�ય્હસ્સલ નો દોસ્ત મારો દોસ્ત છે અને અલીન
�ુશ્મન મારો �ુશ્મન . (મતાલેબસ્સોઉ
અલ્લામા ઈબ્ને હજર લખે છે 
અય્યોહલ્લઝીના આમ�ુ આવ્�ું

,

પા. ૫૭)

, �ુરઆનમાં �યાં "યા
,

ત્યાં ઈમાનદારોને

અ�ુલક્ષીને ઈમાન રાખવાવાળાઓમાંથી બધાથી �ચ
દરજ્જો અલી અલ�ય્હસ્સલામ નો. �ુરઆને મ�દમાં �ુ દ�
�ુ દ� જગ્યાઓ પર ક�ટલાક સહાબીઓની મઝીમ્મત આવી  ,
પણ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામનો �યાં �યાં �ુરઆન
મ�દમાં �ઝક્ર આવેલ છે ત્યાં ત્યાં (ભલાઈ)ની સાથે
આવેલ છે . અલી અલ�ય્હસ્સલામની શાનમાં �ુરઆન
મ�દની ત્રણસો આયતો નાઝીલ થઈ .(સવાએક� મોહર� કા
પા. ૭૬) ઈમા�ુલ �જ�ે વલ ઈન્સ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામેથી કર�ને ઈરશાદ ફરમાવે છ"આ ઉમ્મતમાં
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કોઈ એક નો પણ �કયાસ અને �ુકાબલો આલે મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ સાથે કર� શક
નથી એ જ લોકોને બરાબર નેઅમતો આપવામાં આવી છે
તેમની બરોબર� એ શ�ખ્સયતો સાથે કર� નથી શકાતી �
નેઅમતો આપનારા હતા. આલે ર�ુલ દ�નના પાયા અને
યક�નના સ્તંભ છ. (સલસબીલે ફસાહત તર�ુ મએ નહ�ુ લ
બલાગાહ, પા. ૨૭) આપ�ું એ ફરમાવ�ું બેશક �બલ

�ુલ

�ુ�સ્ત છે ક� આલે મોહમ્મદની બરોબર� કર� શકાતી ન.
કારણક� ��
ુ ર� અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્મ� એ નસી ફરમાવી દ�ધી છે ક� માર� આલ મારા
િસવાય આખા આલમમાં બધાથી બહ�તર અને અફઝલ છે
અને હદ�સ �ુફવએ ફાતેમાએ તેની વઝાહત કર� દ�ધી છે ક�
આલે ર�ુલનો દરજ્જો અમ્બીયાઓથી વધાર� �ચો . એ
હઝરાતો સાથે મોહબ્બત રાખવાનો �ુકમ �ુદાવંદ� આલમે
�ુરઆને મ�દમાં આપી દ�ધો છે અને એ વાત પણ માની
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લીધેલ છે ક� કયામતના �દવસે એમની સાથે મોહબ્બત
રાખવા િવશે �ુછવામાં આવશે. એમના માટ� �ુિનયાની બધી
મસ્�દો એમના ઘરના સમાન છે

(�ુર� મન્�ુર

વ મતાલે�સુ ્સોઉલ પ. ૫૯)
એહલેબૈતમાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
પહ�લો દરજ્જો છે અને � ફ�ઝલત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
છે તે બધા ઈમામોમાં સરખી છે . આપને �ુદાએ ક

સી�ુ�ાર�

વલ જ�ા બનાવ્યા છે(સવાએક� મોહર� કા પા. ૭૩) આપના
ચહ�રાના દ�દાર કરવા ઈબાદત છે અને આપનો ઝીક્ર કરવ
ઈબાદત છે . (�ુ�લ અબ્સાર વ યનાબીઉલ મવદ્, પા. ૯૦
/ સવાએક� મોહર� કા , પા. ૭૩) આપના �ક
ુ મ વગર કોઈ
જ�તમાં જઈ નથી શકતો. અલ્લામા હજર ઈબ્ને 

ક�

તેહર�ર ફરમાવે છે હ. અ�ુ બકર� ઈરશાદ ફરમાવ્�ું ક

, મ�

ુ
ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ
કહ�તા સાંભળ્યા છે ક , કોઈપણ માણસ �યાં �ુધી એની પાસે
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તે �ુલે સેરાત પરથી

પસાર થઈ ને જ�તમાં જઈ શકશે ન�હ. (સવાએક� મોહર� કા
પા. ૭૫) આપ હકની સાથે અને હક આપની સાથે હોવાની
પણ બશારત આપવામાં આવી છે . વળ� �ુવાખત (�બરાદર�
કાયમ કરવા)ના સમયે હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે આપને પોતાના ભાઈ કહ્ય.
આપના માટ� બબ્બેવાર આફતાબ પાછો ફય� હત.
શવાહ��ુ��ુવહ (પા. ૮૭) માં છે ક� ખયબરની લડાઈમાં નબી
સાહ�બ સહબાના �ુકામે પડાવ નાખી હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના ઝા�ુ પર મા�ું રાખીને �ુતા હ

, અને

જયાર� વહ� �ુ�લ થવા લાગી ત્યાર� �ુરજ અસ્ત થઈ ગય
હતો. તે વખતે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને �ુકમ આપ્
ક� �ુરજ ને પલ ટાવીને અસરની નમાઝ પડ�. �ુરજ આથમી
ગયા પછ� પાછો પલટ�ો અને અલી અલ�ય્હસ્સલામે નમા
અદા કર�. એ જ �કતાબના ૧૬૭મા પાના પર છે ક� વફાતે
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ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ બાદ હ
અલી અલ�ય્હસ્સલામ બા�ુલ જઈ રહ્યા

, તે વખતે

�રાતની ન�ક પહ�ચ્યા તો અસ્હાબની નમાઝ કઝા થ
ગઈ. આપે આફતાબને પલટવાનો �ક
ુ મ આપતાં તે પલટ�ો
અને સહાબીઓએ નમાઝ અદા કર�.
નસી�ુર �રયાઝ અને શહ� શેફા કાઝી નામની
�કતાબમાં છે ક� એક વખત આપનો એક ઝા�કર આપના
�ઝક્રમાં મશ�ુલ હતો તેમાં અસરની નમાઝ કઝા થઈ ગ
એણે ક�ું અય આફતાબ પાછો ફર ક� �ુ ં તેનો �ઝક્ર કર� રહ
�ં �ના માટ� � ું બેવાર પાછો ફર� �ુ�ો છે અને એના આ

શબ્દો પરથી �ુરજ પાછો ફય� અને તેણે અસરની નમાઝ

અદા કર�. શવાહ��ુ��ુવ્વહ(પા. ૨૧૯) છે ક� અલી �ુજસ્સમ
હક હતા , સત્ય હતા અને તેમની �ભેથી હક જ �ર� થ�ું
હ�.ું

*****
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
ઈલ્મી હયસીય
અ�ુલ �ફદા લખે છે ક� �ુરઆન અને �ુ �ી તોના
સંબધ
ં માં બધાથી વધાર� �ણકાર હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ હ. તેઓ બધા લોકો કરતાં વધાર� �ુરઆન
અને હદ�સ�ું ઈલ્મ ધરાવતા હત. �ુદ � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે આપના ઈલ
ુ ઈલ્મ
દરજ્� પર વારંવાર પ્રકાશ ફ��ો. "અના મદ�ન�લ
વ અ�લય્�ુન બાબોહ , અના દા�લ �હકમત વ અ�લય્�ુન
બાબોહા
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે પોતે પણ
વાતનો ઈઝહાર કય� છે ક� ઈલ્મી દ્ર�ષ્ટકોણથી મારો ક
દરજ્જો છે તે િવશે આપે ફરમાવ્�ું ક� ર�ુ�ુલ્લાહ સલ્લલ્
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અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે મને ઈલ્મના હઝાર બ
તાલીમ કયાર ્ અને મે હર બાબમાંથી હ�ર બાબ તૈયાર કયાર
છે . એક ઠ�કાણે ઈરશાદ ફરમાવ્�ું છે ક� ર�ુ�ુલ્લાહ� માર
�દલમાં એ ર�તે જ્ઞાન ભ�ુ� છે � ર�તે ક�ુતર એના બચ્ચા
ચાંચમાં દાણો ભર� છે . એક ઔર ઠ�કાણે ફરમાવ્�ું છે ક� માર�
હયાતી દરિમધ્યાન � ચાહો તે �ુછ� લ્

, ન�હ તો પછ�

ઈલ્મી મ અ�ુમાતથી માલા માલ કર� દ� એવો કોઈ તમને
ન�હ મળે . એક ઔર ઠ�કાણે ફરમાવ્�ુ , "આસમાનના બારામાં
મારાથી � ચાહ� તે � ૂછો. મને જમીનના રસ્તાઓ કરતાં
આસમાનના રસ્તાઓ�ું વધાર� ઈલ્મ . એક �દવસ આપે
ફરમાવ્�ું મારા માટ� જો ઈન્સાફની મસનદ �બછાવી દ�વામા
આવે તો �ુ ં તૌર� તવાળાઓને તૌર� તથી

, ઈન્�લવાળાઓને

ઈન્�લથ, ��ુરવાળાઓને ��ુરથી અને �ુરઆનવાળાઓને
�ુરઆનથી એવા જવાબ આપી શ�ું �ં ક� એમના ઓલમા
આ�ચયર્થી દ�ગ�ુઢ બની �. એક પ્રસંગે આપે ઈરશા
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ફરમાવ્�ુ. "�ુદાની કસમ મને એ વાત�ું ઈલ્મ છે ક

,

�ુરઆનની કઈ આયત �ાં ના�ઝલ થઈ અને �ુ ં એ પણ
��ું �ં ક� , કઈ આયત �ુશ્ક�માં અને કઈ આયત તર�માં
ના�ઝલ થઈ તેમજ �ા �દવસે કઈ આયત ના�ઝલ થઈ.”
એક રાતે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથ
ઈબ્ને અબ્બાસ"�બ�સ્મલ્લાહ ની તફસીર �ણવા ચા. આપ
તેની તફસીર આખી રાત બયાન કરતા રહ્. સવાર પડ�
ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ું ક� �ું તેની એટલી તફસીર બયાન કર
શ�ું �ં ક� � સાત �ટના ભાર બરાબર હોય. �ુંકમાં એટ�ું
સમ� લો ક� � �ુરઆનમાં છે તે �ુર� હમ્દમાં છે અને � �ુર�
ફાતેહામાં છે તે બ�ું "�બ�સ્મલ્લા �હરર્હમા િનરર્હ�મ
સમાએ�ું છે અને � "�બ�સ્મલ્લા �હરર્હમા િનરર્હ�મ
સામાએ�ું છે તે �બ�સ્મલ્લાહલન"બેમાં છે અને �
�બ�સ્મલ્લાહ ન"બે માં છે , તે તેના �ુકતામાં છે . અય ઈબ્ને
અબ્બાસ �ું �બ�સ્મલ્લાહ"બે ની નીચેનો �ુકતો �ં.
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"�બ�સ્મલ્લાહ ની તફસીર સાંભળ�ને ઈબ્
અબ્બાસે ક�ું �ુદાની  સમ અલીના ઈલ્મના �ુકાબલામાં
મા�ં તથા બધા સહાબીઓ�ું ઈલ્મ એક�ું કર�એ તો તે સાત
સ�ુદ્રના �ુકાબલામાં એક પાણીના ટ�પા બરાબર .
કોમેલ ઈબ્ને �ઝયાદથી હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું ક� મારા સીનામાં ઈલ્મના ખઝ
છે , કાશ કોઈ તેનો અહલ (પાત) મળે ક� �ુ ં તાલીમ કર� દ� ત.
સરવર� આલમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
ઈરશાદ છે ક� કોઈ માણસ આદમ�ું ઈલ્

,

�ુહની

સમજશ�ક્, ઈબ્રાહ�મ�ું �હ, યહ્યાની પરહ�ઝગા, �ુસાની
હયબત એક જ માણસમાં અગર જોવા ચાહતો હોય તો , તેણે
હઝરત અલી ઈબ્ને અબી તા�લ અલ�ય્હસ્સલનો �ુરાની
ચહ�રો જોવો.
ઓલમાએ ઈસ્લામનો ઈ�ેફાક છે ક� ઈસ્લામમા
બધાથી પહ�લા સાક્ષર હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા.
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ુ
અલ્લામા રશ�ુદ્દ ઈબ્ને શહર આશો, �કતાબે ‘મઆલે�લ
ઓલમા’માં અને અલ્લામા મોહિસન સદર તેહર�ર ફરમાવે છે
ક� ઈસ્લામમાં બધાથી પહ�લાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
એક �ુસ્તક તૈયાર ક�ુ. આપની �કતાબ�ું નામ �કતાબે અલી
અને �મેઆ હ�.ું ઉ�ુલે કાફ� , �કતા�ુલ હજ્�મા છે ક� આ
�કતાબમાં �ુિનયામાં બનનાર બધા બનાવો ન�ધેલ હતા. એ
પણ સવર્માન્ય વાત  . �મેઉલ �ુરઆન પણ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ જ .
અલ્લામા ઈબ્�ુલ હદ

,

અલ્લામા ઈબ્ન

શહરઆશોબ, અલ્લામા ઈબ્ને તલ્હા શાફઈ લખે છે
ઈલ્મોમાં શ્રેષ્ઠ ઈલ્મ ઈલ્મે ઈલા�હય. એટલે ક�
અલ્લાહના સંબંધી ઈલ્મ અને તે ઈલ્મ હઝરત અ
અલ�ય્હસ્સલામના કલામમાંથી લખી લેવામાં આવ્�ું. આપ
જ તેની ઈબ્તેદા છે અને આપ જ તેની ઈન્તેહા .
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અક�દાની દ્ર�ષ્ટએ ઈસ્લામમાં � કા છે તેમાંનો
એક �ફરકો "મોઅતઝલી ” ના નામે ઓળખાય છે . આ
અક�દાનો પ્રણેતા વાિસલ �બન અતા . એ અ�ુ હાિશમનો
શાગીદર છે , અને અ�ુ હાિશમ મોહમ્મદ�

હન�ફયાના અને

મોહમ્મદ� હ �ફયા હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન શાગીદર
હતા. બીજો �ફરકો "અશઅ�રય્ય” ના નામથી ઓળખાય છે ,
� અ�ુલ હસન અશઅર� તરફ મન્�ુબ છે અને તે અ�ુ અલી
જબાઈના શાગીદર ્ હતા. અ�ુ અલી જબાઈ મોહતઝેબાના
શયખોમાંથી હતા. એમની ઈન્તેહા પણ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ ઠર� . એટલે ક� એ પંથના મોવડ�ઓએ પણ
અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથી ઈલ્મ હાિ
ક�ુ� હ� ું અને એ િસવાયના બે પંથો છે � અ�ુક્રમે ઈમાિમય
અને ઝય�દયાના નામથી ઓળખાય છે . એમ�ું હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ સાથે હો�ું ��ુલ વાઝેહ (સ્પષ) છે .
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ઈસ્લામી ઈલ્મોમાંથી �ફકહ�ું ઈલ્મ પણ. આ
ઈલ્મનો પણ દર�ક �ફરકો અને દર�ક �ુજતહ�દ હઝરતનો જ
શાગીદર ્ હત. �મ ક� અહલે �ુ�નતના ચાર �ફર

કા છે .

માલીક�, હનફ�, શાફઈ અને હમ્બલ. માલીક� �ફરકાના બાની
ઈમામે મા�લક, રબીઅ� ુર રાયના શાગીદર ્ હતા � અકરમાના
અને અકરમા ઈબ્ને અબ્બાસના ક� � હઝરત અલ
અલ�ય્હસ્સલામના શાગીદર્ . હનફ� �ફરકાના સ્થાપક અ�ુ
હનીફા, ઈમામે મોહમ્મદ� બા�કર અલ�ય્હસ્સલામના અ
ઈમામે જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામના શાગીદર્ હતા અ
તેઓ ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામના અને તે
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના શાગીદર્ . શાફઈ
�ફરકાના સ્થાપક ઈમામે મોહમ્મદ બાક�ર અલ�ય્હસ્સલા
ક� � અ�ુ હનીફાના અને હમ્બલી �ફરકાના સ્થાપક ઈમા
અહમદ �બન હમ્બ , ઈમામ શાફઈના શાગીદર ્ હત. આમ

િસરતે અઈમ્માહ- 301

આ છે લ્લા બે �ફરકાના બાન

www.hajinaji.com

, િસલિસલામાં હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામના શાગીદર્ .
આ િસવાય સહાબીઓના ફક�હ ઉમર તથા
અબ્�ુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ. આ બંને ઈલ્મે �ફકહ હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામથી શીખ્યા . ઈબ્ને અબ્બાસ હઝર
અલી અલ�ય્હસ્સલામના શાગીદર્ હોવા�ું સ્પષ્ટ ર�તે મ
છે . રહ્યા. ઉમર તો એમના બારામાં બધા �ણે છે ક�
અસંખ્ય મસાઈલમાં એમની અ કલ સમજ અને ઉપાયના
રસ્તા બંધ થઈ જતા ત્યાર� તેઓ હઝરત અલ
અલ�ય્હસ્સલામથી �ુ�શ્કલ �ુશાઈની દરખાસ્ત કરતા રહ
હતા અને ઘણીવાર એમ પણ થ�ું છે ક� પોતાના અલાવા
બી� સહાબીઓની �ુ�શ્કલ �ુશાઈ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામથી જ કરાવતા રહ�તા હ. તેમ�ું વળ� એમ
કહ�� ું ક� જયાર� અલી મસ્�દમાં મૌ�ુદ હોય ત્યાર� કોઈ ફત્
આપવાની �ુ રઅત ન કર� . આ બધી બાબતો એ વાતને
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સા�બત કર� છે ક� હ. ઉમરની �ફકહની હદ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ પર આવીને �ત પામતી હ.

*****
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આપની િસયાસત
અલ્લામા ઈબ્ને હદ�દ લખે છે 

, આપની

િસયાસત એ લોકો �વી નહોતી � દ�ન અને �ુદાને
િપછાનતા નહોતા. આપની િસયાસત તો �ુદા અને ર�ુલના
�ક
ુ મ પ્રમાણે હ. આપ અલ્લાહની ઝાતના બારામાં ઘણાં જ
શદ��ુલ અમલ હતા , અલ્લાહના �ુકમ�ું સખ્તીથી પાલ
કરાવતા હતા અને તેમાં ભાઈની પણ પરવાહ નથી કર�. આ
બારામાં અક�લ અને ઈબ્ને અબ્બાસની નારાઝગી મશ�ુર .

*****
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�હલ્, સદાકત અને અદલ
ખા�લદ ઈબ્ને યઅ ર�ું બયાન છે ક� �ુ ં અલી
અલ�ય્હસ્સલામને ત્રણ વાતો માટ� મહ��ુબ રા�ુ. એક તો
એ ક� જયાર� તેઓ ખફા થયા છે તો સં� ૂણર્ પણે
સહનશીલતાનો ઉપયોગ કરતા હતા. એટલે ક� નમ્ર બન
ખફગીને ગળ� જતા. બી�ુ ં એ ક� � વાત કહ�તા હતા તે સાચી
કહ�તા હતા અને ત્રી�ું ક� � ફ�સલો કરતા તે �ુરા અદલ
અને ઈન્સાફથી કરત. ઈબ્ને યાસ કહ� છે ક� સરવર� કાએનાત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે એક �દવસ જન
ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ને ફરમાવ્�ું ક� મે તમાર�
શાદ� ઉમ્મતના એક ઘણા મોટા આ�લ

, બધાથી વધાર�

ઈમાનદાર અને અઝીમતર�ન હ�લમ (સહનશીલ વ્ય�ક)
સાથે કર� છે .
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હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમના �ુ�ગર્ સહાબીઓએ જો�ું ક� આ
ફરમાવતા હતા ક� "�ુ ં કદ� પણ એક ઘડ�ભર માટ� અલ્લાહ
અને ર�ુલના ફરમાનથી �ુર નથી થયો અને જયાર� મોટા
બહા�ુરોએ પલાયનનો માગર્ અખત્યાર કય� અને ભાર
બ�ળયા યોદ્ધાઓ પીછેહઠ કર� ગયા એ વખતે અલ્લાહ� મ
�ુ�અત અને જવાં - મદ� અતા ફરમાવી. મ� પયગમ્બર�
અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની ખ
અને આપના રક્ષણ માટ� માર� �નની જરા �ટલી પ
ુ
પરવાહ નથી કર�. ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમની �હ એ હાલતમાં કબ્ઝ થઈ ક� જયાર� આપ�ું સ
�ુબારક મારા સીના પર હ� ું અને તેમની �હ મારા હાથોમાં
તેમના બદનથી �ુ દ� થઈ હતી. મ� તબ�ર ્કન(�ુશ�કસ્મતીથ)
મારા પોતાના હાથો આપની �હ પરવાઝ કર� ગયા બાદ
મારા મ�ઢા પર ફ�રવ્ય. મ� જ � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્
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વ આલેહ� વસલ્લમના જસદ� અતહર(પાકતર�ન બદન)ને
�ુસલ આપ્�ું અને ફ�રશ્તાઓએ આ કામમાં મને મદદ ક.
પછ� ન�ુવ્વતના ઘર અને તેની આસપાસથી �ગયાર્
ઝાર�ના અવાજો �ુલદ
ં થયા.

*****
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રફ�કએ હયાત (�વન સહચાર�)થી
�ુદાઈ
ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના ઈન્તેકાલે �ુર મલાલને હ(પંચોતેર) ૭૫
�દવસ િવત્યા ન હતા ત્યાં તો હઝરત અલ
અલ�ય્હસ્સલામની રફ�કએ હયાત જનાબે ફાતેમા ઝેહર
અલ�ય્હસ્સલામ પણ પોતાના િપદર��ુ�ગર્વારની વફાત
સદમો સહ� ન શકવાથી તાર�ખ ૧૪ મી જમાદ�લ અવ્વલ
�હ.સ. ૧૧ અને બી� �રવાયત �ુજબ ૩ જમાદ�લ આખર
�હ.સ. ૧૧ના દ�વસે ઈન્તેકાલ ફરમાવી ગય. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે  તેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ની વસીય્યત
�ુજબ રાતના �ધારામાં હઝરત ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હા ને જ��ુલ બક�અમાં �ુ�ુદ� ખાક કયા.

*****
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામનો 
પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમને �ુ�ુદ� ખાક કયાર્ બાદ આપે સરવર
કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
ુ
�ુખાિતબ કર�ને ક�ું : "યા ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લમ આપને મારા તરફથી અને આપના
પાડોશમાં ઉતરનાર� અને આપથી �ુંકમાં મળનાર� આપની
�ુત્રી બર�ુઝીદ(માનવંત) બેટ�ની ર� હલતથી માર� ધીરજ
અને સબ્ર જતા રહ્ય. માર� �હમ્મત અને તાકાતે મારો
સાથ છોડ� દ�ધો છે . પણ આપની �હ પરવાઝ કર� ગઈ
ત્યાર� આપ�ું સર �ુબારક માર� છાતી પર હ�ુ. હા

, એ

�ુ દાઈની �ુસીબત પર માર� � ધીરજ અને સબ્રથી કામ લે�ુ
પડ�ુ.ં એ જ ર�તે આ �ુસીબત પર પણ માર� સબ્ર અન
ધીરજથી કામ લે� ું પડશે. (ઈ�ા�લલ્લાહ� વ ઈ�ા એલયહ�
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રા�ઉન) હવે એ અમાનત પણ પરત લેવામાં આવી છે .
�ગવ� રાખેલી ચીઝ છોડાવી લેવામાં આવી છે . અને �ુદાવંદ�
આલમ મારા માટ� એ ઘરને �ુન્તખબ કર� ક� �ની �દર આપ
રોનક અફરોઝ છો , મારો ગમ હંમશ
ે ા અને માર� રાતો
બેદાર�માં રહ�શે. હવે એ વખત આવી ગયો છે ક� આપની
બેટ� આપને બતાવશે ક� ક�વી ર�તે એમના પર �લ્મો
કરવામાં આવ્ય , આપ એમને સાર� ર�તે �ુછજો અને બધા
એહવાલો અને િવતકો �ુલાસાવાર દયાર ્ફત કરજ. જો ક�
આપની �ુ દાઈને કાંઈ બ�ુ વખત િવત્યો નહોત

, ક� ન

આપનો �ઝક્ર અને યાદ� લોકોના �ભેથી િવસરાઈ ગઈ હ.
આપ બંને પર માર� િવદાયની સલામી એવી સલામી ક� �
�ુ:ખી અને ગભરાએલા �દલ તરફથી કરવામાં આવે છે . હવે
�ુ ં જો (આ જગ્યાએથ) પાછો �� તો એટલા માટ� ન�હ

, ક�

આપથી મા�ં �દલ ભરાઈ ગ�ું છે અને રોકા� તો એટલા માટ�
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ન�હ ક� �ુ ં એ વાયદા પ્રત્યે �ુશંકા કરતો બની ગયો

, �

અલ્લાહ� સબ્ર કરનારાઓથી કય�.
(નહ�ુલ બલાગાહ)
પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમના ઈન્તેકાલે �ુરમલાલ અને આપના પછ
� પ�ર�સ્થિત અને હાલત ઉભી થ , િસવાય જનાબે ફાતેમા
ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ની વફાત�ું �ુ:ખ , આ બાબતો
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને એ પ�ર�સ્થિતએ પહ�ચા
દ�ધા ક� �ના બાદ ભાિવ કાયર્ક્રમ ઘડવો અિનવાયર્
ગયો. એટલે ક� આ હાલતમાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
સોચવા માટ� મજ�ુર બની ગયા ક� આપે હવે પછ�ની �જ�દગી
�ા �દાઝ અને �ા તર�કાથી �ુ�રવી. �તે આપ એ
નતી� પર પહ�ચ્યા ક�

(૧) આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લા

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના �ુશ્મનોને એમના હાલ
છોડ� દ� વા,(૨) ગોશાનશીની અખત્યાર કર� લેવી (૩) મો�ુ દા
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�ુરતમાં પણ બની શક� તેટલી ઈસ્લામની �ુલ્ક� અને ગય
�ુલ્ક� �ખદમત કરતા રહ��ું અને આપે આપના આ કાયર્ક્ર
અમલમાં �ુક� દ�ધો અને તેના પર કાયર્રત થઈ ગય.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ� � કાયર્ક્રમ ઘડ�
પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમના ફરમાનની રોશનીમાં હતો કારણ ક� � હાલત
ઉભી થવાની હતી તે� ું આપને સં� ૂણર્ જ્ઞાન હ�ું અન ત
ે
મે
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને બ�ું બતાવી દ��ું હ�.
અલ્લામા ઈબ્ને હજર લખે છે ક� અલ્લાહ તઆલાએ પોતા
નબીને એ બધી બાબતોથી બાખબર કર� દ�ધા હતા ક� �
પાછળથી બનવાની હતી અને અલી અલ�ય્હસ્સલામ પર
હાલત અને હાદ� સાઓ િવતવાના હતા તેની ખબર પણ આપી
દ�ધી હતી. (સવાએક� મોહર� કા) ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ મ� ફરમાવ્�ું હ�ું ક , અય અલી
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માર� વફાત બાદ તમને ઘણાં સદમા પહ�ચશે એ વખતે તમે
ના�ું �દલ ન કરતા અને ધીરજનો માગર્ અખત્યાર કર.
ક�ટલાક ઈસ્લામી �બરાદરો એમ કહ� દ� છે ક�
જયાર� અલી અલ�ય્હસ્સલામ ઉપર �ુસીબતો અને  :ખો
પહ�ચાડવામાં આવ્યા ત્યાર� એમણે બ

, ઓહદ, ખયબર

અને ખંદકમાં ચલાવેલી તલવાર મ્યાનમાંથી બહાર ક�મ ન
કાઢ� અને સબ્ર પર ક�મ મજ�ુર થઈ ગ ? તો મને કહ�વા
દો ક� અલી અલ�ય્હસ્સલામ �વ સ�ખ્શય માટ� એ સવાલ
પેદાજ નથી થતો ક� એમણે �ખલાફતના પહ�લા દોરમાં જગ
ં
ક�મ ન કર�

? તે� ું કારણ એ છે ક� એમણે �જ�દગીની

શ�આતથી માંડ� પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમની હયાતીના �ત �ુધી ઈસ્લામની સેવા કરતા રહ
અને આપની કોિશષોથી જ ઈસ્લામ �લ્યો ફાલ્યો .
આપના હાથોએ તેને પરવાન ચડાવ્યો અને ઈસ્લામની હર�
ભયંકર ઘડ�એ તેઓ જ લડ�ા હતા. ભલા એ અલી માટ� કઈ
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ર�તે �ુ�મ્કન હ�ું ક� ર�ુ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમના ઈન્તેકાલ બાદ તલવાર ઉપાડ
ઈસ્લામને બરબાદ કર� દ. ઈસ્તીઆબે અબ્�ુલ �બરમા(�.
૧, પાના નં. ૧૮૩) છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવે છે ક� કોઈ અમારાથી ઝઘડો ન કર� કારણ ક� અમે
એના વારસદાર છ�એ. પણ મારા કહ�વાની પરવા ન કર�.
�ુદાની કસમ અગર દ�નમાં તફરકો પડ� જવાનો અને �ુફ્રન
અહદ પલટવાનો �દ� શો ન હોત તો બધી કારવાઈઓ
ઉથલાવી પાડત.

(ફત�ુલ બાર� શહ�

ુ ાર� �. ૪ પાના નં. ૨૦૪)
�ખ
તાર�ખે આઅસમે �ુફ� (�. ૧ , પાના નં. ૮૩) માં
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની તકર�ર મૌ�ુદ છે � આપ
ફરમાવી છે . અમે આઅસમે �ુફ�ની �કતાબનો ઉ�ૂર ્ તર�ુમો
(પા. ૧૩) �દલ્હ�માં છપ વ્ય છે તેનો ઉતારો આપીએ છ�એ.
"�ુદાએ જલીલની કસમ અગર હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
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અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે અમારાથી વચન ન લઈ લી�ુ
હોત અને અમને એ બાબતની પહ�લાથી ખબર આપી દ�ધી
ન હોત તો �ુ ં કદ� પણ મારો હક જતો કરત ન�હ અને હક
લીધા વગર રહ્યો ન હો- અને કોઈને મારો હક લેવા દ� ત
ન�હ અને મારો હક હાિસલ કરવા માટ� એટલી હદ �ુધીની
મથામણ કર� હોત ક� તેમ કરવામાં અને મક

સદ હાિસલ

કરવામાં હલાક થવાનો ખ્યાલ જરા પણ ફરકવા દ�ધો ન
હોત. આ બધા લખાણો પર દ્ર�ષ્ટપાત કરતાં એ વ
પ્રકાિશત �દવા સમાન સ્પષ્ટ થઈ �ય છે ક� હઝરત
અલ�ય્હસ્સલામે જંગ ક�મ ન કર� અને સબ્રને જ વધાર� પ
ક�ુ.�

*****
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જો અલી ન હોત, તો ઉમર હલાક થઈ
ગયો હોત...
(લવ - લા- અલીય્�ુન- લ- હલક- ઉમર)
�કતા�ુર રવ્ઝહમાં છે ક�: બય� ુલ �ુક�ૃસથી એક
�ુસલમાન મદ�ના આવ્ય. તેણે મઝાર� ર� ૂલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની �ઝયારત કર� અને મ�સ્જ
નબવી સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમમાં પ
નાખી દ�ધો. તે રાત અને �દવસ ઈબાદતમાં વીતાવતો હતો.
�દવસે રોઝા રાખતો અને રાત ઈબાદતમાં વીતાવતો. તે
બીલ�ુલ નવજવાન ,

હસીન અને �ુબ�ુરત હતો. તે

જમાનામાં હ. ઉમરની ��
ુ ુ મત હતી. તે માણસની ઈબાદત
મદ�નામાં દાખલા�પ બની ગઈ હતી. તે માણસ �ુક�ૃસીના
નામથી િવખ્યાત બની ગય.
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હ. ઉમર �ુક�ૃસીની ઈબાદતથી એટલા બધા
પ્રભાિવત થઈ ગયા ક� તેમનો સ્વભાવ ક્રોિધત હોવા

,

તેની પાસે જઈને બેસતા અને પોતે તેની �ખદમત કરવાની
ઉત્�ુકતા દશાર્વ. અને તેને કહ�તા રહ�તા ક� તમાર� કોઈ
જ�રત હોય તો મને કહ�જો.
�ુક�ૃસી તેને એકજ જવાબ આપતો ક� : ખાલીક
મૌ�ુ દ હોવા પછ� મખ્�ૂક પાસે �ું કામ માં�ુ

? આપ પણ

માર� �વા મોહતાજ જ છો.
જયાર� હજના �દવસો ન ઝદ�ક આવ્ય, અને લોકો
હજ કરવા માટ� જવાની તૈયાર� કરવા લાગ્યા ત્યાર
�ુક�ૃસીએ પણ હજ માટ� જવાની તૈયાર� કર�. � �દવસે હજ
માટ� કાફલો રવાનો થવાનો હતો તે �દવસે ઉમર પણ
�ુક�ૃસીને િવદાય કરવા માટ� હાજર રહ્.
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�ુક�ૃસીએ ઉમરને ક�ું ક� : એ અ�ુ હફસ ! �ુ ં હજ
માટ� જઈ રહ્યો �ં માર� પાસે એક વસ્�ુ , તે આપની પાસે
અમાનત તર�ક� રાખો તેવી માર� ઈચ્છા છ.
હ. ઉમર� ક�ું : આ પણ કોઈ વાત છે

! અમાનત

મને સ�પી દો. પાછા આવીને માર� પાસેથી સંભાળ� લેજો.
�ુક�ૃસીએ હાથી દાંતનો બનેલો અને તા� માર� લો
એક ડબ્બો . ઉમરને આપ્ય. હ . ઉમર� તેમની પાસે રાખ્ય.
�ુક�ૃસી હજ પડવા માટ� રવાના થઈ ગયો.
હ. ઉમર હજના કાફલાને મદ�નાની સરહદ �ુધી
િવદાય કરવા માટ� ગયા. તે આખા રસ્તે �ુક�ૃસીની સાથે
ચાલતા રહ્. જયાર� કાફલો રવાના થવા લાગ્યો ત્યાર�
ઉમર� કાફલાના સરદારને �ુક�ૃસી િવશે ભલામણ કર� અને
ક�ું : રસ્તામાં તેને કોઈપણ �તની તકલીફ પડવી ન
જોઈએ.

.
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એ કાફલામાં એક અન્સાર� �ી પણ હત. તેને
ધીર� ધીર� �ુક�ૃસીની �ુવાની અને �ુબ�ુરતી તરફ આકષર્ણ
થવા લાગ્�ુ. શ�આતમાં તો તેણે એ�ું ક�ુ� ક� � જગ્યાએ
�ુક�ૃસી રહ�તો તેની પાસે પોતે પણ રહ�વાની કોિશષ કરતી.
�ુક�ૃસીએ તેની તરફ કોઈ ધ્યાન ન આપ્�ું ત્યાર� છેવટ�
�ીએ પોતે જ પહ�લ કર� અને ક�ું : આપના શર�ર પર
આવો �ડો પોશાક જોઈને મને તો આપના આવા �ુદર
ં

,

નરમ અને ના�ક શર�ર અને આપની �ુવાની પર રહ�મ
આવે છે . બેશક આવો પોશાક આપને �ુચતો
ં
હશે અને
તકલીફ પણ થતી હશે.
�ુક�ૃસીએ જવાબ આપ્ય. અર� ભલી બાઈ ! એવા
શર�ર પર રહમ કરવાથી �ું ફાયદો ક� � શર�ર માટ�માં મળ�
જવા�ું છે !
તે અન્સાર� �ીએ ક�ું: આપનો ચહ�રો ક�ટલો
�ુદર
ં છે ! જયાર� આપના ચહ�રા ઉપર તડકો પડ� છે ત્યાર�
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આપનો ચહ�રો લાલ થઈ �ય છે . તે જોઈને મને બ�જ
ુ દયા
આવે છે .
�ુક�ૃસીએ ક�ું : હોશમાં આવી �. એવી વાતો ન
કર. મને મારા પરવર�દગારની બારગાહથી �ૂ ર કરવાની
કોિશષ ન કર. તે �ીની ધીરજ � ૂટ� ગઈ. તેણે �ુક�ૃસીને ક�ું
: એ આબીદ સાહ�બ ! માર� આપ�ું કામ છે . જો આપ માર�
મર� પ્રમાણે કામ કર� દ�શો તો ઠ�ક  , નહ�તર મા� કામ
�ુ� નહ� થાય ત્યાં �ુધી �ું તમારો પીછો છોડ�શ નહ.
�ુક�ૃસીએ ક�ું : આપ�ું કામ કહો. મારાથી થઈ
શક� તે� ું હશે તો જ�ર કર� આપીશ.
તે �ીએ ક�ું : આપનાથી ન થઈ શક� તે� ું કામ
આપને ક�વી ર�તે કહ�વાય?
�ુક�ૃસીએ ક�ું : આપ મને પર� શાન કયાર ્ વગર
આપ�ું કામ જણાવો.
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તે �ીએ ક�ું : માર� ઈચ્છા છે ક� આપ રાતનો
અ� ૂક સમય માર� સાથે મારા મા�લક તર�ક� પસાર કરો. આ
સાંભળ�ને �ુક�ૃસીએ હાથ પોતાના કાન પર રાખી દ�ધા.
અને તે �ીને અલ્લાહનો ખોફ યાદ દ�વરાવીને �ૂત્કાર� કા ,
અને ક�ું ક� �ુ ં એ પ્રકારનો માણસ ન. � ું પણ ખાનએ
�ુદાની �ઝયારત માટ� જઈ રહ� છે . તેથી તારા �દમાગને
શયતાની િવચારોથી પાક કર� નાખ.
તે �ીએ ક�ું : મારા પર તાર� કોઈ વાતની
અસર થવાની નથી. �ુ ં ઔરત �ં. પોતા�ું અપમાન સહન ન
કર� શકનાર� �ીનો બદલો બ�ુ જ ખરાબ હોય છે , તેથી આપ
િવચાર� લ્ય.
તેણે ક�ું : � ું અહ�થી ચાલી �. તને � યોગ્ય
લાગે તે કર. માર� પાસે � ું ઈચ્છે છે તેવી કોઈ વાતની આશા
ન રાખ. થોડા �દવસ પછ� �ુક�ૃસી પોતાના િનત્યક્રમ �ુ
મોડ� રાત �ુધી ઈબાદત કર�ને પોતાની જગ્યાએ જઈને �ૂઈ
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ગયો. અનસાર� �ી - ક� �ની િનય્યત ખરાબ હતી તે- ઉભી
થઈ અને પોતાની પાંચસો દ�નાર ભર� લી થેલી લઈને
�ુક�ૃસી પાસે તેનો � સામાન પડ�ો હતો તેમાં રાખીને પાછ�
પોતાની જગ્યાએ જઈને �ૂઈ ગ. સવાર� તેણીએ ઉઠ�ને
પોતાનો સામાન જોયો અને તેમાં તેની થેલી ન હતી. તેથી
તેણીએ રોકકળ મચાવી દ�ધી. તેણીને કાફલાવાળા લોકોએ
�ુછ�ું ક�: �ું થ�ું ?
તેણીએ ક�ું ક� : �ુ ં ઔરત ઝાત �ં. �ુ ં �ુસાફર�માં
�ટં ૂ ાઈ ગઈ ..... કોઈએ માર� થેલી ઉઠાવી લીધી. મારા
સફરના ખચર્નો આધાર તેની ઉપર હત. હવે તો માર� પાસે
એક �ટ� કોડ� પણ રહ� નથી.
કાફલાના તમામ લોકો હ�રતમાં �ૂબી ગયા.
કાફલાના આગેવાને કાફલાના તમામ લોકોનો સામાન
તપાસવાનો �ક
ુ મ આપ્ય. કાફલાના એક� એક માણસની બધી
જ વસ્ �ુઓ તપાસવામાં આવ. પણ તેમાંથી થેલી મળ� નહ�.
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કાફલાના આગેવાને ક�ું ક� : બધાની તપાસ થઈ ગઈ. તેણે
અન્સાર� �ીને ક�ું ક: કાફલાના તમામ લોકોની તલાશી
લેવાઈ ગઈ છે . ફક ત એક �ુક�ૃસી બાક� છે . તે એવો માણસ
નથી. તેથી તેના પર શંકા કરવાને પણ �ુ ં �ુનાહ સમ�ુ ં �ં.
તેથી તેની તલાશી લેવામાં આવી નથી. તે �ીએ ક�ું : એ
વાત સાચી છે ક� તે �ુક�ૃસી છે . પણ જયાર� તમામ
�ુહા�ર�ન અને અનસારની તલાશી લેવામાં આવી છે તો
પછ� �ુક�ૃસીની તલાશી લેવામાં �ું વાંધો છે ? શ� છે ક� તે
�હ�રમાં કંઈ હોય અને બાિતનમાં કંઈ બી� પ્રકારનો હો!
તે બહારથી મદ�નામાં આવેલ છે . તેનો � ૂતકાળ ક�વો છે તે
કોને ખબર છે

? કાફલાના ક�ટલાક લોકોએ પણ તે �ીની

વાત�ું સમથર્ન ક�.ુ
કાફલાનો આગેવાન �ુક�ૃસીની પાસે ગયો.
�ુક�ૃસી નમાઝે �ુબ્હ પડ�ને �ૂઈ રહ્યો . કાફલાના
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આગેવાને તેને જગાડ�ને કાફલામાં ચોર� થયાની વાત કર�.
અને �ુક�ૃસીનો સામાન તપાસવાની ર� માંગી.
�ુક�ૃસી બીચારો િન��ચ�ત હતો. તેને કયાં ખબર
હતી ક� તેને તેની નેક�ની સ� મળવાની છે ! તેણે કાફલાના
આગેવાનને ક�ું ક� : જો બધાના સામાનની તલાશી લેવાઈ
ગઈ હોય તો મને શા માટ� બાક� રાખો છો ? ઈન્સાફની વાત
એ છે ક� આપે � ર�તે બી� લોકોના સામાનની તલાશી
લીધી છે તેવી જ ર�તે મારા સામાનની પણ તલાશી લઈ
લ્ય. મને એમાંથી બાકાત ન રાખો.
કાફલાના આગેવાને �ુક�ૃસીના સામાનને
ઉલ્ટાવીને તપાસ કરવા�ું શ�ં ક�ુ. તેમાંથી તે �ીની થેલી
મળ� આવી. તે �ી આ જોઈ રહ� હતી. પોતાની થેલી જોઈને
તે ઉછળ� પડ� અને કહ�વા લાગી ક� આ જ માર� થેલી છે . �ુ ં
કહ�તી જ હતી ક� તેની નમાઝ ન �ૂવો..... આ માણસ
�દરથી કંઈ �ૂદો જ છે .
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હવે તો સા�બત થઈ ગ�ુ.ં તેથી કાફલાના તમામ
લોકો �ુક�ૃસીને મારવા - પીટવા લાગ્ય. જયાર� તેને માર�
માર�ને થાક� ગયા ત્યાર� તેને સાંકળથી બાંધી દ�ધો અને
હજથી પાછા ફરવા �ુધી તેને બાંધીને રાખવા�ું નકક� ક�ુ.�
તેમજ એમ પણ વીચા�ુ� ક� હ. ઉમરને એ વાતની �ણ કર��ું
ક� � માણસ માટ� તમોએ ભલામણ કર� હતી તેણે �ું કર� ૂત
કયાર .
�ુક�ૃસી મામલાના �ડાણ �ુધી પહ�ચી ગયો. તેણે
પોતાનો ફ�સલો અલ્લાહ ઉપર છોડ� દ�ધ. તેને � કાંઈ
કહ�વામાં આવ્�ું અને તેની સાથે � પણ વ્યવહાર કરવામા
આવ્યો તે િવશે તેણે કોઈ ને કાંઈ ન ક�ુ. તે
કાફલાવાળાઓના મેણાં - ટોણાં અને મારને �ગ
ં ૂ ા મોઢ� સહન
કરતો રહ્.
કાફલો મકકા પહ�ચ્યો ત્યાર� �ુક�ૃસીએ કાફલાન
આગેવાનને હાથ જોડ�ને િવનંતી કર� ક� આપ હજ માટ�
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આવ્યા છો અને �ું પણ એ જ િનય્યતથી આવ્યો. આપ �
ચાહો તે માર� �મીનગીર� લઈ લ્યો પણ મને હજ કરવા
માટ� �ુક ત કર� દો. �ુ ં મનાિસક� હજ અદા કરવા માં� ું �ં.
હજના અમલ �ુરા થવા પછ� આપ � સ્થળે અને � સમયે
કહ�શો તે �ુજબ �ુ ં હાજર થઈ જઈશ. તે પછ� આપ માર�
સાથે � વતર્ન કરશો તેને �ું �ુદાની રઝામંદ� ખાતર સહન
કર� લઈશ. �વી ર�તે આ પહ�લાં આપ લોકોને મારા િવશે
કોઈ ફ�રયાદ ન હતી. તેવી

જ ર�તે હવે પછ� પણ કોઈ

ફ�રયાદ નહ� રહ�.
આ મામલામાં કાફલાના લોકો બે �ૂથમાં વ્હ�ચાઈ
ગયા. ક�ટલાક લોકો કહ�તા હતા ક� : તે અહ�થી �ટવા માંગે
છે . આ� ચાલ્યો જશે તો ફર� પાછો �ાર� હાથમાં આવશ

?

જયાર� ક�ટલાક લોકો કહ�તા હતા ક� આપને એ વાતની ખબર
નથી ક� તેણે શા માટ� અને �ા સંજોગોમાં ચોર� કર� હતી
તે � કહ� છે તે પ્રમાણે તેનો વાયદો વફા કર. છે વટ�

?
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કાફલાના લોકોએ એ�ું નકક� ક�ુ� ક� �ુક�ૃસીને હજ અદા
કરવા માટ� આઝાદ કરવો. જો તે પાછો આવી જશે તો તેને
હ. ઉમર પાસે લઈ જઈને આખી વાત બયાન કર�ું અને જો
પાછો નહ� આવે તો પણ હ. ઉમરને બનેલા બનાવથી વાક�ફ
કર��ુ.ં એક અ�ણ્યા માણસ માટ� તે આપણા બધા લોકોની
વાત રદ નહ� કર� . આમ નકક� કર�ને તે લોકોએ �ુક�ૃસીને
છોડ� દ�ધો અને ક�ું ક� : હજના અરકાન �ુરા થયા પછ�.
તેણે અ� ૂક �દવસે અ� ૂક જગ્યાએ આવી જ�ુ.
�ુક�ૃસીએ તે લોકોનો �ુક્ર�યા અદા કય� અન
ત્યાંથી ચાલ્યો ગ. હજના �દવસો �ુરા થયા પછ� નકક�
કરવામાં આવેલી જગ્યાએ સમયસર પાછો આવી ગય.
કાફલાના તમામ લોકો તેની દધ્યાનતદાર� માટ� બ�

જ

પ્રભાિવત થયા અને કહ�વા લાગ્યા ક� હવે તેના પગમાં સાં
બાંધવાની જ�ર નથી. જો તેને ભાગી જ�ું હોત તો આ તકનો
લાભ લઈને ભાગી �ટ�ો હોત. હવે જયાર� તે પાછો આવી
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ગયો છે ત્યાર� તેને કોઈ �તના બંધનમાં રાખવાની કોઈ
જ�ર નથી. આમ �ુક�ૃસી કાફલાની સાથે મદ�નાના રસ્તે
પાછો ફરવા લાગ્ય.
અન્સાર� �ી પાસે રસ્તા�ું ભા�ું ખત્મ થઈ ગ.
હજનો પ્રવાસ �ુરો કર�ને પાછા ફરતી વખતે તે �ી ભા�ુ
લેવા માટ� એક નાના ગામમાં ગઈ. ગામની બહાર તેને એક
ગોવાળ મળ્ય. તે �ીએ ગોવાળ પાસે કંઈક આપવાની
માંગણી કર�.
ગોવાળે ક�ું : માર� પાસે આપવા માટ� તો બ�ું
છે . �ુ ં તને આપીશ. પરં � ુ બદલામાં મને �ું મળશે ?
�ીએ ક�ું : તને અલ્લાહ તરફથી જઝા મળશ. �ુ ં
�ુસાફર �ં. મારા કાફલાના લોકો પાસે પણ તેમની જ�રત
કરતાં વધાર� નથી. નહ�તર �ુ ં અહ� માંગવા માટ� ન આવત.
ગોવાળે ક�ું : અલ્લાહ સવાબ તો કયામતમાં
આપશે. પરં � ુ મને અત્યાર� કંઈક જોઈએ છ.
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�ીએ ક�ું : જો માર� પાસે અત્યાર� આપવા ��ું
કંઈક હોત તો �ુ ં અહ� શા માટ� આવતે ?
ગોવાળે ક�ું : �ુ ં એવી વસ્ �ુની ઈચ્છા નથી કરત
� તાર� પાસે નથી. પરં � ુ �ુ ં તો એવી વસ્ �ુ ઈચ્�ં �ં ક� �ન
આપવાના કારણે તાર� પાસેથી કાંઈ ઓ�ં ન�હ થાય. � ું
માર� ઈચ્છા �ુર� કર તો �ું તાર� જ�રત �ુર� કર�. તે �ીએ
જો�ું ક� હવે કોઈ રસ્તો નથ. ત્યાર� તેણે ગોવાળની ઈચ્છ
�ુર� કરવાની સંમિત આપી. રસ્તા પર આવેલા એક ઓટલા
ઉપર �ીએ ગોવાળની ઈચ્છા �ુર� કર. ગોવાળે �ીને તેની
જોઈતી વસ્ �ુ આપ. તે પછ� તે �ી પોતાના કાફલા સાથે
આવીને મળ� ગઈ. કાફલો રવાના થયો ન હતો. કાફલાના
લોકો આરામમાં હતા. કાફલાનો પ્રવાસ શ� થયા પછ� બ
ત્રણ �દવસ વીત્યા હશે ત્યાર� તે �ી �ુદરતી હાજત મ
કાફલાથી �ૂ રના િવસ્તારમાં ગ. ત્યાંથી પાછ� ફરતી હતી
ત્યાર� તેને રસ્તામાં એક �ૃદ્ધ માણસ . તેણે �ીનો ચહ�રો
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જોઈને �ુછ�ું ક� : �ું � ું ગભર્વિત છ ? તેણીએ જવાબ આપ્યો
: ના, એ�ું નથી.
તે � ૃદ્ધ માણસે ક�ુ: મારાથી કોઈ વાત
�પાવવાની જ�ર નથી. � ગોવાળે ખાવાનો સામાન આપીને
તાર� જ�રત �ુર� કર� હતી. તેનાથી જ � ું ગભર્વિત બની
ગઈ છે . આ સાંભળ�ને તે �ી રડવા લાગી.
તે � ૃદ્ધ માણસે ક�ું ક: ગાંડ� ! રડ� છે શા માટ� ?
� ગોવાળનો બનાવ �ણે છે તેને એ પણ ખબર છે ક� તારા
કાફલામાં �ુક�ૃસી નામનો � માણસ છે , તેના ઉપર � ું ફ�દા
છે . આ પહ�લાં પણ � ું તેને એક ફર� બ આપી �ુક� છે . તારા
આ ગભર્ધારણ કરવાની જવાબદાર� �ુક�ૃસી પર નાખી દ .
હમણાંને હમણાં જ જઈને કાફલાના આગેવાનને એ વાતની
�ણ કર� દ� ક� �ુક�ૃસીએ મને કમઝોર સમ�ને માર� સાથે
બળજબર� કર� છે .
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આ વાત સાંભળ�ને તે �ી બ�જ
ુ �ુશ થઈ. તેણે
કાફલાની નઝદ�ક જઈને રોકકળ મચાવવી શ� કર� દ�ધી.
કાફલાના લોકોએ �ુછ�ું : ફર� �ું થ�ું ?
તે �ીએ ક�ું : આ ઝાલીમ �ુક�ૃસીએ મને
બરબાદ કર� નાખી. તેણે મને બળજબર� કર�ને માર� સાથે
ઝીના કયાર ્ છ . �ુ ં શમર્ના કારણે કંઈ કહ� શક� ન�હ અને આ
વાતની કોઈને �ણ ન કર�. પરં � ુ હવે મને ખબર પડ� ક�
મામલો મારા કા�ુની બહાર ચાલ્યો ગયો છ. અને તેની
બળજબર��ું પ�રણામ દ� ખાવા લાગ્�ું છે તેથી આ વાત �હ�ર
કરવા માટ� �ુ ં મજ� ૂર થઈ ગઈ �ં.
આ વાત સાંભળતાની સાથે જ કાફલાના લોકો
�ુક�ૃસી પર � ુટ� પડ�ા. લાતો , �ુકકાઓ અને બી� તમામ
ર�તે માર� માર�ને �ુક�ૃસીની હાલત ખરાબ કર� નાખી. આમ
છતાં �ુક�ૃસી એ કાંઈ ક�ું નહ�, ન તો પોતાનો બચાવ કરવા
માટ� �ભ ખોલી. �ટલા મેણાં-ટોણાં અને માર પડતો રહ્યો ત
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બધાને �ુક�ૃસી �ુપ ચાપ સહન કરતો રહ્. મદ�ના નજદ�ક
આવ્�ુ. મદ�નાના લોકોને કાફલાના આવવાની �ણ થઈ
�ુક� હતી. હ. ઉમર અને મદ�નાના બી� લોકો કાફલા�ું
સ્વાગત કરવા માટ� મદ�નાની બહાર આવ્યા હ. જયાર�
કાફલો મદ�ના પહ�ચ્યો ત્યાર� લોકો એક બી� સાથે ગળ
મળવા લાગ્ય.
હ. ઉમરની નજર �ુક�ૃસીને શોધી રહ� હતી.
એટલામાં કાફલાના આગેવાને તેમને �ુક�ૃસીના ચોર� અને
બળાત્કારના બંને �કસ્સાઓની વાત કર� દ�. �ુક�ૃસી આ
બધી વાતને શાંિત અને િધરજથી સાંભળ� રહ્યો હ.
હ. ઉમર� ક�ું : અય ઝા�લમ! આ ત� �ું ક�ુ�
તા�ં �હ�ર તો બ�ુ જ સા�ં દ� ખા� ું હ� ું - અને તા�ં બાિતન
આટ�ું ગં�ું ? �ુદાની કસમ , �ુ ં તને એવી સ� કર�શ ક�
તાર� ��ું ખરાબ બાિતન રાખનાર કદ� આવા �ુનાહ
કરવાની �હ�મત નહ� કર� .

?
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આ સાંભળ�ને પણ �ુક�ૃસીએ પોતા�ું �ુખ ન
ખોલ્�ુ. અને બીલ �ુલ � ૂપ બેસી રહ્. બી� બા�ુ લોકોની
ભીડમાં પણ ધીમે ધીમે વધારો થતો રહ્. હવે લોકો એ
વાતના ઇન્તેઝામાં હતા ક� આ બનાવનો ફ�સલો �ું થાય છે
?
.... એટલામાં આફતાબે ઈમામત�ું � ૂર ચમક�
ઉઠ�ુ.ં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ તશર�ફ લાવ્ય. હ. ઉમર�
આખી વાત હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલને કહ� સંભળાવી.

આપ અલ�ય્હસ્સલામ એ �ુક�ૃસી સામે જો�ુ . તે બીલ �ુલ
શાંિતથી જમીન સામે તાક�ને બેઠો હતો.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું: ઉમર !
ઉતાવળ ન કરો. િધરજથી કામ લ્ય. �ુ ં અલી અલ�ય્હસ્સલ
ગવાહ� આ�ું �ં ક� આ માણસે ન તો ચોર� કર� છે ન તો
ઝીના. આ સાંભળ�ને ઉમર તેમની જગ્યાએથી ઉભા થઈ ગયા
અને હઝરત અલી (અ.) પાસે આવીને ઉભા રહ� ગયા.
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યા અલી ! આ વાત ક�મ બની શક� ? �ું કોઈ �ી
પોતાની મેળે પોતાની ઝાત પર પોતે ઝીનાનો ભોગ બની
હોવાનો ધબ્બો લગાવ ?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા તે �ીને પોતાની
પાસે બોલાવીને ક�ું : � ું શરાફતથી આખી સાચી વાત
લોકોની સામે કહ� દ� .
તે �ીએ ક�ું : યા અલી ! કાફલાના તમામ લોકો
એ વાતના સાક્ષી છે ક� માર� પૈસા ભર�લી થેલી �ુક�ૃસીન
સામાનમાંથી મળ� આવી છે . થેલીની ચોર� બાબતમાં
કાફલાના તમામ લોકો ગવાહ� આપે છે . �યાં �ુધી ઝીનાની
વાતનો સંબધ
ં છે તો એ બનાવનો કોઈ સાક્ષી માર� પાસ
નથી. અને ન તો કોઈ સાક્ષીની હાજર�માં એ કામ કરવામા
આવે છે . હક�ક ત એ છે ક� �ુક�ૃસીની �કરઅત બ�ુ

જ �ુદર
ં

અને આકષર્ક હત. કાફલાના લોકો �ણે છે ક� �ુ ં તેની
�કરઅત સાંભળવા માટ� તેની નજદ�ક રહ�તી હતી. એક રાત્ર
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જયાર� કાફલાના લોકો �ુઈ ગયા ત્યાર� �ું તેની નજદ�ક �ુતાં
�ુતાં તેની �કરઅત સાંભળ� રહ� હતી. જયાર� બીલ�ુલ �ધા�
અને શાંિત થઈ ગઈ ત્યાર� તેણે અચાનક મને દબાવી દ�ધ.
�થી �ુ ં � ૂમ પાડ� ન શક�. અને માર� આબ� જવાના ડરથી
ફ�રયાદ ન કર� શક�. જયાર� મને ગભર્ રહ્યો હોવાની ખા
થઈ ગઈ ત્યાર� આ વાત �હ�ર કરવા િસવાય બીજો ઉપાય
રહ્યો ન.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ મ� ફરમાવ્�ું: અલ્લાહ
તાર� ઉપર લાઅનત કર� . બંને વાતમાં �ુ � ં બોલી રહ� છે .
ત્યાર પછ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્ મ� ઉમરને સંબોધીને
ફરમાવ્�ું: એ અ�ુલ હફસ ! આ નવ�ુ વાને હજના પ્રવાસમા
જતા પહ�લાં તમને કોઈ અમાનત આપી હતી ?
હ. ઉમર� ક�ું : હા
અમાનત માર� પાસે મૌ�ુ દ છે .

, �બલ�ુલ આપી હતી. તે
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ મ� ફરમાવ્�ું: �ુક�ૃસીએ તમને
અમાનત�પે આપેલો તા� માર� લો ડબ્બો અહ� દરબારમાં
મંગાવીને તમાર� પાસે રાખો. ત્યાર પછ� �ું તમને આ
બનાવની હક�કત �ું છે તે જણાવીશ.
હ. ઉમર� �ુક�ૃસીની અમાનતનો ડબ્બો પોતાની
પાસે મગાવીને રાખ્ય.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સમ� પેલી �ીને પોતાની
સામે ઉભી રાખી. અને ફરમાવ્�ું: હવે �ુ ં � કાંઈ �ુ�ં તે
વાતનો સાચે સાચો જવાબ આપ�. નહ�તર �ુ ં તારા
� ૂતકાળના બધાજ કર� ૂત લોકોના સ� ૂહની સામે �હ�ર કર�
દઈશ.
તે �ી મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામની વા
સાંભળ�ને પસીનામાં તરબોળ થઈ ગઈ અને �ુજવા લાગી.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ મ� ફરમાવ્�ું: �ું તે
ફલાણી જગ્યાએ આ �ુવાનની પાસે જઈને તેને �ુનાહ
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?

હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામે તે �ીએ �ુક�ૃસીને �ુનાહ માટ� બોલાવવ�ુક�ૃસી�ું નરમ શર�ર તેના શર�ર, પર ગરમીના કારણે થતી
અસર વગેર� વાતો કહ�વા - � શબ્દો વાપયાર્ હતા  જ વાત
દોહરાવી. આ ઉપરાંત હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે
બનાવ વખતે �ુક�ૃસીએ આપેલો જવાબ પણ દોહરાવ્ય.
તે �ીએ �ુજતા �ુજતા જવાબ આપ્યો ક�: મૌલા
! મ� �ુક�ૃસીને �ુનાહ કરવા માટ� બોલાવ્યો હત.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: આ
નવજવાને તાર� વાતનો ઈન્કાર કરતા , ત� તેને ધમક� આપી
હતી ક� જો તે તાર� વાત નહ� માને તો � ું �ીઓ �વી
મકકાર� કર�ને તેની સામે બદલો લઈશ. અને તેને ઝલીલ
કર� નાખીશ.
તે �ીએ ક�ું : મ� આમ ક�ું હ�.ું
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: એક રાત્ર
જયાર� �ુક�ૃસી ઈબાદત કર�ને થાક�ને �ુઈ ગયો હતો ત્યાર�
ત� તાર� પૈસા ભર� લી થેલી તેના સામાનમાં �પાવી ન હતી ?
તે �ીએ ક�ું : એ કામ મ� ક�ુ� હ�.ું
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે કાફલાન
આગેવાનને ક�ું : જયાર� તમે કાફલાના તમામ લોકોની
તલાશી લઈને આ �ીને ક�ું હ� ું ક� : કાફલાના તમામ
લોકોનો સામન તપાસી લીધો છે . તેમાંથી તાર� થેલી મળ�
નથી. ત્યાર� તે �ીએ �ુક�ૃસીના સામાનની તલાશી લેવાનો
આગ્રહ કય� હ ?
કાફલાના આગેવાને ક�ું : � હા

! તેણે આપે

ફરમાવેલા શબ્દો કહ્યા .
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે તે �ીને ક�ુ:
હજથી પાછા ફરતી વખતે તાર� પાસે રસ્તા�ું ભા�ું �ૂટ� ગ�ું
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હ�.ું ત્યાર� ફલાણી જગ્યાએ �ું કાફલાથી �ુદ� પડ� ગઈ હત
અને ભાતાની શોધ માટ� ફલાણા ગામ તરફ ગઈ હતી.
તે �ીએ ક�ું : યા અલી! �ુ ં તે ગામ તરફ ગઈ
હતી.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: તે
ગામની બહાર તને અ� ૂક રં ગ અને દ� ખાવવાળો ગોવાળ
મળ્યો હત ?
તે �ીએ ક�ું : હા.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: તે તેની
પાસે ભાતાની માંગણી કર� હતી ?
તે �ીએ ક�ું : મ� માંગણી કર� હતી.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: તેણે
જવાબમાં તાર� પાસે કોઈ માંગણી કર� હતી ?
તે �ીએ ક�ું : તે ગોવાળે માંગણી કર� હતી.
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: ઘણા
આગ્રહ પછ� �ું તેની માંગણી સંતોષવા માટ� તૈયાર થઈ ગ
હતી ?
હતી.

તે �ીએ ક�ું : હા , એ કામ માટ� �ુ ં તૈયાર થઈ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા ફરમાવ્�ું: ગોવાળે

તાર� જ�રત �ુર� કર� અને ત� તેની માંગણીને સંતોષી, પરં � ુ
તને એ વાતની ખબર ન પડ� ક� � ું સગભાર ્ બની ગઈ છ . બે
�દવસ પછ� ફલાણી જગ્યાએ �ુદરતી હાજત માટ� ગઈ હત ?
તે �ીએ ક�ું : હા.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: ત્યાંથી
પાછા ફરતી વખતે તને શૈતાન મળ્યો હત ?
તે �ીએ ક�ું : યા અલી ! મ� કદ� શૈતાનને જોયો
નથી.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: � ું
�ુદરતી હાજત કર�ને પાછ� ફર� રહ� હતી તને રસ્તામાં એક
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એવો �ુઢ્ઢો માણસ મળ્યો હતો ક� �ની �ખો પરના પોપ
ઢળ� ગયેલા હોય , કમર વાંક� વળે લી અને રં ગ કાળો હતો ,
અને તેણે સફ�દ કપડાં પહ�યાર ્ હત. તેના એક હાથમાં મોટા
દાણાવાળ� તસ્બીહ હતી અને બી� હાથમાં મોટ� લાકડ� હત
?
તે �ીએ ક�ું : હા. એવો �ુઢ્ઢો રસ્તામાં મળ
હતો.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: તે

જ

શૈતાન હતો અને તેણે તને એ વાતની �ણ કર� હતી ક� તને
ગોવાળ થક� ગભર્ રહ્યો.
તે �ીએ ક�ું : હા તે �ુઢાએ

જ મને �ણ કર�

હતી.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે તેને ક�ુ: તે
�ુઢાની વાત સાંભળ�ને � ું રડવા લાગી હતી. અને તેણે તને
એમ કહ�ને સાંત્વન આપ્�ું હ�ું ક� �ું �ુક�ૃસી�ું નામ લઈન
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આખી વાત કાફલાવાળાને જણાવી દ� . ત્યાર પછ� ત�
કાફલામાં જઈને રોકકળ મચાવીને આ વાત કાફલાવાળાને
કર� હતી.
તે �ીએ ક�ું : યા અલી

! આ વાત �બલ�ુલ

એવી ર�તે સાચી છે ક� �ણે આ બધી વાત બનતી હતી ત્યાર�
આપ અલ�ય્હસ્સલામ ત્યાં હાજર . અને મારા ડગલેને
પગલે આપ મારા પડછાયાની �મ સાથે હતા.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: અય
અ�ુલ હફસ

! આ નવજવાને ઈબાદત કરવાના શોખમાં

�િતમવાદથી કામ લી�ુ.ં અને તે પોતાની �તને �ી માટ�
નાકાબીલ (અયોગ્) બનાવી દ�ધો છે . અને તેણે આપને �
અમાનત આપી હતી - તે હ�ુ પણ આપની પાસે મૌ�ુ દ છે .
તેમાં આ નવ�ુ વાનની ઈન્તેહાપસંદ�નો �ુરાવો મૌ�ુદ છ.
આ નવ�ુ વાને પોતા�ું �ુપ્તાં કાપીને આ ડબ્બામાં રાખ્�ુ
છે . � લીલા રં ગના ર� શમના કપડામાં િવ�ટાએ�ું છે . પહ�લા
તમે ડબ્બો ખોલીને માર� વાતની ખાત્રી કર� . ત્યાર પછ�
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� લોકોને માર� વાતમાં શંકા રહ� �ય તેઓ આ
નવ�ુ વાનને પણ તપાસી શક� છે .
ઉમર� ક�ું : યા અલી

! હવે આ �ુષ્ટ �ી સાથે �ું

વતર્ન કર�ું જોઈ ? હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�
: ય�દ
ુ �ઓના કબ્રસ્તાનમાં ખાડો ખોદ, તેમાં આ �ીને ઉભી
રાખી તેને છાતીના ભાગ �ુધી દફનાવીને સંગસાર કરવી

જોઈએ. તે �ીને સંગસાર કરવામાં આવી. એ �ુક�ૃસી �વ્યો
ત્યાં �ુધ મસ્�દ નબવીમાં ઈબાદતમાં મશ�ુલ રહ્.
આ મો અ�ઝો જોયા પછ� હ . ઉમર� મીમ્બર પર જઈને
ત્રણ વખત ક�ુ: લવ્લા- અલી�ુન - લ હલક - ઉમર
(અલી ન હોત તો ઉમર હલાક થઈ �ત.)

(�કતાબ અદ્દમ્ મઅ�ુસ સાક , ભાગ - ૧, પાના નંબર :

૨૯૧)

*****
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�ુંવાર� ગભર્વતી
બેહા�લ અન્વારમાં છે ક� હઝરતે અમ્માર� યાસી
અને ઝૈદ ઈબ્ને અરકમથી �રવાયત છે ક� સ�રમી સફર
સોમવારનો �દવસ હતો અને અમે મસ્�દ� �ુફામાં હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામ પાસે બેઠા હ. ત્યાર� આપ
અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: અમ્મા

! માર� �લ્ફ�કાર લઈ

આવો. અમ્માર �લ્ફ�કાર લઈ આવ. આપ અલ�ય્હસ્સલામ
�લ્ફ�કારને તેના મ્યાનમાંથી બહાર કાઢ�ને પોતાના ખોળામા
રાખી દ�ધી. પછ� ફરમાવ્�ુ: અય અમ્મા

! આ� �ુ ં એવો

ફ�સલો સંભળાવીશ �નાથી મોમીનના ઈમાનમાં અને
�ુનાફ�કના િનફાકમાં વધારો થઈ જશે. પછ� આપ
અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: અમ્માર જરા મસ્�દની ઉપરન
ભાગમાં જઈને �ુ ઓ ક� શોરબકોર ક�મ થાય છે ? અમ્માર કહ�
છે ક� મ� જો�ું તો મસ્�દની બહાર �ટ ઉપર એક નવ�ુવાન
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છોકર� બેસલ
ે ી હતી. તેની આ�ુ બા�ુ માં હ�ર માણસો �ુલ્લી
તલવાર સાથે ઉભા હતા. તે બધા છોકર�ના કબીલાના લોકો
હતા. તે લોકોમાં બે સ� ૂહ થઈ ગયા હતા. એક સ� ૂહ
છોકર�ની તરફ�ણમાં હતો અને બીજો તેની િવ�દ્ધમાં હ.
તે છોકર� રડ� રડ�ને કહ�તી હતી ક� : અય ફ�રયાદ
કરનારાઓની ફ�રયાદ� પહ�ચનાર.... અય ખ્વાહ�શમંદોની
�િતમ મંઝીલ... અય મોહતાજના ખ�ના...... અય સં� ૂણર્
શ�ક્તના મા�લક..... અય યતીમને રો� આપનાર....... અય
પહ�લથ
ે ી જ દોસ્તો અને �ુશ્મનોને રો� આપન...... અય
િનજ�વ હાડકામાં �વ પૈદા કરનાર..... અય તે � હંમશ
ે ાથી
છે અને હંમશ
ે ા રહ�શે....... અય બેસહારા અને િનરાધાર
લોકોના સહારા...... અય મઝ�ુમ લોકોની ફ�રયાદ�
પહ�ચનાર...... �ુ ં તારા વલીના દરવા� આવી �ં. �ુ ં તારા
નબી સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ખલ
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બરહકની ચોખટ પર આવી �ં. મને કામ્યાબી આપ અને
માર� �ુસીબતને �ૂ ર ફરમાવ.
આ સાંભળ�ને અમ્માર� તેણીને ક�ું ક: તને હઝરત
અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ બોલાવી રહ્ય. તે
છોકર� �ટ પરથી ઉતર� તેની સાથે આવેલા બી� લોકો
પણ પોત પોતાની સવાર� પરથી નીચે ઉતયાર . અને
મસ્�દમાં ગય. તે છોકર� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
�ખદમતમાં હાજર થઈ અને હાથ જોડ�ને અઝર્ કર: મારા
આકા... અય ઈમા�ુલ �ુ�ક�ન ! �ુ ં આપની પાસે આવી �ં.
આપના દરવા�ને રહ�મતનો દરવાજો સમ�ને હાજર થઈ
�ં, માર� �ુસીબતને �ૂ ર કરો... આપ જ મને �ુસબીતથી
�ુ�ક્ત આપી શકો છ. આપ તમામ મા-કાન અને મા-ય�ુન
ના આલીમ છો. એટલે ક� � ૂતકાળ અને ભિવષ્યના(કયામત
�ુધીના) બનાવોથી સં� ૂણર્ �ણકાર છ.
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: અમ્મા

!

�ુફાની તમામ ગલીઓ અને શેર�ઓમાં એલાન કર� દયો ક�
� કોઈને ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
ભાઈની એ કમાલ જોવી હોય �નાથી અલ્લાહ� તેઓને
નવા�યા છે . તો તેવા લોકો � ુરત જ મસ્�દમાં આવી �.
અય શામવાસીઓ ! � કાંઈ �ુછ�ું હોય એ અલીને
�ુછ� લ્ય. આ સાંભળ�ને છોકર� સાથે આવેલા લોકોમાંથી
એક યમની ચાદર ઓઢ�લો �ુઢો ઉભો થયો. તેણે અઝર્ કર.
યા અમી�લ મોઅમેનીન ! આ માર� દ�કર� છે . �ુ ં અરબના
શેખ લોકોમાંથી �ં. તમામ શેખ લોકો મારા પ્રભાવના કારણ
આ છોકર� સાથે શાદ� કરવા ઈચ્છતા હતા પરં�ુ આ
છોકર�એ મા�ં નાક કપાવી નાખ્�ું છ. તેના કારણે મા�ં મા�ું
શમર્થી �ક� ગ�ું છ . �ુ ં તમામ અરબ લોકોમાં કોઈને મ��ુ ં
દ� ખાડવાને લાયક નથી રહ્.
આપ અલ�ય્હસ્સલામે �ુછ�ુ: વાત �ું છે ?

િસરતે અઈમ્માહ- 347

તેણે અઝર્ કર�: �ું વાત ક�ં

www.hajinaji.com

! આપનાથી કોઈ વાત

�પી નથી. આ છોકર� �ુંવાર� છે અને ગભર્વતી બની છ .
આપે કદાચ મા�ં નામ સાંભળ્�ું હશે મા�ં નામ ક�સ ઈબ્ન
અફરલીસ છે . માર� આગ �ાર� ય પણ �ુઝાઈ નથી. અને
મારા પાડોશી તરફ પણ કોઈએ નઝર ઉપાડ�ને જો�ું નથી.
હવે મને એ વાત સમ�તી નથી ક� �ુ ં �વતો ર�ુ ં ક� �ુબીને
મર� �� ?
આપ અલ�ય્હસ્સલામ સૈય�ુલ �બીયા સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ.વ

.ના બરહક ખલીફા છો.

તમામ ઈમામો પોતાની ઉમ્મતના લોકોના �હ�ર અને
બાિતનથી વાક�ફ હોય છે . મ� એનાથી વધાર� �ુસીબતવાળો
કોઈ બનાવ જોયો નથી. આપ જ �ુશ્ક�લ�ુશા છ.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે છોકર�ને સંબોધીન
ફરમાવ્�ું: દ�કર� ! � ું પણ કંઈ કહ�વા માંગે છે ? તારા િપતા
આ �ું કહ� છે ?
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છોકર�એ અઝર્ કર�: મ� પણ ક�ું છે અને મારા
િપતાએ પણ ક�ું છે ક� આપ અલ�ય્હસ્સલામ ઈમામે ઉમ્
છો. આપ અલ�ય્હસ્સલામ -કાન અને મા-ય�ુનના આલીમ
છો. જો આપ મા�ં બયાન સાંભળવા માંગતો હો તો �યાં �ુધી
મારા િપતા�ું કહ�� ું છે ક� �ુ ં �ુંવાર� �ં તો તે વાત �બલ�ુલ
સાચી છે . હક�ક તમાં �ુ ં �ુંવાર� જ �ં. અને �યાં �ુધી મારા
પેટમાં ગભર્ હોવાની વાતનો સંબંધ છ

, તો �ુ ં તે વાતને

�સ્વકારતી નથ. મારા મૌલા! મને આપની ઈમામતની કસમ
છે . મ� બા�લગ થવાની ઉમ્રથી લઈને આજ �ુધી કોઈપ
પ્રકારની ખધ્યાનત કર� . હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
ત્રણ વખત અલ્લાહો અકબર ક. અને મીમ્બર પર તલવાર
સાથે તશર�ફ લઈ ગયા અને ફરમાવ્�ું: હવે હક આવ્યો અને
બાિતલ ર�ચક કર થઈ ગયો. બાિતલ તો હંમશ
ે ા પરાજ
પામનાર જ રહ્યો .

ય
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે આગળ ફરમાવ્�:
અમ્મા ! જલ્દ�થી �ુફાની દાયણને બોલાવ. �ુફાની દાયણ
આવી. તેણે સલામ કર�. આપ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: આ
છોકર�ને એકાંતમાં લઈ જઈને એ વાતની ચકાસણી કરો ક� તે
ખર� ખર ગભર્વતી છે ક� નહ ? દાયણ તે છોકર�ને એકાંતમાં
લઈ ગઈ અને અડધા કલાક પછ� પાછ� ફર�. અને ક�ું ક� :
�કબ્લ ! મારા ઈલ્મ અને અ�ુભવના આધાર� ક�ું �ં ક� આ
છોકર� ગભર્વતી છે અને તેના પેટમાં બાળક પોષણ મેળવી
ર�ું છે . તેની સાથે આ છોકર� �ુંવાર� અને પાક�ઝા પણ છે .
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે છોકર�ના બાપન
સંબોધન કર�ને ફરમાવ્�ું: અય અ�ુલ ગઝબ

! � ું શામના

ફલાણા-ફલાણા િવસ્તારની ફલાણી વસ્તીનો રહ�વાસી 
અને તે� ું નામ અસઆર છે ?
છોકર�ના િપતાએ ક�ું : આપે સા�ું ફરમાવ્�ુ.

?
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આપ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: �ું તમારા િવસ્તારમાં
બરફનો વરસાદ થાય છે . અને આ�ું વષર્ બરફ છવાએલો
રહ� છે ?
તેણે ક�ું : � હા. આપે કહ�લી વાત સાચી છે . અમારા
િવસ્તારમાં આ�ું વષર્ બરફનો વરસાદ થાય છે અને બર
છવાએલો રહ� છે .
આપ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: માર� બરફનો એક �ુકડો
જોઈએ છે .
તેણે ક�ું : �ુ ં અહ� �ુફામાં આ સમયે બરફ �ાંથી લા�ુ.ં
બરફ અહ� �ુધી પહ�ચતા પહ�ચતા પાણી બની �ય.
ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: �ુફાથી તમાર�
વસ્તી�ું �તર ક�ટ�ું થા ?
તેણે ક�ું : બસો પચાસ ફરસખ�ું �તર થાય.
આપ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: લોકો

! અલ્લાહ�

પોતાના વલી અને નબી સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
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વસલ્લમના નાએબને � ઈલ્મ અને �ુદરત આપી . તેને
�ુ ઓ.
અમ્માર કહ� છે ક�: આટ�ું ફરમાવ્યા પછ� ઈમામ અલી
અલ�ય્હસ્સલામે �ુફાના મીમ્બર પરથી શામ તરફ હ
લંબાવ્ય. જયાર� હાથ પાછો ખ�ચ્યો ત્યાર� હાથમાં બરફનો એ
�ુકડો હતો. �માંથી પાણી ટપક� ર�ું હ�.ું
આ ક�રશ્મો જોયા પછ. મસ્�દમાં ભેગા થએલા લોકોએ
તકબીર તેમજ મોહમ્મદ અને આલે મોહમ્મદ પર  �ુ�દ તથ
ઝીન્દાબાદ યા અલી ઝીન્દાબાદના નારા લગાવવા શ� કય.
આપ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: ખામોશ રહો. �ુ ં ઈચ્�ં
તો બરફનો આખો પહાડ �ુફામાં લઈ આ�ુ.ં
ત્યાર પછ� આપ અલ�ય્હસ્સલામે દાયણને ક�ું : આ
બરફ લે. આ છોકર�ને મસ્�દની બહાર લઈ . એક મોટા
થાળમાં આ બરફનો �ુકડો રાખ અને તેના ઉપર આ છોકર�ને
બેસાડ. પછ� �ુદરતે �ુદાનો ક�રશ્મો જ. આ છોકર�ના
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પેટમાંથી સાડા સાતસો �દરહમ વજન�ું એક જ�ં ુ નીકળશે.
બેશક તે� ું વજન કર� અને પછ� મસ્�દમાં આવ.
દાયણ તે છોકર�ને મસ્�દની બહાર લઈ ગ. હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામના �ુકમ પ્રમાણે તે છોકર�ને બર
�ુકડા પર બેસાડ�. થોડ�વાર પછ� છોકર�ના પેટમાંથી �વાત
બહાર આવી. દાયણે તે �વાત ઉપાડ�ને તે� ું વજન ક�ુ.�
અને તેને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ પાસે લા. તમામ
લોકોએ તે �વાતને જોઈ. છોકર� અને તેના િપતા હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામના પગમાં પડ�ને પગ �ુમવા લાગ.
અને કહ�તા હતા ક� : યા અલી

! આપે તો અમાર� ઈઝઝત

બચાવી લીધી. અમે �ુટં ાઈ ગયા હતા. ત્યાર� આપે અમા�
રક્ષણ ક�.
આપ અલ�ય્હસ્સલામે છોકર�ના િપતાને ક�ુ: અય
અ�ુલ ગઝબ ! �ુ ં અલી એ વાતની ગવાહ� આ�ું �ં ક� તાર�
છોકર� પાક દામન છે અને તેણે કોઈ ઝીના કયાર ્ નથ.
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અ�ુલ ગઝબે ક�ું : �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� : � કાંઈ
પેટમાં હોય છે . તેના આપ આલીમ છો. આપ દ�નના સ્તંભ
છો.
આપ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: જયાર� છોકર� દસ
વષર્ની હતી ત્યાર� તમાર� વસ્તીના ફલાણા િવસ્તાર
આવેલા તળાવમાં નાવા માટ� ગઈ હતી. અને આ જ�ં ુ તેના
પેટમાં દાખલ થઈ ગ�ું �ની તેને ખબર ન પડ�. પછ� આ
જ�ં ુ તેના પેટમાં પોષણ મેળવ� ું ર�ુ.ં અને મો�ું થઈ ગ�ુ.ં
�ુફાના લોકોએ �ુલદ
ં અવાજથી ક�ું : યા અલી ! આપ
�ણો છો ક� પાંચ વષર્થી અમે વરસાદ જોયો નથ. આ�
આપની રહ�મતનો દ�રયો જોશ માર� રહ્યો . આપ અલ્લાહ
પાસે વરસાદની દોઆ ફરમાવો.
આપ અલ�ય્હસ્સલામ મીમ્બર પર ઉભા થયા અ
આસમાન તરફ ઈશારો કય� વાદળાઓ ઘેરાઈ ગયા ઘટા
છવાઈ ગઈ. હ�ુ �ુફાવાસીઓ પોત પોતાના ઘર� પહ�ચ્યા ન
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હતા ત્યાં �ુશળાધાર વરસાદ વષર્વા�ું શ� થઈ ગ�ુ. એટલે
�ુધી ક� ચાર� બા�ુ પાણી દ� ખાવા લાગ્�ુ. �ુફાની ગલીઓમાં
નાળાની �મ પાણી વહ�વા લાગ્�ુ. ત્યાર પછ� લોકોએ ભેગા
થઈને હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામન
દરવા� પર આવીને અઝર્ કર�: યા અલી

! આટ�ું પાણી

અમારા માટ� કાફ� છે . આનાથી વધાર� વરસાદ થશે તો
અમારા માટ� રહ�� ું �ુશ્ક�લ થઈ પડશ.
આપ અલ�ય્હસ્સલામ આસમાન તરફ ઈશારો ક.
વાદળ િવખરાઈ ગયા. અને � ૂરજ િનકળ્ય.
(�કતાબ અદ્દમ્ મઅ�ુસ સાક, ભાગ - ૧, પાના નંબર :
૨૯૯)

*****
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�ુ ં �ુશનસીબ દ�કર� �ં !
શેખ �ુફ�દથી �રવાયત છે ક� : જયાર� અ� ૂબકર�
સ�ા સંભાળ� ત્યાર� તેણે ખા�લદ �બન વલીદને બની
કોનૈનનો ગવનર્ર બનાવીને પોતાના વક�લો પાસેથી ઝકાત
વ� ૂલવા માટ� મોકલ્ય. �ની પાસેથી ઝકાત વ� ૂલવાની
હતી, તેમાં મા�લક �બન �ુવર
ૈ હ પણ હતા. �ઓ બની
હનીફના સરદાર અને બની અકરમ દ્વારા િન�ુકત કરાએ
હતા. જયાર� ખા�લદ તેની પાસે ગયો ત્યાર� મા�લક� ક�ું: �
��
ુ ર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના જમાના
� કોઈ તેઓ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
તરફથી ઝકાત વ� ૂલવા માટ� આવતા તે અમારા કબીલાના
દૌલતમંદ લોકો પાસેથી ઝકાત વ� ૂલ કર�ને અમારા
કબીલાના ગર�બ લોકો વચ્ચે તે રકમ વ્હ�ચી દ�. �ું આપ
પણ એમ કરવાના છો ?
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ખા�લદ� ક�ું : �ુ ં એવી કોઈ વાતનો પાબંદ નથી.
મા�લક� ક�ું : આપ એક કામ કરો , આ ખલીફએ
ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને જઈને �
આવો. જો તેઓ આ પ્રમાણે કરવા�ું કહ� તો તમે એ ર�ત
કરજો.
ખા�લદ� તેના રોકાણ દરમ્યાન મા�લકની પત્નીન
જોઈ લીધી. મા�લકની પત્ની�ું �ુસ્ન પહ�લેથી પ્રખ્યાત.
ખા�લદ મદ�ના પાછો ફય� અને અ� ૂબકરને ક�ું ક� : મા�લક
ઝકાત આપવાનો ઈન્કાર કર� છ. આપ મને ફૌજ આપો અને
તેની પાસેથી બળજબર�થી ઝકાત વ� ૂલ કરવાની
પરવાનગી પણ આપો. અ� ૂ બકર� ખા�લદની બંને વાત
માની લીધી અને તેને ફૌજ આપીને રવાના કય�. ખા�લદ
બી� વાર પાછો ગયો ત્યાર� તેણે મા�લકને બોલાવીને શહ�દ
કર� નાખ્ય. અને તે જ રાતે તેની પત્ની સાથે હમ�બસ્તર
કર� લીધી. �ીઓને ક� દ કર� લીધી અને �ુ�ષોને કત્લ કર�
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નાખ્ય. તમામ ઘરોને �ટં ૂ � લીધા. અને તેનો માલ

, �ીઓ

અને બાળકોને માલે ગનીમત�પે અ� ૂ બકર પાસે ર�ૂ કર�
દ�ધા. મા�લકના ભાઈ ક� �ઓ આ બનાવ વખતે કબીલાની
બહાર ગએલા હતા. તેઓ આવ્ય. અને તેઓએ આવીને અ� ૂ
બકરને સાચી હક�કતથી વાક�ફ કર� દ�ધા. ત્યાર� અ�ૂ બકર�
બની હનીફના કત્લ થએલા લોકોની દ�યત માલે
ગનીમતમાંથી અદા કર�.
ક� દ� �ીઓને કનીઝો તર�ક� વ્હ�ચવામાં આવ.
તેમાં �ુલહ �બન્તે �અફર હનીફા પણ હત. �ુલહ મઝાર�
ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પર
અને કબ્ર પાસે બેસીને અઝર્ કરવા લા:- અય ર� ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ! �ુ ં આપની પાસે
એવા લોકોની ફ�રયાદ કરવા આવી �ં , � લોકોએ - અમે
અલ્લાહની તૌ�હદ અને આપની �રસાલતની ગવાહ� આપીએ
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છ�એ તેમ છતાં - અમને કોઈ પણ � ૂલ ક� �ુનાહ વગર
ગીરફતાર કર� લ છે .
ત્યાર પછ, તે �ીએ દરબારના લોકોને સંબોધીને
ક�ું : અમે કલમો પડ�એ છ�એ , �ુસલમાન છ�એ તેમ છતાં
અમને શા માટ� ગીરફતાર કરવામાં આવ્યા છ.
અ� ૂ બકર� ક�ું તમે લોકો ઝકાત આપવાનો
ઈન્કાર કરનારા છ.
� ૂલાએ ક�ુ:ં આપને ખોટ� મા�હતી આપવામાં આવી છે . અમે
તો મરતાં પહ�લાં પણ ઝકાતની વસીય્યત કર�એ છ�. અને
જો તમારા કહ�વા �ુજબ અમે ઝકાતનો ઈન્કાર કરનાર છ�એ
તો એ અમારા �ુ�ષ છે . અમો �ીઓ અને બાળકોએ �ું �ુન્હો
કય� છે

? અમો �ી અને બાળકોને કયા �ુનાહસર ક� દ

કરવામાં આવ્યા છ. � ૂલાની વાતનો કોઈએ કાંઈ જવાબ ન
આપ્ય. અને ન તો તે લોકો પાસે તેનો કોઈ જવાબ હતો.
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તલહા અને ખા�લદ ઈબ્ને અનાન બંને ઈચ્છતા હતા ક�  �ૂલ
તેમના �હસ્સામાં આવ.
� ૂલાએ ક�ું ક� : તમે બંને આપસમાં ખોટા લડો
છો. �ુ ં ફકત એ માણસ સાથે જઈશ � મને એ જણાવી દ� ક�
મ� મારા જન્મ પછ� તરત �ું વાત કહ� હત

? અને માર�

માતાએ માર� વાતના જવાબમાં �ું ક�ું હ� ું ? આ સાંભળ�ને
બંને એક બી�ની સામે જોવા લાગ્ય. આખા દરબારમાં
સ�ાટો છવાઈ ગયો.
અ� ૂ બકર� ક�ું : �ું એ વાત શક

ય છે ક� કોઈ

બાળક જન્મતાની સાથે જ બોલવા લાગે?
જનાબે � ૂલાએ ક�ું : જો આ વાત અશ� હોત
તો �ુ ં કહ�ત જ નહ� !
બી� ક�ટલાક લોકો બોલી ઉઠ�ા ક� : આ �ી માત્
બહાના ઉભા કર� છે . હક�કતમાં , કોઈ બાળક જન્મતાની સાથે
જ બોલવા લાગે તે શ� જ નથી. એટલામાં હઝરત અલી
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અલ�ય્હસ્સલ તશર�ફ લાવ્યા અને તે

અલ�ય્હસ્સલા

લોકોને ક�ું : જરા સાંભળો

! આ સાંભળ�ને લોકો � ૂપ થઈ

ગયા.
હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલા અ� ૂ બકરને

સંબોધીને ફરમાવ્�ું: તમને � ૂલાની વાત પર ભરોસો આવે
ક� ન આવે , પણ તેની વાત સાચી છે . હવે એ કહો ક� તેણીએ
� શરત � ૂક� છે , તે તને ક� ૂલ છે ક� નહ� ?
અ� ૂ બકર� ક�ું : હા, મને ક� ૂલ છે .
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે �ૂલાને ફરમાવ્�:
� ું તાર� શરત પર કાયમ છે ?
� ૂલાને ક�ું : �ુ ં માર� વાત પર અડગ �ં.
અ� ૂ બકર� ક�ું ક� : � વાત આપ કહ�શો તેની
અમાર� પાસે �ું સા�બતી હશે ક� આપ � વાત કહ�શો તે સાચી
છે ક� નહ� ?
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: સૌથી
પહ�લા તો � ૂલા માર� વાત�ું સમથર્ન કરશે �નાથી આપને
સા�બતી મળ� જશે. પછ� આપે � ૂલાને સંબોધીને ફરમાવ્�ું:
�ુ ં તને એ વાત સંભળા�ું જો સાચી હોય તો તે વાત�ું
સમથર્ન કર.
� ૂલાએ ક�ું : જો આપ

અલ�ય્હસ્સલની વાત

સાચી હશે તો �ુ ં તે� ું સમથર્ન કર�શ અને જો એ વાત ખોટ�
હોય તો તેને રદ કરવાનો મને હક રહ�શે ક� નહ� ?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: બીલ �ુલ
તને એ વાત રદ કરવાનો હક રહ�શે.
� ૂલાએ કહ�ું ક� : આપ અલ�ય્હસ્સલ એ વાત
ફરમાવો ક� �ું બન્�ું હ�ું?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: જયાર�
તાર� િવલાદતનો સમય ન ઝદ�ક આવ્યો અને તાર� માતાને
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પ્ર�ુિતની પીડા થવા લાગી ત્યાર� તેણીએ �ુઆ માંગી ક� બા
ઈલાહા ! આ તકલીફ �ૂ ર થવામાં માર� મદદ કર.
તાર� માતાની �ુઆ ક� ૂલ થઈ અને તારો જન્મ
થયો.
જયાર� તારો જન્મ થયો ત્યાર� �ું બોલ:લાએલાહ ઈલ્લલ્લાહ મોહંમ�ુર ર�ૂ�ુલ્.... મારા િનકાહ
એક સરદાર સાથે થશે અને અલ્લાહ મને એ સરદાર થક�
એક ફરઝંદ અતા કરશે.
તાર� માતાએ તાર� વાત સાંભળ�ને તાંબાની એક
તખ્તી પર લખીને તાર� � જગ્યાએ િવલાદત થઈ હતી ત્ય
દફન કર� દ�ધી. જયાર� તાર� માતાની વફાતનો સમય
નઝદ�ક આવ્યો ત્યાર� તેણીએ તને વસીયત કર� ક� � માણ
તને આ વાતની ખબર આપે - એ જ તારો પિત બનશે.
જયાર� તને ગીરફતાર કરવામાં આવે ત્યાર� �ું આ તખ્તીન
તારા જમણા બાવડા પર બાંધ�. આપે ક�ું એ તખ્તી મને
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આપી દ� . તેનો મા�લક �ુ ં જ �ં. અને તાર� માતાએ વસીયત
કર� છે તે �ુજબ તને થનાર બાળકનો �ુ ં િપતા �ં. �ુ ં
અમી�લ મોઅમેનીન �ં. અને તારા બાળક�ું નામ મોહંમદ
હશે.
આ વાત સાંભળ�ને � ૂલા ક�બ્લા તરફ ફર� ગઈ
અને ખા�લકની બારગાહમાં અઝર્ કર�: અલ્લાહ તાર� હમ્
છે , એ અલ્લાહ �ું મને તૌફ�ક આપ ક� મને આપવામાં
આવેલી તાર� આ નેઅતનો �ુ ં �ુક્ર અદા ક.
પછ� �ુલાએ પોતાના બાવડા પર બાંધલ
ે ી તખ્તી
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ તરફ લંબાવી. અ� ૂ બકર� તે
તખ્તી જો. પછ� ઉસ્માને તે તખ્તી વાં. મસ્�દમાં બેસેલા
લોકો - �ઓ વાંચી શકતા હતા તે બધાએ તે તખ્તી વાંચ.
અ� ૂ બકર� ક�ું : અ� ૂલ હસન ! આપ આને લઈ
જઈ શકો છો. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે તેણીને અસ્
�બન્તે ઉમૈસને સ�પી દ�ધ. પછ� આપની સાથે તેના િનકાહ

િસરતે અઈમ્માહ- 364

www.hajinaji.com

થયા. અને તેનાથી મોહંમદ� હનફ�યાની િવલાદત થઈ.
(�કતાબ અદ્દમ્ મઅ�
સાક�બા, ભાગ - ૧, પાના નંબર : ૩૩૯)
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કયસર� રોમના સવાલ
રોમના કયસર� બી� ખલીફાથી સવાલ કય� ક�
તમારા �ુરઆનમાં એવો �ો �ુરો છે � સાત આયતોનો
બનેલો છે

? અને તેમાં કક કાના સાત અક્ષરો ન. આ

સવાલથી આલમે ઈસ્લામમાં ખળભળાટ મચી ગય.
હા�ફઝોએ ઘણી સોચ િવચાર કર� પણ સમજમાં ન આવ્�ું ક ,
આવો �ો �ુરો છે તેથી બધાએ હિથયાર હ�ઠા �ુક� દ�ધા. હ .
ઉમર� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવ્યા અને આપ
સામે એ સવાલ �ુ�ો , આપે તેજ વખતે જવાબમાં ઈરશાદ
ફરમાવ્�ું ક� તે �ુરએ હમ્દ . એ �ુરામાં સાત આયતો છે
અને તેમાં "સે , �મ, ખેઈ, ઝે, શીન, ઝોઈ, અને ફ� અક્ષર
નથી. (૨) ય�દ
ુ � આ�લમોએ બી� ખલીફાને અસ્હાબે કહફ
સબંધી ક�ટલાક સવાલો કયાર . તેઓ એ સવાલોના જવાબ ન
આપી શ�ા એટલે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ તરફ ર�
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થયા. હઝરતે એવા જવાબો આપ્યા ક� તેઓ તેનાથી સં�ુણર
ર�તે સંતોષ પામ્ય.

(૩) હજર� અસ્વદને બોસો આપવાના

બારામાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે � બયાન આપ્�ું
તેનાથી હ. ઉમરની પર� શાની �ુર થઈ અને એ વાત
સ�ુતીમાં મો�ુ દ છે . (૪) પહ�લા ખલીફાના દોરમાં અને બી�
ખલીફાના દોરમાં શરાબ પીવા માટ� ૪૦ કોરડાની સ�
કરવામાં આવતી હતી. હ . ઉમર� જો�ું ક� , આ સ�થી �વાબ
નથી �મતો અને ડર નથી બેસતો અને લોકો એ સ� કરવા
છતાં કસરતથી શરાબ પી રહ્યા . એટલે એમણે તે બારામાં
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ સાથે મ�ેટ કય� ક� �ું કર�ું ?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે સલાહ આપી ક� સ૪૦

ના

બદલે ૮૦ કોરડા કર� દ� વામાં આવે અને તેના માટ� દલીલ
એ પેશ કર� ક� � શરાબ પીએ છે તે નશાથી ચક�ુર બની
�ય છે અને નશાની હાલતમાં એલ ફ�લ બક� છે તે ઈફતેરાત
(ખોટ� વાતો) કરવાનો દોષીત બને છે અને ઈફતેરાત
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કરનારની સ� ૮૦ કોરડા છે એટલે શરાબીને પણ એટલા
કોરડાની સ� થવી જોઈએ. હ . ઉમર� એ વાત તસ્લીમ કર�
લીધી.
(મતાલેબસ્સોઉલ પ. ૧૦૪)
(૫) એક હમલવાળ� ઓરતે �ઝના કયાર . ઉમર�
�ક
ુ મ કય� ક� એને સંગસાર કર� દ� વામાં આવે. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે ક�ું �ઝના ઓરતે કયાર્ છે પણ એના પેટમ
બચ્�ું છે તેની તો કોઈ ખતા નથી તેથી એ�ું રક્ષણ થ�
જોઈએ. એટલે �યાં �ુધી બચ્�ું પેદા થઈ ન �ય ત્યાં �ુધ
ઓરત પર હદ �ર� કરવામાં ન આવે. ઉમર� આપની વાત
ક�ુલ કર�. (૬) રોમની લડાઈમાં પોતે જ�ું ક� ન�હ એ સબંધી
હ. ઉમર� , હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ થી મ�ે  લીધો.
(૭) િમસ્ટર અમીરઅલી તાર�ખે ઈસ્લામમાં લખે છે , હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામના મ� રાથી જમીનની માપણી અને
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ુ પદ્ધિત અમલમાં આ.
મોજણી કરવામાં આવી અને મહ��લ
(૮) આપના મ�ેતરાથી �હજર� સન કાયમ કરવામાં આવી.
અલ્લામા ઈબ્ને અબીલ હદ�દ કહ� છે  , જયાર� હ.
ઉમર� રોમની લડાઈમાં જવા ચા�ું તો હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે જ એમને �ુફ�દ મ�ેો

આપ્યો �ને  .

ઉમર� આભાર સાથે ક�ુલ રાખ્ય.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે માત્ર  રાઓથી
આપના ગોશાનશીનીના કાળમાં ઈસ્લામની મદદ નહોતી
કર�, બલ્ક� �ની સેવા પણ આપી હત. િમસાલ ખાતર અરજ
છે ક� જયાર� િમસર ફતેહ કરવાનો મોકો આવ્યો ત્યાર� હઝર
અલી અલ�ય્હસ્સલામે પોતાના ખાનદાનના નવજવાનોન
સેનામાં ભરતી કરાવી દ�ધા અને એમના ઝર�યાથી જગી
ં
સેવાઓ આપી હતી. શયખ મોહમ્મદ ઈબ્ને મોહમ્મદ �
મોઈઝ, િમસર� રાજધાનીમાં �ુસલમાનોના િવજ
િસલિસલામાં કહ� છે ક� �ુબારકબાદને કા�બલ છે .

યો ના
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના ભત્રી�
જમાઈ �ુ�સ્લમ �બન અક�લ અને તેમના ભાઈ. જયાર�
મીસર પર ચઢાઈ કરવામાં આવી તે વખતે તેઓ

સખ્

લડાઈ લડ�ા હતા અને એટલા બધા ઝખ્મી થયા ક� લોહ�
એમના બખ્તર પરથી વહ� ર�ું હ�ુ. એજ પ્રમાણે �ુસ્
ફતેહ ક�ુ� તે વખતે આપના ભત્રી� મોહમ્મદ ઈબ્ને જ
અને ઔન બીન જઅફર શહ�દ થયા. (તાર�ખે ઈસ્લામ . ૩
પાના, નં. ૮૧) ઈસ્તીઆબ અને તાર�ખે કાિમલમાં આપેલી
�રવાયતના હવાલા �ુજબ િતબ્રસ્તાનની ફતેહના પ્ર
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને ઈમામે �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામે ભાગ લીધો હ.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ બઝાતે �ુદ િસરાત
�ુસ્તક�મ હતા અને આપને રસ્તાઓમાં ઘણી �દલચશ્પી .
આપ ફરમાવતા હતા ક� �ુ ં જમીન અને આસમાનના
રસ્તાઓથી વાક�ફ �. હા�ફઝઅલી હયદર કલંદર

, સીરતે
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અલિવય્યામાં લખે છે ક� જ�ઝયાનો માલ અને �પીયા
લશ્કરને ઠ�ક ઠાક કરવામાં સરહદની �હફાઝત કરવામાં અને
�કલ્લાઓ બાંધવામાં વપરાતા હતા અને તેમાંથી � કંઈ બચી
જ� ું તે સડકો અને �ુલોના બાંધકામ અને તાલીમ ખાતાના
કામમાં ખચર્વામાં આવ�ું હ�ુ. એ જ સીરતે અલિવય્યાની
રોશનીમાં, �ફકહની �કતાબોમાં સડકોના બાંધકામ તરફ
ફ�સબી�લલ્લાહના શબ્દથી ઈશારો કરવામાં આવ્યો.
શરાએઉલ ઈસ્લામમાં છે ક� ફ�સબી�લલ્લાહથી �ુરાદ મખ�ુ
લડાઈમાં સબંધી અખરા�ત છે અને એક કૌલ છે ક� તેની
�દર રસ્તાઓ અને �ુલો�ું બાંધકા , મસ્�દોની મરમ્મ
અને ઝાએર�નની ઈમદાદ પણ શાિમલ છે અને �ુ��હદને એ
ચાહ� પોતાના મામલામાં "ગની ક�મ ન હોય તો પણ ઈમદાદ
દ� વી જ�ર� છે . સબીલનો અથર્ રસ્તો થાય છે અને તને
અલ્લાહના સાથે જોડ� દ��ું(એટલે ક� અલ્લાહની સબી)
મજ�ુર હવાલાથી સા�બત થાય છે ક� સડકોના બાંધકામને
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પણ ખાસ અહિમય્યત હાિસલ છ. એટલા

માટ� જ હઝરત

અલી અલ�ય્હસ્સલામે સડકોના બાંધકામ પર સં�ૂણર્ ર�
ધ્યાન ક�ન્દ્રીત .
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ૧૭ માઈલ લાંબી
સડક પોતાના હાથે સરખી કર� હતી અને સડકની તામીર
ફરમાવી. તેમજ હર� ક માઈલ પર પત્થર રાખીને તેના પર
"હાઝા મીલો અલી લખ્�ું એ ઝમાનામાં માલની હ�રફ�ર કોઈ
ઝર�યો ન હોતો એટલે આવા વજનદાર પત્થરો �ને ક�ડયલ
અને મજ�ુત બાંધાના માણસો પણ �ચક� શકતા નહોતા.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ પોતે એ પત્થરોને �ચક�
જતા હતા અને બેસાડતા હતા , અને એમની ઉચકવાની શાન
એ હતી ક� બે પત્થરોને બંને હાથોમાં ધર� લેતા અને એકને
પગની ઠોકરથી આગળ ધક�લતા જતા હતા , આમ એક� સાથે
ત્રણ પત્થરો લઈ જઈને હર"સંગે મીલ પર તેને કાયમ
કરતા.

*****
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
�ખલાફતે ઝાહ�ર�
ઈિતહાસકારોમાં એક મત છે ક� બે ખલીફાના
અવસાન પછ� �ખલાફતના મસ અલાને ફર� ચચાર ્નો િવષય
બનાવી દ� વામાં આવ્યો અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
કહ�વામાં આવ્�ું ક� આપ બે ખલીફાઓનો અ�ુકરણ કરવાનો
વાયદો કરો તો આપને ખલીફા બનાવી દ� વામાં આવે. આપે
ફરમાવ્�ું ક� �ુદા ર�ુલ અને માર� �ુલ�ુક રહ�ત રાય પર
અમલ કર�શ, પણ બી�ઓની સીરત પર અમલ કર� શકતો
નથી. આપે આ ફરમાવ્યા બા , લોકોએ ઉસ્માન પાસે  જ
મતલબનો પ્રસ્તાવ �ુ�ો અને તમણે એ ક�ુ
ે
લી લેતાં તેમ
ખલીફા બનાવી દ� વામાં આવ્ય.

*****
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
�ખલાફતે ઝાહ�ર�
પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમની વફાત બાદ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ ગોશાનશીન થઈને ઈસ્લામના ઓહદા
લગતી ફરજો અદા કરતા રહ્યા અને એ ર�તે ત
ખલીફાઓના દોર વીતી ગયા. �હ.સ. ૩૫માં �ખલાફતનો
તખ્ત ખાલી થઈ ગય. ૨૩-૨૪ વષર્ની

�ુદ્ પ�ર�સ્થિતને

પરખવા માટ� �ુરતો હોય છે . �તે સહાબીઓ એ નતી� પર
પહ�ચ્યા ક� �ખલાફતનો તખ્ત હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
�બનશરતી હવાલે કર� દ� વો જોઈએ. એટલે સહાબીઓનો એક
મોટો સ� ૂહ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજ
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થયો આ સ� ૂહમાં ઈરાક, મીસર, શામ, ફલસ્તી, યમન અને
હ��ઝના �ુમાઈન્દા શર�ક હત.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું મને એ
મોહ નથી , તમે કોઈ બી�ને ખલીફા બનાવી લ્ય

, ઈબ્ને

ખલ�ુન�ું બયાન છે ક� જયાર� લોકોએ હઝરતને ઈસ્લામના
��મથી ડરાવ્યા એટલે આપે રઝામન્દ� હ�ર ક
�
.
"નહ�ુ લ બલાગાહમાં છે ક� આપે ફરમાવ્�ું �ું ખલીફો થઈ
જઈશ તો તમાર� �ક
ુ મે �ુદાવંદ� માનવો પડશે. બહરહાલ
આપે ઝાહ�ર� �ખલાફત ક�ુલ ફરમાવી લીધી.
બ્રીફ સરવેનો લેખક લખે છે ક� હઝરત અલ
અલ�ય્હસ્સલામને.સ. ૬૫૫માં �ખલાફતની ગાદ� પર
બેસાડવામાં આવ્ય, � હક�કતમાં ર�ુલની ર� હલત બાદ થ�ું
જોઈ� ું હ�.ું (તાર�ખે ઈસ્લામ . ૩ , પાના નં.૨૬) રવઝ� ુલ
અહબાબમાં છે ક� આપે �ખલાફતે ઝાહ��રય્યા ક�ુલ કયાર્ બા
� પહ�લો �ુત્બો આપ્યો તેની શ�આત આ શબ્દોથી કરવામ
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આવી હતી. �ુદાના લાખ લાખ �ુક્ર અને એહસાન ક� હકન
પોતાના સ્થાન(મરઝક) પર પાછો લાવીને ર�ુ કય�.
૧૮ મી ઝીલ્હજ �.સ. ૩૫

માં આપે ઝાહ�ર�

�ખલાફત ક�ુલ ફરમાવી અને ૨૫ મી ઝીલ્હજ �.સ. ૩૫માં
સાવર્જિનક ર�તે બયઅત લેવામાં આવ.
એન્સાયકલો પી�ડયામાં છે ક� હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના �ખલાફતના દો દરમ્યા બધાથી પહ�� ું
કામ તલ્હા અને �બૈરના બળવાને શમાવવા�ું હ�ુ.
અલ્લામા જજ� ઝયદાન લખે છે અગર .
ઉમરના જમાનામાં જયાર� ક� લોકોના �દલોમાં ન�ુવ્વતની
દહ�શત અને ર�સાલતની હયબત બાક� હતી અને સાચો દ�ન
કાયમ હતો. એ વખતે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
�ુસલમાનોના હાક�મ �ુકરર ્ર થાત તો આપની �ુ�ુમત અને
િસયાસત ઘણી જ બહ�તર અને ઉચ્ચતર �ુરવાર થાત અને
આપના કામમાં રજભાર કમજોર� �હ�ર ન થાત.

િસરતે અઈમ્માહ- 376

www.hajinaji.com

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને બી� એક
�દકકત દર પેશ હતી ક� સમસ્ત ઈસ્લામી �ુ�ુમતમાં આિમલ
અને હા�કમોને સ�ા સ�પવામાં આવી હતી. તેનાથી લોકો
તંગ આવી ગયા હતા. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ અગ
તેમને � પદ પર તેઓ હતા તેના પર �મના તેમ રહ�વા દ�
તો જનતા િનરાંત નથી પામતી અને જો તેમને તેમની
જગ્યાએથી હટાવી દ� છે તો એમ કર�ને િવરોધીઓની
સંખ્યામાં વધારો થાય છ. આિમલો અને હાક�મો લાંબા
સમયથી ફાવે તેમ કરવાથી ટ� વાઈ ગયા હતા. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના કડક અને બેલોસ અદલ ઈન્સાફનો પર
તેઓ જોઈ અ�ુભવી �ુ�ા હતા. તલ્હા અને �બૈર � �ુદ
�ખલાફતના ખ્વા�હ મંદ અને �ખલાફતની આર�ને વર� લા
હતા, તેઓ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની બયઅત કર
અને એક �દવસ આવ્યા અને બસરા અને �ુફાની �ુ�ુમતની
ઈચ્છા �હ�ર કર , હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ક�ું મન
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તમાર� જ�રત છે તેથી તમે મદ�નામાં રહો અને

રો�જ�દા

સરકાર� કામકાજોમાં માર� મદદ કરો પરં � ુ માન્ય રાખ્�ું ન�
અને બી� �દવસે તેઓ મકકા જવાની પરવાનગી માંગવા
આવ્ય.
ઈિતહાસકાર લખે છે ક� "અલી ખલીફા થઈ ગયા ,
પણ તેઓ જોઈ રહ્યા હતા ક� એમની સ�ા �સ્થર નથી

,

ગત ઝમાનામાં ક�ટલીક ખરાબીઓ પેદા થવા પામી હતી
તેમાં ઈસ્લાહ �ુધારણા કરવાની જ�રત હત.
અને તેમણે ગવનર્ની િનમ�ુકં કર� દ�ધી અને
વતર્માન �સ્થિતને નઝર સામે રાખીને આ પદ પર મોટા ભાગ
એવા લોકોને બેસાડ�ા �મના પર આપને �ુરતો
હતો અને �મને ગત દોરમાં એમના સરદાર�ના હક

િવ�ાસ
કોથી

વંચીત રાખવામાં આવ્યા હત. આપે અબ્�ુલ્લાહને યમન ,
સઈદને બહરયનનો, સમાઆને તેહામાનો, ઔનને યમામાનો,
કસમને મકકાનો , કયસને િમસરનો , ઉસ્માન �બન હનીફને
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બસરાનો, એમારાને �ુફાનો અને સોહ�લને શામનો ગવનર્
�ુકરર ્ કય�.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને સલાહ આપવામાં આવી ક
તેઓ મોઆિવયાને એના પદ પર રહ�વા દ� પણ હઝરત
અલીએ આવી સલાહો પર ધ્યાન ન આપ્�. એહસા�ુલ્લાહ
અબ્બાસી તાર�ખે ઈસ્લામમાં લખે છે ક� આપે સીધે સીધ
જવાબ આપી દ�ધો ક� �ુ ં ઉમ્મતે ર�ુલ પર એવા માણસોને
હાક�મો તર�ક� રહ�વા દઈ શક્તો નથ.
આગળની �ખલાફતના પેધી ગએલા આિમલોને
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે �ૂર કયાર્ તેથી ક�ટલ
મોઆિવયા પાસે અને મકકામાં આયશા પાસે એકઠા થવા
લાગ્ય. તલહા અને �બૈર મકકા જઈને ઉમ્�ુલ મોઅમેનીન
સાથે સહમત થયા. અબ્�ુલ્લાહ �બન આિમર અને યઅલ
�બન ઉમય્યા � પદ ભ્રષ્ટ થયેલ ગવનર્ર હતા તે
આયશા િવગેર� સાથે મળ�ને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
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સામે આવ્યા અને જંગ થઈ એ લડાઈને જંગે જમલ કહ�વામાં
આવે છે .
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ , ઉસ્માનના કત્
થયા બાદ ૧૮ મી ઝીલ્હજ �.સ. ૩૫ માં �ખલાફતના આસન
પર �બરાજમાન થયા અને રાજની લગામ પોતાના હાથમાં
લેતાની સાથે જ પહ�� ું કામ ઉસ્માનના કત્લ ની તેહક�
કરવા�ું હાથમાં લી�ુ.ં હ. ઉસ્માનના પ�ત્ન નાએલા કો
સાક્ષી ક� સ�ુત આપી ન શ. વળ� તેમના િસવાય નજર�
જોનાર સાક્ષી પણ મળ� શ�ો ન�હ ક� �થી �ુરત જ સ
કર� શકાય. છતાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ખાત્રી�ૂવર
તપાસ કરવાનો પાકો િન�ચય કર� લીધો હતો. હ� આપ
કોઈ નતી� પર પહ�ચવા પામ્યા નહોતા ત્યાં તો ભયંક
સા�ઝશ શ� થઈ ગઈ.
હ. આયશા બસરા પહ�ચી ગયાં. ત્યાં ક�ટલાક
લોકોએ ઉસ્માન બીન હનીફ પર છાપો માય. ૪૦ માણસો
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કત્લ થય, આ વાતની હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને �
થઈ એટલે એમણે તૈયાર�ઓ શ� કર� દ�ધી. આપ હ�
બસરા રવાના થયા નહોતા ત્યાં મકકાથી ઉમ્મે

લમાનો

કાગળ આવ્ય. એ કાગળમાં લખ્�ું હ�ું ક� આપના સાથે
લડવા માટ� મકકાથી લોકો રવાના થઈ �ુ�ા છે . અફસોસ ક�
�ુ ં ઔરત �ં તેથી હાજર નથી થઈ શકતી. મારા ભત્રી
ઉમર ઈબ્ને અબી  લમાને મોક�ું �ં એની સેવા ક�ુલ
કરશો.

(અઅસમે �ુ ફ�)
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ રબીઉલ અવ્

�હ.સ. ૩૬ ના છે લ્લા ભાગમાં પોતાના લશ્કર સમે
મદ�નાથી રવાના થયા. આપે લશ્કરની અલમદાર� મોહમ્મદ
હન�ફયાને સોપણી કર�. જમણી પાંખ પર ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામ અને ડાબી પાંખ પર ઈમામે �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામને િનમ. સવારોની સરદાર� અમ્માર યાિસર
અને પાયદળની �ુમાઈન્દગી મોહમ્મદ ઈબ્ને અ�ુબકર
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રોળના સરદાર અબ્�ુલ્ હ

ઈબ્ને અબ્બાસને બનાવ. આપે રબઝા �ુકામે પડાવ નાખ્યો
અને ત્યાંથી �ુફાના વાલી અ�ુ �ુસા અશઅર�ને લખ્�ું ક
સેના રવાના કરો. પણ હ . આયશાનો પત્ર તેને મળ� ગય
હતો અને તે પત્રથી એ પહ�લાથી જ તેમની અસર તળે આવ
ગયો હતો. એટલે તેણે અલ્વી ફરમાન પર ધ્યાન ન આપ્.
હઝરતને ઝીકારના �ુકામ પર સાચી હક�ક

તનો એહવાલ

મળ્ય. એટલે આપે તેને પદ પરથી ઉતાર� દ�ધો અને �ુર�
ઈબ્ને કઅબને અમીર નીમ્. વળ� મા�લક� અશ્તરના
ઝર�યાથી દા�લ અમારા ખાલી કરાવી લી�ુ.ં (િતબર�) ત્યાર
બાદ ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામની સરદાર� તળે સા
હ�ર �ુફ� સેના અને મા�લક� અશ્તરની સરદાર� તળે૧૨
હ�ર �ુફ� સેના, છ �દવસની �દર ઝીકાર પહ�ચી ગઈ.
આ જગ્યાએ આવીને ઓવેસે કરનીએ પણ
બયઅત કર� આપે રબઝાથી તલ્હા અને �બૈરને કાગળ
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લખ્યા હતા તેના જવાબો પણ એ જગ્યાએ મળ

, હ�

ઝીકાર �ુકામે જ હતા. ત્યાં મઝ�ુમ ઉસ્માન �બન હની
આપની સેવામાં પહ�ચી ગયા. ઉસ્માનની દશા જોઈને
હઝરતને બેહદ અફસોસ થયો અને સત્વર� બસરા તરફ
રવાના થઈ ગયા.
તાર�ખે અઈમ્માના કતાર્ લખે છે ક� સામા લશ્કર
�ુલ સંખ્યા૩૦ હ�ર અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
સેનાની સંખ્યા૨૦ હ�ર હતી. છતાં આપ ચાહતા હતા ક�
લડાઈ ન થાય. તેથી બસરા ન�ક પહ�ચતાં કાઅકાઅ ઈબ્ને
ઉમ�ને �ુલહ
ે ની વાત લઈને એ લોકો પાસે મોકલ્ય.
કાઅકાએ પાછા આવીને � એહવાલ આપ્યો તેમાં તેમની
વાતની અસર થઈ છે . આિસમ �બન કલીબ પાસે એલચી
તર�ક� � માસણો આવેલા હતા અને �મની સંખ્યા૧૦૦ હતી
એ બધાના મન પર ઘણી અસર થઈ. આિસમ વગેર� એ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની બયઅત કર� લીધી અન
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પોતાની કૌમને જઈને ક�ું ક� હઝરતની વાતો પયગમ્બર
�વી છે .
�ુંકમાં એ

ક� બી� �દવસે હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામ બસરા પહ�ચી ગયા અને ત્યાર બ
જમલવાળા બસરાથી નીકળ�ને ઝા�ુકા અથવા ખર�બય્યામાં
જઈને રોકાયા અને ત્યાંથી તેઓ �ટ પર સવાર થઈને
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના �ુકાબલા માટ� �ુદ નીકળ
પડ�ા. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે પોતાના લશ્કરને �ુ
આપ્યો ક� તેમણે આપ પર અને તેમના લશ્કર પર ન ત
�મ
ુ લો કર� ન જવાબ આપે. �ુંકમાં એ ક� હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે ઝયદ ઈબ્ને સવઆનને મોકલ્યા અને લ
ન કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કર� પણ તે�ું કોઈ પ�રણામ આવ્
ન�હ.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ� જયાર� જો�ું ક�
લોકો �ુનર� ઝીથી બાઝ નથી આવવાના એટલે આ પ સેનાને
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અને ક�ું

"બહા�ુરો !

(૧) ફક ત

�ુશ્માનોને દફ� કરવાની િનય્યત રાખ. (૨) લડાઈની પહ�લ
ન કરતા

(૩) મરાએલાના કપડાં ઉતાર� ન લેતા.

�ુલહ
ે ની પેશકશ થાય તો

(૪)

મં�ુર કર� લેવી અને પેશકશ

કરનારના હિથયાર ન છ�નવી લેતા. (૫) ભાગતાઓનો પીછો
ન કરતા. (૬) ઝખ્મી, �બમાર, ઔરતો અને બચ્ચાઓ પર
હિથયાર ન ઉપાડતા. (૭) �ત્યા પછ� કોઈના ઘરમાં દાખલ
ન થતા.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના લશ્કર
તીરોની ઝડ� વષર્વી શ� થઈ ગ. િતબર�ની �રવાયત �ુજબ
આપે એ વખતે ફરમાવ્�ું ક� હવે આ લોકોથી જંગ કરવી
હલાલ થઈ ગઈ છે . પછ� મોહમ્મદ� હન�યાને લડવાનો �ક
ુ મ
આપ્યો અને �ૂબ જ બહા�ુર� સાથે લડ�ને પાછા ફયા.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે અલમ લઈને એ જબરદસ્ત
�મ
ુ લો કય� અને મોહમ્મદ� હ �ફયાને ક�ું , "બેટા, આ ર�તે
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લડાય છે .પછ� અલમ એમના હાથમાં આપીને ક�ુ.ં હા બેટા
આગળ થાવ ! મોહમ્મદ� હ �ફયા અન્સારને લઈને આગળ
વધ્યા અને મારો કરતા કરતા છેક �ુધી જઈ પહ�ચ્. �તે
સાત �દવસ પછ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ �ુ
મેદાનમાં નીકળ્યા અને �ુશ્મનને પાછળ હઠાવી દ�.
મરવાનના ઝેર પાએલા તીરથી ઘવાઈને તલ્હા
માયાર ્ ગય. �બૈર લડાઈમાંથી ભાગી �ટ�ા. રસ્તામાં
વાદ��ુસ્સબાઅની પાસે ઉમર �બન જર�ુઝે એમ�ું કામ
તમામ કર� દ��ુ.ં
ઈિતહાસકારો�ું બયાન છે ક� ફતેહ બાદ
અબ્�ુરર્હમાન �બન અબી બકર� હઝરત અલ
અલ�ય્હસ્સલામની બયઅત કર� લી. મસઉદ� અને
અઅસમે �ુફ�એ લખ્�ું છે ક , હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
બીબીને ઘણા માણસો મઅર� ફતે કહ�વરાવી મોકલ્�ું ક� તમે
વહ�લામાં વહ�લા મદ�ના ચાલ્યા �. ત્યાર બાદ રવઝ�ુલ
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અહબાબ વગેર�ની �રવાયત �ુજબ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે જયાર� ઈમામે હસનના ઝર�એ કહ�વડાવ્�
ત્યાર� તેઓ જવા તૈયાર થય. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
ચાલીસ ઔરતોને મરદ િસપાહ�ઓના લીબાસમાં �હફાઝત
માટ� સાથે કર� દ�ધી અને પોતે પણ બસરાથી થોડા માઈલો
�ુધી એમને વળાવવા માટ� સાથે ગયા

(અલ�ુઝર� �. ૨ ,

પાના નં. ૯૦) અને મોહમ્મદ �બન અબી બકરને ક�ું ક

,

એમને મંઝીલે મક�ુદ �ુધી પહ�ચાડ� આવો.
ત્યાર બાદ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
બસરાના બય� ુલ માલની �ંચણી કર�. તેમાંથી ૬ લાખ
પાણીદાર મોતી નીકળ્ય. એ બધા આપે લડાઈમાં ભાગ
લેનારાઓ વચ્ચે ત સીમ કર� દ�ધા અને અબ્�ુલ્લાહ ઈબ્
અબ્બાસને ત્યાંના ગવર્નર બનાવ્યા અને સોમવા. ૧૬
રજબ �હ.સ. ૩૬ ના �દવસે �ુફા તરફ રવાના થઈ ગયા. �ુફા
પહ�ચીને ત્યાં થોડા �દવસ રોકાયા અને તે દરિમધ્યાન �ુ ,
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ઈરાક, યમન, મીસર અને ખોરાસાનની વ્યવસ્થા ક. �ુંકમાં
એ ક� શામ િસવાયના બધા ઈસ્લામી દ�શો પર આપની સ�ા
સ્થાિપત થઈ ગઈ અને એ �દ�શાથી ક� હર�ફ ઈરાક પર
કબ્જો કર� ન બેસે એટલે �ુફાને દા�લ �ખલાફત બનાવી
દ��ુ.ં
ઈબ્ને ખલ�ુન લખે છે ક� જંગે જમલ પછ�
િસસ્તાનમાં બળવો થયો હઝરત

, રબીઅ ઈબ્ને કઅસ

�બર�ને મોકલીને તેને દબાવી દ�ધો.
તાર�ખે ઈસ્લામમાં છે ક� ત્રી� સાહ�બના દોરમ
ફારસના લોકોએ બળવો જગાડ� અને સરકશી કર�ને ફારસના
વાલી અબ્�ુલ્લા �બન મોઅમ્મરને માર� ના. ઈસ્લામી
લશ્કરને પણ ફારસની હ , ��
ુ ુ દથી હાંક� કાઢ�ુ.ં એ વખતે
ફારસની લશ્કર� છાવણી�ું મથક અસ્તગર હ�. ઈરાનનો
છે લ્લો રાજવી યઝદ� જદર્ ઈબ્ને શહ�રયાર ઈબ્
ફારસના લોકો સાથે મળ� ગયો હતો. જનાબે ઉસ્માન

સરા
,
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અબ્�ુલ્લાહ ઈબ્ને આિમરને �ુકમ કય� ક� તે બસરા અ
ઉમ્માના લશ્કરને ભેગા કર�ને તેના પર ચઢાઈ ક. એણે
�ક
ુ મની તાઅમીર કર�. અસ્તગરની સીમામાં

જબરદસ્ત

લડાઈ થઈ , �ુસલમાન કામ્યાબ થયા અને અસ્તગર લ
લી�ુ.ં
અસ્તગરને લઈ લીધા બાદ �.સ. ૩૧ માં યઝદ�
જદર , રયથી ખોરાસાન અને ખોરાસાનથી મવર્ પહ�ચી ગયો
અને ત્યાં જ એણે �ુકામ નાખ્. એની સાથે ચાર હ�ર
માણસ હતા. મવર્માં તે ચીનના ખાકાનના કાવત્રાનો ભ
બનીને મરાયો અને અજમના રાજવીઓના કબ્રસ્તાનમાં તે
દફન કર� દ� વામાં આવ્ય.
જમલની લડાઈ બાદ ખોરાસાનના આ સ્થળે બંડ
�ગ્�ુ. એ વખતે હર�સ ઈબ્ને ��બર જઅફ� ગવનર્ર હ.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે મવર્ના નાપસંદ ક�યાનો
લાવવા માટ�

ખાલીદ ઈબ્ને �ુરાર્ ય�ુર્ઈને મોક. ત્યાં
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આગળ લડાઈ થઈ અને હર�સ ઈબ્ને ��બર જઅફ�એ યઝદ�
જદર ્ ઈબ્ને શહ�રયાર ઈબ્ �કસરાની ��ું ત્રી� દૌરમાં �ુ
કરવામાં આવ્�ું હ�ુ. બે શાહઝાદ�ઓ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં મોકલી એક�ું ના‘શહ�રબા�ુ’
અને બી��ું નામ ‘ગીહાન બા�ુ ’ હ�.ું હઝરતે શહ�રબા�ુને
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ અને ગીહાન બા�ુને મોહમ્
ુ ન
ઈબ્ને અ�ુબકરને અતા ફરમાવી.

*****
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િસફફ�નની લડાઈ
િસફફ�ન �રાતની આથમણી �દશાએ �રક કા અને
બા�લસ વચ્ચે આવેલી એક જગ્યા�ું નામ . આ જગ્યાએ
જનાબે અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ અને મોઆવીય
વચ્ચે જબરદસ્ત લડાઈ થઈ હત. જગે
ં જમલ બાદ હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામે િનમેલા શામના ગવનર્ર સહલ �
હનીફ� �ુફા આવીને ખબર આપી ક� શામમાં બળવો થએલ છે .
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે મોઆવીયા પ
બયઅતની માગણી કરતો એક પત્ર મદ�નાથી અને બીજ
�ુફાથી મોકલ્યો પણ તેનો કોઈ નતીજો ન નીકળ્. શામી
લોકો લશ્કર એક�ું કરવામાં મશ�ુલ હત. એક લાખ વીસ
હ�ર�ું લશ્કર લઈને િસફફ�ન પહ�ચી ગયે. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ પણ .સ. ૩૬

માં શવ્વાલ મહ�નામાં

તખ�લયા અને મદાઈન થઈને �રક

કા પહ�ચ્ય. હઝરતના
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લશ્કરની સંખ્ય૯૦ હ�ર હતી. રસ્તામાં લશ્કર પ્યા�ુ થ�
તો એક રા�હબના �ચ�યા પર એક જગ્યા ખોદ� તેમાંથી એક
એવો ચશ્મો બરઆમદ કય� ક� �ને બહાર કાઢ�ું કોઈ નબી ક�
વસી િસવાય બી� કોઈના માટ� શ� નહો�.ું
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે પોતાના લશ્કર
સાત િવભાગમાં વહ�ચી નાખ્�ું અને મોઆિવયાએ પણ  જ
પ્રમાણે ક�. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ � કાથી રવાના
થઈને �રાતને ઓળંગી હઝરતના લશ્કરની મોખર� જતી
�ુકડ�ના માગર્માં શામની હરાવળ �ુકડ� આવીને ઉભ , પણ
હાર ખાઈને શામી સાથે ભળ� ગઈ. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ�ું લશ્કર િસફફ�નમાં ઉત�ુ� તો �ણવા મળ્
ક� �રાતના ઘાટ પર શામી લશ્કર� કબ્જો જમાવી દ�ધો 

,

અને નહ�રમાંથી અલ્વી લશ્કરને પાણી લેવા દ�વા નથ
માંગ�.ું હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ક�ટલાય સંદ�શવાહક
મોકલ્યા અને પાણી લેવા પર પ્રિતબંધ �ુકવામાં આવ્યો
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તે ઉઠાવી લેવા માટ� ક�ું પણ વાત સાંભળ� ન�હ. એટલે �તે
લશ્કર�જબરદસ્ત �ુમલો કર�ને ઘાટ તેના હાથમાંથી છ�નવી
લીધો. ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� ઘાટ પર કબ્જો કરવામાં
જનાબે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ તથા હઝરત અબ્
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલા ઘણી જ બહા�ુર�નો �ુરાવો આપ્યો તો.
હઝરતે ઘાટ પર કબ્જો કર� લીધા બાદ એલાન
કરાવી દ��ું ક� પાણી કોઈના માટ�

ુ
બંધ નથી. મતાલે�સ

સોઉલમાં છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે વારંવા
મોઆિવયા પર �ુલહ
ે ના કહ�ણ મોકલાવ્યા પણ તેની કશ જ
અસર ન થઈ. �તે માહ�

ઝીલ્હમાં લડાઈ શ� થઈ અને

આખો મ�હનો લડાઈ ચાલી. છે વટ� મોહરર ્મ �.સ. ૩૭

માં

લડાઈ બંધ રહ� અને પહ�લી સફરથી મસાણ �ુદ્ધ શ� થ�.
ઈવ�ગ લખે છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ને કચવાત
મને તલવાર ઉપાડવી પડ�. ચાર મહ�ના �ુધી

નાની નાની

લડાઈઓ થતી રહ� , �માં શામના ૪૫ હ�ર માણસો ખપી
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ગયા. હઝરતના લશ્કરના માણસોની તેનાથી અધ� �ુવાર�
થઈ. �ઝક�લ અબ્બાસમાં છે ક� અમી�લ મોઅમેનીન પોતાની
�ુદ્ધકળા અને બહા�ુર�થી �ુશ્મનની સેનાના

કા છોડાવી

દ� તા હતા. અમ્ર �બન આસ અને બશીર �બન ઈરતાત પ
આપે �મ
ુ લો કય� તો તેણે જમીન પર લેટ�ને શમર્ થાય એ�ું
�ૃત્ય ક�ુ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે મ��ું ફ�રવી લી.
અને તે ઉઠ�ને મેદાન છોડ�ને ભાગી ગયા.
ઈિતહાસકારો�ું બયાન છે ક� પહ�લી સફરથી સાત
�દવસ �ુધી સતત રાત �દવસ લડાઈ ચાલી

, લોકોએ

મોઆિવયાને સલાહ આપી ક� તમે પોતે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના �ુકાબલા માટ� નીકળો પણ તેણે એ વા
ક�ુલ ન કર�. એક �દવસે ચા�ુ લડાઈએ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે પડકાર કય� ક� �હન્દાના �ુત્ર શા માટ�
�ુસલમાનોને કપાવી રહ્યો . આવને સામે આપણે બંને એક
બી�થી લડ�ને લડાઈનો િનકાલ પતાવી દઈએ. ક�ટલાક
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ઈિતહાસકારો કહ� છે ક� આ �ુદ્ધમાં મોઆિવયાન૯૦ હ�ર
માણસો મરાયા અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન૨૦
હ�ર િસપાહ� માયાર ્ ગયા અને૧૩ મી સફર �હ.સ. ૩૭ માં
ચાલબા� અને જનતાની બગાવતના કારણે લવાદોના
ફ�સલાના હવાલાથી લડાઈ બંધ થઈ.
ઈિતહાસમાં છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
િસફફ�નની લડાઈમાં ક�ટલીયવાર વેશ પલ્ટો કર�ને લડ�.
એકવાર ઈબ્ને અબ્બ , રબીઆનો �લબાસ પહ�ર�ને અને
એક વાર અબ્બા , હા�રસનો �લબાસ પહ�ર�ને �મ
ુ લો કય�
અને કર�બ ઈબ્ને સબ્બાહ હમીર�ના �ુકાબલા માટ� નીકળ્
તો આપે આપના ફરઝંદ હઝરત અબ્બાસનો �લબાસ પહ�ર�
લીધો. લડાઈ �ુબ જોરશોરથી ચાલી રહ� હતી તે વખતે
અમ્માર �બન યાિસર �મની ઉમર૩૯ વષર્ની હત. મેદાને
પડ�ા અને ૧૮ શામીઓને

કત્ કર�ને શહ�દ થઈ ગયા.

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ આપની શહાદતથી ગમગી
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થયા. ઈવ�ગ લખે છે ક� અમ્મારની શહાદત પછ� હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામે બાર હ�ર સવારો�ું લશ્કર લઈને
ગઝબનાક મારો ચલાવ્યો અને �ુશ્મનોની સફોને િવખેર
નાખી, મા�લક� અશ્તર� પણ બે�ુમાર

જબરદસ્ત મારાઓ

ચલાવ્ય.
બી� �દવસે સવાર� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
ફર� પાછા શામી લશ્કરને �ુખાિતબ કર�ને ફરમાવ્� , "લોકો
સાંભળ� લો ક� અલ્લાહના �ુકમોની અવગણના થઈ રહ� છ.
એટલે મજ�ુર�થી �ુ ં લડ� રહ્યો �ં અને ત્યાર બાદ આ
�મ
ુ લા શ� કર� દ�ધા અને લાશોના ઢગલા ખડક� દ�ધા.
લડાઈ ઘણા જ જોરશોર સાથે ચા�ુ હતી.
લશ્કરની જમણી અને ડાબી પાંખ અબ્�ુલ્લાહ અને મા�લ
અશ્તરની સરદાર� હ�ઠળ હત. �ુ મ્માની રાત હત

, આખી

રાત લડાઈ ચા�ુ રહ�. આઅસમે �ુફ�ની �રવાયત �ુજબ બંને
પક્ષન૩૬ હ�ર સૈિનકો માયાર ્ ગય. ૯૦૦ માણસો હઝરત
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અલી અલ�ય્હસ્સલામના હાથે કપા, મોઆિવયાના લશ્કરથી
અલ ગેયાસ અલ ગેયાસના અવાજો બલન્દ થવા લગ્ય
એટલે �ુધી ક� સવાર થઈ ગઈ અને બપોર �ુધી જગનો
ં
િસલિસલો ચા�ુ રહ્. મા�લક� અશ્તર �ુશ્મનોના તં�ુઓ �ુધ
પહ�ચી ગયા. મોઆિવયા ભયમાં આવી જવાની અણી પર
હતો અને લશ્કર ભાગવાની તૈયાર�માં હ�ુ. િવજય ફક

ત

હાથવ�ત છે ટો હતો ત્યાં અમ્ર �બન આ૫૦૦ �ુરઆન નેઝા
પર બલંદ કરાવી દ�ધા. એકદમ ક�ટલાક આગળ આવી ગયા.
અશઅસ ઈબ્ને કય , �ુસઅદ ઈબ્ને મઝ , ઝયદ ઈબ્ને
હસીન વગેર� લોકોએ સામાન્ય સૈિનકોને એટલી હદ� બેહકાવ્ય
ક� લોકો એમના ફર� બમાં આવી ગયા અને િવરોધ કરવા
તૈયાર થઈ. ગયા મા�લક� અશ્તર� તેથી મજ�ુર થઈને આગળ
વધતા કદમ અને વ�ઝાતી તલવારો રોક� દ� વી પડ�.
ઈિતહાસકાર �ગબન લખે છે . શામનો અમીર ભાગવાની
તૈયાર� કર� રહ્યો હત પરં � ુ ખાતર� � ૂવર્કની ફતે , ફોજના
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િવરોધ અને નાફરમાનીના કારણે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના હાથથી �તની બા� છ�નવાઈ .
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને લાચાર�થી �ુદ્ધ બંધી
લેવી પડ�. �તમાં જનતાએ મોઆિવયા તફરથી અમ્ર આસન
અને હઝરત તરફથી આપની મર� િવ�દ

, અ�ુ �ુસા

અશઅર�ને લવાદ તર�ક� નીમ્યા અને નકક� ક�ુર્ ક� તે
પોતાનો �ુકાદો રમઝાનમાં �મ� ુલ �ુ ન્દલમાં સંભળાવ.

*****
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લવાદોનો �ુકાદો
અલ ગરઝ અમ્રઆસ અને અ�ુ �ુસા અશઅ

,

રમઝાન મ�હનામાં ચારસો માણસો સાથે અઝરખ �ુકામે
ભેગા મળ્યા અને એમણે બંનએ
ે મળ�ને �ખલાફતપદ પરથી
હઠાવી દ� વા માટ� નો � �ુકાદો આપવા�ું નકક� ક�ુ� તે
સંભળાવવા માટ� ગોઠવણી કર�. િમમ્બર પર જઈને એલાન
કરવાનો વખત આવ્યો તો અ�ુ �ુસાએ અમ્ર આસને ક�
તમે જઈને પહ�લા તમારો �ુકાદો સંભળાવો પછ� �ુ ં મારો
�ુકાદો સંભળા�ું અમ્ ક�ું, ના તમે �ુ�્ગ છ
ર
, આપ પહ�લા
�ુકાદો સંભળાવો. એટલે અ�ુ �ુસા િમમ્બર પર ચઢ�ા અને
લોકોને �ુખાિતબ કર�ને ક�ું ક� �ુ ં અલીને �ખલાફતના
અિધકાર પરથી �ુર ક� �ં

, એટ�ું કહ�ને િમમ્બર પરથી

ઉતર� ગયા અને અમ્ર આસને ક�ું હવે તમે તમારો �ુકાદ
સંભળાવો. બંને વચ્ચે થએલી સમ�ુતી �ુજબ અ�ુ �ુસાને
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ખાતર� હતી ક� એ પણ મોઆિવયાને �ુર કરવાની �હ�રાત
કરશે. પણ એણે તો આનાથી ઉલ્�ું ક�ુ.

અને ક�ું ક� અ�ુ

�ુસાના �ુકાદાને ટ� કો આ�ું �ં અને અલીને રાજસ�ા પરથી
હટાવીને તેમની જગ્યાએ મોઆિવયાને ખ�લફા �હ�ર ક� �.
એ સાંભળ� અ�ુ �ુસા બ�ુ જ ખફા થઈ ગયા. પણ તીર
કમાનથી નીકળ� �ુ� ું હ�.ું ફ�સલો સાંભળ� મજમા પર
સ�ાટો છવાઈ ગયો. અલી અલ�ય્હસ્સલામ

�ુસ્�ુરાને

પોતાના તરફદારોને ક�ુ.ં "�ુ ં ન્હોતો કહ�તો ક� ફર�બ િસવાય
કંઈ નથી.

*****
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જગે
ં નહ�રવાન
લવાદોના અથર્હ�ન �ુકાદાને હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ અને તેમના તરફદારોએ રદ કર� દ�ધો અન
અલી અલ�ય્હસ્સલામે બી�વાર મોટા પાયા પર લશ્
લઈને ચઢાઈ કરવાનો િનણર્ય કર� લીધ. હ� એનો સમય
આવે તે પહ�લાં તો આપને ખાર�ઓના બળવાના સમાચાર
મળ્ય, એમ �ણવા મળ્�ું ક� � લોકો િસફફ�નમાં લડાઈ
રોકવાના �ખલાફ હતા તે હવે હઝરતના સખ્ત �ુખા�લફ
થઈને હરવરા નામના �ુકામે આવી રહ્યા . પાછળથી
�ણવામાં આવ્�ું ક� એ લોકો બગદાદથી ચાર ફરસખના
ફાસલા પર આવેલા નહ�રવાન નામના સ્થળે૧૦ મી
શવ્વા, �હ.સ. ૩૭ ના રોજ પહ�ચી ગયા છે અને ત્યાં
�ુસલમાનોની સતામણી કર� રહ્યા . હઝરતે મજ�ુર થઈને
એમના પર ચઢાઈ કર�. એમના બાર હ�ર માણસોમાંથી
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ક�ટલાક �ુફા અને ક�ટલાક મદાયન ચાલ્યા ગય.ક�ટલાક�
બયઅત કર� લીધી. અને ચાર હ�ર માણસો લડવા માટ�
તૈયાર થયા.�તે લડાઈ થઈ અને તેમાંના નવ માણસો
િસવાય બધા જ મરાયા.

*****
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મોહમ્મદ ઈબ્ને અબી બકરની દદર્ન
મોત
મોહમ્મદ ઈબ્ને અબી બકર મીસરના ગવનર
હતા. હર�ફ પક્ષ તરફથી અમ્ર �બન આ૬ હ�ર�ું લશ્કર
આપીને તેમનાથી �ુકાબલો કરવા મોકલ્ય , મોહમ્મદ� હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામને એ વાતની ખબર આ. હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામે ખબર મળતાની સાથે મા�લક� અશ્તર
તેમની �ુમક� મોકલ્ય. હર�ફને જયાર� ખબર પડ� ક� મા�લક�
અશ્તર મોહમ્મદની મદદ� મીસર જવા ઉપડ� ગયા છે ત્યા
હર�ફ� અરિશયા �ુલ્�મના જમીનદારને કહ�વડાવ્�ું ક� તમ
મા�લક� અશ્તરને દાવત આપીને તેમ�ું કાસળ કાઢ� નાખ
એ માણસે એમના કહ�વા પ્રમાણે ક�. મા�લક� અશ્તર જયાર�
ત્યાં પહ�ચ્યા ત્યાર� એણે તમને રોઝ
ે
ો ખોલવાની દાઅ

,
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આપી અને એ વખતે �ૂ ધામાં ઝેર પાઈને તેમની શહાદત
નીપ�વી.

(તાર�ખે કાિમલ, �. ૩, પાના નં. ૧૪૧)
આ તરફ મા�લક� અશ્તર શહ�દ થયા અને પેલી

તરફ અમ્ર આસે મોહમ્મદ �બન અ�ુ બકર પર �ુમલો ક
દ�ધો. મોહમ્મદ� તેમનો બરાબર સામનો કય� પણ ક�દ
પકડાયા. એમને મોઆિવયા �બન હદ�� , હાક�મના �ક
ુ મથી
ગઘેડાની ખાલમાં સીવીને �વતા સળગાવી દ�ધા. હઝરત
ઉમ્�ુલ મોઅમેનીનને જયાર� આ ભયંકર મોતની �ણ થઈ
ત્યાર� તેઓ ઘણા રં�દા થયા અને �વતા રહ્યા ત્યાં �ુધી
નમાઝ બાદ �ુશ્મન માટ� બદ�ુઆ કરતા હત. (તાર�ખે
કામીલ, �. ૩ , પાના નં.૧૪૩) અમી�લ મોઅમેનીન આ
ઘટનાથી બહ�દ રં �દા થયા આ બનાવ �હ.સ. ૩૮ નો બનાવ
છે .

*****
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હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ ની િવલા
એ

જ વષર્માં એટલે ક� �.સ. ૩૮ ના

જમાદ�ઉસ્સાની મહ�નાની૧૫ મી તાર�ખે હઝરત ઈમામે
ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલા , જનાબે શહ�રબા�ુ �બન્તે
યઝદ� જદર ્ ઈબ્ને શહ�રયાર ઈબ્ �કસરા શાહ� ઈરાનની �ુખે
જન્મ પામ્.

*****
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
શહાદત
િસફફ�ના લવાદના ફ�સલા બાદ , હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલ એ નતી� પર પહ�ચ્યા ક� એક િનણર્યાત્
�મ
ુ લો કરવો જોઈએ અને આપે તેના માટ�

તૈયાર�ઓ શ�

કર� દ�ધી. િસફફ�ન અને નહ�રવાનથી પાછા ફયાર

, પણ

પોતા�ું ધ્યાન એ તય્યાર�ઓ પર ક�ન્દ્રીત કર� દ��ું
તેની પાછળ સતત પ્રયત્નશીલ  , એટલે �ુધી ક� બધી
તૈયાર�ઓ �ુકમ્મલ થઈ ગ. દસ હ�રની સેનાના સેના
નાયક ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલને બનાવ્ય. દસ હ�રની
સેના પર સરદાર કયસ બીન સઅદને નીમ્યા અને દસ
હ�રની સેના પર અ�ુ અય્�ુબ અન્સાર�ને નીમ. ઈબ્ને
ખલ�ુન લખે છે ક� સેનાની �ુકમ્મલ ફ�હ�રસ્ત તૈયાર કરવામા
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આવી. સેનામાં િસ�ેર હ�ર �ુદ્ધકળાના અ�ુભવી સેનાન ,
િસ�ેર હ�ર �બન અ�ુભવી અને આઠ હ�ર મ�ુ ર વગર્ના
લોકો શાિમલ હતા , પણ �ુચનો �દવસ આવ્ય તે પહ�લાં જ
ઈબ્ને �ુલમના હાથે આપ �મે શહાદત પી �ુકયા.
જયાર� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ શામ પ
ચઢાઈ કરવા માટ� રવાનગીની
બરાબર એ

તૈયાર� કર� રહ્યા હ ,

જ સમયે ઈબ્ને �ુલ્�મે આપના સર પ

મરણતોલ ઘા કરવો તે બતાવી આપે છે ક� એની �ડાણમાં
કોઈ મોટ� સા�ઝશ હતી.
�ઝક્ર� અબ્બાસમાં ક� અબ્�ુરર્હમાન ઈબ્ને �ુલ્
�ુફા પહ�ચીને એક તલવાર એક હ�ર �દરહમમાં ખર�દ�
અને તેને ઝેર પા�ુ.ં મોકાની તલાશમાં �ુફાની શેર�ઓના
ચકકર કાપવા લાગ્ય. એ દરિમધ્યાનમાં એની નજર એક
�પાળ� ઓરતના ચહ�રા સાથે ટકરાઈ , એ ઓરત�ું નામ હ� ું
કોતામા �બન્તે નખ્ , ઈબ્ને �ુલ્�મ એ લલનાનો આશી
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બની ગયો અને તેનાથી �ુલાકાતની કોિશશ શ� કર� દ�ધી.
�તે વાત નકક� થઈ અને શાદ�ની વાત પાક� કર� લેવામાં
આવી. મહ�રની વાત આવી તો એ લલનાએ ત્રણ હ�
અશરફ�ઓ અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ�ું મા�ું માગ્.
ઈબ્ને �ુલ્�મે જવાબ આપ્યો મને મં�ુર , �ુદાની કસમ તે
તો એવી ચીઝ માગી છે �ના માટ� મને આ શહ�રમાં
મોકલવામાં આવ્યો છ , અલબ�ા તાર� પણ તારો વાયદો
પાળવો પડશે. તેણીએ ક�ું તેમજ થશે.
પછ� આ બાબતે વચનની આપ

લે અને વચન

પાલનની પરસ્પર ક�ુલાત લીધા બાદ ઈબ્ને �ુલ્
પોતા�ું કામ �ુ�ં પાડવા માટ� ની વેતરણમાં પડ� ગયો

,

સવાએક� મોહર� કા (પા. ૮૦)માં છે ક� , શબીબ ઈબ્ને બહ�રા
અશજઈ પણ આ કામમાં ઈબ્ને �ુલ્�મની મદદમાં હ.
કોતામાએ ઈબ્ને �ુલ્�મની મદદ માટ� બી� ક�ટલાક માણસ
પણ ઉભા કયાર ્ હત. કોતામાએ એવી મહ�ર માગી �ની
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િમસાલ અરબ અને અજમમાં મળશે ન�હ. તાર�ખે અહમદ�માં
રવઝ� ુલ અહબાબના હવાલાથી લખ્�ું છે ક� શહાદતનો
સમય ન�ક આવતાં આપે ઘણીવાર એનો ગ�ભ�ત અને
સાંક�િતક ર�તે ઈશારો ફરમાવ્યો હત.
મન�ુલ છે ક� એક �દવસ આપ �ુત્બો ફરમાવી
રહ્યા હ. અચાનક ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ �ુત્
દરિમધ્યાન ત્યાં આવી ચઢ. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
તેમને �ુછ�ું બેટા આ� કઈ તાર�ખ છે અને આ મહ�નાના
ક�ટલા �દવસ વીતી ગયા ? એમણે અઝર્ કર� બાબા� , ૧૩
�દવસ વીતી ગયા. પછ� ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ તર
ુ ન
મો�ુ ં કર�ને �ુછ�ું બેટા હવે મહ�નો ખતમ થવામાં ક�ટલા
�દવસ બાક� રહ� ગયા છે . એમણે જવાબ આપ્યો બાબા�ન
૧૭ �દવસ રહ� ગયા છે . ત્યાર બાદ આપે આપની ર�શ
�ુબારક પર હાથ ફ�રવીને ફરમાવ્�ું"�ુંક સમયમાં �ુરાદ
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કબીલાનો એક ના�ુરાદ માણસ માર� દાઢ�ને મારા માથાના
લોહ�થી રં ગવાનો છે .
એક �દવસ એક ફરઝંદને ત્યા , અને એક �દવસ
બી� ફરઝંદને ત્યાં જમણ લે�ું એ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામનો દસ્�ુર હતો અને ત્યાં માત્ર એક
જમતા હતા. �રવાયતમાં છે ક� આપની �ુત્રી ઉમ્મે �ુલ્�ુ
ફરમાવ્�ું ક� �ૂંક સમયમાં �ું તમારાથી િવદાય થવાનો �. એ
સાંભળ�ને તેઓ રડવા લાગ્ય. આપે ફરમાવ્�ું મોતથી કોઈ
�ટકારો નથી. બેટ�

, મ� આજ રાતે સરવર� કાએનાત

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને સ્વપ્નમા, ક�
તેઓ મારા માથામાં લાગેલી �ુળ સાફ કર� રહ્યા છે અન
ફરમાવે છે ક� તમે તમાર� બધી ફરજો અદા કર� �ુ�ા છો.
હવે માર� પાસે આવી �ઓ.
ઈિતહાસકારોનો ઈ�ેફાક છે ક� � રાતની સવાર�
આપ શહ�દ થયા તે રાતે આપ �ુતા ન હતા. આપની એ
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રાત એવી ર�તે વીતી ક� આપ થોડ� થોડ� વાર� �ુસલ્લા
પરથી ઉઠ�ને ઘરના સહ�નમાં આવતા અને આસમાન તરફ
જોઈને ફરમાવતા ક� , મારા આકા સરવર� કાએનાતે સા�ું
ફરમાવ્�ું છે ક� મને શહ�દ કર� દ�વામાં આવશ. સવાર� જયાર�
�ુબ્હની નમાઝના ઈરાદાથી બહાર નીકળ્યા ત્યાર� ઘર
પરસાળમાં બતકોએ આપના પાલવને થામી લી�ું અને
ચીસાચીસ કરવા લાગી. કોઈએ રોક� તો આપે ફરમાવ્�ુ

,

તેમને ન રોકો એ મારા પર નવહા કર� રહ� છે . પછ� આપ
દોલતસરાથી બહાર આવ્યા અને �ુફાની મ�સ્જદમાં દાખ
થયા. અઝાન આપવાની જગ્યાએ જઈને અઝાન આપી અને
પછ� નમાઝમાં મશ્�ૂલ થઈ ગય. આપ પહ�લા સીજદામાં
ગયા ત્યાર� ના�ુરાદ ઈબ્ને �ુલ્�મ સર� અકદસ
તલવારનો ઘા કય� ખંદકની લડાઈમાં અમ્ર બીન અબ્દની
તલવારનો ઘા લાગ્યો હતો ત જ જગ્યાએ આ વખતે પણ ઘા
લાગ્ય. આપ તે જ વખતે જમીન પર પડ� ગયા અને લોટવા
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લાગ્ય. આપને ઘા લાગવાની સાથે આસમાનથી અવાઝ
આવ્યો"અલા કોતેલલ અમી�લ મોઅમેનીન"આગાહ થાઓ ક�
અમી�લ મોઅમેનીન કત્ થયા છે . આપે પણ પોતાના ઝખ્મ
પર માટ� નાખીને ક�ું

"�ઝતો બેર�બ્બલ કાઅબ કાબાના

રબની કસમ �ુ ં આ� કામ્યા થયો.
આપના સર �ુબારક પર વાર કયાર ્ પછ� ઈબ્ન
�ુલ્�મ ભાગ્ , લોકો એને પકડવા પાછળ દોડ�ા. �ઝક�લ
અબ્બાસ(પા. ૪૦)માં છે ક� આપને લોહ�માં નાએલા જોઈને
ઔલાદ અને અસ્હાબ �ગયાર્ કરવા લાગ. આપે ફરમાવ્�ુ

,

"બસ હવે રોઈ �ુ�ા, મને હવે ઘર� લઈ ચાલો એ સાંભળ�ને
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલ , હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અને હઝરત અબ્બાસ આપને કામળ�માં નાખીને ઘર� લઈ
ગયા. ઘર� પહ�ચીને આપે સવારને સંબોધીને ક�ું ક� અય
સવાર � ું ગવાહ રહ�� ક� મ� કદ� પણ નમાઝ કઝા નથી થવા
દ�ધી. મારાથી �ુદા અને ર�ુલ િવરોધી કોઈ કામ નથી થ�ુ.ં
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તાર�ખે અહમદ� (પા. ૨૨૧)માં છે ક� કોઈ ઈલાજ કારગર ન
થયો અને આપની વફાતનો વખત આવી પહ�ચ્ય. તાર��ુલ
ઈમામત વસ સેયાસત (�. ૯ પાના નં. ૧૮૪)માં છે ક�
આપને � અિતશય ઝેર પાએલી તલવારથી ઝખ્મી કરવામાં
આવ્યા હતા તેટ�ું ઝહ�ર આખા મીસરની પ્ર� માટ� બસ હ.
તાર�ખે ઈબ્ને કાિમલમાં છે ક

, ઈન્તેકાલ વખતે આપે

નસીહતો અને વસીય્યતો ફરમાવ. � તકવા , સીલે રહ�મી ,
પરહ�ઝગાર� અને ઈબાદતના સંબધ
ં માં હતી. પછ� એક
નિવશ્તો લખીને આપ્. �કતાબે અખબાર� માતમ (પા. ૧૨૨)
અને ક�ટલાક ઈિતહાસના �ુસ્તકોમાં છ ક� આપની �ખદમતમાં
શરબત પેશ કરવામાં આવ્�ું તો આપે તેમાંથી થો�ુંક પીને
બાક��ું શરબત કાિતલને આપી દ��ુ.ં
આપે આખર� વખતે પોતાના બધા ફરઝંદોને
બોલાવીને તેમને ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને ઈમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની ઈતાઅત અને ઈમદાદ કરવાન
ુ ન
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�ક
ુ મ આપ્યો અને ફરમાવ્�ું ક� આ ર�ુ�ુલ્લાહ સલ્લલ્
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ફરઝંદો . ઉ�ુલે કાફ�
(પાના નં. ૧૪૧)માં છે ક� � ફરઝંદોને �હદાયત આપવામાં
આવી તેમની સંખ્યા બાર હત. આપે બધી

ઔલાદ અને

અજવાઝને ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામના હવાલે કયાર્ અ
હઝરત અબ્બાસને ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામના હવા
કર�ને ફરમાવ્�ું ક , આ તમારો �ુલામ છે કરબલામાં એ
તમને કામ આવશે. �કતાબે અક�ુલ ફર�દમાં છે ક� આપે અમ્ર
�ખલાફત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામને �ુ�ુદર્ ક . ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલ ,

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન

વસીય્ય્ત �ુજબ બરહક ખલીફએ ત કરાર પામ્ય.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા૨૧

મી રમઝાન

�હ.સ. ૪૦ ના રહ�લત ફરમાવી ગયા. એ તાર�ખે હઝરત ઈસા
અલ�ય્હસ્સલામને આસમાન પર ઉપાડ� લેવામાં આવ્યા હ
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અને હઝરત �ુસા અને �ુશઅ ઈબ્ને �ુન પણ ત

જ રાતે

વફાત પામ્યા હત.
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલ

,

ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ તથા અબ્�ુલ્લાહ બીન � અફર� આપને �
આપ્�ુ. મોહમ્મદ� હ �ફયાએ પાણી નાખવામાં મદદ કર�.
કફન પહ�રાવ્યા બાદ હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલા
જનાઝાની નમાઝ પઢ�. આપને � જગ્યાએ �ુસ્લ દ�વામા
આવ્�ું એ જગ્યાએ હઝરતે �ુહની �ુત્રી�ું ઘર . શહાદતના
વખતે આપની વય ૬૩ વષર્ની હત. ક�ટલાક ઈિતહાસોમાં છે
ક�, આપને � કબ્રમાં દફન કરવામાં આવ્યા તે હઝરત �ુ
બનાવેલ હતી. આપના જનાઝાને િસરાના તરફથી
ફ�રશ્તાઓએ �ચ�ો હત. તાર�ખે અ�ુલ ફ�દામાં છે ક�
ુ � ખાક કરવામાં આવ્ય
આપને નજફ� અશરફમાં �ુ�દ

, �

આ� પણ �ઝયારતગાહ� આલમ છે . � રાતમાં આપ શહ�દ
થયા તેની સવાર� બય� ુલ �ુકદ્દસનો � પત્થર ઉપાડવામ
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આવતો તેની નીચેથી તા�ુ ં લોહ� નીકળ� ું હ�.ું આપની
કબરને પોશીદા રાખવામાં આવી હતી.
ઝાલીમ બની ઉમય્યાના કારણે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામની કબર �પાવી દ�વામાં આ. ચોથી સદ�માં
રોઝાની કબર �ુફાના ખં�ડયરોની પાસેથી ન�ુદાર થઈ ગઈ.

*****
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હઝરતની અજવાઝ અને ઔલાદ
આપે દસ બીબીઓ સાથે િનકાહ કયાર ્ અને
ઈન્તેકાલના વખતે ચાર બીબીઓ હયાત હતી- અમામા

,

અસ્મ, લયલા અને ઉમ્�ુલ બની. આપ આપની પાછળ
દસ �ુત્રો અને અઢાર �ુત્ છોડતા ગયા. ઈરશાદ� �ુફ�દ
(પાના નં.૧૯૯)માં છે ક� આપના ૧૨ ફરઝંદો અને ૧૬
સાહ�બઝાદ�ઓ હતી. આપની નસલ પાંચ ફરઝંદોથી વધી
(૧) ઈમામે હસન

અલ�ય્હસ્સલ

,

(૨) ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલ (૩) મોહમ્મદ� હન� યા (૪) હઝરત અબ્બાસ
(પ) ઉમર �બન અલી

*****
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હઝરત ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલ

નામ

હઝરત હસન અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

હઝરત અલી ઇબ્ને અ�ુ તા�લબ

માતા

ુ જ�ત બીબી ફાતેમા ઝહરા
ખા�ને
ુ ાહ� અલય્હ
સલા�લ્લ

દાદા

હઝરત અ� ુ તા�લબ ઇબ્ને અબ્�ુ
ુ લીબ
��

દાદ�

બીબી ફાતેમા �બન્તે અસદ

નાના

હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ

આલેહ� વસલ્
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નાની

ુ �ુ બરા �બન્તે
બીબી ખદ�જ�લ

લકબ

ુ તબા, તક�, ઝક�, િસબ્તે
�જ

ખોવૈલદ
અકબર, તય્ય, �ુજજત, ઈમામે
ુ
મઅ�મ

�ુ િ� યત

ુ ોહમ્મ, અ�લ
ુ કાિસમ
અ�મ

જન્મ

મંગળવાર તાર�ખ ૧૫ રમઝાન,

જન્મ

ુ વ્વરા
મ�દના એ �ન

�હજર� સન ૩

સ્થળ
વફાત

��ુ વાર તાર�ખ ૨૮ માહ� સફર,
�હજર� સન ૫૦
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ુ વ્વર, જ�ર�લ
ુ
મ�દના એ �ન

સ્થળ

બક�અના કબ્રસ્તાન

વય

૪૭ વષર

ઔલાદ

ુ �ાબ,
(દ�કરા) ઝયદ, હસને �સ
ઉમ�, કાિસમ, અબ્�ુરર્હમ,
અબ્�ુલ્લ, �ુસૈનેઅસરમ, તલહા.
(દ�કર�) ઉમ્�ુલ હસ, ઉમ્�ુલ
�ુસૈન, ફાતેમા, ઉમ્મે સલમ,
�કય્ય, ઉમ્મે અબ્�ુલ.
*****
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હઝરત ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલ

, હઝરત

અલી અલ�ય્હસ્સલામ અને હઝરત ફાતેમા સલા�ુલ્લા
અલય્હાના ફરઝંદ તથા હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ અને ખદ�જ�ુલ 

બરાના

નવાસા તથા હઝરત �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના ભાઈ હ.
ુ ન
�ુદાવંદ� આલમે આપને માઅ�ુમ

, મન્�ુસ અને આ�લમે

ઈલ્મે લ�ુ�ી લેખવ્યા .
૧૫ મી રમઝાન �હ.સ. ૩

ના �દવસે મદ�નએ

�ુનવ્વરામાં પેદા થયા હત. િવલાદત પહ�લાં ઉમ્મે ફઝલ

,

ખ્વાબમાં જો�ું ક� ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમના �સ્મે �ુબારકનો એક �ુકડો મારા ઘર� જઈ
પહ�ચ્યો છ. એ ખ્વાબ ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ પાસે બયાન કય

, આપે ફરમાવ્�ું તેની
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�ગર ફાતેમાના બદનથી

અનકર�બ એક બાળક પેદા થશે. હઝરત ર�ુલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ઘરમાં આપની િવલાદતન
�ુશાલીનો આ પહ�લો પ્રસંગ હ.
િવલાદત બાદ હમ્ઝા નામ નકક� થઈ ર�ું હ�ુ.
પણ સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમે �ુદાના �ુકમને અ�ુસર�ને જનાબે �ુસા
પયગમ્બરના વઝીર હા�નના ફરઝંદોના નામ શબ્બર પરથ
આપ�ું નામ હસન રાખ્�ુ. ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામન
પયદાઈશ બાદ �બ્રઈલે અમીને હઝરતની �ખદમતમાં એ
સફ�દ ર� શમી �માલ પેશ કય� �ના પર "હસન લખે� ું હ�.ું
ઈલ્મે નસબના િનષ્ણાંત�ું કહ��ું છે ક� �ુવંદ� આલમે ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના બંને શાહઝાદના નામો નઝરોથ
�પા રાખ્યા હત , આ પહ�લાં કોઈ�ું નામ હસન ક� �સ
ૈ
ુ ન
રાખવામાં આવ્�ું નથ.
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જયાર� ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદ
થઈ અને આપને હઝરતની સેવામાં લાવવામાં આવ્યા તો
ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
અનહદ �ુશી થઈ. આપે આપની ઝબાને અકદસ એમના
દહને �ુબારકમાં આપી , બાળકને પોતાના ખોળામાં લઈ
પ્યાર કય , જમણા કાનમાં અઝાન અને ડાબા કાનમાં
એકામત ફરમાવી અને ત્યાર બાદ બાળકના મ�ઢામાં પોતાની
�ભ દઈ દ�ધી. ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ તેને �ુસવ
લાગ્ય, પછ� આપે દોઆ ફરમાવી ક� �ુદાયા એને અને એની
ઔલાદને � ું તાર� પનાહમાં રાખ�. ક�ટલાક લોકો�ું કહ�� ું છે
ક� ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામને દહને ર�ુલ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમનો લોઆબ �ુસવાનો મોક
ઓછો અને ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને વધાર� મોક
ુ ન
મળ્યો હત. એટલે નસલ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામાં �ુન્ત�
ુ ન
થઈ ગઈ.
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આપની િવલાદતના સાતમા �દવસે હઝરતે �ુદ
પોતાના દસ્તે �ુબારકથી અક�કો ફરમાવ્યો અને સરના વા
�ુડં ાવીને તેના વજન બરાબર ચાંદ�નો સદકો કય�. આપના
અક�કામાં �ુમ્બો ઝબ્હ કરવામાં આવ્યો .
આપની �ુિ�ોયત માત્ર અ�ુ મોહમ્મદ જ .
આપના અલ્કાબ ઘણા છ. તેમાંથી તય્ય , તક�, િસબ્ત અને
સય્યદ વધાર� મશ�ૂર છ. �ઝયારતે આ�ુરા પરથી જણાય છે
ક� આપના લકબ નાસેહ અને અમીન પણ હતા.
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ પયગમ્બર� ઈસ્
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના નવાસા.
પણ �ુરઆને મ�દ� એમને ફરઝંદ� ર�ુલનો દરજ્જો આપ્ય
છે . અને પોતાના પાલવમાં અસંખ્ય જગ્યાએ આપન
તઝક�રાને સ્થાન આપ્�ું . �ુદ સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે બે�ુમાર હદ�સો આપન
સંબધ
ં માં ઈરશાદ ફરમાવી છે . એક હદ�સમાં � હઝરત
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ઈરશાદ ફરમાવ્�ુ
ક�, �ુ ં હસનૈન અલ�ય્હસ્સલામને દોસ્ત રા�ું , અને � એમને
દોસ્ત રાખે તેમને પણ કદરની નજર� િનહા�ં �. એક
સહાબી�ું બયાન છે ક� મ� ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમને એવી હાલતમાં જોયા ક� તેઓ એક ખભા
પર બંનન
ે ા મ�ઢા પર �ુબનો
ં
કર� રહ્યા . એક સહાબી�ું
બયાન છે ક� એક �દવસ હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ નમાઝ પઢ� રહ્યા હતા તે વખતે હસન
અલ�ય્હસ્સલને આપની પીઠ પર બેસલ
ે ો જોયા. સહાબી�ું
કહ�� ું છે ક� �ુ ં ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામને તે �દવસથી બ�
દોસ્ત રાખવા લાગ્યો � �દવસે મ� એમને ર�ુલ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ખોળામાં બેસીને તેમની દાઢ
સાથે રમતા જોયા.
એક �દવસ સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામને ખ
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પર બેસાડ�ને લઈ જતા હતા. એક સહાબીએ ક�ું સાહ�બઝાદા
તમાર� સવાર� ક�ટલી સરસ છે . � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ું એમ કહો ક� સવ
ક�ટલો સરસ છે . ઈમામ �ુખાર� અને ઈમામ �ુ�સ્લમ લખે છે
"એક �દવસ ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામને ખભા પર બેસાડ�
ફરમાવી રહ્યા હ. "�ુદાયા �ુ ં આને દોસ્ત રા�ું �. � ું પણ
એનાથી મહોબ્બત ક. એક �દવસ � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ નમાઝે જમાઅત પઢાવી રહ
હતા ત્યાં અચાનક ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ ત્યાં
ચઢ�ા અને દોડ�ને આપની પીઠ પર ચઢ� ગયા. એ જોઈને
ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
ઘણીજ આ�હસ્તાથી મા�ું ઉપાડ�ુ. નમાઝ ખતમ થયા પછ�
મ� તેમને વાત કર� તો એમણે ફરમાવ્�ુ , માર� ઉમ્મીદ ના
�લ છે આ મારો ફરઝંદ સૈયદ છે અને �ુ ઓ �ુંક વખતમાં એ
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બે મોટા �ૂથો વચ્ચે �ુલેહ કરાવશ. � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ એક �દવસ ઈશાની નમા
પઢાવવા માટ� તશર�ફ લાવ્ય. આપની ગોદમાં ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામ હ. ત્યાર બાદ � હઝરત સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ નમાઝમાં મશ્�ુલ થઈ .
જયાર� સજદામાં ગયા તો સજદાને એટલો લંબાવી દ�ધો ક� �ુ ં
એમ સમજવા લાગ્યો ક� શાયદ આપના પર વહ� ના�ઝલ
થઈ છે . નમાઝ ખતમ થવા બાદ મ� આ સબંધી આપને વાત
કર� તો આપે ફરમાવ્�ું મારો ફરઝંદ માર� �ુશ્ત પર બેસ
ગયો હતો, મ� ન ચા�ું ક� એ �યાં �ુધી પોતે ઉતરવા ન માગે
�ુ ં તેને ઉતાર� દ� એટલે સજદાને લંબાવવો પડ�ો. હક�મ
િતરિમઝી િનસાઈ અને દાઉદ� લખ્�ું છે ક� � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ એક �ુત્બ
મશ્�ુલ હતા તે દરિમધ્યાન હસનૈન અલ�ય્હસ્સલામ ત
આવી ચડ�ા અને તેમના પગોમાં આપની અબા એવી ર�તે
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અટવાઈ ગઈ ક� તેઓ પડ� ગયા. એ જોઈને � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે �ુત્બો તકર
દ�ધો, િમમ્બર પરથી ઉતયાર્ તેમને ગોદમાં ઉપાડ� િમમ્
પર ગયા અને ફર� �ુત્બો શ� કર� દ�ધ.
હઝરતે ઈરશાદ ફરમાવ્�ું હસન અને �ુસૈન
બે�હશ્તના જવાનોના સરદાર છે અને તેમના વા�લદ�
�ુ�ગર્વાર એટલે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે બંને
બહ�તર છે . જનાબે હોઝેફએ યમાની�ું બાયન છે ક� મે �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને
�દવસ બ�ુ જ �ુશ થએલા જોઈને અરજ કર�. મૌલા આપ
આ� ઘણા પ્રસ� જણાઓ છો તે�ું કંઈ ખાસ કારણ 

?

ઈરશાદ ફરમાવ્�ું મને �બ્રઈલે એ બશારત આપી છે ક� મા
બંને ફરઝંદ હસન અને �સ
ૈ જ�તના જવાનોના સરદાર
ુ ન
અને તેમના વા�લદ અલી ઈબ્ને અબી તા�લબ એમનાથી
પણ બહ�તર છે .
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એક �દવસ અ�ુ �ુફયાને હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થઈને અરજ કર� ક� આ
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમથી કહ
એક એ�ું લખાણ લખાવી આપો ક� �થી �ુ ં મારા મક

સદમાં

કામયાબ થઈ શ�ું. આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ � કંઈ ફરમ
�ુ�ા છે તેમાં જરા �ટલો પણ ફ�રફાર નહ� થશે. એણે
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામથી િસફા�રશન

ખ્વા�હ કર�.

હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામની વય એ વખતે જો ક
ચૌદ વષર્ની હતી તે છતાં આપે તે પ્રસંગે એવી �ુરઅત
ુ આપ્યો �નો તઝક�રો ઈિતહાસની ઝબાન પર છ.
�ુ�ત
લખ્�ું છે ક� અ�ુ �ુફાધ્યાનની િસફાર�શ તલબી પર આપ
દોડ�ને એની દાઢ� પકડ� લીધી અને નાક મરડ�ને ક�ું
શહાદતનો કલ્મો �ભથી �ર� કરો તો તમારા માટ� બ�ું જ

,
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છે . એ જોઈને અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ ઘણાં
�ુશ થઈ ગયા.
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલા

નાની વયમાં

આપના નાના �ન પર નાઝીલ થતી વહ� પોતાની
વાલેદાએ મા�દાને સંભળાવતા હતા. એક �દવસ હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું અય �બન્તે ર�ુલ મા�ં
ચાહ� છે ક� �ુ ં હસનને વહ�ની તર�ુ માની કરતો �તે સાંભ�ં.
જનાબે સય્યદા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા

ઈમામે હસન

અલ�ય્હસ્સલામના મા�ુલ �ુજબ આવવાનો વખત બતાવ
દ�ધો. અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ ઘરના એ
�ુણામાં લપાઈને બેસી ગયા. હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામ મા�ુલ �ુજબ તશર�ફ લાવ્યા અને મા
ખોળામાં બેસીને વહ� સંભળાવવા�ું શ� ક�ુ� પણ થોડ� વાર
પછ� અરજ કર� માદર� �ગરામી , આ� વહ�ની તર�ુ માનીમાં
�ભ થોથરાઈ રહ� છે અને મક સદ બયાન કરવામાં �કાવટ
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ઉભી થઈ રહ� છે . મને એ�ું લાગે છે ક� મારા મોહતરમ
�ુ�ગર્ મને જોઈ રહ્યા. એ સાંભળ�ને હઝરત અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામે દોડ�ને ઈમામે હસ
અલ�ય્હસ્સલામને આગોશમાં �ચક� લીધા અને �ુંબન કરવ
લાગ્ય.
હઝરત �જ
ુ ્જ�ુલ ઈસ્લામ શહ� દ� સા�લસ કાઝ
�ુ�લ્લાહ �ુસ્તર� અલ�ય્હસ્સ(ર. અ.) તેહર�ર ફરમાવે છે
ક� ઈમામ પર જો ક� વહ� નાઝીલ થતી નથી પણ તેમને
ઈલ્હામ(પ્રેરણા મારફતે મળ�ું જ) થાય છે અને તે લવહ�
મહ�ઝના લખાણ�ું અયન-વાંચન કર� છે . તેના પર અલ્લામા
હજર� અસ્કલાની એક હદ�સ નકલ કર� છે ક� � તેમણે સહ�હ
�ુખાર�ની આ હદ�સની શરાહમાં લખ્�ું છે �નો �રવાયતમાં
ઉલ્લેખ છે ક� ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ �ૂધ પીતા બા
હતા. એવી બાળપણની �સ્થિતમાં એમણે મ�ઢામાં સદકાની
ખ�ુ ર �ુક તા. � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
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વસલ્લમ� એઅતેરાઝ કય� હતો અને �ના આ શબ્દો છ:
"�કો
ં ૂ �કો
ં ૂ �ું તમે નથી �ણતા ક� આપણા પર સદકો હરામ
છે . હવે જો કોઈ માણસ એવો ખ્યાલ કર� ક� એ વખતે તો
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ �ૂધ પીતા બાળક હ. અને
આપના પર હ� કોઈ શરઈ પાબંદ� ન હતી તો પછ� �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ�
એતરાઝ કય�

? એનો જવાબ અલ્લામા અસ્કલાની

પોતાની �કતાબ ફત્�ુલ બાર� શહ� સહ�હ �ુખાર�માં આપ્યો છ
ક� ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ બી� બચ્ચાઓ સમાન હ
શક� ન�હ. કારણ ક� ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલા
શીરખ્વાર�ની હાલતમાં પણ લવહ� મહ

ઝના લખાણ�ું

વાંચન કરતા હતા.
અલ્લામા ઈબ્ને હજર અને ઈમામે સ�ુતી લખે છ
ક� ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલ

એક �દવસ મસ્�દ� ર�ુલ

પાસેથી થઈને નીકળ્ય. આપે જો�ું ક� અ�ુ બકર િમમ્બર�
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ર�ુલ પર બેઠા છે . આપ િમમ્બર પાસે તશર�ફ લાવ્યા અન
ફરમાવવા લાગ્ય, મારા - બાપના િમમ્બરથી નીચે ઉતર, એ
તમાર� બેસવાની જગ્યા નથ. એ સાંભળ�ને તે િમમ્બર પરથી
નીચે ઉતર� ગયા અને ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામન
પોતાના ખોળામાં �ચક� લીધા.
હ. અ�ુ બકર પાસે એક માણસ મસ અલો �ુછવા
આવ્ય, એણે ક�ું ક� અહરામની હાલતમાં �ુતર�ુગર્ના થોડાક
�ડા મારાથી �ુલમાં ખવાઈ ગયા છે . બ તાવો ક� મારા પર
ક�ટલો કફફારો વા�બ છે . તેઓ જવાબ આપી શ�ા ન�હ.
પણ એટ�ું ક�ું ક� આને અબ્�ુરર્હમાન �બન ઔફ પાસે લ
�ઓ, પેલાએ ત્યાં પોતાનો મ અલો દોહરાવ્ય. એ પણ
�ુપ થઈ ગયા અને ક�ું એનો હલ તો હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ જ કર� શક� . પછ� મસ

અલો �ુછનારને

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં લઈ જવામાં આવ.
આપે મસ અલો �ુછનારને ક�ું , � સામે � મારા બે બચ્ચા
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અલો �ુછનાર ઈમામે

હસન અલ�ય્હસ્સલામ તરફ મોતવજ્�હ થયો અને અલો
દોહરાવ્ય. ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ� જવાબ આપ્"ત�
�ટલા �ડા ખાધા છે તેટલી ઉમદા �ટણીઓ ખર�દ

, અને

તેણીને હમલ રહ� પછ� એમનાથી � બચ્ચા પેદા થાય તેમને
રાહ� �ુદામાં ખાનએ કાઅબાને હ�દયો કર� દ� .અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ હસ્યા અને ફરમાવ

, બેટા

જવાબ તો સહ�હ આપ્યો પણ જરા એ બતાવો �ું એમ નથી
થ� ું ક� ક�ટલાક હમલ પડ� �ય છે . અરજ કર� બાબા�ન
�બલ�ુલ �ુ�ુસ્ત છ, પણ એ�ુય
ં �ાં નથી થ� ું ક� ક�ટલાક �ડા
ગંદા અને ખરાબ નીકળે છે . એ સાંભળ�ને મસ અલો �ુછનાર
બોલી ઉઠ�ો, એકવાર પયગમ્બર �ુલેમાન ઈબ્ને દાઉદ� પ
પોતાના અમલ દરિમધ્યાન આવો જવાબ આપ્યો હોવા�ું મ
�કતાબમાં જો�ું છે .
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એક �દવસ જનાબે અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ રહબામાં તશર�ફ ફરમા હ. સાથે

હસનૈન

અલ�ય્હસ્સલામ પણ હ. અચાનક એક માણસ ત્યાં આવ્ય
અને કહ�વા લાગ્યો �ું આપની રય્યત . આપે ફરમાવ્�ુ , � ું
ખો�ું બોલે છે , � ું અમાર� રય્યત નથી બલ્ક� �ું તો રોમન
બાદશાહ તરફથી મોકલેલ માણસ છે . તને તારા બાદશાહ
મોઆિવયા પાસે અ� ૂક સવાલો �ુછવા માટ� મોકલ્યો હતો
અને એણે તને માર� પાસે મોકલાવ્યો છ. એણે ક�ું

, યા

હઝરત આપ�ું કહ�� ું �બલ�ુલ સા�ું છે . વાત એમ જ છે . મને
મોઆિવયાએ ખાનગી ર�તે મોકલ્યો છ

, તે� ું ઈલ્મ �ુદા

િસવાય કોઈને નથી પણ આપને તેની �ણ ઈમામતના
ઈલ્મથી થઈ ગઈ છ. આપે ફરમાવ્�ુ

, વા� હવે � ું તારા

સવાલો આ બે બચ્ચાઓથી �ુછ� લ

, અને એ આપના

કહ�વાથી ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ તરફ મોતવજ્
થયો અને સવાલ કરવા ચાહતો હતો ત્યાં જ ઈમામ હસન
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અલ�ય્હસ્સલામ� ફરમાવ્�ું અય શખ્સ આજ તારા સવાલ છે
હક અને બાિતલ વચ્ચે ક�ટલો ફાસલો છે
જમીન વચ્ચે ક�ટ�ું �તર છે

? આસમાન અને

? � ૂવર્ અને પ��ચમ એક

બી�થી ક�ટલા �ૂ ર છે ? કવસે કઝહ (મેઘ ધ�ુષ) શી વસ્ �ુ
છે ? �ુખ�સ કોને કહ� છે ? એવી કઈ દસ ચીઝો છે �માંથી
દર� કને એક બી�થી વધાર� સખ્ત અને ચઢ�યાતી પેદા કર�
છે ? હવે લે તારા સવાલોના જવાબ સાંભળ.
હક બાિતલ વચ્ચે ચાર �ગળ�ું �તર અને ભેદ
છે . મોટા ભાગે અને વધાર� કર�ને �ખેથી � જો�ું તે હક છે
કાનથી સાંભળ્�ું તે બાિતલ છ. (�ખે જો�ું તે યક�ની , અને
કાને સાંભળ્�ું તે તેહક�ક માગે છ.) જમીન અને આસમાન
વચ્ચે મઝ�ુમની આહ �ટ�ું �તર છ. �ખની રોશની
�ટલા સમયમાં પહ�ચી �ય તેટ�ું � ૂવર્ અને પ��ચમ વચ્ચ
�તર છે . કવસે કઝહમાં

‘કવસ’ �ુદા છે , અને કઝહ

શયતાન�ું નામ છે . �રઝકમાં વધારો અને � ૃથ્વીવાસીઓ
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માટ� ગકર ્ થવાથી અમાનની િનશાની છ. એટલે જો એ
વરસાદ ન હોય તે વખતે નીકળે તો વરસાદની િનશાની અને
વરસાદ વષર્તો હોય ત્યાર� નીકળે તો વરસાદ ખતમ થવાન
િનશાની છે . �ુખ�સ એ છે �ના િવષે એ ન જણાય ક� એ �ી
છે ક� �ુ�ષ અને જો તેની �દર બંને �િતના િવિશષ્ઠ �ગો
હોય તો �ક
ુ મ એ છે ક� , �ુખ્ત ઉમરનો થાય ત્યાં �ુધી રા
જોવી. અગર એહતેલામ થાય તો �ુ�ષ સમજો અને હ�ઝ
આવે તેમજ છાતીનો ભાગ ઉપસી આવે તો �ી સમજવી પણ
એ ર�તેય મસ અલો હલ ન થાય તો જો�ું જોઈએ ક�
પેશાબની ધાર સીધી �ય છે ક� ન�હ અગર સીધી �ય તો
�ુ�ષ ન�હ તો �ી સમજવી. અને � દસ ચીઝો એક બી�
પર ગા�લબ અને �ુવ્વતવાળ� છે તે આ છ. �ુદાએ પત્થરને
બધાથી વધાર� સખ્ત ચીઝ બનાવી છે પણ એનાથી વધાર�
સખ્ત અને શ�ક્તવા�ં લો�ું છે તે પત્થરને પણ તોડ� ના
છે , અને લોઢાથી વધાર� સખ્ત અને શ�ક્તશાળ� આગ 

,
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આગ લોઢાને પીગળાવી દ� છે . અને આગથી વધાર�

સખ્

અને શ�ક્તશાળ� ચીઝ પાણી છે � આગને �ુઝાવી દ� છ.
પાણીથી વધાર� સખ્ત અને શ�ક્તશાળ� ચીઝ વાદળા છે
પાણીને પોતાના ખભા પર �ચક�ને રાખે છે

, વાદળાથી

વધાર� શ�ક્તશાળ� ચીઝ હવા છે તે હવા વાદળને અ�હ� ત�હ�
ઉડાવી લઈ �ય છે . હવાથી સખ્ત અને શ�ક્તશાળ� ચી
હવાનો ફ�રશ્તો છ. હવા ફ�રશ્તાની તાબેદાર છ. ફ�રશ્તાઓમાં
વધાર� સખ્ અ ને શ�ક્તશાળ� ફ�રશ્તો મલે�ુલમૌત . �
હવાના ફ�રશ્તાની પણ �હ કબ્ઝ કર� લે. મલે�ુલમૌત થી
વધાર� સખ્ત અને શ�ક્તશાળ� ચી

મૌત છે ,

મૌત

મલે�ુલમૌતને પણ માર� નાખશે. અને અને મૌતથી વ�ુ
સખ્ત અને શ�ક્તશાળ� ચીઝ �ુકમે �ુદા . �ુદાના �ક
ુ મથી
મૌત પણ ટળે છે . આ જવાબો સાંભળ�ને સવાલ કરનારો
ચ�કત થઈ ગયો.
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હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બાક�ર
અલ�ય્હસ્સલામથી મન�ુલ છે ક� એક વાર લોકોએ એ
માણસને હાથમાં લોહ�થી ખરડાએલી છર� લઈને ઉભેલો અને
તેની પાસે એક મર� લો માણસ પડ�લો જોયો. જયાર� એને
�ુછવામાં આવ્�ું ક� તે એ�ું �ુન ક�ુ� છ

? તો એણે હકારમાં

જવાબ આપ્ય. લોકો તેને માણસની લાશ સાથે જ અમી�લ
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં લઈ ગ.
રસ્તામાં એક માણસ દોડતો આવીને તેમને મળ્યો અને ક�ુ
�ુન આ માણસે ન�હ પણ મ� ક�ુ� છે . લોકોએ એને પણ સાથે
લઈ લીધો. પછ� બધા આપની પાસે આવ્યા અને આખો
�કસ્સો કહ. આપે � માણસે પહ�લા � ૂન ક�ુ� હોવાનો ઈકરાર
કય� હતો તેને �ુછ�ુ.ં જયાર� ત� � ૂન ક�ુ� ન હો� ું તો તને
પહ�લીવાર � ૂછવામાં આવ્�ું ત્યાર� તે ક�મ ક�ું ક� મ�  �ૂન ક�ુ
એણે જવાબમાં ક�ું ક� મવલા �ુ ં કસ્સાબ �ં �ું બકર� હલાલ
કર� રહ્યો હતો તે વખતે મને પેશાબની હાજત થતાં � સ્થ
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મક� ુલ પડ�લો હતો ત્યાં ગય. �ુ ં ત્યાંથી આગળ નીકળ� ��
ત્યાં તો લોકો ત્યાં આવી ગ. બકર� મ� � છર�થી હલાલ
કર� લી હતી તે � ૂનથી ખરડાએલી મારા હાથમાં હતી. લોકોએ
જયાર� મને આ હાલતમાં પકડ�ો અને �ુછ�ું ક� ત� � ૂન ક�ુ�
છે ? તો મને લાગ્�ું ક� મ� �ૂન ક�ુ� હોય તેવા બધા �ુરાવા
મૌ�ુ દ છે એટલે જો �ુ ં ના પાડ�શ તો માર� વાત કોઈ પણ
ન�હ માને એટલે મ� � ૂનનો ઈકરાર કર� લેવામાં જ માર�
સલામતી જોઈ.
ત્યાર બાદ આપે બી� માણસને �ુછ�ુ , ત� આ�ું
� ૂન ક�ુ� છે ? એણે ક�ુ,ં � હાં મ� જ � ૂન ક�ુ� છે . � ૂન કર�ને
ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો હ, પણ જયાર� મ� જો�ું ક� નાહકમાં આ
�બચારા કસ્સાબની �ન જશે એટલે �ું હાજર થઈ ગય.
આપે ફરમાવ્�ું મારા ફરઝંદ હસન
અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવો એ જ

�ુકદમાનો ફ�સલો

આપશે. ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ આવ , બધો માજરો
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સાંભળ્ય. આપે �ુકાદો આપતાં ફરમાવ્�ું ક� બંનેને છોડ� દ.
આ કસ્સાબ િનદોષર્ છે અને આ બીજો માણસ જો ક� �ુની છ
તો પણ એણે એક નફસની �ન લીધી તો

, બી� નફસની

�ન બચાવી તેને હયાતી આપી છે અને �ક
ુ મે �ુરઆન છે ક�
"�ણે એક નફસની �ન બચાવી ગોયા એણે બધા લોકોની
�ન બચાવી. એટલે આ �ુન પામેલા માણસનો �ુનનો
બદલો (�ુબહા)
ં
બય� ુલ માલમાંથી �ુકવી દ� વામાં આવે.
ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ ની ઉમર સાત વ ,
પાંચ મહ�ના અને તેર દ�વસની થઈ ત્યાર� આપના માથા
પરથી રહમ� ુલ�લલ આલમીનનો સાયો ૨૮ મી સફર �હ.સ.
૧૧ માં ઉઠ� ગયો. હ� આપ નાનાનો સોગ મનાવવાથી
ફરાગત હાસીલ કર� શ�ા ન હતા ત્યાં તો થોડા અરસા બાદ
આપની વાલેદાએ મા�દા હઝરત ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હ પણ ઈન્તેકાલ ફરમાવી ગય.
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવ્યા કર
હતા ક� ,

ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલ

,

ર�ુલે કર�મ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની શકલ શબ
(ચહ�રા-મોહરા) સાથે વધાર� �ુશાબેહત રાખતા હતા. એક
�રવાયત છે ક� , � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ ફરમાવ્યા કરતા હતા ક� હસનમાં હયબત અન
સરદાર�, અને �સ
ૈ માં બહા�ુર� અને �હમ્મત �ુદા તરફથી
ુ ન
જન્મથી જ મળેલ હત.
ઈમામે ઝય�ુલ

આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલા

ફરમાવે છે ક� ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલા

જબરદસ્ત

ઈબાદત કરનારા બેિમસ્લ ઝાહ�દ અને અફઝલ તર�ન
આ�લમ હતા. આપે જયાર� પણ હજ કયાર

, પગપાળા કયાર .

�ાર� ક ઉઘાડા પગે હજ પર જતા. આપ અક સર કર�ને મૌત,
કબરનો અઝાબ, સેરાત, બઅસ (કયામતના �દને કબરમાંથી
ઉઠ�ુ.)
ં ન�ુર (કયામતના રોઝ �વતા થ�ુ)ં યાદ કર�ને
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રડ�ા કરતા હતા. જયાર� નમાઝ માટ� ઉભા થતા હતા ત્યાર�
થરથર કાંપવા લાગતા હતા. આપનો મા�ુલ હતો ક� જયાર�
મસ્�દના દરવા� પર પહ�ચતા હતા તો �ુદાને �ુખાિતબ
કર�ને કહ�તા હતા ક� "મારા પાળવાવાળા

! તારો �ુનહ
ે ગાર

બંદો તાર� બારગાહમાં આવ્યો છે અય રહમા�ુર ર્હ�મ તાર
ભલાઈયોના સદકામાં મારા �વા �ુરાઈ કરવાવાળા બંદાને
માફ કર� દ� . આપ જયાર� સવારની નમાઝથી ફા�રગ થતા
ત્યાર� �ૂરજ નીકળે ન�હ ત્યાં �ુધી �ુસલ્લા પર બેઠા રહ�
હતા.
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ 
બધો માલ અલ્લાહની રાહમાં ત

સર પોતાનો

સીમ કર� દ� તા , �ાર� ક

અધ� માલ તકસીમ કરતા હતા.
એક વ્ય�ક્તએ ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ પ
આવીને સવાલ કય� ક� કઈક આપો. હ� એનો દસ્તે સવાલ
લંબાયો ત્યાં તો આપે તેને પચાસ હ�ર �દરહમ અને
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પાંચસો અશરફ�ઓ આપી દ�ધી અને ફરમાવ્�ું મ�ુર લાવીને
તેને ઉઠાવી લઈ � અને પછ� આપે મ�ુ રની મ�ુ ર�માં
પોતાનો �ુગો (ઝભ્ભ) બખ્શી દ�ધ. (િમરઅ� ુલ �નાન
પાના નં. ૧૨૩) એક વાર આપે એક સાઈલને �ુદા પાસે
દોઆ કરતો સાંભળ્યો ક , �ુદાયા મને દસ હ�ર �દરહમ
અતા ફરમાવ , આપે ઘર� પહ�ચીને અલ્લાહ પાસે સાઈલે
તલબ કર� લી રકમ તેને મોકલાવી દ�ધી. આપથી કોઈએ
�ુછ�ું ક� આપ તો ફાકા કરો છો પણ સાઈલને ખાલી હાથે
પાછો નથી ફ�રવતા. આપે ફરમાવ્�ુ, �ુ ં �ુદાથી માગનારો �ં.
એણે મને દ� વાની આદત પાડ� રાખી છે અને મ� લોકોને
દ� વાની આદત પાડ� રાખી છે . �ાંક �ુ ં ડ�ં �ં ક�

, �ુ ં માર�

આદત બદલી ના�ું તો �ુદા �ાંક એની આદત ન બદલી
નાખે અને મહ�મ ન કર� દ� .
કોઈએ ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામથી અર
કર� ક� , અ�ુઝર� ગફફાર� ફરમાવતા રહ�તા હતા ક� મને
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તવંગર�થી વધાર� નાદાર� અને તન્�ુરસ્તીથી વધાર� �બમાર
પસંદ છે . આપે ફરમાવ્�ું �ુદા અ�ુઝર� ગફફાર� પર રહમ
કર� , એમ�ું કહ�� ું �ુ �સ્ત છે પણ �ું તો આ ક�ું �ં ક� � માણસ
�ુદાની કઝા અને કદર પર તવ

કકલ કર� તે હંમેશા એ

ચીઝને પસંદ કરશે � �ુદા એના માટ� પસંદ કર� .
અલ્લામા ઈબ્ને શહર� આશોબ તેહર�ર ફરમાવે છ
ક� એક �દવસ હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ ઘોડા પ
બેસીને �ાંક જઈ રહ્યા હતા રસ્તામાં એક શામીનો સામ
થયો. એણે હઝરતને ગાળો દ� વી શ� કર� આપે એની આ
હરકતનો બીલ�ુલ જવાબ ન આપ્ય. જયાર� એ બકવાસ બંધ
કર� �ુ�ો એટલે આપ તેની પાસે ગયા અને તેને સલામ
કર�ને ફરમાવ્�ુ, "ભાઈ � ું કદાચ �ુસાફર હોય એ�ું જણાય
છે . સાંભળ જો તને સવાર�ની જ�રત હોય તો �ુ ં તને સવાર�
આ�ુ,ં અગર �ુખ્યો હોય તો જમવા�ું આ�ુ , અગર કપડાં
જોઈએ તો કપડા આ�ું , અગર રહ�વા જગ્યા ચાહતો હોય તો
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તારા માટ� મકાનનો ઈન્તેઝામ ક� , અગર દોલતની જ�રત
છે તો તને એટ�ું આપી દ� ક� � ું �ુશહાલ થઈ �ય.
આપની આ અખ્લાભર� વાણી સાંભળ�ને પેલો શામી બેહદ
શરમ�દો થઈ ગયો અને કહ�વા લાગ્ય , �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� ,
આપ અલ્લાહની જમીન પર તેના ખલીફા છ. મવલા �ુ ં તો
આપ અને આપના બાપ દાદાને ઘણી સખ્ત નફરત અને
�હકારતની નઝરથી જોતો હતો પણ આ� આપના અખ્લાક�
મને આપનો ગરિવદા બનાવી દ�ધો. હવે �ુ ં આપના કદમોથી
�ુર ન�હ �� અને �વીશ ત્યાં �ુધી આપન

જ સેવામાં

રહ�શ.
અ�ુલ હસન મદાયની�ું બયાન છે ક� એકવાર
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલ , ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
અને અબ્�ુલ્લાહ �બન જઅ હજ માટ� જઈ રહ્યા હ , ત્યાર�
� ૂખ અને પ્યાસની હાલતમાં એક �ુ�ઢયાની �ંપડ� પર જઈ
ચડ�ા અને તેનાથી ખાવા પીવાની ચીઝ માંગી. �ુ�ઢયાએ
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અરજ કર� , માર� પાસે એક બકર� છે ��ું �ૂ ધ દોહ�ને �ુ ં
આપની પ્યાસ ��વી શ�ું �ં. એમણે �ૂ ધ પી�ું પણ � ૂખથી
તસલ્લી ન થઈ એટલે એ �ુ�ઢયાને ક�ું ખાવાનો કંઈ
બંદોબસ્ત થઈ શક� તેમ છ ? એણે જવાબ આપ્યો માર� પાસે
તો બસ આ એક જ બકર� છે . પણ �ુ ં તમને સોગન આ�ું �ં
ક�, આપ તને હલાલ કર�ને તના�ુલ ફરમાવી લો. બકર�
હલાલ કરવામાં આવી. ગોશ્ત �ૂંજવામાં આવ્�ું અને બધા
ખાઈ લી�ુ.ં પછ� થોડ� વાર આરામ કયાર ્ બાદ તેઓ રવાના
થઈ ગયા. રાત્રે એ �ુ�ઢયાનો ધણી આવ્યો પેલી �ુ�ઢય
તેને બધી વાત કર�. ધણીએ �ુછ�ું એ લોકો કોણ હતા

?

એણે ક�ુ,ં "ખબર નથી પણ જતી વખતે એમણે માત્ર એટ�ુ
જ ક�ું હ� ું ક� અમે મદ�નાના રહ�વાસી છ�એ , ગરઝ ક� થોડા
સમય બાદ એ લોકોને �ુકાળનો સામનો કરવો પડ�ો અને એ
લોકો સખ્ત �ુસીબતોમાં �ુબ્તેલા થઈ ગ. છે વટ� ભીખ
માંગતા માંગતા મદ�ના �ુધી પહ�ચ્ય. મદ�નાની એક
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ગલીથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યાં ઈમામે હ
અલ�ય્હસ્સલામની નઝર એ �ુ�ઢયા પર પ

, આપે તેને

બોલાવીને બકર�વાળો બનાવ યાદ અપાવ્યો અને તેને એક
હ�ર અશરફ�યો અને એક હ�ર બકર�યો ઈનાયત ફરમાવી
અને તેને ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પાસે મોકલી આપ.
ુ ન
આપે પણ એટલી જ નવાઝીશ ફરમાવી

, પછ� અબ્�ુલ્લા

ઈબ્ને જઅફર પાસે મોકલવામાં આવ્યા આપે પણ લગભ
એવી જ મહ�રબાની બતાવી.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને પચ્ચીસ વષર
ખાનાનશીની બાદ લોકોએ ઝાહ�ર� ખ�લફાની હ�િસયતથી
તસ્લીમ કયાર્ અને ત્યાર બાદ 

, િસફફ�ન અને

નહ�રવાનની લડાઈઓ થઈ. એ દર� ક �હાદોમાં ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલા, પોતાના વા�લદ� �ુ�્ગવાર સાથે માત્
ર
ર ર
જ ન�હ બલ્ક� �ુમાયાં કાય� પણ કયા. જગે
ં િસફફ�નના
િસલિસલામાં જયાર� અ�ુ �ુસા અશઅર�ની વાતો �ુલ્લી થઈ
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ગઈ તો અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામે ઈમામે હસ
અલ�ય્હસ્સલામ અને અમ્માર� યાિસરને �ુફા રવાના ક.
આપે �ુફાની �મા મસ્�દમાં અ�ુ �ુસાની અસરને પોતાના
ભાષણોથી બેઅસર બનાવી દ�ધી અને લોકોને હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ સાથે જંગ પર જવા માટ� નવ હ�ર છસ
પચાસ માણસો�ું લશ્કર તૈયાર ક�ુ.
જગે
ં જમલ બાદ આયશા મદ�ના જવા માટ�
તૈયાર ન થયા તો હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ઈમામ
હસન અલ�ય્હસ્સલામને મોકલ્યા ક� એમને સમ�
�ુ�વીને મદ�ના રવાના કર� આપે. આ વખાણને પાત્
કોિશષમાં તેઓ કામ્યાબ થઈ ગય. બાઅઝ ઈિતહાસોમાં છે ક�
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ જંગે જમલ અને િસફફ�નમા
લશ્કરના અલમબરદાર હતા અને લવાદ માટ�ના કરારનામા
પર આપે દસ્તખત પણ ફરમાવ્યા હ. ફો� કામો ઉપરાંત
આપના �મ્મે રા�યના મહ�માનખાનાની વ્યવસ્થા અ
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રા�યના મહ�માનોની મહ�માનદાર��ું કામ પણ હ�.ું આપ
�ુકદમાઓના ફ�સલા પણ આપતા હતા અને બય� ુલમાલની
પણ દ� ખર� ખ રાખતા હતા.
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામના વા�લદ
�ુ�્ગવાર હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ
ર
ામના સર� �ુબારક
અબ્�ુર રહમાન ઈબ્ને �ુલ્ , મોઆવીયાની સાઝીશથી ઝેર
પાએલી તલવારનો ઘા કય� અને તેના પ�રણામે આપ ૨૧
મી રમઝા�ુલ �ુબારક �હ.સ. ૪૦ માં સવારના વખતે
શહાદત પામ્ય. એ વખતે ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામન
ઉમર ૩૭ વષર્ અને૬ �દવસની હતી. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામની કફન દફનની �ક્રયા �ુર� કયાર્
અબ્�ુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસની તેહર

, ઈબ્ને અસીરના

કથન �ુજબ , કયસ �બન સઅદ ઓબેદા અન્સાર�એ ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલામની બયઅત ક

, ત્યાર બાદ બધા

હાજર�નોએ બયઅત કર� લીધી. �મની સંખ્યા ચાલીસ હ�ર
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હતી. એ વખતે આપે એક ફસીહ અને બલીગ �ુત્બો પડ�.
�માં આપે �ુદાની તાર�ફ કર�

, અને બાર ઈમામોની

�ખલાફતનો ઉલ્લેખ કય� અને �ુલાસો કય� ક� � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ું છ
અમારામાંથી દર� ક તલવારથી અથવા તો દગાથી અપાએલા
ઝેરના પ�રણામે શહ�દ થશે. ત્યાર બાદ આપે ઈરા , ઈરાન,
ખોરાસાન, યમન, બસરા વગર� ના હા�કમો સંબધ
ં ી કામ હાથ
ધ�ુ� અને અબ્�ુલ્લાહ �બન અબ્બાસને બસરાના હાક
િનમ્ય. આપના હર�ફને જયાર� એ વાતની ખબર પડ� ક�
આપે અબ્�ુલ્લાહ �બન અબ્બાસને બસરાના હા�કમ િનમ્યા
તો એણે બે ��ુસો મોકલ્ય , એક હમીર કબીલાનો �ુફા તરફ
અને બીજો ક�ન કબીલાનો બસરા તરફ. એનો મકસદ એ હતો
ક� લોકો ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામથી ફર� જઈને માર
તરફ�ણમાં આવી �ય. પણ બંને ��ુસોને ક�દ કર� લીધા
અને પાછળથી તેમને કત્ કર� દ� વામાં આવ્ય.
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હક�કત એ છે ક� રા�યની લગામ જયાર� ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલામના હાથમાં આવી તે વખતે ઘણ
�ધા�ધીનો
ંૂ
ઝમાનો શ� થઈ �ુ�ો હતો. કારણક� હ

ઝરત

અલી અલ�ય્હસ્સલામ �મની ધાક આખા અરબ જગત પ
બેઠ�લી હતી તે આ �ુિનયાથી સીધાવી ગયા હતા. એમની
અચાનક શહાદતે , �ુતેલા �ફત્ના જગાડ� દ�ધા હત. આખીય
રાજધાનીમાં કાવતરાબા�ઓની ખીચડ� પાક� રહ� હતી. �ુદ
�ુફામાં અશઅસ �બન કયસ, શીસ ઈબ્ને રબઈ વગેર� �ુલ્લ
�ુલ્લા વેરઝેર અને ફસાદ માટ� તૈયાર થએલા નઝર� પડતા
હતા. હર�ફ� ઠ�રઠ�ર ��ુસીની �ળ �બછાવી દ�ધી હતી

,

હઝરતના લશ્કરમાં િવરોધ અને ફાટ�ટના બીજ રોપી રહ્
હતા. એણે �ુફાના મોટા મોટા સરદારો સાથે પત્ર વ્યવહ
કર�ને ભાર� લાલચો આપી તેમને ફોડ� લીધા હતા. અમ્ર �બ
હર�સ, અશઅસ �બન કયસ, હજર ઈબ્નીલ હજ, શીસ ઈબ્ને
રબઈને અલાહ�દા અલાહ�દા એ મતલબનો સંદ�શો મળ્યો ક�
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�ગરવાળો

માણસ આ કામ કર� �ટશે તેને મો�ું ઇ�્આ મમળશે.
લોકો રાત �દવસ મોકો મળવાનો લાગ જોતા
બની ગયા હતા. હઝરતને ખબર પડ� એટલે આપે લીબાસ
નીચે બખ્તર પહ�રવા�ું શ� કર� દ��ુ. એટલે �ુધી ક� નમાઝે
જમાઅત પઢાવવા માટ� બહાર નીકળતા ત્યાર� પણ બખ્ત
પહ�ર�ને જ નીકળતા.
હર�ફ� એ ક મોટ� સેના ઈરાક પર �મ
ુ લો કરવા
માટ� મોકલી દ�ધી. �મ
ુ લો કરવા માટ� સેના �ુર �ુધી
ઈરાકની �દર આવી એટલે હઝરતે પણ પોતાની સેનાને
એના સામે ગિતમાન કર� અને હજર �બન અદ�ને થોડ�ક
સેના આપીને આગળ વધવાનો �ક
ુ મ કય�. આપની સેનામાં
ભીડ તો સાર� એવી જણાઈ રહ� હતી પણ સરદારો �મ�ું
કામ સેનાનીઓને લડવા�ું છે એમાંના ક�ટલાક તો વેચાઈ
�ુ�ા હતા અને ક�ટલાક પોતાની સલામતીની �ચ�તામાં
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પરોવાઈ ગયા હતા. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
શહાદથી િમત્રોના હ�સલા પસ્ત થ

યા અને �ુશ્મનોની

�હમ્મત વધી ગ.
ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� સામા પક્ષ૬૦
હ�રની સેના લઈને મસકન નામની જગ્યાએ પડાવ નાખ્.
આ જગ્યા બગદાદથી દસ ફરસખના �તર� તકર�ત
(તીકર�ત) તરફ અમાના પાસે આવેલી છે . ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામને �ણ થઈ તો આપે પણ એક મોટ� સેન
લઈને �ુચ કર� દ�ધી અને �ુફાથી સાબાત પહ�ચી. વળ� ૧૨
હ�રની સેના કયસ �બન અદ�ની સરદાર� હ�ઠળ રવાના કર�
દ�ધી. પછ� સાબાતથી રવાના થતી વખતે એક �ુત્બો પડ�ા
�માં આપે ફરમાવ્�ું હ�ું ક�:"અય લોકો તમે એ શરતે માર� બયઅત કર�
હતી ક� �ુલેહ અને જગ
ં બંને હાલતમાં મારો સાથ આપશો , �ુ ં
�ુદાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં ક� માર� કોઈ માણસ સાથે વેર ક�
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અદાવત નથી, ક� ન મારા �દલમાં કોઈની સતામણી કરવાનો
ખ્યાલ છ , �ુ ં �ુલેહને લડાઈ પર , મોહબ્બતને અદાવતથી
ક�ટલીય વધાર� બહ�તર ગ�ું �ં.
લોકોએ હઝરતના �ુત્બાથી એ મતલબ કાઢ�ો ક�
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ �ુલેહ કર� લેવાનો અન
�ખલાફતથી હાથ ઉપાડ� લેવાનો ઈરાદો રાખે છે .
દરિમધ્યાનમાં હ�રફ� હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ
લશ્કરની મોટ� સંખ્યાથી ના�હમ્મત થઈને અમ્ર
સલાહ �ુજબ ક�ટલાક માણસને હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામના લશ્કર તરફ અને ક�ટલાકને કયસ �
અદ�ના લશ્કર તરફ મોકલીને એક બી� સામે ખ ટો પ્રચા
કરાવ્ય. હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામના લશ્કર
કાવતરાખોરોએ કયસના બારામાં એવા સમાચારને હવા
આપી ક� એણે હર�ફ સાથે �ુલેહ કર� લીધી છે અને કયસના
લશ્કરમાં � કાવતરાખોરો �ુસી ગયા હતા તેમણે બધા
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લશ્કર�ઓમાં એ ચચાર્ વહ�તી કર� ક� હઝરત ઈમામે હસ
અલ�ય્હસ્સલામે �ુલેહ કર� લીધી .
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામના

બંને

લશ્કરોમાં ગલત અફવા ફ�લાઈ જવાના પ�રણામે બગાવત�ું
જોર પકડ�ુ.ં હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામન
લશ્કરના એ લોકો ક� �મને પહ�લેથી જ �ુબ્હો હતો ક� તે
�ુલેહ�ું વલણ રાખે છે તેથી કહ�વા લાગ્યા ક� હઝરત ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલામ પણ એમના બાપની પેઠ...................
થઈ ગયા છે .
પ�રણામ એ આવ્�ું ક� એ �દવસ બધા સેનાનીઓ
આપના તં� ુ પર � ુટ� પડ�ા. આપનો બધો માલ અસ્બાબ
�ુટં � લીધો. આપના નીચેથી �ુસલ્લો

�ુધ્ધા ખેચી લીધો.

ખભા પરથી ચાદર �ુબારક પણ ઉતાર� લીધી અને ક�ટલાક
આગળ પડતા માણસોએ તો હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામને હર�ફને હવાલે કર� દ�વાની યોજન તૈયાર
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કર�. �તે આપ મા�ુસ થઈને મદાયનના ગવનર્ર સઅદ
અથવા સઈદ પાસે જતા રહ્યા અને આપ જઈ રહ્યા
ત્યાર� રસ્તામાં એક ખાર�એ આપની �ંધ પર ખંજરન
એવો ઘા કય� �નાથી આપ�ું હાડ�ું � ુટ� ગ�ુ.ં આપે
મદાયનમાં રહ�ને ઈલાજ કરાવ્યો અને સા� થઈ ગય.
(તાર�ખે કાિમલ)
હર�ફ પક્ષ હઝરત ઈમામે હસ
અલ�ય્હસ્સલામની સેનાની હાલત અને લોકોની બેવફાઈન
હાલ �ણી �ુ�ો હતો અને તે સમ� �ુ�ો હતો ક� હઝરત
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ માટ� લડ�ું શ� ન હો�ું ત
છતાં એ �ણતો હતો ક� તેઓ ગમે તેટલા બેબસ થઈ ગયા
હોય તો પણ તેઓ અલી અલ�ય્હસ્સલામ અને ફાતેમ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ના ફરઝંદ અને પયગમ્બર� ઈસ્લામન
નવાસા હતા એટલે તેઓ હર�ગઝ એવી શરતો પર � હક
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પરસ્તીના �ખલાફ હોય અને �નાથી બાિતલની �હમાયત
થતી હોય તો �ુલહ
ે કરવા હર�ગઝ તૈયાર ન�હ થાય બલ્ક�
ગમે તેવી હાલતમાં પણ હક ખાતર પ્રાણના ભોગે લડ. આ
વાતને લક્ષમાં રાખીને એક તરફથી હઝરત ઈમામે હસ
અલ�ય્હસ્સલામના સાથીઓને અબ્�ુલ્લાહ �બન આિમ
મારફતે કહ�રાવ્�ું ક� તમાર� �ન પાછળ ન

કામાં ન પડો

અને લોહ� ન વહ�વડાવો. બી� તરફ હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે કહ�ણ મોકલાવ્�ું ક� તમે કહો તે શર
પર �ુ ં �ુલહ
ે કરવા તૈયાર �ં.
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ પોતાન
સાથીઓની ગદ્ર�થી વાક�ફ હતા એટલે તેઓ લડાઈ કરવા�ું
�ુનાિસબ નહોતા ગણતા. પણ સાથે સાથે એ ખ્યાલ આપની
નઝર સામે જ�ર હતો ક� એવો માગર્ અખત્યાર કરવામાં આવ
ક� બાિતલને તકવીયત પહ�ચાડવાનો દાગ મારા દામન પર
ન આવે. એહલેબૈતને ��
ુ ુ મત અને ઈકતેદારની તો �ાર� ય
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પણ હવસ નહોતી. અલ્લાહની મખ્�ુની બહ�તર� થાય અને
અલ્લાહના હકો અને હો�ુદ �ર� રહ� એ જ એમનો આશય
હતો. હવે હર�ફ� આપની મ� માગી શર તોએ �ુલહ
ે કરવાની
તૈયાર� બતાવી એટલે તેવી �ુલહ
ે ની માગણીને નકારવાનો
અથર્ શખ્સી  તેદાર િસવાય બીજો કંઈ જ ન થઈ શક� અને
તે �ુલહ
ે ની શર તો�ું પાલન ન�હ કર� એ તો પાછળની વાત
થઈ, �ુલહ
ે ન થાય ત્યાં �ુધી એ ��મ સામે આવી જ �ાં
શકતો હતો, એ �જ
ુ ્જત કઈ ર�તે તમામ થઈ શ તી હતી. તે
છતાં છે વટ�નો િનણર્ય જણાવ્યા પહ�લાં પે સાથવાળાઓને
ભેગા કયાર ્ અને તેમના સામે આ પ્રવચન ક.
"આગાહ રહો ક� તમાર� વચ્ચે લોહ� વહાવતી
લડાઈઓ લડાઈ �ુક� છે અને તેમાં ઘણા માણસ મરાયા છે .
ક�ટલાક િસફફ�નમાં મરાયા �ના પર આજ �દન �ુધી તમે
આ�ું વહાવી રહ્યા છો અને ક�ટલાક નહ�રવાનમાં કપાયા છ
�નો બદલો માગી રહ્યા . હવે જો તમે અત્યાર�

મૌત પર
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રા� હો તો આ �ુલેહના કહ�ણને ના મં�ુર રાખવામાં આવે
અને તેમના સામે અલ્લાહના ભરોસે તલવાર પર ફ�સલો
કર�એ અને જો �નને અઝીઝ રાખતા હો તો એને ક�ુલ
કર�એ અને તમાર� મર� પ્રમાણે કર.
જવાબમાં લોકોએ ચાર� તરફથી સદા બલંદ કર� ક�
અમે �જ�દગી ચાહ�એ છ�એ , �જ�દગી ચાહ�એ છ�એ. આપ
�ુલહ
ે કર� લો. પ�રણામે આપે �ુલેહની શર તો ઘડ�ને હર�ફ
પાસે મોકલી દ�ધી. (તર�ુમા ઈબ્ને ખલ�ુ)

*****
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�ુલહ
ે ની શરતો
ુ ેહનામાની �કુ મ્મલ શરતો નીચે �ુજબ છ.
એ �લ
(૧) ��
ુ ુ મતે ઈસ્લામમાં �કતાબે �ુદા અને �ુ�તે
ર�ુલ પર અમલ કરશે.

(૨) પોતાની પાછળ કોઈને પણ

ખલીફા નીમી જવાનો અિધકાર ન�હ હશે.

(૩) શામ, ઈરાક,

યમન, �હ�ઝ વગેર� દ� શોમા વસ તા લોકોને અમ નો અમાન
હાિસલ હશે. (૪) હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના સહાબી
અને િશયાઓ �યાં પણ હશે , એમના �ન , માલ ઈઝઝત ,
આબ� �ુર�ક્ષત રહ�. (૫) હસન ઈબ્ને અલ , �સ
ૈ ઈબ્ને
ુ ન
અલી અને ર�ુલના ઘરાનાના લોકોને કોઈ પણ �તની જફા
ન�હ પહ�ચશે. (૬) જનાબે અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ ની શાનમાં �ુસ્તાખી ભયાર્ શબ્દો ક�હવ
બંધ કરવામાં આવશે.
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છે લ્લી શરતના સંબંધમાં હર�ફને કંઈક ઉઝર થયો
તો એમ નકક� થ�ું ક� કમસે કમ હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામની હાજર�માં તેમ ન કરવામાં આ. આ
�ુલેહના�ું રબીઉલ અવ્વલ અથવા રબીઉલ આખર �.સ.
૪૧ માં અમલમાં આવ્�ુ.

*****
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�ુલહ
ે નામા પર દસ્તખ
બંને પક્ષ૨૫ મી રબીઉલ અવ્વલના �દવસે �ુફા
પાસે �બાર �ુકામે ભેગા થયા અને બંને પક્ષ અને તેમન
ગવાહોના દસ્તખતો થયા ત્યાર બાદ હર�ફ� પોતાના માટ
બયઅત�ું એલાન કરાવ્�ુ. પછ� હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામને �ુત્બો આપવા પર મજ�ુર ક. આપ
િમમ્બર ઉપર તશર�ફ લઈ ગયા અને ઈરશાદ ફરમાવ્�.
"અય લોકો �ુદાએ તઆલાએ અમારામાંના
પહ�લાના ઝર�યાથી તમાર� �હદાયત કર� અને છે લ્લાના
ઝર�યાથી તમને �ુનર� ઝીથી બચાવ્ય. મારાથી � બાબતે
ઝઘડો કય� ક� �નો �ુ ં હર�ફ કરતાં વધાર� �ુસ્તહક �ં પણ મ�
લોકો�ું લોહ� ર� ડવાના િવચાર� એ વાતને તકર ્ કર� દ�વા�ું
વધાર� બહ�તર ગણ્�ું તમે રંજ અને મલાલ ન કરો ક� મ�
��
ુ ુ મત એના માટ� � લાયક નથી તેને આપી અને હકને
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હકની જગ્યાએ ન રાખ્. માર� િનય્યત એ મામલામાં માત
ઉમ્મતની ભલાઈ છ.
આપ આટ�ું કહ�વા પામ્યા પછ� �ુત્બો બં
કરાવ્ય.
(તાર�ખે ખમીસ)
�ુલહ
ે થઈ ગયા બાદ હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામે ધી મકકમતા અને �દલની િવશાળતાથી
એ બધી અણગમતી બાબતો બરદાશ્ત કર� અને �ુલેહની
શરતો પર સખ્તીથી કાયમ રહ. પેલી તરફ એ થ�ું ક� હર�ફ
લડાઈ ખતમ થવાની સાથે અને િસયાસી ઈકતેદાર (સ�ા)
મજ�ુત થવાની સાથે જ ઈરાકમાં દાખલ થઈને નબીલમાં
�ને �ુફાની હદ સમજવી જોઈએ ત્યાં આવીને રોકાયો અને
�ુ મ્માના �ુત્બા બાદ એલાન કરાવ્�ું લડાઈથી મારો સદ
એ ન હોતો ક� તમે લોકો નમાઝ પડવા લાગો , રોઝા રાખવા
લાગો, હજ કરો અને ઝકાત આપો ! એ કામ તો તમે બધા
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કર� રહ્યા હ. મારો મક સદ એ હતો ક� તમારા પર માર�
��
ુ ુ મત ક�ુલ કર� લેવામાં આવે અને મારો એ મક સદ હસન
અલ�ય્હસ્સલામના સાથે થએલા �ુલેહનામાથી �ુરો થઈ ગય
અને તમને એ વાત અણગમતી હોવા છતાં �ુ ં તેમાં કામ્યાબ
થઈ ગયો. રહ� ગઈ એ શર તો � મ� હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામ સાથે કર� . તો એ બધી �ુર� કરવી ક� ન
કરવી એ મારા હાથની વાત છે . આ સાંભળ� મજમા પર
સ�ાટો છવાઈ ગયો , બધા �ુપ થઈ ગયા. પણ હવે કોનામાં
�હમ્મત હતી ક� તેના િવ�દ્ધ �ભ ઉપ.
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામને આપેલ
વચન અને કર� લા �ુલહ
ે નામાની શરતોથી હર�ફ ફર� ગયો.
ઈબ્ને અસીરની તાર�ખે કાિમલમાં છે ક� કોઈ ચીઝની પરવાહ
ન કર� અને કોઈના પર પણ અમલ ન થયો. ઈમામ અ�ુલ
હસન અલી �બન મોહમ્મદ લખે છે ક� હર�ફ સલ્તનતન
બાબતમાં જયાર� પગભર થઈ ગયો એટલે તેણે �ુ દા �ુ દા
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શહ�રો અને ઈલાકાના પોતાના હાક�મોને એ મતલબ�ું
ફરમાન મોકલ્�ું ક� અગર કોઈ માણસ અ�ુ �ુરાબ અને તેની
એહલેબૈતની ફઝીલતમાં કમી કરશે તો એની જવાબદાર�
મારા પર નથી.
ખતીબોએ િમમ્બર�થી હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ પર અપશબ્દોનો મારો શ� કર� દ�ધો અ
તેમના બારામાં હવે ફાવે તે બોલવા લાગ્ય. �ુફા અને
બસરાના ગવનર્ર પદ પર �ઝયાદ ઈબ્ને ઉબય નામન
માણસને િનમ્ય. આ માણસ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
જમાનામાં �ુફાનો ગવનર્ર રહ� �ુ�ો હત. એ માણસ
એહલેબૈત અલ�ય્હસ્સલામના દોસ્તોથી �ુરતી ર�તે વાક
હતો. �ી, �ુ�ષ, ઘરડા, �ુવાન અને બચ્ચાઓને તે સાર� પેઠ�
ઓળખતો હતો. બલ્ક� એમના બધાના ઠામ ઠ�કાણા �ુધ્ધાથી
તે મા�હતગાર હતો. એણે ગવર્નર પદ પર આવતાંની સાથે
જ �લ્મોની ઝડ� વરસાવવા માંડ. હઝરત અલી
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અલ�ય્હસ્સલામના ચાહકોને કત્લ કરા , �ખો ફોડ� દ� તો
અને ક�ટલાકના હાથ પગ કપાવી નંખાવતો. એના આ
�લ્મના પ�રણામે સ�કડો ઘર તબાહ થઈ ગય. હ�રો લોકો
જગલો
ં
અને પહાડોમાં �પાઈ ગયા.
�ુલહ
ે ને લગતી બધી વાતો �ુર� થયા પછ�
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલ , પોતાના ભાઈ ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ ત્થા અબ્�ુલ્લાહ �બન જઅફર
ુ ન
પોતાના બાલ બચ્ચાઓને લઈને મદ�ના તરફ રવાના થય.
ઝા�કર �સ
ૈ ની તાર�ખે ઈસ્લામમાં છ ક� �ુફાથી રવાના થયા
ુ ન
ત્યાર બાદ રસ્તામાં આપને એક સંદ�શો મળ. સંદ�શો એ
બાબતે હતો ક� આપ ખાર�ઓ સાથે લડાઈ કરવા તૈયાર
થઈ �વ , કારણ ક� માર� બઅયત થતાંની સાથે જ એમણે
મા�ું ઉચ�ું છે . હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામે જવા
મોકલ્યો ક� લોહ� ર�ડવાનો  , જો મારો આશય હોત તો
તમાર� સાથે �ુલહ
ે કર� ન હોત.

મ�
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હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ માટ� લડા
�ુ�મ્કન નહોતી એટલે આપે �ુલેહ કર� અને ઈમામ �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામ માટ� �ુલેહ �ુ�મ્કન નહોતી એટલ

પે

લડાઈ કર� અને હદ�સની �એ બંનન
ે ા અમલ સહ� અને
વખાણવા લાયક ગણાય. આ બંને ઈમામો હઝરત ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને હઝરત ઈમામ �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામ વા��ુલ ઈતાઅત ઈમામો . ચાહ� જગ
ં કર�
ચાહ� ન કર� , એટલે ક� બંનન
ે ી પ�ર�સ્થિત અને બંને સામેના
પ્ર�નો વચ્ચે ફરક . ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ પાસ
જયાર� હર�ફ� �ખલાફત પરથી હાથ ઉપાડ� લેવાની માંગણી
કર� ત્યાર� �બલ�ુલ કોઈ મદદગાર ક� સાથ આપનાર નહોત ,
વળ� તેની માંગણી એ હતી ક� �ખલાફત છોડ� દો અથવા તો
તમારા માનનારાઓની તમાર� સામે તબાહ� અને બરબાદ�
થતી બરદાશ્ત કર. હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામન
સામે � સંજોગો હતા તેની રોશનીમાં , �ખલાફત પરથી હાથ
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ઉપાડ� લેવા�ું �ુનાિસબ સમ�યા. આપ ઈરશાદ ફરમાવતા
હતા. મ� �ખલાફત �ણી �ુ �ને એટલા માટ� ત� દ�ધી ક�
�ુલહ
ે શાંિત થઈ શક� અને લોહ� ન ર� ડાય.
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પાસે સારામાં સાર
ુ ન
�ંિનસાર મો�ુ દ હતા. યઝીદની માંગણી એ હતી ક� બયઅત
કરો અથવા મા�ું આપો. ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ન
પ�ર�સ્થિતના પ્રકાશમાં મા�ું દ�વા�ું �ુનાિસબ સમ�યા અ
બયઅતથી ઈન્કાર કર�ને લડવા માટ� તૈયાર થઈ ગય.
યક�ન કર�ું જોઈએ ક� અગર હઝરત ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલામથી પણ બયઅતની માંગણી કરવામા
આવી હોત તો તેઓ પણ ચાહ� મદદગાર હોત ક� ન હોત એ
જ ક�ુ� હોત ક� � ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ� ક�. તે� ું
ુ ન
કારણ એ છે ક� આલે મોહમ્મદ કોઈ ગયરની બયઅતને
બીલ�ુલ હરામ સમજતા હતા. અલ્લામા જલાલ �ુસયની
મીસર�એ અલ �સ
ુ યનમાં હરાર ્ના પ્રસંગને અ�ુલક્ષીને લ
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છે ક� કરબલાના બનાવ પછ� કોઈ પણ ��
ુ ુ મતે આલે
મોહમ્મદ પાસે બયઅતની માંગણી કર� નથ.
એ સવર્ માન્ય હક�કત છે ક� પયગમ્બર� ઈસ્
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની મથામણો
અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામના પ્રયત્નોના પ
ઈસ્લામ �ુિનયામાં ફ�લાય. � લોકો બેઅસતના આરં ભમાં
�ુસલમાન થયા અને �મણે પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લમની હયાતીના �ત �ુધી ઈસ્લામ ક�ુ
કરતા આવ્યા તેમના ધમર્ પ�રવતર્નમાં હઝરત અ
અલ�ય્હસ્સલામે �ુખ્ય ભાગ ભજવ્ય. ઉમય્યા અને
અબ્બાસી વંશોમાં ઈસ્લામનો પ્રવેશ હઝરત
અલ�ય્હસ્સલામની �હાદ� તાકાતને આભાર� . ખર� ખર એ
વંશના �ુળ �દપકો અને �ખોના તારાઓ આગળ જતાં �ચી
પાયર�એ ચડત અને ઉ�િત કરત ત્યાર� હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામનાસીદા પઢવામાં આવત. કારણ ક� આપના
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સદકાથી તેમને િસરાતે �ુસ્તક�મ નસીબ થઈ હત. પણ એ
ત્યાર� થાત ક� અગર તેમણે સાચા �દલથી ઈસ્લામ ક�ુલ કય
હોત તો �ફત્ના ફસાદ ��ું કઈ હતો ન�. અહ� તો હાલત એ
હતી ક� �ભ પર અલ્લાહ અલ્લ

, અને �દલમાં �ુશ્મન.

એટલે �હ�રમાં તો �ુસલમાન થઈ ગયા હતા પણ �દલમાં
ઈસ્લામ ઉતય� નહોત. એજ કારણ છે ક� એ વંશની દર� ક
વ્ય�ક્તએ જયાર� પણ સ�ા મેળવી ક� ત

જ મોહમ્મદ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ અને તેમની
પાકની િવરોધતાને પોતાનો �ુખ્ય �વન મંત્ર બનાવી દ�
હતો.
ક��મ્�જ�ુનીવસ�ટ�ના ઈિતહાસના પ્રોફ�સ
સાયમન ઓકલે , એમના સારાસીન નામક અરબ ઈિતહાસમાં
લખે છે ક� અરબોએ પોતાની કોમના ઈિતહાસ આલેખનમાં
અપનાવેલી એક ખોટ� ર�તના કારણે એમના હાથે લખાએલા
એમની કોમના ઈિતહાસની સત્ય ઘટનાઓથી મળવો જોઈતો
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આનંદ અને લાભ આપણે �ુમાવ્યો છ. ઈિતહાસકારની ફરજો
અને હક કો �ું છે એ તેઓ ખર� ર�તે નથી સમજ

યા એટલે

તેને નઝર �દાઝ કર� દ�ધા છે . એમણે લખેલા ઈિતહાસોના
અભ્યાસ કર�ને સાચા ઐિતહાિસક બનાવો તારવી કાઢવા�ું
કામ કપ�ં અને અઘ�ં બની ગ�ું છે .
આ તે ઐિતહાિસક �ુસ્તકોની બેએતબાર� અને
કોતાહ�ઓ (ક્ષ)ની હાલત છે �માં હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામ �વા ત્યાગી �ુ�ષના બ�ુ પ�ત્નત્વ
તલ્લાકોની મન ઘડત કથા ઘડ� કાઢવામાં આવી છ.
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામે ઘણ
ઓરતો સાથે શાદ� કરવાની અને ઘણી ઓરતોને તલ્લાક
આપવાની જોડ� કાઢ�લી કથાને આપણે બાર�ક�થી તપાસીએ
તો સાફ જણાઈ આવે છે ક� એ ખર� હક�કત હરગીઝ સાચી
નથી. કારણ ક� જો એ હક�કત હોત તો એ બધી ઔરતોના
નામ ઈલ્મે ર��લના �ુસ્તકોમાં જ�ર હ. પણ ઈલ્મે
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ર� �લના �ુસ્તકોમાં � નામો મળે છે તેની હદમાં હદ નવની
સંખ્યા થાય છ. એ હક�કત છે ક� આપે પ્રસંગોપાત શાદ�
ુ
કર� અને �ુલ્લે નવ બીબીઓ હત. ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની પણ નવ બીબીઓ હ.
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામની નવ બીબીઓન
નામો આ છે . (૧) ઉમ્મે ફ વા (૨) ખવલા (૩) ઉમ્મે બશીર
(૪) સક�ફય્યા(૫) રમલા (૬) ઉમ્મે ઈસ્હા(૭) ઉમ્�ુલ હસન
(૮) �બન્તે અ�લ કસય (૯) જોઅદા �બન્તે અશઅ.
મશ્�ૂર ઈિતહાસકાર �ગબન એના"રોમન
એમ્પાયર ને લગતા ઈિતહાસના �ુસ્તકમાં લખે .
આ હઝરતો (આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લ) લડાયક હિથયાર , ધન દોલત , રય્યત
ક�ું જ ધરાવતા ન હોવા છતાં લોકો તેમની વકઅત અને
તાઅઝીમ કરતા હતા અને આ વસ્ �ુઓ ક�ટલાકના �દલમાં
હસદની આગને પ્રગટાવતી હ. એમના �ુકદ્દસ મઝાર

િસરતે અઈમ્માહ- 473

www.hajinaji.com

મદ�નામાં, ઈરાકમાં અને ખોરાસાનમાં આવેલ છે . આ જ �દન
�ુધી એમના શીયાઓની એ �ઝયારતગાહો છે .
આ શાહ� ખાનદાનના અલ્લાહના વલીય

,

�ુિનયાને હંમશ
ે ા �હકારતની નજરથી જોતા હતા અને હંમશ
ે ા
અલ્લાહની મર� સામે મા�ું નમાવે�ું રાખીને અને ઈન્સાન
�લ્મો બરદાશ્ત કરતા રહ�ને દ�ની બાબતોની તાલીમ અન
તલ્ક�નમાં પોતાની �મરો િવતાવી હત , તે છતાં એમના પર
હંમશ
ે ા રાજ સામે બળવા અને �તરિવગ્રહ જગાવવાન
તોહમતો �ુકવામાં આવતી હતી.
એ સમજવાની વાત છે ક� આલે માહમ્મદ
�ુિનયાને હક�ર ગણતા હોય અને �ઓ રાત �દન દ�ની
બાબતોની તાલીમ , નમાઝ, રોઝા, હજ વગેર�માં મશ્�ૂલ
રહ�તા હોય એમના સંબધ
ં માં એમ કહ�� ું ક� તેઓ ઘણી
�ીઓને પરણતા અને તલ્લાકો આપતા રહ�તા હત. એ
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વાતમાં એક જોડ� કાઢ�લી કથાથી વધાર� �ું વ�ુ દ હોઈ શક�
છે ?

*****
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હઝરત ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલની શહાદત માટ� ઝેર
કયાંથી આવ્�ું??
એહતહાજ સાલીમ ઈબ્ને અબી જોઅદથી �રવાયત
છે ક� �ુ ં ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયારત માટ
મદ�ના આવ્ય. �ુ ં આપ અલ�ય્હસ્સલામની પાસે બેઠો હ.
આપ વાતો કર� રહ્યા હ. ત્યાં અચાનક આપને ઉલ્ટ� .
આપે તશ્ત લાવવાનો �ુકમ આપ્. પરદા પાછળથી થાળ
(તશ્) આવ્ય. મ� જો�ું ક� તે થાળ લોહ�થી ભરાઈ ગયેલો
હતો.
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મ� અઝર્ કર�: ફરઝન્દ� ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લમ! ખૈર�યત તો છે ? �ુ ં આ �ું જોઈ રહ્ય
�ં ?
આપે એ ફરમાવ્�ું: હા

, આ િવદ્રોહ�એ ઝે

મોકલાવ્�ું છે �ના કારણે �ગરમાં પહ�ચી ગ�ું છ. હવે
�ગરના �ુકડ� �ુકડા થઈ રહ્યા .
મ� અઝર્ કર�: �કબ્લ

! આપ કોઈ ઈલાજ નથી

કરતા ?
આપે ફરમાવ્�ું: આ પહ�લાં પણ મને બે વખત
ઝેર આપવામાં આવ્�ું હ�ુ. �નો ઈલાજ થયો હતો. પરં � ુ આ
વખતે � ઝેર આપવામાં આવ્�ું છ. તેનો ઈલાજ નથી. મને
�ણવા મળ્�ું છે ક� મોઆવીયાએ �મના બાદશાહને પત
લખીને આ ઝેર મંગાવ્�ું હ�ુ. તેના જવાબમાં �મના બાદશાહ�
એમ કહ�ને માફ� ચાહ� હતી ક�: અમારા મઝહબમાં કોઈને
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કત્લ કરવા અથવા કોઈને કત્લ કરવામાં મદદ�પ થવા�ુ
�એઝ નથી.
મોઆવીયાએ બી� વાર પત્ર લખ્યો : �ુ ં એવા
માણસના �ુત્ર માટ� ઝેર મંગા�ું �ં ક� �ણે ન�ુવ્વતનો દા
કય� હતો. જો મને ઝેર મોકલવામાં ન�હ આવે તો તમે
તમારા દ� શ �મમાં શાંિતથી બેસી નહ� શકો. શક ય છે ક� કોઈ
�દવસ સ�ા માર� પાસે ન રહ�.
આ પત્ર ઉપરાંત મોઆવીયાએ તેને અગ�ણ
ભેટ-સોગાદો મોકલી તેથી �મના બાદશાહ� ઝેર મોકલાવ્�ું હ�ું
તે લાઈલાજ છે .
બેહારમાં ઈબ્ને અબવામીયહથી મન�ુલ છે ક�: �ુ ં
ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામની પાસે ગ. મને એ વાતની �ણ
હતી ક� ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ �બમાર . જયાર� �ુ ં ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામના ખબર �તર �ુછવા માટ� ગયો ત્યા
ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામના �ગરના �ુકડ� �ુકડા થઈને બહા
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આવી રહ્યા હ. થોડ� થોડ� વાર� પરદા પાછળથી થાળ
આવતો હતો અને ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ તેમાં ઉલ્ટ� કર
હતા.
બેહારમાં જ મન�ુલ છે ક� : જયાર� ઝેરની અસર
આખા શર�ર પર ફ�લાઈ ગઈ ત્યાર� આપ અલ�ય્હસ્સલામ�
શર�ર લી�ું બની ગ�ુ.ં ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે �ુછ�ુ
ુ ન
ક� : આપ�ું શર�ર લી�ું ક�મ થઈ ર�ું છે
અલ�ય્હસ્સલામે જવાબ આપ્: અય ભાઈ

? ઈમામે હસન
! આપણા

નાનાએ કહ�લી ભિવષ્યવાણી સાચી પડ� રહ� છ. �માં આપ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મ� ફરમાવ્�ું હ�ું ક� �ું
જયાર� મેઅરાજની રાતે જ�તની સૈર કરવા માટ� ગયો ત્યાર�
મ� બે મહ�લ જોયા. એક લાલ રં ગનો હતો અને બીજો લીલા
રં ગનો હતો. મારા �ુછવાથી �બ્રઈલે જણાવ્�ું : હસન
અલ�ય્હસ્સલામને ઝેરથી શહ�દ કરવામાં આવ. અને �િતમ
સમયે તેમ�ું શર�ર લી�ું થઈ જશે. તે માટ� અલ્લાહ� હસન
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અલ�ય્હસ્સલામ માટ� લીલા રંગનો મહ�લ બનાવ્યો. અને
ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ માટ� લાલ રંગનો મહ�લ
ુ ન
માટ� છે ક� ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને તલવારથી શહ�
ુ ન
કરવામાં આવશે , તેથી અલ્લાહ� ઈમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલ
માટ� લાલ રં ગ પસંદ કય� છે . ત્યાર પછ� બંને ભાઈઓ ગળે
મળ�ને લાંબા સમય �ુધી રડતા રહ્.
શેખ �ુફ�દના કથન પ્રમાણે ઝીયાદ મખારતીથ
�રવાયત છે ક� �ુ ં ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામન

અયાદત

માટ� ગયો. મ� જો�ું ક� આપ અલ�ય્હસ્સલામના �ગરન
�ુકડાઓ થાળમાં પડ�ા હતા. ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
આપની પાસે બેઠા હતા. આપે ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામને ફરમાવ્�: �ણે મને ઝેર આપ્�ું છે તેના
પર એતરાઝ હરગીઝ ન કરતા. અલ્લાહ મારા વતી સાચો
બદલો લેશે. માર� �હ નીકળ� જવા પછ� તમે પોતે માર�
�ખો પર હાથ રાખજો. અને મને �ુસ્લ આપજ. કફન પણ
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જ આપજો. માર� લાશને ર�ુલ સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના રોઝા �ુબારક પર લઈ જ.
�થી કર�ને �ુ ં ત્યાં તજદ�દ� અહદ(વાયદા�ું �ુનરાવતર્)
કર� શ�ું. મને ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના રોઝામાં દફન કરવાની કોિશશ ન કરત. જો મને
રોઝએ ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ
લઈ જવા કોઈ �કાવટ ઉભી થાય તો કોઈને કંઈ ન કહ�તા.
મારા જનાઝા પર તીરો વરસાવવામાં આવશે. તેને ધ્યામાં
ન લેતા. અને કોઈની સાથે અથડામણ ન કરતા. માર�
લાશને પાછ� લાવી જ�� ુલ બક�અમાં

મા ફાતેમા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્ અને દાદ� બીન્તે અસદની પડોશમાં
દફન કર� દ� જો.
ુ બ ત્યાર પછ�
અમાલી શેખ �ફુ �દ �જ
વસીય્યત કર�:-

આપે નીચે �ુજબની
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"આ હસન ઈબ્ને અલી અલ�ય્હસ્સલામ તરફ
�સ
ૈ ઈબ્ને અલી અલ�ય્હસ્સલામને વસીય્ય. માર�
ુ ન
વસીય્યત છે ક� �ું ગવાહ� આ�ું �ં ક� અલ્લાહ માઅ�ુદ
લાશર�ક છે . ન તો તેની ��
ુ ુ મતમાં તેનો કોઈ શર�ક છે અને
ન તો તેનો કોઈ �ુકાબલો કર� શક� એવો છે . તેણે કાએનાતને
પૈદા કર� છે . અને તેણે જ તેની હદ નકક� કર� છે . તમામ
માઅ�ુદ કરતાં તે �ચો અને તમામ મહ� ૂદ (�ની પ્રશંસ
કરવામાં આવે) કરતાં વધાર� વખાણને પાત્ર . તેની
તાબેદાર� કરનારો �હદાયત પામેલો હોય છે , તેનો નાફરમાન
�ુમરાહ હોય છે . તેની તરફ ર�ુ કરનાર રાહ� હકને
અ�ુસરનારો હોય છે . એ �સ
ૈ
ુ ન

! �ુ ં તમને મારા વારસદાર

અને તમારા એહલેબત
ૈ માટ� વસીય્યત ક�ં �ં ક� એ �ુલો
કરનારાઓને માફ કર� દ� જો અને એહસાન કરનારાઓને
િનકટના સાથીદાર બનાવજો. તેમની સાથે મારા નાએબ અને
મા-બાપની �મ રહ�જો. માર� વસીય્યત છે ક� મને રોઝએ
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ર�ુલમાં લઈ જજો. જયાં �ુ ં તજદ�દ� અહદ કર� શ�ું. જો કોઈ
�ી આડખીલી ઉભી કર� તો તમને �ુદાની કસમ ! � ૂનર� � ન
કરતા.
એટલે �ુધી ક� અમે આપણા નાના સાથે �ુલાકાત
કર�ું તેઓને એ બધી વાતોથી વાક�ફ કર�ુ.ં � વ્યવહાર તે
લોકોએ આપણી સાથે કય� છે .
ત્યાર પછ� ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામની
પરવાઝ કર� ગઈ. ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે �ુસ્લ અ
ુ ન
કફન આપ્યા પછ� જનાઝાને લઈને ર�ુલ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના રોઝા તરફ રવાના થ.
આ બા�ુ મરવાને જો�ું ત્યાર� ઉમ્�ુલ મોઅમેની
આયશાની પાસે દોડ�ા અને કહ�વા લાગ્યા ક� અય ઉમ્�ુ
મોઅમેનીન �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના ભાઈ હસ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામને રોઝએ ર�ુલમાં દફન કરવા ચાહ� . જો
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ઈમામ હ સન અલ�ય્હસ્સલામ અહ� દફન થશે તો રોઝ
ર�ુલમાં દફન થએલા શેખન
ૈ ની અહમીયત નાશ પામશે.
ઉમ્�ુલ મઅમેનીને ક�ું : તો પછ� �ુ ં �ું ક�ં ?
મરવાને ક�ું : આપ જઈને તેઓને રોકો.
ઉમ્�ુલ મ અમેનીન આયશાએ ક�ું : તેમના
જવાને ઘણો સમય વીતી ગયો છે . હવે �ુ ં કઈ ર�તે પહ�ચી
શ�ું ?
મરવાને પોતે � ખચ્ચર પર સવાર થયેલો હત ,
� ખચ્ચર તેણે એક અરબ મારફત ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથી જ મેળવ્�ું હ , તે ખચ્ચર પરથી
ઉતર� ગયો અને ક�ું ક� : આપ આ ખચ્ચર પર સવાર થઈ
�ઓ. �ુ ં આપની પાછળ ચાલીને આ�ું �ં. અબ્�ુલ્લાહ ઈબ્
અબ્બાસના કથન પ્રમાણે ઈસ્લામમાં ખચ્ચર પર
થનારા પહ�લા �ી ઉમ્�ુલ મોઅમેનીન આયશા હત. તેણી
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સવાર થઈને લોકોને એકઠાં કરતાં ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમના રોઝામાં પહ�ચ્.
એક બા�ુ ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામન
જનાઝો પહ�ચ્યો અને બી� બા�ુ ઉમ્�ુલ મોઅમેની
આયશાએ મઝાર� ર�ુલ પાસે પહ�ચીને ક�ું : જો હસન
અલ�ય્હસ્સલામને રોઝએ ર�ુલમાં દફન કરવામાં આવશે ત
�ુ ં મારા માથાના વાળ ખ�ચવા લાગીશ.
એ પહ�લાં મરવાન ક�ટલાક લોકોને અગાઉથી
મોકલી � ૂ�ો હતો. તે માણસો ઈશારો થવાની રાહમાં હતા.
ઈશારો થતાની સાથે જ તે લોકોએ તીરં દા� કરવા�ું શ� કર�
દ��ુ.ં અબ્�ુલ્લાહ ઈબ્ને અબ્બાસ આગળ વધ્યા અને ઉ
મોઅમેનીન આયશાને ક�ું : તીરં દા� કરાવવાની ઉતાવળ
કરતાં પહ�લાં �ુછ� લી�ું હોત ક� અમે ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલામને દફન કર�એ છ�એ ક� ન ? આ�ચયર્ છે ક�
�ાર� ક �ટ પર સવાર� અને �ાર� ક ખચ્ચર પ. � વસ્ �ુનો
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તમને ખતરો લાગતો હતો તે ખતરો ટળ� ગયો છે . તમે �
ચાહતા હતા. તે થઈ ગ�ું છે . અલ્લાહ એહલેબૈ
અલય્હ��ુસ્સલની �હફાઝત કરનારો છે . આપ ઘર� �ઓ.
એહલેબૈત મા-કાન અને મા-ય�ુનથી વાક�ફ હોય છે તેથી
તેઓએ વસીય્યત કર� હતી ક� મને રોઝએ ર�ુલમાં દફન ન
કરતા. અમે ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામના જનાઝાને  ત
તબ�ર ્કન તવાફ કરવવા માટ� લાવ્યા હ. પછ� મરવાનને
સંબોધીને ક�ું : અમે હઝરત ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામન
તેમની વસીય્યત �ુજબ તેમના માતા અને તેમની દાદ�ની
બા�ુ માં જ�� ુલ બક�અમાં દફન કર��ુ.ં અહ� ફક ત તજદ�દ�
અહદ માટ� આવ્યા હત. � ું આયશા અને તારા લશ્કરને લઈ
પાછો ચાલ્યો . હવે બ�ુ થઈ ગ�ું

! જો ઈમામ હસન

અલ�ય્હસ્સલામની વસીય્યત ન હોત તો એ વાત જોઈ લ
ક� અમને દફન કરવાથી કોણ રોક� શક� છે ?
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ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે આયશાને ફરમાવ્�
ુ ન
: અય હરમે ર�ુલ ! આપના માટ� આ શોભાસ્પદ નથ. જો
આપ ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામન અયાદત કરવા માટ�
આવતે તો આપને એ વાતની �ણ થઈ �ત ક� તેઓના
જનાઝાને અહ� દફન કરવાના નથી. ફર

ઝંદ� ર�ુલ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ આપના પાડોશ
ચાલીસ �દવસ �ુધી ઝેરના કારણે તડપતા રહ્. જો અમને
તેઓએ જ�� ુલ બક�અમાં દફન કરવાની વસીય્યત ન કર�
હોત તો અમે જોઈ લેત ક� કોઈની ફૌજ અમને રોક� શક� છે ?
કસલીય� ુલ મ�લીસ પ્રમાણે ઈમામ હસ
અલ�ય્હસ્સલામ�ું આ�ું શર�ર તીરોથી ભરાઈ ગ�ું હ�ું અન
કફન પણ ફાટ� ગ�ું હ� ું તેથી તેઓના જનાઝાને એક વાર
ઘર� પાછો લાવવામાં આવ્યો અને જનાઝામાંથી તીર
કાઢવામાં આવ્ય. ઘર� થી જનાઝો ફર� વખત ઉપાડવામાં
આવ્યો અને જ��ુલ બક�અમાં લઈ જઈને બીન્તે ર�ુ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની બા�ુમાં
કરવામાં આવ્ય.
(�કતાબ અદ્દમ્ મઅ�ુસ સાક, ભાગ - ૧, પાના
નંબર : ૫૭૦)

*****
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હઝરત ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલામની શહા
ઈિતહાસકારો એક મત છે ક� હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામે �ુલેહ થઈ જવા બાદ ગોશાનશીની અખત્ય
કર� લીધી હતી. છતાં આપને પાંચવાર ઝેર અપા�ુ.ં પણ
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામની હયાતીના �દવસ હ�
બાક� હતા એટલે �વનદોર� તોડ� ન શકાઈ. �તે શાહ� રોમ
પાસેથી એક કાિતલ ઝેર મંગાવીને મરવાનની મારફતે
જોઅદા �બન્તે અશઅસને મોકલાવી આપ્�ું અને ઈનામ ત્
શાદ�ની લાલચ આપી.
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામને અનેકવા
ઝેર આપવામાં આવ્�ું હ�ુ. ઘણી તકલીફો ઉપાડવાના કારણે
આબોહવાની તબદ�લી માટ� બસરા જવા સંબધ
ં ી મ�ેોરો
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કય� ને મો�ુલ રવાના થયા. થોડા �દવસ ન�હ
િવત્યા ત્યાં તો એક �ધળાને એ જગ્યા પાસે મોકલવામ
આવ્ય. આ �ધળા પાસે ડાંગ (લાઠ�) હતી તેના લોઢાનો
અણીદાર સળ�યો હતો અને તેને ઝેર પીવાડ� દ� વામાં આવ્�ું
હ�.ું આ �ધળાએ મો�ુલ પહ�ચીને પોતાને હઝરત ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલામના દોસ્તદારોમાંથી �હ�ર . એક
�દવસ લાગ મળતાં એણે પોતાની ડાંગની અણી આપના
પગમાં �ુભાવી દ�ધી. ઝેર �સ્મમા વ્યાપી ગ�ું અને આપ
�બમાર થઈ ગયા. �ધળો આ કા�ં કામ કયાર ્ પછ� સંતાઈ
ગયો હતો અને ચૌદ ક� પંદર �દવસ બાદ શામ જવા નીકળ્યો
ત્યાર� હઝરત અબ્બાસ અલમદારની નઝર તેના પર પડ
ગઈ. આપે તેની ડાંગ છ�નવી લઈને તે જ ડાંગનો એવા
જોરથી એના માથા પર ઘા કય� ક� તેની ખોપર� ફાટ� ગઈ
અને તે પોતાની કરણીને પહ�ચી ગયો. ત્યાર બાદ �ુખ્તા
અને તેમના કાકા સઅદ �ુસલીએ તેની લાશ બાળ� નાખી.
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થોડા �દવસ બાદ હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલા
મદ�ના પાછા ફયાર .
મદ�નામાં આપ �જ�દગીના �દવસો િવતાવી રહ્ય
હતા ત્યાર�૨૬ મી સફર �હ.સ. ૫૦ ની રાતે હઝરત ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલામ �યાં �ુઈ રહ્યા હતા ત્યાં �ુ
જોઅદાને પહ�ચી જવાનો લાગ મળ્ય. હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામના ખંડમાં જનાબે ઝયનબ અને ઉમ્મે �ુલ્
બંને �ુતા હતા. તેણી �બલ્લી પગલે ખંડમાં દાખલ થઈ અને
આપના િસરહાને આપના પીવા માટ� રાખેલા પાણીમાં ઝેર
ભેળવી ને ધીમા પગલે ખંડ બહાર નકળ� ગઈ. એના જવાની
થોડ�વાર બાદ હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામની �
�ુલી. આપે જનાબે ઝયનબ ને સાદ કય� અને ક�ું "અય
બહ�ન મ� હાલ હમણાં જ આપણા નાના અને િપદર� �ુ�ર્ગવાર
તથા માદર� �ગરામીને ખ્વાબમાં જોયા છે તેઓ કહ� રહ્યા હ
ક� હસન તમે કાલે રાતે અમાર� પાસે હશો.
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આટ�ું કહ્યા બાદ આપે વ� માટ� પાણી માગ્.
�ુદ પોતાનો હાથ લાંબો કર�ને સીરહાને રાખે� ું પાણી પી�ું
અને ફરમાવ્�ું અય બહ�ન ઝયનબ હાય આ ક��ું પાણી છે ?
�ણે મારા ગળાથી નાફ �ુધીના �ગના �ુકડા કર� નાખ્ય.
ત્યાર બાદ હઝરત ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામને ખ
આપવામાં આવી. તેઓ આવ્યા અને બંને ભાઈ બગલગીર
થયા અને રડવા લાગ્ય

, હઝરત ઈમામે હસન

અલ�ય્હસ્સલામે �ુઝાને જમીન પર ફ�ક� દ�ધો જમીન પ
પાણી પડ�ું હ� ું તે ઉકળવા લાગ્�ું હ�ુ.
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામને લોહ�ન
ઉલટ�ઓ થવા લાગી

, આપના �ગરના િસ�ેર કટકા

થાળામાં પડ�ા. આપ જમીન પર તડપવા લાગ્ય. �દવસ
ચઢ�ો એટલે આપે હઝરત ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
�ુછ�ું મારા ચહ�રાનો રં ગ ક�વો છે

? ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામે ક�ુ"લીલો છે . આપે ફરમાવ્�ું મેઅરાજ �ું છ
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? ફરમાવ્�ું મેઅરાજની રાત , આપણા નાના�ને આસમાન
પર બે મહ�લો જોયા હતા એક નીલમનો અને એક યા�ુતનો ,
તો આપે �બ્રઈલને �ુછ�ું આ મહ�લો કોના માટ� છ

?

�બ્રઈલે અરજ કર�  , એક હસન માટ� અને એક �સ
ૈ માટ�
ુ ન
છે . આપે �ુછ�ું બંનન
ે ા રં ગોમાં ફરક શા માટ� છે

? જવાબ

આપ્ય, હસન ઝેરથી શહ�દ થશે અને �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
તલવારથી. આ હદ�સ બયાન ફરમાવ્યા બાદ હઝરત ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને ઈમામે �ુસૈન ભેટ� પડ�ા અન
બંને ભાઈઓ રડવા લાગ્ય. આપની સાથે દરો�દવાર પણ
રડવા લાગ્ય.
પછ� આપે ઝેર આપનારને ક�ુ,ં અફસોસ ત� ઘણી
જ બેવફાઈ કર� પણ યાદ રાખ� ક� � મક સદથી ત� આ કામ
ક�ુ� છે , તેમાં તને સફળતા નહ� મળે . ત્યાર બાદ આપે
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ અને આપની બહ�નોને ક�ટલી
ુ ન
વસીય્યતો કર� અને �ખો બંધ કર� લીધી અને થોડ�વાર
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બાદ �ખ ખોલીને ફરમાવ્�ુ , અય �સ
ૈ મારા બાલ ુ ન
બચ્ચાઓ તમાર� હવાલે છે અને આટ�ું બોલ્યા બાદ સદ
માટ� �ખો બંધ કર� દ�ધી અને નાનાની �ખદમતમાં પહ�ચી
ગયા. "ઈ�ા �લલ્લાહ� વ ઈ�ા એલયહ� રા�ઉ
�ુંકમાં એ ક� હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત બાદ ઈમામે �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામે કફન દફનનો ઈન્તેઝામ કય� અને જનાઝા
નમાઝ પડવામાં આવી. હઝરત ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામની વસીય્યત �ુજબ એમને સરવર� કાએન
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના પડખે
કરવા માટ� એમનો જનાઝો લઈને જઈ રહ્યા હ. ત્યાં બની
ઉમ્ય્યા અને ખાસ કર�ને મરવાને આગળ આવીને તેમન
ુ ા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના પ
ર�ુલે�દ
દફન કરવાથી રોકવા માટ� માગર્ રોક� ને ઉભા રહ� ગય.
આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
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તીર વરસાવવા�ું શ�ં ક�ુ� ક�ટલાક તીરો હઝરત ઈમામે
હસન અલ�ય્હસ્સલામના તા�ુતમાં પયવસ્ત થઈ . �તે
કોઈ માગર્ ન રહ�વાથી લાશ �ુબારકને જ��ુલ બક�અમાં
દફન કર� દ� વામાં આવી. (તાર�ખે કાિમલ ૩/૧૮૨)
શહાદતના વખતે આપની �મર ૪૭ વષર્ની હત.

*****
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આપની પ�ત્નઓ અને ઔલાદ
આપે �ુ દા �ુ દા વખતે નવ �ીઓ સાથે શાદ� કર�
હતી. આપની ઔલાદમાં આઠ સાહ�બઝાદા અને સાત
સાહ�બઝાદ�ઓ હતી.
હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામનો વં
ઝયદ અને હસને �ુસ�ાથી ચાલ્યો છ. ઈમામ શબલખી�ું
કહ�� ું છે ક� , આપના ત્રણ ફરઝંદ અબ્�ુલ , કાિસમ તથા
અમ્ર કરબલામાં શહ�દ થયા . (�ુ�લ અબ્સાર૧૧૨)
જનાબે ઝયદ ઘણા જ જલીલ� ુલ કદ્ર અને સદકાતે ર�ુ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના મોતવલ્લ.
જનાબે હસને �ુસ�ા ઘણાજ ફા�ઝલ, �ુ�ક�, પરહ�ઝગાર અને
અમી�લ મોઅમેનીનના સદકાતના �ુતવલ્લી હત. એમની
શાદ� ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની શાહઝાદ� જનાબ
ુ ન
ફાતેમા સાથે થઈ હતી. આપે કરબલાની લડાઈમાં ભાગ
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લીધો અને સખ્ત ઝખ્મી થઈને કત્લ થયેલાઓની લાશો ની
દબાઈ ગયા હતા. જયાર� કત્લ થએલાઓના માથા કાપવામાં
આવી રહ્યા હતા ત્યાર� એમના મામા અ�ુ એહસાન અસ્
એમની �દર �વ છે એ �ણ્યા પછ� ઉમર સઅદ પાસેથી
તેમને લઈ લીધા હતા. એમને ઉમવી ખલીફાએ ઝેર આપ્�ું
હ� ું �ના પ�રણામે આપ ૫૩ સાલની વયમાં ઈન્તેકાલ
ફરમાવી ગયા. એમની શહાદત બાદ આપની ઝવ� જનાબે
ફાતેમા કબર પર તં� ું બાંધીને એક વષર્ �ુધી રહ્યા .

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 497

4

www.hajinaji.com

હઝરત ઈમામ �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલ

નામ

હઝરત �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

હઝરત અલી ઇબ્ને અ�ુ તા�લબ

માતા

ુ જન્ નત બીબી ફાતેમા
ખા�ને
ુ ાહ� અલય્હ
ઝહરા સલા�લ્લ

દાદા

હઝરત અ� ુ તા�લબ ઇબ્ને અબ્�ુ
ુ લીબ
��

દાદ�

બીબી ફાતેમા �બન્તે અસદ

નાના

હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ

આલેહ� વસલ્
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ુ �ુ બરા �બન્તે
બીબી ખદ�જ�લ
ખોવૈલદ

લકબ

સય્ય�ુશ્શોહ, શહ�દ� અકબર,
ુ , િસબ્તે અસગ, તય્ય,
મઝ�મ
રશીદ

�ુ ન્િનયત

ુ અઇમ્મ,
અબા અ�બ્દલ્લ, અ�લ
ુ મસાક�ન
અ�લ

જન્મ

��ુ વાર તાર�ખ ૩ માહ� શાઅબાન
�હજર� સન ૪

જન્મ સ્થ મ�દના એ �ન
ુ વ્વરા

વફાત

ુ ્રવાર તાર�૧૦ માહ� મોહરર ્મ
�ક
�હજર� સન ૬૧
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કરબલા એ મોઅલ્લા(ઈરાક)

સ્થળ
વય

૫૭ વષર

ઔલાદ

ુ આબેદ�ન
(દ�કરા) ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલ, અલી અકબર,
અલી અસગર, અબ્�ુલ્લ,
મોહમ્મ, જઅફર,
(દ�કર�) ફાતેમા, સક�ના.
*****
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હઝરત ઈમામ �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ અ�ુ
ુ ન
અઈમ્મા અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ
તથા સય્યદ�ુિ�સા હઝરત ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા
ફરઝંદ અને પયગમ્બર� ઈસ્લામ મોહમ્મદ� � ુસ્�
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ તેમજ જન
ખદ�જ� ુલ �ુબરાના નવાસા અને ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલામના �ુવ્વતે બા� . આપને અ�ુલ
અઈમ્મએ સાની પણ કહ�વામાં આવે છ. કારણ ક� આપના
િપદર� �ુ�ર્ગવાર અને �બરાદર� આલી વકારની પેઠ�
માઅ�ુમ, અફઝલે ઝમાના અને આ�લમે લ�ુ�ી હતા.
હઝરત ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદતન
પચ્ચાસ રાતો િવત્યા બાદ હઝરત ઈમામ �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામના �ુકતએ �ુ �ુદ બતને માદરમાં �સ્થર .

િસરતે અઈમ્માહ- 501

www.hajinaji.com

હઝરત ઈમામ જઅફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ ઈરશા
ફરમાવે છે ક� િવલાદતે હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને હમલ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ રહ� જવા વચ્ચે એક તોહરનો  લો
ુ ન
હતો. આપની િવલાદત થવા પહ�લાં ઉમ્�ુલ ફઝલ �બન્ત
હાર�સે સ્વપ્નમાં જો�ું ક� હઝરત ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમના�સ્મે અતહરનો એક �ુકડો કાપીને મારા
ખોળામાં રાખવામાં આવ્યો છ. આ ખ્વાબ જોઈને તેઓ બ�ુ
ગભરાઈ ગયા અને � હઝરતની સેવામાં દોડતા આવ્યા
અને અરજ કર� ક� ��
ુ ર આ� મ� એક ઘ�ું જ ખરાબ સ્વપ્
જો�ું છે . હઝરતે ફરમાવ્�ું એ તો ઘ�ું જ ઉમદા સ્વપ્ન.
અય ઉમ્�ુલ ફઝલ એની તાબીર એ છે ક� માર� બેટ�
ફાતેમાના બતદ્દનથી �ૂંક સમયમાં એક ફરઝંદ પેદા થવાન
છે � તમારા ખોળામાં પરવ�રશ પામશે. આપના ઈરશાદને
થોડા વખત િવત્યા બાદ એટલે ક� હમલની ખ�ુસી �ુદ્ છ
મ�હના િવત્યા બાદ હઝરત ર�ુલના �ુર� નઝર ઈમામે �ુસૈન
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અલ�ય્હસ્સલામ હ�જર� સન ચારના શાઅબાન મહ�નાન
ત્રી� તાર�ખે મદ�નાએ �વ્રામાં િવલાદત પામ્ય.
ઉમ્�ુલ ફઝલ�ું બયાન છે ક� �ુકમ �ુજબ �ું તેમની
સેવા કરતી રહ�. અને એક �દવસ બચ્ચાને લઈને �
હઝરતની સેવામાં હાજર થઈ. આપે તેમને આગોશે
મોહબ્બતમાં લઈને પ્યાર કય� અને રડવા લાગ. મ�
રડવાનો સબબ દયાર ્ફત કય. આપે ફરમાવ્�ુ , હમણાં હમણાં
�બ્રઈલ માર� પાસે આવીને તાવી ગયા છે ક� આ ફરઝંદ
ઉમ્મતના હાથોથી ઘણાજ �લ્મો િસતમ સાથે શહ�દ થશ
અને અય ઉમ્�ુલ ફઝલ મને તેની કત્લગાહની લાલ માટ
પણ આપી ગયા છે .
(િમશકાત શર�ફ)
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદ
ુ ન
બાદ સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ તેમની �ખોમાં પોતાના મોઢાનો લોઆબ લગાડ�ો
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અને પોતાની �ભ એમના મોઢામાં આપીને ઘણીવાર તેને
�ુસાવતા રહ્. પછ� આપે તેમના જમણા કાનમાં અઝાન
અને ડાબા કાનમાં એકામાહ કહ� અને દોઆએ ખયર
ફરમાવ્યા બાદ એમ�ું નામ �ુસૈન રાખ્�.
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ�ું નામ રાખ્
ુ ન
બાદ સરવર� કાએનાતે જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
ને ફરમાવ્�ું"બેટ� હસનનો અક�કો � ર�તે કરવામાં આવ્યો
તે જ પ્રમાણે એમના અક�કાનો બંદોબસ્ત  , �મ હસનના
માટ� કર� �ુ�ા છો. �ુંકમાં એક ઘે�ું મંગાવવામાં આવ્�ું અને
અક�કાની રસમ અદા કરવામાં આવી.
આપની �ુિ�ાયત માત્ર અબા અબ્દ�લ્લા.
અલબ�ા અલ્કાબ બે �ુમાર છ. �માંથી સય્ય

, િસબ્તે

અસગર, શહ�દ� અકબર અને સય્ય�ુશશોહદા વધાર� �ણીતા
છે .
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હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ જન્મ્યા પછ
ુ ન
તો ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા �ું �ૂધ પી� , ન કોઈ દાઈ�ું
�ૂ ધ પી�ું હ�.ું આપ જયાર� � ૂખ્યા થતા ત્યાર� સરવર
કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ તશ
લાવી ને આપના મોઢામાં �ુસવા માટ� પોતાની �ભ �ુકતા
હતા અને ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના હાડ ચામ અન
ુ ન
માંસ જનાબે �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના લોઆબે દહનથી બન્�ું અને એનાથી
પરવર�શ પામીને આપ કાર� �રસાલત

��મ આપવાની

સલા�હયતના મા�લક બન્ય. એ જ કારણ છે ક� આપ ર�ુલે
કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમથી
�ુશાબેહ હતા.
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદ
ુ ન
બાદ ખલ્લાક� આલમે �બ્રઈલને �ુકમ કય� ક� �ઓ અ
તમે મારા હબીબ મોહમ્મદ� �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્
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આલેહ� વસલ્લમને મારા તરફથી �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ
પેદા થવા પર �ુબારકબાદ� આપો અને સાથે સાથે એમની
મહાન શહાદતથી તેમને �ણકાર કર�ને એના સંબધ
ં ી મારા
તફરથી �દલાસો પણ અદા કરો. હઝરત �બ્રઈલ �ુકમે રબ્
જલીલ મેળવીને જમીન પર વા�રદ થયા અને � હઝરતની
સેવામાં �ુદા તરફથી તેહિનયત અદા કર� અને ત્યાર પછ�
અરજ કર� ક� અય હબીબે �ુદા આપની પાસે િમન
�િન�બલ્લાહ શહાદતે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામની તાઅ�ઝ
પણ અદા કરવા આવેલ �ં.
તાઅ�ઝયતની વાત સાંભળ�ને આપ ગંભીર થઈ ગયા,
પછ� આપે �ુછ�ું �ું હક�કત છે ?
�બ્રઈલે ક�ું મૌલા એક એવો �દવસ આવશે જયાર
આપના વ્હાલા ફરઝંદના �ુબારક ગળા પર ખંજર ફ�રવવામાં
આવશે. અને આપનો આ �ુર� નઝર બે યારો મદદગાર

,

મયદાને કરબલામાં એકલો અ�ુલો ત્રણ �દવસનો �ૂખ

,
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પ્યાસો શહાદત પામશ. એ સાંભળ�ને સરવર� આલમ રડવા
લાગ્ય. આપને રડતા જોઈને અને રડવા�ું કારણ �ણીને
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ પણ રડવા લાગ્યા અને રડ
રડતા ઘરમાં દાખલ થયા. જનાબે સય્યદા

સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હા હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને રડતા જોયા ત
એ પણ વ્યા�ુળ થઈ ગયા અને અરજ કર� ક� અય અ�ુલ
હસન રડવા�ું �ું કારણ છે

? ફરમાવ્�ું �બન્તે ર�ુલ હમણા

�બ્રઈલે આવીને હઝરત �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામના જન
�ુબારકબાદ� આપી અને સાથે સાથે તેની શહાદતની ખબર
પણ આપતા ગયા છે . હક�કતથી વાક�ફ થયા બાદ જનાબે
ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પણ રડવા લાગ. પછ� ��
ુ ર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની પાસે આવ
�ુછ�ું બાબા�ન ! મારા બચ્ચાને કઈ ખતા પર શહ�દ કરશ.
આપે ફરમાવ્�ુ , અય ફાતેમા �બલ�ુલ બે�ુમર્ અને બેખત

,

િસફર ્ ઈસ્લામની �હમાયતમાં તેની શહાદત થ. આ પે અરજ
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કર� એ કયાર� થશે ? ફરમાવ્�ું જયાર� �ું પણ ન�હ હો , ન � ું
હઈશ ન અલી હશે. જનાબે ફાતેમાએ અરજ કર� બાબા�ન ,
જયાર� આપણામાંથી કોઈ ન�હ હોય તો એના પર �ગયાર ્ કોણ
કરશે ? અને સફ� માતમ કોણ બીછાવશે ? રાવી�ું બયાન છે
ક� હઝરત ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ આ સવાલનો જવાબ દ�વા પામ્યા ન�હ તેટલામા
હાિતફ� ગયબની અવાઝ આવી , અય ફાતેમા ગમ ન કરો
તમારા એ ફરઝંદનો ગમ ઈન્સાનની આબાદ�- �ુિનયા
કાયમ રહ�શે ત્યાં �ુધી મનાવવામાં આવશ. રહ�તી �ુ

િનયા

�ુધી એના પર ��ુ સારવામાં આવશે અને કયામત �ુધી
એમ�ું માતમ �ર� રહ�શે.
આ �ુબારકબાદ�ના પ્રસંગે �બ્રઈલ બે�ુ
ફ�રશ્તાઓ સાથે �ૃથ્વી તરફ આવી રહ્યા. ત્યાર� એમની
નઝર એક િન�ન સ્થળ પર પડ� જો�ું ક� એક ફ�રશ્તો ત્ય
ચોધાર આ�ુએ
ં રડ� રહ્યો હ. આપ તેની પાસે ગયા અને
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તેનાથી માજરો �ુછયો. એણે ક�ું �ુ ં તે જ ફ�રશ્તો �ં �
પહ�લા આસમાન પર િસ�ેર હ�ર ફ�રશ્તાઓ પર સરદાર�
ભોગવતો હતો, મા�ં નામ �ફત�સ છે . �બ્રઈલે ક�ું તને યા
વાંક માટ� આ સ� કરવામાં આવી છે

? એણે ક�ું ,

માઅ�ુદની મર�ને સમજવામાં એક પળ માટ� દ� ર થઈ ગઈ.
એ વાંકની આ સ� ભોગવી રહ્યો . મારા વાળ અને પર
(પાંખ) બળ� ગયા છે અને �ુ ં અ�હ� એક િન�ન જગ્યામાં
એકલો પડ�ો �ં. �બ્રઈલ �ુદા ખાતર માર� મદદ ક. પણ
�બ્રઈલ એની િવનંતીનો જવાબ આપે તે પહ�લાં જ એ બોલ
ઉઠ�ો, ��લ
ુ અમીન ! તમે અત્યાર� �ાં જઈ રહ્યા

?

�બ્રઈલે ક� , નબીયે આખે�ઝ ઝમાન હઝરત મોહમ્મદ�
�ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ઘર
ફરઝંદ પેદા થયો છે ��ું નામ �સ
ૈ છે . એના જન્મની �ુદા
ુ ન
તફરથી પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમને �ુબારકબાદ� આપવા માટ� �ું જઈ રહ્યો.
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�ફત�સે ક�ું મને પણ તમાર� સાથે લઈ ચાલો એ

જ

દરવા�થી મને શફા અને ન�ત મળ� શ ક� તેમ છે . �બ્રઈલ
એની િવનંતીને માન્ય રાખી અને તેને સાથે લઈ સરવર�
કાએનાતની સેવામાં પહ�ચ્ય. સરવર� કાએનાત એ વખતે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને પોતાની ગોદમાં લઈને બેઠા હ.
ુ ન
�બ્રઈલે ફ�ત�સની આપને વાત ક. સરવર�
કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ� ક
ફ�ત�સના �સ્મને �ુસૈનના�સ્મથી સ્પશર્ કરાવો એટલે એ
િશફા થઈ જશે. �બ્રઈલે તેમજ ક�. આપના બદન સાથે
તેના બદનનો સ્પશ થતાં તેના બદન પર પહ�લાની �મ
વાળ અને પર ઉગી ગયા. તે તં�ુરસ્ત થયા બાદ ફખ્ર કર
� ૂળ મં�ઝલ પર પહ�ચી ગયો અને પહ�લાની પેઠ� િસ�ેર
હ�ર ફ�રશ્તાઓની આગેવાની કરવા લાગ્. પછ� એ
ઝમાનો આવ્યો �માં હઝરત ઈમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલ
શહાદત પામ્ય. �ફત�સને જયાર� શહાદતની �ણ થઈ તો
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એણે બારગાહ� અહ�દયતમાં ઈલ્તે� કર� ક� માલીક મને
પરવાનગી આપવામાં આવે ક� �ુ ં જગત પર જઈને �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામના �ુશ્મનોથી લ. ઈરશાદ થયો ક� લડવાની
કોઈ જ�રત નથી. અલબ� � ું િસ�ેર હ�ર ફ�રશ્તાઓને
લઈને �ુ િનયા પર ચાલ્યો � અને એમના રોઝા �ુબારક પર
રાત �દવસ માતમ અને �ગયાર ્ કરતો રહ� અને તેનો �
સવાબ મળે તે એમના પર રડનારાઓને �હબા કર� દ� . આ
�ક
ુ મ થતાં �ફત�સ કરબલાની �ુમી પર ઉતયાર ્ અને ત્યા
રહ�ને કયામત �ુધી રાત �દવસ �ગયાર ્ અને માતમ કરતો
રહ�શે.
ુ ય��ાલે
ુ
(�ન
બીન શેખ અલ�ય્હસ્સલામ કાદ
�લાની)
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને �ુદા પાક� એટ�ું બ�ુ
ુ ન
�સુ ્નો જમાલ(�પ-સ�દયર) અતા ફરમાવ્�ું હ�ું ક� �ની જોડ�
મળવી �ુશ્ક�લ છ. આપના �ુબ�ુરત �ુરાની ચહ�રાની એ
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હાલત હતી ક� આપ �ધાર� જગ્યાએ બેસી જતા હતા તો
એમના ચેહરાના રોશન �કરણો ચોમેર પથરાઈ જતા અને
આપના ચહ�રાથી લોકો શમા�ું કામ લેતા. મતલબ ક� ત્યાં
આગળની બધી ચીઝો રોશન થઈ જતી.
ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને ઈમામે �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલ એક �દવસ ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પાસે રાત થવા �ુધી રોકા
ગયા. આપે તેમને ક�ું , "મારા બચ્ચાઓ હવે રાત પડ� ગઈ
છે એટલે હવે તમાર� મા પાસે �ઓ , બચ્ચાઓ �ુકમ �ુજબ
ઘર� ચાલ્ય. રાવી�ું બયાન છે

ક� આ બચ્ચાઓ �વા ઘર

તરફ ચાલવા લાગ્યા ત્યાર� એક રોશની પેદા થઈ અને મ
પાસે ઘર� પહ�ચ્યા ત્યાં �ુધી એમના માગર્માં આવતા રસ
પરનો �ધકાર �ુર કરતી જતી હતી. પયગમ્બર� ઈસ્લામ
આ રોશની જોઈ રહ્યા હતા તે ઈરશાદ ફરમાવવા લાગ.
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�ુદાનો �ુક્ર છે ક� એણે અમ એહલેબૈતને ઈઝઝત , કરામત
(મોટાઈ) અતા ફરમાવી.
એક �દવસ હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામને જમ
બા�ુ અને ઈબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામને ડાબી બા�ુ ખોળા
બેસાડ� પ્યાર કર� રહ્યા . ત્યાં અચાનક �બ્રઈલ ના�
થયા અને કહ�વા લાગ્યા ક� ઈરશાદ� �ુદાવંદ� છે ક� બંનેમાંથી
એક તમાર� પાસે રાખો. પયગમ્બર� ઈસ્

મે �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામને હઝરત ઈબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલ
પસંદગી આપી અને પોતાના ફરઝંદ ઈબ્રાહ�
અલ�ય્હસ્સલામને ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ પર �ફદા
દ� વા�ું ક�ુ.ં જનાબે ઈબ્રાહ�મ �બમાર થયા અને ત
�દવસમાં ઈન્તેકાલ ફરમાવી ગય.
�ુલ્લા �મી લખે છે ક� એક વાર કાચી વયમાં ઈમામ
હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને ઈમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્

,
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ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની પ
આપસમાં ઝોર આઝમાઈ શ કરવા માટ� અને �ુસ્તી લડવા
લાગ્ય. જયાર� બંને એક બી� સાથે �ુથ
ં ાઈ ગયા તો ર�ુલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ"હા ,
બેટા હસન , �સ
ૈ ને પછાડ� �ચત કર� દ� . જનાબે ફાતેમા
ુ ન
સલા�ુલ્લાહ� અલય્ એ આગળ આવીને અરજ કર�
બાબા�ન આપ તો મોટા ફરઝંદની �હમ્મત વધાર� રહ્યા
અને નાના ફરઝંદની �હમ્મત અફઝાઈ નથી કર� રહ. આપે
ફરમાવ્�ુ, બેટ� આ �ુ ઓ �બ્રઈલ ઉભા છે અને �ુસૈનને કહ
રહ્યા છે અય �ુસ , તમે હસનને પછાડ� નાખો અને �ચત
કર� દો.
એક �દવસ ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ એક રસ્તેથી પસાર થઈ રહ્યા , આપે જો�ું ક�
ક�ટલાક બાળક રમી રહ્યા . આપ તેમની પાસે ગયા અને
તેમાંના એક બચ્ચાને �ચક�ને પોતાના ખોળામાં બેસાડ�ો
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અને તેના કપાળ પર બોસા દ� વા લાગ્ય. સહાબીઓએ
�ુછ�ુ,ં આ બાળકમાં કઈ �ુ�િુ સયત છે ક� આપે તેને આટલી
કદર અફઝાઈ ફરમાવી છે . આપે ઈરશાદ ફરમાવ્�ુ , મ� એક
�દવસ આ બાળકને જોયો ક� એ મારા બચ્ચા �ુસૈનના
કદમોની ખાક ઉપાડ�ને પોતાની �ખે લગાડ� રહ્યો હ.
ક�ટલાક હઝરાત�ું બયાન છે ક� � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ � બચ્ચાને પ્યાર કય� હતો તે�ુ
નામ હબીબ ઈબ્ને મઝા�હર હ�ુ.
એક માણસે સરવર� કાએનાતની સેવામાં એક હરણ�ું
બચ્�ું હદ�યા તર�ક� પેશ ક�ુ. ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલ
એ વખતે આપની પાસે આવી ગયા હતા એટલે આપે તેમને
એ બચ્�ું સ�પી દ��ુ. ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે જયાર
ુ ન
ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ પાસે હરણ�ું બચ્�ું જો�ું
નાનાથી કહ�વા લાગ્ય , નાના �ન આપ મને પણ હરણ�ું
બચ્�ું આપ. સરવર� કાએનાત ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
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ને તસલ્લી આપવા લાગ્. પણ બાળપણ હ�.ું ઈન્સાની
�ફતરતે કરવટ લીધી. ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ ઈસરા
ુ ન
કરવા લાગ્યા અને રડ� પડવાની લગભગ અણી પર હતા
ત્યાં અચાનક એક હરણને આવ�ું જો�ું �ની સાથે એક બચ્�ુ
હ�.ું હરણ સી�ું હઝરતની પાસે ગ�ું અને પોતાની ઝબાનમાં
અરજ કર�, ��
ુ ર મારા બે બચ્ચા હત. એક તો િશકાર� પકડ�
ગયો અને આપની સેવામાં આપી ગયો અને બી�ને લઈને
�ુ ં આપની સેવામાં હાજર �ં , એણે �ુલાસો કરતાં ઉમે�.� ુ

�ુ ં

જગલમાં
ં
ફર� રહ્યો હતો ત્યાં અચાનક મારા કાન પર
અવાઝ આવ્યો �નો મતલબ એ હતો ક� નાઝ પરવરદએ
ર�ુલ હરણના બચ્ચા માટ� મચલી રહ્યા. એટલે બને
તેટલી જલ્દ� �ું આ બચ્ચાને લઈને �ુ�રની સેવામાં પહ.
�ક
ુ મ મળતાની સાથે જ �ુ ં આપની સેવામાં હાજર થયો �ં
અને આપના ચરણોમાં માર� ભેટ ધ�ં �ં. � હઝરતે હરણને
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દોઆએ ખયર આપી અને બચ્�ું ઈમામે �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામને હવાલે કર� દ��.
અ�ુ �ર
ુ � રા બયાન કર� છે ક� મ� માર� સગી �ખેથી
જો�ું છે ક� ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ આરામ ફરમાવે છે અને ઈમામે �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલ તે મની છાતી �ુબારક પર છે . ��
ુ ર એમના
બંને હાથો પક ડ�ને ફરમાવી રહ્યા . અય �સ
ૈ માર� છાતી
ુ ન
પર રમો. એટલે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ આપની છાત
ુ ન
પર રમવા લાગ્ય. ત્યાર બાદ �ુ�ર� અકરમ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમે ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ
મો�ુ ં �ુમીને બારગાહ� �ુદામાં અરઝ કર� ક�

, અય મારા

પાલનહાર ! �ુ ં આને બેહદ ચા�ુ ં �ં � ું પણ એને મહ�ુબ
રાખ.
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એક �રવાયતમાં છે ક� કોઈ ખ�ુ રનો રસ �ુસ

� ુ હોય

એ ર�તે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ � હઝરત�ું લોઆબ
ુ ન
દહન અને ઝબાન �ુસતા હતા.
ર�ુલે કર�મના શાહઝાદાઓ ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલામ અને ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામે
�દવસ એક તેહર�ર લખી. કોની તેહર�ર સાર� છે તેનો ફ�સલો
ન કર� શ�ા. જનાબે ફાતે

મા સલા�ુલ્લાહ� અલય્

ની

સેવામાં હાજર થયા. એમણે ક�ું , અલી અલ�ય્હસ્સલામ પાસ
�ઓ. અલી અલ�ય્હસ્સલામ પાસે ગયા તો ફરમાવ્�ું

,

ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
ફ�સલો કરાવો. ર�ુલે કર�મે ઈરશાદ ફરમાવ્�ુ

, મારા �ુર�

નઝર, એનો ફ�સલો માર� લખ્તે�ગર ફાતેમા જ કરશે. એની
પાસે �ઓ. બાળકો દોડતા દોડતા ફર� પાછા માની સેવામાં
હાજર થઈ ગયા. માએ ગળે લગાડ�ને ક�ું

, અય મારા

�દલની ઉમ્મદો, તમારા બંનન
ે ા અક્ષર સારા  , બંનેએ બ�ુ
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મ��ું લખાણ ક�ુ� છે . પણ બાળકો માન્યા ન�હ અને એ જ
કહ�તા રહ્યા ક� માદર� �ગરામી બંનેના લાખાણ સામે રાખીન
ખરો ફ�સલો કર� આપો. માએ ક�ું , લ્યો આ માર� કંઠમાળા
તોડ� ના�ુ �ં. એના મણકા વીણો. ફ�સલો �ુદા કરશે. સાત
મણકાની કંઠમાળા � ુટ�. જમીન પર મણકા વેરાયા.
બચ્ચાઓએ હાથ લંબાવ્યા અને ત્રણ ત્રણ મણક
બંનએ
ે કબ્જો કર� લીધ. એક મણકો રહ� ગયો હતો તેના
તરફ બંનએ
ે હાથ લંબાવ્ય , �ુદાવંદ� આલમનો હ�ુમ થયો ,
�બ્રઈલ મણકાના બે �ુકડા કર� ના. �બ્રઈલે મણકાના બ
કટકા કર� નાખ્ય. એક હઝરત ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સ મે
ઉપાડ� લીધો અને બીજો હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સમે. માએ આગળ આવીને બંનન
ે ે �ુબન
ં
કયાર ્
અને ક�ું ક�મ બચ્ચાઓ �ું નહોતી કહ�તી ક� બંનેના અક્
સારા છે અને કોઈ એકના કરતાં બી�ના અક્ષર વધાર� સાર
નથી.
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ઈમામે હસન અને ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
ુ ન
બચપણ છે . ઈદ આવી રહ� છે અને જગતના બધાથી વધાર�
દાનવીરોના ઘરમાં કપડાની તો વાત જવા દો, જવની રોટલી
�ુધ્ધા નથી. બાળકોએ માના ગળામાં બાંહો નાખી અને કહ�
રહ્યા . માદર� ગીરામી મદ�નાના બાળકો ઈદના �દવસે
ભપકાદાર કપડાં પહ�ર�ને નીકળશે અને અમાર� પાસે તો
નવા કપડાં પણ નથી અમે ક�વી ર�તે ઈદ ઉજવી�ુ.ં માએ
ક�ુ,ં બચ્ચાઓ ગભરાઓ ન� , તમારા કપડાં દર� લાવશે.
ઈદની રાત આવી બચ્ચા એ ફર� કપડાં માટ� મા પાસે
તકાઝો કય�, માએ દર� કપડા લાવશે એ જવાબ ફર� પાછો
આપીને નવિનહાલોને ઢારસ આપી. હ� સવાર નહોતી થઈ
ત્યાં તો કોઈએ દરવાજો ખખડાવ્. જનાબે �ફઝઝા દરવા�
પાસે ગયા. એક માણસે કપડાની પોટલી આપી. જનાબે
�ફઝઝાએ જનાબે સય્યદ સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ની �ખદમતમાં
એ પોટલી લાવીને ધર� દ�ધી. ખોલી તો એમાંથી બે

નાના
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નાના અમામા, બે નાની નાની કબાઓ અને બે નાની નાની
અબાઓ. �ૂંકમાં બધા જ જ�ર� કપડાં તેમાંથી નીકળ્ય. મા�ું
�દલ બાગબાગ થઈ ગ�ુ.ં એ સમ� ગયા ક� આ કપડાઓ
જ�તથી આવ્યા છે પણ મ�ઢ�થી કંઈ ન બોલ્. બચ્ચાઓને
જગાડ�ા. કપડાં આપ્ય , બચ્ચાઓની નઝર કપડાના રંગો
પર ગઈ , એ કહ�વા લાગ્યા માદર� �ગરામી આ તો સફ�દ
કપડા છે . મદ�નાના બાળકોએ તો રં ગીન કપડાં પહ�ર�લાં હશે ,
અમ્મી �ન અમને તો રંગીન કપડાં જોઈએ છ. ��
ુ ર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને ખબર આપવા
આવી. આપ તશર�ફ લાવ્ય. ફરમાવ્�ું ગભરાવો નહ , હમણાં
તમારા કપડાં રં ગીન થઈ જશે. એટલામાં

�બ્રઈલ પાણીન

પ્યાલો લઈને આવી પહ�ચ્. ��
ુ ર� પાણી નાખ્�ું મોહમ્મદ
�ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ઈરા
કપડાં લીલા અને લાલ રં ગના થઈ ગયા. બાળકોએ કપડાં
પહ�યાર , માએ ગળે લગાડ�ા , બાપે બોસા દ�ધા , નાનાએ પીઠ
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પર બેસાડ�ને મેહારના બદલે �લ્ફો તેમના હાથમાં �ુક� અને
ક�ું મારા નવિનહાલો �રસાલતની મેહાર તમારા હાથમાં છે .
ચાહો તે તરફ વાળો , ચાહો ત્યાં લઈ ચાલ. આલીમો�ું કહ�� ું
છે ક� સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ બંને બચ્ચાઓને પીઠ પર બેસાડ�ને બંને હાથો અન
પગોથી ચાલવા લાગ્યા અને બાળકોની ફરમાઈશ પર �ટનો
અવાઝ મ�ઢ�થી કાઢવા લાગ્ય.
ુ ા
ક�ટલાક આલીમો�ું બયાન છે ક� એક �દવસ ર�ુલે�દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ �ાંક જઈ
હતા. રસ્તામાં એક મદ્ર� પડતો હતો. એ

મદ્ર�માંથી એક

બાળકના રડવાનો અવાઝ આપના કાન પર પડ�ો બચ્ચાનો
એ અવાઝ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના અવાઝથી બ�ુ જ મળત
ુ ન
આવતો હતો. આપે મદ્ર�માં જઈને ઉસ્તાદને ભલામણ કર�
ક� એ બચ્ચાને મારપીટ ન કરત

, કારણ ક� આનો અવાઝ
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મારા ફરઝંદ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના અવાઝથી ઘણો મળત
ુ ન
આવે છે .

*****
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ઈમામ �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમજન્નતના જવાનોના
સરદાર
હઝરત હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને હઝર
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ જ�તના જવાનોના સરદાર છે અન
ુ ન
એમના િપદર� �ુ�ગર્વાર એ બંનેથી બેહતર છ . પયગમ્બર�
ઈસ્લામની આ હદ�સ સવર્ માન્ય અને �ુતવાિ
હદ�સોમાંથી છે . ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના સહાબી જનાબે હોઝયફા યમાની�ું બયાન છે ક�
મ� સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમને એક �દવસ બેહદ મસ�ર થએલા જોઈને �ુછ�ું ક�
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આ બેહદ �ુશી�ું �ું કારણ છે

? આપે ફરમાવ્�ું ક� હોઝયફા

આ� માર� પાસે એક એવો ફ�રશ્તો આવ્યો � કદ� માર
પાસે આવ્યો નથ. એણે મને મારા બચ્ચાંઓની જ�તની
સરદાર� પર �ુબારકબાદ� આપી છે અને ક�ું ક� "જ
ફાતેમા” જ�તની ઔરતોની સરદાર છે અને
જ�તના જવાનોના સરદાર છે .

*****

નાબે
હસનૈન
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ઈમામ �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલા
ુ ા સલ્લલ્લાહ
નમાઝમાં ર�ુલ�
ે દ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની પી
પર
�ુદાએ � શરફ ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલા
અને ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને અતા ફરમાવ્યો છે
ુ ન
ઔલાદ� ર�ુલ અને ફરઝંદાને અલીમાંથી કોઈને નસીબ નથી
થયો. "આ હઝરતોનો �ઝક્ર ઈબાદત અને આ હઝરતોન
ુ
મોહબ્બત પણ ઈબાદત છ. આ હઝરતો અગર ર�ુ�લ્લાહ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની પીઠ પર
નમાઝ પડતા હોય છે એ હાલતમાં બેસે તો એનાથી
નમાઝમાં કોઈ અવરોધ નથી થતો. અક સર એ�ું બન� ું ક�
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આ નવિનહાલો આપ નમાઝ પડતા હોય એ હાલતમાં
આપની પીઠ પર બેસી જતા અને જયાર� કોઈ તેમને રો ક� ું
તો આપ ઈશારાથી તેને મના કર� દ� તા હતા

, અને �ાર� ક

એમ પણ બન� ું ક� બચ્ચાઓ આપ મેળે પીઠ પરથી હ�ઠા
ઉતર� ન �ય ત્યાં �ુધી આપ �ઝક્રમાં મશ�ુલ રહ. આપ
ફરમાવતા રહ�તા હતા ક� "�ુદાયા �ુ ં એમને દોસ્ત રા�ું �ં
અને � ું પણ એમનાથી મહોબ્બત રાખ �ાર�ક ઈરશાદ થયો
"અય �ુ િનયાવાળાઓ અગર તમને જો મારાથી મોહબ્બત
હોય તો, આ મારા બચ્ચાઓથી પણ મોહબ્બત રા.
સરવર� કાએનાતે, ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
બારામાં ઈરશાદ ફરમાવ્�ું છે ક�"અય �ુિનયાવાળા બસ
�ુંકમાં એમ સમ� લો ક� �સ
ૈ મારાથી છે અને �ુ ં �સ
ૈ થી
ુ ન
ુ ન
�ં, "�ુદા એને દોસ્ત રા, � �સ
ૈ ને દોસ્ત રાખ.
ુ ન
સરવર� કાએનાત

હઝરત

મોહમ્મદ �ુસ્�ુફ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ઈરશાદ ફરમાવે
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ક� શબે મેઅરાજમાં �ુ ં આસમાનની સૈર કરતો કરતો , જ�ત
પાસે પહ�ચ્યો તો જ�તના દરવ� પર આ લખે� ું મ� જો�ુ.ં
(તર�ુ મો) "�ુદા િસવાય કોઈ મઅ�ુદ નથી.
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ અલ્
હબીબ છે . અલી અલ્લાહના વલી છ. ફાતેમા અલ્લાહની
કનીઝ છે . હસન અને �સ
ૈ અલ્લાહના
ુ ન

પસંદ�દા છે અને

તેમનાથી �ુગ્ઝ રાખનારાઓ પર અલ્લાહની લઅનત .
(અર��ુલ મતા�લબ)
એ તો �ણીતી વાત છે ક� ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ હજરત મોહમ્મદ� � ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો
વ આલેહ� વસલ્લમના નવાસ

,

હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામ તથા જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
ફરઝંદ અને હઝરત ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામના ભા
હતા અને આ બધા હઝરતોને જ પં�તદ્દન કહ�વામાં આવે .
અને ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પં�તદ્દનની છેલ્લી વ
ુ ન
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છે . એ તો સ્પષ્ટ સમ� શકાય તેવી બાબત છે ક� આખ
�ુધી રહ�નાર અને હર� ક દોરમાંથી �ુઝરનાર માટ� િસફાતે
હસના હાસીલ કરવાના ઈમ્કાનો વધાર� છ. ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ ત્રી� શઅબા.સ. ૪માં પેદા થઈને
સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
પરવ�રશમાં અને માના ખોળામાં રહ્યા અને િસફતો હાસી
કરતા રહ્. ૨૮ મી સફર �હ.સ. ૧૧માં હઝરત ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ વફાત પામી �
અને ૩

� જમા�દઉસ્સાની �.સ. ૧૧માં માની મમતાથી

મેહ�મ થયા , તો હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે તાલીમાત
ઈલા�હયા અને િસફાતે હસનાથી ફયઝયાબ કયાર

, ૨૧ મી

રમઝાન �હ.સ. ૪૦ માં એમની શહાદત બાદ ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામના િશર� �ઝમ્મેદાર� 

, ઈમામે હસન

અલ�ય્હસ્સલામ હર�ક પ્રકારની મદદમાં બરાબરના શ
રહ્, ૨૮મી સફર �હ.સ. ૫૧માં તેઓ પણ શહ�દ થઈ ગયા.
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ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે તમામ િસફાતે હસનાના મરક
ુ ન
બની ગયા. એજ કારણ છે ક� આપની �દર તમામ િસફાતો
મૌ�ૂદ છે . આપના �વનમાં હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્ , હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ ,
જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા  અને ઈમામે હસ
અલ�ય્હસ્સલામના �કરદારો �ુમાયા હતા અને આપે � કં
ક�ુ� તે �ુરઆન અને હદ�સની રોશનીમાં ક�ુ.� મકાિતલની
�કતાબોમાં છે ક� કરબલામાં ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
જયાર� આખર� િવદાય માટ� ખયમાઓની �દર પધાયાર ્ ત્યાર
જનાબે ઝયનબે ફરમાવ્�ું હ�ુ, "અય ખાિમસે (પાંચમા) આલે
મોહમ્મ ! આજ તમાર� �ુ દાઈના તસવ્�ુરથી એ�ું જણાય છે
ક� �ણે અમે મોહમ્મદ� �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લ, અલીય્યે �ુ�ુર્ , ફાતેમા ઝહ�રા તથા હસને
�ુજતબાથી �ુ દા થઈ રહ્યા છ.
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એક વખતની વાત છે ક� હ. ઉમર િમમ્બર� ર�ુલ
પર �ુત્બો ફરમાવી રહ્યા . અચાનક ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ ત્યાં થઈને નીકળ્યા અને મ�સ્જદમાં ત
લઈ ગયા અને હ. ઉમરને �ુખાિતબ કર�ને બોલ્ય

, આ

િમમ્બર પરથી નીચે ઉતર� આવો અને તમારા િપતા�ના
િમમ્બર પર બેસ. હ

. ઉમર� ક�ું મારા િપતા�ું તો કોઈ

િમમ્બર નથ.
પછ� િમમ્બરથી ઉતર�ને �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ
સાથે લઈને પોતાના ઘર� ગયા અને ત્યાં પહ�ચીને �ુછ�ું
સાહ�બઝાદા તમને કોણે આ વાત શીખવી છે . આપે ફરમાવ્�ું
મ� આપમેળે એ વાત કર� છે મને કોઈએ િશખવ્�ું નથ. ત્યાર
બાદ એમણે ક�ું મારા બાપ તમારા પર �ફદા થાય �ાર� ક
�ાર� ક આવતા રહો , આપે ફરમાવ્�ું બેહતર છ. એક �દવસ
આપ તશર�ફ લઈ ગયા તો હ. ઉમરને કોઈ સાથે એકાંતમાં
વાતચીતમાં �ુથ
ં ાએલા જોઈને પાછા ફર� ગયા. હ. ઉમરને
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આ વાતની �ણ થઈ તો તેમણે મેહ�ુસ ક�ુ� અને એક �દવસ
રસ્તામાં ભેટો થતાં ક�ું તમે પાછા ક�મ ચાલ્યા ગ.
ફરમાવ્�ુ, તમે વાતચીતમાં બ�ુ જ �ુથ
ં ાએલા હતા એટલે
અબ્�ુલ્લા(હ.ઉમરના �ુત) સાથે પાછો ચાલ્યો આવ્. હ.
ઉમર� ક�ુ,ં ફરઝંદ� ર�ુલ મારા બેટા કરતા તમારો હક વધાર�
છે . એ વાતથી ઈન્કાર નથી થઈ શકતો ક� મારો વ�ુદ તમારા
સદકાથી છે અને મા�ં �વે ��ું તમારા � ુફ�લથી છે .
(અસાબા ર/૨૫)
ઈબ્ને �ુર�બ �મી �રવાયત કર� છે ક� એક �દવસ
અબ્�ુલ્લાહ �બન ઉમર ખાનએ કાઅબાની છાયા તળે લોક
સાથે વાતો કરતા બેઠા હતા.

,

ત્યાં સામેથી �ુસૈન

અલ�ય્હસ્સલામ આવ. ઈબ્ને ઉમર� લોકોને �ુખાિતબ કર�ને
ક�ું "આ સાહ�બ એટલે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
આસમાનવાળાઓ પાસે બધા જમીનવાળાઓથી વધાર�
ુ છે .
મહ��બ
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એક વખતે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ ઘોડ
ુ ન
પર ચઢ� રહ્યા હ. હઝરત ઈબ્ને અબ્બાસ સહાબી
ર�ુલની આપના પર નજર પડતાં દોડ�ને રકાબ થામી લીધી
અને ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને સવાર કરાવી દ� , એ
ુ ન
જોઈને કોઈએ ક�ું ઈબ્ને અબ્બાસ તમે તો �રશ્તા અને ઉ
બંનમ
ે ાં હઝરત ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામથી મોટા છ
ુ ન
પછ� તમે શા માટ� એમના ઘોડાની રકાબ થામી

? આપે

�ુસ્સે થઈને ફરમાવ્�ું કમબખ્ ત �ું �ું �ણે ક� એ કોણ છે અ
શરફ �ું છે . એ ફરઝંદ� ર�ુલ છે . એમના સદકામાં �ુ ં
નેઅમતોથી ભર�ુર �ં. અગર મ� એમની રકાબ થામી લીધી
તો �ું થઈ ગ�ું ?
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ અને જનાબે અ�
ુ ન
�ર
ુ � રાએ એક મય્યતમાં િશ કત કર� બંને સાથે ચાલી રહ્ય
હતા. રસ્તામાં થોડ�વાર માટ� તેમને રોકા�ું પડ�ું તો અ�ુ
�ર
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ � રાએ ઝટ �માલ કાઢ�ને ઈમામે �સ
ુ ન
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પગ અને �ુ તીઓ પરથી �ુળ સાફ કરવા લાગ્ય. ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ� ફરમાવ્, અ�ુ �ર
ુ ન
ુ � રા આ �ું કરો છો !
મારા પગ અને �ુ તીઓ પરથી �ુળ ક�મ સાફ કરો છો જવાબ
આપ્યો મૌલા આપ એને લાયક છો ક� આપની રજ

અમાર�

�વા સાફ કર� . �ુ ં આપની � મોટાઈ અને ફઝીલતો ��ું �ં ,
લોકો પણ એને �ણતા થઈ �ય તો મને યક�ન છે ક� તેઓ
આપને ખભા પર �ચક�ને ફર� .
(તાર�ખે િતબર�)
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ મહાન ઈબાદત �ુઝા
ુ ન
ુ ાર નમાઝો પડતા હતા અને
હતા. આપ રાત �દવસમાં બે�મ
�ત �તની ઈબાદતોથી સરફરાઝ થતા હતા. આપે પચ્ચીસ
પગપાળા હજ કયાર ્ હતા અને એ બધા હજ તેમણે મદ�નાએ
�ુનવ્વરાના વસવાટ દરિમધ્યાન અદા કયાર્ . ઈરાકના
વસવાટ દરિમધ્યાન આપને ઉમવી ખટપટોના કારાણે એક�ય
હજનો મોકો મળ� નહોતો શ�ો.
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મસ્નદ� ઈમામે રઝા અલ�ય્હસ્સલામમાં છે ક� સ
લોકો �ુિનયાના સરદાર અને પરહ�ઝગાર લોકો આખેરતના
સરદાર હોય છે . ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામેવા સખી અન
ુ ન
પરહ�ઝગાર હતા ક� �ની કોઈ િમ

સાલ નથી. આ�લમો�ું

બયાન છે ક� સહાબીએ ર�ુલ ઉસામા �બન ઝયદ �બમાર
પડ�ા. ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ તેમને જોવા તશર�
ુ ન
લઈ ગયા. તેઓ બેહદ �ુખી હોય એમ લાગ્�ુ
�ુછ�ું મારા નાનાના સહાબી �ું વાત છે

, તેથી આપે

? તમારા મન�ું

કોઈ �ુ:ખ હોય તો મને જણાવો. ઉસામાએ અરઝ કર� મૌલા
સાંઈઠ હ�ર �દરહમનો કરઝદાર �ં. આપે ફરમાવ્�ું

,

ગભરાઓ ન�હ �ુ ં તમા�ં કરજ અદા કર�શ. પછ� આપે એમની
હયાતીમાં જ કરઝ અદા કર� દ��ુ.ં
એક વખત એક ગામડ�ઓ શહ�રમાં આવ્યો એણે
ત્યાંના લોકોને �ુછ�ુ, આ શહ�રમાં બધાથી મોટો સખી માણસ
કોણ છે

? લોકોએ ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ�ું ના
ુ ન
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આપ્�ુ, એણે સેવામાં હાજર થઈને પોતાની માંગણી કાવ્યની
પં�ક્તઓમાં ર�ુ કર. હઝરતે ચાર હ�ર અશર�ફઓ
ઈનાયત ફરમાવી દ�ધી.
શોઅયબ ખેઝાઈ�ું કહ�� ું છે ક� ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત બાદ આપની પીઠ પર બોજ
�ચકવાના �ચન્હો જોવામાં આવ્ , હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામે એના �ુલાસા �પે ફરમાવ્�ું
આપ અશરફ�ઓના અને અનાજના થેલા પીઠ પર લાદ�ને
રાતના વખતે બેવાઓ અને યતીમોના ઘર� પહ�ચાડ� આવતા
તેના એ િનશાન છે .
એક વાર એ�ું બન્�ું ક� મોઆિવયા અમ્ર આસ અ
જનાબે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલ
ુ ન

એક જગ્યાએ સાથે

બેઠ�લા હતા. વાતવાતમાં અમ્ર આસે ક�ું �ું કારણ છે ક
અમાર� ત્યાં વધાર� ઓલાદ થાય છે અને આપ લોકોને ત્યા
ઓછ� ? ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ જવાબમાં એક અરબ
ુ ન
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શેર પડ�ા તેનો મતલબ એ નીકળે છે કમજોર

, હક�ર અને

ઝલીલ ચકલાઓને બચ્ચા વધાર� પેદા થાય છે અને બાજ
તથા શાહ�ન (ગ�ડ) �વા િશકાર� પક્ષીઓના �ુદરતી ર�ત
ઓછા થાય છે . ત્યાર બાદ અમ્ર આસે �ુછ�: અમાર�
�ુછોના વાળ જલ્દ� સફ�દ થાય છ. એ�ું �ું કારણ છે ? આપે
ફરમાવ્�ુ, તમાર� ઓરતોના મ�ઢા ગંદા હોય છે અને િનકટતા
સાધતી વખતે એમના મ�ઢાની (તે�બી) વરાળથી તમાર�
�ુછના વાળ વ હ�લા સફ�દ થઈ �ય છે . એણે એક ઔર
સવાલ �ુછયો �ું કારણ છે ક� આપની દાઢ� ભરાવદાર હોય
છે અને અમાર� દાઢ� આછ� ઉગે છે ? આપે ફરમાવ્�ુ, એનો
જવાબ તો �ુરઆને મ�દમાં છે . પછ� આપે એક આયત પડ�
�નો અથર્ એ છે ક�"સાર� જમીનમાં સાર� ર�તે લીલોતર�
ઉગે છે અને ખરાબ અને ખબીસ જમીનમાં ખરાબ પાક ઉતર�
છે .
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ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલ
ુ ન

,

અમી�લ

મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામના હર�ક માર�કામાં મૌ�ુદ રહ
હતા. દર� ક લડાઈમાં તેમનો સાથ હતો. તે છતાં માત્ર એટલ
જ ખ્યાલથી ક� ર�ુ�ુલ્લાહની ખાસ અમાનત છે તેથી આપન
લડવાની પરવાનગી આપવામાં ન આવી. પણ અલ્લામા
શેખ મહદ� માઝન્દરાનીના સંશોધન �ુતા�બક જંગે
િસફફ�નમાં પાણીની પાબંદ� કરવામાં આવી ત્યાર� તેને
તોડવા માટ� � લડાઈ થઈ તેમાં આપે ભાગ લીધો હતો અને
�ુરવીરતા દાખવી હતી.
મોઆવીયાએ �હ.સ. ૫૬માં એક હ�રના
લશ્કર સાથે યઝીદ માટ� બયઅત લેવાના કા� �હ�ઝેના
પ્રવાસ ખેડ�ો અને મદ�નાએ �ુનવ્વરા પહ
ઈમામે �સ
ુ યન

, મદ�નામાં

અલ�ય્હસ્સલામ સાથે �ુલાકાત ક. એણે

યઝીદની બયઅત માટ� આપનાથી વાત કર�.
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આપે સાફ શબ્દોમાં ઈન્કાર કર� દ�. ત્યાર બાદ
એ મદ�ના અને પછ� મકકામાં યઝીદની બયઅત લઈને
શામ પાછો ફય�.
અલ્લામા �ુસૈન વાએઝે કાશફ� લખે છે ક�
મોઆિવયાએ મદ�નામાં જયાર� યઝીદની બયઅતનો સવાલ
ઉપાડ�ો તો �સ
ૈ ઈબ્ને અલી અલ�ય્હસ્સ , અબ્�ુરર્મા
ુ ન
�બન અબીબકર , અબ્�ુલ્લાહ બીન ઉમર અને અબ્�ુલ્
�બન �બયર� યઝીદની બયઅતનો ઈન્કાર કર� દ�ધો હત.
અમીર� શામ �હ.સ. ૬૦ના રજબ મહ�નામાં મરણ
પામ્ય. યઝીદ પોતાના બાપના ઈરાદાઓને કામયાબ
બનાવવા માગતો હતો તે ણે બધાથી પહ�લા મદ�ના તરફ
ધ્યાન ક�ન્દ્રીત ક�ુ� અને એણે મદ�નાના વાલી વલીદ
ઉકબાને લખ્�ું ક� ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સ , અબ્�ુરર્હમા
�બન અબી બકર, અબ્�ુલ્લાહ �બન ઉમર અને ઈબ્ને �બેર
માર� બયઅત લઈ લે અગર ન માને તો એમનાં માથા
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કાપીને માર� પાસે મોકલાવી દ� . ઈબ્ને ઉકબાએ મરવાન
સાથે મ�ેારો કય�. એણે ક�ું બધા માની જશે અને બયઅત
કર� લેશે પણ ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ હરગીઝ બયઅ
ુ ન
ન�હ કર� અને તાર� એમની સાથે � ૂબ જ સખ્તાઈભય� વતાર્
કરવો પડશે.
તફસીર� �સ
ૈ ીના કતાર ્ અલ્લામા �ુસૈન વાએઝ
ુ ન
કાશફ� લખે છે ક� વલીદ� એક માણસ (અબ્�ુલ્લાહ �બન ઉમ
�બન ઉસ્મા)ને ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ અને ઈબ્
ુ ન
�બૈરને બોલાવી લાવવા મોકલ્ય. કાિસદ જયાર� પહ�ચ્યો
ત્યાર� બંને મ�સ્જદમાં વાતોમાં મશ્�ુલ બેઠા . આપે
કાિસદને ક�ુ,ં તમે �ઓ અમે આવીએ છ�એ. કાસીદ ચાલ્યો
ગયો, તેના જવા બાદ બંને આપસમાં િવચારોની આપ લે
કરવા લાગ્ય. ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ મ� ફરમાવ્ , મે
ુ ન
આ� એક ખ્વાબ જોયો છે �ના પરથી મને એ સમ�ય છે ક�
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મોઆિવયા ઈન્તેકાલ કર� ગયેલ છ , અને આ તે�ું આપણને
યઝીદની બયઅત માટ� મોકલવામાં આવ્�ું છ.
આ સાહ�બો હ� રવાના થવાની તૈયાર�માં જ હતા
ત્યાં કાિસદ ફર� આવ્યો અને ક

, વલીદ આપ સાહ�બોની

રાહ જોઈ રહ્યા છે માટ� જલ્દ� ચ. ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સમ� ક�ું એવી તે જલ્દ� શી છ. � જઈને કહ� દ�
ક� અમે થોડ�વાર બાદ આવી જ�ુ.
પછ� ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ દોલતસરામા
તશર�ફ લઈ ગયા અને ૩૦ હાશમી બહા�ુરોને પોતાની સાથે
લઈ વલીદને મળવા ઉપડ�ા. આપ દ� વડ�માં દાખલ થઈ
ગયા અને હાશમી બહા�ુરો દ� વડ�ના બહાર રહ�ને �દરની
�સ્થિત પર ચાંપતી નઝર રાખીને દરવા� પાસે ઉભા રહ�
ગયા.
વલીદ� ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની �ુરત
ુ ન
તા�ઝમ તવાઝો કર� અને અમીર� શામના મરણના સમાચાર
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આપ્ય. ત્યાર બાદ યઝીદની બયઅતની વાત છેડ. આપે
ક�ુ,ં આ િવચાર માગી લે એવો મહત્વનો પ્ર�ન

, તમે

લોકોને એકઠા કર�ને મને તેડાવી લેજો. �ુ ં બધાની સામે
�હ�રમાં મારા િવચાર દશાર ્વી દઈ. વલીદ� ક�ું બહ�તર છે ,
ફર� પાછા કાલે પધારજો. હ� જવાબ દ� તે પહ�લા તો
મરવાનથી ન રહ�વા�ું એટલે એણે વચમાં ટાપસી �ુર� ક�
વલીદ, �સ
ૈ આ વખતે તારા કબ્�માંથી નીકળ� ગયા તો
ુ ન
પછ� હાથમાં ન�હ આવે, એટલે તાર� ભલાઈ એમાં જ છે ક� � ું
હમણાં એમને લાચાર કર� અને બળજર�થી બયઅત લઈ લે
અને જો બયઅત કરવા�ું ન માને તો યઝીદના �ક
ુ મ �ુજબ
મા�ું ધડથી ઉતાર� લે.
એ સાંભળ�ને ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
જલાલ આવી ગયો. આપે ફરમાવ્�ુ

, એ �કાર ્ના છોકરા

કોનામાં દમ છે ક� �સ
ૈ ને હાથ અડાડ� શક�. તને ખબર નથી
ુ ન
ક� અમે આલે મોહમ્મદ છ�

, ફ�રશ્તાઓ અમારા ઘરમાં
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આવતા રહ� છે . અમને તમે કઈ ર�તે યઝીદ �વા ફાસીક
ફા�ર અને શરાબીની બયઅત કરવા મજ�ુર કર� શકવાના
હતા. હઝરત ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામનો અવાઝ �ચ
ુ ન
થવાની સાથે જ બધા હાશમી બહા�ુરો દરબારમાં ધસી
આવ્યા અને તોફાન થવાની અણી પર જ હ�ુ , પણ હઝરત
ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ દોલતસરા પાછા તશર�
ુ ન
લાવ્ય.
વલીદ� આ બનાવનો સં� ૂણર્ અહવાલ યઝીદને
લખીને મોકલાવી દ�ધો. એણે જવાબમાં �ક
ુ મ કય� ક� આ પત્
મળતાં જ તેના જવાબ�પે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
ુ ન
મા�ું મને � ું મોકલી આપ. વલીદ� યઝીદનો કાગળ ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને મોકલી આપ્યો અને કહ�વડા
ુ ન
મોકલ્�ું ક� ફરઝંદ� ર�ુલ �ું યઝીદના કહ�વા પર કોઈ �ુરતમાં
અમલ કર� શક તો નથી. આ પત્ર માત્ર આપની �ણ મ
મોક�ું �ં અને આપને બતાવી આપવા મા�ું �ં ક� યઝીદ
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હાથ ધોઈને આપની પાછળ પડ�ો છે અને આપ

ને કત્લ

કરાવી નાખવા માટ� આમાદા છે .
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સ મ� ધીરજ� ૂવર્ક અને
ુ ન
શાંત�ચ�ે આખાય મામલા પર ગં�ભર િવચાર કય�. પછ�
નાના ના રોઝા પર જઈને દદ� �દલ બયાન ક�ુ� અને � ૂબ જ
રડ�ા. લગભગ �ુબ્હ સા�દકના વખતે ઘર� પાછા ફયા. બી�
રાતે ફર� પાછા નાના ના રોઝા પર તશર�ફ લઈ ગયા અને
�ુના�ત કયાર ્ બાદ રડતા રડતા �ૂઈ ગય. ખ્વાબમાં �
હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને જોયા
આપ તેમની પેશાની પર બોસા દઈ રહ્યા છે અને કહ� રહ
છે ક� �ુર� નઝર , �ુંક વખતમાં ઉમ્મત તમને શહ�દ કર� દ�શ.
બેટા, તમે � ૂખ્યા તરસ્યા હશો અને ફ�રયાદ કરવા છતાં કો
તમાર� મદદ� ન�હ પહ�ચે.
ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની �ખ �ુલી .
ુ ન
આપ દોલતસરા પાછા પધાયાર ્ અને અઝીઝોને કહ�વા લાગ્ ,
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હવે મારા માટ� મદ�ના છોડવા િસવાય બીજો કોઈ ઉપાય
નથી. તક� વતદ્દનનો ફ�સલો કર� લીધો પછ�

પે જનાબે

ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ તથા જનાબે ફાતેમ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના રોઝાની �ુલાકાત લી. ભાઈથી
િવદાય થયા. માને સલામ કર�. મઝારમાંથી સલામનો
જવાબ આવ્ય. પછ� છે વટની િવદાય માટ� નાના

ના રો�

પર તશર�ફ લઈ ગયા. ત્યાં જઈને �દલ ખોલીને રડ�ા અને
રડતાં રડતાં આપની �ખ લાગી ગઈ. નાના આપની પાસે
પધાયાર , સબ્રની તલ્ક�ન કર� અને ફરમા , �ુર� નઝર અમે
તમાર� રાહ જોઈ રહ્યા છ.
આ�લમો�ું બયાન છે ક� ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલા૨૮ મી રજબ �હ.સ. ૬૦માં મંગળવારના
�દવસે મકકા જવાનો ઈરાદો કર�ને મદ�નાથી નીકળ્યા
�નના ખોફથી મકકા તશર�ફ લઈ ગયા. �ુખરાતે ઈસ્મતો
તહારત (પિવત્ર બીબ) આપની સાથે હતા. નાના નાના
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બચ્ચાઓ હત, અલબ� એક નાની સાહ�બઝાદ� �મ�ું નામ
ફાતેમા �ુગરા હ� ું અને � એ વખતે સાત વષર્ની વયના
હતા, તેમને �બમાર�ના કારણે સાથે ન જઈ શ�ા. ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે એમન
ુ ન

ચાકર� માટ� હઝરત

અબ્બાસનીમાં ઉમ્�ુલ બનીનને એમની પાસે મદ�નામા
�ુકતા ગયા અને થોડ�ક કામગીર�ની સ�પણી ઉમ્મે સ માને
કરતા ગયા. મદ�નાથી નીકળ�ને આપ ૩ શાઅબાન , �હ.સ.
૬૦ �ુ �આ
્ ના �દવસે મકકા મોઅઝઝમામાં આવી પહ�ચ્ય.
આપના મકકા આવી પહ�ચ્યાની સાથે જ મકકાનો વાલી
સઈદ ઈબ્ને આસ મકકાથી ર�ચ કર થઈને મદ�ના ચાલ્યો
ગયો. ત્યાંથી એણે યઝીદને મકકાની હાલતથી વાક�ફ કય�
અને જણાવ્�ું ક� લોકો�ું વલણ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ ત
એટ�ું ઝડપથી બદલા�ું છે ક� �નો કોઈ જવાબ નથી. યઝીદ
આ સમાચાર સાંભળ�ને મકકામાં �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
ુ ન
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કાસળ ક�વી ર�તે કઢાવ�ું એના પ�તરા રચવાના ગંભીરપણે
પ્રયત્નો આદર� દ.
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ન

કાએ

મોઅઝઝામામાં, ચાર મહ�ના શાઅબાન , રમઝાન, શવ્વાલ
અને ઝીલ્કા �ુધી �ુક�મ રહ્. યઝીદ ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ�ું ગમે તે ભોગે �ૂન કરાવી દ�વા ચાહત
હતો. એણે ધા�ુ્ ક� તેઓ જો મદ�નાથી બચીને ની
ર

ળ� જશે

તો મકકામાં ઝડપાઈ જશે પણ મકકાથી બચીને �ય તો
�ુફામાં તેમને શહ�દ કર� શકાય એ માટ� આપના મકકાના
રોકાણ દરિમધ્યાન �ુફાથી૧૨ હ�ર પત્રો લખીને તેમન
બોલાવવા માટ� તેણે બંદોબસ્ત કરાવ્. કારણ ક� �ુશ્મનોની
માન્યતા હતી ક� ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામને �ુફામ
સહ�લાઈથી શહ�દ કર� શકાશે.
મકકામાં આપને શહ�દ કરવા માટ� એક મો�ું
લશ્કર મોકલવામાં આવ્�ું અન૩૦ ખાર�ઓને હા�ઓનો
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�લબાસ પહ�રાવીને ખાસ તોર પર મોકલાવ્યા હત. તે
ઉપરાંત એક કાવત�ં એ પણ રચવામાં આવ્�ું ક�૩૦૦
શામીઓને હજના �દવસોમાં મકકા મોકલવામાં આવ્યા અને
સમ�વવામાં આવ્�ું ક� તેમણે હા�ઓમાં ભળ� જ�ું અને
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ � હાલતમાં તમારા હાથમા
ુ ન
આવે તેમને શહ�દ કર� દ� વા. �ુફાથી � પત્ર આવ્યા હ
તેમને મઝહબી રં ગ આપવામાં આવ્યો હતો અને તે એવા
લોકોના નામે મોકલવામાં આવ્યા હતા �મને ઈમામે �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામ ઓળખતા હ. શાહ અબ્�ુલ અઝીઝ
મોહદ્દ� દહ�લ્વી�ું કહ��ું છે ક� પત્રો બધા 

કાના લોકો

અને જમાઅતો તરફથી મોકલવામાં આવ્યા હત. અલ્લામા
ઈબ્ને હજર�ું કહ��ું છે ક� પત્રો મોકલનાર �ુફાની સામા
જનતા હતી.

*****
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જનાબે �ુ�સ્લમ ઈબ્ને અક
જનાબે �ુ�સ્લ , ઈમામનો �ક
ુ મ પામીને પ્રવાસ
ઉપડ� ગયા. શહ�ર બહાર નીકળતી વખતે એક દ્રશ્ય નઝ
પડ�ુ.ં એક િશકર� હરણનો િશકાર કર�ને તેને હલાલ કર� રહ્ય
હતો. આપના �દલમાં ખ્યાલ પેદા થયો ક� આ બનાવની વાત
ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને કરવી જોઈએ તેથી પાછ
ુ ન
હાજર થયા અને ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામને એ બનાવ કહ
સંભળાવ્ય. આપે એમની કામયાબીની દોઆ કર� અને જલ્દ�
રવાના થવાનો ઈશારો કય�. જનાબે �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલ
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના હાથ �ુમીને રડતી �ખ
ુ ન
મકકાથી રવાના થઈ ગયા.
જનાબે �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામના સાત અને
વષર્ની ઉમરના મહમ્મદ અને ઈબ્રાહ�મ નમના બે �ુત્.
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�રવાયત �ુજબ બંને �ુત્રો મદ�નામાં હ. �ુ�સ્લમ રોઝએ
ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પર
અને નમાઝ તથા �ઝયારથી ફાર� ગ થઈ ઘર� ગયા. રાત્ર
પસાર કર� બંને �ુત્રો સાથે લઈ �ુફાના જંગલ માગ� ઉપડ
ગયા, સાથે બે માગર્ બતાવનાર ભોમીયા પણ લીધા ભોમીયા
તરસની િશદ્થી રસ્તામાં મરણ પામ્યા અને �ુ�સ્લમ ઘ
�દકકતો વેઠ�ને છે વટ� �ુફા પહ�ચ્ય. �ુફામાં �ુખ્તાર �બન
સકફ�ને ત્યાં ઉતારો રાખ્. એમના �ુફા પહ�ચ્યા પછ� �ુંક
�ુદ્ની � દર વીસ હ�ર �ુફ�ઓ

એ એમના હાથ પર

બયઅત કર�, ધીર� ધીર� બયઅત કરનારાઓની સંખ્યા ત્ર
હ�ર �ુધી પહ�ચી ગઈ.
દરિમધ્યાન યઝીદ� ઉબય� ુલ્લા ઈબ્ને �ઝયાદ
પત્ર લખી મોકલ્યો ક� ઈમામે �ુસેન અલ�ય્હસ્સલામન
ભાઈ હઝરત �ુ�સ્લમ �બન અક�લ �ુફા પહ�ચી ગયા છે અને
ત્યાંના વાલી નોઅમાન �બન બશીર પાસેથી ચા� લઈ લે
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અને �ુ�સ્લમ�ું મા�ું કાપીને મને મોકલી આ. ઈબ્ને �ઝયાદ
પહ�લી �રસદ� �ુફા તરફ ઉપડ� ગયો. �ુફામાં દાખલ થતી
વખતે તેણે ચહ�રા પર નકાબ નાખી દ�ધી. લોકો નકાબપોશ
માણસને આવતો જોઈને સમ�યા ક� ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ આવી રહ્યા છે પણ �ુ�સ્લમ ઈબ્ને ઉમર
પાડ�ને ક�ું ક� એ ઈબ્ને �ઝયાદ છ.
જનાબે �ુ�સ્લમ �બન અક�લને ઈબ્ને �ઝયાદ �ુફ
પહોચ્યાની �ણ થતાં તેઓ �ુખ્તારના ઘર�થી નીકળ�ને હાન
�બન ઉરવાના ઘર� રહ�વા ચાલ્યા ગય. ઈબ્ને �ઝયાદ�
મોઅ�લ નામના �ુલામની મારફતે આપના રહ�ઠાણની
ખબર કઢાવી અને જયાર� એને �ણ થઈ ક� તેઓ હાની �બન
ઉવાર ્ના ઘરમાં છે તો એણે તેમને બોલાવી મંગાવ્યા અને ક�ુ
તમે �ુ�સ્લમ �બન અક�લની �હમાયતનો બેડો ઉપાડ�ો છ

,

અને તમારા ઘરમાં ઉતારો આપ્યો છ ? જનાબે હાની પહ�લાં
તો ઇન્કા કરતા રહ્યા પણ મોઅ�લ ��ુસને એમના સામ
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ર�ુ કરવામાં આવતાં એમણે ક�ું "અમીર અમે જનાબે
�ુ�સ્લમ �બન અક�લને અમારા ઘર� નથી લઈ આવ્ , પોતે
અમાર� �ગણે આવ્યા તો અમે તેમને ઉતારો આપ્. ઈબ્ને
�ઝયાદ� ક�ું એ પોતે આવ્યા હોય ક� તમે લાવ્યા . ગમે તે
વાત હોય હવે તમે એમને અમાર� હવાલે કર� દો. જનાબે
હાનીએ ક�ું એ ન�હ બને. ઈબ્ને �ઝયાદ� એમનો જવાબ
સાંભળ� એમને ક�દ કર� લેવાનો �ક
ુ મ કય�. એમને ક�દ કર�
લીધા બાદ ફર� ક�ું , હ� પણ માની �ઓ અને �ુ�સ્લમ
�બન અક�લને અમારા પાસે લાવીને હાજર કરો તેમ નહ�
કરો તો તમને કત્લ કર� દઈ. જનાબે હાનીએ ક�ું

, ઘર

�ગણે આવેલ મહ�માનને તમાર� હવાલે કર� દ� � ું એ એવી
વાત છે ક� � અમારાથી બની શક� ન�હ , ભલેને પછ� અમાર�
તેના માટ�

દર� ક �તની �ુસીબત ભોગવવી પડ�. ઈબ્ને

�ઝયાદ જનાબે હાનીનો જવાબ સાંભળ�ને � ૂબ છંછેડાયો અને
જનાબે હાનીની વય ને� ું વષર્ની હતી છતાં એને પણ
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ધ્યાનમાં ન લેતા એણે તેમને થાંભલા સાથે બાંધીને પાંચસો
કોરડા મારવાનો �ક
ુ મ કય�. કોરડાના મારથી જનાબે હાની
બેહોશ થઈ ગયા. ત્યાર બાદ એમ�ું મા�ું બદનથી કાપીને
�ુ �ું કર� દ� વામાં આવ્�ુ.
જનાબે �ુ�સ્લમ �બન અક�લને જનાબે હાનીની
�ગરફતાર�ની �ણ થઈ. એટલે આપ પોતાના સાથીઓને
લઈને બહાર નીકળ� ગયા. �ુશ્મન સાથે ઘમસાણ લડાઈ
થઈ. પણ ક સીર ઈબ્ને શેહા , મોહમ્મદ �બન અશઅ ,
િશમર ઈબ્ને જોશ , શીશ ઈબ્ને રબઈના  હ�કાવવાથી અને
ધાક ધમક�ઓથી બધા ડર� ગયા અને એક પછ� એક
સરકાવા લાગ્ય. મગર� બૈન �ુધીમાં માત્ર ત્રીસ માણ
આપની સાથે રહ� ગયા અને નમાઝ �ુર� થઈ ત્યાર� જનાબે
�ુ�સ્લમ �બન અક�લ ત્યાં એકલા જ હ. આ જોઈને આપે
િવચા�ુ� ક� હવે �ુફા બહાર જઈને �ાંક રાત વીતા�ું

, પણ

મોહમ્મદ ઈબ્ને સીર� ક�ું , �ુફા બહાર જવાય એવી �સ્થિત
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નથી. બહાર જવાના બધા રસ્તા પર ચોક� પહ�રો બેસાડ�
દ� વામાં આવ્યો છ. આપ મારા ઘર� જઈને રહો. આપે તેમની
વાત માન્ય રાખ. હવે થ�ું એ ક� ઈબ્ને �ઝયાદને આ વાતની
ખબર પડ� ગઈ. એટલે એણે બંને બાપ બેટાને દરબારમાં
બોલાવી કડવા વેણ કહ્યા વાત વધી . મોહમ્મદ ઈબ્ન
કસીરના તરફદારો દરબાર�ઓ સાથે આથડ� પડ�ા અને
છે વટ� બંને બાપ બેટા શહ�દ થઈ ગયા.
એમના શહ�દ થવાની જનાબે �ુ�સ્લમ �બન
અક�લને �ણ થતાં તેઓ એમના ઘર� થી બહાર નીકળ� ગયા
અને નકક� ક�ુ� ક� �મ બને તેમ �ુફા બહાર રાતો રાત
નીકળ� ��. બહાર િનકળ� જવા માટ� એમણે છે લ્લી હદ
�ુધીના પ્રયાસ કયાર્ પણ �ુફાથી બહાર જવાના � દ �
પાસે જતાં ત્યાં બે હ�ર માણસોનો પહ�રો બેઠ�લો જોઈ પાછા
ફરતા. આમને આમ રાત વીતી ગઈ અને સવાર પડ� ગઈ.
આપ ઘોડા પરથી ઉતર� ગયા. ઘોડાને �ટો �ુક� દઈને એક
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ગલીમાં �ુસી ગયા. આગળ જતાં એક િવરાન હાલતમાં
�ુરાની મ�સ્જદ નજર� પડ. આપે એમાં �પાઈ અને ત્યાં
બેસીને આખો �દવસ િવતાવી દ�ધો.
ઈબ્ને �ઝયાદને ખાત્રી હતી ક� જનાબે �ુ�સ
બીન અક�લ શહ�રમાં જ છે . બહાર િનકળ� શ�ા નથી એટલે
એણે ગામમાં ઢંઢ�રો પીટાવ્ય. ક� કોઈ માણસ એમને
�ગરફતાર કર�ને અથવા એમ�ું મા�ું દરબારમાં લઈને
આવશે તેને મોટ� નાણાની રકમ ઈનામમાં આપવામાં
આવશે. ઈનામની લાલચમાં બધા આપની તલાશમાં હતા.
આખો �દવસ તો જનાબે �ુ�સ્લમ બીન અક�લ મસ્�દમા
બેસી રહ્. રાત થઈ અને �ધકાર ફ�લાયો એટલે આપ
મસ્�દમાંથી બહાર નીકળ્. �ુખ પ્યાસથી આપની હાલત
એવી થઈ હતી ક� પગ�ું ભર�ું �ુશ્ક�લ લાગ�ું હ�ુ. છતાં
આગળ વધતા રહ્યા અને ગલીઓના 

કર કાપતા એક

મોહલ્લામાં જઈ ચઢ�. ત્યાં આપની નઝર એક ઝઈફા પર
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પડ�. એ�ું નામ તૌઆ હ�.ું આપે તેની પાસે જઈને પીવા
માટ� પાણી માગ્�ુ , તે ઓરતે પાણી આપ્�ુ , પાણી પી લીધા
બાદ, તે ઝઈફાએ આપને ક�ું , ભાઈ ઝટ ઘર ભેગો થઈ �.
આ ગામ�ું આ� વાતાવરણ જરા ઠ�ક નથી. આપે જવાબ
આપ્ય. તૌઆ ��ું કોઈ ઘર ન હોય એ �ાં �ય. ઝઈફા
સાબદ� થઈ ગઈ અને આપના સામે ધાર� ધાર�ને જોવા
લાગી. �ુછ�ું "આપ કોણ છો

? જનાબે �ુસ્લીમે જવાબ

આપ્યો ક� �ું હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય
આલેહ� વસલ્લમ તથા અલીએ �ુર�ુઝા અલ�ય્હસ્સલામ
ભત્રીજો અને ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલા"િપત્રાઈ ભા
�ુસ્લીમ ઈબ્ને અક�લ . તૌઆએ ઝટ આપને પોતાના
ઘરની �દર લઈ લીધા. આપે રાત તો �મ તેમ િવતાવી.
પણ સવાર થઈ ત્યાં તો �ુશ્મનના લશ્કર� આવીને તૌઆ�
ઘર ઘેર� લી�ુ.ં વાત �ણે એમ બની ક� તૌઆનો એક �દકરો
હતો, એણે ઈબ્ને �ઝયાદના કાનમાં �ંક માર� દ�ધી ક� જનાબે
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�ુ�સ્લમ બીન અક�લને માર� માએ આશરો આપ્યો . આપને
પકડવા માટ� ત્રણ હ�ર માણસો�ું લશ્કર લઈને મોહમ
�બન અશઅસ આવ્ય. તે જોઅદાનો ભાઈ થતો હતો. (ઈમામ
હસન અલ�ય્હસ્સલામને ઝેર આપનાર મોહમ્મદ બ
અશઅસની બહ�ન જોઅદા હતી.)
જનાબે �ુ�સ્લમ બીન અક�લના કાને ત્રણ હ
ઘોડાના ડાબલાના અવાજ પડ�ા , એટલે તેઓ ઉભા થઈ
ગયા અને મરણીયો ઘા કરવા ઉઘાડ� તલવાર� ઘર બહાર
નીકળ� આવ્ય. આપની તલવાર વ�ઝાતી ગઈ અને સ�કડોના
માથા વધે રાતા ગયા. મોહમ્મદ બીન અશઅસને લાગ્�ું ક
આપને આટલી સેનાથી કા�ુ કર� શકાય તેમ નથી. એટલે
એણે વધાર� માણસો મોકલવા�ું કહ�ણ ઈબ્ને �ઝયાદને
મોકલાવ્�ુ. ઈબ્ને �ઝયાદ� જવાબમાં કહ�વરાવ્�ું એક માણસન
પકડવા માટ� �ું ત્રણ હ�ર માણસો કંઈ ઓછા છે ક� વધાર
માણસોની � ુ માંગણી કર� રહ્યો 

? એણે જવાબમાં
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કહ�વડાવ્�ું ક� કદાચ �ું એમ સમ� છે ક� તે મને બ કાલી ક�
�ુ લાયાને પકડવા મોકલ્યો છ. આ તો હાશમી બહા�ુર સામે
�ુકાબલો છે . એમના પર કા�ુ મેળવવો મૌતના સાથે બાથ
ભીડવા સમાન છે . જયાર� કોઈ પણ �ુ�ક્તથી આપના પર
કા�ુ મેળવી શકાયો નહ� એટલે એક ખાડો ખોદ� તેના પર
ઘાસ બીછાવી દ� વામાં આવ્�ું અને આપને તેમાં થાપ
ખવડાવીને ગબડાવી દ� વામાં આવ્ય. આ ર�તે �ગરફતાર કર�
લીધા બાદ આપને ઈબ્ને �ઝયાદ પાસે લઈ જવામાં આવ્.
તેણે �ક
ુ મ આપ્યો ક� કોઠા પરથી નીચે ફ�ક� દ�વામાં આવે
અને પછ� આપ�ું મા�ું ઉતાર� લેવામાં આવે

. આપે

વસીય્યત કર� લીધા બાદ નીચે ફ�ક� દ�વામાં આવ્. નીચે
પડતી વખતે આપે "અસ્સલામો અલયક યા અબા
અ�બ્દલ્લાહની સદા બલંદ કર� અને જમીન પર તશર�
લાવ્ય. પછ� આપ�ું મા�ું કાપી લેવામાં આવ્�ુ.
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આલીમો�ું બયાન છે ક� આપ�ું અને હાની�ું મા�ું
દિમશ્ક મોકલી દ�વામાં આવ્�ું અને બંનેના ધડોને કસ્સાબો
બ�રમાં �ુળ� પર લટકાવી દ� વામાં આવ્ય. એક �રવાયતમાં
છે ક� બંનન
ે ી લાશોના પગ રસ્સીથી બાંધીને બ�રોમાં
ફ�રવવામાં આવી રહ્યા હ. તે ન જોઈ શકવાથી �ુદહજ
કબીલાના લોકોએ સખ્ત લડાઈ ઝગડો કર�ને બંનેની લાશો
હાથ કર� લીધી અને તેમને દફન કર� દ�ધી.
આપની શહાદત ૯ મી �ઝલ્હ , �હ.સ. ૬૦માં થઈ
હતી. ઈ�ામ �લલ્લાહ� વ �ા એલયહ� રા�ઉન.

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 559

www.hajinaji.com

જનાબે મોહમ્મદ અને ઈબ્રાહ�મ
શહાદત
જનાબે �ુ�સ્લમ �બન અક�લની શહાદત બાદ
ક�ટલાક લોકોએ માન ખાટ� જવા માટ� ઈબ્ને �ઝયાદને �ણ
કર� ક� જનાબે �ુ�સ્લમ સાથે એમના બે ફરઝંદ આવ્યા હત
તે હ� પણ �ુફામાં જ છે . ઈબ્ને �ઝયાદને એની �ણ થતાં
એમને �ગરફતાર કર� તેમને એની પાસે લાવવાનો �ક
ુ મ
છોડ�ો.
જનાબે �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામના બંને બ
મોહમ્મદ અને ઈબ્રાહ�મ કાઝી શર�હના ઘર� �પાએલા .
ઈબ્ને �ઝયાદની સરકાર� �હ�રાત બાદ એમને પોતાના ઘર�
રાખવામાં કાઝી શર�હને જોખમ જણા�ુ.ં એણે બંને
બચ્ચાઓને ક�ુ , માર� ત્યાં તમાર� �નની પણ સલામતી

,
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નથી અને મને પણ જોખમ છે . તમારા માટ� બહ�તર રસ્તો એ
છે ક� તેમોને કોઈ પણ ર�તે મદ�ના પહ�ચાડ� દ� વામાં આવે.
એક કાફલો શહ�રની બહાર ઈરાકયનના દરવા� પાસે પડ�ો
છે , એ આ� રાતે મદ�ના જઈ રહ્યો  , તમે રા� હો તો �ુ ં
તમને તેમની સાથે મદ�ના મોકલી આ�ુ.ં બંને બાળકોએ
પોતાની મર� બતાવી એટલે રાત પડતાં તેમને પોતાના
છોકરા "અસદ ને એ કાફલાવાળા સાથે ભેગા કર� દ� વા માટ�
મોકલ્ય. એ બધા ત્યાં પહ�ચ્યા તો કાફલો રવાના થઈ �ુ�
હતો, પણ એ હ� નઝર� પડ� રહ્યો હ. અસદ� તેમને ક�ું
તમે દોડ�ને જશો તો એ કાફલાની સાથે થઈ જશો અને પછ�
તેમને કાફલાના માગ� ચડાવીને એ પાછો ફય�. બચ્ચા કાફલો
જઈ રહ્યો હતો એ તરફ દોડ�ા પણ થોડ�વારમાં કાફલ
દ� ખાતો બંધ થયો. �ુમળ� વયના એ બાળકો આખી રાત
આમ તેમ ભટકતા રહ્. આમને આમ સવાર પડ� ગઈ.
ઈબ્ને �ઝયાદના લશ્કર� માણસોની એમના પર નજર પડ� ત
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તેમને પકડ�ને ઈબ્ને �ઝયાદ પાસે લઈ ગય. ઈબ્ને �ઝયાદ�
બચ્ચાઓને ક�દખાને મોકલાવી દ�ધાં અને યઝીદને એ
વાતની મા�હતી મોકલી આપી.
હવે બન્�ું એમ ક� એ ક�દખાનાનો દરવાન મો�હબ્બ
આલે મોહમ્મદ હત. એ�ું નામ મશ્�ુર હ�ુ. મશ્�ુર�
બચ્ચાઓને ભગાડ� દ�વા�ું નકક� ક�ુ. તેથી તેમને રાતે
ક� દખાનમાંથી શહ�ર બહાર લઈ ગયો અને તેમને ક�ુ.ં તમે
કાદિસયા �ઓ ત્યાં મારો ભાઈ રહ� છ

, તમે એની પાસે

�ઓ અને જઈને કહ�શો તો એ તમને મદ�ના પહ�ચાડ�
આપવાનો બંદોબસ્ત કર� આપશ. ઓળખ માટ� �ુ ં તમને આ
��ુઠં � આ�ું �ં. એ આપશો એટલે તમને ઓળખી લેશે. પછ�
એમને કાદિસયાનો રસ્તો બતાવીને અને તે માગ� રવાના
કર�ને પોતે ક� દખાને પાછો ફય�.
બચ્ચાઓને મશ્�ુર� ક�દખાનેથી નસાડ� દ�ધા છે
વાતની ઈબ્ને �ઝયાદને �ણ થતાં એણે તેને પોતાની પાસે
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બોલાવ્યો અને તેમને નસાડ� �ુકવા�ું કારણ �ુછ�ુ , તો એણે
ક�ું ક� એ કામ �ુદાની

�ુ�કુ દ� પામવા માટ� ક�ુ� છે . ઈબ્ને

�ઝયાદ� એને પાંચસો કોરડા મારવાનો �ક
ુ મ કય� અને તેને
શહ�દ કર� નાખવામાં આવ્ય. શહાદત બાદ એની લાશને
ઉમર ઈબ્ને હા�રસે દફનાવી દ�ધ.
હવે બચ્ચાઓ �ુફાની હદમાં જ રસ્તો �ુલી ગય
અને આખી રાત ચાલ્યા પછ� સવાર પડતાં એમણે જો�ું ક�
તેઓ �ુફામાં જ હતા. હવે �ું કર�ું એ સમજ ન પડવાથી
અને �ુશ્મનોથી �ન બચાવવાનો કોઈ ઉપાય ધ્યાનમાં
આવતાં એક ઝાડ પર ચડ�ને તેમાં લપાઈને બેસી ગયા.
ઝાડની નીચે એક ઝર�ું હ� ું - કોઈ ઓરત ત્યાં પાણી ભરવા
આવી એને પાણીમાં બચ્ચાંઓનો પડછાયો દ�ખાયો એટલે
ઉપર જો�ું અને બચ્ચાઓને ઝાડ પર સંતાઈને બેઠ�લા જોઈને
સાદ કય� ક� તમે કોણ છો ? બચ્ચાઓને ગભરાએલા જોઈને
તેમને સ હાંરો આપ્ય. બચ્ચાઓને જયાર�

િવ�ાસ બેઠો ક�
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તેમને તકલીફ ન�હ પહ�ચશે એટલે તેમણે ક�ું અમે
�ુ�સ્લમના ફરઝંદો છ�. એ બાઈ બચ્ચાઓનો જવાબ
સાંભળ�ને પોતાની માલે કા પાસે ગઈ. માલેકા મો�હબ્બાને
આલે મોહમ્મદ હત. �ુ�સ્લમના ફરઝંદો�ું નામ સાંભળ�ને
ઉઘાડ� માથે દોડતી ત્યાં આવી અને બંને બાળકોને પોતાની
સાથે ઘર� તેડ� ગઈ. એમને ઘરના એક ખાલી �ુણામાં
�પાવી દ�ધા.
એક પહર રાત િવતી હશે ત્યાં એ મોઅમેનાનો
ધણી હા�રસ �બન ઉવાર ્ થા�ો પા�ો ઘર� આવ્.
મોઅમેનાએ ધણીને �ુછ�ું આ� આટલા મોડા ક�મ
ખૈ�રયત તો છે ને

? એણે ક�ું વાત એમ છે

, બ�ું
ક� મશ્�ુર�

ક� દખાનામાંથી જનાબે �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામના ફરઝંદો
નસાડ� �ુ�ા છે . એને પકડ� લાવનારને મો�ું ઈનામ
આપવા�ું ઈબ્ને �ઝયાદ તરફથી �હ�ર કરવામાં આવ્�ું .
એટલે એમને પકડવા માટ� �ુ ં છે ક અત્યાર �ુધી અહ� તહ�
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રખડ�ો �ં. "એની આ વાત સાંભળ�ને એ મોઅમેના ગભરાઈ
ગઈ. ધણીને જમાડ� અને �ુવા માટ� �બસ્તરો કર� આપ્. એ
થાક�લો હતો એટલે ઝટ �ઘી ગયો. કોઈના

�ાસ લેવાનો

અવાઝ સાંભળ�ને એની �ખ �ુલી ગઈ. એણે �ુછ�ું આ
કોનો અવાઝ છે ? �ી પાસેથી તેનો કોઈ જવાબ ન મળતાં
એ ઉઠ�ો અને � તરફ અવાઝ આવી રહ્યો હતો તે તર
ગયો.
બરાબર એ જ વખતે બંને બચ્ચાઓમાંથી એક
�ગી ગયો હતો, અને બી� ભાઈને જગાડ�ને કહ� રહ્યો હત
ક� હમણાં જ હઝરત મોહમ્મદ� �ુસ્�ુ , અલીએ �ુ�્ઝ
ર ુ , હસને
�ુજતબા અને આપણા બાબા �ન ખ્વાબમાં આવીને કહ�
રહ્યા હતા ક� બેટા અમે બંને ભાઈની રાહ જોઈ રહ્યા.
હ� વાત �ુર� ન થઈ ત્યાં તો એ  સાઈ �દલનો માણસ ત્યાં
આવી પહ�ચ્યો એમને ત્યાં જોઈને ક�

, "તમે કોણ છો

બંનએ
ે િનદોષર્ ભાવે જવાબ આપ્. "અમે જનાબે �ુ�સ્લમ

?
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અલ�ય્હસ્સલામના ફરઝંદો છ. ક� દખાનેથી નાસી આવ્યા
છ�એ. એણે ક�ું ક� દખાનાથી ભાગીને તમે બી� �ાંય ન�હ
પણ મૌતના મ�ઢામાં આવ્યા છ. પછ� એણે તેમને એવા
જોરથી તમાચા મારવા લાગ્યો ક� તેઓ જમીન પર પડ�
ગયા. એણે તેમના હાથ પગ બાંધીને એક �ુણામાં નાખી
દ�ધા અને પછ� િનરાંતે �ુઈ ગયો. યતીમ બચ્ચાઓએ એ જ
હાલતમાં રાત િવતાવી. અને પોતાની હાલત પર બેક

સીના

��ુ વહાવતા રહ્. સવાર પડ� એટલે પેલો ક સાઈ �દલનો
માણસ એમને �રાતના �કનાર� લઈ જઈને કત્લ કરવા બહાર
નીકળ્ય. પ�ત્નએ ફર�યાદ કર� તો એને તલવાર� દ�ધ. �ુત્ર
વાય� તો એને પણ કત્લ કર� દ�ધ , �ુલામે સમ�વ્યો તો
એને પણ માર� નાખ્ય.
હા�રસ આ બધા �ુને નાહક કર�ને �રાતના
�કનાર� ગયો અને તેમને

કત્ કરવા ચાહતો હતો ત્યાં

બચ્ચાઓએ તેમન કત્ કર� તે પહ�લા કરગર�ને કહ�વા લાગ્યા
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"અય શયખ � ું અમાર� �ુમળ� વય પર દયા કર

, અમને

જતા રહવા દ� , યા અમને ઈબ્ને �ઝયાદને હવાલે કર� દ�
અથવા તો અમને બ�રમાં વેચી નાખ. આમાંની કોઈ વાત
તને મં�ર ન હોય અને અમાર� હત્યા જ �ું કરવા માંગતો
હોય તો અમને પહ�લાં બે રકાત નમાઝ પઢવાની મોહલત
આપ.
એ ઝા�લમે ક�ું ક� તમાર� હત્યા િસવાય બી�
કોઈ વાત મને ક�ુલ નથી. વળ� એવો કોઈ કાયદો નથી ક�
મરતાં પહ�લાં નમાઝ પઢવી હોય તો ર� દ� વી જોઈએ

, તે

છતાં તમાર� નમાઝ પડવી હોય તો ભલે પઢ� લો એટલી �ંટ
�ુ ં તમને આ�ું �ં. �ુંકમાં એ ક� બચ્ચાઓએ વ� કર� બે
રકાત નમાઝ પડ� , દોઆ માટ� હાથ �ચા કયાર ્ એટલે એ
મલઉને મોટા ભાઈની ગર દન પર તલવારનો ઘા કય�. સર�
�ુબારક �ુર થઈ જઈને પડ�ું , નાના ભાઈએ દોડ�ને ભાઈ�ું
મા�ું હાથમાં લી�ું અને ભાઈના લોહ�માં આળોટવા લાગ્ય

,
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ઝા�લમે મોટા ભાઈની લાશને પાણીમાં ફ�ક� દ�ધી અને પછ�
નાના ભાઈ�ું મા�ું કાપીને એની લાશ પણ પાણીમાં ફ�ક�
દ�ધી બંને લાશો એક બી�ને બગલગીર થઈને પાણીમાં
તળ�એ ચાલી ગઈ. �રવાયત કરનાર�ું કહ�� ું છે ક� હા�ર

સે

ઈબ્ને �ઝયાદની પાસે બંને િનદ�ષ બચ્ચાંઓના માથા લાવીન
�ુ�ાં ત્યાર� એ ત્રણવાર ઉઠ�ો અને બેઠો અને પછ� �ુ
કય� ક� આ માથાઓ એ જ જગ્યાએ પાણીમાં નાખી દ�વામાં
આવે ક� �યાં તેમના ધડોને નાખવામાં આવ્યા હત. એક
મો�હબ્બે આલે મોહમ્મદ� એ પ્રમાણે . �રવાયત છે ક� માથા
પાણીમાં પડતાંની સાથે ધડો પાણીની સપાટ� પર આવ્યા
અને પોતાના માથા સાથે ફર� પાછા તળ�

યે ચાલ્યા ગય.

અલ્લામા �ુસૈન વાએઝે કાશફ� લખે છે ક� � માણસ જનાબે
�ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામના ફરઝંદોના માથા �રાતમાં નાખ
આવ્યો હતો તે�ું નામ મોકાિતલ હ�ુ. એણે એ બંને �ુબારક
માથાઓને �રાતના પાણીને હવાલે કર�ને પછ� હા�રસની �ી,
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�ુત્ર અને �ુલામની લાશોને પણ બાબે બની ખઝીઝામા
દફનાવ્યા હત.
અલ્લામા અરબલી લખે છે ક� જનાબે �ુ�સ્લ
અલ�ય્હસ્સલ, હાની �બન ઉવાર , મોહમ્મદ �બન  સીર અને
જનાબે �ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામના ફરઝંદો કત્ કયાર ્ બાદ
ઉમર �બન સાઅદ અને ઈબ્ને �ઝયાદ વચ્ચે રયની �ુ�ુમ
સંબધ
ં ી કરાર પાકો થઈ ગયો અને એ�ું નકક� કરવામાં
આવ્�ું ક� �ુર ઈબ્ને યઝીદ �રયાહ�ને બધાથી પહ�લાં બ
હ�રના લશ્કર સાથે મોકલીને ઈમામે �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામને �ગરફતાર કર� લેવા અને પછ� તેમને �ુફ
લાવીને કત્ કરવા.
એ હક�કત છે ક� ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
મદ�નાથી મકકા એટલા માટ� આવ્યા હતા ક� ત્યાં આ
સલામત રહ�શે. પણ એમની �ન લેવા પાછળ એવા સફફાક
(કાતીલો) હાથ ધોઈને પડ�ા હતા ક� �ને કાઅબાની
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�ર
ુ મતનો જરા �ટલો પાસ ક� �લહાઝ ન હોતો અને પ�રણામે
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે �ુકામે અમ્નને �ુકામે ખ
ુ ન
ગણીને અને હજને ઉમ્રએ �ુન્ફર�દામાં બદલીને

કાએ

મોઅઝઝમાથી નીકળ� જવાની ફરજ પડ�. ફરજ એટલા માટ�
પડ� ક� આપને એ વાતની બાતમી મળ� �ુક� હતી ક� આપ
તવાફ� કાઅબા કરતા હશે તે વખતે આપને શહ�દ કર� દ� વા�ું
કાવત� છે અને બની ઉમય્યાના ત્રીસ શયતાન સી
માણસોને આ કામ �ુપ્રત કરવામાં આવ્�ું. તેઓ
હા�ઓના �લબાસે એહરામમાં હશે અને તવાફ કરવાના
બહાને આપની સાથે થઈને અલ્લાહના ઘરમાં આપને એટલે
ક� અલ્લાહના મેહ�ુબ અને પ્યારા નબીના અિત પ્યારા અ
લાડલા નવાસાને શહ�દ કરવા�ું બી�ુ ઝડપી લી�ું છે .
તેમણે � કામ માટ� બી�ું ઝડપ્�ું હ�ું તે પાર
પાડવાની એમને તક ન મળે અને હરમે �ુદાનો એહતેરામ
જળવાઈ રહ� તેથી ૮મી �ઝલ્હજ્જ .સ. ૬૦ના જનાબે
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�ુ�સ્લમ અલ�ય્હસ્સલામના પત્રને ભરોસે �ુફા જવા
તૈયાર થઈ ગયા. પણ રવાનગી થાય તે પહ�લાં અઝીઝ
અક�બાએ હમદદ�ની �એ સફરનો ઈરાદો �ુલતવી કર�
દ� વાની દરખાસ્ત કર. આપે ક�ું : માર� �નના �ુશ્મન માર�
પાછળ એટલા હાથ ધોઈને પડ�ા છે ક� તે મા�ં લોહ� ર� ડ�ા
િવના જપીને
ં
બેસે તેમ નથી. અને �ુ ં ક�ડ�ના દરમાં ભરાઈ
�� તો પણ મને જ�ર કત્લકરવાના, વળ� એ પણ સાંભળ�
લ્ય. મારા નાનાએ ફરમાવ્�ું છે ક� મકકાની �ુરમત એક
�ુમ્બાનાકત્થી બરબાદ થશે. �ુ ં ડ�ં �ં ક� �ાંક એ �ુમ્બો �ું
ન ઠ�ં. એટલે જ �ુ ં મકકાથી ચાલ્યો જવા મા�ું �ં પરં�ુ
મોતના ભયથી નહ�.

�ુ ં ચા�ુ �ં ક� મા� � ૂન મકકામાં ન

ર� ડાય. બી� ગમે ત્યાં ર�ડા. ભલેને પછ� તે જગ્યા મકકાની
હદથી વ�ત બહાર હોય, પણ મકકામાં તો ન�હ.
એ હક�કત છે ક� યઝીદનો ઈરાદો ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામના કત્લ કરવાથી બની ફાતેમાના વંશ
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, તે આપ�ું � ૂન કરાવી દ� વા

માગતો હતો પછ� ગમે તે ર�તે અને ગમે ત્યાં કર� દ�વામાં
આવે. અને તેથી એણે તેના બધા વાલીઓને આ સંબધ
ં ી
સ્પષ્ટ �ુકમ આપી દ�ધો હતો ક� �ુઓ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સ
તમારા હાથમાંથી છટકવા ન પામે એની તક�દાર� રાખજો.
એજ કારણ હ� ું ક� મકકાના વાલી ઉમર �બન સઅદને આપે
મકકા છોડ� દ�ધાની ખબર મળતાં પોતાની બધી શ�ક્ત
વાપર�ને મકકા પાછા લાવવાની એણે કોિશશ કર�

, એણે

યાહ્યા �બન સઈદ ઈબ્�ુલ આસને એક �ુકડ� સાથે આપ
માગર્ રોકવા માટ� મોકલ્યો તે યહ્યા આપના માગર્માં
ફય� અને ક�ું , "તમે અ�હ�થી નીકળ�ને �ાં જઈ રહ્યા 
જલ્દ� પાછા ફર. આપે જવાબ આપ્ય."એ હરગીઝ ન�હ
બનશે. આપને રોકવા માટ� નો આ પ્રસંગ મા�ુલી ક� �વ
તેવો ન હતો. મારપીટ �ુધી વાત પહ�ચી હતી છતાં
પ�રણામે યહ્યાને િનષ્ફળતા ન .

,
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ઉમર બીન સઅદને આ િનષ્ફળતા સાલી હશ.
કારણ ક� એ�ું આ પગ�ું લેવા�ું કારણ એ હ� ું ક� ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને મદ�નાથી રોકટોક વગર જતા રહ�વ
ુ ન
દ�ધા તે બદલ યઝીદ� મદ�નાના વાલીને બરતરફ કર� દ�ધો.
એનો દાખલો એની નઝર સામે હતો. અને તેથી એ

નહોતો

ચાહતો ક� ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ તેની સ�ામાંથી નીકળ
�ય. પણ એ હાથ ઘસતો રહ� ગયો અને ઈમામ તેની
સ�ામાંથી નીકળ� ગયા.

*****
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ઈમામ �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલામ �ુફાન
માગ�
આપને મકકામાં રોકવા માટ� આગ્રહ કરનારાઓન
ઘટતો જવાબ આપીને પછ� પોતાના બધા �ુ�ુંબીજનો

,

અન્સાર, �ંિનસારોને સાથે લઈને ક� �મની સંખ્યા એક
�રવાયત �ુજબ �ુલ્લે બ્યાંસી હ. ઉપર જણાવેલ યઝીદ�
અટકાયતને હટાવીને , મકકાથી નીકળ�ને �ુફા રવાના થયા.
પહ�લી મંઝીલ સફફાહ પર તેમનો ફર�ખ શાએર સાથે ભેટો
થયો. એ �ુફાથી આવી રહ્યો હ. આપે તેને �ુફાના લોકો
િવષે �ુછ�ું તો એણે જવાબ આપ્યો ક� એમના �દલો તો
તમારા તરફ છે પણ તલવારો આપના િવ�દ્ધ સમજ. આપે
પોતે મકકા શા માટ� છોડ�ને જઈ રહ્યા હતા તેના કારણો ક.
ત્યાંથી આપ આગળ વધ્યા અન

મં�ઝલે હા�જઝ પર એક
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ચશ્મા પાસે ઉતયા. અ�હ� આપનો ભેટો અબ્�ુલ્લાહ �બ
�ુતીઅ સાથે થયો. એણે પણ �ુફ�ઓની બેવફાઈની વાત
કર�. ત્યાંથી ઉપડ�ને આપ મં�ઝલે બ��ુર�મ્મા અને ત્યાં
થઈને મં�ઝલે ઝા� ુલ ઈકર ્ પહ�ચ્યા અને ત્યાં પડાવ ના.
અ�હ� બશીર �બન ગા�લબ સાથે આપની �ુલાકાત થઈ , એણે
પણ �ુફ�ઓની ગદ્દાની વાત કર�. ત્યાંથી આગળ વધ્ય
અને એક જગ્યાએ એક તં�ુ જોઈને તપાસ કર� તો �ણવા
મળ્�ું ક� ઝોહ�ર ઈબ્�ુલ કયનનો તં�ુ છે આપે એમને પોતાન
પાસે બોલાવ્ય, એ આવ્યા તો આપે પોતાની હ�માયત કરવા
િવષે વાત કર� , એણે એ વાત ક�ુલ રાખી અને �રવાયત
�ુજબ પોતાની �ીને પોતાના ભાઈ સાથે મોકલાવી દઈને
પોતે ઈમામે �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામ સાથે થઈ ગ.
ુ ન
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ ત્યાંથી ઉપડ�
ુ ન
મં�ઝલે શ�ુક પર પહ�ચ્ય , �યાં આપને હઝરત �ુ�સ્લ ,
હાની તથા મોહમ્મદ �બન 

સીર �વા વીર નરોની
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શહાદતના સમાચાર મળ્ય. આપે "ઈ�ા �લલ્લાહ� વ ઈ�ા
એલયહ� રા�ઉન ફરમાવ્�ુ. પછ� ખયમાની �દર ગયા.
જનાબે �ુ�સ્લમની બાળક�ને ઘણાં જ પ્રેમ�ૂવર્ક પ્યાર
અને બેહદ રડ�ા. અલ્લામા અરબેલીના કથન �ુજબ આપે તે
રાતે એક �ુત્બો  યાન ફરમાવ્ય. � �ુત્બામાં આપે �
હાલત ઉભી થવા પામી હતી તેનો �ુલાસો કય� અને પછ�
ઈરશાદ ફરમાવ્�ું: ક� મા�ં

, કત્લ યક�ની છ. �ુ ં તમોને

બયઅતના બંધનથી �ુક ત ક�ં �ં. માટ� તમા�ં �દલ ચાહ� ત્યાં
ચાલ્યા �. આપનો �ુત્બો સાંભળ્યા પછ� � �ુિનયાદાર
હતા એ તો પાછા ચાલ્યા ગયા પણ � �દનદારો હતા તે તો
આપના હમ રકાબ રહ્. ત્યાંથી રવાના થઈને મં�ઝલે
ઝેબાલા પહ�ચ્યા તો આપને આપના �ુધભાઈ અબ્�ુલ્લ
ઈબ્ને યકતરની શહાદતની ખબર મળ� ત્યાંથી ચાલીને આ
મં�ઝલે ક સર� બની મકાિતલ પર ઉતયાર . અ�હ� અબ્�ુલ્લા
�બન �ર
ુ જોઅફ� સાથે આપની �ુલાકાત થઈ. આપના
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આગ્રહ છતાં એ આપના સાથે ચાલવા તૈયાર ન થ. પછ�
આપ મં�ઝલે સોઅલ�બયા પહ�ચ્ય. ત્યાં આપ જનાબે
ઝયનબના ખોળામાં મા�ું રાખીને �ુઈ ગયા. ખ્વાબમાં ર�ુલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને જોયા
આપને બોલાવી રહ્યા . આપ રડ� પડ�ા. ઉમ્મે �ુલ�ુમે
ગીર�યાનો સબબ �ુછયો ? આપે ખ્વાબની વાત કહ. અને
ખાનદાનની તબાહ�નો તઅસ્�ુર �હ�ર ફરમાવ્. અલી
અકબર� અઝર્ કર� આપણે હક પર છ�. અમને મોતનો ડર
નથી. ત્યાર બાદ આપે મં�ઝલે કત્કતાનીયા પર �ુત્
આપ્ય. અને ત્યાંથી રવાના થઈને બની �ુ�ુતના કબીલામાં
જઈને રોકાયા. આપના અ�હ� �ુધી પહ�ચવા અને રો કાવાની
ખબર ઈબ્ને �ઝયાદને મોકલવામાં આવ. તેણે આ ખબર
મળતાં જ �ર
ુ બીન ય�ઝદ ર� યાહ�ને બે હ�રના લશ્કર સાથે
આપને ગીરફતાર કર� લેવા મોકલ્ય.
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ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના રહ�ઠાણથ
ુ ન
મા�ુલ �ુજબ �ુફા તરફ રવાના થયા. રસ્તામાં બની
અકરમાનો એક માણસ મળ્ય. એણે ખબર આપી ક�
કાદસીયાથી ગદ�બ �ુધી ઠ�કઠ�કાણે લશ્કર� છાવણીઓ કાયમ
કર� દ� વામાં આવી છે . આપે તેને �ુઆએ ખૈર આપી. અને
પછ� આગળ વધ્યા અને મં�ઝલે શફર્ પર પડાવ નાખ. આ
જ જગ્યાએ આપે મોહર ર્મ .સ. ૬૧નો ચાંદ જોયો , રાત ત્યાં
િવતાવી અને સવાર� ત્યાંથી પણ રવાના થય.

*****
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�ર
ુ બીન યઝીદ ર� યાહ�ની �ુલાકાત
સવારનો વખત િવતી ગયો. બપોર થ�ું

, �સ
ૈ ી લશ્કર
ુ ન

જગલની
ં
રાહ કાપી ર�ું હ� ું ત્યાં અચાનક એક સહાબીએ
તકબીર કહ�, લોકોએ સબબ �ુછયો તો◌ે◌ે ક�ું ક� , મને �ુફા
તરફ ખ�ૂરના ઝાડ �વી કંઈક �ચજો દ� ખાય રહ� છે . લોકોએ
િવચા�ુ� ક� આ જગલમાં
ં
તે વળ� ઝાડ �ાંથી! તેથી બતાવેલી
�દશા તરફ ધાર� ધાર�ને જોવા લાગ્ય. થોડ�વારમાં ઝાડોના
બદલે ઘોડાની ગરદનો દ� ખાવા લાગી. ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: �ુશ્મનો આવી રહ્યા. એટલે
મં�ઝલે �કશબ ક� ઝોહમ તરફ વળ� �ઓ. �સ
ુ ૈની કાફલાએ
�ખ બદલ્યો અને આવનાર લશ્કર� ઝડપ વધાર� અને થોડા
વખતમાં બંને આમને સામને થઈ ગયા. લશ્કર ઈબ્ન
�ઝયાદ�ુ હ�.ું � એણે �ર
ુ ની સરદાર� હ�ઠળ ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામ ને �ગરફતાર કરવા મોકલ્�ું હ. �ર
ુ આગળ

િસરતે અઈમ્માહ- 579

www.hajinaji.com

આવ્યો અને એક �રવાયત �ુજબ એણે ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામ ના ઘોડાની લગામ થામી લી. એ જોઈને
આપે ફરમાવ્�ું: "તાર� માં તારા માતમમાં બેસે શો ઈરાદો
છે ? �ર
ુ અને તેની સેના તથા ઘોડાઓ તરસથી વ્યા�ુળ હત.
એટલે સાક�એ કૌસરના ફરઝંદ� પો◌ે◌ત
ે ાના બહા�ુરોને �ક
ુ મ
કય� ક� �ર
ુ અને તેના સાથીઓ તથા ઘોડાઓને � ૂબ પાણી
પાઈને સેરાબ કરો◌ે. �ક
ુ મ�ું પાલન કરવામાં આવ્�ુ. અને એ
બધાને સાર� પેઠ� સેરાબ કર� દ� વામાં આવ્ય. ત્યાર પછ�
ઝોહરની અઝાન આપવામાં આવી. �ર
ૈ
ુ � ઈમામે �સ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ ની કયાદતમાં નમાઝ અદા ક. અને પછ�
જણાવ્�ું ક� અમને તમાર� �ગરફતાર� માટ� મોકલવામાં આવ્ય
છે . અને અમને �ક
ુ મ આપવામાં આવ્યો છે ક� અમાર� તમને
ઈબ્ને �ઝયાદના દરબારમાં હાજર કર� દ�વ. ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: મારા �વતા તો એ �ુમક�ન નથી
ક� મને ખામોશીથી �ગરફતાર થઈને �ુફામાં કત્લ કર� દ�વામાં
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આવે. પછ� એણે ખાનગીમાં સલાહ આપી ક� આપ રાતના
વખતે �ુપ ચાપ અ�હ�થી બી� કોઈ જગ્યાએ ચાલ્યા .

*****
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કરબલામાં આગમન
સવાર થઈ તો �ર
ુ ને પીછો કરતાં જોયો એટલે
�ુછ�ું : "હવે આ �ું છે

? એણે ક�ું મૌલા કોઈ ��ુસે

�ુગલી ખાધી છે . તેથી એ �ક
ુ મ આવ્યો છે ક� માર� આપને
ઘાસ પાણી વગરના જગલમાં
ં
રોક� રાખવા. બંને વાતો કરતા
જતા હતા અને આગળ વધી રહ્યા હ. ત્યાં આપનો ઘોડો
અચાનાક ઉભો રહ� ગયો , આપે લોકોને �ુછ�ું : આ જગ્યા�ું
નામ �ું છે ? જવાબ મળ્યો: "કરબલા આપે સાથીઓ તરફ
ફર�ને ક�ુ,ં બસ અ�હ� જ તં� ુ ઉભા કરો.
આપ કરબલામાં વા�રદ થયા ત્યાર� મોહર ર્મન
બી� તાર�ખ હતી. અને �ુ મર
ે ાતનો �દવસ હતો. ઈમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ કરબલાની ધરતી પર કદમ �ુકતાન
ુ ન
સાથે જ ધરતીનો રં ગ પીળો થઈ ગયો અને �ુળની �ધી
આવી ક� આપના �ુબારક ચહ�રા પર પર� શાનીના આસાર

િસરતે અઈમ્માહ- 582

ન�ુદાર થઈ ગયા. એ જોઈને

www.hajinaji.com

અસ્હા ડર� ગયા. જનાબે

ઝયનબ અને જનાબે ઉમ્મે �ુલ�ુમ રડવા લાગ્.
કરબલાની ધરતી પર પહ�ચ્યા બાદ જનાબે ઉમ્મ
�ુલ�ુમે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને �ુછ�ું આ ક�વ
ુ ન
ધરતી છે ક� તેના પર પગ �ુકતાની સાથે અમા�ં �દલ ઉદાસ
થવા લાગ્�ું છ. ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્ , આ
ુ ન
તે જ જગ્યા છે �યાં બાબા�ને િસ�ફફનમાં સ્વપ્�ું જો�ું હ�
એટલે ક� આ તે જગ્યા છ, �યાં અમા�ં લોહ� ર� ડાશે.
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ કરબલા આવ
ુ ન
ગયા. �ર
ુ � , ઈબ્ને �ઝયાદને ઈમામ કરબલા પહ�ચી ગયા છે
તેની ખબર મોકલાવી , ઈબ્ને �ઝયાદને એ ખબર મળતાની
સાથે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને એક કાગળ મોકલ.
ુ ન
કાગળમાં એણે લખ્�ું ક� મને યઝીદ� �ુકમ આપ્યો છે ક� �ુ
આપથી એની બયઅત લઈ લ�. અને જો આપ બયઅત
કરવાની આનાકાની કરો તો આપને કત્લ કર� દ. ઈમામે
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�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે પત્રનો કશો જ જવાબ ન આપ્યો
ુ ન
એને જમીન પર ફ�ક� દ�ધો. ત્યાર બાદ આપે મોહમ્મદ
હનફ�યાને પોતે કરબલા પહ�ચ્યાની ખબર આપતો એક
કાગળ લખ્ય. અને �તમાં ફરમાવ્�ું ક� મ� �જ�દગીની આશા
છોડ� દ�ધી છે . અને �ુંક વખતમાં મૌતને ભેટવાનો �ં.
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે કરબલા પહ�ચ્
ુ ન
બાદ ઈમામ તે �જ
ુ ્જત ખાતર એક કાગળ

કયસ બીન

�ુસહહર સાથે �ુફા વાસીઓને મોકલ્ય. કાગળમાં લખ્�ું હ�ું
ક� તમારા તેડાને માન આપીને �ુ ં �ુફા આવ્ય. અને હવે
કરબલા �ુધી પહ�ચી ગયો �ં. ક

યસ પત્ર લઈ જઈ રહ

હતા તેની બાતમી મળતાં તેને રસ્તામાં જ પકડ�ને ઈબ્ન
�ઝયાદ પાસે ર�ુ કર� દ� વામાં આવ્ય.
ઈબ્ને �ઝયાદ� તેમની પાસેથી કાગળ માંગ્. એક
�રવાયત �ુજબ કયસે કાગળ તેને આપવાને બદલે ફાડ�
નાખ્ય. અને એક �રવાયત �ુજબ તેનો �ુચો વાળ�ને પેટમાં
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ગળ� ગયા. ઈબ્ને �ઝયાદ� તેમને કોરડા મરાવીને શહ�દ
કરાવ્ય.
બી� મોહરર ્મ �.સ. ૬૧ �ુ મર
ે ાતના �દવસે આપ
કરબલામાં વાર�દ થયા. ઉપર જણાવ્�ું તેમ એ જ �દવસે
ઈબ્ને �ઝયાદનો કાગળ આપને મળ્. અને આપે પણ એ જ
�દવસે �ુફાવાસીઓને કાગળ લખ્ય. એક �રવાયત �ુજબ
ખયમાઓ �રાતના �કનાર� એ

જ �દવસે આપના �ક
ુ મથી

ઉભા કરવામાં આવ્ય. અને બી� �રવાયત �ુજબ ખયમાઓ
પહ�લા �રાતના �કનારા પાસે ઉભા કરવાના હતા. પણ �ર
ુ �
િવરોધ કય�. અને ક�ું : તં� ુ �રાતના �કનારાની આટલા
નજદ�ક નાખવા દ� વામાં આવશે

ન�હ� . નાખવા હોય તો

�રાતના �કનારાથી �ુર નાખો. જનાબે અબ્બાસ  પી ગયા.
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે તેમને ઠંડા પાડ. પછ� ત્રણથ
ુ ન
પાંચ માઈલના ફાસલા પર ખયમા ઉભા કરવામાં આવ્ય.
તં� ુ ઉભા કર� દ� વાયા બાદ ખયમામાં દાખલ થવા પહ�લાં
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આપના �ુખથ
ે ી ક�ટલાક શેર �ર� થયા. તે એટલા દદર ્નાક
હતા ક� તેને સાંભળ�ને જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્
બેહોશ થઈ ગયા. આપે �ખસાર પર પાણી છાંટ�ુ.ં તેમને
હ�શમાં લાવ્યા પછ� આલે મોહમ્મદના ખયમાઓમાં પ્રવ.
જનાબે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સ મ� ત્યાર બાદ૧૬ ચોરસ
ુ ન
માઈલ જમીન ૬૦ હ�ર �દરહમમાં ખર�દ�ને તેને હ�બા કર�
દ�ધી.
ત્રી� મોહરર્મના ઉમર ઈબ્ને સાઅદ પાંચ ક
હ�ર, અને અલ્લામા બેલીના કથન �ુજબ૨૨ હ�ર ઘોડ�
સવારના લશ્કર સાથે કરબલા પહ�ચ્. અને એણે ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામથી િવચારોની આપ લે કરવાન
ુ ન
ખ્વા�હશ �હ�ર કર. બંને વચ્ચે �ુલાકાત થ. હઝરતે તેને
બતાવ્�ું ક� પોતે યા સબબે �ુફા આવવાનો ઈરાદો કય� હતો.
એમની વચ્ચે થએલી �ુફત�ુનો તફસીલવાર અહ�વાલ એણે
ઈબ્ને �ઝયાદને લખી મોકલાવ્. અને �તમાં આપના એ
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શબ્દો પણ લખ્યા ક"હવે જો �ુફાવાસીઓ મને ચાહતા ન
હોય તો �ુ ં પાછો ચાલ્યો જવા તૈયાર �.
ઈબ્ને �ઝયાદ� ઉમર �બન સાઅદના જવાબમાં
લખ્�ું ક� હવે જયાર� આપણે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામને આપ
�ુગાલમાં
ં
લઈ લીધા છે . અને તેમાંથી છટક� જવા માંગે છે ,
એ હવે �બલ�ુલ બની શક� તેમ નથી. એમને � ું કહ� દ� ક�
આપના માટ� હવે બે િસવાય ત્રીજો કોઈ રસ્તો . યા તો
બધા �ુ�ુંબીઓ અને સાથીઓ યઝીદની બયઅત કરો , અથવા
મરવા માટ� તૈયાર થઈ �ઓ. એ બયઅત કર� લે ત્યાર
પહ�લાં એમના સાથે કોઈપણ વાટાઘાટ કરવા ક� તેમની કોઈ
વાત સાંભળવા ક� તેના પર િવચાર કરવા તૈયાર નથી.
હબીબ ઈબ્ને મઝા�હર બની અસદના કબીલા
પાસે ગયા. અને તેમના ૯૦ બહા�ુરોને �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામની મદદ માટ� તૈયાર કયાર્ . અને તેમને
લઈને કરબલા આવી રહ્યા હ. તે બાતમી કોઈએ ઈબ્ને
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�ઝયાદને આપતાં તેણે ૪૦૦ની �ુકડ� મોકલીને આ �ુમક
આવતી અટકાવી. એ બનાવ પણ ત્રી� મોહરર્મના �દવ
બન્યો હત.
ચોથી મોહરર ્મના ઈબ્ને �ઝયાદ� �માએ મસ્�દમ
એક �ુત્બો આપ્. �ુત્બામાં તેણે ઈમામે �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામના િવ�દ્ધમાં લોકોની ઉશ્ક�રણી કર� અને :
યઝીદ� તમારા માટ� ખ�નાના દરવા� �ુલ્લા કર� દ�ધા છ .
તમે એના �ુશ્મન �ુસૈન સામે લડવા કરબલા �

, તો

તમને નાણાંથી દર� ક ર�તે મદદ કરવામાં આવશે. એના
કહ�વાથી સંખ્યા બંધ લોકો એ માટ� તૈયાર થઈ ગય. કરબલા
જવા માટ� સૌથી પહ�લાં તૈયાર� બતાવનાર

શીમ હતો. પછ�

શીમને ચાર હ�ર , ઈબ્ને નમીર ને હ� , ઈબ્ને રહ�નાને
ત્રણ હ� , ઈબ્ને રકાબને બે હ�ર અને ઈબ્ને ખશાર્ને
હ�ર સવારો સાથે મોકલવામાં આવ્ય.
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પાંચમી મોહરર ્મના શીસ ઈબ્ને રબઈને ચા
હ�ર, ઉવાર ્બીન કયસને ચાર હ� , સનાન બીન અનસને
દસ હ�ર, મોહમ્મદ બીન અશઅસને એક હ� , અબ્�ુલ્લા
બીન હસીનને એક હ�ર�ું લશ્કર આપીને કરબલા રવાના
કરવામાં આવ્ય.
છઠ્ઠી મોહરર્મના �દવસે �ુલી ઈબ્ને ય
અસબહ�ને દસ હ�ર , કાઅબ ઈબ્ને અલ્મહને ત્રણ
તથા હજ્�જ ઈબ્ને �ુરને એક હ�ર�ું લશ્કર આપીને રવા
કરવામાં આવ્ય. આ િસવાય નાની મોટ� �ુકડ�ઓને મોકલ્યા
બાદ �ઝયાદ� ઉમર બીન સાઅદને લખ્�ું ક� હવે �ું તાર� પાસે
૮૦ હ�ર�ું લશ્કર મોકલી �ુ�ો �. તેમાં �હ�ઝી અને
શામી શાિમલ નથી. આ લશ્કર તારા માટ� �ુર�ું છ. અને હવે
� ું કઈ પણ �હલા હવાલા (બહાના) કયાર ્ વગર �ુસૈનને કત્
કર� નાખ.
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આજ તાર�ખે �ુલી બીન યઝીદ� ઈબ્ને �ઝયાદને
લખ્�ું ક� ઉમર બીન સાઅદ ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ
રાતના વખતે �પી ર�તે રો જ મળતો રહ� છે . અને તેના સાથે
વાતો કર� છે . �ુલીનો આ કાગળ મળતાં જ ઈબ્ને �ઝયાદ�
ઉમર બીન સાઅદને લખ્�ું તાર� બધી હ�લચાલની મને
બાતમી મળતી રહ� છે . � ું રોજ રાતના ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામને મળવા �ય . એ બ�ું બંધ કર� દ� . અને
આ કાગળ મળતાની સાથે તેમના પર પાણી બંધ કર� દ� .
અને તેમને �મ બને તેમ જલ્દ� મૌતના ઘાટ ઉતાર� દ�વાની
કોિશશ કર.
સાતમી મોહરર ્મના �ુસૈનીઓ પર પાણી બંધ
કરવા�ું પગ�ું લેવામાં આવ્�ુ. ઉમર બીન હ�ઝને પાંચસો
સવારોની �ુકડ� આપીને �રાતની નહ�ર પર પહ�રો ભરવા
મોકલી આપ્યો ક� �થી પાણી �ુસૈની તં�ુઓ માટ� લઈ �ય
નહ� તેની દ� ખર� ખ રાખે. સાચવેતી �પે એક હ�ર સવારોની
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વધારાની એક બી� �ુકડ�, ચાર હ�ર સવારોની શીસ ઈબ્ને
રબઈની સરદાર� હ�ઠળ અને હ�ર સવારોની �ુકડ� હઝરની
સરદાર� હ�ઠળ મોકલી. પાણી બંધ કર� દ� વામાં આવ્યા બાદ
અબ્�ુલ્લાહ બીન હસીને ઘણાં જ સખ્ત શબ્દોમાં તાના
કર�, આપને તેથી ઘ�ું �ુ:ખ થ�ુ.ં પછ� ઈબ્ને જૌશને મે�ું
મા�ુ,� તેનો જવાબ જનાબે અબ્બાસે આપ્. લાગે છે ક� ઈબ્ને
હસીનના મેણાના જવાબમાં આપે ખયમાની પાસે ચશ્મો �ર�
કર� બતાવ્યો હત. આપનો આશય એ હતો ક� અમે પાણી
ચા�હએ તો પાણીની કમી અમારા માટ� નથી. પણ અમે અ�હ�
મોઅ�ઝા બતાવવા નથી આવ્ય. ઈમ્તેહાન આપવા આવ્ય
છ�એ.
આઠમી તાર�ખની રાતથી પાણી આપના
ુ માં �બલ�ુલ ખલાસ થઈ ગ�ુ.ં બચ્ચાઓ પાણી વગર
તં�ઓ
બેચેન થવા લાગ્ય. એટલે હઝરત અબ્બાસને પાણી લેવા
માટ� મોકલ્ય. આપ થોડા સાથીઓ સાથે નહ�ર પર ગયા.
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અને ઘણી કોિશશ બાદ થો�ુક
ં પાણી લાવ્ય , તેમની આ સેવા
માટ� તેમને "સક કા કહ�વામાં આવે છે . પણ અફસોસ ક�
બચ્ચાઓને તે પાણી નસીબ ન થ�ુ. ખયમાઓમાં બાળકોની
અલ અતશ , અલઅતશની આવાઝ �ુજ
ં તી હતી અને
બીબીઓ તેમને �દલાસો આપતી હતી. રાત આખી બાળકોએ
પ્યાસમાં િવતાવ.
રાત િવતી ગઈ. અને સવાર પડ� એટલે યઝીદ
બીન હસીન શહ�રાઈએ ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
ઈ�ઝતથી ઉમર ઈબ્ને સાઅદની સાથે વાતચીત કર. અને
પાણી બંધ ન�હ કરવા સમ�વ્�ુ. પણ આ સમ�વટ�ું કંઈ
જ પ�રણામ ન આવ્�ુ. ઉમર� જવાબ આપ્ય. �ુ ં ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામને પાણી લઈ જવાની મં�ૂર� આપીને રઈન
��
ુ ુ મત પરથી હાથ ઉપાડ� લ� એ હરગીઝ ન�હ બને માટ�
પાણીનો પ્રિતબંધ ઉઠાવી લેવાની વાત જવા . આ
વાતચીત બાદ ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે પોતાન
ુ ન
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ુ ની આ�ુ બા�ુ ખાઈ ખોદવાનો �ક
તં�ઓ
ુ મ કય� , ત્યાર બાદ
હઝરત અબ્બાસને �ુવો ખોદ�ને પાણી કાઢવાનો �ુકમ કય.
હઝરત અબ્બાસે �ુવો તો ખોદય. પણ પાણી ન નીકળ્�ુ.
નવમી મોહરર ્મના ઉમર બીન સાઅદના અને જનાબે ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ સાથે છેલ્લીવાર �ુફત�ુ.
ુ ન

એ

પ્રસંગે આપની સાથે હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ
હઝરત અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલામ પણ હ. આપે આ
�ુફત�ુમાં હર� ક પ્રકારની �ુજ્જત તમામ કર� દ. ૯ મીની
સવાર� આપે હઝરત અબ્બાસને ફર� �ુવો ખોદવાનો �ુકમ
કય�, �ુવો ખોદવામાં આવ્ય. પણ પાણી નીકળ્�ું નહ.
થોડ�વાર બાળકોની હાલતને નજર સામે રાખીને આપે હ�
�ુવા ખોદ� પાણી કાઢવાની છે લ્લી હદ �ુધી કોિશશ કરવા�ું
ક�ુ.ં આ વખતે �ુવો ખોદાતો જોઈ બધા બચ્ચાઓ �ુ�
લઈને આવી પહ�ચ્ય. હ� પાણી નીકળે તે પહ�લા �ુશ્મનો
આવી તેને બંધ કર� દ�ધો. �ુશ્મનોને આવતા જોઈ બચ્ચા
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ુ ાં ભાગી ગયા. થોડ�વાર પછ� ફર� પાછો હઝરત
તં�મ
અબ્બાસે �ુવો ખોદય. એ પણ બંધ કર� દ� વામાં આવ્ય.
આમ એક પછ� એક એમણે ચાર �ુવા ખોદયા. પણ પાણી
હાિસલ ન કર� શ�ા.
એ પછ� ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલ એક �ટણી
ુ ન
પર બેસીને �ુશ્મનના લશ્કરની સામે આવીને ઉભા રહ્યા
પોતાની ઓળખ આપી પણ �ુશ્મનો પર કંઈ અસર થઈ
નહ�. ઈતીહાસકારો લખે છે ક� નવમી તાર�ખે િશમ્ર �ુફા ગ.
તેને ઉમર બીન સાઅદની ઈબ્ને �ઝયાદને િશકાયત કર.
અને તેની પાસેથી એક સખ્ત �ુકમ ઉમર બીન સાઅદ માટ�
લઈને આવ્ય. �ક
ૈ
ુ મ એ મતલબનો હતો ક� જો ઈમામે �સ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ બયઅત નથી કરતા તો એમને કત્લ ક
નાખ. અને તેની લાશ પર ઘોડા દોડાવી દ� . તારાથી જો તેમ
ન થાય તો � ું સરદાર� શીમને સ�પી દ� . અમે એને યઝીદના
�ક
ુ મ�ું પાલન કરવાનો �ક
ુ મ આપી દ�ધો છે .
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આ સખ્ત અને તાક�દ ભય� �ુકમ મળતાં ઉમર�
સાઅદ તેના પર અમલ કરવા માટ� એકદમ તૈયાર થઈ
ગયો. આ નવમી તાર�ખે શીમ્ જનાબે અબ્બાસ અને તેમના
ભાઈઓને અમાન આપવાની પેશકશ કર� �ને એમણે ઘણી
�દલેર� સાથે �ુ કરાવી દ�ધી.
હવે નવમી તાર�ખે

શીમની તેહ ર�કથી ઉમ ર�

સાઅદ� �મ
ૈ
ુ લાનો �ક
ુ મ આપી દ�ધો. ઈમામે �સ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ તં�ુમાં �બરાજમાન હ. આપને પહ�લા
જનાબે ઝયનબ અને પછ� હઝરત અબ્બાસે �ુશ્મનોન
આવવાની ખબર આપી. હઝરતે ફરમાવ્�ુ. મને હમણાં જરા
ઝો�ું આવી ગ�ું હ�.ું અને મ� નાના�નને સ્વપ્નામાં જો.
એમણે મને ફરમાવ્�ુ. �સ
ૈ તમે કાલે માર� પાસે પહ�ચી
ુ ન
જશો. જનાબે ઝયનબ રડવા લાગ્ય. આપે હઝરત અબ્બાસને
ક�ુ.ં "ભાઈ તમે જઈને આ �ુશ્મનો પાસે એક રાતની
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મોહલત માંગી લ્ય. હઝરત અબ્બાસ તશર�ફ લઈ ગય
અને લડાઈની એક રાતની મોહલત મેળવી પાછા ફયાર .

*****

,
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શબે આ�ુર
ઈમામે �ુત્બો આપ્યા પછ� હઝરતે અબ્બાસ
પાણી લાવવાનો �ક
ુ મ કય�. જનાબે અબ્બાસ સવારો અને
વીસ પ્યાદાઓ સાથે નહ�ર� �રાત પર તશર�ફ લઈ ગય.
અને ઘણીવાર �ુધી લડાઈ કયાર ્ છતાં પણ પાણી �ુધી
પહ�ચી શ�ા નહ�. એ પછ� ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
લડાઈના સ્થળ�ું િનર�ક્ષણ કરવા મેદાન તરફ તશર�ફ
ગયા. પાછા ફર�ને જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
ુ ાં ગયા. જનાબે ઝયનબે �ુછ�ું , "ભાઈ તમે અસ્હાબની
તં�મ
ક્સોટ� કર� લીધી ક� નહ� ? આપે તેમને ઈ�ત્મનાન આપ્�.
ત્યાર બાદ �હલાલ બીન નાફ�એ પણ આપને ઈ�ત્મના
આપ્�ુ.
જનાબે ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્

સાથે

વાતચીત કયાર ્ બાદ આપે ફર� એક �ુત્બો ફરમાવ. અને
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અઝીઝો અને અસ્હાબને ફર�થી ક�ું ક� આ લોકો તો માર�
�ન લેવા ચાહ� છે , તમાર� �નો ન આપો. પણ બધા એ
ઘણો �દલેર� ભય� જવાબ આપ્ય. એ પછ� આપે આપના
અસ્હાબને જ�તની �ઝયારતથી �ુશર ર્ફ કય.
અલ્લામા કન્ �ુર લખે છે ક� પાણી નહ� હોવાના
કારણે સખ્ત બેચેની ફ�લાઈ અને જનાબે ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ના આ�ુ બા�ુ બધા બચ્ચાઓ ફ�રયાદ
કરવા લાગ્ય. �ુર�ર� હમ્દાનીને �ણ થતાં એ થોડાક
માણસોને સાથે લઈને નહ�ર પર પહ�ચ્ય. � ૂબ લડાઈ થઈ.
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામને મદદ� મોકલવામાં આ.
ક�ટલાક �ંબાઝો ખપી ગયા. એક �રવાયત �ુજબ આ પ્રસંગ
હઝરતે અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામના એક ભાઈ અબ્બા
અસગર પણ શહ�દ થયા છે .
�ુંકમાં, �ુર�ર અસંખ્ય �ુશ્ક�લીઓ અને �ુસીબત
બાદ એક મશ્ક લઈ આવ્. પરં � ુ બાળકો એના પર એટલી
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બેતાબીથી પડ�ા ક� મશ્ક�ું મ��ું �ુલી ગ�ુ. અને બ�ુ પાણી
જમીન પર ઢોળાઈ ગ�ુ.ં બાળકો અને ઔરતો સાથે �ુર�ર�
પણ પોતા�ું મા�ું �ુટ� લી�ું અને � ૂબ જ હસરત અને
અફસોસ સાથે ક�ું : હાય આલે મોહમ્મદની પ્યાસ �ુઝાવી
શ�ો.
કરબલાના �ુ��હદોની છે લ્લી પ્ર

, ઈમામે

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ અને એમના અસ્હાબ ઈબાદતમ
ુ ન
મશ્�ુલ છ. �જ�દગીની આખર� "સહર

ઉગવાની છે . ત્યાં

અચાનક ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની �ખ લાગી .
ુ ન
આપે ખ્વાબમાં જો�ું ક� અસંખ્ય �ુતરા આપના પર �ુમલ
કર� રહ્યા . અને એ �ુતરાઓમાં એક કાબર ચીત્રો કોઢ�ય
�ુતરો પણ છે . � બ�ુ સખ્તી કર� રહ્યો. અલ્લામા દમીર�
પોતાની �કતાબમાં લખે છે ક� ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
શહ�દ કરનાર િશમ્ર હતો અને તે સફ�દ કોઢના રોગથ
પીડાતો હતો. જયાર� �ુબ્હ ન�ુદાર થઈ ત્યાર� આસમાનમાંથ
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નીદા આવી "અય અલ્લાહના બહા�ુર િસપાહ�ઓ તૈયાર થઈ
�ઓ. ઈમ્તેહાનનો પ્રસંગ આવી રહ્. અને મૌતની ઘડ�
માથે છે .

*****
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�ુબ્હ� આ�ુ
૧૦મી મોહરર ્મ �.સ. ૬૧ અને �ુ �આ
્ નો �દવસ
છે . રાત વીતી �ુક� , હવે સવાર� પડ� ગઈ છે . અને તેની
સાથે જ યઝીદ� કઝઝાબોએ પોતાના લશ્કરને ગોઠવી દ�ધા
છે . �ુબ્હ� સા�દકનો વખત આવે છ. એટલે સાદ� ક�ન નમાઝે
�ુબ્હની તૈયાર�માં છ

,

હઝરત અલી અકબર

અલ�ય્હસ્સલામની અઝાનથી કરબલાની �ુિમ �ું� ઉ

,

�સ
ુ ૈની સફો અલ્લાહના દરબારમાં આવીને ઉભી છ. ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ નમાઝ પઢાવી રહ્ય. અલ્લાહના
ુ ન
સાચા બંદાઓ હ� તો �ુસલ્લા પર છ. ત્યાં તો �સી
હ�રના �ુશ્મના દળમાં �ુમલા કરવાની તૈયાર� �ચન્હો નજર
પડ� છે . ઈમામ નમાઝને અદા કર�. �ુસલ્લા પરથી ઉભા થઈ
�ય છે . અને બોતેર �ંબાઝોના બનેલા લશ્કરની ગોઠવણી
આ પ્રમાણે કર� . વીસ બહા�ુરો જમણી પાંખે

, વીસ ડાબી

િસરતે અઈમ્માહ- 601

www.hajinaji.com

પાંખ,ે અને બાક��ું લશ્કર વચમાં ગોઠવા�ું જમણી પાંખના
સરદાર ઝોહર બીન ક� ન

, ડાબી બા�ુ ના હબીબ ઈબ્ને

મઝાહ�ર અને તમામ લશ્કરની અલમદાર� હઝરત
અબ્બાસને સ�પવામાં આવે છ.
આ બધી ગોઠવણી બાદ આપે ફરમાવ્�ું ક�: હવે
લડાઈ શ� થઈ જશે. ભાઈ ફર� એક વાર પાણી માટ� �ૂવો
ખોદવા કોિશશ કર� લ્ય , અને સાંભળો ફકત તમારા ભાઈ
ભત્રી�ઓને ભેગા કર�ને �ુવો ખોદ. અથાર ્ત અસ્હાબન
ઝેહમત ન આપતા. જના

બે અબ્બાસે �ૂ

જ ઝહ�મત

ઉપાડ�ને એક પછ� એક એમ બે �ુવા ખોદયા. પણ મહ�નત
એળે ગઈ.
સવાર� ઠ�ક દસ વાગે ઉમર બીન સાઅદ� , પોતાના
લશ્કરને તાક�દનો �ુકમ છોડ�ો ક� �ુસૈનને કત્લ કરવા માટ
તૈયાર થાવ , �ક
ુ મ મળતાંની સાથે તીડોની �મ ઉભરાઈ
પડતા �ુશ્મનના લશ્કરમાં ગિતસંચાર થ. અને આ
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ઈસ્લામના �ુશ્મનો ત્રણ �દવસના �ૂખ્યા પ્યાસા �
�સ
ૈ ી લશ્કરનો સંહાર કરવા આટલી મોટ� સંખ્યામાં ઉપડ.
ુ ન
એ વખતે જનાબે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ તં�ુમાં હ.
ુ ન
ઘોડાઓની ટા�ુઓના
ં
અવાઝો સાંભળ�ને આપ બેઠા થયા.
ુ
ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
�ઝરાહ ધારણ કર�. આપ અસ્હાબને �ૂચનાઓ આપવા
લાગ્યા એટલામાં તો �ુશ્મનોએ તં�ુઓને ઘેર� લી. �ુર�ર
ઈબ્ને ખસીર� આવીને એમને સમ�વ્યા પણ માન્યા .
પછ� આપ પંડ� બહાર પધાયાર ્ અને �ુશ્મનોને પોતાન
ઓળખ આપી અને એક �રવાયત �ુજબ એ પણ ફરમાવ્�ું ક�
મને અહ�થી �હન્�ુસ્તાન ક� બી� કોઈ તરફ ચાલ્યો 

દો,

પણ એમણે તેમની એ વાત પણ ન માની. આપે એમને ક�ું
ક� તમે એ તો બતાવો ક� તમે ક યા �ુનાહસર મને કત્લ કરવા
માંગો છો ? એમણે જવાબ આપ્યો અમે તમારા િપતાની
�ુશ્મનીમાં તમોને શહ�દ કર� રહ્યા . એ પછ� આપે
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�ુરઆને મ�દને "લવાદ (મયસ્થ) બનાવવાની વાત કર� ,
એમણે એ વાત પણ ન માની

, �તમાં આપે બારગાહ�

ઈલાહ�માં હાથ �ચા કર�ને દોઆ કર� ક� "�ુદાયા � ું આ
લોકો પર સ�કફ કબીલાના એક �ુલામને �ુસલ્લત કર�ને
એમને આ �લ્મ કરવાની મ� ચખાડ.

*****
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જનાબે �ર
ુ ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામન
સાથે
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે કર�લી નસીહતોન
ુ ન
અસર માત્ર �ુર પર . એ સીધા ઈબ્ને સાઅદ પાસે ગયા
અને તેનો આખર� ઈરાદો �ણી લીધા બાદ ઘોડાને એડ
લગાવીને સીધા ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામા
ુ ન
હાજર થયા. અને ઘોડા ઉપરથી ઉતર�ને ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામની ર�કાબને બોસો આપ્યો અને આપના
માફ� ચાહ�. ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે તેમને માફ કર
ુ ન
દ�ધા. અને સાથોસાથ જ�તની બશારત આપી. જનાબે
�ર
ુ ની સાથે એમનો �ુત્ર પણ હ. હમીદ ઈબ્ને �ુ�સ્લમ�ુ
બયાન છે ક� ઉમર� સાઅ દ� લશ્કર� �ુસૈન પર બધાથી પહ�લા
તીર ચલાવ્�ું અને ત્યાર બાદ તીરોની ઝડ� વષર્વા લ.
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રવઝ� ુલ અહબાબમાં છે ક� જનાબે �ર
ુ ને કો�ુલ ઈબ્ને કનાના
અને ઈરશાદમાં છે ક� અય્�ુબ મોસર� એક �ુફ�ની મદદથી
શહ�દ કયાર ્ છ .
જનાબે �ર
ુ ની શહાદત બાદ ઉમર� સાઅદના
લશ્કરમાંથી બે જણાએ �ુબાર�ઝત તલબ કર , એમના નામ
ઝબાન અને સાલમ હતા. એમના �ુકાબલા માટ� ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના લશ્કરમાંથી જનાબે હબીબ ઈબ
ુ ન
હસીન નીકળ્ય. અને તેમના ઉપર થોડા જ ઘા કર�ને
જહ�મ વાસીલ કર� દ�ધા.
ત્યાર બાદ શ�ુ દળમાંથી મઅતલ ઈબ્ને યઝી
મેદાનમાં ઉતય� અને તેને હબીબ ઈબ્ને હસીને અને
અલ્લામા મજલીસીના કથન �ુજબ �ુર�ર ઈબ્ને ખ�ઝ
હમ્દાનીએ �ુકાબલો કર�ને મૌતને શરણે મોકલી દ�ધ. પછ�
મઝાહ�ર ઈબ્ને હર�સ નીકળ્યો અને તે નાફ�અ �બ
�હલાલના હાથે માય� ગયો.
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ઉમર� સાઅદ �સ
ૈ ી વીરોની આ શાને �ુ�અત
ુ ન
જોઈને સમ� ગયો ક� એમના સાથે વ્ય�ક્તગત �ુકાબલ
કરવામાં ફાવી શકશે નહ�. એટલે તેમણે સા�ુ�હક �મ
ુ લો
કરવાનો િનરધાર કય�. એણે પોતાના �ુખ્ય સેના નાયકને
બોલાવીને તેને �ક
ુ મ આપ્યો ક� મોટ� સંખ્યામાં તી
�દાઝોને મોકલીને એક સામટો તીરોનો મારો ચલાવવામાં
આવે. પછ� �ક
ુ મ થ યા �ુજબ તીરોની ઝડ�ઓ વષર્વા લાગ.
પ�રણામે ઈમામે �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલામ�ું લગભગ આ�ુ
લશ્કર ઝખ્મી થઈ ગ�ું અન૪૦-૫૦ અસ્હાબ શહ�દ થઈ
ગયા.
જગે
ં મગ્�ુબાના બાદ હઝરત ઈમામે �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના બાક� બચેલા વીર બહા�ુરો સાથ
મેદાનમાં પડ�ા ક� �મની સંખ્યા૩૨ હતી. અને એવી
�ુ�અતથી લડ�ા ક� �ુશ્મનોના છ કા �ટ� ગયા. � તરફ
�મ
ુ લો કરતા ત્યાં કતારોની કતારો સાફ કર� નાખતા હત.
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આ � ૂખ્યા પ્યાસા નરક�સર�ઓએ �ુશ્મન દળમાં એ
હલચલ મચાવી દ�ધી ક� �થી એના સેના નાયકોના હાથ
પગ ઢ�લા થઈ ગયા. �સ
ૈ ી ફોજના આ જોરદાર �મ
ુ ન
ુ લામાં
ુ ાર માણસો ખપી ગયા. એટલે �ુફ�
યઝીદ�ઓના બે�મ
લશ્કરના સેના નાયક� ઉમર� સાઅદને કહ�વરાવ્�ું ક� જલ્
વધારાની સેના અને ખાસ કર�ને તીર �દાઝોની �ુકડ�
મોકલો, કારણ ક� આ �ુઠ્ઠીભર અલવીઓએ અમાર� હાલ
કફોડ� બનાવી દ�ધી છે . ઉમર બીન સાઅદ� તરત જ પ૦૦
તીર �દાઝો હસીન �બન નમીર સાથે ઉવાર ્ �બન કયસની
મદદ માટ� મોકલ્ય.

આ હ�ચકારાઓએ તીર વરસાવવા

માંડ�ા. અને પ�રણામે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
ક�ટલાક બહા�ુરો ખપી ગયા. અને લગભગ બધાએ પ્યાદા
બની જ�ું પડ�ુ.ં એ દરિમ યાનમાં શીમ્ સાદ કય� ક� આગ
ુ ને બાળ� નાખવા છે . આપે તેથી
લાવો તં�ઓ

શીમને

પડકાય� અને ક�ું : અય મલઉન � ું આ ક�વી બેહયાઈ કર�
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રહ્યો . એટલામાં શીસ ઈબ્ને રબઈ આવી ગય , એણે તેને
આ અણ છાજતા કામથી વાય�.
ઈિતહાસકાર ઈબ્ને અસીર અને અલ્લામ
મજલીસી લખે છે ક� લડાઈના દૌરાનમાં ઝોહરની નમાઝનો
વખત થઈ ગયો. અ�ુ સમામા સયદાવીએ એ વખતે ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં અરજ કર� જો ક� આપણ
ુ ન
�ુશ્મનો વચ્ચે ઘેરાએલા છ , છતાં �દલ એ જ ચાહ� છે ક�
નમાઝે ઝોહર અદા કર� લેવામાં આવે. ઈમામે અ�ુ સમામા
સયદાવીને દોઆ આપી અને નમાઝ અદા કરવાની તૈયાર�
ફરમાવી. તીર એકધારા આવી રહ્યા હ. એટલે ઝોહ�ર બીન
ક� ન અને સઈદ બીન અબ્�ુલ્લ

, ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ

નમાઝ �ુર� કર� લીધી ત્યાં �ુધી ઢાલ બનીને આડા ઉભા
રહ્યા અને તીરો પોતાની છાતી પર ઝીલતા ર. સઈદના
બદન પર તલવારો અને નેઝાના ઘા તો લાગી �ુ�ા હતા
અને તે ઉપરાંત નમાઝ દરિમ યાન તેર તીર એમની છાતીમાં
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પેવસ્ત થઈ ગયા હત. એટલે નમાઝ ખતમ થતાની સાથે
તેઓ પણ શહાદનો �મ પીને આ �ુિનયાથી િવદાય

લઈ

�ુ�ા હતા! જગે
ં મગ્�ુબાના �તે �૩૨ અસ્હાબ બચ્ય
તેમાંના થોડાક અન્સારોનો �ુંકો અહ�વાલ અહ� ર�ૂ કર�એ
છ�એ.

*****
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જનાબે હબીબ ઈબ્ને મઝા�હ
જનાબે હબીબ ઈબ્ને મઝા�હર ઈમામે �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામના બાળપણના દોસ્ત . �રસાલત મઆબ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના સહાબી હોવ
એમને શરફ હાિસલ છે . વળ� તેઓ અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામના પણ સહાબી હ. અને દર� ક લડાઈમાં
આપના શર�ક રહ્યા હ. �ુફામાં એમણે જનાબે �ુ�સ્લમ બીન
અક�લનો �ુર� �ુરો સાથ આપ્યો અને તેમની શહાદત બાદ
પગ પાળા ચાલીને તે ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
સેવામાં પહ�ચ્યા હત. એમણે બની અસદ પાસેથી થોડા
મદદગારો મેળવવાની કોિશશ કર� હતી. ઉમ

ર� સાઅદના

લશ્કર� રસ્તામાં સામનો કય� હ. શબે આ�ુર એક રાતની
મોહલત લેવા જનાબે અબ્બાસ ગયા ત્યાર� આપ પણ તેમન
સાથે ગયા હતા. આ�ુરાના �દવસે નમાઝે ઝોહરના વખતે
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હસીન બીન નમીર� બદકલામી કર� , ત્યાર� તેનો જવાબ પણ
એમણે જ આપ્યો હત. અને હસીન બીન નમીર કહ�તો ક�
�સ
ૈ ની નમાઝ ક�ુલ નહ� થાય. ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
ર� લઈને હબીબે આગળ આવીને મેદાનમાં એકધારા
�ુશ્મનના સૈિનક પર મારો ચલાવતા રહ્યા . અને આમ
મેદાનમાં લડતા લડતા આપના પર બદ�લ ઈબ્ને હર�મ
અકફાઈની તલવારનો ઘા , બની તમીમના એક માણસના
નેઝાનો ઘા અને હસીન બીન નમીરની તલવારનો ઘા પડતા
આપ ઘોડા પરથી નીચે પડ� ગયા. એ વખતે એક બની
તમીમીએ આપ�ું મા�ું કાપી લી�ુ.ં હબીબની શહાદત બાદ
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે હદ ઉપરાંત દદર્નાક લહ��મ
ુ ન
ક�ું હ� ું ક� "અય હબીબ �ુ ં તમને અને મારા સહાબીઓને
�ુદા પાસેથી લઈશ.

*****
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ઝોહ�ર ઈબ્ને કય
જનાબે ઝોહ�ર ઈબ્ને કય , કયસ ઈબ્ને કયસ
અન્સાર� બજલીના ફરઝંદ હત. એ તેમની કૌમના સરદાર
અને રઈસ હતા. �હ.સ. ૬૦ માં ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામન
સાથી બન્ય. શબે આ�ુર એક રાતની મોહલત માંગવા ગયા
ત્યાર� જનાબે અબ્બાસના એક સાથી એ પણ હ. ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ શહ�દ થયા તે પહ�લાં િશમ્રે મલ
ુ ન
ખયમાઓને આગ લગાડવા ચાહ� ત્યાર� તેનો �ુકાબલો કર�ને
એ અપ�ૃત્યથી એને વાય� હત. નમાઝે ઝોહરના વખતે
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની �હફાઝતમાં એમણે પ
ુ ન
પોતાની છાતી જનાબે સઈદની સાથે ધર� હતી. તેઓ
મેદાનમાં જઈને

જબરદસ્ત લડાઈ લડ�ા હત. અને

અબ્�ુલ્લાહ શઅબી અને મ �ર ઈબ્ને અવસત તમીમીએ
આપને શહ�દ કર� દ�ધા હતા. શહાદત બાદ ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
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અલ�ય્હસ્સલામ આપની લાશ પર તશર�ફ લાવ્યા અને ક:
"ઝોહ�ર �ુદા તમારા પર રહમત ના�ઝલ કર� અને તમારા
કાિતલો પર લાઅનત કર� ક� �મની �ુરતો વાંદરા અને
ર�છોમાં મસ્ખ થઈને બદલાય ગઈ છ.

*****
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નાફ�અ ઈબ્ને �હલા
જનાબે નાફ�અ બીન �હલાલ શર���ફસ , કોમના
સરદાર, બહા�ુર, �ુરઆનના કાર� અને હદ�સના રાવી હતા.
એમણે બધી લડાઈઓમાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
સાથ આપ્યો હત. કરબલામાં પાણી મેળવવા માટ� � કોિશશો
કરવામાં આવી તેમાં હઝરત અબ્બાસની સાથે હત.
કરબલાની લડાઈમાં ઝેર પાએલા તીરોથી તેમણે બાર
�ુશ્મનોને જહ�મ વાસીલ કયાર્ હ. અને તીરો ખલાસ થતા
તલવાર વડ� લડ�ા હતા. એમના ઉપર જયાર� તીરોની ઝડ�
�ુશ્મનો તરફથી વરસાવવામાં આવી ત્યાર� અડગ રહ્યા.
એમના બંને બા�ુ કપાઈ ગયા. અને �ગરફતાર થઈને ઈબ્ને
સાઅદ પાસે લઈ જવામાં આવ્યા ત્યાર
થયા હતા.

*****

શીમના હાથે કત્લ
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�ુ�સ્લમ ઈબ્ને અવ
જનાબે �ુ�સ્લમ ઈબ્ને અવસ� એક શર�
ઈન્સા, અને આબીદ , ઝાહ�દ તેમજ સહાબીએ ર�ુલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પણ. મોટા

ભાગની ઈસ્લામની લડાઈમાં તેમણે ભાગ લીધો હત. �ુફામાં
એમણે જનાબે �ુ�સ્લમ બીન અક�લની સં�ૂણર્ તાકાત સાથ

મદદ કર�. એમના સાથે ચાર કબીલાઓ , તમીદ, હમ્દાન,
�કન્દ અને રબીઆ હતા. જના

બે �ુ�સ્લમ અને જનાબે

હાનીની શહાદત બાદ તેઓ પોતાના બાલબચ્ચાઓ સાથે
કરબલામાં આવ્યા અને ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામની સા
શહાદતના શરફથી સરફરાઝ થયા. ઈિતહાસકારો�ું બયાન છે
ક� �ુ�સ્લમ ઈબ્ને અવસ� ઘણી બહા�ુર�  �ૂવર્ક લડ�ા .
એમને �ુ�સ્લમ બીન અબ્�ુલ્લાહ ઝીયાની મલઉને ત

અબ્�ુલ્લાહ બીન ખસકારાએ ભેગા મળ�ને શહ�દ કયાર્ .

*****
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આ�બસ શાકર�
જનાબે આ�બસ અ�ુ શબીબ �બન શાકર� ઘણાજ
બહા�ુર, રઈસ, આબીદ� શબ જ�દાદાર અને અમી�લ
મોઅમેનીનના બધાથી વધાર� �ુખ્લીસ માનનારાઓમાંથી
હતા. એમના કબીલા બ�ુ શા�કર પર અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામને ઘણો

િવ�ાસ હતો. આપે િસ�ફફનની

જગમાં
ં
ફરમાવ્�ું હ�ું ક: અગર બની શા�કર કબીલાના એક
હ�ર જણ મો�ુ દ હોત તો �ુિનયામાં ઈસ્લામ િસવાય કોઈ
મઝહબ બાક� ન રહ�. આબીસે �ુફામાં જનાબે �ુ�સ્લમનો દર�ક
ર�તે સાથ આપ્યો હત. અને જનાબે �ુ�સ્લમ જયાર� �ુફા
પહ�ચ્યા ત્યાર� એમણે બધાથી પહ�લા સં�ૂણર્ સહકારની તેમ
ખાત્રી આપી હ. એ �ુફાથી જનાબે �ુ�સ્લમના કાગળ લઈને
મકકા ગયા હતા. અને ત્યાંથી જનાબે ઈમામે �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામની સાથે રવાના થયા હ.

આપ આ�ુરાના
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�દવસે શહ�દ થયા. એમણે જયાર� �ુશ્મનોને પડકાર કય.
ત્યાર� કોઈમાં દમ નહોતો ક� એમની સાથે બાથ ભીડવા માટ�
સામે આવે. �તે બધાએ ભેગા મળ�ને એમના પર પત્થરોનો
સા�ુદાયીક મારો ચલાવ્યો અને સંખ્યા બંધ માણસોએ એક
થઈને તેમને શહ�દ કયાર . તથા તેમ�ું સર કાપી લી�ુ.ં

*****
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�ુર�ર હમ્દાન
જનાબે �ુર�ર બીન ખઝીર હમ્દાની મશ્

, બ�ુ

મિશ્રકના હમ્દાન કબીલાના એ યો� ૃદ્ધ સહાબી હ. એ
ઘણાં બહા�ુર , આબીદ, �હ�દ અને �ુરઆનના બેિમસ્લ
(અજોડ) કાર� હતા. એમનો �ુમાર �ુફાના શર�ફ લોકોમાં
થતો હતો.

તેઓ �ુફાથી મકકા જઈને ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામના કાફલા સાથે જોડાયા હ. અને આખર
�ુધી આપને સાથ આપ્યો હત. શબે આ�ુર પાણી લાવવાની
એમણે પારાવાર કોશીશ કર� હતી. �ુદ્ધના મેદાનમાં એમન
�ુકાબલો યઝીદ ઈબ્ને મોઅ કલથી થયો. જનાબે �ુર�ર� તેને
કત્લ કય. ત્યાર પછ� રઝી ઈબ્ને �ુન્કદ અબ્દ� એ
�ુકાબલો કરવા નીકળ્યો આપે તેને જમીન પર પટક�
નાખ્ય. �બીર ઈબ્ને અઝદ�એ એમની પીઠ પર નેઝો માય.
અને એમણે ઉસરઝી�ું નાક દાંતથી કરડ� ખા�ું ક� �ની છાતી
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પર તેઓ સવાર હતા. કાઅબનો નેજો �ુર�રની પીઠમાં રહ�
ગયો અને તેણે તલવારથી �ુર�રને શહ�દ કર� નાખ્ય.

*****
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ઈમામે �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલામના સ
સ્નેહ�ઓ અને ઔલાદની શહાદ
બા વફા અસ્હાબ અને બાસફા અન્સારની શહાદ
બાદ આપના સગા સ્નેહ�ઓ એક પછ� એક લડાઈના
મેદાનમાં ઉતર�ને શહ�દ થયા. કહ� છે ક� બની હાિશમમાં
શહાદતનો બધાથી પહ�લો શરફ પામનાર અબ્�ુલ્લાહ ઈબ્
�ુ�સ્લમ �બન અક�લ હત. આપ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના સાહ�બઝાદ� �કય્યા �બન્તે સહબા �બ
અબાદ �બન રબીયા �બન યહ્યા �બન અબ્દ �બન અલ્
સાઅલ�બયાના ફરઝંદ હતા. આપ મેદાનમાં આવ્યા અને
િસ�હની �મ એવો �મ
ુ લો કય� ક� બધા યઝીદ�ઓની �હમ્મતો
પસ્ત થઈ ગ. આપે ત્રણ �ુમલા કયાર્ અને ને�ું �ુશ્મન
"�ફ�ાર કયાર ,

લડાઈ દરિમ યાન ઉમર બીન સબીહ
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સમદાવીએ આપની પેશાની પર તીર મા�ુ.� સ્વભાિવક ર�તે
તીર વાગે તે પહ�લાં આપથી પેશાની પર હાથ રાખી દ� વાયો
અને આપનો હાથ પેશાની સાથે એવી ર�તે પેવસ્ત થઈ ગયો
ક� પછ� �ુ દો

જ ન થયો. પછ� એણે બી�ુ ં તીર મા�ુ� �

સાહ�બઝાદાના �દલ પર વાગ્�ું અને આપ જમીન પર તશર�ફ
લાવ્ય. આપને લોહ� અને માટ�થી ખરડાએલા જોઈને
આપના ભાઈ મોહમ્મદ આગળ વધ્યા અને તેમણે પ
ભયંકર �ુદ્ધ ક�. �તે અ�ુ �ુ હર્મ અઝદ , લક�ન અને ઈબ્ને
ભસ જહમીએ આપને શહ�દ કર� દ�ધા.
એમના પછ� જઅફર �બન અક�લ �બન અબી
તા�લબ મેદાનમાં તશર�ફ લઈ ગયા. આપે પંદર જબરદસ્ત
�ુશ્મનોને માયાર્ અને �તે બશર �બન ખોતે આપને શહ�
કર� દ�ધા. પછ� જનાબે અબ્�ુરર્હ�માન બીન અક�લ મેદાનમા
પધાયાર ્ આપે પણ જબરદસ્ત �ુદ્ધ . આપને �ુશ્મનોએ
ઘેર� લીધા. �તે ઉસ્માન બીન ખા�લદ મલઉનના ઘા થી
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આપ જ�તમાં સીધાવ્ય. ત્યાર બાદ અકબર �બન અક�લ
મેદાનમાં ઉતયાર ્ અને જોરશોરથી �ુદ્ધ ક. અને ઉસ્માન
બીન ખા�લદના હાથે શહાદતનો �મ પીધો. અ�ુ મીખનફના
કથન �ુજબ અબ્�ુલ્લાહ અકબર પછ� �બન અક�લ મેદાનમા
આવ્યા અને િસ�ેર માણસોને કત્લ કયાર્ પછ� શહ�દ
ગયા. પછ� ઔન બીન અક�લ અને અલી બીન અક�લ
શહાદતનો દરજ્જો પામ્. ત્યાર બાદ મોહમ્મદ �બન સઈ
�બન અક�લ , જઅફર બીન મોહમ્મદ �બન અક�લ અને
અહમદ બીન મોહમ્મદ બીન અક�લ મેદાનમાં આવ્યા અન
બહા�ુર� સાથે જગ
ં ખેલીને જ�તમાં િસધાયાર , પછ� મોહમ્મદ
�બન અબ્�ુલ્લાહ બીન જઅફર મેદાનમાં આવ્યા અને
જણને ઠ�કાણે પાડ�ા બાદ આ�બર બીન નહશલના હાથે
શહાદતને વયાર . પછ� ઔન બીન અબ્�ુલ્લાહ બીન જઅફ
મેદાનમાં આવ્ય. એમણે ત્રીસ સવાર અને આઠ પાયદળન
મૌતનો સ્વાદ ચખાડ�ો અને પછ� અબ્�ુલ્લાહ બીન બ�
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હાથે શહાદત પામ્ય. એમના પછ� જનાબે હસને �ુસ�ા
મેદાનમાં આવ્યા અને બહા�ુર�થી લડતાં લડતાં એટલા
ઝખ્મી થઈ ગયા ક� બચવાની કોઈ આશા ન રહ� એટલે
મક� ુલોની હરોળમાં આપને જગ્યા આપી દ�વા. પ�રણામે
એમના એક �રશ્તાના મામા અસ્મા ઈબ્ને ગાર� મક
એમને ત્યાંથી ઉપાડ�ને લઈ ગય.
પછ� મેદાનમાં જનાબે મોહમ્મદ �બન

હસન

આગળ આવ્ય. આપ હ� �ુખ્ત વયના પણ નહોતા થયા
પણ આપે એવી તો બહા�ુર� બતાવી ક� �ુશ્મનોની �હમ્મ
ઓસરવા લાગી. આપના સાથે બાથ ભીડવા અઝર્ક શામી
આવ્ય. આપે તેને પછાડ� નાખ્યો પછ� આપના તરફ

ચોમેરથી �મ
ુ લા થયા. આપે િસ�ેર �ુશ્મનોને મૌતના આર�
ઉતાર� દ�ધા. �તે આપ પણ ઉમર �બન મઅદ �બન ઉવાર ્

�બન નફ�લ અઝદ�ની તલવારથી શહ�દ થઈ ગયા.
ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� આપ�ું �સ્મે �ુબારક �જ�દગીની
આખર� ઘડ� ઓ દરિમ યાન જ ઘોડાની ટા�ુઓથી ચગદા�ું ,
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પછ� અબ્�ુલ્લાહ બીન હસન જંગના મેદાનમાં આવ્યા અ

ચૌદ �ુશ્મનોને ઠાર કયા. આપને હાની ઈબ્ને શીસે શહ�દ
કયાર . પછ� અ�ુબકર ઈબ્ને હસન મેદાનમાં આવ્. આપે

લશ્કરની જમણી ડાબી પાંખને વેર િવખેર કર� નાખ. આપ
�સી �ુશ્મનોને કત્લ કયાર્ બાદ શહ�દ થઈ . આપને

અલ્લામા સમાવીના કથન �ુજબ અબ્�ુલ્લાહ ઈબ્ને અ
ગનવીએ શહ�દ કયાર ્ હત. પછ� અહમદ ઈબ્ને હસન
મેદાનમાં આવ્ય. આપની ઉમર જો ક� ૧૮ વષર્થી પણ કમ
હતી તે છતાં આપે યાદગાર લડાઈ લડ� અને સાંઈઠ

�ુશ્મનોને કત્લ કયાર્ બાદ શહ�દ થઈ . એમના પછ�

અબ્�ુલ્લાહ અસગર મેદાનમાં આવ , આપ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામના ફરઝંદ હ. આપની વાલેદા લયલા
�બન્તે મસઉદ તમીમી હત. આપે પણ જબરદસ્ત લડાઈ
લડ� અને શહાદતનો દરજ્જો હાિસલ કય. શહાદત પહ�લા

આપે એકવીસ �ુશ્મનોને કત્લ કયાર્ . આપની શહાદત

અબ્�ુલ્લાહ �બન અકબા ગનવીના હાથે થઈ હ. ક�ટલાક
કથનો �ુજબ એમના પછ� ઉમર �બન અલી મેદાનમાં આવ્યા
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અને શહ�દ થયા. િતબર��ું કહ�� ું છે ક� એ કરબલામાં શહ�દ
નથી થયા. ક�ટલાક ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� અબ્�ુલ્લા
અસગર પછ� અબ્�ુલ્લાહ �બન અલી મેદાનમાં તશર�

લાવ્ય. એ હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામના સગા ભ
હતા. શહાદત વખતે એમની વય પચ્ચીસ વષર્ની હ.
આપને હાની �બન સબીત અલ ખઝરવીએ શહ�દ કયાર ્ હત.
પછ� હ ઝરત અબ્બાસના બી� સગા ભાઇ ઉસ્માન બી
અલી મેદાનમાં આવ્ય. આપે રજઝ પઢ� અને �ુબ જગ
ં
ખેલ્ય. લડાઈ દરિમ યાન �ુલી ઈબ્ને યઝીદ અસ્બહ�
આપની �ુબારક પેશાની પર તીર મા�ુ.� �ના કારણે આપ
જમીન પર પડ� ગયા. અબાન �બન દારમના કબીલાના એક
માણસે આપ�ું સર કાપી લી�ુ.ં શહાદતના વખતે આપની
વય તેવીસ વષર્ની હત. પછ� હઝરત અબ્બાસના ત્ર
સગા ભાઈ મેદાનમાં તશર�ફ લાવ્યા અને અબ્�ુલ ફહર્
કથન �ુજબ �ુલી ઈબ્ને યઝીદના હાથે અને અ�ુ �ુ�ખ્તફન
�રવાયત �ુજબ હાની ઈબ્ને સબીિતલ ખેઝમીના હાથે શહ�દ
થયા. શહાદતના વખતે આપની વય એકવીસ વષર્ની હત.
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ત્યાર બાદ હઝરત અબ્બાસના �દકરા ફઝલ �બન અબ્બ
મેદાનમાં આવ્યા અને તલવારની રમઝટ બોલાવીને અઢ�સો
�ુશ્મનોને જહ�મ વાસીલ કર� દ�ધ. આ �ુ�અત જોઈને
�ુશ્મનોએ ચાર� તરફથી �ુમલો કર�ને તેમને શહ�દ કર�
દ�ધા. પછ� હઝરત અબ્બાસના બી� ફરઝંદ કાસીમ
મેદાનમાં આવ્ય. એમની વય ઓગણીસ વષર્ની હત. આપે
આઠસો �ુશ્મનોને ફનાને આર� ઉતાર� દ�ધ

, પછ� ઈમામે

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થઈને પાણી માંગ્.
ુ ન

પાણી ન મળતાં પાછા મેદાને ફયાર ્ અને એકવીસ અસ્વારોન
જહ�મ વાસીલ કર�ને શહ�દ થઈ ગયા.

*****
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હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ
શહાદત
બની હાિશમના નવિનહાલોની શહાદત બાદ
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સ

મૈ દાને જગમાં
ં
પ્યાસા

બાળકો મા ટ� પાણી લાવવા માટ� પધાયાર ્ અને અનોખા
પરાક્રમો બતાવીને શહ�દ થ. એમની �ુંક� �વન કથા
ન�ધ આ મ�ુ બ છે . આપનો જન્મ ચોથી શાબાન �.સ. ૨૬
ના મંગળવારના રોજ મદ�નાએ �ુનવ્વરામાં થય. આપ
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના કાયમી અલમબરદાર હ.
ુ ન
આપને કરબલામાં �ુદ્ધ કરવાની પરવાનગી આપવામા
નહોતી આવી. માત્ર પાણી લાવવા�ું કામ આપને સ�પવામા
આવ્�ું હ�ુ. આપની વફાદાર�નો એ કમાલ છે ક� નહ�ર�
�રાતમાં ઉતયાર ્ છતાં પ્યાસા બહાર નીકળ્યા . આપનો
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ુ માં પાણી પહ�ચાડવાની કોિશશમાં ઝયબ
જમણો હાથ તં�ઓ
બીન વકાર ્ની તલવારના ઘાથી અને ડાબો હાથ હક�મ ઈબ્ન
� ુફયલની તલવારના ઘાથી કપાયો હતો. પછ� એક તીરથી
મશ્ક િવ�ધાઈ અને બ�ું પાણી વહ� ગ�ું હ�ુ. એક

તીર

આપની �ખમાં લાગ્�ું અને એક તીર થી આપની છાતી
વ�ધાઈ અને લોઢાનો �ુઝ્ આપના માથા પર િવ�ઝાયો �ના
ર
કારણે આપ જમીન પર પડ� ગયા. આપે ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામને અવાજ આપ. ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામે કમર પકડ�ને ફર�યાદ કર"અલા અન્ સર
ઝહર� હાય માર� કમર � ુટ� ગઈ. આપનો લકબ સક કા હતો
અને �ુિ�કયત અ�ુલ ફઝલ અને અ�ુ �ુબાર ્ હત. આપ
બત્રીસ વષર્ની � મર� આ�ુરાના �દવસે શહ�દ .

*****
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હઝરત અલી અકબર
અલ�ય્હસ્સલામની શહા
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત બ
હઝરત અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલામે ઈમામ �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે �હાદની પરવાનગી માટ� છેલ્લી હદ
કોિશશ કર�. આખર� આપ તેમાં કામ્યાબ થઈને મેદાનમાં
તશર�ફ લઈ ગયા. આપને ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ન
પોતાના હાથે હિથયાર સ�વીને સજ્જ કયા. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામની તલવાર બાં

, �ઝરહ પહ�રાવી અને

પયગમ્બર� ઈસ્લામની સવાર�ના ઘોડા પર સવાર કયાર્ ક�
ઘોડા�ું નામ ઉકાબ અથવા �ુિત��ઝ હ� ું

, રવાના કરતી

વખતે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે બારગાહ� અહ�દય્યતમ
ુ ન
બંને હાથ �ચા કર�ને ક�ું

, "મારા પાલનહાર હવે તાર�
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રાહમાં �ુરબાન થવા મારો એ ફરઝંદ જઈ રહ્યો . � �ુરત
અને સીરતમાં તારા ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમની સાથે ઘણો જ �ુશાબેહ છ. મારા મવલા
�ુ ં જયાર� જયાર� મારા નાનાની �ઝયારતનો �ુશ્તાક થતો
હતો, ત્યાર� ત્યાર� એની �ુરત જોઈ લેતો હ , મા�લક, એની
� ું જ મદદ ફરમાવ�.
આ�લમો લખે છે ક� મેદાનમાં આવ્યા પછ� જનાબે
અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલામે રજઝ પઢ� અને પછ
�ુકાબલો શ� થયો. આપે તલવારનો એવો જબરદસ્ત મારો
ચલાવ્યો ક� �ુશ્મનના દાંતોમાં પસીનો આવી ગ. એમની
કતારોની કતારો ઉથલાવી નાખી. એક્સો વીસ �ુશ્મન �ફ�ાર
વસ્સકર(જહ�મ વાસીલ) થઈ ગયા. જનાબે અલી અકબર
અલ�ય્હસ્સલામ ત્રણ �દવસના �ૂખ્યા પ્યા. બાપની
ખીદમતમાં પહ�ચી ગયા અને અરજ કર� પ્યાસ મને માર�
રહ� છે , પાણી મળે એવો કોઈ રસ્તો કર� આપ. ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
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અલ�ય્હસ્સલામ પાસે પાણી �ાં હ�ું ક� જખ્મોથી �ુર�
થએલા અલી

અકબર �વા વ્હાલા ફરઝંદની આખર�

ફરમાઇશ �ુર� કર� , આપે ક�ું : પાણી તો બેટા થોડ�વારમાં
હવે તમને નાના�ન જ પીવરાવશે. અલબ� તમાર� �ભ
મારા મોઢામાં આપો. જનાબે અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલામ
બેચન
ે ીમાં �ભતો મોઢામાં આપી દ�ધી પણ � ુરત જ પાછ�
ખ�ચી લીધી અને ક�ું , બાબા�ન આપની �ભ તો મારા
કરતાં પણ વધાર� �ુકાએલી છે . પછ� ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામે ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમની એક ��ુઠ� અલ

અકબર અલ�ય્હસ્સલામન

મ�ઢામાં આપી અને ફરમાવ્�ુ, બેટા �ઓ, �ુદા હા�ફઝ,
જનાબે અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલામ બી�વા
મેદાનમાં ગ યા. તા�રક બીન શીન �ને ઉમર બીન સાઅદ�
ર�કકા અને �ુસલની ��
ુ ુ મત�ું વચન આપ્�ું હ�ુ , એ અલી
અકબર અલ�ય્હસ્સલામના �ુકાબલામાં ઉત. આપે � ૂબજ
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જવાંમદ�થી એના પર નેઝાનો વાર કય� , નેઝો એની પીઠને
આર પાર વ�ધીને બે વ�ત બહાર નીકળ� ગયો

, એના

મરવાની સાથે એનો �ુત્ર તા�રક મેદાનમાં આવ્યો આપે તે
પણ ઠાર કર� દ�ધો પછ� તા�રકનો બીજો છોકરો તલ્હા
આવ્ય. આપે એ�ું ગર� બાન પકડ�ને એને ભ�ય પર પછાડ�
દ�ધો, એ જોઈને ઉમ ર� સાઅદ� િમ સ્રઅ ઈબ્ને ગા�લબને
�ુકાબલો કરવા મોકલ્ય. એ પણ હઝરત અલી અકબર
અલ�ય્હસ્સલામના સામે બે �ુકડા થઈ ગ. એના મરાયા
પછ� લશ્કરમાં કોલાહલ મચી ગય. ઉમ

ર� સાઅદ� મોહકમ

ઈબ્ને �ુફ�લ અને ઈબ્ને નવફલને બે હ�રના લશ્કર સા
જનાબે અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલામ પર �ુમલો કરવાન
�ક
ુ મ કય�. �મ
ુ લાનો જવાબ જનાબે અલી અકબર
અલ�ય્હસ્સલામ� ઘણી �દલેર�થી આપ્યો અને તરસથી બેચ
થઈને બી�વાર આપ ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
સેવામાં હાજર થયા અને પાણી માગ્�ુ , આપે જવાબ આપ્યો
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બેટા! હવે તો સાક�એ કવસર જ સયરાબ કરશે એ
તરસ �ુઝાવશે. �ુર� નઝર

જ તાર�

, �ને િપદર , જલ્દ� � ,

નાના�ન ઈન્તઝાર ફરમાવી રહ્યા . હઝરત અલી અકબર
અલ�ય્હસ્સલ મે દાનમાં પાછા ફયાર . �ુશ્મનોએ હલ્લો કર
દ�ધો, આપ પણ �ુખ્યા િસ�હની �મ એમના પર �ુટ� પડ�ા
અને થોડ� જ વારમાં �સી �ુશ્મનોને જહ�મ વાસીલ કયા.
આખર� �ુ�ન્કઝ �બન �ુરાર્ અબ્દ� અને ઈબ્ને નમીરના ન
આપની છાતીમાં વાગતાં આપના હાથમાંથી ઘોડાની લગામ
�ટ� ગઈ. આપ ઘોડાની ગરદનથી વળગી પડ�ા. ઘોડો �
તરફ જતો હતો તે તરફ આપના પર તલવારના ઘા થતા
હતા., એટલે �ુધી ક� આપ�ું �જસ્મ પાશ પાશ થઈ ગ�ુ.
આપે અવાઝ આપ્ય, "યા અબતા અદ�રકની અય બાબા�ન
માર� ખબર લો, ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ મયદાન તર
ુ ન
દોડ�ા પણ જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્ આપનાથી
પહ�લા દોડ�ને એમની પાસે પહ�ચી ગયા. ક�ટલાક આલીમોએ

િસરતે અઈમ્માહ- 634

www.hajinaji.com

લખ્�ું છે ક� જનાબે ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ ત્યાં

પહ�ચીને જનાબે અલી અકબરના ચેહરા પરથી � ૂન સાફ
કર�ને ફરમાવ્�ું: "અય ફરઝંદ તારા પછ� આ

�જ�દગી પર

ખાક છે . પછ� આપે જનાબે અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલામન
ખયમામાં લઈ જવાની કોિશશ કર� પણ કમજોર�ના કારણે
તેમ કર� ન શ�ા �તે બચ્ચાઓને બોલાવ્યા ક� આવો અન
માર� મદદ કરો અને પછ� બચ્ચાઓની મદદથી જનાબે
અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલામની લાશ ખયમામાં લાવવામા
આવી ત્યાર� બીબીઓમાં કોહરામ મચી ગય

, અલ્લામા

સમાવી લખે છે ક� જનાબે અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
� ૂળ નામ અલી , અને લકબ અકબર અને �ુિ�વયત અ�ુલ
હસન હ�.ું શહાદત વખતે આપની વય અઢાર વષર્ની હત.

*****
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જનાબે અલી અસગર
અલ�ય્હસ્સલામની શહા
"ઝલઝલે �ુિનયામ� પયહમ બેસબબ આતે ન�હ�
યે ઝમ� અબ તક અલી અસગર ક� બેહલાને મે હ�”
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના બધા સાથી
ુ ન
શહ�દ થઈ ગયા , આપ બેયારો મદદગાર થઈ ગયા. છે વટ�
આપ �ુદ શહાદતના આશયથી મેદાનમાં પહ�ચીને "હલિમન
નાસે�રન યન્સોરોન" છે કોઈ મદદગાર � અમાર� મદદ કર�
નો સાદ �ુલદ
ં કય�. આપની અવાઝ સાંભળ�ને �જ�ાત�ું
એક મો�ું ટો�ં આપની પાસે આવ્�ું અને આપની �ુસરતની
સઆદત હાિસલ કરવાની પોતાની ખ્વાહ�શ દશાર્

, આપે

તેમને દોઆએ ખયર ફરમાવી અને �ુસરત ક�ુલ રાખવાનો
એમ કહ�ને ઈન્કાર કય� ક� માર� શહાદતનો શરફ હાિસલ
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કરવો છે અને મ� મદદની માગણી કરતી �ુમ પાડ� તે
ઈમામતે �જ
ુ ્જત માટ� હતી ન�હ ક� મદદ માટ. મારો તો
તેનાથી એ જ આશય હતો ક� અલ્લાહ અને ર�ુલના �ુશ્મન
માટ� માર� મદદ નહ� કરવા કોઈ બહા�ું ન રહ�વા પામે. આપ
હ� તો �જ�ાતો સાથે વાત કરવામાં મશ્�ુલ હતા ત્યા
જનાબે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ પોતાની સં�ૂણ
માંદગી છતાં લાકડ�ના ટ� ક� ખયમામાંથી બહાર નીકળ્ય

,

ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે ઉમ્મે �ુલ�ુમને સાદ કય�
ુ ન
બહ�ન જલ્દ�થી આ�બદ� �બમારને રોક , �ાંક એ �ું ન થઈ
�ય ક� સાદાતની નસલનો િસલિસલો જ ખતમ થઈ �ય.
ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ આ
બેચૈન થઇ તં� ુ બહાર નીકળ� ગયા હતા તે� ું કારણ આપે
મદદ માટ� પાડ�લો સાદ હતો. આપના એ મદદ માટ� ના
સાદની આવી અસર ખયમાવાળાઓ પર થઈ છે �ણીને
આપ ખયમામાં પાછા ફયાર . બધાને સમ�વ્ય

, �દલાસો

િસરતે અઈમ્માહ- 637

www.hajinaji.com

આપ્યો અને ઈમામતના રાઝ જનાબે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામને �ુ�ુદર્ કયાર્ અને પછ� મેદાનમાં
ચાહતા હતા ત્યાર� જનાબે સ�કના

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ

ઘોડાના પગને પકડ� લીધા , ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ન
તેમને છાતી સરસા ચાંપ્ય

, �ખસાર પર બોસા આપ્ય

સબરની તલ્ક�ન કર� અને જનાબે ઝયન
અલય્હને તેમની રાખવાની �હદાયત કર�

,

સલા�ુલ્લાહ�
, જનાબે અલી

અસગર અલ�ય્હસ્સલામ મદદની અવાઝ સાંભળ�ન
�લામાંથી નીચે પડ� ગયા હતા. તેમને ખોળામાં �ચક�ને
મકતલ તરફ રવાના થઈ ગયા.
મેદાનમાં પહ�ચ્યા બાદ આપ એક �ચી જગ્ય
પર ઉભા રહ�ને કૌમે અ�શ્કયાન �ુખાિતબ કર�ને ક�ુ:ં �ુ ઓ �ુ ં
આ છ મ�હનાના માઅ�ુમ �ૂ ધમલ િનદોષર્ બાળકને પાણી
પીવડાવા માટ� લાવ્યો �ં એની મા�ું �ૂધ �ુખ અને પ્યાસથ
�ુકાઈ ગ�ું છે . આ બાળકની �ભ �ુકાઈ ગઈ છે . �ુદા
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ખાતર એને પાણી પાઈને એની �ન બચાવી લો. �ુ ં તો
તમાર� ના�કસ માન્યતા �ુજબ કદાચ �ુનેહગાર હોઈ શ�ું �.
પણ મારા આ નાના મા

અ�ુમ બચ્ચામાં તો �ુનાહની

સલા�હયત જ નથી એ તો બે

ખતા છે . એનો તો કોઈ વાંક

નથી, એટલે એના પર શા માટ� પાણી બંધ કરવામાં આવે છે .
આ અસરકારક અને દદર ્ભર� સદાથી લશ્કર�
પર ઘણી જ અસર થઈ , એમના હય્યા �ચા થવા લાગ્ય
અને તેઓ રડ� પડ�ા. ઉમ ર� સાઅદ� રં ગ બદલાતો જોઈને
�ર
ુ મલા ઈબ્ને કાહ�લને �ુકમ આપ્યો ક� �ુસૈનના કલામન
તીરની અણીથી કાપી નાખ. �ર
ુ મલાએ ત્રી�ુલ તીર કમાન
ચડાવ્�ું અને જનાબે અલી અસગરના ગળા તરફ છોડ�ુ, તીર
ઝેર પાએ�ું હ�.ું કમાનમાંથી �ટ�ને એ જનાબે અલી અસગર
અલ�ય્હસ્સલામના ગળામાં પેસી ગ�ું અને ગળા સાથે જનાબ
ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના બા�ુને પણ વ�ધી નાખ્.
ુ ન
ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામે બાળકને છાતી સાથે ચાંપીને એ�ુ
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લોહ� ખોબામાં લઈ લી�ુ.ં તેને આસમાન તરફ ફ�કવા ચા�ું
તો અવાઝ આવ્યો આ �ૂને નાહક છે તેને આ તરફ ન ફ�કતા
જો ફ�કશો તો કયામત �ુધી વરસાદ ન�હ વરસે અને
વરસાદનો િસલિસલો હંમશ
ે ા માટ� બંધ થઈ જશે. આપે એને
જમીન તરફ ફ�કવા , ચા�ું તો એ તફરથી પણ જવાબ મળ�
ગયો. એટલે આપે તેને પોતાના ચહ�રા �ુબારક પર ચોપડ�
દ��ું અને ફરમાવ્�ું �ું આજ ર�તે મારા નાના મોહમ્મદ
�ુસ્ �ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની સેવ
હાજર થઈશ. પછ� આપે એક નાની એવી કબર તલવારથી
ખોદ� અને નાના માઅ�ુમની લાશને એમાં દફન કર� દ�ધી.
નન્હ�સી કબ્ર ખોદ ક� અસગર કો ગાડ
શબ્બીર ઉઠ ખડ� �ુવે દામન કો ઝાડ ક

*****
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ઈમામે �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલામની છેલ્
િવદાયગીર�
હઝરત અલી અસગર અલ�ય્હસ્સલામની શહાદ
પછ� નથી રહ� સરકાર ક� નથી રહ્યો દરબાર નથી ર�ું લશ્
ક� નથી રહ્યા લશ્કરના અલમદાર એકલા હાથે નબી
નવાસા અલી અસગર અલ�ય્હસ્સલામના માટ� કબર ખોદ� છ
અને પોતાના જ હાથે તેને દફન

કર� છે . અને પછ� એકલા

ખયમાઓ તરફ આવે છે બધાથી િવદાય થાય છે ફરમાવે છે .
અય ઝયનબ અય ઉમ્મે �ુલ�ુમ અય �કય્યા અય �બા
અય સક�ના, અલય�ુ� િમ�ી સલામ તમને મારા સલામ

,

અર� તમને મારા આખર� િવદાયગીર�ના સલામ છે . અય
બહ�નો, બીબીઓ, બેટ�ઓ. લ્યો બસ �ુદા હા�ફઝો નાિસર છે
અને એ જ હામી અને મદદગાર છે . બહ�ન ઝયનબ જો જો
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હર �ુસીબત અને હર બલામાં �ુદાને યાદ રાખજો , પોતાના
રહ�મ અને કર�મ ખા�લકને ન �ુલતા. સબ્રનો દામન હાથથ
ન છોડતાં, રાહ� �ુદામાં હર �ુસીબત , હર રં જને રાહત સમજ
જો, રસ્સીથી હાથ બંધાય તો ઉફ

�ુધ્ધા ન કરતા , ચાદર

છ�નવી લે તો ગમ ન કરજો. અમ્માના સબ્ર અને બાબા
હ�લ્મના જોહર દ�ખાડજ. નાના ર�ુલ તમારા મદદગાર અને
�ુદા તમારો હામી છે .

હાં �ુટાવા માટ� તૈયાર થઈ �ઓ.

કયદ થવા માટ� કમર કસી લ્ય. ચાદરો સાર� પેઠ� ઓઢ� લ્ય.
ઝયનબ આ યતીમ બચ્ચાઓ અને અહલ બૈતના અસીરોનો
કાફલો હવે તમારા સાથે છે . �બમાર� કરબલા સય્યદ� સજ્�
ઝય�ુલ આબેદ�નને ગશમાંથી જગાડ� દો. હોિશયાર કર� દો
હવે ગરદન અને હાથ પગમાં બેડ�ઓ પહ�રવાનો વખત
આવી ગયો છે . બેડ�યો પહ�રવા અને કાંટાઓ પર �ુલ્લા પગે
ચાલવાનો વખત કર�બ છે . હવે જગલના
ં
કંટકમય રસ્તાઓ
હશે અને �ાર� ક રણની ગરમ ર� તી પર ઉઘાડા પગે ચાલ�ું
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પડશે. કદ� �ુફા અને શામના બ�રો હશે તો કદ� લોકોના
��
ુ ુ મ હશે. તમાશો જોનારાઓનો મજમો હશે , મા બહ�નોના
માથા ઉઘાડાં હશે. �ટોની મેહાર હશે અને ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ હ. ઈબ્ને ઝીયાદના દરબારમાં િશમ્ર
કોરડા હશે અને અમારો લાડલો �બમાર હશે.
બસ અમારા બાદ �ુિનયામાં તમે ઈમામ છો. અય
�ને િપદર , આ નાવના ખેવનહાર હવે તમે છો. એનો
આધાર હવે તમારા પર છે , જો જો બાપની મહ�નત એળે ન
જવા પામે. સબ્ર અને તહમ્�ુલની લગામ હાથથી ન 

,

કરબલાથી �ુફા અને �ુફાથી શામ પગમાં બેડ�ઓ અને
ગળામાં તૌક પહ�ર�ને ઉઘાડ� પગે �ઓ, સબ્ર અને અલ્લાહ
રઝાના જોહર દ� ખાડો , તવહ�દના �ુત્બા આપો �હદાયતના
રસ્તા બતાવ , હા હા બેટા �ુ ઓ બેડ� પહ�રતા સબ્રન
િસલિસલો �ટ� ન �ય. બસ અમે સત્યનો પંથ મા�ું આપીને
કાપવા તેયાર છ�એ. તમે પગથી કાપજો. અલ્લાહની રાહમાં
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કંટકોથી ભર� લા રસ્તાને �લોની ચાદર સમ

જો. અને ઈશ્ક�

ઈલાહ�માં ધગધગતી બેડ�ઓને અલ્લાહની મહોબ્બતન
ઝં�રો સમ� ને પહ�રજો અને સબ્ર કર.
ત્યાર પછ� ફાટ�લા �ુના �ુરાણાં કપડાં મંગાવે છે
પોશાક નીચે પહ�ર� છે અને એ ફાટ� લા કપડાને પણ અ�હ�
ત�હ�થી ફાડ� છે , લીરા કર� છે . સબબ �ુછવામાં આવતાં
ફરમાવે છે ક� મારા શહ�દ થઈ જવા પછ� એ ઝા�લમ શક�ઓ
મારો પોશાક પણ �ુટં શે. અને મારા કપડા ઉતાર� લેશે.
શાયદ આ ફાટ� લા �ૂના-�ુરાણાં કપડાં જોઈને માર� લાશ
બે�ર
ુ મતીથી બચી �ય.
બહ�નને

�ખ્સ કર� છે અલિવદા કહ� છે .

બાળપણમાં આપની સેવા ચાકર� કરનાર માની કનીઝ
�ફઝઝાને સલામ કર� છે . છાતી પર �ુનાર� લાડલી બેટ�
બાલી સ�કનાને છાતી સરસી ચાંપી વ્હાલ કર� છ

, �ુમે છે .

અને ફરમાવે છે : બેટ� તને �ુદાને સ�પી. પછ� ખયમાનો
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પડદો ઉપાડ� છે અને ખયમામાંથી બહાર આવે છે . બહ�ન
રકાબ થામે છે . આકા �લજનાહ પર સવાર થાય છે .

*****
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હઝરત ઈમામ �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલા
મયદાને જગમાં
ં
આપના અસ્હા, અન્સાર અને બની હાશમના
જવાં મદ� શહ�દ થવા બાદ હવે �ુદ હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલ મૈદાને જગ
ં તરફ �ય છે .
યઝીદ� લશ્કર � હ�રોની સંખ્યામાં હ�ું તેન
ઘણો ખરો ભાગ બાવફા અસ્હાબો અને બની હાિશમના
બહા�ુરોના હાથે જહ�મ વાિસલ થઈ �ુ�ો હતો

, તે છતાં

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ જયાર� મેદાનમાં આવ્
ુ ન
ત્યાર� તેની બાક� રહ�લી સંખ્યા ત્રીસ હ�રની. એક
�ુખ્યો તરસ્યો વીર નર અને તેને ત્રીસ હ�ર સેરો સે
તાઝાદમ માણસો સાથે લડવા�ું હ�.ું
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મેદાનમાં પહ�ચ્યા બાદ આપે બધાથી પહ�લા
�ુશ્મન દળને �ુખાિતબ કર�ને એક �ુત્બો ઈરશાદ ફરમાવ.
"અય ઝા�લમો , મને શહ�દ કરવાથી �ૂ ર રહો

,

મારા લોહ�થી હાથ ન રં ગો. �ુ ં તમારા નબીનો નવાસો �ં.
મારા બાબા અલી સાબે�ુલ ઈસ્લામ છ. મારા મા ફાતેમા
ઝહ�રા, તમારા નબીના સાહ�બઝાદ� છે અને તમે �ણો છો ક�
ુ
મારા નાના ર�ુ�લ્લાહ� મને અને મારા ભાઈને જ�તના
જવાનોના સરદાર ફરમાવ્યા છ.
અફસોસ તમે ક�વી �ુર� કૌમ અને ક�વી ઉલ્ટ�
અકકલની ઉમ્મત છો ક� ન તમને �ુદાનો ખૌફ છ

, ન

ર�ુલની શરમ. તમે તમારા ર�ુલની �ર�યત અને તમારા
ર�ુલની આલ�ું � ૂન ર� ડો છો અને મા�ં � ૂન નાહક ર�તે
કરવા આમાદા થયા છો. તમે �ણો છો ક� મ� નથી કોઈ�ું
� ૂન ક�ુ� ક� ન તો કોઈનો માલ �ુટં �ો છે ક� �નો બદલો
મારાથી તમાર� લેવાનો છે . �ુ ં તો �ુિનયાથી �ૂ ર થઈને મારા
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નાના ર�ુલની કબરનો �ુ�
ં વર બનીને બેઠો હતો તમે મને
�હદાયત માટ� બોલાવ્યો અને મને ન નાનાની કબર પર
બેસવા દ�ધો ક� ન �ુદાના ઘરમાં રહ�વા દ�ધો. સાંભળો હ�
પણ એમ થઈ શક� છે ક� તમે મને એ વાતનો મૌકો આપો ક�
�ુ ં નાનાની કબર� જઈને બે� ું , અથવા ખાનએ �ુદામાં પનાહ
લઈ લ�.
એ પછ� ઈમામે આખર� �જ
ુ ્જત ખાતર ઉમર�
સાઅદને બોલાવ્યો અને તેને ફરમાવ્�.

(૧) કત્લથી બાઝ

આવો. (૨) મને પાણી આપો. (૩) અગર તમને એ મન્�ર ન
હોય તો મારા �ુકાબલામાં એક એક માણસને મોકલો.
ઉમર સાઅદ� જવાબ આપ્યો તમાર� ત્ર
દરખાસ્ત મં�ુર રાખવામાં આવે છ. આપથી લડવા માટ� એક
એક માણસ નીકળશે.

*****
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હઝરત ઈમામ �સ
ુ ૈન
અલ�ય્હસ્સલામની જ
કરાર �ુજબ આપથી લડવા માટ� શામી
લશ્કરમાંથી એક પછ� એક માણસ આવવા લાગ્યો અન
આવીને મોતને ઘાટ� ઉતરતો ગયો. આપના �ુકાબલા માટ�
નીકળનાર પહ�લો શખ્સ સમીમ ઈબ્ને કહતબા હ. આપ
એના પર ભરખી જનાર િવજળ�ની �મ ઝપટ�ા અને તે� ું
નીકંદન કાઢ� નાખ્�ુ. આ ર�તે �ુદ્ધ કરવાનો િસલિસલ
થોડ�વાર ચા�ુ રહ્. એટલી �ુંક

�ુદ્માં લાશોના ઢગ લા

ખડકાઈ ગયા અને મરનારાઓની સંખ્યા ગણતર� બહાર
પહ�ચી ગઈ. આ જોઈને ઉમ ર� સાઅદ� પોતાના લશ્કરને ક�ું
ક� આ અલીનો શેર છે એનાથી એકલા �ુકાબલામાં કોઈ �તે
તેમ નથી. માટ� વચન ભંગ થાય તેનો વાંધો ન�હ. તમે બધા
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એના પર એક સામટા � ુટ� પડો. એ િસવાય બીજો કોઈ રસ્તો
નથી. ઉમર� સાઅદના પડકારથી લશ્કરમાં જરા �વ આવ્ય
અને બધી �ુકડ�ઓ એક� સાથે આપના પર � ુટ� પડ�. આપે
પણ તેનો સજ્જડ જવાબ લશ્કરની જમણી અને ડાબી પાંખન
ખોખર� બનાવીને આપ્ય. આપના એ �મ
ુ લામાં એક હ�ર
નવસો પચ્ચીસ �ુશ્મનો મરાયા અને મેદાન ખાલી થઈ ગ�.
પણ હ� તો આપ િનરાંતનો �ાસ લેવા પામ્યા ન�હ ત્યાં ત
અઢાર હ�ર સૈિનકો�ું એક જગી
ં લશ્કર આપના પર ધસી
આવ્�ુ. એની સાથે ચાર હ�ર તીર �દાઝ પણ હતા. બધાએ
એક સામટો આપના પર હલ્લો બોલાવી દ�ધો અને આપના
પર એક ધારા એક પછ� એક �મ
ુ લા થવા લાગ્ય.
ઈિતહાસકારો એ વખતની લડાઈ�ું વણર્ન કરતાં જણાવે છે ક�
માથાં વરસી રહ્યાં હત. ધડો પડ� રહ્યા હ. આકાશ
હચમચી ગ�ું હ� ું અને ધરા ધણધણી ઉઠ� હતી , સફો ઉથલી
રહ� હતી અને �ુ થો િવખરાય રહ્યા હ.
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�ાર� ક જમણી પાંખોને ઉથલાવી દ� તા હતા તો
�ાર� ક ડાબી પાંખોને ઉથલાવતા હતા. કદ�ક લશ્કરની
વચમાં ધસી જતા , કદ� લશ્કરની બા�ુ પર તલવાર િવ�ઝતા
હતા. શામી કપાઈ રહ્યા  , �ુફ�ઓ ઢળ� રહ્યા . લાશોના
ઢગલા ખડકાઈ રહ્યા . સેના નાસી રહ� છે . આપ એને
પાછળ હઠાવી રહ્યા  , અને આમ નહ�ર �ુધી પહ�ચી �ય
છે . ભાઈની લાશ નીચાણમાં નદ� ક�નાર� પડ�લી નજર� પડ�
છે . અને આપ �ુકાર�ને કહ� છે અય અબ્બાસ તમ.....
યેહ હમલે ન દ� ખે, યે સફ આરાઈ ન દ� ખી
ુ
અફસોસ ક� �મને
મેર� તન્હા ન દ� ખી
અલ્લામા અસફરાઈની�ું કહ��ું છે ક� ઈમામે �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામ �ુમલો કરતા ત્યાર� લશ્કર એવી ર�તે ભાગ
�વી ર�તે તીડ�ું ટો�ં િવખેરાઈ �ય છે . �ુ�લ અયનમાં એક
જગ્યાએ લખ્�ું છે ક� ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ બહા
િસ�હની �મ �મ
ુ લો કરતા અને કતારોને દરહમ બરહમ (વેર
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િવખેર) કર� દ� તા હતા. એમની તલવાર તેમના માથા એવી
ર�તે કાપી રહ� હતી �વી ર�તે દાતર�ું ખેતરમાં ઉભે� ું ઘાસ
વાઢ� છે .
અલ્લામા અરબલી લખે છે ક� જનાબે ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના અઝીમ �ુમલા નો �ુકાબલ
ુ ન
કરવાની કોઈનામાં શ�ક્ત ન હત. � કોઈ આપની સામે
આવતો તે મોતના �મ પીને પોઢ� જતો અને આપ � બા�ુ
�મ
ુ લો કરતા ત્યાં સ�ૂહોના સ�ૂહોને માટ�માં રગદોળ�
નાખતા હતા.
ઈિતહાસકાર ઈબ્ને અમીર�ું બયાન છે ક� જયાર�
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને આ�ુરાના �દવસે જમણ
ુ ન
ડાબી બંને બા�ુ ઓથી ઘેર� લેવામાં આવ્યા તો આપે જમણી
તરફ �મ
ુ લો કર�ને બધાને નસાડ� �ુ�ા અને પછ� પલ્ટ�ને
ડાબી તરફ �મ
ુ લો કરતા આગળ વધ્યા તો ત્યાંથી પ
માર�ને પાછા હઠાવી દ�ધા. �ુદાની કસમ �સ
ૈ િસવાય કોઈ
ુ ન
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આવો મઝ�ુત �દલનો , સા�બત કદમ અને બહા�ુર જોવામાં
નથી આવ્યો ક� ��ું �દલ �ુટ��ું હો , �ણે સદમા ઉપાડ�લા
હોય, �ુત્, સગા સ્નેહ�ઓ અને સાથીઓના દાગ ખાધેલા
હોય તે છતાં આટલી �હમ્મતથી લડ� શક. બા�ુદા �ુશ્મનના
ફૌજના પાયદળો અને અસ્વાર

, હઝરત ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની સામે એવી ર�તે ભાગતા હતા �વી ર�ત
ઘ�ટા - બકરાં િસહની ગ�નાથી ભાગે છે .
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સ મે આવી ર�તે જગ
ં
ુ ન
કર� ત્યાર� જનાબે ઝયનબ ખયમામાંથી બહાર નીકળ� આવ્યા
અને ફરમાવ્�ુ , કાશ આસમાન જમીન પર � ુટ� પડ�. અય
ઉમર� સાઅદ � ું જોઈ રહ્યો છે ક� અ�ુ અ�બ્દલ્લાહને
કરવામાં આવી રહ્યા . એ સાંભળ�ને ઉમર� સાઅદ રડ�
પડ�ો અને દાઢ� પર ��ુ વહ�વા લાગ્ય. એણે મો�ુ ં ફ�રવી
લી�ુ.ં
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ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે તે વખતે ખઝન
ુ ન
ઝભ્ભો પહ�ર�લો હત , માથા પર અમામો બાંધલ
ે ો હતો
વસ્માનો �ખઝાબ આપે લગાવ્યો હ. ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ ઘોડા પરથી પડ� જવા પછ� પણ એવી ર�ત
લડ�ા �વી ર�તે યોદ્ધાઓ ઘોડાની પીઠ પર બેસીને લડા
કર� છે . તીરોનો �ુકાબલો કરતા હતા. �મ
ુ લો રોકતા હતા
અને અસ્વારોના પગો પર ઘા કરતા હતા અને કહ�તા હતા
ઝા�લમો મારા કત્લ પર તમે એકો કર� લીધો છ. �ુદાની
કસમ તમે મારા કત્લથી એવા �ુનાહ કર� રહ્યા છો �ના પ
કોઈના પણ કત્લથી આટલા �ુનેહગાર ન�હ થશ. તમે મને
ઝલીલ કર� રહ્યા છો અને �ુદા મને ઈઝઝત દઈ રહ્યો
અને સાંભળો એ �દવસ �ુર નથી ક� મારો �ુદા તમારાથી
મારો અચાનક બદલો લેશે , તમને તબાહ કર� દ� શે , તમા�ં
લોહ� ર� ડાશે અને તમને સખ્ત અઝાબમાં �ુબ્તેલા કર.
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િમસ્ટર �મ્સ ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલ
બતાવેલી બહા�ુર� િવષે લખે છે ક� �ુિનયામાં �સ્તમ�ું નામ
બહા�ુર�માં મશ�રૂ છે પણ ક�ટલાક એવા માણસો પણ થઈ
ગયા છે �ની બહા�ુર�ના કાય� સામે �સ્તમની બહા�ુર�ની
કશી જ િવસાત નથી. આવા લોકોમાં બધાથી મોખર� ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ�ું નામ આવ. કરબલાની બળતી
ુ ન
ર� તી પર �ુખ્યા પેટ� એમણે � �ુરાતદ્દન દાખવ્�ું છે તે
�ુકાબલામાં �સ્તમ�ું નામ 

જ ર�ુ કર� શક� છે �

ઈિતહાસથી વા�કફ નથી. કોની કલમમાં �ુવ્વત છે � ઈમામે
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના પરાક્રમો�ું વણર્ન લખ , કોની
ુ ન
�ભમાં તાકાત છે ક� એ સવ��મ �ુ�ગર્વારની સા�બત
કદમી, �ુરાતદ્દન અને સાહિસક�ૃિ� અને હ�રો લોહ� તરસ્
અસ્વારોનો સામનો કર�ને મરણને ભેટનાર વીરની વીરતા
અને પરાક્રમોને �બરાદવી શક� અને ઘટતી પ્રશંસા �
આપી શક� છે કોના ગ�ની વાત છે ક� તેમના પર િવતેલા
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િવતકોની કલ્પના કર� શક� એ �ુદ્ધમાં લશ્કર વચ્ચે ઘ
જવા પછ� શહાદત �ુધીના � ૃતાંતો અજબ અને ગજબ
પ્રકારની બહા�ુર� પેશ કર� . જયાર� કોઈના માટ� એમ
કહ�વામાં આવે ક� તમે તેને ચા ર� બા�ુ ઘેર� લીધા છે તો એ
અિતશ્યો�ક્તની છેલ્લી હદ. પણ ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ અને તેમન૭૨ સાથીઓને તો આઠ પ્રકારન
�ુશ્મનો ઘેર� વળ્યા હ. ૧ થી ૪ પ્રકારના �ુશ્મનો યઝીદ
સેના � �ધીને �મ ચાર� બા�ુ થી તીર વરસાવી રહ� હતી.
આ ચાર �ુશ્મનો પાંચમો �ુશ્મન અરબસ્તાનનો ત , છઠ્ઠ
�ુશ્મન ભઠ્ઠીની પેઠ� તણખા ઉડાડતી રણની ર�તીમાંથી ઉઠ
�ુ. સાતમો �ુશ્મન �ુખ અને આઠમો �ુશ્મન પ્ , � બંને
દગલબાજ સાથીની �મ �ન લેવાના પ્રયત્નો કર� ર
હતા. હવે આવી હાલતમાં કર� લી લડાઈમાં હ�રો કાફરોનો
�ુકાબલો કય� હશે તેમના પર વીરતાનો �ત આવી �ય છે .
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અને એમનાથી વીરતામાં કોઈ ને
શકાય.

*****

ચ�ઢયાતો કહ�

જન
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ઈમામ �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલામ પોતાન
બહા�ુરોને બોલાવે છે .
�ુખ અને પ્યાસની હાલતમાં �ુદ્ધ કરવાની
એક હદ હોય છે આખર� ઈમામે �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલામ�ું આ�ુ
બદન તીરોથી િવ�ધાઈ ગ�ું અને આપ બેહદ

ઝખ્મી થઈ

ગયા ત્યાર� આપના કત્લ થએલા બહા�ુરો તરફ નજર કર�ન
તેમને ફરમાવવા લાગ્ય. "અય બહા�ુર � ૂરવીરો ઉઠો અને
�સ
ુ ૈનની વ્હાર� થાઓ બેશક તમે માર� ઘણી મદદ કર� અને
તમે માર� �હમાયતમાં તમા�ં સર આપી �ુ�ા છો
આપી �ુ�ા પણ સાંભળો છો

, �ન

! હવે સમય અને સંજોગોનો

તકાઝો એ છે ક� આ વખતે માર� મદદ કરો પણ અફસોસ
�જ�દગીથી �ુજર� જનારા અને મા�ું ફ�દા કર� �ુક�લા , ઝાહ�ર�
�જ�દગીથી મેહ�મ બનેલા ક�વી ર�તે મદદ કર� .
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ક�ટલીક �રવાયતમાં છે ક� આપની આ �ુકાર પર
�અફર નામે �જ�ાતે લબ્બેક કહ� અને મદદ કરવાની ર�
માગી ત્યાર� આપે તેની મદદની દરખાસ્તને એમ કહ�ન
નકાર� કાઢ� ક� �ુ ં ઇમ્તેહાન દ�વા આવ્યો . મદદનો પોકાર
મ� ઈમામ તે �જ
ુ ્જત ખાતર કય� છ. મને મદદની કશી જ
જ�ર નથી.

*****
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બારગાહ� અહ�દય્યતમાં ઈમામ �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામના �તરનો અજ
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલ
ુ ન

એ કલા અ�ુલા ,

સાથી અને સહાયક િવહોણા તપતી �ગારા વેરતી ધરતી પર
�ુશ્મનોના ટોળા વચ્ચે ઉભા 

, માથા પર નાના ર�ુલે

અરબીનો અમામો �ના પેચ કપાએલા છે

,

લોહ�થી

ખરડાએલો છે , બદન પર�ું અહમદ� પહ�રણ તીરોથી
િવ�ધાઈને ચારણી ��ું બને� ું અને લોહ�થી રં ગાએ�ું છે

,

કબાના દામન અલી અકબરના �ુનથી લાલ છે . �ુરાની
ચેહરો અલી અસગરના રક તથી �ુલ્નાર છ . �ુબારક પેશાની
પરથી લોહ� ટપક� ર�ું છે . અબ્બાસના ગમથી કમર વળ�
�ુક� છે , બદન ઝખ્મોથી �ુર છ , છાતીમાંથી લોહ�ના �વારા
ઉડ� રહ્યા  , તરસથી કલે�ુ કપાઈ ર�ું છે . અન્સારની લાશો
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સામે પડ� છે . �ુત , પયગમ્બરની શબીહ �વો �ુવાન જોધ
�ુત્ર છાતીમાં બરછ� ખાઈ , લોહ�માં ન હાએલ નજર સામે
�ુતો છે , ભાઈ હસનની િનશાની કાિસમ મોતની શય્યામાં
આરામથી પોઢ� રહ્યો  , બહ�નના લાડલા દાગ દઈને ચાલ્યા
ગયા છે , લશ્કરની શોભ , બચ્ચાઓનો સિધયાર , સ�કનાનો
સકકા અલીનો શેર , �ુવ્વતે બા , હાથો કપાઈને નહ�રની
તરાઈમાં પોઢ�લ છે . છ મહ�નાની નાનકડ� �ન

, ત્રી�ુખ

તીરથી િવ�ધાઈ કત્લ ગાહ� િમ�ીનો નકશો પેશ કર� રહ્યા.
ુ માંથી �ુખ્યા અને તરસ્યા બચ્ચાંઓના રડવા અ
તં�ઓ
કકળવાના અવાજ કાને સંભળાઈ રહ્યા . બેવાઓના કલ્પાંત
અને �હબકાઓની અવાજો �દલને દઝાડ� રહ� છે . પણ
અલ્લાહર� �ુસ્નો જઝબએ �ુરબાની એ �ુદાના ઈશ્ક
મતવાલો, ઈસ્લામનો શયદા , તોહ�દને વર� લો , સબ્ર અન
રઝાનો �ુજસ્સમ , �ુદાની યાદમાં મગ્ન અને �ુના�તમાં
મશ�ુલ છે . �મ �મ �ુસીબતો અને �ુખો

, મસાએબ અને
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વેદનાઓ વધતી �ય છે , ચહ�રો વ�ુને વ�ુ �ખલતો �ય છે
અને પ્ર�લ્લીત થતો �ય. આપ ફરમાવી રહ્યા છ: મારા
પાલનહાર �ુ ં માર� �જ�દગી પર મોતને વધાર� પસંદ ક�ં �ં �
તારા માગર્માં િનપ. મૌલા �ુ ં એમાં �ુશી મેહ�ુસ ક�ં �ં ક�
મને િસ�ેર વાર તાર� બારગાહમાં શહ�દ કરવામાં આવે અને
�ુ ં એ વાતે ફખ્ર ક�ં �ં �ની �દર તાર� �ુસરતનો રા
�પાએલો હોય. પછ� આપ અઝર્ કર� છે-(૧) "અય મા�લક � ું બેહતર �ણે છે ક� મ� તાર�
મોહબ્બતમાં બધા લોકોથી હાથ ઉઠાવી લીધો છે અને ફક્
તાર� મોહબ્બતના શોખમાં અહલો
યતીમ બનાવી દ�ધા છે .

અયાલ-બાલ બચ્ચા ને

(૨) મા�લક અગર તારા ઈશ્કમાં

મારા �ુકડ� �ુકડા કર� દ� વામાં આવે તો પણ મા�ં �દલ તારા
િસવાય કોઈના તરફ વળવા�ું ક� નમવા�ું નથી.
એમ કહ�ને આપે તલવાર મ્યા માં રાખી દ�ધી.
આપે હાથ રોકવાની સાથે જ સમગ્ર લશ્કર� આપના પર
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ધારો મારો શ� કર� દ�ધો અને ચાલીસ માણસોએ આપને
ઘેરામાં લઈને પ્રહારો કરવા�ું શ� ક�.

*****
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ઈમામ �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલામ અશ
ઝીન પરથી ફશ� જમીન પર
આપના પર એક ધારા પ્રહાર થતા હ , તેમાંથી
એક પત્થર આપની �ુકદ્દસ પેશાની પર વા , ત્યાર પછ�
અ�ુલ હ� ુફ જહફ� મલઉને એક તીર પેશાની પર મા�ુ.�
આપે તીર કાઢ�ને ફ�ક� દ��ું અને પેશાનીને �ુછવા માટ�
પાલવ �ચો કરવા જતા હતા ત્યાં આપની �ુકદ્દસ છાતીમ
એક ત્રી�ુખી તીપેવસ્ત થઈ ગ�ુ. એ તીર ઝેર પાએ�ું હ�.ું
ત્યાર બાદ સાલેહ ઈબ્ને વહબ મલઉને આપના પડખામા
એક નેઝાનો ઘા પોતાની �ુર� �ુવ્વત સાથે કય� આપ તેની
તાબ ન લાવી શ�ા અને બળતી જમીન પર જમણા લમણા
ભેર પડ� ગયા. જમીન પર પડ�ા બાદ આપ ઉભા થઈ ગયા.
વરઆ ઈબ્ને શર�

મલઉને આપના જમણા ખભા પર
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તલવારનો ઘા કય� , આપ બી�વાર ભ�ય પર પડ� ગયા.
એટલામાં િસનાન �બન અનસ મલઉને હઝરતની પાંસળ�
પર નેઝાનો ઘા કય� અને તેને ખ�ચી કાઢ�ને બીજો ઘા
આપના પાક સીના પર કય�. પછ� તેણે એક તીર આપની
ગરદન પર મા�ુ.� આવા એકધારા પ્રહારોથી હઝરત ઘણ
બેચેન થઈને બેઠા થઈ ગયા. તીર પોતાના હાથે ખ�ચી કાઢ�ું
અને લોહ� દાઢ� �ુબારક પર મલ્�ુ , ત્યારબાદ માલીક બીન
નસર� કન્દ લઇને માથા પર તલવારનો ઘા કય� અને વરઆ
ઇબ્ને શર�ક� આપના ખભા ઉપર અને હસીન બીન નમીર�
આપના �ુબારક ચહ�રા પર તીર મા�ુ.ર અય્�ુબ ગનવીએ
ગરદન પર ઘા કય�

, નસર �બન હશાર ્એ બદન પર

તલવારનો ઘા કય� , સાલેહ �બન વહબે છાતી પર નેઝાનો
ઘા કય�.
આપની આ હાલત જોઈને ઉમર� સાઅદ� સાદ કય�
ક� હવે શી વાર છે , એમ�ું મા�ું ઝટ કાપી લ્ય. મા�ું કાપવા
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શીસ ઈબ્ને રબઈ આગળ આવ્. ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામે તેના ચહ�રા સામે જો�. એણે ઈમામની
ુ
�ખમાં ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમની તસ્વી જોઈ અને �ુજવા લાગ્ય. પછ� િસનાન
�બન અનસ આગળ આવ્યો એના બદનમાં કંપાર� �ટ , એ
પણ સર� �ુબારક કાપી ન શ�ો. એ જોઈને શીમ્ર મલઉન
ક�ું ક� , એ કામ મારા િસવાય કોઈ કર� શક� તેમ નથી અને
એ ખંજર લઈને ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પાસે આવ્
ુ ન
અને આપની છાતી પર ચઢ� બેઠો. આપે �ુછ�ું � ું કોણ છે ?
એણે ક�ું �ુ ં શીમ �ં. આપે ફરમાવ્�ુ �ું મને નથી ઓળખતો
? એણે ક�ું �ુ ં તમને સાર� પેઠ� ઓળ�ું �ં. તમે અલી અને
ફાતેમાના ફરઝંદ અને મોહમ્મદના નવાસા છ. આપે
ફરમાવ્�ું તો પછ� શા માટ� મને ઝબહ કર� છ ? એણે જવાબ
આપ્ય, મને યઝીદ તરફથી માલ-દૌલત મળશે. ત્યાર બાદ
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આપે દોસ્તોને યાદ ફરમાવ્યા અને આખર� સલામના શબ્
ઉચ્ચાયા.
આપ જયાર� એ માણસના �દલની સખ્તાઈથી
મા�ુસ થઈ ગયા તો ફરમાવવા લાગ્ય: અય િશમ્ર મન
ઈ�ઝત આપ ક� �ુ ં મારા મા�લકની આખર� નમાઝે અસ્
અદા કર� લ�. એણે ઈ�ઝત આપી. આપ સજદામાં તશર�ફ
લઈ ગયા. ત્યાર� િશમ્ર મલઉને આપની �ુબારક ગરદન
ખંજરના બાર ઘા કયાર ્ અને ગરદન કાપી લીધા બાદ સર�
અકદસને નેઝા પર બલંદ કર� લી�ુ.ં જનાબે ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ખયમામાંથી બહાર નીકળ� આવ્ય.
ધરતી ધણધણી ઉઠ�. � ૂરજને ગ્રહણ લાગ્. �ુિનયા પર
�ધકાર ફર� વળ્ય. લોકોના બદનમાં કંપાર� �ટ� આસમાન
લોહ�ના ��ુ વહાવ્વા લાગ્� અને તે� ું એ �દન શફકના
�પમાં રહ�તી �ુિનયા �ુધી કાય મ રહ�શ.ે ત્યાર બાદ ઉ ર�
સાઅદ� , �ુલી �બન યઝીદ અને હમીદ �બન �ુ�સ્લમની સાથે
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સર� �ુબારકને કરબલાથી �ુફા ઈબ્ને �ઝયાદ પાસે મોકલાવી
દ��ુ.ં ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના સર �ુબારકને કાપ
ુ ન
લીધા બાદ આપનો �લબાસ �ુટં વામાં આવ્ય. અલ્લાહ
અલ્લાહ ક�ટલી નીચતા ક�ટલી બે હયાઈ ક� એક કમરબંદ માટ�
જમ્માલ મલઉને આપનો હાથ કાપ્યો અને એક ��ુઠ� માટ
બજદલે આપની �ગળ� કાપી.
ત્યાર બાદ બી� શહ�દોના માથા ઉતાર� લેવામાં
આવ્યા. લાશો પર ઘોડા દોડાવવા માટ� ઉમર� સાઅદ�
લશ્કર�ઓને �ુકમ આપ્. દસ માણસો આ અલ્લાહ િવ�દ્ધ
ઘોર અને ઘાતક� �ુ મ્ માટ� તૈયાર થઈ ગય
ર
. એ દસ �ુષ્ટોના
નામ આ છે . : ઈસ્હાક �બન હોવેય , અખનસ �બન �ુસ્
ર ,
હક�મ બીન � ુફ�લ , ઉમર બીન સીબાહ , ર� �બન �ુન્ક ,
સા�લમ �બન ખશીમા , સાલેહ બીન વહબ , વાફ�ઝ બીન
તાએમ, હાની બીન સબીત, ઉસયદ બીન મા�લક.
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ઈિતહાસોમાં છે ક� ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
લાશને એવી ર�તે ઘોડાઓના ટા�ુઓથી રગદોળવામાં આવી
ક� આપની છાતી અને પીઠના �ુકડ� �ુકડા થઈ ગયા. બાઅઝે
ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� એ લોકોએ લાશો�ું નામ િનશાન
ન રહ� એ ર�તે તેને પામાલ કરવા ચા�ું તો એક િસ�હ
જગલમાં
ં
થી ન�ુદાર થયો અને તેણે એમને પામાલ થતી
બચાવી લીધી.

*****
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શામે ગર�બા
ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત પછ
ુ ન
આપના વફાદાર ઘોડાએ પોતાની પેશાની ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામના �ૂનથી રંગીન કર�ને એહ

હરમમાં

શહાદતની ખબર પહ�ચાડ� દ�ધી હતી. �ના કારણે
ખયમાઓમાં કોહરામે અઝીમ બરપા હતો ત્યાં તો �ુશ્મન
ખયમાઓ પર આવી પહ�ચ્યા અને આવતાંની સાથે
ખયમાઓને આગ લગાડ� દ�ધી. સામાન �ુટં વા�ું શ� કર�
દ��ુ.ં એક તરફ અહલે બૈતે ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમની ફ�રયાદ , આહો �ગાં અને રડા�ુટ ચા�ુ
હતી અને બી� તરફ �ટં ૂ મચી હતી. કોઈ એમની ફ�રયાદ
સાંભળનાર ક� દાદને પહ�ચનાર ત્યાં ન હત. કયામત ખેઝ
મન્ઝર હ�ુ. બીબીઓના સરો પરથી ચાદરો છ�નવાઈ રહ�
હતી. ફાતેમા �બન્તે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામના પગોની છાગ
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લેવાઈ, જનાબે સ�કનાના ગોશવારા છ�નવી લેવામાં આવ્યા
�ખમાંથી ��ુ અને કાનમાંથી લોહ� ટપક� ર�ું હ�.ું જનાબે
ઝયનબ અને ઉમ્મે �ુલ�ુમના કાનની

બાલીઓ ઉતાર�

લેવાઈ, ઈમામે સય્યદ� સજ્�દના નીચેથી �બસ્તર ખ�
કાઢવામાં આવ્�ું અને એવો હશ્ર પા કરવામાં આવ્યો ક�
કદ� કોઈના સાથે આવો �લ્મ કરવામાં આવ્યો ન હ. ન
એ�ું કોઈના સાથે થયા�ું સાંભળવામાં આવ્�ું હ�ુ.
આ ર�ુલના િનરાધારોની અમા�ુિષ �ુટં �ુશ્મન
દળના બકર ઈબ્ને વાયલ કબીલાની એક ઔરતથી જોઈ ન
શકાતાં એણે એક � ુટ� લી તલવારથી એમનો સામનો કય�
હતો. ક�ટલીક �રવાયતોમાં છે ક� એક બાળકના પહ�રણને
આગ પકડ� લેતાં એ ગભરાઈને બહાર ભાગી રહ્યો હતો અન
દોડવાથી હવા લાગતા આગ ભડકવા લાગી હતી. એ જોઈને
એક �ુશ્મનને દયા આવ. અને તેણે બાળકના કપડાને
લાગેલી આગ �ુઝાવી દ�ધી. નવિનહાલે એને પોતાનો
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મહ�રબાન જોયો તો એણે િનદ�ષતાથી તેને �ુછ�ું
શયખ નજફનો રસ્તો કઈ તરફ છ

, અય

? એણે ક�ું અય ફરઝંદ

આ કમિસનીમાં નજફનો રસ્તો શા માટ� �ુછ� રહ્યા

?

બાળક� ફરમાવ્�ુ , મારા નાના પાસે જઈને ફ�રયાદ કર�શ.
�કતાબે તવ�ઝહમાં આ બનાવ જનાબે સ�કના તરફ મન્�ુબ
કરવામાં આવ્યો છ.
�ુંકમાં એ ક� ત્યાં �લ્મો િસતમની ઝડ�ઓ વરસ
રહ� હતી. માનવ દાનવ બનીને માઝા �ુક� હતી. િનદર ્યતા
તેની છે લ્લી હદ �ુધી પહ�ચી ગઈ હત. પત્થર �દલના
ઈન્સાનોમાંથી રહ�મ- �દલી અને દયા- ભાવના નષ્ટ થઈ
ગઈ હતી. કોઈ બીબીની પીઠ પર કોરડા િવ�ઝાઈ રહ્યા હ ,
તો કોઈના ગાલો પર તમાચા વરસી રહ્યા હ. કોઈની
પીઠમાં નેઝાની અણી ભ�કવામાં આવી રહ� હતી. � �ુટં વા�ું
ુ બળ�ને રાખ થઈ �ુ�ા
હ� ું તે બ�ુ �ુટં ાઇ �ુ� ું , તં�ઓ
હતા. � ૂર � પણ �ુશ્મનોના અમા�ુષી �લ્મો િસતમ અન
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, �ૂ ર �ક્ષિતજોમાં પોતાન

િનસ્તેજ ચેહરો �પાવી દ�ધ.
પછ� જનાબે ઝયનબે , ઉમ્મે �ુલ�ુમ ને ફરમાવ્�ુ
બહ�ન હવે રાત પડ� �ુક� છે , �ધા�ં ફ�લાઈ ગ�ું છે , તમે આ
બચ્ચાંઓને એક ઠ�કાણે ભેગા કર. �ુ ં રાતભર એમની
�હફાઝત માટ� પહ�રો ભરતી બેસી રહ�શ. જનાબે ઉમ્મે �ુલ�ુમે
બધા બાળકોને એક જગ્યાએ એકઠા કયાર્ પણ તેમાં જનાબ
સ�કના સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ન જણાયા. આપે તેથી જનાબે
ઝયનબને વા�કફ કયાર . જ નાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્
તેમની તલાશ માટ� મકત

લ તરફ નીકળ્યા. એક

નીચાણવાળ� જગ્યાએથી જનાબે સ�કનાના રડવાનો અવાજ
આવ્યો ત્યાં જઈને જો�ું તો જનાબે સ�કના બાપની છાતીથ
વળગીને રડ� રહ્યાં હત. જનાબે ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હ તેમને ખયમામાં લઈ આવ્યાં જનાબે સ�કના�ું
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બયાન છે ક� બાબાની કપાએલી ગરદનમાંથી અવાઝ આવી
રહ� હતી.
"અય મારા િશયાઓ તમે જયાર� ઠં�ુ પાણી પીઓ
તો મને યાદ કરજો. જયાર� કોઈ ગર�બ (એકલા અ�ુલા
પરદ� શીને) અથવા શહ�દનો વાક�ઓ સાંભળો તો મારા પર
�ગયાર ્ કરજ. અય મારા દોસ્તો સાંભળો �ું ર�ુલનો મઝ�ુમ
નવાસો �ં �ને �ુશ્મોએ ખતા ક� �ુમર્ વગર કત્લ કર� દ�
અને કત્લ બાદ તેની લાશ પર ઘોડા દોડાવી દ�ધ. અય
મારા િશયાઓ કાશ તમે આજ આ�ુરાના �દવસે હાજર હોત
તો એવો આત્મા વલોવી નાખનાર દ્રશ્ય જોતા ક� �ું મ
તરસ્યા બાળક માટ� ક�વી ર�તે પાણી માં�ું �. અને એ પત્થર
�દલના માનવીઓ ક�વી બે શરમી અને બેબાક�થી પાણી
દ� વાનો ઈન્કાર કર� છ.
�ુંકમાં એ ક� જનાબે ઝયનબ
અલય્હ, જનાબે સ�કના

સલા�ુલ્લાહ�

સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ને બાપની
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છાતી પરથી સમ�વી ફોસલાવીને લઈ આવ્યા અને તેમને
જનાબે �ુલ�ુમને હવાલે કર�ને રાતનો પહ�રો ભરવા�ું શ�
કર� દ��ુ.ં ક�વી િવચીત્ર

! હ�ુ ગઈ કાલે રાત્રે તો શેર

�દલાવર આકા અબ્બાસ ખયમાઓનો પહ�રો ભર� રહ્યા હ
અને આ� એ કામને બેક સો મજ� ૂર તેમની લાચાર બહ�ન
જનાબે ઝયનબ ��મ આપી રહ્યાં .
રાતનો કાફ� �હસ્સો િવતી �ુ�ા બાદ જનાબે
ઝયનબે જો�ું ક� એક ઘોડ� સવાર આગળને આગળ આવી
રહ્યો . આપે આગળ વધીને પડકાય� અને ક�ું અય સવાર
અમે આલે ર�ુલ છ�એ. અમારા નાના , મોટા, ઘરડાં, �ુવાન
બધા આ� કત્લ થઈ �ુ�ા છ. અમારા નાના નાના બચ્ચાં
હ� હમણાં જ રડતાં રડતાં � ૂઈ ગયાં છે . અય સ વાર અગર
અમને હ� �ુટં વાનો તારો ઈરાદો હોય તો � ું સવાર� આવ�
અને � કંઈ અમારા પાસે બચી ગ�ું હોય તો � ું તે પણ �ુટં �
લે � , અને મા�ં ક�ું માન અને અત્યાર� �ુદા ખાતર પાછો
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ફર� �. બચ્ચાઓને ન સતાવ અને તેમને �ુવા દ. પણ
સવાર� સાંભળ્�ું ન સાંભળ્�ું હોય તેમ એક ધારો આગ
વધતો રહ્. આખર� જનાબે ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્

પણ શેર� �ુદાના �ુત્રી હતાં એમણે આગળ વધીને ઘોડાન
લગામ પકડ� લીધી અને બોલ્યા �ું ક�ું �ં તે સંભળા�ું નથ
?
આપને આમ �ુસ્સે થએલા જોઈને

સવાર ઘોડા

પરથી નીચે ઉતર� આવ્યા અને આપને છાતી સરસા ચાંપીને
કહ�વા લાગ્ય. બેટા �ુ ં તારો બાપ અલી �ં. તમારા લોકોની
�હફાઝત માટ� આવ્યો �ં અય �ને િપદર �ું બચ્ચાઓ પાસ
જતી રહ� �ુ ં તમાર� �હફાઝત કર�શ. તમારા પર ચોક� પહ�રો
ભરતો રહ�શ.
જનાબે ઝયન બ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા

િપદર�

�ુ�ગર્વારને જોઈને ફ�રયાદ અને કલ્પાંત કર�ને રડ� ર ને
કરબલાની ક�ણ કહાની કહ� સાંભળાવી.
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�ુંકમાં જયાર� ગમ�ગેઝ રાત �ુર� થઈ અને
સવાર પડ� એટલે લશ્કર�ઓએ ઉમર� સાઅદના �ુકમથી
આલે ર�ુલને ઘેર� લીધા અને �ટોની �ુલ્લી પીઠ પર સવાર
થવા�ું તેમને ક�ુ.ં ર�ુલ ઝાદ�ઓને લાચાર થઈને તેમ કર�ું
પડ�ુ.ં હાલત એ હતી ક� માથાં ઉઘાડાં હતાં

,

વાળ

િવખરાએલા હતા , �ખોથી ��ુ વહ� રહ્યાં હત. ઈમામે
ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ બીમાર�ના કારણે ઘણા
કમજોર થઈ ગયા હતા. એટલે એમને સવાર થવા
ઢ�લ થઈ તો

માં જરા

શીમ્ કોરડાથી આપને ઈ� પહ�ચાડ�

,

જનાબે �ફઝઝાએ દોડ�ને ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામને સવા
થવામાં મદદ કર� અને આપ �ટ પર સવાર થઈ ગયા, પણ
અશક્ત થઈ ગયા હતા એટલે એની પીઠ પર પોતાની �તને
સંભાળવા�ું કામ એમના માટ� �ુશ્ક�લ હ�ુ. એટલે ઈસ્લામના
�ુશ્મનોએ એમના પગો �ટના પેટ સાથે બાંધી દ�ધ.
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પછ� ઝાલીમો કાફલાને લઈને �ુફા રવાના થયા
અને ગઝબ એ કય� ક� આ ર�ુલ ઝાદ�ઓને મકતલથી પસાર
કર�. ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� આ �સ
ૈ ી કાફલો �વો
ુ ન
મકતલમાં પહ�ચ્ય , મહ�શર�ું દ્રશ્ય ઉ�ું થઈ ગ. જનાબે
ઝયનબે �ટની પીઠ પરથી પછાડ� ખાધી અને ફ�રયાદો �ંગા
કરવા લાગ્ય. આપે ક�ુ.ં
"અય મોહમ્મદ� �ુસ્�ુફ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ.) �ના પર આસમાનના ફ�રશ્તાઓ
દો�દ મોકલે છે . �ુ ઓ આ �સ
ુ ૈન લોહ� અને માટ�મા
ખરડાએલાં અ�હ� પડ�ા છે . એમના શર�રના �ુકડ� �ુકડા આ
િન�ન મેદાનમાં અહ� તહ� િવખરાએલા છે . આપની બેટ�ઓ
અને નવાસીઓ બંદ�વાન છે . આપની ઔલાદ મક� ુલ છે
અને તેમના પર માટ� ઉડ� રહ� છે . એ વખતે �ુશ્મન લોકોને
એ�ું મેહ�ુસ થ�ું ક� તેઓએ ઘોર �ૃત્ય ક�ુ� હ�ુ. પણ હવે �ું
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થઈ શક� તેમ હ� ું ? દમએ સાહ�બામાં લખ્�ું છે ક� જનાબે
ઝયનબની ફર�યાદથી �નવરો પણ રડવા લાગ્યા.
આ દદર ્નાક મરિસયો સાંભળ�ને દોસ્ત �ુશ્મન ક
એ�ું નહો� ું ક� � રડવા ન લાગ્�ું હો. તેમની �ખોમાંથી
પણ ��ુ વહ�વા લાગ્યાં એ જ ર�તે જનાબે ઉમ્મે �ુલ�ુ
અને જનાબે સ�કના પણ રડ� રહ્યાં હત. �તે �ુશ્મનોએ
તેમના પર સખ્તી કર� અને કાફલો આગળ

વધ્ય. આલે

ર�ુલની લાશો કરબલામાં કફન - દફન થયા વગર એમની
એમ કરબલાની તપતી ર� તી પર પડ� રહ�. એક �રવાયત
�ુજબ થોડા �દવસ બાદ બની અસદના લોકોએ એમના પર
નમાઝો પડ� અને તેમને માટ�માં દફનાવી દ�ધા.
�તે અલી અલ�ય્હસ્સલામ અને ફાતેમ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની બેટ�ઓ અને ર�ુલે અકર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની નવાસી
�ટોની �ુલ્લી પીઠો પર બેસાડ�ને �ુફાના દરબારમાં
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લાવવામાં આવ્ય. એક અઠવા�ડ�ું �ુફા

ના ક� દખાનામાં

રાખવામાં આવ્યા અને પછ� એ કાફલાને શામ પહ�ચાડ�
દ� વામાં આવ્ય. એક વષર્ ત્યાં તેમને �ધારા ક�દખાનામા
રાખવામાં આવ્યા અને પછ� ત્યાંથી �ટ�ને આલે ર�ુ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ૨૦ સફર �હ.સ.
૬૨માં કરબલા થઈને ૮મી રબીઉલ અવ્વલ �.સ. ૬૨ના
મદ�ના પહ�ચ્ય.

*****
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ુ આબે�દન
હઝરત ઈમામ ઝય�લ

5

અલ�ય્હસ્સલ
નામ

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

હઝરત ઈમામ �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલા

માતા

જનાબે શહ�રબા� ંુ �બન્તે યઝદ� જદર

દાદા

હઝરત અલી ઇબ્ને અ�ુ તા�લબ
અલ�ય્હસ્સલ

દાદ�

બીબી ફાતેમા ઝહરા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્
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ુ આબે�દન, સય્ય�ુસ
ઝય�લ
સા�દ�ન, સજ્�, સય્ય�ુસ
ુ અઈમ્મ, ઇબ્�ુલ
સાલેહ�ન, અ�લ
ખયરતૈન.

�ુ ન્િનયત

ુ હસન,
અ� ુ મોહમ્મ, અ�લ
ુ કાિસમ.
અ�લ

જન્

ુ ્રવાર તાર�૧૫ માહ�
�ક
જમાદ�ઉલ અવ્વલ �હજર� સન૩૮

જન્મ

ુ વ્વરા
મદ�ન એ �ન

સ્થળ
વફાત

શિનવાર તાર�ખ ૨૫ માહ� મોહરર ્મ
�હજર� સન ૯૫
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દફન

ુ વ્વરા(જન્
મદ�ન એ �ન

ુ
ન�લ

સ્થળ

બક�અના કબ્રસ્તાન)

વય

૫૭ વષર

ઔલાદ

(દ�કરા) ઈમામ મોહમ્મદ બાક�ર
અલ�ય્હસ્સલ, અબ્�ુલ્લા બાહ,
અલી હસન, અલ �ુસૈને અકબર,
ઝયદ� શહ�દ, ઉમ�લ અશરફ, અલ
�ુસૈને અસગર, અબ્�ુર રહમા,
મોહમ્મદ� અસગ, અલી.
(દ�કર�) ખદ��, ફાતેમા, અલીયા,
ઉમ્મે �ુલ�ુ.
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ુ આબેદ�ન
હઝરત ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામના વા�લદ� મા�દ હઝરત ઈમામે �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામ અને વાલેદાએ મા�દા જનાબે શહ�રબા�
હતા. આપના બાપ - દાદાની પેઠ� ઈમામે મન્�ૂ , માઅ�ુમ,
આઅલમે ઝમાના , ઈલ્, ઝોહદ અને ઈબાદતમાં આપ
હઝરત ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની �વતી �ગત
ુ ન
તસ્વીર હત. ઈબ્ને �ુસય્યબ�ું કહ��ું છે ક� અમે આપથ
વધાર� અફઝલ અને વધાર� ઈબાદત �ુઝાર તથા �ફકહના
�ણકાર માણસ જોયા નથી. એક માણસે કોઈ સાહ�બની વાત
કરતાં કરતાં ક�ું ક� એ ઘણા પરહ�ઝગાર હતા. ઈબ્ને
�ુસય્યબે �ુછ�ું તમે ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામને જોયછે ? એણે ક�ું "નહ�, એમણે જવાબ
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આપ્યો ક� તેમનાથી વધાર� �ુ�ક� અને પરહ�ઝગાર માણસ
કોઈને જોયા નથી. અલ્લામા દમીર� ફરમાવે છે ક� ઈમામે
ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ હદ�સ કથનમાં ઘણા
િવ�ાસપાત્ર અને સાદ��ુર�વાયત હ. આપ ઘણા મોટા ફક�હ
અને અહલે બૈતમાં બેિમસાલ અને અજોડ હતા. આપ એવા
જમાલ અને જલાલથી ભર�ુર હતા , તેજસ્વી અને ક�ત�માન
હતા ક� આપને � કોઈ જો� ું તો તાઅઝીમ કરવા પર મજ�ુર
થઈ જતો હતો.
આપ ૧૫મી જમા�દઉસ્સાની �.સ. ૩૮ના
�ુ મર
ે ાતના �દવસે અને એક કથન �ુજબ ૧૫ મી જમાદ�લ
અવ્વલ �.સ. ૩૮ના �ુ મર
ે ાતના �દવસે મદ�નાએ
�ુનવ્રામાં પેદા થયા. અલ્લામા મજલીસી તેહર�ર ફરમાવે
છે ક� જનાબે શહ�રબા�ુ જયાર� ઈરાનથી મદ�ના રવાના થઈ
રહ્યાં હતાં ત્યાર� જનાબે �રસાલત મઆબે સ્વપ્નાની હાલ
એમનો અકદ ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ સાથે પઢ� દ�ધ
ુ ન
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હતો અને જયાર� તેઓ મદ�ના વા�રદ થયા ત્યાર� એમને
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા

, જનાબે ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામને હવાલે કર�ને ફરમાવ્�: આ એ ઈસ્મત
પરવર બીબી છે �મની �ુખથ
ે ી તમાર� પછ� અફઝલે
અવિસયા અને અફઝલે કાએનાત થનાર બાળક પૈદા થવાનો
છે . પણ અફસોસ ક� આપ આપની માતાના હાથે પરવ�રશ
પામવાનો �ુત્ફ પામી ન શ�. કારણ ક� જનાબે શહ�રબા�ુ
આપના પેદા થતાંની સાથે �ુંક સમયમાં વફાત પામી ગયાં.
જનાબે શહ�રબા�ુ ઉચ્ચ �ુળના અને ઉ�મ નાર�ઓમાંથી
હતા. શયખ �ુફ�દ તેહર�ર ફરમાવે છે ક� જનાબે શહરબા�ુ
ઈરાનના બાદશાહ યઝદ� જદર ્ �બન શહરયાર �બન પરવેઝ
�બન હરમઝ �બન નવશેરવાને આદ�લ "�કસ્રા ના �ુત્રી .
આપ�ું ઈસ્મે �ગરામી અલી ઈમામ ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ અને �ુિ�રયત અ�ુ મોહમ
અ�ુલ હસન અને અ�ુલ કાિસમ હતી. આપના અલ્કાબ

,
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ુ ાર હતા , �માંથી ઝય�ુલ આબેદ�ન , સય્યે�ુસ્સા�દ,
બે�મ
સજ્�દ અને આબીદ વધાર� �ણીતા છ.
ઈમામે મા�લક�ું કથન છે ક� આપ બ�ુ જ
ઈબાદત કરતા હતા તેથી આપને ઝય�ુલ આબેદ�ન
કહ�વામાં આવે છે . બંને �ફરકાના આ�લમો�ું કથન છે ક� એક
રાતના ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલા
તહજ્�ુદની નમાઝમાં મશ�ુલ હત. ત્યાર� શયતાન મલઉને
ઈબાદતમાં ખલેલ પહ�ચાડવાના ઈરાદાથી અજગરના �પમાં
આવીને આપના પગના ��ુઠાને મોઢામાં લઈને કરડવા
લાગ્ય. ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ�ું �ચ� અલ્લાહની ઈબાદતમ
એટ�ું પરોવાએ�ું હ� ું ક� તેમના પર એના કરડવાની

�ુદ્

અસર ન થઈ. કહો ક� આપને એ ખબર પણ ન પડ� ક� કોઈ
તેમના �ગના કોઈ ભાગને ઈ� પહ�ચાડ� ર�ું છે . આપ એ
જ હાલતમાં નમાઝમાં મશ�ુલ રહ્. �તે એ હાર� ગયો.
એટલામાં આપે પણ નમાઝ �ુર� કર� લીધી એટલે આપે
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સલામ ફ�રવીને તેને આ �ૃત્ય કરતો જોઈને એક તમાચો
ચોડ� દ�ધો અને તેને ત્યાંથી હાંક� કાઢ�. એ વખતે હાતીફ�
ગયબીની ત્રણવાર િનદા આ. "અન્ત ઝય�ુલ આબેદ�ન
એટલે ક� બેશક આપ ઇબાદત કરનારાઓની શોભા અને
શણગાર છો. તે �દવસથી આપનો એ લકબ થઈ ગયો. એ
અજગરના દસ માથાં હતા અને દાંત બ�ુ જ િત�ણ હતા

,

�ખો લાલ �ગારા �વી હતી , વળ� તે �ુસલ્લા નીચેની
ભ�યને ફાડ� તેમાંથી બહાર આવ્યો હત. આ લકબ સંબધ
ં માં
કહ�વામાં આવ્�ું છ ક� કયામતના �દવસે આપને એ જ નામથી
�ુકારવામાં આવશે.
હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામને સજ્�દ એટલા માટ� કહ�વામાં આવે છે
આપ હર� ક કાર� ખયર પર િસજદો કરતા હતા. આપ �ુદાની
કોઈ નેઅમતની વાત કરતા ત્યાર� િસજદો કરત

, કલામે

�ુદાની આયતો િતલાવત ફરમાવતા ત્યાર� િસજદો કરત. બે
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માણસો વચ્ચે �ુલેહ કરાવી દ�તા ત્યાર� િસજદો કર. તે� ું
પ�રણામ એ આવ્�ું ક� �ટને �વા ઢ�મણા પડ� �ય છે તેવા
ઢ�મણા પડ� જતા હતા અને પછ� તેને કપાવવા પડતા હતા.
એટલા માટ� આપનો એક લકબ ઝિવસ સફનાન પણ હતો
એટલે ક� ઢ�મણાવાળા.

*****
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ુ આબેદ�ન
હઝરત ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામની નસબી શરા
નસબ અને નસલમા બાપના તરફથી જોવામાં
આવે છે . ઈમામના વા�લદ� મા�દ હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલ, દાદા હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ , દાદ�
હઝરત ફાતેમા ઝહ�રા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્ અને આપની

વાલેદા જનાબે શહ�રબા�ુ �બન્તે ય

દ� જદર ્ હત. આપ

હઝરત પયગમ્બર� ઈસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમના પૌત્ર અને નવશેરવાને આ�દલના નવાસા .
એ તે બાદશાહ છે �ના રા�ય અમલ દરિમ યાન પેદા થવા
પર પયગમ્બર� ઈસ્લા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્લમ ઈઝહાર� �ુસરર ્ત ફરમાવી હત. આ નસબના
િસલિસલા સંબધ
ં ી અ�ુલ અસ્વદ� પોતાના શેઅરોમાં સ્પષ્ટ
કર� છે ક� તેનાથી બેહતર નસબનો િસલિસલો �ુ�મ્કન નથ.
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ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની બીબીઓમાંથ
ુ ન
ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામની માતા બનવાનો શરફ જનાબ
શહ�રબા�ુને નસીબ થયો. હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ તેમના પેટથી અવતયાર્ .
હઝરત ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ ફરમાવતા હતા ક� �ુદાવંદ� આલમે પોતાના
બંદાઓમાંથી બે પ્ર� સ�ૂ(અરબ અને અજમ)ને સવ��મ
ઠ�રવ્યા છે અને મ� અરબમાંથી

�ુર�શને અને અજમમાંથી

ફારસને પસંદ કર� લીધા છે . હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ અરબ અને અજમ�ું એક�કરણ .
એટલે આપને "ઈબ્�ુલ ખયરયન કહ�ને �ુકારવામાં આવે છ.

*****
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ુ ી પઘરામણી
જનાબે શહ�રબા�ન
સંબધ
ં ી ચચાર
કહ�વાય છે ક� હ. ઉમરના દોરમાં મદાયન ફતેહ
થ�ુ.ં એ વખતે � �ીઓ ઈસ્લામી લશ્કરના હાથ લાગી તેમા
શહ�રબા�ુ પણ હતા. તેમને તેમની બહ�નો સાથે મદ�ના
મોકલી દ� વામાં આવ્ય. મદ�ના પહ�ચીને તે હઝરત ઈમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની ઝવ�જયતથી �ુશરર્ફ .
ુ ન
(રબીઉલ અબરાર - ઝમખ્શર) આ વાત

તદ્ ગલત છે .

કારણ ક� મદાયન ૧૬ મી યા ૧૭મી �હજર�ના સફર
મહ�નામાં �ુસલમાનોના કબ્�માં આવ્�. આ વાત તાર�ખે
અ�ુલ �ફદા , તાર�ખે કાિમલ , મજમઉલ �ુલ્દા , ફત�લ
ુ
અજમ અને તાર�ખે ઈબ્ને ખલ�ુનના વાંચન પરથી જણાઈ
આવશે. આ ઈિતહાસના �ુસ્તકોમાં છે ક� શહ�રબા�ુના િપતા
યઝદ� જદર ્ હતા અને તે �.સ. ૧૪ની શ�આતમાં ગાદ� પર
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આવ્ય. તાર�ખે િતબર� , તાર�ખે કાિમલ અને તાર�ખે અ�ુલ
�ફદામાં, તાર�ખે ઈબ્ને ખલ�ુન અને ફાતેહાને ઈસ્લાિમયામા
છે ક� તખ્તનશીની વખતે એમની ઉમર૨૧ વષર્ની હત , આ
�હસાબે મદાયન ફતેહ થ�ું ત્યાર� �મર વ�ુમાં વ�ુ૨૨
વષર્ની હોઈ શક� છ . આવો એક અજમી � ગરમ �ુલકમાં ન
રહ�તો હોય તેની શાદ� એટલી નાની વયમાં થઈ હશે ક� �થી
મદાયનની ફતેહના વખતે એટલે ૧૬ અથવા ૧૭ મી
હ�જર�માં તેમને ત્યાં શાદ� લાયક ઉ રની છોકર� હોય. હવે
આપણે માન�ું પડશે ક� એમની ઉમ ર ૧૮ ક� ૧૯ વષર્ની થઈ
હશે અને માની લેવામાં આવે ક� શહ�રબા�ુ તેમની પહ�લી
�દકર� હતા. તો પણ એ માન�ું પડશે ક� મદાયનની ફતેહ
વખતે એ �દકર�ની �મર ૫ થી ૬ વષર્ની હશ. વળ� ઈમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની ઉમરને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે
ુ ન
આ વાત ઠ�ક નથી લાગતી. ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
જન્મ �.સ. ૪માં થયો હતો. આપ મદાયનની ફતેહ વખતે
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નાબા�લગ હતા. આટલી વયે અને તે પણ ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલામની શાદ� હ� થઈ નહોતી તે છતાં હઝર
અલી અલ�ય્હસ્સલામ નાના �ુત્રની શાદ� પહ�લા કર� લે
ન સમ� શકાય તેવી વાત છે .
િવખ્યાત ઈિતહાસકાર જનાબ િશબ્લીએ આ સંબંધ
પોતાના િવચારો હ. ઉમરના �વન � ૃ�ાંતને લગતા તેમના
�ુસ્તકમાં દશાર્વ્યા. તે જણાવે છે ક� અ�હ� શહરબા�ુનો �
�કસ્સો ખોટ� ર�તે મશ્�ૂર થઈ ગયો છે તેનો ઉલ્લેખ કર
જ�ર� છે . સામાન્ય ર�તે મશ�ુર એમ છે ક� જયાર� ફારસ દ�શ
ફતેહ થયો ત્યાર� શહ�નશાહ યઝદ� જદર્ની �ુત્રીઓ �ગરફ
થઈને મદ�નામાં આવી. હ. ઉમર� તેમને સામાન્ય લ�ડ�યોની
પેઠ� બ�રમાં વેચી નાખવાનો �ક
ુ મ આપ્યો પણ હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામ� તેમને એ�ું કરતાં રો�ા અને ક�ું ક
શાહની �ુત્રીઓ સાથે આવો વતાર્

એઝ નથી. આ

છોકર�ઓની �ક�મત �કવામાં આવે પછ� એ છોકર�ઓની
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સ�પણી કોઈને કર� દ� વામાં આવે. � તેમની યોગ્ય વ્યવસ્
કર� અને તે �ુજબ થતાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ મે પોતે
એમને પોતાની દ� ખર� ખ હ�ઠળ લઈ લીધી અને તેમાંની એકને
ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ન

,

એકને મોહમ્મદ �બન

અબીબકરને અને એકને અબ્�ુલ્લાહ �બન ઉમરને ઈનાય
ફરમાવી.
આ ગલત �કસ્સાની હક�કત એ છે ક� ઝમખ્શર
�ને ઈિતહાસના ફન (િવદ્) સાથે કંઈ જ િનસ્બત નથ. તેણે
રબીઉલ અબરારમાં આ �કસ્સાને લખ્યો છે અને ઈબ્
ખલકાને હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામન
� ૃ�ાંતમાં આ �રવાયત તેના હવાલાથી લખી લીધી પણ આ
તદ્દન ગલત વાત . પહ�લાં તો ઝમખ્શર� િસવાય િતબર ,
ઈબ્ને અસી ,

યાઅ�ુબી,

કોલાઝર� ઈબ્ને બતયબા

વગેર�માંથી કોઈએ આ બનાવનો ઉલ્લેખ નથી કય.
ઝમખ્શર��ું ઈિતહાસ કાળમાં સામાન્ય સ્થાન છે એ ઉપરાં
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ઐિતહાિસક �દા� અને અ�ુમાનો પણ તેના �બલ�ુલ િવ�દ્
છે . હ. ઉમરના રા�ય અમલ દરિમ

યાન યઝદ�

જદર ્ અને

શાહ� ખાનદાન પર �ુસલમાનોને સં� ૂણર્ કા�ુ હાિસલ થયો
નથી. મદાયનની લડાઈમાં યઝદ�

જદર ્ પોતાના બધા બાલ

બચ્ચાઓ સાથે પોતાની રાજધાનીથી નીકળ્યો અને હલ્વ
પહ�ચ્ય. �ુસલમાનોએ હલ્વાન પર ચઢાઈ કર� તો એ
નાસીને ઈસ્ફહાન ચાલ્યો ગયો અને પછ� �કરમાન વગેર�મા
લપાતો �પાતો અને ઠોકરો ખાતો ફરતો રહ્. મવર્માં
પહ�ચ્યા બાદ �.સ. ૩૦ ક� ૩૧માં હ. ઉસ્માનના ઝમાનામાં
માય� ગયો. મને શંકા છે ક� ઝમખ્શર�ને એ પણ મા�ુમ હ�ું
ક� ન�હ ક� યઝદ� જદર ્ કોના રા�ય અમલ વખતે મરાયો હત.
વળ� � આ બનાવનો વખત બતાવવામાં આવે છે તે વખતે
ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની વ૧૨ વષર્ની હતી કારણ
ુ ન
ક� આપ હ�જર�ના ચોથા વષ� જન્મ્યા હ. અને ફારસ �હ.સ.
૧૭માં ફતેહ થ�ું હ� ું એટલે એ વાત પણ એટલી અક કલથી
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�ુર અને નવાઈ ભર� લી લાગે છે ક� હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે તેમની નાબાલીગીની હાલતમાં તેમના પ
આવી �તની ઈનાયત કર� હોય

! વળ� એક શહ�નશાહની

ઔલાદની �ક�મત ઘણી જ ભાર� �કાણી હશે અને હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામ ઘણી જ �હ�દાના અને ફક�ર� જ�દગ
�
ગાળતા હતા. આમ દર� ક દ્ર�ષ્ટએ જોતાં આ વાત કોઈ ર�
ખર� હોવા�ું માની શકાય નહ�.
ઐિતહાિસક સંશોધન પરથી � તારવણી કર� છે
તે એ છે ક� હ. ઉસ્માનના રાજઅમલ દરિ

યાન ફારસના

લોકોએ બળવો કય� અને ફારસના વાલી ઉબય�ુલ્લાહ �બન
મોઅમ્રને માર� નાખ, તેમજ ઈસ્લામી સેનાને પણ ફારસની
હદમાંથી બહાર હાંક� કાઢ�. એ વખતે અસ્તખર ફારસની
લશ્કર� છાવણી�ું થા�ું હ�ુ. ઈરાનનો બાદશાહ યઝદ�

જદર ્

ફારસના લોકો સાથે ભળ� ગયો હતો. હ. ઉસ્માન, અબ્�ુલલાહ
�બન અમીરને બસરા અને ઉમ્માન પર લશ્કર લઈને ફાર
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પર ચઢાઇ કરવા ક�ુ.ં અસ્તખરની સીમામાં ભયંકર �ુદ
લડા�ું અને �ુસલમાન �ત્યા અસ્તખર ફતેહ ક�. અસ્તખર
ફતેહ થયા બાદ �હ.સ. ૩૧માં યઝદ�
�ુરાસાન અને �ુરાસાનથી

જદર ્ અને પછ� ત્યાંથ

મવર જઈ પહ�ચ્યો એની સાથે

ચાર હ�ર બહા�ુર યોદ્ધા હ.

મવરમાં ખાકાને ચીનની

કાવતરાખોર મદદના કારણે માય� ગયો અને અજમના
શહ�નશાહોના કબ્રસ્ત"અસ્તખર માં એની દફન �ક્ર
કરવામાં આવી. પછ� ઉસ્માન દોર બદલાયો અને હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામનો દોર શ� થ.
જમલની લડાઈ બાદ ખોરાસાનમાં �ુકામ મવરમાં
સખ્ત બળવો થય , એ વખતે ઈરાનમાં રવઝ� ુસ્સફા અને
ઈરશાદ� �ુફ�દની �રવાયત �ુજબ હર�સ �બન ��બર જોઅફ�
ગવર્નર હત. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે મવર્ના ઝઘડા
ખતમ કરવા ખાતર મદદ માટ� ખલીદ ઈબ્ને �ુરાર્ યર�ુઈન
મોકલ્ય. લડાઈ થઈ અને ઈસ્લામી લશ્કર �ત્. હર�સ ઈબ્ને
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જદર ્ ક� � ઉસ્માની દોરમાં મરાય

હતો તેની બે �ુત્રીઓ શહ�રબા�ુ અને ગીહાનબા�ુને સામાન
ક�દ�ઓ સાથે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમા
મોકલી આપી. શેર� �ુદા હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ

મે

શહ�રબા�ુને હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
ઝવ�જયતમાં અને ગીહાનબા�ુને મહમદ �બન અબીબકરને
ઝવ�જયતમાં આપી. એ વખતે ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
તથા શહ�રબા�ુની કાફ� ઉમર થઈ �ુક� હતી અને ઈમામ
હસન અલ�ય્હસ્સલામની શાદ� થઈ ગયા ને ઘણો વખ
વીતી �ુ�ો હતો. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની �ખલાફ
�હ.સ. ૩૬ થી �હ.સ. ૪૦ �ુધી રહ�. જનાબે શહ�રબા�ુથી
�હ.સ. ૩૮માં ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ અન
ગીહાનબા�ુથી કાિસમ �બન મોહમ્મદ પેદા થય.
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ુ આબેદ�ન
ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામના બાળપણનો એ
બનાવ
અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક� ઈમામ ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ �બમાર પડ�ા તે વખતે આ
બાળક હતા. હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ� તેમન
ુ ન
ફરમાવ્�ું બેટ , હવે તમાર� તબીયત ક�મ છે

? અને કોઈ

ચીઝની તમને ખ્વાહ�શ થતી હોય તો કહો �થી એ ચીઝ
મંગાવી આપવાનો બંદોબસ્ત ક�. આપે જવાબમાં અરજ કર�
બાબા�ન �ુદાના ફઝલો કરમથી હવે માર� તબીયત સાર�
છે અને માર� િસફર ્ એક જ ખ્વા�હશ છે ક� �ુદાવંદ� આલ
માર� ગણના એ લોકોમાં કર� ક� � પરવર�દગાર� આલમની
કઝા અને કદ્રના િવ�દ્ધ કોઈપણ ખ્વાહ�શ ન રાખત.
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આપનો એ જવાબ સાંભળ� ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
ઘણા જ પ્રસ� થઈ ગયા અને ફરમાવવા લાગ્યા તમે ઘ
જ આનંદ ઉપ�વનારો અને માઅર� ફત ભય� જવાબ આપ્યો
છે . તમારો જવાબ હઝરત ઈબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલા
જવાબને મળતો જવાબ છે . હઝરત ઈબ્રાહ�
અલ�ય્હસ્સલામને િમનજનીકમા(ગોફણ)માં બેસાડ� ને
આગમાં ફ�કવામાં આવ્યા અને આપ અધર હવામાં આગના
તરફ ધક�લાઈ રહ્યા હતા એ વખતે હઝરત �બ્રઈલે એ
�ુછ�ું હ� ું ક� તમાર� કોઈ હાજત છે

? અને આપે તેનો એ

જવાબ આપ્ય, હા, બેશક હાજત તો છે પણ તમારાથી ન�હ
મારા પાલનહારથી છે .
આપની િવલાદત હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
અહદ� ઈસ્મતમાં થઈ પછ� ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ
દોર અને ત્યાર બાદ બની ઉમય્યાની �ુન્યવી �ુ�ુમતોનો દ
શ� થયો. �ુલ્હ� ઈમામે હસન અલ�ય્હસ્સલામ પછ�.સ. ૬૦
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�ુધી મોઆિવયા �બન અબી �ુફ યાનની ��
ુ ુ મત રહ� , ત્યાર
બાદ �હ.સ. ૬૪ �ુધી રાજનો કતાર ્ હતાર્ તેનો ફાિસક અન
ફા�જર �ુત્ર યઝીદ મલઉન ર. �હ.સ. ૬૪ દરિમ

યાન

મોઆિવયા �બન યઝીદ �બન મોઆિવયા અને મરવાન �બન
હકમ હા�કમો રહ્. �હ.સ. ૬૫થી �હ.સ. ૮૬ �ુધી અબ્�ુલ
મ�લક �બન મરવાનના હાથમાં રાજ લગામ રહ� , પછ� �હ.સ.
૮૬ થી ૯૬ �ુધી વલીદ બીન અબ્�ુલ મલીક� રાજ ચલાવ્�ુ
અને એણે ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને .સ.
૯૫માં દગાબા�થી ઝેર પાઈને શહ�દ કર� દ�ધા.
(તાર�ખે અઈમ્મા૩૯૩ સવાએક� મોહર� કા, ��ુ લ
અબસાર)

*****
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ુ આબેદ�ન
ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામ�ું બચપન અને હજ
ુ
બય�લ્લા
અલ્લામા મજલીસી તેહર�ર ફરમાવે છે ક�
ઈબ્રાહ�મ �બન અદહમ�ું બયાન છે ક� �ું એકવાર હજ કરવ
જઈ રહ્યો હ. �ુદરતી હાજત કરવા જતા એ કાફલાની
પાછળ રહ� ગયો. કાફલાને રવાના થવામાં હ� થોડ�ક વાર
થઈ હશે ત્યાં તેણે એક નાની વયના �કશોરને જંગલનો પંથ
કાપતાં જોયો. અ�યબીની વાત તો એ હતી ક� તે પગપાળા
હતા. માણસો ક� કોઈ સામાન પણ ન હતો. તે કહ� છે ક� �ુ ં
આવા નાની વયના �કશોરને એકલા સફર કરતા જોઈને
નવાઈ પામ્યો અને તરત જ એની પાસે જઇને મ� �ુછ�ું
"સાહ�બઝાદા, આ ભયંકર િન�ન વનમાં તમે આમ એકલા
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? તમા� ભા�ું �ાં છે

? તમાર�

સવાર��ું �નવર �ાં છે ? અને તમે �ાં જઈ રહ્યા 

?

મને જરા બતલાવો તો ખરા.એ ઉગતા �ુવાને ક�ું "મા�ં
ભા�ું પરહ�ઝગાર� છે અને માર� સવાર��ું �નવર આ મારા
બે પગો છે અને મારો મકસદ મારો પાલનહાર છે અને �ુ ં હજ
કરવા જઈ રહ્યો �ં મ� ક�ુ: "તમે તો હ� કાચી વયના છો.
હજ તમારા પર વા�બ નથી થઈ. એ નવ�ુવાને ક�ું :
"તમા�ં કહ�� ું બેશક �ુ �સ્ત છ , પણ અય શયખ �ુ ં મારાથી
નાની વયના �કશોરોને મરતા જો� �ં એટલે હજની ફરજ
અદા કર� દ� વી �ુ ં જ�ર� સમ�ુ ં �ં ક� �ાંક એ�ું ન થાય ક�
હજ કયાર ્ પહ�લાં મા� મરણ િનપ. મ� �ુછ�ું

, "અય

સાહ�બઝાદા, તમે ખાવા પીવા�ું �ું કરો છો અત્યાર� �ું જોઈ
રહ્યો �ં ક� તમાર� પાસે એની કોઈ જણસ ન. એમણે
જવાબ આપ્ય , "અય શયખ જયાર� તમે કોઈના મહ�માન
થઈને �ઓ છો ત્યાર� ખાવા પીવાની જણસો સાથે લઈને
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�ઓ છો ? મ� જવાબ આપ્યો ‘ના’ એણે ક�ું "તો પછ�
સાંભળો, �ુ ં તો અલ્લાહનો મહ�માન બનીને જઈ રહ્યો. મારા
ખાવા પીવાનો બંદોબસ્ત એની �મ્મેદાર� . મ� ક�ું આવી
લાંબી મં�ઝલ તમે પગપાળા ક�વી ર�તે કાપી શકશો

?

"એમણે જવાબ આપયો મા� કામ કોિશશ કરવા�ું છે , મં�ઝલે
મક�ુદ �ુધી પહ�ચાડ�ું �ુદા�ું કામ છે .
અમે આપસમાં હ� આ �ુફત�ુ કર� રહ્યા હ.
ત્યાં એક સફ�દ વ�ધાર� �ૂબ�ુરત �ુવાન અચાનક આવી
ચડ�ો. અને તેણે પેલા �કશોરને બોસો આપ્ય.
મ� નવા આવનાર દ� ખાવડા �ુવાનને �ુછ�ું ક� આ
�કશોર કોણ છે

? એણે ક�ું એ ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન

અલ�ય્હસ્સલામ બીન ઈમામે �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ
અલી ઈબ્ને અબી તા�લબ છ. એ સાંભળ�ને �ુ ં પહ�લા
દ� ખાવડા �ુવાન સાથે જરા વાતચીત કર� પાછો ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે ગ. તેમનાથી િવવેક ભર� વાત
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કર�ને. �ુછ�ું ક� � � ૂબ�ુરત અને સોહામણા �ુવાન આપથી
ગળે મળ્યા એ કોણ સાહ�બ હત ? આપે જવાબ આપ્ય: "એ
�ખઝર નબી છે . એમને એ ફરજ સ�પવામાં આવી છે ક� તેઓ
રોજ એક વાર અમાર� �ઝયારત (�ુલાકાત) માટ� આવતા
રહ�.
પછ� મ� ફર� એક સવાલ આપને �ુછયો :

‘આપ

આટલો લાંબો અને ભયંકર પંથ તોશા ક� સવાર� વગર ક�વી
ર�તે કાપી શકશો ? આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું: "�ુ ં સફર માટ�
જ�ર� બધીય ચીઝો તોશો (ખાવા પીવાની ચીજ વસ્ �ુ)

,

સવાર� વગેર� માર� પાસે છે . અને તે ચાર ચીઝોમાં સમાઈ
�ય છે . (૧) �ુિનયાની �દર � � મો�ુ દ છે
�ુદાની િમલ્કત છ.
અને બંદા છે .

, તે તમામ

(૨) આખી મખ્�ુક અલ્લાહના �ુલા

(૩) અસ્બાબ અને અર� , સાધનો અને

�વન જ�ર�યાતો બધા �ુદાના હાથમાં છે .
કઝા પ્રત્યેક �ુિમ પર પ્રવિત.

(૪) અલ્લાહની
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આપની આ �ુબારક બોધદાયક વાણીથી મારા
કાનોને પાક કયાર ્ બાદ મ� અરજ કર� ખર�ખર આપ�ું ભા�ું
અને આપની સવાર� પિવત્ર હસ્તીઓની પ્રવાસ સા
છે .

*****
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આપના શર�રનો બાંધો
આપનો રં ગ ઘ�વણ� અને કદ

મધ્ય દર��ું

હ�.ું આપ પાતળા અને �ુબર્ળ બાંધાના હત. આપ �પ
સ�દયર્ તથા દ�ખાવ અને �ૂબીઓમાં અન્યથી �ુદા તર
આવતા હતા. આપના ચહ�રા પર કોઈની નજર પડતી તો એ
આપને માન આપવા અને તાઅઝીમ આપવા માટ� મજ�ુર
થઈ જતો હતો. સાફ �ુથરા કપડાં પહ�રતા

, ચાલતા ત્યાર�

ઘણી જ નમ્રતા સાથે ચાલ , ચાલતા ત્યાર� આપના હાથ
આપની આગળ લંબાતા ન�હ એટલે ક� આપ જોરથી હાથ
હલાવી હલાવીને ચાલતા નહ�.

*****
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વ� વખતે આપની હાલત
ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ જયાર
�ુકદ્એ નમાઝ એટલે ક� વ�નો ઈરાદો ફરમાવતા ત્યાર�
આપની રગે રગ અને �ગે �ગમા ખૌફ� �ુદાના �ચહ્નો �હ�
થવા લાગતા. મોહમ્મદ બીન તલહા શાફઈ લખે છે ક� આપને
�ુછવામા આવ્�ું ક� આપ જયાર� વ�નો ઈરાદો કરતા અને
વ� કરવા માટ� બેસતા હતા , ત્યાર� આપના ચહ�રાનો રંગ
પીળો ક�મ પડ� �ય છે ? તો આપે ફરમાવ્�ું: એ વખતે મા�ં
સમગ્ર ધ્યાન ખા�લકના તરફ થઈ �ય. તેની જલાલતના
રોઅબથી માર� આ હાલત થઈ �ય છે .

*****
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નમાઝમાં આપની હાલત
અલ્લામા તીબર� લખે છે ક� આપને ઈબાદત
�ુઝાર�માં ઈમ્તેયા� કાિમલ હાંિસલ હત. રાતોના ઉ�ગરા
કરવાના કારણે આપ�ું આ�ુય શર�ર પીળાશ પડ� ું થઈ ગ�ું
હ� ુ. અલ્લાહના ખૌફમાં એક ધા� રડ� રડ�ને આપની
�ખોના ડોળા �લી જતા હતા. તેમજ નમાઝમાં એક ધારા
લાંબો વખત �સ્થર ઉભા રહ�વાના કારણે આપના પગો પર
સો� ચડ� જતા હતા. પેશાની પર ઢ�મણા રહ�તા અને
નાકની અણી ઝખ્માએલી રહ�ત. આપ નમાઝ પઢવા માટ�
�ુસલ્લા પર ઉભા થતા ત્યાર� શર�ર �ુજવા લાગ�. આપના
બદનમાં કંપાર� અને �સ્મમાં �ુ�ર�ઓ�ું લોકોએ કારણ
�ુછતાં આપે ઈરશાદ ફરમાવ્�ું ક� �ું તે વખતે �ુદાની
બારગાહમાં હોવ �ં. એના જલાલ�ું મને ભાન થવાની સાથે
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�ુ ં એટલો ભયભીત થઈ �� �ં ક� મા�ં શર�ર �ુજવા લાગે
છે . અને મારા તદ્દન બદનમાં કંપાર� �ટ�  .
એક વાર આપના ઘરમાં આગ લાગી. આપ એ
વખતે નમાઝમાં મશ�ુલ હતા. આડોશી પાડોશી અને
મોહલ્લાવાળાઓએ ચીસા ચીસ કર� �ુક� અને આપને
વારં વાર મોટા અવા� સાદ કયાર ્ ક� �ુ�ર આપના ઘરમાં
આગ લાગી છે . પણ આપે બેિનયાઝના િસજદામાંથી સર�
નીયાઝ ન ઉઠાવ્�ુ. શાંત ચી�ે અને એક ધ્યાન સાથે
નમાઝમાં મશ�ુલ રહ્. લોકોએ ભેગા મળ�ને �મ તેમ
કર�ને આગ હોલવી નાખી. આપ નમાઝ ખતમ કર� �ુ�ા
તો લોકોએ આપને ક�ું , આગનો મામલો હતો. અમે શોર
મચાવ્ય, �ુમરાણ કર� પણ આપે ધ્યાન �ુદ્ધાં ન આપ.
આપે ફરમાવ્�ુ, "જહ�મની ભડભડતી આગના ડરથી નમાઝ
તોડ�ને એ આગ તરફ �ુ ં ધ્યાન ન આપી શ�.
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આપ વ� કરવા બેસતા ત્યારથી જ �ુજવા
લાગતા. અને જયાર� હવા જોરથી �ંકાતી ત્યાર� આપ ખૌફ�
�ુદાથી કમજોર થઈ ગયા હોવાના કારણે પડ� જઈને બેહોશ
થઈ જતા.
હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલા
�ુસાફર� અને ક�યામ બંને હાલતોમાં નમાઝ પડતા હતા અને
કદ� પણ નમાઝ કઝા થવા દ� તા ન હતા. એક �દવસ
નમાઝમાં મશ્�ુલ હતા એ વખતે ઈમામે બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામ �ુવામાં પડ� ગ. �ુવો ઘણો �ડો હતો.
બાળક �ુવામાં પડ� જતાં મા બ�ુ જ વ્યા�ુળ થઈ ગયા અને
રડવા લાગ્યાં અને કહ�તાં હતાં ક� ઈબ્ને ર�ુલ મોહમ્મ
બાક�ર �ુવામાં પડ�ને �ુબી ગયા છે . ઈમામે ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને બાળક �ુવામાં પડ� ગ�ું તેન
જરાય પરવાહ ન કર� અને િનરાંતે નમાઝે પઢતા રહ્.
નમાઝ �ુર� કર� લીધી ત્યાર બાદ આપ �ુવા પાસે ગયા અને
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પાણી તરફ હાથ લાંબો કય� અને દોરડા વગર જ એ �ડા
�ુવામાંથી બાળકને બહાર કાઢ�ુ.ં બાળક હસ � ુ હસ � ુ બહાર
આવ્�ુ. �ુદાની �ુદરત �ુ ઓ ક� બાળકના કપડાંય ભ��યા
નહોતા.
તાઉસ કહ� છે ક� મ� એક રાતે ઈમામે ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને હજર� અસ્વદની પાસે
ખા�લકની બારગાહમાં વારં વાર સજદા કરતા જોયા, �ુ ં ત્યાં જ
ઉભો રહ� ગયો અને જો�ું ક� આપે એક સજદાને ઘણો � ુલ
આપી દ�ધો તેથી મ� કાન માંડ�ને સાંભળ્�ું તો મારા કાન પર
આપના આ શબ્દો અથડાયા"અબ્દોક બેગેનાએક િમસ્ક�નોક
બેગેનાએક સાએલક બે ગેનાએક, ફક�રોક બે ગેનાએક. પછ�
�ુદાની કસમ મ� જયાર� આ કલમાના ઝર�યે મ� દોઆ માંગી
ત્યાર� ફોરન ક�ુલ થઈ ગ.

*****
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ુ આબેદ�ન
ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામની દરર રાત �દવસની એક હ�ર રકઅતો
આલીમો�ું બયાન છે ક� એક રાત અને �દવસમાં
આપ એક હ�ર રકાત નમાઝ અદા કરતા હતા. આપ
એટલા િસજદા કરતા હતા ક� �નો કોઇ �ુમાર નહોતો , એટલે
િસજદામાં અ વયવો ઘસાતા ઘસાતા ઢ�મણાં પડ� જતા હતા
અને તેને વષર્માં ક�ટલીકવાર કાપવામાં આવતા હત.
અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક� આપના સજદાના સ્થાનોન
ઢ�મણા વષર્માં બે વાર કાપવામાં આવતા હત. દિમશ્કમાં
ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામના નામની એ
મસ્�દ છ. �ને �મે દિમશ્ક કહ�વામાં આવે છ.

*****
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ુ આબેદ�ન
ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામ મનસ ઈમામત પર
ફાઈઝ થવાના પહ�લાં
જો ક� આપણો અક�દો એ છે ક� ઈમામ માતાના
પેટમાંથી જ ઈમામત માટ� ની બધી સલા�હયતો સાથે પ�ર� ૂણર્
ર�તે જન્મે છે તે છતાં કાય�ની અદાયગી સબંધી ફરજોની
�ઝમ્મેદાર� ઝમાના ઈમામની હ�સીયતથી કામ સંભાળે છે
ત્યાંથી શ� થાય છ. એટલે ક� આખાય આલમ પર એવો
વખત આવે ક� જયાર� એમનાથી વધાર� ફઝીલતવાળ� , વધાર�
ઈલ્મવાળ� અને વધાર� વ્ય�ક્ત મો�ુદ ન હોય તે વખ
ઈમામની ફરજો �ગેની �ઝમ્મેદાર� તેમના પર આવે છ. આ
�ુત્ર અ�ુસાર ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ
ક� િવલાદતના વખતથી જ ઈમામ હતા. પણ ઈમામ તર�ક�ની
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આપની �ઝમ્મેદાર�ની અદાયગી આપ પર એ વખતે આવી ક�
જયાર� આપના વા�લદ� - મા�દ હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ શહાદત પર ફાએઝ થ.
ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામન
િવલાદત �હ.સ. ૩૮માં થઇ. એ વખતે હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામનો ઝમાનો હ. આપે બે વષર્ એમની ઝાહ�ર�
�જ�દગીમાં આપના બાળ �વનનો કાળ વીતાવ્ય. પછ� �હ.સ.
૬૦ �ુધી જનાબે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામનો ઝમાન
ુ ન
આપને મળ્યો અને ત્યાર બાદ .સ. ૬૧ના આ�ુરાના �દવસ
�ુધી ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ ઈમામતની ફરઝો અદ
ુ ન
કરતા રહ્. આ�ુરાની બપોરથી ઇમામતની બધી ઝીમ્મેદાર�
આપની ઉપર આવી. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
�જ�દગીના છે લ્લા �દવસોમાં � બનાવો બન્યા અને ઈમામ
�સ
ે અલ�ય્હસ્સલામ પર � િવતકો િવત્યા તેની આપ
ુ ન
મન પર �ડ� અસર થવી એક લાઝમી વાત છે . વળ� ઈમામે
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�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ સાથે તો આપ૨૨ - ૨૩ વષર્ �ુઝાયાર
ુ ન
હતા. એટલે ખાત્રી�ૂવર્ક કહ� શકાય છે ક� મોટા �દકરા
હ�સીયતથી આપે એમના બધા કામોમાં સાથ આપ્ય
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના 
ુ ન

, પણ

સદને આગળ

ધપાવવામાં આપે ઈમામતનો પદ સંભાળ� લીધા બાદ હદ
ઉપરાંતનો કમાલ બતાવ્યો છ.

*****
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કરબલાના િસલિસલામાં ઈમામ
ુ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામન
ઝય�લ
શાનદાર કામગીર�
૨૮ મી રજબ �હ.સ. ૬૦માં આપ ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામની સાથે મદ�નાથી રવાના થઈને કા ગયા.
ત્યાં ચાર મહ�ના રોકાયા બાદ ત્યાંથી રવાના થઈને બી
મોહરર ્ સન ૬૧ �હજર�માં કરબલામાં દાખલ થયા ત્યાં
પહ�ચતાની સાથે જ અથવા ત્યાં પહ�ચ્યાની પહ�લાં �બમા
પડ�ા. �બમાર�એ એટ�ું િતવ્ર સ્વ�પ ધારણ કર� લી�ું અ
એટલી લંબાણી ક� ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ શહાદતન
ુ ન
વયાર ્ ત્યાં �ુધી આપ એટલા તન્�ુરસ્ત ન થઈ શ�ા ક�
મેદાનમાં ઉતર� શહાદતનો દરજ્જો હાિસલ કરવાને કા�બલ
બને, પણ તે છતાં આપે દર� ક અગત્યના પ્રસંગે �ુસરત
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જઝબાની ભાવનાને � ૂતર્ સ્વ�પ આપવાનો પ્રયત્ન કય�
અને જયાર� પણ "મદદ માટ� �ુકાર કરવામાં આવતા ત્યાર�
આપ, �બમાર�ના કારણે અશક ત બની ગયા હોવા છતાં બેઠા
થઈ જતા અને મેદાનમાં જવા માટ� બેચન
ે બની જતા.
હઝરત ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે છેલ્લી વાર જયા
ુ ન
મદદનો પોકાર કય� ત્યાર� તો આપ તં�ુની બહાર નીકળ�
આવ્યા હત. હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
અચાનક નઝર પડતાં એમણે રણ મેદાનમાંથી જનાબે
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ને સાદ કય� ક� બહ�ન સય્યદ�
સજ્�દને રોક , ન�હ તો ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમની

નસ્નો ખાતમો થઈ જશે. �ક
ુ મે

ઈમામથી જનાબે ઝયનબે તેમને મેદાને જતા અટકાવ્ય.
અગર ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ �બમાર�ન
કારણે શહાદતથી બચી જવા પામ્યા ન હોત તો નસ્લે ર�ુ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમનો �ત આવ ,
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�કતાબમાં લખે છે ક� આપ

�બમાર�ના કારણે શહાદતના દરજ્� પર ફાઈઝ ન થઈ
શ�ા.
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની શહાદ
ુ ન
ુ ને આગ લગાડવામાં આવી ત્યાર� આપ
બાદ જયાર� તં�ઓ
ુ ા પથાર�વશ હતા. અમાર� હ�ર �નો જનાબે
એક તં�મ
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પર �ુરબાન ક� તેમણે પોતાન
અહમ ફરઝોની અદાયગીના સીલસીલામાં હઝરત ઇમામ
ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામની હ�ફાઝત અન
સંભાળની સૌથી મહત્વની ફરજને બધાથી પહ�લા બ�વી
હતી અને ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામને બચાવી લીધા હ. રાત
વીતી અને સવાર પડ� , �ુશ્મનોએ ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામને એવી ક�ણતાથી ઢંઢોળ્યા ક� આપ હોશમ
આવવા માટ� મજ�ુર થઈ ગયા. આપને કહ�વામાં આવ્�ું ક�
બધાને �ટો પર બેસાડ�ને ઈબ્ને �ઝયાદના દરબારમાં લઈ
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ચાલો. બધાને �ટો પર સવાર કર�ને આલે મોહમ્મદનો
સારબાન �ઈઓ , બહ�નો અને બધી પરદાનશીન બીબીઓને
લઈને ઈબ્ને �ઝયાદના દરબારમાં ગય. ઔરતો અને
બચ્ચાઓને રસ્સીઓથી જકડવામાં આવ્યા હતા અને ઈમામ
તૌક, બેડ�ઓ અને જ�રો
ં
પહ�રાવેલી હતી

! આપ અશક્ત

બની ગયા હતા તેથી પોતાના શર�રને સંભાળ� ન શકવાથી
તેમને �ુશ્મનોએ �ટની પીઠ ઉપર બાંધી લીધા હત. �ુફાના
દરબારમાં ગયા પછ� આપને અને પરદાનશીન બા�ુઓને
ક� દખાનામાં �ુર� દ� વામાં આવ્ય. સાત �દવસ પછ� એ બધાને
શામ મોકલી દ� વામાં આવ્ય. એમને લઈ જતો કાફલો ૧૯
મં�ઝલો વટાવીને લગભગ ૩૬ �દવસમાં શામ પહ�ચ્ય. આપ
૧૬ મી રબીઉલ અવ્વલ �ુધવાર� દિમશ્ક પહ�ચ. અલ્લાહ
ર� સબ્રે ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સ! બહ�નો
અને �ફ�ઓનો સંગાથ અને હોઠ પર શાંત ખામોશીની મહોર
! આપ શામની હદમાં દાખલ થયા ત્યારનો એક બનાવ એ
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છે ક� આપના હાથમાં હથક�ડયો, પગમાં બેડ�ઓ અને ગળામાં
કાંટાળો તૌક, �ણે એ �ુરતા ન હોય તેમ આપના પર લોકો
આગ વરસાવી રહ્યા હ. એટલા માટ� જ કરબલાના
હત્યાકાંડ પછ� એક સવાલના જવાબમાં અશ્શ , અશ્શા,
અશ્શામ �વા શબ્દો આપના મોઢામાંથી સર� પડ�ા હ.
શામ પહ�ચ્યા બાદ ક�ટલાક કલાકો અથવા
ક�ટલાક �દવસ બાદ આપને આલે મોહમ્મદ અને શહ�દોના
માથાઓ સાથે શામના રાજદરબારમાં લાવવામાં આવ્યા અને
પછ� તેમને ક� દખાનામાં �ુર� દ� વામાં આવ્યા લગભગ એક
વષર્ �ુધી ક�દની �ુસીબતો વેઠ. ક� દ પણ એવી હતી ક� તેમાં
�ુરજની ગરમીના કારણે આપના ચહ�રાનો રં ગ બદલાઈ
ગયો હતો. ક�દની �ુદ્ �ુર� થવા બાદ આપ બધાને લઈને
૨૦ સફર - �હ.સ. ૬૨માં કરબલા આવ્ય. �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ�ું સર� �ુબારક પણ આપની સાથે કર� દ�વામા
આવ્�ું હ�ુ. ૮ મી રબીઉલ અવ્વલ �.સ. ૬૨ના રોજ આપ
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ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામનો �ૂંટાયેલો કાફલો લઈન
ુ ન
મદ�ના �ુનવ્વરા પહ�ચ્. મદ�નામાં લોકોએ આહોઝાર� અને
ગમ સાથે આપ�ું સ્વાગત ક�ુ. પંદર �દવસ �ુધી રાત �દન નવહા અને માતમ થતા રહ્.
કરબલાના પાશવી હત્યા કાંડની અસર આલે
મોહમ્મદન દ�લો પર એવી થઈ હતી ક� જનાબે ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના વાળ સફ�દ થઈ ગયા હતા અન
તેમનો ચહ�રો એટલો બદલાઈ ગયો હતો ક� ન�કના સ્નેહ�ઓ
પણ તેમને ઓળખી શ�ા નહ�. જનાબે �બાબે છાંયામાં
બેસવા�ું ત� દ��ુ.ં ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ �જ�દગીભર રોતા ર. મદ�નાવાસીઓએ
યઝીદની બયઅતને ફગાવી દઈને તેના સામે બળવો પોકાય�
હતો. �તે વાત હરાર ્ના બનાવ �ુધી પહ�ચ.

*****
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ઈમામતની સા�બતીમાં ઈમામ
ુ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ
ઝય�લ
કાંકર� પર મહોર ફરમાવી.
ઉ�ુલે કાફ�માં છે ક� એક ઔરત �ની ઉમર ૧૧૩
વષર્ની થઈ ગઈ હત. હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે આ. એની પાસે એ
�ના પર હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ

ક કાંકર� હતી
, હઝરત હસન

અલ�ય્હસ્સલ, અને હઝરત �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની મોહર
ુ ન
ઈમામત લાગેલી હતી. એના આવતાંની સાથે અને એ કંઈ
કહ� તે પહ�લા આપે ફરમાવ્�ુ

, તારા પાસે મારા િપતા -

દાદાની � કાંકર� છે તે કાઢ એટલે �ુ ં પણ તેના ઉપર માર�
મહોર માર� દ�. એણે કાંકર� આપી અને આપે તેના પર
મહોર લગાડ�ને તેને પાછ� આપી દ�ધી અને સાથે સાથે

િસરતે અઈમ્માહ- 724

www.hajinaji.com

� ૃદ્ધાવસ્થામાંથી એની જવાની પણ ટાવી દ�ધી અને �ુશ
�ુશ થતી ઘર� પાછ� ફર�.

*****
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હરાર ્નો બનાવ અને ઈમામ ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલ
ુ ાહ કત્લ અને અમા�ુિષ હત્યાકાંડ
કરબલાની બે�ન
ઈસ્લામી જગતમાં ત

લકો મચાવી દ�ધો. ખાસ કર�ને

ઈરાનમાં એક કૌમી જોશ પેદા કર� દ�ધો , �ણે આગળ જતાં
બની અબ્બાસ અને બની ઉમય્યાનો િવનાશ સ�વામાં ઘણ
જ સહાય�ુત નીવડ�ો. યઝીદ બેનમાઝી શરાબી હતો. બહ�ન
બેટ�ઓથી િનકાહ કરતો અને �ુતરાઓથી ખેલ કરતો હતો. એ
ના�સ્તકવાદ� આચાર િવચાર ધરાવતો હત. ઉપરાંત નબીના
નવાસા હઝરત ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને શહ�દ કયા
ુ ન
હતા. એ કારણોસર મદ�નાવાસીઓમાં તેના િવ�દ્ધ એટલ
જોશ પેદા થયો અને ફ�લા ણો ક� �તે તેના રાજપદનો ઈન્કાર
કર� દ�ધો અને �હ�ર કર� દ��ું ક� એ અમારો હાક�મ નથી.
વળ� મદ�નાવાસીઓએ અબ્�ુલ્લાહ �બન હન્ઝલાને પ નો
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સરદાર બનાવીને યઝીદના ગવનર્ર ઉસ્માન �બન મોહમ્
�બન અબી �ુફયાનને મદ�નાથી કાઢ� �ુ�ો.
સ�ુતી તાર��ુલ ખોલફામાં લખે છે ક� ઈબ્ને
�ુસયલ કહ� છે ક� યઝીદને હાક�મ �સ્વકાર�ું તો આસમાન
પરથી અમારા પર પથ્થરો વરસી પડશે એ વાતની ખાત્રી
થઈ ત્યાં �ુધી અમે યઝીદની �ખલાફતનો ઈન્કાર

હોતો

કય�. આ ગઝબની વાત ન�હ તો બી�ુ ં �ું છે ક� લોકો બહ�ન ,
બેટ�ઓ સાથે �ઝના કર� અને નમાઝો પડવી છોડ� દ� , ઉઘાડ�
છોગે શરાબ પીએ અને અમે તેમને શીરછત્ર તર�ક� માન
રાખીએ.
યઝીદ� એક જગી
ં સેના સાથે �ુ�સ્લમ �બન
અકબાને મદ�ના મોકલ્ય. આ માણસે બ�ુ જ � ૂનર� ઝી
કરવાના કારણે �ુસ�રફના નામથી મશ્�ૂર હત.
મદ�નાવાસીઓએ બાબે તય્યબા પાસે આવેલ હરાર્ નામન
સ્થળે શામીઓનો �ુકાબલો કય. ભયંકર લડાઈ થઈ

,
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મદ�નાવાસી �ુસલમાનોની સંખ્યા શામીઓ કરતાં ઓછ� હતી
છતાં તેમણે ઘણી જ બહા�ુર�થી સામનો કય� પણ �તે હાર
ુ
પામ્ય. મદ�નાના �ુનદ
ં ા બહા�ુરો , ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના મોટા મોટા સહાબ

,

અન્સાર અને મોહા�ર બંનેમાંથી આ આફતભયાર્ �ુદ્ધ
શહ�દ થયા. શામીઓ શહ�રમાં �ુસી આવ્ય, મઝારોને એમની
ઝીનત અને આરાઈશના કારણે �બસ્માર કયા. હ�રો ઔરતો
સાથે બદકાર� કર� , હ�રો �ુવાર�ઓની ઈસ્મતનો ભંગ કય ,
�ુટં ફાટ ચલાવીને આખા શહ�રને �ુટ�ું

, ત્રણ �દવસ �ુધ

કત્લેઆમ ચલાવ. આ લડાઈમાં દસ હ�ર મદ�નાવાસીઓ
કત્લ થય. કત્લ થનારાઓમાં૭૦૦ મોહા�ર અને અન્સાર
પણ હતા અને એટલી જ સંખ્યામાં �ુરઆનના હા�ફઝ, હદ�સ
વે�ાઓ, આલીમો અને નેક લોકો પણ હતા. હ�રો છોકરા
છોકર�ઓને �ુલામ બનાવી લેવાયા અને બચી ગયેલા
બાક�ના લોકો પાસેથી �ુલામી ક�ુલ રાખવાની શર

તે
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યઝીદની બયઅત લેવામાં આવી. મસ્�દ� નબવી અને હરમે
મોહતરમમાં ઘોડા બંધાવ્યા ક� �ના કારણે એ પિવત
જગ્યાઓમાં લાદના ઢગલા થઈ ગય.
આ બનાવ ઈસ્લામી ઈિતહાસમાં"હરાર ્ના નામથી
મશ�ર
ુ છે અને તે ૨૭મી ક� ૨૮મી �ઝલહજ્જના �દવસે બન્ય
હતો.
મોલવી અમીરઅલી આ બનાવના બારામાં લખે
છે ક� �ુફ્ર અને �ુતપરસ્તીએ ફર� એકવાર ગલ્બો હાિસલ
લીધો અને એક �ફરં ગી ઈિતહાસનવેશ લખે છે . �ુફ્ર�ું ફર�થ
જન્મ લે�ું ઈસ્લામ માટ� ઘ�ું જ ખોફનાક અને તબાહ
ઉપ�વના�ં સા�બત થ�ુ.ં બાક�ના બધા મદ�નાવાસીને
યઝીદના �ુલામ બનાવવામાં આવ્ય. �ણે ઈન્કાર કય� તે�ું
મા�ું ઉતાર� લેવામાં આવ્�ુ. યઝીદની �ુલામીની �સ્વાઈથી
માત્ર બે જણ જ બચી જવા પામ.

‘અલી બીન �સ
ૈ અને
ુ ન
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અલી �બન અબ્�ુલ્લાહ બીન અબ્ ’ એમનાથી યઝીદની
બયઅત લેવામાં ન આવી.
આ બનાવ પછ� ખલીફાના અમલ દરિમ
મદ્ર�, દવાખાના અને જન�હત અને �ુખાકાર�
ઈમારતો બાંધવામાં આવી હતી તે યા

યાન
માટ� �

તો બંધ કર� દ� વામાં

આવી ક� પછ� પાડ� નાખવામાં આવી અને અરબસ્તાન ફર�
એકવાર ઉજ્જડ દ�શ બની ગય. આ બનાવને થોડ�

�ુદ્

િવત્યા બાદ અલી �બન �ુસૈનના પૌ, હઝરત જઅફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ પોતાન

જદ્ અમજદ અલીએ �ુતર્ઝા

અલ�ય્હસ્સલામ�ું મકતબખા�ુ મદ�નામાં ફર�થી �ર� ક�.
પણ અરબસ્તાનના એ રણવગડામાં આ એક જ સચ્ચાઈ
વાડ� હતી, એની ચાર� બા�ુ �લ્મત અને ઝલાલ- �ધકાર
અને �ુમરાહ� પ્રવત� રહ� હ.

મદ�ના ત્યાર પછ�થી કદ�

પણ પગભર ન થ�ુ.ં વળ� બની ઉમય્યાના રાજકાળમાં એ
એક ઉજ્જડ વસ્તી બની ગ�ું હ�.
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આપની પાસે એક ખંબા નામની નાનકડ� જગ્યા
હતી, �યાં ખેતીવાડ��ું કામ થ� ું હ�.ું હરાર ્ના બનાવ વખતે
હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ મદ�નાથ
એ જગ્યાએ જતા રહ્યા . આ એ જ જગ્યા છે �ને હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામે. ઉસ્માનની �ખલાફતમાં પોતા�ું
રહ�ઠાણ બનાવ્�ું હ�ુ.
હરાર ્ના બનાવ વખતે મરવાનને પોતાની તથા
પોતાના બાલ બચ્ચાઓની સલામતીનો ભય લાગ્યો કારણ ક
��
ુ ુ મતની નજર તેનાથી ફર� રહ� હતી અને તે રાજસ�ાની
ખફગીમાં આવી ગયો હતો. આથી તે અબ્�ુલ્લાહ �બન ઉમ
પાસે પોતાના તથા પોતાના બાલ બચ્ચાંના રક્ષણ કરવા
િવનંતી લઈને ગયો એણે ક�ું ક� મને માર� ઔરતોની
બે�ર
ુ મતીનો ડર છે . અબ્�ુલ્લા બીન ઉમર� સાફ ઈન્કાર ક
દ�ધો ક� મારાથી એ થઈ શકશે ન�હ. ત્યાંથી િનરાશ થઈને એ
હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ પાસ
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આવ્ય. પોતે અને પોતાના બાલ બચ્ચા ભયમાં છે એ વા
આપ આગળ ધર�ને આપનાથી રક્ષણની અઝર્  , હઝરત
�ણતા હતા ક� ખાનદાનનો આ �ુ નો અને કટ્ટર �ુશ્મન
અને કરબલાના બનાવ વખતે � �ુશ્મનાવટ ભય� ભાગ
ભજવ્યો હતો તેનો ઘડ�ભર માટ� પણ મનમાં ખ્યાલ લાવ્
વગર એની દરખાસ્ત ઝટ �સ્વકાર� લીધી અને ફરમાવ્�‘વા�ં
તો બહ�તર તો એ થશે ક� તમે તમારા બાલ બચ્ચાંઓને માર�
પાસે ખંબા મોકલી આપો. �યાં મારા બચ્ચાં રહ�શે ત્યા
તમારા પણ બચ્ચાં રહ�શ. ’ એણે તેથી પોતાના બાલ બચ્ચાં
એમની પાસે મોકલી આપ્ય. તેમાં હ. ઉસ્માનની �ુત્
આયશા પણ હતા. અને આપે તેમની �ુરતી �હફાઝત કર�.
એક �દવસ �ુ�સ્લમ �બન અકબાએ હઝરત ઈમામે
ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવ. આપ એની
પાસે પહ�ચ્યા એ પહ�લાં તેણે આપન

, તથા આપના

ખાનદાનની �ુરાઈ કર�ને ન �ણે �ું �ું બોલી નાખ્�ું પણ
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અલ્લાહ ર ! આપનો રોઅબ ક� �વા આપ એની પાસે ગયા ક�
તરત જ તાઝીમ માટ� ઉભો થઈ ગયો , વાતચીત કર� લીધા
બાદ આપ ઉઠ�ને ચાલ્યા ગયા પછ� કોઈએ એને ક�ુ

, ત�

એમની એટલી શાનદાર તાઝીમ શા માટ� કર� ? એણે જવાબ
આપ્યો ક� મ� ઈરાદા�ૂવર્ક તેમ નથી ક� , એમના જલાલ અને
રોઅબના કારણે મારાથી તાઝીમ થઈ ગઈ છે .

*****
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ુ આબેદ�ન
હઝરત ઈમામે ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામથી બયઅત ક�મ
લીધી ?
ઈિતહાસકારો એ વાત પર એકમત છે ક� હરાર ્ના
બનાવ પછ� યઝીદની બયઅત કર� લીધી ન હોય અને કત્લ
થવાથી બચી ગયો હોય એવો એક પણ મદ�નામાં

શોધ્ય

જડ� તેમ ન હતો. પણ હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામે યઝીદની બયઅત ન કર� હોવા છતાં આ
સલામત હતા. હક�કત એ છે ક� આપથી બયઅત તલબ
કરવાની કોઈનામાં �હ�મત નહોતી , અલ્લામા જલાલ �ુસૈની
િમસર� પોતાના �ુસ્તક અલ �ુસૈનમાં લખે છે ક� યઝીદનો
�ક
ુ મ હતો ક� બધાથી બયઅત લેવી પણ હઝરત ઈમામે
ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને આ સંબંધમા

હ�રાન
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કરવા ન�હ. ન�હ તો બયઅત તલબ કરવાથી �ાંક એ પણ
�સ
ૈ ી �કરદાર અપનાવી લેશે અને એક નવો હંગામો ઉભો
ુ ન
થઈ જશે.
મદ�નાને ખેદાન મેદાન કર�ને �ુ�સ્લમ �બન
અકબા �હ.સ. ૬૨માં મદ�નાથી જવા નીકળ્ય. રસ્તામાં એ
�બમાર પડ�ો અને એ �ુશ્મને એહલ બૈત જહ ન્નમ વાસીલ
થઈ ગયો. મરતી વખતે એ હસીન બીન નમીરને પોતા

નો

�નશીન બનાવતો ગયો. હસીન બીન નમીર� મકકા જઈને
ખાનએ કાઅબા પર પથ્થર વરસાવ્યા અને તેને આ
લગાડ� દ�ધી , પછ� શહ�રને ફરતો સખ્ત ઘેરો ઘાલ્.
અબ્�ુલ્લા �બન �બેરને પકડ�ને તેનો એ વધ કરવા ચાહત
હતો. ઘેરો ઘાલ્યાને ચાલીસ �દવસ િવત્યા હશે ત્યાં તો યઝ
પલીત જહન્નમ વાિસલ થઈ ગયો. યઝીદના મરણથી ઈબ્ને
�બેર�ું જોર વધ્�ુ અને તેણે ગલ્બો હાિસલ કર� લીધો અને
નમીર� ઘેરો ઉઠાવીને ત્યાંથી નાસી જ�ું પડ�ુ.
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એ ત્યાંથી નાસીને મદ�ના આવ્. મદ�નામાં
એના રહ�ઠાણ દરિમ યાન એ મલઉન એક રાતે અનાજ અને
તેવી જ બી� સામગ્રીઓ મેળવવા માટ� એ થોડાક ઘોડ
સવારો સાથે ગામડા તરફ ગયો. રસ્તામાં એનો હઝરત
ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ સાથે ભેટો થ
ગયો. હઝરત ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ સાથે ક�ટલાક �ટો હત
�ના પર અનાજ લાદ� � ું હ�.ું એમણે આપનાથી એ અનાજ
ખર�દવા ચા�ુ,ં આપે ફરમાવ્�ું �ું એમ જ લઈ . અમે તેને
વેચી શકતા નથી. (કારણક� તેઓ એ અનાજ મદ�નાના
ગર�બ લોકોમાં મફત તક સીમ કરવા માટ� લઈ જઈ રહ્ય
હતા.) એણે �ુછ�ું આપ�ું નામ �ું છે

? આપે ફરમાવ્�ું:

અલી ઈબ્�ુલ �ુસૈ. પછ� આપે તે� ું નામ � ૂછ�ું , તો એણે
ક�ું મા�ં નામ હસીન બીન નમીર છે . અલ્લા

ર� આપની

કરમનવાઝી-ઉદારતા ક� આપે એ �ણી લીધા છતાં ક� તે
મારા બાપના કાિતલોમાંથી છે છતાંય આપે તેને બ�ું અનાજ
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મફત આપી દ��ું (અને ફક�રો માટ� અનાજનો બીજો
બંદોબસ્ત કય.) એણે જયાર� આપની મહ�રબાની અને
ઉપકારની આવી અ�ુપમ ઉદારતા જોઈ અને આપને સાર�
ર�તે ઓળખી લીધા તો કહ�વા લાગ્ય. યઝીદ તો જહ�મ
વાસીલ થઈ �ુ�ો છે . �ખલાફતનો આપથી કોઈ વધાર�
હકદાર નથી , આપ માર� સાથે શામ ચાલો �ુ ં આપને
�ખલાફતના તખ્ત પર બેસાડ� આપી. આપે ફરમાવ્�ું ક� �ું
�ુદા સાથે અહદ કર� �ુ�ો �ં ક� "�ુ ં હવે ઝાહ�ર� �ખલાફત
ક�ુલ કર�શ ન�હ , એટ�ું ફરમાવીને આપ ઘરમાં તશર�ફ
લઈ ગયા.
અલ્લામા ઈબ્ને તલ્હા શાફઈ લખે છે ક� હઝ
ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ મદ�નાના સ
ગર�બ ઘરોની પરવ�રશ ફરમાવતા હતા. અને બધી જ�ર�
સામગ્રીઓ એમના ઘર� �ુદ પહ�ચાડ� આવતા હ. એમાનાં
ક�ટલાક એવા ઘરો હતા �ને આપ �ણવા

�ુધ્ધા દ� તા
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નહોતા ક� રાતે કોણ એમના ઘર� પહ�ચાડ� �ય છે . આપ
રોટલી અને લોટની બોર�ઓ પોતાની પીઠ પર લાદ�ને
એમના ઘર� પહ�ચાડ� આવતા, આ િસલિસલો આપની હયાતી
�ુધી �ર� રહ્.
મૌ. ઝા�કર �સ
ુ ૈન લખે છે ક� અબ્�ુલ્લાહ ઈબ્
�બૈરને આલે મોહમ્મદ સાથે �ુશ્મની હ.
હઝરત ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની શહાદ
ુ ન
બાદ એણે �ખલાફત માટ� સેવેલાં સ્વપ્ના �ૂરાં થતાં લાગ્
કારણ ક� �હ.સ. ૬૧માં મકકામાં અને �હ.સ.૬૨માં શામના
ક�ટલાક ઈલાકા અને તે િસવાયના બી� બધા ઈસ્લામી
દ� શોમાં એની બયઅત કર� લેવામાં આવી. અક�ુલ ફર�દ
અને મોરવ્વે�ુજ ઝહબમાં છે ક� એ�ું જોર ઘ�ું વધી ગ�ું
એટલે એણે �ુત્બામાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સ

ની

મ�ઝમ્મત કર� અને૪૦ �દવસ �ુધી એણે �ુત્બામાં દો�દ
નહ�. વળ� એણે મોહમ્મદ�

હન�ફયા, ઈબ્ને અબ્બાસ તથ
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બી� હાશમી ઓને બયઅત માટ� બોલાવ્ય. એમણે ઈન્કાર
કય� તો િમમ્બર પરથી એમના માટ� અયોગ્ શબ્દો વાપયા ,
જયાર� પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
નામ ન લેવા�ું તો એતરાઝ કરવામાં આવ્યો ત્યાર� એણ
ુ
એવો �ુલાસો કય� ક� ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ�ું નામ �ુત્બામાં લેવાય છે તેથી હાશમી
બ�ુ �લાય છે .
મોહમ્મદ� હ

�ફયા અને ઈબ્ને અબ્બાસ

બયઅતનો ઇન્કાર કરવાથી એણે તેમના િવ�દ્ધ
વાપરવા�ું નકક� ક�ુ.� અને એમને પંદર હાશમીઓ સાથે
ક� દખાનામાં �ુર� દ�ધા , પછ� ક� દખાનાના દરવા� પર
બળતણની લાકડ�ઓ ખડક� અને તેમને ધમક� આપી ક� જો
બયઅત ન�હ કરશો તો તમને બધાને બાળ� �ુક�શ. આવી જ
ર�તે હાશમીઓએ બયઅતનો ઈન્કાર કરતાં એક વાર પહ�લા
પણ આ�ું કરવામાં આવ્�ું હ�ુ.
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પણ તે આ કામ કર� શક� તે પહ�લાં �ુખ્તાર�
એમની મદદ માટ� એક સેના અબ્�ુલ્લાહ જદલીની દોરવણ
હ�ઠળ મોકલેલી. સેના ત્યાં વખતસર આવી પહ�ચી અને તેણે
એ �ુઝગ�ને �લોમાંથી છોડાવીને તાયફ પહ�ચાડ� દ�ધા.
હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલા
�ફત્નાનો ઉલ્લેખ કરતા રહ�તા હ

, તે� ું કારણ આ તેની

સતામણીઓ હતી. અલ્લામા શબલન્� લ છે ક� અ�ુ હમ્ઝા
શેમાલી�ું બયાન છે ક� �ુ ં એક �દવસ હઝરતની �ુલાકાત
કરવા એમના ઘર પર હાજર થયો પણ આપ ઘરના �દરના
ભાગમાં હતા. એટલે મ� અદબના િવ�દ્ધ ગણીને તેમને સા
ન કય�. આપ થોડ�વાર પછ� �ુદ બહાર તશર�ફ લાવ્યા અને
મને સાથે લઈને એક તરફ રવાના થયા. રસ્તામાં આપે એક
�દવાલ તરફ ઈશારો કર�ને ક�ું , અ�ુ હમ્ઝા �ું એક �દવસ
સખ્ત રંજ અને ગમની હાલતમાં આ �દવાલને અઢ�લી ઉભો
હતો અને િવચાર કર� રહ્યો હતો ક� એક �ફત્નાથી બ
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હાિશમને ક�મ બચાવવા. એટલામાં એક સાફ �ુથરા કપડા
પહ�ર�લ શર�ફ અને �ુકદ્દસ ચહ�રાનો �ુ�ષ માર� પાસે આવ્
અને કહ�વા લાગ્ય. તમે આમ ક�મ ફ�કરમાં ઉભા છો

? મ�

ક�ું મને આ �ફત્નાએ ગમગીન બનાવી દ�ધા છ , એજ માર�
�ચ�તા અને પર� શાની�ું કારણ છે . એ �હ�મત આપતા બોલ્યા
�ચ�તા કરવા�ું છોડ� દો � �ુદાથી મોહબ્બત કર

છે �ુદા

એની અવશ્ય મદદ કર� છ. � એનાથી તલબ કર� છે , એ તેને
એ આપે છે . એમ કહ�ને એ �ુકદ્દસ �ુ�ષ માર� નઝરોથ
ગાયબ થઈ ગયા. અને હાિતફ� ગયબે િનદા આપી ક� આ �
�ુ�ષ તમારાથી

વાતો કર� રહ્યો હતો તે હઝરત �ખઝ
(��ુ લ અબ્સા, પા.

અલ�ય્હસ્સલામ હ.
૧૨૯)

*****
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ુ ્રની જબા
યઝીદની કહાની �ત
યઝીદના મરવા બાદ એના �ુત્ર અ�ુ લયલ
મોઆિવયા બીન યઝીદને ખલીફા બનાવવામાં આવ્યો એ તે
પદને �સ્વકારવા રા� નહોત. કારણ ક� એ સ્વભાવથી
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની મોહબ્બત પર પેદા થ
હતો અને તેમની ઔલાદને દોસ્ત રાખતો હત. હબી�ુસ
સૈરની �રવાયત �ુજબ એણે લોકોને ક�ું

, "મારા માટ�

�ખલાફત સઝાવાર અને �ુનાિસબ નથી. �ુ ં જ�ર� સમ�ુ �ં ક�
આ બાબતમાં �ુ ં તમાર� રહબર� ક�ં અને તમને બતાવી આ�ું
ક� એ મન્સબ(પદ) કોના માટ� શોભાસ્પદ છ. સાંભળો હઝરત
ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ મો�ુદ . એમની
�દર કોઈ પણ પ્રકારના એબ કાઢ� કાતા નથી. એ તેના
ખરા હકદાર �ુસ્તહક છ. તમે લોકો એમને મળો અને તેમને
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એ પદ ક�ુલ કરવા રા� કરો , જો ક� �ુ ં ��ું �ં ક� તેઓ
ક�ુલ ન�હ કર� .
મૌ. ઝા�કર �સ
ુ ૈન લખે છે ક� �હ.સ. ૬૪માં યઝીદ
જહ�મ વાસીલ થયો ત્યાર� શામમાં મોઆિવયા �બન
યઝીદની બયઅત કરવામાં આવી. અબ્�ુલ્લાહ �બન �બેરન
હ��ઝ તથા યમનમાં અને ઉબય�ુલ્લાહ �બન �ઝયાદની
ઈરાકમાં િનમ�ુકં કરવામાં આવી. મોઆવીયા �બન યઝીદ
નમ્ર સ્વભા , સરળ અને નેક �ુવાન હતો. એ પોતાના
ખાનદાનની ખતાઓ અને �ુરાઈઓને િતરસ્કારની નઝર�
જોતો હતો. તેમજ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ અનઔલાદ�
અલીને �ખલાફતના સાચા હકદાર ગણતો હતો.
ઈસ્લામ પ. ૩૭)

(તાર�ખે

સમકાલીન અલ્લામા લખે છે ક� �.સ.

૬૪માં યઝીદ મય� એટલે તેના �ુત્ર મોઆિવયાને ખલીફ
બનાવવામાં આવ્ય. એણે ચાલીસ �દવસ અને ક�ટલાકના
કથન �ુજબ પાંચ મહ�ના �ખલાફત ભોગવી. એ પછ� એણે
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�ુદ પોતે �ખલાફતનો ત્યાગ કય� અને પોતાની �તને
�ખલાફતથી અલગ કર� દ�ધી. �ખલાફતની �હ�રાત તેણે આ
ર�તે કર�. એક �દવસ એ િમમ્બર પર ગયો અને થોડ�વાર
�ુધી િમમ્બર પર ખામોશ બેઠો રહ , પછ� એણે બોલવા�ું
શ�ં ક�ુ� , "લોકો ! મને તમારા પર રા�ય કરવાની �ુતલક
ખ્વાહ�શ નથ, કારણ ક� તમાર� � વાતને નાપસંદ ક�ં �ં તે
સામાન્ય પ્રકારની નથી બલ્ક� ઘણી ભયંક. એ માટ� ક� �ુ ં
તમારા લોકોની �ખલાફતથી મોટા અઝાબમાં �ુબ્તેલા �.
અને તમે લોકો પણ માર� ��
ુ ુ મતના સબબે સખ્ત �ુસીબતમાં
ફસાયા છો. સાંભળ� લ્યો ક� આ �ખલાફત માટ� એ મહાન
�ુ�ગર્ હસ્તી સાથે લડાઈ કર� ક� � તેનાથી ક�ટલાક લોકોથ
પણ વધાર� �ુસ્તહક હતા અને તે હઝરત આ �ખલાફત માટ�
માત્ર બલ્ક� બી� ક�ટલાક લોકોથી વધાર� અફઝલ .
ુ
એટલા માટ� ક� એ હઝરત ર�ુ�લ્લાહના કરાબતદાર હત
.
હઝરતના ફઝાએલ ઘણા હતા. �ુદાથી હઝરતને બધાથી
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, હઝરત બધા સહાબીઓ

�ુહા�રોથી વધાર� અઝી�ુલ કદ , બધાથી વધાર� બહા�ુર ,
બધાથી વધાર� ઈલ્મવાળ , બધાથી પહ�લા ઈમાન લાવનારા ,
બધાથી વધાર� �ચો અને અશરફ દરજ્જો ધરાવનારા અને
બધાથી પહ�લા હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમથી સંગત રાખવાનો ફખ્ર ધરાવનારા .
આ બધા ફઝાએલ ઉપરાંત એ જના

ુ
બે ર�ુ�લ્લાહ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના િપત્ર
જમાઈ, અને હઝરત ર�ુલે

,

�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમના દ�ની ભાઈ હત. �મનાથી હઝરતે
ક�ટલીકવાર ભાઈચારો ફરમાવ્ય. જનાબે હસનૈન જ ન્નતના
જવાનોના સરદાર અને ઉમ્મતમાં બધાથી અફઝલ અને
ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની ગોદ
પરવર�શ પામેલા અને ફાતેમાએ બ� ુલના બે ફરઝંદ હતા.
અથાર ્ત �રસાલત પાક અને પા�કઝા �ૃક્ષના બે �લ .
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એમના િપદર� �ુ�ગર્વાર હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ  ,
આવા �ુ�ગર્ સામે �ઓ મા�ું �ચકવા � ર�તે તૈયાર થયા
તેથી તમે લોકો સાર� પેઠ� વા�કફ છો. એના ઈરાદામાં
કામયાબી મળ� અને એના �ુિનયાના બધા કામો બની ગયા
પણ જયાર� અજલ આવી ગઈ , અને મોતના પં�એ તેને
પોતાની �ુગલમાં
ં
મજ�ુતીથી જકડ� લીધો , તો એ પોતાના
�ુ�ૃત્યોમાં એવી ર�તે �ગરફતાર થઈને રહ� ગયો ક� એકલો
કબરમાં પડ�ો છે , અને � � �લ્મો કયાર્ હતા તે પોતાન
સામે તેને જોઈ રહ્યો . અને � સ�ાનો કોરડો એણે
�ફરઔનીયત ભર� ર�તે ચલાવ્યો હતો તેની ભયંકરતા
પોતાની નઝરો સામે ઉભેલી િનહાળ� રહ્યો . એ �ખલાફત
મારા બાપ યઝીદને �ુપ્રદ થઈ તો મારો બાપ યઝીદ
�ુમરાહ�માં પડ�ો અને તમો લોકોની ��
ુ ુ મત પોતાના હાથમાં
લીધી. મારો બાપ એની અણઈસ્લામી ચેષ્ટ , જહાલતભર�
પ્ર�ૃિ�ઓ અને કાળાં �ૃત્યોના કારણે ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્
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અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની ઉમ્મતનો ખલીફો અ
સરદાર બનવા માટ� કોઈ ર�તે અહલ નહોતો પણ એ
પોતાની નફસ પરસ્તીના સબબે �ુમરાહ� કરવા પર આમાદા
થઈ ગયો. એ પોતાના ખરાબ કામોને સારા સમ�યો અને આ
તેની �ુસમજતાના કારણે એણે �ુિનયામાં � �ધકાર ફ�લાવ્યો
�ુિનયા તેનાથી વાક�ફ છે . એની નફફટાઈ એટલી વધી ગઈ ક�
તે અલ્લાહથી �ુકાબલો અને બંડ કરવ

�ુધ્ધા તૈયાર થઈ

ગયો અને હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમથી એટલી બગાવત કર� ક� તેમની ઔલાદ�ું �ૂન
વહ�વડાવવા પર કમર ક સી લીધી. પણ એની રાજસ�ાનો
દોર �ુંકો નીવડ�ો અને તેનો �લ્મ ખતમ થય. એણે કર� લા
કાળા કામાઓની તે મ� ચાખી રહ્યો છે અને પોતાના કર�લ
�ુના�હત �ૃત્યોને કારણે કબરમાં બલામાં ફસાઈને પડ�ો છ.
અલબ� એના � ૂના મરક�ના પ�રણામો અને ર� ડલ
� ા લોહ�ના
�ચહ્નો હ� બાક� છે અને તે પણ એ જગ્યાએ પહ�ચ્યો
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માટ� એણે પોતાના �ુકમ�ના ભંડોળ ભેગા કયાર ્ હતા અને હવે
પોતે બાંધલ
ે ા પાપના ભારાઓ માટ� પ્ર�ાતાપ કર� રહ્યો
પણ �ાર� ક� જયાર� પ્ર�ાતાપથી તેને કશો ફાયદો થવાન
નથી અને તે એવા અઝાબમાં પડ� ગયો છે ક� અમે તેની
મોતને �ુલી ગયા અને તેની �ુ દાઈ પર અમને અફસોસ
નથી થતો. બલ્ક� તે�ું � :ખ છે ક� હવે એ ક�વી મોટ� આફતમાં
સપડાયો છે ! કાશ , એ મા�ુમ થઈ �ત ક� એણે ત્યાં �ું
બહા�ું ઘડ�ું અને પછ� તેને એ બહાનાઓનો શો જવાબ
મળ્ય. �ું તેને તેના �ુનાહોના અઝાબમાં નાખી દ� વામાં
આવ્યો અને તે પોતાના �ુરા કામોની સ� ભોગવી રહ્યો ?
મા�ં તો અ�ુમાન છે ક� એમજ થ�ું હશે.
આટ�ું બોલી રહ્યા પછ� એનો �ુમો ભરા
આવતાં એ બોલતો બંધ થયો અને ઘણીવાર �ુધી ચીસો
પાડ�ને રડતો રહ્. પછ� એણે ફર� બોલવા�ું શ� ક�ુ� અને
કહ�વા લાગ્ય. "હવે મને મારા ઝા�લમ ખાનદાનનો ત્રીજ
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ખલીફો બનાવવામાં આવ્યો છે અને � લોકો મારાથી રા� છે
તેના કરતાં મારા દાદા અને બાપના �લ્મોના કારણે મારા
પ્રત્યે �ુસ્સો ધરાવનારા લોકોની સંખ્યા વધા.
"ભાઈઓ, તમારા �ુનાહોનો ભાર ઉપાડવાની
મારામાં તકાત નથી અને �ુદા મને એ �દવસ ન દ� ખાડ� ક� �ુ ં
તમો લોકોની �ુમરાહ�ઓ અને તમાર� �ુરાઈઓના ભારથી
લદાએલો તેના દરબારમા પહ��ુ.ં હવે તમો લોકોને તમાર�
��
ુ ુ મતના બારામાં ઈખ્તીયાર છે ક� તે મારા પાસેથી લઈ લો
અને ચાહો તેને હવાલે કર� દો. મે તમાર� ગરદન પરથી
માર� બયઅત ઉઠાવી લીધી. "વસ્સલા
� િમમ્બર પર બેસીને મોઆિવયા �બન યઝીદ
�ુત્બો આપી રહ્યો હતો તેના નીચે મરવાન બીન હકમ બે
હતો. �ુત્બો ખતમ થતાંની સાથે એ બોલ્યો �ું નવી �ુ�ો
�ર� કરવાનો ઈરાદો છે ? મોઆિવયાએ તેના જવાબમાં ક�ુ,ં
આપ માર� પાસેથી ભલા થઈને તશર�ફ લઈ �ઓ , �ું મને
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? �ુદાની કસમ �ુ ં

તમાર� �ખલાફતમાં કોઈ મ� નથી પામી રહ્

, અલબ�

એની કડવાશ સતત ચાખી રહ્યો . �વા લોકો આગળના
જમાનામાં હતા તેવા જ લોકો માર� પાસે લઇ આવો. એ
િસવાય � તાર�ખથી આ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ �વ
�ુ�ગર્ હસ્તી �મની અદાલતમાં કોઈપણ �તનો શક કોઈન
પણ હોઈ શક� નહ� તેમને એનાથી હઠાવ્ય. �ુદાની કસમ

,

અગર આ કોઈ નફાની ચીઝ છે તો મારા બાપે તેનાથી
�ુક્સાન ઉપાડ�ું અને �ુનાહોનો ભંડોળ જ ભેગો કય� અને
અગર કોઈ �ુર� વબાલની ચીઝ છે તો મારા બાપને એનાથી
�ટલી �ુરાઈ હાિસલ થઇ બસ એ �ુરતી છે !.
આટ�ું બોલ્યા પછ� યઝીદનો �ુત્ર મોઆવી
િમમ્બર પરથી ઉતર� ગયો પછ� એની માં અને બી� સગા
સબંધીઓ એની પાસે ગયા. એમણે જો�ું ક� બેઠો બેઠો રડ�
રહ્યો હ. એની માંએ તેને ક�ું ક� કાશ , � ું હયઝની હાલતમાં
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ખતમ થઈ �ત તો સા�ં હ� ું ક� માર� આ �દવસ જોવાનો
વારો ન આવ્યો હો. મોઅિવયાએ જવાબ આપ્ય. �ુદાની
કસમ, �ુ ં પણ એ જ તમ ન્ના ક�ં �ં. પછ� એણે ક�ું , "અગર
મારા રબે મારા પર રહમ ન કર� તો મારો �ટકારો કોઈ ર�તે
થઈ શકવાનો નથી.
તેઓએ ત્યાર પછ� મોઅિવયાના ઉસ્તા
મક�ુસને ક�ું એ � કંઈ અત્યાર� કર� રહ્યો. એ બધામાં
વાંક તારો જ છે , ત� જ એને આવી વાતો શીખવી છે , ત� જ
એને ��
ુ ુ મતથી અળગો થવા પ્રે

, ત� જ એના �દલમાં

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ અને ઔલાદ� અલ
અલ�ય્હસ્સલામની મોહબ્બતના બીજ વાવ્યાં અને મજ
બનાવ્યા છે અને ત� જ આ �બદઅતોને એની નઝરમાં પસંદ
કરવા લાયક ઠ�રવી છે ક� �થી તેણે આવો �ુત્બો આપ્યો .
મક�ુસે જવાબ આપ્યો ક� મારો એમાં �ુદ્ હાથ નથી. એણે
આ બ�ું માર� િશખામણ ક� િશક્ષણથી નથી ક�. પરં � ુ એ તો
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પેદા જ અલી અલ�ય્હસ્સલામની મોહબ્બત પર થયો છે અ
બાળપણથી એમને પ્રેમ કરતો આવ્યો. પણ એ લોકોએ
તેના બચાવને �બલ�ુલ ક�ુલ ન રાખ્યો અને કબર ખોદ�ને
તેને એમાં �વતો દાટ� દ�ધો.
(તેહર�ફ�

શહાદતયન,

પા.

૧૦૩)
�ણીતા ઈિતહાસકાર મૌ. ઝા�કર �સ
ુ ૈન લખે છે ક�
મોઆિવયા બીન યઝીદને ઝહ�ર આપવામાં આવ્�ું તેની ઉમર
એકવીસ વષર્ અને અઢાર �દવસની હત. તેની ��
ુ ુ મતનો
સમય ચાર માસ અને એક �રવાયત �ુજબ ચાલીસ �દવસની
હતી. મરવાન ત્યાર બાદ ગાદ� પર આવ્. અને એક જ
વષર્માં મરણ પામ્યો ત્યાર બાદ તેનો �ુત્ર અબ્�ુલ
બીન મરવાન સ�ા�ઢ થયેલ.

*****
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અબ્�ુલ મ�લક �બન મરવાન અને
ુ આબેદ�ન
ઈમામ હઝરત ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલ
�હ.સ. ૬૫માં મરવાનના મરણ બાદ એના �ુત્
અબ્�ુલ મ�લકને શામનો બાદશાહ તસ્લીમ કર� લેવામા
આવ્ય. એ ઉમવીયતનો ખરો ન� ૂનો હતો �ુખ્તાર �બન
અબી ઉબયદા શકફ� અને અબ્�ુલ્લાહ બીન �બેર એન
માગર્માં �તરાય સમાન હત , એ �ૂ ર થયા બાદ એટલે ક�
�હ.સ. ૭૩ના જમાદ�સ્સાનીથી તે આખા ઈસ્લામી દ�શનો એ
હથ્�ુ બાદશાહ બની ગય. ઈબ્ને �બૈર સાથે લડવામાં
હજ્�જ �બન �ુ�ુફ� ઘણો આગળ પડતો ભાગ ભજવ્યો હત
અને પોતાની વફાદાર�નો અ�ુક �ુરાવો �ુરો પાડ�ો હતો.
એટલે અબ્�ુલ મ�લક� તેને �હ�ઝનો ગવનર્ર બનાવી દ�ધ
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અને �હ.સ. ૭૫માં પોતાની � ૂવર્ �દશાની રાજધાની એટલે ક�
ઈરાક, ફારસ, સીસ્તા, �કરમાન, ખોરાસાન અને કા�ુલ
�માં મારવરાઉ�હરનો પણ ક�ટલોક ભાગ શાિમલ હતો , તેને
હાક�મ બનાવી દ�ધો.
હજ્�� પોતાના �હ�ઝના

ગવનર્ર� દોર

દરિમયાન મદ�નાવાસીઓ પર ઘણાં �લ્મો કયાર્ હ. અને
�લ્મના ભોગ બનનારાઓમાં ર�ુ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલ
વ આલેહ� વસલ્લમના સહાબીઓ પણ હત. ઈરાકમાં તેના
૨૦ વષર્ ચાલેલ

ગવનરર� દોર દરિમ યાન એણે લગભગ

અલ્લાહના દોઢ લાખ બંદાઓ�ું �ૂન ર�ડ�ું હ�ુ. મરણ વખતે
�લમાં સડતા પચ્ચાસ હ�ર �ી �ુ�ષો એની �નને રડ�
રહ્યા હ. તંગ અને છત વગરના ક� દખાના એની ઈ�દ
(શોધ) હતી.
(ઈબ્ને ખલ્ક)
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ઈિતહાસકારો લખે છે ક�

,

અબ્�ુલ મ�લક�

હજ્�જના હાથે મકકામાં કાળો ક�ર વતાર્વ્યો તે વખતે એ
એવો ફરમાન �ર� કય� ક�

, ઈમામે હઝરત ઝય�ુલ

આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને ક�દ કર�ને માર� પાસે શામમા
મોકલી દ� વામાં આવે. એ �ુજબ તેમને �ગરફતાર કર�ને
ુ ાં
હથકડ�યો પહ�રાવીને મદ�નાના સીમાડામાં એક તં�મ
રાખવામાં આવ્ય. ઝહર��ું બયાન છે ક�

, �ુ ં તેમને વીદાય

આપવા તેમની પાસે ગયો , માર� નઝર એમની હથકડ�ઓ
અને બેડ�ઓ પર પડતાં માર� �ખમાંથી આ�ું સર� પડ�ાં.
મ� એમને અરજ કર� , કાશ આ લોઢાના ઘર� ણાં આપના હાથપગમાં હોવા કરતાં મારા હાથ-પગમાં હોત તો વધાર� સા�ં
હોત ! આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ુ

, તમે માર� બેડ�ઓ

હથકડ�યો અને વજનદાર તૌકને જોઈને ગભરાઈ ગયા. પણ
સાંભળો મને એની જરા પણ દરકાર નથી. અલ્લામા તલ્હ
બીન શાફઈ લખે છે ક� ઝહર� ત્યાર બાદ મ�લક પાસે ગયા

,
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અને તેણે એમને ક�ુ.ં અય અમીર હ ઝરત ઈમામે ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ પર કોઈ �તનો આરોપ નથી
તાર� ��
ુ ુ મતના મામલાઓમાં જરા �ટલી પણ �દલચશ્પી
નથી લેતા , તેઓ તો ખા�લસ અલ્લાહવાળા છે અને �ુદા
િસવાય કોઈથી તેમને મતલબ નથી અને તેઓને રાજના
કામમાં મા�ું મારવાની લગીર પણ પડ� નથી.
(મતાલે�સુ ્સોઉલ પ. ૨૬૪)
અલ્લામા ઈબ્ને હજર�  ક� લખે છે ક� ઝહર� એ
વાત કયાર ્ બાદ અબ્�ુલ મ�લક ઈબ્ને મરવાને હજ્�
લખી મોકલાવ્�ું ક� બની હાિશમની પજવણી કરવા ક� તેમ�ું
લોહ� ર� ડવાથી �ૂ ર રહ�જો. અલ્લામા શબલં� લખે છે ક�
બાદશાહ� હજ્�જ �બન �ુ�ુફને તેમને ન�હ રં�ડવાના
ફરમાન�ું કારણ એ જણાવ્�ું હ�ું ક� બની ઉમય્યાના ઘણા
ખરા બાદશાહો એમને સતાવ્યાને કારણે જલ્દ� હલાક થય
છે . આ ફરમાન બાદ હઝરત અ�ુ તા�લબની ઔલાદ
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હજ્�જના હાથથી �ુર�ક્ષત રહ�વા પામી .
(તાર�ખે ઈસ્લામ . ૧/પા�-ંુ ૧૪૧)

*****
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ુ આબેદ�ન
ઈમામ હઝરત ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલ, કાઅબાએ
મોહતરમનો પાયો અને હજર�
અસ્વદની સ્થાપ
અબ્�ુલ મ�લક� �.સ. ૭૧માં ઈરાક પર સેના
મોકલી અને મ�્અબ �બન �બેરનો

ખાત્મ કય� અને પછ�

અબ�ુલ્લાહ બીન �બેરનો ખાત્મ કરવા માટ� હજ્�જ �બન
�ુ�ફુ ને એક જગી
ં સેના સાથે મકકા �હ.સ. ૭૨માં મોકલ્ય.
ઈબ્ને �બેર� હજ્�જનો સખ્ત �ુકાબલો . ઘણી લડાઈઓ
થઈ, �તે �બેર ઘેરાયો અને કાઅબામાં ભરાઈ બેઠો.
હજ્�� તેને બહાર કાઢવા માટ� કાઅબા પર પત્થરોનો માર
ચલાવ્ય. એટ�ું જ ન�હ બલ્ક , કાઅબાને જમીનદોસ્ત કર�
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દ�ધો. અને તેનો કાટમાળ વગેર� રસ્તા પર ફ�કાવી દ�ધ. તેને
લોકો �ુટં � ક� ઉપાડ� ગયા. ઈબ્ને �બેર �.સ. ૭૨માં
જમા�દઉલ આખરમા મરાયો ત્યાર પછ� કાઅબાને ફર�થી
ચણાવવા તરફ હજ્�� ધ્યાન આપ્. યોજના ઘડાઈ તે
�ુજબ કામ કરવા�ું શ� કર� દ� વા�ુ.ં પણ હ� તો કામની
શ�આત કરવામાં આવી ત્યાં તો એક અજગર આવીને એ
જગ્યા પર બેસી ગયો તેને હટાવ્યા વગર પાયો ખોદાય તે
નહો� ું અને તેને હટાવવાની કોઈ �ુ�ક્ત કાર�ગરોને ન
�ુજવાથી તેઓ હજ્�જ પાસે ગય. હજ્�જ ગભરાયો અને
લોકોને બોલાવીને મશવેરો કય� ક� , હવે �ું કર�ું ? લોકોને
કાંઈ �ુજ પડ� ન�હ પણ તેમાંના એક માણસને િવચાર
આવ્યો ક� 

ઝરત

ઈમામે હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન

અલ�ય્હસ્સલામ હાલ મકકામાં છે અને એ જ�ર કોઈ રસ્
બતાવી શકશે ,

એટલે તેણે પોતાનો િવચાર મજમાને

જણાવ્ય. બધાને લાગ્�ું ક , તે જ ઠ�ક છે અને હજ્�જને પણ
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ઠ�ક લાગ્�ું એટલે તેણે એમને ત્યાં પધારવાની તસ્દ� ફરમા
એ�ું કહ�ણ આપને મોકલાવ્�ુ. આપ પધાયાર ્ એટલે હજ્�
વાત માંડ�ને કર�

અને સામે આવેલી સમસ્યાનો ઉક�લ

માગ્ય. આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું ક� હજ્�જ તમે લોક
કાઅબાને પોતાની િમરાસ સમ� લીધી છે , �બનાએ ઈબ્રાહ�
(કાઅબા)ને ઉખેડ�ને તેનો કાટમાળ રસ્તા પર ફગાવી દ�ધો
અને લોકો તેને �ુટં � ક� ઉપાડ� ગયા , હવે �યાં �ુધી એ માલ
લોકો પાછો આપી ન �ય ત્યાં �ુધી �ુદા તને કાઅબા�ું
નવેસરથી ચણતર કરવા દ� શે નહ�. હજ્�� આપનો જવાબ
સાંભળ�ને �હ�રાત કર� ક� , � માણસ પાસે કાઅબાનો � કંઈ
માલ સામાન હોય તે તેણે પાછા આપી જ�ું અને તેના
ફરમાન પછ� લોકો માલ પાછો લાવ્યા બધો મા

, માટ�

વગેર� પાછો આવી જતાં , આપ અજગર પાસે ગયા. અજગર
હટ� ગયો અને આપે કાઅબાનો પાયો ઠ�ક કય� અને તેના
પર ચણતર કરવા�ું કાર�ગરોને ક�ું : ચણતર કામ જયાર�
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એ તબક ક� પહ�ચ્�ું ક� હજર� અસ્વદની સ્થાપના કરવામ
આવે ત્યાર� એ � �ાચર�પેશ આવી ક� કોઈ આ�લમ , ઝાહ�દ ક�
કાઝી તેને સ્થાપવા જતો તો પોતાના સ્થાને �સ્થર રહ�વા
બદલે હલતો રહ�તો હતો. આખર� ઈમામે હઝરત ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવવામાં આવ્યા આ
"�બ�સ્મલ્લાહ કહ�ને તેને સ્થાિપત કર� દ�ધો અને લોક
"અલ્લાહો અકબરના નારા �ુલંદ કયા.

(દમ્એ સાક�બા �.

૨, પા. ૪૩૭)
આ�લમો અને ઈિતહાસકારો�ું બયાન છે ક�
હજ્�જ બીન �ુ�ુફ� પણ યઝીદ બીન મોઆિવયાની પેઠ�
િમનજિનક (ગોફણ) થી કાઅબા પર પત્થર ફ��ા હત.

*****
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ુ આબેદ�ન
ઈમામ હઝરત ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલ અને અબ્�ુલ મ�લક
�બન મરવાન હજમાં
ઈસ્લામી જગતનો �ુન્યવી બાદશાહ અબ્�
મ�લક �બન મરવાન પોતાની રાજધાનીમાં થઈને મકકા
મોઅઝઝમામાં હજ કરવા આવ્ય. અને ઈસ્લામી જગતના
દ�ની બાદશાહ ઈમામે હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ પણ મદ�નાથી નીકળ� મકકા શર�ફ હજ
બય� ુલ્લાહ અથ� પધાયા. મનાિસક� હજના િસલિસલામાં
બંનન
ે ો સાથ થઈ ગયો. આપ આગળ હતા અને આપની
પાછળ અબ્�ુલ મ�લક હત , તેના માટ� એ ઘણી નાગવાર
બાબત હતી. �તે તેનાથી રહ�વા�ું નહ�. એટલે એનાથી
બોલી જવા�ું �ું તમારા બાપને મ� માર� નાખ્યો છે ક , મારા
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તરફ જોતા નથી ? આપે ઘણી જ નરમાશથી જવાબ આપ્ય,
"�ણે મારા બાપને માયાર ્ છે તેણે પોતાની �ુિનયા અને
આખેરતને ખરાબ કર� લીધી છે . � ું પણ એ હ�સલો રાખતો
હોય તેમ લાગે છે . એણે ક�ું ના .... ના , એ�ું નથી. આપને
� ૂછવાથી મારો મતલબ એ હતો ક� આપ માર� પાસે આવો
તો આપને કંઈક પૈસાથી મદદ ક�ં. આપે જવાબ આપ્યો મને
તારા �ુિનયવી માલની જ�રત નથી મને દ� નારો �ુદા છે .
એટ�ું કહ�ને આપે એ જ જગ્યાએ પોતાની ર�દા(ચાદર)ને
જમીન પર ફ�લાવી અને કાઅબા તરફ ઈશારો કર�ને ક�ું , હ�
મારા મા�લક આને � ું ભર� દ�

, આપના મ�ઢામાથી શબ્દો

બહાર પડવાની સાથે જ આપની ર�દાએ �ુબારક મોતીઓથી
ભરાઈ ગઈ અને આપે તેને રાહ� �ુદામાં આપી દ�ધી.
(જન્ �ુલ ખો�ુદ પ. ૨૩)

*****
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બદ �કરદાર અને �રયાકાર હા�ઓની
િશકલ
હદ�સના ઈમામ ગણાતા ઝહર��ું બયાન છે ક� , �ુ ં
એક વખતે હજના પ્રસંગે ઈમામે હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�
અલ�ય્હસ્સલામની પાસે અરફાતના મેદાનમાં ઉભો હતો અન
હા�ઓને જોઈ રહ્યો હ. અચાનક મારાથી બોલાઈ જવા�ું
ક� મૌલા , ક�ટલા લાખ હા�ઓ હજ કરવા માટ� આવ્યા છ

!

હઝરતે ફરમાવ્�ું જરા પાસે આ. જયાર� �ુ ં �બલ�ુલ પાસે
ગયો એટલે આપે મારા મોઢા પર હાથ ફ�રવીને ક�ું હવે
�ુ ઓ, મ� જો�ું તો આ વખતે લાખો માણસોમાંથી હ�ર� ક
�ટલા માણસની િશકલના માણસો માર� નજર� પડ�ા.
બાક�નાની િશકલો �ુતરા, �ુકકર અને વાંદરા, વ� અને અન્ય
�તના જ બી� �નવરો �વી મને દ� ખાણી. �ુ ં તો આ
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જોઈને ડઘાઈ ગયો. આપે �ુલાસો કરતાં મને જણાવ્�ું ક� �
લોકો ખર� િનય્યત અને અક�દાથી હજ નથી કરતા તેમનો
આજ હાલ થાય છે . અય ઝહર� ખર� િનય્ય. ખરો અક�દો
અને અમાર� મોવદત (મોહબ્બ) વગર � ઈબાદત કરવામાં
આવે છે તે એળે �ય છે .
(તફસીર� ઈમામે હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલ
અને દ�્એ સાક�બા �. ર, પા. ૪૩૮)

*****
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ુ આબેદ�ન
ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામ અને એક મદ� બલ
અલ્લામા શેખ તર�હ� અને અલ્લામા મજલીસ
લખે છે ક� એક બલ્ખનો રહ�વાસી માણસ આલે મોહમ્મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ સાથે ઘણી અક
ધરાવતો હતો. એ જયાર� પણ મકકા હજ કરવા જતો ત્યાર�
મદ�ના ઈમામે હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામન
�ઝયારતનો શરફ હાિસલ કરવા જતો હતો. આપની
�ઝયારતનો શરફ હાંિસલ કયાર ્ વગર એ કદ� પોતાના ઘર�
પાછો ફરતો નહ�. એક વખતે તેની પ�ત્નએ તેને ક�ુ

, તમે

જયાર� પણ હજ કરવા �ઓ છો ત્યાર� ઈમામે હઝરત
ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં ભેટ સોગા
લઈ �ઓ છો પરં � ુ એમણે તમને આજ �દન �ુધી કંઈ પણ
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આપ્�ું નથ. એમ ક�મ ? એણે પોતાની પ�ત્નને આવા શબ્દ
મ�ઢામાંથી કાઢવા માટ� ઠપકો આપ્યો અને ક�ું ક� તૌબા ક ,
હવે પછ� એમની શાનમાં આવા વેણ કદ� ન�હ ઉચ્ચાર. � ું
નથી �ણતી ક� એ ફરઝંદ� ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ છ. અને દ�ન �ુિનયાના મા�લક છે .
એમનાથી મો વદ્ રાખવી આપણી ફરજ છે . એ સાંભળ�ને
તેની પ�ત્નને પોતાની �ુલ સમ�. એ પ્ર�ચાતાપ કરવ
લાગી.
આ વખતે હજનો ઝમાનો આવ્યો એટલે એ હજ
કરવા ગયો , અને રાબેતા �ુજબ ઈમામની �ઝયારત કરવા
મદ�ના ગયો અને આપના હાથ પગ �ુમીને આપના કદમો
પાસે બેસી ગયો. આપે તેના બેસવા બાદ ખા�ું મંગાવ્�ું અને
ઈમામના �ક
ુ મને માન આપીને તે આપની સાથે જમવા બેઠો.
જમી રહ્યા પછ� પેલા બલ્ખીએ આપના હાથ ધોવરાવ
ચાહ્, આપે ક�ું � ું મહ�માન છે , તા�ં એ કામ નથી પણ એણે
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આગ્રહ કર�ને ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામના હાથ ધોવર.
જયાર� હાથ ધોવા�ું વાસણ પાણીથી ભરાઈ ગ�ું એટલે આપે
ફરમાવ્�ું જો તો આ �ું છ

? એણે ક�ું પાણી છે . આપે ક�ું

ન�હ લાલ યા�ુત છે . એણે ધ્યાન થી જો�ું તો આખોય તશ્
(હાથ ધોવા�ું વાસણ) લાલ રં ગના યા�ુતોથી ભર� � ું હ� ું અને
પછ� એવી જ ર�તે એ નીલમ અને પોખરાજથી ભરાઇ ગ�ુ.ં
એટલે ત્રણવાર આમ થ�ું એ જોઈને અજબ થઈ ગ.
હઝરતે તેને ફરમાવ્�ું આ બ�ું તમાર� સાથે લઈ �ઓ અને
તમાર� બીબીને આપી દ� જો અને કહ�જો ક� બીજો કોઈ આ
િસવાય અમાર� પાસે �ુન્યવી માલ નથ. આ માણસ આપની
વાત સાંભળ�ને જરા ભ�ઠો પડ� ગયો અને ક�ું માર� ઔરતે
મને કહ�લી વાતની આપને ક�વી ર�તે �ણ થઈ

? આપે

ફરમાવ્�ું અમને બ�ું મા�ુમ પડ� �ય છ. ત્યાર પછ� એ
ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથી િવદાય થઈને પોતાના ઘર
ગયો અને તેને એ ઝવેરાતો આપીને બધી વાત કર�. તેથી
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ઔરતે ક�ું આવતે વષ� તમાર� સાથે �ુ ં પણ હજ માટ�
આવીશ અને ઈમામની �ઝયારતથી �ુશરર ્ફ થઈ. બી� વષ�
બંને પિત-પ�ત્ન હજ માટ� ઘર�થી નીકળ્યા પણ રસ્તામ
ઔરતનો ઈન્તેકાલ થઈ ગય. એટલે તે માણસ રડતો
પીટતો હઝરતની સેવામાં હાજર થયો. હઝરતે બે રકાત
નમાઝ પઢ�ને ફરમાવ્�ુ , તમે પાછા �ઓ તમાર� ઘરવાળ�
�વતી થઈ ગઈ છે . એ પોતાના ઉતારા પર આવ્યો તો
પ�ત્નને �વતી થયેલી જો. બંને પાછા હઝરતની
�ખદમતમાં આવ્ય. ત્યાર� એની પ�ત્નએ ક� , �ુદાની કસમ
એમણે જ મલે�ુલ મૌતને એમ કહ�ને મને �વતી કર� હતી
ક�, એ માર� ઝાએરા છે અને મ� �ુદા પાસે એની ઉમર ત્રી
વષર્ વધાર� કરાવી છ .
(�નુ ્તખ�ુલ બેહા)

*****
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ુ આબેદ�ન
ઈમામે હઝરત ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામના અખ્
ઈમામે હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલા
ફરઝંદ� ર�ુલ હતા. એટલે તેમની �દર િસરતે મોહમ્મદ��ું
હો�ું લાઝીમ હ�.ું અલ્લામા મોહમ્મદ ઈબ્ને તલ્હા શાફઈ
છે ક� એક માણસે આપને �ુ� ં ભ�ું ક�ું

, આપે ફરમાવ્�ું:

ભાઈ,મ� તા�ં કંઈ બગાડ�ું નથી. હા , તાર� જો કોઈ હાજત
હોય તો � ું મને જણાવ એટલે �ુ ં તે �ુર� કર� આ�ું એ
શરિમન્દો થઈ ગયો અને આપના અખ્લાકનો  મો પઢવા
લાગ્ય.
અલ્લામા હજર ઈબ્ને 

ક� લખે છે ક� એક

માણસે આપની �ુરાઈ આપના મ�ઢા પર કર� આપે તેના પર
ધ્યાન ન આપ્�. એટલે એણે ક�ું , �ુ ં આ બ�ું તમારા માટ�
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કહ� રહ્યો . આપે ફરમાવ્�ું ક� �ું �ુદાના એ �ુકમ પર ક�
"�હ�લોની વાતની પરવા ન કરો, તેના પર અમલ ક�ં �ં.
અલ્લામા શબલં� લખે છે ‘એક માણસે આપને
આવીને ક�ું ક� ફલાણો માણસ આપની �ુરાઈ કર� છે . આપે
ફરમાવ્�ુ, મને એની પાસે લઈ ચાલો. ત્યાં પહ�ચીને આપે
પહ�લાં માણસને ક�ું જો મ� એ�ું ક�ુ� હોય તો �ુદા મને માફ
કર� અને ન�હ ક�ુ� તો �ુદા તને માફ કર� ક� તે મારા પર
બોહતાન લગાડ�ો છે .
એક �રવાયતમાં છે ક� આપ એકવાર મસ્�દથી
બહાર નીકળ્યા તો એક માણસ આપને સખ્ત શબ્દોમ
ભાંડવા લાગ્ય , આપે ફરમાવ્�ું કોઈ હાજત રાખતો હોય તો
બતાવ ક� �ુ ં �ુર� કર� આ�ુ.ં વા�, લે આ પાંચ હ�ર �દરહમ.
પેલો માણસ ભ�ઠો પડ� ગયો.
એક �રવાયતમાં છે ક� એક માણસે આપના પર
બોહતાન બાંધ્�ુ. આપે ફરમાવ્�ુ, માર� અને જહ�મની વચ્ચે
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એક ખાઈ છે અગર �ુ ં એ ખાઈ વટાવી ગયો તો ચાહ� તે કહ�
મને તેની પરવા નથી. અગર �ુ ં તેને વટાવી ન શ�ો તો ત�
�ુરાઈ કર� છે તેનાથી વધાર� �ુરાઈનો �ુસ્તહક �.
અલ્લામા દમીર� લખે છે ક� એક શામી હઝરતને
ગાળો દઈ રહ્યો હ. હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામે તેને ફરમાવ્, ભાઈ તમે કોઈ પરદ� સી લાગો
છો ? વા�ં, તો પછ� તમે માર� સાથે ચાલો. માર� ત્યાં રહ�વા�ું
રાખો અને � હાજત રાખતા હો તે બતાવો એટલે �ુ ં �ુર� કર�
આ�ુ.ં એ માણસ શરિમન્દો થઈને ચાલ્યો ગ.
અલ્લામા તબર� લખે છે ક� એક માણસ

આપને

ક�ું ક� ફલાણો માણસ આપને �ુમરાહ અને �બદઅતી કહ� છે .
આપે ફરમાવ્�ુ, અફસોસ છે ક� તમે એની મૈત્રી અને સંગતન
ખ્યાલ ન કય� અને તેની મારા પાસે �ુરાઈ કર� દ�ધ.
સમ� લે ક� એ ગીબત છે . હવે પછ�થી એ�ું ન કરતા.
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જયાર� પણ કોઈ માંગનારો આપના પાસે આવતો
તો આપ ઘણા �ુશ થઈ જતા અને ફરમાવતા હતા. �ુદા
તા�ં ભ�ું કર� , � ું મા�ં આખેરત�ું ભા�ું ઉપાડવા આવી ગયો
છે .
હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલા
સહ�ફએ કામેલામાં ફરમાવે છે . "�ુદાવંદા � ું મારો કોઈ પણ
દરજ્જો ન વધાર� પણ એટ�ું કર� ક� �ુદ માર� પાસે મને
ઘટાવ� અને મારા માટ� કોઈ ઝાહ�ર� ઈઝઝત ન પેદા કર�
પણ એ ક� મારા માટ� એટલી બાતેની �ઝલ્લત પેદા કર� દ�.

*****
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ુ આબેદ�ન
હઝરત ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામ અને સહ�ફએ કામે
સહ�ફએ કામેલા આપની દોઆઓનો અ� ૂલ્ય
ુ ાર ઈલ્મો અને લાભો સમાએલા
સંગ્રહ . તેની �દર બે�મ
છે . એ �હ.સ. ની પહ�લી સદ�ની �ૃિત છે . એને આ�લમોએ
"ઝો�ુર� આલે મોહમ્મદ અને"ઈન્�લે અહલબૈત કહ� છે અને
તેની સચ્ચાઈથી ભર�લી સચોટ અને �ુંદર શૈલ

, ફસાહત

અને બલાગતને જોઈને તેને આસમાની �કતાબો અને અશર
પરના લવહ� મહ��ઝમાં લખાએલા સહ�ફાઓનો દરજ્જો
આપ્યો છ. એની ચાલીસ શરહ લખાઈ છે �માં
ર� યા�સ્સાલેહ�ન માર� ન�ક બધાથી સરસ શરહ છ.

*****
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હશ્શામ બીન અબ્�ુલ મ�લક અન
ફરઝદક શાએરનો ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામની શાનમાંસીદો
હશ્શા, અબ્�ુલ મ�લક બીન મરવાનનો �ુત
હતો. �હ.સ. ૧૦પ માં �ખલાફતના તખ્ત પર આવ્યો હ.
એક વખતે તેના બાપના રાજ અમલ દરિમ

યાન તે હજ

કરવા બય� ુલ્લાહ ગય. હજના મનાસીક અદા કરવાના
િસલિસલામાં તવાફથી ફાર� ગ થયા બાદ એ હજર� અસ્વદને
બોસા દ� વા માટ� જવા લાગ્યો તો લોકો�ું એટ�ું મો�ું ટો�ં ત્યા
હ� ું ક� ઘણી કોિશષ કરવા છતાં હજર� અસ્વદ �ુધી
પહ�ચવાનો તેને માગર્ ન મળ્.એટલે �તે થાક� હાર�ને તે
એક �ુરસી મંગાવીને ટો�ં ઓ�ં થાય તેની રાહ જોતો બેસી
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રહ્. એટલામાં હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ પધાયાર્ અને તવાફ કર� લીધા બાદ હજ
અસ્વદ તરફ આગળ વય , આપને જોઈને ટો�ં હટવા લાગ્�ું
અને બધાએ આપના માટ� માગર્ કર� આપ્. આપ જરા પણ
�કાવટ વગર હજર� અસ્વદ �ુધી પહ�ચી ગયા અને તકબીર
ફરમાવવા લાગ્ય. (હજર� અસ્વદને બોસો દ�ધ) હશ્શામ
�ુરસી ઉપર બેઠો બેઠો આ બ�ું જોઇ રહ્યો હ. પોતે
ખલીફાનો �ુત્ર હોવા છતાં તેને કોઈએ માગર્ નહોતો આપ
અને ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામ આવ્યા ત્યાર� લોકોએ માન�ૂ
તેમના માટ� રસ્તો કર� આપ્યો એ જોઈને તેને ખરાબ લાગ્.
હશ્શામ પ્રત્યે ભ�ક્તભાવ ધરાવનારા ક� તેનાથી આશા ર
�ુશામતખોરો�ું ટો�ં એની �ુરસીને ઘેર�ને ઉ�ું હ�.ું તેણે
પણ આ દ્રશ્ય અ�યબી સાથે જો�ું અને બધાને
�ણવાની ઉત્કંઠા થઈ આવી ક� લોકો �મને આટ�ું માન
હશ્શામના �ુકાબલામાં આપી રહ્યા  , તે કોણ િવ�ુિત છે !
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તેમનામાંના એક મોઢ� ચઢ�લાથી ન રહ�વા�ું , એટલે એ � ૂછ�
બેઠો ��
ુ ર આ કોણ �ુ�ગર્ છે �ને લોકો આટ�ું માન આપી
રહ્યા 

? હશ્શા, હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન

અલ�ય્હસ્સલામને સાર� પેઠ� ઓળખતો હતો છતાં એને લાગ્�
ક� જો એમ �ુ ં ક�ુ ં ક� ખાનદાને �રસાલતના ચશ્મો �ચરાગ છે
તો મારા માનનારા પણ �ાંક એમના તરફ ઢળ� ન �ય
એણે અ�ણ્યા બની જઈને ક�ુ , "�ુ ં નથી �ણતો. દરબાર�
શાએર ફરઝદ પણ ત્યાં ઉભેલો હતો એનાથી રહ�વા�ું ન�.
તેથી એણે શામીઓને ક�ુ,ં એ ભલે ન �ણે પણ �ુ ં ��ું �ં ક�
આ �ુ�ગર્વાર કોણ છ

! પછ� એણે ત્યાંને ત્યાં જ એ

અઝી�ુશ્શાન સીદો પડ�ો.
કસીદો સાંભળ�ને હશ્શામ �ુસ્સાથી લાલ પીળ
થઈ ગયો અને ફરઝદક�ું નામ દરબાર� કિવઓની ફ�હ�રસ્ત
(નામાવલી)માંથી કાઢ� નાખ્�ું તેમજ એને ગફસાન �ુકામે
ક�દમાં �ુર� દ�ધો.
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હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામને જયાર� ફરઝદકને ક�દમાં �ુર� દ�વાન
વાતની �ણ થઈ ત્યાર� આપે તેની પાસે બાર હ�ર �દરહમ
મોકલાવ્ય. ફરઝદક આ રકમ એમ કહ�ને પાછ� મોકલી ક� મ�
�ુન્યવી ઉજરત માટ� આ 

સીદો નથી કહ્. આખેરતનો

સવાબ કમાવવાની િનય્યતથી કહ્યો. હઝરતે ફરમાવ્�ું
આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
એ ઉ�ુલ છે ક� � વસ્ �ુ તેઓ કોઈને આપી દ� છે તે પાછ�
લેતા નથી. તમે એ રકમ તમાર� પાસે રાખો. બાક� તમાર�
િનય્યતનો �ુદા તમને અજર� અઝીમ આપશે એ બ�ું �ણે
છે . આપના આ કથન પર ફરઝદ

ક� આપની ભેટ �સ્વકાર�

લીધી.

*****
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ુ આબેદ�ન
હઝરત ઈમામ ઝય�લ
ુ
અલ�ય્હસ્સલામ અ �ખ્તાર�

આલે

મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લ
અબ્�ુલ મ�લક બીન મરવાનના રાજ  અમલ
દરિમયાન જનાબે �ુખ્તાર ઈબ્ને ઉબૈદા સકફ� હઝરત �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામને શહ�દ કરનારાઓથી �ૂનનો બદલો લેવ
મેદાને પડ�ા. અલ્લામા મસઉદ� લખે છે ક� એ હ��ુ પાર
પાડવાના આશયથી હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામની બયઅત કરવા ચાહ� પણ આપે બયઅ
લેવાનો ઈન્કાર કય. �ુરવ્વે�ુઝઝહબ(�જ.૬ , પા. ૧૫૫)માં
અલ્લામા �ુ�લ્લાહ �ુસ્તર� શહ�દ� સા�લસ ફરમાવે

ક�
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અલ્લામા �હલ્લીએ �ુખ્તારને મક�ુલ લોકોમાં �ુમાર કયાર.
હઝરત મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામે તેમના
�ુકતાચીની (ટ�કા-ટ�પ્પણ) કરવાથી રોક યા છે અને હઝરત
ઈમામે જઅફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામે એમના માટ� રહમતન
ુ મોઅમેનીન પા. ૩૪૬)
દોઆ ફરમાવી છે . (મ�લે�લ
અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક� હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામે એમની કાર�ુઝાર�ન(� કાય�
��મ આપ્યાં ત) સંબધ
ં મા �ુદાનો �ુક્ર અદા ક.
જનાબે �ુખ્તા ,

આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લા

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના શયદાઈ અને �ુફાના રહ�વાસ
હતા. જનાબે �ુ�સ્લમ �બન અક�લને બધાથી પહ�લા પોતાના
ઘર� મહ�માન રાખ્ય. ઈબ્ને �ઝયાદ� તેમને આલે મોહમ્મ
પ્રત્યે મોહબ્બત રાખવાના કારણે ક�દમાં �ુર� દ�ધા.
ક�દમાંથી �ટ�ા બાદ એમણે હઝરત ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામના �ૂનનો બદલો લેવાનો દ્રઢ િન�ચય
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લીધો અને �હ.સ. ૬૬ માં એક મોટ� ફોજ ભેગી કર�ને બહાર
પડ�ા અને �ુફાની રાજસ�ા પર કબ્જો જમાવી લીધા બાદ
લોકોથી �કતાબે �ુ� ત અને હઝરત ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામના �ૂનનો બદલો લેવા માટ��ું કાયર્ ઘણા
ખંત અને જોરશોરથી શ� કર� દ��ુ.ં િશમ્રને જહ�મ વાિસ
કય�, �ુલીને ઠાર કર�ને આગમાં હોમી દ�ધો , તેમજ ઉમર
�બન સાઅદ અને તેના �ુત્ર હફસને પણ મા.
ુ �ફદા)
(તાર�ખે અ�લ
�ુલ્લા �ુબીન લખે છે ક� િશમ્રને માર� નાખ
પછ� એની લાશને એવી ર�તે ઘોડાઓના ટા�ુઓથી
રગદોળાવી હતી �વી ર�તે

શીમ મલઉને ઈમામે �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની લાશે �ુબારકને પામાલ કર� હ. �હ.સ.
૬૭માં એમણે ઈબ્રાહ�મ �બન મા�લક� અશ્તરની સરદાર� હ�
એક મો�ું લશ્કર ઈબ્ને �ઝયાદને �ગરફતાર કરવા માટ� �ુસ
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મોકલ્�ુ. ઈબ્ને �ઝયાદ એ વખતે �ુસલનો ગવનર્ર હ

,

સખ્ત લડાઈ બાદ ઈબ્રાહ�મે ઈબ્ને �ઝયાદને ગીરફતાર
લીધો અને તે� ું મા�ું ઉતાર�ને �ુખ્તાર પાસે મોકલાવી દ��ું
અને શર�રને આગમાં નાખી દ��ુ.ં પછ� �ુખ્તારના �ુકમથી
કયસ બીન અશઅસ�ું મા�ું કાપી નાખવામાં આવ્�ુ. બજદલ
�બન સલીમ (�ણે ઈમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની �ગળ�ન
ુ ન
એક વ�ટ� માટ� કાપી હતી.) તેના હાથ પગ કાપવામાં
આવ્ય. પછ� હક�મ �બન � ુફ� લ પર તીર વરસાવવામાં
આવ્ય. એણે હઝરતે અબ્બાસે અલમદારને શહ�દ કયાર્ હ.
યઝીદ બીન સાલીક, ઉમર બીન ખા�લદ, અબ્�ુલ્લાહ બજ,
અબ્�ુલ્લાહ બીન ક , ઝરઆ બીન હ�ર�ક , અબીહ શામી
અને િસનાન �બન અનસનો પણ તલવારથી ઘાટ ઘડ�ો.
ઉમર બીન હજ્�જ પણ �ગરફતાર થઈને મરાયો હત.
િમનાલ �બન ઉમર�ું કહ�� ું છે ક� �ુ ં એ ઝમાનામાં હજ કરવા
માટ� ગયો તો ત્યાં હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
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અલ�ય્હસ્સલામથી �ુલાકાત . આપે મને સવાલ કય� ક�
�ર
ુ મલા બીન કાહ�લ અસદ�નો �ું હાલ થયો

? મે ક�ું : એ

તો સહ�સલામત છે ! આપે આસમાન તરફ હાથ �ચા કર�ને
ફરમાવ્�ુ. �ુદાયા એને � ું તલવારથી અને આગથી મ�
ચખાડ પછ� જયાર� �ુ ં �ુફા પાછો ફય� અને �ુખ્તારને મળ્ ,
ત્યાર� મ� તેમને આ વાત કર. તો એમણે ઈમામ
અલ�ય્હસ્સલામની ઈચ્છા �ુર� કરવા બદલ �ુક્રનો િ
કય�.
�ૂંકમાં એ ક� જનાબે �ુખ્ત ર� હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામના બે�ુમાર કાિતલોને મોતને ઘાટ ઉતાય .
કાઝી મયબન્દ�એ શહ� દ�વાને �ુતર્ઝવીમાં લખ્�ું છે
�ુખ્તાર� આલે મોહમ્મદના હાથે કત્લ હઝરત ઈમામે �ુસ
અલ�ય્હસ્સલામના કાિતલોની સંખ્૮૦ ,૩૦૩ (�શી હ�ર
ત્રણસો ) હતી. ઈિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� જનાબે
�ુખ્તારના સામે મલઉન ઈબ્ને �ઝયાદ�ું નાપાક મા�ુ
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�ુકવામાં આવ્�ું ત્યાર� એક સપર્ આવીને એના મ�ઢામાં �ુ
ગયો અને નાકમાંથી નીકળ્યો અને આમ તે ઘણીવાર �ુધી
કરતો રહ્યો અને તેઓ એ પણ લખે છે ક� જનાબે �ુખ્તા
ઈબ્ને �ઝયાદ�ું મા�ું હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં મદ�ના મોકલી આપ્. એ�ું મા�ું
મદ�ના પહ�ચ્�ું ત્યાર� આપે �ુદાનો �ુક્ર અદા કય�
�ુખ્તારને દોઆ આપ. ઈિતહાસકારો એ પણ લખે છે ક� �
ઔરતોએ કરબલાના હત્યાકાંડ પછ� માથામાં તેલ ક� �ખમાં
�ુરમો લગાવવા�ું બંધ ક�ુ્ હ�ું તેમણે તેલ અને �ુરમાનો
ર
ઉપયોગ તે જ વખતથી શ� કય�.
�ૂંકમાં, એ ક� જનાબે �ુખ્તાર� શહ�દોના �ૂનનો
ઈન્તેકામ લેવામાં ઘણા �ુમાયા કામો કયાર્ અને �ત૧૪મી
રમઝાન �હ.સ. ૬૭માં જ�ત નશીન થયા.

*****
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ુ આબેદ�ન
ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામ ઉમર ઈબ્ને અબ્
અઝીઝની નઝરમાં
અબ્�ુલ મ�લક �બન મરવાન�ું �.સ. ૮૬માં
અવસાન થતાં એના �ુત્ર વલીદને ખલીફો બનાવવામા
આવ્ય. એ હજ્�જ �બન �ુ�ુફ �વો ઘાતક� પ્રકારનો
�ુદ� માનસનો માણસ હતો. એના �ુમરાહ� અને
�ધકારભયાર ્ શાસનમાં એના કાકાનો છોકરો ભાઈ ઉમર બીન
અબ્�ુલ અઝીઝ �હ�ઝનો ગવનર્ર િનમા. એ ઘણો ઈન્સાફ
પસંદ અને ઉદાર � ૃિ�નો માણસ હતો. એમની ગવનર્ર�ના
ઝમાનામાં એટલે �હ.સ. ૮૭માં હઝરત ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના રોઝા �ુબાર
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�દવાર પડ� ગઈ અને જયાર� તેને ફર�થી ચણવાનો સવાલ
ુ થઈ ક� કોઈ �ુકદ્દ
ઉભો થયો તો એ વાતની જ�રત મહ��સ
હસ્તીના હાથે તે�ું ઉદ્ઘા કરવામાં આવે. એ માટ� ઉમર
બીન અબ્�ુલ અઝીઝે હઝરત ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામને બી�ઓ કરતાં વધારપસંદગી આપી.

*****
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ુ આબેદ�ન
ઈમામ ઝય�લ
અલ�ય્હસ્સલામની શહા
ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ જો ક
ગોશાનશીની (એકાન્તવા)ની �જ�દગી �ુ�ર� રહ્યા હ
પણ આપના �હાની ઈક

,

તેદારના કારણે એ ઝમાનાના

બાદશાહ વલીદ બીન અબ્�ુલ મ�લક� આપને ઝેર અપાવ્�ુ
અને આપ ૨૫મી મોહરર ્મ �.સ. ૯૫ ઈસ્વ

સન ૭૧૪ ના

શહાદતના દરજ્� પર ફાઇઝ થઈ ગય. શહાદત વખતે
આપની ઉમર ૫૭ વષર્ની હત. હઝરત ઈમામે મોહમ્મદ
બા�કર અલ�ય્હસ્સલામે નમાઝે જનાઝા પડાવી અને આપન
મદ�નામાં જ�� ુલ બક�અમાં દફન કરવામાં આવ્ય.
અલ્લામા શબલ , અલ્લામા ઈબ્ને હ , અલ્લામા ઈબ્ન
સલાહ માલેક� અને અલ્લામા િસબ્ત ઈબ્ને જવઝી લખે છે
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આપને ઝેર પાઈને શહ�દ કરનાર એ ઝમાનાનો ખલીફા
વલીદ ઈબ્ને અબ્�ુલ મ�લક હ. �ુલ્લા �મી લખે છે ક�
આપની શહાદત બાદ આપનો �ટ ત્રણ �દવસ �ુધી રડત
રહ્યો અને ત્રણ �દવસ નાલા અને ફ�રયાદ કરતો કરતો
ગયો હતો.

*****
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આપની ઔલાદ
બંને પક્ષોના ઓલમાનો ઈ�ેફાક છે ક� આપન
અગ્યાર સાહ�બઝાદા(�દકરા) હતા અને ચાર સાહ�બ ઝાદ�ઓ
(�દકર�ઓ) હતી. અલ્લામા શયખ �ુફ�દ લખે છે ક� તે૧૫
ઔલાદના નામ આ છે . (૧) હઝરત ઈમામે મોહમ્મદ� બાક�ર
અલ�ય્હસ્સલ. (૨) અબ્�ુલ્લા (૩) હસન (૪) ઝયદ (પ)
ઉમર (૬) �સ
ૈ (૭) અબ�ુરર ્હમાન (૮) �ુલમ
ે ાન (૯) અલી
ુ ન
(૧૦) મોહમ્મદ� અસગર (૧૧) �સ
ૈ ે અસગર (૧ર) ખદ��
ુ ન
(૧૩) ફાતેમા (૧૪) ઉલ્યા(૧પ) ઉમ્મે �ુલ્�ુ
(ઈરશાદ� �ફુ �દ ફારસી
૪૦૧)

*****

,

પા.
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હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર

6

અલ�ય્હસ્સલ
નામ

હઝરત મોહમ્મદ બા�ક
અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

હઝરત ઈમામ અલી બીન �ુસૈન
ુ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલા
ઝય�લ

માતા

જનાબે ફાતેમા �બન્તે ઈમામે હસન
અલ�ય્હસ્સલા

દાદા

હઝરત ઈમામ �ુસૈન બીન અલી
અલ�ય્હસ્સલ
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દાદ�

જનાબે શહ�રબા� ંુ �બન્તે યઝદ� જદ

લકબ

બા�કર, હાદ�, શા�કર, અમીન.

�ુ િ�નયત

અ� ુ જઅફર.

જન્

ુ ્રવાર તાર�૧ માહ� રજબ
�ક
�હજર� સન ૫૭

જન્મ

ુ વ્વરા
મદ�ન એ �ન

સ્થળ
વફાત

સોમવાર તાર�ખ ૭ માહ� �ઝલ્હજ
�હજર� સન ૧૧૪

દફન

ુ વ્વરા(જ��લ
ુ
મદ�ન એ �ન

સ્થળ

બક�અના કબ્રસ્તાન)
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વય

૫૭ વષર

ઔલાદ

(દ�કરા) ઈમામ જઅફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ, અબ્�ુલ્લ,
અફતહ, ઈબ્રાહ, અલી,
અબ્�ુલ્લ.
(દ�કર�) ઝયનબ, ઉમ્મે સલમ.

*****
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હઝરત ઈમામે મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમના પાંચમા �નશી , આપણા પાંચમાં ઈમામ અને
િસલિસલએ ઈસ્મતની૭મી કડ� હતા. આપના વા�લદ� મા�દ
સય્યે�ુસ્સા�દ�ન હઝરત ઇમામે ઝય�ુલ આબેદ�
અલ�ય્હસ્સલામ હતા અને વાલેદએ મા�દા ઉમ્મે અબ્�ુલ
ફાતેમા �બન્તે હઝરત ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ .
આપ બાપ અને મા બંને તરફથી અલવી અને ન��ુ�રફ� ન
હતા. નસબનો એ શરફ કોઈને નથી મળ્ય.
મોહર� કા પા. ૧૨૦)

(સવાએક�
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આપના બાપ દાદાઓની પેઠ� ઈમામે મન્�ુ

,

માઅ�ુમ, આઅલમે ઝમાના અને અફઝલે કાએનાત હતા.
એટલે ક� અલ્લાહના તરફથી આપ ઈમા

, માઅ�ુમ અને

પોતાના ઈમામતના દોરમાં બધાથી વધાર� આ�લમ અને
િવ�વમાં સવર્શ્રેષ્ઠ. આપ ઈબાદત, ઈલ્, ત્યાગ વગેર�માં
ઈમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામની �વતી �ગત
તસ્વીર હત. ઈલ્ , ઝોહદ, તકવા, તહારત અને બી�
�ુબીઓ અને ફઝીલતોમાં એટલા ઉચ્ચ સ્થાન પ
�બરાજમાન હતા ક� એ �ુણોને લીધે ખાસ િવિશષ્ટતા પામ્.

અતા�ું બયાન છે આ�લમોને ઈલ્મની દ્ર�ષ
પોતાની �તને બી�થી એટલે દરજ્� ઉતરતી ગણતાં મ�
નથી જોયા �ટ�ું ક� તેઓ ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામની સામે પોતાની �તને ગણતા જોયા . મ�
હકમ �વા આ�લમને એમના સામે હિથયાર નાખી દ�ધેલા
જોયા છે .
(અર�ઉલ મતા�લબ, પા. ૪૪૬)

*****
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આપની િવલાદતે બા સઆદત
હઝરત ઈમામ મોહંમદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા૧
રજબ, �હ.સ. ૫૭ના �ુ �આ
્ ના �દવસે મદ�નએ �ુનવ્વરામાં
જન્મ્. અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક� આપ જયાર� િશકમે
માદરમાં તશર�ફ લાવ્યા ત્યા

, આપના બાપ દાદાઓના

બારામાં બન્�ું હ�ું તે જ ર�તે આપના ઘરમાં ગયબી અવાઝ
આવવા લાગ્યા અને જયાર� નવ મહ�નાના થયા ત્યાર
ફ�રશ્તાઓના પારાવાર અવાઝો આવવા લાગ્. િવલાદતના
વખતે એક �ુર ચમ�ુ.ં િવલાદત બાદ આપે �કબ્લા તરફ
મો�ુ ં રાખીને આસમાન તરફ જો�ું અને ત્રણવાર છ�ક ખાધ
અને હમ્દ� �ુદા બ�વતા રહ. એક રાત અને એક �દવસ
�ુધી આપના દસ્તે �ુબારકથી �ુર ચમક�ું ર�ુ. આપ ખત્ના
થએલ, ના�ભ કપાએલા , તમામ ન�સતોથી પાક સાફ
હાલતમાં જન્મ પામ્.
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આપ�ું ઇસ્મે �ગરામી લૌહ� મહ�ઝ �ુજબ અને
સરવર� કાએનાતે નકક� કર� લ તે �ુજબ "મોહમ્મ

” હ�.ું

આપની �ુિ�રયત અ�ુ �અફર હતી. આપના ઘણાં ઈલ્કાબ
હતા �માં બા�કર, શાક�ર અને હાદ� વધાર� મશ�રૂ છે .
શહ�દ� સા�લસ અલ્લામા �ુ�લ્લાહ �ુસ્ત
(અ.ર.)�ું કહ�� ું છે ક� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમે ઈરશાદ ફરમાવ્�ું 

, હઝરત ઈમામ

મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ ઈલ્મ અને માઅર�ફત
એવી ર�તે ફાડશે �વી ર�તે ખેતરની જમીનને વાવેતર માટ�
ખેડવામાં આવે છે .

*****
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આપના ઝમાનામાં થઇ ગયેલા
રાજવીઓ
આપ �હ.સ. ૫૭માં પેદા થયા. �હ.સ. ૬૦માં
યઝીદ બીન મોઆિવયાનો દોર ચાલ્યો અને �.સ. ૬૪માં
મોઆિવયા બીન યઝીદ અને મરવાન �બન હકમની
બાદશાહતનો દોર ચાલ્ય. �હ.સ. ૬૫થી �હ.સ. ૮૬ �ુધી
અબ્�ુલ મ�લક બીન મરવાનની �ખલાફત રહ� અને �.સ.
૮૬ થી �હ.સ. ૯૬ �ુધી વલીદ બીન અબ્�ુલ્લાહ રાજકતા
રહ્યો હતો અને તેણે આપના વા�લદ� 

�દને શહ�દ કયાર ્

હતા. �હ.સ. ૯૫થી આપની ઈમામતનો પ્રારંભ થ

, અને

આપ �હ.સ. ૧૧૪ �ુધી ઈમામતની ફરજો અદા કરતા રહ્.
એ દોરમાં ઉમર બીન અબ્�ુલ અઝી , યઝીદ બીન અબ્�ુલ
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મ�લક અને હશ્શામ �બન અબ્�ુલ મ�લક એમ એક પછ� એ
સ�ા પર આવ્યા હત.

*****
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હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામ કરબલામ
આપની ઉમર ત્રણેક વષર્ની થઈ ત્યાં તો આ
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ સાથે મદ�નાએ �ુન્વ
ુ ન
છોડ�ું પડ�ું અને મદ�નાથી મકકા અને પછ� મકકાથી
કરબલા �ુધી સફરની તકલીફો વેઠવી પડ�. પછ� એમણે
કરબલાની �ુસીબતો જોઈ. �ુફા અને શામના બ �રો તેમજ
રાજદરબારોમાં િવતેલા િવતકો જોયા. એક વષર્ ક�દમાં ગાળ્�ુ
અને તેમાંથી �ટકારો પામીને ૮મી રબીઉલ અવ્વ , �હ.સ.
૬૨માં મદ�ના �ુનવ્વરા પાછા ફયાર્ ત્યાર� આપની �મર ચ
વષર્ની હત.
એક �દવસ સરવર� કાએનાત હઝરત ઈમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને ખોળામાં બેસાડ�ને પ્યાર કર� ર
ુ ન
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હતા ત્યાં અચાનક આપના ખાસ સહાબી ��બર બીન
અબ્�ુલ્લાહ ત્યાં આવી ચ. હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમે ��બરને જોઈને ક�ું ��બર મારા આ
ફરઝંદની નસલમાંથી એક એવો બાળક પેદા થશે � ઈલ્મ
અને �હકમતથી ભર�ુર હશે. તમે એ ઝમાનો જોવા પામશો
અને ત્યાં �ુધી તમે �વતા રહ�શ. ��બર , તમે જયાર� એને
મળો ત્યાર� મારા સલામ કહ�જ.
એક �દવસ જનાબે ��બર બેઠા હતા. એટલામાં
હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ તશર�
લાવ્યા આપની સાથે આપના નેક ફરઝંદ હઝરત ઈમામ
મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ પણ . ઈમામ ઝય�ુલ
આબ�દન અલ�ય્હસ્સલામે પોતાના ફરઝંદ હઝરત ઈમા
મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામને ક�ું બેટા કાકા ��
બીન અબ્�ુલ્લાહના માથાને બોસો આ. એમણે તરત
�ક
ુ મ�ું પાલન ક�ુ.� ��બર� તેમને છાતી સરસા લગાવ્યા

જ
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અને ક�ું યબ્ન ર�ુ�લલ્લાહ આપને આપના નામદાર દાદ
હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમે સલામ ફરમાવ્યા . આપે જવાબ આપ્ય , ��બર
એમના પર અને તમારા પર પણ મારા સલામ હો. પછ�
��બર� આપથી શફાઅતની તથા ઝમાનતની દરખાસ્ત કર ,
આપે તે મં �ુ ર ફરમાવી લીધી અને જણાવ્�ું ક� �ું તમારા
જ�મતમાં જવાનો ઝામીન �ં.
અલ્લામા મોહમ્મદ �બન તલ્હા શાફઈ�ું બયાન
ક� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ
પણ ફરમાવ્�ું હ�ું ક� એમને મારો સંદ�શો પહ�ચાડયા પછ�
ઘણી �ૂંક� �ુદ્ �ુધી જ �વતા રહ�શો અને થ�ું પણ તેમજ.
અલ્લામા �મી લખે છે ક� રાવી બયાન કર� છે ક�
�ુ ં હજ કરવા જઈ રહ્યો હ

, રસ્તો ઘણો ભયંકર અને

�ધકાર ભય� હતો , જયાર� �ુ ં િન�ન વનમાં પહ�ચ્યો ત્યાર
મને એક તરફથી પ્રકાશના ક�ટલાક �કરણ આવતા જણાય. �ુ ં
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એ તરફ જોઈ રહ્યો હતો તેટલામાં એક સાત વષર્નો �કશ
માર� પાસે આવીને ઉભો અને મને સલામ કર�. મ� સલામનો
જવાબ આપ્યા બાદ �ુછ�ું ક� આપ કોણ છ

, �ાંથી આવી

રહ્યા  , �ાંનો ઈરાદો છે ? અને આપની પાસે વાટ ખચ�
અને ભા�ું �ું છે

? તો આપે જવાબ આપ્યો �ું �ુદાના

તરફથી આવી રહ્યો �ં અને �ુદાના ઘર તરફ જઈ રહ્ય.
માર� વાટ ખચ� અને ભા�ું "તકવા છે . �ુ ં અરબી નસલનો
�ુર�શી ખાદાનનો અલવી �ુત્ર . મા�ં નામ મોહમ્મદ �બન
અલી �બન �સ
ુ ૈન �બન અલી બીન અબી તાલીબ છે ! એટ�ું
બોલ્યા પછ� તે ગાયબ થઈ ગયા અને પ�ો ન લાગ્યો ક
આકાશમાં ઉડ� ગયા ક� જમીનમાં સમાઈ ગયા.
ુ ત પા. ૧૮૩)
(શવાહ��ુ�જ�વ

*****
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હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામ અ ઈસ્લામના
ચલણી િસકકાની શ�આત
અબ્�ુલ મ�લક બીન મરવાને �.સ. ૭૫માં ઈમામ
મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામની સલાહ �ુજબ ઈસ્લ
ચલણી િસક કા �ર� કયાર . એ પહ�લાં ઈસ્લામી દ�શોમાં રોમ
અને ઈરાનનો ચલણી િસક કો ચાલતો હતો. આ ઘટનાની
તફસીલ અલ્લામા દમીર�એ આપી છ. તે તેમના હવાલાથી
અત્રે ર�ુ કરવામાં આવે . અલ્લામા દમીર� લખે છે ક�
ખલીફા હા�ન રશીદ� એક �દવસ અલ્લામા �કસાઈને �ુછ�ું ક�
ઈસ્લામી દ�શોમાં �દ હમ અને �દનારના ઈસ્લામી િસ
�ારથી ચા�ુ થયા અને ક�વી ર�તે એ િવષે તમે કંઈ �ણો

કા
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છો ? અલ્લામા �કસાઈ એ ક�ું હા �ુ ં આ સંબધ
ં માં એટ�ું
��ું �ં ક� તેમનો �રવાજ અબ્�ુલ મ�લકના સમયમાં શ�
થયો પણ આ સંબધ
ં માં તે િસવાયની બી� િવગતોથી �ુ ં જરા
પણ મા�હતગાર નથી અને એ વાત પણ નથી �ણતો ક� તે
�ર� કરવાની જ�રત શા કારણે જણાઈ.
ખલીફા હા�ને ક�ું ત્યાર� સાંભળ. એની િવગતો �ુ ં
તમને આ�ું �ં. પછ� એણે શ�આત કર� "ઈસ્લામી દ�શોમાં
આ િસક કા ચા�ુ કરવામાં આવ્યા ત્યાર� તે જમાનામાં
કાગળો, દસ્તાવેજો વગેર� ચાલતા હતા તે મીસરમાં તૈયાર
થતા હતા. િમસર પર તે વખતે રોમન સ�ા ચાલતી હતી , તે
નસરાની ધમર્ પાળતો હતો અને મીસર� પણ તે જ ધમર
પાળતા હતા. મીસરમાં � દસ્તાવે� કાગળો તૈયાર કરવામાં
આવતા તેના પર � છાપ મારવામાં આવતી હતી તેના પર
િપતા-�ુત્ર અને ��ુલ�ુ�ુસ શબ્દો કોતરાએલા હતા અને
શબ્દો નસરાની તસ્લીસી અક�દાના પ્રિતક�પે વપરાતા 
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છે . મીસર પર ઈસ્લામી સ�ા �મ્યા પછ� પણ એ છાપ એ
જમાના �ુધી ચા�ુ રહ�. એ તરફ પહ�� ું ધ્યાન અબ્�ુરર્હમ
ઈબ્ને મરવાન�ું દોરા�ુ. એણે આ શબ્દોનો તર�ુમો કરાવતાં
તેના પર �ું લખે� ું છે એ �ણ્યા પછ� મીસરના ગવનર્રન
લખ્�ું ક� એ છાપ મારવા�ું બંધ કર� દ�વામાં આવ

, બલ્ક�

તેના પર હવેથી � છાપ મારાવામાં આવે તેના પર
"શહ�દલ્લાહો અ��ુ લાઈલાહ ઈલ્લા�ુ એ કલામની છા
મારવી. એ ફરમાન �ુજબ ત્યાર પછ� � કાગળો વગેર�
તૈયાર કરવામાં આવતા તેના પર આ તસ્લીસ(ત્રણ �ુ)
નો અથર્ આપતી છાપના બદલે તવહ�દની(એક �ુદાનો
અથર્ આપત) છાપ લગાવવામાં આવી. રોમના કયસરને
તેની �ણ થતાં તેને એ વાત સખ્ત નાગવાર લાગ. તેથી
એણે અબ્�ુલ મ�લક �બન મરવાનને લખી મોકલ્�ું ક� કાગળ
વગેર� પર � રોમન છાપ મારવામાં આવતી તે રાબેતા
�ુજબ મારવામાં આવે અને તેને એ રા� કરવા માટ� ઘણી
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મોટ� ભેટ સોગાદો પણ મોકલી પણ અબ્�ુલ મ�લક� ભેટ
સોગાદો અને નજરાણા ક�ુલ ન કયાર ્ અને પાછા મોકલાવી
દ�ધા. કાગળનો જવાબ

�ુધ્ધા ન આપ્ય. રોમના ક� સર�

નજરાણાની સંખ્યા બેવડાવીને મોકલાવી અને લખ્�ું તમ
માર� ભેટ સોગાદને ઓછ� ગણીને પાછ� ઠ�લી હશે એટલે �ુ ં
હવે તેને બમણી કર�ને તમાર� પાસે મોક�ું �ં. અને તે ક�ુલ
કર� લો અને કાગળ પર � નવી છાપ મારવામાં આવે છે તે
બંધ કર�ને પહ�લા � રોમન છાપ મારવામાં આવતી તેનો
�રવાજ ફર�થી ચા�ુ કરો.
અબ્�ુલ મ�લક� આ વખતે પણ ન તેની ભેટ
સોગાદો રાખી , ક� ન તેના કાગળનો કોઈ જવાબ આપ્ય.
રોમના કયસર� ત્રી�વાર કાગળ લખ્યો અને ભેટ સોગા
પણ મોકલી. પત્રમાં આ વખતે તેણે લખ્�ું હ�ું ક� મ� તમ
બબ્બે વખત કાગળો લખ્. ભેટ સોગાદો નજરાણા મોકલ્યા
પણ ન તો તમે મારા કાગળનો કોઈ જવાબ આપ્યો ક� ન તમે
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માર� માંગણી ક�ુલ કર�. હવે �ુ ં ફર�થી તમને જણા�ું �ં ક�
આ પત્ર મળ્યા પછ� તમે જો રોમન છાપને ફર�થી ચા�ુ
કરવાના તમારા આગ્રહને વળગી રહ�શો અને તવહ�દનો અથ
આપતા શબ્દો એ છાપમાંથી તમે કાઢ� ન નાખશો તો �ું
સોગંદ ખાઈને ક�ુ ં �ં ક� તમારા ર�ુલને અણછાજતા
શબ્દોવાળા �દ હમ અને દ�નારના િસક કા છપાવીને બધા
ઈસ્લામી દ�શોમાં ચા�ુ કર� દઈશ અને તમે કંઇ પણ કર�
શકશો ન�હ�. મ� તમને આ � કંઈ લખ્�ું છે તે વાંચીને તમારા
કપાળ પરથી પરસેવો �ુછ
ં � નાંખો , અને �ુ ં � કંઈ ક�ુ ં �ં
તેના પર અમલ કરો ક� � , આપણી વચ્ચે મોહબ્બત અન
દોસ્તીનો � િસલિસલો કાયમ થયો છે તે પહ�લાંની �મ
કાયમ રહ�.
અબ્�ુલ મ�લક �બન મરવાને આ પત્ર વાંચ
ત્યાર� તેના પગ તળેથી જમીન નીકળ� ગ. હાથ પગ ઢ�લા
થઈ ગયા અને તેની નજરોમાં �ુિનયા તાર�ક થઈ ગઈ. એણે
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અત્યંત ગભરાટની હાલતમાં દ�શના આ�લમ , ફા�ઝલો અને
િસયાસતદાનોને જમા કયાર ્ અને તેમનાથી મ�ેફર

તલબ

કય� અને બધાને ક�ું કોઈ ઉપાય શોધી કાઢો ક� સાપ મર�
�ય અને લાઠ� પણ ન � ુટ� . બધાએ �ુબ િવચાર કય� પણ
કોઇને એવી તદબીર ન �ુ� ક� �ના પર અમલ કર� શકાય.
બાદશાહ જયાર� એમના ઉપાયથી ક� કોઇ પણ �ુચનથી
સંતોષ ન પામ્યો એટલે તેની પર�શાની ઔર વધી અને
પોતાના �દલમાં કહ�વા લાગ્ય , ‘પાલનહાર ! હવે �ુ ં �ું ક�ં. ’
હ� એ વાતની �ચ�તામાં મશ�ુલ બેઠો હતો ત્યાં વઝીર�
આઝમ ઇબ્ને ઝન્બાસ બોલી ઉઠ. બાદશાહ મને યક�ન છે
અને તમે �ણો છો ક� મહત્વના પ્રસંગોએ ઇસ્લામની �ુ�
�ુશાઇ કોણ કર� શક� છે ? પણ તેમ છતાં તમે �ણી જોઇને
એમના તરફ �ખ નથી કરતા. બાદશાહ� ક�ું �ુદા તારાથી
સમ�, બતાવ તો સહ� ક� એ કોણ વ્ય�ક્ત છ

? વઝીર�

આઝમે અરજ કર�. મારો ઇશારો એ કથનથી ફરઝંદ� ર�ુલ
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�ક

અલ�ય્હસ્સલ તરફ છે .

તેઓ જ ફક્ત આવા સંકટ સમયે તમને કામ આવી શક� તેમ
છે . એ જ તમને આ �ુઝ
ં વણમાંથી ઉગારવાનો ખરો ઉપાય
�ુચવી શક� તેમ છે . આપ�ું નામ સાંભળતાંની સાથે

જએ

બોલી ઉઠ�ો, "�ુદાની કસમ ત� સા�ું ક�ું છે અને માર� સાચી
ર� હબર� કર� છે .
પછ� એણે એ

જ વખતે પોતાના મદ�નાના

હાક�મને લખ્�ું ક� આ વખતે ઇસ્લામ પર એક સખ્ત આ
આવી પડ� છે અને એ આફતને ટાળવા�ું હઝરત ઇમામ
મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામની મદદ વગર શ� .
એટલે �મ બને તેમ એમને રા� કર�ને માર� પાસે મોકલાવી
આપ. આ સંબધમાં � કંઇ ખચર્ થશે તે �ુ�ુમતને �ઝમ્
રહ�શે.
અબ્�ુલ મ�લક� આપને તેડાની દરખાસ્ત મોકલ્
બાદ, રોમના બાદશાહના એલચીને નઝરબંધ કર� અને �ક
ુ મ
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છોડ�ો ક� આ પ્ર�નનો �ું તોડ શોધી ન લ� ત્યાં �ુધી
રાજધાનીમાંથી જતો ન રહ� તેની તક�દાર� રાખવામાં આવે.
હઝરત

ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર

અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં અબ્�ુલ મ�લક �બન મરવાન
સંદ�શો પહ�ચતાની સાથે જ આપ જવા માટ� તૈયાર થઇ ગયા
અને મદ�નાના હાક�મને ફરમાવ્�ું ક� કામ ઇસ્લામ�ું છે એટલ
મારા બી� બધા કામો પર એને �ુ ં તર�હ આ�ું �ં. એટલે
�મ બને તેમ જલ્દ� સફરની તૈયાર� કર.
�ૂંકમાં એ ક� આપ ત્યાંથી રવાના થઇને અબ્�ુ
મ�લક પાસે પહ�ચ્ય. બાદશાહ ઘણો ગભરાએલો હતો, એટલે
આપના આગમન અને આદર સત્કાર બાદ એણે � વાત માટ�
આપને બોલાવ્યા હતા તે એકદમ જણાવી દ�ધ. આપે તેની
વાત સાંભળ�ને ક�ું : એમાં ગભરાવા ��ું કંઇ નથી. સાંભળો ,
ઇમામતના ઇલ્મથી �ું ��ું �ં ક� �ુદાએ તઆલા રોમના
કયસરને એની ધમક� અમલમાં �ુકવા �ટલી શ�ક્ત ન�હ
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આપે અને તે પણ ખાસ કર�ને એ હાલતમાં ક� જયાર� એણે
તને રોમના સમ્રાટ સામે કામયાબ થવાની શ�ક્ત પણ અપ
કર� દ�ધી છે , એટલે એ તારાથી �ુકાબલો કર� શકશે ન�હ.
એણે અરજ કર� યબ્ન ર�ુ�લલ્લાહ એ કઇ શ�ક્ત છે � મ
નસીબ થઇ છે અને �ના કારણે �ુ ં તેના સામે કામ્યાબ થઇ
શ�ું �ં ?
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્�ું તમે હાલને અત્યાર� જ બીબા ઢાળનારા અને યંત્ર
કામ �ણનારા કાર�ગરોને બોલાવો અને એમને �દનાર અને
�દરહમ ઢાળવા�ું કામ ચા�ુ કરવા�ું ફરમાન કરો. િસક

કા

તૈયાર થયા બાદ ઇસ્લામી દ�શોમાં તે ચાર� તરફ ફ�લાવી તે
ચા�ુ કરો. બાદશાહ� �ુછ�ું એ િસક કાઓનો ઘાટ અને આકાર
ક�વા હશે ? ક�વી ર�તે તે પાડવામાં આવશે
લખાણ વગેર� �ું રહ�શે

? એના પર

? ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�

િસકકાની એક બા�ુ "કલમએ તવહ�દ�ું લખાણ છાપવામાં
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આવે, બી� બા�ુ "પયગમ્બર� ઇસ્લામ�ું નામ અને તેન
નીચે િસક કો �ાર� બહાર પાડવામાં આવ્યો તે દશાર્વત
તાર�ખ છાપવામાં આવે. અત્યાર� િસકકા ચા�ુ છે તેમાંના
બગલી િસકકા દસ િમસ્કાલના દસ િસકકા છ. બી� �ુમર�
ખફફાફ (હળવા) એ છ િમસ્કાલના દસ હોય છ , અને ત્રી
પાંચ િમસ્કાલના દસ હોય છે . આ બધાનો સરવાળો એકવીસ
મીસ્કાલ થય. તેને ત્રણે ભાંગી નાખતા સાત સાત િમસ્કાલ
એક ભાગ થયો. આ સાત િમસ્કાલમાંથી દસ િસકકા પાડવામાં
આવે અને આ સાત િમસ્કાલના �ક�મતના સોનાના િસકકા
પડાવો અને તેને વટાવતાં દસ �દરહમ મળશે. �દરહમના
િસકકાઓ પર છાપ ફારસી લીપીમાં છે તે ફારસી લીપીમાં જ
રહ�વા દ� વામાં આવે અને દ�નારના િસકકાની છાપ રોમન
લીપીમાં છે તે રોમન લીપીમાં જ રહ�વા દ� વામાં આવે. વળ�
િસકકા પાડવાના બીબા સીસાના બનાવવામાં આવે ક� �થી
બધા િસકકા સરખા વજનના પડ�.

િસરતે અઈમ્માહ- 812

www.hajinaji.com

અબ્�ુલ મ�લક� િસકકા ઢાળવા માટ� ફરમાન �ર�
ક�ુ� અને તે �ુજબ િસકકા પાડવામાં આવ્ય. આ સંબધ
ં માં
બ�ું કામ ઠ�કઠાક કરાવી લીધા બાદ અબ્�ુલ મ�લક
હઝરતની સેવામાં આવ્યો અને ક�ું િસકકા તો આપના કહ�વા
�ુજબ તૈયાર કરાવી લેવાયા છે . હવે શો �ક
ુ મ છે

? આપે

ફરમાવ્�ું આ બધા િસકકા ઇસ્લામી દ�શોમાં ચા�ુ કરાવી દ
અને સાથે સાથે એક એ�ું ફરમાન બહાર પાડો ક� હવે પછ�થી
આજ િસકકા ઇસ્લામી દ�શોના ચલણી િસકકા ગણાશે અને
બધી લેવડ દ� વડ અને લે વેચ આ િસકકાઓમાં જ થશે તેમજ
બધા ભરણાં પણ એ જ િસકકામાં ભરવાના છે . રોમન
િસકકાઓને આજની તાર�ખથી ચલણમાંથી કાઢ� નાખવામાં
આવ્યા છે અને તેનો ઉપયોગ ચલણ તર�ક� કોઇએ કરવાનો
નથી. � કોઇ શખ્સ આ ફરમાન�ું ઉલ્લંઘન કરશે તેને સખ
સ� કરવામાં આવશે. જ�ર જણાશે તો તેને મોતની સ�
પણ કર� શકાશે.
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અબ્�ુલ મ�લક� આપના આ ઇરશાદને સં�ૂણર્પણ
અમલી �પ આપ્યા બાદ રોમના એલચીને છોડ� �ુ�ો અને
ક�ું � બાદશાહને જઇને કહ� દ� ક� અમે અમારા િસકકા ચા�ુ
કયાર ્ છે અને તમારા િસકકાઓને અમારા તાબા હ�ઠળના
દ� શોમાં ગેરકા�ુની ઠ�રવ્યા છ. હવે તમારાથી થાય તે તમે
કર� લેજો.
રોમનો એલચી �ટકારો પામ્યા બાદ કયસર� રોમ
પાસે ગયો અને તેણે બધી વાત કહ� સંભળાવી. વાત
સાંભળ�ને બાદશાહ તઅજ�ુ બમાં પડ� ગયો અને ગરદન
નમાવીને એ થોડ�વાર �ુપ બેસી િવચાર કરતો રહ્. લોકોએ
તેને ક�ું , બાદશાહ ત� એમ ક�ું હ� ું ક� જો અબ્�ુલ મલીક
માર� વાત માન્ય ન�હ રાખે તો �ું �ુસલમાનોના
પયગમ્બરના ખરાબ શબ્દો કોતર�લા િસકકા પડાવી ચા�
કર�શ તે� ું ક�મ ? � ું તાર� એ ધમક� પર અમલ કર� દ� . એણે
ક�ું હવે તેના પર અમલ ક�ં તોય �ું વળવા�ું

? એવા
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ખરાબ સીક કા છપા�ું તો પણ એ �ુ�સ્લમ દ�શોમાં તો
ચાલવાના જ નથી. કારણ ક� રોમના િસકકા ચલણમાંથી જ
કાઢ� નાખવામાં આવ્યા છે અને તેનાથી લેણદ� , લે-વેચ ક�
ભર�ું ભરવા�ું ગેરકાયદ� સર ઠ�રવી દ� વામાં આવ્�ું છ.
તાર�ખે અ�ુલ �ફદામાં છે ક� વલીદ �બન અબ્�ુલ
મ�લક �હ.સ. ૮૬માં �ખલાફતના તખ્ત પર બેઠ. તાર�ખે
કાિમલમાં છે ક� એ �હ.સ. ૯૧માં હજ કરવા મકકા ગયો અને
હજ કર�ને મદ�ના આવ્ય. મદ�નામાં એક �દવસ એ મસ્�દ�
નબવીના િમમ્બર પર�ુત્બ પઢતો હતો ત્યાર� હઝરત ઇમામે
હસનના ફરઝંદ જનાબે હસને �ુસ�ા જનાબે સય્યદાના
ઘરમાં આયનામાં જોતા તેની નજર� પડ�ા. �ુત્બો �ુરો કયાર
બાદ એણે ઉમર ઇબ્ને અબ્�ુલ અઝીઝને બોલાવીને ક�ું ક
તમે હસન �બન હસન વગેર�ને આ ઘરમાં હ� �ુધી ક�મ
રહ�વા દ�ધા છે અને તેમની આજ �દન �ુધી હકાલપટ્ટી ક�
કરવામાં નથી આવી ? હવે તેમને ત્યાંથી જલ્દ� હાંક� કા, �ુ ં
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નથી ચાહતો ક� તેમને બી� વખતે એ ઘરમાં જો�. જ�રત
એ વાતની છે ક� તેમને ત્યાંથી હટાવી દ�વામાં આવે અને
મકાન ખર�દ�ને મ�સ્જદ સાથે જોડ� દ�વામાં આવ.
વલીદના �ક
ુ મ �ુજબ એમને મકાન ખાલી કર�ને
સ�પી દ� વા�ું કહ�વામાં આવ્�ુ. પણ જનાબે હસને �ુસ�ા તથા
જનાબે ફાતેમા �બન્ �ુલ �ુસયન અને તેમની ઔલાદ� આ
મકાન ખાલી કર� આપવાની ના પાડ�. વલીદ� �ક
ુ મ કય� ક�
મકાન એમના પર તોડ� પાડવામાં આવે. પછ� લોકોએ તેના
�ક
ુ મથી બળ જબર�થી તેમનો સામાન બહાર રસ્તા પર ફ�ક�
દ�ધો અને ઘરને ખેદાન મેદાન કર� નાખવા�ું શ� ક�ુ.�
એટલે લાચાર થઇને એ હઝરતોએ �ુખદ્દરાતે આ�લયા સાથ
જ ઘર� થી નીકળ� શહ�રની બહાર રહ�વા માટ� જતા રહ્.

*****
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ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામના વાલીદ� �દની
વફાત
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ
�મર ૩૮ વષર્ની થ , એ વખતે વલીદ �બન અબ્�ુલ મ�લક�
આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામને .સ. ૯૫માં ઝહ�ર અપાવીને શહ�દ કયાર .
એમની કફન દફનની �ક્રયા �ગેની ફરજો આપે ��
આપી અને આપે જ જનાઝાની નમાઝ પઢાવી. �ુલ્લા �મી
લખે છે ક� હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામે પોતાન
બાદ આપને વસી �ુકરર ્ર ફરમાવ્. કારણ ક� તેમની બધી
ઔલાદમાં આપ જ અફઝલ અને ઉચ્ચતમ હત. આ�લમો�ું
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બયાન છે ક� આપ આપના વા�લદ� મા

�દની વફાત બાદ

ઇમામે ઝમાના બન્યા અને આપના પર ઇમામતની ફરજોના
પાલનની �ઝમ્મેદાર� આવ.

*****
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામની ઇલ્મી હ�સ
ઇમામે ઝમાના ઇલ્મે લ�ુ�ી ધરાવતા હોય છ. એ
�ુદાની બારગાહથી ઇલ્મી સલા�હયતોથી પ�ર�ૂણર્ તવલ્�
(પેદા) થાય છે . હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામ ઇમામે ઝમાના અને જન્મથી જ માઅ�
હતા. એટલે આપની ઇલ્મી કમાલાત

, આપના ઇલ્મી

કારનામાઓ અને આપની ઇલ્મી હ�સીયત�ું સ્પ�ષ્ટક
ના�ુ�મ્કન છ. તે છતાં આપના ઇલ્મી કારનામાઓમાંથી
થોડાક દાખલા અ�હ� આપવામાં આવે છે .
ઇબ્ને શહ�ર આશોબ લખે છે ક� હઝરતનો �ુદનો
ઇરશાદ છે ક� અમને પક્ષીઓની બોલ

�ુધ્ધા િશખવવામાં

િસરતે અઈમ્માહ- 819

www.hajinaji.com

આવી છે અને અમને હર ચીઝ�ું ઇલ્મ અતા કરવામાં આવ્�ુ
છે .
આપ�ું કથન છે ક� "�ુદાની કસમ અમે આકાશ
અને પાતાળ વચ્ચે �ુદાના ઇલ્મના ખઝાનાઓ છ. અમે જ
ન�ુવ્વતના વંશ �ૃક્ષ અને હ�કમતની ખાણ 

, વહ�

અમાર� ત્યાં આવતી રહ� છે અને ફ�રશ્તાઓ અમાર� ત્ય
આવતા રહ� છે . એ

જ કારણે �ુન્યવી રાજસ�ાના લોભીઓ

અમારાથી બળતા રહ� છે અને અમાર� ઇષાર ્ કર� છ .
"�લસા�ુલ વાએઝીનમાં છે ક� અ�ુ મરયમ અબ્�ુલ ગફફાર�ું
કહ�� ું છે ક� મ� એક �દવસ ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થઇને અરજ કર
મૌલા, �ો ઇસ્લામ બેહતર છ

(૧)

? આપે ફરમાવ્�ુ , �નાથી

�બરાદર� મોઅમીનને તકલીફ ન પહ�ચે.

(૨) મ� � ૂછ�ું �ો

�ુલ્ક(વતર્) બેહતર છે ? આપે ફરમાવ્�ુ, ધમર્ અને ક્.
(૩) મ� � ૂછ�ું �ો મોઅમીન બધી ર�તે કાિમલ છે

? આપે
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ફરમાવ્�ુ, �ના અખ્લાક સારા હો. (૪) મ� � ૂછ�ું �ો �હાદ
બેહતર છે ? આપે ફરમાવ્�ુ, �માં �હાદ કરનાર�ું પોતા�ું
લોહ� વહ�. (૫) મ� � ૂછ�ું કઇ નમાઝ બેહતર છે

? આપે

ુ લાંબી હોય. (૬) મ� � ૂછ�ું �ો સદકો
ફરમાવ્�ુ, �માં �ુ�ત
બેહતર છે ? આપે ફરમાવ્�ુ , �માં નાફરમાનીથી �ટકારો
થાય. (૭) મ� � ૂછ�ું �ુન્યવી બાદશાહો પાસે જવા સંબંધી
આપનો શો મત છે ? આપે ફરમાવ્�ુ, �ુ ં એ કામને સા�ં નથી
ગણતો. (૮) મ� � ૂછ�ું ક�મ

? આપે ફરમાવ્�ુ , �ુન્યવી

બાદશાહો પાસે આવરો �વરો રાખવાથી ત્રણ વાતો પેદ
થાય છે : ૧. �ુિનયાની મોહબ્બ , ૨. મોતને �ુલી જ�ું , ૩.
ુ દ�માં કમી હોવી) (૯) પછ� મ�
રઝાની કમી. (અલ્લાહની�ુ�ત
�ુછ�ું ત્યાર� માર� એમની પાસે નહ� જ�ુ ? આપે ફરમાવ્�ુ, �ુ ં
�ુિનયા તકર ્ કર� દ�વા�ું નથી કહ�ત , અલબ� �ુનાહથી �ુર
રહ�વા�ું ક�ુ ં �ં.

િસરતે અઈમ્માહ- 821

www.hajinaji.com

અલ્લામા િતબર� લખે છે ક� એ સવર્માન્ય સત્ય
અને મશ�ર
ુ પણ છે ક� ઇલ્

, ઝોહદ અને શરફમાં આપે

આખી �ુિનયામાં શ્રેષ્ઠતા મેળવી. ઇલ્�ુલ �ુરઆ , ઇલ્�ુલ
આસાર, ઇલ્�ુસ્�ુન(�ુરઆન , હદ�સો અને પયગમ્બર
સાહ�બના અમલને લગ� ું ઈલ્)માં કોઇપણ આપથી
ચ�ઢયાતો નથી , એટલે �ુધી ક� આલે ર�ુલમાં પણ ઇલ્મના
�ુઝાહ�રામાં આપની બરોબર

કોઇ નથી થયો. મોટા મોટા

સહાબીઓ, નામાં�કત તાબેઇનો અને માન્યવર ફક�હોએ
આપની શા�ગદ� કર� અને જ્ઞાનદાન મેળવ્�ું. આપને
જનાબે �રસાલત મઆબ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે

વસલ્મે ��બર �બન અબ્�ુલ્લાહ અન્સાર� મારફત સલ
કહ�વડાવ્યા હતા અને તે વખતે એવી ભિવષ્યવાણી ઉચ્ચા
હતી ક� મારો ફરઝંદ "બાક��લ ઓ�ુમ થશે. ઇલ્મની �ુંચોનો
એવી ર�તે ઉક�લ કરશે ક� �ુિનયા �ણીને હ�રાન રહ� જશે.
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અલ્લામા ઇબ્ને ખલ્કાન લખે છે "ઇમામ
મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સ , અલ્લામાએ ઝમાના અને
સરદાર� કબી�શ્શાન હત. આપ ઇલ્મોમાં પારંગત હત.
અલ્લામા શબ્રાવી લખે છે ઇમામ મોહમ્મદ બા�કરની ઇ
યાદદાશ્તો મશ�ુર થઇ અને આપની મદહ અને સનામાં
(તાર�ફ અને પ્રસંશામ) સંખ્યાબંધ કાવ્યો રચા. મ�લક
જહનીએ આ ત્રણ શેઅર આપની શાનમાં કહ્યા છે ત
તર�ુ મો અ�હ� આપવામાં આવે છે .
"જયાર� લોકો �ુરઆન�ું ઇલ્મ હાિસલ કરવા ચાહ�
તો �ુર�શનો સમગ્ર કબીલો તે બતાવી શકશે ન. કારણ ક� એ
�ુદ મોહતાજ છે અને જો ફરઝંદ� ર�ુલ ઇમામ મોહમ્મદ
બા�કર અલ�ય્હસ્સલામના �ુખેથી કોઇ વાત નીકળ� �ય ત
અસંખ્ય �ક અને ગણતર� વગરના પ્ર�નોનો ઢગ ખડક
જશે. એ હઝરતો એવા તારલાઓ છે � દર� ક �તના
�ધકારોમાં પથગમન (પ્રવ) કરનારાઓ માટ� ચમક્તા રહ�
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છે અને પ્રકાશનાં �કરણો વેરતા રહ� . લોકો એ પ્રકા
�કરણોની મદદથી પંથ કાપે છે અને રસ્તો પામે છે અલ્લામ
શહ�ર આશોબ લખે છે ક� માત્ર એક રાવી મોહમ્મદ �
અસ્લમે આપથી ત્રીસ હ�ર હદ�સો �રવાયત કર�.

*****
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આપના ક�ટલાક ઇલ્મી ઇરશાદ
અલ્લામા મોહમ્મદ તલ્હા શાફઇ લખે છે ક� �બી
જોઅફ��ું બયાન છે ક� �ુ ં એક �દવસ ઇમામ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામને મળ્યો તો આપે ફરમાવ

, "હ� ��બર

તમાર� �ણ�ું જોઇએ ક� �ુિનયા ત�લી સવાર�

, ઉતાર� � ું

કપ�ુ,ં અને સોતેલી �ી છે . મોઅમીન �ુિનયાની બકાથી
સં� ુષ્ઠ નથી અને તેની જોએલી વસ્�ુઓના કારણે �ુદા�ું �ુ
એનાથી પોશીદા થઇ જ� ું નથી. મોઅિમને તકવા ઇ�ખ્તયાર
કરવો જોઇએ , કારણ ક� એ તેને હર વખત ખબરદાર અને
સ�ગ રાખે છે . સાંભળો , �ુિનયા એક સરાએ ફાની (નાર
થના�ં રહ�ઠાણ) છે એમાં આવવા જવા�ું ચા�ુ જ રહ� છે
આ� આવ્યા કાલે ગય. વળ� �ુિનયા એ સ્વપ્�ું 

,
, �

�ઘમાં અવનવા દ્રશ્યો ર�ુ કર� , પણ �ગો તો કંઇ હો� ું
નથી. આપે ફરમાવ્�ું તકબ્�ુર ઘણી જ ખરાબ ચીઝ .
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માણસની �દર એનો �ટલો વધારો થશે તેની અ�લમાં
તેટલો જ ઘટાડો થશે. કમીના માણસ�ું હિથયાર અપશબ્દો
છે , ઇબ્લીસ એક આ�લમની મોતને ને�ું આ�બદોના મોત
કરતાં વધાર� બેહતર ગણે છે . પોતાના ઇલ્મથી ફાયદો
પહ�ચાડનાર આ�લમ એક હ�ર આ�બદોથી બેહતર છે .
મારા માનનારા એ જ છે � અલ્લાહની ઇતાઅત
કર� , ��ુની ઘણી �કમત છે . રડનાર બખ્શાઇ �ય છે અને
� ગાલો પર ��ુ વહ� છે તે ઝલીલ નથી થતો. �ુસ્તી અને
હદ ઉપરાંતની ઉતાવળ �ુરાઇઓની ચાવી છે . �ુદાની પાસે
ઉ�મ ઇબાદત પાક દામની છે . ઇન્સાનને જોઇએ ક� તે
પોતાના પેટ અને શરમની જગ્યાઓને મહ�ઝ રાખ. �ુઆથી
કઝા પણ ટળ� �ય છે . નેક� બેહતર�ન ખયરાત છે
ઇન્સાનનો બદતર�ન ઐબ એ છે ક� પોતાની �ખમાં એને
ક�ું ન દ� ખાય અને બી�ની �ખમાં તણખ�ુ પણ દ� ખાય
�ય. અથાર ્ત પોતાના મોટા �ુનાહોની લગીર� પરવા નથી

,
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કરતો અને બી�ઓના મા�ુલી એબ પણ તેને મોટા જણાય
છે . વળ� �ુદ અમલ ન કર� અને બી�ને િશખામણ આપે , �
તમાર� સાર� �સ્થિતમાં તમારો સાથ આપે અને તમાર�
તંગદસ્તીમાં તમારાથી �ુર ભાગે એ તમારો સાચો દોસ્
નથી.
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્�ું ક , "જયાર� તમે કોઇ નેઅમત પામો તો અલહમ્દો
�લલ્લાહ કહ. તમને કોઇ તકલીફ પહ�ચે તો "લા હવલ વલા
�ુવ્વતા ઇલ્લા �બલ્લાહ . �દલને �દલથી રાહ હોય છે
�ટલી લાગણી તમારા �દલમાં હશે તેટલી લાગણી તમારા
દોસ્ત �બરાદરોના �દલમાં પણ હશ. ત્રણ ચીઝો �ુદાએ ત
ચીઝમાં પોશીદા રાખી છે .

(૧) પોતાની રઝાને પોતાની

ઇતાઅતમાં. કોઇપણ ફરમાબરદાર�ને હલ્ક� ન ગણ , બનવા
જોગ છે ક� , એમાં જ �ુદાની રઝા (�ુશી) હોય. (૨) પોતાના
કોઇપણ �ુનાહને મા�ુલી ન સમજો , શાયદ એમાં જ �ુદા
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નારાઝ થઇ �ય. (૩) પોતાની દોસ્તી અને પોતાના વલ ,
કોઇ માણસને હક�ર ન સમજો. બનવા જોગ છે ક� , એ માણસ
વલી�ુલ્લાહ હો.
ઇમામોની હદ�સોમાં છે ક�

,

હઝરત ઇમામ

મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છે

, માણસને

�ટલી અક કલ આપવામાં આવી છે તેના પ્રમાણમાં
કયામતના �દવસે તેનાથી �હસાબ લેવામાં આવશે.
આ�લમોની સંગતમાં બેસ�ું એક વષર્ની ઇબાદતથી બેહતર
છે . �ુદા એ આ�લમો પર રહમત ઉતાર� ક�
સ�વન કર� છે અને તકવાને તરક
ઝકાત એ છે ક�

, � ઇલ્મને

ક� આપે છે . "ઇલ્મની

, મખ્�ુક� �ુદાને તાલીમ દ�વામાં આવ.

�ુરઆને મ�દના બારામાં તમે �ટ�ું �ણતા હો તેટ�ું જ
બયાન કયાર ્ કર. બંદાઓ પર �ુદાનો એ હક છે ક�

, બંદો

�માં �ણતો હોય તે બતાવે અને �માં ન �ણતો હોય તેના
જવાબમાં �ુપ રહ�. ઇલ્મ હાિસલ કયાર્ બાદ એનો ફ�લાવ
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કરો, એટલા માટ� ક� ઇલ્મને �ુર� રાખવાથી શયતાનનો ગલ્બ
થાય છે . "ઇલ્મ દ�નાર અને લેનાર બંનેનો સવાબ સરખો છ.
આ�લમોથી બેહસ (વાદ િવવાદ) કર�

, �હ�લો પર રોબ

જમાવે અને લોકોને પોતાના તરફ માઇલ કર� તે જહ�મી છે ,
દ�ની રસ્તો દ�ખાડનાર અને દ�ની રસ્તો પામનાર બંન
સવાબના વજન અને માપની નજર� સરખા છે

,

�

દ�િનયાતમાં (દ�ની બાબતોમાં) ગલત રહ�તો હોય તેને સહ�હ
કરો. અલ્લાહની ઝાત એ છે ક� � ઇન્સાનની
સમાઇ શક� અને તેની

કકલમાં ન

�ુ�ધ્ની મયાર ્દામાં મયાર્�દત ન થ

શક�. અલ્લાહની ઝાત-સમજ અને �ુ�ધ્ના સ્પશર્થી ઉચ્ચ
છે . �ુદા હંમશ
ે ાથી છે અને હંમશ
ે ા રહ�શે. �ુદાની ઝાતના
સંબધ
ં માં વાદિવવાદ ન કરો , ન�હ તો ઉલ્ઝનમાં ફસાઇ જશ.
અજલના બે પ્રકાર છ: અજલે મહ� ુમ (�ર� કર� લી) અને
અજલે મવ�ુફ (ઠ�રાવી રાખેલી). આ બી� પ્રકારની અજલથ
�ુદા િસવાય કોઇ વા�કફ નથી. જમીન �ુદાની �જ
ુ ્જત વગર
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બાક� રહ� શક્તી નથ. ઇમામ વગરની ઉમ્મ

, રખેવાળ

વગરના ઘેટાંના ટોળાની િમસાલ છે .
ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામથી �હ
બારામાં �ુછવામાં આવ્�ું તો આપે ફરમાવ્� , �હ હવાની પેઠ�
ગિતમાન છે . હવા માટ� �રહ શબ્દ છ , �હની ઉત્પિ� પણ ર�હ
છે . �હ ર�હની સહ�િત છે એટલે તેને �હ કહ�વામાં આવે છે .
�હ � �વવાળ� મખ્�ુક સાથે સંબંધ ધરાવે છે તે બધી
ર�હોથી પાક�ઝાતર છે ... �હ� મખ�ુક એટલે પેદા કર� લી અને
મસ્�ુઅ એટલે ક� ઘડ�લી વસ્�ુ . વળ� તે હા�દસ છે એટલે ક�
િવકાર� અથવા � ચીઝ �માં ફ�રફાર થતો રહ� અને સ્થળ
બદલતી રહ� એ �ુ�મ વસ્ �ુ છ. �માં નથી વજન
હલ્કાપ�ું ક� નથી સંગીનતા અથવા ન

, નથી

કરપ�ુ.ં તેમજ એ

સ્�ુળ માળખામાં અ�લપ્ત રહ�નાર� એક બાર�ક અને પાતળ
વસ્ �ુ છ. એની િમસાલ હવા ભર� શકાય એવી મશ્ક �વી છ ,
ક� �માં �મ �મ હવા ભરવામાં આવે તેમ તેમ એ હલતી
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જશે પણ વજનમાં વધશે ન�હ. �હ અમ્ર છે એટલે ક
બદનમાંથી નીકળ� જવા બાદ તે ફના થઇ જતી નથી કાયમ
રહ� છે . એ �ુર �ંકાશે ત્યાર� તે ફના થશ.
આપથી �ુદાવંદ� આલમની િસફતોના બારામાં
�ુછવામાં આવતાં આપે ફરમાવ્�ું તે સમીઅ(સાંભળનાર)
અને બસીર (જોનાર) છે . સાંભળવાના સાધન એટલે ક� કાન
વગર સાંભળે છે અને જોવાના સાધન એટલે ક� �ખ વગર
�ુ એ છે . ઉમર �બન

અબ્�ુલ

અઝીઝ નામના

મોઅતઝેલાઓના અગ્રણીએ આપને �ુછ� , "મંય યોહ�લલ
અલયહ� ગઝબીથી કઇ �તનો ગઝબ �ુરાદ છે
સ� અને અઝાબ તરફ અહ� ઇશારો છે

? ફરમાવ્�ુ,

, અ�ુ ખા�લદ

કાબલીએ આપને �ુછ�ું અલ્લાહના કૌલ"ફઆમ�ુ �બલ્લાહ�
વ ર�ુલેહ� વન �ુરલ્લઝી અન્ઝલ્નામાં �ુરથી �ું �ુર �ુર
છે ? આપે ફરમાવ્�ુ, �ુદાની કસમ �ુરથી �ુરાદ અમે આલે
મોહમ્મદ છ�. આપથી દયાર ્ફ્ત કરવામાં આવ્�ું , "યવ્મ
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નદઉ �ુલ્લો ઓનાિસમ બે ઇમામે�હ થી �ા લોકો �ુરાદ છે
ુ
? આપે ફરમાવ્�ુ, એ ર�ુ�લ્લાહ અને તેમના પછ� એમના
અઇમ્મા(ઈમામો) હશે , આયતમાં તેમના તરફ જ ઇશારો છે
અને � એમને દોસ્ત રાખશે અને તેમની તસ્દ�ક કરશે 

જ

ન�ત પામશે અને � તેમની �ુખાલેફત (િવરોધ) કરશે તે
જહ�મમાં જશે.
એક વાર તાઉસ યમાનીએ આપની સેવામાં હાજર
થઇને સવાલ કય� ક� એ કઇ વસ્ �ુ છે �નો થોડો વપરાશ
હલાલ અને વધાર� વપરાશ હરામ છે

? આપે ફરમાવ્�ું ક�

નેહર� તા�ુત�ું પાણી , �નો માત્ર એક �ૂલ્�ું પીવો હલ
હતો અને તેનાથી વધાર� પીવો હરામ. એ �ો રોઝો હતો
�માં ખા�ું પી�ું �એઝ હ� ું

? આપે ફરમાવ્�ુ , બીબી

મરયમનો �ુપ રોઝો. એ માત્ર ન�હ બોલવાનો રોઝો હત
તેમાં ખા�ું પી�ું હલાલ હ�.ું એ કઇ ચીઝ છે � ઓછ� થાય
છે પરં � ુ વધતી નથી ? આપે જવાબ આપ્યો �મ. એ કઇ
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? આપે ફરમાવ્�ુ ,

સ�ુ��ું પાણી. એ કઇ ચીઝ છે � ફક્ત એકવાર ઉડ� અને
પછ� કદ� પણ ન ઉડ� ? આપે ફરમાવ્�ુ , � ુરનો પહાડ �
એકવાર અલ્લાહના �ુકમથી ઉડ�ને બની ઇસરાઇલના
માથાઓ ઉપર આવી ગયો હતો. એ કોણ લોકો છે �ની સાચી
ગવાહ�ને �ુદાએ ખોટ� ઠ�રવી ? આપે ફરમાવ્�ુ, �ુના�ફકોની
તસ્દ�ક� �રસાલ , � �દલથી ન હતી. બની આદમનો ૧/૨
ભાગ �ાર� હલાક થયો ? આપે ફરમાવ્�ુ, એ�ું �ાર� ય નથી
બન્�ું બલ્ક� એમ �ુછો ક� બની આદમન૧/૪ ભાગ �ાર�
હલાક થયો ? તો �ુ ં તેનો જવાબ આ�ું ક� જયાર� હા�બલે
કા�બલ�ું �ુન ક�ુ.� એ વખતે �ુિનયા પર ફક ત ચાર ઇન્સાન
હતા. આદમ , હવ્વ, હાબીલ અને કાબીલ. તો પછ�
ઇન્સાનની નસલ ક�મ વધ ? આપે જવાબ ફરમાવ્ય, નસલ
હઝરત શીશથી વધી � હાબીલ અને કાબીલ પછ� હવ્વાના
પેટથી જન્મ્યા હ.
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અલ્લામા િશબ્લી લખે છે ક� ઇમામ અ�ુ હનીફા
આપની �ખદમતમાં સાર� એવી �ુદ્દત વીતાવી અને હદ�
તથા �ફકહને લગતી ઘણી �કમતી વાતો સાંભળ� અને શીખ્યા
હતા. શીઆ અને �ુ�ી બંને �ફરકાના લોકો માને છે ક� ઇમામ
અ�ુ હનીફા ની પાસે � મા�હતીનો ભંડાર હતો તે હઝરત
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સોહબતના ફયઝ�ું પ�રણામ હ�.
એમણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથી મળેલા જ્ઞાનનો
લાભ ઉપાડ�ો હતો. એ વાતનો ઉલ્લેખ સામાન્ય ર�ત
ઇિતહાસના �ુસ્તકોમાં જોવામાં આવે છ.
ુ અમાન)
(�ુઓ સીર��ોપ
અલ્લામા િશબ્રાવી શાફઇ લખે છે ક� એક �દ
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામે અ
હનીફાને �ુછ�ુ,ં મ� સાંભળ્�ું છે ક� તમે કયાસ કરો છો �ું એ
વાત સાચી છે ? એમણે જવાબ આપ્ય , બેશક એમ ક�ં �ં
અને તે� ું કારણ અખ્બાર અને હદ�સો છ , હઝરતે ક�ું , વા�ં
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ત્યાર� થોડાક સવાલ �ુ�ં � , તમે કયાસ કર�ને તેના જવાબ
આપશો ? એમણે ક�ું ભલે �ુછો , આપે પ્ર�ન કય� ક� કત
મોટો �ુનાહ છે ક� �ઝના ? અ�ુ હનીફાએ જવાબ આપ્યો ક�
કત્. ઈમામે ફરમાવ્�ુ, �ું કારણ છે ક� �ુનની સા�બતી માટ�
ફક્ત બે ગવાહ �ુરતા ગણવામાં આવ્યા છે અને �ઝનાન
�ુરાવા માટ� ચાર ગવાહો તલબ કરવામાં આવે છે . એ �ુપ
રહ્, જવાબ ન આપી શ�ા અને આગ્રહ કય� તો ક�ું ક� �ુ
નથી �ણતો. પછ� આપે બીજો સવાલ કય�

, નમાઝની

અઝમત વધાર� ક� રોઝાની ? ઇમામે અ�ુ હનીફાએ જવાબ
આપ્યો: નમાઝની. આપે સવાલ કય� તો પછ� �ું કારણ છે
ક� માિસક અટકાવ વખતે ઓરતથી નમાઝ �ટ� �ય છે
ત્યાર� તેના પર કઝા નથી અને રોઝા �ટ� �ય છે તો તેની
કઝા છે . અ�ુહનીફાને પોતાની લાઇલ્મી ક�ુલવી પડ. હવે
આપે એક બીજો સવાલ કય� : પેશાબ વધાર� ન�સ છે ક�
મની ? જવાબ આપ્યો: પેશાબ વધાર� ન �સ છે . હઝરતે
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�ુછ�ુ,ં તો પછ� �ું કારણ છે પેશાબથી ફક્ત વ� �ુટ� છે અને
ફર�થી વ� કર�ું પડ� છે જયાર� મની નીકળ્યા બાદ �ુસ્
વા�બ થઇ �ય છે ? આનો જવાબ પણ આપી શ�ા ન�હ.
ઇમામ અ�ુ હનીફા�ું કથન છે ક�

,

ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામ આ સવાલો �ુછયા બાદ બી� કામોમાં લાગ
ગયા. તો મ� અરજ કર� : "ફરઝંદ� ર�ુલ આપે કર� લા
સવાલોના બારામાં જવાબોથી મને વા�કફ કર� માર� તશફફ�
ફરમાવો. આપે જવાબ આપ્યો પણ એક શરત ક� તમે હવે
પછ�થી કયાસ કરવાથી �ૂ ર રહ�વાનો વાયદો કરો તો �ુ ં તેના
જવાબો તમને બતા�ુ.ં મ� વાયદો કય� એટલે આપે ફરમાવ્�ુ ,
સાંભળો.
(૧) �ુન કરનાર એક માણસ હોય છે એટલે બે માણસની
ગવાહ� �ુરતી લેખાય છે , પણ �ઝનામાં બે વ્ય�ક્ત હોય છ
એટલે ચાર ગવાહોની જ�રત રહ� છે .

(૨) ઔરતને, માિસક

અટકાવના કારણે વષરમાં એકવાર રોઝા �ય છે અને તેની
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કઝા આસાન છે , પણ નમાઝ તો દર મહ�ને �ટ� તો તેની
કઝા જરા �ુ�શ્કલ છ. એટલે �ુદાએ ઓરતને એ સ�લ
ુ ત
આપી છે ક� રોઝાની કઝા તો તેના પર રાખી છે પણ
નમાઝની કઝા રાખી નથી

(૩) પેશાબ માત્ર મસાન

(�ુત્રા)માંથી નીકળે છે અને �દવસમાં ક�ટલીય વાર આવે
છે . એટલે દર વખતે પેશાબ કયાર ્ બાદ �ુસલ કર�ું �

�ા(ર

છે . મની આખા શર�રમાંથી નીકળે છે બલ્ક� એમ કહો ક� દર�
વાળની જડમાંથી નીકળે છે અને �ાર� ક �ાર� ક નીકળે છે
તેથી તેમાં �ુસ્લ કર�ું આસાન છ. તેથી મનીના ઉદ્દભ
સ્થાનોને લક્ષમાં રાખીને તેના નીકળવા પર સ્લ વા�બ
ઠ�રવવામાં આવ્�ું છ. ઇમામ અ�ુ હિનફા કહ� છે ક� આ
જવાબોથી મને �ુર� તસલ્લી થઇ ગઇ અને �ું હઝરતને
સલામ કર�ને મારા ઘર� પાછો ફય�. અલ્લામા દમીર�એ આ
બનાવનો ઉલ્લેખ ઇમામે �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
સંબધ
ં માં કય� છે .
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અલ્લામા �મી લખે છે ક� ઇન્સાનની પેઠ ��ાત
પણ આપથી ઇલ્મી લાભ ઉપાડવા આપની પાસે આવતા
હતા. �રવાયત કરનાર�ું બયાન છે ક� મ� એક વખત આપની
પાસે ક�ટ લાક અ�ણ્યા માણસો જોઇને �ુછ�ુ , આ કોણ લોકો
છે ? તો ઇમામ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું ��ાત
લોકો છે . માર� પાસે શરઇ મસઅલા �ુછવા આવ્યા છ.
� ઝમાનામાં હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામનો ઇન્તેકાલ થઇ ગયો તે વખતે આપ મ�સ્
નબવીમાં બીરાજમાન હતા. એટલામાં મન્�ુર દવાનક� અને
દાઉદ �બન �ુલેમાન મ�સ્જદમાં આવ્. મન્�ુર આપથી જરા
છે ટ� બેઠો અને દાઉદ આપની પાસે આવીને બેઠો
ફરમાવ્�ુ: મન્�ુર માર� પાસે ક�મ નથી આવત

, આપે
? મન્�ુર�

કંઇક બહા�ુ બતાવી દ��ુ.ં હઝરતે ફરમાવ્�ું એને કહ� દો ક�
�ૂંક સમયમાં એ આ ઝમાનાનો રા� થશે અને � ૂવર્ તથા
પ��ચમનો મા�લક બનશે. એ સાંભળ�ને મન્�ુર આપની પાસે
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આવ્યો અને કહ�વા લાગ્ , આપના રોઅબ અને જલાલના
કારણે �ુ ં આપની પાસે આવી શ�ો ન�હ. પછ� આપે તેની
��
ુ ુ મતની તફસીલ કહ� બતાવી અને બરાબર એ

જ પ્રમાણ

થ�ુ.ં
અ�ુ નસીરની �ખો જતી રહ�. એમણે આપને
એક �દવસ ક�ું આપ તો વા�રસે ��બયા છો. માર� �ખો�ું
ગયે� ું �ુર પલ્ટાવી આપ , આપે તે જ વખતે તેની �ખો
પર હાથ ફ�રવીને તેને દ� ખતો કર� દ�ધો.

*****
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ુ ાર� અને આપની
આપની ઇબાદત �ઝ
સામાન્ય હાલત
આપ આપના બાપ દાદાઓની પેઠ� � ૂબ

જ

ઇબાદતો કરતા હતા. આખી રાત નમાઝ પઢવામાં અને
આખો �દવસ રોઝાથી �ુઝારવો એ આપનો િનત્ય ક્રમ .
આપ�ું �વન ઝાહ�દો�ું �વન હ�.ું આપ�ું આસન �ુણપાટ
હ�.ું �ને �બછાવીને આપ બેસતા હતા. આપની પાસે �ટલા
હ�દયા આવતા તે બધા ફક�રો અને િમસ્ક�નોને  કસીમ કર�
દ� તા. આપ ગર�બો પર બ�ુ મમતા ફરમાવતા , િવનય અને
નમ્ર, સબ્ર અને � , �ુલામનવાઝી અને િસલે રહમી
વગેર�માં આપ બેિમસાલ હતા. આપની બધી આવક ફક�રો
પર ખચાર ્તી હત. આપ ફક�રોને બ�ુ માન આપતા હતા અને
તેમને સારા નામોથી બોલાવતા હતા. આપના એક �ુલામ
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અફલહ�ું બયાન છે ક� એક �દવસ આપ કાઅબા પાસે
તશર�ફ લઇ ગયા. કાઅબા પર આપની નઝર પડતાંની સાથે
આપ ચીસો પાડ�ને રડવા લાગ્ય. મ� ક�ું ��
ુ ર બધા જોઇ
રહ્યા  , જરા ધીમેથી �ગયાર ્ ફરમાવ , લોકો આપના તરફ
જોઇ રહ્યા . આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ , "અય અફલહ, શાયદ
�ુદા પણ આ લોકોની �મ મારા તરફ જોઇ લે અને માર�
બક્ષીશનો સહારો થઇ . પછ� આપ િસજદામાં તશર�ફ
લઇ ગયા અને જયાર� મા�ું િસજદાથી ઉચ�ું ત્યાર� આખી
જમીન ��ુઓથી �ભ��ઇ ગઇ હતી.
(મતાલે�સુ ્સોઉ, પા. ૨૭૧)

*****
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ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામ અને હશ્શામ �
અબ્�ુલ મ�લ
વલીદ �બન મ�લક �હ.સ. ૯૬માં મરણ પામ્યો
અને તેનો ભાઇ �ુલમ
ે ાન �બન અબ્�ુલ મ�લક ખલીફા થય.
�હ.સ. ૯૯માં ઉમર �બન અબ્�ુલ અઝીઝ ખલીફા થય , એણે
ગાદ� પર આવતાની સાથે

, ઉમવીઓએ હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામને અપશબ્દો બોલવાની પ્રથા શ� કર ,
તેને શાહ� ફરમાનથી બંધ કરાવી દ�ધી અને �ુમ્સની રકમો
બની હાિશમને દ� વા�ું શ� ક�ુ.� ઉમર બીન અબ્�ુલ અઝીઝના
બાદ �હ.સ. ૧૦૦માં હશ્શામ �બન અબ્�ુલ મ�લક ખલીફ
બન્ય.
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હશ્શામ �બન અબ્�ુલ મ�લક ચ

, ચાલાક,

કં�ુસ, કાચા કાનનો અને હદથી વધાર� વ્હ�મીલો માણસ હત.
એણે ખા�લદ �બન અબ્�ુલ્લ

કસર�ને �હ.સ.

૧૦૫થી �હ.સ. ૧૨૦ �ુધી ઇરાકનો ગવનર્ર રાખ્ , કસર�ની
ુ
હાલત એ હતી ક� તે ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમથી હશ્શામને અફઝલ બતાવતો હતો અન
તેનો પ્રચાર કરતો રહ�તો હ. હશ્શામ આલે મોહમ્મદન
�ુશ્મન હત. એણે જ જનાબે ઝૈદને ઘણી જ ખરાબ ર�તે કત્લ
કર� લ હતા. એણેજ પોતાની વલી અહદ�ના ઝમાનામાં મશ્�ૂર
શાયર ફરઝદકને ઇમામે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામની મદ(તાઅર�ફ) કરવાના આરોપસર
અસ્કાન �ુકામે ક�દમાં નખાવ્યો હ.

*****
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હશ્શામનો સવાલ અને તેનો જવા
રાજગાદ� પર બેઠા પછ� હશ્શામ �બન અબ્�ુ
મ�લક હજ કરવા માટ� ગયો

, ત્યાં એણે ઇમામ મોહમ્મ

બા�કર અલ�ય્હસ્સલામને મસ્��ુલ હરામમાં બેસીને લોકો
ઇલ્મથી �ૃપ્ત કરતા જો. એ જોઇને એની �ુશ્મનીએ પડ�ું
બદલ્�ું અને એના �દલમાં િવચાર આવ્યો ક� આપને ભાર
ઝલીલ કરવા, અને એ ઇરાદાથી એક માણસને આપની પાસે
મોકલ્યો ક� � આપને જઇને કહ� ક� ખલીફા �ુછાવે છે ક�
હશ્રના �દવસે આખર� ફ�સલાની પહ�લાં લોકો �ું ખાશે પી.
એણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પાસે જઇને ખલીફાએ �ુછેલ
સવાલ ર�ુ કય�. આપે ફરમાવ્�ું �યાં હશ્ર અને નશ્ર થશે
ફળના ઝાડો અને નહ�રો પણ હશે. લોકો એ ઝાડના ફળ ખાશે
અને નહ�રો�ું પાણી પીશે.

િસરતે અઈમ્માહ- 844

www.hajinaji.com

બાદશાહ� જવાબ સાંભળ�ને ક�ું ક� તદ્દન ખોટ
વાત છે . કયામતમાં લોકો પોતાની પર� શાનીઓ અને
�ુસીબતોમાં પડ�ા હશે , ખાવા પીવાની તેમને �ુ�ધ્ પણ
�ાંથી હશે ? હઝરતે કાિસદને ક�ુ,ં �, તારા બાદશાહને �ુછ
ક� � ું �ુરઆન પણ પઢ�ો છે ક� ન�હ ? અને જો પઢ�ો હોય
તો તારા વાંચવામાં એ આયત આવી છે ક� ન�હ
? ક� �માં
કહ�વામાં આવ્�ું છે ક�"જહ�મના લોકો જ�તના લોકોને કહ�શે
ક� અમને પાણી અને બી� કંઇક નેઅમતો આપો તો ખાઇ પી
લઇએ. તે વખતે જ�તના લોકો જવાબ આપશે ક� કાફરો પર
જ�તની નેઅમતો હરામ છે (�ુ ઓ પા. ૮ , ��ુઅ ૧૨). તો
જહ�મમાં પણ લોકો ખાવા પીવા�ું �ુલી જશે ન�હ , તો હશ્
અને નશ્રમાં ક�વી ર�તે �ુલી જશે ક� �માં જહ�મ કરત
ઓછ� સખ્તીઓ હશે અને લોકો એ વખતે જ�તની આશા
અને દોઝખના ડરની વચલી હાલતમાં હશે. આ જવાબથી
હશ્શામ ભ�ઠો પડ� ગય.
(ઇરશાદ� �ફુ �દ-૪૦૮)

*****
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ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામ અને હશ્શા
��ુ શ્કલ�ુશા
એ �ુ દ� વાત છે ક� �ુશ્મનોએ આલે મોહમ્મદન
�ણી�ુઝીને નઝર �દાઝ કયાર ્ પણ કોઇ કઠણાઇનો મોકો
આવે, કોઇ અગત્યની બાબત હલ કરવાનો વખત આવ

,

ત્યાર� એમની �ુ�શ્કલ �ુશાઇ વગર કોઇ રસ્તો મળતો .
આવો એક પ્રસંગ હશ્શામના વખતમાં ઉભો થયો . �
અત્રે એને અલ્લામા મજલીસીના શબ્દોમાં ર�ુ કરવામાં
છે .
"શામ અને ઇરાકથી આવતા હા� લોકોને
મકકાના રસ્તામાં એક મં�ઝલ આવતી હતી �યાં પાણી ન
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મળવાના કારણે તેમને પારાવાર �ુસીબતોનો સામનો કરવો
પડતો હતો. �બચારા હા� લોકોએ આ મં�ઝલમાં પાણી ન�હ
મળશે એ ખ્યાલથી

મં�ઝલ બે મં�ઝલ પહ�લાં પાણીની

અગવડ ન ભોગવવી પડ� એ માટ� �ુરતો બંદોબસ્ત કર�
લેતા. પણ ઘણીવાર એમણે કર� લો પાણી બંદોબસ્ત ખલાસ
થતાં ઘણા ગર�બ �બચારા હા�ઓ મરણને શરણે થઇ જતા
હતા. હા�ઓની આ ફર�યાદ કાયમી હતી. એ મં�ઝલની
આસપાસની જમીન હ��ઝની જમીન કરતાં વધાર� પથરાળ
હતી. એમાંથી પાણી કાઢ�ું આકાશથી પાણી લાવવા �ટ�ું જ
�ુ�શ્કલ કામ હ�ુ.
�તે ��
ુ ુ મતે હા�ઓની આ તકલીફ પર ધ્યાન
આપ્�ું અને નકક� ક�ુ� ક� ત્યાં એક મોટો �ુવો ખોદવામા
આવે. હશ્શામે ત્યાં �ુવો ખોદાવવા�ું કામ પોતાના માથે લી�ુ
અને એક મોટ� સંખ્યામાં ત્યાં કાર�ગરો અને મ�ુરો મોકલ
આપ્ય. �ુંકમાં કહો ક� શાહ� ઇમારતના બાંધકામ કરનાર
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કાર�ગરો અને મ�ુ રોના એક મોટા સ� ૂહને મોકલવામાં
આવ્ય.
તેમણે કામ આરં ભી દ��ું પણ અરબસ્તાનની
જમીન અને તે પણ અરબસ્તાનના �હ�ઝ પ્રાં

, �યાં

�હ�ઝની, આખા �દવસ ભરની �વલેણ મહ�નત બાદ એક
બે હાથ જમીન ખોદાઇ જવી એ પણ મ�ુ રો માટ� ગનીમત
વાત હતી. �ુદા �ુદા કર�ને ખોદકામ કરનારાઓએ ખોદકામ
પાણીની સપાટ� �ુધી પહ�ચાડ� દ��ું ત્યાં તો એમાં એક
અચાનક તડ પડ� અને તેમાંથી દઝાડ� નાખનાર� હવા
નીકળવા લાગી અને એ વખતે �ટલા મ�ુ રો અને કાર�ગરો
�ુવામાં કામ કરતા હતા તે બધાને હલાક કર� દ�ધા. �ુવાના
બહારના ભાગમાં � લોકો કામ કર� રહ્યા હતા તેમને �ુવામા
� ૃત દશા �વી હાલત જણાઇ. એટલે તપાસ માટ� માણસો
�દર ઉતાયાર ્ એ પણ પાછા ન ફયા
ઉતાયાર .

, એટલે બી�ઓને
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કામ કરનાર �ૂકડ�ના પોણા ભાગના લોકો આમાં
હલાક થઇ ગયા અને તેમના હલાક થઇ જવા�ું કંઇ પણ
કારણ ન જણા�ું એટલે તેમણે �ુવા�ું ખોદકામ બંધ કર� દ��ું
અને હશ્શામની સેવામાં આવીને બધી બીના કહ� સંભળાવ.
આવી ભયંકર વાત સાંભળ�ને દરબારમાં સ
ગયો અને પછ� બધા પોત પોતાની અક

�ાસટો છવાઇ
કલ, જ્ઞાન અન

આવડત �ુજબ તેના કારણો શોધવા લાગ્ય. �તે હશ્શામે
સંશોધન કરવા અને તે� ું ખ�ં કારણ શોધી કાઢવા ત્યાં તપાસ
�ુકડ� મોકલી આપી. પરં � ુ એ પણ નાકામ થઇ ગયા અને
�ુવામાં ઉતરનારા ક�મ મર� �ય છે

? તે� ું કારણ �ણી ક�

શોધી ન શ�ા.
હશ્શામ આ પર�શાનીમાં હતો ત્યાં હજનો ઝમાન
આવી ગયો. એ દિમશ્કથી નીકળ� મકકાએ મોઅઝઝમા
પહ�ચ્યો અને ત્યાં પહ�ચી ને હર�ક 

તબે ખયાલના
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માણસોને ભેગા કયાર . તેમની આગળ �ુવાવાળો બનાવ ર�ુ
કય� અને તેમનાથી �ુ�શ્કલ �ુશાઇની દરખાસ્ત ક.
બાદશાહની વાત સાંભળ�ને બધા �ુપ થઇ ગયા
અને ઘણા જ તકર ્ િવતક� કયાર્ પણ કોઇ નતી� પર પહ�ચ
શ�ા ન�હ. એટલામાં ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામ �મને બાદશાહ� આમંત્રણ મોકલ્� ું હ�ું
તશર�ફ લાવ્ય. આપે બધી વાત સાંભળ્યા પછ� ક�ુ , �ુ ં એ
જગ્યાને જોયા પછ� જ કંઇ કહ�શ અને પછ� આપ એ જગ્ય
જોવા માટ� પધાયાર ્ અને ત્યાંથી પાછા ફર�ને આપે ક�ુ: તમે
કૌમે આદનો �ઝક્ર તો �ુરઆનમાં વાંચ્યો , તેમાં અહકાફના
લોકો પણ હતા. �ુદાએ તેમના પર અઝાબ ઉતાય� હતો. �
જગ્યાએ �ુવો ખોદવામાં આવ્યો છે તે એ કોમના પર અઝા
થયો હતો તે જગ્યા છે અને તેમાંથી � હવા નીકળે છે તે ર�હ�
અક�મ છે , તે � ૃથ્વીના સાતમાં પડમાંથી નીકળે છે અને �
તેની લપેટમાં આવે તેને ભ�સ્મત કર� દ� છ. કોઇ બચી શક્ �ું
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નથી. એટલે એ જગ્યાને ઝટ �ુર� દ�વામાં આવ. અને આપે
એક બી� જગ્યાનો િનદ�શ કર�ને ફરમાવ્�ું ક� એ જગ્ય
�ુવો ખોદવામાં આવે. આપના ઇરશાદ �ુજબ કરવાથી
લોકોની �નો પણ બચી ગઇ અને પાણીથી ભર�

લો �ુવો

તૈયાર થઇ ગયો.
અલ્લામા રશી�ુદ્દ અ�ુ અબ્�ુલ્લાહ મહંમ
બીન શહર આશોબે

, હઝરત મોહમ્મદ બાક�ર

અલ�ય્હસ્સલામના � જ ક�સ્સો અબ્બાસી રા�ય અમ
દરિમયાન હઝરત ઇમામ �ુસીએ કાઝીમ અલ�ય્હસ્સલામન
સંબધ
ં માં લખ્યો છ.
હશ્શામ �બન અબ્�ુલ મ�લક પોતાના રા
સાશનના આખર� સમયમાં હજ્� બય�ુલ્લાહ માટ� મકકા
મોઅઝઝમા ગયો. હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામ અને હઝરત ઇમામ �અફર સા�દ
અલ�ય્હસ્સલામ પણ ત્યાં પધાર�લા . એક �દવસ હઝરત
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ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામે આમ મજમામાં એ
�ુત્બો ઇરશાદ ફરમાવ્. એ �ુત્બામાં બી� વાતો ઉપરાંત
આપે એ પણ ફરમાવ્�ું ક� અમે અલ્લાહની આ ધરતી પ
અલ્લાહના ખલીફા અને અલ્લાહની �ુજ્જત . અમારો
�ુશ્મન જહ�મમાં જશે અને અમારો દોસ્ત જ�તન
નેઅમતોને પામશે.
આ �ુત્બાની ખબર હશ્શામને આપવામાં આ.
એ મકકામાં હતો ત્યાં �ુધી તો એણે કંઇ ક�ુ� ન�

, પણ

દિમશ્ક પહ�ચ્યા બાદ મદ�નાના વાલીને ફરમાન મોકલ્�ું
મોહમ્મદ �બન અલી અને �અફર �બન મોહમ્મ(બંને
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ)ને માર� પાસે મોકલી આપો. એ
�ુજબ આપ બંને હઝરતો દિમશ્ક ગય. હશ્શામે ત્રણ �દ
�ુધી તો તેમને "ઇઝને ��
ુ ર� મળવા�ું આમંત્રણ ન આપ્.
ચોથા �દવસે દરબાર સાર� પેઠ� સ�વી લેવામાં આવ્યા બાદ
આપને તેડાવ્ય. આપ હઝરત દરબારમાં દાખલ થયા તો
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ઝલીલ કરવા ખાતર તેણે ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામને ક�, અન્ય તીર �દાઝોની પેઠ� આપ પણ
તીર �દાઝીના કમાલ બતાવો. આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું ક�
�ુ ં હવે ઝઇફ થઇ ગયો �ં. મને તેથી માફ રાખ. એણે કસમ
ખાઇને ક�ું એ બની શક� તેમ નથી. પછ� એક તીર કમાન
આપના હાથમાં �ુકવામાં આવ્�ુ. આપે ઠ�ક િનશાના પર તીર
મા�ુ.� એ જોઇને તે હ�રાન રહ� ગયો. પછ� ઇમામે ફરમાવ્�ુ:
"બાદશાહ, અમે �રસાલતની ખાણ છ�એ , અમારો કોઇ પણ
વાતમાં કોઇ પણ માણસ �ુકાબલો કર� શક્તો નથ. એ
સાંભળ�ને હશ્શામને �ુસ્સો ચઢ� ગયો અને બોલ

, આપ

લોકો બ�ુ મોટા મોટા દાવા કરો છો. આપના દાદા અલી
ઇબ્ને અબી તા�લબે ગયબના ઇલ્મ �ુદ્ધાંનો દાવો કય.
આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ુ , બાદશાહ �ુરઆનમાં બધી ચીજો
મૌ�ુ દ છે અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ઇમામે મોબી
હતા. એમને દર� ક બાબતો�ું ઈલ્મ હ�ુ.
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અલ્લામા �ુલયની લખે છે ક� હશ્શામ
દરબાર�ઓને �ક
ુ મ કય� ક� �ુ ં મોહમ્મદ ઇબ્ને અલ(જ.
મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સ)ને ભયાર ્ દરબારમાં ઝલીલ
કર�શ. તમે લોકો એમ કરજો ક� �ુ ં બોલતો અટ�ું અને �ુપ
થઇ �� એટલે તમાર� એમને ન શોભતા વચન કહ�વા અને
એ �ુજબ દરબાર�ઓએ ક�ુ.� �તમાં હઝરતે ફરમાવ્�ુ , અય
બાદશાહ યાદ રાખ ક� અલ્લાહ તઆલાએ અમને � ઇઝઝત
આપી તેમાં અમે બી� બધાથી અનોખા અને એકલા છ�એ.
કોઇ એમાં શર�ક નથી અને એ પણ યાદ રાખ ક� આક�બત
પરહ�ઝગાર લોકો માટ� છે . આપના આ શબ્દો સાંભળ�ને
હશ્શામે આપને �લમાં �ુર� દ�વાનો �ુકમ કય� અને તે �ુજબ
આપને ક� દમાં �ુર� દ� વામાં આવ્ય.
ક� દખાનામાં જવા બાદ આપે ક�દ�ઓની સાથે એક
મોઅ�ઝો દ� ખાડતી તકર�ર ફરમાવી. �ના પ�રણામે
ક�દખાનામાં કોલાહલ મચી ગ�ુ.ં �લના દારોગાએ હશ્શામને
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ક�ુ,ં અગર મોહમ્મદ �બન અલીને �લમાં વધાર� વખત
રહ�વા દ� વામાં આવશે તો તા�ં રાજતંત્ર પલ્ટાઇ . એમની
તકર�રની અસર ક�દખાનાની �દવાલો ભેદ�ને આમ જનતા
�ુધી પહ�ચી રહ� છે અને તેમને ક�દ કરવાથી જનતામાં
ઉશ્ક�રાટ ફ�લાઇ રહ્યો.
હશ્શામ આ સમાચારથી ચ�ક� અને ડર� ગયો અને
એણે આપને �ટા કરવાનો �ક
ુ મ કર� દ�ધો , સાથે સાથે એ
પણ �હ�રાત કરાવી દ�ધી ક� આપને ન તો કોઇ મદ�ના
પહ�ચાડવા સાથે �ય ક� ન રસ્તામાં આપને કોઇ દાણો પાણી
આપે. આથી ત્રણ �દવસના �ુખ્યા પ્યાસા મદયનમાં દ
થયા.
ત્યાં પહ�ચ્યા બાદ આપે ખાવા પીવાની ચીઝ
મેળવવાની કોિશશ કર� પણ કોઇએ આપને ખાવા પીવાની
ચીઝો આપી ન�હ. બ�ર હશ્શામના �ુકમથી બંધ હત. એ
હાલત જોઇને આપ એક પહાડ� પર ગયા અને તેના પર
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ઉભા રહ�ને અલ્લાહના અઝાબનો હવાલો આપ્. આ
સાંભળ�ને એક વયો� ૃદ્ધ માણસ ભર બ�રમાં ઉભો રહ�ન
કહ�વા લાગ્ય. ભાઇઓ , સાંભળો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
જગ્યા પર ઉભા રહ�ને અઝાબે ઇલાહ�ની વાત ફરમાવી રહ્
છે તે એ

જ જગ્યા છે �યાં ઉભા રહ�ને હઝરત શોએબ

અલ�ય્હસ્સલામે અઝાબે ઇલાહ�ની ખબર આપી હતી અન
બદતર�ન અઝાબ ના�ઝલ થયો હતો. માર� વાત માનો અને
તમે પોતાને અઝાબમાં �ુબ્તેલા ન કર. એ સાંભળ�ને બધા
લોકો સેવામાં હાજર થયા અને આપના માટ� ઘરના દરવા�
�ુલ્લા કર� દ�વામાં આવ્. (ઉ�ુલે કાફ�) અલ્લામા મજલીસી
લખે છે ક� આ બનાવ બાદ હશ્શામે મદ�નાના વાલી ઇબ્રાહ
�બન અબ્�ુલ મ�લકને લખ્�ું ક� �ું ઇમામ મોહમ્મદ બા�
અલ�ય્હસ્સલામને ઝેર આપીને શહ�દ કર� .
ુ , પા. ૨૬૨)
(�લાઉલ ઓ�ન

*****
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દિમશ્કથી રવાનગી અને એક રા�હબ�ું
ુ લમાન થ�.ંુ
�સ
અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક� હઝરત ઇમામ
મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ દિમશ્કના ક�દખાનામા
�ટ�ા પછ� મદ�ના તશર�ફ લઇ જઇ રહ્યા હતા ત્યાં રસ્તા
આપને એક મજમો નજર� પડ�ો. આપે આટલા મોટા
મજમાને અ�હ� એકઠા થવા�ું કારણ �ણવા ચા�ું તો આપને
કહ�વામાં આવ્�ું ક� આ મજમો એક નસારાઓના રાહ�બ માટ�
એકઠો થયો છે . રાહ�બ મહ�નામાં એકવાર પોતાની
ઇબાદતગાહમાંથી બહાર આવે છે . આ� તેના બહાર
આવવાનો �દવસ છે . ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પણ
મજમામાં ભળ� ગયા અને એક સામાન્ય જગ્યાએ બેસી ગ.
રાહ�બ ક� � ઘણો જ ઝઇફ થઇ ગયો હતો. તે નકક� સમયે
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ઇબાદતગાહમાંથી બહાર નીકળ્ય. એણે ચાર� બા�ુ નજર
નાખ્યા પછ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામથી �ુખાિતબ થયો અ
ક�ું �ું આપ અમારાવાળાઓમાંથી છો

? આપે જવાબમાં

ફરમાવ્�ું �ું ઉમ્મતે મોહમ્મદ�માંથી. એણે બીજો સવાલ
કય�. આપ આ�લમોમાંથી છો યા ��હલોમાંથી છો

? આપે

ફરમાવ્�ું �ું ��હલોમાંથી નથ. એણે �ુછ�ું તો �ું મારાથી
કંઇ દયાર્ફત કરવા માટ� આવ્યા 

? આપે જવાબ આપ્યો

ન�હ. એણે પ્ર�ન ક , આપ આલીમોમાંથી છો તો પછ� �ુ ં
આપને કોઇ સવાલ �ુછવા ચા�ુ ં તો �ુછ� શ�ું �ં

? આપે

ફરમાવ્�ુ, જ�ર �ુશીથી �ુછો � �ુછ�ું હોય.
એ સાંભળ�ને રા�હબે સવાલ કય� (૧) �દવસ અને
રાત્રીમાં એવો યો વખત છે �ની ગણના ન તો �દવસમાં
થાય છે ન રાત્રીમ ? આપે જવાબ આપ્યો: એ વખત �ુરજ
નીકળવાની પહ�લાનો છે અને તે બરક તવાળો વખત છે ક�
�માં �બમારોને �ુ�ધ્ આવી �ય છે . દદર ્માં રાહત થાય છ.
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� રાતભર �ુઇ ન શ�ા હોય તેમને પણ મીઠ� �ઘ આવી
�ય છે . આ વખત આખેરત પ્રત્યે રગબત રાખનારાઓ મા
ખા�ુલ ખાસ (મહત્વન) છે .
એણે બીજો સવાલ કય� �ું આપનો અક�દો છે ક�
જ�તમાં પેશાબ પાયખાનાની જ�રત ન�હ હશે તો �ું
�ુિનયામાં એની કોઇ િમસાલ છે

? આપે જવાબ ફરમાવ્ય ,

માના પેટમાં બાળક પરવ�રશ પામે છે તેનો મળ�ુત્ર ખાર�
થતો નથી.

(૩)

ત્રીજો સવાલ એણે એ �ુછયો ક

�ુસલમાનોનો અક�દો છે ક� જ�તના ફળો ખાવાથી ઓછા
થશે ન�હ તેની અ�હ�યા કોઇ િમસાલ છે ? આપે ફરમાવ્�ુ, હા
છે , એક દ�વાથી લાખો �દવા સળગાવવામાં આવે છતાં તે
દ�વાની રોશનીમાં જરા �ટલી પણ કમી નથી થતી.

(૪)

ચોથો સવાલ એણે એ કય� ક� બે ભાઇ છે � એક� સાથે અને
એક જ સમયે પેદા થયા અને એક સમયે મયાર . તેમાંના
એકની ઉમર દોઢસો વષર્ની હતી અને બી�ની 

ચાસ
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વષર્ની તો એ કોણ છ ? આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું તે બે ભાઇ
અઝીઝ અને ઓઝેર પયગમ્બર હત , એ બંને એક જ �દવસે
પેદા થયા અને એક જ �દવસે મયાર . પેદા થવા પછ� ત્રી
વષર્ �ુધી સાથે રહ. પછ� �ુદાએ ઓઝેર પયગમ્બરને માર�
નાખ્યા તે વાતનો ઉલ્લેખ �ુરઆને મ�દમાં મો�ુદ છે અન
સો વષર્ પછ� પાછા સ�વન કયા . ત્યાર બાદ તે પોતાના
ભાઇ સાથે વીસ વષર્ �વતા રહ્યા અને બંને

જ �દવસે

ઇન્તેકાલ પામ્.
એ સાંભળ�ને રાહ�બે પોતાના માનનારાઓ તરફ
જો�ું અને કહ�વા લાગ્ય , �યાં �ુધી આ સાહ�બ શામમાં રહ�શે
ત્યાં �ુધી �ું કોઇના સવાલનો જવાબ ન�હ આ�ુ. બધાને
લા�ઝમ છે ક� આઅલમે ઝમાનાને સવાલ �ુછે અને ત્યાર
બાદ તે �ુસલમાન થઇ ગયો.

*****
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ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામની શહા
આપ જો ક� પોતાના ઇલ્મી ફયઝ અને બ કતોથી
લોકોને માલામાલ કરતા રહ્યા અને ઇસ્લામનો બરા
વ્યવ�સ્થત ર�તે પ્રચાર કર� રહ્યા હતા અને �ુ�ુ
કોઈપણ �તની દખલગીર� કરતા ન હતા , જરાય �દલચસ્પી
લેતા ન હતા , તે છતાં હશ્શામ �બન અબ્�ુલ મ�લક� આપન
ઝેર વડ� શહ�દ કરાવી દ�ધા. આપ ૭મી �ઝલ્હ

, �હ.સ.

૧૧૪ના સોમવાર� મદ�ના �ુનવ્વરામાં ઇન્તેકાલ ફરમાવ
ગયા.
ુ
(દમ્એ સાક�બા, શવાહ��ુન્�વુ ્વ, રવઝ�શ્શોહદ.)
શહાદત પહ�લાં આપે હઝરત ઇમામ �અફર
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને ઘણી ખર� બાબતો સંબંધે વસીય્
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, બેટા મારા કાનમાં મારા વા�લદ�

મા�દના અવાજો આવી રહ્યા છે અને તેઓ મને જલ્
બોલાવી રહ્યા .
(��ુ લ અબ્સા, પા. ૧૩૧)
આપે �ુસલ અને કફન માટ� ખાસ �હદાયત કર�
હતી ક� ઇમામને , ઇમામ િસવાય બીજો કોઇ �ુસલ આપી
શક્તો નથ. અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક� આપે આપની
વસીય્યતોમાં એક વસીય્યત એ પણ કર� હતી ક� આઠસ
�દરહમ માર� અઝાદાર� પર તમાર� ખચર્વા અને માર�
મઝ�ુિમયત�ું દસ વષર્ �ુધી હજના ઝમાનામાં મીનામાં
મારા પર માતમ થાય એવો બંદોબસ્ત કરજ. આલીમો લખે
છે ક� વસીય્યતોમાં એક વસીય્યત એ પણ હતી ક� કબરમા
મારા શબને રાખ્યા બાદ કફનના બંધ ખોલી દ�જો અને માર�
કબર જમીનથી ચાર �ગળથી �ચી ન રાખતા.

*****
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અઝવાજ અને ઔલાદ
આપને ચાર બીબીઓ હતી અને તેમનાથી જ
ઔલાદ થઇ. એક બીબી ઉમ્મે ફરવા �બન્તે કાિસમ �બ
મોહમ્મદ �બન અબીબકર હત

, તેમનાથી હઝરત ઇમામ

�અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ તથા અબ્�ુલ્લાહ અ
પેદા થયા. બી� બીબી ઉમ્મે હક�મ �બન્તે અસદ �બ
મોગીરા અકફ� હતા. �મનાથી ઇબ્રાહ�મ અને અબ્�ુલ્
થયા અને ત્રી� બીબી  લા હતા. તેમનાથી અલી અને
ઝયનબ પેદા થયા. ચોથી બીબીથી ઉમ્મે સલમા પેદા થય.
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ
હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામથી ચા.
બી� �ુત્રોને કોઇ ઔલાદ થઇ ન હ.

*****

નસ્
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હઝરત ઈમામ જઅફર સા�દક

7

અલ�ય્હસ્સલ
નામ

હઝરત જઅફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલા

માતા

જનાબે ઉમ્મે ફરવા �બન્તે કાસ

દાદા

ુ
હઝરત ઈમામ અલી ઝય�લ
આબે�દન અલ�ય્હસ્સલ
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જનાબે ફાતેમા �બન્તે ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલ

લકબ

સા�દક, સા�બર, ફાઝીલ, તા�હર.

�ુ િ�લયત

અ� ુ અબ્દ�લ્લ, અ� ુ � ૂસા, અને
અ� ુ ઈસ્માઈ.

જન્

ુ ્રવાર તાર�૧૭ માહ� ર�બ્બઉલ
�ક
અવ્વલ �હજર� સન૮૩

જન્મ

ુ વ્વરા
મદ�ન એ �ન

સ્થળ
વફાત

સોમવાર તાર�ખ ૧૫ માહ� શવ્વાલ
�હજર� સન ૧૪૮
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દફન

ુ વ્વરા(જ��લ
ુ
મદ�ન એ �ન

સ્થળ

બક�અના કબ્રસ્તાન)

વય

૬૫ વષર

ઔલાદ

(દ�કરા) ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલ, ઈસ્માઈ, ઇસ્હા,
મોહમ્મ, અલી, અબ્બા,
અબ્�ુલ્લ.
(દ�કર�) ઉમ્મે ફરવ, ફાતેમા,
અસ્મ.
*****
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હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલા
પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમના છઠ્ઠા �નશીન . આપના વા�લદ� મા

�દ

હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ અ
વાલેદાએ મા�દા જનાબે ઉમ્મે ફરવા �બન્તે 

સીમ �બન

મોહમ્મદ �બન અબીબકર હત. આપ આપના બાપદાદા
પરદાદાઓની �મ ઇમામે મન્�ુ

-

, માઅ�ુમ, આઅલમે

ઝમાના અને અફ ઝલે કાએનાત હતા. અલ્લામા ઈબ્ને હજર
મકક� લખે છે ક�

,

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક

અલ�ય્હસ્સલામ અફઝલ અને અકમલ હ. એ જ �બના પર
આપ આપના વાલીદના ખલીફા અને વસી �ુકરર ્ર થય.
અલ્લામા ઇબ્ને ખલ્કાન લખે છે

,

આપ સાદાતે

અહલેબૈતમાંથી હતા અને તેમનો કરમ અને ફઝીલત
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બયાનના મોહતાજ નથી. ઇમામે ફખ�દ્દ�ન રાઝી તફસીર
કબીરમાં આયતે તત્હ�રની તફસીરના સંબંધમાં અને આ�રફ�
સમદાની અલી હમ્દાની મોવદ્દ�ુલ �ુબાર્માં તથા શાહ અબ
અઝીઝ તોહફએ ઇસ્નાઅશર�યામાં લખે છે ક� આપ પણ
આપના બાપદાદાઓની પેઠ� માઅ�ુમ અને મેહ�ઝ હતા.
આપે �વનની શ�આતથી છે ક �વનના �ત �ુધી કોઇ
�ુનાહ નથી કયાર ્ અને એવા લોકોને જ માઅ�ુમ અને મહ�ઝ
કહ�વામાં આવે છે . ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલા
�ુદ ફરમાવે છે ક� અમે �ુદાની વહ�ના તર�ુ માન અને અમે
જ �ુદાના ઇલ્મના ભંડા , તેમજ અમે લોકો જ માઅ�ુમ
છ�એ. �ુદાએ અમાર� ઇતાઅત કરવાનો �ક
ુ મ આપ્યો છે

અને અમાર� નાફરમાની કરવાથી તમને રો�ા છે .

�ુલ્લા �મી લખે છે ક , આપના ઇલ્મની સીમા
અને સમજશ�ક્ત�ુ�ધ્ના સ્પશર્થી પણ જોજન �ૂર હ.

(શવાહ��ુ��વુ ્વત પ. ૧૮૦)

*****
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આપની િવલાદતે બા સઆદત
આપ ૧૭મી રબીઉલ અવ્વલ �.સ. ૮૩

(ઇ.

૭૦૨)ના સોમવાર� મદ�ના-એ-�ુનવ્વરા ખાતે તવલ્�ુદ થય
(જન્મ પામ્) હતા. આપને જન્મથી જ �ુદાવંદ� આલમે
ઘણી ઇઝઝત બખ્શી હત , એ �દવસે રોઝો રાખવાનો સવાબ
એક સાલના રોઝા રાખવાના સવાબ બરાબર છે . િવલાદતના
એક �દવસ બાદ ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવ્�ુ, મારો આ ફરઝંદ થોડ�ક મખ્�ુસ હસ્તીઓમાંથી .
�મને પેદા કર�ને �ુદાએ પોતાના બંદાઓ પર એહસાન
ફરમાવ્યો છે અને તે જ મારા પછ� મારા �નશીન થશે.
જયાર� માના પેટમાં હતા ત્યાર� પણ કલામ ફરમાવતા હત.
પેદા થયા બાદ આપે ક લમએ શહાદત ત્રણ વાર ઝબાન પ
�ર� કય� હતો. આપ નાફ કપાએલા અને ખત્ના થએલ
હાલતમાં પૈદા થયા હતા.

*****
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ઇસ્મે �ગરામી �ુિ��યત અને અલ્ક
આપ�ું ઇસ્મે �ગરામી જઅફર હ�ુ , �ુિ�્યત અ�ુ
અબ્�ુલ્લ, અ�ુ ઇસ્માઇલ વગેર� હત. આપના અલ્કાબ
સા�દક, સા�બર, ફા�ઝલ, તાહ�ર વગેર� હતા. અલ્લામા
મજલીસી લખે છે ક� , � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્ મે પોતાની �હ�ર� �જ�દગીમાં હઝરત જઅફર
�બન મોહમ્મદ અલ�ય્હસ્સલામને સા�દકના લકબથી ય
ફરમાવ્યા હતા અને એ લકબ આપ્યો હતો અને તે�ું �હ�ર
કારણ એ હ� ું ક� , આસમાનવાળાઓમાં પહ�લાંથી જ આપનો
લકબ સા�દક હતો. અલ્લામા ઇબ્ને ખલ્કાન�ું કહ��ું છે

,

આપની સત્ય વાણીના કારણે"સા�દક ” શબ્દ આપના નામ
સાથે જોડાય ગયો.
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"જઅફર શબ્દના સંબંધમાં આલીમો�ું બયાન છે
ક�, જ�તમાં ‘જઅફર� સાની’ નામની એક મીઠ� નહ�ર છે એની
�ુનાસેબતથી આપ�ું એ �ુબારક નામ રાખવામાં આવ્�ુ.
આપનો ફ� ઝે આમ , વહ�તી નહ�ર સમાન �ર� હતો. એટલા
માટ� આપ�ું નામ "જઅફર� સાની” રાખવામાં આવ્�ુ.
અલ્લામા ઇબ્ને હજર�

કક� અને અલ્લામા

શબ્લં� લખે છે ક , ઇમામોના મોવડ�ઓમાંથી એક વગર્ �વો
ક�, યહ્યા �બન સ , ઇબ્ને જર� , ઇમામ મા�લક , �ુફ યાન
�ુર�, �ુફ યાન �બન અયિનયા , ઇમામ અ�ુ હનીફા , અય્�ુબ
અને સતહયાનીએ આપથી હદ�સો લીધી છે . અ�ુ હાિતમ�ું
કથન છે ક� , ઇમામ જઅફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલ

એ ટલા

િવ�ાસ �ુકત રાવી છે ક� �મના િવશે કોઇ �ુછપરછ ક�
તેહક�ક કરવાની જરા પણ જ�રત નથી.
આપ �રયાસત તલબીથી બેિનયાઝ હતા અને
હંમશ
ે ા ઇબાદત �ુઝાર�માં જ મશ્�ુલ રહ�તા હત. ઉમર ઇબ્ને
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મકદામ�ું કહ�� ું છે ક� �ુ ં જયાર� ઇમામ જઅફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામને જો� �ં તો એ વખતે મને ખ્યાલ આવે
ક� આપ જોહર� �રસાલતની અસલ �ુન્યાદ છ.
(સવાએક� મોહર� કા)

*****
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આપના સમયમાં થઇ ગયેલા
બાદશાહો
આપની િવલાદત થઇ એ વખતે એટલે ક� �હ.સ.
૮૩માં �ખલાફતની ગાદ� પર અબ્�ુલ મ�લક �બન મરવાન
હતો. પછ� વલીદ , �ુલેમાન, ઉમર �બન અબ્�ુલ અઝી ,
યઝીદ �બન અબ્�ુલ મ�લ , હશ્શામ �બન અબ્�ુલ મ� ,
વલીદ �બન યઝીદ �બન અબ્�ુલ મ�લ

, યઝી�ુ�ા�કસ,

ઇબ્રાહ�મ �બન વલીદ અને મરવા�ુલ હ�માર એમ એક પછ
એક �ખલાફતની ગાદ� પર બેઠા. મરવા�ુલ હ�મારના
વખતમાં બની ઉમય્યાની રા-સ�ાનો �દપક હોલવાઇ ગયો
અને ��
ુ ુ મત પર અબ્બાસીઓએ કબ્જો જમાવી લી.
અબ્બાસીઓમાંથી પહ�લો બાદશાહ અ�ુલ અબ્બાસ સફફા
અને બીજો બાદશાહ મન્�ુર દવાનક� થઇ ગયો છ. (તાર�ખે
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જ પોતાનો દૌર શ� થવાના બે વષર્

િવત્યા બાદ ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને ઝ
આપીને શહ�દ કર� દ�ધા.

*****
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અબ્�ુલ મ�લક �બન મરવાનના
ુ ાઝરો
દોરમાં આપનો એક �ન
હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ાર ઇલ્મી �ુનાઝરા ફરમાવ્યા છે અને આપે દ�હર�
બે�મ

,

કદર�યા, કાફરો, ય�દ
ુ �ઓ અને નસરાનીઓને સજ્જડ ર�તે
હરાવ્યા છ. એક�ય �ુનાઝરામાં આપના પર કદ� કોઇ ગલ્બો
પામ્યો નથ. અબ્�ુલ મ�લકના રાજકાળની એક વાત છ , એક
કદર�યા મઝહબનો માનવાવાળો �ુનાઝરો કરનાર માણસ
અબ્�ુલ મ�લકના દરબારમાં આવ્યો અને આલીમો સાથ
�ુનાઝરો કરવાની પોતાની ખ્વા�હશ જણાવ. બાદશાહ� તેની
હંમશ
ે ની ટ�વ �ુજબ પોતાના દરબાર� આ�લમોને બોલાવ્યા
અને ક�ું આની સાથે �ુનાઝરો કરો. એ લોકોએ તેના સાથે
�ુનાઝરો કય� અને ઘ�ું જોર લગાડ�ું પણ એ તો

,
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�ુનાઝરાના મેદાનનો �ુ નો અને પાવરધો ખેલાડ� હતો તેથી
આલીમો એને ક�મય
ે કર�ને હરાવી ન શ�ા. બધા જ હાર�ને
હતાશ થઇ ગયા. એમના હિથયારો હ�ઠા પડતાં અને એમને
હારતાં જોઇને અબ્�ુલ મ�લક ઇબ્ને મરવાને એક કાગ
લખીને તાબડતોડ ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ
સેવામાં મોકલ્યો અને તેમાં એણે �ુનાઝરામાં આલીમોની હાર
થઇ રહ� છે તે બાબતના ઉલ્લેખ સાથે આગ્રહ કય� ક�
જ�ર જલ્દ� તશર�ફ લાવ.
એનો કાગળ મળતાં જ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા

,

હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને ફરમાવ્ ,
બેટા �ુ ં હવે ઝઇફ થઇ ગયો �ં , માટ� તમે જ �ુનાઝરા માટ�
શામ ચાલ્યા �. હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલા ,

િપદર� �ુ�ગર્વારના ફરમાન �ુજબ

મદ�નાથી રવાના થઇ શામ પહ�ચી ગયા.
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, હઝરત ઇમામ

મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામના બદલે હઝરત ઇમ
�અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને આવેલા જોયા તો કહ�વ
લાગ્યો ક� આપ હ� કમસીન છો અને �ના સામે �ુનાઝરો
કરવાનો છે એ ઘણો ઘડાએલો અને �ુ નો અ�ુભવી માણસ
છે . મને ભય છે ક� એના �વા �ુનાઝરાના મહારથી સામે
બી� આ�લમોની પેઠ� તમે પણ �ાંક હાર� જશો. એટલે
�ુનાઝરાની બેઠક ફર�થી ભરવા�ું �ુ ં �ુનાસીબ નથી
સમજતો. આપે ફરમાવ્�ુ , બાદશાહ � ું ગભરા ન�હ. �ુદાએ
ચા�ું તો થોડ� જ િમિનટોમાં �ુનાઝરો ખતમ કર� દઇશ.
આપના ઇર શાદને બી� દરબાર�ઓએ પણ ટ� કો આપ્યો
એટલે તેણે �ુનાઝરા માટ� સભા બોલાવી.
બંને પક્ષો �ુનાઝરાના મંચ પર આવી ગયા અન
�ુનાઝરાની શ�આત થવા પહ�લાં આપે હર�ફને "�ુરએ હમ્દ
પઢવા માટ� ક�ું , હવે વાત �ણે એમ છે ક�

, કદર�યા
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મઝહબના લોકોનો અક�દો છે ક� , � કંઇ કર� છે તે બ�ું બંદો
જ કર� છે , �ુદા બંદાના કોઇ કામમાં કશોજ દખલ કરતો ક�
કર� શક્તો નથ. અથવા બી� શબ્દોમાં કહ�એ તો �ુદાની
કઝા અને �ુદાનો �ક
ુ મ તથા ક� અને ઇરાદાને બંદાઓના
કામમાં કશો

જ દખલ નથી. હઝરતે તેને �ુરએ હમ્દની

િતલાવત કરવા�ું ક�ુ,ં તેમાં જ એના અક�દાનો જવાબ હતો.
એ "�ુરએ હમ્દ પઢતાં પઢતાં આ આયત પર પહ�ચ્

,

"ઇય્યાક નઅબોદો વ ઇય્યાક નસ્તઇન એટલે આપે ફરમાવ્
જરા થોભી �વ. પછ� આપે �ુછ�ું

, "�ુરએ અલહમ્દની

વાસ્તિવતામાં તો તમે માનો છો ? એણે ક�ું હા, પછ� આપે
ક�ું તમે � આયત િતલાવત કર� તેમાં એમ કહ�લ છે ક�
"અમે તાર� જ ઇબાદત કર�એ છ�એ અને તારાથી જ મદદ
માગીએ છ�એ. તમારા પંથના લોકોનો તો અક�દો છે ક�

,

અલ્લાહને બંદાના કાયર્માં દખલ દ�વાનો અિધકાર જ નથી ત
પછ� જરા એ બતલાવશો ક� , અલ્લાહની ઇબાદત અને  કત
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તેની જ ઇબાદત અને તેની મદદ અને ફક ત તેની જ મદદ
માંગવાનો શો અથર ? આપણે �ુનાઝરો શ� કર�એ તે પહ�લાં
મને ફકત એ જ વાતનો જવાબ આપો. આ સવાલ સાંભળ�ને
એ�ું મ��ુ ં િસવાય ગ�ું અને એ કોઇ જવાબ આપી ન શ�ો
અને લાંબી �ુદ્દત �ુધી લંબાએલા એ �ુનાઝરાનો થોડ�
િમિનટોમાં જ �ત આવી ગયો. તેથી મજ�લસે �ુનાઝરા
બરખાસ્ત કર� દ�વામાં આવી અને બાદશાહ �ુ જ �ુશ થઇ
ગયો.
અ�ુ શા�કર દસલાની એક લામઝહબ માણસ
હતો. એક �દવસ હઝરત પાસે આવીને કહ�વા લાગ્યો �ું આપ
�ુદાથી મને પર��ચત કરાવી અને તેના તરફ માર� ર� હબર�
ફરમાવી શકો છો ? આપે જવાબમાં મોર�ું એક ��ુ હાથમાં
લઈને ક�ું : આ �ડાની બહારની બા�ુ ની બનાવટ�ું પણ
બાર�ક�થી િન�રક્ષણ કર� લો અને પછ� તેની �દર � પ્રવ
ઝદ� અને સફ�દ� છે તેને પણ �ુબ ધ્યાનથી જોઇ લ. એ
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, �ડામાં એક
? �ું તમાર�

અકકલ એ વાતને નથી તસ્લીમ કરતી ક, આ �ડાને અનોખા
�દાઝમાં બનાવનાર અને તેની �દરથી ભાતભાતના
રં ગોવા�ં પક્ષી પેદા કરનાર કોણ  ? એ સાંભળ�ને તે �ુપ
થઇ ગયો અને દહ��રયતથી બાઝ આવ્ય.
આ દસલાનીના જ સંબધ
ં માં એક બી� વાત પણ
કહ�વામાં આવે છે અને તે એ ક� , એણે આપના એક સહાબી
હશ્શામ �બન હકમની મારફતે સવાલ �ુછાવ્યો  , �ું એ વાત
�ુમ્ક�ન છ ? ક�, �ુદા આખી �ુિનયાને એક �ડાની �દર
સમાવી દ� અને તે એ ર�તે ક� ન તો ��ુ વધી �ય ક� ન
�ુિનયા ઘટ� �ય. આપે ફરમાવ્�ું બેશ ! �ુ�મ્કન છ. કારણ
ક� �ુદા હર ચીજ પર કા�દર છે . એણે �ુછાવ્�ું કોઇ િમસા ?
િમસાલ માટ� �ખની નાની ક�ક� �ુરતી છે . તેની �દર
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આખી �ુિનયા સમાઇ �ય છે છતાં ન ક�ક� વધે છે ન �ુિનયા
ઘટ� �ય છે .

*****
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ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલા
અને હક�મ ઇબ્ને અય્યાશ કલ
હશ્શામ �બન અબ્�ુલ મ�લક �બન મરવાનન
હયાતીના સમયનો એક બનાવ એ છે ક�

, હઝરત ઇમામ

�અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં એક મ

સે

આવીને ક�ું ક� , હક�મ �બન અય્યાશ કલ્બી આપ લોકોન
�ુરાઇ કર� છે , આપે ફરમાવ્�ુ, અગર અમાર� �ુરાઇ કરતો
કોઇ કલામ તને યાદ હોય તો સંભળાવ. તેણે ક�ટલાક શેઅર
સંભળાવ્ય. �મનો સાર આ પ્રમાણે છ: અમે ઝયદને
ખ�ુ રના ઝાડની ડાળ પર ફાંસી આપી. જો ક� અમે નથી જો�ું
ક� કોઇ મહ�દ�ને ફાંસી પર ચઢાવવામાં આવ્યો હોય અને તમે
તમાર� બેવ�ુફ�થી અલીને ઉસ્માનના સાથે �કયાસ કર�
લીધો. જો ક� અલીથી ઉસ્માન વધાર� સારા અને વધાર�
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પાક�ઝા હતા. એ શેઅરો સાંભળ�ને ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામે દોઆ કર�  , "બાર� ઇલાહા આ હક�મે કલ્બી
�ુ ઠો છે , તો � ું તાર� મખ્�ુકમાંથી એ કલ્બી પર કોઇ કલ
(તદ્) �ુસલ્લત કર� દ. ઈમામની દોઆ ક�ુલ થઇ અને
હક�મ કલ્બીને રસ્તામાં એક િસ�હ� હલાક કર� દ�. (અસાબા
ઇબ્ને હજર� અસ્કલાની. ૨ , પા, ૮૦) �ુલ્લા �મી તેહર�ર
ફરમાવે છે ક� હક�મ કલ્બીના હલાક થવાની ખબર જયાર�
હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને પહ�ચી ત
આપે િસજદામાં જઇને ક�ું ક� , એ �ુદાએ �ુ�ગર્નો �ુક્ર છે
�ણે અમારાથી � વાયદો કય� તે �ુરો કય�.
ુ ત-સવાએક� મોહર� કા પા. ૧૨૧)
(શવાહ��ુ�ર�વ

*****
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ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની .સ. ૧૧૩માં હજ
અલ્લામા ઇબ્ને હજર� ક� લખે છે ક� આપે �હ.સ.
૧૧૩માં હજ કર� અને �ુદાથી દોઆ કર� અને �ુદાએ મોસમ
ન હોવા છતાં ��ુરની ટોપલી અને બે ઉ�મ ચાદરો
મોકલાવી. આપે પોતે પણ ખાધા અને લોકોને પણ
ખવરાવ્યા અને ચાદરો એક સાઇલને આપી દ�ધ.
આ બનાવની �ૂંકમાં િવગતો આ �ુજબ છે . ઉપર
જણાવેલી �હ.સ. ૧૧૩માં બઅસ �બન સઅદ પણ હજ કરવા
માટ� ગયા હતા. તે નમાઝે અસર પઢ�ને અ�ુ �ુબયસના
પહાડ પર ગયા ત્યાં પહ�ચીને એમણે જો�ું ક� એક ઘણા
�ુકદ્દસ સાહ�બ નમાઝમાં મશ�ુલ . નમાઝ પઢ�ા બાદ
િસજદામાં ગયા અને યા રબ , યા રબ કહ�ને ખામોશ થઇ
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ગયા. પછ� એમણે યા હય , યા હય ક�ું અને ખામોશ થઇ
ગયા. પછ� એવી ર�તે યા રહ�મ , યા રહ�મ કહ�ને ખામોશ
થઇ ગયા અને ત્યાર બાદ યા અરહમરાર્હ�મીન કહ�ને ખામો
થઇ ગયા. �તમાં એમણે ક�ું મને ��ુર જોઇએ છે અને
માર� બે ચાદરો �ુરાણી થઇ ગઇ છે એટલે બી� બે ચાદરોની
મને જ�રત છે . હદ�સનો રાવી બઅસ કહ� છે ક� આપની
દોઆના આ શબ્દો હ� તો અદા થયા ન થયા ત્યાં તો એ
��ુરથી ભર� લી ટોકર� મો�ુ દ થઇ ગઇ અને તેના પર બે
ઉ�મ ચાદરો રાખેલી હતી. એ આ�બદ� ��ુર ખાવા ચાહ્ય
તો મ� અરજ કર� ��
ુ ર �ુ ં આમીન કહ� રહ્યો હતો મને પ
એ ��ુર ખાવા આપો. એમણે ર� આપી

, મ� ખાવા શ�

કયા�. �ુદાની કસમ આવા સરસ ��ુર મ� આખી �મર
દરિમયાન �ાર� ય સ્વપ્નામાંય દ�ઠા ન હ. પછ� આપે મને
એક ચાદર આપી મ� ક�ું મને જ�રત નથી. ત્યાર બાદ એક
ચાદર આપે પહ�ર� લીધી અને એક ઓઢ� લીધી. પછ� પહાડ
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પરથી ઉતર�ને મકામે સઇ પર ગયા. �ુ ં એમના સાથે જ હતો.
રસ્તામાં એક સાઇલે ક�ુ.

મૌલા મને ચાદર આપો �ુદા

આપને જ�તના �લબાસથી આરાસ્તા કરશ. આપે તે

જ

વખતે એને બંને ચાદરો આપી દ�ધી. મ� એ સાઇલને �ુછ�ું ક�
આ કોણ હઝરત છે ? એણે જવાબ આપ્યો ક� ઇમામે ઝમાના
હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ 

, આપ�ું

નામ �ણીને �ુ ં આપની પાછળ દોડ�ો પણ મારો ફર�થી
�ાર� ય તેમની સાથે ભેટો ન થયો.
(સવાએક� મોહર� કા પા.૧૨૧)

*****
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વલીદ �બન યઝીદ અને આલે
મોહમ્મ
હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
વા�લદ� મા

�દ હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર

અલ�ય્હસ્સલામને શહ�દ કયાર્  , હશ્શામ �બન અબ્�ુ
મ�લક �હ.સ. ૧૨૫માં જહ�મ વાિસલ થયો અને તેના
મરણ બાદ વલીદ �બન યઝીદ બીન અબ્�ુલ મ�લક �બન
મરવાનને �ખલાફતની ગાદ� પર બેસાડવામાં આવ્ય. આ
ખ�લફાના અખ્લાક બ�ુ જ ખરાબ હત. એ ઘણો �લ્મી અને
ક��ાખોર માણસ હતો.
ઇિતહાસનો એ મશ�ર
ુ બનાવ છે ક� એક �દવસ
એણે �ુરઆનમાં ફાલ ખોલી એમાં આયએ ખાબ "�ુલ્લો
જબ્બા�રન અનીદ(બધા માથાભાર� આપ�ુદ સ�ાિધકાર�
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િનષ્ફળ થય)ની આયત નીકળ�. આથી રોષે ભરાઇને એણે
�ુરઆને શર�ફની બે�ર
ુ મતી કર�. ઉપરાંત લ�ડ�ને નમાઝ
પઢાવવા માટ� મોકલી.
(તાર�ખે ખમીસ, હબી�સુ ્સેય, ક�રામા િસદ્દ�
હસન)
� �ુરઆને મ�દનો પણ એહતરામ કરતો ન
હોય એના �દલમાં અહલે બૈતનો એહતરામ તો �ાંથી હોઇ
શક� ?
જનાબે ઝયદ� શહ�દના ફરઝંદ જનાબે યહ્યાન
�ુર� ર�તે શહ�દ કરાવ્યા અને પછ� એમ�ું મા�ું તેના
દરબારમાં આવ્�ું ત્યાર� તેની બેઅદબી કર� અને એમન
શબને �ુરાસાનમાં �ુળ� પર લટકાવવામાં આવ્�ુ.
(�ુઓ તાર�ખે ઇસ્લામ . ૧ પા. ૪૮)

*****
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ઇમામ જઅફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલા
અને અ� ુ હનીફા નોઅમાન �બન
સા�બત �ુ ફ�
ફરઝંદ� ર�ુલ હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ આ�લમે ઇલ્મે લ�ુ�ી . આપની સંગતના
ફયઝથી �ુ�દ્ધશાળ�ઓએ ઘણા ઇલ્મો હાિસલ ક. આપની જ
એક લ�ડ� �સ
ુ િનય્યા�ું ના , આમ અને ખાસ લોકોની �ભે
હ�.ું એ લ�ડ��ુ જ્ઞાન એટ�ું િવશાળ હ�ું ક� એણે
જમાનાના ખલીફાના દરબારમાં ચાલીસ આ�લમોની બોલતી
બંધ કર� દ�ધી હતી.
ઇમામ અ�ુ હનીફા નોઅમાન �બન સા�બતે પણ
� ઇલ્મી દરજ્�ઓ હાિસલ કયાર્ હતા તે આપની સોહબત

િસરતે અઈમ્માહ- 889

www.hajinaji.com

ફયઝ�ું પ�રણામ હ� ું એ વાત હર કોઇ ઇિતહાસનો �ણકાર
સાર� પેઠ� �ણે છે .
નોઅમાન �બન સા�બત �હ.સ. ૮૦માં �ુફા �ુકામે
પેદા થયા હતા. એમની �ુિ�ાયત અ�ુ હનીફા હતી
અજમી નસલના હતા. હા�ન રશીદના

, તે

જમાનામાં એ ઘણા

ઉચ્ચ સ્થાને પહ�ચ્યા . (તાર�ખે-�ુખાર� પા. ૧૭૪

,

સીર� ુ�ોઅમાન શીબ્લી૫, ૧૦) એમને હશ્શામ �બન અબ્�ુ
મ�લકના જમાનામાં ઇમામે આઅઝમનો �ખતાબ મળ્ય.
એ ઐિતહાિસક હક�ક ત છે ક� ઇમામ અ�ુ હનીફા
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ અને હઝ
ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામના શા�ગદર્ .
શમ્�ુલ ઓલમા અલ્લામા િશબ્લી નોઅમાની લખે છે
ઇમામ અ�ુ હનીફા એક લાંબી �ુ�ૃત �ુધી ઇમામ મોહમ્મદ
બા�કર અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં તેમના ઇલ્મનો લ
ઉપાડવા હાજર રહ્. એમણે �ફકહ અને હદ�સના સંબધ
ં માં �
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મોટો ભંડોળ એકઠો કય� હતો તે ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામની ફયઝે સોહબતના ફયઝ�ું પ�રણામ હ�.
ઇમામ સાહ�બે (અ�ુ હનીફાએ) ત્થા એમના ફરઝંદ રશીદ

,

હઝરત �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની સોહબતન
ફયઝનો પણ ઘણો લાભ ઉપાડ�ો હતો. �નો ઉલ્લેખ
સામાન્ય ર�તે ઇિતહાસમાં મળ� આવે છ.
એક વખત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે અ�ુ હનીફાન
�ુછ�ું �ુદાવંદ� આલમે �ખોમાં ખારાશ

, કાનમાં કડવાશ ,

નાકમાં �ચકાશ અને હોઠોમાં મીઠાશ શા માટ� �ુ�ા છે . એમણે
ઘણો િવચાર કયાર ્ બાદ ક�ું: ��
ુ ર એની મને ખબર નથી.
આપે ફરમાવ્�ું મારાથી એના કારણો સાંભળ. �ખો
ચરબીના લોચા છે , તેમાં જો ક્ષાર પદાથર્ ન હોત અ
ખારાશ ન રાખી હોત તો ચરબી ઓગળ� જવા પામત

,

કાનમાં કડવાશ અને િતખ્ખાપ�ું એટલા માટ� રાખ્�ું છે ક
તેમાં �કડા મકોડા અને એવા જ બી� �વજ�ં ુ �ુસી ન �ય.
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નાકમાં �ચકાસ એટલા માટ� રાખી છે ક� હવાના આવવા
જવામાં સરળતા થાય , તેમજ �ુગધ
ં અને �ુગ�ધ મેહ�ુસ
થાય. હ�ઠમાં િમઠા શ એટલા માટ� રાખી છે ક� ખાવા પીવામાં
�લઝઝત આવે.
પછ� આપે �ુછ�ું એ �ો ક લમો છે �નો પહ�લો
ભાગ �ુફ્ર અને બીજો ભાગ ઇમાન . એમણે ક�ું : મને એ�ું
ઇલ્મ નથ. આપે ફરમાવ્�ું એ તે 

લમો છે � તમે રાત

�દવસ પઢતા રહો છો. સાંભળો લાઇલાહ તે �ુફ્ર છે અન
ઇલ્લલ્લાહ ઇમાન .
પછ� આપે �ુછ�ું ઓરત કમજોર છે ક� મદર , વળ�
એ ક� હમલની હાલતમાં ઓરતને હ યઝ ક�મ નથી આવ� ું ?
એમણે જવાબ આપ્યો ક� એ તો �ું ��ું �ં ક� ઓરત કમજોર
છે પણ એ નથી �ણતો ક� હમલની હાલતમાં તેને હ યઝ ક�મ
નથી આવ�.ું આપે �ુછ�ું વા� જો ઓરત કમજોર છે તો
પછ� મીરાસમાં એનો �હસ્સો મરદ કરતા અધ� છ , એટલે ક�
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મરદને બે �હસ્સા મળે છે અને ઓરતને એ ? એમણે જવાબ
આપ્યો �ું નથી �ણત. આપે ફરમાવ્�ું ઓરતનો ખચર
મરદના િશર� છે અને ખાવા પીવા�ું આપ�ું એ મરદ�ું કામ
છે . એટલે મરદનો હ�સ્સો બેવડાવી દ�વામાં આવ્યો છે અન
હમલમાં ઓરતને હ�ઝ એટલા માટ� નથી આવ� ું ક� એ
બચ્ચાના પેટમાં જઇને તેના ખોરાકની ગરજ સાર� છ.
ઇબ્ને ખલ્કાન લખે છે ક� એક �દવસ ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં અ�ુ હનીફા આવ્યા તો આ
તેમને �ુછ�ું તમે એ �ુલ કરનારના બારામાં �ું ફતવો
આપશો ક� �ણે હજના એહરામની હાલતમાં હરણના એ દાંત
તોડ� નાખ્યા હોય �ને �રબાઇ કહ�વામાં આવે છ. એમણે
જવાબ આપ્યો ક� ફરઝંદ� ર�ુલ એ િવષેનો �ુકમ મને ખબર
નથી. આપે ફરમાવ્�ું હરણને �રબાઇયા હોતા જ નથ.
પછ� આપે �ુછ�ું એ બતલાવો ક� અકકલમંદ કોણ
છે ? એમણે જવાબ આપ્યો � સારા નરસાની પીછાન કર�
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શક� તેમજ દોસ્ત �ુશ્મન વચ્ચે પરખ કર� . આપે જવાબ
આપ્યો આ �ુણ અને આવી િવવેક

�ુ�ધ્ તો જનાવરોમાં

પણ હોય છે એ પણ પ્યાર કર� છે અને માર� છ

, એટલે ક�

સારા નરસાને �ણે છે . એમણે ક�ું તો પછ� આપ જ
ફરમાવો. આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ું ક� અ કલમંદ એ છે � બે
નેક�ઓ અને બે �ુરાઇઓ વચ્ચે એ ફરક �ણી શક� ક� એ
બંનમ
ે ાંથી કઇ વધાર� પસંદ કરવા લાયક છે અને બંનમ
ે ાંથી
કઇ �ુરાઇ ઓછ� ખરાબ છે અને કઇ વધાર� ખરાબ છે .

*****
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હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની નસીહ
(૧) ભાગ્યશાળ� એ છે � એકાંતમાં પોતાને
આપ્તજનોથી બેિનયાઝ અને �ુદા તરફ �ક�લો રાખે છ. (૨)
� માણસ કોઇ �બરાદર� મોઅિમનને �ુશ કર� છે �ુદાવંદ�
આલમ તેના માટ� એક ફ�રશ્તો પેદા કર� છે � તેના વતી
ઇબાદત કરશે ,

કબરમાં તેના સાથીની ગરજ સારશે

,

કયામતમાં એની સા�બત કદમીનો સબબ બનશે , શફાઅતની
મં�ઝલમાં શફાઅત કરશે અને જ�તમાં પહ�ચવામાં તેની
ર� હબર� કરશે. (૩) નેક�નો કમાલ એ છે ક� તેમાં જલ્દ� કરો
અને તેને ઓછ� સમજો તથા તેને �પી ર�તે કરો.

(૪)

ખયરના (ભલાઈના) કામોને નેક િનય્યતીથી કર� તેને
સઆદત કહ�વામાં આવે છે . (૫) તૌબામાં ઢ�લ કરવી નફસનો
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ફર� બ છે . (૬) ચાર ચીજો એવી છે ક� �ની �કલ્લત(ઓછપ)ને
કસરત (વ�ુ) સમજવી જોઇએ.

૧. આગ , ૨. �ુશ્મન , ૩.

ફક�ર�, ૪. બીમાર�. (૭) કોઇના સાથે વીસ �દવસ �ુધી
સહવાસ રાખવો એ સગપણ કરવા સમાન છે . (૮)
શયતાનના ગલબાથી બચવા માટ� લોકો પર એહસાન કરો.
(૯) જયાર� તમારા કોઇ ભાઇ પાસે �ઓ ત્યાર� �ુખ્ય આસ
પર બેસવા િસવાયની તેની દર� ક નેક ઇચ્છાને માન્ય રા.
(૧૦) �ુત્રી નેક� છે અને �ુત્ર ન. �ુદા હર� ક નેક� પર
સવાબ આપશે અને હર� ક નેઅમત પર �ુછાણ કરશે. (૧૧) �
માણસ તમાર� ઇઝઝત કર� તો તમે તેની ઇઝઝત કરો અને
તેને માન આપો અને � તમને ઝલીલ સમ� તમે એની
સાથે તમા�ં સન્માન જળવાય એ �તનો વહ�વાર રાખ.
(૧૨) બખ્શીશથી રોક�ું �ુદાથી �ુશંકા રાખવા બરાબર છ.
(૧૩) �ુિનયામાં લોકો બાપ-દાદાથી ઓળખાય છે અને
આખેરતમાં તેમના આમાલથી ઓળખાશે.

(૧૪) ઇન્સાનના
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બાલ બચ્ચાં એના બંદ�વાન અને ક�દ� છ. નેઅમતોની
િવશાળતામાં તેમને સાર� ર�તે પરવર�શ કરવી જોઇએ , ન�હ
તો નેઅમત જતી રહ�વાનો �દ� શો છે .
ઇઝઝત વધે છે તેમાંના ત્રણ આ છ:

(૧૫) � કાય�થી
૧. ઝા�લમથી બદલો

ન લેવો , ૨. િવરોધી પ્રત્યે ઉદારતા દાખ , ૩. હમદદર ્ ન
હોય તેના પ્રત્યે હમદદ� બતા. (૧૬) મોઅમીન એ છે �
ક્રોધના આવેશમાં સચ્ચાઇનો માગર્ છોડ� ન દ� અને �ુશ
મસ્તીમાં બાિતલની પેરવી ન કર.

(૧૭) � માણસ �ુદાએ

આપેલી નેઅમતો પર સંતોષ માની લેશે તે હંમશ
ે ા પરાયાની
મોહતા�થી બચેલો રહ�શે. (૧૮) � માણસ બી�ની હાલત
પર લાલચ ભર� નજર નાખશે તે હંમશ
ે ા �ભખાર� રહ�શે. (૧૯)
� અલ્લાહની રઝા પર રાઝી નથી તે �ુદા પર તકદ�રનો
આરોપ �ુક� રહ્યો . (૨૦) � પોતાની � ૂલને નજર �દાઝ
કરશે તે બી�ની � ૂલને પણ નજરમાં ન�હ લાવે.

(૨૧) �

માણસ બી� કોઇને ઉઘાડો કરવાની કોિશષ કરશે તે પોતે
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ઉઘાડો થઇ જશે. (૨૨) � માણસ કોઇના પર નાહક તલવાર
ઉગામશે પ�રણામે પોતે જ તલવારથી મરશે. (૨૩) � માણસ
બી�ના માટ� ખાડો ખોદશે , પોતે જ એમાં પડશે અથવા કહો
ક� ખોદશે તે પડશે.

(૨૪) � માણસ નાદાન સાથે દોસ્તી

રાખશે તે માનહાની પામશે , � આ�લમોથી સંગત રાખશે તે
માન પામશે અને � ખરાબ જગ્યાએ જોવામાં આવશે તે
બદનામીને વરશે. (૨૫) માણસે હંમશ
ે ા સા�ું બોલ�ું જોઇએ
ભલે પછ� તેનાથી એને લાભ થાય ક� હાની પહ�ચે.

(૨૬)

ચાડ� ખાવાથી બચતા રહો કારણ ક� તેનાથી લોકોના �દલમાં
અદાવત અને �ુશ્મનીના બીજ રોપાય છ.

(૨૭) સારાથી

સંગત રાખો, �ુરાથી �ુર ભાગો કારણ ક� તે એવો પથ્થર છે
�માંથી શેર નથી �ટતી (અથાર ્ત લાભ નથી થત)
જયાર� કોઇ નેઅમતને પામો

તો �ુબ

(૨૮)

જ �ુક્ર કરો ક

નેઅમતમાં વધારો થાય. (૨૯) જયાર� રોઝીમાં તંગી આવે તો
�ુબ જ ઇસ્તીગફાર કરો ક� તેથી �રઝકના દરવા� �ુલી
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�ય. (૩૦) જયાર� રા� ક� રા�ય િસવાયના કોઇથી રં જ
પહ�ચે તો

"લા હવલ વલા �ુ વ્વત ઇલ્લા �બલ્લા �

અઝીમ” વધાર� પઢતા રહો ક� �થી ગમમાં ઘટાડો અને
�ુશીમાં વધારો થાય.

*****
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આપની કરામતો
અલ્લામા અરબલી લખે છે ક� એક �દવસ અ�ુ
બસીર હમામના ઇરાદાથી ઘર� થી બહાર નીકળ્ય. રસ્તામાં
તેમનો ક�ટલાક માણસોથી ભેટો થયો. � ઇમામ �અફર
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયારત કરવા જઇ રહ્યા.
અ�ુ બસીર સહાબી પણ એ ખ્યાલથી સાથે થઇ ગયા ક� જો
હમામ જઇ આવ્યા પછ� જઇશ તો �ઝયારતની �ુશનસીબીમાં
પાછળ રહ� જઇશ. તે એમની પાસે પહ�ચ્યા તો આપે
ફરમાવ્�ું ઇમામના ઘરમાં જનાબતની હાલતમાં દાખલ ન
થ�ું જોઇએ. અ�ુ બસીર� માફ� માંગી લીધી અને હમામમાં
�ુસ્લ કરવા ચાલ્યા ગ.
�ુ�ફુ �બન િતબ્યાન કહ� છે ક� એક �દવસ અમે
લોકો હઝરતની સેવામાં ગયા. વાતચીત દરિમ

યાન આપે

ફરમાવ્�ુ, જમીનના ખઝાના અમારા કબ્� અને અિધકાર
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તળે છે એમ કહ�ને આપે પગ વડ� જમીન પર એક ર� ખા દોર�
અને વ�તભરનો એક ડબ્બો ઉપાડ�ને અમને દ�ખાડ�. તેની
�દર �ુધ્ સોનાની �ટો હતી. મ� અરજ કર� ક� મૌલા
આપના કબ્�માં ઘ�ું બ�ું છે પણ આપના માનવાવાળા
તકલીફો ઉપાડ� રહ્યા . આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું ક� એમના
માટ� જ�ત છે .

*****
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આપના અવસાફ
એક વખત એક હા� મદ�ના આવ્યો અને મ�સ્જદ
ર�ુલમાં �ુઇ ગયો. એક હ�ર �દનારની થેલી એની પાસે
હતી. �ખ �ુલી તો જો�ું ક� થેલી નથી. એને લાગ્�ું ક� કોઇ
લઇ ગ�ુ.ં આમ તેમ જો�ું પણ કોઇ નજર� પડ�ું ન�હ.
મ�સ્જદના એક �ુણામાં હઝરત ઇમામ જઅફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ નમાઝ પઢ� રહ્યા. આપની પાસે
આવીને તે કહ�વા લાગ્યો ક� માર� થેલી તમે લઇ લીધી છ
હઝરતે ફરમાવ્�ું એમાં �ું હ�ુ

?

? એણે ક�ું , એક હ�ર

દ�નાર. હઝરતે ફરમાવ્�ું માર� સાથે મારા ઘર� ચાલ. એ
આપની સાથે ગયો. આપે એક હ�ર દ�નાર તેને હવાલે કર�
દ�ધા. એ પાછો મ�સ્જદ� ગયો અને પોતાનો સામાન ઉઠાવવા
લાગ્યો તો એના �દનારની થેલી એ સામાનમાં તેને નજર�
પડ�. થેલી પોતાની પાસે હોવા છતાં કોઇના પર આક્ષે
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જ ભ�ઠપ થઇ અને એ દોડતો

દોડતો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની પાસે ગયો અને માફ
માંગવા લાગ્ય. હઝરતે ફરમાવ્�ુ , અમે � કંઇ આપી દઇએ
છ�એ તે પા�ં નથી રાખતા.
એક વખતે આપના વક�લ મોઅક કલે આપને ક�ું
આપણા પાસે અનાજનો જથ્થો એટલો બધો મો�ુદ છે ક�
લાંબા વખત �ુધી ચાલશે. એટલે �ુકાળની અછત ક�
મ�ઘારતની આપણને જરાય �ચ�તા કરવાની નથી. આપે
ફરમાવ્�ું એ બ�ું અનાજ વેચી નાખ

, એ પછ� � હાલ

બધાના થશે તે આપણા પણ ભલે થાય. જયાર� બ�ું અનાજ
વેચી દ� વામાં આવ્�ું તો આપે ફરમાવ્�ું ક� હવે પછ�થી એકલ
ઘ�ની રોટ� પકાવવામાં ન આવે , બલ્ક� અધાર્ ઘ� અને અધા
જવની રોટ� પકાવવામાં આવે અને �યાં �ુધી બની શક� ત્યાં
�ુધી આપણે ગર�બોને સાથ દ� વો જોઇએ.
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આપનો કાયદો હતો ક� આપ અમીરો કરતાં
ગર�બોને વધાર� ઇઝઝત આપતા હતા. વેપાર પણ કરતા
હતા અને પોતાના બાગોમાં પોતે �તે મહ�નત મ�ુ ર� પણ
કરતા હતા. એકવાર બેલચો લઇને આપ બાગમાં કામ કર�
રહ્યા હ. આપ�ું આ�ું બદન પરસેવાથી તરબોળ થઇ ગ�ું
હ�.ું આપને આ હાલતમાં જોઇને એક જણે ક�ું

, લાવો

બેલચો મારા હાથમાં આપો �ુ ં એ કામ કર� આ�ુ.ં હઝરતે
ફરમાવ્�ું રોઝી તલબ કરવામાં તડકા અને ગરમીની તકલીફ
સહ�વી એ કંઇ એબની વાત નથી.
�ુલામો અને લ�ડ�ઓ પર એવી મહ�રબાની કરતા
હતા ક� � આ ઘરાનાની ઉચ્ચતમ િસફત હત. એક હ�રત
પમાડનારો દાખલો �ુફ યાન �ુર�એ બયાન કય� છે . કહ� છે ક�
�ુ ં એક �દવસ ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
સેવામાં હાજર થયો. જો� �ં ક� ચહ�રા �ુબારકનો રં ગ
બદલાય ગયેલો છે . મ� સબબ દયાર ્ફત કય , આપે ફરમાવ્�ું
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મ� બધાને ક�ું હ� ું ક� કોઇ મેડ� પર ન �ય. હમણાં �ુ ં �વો
તે ઘરમાં ગયો તો મ� એક લ�ડ�ને એક બાળકને ક�ડ� તેડ�ને ક�
�ની દ� ખર� ખ એને સ�પવામાં આવી હતી તેને િસડ� પર
ચડતી જોઇ. મને જોઇને તે એટલી ડર� અને ગભરાઇ ગઇ ક�
બચ્�ું તેના હાથમાંથી સર� ગ�ું અને પડ�ને મર� ગ�ુ. મને
બચ્ચાના મર� જવાનો એટલો સદમો નથી �ટલો રંજ એ
વાતનો છે ક� આ લ�ડ� આટલી બધી મારાથી ક�મ ડર� ગઇ
અને ગભરાઇ ગઇ. પછ� આપે એ લ�ડ�ને બોલાવી અને ક�ું
� ું ડર ન�હ , મ� તને રાહ� �ુદામાં આઝાદ કર� દ�ધી.
ત્યારબાદ હઝરત બચ્ચાની કફન દફનની �ક્રયામાં મશ
થઇ ગયા.
હઝરતને ત્યાં ક�ટલાક મહ�માન આવ્યા હ.
જમવા માટ� આપે આપની લ�ડ�ને ખા�ું લાવવાનો �ક
ુ મ
કય�. એ શાકનો એક મોટો ભર� લો પ્યાલો લઇને દસ્તરખા
પાસે આવી તો ઇ�ેફાકથી પ્યાલો તેના હાથમાંથી સર�ને પડ�
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ગયો. એના પડવાથી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ અને બી
મહ�માનોના કપડા ખરાબ થઇ ગયા. લ�ડ� �ુજવા લાગી અને
આપે �ુસ્સો કરવાને બદલે રાહ� �ુદામાં એમ કહ�ને એને
આઝાદ કર� દ�ધી ક� � ું માર� બીકથી �ુજવા લાગી હતી, તને
�ુ ં આઝાદ કર�શ તો શાયદ તેનો એ કફફારો થઇ �ય.

*****
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સા�દક� આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ

આલેહ� વસલ્લમન
�ૃિતઓ

આપની �ૃિતઓનો �ુમાર નથી કર� શકાતો.
ુ ાર �કતાબો,
ઇિતહાસોના વાંચન પરથી જણાય છે આપે બે�મ
લેખો અને �રસાલાઓથી �ુિનયાને ફ� ઝયાબ ફરમાવી છે .
આપના જ્ઞાનની કોઇ સીમા નહોતી એટલે આપન

�કતાબો

હર� ક િવષય અને િવદ્યાના સંબંધમાં મળ� આવે  . આપે
ઇલ્મે દ� , ઇલ્મે ક�િમય , ઇલ્મે રજ , ઇલ્મે ફા , ઇલ્મે
ફલ્સફ,

ઇલ્મે તબઇય્યા(ફ��ઝક્)

,

ઇલ્મે હયઅત

(ખગોળશા), ઇલ્મે મનિતક(લો�જક) , ઇલ્મે િત , ઇલ્મે
સ�મ્મયાત(ઝેરને લગ� ું ઇલ્), ઇલ્મે તશર��ુલ અજસામ વ
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અફઆ�ુલ આઅઝા (એનાટોમી અને ફ�ઝીયોલો�)

, ઇલ્મે

ઇલા�હય્યાત(ઇ�વરવાદ િવષે� ું ઇલ્) અને માબાઅ�ુન
તબઇય્યાન(મેટ��ફ�ઝક્) વગેર� વગેર� પર કલમ ચલાવી છે
અને લે કચરો આપ્યા છ. �ની િમસાલ કયામત �ુધી મળ�
શક� તેમ નથી.

*****
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સા�દક� આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ

આલેહ� વસલ્લમન

શા�ગદ� અને માન મરતબો
હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
એટલા બધા શા�ગદર ્ હતા ક� તેમનો �ુમાર થવો �ુ�શ્કલ  ,
અલબ� જયાર� જયાર� આ બાબતે લખાણ થાય છે ત્યાર�
તેમના નામોનો પણ ઉલ્લેખ થઇ �ય છ. તેમ જ અ�હ� પણ
ઉલ્લેખ કરવામાં આવશ. ઇિતહાસકારોએ ક�ટલીક
વ્ય�ક્તઓના �ુ�ુસી ર�તે નામો આપીને અને
િસલિસલાની હારમાળામાં પરોવીને તેમને બ�મ
ુ ાન
આપવાનો પ્રયત્ન કય�. દાખલા તર�ક� મતાલે�સુ ્સોઉ
સવાએક� મોહર� કા અને �ુ�લ અબ્સાર વગેર�માં ઇમામ અ�ુ

,
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હનીફા, યહ્યા �બન સઇદ અન્સ
મા�લક,

, ઇબ્ને જર� , ઇમામ

ઇબ્ને અન , �ુફ યાન �ુર� , �ુફ યાન �બન

અયિનય્ય. અય્�ુબ  �સ્તાની વગેર�નો આપના શા�ગદ�
તર�ક� ખાસ ર�તે ઉલ્લેખ કય� છ.

*****
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ુ ક�િમયા ��બર ઇબ્ને હય્ય
ઇમા�લ
એમ�ું �ુ� ં નામ અ�ુ �ુસા ��બર �બન હય્યાન
�બન અબ્�ુસ્સમદ અસ્�ુફ� અ�ર�ુસી અલ �ુફ�. એ ઇ.
૭૪૨માં પેદા થયા અને ઇ ૮૦૬માં અવસાન પામ્ય.
ઇિતહાસના વાંચન પરથી જણાય છે ક� ��બર
�બન હય્યાને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની અઝમતનો એતર
કરતાં જણાવ્�ું છે ક� આખાય િવ�વમાં કોઇ એ�ું નથી �
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની પેઠ� બધી િવદ્યાઓ પર બોલી...
તાર�ખે અઇમ્મામાં હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામે લખેલા �ુસ્તકો વગેર�ના ઉલ્લેખ કર
જણાવવામાં આવ્�ું છે ક� એમણે ક�િમય , જફર અને રમલ
પર �ુસ્તક રચ્�ું હ�. િવખ્યાત રસાયણ(ક�િમયા) શા�ી
�બીર બીન હય્યાન ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના શા�ગદર્.
એ સાહ�બ �ુરોપમાં જબરના નામથી મશ�ર
ુ છે . વળ� તેમને
��બર �ુફ�નો પણ ઇલ્કાબ આપવામાં આવ્યો હ. ��બર

,
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પણ ��ુન િમસર�ની પેઠ� ઉ�ુમે બાિતન (�ુપ્ત િવદ્ય
અથવા �હાની ઇલ્મ)નો શોખ ધરાવતા હતા. આ ��બર
હય્યાને હ�ર વરક(બે હ�ર પેજ) પર અવલં�બત એક
�ુસ્તક�ું સંપાદન કય� હતો અને તેમાં હઝરત ઇમામ
�અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામના પાંચસો �રસાલાઓન
સંગ્રકય� હતો. અલ્લામા ઇબ્ને ખલ્ક�કતાબે વ�હય્યાિતલ
આયાત (�. ૧-૧૩૦)માં હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવે છે "હઝરત ઇમામ
�અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામના ઇલ્મે ક�િમયા અને ઇલ
જફર તથા ફાલને લગતા લખાણો ઉપલબ્ધ છ. � ઇમામ
�અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામના ��બર �બન હય્યાન �ુ
ત�્સી નામે એક શા�ગદર્ હ
રુ
. �મણે આપના પાંચસો
�રસાલાઓનો એક સંગ્રહ બે હ�ર પેજ પર અવલં�બ
�ુસ્તક�ું સંપાદન ક�ુ� છ .

*****
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સા�દક� આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ

આલેહ� વસલ્લમના ફયઝ
અને બરકતો

હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
ુ �ફલ ઇલ્મવાળાઓમાંથી હોવાનો શરફ હાિસલ છ. �
રાસે�ન
સાહ�બે ઇલ્�ુલ અવ્વલીન વલ આખેર�નથી વાક�ફ અને બધ
ભાષાઓના �ણકાર છે , આવી મહાન િવ� ૂતીના બધા ઇલ્મી
ફયઝો અને બરક તોનો આછો પણ પ્રકાશ આ �ુ�સ્તકામ
આપી શકાય તેમ નથી. અહ� � અપા�ું છે તે માત્ર તબ�ુર
�પે છે .
હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
બારામાં ઇમામ મા�લક �બન અનસ લખે છે , "માર� �ખોએ
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ઇલ્, ફઝીલત, ત્યાગ �ૃિ� અને પાક�ઝગીમાં ઇમામ
�અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામથી બેહતર કોઇ વ્ય�ક્તને
જ નથી. �મક� આ અગાઉ કહ�વામાં આવ્�ું છે ક� તે ઘણા
મહાન લોકોમાંથી હતા. અને મહાન ત્યાગી �ુ�ષ હત.
�ુદાથી હદ ઉપરાંત ડરતા હતા

, અનહદ હદ�સો બયાન

કરતા હતા. ઘણી પાક મજલીસવાળા અને હદ ઉપરાંત લાભ
આપનારા �ુ�ગર્ હત. આપની તહ�નાતમાં રહ�ને પારાવાર
લાભ ઉપાડવામાં આવતો હતો.

*****
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ઇલ્મી ફયઝો પહ�ચાડવાના અવસ
એમ તો આપણા બધાએ અઇમ્મએ અ

લેબૈત

અલ�ય્હસ્સલામ ઇલ્મી ફયઝો અને  તોથી ભર�ુર હતા.
તેમજ ઇલ્મે અવ્વલીન વલ આખર�નના મા�લક હ. પણ
�ુિનયાવાળાઓએ તેમના ઇલ્મોથી લાભ ઉપાડવાના બદલે
ઇલ્મો અને િવદ્યાઓના ખ�નાઓ પર હથક�ડયો અ
બેડ�ઓના નાગ બેસાડ� દ�ધા હતા. એટલે એ હઝરતના
ઇલ્મી કમાલાતો જોઇએ તેટલા

મંઝર� આલમ પર આવી

શ�ા ન�હ, ન�હ તો આ� �ુિનયા કોઇ પણ ઇલ્મમાં ખાનદાને
�રસાલત િસવાય કોઇની મોહતાજ ન રહ� હોત.
ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામનો ઝમાન
(અવસાન �હ.સ. ૧૪૮) મઆ�રફ પરવર� (જ્ઞાન પો)ના
લેહાઝથી એક સોનેર� સમય હતો. � �કાવટો આપના
પહ�લાના અઇમ્મા માટ� �તરાય�પ થઇ જતી હતી તેમાં
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આપના ઝમાનામાં ક�ટલાક �શે કમી હતી. ઉમવી ��
ુ ુ મતની
તબાહ� અને અબ્બાસીઓએ પોતાના �ુળ મજ�ુત કર�
લેવાની પ્ર�ૃિ�ઓમાં મશ્�ુલ રહ� , આપને માટ� જરા અમન
અને િનરાંતની વેળા આપવા�ું સબબ બની અને આ સમય
દરિમયાન અહલે બૈતનો મઝહબ અને અહલે બૈતનો પ્રચા
તથા િવદ્યા જ્ઞાનના પ્રસારણ અને ફ�લાવાનો ઘણ
અવસર આપને મળ્ય. લોકોને પણ હવે આ રબ્બાની
આલીમોની તરફ ર�ુ આત કરવામાં કોઇ ખાસ ઝેહમત પડતી
ન હતી. પ�રણામે �હ�ઝ ઉપરાંત ઇરાક

, શામ, �ુરાસાન,

કા�ુલ, િસ�ધ, �હ�દ, રોમ તથા �ફ�રંગ વગેર� �ુર �ુર દ� શ
િવદ� શના ઇલ્મનો શોખ ધરાવતા લોકો આપના ઇલ્મ
ફયઝથી લાભ મેળવવા આપની સેવામાં હાજર થવા લાગ્ય.
આપના િવદ્યાથ� ગણનો વ�ુર્ળ ચાર હ
પહ�ચી ગયો હતો.

અસ્હા �ુધી
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આ સંબધ
ં માં અલ્લામાશૈખ �ુફ�દ અલ�ય્હસ્સલા
અ. ર. ફરમાવે છે "લોકોએ આપનાથી ઇલ્મો હાસીલ કયાર

અને તેને �ુર �ુર �ુધી ફ�લાવી દ�ધા. પ�રણામે આપના
કમાલોની ચચાર ્ બધા શહ�રોમાં થવા લાગ. આપનાથી
આલીમોએ �ટલા ઇલ્મો પ્રાપ્ત કયા

, અહલેબૈતમાંથી

કોઇના પાસેથી એટલા ઇલ્મો તેમણે પ્રાપ્ત નથી .
આપનાથી વાતો સાંભળ� �રવાયત કરનારા �ુ દ� �ુ દ� િવચાર
શ્રેણીવાળા આધાર�ુત લોકોથી પણ હદ�સ કથનારા
�રવાયત કર� છે અને તેમની સંખ્યા ચાર હ�ર છ. �બન
અરબ િવદ્યાથ�ઓમાં �મી નસલના એક સાહ�બ �ઝશરા �બ
અઇન (અવસાન �હ.સ. ૧૫૦) ઉલ્લેખનીય છ. ઝરારાના
દાદા રોમના એક પિવત્ર રાહ�બ હ. ઝરારા તેમની ઇલ્મી
�ખદમતોના કારણે ઇસ્લામી જગતમાં ઘણા મશ�ુર હત. એ
ગ્રકતાર પણ હતા. " �કતા�ુલ ઇસ્તેતાઅત વલ જબ્ર એમ
�ણીતો ગ્રંથ .

*****
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ુ ી �કતાબો
ઉ�લ
હઝરતના અસ્હાબમાંથી ચારસો એવા ગ્

કતાર

હતા �મણે બી� િવદ્યાઓ અને ઇલ્મો ઉપરાંત માઅ�
અલ�ય્હસ્સલામના કલામોને એકત્ર કર�ને ચાર

�ુલી

�ુસ્તકો�ું સંપાદન ક�ુ, ઉ�ુલથી મતલબ હદ�સે અહલે બૈતના
એવા સંગ્રહો છે ક� �માં આપેલી હદ� , એ હદ�સોના સંગ્ર
કરનાર� માઅ�ુમ અલ�ય્હસ્સલામથી સીધે સીધી સાંભળ�ન
લખી લીધી હોય. અથવા એવા �રવાયત કરનારથી સાંભળ�
હોય ક� �ણે તે હદ�સ �ુદ માઅ�ુમ અલ�ય્હસ્સલામન
મ�ઢ�થી સાંભળ� હોય. આ �તના ગ્રંથમાં સંગ્રહ કર
પોતાના ગ્રંથમાંથી ઉતાર�લી હદ�સો મઅનઅ(ફલાણે
ફલાણાથી સાંભળ�નો િસલિસલા સાથે) નથી આપતો. એટલે
ક� એવી હદ�સો નથી આપતો �માં કોના હવાલાથી આ હદ�સ
આપવામાં આવે છે તે જણાવવાની જ�રત રહ�. બલ્ક� એવી
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હદ�સો જ આપે છે � તેણે પોતે �ુદ માઅ�ુમ
અલ�ય્હસ્સલામના મ�ઢ�થી સાંભળ� હોય  . એટલે આવા
ગ્રંથોમાં �ુલ�ુકનો ઓછો સંભવ રહ� . ઉ�ુલી

�કતાબોના

સંપાદનનો સમય અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામથ
માંડ�ને ઇમામે અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામથી પ�ર�ચત. એટલે
ક� તે� ું સંપાદન આ ઝમાના દરિમ યાન થ�ું છે . અને તેમાં
માત્ર જ હદ�સો છે � યા તો લખનાર� �તે માઅ�ુમ
અલ�ય્હસ્સલામના મ�ઢ�થી સાંભળ� છે ક� પછ� એવ
આધાર�ુત રાવીથી લીધી છે ક� �ણે મ�ઢ� મ�ઢ આ હદ�સ
માઅ�ુમ અલ�ય્હસ્સલામથી �ણી .

શૈખ અ�ુ કાિસમ

�અફર �બન સઇદ ઉફ� મોહ��ક� �હલ્લી પોતાના ગ્ર"અલ
મોઅત�બરમાં લખે છે . ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામે મસાઇલના આપેલા જવાબોને ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામ ન૪૦૦
�ુકમ્મલ ર�તે તૈયાર કયાર્ .

અસ્હા ગ્ર કતારઓએ લખીને
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કતાર " �કતાબ અને

�ુ� ુબખાના નામક �ુસ્તકના હવાલાથી લખે છે ક� �ર�લના
ગ્રંથોમાં ઇમામોના � અસ્હાબના અહવાલમાં આવેલ
તેમની �ુલ સંખ્યા ચાર હ�ર પાંચસો છે અને આમાંના૪
હ�ર ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામના અસ્હ
હતા. આ ચાર હ�રમાંથી ક�ટલાક તો એવા પણ છે �મણે
એકલાએ સ�કડો �ુસ્તકો લખ્યા . ફઝલ �બન શાઝાએ ૧૮૦
�ુસ્તકો લખ્યા . ઇબ્ને દવલે૧૦૦ �ુસ્તકો લખ્યા . એ જ
ર�તે બક�એ લગભગ ૧૦૦ , ઇબ્ને અમીર�૯૦ �ુસ્તકો લખ્ય
છે . એમના ઘણા ખરા સહાબીઓ તો એવા છે ક� �મણે ૩૦
અથવા ૪૦ �ુસ્તકો રચ્યા . �ુંકમાં એ ક� આપના એક હ�ર
ત્રણસ અસ્હબોએ, પાંચ હ�ર �ુસ્તકો રચ્યા . મજમઉલ
બહરમાં જબર શબ્દના મથાળા હ�ઠળ આપે�ું છે ક� માત્ર
��બર જોઅફ� ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામથ
સાંભળે લી ત્રીસ હ�ર હદ�સોના હા�ફઝ હ. તાર�ખે
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ઇસ્લામમાં છે(�. ૫ , પા.૪) ક� અબ્બાન �બન તગલબ �બન
�રયાહ (અ�ુ સઇદ) �ુફ� ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની ત્રીસ હ�ર હદ�સોના હા�ફઝ. તેમણે
રચેલા �ુસ્તકોમાં તફસીર� ગર��ુલ �ુરઆ

, �કતા�ુલ

�ુફ�રદ, �કતા�ુલ ફઝાઇલ , અને �કતા�ુસ્સીફફ�ન ઉલ્લે
કરવાને લાયક છે . એ કાર�

, ફક�હ, ભાષા શા�ી અને

હદ�સવે�ા હતા. એમને

ઈમામ

ઝય�ુલ આબેદ�ન

અલ�ય્હસ્સલામ તથા હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�
અલ�ય્હસ્સમના સહાબી હોવાનો પણ શરફ હાિસલ હતો.
�હ.સ. ૧૪૧માં તેમ�ું અવસાન થ�ુ.ં

*****
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હઝરત સા�દક� આલે મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

વ આલે

વસલ્લમ અને ઇલ્મે જ
હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
ઇલ્મનો પ્રચાર અને ફ�લાવો કરવાનો �ુંદર મોકો મળ� ગ
હતો. એટલે આપે ઇલ્મી ફાયદાઓના દર�યા વહાવી દ�ધ.
આપને �યાં બી� ઇલ્મોમાં કમાલ હાિસલ હતો અને આપે
ઘણા ઇલ્મનો પ્રચાર કય� હતો ત્યાં આપ ઇલ્મે જફરમા
યકતા (અનન્) હતા. આ ઇલ્મ પર પણ આપના �ુસ્તકો .
ઇલ્મે જફર કોને કહ�વામાં આવે છે તેના સંબંધમાં
�ુ�ન્જદ નામના અરબી શબ્દકોષના સંપાદન અ�ુ �ુઇ અ
ય�ુઇ �ુ�ન્જદમાં એ શબ્દની વ્યાખ્યા આ ર�તે આપ. લખે
છે ઇલ્મે જફરને ઇલ્મે હો�૪૧૫ (અક્-શ

બ્) પણ
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કહ�વામાં આવે છે . એ એ�ું ઇલ્મ છે ક� �ની સહાયથી
�ુિનયામાં બનનારા બનાવો �ણી લઇ શકાય છે . મોલવી
વહ��ુઝઝમાન પોતાના �ુસ્તક અન્વા�લ �ુગા(પા.
૫૧)માં બહ�ર� મોહ�તના હવાલાથી લખે છે . ઇલ્મે જફર ક� �
ઇલ્મે ત સીર (અક્ષરો�ું િવભા)�ું બી�ુ ં નામ છે . આ
ઇલ્મમાં સવાલ કરનારના સવાલના અક્ષરોની હ�રવ
ફ�રવણી અને તોડ જોડ કર�ને જવાબ મેળવવામાં આવે છે .
મજમઉલ બહરયનમાં જફર શબ્દના મથાળા હ�ઠળ આ
લખાણ છે . ઇલ્�ુલ હો�ફના ઉ�ુલ પર �ુિનયામાં બનનારા
બનાવો �ણવા માટ� ની િવદ્યા�ું નામ ઈલ્મે જફર. તાર�ખે
અઇમ્મામાં ઇબ્ને ખલ્કાનના ઇિતહ(�. ૧- પા�ુ,ં ૧૦૫)ના
હવાલા પરથી આપેલ છે ક� ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામે ક�મેસ્ટ્ર� પર તથા જફર અને રમલના
પર પણ અ� ૂલ્ય �ુસ્તકો રચેલ .

*****
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હઝરત સા�દક� આલે મોહમ્મદ
અલ�ય્હસ્સલામ અને �હન્દ� ત
અલ્લામા ઇબ્ને બાબવયહ અલ�ુમ્મીએ �કતા�
ખસાઇલ (�. ૨૫. ૧૯

, પા. ૯૭-૯૯)માં લખે લ છે ક�

�હન્�ુસ્તાનનો એક િવખ્યાત તબ(વૈદ) મન્�ુર દવાનક�ના
દરબારમાં બોલાવવામાં આવ્ય. બાદશાહ� તેની હઝરત સાથે
�ુલાકાત કરાવી. ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
ઇલ્મે તશર��ુલ અજસામ અને ઇલ્મે અફઆ�ુલ આઅઝ
(એનાટોમી અને ફ��ઝયોલો�)ના બારામાં તેનાથી ઓગણીસ
સવાલો કયાર . જો ક� એ વૈદક શ

બ્માં પારં ગત અને મહા

િનષ્ણાંત હતા તેમ છતાં આપના સવાલના જવાબ તેનાથી
આપી શકાયા નહ� અને તે છે વટ� ક લમો પઢ�ને �ુસલમાન
થઇ ગયો. અલ્લામા ઇબ્ને શહર આશોબ લખે છે ક�
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તબીબ સાથે હઝરત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે વીસ સવા
કયાર ્ હતા ઉપરાંત એવા ઇલ્મથી છલોછલ ભર�લા અન
જ્ઞાન�ુણર્ �દાઝથી તકર�ર ફરમાવી ક� તેનાથી બોલ
જવા�ું ‘હઝરત આપે આટ�ું ઉચ્ચ અને ��ુ જ્ઞાન �ાં
હાિસલ ક�ુ� ?’ આપે ફરમાવ્�ું ક� મારા બાપદાદાઓથી �મણે
હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમ પાસેથી અને તેમણે

�બ્રઇલથી અને �બ્ર

�ુદાવંદ� આલમ પાસેથી એ ઇલ્મ હાિસલ ક�ુ� છે ક� �ણે �હો
અને �સ્મોને પેદા કયાર્ . �હન્દ� તબીબ બોલી ઉઠ�
સ�ૃક્ત આપે સા�ું ક�ું છ . આ�ું ઇલ્મ તો �ુદાએ તઆલા
પાસેથી જ મળ� શક�. અને પછ� એમ કહ�ને ક� તમે િવ�વમાં
સૌથી વધાર� જ્ઞાની . કલમો પઢ�ને �ુસલમાન થઇ ગયો.
(મના�કબે ઇબ્ને શહ�ર

*****

આશોબ . ૫, પા. ૪૫)
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હઝરત સા�દક� આલે મોહમ્મદ
અલ�ય્હસ્સલામ�ું ઇલ્મે �ુ
�ૂંકમાં એ ક� આપના ઇલ્મી કમાલો પર તો રોશની
નાખ�ું �ુ �ા◌ારકામ છે .

�મક� આગળ કહ�વાઇ �ુ� ું છે .

અલબ�ા અત્રે એક બાબત એટલે ક� આપના �ુરઆનન
બારામાં દ મ્એ સાક�બા (પા.૪૮૭પર)માં આપનો એક કોલ
આપવામાં આવેલ છે તે અત્રે ર�ુ કરવામાં આવે . આપના
એ કોલના આ શબ્દો છ , "�ુદાની કસમ �ુ ં �ુરઆને મ�દને
શ�આતથી �ત �ુધી એવી ર�તે ��ું �ં ક� મારા હાથમાં
આસમાન અને જમીનની ખબરો છે અને એ ખબરો પણ એ
છે ક� � બની ગયેલા બનાવો સંબધ
ં ી છે અને એ ખબરો પણ
છે � બની રહ�લા બનાવોને લગતી છે અને ક�મ ન હોય
કારણ ક� �ુરઆનમાં બધી ચીઝો�ું ઇલ્મ છે અને તે એમના
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પર સ્પષ્ટ . એક જગ્યાએ આપે ફરમાવ્�ું ક� અમે ��બય
અને ર�ુલના ઇલ્મના વારસદાર છ�.

*****
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ઇલ્મે ન�ુમ(�યોિતષ શબ્)
ઇલ્મે ન�ુમના બારામાં આપના કમાલાત જોવા
હોય તો મોટા મોટા �ુસ્તકો વાંચવા પડશ. આપે મોટા મોટા
ન�ુ મીઓ (�યોિતષો) સાથે બેહસો અને �ુનાઝેરા કર�ને
એમને દં ગ કર� દ�ધા છે . બેહા�લ અન્વા , મના�કબે શહ�ર
આશોબ તથા દ મ્એ સાક�બા વગેર�માં આપના એ �ુનાઝરા
આપેલ છે . આ�લમોનો ફ�સલો છે ક� ઇલ્મે ન�ુમ હક છે પણ
એ�ું ખ �ં ઇલ્મ અઇમ્મએ અહ બૈત અલ�ય્હસ્સલામ િસવા
કોઇ ધરાવ� ું નથી. એ �ુ દ� વાત છે એમના �ુલામો એમના
�ુર� �હદાયતથી, �ુર� માગર્દશર્નથી જ્ઞાન પ્રકાશ.
સા�દક� આલે મોહમ્મદ અલ�ય્હસ્સલામ પણ બ
ઇમામોની પેઠ� �નવરોની બોલીથી સં� ૂણર્ ર�તે વા�કફ હત.
કોઇ પ�ુ, પક્ષી ક� પ્રાણી આપસમાં વાત કરતા હોય તો
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તેમની વાતો સમ� જતા હતા અને કોઈ પ્રસંગ ઉભો થા
તો એમના સાથે વાતચીત પણ કર� લેતા હતા.
એકવાર ચકોર નામ�ું એક પક્ષી કંઇક બોલી ર�ુ
હ�.ું સા�દક� આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્મે એમના સહાબીઓથી �ુછ�ુ,ં �ણો છો આ ચકોર �ું
કહ� ર�ું છે . સહાબીઓએ ક�ું , ના અમો �ણતા નથી પછ�
આપથી �ણવા અરજ કર� ક� એ �ું કહ� ર�ું છે

? આપે

ફરમાવ્�ુ, એ કહ� ર�ું છે ક� "�ુદાવંદા મોહમ્મદ અને આલે
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમથી
રાખનારાઓ પર તાર� લાઅનત વરસાવ. જયાર� ફાખ્તા
બોલી ર�ું હ� ું, તેને જોઇને આપે ફરમાવ્�ું ક� એને ઘરમાં ન
રહ�વા દો એ કહ� છે ક�

‘ફકદ� ુમ’ �ુદા તમને િનસ્ત અને

ના�ુદ કર� દ� .

*****
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સા�દક� આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ

આલેહ� વસલમે

જ�વતમાં ઘર બનાવી આપ્�ુ
એ સવર્માન્ય અન િસધ્ હક�કત છે ક� જ�ત પર
અહલેબૈત અલ�ય્હસ્સલામનો �ુર��ુરો 

,

સ�ા અને

અિધકાર છે . �ુલ્લા �મી લખે છે ક� એક માણસ હજ કરવા
જતી વખતે આપને પૈસા આપતો ગયો ક� હઝરત �ુ ં હજ
કર�ને પાછો ફ �ં એ �ુદ્દત દર યાન આપ મારા રહ�વા માટ�
ઘર ચણાવીને ક� પછ� ખર�દ�ને તૈયાર રાખજો. એ કામ માટ�
હઝરતને દસ હ�ર �દરહમ રોકડા આપતો ગયો. જયાર� હજ
કર�ને એ પાછો ફય� ત્યાર� આપે તેને ફરમાવ્� , મ� તારા માટ�
જ�તમાં એક ઘર ખર�દ ક�ુ� છે

, �ની ચાર �દશાઓ આ
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�ુજબ છે અને તેની ચ� ુસ�માઓ બતાવ્યા બાદ આપે તેને
એક નિવશ્તો(દસ્તાવે) આપ્ય. પછ� એ ઘર� ગયો. ઘર�
જવા બાદ �બમાર પડ�ો અને મરવાની અણીએ પહ�ચ્ય

,

મરતા પહ�લાં એણે વસીયત કર� ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
આપેલો નિવશ્તો મારા કફનમાં રાખવામાં આવ. લોકોએ
તેની વસીયત �ુજબ ક�ુ.� એને દફન કરવા પછ� બી�
�દવસે એ નિવશ્તો તેની કબર પર પડ�લો મળ� આવ્યો અન
તેની પાછળ લખે� ું હ�.ું સા�દક� આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ મે � વચન આપ્�ું છે તે સા�ું
પડ�ું છે અને મને જ�તમાં મકાન મળ� ગ�ું છે .

*****
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દસ્તે સા�દકમાં ઇબ્રાહ�મી �ઝો
પયગમ્બર� �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમની મશ�ુર હદ�સ છે ક� માર� અહલ

બૈત મારા

િસવાયના બી� પયગમ્બરો કરતાં ફઝીલતમાં વધાર� છ. એ
�હસાબે કહ� શકાય ક� � મોઅ

�ઝા પયગમ્બરો બતાવતા

હતા તે આપની અહલે બૈત પણ દ� ખાડ� શકતી હતી. માત્ર ફક
એટલો ક� પયગમ્બરોએ મો�ઝા પયગમ્બર�ના �ુરાવા �પે
દ� ખાડતા હતા અને અહલે બૈત એ મોઅ�ઝા જ�ર પડ�ે શાને
ઇસ્લામ બતાવવા માટ� દ�ખાડતા હત. જનાબે સા�દક� આલે
મોહમ્મદનો આવો એક મો �ઝો �ુલ્લા �મીએ ન ધ્ય છે .
તે જણાવે છે ક� એક માણસે આપથી સવાલ કય� ક� હઝરત
ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામે � પક્ષીઓને �વતા કયાર્
એક જ �િતના હતા ક� �ુ દ� �ુ દ� �િતના ? આપે તેનો આ
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તાઅ�ુ બી ભય� પ્ર�ન સાંભળ�ને જવાબ આપ્યો ક� �
હઝરત ઇબ્રાહ�મ આ ર�તે પક્ષીઓને �વતા કરતા.
પછ� આપે સાદ કય� ક� કાગડા અ�હ� આવ , મોર અ�હ� આવ ,
ક�ુતર અ�હ� આવ, એ બધા પક્ષીઓ આપનો સાદ સાંભળ�ન
આપની પાસે આવ્ય. આપે ક�ું એ બધાને ઝબ્હ કર� નાખો
અને તેમના માંસને પીસી નાખો. એ પ્રમાણે કરવામાં આવ્
બાદ એક પક્ષીના માથા પર હાથ ફ�રવીને બોલાવ્�ું તો
મા�ું ઉડ�ને એના િપસેલા માંસ સાથે જોડાઇ ગ�ું અને પક્ષ
સ�વન થઇ ગ�ુ.ં આ જોઇને સવાલ કરનાર તા
પડ� ગયો.

*****

અ�ુ બીમાં
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હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની �ુર� દ�
ઇિતહાસકારો લખે છે ક� બની અબ્બાસી

એ

જયાર� બની ઉમય્યાની �ુ�ુમતનો તખ્ત ઉથલાવી નાખવાની
�હલચાલ શ� કર� ત્યાર� તેમને લાગ્�ું ક� તેઓ પોતાન
પ્ર�ૃિ�માં આલે ર�ુલના પક્ષકારનો જભ્ભો પહ�ર� લીધા
કામયાબ થશે ન�હ. આથી તેમણે એ પ્ર�ૃિ�ને આલે ર�ુલન
�ુનનો ઇન્તેકામ લેવાના ઓઠા હ�ઠળ ઉપાડ. લોકોએ તેમની
પ્ર�ૃિ�ને આલે મોહમ્મદ અને આલે ફાતેમાના �હતમાં ટ�
આપીને લડત માંડ� અને તેથી શીઆએ બની ફાતેમા તરફથી
પણ તેમને સહકાર અને ટ� કો મળ� ગયો. આ સંબધ
ં માં અ�ુ
સલમા �અફર �બન �ુલમ
ે ાન �ુફ�ને આલે મોહમ્મદ વતી
વ�ર તર�ક� િનમ�કં ૂ કર� હતી. એને આ માટ� ઇમામે
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વકતની કશી પરવાનગી ન હતી. એ એક �ુમાસ્તા તર�ક�
કામ કર� રહ્યો હતો અને બની ઉમય્યાનો સામનો કરવામ
તેણે ઘણી જ સફળતા સાંપડ� હતી. જયાર� પ�ર�સ્થિત વધાર�
લાભદાયક જણાઇ એટલે એણે હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ તથા અ�ુ મોહમ્મદ અબ્�ુલ્લાહ �બન હ
અલગ અલગ એક કાગળ લખ્યો ક� આપ અ�હ� આવી �ઓ
ક� �થી આપની બયઅત કર� લેવામાં આવે.
ખેપીયા કાગળ લઇને િન�ુક ત સ્થાનોએ પહ�ચી
ગયા. તેમાંનો એક ખેપીયો મદ�ના પહ�ચ્યો ત્યાર� રાત પડ
�ુક� હતી. એ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં આવ્યો અ
કાગળ આપતાં અરજ કર� ક� �ુ ં અ�ુ સલમાનો કાગળ લાવ્યો
�ં. ��
ુ ર તેને �ુલાહ�ઝા ફરમાવે અને જવાબ આપે. આપે
કાગળ તેના હાથમાંથી લઇ લીધો અને �દવો મંગાવીને
કાગળને તે જ વખતે બાળ� નાખ્ય. પછ� ખેપીયાને ક�ું ક�
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અ�ુ સલમાને જઇને કહ�જો ક� તમારા કાગળનો આ જ જવાબ
છે .
હવે તે દરિમ યાન વાત એમ બની ક� કાગળ
મદ�ના પહ�ચે તે પહ�લાં જ ��
ુ ુ મતનો ફ�સલો થઇ ગયો હતો.
એટલે ક� ત્રી� તાર

, રબીઉલ અવ્વલ �.સ. ૧૩૨ના

�ુ મ્આના �દવસે સફફાહ અબ્બાસીને ખલીફા બનાવી દ�વામાં
આવ્ય.

*****
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ખલીફા મન્�ુર દવાનક� અને હઝરત
ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલ
ઇિતહાસ નવેશ અ�ુલ �ફદા લખે છે ક� અ�ુલ
અબ્બાસ સફફાહ �બન અબ્�ુલ્લા ચાર સાલ અને છ મહ�
��
ુ ુ મત ભોગવીને �હ.સ. ૧૩૬ (ઇ. ૭૫૪)ના �ઝલહજ્જ
મહ�નામાં મરણ પામ્યો અને મરતી વખતે પોતાના ભાઇ
મન્�ુરને પોતાનો ગાદ નો વારસ બનાવતો ગયો. સફફાહ�ું
મરણ થ�ું તે વખતે મન્�ુર હજ કરવા ગયો હત. ત્યાંથી
�હ.સ. ૧૩૭માં પાછા ફયાર ્ બાદ તેણે રાજ લગામ પોતાના
હાથમાં લીધી હતી.
જસ્ટ�સ અમીરઅલી પોતાના �ુસ્તકમાં લખે છે ક
મન્�ુર ઘણો �ુર �દ�શ માણસ હત. અબ્બાસી સલ્તન
લાંબી ચાલી અને રાજસ�ા હાથમાંથી ગયા બાદ પણ તેની
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સ�ા ઘણા વખત �ુધી ટક� રહ�

, તેમાં મન્�ુરની આ �ુર

�દ� શી મોટ� ભાગે જવાબદાર હતી. ઇિતહાસ નવેશ િમ.
ઝા�કર �સ
ુ યન લખે છે ક�

, મન્�ુર ઘણો િવચારશીલ અને

વ્યવસ્થા શ�ક્ત ધરાવનાર હોવા છતાં ઘણો જ શંકાશ
હતો. �ના િવશે એના મનમાં જરા પણ એ વસવસો પેદા
થઇ �ય ક� તે એના ક� એના �ુટંબ માટ� હાનીકારક છે તો એ
તેને હરગીઝ �વતો રહ�વા દ� તો ન�હ.
મન્�ુર ઘણો કં�ૂસ રાજવી હતો. એક એક પાઇ
અને એક એક દાંગ (એક આની અથવા ૬ રતીભાર)નો પણ
ખ્યાલ કરતો હત. એટલી ચીજ પણ ઓછ� થાય તો એનો
�વ અધ્ધ થઈ જતો , એટલા માટ� તો તે� ું નામ દવાનક�
પડ�ું હ�.ું હઝરત ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ અન

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની ઔલાદ જો ક� બધી �ુન્યવી બાબતોથી �
જ રહ�તી હતી. તેમ છતાં એમની �હાની સ�ા મન્�ુરના માટ�
ઘણી મહત્વની વાત હત. કોઈપણ કારણ વગર એમનાથી
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ખટકો લાગેલો રહ�તો હતો. પ�રણામે એ સાદાત સાથે �ુર��રુ �
�ુશ્મની રાખતો હત.
ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ અન
આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલામે પોતાના ઈલ્મે ઇમામત એના હા�
બનવાની �ુશખબર� આપી હતી. અને એ વખતે એણે
આપના �ુબ વખાણ પણ કયાર ્ હત. તે છતાં રાજગાદ� પર
આવ્યા પછ� એનો રવૈયો ઇમામ સાથે તો એવ જ હતો, �વો
સાદાતો સાથે હતો.
�ુલ્લા �મી અને ઇમામે શબલખી લખે છે ક�
મન્�ુર અબ્બાસીનો એક માનીતો દરબાર� �રવાયત કર� છે ક
મ� એક �દવસ મન્�ુરને ઘણો જ �ચ�તા�ુર બેઠ�લો જોઇને તે�ું
કારણ �ુછતાં એણે ક�ું ક� અલ્વીઓના એક મોટા ભાગનો તો
નાશ કર� દ�ધો. પરં � ુ એમના પેશવા હ� �ુધી મારા હાથથી
બાક� રહ� જવા પામ્યા છ. મ� ક�ું એ કોણ છે

? મન્�ુર�
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જવાબ આપ્યો �અફર �બન મોહમ્. મ� ક�ું, �અફર �બન
મોહમ્મદ તો એક આબીદ માણસ છ. રાત �દવસ યાદ� �ુદા
અને ઇબાદતમાં રચ્યા પચ્યા રહ� . �ુિનયા સાથે કશો જ
સંબધ
ં નથી. મન્�ુર� ક�ું �ું ��ું �ં ક� �ું �દલમાં એમની
ઇમામત પર એઅતેકાદ રાખે છે પણ મ� કસમ ખાધી છે ક�
આજની રાત થવા પહ�લાં જ �ુ ં એમના તરફથી િનરાંત થાય
એમ કર� લ�. એમ કહ�ને એણે જલ્લાદને �ુકમ કય� ક�
જયાર� �અફર �બન મોહમ્મદને લોકો હાજર કર� અને �ું
મારા માથા પર હાથ રા�ું એટલે , એને મારો ઇશારો સમ�ને
તેમને એ જ વખતે કત્લ કર� દ�જ.
થોડ�વાર પછ� હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ તશર�ફ લઇ આવ. તેઓ એ વખતે કંઇક
પઢ� રહ્યા હ. મન્�ુરની નજર એમના પર પડતાંની સાથે
એ કાંપવા લાગ્યો અને તેમને આવકાર�ને પોતાની મસનદ
પર બેસાડ� દ�ધા. પછ� �ુછ�ું યબ્ન ર�ુ�ુલ્લાહ આ
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તકલીફ લઈ અહ� પધાયાર ્ છો તે�ું કાર

? આપે જવાબ

આપ્ય, "�ુ ં તો તેડાવ્યે આવ્યો . મન્�ુર� અરજ કર�"કોઇ
હાજત હોય તો ફરમાવો. હઝરતે જવાબ આપ્યો હાજત  જ
છે ક� હવે પછ� મને તલબ કરવામાં ન આવે , �ુ ં ચા�ુ ં ત્યાર�
આ�ું એટ�ું કહ�ને આપ ત્યાંથી ચાલ્યા ગ.
ુ ત)
(શવાહ��ુ� �વ
જયાર� બની ઉમય્યાની સલ્તનતનો દો

ખત્

થયો અને બની અબ્બાસની સલ્તનતનો દોર આવ્યો ત્યાર
લોકો તો બની ઉમય્યા કરતાં પણ સાદાતના વધાર� �ુશ્મ
સા�બત થયા. એમના

જમાનામાં તો સાદાત પર એવી

તબાહ� આવી ક� ��ું બયાન કરવાથી બદનની �વાંટ�ઓ
ઉભી થઇ �ય છે . આવા ના �ુ ક દોરમાં ક�ટલી એહિતયાત
સાથે હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ �જ�દગી
િવતાવી હશે ! �લ્મ બરદસ્ કરવાની પણ એક હદ હોય છે .
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સાલોસાલથી ગર�બ સાદાતો, એક અજબ બેક સીની હાલતમાં
�વન િવતાવી રહ્યા હ. આખર� એમના સીનામાં પણ �દલ
હ� ું અને એક બહા�ુર ખાનદાન�ું લોહ� તેમની નસોમાં વહ�
ર�ું હ�.ું રફતે રફતે એમનો �ુ સ્સો ઉભય. હઝરત ઇમામ
હસન અલ�ય્હસ્સલામની ઔલાદમાંથી એમના એક પૌ
અબ્�ુલ્લાહ મહઝ એક ઘણા જ નેક �દલ જોશીલા સય્
હતા. એમને થ�ું ક� સાદાતને અબ્બાસીઓના ત્રાસથી કોઇ
કોઇ ર�તે છોડાવવા જોઇએ. હઝરત ઇમામ �અફ ર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સમે, તેમને એ ઇરાદાથી રોકવા ચા�ું પણ એમનો
જોશ ઓછો ન થયો અને તે મન્�ુરના િ

�ધ્ લોકોને

ઉશ્ક�રવા લાગ્. એમના બે �ુત્રો હ. એક�ું નામ નફસે
ઝ�કય્યા અને બી��ું નામ ઇબ્રાહ�મ હ. એમણે તેમની આ
કોશીશોમાં �ુરતો સાથ આપ્ય. મન્�ુરને એમના ઇરાદાની
�ણ થતાં તેણે હસની સાદાતની ગીરફતાર� માટ� એક મોટ�
સેના મોકલી અને લગભગ ૭૦ થી ૭૫ માણસો �ગરફતાર
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કર� લેવામાં આવ્ય. ગીરફતાર થયેલાઓમાં કાચી વયના
�કશોરો, નવ�ુવાનો અને ઘરડા માણસો પણ હતા. �કતાબોમાં
લખે� ું છે ક� જયાર� આ િસતમ રસીદા કાફલો મદ�નાથી
ુ ાહ� અને
રવાના થયો ત્યાર� એમની બે સી, મજ�ુર�, બે�ન
બેક�ુર�ને જોઇને દર� ક જણ પોતપોતાની જગ્યાએ બેચૈની
અ�ુભવી રહ્યો હતો અને  :ખના ��ુ વહાવી રહ્યા હ.
આહ એ ફઝલ અને કમાલના મા�લકો , �ુરત અને સીરતમાં
અજોડ એ વ્ય�ક્ , �મનામાંનો એક એક �ુવાન �હમ્મત
અને �દલેર�માં આખાય અરબસ્તાનમાં મશ�ૂર હત. ગળામાં
તૌક, હાથોમાં હથકડ�ઓ અને પગોમાં બેડ�ઓ , શરમ અને
�હ�બથી ઢળે લી �ખો , બેકસી અને બે બસીથી

�ુ ક�લી

ગરદનો, �ુબળા �ટોની ઉઘાડ� પીઠ પર સવાર થઇને
ર�ુલના મદ�નાથી નીકળ� રહ્યા હતા તે વખતે ક��ુ
�દયભેદક અને �દલોને હચમચાવી � ૂક� તે� ું દ્રશ્ય ઉ�ું થ�
હશે !
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તાર�ખે કાિમલમાં છે ક� જયાર� હઝરત ઇમામ
�અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને ખાનદાનના માણસોન
�ગરફતાર�ની �ણ થઇ ત્યાર� આપ �ુબ જ બેચૈન બની
ગયા. મ�સ્જદ� નબવીના દરવા� પર ઉભા હતા એ વખતે
ત્યાંથી મઝ�ુમ સાદાતોનો કાફલો નીકળ્. કોઇના પગમાં
બેડ�ઓ,

કોઇના ગળામાં તૌક

,

કોઇના બા� રસ્સીથી

બંધાએલા, કોઇ �ટની પીઠ સાથે બંધાએલા, આ દ્રશ્ય જોઇ
આપ �ુસ્ક� �ુસ્ક� રડ�ા અને ફરમાવ્ , �ુદાની કસમ આ જ
પછ� �ર
ુ મતે હરમે �ુદા વ ર�ુલ મહ��ઝ ન�હ રહ�. �ુદાની
કસમ ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
અન્સારની કોમે � અહદ કય� હતો(એટલે ક� તેઓ ર�ુલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ અને તે
ઔલાદ�ું રક્ષણ કર) તે તેઓ �ુલી ગયા. �ુદાવંદા � ું
અન્સારથી સખ્ત બદલો 

�. હઝરતની પર� શાનીનો એ

વખતે એ આલમ હતો ક� આપની પાક ચાદર આપના ખભા
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પરથી સર� પડ� હતી. એ પ્રસંગે આપે જોએલા દ્રશ
આપના �દલ પર એટલી �ડ� અસર થઇ ક� આપ તે

જ

�દવસે �બમાર પડ� ગયા હતા અને લગભગ ૨૦ �દવસ �ુધી
સખ્ત તાવમાં પટકાઇ પડ�ા અને તેનાથી એટલી તકલીફ
આપને થઇ ક� �નના સાંસા પડ� ગયા હતા. હઝરતે આપના
કાકા અબ્�ુલ્લા મહ�ઝને મળવા ચા�ું ક� મળ�ને તેમન
તસલ્લી અને �દલાસો આપે પણ એ પત્થર �દલના માણસ
આપને તેમના �ુધી પહ�ચવા ન દ�ધા.
મોહમ્મદ� નફસે ઝ�કય્યા અને ઇબ્ર

, એ

જમાનામાં સંતાઇ ગયા હતા અને રણવાસી અરબોનો �લબાસ
ધારણ કર� લીધો હતો, એ જ બદલાએલા વેશમાં એક �દવસ
તેમણે એક મં�ઝલ પર અબ્�ુલ્લાહ મહ�ઝની �ુલાકાત ક.
એમણે �ુત્રોને ક�ું ક� �ઝલ્લત �જ�દગીથી ઇઝઝતની મોત
બેહતર છે .
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મન્�ુર એ જમાનામાં �ુફામાં હતો. ક�દ�ઓ એની
સામે ર�ુ કરવામાં આવ્ય. એણે તે બધાને સખ્ત ક�દની સ�
કર� અને એવી ક�દમાં �ુરાવ્યા ક� �માં રોશની�ું નામ િનશાન
નહો� ું ક� ન તા� હવા�ું તેમાં �ુઝર હ�.ું ક�દ�ઓ થોડા
�દવસમાં એક પછ� એક મરવા લાગ્ય. કયામત તો એ હતી
ક� મર� લાઓની લાશો પણ ત્યાંથી ખસેડવામાં આવતી  હોતી
એટલે લાશો ત્યાં પડ� પડ� સડવા લાગ

, પ�રણામે ત્યાંની

હવા બદ�ુદાર , ગંદ� અને ઝેહર�લી બની ગઇ. અને તેના
કારણે બે ચાર ક�દ�ઓ રોજ મરવા લાગ્ય.
હક�કત એ છે ક� સાદાતને કત્લ કરવામાં બની
અબ્બાસી, બની ઉમય્યા કરતાં ઘણા આગળ વધી ગયા
હતા. બની ઉમય્યાએ સાદાતો પર  હ�ર વરસાવ્યો હતો એ�ું
કારણ એ હોઇ શક� ક� તે પરાયા હતા અને એમની તેમના
સાથે �ુ ની અદાવત હતી.

પરં � ુ અબ્બાસીઓ તો પોતાના

હતા અને સાદાત પણ કહ�વાતા હતા. માલ

, દોલત,
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�ુિનયાની મોહબ્બ , લોભ અને સ�ાએ તેમની �ખો પર
એવો પડદો નાખી દ�ધો હતો ક� તેમની �દર નેક અને
બદની તમીઝ બાક�

નહોતી રહ�વા પામી. તેઓ �ુિનયા

મેળવવા પાછળ એટલા ગાંડા� ુર બની ગયા હતા ક�
આખેરતને સદં તર �ુલી ગયા.
બહરહાલ ગર�બ સાદાત લોકો , એ ભયંકર ક� દમાં
ઘણી જ �ુદર ્શાભર� હાલત ભોગવી રહ્યા હતા તે છતાં
પળ માટ� પણ �ુદાથી ગા�ફલ ન

હોતા રહ્. એમને આખો

�દવસ િતલાવતે કલામે પાકથી જ કામ રહ��.ું સદા એની
િતલાવતમાં મશ્�ુલ રહ�ત. ક�દખા�ું એટ�ું �ધકારમય હ� ું
ક� �દવસનો કયો વખત થયો છે એ પણ �ણી શકા� ું ન હ�.ું
એટલે તેમણે પોતાની િતલાવતને પાંચ �હસ્સામાં વહ�ચી
નાખી હતી અને તેના પરથી નમાઝના વખતોનો પ�ો
લગાડતા હતા. ક�દખાનામાં ક�ટલાય �દવસો ફાકામાં િવતતા
અને કોઇ એમની હાલતનો �ુછનાર ત્યાં ન હત. ખાવાની
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વાત જવા દો , પાણી �ુધ્ધા પણ તેમને જ�રત �ુજબ મળ� ું
ન હ�.ું આહ, ક�વી બેકસી અને બેબસી !
હવે આ તરફની વાત સાંભળો. મોહમ્મદ નફસે
ઝ�કય્યાએ �ુંક �ુદ્દતમાં એક સાર� એવી સેના જમાવી લી
અને એમણે મન્�ુર સામે લડાઇ �હ�ર કર� લીધ
મદ�ના પર કબ્જો કર� લીધ

, તેમજ

, પણ થોડા �દવસ બાદ

મન્�ુરની ફોજો આવી અને તેમને ઘેરામાં લઇ લીધ.
મોહમ્મદ એ ફોજો સામે ટક� ન શ�ા અને લડતાં લડતાં
શહ�દ થઇ ગયા. એમ�ું મા�ું કાપીને મન્�ુર પાસે મોકલી
દ� વામાં આવ્�ુ. તેણે એમ�ું મા�ું એક થાળમાં રાખીને એમના
� ૃધ્ િપતા અબ્�ુલ્લાહ મહ�ઝ પાસે ક�દખાનામાં મોકલ
આપ્�ુ. જનાબે અબ્�ુલ્લાહ મહ�ઝ એ વખતે નમાઝ પઢ� રહ
હતા. ત્યાં એમના શહ�દ �ુત્ર�ું મા�ું લાવીને �ુસલ્લા પ
રાખી દ� વામાં આવ્�ુ. નમાઝથી ફા�રગ થયા બાદ એમણે
જો�ું તો જવાન �ુત્ર�ું મા�ું પડ��ું હ�. અચાનક સીનામાંથી
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એક આહ નીકળ� ગઇ. માથાને છાતી સર�ું ચાંપ્�ું અને
કહ�વા લાગ્ય , શાબાશ બેટા , બેશક તમે એ જ વાયદો વફા
કરનારાઓમાંથી છો �મના વખાણ �ુદાએ �ુરઆનમાં કયાર ્
છે . બેટા તમે એવા જવાન હતા ક� તમને તમાર� તલવાર�
�ઝલ્લતથી બચાવી લીધા અને તમાર� પરહ�ઝગાર�એ તમને
�ુનાહથી �ુર�ક્ષત બનાવી દ�ધા પછ� આપે મા�ું લ
આવનારને ક�ું ક� મન્�ુરને જઇને કહ�� ક� અમે તો કત્લ થ
�ુ�ા હવે તારો વારો છે . એટ�ું કહ�ને એક ઠંડો સાંસ લીધો
અને તેની સાથે જ આપે દમ દઇ દ�ધો અને �હ જ�તમાં
પરવાઝ કર� ગઇ.
હવે બી� ભાઇ ઇબ્રાહ�મનો હાલ સાંભ. એ
લાંબા વખત �ુધી અહ� તહ� ભમતા રહ્ , �તે તે પણ એક
સાર� એવી સેના એકઠ� કરવામાં કામ્યાબ થયા અને
િમસરનો ઇલાકો સર કર� લીધો. � જમાનામાં નફસે ઝ�કયા ,
મન્�ુર સાથે લડ� રહ્યા હતા તે વખતે એમણે િમસર
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કબ્જો જમાવી લીધો હતો અને તેમણે ભાઇની મદદ� જવાનો
ઇરાદો કય� પણ મન્�ુર� રસ્તા બંધ કર� દ�ધા હ. એટલે તે
એમ કરવામાં ફાવ્યા ન�. મન્�ુર , મોહમ્મદ નફસે ઝ�કયાને
પરા�ત અને કત્લ કયાર્ બાદ ઇબ્રાહ�મને પણ કત્લ
દ�ધા.
જયાર� ઇબ્રાહ�મ લશ્કર લઇને �ુફા રવાના થ
ત્યાર� અલ હમરા નામની જગ્યાએ પડાવ નાખીને પડ�ા હત
ત્યાં મન્�ુરની સેના પણ આવી પહ�. બંને સેનાઓ વચ્ચે
સખ્ત �ુકાબલો થય. બંને પક્ષના સ�કડો સૈિનકો મરા.
લડાઇમાં ઇબ્રાહ�મ �તી જવાના �ચન્હો દ�ખાવા લાગ્યા
થોડ�વારમાં તો સામા પક્ષની સેના ભાગવા લા
ઇબ્રાહ�મની સેનાએ તેનો પીછો કય� પણ નરમ �દ
ઇબ્રાહ�મને તેમની �ુર� હાલત પર દયા આ. પોતાની
સેનાને પીછો કરવાથી રોક�. મન્�ુરની સેનાના સરદાર
અયનીને પોતાની વેરણ છે રણ સેનાને એકઠ� કરવાની આ

,

િસરતે અઈમ્માહ- 950

www.hajinaji.com

ર�તે �ુદર
ં તક મળ� ગઇ અને તેણે એનો લાભ ઉપાડ�ો.
સેનાને એકઠ� કર� એણે ઇબ્રાહ�મની સેના પર અચાન
�મ
ુ લો કર� દ�ધો. ઇબ્રાહ�મની સેના �તી હતી અને શ�
સેનાને ભગાડ� �ુક� હતી એટલે તે હથીયાર ઉતાર�ને
આરામથી બેઠ� હતી. હાર� લી સેના આમ અચાનક આવતી
જોઇ એના �ુકાબલા માટ� સેના તૈયાર ન થઇ શક� અને
સૈિનકો અહ� તહ� નાસવા લાગ્ય. ઇબ્રાહ�મ તેથી પોત
મેદાનમાં ઉતયાર ્ અને લાંબા સમય �ુધી હાશમી બહા�ુર�ના
જોહર દ� ખાડતા રહ્. �તે �ુશ્મનો વચ્ચે ચાર� તરફથી ઘેરા
ગયા અને શહ�દ થયા. આ બનાવ ૨૫મી ઝીલકાદ �હ.સ.
૧૪૫નો છે .
ઇબ્રાહ�મ પાંચ વષર્ �ુધી �ટા રહ્યા હતા
મન્�ુર િવશાળ સ�ા તેમજ સેના ધરાવતો હોવા છતાં તેમને
પકડ� શકયો નહોતો.
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ઇબ્રાહ�મ અને નફસે ઝ�કય્યાને કત્લ કયાર્
પણ સાદાત પરના �લ્મો ઓછા ન થય. અલ્લામા
ુ ાર ઔલાદ� અલીને
મજલીસી લખે છે ક� તેના જમાનામાં બે�મ
શહ�દ કર� દ� વામાં આવી અને ઘણાઓને તો �દવાલમાં ચણી
લેવામાં આવ્ય. મન્�ુર એ �દવસોમાં બગદાદમાં એક મહ�લ
ચણાવી રહ્યો હ. તેમાં �યાં બી�ઓને તેણે �વતા
ચણાવી દ�ધા ત્યાં એણે એક �ુસૈની જવાનને પણ ચણી દ�વા
માટ� મોકલ્ય. જવાન ઘણો �પાળો અને દ� ખાવડો હતો.
મકાન ચણનાર એક ક�ડયાની તેના પર નજર પડતાં એ�ું
�દલ ર�ું ર�ું થઇ ગ�ુ.ં પણ શાહ� ફરમાન સામે તે લાચાર
હતો, છતાં એણે તેને એમાંથી બચાવી લેવાની એક �ુ�ક્ત
િવચાર� લીધી અને જયાર� એ �ુવાન �દવાલમાં ચણાઇ રહ્ય
હતો ત્યાર� લાગ જોઇને એણે તે જવાનના કાનમાં કહ� દ��ુ.
તમે ગભરાતા નહ�. �ુ ં તમાર� �દવાલમાં હવા માટ� એક
બાકો�ં રહ�વા દઇશ અને રાતે આવીને તમને કાઢ� લઇશ.
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એણે રાતે તે પ્રમાણે ક�. �દવાલની �ટો હટાવીને એ
નવિનહાલ બાગે �રસાલતના �લ �વા જવાનને બહાર
કાઢ�ો અને ક�ું , આપ માત્ર એટ�ું કરો ક� અ�હ�થી �ાં
એટલા �ુર નીકળ� �ઓ ક� કોઇની નજર આપના પર પડ�
ન�હ અને એવી ર�તે આપની �ન બચાવી લો

, અને અય

ફરઝંદ� ર�ુલ આપ આપના નાના મોહમ્મદ� �ુસ્તફાથી માર
બખ્શીશ કરાવી દ�જ , એમણે એ કડ�યાનો આભાર માન્યો
અને પછ� ક�ું � ું માર� �લ્ફો કાપી લે અને તે લઇને માર�
�ુખીયાર� મા પાસે જઇને �ુ ં �વતો �ં એના �ુરાવા�પે દઇ
આવ�. જો એટ�ું � ું કર� શક� તો તારો મોટો ઉપકાર. એણે
તેમની આ દરખાસ્ત �ુર� કર� અને �લ્ફો તેમની માતાન
પહ�ચાડ� આપી , � તે વખતે �દકરાની �ુ દાઇમાં રડ� રહ�
હતી.
તાર�ખે હબી�ુસ્સયરમાં છે ક� �.સ. ૧૪૪માં
મન્�ુર અબ્બાસી હજ કરવા માટ� ગ. હજથી ફાર� ગ થયા
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બાદ તેને એક માણસ મળ્ય. એ માણસે ક�ું ક� ઇમામ
�અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલ , લોકોને તારા િવ ધ્ ભંભેર�
અને તેમની ઉશ્ક�રણી કર� રહ્યા. એણે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવીને ક� , મારા �ણવામાં એ�ું
આવ્�ું છે ક� તમો માર� રાજસ�ા િવ�ધ્ પ્રચાર કર� રહ્યા
અને લોકોને કાન ભંભર
ે ણી કર�ને તેમને મારા િવ�ધ ઉશ્ક�ર�
રહ્યા . આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ુ, બાદશાહ એ મારા િવ�ધ્
તદ્દન ખો�ું બોહતાન લગાવે . જો તને માર� વાત
માનવામાં ન આવતી હોય તો એ માણસને � ું માર� પાસે
બોલાવ. મન્�ુર� એ માણસને બોલાવ્. ઈમામે ક�ું : � ું મારા
પર શા માટ� ખો�ું બોહતાન બાંધી રહ્

છે ? એણે જવાબ

આપ્યો એ બોહતાન નથી હક� ત છે . મ� � ક�ું છે તે તદ્દ
સા�ું છે . ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ક�ું �ું એ વાત પર ક� �ું
કહ� રહ્યો છે તે બોહતાન નથી પણ સત્ય છે તેની ક
ખાવા તૈયાર છે ? એણે હા કહ� અને �ુદાની કસમ ખાધી.
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આપે ક�ું , ત� � ર�તે કસમ ખાધી તે ર�તે ન�હ પણ �ુ ં ક�ુ ં
તેમ કસમ ખા અને પછ� આપે ફરમાવ્�ું ક , � ું એમ કહ� ક� �ુ ં
�ુદાની તાકાતથી હટ� જઇને મારા ભરોસા પર કસમ ખા�
�ં. એણે પહ�લા તો જરા આનાકાની કર� પછ� આપે કહ્ય
�ુજબ કસમ ખાધી. તે� ું પ�રણામ એ આવ્�ું ક� એ ત

જ

જગ્યાએ પડ� જઇને હલાક થઇ ગય.
(સવાએક� મોહર� કા પા. ૧૨૦)

*****
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ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની �હ�દ� તબીબ સા
મન્�ુરના દરબારમાં િવચારની

આ-

લે
અલ્લામા રશી�ુદ્દ�ન અ�ુ મોહમ્મદ �બન
�બન શહર� આશોબ માઝન્દરાનીએ દરબાર� મન્�ુરની એ
અગત્યની બીના લખેલ. �માં તફસીલથી એ વાત સ્પષ્
કર� ક� એક વખત હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ મનર� દવાનક�ના દરબારમાં તશર�ફ ફરમા
હતા. દરબારમાં એક �હ�દ� તબીબ પણ હાજર હતો અને તે
તીબના િવષય પર વાતો કર� રહ્યો હ. હઝરત તેની વાતો
�ુપચાપ બેસીને સાંભળ� રહ્યા હ. એણે � કહ�વા�ું હ� ું તે
કહ� �ુ�ા બાદ હઝરતથી �ુખાિતબ થઇને એણે ક�ું આપને
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કંઇ �ુછ�ું હોય તો આપ �ુશીથી �ુછ� શકો છો. આપે
ફરમાવ્�ું �ું તને �ું �ુ�ં તારા કરતાં એ િવષયમાં �ું વધાર�
��ું �ં. તબીબે ક�ું અગર એ વાત છે તો આપ જ કંઇક
સંભળાવો. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું જયાર� ક
�બમાર��ું જોર વધી �ય તો ઇલાજ તેનાથી િવ� ધ્ �ુણની
વસ્ �ુથી કરવો જોઇ. એટલે ક� ગરમીના રોગનો ઇલાજ
ઠંડકનો �ુણ ધરાવતી વસ્ �ુથી કરવો જોઇ. �ુશ્ક�ના રોગનો
ઇલાજ તર��ું �ુણ ધરાવતી વસ્ �ુથી કરવો જોઇએ અનેદર� ક
હાલતમાં �ુદા પર ભરોસો રાખવો જોઇએ. યાદ રહ� ક� બધી
�બમાર�ઓ�ું ઘર પેટ (જઠર) છે , અને પરહ�ઝ સો દવાઓની
એક દવા છે . � વસ્ �ુથી માણસ ટ�વાઇ �ય છે તે એની
પ્ર�ૃિતને અ�ુ�ુળ બની �ય છે અને તેની તં�ુરસ્તીનો સ
બની �ય છે . તબીબે ક�ું બેશક

, આપે � કંઇ બયાન

ફરમાવ્�ું તે િતબના �ુળ તત્વ સમાન . અસલી વૈદક િવદ્ય
એ જ છે .
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આપે ફરમાવ્�ુ, � મ� તને ક�ું તે બધા �ુસ્તકો
વાંચીને �ણ્�ું નથી પણ એ જ્ઞાન મને �ુદા તરફથી મળ્
છે . હવે બતલાવ ક� તા�ં તીબ�ું જ્ઞાન વધાર� છે ક� મા

?

તબીબે જવાબ આપ્ય , મા�ં. વા�ં તો પછ� �ુ ં તને થોડાક
સવાલ �ુ�ં તેના � ું જવાબ આપ. એણે ક�ું , �ુછો. આપે ક�ું
(૧) �ચકણા પ્રવાહ� પદાથર્ અને ��ુઓની જગ્યા માથા
શા માટ� છે ? (૨) માથા પર વાળ શા માટ� છે ? (૩) કપાળ
વાળથી ખાલી શા માટ� છે ? (૪) કપાળ પર કરચલીઓ અને
ર� ખાઓ શા માટ� છે ? (૫) બંને �ખો પર પાંપણો શા માટ� છે
? (૬) નાક બંને �ખોની વચ્ચે શા માટ� છ

? (૭) �ખોનો

ઘાટ બદામ આકારનો શા માટ� છે ? (૮) નાક�ું િછદ્ર નીચેન
તરફ શા માટ� છે

? (૯) મ�ઢા પર બે હોઠો શા માટ�

બનાવવામાં આવ્યા છ ? (૧૦) સામેના દાંત ધારદાર અને
દાઢો પ હોળ� (ચપટ�) ક�મ છે

? (૧૧) અને તે બંનન
ે ી

વચ્ચેના દાંતો લાંબા શા માટ� છ ? (૧૨) બંને હથેળ�ઓ વાળ
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િવનાની શા માટ� છે ? (૧૩) મરદોને શા માટ� દાઢ� હોય છે ?
(૧૪) નખ અને બાલ િનજ�વ શા માટ� છે

? (૧૫) �દલ

સનોબરના આકાર�ું શા માટ� છે ? (૧૬) ફ�ફ�ું બે ભાગમાં શા
માટ� વ્હ�ચી દ�વામાં આવ્�ું છે અને તે હંમેશા ચાલ�ું ક�મ રહ
છે ? (૧૭) કલે� ઉપસેલી ક�મ છે

? (૧૮) �ુદાર ્નો આકાર

લો�બયાના દાણા �વો શા માટ� છે

? (૧૯) ગોઠણ આગળ

ક�મ �ુ ક� છે , પાછળ ક�મ નથી �ુ કતા ? (૨૦) બંને પગના
તળ�યા વચ્ચેથી પોલાણવાળા શા માટ� છ ?
�હ�દ� તબીબે ક�ું આમાંના એક�ય સવાલનો
જવાબ મારા પાસે નથી. આપે ફરમાવ્�ુ, મારા પાસે છે . એણે
ક�ું તો પછ� જણાવો. આપે જવાબ આપવા�ું શ� ક�ુ:�
(૧) માથામાં અગર �ચકણા અને પ્રવાહ� પદાથ
તેમજ ��ુની જગ્યા ન હોત તો �ુશ્ક�ના કારણે તે ફાટ
�ત. (૨) માથા પર વાળ એટલા માટ� છે ક� તેમની
જડોમાંથી �દમાગ �ુધી તેલ પહ�ચ� ું રહ� અને �દમાગની
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ગરમી તેના મારફતે બહાર નીકળ� �ય તેમજ �દમાગ
વધાર� ગરમી ક� શરદ�થી મેહ�ઝ રહ�. (૩) કપાળ પર વાળ
એટલા માટ� નથી ક� તે જગ્યાએથી �ખોને �ુર પહ�ચે છ

.

(૪) કપાળ પર ર� ખાઓ અને કરચલીઓ એટલા માટ� છે ક�
માથા પરથી પરસેવો ઉતર� તેમાં અટવાઇને એકઠો થાય

,

�વી ર�તે જમીન પર પાણી વહ� છે તો ખાડાઓમાં એક�ુ ં થઇ
�ય છે . �થી માણસ એ એકઠા થએલા પરસેવાને �ુછ�
નાખે અને �ખોમાં ન ઉતર� . (૫) �ખો પર પાંપણો એટલા
માટ� છે ક� �ખો પર પડતા પ્રકાશ�ું તેનાથી િનયમ
કરવામાં આવે અને �ખમાં જ�રત �ુરતો જ પ્રકાશ દાખ
થઇ શક� અને માણસ જ�ર પડ�ે પાંપણો બંધ કર�ને �ખ�ું
રક્ષણ કર� શ. વળ� �ુવામાં પણ તે મદદ�પ છે . તમે જો�ું
હશે ક� માણસ જયાર� વધાર� પ્રકાશમાં �ચી જગ્યા જોવા ચા
છે ત્યાર� તે �ખો પર હાથથી છાંયો કર� લે છ

, આજ કામ

પાંપણો સામાન્ય �સ્થિતમાં કર� . (૬) નાક બે �ખો વચ્ચે

િસરતે અઈમ્માહ- 960

www.hajinaji.com

એટલા માટ� �ુકવામાં આવ્�ું છે ક� પ્રકાશના એક�કરણમાં
પ્રકાશ ર�ખાઓ સરખા ભાગમાં વ્હ�ચાઇને બંને �ખોમ
પહ�ચે. (૭) �ખનો ઘાટ બદામ આકારનો એટલા માટ�
બનાવવામાં આવ્યો છે ક� �ખમાં દવા ક� �ુરમો નાખવો પડ�
તો તેમાં સરળતા રહ�. �ખ ચોરસ ક� ગોળાકાર હોત તો
તેમાં સલાઇ ફ�રવવી �ુ�શ્કલ થાત અને દવા �ખમાં ઠ�ક
ર�તે ન નાખી શકાત તથા �ખની �બમાર� �ુર ન કર�
શકાત. (૮) નાક�ું િછદ્ર નીચેની તરફ એટલા માટ� રાખેલ છ
ક� �દમાગના �ચકણા પદાથ� તેમાંથી સરળતા�ુવ્ક બહાર
ર
વહ� શક�. ઉપરના તરફ હોત તો એમ ન થઇ શકત અને કોઇ
ચીઝની વાસ પણ �દમાગ �ુધી જલ્દ� ન પહ�ચી શ ત. (૯)
હોઠ એટલા માટ� મ�ઢા પર રાખવામાં આવ્યા છે ક� � પ્રવા
પદાથ� મગજમાંથી મોઢામાં આવે તે ત્યાંજ રોકાએલા રહ�
અને ખા�ુ-પી�ુ
ં
ં પણ માણસના અખત્યારમાં રહ� એટલે ક�
ચાહ� ત્યાર� �ુકમો ક� પ્રવાહ� વસ્�ુ �ુંક� ક� બહાર કાઢ�.
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(૧૦) મરદોને દાઢ� એટલા માટ� હોય છે ક� �ી �ુ�ષનો ભેદ
પારખી શકાય. (૧૧) આગલા દાંત એટલા માટ� ધારદાર છે ક�
કોઇ ચીઝને સહ�લાઇથી કરડ� ક� તોડ� શકાય. દાઢને પહોળ�
એટલા માટ� બનાવી છે ક� ખોરાકને પીસવા ક� પચાવવામાં
આસાની પડ�. દાઢો અને વચ્ચેના આગલા દાંતો એટલા માટ�
લાંબા રાખવામાં આવ્યા છે ક� તે 

જ કામ કર� છે �

મકાનમાં થાંભલાઓ કર� છે . એટલે ક� મકાનને �મ
થાંભલાની મજ�ુતી મળે એમ આ લાંબા દાંતોથી આગલા
દાંતો અને દાઢોને મજ�ુતી મળે છે .

(૧૨) હથેળ�ઓ પર

વાળ એટલા માટ� નથી ક� તેમના વડ� વસ્ �ુઓની ગરમ

,

શરદ�, સખ્ત, નરમી વગેર� આસાનીથી �ણી શકાય. જો
બાલ હોય તો આ વાત �ણી ન શક ત. (૧૩) વાળ અને નખ
િનજ�વ એટલા માટ� છે ક� એ ચીઝો ખરાબ લાગે છે અને
�ુકસાનકતાર નીવડ� છે , એટલે તેમને કાપ�ું જ�ર� છે . હવે જો
તેમાં �વ હોત તો કાપવાથી ઇ� થાત.

(૧૪) �દલ
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સનોબરના આકાર�ું મા�ું (ઉપલો ભાગ) અને �ુછ�ું
(નીચલો ભાગ) (પહોળો) એટલા માટ� છે ક� આસાનીથી એ
ફ�ફસાની વચ્ચે રહ� શક� અને ફ�ફસાઓથી હવા મેળવીને ઠંડક
પામ� ું રહ� , એને હવા મળે તેથી દ�માગની �બમાર� થવા ન
પામે. (૧૫) ફ�ફસાના બે ભાગ એટલા માટ� રાખવામાં આવ્યા
છે ક� તે �દલની વચમાં રહ� અને તેને હવા પહ�ચાડ�.

(૧૬)

�ગર (કલે�ુ)ં ઉપરથી એટલા માટ� ઉપસે� ું છે ક� જઠરના
ઉપર મજ�ુતીથી પકડ જમાવી રાખે. પોતાના ભાર અને
ગરમીથી ખોરાકને હજમ કર� .

(૧૭) �ુરદા લો�બયાના

દાણાના આકારના એટલા માટ� બનાવવામાં આવ્યા છે ક�
િવયર્(ઇન્સાનનો �ુત્) પાછલા ભાગથી એમાં આવે છે અને
તેના �લવા અને સંકોચાવાના કારણે ધીમે ધીમે બહાર
નીકળે છે � આનંદ આપવામાં પણ કારણ�ુત બને છે . (૧૮)
ગોઠણ પાછળ તરફ એટલા માટ�

�ુ કતા નથી ક� ચાલવામાં

સરળતા પડ�. અગર એમ ન થાત તો માણસ ચાલતી વખતે
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વારં વાર પડ� �ત અને આગળની તરફ ચાલવા માટ�
�ુશ્ક�લ થઈ �. (૧૯) બંને પગના તળ�યા વચ્ચે પોલાણ
એટલા માટ� રાખવામાં આવી છે ક� પગની બંને �કનાર�ઓ
પર ભાર પડવાથી પગ આસાનીથી ઉપડ� શક� . અગર તેમ ન
હોત તો આખા બદનનો બોજ પગો પર પડત અને તેને
ઉપાડવા પગો માટ� �ુ�શ્કલ બની �.
આ જવાબો સાંભળ�ને �હ�દ� તબીબ નવાઈ પામી
ગયો અને કહ�વા લાગ્યો ક� આપે આ ઇલ્મ કોનાથી હાિસ
ક�ુ� છે . આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ુ , �ુદાથી. તો એણે કલમો
પડ�ો, �ુ ં ગવાહ� આ�ું �ં ક� , અલ્લાહ એક છે અને હઝરત
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ
ર�ુલ અને ખાસ બંદા છે . અને એ પણ ગવાહ� આ�ું �ં ક�
આપ િવ�વમાં બધાથી વધાર� જ્ઞાન ધરાવનાર .

*****

,
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હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામને બાલબચ્ સાથે
બાળ� નાખવાની યોજના
�હ�દ� તબીબની સાથે આપની �ુફત�ુ બાદ
આપની શોહરત-ખ્યાિત ચાર� તરફ ફ�લાઈ ગ. અને લોકોના
�દલો પહ�લાની કરતાં આપના તરફ વધાર� માઇલ થઇ ગયા.
દોસ્ત �ુશ્મન બધા આપના કમાલાતની ચચાર્ કરવા લા.
એ જોઇને ��
ુ ુ મતને ઇષાર ્ પેદા થ. આપને �હ�રમાં તો �ુબ
માન, પાન અને ઈઝઝત આબ� સાથે મદ�ના તરફ રવાના
કયાર ્ પણ �દરખાનેથી એણે મદ�નાના હા�કમ

�સ
ૈ �બન
ુ ન

ઝયદને ફરમાન મોકલાવ્�ું ક� એમને એમના બાલ બચ્ચા
સમેત, એમના ઘરમાં બાળ� નાખવામાં આવે. મદ�નાના

િસરતે અઈમ્માહ- 965

www.hajinaji.com

હા�કમને આ �ક
ુ મ મળતાની સાથે એણે થોડાક બદમાશોથી
મેળ કર�ને , આપના ઘરને આગ લગાવી દ�ધી. આગને
�ુ�વવા માટ� આપના અસહાબો ઘણી કોિશશો કર� રહ્ય
હતા પણ આગ ક�મે કર�ને �ુ�તી ક� કા�ુમાં આવતી નહોતી.
એટલે �તે આપ એ કહ�તાની સાથે ક� , અય આગ �ુ ં તે �ં ,
�ના બાપદાદા જમીન અને આસમાનની �ુન્યાદોના સબબ
છે અને �ુ ં ઇબ્રાહ�મે ખલીલનો ફરઝંદ . આપ આગમાંથી
નીકળ્યા અને પોતાની અબાના પાલવથી આગ હોલવી
નાખી.
ુ માઅ�મ
ુ ીન, ઉ�લ
ુ ે કાફ�’ આકાએ
(તઝક�ર�લ
�ુ લયની અલ�ય્હસ્સલામ.ના હવાલાથી પા. ૧૮૧)

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 966

www.hajinaji.com

�હ.સ. ૧૪૭માં મન્�ુરની હજ અને
હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ
અલ્લામા શબલખી અને અલ્લામા મોહમ્મદ �
તલ્હા શાફઇ લખે છે ક, �હ.સ. ૧૪૭માં મન્�ુર હજ માટ� ગય.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના �ુશ્મનો તરફથી તેને એ વ
વારં વાર કહ�વામાં આવી હતી ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ તાર
િવરોધ કર� રહ્યા છે અને તાર� સલ્તનત તખ્ત ઉ લટાવી
દ� વા માટ� કોશીશો કર� રહ્યા . એટલે હજથી ફાર�ગ થયા
બાદ એ મદ�ના ગયો. મદ�ના આવ્યા બાદ એણે પોતાના
ખાસ �ગત માણસ રબીઅને ક�ું

, � ું �અફર �બન

મોહમ્મદને બોલાવી લા. રબીએ બોલાવી આપવા�ું વચન
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આપ્�ું પણ ટાલ મટોલ કરતો રહ. એટલે એણે ફર�
સખ્તીથી ક�ું એને જલ્દ� તેડ. �ુ ં ક�ુ ં �ં ક� , �ુદા તને માર�
નાખે અગર �ુ ં માર� ન શ�ું. રબીએ હઝરત ઇમામ �અફર
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થઈને અરજ કર
મૌલા આપને મન્�ુર બોલાવી રહ્યો છે અને તેના મ�ઢા
હાવભાવ બ�ુ

જ ખરાબ છે . મને ખાત્રી છે ક� તે

�ુલાકાતમાં આપને કત્લ કર� દ�ધા વગર ન�હ રહ. હઝરતે
ફરમાવ્�ુ, લા હવ્લ વલા �ુવ્વત ઇલ્લા �બલ્લા�હલ અલી�
અઝીમ અને પછ� ક�ું , આ વખતે તેના માટ� એમ કર�ું
અશકય છે . �ૂંકમાં એ ક� રબીઅ આપને લઇને મન્�ુરના
દરબારમાં હાજર થઇ ગયો. મન્�ુરની નજર આપના પર
પડતાં એ રાતો પીળો થઇ ગયો અને એનો �ુસ્સો ભ�ુક�
ઉઠ�ો અને એ બકવા લાગ્યો અય �ુશ્... તમને ઇરાકના
લોકો ઇમામ માની રહ્યા  , ઝકાત વગેર� માલો આપે છે અને
મારા તરફ એમ�ું જરા પણ ધ્યાન નથ. યાદ રાખો આ� �ુ ં
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તમારો વધ કર�ને જ રહ�શ અને તેમ કરવા માટ� મ� કસમ
પણ ખાઇ લીધી છે . એનો આ રં ગ ઢંગ જોઇને આપે ઇરશાદ
ફરમાવ્�ુ, અય અમીર જનાબે �ુલમ
ે ાન અલ�ય્હસ્સલામન
મહાન સલ્તનત આપવામાં આવી તો એમણે �ુક્ર 

,

જનાબે અય્�ુબ અલ�ય્હસ્સલામને બલામાં �ુબ્તેલા કરવા
આવ્યા તો એમણે સબ્ર  , જનાબે �ુ�ફુ અલ�ય્હસ્સલા
પર �લ્મ કરવામાં આવ્યો તો આપે ઝા�લમોને માફ કર
દ�ધા. અય બાદશાહ એ બધા નબીયો હતા અને તારો નસબ
પણ એમના �ુધી પહ�ચે છે . તારા માટ� તો એમની પયરવી
લા�ઝમ છે . એ સાંભળ�ને એનો �ુસ્સો ઠંડો થઇ ગય.
(��ુ લ અબ્સા)
�હ.સ. ૧૪૭માં હજથી ફા�રગ થયા બાદ મન્�ુર
એના દા�લ �ખલાફા પહ�ચ્ય. એના મળતીયાઓએ લાગ
જોઇને ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની વાત છે.
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મન્�ુર એ દરિ યાનમાં �તે એમનાથી મળ�ને આવ્યો હતો
તેણે તરત જ �ક
ુ મ �ર� કય� ક�

, ઇમામ �અફર સા�દક

અલ�ય્હસ્સલામને મદ�નાથી તરત જ બોલા. આપને �વો
પત્ર મળ્યો ક� તરત જ મદ�નાથી નીકળ�ને એના દરબારમ
એવા વખતે પહ�ચ્ય , ક� જયાર� એક માખી તેને સતાવી રહ�
હતી. એ તેને વારં વાર હાથથી ઉડાડતો હતો અને માખી ફર�
ફર�ને એના મ�ઢા પર બેસતી હતી અને કોઇ ર�તે �ુર થતી
નહોતી. મન્�ુર� ઇમામને આવતા જોઇને તેમના તરફ મ��ું
કર�ને �ુછ�ુ,ં �ુદાએ માખીને શા માટ� પેદા કર� હશે ? આપે
જવાબ આપ્યો �ુદાએ માખી એટલા માટ� પેદા કર� છે ક�
તેના વડ� એ જબ્બાર અને �ધળા આપ�ુદોને ઝલીલ કર�
અને માથા ભાર� લોકોના માથાં નીચા કર� .
(��ુ લ અબ્સા)
એક �દવસની વાત છે ક�

, બા�ુલથી િસ�ેર

��ુગરોને બોલાવીને દરબારમાં બેસાડ�ા , પછ� તેમને ક�ું
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�ુ ં �ુંક વખતમાં મારા એક �ુશ્મનને બોલાવવાનો �. એ
જયાર� અહ� આવે તો તમે એના પર કોઇ એવો ��ુઇ પ્રયો
કરજો ક� �નાથી એ ઝલીલ થઇ �ય અને તેને ની�ું જો�ું
પડ�. ત્યાં તો ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સ

તે ના

તેડાવ્યા �ુજબ દરબારમાં આવી પહ�ચ્. આપે જો�ું ક�
િસ�ેર િસ�હો દરબારમાં બેઠા છે

, આપને એ જોઇને �ુસ્સો

આવી ગયો અને આપે એ િસ�હો તરફ જોઇને ક�ું તમારા
બનાવનારને તમે તમારો કોળ�યો બનાવી દો. એ િસ�હોની
તસ્વીરો ખરા િસ�હોની બની ગઇ અને તેમણે બધા ��ુગરોને
હડપ કર� લીધા. એ જોઇને મન્�ુર થરથર કાંપવા લાગ્.
થોડ�વાર રહ�ને એ કહ�વા લાગ્ય , યબ્ન ર�ુ�ુલ્લાહ િસ�હોન
આજ્ઞા કરો ક� તે ��ુગરોને પેટમાંથી પાછા કાઢ� આ. આપે
ફરમાવ્�ું એ ન�હ બની શક , અગર �ુસા અલ�ય્હસ્સલામન
અસાએ સાંપોને પેટમાંથી પાછા બહાર કાઢ�ા હોત તો આ
િસ�હો પણ તેમ કરત.

(દ�્એસાક�બા પા.૫૧૩)

િસરતે અઈમ્માહ- 971

www.hajinaji.com

અલ્લામા દહરશ્તી અને અલ્લામા બરસી �
�ુસ્તક"મશાર� �ુલ અન્વારના હવાલાથી લખે છે ક�  અબ્બા
ખલીફા આપની �હાિનયતથી ભય પામી ગયો પરં � ુ તે કોઇ
પણ ર�તે આપને કત્લ કરવામાં ફાવી ન શ�. એટલે એવા
સો માણસો તલાશ કયાર ્ ક� � તદ્દન અણઘડ અને અના
હતા, તેમજ કંઇ પણ વાત �ણતા ન હતા. એમને પૈસાની
લાલચ આપીને એ વાત માટ� રા� કર� લીધા ક� જયાર�
હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ તરફ ઇશાર
કરવામાં આવે ત્યાર� તેમને કત્લ કર� નાખ. આ યોજના
નકક� કર� લીધા બાદ હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવવામાં આવ. �ક
ુ મ એ હતો ક�
આપ તદ્દન એકલા પધાર. એટલે આપ એકલા પધાયાર .
આપ �વા દરબાર ના � ૃહમાં દાખલ થયા અને એ લોકોની
નજર આપના પર પડ� ત્યાર� એ બધા લોકોએ તલવારો
જમીન પર ફ�ક� દ�ધી અને આપના કદમો પર પડ� ગયા.
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, યબ્ન ર�ુ�ુલ્લાહ રાતન

વખતે આપ�ું પધાર�ું ક�મ થ�ુ.ં આપે જવાબ આપ્યો ત� તો
મને બોલાવ્યો છે અને પછ� ઉપરથી �ુછે છે રાતે ક�મ આવ�ું
થ�ુ.ં એણે ક�ું મઆઝલ્લાહ એ�ું તે કંઇ થઇ શક

? આપ

તશર�ફ લઈ �ઓ અને ઘર� જઇ આરામ ફરમાવો.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના ચાલ્યા જવા બાદ એ
પેલા ગમાર લોકોને �ુછ�ું તમે મારા �ક
ુ મનો ક�મ ભંગ કય�
અને તેમને ક્તલ ક�મ ન કયા ? એમણે જવાબ આપ્યો એ તો
જમાનાના ઈમામ છે � અમાર� રાત �દવસ ખબરગીર� કર�
છે અને હંમશ
ે ા ઔલાદની �મ અમાર� પરવ�રશ કર� છે . એ
સાંભળ�ને એ િવચારથી મન્�ુર ડર� ગયો ક� �ાંક આ લોકો
મને જ ન માર� નાખે. એમને રાતોરાત ત્યાંથી રવાના કર�
દ�ધા. અલ્લામા અરબલી કહ� છે આપને ક�દખાનામાં ઝેર
આપવામાં આવ્�ું હ�ુ. (કશ�લ �ુમ્મ , પા. ૧૦૦) �રવાયતો
પરથી જણાય છે ક� આપને ઘણીવાર ઝેર આપવામાં આવ્�ું
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હ� ું અને �તે આપને ��ુરમાં � ઝેર આપવામાં આવ્�ું હ�ુ,
તેનાથી આપ શહ�દ થઇ ગયા હતા.
ુ )
(�લાઉલ ઓ�ન

*****
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હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની શહા
બંને પક્ષના આલીમો સહમત છે ક� પે ૧૫મી
શવ્વા, �હ.સ. ૧૪૮માં ૬૫ વષર્ની �મર� આ દાર� ફાનીથી
�ુલ્ક� �વેદાની તરફ ર�હલત ફરમાવ. આપની વફાત
સોમવારના થઇ હતી.
શીયા �ફરકાના બધા

જ આલીમોનો મત છે ક�

મન્�ુર દવાનક�એ આપને ઝેર અપાવીને શહ�દ કયાર્ હત
અને આપના જનાઝાની નમાઝ હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામે પઢાવી હ. અલ્લામા �ુલયની અને
અલ્લામા મજલીસી જણાવે છે ક� આપને ઘ�ું જ �કમતી કફન
પહ�રાવવામાં આવ્�ું અને આપની વફાતની જગ્યાએ રો
રાતે �ચરાગ રોશન કરવામાં આવતો હતો.

*****
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આપની ઔલાદ
આપની દસ ઔલાદ હતી. �માં સાત સાહ�બઝાદા
અને ત્રણ સાહ�બઝાદ�ઓ હ. સાહ�બઝાદાઓના નામ આ છે
:

(૧)

ઇસ્માઇલ (૨)

હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ

અલ�ય્હસ્સલા (૩) અબ્�ુલ્લા (૪) ઇસ્હાક (૫) મોહમ્મદ
(૬) અબ્બાસ (૭) અલી. સાહ�બઝાદ�ઓના નામ આ છે :

(૧)

ઉમ્મે ફરવા (૨) અસ્મા (૩) ફાતેમા. અલ્લામા શબલખીએ
સાત ઔલાદ બતાવી છે . �માં એક સાહ�બઝાદ� હોવા�ું
જણાવેલ છે અને તે� ું નામ ફરવા આપેલ છે .
આપની જ ઔલાદમાંથી ફાતેમી ખલીફા થઇ
ગયા. �મની સલ્તનત �.સ. ૨૯૭ થી હ�. ૫૬૭ �ુધી એટલે
ક� બસોને િસ�ેર વષર્ �ુધી ચાલ. ઇસ્માઇલી �ફરકો આપના
ફરઝંદ જનાબે ઇસ્માઇલ તરફ મન્�ુબ .

*****
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ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઈમામ �સ

8

અલ�ય્હસ્સલ
નામ

ુ ા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલા
હઝરત �સ

િપતા

હઝરત ઈમામ જઅફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલા

માતા

ુ
જનાબે હમીદા ખા�ન

દાદા

હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
અલ�ય્હસ્સલ

દાદ�

જનાબે ઉમ્મે ફરવ
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ુ
કા�ઝમ, અબ્�ુસ્સાલ, બા�લ
ુ �જ
ુ તહ�દ�ન.
હવાએઝ, ઝય�લ

�ુ િ�હયત

ુ હસન, અ� ુ ઈસ્માઈ, અ� ુ
અ�લ
ઈબ્રાહ.

જન્

રિવવાર તાર�ખ ૭ માહ� સફર
�હજર� સન ૧૨૮

જન્મ

અબવાહ (મકકા અને મદ�ના

સ્થળ

વચ્ચે�ું એક સ્)

વફાત

ુ ્રવાર તાર�૨૫ માહ� રજબ
�ક
�હજર� સન ૧૮૩

દફન
સ્થળ

કાઝમૈન (ઈરાક)
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વય

૫૫ વષર

ઔલાદ

(દ�કરા) ઈમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલ, ઈબ્રાહ,
અબ્બા,

કાિસમ, ઈસ્માઈ,

જઅફર, હા�ન, હસન, અહમદ,
મોહમ્મ, હમ્ઝ, અબ્�ુલ્લ,
ઇસ્હા, અબી�ુલ્લા, ઝયદ, ફઝલે
ુ ેમાન.
�ુસૈન, �લ
(દ�કર�) ફાતેમા �ુ બરા, ફાતેમા
ુ રા, �ક� ય્યા �ુગર, હલીમા,
�ગ
�ક� ય્યા �ુલ�ુ, ઉમ્મે જઅફર
લોબાબા, ઝયનબ, ખદ��,
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અલીયા, આમેના, હસના, બર�યાહ,
ુ ા, ઉમ્મે
ઉમ્મે સલમ, મય�ન
ુ , ઉમ્મે અબીહ.
�ુ લ�મ

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 980

www.hajinaji.com

ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઇમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલ

,

પયગમ્બર� ઇસ્લામ ર�ુલે અકરમ હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના સાતમા �ન
હતા. આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામ અને આપની વાલેદા મા�દા જનાબે હમીદ
ખા� ુન હતા. જનાબે હમીદા ખા� ુન બરબર અથવા સ્પેનના
રહ�વાસી હતા.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના બ-દાદાઓની
�મ ઇમામે મન્�ુ

, માઅ�ુમ, અઅલમે ઝમાના અને

અફઝલે કાએનાત હતા. આપ બધા સદ�ુણોના ભંડાર હતા.
�ુિનયાની બધી ભાષાઓ �ણતા હતા અને ઇલ્મે ગયબના
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�ણનારા હતા. ઇલ્, માઅર� ફત, કમાલ અને ફઝલમાં આપ
હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામના વારસદા
અને �નશીન હતા. આપ �ુિનયાના આ�બદોમાં બધાથી
વધાર� ઇબાદત �ુઝાર , બધાથી વધાર� જ્ઞાની અને બધાથ
વધાર� સખી હતા.
(સવાએક� મોહર� કા)
ઇબ્ને તલ્હા શાફઇ લખે છે ક� આપ ઘણી ઇઝઝ
અને �ુલદ
ં મરતબાના માલીક અને ઇમામ તેમજ હદ
ઉપરાંત શાન અને શૌક

તવાળા �ુજતહ�દ હતા. આપ

ઇજતેહાદમાં અજોડ હતા. આપ ઇબાદતો અને ઇતાઅતોમાં
મશ્�ુર� જમાના અને કરામતોમાં મશ્�ુર� કાએનાત હત

, આ

બાબતોમાં આપની િમસાલ કોઇ નહો�.ું આપ આખી આખી
રાત ��ુઅ , િસજદા અને ક�યામમાં િવતાવી દ� તા હતા અને
�દવસો સદકા અને રોઝામાં �ુરા કરતા હતા. અલ્લામા
િશબ્લી લખે છે ક� આપ ઘણી ઈઝઝત અને

મં�ઝલતવાળા
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અને �ુિનયામાં અજોડ ઇમામ અને �જ
ુ ્જતે �ુદા હત.
નમાઝો માટ� આખી આખી રાત �ગતા હતા અને �દવસભર
રોઝો રાખતા હતા. અલ્લામા ઇબ્ને સબાગ માલક� લખે છે ક
આપ આપના જમાનાના બધાથી વધાર� આ�બદ અને બધાથી
વધાર� જ્ઞાની તેમજ બધાથી વધાર� સખાવત કરનાર અન
�ુ�ગર્ હત.

*****
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આપની િવલાદત
હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલા૭મી
સફર, �હ.સ. ૧૨૮ (ઇ. ૭૪૫) શિનવારના �દવસે મકકા અને
મદ�ના વચ્ચે આવેલા અબવા નામના �ુકામે પેદા થય.
પેદા થતાંની સાથે આપે આપના હાથ જમીન પર ટ� કવીને
આસમાન તરફ જો�ું અને �ભેથી ત્રણ વાર શહાદતન
કલમો �ર� કય� , �વી ર�તે હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલમે િવલાદત બાદ કલમો �ર� કય�
હતો. આપના જમણા હાથ પર "તમ્મત કલેમતદ્દન રબ
િસદકંવ વ અદલાનો ક

લમો લખેલો હતો. આપ ઇલ્મે

અવ્વલીન અને ઇલ્મે આખેર�નથી પ� ર�ૂણર્ તવલ્�ુદ.
આપની િવલાદતથી હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામને બેહદ �ુશી થઇ હતી અને આપે મદ�ન
જઇને મદ�નાવાસીઓને જમણની િમજબાની આપી હતી.
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(�લાઉલ ઓ�ુન-૨૭૯) આપ બી� ઇમામોની પેઠ� ખતના
થએલ અને નાફ કપાએલ જન્મ્યા હ.
*****

િસરતે અઈમ્માહ- 985

www.hajinaji.com

ઇસ્મે �ગરામી અને લકબ
આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ �અફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામે આપ�ું અલ્લાહ પાક� નકક� કર
નામ "�ુસા” રાખ્�ુ.
હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
�ુિ�તયત અ�ુલ હસન , અ�ુ ઇબ્રાહ , અ�ુ અલી , અ�ુ
અબ્�ુલ્લાહ હતી અને આપના લકબો કા� , અબ્દ� સાલે ,
નફસે ઝ�કય્ય. સા�બર, અમીન, બા�ુલ હવાએઝ વગેર� હતા.
લોકોમાં આપ "કા�ઝમ ”ના લકબથી � ૂબજ મશ્�ૂર થય.
તે� ું કારણ એ હ� ું ક� આપ આપની સાથે બદસ�ુક� કરનાર
પર એહસાન ફરમાવતા હતા અને આપની સતામણી
કરનારને આપ માફ કર� દ� તા હતા. �ુસ્સાને પી જતા હતા
અને ઘણાં જ હલીમ (સહનશીલ) હતા.

*****
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ુ હવાએઝ લકબ� ંુ કારણ
બા�લ
અલ્લામા ઇબ્ને તલ્હા શાફઇ લખે છે ક� 
ઇબાદત કરવાના કારણે આપને "અબ્દ� સાલે

જ

” કહ�વામાં

આવે છે , અને �ુદાથી તલબ કર� લી હાજતો �ુર� થવાનો
ઝર�યો હોવાના કારણે "બા�ુલ હવાએ ઝ” કહ�વામાં આવે
છે . કોઇ પણ હાજત હોય આપના વાસ્તાથી તલબ કરવામાં
આવે તો જ�ર �ુર� થઇ �ય છે . હઝરતનો લકબ બા�ુલ
હવાએઝ (એટલે ક� હાજતો �ુર� થવાનો દરવાજો) પણ હતો.
હઝરતની હયાતી દરિમ યાન તો આપના વસીલાથી લોકોની
હાજતો �ુર� થતી હતી, અને શહાદત પછ� પણ એ િસલિસલો
�ર� રહ્યો અને આ� પણ �ર� . આ સંબધ
ં માં પાયોિનયર
અખબારમાં ૧૦મી ઓગષ્ , ૧૯૨૮ના �કમાં આ મથાળા
હ�ઠળ એક ખબર છપાઇ હતી ક� "હ ઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
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અલ�ય્હસ્સલામના રોઝા પર એક �ધળાને �ખો મળ� �ન
નીચે િવગત આપવામાં આવે છે .
હાલમાં કાઝમૈન શર�ફના રોઝામાં ક� � બગદાદ
શહ�રની બહાર આવેલો છે એક મોઅ�ઝો �હ�ર થયો છે .
એક ઘણો જ �ુફ�લસ વયો

� ૃધ્ નાબીના સૈયદ હરમ

શર�ફમાં દાખલ થયો અને હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામના રોઝાની કબરના તાવીઝને હા
લગાડતાની સાથે જ જોર જોરથી પોકાર�ને કહ�વા લાગ્ય

,

"મને �ખની રોશની મળ� ગઇ , �ુ ં દ� ખતો થઇ ગયો �ં.
એના આ પોકારો સાંભળ�ને લોકો�ું એક ટો�ં ત્યાં એક�ું થઇ
ગ�ું અને બધાએ તેને ઘેર� લીધો અને ઘણા ખરા માણસો તો
એના કપડા તબ�ર ્ક ખાતર ઝડપો માર�ને લઇ ગય. એને
ત્રણ વાર કપડા પહ�રાવવામાં આવ્યા અને દર�ક વખતે એ
કપડાના લીરા લીરા થઇને �ુટં ાઇ ગયા. રોઝા શર�ફના
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ખાદ�મોએ વયો � ૃધ્ સય્યદના શર�રને કંઇ ઇ� ન પહ�ચી
�ય એ ખ્યાલે એને એના ઘર� પહ�ચાડ� દ�ધ.
�ુ�ગર્�ું બયાન છે ક� �ું બગદાદની હો�સ્પટલમા
માર� �ખોનો ઇલાજ કરાવી રહ્યો હતો અને ડોકટરોએ મન
હો�સ્પટલમાંથી એમ કહ�ને જયાર� કાઢ� �ુ�ો ક� તારો રોગ
લાઇલાજ છે અને હવે તાર� �ખો સાર� થઇ શક� તેમ નથી ,
ત્યાર� �ું િનરાશ થઇને હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામના પાક રોઝા પર હાજર થયો અને ત્યાં
આપના વસીલાથી �ુદા પાસે દોઆ કર� ક� બાર� ઇલાહા તને
આ દફન થએલા ઇમામનો વાસ્તો આ�ું �ં ક� �ું મને
નવેસરથી �ખની રોશની આપ અને મને ફર�થી દ� ખતો કર�
દ� . આટ�ું કહ્યા બાદ મ� રોઝાના તાિવઝને સ્પશર્ કય� ત્યા
માર� �ખો સામે એક રોશની દ� ખાણી અને અવા જ આવ્યો ક�
તને ફર�થી �ખની રોશની આપવામાં આવી છે . એ અવા જ
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મારા કાન પર અથડાતાંની સાથે જ મને બધી ચીજો દ� ખાવા
લાગી.
બધા લોકો આ �ુ�ગર્ સય્યદની વાત ખર
હોવાની ખાત્રી આપે છે અને કહ� છે ક� ખર�ખર એ �ધળ
હતો અને હવે દ� ખતો થઈ ગયો છે
(અખબાર� ઇ�ન્કલાબ લાહો

,

અખબાર� અહલે હદ�સ

,

અ� ૃતસર તા. ૨૪ ઓગષ્, ૧૯૨૮ના �કમાંથી ઉતાર� લ છે .)
આપ �હ.સ. ૧૨૮માં મરવા�ુલ ઉમવીના
રા�યકાળ દરિમ યાન પેદા થયા ત્યાર બાદ �.સ. ૧૩૨માં
સફફા અબ્બાસી �ખલાફતની ગાદ� પર આવ્. �હ.સ.
૧૩૬માં મન્�ુર દવાનક� અબ્બાસી ખલીફા થ. �હ.સ.
૧૫૮માં મહ�દ� �બન મન્�ુર સલ્તનતનો મા�લક બન. �હ.સ.
૧૬૯માં લોકો હાદ� અબ્બાસીની બયઅત કર. �હ.સ. ૧૭૦માં
હા�ન રશીદ અબ્બાસી ઇબ્ને મેહદ� ત

જમાનાનો ખલીફા
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બન્ય. �હ.સ. ૧૮૩માં ઝેર આપવાથી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
મઝ�ુમીની હાલતમાં ક�દખાનામાં શહ�દ થયા.
આપની �મરના વીસ વષર્ આપના વા�લદ�
�ુ�ગર્વાર હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ
િશરછત્ર તળે તર�બયતમાં િવત. એક તરફ �ુદાએ આપેલ
કમાલના જોહર અને બી� તરફ એ બાપની તરબીયત ક�
�ણે પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
અખલાક� �ુબીઓની �ુલાએલી યાદ લોકોમાં ફર�થી એવી
ર�તે તા� કર� બતાવી ક� તેને પોતાના બનાવી લીધા અને
તે સબબ થક� "િમલ્લતે �અફર� નામ પડ� ગ�ુ. ઇમામ
�ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામે જવાનીનો સારો એવો ભા
િપતાની ‘�ુકદ્દસ આગ ’માં વીતાવ્ય. એટલે �ુધી ક�
આપના પોતાના �ગત કમાલાતો અને ફઝીલતો લોકોની
સામે રોશન થઇ ગયા અને ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામે આપના વડ�લબં�(જ. ઈસ્માઈ) હોવા
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છતાં આપને �નશીન �ુકરર ્ર ફરમાવી દ�ધ
મન્સબ િમરાસી(વારસાગત) નથી

, ઇમામતનો

, એ વારસામાં નથી

મળતો પણ એ તો ઝાતી કમાલાતોના કારણે (ઈમામતનો
મન્સ) મળે છે . ઇમામત ઝાતી કમાલાતોને શોધે છે .
માઅ�ુમીનના િસલિસલામાં ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલા
પછ� એમની

ઔલાદના બદલે ઇમામ �સ
ુ યન

અલ�ય્હસ્સલામ�ું ઇમામ થ�, હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની ઓલાદમાં મોટા �ુ(જ. ઈસ્માઈ) ના
બદલે,

નાના ભાઇ હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ

અલ�ય્હસ્સલામ તરફ ઇમામત �ુન્ત�કલ થવી એ �ુરવાર ક
છે ક� ઇમામતના પ્રમાણ ધોરણમ નસલી વારસાને મદ્દે નઝ
રાખવામાં નથી આવ્ય.

*****
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આપના બાળપણના ક�ટલાક બનાવો
િસધ્ સત્યોમાંથી છે ક� નબી અને ઇમામ બધી
સલાહ�યતો સાથે લઇને જન્મે છ. પાછળથી મેળવતા નથી.
હઝરત ઇમામ �ુસીએ કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ પણ સં�ૂણ
કમાલાતોથી પ�ર� ૂણર્ જન્મ્યા . તેનો ખ્યાલ આપવા માટ�
એક વાત અત્રે કહ�વામાં આવે .
હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ ત
વષર્ની ઉમરના હતા ત્યાર� સફવાન જમાલ નામે એક માણસ
હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામની સેવામા
હાજર થઇને �ુછ�ું ક� મૌલા આપના પછ� ઇમામતની ફરજો
કોણ અદા કરશે. આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ , સફવાન તમે આ
જગ્યાએ બેસી �ઓ અને જોતા રહો ક� � બાળક આ
ઘરમાંથી નીકળે અને તે બી� બાળકોની �મ નકામા
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ખેલ�ુદ પાછળ દોડતો ન હોય, તે� ું દર� ક કામ અને �હલચાલ
તેમજ વાતચીત માઅર� ફતે �ુદાવંદ�થી પ�ર� ૂણર્ હોય તો
તમાર� સમ� લે� ું ક� ઇમામતની લગામ એના માટ� યોગ્ય છ.
પછ� એ ત્યાં બેઠા રહ. થોડ�વાર ન�હ વીતી હશે ત્યાં હઝરત
�ુસીએ કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ બકર��ું એક બચ્�ું લઇ
ઘરમાંથી બહાર આવ્યા અને બહાર આવીને તેને કહ�વા
લાગ્ય, "પોતાના �ુદાને સજદો કર. આ શબ્દો સાંભળ�ને
હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામે તેમને છાત
સરસા ચાંપી લીધા. સફવાન કહ� છે ક� મ� આ જોઇને હઝરત
�ુસીએ કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામને ક�ુ"સાહ�બઝાદા

, આ

બકર�ના બચ્ચાને કહો ક� મર� . આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ
"વાય હો તમારા પર �ું મોત અને હયાત મારા અિધકારની
વાત છે ?
ઇમામે અ�ુ હનીફા એક �દવસ હઝરત ઇમામ
જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલ પાસે દ�ની મસાઇલ �ુછવા

,
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રાબેતા �ુજબ હાજર થયા. સંજોગવશાત ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ તે વખતે આરામ ફરમાવી રહ્યા. ઇમામ
અ�ુ હનીફા રાહ જોતા ત્યાં બેઠા રહ

, એટલામાં હઝરત

�ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ �મની ઉમર તે વખતે પાં
વષર્ની હતી �દરના ભાગમાંથી બહાર આવ્. ઇમામ અ�ુ
હનીફાએ તેમને સલામ કર� અને પછ� �ુછ�ું , "સાહ�બઝાદા
એ બતાવો ક� ઇન્સાન પોતે ફાઇલે �ુખ્તાર છે ક� તે � કા
કર� છે તેનો કરનાર �ુદા છે

? એમનો સવાલ સાંભળ�ને

આપ �ુઠં ણભેર બેસી ગયા અને ફરમાવવા લાગ્ય, "સાંભળો,
બંદાઓના કામ ત્રણ �ુરતોથી ખાલી ન�હ હ, યા તો એમના
કામોનો કરનાર (ફાઇલ) �ુદા હશે ક� પછ� બંદો �ુદ પોતે
હશે, અથવા તો એ બંન�
ે ું મ�યા�ં કામ હશે. એટલે ક�
બંનેએ ભાગીદાર બનીને એ કામ ક�ુ� હશે. અગર પહ�લી
�ુરત છે તો �ુદાને બંદા પર અઝાબ કરવાનો હક નથી, અને
ત્રી� �ુરત હશે તો પણ એ ઇન્સાનના �ખલાફ છે ક� બંદા
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તે એ કામ માટ� સ� કર� અને પોતાને તેથી બાકાત રાખે.
કારણ ક� કામ કરવામાં આવ્�ું છે તે બંનેની શરાક્તથ(બંને
મળ�ને) કરવામાં આવ્�ું છ. હવે પછ� રહ� �ય છે બી�
�ુરત અને તે

જ �ુરત ઠ�ક છે . એટલે ક� બંદો પોતાના

અિધકારથી કામ કર� અને અગર એ કામ ખરાબ હોય તો
�ુદા તેને સ� કર� .
(બેહા�લ અન્વાર . ૧૧, પા. ૧૮૫)
હઝરત ઇમામે અ�ુ હનીફા કહ� છે ક� મ� એ
સાહ�બઝાદાને એવી ર�તે નમાઝ પઢતા જોયા ક� લોકો એમની
સામેથી એકધારા પસાર થઇ રહ્યા હ. મ� આ વાત હઝરત
ઇમામ �અફર� સા�દકઅ.પાસે કર� તો આપે હઝરત ઇમામ
�ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામને સાદ કય� ક"બેટા જરા અ�હ�
આવો, આ �ુ ઓ ઇમામ અ�ુ હનીફા �ું કહ� રહ્યા  ? એ કહ�
છે ક� તમે જયાર� નમાઝ પઢ� રહ્યા હતા ત્યાર� લોકો તમા
સામેથી પસાર થઇ રહ્યા હ. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે અર
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કર�, બાબા�ન લોકોના પસાર થવાથી નમાઝમાં શા માટ�
ખલલ પડ� ? એ આપણી અને �ુદાની વચ્ચે �તરાય�પ તો
નથી બન્ય. કારણ ક� �ુદા તો "અકરબ િમન હબલીલ વર�દ
(ગળાની ધોર� નસથી પણ વ�ુ નઝદ�ક) છે . આપનો આ
જવાબ સાંભળ�ને આપે તેમને ગળે લગાવ્યા અને ક�ુ , આ
બાળકને શર�અતના રહસ્યો અતા થઇ �ુ�ા છ.
(મના�કબ)
એક �દવસ અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને �ુસ્લીમ અને
હનીફા મદ�ના આવ્ય. અબ્�ુલ્લાહ� ક�ું ચા , હઝરત ઇમામ
�અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને મળ� અને તેમનાથી કંઇ
લાભ હાિસલ કર�એ. પછ� એ બંને જણ આપના દર� દૌલત
પર હાજર થયા. આવીને જો�ું તો આપના અક�દતમંદોની
ભીડ �મી હતી. એટલામાં હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામના બદ , હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલ બહાર આવ્ય. લોકોએ ઉભા થઇને આપને
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તાઅઝીમ આપી. જો ક� આપ કમિસન હતા છતાંય ઇલ્મોના
દ�રયા વહાવવા લાગ્ય. અબ્�ુલ્લાહ અને અ�ુ હનીફ
આપનાથી જરા છે ટ� હતા

, તો આપની પાસે જતાં જતાં

રસ્તામાં આપના માન અને મરતબા િવષે આપસમાં વાત
નીકળ�. ઇમામ અ�ુ હિનફાએ ક�ું, ચાલો �ુ ં હમણાં જ એમને
નીચે જોવડાવ�ુ.ં અબ્�ુલ્લાહ� ક� , એ તમારો ખ્યાલ ઠ�ક
નથી. એમાં ખતા ખાશો એ ફરઝંદ� ર�ુલ છે .
�ૂંકમાં એ ક� બંને �ખદમતમાં હાજર થયા. અ�ુ
હનીફાએ હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામને �ુછ�ુ
સાહ�બઝાદા, જરા એ તો બતલાવો ક� અગર તમારા શહ�રમાં
કોઇ પરદ� શી �ુસાફર આવી ચડ� અને તેને હાજત થાય તો
એણે �ું કર�ું જોઇએ અને હાજતે જવા માટ� એના માટ� કઇ
જગ્યા �ુનાિસબ ગણાશ ?
હઝરતે તરત જ જવાબ આપ્યો ક� પરદ

શી

�ુસાફરને ખ્યાલ રાખવો જોઇએ ક� તે ઘરોની �દવારો પાછળ
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લપાઇને, પડોશીયોની નજર બચાવીને , નહ�રોના �કનારાથી
�ુર રહ�ને, � જગ્યાએ ઝાડના ફળો પડ� છે ત્યાંથી પણ આઘ
રહ�ને, તેમજ મકાનોના �ગણાથી પણ અળગો રહ�ને

,

મ�સ્જદોને છોડ�ને અને �કબ્લા તરફ મો�ું ક� પીઠ ન�હ કર�ન
તથા પોતાના કપડાં બચાવીને પછ� એને ફાવે ત્યાં તેણે તેની
હાજત કરવી.
આપનો આ જવાબ સાંભળ�ને અ�ુ હનીફા ચ �કત
થઇ ગયા અને અબ્�ુલ્લાહ કહ�વા લાગ્યા ક�મ � નહોતો કહ�તો
ક� એ ફરઝંદ� ર�ુલ છે

, એમને તો બાળપણથી જ હર� ક

પ્રકાર�ું ઇલ્મ હોય.

*****
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ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઇમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલામની ઇમા
�હ.સ. ૧૪૮માં હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામની વફાત . એ વખતે હઝરત ઇમામ �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ ઉપર ઇમામતની ફરજો અદ
કરવાની �ઝમ્મેદાર� આવી પહ�ચ. � વખતે સલ્તનતના
તખ્ પર મન્�ુર દવાનક� હત, ત્યાર� લાખો સાદાત �લ્મન
ભોગ બન્યા હતા અને લવારને આર� ઉતાર� દ� વામાં આવ્યા
હતા.
આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લેતાં આપના
�નશીન માટ� તો ચોક કસ �દ� શો હતો ક� સલ્તનત એમને
�વતા ન�હ રહ�વા દ� . એટલે હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામે એક નૈિતક બોજ સલ્તનતના ખભા
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�ુકવાનો છે વટનો િનણર્ય કય� અને તે એ ક� આપે આપની
�યદાદ, ઘરબાર વગેર�ની વ્યવસ્થા માટ� પાંચ માણસોન
િનમ� ૂક કર� અને આ પાંચમાં બધાથી પહ�લા �ુદ ખલીફાએ
વકત મન્�ુર�ું નામ હ�ું અને તે િસવાયના શખ્સોમા
મદ�નાના હાક�મ મોહમ્મદ અને ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામના મોટાભાઇ તેમજ ઇમામની વાલેદા મા�દ
હમીદા ખા� ુન પણ હતા.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામનો � દ�શો તદ્દન ખરો.
આપ�ું આ �હફાઝત માટ� � ું પગ�ું કામયાબ �ુરવાર થ�ું
હ�.ું એ વાત પરથી જણાઇ આવશે ક� જયાર� મન્�ુરને
આપની વફાતના સમાચાર મળ્યા ત્યાર� િસયાસી મસ્લેહત
નજર� એણે અફસોસ અને રં જ �હ�ર કય�. ત્રણ વા"ઇ �ા◌ા
�લલ્લાહ� વ  �ાં એલયહ� રા�ઉન પઢ�ો અને ત્યારબાદ
મદ�નાના હા�કમને લખીને �ણવા માગ્�ું ક� ઇમામ �અફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામે કોઇને પોતાના વસી નીમ્યા ? અને
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જણાવ્�ું ક� અગર નીમ્યા હોય તો તે�ું સર કાપી માર� પાસ
મોકલાવી આપ. મદ�નાના હા�કમે જવાબમાં જણાવ્�ું ક� આપ
પોતાના પાંચ વસી નીમી ગયા છે . �માંના એક આપ પણ
છો. આ જવાબ મળતાં એ થોડ�વાર �ુપ થઇને િવચાર કરવા
લાગ્ય. પછ� કહ�વા લાગ્યો આ �સ્થિતમાં તો એ લોકોન કત્
કર� શકાય તેમ નથી. ત્યાર પછ� મન્�ુર દસ વષર્ �.
�હ.સ. ૧૫૮માં મન્�ુર� પણ આ �ુિનયાથી �તે
િવદાય લીધી અને તેનો �ુત્ર રાજગાદ� પર આવ. એણે
ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામના માન મરતબાને હાન
પહ�ચે એ�ું કોઇ કામ ક�ુ� ન�હ પણ થોડા �દવસ બાદ બની
ફાતેમાના સામે િવ� ધ્તાની લાગણીઓ ઉગ્ર થઇ અને .સ.
૧૬૪માં એ હજ કરવા �હ�ઝ આવ્યો ત્યા , હઝરત ઇમામ
�ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામને પાછા ફરતી વખતે ત
પોતાની સાથે બગદાદ તેડતો ગયો અને ત્યાં આપને ક�દમાં
�ુર� દ�ધા. એક વષર્ આપ તેની ક�દમાં રહ. પછ� તેને
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પોતાની �ુલ જણાઇ અને હઝરતને મદ�ના જવા માટ� મોકો
આપ્ય. મહ�દ� પછ� તેનો ભાઇ હાદ� �હ.સ. ૧૬૯માં
સલ્તનતની ગાદ� પર આવ્. એણે ફકત એક વષર્ અને એક
મ�હના �ુધી રાજ ક�ુ.� પછ� આવ્યો હા�ન રશીદનો જમાન.
�માં હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
આઝાદ�નો �ાસ લેવા�ું નસીબ ન થ�ુ.ં અલ્લામા િતબર�
જણાવે છે ક� આપ જયાર� ઇમામતના મન્સબ પર �બરાજમાન
થયા ત્યાર� આપની ઉમર વીસ વષર્ની હ.

*****
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ુ ા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
ઇમામ �સ
ક�ટલીક કરામતો : શફ�ક બલખીનો
બનાવ
અલ્લામા મોહમ્મદ �બન તલ્હા શાફઇ લખે છે ,
આપની કરામતો એવી અલૌ�કક છે ક� તેને જોઇ અક

કલ

હયરાન રહ� �ય છે . �હ.સ. ૧૪૯માં શફ�ક બલખી હજ કરવા
માટ� ગયા એ હજના વખતે તેમણે હઝરત ઇમામ �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામની કરામતો જોઇ હતી તે�ું વણર
તેઓ આ શબ્દોમાં કર� છ. ક� �ુ ં કાદિસયા પહ�ચ્યો ત્યાં મન
એક બ�ુ જ �ુબ�ુરત ઘ�વણાર ્ રંગના નવ�ુવાન તરફ મા�ં
ધ્યાન ખ�ચા�ુ. એ એક મોટા ટોળાની વચ્ચે બેસેલા હત
તેમ�ું શર�ર જરા કમ જોર હ� ું , કપડા પર એમણે કામળો
ઓઢ� લીધો હતો. પગમાં જોડા હતા. થોડ�વાર બાદ એ

,
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ત્યાંથી ઉઠ�ા અને ટોળાથી જરા છેટ� એક બા�ુ બેસી ગય.
મારા �દલમાં િવચાર આવ્યો ક� કોઇ �ુફ� લાગે છે અને લોકો
પર પોતાની વાટ ખચ� લાદ� દ� વા માગે છે . �ુ ં હમણાં જઇને
એવો તો ઠ�ક ક�ં �ં ક� એ યાદ કરશે. �ુંકમાં લાગ મળતાં �ુ ં
એમની પાસે ગયો , હ� તો કંઇ ક�ુ ં એ પહ�લાં

જ એ બોલી

ઉઠ�ા, અય શફ�ક કોઇના િવષે ખોટો �ુમાન કરતા ન�હ , એ
ટ�વ સાર� નથી અને પછ� એ � ુરત જ ત્યાંથી ઉઠ�ને ચાલતા
થયા. �ુ ં એમને જોતો જ રહ� ગયો. મને �દલમાં ખ્યાલ
આવ્યો ક� આ કોણ સાહ�બ હશ ? એમણે મારા �દલના િવચારો
પણ �ણી લીધા અને મા�ં નામ લઇને મને સંબો ધ્ય. જ�ર
એ કોઇ અબ્દ� સાલેહ હોવા જોઇ. મને થ�ું ક� , જો તે હવે
મળે તો એમને થોડાક સવાલો ક�ં. એટલે તેમની શોધમાં
નીકળ્યો પણ એ મને ન મળ્.
અમે ત્યાંથી નીકળ�ને વાદ�એ �ફઝઝામાં પહ�ચ્.
ત્યાં મને એ જવાને સાલેહ ફર�થી જોવામાં આવ્. એ
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નમાઝમાં મશ�ુલ હતા અને તેમના શર�રના �ગો થરથર
�ુ� રહ્યા હ , �ખોમાંથી ��ુઓની ધારા વહ� રહ� હતી.
�ુ ં એમ િવચાર� એમની પાસે ગયો ક� એમનાથી �ુ ં માફ�
માગી લ� પણ એ નમાઝથી ફા�રગ થતાંની સાથે કહ�વા
લાગ્યા અય શફ�ક �ુદાનો કોલ છે ક� �તૌબા કર� લે છે તેને
�ુ ં બખ્શી દ� �ં અને એટ�ું કહ�ને આપ ફર�થી જતા રહ.
હવે તો મને પાક� ખાત્રી થઇ ગઇ ક� એ આ�બદ કોઇ અબ્દ
(અલ્લાહના વલ) છે . કારણ ક�

, બી� વાર એમણે મારા

ઇરાદાથી પોતાની �ણકાર� બતાવી હતી. આ વખતે પણ મ�
એમને મળવાની બધી શક ય કોિશશ કર� �ટ�ો પણ માર�
�ુરાદ �ુર� ન થઇ.
�ુ ં જયાર� મં�ઝલે ઝબાલા પર પહ�ચ્યો તો જો� �ં
ક�, એ જ સાહ�બ �ુવા પર બેઠા છે . પછ� એમણે એક �ુંજો
કાઢ�ને તેમણે �ુવામાંથી પાણી લેવા ચા�ું ત્યાં એમના
હાથમાંથી અચાનક �ુંજો �ુવામાં પડ� ગયો. મ� જો�ું ક� , �ુંજો
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પડ� જતાં તે પોતા�ું મો�ુ ં આસમાન તરફ ��ુ કર�ને
બારગાહ� અહ�દયતમાં કહ�વા લાગ્યા ક , હ� મારા પાલનહાર ,
જયાર� �ુ ં પ્યાસો થા� �ં ત્યાર� �ું જ મને સેરાબ કર�  , અને
�ુખ્યો થા� �ં ત્યાર� � જ મને ખાવા�ું આપે છે . �ુદાયા આ
�ુંજો પડ� જવા પછ� હવે માર� પાસે બી�ુ ં કોઇ પણ વાસણ
નથી એટલે મારા મા�લક મને મારો �ુંજો પાણીથી ભ

ર� લો

પાછો બહાર કાઢ� આપ. આપ�ું આ કહ�� ું હ� ું ત્યાં તો �ુવા�ું
પાણી કાંઠા �ુધી આવી ગ�ુ.ં આપે હાથ લંબાવીને પાણીથી
ભર� લો �ુઝો લઇ લીધો અને વ� ફરમાવીને ચાર રકાત
નમાઝ પઢ�. પછ� આપે એક �ુઠ્ઠી ભર�ને ર�તી ઉઠાવી અન
�ુઝામાં નાખીને ખાવા�ું શ� ક�ુ.� મ� આપને ખાતાં જોઇને
અરજ કર�, ��
ુ ર મને પણ કંઇક ઇનાયત થઇ �ય. �ુ ં પણ
�ુખ્યો �. એમણે �ુઝો મને સ�પી દ�ધો. મ� �ુઝામાંથી ખા�ું
તો �ુદાની કસમ એ મને એ�ું �લઝઝતદાર સ�ુ લાગ્�ું ક�
તેના ��ું �લઝઝતદાર સ�ુ કદ� પણ મારા ખાવામાં આવ્�ું
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ન હ�.ું એ સ�ુની �લઝઝત ઉપરાંત બી� એક ખાસ વાત એ
હતી ક� �ુ ં �યાં �ુધી �ુસાફર�માં રહ્યો મને �ાર�ય ખાવાન
હાજત ન થઇ. એ પછ� આપ માર� નજરોથી ગાયબ થઇ
ગયા.
�ુ ં જયાર� મકકા પહ�ચ્યો ત્યાર� આપને એક ર�તીન
ઢગલા પાસે , એક �કનાર� ઉભા રહ�ને નમાઝમાં મશ્�ુલ
જોયા. આપની હાલત એ હતી ક� �ખથી ��ુ વહ� રહ્ય
હતા અને શર�ર પર ખો�ુ અને ખો�અ (િવનય અને
નમ્ર)ના �ચન્હો નજર� પડ� રહ્યા . આપ નમાઝમાં
મશ�ુલ હતા ત્યાં તો સવાર પડ� ગ. આપે નમાઝે �ુબ્હ
અદા ફરમાવી અને પછ� તવાફનો ઇરાદો કય�. સાત વાર
તવાફ કર�ને એક �ુકામ પર રોકાયા. મ� જો�ું ક� આપને
ુ ાર માણસો ઉભા છે અને બધા
આ�ુ બા�ુ થી ઘેર�ને બે�મ
આપની બેહદ તા અઝીમ અને તકર�મ કર� રહ્યા . લોકો
ઇઝઝત અને માન આપી રહ્યા . �ુ ં �ુસાફર� દરિમ

યાન
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ક�ટલીય કરામતો જોઇ �ુક યો હતો એટલે મને હદ ઉપરાંત
એ વાતની તાલાવેલી લાગી રહ� હતી ક� મા�ુમ તો ક�ં ક� એ
�ુ�ગર્ કોણ છ . એટલે �ુ ં એમની આ�ુ બા�ુ � લોકો ભેગા
થયા હતા તેમની પાસે ગયો અને �ુછ�ું , "આ કરામતવાળા
સાહ�બ કોણ છે

? લોકોએ જવાબ આપ્યો ક� આપ ફરઝંદ�

ર�ુલ હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ . મ� ક�ુ,ં
બેલાશક, મ� � �તની કરામતો જોઇ છે તે આ જ ઘરાનાના
લોકો માટ� લાયક છે .
ઇમામ શબલખી લખે છે ક� એક વખત ઇસા
મદાએની હજ કરવા માટ� ગયા અને એક વષર્ મકકામાં રહ�વા
બાદ મદ�ના ચાલ્યા ગય. એમનો િવચાર મદ�નામાં પણ
એક સાલ �ુઝારવાનો હતો. એટલે મદ�ના પહ�ચીને તેમણે
અ�ુઝરના મકાન પાસે� ું મકાન રહ�ણાક માટ� રાખી લી�ુ.ં
મદ�ના આવ્યા બાદ તેમણે હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે આવવા જવા�ું શ� કર� દ��.
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મદાએની�ું કહ�� ું છે ક� એક રાત વરસાદ પડ� રહ્યો હતો ત
વખતે �ુ ં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં ઉપ�સ્થત .
મને ત્યાં બેઠાને વધાર� વખત ન�હ થયો હોય ત્યાં મને આપ
ફરમાવ્�ુ, ઇસા તમે ઝટ તમારા ઘર� પહ�ચી �ઓ. તમા�ં
ઘર તમારા સામાન પર પડ� ગ�ું છે અને લોકો સામાન કાઢ�
રહ્યા . આપના બોલ સાંભળ�ને �ુ ં તરત

જ મારા મકાન

તરફ ગયો. મે જઇને જો�ું તો મકાન પડ� ગ�ું હ� ું અને
લોકો મકાનમાંથી સામાન કાઢ� રહ્યા હ.
બી� �દવસે જયાર� આપની સેવામાં હાજર થયો
ત્યાર� આપે �ુછ�ું સામાન તો બધો સલામત મળ� ગયો છ ને
? અને કોઇ ચીઝ ચોરાઇ તો નથી ગઇ

ને ? મ� જવાબ

આપ્ય, મૌલા બી� બધી ચીઝો તો મળ� ગઇ છે પણ એક
લોટો નથી મળતો �નાથી �ુ ં વ� કરતો હતો. આપે ક�ું એ
ચોરાઇ નથી ગયો. તમે એને મકાન પડ�ા પહ�લાં
પાયખાનામાં લઇ ગયા હતા ત્યાં જ પડ�ો છ. તમે �ઓ

િસરતે અઈમ્માહ- 1010

www.hajinaji.com

અને મકાન મા�લકના છોકરાને કહો એ તમને લાવી આપશે.
મ� પાછા ફર�ને મકાન માલીકના છોકરાને અરજ કર� અને
લોટો મને મળ� ગયો.
અલ્લામા �મી લખે છે ક� એક માણસે એક
સહાબીના સાથે હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં નઝરાણા �પે સો �દના
મોકલાવ્ય. એ તે લઇને મદ�ના પહ�ચ્ય. તેણે િવચા�ુ� ક�
�દનાર ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના હાથોમાં જશે માટ� પાક કર
લેવા જોઇએ. એણે એ �દનારોને ક� � અમાનત હતા ગણી
જોયા તો સોના બદલે નવ્વા�ું નીકળ્. એ કહ� છે ક� મ� તેથી
એક દ�નાર માર� પાસેથી ઉમેર� દ�ધો

, �ુ ં હઝરતની

�ખદમતમાં પહ�ચ્યો અને �દનાર આપને પેશ કયાર્ તો આપ
ફરમાવ્�ું બધા �દનાર જમીન પર રાખી દ. મ� થેલી ખોલીને
બધા �દનાર જમીન પર રાખી દ�ધા. આપે મારા બતાવ્યા
વગર તેમાંથી મ� � મારો �દનાર નાખ્યો હતો તે કાઢ�ને મને
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આપી દ�ધો અને ફરમાવ્�ુ, મોકલનાર� સંખ્યાનો �લહાઝ નથી
કય�, બલ્ક� વજનનો �લહાઝ કય� છે અને વજન નવ્વા�ુંથ
�ુ�ં થઇ �ય છે .
એક માણસ�ું કહ�� ું છે ક� મને અલી �બન યક તીને
એક કાગળ આપીને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પાસે મોકલ.
હઝરતની સેવામાં પહ�ચીને એ પત્ર આપને આપ. એમણે
તેને વાંચ્યા વગર એક કાગળ કાઢ�ને મને આપ્યો ક� એમન
� કાગળ � ું લાવ્યો છે તેનો આ જવાબ છ.
(શવાહ��ુ�ા �વુ ્વ)
અ�ુ બશીર�ું બયાન છે ક� હઝરત ઇમામ �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ �દલની વાતો �ણતા હતા અને હર�
સવાલનો જવાબ ધરાવતા હતા. તેમજ હર� ક �નદારની
બોલી �ણતા હતા. અ�ુ હમ્ઝા બતાઇ�ું કહ��ું છે ક� એક વાર
�ુ ં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ સાથે હજ કરવા જઇ રહ્યો.
રસ્તામાં એક િસ�હ મળ્. એણે ઈમામના કાનમાં કંઇક ક�ુ.ં
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આપે તેને તેની બોલીમાં જવાબ આપ્યો અને આપનો જવાબ
પામીને એ ચાલતો થયો. મ� આપને તે બાબતે �ુછતાં , આપે
જણાવ્�ું ક� િસ�હ� એની એક તકલીફના બારામાં મને �ુદાની
પાસે દોઆ કરવાની ખ્વાહ�શ કર. મ� તેની ખ્વાહ�શ �ુજબ
તેના માટ� દોઆ કર� અને એ ચાલ્યો ગય.
મન્�ુર દવાનક�ના મરણ બાદ �.સ. ૧૫૮માં
મેહદ�, તેની જગ્યાએ અબ્બાસી �ખલાફતની ગાદ� પર બેઠ
અને એ �ું ક� �ુદ્દતમાં જ પોતાના બાપદાદાઓના પગલ
ચાલીને મરણ પામ્ય.
ઇિતહાસમાં છે ક� એણે યા�ુબને ક� � ઝયદ� હતો
તેને પોતાનો મોટો વઝીર બનાવીને લોક કલ્યાણના બધા
કામો તેને હસ્તક સ�પી દ�ધા હતા તે છતાં જયાર� એને
મા�ુમ પડ�ું ક� એ આલે મોહમ્મદ સાથે દોસ્તી રાખે છે ત્યા
એ જ વખતે તેમને �લમાં �ુર� દ�ધા હતા અને તેમનો
�ટકારો છે ક હા�ન રશીદના જમાનામાં થયો.
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તાર�ખે હબી�ુ�સ્સયરના કતાર લખે છે

ક� યા�ુબ

હંમશ
ે ાથી અહલે બૈત અલ�ય્હસ્સલામના દોસ્તોમાંથી .
યહયા �બન ઝયદ અને ઇબ્રાહ , �બરાદર� નફસે ઝ�કય્યાના
રફ�કોમાંથી હતા. મેહદ�એ એમને લાયક માણસ �ણીને
વઝીર� આઝમ બનાવી દ�ધા

, (તાર�ખે ઇસ્લા) લોકોએ

જયાર� એને એ વાતની ખાતર� કર� આપી ક� તે અહલે

બૈત

અલ�ય્હસ્સલામનો ખાસ શયદાઇ છે ત્યાર� એણે તેમ
પર�ક્ષા કરવાના ખ્યાલથી ક

, "તમે ક�દખાનામાં જઇને

ફલાણા અલવીને કત્ કર� નાખો. �ુ ં તેના બદલામાં તમને
એક બાગ, એક લ�ડ� અને એક લાખ �દરહમ આ�ું �ં. એમણે
આ બધી ચીજો લઇ લીધી અને લઇ લીધા પછ� તેણે પેલા
બંદ�વાન અલવીને ક�દમાંથી �ુક ત કર� અને તેને �ુરતો
માલ આપીને તેને ક�ું તમે અહ�થી �ાંક �ુર �ુકામે ચાલ્યા
�ઓ.
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એને, મેહદ�એ � લ�ડ� આપી હતી તેણે થોડા
�દવસ પછ� ખલીફા પાસે ચાડ� ખાધી ક� યા�ુબે પેલા
અલવીને કત્ કરવાને બદલે તેને નસાડ� �ુક

યો છે અને

એટ�ું જ ન�હ બલ્ક� તારા આપેલા માલમાંથી એને  નવા�યો
પણ છે . મહદ�એ તેમની તલાશી લીધી અને સાચી હક� કતનો
પ�ો લગાડ�ો. વાત ખર� હતી એટલે તે �ુસ્સે થયો અને
યા�ુબને ક�દમાં �ુર� દ�ધા અને મેહદ� �વ્યો ત્યાં �ુધી
ક�દમાં સબડતા રહ્. યા�ુબને એક એવા �ધારા �ુવામાં
રાખ્યા હતા �માં પ્રકાશ�ું આ�ં �કરણ પણ પહ�ચ�ું ન હ.
પ�રણામે યા�ુબની બંને �ખો ચાલી ગઇ. �તે હા�ન
રશીદનો જમાનો આવ્યો ત્યાર� એમાંથી �ટકારો પામ.
હા�ને તેમને મદ�ના મોકલાવી દ�ધા. �યાં તે �હ.સ. ૧૮૭માં
વફાત પામ્ય. ઇ�ા �લલ્લાહ� વ ઇ�ા એલયહ� રા�ઊ.
ુ
(મેરા�લ�નાન)

*****
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ુ ા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
ઇમામ �સ
બગદાદ બોલાવવા
એણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને મદ�નાથી બગદા
બોલાવ્ય. બોલાવવામાં એનો મક સદ આપને કત્ કરવાનો
હતો. આપને તે�ું મળ્�ું અને આપ મદ�નાથી બગદાદ જવા
નીકળ્ય. હવે અહ�થી આગળની વાત અમે અલ્લામા
શબલખી અને અલ્લામા �મીના શબ્દોમાં ર�ૂ કર�એ છ ,
"આપ મદ�નાથી રવાના થઇને મં�ઝલે ઝબાલા પર પહ�ચ્યા
તો, ત્યાં આપની અ�ુ ખા�લદ સાથે �ુલાકાત થ. અ�ુ
ખા�લદ કહ� છે ક� મ� હઝરત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને એમન
લેવા બગદાદથી મોકલેલા માણસોની �હરાસતમાં જોયા. �ુ ં
આપની પાસે ગયો અને સલામ કર�. આપ મને જોઇને �ુશ
થયા અને મને ફરમાવવા લાગ્યા ક� ફલાણી ફલાણી ચીઝો
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તમે લઇ અને તમાર� પાસે રાખજો. �ુ ં પાછો ફર�શ તો એ
તમારા પાસેથી લઇ લઇશ. મ� જરા �ુ:ખી સાદ� ક�ું "બેહતર
છે . આપે મારો જવાબ સાંભળ�ને ક�ું અય અ�ુ ખા�લદ �ચ�તા
ન કરો. મ� ક�ુ,ં મૌલા, આપ �ુશ્મનોના મ�ઢામાં જઇ રહ્યા
અને મને �ુ:ખ ન થાય એ બનવાજોગ છે ? આપે ફરમાવ્�ુ,
ગભરાવ ન�હ �ુ ં ઇન્શાઅલ્લાહ પાછો આવ. અર� હા , અ�ુ
ખા�લદ જરા સાંભળતા �ઓ , �ુ ં ફલાણી તાર�ખે સાંજના
વખતે પાછો ફરવાનો �ં. તમે તે �દવસે માર� રાહ જ�ર
જોજો અને પછ� આપ બગદાદના શાહ� માણસો સાથે ચાલી
નીકળ્યા અને થોડ� �ુદ્દત બાદ બગદાદ જઇ પહ�.
અલ્લામા તલ્હા અને અલ્લામા �મી લખે છે ક� બગદ
પહ�ચતાની સાથે જ આપને �લમાં મોકલી દ� વામાં આવ્ય.
અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક� આપને થોડા �દવસ ક�દમાં
રાખ્યા બાદ મેહદ�એ આપને કત્ કર� દ� વાનો ઇરાદો કય�
અને એ ઇરાદાને અમલમાં �ુકવાના આશયથી એણે હમીદ
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�બન કહિતય્યાને અડધી રાતના વખતે પોતાની પાસે
બોલાવ્યો અને તેને ક�ુ, તમે �ણો છો ક� મારા અને તમારા
બાપ અને ભાઇઓ વચ્ચે ક�વા સંબંધો હત. સાંભળો, �ુ ં તમને
એ વાતની યાદ એટલા માટ� અપા�ું �ં ક� માર� તમાર�
પાસેથી એક અિત મહત્વ�ું કામ લે�ું છ. તમે મા�ં એ કામ
કર� આપશો ? એણે ક�ું ક� ક�મ ન�હ જ�ર કર� આપીશ અને
તેમ કરવા જતાં મારો માલ , માર� ઔલાદ અને માર� �ન
એટલે �ુધી ક� મા�ં ઇમાન કામ આવી �ય તો તેની પણ �ુ ં
પરવા નથી કરવાનો એની ખાતર� રાખજો.
મેહદ�એ ક�ું �ુદા તમા�ં ભ�ું કર� . મને તમારાથી
એ જ આશા હતી એટલે તો મ� તમને અડધી રાતે બોલાવ્યા
છે . �ુ ઓ કામ એ છે ક� �ુસા કા�ઝમને

, તમે એમ�ું આ�

સવાર પડ�ા પહ�લા કામ �ુ� ં કર� નાખો, એણે ક�ું બેહતર છે
અને વાત પાક� થઇ ગઇ. હમીદ સ�પેલા કામને અમલમાં
�ુકવા માટ�ની તૈયાર� કરવા પોતાના ઘ ર� ગયો. મેહદ� જરા
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આરામ લેવા આડો પડ�ો. હ� તેની �ખ બીડાઇ ન�હ ત્યાં
તો જનાબે અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ તેના સ્વપ્નામાં તશર�ફ લાવ્યા
ફરમાવ્�ું ક� �ું તને �ુ�ુમત એટલા માટ� આપવામાં આવી છે
ક� � ું કરાબતદારોને પાયમાલ કર� દ�

? હોશમાં આવ અને

તારા નાપાક ઇરાદાને તારા �દલમાંથી કાઢ� નાખ.’ મેહદ� આ
ખ્વાબ જોઇને ગભરાઇને �ગી ગયો અને તાબડતોડ હમીદને
કહ�વરાવી દ��ું ક� મ� � કામ તને સ�પ્�ું છે આ� તેના
સંબધ
ં માં � ું કંઇ ન કરતો.
આ સ્વપ્નાના કારણે મેહદ�એ આપને ક�દથી �ત
કર� દ�ધા અને મદ�ના મોકલાવી દ�ધા.
અલ્લામા �મી લખે છે ક� ઇમામ પાછા આવી
રહ્યા હતા પણ અ�ુ ખા�લદની ઝબાલામાં િવ�ચત્ર હ
હતી. � �દવસથી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ઝબાલાથી તશર�
લઇ ગયા એમના �દવસો �ુ�શ્કલથી વીતી રહ્યા . એ તો
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કાગ ડોળે એ �દવસની રાહ જોઇ રહ્યા હતા � �દવસે ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામ પાછા પધારવા�ું વચન આપતા ગયા હ.
આખર� એ �દવસ પણ આવ્યો અને અ�ુ ખા�લદ સાંજ
પડવાથી પણ ઘણા પહ�લાં ઘર� થી નીકળ� ગયા અને
બગદાદના રસ્તા પર આપની રાહ જોતા ઉભા રહ� ગય.
એક એક પળ �ુ�શ્કલથી વીતી રહ� હત. છે વટ� ધીમે ધીમે
�ુરજ ઢળવા લાગ્યો અને એમની આ�ુર �ખોની બગદાદ
તરફ મીટ મંડાઇ. પળો િવતતી ગઇ , છે વટ� �ુરજ �ુબી ગયો.
હ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના આવવાના કોઇ �ચન્હ
દ� ખાયા. સં ધ્ય�ું આ�ં �ધા� �મ �મ ફ�લા� ું ગ�ું અ�ુ
ખા�લદ�ું હય્�ું તેમ તેમ �ુબ�ું ગ�ુ. �ું ઇમામ પર ખર� ખર
કોઇ આફત આવી પડ� હશે

? હ� તો એ િવચાર તેના

મનમાં આવ્યો ત્યાં તો સામેથી �ુળના ગોટા ઉડતા તેમન
નજર� પડ�ા. થોડ�ક વારમાં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ આવત
નજર� પડ�ા. અ�ુ ખા�લદ હષર્ના ઉમળકાથી ગાંડા�ુર બનીને
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દોડ�ા. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે તેમને જોઇને ક� , ક�મ અ�ુ
ખા�લદ �ુ ં મારા કહ્યા �ુજબ વખતસર જ આવી ગયો .
�ુશી સાથે અ�ુ ખા�લદથી જવાબમાં માત્ર મા�ું જ �ુણાવ
શકા�ુ.ં આપે ઉમે�� ુ , "અ�ુ ખા�લદ આ વખતે તો �ુ ં પાછો
આવ્યો �ં પણ એક �દવસ એવો આવવાનો છે ક� જયાર� �ું
બગદાદ જઇને પાછો ન�હ ફ�ં.
પછ� ત્યાંથી રવાના થઇને આપ મદ�ના પહ�ચ્ય
અને ઇમામતના કામો રાબેતા �ુજબ ��મ આપવા લાગ્ય.

*****
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ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઇમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલાક� દમાં
ઇિતહાસમાં છે ક� મેહદ�ના પછ� તેનો �ુત્ર હા એ
૨૨મી મોહરર ્મ �.સ. ૧૬૯માં �ખલાફતનો કારભાર સંભાળ્ય.
હા�દને આલે મોહમ્મદ સાથે 

જ અદાવત હતી � એના

વડવાઓને હતી. એની સલ્તનતમાં અને એના જ રાજઅમલ
દરિમયાન મદ�નાના ગવનર્ર� હઝરત ઇમામ હસન
અલ�ય્હસ્સમની ઔલાદમાંથી ક�ટલાક લોકો પર ખોટો
આરોપ �ુક�ને એમને માર ખ વરાવ્યો અને એમના ગળામાં
રસ્સીઓ બંધાવીને મદ�નાની ગલીયો અને બ�રોમાં
ફ�રવવામાં આવ્યા અને અસંખ્ય બની હસનીને મરાવ
નાખ્યા અને તેમની એક ખાસ વ્ય�ક્ત જનાબે હસન �
�સ
ુ યન �બન અલી �બન હસને �ુસલસ �બન હસને �ુસ�ા�ું
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મા�ું કપાવીને બગદાદ મોકલાવી દ��ું અને ઘાતક�
સાદાતોને પાયમાલ કરતો રહ્.
અલ્લામા હજર ઇબ્ને  ક� લખે છે ક� ખલીફાએ
હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામને ક�દ કર� દ�ધ
અને આપ ક�દ બરદાશ્ત કર� રહ્યા હતા તે દ

યાન એક

રાતે એના ખ્વાબમાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે આવી
તેના સામે એક આયત પઢ�. �નો મતલબ એ છે ક� "�ું
એટલા જ માટ� તમે હા�કમ બન્યા છો ક� �ુિનયામાં ફસાદ
બરપા કરો અને ક�્એરહમ
ન
કરો આ ખ્વાબમાંથી �ગ્યા પછ
તેણે આપને તરત જ �લમાંથી �ુક ત કરવાનો �ક
ુ મ છોડ�ો
હતો.

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 1023

www.hajinaji.com

ુ ા કા�ઝમ
હઝઝરત ઇમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલામના અખ્લાક 
આદતો
સાતમા ઇમામમાં �ુસ્સો પી જવાની િસફત એટલી
�ુમાયાં હતી ક� આપ "કા�ઝમ ” ના લકબથી મશ�રૂ થઈ
ગયા. તેનો અથર્ �ુસ્સો પી જનાર થાય . આપને કોઇએ
મ��ુ ં બગાડ�ને ક� સખ્તીથી વાત કરતા જોયા નથી અને હદ
ઉપરાંતની નાપસંદ બાબતમાં પણ આપ હસતા જ નજર�
પડ�ા છે .
મદ�નાના હાક�મથી આપને સખ્ત તકલીફો પહ�ચી
પણ આપે આપના અસ્હાબને તેને જવાબ આપવાથી રો યા
હતા. આપના સહાબી તેની �ુસ્તાખીની બ�ુ જ િશકાયત
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જ ક�ું , તમે કંઇ
, આ ર�તે તેમને

સમ�વી અને તેમની આવેશમય લાગણીઓને શાંત કયાર ્
બાદ હઝરત �તે એના ખેતર પર તશર�ફ લઇ ગયા અને
તેના સાથે કંઇક એવો નેક સ�ુક ફરમાવ્યો ક� તે પોતાની
�ુસ્તાખી પર શરિમ�દો થઇ ગયો અને પોતાની વતર્�ું
બદલી નાખી.
પછ� આપે આપના સહાબીઓને બધી વાત કહ�
અને �ુછ�ુ,ં હવે બતાવો મ� તેના સાથે � ક�ુ� તે વધાર� સા�ં
હ� ું ક� �વી ર�તે તમે તેના સાથે કરવા માગતા હતા તે સા�ં
હ� ું ? બધાએ એક� અવા� ક�ું ખર� ખર આપે � ક�ુ� તે
વધાર� સા�ં બલ્ક� સવ��મ હ�ુ.
હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ પ
મોહમ્મદ �બન ઇસ્માઇલ સાથે ક� � �તે આપની શહાદતમા
જવાબદાર હતો. તેની સાથે બરાબર એહસાન કરતા રહ્ય
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અને તે એટલે �ુધીનો ક� એ આપની િશકાયત કરવા માટ�
અબ્બાસી ખલીફા પાસે જઇ રહ્યો હતો ત્યાર� �ુસાફર�ના ખ
માટ� �ુદ હઝરતે એને ચારસો દ�નાર અને પંદરસો �દરહમ
અતા ફરમાવ્યા હત.
આપને અિત ક�ઠન , ખરાબ અને હસદ ભય�
જમાનો મળ્યો હત. ન તો તેમાં હઝરત ઇમામ �અફર�
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામે � ઇલ્મી દરબાર કાયમ કય� હતો
કાયમ કર� શકાય તેમ હ� ું ક� ન બી� ર�તે ક� બી� કોઇ
ઝર�યાથી ઇસ્લામની તબ્લીગ અને ફ�લાવો �ુ�મ્કન .
માત્ર આપ�ું એ ખામોશીભ�ુ� વતર્ન હ�ું ક� � �ુિનયાને આ
મોહમ્મદની તાલીમાતથી પ�ર�ચત બનાવી શ � ું હ�.ું આપ
તદ્દન �ુપ રહ�. અને �યાં �ુધી આપથી કોઇ બાબતસર
સવાલ કરવામાં ન આવે આપ વાતચીતમાં પણ પહ�લ
નહોતા કરતા. એ છતાં આપની ઇલ્મી જલાલતનો િસ

કો

દોસ્ત અને �ુશ્મન બંનેના �દલ પર કાયમ હતો અને આપન

િસરતે અઈમ્માહ- 1026

www.hajinaji.com

ચા�રત્રની ઉચ્ચતા પણ સવર્માન્. વળ� આપની
રાતભરની ઇબાદતના કારણે આપને અબ્દ� સાલેહના નામથી
યાદ કરવામાં આવતા હતા. આપની ઉદારતા અને સખાવત
� ૂબ જ મશ્�ૂર હત. આપ મદ�નાના ફક�રોની ખાનગીમાં
સંભાળ રાખતા હતા.
અલ્લામા શબલખી લખે છે ક� હઝરત �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામનો એ રવૈયો હતો ક� આપ ફક�રોન
શોધતા રહ�તા હતા અને � ફક�ર મળ� જતો તેને �પીયા
પૈસા અશરફ�ઓ અને દાણો પાણી પહ�ચાડ� આપતા હતા.
આ કામ રાતના વખતે કરતા. આપ મદ�નાના ક�ટલાય
ફક�રોના ઘરની ખચ� ઉઠાવી રહ્યા હ. અને �ુત્ફ એ છે ક�
એ લોકોને ખબર પણ નહોતી ક� અમને ખચ� અને દાણો
પાણી પહ�ચાડ� આપનાર કોણ છે . એ રાઝ

, આપ જયાર�

શહાદત પામ્યા ત્યાર� �ુલ. વળ� આપ હંમશ
ે ા �દવસના
રોઝાથી રહ�તા હતા. રાતો ઇબાદતમાં િવતાવતા હતા અને
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અલ્લાહની ઇતાઅતમાં એટલી હદ �ુધીની સખ્તી ઉઠાવત
હતા ક� �ની કોઇ હદ નહોતી. એકવાર આપને મ�સ્જદમાં
જોવામાં આવ્યા ક� આપે િસજદાને એટલો લંબાવ્યો ક� સવા
પડ� ગઇ. એક માણસ આપની હંમશ
ે ા �ુરાઇઓ કરતો રહ�તો
હતો. આપને ખબર પડ� તો આપે તેને ઇનામ �પે એક હ�ર
અશરફ� તેના ઘર� મોકલાવી આપી.

*****
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ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઇમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલામની �ૃિ
જો ક� આપને �ૃિતઓ રચવાનો મોકો મળ્યો ન
હતો તે છતાં આપ એ તરફ મોતવજ્�હ રહ્યા. આપની
એક �ૃિત મસનદ� હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામનો ઉલ્લેખ હાફ�ઝ અ�ુનઇમ અસ્ફહાન
હવાલાથી કય� છે . આપનાથી ઘણી હદ�સો �રવાયત
કરાએલી છે . એમાંની એક આ છે . � હઝરત

સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છ"સંતાન�ું માબાપના ચહ�રા તરફ જો�ું ઇબાદત છે . અસત્ય અને
અપ્રમા�તા િસવાયની દર� ક આદત મોઅિમન અખત્યાર
કર� શક� છે . ઇમામ અહમદ� હમ્બલ જણાવે છે ક� આપની
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�રવાયતનો િસલિસલો એટલો અહમ છે ક� પાગલ માણસ પર
પડ�ને દમ કરવામાં આવે તો એ�ું ગાંડપણ જ� ું રહ�.
૧૫-મી રબીઉલ અવ્વ , �હ.સ. ૧૭૦માં મેહદ�ના
�ુત્ર અ�ુ �અફર હા�ન રશીદને ખલીફા બનાવી દ�વામા
આવ્ય. એણે યહ્યા �બન ખા�લદને પોતાનો વઝીર� અઅઝ
બનાવ્યો અને ઇમામ અ�ુ હનીફાના શા�ગદર્ અ�ુ �ુ�ુફન
કાઝીએ �ુઝઝાતના (ન્યાયિધ) પદ પર િનમ્ય.
ઝહબીની �રવાયત �ુજબ હા�ને ક�ટલાક સારા
કામો કયાર ્ છ , તે છતાં એ�ું �ુખ્ય વલણ તો નાચ ગાન તરફ
વધાર� હ�.ું ઇબ્ને ખલ�ુન�ું કહ��ું છે ક� એ પોતાના દાદા
મન્�ુરના પગલે ચાલતો હતો અને તેની જ નીિત એણે
અપનાવી હતી. ફકર માત્ર એટલો જ હતો ક� એનો દાદો કં�ુ
હતો અને એ પોતે સખી અને દાનવીર હતો.
હા�ન પહ�લો ખલીફા છે �ણે સંગીત અને
ગાયકના ધંધાને શર�ફ ધંધો ઠ�રવ્યો છ. સંગીત કળાનો
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િવશારદ અ�ુ ઇસ્હાક ઇબ્રાહ�મ �ુસલી એનો દરબાર� .
હબી�ુસ્સીયરમાં છે ક� આ પહ�લો �ુ�સ્લમ બાદશાહ હતો �ણ
મેદાનમાં દડાબા� કર� , અને રમવાનો જબરો શોખીન હતો.
બાપની લ�ડ� પર મોહ� પડ�લ હતો ��ું વણર્ન ઇિતહાસમાં
સિવસ્તાર છ.
તાર�ખે ઇસ્લામમાં મીસ્ટર ઝાક� �સ
ૈ સેહા�લ
ુ ન
ુ
અખબારના હવાલાથી લખે છે ક� હા�ન રશીદ સાદાતોનો વધ
કરવામાં એના દાદા મન્�ુરથી જરા પણ ઓછો ઉતર� તેવો ન
હતો. એણે જ �હ.સ. ૧૭૬માં હઝરત નફસે ઝ�કય્યાના ભાઇ
યહ્યાને �દવાલમાં �વતા ચણાવી દ�ધા હ , અને એણે જ
હઝરત �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ �વા અલ્લાહના વલી
એ �દ� શાથી ક� �ાંક મારા સામે બળવાનો ઝંડો ઉપાડ� ન લે
તે માટ� પોતાની સાથે �હ�ઝથી બગદાદ લાવીને ક�દમાં �ુર�
દ�ધા. અને �હ.સ.૧૮૩માં ઝેરથી હલાક કર� દ�ધા હતા.

*****
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હા�ન રશીદની પહ�લી હજયાત્રા અન
ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઇમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલામની પહ�લી ગીરફતા
ઇિતહાસ નવેશ અ�ુ અન્સાર લખે છે ક� રાજ
લગામ હાથમાં આવ્યા બાદ �.સ. ૧૭૩માં હા�ન રશીદ હજ
કરવા ગયો. અલ્લામા હજર ઇબ્ને  ક� લખે છે ક� જયાર�
હા�ન રશીદ હજ કરવા ગયો ત્યાર

, લોકોએ હઝરત �ુસા

કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામના બારામાં તેની પાસે ચાડ� ખાધી ક
એમની પાસે ચાર� તરફથી માલ આવતો રહ� છે . એક �દવસે
અચાનક હા�ન રશીદનો ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલ થી ખાનએ

કાઅબા પાસે ભેટો થઇ ગયો. એણે આપને ક�ું , તમે જ છોને
� �પી ર�તે લોકોથી બયઅત લઇ રહ્યા 

? ઇમામ
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અલ�ય્હસ્સલામે જવાબ આપ , "અમે લોકોના �દલોના , અને
તમે લોકોના �સ્મના ઇમામ છ. પછ� હા�ને ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને �ુછ�ું તમે કઇ દલીલથી કહો છો ક� અમ
પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
��રય
� ત છ�એ. તમો તો અલીની ઔલાદ છો અને દર� ક
માણસનો વંશ એના દાદાથી લેખાય છે . નાનાથી નથી
લેખાતો. હઝરત �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્
�ુદાએ કર�મ �ુરઆને મ�દમાં ફરમાવે છે

,

, "વિમન

��રય
� તેહ� દાઉદ વ �ુલયમાન વ અય્�ુબ વ ઝક�રયા વ
યહ્યા અને એ �ણીતી વાત છે ક� હઝરત ઇ , વગર બાપે
પેદા થયા હતા અને �વી ર�તે હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલા
તેમની માતા તરફથી પયગમ્બરોની ��ર�યતમાં જોડાએલ છે
તેવી જ ર�તે અમે પણ અમાર� માદર� �ગરામી જનાબે ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ની િનસ્બતથી હઝરત ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની��ર�યતથી.
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પછ� આપે એ વાત ઉમેરતાં ફરમાવ્�ું ક� �ુબાહ�લાના વખતે
એ િવષે આયત "અબ્નાઅના વઅબ્નાઅ�ુમ આપે હઝર
અલી અલ�ય્હસ્સલ , હઝરત ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ,
હઝરત હસન અલ�ય્હસ્સલામ અને હઝર

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ િસવાય કોઇને પોતાની સાથે નથી લી. એ
�હસાબે અમે આપના વંશ જ ઠર�એ છ�એ.
(સવાએક� મોહર� કા)
અલ્લામા ઇબ્ને ખલ્કાન લખે છે ક� હા�ન રશ
હજ કર�ને મકકાથી મદ�ના આવ્યો અને �ઝયારત માટ�
રવઝએ અકદસ પર હાજર� આપી. એ વખતે �ુરયશીઓ
અને બી� કબીલાના લોકો એની આસપાસ એકઠા થયા
હતા. વળ� હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ પ
તેની સાથે હતા. હા�ન રશીદ� હાજર રહ�લા લોકો પર પોતાની
સરસાઇ ફખ્ર �પે �હ�ર કરવાના ઇરાદાથી કબર� �ુબાર
તરફ �ુખાિતબ થઇને ક�ું સલામ હોજો આપના પર અય
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ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ , સલામ
હોજો આપના પર અય મારા કાકાના �ુત્ર અને મારા િપત્
ભાઇ, હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામે ક�ુ
‘સલામ હો આપ પર અય મારા િપદર� �ુ�ગર્વા

’ એ

સાંભળ�ને હા�નનો ચેહરો �ફક કો પડ� ગયો અને તેણે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને પોતાની સાથે બગદાદ લઇ જઇને તેમન
ક�દમાં �ુર� દ�ધા.

(તાર�ખે અહમદ�)

અલ્લામા ઇબ્ને શહ�ર આશોબ લખે છે ક� આ
હા�ન રશીદના ક�દખાનામાં હતા તે વખતે આપની પર�ક્ષ
લેવા ખાતર આપના પાસે એક ઘણી જ �પવંતી �ીને
આપની સેવા કરવા માટ� ક�દખાનામાં મોકલાવી. હઝરતે તેને
પાછ� મોકલાવી દ�ધી અને એ લ�ડ�ને લઇ આવનાર સાથે
હા�ન રશીદને કહ�વડાવી મોકલ્�ુ , ક� તમારા તોહફાની મોજ
તમો જ માણો. પેલાએ હા�ન રશીદને આપના શબ્દો
સંભળાવ્યા તો એણે લ�ડ�ને આપની પાસે ફર�થી લઇ જવા�ું
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તેને ક�ું અને ક�ું ક� � એમને � ું કહ� ક� અમો ન તો તમાર�
મર�થી તમને ક�દ કયાર ્ છે ક� ન તમાર� પાસે તમાર�
મર�થી આ લ�ડ� મોકલી છે . માટ� �ુ ં તમને �ક
ુ મ આ�ું તે
કર�ું પડશે. �ૂંકમાં એ ક� લ�ડ� આપના પાસે જ રહ�.
થોડા �દવસ પછ� તેણે એક માણસને મોકલ્યો ક�
� �લમાં �ું થાય છે તે જોઇને આવ. એ ગયો તેવો જ
દોડતો પાછો આવ્યો અને કહ�વા લાગ્યો ક� એ લ�ડ�ની ત
કાયા જ પલટાઇ ગઇ છે . એ તો જમીન પર િસજદામાં જઇને
"�ુબ્�ુ�ુન �ુ��ુનની તસ્બીહ કર� રહ� . હા�ને આજ્ઞા કર� ક
એ લ�ડ�ને તેના સામે હાજર કરવામાં આવે. જયાર� એ
લ�ડ�ને હા�ન સામે હાજર કરવામાં આવી તે �ચ�ભ્રમ �વ
હાલતમાં તેની સામે આવીને ખડ� થઇ ગઇ. એની હાલત
કંઇક ઔર જ હતી. ખલીફાએ તેની આ હાલત જોઇને ક�ું ક�
વાત �ું છે ? લ�ડ�એ અરજ કર� આપના ફરમાવ્યા �ુજબ �ું
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની પાસે ગઇ અને ક�ું ક� �ું આપન
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સેવા માટ� હાજર �ં. તો આપે એક તરફ �ગળ� ચ�ધી અને
મને ક�ું , આ જો ! મ� જો�ું તો શણગાર� લી જ�ત છે તેમાં
�ર
ુ ો અને �ગલ્માનો મો�ુદ છ. આપે મને ક�ું જયાર� આ બધા
મો�ુ દ છે તો પછ� મને તારો શો ખપ છે

? એ જોઇને મારા

પર એક અ�બ હાલત તાર� થઇ ગઇ અને �ુ ં માર� �ત પર
કા�ુ �ુમાવીને સજદામાં પડ� ગઇ. ત્યારથી હવે મને ઇબાદત
િસવાય કોઇ ચીઝમાં લઝઝત નથી આવતી. અય બાદશાહ
મ� ક�દખાનામાં એવાં દ્રષ્યો જોયાં છે ક� ન �ુછો .
બાદશાહ� ક�ું ત� એ બ�ું સ્વપ્નામાં જો�ું હ.
એણે ક�ું , બાદશાહ એમ નથી , એ બ�ું �ગતી હાલતમાં
માર� સગી �ખે જો�ું છે અને તેમાં મને જરા પણ શંકા
નથી.
બાદશાહને લાગ્�ું ક� આ લ�ડ� લોકો સામે આવે તે
ઠ�ક નથી. કારણ ક� તે લોકોને આ બધી વાતો કહ� દ� શે. એણે
તેથી �ક
ુ મ કય� ક� તેને કોઇ એકાંત અને �ુર�ક્ષત જગ્ય
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મોકલી દ� વામાં આવે. �થી આ બનાવની વાત કોઇને પણ
કહ� નહ�. રાવી�ું કહ�� ું છે ક� આ બનાવ પછ� એ �વી ત્યાં
�ુધી ઇબાદતમાં જ મશ્�ુલ રહ� અને તેનાથી કોઇ એની
નમાઝો અને ઇબાદત વગેર� બારામાં �ુછતા તો એક જ
જવાબ આપતી મ� અબ્દ� સાલેહ હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામને આવી ર�તે ઇબાદત કરતા જોયા ... આ
નેક ઓરત હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
વફાતના થોડા �દવસ પહ�લાં આ �ુિનયાથી �ુચ કર� ગઇ
હતી.
(મના�કબે શહ�ર આશોબ �.૫, પા. ૬૩)

*****
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ક� દખાનાથી આપની ર� હાઇ
આપ ક�દખાનાની તકલીફો ઉઠાવી રહ્યા હ.
આપના પર દર� ક પ્રકારની સખ્તીઓ કરવામાં આવી ર
હતી. એ દરિમયાનમાં બાદશાહ� એક સ્વપ્�ું જો�. �ના કારણે
આપને ક�દથી �ુક ત કરવા માટ� મજ�ુર થયો. આ સ્વપ્�ુ
અલ્લામા હજર ઇબ્ને  ક�એ લખ્�ું છ. સ્વપ્�ું એ હ�ું ક
હા�ન રશીદ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને હાથમાં �ુહાડ
લઇને આવેલા જોયા. આપ ફરમાવી રહ્યા હતા માર
ફરઝંદને ર� હા કર� દ� , ન�હતર �ુ ં તને તારા ઠ�કાણે પહ�ચાડ�
દઇશ. આ સ્વપ્�ું જોયા બાદ એણે આપની �રહાઇનો �ુક
આપી દ�ધો અને આપને ક�દથી �ુક ત કયાર ્ બાદ ક�ુ , અગર
આપ અહ� રહ�વા ચાહો તો અહ� રહો અને મદ�ના જવા ચાહો
તો �ુશીથી તશર�ફ લઇ જઇ શકો છો. હઝરત ઇમામ �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામે

જ રાતે હઝરત ર�ુલે �ુદા
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને સ્વપ્નામાં
હતા.

*****
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ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઇમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલામ અને અલી �બ
યકતીન બગદાદ�
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ બગદાદથી નીકળ્યા અ
મદ�ના પહ�ચ્યા પછ� રાબેતા �ુજબ ઇમામતના કામમાં
�ુથ
ં ાઇ ગયા.
હા�ન રશીદ� અલી �બન યક તીન નામે તેના એક
દરબાર�ને કોઇ કામથી રા� થઇને ઘણી ચીજો ઇનામ તર�ક�
આપી. એ ચી જોમાં એક કાળા રં ગનો જર�નો �ુગો પણ હતો
�ના પર જર�ના �લો હતા. અલી �બન યક

તીનને, હા�ન

રશીદ તેની કામગીર�ના કારણે પોતાના ખાસ માણસોમાં
ગણતો હતો ,

પણ અલી �બન યક

તીનને ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામ પર ભાર� અક�દત હ. એણે હા�ને આપેલી
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ચીજોમાં બી� ચી જો ઉમેર�ને નઝરાણા તર�ક� આપની
સેવામાં મોકલાવી , ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ એ બધી ચીઝો
રાખી લીધી , પરં � ુ પેલો �ક�મતી જ ર�નો �ુગો
ં એમ કહ�ને
પાછો મોકલાવી દ�ધો ક� આને તમાર� પાસે સંભાળ�ને
રાખજો, એ �વના જોખમ વખત કામમાં આવશે. અલી �બન
યકતીન ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના ઇશારાનો ખરો અથર્ તો
સમ� શક યા પણ એણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ�ું ફરમા
હ� ું એટલે તેણે એ સંભાળ�ને રાખી દ�ધો.
થોડા વખત બાદ અલી �બન યક

તીન કોઇ

કારણસર પોતાના �ુલામથી ખફા થયો અને તેને ઘરમાંથી
કાઢ� �ુકયો. �ુલામે ખલીફા પાસે જઇને ચાડ� ખાધી ક� અલી
�બન યકતીન ઇમામને બ�ુ જ માને છે . આપે એને � ઇનામ
ઇકરામ આપ્યા હતા તે બધો જ સામાન ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને આપી દ�ધેલ . હા�ન રશીદ આ વાત
સાંભળ�ને �ુસ્સાથી લાલ પીળો થઇ ગયો અને એણે
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તીનને એ �

હાલતમાં હોય પકડ�ને સત્વર� માર� પાસે હાજર કર. અલી
�બન યકતીનને જયાર� પકડ�ને તેની પાસે લાવવામાં આવ્યા
ત્યાર� એણે તેનાથી પહ�લો સવાલ એ કય: મારો આપેલો
�ુગો
ં �ાં છે ? એણે ક�ું માર� પાસે છે . એણે ક�ું �ુ ં તેને
જોવા મા�ું �ં અને બરાબર સાંભળ� લો ક� જો તમે અત્યાર�
જ એ ન દ� ખાડ� શક યા તો �ુ ં તમાર� ગરદન ઉડાવી દઈશ.
અલી �બન યક તીને જવાબ આપ્ય , બાદશાહ �ુ ં હાલમાં જ
તમને એ પેશ કર� દ� �ં. પછ� એમણે ક�ું ક� મારા ઘર�
જઇને મારા ફલાણા ખંડમાંથી માર� ફલાણી પેટ� લઇ આવ.
એ તે પેટ� લઇ આવ્ય. અલી �બન યક

તીને તેના પર

લાગેલી મહોર તોડ� અને તેમાંથી �ુગો
ં કાઢ� બાદશાહની
સામે રાખી દ�ધો એમ કહ�તાની સાથે ક� લ્યો આ જ છે ને તમે
આપેલો �ુગો
ં ?
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હા�ને પોતાની �ખેથી જયાર� �ુગો જોઇ લીધો
ત્યાર� એનો �ુસ્સો ઠંડો થઇ ગયો અને �ુશ થઇને કહ�વ
લાગ્યો હવે તમારા બારામાં કાંઇ પણ કોઇ કહ� તે �ું ન�હ
મા�ુ.ં (શવાહ��ુ��ુવ્વ) , અલ્લામા શબલખી જણાવે છે ક�
ત્યાર બાદ હા�ન રશીદ� તેને ઘણી બક્ષીશો આપીને મ
સાથે વાપસ કયાર ્ અને પેલા �ુગલખોર �ુલામને કોરડા
મારવાનો �ક
ુ મ કય�. તે કોરડાના સબબે મર� ગયો.
અલ્લામા િતબર� અને અલ્લામા શહ�ર આશો
લખે છે ક� અલી �બન યક તીને હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામને એ મતલબનો એક કાગળ લખ્યો
અમાર� વચ્ચે એ વાતના બારામાં બહ�સ થઇ રહ� છે ક�
પગનો મસો �ુટ�ના
ં
હાડકાથી �ગળા �ુધી ક� �ગળાથી
�ુટ�ના
ં
હાડકા �ુધી કરવો જોઇએ
ફરમાવો.

? આપ તેની ચોખવટ
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હઝરતે આ કાગળનો િવ�ચત્ર જવાબ આપ.
આપે તેમાં ફરમાવ્�ું તમને મારો કાગળ મળ્યા પછ� જયાર
વ� કરો ત્યાર� આવી ર�તે વ� કરવાનો ખ્યાલ રાખ.
ત્રણવાર કોગળા કર , ત્રણવાર નાકમાં પાણી નાખ�

,

ત્રણવાર મો�ું ધો� , ત્રણવાર દાઢ� સાર� ર�તે �ભ�જવ

,

આખા માથાનો મસહ કરવો

, �દર બહાર કાનનો મસહ

કરવો અને ત્રણવાર પગ ધોવા અને �ુવો મારા આ �ુક
િવ�ધ્ હરગીઝ ન કરતા.
આ પત્ર વાંચીને અલી �બનકતીન હયરાન રહ�
ગયા. પણ એ સમ�ને ક� મૌલાએ � ક�ું છે તેની �ડાણ�ું
એમને ઇલ્મ હશે એટલે આપના �ુકમ પર અમલ કરવા�ું
એમણે શ� કર� દ��ુ.ં
�રવાયત કરનાર�ું બયાન છે ક� અલી �બન
યકતીનની દરબારમાં સતત િવરોધતા થતી રહ�તી હતી.
લોકો બાદશાહના કાન એમની િવ�

ધ્ હરહંમશ
ે ભંભર
ે તા
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રહ�તા અને મોકો મળતાં તેમની ખોદણી કરવા�ું �ુ કતા ન�હ.
અને બાદશાહને ઠસાવવા પ્રયત્ન કરતા રહ�તા ક� અલી �
યકતીન આપથી �ખલાફ છે . એક �દવસ બાદશાહ� તેના
મસલિતયાઓને ક�ું, અલી �બન ય કતીનની હવે મારા પાસે
બ�ુ િશકાયતો થઇ �ુક� છે

, લોકો કહ� છે ક� એ ઇમામને

માનનારો છે . હવે �ુ ં �તે તપાસ કર�ને તેની ખાત્રી કર� લેવ
મા�ું �ં. પછ� એણે એક �દવસ લપાઇને તેમને એમના
�જ
ુ રામાં વ� કરતા જોયા તો એમને પોતાની �મ વ�
કરતા જોયા, એટલે મનને સંતોષ થઇ ગયો ક� એના િવ� ધ્
� વાતો છે તે ખોટ� �ુશ્મનાવટના કારણે છ

, અને તેથી

એમના િવ�ધ્ કોઇની વાત માનતો ન હતો.
આ બનાવના ફૌરન બાદ અલી �બન ય

કતીન

પાસે આપનો કાગળ પહ�ચ્યો �માં લખે�ું હ�ું � ભય હતો
તે �ુર થઇ ગયો છે . માટ� હવેથી તમાર� પહ�લાની �મ વ�
કર�ુ.ં તમે � સવાલ �ુછાવ્યો હતો તેનો જવાબ એ છે ક�
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�ગળાઓના ટ� રવાથી �ુટ�ના
ં
હાડકા �ુધી મસહ કરવો
જોઇએ.
ઇિતહાસોમાં છે ક� બગદાદનો િવકાસ અને બી�
�ુલ્ક� કામકાજોમાં બાદશાહ પ્ર�ૃ� રહ�વાના કારણે થો
વખત �ુધી સાદાતની સતામણી તરફ એ બરોબર ધ્યાન
આપી શક યો ન હતો. થોડા વખત પછ� પોતાના હાક�મોને
એવો �ક
ુ મ આપ્યો હતો ક� તેમણે તમામ સાદાતોને પકડ�ને
તેમાંના એકને પણ �વતો જવા ન દ� વો.
એના જમાનામાં સાદાતોની હત્યા ક�ટલી હદ �ુધી
પહ�ચી હતી તેને લગતો એક બનાવ અલ્લામા મજલીસ

અબ્�ુલ્લાહ બઝાર નેશા�ુર�ના હવાલાથી આપે . હમીદ

,

�બન કહતબા નામે એક ઇરાનના હા�કમે નમાઝ પઢવા�ું
અને બી� સારા કામો �ુક� દ�ધા હતા. એ કહ�તો હતો ક� મને
ઇલ્મ છે ક� �ું કોઇપણ હાલતમાં બક્ષાવાનો . �તે જ�ર
જહ�મમાં જવા�ું છે એટલે નમાઝ રોઝાથી મને શો લાભ

થવાનો છે . આ �રવાયત કરનાર અબ્�ુલ્લાહને તે�ું કાર
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આપતાં એણે ક�ું અબ્�ુલ્લાહ તમને �ું �ું બત ? બાદશાહ
� ુસ આવ્યો ત્યાર� અનાયાસે �ું પણ �ુસ પહ�ચ. એણે મને
એક રાતે બોલાવ્યો અને આજ્ઞા કર� ક� લે આ માર� તલવ
અને આ �ુલામને પણ તાર� સાથે લેતો �. એ તને � કહ�
તે તાર� કરવા�ું છે . �ુલામ મને એક એવા મકાનમાં લઇ
ગયો �યાં સાદાતોને �ુર� રાખવામાં આવેલ હતા. �ુલામે
એક કમરાનો દરવાજો ખોલ્યો અને મને ક�ુ , આ કમરામાં
�ટલા ક�દ�ઓ છે તે બધાને કત્ કર�ને એમને �ુવામાં નાખી
દ� . પછ� ત્યાં કામ પતી જતાં એણે બી� કમરાનો દરવાજો
ખોલ્ય. એમાં �ુરાએલા ક�દ�ઓ સાથે પણ એમ જ કરવા�ું
મને ક�ું અને ત્યાર બાદ ત્રી� કમરાનો દરવાજો પણ એ
ખોલ્યો અને મને ક�ુ, આ કમરાના ક�દ�ઓને પણ પેલાઓની

�મ કત્ કર�ને �ુવામાં ફ�ક� દ� , અને અબ્�ુલ્લાહ મ� આ ત્
કમરાઓના ક�દ�ઓને તેના કહ�વા પ્રમાણ

કત્ કયાર . મારા

હાથે આ ર�તે કત્ પામનારા લોકોની �ુલ સંખ્યા૬૦ હતી.

એમાં �ુઢા, જવાન, બચ્ચાદર� ક ઉમરના અને સાદાત હતા.
�ુ ં છે લ્લા એટલે ક� ત્રી� કમરાના ક�દ�ઓ

કત્ કર� રહ્ય
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હતો ત્યાર� એક ઘણા જ �ુરાની ચેહરાના �ુ�ગર્ માર� સામ
આવીને ઉભા થઇ ગયા અને મને કહ�વા લાગ્યા અર� ઝા�લમ
ુ
�ું ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
મો�ુ ં નથી દ� ખાડ�ું ? અને �ુદાની બારગાહમાં તાર� નથી

જ�ું ક� � ું આ ઘાતક� �ૃત્ય કર� રહ્યો , તે� ું પણ તને ભાન

નથી ? એની વાત સાંભળ�ને મા�ં કલે�ુ ં �ુજવા લાગ્�ું અને
મારો હાથ તેમના પર ન ઉઠ�ો. મને અવાચક ઉભેલો જોઇને
પેલા �ુલામે ધમકાવીને ક�ું
લાવવામાં ક�મ ઢ�લ કર� રહ્યો 

,

�ક
ુ મે અમીર બ�વી

? એના આ કહ�વાથી મ�

ગભરાઇ જઇને એ �ુ�ગર્ને પણ તલવાર� દ�ધ. તમે
બતલાવો ક� આવા કાળા કામો કયાર ્ પછ� માર� નમા , મારા
રોઝા મને �ું કામ આવવાના હતા ?
ુ -૨૭૮)
(�લાઉલ ઓ�ન
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ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઇમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલામની બી�વા
�ગરફતાર�
અલ્લામા ઇબ્ને શહ�ર આશ , અલ્લામા તબરસી
અને અલ્લામા શબલખી લખે છે ક� �.સ. ૧૬૯-૭૦માં હાદ�
પછ� હા�ન રશીદ �ખલાફતના તખ્ પર બેઠો.
હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
સાવધાની � ૂણર્ ખામોશીની નીિત અને બી� તરફ
સલ્તનતની �તર�ક �ુશ્ક�લીઓના કારણે બાદશાહને ન
વષર્ �ુધી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ સામે કોઇ સખ્તાઇ ભ
પગ�ું લેવાની તક સાંપડ� ન�હ.
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આ દરિમ યાન અબ્�ુલ્લાહ �બન હસનના ફરઝં
યહ્યાવાળો બનાવ બની ગ. એમને અમાન આપ્યા બાદ
બધા વચનો અને ક�ુલાતો ફોક કર�ને એમને દદર ્નાક ર�તે
ક�દમાં �ુર� દઇને �દલ �વી �ય તે ર�તે

કત્ કર� દ� વામાં

આવ્ય. યહ્યાના મામલાની સાથે હઝરત ઇમામ �ુસા કા�
અલ�ય્હસ્સલનો કોઇ પણ ર�તે સંબધ
ં ક� સરોકાર ન હોવા
છતાં, અને ઉલ્�ું આપ યહ્યાને સ્થાિપત રાજસ�ાનો િવ
કરવાથી રોકતા રહ્યા હ. તેની સ�ુતી હોવા છતાં , યહ્યા
��
ુ ુ મતના સામે િવરોધતાનો ઝંડો ઉપાડ�ો હતો. તેના બહાને
બની ફાતેમા પ્રત્યેની �ુશ્મનાવટનો �ુનો ભાવ ઉભર�
હતો તેની ઝપટથી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પણ �ુર�ક્ષ
રહ� શ�ા. અ�ુરામાં �ુ� ં યહ્યા �બન ખા�લદ બમર્ક�
વડાપ્રધાન હતો તેણે બાદશાહના ફરઝંદ અમીનના િશક
�અફર �બન મોહમ્મદ અશઅસની �ુશ્મનીમાં એના પ
એવો આળ ઉપ�વી કાઢ�ો ક� એ હઝરત ઇમામ �ુસા
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કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામના પયરવોમાંથી છે અને એમન
ઇકતેદારનો ખ્વા�હશમંદ છ. તે ચાહ� છે ક� તેઓ રાજસ�ા પર
આવે.
અબ્�ુલ્લાહ �બન હસનના ફરઝંદ યહ્યાવ
બનાવ અને ત્યારપછ� યહ્યા �બન ખા�લદના

કતર�

ભંભેરણીના કારણે બાદશાહના �દલમાં બની ફાતેમા પ્રત્
અદાવત પેદા થઇ અને આવી મનોદશામાં એ હજ કરવા
મકકા મોઅઝઝમા આવ્ય. એવામાં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
પણ તે વરસે મકકા હજ પઢવા પધાયાર . લોકોના ટોળે ટોળાં
ઇમામ તરફ જતા હતા અને તેમને માન આપી રહ્યાં હત. તે
એણે પોતાની �ખે જો�ું અને �ુસમલાનોના �દલમાં તેમની
આટલી બધી અઝમત અને લોકિપ્રયતાને જોઇને તેન
અદ� ખાઇ વધી ગઇ. હઝરત ઇસ્માઇ, ઇમામ �અફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલામના મોટા ફરઝંદ હોવાથી સામાન્ય ર�
લોકોની ધારણા એ હતી ક� તેઓ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામન
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કાયમ મકામ થશે. પણ તેમનો ઇન્તેકાલ હઝરત ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની હયાતીમાં જ થઇ ગયો હતો અને લોકોન
ધારણા ખોટ� પડ� હતી તે છતાં ક�ટલાક ભોળા સહાબીઓ
તેમની એ માન્યતાને વળગી રહ્યા હતા ક� ઇમામતનો
ઇસ્માઇલ અને તેની ઔલાદનો હત. આથી તેમણે હઝરત
ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામની ઇમામતનો �સ્વકાર
કય�. પ�રણામે તેમણે મહંમદની સરદાર� હ�ઠળ ઇસ્માઇલીયા
�ફરકાની સ્થાપના કર.
બાદશાહને લાગ્�ું હ�ું ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
ઘાટ ઘડવામાં કોઇ માણસ હઝરત અ�ુ તા�લબની
ઔલાદમાંથી મળ� �ય તો એ કામમાં જરા વધાર� �ુગમતા
પડ�. એણે આ વાત યહ્યા બમર્ક�ને . યહ્યા જરાય ઓછ
ઉતર� તેવો ન હતો. એણે બાદશાહને મોહમ્મદ �બન
ઇસ્માઇલ�ું નામ �ુચવ્�. �ણે ક� ભાવ� ું હ� ું અને વૈદ�
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બતાવ્�ુ. એણે તરતજ મોહમ્મદ �બન ઇસ્માઇલને પોતાન
પાસે આવી જવા માટ� કાગળ લખીને મોકલ્ય.
બાદશાહ તરફથી કાગળ મળતાં એને પોતાની
�ુન્યવી કામ્યાબીનો મોટામાં મોટો ઝર�યો સમ�ને એણ
બગદાદ વહ�લી તક� ઉપડ� જવાનો પાકો િનધાર ્ર કર� લીધ.
એ �દવસોમાં એના હાથ �બલ�ુલ ખાલી હતા. તેની પાસે
એટ�ું ના�ું ન હ� ું ક� પ્રવાસનો સામાન તૈયાર ક. મજ�ુરન
તેને તેજ દ� વડ� પર આવ�ું પડ�ું ક� �યાં કરમ અને અતામાં
દોસ્ત અને �ુશ્મન વચ્ચે કોઇ ભેદભાવ રાખવામાં આવતો
હતો. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પાસે આવીને એણે બગદા
જવાનો ઇરાદો �હ�ર કય�. ��
ુ ર સાર� પેઠ� �ણતા અને
સમજતા હતા ક� બગદાદના પ્રવાસની ખર� �ુન્યાદ શી  ,
પણ �જ
ુ ્જત તમામ કરવા ખાતર આપે તેને બગદાદની સફર
ખેડવા�ું કારણ �ુછ�ુ.ં એણે પોતાની કથળે લી હાલત અને
પર� શાનીની દાસ્તાન સંભળાવી અને ક�ું ક� ઘ�ું કઝર્ થ
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ગ�ું છે . ખ્યાલ ક�ં �ં ક� શાયદ ત્યાં �� તો ભરણ પોષણન
કોઇ રસ્તો નીકળ� આવે અને કઝર્ પણ �ુકવી દ�વ. હઝરતે
ફરમાવ્�ું ક� તમે બગદાદ ન �ઓ અ�હ� જ રહ. �ુ ં તમારો
બધો કરજો �ુકવી આપીશ અને બની શક� ત્યાં �ુધી તમાર�
�વન જ�ર�યાતો પણ �ુર� કરતો રહ�શ.
અફસોસ ક� આપે તેને આટલો સહારો આપવા�ું
ક�ું છતાં એણે બગદાદ જવાનો પોતાનો ઇરાદો પડતો ન
�ુ�ો અને કઈ ર�તે પડતો �ુક� એની તો ત્યાં જવામાં
િનય્યત કંઇ ઔર હત. તે બનાવટ ખાતર જતી વખતે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે ગયો અને ક� , મને ત્યાંના સંબંધે કંઇ
�હદાયત કરવામાં આવે , હઝરતે તેનો કંઇ જવાબ ન આપ્યો
પણ જયાર� એ આગ્રહ કરવા લાગ્યો ત્યાર� આપે ફરમા
એટલો ખ્યાલ રાખજો ક� મારા �ુનમાં શર�ક ન થતા અને
મારા બચ્ચાંઓની યતીમી�ું કારણ ન બનત. મોહમ્મદ�
વારં વાર ક�ું ક� તે કઇ વાત છે � મને કહ�વામાં આવે છે .

,
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બી� કંઇ �હદાયત ફરમાવો. હઝરતે તેના િસવાય બી�ુ ં કંઇ
કહ�વાનો ઇન્કાર કય. આપે તેને આ બગદાદ જવા વાટ ખચ�
માટ� સાડા ચારસો દ�નાર અને પંદરસો �દ રહમ અતા કયાર .
પ�રણામ એ જ આવ્�ું � હઝરતની નજર સામે હ�ુ.
મોહમ્મદ બગદાદ પહ�ચ્યો અને વઝીર� આઝમ યહ
બમર્ક�નો મહ�માન થયો અને પછ� યહ્યા સાથે હા�ન રશીદ
દરબાર� ગયો. ખાસ માણસનો � ર�તે સત્કાર થાય છે અને
માનપાન મળે છે એ સત્કાર અને માનપાન તે પામ્. હા�ને
મદ�નાનો હાલ �ુછયો. મોહમ્મદ� મદ�નાનો હાલ કહ�વામાં
ઘણી ગલત બયાનીથી કામ લી�ું અને કહ�વા લાગ્ય , મ� તો
આજ �દવસ �ુધી ન જો�ું ક� ન સાંભળ્�ું છે ક� એક દ�શના બે
રા� હોય. હા�ને ક�ું, "�ું મતલબ ? મોહમ્મદ� ક�ુ, બસ એ
જ ક� તમે અ�હ� બગદાદમાં રાજ કર� રહ્યા છો �બલ�ુલ જ
ર�તે હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સ મે મદ�નામાં
પોતાની ��
ુ ુ મત કાયમ કર� લ છે . અને આ�ુ બા�ુ ના
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પ્રદ�શમાંથી મહ��ુલ એમને મળે . એ આપના �ુકાબલાના
દાવેદાર છે અને એમણે ત્રીસ હ�ર અશરફ�ની એક જમી
ખર�દ� છે ��ું નામ સય�રયા છે .
યહ્યા બમર્ક�એ હ તમાં મોહમ્મદને પસંદ કયાર
હતા તે� ું કારણ એ હ� ું ક� તે આપમેળે આવી મનઘડત વાતો
કરશે અને તે આવી વાતો કરશે તો બાદશાહના �દલમાં આલે
મોહમ્મદ સામે � હસદની આગ બળ� રહ� છે તેમાં ઘી
હોમાશે અને થ�ું પણ તેમજ. હા�નનો �ુસ્સો છેક છેલ્લી હદ
જઇ પહ�ચ્ય. એણે મોહમ્મદને દસ હ�ર �દનાર બક્ષીશ�
આપીને રવાના કય�. �ુદા�ું ક�ું ક� મોહમ્મદના ગળામાં તેજ
રાતે �વલેણ પ્રકાર�ું દદર્ ઉઠ�ું અને સવાર થતા થતામાં
�ુિનયાથી િસધાવી ગયો. એ મોતની હા�ન રશીદને �ણ
થતાં આપેલી રકમ તો પાછ� મંગાવી લીધી પણ મોહમ્મદ�
કર� લી વાતો એના �દલ પર એટલી �ડ� અસર કર� ગઇ હતી
ક� એ �હ.સ. ૧૬૯માં મકકા મોઅઝઝમા ગયો ત્યાર� હઝરત
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને ગીરફતાર કરાવી લેવાના ઇરાદાથ
મદ�ના એક �દવસ માટ� ગયો.
એના �ક
ુ મથી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને �ગરફતા
કરવા તેના માણસો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના ઘર� ગયા અન
ત્યાં પહ�ચીને મા�ુમ પડ�ું ક� આપ ર�ુ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના રોઝા પર ગયા . એટલે તે
ત્યાં ગય. એ લોકોએ હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમની �ુરમતનો પણ કંઇ ખ્યાલ ન કય
અને હઝરત � તે વખતે કબ્રે ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમ પાસે નમાઝ પઢ� રહ્યા હતા તેમ
નમાઝની હાલતમાં જ ક�દ કર� લીધા. ર�ુલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના રોઝા પરથી આવી ર�ત
હ�રો લોકોના દ� ખતાં પકડ� લેવામાં આવે અને પોતાને
�ુસલમાન કહ�વડાવતા લોકો �ું ક� ચાં �ુધ્ધ ન કર� તે ક�ટલી
હદ �ુધી�ું એ બે�હસપ�ું (િનદર ્યતા ભ�ુ) કહ�વાય.
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હા�ન રશીદને ભય હતો ક� ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામની ર�હાઇ માટ� લોકો કોિશશ કર. એટલે તે
બાબતે એણે સાવચેતીના તક�દાર� ભયાર ્ પગલાં લીધા હત.
બે મેહિમલો તૈયાર કરાવી હતી. બંને સાથે ભાર� સેના રાખી
હતી. એકમાં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ હ. તેને તો બસરા
રવાના કર� અને બી� ખાલી હતી તેને બગદાદ રવાના કર�.
જો ક� તેની સાવચેતી સ્વાભાિવક હત. એ �ણતો હતો અને
સાર� પેઠ� �ણતો હતો ક� લોકોના �દલ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ તરફ હ. પણ તે લોકો એમની ધરપકડ
રવઝએ ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ
કરવામાં આવી તેની સામે પડકાર તો �ું િવરોધના બે બોલ
પણ ન કહ્યા તે સ�ાનો લો�હયાળ સામનો �ું કરવાના હ ?
તેની આ તક�દાર��ું એક ક�ણાજનક પ�રણામ એ
આવ્�ું ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ

�ખ્સત વખતે અહલે

હરમ અને બચ્ચાંઓ એમને મળ� ક� જોઇ �

ધ્ધ ન શ�ા.
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જ સમાચાર પહ�ચાડ� દ� વામાં

આવ્યા ક� �ુ�ુમતે હઝરત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની ધરપ
કર� અને તેમને �ાંક લઇ ગયા છે . આ સમાચારથી હરમમાં
કોહરામ મચી ગયો. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને જતી વખત
બચ્ચાંઓથી િવદાય થવાનો ક� �ુલાકાતનો મોકો પણ ન
આપવાથી �દલને � આઘાત અને �ુ:ખ પહ�ચ્�ું હશે તે સહ��
સમ� શકાય તેવી વાત છે , પણ આપના સંયમ અને સબ્
સામે હર �ુ�શ્કલ આસાન હત !
ખબર નથી ક� ક�ટલા આડા અવળા ચક કર લઇને
ક�વા ક�વા વાંકા �ુકા માગર્થી પંથ કાપવામાં આવ્યો હ.
આપને લઇને જતા કાફલાએ મદ�નાથી એક મહ�ના અને
સ�ર �દવસ બાદ આપને ૭મી �ઝલહજ્�ના �દવસે બસરા
પહ�ચાડ�ા હતા. આપને બસરામાં એક સાલ ક�દમાં
રાખવામાં આવ્ય.
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બસરાનો હા�કમ ઇસા �બન �ફર હા�નનો િપત્રા
ભાઇ હતો. શ�આતમાં તો એણે બાદશાહના �ક
ુ મની
તાબેદાર� કર� હતી પણ ધીમે ધીમે તે વાતનો એના મનમાં
િવચાર આવવા લાગ્યો ક� આપને ક�દ કરવાનો સબબ શો
હતો ? ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની આ ક�દની �ુદ્દત  યાન
એને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના ચા�, અખ્લાક અને �ુણોથી
પણ પ�ર�ચત થવાનો મોકો મળ� ગયો હતો અને તેમનાથી
�મ �મ વ�ુ િનકટ આવતો ગયો , તેના મન પર આપના
િવ�ુધ્ ચા�રત્રની વ�ુ અને વ�ુ �ડ� છાપ પડતી . એના
�દલ પર પડ�લી છાપથી એણે હા�નને પણ વાક�ફ કર� લ પણ
તેના પર તેની �ધી અસર થઇ. એ ઇસાથી બદ�ુમાન થઇ
ગયો એટલે તેણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને બસરા તેની પાસ
રાખવાના બદલે બગદાદ બોલાવી લીધા અને ફઝલ �બન
રબીઅની દ� ખર� ખ હ�ઠળ આપને ક�દમાં રાખ્યા અને ફઝલ�ું
વલણ ઇમામ તરફ� જણાતાં યહ્યા બમર્ક�ની દ� ખર�ખમ
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આપને �ુક યા. એમ જણાય છે ક� ઇમામના અખ્લાક અને
ચા�રત્રના આકષર્ણ બધાના �દલો પર પોતાની અસર કય
વગર રહ�તા નહોતા. આથી બાદશાહ� વારં વાર આપના પર
ચોક� રાખનારાઓને બદલવા પડતા હતા. બધાથી છે લ્લે
એણે િસ�દ� �બન શાહકના પહ�રા હ�ઠળ આપને �ુક યા એ િસ�દ�
ઘણો િનદર ્ય અને પત્થર �દલનો માણસ હ.

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 1062

www.hajinaji.com

ક� દમાં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની જ્
કસોટ� અને આપે કર� લો ઇલ્મે
ુ ાહ�રો
ગયબનો �ઝ
અલ્લામા શબલં� જણાવે છે ક� �

જમાનામાં

આપ ક�દખાનાની સખ્તીઓ સહન કર� રહ્યા , ઇમામ અ�ુ
હનીફાના િશષ્યો અ�ુ �ુ�ુફ અને મોહમ્મદ �બન હસન એ
રાતે ક�દખાનામાં આપની પાસે એટલા માટ� આવ્યા ક� લાવોને
જોઇએ ક� આપ ઇલ્મની બાબતમાં ક�ટલા �ણકાર છે તેથી
આપના ઇલ્મનો તાગ કાઢવ. ક�દખાનામાં પહ�ચ્યા અને
પરસ્પર સલામની આપ લે કયાર્ બાદ કંઇ �ુછે તે પહ�લા
�લમાંનો એક નોકર પોતાની ડ�ુટ�

ખત્ થઇ હોવાથી ઘર�

જઇ રહ્યો હતો તે આપની પાસે એમ કહ�વા આવ્યો ક� મા
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ડ�ુટ� ખત્ થઇ છે . એટલે �ુ ં ઘર� જઇ રહ્યો  , આપને કોઇ
ચીજની જ�રત હોય તો �ુ ં કાલે આ�ું ત્યાર� લેતો આ�ુ. આપે
તેને ક�ું કશી ચી જની જ�રત નથી. એટલે એ ચાલતો થયો
એના જવા પછ� આપે અ�ુ �ુ�ફુ અને મહંમદથી �ુખાિતબ
થઇને ક�ું , આ �બચારો મને કાલે કોઇ ચી જની જ�રત હોય
તો લેતા આવવા માટ� �ુછવા આવ્યો હતો પણ એ �બચારાને
ખબર નથી ક� એ કાલની સવાર નથી જોવાનો. રાતે જ તે� ું
મોત આવી જશે. આપની આ વાત સાંભળ�ને બંને સાહ�બો
આપને કંઇ પણ �ુછયા વગર ચાલ્યા ગયા અને બહાર
નીકળ�ને આપસમાં કહ�વા લાગ્ય

, આપણે તો ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામ પાસે હર-હલાલ વા�બ અને �ુ�લત
સંબધ
ં ી સવાલો કરવા આવ્યા હતા પણ એ તો આપણને
ગયબની ખબરો આપવા લાગ્ય.
આપે આગલી રાતે � વાત પેલા �લના કમર્ચાર�
િવષે કર� હતી તે વાત સાચી પડતાં એ લોકો ખર� ખર
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તા�ુ બીમાં પડ� ગયા. અલ્લામા અરબલી લખે છે ક� એ પછ�
તે બંને સાહ�બો ફર� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજ
થયા અને અરજ કર� ક� અમે તો આજ �દન �ુધી એમ

જ

સમજતા હતા ક� , આપ હરામ, હલાલના સંબધ
ં માં છે લ્લી હદ
�ુધી�ું ઇલ્મ ધરાવો છો પણ આપે પેલા �લના કમર્ચાર
િવષે � વાણી ઉચ્ચાર� તેના પરથી િ ધ્ થાય છે ક� આપ
ઇલ્મે ગયબના પણ મહારથી છ , આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું ક�
ઇલ્મે ગયબ અમારા માટ� મખ્�ુસ છે એની તાલીમ ર�ુલ
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

, એ હઝરત

અલી અલ�ય્હસ્સલામને આપી હતી અને હઝરત અલ
અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથી અમારા �ુધી પહ�ચી .

*****
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ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઇમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલામની શહા
અલ્લામા શબલખી લખે છે ક, હા�ન રશીદ� ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને એક વષર્ બસરામાં ક�દ રાખ્યા
બસરાના વાલી ઇસા �બન �અફર બીન મન�ુરને લખવામાં
આવ્�ું ક� �ું ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ કત્ કર� દ� . તો એણે
પોતાના હમદદર ્ ભાઇ દોસ્તોથી મ�ેા

કર�ને બાદશાહને

લખ્�ું ક , મ� હઝરત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામમાં એક વષ
દરિમયાન કોઇ પણ �ુરાઇ જોઇ નથી. એ આખો �દવસ રોઝા
અને આખી રાત , નમાઝ અને ઇબાદતમાં મશ્�ુલ રહ� છ.
જનતા અને રા�ય માટ� તેઓ દોઆએ ખયર કરતા રહ� છે .
તેમજ �ુલ્કની ત કક� માટ� ઉત્�ુક છ. ભલા આવી નેક
વ્ય�ક્તન કત્ કર�ને માર� આક�બત બગાડ� લ� એ કામ
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મારાથી તો ન�હ બની શક� . મને તો એ �ુનાહ� અઝીમથી માફ
જ રાખ બલ્ક� આજ્ઞા આપ , �ુ ં તેમને કયદ� મશકકતથી ર� હા
કર� દ�.
આ કાગળ મળતાની સાથે જ બાદશાહ� , હઝરત
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને બસરાથી બગદાદ બોલાવી લીધ
અને �તમાં આપને િસ�દ� �બન શાહકને હવાલે કર� દ�ધા.
�ણે આપને ઝેર અપાવીને શહ�દ કરાવી દ�ધા. આપને ઝેર
આપ્યા પછ� ત્રણ �દવસ �ુધી તડપતા રહ્યા 

જ

હાલતમાં શહાદત પામ્ય.
અલ્લામા �મી લખે છે ઝેર ખાધાની સાથે જ
આપે કહ� દ��ું ક� આ� મને ઝેર આપવામાં આવ્�ું છ. કાલે
મા�ં બદન પી�ં પડ� જશે અને પરમ �દવસે કા�ં અને તે જ
�દવસે �ુ ં આ �ુિનયાથી �ૂચ કર� જઇશ.
આપની શહાદત સંબધ
ં ે આ�લમોએ � કંઇ લખ્�ું
છે તે આ �ુજબ છે . અલ્લામા હજર ઇબ્ને  ક� લખે છે ક� ,
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બાદશાહ� આપને બગદાદના ક�દખાનામાં રાખ્યા હત. આપ
�જ�દગીભર ક�દ માં રહ્. આપની હથકડ�યો આપની વફાત
પછ� જ ઉતારવામાં આવી હતી. આપ�ું મોત િસ�દ� �બન
શાહકના હાથે અપાએલા ઝેરથી િનપ��ું હ�.ું આપને
ખાણામાં ક� ખ�ુ રમાં ઝેર આપવામાં આવ્�ું હ�ુ. અને તેના
પ�રણામે આપ ત્રણ �દવસ �ુધી તડપી તડપીને મર
પામ્યા હત. અલ્લામા અ�ુલ �ફદા લખે છે ક , આપને શાહ�
�ક
ુ મથી તેના વડા વઝીર યહ્યા �બન ખા�લદ બમર્ક�એ ઝ
આપીને શહ�દ કયાર ્ હત.
અલ્લામા �મી લખે છે ક

, આપને ��
ુ ુ મતના

મોટા વઝીર યહ્યા �બન ખા�લદ બમર્ક�ની મારફતે ક�દખાનામ
ઝેર અપાવ્�ુ, �ના પ�રણામે આપ વફાત પામ્ય. અલ્લામા
મજલીસી લખે છે ક�

, આપને એકથી વધાર� વખત ઝેર

આપવામાં આવ્�ું હ�ું પણ દર�ક વખતે તેમાંથી બચી ગયા
હતા. એક વખત આપને � ખ�ુ રમાં ઝેર આપવામાં આવ્�ું
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હ� ું તેની એક પેશી જમીન પર ફ�ક� દ�ધી અને બાદશાહનો
�ુતરો તે ખાઇને મર� ગયો. બાદશાહને �ુતરાના મરણની
ખબર પડતાં તેને સખ્ત સદમો થયો હતો અને તેણે નોકરની
સખ્ત ખબર લીધી હત.

*****
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આપની વફાતની તાર�ખ
આપની વફાત ૨૫મી રજબ

, �હ.સ. ૧૮૩માં

�ુ �આ
્ ના �દવસે થઇ હતી. આપની �મર તે વખતે પંચાવન
વષર્ની હત.
વફાત પછ� આપની લાશ �ુબારકને બેડ�યો અને
હથક�ડયો સાથે બહાર કાઢવામાં આવી હતી અને બગદાદના
�ુલ પર રાખી દ� વામાં આવી હતી. તેમજ આપને તથા
આપના માનવાવાળાઓને ઘણાં અપમાનજનક શબ્દો સાથે
યાદ કરવામાં આવ્યા હત. બાદશાહના ડરથી લોકો �ુલ્લી
ર�તે િવરોધ કરવાની �હમ્મત કર� શ

તા નહોતા પણ

છે વટમાં એક ટોળાએ �હમ્મત કર�ને લાશ �ુબારકને
�ુશ્મનના હાથમાંથી છ�નવી લઇને �ુસલ અને કફન દફનનો
બંદોબસ્ત કય. અઢ� હ�ર�ું �ક�મતી કફન આપને
પહ�રવવામાં આવ્�ુ, �ના પર આ�ું �ુરઆન શર�ફ લખે� ું
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ત અને દબદબાથી જનાઝો

ઉપાડવામાં આવ્ય. જનાઝા સાથે જનારા લોકોના ગમે
ઇમામે મઝ�ુમમાં ગર� બાન ચાક હતા. ઉપરાંત ગમ અને
અલમ સાથે જનાઝાને �ુર�શોના મકબરામાં લઇ જવામાં
આવ્ય. નમાઝે જનાઝા અને દફન �ક્રયા માટ� મોઅ�ઝાથ
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ મદ�નાથી બગદા
આવી પહ�ચ્યા હત. આવીને આપે નમાઝે જનાઝા પઢાવી
ુ � ખાક ફરમાવ્ય.
અને આપના વા�લદ� મા�દને �ુ�દ
કફન દફનની �ક્રયા આટોપાઇ જવા બાદ હઝર
ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ મદ�ના વાપસ તશર�ફ લ
ગયા હતા. મ�દનાવાસીઓને આપની શહાદતની ખબર
મળતા કોહરામ બરપા થઇ ગયો અને �ુરસો આપવાનો તથા
માતમદાર�નો િસલિસલો લાંબી �ુદ્દત �ુધી ચા�ુ રહ્યો.
અલ્લામા મોહમ્મદ �બન તલ્હા શાફઇ લખે
આપના દફન થયાની એક લાંબી �ુદ્દત બાદ લોકોન

ક�
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આગેવાનોમાંથી એક માણસ મરણ પામ્ય. લોકોની

ખ્વા�હ

પરથી એને આપના મકબરામાં દફન કરવામાં આવ્ય. એક
રાતે આપે મકબરાના ખા�દમને ખબર આપી એણે જો�ું ક�
મકબરામાં આગ લાગેલી છે અને તેનો �ુમાડો તેમજ �ુગ�ધ
ફ�લાઇ રહ� છે . સવાર� એણે તે વખતના બાદશાહને ખબર
આપી. બાદશાહ� કબર ખોદાવી તો તેમાં આગ લાગ્યાના
�ચન્હો મો�ુદ હત , કબરમાં મય્યતનો વ�ુદ બાક� રહ�વા
પામ્યો નહોતો એ બળ�ને રાખ થઇ ગઇ હત.

*****

,
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ઔલાદની સંખ્ય
સવાએક� મો હર� કામાં છે ક� , આપની ઔલાદની
સંખ્યા૩૭ હતી. અલ્લામા િતબરસી અને અલ્લામા અરબલ
અને અલ્લામા શયખ �ુફ�દ લખે છે ક , આપની ઔલાદમાં
૧૯ સાહ�બઝાદા અને ૧૮ સાહ�બઝાદ�ઓ હતી.
સાહ�બઝાદાના નામ આ �ુજબ છે .

(૧) હઝરત

ઇમામ અલીરઝા અલ�ય્હસ્સલા (૨) ઇબ્રાહ�(૩) અબ્બાસ
(૪) કાિસમ

(૫) ઇસ્માઇલ (૬) �અફર

અહમદ (૯) હસન

(૧૦) મોહમ્મદ

(૭) હા�ન

(૧૧) હમ્ઝા

(૮)
(૧૨)

અબ્�ુલ્લા (૧૩) ઇસ્હાક (૧૪) ઉબય�ુલ્લાહ (૧૫) ઝયદ
(૧૬) હસન (૧૭) ફઝલ (૧૮) �સ
ૈ (૧૯) �ુલયમાન,
ુ ન
સાહ�બઝાદ�ઓનાં નામ.

(૧) ફાતેમા �ુબ રા (૨) ફાતેમા

�ુગરા (૩) �કય્યા(૪) હક�મા (૫) �કય્યા �ુગરા(૬) �ુલ�ુમ
(૭) ઉમ્મે �અફર (૮) લબાબા (૯) ઝયનબ (૧૦) ખદ��
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(૧૧) આ�લયા (૧૨) આમેના (૧૩) હસના (૧૪) �ુમહે ા (૧૫)
ઉમ્મે સલમા (૧૬) મય�ુના (૧૭) ઉમ્મે અબીહા એક કથન
�ુજબ ઉમ્મે અબ્�ુલ્લાહ અને બી� એક કથન �ુજબ ઉમ
અસ્મ.
(કશ્�લ �ુમ્મ૧૦૯)
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હઝરત ઈમામ અલી રઝા

9

અલ�ય્હસ્સલ
નામ

હઝરત અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઈમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલા

માતા

જનાબે ઉમ્�ુલ બનીન નજમા
ુ
ખા�ન

દાદા

હઝરત ઈમામ જઅફર સા�દક
અલ�ય્હસ્સલ
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દાદ�

ુ
જનાબે હમીદા ખા�ન

લકબ

રઝા, સા�બર, ફા�ઝલ, રઝી, ઝક�.

�ુ િ�દયત

ુ હસન, અ� ુ અલી.
અ�લ

જન્

��ુ વાર તાર�ખ ૧૧ માહ� �ઝલ્કાદ
�હજર� સન ૧૪૮

જન્મ

ુ વ્વર
મદ�ના �ન

સ્થળ
વફાત

ુ ્રવાર તાર�૧૭ માહ� સફર
�ક
�હજર� સન ૨૦૩

દફન
સ્થળ

મશહદ� �કુ દ્, �રુ ાસાન (ઈરાન)
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વય

૫૫ વષર

ઔલાદ

(દ�કરા) ઈમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલ, જઅફર, ઈબ્રાહ,
હસન, �ુસૈન.
(દ�કર�) આયશા.

*****
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હઝરત ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલ , ર�ુલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના આ
�નશીન હતા. આપના વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ અને વાલેદા મા�દા ઉમ્�ુલ બન
ઉફ� નજમા

ખા� ુન

હતા. જનાબે નજમાના સંબધ
ં માં

આ�લમો�ું બયાન છે ક� આપનો �ુમાર અજમના બધાથી
વધાર� અશરાફોમાં થતો હતો. આપ

�ુ�ધ્ અને દ�નદાર�

તથા દ યાનતમાં અફઝ�ુ�ીસા હતા. હઝરત હમીદા ખા� ુન
એટલે ક� હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
વાલેદા મા�દા�ું કહ�� ું છે ક� મ� ઉમ્�ુલ બનીનથી બેહતર કોઇ
ઔરત જોઇ નથી. અલી �બન હાશીમ કહ� છે ક� જનાબે હમીદા
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ખા� ુનને હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્મે સ્વપ્નામાં આવીને �ુકમ કય� ક� ઉમ્�ુલ બન
નજમાની શાદ� હ ઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલા
સાથે કર� દો. કારણ ક� તેમનાથી એક એવો ફરઝંદ પેદા
થવાનો છે � �ુિનયામાં પરવ�રશ પામતા બધા ફરઝંદોથી
બેહતર હશે. અલ્લામા મોહમ્મદ રઝા લખે છે ક� ઉમ્�
બનીન ઝોહદ અને તકવામાં બ�ુ જ મશ�રૂ હતા.
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના બા
દાદાઓની પેઠ� ઇમામે મન્�ુ , માઅ�ુમ, આઅલમે ઝમાના
અને અફ ઝલે કાએનાત હતા. અલ્લામા ઇબ્ને હજર� 

ક�

લખે છે ક� આપ બધા લોકોમાં જલી�ુલ ક� અને અઝી�ુલ
મત�બત હતા. અલ્લામા અબ્�ુરર્હમાન �મી લખે છે
આપની વાતો �હકમત ભર� લી , આપનો હર અમલ �ુ �સ્,
�ુલ�ુકથી �ુર�ક્ષત હ. આપ �હકમતનો ભંડાર હતા અને
� ૃથ્વી પર આપની િમસાલ ન હત. અલ્લામા ઉબય� ુલ્લા
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કહ� છે ક� ઇબ્રાહ�મ �બન અબ્બાસ�ું કહ��ું છે ક� મ� એમના
કોઇ મોટો આ�લમ જોયો જ નથી. અલ્લામા શબ્બીર લખે છ
ક� આપ જમાનાના અશરફ� મખ્�ુક હત. આપને ઇલ્મે માકાન
વમાય �ુન (ત્રીકાળ જ) બાપ દાદાઓથી વારસામાં મળ્�ું
હ�.ું આપ દર� ક ભાષાના બધાથી વધાર� ફસીહ અને મદ�
દાના હતા. � માણસ � ભાષામાં વાતો કરતો હતો આપ તે
જ ભાષામાં એને જવાબ આપતા હતા. અલ્લામા શાફઇ લખે
છે ક� આપ બાર ઇમામોમાં ત્રી"અલી ” છે , આપ�ું ઇમાન
હદથી વધે� ું અને આપની શાન ઉચ્ચતાની છેલ્લી ટોચ �ુધ
પહ�ચેલી હતી. આપની ફ�ઝલતનો મહ�લ ઘણો જ બલંદ
હતો. આપના કરમના ઇમ્કાનો ઘણ જ િવશાળ હતા. આપના
ુ ાર આપની શરાફત અને ઇમામતના પ્રત્
મદદગાર બે�મ
�ુરાવા ઘણાં જ રોશન હતા. એ

જ કારણે ખલીફા મા�ુને

પોતાની ��
ુ ુ મતમાં શર�ક ઠ�રવ્ય. ��
ુ ુ મતના ખલીફા બનાવ્યા
અને પોતાની �ુત્રી સાથે શાદ� કર� આ. આપના મના�કબ
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અને િસફતો ઘણાં જ બલંદ અને આપના અખ્લાકની �ુબીઓ
ઘણી જ અઝીમ હતી. બસ �ુંકમાં એટ�ું ક� સદ�ુણોની �ટલી
મં�ઝલો હતી તેમાં આપનો દરજ્જો બધાથી બલંદ હત.
પાદર� ર� વરન્ડ એડવડર્ સીલ .ડ�. લખે છે ક� ઇમામ �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામે ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલા
પોતાના વારસદાર એટલા માટ� િનમ્યા ક� તેઓ એમને
ઇમામતના મન્સબ માટ� બધાથી વધાર� અહલ સમજતા હત.
ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છે ક� મારો
ફરઝંદ માર� સાથે �મે જફરને જોતો હતો અને તેને
સમજતો હતો ક� �ને નબી અને વસી િસવાય કોઇએ જોએલ
નથી. મસ્નદ� ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામમાં છે જમાનાના
બધાથી વધાર� ઇલ્મ ધરાવનાર અને ઘણ
કરનાર અને રોઝા રાખનાર સાહ�બ હતા.

જ ઇબાદત
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ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
િવલાદતે બા સઆદત
આપ ૧૧મી �ઝલકાદ , �હ.સ. ૧૫૩ના �ુ મર
ે ાતના
�દવસે મદ�ના �ુનવ્વરામાં પેદા થય. આપના િવલાદતના
સંબધ
ં માં અલ્લામા મજલીસી અને અલ્લામા પારસા લખે છ
ક� જનાબે ઉમ્�ુલ બનીન�ું કહ��ું છે ક� ઇમામ રઝા
અલ�ય્હસ્સલામ �યાં �ુધી મારા પેટમાં રહ્યા ત્યાં �ુધી
હમલનો ભાર જરાપણ મેહ�ુસ નહોતો થયો. �ુ ં અક

સર

તસ્બી, તેહલીલ અને તમ�દના અવાજો સાંભળતી રહ�તી
હતી. જયાર� ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ પેદા થયા તો હા
જમીન પર ટ�કવી દ�ધા અને આપ�ું સર �ુબારક આસમાન
તરફ �ુલદ
ં કર� દ��ુ.ં આપના �ુબારક હોઠો �ં�બશ કરવા
લાગ્ય. એ�ું જણાઇ ર�ું હ� ું ક� �ણે આપ �ુદાથી નજવા
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(કંઇક વાતો) કર� રહ્યા . એ

જ દરિમ યાનમાં ઇમામ �ુસા

કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ તશર�ફ લાવ્યા અને મને ઇરશ
ફરમાવ્�ું ક� તમને �ુદાવંદ� આલમની આ ઇનાયત �ુબારક
હો. પછ� મ� એ મૌ�ુદ� મ સ્ઉદને આપની આગોશમાં આપી
દ�ધા. આપે તેમના જમણા કાનમાં અઝાન અને ડાબા કાનમાં
એકામહ કહ� ત્યાર બાદ આપે ફરમાવ્�ું એને લો એ જમી
પર �ુદાની િનશાની અને મારા બાદ �જ
ુ ્જ�ુલ્લાની ફરજોન
�ઝમ્મેદાર છ. ઇબ્ને બાબવયહ ફરમાવે છે ક� આપ બી�
ઇમામોની પેઠ� મખ્ �ુન અને નાફ �ુર�દા(ખત્ના થએલા અને
નાફ કપાએલા) પેદા થયા હતા.

*****
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નામ, �ુ િ�1યત અને ઇલ્કા
આપના વા�લદ� મા

�દ હઝરત ઇમામ �ુસા

કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામે લવહ� મહ�ઝમાં લખ્યા �ુજબ અ
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મે નકક�
કયાર ્ �ુજબ આપ�ું"અલી

” નામ રાખ્�ુ. આપ આલે

મોહમ્મદમાં ત્રી� અલી. આપની �ુ

િ�. યત હસન હતી.

આપના અલ્કાબ‘સા�બર’, ‘ઝક�’, ‘વલી’, ‘રઝી’, ‘વસી’ હતા.
મશ�ર
ુ તર�ન લકબ અર રઝા હતો.
અલ્લામા િતબર� લખે છે આપને રઝા એટલા
માટ� કહ�તા હતા ક� આસમાન અને જમીનમાં �ુદાવંદ� આલમ,
ર�ુલે અકરમ , અઇમ્મએ તાહ�ર�ન તેમજ બધા દોસ્ત અન
�ુશ્મન આપથી રા� હત. અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક�
બઝનતીએ લોકોમાં � વાતો ચાલતી હતી તેનો હવાલો
આપીને હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામને ક�
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ક� આપના વા�લદ� મા �દને મા�ુને રઝાનો લકબ આપ્યો
હતો. આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું: હરગીઝ ન�હ

, એ લકબ

�ુદા અને ર�ુલની રઝાનો જલ્વાબ દાર છે અને ખાસ વાત
એ છે ક� આપના ચાહકો અને િવરોધીઓ બંને આપથી રા�
હતા.

*****
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આપની તરબીયત
આપની પરવ�રશ અને તર�બયત આપના વા�લદ�
મા�દ હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
છત્રછાયા તળે . એ

જ પિવત્ર વાતાવરણમાં આપ

બાલ્યાવસ્, �કશોરાવસ્થા અને ભર�ુવાનીનો કાળ િવતાવ્ય
અને �જ�દ ગીના ત્રીસ વષર્ ગા. અલબ� આ ત્રીસ વષર્
ગાળાના છે લ્લા ક�ટલાક એવા વરસો હતા જયાર� ઇમામે �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ ક�દખાનાની સખ્તી ઉપાડ� રહ્ય ,
પણ એ પહ�લાના ૨૪-૨૫ વષર્ આપને આપના િપદર�
�ુ�ગર્વાર સાથે એકધાયાર્ રહ�વાનો મોકો મળ.

*****
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એમના સમયમાં થઇ ગયેલા બાદશાહ
આપે આપની ઝાહ�ર�

�જ�દગી દરિમ યાન ઘણા

બાદશાહોનો જમાનો જોયો. આપ પેદા થયા ત્યાર� એટલે ક�
�હ.સ. ૧૫૩માં મન્�ુર દવાનક�ની �ુ�ુમ , ત્યાર બાદ �.સ.
૧૫૮માં મેહદ� અબ્બાસીનો દોર અવ્. પછ� અ�ુક્રમે .સ.
૧૬૯માં હાદ� અને ત્યાર બાદ �.સ. ૧૭૦માં હા�ન રશીદ
અબ્બાસી અને૧૯૪માં અમીન અબ્બાસ
રાજગાદ� પર આવ્ય. આપ એ

, ૧૯૮માં મા�ુન

દર� કના દોરમાં આપના

િપદર� �ુ�ગર્વાર તેમજ અલ્વી અને ફાતેમી ઔલાદ સાથે
કાંઇ થ�ું તે પોતાની સગી �ખે જોતા રહ્યા હતા અને ત
એટલે �ુધી ક� આપને ઝેર આપીને શહ�દ કર� દ� વામાં
આવ્ય.

*****
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�નશીની
આપના િપદર� �ુ�ગર્વાર હઝરત ઇમામ �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામ �ણતા હતા ક જમાનાની ��
ુ ુ મત ક�
�ની લગામ હા�નના હાથમાં હતી તે પોતાને આઝાદ�નો
�ાસ લેવા દ� શે ન�હ અને પોતાની આખર� �મર �લમાં
જવાની છે તે વખતે એવી હાલત પેદા થશે ક� અહલે બૈતના
દોસ્તોને તેમનાથી મળવાનો મોકો પણ ન�હ મળે અને
ુ ા હશે તે �ણવા�ું પણ તેમના માટ�
પાછળથી કોણ રહ��મ
અશકય બની જશે. એટલે આપને � �દવસોમાં ક�ટલાક �શે
િનરાંત હતી તે દરિમ યાન અહલે બૈતના પયરવોને પોતાની
બાદ થનારા ઇમામથી પ�ર�ચત કરવાની આપને જ�રત
ુ થઇ. આથી આપે ઔલાદ� અલીને ફાતેમાથી એવા
મહ��સ
સ�ર માણસો � સ્વતંત્ર હ�િસયત ધરાવતા હતા એમને જ
કર�ને તેમની સામે હઝરત અલીરઝા અલ�ય્હસ્સલામન
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ઇમામતની �હ�રાત ફરમાવી દ�ધી અને એક લે�ખત
વિસય્યતના�ું �ુકમ્મલ ક�. �ના પર મદ�નાના સાંઇઠ
દ�નદાર માણસોની ગવાહ� પણ લખાવી. બી� ઇમામો માટ�
આવો એહતેમામ કરવામાં આવ્યો નથ

, અને તે� ું કારણ

સ્પષ્ટ છે ક� એમની સામે ��ુ�ુસી હાલત આપની વફા
વખતે ઉભી થવાની હતી તેવી હાલત બી� ઇમામોને દરપેશ
આવવાની ન હતી.
�હ.સ. ૧૮૩માં ઇમામ �ુસા કાઝીમ
અલ�ય્હસ્સલામ લાંબી �લ ભોગવીને �લમાં જ શહાદ
પામ્યા હત. એમની વફાત વખતે ઇમામે ઝમાના હઝરત
ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામની �મર ત્રીસ વષર્ન.
વા�લદ� મા �દના ઇન્તેકાલ બાદ ઇમામતની �ઝમ્મેદાર
આપના તરફ �ુન્ત�કલ થ. આ તે સમય હતો જયાર� બની
ફાતેમા માટ� પર�સ્થિત ઘણી વણસેલી અને િવરોધાભાસી
હતી.
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હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામન
વફાત બાદ દસ વષર્ �ુધી હા�ની દૌર રહ. એ હઝરત
ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામના વા�લદ� મા�દના વ�ુદન
સાંખી શકતો ન હોતો. તેવી જ ર�તે તેમનો વ�ુ દ પણ ભાર�
હતો પણ યા તો એટલા માટ� ક� ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામ પર � �લ્મો અને સખ્તીઓ કરવામાં
અને તેના પ�રણામે આપ ક�દખાનામાં જ �ુિનયાથી

�ખ્સ

થવાથી જનતાની �દર ��
ુ ુ મતની બદનામી થઇ ગઇ હતી.
તેથી ક� પછ� �ુદ તેઓને તેની બદ સ�ુક�ઓનો

એહસાસ

થયો હોય ક� ગમે તે કારણ હોય. ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામની વફાત બાદ હઝરત ઇમામ રઝ
અલ�ય્હસ્સલામના િ ધ્ �ુલ્લી કોઇ કાયર્વાહ� કરવામા
આવી ન હતી , પણ તે પહ�લાના સમયમાં તો આપની
સતામણી કરવામાં કંઇ પણ ક સર બાક� રહ�વા દ�ધી નથી.
બલ્ક� હઝરતે ઇમામત�ું પદ સંભાળ્�ું ત્યાર� જ આપ�ું
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�ુટં � લી�ું અને ઔરતોના ઝેવર તથા કપડાં �ુ

ધ્ધ લઇ

લીધા. આ બનાવની િવગત નીચે �ુજબ છે :તાર�ખે ઇસ્લામમાં છે ક� હાક�મે એ બહા�ું આગળ
ધ�ુ� ક� મોહમ્મદ �બન �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામે તે
��
ુ ુ મત અને �ખલાફતનો ઇન્કાર કર� દ�ધો છ. તેથી એક
મોટ� સેના ઇસા જ�ુદ�ની સરદાર� તળે મદ�ના એ �ક
ુ મ
આપીને મોકલી ક� અલી અને ફાતેમાની ઔલાદને �બલ�ુલ
તબાહ કરવામાં આવે ક� રાજ સ�ાનો સામનો કરવાનો હોશ
જ બાક� ન રહ�. વળ� મોહમ્મદ �બન �અફરને �ગરફતાર
કર�ને માર� નાખવામાં આવે.
ઇસા જ�ુદ�એ એ �ક
ુ મ પર અમલ કરવા માટ�
�ુરતી કોિશશ કર� અને

દર� ક ર�તે બની ફાતેમાને તબાહ

તથા બરબાદ કયાર . હઝરત મોહમ્મદ �અફર� સખ્
�ુકાબલો કય� પણ છે વટ� �ગરફતાર થઇ ગયા અને ખલીફા
પાસે પહોચાડ� દ� વામાં આવ્ય. ઇસા જ�ુદ�એ સાદાતને �ુટં �
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લીધા બાદ હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
દોલતખાના પર પહ�ચ્યો અને હા�ન રશીદના �ુકમ �ુજબ
આપના દોલતખાનામાં દાખલ થઇને પોતાના હાથે ઔરતોનાં
કપડાં,

ઝેવરાતો વગેર� ઉતારવા ચા�ું

,

ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું એમ નથી થઇ�.ું �ુ ં પોતે તમને
બધો સામાન લાવી આ�ું �ં. પહ�લાં તો એ તે માટ� તૈયાર
નહોતો પણ પછ�થી કહ�વા લાગ્ય , ભલે ત્યાર� એમ જ કર ,
આપ જ ઉતાર� લાવો. આપ ઘરમાં તશર�ફ લઇ ગયા અને
બધા ઝેવરો-ઝવેરાતો અને કપડાં (બદન ઢાંકવા �ુરતી એક
એક ચાદર િસવાય) લાવીને તેના હાથમાં આપી દ�ધા.
ઘરનો બધો સામાન , જણસ, વસ્ �ુ રોકડ એટલે �ુધી ક�
બચ્ચાંઓના કાનના �ુંદા � ધ્ધ તેને હવાલે કર� દ�ધા. એ
મલઉન તે બધો સામાન લઇને બગદાદ રવાના થઇ ગયો.
આ બનાવ આપની ઇમામતના શ�આતના જમાનાનો છે .
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મોહમ્મદ �અફર હા�નની સામે પડ�

, બનાવ

સાથે હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામને કંઇ
સંબધ
ં નહોતો. ઉલ્�ું એ તો પોતાના કાકા હઝરત મોહમ્મ
�બન �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામને ખામોશી અને સબ્
તલ્ક�ન ફરમાવતા હતા અને તે પોતે પણ સ�ાને પડકાર
કરવાના બદલે ખામોશ �વન ગાળતા હતા. પણ એક �દવસ
તેમણે કોઇ નાસબીએ લખેલા છાપા મદ�નાની �દવાલો પર
લાગેલાં જોયાં. હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલા
અને જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ના સંબધ
ં માં
ઘણા અણછાજતા �ુરા શબ્દો લખ્યા હ. એમને સ�ાનો
સામનો કરવામાં તે છાપા કારણ�ુત થયા. એમની બયઅત
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલા ના શબ્દો
ુ ાલેબીનમાં લખે છે ક�
કરવામાં આવી. અ�ુલફ� મતાલે��
હઝરત મોહમ્મદ �બન �અફર અલ�ય્હસ્સલામ ઘણા
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પરહ�ઝગાર માણસ હતા. એ નમાઝ પઢવા નીકળતા હતા
ત્યાર� એમની સાથે સાલેહ અને પરહ�ઝગાર માણસો રહ�ત.
અલ્લામા શબલં� લખે છે ક� અફવાન �બન
યહ્યાએ હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામને ક�ું
મૌલા અમને આપના બારામાં હાક�મથી બ�ુ ભીિત રહ� છે ક�
એ આપના સાથે એવો સ�ુક ન કર� � આપના વા�લદ�
મા�દ અલ�ય્હસ્સલામ સાથે કય� હ. આપે ફરમાવ્�ું તમે
એ ડર તમારા �દલમાંથી કાઢ� નાખો. એ તો � કરવાનો છે
તે કરશે જ પણ ફાવશે ન�હ અને થ�ું પણ એ�ું જ ક� હાલત
એવી ઉભી થઇ ક� એના હાથ જ બંધાઇ ગયા અને એનાથી
કંઇ કર� શકા�ું ન�હ. એની મજ�ુર�નો એ પરથી ખ્યાલ
આવી શક� છે ક� ખા�લદ �બન યહ્યાએ તેને ઉશ્ક�રવા પ્
કય� અને ક�ું ક� આ ઇમામ રઝાએ પણ પોતાના બાપની
�મ પોતાની ઇમામતની �હ�રાત કર� છે અને પોતાને
જમાનાના ઇમામ કહ� રહ્યા . તેણે ક�ું ક� તાર� એથી �ું
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મતલબ છે એ જ ને ક� અમે એ બધાને કત્લ કર� નાખી.
પણ સાંભળ� લે હવે �ુ ં એમ નથી કરવાનો.
જો ક� ખલીફાએ સંજોગોને કારણે લાચાર બનીને
કોઇ પગ�ું લેવા તૈયાર ન હોવા છતાં સાદાત પ્રત્યે એ
સખ્ત �ુશ્મની અને આજ �દન �ુધી � વતાર્વ કય� હતો તે
કારણે એના કમર્ચાર�ઓ અને અિધકાર�ઓ તેમજ બી� લોકો
� હ�ુમતને રા� રાખવાની ખ્વાહ�શ ધરાવતા હતા તે
અહલેબૈત સાથે સારો વતાર ્વ રાખવા તૈયાર ન હોય એ
સમ� શકાય તેવી વાત છે અને તેથી તેઓ આઝાદ�ની સાથે
ઇમામ પાસે ઇલ્મનો લાભ મેળવવા માટ� આવતા જતા થઇ
શ�ા ન હતા

,

તેમજ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને પ

ઇસ્લામના સાચા અહકામ યા પ્રચારના મોકાઓ પણ જો
તેવા �ટથી હાિસલ થઇ શ�ા નહોતા.
હા�નની હાલત એના બંને �ુત્રો અમીન અન
મા�ુન વચ્ચેની આપસની હર�ફાઇ અને વેરઝેરના કારણે
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ઘણીજ બે�તુ ્ફ�માં વીત. અમીન એની પહ�લી પ�ત્નથી થયો
હતો. � શાહ� ખાનદાનની એટલે ક� મન્�ુર દવાનક�ની પૌત્
હતી. એટલે આરબ સરદારો બધા એના તરફદાર હતા.
મા�ુન એક અજમી લ�ડ�ના પેટ� પેદા થયો હતો એટલે
દરબારના અજમી લોકો તેના હ�માયતી હતા. બંને વચ્ચેની
ખ�ચતાણ હા�નના માટ� માથાના �ુ:ખાવા�ું કારણ બની ગ�ુ.ં
એમાંથી બચવા માટ� એણે પોતાની સમજ �ુજબ આ માગર્
કાઢ�ો. રાજને બે ભાગમાં વ્હ�ચી દ��ુ. રાજધાની બગદાદ
અને તેની આ�ુ બા�ુ નો અરબી પ્રદ�શ �વા ક� શ , િમસર,
�હ�ઝ, યમન વગેર� એણે અમીનના નામ પર કર� દ�ધા
અને �ુવ્ના દ�શો �વા ક� ખોરાસા
ર

, � ુકર ્સ્તાન વગેર

મા�ુનના નામ પર કર� દ�ધા.
આ વહ�ચણી એ વખતે કારગર ઠરત ક� બંને પક્ષ
"�વો અને �વવા દોની નીિતને વર� લા ક� અ�ુસરતા હોય ,
પણ �યાં સ�ા�ુખ જ �વનનો �ુખ્ય આશય હોય અને �યાં
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બની ફાતેમાના િવ� ધ્ દર� ક પ્રકારના અત્યાચાર� �ૃત્યો
�લ્મોની �ું�ઇશ પેદા થતી હોય ત્યાં �ુદ બની અબ્બાસ
એક ઘરમાં બે ભાઇઓ એક બી�ની સામે આથડ� અને એક
બી� સામે આક્રમક પગ�ું ભરવા તૈયાર થઇ �ય ત્યા
પ�રણામ ખરાબ જ આવી શક�.
પ�રણામ એ આવ્�ું ક� અ�હ હા�નની �ખ બંધ
થઇ અને ત્યાં બંને ભાઇઓ વચ્ચે ખાના જંગીના ભડકા ભ�ુક
ઉઠ�ા. �તે ચાર વષર્ની �ુનર �� પછ� મા�ુન કામ્યાબ થય
અને તેનો ભાઇ અમીન �હ.સ. ૧૯૮ના મોહરર ્મ મહ�નામાં
તલવારનો ભોગ બની ગયો અને મા�ુનની સ�ા તમામ
અબ્બાસી રાજપ્રદ�શો પર સ્થાિપત થ.
એ હક�ક ત છે ક� આપની ઇમામતના દસ વષર્
હા�ન રશીદના સમયમાં િવત્યા હોવા છતાં પણ ઇસા
જ�ુદ�ની �ુટં બાદ એણે આપના તરફ તદ્દન મૌન ધાર
કર� લી�ું હ� ું અને આપને રં �ડ�ા ન હતા. બલ્ક� ખ�ં કહ�એ
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તો એ રં �ડ� શક� તેવી હાલતમાં ન હતો અને તેના બે
કારણો હોવા�ું જણાય છે . એક બાહ્ય અને એક �ત�.
બાહ્ય કારણ એ ક� આ દસ વષર્ના શ�આત
જમાનામાં એ બરમક� ખાનદાનની જડ ઉખેડ� નાખવાના
કામમાં ગકર ્ થઇ ગયો હત. પછ� રાફ�આ �બન લયસ �બન
તૈયારનો બળવો શમાવવામાં એ એટલો વ્યસ્ત થઈ ગય
હતો ક� બી� કોઇ કામ તરફ ધ્યાન આપવાની પણ તેને
�રસદ નહોતી. આ બળવો સમરકંદમાં �ગ્યો અને તેની
આગ છે ક માવરા ઉ�હર અને અરબી ઇલાકાઓ �ુધી ફ�લાઇ
ગઇ હતી.
�ત�રક કારણ એ છે ક� પોતાના બંને �ુત્રો વચ્
સલ્તનતની વહ�ચણી કર� આપવા બાદ માત્ર નામનો
બાદશાહ રહ�વા પામ્યો હતો અને એટલો મજ�ુર બની ગયો
હતો ક� કોઇ કામ પોતાના ઇ�ખ્તયારથી કર� શ

તો નહોતો.

વળ� ઘણી કફોડ� અને તંગીની દશામાં એ પોતાની �જ�દગીના
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દહાડા કાપી રહ્યો હ. સેબાહ િતબર��ું બયાન છે ક� હા�ન
ખોરાસાન જઇ રહ્યો હતો ત્યાર� �ું નહ�રવાન �ુધી તે
વળાવવા ગયો. રસ્તામાં એણે મને ક�ુ , સેબાહ હવે પછ� �ુ ં
તમને �વનમાં તો ન�હ મ�ં. મ� ક�ું આપ એવો ખ્યાલ ન
કરો. ઇન્શાઅલ્લાહ તમે જ�ર સફરથી હ�મખેમ પાછ
પધારશો. એણે મને તેના જવાબમાં ક�ું � ું એટલા માટ� આમ
કહ� છે ક� કદાચ તને માર� ખર� હાલતની �ણ નથી. આવ
તને �ુ ં કંઇક બતા�ુ.ં પછ� રસ્તો કાપીને મને એક ઝાડ તળે
લઇ ગયો અને પોતાના માણસોને જતા કયાર ્ બાદ પોતાના
શર�ર પર�ું કપ�ું હટાવીને મને પોતા�ું પેટ દ� ખાડ�ુ.ં પેટ
પર એક ર� શમના કપડાનો �ુકડો વ�ટાએલો હતો અને તેનાથી
આ�ું બદન એણે

કસી લી�ું હ�.ું એ બતાવીને એણે મને

ક�ુ,ં �ુ ં �ુદ્દતથી �બમાર  , મારા આખા બદનમાં દદર ઉઠ� છે .
પણ કોઇને મારો હાલ કહ� શ

કતો નથી. મારા બંને �ુત્ર

તરફથી તેમનો એક એક કા�રન્દો મો�ુદ છ. મા�ુન તરફથી
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મસ�ર અને અમીન તરફથી બખ્તી�ુ. આ લોકો

�ાસ

�ુધ્ધની ગણતર� રાખે છે . � ું માનતો ન હોય તો તને એનો
હમણાં જ પ્રત્યક્ષ �ુરાવો. જો � �ુ ં મારા ચાકરોને
ઘોડો લાવવા કહ�શ. "એ લોકો એક કમજોર ઘોડો મારા માટ�
લાવશે �ના પર બેસીને �ુ ં ઓર �બમાર થઇ ��. એટ�ું
કહ�ને તેણે ઘોડો મંગાવ્યો તો ખર�ખર એણે ક�ું હ�ું તેવો જ
માંદલો અને મરયલ ઘોડો તેઓ લઇ આવ્ય. �ના પર એ �ું
ક� ચાં કયાર ્ વગર બેસી ગયો અને મને ત્યાંથી િવદાય કર�ન
��ન તરફ રવાના થઇ ગયો.
ુ
(�મુ ્અ�ઝ�ઝયા)
બહરહાલ હા�ન રશીદની મજ�ુર�ઓ હતી ક� એ
ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ સામે િવરોધી કાયર્વા
કરવા અશકત હતો. આખર� �હ.સ. ૧૯૩ની શ�આતમાં મરણ
પામ્ય.
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અમીન અને મા�ુન સંબધ
ં ે ઇિતહાસ નવેશો�ું
કહ�� ું છે ક� મા�ુન તો કંઇક �શે સમજ�ુઝ ધરાવતો અને
સારા ચા�રત્રનો માણસ હતો પણ અમીન તો �

જ

એશઆરામ કરનાર અને ખરાબ પ્ર�ૃિતનો હ. એણે તો
રાજગાદ� પર આવતાની સાથે દ� શભરમાંથી દર� ક �તના
બા�ગરો, િવ�ુષકો, ન�ુ મીઓ અને જોશીઓને બોલાવીને
પોતાની પાસે એકઠા કર� દ�ધા. �પવાન ઔરતો

, �ુદર
ં

ગાિયકાઓ, �હજડાઓ વગેર�ને ભાર� ભાર� રકમો આપીને
પોતાની તહ�નાતમાં રાખી લીધા.

*****
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ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલા
અને હા�ન રશીદ અબ્બાસ
હા�ન રશીદના

જમાનામાં ઇમામ અલી રઝા

અલ�ય્હસ્સલામ હજ કરવા મકકા તશર�ફ લઇ ગ. એ વષ�
હા�ન પણ હજ કરવા આવેલ. ખાનએ કાઅબામાં દાખલ
થયા બાદ હા�ન એક દરવા�થી બહાર નીકળે લ અને આપ
બી� દરવા�થી. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે તેને જોઇન
ફરમાવ્�ુ, આ બી� દરવા�થી નીકળનાર � અમારાથી �ુર
જઇ રહ�લ છે તે �ુંક વખતમાં એ અને �ુ ં બંને � ુસમાં એક
જગ્યાએ હ�ુ. �ુસા �બન ઇમરાન�ું કહ�� ું છે ક� એ

જ વરસે

હા�ન રશીદ મદ�ના �ુનવ્વરા ગયો અને ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામે તેને �ુત્બો આપતા સાંભળ�ને ક�ું ક� �ુંકમ
જ અમે બંને એક જ મકબરામાં દફન થ�ુ.ં

*****
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હઝરત ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામ મઝહબે ઇમાિમયાન
ુ દ્દ હતા
�જ
હદ�સોમાં છે ક� દર સો વરસે એક �ુજ�દ્દદ �હ�
થાય છે . �ુલ્�ું છે ક� � ઇસ્લામના �ુજ�દ્દદ હશે તેના
માનનારા એના મસલક (પંથ) પર ચાલતા હશે તેમજ એના
ઉ�ુલ અને ��અને વખાણનારા હશે. �ુજ�દ્દદનો � �ુન્યા
મઝહબ હશે , એના માનનારાઓનો પણ એ જ મઝહબ હશે.
હઝરત ઇમામ અલી રઝા

અલ�ય્હસ્સલ ખર� ખર ફરઝંદ�

ર�ુલે ઇસ્લામ હત. તે એ જ મસલક પર ચાલતા હતા ક� �
મસલકની �ુન્યાદ પયગમ્બર� ઇસ્લામ અને હઝરત અ
અલ�ય્હસ્સલામે કાયમ કર� હ.
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અલ્લામા ઇબ્ને અસીર �ુઝર� પોતાના �ુસ્
�મેઉલ ઉ�ુલમાં લખે છે ક� હઝરત ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામ ત્રી� સદ�ના અને અલ્લામા �ુલયની
સદ� હ�જર�માં મઝહબે ઇમાિમયાના �ુજ�દ્દદ હ. અલ્લામા
કૌનવી અને �ુલ્લા �ુબીને તેમને બી� સદ� હ�જર�ના લખ્ય
છે . મોહ�દ્દસે દહ�લ , શાહ અબ્�ુલ અઝીઝ ઇબ્ને અસીરન
કથનને ટાંક�ને જણાવે છે ક� �મેઉલ ઉ�ુલના

કતાર ્ ઇબ્ને

અસીર �ુ ઝર�એ ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
ઇમાિમયા મઝહબના ત્રી� હ�જર� સદ�ના �ુજ�દ્દદ કહ.
બાઅઝ અહલે �ુ� તના આ�લમોએ આપને બી� અને ત્રી
સદ� �હજર�ના �ુજ�દ્દદ બતાવ્યા. બંનન
ે ી વાત સહ� છે .
કારણ ક� બી� સદ�માં આપની િવલાદત અને ત્રી� સદ�મા
આપની વફાત થઇ.

*****
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હઝરત ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામની આદ
અલ્લામા શબલખી ઇબ્રાહ�મ �બન અબ્
જણાવે છે ક� હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામે કદ
પણ કોઇની સાથે વાતચીતમાં સખ્તી નથી કર� અને કોઇની
વાત કાપી નથી. વાત કરનાર જયાર� પોતાની વાત �ુર� કર�
લે ત્યાર� જ પોતે શ� કરત

, કોઇની હાજત �ુર� કરવામાં

�ુરતી કોિશશ કરવામાં કમી ન કરવી

, કોઇ સાથે બેઠ�લા

માણસ સામે પોતાના પગ લાંબા કર�ને ન બેસ�ું

, મહ�ફ�લ

બેઠ� હોય ત્યાર� તક�યો લગાડ�ને ન બેસ�ુ. આ બધી આપના
આચાર અને ટ� વોની �ુબીઓ હતી. આપે પોતાના નોકરને
કદ� હલકા શબ્દો નથી કહ , બી� વાતો તો જવા દો , મ�
કદ� આપને �ું કતા ક� નાક સાફ કરતા પણ નથી જોયા

,
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�ાર� ય જોરથી હસતા ન�હ. હસવાનો પ્રસંગ હોય તો આ
ફકત તબસ્�ુમ ફરમાવત. �ુશ અખલાક�

, િવનય અને

નમ્રતાની એ હાલત હતી ક� દરબાન અને ગાડ� હાંકના
�ુધ્ધને સાથે દસ્તરખાન પર બેસાડત. રાતે ઓ�ં �ુતા
અને વળ� રાતોમાં સાંજથી સવાર �ુધી શબબેદાર� કરતા.
ઘણીવાર રોઝાથી જ રહ�તા , પણ દર મહ�નામાં ત્રણ રોઝ
રાખવા એવા છે ક� �ણે હંમશ
ે ા રોઝા રાખ્ય. આપ �ુષ્કળ
ખયરાત કરતા અને આ નેક��ું િપ્રય કામ મોટા ભાગે રાતન
�ધકારમાં જ આટોપતા. ગરમીમાં આપ�ું બીછા�ું �ના પર
આપ બેસીને ફતવો આપતા ક� મસાઇલ બયાન ફરમાવતા તે
�ુણપાટ�ું રહ�� ું અને

શરદ�માં કામળો રહ�તો. આપ

��
ુ ુ મતના વલી અહદ થયા ત્યાર� પણ આપની રહ�ણ-કરણી
એ �ુજબ જ હતી. ઘરમાં આપ �ડા અને બરછટ કપડા
પહ�રતા અને કોઇ કામ માટ� બહાર જતા ત્યાર� સારો પહ�રવેશ
રાખતા. એક વખત આપને કોઇએ ક�ું , ��
ુ ર આટલો ઉમદા
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�લબાસ ક�મ રાખો છો ? આપે �દરનો �લબાસ બતલાવીને
ક�ું ક� સારો �લબાસ �ુિનયાવાળાઓ માટ� અને કામળો �ુદા
માટ� છે .
અલ્લામા મો�ુફ ફરમાવે છે ક� એક વખત આપ
હમામમાં તશર�ફ લઇ ગયા. એક લશ્કર� માણસ હમામમાં
આવ્ય. એણે પણ નાવા�ું શ� ક�ુ.� �ુસ્લ દરિ

યાન એણે

હઝરત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને ક� , જરા મારા બદન પર
પાણી ર� ડો તો. આપે તેમ કર�ું શ� ક�ુ� ત્યાં તો એક માણસે
ક�ુ,ં ઓ લશ્કર , �ું ફરઝંદ� ર�ુલથી સેવા લઇ રહ્યો 

?

અર� આ તો ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ . એ
સાંભળતાંની સાથે એ આપના પગમાં પડ� ગયો અને માફ�
માંગવા લાગ્ય.
એક મદ� બલ્ખી

�રવાયત કર� છે ક� �ુ ં એક

�ુસાફર�માં હઝરતની સાથે હતો. એક જગ્યાએ અમે જમવા
બેઠા તો આપે બધા �ુલામોને ક� �માં હબ્શી પણ હતા તેમને
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બોલાવીને સાથે એક જ દસ્તરખાન પર બેસાડ�. મ� ક�ું

,

મૌલા એમને અલગ બેસાડવામાં આવે તો કંઇ હર કત છે ?
આપે ફરમાવ્�ું શા માટ� એમને અલગ બેસાડવ. આપણે
બધા સરખા છ�એ, બધાના મા-બાપ એક છે . એટલે ક� આદમ
અને હવ્વા પણ એક જ છ. જઝા સઝા આમાલ પર મો�ુફ છે
તો પછ� ભેદભાવ શા માટ� ? આપના એક ખા�દમ યાિસર�ું
કહ�� ું છે ક� આપનો એવો તાક�દ� �ક
ુ મ હતો ક� �ુ ં આ�ું અને
કોઇ ખા�દમ ખાતો હોય તો તેણે ખાતા ખાતા હરગીઝ માર�
તાઅઝીમ માટ� ઉભા થ�ું નહ�.
મોઅમ્મર �બન ખાલીદ�ું કહ��ું છે ક� જયાર� પણ
દસ્તરખાન �બછાવવામાં આવ�ું તો આપ દસ્તરખાન પ
આવેલી દર� ક વાનગીમાંથી એક એક �ુકમો અલગ કાઢ�
લેતા અને તે િમસ્ક�નો અને યતીમોને મોકલી દ�તા હત.
શયખ સ�ુક લખે છે ક� આપે એક જણના સવાલના જવાબમાં
લખ્�ું હ�ું ક�"�ુ�ગ� તકવાથી છે . � મારાથી વધાર� �ુ�ક�
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છે તે મારાથી વધારો સારો છે . એક માણસે આપથી દરખાસ્ત
કર� ક� આપ મને આપની હ�િસયત �ુજબ ઇનાયત ફરમાવો.
આપે ફરમાવ્�ુ, �ુ�શ્કલ છ. પછ� એણે અરજ કર� વા�ં માર�
હ�િસયત �ુતા�બક આપો. આપે ફરમાવ્�ું ક� એ  કય છે અને
પછ� આપે તેને બસો અશરફ�ઓ આપી. એક વખત આપે
નવમી �ઝલ્હજ એટલે ક� અરફાના �દવસે રાહ� �ુદામાં પોતા�ું
આ�ું ઘર �ુટાવી દ��ું એ જોઇને મા�ુનના વઝીર ફઝલ
�બન �ુહયલે ક�ું

,

હઝરત આ તો પોતાને �ુ

કસાન

પહ�ચાડવા ��ું છે . આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું ગરામત નથ.
ગનીમત (ઇનામ) છે . �ુ ં તેના બદલામાં �ુદાથી નેક� અને
"હસના લઇશ. આપના �ુલામ યાિસર�ું કહ�� ું છે ક� એક
�દવસ અમે બધા ફળ અધાર ્ ખાઇને ફ�ક� દ�તા હત. અમાર�
આ ખાવાની ર�ત જોઇને ફરમાવ્�ુ

, "અલ્લાહની નેઅમતો

ઝાયેઅ (બરબાદ) ન કરો , ઠ�ક ર�તે ખાઓ અને બચી �ય
તે કોઇ મોહતાજને આપી દો.
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આપ ફરમાવતા ક� મ�ુ રથી પહ�લા મ�ુ ર� નકક�
કર� લો. કારણ ક� ઠ�રવેલી મ�ુ ર� ઉપરાંત � કંઇ �ુકવવામાં
આવશે તે તેને ઇનામ સમજશે. �ુલી�ું બયાન છે ક� આપ
�ુ�રુ માં મોટા ભાગે �હ�દ� ઊદ (લોબાન)નો ઉપયોગ કરતા
હતા. તેમજ �ુશ્ક અને �ુલાબ�ું પાણી વપરાશમાં લેતા હત.
�ુશ્�ુના પણ આપ ઘણા શોખીન હત. સવારની નમાઝ
અવ્વલ વખતે પઢતા હત. ત્યાર બાદ સજદામાં ચાલ્યા જત
અને તેને બ�ુ જ � ુલ આપતા હતા. ત્યાર બાદ લોકો સમક
બોધ અને િશખામણની વાતો કહ�તા. �ુલમ
ે ાન �બન
�અફર�ું કહ�� ું છે ક� આપ આપના બાપ દાદાઓની પેઠ�
ખ�ુ રને બ�ુ પસંદ ફરમાવતા. આપ રાત �દવસમાં હ�ર
રકાત નમાઝ પઢતા હતા. આપ �બસ્તર પર જયાર� પણ
લેટતા ત્યાર� �ખ િમ�ચાઇ �ય ત્યાં �ુધી �ુરઆને મ�
પઢતા રહ�તા હતા. �ુસા �બન અય્યાન�ું કહ��ું છે ક� રોજ
મગર�બના સમયે ઇમામે વ

કતની પાસે મોહ�બ અને
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દોસ્તોના આમાલ પેશ થાય છ. અગર કોઇ �ુનહ
ે ગાર હોય છે
તો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ

તે ના માટ� ઇસ્તેગફાર કર� છ.

અલ્લામા િતબ્રી કહ� છે ક� આપની સામે જયાર� પણ ક
આવ� ું તો આપ ઓળખી લેતા ક� મોઅિમન છે ક� �ુના�ફક.
અલ્લામા મોહમ્મદ રઝા લખે છે ક� આપ પ્રત્યેક સવ
જવાબ �ુરઆને મ�દથી આપતા હતા.
એક �દવસ હઝરત ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામે અમીન અને મા�ુન પર નઝર કર�ન
ફરમાવ્�ુ, �ુંક વખતમાં મા�ુન અમીનનો વધ કરશે અને થ�ું
પણ તેમજ. અમીન અબ્બાસી૨૩ મોહરર ્મ �.સ. ૧૯૮માં
ચાર વષર્ આઠ મહ�ના રાજપદ ભોગવીને મા�ુન રશીદના
હાથે કત્લથયો.
�સ
ૈ �બન �ુસા�ું બયાન છે ક� અમે એક જગ્યાએ
ુ ન
વાતો કરતા બેઠા હતા. એટલામાં �અફર �બન ઉમર અલઅબદ� ત્યાં થઇને નીકળ્. અમે તેની િશકલ શબાહત જોઇને

િસરતે અઈમ્માહ- 1111

www.hajinaji.com

તેના િવષે વાતો કરવા લાગ્ય. હઝરત ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્ , �ુંક વખતમાં એ દોલતમંદ અને
રઇસ બની જશે અને એની હાલત તદ્દન બદલાઇ જશે અન
તેમજ થ�ુ.ં તે એક મહ�નાની �દર મદ�નાનો ગવનર્ર બની
ગયો.
�અફર �બન સોહ�લથી આપે ફરમાવ્�ુ

, તાર�

�ીને બે જો�ડયા બાળકો અવતરશે. એક�ું નામ અલી અને
બી��ું નામ ઉમ્મે ઉમર રાખ. પછ� એમ
�અફર� પોતાની માને ક�ું

,

જ થ�ું એટલે

આ ઇમામ અલી રઝા

અલ�ય્હસ્સલામે શા માટ� ઉમ્મે ઉમર નામ ક�ું 

? એણે

ક�ુ,ં તાર� દાદ��ું એ નામ હ�.ું હઝરતે એના નામ પર તે� ું
નામ રાખવા�ું ફરમાવ્�ું છ.
આપે એક માણસ તરફ જોઇને ફરમાવ્�ુ

, એને

માર� પાસે લઇ આવો. જયાર� લાવવામાં આવ્યો તો આપે
તેને ક�ું , � ું વસીય્યત કર� લે અને અમર� હતમી(મોત)
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માટ� તૈયાર થઇ �. આપના આ ફરમાવ્યાના ત્રી� �દવ
એ માણસ મર� ગયો.
અલ્લામા અબ્�ુરર્હમાન લખે છે ક� એક મા
�ુરાસાન જવાનો ઇરાદો કર�ને ઘર� થી નીકળ્ય , જતી વખતે
એની છોકર�એ તેને પોશાક

આપ્યો ક� તેને વહ�ચીને એક

ફ�રોઝો લાવવા ક�ું એ કહ� છે ક� �ુ ં મકામે મરદતયન
પહ�ચ્યો તો ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામના એક ખા�દ
મને ક�ું ક� અહલે બૈતના એક દોસ્તદાર�ું મરણ થઇ ગ�ું છ.
એટલે તારો પોશાક મને વેચાતો આપ ક� �થી �ુ ં કફનમાં
તેનો ઉપયોગ ક�ં. એ મદ� �ુફ�એ ક�ું માર� પાસે વેચવા માટ�
કોઇ પોશાક નથી. ખા�દમે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને વા
કર�. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું હ, એની પાસે ફર�થી
�, મારા સલામ આપ અને કહ� ક� તાર� છોકર�એ પોશાક
વહ�ચીને ફ�રોઝો ખર�દવા માટ� � �લ્લો આપ્યો છે ત
ુ
વેચાતો આપી દ� . જયાર� તેણે એ પ્રમાણે ક�ું તો એ ઘણો
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અજબ થયો અને �લ્લો વેચાતો આપી દ�ધ
. એ �ુફ��ું કહ�� ું
ુ
છે ક� મ� એમ િવચાર�ને ક� તે ઘણા સાહ�બે કમાલ છે

,

એમનાથી ક�ટલાક સવાલો �ુછવા�ું મને મન થ�ું પણ
એમના દર� દવલત પર લોકોની એટલી ભીડ લાગેલી હતી ક�
�ુ ં દરવા� �ુધી પહ�ચી શ�ો ન�હ અને �ુર ઉભો ઉભો
િવચાર કર� રહ્યો હતો ત્યાં એક �ુલામે આવીને કાગળ મા
હાથમાં �ુકયો અને ક�ુ:ં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું
ક� � ું સવાલો �ુછવા માગતો હતો તેના આ કાગળમાં જવાબો
લખેલા છે . મ� જયાર� એ કાગળ જોયા તો ખર� ખર મ� �ુછવા
ધાર� લા બધા સવાલોના તેમાં જવાબ મો�ુ દ હતા.
રય્યાન �બન સલત�ું બયાન છે ક� �ું ઇમામ રઝા
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થ. મારા �દલમાં એમ
હ� ું ક� �ુ ં આપની પાસેથી પોતાના માટ� પહ�રણ અને એ
�દરહમો માગીશ ક� �મના પર આપ�ું નામ કોતર� � ું હોય.

િસરતે અઈમ્માહ- 1114

www.hajinaji.com

મારા હાજર થવાની સાથે જ આપે �ુલામને ફરમાવ્�ુ, આમને
બે પહ�રણ અને મારા નામ કોતર� લા િસકકા આપો.
એક વેપાર�ને �કરમાનમાં ડા�ુઓએ પકડ� લીધો
અને મોઢામાં એટલો બરફ ભર� દ�ધો ક� તે� ું જડ�ુ ં બેકાર
બની ગ�ુ.ં એણે ઘણા ઇલાજ કયાર ્ પણ જડબા સારા ન જ
થયા. એક �દવસ એના �દલમાં િવચાર આવ્યો ક� માર� જનાબે
ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં જઇને ઇલાજન
અરજ કરવી. એ િવચારમાં ને િવચારમાં જ રાતે �ુઇ ગયો.
એ કહ� છે ક� મને ખ્વાબમાં એમ લાગ્�ું ક� �ણે �ું સેવામા
ઉપ�સ્થત �ં અને આપ મને ફરમાવી રહ્યા. ક�ુની, શાતરા
અને િનમક પલાળ� એના ત્રણ ચાર વાર કોગળા કરો ત
ઇન્શાઅલ્લાહ જડબા સારા થઇ જ. પછ� �ુ ં ખ્વાબમાંથી
�ગીને હઝરતની સેવામાં હાજર થયો ત્યાર� હઝરતે મને
ફરમાવ્�ુ, તમને ખ્વાબમાં બતાવવામાં આવ્યો જ તમારો
ઇલાજ છે . એણે ક�ું કહ� ક� મ� મારા ખ્વાબની વાત આપના
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પાસે નહોતી કર� લ તે છતાં આપે ઉપર �ુજબનો જવાબ
આપ્યો હત. અલ્લામા અરબલી લખે છે ક� આપે � દવા
બતાવી તેમાં આ ચીજો હતી : ઝીરા�કરમાની , શાતરા અને
િનમક.
અ�ુ ઇસ્માઇલ િસ�ધી�ું બયાન છે ક� મ� આપની
સેવામાં અરજ કર� ક� મૌલા મને અરબી ભાષા નથી
આવડતી. આપે મારા હોઠ પર દસ્તે �ુબારક ફ�રવીને મને
અરબી બોલતો કર� દ�ધો.
એક હા�એ આપને ઘણા સવાલો કયાર . આપે
બધા સવાલોના જવાબ આપ્યા બાદ ફરમાવ્�ું તમન
એહરામના �લબાસ િવષે શંકા હતી એ સવાલ તો તમે �ુછયો
જ ન�હ. એણે ક�ું , અર� હા , મૌલા એ તો �ુ ં �ુછવા�ું સાવ
િવસર� ગયો. આપે જવાબ આપતાં ફરમાવ્�ું એ મખ્�ુ
�લબાસમાં એહરામ �ુ�સ્ત છ.
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આપે જમીનની માટ� �ુઘીને
ં
પોતાની કબરની
જગ્યા બતાવી દ�ધ.
એક િવ�વસનીય માણસ�ું કહ�� ું છે ક� ચકલાઓ�ું
એક �ંડ આપની પાસે ચીચયાર�ઓ પાડ� ર�ું હ�.ું �ુ ં તે
વખતે આપની પાસે ઉભો હતો. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે મન
�ુછ�ું �ણો છો આ ચકલાં �ું કહ� રહ્યાં 

? મ� જવાબ

આપ્યો એ તો �ુદ , તેના ર�ુલ અને ર�ુલના ફરઝંદ જ
�ણી શક� છે . આપે ક�ું એ �ંડ�ું કહ�� ું છે ક� એક સપર્
આવ્યો છે અને તે અમારા બચ્ચાંઓને ખાઇ જવા માગે .
આપ �વ એને શોધીને માર� નાખો. એટલે �ુ ં તે જગ્યાએ
ગયો અને સપર્ને માર� નાખ્.
અલ્લામા રઝા લખે છે ક� એક વખત �ુકાળ
પડ�ો. આપે �ુઆ કર� , વાદળા થયા. લોકો જોઇને �ુશ થઇ
ગયા. આપે ફરમાવ્�ુ, વાદળનો કટકો ફલાણી જગ્યા માટ� છે
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અને આમ ક�ટલીયવાર થ�ુ.ં આખર� જયાર� વાદ�ં આવ્�ું
ત્યાર� આપે ક�ું એ અ�હ વષર્શે અને તેમજ થ�.
અલ્લામા િતબર� લખે છે ક� એક �દવસ આપ
આપની ખેતીની જમીન પર તશર�ફ લઇ ગયા. જતી વખતે
સાથીઓને ક�ું વરસાદનો સામાન સાથે લઇ જવો. હસન
�બન �ુસાએ ક�ુ,ં ��
ુ ર સખ્ત ગરમી પડ� રહ� છ. વરસાદનો
તો કોઇ અણસાર �ુધ્ધા નથી જણાતો. આપે ફરમાવ્�ું જ�ર
વરસાદ થશે અને ત્યાં પહ�ચ્યા બાદ �ુરત જ વરસાદ પડવ
શ� થઇ ગયો.

*****
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ુ ે �દ
ુ ા સલ્લલ્લાહ
હઝરત ર�લ
અલય્હ� વ

આલેહ� વસલ્લમ અન

હઝરત અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
૧૮ ખાર� ક
અલ્લામા ઇબ્ને હજર�  ક� અલ્લામા શબલં�
અને અલ્લામા અબ્�ુલ્લાહ લખે છે ક� મોહમ્મદ �બન
�બન હબીબ�ું બયાન છે ક� મ� હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને મારા શહ�રની � મસ્�દમ
હા� ઉતર� છે અને નમાઝ વગેર� પઢ� છે ત્યાં સ્વપ્નામ
જોયા. મ� હઝરતને સલામ કર�. હઝરત પાસે એક થાળ
જોયો �માં ઘણીજ ઉમદા ખ�ૂર રાખેલી હતી. મારા સલામ
પર હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
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વસલ્લમે તેમાંથી ખ�ૂરના અઢાર દાણા ઉપાડ�ને મને
ઇનાયત ફરમાવ્ય. આ સ્વપ્ના પરથી મ� સમ� લી�ું ક� �ુ
અઢાર વષર્ �વતો રહ�.
આ સ્વપ્�ું આવ્યાના વીસ �દવસ બાદ હઝ
ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ મદ�નાથી તશર�ફ લાવ.
આપ એ મસ્�દમાં ઉતયા. સ્વપ્નામાં મ� �યાં હઝરત ર�ુલ
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમને જોયા
ત્યાં લોકો હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામને સલ
કરવા દોડ�ા , �ુ ં દોડ�ો , જો� �ં તો હઝરત એ

જ જગ્યાએ

તશર�ફ ફરમા હતા �યાં મ� હઝરત �રસાલત મઆબને
સ્વપ્નામાં તશર�ફ ફરમાવેલા જોયા હ. આપની પાસે પણ
એક થાળ હતો. આપે મને પાસે બોલાવીને થાળમાંથી એક
�ુઠ્ઠીભર ખ�ૂર આ. મ� ગણી તો સંખ્યામાં એટલી જ હતી
�ટલી મને �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમે આપી હત. મ� અરજ કર� ��
ુ ર થોડ�ક ઓર
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મરહમત થાય. આપે ફરમાવ્�ુ

,

અગર ર�ુલે �ુદા

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મે તમને એથી વધાર�
આપી હોત તો �ુ ં પણ વધાર� આપત.

*****
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
ઇલ્મી કમા
મોહમ્મદ �બન ઇસા  કતી�ું બયાન છે ક� મ�
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામથી � મસઅલા લખીને �ુછાવેલા હત
અને આપે તેના � જવાબ આપ્યા હતા તેની ગણત્રી કર�
તેની સંખ્યા અઢાર હ�ર જણા. �ુમ્અ� ુઝઝેયાના ક્તાર્ લખ
છે ક� હઝરાત અઇમ્મએ તાહ�ર�નની ખ�ુિસયાતોમાં આ વાત
ઐિતહાિસક �ુરાવા તથા હદ�સ અને �વન ચ�રત્રન
�ુસ્તકોની િવ�ાસપાત્ર સનદો પરથી સા�બત થાય છે ક
�ુિનયાવાળાઓને આપ હઝરતોની તકલીદ અને એહકામની
અ�ુસરણીનો ઘણો ઓછો શરફ હાસીલ હતો તે છતાં

દર� ક

પોતાનો અને પરાયો આપ હઝરાતને બધા �ુદાઇ ઇલ્મો અને
અસરાર� ઇલાહ�ના ભંડાર સમજતો હતો. વળ� � આલીમો
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અને ફા�ઝલ લોકો આપના સમક હોવાનો દાવો કરતા હતા
તેઓ પણ ઇલ્મી બેહસો અને મજ�લસોમાં આપની સામે
અદલના પ્રિતક�પે �ુંટણ ટ�કવીને ઇલ્મી મસાઇલ હાિ
કરતા હતા. �બીર �બન અબ્�ુલ્લાહ અન્સાર� અને હઝ
ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હદ
સાંભળવાના બનાવો હદ�સની બધી �કતાબોમાં મહ�ઝ છે . એ
જ ર�તે અ�ુ � ુફયલ આમર� તથા સઇદ �બન ખબીર
(આખર� સહાબી)ના તફસીલી � ૃતાંતો � આ લોકોના
એહવાલમાં મળ� આવે છે તે �વન ચ�રત્રના અન
ઇિતહાસના �ુસ્તકોમાં લખેલા અને �ણીતા છ. સહાબીઓ
પછ� તાબેઇન અને તબેતાબેઇન આવે છે અને એ લોકોની
ફ� ઝયાબીની એ જ હાલત છે . શોઅબી, ઝહર�, ઇબ્ને �ુતયબ,
�ુફયાન �ુર� , ઇબ્ને શયબ , અબ્�ુરર્હમ, અકરમા, હસન
બસર� વગેર� વગેર�. તેઓને હાલના

જમાનાની ઇસ્લામી

�ુિનયામાં દ�િનયાતના પેશવાઓ અને �ુકદ્દસ સમજવામા
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આવે છે તે બધાના બધા જ એ હઝરતોના ફ� ઝના
ઝરણાંઓથી ઇલ્મ હાસીલ કરનારા હત.
ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામને સારા સંજોગવશા
પોતાના ઇલ્મ અને ફઝલને �હ�ર કરવાના વધાર� મોકા
મળ્યા હત , કારણ ક� મા�ુન પાસે આપ �યાં �ુધી પાયે
તખ્ત મરવમાં �બરાજમાન રહ. ત્યાં �ુધી મોટા મોટા
આ�લમો, ફા�ઝલોથી િવિવધ િવદ્યાઓમાં આપની �ણકાર
અને ફઝીલતનો �દાઝો કરાવવામાં આવ્યો અને કંઇ
ઇસ્લામના આ�લમો પ જ મો�ુફ નથી. ય�દ
ુ � અને નસારાના
આ�લમોથી પણ આપનો �ુકાબલો કરાવવામાં આવ્ય. તે
બધા �ુનાઝેરા અને બેહસોમાં એ તમામ લોકો પર આપની
ફઝીલત ને સરસાઇ સા�બત થઇ. �ુદ મા�ુન પોતે અબ્બાસી
ખલીફાઓમાં બધાથી વધાર� જ્ઞાની અને �ફકહનો �ણના
હતો. એ છતાં આપના ઇલ્મનો ઇકરાર કરતો અને તેનો
�સ્વકાર અને એકરાર કરતો હત.
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અલ્લામા ઇબ્ને હજર સવાએક�  હર� કામાં લખે છે
ક� આપ જલાલત અને ક� , ઇઝઝત અને શરફમાં �ણીતા
અને ઉલ્લેખિ ય છે . એ

જ કારણે આપને મા�ુન પોતાના

ખોળ�યાના આત્માને સ્થાને ગણતો હ. એણે � હઝરત
અલ�ય્હસ્સલા સાથે પોતાની �ુખ્તરના િનકાહ કર� આપ્ય
તેમજ દ� શના રાજતંત્રમાં પોતાના ભાગીદાર ગણ. મા�ુન
હંમશ
ે ા દ�નના આ�લમો અને શર�અતના ફક�હોને ઇમામ રઝા
અલ�ય્હસ્સલામના �ુકાબલામાં બોલાવતો અને �ુનાઝેર
કરાવતો, પણ આપ હંમશ
ે ા એ લોકો પર ગા�લબ રહ�તા. �ુદ
ઇરશાદ ફરમાવતા હતા ક� �ુ ં મદ�નામાં હઝરત ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના રોઝા પ
બેસતો. ત્યાંના ઘણા ખરા આલીમો જયાર� કોઇ ઇલ્મ
મસઅલામાં લાચાર થઇ જતાં અને તેમની કંઇ કાર� ફાવતી
ન�હ તો એકમતે માર� તરફ ર�ુ આત કરતા અને �ુ ં તેમને
�ુરતા જવાબો આપીને તસલ્લી કર� દ�ત. અ�ુલ સલ્લત
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ઇબ્ને સાલેહ કહ� છે ક� હઝરત અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ
વધાર� જ્ઞાની માણસ મારા જોવામાં નથી આવ્યા અને મા
પર જ કંઇ મો�ુફ નથી � કોઇ આપની �ઝયારતથી �ુશરર ્ફ
થશે તે માર� પેઠ� જ આપના સવર્શ્રેષ્ઠ જ્ઞાની હોવાની
�ુરશે.

*****
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ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
િનકાહના સમય િવષે સવાલ
ઉ�ુલે કાફ�ના

કતાર િસક્ �ુલ ઇસ્લામ અલ્લા

�ુલયની લખે છે ક� ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામથી મા�ુ
કરવામાં આવ્�ું ક� િનકાહ કયા વખતે કરવા જોઇએ ? આપે
ફરમાવ્�ુ, િનકાહ રાતે કરવા �ુ�કત છે . એટલા માટ� ક� રાત
લઝઝત, મઝા અને આરામ માટ� બનાવાવમાં આવી છે અને
�ી, �ુ�ષ માટ� મઝા, લઝઝત અને રાહત�ું ક�ન્� છ.

*****
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
ક�ટલીક �રવાયતો અને ક�ટલાક
ઇરશાદો
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામથી બે�ુમા
હદ�સો �રવાયત કરવામાં આવેલ છે . �માંથી ક�ટલીક આ છે :
(૧) બાળકો માટ� માના �ુધથી વધાર� સરસ કોઇ �ુધ નથી.
(૨) િસક� ઉ�મ ચીઝ છે , �ના ઘરમાં િસક� હશે તે મોહતાજ
ન�હ થશે. (૩) દર� ક અનાજમાં એક દાણો જ �શતનો હોય છે .
(૪) �ુનક કા િપ�ને ઠ�ક કર� છે , બલ્ગમને �ુર કર� છ. જ્ઞા
તં� ુઓને મજ�ુત કર� છે . નફસને પાક�ઝા બનાવે છે અને
રં જ તથા ગમને �ુર કર� છે . (૫) મધમાં િશફા છે . અગર કોઇ
માણસ મધનો હદ�યો મોકલે તો પાછો ન ફ�રવતા.

(૬)
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(૭) બનફશા�ું તેલ

માથામાં નાખ�ું જોઇએ. એની તાસીર શરદ�માં ગરમ અને
ગરમીમાં સદર છે . (૮) � માણસ ઝે� ુન�ું તેલ ચોપડશે ક�
ખાશે તેની પાસે ચાલીસ �દવસ �ુધી શયતાન ન�હ આવે.
(૯) િસલે રહમી (સગા સાથે સારો �ુ�કુ ) અને પાડોશીઓ
સાથે સારો વતાર ્વ રાખવાથી માલમાં વધારો થાય છ .

(૧૦)

તમારા બચ્ચાઓની સાત �દવસની �દર ખત્ના કરા. (૧૧)
�ુ મ્આના �દવસે રોઝો રાખવો બી� દસ �દવસ રોઝા
રાખવા બરાબર છે . (૧૨) � માણસ ઓરતને મેહર ન આપે
ક� મ�ુ રની મ�ુ ર� રોક� રાખે અથવા કોઇ માણસને વેચે તેને
બખ્શવામાં ન�હ આવ. (૧૩) �ુરઆન પઢવા, મધ ખાવા અને
�ુધ પીવાથી યાદ શ�ક્ત વધે છ. (૧૪) ગોશ્ત ખાવાથી સા�
થવાય છે અને �બમાર� �ુર થાય છે . (૧૫) નમકથી ખાવાની
શ�આત કરવી, કારણ ક� તેનાથી િસ�ેર �બમાર�ઓથી રક્ષ
મળે છે �માં રક્તિપ�ની બીમાર� પણ શાિમલ છ.

(૧૬) �
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�ુિનયામાં �ુબ ખાશે તે કયામતમાં �ુખ્યો રહ�શ. (૧૭) મ�ુર
િસ�ેર નબીયોનો મનપંસદ ખોરાક છે , તેનાથી �દલ નરમ
થાય છે અને ��ુ સ�ર્ય છ . (૧૮) � માણસ ચાલીસ �દવસ
�ુધી ગોશ્ત ન�હ ખાય તે બદઅખ્લા(ખરાબ સ્વભાવન)
થઇ જશે. (૧૯) ભોજન ઠં�ુ કર�ને લે� ું જોઇએ. ૨૦. ખા�ું
પ્યાલાના �કનારાથી ખા�ું જોઇ. (૨૧) લાંબી �ઝ�દગી માટ�
સારો ખોરાક ખાવો , સારા �ુટ પહ�રવા અને અિત સંભોગથી
બચ�ું લાભકારક છે .

(૨૨) સારા અખ્લાકવાળો માણસ

કયામતમાં પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમ સાથે હશ.

(૨૩) જ � તમાં �ુ�ક� ,

સાર�

ચાલચલગત અને સારા આચારવાળા માણસોની બ�મ
ુ િત
હશે અને જહ �ા મમાં ખાઉધરા લંપટોની બ�મ
ુ િત હશે. ૨૪.
ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ ના કાિતલોને બખ્શવામાં ન
ુ ન
આવે, આપનો બદલો �ુદ �ુદા લેશે.
અલ�ય્હસ્સલામ અન

�સ
ૈ
ુ ન

(૨૫) ઇમામ હસન

અલ�ય્હસ્સલામ �મતના
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જવાનોના સરદાર છે અને તેમના િપદર� �ુ�ગર્વાર એ
બંનથ
ે ી બેહતર છે . (૨૬) અહલે બૈતની િમસાલ �ુહની કશ્તી
�વી છે . ન�ત એ

જ પામશે � એમાં સવાર થશે.

(૨૭)

જનાબે ફાતેમા અશર્નો પાયો પકડ�ને કયામતના �

વસે

કરબલાનો ફ�સલો ચાહશે તે �દવસે એમના હાથમાં

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સ�ુ લોહ�થી ખરડાએ�ુ પહ�રણ હ.

(૨૮) �ુ દાથી

રોઝી સદકો આપીને માંગો. (૨૯) બધાથી પહ�લા જ�કતમાં
શોહદા અને બાલ બચ્ચાંવાળા જશે � પરહ�ઝગાર હશે અને
બધાથી પહ�લા જહ �ે મમાં અન્યાયી શાસકો અને માલદારો
જશે. (૩૦) કોઇ ન કોઇ પાડોશી

દર� ક મોઅિમનને ઇ�

પહ�ચાડવામાં કારણ� ૂત જ�ર હશે.

(૩૧) બાલની સફ�દ��ું

માથાના આગલા ભાગથી શ� થ�ું ભાગ્યશાળ�ની દલીલ છ ,
ગાલ અને દાઢ�ની આ�ુ બા�ુ થી શ� થ�ું સખાવતની િનશાની
છે , �લ્ફોમાંથી શ� થ�ું બહા�ુર�ની િનશાની છે અને �ુદ્
(ગરદનની પાછળના ભાગ) તરફથી શ� થ�ું ન�સ
ુ ત છે .
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(૩૨) કઝા અને કદરના બારામાં આપે ફઝીલ સોહયલના
જવાબમાં ફરમાવ્�ું ક� ઇન્સાન ન તો �બલ�ુલ મજ�ુર છે ક
ન �બલ�ુલ આઝાદ છે .

*****
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલા
અને મજ�લસે શહ�દ� કરબલા
અલ્લામા મજલીસી બેહા�લ અન્વારમાં લખે છે ક
આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
શાએર દોઅબલ �ખઝાઇ�ું બયાન છે ક� એક વખત આ�ુરાના
�દવસે હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજ
થયો તો જો�ું ક� આપ અસ્હાબના હલ્કામાં હદ ઉપરાં
ગમગીન અને રં �દા હાલતમાં બેઠ�લા હતા. મને આવતો
જોઇને ફરમાવ્�ુ, આવો અમે તમાર� જ રાહ જોઇ રહ્યા હ.
પાસે પહ�ચ્યો તો આપના પડખે મને જગ્યા આપીન
ફરમાવ્�ુ, દોઅબલ આ� આ�ુરાનો �દવસ છે અને એ �દવસ
અમારા માટ� હદ ઉપરાંત ગમનો �દવસ છે એટલે તમે મારા
મઝ�ુમ દાદા ઇમામ �સ
ુ યન અલ�ય્હસ્સલામના સંબંધમા
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મરિસયાના શેર કહો. અય દોઅબલ � માણસ અમાર�
�ુસીબત પર રડ� ક� રડાવે છે તેનો અજર �ુદા પર વા�બ
છે . અય દોઅબલ �ની �ખો અમારા ગમમાં �ભ��ય

,

કયામતના �દને તેનો હશ્ર અમાર� સાથે થ , અય દોઅબલ
� માણસ અમારા નામદાર દાદા હઝરતે સય્યે�ુશ્શોહદ
અલ�ય્હસ્સલામના ગમમાં રહ�શે �ુદા તેના �ુનાહ બક
આપશે.
એ ફરમાવીને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે પોતાન
જગ્યા પરથી ઉઠ�ને પડદો ખ�ચ્યો અને �ુખદ્દરાતે ઇસ્
બોલાવીને ત્યાં બેસાડ�ા પછ� આપ માર� તરફ �ુખાિતબ
થઇને કહ�વા લાગ્ય. દોઅબલ હવે મારા જદ્દે અમજદન
મરિસયો શ� કરો. દોઅબલ કહ� છે ક� મા�ં હ�� ુ ભરાઇ આવ્�ું
અને માર� આખમાંથી ��ુ નીકળ� પડ�ા અને એ હાલતમાં
મ� મરિસયો પડવો શ� કય�. માર� �ખમાંથી ��ુ વહ� રહ્ય
હતા અને આલે મોહમ્મદમાં અઝીમ કોહરામ બપાર્ હ.
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દોઅબલનો મરિસયો સાંભળ�ને ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલ
એટ�ું રડ�ા ક� આપને ગશ આવી ગયો.
આવી ર�તે સ� ૂહમાં ભેગા થઈને �ઝક્ર

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલાકરવામાં આવે તેને મજ�લસ કહ�વાય છે . આ
મજ�લસના �રવાજનો િસલિસલો ઇમામ રઝા
અલ�ય્હસ્સલામના દોરમાં મદ�નાથી શ� થઇને છેક મવર્મ
પણ કાયમ રહ્. અલ્લામા અલી નક� સાહ�બ લખે છે ક� હવે
હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામને તબ્લીગે હક મા
ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના નામથી પ્રચાર કાયર્ને
ુ ન
આપવાનો �ુર��રુ ો મોકો પ્રાપ્ત થઇ ગયો . �ની �ુન્યાદ
અગાઉ હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ� બા�કર અલ�ય્હસ્સલામ અ
ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ કાયમ કર��ુ�
હતા. પણ એ બંનન
ે ો

જમાનો એવો હતો ક� ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં જ લોકો હાજર થતા હતા
� આપનાથી ઇમામ અથવા એક આ�લમની હ�િસયતથી
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અક�દત રાખતા હતા અને અ�હ� તો ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામ ઇમામે �હાની પણ હતા અન

સલ્તનના

વલી અહદ પણ હતા. એટલે આપના દરબારમાં હાજર
થનારાઓ�ું વ�્ળ ઘ�ું મો�ું હ�ુ
રુ
. મવર્ ઇરાનની લગભગ
મધ્માં આવેલ શહ�ર છે . બધી તરફના લોકો ત્યાં આવતા
જતા હતા. અહ� તેથી એવી �સ્થિત પેદા થવા પામી હતી ક�
મોહરર ્મનો ચાંદ દ�ખાય અને બધાની �ખોમાં ��ુ �ર�
થઇ �ય. બી�ઓને પણ પ્રેરણા આપવામાં આવતી હતી ક
આલે મોહમ્મદના મસાએબ યાદ કરો અને ગમની અસર
�હ�ર કરો.
એ પણ ઇરશાદ થયેલ છે ક� � લોકો આવી
મજ�લસોમાં બેસે છે ક� �યાં અમાર� વાતો �વંત કરવામાં
આવતી હોય તે� ું �દલ એ �દવસે હરગીઝ �ુદાર ્ થશે નહ , ક�
� �દવસે બધાના દ�લ �ુદાર ્ હશ. ઇમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની યાદ માટ� � મજમો થાય તે�ું ઇસ્તેલા
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નામ મજ�લસ આપવામાં આવ્�ુ. આ ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામની હદ�સથી લેવામાં આવેલ . આપે અમલી
ર�તે �ુદ પોતે પણ મજ�લસો શ� કર� , �માં કદ� આપ પોતે
ઝા�કર બનતા અને બી� સાંભળનારા , �મક� રય્યાન �બન
શોએબની હાજર�ના પ્રસંગે આપે ઇમા

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામના મસાએબ બયાન ફરમાવ. તે પછ�
અબ્�ુલ્લાહ �બન સા�બત અથવા દોઅબલ �ખઝાઇ �વ
શાયરની હાજર�ના પ્રસંગે એ શાએરને �ુકમ ફરમાવવામા
આવ્યો ક� તમે �ઝક્�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલમાં શેઅર પઢો અને
ુ ન
તે ઝા�કર બન્યો અને હઝરત સાંભળનારાઓમાં શર�ક હત.
ખલીફા હા�ન રશીદ� હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝમ
અલ�ય્હસ્સલામને .સ. ૧૮૩માં ઝેરથી શહ�દ કરાવ્યા બાદ
�હ.સ. ૧૯૩માં મરણ પામ્યો અને ત

જ વષર્ના

જમા�દઉસ્સાનીમાં તેનો છોકરો અમીન ખલીફા થય. હા�ન
રશીદ પોતાના �ુત્રો વચ્ચે સલ્તનત વ્હ�ચણી કર� �ુ�ો
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અને વ્હ�ચણીની ર�ખા દોર� દ�ધી હત. એટલે એકના બદલે
બે રા�ઓ રા�યની સીમામાં રાજ કરવા લાગ્ય. અમીનને
મળે લ િવશાળ સ�ાના કારણે મા�ુન પર અત્યાચાર કરવા�ું
શ� ક�ુ.� �તે બંને ભાઇઓ વચ્ચે લડાઇ થઇ અને અમીન
ચાર વષર્ આઠ મહ�ના સલ્તનત ભોગવીન૨૩મી મોહરર ્મ
૧૯૮માં કત્લકર� દ� વાયો.
અમીનને કત્ કયાર ્ બાદ મા�ુન ચાર વષર્ �ુધ
મવર્માં રહ. સલ્તનતનો કારોબાર તો ફઝલ �બન સોહયલને
સ�પી રાખ્યો હતો અને પોતે �ુદ આલીમો અને ફા�ઝલો સાથે
ક� � એના દરબારમાં ભયાર ્ રહ�તા હત. તેઓની સાથે
�ફલોસોફ�ને લગતી ચચાર ્ઓમાં અને ઇલ્મી બેહસોમાં મશ�ુ
રહ�તો હતો. તેથી ઇરાકનો ગવનર્ર ફઝલના ભાઇ હસન �બન
સોહયલને બનાવી દ�ધો હતો. અલ જઝીરામાં નસર �બન
શીસ અક�લીએ બળવો જગાડ�ો અને તે પાંચ વષર્ �ુધી
શાહ� ફોજો સાથે લડતો રહ્. ઇરાકમાં બ�ુ લોકોએ લફંગા
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અને બદમાશોને મેળવીને હસન �બન સોહયલના િવ�

ધ્

બળવો પોકાર� દ�ધો. એ �સ્થિત જોઇને હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામને જનાબે �અફર� તૈયારના બલંદ નઝ
નવિનહાલોને પણ કદાચ એ િવચાર આવ્યો ક� એમના  કકો
પાછા મેળવવાનો વખત આવી ગયો છે અને અ�ુ
અબ્�ુલ્લાહ મોહમ્મદ �બન ઇબ્રાહ�મ �બન ઇસ્માઇ
ઇબ્રાહ�મ અલ મઆ�ક તબાતબાઇ �બન હસન �બન અલ
�બન અબી તા�લબ અલ્વી � ઝયદ� વંશમાંથી હત

,

જમાદ�ઉસ્સાની �.સ. ૧૯૯માં મેદાને પડ�ા �ુફા પર
ત્રાટ. તેમજ લોકોને આલે ર�ુલની બયઅત અને પયરવી
કરવાની દાવત આપી. એમની મદદ બની શયબાનનો
માન્યવર સરદાર અ�ુ સરાયા સહ� �બન મન્�ુર શયબાની ક
� હરસમાના ફો� સરદારોમાં હતો તે પણ તૈયાર થઇ ગયો.
એમણે બંનએ
ે પોતાની સં� ુ કત સેના વડ� હસનની સેનાને
�ુફાની બહાર હાર આપીને �ુફાના આખાય દ�ક્ષણ પ્રદ�શ
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પોતાનો કબ્જો જમાવી દ�ધ. ફતેહના બી� જ �દવસે
મોહમ્મદ �બન ઇબ્રાહ�મ અચાનક મરણ પા. અ�ુસ
સરાયાએ તેમની જગ્યાએ મોહમ્મદ �બન ઝયદ શહ�દન
અમીર બનાવી લીધા. હસને બી�વાર તેમના સામે સેના
મોકલી. અ�ુ સરાયાએ તેને પણ માર�ને ભગાવી દ�ધી. એ
દરિમયાનમાં અલ્વીઓ ચાર� તરફથી અ�ુ સરાયાની મદદ
માટ� એકઠા થઇ ગયા અને ઠ�ર ઠ�ર શહ�રોમાં ફ�લાઇ ગયા.
અ�ુ સરાયાએ �ુફામાં હઝરત ઇમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામના નામના  રહમ અને �દનારના િસકકા
પડાવ્યા અને બસરા માગ� મદાયનમાં સેના મોકલી તેમજ
ઇરાકના ઘણા ગામડા અને શહ�રો કબ્� કર� લીધ.
અલ્વીઓની તાકાત અને ખ્યાિત �ુબ વધી . એમણે
�ુફામાં અબ્બાસીઓના � ઘરો હતા તે �ંક� દ�ધા ને �
અબ્બાસી મળ્યો તેને ઠાર કર� દ�. પછ� આવી હજની
મોસમ એટલે અ�ુ સરાયાએ �સ
ૈ �બન હસન �બન હઝરત
ુ ન
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ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને મકકાના ગવનર
�ુકરર ્ર કયા. ઇબ્રાહ�મ �બન હઝરત ઇમામ �ુસા કા�ઝ
અલ�ય્હસ્સલામને યમનના આમીલ અને ઈસ્માઈલ બ
ઈમામ � ૂસા કાઝીમને ફારસના આિમલ િનમ્યા અને મોહમ્મ
�ુલયમાન બિન દાઉદ �બન હસને �ુસ�ાને મદાયન તરફ
મોકલી આપ્યા અને �ુકમ કય� ક� �ુવર્ તરફથી બગદાદ પ
�મ
ુ લો કરવો. આ ર�તે અ�ુ સરાયાનો સ�ા િવસ્તાર ઘણો
િવશાળ બની ગયો.
ફઝલ �બન સહલ હરસમાને , અ�ુ સરાયાને �ર
કરવા માટ� મોકલ્ય , અને તેના વચ્ચે નહ�રવાનમાં લડાઇ
થઇ. અ�ુ સરાયા હાય� અને તેના હાથે મરાયો. મોહમ્મદ
�બન મોહમ્મદ ઝયદને મા�ુન પાસે મોકલી દ�વામાં આવ્.
અ�ુ સરાયા મરાયા પછ� �હ�ઝના લોકોએ મોહમ્મદ �બન
�અફરને અમી�લ મોઅમેનીન બનાવ્ય. અફસરોએ પણ
એમની બયઅત કર� લીધી. યમનમાં ઇબ્રાહ�મ �બન �ુસ
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કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામે મા�ું �ચ�. આમ ઇરાનની
સરહદથી યમન �ુધી આખા દ� શમાં આપસ આપસમાં લડાઇ
સળગી ઉઠ�.
હરસમા, અ�ુ સરાયાનો વધ કયાર ્ બાદ પ��ચમ
રા�ય પ્રદ�શમાં � �સ્થિત પ્રવિત� રહ� હતી તેનાથી મા�
વા�કફ કરવા બાદશાહની સેવામાં મવર્ ગયો અને બાદશાહને
તેથી વા�કફ કયાર . વઝીર બાદશાહથી એ બધી વાતો �પાવી
રાખતો હતો. આ બધો અહ�વાલ આપીને એ પાછો ફર� રહ્ય
હતો ત્યાર� વઝીર� તેને રસ્તામાં મરાવી નાખ. આ બનાવ
�હ.સ. ૨૦૦નો છે .
હરસમા�ું �ુન થયાના સમાચાર સાંભળ�ને
બગદાદના સૈિનકો � એના પ્રત્યે પ્રેમભાવ ધરાવતા
તેમણે બંડ કર�ને હસન �બન સોહ�લને હાંક� કાઢ�ો અને તેને
સ્થાને મન્�ુર �બન મ�હદ�ને પોતાનો ગવનર્ર બનાવી દ.

િસરતે અઈમ્માહ- 1142

www.hajinaji.com

મા�ુનને જયાર� બંડખોર અને ફસાદ
કરનારાઓનો દ� શમાં વધારો થયાની �ણ થઇ અને
અહલેબૈત પોતાનો હક માગવા ઉઠ�ા છે એવા સમાચાર
મળ્યા ત્યાર� એ ગભરાઇ ગયો અને તેણે ડહાપણ એમાં જો�ુ
ક� ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામને પોતાના વલી અહ
બનાવી દ� . એટલે તેણે તેમને બી� રમઝાન �હ.સ. ૨૦૧ (ઇ.
૮૧૬)માં મદ�નાથી મવર્ બોલાવ્યા �

જ આનાકાની કયાર ્

છતાં એમને તેણે પોતાના વલી અહદ �હ�ર કયાર ્ અને
પોતાની �ુત્રી ઉમ્મે હબીબા સાથે શાદ� કર� 

, એમ�ું

નામ ચલણી િસકકાઓ પર છપાવ્�ું તેમજ શાહ� વદ�
અબ્બાસીઓના પ્રિતક �પ કાળા રંગની હતી તે બદલી
લીલા રં ગમાં � આ� આલે ફાતેમાનો પ્રિતક હતો તે રાએ
કરાવ્ય.
મા�ુને પ�ર�સ્થિતના પ્રકાશમાં એ િનધાર્ર
લીધા બાદ ક� તે ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામને પોતાના વલ
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અહદ બનાવશે. પોતાના વઝીર ફઝલ �બન સોહ�લને
બોલાવ્યો અને તેણે ક�ુ , અમારો મત છે ક� અમે અમારા
વલી અહદ ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામને ફ�રવ. તમે પણ
આ વાત પર સોચ િવચાર કરો અને તમારા ભાઇ હસનથી
પણ એ િવશેનો મ�ેોરો કરો. એ બંનએ
ે આપસમાં િવચારની
આપ-લે કયાર ્ પછ� મા�ુન પાસે આવ્. એમનો મ કસદ હતો
ક� મા�ુન આ પગ�ું ન ભર�

, ન�હ તો �ખલાફત આલે

અબ્બાસના હાથમાંથી િનકળ�ને આલે મોહમ્મદના હાથમા
ચાલી જશે. એ લોકોએ �ુલ્લી ર�તે તો િવરોધતા ન કર, પણ
આડકતરા શબ્દોમાં પોતાની નારાઝગી �હ�ર કર� દ�ધ

,

ત્યાર� મા�ુને કહ� દ��ું ક� મ� � િનધાર્ર કય� છે તે અટલ છ
અને �ુ ં તમને આજ્ઞા ક�ં �ં ક� તમે લોકો મદ�ના જઇને ઇમા
રઝા અલ�ય્હસ્સલામને તમાર� સાથે મવર્ લઇ . બંનન
ે ે
મદ�ના જ�ું પડ�ુ.ં મદ�ના જઇને તેઓ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થયા અને તેમન
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બાદશાહનો સંદ�શો કહ્. હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ
એમની દરખાસ્ત નામં�ુર રાખી અને ફરમાવ્�ું ક� આ કા
માટ� �ુ ં માર� �તને ર �ુ કરવા અશ કત �ં. પણ બાદશાહનો
�ક
ુ મ હતો ક� ગમે તેમ કર�ને જ�ર તેમને સાથે લઇને
આવજો. એટલે આ લોકોએ હદ ઉપરાંત આગ્રહ કય� અન
આપની પાછળ પડ� ગયા તેથી આપે શરતી તોર પર
જવાનો વાયદો કર� ન લીધો ત્યાં �ુધી આપનો ક�ડો �ુ�ો
ન�હ.
તાર�ખે અ�ુલ �ફદામાં છે ક� અમીનના કત્ થવા
પછ� મા�ુન અબ્બાસી સલ્તનતનો સ્વતંત્ર બાદશાહ
ગયો. આગળ કહ�વાઇ �ુ� ું છે ક� અમીન મોસાળ પક્ષે અર
વંશનો અને મા�ુન મોસાળ પક્ષે અજમી હ. અમીન�ું �ુન
થવાના કારણે ઇરાકની અરબ પ્ર� અને રાજના સ્થંભો
�દલ સાફ થઇ શક� તેમ ન હતા

, બલ્ક� તેઓ રોષ અને

�ુ:ખની લાગણીઓ અ�ુભવી રહ્યા હ. વળ� બી� તરફથી

િસરતે અઈમ્માહ- 1145

www.hajinaji.com

અબ્બાસીઓનો એક મોટો વગર્ � અમીનનો તરફદાર હત
તેનાથી પણ મા�ુનને ભય હતો. આ િસવાય બની ફાતેમાથી
� લોકો પ્રસંગોપાત અબ્બાસી સ�ાના સામે બહાર પડ
હતા તે ભલે મરાયા હોય ક� દ� શવટો ભોગવી રહ્યા હોય ક
ક�દમાં સડ� રહ્યા હોય તો પણ એમનો ચાહક વગર્ . એ
વગર્ જો ક� રા�ય�ું કાંઇ બગાડ� શક� એટલો બળવાન તો ન
હતો, પણ �દલમાં તો અબ્બાસી �ુ�ુમત તરફ તેને જ�ર વેર
હ�.ું વળ� અ�ુ �ુ�સ્લમ ખોરાસાનીએ જયાર� બની ઉમય્ય
સામે �ંબશ
ે ઉપાડ� ત્યાર� તેણે ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
અને બની ફાતેમા પર � �લ્મો ઉમવી લોકોએ કયાર્ હત
તેની લોકોને યાદ અપાવીને તેમને ઉમવીઓ િવ� ધ્ ઉશ્ક�યાર
હતા. એટલે ઇરાનીઓના �દલોમાં બની ફાતેમા પ્રત્
સહા�ુ�િુ તની લાગણી જન્મી હોય એ સહ�� હ�ું અને તેનો
ખોટો લાભ ઉપાડ�ને જ બની અબ્બાસે તેમની મદદથી
ઉમવીઓને ઉથલાવી પાડ�ને મેળવેલી સ�ા પચાવી પાડ�
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હતી. તેને એક �ુદ્દત િવતી ગઇ હતી પણ એટલી �ુદ
દરિમયાન ઇરાનીઓની �ખ જ�ર �ુલી ગઇ હશે અને
એમને કહ�વામાં �ું આવ્�ું હ�ું અને કરવામાં �ું આવ્�. કોના
માટ� રાજસ�ા ઉમવીઓથી છ�નવાની હતી અને કોણે એ
સ�ા હાથ કર� લીધી હતી એ વાત તેઓ સાચી ર�તે �ણી
�ુ�ા હશે. તેના કારણે એમ�ું વલણ બની ફાતેમા તરફ
ખ�ચા�ું હ� ું અને આ સંબધ
ં ી ચચાર ્

વહ�તી �ુકાઇ હતી.

સંભિવત છે ક� કદાચ મા�ુન એથી વાક�ફ હોય.
અમીનના કત્લ પછ� એ અરબ પ્ર� અને બ
અબ્બાસના ખાદનાન પર ભરોસો રાખી શક્તો ન હતો અન
એ લોકો તરફથી એને બળવાની ધાસ્તી સદા રહ�તી હત. એ
હાલતમાં રાજ�કય ડહાપણ એમાં જ રહ�� ું તેને જણા�ું ક�
અરબોની સામે અજમીઓને અને બની અબ્બાસની સામે
બની ફાતેમાને પોતાના બનાવી લેવામાં આવે.
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આ િસલિસલામાં જનાબે શયખ સ�ુક અઅલ્લાહો
મકામ�ુ લખે છે ક� આ િસલિસલામાં મા�ુને એની એક
મ�હતની વાતને વહ�તી �ુક�.

મ� ત સંબધ
ં માં એણે

જનતાને સંબોધીને જણાવ્�ું ક� જયાર� અમીને સામનો કય�
હતો એ હાલત ઘણી ના�ુ ક હતી. બરાબર એ જ વખતે માર�
સામે �કરમાન અને િસસ્તાનમાં બળવો �ગ્યો હ.
ખોરાસાનમાં પણ લોકોમાં અશાંિત ફ�લાઇ હતી. સેના તરફથી
પણ મને ઇત્મીનાન ન હ�ુ. આવા સંકટ અને �ુશ્ક�લીભયાર
વાતાવરણમાં મ� �ુદાથી ઇલ્તે� કર� અને મ� ત માની ક�
અગર આ બધા ઝગડા મારા લાભમાં પતી �ય અને �ુ ં
�ખલાફતના તખ્ત �ુધી પહ��ું તો �ખલાફતને એના �ુળ
હકદારો એટલે ઔલાદ� ફાતેમાને ક� �ઓ એના અહલ હતા
પહ�ચાડ� આ�ુ.ં આ માનતા પછ� મારા બધા કામો સરળ
બનવા લાગ્ય. મારા બધા પાસા સીધા પડવા લાગ્યા અને
�તે �ુ ં મારા બધા �ુશ્મનો પર િવજય પામ્.
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ખર� ખર આ નજરની વાત મા�ુન તરફથી એટલા
માટ� જનતામાં વહ�તી �ુકવામાં આવી હતી ક� તેણે
અહલેબૈતના સામે � નીિત અપનાવી હતી તેની �ુિનયાદ
ુ પર રચાઈ હતી એમ લોકો સમજતા થઇ �ય. પણ
�ુ�સ
િશય્યતનો અથર્ ક�વળ જ નથી ક� અહલે બૈતની અઝમત
અને ફઝીલત �સ્વકાર� લેવામાં આવ. અહલે બૈતની અઝમત
અને ફઝીલતને એમના �ુશ્મનો �ુધ્ધા �સ્વકારતા હતા અને
તેની સત્યતાથી સ ર� ર�તે વા�કફ હતા. ખર� િશય્યત તો
એમાં છે ક� તેમનાથી મોહબ્બત રાખવામાં આવ. મા�ુને
આપને �હ�રમાં તો વલી અહદ ઠ�રવ્યા પરં � ુ �દર ખાનેથી
એ વલી અહદ તર�ક�ની બધી સ�ાઓ અને અિધકાર
તેમનાથી લઇ લીધા હતા , અને આપને મજ�ુર બનાવી
દ� વામાં આવ્યા હત.
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામે પ
મા�ુનની વલી અહદ� પોતાની રા� �ુશીથી નહોતી ક�ુલ
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કર� તે વાત પરથી સાર� પેઠ� જણાઇ આવે છે ક� મદ�નાથી
�ુરાસાન રવાના થતી વખતે આપ બેહદ બેચન
ે અને
ગમગીન બનેલા જણાયા હતા. વળ� ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના રોઝાથી િવદાય થતી વખત
આપની એ જ હાલત હતી � ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
હાલત મદ�નાથી િવદાય થતી વખતે હતી. જોનારા લોકો�ું
કહ�� ું છે ક� આપ બેતાબ થઇને રોઝાની �દર �ય છે . નાલા
અને આહ સાથે ઉમ્મતની િશકાયત કર� છ

, પછ� બહાર

નીકળે છે . ઘર� જવાનો ઇરાદો કર� છે પણ �દલ નથી માન� ું ,
પાછા જઇને રોઝાને થામી લે છે અને વળગી પડ� છે અને
આમ ક�ટલીય વાર તેમણે કયાર ્ ક�.ુ �રવાયત કરનાર કહ� છે
ક� �ુ ં હઝરતની પાસે ગયો તો આપે ફરમાવ્�ુ , અય મહવ્વ,
મને મારા જદ્દે અમજદના રોઝાથી બળજબર�થી િવ�ુટો પાડ
રહ્યા છે હવે મને અહ� આવ�ું નસીબ ન�હ થ !
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આ પછ� આપ દોલતસરા તશર�ફ લઇ આવ્યા
અને બધાને ભેગા કર�ને જણાવ્�ું ક� �ું સદા માટ� તમારાથી
િવદાય થઇ રહ્યો . આપના આ બોલ સાંભળ�ને ઘરમાં
અઝીમ કોહરામ મચી ગયો. નાના મોટા બધાજ ચીસો પાડ�ને
રડવા લાગ્ય. આપે બધાને તસલ્લી આપી અને થોડાક
�દનાર અઝીઝોમાં ત કસીમ કર� આપ સફર માટ� રવાના
થયા. એક �રવાયત �ુજબ ખાનએ કાઅબાનો તવાફ કર�ને
આપે મકકાથી પણ િવદાય લીધી.

*****
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
નેશા�ુરમાં તશર�ફ લાવ�ું
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ માહ� રજબમા
�હ.સ. ૨૦૦ના મદ�ના �ુનવ્વરાથી નીકળ�ને �ુરાસાન તરફ
ઉપડ�ા. બાલ બચ્ચા અને ઘરના માણસોને મદ�ના જ �કતા
ગયા. મદ�નાથી રવાનગી વખતે �ુફા અને �ુમનો સીધો માગર્
છોડ� દઇને બસરા અને અહવાઝનો અ�ણ્યો માગર્
ધાસ્તીના લીધે ધારણ કરવામાં આવ્યો ક� �ાંક ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામના અક�દતમંદો �તરાય ઉભા ન ક.
આપની પિવત્ર સવાર� નેશા�ુર પહ�ચી ત્યા
શહ�રના બધા આ�લમો અને ફા�ઝલો શહ�ર બહાર ઇસ્તેકબાલ
કરવા આવ્યા અને આપને ભાવભીનો સત્કાર આપ. આપ
શહ�રમાં પધાયાર ્ ત્યાર� બધા ના , મોટા, �ુવાન અને � ૃદ્
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આપના �દદાર કરવાની હ�શે ઘરોમાંથી બહાર નીકળ� પડ�ા
અને બધા રસ્તાઓ લોકોથી ઉભરાઇ પડ�. આપની સવાર�
જયાર� શહ�રના ચોક પાસે પહ�ચી ત્યાર� માણસોની મેદની
એટલી વધી ગઇ હતી ક� પગ રાખવા �ટલી પણ જગ્યા ન
હતી. એ વખતે હઝરત મેહમીલ પર સવાર હતા �ના પરનો
બધો સામાન �પાજડ�ત હતો. ખચ્ચર પર �બાડ� હતી અને
તેની બંને તરફ પડદા પડ�લા હતા અને એક �રવાયત �ુજબ
તેના પર છત્રી હ. એ વખતે નામાં�કત હદ�સ વે�ાઓ અ�ુ
ઝઆર્ અને મોહમ્મદ �બન અસ્લમ �ુસી આગળ આ.
તેમની પાછળ એહલે ઇલ્મ અને હદ�સની એક અઝીમ
જમાઅત આવી અને તેમણે આવીને આ શબ્દોમાં આપથી
�ખતાબ કય�. હ� બધા સાદાતના સરદાર ! હ� બધા ઇમામોના
ઇમામ ! હ� પાક�ઝગીના મરકઝ. આપને ર�ુલે કર�મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમનો વ

, આપ

આપના દાદાઓના સદકામાં આપના �દદારથી અમાર�
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�ખોને ઠંડ� કરો અને આપની �ુબારક ઝબાનથી હદ�સ
સાંભળવાનો મોકો આપો.
આ શબ્દો ઉચ્ચાયાર્ બાદ આ�લમો
જમાઅતમાંથી મોહમ્મદ �બન રાફ� , અહમદ �બન હા�રસ ,
યહ્યા �બન યહ્યા અને ઇસ્હાક �બન રાહિવયાએ આગળ વ
આપની સવાર��ુ ઝીન અને લગામ થામી લીધી. એમની
િવનવણી સાંભળ�ને આપે સવાર�ને રોકવાનો ઇશારો કય�
અને ઇર શાદ ફરમાવ્�ું ક� પડદા �ચા કર� લેવામાં આવ.
સત્વર� આજ્ઞા�ું પાલન થ�ું અને હાજર રહ�લાઓએ જયા
પોતાના પ્યારા ર�ુલના ફરઝંદને જોયા તો સીનામાં �દલો
બેતાબ થઇ ગયા. બધા ચીસો પાડ� પાડ�ને રડવા લાગ્ય.
ઘણાઓએ તો પોતાના કપડાં

�ુધ્ધા ફાડ� નાખ્ય , ક�ટલાક

જમીન પર પડ�ને આળોટવા લાગ્ય, ક�ટલાક આ�ુ બા�ુ ગોળ
ગોળ ફરવા લાગ્યા અને પિવત્ર સવાર�ની ઝીન અને લગ
�ુમવા લાગ્ય. હ�રો લોકો આપની સવાર�ના કદમ �ુમવા
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માટ� એકદમ ધસારો કરવા લાગ્ય , બધા જ આગળ આવવા
પડાપડ� કર� રહ્યા હ. આ�લમો અને ફા�ઝલોએ લોકોને
મોટ�થી સાદ કર�ને ક�ું

, �ુસલમાનો જરા ખામોશ રહો

,

ફરઝંદ� ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ મ
આઝાર ન બની �ઓ. એમની િવનવણીના પ�રણામે કંઇક
શોર બકોર ઓછો થયો એટલે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે  શાદ
ફરમાવ્�ુ, "મારા િપદર� �ુ�ગર્વાર હઝરત ઇમામ �ુસા
કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામે મને બયાન ફરમાવ્�ું અને તમે
હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલા

, તેમને

હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર અલ�ય્હસ્સલ , અને તેમને
હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામે અને તેમન
હઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા, અને તેમને હઝરત
ુ ન
અલીએ �ુ�્ઝા અલ�ય્હસ્સલ
રુ
, અને તેમને ર�ુલે કર�મ
મોહમ્મદ� �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ
અને તેમને �બ્રઇલે અને તેમને �ુદાવંદ� આલમે 

,

શાદ
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ફરમાવ્�ું ક�"લાઇલાહ મારો �કલ્લો છ , � એને �ભેથી �ર�
કરશે તે મારા �કલ્લામાં પ્રવેશ પામી જશે અને � મા
રહમતના �કલ્લામાં પ્રવેશ પામી જશે તે મારા અઝાબ
ઉગર� જશે.
આટ�ું કહ�ને આપે પડદા ખ�ચાવી લીધા અને
થોડાક કદમ આગળ વધીને પછ� ફરમાવ્�ું ક

, "લાઇલાહ

કહ�નારો ન�ત જ�ર પામશે , પણ તેના કહ�વા અને ન�ત
પામવા માટ� ક�ટલીક શરતો છે . �માંની એક શરત �ુ ં પણ �ં
એટલે આલે મોહમ્મદની મોહબ્બત �દલમાં ન�હ હશે ત
‘લાઇલાહ ઇલ્લલ્લ’ કહ�� ું કાફ� નથી.
ઇિતહાસ નવેશોના અને આ�લમોના બયાન �ુજબ
આ હદ�સ લખવામાં વ્ય�ક્તગત ર�તે શાહ�ના ખડ�ય
ઉપરાંત ચોવીસ હ�ર કલમદાન ઉપયોગમાં લેવાયા હતા.
અહમદ �બન હમ્બલ�ું કહ��ું છે ક� આ હદ�સને � સનદો અને
નામોથી �રવાયત કરવામાં આવી છે અગર તેને પઢ�ને ગાંડા
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માણસ પર દમ કરવામાં આવે તો એ�ું ગાંડપણ જ�ર �ુર
થઇ તે સાજો થઇ જશે. અલ્લામા શબલં� �ુ�લ અબ્સારમા
અ�ુલ કાસમ કશર�ના હવાલાથી લખે છે ક� સમાનાના
ક�ટલાક રઇસમાંથી એક� આ હદ�સ � િસલિસલા સાથે સાંભળ�
તેને સોનાના પાણીથી લખાવીને પોતાની પાસે રાખી લીધી
અને મરતી વખતે વસીયત કરતો ગયો ક� તેને મારા કફનમાં
રાખવામાં આવે અને એ પ્રમાણે કરવામાં આવ્. દફન થયા
બાદ એણે સ્વપ્નામાં આવીને ક�ું ક� �ુદાવંદ� આલમે મને
નામોની બર કતથી બખ્શી આપ્યો છે અને �ું ઘણી
આરામની જગ્યામાં �.

*****
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�ુરાસાન શહ�રમાં આપ�ુ ં આગમન
�ુસાફર� દરિમયાન આપ �ુરાસાન પહ�ચ્યા ત્યાર
�દવસ ઢળ� �ુ કયો હતો. એટલે આપ ઝોહરની નમાઝ અદા
કરવા માટ� સવાર�થી નીચે ઉતયાર ્ અને આપે �ુ� કરવા માટ�
પાણી તલબ ફરમાવ્�ુ , અરજ કરવામાં આવી મૌલા આ
વખતે પાણી નથી. આપે એ સાંભળ�ને જમીન પર પડ�લા
પત્થર નીચેથી ચશ્મો �ર� ફરમાવ્યો અને વ� કર� નમ
અદા ફરમાવી.
આ પ્રવાસમાં આગળ ચાલતાં ચાલતાં આપ �ુ
શહ�રમાં પહ�ચ્ય. ત્યાં જો�ું ક� લોકો એક પહાડમાંથી પત્થ
તોડ� રહ્યા હ. એ લોકો પહાડના એ પત્થરમાંથી ખાવપીવા અને રાંધવાના ઉપયોગમાં આવતા વાસણો બનાવતા
હતા. આપ એ પહાડને અઢ�લીને થોડ�વાર ઉભા થઇ ગયા
અને એ પત્થર નરમ બનવાની આપે દોઆ ફરમાવ. ત્યાંના
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રહ�વાસીઓ�ું કહ�� ું છે ક� એ પહાડના પત્થર ત્યાર પછ�થ
તદ્દન નરમ બની ગયા અને તેમાંથી ઘણી જ આસાનીથ
પત્થર તરાશવા લાગ્.
� ુસ શહ�રથી રવાના થઇને આપ સનાબાદના
ગામડ� પહ�ચ્ય. ત્યાં આપ નૌખાં મોહલ્લામાં ઉતયાર્ અ
કપડાં ઉતાર�ને ધોવા માટ� મોકલાવ્ય. હમીદ �બન કહતબા�ુ
બયાન છે ક� આપના પહ�રણના �ખસ્સામાંથી કનીઝને એક
દોઆ લખેલો કાગળ મળ્ય. મ� તે હઝરતને પહ�ચાડ� દ�ધો
અને અરજ કર� એ દોઆથી શો ફાયદો થાય છે

? આપે

ફરમાવ્�ું એ દોઆ બદમાશોના શરથી બચાવનાર કવચ છ.
પછ� હા�ન રશીદના �ુબ્બામાં તશર�ફ લઇ ગયા અને જમીન
પર ર� ખા દોર�ને આપે ફરમાવ્�ુ , �ુ ં આ જગ્યાએ દફન થઇશ
અને આ જગ્યા માર� �ઝયારતગાહ બનશ. પછ� આપે નમાઝ
અદા કર�ને ત્યાંથી આગળ રવાના થય.
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ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ મં�ઝલો કાપત
અને પ્રવાસ કરતા મવર્ પહ�. મવર્ શહ�ર િસકંદર�
�લ્કરનયને વસાવ્�ું હ�. ઇમામ ત્યાં પહ�ચ્યા ત્યાર�
મા�ુનની સલ્તનત�ું રાજનગર હ�ુ. મા�ુને થોડા �દવસ
�ુધી �ઝયાફત અને માનપાનની રસ્મો અદા કયાર્ બા
આપની સામે �ખલાફત ક�ુલ કરવાનો પ્રસ્તાવ

કયો.

હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામે એમની સામ
ચોથા પ્રસંગે �ખલાફતનો પ્રસ્તાવ �ુકવામાં આવતાં �
નકાય� હતો એ

જ ર�તે ઇમામે પણ મા�ુને આપની સામે

�ુક�લા �ખલાફતના પ્રસ્તાવનો ઇન્કાર કર� . મા�ુનને
હક�કતમાં �ખલાફતથી હાથ ઉપાડ� લેવાની જરા �ટલી પણ
ઇચ્છા ન હત. ન�હ તો એણે આપની સામે �ુક�લો પ્રસ્ત
ક�ુલ કરવા માટ� આપને મજ�ુર કરત. એટલે હઝરત
�ખલાફતના પ્રસ્તાવનો ઇન્કાર કરતા એણે �ુરત આ
સામે વલી અહદ�ની વાત પેશ કર�. હઝરત એનો શો ��મ
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થવાનો હતો તેનાથી અ�ણ ન હતા. વળ� આવી ��
ુ ુ મત
તરફથી મળતા કોઇ મન્સબને રા��ુશીથી �સ્વકાર� લે�ુ
આપના મઝહબી ઉ�ુલ િવ� ધ્ હ�.ું એટલે હઝરતે તેની એ
વાત પણ ક�ુલ ન રાખી. આ બાબતમાં મા�ુનનો આગ્ર
જબરદસ્તીની હદ �ુધી પહ�ચી ગયો અને તેણે સાફ શબ્દોમા
કહ� દ��ું ક� અગર આપ તેને �સ્વકારશો ન�હ તો આપને
આપની �નથી હાથ ધોવા પડશે. �નની �હફાઝત ઇસ્લામી
શર�અતનો �ુન્યાદ� ઉ�ુલ છ , તેથી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્�ું ક� મજ�ુર�થી તમારો પ્રસ્તાવ ક�ુલ રા�ું �ં
રા�યના કામકાજ સાથે સંબધ ન�હ રા�ુ.ં અલબ� મારાથી
સલાહ મ�ેજરો �ુછવામાં આવશે તો �ુ ં નેક સલાહ ક�
મ�ેનરો આપીશ. મા�ુનને આમાં જરાય વાંધો ન હતો. વલી
અહદ�નો પ્રસ્તાવ એ તો એની એક રાજ�કય ચાલ .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ�ું કામ આપના �ુરોગામ
હઝરત અલીએ �ુ�્ઝાના કામ 
રુ
��ું જ હ�ુ. હઝરત અલી
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અલ�ય્હસ્સલામે પોતાના જમાનાની રાજસ�ા સામે � નીિ
અખત્યાર કર� એટલે ક� તેમનાથી અમલી ર�તે અળગા રહ��ું
અને જ�ર પડ� તો ઇસ્લામના �હત ખાતર પ્રસંગોપાત સલ
માંગવામાં આવે ત્યાર� સાચી અને નેક સલાહ આપતા રહ��ુ.
એ જ ર�ત હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામે પ
અપનાવી હતી.
ઇિતહાસમાં ઉલ્લે�ત છે ક� મા�ુને હઝરત ઇમામ
રઝા અલ�ય્હસ્સલામની શરતો ક�ુલ કર� ત્યાર બાદ આ
આપના બંને હાથો આસમાન તરફ �ચા કર�ને બારગાહ�
અહ�દય્યતમાં અરજ કર , "પરવર�દગારા, � ું �ણે છે ક� મ�
આ વાતને મજ�ુર� અને લાચાર�થી ક�ુલ કર� લીધેલ છે .
�ુદાવંદા, � ું મારા આ ફ�લ પર એવી ર�તે મારાથી �ુછપરછ
ન�હ કર� �વી ર�તે ત� �ુ�ફુ અલ�ય્હસ્સલામ અને દાન્
અલ�ય્હસ્સલને �ુછપરછ કર� હતી. પછ� આપે ફરમાવ્�ુ ,
"મારા પાલનહાર ! તારા અહદ િસવાય બીજો કોઇ અહદ
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નથી. � ું મને તારા દ�ન પર કાયમ રહ�વા અને તારા નબીની
�ુ� ત પર બાક� રહ�વાની તૌફ�ક ઇનાયત ફરમાવ.
ખ્વા� મોહમ્મદ પારસા�ું કહ��ું છે ક� વલી અહદ
ક�ુલ કરતી વખતે આપ રડ� રહ્યા હ. �ુલ્લા �સ
ૈ કહ� છે
ુ ન
ક� વલી અહદ� ક�ુલ કરવા માટ� મા�ુનનો આગ્રહ અન
આપના તરફથી ઇન્કારનો િસલિસલો બે મહ�ના �ુધી �ર�
રહ્યો હ.
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વલી અહદ�નો જલ્સ
�હ.સ. ૨૦૧ના રમઝાનની પહ�લી તાર�ખે વલી
અહદ�નો જલ્સો કરવામાં આવ્. વલી અહદ�નો પ્રસંગ ઘણ
જ શાનો શૌ કત અને ઠાઠમાઠ સાથે આટોપવામાં આવ્ય.
બધાથી પહ�લાં મા�ુને પોતાના �ુત્ર અબ્બાસને ઇશારો ક
અને તેણે બયઅત કર�

, પછ� બી� લોકો બયઅતથી

શરફયાબ થયા. સોના ચાંદ�ના િસકકા આપના સર� �ુબારક
પરથી ન્યોછાવર કરવામાં આવ્યા અને બધા રા�યન
અમલદારોને ઇનામ ઇકરામથી નવા ઝવામાં આવ્ય. મા�ુને
આજ્ઞા કર� ક� આપના નામના િસકકા પડાવામાં આવે અને ત
�ુજબ �દરહમ અને �દનાર પર આપ�ું નામ છાપીને તૈયાર
કરવામાં આવ્યા અને તે આખી સલ્તનતમાં મોકલી દ�વામા
આવ્ય. �ુ મ્આના �ુત્બામાં હઝરત�ું નામ શામીલ કર�
દ� વામાં આવ્�ુ.
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હઝરતના નામનો િસ કકો આપના અક�દતમંદો
માટ� તબ�ર ્ક અને ઝમાનતની હ�સીયત રાખતો હત. આ
િસકકાને સફર અને હઝર (પ્રવાસ અને ઘર� હોવા) બંને
હાલતોમાં તેને �વન કવચ તર�ક� સાથે રાખ�ું યક�નની
બાબત હતી. જ �ા � ુલ ખો�ુદના કતારએ દ�રયા અને જમીન
પરના પ્રવાસમાં આપના વસીલાનો ઉલ્લેખ કય� છે એ
યાદગાર �પે આ� પણ આપણે �ુસાફર�માં જતાં �હફાઝત
માટ� ઇમામ ઝામીન બાંધીએ છ�એ.
અલ્લામા િશબ્લી લખે છે ક� ત�ત્રીસ
અબ્બાસી �-�ુ�ષોની હાજર�માં આપને �ખલાફતના વલી
અહદ બનાવી દ� વામાં આવ્ય. ત્યાર બાદ એણે દર�કથી
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ માટ� બયઅત લીધઅને
દરબારનો �લબાસ "કાળાના બદલે લીલો ધારણ કરવામાં
આવ્ય, � સાદાત �ફરકાનો ઇમ્તેયાઝી �લબાસ છ. સેનાનો
પોશાક પણ બદલી દ� વામાં આવ્ય. આખાય રા�યમાં શાહ�
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ફરમાનો �ર� થયા ક� મા�ુન પછ� રાજ િસ�હાસનના મા�લક
ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ . અને તેમનો લકબ
"અરર ્ઝા �બન આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમ છ. હસન �બન સોહ�લના નામે પણ ફરમાન ગ�ું ક�
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ માટ� આમ લોકોથી બયઅત લેવામા
અને સેનાના લોકો અને બની હાિશમના અગ્રણીઓ લીલ
કબાઓ અને �ુલાહો (ટોપીઓ) પહ�રવા�ું શ� કર� .
અલ્લામા શર�ફ ��ર્નીએ લખ્�ું છે ક� વ
અહદ� ક�ુલ કરવા માટ� � લખાણ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
મા�ુનને લખ્�ું તેનો મઝ�ુન એ હતો ક , "મા�ુને અમારા એ
હકકો ક�ુલ કર� લીધા છે ક� � હ કકો એમના બાપ દાદાએ
પીછાણ્યા ન હત. તેથી કર�ને મ� વલી અહદ�નો પ્રસ્ત
ક�ુલ કર� લીધો. જો ક� જફર� �મેઅથી જણાય છે ક� એ કામ
��મને ન�હ પહ�ચે.
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અલ્લામા શબલં� લખે છે ક� વલી અહદ�ના
�સ્વકાર સંબંધી આપે � કંઇ લખ્�ું હ�ું તેના પર ફઝલ �બ
સોહ�લ, સોહ�લ �બન ફઝલ , યહ્યા �બન અક , અબ્�ુલ્લા
�બન તાહ�ર , સમામા �બન અસરસ , બશર �બન મોઅતમર ,
હ�માદ �બન નોમાન વગેર�એ દસ્તખત કયાર્ હ

, અલ્લામા

મો�ુફ� એ પણ લખ્�ું છે ક� ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામે
વલી અહદ�ના જલ્સામાં હાજર થયેલા પોતાના
અક�દતમંદોને પાસે બોલાવીને કાનમાં ફરમાવ્�ું હ�ું ક� આ
જશનથી તમારા �દલમાં �ુશીને જગ્યા ન આપત.
(�ુઓ સવાએક� મોહર� કા)

*****
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ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
વલીઅહદ�ની �ુશ્મનો પર અસ
તાર�ખે ઇસ્લામમાં છે ક� ઇમામ રઝા
અલ�ય્હસ્સલામની વલી અહદ�ની ખબર સાંભળ�ન
અબ્બાસીઓ ઘણા બળ-ઝળ� ગયા. એમને લાગ્�ું ક�
�ખલાફત અમારા ખાનદાનમાંથી ચાલી જવાનો વખત આવી
ગયો છે . તેથી એમણે ઇબ્રાહ�મ �બન મેહદ�ને બગદાદન
ગાદ� પર બેસાડ� દ�ધો અને મોહરર ્મ �.સ. ૨૦૨માં મા�ુનને
પદભ્રષ્ટ કયાર્ની �હ�રાત કર� . બગદાદ અને તેની
આ�ુ બા�ુ માં અવ્યવસ્થા અને �ધા�ુંધી વ્યાપી

, �ુડં ા

અને �ુચ્ચા લફંગા માણસો �દન દહાડ� �ુંટમાર કરવા
લાગ્ય. દ�ક્ષણ ઇરાક અને �હ�ઝમાં પણ હાલત બગડત
ચાલી. ફઝલ આ બધી ખબરો બાદશાહથી �પાવી રાખતો
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હતો. પણ ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામે તેને ખબરદાર કર
દ�ધો. અને જયાર� આ �ધા�ુધી
ં અને �ુટં મારની ખબર પડ�
એટલે તે ફઝલથી બદ�ુમાન થઇ ગયો અને બગદાદ તરફ
રવાના થયો. સરખરામાં પહ�ચીને વઝીર� સ લ્તનત ફઝલને
હમામમાં મરાવી નાખ્ય. િશબ્લી નોઅમાની ઇમામ રઝા
અલ�ય્હસ્સલામની વલી અહદ�ના બનાવનો ઉલ્લેખ કરત
લખે છે ક� આ અનોખી આજ્ઞાથી બગદાદમાં ભયંકર રોષ પેદ
કર� દ�ધો અને મા�ુનથી િવરોધતાનો પ્યાલો છલોછલ
ભરાઇ ગયો.
(અલ્મા�ુન પ. ૮૨)
ઇિતહાસ નવેશો લખે છે ક� આ વલી અહદ�ના
કારણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પ્રત્યે લોકોના �દલમાં ઘ
વેરભાવ અને �કનો પેદા થઇ ગયો અને તે મા�ુલીમાં
મા�ુલી વાતોમાં એમને એ અદ� ખાઈ વ્ કત કરવા લાગ્ય.
અલ્લામા ઇબ્ને તલ્હા શાફઇ લખે છે ક� ઇમામ ર
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અલ�ય્હસ્સલામ ઘણીવાર મા�ુનને મળવા તશર�ફ લાવત
હતા અને થ� ું એ ક� આપ દ� હલીઝ �ુધી પહ�ચતા એટલે
બધા દરવાનો અને ખા�દમો આપને તા અઝીમ કરવા ઉભા
થઇ જતા અને સલામ કર�ને પડદો �ચો કર� દ� તા. એક
�દવસ બધાએ મળ�ને નકક� ક�ુ� ક� કોઇએ પરદો �ચો કરવો
નહ�. મતલબ એ ક� તેથી આપની માનહાની થશે અને પછ�
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ જયાર� પધાયાર્ તો કોઇએ પડદો �
ન કય� પણ એમને ખબર ન હતી ક� અલ્લાહના વલીને કોઇ
�ાંથી ઝલીલ કર� શકવાનો હતો. એમણે પડદો ન �ચ કયો
તો તેઝ હવાએ જોરથી �ંકાઇને પડદો �ચો કર� દ�ધો અને
આ�ું ક�ટલીયવાર થ� ું ર�ુ.ં એટલે આખર� તેમના હાથ હ�ઠા
પડ�ા અને શરમ�દા થઇ પહ�લાંની �મ ઇમામની �ખદમત
કરવા�ું શ� કર� દ��ુ.ં

*****
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હઝરત અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલા
અને ઇદની નમાઝ
આપ વલી અહદ �ુકરર ્ર કરાયાને હ� વ�ુ
�દવસો ન�હ િવત્યા હતા ત્યાં ઇદનો મોકો આવ. મા�ુને

,

હઝરતને કહ�ણ મોકલ્�ું ક� આપ સવાર� પર બેસીને ઇદગાહ
�ઓ અને ઇદની નમાઝ લોકોને પઢાવો. હઝરતે ફરમાવ્�ુ ,
બાદશાહત અને ��
ુ ુ મતના કોઇ પણ કામકાજમાં તમે મને
નાખશો ન�હ અને �ુ ં તેમાં �હસ્સો ન�હ લ

, ક� એની પાસે

ફરક�શ �ુધ્ધા ન�હ એ વાત વલી અહદ�ની પહ�લી શરત
તર�ક� મ� તમાર� પાસેથી ક�ુલાવી લીધી છે અને તેથી તમે
મને આ ઇદની નમાઝના કામથી પણ માફ જ રાખો. પણ
મા�ુને બ�ુ જ આગ્રહ કય� અને િવનવણીઓ કર� તો હઝરત
ક�ુ,ં મને તમે માફ રાખો તો બેહતર છે

, ન�હ તો જો માર�

ઇદની નમાઝ પઢાવવા જ�ું જ પડશે તો �ુ ં એવી ર�તે જઇશ
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�વી ર�તે મારા જદ્દે અમજદ હઝરત મોહમ્મદ� � ુસ્�
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ઇદની ન
પઢાવવા જતા હતા. મા�ુને કહ�વરાવ્�ું તમને ઈ�ખ્તયાર છ
ચાહો તે ર�તે �ઓ , પણ આ વખતે નમાઝ તો તમાર� જ
પઢાવવી પડશે અને પછ� એણે ઘોડ� સવાર અને પાયદળની
�ુકડ�ઓને �ક
ુ મ આપ્યો ક� આપના દરવા� પર હાજર થઇ
�ય.
લોકોને જયાર� એ વાતની ખબર પડ� ક� આ
વખતે ઇદની નમાઝ પઢાવવા ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલા
જશે. આથી લોકો આપની સવાર�ની શાન જોવા સડકો પર
એકઠા થવા લાગ્યા અને થોડા વખતમાં લોકોની ભીડ �મી
ગઇ. ઓરતો અને બચ્ચાઓ બધાને આપની �ઝયારત
કરવાની આર� હતી એટલે તેઓ આવીને ઘરોની છતો પર
બેસી ગયા. આ પે �ુરજ નીકળ્યા બાદ ઇદ�ું �ુસ્ ફરમાવ્�ુ,
કપડા બદલ્યા સફ�દ અમામો માથા પર બા

ધ્ય, અ�ર
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લગાડ�ું અને હાથમાં અસા લઇને ઇદગાહ જવા તૈયાર થઇ
ગયા, આપે તૈયાર� કર� લીધા બાદ નોકરો અને �ુલામોને
�ક
ુ મ કય� ક� તમે પણ �ુસ્લ કર� કપડા બદલીને તૈયાર થઇ
�ઓ, આપણે બધાએ પગપાળા ઇદગાહ તરફ જવા�ું છે . એ
બધા જ તૈયાર થઇ ગયા. હઝરત ઘર� થી બહાર નીકળ્યા
ઇ�ર થોડ� �ચી ચડાવી લીધી. ઉઘાડા પગે બે ત્રણ ડગલ
ચાલીને થોભી ગયા અને આસમાન તરફ મો�ુ ં ��ું કર�ને
બલંદ અવા જથી ક�ું , અલ્લાહો અકબ , અલ્લાહો અકબ.
હઝરતની સાથે �ુલામો , નોકરો અને સૈિનકો પણ તકબીર
કહ�વા લાગ્ય. �રવાયત કરનાર�ું કહ�� ું છે ક� જયાર� ઇમામ
રઝા અલ�ય્હસ્સલામ તકબીર કહ�તા હતા ત્યાર� અમને લાગ�
હ� ું ક� ઘરો અને �દવારો તથા આસમાન અને જમીનમાંથી
તકબીરના જવાબો સંભળાઇ રહ્યા હ. આ �શ્ય જોઇને
બધાની અજબ હાલત થઇ ગઇ. લોકો અને સૈિનકો

�ુધ્ધાં

જમીન પર પડ� ગયા અને બધાએ પોતાના જોડાના તસ્મા
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(દોર�) કાપી નાખ્યા અને જલ્દ� જલ્દ� જોડા પગમાંથી કા
નાખીને ઉઘાડા પગે થઇ ગયા. આખા શહ�રમાં લોકો પોક�પોક�
રડવા લાગ્ય. કોહરામ મચી ગયો. મા�ુનને આની ખબર
પહ�ચી, એના વઝીર ફઝલ બીન સોહ�લે એને ક�ું

, અગર

ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ આ હાલતમાં ઇદગાહ �ુધ
પહ�ચ્યા તો ન �ણે ક�વોય �ફત્નો અને હંગામો બરપા થ
જશે અને �ુદા �ણે આપણે કઇ ર�તે બચી શક��ુ.ં વઝીરની
આ વાતથી ચેતી જઇને મા�ુને પોતાના ખાસ માણસ સાથે
કહ�વડાવ્�ું ક� આપને ઇદગાહ જવા�ું કહ�વામાં માર� �ુલ થઇ
છે . મને �ણવા મળે લ છે ક� તેનાથી આપને ઝેહમત થઇ રહ�
છે અને �ુ ં આપની મશ

કકતને પસંદ નથી કરતો. માટ�

બેહતર છે ક� આપ પાછા સીધારો. મા�ુનનો આ પયગામ
મળતાં, આપ પાછા ઘર� તશર�ફ લાવ્ય. નમાઝ પઢાવી ન
શકયા. મા�ુને ઇદગાહ જઇ નમાઝ પઢાવી.

*****
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
મદહ સરાઇ
દોઅબલ અરબોના મશ�રૂ શાયર હતા. એમ�ું
�ુ�ં નામ અ�ુ અલી દોઅબલ �બન અલી �બન ઝર�ન છે . એ
�હ.સ. ૧૨૮માં જન્મ્યા અને .સ. ૨૪૬માં મરણ પામ્ય.
બી� એક �ણીતા શાયર અ�ુ નવાસ હતા. એમ�ું �ુ� ં નામ
અ�ુ અલી હસન �બન હાની ઇબ્ને અબ્�ુલ અવ્વલ ખઝ
બસર� બગદાદ� છે . એમનો જન્મ �.સ. ૧૩૬માં થયો અને
મરણ �હ.સ. ૧૮૬માં થ�ુ.ં અ�ુ દોઅબલ આલે મોહમ્મદની
તાઅર�ફ કરતા હતા અને અ�ુ નવાસ હા�ન રશીદ અને
મા�ુનના દરબાર� હતા. દોઅબલે સંખ્યાબંધ કસીદાઓ આલે
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની શા
કહ�લા છે . ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ રા�યના ગાદ
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જમાનામાં દોઅબલ રા�યના

પાયતખ્ત મવર્માં આપને મળવા આવ્યા અને અરજ કર�
��
ુ ર આપની મદહમાં મ� ૧૨૦ શેઅરોનો એક

કસીદો રચ્યો

છે . માર� તમ �ાઅછે ક� બધાથી પહ�લાં આપને �ુ ં એ

કસીદો

સંભળા�ુ.ં હઝરતે ફરમાવ્�ુ, બેહતર છે સંભળાવો.
દોઅબલે આપને એ

કસીદો સંભળાવ્ય. કસીદો

�ુરો થયો એટલે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે સો અશરફ� તેમન
આપી. દોઅબલે પાછ� આપવાની કોિશશ કરતાં અરજ કર� ક�
મૌલા �ુ ં કોઇ બખ્શીશ નથી ચાહત, �ુદાએ મને ઘ�ું આપેલ
છે . આપ ��
ુ ર અગર પોતાના �ુ ના �ુરાણા કપડામાંથી કોઇ
કપ�ું ઇનાયત ફરમાવશો તો એ માર� ખ્વા�હશ �ુજબની
વાત થશે. આપે એક ઝભ્ભો તેને ઇનાયત કય� અને ક�ું
રકમ પણ તમાર� પાસે જ રાખો, તમને કામ આવશે.
થોડા વખત બાદ દોઅબલ એક કાફલા સાથે
ઇરાક રવાના થયા. રસ્તામાં ડા�ુઓએ કાફલાને �ુટ� લીધો

િસરતે અઈમ્માહ- 1176

www.hajinaji.com

અને ક�ટલાક માણસોને �ગરફતાર પણ કર� લીધા. �ુટાએલા
અને �ગરફતાર થએલા માણસોમાં દોઅબલ પણ હતા.
ડા�ુઓએ માલની વ્હ�ચણી કરતી વખતે દોઅબલનો એક
શેઅર પઢ�ો. દોઅબલે ક�ું �ણો છો એ કોનો શેઅર છે

?

ડા�ુઓએ ક�ુ,ં હશે કોઇનો. દોઅબલે ક�ું, એ મારો શેઅર છે .
ત્યાર પછ� એણે આખો

કસીદો સંભળાવ્ય. એ લોકોએ

દોઅબલના સદકામાં બધાને છોડ� દ�ધા અને બધાનો �ુટ�લો
માલ પાછો આપી દ�ધો. વાત વાતમાં ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામના ઝભ્ભાની પણ વાત નીકળ� અને ચોર
તે ખર�દવા ચાહ્. દોઅબલે ક�ું

, એ તો મ� માર� પાસે

તબ�ર ્કન રાખ્યો  . એને �ુ ં વેચવાનો નથી. �તે વારં વાર
�ગરફતાર થયા બાદ તેને એક હ�ર અશરફ�માં વેચી
નાખ્ય.
દોઅબલે આ

કસીદો જયાર� ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામને સંભળાવ્યો ત્યાર� ઇમામ અલ�ય્હસ
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રડ�ા હતા. વળ� એ કસીદાની બે કડ�ઓ સંબધ
ં ી ક�ું ક� તે
ઇલ્હામી(�ુદા-પ્રેર) છે .

કસીદામાં નફસે ઝ�કય્યાનો

ઉલ્લેખ આવતાં આપે શેઅર પોતાના તરફથી આપીને ક�ુ ,
આની તેમાં ઉમેરણી કરો. એ શેઅરમાં � ુસની એક કબ્રન
ઉલ્લેખ હત. એટલે દોઅબલથી ગભરાટમાં �ુછાઇ જવા�ું
મૌલા આ કોની કબ્ર થવાની 

,

, �ના તરફ ��
ુ ર ઇશારો

ફરમાવી રહ્યા . આપે ફરમાવ્�ુ , અય દોઅબલ એ માર�
કબ્ર હશે અને �ું �ુંક વખતમાં પરદ�શમાં શહ�દ થ. જયાર�
ક� મારા બાલ બચ્ચાં મદ�નામાં હશે અને મને એ કબ્રમ
દફન કરવામાં આવશે. અય દોઅબલ � માર� �ઝયારત માટ�
આવશે તે જ�ે તમાં માર� સાથે હશે. અ�ુ નવાસે પણ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની શાનમાં મદહ કર�લ .

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 1178

www.hajinaji.com

નસારા આ�લમ સાથે �ુનાઝેરો
મા�ુન રશીદના રા

જયકાળ દરિમ યાન એક

નસરાની આ�લમ ઈલ્મી �ુનાઝરા માટ� પંકાતો હત. તે� ું
નામ �સલીક હ�.ું �ુસલમાન મોતકલ્લેમીન સાથે વાદ
િવવાદ કરતો ત્યાર� એમને �ુપ કર� દ�વા માટ� એક �ુ�ક્
શોધી કાઢ� હતી. એ તેમને કહ�તો આપણે બંને ઇસાની
ન�ુવ્વત પર સહમત છ�એ અને એ વાત પણ બંનેને માન્
છે ક� હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ આસમાન પર હયાત અન
મો�ુ દ છે . આપણા વચ્ચે ઇખ્તેલાફ છે તો તે કત મોહમ્મદ
�ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
ન�ુવ્વતના બારામાં છ. તમે તેમની ન�ુવ્વતમાં યક�ન રાખો
છો, અમે તેમની ન�ુવ્વતનો ઇન્કાર કર�એ છ. એમની
વફાત િવષે પણ આપણા વચ્ચે મતભેદ નથ. એટલે એમની
વફાત બાદ હવે હયાત નબી હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ .
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બતાવો તેનો તમાર� પાસે શો જવાબ છે

? કોઇ દલીલ

�જ
ુ ્જત બની શક� છ.
અને આ દલીલબા�થી ઘણા ખરા �ુના�ઝર
(�ુનાઝરો કરવાવાળા) �ુપ થઇ જતા. મા�ુનનો ઇશારો
પામીને નસરાની એક �દવસ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ સાથ
હમકલામ થયો , એણે આપને �ુનાઝરાના પ્રસંગે ક�ું પહ�લા
આપ એ ફરમાવો ક� હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામની ન�ુવ્
અને તેમની �કતાબ બંને પર આપ અક�દો ધરાવો છો ક� ન�હ
? આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું ક� �ું ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ
ન�ુવ્વત પર યક�ન અને અક�દો રા�ું � , ક� �મણે હઝરત
મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
આગમન અને ન�ુવ્વત િવષે પોતાના હવાર�ઓને બશારત
�પે ખબર આપી હતી અને એ �કતાબની પણ તસ્દ�ક ક�ં �ં
ક� �માં આ બશારત પણ આપવામાં આવી છે . આપનો આ
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જવાબ સાંભળ�ને �સલીક�ું મ��ુ ં િસવાય ગ�ું એ �દગ�ુઢ
બનીને આપની સામે જોવા લાગ્ય.
એને �ુપ રહ�લો જોઇને આપે ફરમાવ્�ુ , ક� અય
�સ�લક અમે હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામને ક� �મણ
હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમની ન�ુવ્વતની ખબર આપી બરહક નબી �ણી
અને માનીએ છ�એ પણ તમે એમની ન�ુવ્વતને ઘટાવો છો
અને તે ખામીવાળ� હતી એ�ું બતાવો છો , કારણ ક� તમે કહો
છો ક� તે નમાઝ રોઝાના પાબંદ ન હતા.
�સ�લક� ક�ું , અમે તેમ નથી કહ�તા અમે તો
કહ�એ છ�એ ક� કાએ�ુલ લયલ (ઇબાદત માટ� રાત આખી
�ગનારા) અને સાએ�ુન નહાર (દ�વસના રોઝા રાખનારા)
હતા. આપે ફરમાવ્�ુ , તમારા અક�દા �ુજબ હઝરત ઇસા
મઆઝલ્લાહ �ુદા હતા તો પછ� તેઓ નમાઝ રોઝા કોના
માટ� કરતા હતા. એનો �સ�લક પાસે કોઇ જવાબ ન હતો.
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પછ� જરા રહ�ને એણે કંઇક િવચાર� દલીલ કરતાં ક�ું , "�
મહા િવ�ુતી ર કત િપત્યાને સા� કર� દ , �ધળાને દ� ખતા
કર� દ� અને પાણી પર ચાલે �ું એવાની �ુ� કરવી અને
તેને માઅ�ુદ માન�ું યોગ્ય નથ

? અલયસઅ પયગમ્બર

પાણી પર ચાલતા હતા. આપે ફરમાવ્�ું �ધળાને દ�ખતા
કરતા હતા કો�ઢયા અને ર કતિપ�યાને સા� કર� દ� તા હતા.
એ જ ર�તે �હઝક�લ પયગમ્બર� પાંત્રીસ હ�ર માનવીઓ
સાઇઠ વષર્ બાદ સ�વન કર� દ�ધા હત. બની ઇ સરાઇલના
ક�ટલાક લોકો મરક�ના રોગનો ઉપદ્રવ થતાં ભય પામીન
પોતાની જગ્યા છોડ�ને બી� જગ્યાએ નાસીને જતા હ

,

�ુદાએ એક જ વખતમાં અને એક પળમાં હલાક કર� દ�ધા
હતા. એમના � હાડપ�જરો પડ�ા હતા તેમના પાસેથી થઇને
નીકળ્યા તો �ુદાએ તઆલાએ તેમના પર વહ� ના�ઝલ કર�
ક� તમે એ હાડપ�જરોને બોલાવો. આપે એ �ુજબ સાદ કય� ક�
હ� �ણર્ થઇ ગએલા હાડપ�જરો, �ુદાના �ક
ુ મથી �વતા થઇ
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�વ. અને તેઓ સ�વન થઇ ગયા. એવી જ ર�તે હઝરત
ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામે પક્ષીઓને સ�વન
હઝરત �ુસા અલ�ય્હસ્સલામે �ુરના પહાડ પર જવાના અન
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
�ુડદાઓને �વતા ફરમાવી દ�ધાના એક પછ� એક દાખલા
ટાંક� બતાવીને ક�ું ક� આ બધા બનાવોની ગવાહ� ઇન્�લ
અને �ુરઆનમાં મો�ુ દ છે . અગર મર� લાઓને સ�વન
કરવાથી ઇન્સાન �ુદા બની જતો હોય તો આ બધા નબીયો
પણ �ુદા કહ�વડાવવાના હકદાર છે . આ સાંભળ�ને તે �ુપ
થઇ ગયો અને ઇસ્લામ �સ્વકારવા િસવાય કોઇ ઇલાજ
હતો.

*****

,
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ય�દ
ુ �થી �ુનાઝેરો
ય�દ
ુ �ઓનો એક આ�લમ રા�ુલ ��ુત પોતાના
ઇલ્મ પર ઘણો ગવર્ અને નાઝ કરતો હ , એક �દવસ એનો
�ુનાઝેરો ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામથી થઇ ગ. આપથી
�ુફત�ુ કયાર ્ બાદ એણે પોતાના ઇલ્મની હ કત �ણી અને
સમ� ગયો ક� પોતે આજ �દન �ુધી �ુદ ફર� બીમાં �ુબ્તેલા
હતો.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થય
બાદ એણે પોતાના ખ્યાલ �ુજબ આપને ઘણાં સખ્ત સવાલ
કયાર , �ના સંતોષકારક જવાબોથી એ �ુશ થયો

, એ બધા

સવાલો કર� �ુ કયો એટલે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�
રા�ુલ ��ુત તમે તૌર� તની આ ઇબારતનો શો અથર્
સમજયા છો ? ક� �ુર આવ્�ું સીનાથ , રોશન થયો જબલે
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(પહાડ) સાઇરથી અને �હ�ર થયો ફારાનથી. એણે ક�ું અમે
એ ઇબારત વાંચી જ�ર છે પણ એની હક�કતથી વાક�ફ નથી.
આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ , �ુરથી �ુરાદ વહ� છે
અને � ુર� સીનાથી એ પહાડ �ુરાદ છે �ના પર હઝરતે �ુસા
અલ�ય્હસ્સલામ �ુદાથી કલામ કરતા હ. જબલે સાઇરથી
�ુરાદ ઇસા અલ�ય્હસ્સલામની જગ્યા

, કોહ� ફારાનથી

મકકાનો પહાડ �ુરાદ છે , � મકકા શહ�રથી એક

મં�ઝલના

ફાસલા પર આવેલ છે .
પછ� આપે ફરમાવ્�ુ , �ુસા અલ�ય્હસ્સલામની
વસીયત તમાર� નજરથી �ુઝર� હશે ક� �માં લખે� ું છે ક�
તમાર� પાસે બની ઇખ્વાનમાંથી એક નબી આવશ. એ આવે
ત્યાર� એની વાત માનજો અને તેની તસ્દ�ક કર.
સદાકતની સાક્ષી આપ. એણે ક�ું મારા જોવામાં જ�ર
આવી છે . આપે �ુછ�ું બની ઇખ્વાનથી કોણ �ુરાદ છ ? એણે
ક�ુ,ં "ખબર નથી. આપે ફરમાવ્�ું ઔલાદ� ઇસ્મા. કારણ
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ક� ઇસ્માઇલ હઝરત ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામના ફરઝંદ
બની ઇ સરાઇલના વડા વારસદાર હઝરત ઇસ્હાક
અલ�ય્હસ્સલામના ભાઇ છે અને તેમનાથી હઝરત મોહમ્
�ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ છે
બી� શબ્દોમાં બની ઇખ્વાનના નબીથી �ુરાદ હઝર
મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ.
એ પછ� જબલે ફારાનવાળ� ઇબારતની શરહ
કરતાં આપે ફરમાવ્�ું ક� 

અયા નબીનો કોલ તવર� તમાં

આપેલ છે . એ કથનમાં છે ક� મ� બે સવાર� પર બેઠ�લા �ુ�ગ�
જોયા. �મના �કરણોના પ્રકાશથી �ુિનયા રોશન થઇ .
તેમાંના એક ખચ્ચર પર સવાર હતા અને એક �ટ પ.
રા�ુલ ��ુત તમે બતાવી શકો છો ક� એ બંનમ
ે ાંથી કોણ
�ુ�ગ� �ુરાદ છે ? રા�ુલ ��ુતે ક�ું ના �ુ ં નથી બતાવી
શકતો. આપે ફરમાવ્�ું ખચ્ચર સવારથી �ુરાદ હઝરત ઇસ
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અલ�ય્હસ્સલામ છે અને �ટ સવારથી �ુરાદ હઝર
મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ.
પછ� આપે ફરમાવ્�ું તમે હઝરત હય�ુક નબીના
આ કોલથી વાક�ફ છો ? �ુદા પોતા�ું બયાન જબલે ફારાનથી
લાવ્યો અને અહમદની તસ્બીહ એમની

સમાની ઉમ્મત

પર હશે. એમ�ું લશ્કર �ુશ્ક� અને તર(જમીન ત્થા સ�ુ)
પર લડશે , એમના પર એક �કતાબ આવશે અને આ બ�ું
બય� ુલ �ુકદ્દસની ખરાબી પછ� થ.
ત્યાર પછ� ઇરશાદ ફરમાવ્�, તમારા પાસે હઝરત
�ુસા અલ�ય્હસ્સલામની ન�ુવ્વતની શી દલીલ

? એણે

ક�ું એમના પર એ વાતો �હ�ર થઇ � એમનાથી પહ�લા થઇ
ગએલા નબીઓ પર �હ�ર નહોતી થઇ. દાખલા તર�ક� નીલ
નદ�ના પાણી�ું બે ભાગમાં વહ�ચાઇ જ�ું અને વચ્ચેથી માગર
નીકળવો,

અસા�ું સાપના �પમાં ફ�રવાઇ જ�ું

,

એક
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પત્થરમાંથી બાર ઝરણાઓ�ું �ર� થ�ું અને યદ� બયઝા
વગેર�.
આપે ફરમાવ્�ું ક� � કોઇ આવા મોઅ�ઝા
બતાવતા હોય ,

ન�ુવ્વતના દાવા કરતો હોય તેની

ન�ુવ્વતની તસ્દ�ક કરવી જોઇએ ક� ન

? એણે જવાબ

આપ્યો‘ન�હ.’ આપે ફરમાવ્�ુ, કારણ ? એણે જવાબ આપ્યો
ક� �ુસા અલ�ય્હસ્સલામને �

રબત અને મન્ઝેલત હક

તઆલાથી હાિસલ હતી તે બી� કોઇને હાિસલ નથી થઇ.
એટલે અમારા પર વા�બ ઠર� છે ક� �યાં �ુધી કોઇ �બલ�ુલ
એ જ મોઅ�ઝા અને કરામતો ન બતાવે ત્યાં �ુધી અમે તેની
ન�ુવ્વતનોઈકરાર ન કર�એ.
આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ું તો પછ� તમે �ુસા
અલ�ય્હસ્સલામથી પહ�લા થઇ ગએલા �ુદા તરફથી મોકલેલ
નબીઓની ન�ુવ્વતનો કઇ ર�તે ઈકરાર કરો છો ? જયાર� ક�
ન તો કોઇ નદ�ને ફાડ� , ક� ન કોઇ પત્થરમાંથી ઝરણા �ર�
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, ન એમની અસા

અઝદહાના �પમાં ફ�રવાઇ ગઇ.
રા�ુલ ��ુતે જવાબ આપ્યો ક� જયાર� એમનાથી
કોઇ એવા અદ્દ�ુત �ચન્હો ક� ચમત્કાર�ક બાબતો �હ�ર
ક� � બાબતો કર� બતાવવાથી આખી

મખ્�ુક આ�ઝ હોય

પછ� અગર તે ચમત્કારો �ુસા અલ�ય્હસ્સલામે બતાવ
ચમત્કારો �વા ન હોય તો પણ એમની ન�ુવ્વતની તસ્દ
અમારા પર વા�બ થઇ જશે.
હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્�ું હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ પણ મર�લાઓ
સ�વન કરતા હતા. જન્મથી �ધળાઓને દ�ખતા કર� દ�તા
હતા. કોઢ�યાઓને સા� કર� દ� તા હતા. માટ�ના ચકલા
બનાવીને તેમને હવામાં ઉડતા કર� દ� તા હતા. આ એવી
બાબતો છે � સામાન્ય માનવી માટ� 

કય નથી તો પછ�

તમે એમને પયગમ્બર ક�મ નથી માનત ?
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રા�ુલ ��ુતે ક�ું લોકો કહ� છે ક� તેઓ આવા
ચમત્કારો બતાવતા હત. અમે તેમને એ ચમત્કારો બતાવતા
નજરો નજર જોયા નથી , તેથી તેઓ એમ કરતા હતા એ
વાત ક�મ માન્ય રખા.
આપે ફરમાવ્�ું તો �ું �ુસા અલ�ય્હસ્સલામ
મોઅ�ઝા અને અદ�ુત િનશાનીઓ તમે નજરો નજર
નીહાળ� છે ? એ વાતો પણ આખર� તો તમે

િવ�ાસપાત્

માણસોથી સાંભળ� હશે. અને તેમ એ વાતો તમે માની લીધી
તો પછ� હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામના ચમત્કારની વા
તમે િવ�ાસપાત્ર માણસોથી સાંભળ� તેને માનીને હઝર
ઇસા અલ�ય્હસ્સલામની ન�ુવ્વત પર તમાર� ઇમાન લાવ�
જોઇએ. અને �બલ�ુલ એ

જ ર�તે તમાર� હઝરત મોહમ્મદ

�ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
�રસાલતનો એકરાર આવી િનશાનીઓ અને મોઅ �ઝાઓની
રોશનીમાં કર� લેવો જોઇએ. વળ� આપનો એક �વંત
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મોઅ�ઝો �ુદ �ુરઆને મ�દ માં તમાર� સામે મૌ�ુ દ છે , �
પ્રત્યક્ષ �ુરાવા સમ. એ �ુદાઇ �કતાબની ફસાહત અને
બલાગતનો �ુિનયામાં કયામત �ુધી કોઇ જવાબ પેદા થઇ
શક� તેમ નથી. ભલે પછ� બધી �ુન્યવી શ�ક્તઓ �ુિનય
કાયમ રહ� ત્યાં �ુધી પ્રયત્નો.
આ દલીલનો એની પાસે કોઇ જવાબ નહોતો
એટલે એને �ુપ રહ�� ું પડ�ુ.ં
મ�સીઓ (અગ્ની �ુજક)નો હરબઝાક�ર નામે
એક આલીમ આપની સેવામાં ઇલ્મી વાતચીત કરવા માટ�
ુ ્ જવાબો
હાજર થયો. આપે તેણે કર� લા સવાલોના સં�ણ
ર
ઇનાયત ફરમાવ્ય. પછ� આપે એનાથી સવાલ કય� , તમારા
પાસે ઝરદસ્તની ન�ુવ્વતની શી દલીલ 

? એણે ક�ું

એમણે અમાર� એવી ચીઝો તરફ રહબર� ફરમાવી ક� એમના
પહ�લાં કોઇએ અમાર� રહ�બર� નહોતી કર�. અમારા �ુવ્જો
ર
કહ�તા હતા ક� ઝરદસ્તે અમારા માટ� એ વસ્�ુઓ �ુબા
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�યઝ ઠ�રવી છે �ને એમનાથી પહ�લાં કોઇએ �ુબાહ નથી
કર�. આપે ફરમાવ્�ું તમાર� પાસે કોઇ નબી અને ર�ુલની
ફઝીલતો અને કમાલાતો તમારા પર રોશન કર� તો તેમને
આનાકાની કયાર ્ વગર માની લેવામાં વાંધો �ું છ
સવાલના જવાબમાં તે ખામોશ રહ્.

*****

? આપના
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલા
અને ઇસ્મતે અ�મ્બય
અલય્હ��ુસ્સલ
અ�મ્બયાએ �કરામ અને બાર ઇમામો તથા જનાબે
મરયમ અને જનાબે ફાતેમાની ઇસ્મતનો અક�દો િસધ્ અને
સવર્ માન્ય હ કતોમાંથી છે . પણ કમનસીબે ક�ટલાક લોકોએ
સમ�યા વગર ઇન્કાર કર�લ છ.
અલી �બન જહમ કહ� છે ક� મા�ુને હઝરત ઇમામ
રઝા અલ�ય્હસ્સલામથી દયાર્ફત ક�ુ� ક� જયાર� �ુદાવં
આલમે હઝરતે આદમ અલ�ય્હસ્સલામ માટ� સ્પષ્ટ શબ્દ
ફરમાવ્�ું છે ક, "ફ અસા આદમ રબ્બ�ુ ફ ગવા(પછ� આદમે
તેના રબ�ું ન માન્�ું અને ભટક� ગય) તો પછ� એ માઅ�ુમ
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�ાંથી રહ્ ? આપે ફરમાવ્�ું આ આયતને તમે સમજવામાં
�ુલ કરો છો. તમે જો િવચાર કરશો તો સમ�શે ક� �ુદાએ
આ આયતમાં � ઇશારો કય� છે તે સંબધ
ં માં � �ક
ુ મ આપ્યો
તે િવષે અ�હ� એમ છે ક� આપે તેના પર અમલ ન કય� તે એ
હતો અય આદમ તમે બંને પણ જ �ુ તમાં રહો અને ચાહો તે
ખાઓ પીઓ "વલા તક્રબા હાઝે �હશ શજરત ફત�ુના મેન
ઝાલેમીન (પણ આ ઝાડની પાસે ન જતા , જશો તો તમા�ં
પોતા�ું �ુ કસાન કરશો.) એટલે ક� તેમાં એમ નહો� ું
ફરમાવવામાં આવ્�ું ક� આ ઝાડ ક� ત જ ઝાડ અને તે �તના
બી� ઝાડોમાંથી કોઇ ફળ ખા�ું ન�હ. વળ� એમને એ મના
કર� લા ઝાડ�ું ફળ ખા�ું પણ નહો� ું પણ શયતાનના વસવસા
અને ભરમાવ્યાથી એના �વ જ એક બી� ઝાડ�ું ફળ ખાઇ
લી�ું હ�.ું કારણ ક� શયતાને તેમને બતાવેલ ક� �ુદા
તઆલાએ તમને એ ખાસ ઝાડના ફળ ખાવાની મના કર�
હતી એની �તના બી� ઝાડોના ફળ ન�હ , તેમજ એ બી�

િસરતે અઈમ્માહ- 1194

www.hajinaji.com

ઝાડો પાસે જવાની પણ મનાઈ નથી ફરમાવી. ખાવા ન
ખાવા સંબધ
ં ી તો ઇ રશાદ� ઇલાહ�માં ઉલ્લેખ જ નથ. વળ�
શયતાને કસમ ખાધી ક� �ુ ં તમારો �ુ ભેચ્છક અને િમત્ર.
આદમ અને હવ્વાએ આ પહ�લાં કોઇને ખોટા સોગંધ ખાતા
સાંભળ્યા નહોતા એટલે તેઓ એના પર એતબાર કર� બેઠા
અને એ કામ તેમનાથી થઇ ગ�ું અને આ �ૃત્ય પણ આપને
ન�ુવ્વત મળ� તે પહ�લાં થ�ું હ�ુ. તેમજ એ કબીરા �ુનાહ
પણ ન હતા ક� � કરવા થક� માણસ જહ �ણમને લાયક ઠર�
છે . એ માત્ર મવ�ુબ(નાની-મા�ુલી વાત) હતી �
અ�મ્બયાઓથી વહ� ઉતયાર્ પહ�લા �યઝ  , જયાર� �ુદાએ
તેમને બર�ુઝીદા કયાર ્ અને નબી ગણ્યા અને પ્રમાણ્ય
હવે માઅ�ુમ ઠયાર . એ હઝરતોએ નાના ક� મોટા કોઇ પણ
�ુનાહ કયાર ્ ન હત. �મક� અલ્લાહ તઆલા ઇરશાદ ફરમાવે
છે "પછ� �ુદાએ તેમને બર�ુઝીદા કયાર ્ અને તેમની તૌબા
ક�ુલ કર�.

િસરતે અઈમ્માહ- 1195

www.hajinaji.com

અલ્લામા િતબરસી ફરમાવે છે ક� મવ�ુબા
સગાએર (સહજ નાની �ુલો)થી �ુરાદ તક� અવલા છે �
અ�મ્બયાઓ માટ� વહ� ઉતાયાર્ પહ�લાં �યઝ . વળ� "નહય
(મનાઇ �ક
ુ મ)ના બે પ્રકાર છ: ‘નહયે તન્ઝીહ’ અને ‘નહયે
તહર�મી.’ એટલે ક� એવા કોઇ કામ માટ� એવો �ક
ુ મ ક� તેને
કર�ું બેહતર છે . તે નહયે તન્ઝીહ� કહ�વાય છે અને એવો
�ક
ુ મ ક� � કર�ું હરામ છે તેને નહયે તહર�મી કહ�વાય છે .
"લા તકરબામાં � "નહય મનાઇ �ક
ુ મ છે તે તન્ઝીહ� છ
તહર�મી નથી. એટલે ક� તે� ું કર�ું હરામ નથી

,

, પણ ન

કરવામાં આવે તો બહ�તર છે . કારણ ક� આયતનો બીજો એક
ભાગ છે "ફત�ુના મેનઝઝાલેમીન પણ જો કર� બેઠા તો તમે
તમા�ં જ �ુકસાન કર� બેસશો.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે આ િસવાય હઝર
ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્ , હઝરત �ુસા અલ�ય્હસ્સલ

,

હઝરત �ુ�ફુ અલ�ય્હસ્સલ, અને હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્તફ

િસરતે અઈમ્માહ- 1196

www.hajinaji.com

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની ઇસ્મત પ
રોશની નાખી અને ફરમાવ્�ું ક� આ નબયોમાં �ુનાહ કરવાની
શ�ક્ત હોવા છતાં �ુનાહો તેમનાથી થવા મહાલ(અશ�)
અને અસંભિવત હતા અને તેમનાથી કોઇપણ સગીરા ક�
કબીરા �ુનાહ સા�દર થયા નથી.

*****
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આપની ગ્રંથ �ૃિ
આ�લમોએ સહ�ફ� ુરર ્ઝ , સહ�ફ� ુર �રઝિવય્ય ,
િતબ્�ુર ર્ઝા અને મસ્નદ� ઇમામે રઝાને આપના ગ્રંથો બત
છે . સહ�ફ� ુરર ્ઝાનો ઉલ્લેખ અલ્લામા મજલ
િતબ્રસી અને અલ્લામા ઝમખ્શર�એ કય.

*****

, અલ્લામા
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલા
અને ગાલીચા પર િસ�હ�ુ ં �ચત
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામના વલ
અહદ�ના જમાનામાં એકવાર સખ્ત �ુકાળ પડ�. એટલે
મા�ુન હઝરતની સેવામાં આવીને અરજ કરવા લાગ્યો ક� હવે
તો �ુલ્કની હાલત બ� જ ખરાબ થઇ ગઇ છે અને લોકો �ુખ
અને પ્યાસથી મરવા લાગ્યા . માટ� આપ �ુદાવંદ� આલમ
પાસે દોઆ કરો ક� તે વરસાદ મોકલે. આપે ફરમાવ્�ું અય
બાદશાહ ગભરાઓ ન�હ. �ુ ં સોમવાર� વરસાદ માટ� દોઆ
કરવા િનકળ�શ અને પરવર�દગારથી આશા છે ક�
ઇન્શાઅલ્લાહ જ�ર વરસાદ થ , અને અલ્લાહની મખ્�ુકન
પર� શાની �ુર થશે. પછ� આપે નકક� કર� લ �દવસે વરસાદ
માટ� દોઆ કરવા જગલ
ં
તરફ ગયા અને �ુસલ્લો બીછાવીને
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બારગાહ� અહ�દયતમાં દોઆ માટ� હાથ �ચા કયાર . હ�
દોઆના વાકયો પણ �ુરા થયા ન�હ ત્યાં તો વાદળા ઘેરાવા
લાગ્યા અને વરસાદના�ણા �ણા છાંટા પડવા લાગ્યા અને
એટલો વરસાદ વરસ્યો ક� જલથલ થઇ ગ�ુ. બાદશાહ �ુશ
થયો અને રય્યતની પણ પર�શાની �ુર થ.
આપની આ ખાસ દોઆના કારણે ઘણા હસદખોર
લોકોના �દલ બળ�ને રાખ થઇ ગયા. એક �દવસ દરબાર
આરાસ્તા હતો ત્યાર� એ હસદખોરોમાંના એક� ક� ��ું ના
હમીદ બીન મહસરાન હ� ું તે ઠાવ�ું મો�ુ ં રાખીને આપને
કટાક્ષથી કહ�વા લાગ્"આ લોકોને તો �ુ ઓ આપના
સંબધ
ં માં �ત�તની જોડ� કાઢ�લી વાતોના ગપગોળા હાં કતા
રહ� છે અને આપને મહાન કર� દ� ખાડવાની કોિશશો કરતા રહ�
છે . એ બધા એમજ ચાહ� છે ક� આપને બાદશાહ કરતાંય
ઉચ્ચતર કર�ને દ�ખાડ. આ પેલી વરસાદ વ

રસવાવાળ�

વાતને જ લ્યો ન. આપે દોઆ કર� ત્યાર� જ વરસાદ આવ્ ,
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એમ તે લોકો કહ� છે , અને તેને આપની કરામત એ લોકો
બતાવે છે . પણ વરસાદ તો ઘણા �દવસ �ુધી ખ�ચાઇ ગયો
હતો તે આપ દોઆ કરત ક� ન કરત તો પણ જ�ર

વહ�લો

મોડો આવવાનો હતો. આ એક આક�સ્મક સંયોગ હતો ક� આપે
દોઆ કર� તે વખતે વરસાદ આવ્ય , તો આ લોકો બધાને
એમ કહ� રહ્યા છે અને માનવા પ્રેર� રહ્યા છે ક� એ
દોઆ�ું પ�રણામ હ� ું અને એ આપની દોઆની કરામત છે .
હવે આવી વાતને કરામત ક�મ કહ�વાય. કરામત તો અજબ
ગજબ વાત બને , ન બનવાની વાત બને , તેને કહ�વાય.
વરસાદ મોડાને બદલે જરા વહ�લો વરસી �ય એને તે વળ�
કંઇ કરામત કહ�વાય. હા, આ સામે મસ્નદ પર � ગાલીચો છે
અને તેના પર િસ�હની આ�ૃિત દોર� લ છે . અગર આપ તેને
�વતો �ગતો િસ�હ બનાવી દો અને તેને કહો ક� � ું આને
આવીને (એટલે ક� મને) ફાડ� ખા અને જો તે એમ કર� તો એ
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કરામત કહ�વાય. એટ�ું કહ�ને એ હાજર�ન સામે ખંધી અને
અથર્ �ુચક નજર� જોઇ રહ.
હઝરતે તેને ક�ું ભલા માણસ મ� કોઇને નથી ક�ું
ક� માર� કરામતો બયાન કર� અથવા મને મોટો દ� ખાડવાના
પ્રયત્નો . હવે વરસાદ વ રસવાની વાત તો એ �ુદાની
મહ�રબાની અને ઇનાયતથી બની હતી અને �ુિનયાએ તે
જોઇ, પણ એ માટ� મારા વખાણ કોઇ કર� એ બ�ું �ુદાની
ઇનાયત�ું પ�રણામ હ�.ું હા , અલબ� તને જો એ વાત
જોવાની હ�શ છે ક� �ુ ં આ િસ�હની આ�ૃિતને �વતો �ગતો
િસ�હ બના�ું અને તને ફાડ� ખાય, તો લે તાર� એ હ�શ �ુ ં �ુર�
કર� આ�ું �ં. આટ�ું બોલીને આપે િસ�હની આ�ૃિત તરફ જો�ું
અને ફરમાવવા લાગ્યા આ ફાિસક અને ફા�જરને એવી ર�તે
ચીર� ફાડ�ને ખાઇ � ક� તે� ું નામ િનશાન

�ુધ્ધાં બાક� ન

રહ�. આપના આ શબ્દો મોઢામાંથી બહાર પડવાની સાથે બંને
િસ�હની આ�ૃિતઓ અસલી િસ�હોના �પમાં પ લટાઇ ગઇ અને
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ગ�ના કર�ને પેલા કાફર� અઝલી પર �મ
ુ લો કર� દ�ધો અને
ફાડ� ખાધો. મા�ુન આ દ્રશ્ય જોઇને બેભાન થઇ . મા�ુન
હોશમાં આવ્યો ત્યાર� હઝરતે એ િસ�હોને �ુકમ કરતાં �ુ
આ�ૃિતમાં પલટાઇ ગયા.

*****
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હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલા
સાથે મા�ુનની �ુત્રી ઉમ્મે હબીબા
શાદ�
મા�ુને �ુવ્�ુિમકા તૈયાર કરવા ઇરાકનો પ્રવ
ર
કરવાનો ઇરાદો કય� તે પહ�લાં એણે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામના િનકાહ પોતાની �ુત્રી સાથે ભરદરબાર
હ�રો લોકોની હાજર�માં કર� આપ્ય.
વહ��ુઝઝમાન હ�દરાબાદ� લખે છે ક� રાજસ�ા
હાિસલ કરવામાં બાપ બેટાની અને બેટો બાપની પણ
પરવાહ નથી કરતો , બલ્ક� �ાર�ક એમ પણ બને છે ક� બેટો
બાપને માર�ને પોતે બાદશાહ બની બેસે છે . આ ��
ુ ુ મતની
હવસ અને આ સ�ા �ુખને કોઇ મઝહબ ક� અક�દા સાથે કંઇ
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લેવા દ� વા નથી હો�.ું દર� ક માણસ પછ� તે ગમે તે મઝહબ ક�
અક�દા સાથે સંબધ
ં ધરાવતો હોય એના �દલમાં સ�ા �ુખ
�ગે ત્યાર� આવા બધા �ુષ્ટ કામો કરવા માટ� તૈયાર થ
�ય છે .
હઝરત ઇમામ

રઝા અલ�ય્હસ્સલામની શહાદ

૨૩મી ઝીલ્કાદ �.સ. ૨૦૦૩માં (ઇસ્વી સન૮૧૮)ના
�ુ �આ
્ ના �દવસે � ુસમાં થઇ હતી. એ વખતે આપની પાસે
સગાસ્નેહ�ઓ અને ઔલાદ વગેર�માંથી કોઇ ન હ�ુ. એક તો
આપ મદ�નાથી ગર��ુલ વતન થઇને આવ્યા હત , બી�ુ ં એ
ક� રાજધાની મવર્માં આપ વફાત નહોતા પામ્

, બલ્ક�

�ુસાફર�ની હાલતમાં �ુરબતના આલમમાં વફાત પામ્યા
હતા, એટલે આપને ‘ગર��ુલ ગોરબા’ કહ�વામાં આવે છે .
ઇિતહાસ નવેશ ઝા�કર �સ
ે ે આપની વલી
ુ ન
અહદ�થી માંડ� શહાદત અને ત્યાર પછ�ના થોડાક બનાવો
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ઘણા સં�ક્ષપ્તમાં આપ્ય. તેમના ઇિતહાસના એ ભાગનો
અત્રે ઉતારો આપવામાં આવે .
આપની વલી અહદ�ની �હ�રાતના પ્રત્યાઘાત �
બગદાદ અને તેના આ�ુ બા�ુ ના પ્રદ�શમાં �ધા�ુંધી ફ�લા
ગઇ. �ુચ્ચા લફંગા અને �ુંડા લોકો ધોળે દહાડ� �ુટમાર
કરવા લાગ્ય. દ�ક્ષણ ઇરાક અને �હ�ઝમાં પણ પ�ર�સ્થ
વણસી હતી. ફઝલ બધી વાતો બાદશાહથી �પાવી રાખતો
હતો. પણ ઇમામે રઝા અલ�ય્હસ્સલામે તેને બાખબર કર
દ�ધો. આથી બાદશાહ વઝીરથી બદઝન (નારાજ) થઇ ગયો.
બગદાદમાં �ગેલ � ુફાનને ડામવા બાદશાહ બગદાદ ગયો.
સબખસમાં પહ�ચીને એણે વઝીર ફઝલને હમ્મામમાં માર�
નંખાવ્ય. પછ� � ુસ પહ�ચ્યો ત્યાર� ઇમામ રઝ
અલ�ય્હસ્સલામને વલી અહદ બનાવ્યાના કારણે બગદાદમ
ખળભળાટ મચી ગયો હતો , મા�ુને ��ુરમાં ઝેર આપીને
આપને શહ�દ કયાર ્ પણ �હ�રમાં માતમ ક�.ુ દફન કર�ને
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મકબરો બંધાવ્યો અને એમની વફાતનો અહ�વાલ બગદાદ
લખી મોકલાવ્ય. �થી ત્યાં ફર� શાંિત સ્થપાઇ . મા�ુન
આગળ વધ્યો અને મદાયન પહ�ચીને ત્યાં આઠ �દવ
રોકાયો. મદાયનમાં બગદાદના જગી
ં સરદારો , રઇસો અને
બની અબ્બાસીઓએ તેનો સત્કાર કય� અને તેણે ક�ટલા
સલ્તનતના સ્તંભોની દરખાસ્તને માન આપીને પાછો બ
અબ્બાસનો એ કાળો �લબાસ અપનાવી લીધ. મા�ુનના
આવવાના સમાચાર મળતાં ઇબ્રાહ�મ �બન મેહદ� અને તેન
પક્ષકારો અને સાથીઓ ત્યાંથી ભાગી ગયા પણ પાછળ
ઇબ્રાહ�મ પકડાઇને તેની પાસે આવ.
(તાર�ખે ઇસ્લા, �. ૧, પા. ૬૧)
અલ્લામા અબ્�ુરર્હમાન �મી લખે છે ક� અ
સલત હરવી�ું બયાન છે ક� હઝરત ઇમામ રઝા
અલ�ય્હસ્સલામે એક �દવસ મને ફરમાવ્�ું "હા�ન રશીદની
પાંએતીની માટ� લઇ આવો. �ુ ં માટ� લાવ્યો તો આપે તેને
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�ુઘી
ં અને ફ�ક� દ�ધી અને ફરમાવ્�ું ક�"�ુંક વખતમાં માર�
કબર માટ� એ જમીન ખોદવામાં આવશે અને તેમાંથી એવો
પત્થર નીકળશે ક� � કોઇથી કાપી ક� ઉખેડ� શકાશે ન�. પછ�
આપે ફરમાવ્�ું"હા�ન રશીદના િસરહાનાની માટ� લાવો. �ુ ં
માટ� લાવ્યો �ુંઘીને આપે ફરમાવ્�ું આ જગ્યાએ જ મા
કબર બનશે. પછ� આપે ફરમાવ્�ું અ�ુ સલત કાલે મને
મા�ુન તેડાવશે. સાંભળો જયાર� �ુ ં જવા લા�ું ત્યાર� એ જોઇ
લે� ું ક� મારા માથા પર કોઇ ચાદર �વી ચીઝ હોય તો તમાર�
મારાથી વાત ન કરવી, અગર ન હોય તો પછ� મારાથી વાત
કરવી. અ�ુ સલત કહ� છે ક� પરોઢ�યાના સમયે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ ફરાઇઝથી ફા�રગ થયા બાદ મા�ુનન
તેડાની રાહ જોતા બેઠા રહ્. એટલામાં મ� જો�ું ક� મા�ુનનો
ખાદ�મ આવી ગયો છે . થોડ�વાર બાદ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
તેની સાથે જવા નીકળ્ય. જયાર� આપ બહાર નીકળ્યા ત્યાર
આપના િશર �ુબારક પર �ુવાલ ��ું કંઇક કપ�ું હ�.ું એટલે
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મ� આપના �ક
ુ મ �ુજબ આપથી વાત ન કર�. આપ જયાર�
દરબારમાં મા�ુન પાસે પહ�ચ્યા ત્યાર� મા�ુનની સામ
��ુરનો ભર� લો એક થાળ રાખેલો હતો. એણે તા

અઝીમ

તવાઝોની રસમ અદા કયાર ્ બાદ આપને ક�ું"યબ્ન ર�ુ ,
આપે આનાથી વધાર� સરસ ��ુર કદ� જોયા છે

? પછ�

મા�ુને તેમાંથી એક દાણો ઉપાડ�ને ક�ું લો તના�ુલ
ફરમાવો. આપે ફરમાવ્�ુ , બાદશાહ અત્યાર� એ ખાવાને મા�ં
�દલ નથી ચાહ� ું એટલે મને માફ કર. �ુ ં અત્યાર� ન�હ
ખાઇશ, મા�ુને સખ્ત આગ્રહ કરતાં ક , ક�મ ખાતા નથી ?
�ું તમને મારા પર િવ�ાસ નથી મારાથી બદ�ુમાની કરો છો
? એમ કહ�ને મા�ુને ��ુરનો એક �ુચ્છો ઉપાડ�ો અને તેને
ખાવા લાગ્ય. પછ� એક બીજો �ુચ્છો ઉપાડ� ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને આપતાં કહ�વા લાગ્યો 

, તના�ુલ

ફરમાવો. એના સખ્ત આગ્રહને વશ થઇને ઇમ
અલ�ય્હસ્સલામે તેને લઇ લીધો અને તેમાંથી ત્રણ દ
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ખાધા. એ ��ુર ખાવાની સાથે જ આપના જવહર� �ુ�ુદમાં
ઇન્ક�લાબ પેદા થઇ ગય. આપની હાલત બદલાઇ ગઇ

,

બાક�ના ��ુરના દાણા ફ�ક� દઇને આપ ઉભા થઇ ગયા અને
જવા લાગ્ય, મા�ુને ક�ુ,ં "�ાં તશર�ફ લઇ જઇ રહ્યા  ?
આપે ફરમાવ્�ું �યાં મોકલી રહ�લ છે ત્યાં જઇ રહ્ય. પછ�
આપ િશર �ુબારક પર ચાદર નાખીને ચાલતા થયા.
અ�ુ સલત હરવી કહ� છે ક�

,

ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામ દરબારથી નીકળ�ને ઘર� પધાયાર્ અને મ
ફરમાવ્�ું દરવાજો બંધ કર� દ. મ� દરવા જો બંધ કર� દ�ધો.
પછ� આપ �બછાના પર �ુઇ ગયા. અને �ચ�તાઓએ આવીને
ઘેર� લીધા. તર� હ તર� હના િવચારો આવવા લાગ્યા અને �ું
સખ્ત હ�રાન પર�શાન થઇ ગય. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
�બમાર�ના �બછાના પર �ુતા હતા અને �ુ ં દરવા � પર રં જ
અને ગમની હાલતમાં બેઠો હતો. અચાનક માર� નજર �દર
બેઠ�લા એક �પાળા તેજસ્વી નવ�ુવાન પર પડ. મ� �દર
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જઇને તેમને �ુછ�ું આપ કોણ છો અને દરવા જો બંધ હોવા
છતાં આપ ઘરની �દર ક�વી ર�તે પ્રવેશી ગયા અને આપન
�દર કોણ લઇ આવ્�ુ

? આપે ફરમાવ્�ું"�ુ ં �જ
ુ ્જતે �ુદા

મોહમ્મદ� તક� �. મને બંધ મકાનમાં એ

જ લઇ આવ્યો �

મને �ખના પ લકારમાં મદ�નાથી અ�હ�યા લઇ આવ્ય. �ુ ં
મારા િપદર� �ુ�ગર્વારની સેવા કરવા માટ� આવ્યો . એમ
કહ�ને આપ ઇમામે રઝા અલ�ય્હસ્સલામ પાસે જવા આગ
વધ્ય, મને કહ�વા લાગ્યા"તમે પણ માર� સાથે ચાલો. �ુ ં
આપની સાથે ઇમામે રઝા અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજ
થયો. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે આપને જોતાની સાથે �ુરત
છાતી સરસા ચાંપ્ય , કપાળ પર �ુબન
ં
ક�ુ� અને પછ� ધીમે
ધીમે આપથી કંઇક વાતો કર�. થોડ� વાર બાદ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની �હ આપન �સ્મથી પરવાઝ કર� ગઇ
અને આપ વફાત પામ્ય.
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આપના વફાત ફરમાવ્યા બાદ હઝરત મોહમ્મ
ુ અને
�બન અલી અલ�ય્હસ્સલામે આપના �ુસ્લ  , ��
ુ ત
દફનની વ્યવસ્થા ક. પછ� �ુદરતી તા�ુત મંગાવીને
નમાઝ અદા કયાર ્ બાદ આપના પા�કઝા શબને તેમાં રાખ્�.
થોડ�વાર પછ� એ તા�ુત આકાશ તરફ ચાલ્�ું ગ�ુ

, અ�ુ

સલત કહ� છે ક� આપ�ું શબ તા�ુતમાં આકાશ તરફ જ� ું
જોઇને મ� અઝર્ કર�"મૌલા મા�ુન વગેર� આવશે �ુ ં તેમને �ું
જવાબ આપીશ ? આપે ક�ું , તા�ુત હમણાં પાછો ફરશે.
પછ� પહ�લાંની �મ છત �ુલી ગઇ અને તા�ુત આવી ગયો.
આપે રાબેતા �ુજબ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને �બછાના પ
�ુવાડ� દ�ધા અને �ક
ુ મ ફરમાવ્ય , દરવાજો ખોલી નાખો. મ�
દરવાજો ખોલ્યો એટલે મા�ુન વગેર� ઘરમાં દાખલ થયા
અને બધા હાય

! અફસોસ

! કરવા લાગ્યા અને રડવા

લાગ્ય. પછ� કફન દફનનો નવેસરથી ઇન્તેઝામ થયો અને
આપને હા�ન રશીદના િસરહાને દફન કર� દ� વામાં આવ્ય.
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(શવાહ��ુ�મ�વુ ્વ, પા. ૩૦૨)
અહલે �ુ� તની

�કતાબોમાં આપની શહાદતનો

બનાવ આપવામાં આવ્યો છે અને ઘણી ખર� �કતાબોમાં તો
િવગતો અને તફસીલ સાથે આપવામાં આવેલ છે અને તેમાં
ઝેર ખવડાવવાની વાત પણ લખેલ છે . ઘણી ખર� �કતાબોમાં
આપને ઝેર આપ્યાની વાત ઇશારા અને �ુપ્ત ર�ત
�કનાયાથી ઉલ્લેખી છ. �કતાબના નામ નીચે �ુજબ છે .
(૧) તાર� ખે રવઝ� ુસ્સફા .૩

, પા.૧૬, (૨)

તાર�ખે શવાહ��ુ��ુવ્વ, પા. ૨૦૨, (૩) તાર�ખે કાિમલ �.
૬, પા.૧૧૯, (૪) તાર�ખે મોરવ્વે�ુઝઝહબ મસઉદ� .૯

,

પા.૩૩, (૫) તાર�ખે �ુ�લ અબ્સા , પા. ૧૪૪ , (૬) તાર�ખે
અલ ફખર� પા. ૧૬૩ , (૭) મતાલે�સુ ્સોઉ, પા. ૨૮૮ , (૮)
તાર�ખે હબી�ુસ્સેયર . ૨

, ભા ૧ , (૯) તાર�ખે આલે

મોહમ્મ, પા. ૬૪, (૧૦) રવાએ�લ
ુ �ુસ્તફ, પા. ૧૭૪, (૧૧)
�કતાબે અન્સાબ સ�્આન

,

(૧૨) �ુલાસએ તઝહ�બે
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તેહઝી�ુલ કમાલ , (૧૩) �ુખબ�લ અખ્બા�લ ખોલફ , (૧૪)
તાર�ખે િતબ્રી ફારસી. ૪, પા. ૭૮૬.

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 1214

www.hajinaji.com

હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
ઔલાદની સંખ્ય
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામની ઔલાદન
સંખ્યામાં સખ્ત ઇખ્તેલાફ. અલ્લામા મજલીસીએ બેહા�લ
અન્વાર . ૧૨ , પા. ૨૬ ઉ૫૨ ક�ટલાક કથનોના ઉતારા
આપ્યા બાદ લખે છે ક� આપના બે ફરઝંદો હત. એક હઝરત
ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ અને બી� �.
અન્વાર� નોઅમાિનયામાં પ. ૧૨૭ પર છે ક� આપની ત્ર
ઔલાદ હતી પણ નસલ માત્ર હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ 
અલ�ય્હસ્સલથી ચાલી. સવાએક� મોહર� કા પા. ૧૨૩ પર છે
ક� આપના પાંચ ફરઝંદ અને એક સાહ�બઝાદ� હતી. �મના
નામો આ છે , જનાબે ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સ ,
હસન, �અફર, ઇબ્રાહ, �સ
ૈ , આઇશા. રવઝ� ુશ્શોહદ ,
ુ ન
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પા. ૪૩૮ પર છે ક� આપના પાંચ ફરઝંદો હતા. �મના નામો
આ છે . ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલ

, હસન,

�અફર, ઇબ્રાહ, �સ
ૈ , અકબ. તેઓમાં સૌથી મોટા ફરઝંદ
ુ ન
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ . �નાથી
આપની નસલ ચાલી. જ �ા્ � ુલ ખો�ુદ પા. ૩૨ પર છે ક�
આપના પાંચ ફરઝંદ અને એક સાહ�બઝાદ� હતા. રવઝ� ુલ
અહબાબમાં છે ક� આપના પાંચ ફરઝંદો હતા. કશ�લ �ુમ્મા
પા. ૧૧૦ પર આપેલ છે ક� આપની છ ઔલાદ હતી. પાંચ
સાહ�બઝાદા અને એક સાહ�બઝાદ�. આ જ વાત
મતાલે�સુ ્સોઉલમાં પણ છ. �ુ ઓ પા. ૨૮૮.
પણ મોહદ્દેસીનના ઇમામ અને મ

કક�ક�નના

તાજ સમાન હઝરત અલ્લામા મોહમ્મદ �બન નોઅમા
બગદાદ� �મનો લકબ શયખ �ુફ�દ (અ.ર.) છે . તેઓ
�કતાબે ઇરશાદ ૩૪૫ અને ૪૭૧ પર અને તા�ુ લ મોફસ્સેર�ન
અમી�ુદ્દ�ન હઝરત અ�ુ અલી ફઝલ �બન હસન �બન ફઝ
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િતબરસી અલ મશહદ� મજમઉલ બયાનના

કતાર , �કતાબે

આઅલા�ુલ વરા પા. ૧૯૯ પર લખે છે ક� હઝરત ઇમામ
રઝા અલ�ય્હસ્સલામને હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ ત
અલ�ય્હસ્સલામ િસવાય બી� કોઇ ઔલાદ નહોતી અને આ
વાત ઉમદ� ુ�ા�લબ પા. ૧૮૬ પર છે .
અલ્લામા શયખ �ુફ�દ(અ.ર.)ના સબંધમાં
અલ્લામા સૈયદ �ુ�લ્લા �ુસ્તર� શહ�દ� સા�

�કતાબે

ુ મોઅમેનીન પા. ૨૦૦ પર લખે છે ક� તેઓ
મ�લે�લ
�ુજતહ�દ� �ુદસી , જમીન પર મોતક�લ્લમે બેનઝી , પછ�
�ુલાસ� ુલ અકવાલના હવાલાથી પા. ૨૦૬ પર લખે છે ક�
શયખે મવ�ુફ પોતાના જમાનામાં બધાથી વધાર� આધાર�ુત
અને મોઅતબર અને સૌ થી મહાન આ�લમ હતા. આપની
વફાત પર ઇમામે ઝમા

ુ અસ્
ના હઝરત સાહ��લ

અલ�ય્હસ્સલામે મરસીયો કહ�ને મોકલાવ્યો હતો અને
મરિસયાના થોડાક શેઅરો શયખ અલય�હરરહમાની કબર
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પર કોતર� લા છે . એ જ ર�તે અલ્લામા તબરસીના સંબંધમાં
લખે છે ક� આપનો �ુમાર ઘણા મોટા આ�લમોમાં થતો હતો
તે તફસીર� મજમઉલ બયાનના કતાર અને �ુફસ્સીર છે અને
એ �કતાબની શ્રેષ્ઠતા આપના બલંદ મકામ હોવાનો �ુરા
છે .

*****
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હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ તક�

10

અલ�ય્હસ્સલ
નામ

હઝરત મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

હઝરત ઈમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલા

માતા

ુ
જનાબે �ખઝરાન ખા�ન

દાદા

ુ ા કા�ઝમ
હઝરત ઈમામ �સ
અલ�ય્હસ્સલ

િસરતે અઈમ્માહ- 1219

www.hajinaji.com

દાદ�

ુ
જનાબે નજમા ખા�ન

લકબ

ુ ર્ઝ,
તક�, જવાદ, કાનેઅ, �ત
ુ
�નુ ્તખ, �ખ્તા
, આ�લમ.

�ુ િ�, યત

અ� ુ જઅફર, અ� ુ ફા�ઝલ, અ� ુ
અલી.

જન્

ુ ્રવાર તાર�૧૦ માહ� રજબ
�ક
�હજર� સન ૧૯૫

જન્મ

ુ વ્વર
મદ�ના �ન

સ્થળ
વફાત

મંગળવાર તાર�ખ ૨૯ માહ� �ઝલ્કાદ
�હજર� સન ૨૦૩
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કાઝમૈન (ઈરાક)

સ્થળ
વય

૨૫ વષર

ઔલાદ

(દ�કરા) ઈમામ અલી નક�
ુ ા.
અલ�ય્હસ્સલ, અને �સ
(દ�કર�) ફાતેમા, અમામા.

*****
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હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલ
પયગમ્બર� ઇસ્લામ હઝરત મોહમ્મદ � ુસ્�ુફા સલ્લલ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના નવમાં �નશ, આપણા
નવમાં ઈમામ અને િસલિસલએ ઇસ્મતની અગ્યારમી કડ
હતા. આપના વાલીદ� મા�દ હઝરત ઈમામ અલી રઝા
અલ�ય્હસ્સલામ હ. અને આપના વાલેદા મા�દા જનાબે
ખીઝરાન ઉફ� સક�ના હતા. આ�લમો�ું બયાન છે ક� આપ
ઉમ્�ુલ મોઅમેનીન મા�રયા �ક�બ્તયા એટલે ક� જનાબ
ઇબ્રાહ�મ �બન ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમના ખાનદાનથી હત.
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલ
પોતાના બાપ દાદા , પર દાદાઓની �મ ઇમામે મન્�ુસ
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આલમે જમાના અને અફઝલે કાએનાત હતા. આપ તમામ
િસફાતે હસનામાં જગત શ્રે, અનોખા, અ�ુપમ અને િવિશષ્ટ
હતા. અલ્લામા ઇબ્ને તલ્હા શાફઇ લખે છે ક� હઝરત ઇમ
મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ બધા માઅ�ુમીનમાં સવર
ઓછ� વયના હતા પણ આપની ક� અને

મં�ઝલત, માન

અને મરતબો આપના બાપ દાદા , પર દાદાઓની પેઠ� ઘણો
જ અઝીમ હતો અને આપનો બલંદ તઝક�રો જગતની �ભના
ટ�રવે હતો.
અલ્લામા તબર� લખે છે ક� આપ 

કકલની

ુ ર્તા અને ફઝ , ઇલ્મ તથા �હકમત અને અદબમાં
સં�ણ
પ�ર�ુણ્તાના એ દરજ્� પર ફાઇઝ હતા ક�
ર
� દરજ્�
આપની નાની વય છતાં બી� કોઇ પણ સાદાત ક� બીન
સાદાત બરાબર� કર� શક� ું નહ�.

*****
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદત
બા સઆદત
ઇમા�ુલ �ુ�ક�ન હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામ .સ. ૧૯૫ (�ુતા�બક ઇ. ૮૧૧) રજબની
૧૦મી તાર�ખે �ુ �આ
્ ના �દવસે મદ�નાએ �ુનવ્વરામાં જન્
પામ્યા હત. અલ્લામા જનાબે શયખ �ુફ�દ  . ર. ફરમાવે
છે ક� હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામને કો
ઔલાદ (આપની િવલાદત પહ�લા) થઇ ન હતી એટલે લોકો
મેણાં મારતા હતા ક� ઇમામ િનવ�શ છે . આપ જયાર� એ
સાંભળતા તો ફરમાવતા : "ઔલાદ�ું થ�ું એ અલ્લાહની
ઇનાયત સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે . એણે મને સા�હબે ઔલાદ
કય� છે અને �ુંકમાં જ માર� ત્યાં મસનદ� ઇમામતનો
વારસદાર પેદા થશે અને ત્યાર બાદ હઝરત ઇમામ મોહમ્મ

િસરતે અઈમ્માહ- 1224

www.hajinaji.com

તક� અલ�ય્હસ્સલામ ની િવલાદતે બા સઆદત .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું માર� ત્યાં �
વખતમાં � બાળકનો જન્મ થવાનો છે તે અઝીમ બ કતોનો
હાિમલ હશે. િવલાદતના પ્રસંગ સંબંધે લખેલ છે ક� હઝર
ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામના બહ�ન જનાબે હક�મ
ખા� ુન ફરમાવે છે ક� એક �દવસ મારા ભાઇએ મને
બોલાવીને ક�ું આ� તમે મારા ઘર� રોકાઇ જજો કારણ ક�
આ� રાતે �ખઝરાનના પેટ� �ુદાએ તઆલા મને એક ફરઝંદ
અતા ફરમાવશે. �ુ ં �ુશીની સાથે આપના એ �ક
ુ મને આધીન
થઇ. રાત પડ� એટલે ક�ટલીક પાડોસણ બાઇઓને પણ
તેડાવી લેવામાં આવી. અધ� રાત િવત્યા બાદ બાળક પેદા
થવાના ક�ટલાક �ચન્હો એકાએક જણાય. તેથી �ુ ં �ખઝરાનને
�જ
ુ રામાં લઇ ગઇ અને �ચરાગ કય�. થોડ�વાર પછ� હઝરત
ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ િશકમે માદરમાં
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પરદએ ઝો�ર
ુ પર તશર�ફ લાવ્યા તે મખ્�ુન અને ના
�ુર�દા હતા. િવલાદત પછ� મ� આપને પાણીના થાળામાં
બેસાડ�ા. બ�ી � બળ� રહ� હતી તે �ુ

�ઇ ગઇ તે છતાં

�જ
ુ રામાં એટ�ું અજવા�ં હ� ું ક� �ુ ં આસાનીથી બાળકને
નવરાવી શક�. થોડ� વાર પછ� મારા ભાઇ હઝરત ઇમામ
રઝા અલ�ય્હસ્સલામ પણ ત્યાં પધા. મ� ઘણી

જ ઝડપથી

સાહ�બઝાદાને કપડામાં િવ�ટાળ�ને આપના હાથમાં �ુ

કયા.

આપે માથા અને �ખો પર �ુબન
ં
કયાર ્ અને પછ� બાળક
મને સ�પી દ�ધો. હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામની �ખો બે �દવસ �ુધી બંધ ર. ત્રી
�દવસે જયાર� �ખો �ુલી ત્યાર� આપે બધાથી પહ�લા
આસમાન તરફ નજર કર� અને ડાબે

, જમણે જોઇને પછ�

શહાદતના બંને ક લમા ઝબાને અકદસથી �ર� ફરમાવ્ય.
આ જોઇને �ુ ં ઘણી અચરજ પામી અને મ� બધો માજરો મારા
ભાઇ પાસે બયાન કય� , આપે ફરમાવ્�ું અચરજ પામવાની

િસરતે અઈમ્માહ- 1226

www.hajinaji.com

તેમાં કોઇ વાત નથી. મારો આ ફરઝંદ �જ
ુ ્જતે �ુદા અને
વાર�સે ર�ુલે �ુદા છે . એનાથી અલૌ�કક અને અ�યબી ભર�
વાતો �હ�ર થાય તેમાં તાઅ�ુ બ પામવા ��ું �ું છે ?
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ
બંને ખભાઓ વચ્ચે ઇમામતની મોહર હતી ક� �વી મોહર
બધા ઇમામોના ખભા પર હતી.

*****
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નામ, �ુિ�1યત અને અલ્કાબ
આપ�ું નામ આપના વા�લદ� મા
ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામે

�દ હઝરત

વહ� મહ��ઝ અ�ુસાર

મોહમ્મદ રાખ્�. આપની �ુ િ� યત અ�ુ �અફર હતી અને
આપના અલ્કાબો જવા , કાનેઅ અને �ુત્ઝા હતા અને
ર
મશ�રૂ લકબ "તક� હતો.
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ
િવલાદત �હ.સ. ૧૯૫માં થઇ. એ વખતે અમીન �બન હા�ન
રશીદ અબ્બાસી બાદશાહ હત. �હ.સ. ૧૯૮માં મા�ુન �બન
હા�ન રશીદ અબ્બાસી બાદશાહ થય. �હ.સ. ૨૧૮

માં

મોઅતિસમ અબ્બાસી રાજગાદ� પર બેઠ. અને આપને �હ.સ.
૨૨૮માં ઝેરથી શહ�દ કરાવ્ય.
એ એક હસરતનાક બનાવ છે ક� હઝરત ઇમામ
મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામને 

જ કાચી વયમાં
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�ુસીબતો અને પર� શાનીઓથી �ુકાબલો કરવા માટ� તૈયાર
થ�ું પડ�ું હ�.ું આપને બાપની મોહબ્બત અને લાગણીભયાર
િશરછત્ર તળે ઇત્મીનાન અને શાંિત સાથે �વન �ુ�રવા
� ૂબ જ થોડ� પળો મળ� શક� હતી. આપ પાંચ જ વષર્ના
હતા ત્યાર� હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામને મદ�ના
�ુરાસાનની �ુસાફર� કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી.
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામે વખતે આપ
�ુ દા થયા ત્યાર બાદ િપતા �ુત્ર

�જ�દગીમાં �ુલાકાત

કરવાનો મોકો મળ્યો નહોતો અને હઝરત ઇમામ મોહમ્મ
તક� અલ�ય્હસ્સલામથી �ુદા થયાના ત્રણ વષર્ બાદ
ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામની વફાત થવા પામી હ.
�ુિનયાવાળાઓ તેથી એમજ માનતા થઇ ગયા હશે ક� હઝરત
ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામને ઇલ્મ અને અમ
બલંદ�યો પર પહ�ચાડવાનો કોઇ ઝર�યો રહ્યો ન હ. એટલે
બનવા જોગ છે ક� હઝરત ઇમામ �અફર� સા�દક
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અલ�ય્હસ્સલામની ઇલ્મ સનદ ખાલી પડ�લી જોવામાં
આવે, પણ મખ્�ુક� �ુદાએ એ કાચી વયના બાળકને થોડ જ
�દવસ બાદ મા�ુનના પડખે બેસીને મોટા મોટા આ�લમો
સાથે �ફકહ , હદ�સ, તફસીર અને કલામના િવષયો પર
�ુનાઝરો કરતા અને તે બધાઓને કાઇલ થઇ જતા જોયા તો
તેની હયરતની કોઇ ઇન્તેહા ન રહ. એમની એ હયરત ત્યાં
�ુધી �ુર થવી �ુ�મ્કન ન હતી �યાં �ુધી તે માદ્દ� કા
કારણની પરં પરાથી પેલી પાર એક ખાસ �ુદાવંદ� તાલીમ
અને શાળા હોવાના કાયલ ન બની �ય. કારણ ક� �યાં �ુધી
આવા મદ્ર�સાનો તે �સ્વકાર ન કર� લે ત્યાં �ુધી આ સમ
ન ઉક�લાઇ છે ક� ન ઉક�લાઇ શકશે.
અમારો આથી મ કસદ એ વાત જણાવવાનો છે ક�
ઇમામ�ું ઇલ્ , ઇલ્મે લ� િ� હોય છે . એ નબીયોની પેઠ�
લખેલ, પઢ�લ અને બધી સલા�હયતોથી પ�ર�ુણ્ પેદા થાય
ર
છે . એમણે જગતના લોકોની પેઠ� કોઇના ચરણ �ુમ્યા નથી ક�
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ન કોઇ ઉસ્તાદ પાસેથી તાઅલીમ લેવાની જ�રત હત. એ
વાતના પણ મોહતાજ નહોતા ક� એમના બાપ દાદાઓ તેમને
િશક્ષણ આ. એ વાત ઔર છે ક� ઇલ્મ અને શરફની
અ�ભ� ૃ�ધ્ �વો અથર્ કર� દ�વામાં આવે અથવા મખ�ુસ
ઇલ્મની તાઅલીમ દ�વામાં આવી હો.

*****
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વા�લદ� મા�દના માયા� િશરછત્રથ
મહ�મી
એમ તો �નો બાપ મર� �ય તે વાત્સલ્યભયા
િશરછત્રથી વં�ચત થઇ �ય . પણ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને તો વા�લદ�  �દની હયાતીમાં જ તેમના
િશરછત્રથી વં�ચત બનાવી દ�વામાં આવ્યા . હ� તો
આપની ઉમર છ વષર્ની પણ થઇ નહોતી ત્યાં મા�ુન રશીદ
પોતાના કાયર્ માટ� હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ
મદ�નાથી �ુરાસાન બોલાવી લીધા અને સાથે શરત એ પણ
લગાડ� દ�ધી ક� આપ એકલા આવશો અને આપના
બાલબચ્ચા અને �ુ�ુંબના માણસો મદ�નામાં જ રહ�શ. તેમને
સાથે લાવવા ન�હ. એટલે આપે બધાને "ખયરાબાદ �ુખે
રહ�જોની છે લ્લી સલામ કર�ને �ુરાસાન તશર�ફ લઇ ગયા
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હતા. આપ ત્યાંથી પાછા ફયાર્ નહોતા બલ્ક� �ુરાસાનમાં બ
આપ્તજનોથી �ુર એકલા હતા અને �ુરબતની હાલતમાં
ઝેરથી શહ�દ થઇને �ુિનયાથી િસધાવી ગયા હતા.
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ મદ�નાથ
તશર�ફ લઇ જવાથી ખાનદાનના બધા લોકો પર એ અસર
થઇ ક� તેમની શાંિત અને �દલના ચેન હરાયા. બધા પોતાની
હાલત �વતા કબરમાં હોય તેવી સમજવા લાગ્ય. �તે
વાત એટલે �ુધી પહ�ચી ક� એક �દવસ આપની હમ્શીરા
જનાબે ફાતેમા ક� �મને "માઅ�ુમાએ �ુમના લકબથી યાદ
કરવામાં આવે છે , ભાઇનો િવયોગ સહન ન થવાથી હદ
ઉપરાંત બેચન
ે ી ભર� હાલતમાં ભાઈ પાસે મદ�નાથી
�ુરાસાન જવા ઉપડ�ા. એક

જ તાલાવેલી એમના મનમાં

હતી ક� ઝટ �ુરાસાન પહ�ચીને મા�યાને મ�ં . એક
�રવાયતમાં છે ક� આપ જયાર� સાદા �ુકામે પહ�ચ્યા ત્યાર
�બમાર થઇ ગયા. આપે �ુછ�ું અ�હ�થી �ુમ ક�ટ�ું �ુર છે

?
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લોકોએ ક�ું ક� �ુમનો રસ્તો અ�હ�થી દસ ફરસખ �ુર છ , આપે
એવી ઇચ્છા �હ�ર કર� ક� કોઇ પણ �ુરતથી મને ત્યા
પહ�ચાડ� આપવામાં આવે. આપની આ ઇચ્છા �ુર� કરવામાં
આલે સઇદના રઇસે માથે લી�ું અને તેની કોશીષોથી આપ
�ુમ પહ�ચ્ય. એ

જ જગ્યાએ ભાઇને રોતા પીટતા સ�ર

�દવસની �બમાર� ભોગવીને આ �ુિનયાથી િવદાય થઇ ગયા ,
આપને બાબેલાન નામના �ુકામે દફન કરવામાં આવ્ય. આ
બનાવ �હ.સ. ૨૦૧માં બન્યો હત.

પરં � ુ બી� એક મશ�રૂ

�રવાયત �ુજબ આપ જયાર� �ુરાસાન પહ�ચ્યા ત્યાર� ભા
શહ�દ થઇ �ુ�ા હતા અને લોક આપને દફન કરવા માટ�
કાળા અલમો સાથે જઇ રહ્યા હ. પાછળથી આપ �ુમમાં જ
વફાત પામ્યા હત.
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ મા
�ણે બાપની �ુ દાઇ�ું �ુ:ખ ઓ�ં હોય તેમ વળ� આ ફોઇના
માયા�ં િશરછત્રથી પણ તેઓ વં�ચત થઇ ગ. આપણા
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના સાથે કમસીનીમાં પડ�લ આ બ
સદમાઓ હદ ઉપરાંત �ુ:ખદાયક હતા પણ અલ્લાહની
મર�માં કોઇ ચારો નથી. આપને બધા �ુ:ખોનો અને
�ુસીબતોનો સામનો થયો અને આપે તે બધા �ુ:ખો અને
�ુસીબતો સબ્ર અને સહનશીલતા સાથે સહન કય.
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામની શહાદ
બાદ મા�ુને હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ
ગમે તે કારણ માટ� પોતાની પાસે બગદાદ બોલાવવા માટ�
પત્ર લખ્યો ક� � શહ�રને એણે ઇમામ અલી ર
અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત બાદ પોતા�ું પાયતખ
(રાજધાની) બનાવી લી�ું હ� ું અને આપને પણ તેણે ઇમામ
રઝા અલ�ય્હસ્સલામની પેઠ� મજ�ુર કર�ને બોલાવ્યા .

*****
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ અન
માછલીનો બનાવ
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ
ઉમર એ વખતે લગભગ નવ વષર્ની હત. એક �દવસ
બગદાદની કોઇ ગલીમાં ઉભા હતા. ક�ટલાક છોકરાઓ ત્યાં
રમી રહ્યા હ. અચાનક મા�ુનની સવાર� આવતી જણાઇ.
બધા છોકરાઓ ડર�ને ભાગી રહ્યા હતા પણ હઝરત ઇમા
મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ પોતાની જગ્યાએ જ
રહ્. મા�ુનની સવાર� ત્યાં પહ�ચી તો તેણે હઝરત ઇમામ
મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામથી �ુખાિતબ થઇને �ુછ
‘સાહ�બઝાદા છોકરાઓ ભાગી ગયા તમે પણ એમની સાથે
ક�મ ભાગી ન ગયા

?’ એમણે જરા પણ અચકાયા વગર

જવાબ આપ્ય , ‘મારા ઉભા રહ�વાથી રસ્તો કંઇ �ુંકાઇ ગયો

,
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નહોતો ક� હટ� જવાથી પહોળો થઇ જવાનો નથી. વળ� મ� કંઇ
�ુનાહ નહોતો કય� ક� ડ�ં.

’

મા�ુનને ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામનો �દાઝે બયાન બ જ ગમી ગયો.
પછ� મા�ુન ત્યાંથી આગળ 

ધ્ય. એની સાથે

િશકાર� બાજ પણ હતા. એ આબાદ�થી બહાર નીકળ� ગયો
તો એણે બાજને ચકોર પર છોડ�ો. બાજ નજરથી દ� ખાતો
બંધ થયો અને પાછો ફય� ત્યાર� એની ચાંચમાં એક �વતી
માછલી હતી. �ને જોઇને મા�ુન ઘણો

જ અજબ થયો ,

થોડ�વાર પછ� જયાર� તે એ જગ્યાએ પાછો ફય� �યાં તેનો
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ સાથે ભેટો થય

હતો એણે ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામને ત્યાંજ જ. છોકરાઓ મા�ુનની સવાર�
જોઇને ફર� પાછા ભાગી ગયા પણ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
પહ�લાંની �મજ ઉભા રહ્. મા�ુન આપની પાસે આવ્યો
ત્યાર� એ �ુઠ્ઠી બંધ કર�ને કહ�વા લા , સાહ�બઝાદા બતાવો
માર� �ુઠ્ઠીમાં �ું 

? આપે ફરમાવ્�ુ , ‘અલ્લાહ તઆલાએ
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પોતાની દર�યાએ �ુદરતમાં નાની માછલીઓ પેદા કર� અને
�ુલ્તાનો પોતાના બાજોથી એ માછલીઓના િશકાર કર�ને
અહલેબૈતે �રસાલતના ઇલ્મ�ું ઇમ્તેહાન લે . એ સાંભળ�ને
એણે ક�ું બેશક ! તમે અલી �બન �ુસા રઝાના ફરઝંદ છો.
એ પછ� એમને પોતાની સાથે તેડતો ગયો.

*****
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામનો ઇસ્લામ
આ�લમોથી �ુનાઝેરો
ઇસ્લામના આ�લમો�ું બયાન છે ક�"બની
અબ્બાસ માટ� મા�ુને હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામ
પોતાના વલી અહદ બનાવ્યા તે તદ્દન અસહ્ય બીન.
હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામની વફાતથી એ બાબત
તો ક�ટલીક હદ �ુધી તેમને િનરાંત થઇ અને તેમણે મા�ુન
પાસેથી એમની મર� �ુજબ એના ભાઇ મોઅત િસમને વલી
અહદ�ની �હ�રાત પણ કરાવી લીધી ક� � પાછળથી
મોઅતિસમ �બલ્લાહના નામથી ખલીફો મં�ર રખાયો હત.
અબ્બાસીઓનો મખ્�ુસ પ્ર"કાળા કપડાને તકર ્ કર�ને
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"લીલા કપડાનો �રવાજ ચા�ુ કરાયો હતો. તેને મન્�ુખ
કરાવીને ફર� "કાળા કપડાનો �રવાજ અમલમાં �ુકવામાં
આવ્યો ક� �થી બની અબ્બાસની �ુની પ્રણા�લકા મહ�ઝ.
મા�ુન પાસેથી આ બ�ું પોતે ધાયાર ્ પ્રમાણે કરા
લીધાથી બની અબ્બાસને એમ લાગ�ું હ�ું ક� મા�ુન તેમના
�ુરા કબ્�માં આવી ગયો છે પણ મા�ુને હઝરત ઇમામ
મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામને પોતાના જમાઇ બનાવવા
ઇરાદો �હ�ર કરતાં એ લોકો ફર� પાછા �ચ�તામાં પડ� ગયા
અને એક પ્રિતિનિધ મંડળના �પમાં મા�ુનને મળ�ને પોતાન
લાગણીઓ આ સબંધમાં વ્

કત કર�. એમણે સાફ સાફ

શબ્દોમાં તેને ક�ું ક� હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલ
સાથે તમે � રવય્યો રાખ્યો હ

, તેને એમને આગળ

વધારવાના પ્રયત્ન કયાર્ હત જ અમને પસંદ ન હ�.ું પણ
તેઓ પોતાના �ુણ અને કમાલોને કારણે માનને લાયક કહ�
શકાય તેવા હતા. પણ આ એમના �ુત્ર તો હ� નાની વયન
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છે . એક બાળકને મોટા મોટા આ�લમો અને માનનીય લોકો
પર સરસાઇ આપવી તે એક ખલીફાને શોભ� ું નથી. વળ�
ઉમ્મે હબીબાના િનકાહ હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલ
સાથે કરવાથી આપણને શો લાભ થયો હતો ક� હવે ઉમ્મે
ફઝલના િનકાહ મોહમ્મદ �બન અલી સાથે કરવામાં આવી
રહ્યા .
મા�ુને એમના ભાષણનો જવાબ એ ર�તે આપ્યો
ક� મોહમ્મદ કમસીન જ�ર છે પણ મ� સાર� પેઠ� �દાજો કર�
લીધો છે ક� સીફાતો અને કમાલોમાં એ પોતાના િપતાના ખરા
અથર્માં �નશીન છ , એટલે ક� બાપની બધી �ુબીઓ તેમની
ુ ્પણે મો�ુદ છે અને ઇસ્લામના મહાન આ�લમ
�દર સં�ણ
ર
પણ તેમના ઇલ્મનો �ુકાબલો કર� શક� તેમ નથ

, તમે

ચાહતા હો તો આજમાઇશ કર� �ુ ઓ , મને ખાત્રી છે ક� તે
કરવાથી તમને માર� વાતની આપમેળે ખાત્રી થઇ જ.
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અબ્બાસી �ુલતાનોમાં એક ખાસ

�ુ�િુ સયતનો મા�લક હતો. એટલે ક� તે બધા કરતાં વધાર�
જ્ઞાની હ. બધા ઇિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� મા�ુનના
�ફકહના �ણકારોમાં �ુમાર થતો હતો. એણે � મત હઝરત
ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ માટ� ઉચ્ચાય� તે
ઓછો �ુલ્યવાન નહતો છતા, અબ્બાસીઓ તેના મતને �ુરતો
ન�હ લેખીને બગદાદના બધાથી મોટા આ�લમ ગણાતા યહ્ય
�બન અકસમને હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામથી બહ�સ કરવા માટ� પસંદ ક.
મા�ુને આ �ુનાઝેરા માટ� એક ભવ્ય જલ્સ
ગોઠવ્ય. તેની �ુષ્કળ �હ�રાત કરાવ. એક કમિસન બાળક
અને એક પાકટ વયના માનેલા મોટા આ�લમ અને
કાઝીઓના કાઝી વચ્ચેના �હ�રમાં જણાતા મહત્વન
�ુનાઝેરાને સાંભળવા માટ� લોકો આ� ુર હતા.
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ઇિતહાસકારો�ું કહ�� ું છે ક� , રા�યના સ્થંભો સમાન
મનાતા અમીરો અને માનદ વ્ય�ક્તઓ ઉપરાંત નવસ
આ�લમો અને ફા�ઝલો માટ� ખાસ �ુરસીઓ અનામત કર�
દ� વામાં આવી હતી. એ જમાનો અબ્બાસી સલ્તનતની ભર�ુ
�ખલેલી જવાનીનો કાળ હતો અને ઇલ્મી ત કક�ની ��ષ્ટએ
તો "સોનેર� �ુગ હતો. બગદાદ ક� � પાયતખ્ત હ�ું ત્યા
દર� ક િવદ્યા અને કળાના પ્રવીણ લોકો �ુિનયાના �ુણે �ુણ
આવીને એકઠા થયા હતા.
મા�ુને હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામ માટ� પોતાની બા�ુમાં જ મસનદ �બછાવ
અને હઝરતના સાથે યહ્યા �બન અકસમની બેઠક ગોઠવવામા
આવી હતી. ચોતરફ િનરવ શાંિત પથરાએલી હતી. આખો
મજમો એક કાન થઇને �ુફત�ુ સાંભળવાની આ� ુરતાથી રાહ
જોઇ રહ્યો હ. યહ્યાએ મા�ુનને સંબોધીને ,ક�
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"��
ુ ર ! �ું મને એ વાતની ર� છે ક�

, �ુ ં અ�ુ

�અફરથી કોઇ સવાલ �ુ�ં ?
મા�ુને ક�ું , "આ ઇ�ઝત તમાર� �ુદ એમનાથી
માંગવી જોઇએ. એટલે તેણે હઝરતને �ુછ�ું , "આપ મને એ
વાતની ર� આપો છો ક� �ુ ં આપથી કંઇ દયાર ્ફત ક� ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે જવાબ આપ્યો યહ્યા
� કંઇ �ુછવા ચાહતા હો તે �ુશીથી �ુછ� શકો છો.
યહ્યાએ સવાલ ક

, ફરમાવો, "અગર કોઇ

માણસ એહરામની હાલતમાં િશકાર કર� તો તેના માટ� શો
�ક
ુ મ છે ?
યહ્યાએ કર�લા સવાલ પરથી જણાઇ આવે છે ક
એ ઇમામોના ઇલ્મની ખર� મં�ઝલથી તદ્દન અ�ણ હ , એ
એમ જ કદાચ માનતો હતો ક� ઇલ્મ �મર અને અભ્યાસથ
મળે છે . કારણ ક� તેણે એ

જ ર�તે ઇલ્મ હાિસલ કર��ું હ�ુ.

એને ખબર નહોતી ક� ઇમામો�ું ઇલ્મ �ુળ ઇલ્મ હોય છે અન
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ઇલ્મની પ�ર�ુણર્તા સાથે જ તેઓ જન્મે

, એટલે ક� આ

�ુિનયામાં ઈલ્મ હાિસલ કરતા નથ. ઇલ્મ સાથે પેદા થાય
છે . આ અજ્ઞાનતાના કારણે એને ઘમંડ હતો ક� �ું મોટ� વયન
�ં અને મારો અભ્યાસ તેમનાથી વધાર� છ , વળ� તે એ જ
કારણે એમ માનતો હોવા�ું પણ જણાય છે ક� ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ રોઝા નમાઝના િનત્યના જ�ર� મસાઇલ
તો વા�કફ હોય તો પણ હજ વગેર�

ના શરઇ અહકામો અને

તેમાંય ખાસ કર�ને એહરામની હાલતમાં � બાબતોની મના
છે તેના કફફારાઓની વાતથી ભલા �ાંથી વા�કફ હશે !!!
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે તેના સવાલથી તેની
અજ્ઞાનતાનો � જો કર� લીધો હશે. કારણ ક� તેમણે એ
સવાલનો જવાબ આપવા પહ�લા તે સવાલના �ગે પેદા
થતા �ુદ્દા એવી ર�તે ર�ુ કયાર્ ક� સભાજનો પર તેથી આપ
જ્ઞાન�ું �ડાણ અને િવશાળતા 

અલાનો જવાબ આપ્યા
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પહ�લાં જ િવ�દત થઇ ગઇ અને યહ્યાને પણ પોતાન
કમઇલ્મી�ું ભાન થઇ ગ�ુ.
આપે ફરમાવ્�ુ ,

યહ્યા તમારો સવાલ તદ

અસ્પષ્ટ અને કંઇક �શે અથર્હ�ન પણ. તમે �ુછેલા
સવાલમાં ક�ટલાક �ુદ્દાઓ �પાએલા છે અને તેને પહ�લ
ધ્યાનમાં લેવા જ�ર� છે અને તેની ચોખવટ કયાર્ વગ
સવાલ સ્પષ્ટ થતો ન.
પહ�લો �ુદ્દો એ છે ક� િશકાર કઇ હાલતમાં કરવામા
આવ્યો હત ? એટલે ક� િશકાર �હલ (હરમથી બહાર હોવાની
હાલત)માં કરવામાં આવ્યો હતો ક� હરમમા , બીજો �ુદ્દો એ ક
િશકાર કરનાર આ સંબધ
ં ના મસ

અલાથી વાક�ફ હતો ક�

નાવા�કફ ? ત્રીજો �ુદ્દો એ ક� તેણે િશકાર થયેલ �નવ
ઇરાદા � ૂવર્ક અને �ણી � �ને માર� નાખ્�ું હ�ું ક� �ુલ
�ુલમાં આ કામ તેનાથી થઇ ગ�ું હ�.ું ચોથો �ુદ્દો એ ક
િશકાર કરનાર આઝાદ હતો ક� �ુલામ , પાંચમો �ુદ્દો એ ક
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નાની વયનો હતો ક� �ુખ્ત ઉમ્મર ? છઠ્ઠો �ુદ્દો એ ક�
પહ�લીવાર આ ક�ુ� હ� ું ક� તેની પહ�લાં પણ આ�ું કર� �ુ�ો
હતો ? સાતમો �ુદ્દો એ ક� િશકાર પક્ષીનો હતો ક�
િસવાયના કોઇ નાના ક� મોટા �નવરનો ? આઠમો �ુદ્દો એ ક
પોતાના આ ફ�લ પર આગ્રહ� હતો ક� પશેમ ? નવમો �ુદ્દ
એ ક� રાતના �પી ર�તે િશકાર કર� લ હતો ક� ધોળે દહાડ� અને
છડ� ચોક, એહરામ ઉમરાનો હતો ક� હજનો ? �યાં �ુધી આ
બધા �ુદ્દા િવષે ચોખવટ કરવામાં ન આવે અને �ુરત
તફસીલ સાથે સવાલ �ુછવામાં ન આવે આ મસઅલાનો કોઇ
સહ� જવાબ આપી શકાય ન�હ. એટલે પહ�લા એનો �ુલાસો
કરો.
યહ્યા પોતાને ગમે તેટલો મોટો આ�લમ અન
�ફકહનો �ણકાર ગણતો હોય છતાં એટ�ું તો ચો

કકસ ક�

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે સવાલમાંથી નીકળતા �ુદ્દા બતા
તેના પરથી એટ�ું તો એનાથી સમ�ઇ ગ�ું ક� આ�ુ અદ્દ�ુ
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ઇલ્મ ધરાવનાર હસ્તીનો �ુકાબલો કરવો એ એના �વા માટ
કંઇ આસાન કામ ન હ� ું અને પોતાની એ હારના �ચન્હો એના
ચેહરા પર પેદા થયેલા હાવભાવ પરથી બધાને વતાર ્ઇ ગય.
આપના જ્ઞાનની િવશાળતાએ તેને તો �દગ�ુઢ બનાવી દ�ધ
અને તેની �ભ �બલ�ુલ િસવાઇ ગઇ. એનાથી કંઇ જવાબ
આપી શકાયો ન�હ ક� એનો સવાલ ખર� ખર એ �ુદ્દાઓમા
જણાવેલી કઇ �સ્થિતમાં હત. મા�ુને એના ચહ�રા પર
પ્રગટ�લા ભાવ જોઇને બ�ું �ણી લી�ું હ�. એટલે કંઇ
કહ�વા�ું બેકાર સમ�ને એણે આપને અરજ કર� ક�

, બધા

�ુદ્દાઓમાં જણાવેલ હાલત સંબંધી � શરઇ અહકામ હોય ત
�ણવા લાભદાયી અને રસપ્રદ હોય આપ જ બયા
ફરમાવો.
આપે ફરમાવ્�ું સાંભળ , અગર એહરામ બાંધ્યા
પછ� �હલમાં િશકાર કર� અને તે િશકાર પાંખવા�ં �નવર
હોય અને મો�ું પણ હોય તો તેનો કફફારો એક બકર� છે .

િસરતે અઈમ્માહ- 1248

www.hajinaji.com

અગર આવો િશકાર હરમમાં કરવામાં આવ્યો હોય
તો બે બકર�. અગર નાના પરવાળા નાના �નવરનો
(પક્ષી) �હલમાં િશકાર કય� તો �ુમ્બા�ું એક બચ્�ું �ણ
પોતાની મા�ું �ુધ પીવા�ું છોડ� દ��ું હોય એ કફફારામાં
આપશે, અને જો આવો િશકાર હરમમાં કય� તો એ પરવાળા
�નવરની �ક�મત અને એક �ુમ્બો આપશ. અગર એ િશકાર
ચાર પગવાળા જનાવરનો હોય તો એના ક�ટલા પ્રકારો 

?

અગર જગલી
ં
ગધે�ું છે તો એક ગાય , અગર શાહ� ૃગ છે તો
એક �ટ, અગર હરણ છે તો એક બકર�નો કફફારો આપશે.
આ કફફારો તો ત્યાર જ વા�બ છે ક� �હલમાં િશકાર કરવામાં
આવ્યો હો, પણ જો હરમમાં કરવામાં આવ્યો હોય તો આવા
જ બમણા કફફારાઓ આપવાના રહ�શે. અગર એહરામ
ઉમરાનો હતો તો ખાનએ કાઅબા �ુધી તેને પહ�ચાડશે અને
મકકામાં �ુરબાની કરશે અને અગર એહરામ હજનો હતો તો
મીનામાં �ુરબાની કરશે અને આ કફફારાઓમાં ��હલ અને
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આ�લમ બંને સરખા છે અને ઇરાદા� ૂવર્ક િશકાર કરનાર�
કફફારો આપવો પડશે તે છતાં �ુનહ
ે ગાર ઠરશે

, અલબ�

�ુલથી થઇ ગયેલ િશકારમાં �ુનાહ નથી. આઝાદ પોતાનો
કફફારો �ુદ પોતે આપશે અને �ુલામનો કફફારો એનો
મા�લક આપશે. નાના બચ્ચા પર કોઇ �તનો કફફારો નથ.
બા�લગ પર કફફારો દ� વો વા�બ છે અને � માણસ પોતાના
એ ફ�લ પર ના�દમ થશે અને પ્ર�ચાતાપ કરશે તે આખેરતન
અઝાબથી બચી જશે અને � શખ્સ એ �ુનાહ કરવા પર
ઇસરાર કરશે તેના પર આખેરતનો અઝાબ પણ થશે.
આ િવગતવાર અને તફસીલથી ભર�ુર જવાબ
સાંભળ�ને યહ્યા તો

કકો બ કકો થઇ ગયો અને આખા

મજમામાં ચોમેરથી �ુબ્હાનલ્લ , �ુબ્હાનલ્લાહના અ જો
બલંદ થયા.
મા�ુને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને અરજ કર� હવ
અગર �ુનાિસબ સમજો તો આપ પણ યહ્યાથી કોઇ સવા
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�ુછો. હઝરતે સભ્યતા ખાતર યહ્યાને �ુછ , �ુ ં પણ તમને
કોઇ સવાલ �ુછ� શ�ું �ં ? એણે ક�ું ��
ુ ર દયાર ્ફત ફરમાવ ,
અગર �ણતો હોઇશ તો અરજ કર�શ.
હઝરતે સવાલ કય� એ માણસ માટ� �ું કહો છો ક�
�ણે એક ઔરત તરફ નજર કર� ત્યાર� એના માટ� હરામ
હતી, �દન ચઢ�ે હલાલ થઇ ગઇ , ફર� પાછ� ઝોહરના વખતે
હરામ થઇ ગઇ, અસરના વખતે પાછ� હલાલ થઇ ગઇ, અધ�
રાતે હરામ થઇ ગઇ અને સવારના વખતે ફર� પાછ� હલાલ
થઇ ગઇ , બતાવો એક ઔરત આ માણસ માટ� આટલીવાર
કઇ ર�તે હરામ અને હલાલ થતી રહ� હશે ?
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામનો આ સવાલ સાંભળ�ન
યહ્યા �બન અકસમ નવાઈ પામી ગયો અને કોઇ જવાબ દ
ન શ�ો. �તે � ૂબ

જ આ�� સાથે ક�ું , ફરઝંદ� ર�ુલ

આપજ તેની છણાવટ ફરમાવો.
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, સાંભળો એ

ઔરત કોઇની લ�ડ� હતી. તેના તરફ કોઇ અજબનીએ નજર
કર�, એ તે વખતે તેના માટ� હરામ હતી, �દન ચઢતા તેણે એ
લ�ડ�ને ખર�દ કર� લીધી , એ હલાલ થઇ ગઇ , ઝોહરના
વખતે એણે તેને આઝાદ કર� દ�ધી એ હરામ થઇ ગઇ

,

અસરના વખતે એણે તેનાથી િનકાહ કર� લીધા એ હલાલ
થઇ ગઇ , મગ�રબના વખતે એણે ઝેહાર કય� , એટલે ફર�
પાછ� એ હરામ થઇ ગઇ અને ઇશાના વખતે ઝેહારનો
કફફારો અદા કય� એટલે તે હલાલ થઇ ગઇ , અધ� રાતે એ
માણસે તેને રજઇ તલાક આપી એટલે ફર� હરામ થઇ ગઇ ,
સવાર� એ તલાકથી એણે રો�ુ અ કર� લીધી એટલે ફર� પાછ�
હલાલ થઇ ગઇ.
આ મસ અલાનો જવાબ સાંભળ�ને યાહ્યા જ ન�
પણ આખો મજમો અચરજમાં �ુબી ગયો અને બધાના ચહ�રા
પર �ુશીની લહ�ર દોડ� ગઇ. મા�ુનને પોતાની વાત �ચી
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રહ�વાની �ુશી હતી. એણે બધા સભાજનોને સંબોધીને ક�ું

,

�ુ ઓ �ુ ં નહોતો કહ�તો ક� આ તે ખાનદાન છે �મને �ુદરતે
ઇલ્મના મા�લક બનાવ્યા  , એમના એક બાળકનો પણ કોઇ
�ુકાબલો કર� શક્ �ું નથ.
સભાજનો બ�ુ જ �ુશ થઇ ગયા અને તેમણે એક�
અવા� ક�ું , "ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામનો કોઇ સમોવડ�ય
નથી.
(સવાએક� મોહર� કા પા. ૧૩૩)
આ અઝી�ુશ્શાન �ુનાઝરામાં હઝરત ઇમામ
મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામની શાનદાર કામ્યા
મા�ુનને ચાહક અને તેમનો પ્રશંસક બનાવી દ�. આપના
ફઝલ તથા કરમના તેના �સ્વકારની મં�ઝલમાં હદ ઉપરાંત
બલંદ� પેદા થઇ ગઇ. આપ એ મ�ન્ઝલની ઘણી ઉચ્ચ કક્
હતા તે હવે �દલથી માનવા લાગ્ય. આપના પ્રત્યેની તે
ભલી લાગણીઓમાં પ્રિતિતના પ્રાણ �ુરાઇ. આ�લમો�ું
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કહ�� ું છે ક� આ પછ� પોતાની �દલી �ુરાદને અમલી �પ
આપવામાં જરા �ટલો િવલંબ પણ તેને �ચ્યો ન�. એણે
તેથી એ

જ સભામાં હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�

અલ�ય્હસ્સલામ સાથે પોતાની �ુત્રી ઉમ્�ુલ ફઝલના િ
કર� આપ્ય. �ુશીની હાલતમાં �ુરતી ઉદારતાથી કામ લી�ુ.ં
રય્યતને ઇનામ ઇકરામ અને બ�ખ્શશોથી માલામાલ કર
દ� વામાં આવી.
િનકાહ બાદ સવાર� લોકો ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામને મળવા આવ. તેમાં મોહમ્મદ �બન અલી
હાશમી નામે એક સાહ�બ પણ હતા. તેમ�ું બયાન છે ક�, "મને
એકાએક સખ્ત તરસ લાગ , �ુ ં અદબના ખ્યાલથી પ્રેરાઇ
હ� િવચાર કર� રહ્યો હતો ક� માર� પાણી માગ�ું ક� ન માંગ�ુ
ત્યાં તો આપે મારા ચેહરા તરફ જોઇને ફરમાવ્�, તમે તરસ્યા
દ� ખાવ છો, એટલે તમારા માટ� પાણી મંગાવી આ�ું �ં. પછ�
આપે �ક
ુ મ કય� અને ઠં�ુ પાણી આવ્�ુ. થોડ�વાર પછ� ફર�
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એ જ બનાવ બન્ય. એટલે ક� મને તરસ લાગી અને આપે
માગ્યા વગર પાણી મંગાવી આપ્�. હઝરત�ું આ �તર જ્ઞા
અને મનના િવચારો �ણી લેવાની શ�ક્તથી �ુ ઘણો જ
પ્રભાિવત થઇ ગયો અને મને એ વાતની ખબર પડ� ગઇ ક
ઇમાિમયા લોકો આપને તમામ પ્રકારના ઇલ્મ હોવા�ું મા
છે તે �બલ�ુલ સા�ું છે .

*****
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ઉમ્�ુલ ફઝલની િવદા, ઇમામ
મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ�
મદ�ના તશર�ફ લાવ�ું
આ શાદ�નો હ�� ુ ગમે તે હોય પણ મા�ુને ઘણા
અ�તા �દાઝથી પોતાની �ુત્રીને હઝરત ઇમામ મોહમ્દ ત
અલ�ય્હસ્સલામ સાથે પરણા. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ત્ય
બાદ એક વષર્ �ુધી બગદાદમાં િનવાસ રાખ્. મા�ુને
આપના િનવાસ દરિમ યાન આપની ઇઝઝત અને તૌક�રમાં
જરા પણ કમી થવા દ�ધી ન�હ. �તે ઉમ્�ુલ ફઝલ સાથે
મદ�ના પધાયાર .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પોતાની બીબીને લઇન
મદ�ના તશર�ફ લઇ જઇ રહ્યા હ. આપના સાથે ઘણા લોકો
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હતા. પ્રવાસ કરતા કરતા આપ સાંજના વખતે �ુફા પહ�ચ.
ત્યાં આપ જનાબે �ુસય્યબના ઘર� ઉતયાર્ અને મગ�રબ
નમાઝ પઢવા માટ� ત્યાંની એક ઘણી �ુની મસ્� દ� પધાય .
વ� માટ� પાણી મંગાવ્�ુ. પાણી આવ્યા પછ� આપ એવા
ઝાડની નીચે વ� કરવા બેઠા ક� � ઝાડ �ુકાઇને �ુ ં�ું બની
ગ�ું હ�.ું આપ નમાઝથી ફા�રગ થયા બાદ ઉતાર� પાછા ફયાર ્
અને ત્યાંથી કાયર્ક્રમ �ુજબ રવાના.
આપ તશર�ફ તો લઇ ગયા પણ પોતાની પાછળ
એક અઝીમ િનશાની �ુ

કતા ગયા. � �ુકાએલા ઝાડના

થાળામાં આપે વ� ફરમાવ્�ું હ�ું તે ઝાડ તદ્દન લી�ુંછમ
ગ�ુ.ં પાંદડાઓ અને ફળોથી છવાઇ ગ�ું હ�.ું
આપ મદ�ના �ુનવ્વરા પહ�ચ્યા બાદ ઇમામતન
કામકાજોમાં મશ્�ુલ થઇ ગયા અને નસીહ

, શીખામણ,

તબ્લીગ અને �હદાયત ઉપરાંત આપે અખ્લાકના અમલ
બોધપાઠો આપવા�ું શ� કર� દ��ુ.ં આપની ખાનદાની આદત
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�ુજબ બધાને �ુ ક�ને મળ�ુ,ં હાજતમંદોની હાજત �ુર� કરવી,
સમાનતા અને સાદગીને હર હાલતમાં નજર સમીપ રાખ�ું ,
ગર�બોની ખાનગીમાં દ� ખર� ખ રાખતા રહ�� ું , દોસ્તો ઉપરાંત
�ુશ્મનો સાથે પણ મીઠો સ�ુક કરવ.
�ુિનયાવાળા � આપના નફસની �ુલદ
ં �નો �ુરો
ખ્યાલ ધરાવતા નહોતા અને �મને તેનો ખરો �દ

જો

નહોતો એમને એ કલ્પના જ�ર આવતી હતી ક� કાચી વયના
�કશોર�ું એક આલીશાન �ુસલમાની સલ્તનતના
શહ�નશાહના જમાઇ બની જવાથી િન��ચત તેમની હાલચાલ
અને તેમના તૌર તર�કાને બદલી નાખશે અને તેમ�ું �વન
બી� જ બીબામાં ઢળાઇ જશે. બની ઉમય્યા ક� બની
અબ્બાસના બાદશાહોને આલે ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમની ઝાતથી એટલી િવ ધ્તા નહોતી �ટલી
ક� એમના સદ�ુણોથી હતી. એ હંમશ
ે ા એ વાતની પાછળ
પડ�લા રહ�તા ક� અખ્લાકની બલંદ� અને ઇન્સાનીયતન
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મેઅરાજ (ચડતીની પ�રસીમા)નો એ મરકઝ � મદ�ના
�ુનવ્વરામાં કાયમ છે અને � સલ્તનતના જડવાદ(માદ્)
�ુલ્યાંકનોના સામે એક આદશર્ �હાની મરકઝ બનીને ઉભો છ
તે કોઈપણ ર�તે � ુટ� �ય એટલા માટ� એ બહાવરા બનીને
વારં વાર �ત�તની તરક�બો અજમવાતા રહ�તા હતા.
હઝરત ઇમામ

�સ
ૈ
અલ�ય્હસ્સલામથી બયઅત તલ
ુ ન

કરવી એ તેવો

જ એક પ્રયાસ હ. હઝરત ઇમામ રઝા

અલ�ય્હસ્સલામની વલી અહદ� તે જ પ્રયાસનો એક બીજ
પ્રકાર હ. એક િવરોધના અને �ુશ્મનીના �પમાં હત. બીજો
મૈત્રી અને અક�દતમંદ�ના �પમાં હતો પણ એ બંને �પોન
પાછળ કામ કર� રહ�લો ભાવ ક� ઉદ્દેશ �ુળમાં 

જ હતો.

હઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે બયઅત ન કર� ત
ુ ન
આપને શહ�દ કર� દ� વાયા. તે જ ર�તે હઝરત ઇમામ અલી
રઝા અલ�ય્હસ્સલામને વલી અહદ બનાવ્યા પછ� હંમેશ
માટ� ખામોશ કર� દ� વાયા.
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હઝરત ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામને વલ
અહદ બનાવવાની �ુ�ક્તમાં મા�ુન રશીદને � િનષ્ફળત
મળ� તેને એ િનરાશ થવા માટ� નો સબબ નહોતો ગણતો.
કારણ ક� હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામન �જ�દગી એક
ઉ�ુલ પર �સ્થર થઇ �ુક� હતી અને એ ઘર�ડ પર ચાલી રહ�
હતી, તેમાં અગર ફ�રબદલી ન થઇ તો તેથી એ જ�ર� નહો� ું
ઠર� ું ક� હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ
નવ વષર્ની કાચી ઉમરમાં રાજ મહ�લના વાતાવરણમાં મોટા
થાય તે પણ એમના બાપદાદાઓના

િસધ્ધાંત પર કાયમ

રહ�, એ એની માન્યતા હત.
� લોકો આ ખાસ હ�સ્તઓના �ુદાદાદ કમાલોથી
�ુરા પ�ર�ચત હોય તે િસવાયનો

દર� ક માણસ મા�ુનના

િવચાર સાથે સહમત હશે. પણ �ુિનયા હયરત પામી ગઇ
જયાર� એણે જો�ું ક� નવ વષર્ના �કશોર �ને શહ�નશાહનો
જમાઇ બનાવવામાં આવે છે આવી કાચી વયમાં પણ
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પોતાના ખાદાનનો રખ રખાવ અને ઉ�ુલોના એટલા પાબંદ
છે ક� શાદ� થયા બાદ શાહ� મહ�લમાં રહ�વાનો ઇન્કાર કર� દ�
છે . એ વખતે પણ જયાર� તે બગદાદમાં િનવાસ કર� છે ત્યાર�
પણ એક નોખા �ુકામે વસવાટ કર� છે . આનાથી પણ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામનીકકમ ઇચ્છા શ�ક્તનો �દાજો કર� શકા
છે . �ુત્રીવાળા જયાર� પૈસે ટક� જરા પણ ઉ�ું સ્થાન ધરાવ
હોય તો સામાન્ય ર�તે પોતે �યાં રહ�તા હોય ત્યાંજ પોતાન
જમાઇને રાખવા�ું પસંદ કર� છે , એક ઘરમાં ન�હ તો ઓછામાં
ઓ�ં એક શહ�રમાં તે રહ� એમ તેઓ ચાહ� છે . પણ હઝરત
ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામે શાદ�ના એક વષર્
મા�ુનને તેમને �હ�ઝ જવા દ� વાની પરવાનગી આપવા માટ�
મજ�ુર કય�. મા�ુન �વા એક સ�ાશાળ� �ુત્રીને ચાહના
બાપ માટ� એ એક નાપસંદ વાત હતી. પણ એણે �ુત્રીન
િવયોગ ક�ુલ રાખવો પડ�ો.

િસરતે અઈમ્માહ- 1261

www.hajinaji.com

મદ�ના તશર�ફ લાવ્યા પછ� દ�વડ�નો 

જ

આલમ હતો � પહ�લા હતો , ન કોઇ પહ�ર�દાર ક� ન આવવા
જવા માટ� કોઇ �તની રોકટોક

, ન કોઇ �હોજલાલીનો

પ્રબ, ન �ુલાકાતનો કોઇ ચો કકસ વખત ક� ન �ુલાકાતે
આવનારાઓ પ્રત્યેની વતર્�ુંકમાં કોઇ ભે. મોટા ભાગે
બેઠક મ�સ્જદમાં રહ�તી હત. �યાં �ુસલમાનો હઝરતની
િશખામણની વાતો અને બોધ વચનોને શાંત�ચ�ે સાંભળતા
હતા. હદ�સ �રવાયત કરનારાઓ હદ�સ દયાર ્ફત કરતા હત ,
િવદ્યાથ�ઓ અલા �ુછતા હતા. નર� �ખે દ� ખાય આવ� ું
હ� ું ક� હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામન
�નશીન અને હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામના ફરઝં
ઇલ્મની મસનદ પર બેસીને �હદાયત�ું કામ

��મ આપી

રહ્યા હ.
ઘરના કામકાજો અને વ્યવસ્થા તથા સંસા�ર
�વન જોતાં એ જણાઇ આવ� ું હ� ું ક� આપના વડ�લોએ
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પોતાની બીબીઓને � હદ મયાર ્દામાં રાખી હતી તેવી જ
મયાર ્દામાં આપે ઉમ્�ુલ ફઝલને રાખી હ. એ વાતની �ુદ્દ
પરવા ન કર� ક� આપની બીબી એક શહ�નશાહની �ુત્રી .
આપે અમ્માર� યાસીરની નસલની એક કન્ય સાથે લગ્ન પણ
કયાર ્ અને �ુદરતને ઇમામતની નસલ આ બીબીથી
ચલાવવા�ું મં�ુર હ�.ું એટલે એમનાથી જ હઝરત ઇમામ
અલી નક� અલ�ય્હસ્સલ નો જન્મ થય. ઉમ્�ુલ ફઝલે આ
બાબતની િશકાયત પોતાના બાપને લખી હતી. મા�ુન�ું �દલ
આપના આ બી� લગ્નથી ઘ�ું �ુભા�ુ, પણ પોતે � ક�ુ� હ� ું
તેને એણે િનભાવ�ું હ� ું એટલે તેણે ઉમ્�ુલ ફઝલની
િશકાયતના જવાબમાં લખ્�ું: "મ� તાર� શાદ� અ�ુ �અફર
સાથે એટલા માટ� નથી કર� ક� એમના પર કોઇ હલાલે �ુદાને
�ુ ં હરામ કર� દ�. ખબરદાર ! હવે પછ�થી માર� પાસે આવી
િશકાયત ન કર�.
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આ જવાબ આપીને એણે પોતાની ભ�ઠપ િમટાવી
હતી. ન�હ તો આપણા સામે ક�ટલાય એવા દાખલા મો�ુ દ છે
ક� મઝહબી નજર� કોઇ માનનીય �ી સાથે લગ્ન કરવામાં
આવ્યા હોય ત્યાર� એ �ીની હયાતી દર યાન િનકાહ નથી
કરવામાં આવતા. �મક� પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ માટ� જનાબે ખદ�� અન
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ માટ� જનાબ
ફાતેમા ઝહ�રા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ,

પણ કોઇ �ીને

ઇમ્તેયાઝી દરજ્જો માત્ર એટલા માટ� આપવો ક
બાદશાહની �ુત્રી છે એ વાત ઇસ્લામની �એ 

ધ્ છે .

એટલે જ તો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે પોતાની એક ફર
સમ�ને આ બી� િનકાહ કયાર ્ હત.

*****
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામ અને �ૃથ્વી
પ્રદ�ક
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલ
મદ�નામાં રહ�તા હોવા છતાં પણ ફરજોની િવશાળતાએ
આપને મદ�નાની સીમાઓમાં પ�ર�ચત રહ�વા દ�ધા નહોતા.
બલ્ક� મદ�ના આપ�ું મરકઝ માત્ર હ

, �યાંથી આપ

�ુિનયાના �ુણાઓમાં વસતા આપના અ�કદતમંદોની ખબર
અને સંભાળ રાખતા હતા. એ પણ જ�ર� નહો� ું ક� �ને આપ
કરમની નવા�ઝશ ફરમાવતા તે આપને �ણતો હોય.
અક�દાના સંબધ
ં �દલ સાથે છે એ શકલ �ુરતથી ઓળખ
િપછાણનો મોહતાજ નથી. એટલે ક� �ના પ્રત્યે એને અક�
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હોય અને તેને નજર� ઓળખતા ન હોય પણ �દલના �ડાણથી
તેના પ્રત્યે ભ�ક્તભાવ ધરાવતો હોય એટ�ું જ �ુર�ુ.
એ િસધ્ હક�કત છે ક� આખી કાએનાત ઇમામોના
તાબામાં હોય છે . એમને એ જ�ર� નથી ક� તેઓ કોઇ જગ્યાએ
જવા માટ� ચાલીને �તર કાપે , એ તો �યાં ચાહ� ત્યાં પળમાં
પહ�ચી શક� છે . �ુ ધ્ધથી પણ આ અશ કય કામ નથી. વળ�
અલ્લાહના ખાસ બંદાઓ આવી ર�તે કરતા હતા તેના
�ુરઆનમાં પણ દાખલા મો�ુ દ છે . આિસફ �બન બર�ખયા

,

હઝરત �ુલમ
ે ાનઅ.ના વસીએ �ખ બંધ કર�ને ઉઘાડ�
એટલી વારમાં �બલ્ક�સનો તખ્ત લાવીને હાજર કયાર્ની બી
બધા �ણે છે . આ�લમોએ હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામના સંબંધમાં પણ આવા બનાવોનો ઉલ્લ
કય� છે . તેમનો એક બનાવ નીચે �ુજબ છે .
એક પ્રસંગે આપ મદ�ના �ુનવ્વરાથી શામ .
�યાં હઝરત ઇમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ�ું મા�ુ
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લટકાવવામાં આવ્�ું હ�ુ. એ જગ્યાએ એક માણસને
ઇબાદતમાં મશ્�ુલ જોય. આપે એને ક�ું માર� સાથે ચાલો
અને તે આપની સાથે થઇ ગયો. હ� થોડા કદમ ન�હ ચાલ્યા
હશે ત્યાં �ુફાની મ�સ્જદમાં જઇ પહ�ચ. ત્યાં નમાઝ અદા
કયાર ્ બાદ થોડ�ક િમિનટોમાં મદ�ના �ુનવ્વરા અને ત્યાં
રવાના થયા પછ� થોડ� જ પળોમાં મકકા મોઅઝઝમામાં
આગમન થ�ુ.ં તવાફ અને બી� ઇબાદતો બાદ એને આપે
પળમાં શામની મ�સ્જદમાં પહ�ચાડ� દ�ધો અને નજરથી
ગાયબ થઇ ગયા.
બી� વરસે પણ આપ ત્યાં તશર�ફ લાવ્. એને
સાથે આવવા�ું ક�ુ.ં ગયા વષર્ની �મ બધા સ્થળોન
�ઝયારત કરાવીને પાછા એને તેના �ુકામે પહ�ચાડ� દ�ધો.
આ વરસે શામ પહ�ચતાની સાથે એણે આપનો દામન પકડ�
લીધો. કારણ ક� ગયા વરસે � બનાવ બન્યો હતો તેનાથી એ
માણસ આપનાથી ઘણો જ પ્રભાિવત થયો હતો અને આપન

િસરતે અઈમ્માહ- 1267

www.hajinaji.com

કસમ આપી �ુછ�ું : "આ અઝીમ કરામતના મા�લક આપ
કોણ છો ? આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ું: "�ુ ં મોહમ્મદ �બન અલ,
ઇમામે મોહમ્મદ તક� �.
આપના ચાલ્યા જવા બાદ આ ખબર બધે વીજળ�
વેગે ફ�લાઇ ગઇ. શામના વાલીને આ વાતની ખબર પહ�ચી
અને એ પણ તેના �ણવામાં આવ્�ું ક� લોકો આ બનાવથી
ઘણા પ્રભાિવત થયા  , એટલે તેણે એ માણસ ન�ુવ્વતનો
દાવો કરતો હોવાનો આરોપ �ુક� તેને ક�દ કર� લીધો અને
શામની �લમાંથી તેની ફ�રવણી કર�ને ઇરાકની �લમાં તેને
મોકલી આપ્ય.
એણે શામના વાલીને ક�દખાનામાંથી કાગળ લખ્યો
ક� �ુ ં િનદ�ષ �ં , મને છોડ� �ુકવામાં આવે. વાલીએ કાગળની
પાછળ લખી મોકલ્�ું: � માણસ તને શામથી �ુફા
મદ�ના અને મદ�નાથી મકકા પહ�ચાડ� શક� છે
�ટકારા માટ� � ું એના તરફ ર�ુ આત કર.

, �ુફાથી

, તો તારા
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આ જવાબ મળ્યાના બી� �દવસે �

માં પર

સખ્ત પહ�રા હોવા છતાં એ �લમાંથી ગાયબ થઇ ગય. અલી
બીન ખા�લદ�ું બયાન છે ક� એનો કોઇ સ્થળે પ�ો લાગ્ય
નહ�. બધા પહ�ર�દાર સખ્ત હ�રાન અને પર�શાન હત.
અલ્લામા �ુફ�દ અલ�ય્હસ્સ (અ. ર. ) લખે છે ક� અલી
�બન ખા�લદ બી� પંથનો હતો તે િશયા પંથનો અક�દો
ધરાવતો થઇ ગયો.

*****
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામની ક�ટલીક કરામ
(૧) મા�ુન રશીદના ઇન્તેકાલ બાદ હઝરત
ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામે ક�ું ક� ત્રીસ મ
બાદ મારો પણ ઇન્તેકાલ થશે અને એમજ થ�ુ.

(૨) એક

માણસે આપની સેવામાં હાજર થઇને અરજ કર� એક
�ીએ(તે� ું નામ ઉમ્�ુલ હસન હ�ુ) આપથી દરખાસ્ત કર� છે
ક� આપ આપનો કોઇ �ુ નો �મો (�લબાસ) આપશો ક� �ને �ુ ં
મારા કફનમાં રા�ુ.ં આપે ફરમાવ્�ુ , હવે �ુ ના �માની તેને
કંઇ જ જ�રત નથી. રાવી કહ� છે ક� �ુ ં પાછો ફય� ત્યાર� મને
�ણવા મળ્�ું ક� એ બાઇ �ુજર� ગઇ છ.

(૩) એક માણસ

(ઉ�મ્મયા �બન અલ) કહ� છે ક� �ુ ં , ઇસા �બન �હમાદ સાથે
�ુસાફર�એ જવાનો હતો. સફર પર જવા પહ�લાં િવદાય લેવા
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અમે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં ગ. એમણે અમને
ફરમાવ્�ું: આ� જવા�ું �ુલત્વી રાખ. મ� આપના ફરમાવ્યા
�ુજબ ક�ુ.� પણ �હમાદ� ક�ું , હવે �ુસાફર�નો બધો સામાન
તૈયાર છે એટલે સફર �ુલત્વી રાખવા�ું મને તો ઠ�ક નથી
લાગ�.ું એમ કહ�ને એ તો �ુસાફર�એ ઉપડ� ગયો. એ પ્રવા
કરતા કરતા એક વાદ�માં પહ�ચ્ય. રાત્રીના જબ�ં �ુર આવ્�
અને બધા માણસો તેમાં તણાઇ ગયા.

(૪) મોઅમ્મર �બન

ખાલીદ�ું બયાન છે ક� આપે એક �દવસ મદ�નાએ
�ુનવ્વરામાં મને ક�ુ , માર� સાથે ચાલો. આપ એ વખતે
ઘણી જ નાની વયના હતા. �ુ ં તેમની સાથે ગયો. મદ�નાથી
બહાર એક વાદ�માં પહ�ચ્યા બાદ આપે મને ફરમાવ્� , તમે
અહ� જરા રોકાઓ �ુ ં હમણાં જ આ�ું �ં અને આમ માર�
નજરોથી ગાયબ થઇ ગયા અને થોડ� વારમાં જ પાછા ફયાર .
પાછા ફયાર ્ ત્યાર� આપના ચહ�રા પર રંજ અને ગમના આસા
હતા. મ� અરજ કર� : "ફરઝંદ� ર�ુલ આપના ચહ�રા પર �ુ ં
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રં જ અને મલાલના આસાર જોઇ રહ્યો �ં તે�ું કારણ �ું  ?
આપે ફરમાવ્�ુ: "�ુ ં હમણા જ બગદાદથી આવી રહ્યો . ત્યાં
મારા વા�લદ ઇમામ અલી રઝા અલ�ય્હસ્સલામને ઝેર આપ
શહ�દ કર� દ� વામાં આવ્યા છ. �ુ ં એમની નમાઝ અદા કરવા
માટ� ગયો હતો. (૫) કાિસમ અબ્�ુરર્હમાન�ું બયાન છે ક� �ુ
બગદાદમાં હતો ત્યાર� એક માણસ પાસે ઘણા લોકોને
એકધારા આવ-�વ કરતા જોઇને મ� લોકોને �ુછ�ું : "આ
કોણ સાહ�બ છે ? �ની પાસે એકધારા લોકો આવી જઇ રહ્ય
છે . લોકોએ ક�ું : "અ�ુ �અફર �બન અલી અલ�ય્હસ્સલા
છે . હ� આ વાતો થઇ રહ� હતી ત્યાં આપ પોતે �ટ પર
સવાર થઇને ત્યાંથી નીકળ્. એમને જોઇને મ� ક�ુ:ં એ
લોકોય ક�ટલાક બેવ�ૂફ છે ક� આપની ઇમામતના કાઇલ છે
અને આપની ઇઝઝત અને તૌક�ર કર� છે . આ તો એક બાળક
છે . મારા �દલમાં એમની કોઇ ઇઝઝત મેહ�ુસ ન થઇ. મારા
�દલમાં આમ િવચારો ચાલી રહ્યા હતા ત્યાં આપે માર� પા
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! � માણસ
ન્  મમાં જશે.

આપના આ ફરમાવ્યા પરથી મને ખ્યાલ આવ્યો ક� એ ક
��ુગર લાગે છે . �ણે મારા �દલના િવચારો �ણી લીધા. આ
િવચાર �વો મારા મનમાં આવ્યો ક� તર

જ આપે મને

ફરમાવ્�ું: "તમારો ખ્યાલ �બલ�ુલ ગલત છે તમે તમારા
અક�દાની ઇસ્લાહ કરો આ સાંભળ�ને મ� આપની ઇમામતનો
એકરાર કર� લીધો અને માર� માન�ું પડ�ું ક� આપ
�જ
ુ ્જ�ુલ્લાહ . (૬) કાિસમ ઇબ્�ુલ હસન�ું બયાન છે ક�
એક કંગાલ હાલતના માણસે મારા પાસે ભીખ માગી. મ� તેને
રોટ�નો એક �ુકડો આપ્ય. થોડો વખત િવત્યા બાદ
જબરદસ્ત �ધી આવી અને માર� પાઘડ� ઉડાવી લઇ ગ.
પાઘડ�ની મ� ઘણી શોધ કર� પણ મારા હાથમાં ન આવી. �ુ ં
મદ�ના પહ�ચ્યો અને હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થ. આપે મને સવાલ
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કય�: "કાિસમ ! હવા તમાર� પાઘડ�ને ઉડાવી લઇ ગઇને

?

મ� અરજ કર� : "� , હા ��
ુ ર.’ આપે �ુલામને �ક
ુ મ કય� ક�
એમની પાઘડ� લઇ આવો. �ુલામે પાઘડ� હાજર કર�. �ુ ં
ઘણો તાઅ�ુ બ થયો અને �ુછ�ુ:ં "��
ુ ર

! આ પાઘડ� અહ�

ક�વી ર�તે પહ�ચી ગઇ ? આપે ફરમાવ્�ું: કાિસમ ! તમે રાહ�
�ુદામાં રોટ�નો � �ુકડો આપ્યો હતો તે �ુદાએ ક�ુલ
ફરમાવ્યો છ. કાિસમ ! �ુદાવંદ� આલમ એ નથી ચાહતો ક� �
એની રાહમાં સદકો આપે તેને એ �ુકસાન પહ�ચવા દ� .

*****
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામની �હદાયત અન
ઇરશાદો
એ એક સવર્માન્ય હ કત છે ક� ઘણા ખરા મોટા
મરતબાના આ�લમોએ આપથી અહલેબૈતના ઇલ્મોની તાલીમ
હાિસલ કર� છે . આપના જદ્દે �ુ�ગર્વાર હઝરત અમી
મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામના નસીહતના બોલો અને �ુંક
બોધ વચનો �વા જ આપના બોધ વચનો પણ ઘણી મોટ�
સંખ્યામાં મળ� આવે છ. હઝરત અમીર અલ�ય્હસ્સલામન
બોધ વચનો પછ� હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામનો એક ખાસ દરજ્જો હાિસલ. ક�ટલાક
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આ�લમોએ આપના બોધવચનોની સંખ્યા અ�ુક હ�ર
બતાવી છે .
(૧) હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ� તક� અલ�ય્હસ્સલામ
ઇરશાદ છે ક� �ુદાએ તઆલા બંદાને સ્થાયી નેઅમત આપે
છે પણ બંદો હકદારોનો હક ન આપીને તેને બરબાદ કર� દ�
છે . (૨) �ુદાની દર� ક નેઅમતમાં મખ્�ુકનો �હસ્સો  , જયાર�
�ુદા પોતાના બંદાને અઝીમ નેઅમતો આપે છે તો લોકોની
હાજતોમાં પણ વધારો થાય છે . એ પ્રસંગે અગર નેઅમ
પામનાર (પૈસાવાળો માણસ) પોતાની �ઝમ્મેદાર� સમ�ને
હક અદા કર� તો ઠ�ક છે ન�હ તો નેઅમતનો ઝવાલ લાઝમી
છે . (૩) � માણસ �ને મોટો ગણે છે તેનાથી ડર� છે .

(૪)

�ની ખ્વા�હશો વધાર� હોય તે�ું શર�ર મો�ું હશ.

(૫)

�ુસલમાનની �વન

�કતાબના ટાઇટલ પેજ�ું મથા�ં

સદાચાર છે . (૬) � �ુદાના ભરોસે લોકોથી બેિનયાઝ બની
જશે, લોકો તેના મોહતાજ બની જશે.

(૭) � �ુદાથી ડરશે
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લોકો તેને દોસ્ત રાખશ. (૮) ઇન્સાનની બધી �ુબીઓ�ું ક�ન્
�ભ છે . (૯) ઇન્સાની કમાલોનો આધાર કાિમલ અ કલ છે .
(૧૦) ઇન્સાનની કંગાલીયતની શોભા ઇફફત છ

, �ુદાઇ

પર�ક્ષાની શોભા �ુક્, �ુળની શોભા િવનય અને દ�નતા છે ,
કલામની શોભા ફસાહત છે . �રવાયતની શોભા યાદ શ�ક્ત છ ,
ઇલ્મની શોભા િવનયશીલતા છ
અદબ�ું પાલન છે

,

, પરહ�ઝગાર�ની ઝીનત

સંતોષની શોભા હસ્ �ું મ��ું છ.

પરહ�ઝગાર�ની શોભા બધા િનરથર્ક કાય�થી �ુર� છ .

(૧૧)

ઝા�લમ, ઝા�લમને મદદ આપનાર અને ઝા�લમને વખાણનાર
બધા એક જ ટોળાના માણસ છે . એટલે ક� બધા એક

જ

કોટ�ના માણસ છે . (૧૨) � �વતો રહ�વા ચાહ� તેને જોઇએ ક�
બધી �ુસીબતો સહન કરવા �ટલી �દલમાં ધીરજ શ�ક્ત
ક�ળવી લે. (૧૩) �ુદાની રઝા હાિસલ કરવા માટ� ત્રણ ચીઝ
હોવી જ જોઇએ. અવ્વલ ઇસ્તેગફ

, બી�ુ ં દ�નતા , ત્રી�ુ

સદકાની અિધકતા. (૧૪) � ઉતાવળાપ�ું ન�હ બતાવે અને
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લોકોથી સલાહ લેશે તેમજ �ુદા પર ભરોસો રાખશે તેને કદ�
શરમાવાનો વખત ન�હ આવે.

(૧૫) જો અજ્ઞાન મો�ું બં

રાખે તો િવરોધતાઓ પેદા ન થાય.

(૧૬) ત્રણ વાતોથ

�દલને માર� શકાય છે . સામા�જક વ્યવહારમાં ઇન્સાફ

,

�ુસીબતમાં હમદદ�થી અને પર� શાનીમાં �દલાસાઓથી. (૧૭)
� કોઇ ખરાબ વાતને સાર� બતાવશે તે તેમાં ભાગાદ�ર
ગણાશે. (૧૮) નેઅમતની ના�ુક્ર� કરનાર �ુદાની નારાઝગીન
િનમંત્રે . (૧૯) � કોઇ તમાર� ભેટ પર આભાર દશાર ્વશે
તેણે �ણે ક� તેનાથી સવા�ું આપ્�ુ.

(૨૦) � કોઇ પોતાના

ભાઇને ખાનગીમાં િશખામણ આપશે તે એના પર ઉપકાર કર�
છે અને � તેને �હ�રમાં િશખામણ આપશે એ �ણે ક� તેની
�ુરાઇ કર� છે . (૨૧) અકકલ અને �ુખાર ્ઇ ઇન્સાન �ુવાન થા
ત્યાં �ુધી તેના પર કા�ુ મેળવવા મથતી રહ� છ

, જયાર�

અઢાર વષર્ �ુરા થઇ �ય એટલે તેમાં �સ્થરતા આવે છે અન
માગર્ નકક� થઇ �ય છ. (માણસ અઢાર વષર્નો થાય ત્યા
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�ુધી તે અ કકલ અને નાદાની વચ્ચે જોલા ખાતો રહ� છે .
અઢાર વરસે તે માં વતર્નમાં �સ્થરતા આવે  . એ કાં તો
અકકલમંદ નીવડ� છે કાં તો �ુખાર ્ઇનો માગર્ ધારણ કર� લ
છે .) (૨૨) જયાર� કોઇ બંદા પર અલ્લાહની નેઅમત ના�ઝલ
થાય તો એમ સમ� ક� એ �ુદાની ઇનાયત અને મહ�રબાની
છે અને �ુદાવંદ� આલમનો �ુક્ર અદા કયાર્ પહ�

જ એ�ું

નામ �ુક્ર કરનારાઓમાં લખી લે છે અને જયાર� એ કો
�ુનાહ કરતાંની સાથે જ મેહ�ુસ કર� ક� �ુ ં �ુદાના હાથમા �ં.
અને એ મને જયાર� ચાહ� ત્યાર� અઝાબ કર� શક� છે તો
�ુદાવંદ� આલમ તે મગફ�રત માંગે તે પહ�લાં જ બખ્શી દ� છ.
(૨૩) �ુલીન એ છે � જ્ઞાની  , અને અકકલમંદ એ છે ક� �
પરહ�ઝગાર છે . (ઇલ્મમાં શરાફત અને અ

કલમાં

પરહ�ઝગાર� છે ) (૨૪) કોઇ કામ પ�ર�ુણ્ થઇ ગયા પહ�લાં
ર
ઉતાવળા બનીને નાહક હોહા ન કર� �ુકો.

(૨૫) પોતાની

ખ્વા�હશોને એટલી ન વધારો ક� તંગ �દલ બની �. (૨૬)
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તમારા કમજોર ભાઇઓ પર દયા ��ષ્ટ રાખો અને તેમના
પ્રત્યે બતાવેલી દયા દ્વારા તમારા માટ� �ુદા પાસે ર�હ
યાચના કરો. (૨૭) સામાન્ય મોતમાં ખરાબ મોત એ છે ક� �
�ુનાહ થક� િનપ��ું હોય અને સામાન્ય

�જ�દગીમાં ભલાઇ

અને બરક તવાળ� �જ�દગી બહ�તર છે . (૨૮) �ુદાની �ુ �ુ દ�
માટ� પોતાના ભાઇને લાભ પહ�ચાડવો જ

� તમાં પોતાના

માટ� ઘર બનાવ્યા સમાન છ. (૨૯) � �ુદા પર ભરોસો રાખે
અને એના પર જ તવક કલ કર� તો �ુદા તેને દર� ક �ુરાઇથી
બચાવે છે અને દર� ક પ્રકારના �ુશ્મનોથી તેની રક્ષા ક.
(૩૦) દ�ન ઇઝઝત છે , ઇલ્મ ખ�નો છે અને ખામોશી �ુર છ.
(૩૧) ત્યાગની પ�રિસમા પરહ�ઝગાર� છ. (૩૨) દ�નને તબાહ
કર� નાખનાર વસ્ �ુ �બદઅત છ.
કર� નાખનાર વસ્ �ુ લાલચ છ.

(૩૩) ઇન્સાનને પાયમાલ
(૩૪) હા�કમની સલા�હયત

(�ુપાત્ર) રઇયતની �ુશહાલીનો આધાર છે .
દર� ક બલા�ું મારણ છે .

(૩૫) દોઆ

(૩૬) � ધીરજ અને સંયમ સાથે
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અમલના મેદાનમાં ઉતરશે તો કામ્યાબી તેના કદમ �ુમતી
આવશે. (૩૭) � �ુિનયામાં પરહ�ઝગાર�ના બીજ વાવશે તે
આખેરતમાં �દલી �ુરાદો�ું ફળ પામશે.

*****
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામની �ગરફતા
ઉમ્�ુલ ફઝલ સાથે આપની શાદ� થયા બાદ આપ
અ� ૂક �શે શાંત �વન ગાળ� રહ્યા હ. મ કસદ એ છે ક�
આપને હવે ��
ુ ુ મત તરફથી એ ધાસ્તી ન હતી ક� � આપના
બાપ દાદાઓને હર વખત રહ�તી હતી અને �ના પ�રણામે
તેઓને શહાદતનો દરજ્જો નસીબ થતો રહ�તો હત. આપને
માત્ર ઉમ્�ુલ ફઝલના િશકાયતી કાગળોની તકલીફ . જો
ક� મા�ુન �ુ�ધ્શાળ� હતો. તેણે પત્રો પર કંઇ જ ધ્યાન
આપ્�ુ. પણ મા�ુન પછ� આવનાર ખલીફાએ તેની વાતને
અગત્યની ગણી આપ�ું કામ તમામ કર� દ��ુ.
અલ્લામા અલી નક� લખે છે ક� મા�ુન �.સ.
૨૧૮માં �ુિનયાને ખયર બાદ કહ�ને હંમશ
ે ના માટ� િવદાય
થયો. હવે મા�ુનનો ભાઇ અને ઉમ્મે ફઝલનો કાકો

િસરતે અઈમ્માહ- 1282

www.hajinaji.com

મોઅતિસમ ક� �ને હઝરત ઇમામ રઝા અલ�ય્હસ્સલામન
બાદ વલી અહદ િનમવામાં આવ્યો હતો તે મોઅતિસમ
�બલ્લા�ું નામ ધારણ કર�ને સલ્તનતની ગાદ� પર બેઠ
હતો. ગાદ� પર બેસતાંની સાથે જ ઉમ્�ુલ ફઝલે િશકાયતોના
પત્રો મોકલવા�ું શ� ક�.
મોઅતિસમ હઝરત ઇમામ રઝા
અલ�ય્હસ્સલામની વલી અહદ�નો ગમ પોતાની છાતીએ ખા
�ુ�ો હતો અને પોતે ઉમ્�ુલ ફઝલની શાદ� બાબતે િવ ધ્
હતો તેના વ્યાજબીપણાને સંગીન ટ�કો મળ� જતો હત. પણ
એની િવ� ધ્તા�ું �ુખ્ય કારણ તો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
લોકિપ્રયતા હ. આ બધા તો ક�વળ તેના માટ� સામાન્ય
બહાના હતા. આ લોકિપ્રયતા આપના ઇલ્મ અને આપ
અખ્લાકના કારણે આપ લોકોના પ્રીિત પાત્. આપના
અખ્લાક અને ઇલ્મની શોહરત હ��ઝથી છેક ઇરાક �ુધ
પહ�ચી હતી. આ સામેની િવરોધતા એને એકલાને જ ન હતી ,
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એ તો એના બાપદાદાના વખતથી ચાલી આવતી હતી. આ
ઘરાનાની ઇઝઝત લોકોના �દલો પરથી �ુસ
ં ી નાખવા માટ�
ઘણા પ્રયત્નો કરવામાં આ. મા�ુને આ સંબધ
ં માં લીધેલા
બંને પગલાંની િનષ્ફળતાનો અમે આગળ ઉલ્લેખ કર��ુ�
છ�એ.
આ બધા કારણોને લઇને મોઅતિસમ આપની
�ુખાલેફત માટ� તૈયાર થઇ ગયો. એ ગાદ� પર આવતાંની
સાથે જ બી� જ વરસે હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામને મદ�નાથી બગદાદ પરાણે તેડાવ્યા અ
એમને તાબડતોબ બગદાદ મોકલી આપવા માટ� મદ�નાના
હાક�મ અબ્�ુલ મ�લકને સખ્ત તાક�દ� પત્ર મો. હઝરત
ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના ફરઝંદ હઝ
ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ અને તેમની વાલેદ
મા�દાને મદ�નામાં રાખીને બગદાદ જવા રવાના થયા.
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�ુલ્લા મોહમ્મદ �ુબીન �ફરંગી મેહલી કહ� છે ક:
"મા�ુનના પછ� મોઅતિસમ �ખલાફતની ગાદ� પર આવ્યો
ત્યાર� હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલા
ખ્યાિતનો શોહરો સાંભળ�ને હસદથી પ્રેરાઇ આપને મદ�ના
બગદાદ તલબ કયાર . ઇમામે મદ�નાથી નીકળતી વખતે
પોતાના ફરઝંદ હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામન
પોતાના વસી અને ખલીફા �ુકરર ્ર કયાર્ તેમજ અલ્લાહ
ઇલ્મની બી� �કતાબો ત્થા આસાર� જનાબે �રસાલત મઆબ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ તેમને �ુ�ુદર્.
મદ�નાથી નીકળ� આપ ૯મી મોહરર ્મ �.સ. ૨૨૦માં
બગદાદમાં પહ�ચ્ય. મોઅતિસમે એ વરસે ઈમામને શહ�દ
કર� દ�ધા.
ુ �ત)
(વસીલ��

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 1285

www.hajinaji.com

હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામ નઝર ક�દમાં અન
શહાદત
ુ
મદ�નાથી ર�ુ�લ્લાહ સ
લ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમના ફરઝંદને બોલાવવા પાછળ કોઇ નેક
િનય્યત ન હત. પ�રણામે આપનો અઝી�ુશ્શાન શરફ છતાં
આપને ��
ુ ુ મતની કોઇ પણ �ટછાટ ન મળ� શક�.
મોઅતિસમે આપને બગદાદ બોલાવી

ક� દ કયાર . અલ્લામા

અરબેલીએ આજ શબ્દોમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ કય� . એક
વષર્ �લખાનાની સખ્તીઓ આપે જ કારણસર ભોગવી ક�
આપ ઇમામતના કમાલો શા માટ� ધરાવતા હતા ! અને
આપને �ુદાએ આ શરફ શા માટ� અતા કય�

! ક�ટલાક
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આ�લમો�ું કહ�� ું છે ક� આપના પર એટલી સખ્તી કરવામાં
આવી અને આપના પર એટલો સખ્ત �પ્તો રાખવામા
આવ્યો ક� આપ �ાર�ક �ાર�

�જ�દગી થી બેઝાર થઇ જતા

હતા. આખર� એ વખત પણ આવી ગયો જયાર� આપ માત્
૨૫ વષર્૩ મહ�ના અને ૧૨ �દવસની વયે ૨૯ �ઝલ્કા

,

�હ.સ. ૨૨૦માં ક�દખાનામાં ઝેરથી શહ�દ કરવામાં આવ્ય.
શહાદત પછ� હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામ કફન દફનમાં શર�ક થયા અને આપન
નમાઝે જનાઝા અદા કર�ને આપના દાદા હઝરત ઇમામ
�ુસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલામની પડખ

�ુર�શના મકબરામાં

ુ � ખાક કયાર . આપના દાદાનો લકબ કા�ઝમ અને આપનો
�ુ�દ
લકબ જવ્વાદ હત. આપ બંનન
ે ી શરાફતના કારણે શહ�રને
કાઝમયન અને સ્ટ�શનને આપના દાદાની પહ�ચાનથી
"જવ્વાદયન નામ આપવામાં આવ્�.
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આ �ુરયશોના મકબરા ક� �ને કાઝમયનના
નામથી ઓળખવામાં આવે છે . તેમાં �હ.સ. ૩૫૬માં (ઇ.
૯૯૮)માં મોઇ�દ્દવલા નામના બોયા ખાનદાનના બે શાહોન
તેમની અક�દતમંદ�ના કારણે દફનાવવામાં આવ્યા હત.
કાઝમયનમાં � શાનદાર રોઝાની ઇમારત ચણવામાં આવી
છે તેના પર ઘણા ચણતર કામ થયા છે

, પણ એના

ચણતર�ું કામ શાહ ઇસ્માઇલ સફવીએ �.સ. ૯૬૬માં �ુ� ં
કરાવ્�ું હ�ુ. અને �હ.સ. ૧૨૫૫માં મોહમ્મદ શાહ કાચાર� તેના
પર જવાહ�રાત મઢાવ્યા હત.

*****
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આપની બીબીઓ અને ઔલાદ
હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ
બીબીઓમાં ઉમ્�ુલ ફઝલ �બન્તે મા�ુન અને સમાના ખા�ુ
યાસર� �ુમાયા સ્થાન ધરાવતા હત. જનાબે સમાના ખા� ુન
હઝરત અમ્માર� યાિસરની ઔલાદમાંથી હત. એમના િસવાય
બી� કોઇ બીબીથી આપને ઔલાદ નથી થઇ.
આપની ઔલાદમાં બે સાહ�બઝાદાઓ અને બે
સાહ�બઝાદ�ઓ એમ �ુલ્લે ચાર હત. એમના નામ નીચે
�ુજબ છે : હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
જનાબે �ુસા, જનાબે ફાતેમા, જનાબે એમામા.

*****

,
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હઝરત ઈમામ અલી નક�

11

અલ�ય્હસ્સલ
નામ

હઝરત અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલા

માતા

ુ
જનાબે સમાનહ (સમાના) ખા�ન

દાદા

હઝરત ઈમામ અલી ઇબ્ને  �ુસા
રઝા અલ�ય્હસ્સલ

દાદ�

ુ
જનાબે ખીઝરાન ખા�ન
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નક�, હાદ�, અમીન, ફ�કહ, તૈય્ય,
ઇબ્ને રઝ, નાસેહ.

�ુ િ�, યત

ુ હસને સાલેસ (અ�લ
ુ હસને
અ�લ
સાલીસ)

જન્

ુ ્રવાર તાર�૫ માહ� રજબ
�ક
�હજર� સન ૨૧૪

જન્મ

ુ વ્વર
મદ�ના �ન

સ્થળ
વફાત

સોમવાર તાર�ખ ૧ માહ� રજબ
�હજર� સન ૨૫૪

દફન
સ્થળ

સામરાર્(ઈરાક)
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વય

૪૦ વષર

ઔલાદ

(દ�કરા) ઈમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલ, મોહમ્મ, �ુસૈન,
જઅફર.
(દ�કર�) ઉકબાહ.

*****
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હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ હઝર
મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
દસમા �નશીન , આપણા દસમા ઇમામ અને િસલિસલએ
ઇસ્મતની બારમી કડ� છ. આપના વા�લદ� મા

�દ હઝરત

ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ હતા અને વાલે
મા�દા જનાબે સમાના ખા� ુન હતા. આપ આપના બાપદાદા
પરદાદાઓની પેઠ� ઇમામે મન્�ુ

, માઅ�ુમ, આઅલમે

જમાના અને અફઝલે કાએનાત હતા. તેમજ જ્ઞ

, દાન,

નફસની પાક�ઝગી , ચા�રત્રની ઉચ્ચતા અને સદ�ુણોમ
આપના વા�લદ� મા�દની �વતી તસ્વીર હત.
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આપ પાંચમી તાર�ખ રજબ �હ.સ. ૨૧૪ના
મંગળવારના �દને મદ�ના �ુનવ્વરા ખાતે પેદા થયા હત.

*****
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નામ, �ુિ�1યત અને લકબ
આપ�ું ઇસ્મે �ગરામી આપના વા�લદ હઝરત
ઇમામે મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામે અલી રાખ. એને આ
ર�તે સમજ�ું જોઇએ. સરવર� કાએનાતે પોતાના બાર�
�નશીનો પોતાની હયાતીના જમાનામાં જ નકક� કર� દ�ધા
હતા. તેમાંના એક આપની ઝાતે �ગરામી હતી. આપના
વા�લદ� મા �દ� આપ�ું � નામ ઇમામો નકક� કરતી વખતે
સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
રાખ્�ું હ�ું ત જ નામ આપના વા�લદ� મા �દ� આપના જન્મ
વખતે રાખ્�ુ, અલ્લામા િતબર�સી લખે છે ક� ચૌદ માઅ�ુમીન
અલ�ય્હસ્સલામના નામો લવહ� મહ�ઝમાં લખેલા . સરવર�
કાએનાતે એ �ુજબ તેમનાં નામો નકક� ફરમાવ્યા હત.
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આપની �ુ િ�ે યત અ�ુલ હસન હતી. આપના
ઘણા ઇલ્કાબો છ. �માંના નક� , નાસેહ, મોતવ��લ, �ુર� ુઝા
અને અસ્કર� વધાર� �ણીતા છ.

*****
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આપના �વનકાળ દરિમયાન થઇ
ગયેલા બાદશાહો
આપ �હ.સ. ૨૧૪માં પેદા થયા એ વખતે બાદશાહ મા�ુન
રશીદ હતો. �હ.સ. ૨૧૮માં મા�ુન રશીદ મરણ પામતાં એની
જગ્યાએ મોઅતિસમ ખલીફા થય. �હ.સ. ૨૨૭માં વાિસક
બીન મોઅતિસમને ખલીફા બનાવવામાં આવ્ય. �હ.સ.
૨૩૨માં વાિસક મરણ પામ્યો અને મોતવ��લ અબ્બાસીન
ખલીફા બનાવવામાં આવ્ય. �હ.સ. ૨૨૭માં �ુન્તસર �બન
મોતવ��લ, અને �હ.સ. ૨૪૮માં �ુસ્તઇ

, અને �હ.સ.

૨૫૨માં �બયર ઇબ્ને મોતવ��

,

�ુિ�૨યત

મોઅતઝ�બલ્લાહ અને ત્યાર બાદ એક પછ� એક ખલીફ
બનાવવામાં આવ્ય. �હ.સ. ૨૫૪માં મોઅતઝમના ઝેર
આપવાથી ઇમામ શહાદત પામ્ય.

*****
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હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામનો બગદાદનો પ્ર
અને ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામની વલી અહ
મા�ુન રશીદના મરણ બાદ મોઅતિસમ �બલ્લાહ
ખલીફા બનતાં એણે પણ પોતાના ભાઇના ક્તર્વ્યને વખાણ
અને એ પણ એના ખાનદાનની પ્રણા�લકાને અ�ુસ. એના
�દલમાં પણ આલે મોહમ્મદ માટ�  જ હસદની આગ સળગી
રહ� હતી � એના બાપ દાદાઓના �દલમાં સળગી રહ� હતી.
ગાદ� પર બેસતાંની સાથે જ તેણે હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ
તક� અલ�ય્હસ્સલામને મદ�નાથી બોલાવીને ક�દમાં �ુર
દ�ધા. હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામ તાના
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બાપ દાદાઓની પેઠ� કયામત �ુધી �ું �ું બનાવો બનવાના
ુ ્પણે વા�કફ હત
હતા તેનાથી સં�ણ
ર
. આપ તેથી મદ�નાથી
રવાના થતી વખતે પોતાના ફરઝંદને પોતાના �નશીન
�ુકરર ્ર કરતા ગયા અને બધા તબ�ર્કાતો આપ હઝરત ઇમા
અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ ને �ુ�ુદર્ કરતા . આપ
મદ�નાથી રવાના થઇને �હ.સ. ૨૨૧ના ઝીલકાદ મ

હ�નાની

૧૨મી તાર�ખે બગદાદ પહ�ચ્ય. આપને બગદાદ ગયાને
એક વષર્ વીત્�ું ત્યાં મોઅતિસમ અબ્બાસીએ આ
ઝીલ્કાદની૧૯મી તાર�ખે �હ.સ. ૨૨૧માં �દને ઝેરથી શહ�દ
કર� દ�ધા.
ઉ�ુલે કાફ�માં છે ક� હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલામને ખલીફા તરફથી તે�ું આવતાં પહ�લીવા
મદ�ના �ુનવ્વરાથી બગદાદ ગય

, ત્યાર� એ િવશે અ�હ�

આપેલી ખબરની �રવાયત કરનાર ઇસ્માઇલ �બન મેહરાન
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આપની સેવામાં હાજર થયો અને અઝર્ કર�: "મૌલા આપને
તેડાવનારો માણસ આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમનો કટ્ટર �ુશ્મ , �ાંક એ�ું ન થાય ક�
અમે બધા ઇમામ િવહોણા થઇ જઇએ

? આપે ફરમાવ્�ું:

"અમને ઇલ્મ છે તમે ગભરાઓ ન� , આ સફરમાં એ�ું કંઇ
ન�હ બને. ઇસ્માઇલ કહ� છે ક� જયાર� બી�વાર આપને
મોઅતિસમે બોલાવ્યા ત્યાર� પણ �ું આપની સેવામાં ફર
પાછો હાજર થયો અને અઝર્ કર�: "મૌલા આ સફર ક�વી
રહ�શે ? આ વખતે આપ મારા સવાલનો જવાબ ��ુઓની
ધારાથી આપ્યો અને ભ��એલી �ખે અને ગદગદ કંઠ� આપે
ફરમાવ્�ું: "ઇસ્માઇલ મારા પછ� હઝરત અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામને તમારા ઇમામ માનવા અને ધીરજ અન
�દલ પર કા�ુ રાખીને કામ લેજો.

*****
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
ઇલ્મે લ� િ�ન અને બાળપણનો એક
બનાવ
આપણે લોકો એક પ્રત્યક્ષ

િસધ્ થયેલ એ

િસધાંતનો �સ્વકાર કર�એ છ� , ક� આપણા ઇમામો ઇલ્મે
લ�ુિ�િ◌ધરાવે છે . તે અલ્લાહની બારગાહથી ઇલ્મ અન
�હકમત પામીને દર� ક િવદ્યા અને કળામાં િન�ુણર્ અ

દર� ક

ર�તે પ�ર�ુણ્ બનીને આ �ુિનયામાં તશર�ફ લાવતા 
ર
રહ્યા.
એમને કોઇથી ઇલ્મ હાિસલ કરવાની જ�રત નથી હોતી અને
તેમણે �ુિનયામાં કોઇ માણસના એ બાબતમાં ચરણ �ુમ્યા
નથી, ક� ન તેમણે ઝાતી ઇલ્મ અને �હકમત ઉપરાંત બી�
શરફ અને કમાલ એમણે પોતાના બાપ દાદા પરદાદાથી
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જ કારણ છે ક� કાચી વયમાં પણ તે

�ુિનયાના મોટા મોટા આ�લમોને હરાવવામાં હંમશ
ે ા સફળ
થયા છે અને કોઇએ પોતાને તેમનાથી ચડ�યાતો ગણ્યો તો
તેને ની�ું જો�ું પડ�ું છે .
અલ્લામા મ�્ઉદ��ું બયાન છે ક� હઝરત ઇમામ
મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સલામની વફાત વખતે ઇમામ અ
નક� અલ�ય્હસ્સલામની ઉમર માત્ર છ ક� સાત વષર્ની
છતાં આપ , લોકોના િપ્રતી પાત્ર અને આકષર્ણ�ું ક�ન્
�ુ�ા હતા. લોકોની ઇલ્મ , દ�ની અને દર� ક પ્રકારની હાજત
�ુર� કરનારા ઠર� �ુ�ા. અસંખ્ય લોકો તેમના પાસે પોતાના
પ્ર�નો લઇને આવતા અને સં�ુષ્ટ થઇને પાછા .
� લોકો આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ સાથે �દલી �ુશ્મની રાખતા હતા તે
િવચારવા લાગ્યા ક� આપની આ ઉચ્ચતા અને લોકોન
આકષર્ણ ક�ન્�ને ક�વી ર�તે નષ્ટ કર� દ�વામાં . તે માટ�
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તેઓને એક માગર્ � જયો અને તે એ ક� તેમના સાથે કોઇ
એવો મોઅ�લ્લમ લગાડ� દ�વામાં આવે � એમને િશક્ષણ
આપે અને પોતાના ઉ�ુલ �ુજબ તરબીયત આપે અને
સાથેસાથે એમના �ુધી લોકોને પહ�ચતા અટકાવવાની ગરજ
પણ સાર� .
આ લોકો એ િવશે જ મન્�ુબાઓ ઘડ� રહ્યા હ
ત્યાં ઉમર �બન ફરજ રજઇ હજથી ફરાગત પામીને મદ�ના
આવ્ય. લોકોએ તેની પાસે પોતાના મનમાં � િવચારો
ઘોળાતા હતા તેની વાત ર�ુ કર�. �તે રા�યના દબાણથી
એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી ક� હઝરત ઇમામ અલી નક
અલ�ય્હસ્સલામને તાલીમ આપવા માટ� ઇરાકના બધાથ
મોટા આ�લમ અને અદ�બ ઉબય�ુલ્લાહ �ુનયદ�ને એ કામ
માટ� િનમવામાં આવે. �ુ નયદ� આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પ્રત્યેની �ુશ્મની માટ
�ણીતો હતો. એને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને તાલીમ આપવ
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માટ� રોક� લીધા બાદ એવી તાક�દ અને �ુચના આપવામાં
આવી ક� "ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ �ુધી તેમના ચાહક
પહ�ચવા ન પામે એ બાબત�ું તેણે ખાસ ધ્યાન રાખ�ુ.
�ુ નયદ�એ આપને પોતાના મહ�લમાં રાખ્યા અને એ મહ�લના
દરવા� રાત પડતાં જ બંધ કર� દ� વામાં આવતા. �દવસના
ભાગમાં પણ લોકોને આપનાથી મળવાની પરવાનગી ન
હતી. પ�રણામે લોકો આપની �ઝયારત અને ફયઝથી મેહ�મ
થઇ ગયા.
રાવી�ું કહ�� ું છે ક� મ� એક �દવસ �ુ નયદ�ને ક�ું
હાશમી �ુલામ (બાળક)નો શો હાલ છે

? એણે ક�ું એમને

�ુલામે હાશમી (હાશમી બાળક) ન કહો એ રઇસે હાશમી છે .
�ુદાની કસમ , એ આવી કાચી વયમાં પણ મારાથી જ્ઞાનમા
ચઢ�યાતા છે . સાંભળો , �ુ ં માર� �ુરતી કોિશષો બાદ અદબ
(સા�હત્)નો કોઇ િવભાગ એમની સામે પેશ ક�ં �ં તો તે
એના એટલા િવભાગો ખોલી દ� છે ક� �ુ ં આ�ચયર્થી દ�ગ�ુઢ
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બની �� �ં. લોકો એમ સમ� રહ્યા છે ક� �ું તેમને તાલી
આપી રહ્યો �ં પણ �ુદાની કસમ �ું તેમનાથી તાલીમ હાિસ
કર� રહ્યો . મારા ગ�ની વાત નથી ક� �ુ ં તેમને તાલીમ
આપી શ�ું. �ુદાની કસમ તેઓ માત્ર હા�ફઝે �ુરઆન જ નથ
તેમની તાવીલ અને તન્ઝીલ(આયતો �ાર� , �ા સંબધ
ં માં
ઉતર�) એ પણ �ણે છે . �ુંકમાં એટ�ું જ કહ�શ ક� આ
�ુિનયામાં વસતા બધા લોકોથી તે વધાર� ફઝીલત અને
જ્ઞાનવાળા .
હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ
લગભગ ૨૯ વષર્ �ુધી મદ�નાએ �ુનવ્વરામાં કયામ રાખ.
આપે આ �ુદ્દત દર યાન ક�ટલાય બાદશાહોના દોર જોયા.
લગભગ બધા આપના તરફ �ખ કરવાથી �ુર જ રહ્. એ જ
કારણ છે ક� આપને ઇમામતના કામકાજો આટોપવામાં ઘણી
સફળતા સાંપડ� હતી. એટલે ક� દ�નની તબ્લી

, દ�ન�ું
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રક્ષણ અને આપના ચાહકો અને િમત્રોની રાહબર� કરવા
ુ ્ ર�તે ફળ
સં�ણ
ર
��ુત થયા હત.
આપ આપના બાપદાદાઓની પેઠ� ઇલ્મે બાિતન
અને ઇલ્મે ગયબ પણ ધરાવતા હત. એટલે આપ પોતાના
માનનારાઓને ભિવષ્યમાં થનારા બનાવોથી બાખબર કર�
દ� તા હતા અને પ્રયત્ન કરતા રહ�તા ક� બની શક� ત્યાં �
કોઇને હાની ન પહ�ચવા પામે.
ુ ાર કરામતો છે
આ સંબધ
ં માં આપની બે�મ
�માંની ક�ટલીક કરામતો અત્રે ર�ુ કરવામાં આવે .
(૧) મોહમ્મદ �બન ફરજ રજહ��ું બયાન છે ક�
હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામે મને લખ્�ું

,

"તમે તમારા બધા મામલા અને કામકાજો ઠ�ક અને ઘરની
વ્યવસ્થાને  �ુ�સ્ત કર� લ્યો તેમજ તમારા હથીયારો સંભ
લો. મ� તેમના �ક
ુ મ �ુજબ બ�ું �ુ�સ્ત કર� લી�ુ. પણ �ુ ં
સમ� ન શ�ો ક� આ �ક
ુ મ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે શા માટ
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આપ્યો હશ ? પણ થોડા �દવસ બાદ િમસરની પોલીસ માર�
ત્યાં આવી અને માર� પાસે � કંઇ હ�ું એ બ�ું લઇ લી�ું
અને મને �લમાં �ુર� દ�ધો. �ુ ં આઠ વષર્ �ુધી �લમાં રહ.
એક �દવસ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામનો કાગળ મને મળ્યો તેમ
મને આપે લખ્�ું હ�ું ક

, "મોહમ્મદ �બન ફર

, તમે

નાર�યાનની તરફ ન જતા � મગર�બની તરફ છે . કાગળ
મળતાં માર� હયરાનીની કોઇ હદ ન રહ�. મારા મનમાં એ જ
વાત �ુ ં િવચારતો રહ્યો ક� �ું તો �લમાં . માર� માટ� તો
�ાંય જવા�ું શ� ન હ� ું જયાર� મને મગર�બના તરફ જતો
રોકવાથી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામનો શો મતલબ હ

?

આપનો કાગળ આવ્યો ને બેચાર �દવસ ન�હ થયા હશે ત્યા
તો મને �લમાંથી છોડ� �ુકવાનો �ક
ુ મ આવ્ય. �લમાંથી
�ટ�ા પછ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે � માગર્થી જવાની મન
ફરમાવી હતી તે તરફ �ુ ં ન ગયો અને ઘર� પહ�ચ્યા પછ� મ�
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને કાગળ લખીને જણાવ્�ું

, "�ુ ં
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�લથી �ટ�ને ઘેર આવી ગયો �ં અને આપને આ�� કર�
ક� હવે આપ �ુદા પાસે દોઆ ફરમાવો ક� મારો બળજબર�થી
છ�નવી લીધેલો માલ મને પાછો મળ� �ય. આપે જવાબમાં
જણાવ્�ું ક, "�ુંક �ુદ્દતમાં જ તમારો બધો માલ મળ� જ.
(૨) એક �દવસ હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામ અને અલી �બન હસીબ નામે એક માણ
રસ્તામાં સાથે જઇ રહ્યા . અલી �બન હસીબ આપથી
થોડા કદમ આગળ વધી ગયા અને આપને અરજ કર� ક�

,

"આપ પણ જલ્દ� કદમ ઉપાડ� મારા સાથે થઇ �.
હઝરતે ફરમાવ્�ુ: "ઇબ્ને હસીબ તમે �

, તમાર� પહ�લાં

જવા�ું છે . આ બનાવના ચાર �દવસ બાદ ઇબ્ને હસીબનો
ઇન્તેકાલ થઇ ગય.
(૩) મોહમ્મદ બીન બગદાદ� , હઝરત ઇમામ
અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામને લખ્�: "માર� પાસે એક �ુકાન
છે તેને �ુ ં વેચવા ચા�ુ ં �ં. આપે તેના કાગળનો કંઇ જવાબ
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ન આપ્ય. એ માણસ કહ� છે ક� જવાબ ન મળવાથી મને બ�ુ
અફસોસ થયો પણ જયાર� બગદાદ પાછો ફય� ત્યાર� આગ
લાગવાથી એ �ુકાન બળ� �ુક� હતી.
(૪) અ�ુ અય્�ુબ નામે એક માણસે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને લખ્�ું "માર� પ�ત્ન પેટથી છ

, આપ

દોઆ ફરમાવો ક� તેનાથી દ�કરો પેદા થાય. આપે જવાબમાં
ફરમાવ્�ુ, "ઇન્શાઅલ્લાહ એને દ�કરો જ થ. એ�ું નામ
મોહમ્મદ રાખ. પછ� દ�કરો પેદા થયો અને તે� ું નામ
મોહમ્મદ રાખ્�.
(૫) યહ્યા બીન ઝકર�યા�ું બયાન છે ક� મ� હઝર
ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામને લખ્�ું "માર� ઘરવાળ�
પેટથી છે , આપ દોઆ ફરમાવો ક� છોકરો પેદા થાય. આપે
જવાબમાં ફરમાવ્�ુ, ક� ક�ટલીક છોકર�ઓ , છોકરા કરતાં સાર�
હોય છે . પછ� માર� ત્યાં છોકર� પેદા થ.
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(૬) અ�ુ હાશમ�ું બયાન છે ક� �હ.સ. ૨૨૭માં
એક �દવસ �ુ ં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં બેઠો હત
ત્યાં કોઇએ બહારથી આવીને ક�ું ક� �ુકર્ લોકોની સેના અ�હ
થઇને જઇ રહ� છે . ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્

, અ�ુ

હાશમ ચાલો આપણે એમની �ુલાકાત કર�એ. �ુ ં હઝરત
સાથે લશ્કર પાસે ગય. હઝરતે એક �ુલામ (�ુવાન
છોકરા)થી એની મા� ૃ ભાષા � ુક�માં �ુફત�ુ કર� અને તેના
સાથે આપ ઘણીવાર �ુધી વાતો કરતા રહ્. એ � ુકર ્ સૈિનક�
આપના કદમોનો બોસો લીધો. મ� એને �ુછ�ું એવી તે કઇ
ચીઝ હતી �ણે તને ઇમામનો ચાહક બનાવી દ�ધો છે ? એણે
ક�ું ઇમામે મને એ નામથી બોલાવ્યો ક� �ને મારા બાપ
િસવાય કોઇ �ણ� ું ન હ�.ું
(૭) અ�ુ હાશમ કહ� છે ક� �ુ ં એક �દવસ હઝરતની
સેવામાં હાજર થયો ત્યાર� આપે મારા સાથે �હ�દ�માં વાત કર.
�ુ ં તેનો જવાબ ન આપી શ�ો તો આપે ફરમાવ્�ુ

, �ુ ં તને
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બધી ભાષાઓનો �ણકાર બનાવી દ� �ં. એટ�ું કહ�ને આપે
એક કાંકર� જમીન પરથી ઉપાડ� અને તેને પોતાના મ�ઢામાં
�ુક� પછ� તેને મોઢામાંથી કાઢ�ને મારા હાથમાં �ુ

કતા ક�ું

આને �ુસો. મ� તેને મોઢામાં રાખીને સાર� પેઠ� �ુસી.
પ�રણામ એ આવ્�ું ક� �ું ત�તેર ભાષાઓનો �ણકાર બની
ગયો. �માં હ�દ� ભાષા પણ શાિમલ હતી. ત્યાર બાદ મને
કોઇપણ ભાષા બોલવા ક� સમજવામાં તકલીફ પડ� ન�હ.
(૮) ઇમામો�ું ઓલીલ અમ્ર હોવા પર �ુરઆન
મ�દની નસ્સે સહ�હ મો�ુદ છ. એમના હાથો અને ઝબાનમાં
�ુદાએ એવી તાસીર �ુક�લી છે ક� � કહ� તે થઇ �ય અને �
ઇરાદો કર� તે � ૂરો થઇ �ય , � �ક
ુ મ આપે તેની બજવણી
થાય. અ�ુ હાશમ�ું બયાન છે ક� મ� એક �દવસ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે મારો હાથ તંગ હોવા બાબતે વાત ક.
આપે ફરમાવ્�ું તદ્દન મા�ુલી વાત , તમાર� તકલીફ �ુર
થઇ જશે. પછ� આપે �ુઠ્ઠીભર ર�તી જમીન પરથી ઉપાડ�ન
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મારા પાલવમાં ભર� દ�ધી અને ક�ું એને ધ્યાન�ૂવર્ક �ુ
અને પછ� એમાં તમા�ં કામ ચલાવો. અ�ુ હાશમ કહ� છે
�ુદાની કસમ મ� જયાર� એને જોઇ તો એ ર� તી ન�હ પણ
�ુધ્ સો�ું હ�.ું મ� જઇને તેને બ�રમાં વેચી નાખ્�ુ.
હઝરતે િસક� ુલ ઇસ્લામ અલ્લામા �ુલયની ઉ�ુલ
કાફ�માં લખે છે ક� હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ
ફરમાવ્�ું ઈલ્મ આઅઝમના ત�તેર� અક્ષરો . �માંનો માત્
એક જ અક્ષર હઝરત �ુલેમાન અલ�ય્હસ્સલામના
આિસફ �બન બર�ખયાને આપવામાં આવ્યો હત. �ની
મારફતે એમણે પળવારમાં સ

બાના દ� શમાંથી �બલ્ક�સનો

તખ્ત મંગાવ્યો હતો અને તેમાં થ�ું એ હ�ું ક� જમી
સંકોચાઇને તખ્તને પાસે કર� દ��ું હ�ુ. અય નોફલી �ુદાવંદ�
આલમે અમને ઇલ્મે આઅઝમના બ�તેર અક્ષરો શીખવ્યા
અને એક અક્ષર પોતાના માટ� રાખ્યો

, � ઇલ્મે ગયબ

સાથે સંબધ
ં ધરાવે છે . મ�્ઉદ��ું કહ�� ું છે ક� ત્યારબાદ ઇમામ
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અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્ , �ુદાવંદ� આલમે પોતાની �ુદરત
પોતાના ઇઝન (પરવાનગી) અને ઇલ્મમાંથી એવી ચીજો
અતા કર� છે �

અદ્દ� અને અલૌ�કક છે . મતલબ એ ક�

ઇમામો � ચાહ� તે કર� શક� છે . એમના માટ� કોઇ ચીજ
�કાવટ નથી હોઇ શક્ત.
(૧૧) ઇસ્હાક �બન અબ્�ુલ્લાહ અ

, હઝરત

ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામના �ુરય(મદ�ના) �ુકામે
હાજર થયા. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે એમને જોઇને ક�

, �ુ ં

��ું �ં ક� તમારા બાપ અને તમારા કાકા વચ્ચે આ વાત
પર બહ�સ થઇ છે ક� સાલના એ �ા રોઝા છે �મને
રાખવાથી ઘણો જ સવાબ મળે છે અને તમે એ વીશે �ુછવા
આવ્યા છ ! એણે જવાબ આપ્ય , હા મૌલા બસ એ માટ� જ
આવ્યો �. આપે ક�ું સાંભળો એ ચાર રોઝા �ને રાખવાની
તાક�દ કરવામાં આવી છે .

(૧) ૧૭મી રબ્બ ઉલ અવ્વલ

એટલે ક� ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
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વસલ્લમની િવલાદતના �દવ નો રોઝો, (૨) ૨૭મી રજબનો
રોઝો એટલે � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમની બેઅસત થઇ અને આપ મેઅરા� ગયા તેનો
રોઝો, (૩) ૨૫મી ઝીલકાદનો રોઝો એટલે ક� દહ�ુલ અઝર્
અથાર ્ત કાઅબાની નીચેથી જમીન ફ�લાવવામાં આવી અને �
�દવસે હઝરત �ુહ અલ�ય્હસ્સલામની કશ્તી �ુદ�ના પહ
પર �સ્થર થ, (૪) ૧૮મી �લ્હજનો રોઝો એટલે ક� � �દવસે
હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મે
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના �નશીન હોવા�ું એલા
ક�ુ,� અય ઉર� ઝી �ુવાન આ �દવસોમાંથી કોઇપણ �દવસે
રોઝો રાખવામાં આવે તો તેનો સવાબ તેના સાંઇઠ અને
િસ�ેર સાલના �ુનાહ માફ થાય છે .

*****
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હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામ અને મોતવ��લન
તખ્તનશીન
એ માનેલી વાત છે ક� હઝરત મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ તથા આલે મોહ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ એ બધી બાબત
વાક�ફ હોય છે , એ બાબત �યાં �ુધી બનીને પ્રત્યક્ષ
સામે આવી ન �ય ત્યાં �ુધી સામાન્ય જનતા તેનાથ
અ�ણ હોય છે . અતતી નામે વાિસકનો એક મ�ઢ� ચડાવેલ
સોહબતી એક �દવસ ઇરાકથી મદ�ના આવ્ય

, ત્યાર� એ

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને પણ મળ. આપે

ખૈ�રયત �ુછયા

પછ� ક�ું , વાિસક �બલ્લાની હાલત ક�મ છ

? એણે ક�ું , �ુ ં
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આવ્યો ત્યાર� એ સાર� હાલતમાં હતો અને તે તદ
ખૈ�રયતથી છે , �ુ ં તેની પાસેથી આ�ું �ં. આપે ક�ું ક� લોકો
કહ� છે ક� તે મર� ગયો છે . શૈબાનીએ મૌન ધારણ ક�ુ.� એને
થ�ું ક� આપે ફરમાવ્�ું તે ઇલ્મે ઇમામતથી ફરમાવ્�ું.
બનવા જોગ છે ક� એ સા�ું હોય. પછ� આપે �ુછ�ું , વા�ં એ
તો બતલાવો ક� ઇબ્ને �ઝયાત ક�મ છ

? એણે ક�ું , મ�માં

અને સાર� હાલતમાં છે . આજકાલ તો એના નામનો ડંકો વાગે
છે . આપે ફરમાવ્�ુ , સેબાતી સાંભળો �ક
ુ મે �ુદાને કોઇ ટાળ�
શક� ું નથી અને �ુદરતની કલમને કોઇ નથી રોક� શ

ક�.ું

વાિસક મરણ પામ્યો અને મોતવ��લ �ખલાફતની ગાદ� પર
બેસી ગયો છે તેમજ ઇબ્ને �ઝયાતને માર� નાખવામાં આવ્ય
છે . શૈબાની ચ�ક� પડ�ો અને �ુછ�ું આ બ�ું �ાર� થઇ ગ�ું
? �ુ ં ત્યાંથી નીકળ્યો ત્યાર� બધા સહ� સલામત અને સા
હાલતમાં હતા. આપે ફરમાવ્�ુ , તમારા ઇરાકથી નીકળવાના
છ �દવસ બાદ આ બધી ઉથલ પાથલ થઇ છે . ત્યાર બાદ
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સેબાતી ઉઠ�ો અને આપથી િવદાય થઇને શહ�રમાં બી�
કોઇને ત્યાં જ રહ. થોડા �દવસ બાદ મોતવ��લનો ખેપીઓ
મદ�ના પહ�ચ્યો ત્યાર� આપે � વાતો બતાવી હતી તે બધ
બાબતો તેણે જણાવી. ઇિતહાસનવેશ ઇબ્�ુલ વદ� પોતાના
ઇિતહાસમાં લખે છે ક� આ બનાવ �હ.સ. ૨૩૨માં બન્યો હત.
તાર�ખે ઇસ્લામમાં મ. ઝા�કર

�સ
ૈ લખે છે ઇબ્ને �ઝયાત
ુ ન

વઝીર હતો એ�ું �ુન થયા બાદ મોતવ��લે ફતહ ઇબ્ને
ખાકાનને પોતાનો વઝીર બનાવ્ય.

*****
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામન
બાપદાદાઓની કબરો સાથે
મોતવ��લ અબ્બાસીનો �ુ�ુ
હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
મદ�નામાં હતા તે વખતે ઝીલ્હજ �.સ. ૨૩૨માં અ�ુલ
ફઝલ �અફર મોતવ��લ અબ્બાસી �ખલાફતની ગાદ� પર
બેઠો. એણે ગાદ� પર બેસવાની સાથે એવી હર કતો શ� કર�
દ�ધી ક� યઝીદ પણ શરમાય �ય. મોતવ��લના સંબધ
ં માં
ઇબ્ને અસીર લખે છે ક� હઝરત અલી ઇબ્ને અબી તા�લ
અને તેમની અહલે બૈત પ્રત્યે તે ઘણી �ુશ્મનાવટ રા
હતો. તાર�ખે અ�ુલ �ફદામાં છે ક� મોતવ��લે ઇબ્ને સક�ન
નામના કિવની �ભ તાળવાથી એટલા માટ� ખ�ચી કઢાવી
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હતી ક� મોતવ��લે જયાર� એને �ુછ�ું ક� મારા છોકરા
મોઅતઝ અને મોવય્યદ સારા છે ક� અલી અલ�ય્હસ્સલામ
છોકરા હસન અલ�ય્હસ્સલામ અન

�સ
ૈ
અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન

ત્યાર� , કિવએ િનડરતા �ુવ્ક જવાબ આપ્યો હતો ક� ત
ર
ાર
છોકરાઓને તો �ુ ં અલી અલ�ય્હસ્સલામના �ુલામ કમ્બર
બરાબર પણ નથી સમજતો.
મોતવ��લ પોતાની મેહફ�લોમાં પોતાના
હ�ુ �રયાઓ અને સલાહકારોના સાથે નાપસંદ હર

કતો અને

ર�ુજો કરતો હતો. �ાર� ક િસ�હોને સભાજનો પર છોડ� �ુ કતો
અને �ાર� ક કોઇની બાંયમાં સપર્ ચડાવી દ�તો અને કરડ� ત ,
સપર્ના ઝેર ઉતારવાની દવા પણ તેના માટ� તૈયાર રખાવત ,
�ાર� ક માટલામાં વ�છ�ઓ ભર�ને તેને દરબારમાં છોડ�
�ુકતો. વ�છ� દરબારમાં ફ�લાઇ જતા. તેની આ છ�છર�
હરકતો સામે �ું ક� ચાં કરવાની કોઇની મ�લ ન હતી.
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"�ુલઝાર� શાહ�ના કતાર લખે છે ક� મોતવ��લના
વખતમાં �બચારા સાદાતોએ �ુસીબતના માયાર ્ આપમેળે
દ� શવટો લઇ લીધો. કરબલાના � રોઝા ઉમર �બન અબ્�ુલ
અઝીઝે બંધાવી આપ્યા હતા તે અને તેની આ�ુબા�ુ �
મકાન હતા તે બધા મોતવ��લે �બસ્માર ખંડ�ર બનાવી
દ�ધા. �ઝયારત કરવા પર તેણે પ્રિતબંધ �ુ. આ સંબધ
ં માં
હબી�ુસ્સયરના કતાર લખે છે ક� �ુ�વક�લે �હ.સ. ૨૩૬માં
ફરમાન બહાર પાડ�ું ક� હયદર� કરાર ્ર અલ�ય્હસ્સલામ અ
તેમની ઔલાદના મઝારોની કોઇએ �ઝયારત કરવા ન જ�ુ.ં
આ િસવાય એણે એ પણ �ક
ુ મ કય� હતો ક� કરબલાના
શહ�દોના મઝારોને જમીનદોસ્ત કર� તેના પર વાવેતર કરવા
માટ� તેના પર પાણી છોડ�ુ.ં તાર�ખે કાિમલમાં છે ક�
મોતવ��લે �ક
ુ મ કય� હતો ક� હઝરત ઇમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામના મઝાર અને તેની આ�ુબા�ુના મકાન
વગેર� તોડ�ને જમીનને એક સરખી બનાવીને તેના પર ખેતી
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કરવામાં આવે અને લોકોને ત્યાં જવા માટ� મનાઇ �ુકમ
બહાર પાડ�ો. �માં જણાવવામાં આવ્�ું હ�ું ક� આ ફરમાન
િવ�ધ્ � કોઇ જશે તેને ક�દ કર� લેવામાં આવશે.
ઇિતહાસોમાં છે ક� એ મઝારો પર પાણી �ર�
કરવાની અનથક કોિશષો કયાર ્ છતા, પાણી એ પાક શહ�દોની
કબરો �ુધી ગ�ું ન�હ. આ જોઇને તમામ મખ્�ુક હયરત
પામી અને તે જ �દવસથી એ જ સબબથી મરકદ� મોકદ્દસ�ુ
"હાઇર” નામ પડ� ગ�ુ.ં
મોતવ��લની આ હર કતથી �ુસલમાનોને ઘણો
સદમો થયો. બગદાદવાસીઓએ તો પોતાના ઘરની �દવાલો
પર એના િવ� ધ્ અપશબ્દો લખીને પોતાના ગમો �ુસ્સાન
હય્યા વરાળ કાઢ. એણે બની ફાતેમા પાસેથી બાગે �ફદક
પણ છ�નવી લીધો હતો.
મોતવ��લના જમાનામાં મોટ� મોટ� આફતો
નાઝીલ થઇ. ઘણાં ખરા ઇલાકાઓમાં ધરતીકંપો આવ્ય

,
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ઝમીનો બેસી ગઇ. �યાં ત્યાં આગ લાગ

, આસમાનથી

ભયંકર અવા જો સંભળાયા. બાદ� સ�ુમ (ગરમ હવા)
�ંકાવાથી હ�રો માણસો અને જનાવરો હલાક થયા

,

આસમાનથી તીડની �મ તારા � ુટ�ા અને દસ દસ રતલના
પત્થરો જમીન પર પડ�.
(તાર�ખે ઇસ્લા �.૨, પા.૭૫)
મોતવ��લ ગાનાર� ઔરતોનો રિસયો હતો. એણે
એક �દવસ એક એવી ગાનાર�ને બોલાવી ક� �નાથી એ �ુબ
જ મા�ુસ(પ�રચીત) હતો. એ તે વખતે હાજર નહોતી.
લોકોએ ક�ું ક� એ થોડ�વારમાં આવી જશે ત્યાં �ુધી બી�
ઓરતોથી કામ લેવામાં આવે , પછ� એ થોડ�વાર બાદ આવી
તો મોતવ��લે �ુછ�ુ,ં �ાં ગઇ હતી ? એણે ક�ું હજ કરવા.
મોતવ��લે ક�ું , માહ� શાઅબાનમાં તે વળ� કોઇ હજ કર� ું
હશે ? સા�ું બતાવ � ું �ાં ગઇ હતી ? એણે જવાબ આપ્યો
હઝરત ઇમામ

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના રોઝાન �ઝયારત
ુ ન
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કરવા ક�ટલીક ઓરતો સાથે ગઇ હતી. એ સાંભળ�ને
મોતવ��લનો �ુસ્સો ભ�ુક� ઉઠ�ો અને એણે તે ગાનાર�ને
�લમાં �ુરાવી દ�ધી. તેનો બધોય માલ સામાન જપ્ત કર�
લીધો. લોકોને �ઝયારત કરવાથી એણે રોક� દ�ધા અને ત્ર
�દવસ ઢંઢ�રો િપટાવીને બધાને ખબર આપી દ�ધી ક� �
કોઇપણ માણસ હઝરત

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયાર
ુ ન

કરવા જશે તેને �લની સઝા કરવામાં આવશે.
ત્યાર બાદ એણે દ�રજ નામના એક નવ�ુ�સ્લ
ય�દ
ુ �ને �ક
ુ મ આપ્યો ક� કરબલા જઇને હઝરત

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની કબર�ું િનશાન િમટાવી દ� અને
જગ્યાને ખેડાવીને તેના પર વાવેતર કરાવી દ

, તેમજ

"ઝર�હને ઉખેડ�ને કોઇ જગ્યાએ ફ�કાવી દ. એ નવ�ુ�સ્લમ
ય�દ
ુ � � ઇસ્લામ અને ઇસ્લામના બાનીઓથી હ� �ુર
મા�હતગાર પણ થયો ન હતો તે ઇમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની ફઝીલત તો �ાંથી �ણતો હ. �ક
ુ મ
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મળતાં એ ત્યાંથી તર જ કરબલા જવા માટ� ઉપડ�ો. ત્યાં
પહ�ચીને એણે જમીન ખેડાવી નાખી અને જયાર� ઇમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની કબર પર હળ ચલાવવા માટ� ક�ુ
ુ ન
તો લોકોએ તેમ કરવાથી ઇન્કાર કર� અને ક�ું: "આ હઝરત
ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ફરઝં ,
તે ઉપરાંત વળ� તેઓ શહ�દ પણ છે અને �ુરઆને શર�ફ
તેમના �વતા હોવા�ું બતાવે છે એટલે આ�ું ના�યઝ કામ
અમારાથી હરગીઝ ન�હ થઇ શક�. જયાર� દ�રજને લાગ્�ું ક�
આ કામ �ુસલમાનો ન�હ કર� એટલે તેણે ય�દ
ુ �ઓની
મદદથી નહ�ર ખોદાવી અને કબર� �ુનવ્વરને પાણીથી ના�ુદ
કરવા ચા�ું , પણ લાખો પ્રયત્નો કયાર્ છતાં કબ્ર પર
ચઢ�ું ન�હ , બલ્ક� એની આ�ુબા�ુ થઇને આગળ વ�ુ , �તે
એ થા કયો અને હાય�. હવે �યાં પાણી ફ�લા�ું હ� ું તે
“હાયર” નામ પડ�ુ.ં

�ું
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સ�ુતી લખે છે ક� હઝરત ઇમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની કબરને તોડ� નાખવાનો બનાવ .સ.
૨૨૬માં બન્યો હત. કબર ઉખેડ� નાખવાનો અને તેની
િનશાની પણ બાક� ન રહ� એવી ર�તે િમટાવી દ� વાનો �ક
ુ મ
મોતવ��લે કય� હતો. એણે એ �ક
ુ મ કય� ક� તેની આ�ુ બા�ુ
� મકાનો છે તે પણ તોડ� નાખીને એ જગ્યાને ઉજ્જડ અન
વેરાન બનાવી દ� વામાં આવે , તેમજ ત્યાં વાવેતર કરાવામાં
આવે લોકોને ઇમામ

�સ
ૈ
અલ�ય્હસ્સલામ �ઝ યારત
ુ ન

કરવાથી સખ્ત ર�તે રોક� દ�વામાં આવ. પછ� સ�ુતી લખે છે
ક� મોતવ��લ એક મોટો નાસબી હતો. તેના આ �ૃત્યથી
�ુસલમાનોમાં �ુબ જ ખળભળાટ મચી ગયો હતો.
શયખ � ુસીના ‘અમાલી’ નામક �ુસ્તકમાં છે ક�
મોતવ��લના �ક
ુ મથી મોકલેલ માણસે લોકોને �ઝયારત
કરવાથી રોકવા માટ� કરબલા આવ્યો તો ત્યાંના લોકોએ તેન
એ �ક
ુ મને માનવાનો સાફ ઇન્કાર કર� દ�ધ. ઉલ્�ું તેને રોકડ�
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રોક�ું પરખાવી દ��ું ક� "અગર મોતવ��લ અમો લોકોને
કાપી નાખે તો જ આ �ઝયારતનો િસલિસલો કદાચ બંધ થઇ
શક� તેમ છે . પણ અમારા �વતાં તો હર�ગઝ ન�હ જ થઇ
શક�. એણે મોતવ��લને જઇને આ વાત કહ� તો એ �હ.સ.
૨૪૭ �ુધી તો �ુપ જ રહ્.
ઇિતહાસના �ુસ્તકોમાં છે ક� સેનાના સરદાર�
ખલીફાના �ક
ુ મ �ુજબ કરબલાવાળાઓને �ઝયારતથી રોકવા
ચા�ું તો લોકો સેનાને જોઇને ડર� જવાને બદલે �ુકાબલો
કરવા તૈયાર�ઓ કરવા લાગ્યા અને પોતાની �ન પર જઇને
આ�ુ બા�ુ ના દસ હ�ર માણસોને એકઠા કયાર . પછ� સેનાની
સામે આવીને ક�ું : "અગર મોતવ��લ અમારામાંના એક�
એકને કત્લ કરશે તો પણ આ િસલિસલો બંધ થશે ન�.
અમારા સંતાનો અને સંતાનોના સંતાનો આ �ઝયારતની
�ુ� તને સતત અદા કરતા રહ�શે. સાંભળો

,

અમારા

બાપદાદા એ જ કરતા આવી રહ્યા હતા � અમે કર� રહ
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છ�એ. તમે અમને તેથી રોકવાની નાહક કોિશશ ન કરો અને
મોતવ��લને જઇને કહ� દો ક� નશામાં મદમસ્ત થઇને આવી
હરકતો ન કર� અને આવા ગાંડપણભયાર ્ ફરમાનો બહાર ન
પાડ� અને તેને સમ�વો ક� તારા �ક
ુ મ પર ફર�થી ઠંડ� કલે�
િવચાર કર�ને તેને પાછો ખ�ચી લે

, ન�હ તો તે� ું પ�રણામ

તારા માટ� ગંભીર આવશે.
સેનાનો વડો પાછો ફય� અને આખી દાસ્તાન
મોતવ��લ સામે દોહરાવી દ�ધી. મોતવ��લ એ �દવસે
સામરા શહ�રની બાંધણીના કામમાં મશ્�ુલ હતો એટલે એ
લગભગ દસ વષર્ માટ� �ુપ રહ.
મોતવ��લ �હ.સ. ૨૩૨માં �ખલાફતની ગાદ�એ
બેઠો અને �હ.સ. ૨૩૬માં એણે ઇમામે

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની કબ્ર સાથે પહ�લી બેઅદબી કર� પણ એ
તેને �ુરતી સફળતા ન મળ�. એટલે તેના �દલમાં આલે
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પ્
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�ુશ્મની હતી તેને લઇને એની નજર ઇમામ અલી નક
અલ�ય્હસ્સલ તરફ દોરાણી , અને �હ.સ. ૨૩૬થી એણે
આપની પજવણી શ� કર�. એણે તેની શ�આત મદ�નાના
હાક�મ અબ્�ુલ્લાહ �બન મોહમ્મદને ખાનગી �ુકમ મોકલાવી
કર�. �ક
ુ મ એ હતો ક� ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામન
રં �ડવામાં કંઇ બાક� ન રહ�વા દ� �.ું મદ�નાના હાક�મે તેની
આજ્ઞા�ું અક્ષરશ પાલન ક�ુ� અને પોતા�ું બ�ું ધ્યાન
ક��ન્દ્રત કર� દ��ું અને આપને એટલા સતાવ્યા ક� �ટ
મોતવ��લ �ુદ નહોતો સતાવી શ કતો. વળ� આ ન�ધણી
દફતરમાં રહ� એ ખાતર આપના િવ�

ધ્ લેખીત િશકાયતો

બગદાદ મોકલતો રહ્.
અલ્લામા શબલખી લખે છે ક� ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને એ વાતની ખબર પડ� ગઇ ક� મદ�નાન
ગવનર્ર આપના િવ ધ્ કાવાદાવા કર� રહ્યો છે અને એણ
આપના બારામાં બગદાદ િશકાયતો લખી મોકલવા�ું શ� ક�ુ�
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છે . એટલે આપે પણ મોતવ��લને એક િવગતવાર કાગળ
લખ્યો �માં આપે મદ�નાના હા�કમની વધાર� પડતી
પેશકદમીઓ અને અત્યાચારોનો ખાસ તોરથી ઉલ્લેખ કય
હતો.
મોતવ��લે આપનો કાગળ વાંચ્ય

, જવાબમાં

આપને પોતાની પાસે આવવા�ું લખ્�ું તેમજ મદ�નાના
હા�કમના વતર્ન બદલ ઉજરખાહ� પણ કર� ક� એ � કર� રહ્
છે તે ઠ�ક નથી કર� રહ્. એણે પત્રમાં એટલી નમ્
બતાવી હતી ક� એક બાદશાહ પણ આવી નમ્રતા કદ� નથ
કરતો. પણ તેની આ નરમી આપને સામરાર ્ બોલાવવા
માટ� ની એક ચાલાક� હતી. અલ્લામા મજલીસી જણાવે છે ક�
એણે એક કાગળમાં એમ પણ લખ્�ું હ�ું ક� આપના ખાતર
અબ્�ુલ્લા �બન મોહમ્મદને પદભ્રષ્ટ કર�ને તેની
મોહમ્મદ �બન ફઝલની િનમ�ુંક કર� રહ્યો.
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અલ્લામા અદર ્બલી લખે છે ક� મોતવ��લ માત્
કાગળમાં જ આપને સામરાર ્ આવી જવા માટ�

નહો� ું લખ્�ું

બલ્ક� એમને સામરાર્ લઇ આવવા યહ્યા �બન હરસમ
ત્રણસોની એક લશ્કર� �ુકડ� સાથે મદ�ના મોકલવાનો
બંદોબસ્ત કય� હત. યહ્યા �બન હરસમા�ું બયાન છે ક� મન
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને તેડ� લાવવા માટ� �ુકમ મળતાં �ુ
ત્રણસોની ફોજ લઇને ત જ મદ�ના ઉપડ�ો. ફોજમાં એક
�ુન્શી પણ હત. �ુન્શી ઇમાિમયા મઝહબનો હત. અમે લોકો
જલ્દ� મદ�ના પહ�ચી ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને બગદાદ સા
લાવીને મોતવ��લની સામે ર�ુ કર� દ� વા માંગતા હતા

,

એટલે ઝડપી પ્રવાસ કર� રહ્યા. અમારા સાથે � �ુન્શી
હતો તે આખા રસ્તામાં અમારા સાથે મઝહબી �ુનાઝેરા
કરતો રહ્યો હ. અમે રસ્તામાં એક િવરાન વાદ�માં પહ�ચ્ય
ક� �ની આ�ુબા�ુ માઇલો �ુધી આબાદ��ું નામ િનશાન ન
હ� ું અને એ વાદ� એટલી ભયંકર હતી ક� એકલા માણસે તો
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એને વટાવ�ું ઘ�ું �ુ�શ્કલ કામ હ�ુ. કારણ ક� જરા �ટલી
લીલોતર� ક� ટ��ું પાણી પણ ત્યાં મળ� શક� તેમ ન હ�ુ.
અમાર� ફોજ જયાર� આ વાદ�માં દાખલ થઇ ત્યાર� માર�
લશ્કર� �ુકડ�ના સેના નાયક ક� ��ું નામ"શાદ� ” હ� ું અને
� પેલા �ુન્શી સાથે �ુનાઝેરો કરતો રહ�તો હતો તેણે �ુન્શીન
ક�ું : "�ુન્શી તમારા ઇમામ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ�
કથન છે ક� તે �ુિનયામાં કોઇ એવી વાદ� ન�હ હશે �માં
એકાદ માણસની પણ કબર ન હોય ક� �ુંક વખતમાં ત્યાં કબર
ન બની �ય ! �ુન્શીએ ક�ું: "બેશક ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
સહ�હ ફરમાવેલ છે . શાદ�એ ટકોર કરતાં ક�ું : "બતાવો
આવી જગ્યાએ કોઇની કબર હોઇ શક ? હરસમા કહ� છે ક� તે
જરા મઝાક� સ્વભાવનો માણસ હતો એટલે મ� જરા મઝાક
કર� અને બધા હસી પડ�ા. �ુન્શી બાપડો શરિમન્દો થ
ગયો.
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આમ વાતો કર� ું અને ઝડપી કદમે પંથો કાપ� ું
લશ્કર મદ�ના પહ�ચ્�. યહ્યા સીધો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
સેવામાં હાજર થયો અને મોતવ��લનો કાગળ તેમના
હાથમાં આપ્ય. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે કાગળ વાંચ્યો અ
લશ્કરની �ુકડ� સાથે એ કાગળ મોકલવામાં આવ્યો હત
એટલે આપને સમજતા વાર ન લાગી ક� "દાળમાં કંઇક કા�ં
છે . આપે તેથી ફરમાવ્�ું: "ઇબ્ને હરસમા �ું તૈયાર � , પણ
સફરની ક�ટલીક જ�ર� તૈયાર�ઓ માટ� બે �દવસની મોહલત
જ�ર� છે . હરસમાએ જવાબ આપ્ય , "ઘણી �ુશી સાથે આપ
બધી તૈયાર� કર� લો. પછ� આપ મને �ક
ુ મ ફરમાવો એટલે
�ુ ં હાજર થઇશ , ઇબ્ને હરસમા લખે છે ક� આપે માર�
હાજર�માં પોતાના નોકરોને ક�ું ક�

, "દર�ને બોલાવી લો

અને તેને કહો ક� સામરાર ્ જ�ું છે માટ� ગરમ કપડાં અને ગરમ
ટોપીઓ સીવીને જલ્દ�થી તૈયાર કર. �ુ ં ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામથી ર� લઇને મારા ઉતારા પર ગયો ત્યા
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આખા રસ્તામાં  જ િવચાર મારા મનમાં આવી રહ્યો હતો ક
ઇમાિમયા લોકો પણ ક�ટલા બેવ�ુફ છે . આવા એક માણસને
તેઓ પોતાના ઇમામ માને છે �ને (મઆઝલ્લ) એ વાતની
તમીઝ નથી ક� ગરમીનો

જમાનો છે ક� સરદ�નો

? આટલી

સખ્ત ગરમીના �દવસોમાં એ શરદ�ના કપડાં સીવડાવી રહ્ય
છે , અને તેને સાથે લઇ જવા માગે છે ! �ુંકમાં �ુ ં વળતે દહાડ�
આપની સેવામાં હાજર થયો ત્યાર� શરદ�ની મોસમના ઘણા
કપડા િસવેલા ત્યાં રાખેલા મ� જોયા અને આપ સફરનો
સામાન �ુ�સ્ત ફરમાવી રહ્યા હતા અને પોતાના નોકરો
કહ�તા જતા હતા, "�ુ ઓ ચા�ુ વરસાદ� પહ�રવાની ટોપી અને
કોટ રહ� ન જવા પામે. બ�ું સાથે બાંધી લેવા�ું �ુલી ન
જતા. મને આવેલો જોઇને આપે ક�ું : "�ઓ ઇબ્ને હરસમા
તમે પણ જઇને સામાન બાંધી લો ક� �ુનાિસબ વખતે
નીકળવામાં �ુગમતા રહ�. સાથે શરદ� અને વરસાદ માટ� નો
સામાન લેવો �ુ કતા ન�હ. �ુ ં ત્યાંથી બહાર નીકળ્. મનમાં
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િવચારતો હતો ક� આવી ગરમીના �દવસોમાં આટલી
ચીવટભર� ર�તે શરદ� અને વરસાદનો સામાન સાથે લઇ
જવા બંધાવી રહ્યા છે અને �ુકમ દઇ રહ્યા છે ક� તમે
સામાન સાથે લઇ લેજો.
�ુંકમાં એ ક� સામાન વગેર� બાંધીને તૈયાર કર�
લેવાયા પછ� અમે રવાના થયા. મારા સાથે આવેલી લશ્કર�
�ુકડ�એ આપને ઘેરામાં લઇ લીધા હતા. અમે બધા પંથ
કાપતા કાપતા એ

જ વાદ�માં પહ�ચ્યા �યાં"શાદ� અને

�ુન્શી વચ્ચે અહ� કોની કબર હશે એ સંબંધી ચચાર્ થઇ .
અમારા વાદ�માં દાખલ થવાની સાથે કયામત આવી ગઇ.
વાદળા ગરજવા લાગ્યા અને જોર જોરથી વીજળ� ચમકવા
લાગી. ખર� બપોર� એટ�ું �ધા�ં થઇ ગ�ું હ� ું ક� એકબી�ને
અમે જોઇ શ કતા ન હતા. પછ� જોરથી વરસાદ � ુટ� પડ�ો.
એવો અનરાધાર વરસાદ અમે �ાર� ય અમાર� હયાતીમાં
વરસતો જોયો ન હતો. વરસાદના �ચન્હો દ�ખાયાની સાથ

જ
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ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે આજ્ઞા આપી ક� બધા વરસા
ટોપીઓ ઓઢ� લો અને વરસાદ� કોટથી શર�ર ઢાંક� લો. એક
વરસાદ� ટોપી અને વરસાદ� કોટ મને પણ આપ્ય. �ુબ
વરસાદ વરસ્યો અને તેના થંભી જવા પછ� એવી ટાઢ પડ�
ક� �નના લાલા પડ� ગયા. વરસાદ થંભી ગયો અને વાદળા
િવખરાઇ ગયા. ત્યાર બાદ મ� જો�ું તો માર� ફોજના �સી
માણસ મર� ગયા હતા. આપે મને તે વખતે ફરમાવ્�ુ: "ઇબ્ને
હરસમા તમારા મરણ પામેલા માણસોના શબોને દફન કર�
દો અને �ણી લો ક� �ુદાવંદ� તઆલા આવી ર�તે જમીનના
�ુકડાઓને કબરોથી ભર� છે . આપના એ બોલો સાંભળ�ને �ુ ં
મારા ઘોડાની પીઠ પરથી નીચે ઉતર� પડ�ો અને આપના
કદમ �ુમી લીધા પછ� મ� અરજ કર� : "મૌલા �ુ ં આપની
સામે �ુસલમાન થા� �ં અને પછ� આ ર�તે ક લમો પઢ�ો :
અશ્હદો અન લાઇલાહ ઇલ્લલ્લાહ વ અશ્હ

�ન

ુ
મોહમ્મદન અબ્દો�ુ વ ર�ુલોહ વ � �ુ મ �લ્ફાઉ
લ્લાહ ફ
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અરઝેહ. અને યક�ન સાથે ક�ુલ કર� લી�ું ક� આપ લોકો જ
જમીન પર �ુદાના ખલીફા છો અને મનમાં િવચારવા લાગ્યો
ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે પોતાની સાથ

શરદ� અને

વરસાદનો સામાન ન લીધો હોત તો �ું થાત અને મને ન
આપ્યો હોત તો માર� શી વલે થા

? પછ� ત્યાંથી રવાના

થઇને અસ્કર પહ�ચ્યો અને �વતો રહ્યો ત્યાં �ુધી
ઇમામતનો કાઇલ રહ્યો તેમજ આપના જદ્દે નામદારલમો
પઢતો રહ્.
અલ્લામા શબલખી અને અલ્લામા �મી લખે છ
ક� એમને ઘેરામાં રાખીને લઇ આવતી ફોજ આપને લઇને
સામરાર ્ પહ�ચ. સામરાર ્માં આપના ઉતારા માટ� કોઇ
બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો ન હ. બ

લક� મોતવ��લનો

�ક
ુ મ હતો ક� � જગ્યાએ ફક�રોને રાખવામાં આવે છે તે
જગ્યાએ આપને ઉતારો આપવામાં આવ. એ ઘણી ખરાબ
જગ્યા ગણાતી હતી અને ત્યાં શર�ફ લોકો જત �ુધ્ધા ન�હ.
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એક �દવસ આપને માનવાવાળો સાલેહ �બન સઇદ નામે એક
માણસ આપની સેવામાં હાજર થઇને અરજ કરવા લાગ્યો ક ,
"મૌલા આ માણસો આપની કદર અને

મં�ઝલત પર પડદો

નાખીને �ુર� �ુદાને �પાવવાની ક�ટલી કોિશષો કર� રહ્યા 
? �ાં ��
ુ ુ ર� અકદસની ઝાત અને �ાં આ ઉતારો
ફરમાવ્�ું: "સાલેહ �દલમાં અફસોસ ન કરો

? આપે

, �ુ ં એમની

ઇઝઝત અફઝાઇનો �ુખ્યો નથ. �ુદાવંદ� કર�મે આલે
મોહમ્મદને � દરજ્જો આપ્યો અને � �ુકામ અતા ફરમાવ્
છે તેને કોઇ છ�નવી શક� ું નથી. સાલેહ �બન સઇદ, મને તમે
આ સ્થાને જોઇને પર�શાન થઇ ગયા છો તેથી તમાર�
પર� શાની �ુર કરવા માટ� ક�ુ ં �ં �ુ:ખી ન થાઓ. આ જગ્યાએ
પણ �ુદાએ મારા માટ� જ

�ા ત �વો આરામનો બંદોબસ્ત

ફરમાવ્યો છ. એમ કહ� આપે �ગળ� વતી ઇશારો કય� અને
સાલેહની નજર સામે મનહર બાગો, ભવ્ય મહ�લાતો અને મધ
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ઝરતા �ુદર
ં ઝરણા વગેર�ના દ્રશ્યો ઉભા થઇ . સાલેહ�ું
બયાન છે ક� એ જોઇને મારા મનને કંઇક િનરાંત થઇ.

*****
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હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામ નજર ક�દમ
હઝરત ઇમામ

અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામન

દગાબાઝી કર�ને પહ�લાં આપને ખાને સઆલીક અને પછ�
એક બી� જગ્યાએ નજર ક�દ રાખવામાં આવ્. અલ્લામા
હજર ઇબ્ને 

કક� લખે છે ક� મોતવ��લે આપને

બળજબર�થી બોલાવીને સામરાર ્માં નજર ક�દ રાખ્યા હ.
આપ ત્યાંથી�જ�દગીભર ન નીકળ� શ�ા.
મદ�નાથી સામરાર ્ આવ્યા બાદ પણ આપના પાસ
આવનારા લોકોની સંખ્યા અગ�ણત રહ�વા પામી હત. લોકો
આપની પાસે લાભ ઉપાડવા આવતા રહ્યા અને દ�ની તેમ
�ુન્યવી કામોમાં આપથી મદદ પામતા અને આપ દર�કની
�ુશ્ક�લીનો તોડ લાવવામાં એમને કામ આવતા રહ.
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ઇસ્લામના આ�લમો લખે છે ક� સામરાર્માં આપન
નજરક� દના જમાનામાં જયાર� આપના પર સખ્ત �પ્ત
નહોતો ત્યારની એક વાત છ. આપ એક �દવસ સામરાર ્ પાસે
આવેલા એક નાનકડા ગામડામાં તશર�ફ લઇ ગયા. આપના
ગયા બાદ એક સાઇલને ખબર પડ� ક� આપ ગામડામાં
તશર�ફ લઇ ગયા છે એટલે એ પણ આપની પાછળ એ
ગામડામાં ગયો અને ત્યાં જઇ આપને મળ્. એણે અરજ
કર�: "મૌલા ! �ુ ં ગર�બ માણસ �ં. દસ હ�ર �દરહમનો
મારા પર કરજો થઇ ગયો છે અને તેને �ુકવવાનો કોઇ રસ્તો
નથી. મૌલા ! �ુદા ખાતર માર� મદદ કરો અને મને એ
બલાથી �ટકારો અપાવો. હઝરતે તેને સયારો આપતાં
ફરમાવ્�ું: "�ુદા બધા સારાવાના કરશે અને તમારો કરજો
�ુકવી દ� વાનો બંદોબસ્ત થઇ જશ.
એ સાઇલ રાતે આપની સાથે જ રહ્. સવારના
વખતે આપે તેને ક�ું : �ુ ં તમને ક�ુ ં તેના પર તમાર� અમલ
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કરવો અને �ુ ઓ � બાબતમાં �ુ ં ક�ુ ં તેનાથી જરા પણ

�ખલાફ ન�હ કરતા. એણે વચન આપ્�ું ક� આપ � ફરમાવશો
તે �ુજબ જ કર�શ , એટલે આપે એને એક �ચઠ્ઠી લખીન
આપી. �ચઠ્ઠીમાં લખેલ હ�ું  , "�ુ ં આ �ચઠ્ઠી લાવનારને દ

હ�ર �દરહમ �ુકવી આપીશ. પછ� આપે તેને ફરમાવ્�ુ:

"કાલે સામરાર ્ પાછો ફર�શ તમે ત્યાં એ વખતે માર� પાસ
આવજો ક� જયાર� માર� પાસે મોટા મોટા માણસો બેઠા હોય
અને મારાથી �િપયાનો તકાજો કરજો. મ� ક�ું : "��
ુ રએ

ક�વી ર�તે બની શક� ક� લોકોની વચ્ચે �ુ આપની તૌહ�ન ક� ?
હઝરતે ફરમાવ્�ું: "એમ કરવામાં કોઇ હરજ નથી. તમાર� �ુ ં
ક�ુ ં �ં તેમજ કર�ુ.ં

�ૂંકમાં એ જ ક� સાઇલ ચાલ્યો ગય. આપ જયાર�

સામરાર ્ પધાયાર્ ત્યાર� ના �કત લોકો આપને મળવા આવ્ય.
આપ એ લોકો સાથે વાતોમાં મશ્�ુલ હત. એ વખતે પેલો
સાઇલ આપના ફરમાવ્યા �ુજબ પહ�ચી ગયો અને રકમનો
તકાઝો કરવા લાગ્ય. આપે તેને નરમીથી પાછો કાઢવાની
કોિશશ કર�, પણ ત્યાંથી ખસ્યો ન�હ અને રકમ માટ� માંગણ
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ચા�ુ જ રાખી. પછ� �તમાં આપે તેને ત્રણ �દવસમાં રક
�ુકવી આપવા�ું વચન આપીને તેને જતો કય�.

બાદશાહને આ વાતની ખબર થતાં તેણે �ુલ ત્રી

હ�ર �દરહમ આપની સેવામાં મોકલાવી આપ્ય. ત્રી
�દવસે એ સાઇલ આવ્યો તો આપે ક�ું: "આ ત્રીસ હ�
�દરહમ લો અને �વ. એણે ક�ુ:ં "મૌલા

! મારા પર �ુલ્લે

દસ હ�ર �દરહમનો કરજો છે અને આપ મને ત્રીસ હ�
�દરહમ દઇ રહ્યા 

? આપે ફરમાવ્�ું: "કરજો �ુકવી

આપ્યા પછ� � રકમ બચે એ તમારા બચ્ચાં પર ખચર.
સાઇલ બ�ુ જ �ુશ થઇ ગયો અને એ કહ�તો હતો ક�

"અલ્લાહો યાઅલમો હયસો યજઅલો �રસાલત.
સાર� પેઠ� �ણે છે �રસાલતના કોણ અહલ છે .

’ ‘અલ્લાહ

’ ત્યાર બાદ

ત્યાંથી નીકળ�ને પોતાના ઘર� ચાલતો થય.
(શવાહ��ુ�ળ�વુ ્વહ પ. ૨૦૭)

*****
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
સામરાર્ પહ�ચ્યા બ
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને સામરાર્ બોલાવવામ
મોતવ��લની દાનત ખરાબ હતી. એ વાત તેણે આપના ત્યાં
પહ�ચ્યા બાદ પોતાના વતર્નથી બતાવી આ. એટલે ક�
આપના િવ� ધ્ તેની �ુશ્મનાવટની હય્યા વરાળ પોતાન
�ુષ્ટ વતર્નથી કાઢવા લાગ્યો પણ અલ્લાહની લાઠ�માં અ
નથી. અલ્લાહ� તેને કર�ુતોની મઝા ચખાડ� અને તે એવી
ર�તે ક� તેની

�જ�દગીમાં એવા �ચન્હો બતાવ્યા ક� �થી

�ણી લે ક� એ � કર� રહ્યો હતો તેને અલ્લાહ પસંદ ન
કરતો. મોટા ઇિતહાસનવેશો લખે છે ક� મોતવ��લના
જમાનામાં મોટ� મોટ� આફતો ના�ઝલ થઇ. આગ લાગી
ભયંકર અવાજો આસમાનથી સંભળા

યા, ગરમ હવાઓ

,
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ચાલવાથી ઘણાં �નવરો અને માણસો હલાક થયા.
આસમાનથી તીડની પેઠ� તારાઓ � ુટ�ા , દસ દસ રતલના
પત્થરો આસમાનથી વરસ્. �હ.સ. ૨૪૩માં હલબમાં
કાગડાથી પણ મો�ું પક્ષી ઝાડ પર આવીને બે�ું અને �ુમ
પાડ� "અય્યોહ�ાસ ઇ��ુલ્લાહ અલ્લાહ અલ્લાહ લ
અલ્લાહથી ડર, અલ્લાહથી અલ્લાહ. ચાલીસ વખત આવા
અવાજો કાઢ�ને એ ઉડ� ગ�ુ.ં
(તાર�ખે ઇસ્લામ �. ૧, પા. ૬૫)

*****
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
અને િવજળ� વેગે ચાલતી સવાર�
અલ્લામા તબરસી લખે છે ક� ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામ મદ�નાથી સામર ાર્ તશર�ફ લઇ ગયા બ
એક �દવસ અ�ુ હાિશમે ક�ું : "મૌલા

! મા�ં �દલ નથી

ચાહ� ું ક� એક પણ �દવસ �ુ ં આપની �ઝયારતથી મેહ�મ ર�ુ ં ,
બલ્ક� �દલ ચાહ� છે ક� દરરોજ આપની સેવામાં હાજર થયા
ક�ં. હઝરતે ફરમાવ્�ું: "એમાં તમારા માટ� કઇ ચીઝની
�કાવટ છે ? એમણે અરજ કર� ક� "મારો કયામ બગદાદમાં
છે અને સવાર� કમજોર છે . આપે ફરમાવ્�ું: "�ઓ

, હવે

તમાર� સવાર��ું �નવર તાકાતવા�ં બની જશે અને તેની
ચાલવાની ગિતમાં પણ ઝડપ આવી જશે. તેઓ કહ� છે ક�
હઝરતના ઇરશાદ બાદ બન્�ું એ ક� �ું રોજ સવારની નમાઝ
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બગદાદમાં, ઝોહર� નની નમાઝ સામરાર ્ અસ્કર�યનમાં અન
મગ�રબની નમાઝ બગદાદમાં પઢવા લાગ્ય.

*****
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કાઝીને ઓહદા પરથી ઉતાર� દ� વાની
વાતની બે મહ�ના પહ�લા ખબર
અલ્લામા �મી અલ�ય્હસ્સલ અ.ર. લખે છે ક�
આપના એક માનવાવાળાએ આપને પોતાની તકલીફ બયાન
કરતી વખતે બગદાદના શહ�ર કાઝી િવશે િશકાયત કર�. એણે
ક�ું : "મૌલા ! એ ઘણો �લ્મી માણસ છે અને અમને લોકોને
બેહદ સતાવે છે . આપે ફરમાવ્�ું: "ગભરાવ નહ� એ બે
મહ�ના બાદ બગદાદમાં નહ� હોય. રાવી�ું બયાન છે ક� બે
મહ�ના �ુરા થયા ત્યાં તો કાઝીને તેના પદ પરથી ઉતાર�
દ� વામાં આવ્ય.

*****
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આપનો એહતેરામ �નવરોની
નજરમાં
અલ્લામા મો�ુફ એ પણ લખે છે ક� મોતવ��લે
ઘણી બતકો પાળ� હતી , જયાર� કોઇ એના પાસે જ� ું ત્યાર�
એટલો ગોક�રો કરતી ક� કાને પડ�ો અવાજ સંભળાતો નહોતો
પણ જયાર� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ તશર�ફ લાવતા ત્યા
બધીય �ુપ થઇ જતી અને આપ �યાં �ુધી ત્યાં રહ�તા હતા
ત્યાં �ુધી અવાજ �ુધાં કાઢતી ન હત.

*****
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
અને ખ્વાબની તાબી
અહમદ �બન ઇસા અલ કાિતબ�ું બયાન છે ક� મ�
એક રાત્રે સ્વપ્નામાં જો�ું ક� હઝરત મોહમ્મદ �ુ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ તશર�ફ લાવ્ય
અને �ુ ં આપની સેવામાં બેઠો �ં. હઝરતે મારા તરફ �ખ
�ચી કર�ને જો�ું અને પોતાના �ુબારક હાથે એમની સામે
રાખેલા એક થાળમાંથી �ુઠ� ભર�ને મને ખ�ુ રો ઇનાયત
ફરમાવી. મ� ગણી જોઇ તો પચ્ચીસ નીકળ. મને સ્વપ્�ુ
આવ્યાને હ� બ એક �દવસ િવત્યા ત્યાં મને મા�ુમ થ�ું ક
હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ સામર ાર્થી તશર
લાવ્યા છ. એટલે �ુ ં એમની �ઝયારત માટ� હાજર થયો. મ�
જો�ું ક� હઝરતની સામે એક થાળ રાખેલો હતો અને તેમાં
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ખ�ુ ર હતી. મ� હઝરતને સલામ કર�

, હઝરતે સલામનો

જવાબ દ�ધા બાદ એક �ુઠ્ઠી ભર�ને મને ખ�ુરો આ. મ�
�ુમાર કર� તો પચ્ચીસ નીકળ. મ� અરજ કર� , "મૌલા થોડ�
વધાર� ખ�ુ રો મળ� શકશે

? આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ુ ,

હઝરત અગર વધાર� ખ�ુ રો સ્વપ્નામાં આપી હોત તો �ું પ
તમને આપેલી ખ�ુ રોમાં વધારો કર� આપત.
(દમ્એ સાક�બા �જ. ૩ , પા. ૧૨૪) આજ પ્રકારન
એક બનાવ હઝરત ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલા
માટ� પણ જોવામાં આવેલ છે .)

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 1350

www.hajinaji.com

ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
અને �ુસલમાનોના ફક�હો
એ તો સત્ય હક

કત છે ક� આલે મોહમ્મદ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

એ માઅ�ુમો છે

�મના ઘરમાં �ુરઆને મ�દ ના�ઝલ થ�ું છે . �ુરઆને
પાકને ન તો કોઇ એમનાથી બેહતર ર�તે સમજનારો છે ક� ન
તેની તફસીર �ણનારો છે . આ�લમો�ું બયાન છે ક� જયાર�
મોતવ��લને ઝેર આપવામાં આવ્�ું ત્યાર� એણે નઝર માન
ક� અગર સાજો થઇ ગયો તો �ુદાની રાહમાં "માલે

કસીર

આપીશ. પછ� સાજો થયા બાદ એણે પોતાના ઇસ્લામી
આ�લમોને ભેગા કયાર ્ અને તેમને પોતાની નજર સંબંધી વાત
જણાવ્યા પછ�"માલે કસીરની તફસીલ �ણવા ચાહ� , એને
એક બી�થી �ત �તના �ુ દા �ુ દા જવાબો મળ્ય. એક
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ફક�હ� ક�ું ક� માલે કસીરથી એક હ�ર �દરહમ , બી� ફક�હ�
ક�ું દસ હ�ર �દરહમ , ત્રી� ફક�હ� ક�ું એક લાખ �દરહ
�ુરાદ લેવી જોઇએ. મોતવ��લે દર� ક ફક�હનો �ુ દો �ુ દો
જવાબ સાંભળ� જરા �ફકરમાં પડ� ગયો અને િવચાર કરવા
લાગ્યો ક� હવે �ું કર�ું અને એ કોઇ છેવટના પ�રણામ પર
આવે તે પહ�લાં એને �ચ�તા� ુર બનેલો જોઇને એક દરવાને
તેની પાસે આવીને અરજ કર� ક� ��
ુ રનો �ક
ુ મ હોય તો �ુ ં
તેનો ખરો જવાબ લાવી આ�ુ.ં એ દરવાન�ું નામ હસન હ�.ું
મોતવ��લે ક�ું બેહતર છે જવાબ લઇ આવ. પણ સાંભળ�
લે અગર � ું સાચો જવાબ લઇ આવ્યો તો �ું તને દસ હ�ર
�દરહમ ઇનામમાં આપીશ પણ જો તારો જવાબ સંતોષકારક
ન�હ હશે તો સો ફટકા માર�શ. દરવાને ક�ું "મને મં�ુર છે .
એમ કહ�ને એ શાહ� મહ�લથી નીકળ્યો અને સીધો ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં આવ. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ત
વખતે નજર ક�દ�ું �વન ગાળ� રહ્યા હ , દરવાનને જોઇને
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આપે ફરમાવ્�ું: "માલે કસીરની તફસીલ �ુછવા માટ� આવ્યો
છે ? �, મોતવ��લને જઇને કહ� ક� માલે

કસીરથી �ુરાદ

�સી �દરહમ છે દરવાને મોતવ��લને એ

જ ક�ું ,

મોતવ��લે ક�ું : "� જઇને દલીલ મા�ુમ કર� આવ. એ
હઝરત પાસે ફર� હાજર થયો. આપે ફરમાવ્�ુ: "�ુરઆને
મ�દમાં � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્મે ફરમાવ્�ુ છે ક� "લકદ નસરકો�ુલ્લાહો ફ� મવાતેન
કસીરહ એટલે ક� અલ્લાહ�

કસીર (ઘણી) જગ્યાએ તમાર�

મદદ કર� છે . જયાર� અમે એ જગ્યાઓની ગણતર� કર� �યાં
�ુદાએ આપની મદદ ફરમાવી છે તો તેની સંખ્યા �સી થ.
એટલે જણા�ું ક� �સીના �કડા પર " કસીર શબ્દ લા�ુ પડ�
છે . એ સાંભળ�ને મોતવ��લ બ�ુ

જ �ુશ થઇ ગયો. એણે

�સી �દરહમનો સદકો કય� અને દરવાનને દસ હ�ર
�દરહમ ઇનામમાં આપ્ય.
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બીજો એક બનાવ પણ એ

જ પ્રકારનો .

મોતવ��લના દરબારમાં એક એવા નસરાનીને ર�ુ કરવામાં
આવ્યો � એક �ુસ્લીમ ઓરત સાથે �ઝના કરતો પકડાય
હતો. એને દરબારમાં લાવવામાં આવતાં એણે ક�ું : મારા
પર હદ �ર� કરવામાં ન આવે તો �ુ ં �ુસલમાન થઇ ��
�ં. એ પરથી કાઝી યહ્યા �બન

કસમે ક�ું : "એને છોડ�

દ� વો જોઇએ કારણ ક� �ુસલમાન થઇ ગયો. બી� ફક�હ� ક�ું
: "ન�હ , એને જતો કરવો ન જોઇએ પણ હદ �ર� કરવી
જોઇએ, કહ�વાનો મતલબ એ ક� ફક�હો વચ્ચે ઇખ્તેલાફ થ
ગયો. મોતવ��લે જો�ું ક� મસ અલો હલ થતો નજર� પડતો
નથી ત્યાર� એણે �ુકમ કય� ક� ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામને કાગળ લખીને એનો હલ તેમનાથ
માંગવામાં આવે. પછ� એ મસ

અલો લખીને ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામને જવાબ માટ� મોકલવામાં આવ. આપે
જવાબમાં લખ્�ું ક�"એને એટલો મારવો જોઇએ ક� તે મર�

િસરતે અઈમ્માહ- 1354

www.hajinaji.com

�ય આ જવાબ જયાર� મોતવ��લના દરબારમાં વાંચીને
સંભળાવવામાં આવ્યો ત્યાર� રા�યના ફક�હ અને શહ�ર કાઝ
યહ્યા �બનકસમે અને ક�ટલાક બી� ફક�હોએ ક�ું ક� એની
કોઇ સા�બતી �ુરઆને મ�દમાં નથી. એટલે તેમણે આપને
કાગળ લખીને જણાવ્�ું ક�"આપે � જવાબ આપ્યો છે તેની
ચોખવટ માટ� �ુરઆનની આયતથી સા�બતી ટાંકવામાં આવે.
આપે તેમનો કાગળ વાંચીને � આયત ટાંક� બતાવી તેનો
તર�ુ મો આ છે :
"જયાર� કાફરોએ અમાર� સખ્તી જોઇ તો તેમણે
ક�ું : "અમે અલ્લાહ પર ઇમાન લાવીએ છ�એ અને અમારા
�ુફ્રથી તૌબા કર�એ છ. એમ�ું આ કહ�� ું એમના માટ�
લાભકતાર ્ ન નીવડ�ું ન એમ�ું ઇમાન લાવ�ું એમને કામ
આવ્�ુ. આ આયત પડ�ા બાદ મોતવ��લે બધા ફક�હોના
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ફ�સલા રદ કર� દ�ધા અને �ક
ુ મ કય� ક� "નસરાનીને એટલો
માર મારવામાં આવે ક� એ મર� �ય.

*****
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શાહ� �મને, ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામનો જવ
અલ્લામા મોહમ્મદ બા�કર નજફ� લખે છે ક� �મન
બાદશાહ� ખલીફાએ વકતને લખ્�ું ક, "મ� ઇન્�લમાં વાંચ્�ું છ
ક� � માણસ એ �ુરાની િતલાવત કરશે �ની �દર આ સાત
અક્ષર ન હો"સે , �મ, ખય, ઝે, શીન, ઝોય અને ફ� તે
જ� તમાં જશે. આથી મ� તૌર� ત અને ઝ�ુરને સાર� પેઠ�
ધ્યાનથી વાંચેલ છે પણ તે બંનેમાં આવા કોઇ �ુરા મારા
વાંચવામાં ન આવ્ય. બનવા જોગ છે ક� તમાર�

�કતાબ

�ુરઆને મ�દમાં હોય. માટ� તમારા આ�લમોથી તેહક�ક
કર�ને મને જણાવવા �ૃપા કરો ક� તેની �દર આવા કોઇ �ુરા
છે ? શાહ� �મનો આ કાગળ મળતાં મોતવ��લે બધા
આ�લમોને એકઠા કર�ને તેમને ક�ું : "એવા કોઇ �ુરા છે ક�
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ન�હ, તેના િવષે �ણતા હો તો અને ન �ણતા હો તો તપાસ
કર�ને મને જણાવો. બધાએ �ુબ િવચાર કય� પણ તેમને કંઇ
�ુઝ ન પડ�. મોતવ��લે જયાર� બધા આ�લમોથી મા�ુસ
થઇ ગયો એટલે ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ તર
ધ્યાન દોડાવ્�ું અને આપને દરબારમાં તેડાવ. આપ
તશર�ફ લાવ્યા એટલે આપના સામે શાહ� �મે �ુછેલો સવાલ
ર�ુ કરવામાં આવ્ય. આપે તે જ વખતે જરા પણ િવલંબ
કયાર ્ વગર ફરમાવ્�ુ: "�ુર� હમ્દ જયાર� એ �ુરામાં ઉપર કત
અક્ષર િવષે તપાસવામાં આવ્�ું તો તેમાં શાહ� �મે જણાવે
સાતે અક્ષનહોતા. બાદશાહ� અરજ કર� : "યબ્ન ર�ુ�ુલ્લ
! ક�� ું સા�ં થતે અગર આપ એ બતલાવી આપતે ક� આ
અક્ષરો એ �ુરામાં નથી તેનો સબબ શો  ? આપે ફરમાવ્�ુ:
�ુર� હમ્દ રહમત અને બ કતનો �ુરો છે તેમાં આ અક્ષર
એટલા માટ� નથી આવ્યા ક� તે બધા રહમત અને બ કતના
ભાવને બાધ કતાર છે . ક�વી ર�તે ત� સાંભળો

, ‘સે’ થી સબર
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(હલાકત, તબાહ�, બરબાદ�)�ું સંબોધન થાય છે , ‘�મ’ થી
જહ�મ (જહ �્ મ)�ુ,ં

‘ખય’

થી ખયબત (�ુ

ક્સન,

િનષ્ફળત,) ‘ઝે’ થી ઝ ક�ુમ (થોર) , ‘શીન’ થી શકાવત
(�ુભાર ્ગ્ય), ‘ઝોય’ થી �લ્મત(�ધકાર) , ‘ફ�’ થી � રકત
(િવયોગ)નો અથર્ થાય છ . ધ્યાન એ કલ્પનાઓ તરફ દોરા
છે અને બધી ચીઝો રહ�મત અને બર

કતના િવરોધી ભાવ

દશાર ્વનાર� અને તેને બાકતાર છે .
ખલીફાએ વ કતે આપનો િવગત�ુણ્ જવાબ શાહ
ર
�મને મોકલી આપ્ય. તેને વાંચીને એ ઘણો �ુશ થયો અને
એ જ વખતે ઇસ્લામ લઇ આવ્યો અન �જ�દગીભર �ુસલમાન
રહ્.
(દમ્એ સાક�બા �જ. ૩, પા. ૧૪૦ અ� ુ ફોરાસની,
શહ� શાફ�યાના હવાલાથી.)

*****
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મોતવ��લના કહ�વાથી ઇબ્ને સક�ત
અને ઇબ્ને કસમે ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામને કર�લા સવ
આ�લમો�ું બયાન છે ક� એક �દવસ મોતવ��લ
દરબારમાં બેઠો હતો. બી� કામોથી ફાર�ગ થયા બાદ ઇબ્ને
સક�ત તરફ જોઇને તેણે ક�ું : "અ�ુલ હસનથી

જરા સખ્ત

સવાલ કરો. ઇબ્ને સક�ત પોતાની કાબે�લયત પ્રમાણે આપ
સવાલ કય�. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને બધા સવાલોન
િવગતવાર અને સં� ૂણર્ જવાબ આપ્. શાહ� કાઝી ઇબ્ને
અકસમે ક�ું : ઇબ્ને સક� , તમે વ્યાકર, કાવ્યશા�ી અને
ભાષાશા�ી છો , તમને તે વળ� �ુનાઝેરા�ું �ું ભાન અને �ું
�દલચશ્પી હોઇ શક ? �ુ ં તેમનાથી સવાલો ક�ં �ં. એટ�ું કહ�
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એણે એક પ્ર�નાવલી કાઢ� � એણે પહ�લાથી તૈયાર કર�ન
પોતાની પાસે રાખી લીધી હતી અને તે હઝરતના હાથમાં
�ુક�. હઝરતે તે

જ વખતે એમાં �ુછેલા પ્ર�નોના જવા

લખવા�ું શ� ક�ુ� અને તેના સં� ૂણર્ જવાબો આપ્યા ક� શહ�
કાઝીએ �ુતવ��લને કહ�� ું પડ�ું ક� એને �પાવી રાખવામાં
આવે, ન�હ તો િશયાઓનો ઓર હ�સલો વધી જશે. આ
સવાલોમાં એક સવાલ એ પણ હતો ક� �ુરઆને મ�દમાં
સાત સ�ુદ્રો અને કલેમા�ુલ્લાહનો ઉલ્લે ખ છે ત કયા સાત
સ�ુદ્રો અન કયા કલેમા� ુલ્લાહ �ુરાદ છ
જવાબમાં લખ્�ું સાત સ�ુદ્રો આ :
(૨) અય�ુલ યમન

(૧) અય�ુલ �કબ્રી

(૩) અય�ુલ બર�ત
ુ

તીબ્રીય (૫) અય�ુસ સય્યેન

? આપે તેના
(૪) અય�ુલ

(૬) અય�ુલ ઇફ્ર�ક

(૭)

અય�ુલ યા�ર
ુ ાન અને કલેમા� ુલ્લાહથી �ુરાદ મોહમ્મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ અને આલે મોહ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ. �મની
ફઝીલતની ગણતર� ના�ુ�મ્કન છ.
કઝા અને કદ્રના બારામાં મોટા ભાગના �ફરકા
એઅતેદાલના માગર્થી હટ�લા નજર� પડ� છ . એમાંનો કોઇ
�ફરકો જબ્રનો કાઇલ દ�ખાય . કોઇ સ્વાધીનતા પર ઇમાન
રાખતો દ� ખાય છે . આપણા ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ
પોતાના બાપદાદાઓની પેઠ� તેની ચોખવટ આ શબ્દોમાં કર�
છે . ઇન્સાન ન તો �બલ�ુલ મજ�ુર છે ક� ન સં�ુણર્ ર�ત
આઝાદ છે .
બલ્ક� બંને હાલતોની વચ્ચે છે એનો મતલબ �ું
સમ�યો �ં ક� ઇન્સાન અસ્બાબ અને અઅમાલમાં તદ
આઝાદ છે પણ પ�રણામ ઉપ�વવામાં �ુદાનો મોહતાજ છે .
હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામે રશાદ
ફરમાવ્�ું ક� અમારા આ�લમો કાએમે આલે મોહમ્મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

ની ગયબતના
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જમાનામાં દ�નના રક્ષક તથા ઇલ્મ અને યક�નના રહ
હશે. પયરવો માટ� એમની િમસાલ �બલ�ુલ એવી હશે �વી
વહાણમાં વહાણના નાિવકની. એ અમારા કમઝોરોના �દલોને
તસલ્લી આપશ. તેઓ લોકોમાં બધાથી વધાર� ફઝીલતવાળા
અને િમલ્લતના અગ્રણી .

*****
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામન
ઘરની તલાશી
ઇિતહાસ નવેશો�ું બયાન છે ક� હ�. ૨૪૩માં
ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામને સામર ાર્ લઇ જઈને ત્
નજર ક�દ કર� દ� વામાં આવ્ય. આમ છતાં એ હાલતમાં પણ
આપ ઇમામતની ફરજો અદા કરવામાં જરા પણ અચકાયા
નહોતા. બલ્ક� ઇમામ તર�ક� દ�નની તબ્લીગ કરવાની આપન
� ફરજ હતી તેને આપ અ�ુક અદા કરતા રહ્. આપ
ફરઝંદ� ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ
આપના જમાનાના �ુિનયાના બધા આ�લમોથી વધાર� ઇલ્મ
ધરાવતા હતા એટલે લોકોની નજરોમાં આપનો વકાર
રોઝબરોઝ વધતો ગયો. આપ લોકોને ઉ�ુલે ઇસ્લામની અને
ઇબાદતની તાલીમ ફરમાવતા હતા. પોતે પણ રાત �દવસ
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અલ્લાહની ઇબાદતમાં મશ્�ુલ રહ�તા હ. આપે મ

કકમ

િનધાર ્ર કર� લીધો હતો ક� રાજના કોઇ પણ મામલામાં જરા
પણ દખલ ન દ� વી અને પોતાની �તને હર વ

કત

ઈબાદતમાં મશ્�ુલ રાખવ , આપ આપના એ િવચારને
વળગી રહ્યા અને તે �ુજબ વતર્તા રહ્ય
�ુિનયાવાળાઓએ �ાર� કદ� કોઇ અલ્લાહવાળાને ચેનથી
રહ�વા દ�ધો છે ? લોકો એ વાત પણ જોઇ ન શકયા ક� ઇમામ
ઇઝઝત, વકાર, ચૈન અને �હ�ર� ઇત્મીનાનની �જ�દગી બસર
કર� . તેથી મોતવ��લ પાસે આપની �ુગલી કરવી શ� કર�
અને એને એટલી હદ �ુધી બહ�કાવી �ુ�ો ક� આપની
હયિસયતને પણ ખ્યાલ ન કય� અને આપના ઘરની તલાશી
લેવા માટ� તૈયાર થઇ ગયો. ઇબ્ને ખલ્કાન લખે છે ક� ક�ટલા
માણસોએ મોતવ��લના કાન ભયાર ્ ક� હઝરત અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામના ઘરમાં એમના પયરવોએ મોકલેલ
હિથયારો અને કાગળો મો�ુ દ છે , વળ� એના �દલમાં એ પણ
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વહ�મ નાખી દ�ધો ક� તે પોતાના માટ� અમ્રે �ખલાફતન
તલબગાર છે . એટલે એણે આપના ઘરની તલાશી લેવા અને
આપને ગીરફતાર કર�ને એની પાસે લાવવા માટ� રાતના
વખતે થોડાક િસપાઇઓ આપના ઘર� મોકલ્ય. િસપાઇઓ
અચાનક આપના ઘર� પહ�ચ્યા તો જો�ું ક� તેઓ ઉન�ું
ખમીસ પહ�ર� �ુફની ચાદર ઓઢ� અને એકલા પોતાના
�જ
ુ રામાં ર� તી અને કાંકર�ઓના ભ�યત�ળયા પર બેઠા હતા
અને �કબ્લા તરફ મો�ું રાખીને ધીમે સાદ� �ુરઆને મ�દની
િતલાવત ફરમાવી રહ્યા હ. િસપાઇઓએ તેમને એ

જ

હાલમતાં ગીરફતાર કર� લીધા અને મોતવ��લ પાસે ર�ુ
કર� દ�ધા. આપને િસપાઇઓ તેની પાસે લઇ આવ્યા એ
વખતે તેના હાથમાં શરાબનો �મ હતો અને તે બેઠો બેઠો
શરાબ પી રહ્યો હ. આપને જોઇને એણે ઉઠ�ને આપની
તાઝીમ કર� અને પોતાની બા�ુ માં આપને બેસાડ�ા.
િસપાઇઓએ તેને જણાવ્�ું ક , "એમના ઘરની તલાશી લેતા
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કાગળો ક� હથીયારો �વી ચીઝ અમને ત્યાં દ�ખાણી ક� જડ�
નથી અને એવી કોઇ શંકાસ્પદ ચીઝ હાથ લાગી નથી ક� �ના
કારણે એમના પર કોઇ �તનો આરોપ �ુક� શકાય.
િસપાઇઓની આ વાત સાંભળ� લીધા બાદ એણે
શરાબનો � �મ તેના હાથમાં હતો તે એણે હઝરતના તરફ
લંબાવ્ય. આપે ફરમાવ્�ું- "મા�ં લોહ� ક� ગોશ્ત શરાબથી
અભડા�ું નથી. મને � ું એનાથી માફ રાખ. મોતવ��લે ક�ું :
"શરાબ ન પીઓ તો થોડાક અશઆર સંભળાવો. આપે
ફરમાવ્�ું: "મને શાએર�થી ઘણી ઓછ� �દલચસ્પી છ.
મોતવ��લ ન માન્યો અને ક�ું"જ�ર કંઇક સંભળાવો.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે મજ�ુર થઇને થોડાક અશઆ
ઇરશાદ ફરમાવ્યા �નો સાર આ છે:"� લોકો પોતાના રક્ષણ અથ� પહાડના �ચ
િશખરો પર રહ�વા ચાલ્યા ગયા તેમને પણ મોતે ન છોડ�

,

અને ઇઝઝતની �ુલદ
ં � પરથી �ઝલ્લતની ખાક પર પછાડ�ને
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કબરમાં ધક�લી દ�ધા. ત્યાર બાદ ગેબી અવા� તેમને સાદ
કય� ક� હ� કબરવાળાઓ ! �ાં ગયા તમારા તખ્ત અને તા
? �ાં છે તમારા �ુદર
ં પોષાકો ? અને �ાં ગયા એ નાઝમાં
ુ તાણવા અને
પરવ�રશ પામેલા ચહ�રા ક� �મના માટ� તં�ઓ
પડદાઓ ખ�ચવામાં આવતા હતા ? એ વખતે તેમના તરફથી
કબર� જવાબ આપ્યો ક� તે �ુિનયામાં એક વખત �ુધી ખાતા
પીતા રહ્યા અને �તે એક �દવસ તે �ુદ પોતે માટ�ન
�કડાઓના કોળ�યા બની ગયા હવે તેના પર �કડાઓ ચાલી
રહ્યા .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના આ અશઆર સાંભળ�ન
મોતવ��લ અને બી� ત્યાં હાજર રહ�લા લોકો પર હદ
ઉપરાંતની �ર કકત તાર� થઇ ગઇ અને મોતવ��લ એટલો
રડ�ો ક� તેની દાઢ� ��ુઓથી ભ��ઇ ગઇ. ત્યાર બાદ તેણે
�ક
ુ મ કય� ક� શરાબની �ુરાહ� ત્યાંથી ઉપાડ� લેવામાં આવ.

*****
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ખાનદાને ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમને બદનામ કરવાની
કોિશશ
અલ્લામા તબ્રસી જણાવે છે ક� મોતવ��લ હઝ
ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામને શરાબ પીવડાવવામા
કામયાબ ન થયો એટલે તે એક �દવસ પોતાના િમત્ર મંડળન
કહ�વા લાગ્ય , "મ� ઘ�ું ચા�ું ક� હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામ પણ મારા સાથે શરાબ પી , કારણ ક� જો
તેમને �ુ ં માર� સાથે શરાબ પીવડાવવામાં કામયાબ થઇ �ત
તો ઘણા મસઅલાઓનો ઉક�લ થઇ �ત. પણ �ુ ં તેમને કોઇ
ર�તે એ માટ� તૈયાર કર� શ�ો ન�હ. હવે માર� �ું કર�ું
જોઇએ ક� �થી કર�ને એમની અને એમના ખાનદાનની
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બદનામી થાય. એના િમત્ર મંડળમાંથી એક� ક�ુ: "મને તેના
માટ� એક �ુ�ક્ત �ુઝી છ. એમના એક ભાઇ �ુસા છે તે શરાબ
પીએ છે . એને મદ�નાથી બોલાવી લે અને તાર� શરાબની
મેહ�ફલમાં તેને શર�ક કર અને પછ� લોકો તાર� સાથે એમની
શરાબ પીવાની વાતનો હવાલો આપીને લોકોમાં મશ�રૂ
કરાવી દ� ક� ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામના ભાઇ શરા
પીએ છે . આવા પ્રચારથી લોકો એમના ખાનદાન અને ઇમા
અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ િવષે પણ એ�ું જ અ�ુમા
બાંધતા થઇ જશે. બાદશાહને તેની સલાહ બ�ુ જ ગમી. એણે
તેથી તેમને દાવતના�ું મોકલી આપ્�ુ. એ શરાબી હતા
એટલે ઝટ એણે મોતવ��લની દાવતને લબ્બેક કહ� દ�ધી
અને મદ�નાથી રવાના થઇ ગયા. ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામ તેમને શહ�ર બહાર મળ્યા અને એમને ત્
બોલાવવા પાછળ મોતવ��લનો � ખરાબ આશય હતો
તેનાથી એમને વા�કફ કર�ને ક�ું ક� "તમે શરાબ ન પીતા
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એમણે આપની વાત માનવાની ચોખ્ખી ના પાડ. હઝરતે
ફરમાવ્�ું: "જયાર� તમે માર� વાત નથી માનતા તો મારા
વેણ પણ સાંભળ� લો. ઇન્શાઅલ્લાહ મોતવ��લથી તમાર
�ુલાકાત પણ ન�હ થઇ શક�. અને થ�ું પણ તેમજ તે ત્ર
વષર્ ત્યાં રોકાઇને પાછા ચાલ્યા . મોતવ��લથી તેમની
�ુલાકાત �ુધ્ધા ન થઇ શક�.
ુ વરા પા. ૨૦૯)
(અઅલા�લ

*****
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
અને ગાલીચાનો િસ�હ
�ુલ્લા �મી લખે છે ક� એક �દવસ મોતવ��લે
એક �હ�દ� ��ુગરને દરબારમાં બોલાવ્ય. એણે ઘણા ��ુઇ
ખેલ બતાવ્ય. મોતવ��લે ક�ું : "થોડ� વારમાં મારા
દરબારમાં એક ઘણો જ શર�ફ માણસ આવવાનો છે . અગર
� ું તારા ��ુઇ ખેલથી એને શરમ�દો કર� દ� તો તને �ુ ં એક
હ�ર અશરફ� ઇનામમાં આપીશ. એણે ક�ું : "તે આવે ત્યાર�
મને બતાવી દ� જો. પછ� આપ જયાર� આવ્યા એટલે ખાવા�ું
લાવવામાં આવ્�ું અને બધા ખાવા બેઠ

,

ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામ �વો પોતાના મોઢામાં કોળ�ઓ �ુકવા ગય
ત્યાં પેલા ��ુગર� ��ુના જોર� એને ઉઠાવી દ�ધ. આમ ત્ર
વખત થ�ુ.ં આખો મજમો હસવા લાગ્ય. ઇમામ
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અલ�ય્હસ્સલામે તેથી એક ગાલીચા તરફ નજર કર�
�દવાલ પર લટકાવેલો હતો અને �ના પર િસ�હ�ું �ચત્
દોર� � ું હ�.ું આપે તે ગાલીચાના િસ�હને �ક
ુ મ કય� ક� "આ
અઝલી કાફરને � ું આખો ગળ� લે. આપનો �ક
ુ મ થતાં િસ�હ�ું
�ચત્ર �ુજસ્સમ િસ�હ બની ગયો અને ગાલીચામાંથી બહ
આવીને �હ�દ� ��ુગર પર ત્રાટ�ો અને તેને ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામના ફરમાવ્યા �ુજબ આખોને આખો ગ
ગયો. િસ�હને જોઇને દરબારમાં ખલબલી મચી ગઇ. લોકો
અહ� તહ� ભાગવા લાગ્ય. �ુતવ��લે શમર્ સાથે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને િવનવણી કર�  , "પેલો ��ુગર �ને િસ�હ �
ગળ� લીધો છે તેને પેટમાંથી �વતો કાઢ� આપે એવો તેને
�ક
ુ મ ફરમાવો. આપે ફરમાવ્�ું"એ હર�ગઝ થઇ શક� ન�હ
અને આપ ઉઠ�ને ચાલતા થયા. એક �રવાયતમાં છે ક� આપે
જવાબ આપ્યો ક� અજગર બનેલી �ુસા અલ�ય્હસ્સલામ
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અસાએ પેટમાં ઉતાર� લા ��ુગરોને બહાર કાઢ�ા હોત તો
એમ થઇ શકત.
અલ્લામા અદર ્બલી લખે છે ક� એક �દવસ
મોતવ��લે ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામને ભ
દરબારમાં કત્ કરવાનો િન�ચય કર�ને તેને દરબારમાં લઇ
આવવા માણસ મોકલ્ય. આપ સવાર� પર તશર�ફ લાવ્ય.
અબ્�ુરર્હમાન િમસર��ું બયાન છે ક� એ વખતે તે સામર ાર્મ
હતો. મને એ વાતની �ણ થઇ ક� આ� મોતવ��લના
દરબારમાં કોઇ અલ્વીને કત્ કરવામાં આવશે. �ુ� ુહલતાથી
પ્રેરાઇને એ કોણ અલ્વી છે તે જોવા �ું દરબારના �ુ
દરવા� પાસે રાહ જોતો ઉભો રહ્. થોડ�વાર બાદ મને એક
સવાર� પર આવેલા માણસ માટ� મને કોઇએ બતાવીને ક�ું
આ તે અલ્વી છ. �ને આ� દરબારમાં કત્ કરવામાં આવશે.
મ� એના તરફ જો�ું તો મને એના પર દયા આવવા લાગી.
મ� મનમાં �ુદા પાસે દોઆ કર� ક� �ુદાયા

! આવા નેક
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ચેહરાના અલ્વી સાહ�બને �ું મોતવ��લના શરથી મહ�ઝ
રાખ�. �ુ ં �દલમાં દોઆ કર� રહ્યો હતો ત્યાર� એ માર� પાસે
થઇને નીકળ્યા અને મને ક�ું: "અબ્�ુરર્હમાન તમાર� દો
ક�ુલ થઇ ગઇ છે . આપ દરબારમાં ગયા તો કોઇનો હાથ
એમના પર ઉઠ�ો ન�હ. મને તે વખતે જણા�ું ક� એ અલ્વી
અન્ય કોઇ ન�હ �ુદ ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ .
�ુ ં તે જ સમયથી આપનો મો�હબ થઇ ગયો. જયાર� આપ
દરબારમાંથી બહાર આવ્યા ત્યાર� માર� પાસે આવીને મન
દોઆ આપી અને �ુ ં આપની દોઆની બર કતથી માલ અને
ઔલાદથી માલામાલ થઇ ગયો.
આલીમો�ું બયાન છે ક� એક �દવસ મોતવ��લ
દરબારમાં બેઠો હતો તે વખતે એક �ુબ�ુરત જવાન ઓરત
આવીને ક�ું : "�ુ ઝયનબ �બન્તે અલી અને ફાતેમા �ં
મોતવ��લે ક�ું "� ું તો જવાન ઓરત છે અને ઝયનબ તો
પેદા થયા અને મર� ગયા એને તો જમાનો વીતી ગયો અગર
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તને ઝયનબ તર�ક� ક�ુલ રાખવામાં આવે તો એ ક�વી ર�તે
માનવામાં આવશે ક� ઝયનબ આટલી �મર �ુધી જવાન ક�મ
રહ� શક� છે . એણે ક�ું : "મને ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમે દોઆ આપી હતી ક� �ું હર ચાલીસ
વરસે નવેસરથી જવાન થઇ જશે. મોતવ��લે દરબાર�
આ�લમોને એકઠા કર�ને આ ક�સ તેમના સામે ર�ુ કય�.
બધાએ ક�ું "એ �ુ ઠ્ઠી . ઝયનબને મય� તો વરસો થઇ
ગયા. મોતવ��લે દરબાર�ઓને ક�ું , એ તો બ�ું ઠ�ક પણ
તમે કોઇ એવી દલીલ આપો ક� �નાથી �ુ ં તેને �ુ ઠ� સા�બત
કર� શ�ું. બધાએ લાચાર�નો એકરાર કર� લીધો.
મોતવ��લના વઝીર ઇબ્ને ખાકાને ક�ું: "આ મસ

અલાને

ઇબ્�ુર ર્ઝા ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ િસવાય
ઉક�લી શક� તેમ નથી. એટલે તેમને બોલાવવામાં આવે.
મોતવ��લે હઝરતને તશર�ફ લઇ આવવાની ઝેહમત આપી.
આપ દરબારમાં પધાયાર ્ ત્યાર� મોતવ��લે આપની સામ
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ઉપરોકત મસ અલો પેશ કય�. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ક�ુ:
"એ ઓરત �ુ ઠ� છે . મોતવ��લે ક�ું "એમ ન�હ તમે કોઇ
એવી દલીલ બતાવો �થી �ુ ં તેને �ુ ઠ� ઠ�રવી શ�ું.
ફરમાવ્�ું: "મારા જદ્દે નામદારનો

’ આપે

રશાદ છે ક� , િશકાર�

જનાવરો પર માર� ઔલાદ�ું લોહ� હરામ છે , એટલે બાદશાહ
� ું એને �હ�સક પ�ુઓના પ�જરામાં �ુર� દ� . અગર એ સાચી
હશે તો , ઝયનબ હોવાની વાત તો દર �કનાર

, એ જો

સયદાણી હશે તો �હ�સક પ�ુઓ તેને કંઇ ન�હ કર� પણ જો તે
સાદાતમાંથી ન�હ હોય તો એ �નવરો તેને ફાડ� ખાશે.
આપ આ વાત કર� રહ્યા હતા ત્યાર� દરબારમ
ઇશારાબા� થવા લાગી અને પછ� બધા �ુશ્મનોએ ભેગા
મળ�ને ક�ુ:ં આ વાત ખર� છે ક� ખોટ� તેની પર�ક્ષા હઝર
ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામથી જ લેવામાં આ. જો એ
ખર� હશે તો �હ�સક પ�ુઓથી તેમને કંઇ જ �ુ

કસાની ન�હ

પહ�ચે. એ માનતા હતા ક� એ હદ�સ સત્ય નથી એટલે
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હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ �હ�સક પ�ુઓન
િપ�જરામાં દાખલ થતાંની સાથે તે એમને ફાડ� ખાશે. આપણો
આશય પણ �ુરો થઇ જશે અને કોઇ દોષ પણ ન�હ આપી
શક� અને જો એ હદ�સ સાચી હશે અને �હ�સક પ�ુઓ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને કંઇ હાની ન�હ કર� તો ઝયનબે કઝઝાબાન
કારણે � ઉલ્ઝન(�ુઝ
ં વણ) છે તે �ુર થઇ જશે.
મોતવ��લને આ વાત ગમી ગઇ. એણે ક�ુ:ં "યબ્�ુર ર્

,

ક�ટ�ું સા�ં થશે ક� આપ પોતે જ િસ�હના િપ�જરામાં જઇને
સા�બત કર� આપો ક� ફાડ� ખાનાર �નવરો પર આલે
ર�ુલ�ું ગોશ્ત હરામ છ. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ તૈયાર થ
ગયા. આથી મોતવ��લે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને િપ�જરામા
દાખલ કર�ને તે� ું ફાટક બંધ કરાવી દ��ુ.ં પોતે ઇમારતની
છત પર ચઢ�ો �થી નીચે �ું થઇ ર�ુ છે તે આસાનીથી જોઇ
શક�.
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અલ્લામા હજર ઇબ્ને કક� લખે છે ક� �નવરોએ
દરવાજો �ુલવાનો અવાજ સાંભળ્યો તો �ુપ થઇને બેસી
ગયા. આપ ઓસર�માં પહ�ચીને સીડ� પર ચડવા લાગ્ય.
આપને જોઇને �હ�સક પ�ુઓ આપની પાસે આવ્યા �માં ત્
અને (દ�્એ સાક�બાની �રવાયત) �ુજબ છ િસ�હ હતા તે
આપની સામે આળોટવા અને આ�ુ બા�ુ ફરવા લાગ્ય. આપ
આપની આસ્તીન �ુબારક તેમના માથા પર પ્રેમ�ુવ
ફ�રવતા રહ્યા પછ� બધા �હ�સક જનાવરો �ુંટણ ટ�કવીન
આપની સામે બેસી ગયા.
મોતવ��લ છત પર બેઠો બેઠો બ�ું જોઇ રહ્ય
હતો. થોડ�વાર ત્યાં રોકાયા બાદ આપ ઓસર�માં આવ્ય
અને દરવાજો ખોલીને આપને બહાર લઇ લેવામાં આવ્ય.
લોકોએ મોતવ��લને ક�ુ:ં "� ું પણ આ�ું કર� બતાવ. એણે
ક�ું "�ું તમે બધા મને મરાવી નાખવા ચાહો છો ? અલ્લામા
મોહમ્મદ બાકર લખે છે ક� ઝયનબે કઝઝાબાએ આ બ�ું
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નજરો નજર જોઇને પોતે �ુ �ું બોલી હોવાની ક�ુલાત કર�
લીધી. એક �રવાયત �ુજબ તેને તૌબાની �હદાયત આપીને
જતી કરવામાં આવી અને બી� �રવાયત �ુજબ મોતવ��લે
એને �હ�સક પ�ુઓના પ�જરામાં ફ�કાવી દઇને ફાડ� ખવરાવી.
અલ્લામા હજર ઇબ્ને

કક��ું કહ�� ું છે ક� હા�ન રશીદ

અબ્બાસીના જમાનામાં જનાબ યહ્યા �બન અબ્�ુલ્લાહ
હસને �ુસ�ાજ �બન ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામના સંબંધમા
પણ આ�ું થ�ું હ�.ું

*****
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
અને મોતવ��લનો ઇલાજ
અલ્લામા અબ્�ુરર્હમાન �મી લખે છે ક�
જમાનામાં હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ નજ
ક�દમાં �વન ગાળતા હતા ત્યાર� મોતવ��લને બેઠકની
જગ્યાએ એટલે ક� કમર નીચે શર�રના પાછલા ભાગ પર એક
ઝેર��ું �ુમ�ું નીકળ� આવ્�ુ. ઘણા ઇલાજો કયાર ્ પણ કોઇ
ર�તે એ �ુમ�ું સા�ં થવાની આશા દ� ખાતી નહોતી. એ કારણે
તેની �જ�દગી ભયમાં આવી ગયા�ું જણાતાં મોતવ��લની
માએ માનતા માની ક� અગર મોતવ��લ�ું �ુમ�ું સા�ં થઇ
�ય અને તન્�ુરસ્ત થઈ હરતો ફરતો થઇ �ય તો �ું હઝર
ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામની બારગાહમાં મોટ
રકમ�ું નઝરા�ું પેશ કર�શ. મોતવ��લના વઝીર ફત્હ �બન
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ખાકાને મોતવ��લને ક�ું : "જો તમાર� ર� હોય તો �ુ ં
હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં જઇન
તમાર� �બમાર�ની િવગતો તેમને જણાવીને તમારા માટ� કોઇ
યોગ્ય દવા તજવીજ કરવાની અરજ ક�. મોતવ��લે તેને
ર� આપી. ફત્હ �બન ખાકાને આપની સેવામાં હાજર થઇ
�બમાર�ની િવગતો જણાવીને કોઇ દવા તજવીજ કરવા માટ�
અરજ કર�. આપે ફરમાવ્�ું"�ુસ્બે ગનમ(બકર�ના આગળના
પગથી �ંદાએલી �લ�ડ�ઓ) તેના માટ� �ુલાબ જળમાં વાટ�ને
�ુમડા પર લગાડ� દો. ઇન્શાઅલ્લાહ �ુમ�ું મટ� જ. એણે
જઇને ઇમામે બતાવેલો ઇલાજ જણાવ્ય. લોકો આપે
�ુચવેલો ઇલાજ સાંભળ�ને પહ�લાં તો �ુબ હસવા લાગ્યા
પછ� કહ�વા લાગ્ય. ઇમામ થઇને દવા ક�વી તજવીજ
ફરમાવી છે ! વઝીર� ક�ું : "અય ખલીફા તજ�બો કરવામાં
હરકત �ું છે ? અગર �ક
ુ મ હોય તો વ્યવસ્થા ક. ખલીફાએ
�ક
ુ મ આપ્યો અને દવા લગાડવામાં આવ. �ુમ�ું �ંટ�ુ.ં
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મોતવ��લની બળતરા અને બેચન
ે ી �ુર થઇ અને રાહત
મળ�, રાતે તે ઘસઘસાટ �ઘી ગયો અને ત્રણ �દવસમાં હરત
ફરતો થઇ ગયો. મોતવ��લ તદ્દન સાજો થઇ જવા બા
એની માએ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં દસ હ�
અશરફ�ઓની સીલબંધ થેલી મોકલાવી.
(શવાહ��ુ�ી �વુ ્વ)

*****
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામન
ઘરની બી�વાર તલાશી
�હ�સક પ�ુઓએ આપના કદમ �ુમ્યા અને
મોતવ��લ�ું �ુમ�ું આપની બતાવેલી દવાથી સા�ં થઇ
ગ�ુ.ં એ એવી શાનદાર કામયાબીઓ હતી ક� હાિસદોના
�દલમાં લાગેલી આગ ઓર ભ�ુક� ઉઠ�. પ�રણામ એ આવ્�ું
ક� મોતવ��લ આપના ઇલાજથી સાજો થયો તેથી આપનો
�ણી બનીને આપના તરફ ઢળવો જોઇતો હતો. તેના બદલે
આપના પ્રત્યેની એની �ુશ્મનાવટમાં ઓર વધારો.
�ુલ્લા �મી અલ�ય્હસ્સલ(અ.ર.) લખે છે થોડા
�દવસની �દર ક�ટલાક લોકોએ મોતવ��લને આપના
િવ�ધ્ ભંભર
ે વો શ� કય�. લોકોની ભંભર
ે ણીથી તેના મનમાં
એ વાત ઠસી ગઈ ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે પોતાના ઘરમા
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હિથયારો એકઠા કરાવી લીધા છે અને થોડા વખતમાં
પોતાના �હમાયતીના ભરોસે તારા સામે બહાર પડ�ને તાર�
��
ે ણીમાં
ુ ુ મતનો તખ્તો ઉલ્ટ� નાખ. એ તે લોકોની ભંભર
આવીને �ુબ ભડક� ગયો અને સઇદને બોલાવીને �ક
ુ મ કય�
ક� "� ું અધ� રાતે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના ઘરમાં અચાન
�ુસીને તેના ઘરની તલાશી લે અને � કંઇ તને હાથ લાગે તે
માર� સામે લાવીને ર�ુ કર� દ� �.
સઇદ�ું બયાન છે ક� �ુ ં તેના �ક
ુ મ �ુજબ
હઝરતના ઘરમાં દાખલ થવા માટ� ઉપરની જગ્યા ઉપર
ગયો પણ ત્યાં �ધા�ં એટ�ું હ�ું ક� મને રસ્તો જડતો નહ ,
એટલે અહ� તહ� ફાંફા માર� રહ્યો હ. ત્યાં ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામનો મને સાદ સંભળા. આપ ફરમાવી રહ્ય
હતા ક� "સઇદ �ધા�ં છે �ાંક ઠોકર લાગી જશે. જરા
રોકાઓ તો �ુ ં ફાનસ લઇને આ�ું �ં. આપે મને ફાનસ
બતાવ્�ું ત્યાર� �ું જોઇ શ�ો ક� આપે મને સાદ કય� ત્યા
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મકાનના �દરના ભાગમાં બીછાવેલા �ુસલ્લા પર બેઠા હત.
ઘરની તલાશી લેતાં જો�ું ક� એક તલવાર િસવાય બી�ુ ં કોઇ
હિથયાર ન હ� ું અને મોતવ��લની માએ મોકલેલી
અશરફ�ની થેલી પડ� હતી. મ� આ ચીઝો લાવીને મોતવ��લ
પાસે ર�ુ કર� દ�ધી. એણે તે ચીઝો વાપસ કર� દ�ધી અને
ઘણો જ શરમ�દો થયો.
(શવાહ��ુ�થ�વુ ્વ)
અલ્લામા મજલીસી�ું બયાન છે ક� હવે આપના
પર �ુરતા જોરશોર સાથે સખ્તી કરવા�ું શ�ં થ�ું અને
આપને ક�દમાં �ુર� દ�ધા. પહ�લાં ઝરાર ્ફાની અને પછ�
રઝઝાક�ની ક�દમાં આપને રાખ્યા તેમજ આપને મળવા
આવનાર પર સં� ૂણર્ પાબંદ� કર� દ�ધી અને �ુકમ છોડ�ો ક�
આપની પાસે કોઇ ફરક� પણ ન શક� તેની �ુરતી સાવચેતી
રાખવામાં આવે.
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હઝરતની રહ�ણી કરણી અને અખ્લાક તથા
કમાલાત એ

જ હતા � આ િસલિસલએ ઇસ્મતના

દર� ક

ઇમામના સમયમાં ખ�ુસી ઇમ્તેયાઝો �પે હંમેશા પ્રત્યક્
આવતા હતા. ક�દની હાલત હોય , ક� પછ� આઝાદ�ની હાલત
હોય દર� ક હાલતમાં યાદ� ઇલાહ� , ઇબાદત, ખલ્ક� �ુદાથી
બેિનયાઝી, મકકમ અડગતા , ધીરજ અને અટલ િન�ચય ,
પર� શાની વખતે કપાળ પર કરચલી

�ુધ્ધા ન પડવા દ� વી ,

�ુશ્મનો સાથે િવનયશીલ વતાર્વ અને �ુરવ્વતથી કામ લે ,
મોહતાજો અને જ�રતમંદોની મદદ કરવી એ આપના
સદ�ુણો હતા.
આપના ક�દ� અવસ્થાના

જમાનામાં આપ �યાં

પણ રહ્યા �ુસલ્લાની સામે જ એક કબર ખોદ�લી હંમે
તૈયાર રહ�તી હતી. જોનારાઓએ તેના પર તા�ુ બી અને
દ� હશત �હ�ર કર� તો આપે ફરમાવ્�ુ: "મોતનો ખ્યાલ
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�દલમાં સદા કાયમ રાખવા અથ� �ુ ં આ કબર માર� નજરો
સામે રા�ું �ં.
મોતવ��લ આપની દર� ક �હલચાલ પર નજર
રાખવા ચાલાક ��ુસ ગોઠવી દ�ધા હોવા છતાં આપે રા�ય
િવ�ધ્ પગ�ું લેવા ક� �હલચાલ કયાર ્નો કોઇ પણ આરોપ
આપના સામે સા�બત થઇ શ�ો ન�હ અને આપના વખતમાં
સ�ા પર આવનારા કોઇ બાદશાહને આપના િવ�

ધ્ સખ્ત

પગલા લેવાની કોઇ દલીલ ક� બહા�ું મળ� શ�ું નથી અને
આ બ�ું એ સમયમાં ક� જયાર� અબ્બાસી સલ્તનતના પાય
હલી ગયા હતા, રોજ નવા નવા �ફત્ના ઉઠતા અને નવા નવા
કાવતરા ઘડાઇ રહ્યા હ.
મોતવ��લ સાથે એના �ુત્રની �ુખાલે , તેનો
માનીતો અઝીઝ �ુલામ તથા બાબર �મીની તેનાથી �ુશ્મન,
�ુન્તિસરના પછ� એના રા�યના ઉમરાવોની વેરણ છેરણત ,
આખર� મોતવ��લના �ુત્રોની �ખલાફતથી મેહ�મીનો ફ�સલ
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�ુસ્તઇનના રા�ય અમલ દરિ યાન યહ્યા �બન ઉમર �બ
યહ્યા �બન �ુસેન �બન ઝયદ અલવીનો �ુફામાં બળ.
"દાઇ�ુલ હકનો લકબ ધરાવતા હસન �બન ઝયદનો
તબ્રીસ્તાન પર કબ્જો અને સ્વતંત્ર રા�યની
રાજધાનીમાં � ુક� �ુલામો�ું બી�વાર બંડ

,

, �ુસ્તઇન�ું

સામરાર ્થી બગદાદ ભાગીને �કલ્લામાં ભરાઇ જ�

, �તે

��
ુ ુ મત પરથી હાથ ઉપાડ� લેવા પર મજ�ુર થ�ું અને થોડા
�દવસ પછ� મોઅતઝ �બલ્લાની તલવાર� મરા�ુ

, પછ�

મોઅતઝ �બલ્લાના જમાનામાં �મીઓએ સામનો કરવા માટ�
તૈયાર�ઓ કરવી, મોઅતઝ �બલ્લાને �ુદ પોતાના ભાઇઓથી
ુ થ�ુ,ં મોઅય્યદની�જ�દગીનો �ત, મવ�ફક�ું
ખતરા�ું મહ��સ
બસરામાં ક�દ થ�ું આ બધી ઘટનાઓ

, અશાંિતઓ અને

ઝઘડાઓમાંથી એકમાં પણ ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ
ભાગ લીધો હોય તેવી શંકા પણ ન પેદા થવી , �ું આપ�ું આ
વતર્ન � લોકો આવી બાબતોમાં લાગણીવશ બનીને કામ લે
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છે તેમનાથી તદ્દન ઉલ્�ું નથી જણા

? અને તે પણ એક

એવી રાજ સ�ા પ્રત , �ને તેઓ હક અને ઇન્સાફની દ્ર�ષ
ગેરકાયદ� સરની રાજ સ�ા ગણે છે , બલ્ક� �ના હાથે તેમણે
દ� શવટા, �લ અને અપમાનજનક �ુ:ખો સહન કરવા પડ�ાં
છે . પણ આપ તો લાગણીઓની દોરવણીથી ઉચ્ચતર અને
નફસની મોટાઇના કાિમલ મઝહર સમાન હસ્તીઓમાંથી હત.
�ુન્યવી હંગામા , સમયની આક�સ્મક તકો અને અણધાયાર
પ્રંસગોથી કોઇ �તનો લાભ ઉપાડ , પોતાની હ કકાિનયત
અને પહાડથી પણ વધાર� વજનદાર સદા
સમ� છે અને પ્રિતસ્પધ�

કતના િવ� ધ્

પીઠ પાછળથી ઘા કરવાને

પોતાના ઉચ્ચ દ્ર�ષ્ટ �બ��ુ અને કાયર્

, મેઅયાર�

અમલના �ખલાફ ગણીને તેનાથી હંમશ
ે ા છે ટ� રહ� છે .

*****
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�હ.સ. ૨૪૭માં કબ્ર�સ
ુ ૈનની સાથે
બી�વાર મોતવ��લની બેઅદબી
ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામને ક�દ કર
લીધા બાદ બી�વાર મોતવ��લે ઇમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની કબર ખોદાવી નાખવાની વાત પોતાન
મન પર લીધી અને તે� ું નામો િનશાન િમટાવી દ� વાનો
ઇરાદો કય�.
ઇિતહાસ નવેશો લખે છે ક� મોતવ��લને એ
વાતની �ણ થતાં ક� �ુિનયાના �ુણે �ુણથ
ે ી કબ્ર

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયારત માટ� આવનારા અસંખ્ય લોકો
ુ ાર માણસો આપની
અ� ુટ ધારા ચા�ુ છે અને બે�મ
�ઝયારતનો લાભ ઉપાડવા આવતા રહ� છે

, તેથી એના

હસદની આગ ભ�ુક� ઉઠ� અને એ િસલિસલાને સદા માટ�
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ખતમ કર� દ� વા તેણે મકકમ િન�ચય કર� લીધો. એણે એટ�ું
પણ ન િવચા�ુ� ક� તે એ

જ દરગાહ છે �ના તરફ , શયખ

અબ્�ુલ કાદર �લાનીની તેહક�ક �ુજબ િસ�ેર હ�ર
ફ�રશ્તાઓ આસમાનથી ઉતર� ખાનએ કાઅબાનો તવાફ
કર�ને �ય છે અને હઝરત ઇમામ

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન

�ઝયારત અને �ુ�વેરતની ફરજો િનત્ય �દન અદા કર� છ.
ુ ય�-તાલે
ુ
(�ન
બીન-મજમઉલ બહરયન પા. ૨૦૨)
શેખ � ુસીના

‘અમાલી’ નામે �ુસ્તકમાં અને

‘�લાઉલ ઓ�ુન’ નામે �ુસ્તકમાં છે ક� મોતવ��લે �ઝયારત
કરવાથી રોકવા અને નહર� અલ્કમાને કાપીને તે�ું પાણી
કબર પરથી વહાવવા માટ� એણે સેના �ુકડ�ઓ મોકલી. વળ�
એ�ું ફરમાન બહાર પાડ�ું ક� � કોઇ પણ માણસ �ઝયારત
કરવા આવે તેને માર� નાખવામાં આવે. ક�ટલાક આ�લમોના
બયાન �ુજબ ફરમાન એ હ� ું ક� પહ�લા હાથ કાપવો તે છતાં
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તે ન માને અને �ઝયારત કરવાથી બાઝ ન આવે તો એને
�નથી માર� નાખવો.
આ એક એ�ું ફરમાન હ� ું �ણે હઝરત ઇમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના માનનારાઓને બેચેન બનાવી દ�.
ુ ન
હઝરત ઝયદ� મજ�ુન � આલે મોહમ્દ અલ�ય્હસ્સલામ
દોસ્તોમાંથી હતા આ ફરમાનનો ભંગ કરવા છેક મીસરથી
પગ પાળા �ુફા આવ્ય. ત્યાં તે બેહ�ુલ દાનાને મળ્ય
(�મણે મસ્લેહતથી ગાંડપણ ધારણ ક�ુ� હ�ુ) બંનએ
ે
આપસમાં િવચારોની આપ-લે કર� અને બંને તે પછ�
�ઝયારત માટ� કરબલા સાથે ઉપડ�ા. બંનએ
ે આપસમાં નકક�
કર� લી�ું હ� ું ક� હાથ કપાવવા પડ� તો કપાવી�ું , કત્ થ�ું
પડ� તો થઇ જ�ું પણ �ઝયારત કર��ું અને જ�ર કર��ુ.ં આ
િન�ચય કર�ને તેઓ કરબલા પહ�ચ્યા ત્યાર� એમણે જો�ું ક
નહર� અલ્કમા�ું �ખ કબર તરફ ફ�રવી દ�વામાં આવ્�ું હ�ુ
અને કબર પર તે પાણી ફર� વળે અને કબરને પોતાની તળે

િસરતે અઈમ્માહ- 1393

www.hajinaji.com

દાટ� દ� એના માટ� કોિશષો કરવામાં આવી રહ� છે પણ
નહ�ર�ું પાણી ક�મય
ે કર�ને કબર પરથી પસાર થવાની
બેઅદબી માટ� તૈયાર નહો� ું જણા�.ું એ કબરની ન�ક
આવતાની સાથે જ બે ભાગમાં ફંટાઇ જ� ું અને બા�ુ પરથી
થઇને અને કબરને સ્પશર્ �ુંબન કર�ને આગળ વધી જ�ું હ�.
આ હાલત જોઇને એ બંનન
ે ો પ્રેમભાવ ઉભરાય
અને હ� તેઓ આ નહ�રના પાણીના વતર્નને જોઇ રહ્યા .
કબર પર પહ�રો ભરવા �ુક�લો એક માણસ તેમની પાસે
આવ્યો અને �ુછ�ુ: "તમે અ�હ� શા માટ� આવ્યા છ ? બંનએ
ે
એક સાથે જવાબ આપ્યો ક� �ઝયારત માટ. એણે ક�ું :
"તમને માર� જણાવી દ� � ું જોઇએ ક� અ�હ� � લોકો
કરવા આવે તેમને

�ઝયારત

કત્ કર� દ� વાનો �ક
ુ મ આપ્યો છ. તે

બંનએ
ે ક�ું : "અમે આવ્યા પણ એટલા માટ� છ�એ ક� અમને
કત્ કર� દ� વામાં આવે.
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એ માણસ એ બંનન
ે ો જવાબ સાંભળ�ને આપના
પગમાં પડ� ગયો અને પોતાના કામથી તૌબા કર� અને
મોતવ��લ પાસે ગયો. મોતવ��લે એને

કત્ કર�ને �ુળ�

પર ચઢાવી દ�ધો અને પછ� પગમાં રસ્સી બાંધીને બ�રોમાં
એના શબને ઢસડાવ્�ુ. ઝયદ� મજ�ુનને એ વાતની �ણ
થતાં તેઓ તરત જ સામરાર ્ ગય. એ માણસની પહ�લાં તો
લાશ હાથ કર� અને પછ� તેને દફનાવી દ�ધો અને તેના પર
�ુરઆન શર�ફની િતલાવત કર�.
હ� ઝયદ સામરાર ્માં હતા તે દરિ

યાન એક

જનાઝાને ઘણી ધામ �ુમ સાથે લઇ જવાતો એમના જોવામાં
આવ્ય. જનાઝાની સાથે કાળા અલમ હતા. પાયદસ્તમાં
રા�યના અગ્રણીઓ અને �ુખ્ય અિધકાર�ઓ પણ . આવી
ધામ�ુમ અને આવા મોટા માણસો એ જનાઝા સાથે જતા
જોઇને ઝયદ સમ�યા ક� મોતવ��લ મર� ગયો

, પણ

દરયાફત કરતાં �ણવા મળ્�ું ક� મોતવ��લની એક શામળ�
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લ�ડ� મરણ પામી હતી અને તેના જનાઝામાં આ બધી
ધામ�ુમ હતી. એ �ણીને હઝરત ઝયદ� એક ઠંડો િનસાસો
ભય� અને અફસોસ �પે બોલ્ય , "અલ્લા ! અલ્લા ! એક
મન�સ
ુ લ�ડ�ની દફનિવધી માટ� આટલી ધમાલ

! અને

ફરઝંદ� ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
કરબલામાં ત્રણ �દવસના �ુખ્યા અને તરસ્યા શહ�દ
તેમના પર કોઇ રડનાર નથી , એટ�ું જ ન�હ� બલ્ક� એમની
કબર �ુધ્ધા�ું િનશાન િમટાવી દ� વા માટ� લોકો પાછળ પડ�ા
છે . ત્યાર બાદ 

જ મતલબની ક�ટલીક કાવ્ય પં�ક્ત

લખીને તેમણે મોતવ��લ પાસે મોકલાવી દ�ધી. એણે તેમને
�લમાં �ુર� દ�ધા પણ રાતે એના સ્વપ્નામાં કોઇ મદ
મોઅમીને આવીને ક�ું : "� ું ઝયદને આ ઘડ�એ જ �લમાંથી
છોડ� �ુક , જો � ું તેમ ન�હ કર� તો �ુ ં તને જરા પણ િવલંબ
વગર હલાક કર� દઇશ. સ્વપ્નામાં મળેલી ધમક�થ
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ગભરાઇને એણે તે જ વખતે જનાબે ઝયદને �લ �ુ કત કર�
દ�ધા.

*****
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મોતવ��લ�ુ ં �ુન
લોકો મોતવ��લના �લ્મ અને અત્યાચારથ
બેઝાર થઇ ગયા હતા. હવે તો તેની એ હાલત થઇ ગઇ હતી
ક� તે છડ�ચોક આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમની શાનમાં �ુસ્તાખી કરવા લાગ્યો . એક �દવસ
એણે પોતાના છોકરા �ુન્તિસરના સામે હઝરત ફાતેમા ઝહ�રા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ની શાનમાં અણછાજતા શબ્દો ઉચ્ચાય .
�ુન્તિસર� આ�લમોથી દયાર્ફત ક�ુ� ક"� માણસ �બન્તે ર�ુલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની શાનમાં
અણછાજતા શબ્દો મ�ઢ�થી કાઢ� તેના માટ� શો �ુકમ છ
આલીમોએ જવાબ આપ્ય: "આવા માણસને

?

કત્ કર�ું

વા�બ ઠર� છે . તાર�ખે અ�ુલ �ફદામાં છે ક� �ુન્તિસર�
મોતવ��લ એકલો હતો તે વખતે અ� ૂક માણસોની મદદથી

િસરતે અઈમ્માહ- 1398

www.hajinaji.com

એ�ું �ુન કર� દ��ુ.ં દ મ્એ સાક�બામાં (પા. ૧૪૭ પર) છે ક�
એ�ું �ુન ચોથી શવ્વા, �હ.સ. ૨૪૭માં થ�ું હ�.ું

*****
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હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામની શહા
મોતવ��લના મરણ બાદ તેનો �ુત્ર �ુન્તિ
અને પછ� �હ.સ. ૨૫૨માં મોઅતઝ �બલ્લાહ �બન
મોતવ��લ �ખલાફતની ગાદ� પર બેઠો. એણે પોતાના
બાપના નકશે કદમ પર ચાલીને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ સાથ
સખ્તીનો વતાર્વ ક. �તે એણે જ આપને ઝેર આપ્�ુ. ઇબ્ને
ઝવઝી તઝક�ર� ુલ ખાસમાં લખે છે ક� આપને મોઅતઝના
જમાનામાં શહ�દ કરવામાં આવ્યા અને આપની શહાદત
ઝેરથી થઇ હતી. અલ્લામા શબલખી પણ લખે છે ક� આપની
શહાદત ઝેરથી થઇ હતી.
દમ્એ સાક�બામાં છે ક� આપે ઇન્તેકાલ પહ�લાં જ
ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામને મવાર�સે અ�મ્
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ુ ર ્ ફરમાવ્યા હ. વફાત બાદ હઝરત ઇમામ
વગેર� �ુ�દ
હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામે ગર�બાન ચાક ક�ુ� તો લોક
એઅતરાઝ કરતાં આપે ફરમાવ્�ું ક�"એમ કર�ું નબીયોની
�ુ�ઝત છે . હઝરત �ુસા અલ�ય્હસ્સલા , હા�નની વફાતના
વખતે પોતા�ું ગર� બાન ચાક ક�ુહ
� �.ું
(દમ્એ સાક�બા)
આપના પર હઝરત ઇમામ હસન અસકર�
ુ �
અલ�ય્હસ્સલામે નમાઝ પઢ� અને આપન સામરાર માં જ �ુ�દ
ખાક કરવામાં આવ્ય, અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક� આપની
વફાત ઘણી જ એકાંતની હાલતમાં થઇ હતી. વફાતના વખતે
આપની પાસે કોઇ નહો�.ું
ુ )
(�લાઉલ ઓ�ન

*****
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આપની ઔલાદ
�દકરા : �મના નામો આ છે : (૧) હઝરત ઇમામ
હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલ , (૨) �ુસૈન (૩) મોહમ્મ, (૪)
�અફર,
�દકર� : ઉકબાહ.

*****
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હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલ

નામ

હઝરત હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલા

િપતા

હઝરત ઈમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલા

માતા

ુ
જનાબે હદ�સા ખા�ન

દાદા

હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ તક�
અલ�ય્હસ્સલ
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દાદ�

ુ
જનાબે સમાનહ (સમાના) ખા�ન

લકબ

અસ્કર, હાદ�, ઇબ્ને રઝ, નક�,
સામીત, રફ�ક.

�ુ િ�, યત

અ� ુ મોહમ્મ.

જન્

ુ ્રવાર તાર�૧૦ માહ� રબ્બીઉલ
�ક
આખર �હજર� સન ૨૩૨

જન્મ

ુ વ્વર
મદ�ના �ન

સ્થળ
વફાત

ુ ્રવાર તાર�૮ માહ� રબ્બીઉલ
�ક
અવ્વલ �હજર� સન૨૬૦

દફન
સ્થળ

સામરાર્(ઈરાક)
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વય

૨૮ વષર

ઔલાદ

ુ
(દ�કરા) ઈમામ મહદ� સાહ��લ
અસ્રેી વઝઝમાન અજ્જલલ્લ
તઆલા ફરજ�ુ શર�ફ.
(આપને માત્ર એક જ ફરઝંદ હત
કોઈ �ુખ્તર ન હત.)

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 1405

www.hajinaji.com

હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલા
પયગમ્બર� ઇસ્લામ મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલ
આલેહ� વસલ્લમના અગ્યારમાં �નશ, આપણા અગ્યારમા
ઇમામ અને ઇસ્મતના િસલિસલાની તેરમી કડ� છ. આપના
વા�લદ� મા �દ હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
હતા અને વાલેદા મા�દા હઝરત હદ�સા ખા� ુન હતા.
હઝરત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ આપન
બાપદાદાઓની પેઠ� ઇમામે મન્�ુ

, માઅ�ુમ, આઅલમે

જમાના અને અફઝલે કાએનાત હતા. અલ્લામા મોહમ્મ
�બન તલ્હા શાફઇ�ું બયાન છે ક� આપને �ુદાવંદ� આલમે
દાયમી મના�કબ , ફઝાઇલ અને કમાલાતથી સરફરાઝ
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ફરમાવ્યા હત. એ બધા મના�કબ ફઝાઇલ અને કમાલાત
અમ્ર . તેમજ તેમને નજર �દાઝ કર� શકાય તેમ નથી.
આપનો એક મહત્વનો શરફ એ છે ક� હઝરત ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામ આપના ફરઝંદ . �મને �ુદાવંદ� આલમે
ઘણી લાંબી ઉમર આપી છે .
આપની િવલાદત �હ.સ. ૨૩૨ના ૧૦ રબીઉસ્સાની
અને �ુ મ્આના �દવસે સવારના વખતે જનાબે હદ�સા
ખા� ુનના પેટ� મદ�નાએ �ુનવ્વરામાં થ. આપની િવલાદત
બાદ હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા

, હઝરત

મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ�

મે

રાખે� ું નામ "હસન” રાખ્�ુ.
આપની �ુ િ�મયત અ�ુ મોહમ્મદ હતી અને
ુ ાર છે . �માં અસ્કર
આપના લકબ બે�મ

, હાદ�, ઝક�,

ખા�લસ, િસરાજ અને ઇબ્�ુર ર્ઝા વધાર� �ણીતા . આપનો
લકબ "અસ્કર ” વધાર� એટલા માટ� મશ�રૂ થયો ક� આપ
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સામરાર ્ના � મોહલ્લામાં રહ�તા હતા ત"અસ્ક ” કહ�વાતો
હતો. એ મોહલ્લા�ું નામ"અસ્ક ” એટલા માટ� પડ�ું હ� ું ક�
મોઅતિસમ �બલ્લાહ� અ�હ� પોતા�ું લશ્કર રાખ્�ું હ�ું અ
પોતે પણ ત્યાં રહ�તો હતો ત્યાર� એ નામ લોકોની �ભે ચડ
�ુ� ું હ�.ું ખલીફા મોતવ��લે હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામને મદ�નાથી બોલાવીને અહ� રહ�વાની ફર
પાડ� હતી , વળ� ખલીફા મોતવ��લે હઝરત ઇમામ અલી
નક� અલ�ય્હસ્સલામને પોતા�ું ને�ું હ�ર માણસો�ુ લશ્
આ જગ્યાએ દ�ખાડ�ું હ�ું અને તેના જવાબમાં આપે આપની
બે �ગળ�ઓ વચ્ચે તેને પોતાના �ુદાઇ લશ્કર�ું દશર
કરાવ્�ું હ�ું એ કારણે પણ તે જગ્યા�ું ના"અસ્ક ” પડ�
ગ�ું હ�.ું
હ�જર� સન ૨૩૨માં �ખલાફતની ગાદ� પર વાિસક
�બલ્લાહ �બન મોઅતિસમ હત. એ �ખલાફતની ગાદ� પર
�હ.સ. ૨૨૭માં આવ્યો હત. �હ.સ. ૨૩૨માં મોતવ��લ
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ખલીફા બન્ય. એ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ અને તેમન
ઔલાદ પ્રત્યે  જ વેરભાવ ધરાવતો હતો. હઝરત ઇમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ �ઝ યારતને એણે જ �ુનોહ ઠ�રવ્યો
ુ ન
હતો અને એણે જ આપના મઝારનો નાશ કરવાના પ્રયત્
કયાર ્ હત. એણે હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામન
મદ�નાથી સામરાર ્ બોલાવ્યા હતા અને આપને ગીરફતા
કરાવીને આપની ઘરની ઝડતી લીધી હતી. �હ.સ. ૨૪૭માં
�ુસ્તનિસર �બન મોતવ��લ ખલીફા થય. �હ.સ. ૨૪૮માં
�ુસ્તઇન ખલીફા બન્યો ત્યાર બાદ.સ. ૨૫૨માં મોઅતઝ
�બલ્લાહ ખલીફા થય. એના જમાનામાં હઝરત ઇમામ અલી
નક� અલ�ય્હસ્સલામને ઝેરથી શહ�દ કર� દ�વામાં આવ.
પછ� �હ.સ. ૨૫૫માં મેહદ� �બલ્લાહ ખલીફા થય. ત્યાર બાદ
�હ.સ. ૨૫૬માં મોઅતમદ �બલ્લાહ ખલીફા થય

, એના

જમાનામાં �હ.સ. ૨૬૦માં હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામ ઝેરથી શહ�દ થ.
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હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ
ઉમર લગભગ ચાર મહ�નાની થઇ એ વખતે આપના વા�લદ�
મા�દ હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામે પોતાન
બાદ ઇમામતના મન્સબની વસીય્યત આપના સંબંધમાં કર
અને ફરમાવ્�ું ક� મારા પછ� તે

જ મારા �નશીન થશે

અને તે બાબતમાં ઘણા માણસોને ગવાહ પણ બનાવ્ય.
અલ્લામા ઇબ્ને હજર�કક��ું કહ�� ું છે ક� હઝરત ઇમામ હસન
અસ્કર� ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામની ઔલાદમ
બધાથી વધાર� તેજસ્વ , બધાથી વધાર� ઉચ્ચ અને બધાથી
વધાર� ફઝીલતવાળા હતા.
મોતવ��લ અબ્બાસી હંમેશથી આલે મોહમ્મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમનો �ુશ્મ. એણે
આપના વા�લદ� �ુ�ગર્વાર હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામને .સ. ૨૩૬માં સામરાર ્ બોલાવી લીધા તે
વખતે આપને પણ એ હઝરતની સાથે સામરાર ્ જ�ું પડ�ુ. એ
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વખતે આપની ઉમર ચાર વષર્ અને અ�ુક મહ�નાની હતી
ત્યાર
હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ
�ણે ક�વી ર�તે પોતાના ઘરના �ુવામાં પડ� ગયા. આપના
�ુવામાં પડ� જવાથી ઔરતોમાં રડા�ુટ શ� થઇ ગઇ. હઝરત
ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલ

તે વખતે નમાઝમાં

મશ્�ુલ હત. આપના પર તેમના �ુવામાં પડ� જવા તથા
ઔરતોના રડવાની કશી અસર થઇ ન હતી. આપ એક જ
�ચ�ે નમાઝમાં મશ્�ુલ રહ્યા . નમાઝ ખતમ કર� લીધા
બાદ આપે ઘરના લોકોને તસલ્લી આપતાં ફરમાવ્�ુ:
"ગભરાઓ ન�હ �જ
ુ ્જતે �ુદાને કોઇ વસ્�ુ ઇ� પહ�ચાડ
શકતી નથી. એ જ દરિમ યાનમાં �ુવા�ું પાણી �ચે આવ� ું
જોવામાં આવ્�ું અને હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર
અલ�ય્હસ્સલામ પાણીમાં રમી રહ�લા નજર� પડ.

*****
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હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામની નાનપણમા
િવચારોની ઉચ્ચત
આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમ �ુરઆનની સમજ અને િવચારની બલંદ�માં િવિશષ્
સ્થાન ધરાવે છે અને આવી બલંદ� ધરાવનારાઓમાં એક
હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ પણ . એક
�દવસ આપ એવી જગ્યાએ ઉભા હતા �યાં ક�ટલાક બચ્ચા
રમવામાં મસ�ફ હતા. સંજોગ વશાત આલે મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના આિશક બેહ�
દાના ત્યાં આવી ચઢ�ા અને જો�ું ક� બધા બચ્ચાં ત
રમવામાં મશ�ુલ છે , પરં � ુ એક ઘણો જ �ુબ�ુરત અને �ુખર્
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, તે એની પાસે

ગયા અને ક�ું : "અય નવિનહાલ , મને ઘણો અફસોસ થાય
છે �ું આપ એટલા માટ� રડ� રહ્યા છો ક� આ બચ્ચાઓ પા
� રમકડાં છે તે તમાર� પાસે નથી ? �ુ ં હમણાં તમારા માટ�
રમકડા લઇને આ�ું �ં એની આ વાત સાંભળ�ને આપની
તદ્દન કાચી વય હોવા છતાં આપે તેમને ફરમાવ્�: "અર�
ભલા સાહ�બ આપણને રમવા માટ� પેદા નથી કરવામાં
આવ્ય. આપણને ઇલ્મ હાિસલ કરવા અને ઇબાદત કરવા
માટ� પેદા કરવામાં આવ્યા છ. બેહ�ુલે �ુછ�ુ:ં તમે ક�વી ર�તે
�ણ્�ું ક� ઇન્સાનને પેદા કરવાનો હ��ુ ઇલ્મની પ્રા�પ્
ઇબાદત છે ?’ આપે ફરમાવ્�ું: એ વાત તરફ �ુરઆને મ�દ
ર� હબર� કર� છે . �ું તમારા પઢવામાં આ આયત નથી આવી ?
પછ� આપે તે આયત િતલાવત ફરમાવી ક� "�ું તમે એમ
સમ� બેઠા છો ક� અમે તમને ખેલ�ુદ માટ� ફોગટના પેદા
કયાર ્ છ , અને �ું તમે પાછા અમાર� તરફ પલટવાના નથી ?
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અને આ આયત િતલાવત ફરમાવીને આપ રડવા લાગ્ય.
બેહ�ુલ આપની વાતો અને �દન સાંભળ�ને િવચારતા થઈ
ગયા. પછ� એમણે આપને ક�ું : "ફરઝંદ તમને આ �ું થઇ
ગ�ું છે , તમે તો હ� એટલા નાના છો ક� તમારા સબંધમાં તો
�ુનાહની કલ્પના �ુધ્ધા કર� ન શકાય

? આપે જવાબ

આપ્ય, "નાની ક� મોટ� �મરનો શો સવાલ છે . વળ� મ�
એકવાર માર� વાલેદાને આગ ચેતાવતા જોયા. એ મોટ�
લાકડ�ઓને બાળવા માટ� નાની લાકડ�ઓનો ઉપયોગ કર�
રહ્યા હ. મને ડર એ વાતનો છે ક� �ાંક જહ �ો મમાં મોટા
બળતણને ચેતાવવા માટ� અમે નાના બળતણના ખપમાં
આવતા �ાંક બળ� ન જઇએ.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના નેક અખ્લાકો અ
સદ�ુણોના પ્રતાપે બાદશાહોને હંમેશા એ ભય રહ�તો હતો ક
તેઓ �ાંક તેમની �ુન્યવી સલ્તનત ન 

નવી લે , જો ક�

આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� 

મે
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�ાર� ય તેમ કરવાની જરા �ટલી પણ ઇચ્છા બતાવી
નહોતી. વળ� લોકો તેમને �ુન્યવી બાદશાહો કરતાં પણ
વધાર� અને સાચા �દલથી માન અને ઇઝઝત આપતા હતા.
તેની પણ એ બાદશાહને બળતરા થતી હતી અને
બાદશાહોના �દલો તેથી હસદની આગમાં હંમશ
ે ા બળતા
રહ�તા હતા. તેઓને એ વાતની પણ �ણ હતી ક� હઝરત
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલ તે મના વંશમાથી જ થવાના છે
ક� � સલ્તનતોમાં ઇન્ક�લાબ લાવ. આ બધા કારણોના લીધે
બાદશાહોએ તે પાક હસ્તીઓને સતાવત

, તેમના પર

�ુસીબતોની ઝડ� વરસાવતા અને તેમને કોઇપણ ર�તે
ચેનથી ન�હ બેસવા દ� વા માટ� હંમશ
ે ા પ્રયત્નશીલ રહ�તા .
આપના વા�લદની શહાદત હઝરત ઇમામ હસન
અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ માટ� એક અઝીમ �ુસીબત .
�ુસીબતે આપને લગભગ હતાશ કર� દ�ધા. વળ� આપ
તેમની શહાદત પછ� ચાર� તરફથી ખતરાઓમાં ઘેરાઇ ગયા ,
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રાજસ�ાએ પોતા�ું બ�ું ધ્યાન એમની એકલી ઝાત પર
ક�ન્��ત કર� દ��ું ક� �નો આપને પહ�લેથી જ ખટકો હત.
મોઅતઝે એક શક�અ ઇબ્ને યાર�શની હ�રાસતમાં આપને
નજર ક�દ કરાવીને એમના ઉપર ��
ુ ુ મતની સખ્તાઈ શ� કર.
એણે આપને સતાવવા અને આપના પર િસતમોની ઝડ�
વરસાવવામાં કંઇ કચાશ ન રહ�વા દ�ધી. શ કય એટલી હદ�
સતામણી પણ કય� રાખી , પણ વાહ ર� આપના અખ્લાકની
બલંદ� ક� એ પણ આપના તાબે થઇ ગયો અને આપના
ચાહકોમાં શામીલ થઈ ગયો આપના પ્રત્યેની અક�દતમંદ�
હારનો એક મણકો બની ગયો. ખ�ં �ુછો તો આપની
ઇબાદતની એના પર એટલી �ડ� અસર થઇ ક� એક �દવસ
આપની સેવામાં મા�ું નમાવીને આપનાથી પોતાના �લ્મી
વતાર ્વ માટ� માફ� ચાહ. એટ�ું જ ન�હ પણ આપને આપના
ઘર �ુધી પહ�ચાડ� આવ્ય.
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એ જ �દવસોમાં આપે અલી �બન �ઝયાદને એક
કાગળ લખ્ય. અલી �બન �ઝયાદ�ું કહ�� ું છે ક� આપે તે
કાગળમાં મને ઘર� બેસી જવાની ભલામણ કર� હતી અને
કારણ આપતાં ફરમાવ્�ું હ�ું ક� એક અઝીમ �ફત્નો �ું
વખતમાં �ગવાનો છે .
આપે કાગળમાં ઇશારો કયાર ્ �ુજબ �ફત્નો �ું
વખતમાં જ ઉઠ�ો અને હજ્�જ �બન �ુફયાને મોઅતઝ�ું
�ુન કર� નાખ્�ુ.
ત્યાર બાદ મેહદ� �બલ્લાહન જમાનો આવ્યો તો
એ પણ એના વડવાઓની �ુ� ત પર કાયમ રહ� આપને
સતાવવાના કાય�ને દર� ક ર�તે �ર� રાખ્ય. એક �દવસ એણે
આપને સાલેહ �બન વસીફ નામે એક નાસબીને હવાલે કર�
દ�ધા. સાલેહ �બન વસીફના મકાન પાસે એક ઘણી જ ખરાબ
કોટડ� હતી. આપને કોટડ�માં ક�દ� તર�ક� રાખવામાં આવ્ય.
એ બદબખ્તે �યાં આપને સતાવવાના બી� તર�કા
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અખત્યાર કયાર્ ઉપરાંત આપને ખા-પીવાની ચીજ વસ્ �ુઓ
મળતી તેમાં પણ ઘટાડો કય�. એ બંને ચીઝો તે એટલી
ઓછ� �ુર� પાડતો ક� આપ ઘણીવાર તદ્દન �ુખ્યા રહ� જ
અને ઘણીવાર પાણીના અભાવે તયમ્�ુમ કર�ને નમાઝ અદા
કરતા. તેના આ ઘાતક�પણાથી ત્રાસ પામીને એની પ�ત્ન
પણ એક �દવસ કહ્યા વગર રહ�વા�ું ન�હ ક� અય અલ્લાહ
�ુશ્મ, ફરઝંદ� ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ સાથે આવી સખ્તી ન  , કંઇક તો �દલમાં ખૌફ�
�ુદા રાખ અને દયા દાખવ. પણ એ મલઉનના �દલ પર
તેની કશી જ અસર ન થઇ. એની �ીની વાત જરા પણ મન
પર ન લીધી. સતામણી કરવામાં ઔર વધાર� સખ્ત બની
ગયો.
આપના પર વરસાવવામાં આવતી િસતમની
ઝડ�ઓથી પણ અબ્બાસી �ુ�ુમતની આલે ર�ુલ પ્રત્ય
�ુશ્મનાવટનો ભાવ સંતોષાયો ન�હ અને સાલેહની
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સતામણીને �ુરતી ન ગણીને ક�ટલાક અબ્બાસીઓ તેને કહ�વા
આવ્યા ક� તેમના પર �ું � સખ્તીઓ કર� રહ્યો છે તે �ુ
નથી. તેમાં ઔર વધાર� તે� કર. એણે ક�ું : "�ુ ં તો એમને
બની શક� તેટલી વધાર� સતાવવાની કોિશષ ક�ં �ં

, એટલા

માટ� તો મ� એવા બે માણસ રાખ્યા છે ક� �લ્મીઓમાં તેમન
કોઇ જવાબ નથી. પણ થાય �ું ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામન
પરહ�ઝગાર� અને ઇબાદતનો ��ુ કંઇ એવો છે ક� આ લોકો�ું
ઘાતક�પ�ું તેમણે ઓગાળ� નાખ્�ું છ. એમનાથી મ� તેમના
સાથે નરમ વતર્ન ચલાવવા માટ� જવાબ માંગ્યો તો એમણ
પોતાની કલ્બી મજ�ુર�ઓ ર�ુ કર. એટલે �ુ ં તો એમને �ુબ
જ તકલીફ આપવા ચા�ુ ં �ં પણ માર� કાર� ફાવે તો ને

?

એમના સદાચાર� મને લાચાર અને હ�રાન બનાવી �ુ કયો છે .
એના આ જવાબ પછ� અબ્બાસીઓ એમ સમ� ગયા ક�
એથી િવશેષ કંઇ ન�હ થઇ શક� અને તેથી હતાશ થઇને પાછા
ચાલ્યા ગય.
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�ુંકમાં મેહદ�નો �લ્મ અને સખ્તી �ુબ વધી ગ
હતી. એ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ સા જ સખ્તી નહોતો કરતો
પણ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના માનનારાઓની પણ એકધાર
કત્ ચલાવી રહ્યો હ. તેના ત્રાસથી કંટાળ�ને આપના એ
મો�હબ્બે કાગળમાં તેની આ સખ્તીઓની ફર�યાદ ક. આપે
તેના જવાબમાં તેને સધ્યાર આપીને ઉમે�� ુ ક� , "ગભરાઓ
ન�હ હવે વધાર� વખત �ુધી એના હાથે તમાર� �લ્મ સહ�વા�ું
નથી. એના દહાડા ભરાઇ ગયા છે અને

ફકત પાંચ જ

�દવસની �દર તેનો ખાત્મો થઇ જશ. આપે આ કાગળ
લખ્યાના છઠ્ઠા �દવસે ઘણી જ �ઝલ્લત ને ઘાતક� ર�તે એ
�ુન થ�ુ.ં
મેહદ�ના જમાનામાં આપને જયાર� ક�દમાં લઇ
જવામાં આવ્યા તે વખતે આપે ઇસા �બન ફત્હને ફરમાવ્�ું
અત્યાર� તમાર� �મર૬૫ વષર્ એક મહ�નો અને બે �દવસ છ .
એણે પોતાની ન�ધપોથી કાઢ�ને જો�ું તો આપે � �મર
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બતાવી હતી તેટલી જ નીકળ�. પછ� આપે તેને ફરમાવ્�ું
�ુદાવંદ� કર�મ તમને એક ફરઝંદ આપશે. એ �ુશ થઇને
કહ�વા લાગ્ય, મૌલા, �ું આપને �ુદાવંદ� કર�મ ફરઝંદ ન�હ
આપે ? આપે ફરમાવ્�ુ, આપશે અને તે પણ �ુંક વખતમાં
મારો એ ફરઝંદ એવો હશે ક� આખી કાએનાત પર ��
ુ ુ મત
કરશે અને �ુિનયાને અદલ ઇન્સાફથી ભર� દ�શ.
મોઅતિમદ ગાદ� પર આવ્યો એના

જમાનામાં

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પર અત્યાચારો અને �લ્મોનો ખા
થયો.
હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ
પોતાના ફરઝંદ હઝરત ઇમામ હસન અસકર�
અલ�ય્હસ્સલામની શાદ� જનાબે  �સ ખા� ુનથી કર� હતી.
� નર�સ ખા� ુન રોમના કયસરની પૌત્રી અને હઝરત ઇસ
અલ�ય્હસ્સલામના વસી મ્ઉનના ખાનદાનથી હતા. હઝરત
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ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ ત્યાર બ૩� રજબ
�હ.સ. ૨૫૪માં શહાદતના દરજ્� પર ફઇઝ થયા.
આપના પછ� હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામની ઇમામતની શ�આત . આપના બધા
માનવાવાળાઓએ આપને �ુબારકબાદ� આપી અને
આપનાથી ફયઝ હાિસલ કરવા લાગ્ય.
અલ્લામા �મી લખે છે ક� એક માણસને ત્ર ,
અને તેના બાપને પાંચસો �દરહમની જ�રત હતી. એટલા
�દરહમ મળ� �ય તો તેમની માન્યતા હતી ક� તેમના બધા
કામ થઇ �ય અને આ રકમ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથ
મેળવવાની ઇચ્છા થ

,

બંનમ
ે ાંથી કોઇ ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામને જોયે ઓળખ�ું નહો�ું પણ તે બંને ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામના આવવા જવાના માગર્ પર બેસી . એ
�યાં બેઠા હતા ત્યાં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ તેમની પા
આવ્યા અને ક�ું: "તમને આઠસો �દરહમની જ�રત છે તો
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માર� સાથે આવો. �ુ ં તમને એ રકમ આ�ુ.ં બંને ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ સાથે ગયા અને એ રકમ હાિસલ કર� લીધ
પણ તેમને એ વાતની �ણ ન થઇ ક� એ રકમ આપનાર
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ હ.
આવી જ ર�તે એક બી� માણસે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથી મદદ ચાહ� એ �લમાં હતો અન
એનો હાથ પણ ઘણો તંગ હતો. એણે આપને પત્ર લખ
�માં �લની �ુસીબતનો ઉલ્લેખ કય� પણ શરમના કારણે
પોતાની તંગદસ્તીની હાલતનો તેમાં ઉલ્લેખ ન ક. આપે
તેને જવાબમાં લખ્�ું: "આ� � ું �લમાંથી �ટ� જઇશ અને
તારા ઘર� પહ�ચતાંની સાથે �ુ ં સો દ�નાર મોકલી આપીશ.
એક માણસે આપની પાસે પોતાની તંગદસ્તીની
િશકાયત કર�. આપે જમીન ખોદ� તેમાંની એક થેલી તેને
હવાલે કર�, એ થેલીમાં સો દ�નાર હતા.

,
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એક માણસે આપને કાગળમાં િમશ્કાતનો અથર
�ુછયો અને વધારામાં �ણવા માગ્�ું ક� માર� ઔરત હામેલા
છે તેને �ુત્ર થાય તો તે�ું �ું નામ રા�
િમશ્કાતના અથર્ સંબંધી જણાવ્�ું

? આપે જવાબમાં

, "તેથી �ુરાદ હઝરત

મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્
�દલ છે અને �ુત્રના સંબંધમાં આ 

કય લખ્�ુ. �ુદા તને

અજર આપે અને તેના બદલે તેનાથી વધાર� સરસ ચીઝ
આપે. પત્ર લખનાર જણાવે છે ક� માર� ત્યાં મર�લો છોક
પેદા થયો અને બી� વખતે �વતો છોકરો પેદા થયો.
અલ્લામા અરબલી લખે છે ક� હસન �બન ઝર�ફ�
આપને કાએમે આલે મોહમ્મદ અલ�ય્હસ્સલામ પોશીદા થ
પછ� કયાર� �હ�ર થશે તે �ુછ�ુ.ં ત્યાર� આપે તેને જવાબમાં
લખ્�ુ, ક� "જયાર� �ુદાની મસ્લેહત થશે ત્યાર� અને આપ
ઉમે�� ુ ક� તમે મારાથી ચોિથયા તાવ િવશે �ુછવા માગતા
હતા એ તો તમે તદ્દન �ુલી ગયા તો સાંભ , � માણસ એ
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તાવમાં પીડાતો હોય તો આ આયત "યા નારો �ુિન બદર ્વં વ
સલામન અલા ઇબ્રાહ�મ એક કાગળ પર લખીને તેન
ગળામાં લટકાવી દ� તો �ુદાના �ક
ુ મથી શફા પામશે.
અલી �બન ઝયદ �બન �સ
ૈ �ું કહ�� ું છે ક� �ુ ં એક
ુ ન
ઘોડા પર બેસીને હઝરતની સેવામાં હાજર થયો તો આપે
ફરમાવ્�ું: "આ ઘોડાની

�જ�દગીમાં ફ કત એક રાત બાક�

રહ�વા પામી છે . એ ઘોડો વળતી સવાર� મર� ગયો.
ઇસ્માઇલ �બન મોહમ્મદ કહ� છે ક� �ું હઝરતન
સેવામાં હાજર થયો અને આપની પાસે અરજ કર� ક�
કસમ ખાઇને ક�ુ ં �ં ક� માર� પાસે એક �દ

, "�ુ ં

રહમ પણ નથી.

આપે હસીને ફરમાવ્�ુ: "ઇસ્માઇલ કસમ ન ખા

, તમારા

ઘરમાં બસો �દનાર દાટ�ને રાખી �ુક�લા છે . �ુ ં તો આ
સાંભળ�ને દં ગ થઇ ગયો. પછ� આપે �ુલામને �ક
ુ મ કય� ક�
તેમને સો અશરફ�ઓ આપી દો.
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અલ્દ� �રવાયત કર� છે ક� �ું મારા છોકરાને �બમાર
છોડ�ને બસરાથી સામરાર ્ ગયો અને ત્યાં હઝરતને લખ
જણાવ્�ું ક , "મારો છોકરો �બમાર છે . આપ તેની િશફા માટ�
દોઆ ફરમાવો. આપે જવાબમાં લખ્�ું: "�ુદા તેના પર
રહમત ના�ઝલ કર� . અને � �દવસે આ કાગળ મળ્યો ત

જ

�દવસે એનો છોકરો મરણ પામી �ુકયો હતો.
�અફર �બન મોહમ્મદ�ું કહ��ું છે ક� �ું એક �દવસ
હઝરતની સેવામાં બેઠો હતો તે વખતે મારા �દલમાં ખ્યાલ
આવ્યો ક� માર� ઓરત હામેલા છે એને છોકરો થાય તો ક��ું
સા�ં થાય ? આપે મને ફરમાવ્�ુ: "છોકરો ન�હ છોકર� થશે.
અને તેમજ થ�ુ.ં
�અફર �બન શર�ફ �ુ �ર્ની લખે છે ક , �ુ ં હજથી
ફરાગત પામ્યા બાદ હઝરતની �ુલાકાતે ગયો અને અરજ
કર� ક� , "મૌલા �ુ �ુ ર્નવાસીઓ એ વાતની ઈચ્છા અને આશ
રાખે છે ક� આપ �ુ �ર્ન પધાર� તેમને આપના દ�દારનો  રફ
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બખ્શ. આપે ક�ું : "તમે એક સો ને� ું �દવસ બાદ �ુ �ર્ન
પહ�ચશો અને � �દવસે તમે પહ�ચશો તે

જ સાં� �ુ ં પણ

�ુ �ર્ન પહ�ચી. તમે એમને મારા આવવાની ખબર કર�
દ� જો. �ુ ં આપના કહ્યા �ુજબ બરાબર એક સો ને�ું �દવ
બાદ �ુ �ર્ન પહ�ચ્યો અને ત્યાં પહ�ચ્યા બાદ મ� મ
ુ ને જણાવ્�ું ક , આ� સાં� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
દ� શબં�ઓ
પધારશે અને આપ તે

જ સાં� �ુ �ર્ન પધાયા . બધાએ

�ઝયારતનો શરફ હાિસલ કય�. એક પછ� એક બધા લોકો
પોતાની �ુશ્ક�લીઓ ર�ુ કરવા લાગ્યા અને આપ બધાન
�ુત્મઇન કરતા ગય. આ િસલિસલામાં નસર �બન ��બર�
પોતાના છોકરાને પેશ કય�. એ �ધ હતો. આપે તેના ચહ�રા
પર પોતાનો �ુબારક હાથ ફ�રવતાં એ દ� ખતો બની ગયો.
આપ તે જ �દવસે ત્યાંથી પાછા ફયા.
એક માણસે એ પ્રસંગે શાહ� વગરનો એક કાગ
લખ્ય. આપે એણે �ુછેલા સવાલનો જવાબ ઇનાયત
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ફરમાવ્યો અને તે�ું નામ તથા તેના વા�લદ�ું નામ પણ
લખ્�ુ. એ માણસ આપની એ કરામત જોઇને ઇસ્લામથી
�ુશરર ્ફ થય.
અલ્લામા �ુલયની અને અહલે �ુ� તના ઇમામ
અલ્લામા �મી લખે છે ક� એક �દવસ હઝરત ઇમામ હસન
અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ પાસે એક �ુબ�ુરત યમની �ુવ
આવ્ય. એણે આપને એક પથ્થરનો �ુકડો પેશ કય� અને
ખ્વા�હશ કર� ક�"આપ તેના પર આપની ઇમામતની
તસ્દ�કની મોહર લગાડ� આપ. હઝરતે મહોર કાઢ� અને
લગાડ� આપી. આપના નામની છાપ તેના પર એ ર�તે
ઉભર� આવી � ર�તે મીણ પર મહોર લગાવ વાથી મહોરની
છાપ ઉપસી આવે છે . આ �ુવાન એ

જ પથ્થર લઇ આવ્ય

હતો �ના પર તેના ખાનદાનની એક ઔરતે તમામ
ઇમામોથી મોહર લગડાવી હતી. એનો તર�કો એ હતો ક� કોઇ
ઇમામતનો દાવો કરતો તો આ પથ્થર લઇને તે તેની પાસે
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પહ�ચી જતી. અગર એ દાવો કરનાર તેના પર મહોર
લગાવી આપે તો એ સમ� જતી ક� તે ઇમામે ઝમાના છે . જો
તેમ ન કર� શક� તો તેને નઝર �દાઝ કર� દ� તી. એણે એ
પત્થર પર ક�ટલાય ઇમામોની મહોર ગાડાવી હતી.
અલ્લામા �મી લખે છે ક� જયાર� મહજમએ મહોર
લગડાવી ત્યાર� એને �ુછવામાં આવ્�ું ક� એ પહ�લાં ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામને �ણતો હ

? તો એણે જવાબ આપ્યો

ન�હ. પણ બન્�ું એમ ક� �ું એમની રાહ જોઇને બેઠો હતો ત્યા
આપની પધરામણી થઇ , પણ �ુ ં આપને ઓળખતો ન હતો
એટલે �ુ ં �ુપ બેસી રહ્. એ વખતે એક અ�ણ્યા માણસે
માર� સામે આવીને ક�ું : "આજ હસન ઇબ્ને અલી છ.. રાવી
હાિશમ બયાન કર� છે ક� જયાર� એ જવાન આપના દરબારમાં
આવ્યો ત્યાર� મને થ�ું ક� ક��ું સા�ં થતે ક� �ું �ણતો હોત ક
એ કોણ છે

? મારા �દલમાં એ િવચાર આવતાંની સાથે

હઝરત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે :ક� "મારા બાપ દાદાઓની
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� પત્થર પર મહોર લાગેલી છે તેને લઇને એ માર� પાસે
મહોર લગાવવા આવ્યો છ. અને હક�

કતમાં એ માણસે

આવીને આપની સામે મહોર લગાવવા માટ� એક પત્થર ર�ુ
કય� �ના પર બી� ઇમામોની મહોરો લાગેલી હતી. આપે
પણ તેના પર પોતાની મહોર લગાવી દ�ધી એટલે તે એ
પત્થર લઇને ચાલતો થય.
હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ
સીધી ક� આડ કતર� ર�તે બની અબ્બાસીઓના સાત ઝા�લમો
સાથે વાસ્તો પડ�ો હતો અને તેમના જો�ુકમીભયાર
અત્યાચારો સહ�વા પડ�ા હત

, કયાર� ક આપના વા�લદ�

મા�દને ક�દ કર� લેવામાં આવ્ય , કયાર� ક આપના ઘરની
જડતી લેવામાં આવી , કયાર� ક આપને ક�દમાં �ુર� દ� વામાં
આવ્ય, કયાર� ક આપને નજર ક�દ�ું �વન �ુ�રવાની ફરજ
પાડવામાં આવી. �ૂંકમાં એ ક� આપની

�જ�દગીની કોઇ પણ

ઘડ� શાંિતમય અને �ુખચેનથી નથી વીતી અને તે િસવાય
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આપ માત્ર અઠ્ઠાવીસ વષર્ની �મર પામ્. એ જ કારણે
આપના ઇલ્મી કમાલાતો સં�ુણર્ �હ�ર ન થ.
આપના ઇલ્મી કારનામાઓમાં એક અહમ કારના�ું
�ુરઆને મ�દની તફસીર છે , � આપના જ નામથી મશ�ર
ુ
છે . એ તફસીર એટલે ક� તફસીર� હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામ � �ુરઆની ઇલ્મો અને નબવી �હકમતો
છલોછલ ભર� લી છે .
આપે આપની ક લમી કાબે�લયતનો યોગ્ય પ્રસં
ઉલ્લેખ કય� છ. આપ�ું આ સંબધ
ં ી કથન છે ક� અમે તે છ�એ
�ને �ુદાએ કલમના સ્વામી ઠ�રવ્યા . આ�લમો�ું કહ�� ું છે ક�
લખતાં લખતાં નમાઝનો વખત થઈ જતાં આપ નમાઝ
પઢવા ચાલ્યા જતા ત્યા, આપની કલમ ચા�ુ જ રહ�તી અને
�ુદાના �ક
ુ મથી આપના �તરની વાતો કલમ દ્વારા કાગ
પર લખાતી રહ�તી હતી.
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અલ્લામા શયખ �ુફ�દ ઇસ્બા�ુલ હોદાન
હવાલાથી લખે છે ક� આપ ઇલ્

, ફઝલ, ઝોહદ, તકવા,

અકકલ, ઇસ્મ, �ુ�અત, કરમ, આમાલ અને ઇબાદતમાં
અહલે જમાનાથી અફઝલ હતા. િસ ક� ુલ ઇસ્લામ અલ્લામ
�ુલયની�ું બયાન છે ક� ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલ
પોતાના બાપ દાદાઓની પેઠ� �ુિનયાની બધી ભાષાઓ
�ણતા હતા.

*****
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હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામે એક જબરદસ
�ફલોસોફરને િશકસ્ત આપવ
ઇિતહાસકારો�ું બયાન છે ક� ઇરાકના એક
જબરદસ્ત �ફલોસોફર ઇસ્હાકન્દ� ન�ુરાને મ�દમાં પરસ્પર
િવરોધાભાસી આયતો શોધવા�ું ગાંડપણ �ુ
�ુરઆનમાં એવી આયતો તલાશ કર�

જ�ુ.ં એણે

, �ની �દર કહ�લી

વાત બી� આયત સાથે ટકરાતી હોય તેવી આયતો ભેગી
કરવી શ� કર� અને એ જ મકસદને સ્થાયી �પ આપવા માટ�
તનાક��લ �ુરઆન (�ુરઆને મ�દમાં પરસ્પર િવરોધાથ�
આયતો)ના નામથી એક ગ્રંથ લખવામાં પરોવાઇ ગ. એ
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કામમાં એટલો મગ્ન થઇ ગયો ક� લોકોથી મળવા ક� �ાંય
આવવા જવા�ું પણ તેણે તદ્દન મો�ુફ કર� દ��.
હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ
આ વાતની ખબર પડતાં તેના એ ગાંડપણને �ુર કરવા અને
સાન ઠ�કાણે લાવવાનો ઇરાદો કય�. આપને ખ્યાલ આવ્યો ક
તેના માટ� બેહતર વાત એ છે ક� તેના સામે એવો સવાલ
કરવામાં આવે ક� �થી તેને આપમેળે પોતાની �ુલ સમ�ઇ
�ય. ઇ�ેફાકથી કન્દ�◌
નો એક શા�ગદર ્ એક �દવસ આપની
સેવામાં હાજર થયો. વાતવાતમાં આપે તેને ક�ું : "તમારામાં
એવો કોઇ નથી � તમારા ઉસ્તાદ ઇસ્હાકન્દ�◌
ને "તનાક��લ
�ુરઆન લખવાનો તેનો ઇરાદો પડતો �ુકાવી શક�

? એણે

નકારમાં મા�ું �ુણાવ્�ુ. આપે ફરમાવ્�ુ: "તમે જ આ નેક કામ
ક�મ નથી કરવાની �હમ્મત કરત ? એણે અરજ કર� , "માર�
હ�િસયત તેના પાસે એક શા�ગદર ્ની છ. આપે ફરમાવ્�ું:
"વા�ં, વાત ઠ�ક છે , પણ તમે એટ�ું તો કર� શકશો ને ક� �ુ ં
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� વાત ક�ુ ં તે તમે તેના �ુધી પહ�ચાડ� આપો

? એણે

જવાબ આપ્ય, "હા, એ તો �ુ ં આસાનીથી કર� શ�ું �ં.
આપે ફરમાવ્�ું: "પહ�લા તમે એક કામ કરો.
એનાથી �ુબ જ મોહબ્બત પેદા કરો અને તેના પર તમારો
�ુરતો એઅતબાર જમાવો. એ જયાર� તમારાથી સાર� પેઠ�
મા�ુસ (પ�રચીત) થઇ �ય અને તમારો એટલો એતબાર
તેના �દલમાં પેદા થઇ �ય ક� એ તમાર� વાત ધ્યાનથી
સાંભળે ત્યાર� એને જરા ધીર�થી કહ��ુ , મારા મનમાં એક શંકા
પેદા થઇ છે . તમે એને �ુર કર� આપો. જયાર� એ કહ� ક�
બયાન કરો ક� તમાર� કઈ શંકા છે

, ત્યાર� તમાર� કહ��ું ક�

અગર આ �ુસ્તકનો એટલે �ુરઆને મ�દનો મા�લક તમાર�
પાસે �ુરઆન લાવે તો �ું એ શ કય નથી ક� એમાં આપેલા
કલામનો એ � મતલબ કાઢ� , એ તમે � એનો અથર્ કાઢ�ો
હોય, ક� � મતલબ તમે સમ�યા હો તેનાથી �ુ દો ક� ઉલ્ટો જ
હોય ? એ ચકોર �ુ �ધ્નો માણસ છે એટલે તરત જ કહ�શે ,

િસરતે અઈમ્માહ- 1435

www.hajinaji.com

બેશક એ શ� છે એટલે તમે તેને કહ�જો તો પછ� તનાક��લ
�ુરઆન લખવાનો શો અથર્ ક� લાભ છ ? કારણ ક� તમે એના
� અથ� સમ�ને તેના પર એતરાઝ કરો છો , �ુદાએ � અથર્
કરવા ચાહ્યો છે અથવા �ુદાનો તેનાથી � આશય છે તેનાથ
તદ્દન ઉલ્ટો . આવી �ુરતમાં તમાર� કર� લી બધી મહ�નત
�ુળધાણી થઇ જશે. કારણ ક� િવરોધાથર્ તો ત્યાર� જ સા�બ
થઇ શક� છે ક� તમે � બે આયતોના અથર્ લીધા હોય તે ખરા
હોય અને �ુદાના આશય અ�ુસાર હોય , તે છતાં પરસ્પર
િવ�ધ્ હોય, જયાર� આમ િન�ચયાત્મક ર�ત ન હોય તો પછ�
િવરોધાથ� પ�ું �ાંથી ર�ું ?
�ુંકમાં કહ�વા�ું એ ક�

કન્દ�ના શાગીદ� , ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામે બતાવેલી ર�તે તેને સવાલ ક. શાગીદર ્નો
સવાલ સાંભળ�ને ઇસ્હા કન્દ�થોડ�વાર માટ� િવચારમાં પડ�
ગયો અને પછ� એણે ક�ું : "તમારો સવાલ જરા ફર�થી કહો
તો. એણે સવાલ દોહરાવ્ય. ઇસ્હાકને લાગ્�ું ક� ભાષા અન
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િવચારની દ્ર�ષ્ટએ આવા સવાલ સંભિવત છે પણ આ સવ
કોઇ મહા �ુ�ધ્શાળ�ને જ �ુ�. એના શાગીદર ્�ું એટ�ું ગ�ુ
નથી ક� એ બાર�ક� તેના ધ્યાનમાં આપમેળે આવ. એને તેથી
ખાતર� થઇ શક� ક� તેને એ સવાલ બતાવનારા કોઇ
મહાજ્ઞાની �ુ�ષ હોવા જો. એણે તેથી તેને કસમ આપીને
�ુછ�ું ક� , "� ું સાચો સાચ મને બતાવ ક� આ સવાલ તને કોણે
બતાવ્યો છ, કોણે એના તરફ તાર� રહ�બર� કર� છે ? એણે �
ખર� વાત હતી તે કહ� દ�ધી ક� "મને આ સવાલ તમારાથી
�ુછવા�ું હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામે ક�
છે . એણે ક�ું : "હવે વાત મારાથી સમ�ણી , આવો સવાલ
અને આવા એઅતેરાઝ ખાનદાને �રસાલતના જ્ઞાનમાંથ
િનતર� ક� ઝર� શક� છે . પછ� તેણે આગ મંગાવી અને એણે
તનાક��લ �ુરઆનનો �ટલો �ુસવ્વેદો લખ્યો હતો તે આગન
હવાલે કર� દ�ધો.

*****
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હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામ અને મઝહબ
�ુ�િુ સયાતો
હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ
ઇરશાદ છે ક� અમારા મઝહબમાં એ લોકોનો �ુમાર થશે ક� �
ઉ�ુલ અને ��અ અને બી� લા�ઝમ બાબતો સાથે , આ દસ
ચીઝોના કાઇલ (માન્ય રાખના) બલ્ક� આિમલ(અમલ
કરવાવાળા) હોય :
(૧) રાત અને �દવસમાં એકાવન રકાત નમાઝ
પઢવી, (૨) કરબલાની માટ� પર િસજદો કરવો , (૩) જમણા
હાથમાં વ�ટ� પહ�રવી , (૪) અઝાન અને એકામતના ક લમા
બબેવાર કહ�વા , (૫) અઝાન અને એકામતમાં "હય્યા અલા
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ખય�રલ અમલ કહ�� ું , (૬) નમાઝમાં "�બ�સ્મલ્લાહ જોરથ
ુ પઢ�ું
પઢ�ુ,ં (૭) બી� રકાતમાં �ુ�ત

, (૮) �ુરજમાં

પીળાપ�ું આવે તે પહ�લાં અસરની અને તારાઓ આથમી
જવા પહ�લાં સવારની નમાઝ પઢવી, (૯) માથા અને દાઢ�માં
�ખઝાબ લગાડવો , (૧૦) મય્યતની નમાઝમાં પાંચ તકબીરો
કહ�વી.

*****
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આપના બોધ વચનો
(૧) બે ઉ�મ આદતો આ છે . અલ્લાહ પર ઇમાન
રાખ�ું અને લોકોને ફ� ઝ પહ�ચાડવો , (૨) સારાઓથી દોસ્તી
રાખવામાં સવાબ છે , (૩) િવનય અને દ�નતા એ છે ક� જયાર�
કોઇના પાસેથી નીકળ�ું તો સલામ કરવી અને મજ�લસમાં
મા�ુલી જગ્યાએ બેસ�ુ , (૪) િવના કારણ હસ�ું ��હલપ�ું
બતાવે છે , (૫) પાડોશીઓની સાર� વાતો �પાવી દ� વી અને
ખરાબ વાતોનો ઢંઢ�રો પીટવો દર� ક માણસ માટ� કમર તોડ�
નાખનાર� �ુસીબત અને બેચારગી છે .
નથી ક� નમાઝ રોઝા કરતા રહો

(૬) ઇબાદત એ જ

, બલ્ક� એ પણ અહમ

ઇબાદત છે ક� અલ્લાહના બારામાં િવચાર કરતા રહ. (૭) એ
માણસ બદતર�ન છે , � બે મ�ઢાવાળો અને બે �ભવાળો
હોય, જયાર� િમત્ર સામે આવે ત્યાર� મીઠ� મીઠ� વાતો કર� અ
જયાર� ચાલ્યો �ય ત્યાર� એને ખાઇ જવાની તદબીરો સો.
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જયાર� િમત્રને કંઇ મળે તો તેની ઇષાર્  , અને જયાર� તેના
પર �ુસીબત આવે ત્યાર� પાસે પણ ન ફરક , (૮) ક્રોધ દર�
�ુરાઇની ચાવી છે . (૯) ઇષાર ્� અને�કન્નાખોર માણસને કદ�
મનની શાંિત નસીબ થતી નથી , (૧૦) પરહ�ઝગાર એ છે ક�
� શંકા સમયે થંભી �ય છે , (૧૧) સવ�તમ ઇબાદત �ુઝાર
એ છે ક� � પોતાની બધી ફરજો અદા કર� છે , (૧૨) સવ��મ
પરહ�ઝગાર અને ત્યાગી એ છે � હરામ ન આચર

, (૧૩)

નેક�માં ખરો પ્રયત્નશીલ એ છે � �ુનાહથી સદંતર �ુર .
(૧૪) ��ું વાવશો તે� ું લણશો , (૧૫) મૌત તમાર� પાછળ જ
લાગેલ છે , નેક� કરશો તો નેક� પામશો

, બદ� કરશો તો

નદામત (શરમ�દગી) પામશો , (૧૬) લોભ અને લાલચથી
કંઇ લાભ થવાનો નથી , �ટ�ું મળવા�ું છે તેટ�ું જ મળશે.
(૧૭) એક મોઅિમન બી� મોઅિમન માટ� બર કત છે . (૧૮)
બેવ�ુફ�ું �દલ એની �ભમાં અને અ કકલમંદની �ભ એના
�દલમાં હોય છે .

(૧૯) તહારતમાં શંકાભર� અિતશયતા
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વખાણને લાયક નથી. (૨૦) �ુિનયા ખાતર કોઇ ફરઝ વાતને
છોડ� દ� તા ન�હ. (૨૧) ગમે તેટલો મોટો માણસ હોય પણ તે
જો હક વાતને ત� દ� શે તો ઝલીલ થઇ જશે. (૨૨) સામાન્ય
માણસ સાથે હક હોય તો એ

જ મોટો માણસ છે .

(૨૩)

��હલની દોસ્તી �ુસીબત છ , (૨૪) ગમગીન સામે હસ�ું
બેઅદબી છે , (૨૫) એ ચીઝ
કારણે તમે

�જ�દગાનીથી બેહતર છે �ના

�જ�દગાનીને ખરાબ સમજો , (૨૭) ��હલની

�ુધારણા અને તેના સાથે �ુ�રો કરવો એ એક ચમત્કાર
સમાન છે . (૨૮) િવનય એવી નેઅમત છે �ના પર ઇષાર ્ કર�
શકાતી નથી , (૨૯) કોઇની પડ�લી આદત છોડવવી એ પણ
એક મોઅ �ઝા �વી વાત છે

, (૩૦) પોતાના ભાઇને

ખાનગીમાં નસીહત કરવી એની શોભાનો સબબ બને છે .
(૩૧) એવી ર�તે કોઇની તાઝીમ ન કરો ક� તે �ુ� ં સમ�
(૩૨) કોઇની �હ�રમાં નસીહત કરવી �ુરાઇની �ુવ્ �ુિમકા
ર
છે , (૩૩) �ુ ં મારા માનનારાઓને વસીયત ક�ં �ં ક�

,
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અલ્લાહથી ડર , દ�નની બાબતોમાં પરહ�ઝગાર�ને �વનમંત્
બનાવી લે , �ુદાના સંબધ
ં માં �ુરતી ર�તે પ્રયત્નશીલ ર
અને તેના અહકામની પયરવીમાં કચાશ ન રહ�વા દ� . સા�ું
બોલે, અમાનતો ક� � મોઅિમનની હોય ક� કાફરની તેને અદા
કર� , પોતાના સજદાઓને � ુલ આપે , સવાલોના મીઠા જવાબો
આપે, �ુરઆને મ�દની િતલાવત કરતો રહ�
�ુદાના �ઝક્રથી કદ� પણ ગા�ફલ ન ર.

, મોત અને

(૩૫) � માણસ

�ુિનયાથી �દલનો �ધળો મરશે તે આખેરતમાં પણ �ધળો
જ ઉઠશે , �દલ�ું �ધ�ં થ�ું અમાર� મવદ્દતથી ગફલતમા
રહ�વા બરાબર છે . �ુરઆને મ�દમાં છે ક� કયામતના �દવસે
ઝા�લમો કહ�શે અમારા પાલનહાર �ુિનયામાં તો અમે દ� ખતા
હતા, અ�હ� �ધળા ક�મ ઉઠાવ્ય ? તો જવાબ મળશે અમે �
િનશાની મોકલી હતી તમે તેને નજર �દાઝ કર� હતી. અય
લોકો, અલ્લાહની િનશાનીઓ અમે આલે મોહમ્મદ છ.

*****
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હઝરત ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદત
બાસઆદત
પંદરમી શાઅબાન �હ.સ. ૨૫૫ના જનાબે નર �સ
ખા� ુનના પેટ� કાએમે આલે મોહમ્મદ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદતે બા સઆદાત . હઝરત
ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામે �ુશ્મનોના ડ
આપની િવલાદતને �હ�ર ન થવા દ�ધી. �ુલ્લા �મી લખે
છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદત બાદ �બ્
અલ�ય્હસ્સલામ તેમના લાલન પાલન અને ઉછેર માટ
ઉઠાવીને લઇ ગયા.(શવાહ��ુ �ન�ુવ્વત પ. ૨૧૩) અલ્લામા
અરબેલી લખે છે ક� આપ ત્રણ વષર્ની �મરના હતા ત્ય
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જોવામાં આવ્યા અને આપે �ુજ્ જ�ુલ્લાહ હોવાનો ઇઝહ
કય�.
�હ.સ. ૨૫૬માં મોઅતમદ અબ્બાસી �ખલાફતની
ગાદ� પર બેઠો. � ુરત જ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને ક�દ કર
અલી �બન ઔતાશ નામે એક નાસબીને �ુસલ્લત કર� દ�ધો
� આલે મોહમ્મદ અને આલે અ�ુ તા�લબનો �ની �ુશ્મ
હતો અને તેને કહ�વામાં આવ્�ું ક� તારા મનમાં � આવે તે
તેમના સાથે કર�ુ.ં ઇબ્ને ઔતાશ �ુચના �ુજબ આપના પર
તર� હ તર� હની સખ્તીઓ કરવા�ું શ� કર� દ��ુ , એને ન તો
�ુદાનો ખોફ આવ્યો ન તો પયગમ્બરનો લેહાઝ કય� ક� �ન
પર એ �લ્મોની ઝડ� વરસાવે છે તે પયગમ્બરની ઔલા
છે . પણ અલ્લાહ ર , આપનો ઝોહદ અને તકવા બે ચાર
�દવસમાં �ુશ્મન�ું �દલ મીણ ��ું નરમ થઇ ગ�ુ. એ
હઝરતના પગમાં પડ� ગયો અને તે આપનો માનવાવાળો
બની ગયો.
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અ�ુ હાિશમ �બન કાિસમ�ું બયાન છે ક� �ુ ં અને
માર� સાથે હસન �બન મોહમ્મદ અલ્ફતક� અને મોહમ્
�બન ઇબ્રાહ�મ તથા બી� ક�ટલાક અસ્હાબ

જ

ક�દખાનામાં ક�દ હતા, એ ક�દખા�ું હબસે સાલેહ �બન વસી�લ
અરહમના નામથી મશ�રૂ હ�.ું અમને એ ક�દખાનામાં આલે
મોહમ્મદની મોહબ્બતના કારણે સ� ભોગવવા માટ� ધક�લ
દ� વામાં આવ્યા હત. અચાનક અમને �ણવા મળ્�ું ક�
અમારા ઇમામે ઝમાના હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામ પણ તશર�ફ લાવી રહ્ય. અમે એમને
સત્કાયા. એ ક�દખાનામાં પધાર�ને અમાર� પાસે બેસી ગયા
અને બેસવાની સાથે જ એક �ધળા તરફ ઇશારો કર�ને
ફરમાવ્�ુ, ક� "અગર આ માણસ અ�હ� ન હોત તો �ુ ં તમને
બતાવી આપત ક� �દરનો મામલો ક�વો છે અને તમે �ાર�
�ટકારો પામશો. આથી લોકોએ પેલા �ધળાને ક�ું : "તમે
થોડ�વાર માટ� અ�હ�થી �ુર હટ� �ઓ. એ હટ� ગયો. એના
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ચાલ્યા જવા બાદ આપે ફરમાવ્�ુ: "આ �ધળો ક�દ� નથી
પણ તમારા પર રાજ તરફથી ચાંપતી નજર રાખનારો
��ુસ છે . એના ગજવામાં એવા કાગળો છે � એ વાતના
�ુરાવા સમાન છે ક� તે તમાર� ��ુસી કર� છે . આથી લોકોએ
તેની તલાશી લીધી અને વાત તદ્દન સાચી હોવા�ું જણા�.
અ�ુ હાિશમ કહ� છે ક� એક �દવસ �ુલામ સાંજ�ું
ખા�ું લઇ આવ્ય. આપે તે લેવાની ના પાડ� અને ફરમાવ્�ું:
"�ુ ં સમ�ુ ં �ં ક� માર� ઇફતાર� આ� �લ બહાર થશે અને
થ�ું પણ તેમજ , કારણ ક� આપને અસરના વખતે છોડ�
�ુકવામાં આવ્ય.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ � �દવસોમાં �લમાં હત
તે દરિમ યાન સામરાર ્માં છેલ્લા ત્રણ વષર્થી �ુકાળ
હતો. તેના કારણે ભયંકર �સ્થિત ઉભી થવા પામી હત. લોકો
મરવાની હાલત �ુધી પહ�ચી ગયા હતા. સખ્ત �ુખ અને
પ્યાસે તેમને �જ�દગીથી લાચાર બનાવી દ�ધા હતા. એ
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હાલત જોઇને ખલીફા મોઅતમદ અબ્બાસીએ �ુકમ કય� ક�
ત્રણ �દવસ શહ�ર બહાર જઇને નમાઝે ઇિસતસ્કા પઢવામ
આવે. બધાએ તે પ્રમાણે ક� , પણ વરસાદ વરસ્યો ન�હ.
ચોથે �દવસે નસારાઓની જમાત બહાર મેદાનમાં ગઇ અને
તેમના એક રા�હબે આસમાન તરફ પોતાનો હાથ �ચો કય�.
હાથ �ચો થવાની સાથે જ આકાશ પર વાદળા ઘેરાઇ આવ્યા
અને વરસાદ શ� થઇ ગયો. બી� �દવસે પણ મજ�ુર રા�હબે
એ જ અમલ કય� અને બી� �દવસે પણ અલ્લાહની
રહમતનો નો�લ થયો. આથી ઘણાં લોકોને તા�ુ બી થઇ અને
ક�ટલાક ��હલ માણસોના �દલમાં ઇસ્લામની સચ્ચાઇ સંબંધ
શંકા પેદા થઇ ગઇ, બલ્ક� ક�ટલાક કાચા અક�દાના માણસો તો
�ુરતદ થઇ ગયા. ખલીફાને એ વાતથી ભાર� ખેદ થયો અને
તેણે હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામને તેડાવી
ક�ુ:ં "અ�ુ મોહમ્મદ તમારા નાનાના  લમાગોની ખબર લો.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે :ક� "વા�ં

, એ રાહ�બને �ક
ુ મ
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કરવામાં આવે ક� કાલે ફર� એ મેદાનમાં વરસાદ માટ� દોઆ
કરવા આવે. ઇન્શાઅલ્લાહ લોકોના �દલમાં � ઇસ્લામ સંબં
શંકાઓ પેદા થઇ છે તે� ું �ુ ં િનવારણ એ વખતે કર� આપીશ.
"તમે રા�હબનો હાથ પકડ�ને તેમાં � કાંઇ હોય તે
લઇ લો. રા�હબના હાથમાં દબાવે� ું એક હાડ�ું હ� ું તે લઇને
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પાસે ર�ુ કર� દ��. આપે ત્યાર બાદ
રા�હબને ક�ું : "હવે � ું હાથ �ચા કર�ને �ુદા પાસે વરસાદ
માટ� દોઆ માંગ , એણે તેમ ક�ુ� , પણ વરસાદ વ રસવાના
બદલે ઉલ્�ું આકાશ સાફ થઇ ગ�ું અને તડકો નીકળ� આવ્.
લોકોને ઘણી તા�ુ બી થઇ

, ખલીફા મોઅતમદ� ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામને �ુછ�ુ: "અ�ુ મોહમ્મદ આ �ું ચીઝ છ

?

આપે ફરમાવ્�ુ: "એ એક નબી�ું હાડ�ું છે , �ના કારણે રા�હબ
પોતાની દોઆમાં કામયાબ થતો રહ્

, કારણ ક� નબીના

હાડકાની એ અસર છે ક� જયાર� તે આસમાન તળે �ુલ્�ું
કરવામાં આવે તો રહમતનો વરસાદ જ�ર ના�ઝલ થશે.

’
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આપની આ વાત સાંભળ�ને લોકોએ હાડકાની પર�ક્ષા કર
જોઇ તો એની તે જ તાસીર જણાઇ � ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
બયાન ફરમાવી હતી અને લોકોના �દલમાં � શંકાઓ પેદા
થઇ હતી તે �ુર થઇ ગઇ. પછ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
હાડકાને લઇને પોતાની કયામગાહ� તશર�ફ લઇ ગયા.
�હ.સ. ૨૫૬ના �તમાં �ુકાળના બનાવ બાદ
હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામની વાતો ઠ�ર ઠ
થવા લાગી. બધા �ુવા�ફક અને �ુખા�લફ લોકો�ું વલણ
આપના તરફ ઢળવા લાગ્�ું હ�ુ. આપના એ માનનારાઓ
�મના �દલોમાં આપની મોવદ્દત કમાલ હદ �ુધી પહ�ચેલ
હતી તેઓ આપની સેવામાં હાજર થઇને આપને હઝરત
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદતની �ુબારકબાદ
પેશ કરવા બેચન
ૈ થઇ રહ્યા હતા પણ મોકો મળતો ન હ.
કારણ ક� ઇમામ કાં તો ક�દમાં હોય કાં તો પહ�રા તળે . એમને
મળવાની કોઇને પરવાનગી નહોતી મળતી પણ �ુકાળના
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બનાવ પછ� એટ�ું થ�ું ક� આપ લગભગ એક વષર્ �ુધી
�લથી બહાર રહ્. આ �ુદ્દત દર યાન � લોકોને મસાઇલ
વગેર� �ુછવા હતા તેમણે આપથી મસાઇલ વગેર� દયાર ્ફત
કયાર . � લોકો �ઝયારતના �ુશ્તાક હતા તેમણે �ઝયારત કર�
અને � લોકો હઝરતે �જ
ુ ્જતની િવલાદત માટ� ખાનગીમાં
�ુબારકબાદ� પેશ કરવા ચાહતા હતા તેઓએ �ુબારકબાદ�
પેશ કર�, અલ્લામા મોહમ્મદ� બા�કર લખે છે ક� .સ. ૨૫૭માં
લગભગ િસ�ેર માણસો મદાયનથી કરબલા થઇને સામરાર ્
પહ�ચ્યા અને હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલા
સેવામાં હાજર થઇને �ુબારકબાદ� પેશ કર�. હઝરતની �ખો
એ વખતે ��ુથી છલકાઇ ગઇ અને એ જ ��ુઓથી આપે
તેમને સત્કાયાર્ તેમજ એમના સવાલોના જવાબ આપ.
અક�દતમંદોના આવવાનો અ� ુટ િસલિસલો ચા�ુ
થઇ ગયો હતો. મોઅતમદ ખલીફાએ આપની �હલચાલ પર
ચાંપતી નજર રાખવા માટ� ��ુસોની �ળ �બછાવી દ�ધી.

િસરતે અઈમ્માહ- 1451

www.hajinaji.com

હઝરતને તો ��
ુ ુ મતની દાનતની સાર� પેઠ� �ણ હતી એટલે
આપ ગોશાનશીનીની �જ�દગી �ુઝારવા લાગ્ય, આપને �હ.સ.
૨૫૭ �ુધી તો તકલીફની કોઇ વાત ન બની પણ ખ�લફાને
ઇત્મીનાન નહો� ું અને એણે તેની ટ� વ �ુજબ ફર� પાછ�
રોકટોક શ� કર� અને આપની �ુમ્સની આવક બંધ કરવાની
શ�આત કર�.

*****
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ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલ
અને મોઅતમદ અબ્બાસીના વઝીર
ઓબે�ુલ્લા
આ જમાનામાં એક �દવસ હઝરત ઇમામ હસન
અસકર� અલ�ય્હસ્સલામ મોતવ��લના વઝીર ફત્હ �
ખાકાનના �ુત્ર ઓબે�ુલ્લાહ �બન ખાકાનને ક�
મોઅતમદનો વઝીર હતો તેને મળવા માટ� પધાયાર . એણે
આપની હદ ઉપરાંત તાઝીમ કર� અને એ આપના સાથે
વાતોમાં મશ્�ુલ હત. તે દરિમ

યાન મોઅત િમદના ભાઇ

મવ�ફક દરબારમાં આવ્યો ત્યાર� એણે તેની કોઇ પરવા
કર�. આ હઝરતની જલાલત અને �ુદાએ તેમને આપેલી
ઇઝઝતનો નતીજો હતો. અમે એ બનાવને ઓબે�ુલ્લાહના
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�ુત્ર અહમદ ખાકાનની �ભે બયાન કર�એ છ. મોઅતબર
�કતાબોમાં છે ક� �

જમાનામાં અહમદ ખાકાન ��
ુ ુ મતનો

વાલી હતો. તે વખતે એના દરબારમાં બેઠ�લા માણસો વચ્ચે
અલવીઓની વાતો નીકળ� , જો ક� તે આલે મોહમ્મદના
�ુશ્મન હોવામાં િમસાલી હ�સીયત ધરાવતો હત

, તે છતાં

એને ક�ુલ કર�ું પડ�ું હ� ું ક� માર� નજરમાં ઇમામ હસન
અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામથી વધાર� સાર� કોઇ હસ્તી.
એમની � ઇઝઝત એમના માનનારાઓ અને રા�યના સ્થંભ
સમાન મોવડ�ઓની નજરોમાં હતી તે એમના

જમાનામાં

કોઇને નસીબ નથી થઇ. એણે આ સંબધ
ં માં િવગતો આપતાં
ક�ું : સાંભળો "એક વખત �ુ ં મારા િપતા ઓબે�ુલ્લાહ ઇબ્ન
ખાકાનની પાસે ઉભો હતો ત્યાં અચાનક દરબાને આવીને
ખબર આપી ક� ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ તશર
લાવ્યા છે અને �દર આવવાની ર� માંગે છ. આ સાંભળ�ને
મારા વા�લદ� જોરથી સાદ કય� ક� ઇબ્�ુર ર્ઝાને �દર આવવ
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દ� વામાં આવે. મારા િપતાએ આવનારને �ુિ� યતથી સંબોધ્ય
હતા. તેથી મને ભાર� અ�યબી થઈ , કારણ ક� આવી ર�તે
ખલીફા ક� તેના વલી અહદ િસવાય બી� કોઇને સંબોધવામાં
આવતા ન હતા , પછ� એક માણસને મ� પ્રવેશતા જો.
એમણે લીલો પોષાક પહ�ર�લો હતો. એ �ુબ�ુરત અને ના�ક
બાંધાના નવ�ુવાન હતા. એમના ચહ�રા પર રોઅબ અને
જલાલ ઝળહળ� રહ્યા હ. એમને જોતાંની સાથે જ મારા
વા�લદ ઉભા થઇ આગળ આવીને તેમને સત્કાયાર્ તેમ
એમને ગળે લગાડ�ને છાતી અને કપાળ પર �ુબન
ં
કયાર .
આપના સાથે ઘણી

જ અદબ�ુવ્ક વાતો કરતા 
ર
રહ્યા અ

વાત વાતમાં , માર� �ન આપના પર �ુરબાન થાય અય
ફરઝંદ� ર�ુલ એમ કહ�તા જતા હતા.
એ દરિમ યાનમાં દરબારમાં ખલીફાનો ભાઇ
મવ�ફક આવ્ય. મારા વા�લદ� તેના તરફ �બલ�ુલ ધ્યાન ન
આપ્�ુ. જો ક� એને સામાન્ય ર�તે એ ર�તે માન આપવાનો
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િશરસ્તો હતો ક� એ દરબારમાં આવે ત્યારથી માંડ�ને ચાલ્
�ય ત્યાર �ુધી લોકો મા�ું નમાવી ખડ� પગે ઉભા રહ�ત.
મારા બાપને મવ�કફના દરબારમાં આવ્યાની ખબર ત્યાર�
પડ� જયાર� મવ�ફકના ખાસ �ુલામ એની નજર� પડ�ા ત્યાર�
એણે હઝરતની સેવામાં અરજ કર� :"યબ્ન ર�ુ�ુલ્લ

,

અગર આપ ર� આપો તો �ુ ં મવ�ફકથી બે વાતો કર� લ�.
હઝરતે ત્યાર� ત્યાંથી જવાનો પોતાનો ઇરાદો �હ�ર ક

,

મારા વા�લદ� એમને છાતીએ લગાડ�ા અને દરબાનોને �ક
ુ મ
આપ્યો ક�"આપને બે

કતારો વચ્ચેથી લઇ �ઓ ક� �થી

મવ�ફકની નજર આપના પર ન પડ�. પછ� આપ એ જ ર�તે
પાછા તશર�ફ લઇ ગયા.
એમના જવા પછ� મ� �ુલામને �ુછ�ું : "તમારા
પર વાય થાય , તમે �ુ િ�તયતથી � માણસને સંબો ધ્ય અને
મારા વા�લદ પાસે �ને લઇ આવ્યા હતા એ કોણ માણસ
હતો ? એ લોકોએ ક�ું : "એ અ

લવી સાદાતોમાંથી એક
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સાહ�બ હતા. એમ�ું નામ હસન �બન અલી છે અને �ુ િ� યત
ઇબ્�ુર ર્ઝા .
એ સાંભળ�ને મારા ગમને �ુસ્સાની કોઇ હદ ન
રહ�. મારા બાપે અ લવી સાદાતોને આટ�ું માન આપ્�ુ. એ
�ુસ્સાની આગમાં �ું આખો �દવસ બળતો રહ

, કારણ ક�

�દવસભરમાં માર� તેમનાથી �ુલાકાત ન થઇ શક�. �તે રાતે
એ નમાઝ પઢ� રહ્યા હતા ત્યાર� એ તક ઝડપીને �ું તેમ
પાસે ગયો. ઇશાની ફરઝ અદા કયાર ્ પછ� મને ઉભેલો જોઇને
�ુછ�ું : "અહમદ અત્યાર� મારા પાસે આવવા�ું કંઇ કાર ?
મ� ક�ું : "ર� આપો તો �ુ ં કંઇક �ુ�.ં એમણે જવાબ આપ્ય,
"તાર� � �ુછ�ું હોય એ �ુછ� લે. એટલે મ� ક�ું : "આપની
પાસે � માણસ આ� સવારના વખતે આવ્યો હતો એ કોણ છે
ક� આપે એની આટલી બધી તાઝીમ કર� અને વાતવાતમાં
એના પરથી આપ આપના મા-બાપને �ુરબાન કરતા હતા ?
એણે જવાબ આપ્ય: "બેટા, એ રાફ�ઝયોના ઇમામ છે , એમ�ું
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નામ હસન ઇબ્ને અલી અને એમની વ�ુ �ણીતી � િ� યત
ઇબ્�ુર ર્ઝા . ’ એટ�ું બોલીને જરા થોભી ગયા. પછ� એણે
ફર� કહ�વા�ું શ� ક�ુ:� "બેટા , એ કાિમલ ઇન્સાન છે અગર
અબ્બાસી સલ્તનત ચાલી �ય તો ચા�જમાનામાં �ુિનયામાં
એ ��
ુ ુ મતનો એમનાથી વધાર� હ કદાર કોઇ માનવી નથી. એ
માણસ પારસાઇ , ઝોહદ, કસરતે ઇબાદત , અખ્લા, નેક�,
તકવા વગેર�માં બધા બની હાિશમ કરતાં અફઝલ અને
ઉચ્ચતમ છ. બેટા , અગર � ું એમના વા�લદ� �ુ�ગર્વારને
જોતે તો દં ગ રહ� જતે ક� તે એટલા બધા સાહ�બે કરમ અને
અફઝલ હતા ક� તેની િમસાલ મળ� શક� તેમ નથી.
બાપની આ વાતો સાંભળ� �ુ ં મનમાં તો �ુબ જ
બળ� જળ� રહ્યો હતો પણ અદબના કારણે ખામોશ ર.
મનમાં મારા બાપ પર �ુબ જ નારાજ થયો અને તેમનાથી
સખ્ત નારાજ રહ�વા લાગ્ , વળ� મ� માર� ર�તે ઇબ્�ુર ર્ઝ
િવશે ખણખોદ કરવા�ું કામ �ર� જ રાખ્�ુ

, બલ્ક� એમના
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ચા�ર�ય સંબધ
ં ી તપાસને મ� મારો �વનમંત્ર બનાવી દ�.
આ સંબધ
ં માં મ� બની હાિશમ , લશ્કરના અમીર , દફતરના
�ુન્શી, કાઝીઓ અને ફક�હોના ખાતાના માણસો અને �ુદ
ફક�હો અને કાઝીયો અને આમ જનતાના લોકો પાસે આપના
સંબધ
ં માં �ુછપરછ કરતો રહ્. બધા તરફથી એક જ જવાબ
મળતો. હઝરત ઇબ્�ુર ર્ઝા જલીલ�ુલ ક� હસ્તી છે અ દર� ક
ર�તે અઝીમ છે . બધાએ મને એ

જ ક�ું ક� એમના �વો

મરતબો અને એમના �વી �ુબીઓ ધરાવતો માણસ કોઇ
ખાનદાનમાં નથી.
જયાર� મ� જો�ું ક� હઝરનતા અખ્લાકની �ુબીઓ
સંબધ
ં ી દોસ્ત અને �ુશ્મ

દર� કના પાસેથી ભારોભાર

વખાણના શબ્દો સાંભળ્યા ત્યાર� મને ખાતર� થવા લાગી
તેઓ મહાન છે અને �ુ ં �દલમાં તેમનો માનવાવાળો બની
ગયો. આ� તેમના માટ� મારા �દલમાં � ૂબ જ મોહબ્બત અને
ઇઝઝત છે .
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એની વાત સાંભળ�ને દરબારમાં બેઠ�લા બધા
લોકો �ુપ થઇ ગયા. અલબ� એક માણસ બોલી ઉઠ�ો

,

"અહમદ તમારો એમના ભાઇ �અફર સંબધ
ં ી શો મત છે

?

એણે ક�ું : "એમના �ુકાબલામાં એની તે વળ� શી વાત

?

એ તો છડ�ચોક �ફસ્કો ફો�ુર(�ુરાચાર) આચરતો હતો. રાત
અને �દવસ દા� પીને નશામાં મસ્ત રહ�તો હત. અ

કકલનો

પણ ઓછો હતો. વળ� �ત�તના રં ગરાગ અને મોજશોખમાં
મશ્�ુલ રહ�તો હત. ઇબ્�ુર ર્ઝા બાદ એણે તેમની �નશીનીન
ખલીફા મોઅતમદ પાસે દાવો કય� તો મોઅતમદ� તેના
હલકા ચા�ર�યના કારણે તેને દરબારમાંથી હાંક� કાઢ�ો.
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ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામની બી�વા
�ગરફતાર�
મોઅતમદ� આપને �હ.સ. ૨૫૮માં ફર� પાછા ક�દ
કર� દ�ધા. આ વખતે તેની દાનત તદ્દન ખરાબ હ. ક�દમાં
આપના પર ઘણી જ સખ્તી કરવામાં આવ.
એક �લ્મી ��ું નામ"નહર�ર

” હ� ું તેને

બોલાવીને ક�ું : "ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને �ું તાર
િનગરાનીમાં લઇ લે અને તારાથી બની શક� તેટલી હદ �ુધી
તેમને ત્રાસ . ’ અને આ �ક
ુ મ મળતાંની સાથે જ એણે
સખ્તીમાં ઔર વધારો કર� દ�ધ. પાણી અને પ્રકાશ �વ
ચીઝોથી પણ આપને મહ�મ કર� દ�ધા. એમને � કોટડ�માં
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રાખવામાં આવ્યા હતા તે એટલી �ધાર� હતી ક� આખો
�દવસ �ધકારના કારણે �દવસ છે ક� રાત એ પણ �ણી
શકા� ું ન હ�.ું એની બૈર�એ તેને ક�ું : "ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ સાથે તારો આ વતાર્વ ઠ�ક ન કહ�. એણે
ક�ું : "આ તો હ� કંઇ નથી. એમને તો �હ�સક �નવરો પાસે
ફડાવી નાખવામાં આવશે.
એણે પછ� પરવાનગી મેળવીને હઝરત ઇમામ
હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામને �હ�સક �નવરોના િપ�જરામ
ધક�લી દ�ધા. િસ�હ અને બી� �હ�સક પ્રાણીઓની નજ
આપના પર પડતાં એમણે � ુરત જ �જ
ુ ્જતે �ુદાને ઓળખી
લીધા અને આપને ફાડ� ખાવાને બદલે એમના કદમ પર
પોતાનાં માથાં રાખી દ�ધાં. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે તેમન
વચ્ચે �ુસલ્લો �બછાવીને નમાઝ પઢવી શ� કર� દ�. એક
�ચી જગ્યાએથી �ુશ્મનો આ બધો હાલ જોઇ રહ્યા. તે
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આથી ઘણા ભ�ઠા પડ� ગયા અને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામન
ફ�ઝલતનો �સ્વકાર કર� લીધ.
આ બનાવથી આપની ફઝીલતની � વાત દાબી
દ� વાઇ હતી તે વ�ુ સ્પષ્ટ થઇ અને આપની કરામતની ઠ�
ઠ�ર વાતો થવા લાગી. એટલે હવે મોઅતમદ માટ� એક
માગર્ આપની લોકિપ્રયતાનો �ત આણવા માટ� રહ� ગ
અને એ ક� �મ તેમ જલ્દ�થી આપને આ ફાની �ુિનયાથી
રવાના કર� દ� વા. પછ� એણે આપને એક એવા ક�દખાનામાં
�ુર� દ�ધા �માં રહ�વા કરતાં મર�ું બેહતર હ�.ું

*****

જ
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હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામની શહા
અગ્યારમા ઇમામ હઝરત હસન અસકર�
અલ�ય્હસ્સલામ ક�દમાં �વન ગાળતા હતા તે દર

યાન

આપે એક �દવસ આપના ખા�દમ અ�ુલ અદયાનને ફરમાવ્�ું
ક�, "તમે ૧૫ �દવસ બાદ તમાર� મદ�યનની �ુસાફર�થી
પાછા ફરશો ત્યાર� મારા ઘરમાંથી રડવા પીટવાના અવાજો
સાંભળશો. વળ� આપે એ પણ ફરમાવ્�ું હોવાની �રવાયત
આપવામાં આવેલી છે ક� �હ.સ. ૨૬૦માં મારા માનનારાઓની
વચ્ચે એક મહાન ઇ�ન્કલાબ આવ.
મોઅતમદ અબ્બાસીએ આપને �.સ. ૨૬૦ના
રબીઉલ અવ્વલની પહ�લી તાર�ખે ઝેર અપાવી દ��ું અને 
જ મહ�નાની ૮મી તાર�ખ અને �ુ

મ્આના �દવસે સવારની
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નમાઝના વખતે વફાત પામ્ય. વફાત પામ્યા પહ�લાં આપે
તબ�ર ્કાત હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામને હવાલે ક
દ�ધા હતા. વફાતના વખતે આપની ઉમર ૨૮ વષર્ની હત.
િશયા �ુિ�હ બંને પક્ષના આલીમોનો ઇ�ેફા(એકમત) છે ક�
આપ હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ િસવાય કોઇ પ
ઔલાદ આપની પાછળ �ુકતા ગયા નથી.
આપની વફાતના સમાચાર મળતાંની સાથે
ઘરમાંથી માતમના અવાજો ઉઠવા લાગ્ય.

દર� ક

દર� કના �દલમાં

ગમની લેહરો ઉભરાવા લાગી. સામરાર ્ની ગલીઓ કયામતનો
મન્ઝર પેશ કરવા લાગ.
અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક� અ�ુલ અ
સામરાર ્ પાછો ફય� ત્યાર� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ

યાન
રશાદ

�ુજબ સામરાર ્માં આપ શહ�દ થઇ �ુ�ા હત. સમગ્ર સામર ા
શહ�ર માતમકદા બની ગ�ું હ�.ું ઇમામ શબલં� આ
સંબધ
ં માં લખે છે ક� આપની વફાતના સમાચાર મળતાંની
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સાથે જ ચાર� તરફથી રોવા પીટવાના અવાજો �ુલદ
ં થવા
લાગ્ય. આખા શહ�રની �ુકાનો ફટોફટ બંધ થઇ અને
બ�રોએ પણ સદં તર કામકાજ બંધ કર� દ��ું અને તમામ
લોકો પોતાનો ધંધો રોજગાર છોડ�ને આપના જનાઝામાં
શર�ક થવા દોડ� આવ્ય. આપના જનાઝામાં રા�યના ઉચ્ચ
અમલદારો, અમીર ઉમરાવો , કાઝીયો, ફક�હો, સરકાર�
ખાતાના �ુન્શી , સામાન્ય જનતા ઉપરાંત ઘણી મોટ�
સંખ્યામાં માણસો શર�ક થયા હત. સામરાર ્ શહ�રમાં તે �દવસ
કયામતનો હતો.
�ુંકમાં આપનો જનાઝો ઘણી ધામ�ુમ અને �હ�ર�
શાનો શૌકત સાથે ઉપાડવામાં આવ્યો અને �યાં નમાઝે
જનાઝા પઢવાની હતી ત્યાં રાખવામાં આવ્. પછ� ઇસા
�બન મોતવ��લ � સામાન્ય ર�તે જનાઝાઓની નમાઝ
પઢાવવા�ું કામ કરતો હતો તે મોઅતમદના �ક
ુ મથી આગળ
વધ્યો અને આપના પરથી કફન હટાવીને બની હાિશ

,
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અલિવ, અબ્બાસ, અમીરો, કા�ઝયો, �ુન્શીઓ અને શહ�રના
લોકોને બતાવવા માટ� ક�ું : "�ુ ઓ આ �ુદરતી મોતે મયાર ્ છે
કોઇએ કંઇ ખવડાવ્�ું નથ.
ત્યાર બાદ �અફર� કઝઝાબ નમાઝ પઢાવવા
આગળ આવ્યા અને તકબીર�ુલ એહરામ કહ�વા ન પામ્ય
ત્યાં તો આપના ફરઝં , અલ્કાએ�ુલ મહદ , ��હર થઇને
સામે આવી ગયા અને પોતાના કાકાને હટાવીને નમાઝે
જનાઝા પઢાવી, ત્યાર બાદ આપને હઝરત ઇમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલામના રોઝામાં �ુ�ુદ� ખાક કરવામાં આવ.
આપની કરામતોમાં એ પણ આપની એક
ખાનદાની કરામત છે ક� આપના રોઝા �ુબારક પર ક�ુતરો
ચરક કરતા નથી.
અલ્લામા મજલીસી લખે છ

ક� હઝરત ઇમામ

હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલામની દફન �ક્રયા પતી જવા
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામની તપાસ માટ� ઇમામતન
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ઘરની તલાશી લેવામાં આવી અને આપના ઘરની ઓરતોને
�ગરફતાર કર� લેવામાં આવી. મ

કસદ એ હતો ક� ઇમામ

મહદ� અલ�ય્હસ્સલામને �ગરફતાર કર�ને તેમ�ું �ુન કર
દ� વામાં આવે �થી ખાનદાને �રસાલતનો ખાત્મો થઇ �

,

પણ �ુદાવંદ� આલમે પોતાના વાયદા �ુજબ એ ઝા�લમોના
હાથથી આપને મહ�ઝ કર� દ�ધા અને હવે જયાર� �ક
ુ મે �ુદા
થશે ત્યાર� ઇન્શાઅલ્લાહ આપ ��ૂર ફરમા.

*****
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ુ ઝમાન
હઝરત ઈમામ મહદ� સાહ��ઝ
અલ�ય્હસ્સલ

નામ

હઝરત મોહમ્મદ અલ�ય્હસ્સલ

િપતા

હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલા

માતા

ુ
જનાબે નર�સ ખા�ન

દાદા

હઝરત ઈમામ અલી નક�
અલ�ય્હસ્સલ

દાદ�

ુ
જનાબે હદ�સા ખા�ન
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કાએમે આલેમોહંમદ, �ુજ્જ�ુલ્લ,
ુ
મહદ�, �નુ ્તઝ, સાહ��લ

અસ્,

ુ ઝમાન.
સાહ��ઝ
�ુ િ�� યત

ુ કાિસમ, અ� ુ અબ્�ુલ્લ,
અ�લ
અબા સાલેહ.

જન્

ુ ્રવાર તાર�૧૫ માહ� શાબાન
�ક
�હજર� સન ૨૫૫

જન્મ

સામરાર્(ઈરાક)

સ્થળ
ગયબત

ુ ્રવાર તાર�૧૫ માહ� શાબાન
�ક
�હજર� સન ૩૨૯ થી આપની
ગયબતે �ુ બરા શ� થઇ. તે પહ�લા
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ુ રામાં હતા.
આપ ગયબતે �ગ
ુ રા ૫ વષર્ની વય હતી
ગયબતે �ગ
ત્યારથી શ� થઇ હત.
ગયબત� ંુ

સામરાર્(ઈરાક)

સ્થળ
��ુરનો

અલ ઇલ્મો ઇન્દલ્

સમય

*****
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હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ પયગમ્બ
ઈસ્લામ હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલય
આલેહ� વસલ્લમના બારામાં �નશી

, આપણા બારમા

ઈમામ અને ઈસ્મતના િસલિસલાની ચૌદમી કડ� છ. આપના
વા�લદ� મા �દ ઇમામ હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલામ અન
વાલેદા મા�દા નર�સ ખા� ુન હતા.
આપ આપના બાપદાદાઓની પેઠ� ઇમામે મન્�ુ ,
માઅ�ુમ, આઅલમે જમાના અને અફઝલે કાએનાત છે .
આપ બાળપણથી ઇલ્મ અને �હકમતથી ભર�ુર હત. આપને
પાંચ વષર્ની �મરમાં એવી જ �હકમત અપાઇ �ુક� હત

,

�વી �હકમત જનાબે યહ્યાને મળ� હતી અને આપ માન
પેટમાં એવી ર�તે ઇમામ �ુકરર ્ર થયા હતા �વી ર�તે હઝરત
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ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ માના પેટમાં નબી �ુક રર્ર થયા .
(કશ્�લ �ુમ્ , પા. ૧૩૦) આપ નબીયોથી બેહતર છે .
આપના બારામાં હઝરત ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમે બે�ુમાર ભિવષ્યવાણીઓ ફરમાવી છે અન
એ વાતની વઝાહત કર� છે ક� આપ ��
ુ ર સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની ઇતરત અને હઝરત ફાતેમ
ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ની ઔલાદમાંથી હશે. (�ુ ઓ
�મેઅ સગીર સી�ુતી , મસ્નદ� ઇમામે અહમદ �બન હમ્ ,
િમશ્કાત શર�.) આપે એ પણ ફરમાવ્�ું છે ક� ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામનો ��ુર આખર જમાનામાં થશે અને હઝરત
ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ તેમની પાછળ નમાઝ પઢ.
ુ ાર� પારા ૧૪, પા. ૩૦૯)
(�ુઓ સહ�હ �ખ
આ હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્મે ફરમાવ્�ું ક� ઇમામ મહદ�નો ઝ�ુર મારા ખલીફા
તર�ક� થશે અને � ર�તે દ�ને ઇસ્લામની મારા ઝર�યાથી
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શ�આત થઇ તેવી જ ર�તે એમના ઝર�યાથી તેમના પર
ખતમ થવાની મહોર માર� દ� વામાં આવશે. આપે એ વાતની
પણ ચોખવટ કર� છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ�ું ના
મારા નામ પર "મોહમ્મ ” અને એમની �ુ િ� યત માર�
�ુિ�ો યત પર "અ�ુલ કાિસમ ” હશે અને તેઓ ��રૂ થશે
ત્યાર� �ુિનયાને એવી ર�તે અદલ ઇન્સાફથી ભર� દ�શે �વ
ર�તે તેમના પહ�લાં અન્યાય અને અત્યાચારથી ભર� હ.
(�ુ ઓ �મેઅ સગીર પા. ૧૧૪, �ુસ્તદ�રક ઇમામે હા�કમ પ.
૫૨૨ અને ૬૧૪) ��રૂ બાદ તરત જ એમની બયઅત કરવી
જોઇએ. કારણ ક� તેઓ �ુદાના ખલીફા હશે.
ુ ને ઇબ્ને મા� ઉ�ુર્ કરાંચીમાં છપાએલ .
(�ન
૬૨૧)
ઇિતહાસકારો એક મત છે ક� આપની િવલાદતે બા
સઆદત �હ.સ. ૨૫૫ના શાબાન મહ�નાની ૧૫મી તાર�ખે
�ુ મ્આના �દવસે સવાર ઉગતાંની સાથે જ થઇ હતી.
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હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ
ફોઇ જનાબે હક�મા ખા� ુન�ું બયાન છે ક� એક �દવસ �ુ ં
ઇમામ હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલામની પાસે . આપે
ફરમાવ્�ું: "ફોઇમા આ� આપ અમારા ઘર� જ રોકાઇ �ઓ.
�ુદાવંદ� તઆલા આ� મને એક વા�રસ અતા કરવાનો છે . મ�
ક�ું : "કોના પેટથી

? આપે ફરમાવ્�ુ: "નર �સ ખા� ુનના

પેટથી. મારાથી �ુછાઇ જવા�ું "નર
હોવાનો કોઇ અણસાર
ફરમાવ્�ું: "ફોઇમા નર

�સના પેટમાં બચ્�ું

�ુધ્ધા નજર� પડતો નથી. આપે
�સની િમસાલ �ુસા

અલ�ય્હસ્સલામની મા �વી . � ર�તે હઝરત �ુસા
અલ�ય્હસ્સલામ પેટમાં રહ્યાની વાત આપ પેદા થયા ત જ
�હ�ર થઇ, એ જ ર�તે મારા આ ફરઝંદ પેટમાં રહ્યાની વા
એ સમયે જ �હ�ર થશે.
�ુંકમાં એ ક� �ુ ં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના ફરમાનન
માન આપીને રાત્રે તેમના ઘર� જ રોકા. અડધી રાત િવતી
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એટલે �ુ ં તહજ્�ુદની નમાઝ પઢવા �ગ. નર�સ પણ
મારા સાથે જ �ગી અને અમો બંને તહજ્�ુદની નમાઝમાં
મશ્�ુલ થઇ ગય. સવારનો વખત �બલ�ુલ ન�ક આવી
ગયો. છતાં બચ્�ું પેદા થવાના કોઇ પણ આસાર દ�ખાણા
ન�હ એટલે મારા મનમાં એ બાબતે જરા િવચાર આવ્ય. હ�
તો એ િવચાર આવ્યો ન આવ્યો ત્યાં તો ઇમ
અલ�ય્હસ્સલામનો અવાજ મારા કાને પડ , "�ઇમા ઉતાવળ
ન કરો , ��
ુ તે �ુદાના જન્મનો વખત તદ્દન નઝદ�ક.
આથી �ુ ં ઉઠ�ને નર

�સના �જ
ુ રા તરફ વળ�

, જો�ું તો

એમની હાલત બદલાએલી હતી. એમ�ું શર�ર કંપી ર�ું હ�.ું
આથી મ� તેમને માર� છાતી સાથે વળગાડ� અને �ુરએ
�ુલહોવલ્લા, ઇ�ા અન્ઝલના અને આયતલ �ુરસી પઢ�ને
એમના પર દમ કય�. �ુ ં જયાર� આ �ુરા પઢ� રહ� હતી ત્યાર�
પેટમાંથી પણ એ �ુરા પઢવાનો અવા

જ આવી રહ્યો હ.

પેટમાં � બાળક હતા તે �ુરાઓ પઢ� રહ્યા હ. ત્યાર પછ�
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મ� જો�ું ક� આખો �જ
ુ રો �ુરથી ઝળહળ� ઉઠ�ો. હવે �ુ ં જો� �ં
તો એક નવજન્મીત �ુરાની બાળક સજદામાં પડ�લા છ. મ� એ
�ુબારક અને �ુરાની બાળકને માર� ગોદમાં �ચક� લીધા.
હઝરત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે મને સાદ ક. �ઇમા મારા
ફરઝંદને માર� પાસે લાવો. �ુ ં તેમને એમની પાસે લઇ ગઇ.
આપે તેમને પોતાના ખોળામાં બેસાડ�ા અને પછ� મ�ઢામાં
પોતાની �ભ આપી દ�ધી. અને ક�ું : "અય ફરઝંદ �ુદાના
�ક
ુ મથી કંઇક વાત કરો. બાળક� આ આયત
"�બ�સ્મલ્લા�હરર્હમા િનરર. વ નોર�દો અ

,
�્ �ુ�

અલલ્લઝીનસ �ુઝએફ �ફલઅઝ� વનજઅલ�ુમ અઇમ્મતદ
વનજઅલહો�ુલ વાર� સીનની િતલાવત ફરમાવી.
�નો અથર્"શ� ક�ં �ં અલ્લાહના નામથી ક� �
રહમાન અને રહ�મ છે અમે એ લોકો પર નવા�ઝશ કરવા
ચાહ�એ છ�એ ક� �ને � ૃથ્વી પર કમઝોર બનાવી દ�વામાં
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આવ્યા છે અને અમે તેમને ઇમામ બનાવીને �ુિનયાભરના
વા�રસ ઠ�રવ�ુ.ં
ત્યાર બાદ ક�ટલાક લીલા રંગના પક્ષી
આવીને અમને ઘેર� લીધા. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે એ
પક્ષીને બોલાવીને તેને બાળકની સ�પણી કર�ને ફરમાવ્�:
"�ુદા એના બારામાં કોઇ �ક
ુ મ આપે ત્યાં �ુધી એને લઇ
જઇને તેની �હફાઝત કરો. કારણ ક� �ુદા પોતાનો �ક
ુ મ �ુરો
કર�ને જ રહ�શે. મ� ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ
�ુછ�ું : "એ પક્ષી કોણ હ�ું અને બી� પક્ષીઓ કોણ
આપે ફરમાવ્�ુ: એ પક્ષીના �પમાં �બ્રઇલ હતા અને પ
બી� પક્ષીઓ રહમતના ફ�રશ્તા . પછ� આપે ફરમાવ્�ુ:
"�ઇમા તમે આ બાળકને એની મા પાસે લઇ �ઓ ક� તેને
જોઇને એની �ખો ઠંડ� થાય અને તેઓ ગમગીન અને
રં �દા ન થાય અને એ �ણી લે ક� �ુદાનો વાયદો સાચો છે

?
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પણ ઘણા લોકો એ નથી �ણતા. પછ� એ મો�ુદ� મ સ્ઊદને
એમની માતા પાસે પહ�ચાડ� દ� વામાં આવ્ય.
આપ પેદા થયા ત્યાર� મખ�ુન અને નાફ �ુર�દા
(ખત્ના થએલા અને નાફ કપાએલ) હતા અને આપની
જમણી બા�ુ પર આ આયત ન કશ કર� લી હતી "�અ લહકકો
વઝહકલ બાતેલો ઇ �કલ બાતેલો કાન ��રૂ ા અથાર ્ત"હક
આવ્યો અને બાિતલ �ુંસાય ગયો અને બાિતલ તો �ુંસાય જ
છે .
મોહદ્દ� દ� હલ્વી શયખ અબ્�ુલ 

, મના�કબે

અઇમ્મએ અત્હારમાં લખે છે ક� જનાબે હક�મા ખા� , જયાર�
જનાબે નર �સ ખા� ુન પાસે આવ્યા ત્યાર� જો�ું ક� બાળકન
તેમણે જન્મ આપ્યો , તે નાફ કપાએલા તથા ખત્ના થએલા
હતા અને બાળકને �ના કારણે �ુસલ આપવાની જ�રત પડ�
છે તેનાથી એ પાક સાફ હતા. જનાબે હક�મા ખા� ુન બાળકને
ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામ પાસે લઇ . ઇમામ
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અલ�ય્હસ્સલામે બચ્ચાને તેડ� લી�ું અન તેની �ુકદ્દસ
ે
અને પાક �ખો પર હાથ ફ�રવ્યો અને પોતાની પિવત
ઝબાન એમના મોઢામાં આપી. જમણા કાનમાં ‘અઝાન’ અને
ડાબા કાનમાં ‘એકામત’ કહ�.
આપની િવલાદતની વાત �પાવવામાં આવી અને
�ુર� કોિશષ કરવામાં આવી ક� એની �ણ કોઇને પણ થવા
પામે નહ�.
એ જમાનાનો બાદશાહ �ુર� તાકાત સાથે આપની
તલાશમાં હતો. તલાશ પાછળ મ કસદ એ હતો ક� હઝરતે
�જ
ુ ્જતને કત્લ કર�ને �રસાલતની નસલનો ખાતેમો કર� દ�.
તાર�ખે અ�ુલ �ફદામાં છે ક� તે વખતે મોઅતઝ �બલ્લાહ
બાદશાહ હતો. તઝક�રએ ખ્વા�ુલ અઇમ્મામાં છે ક� એન
રા�ય કાળમાં ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામને ઝે
આપવામાં આવ્�ું હ�ુ. અલ્લામા િસ�ુતીની તાર��ુલ
ખોલફાના તર�ુ મામાં છે ક� એણે પોતાની સ�ા દરિમ

યાન
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પોતાના ભાઇને વલી અહદ�ના પદ પરથી હટાવી દઇને તેને
કોરડા મારવાની સ� કર� હતી અને �જ�દગીભર �લમાં �ુર�
રાખ્યો હત. ઘણા ઇિતહાસોમાં છે ક� એ વખતનો બાદશાહ
મોઅમતમદ �બન મોતવ��લ હતો. �ણે જનાબે ઇમામ
હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલામને ઝેરથી શહ�દ કય. તાર�ખે
ઇસ્લામમાં(�જ. ૧ , પા. ૬૭) છે ક� ખલીફા મોઅતમદ
કમઝોર, ફાંટાબાજ, એશપસંદ માણસ હતો. એ જ �ુસ્તકમાં
પા. ૨૯ પર છે ક� મોઅતમદ� હઝરત ઇમામ હસન અસકર�
અલ�ય્હસ્સલામને શહ�દ કયાર્ બાદ હઝરત ઇમામ મહ
અલ�ય્હસ્સલામ નકત્ કરવા પાછળ પડ� ગયો હતો.

*****
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આપ�ુ ં નસબના�ું
આપના વા�લદ પક્ષે નસબના�ું આ �ુજબ .
મોહમ્મદ �બન હસન �બન અલી �બન મોહમ્મદ �બન અલ
�બન �ુસા �બન �અફર �બન મોહમ્મદ �બન અલી �બન
�સ
ૈ �બન અલી વ ફાતેમા �બન્તે ર�ુ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લ
ુ ન
અલયહ� વ આલેહ� વસલ્લ. એટલે આપ ફરઝંદ� ર�ુલ

,

�દલબંદ� અલી, �ુર� નઝર� બ� ુલ અલયહ��સુ ્સલામ છ. ઇમામ
અહમદ �બન હમ્બલ�ું કહ��ું છે ક� આ નસબના િસલિસલામાં
જણાવેલ નામો પઢ�ને અગર કોઇ ગાંડા માણસ પર દમ
કરવામાં આવે તો તે ખાતર��ુવ્ક સાજો થઇ જશ
ર
.
આપની વાલેદાના નસબનો િસલિસલો હઝરત
શમઉન �બન હ�ુ�સુ ્સફા વસીય્યે હઝરત ઇસ
અલ�ય્હસ્સલામ �ુધી પહ�ચે . અલ્લામા મજલીસી અને
અલ્લામા �ુસી લખે છે ક� આપની વાલેદા જનાબે ન

�સ
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ખા� ુન હતા. �મ�ું એક નામ મલીકા પણ હ�.ું જનાબે
નર�સ ખા� ુન ય�ુઆના �ુત્રી હતા � રોમના કયસરન
ફરઝંદ હતા. �મના નસબનો િસલિસલો હઝરત ઇસા
અલ�ય્હસ્સલામના વસી હઝરત શમઉન �ુધી પહ�ચે .
જનાબે નર�સ ખા� ુન જયાર� તેર વષર્ની વયના હતા ત્યાર
કયસર� �મની ઇચ્છા પોતાના ભત્રી� સાથે એમની શાદ� ક
દ� વાની હતી પણ ક�ટલીક એવી �ુદરતી બાબતો પેદા થઇ
ગઇ ક� �થી કર�ને એ પોતાની ઇચ્છાને અમલી�પ આપી
શ�ો ન હતો. �તે એક એવો વખત આવી ગયો ક� હઝરત
ઇસા અલ�ય્હસ્સલ , જનાબે શમઉન , હઝરત મોહમ્મદ
�ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ

, હઝરત

અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ તથા જનાબે ફાતેમ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા  આલમે અરવાહમાં સ્ર કયસર �ુકામે
એકઠા થયા. જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ એ, નર�સ
ખા� ુનને ઇસ્લામની તલક�ન કર� અને � હઝરત
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ

મે હઝરત ઇસા

અલ�ય્હસ્સલામ મારફતે જનાબે શમઉનથી  �સ ખા� ુનને
હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલામ માટ� માંગ
લીધા. સગાઇની િવધી કર� લીધા બાદ

, હઝરત મોહમ્મદ

�ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ એક
િમમ્બર પર બેસીને  કદ પઢ�ા અને એ આનંદની મેહ�ફલ
�ુશીના વાતાવરણમાં બરખાસ્ત થ. �ની ખબર જનાબે
નર�સ ખા� ુનને સ્વપ્ના દ્વારા આપવામાં. �તે એ
વખત પણ આવી ગયો જયાર� જનાબે નર

�સ ખા� ુન

હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલામના પાસે આવ
ગયા અને આપના �ુબારક પેટથી �ુર� �ુદાનો જન્મ થય.
ુ )
(�કતાબે �લાઉલ ઓ�ન
આપ�ું નામે નામી ઇસ્મે �ગરામી ‘મોહમ્મ’ અને
મશ�રૂ લકબ "મહદ� છે . આલીમો�ું કહ�� ું છે ક� આપ�ું નામ
�ભેથી �ર� કરવાની �ુમાનેઅત (મનાઈ) છે . અલ્લામા
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મજલીસી એ વાતને ટ� કો આપતાં જણાવે છે ક� તેનો સબબ
�પો અને નામા�ુમ છે . આપ�ું નામ �ુદ મોહમ્મદ �ુસ્તફ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ

મે રાખે� ું હ�.ું �

હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મે ફરમાવ્�ું ક�
મારા બાદ મારા બાર ખલીફા �ુર� શમાંથી થશે. આપે ફરમાવ્�ું
છે ક� આખર� જમાનામાં જયાર� અત્યાચારો અને �ુરાચારોથી
�ુિનયા ઉભરાશે ત્યાર� માર� ઔલાદમાંથી"મહદ�” થશે અને
તે �ુિનયા પરથી �ુરાચાર અને અત્યાચારને �ુર કર�ને
�ુિનયાને અદલ ઇન્સાફથી ભર� દ�શ. િશકર ્ અને �ુફ્ર
�ુિનયાથી ના�ુદ કર� દ� શ.ે તે� ું નામ ‘મોહમ્મ’ અને લકબ
‘મહદ�’ હશે. હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ આસમાનથ
ઉતર�ને તેમની �ુસરત કરશે અને તેમની પાછળ નમાઝ
પઢશે. આપ દજ્�લનો વધ કરશ.

*****
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આપની �ુિ�-યત
આપની �ુ િ�-યત "અ�ુલ કાિસમ "અબા
સાલેહ” અને "અ�ુ અબ્�ુલ્લ” છે અને એ વાત પર પણ
એક મત છે ક� "અ�ુલ કાિસમ

” �ુ િ�છયત �ુદ સરવર�

કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
તજવીજ કર� લી છે .
આપના અલ્કાબ"મહદ�
"ખલ્�સ્સાલ”,

ુ
"સાહ��લ

”,

અ�્ ”,

"�જ
ુ ્જ�ુલ્લ”,

ુ અમ ”,
"સાહ��લ

"વઝઝમાન”, "અલ કાએમ ”, "અલબાક�” અને “અલ
�ુન્તઝ” છે . હઝરત દાિનયાલ નબીએ હઝરત ઇમામ
મહદ� અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદતન૧૪૨૦ વષર્ પહ�લાં
આપનો લકબ "�ુન્તઝ” કરાર દ�ધો હતો. આપ મદ�નાના
સરદાબમાં એટલે ક� તેહખાનામાં ગાયબ થઇ ગયા.
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સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમનો  રશાદ છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલા
િશકલ શબાહત (ચહ�ર� - મોહર� )

, અખ્લા, ચેહરો અને

હાવભાવ, વાતચીત અને કાય�માં મારો �ુશાબેહ (આબે�બ
ૂ )
હશે.
�ુલ્લી જ વાત છે ક� � બાળક િવલાદતના વખતે
કમાલ કર� �ુ� ું હોય અને �ની પરવ�રશ

�બ્રઇલ �વ

�ુકરર ્બ ફ�રશ્તો કરતો હોય એના �દર ત્રણ વષર્ની
�જ
ુ ્જ�ુલ્લાહની સલા�હયત પેદા થઇ ગઇ તેમાં શંકાને �ુદ
સ્થાન નથી અને તે એ �મર� બેશક �ુજ્ જ�ુલ્લાહ પોતા
પોતાની �ભે કહ� શક� છે .
અલ્લામા અદર બેલી લખે છે ક� અહમદ �બન
ઇસ્હાક અને સઅ�ુલ અસ્કર� એક �દવસ હઝરત ઇમા
હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલામ પાસે એ ખ્યાલથી આવ
હતા ક� આ� આપણે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામથી દરયાફ
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કર��ું ક� આપના પછ� �જ
ુ ્જ�ુલ્લાહ �ફલ અઝર્ કોણ 

?

જયાર� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામથી �ુલાકાત થઇ ત્યાર� હઝ
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: "અહમદ તમે � ખ્યાલ
�દલમાં લઇને આવ્યા છો �ું તમને તેનો જવાબ આ�ું �.
એટ�ું ફરમાવીને આપ આપની જગ્યા પરથી ઉઠ�ા અને
ઘરમાં ગયા. પાછા ફયાર ્ ત્યાર� આપના ખભા પર એક � જ
�ુરાની ચેહરા�ું �ુબ�ુરત બાળક હ�.ું તેની ઉમર ત્ર
વષર્ની હત. આપે ફરમાવ્�ુ: ‘મારા પછ� આ બાળક �ુદાની
�જ
ુ ્જત થશ. એ�ું નામ મોહમ્મદ અને �

િન્  યત અ�ુલ

કાિસમ છે . એ �ખઝરની �મ લાં� ુ �વન પામેલા છે અને
તેમની �મ �વન �વશે તથા િસકંદરની પેઠ� આખી �ુિનયા
પર રાજ કરશે.
અહમદ �બન ઇસ્હાક� ક�ું: "મૌલા કોઇ એવી
િનશાની બતાવો ક� �થી કાિમલ (સં� ૂણર) ઇત્મીનાન થઇ
�ય.
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આપે ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામને સંબોધીન
ક�ું : "બેટા આનો જવાબ તમે જ આપો.

’ ઇમામ મહદ�

અલ�ય્હસ્સલામ કમિસન હોવા છતાં તેમણે છટાદાર ભાષામા
ફરમાવ્�ું: "અના �જ
ુ ્જ�ુલ્લ

, અના બ�કય� ુલ્લા. "�ુ ં

અલ્લાહની �ુજ્જત �ં અને અલ્લાહના �ુકમથી બાક� રહ�વા
�ં. એક �દવસ એવો આવશે જયાર� અલ્લાહના �ુશ્મનોથી �ુ
બદલો લઇશ.
યાઅ�ુબ �બન મન્�ુ , મોહમ્મદ �બન ઉસ્મા
ઉમર�, અબી હાિશમ �અફર� તથા �ુસા �બન �અફર �બન
વહબ બગદાદ��ું બયાન છે ક� અમે હઝરત ઇમામ હસન
અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં હાજર થયા અને અર
કર� ક� "મૌલા આપના બાદ અમ્રે ઇમામત કોને સ�પાશે અન
કોણ �જ
ુ ્જતે �ુદા ઠરશ ?

િસરતે અઈમ્માહ- 1489

www.hajinaji.com

આપે ફરમાવ્�ું: મારો ફરઝંદ "મોહમ્મદ મારા
પછ� �જ
ુ ્જ�ુલ્લાહ �ફલ અઝ(જમીન પર અલ્લાહની �ુજ્)
થશે.
અમે અરજ કર� : મૌલા અમને તેમની �ઝયારત
અને દ�દાર કરાવી આપો.
આપે ફરમાવ્�ું: સામે � પડદો લટક� રહ્યો છ
તેને �ચો કરો. અમે પડદો �ચો કય� તો તેમાંથી એક પાંચ
વષર્ની �મરનો એક ઘણો જ તેજસ્વી અને �ુબ�ુરત બાળ
બાહર નીકળ્યો અને નીકળ�ને તરત જ ઇમામ હસન અસ્કર�
અલ�ય્હસ્સલામના પાસે ગયો અને તેમના ખોળામાં બેસ
ગયો.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: "મારો આ
ફરઝંદ મારા પછ� ‘�જ
ુ ્જ�ુલ્લ’ થશે. મોહમ્મદ �બન ઉસ્મા
કહ� છે ક� તે વખતે અમે ચાલીસ જણ ત્યાં હાજર હત. અમે
બધાએ આપના દ�દાર કયાર .
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હઝરત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે પોતાના
�ુબારક ફરઝંદને �દર જવા�ું ક�ુ.ં એમના ગયા પછ� આપે
લોકોને ક�ું : "આજ પછ� તમે એમને જોઇ ન�હ શકો અને
થ�ું પણ તેમજ, કારણ ક� થોડા દ�વસ બાદ ગયબત શ� થઇ
ગઇ.
અલ્લામા િતબ્ર

‘આઅલા�ુલ વરા ’ નામની

�કતાબ (પા. ૪૪૩)માં ફરમાવે છે ક� "અઇમ્માની નઝદ�ક
મોહમ્મદ અને ઉસ્માન 

કકા (ભરોસાપાત) છે પછ� તે

�કતાબના એ જ પાના પર મવ�ુફ અલ્લામા લખે છે ક
"અ�ુ હા�ન�ું કહ�� ું છે ક� મ� બાળપણમાં
ુ ઝમાન”ને જોયા છે . એમનો ચેહરો ચૌદમી રાતના
"સાહ��ઝ
ચાંદ �ટલો રોશન હતો.
અલ્લામા િતબ્રસી હઝરત માઅ�ુમીન
હવાલાથી લખે છે ક�

,

"હઝરત ઇમામ મહદ�

અલ�ય્હસ્સલ” માં ઘણા નબીઓના હાલાત અને ક��ફયતો

,
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નજર� પડ� છે અને � � બાબતો �ુ દા �ુ દા નબીઓમાં �ુ દ�
�ુ દ� નજર� પડતી હતી તે આપની વખાણને પાત્ર ઝાતમા
બધી એકત્રીત નજર� પડતી હ. દાખલા તર�ક� હઝરત
ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્ , હઝરત �ુસા અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલ

,

, હઝરત અય્�ુબ

ુ
અલ�ય્હસ્સલ, હઝરત �ુ�ફુ અલ�ય્હસ્સલ, હઝરત �ુ�સ
અલ�ય્હસ્સલામ અને હઝરત મોહમ્મદ� �ુસ્તફા સલ્લલ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના �વનને જરા બાર�ક નજર
�ુ ઓ તો આપને હઝરત �ુહ અલ�ય્હસ્સલામની લાંબ
�જ�દગી મળ� , હઝરત ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલામની પ
આપની િવલાદત �પાવી રાખવામાં આવી , આપે લોકોથી
કનારાકશ થઇ �ુપ્તવાસ લેવો પડ�. હઝરત �ુસા
અલ�ય્હસ્સલામની પેઠ�  �ૃથ્વી પરથી ઉઠ� જવાનો ભય ઉ
થયો અને એમની િવલાદતની �મ આપની િવલાદત પણ
�પી રાખવામાં આવી અને એમના માનવાવાળાઓને એમની
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ગયબતમાં સતાવવામાં આવ્ય. તેવી જ ર�તે આપના
માનવાવાળાઓને પણ સતાવવામાં આવ્ય. હઝરત ઇસા
અલ�ય્હસ્સલામની પેઠ� આપના સંબંધે લોકો વચ્ચે મતભ
પેદા થયો. હઝરત અય્�ુબ અલ�ય્હસ્સલામની પેઠ� આપ
બધી કસોટ�ઓ કરાવી લીધા બાદ �ુશાદગી હાિસલ થશે.
હઝરત �ુ�ફુ અલ�ય્હસ્સલામની પેઠ� આપ હર ખાસ અન
ુ અલ�ય્હસ્સલામની પેઠ
આમથી ગાયબ થયા. હઝરત �ુ�સ
ગયબતના બાદ આપનો ��ર
ુ થશે

ુ
, જનાબે �ુ�સ

અલ�ય્હસ્સલ તે મની કોમથી �ુવાનીમાં ગાયબ થઇને
�ુઢાપા છતાં ��ર
ુ વખતે નવ�ુ વાન હતા. તેવી જ ર�તે
આપ પણ ��ર
ુ વખતે ચાલીસ વષર્ના �ુવાન હશે અને
હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમની પેઠ� ��લ્ફકારના માલીક હ.
અલ્લામા ઇબ્ને તાઉસનો ઇરશાદ છે 
રબીઉલ અવ્વલના હઝરત ઇમામ હસન

, "૮મી
અસ્ર�
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અલ�ય્હસ્સલામની વફાત થઇ અન૯મી રબીઉલ અવ્વલથી
હઝરત �જ
ુ ્જત અલ�ય્હસ્સલામની ઇમામતની શ�આત.
એ જ કારણે આપણે ૯મી રબીઉલ અવ્વલના �દને �ુશી
મનાવીએ છ�એ.
અલ્લામા મજલીસી લખે છે ક

, "૯મી રબીઉલ

અવ્વલના �દવસે ઉમર �બન સાઅ , �ુખ્તાર� આલે મોહમ્મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના હાથ

�હમ

વાસીલ થયો.
ઉમર �બન સાઅદ ઓબય�ુલ્લાહ �બન �ઝયાદનો
િસપેહસાલાર હતો , �ના કત્ થવા બાદ આલે મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મે સં� ૂણર્ �ુશી મનાવી
હતી.
હઝરત ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલા
�હ.સ. ૨૫૯માં પોતાની વાલેદાને હજની અદાયગી માટ�
મોકલી આપ્યા હતા અને ફરમાવી દ��ું હ�ું ક

, "�હ.સ.
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જ સાલમાં આપે બધા

તબ�ર ્કાત હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામને હવાલે ક
દ�ધા હતા અને ઇસ્મે અઅઝમ વગેર� પણ િશખવી દ��ું હ�ુ.
હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામને સ�પેલા તબ�ર્કાતમ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે જમા કર�લ �ુરઆન પણ હ�ું
સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
હયાતી દરિમ યાન ના�ઝલ થ�ુ.ં એને ક્રમ અ�ુસાર જમ
કરવામાં આવેલ હ� ું અને હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
પોતાની �ખલાફત દરિમ યાન એટલા માટ� પ્રચ�લત ક�ુ�
હ� ું ક� બે �ુરઆન પ્રચ�લત થવાથી ઇસ્લામમાં તફ(ફાંટો)
પડ� જશે. આ વષર્ દરિ યાન જનાબે હઝરત નર�સ ખા� ુન
વફાત પામ્યા છે અને આ વષર્ દર

યાન આપ હઝરતે

ગયબત અખત્યાર ફરમાવ.
૨૩મી રમઝાન �હ.સ. ૨૫૮ના સરદાબમાં
પ્રવેશીને ગાયબ થઇ ગયા હ. એટલે આપ મોઅતમદની
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પોલીસના હાથમાં ન આવ્ય. એના પ્રત્યાઘાત �પે એ
હઝરત ઇમામ હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલામની બધ
બીબીઓને પકડાવી અને એ વાતની તપાસ કરાવી ક�
એમાંની કોઇ સગભાર ્ તો નથ ? અને અગર સગભાર ્ જણાય
તો એના ગભર્ને પાડ� નાખવામાં આવ

, તેવો એણે �ક
ુ મ

આપી દ�ધો હતો. એના બધા ધમપછાડા એટલા માટ� હતા ક�
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ

મે

ફરમાવેલી ભિવષ્યવાણીથી ડર�લો હતો ક� આખર� જમાનામાં
મારો એક ફરઝંદ થશે ��ું નામ મહદ� હશે. કાએનાતે
આલમના �ુળ�ુત ફ�રફારો લાવનારો હશે. વળ� તેને એ પણ
�ણવા મળ્�ું હ�ું ક� એ ફરઝંદ હઝરત ઇમામ હસન અસકર�
અલ�ય્હસ્સલામની ઔલાદમાંથી હ. એટલે જ તે આપની
તલાશ માટ� આટલા બધા ધમપછાડા માર� રહ્યો હ.
તાર�ખે ઇસ્લામ(�જ. ૧ , પા. ૩૧)માં છે ક� ઇમામ
હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત બાદ મ

મીદ�
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હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામને કત્લ કરવા મા
માણસો મોકલ્યા તો આપ સામરાર્ના સરદાબમાં ચાલ્યા ,
એહલે �ુ� તના ક�ટલાક મોટા આ�લમો પણ આ સંબધ
ં માં
શીઆઓની �મ એકમત છે . દાખલા તર�ક� �ુલ્લા �મીએ
‘શવાહ��ુ� �ુવ્વ’માં, ઇમામ અબ્�ુલ વહાબ શેઅરાનીએ
‘લવાક��લ
ુ અન્વા ’ અને ‘અલયવાક�ત વલ જવાહ�ર ’માં,
શયખ અહમદ મોહય્�ુદ્દ�ન ઇબ્ને અર

‘ફો� ુહાતે

મ��યા’માં, ખ્વા� પારસાએ ‘ફસ્�ુલખેતા’માં, અબ્�ુલ
હકક મોહ�દ્દસે દ�હલ્વ ‘�રસાલએ અઇમ્મએ તાહ�ર� ’માં,
જમા�ુદ્દ�ન મોહ�દ્દસે દહ�લ ‘રવઝ� ુલ અહબાબ ’માં, અ�ુ
અબ્�ુલ્લાહ શામી(�કતા�ુ�ા�લબના કતાર) ‘�કતા�ુિ�બ્યાન
ફ� અખ્બા�રઝઝમા ’માં, િસબ્તે ઇબ્ને ઝવ

‘તઝ�કરતે

ખ્વા�ુલ ઉમ્ ’માં, ઇબ્ને િસબાગ �ુ�દ્દ�ન અલી માલ�
ુ મો�હમ્મ ’માં, કમા�ુદ્દ�ન ઇબ્ને તલ્હા શા
‘ફો�ુ�લ
‘મતાલે�સુ ્સોઉ’માં, શાહ વલીઉલ્લાહ� ‘ફઝ�ુલમોબીન’માં
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તથા શયખ �ુલમ
ે ાન હનફ�એ ‘યનાબીઉલ મોવદ્’માં અને
બી� પણ ક�ટલાક આ�લમોએ એમજ લખ્�ું છે અને � લોકો
એમની લાંબી ઉમર માટ� નવાઈ પામે છે અને આવી લાંબી
�ુદ્દત કોઇની હોવાનો ઇન્કાર કર� છે તમને આ લોકો જવ
ે
આપે છે ક� �ુદાની �ુદરતથી કંઇ પણ અશ� નથી. �ણે
આદમને મા-બાપ વગર અને હઝરત ઇસાને વગર બાપે
પેદા કયાર . વળ� બધા અહલે ઇસ્લામ હઝરત �ખઝર
અલ�ય્હસ્સલામને તથા જનાબે ઈદર�સ અલ�ય્હસ્સલા
આ� પણ હયાત હોવા�ું માને છે અને ઈસા
અલ�ય્હસ્સલામને આસમાન ઉપર �વતા હોવા�ું માને .
તો પછ� �ુદાએ આલે મોહમ્મદમાંથી કોઇને લાંબી ઉમર
અતા કર� તો તા અ�ુ બ પામવા ��ું �ું છે
ઇસ્લામ દજ્�લના મવ�ુદ હોવાન

? વળ� અહલે

અને કયામત ન�ક

આવશે ત્યાર� તેના �હ�ર થવાની વાતને પણ માને છ.

*****
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ગયબતે ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલા
િવષે �ુિ� આ�લમોનો ઇજમાઅ
લોકો ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામના વ�ુદન
તસ્લીમ કર� છે તેમાં � િ�સ િશઆનો કોઇ સવાલ નથી. બધા
�ફરકાના આ�લમો માને છે ક� આપ પેદા થઇ �ુ�ા છે અને
મો�ુ દ છે . અમે અત્રે  િ�ે આ�લમોમાંથી અ�ુક નામો અને
� �કતાબોમાં તેમણે આ બાબતનો ઉલ્લેખ કય� છે અને તેમાં
આપેલા ઉલ્લેખનો અ�ુક ભાગ અત્રે આપીએ .
(૧) અલ્લામા મોહમ્મદ �બન તલ્હા શાફ
મતાલે�સુ ્સોઉલમાં ફરમાવે છે ક� ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામ સામર ાર્માં પેદા થયા . સામરાર ્ બગદાદથી
વીસ ફરસખ છે �ું છે . (૨) અલ્લામા અલી �બન મોહમ્મદ �બ
સેબાગ માલીક� " �કતાબે ફસ�ુલ મો�હમ્મામાં લખે છે ક�
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ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલ૧૧મા ઇમામ છે , અને
આપે પોતાના ફરઝંદ ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામન
િવલાદત એ સમયના બાદશાહના ભયથી �પી રાખી હતી.
(૩) અલ્લામા શયખ અબ્�ુલ્લાહ �બન અહમદ ખશ્શા
�ુસ્તક"તાર�ખે મવાલીદમાં છે ક� ઇમામ મહદ��ું નામ
‘મોહમ્મ’ અને �ુિ�ેયત

‘અ�ુલ કાિસમ ’ છે . આપ આખર�

જમાનામાં ��ર
ુ ફરમાવી ખો�જ (ચઢાઈ) કરશે.

(૪)

અલ્લામા મોહય્�ુદ્દ�ન ઇબ્ને અરબી હમ્બલીના
"ફો� ુહાતમાં છે ક� જયાર� �ુિનયા અન્યાય અને અત્યાચારથ
ભરાઇ જશે ત્યાર� ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ ��
ફરમાવશે. (૫) અલ્લામા શયખ અબ્�ુલ વહાબ શેઅરાનીન
�ુસ્તક"અલયવાક�ત વલ જવાહ�રમાં છે ક� ઇમામ મહદ�
૧૫મી શાબાન �હ.સ. ૨૫પમાં પેદા થયા અને આ સમયે
એટલે ક� �હ.સ. ૯૫૮માં (તેમણે �ુસ્તક લખ્�ું તે સમ)
એમની ઉમર ૭૦૩ વષર્ની છ . આ

જ વાત અલ્લામા
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બદખ્શાનીના"િમફતા�ુ ન્  �ત નામના �ુસ્તકમાં પણ
આપેલ છે . (૬) અલ્લામા અબ્�ુરર્હમાન �મી હનફ�ના �ુસ
શવાહ��ુન્  �ુવ્વતમાં છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલ
સામરાર ્માં પેદા થયા છ . એમની િવલાદત �ુપ્ત રાખવામાં
આવી છે . આપ ઇમામ હસન અસકર� અલ�ય્હસ્સલામન
હયાતીમાં જ ગાયબ થઇ ગયા છે . એ �ુસ્તકમાં િવલાદત�ું
આ�ું વણર્ન જનાબે હક�મા ખા�ુનના શબ્દોમાં આપવામા
આવ્�ું છ.

(૭) અલ્લામા અબ્�ુલ હક મોહ�દ્દસે દહ�લ્

ુ અઇમ્મામાં છે ક� ઇમામ મહદ�
�ુસ્તક"મનાક��લ
અલ�ય્હસ્સલા૧૫મી શાઅબાન �હ.સ. ૨૫૫માં પેદા થયા.
ઇમામ હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામે એમના કાનમાં અઝ
અને એકામત કહ� અને થોડા અરસા બાદ આપે ફરમાવ્�ું ક�
ુ ર ્ થઇ ગયા છે �મની પાસે હઝરત �ુસા
તેઓ મા�લકને �ુ�દ
બાળપણમાં હતા.

(૮) અલ્લામા જમા�ુદ્દ�ન મોહ�દ્

�ુસ્તક"રવઝ� ુલ અહબાબમાં છે ક� ઇમામ મહદ�
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અલ�ય્હસ્સલા૧૫મી શાબાન �હ.સ. ૨૫૫માં પેદા થયા અને
મોઅતમદ અબ્બાસીના ડરથી સામરાર્ �ુકામે સરદાબમા
લોકોની નજરોથી ગાયબ થઇ ગયા.

(૯) અલ્લામા

અબ્�ુરર્હમાન �ુફ�ના �ુસ્"િમઅર્ �ુલ અસરારમાં છે ક� આપ
હઝરત નર �સના પેટ� ૧૫મી શાબાન �હ.સ. ૨૫૫માં પેદા
થયા. (૧૦) અલ્લામા શહા�ુદ્દ�ન દોલતાબ, ‘તફસીર� બેહ ર�
મવાજ’ના �ુસ્તક"

�કતાબે �હદાય � ુસ્આદાઅમાં છે ક�

�ખલાફતે ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના ઝર�યાથી ઇમામ મહદ
અલ�ય્હસ્સલામ �ુધી પહ�ચી અને આપ જ આખર� ઇમામ .

*****
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હઝરત ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામની ગયબત અને ��ુ
�ુરઆનની રોશનીમાં
હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામની ગયબ
અને આપના મવ�ુ દ હોવાની
આપના ��ર
ુ

, તેમજ લાંબી ઉમર તથા

તથા બધા દ�નને એક કર� દ� વા સંબધ
ં ી

�ુરઆને મ�દમાં ૯૪ આયતો મો�ુ દ છે . �માંની ઘણી ખર�
આયતો આ સંબધ
ં માં હોવાની િશયા- �ુિ�બબંને પક્ષને માન
છે . આ િસવાય તે સંબધ
ં માં ઘણી મહત્વની હદ�સો પણ છ.
આપની ગયબત સંબધ
ં માં "અલીફ લામ-મીમ
ઝાલેકલ ક�તાબો લા રયબ ફ�હ� હોદલ �લલ્�ુ�ક�નલ્લઝી
ુ �બલ ગયબ છે . હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્તફ
�ુઅમે�ન
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ફરમાવે છ

,

"ઇમામ �બલ ગયબથી �ુરાદ ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામની ગયબત . નેક બખ્ત લોકો એ છે ક� �
એમની ગયબત પર સબ્ર કરશે અને �ુબારકબાદ�ને કા�બ
એ સમજદાર લોકો છે � ગયબતમાં પણ એમની મોહબ્બત
પર કાયમ રહ�શે.
(યનાબીઉલ મોવદ્દત . ૩૭૦)

*****
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આસમાની �કતાબોમાં ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામ સંબંધી ઉલ્
હઝરત દાઉદ અલ�ય્હસ્સલામની આસમાન
�કતાબ ઝ�ુર, ફસ્લ૯૭ આયત ૪માં છે ક� આખર� જમાનામાં
ઇન્સાફ માટ� � હ�સ્ત આવશે એના માથા પર વાદળાં હંમેશ
છાંયો કરતાં રહ�શે. શ

અયા પયગમ્બરના સહ�ફાની ફસ્

૧૧માં છે ક� જયાર� �ુર� �ુદાનો ��ર
ુ થશે ત્યાર� અદલ અને
ઇન્સાફનો ડંકો વાગશ. વાઘ , બકર� એક ઘાટ� પાણી પીશે.
વાઘ, બકર��ું બચ્�ું ભેગા ચરશ , વાછર�ું અને િસ�હ હળ�
મળ�ને રહ�શે , �ચ�ો અને બકર��ું બચ્�ું ભેગા ચરશ. મરઘી
અને બીલાડ� સાથે રહ�શે. �ુધ પી� ું બચ્�ું સપર્ના રાફડામા
હાથ નાખશે અને સપર્ તેને કરડશે નહ.
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એ જ સહ�ફાની ૨૭મી ફસ્લમાં છે ક� એ �ુર� �ુદા
જયાર� �હ�ર થશે ત્યાર� તલવાર વડ� બધા �ુશ્મનોથી બદલ
લેશે. આપના �હ�ર થયા બાદ �ુિનયાના �ુતો િમટાવી
દ� વામાં આવશે. ઝા�લમો અને �ુના�ફકોને ખત્મ કર� દ�વામાં
આવશે. આ ��ર
ુ થનારો કનીઝ (ન ર�સ)નો ફરઝંદ હશે.
તૌર� તના સફર� અ�મ્બયામાં છે ક� મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ ��
થશે. અને જનાબે ઇસા આસમાનથી ઉતરશે અને દજ્�લને
કત્લ કરશ. એ

જ ર�તે તે� ું સં� ૂણર્ વણર્ન ઇન્

�કતાબે

દાન્યાલ પ્ર-૧૨, ફસ્લ૯, આયત ૨૪, રોયાઅમાં આપ્�ું
છે અને તેમાં હઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની શહાદ
ુ ન
અને ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામના ��ુર તરફ ઇશારો .
હવે સવાલ બાક� રહ� છે

,

ઇમામે ઝમાન

અલ�ય્હસ્સલામની ગયબતનજ�રતનો તો તે િવષે અરજ એ
છે ક� :

(૧) આ �ુિનયાને બનાવનાર અને આલમના પેદા
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કરનાર મા�લક� એણે પેદા કર� લી મખ્�ુકની �હદાયત માટ�
એક લાખ ચોવીસ હ�ર પયગમ્બરો અને એ પયગમ્બરોન
વસીયો ઘણી મોટ� સંખ્યામાં મોકલ્યા હ. ��
ુ

ર� અકરમ

સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ એક લાખ ત્
હ�ર નવસો નવ્વા�ું પયગમ્બરના પછ� તશર�ફ લાવ્
હતા. એટલે એ �ુલ્લે નબીયોના બધા કમાલાતો �ુદાએ
તઆલાએ આપની �દર એકત્ર કર� દ�ધા હ

, બલ્ક�

આપની �દર તેમની બધી િસફતોના જલ્વા બતાવી દ�ધા
હતા, એટ�ું જ ન�હ પણ આપની ઝાતને મઝહર ઠ�રવી હતી.
આપને પણ ઝાહ�ર� (સ્�ુ) નજર� આ �ુિનયામાંથી જવા�ું
હ�,ું

એટલે આપની હયાતી દરિમ

યાન હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામને બધા કમાલોથી ભર�ુર કર� દ�ધા હ.
એટલે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના ઝાત
કમાલાતો ઉપરાંત ન બવી કમાલાતોથી પણ �ુ મતાઝ હતા.
સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
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અલ�ય્હસ્સલ એક

એવી હસ્તી હતા � અ�મ્બયાના કમાલાતની કાિમલ તસ્વ
હતા.
આપના પછ� આપના એ બધા કમાલો અને એ
બધી િસફતો આપના વસીયોમાં અને આખર� ઇમામ હઝરત
મહદ� અલ�ય્હસ્સલામમાં આ. એમના જમાનાનો બાદશાહ
તેમને કત્ કરવા ચાહતો હતો. અગર આપ કત્લ થઇ �ત
તો �ુિનયાથી અ�મ્બયા અને અવિસયા�ું નામ િનશાન પણ
�ુસ
ં ાઇ �ત અને એ બધાની યાદગાર તલવારના એક
પ્રહારથી ખત્મ થઇ �ત અને �ુદાવંદ� આલમની ઓળખ
નબીયો અને વસીયો મારફતે થઇ હતી એટલે તેનો �ઝક્ર પ
સાથે સાથે ખત્મ થઇ �. એટલે જ�રત એ વાતની હતી ક�
એક એવી હસ્તીને મહ�ઝ રાખવામાં આવે � બધા અ�મ્બય
અને અવિસયાની યાદગાર હોય અને બધા કમાલોની મઝહર
હોય.
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�ુદાવંદ� આલમ �ુરઆને મ�દમાં ઇરશાદ
ફરમાવે છે "વજઅલ્હા કલમતદ્દન બાક�યતદ્દન ફ� અ
અમે તેની (ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલ) નસ્લમાં 

લમએ

બા�કયા ઠ�રવ્યો છ. ઇબ્રાહ�મ અલ�ય્હસ્સલા નસ્ તેમના
બે ફરઝંદોથી ચાલી. ઇસ્હાક અલ�ય્હસ્સલામ અને ઇસ્મ
અલ�ય્હસ્સલ અલ�ય્હસ્સલ , ઇસ્હાક અલ�ય્હસ્સલામ
નસ્લમાંથી �ુદાવંદ� આલમે હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ
બાક� અને �વતા રાખીને આ

સમાન પર મહ�ઝ કયાર .

ઇન્સાફના તકાઝા માટ� જ�ર� હ�ું ક� હઝરત ઇસ્માઇ
અલ�ય્હસ્સલામની નસ્લમાંથી પણ એકને તે બાક� અ
�વંત રાખે અને તે પણ જમીન પર. કારણ ક� આસમાન પર
એક બાક� મો�ુ દ છે

, તેથી મહદ� અલ�ય્હસ્સલ ને �

હઝરત ઇસ્માઇલ અલ�ય્હસ્સલામની નસ્લમાંથી હતા �
�વતા અને બાક� રાખ્યા અને તેમને પણ હઝરત ઇસા
અલ�ય્હસ્સલામની �મ �ુશ્મનોના શરથી મહ�ઝ કર� દ.

િસરતે અઈમ્માહ- 1509

www.hajinaji.com

એ ઇસ્લામી સવર્માન

િસધ્ધાં છે ક� �ુિનયા

�જ
ુ ્જતે �ુદા અને ઇમામે જમાનાથી ખાલી નથી રહ� શ કતી.
(ઉ�ુલે કાફ�) એ

જમાનામાં ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલા

િસવાય કોઇ અલ્લાહની �ુજ્જત ન હોતા તેમને કત્લ ક
દ� વા માટ� �ુશ્મનો �ચા નીચા થઇ રહ્યા હતા એટલે તઓે
�પાવીને મહ�ઝ કર� દ� વામાં આવ્ય. �જ
ુ ્જતે �ુદા દ્વા
રોઝી તકસીમ થાય છે અને એમના કારણે વરસાદ પડ� છે .
કયામત�ું આવ�ું સવર્માન્ય વાત છે અન
કયામત આવવાના સંબધ
ં માં ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલા
નો �ઝક્ર બતાવે છે ક� આપની ગયબત મસ્લેહતે �ુદાવંદ�
�બના પર થઇ છે .
�ુરએ "ઇ�ાબઅન્ઝલ્ના પરથી જણાય છે ક� શબ
ક�ના ફ�રશ્તાઓ ના�ઝલ થતા રહ� છે અને ઝા�હર છે ક�
મલાએકા, પયગમ્બરો અને વસીયો પર જ ના�ઝલ થાય છ.
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામનો વ�ુદ એટલા માટ� કાય

િસરતે અઈમ્માહ- 1510

www.hajinaji.com

રાખવામાં આવ્યો છે ક� ફ�રશ્તાઓના ના�ઝલ થવાન
મતલબ �ુરો થતો રહ� અને શબે ક�માં એમના પર
ફ�રશ્તાઓનો નો�લ થઇ શક , હદ�સમાં છે ક� ક�ની રાતે
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામને સાલભરની રોઝી પહ�ચાડ
દ� વામાં આવે છે અને તે જ એની વહ�ચણી કર� છે .

*****
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ગયબતે ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલા
જફર� �મેઅની રોશનીમાં
અલ્લામા �ુલેમાન કન્દોઝી હનફ� લખે છે ક�
�ુદ�ર સૈરફ��ું બયાન છે ક� અમે અને �ુફઝઝલ �બન ઉમર
અ�ુ બશીર અબાન �બન તગલબ એક �દવસ સા�દક� આલે
મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની સેવ
ગયા તો જો�ું ક� આપ જમીન પર બેઠા છે અને આપની
�ખોમાંથી ��ુઓની ધારા વહ� રહ� છે અને આપના
મોઢામાંથી ઉદગારો નીકળ� રહ્યા . "અય મોહમ્મ , તાર�
ગયબતની ખબર મને વ્યા�ુળ બનાવી રહ� છ.
મ� અરજ કર� : "�ુદા આપની �ખોને કદ� ન
રડાવે, વાત �ું છે ? ફરમાવ્�ું: "અય �ુદ�ર મ� આ� ‘જફર�
�મેઅ’માં સવારના વખતે ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામન
ગયબતનો �ુતાલેઓ કય� છે . અય �ુદ�ર આ તે

�કતાબ છે

િસરતે અઈમ્માહ- 1512

www.hajinaji.com

ક� �માં તમામ બનાવોની ન�ધણી છે . અને કયામત �ુધી �
� બનાવો બનવાના છે તે બધા એમાં આપવામાં આવ્યા છ.
અય �ુદ�ર મ� એ

�કતાબમાં જો�ું છે ક� અમારા વંશમાંથી

ઇમામ મહદ� થશે અને પછ� તેઓ ગાયબ થઇ જશે. એમની
ગયબત તેમજ એમની �મર લાંબી હશે. એમની ગયબતમાં
મોઅિમન �ુસીબતોમાં �ુબ્તેલા રહ�શે તેમજ તેમની કસોટ�ઓ
થતી રહ�શે. વળ� ગયબતમાં ઢ�લ થવાથી એમના �દલમાં
શંકાઓ પેદા થશે. પછ� આપે ફરમાવ્�ું: "અય �ુદ�ર

!

સાંભળો, એમની િવલાદત હઝરત �ુસા અલ�ય્હસ્સલામન
િવલાદતની પેઠ� થશે અને એમની ગયબત હઝરત ઇસા
અલ�ય્હસ્સલામની પેઠ� થશે તેમજ એમના ��ુરની હાલ
હઝરત �ુહ અલ�ય્હસ્સલામની હાલત �વી રહ�શે અન
એમની �મર હઝરત �ખઝર �ટલી હશે.
(યનાબીઉલ મોવદ્)

*****
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ગયબતે �ુગરા અને �ુબરા તથા
આપના એલચીઓ
આપની ગયબતના બે પ્રકાર હ. એક

ગયબતે

�ુગરા અને બી� ગયબતે �ુબરા. ગયબતે �ુગરાની

�ુદ્

૭૩ થી ૭૫ વષર્ની હત. ત્યાર બાદ ગયબતે �ુબરા શ� થઇ
ગઇ. ગયબતે �ુગરાના જમાનામાં આપનો એક નાયબે ખાસ
રહ�તો હતો. �ની દ� ખર� ખ હ�ઠળ તંત્ર ચાલ�ું હ�.
સવાલ,જવાબ, �ુમ્, ઝકાત અને બી� �ુદ્દાઓ એમના દ્વ
તય કરવામાં આવતા હતા. ખાસ (તાબાના) ખાલસા
પ્રદ�શોમાં એમની િસફા�રશ અને ઝર�યાથી એલચીઓ �ુક રર
કરવામાં આવતા હતા.
સૌથી પહ�લાં � સાહ�બને નાયબ બનવાની
સઆદત નસીબ થઇ તેમ�ું �ુબારક નામ ઉસ્માન �બન સઇદ
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ઉમર હ�.ું આપ હઝરત ઇમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલા
અને હઝરત ઇમામ

હસન અસ્કર� અલ�ય્હસ્સલામના ખ

િવ�ા�ુ અને �ુ�ખ્લસ અસ્હાબમાંથી હ. આપનો સંબધ
ં
બની અસદના કબીલાથી હતો. આપ સામરાર ્ના અસ્કર નામ
ગામડાના રહ�વાસી હતા. વફાત બાદ આપને બગદાદમાં
હબ્લા દરવા� પાસે આવેલી મ�સ્જદમાં દફન કરાયા .
આપની વફાત બાદ આ અઝીમ

મં�ઝલત, આ

મહાન અને ગૌરવશાળ� પદ પર આપના ફરઝંદ હઝરત
મોહમ્મદ �બન ઉસ્માન �બન સઇદની િનમ�ૂંક . એમની
�ુિ�દયત અ�ુ �અફર હતી. એમણે એમની વફાતના બે
મહ�ના પહ�લાં પોતાની કબર ખોદાવી હતી. આપ�ું કહ�� ું હ� ું
ક� �ુ ં આ કામ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના કહ�વા �ુજબ કર
રહ્યો . �ુ ં મારા મોતના સમયથી વાક�ફ થઇ �ુ�ો �ં.
એમની વફાત જમાદ�લ અવ્વલ �.સ. ૩૦૫માં થઇ અને
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પોતાની માની કબર પાસે �ુફાના દરવા� પાસે રસ્તાની
ન�ક દફન થયા છે .
એમની વફાત બાદ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામન
�ક
ૈ �બન રવ્ આ અઝીમ મન્સબ પર
ુ મથી હઝરત �સ
ુ ન
ફાઇઝ થયા. �અફર �બન મોહમ્મદ �બન ઉસ્માન સઇદ�ુ
કહ�� ું છે ક� મારા વા�લદ મોહમ્મદ �બન ઉસ્માન સામે હઝર
�સ
ૈ �બન રવ્ના સંબધ
ં માં ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને
ુ ન
સંદ�શો પહ�ચાડ�ો હતો ક� આ મન્સબની �ઝમ્મેદાર� તેમન
સ�પવામાં આવે. હઝરત �સ
ૈ �બન રવ્ની �ુિ��યત અ�ુલ
ુ ન
કાિસમ હતી. તે મોહલ્લા નવબખ્તના રહ�વાવાળા હ. આપ
ખાનગી ર�તે દર� ક ઇસ્લામી �ુલ્કોનો પ્રવાસ કરતા રહ
હતા. તે બંને �ફરકાઓમાં િવ�ા�ુ સાલેહ અને અમીન તર�ક�
ક�ુલ રખાયા છે . એમની વફાત શાબાન �હ.સ. ૩૨૬માં થઇ
છે . તેઓ �ુફાના નવબખ્ત મોહલ્લામાં દફન થયા .
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એમની વફાત બાદ હઝરત અલી �બન મોહમ્મદ
અસ્સમર� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના �ુકમથી આ ઓહદા
�બરાજમાન થયા હતા. એમની �ુિ�મયત અ�ુલ હસન હતી.
આપ આપના ઓહદાની ફરજો અદા કર� રહ્યા હતા એવામા
આપનો વખત ન�ક આવ્યો ત્યાર� ઈમામ અલ�ય્હસ્સલા
કહ�વામાં આવ્�ું ક�"આપ આપના માટ� નાયબનો ઇન્તેઝામ
કરો. આપે ફરમાવ્�ું: "ભિવષ્યમાં એ િસલિસલો કાયમ રહ�શે
ન�હ.
�ુલ્લા �મી પોતાના �ુસ્તક શવાહ� �ુ� ે�ુવ્વત
પા. ૨૧૪ પર લખે છે ક� મોહમ્મદ અસ્સમર�ના ઇન્તેકાલ
૬ �દવસ પહ�લા ઇમામ અલય�હસ્સલામ�ું એક ફરમાન
"ના�હયએ �ુકદ્દસા બહાર પડ�. તેની �દર તેમની વફાત
અને એલચીઓનો િસલિસલો ખતમ કર� દ�ધાની વાત
જણાવેલી હતી. ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામના કાગળમા
આ �ુળ શબ્દો હત.
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�બ�સ્મલ્લા �હરર્હમા િનરર
"અય અલી �બન મોહમ્મદ �ુદાવંદ� આલમ
તમારા બારામાં તમામ ભાઇઓ અને દોસ્તોને અજર� જમીલ
અતા ફરમાવે. તમે છ �દવસ બાદ વફાત પામવાના છો. તમે
તમારો બંદોબસ્ત કર� લો અને આઈન્દા માટ� તમારો કો
નાયબ તલાશ ન�હ કરતા, કારણ ક� ગયબતે �ુ બરા અમલમાં
આવી �ુક� છે અને હવે "ઇઝને �ુદા વગર મારો ��ર
ુ
ના�ુમ્ક� છે . આ ��ર
ુ ઘણો લાંબો કાળ િવત્યા બાદ થશ.
કહ�વાનો મતલબ એ ક� ૬ �દવસ િવત્યા બાદ
હઝરત અ�ુલ હસન અસ્સમર�૧૫મી શાબાન �હ.સ. ૩૨૯માં
વફાત પામ્યા અને ત્યાર બાદ કોઇ પણ ખાસ એલચી �ુક રર
કરવામાં આવ્યો નથ. અહ�થી આપની ગયબતે �ુ બરા શ�
થઇ ગઇ.
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ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામન
ગયબત બાદ
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામની ગયબત �ુદાવંદ
આલમના �ક
ુ મથી ખાસ મહ�રબાની�પે અમલમાં આવી હતી.

આપ �ુદાઇ �ખદમતમાં મશ્�ુલ થઇ ગયા અને ગાયબ થવા
બાદ દ�ને ઇસ્લામની �ખદમત શ� ફરમાવી દ�ધી એટલે ક�
�ુસલમાનો, મોઅિમનો વગેર�ના કાગળોના જવાબો આપવા ,
જ�રતના વખતે એમ�ું માગર્દશર્ન કર� , એમને સાચો માગર્
દ� ખાડવો વગેર� કામો અને ફરજો અદા કરવા�ું આપે શ�ં કર�
દ��ુ.ં ગયબતે �ુગરાના જમાનામાં આપ એલચીઓ મારફતે
આડકતર� ર�તે ક� સીધી ર�તે જ�ર� �ખદમતો ��મ દ� તા

હતા, પરં � ુ ગયબતે �ુબરાના જમાનામાં સીધી ર�તે ��મ
આપવા�ું શ� ક�ુ.�

*****
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આપે �હ.સ. ૩૦૭માં હજર� અસ્વદને
નસબ કર�ું
અલ્લામા અરબલી લખે છે ક�

�સ
ૈ �બન રવ્
ુ ન

અ�ુલ કાિસમની નયાબતના દૌરમાં �અફર �બન મોહમ્મદ
�બન કો�ુયા હજના ઇરાદાથી બગદાદ ગયા અને બગદાદથી
મકકા મોઅઝઝમા હજ કરવા જવા�ું તેમણે નકક� કર� � ું હ�.ું
પણ બગદાદ પહ�ચીને તે સખ્ત �બમાર પડ� ગય

, એ જ

જમાનામાં એમણે સાંભળ્�ું ક� કરામતાએ હજર� અસ્વદ કાઢ
નાખ્યો છે અને તે �

�સ્ત કર�ને પાછો તેની જગ્યા

બેસાડવાના છે . �અફર �બન મોહમ્મદ

�કતાબોમાં પઢ�

�ુક�લા હતા ક� હજર� અસ્વદ માત્ર નબી ક� ઇમા જમાના જ
નસબ કર� શક� છે , �વી ર�તે પહ�લા � હઝરત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ

મે નસબ કય� હતો

, પછ�
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જમાનામાં ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન

અલ�ય્હસ્સલામે નસબ કય� હ. એમના આ જ્ઞાનને કારણ
એક કાગળ લખીને પોતાના એક "કરમ ફમાર ્ ઇબ્ને હશ્શામ
આપ્યો ક� � સાહ�બે હજર� અસ્વદ નસબ કર� તેને આપ.
હજર� અસ્વદને એની જગ્યાએ બેસાડવા લોક
પ્રયત્ન કર� રહ્યા હતા પણ એ �સ્થર થતો. ત્યાં તો
એક �ુબ�ુરત �ુવાન સામેથી આવ્યા અને આવીને તેને
સરખી ર�તે બેસાડ� દ�ધો , અને તે પોતાની જગ્યાએ �સ્થ
થઇ ગયો. જયાર� તે ત્યાંથી રવાના થયા ત્યાર બાદ હશ્શ
એમની પાછળ ગયો. રસ્તામાં આપ પાછા ફયાર્ અને ક�ુ:
"� ું �અફર �બન મોહમ્મદનો કાગળ મને આપી દ. એણે
મને �ુછ�ું છે ક� એ �ાં �ુધી �વતો રહ�શે ? તો એમને તમે
કહ� દ� જો તે હ� ૩૦ વષર્ �ુધી �

શે એટ�ું કહ�ને આપ

ગાયબ થઇ ગયા. ઇબ્ને હશ્શામે બગદાદ જઇને આખો �કસ્
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�અફરને કહ� સંભળાવ્ય. �ુંકમાં �અફર ત્યાર પછ�૩૦
વષર્ �વતા રહ.
અલ્લામા અબ્�ુરર્હમાન �ુલ્લા �મી લખે છે
ઇસ્માઇલ �બન હસન હરકલી નામે એક માણસ ક� �
�હલ્લાના પરામાં રહ�તો હતો તેની �ંઘ પર એક ઝખમ
(�ુમ�ુ)ં નીકળ� આવ્�ુ. ઝખમ વસંત ૠ� ુમાં થ�.ું એણે
�ુિનયાભરના તબીબોના ઇલાજ કયાર ્ પણ ઝખમ સા�ં થ�ું ન
હ�.ું એ એક �દવસ પોતાના �ુત્ર શમ્�ુદ્દ�નને લઇને
રઝીઉદ્દ�ન અલી �બન તાઉસના પાસે ગ. એમણે પણ ઘણી
કોિશશ કર� , પણ કોઇ પણ ઇલાજ કારગર ન થયો. એક
ઇલાજ નશ્તર �ુકવાનો હતો પણ ઝખમ અકહલ રગ પર
હ�.ું એટલે નશ્તર �ુક� શકાય તેમ ન હ�ુ , કારણ ક� તબીબી
મત હતો ક� તેમાં �ન�ું જોખમ છે . એટલે છે લ્લે નકક� થ�ું
ક� ઇલાજ અશ� છે .
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ઇસ્માઇલ�ું કહ��ું છે ક� જયાર� �ું ઇલાજથી તદ્
નાઉમ્મીદ થઇ ગયો એટલે છેવટની કોિશશ તર�ક� સામરાર્ન
ુ અમ્ર તરફ નજ
સરદાબ પાસે ગયો અને હઝરત સાહ��લ
લંબાવી. એક રાત્રે દજલા નદ�એથી નાઇને ઘર તરફ પાછ
ફર� રહ્યો હતો ત્યાર� રસ્તામાં ચાર 

સવાર માર� નજર�

પડ�ા. તેમાંના એક� માર� પાસે આવીને મારા ઝખમ પર હાથ
ફ�રવ્ય. હાથ ફ�રવતાંની સાથે મા�ં ઝખમ સા�ં થઇ ગ�ુ.ં મને
તેથી તાઅ�ુ બી થઇ, મારા ચહ�રા પર પણ તાઅ�ુ બીના ભાવ
જોઇને એ સવારોમાં એક સફ�દ દાઢ�વાળા સાહ�બે ક�ું :
"તાઅ�ુ બ ન થા , તારા ઝખમને સા�ુ કર� દ� નાર ઇમામ
મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ . એ સાંભળ�ને મ� આપના કદમને
બોસો આપ્યો અને તે લોકો ગાયબ થઇ ગય.
(શવાહ��ુ�ો �વુ ્વત પ. ૨૧૪)

*****
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ઇસ્હાક �બન યાઅ�ુબના નામે ઇમામે
અસ્ નો કાગળ
અલ્લામા િતબ ,

મોહમ્મદ �બન યાઅ�ુબ

�ુલયનીના હવાલાથી લખે છે ક� ઇસ્હાક �બન યાઅ�ુબ

,

મોહમ્મદ �બન ઉસ્માન ઉમર� મારફતે હઝરત ઇમામ મહદ
અલ�ય્હસ્સલામની સેવામાં એક કાગળ મોકલ. �માં ક�ટલાક
સવાલો �ુછેલા હતા. એ બધા સવાલોના જવાબ આપે
પોતાના હસ્તાક્ષરોમાં આપ્યા. � આ �ુજબ છે : (૧) �
અમારો �ુન્ક�ર છે તે અમારામાંથી નથ.

(૨) મારા

અઝીઝોમાંથી � મારો િવરોધ કર� છે એમની િમસાલ �ુહ
અલ�ય્હસ્સલામના �ુત્ર અને �ુ�ુફ અલ�ય્હસ્સલામના
�વી છે . (૩) �કાઅ અથાર ્ત જવ�ું શરાબ પી�ું હરામ છ . (૪)
અમે તમારો �ુમ્સનો માલ એટલા માટ� ક�ુલ કર�એ છ�એ ક�
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તમે પાક થઇ �ઓ અને અઝાબથી ન�ત હાિસલ કર� શકો.
(૫) મારા ��ર
ુ કરવા ન કરવાનો તાઅલ્�ુક �ુદા સાથે છ.
� લોકો ��ર
ુ નો વખત �ુકરર ્ર કર� છે તે ગલતી પર છે અને
�ુ �ું બોલે છે .

(૬) � લોકો એમ કહ� છે ક� ઇમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ કત્લ નથી થયા તે ક , �ુ ઠા અને �ુમરાહ
છે . (૭) તમામ બનનારા બનાવો અને હાદ� સાઓની બાબતમાં
મારા એલચીઓ પર ભરોસો કરો એ લોકો મારા તરફથી
તમારા માટ� �જ
ુ ્જત છે અને �ું �ુજ્ જ�ુલ્લાહ. (૮) મોહમ્મદ
�બન ઉસ્મા , અમીન અને િવ�ા�ુ છે . અને તેમ�ું લખાણ
મા�ં લખાણ છે .

(૯) મોહમ્મદ �બન અલી મહ�રયાર

અહવાઝી�ું �દલ ઇન્શાઅલ્લાહ ઘ�ું સાફ થઇ જશે અન
તેમની બધી શંકાઓ �ુર થઇ જશે.
મહ�નતા�ું ક� �ક�મત હરામ છે .

(૧૦) ગાનાર��ું

(૧૧) મોહમ્મદ �બન શાદાન

�બન નઇમ અમારા િશઆઓમાંથી છે . (૧૨) અ�ુલ ખેતાબહ
મોહમ્મદ �બન અબી ઝયનબ અજદઅ મલઉન છે અને તેને
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માનવાવાળા પણ મલઉન છે . �ુ ં અને મારા બાપદાદાઓ
તેનાથી અને તેના બાપદાદાઓથી હંમશ
ે ા બેઝાર રહ્યા છ.
(૧૩) � લોકો અમારો માલ ખાય છે તે પોતાના પેટમાં આગ
ભર� રહ્યા .
હલાલ છે .

(૧૪) �ુમ્સ અમારા સાદાત શીયાઓ માટ�

(૧૫) � લોકો દ�ને �ુદામાં શંકા કર� છે તે

પોતાના �ુદ �ઝમ્મેદાર છ. (૧૬) માર� ગયબત શા માટ� થવા
પામી એ વાત �ુદાની મસ્લેહત સાથે સંબંધ ધરાવે છ. તેના
બારામાં સવાલ કરવો બેકાર છે . મારા બાપદાદાઓ
�ુિનયાવાળાઓના ફાંસામાં ( િશકં�) હંમેશા ફસાએલા રહ્ય
છે , પણ �ુદાએ મને એ ફાંસાથી બચાવી લીધો છે . �ુ ં જયાર�
��ર
ુ થઇશ ત્યાર� તદ્દન આઝાદ હ.

(૧૭) ગયબતના

જમાનામાં મારાથી શો લાભ છે ? એ સંબધ
ં માં એટ�ું સમ�
લે� ું બસ છે ક� માર� ગયબતની િમસાલ વાદળમાં �પાએલા
�ુરજ �વી છે . �ુ ં િસતારાઓની �મ � ૃથ્વીવાસીઓ માટ�
અમાન �ં. તમે લોકો ગયબત અને ��ર
ુ ને લગતા
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સવાલોનો િસલિસલો બંધ કરો. અને �ુદાવંદ� આલમની
બારગાહમાં �ુઆ કરો ક� એ વહ�લી તક� મારા ��ર
ુ નો �ક
ુ મ
કર� . અય ઇસ્હાક તમારા પર અને એ લોકો પર મારા સલામ
હો ક� �ઓ �હદાયતના પગલે ચાલે છે .
ુ વરા-૨૫૮)
(અઅલા�લ

*****
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શયખ મોહમ્મદ �બન મોહમ્મદન
નામ પર ઇમામે જમાનાનો ગીરામી
પત
આ�લમો�ું બયાન છે ક� હઝરત ઇમામ

અસ્

અલ�ય્હસ્સલામે જ શયખ �ુફ�દ અ�ુ અબ્�ુલ્લાહ મોહ
�બન મોહમ્મદ �બન નોઅમાનના નામ પર એક કાગળ
મોકલાવ્ય. કાગળમાં આપે શયખ �ુફ�દની મદહ ફરમાવી
અને ઘણાખરા બનાવોથી આપને આગાહ ફરમાવ્ય. આપના
એ �ક�મતી કાગળનો તર�ુ મો આ છે :
મારો નેક �બરાદર અને લાયક મો�હબ

, તમારા

ુ હાિસલ
પર મારા સલામ હો , તમને દ�ની મામલામાં �ુ�સ
છે અને તમે અમારા બારામાં કાિમલ યક�ન રાખો છો. અમે
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એ �ુદાની તાર�ફ કર�એ છ�એ �ના િસવાય કોઇ માઅ�ુદ
નથી અને દો�દ મોકલીએ છ�એ હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્ત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પર અને તે
આલે પાક અલ�ય્હસ્સલામ  , અમાર� દોઆ છે ક� તમાર�
દ�ની તૌફ�ક હંમશ
ે ા કાયમ રાખે અને તમને હંમશ
ે ા હકની
�ુસરત તરફ સદા મોતવજ્�હ રાખ. તમે અમારા બારામાં
સાચી વાતો કહ�તા રહ્યા છો અને િસદક બયાની કરતા રહ
છો. �ુદા તમને તેનો અજર અતા ફરમાવે. તમે અમાર� સાથે
પત્ર વ્યવહારનો � િસલિસલો કાયમ રાખ્યો છે અને દોસ્
લાભ પહ�ચાડ�ો એ વખાણને લાયક છે . અમાર� દોઆ છે ક�
�ુદા તમને �ુશ્મનોના �ુકાબલામાં કામયાબ રાખ.
હવે જરા થોભો , અને અમે તમને કહ�એ છ�એ
તેના પર અમલ કરો. જો ક� અમે ઝા�લમોના ઇમ્કાનોથી �ુર
છ�એ, છતાં પણ અમારા માટ� એ �ુદા કાફ� છે �ણે અમને
અમારા િશયા મોઅમેનીનની બેહતર� માટ� ઝર�યા દ� ખાડ�ા
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છે . �યાં �ુધી �ુિનયાની દોલત ફાસીકોના હાથમાં રહ�શે

,

અમને તમાર� ખબરો પહ�ચતી રહ�શે. તમારા મામલાઓ
સંબધ
ં ી કોઇ પણ વાત અમારાથી �પી ન�હ રહ�. અમે એ
લગઝીશો �ણીએ છ�એ � લોકોથી પોતાના �ુવ્જો િવ
ર
ધ્
�હ�ર થઇ રહ� છે . (કદાચ આથી આપે આપના કાકા �અફર
તરફ ઇશારો કય� છે ) તેમણે પોતાના અહદોને (વચનોને)
પોતાની પીઠ પાછળ નાખી દ�ધેલ છે . �ણે ક� તેઓ કંઇ

જ

�ણતા નથી. છતાં અમે તેમની �ટછાટોને છોડ� દ� વાના
નથી ક� ન તેમની યાદને �ુલાવી દ� વાના છ�એ. અગર એમ
થતે તો એમના પર �ુસીબતો ના�ઝલ થઇ જતે. તેથી તમે
એમને કહો ક� �ુદાથી ડરો અમ્ર અને ન�હની �હફાઝત કર
અને અલ્લાહ પોતાના �ુરને કાિમલ કરવાનો જ છ. ચાહ�
કાફરો ક�ટલીય કરાહત ક�મ ન કર� . ત�કય્યાને પકડ� રાખ. �
�ુદાની મર�ને રસ્તે ચાલશે �ું તેની ન�તનો ઝામીન �.
આ વષ� જમા�દલ ઉલાનો મહ�નો આવશે તો એમાં �
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બનાવો બનશે તેનાથી ઇબ્રત હાિસલ કર. તમારા માટ�
આસમાન અને જમીનથી રોશન િનશાનીઓ �હ�ર થશે

,

ઇરાકની �દર �ુ�સ્લમ લોકો � :ખ અને સંકટોમાં સપડાશે.
તેમની બદઆમા�લયોના કારણે �રઝકમાં તંગી થઇ જશે.
ત્યાર બાદ �ઝલ્લત અને �ુસીબત શર�રોની હાલાક� પછ� �ુ
થઇ જશે , નેક અને પરહ�ઝગાર લોકો �ુશ થઇ જશે. લોકોને
જોઇએ ક� તેઓ એવા કામ કર� �ના કારણે અમારા �દલમાં
તેમના માટ� મોહબ્બત વધ. એ �ણ�ું જોઇએ ક� જયાર� મોત
અચાનક આવી જશે ત્યાર� તૌબાનો દરવાજો બંધ થઇ જશે
અને �ુદાઇ કહ�રથી ન�ત ન�હ મળે . �ુદા તમને નેક� પર
કાયમ રાખે અને તમારા પર રહમત ના�ઝલ કર� .
મારા મત �ુજબ આ કાગળ ગયબતે �ુબરાના
વખતનો છે . કારણ ક� શયખ �ુફ�દનો જન્મ૧૧મી ઝીલ્કાદ
�હ.સ. ૩૩૬માં થયો અને વફાત ૩� રમઝાન �હ.સ. ૪૧૩માં
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થઇ અને ગયબતે �ુગરા ૧૫મી શાબાન

, �હ.સ. ૩૨૯માં

ખતમ થઇ છે .
અલ્લામા કબીર હઝરત શહ�દ� સા�લસ �ુ�લ્લા
�ુસ્તર� મ�લે�ુલ મોઅમેનીનમાં લખે છે ક� અલ્લામા શય
�ુફ�દના ઇન્તેકાલ પછ� ઇમામે જમાના અલ�ય્હસ્સલામે ત
શેઅર મોકલ્યા � મર�ુમની કબ્ર પર કોતર�લ.

*****
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�ઓએ ગયબતે �ુગરામાં ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને જોયા છે તેમન
નામો
ચાર ખાસ વક�લો અને સાત સામાન્ય વક�લો
િસવાય � લોકોએ ઇમામે

અસ્અલ�ય્હસ્સલામને જોય

તેમાંના થોડાક નામો આ છે :

(બગદાદના રહ�વાસીઓ) (૧)

અ�ુલ કાિસમ �બન રઇસ (૨) અ�ુ અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને ફ�
(૩) મસ���બાખ

(૪-૫) અહમદ અને મોહમ્મદ હસનના

ુ ફરા (૮)
ફરઝંદો (૬) ઇસ્હાક કાિતબ નવબખ્ (૭) સાહ��લ
સાહ��સુ ્�ુર ર્િતલ મખ્�ુ (૯) અ�ુલ કાિસમ �બન અબી
જલીસ

(૧૦) અ�ુ અબ્�ુલ્લાહ

અબ્�ુલ્લાહ -�ુ નદ
ે �

લ્ન્દ�

(૧૨) હા�નલ ફરાઝ

(૧૧) અ�ુ
(૧૩)
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અલયનલી (હમ્દાનન) (૧૪) મોહમ્મદ �બન કશ્મ

(૧૫)

(દ��રુ ના રહ�વાસીઓમાંથી)

(૧૬)

�અફર �બન હમ્દાન

હસન �બન હરાવન (૧૭) અહમદ �બન હરાવન (ઇસ્ફ�હાનથ)
(૧૮) ઇબ્ને બાઝ શાલા(ઝમીરથી) (૧૯) ઝયદાન (�ુમથી)
(૨૦) હસન �બન નસર (૨૧) મોહમ્મદ �બન મોહમ્મ (૨૨)
અલી �બન મોહમ્મદ ઇસ્હા
(૨૪) હસન �બન યાઅ�ુબ

(૨૩) મોહમ્મદ �બન ઇસ્હા
(૨૫) કસમ �બન �ુસા

(૨૬)

કસમ �બન �ુસાના ફરઝંદ (૨૭) ઇબ્ને મોહમ્મદ �બન હા�
ુ �સ
(૨૮) સાહ��લ
ુ ાત

(૨૯) અલી �બન મોહમ્મદ

મોહમ્મદ �બન યાઅ�ુબ �ુલયની
અરર ્કાઅ(કઝવયન)

(૩૨) િમરવાસ

(૩૦)

(૩૧) અ�ુ �અફર
(૩૩) અલી �બન

અહમદ (ફારસ) (૩૪) અલ મજ�હ (શહઝોર) (૩૫) ઇબ્�ુલ
જમાલ (�ુ�ુસ)

(૩૬) મજ�હ (મવર)

ુ
(૩૭) સાહ��લ

ુ માલે વ�ર� કકિતલ બયઝા (૩૯)
અલ્ફદ�નાર (૩૮) સાહ��લ
અ�ુ સા�બત (નેશા�ુર) (૪૦) મોહમ્મદ �બન શોઅયબ �બન
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સાલેહ (યમન) (૪૧) ફઝલ �બન યઝીદ

(૪૨) હસન �બન

ફઝલ (૪૩) �અફર� (૪૪) ઇબ્�ુલ અજમી૪૫. શમશાતી
ુ મૌ�ુદયન (૪૭) સાહ��લ
ુ માલ (૪૮)
(િમસર) (૪૬) સાહ��લ
અ�ુ રઝા (નસીબયન) (૪૯) અ�ુ મોહમ્મદ ઇબ્�ુલ વજન
(અહવાઝ) (૫૦) અલ હસની.

*****
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�ઝયારતે ના�હયા અને ઉ�ુલે કાફ�
ગયબતે �ુગરાના જમાનામાં ના�હયા �ુકદ્દસમાંથ
એક એવી �ઝયારત �હ�ર થઇ ક� �ની �દર કરબલાના
બધા શહ�દોના નામ અને તેમને શહ�દ કરનાર કાિતલોના
નામ આપેલા છે . આ �ઝયારતને ના

�હયા �ુકદ્દસ�ું ના

આપવામાં આવ્�ું છ , અને તે "�ઝયારતે ના

�હયા” ના

નામથી મશ્�ૂર છ. એવી જ ર�તે એમ પણ કહ�વામાં આવે છે
ક� ઉ�ુલે કાફ� ક� � હઝરત સે

ક� ુલ ઇસ્લામ અલ્લામ

�ુલયની (વફાત �હ.સ. ૩૨૮) એ ૨૦ વષર્ની મહ�નત પછ�
સંપા�દત કર� લ

�કતાબ છે . તે જયાર� ઇમા

મે

અસ્

અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમાં પેશ કરવામાં આવી તો આપ
ફરમાવ્�ુ, "હાઝા કા�ફન લે શીઅતેના ” તે અમારા િશઆ
માટ� �ુરતી છે . �ઝયારતે ના�હયાની તવસીક (ખર� હોવાની
ખાત્) ઘણા આ�લમોએ કર� છે . આ તવસીક કરનાર
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આ�લમોમાં અલ્લામા િતબ્રસી અને અલ્લામા મજલીસી
છે . દોઆએ સબાસબ પણ આપથી �રવાયત કરવામાં આવી
છે .

*****
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ગયબતે �ુબરામાં ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલ
હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલ

, હઝરત ઇ��સ

અલ�ય્હસ્સલ, હઝરત ઇલ્યાસ અલ�ય્હસ્સલામ અને હઝ
�ખઝર અલ�ય્હસ્સલામની �મ ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સ
પણ હયાત અને બાક� છે અને દજ્� , યા�ુ જ-મા�ુ જ અને
ઇબ્લીસ લઇન પણ એમ તો હયાત છ. આ બધાના મરકઝી
�ુકામો મો�ુ દ છે �યાં તેઓ રહ� છે . દાખલા તર�ક� હઝરત
ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ ચોથા આસમાન 

, હઝરત ઇ��સ

અલ�ય્હસ્સલામ�જતમાં, (�ુરઆને મ�દ) હઝરત ઇલ્યાસ
અને હઝરત �ખઝર અલ�ય્હસ્સલામ મજમઉલ બહરય(બે
સ�ુ�ના સંગમ)માં એટલે ક� રોમ અને ફારસના સ�ુ�ોના
સંગમના પાછલા ભાગમાં આવેલ બે પહાડોની વચ્ચે પાણીના
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મહ�લમાં, દજ્�લ બ�ાલ િતબ્રસ્તા , ઇબ્લીસ �ુિનયા�ું
ઘડતર થઇ ર�ું હ� ું ત્યાર� તેના પાયતખ્ત �ુલતાનમા
(�કતાબે ઇરશાદ-અલ્લામા

આ�ું)

હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામનો પણ કો
મરકઝી �ુકામ હોવો જ�ર� છે . �યાં આપ તશર�ફ ફરમા હોય
અને ત્યાંથી આખી કાએનાતના કામો અને તે �ગેની પોતાની
ફરજો ��મ આપતા હોય , એટલા માટ� લખવામાં આવે છે
ક� ગયબતના જમાનામાં એક �રવાયત �ુજબ હઝરત ઇમામ
મહદ�

અલ�ય્હસ્સલા જઝીરએ

�ખઝરા અને બેહર�

અબયઝમાં પોતાની ઔલાદ અને અસ્હાબ સાથે કયામ ફરમા
છે અને ત્યાંથી બધા કામો ��મ આપતા રહ� છે અને દર�ક
જગ્યાએ �ય આવે છ. આ જઝીરો રાજધાની ઉન્�ુ�ુસ
(સ્પેઇ)ના દ �રયા વચ્ચે આવેલ છ. આ ટા�ુ આબાદ અને
માણસોની આબાદ�વાળો પ્રદ�શ . આ દ�રયાના બંદર
�કનારા પર એક ગામ ટા�ુના આકારમાં આવે� ું છે . સ્પેઇનના
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લોકો તેને રફઝા બેટ કહ� છે . કારણ ક� તેમાં વસતા બધા

જ

લોકો િશઆ છે . આ વસ્તી માટ� �વન જ��રયાતની બધી જ
વસ્ �ુઓ વષર્માં બે વખત જઝીર �ખઝરાથી બેહર� અબયઝ
મારફતે મોકલવામાં આવે છે . ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલા
પ��ચમી દ� શોના છે ડાના પ્રદ�શમાં હોવા િવષે તથા એ શહ�ર
પર તેમનો કબ્જો અને ભોગવટો હોવા સંબંધી િવગતો ઘણી
�કતાબોમાં જોવામાં આવી છે . અલ્લામા શબલખ , અલ્લામા
અબ્�ુલ મોઅિમને પણ પોતાના �ુસ્ત"�ુ�લ
અબ્સારમા"�મેઉલ ફો�ુન નામના �ુસ્તકના હવાલાથી એ
બાબતે ઇશારો કર� લ છે .
હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામન
કયામગાહ જઝીરએ �ખઝરામાં � લોકો પહ�ચ્યા છે તેમાં
શયખ સાલેહ ,

શયખ ઝય�ુદ્દ�ન અલી �બન ફા�ઝ

માઝન્દરાની�ું નામ વધાર� �ુદ� ર�તે તર� આવ�ું નજર� પડ�
છે . આપની ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ સાથેની �ુલાકાતન
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વાતની તસ્દ�ક ફઝલ �બન યહ્યા �બન અલી તબીઇ �ુ
તથા શયખ આ�લમ આિમલ શયખ શમ્�ુદ્દ�ન ન�હ �હલ
તથા શયખ જલા�ુદ્દ�ન અબ્�ુલ્લા �બન અવામ �હલ
ફરમાવી છે . અલ્લામા મજલીસીએ પ્રવાસનો સમગ્ર અહ
આપતો એક �રસાલો તૈયાર કય� છે , અને તેની બધી િવગતો
બેહા�લ અન્વારમાં આપેલ છ.
હઝરતની િવલાદત , હઝરતની ગયબત અને
હઝરતનો ��ર
ુ વગેર� બધી બાબતો �મ રાઝમાં રાખવામાં
આવી છે તેવી જ ર�તે આપના રહ�ઠાણની વાત પણ એક
રાઝ છે અને તેની મા�હતી સામાન્ય હોવી જ�ર� નથ.
કોલમ્બસે અમેર�કા શોધી કાઢ�ું તે પહ�લાં પણ અમેર�કાનો
ખંડ તો � ૃથ્વીના પટ પર અ�સ્તત્વ ધરાવતો જ હતો એ વ
ધ્યાનમાં રહ.
હદ�સોથી સા�બત છે ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ ક
� મઝહ�લ અ�એબના પૌત્રા . હર� ક જગ્યાએ પહ�ચે છે
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અને તેમના હર� ક માનનારા�ું કામ કર� આપે છે . આ�લમોએ
લખ્�ું છે ક� આપ જ�રતના પ્રસંગે મઝહબી લોકોને મળે
અને લોકો એમને �ુ એ છે , એ વાત અલગ છે ક� લોકો તેમને
ઓળખી ન શક�.
એ �ુસલ્લેમાતમાંથી છે ક� હઝરત ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામ દર વરસે કકએ મોઅઝઝમા હજ કરવા એ
ર�તે તશર�ફ લઇ �ય છે � ર�તે �ખઝર અલ�ય્હસ્સલા
તથા ઇલ્યાસ અલ�ય્હસ્સલામ �ય. અલી �બન અહમદ
�ુફ��ું બયાન છે ક� �ુ ં કાઅબાના તવાફમાં મસ�ફ અને
મશ�ુલ હતો ત્યાં તો માર� નજર એક ઘણા �ુબ�ુરત જવાન
પર પડ�. મ� �ુછ�ુ : "આપ કોણ છો ? અને �ાંથી તશર�ફ
લાવ્યા છ ? આપે ફરમાવ્�ું: "અનલ મહદ� , અનલ કાઇમ
"�ુ ં મહદ� આખે�ઝઝમાન અને કાએમે આલે મોહમ્મદ �.
ગાનમ �હ�દ��ું બયાન છે ક� �ુ ં ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામની શોધમાં એક વાર બગદાદ ગ. �ુલ
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પરથી ઉતરતી વખતે એક સાહ�બથી મારો ભેટો થયો. એ મને
એક બાગમાં લઇ ગયા અને ફરમાવ્�ું: "આ વષ� હજ પઢવા
ન �ઓ , જશો તો તમને �ુ કસાન પહ�ચશે. મોહમ્મદ �બન
શાઝાન�ું કહ�� ું છે ક� �ુ ં એક વખતે મદ�નામાં દાખલ થયો
ત્યાર� હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામથી માર� �ુલાક
થઇ. એમણે મા�ં નામ લઇને મને બોલાવ્ય. મારા �ુરા
નામથી કોઇ વા�કફ ન હ� ું , એટલે મને તા અજ�ુ બી થઇ. મ�
એમને �ુછ�ું : "આપ કોણ છો ? આપે ફરમાવ્�ું: "�ુ ં ઇમામે
ઝમાના �ં. અલ્લામા શયખ �ુલેમાન કન્દોઝી બલ્ખી લખે
ક� અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને સાલેહ� ક�: "મ� ગયબતે �ુ

બરા પછ�

હઝરતને હજર� અસ્વદની પાસે લોકોના ટોળા વચ્ચ
ઘેરાએલા ઉભેલા જોયા છે .
(યનાબીઉલ મોવદ્)
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ગયબતે �ુબરાના જમાનામાં ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની બય
હઝરત શયખ અબ્�ુલ લતીફ હલબી હનફ��ું
કહ�� ું છે ક� મારા વા�લદ શયખ ઇબ્રાહ�

�સ
ૈ નો �ુમાર
ુ ન

મોટા શયખોમાં થતો હતો. તે કહ�તા હતા ક� મારા િમસર�
ઉસ્તાદ� બયાન ક�ુ� ક� મ� હઝરત ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામના હાથ પર બયઅત કર�લી . આપણા ઘણા
ખરા આ�લમો ઇલ્મી પ્ર�નો અને મઝહબી મસાઇલ અ
સામા�ક બાબતોના ફ�સલા હઝરત ઇમામે

જમાનાથી જ

કરાવતા આવ્યા છ. �ુલ્લા મોહમ્મદ બા�કર દામાદ
આપણા અઝી�ુલ ક� �ુજતહ�દ હતા. તેમના સંબધ
ં માં છે ક�
એક રાતે મ સઅલો કાગળ પર લખીને નજફ� અશરફની
ઝર�હમાં નાખી દ�ધો. તેના પર જવાબમાં લખાઇને આવ્�ું:
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"અત્યાર� તમારા ઇમામે જમાના �ુફાની મ�સ્જદમાં નમાઝ
પઢ� રહ્યા છે માટ� તમે ત્યાં. એ ત્યાં ગયા અને મ�સ્જ
પાસે આવતાં મ�સ્જદના દરવા� આપોઆપ �ુલી ગય. તે
�દર ગયા અને �ુછેલા મસઅલાનો જવાબ મેળવીને બહાર
આવ્ય.
કરબલાએ મોઅલ્લાના �ુજતહ�દ� અઅઝમ
જનાબે આકાએ સય્યદ મહદ� બહ�લ ઓ�ુમ"તઝક�રામાં
લખેલ છે ક� એક રાત તે હરમના �દરના ભાગમાં નમાઝમાં
મશ�ુલ હતા. એટલામાં ઇમામે

અસ્અલ�ય્હસ્સલા

પોતાના દાદાની �ઝયારત માટ� પધાયાર . એમના પધારવાના
કારણે જનાબે બહ�લ ઓ�ુમની ઝબાનમાં જરા �ુકનત
આવી ગઇ. �ભ થોથરાવા લાગી અને શર�રમાં કમકમાટ�ની
એક �ુ�ર� વ�ટ�. એમ�ું કહ�� ું છે ક� જયાર� હઝરત ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ ત્યાંથી તશર�ફ લઇ ગયા ત્યાર� મારા પ
કય�ફયત તાર� થઇ ગઇ હતી તે �ુર થઇ ગઇ.
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સય્યદ બાક� �બન અત્વા ઇમાિમયા મઝહબન
હતા અને એમના િપતા અત્વા ઝય�દયા િવચારના હત.
અત્વા સખ્ત �બમાર પડ. એક �દવસે તેમણે ક�ું : "�ુ ં બ�ુ
�બમાર થઇ ગયો �ં અને દર� ક �તનો ઇલાજ કર� �ુ�ો �ં
અને બચવાની કોઇ ઉમ્મીદ નથ. અય �ુર� નઝર �ુ ં તમને
વચન આ�ું �ં ક� અગર તમારા ઇમામે શફા આપી દ�ધી તો
�ુ ં ઇમાિમયા મઝહબ ઇખ્તેયાર કર� લઇ. એ કહ�ને રાતે તે
�બસ્તર પર ગયા ત્યાર� ઇમામ

જમાના અલ�ય્હસ્સલા

તેમના પર �હ�ર થયા અને �બમાર�ની જગ્યાએ પોતાના
હાથથી સ્પશર્ ક. એ �બમાર� જતી રહ�. અત્વાએ ત

જ

વખતે મઝહબે ઇમાિમયા ઇખ્તેયાર કર� લીધો અને રાતે
જઇને પોતાના ફરઝંદ સય્યદ બાક� 

લવીને એ વાતની

�ુશખબર� આપી દ�ધી.
આપની �દની �હદાયતના સંબધ
ં માં એક એવો જ
બીજો �કસ્સો"જવાહ��લ બયાનમાં આપવામાં આવ્યો છ.
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બહરયનનો વાલી નસરાની અને તેનો વઝીર
ખાર� હતો. વઝીર� બાદશાહની સામે ક�ટલાક તા� દાડમ
ર�ુ કયાર . દાડમ પર ક�ટલાંક નામ ક્રમવાર કોતર�લા હ.
એણે આ દાડમ ર�ુ કર�ને રા�ને યક�ન કરાવી આપવા
ચા�ું ક� પોતે � મઝહબ પર હતો તે સાચો છે .
બાદશાહના �દલમાં આ વાત એવી ર�તે બેસી ગઇ
ક� તે એમ સમજવા પર મજ�ુર થઇ ગયો ક� વઝીરનો
મઝહબ સાચો છે અને ઇમાિમયા ખોટા માગર્ પર ચાલી રહ્
છે . તેથી તેણે બધા ઇમાિમયા આ�લમોને ક� � તેના રા�યમાં
વસતા હતા તેમને તેડાવી મંગાવ્યા અને તેમને દાડમ
બતાવીને ક�ું ક� , "આનો રદ�યો આપવા માટ� કોઇ માઅ�ુલ
દલીલ લાવો, ન�હતર અમે તમને કત્લ કર� નાખી�ુ. એમને
એક રાતની મોહલત આ માટ� આપવામાં આવી.
આ ફરમાનથી આ�લમોમાં ખળભળાટ મચી ગયો.
�તે બધા આ�લમોએ આપસમાં ભેગા થઇ મ�ેરરો

કયાર ્
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બાદ બધાથી વધાર� પરહ�ઝગાર દસ આ�લમોને �ુકરર ્ર કયાર
ક� તેમણે રાતે એક પછ� એક ઇમામે જમાનાની મદદ માગવા
જગલમાં
ં
જ�ુ.ં પર� શાની�ું વધાર� કારણ તો એ હ� ું ક� ફ

કત

એક રાતની મોહલત મળ� હતી. નકક� કયાર ્ �ુજબ એક પછ�
એક આ�લમ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પાસે ફ�રયાદ કરવ
જગલમાં
ં
જવા લાગ્ય. બે આ�લમો પાછા ફયાર ્ બાદ ત્ર
આ�લમ મોહમ્મદ �બન અલીનો વારો આવ્. એમણે
જગલમાં
ં
જઇને �ુસલ્લો �બછાવ્. નમાઝ બાદ ઇમામે
જમાનાને પોતાના તરફ મોતવજ્�હ કરવાની કોિશશ કર.
િનષ્ફળ થયા બાદ તે પણ પાછા ફર� રહ્યા હતા ત્ય
રસ્તામાં એક માણસ મળ્. તેણે એમની પર� શાની�ું કારણ
�ુછ�ુ:ં એમણે ક�ું : "ઇમામે જમાનાની તલાશ છે . એ માણસે
ક�ું : "�ુ ં ઇમામે

જમાના �ં , કહો તમાર� કઇ હાજત છે

?

ુ અસ્છો
મોહમ્મદ �બન અલીએ ક�ું: "અગર આપ સાહ��લ
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તો આપને હાજત બયાન કરવાની કશી જ જ�રત નથી.
આપ �ુદ �ણો છો ક� અમાર� શી હાજત છે ?
આપે જવાબમાં ફરમાવ્�ું: "સાંભળો

! વઝીરના

ઘરના ફલાણા ઓરડામાં એક લાકડાની પેટ� છે . એમાં
માટ�ના ક�ટલાક સંચા રાખેલા છે . દાડમ જયાર� ના�ું હોય
ત્યાર� વ�ર તેના પર એ સંચા ચઢાવી દ� છે અને દાડમ મો�ું
થાય છે ત્યાર� તેના પર નામ ઉપસી આવે છ. મોહમ્મદ �બન
અલી તમે બાદશાહને સાથે લઇ જઇને આ બતાવીને
વઝીરની ફર� બબાઝી છતી કર� નાખો એટલે એ પોતાના
િવચારને પડતો �ુક� દ� શે અને વઝીરને સ� કરશે અને
એમજ થ�ુ.ં
હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામથી �ુછવામા
આવ્�ું ક� કા , હા, યા, અયન, �ુવાદનો શો મતલબ છે
આપે ફરમાવ્�ું: કાફથી કરબલા

?

, હા થી �ુરાદ હલા કતે

ઇતરત. યે થી �ુરાદ યઝીદ� મલઉન , અયનથી �ુરાદ અતશે
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(પ્યા) �સ
ૈ અને �ુવાદથી �ુરાદ સબ્રે આલે મોહમ.
ુ ન
પછ� આપે ફરમાવ્�ુ

,

આયતમાં જનાબે ઝક�રયા

અલ�ય્હસ્સલામનો �ઝક્ર કરવામાં આવે . જયાર�
ઝક�રયાને કરબલાના બનાવની �ણ થઇ ત્યાર� એ ત્
�દવસ �ુધી સતત રડતા રહ્.
(તફસીર� સાફ�)

*****
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ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામની લાંબ
ઉમર સંબધ
ં ી ચચાર
ક�ટલાક આ�ુષ્ય િવદ્યાના િનષ્ણાતો�ું કહ��ું છે
� માણસના આચાર િવચાર સારા અને રહ�ણી કરણી િનમર્ળ
હોય તેવા લોકો એકંદર� લાંબી ઉમર �ુધી �વે છે . એ

જ

કારણ છે ક� આ�લમો , ફક�હો અને નેક લોકોની ઉમર મોટા
ભાગે લાંબી હોય છે અને ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામન
લાંબી ઉમર�ું આ પણ એક કારણ હોઇ શક� છે . એમની
પહ�લાં � ઇમામો થઇ ગયા છે તેમને શહ�દ કર� દ� વામાં
આવ્યા હત. ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ �ુશ્મનોના હાથ
પહ�ચથી �ુર રહ્યા છે એટલે હ� �ુધી બાક� .
ઇિતહાસ અને હદ�સો પરથી જણાય છે ક� �ુદાવંદ�
આલમે ક�ટલાક માણસોને ઘણી લાંબી ઉમરો આપી છે . લાંબી
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ઉમર મસ્લેહતે �ુદાવંદ�ને તાબે છ. એણે પોતાના દોસ્

,

�ુશ્મન બંનેને આ બાબતમાં નવા�યા છ. દોસ્તોમાં હઝરત
ઇસા, હઝરત ઇદર�સ , હઝરત �ખઝર , હઝરત ઇલ્યાસ અને
�ુશ્મનોમાં ઇબ્લીસે લ , દજ્�, બ�ાલ, યા�ુ જ-મા�ુ જ
વગેર� છે અને કયામત�ું આવ�ું ઇસ્લામની ઉ�ુલી
માન્યતાનો એક અ�ૂટ �ગ છ. કયામતના આગમન પહ�લાં
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામનો ��ુર એક ખાસ હયસીય
રાખે છે અને આપને બાક� રાખવા પાછળ આ પણ એક
મકસદ હોય એટલે બની શક� છે ક� એમની લાંબી ઉમર િવષે
એઅતરાઝો રફ� દફ� કરવા માટ� સંખ્યાબંધ માણસોને લાંબી
ઉમર આપી હોય.
લોકોની લાંબી ઉમરો જોયા બાદ એ હર�ગઝ કહ�
નથી શકા� ું ક� માણસ આટલી લાંબી ઉમર પામતો નથી.
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામની ઉમર આ� .સ. ૧૪૨૫માં
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માત્૧૧૭૦ વષર્ની થાય છ . જનાબે �ુકમાન અને
�લકરનયનની ઉમર કરતાં આપની ઉમર ઘણી ઓછ� છે .
�ૂંકમાં �ુરઆને મ�દ , આ�લમોના કથનો અને
હ�દસોથી સા�બત છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ પેદ
થઇને ગાયબ થઇ ગયા છે

, અને કયામત પહલાં ��ર
ુ

ફરમાવશે અને આપ ગયબતમાં પણ એવી જ ર�તે �જ
ુ ્જતે
�ુદા છે �વી ર�તે ક�ટલાક નબીયો પોતાની ન�ુવ્વતના
સમય દરિમ યાનમાં �જ
ુ ્જત હત , અને અ કકલ પણ એમજ
કહ� છે ક� આપ

�ન્દ, બાક� તથા મવ�ુ દ છે . કારણ ક�

આપના પેદા થવા પર આ�લમોનો એક મત છે અને વફાત
િવષેનો કોઇ એક પણ આ�લમ કાઇલ નથી. વળ� લાંબી
ઉમરના માણસો હોવાના દાખલા મો�ુ દ છે તો એમના
મવ�ુ દ અને બાક� હોવા�ું ખાતર� � ૂવર્ક માન�ું પડશ.
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામના ��ુરના પહ�લા
ુ ાર િનશાનીઓ �હ�ર થશે. � ૂવર્ અને પ��ચમ પર
બે�મ
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આપની ��
ુ ુ મત હશે. � ૃથ્વી પર જમીનમાં દટાએલી વસ્�ુ
આપમેળે બહાર આવશે. � ૃથ્વીના પટ પર કોઇ એવી �ુિમ
ન�હ હશે �ને આપે આબાદ ન�હ કર� હોય.

*****
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ુ બ
��ર
ુ ની થોડ�ક િનશાનીઓ આ �જ
છે
(૧) ઓરતો મરદો �વી બની જશે.
ઓરતો �વા બની જશે.

(૨) મરદો

(૩) ઓરતો ગાદ�વાળા એટલે ક�

ઘોડા, સાઇકલ વગેર� પર સવાર� કરવા લાગશે , (૪) લોકો
નમાઝો �ણી જોઇને કઝા કરવા લાગશે. (૫) લોકો નફસાની
ખ્વ�હશાતોને અ�ુસરતા થઈ જશે , (૬) �ુન કર�ું ન�વી
બાબત ગણવામાં આવશે , (૭) વ્યાજ�ું જોર હશ

, (૮)

વ્ય�ભચાર સવર્ સામાન્ય બની . (૯) સાર� સાર� ઇમારતો
બનવા લાગશે, (૧૦) ખો�ું બોલ�ું હલાલ સમજવામાં આવશે,
(૧૧) � �થત સામાન્ય બની જશ. (૧૨) નફસાની શેહવતોને
અ�ુસરવામાં આવશે , (૧૩) દ�નને �ુિનયાના માટ� વ

હ�ચી

નાખવામાં આવશે. (૧૪) સગપણની પરવાહ કરવામાં આવશે
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ન�હ, (૧૫) �ુખાર ્ઓને રા�યના કમર્ચાર�ઓ બનાવવામા
આવશે. (૧૬) ધીરજ અને ગંભીરતાને
�ુઝ�દલી સમજવામાં આવશે.

, કમઝોર� અને

(૧૭) અત્યાચાર બડાઇની

વાત ગણીને કરવામાં આવશે. (૧૮) રાજવીઓ અને અમીરો
ફાિસક અને ફા �ર હશે.

(૧૯) વઝીરો �ુ ઠ્ઠા હ.

અમાનતદારો ખ યાનત કરનારા હશે.
મદદગારો અત્યાચાર પોષક હશ.
અન્યાય સામાન્ય બની જ.

(૨૧)

(૨૦)
દર� કના

(૨૨) અત્યાચાર અને

(૨૩) �ુરઆનના કાર� ફાિસક

હશે. (૨૪) તલ્લાકો �ુબ વધી જશ , (૨૫) �ફસ્ક અને ��ુ ,
(પાપ અને �ુરાચાર) ઠ�ર ઠ�ર નજર� પડશે

, (૨૬) ફર� બીની

ગવાહ� ક�ુલ કરવામાં આવશે , (૨૭) શરાબનોશી સામાન્ય
બની જશે, (૨૮) �ુ�ષોમાં સ�િતય સંભોગ �ુબ જોર પકડશે,
(૨૯) �ી બી� �ી સાથે (પરસ્પ) િવષય �ુખ સંતોષશે

,

(૩૦) અલ્લાહ અને ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમના માલને માલે ગનીમત સમજવામાં આવશ , (૩૧)
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સદકા અને ખયરાતનો ના�યઝ ફાયદો ઉપાડવામાં આવશે ,
(૩૨) શરારતીઓ (તોફાની-બદમાશો)ની �ભના ભયથી નેક
બંદાઓ મો�ુ ં બંધ રાખશે. (૩૩) શામ દ� શથી �ુ ફયાની બહાર
પડશે, (બળવો કરશે) (૩૪) યમનથી યમની ઉઠશે , (૩૫)
મકકા અને મદ�ના વચ્ચે �ુદ �ુકામે જમીન �દર ઘસી જશ,
(૩૬) �કન અને �ુકામ વચ્ચે આલે મોહમ્મદની એ
મોહતરમ વ્ય�ક્ત�ું �ુન થશ(�ુ�લ અબ્સાર પ. ૧૫૫)
(૩૭) બની અબ્બાસ વચ્ચે સખ્ત િવરોધતા �

, (૩૮)

૧૫મી શાબાનના �દવસે �ુરજ ગ્રહણ થશે અને

જ

મહ�નાની આખરમાં ચંદ્ર ગ્રહણ , (૩૯) ઝવાલના વખતે
�ુરજ અસરના વખત �ુધી કાયમ રહ�શે
�ુરજ�ું નીકળ�ું ,

, (૪૦) પ��ચમથી

(૪૧) નફસે ઝ�કય્યા અને િસ�ેર

સાલે�હન�ું �ુન થ�ું , (૪૨) �ુફાની મ�સ્જદની �દવાલ ખરાબ
કર� દ� વામાં આવશે , (૪૩) �ુરાસાનની બા�ુ એથી કાળા ઝંડા
નીકળશે. (૪૪) િમસરમાં એક મગરબી દ� ખા દ� શે.

(૪૫) � ુકર ્
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જઝીરામાં હશે , (૪૬) રોમ રમલામાં પહ�ચી જશે
�ુવ્માં એક તારો નીકળશ
ર

, (૪૭)

, �ની રોશની પ��ચમ �ુધી

ફ�લાશે, (૪૮) એક લાલાશ �હ�ર થશે � આસમાન અને
�ુરજ પર ગા�લબ આવી જશે

, (૪૯) �ુવ્માં એક ભયંકર
ર

આગ સળગી ઉઠશે , � ત્રણ અથવા સાત �દવસ �ુધ
સળગતી રહ�શે , એ આગ પ��ચમ �ુધી ફ�લાઇને �ુિનયાને
ન�હવત બનાવી દ� શે.

(૫૦) આરબ લોકો �ુ દા �ુ દા દ� શો

પોતાના કબ્�માં કર� લેશે અને અજમના બાદશાહને હરાવી
દ� શે, (૫૧) િમસર�ઓ પોતાના હાક�મ અને બાદશાહ�ું �ુન
કરશે, (૫૨) શામ દ� શ તબાહ અને બરબાદ થઇ જશે , (૫૩)
ક�સ અને અરબના ઝંડા િમસર પર ફરકશે , (૫૪) �ુરાસાન
પર કંદા બનીનો વાવટો ફરકશે. (૫૫) �રાત�ું પાણી એટ�ું
��ુ ચડશે ક� �ુફાની ગલીઓ પાણીથી ભરાઇ જશે

, (૫૬)

ન�ુવ્વતના૬ દાવેદારો બહાર પડશે , (૫૭) અ�ુતા�લબની
ઔલાદમાંથી બાર જણ ઇમામતનો દાવો કરશે.

(૫૮) બની
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અબ્બાસનો એક મોટો માણસ �ુ�ુલા અને ખાન્ક�ના  ળોને
આગમાં બાળ� નાખવામાં આવશે , (૫૯) બગદાદમાં કરખ
�વો �ુલ બનાવવામાં આવશે , (૬૦) કાળ� �ધી�ું આવ�ું ,
(૬૧) ધરતી કંપો થવા , (૬૨) ઘણી જગ્યાઓએ ધરતી�ું
�દર ઘસી જ�ું , (૬૩) અચાનક મોતની સંખ્યામાં વધારો
થવો, (૬૪) �ન , માલ અને ફળોની તબાહ�

(૬૫) �કડ�ઓ

અને તીડોનો વધારો ક� � ખેતીઓને ખાઇ �ય

, (૬૬)

અનાજનો ઓછો પાક, (૬૭) આપસમાં �ુના મરક�માં વધારો,
(૬૮) પોતાના સય્યદો(સરદારો)થી લોકોએ નાફરમાન બની
જ�ુ,ં (૬૯) પોતાના સરદારોના �ુન કરવા , (૭૦) ક�ટલાક
લોકસ�ુહો�ું વાંદરા અને �ુ કકરોના �પમાં િવ�ૃતી પામ�ું ,
(૭૧) આસમાનથી એક અવા

જ�ું આવ�ું � બધા

� ૃથ્વીવાસીઓ સાંભળશ , (૭૨) આસમાની અવાજો
ભાષાવાળા પોતાની ભાષામાં સાંભળશે.

દર� ક

(૭૩) ક�ટલીક

�ુરતો�ું �ુરજની �દર દ� ખાવ�ું , (૭૪) વરસાદ�ું લગાતાર
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વરસ�ુ.ં (૭૫) જમીન �વતી થઇને પોતાની બધી મા�ુમાતો
�હ�ર કરવી (કશ્�લ �ુમ્મ૧૩૪) (૭૬) ભલાઇ અને �ુરાઇ
સમાન નજર� જોવામાં આવશે

, (૭૭) પોતાની ઓલાદને

�ુરાઇનો �ક
ુ મ કરવામાં આવશે અને ભલાઇથી રોકવામાં
આવશે. (૭૮) લાલચના કારણે બાિતન ખરાબ થઇ જશે
(૭૯) �ુદાનો ખોફ �દલથી નીકળ� જશે

,

, (૮૦) �ુરઆન�ું

માત્ર િનશાન બાક� રહ� જ , (૮૧) મ�સ્જદો આબાદ પણ
�ુદાના �ઝક્રથી ખાલી હ, (૮૨) ફક�હો �ફત્નાખોર હશ , (૮૩)
ઓરતોથી સલાહ લેવામાં આવશે

,

પાપાચાર ઉઘાડ� છોગે કરવામાં આવશે.
સામાન્ય બાબત બની જશ

(૮૪) �ુનાહ અને
(૮૫) વચનભંગ

, (૮૬) ઓરતોને વેપારમાં

ભાગીદાર બનાવવામાં આવશે. (૮૭) નીચમાં નીચ માણસ
કોમનો સરદાર હશે , (૮૮) ગાનાર�ઓ�ું જોર હશે , (૮૯) એ
જમાનાના લોકો એમની પહ�લાના લોકો પર ગાળો અને
લાનતો વરસાવશે.

(૯૦) ખોટ� સાક્ષીઓ દ�વામાં આવ

,

િસરતે અઈમ્માહ- 1560

(૯૧) હક ખતમ થઇ જશે
�ુરઆનને એક �ુ ની �ુરાણી

www.hajinaji.com

, બાિતલ પ્રગિત પામ , (૯૨)
�કતાબ ગણી લેવામાં આવશે ,

(૯૩) બદકાર� વાજતે ગાજતે કરવામાં આવશે

, (૯૪)

બદકાર� અને પાપના કામો માટ� વખાણ કરવામાં આવશે એ
તેથી �ુશ થશે , (૯૫) છોકરાઓને બદલો આપીને ઔરતોની
�મ વાપરવામાં આવશે , (૯૬) �ુનાહના કામો પાછળ ખચર્
કરનારને ટોકવામાં ન�હ આવે , (૯૭) પાડોશી, પાડોશીને ઇ�
પહ�ચાડશે, (૯૮) નેક� કરવા�ું કહ�નારને હલ્કો ગણવામાં
આવશે, (૯૯) દ�નને �ધળો કર� દ� વામાં આવશે
નેક�ના માગ� છોડ� દ� વામાં આવશે
કામ વગર�ું બનાવી દ� વામાં આવશે.

, (૧૦૦)

, (૧૦૧) બય� ુલ્લાહને
(૧૦૨) ઓરતો

અન્�ુમનો કાયમ કરશ. (૧૦૩) �ુ�ષો ઓરતોની પેઠ� વાળમાં
કાંસક� કરશે , (૧૦૪) �ુ�ષોને તેમના �ુપ્ત �ગની �ક�મત
આપવામાં આવશે , (૧૦૫) મોઅિમન કરતાં માલદારની
વધાર� ઇઝઝત થશે , (૧૦૬) ઓરતો પોતાના પિતઓને
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મરદો સાથે બદફ�લી કરવા માટ� મજ�ુર કરશે

, (૧૦૭)

ઓરતોની દલાલી કરનારા આબ�દાર માણસો ગણાશે

,

(૧૦૮) મોઅિમન ઝલીલ અને ગમગીન હશે , (૧૦૯) હરામને
હલાલ ઠ�રવી દ� વામાં આવશે.

(૧૧૦) દ�નમાં પોતાનો

અ�ભપ્રા(પોતાની વાત) ચલાવવામાં આવશે

, (૧૧૧)

�ુનાહના કામો માટ� રાતનો પડદો જ�ર� ન�હ રહ�શે , (૧૧૨)
માલની મોટ� મોટ� રકમો �ુદાની નાફરમાનીના કામોમાં
ખચાર ્શ, (૧૧૩) હાક�મો �દનદાર માણસોથી �ુર ભાગશે

,

(૧૧૪) ન્યાયાધીશો �ુકાદો  �ા ત ખાઇને આપશે , (૧૧૫) �
ઓરતો હરામ છે (�વી ક� મા , બહ�ન િવગેર�) તેનાથી ઝીના
કરવામાં આવશે , (૧૧૬) ધણી પોતાની ઓરતની હરામ
કમાઇ ખાશે , (૧૧૭) ઓરતો પોતાના મરદો પર ��
ુ ુ મત
કરશે, (૧૧૮) ધણી પોતાની ઓરતને અને મા�લક પોતાની
લ�ડ� પાસેથી લોહ�નો વેપાર કરાવશે

, (૧૧૯) �ુ�સ્લમ

ઓરતો પોતા�ું �ગ કાફરોને પણ સ�પશે , (૧૨૦) ખેલ�ુદ
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(૧૨૧) શર�ફને ઝલીલ ગણવામાં

આવશે, (૧૨૨) હાક�મોમાં � આલે મોહમ્મદને �ુરા કહ�શે
તેની જ ઇઝઝત થશે , (૧૨૩) �ુરઆન�ું પઢ�ું અને સાંભળ�ું
એક બો� �પ લાગશે. (૧૨૪) �ુગલખોર� આમ હશે , (૧૨૫)
ગીબતને સાર� વાત સમજવામાં આવશે , (૧૨૬) હજ અને
�હાદ �ુદાના માટ� ન�હ બી� મ કસદો હાિસલ કરવા માટ�
કરવામાં આવશે , (૧૨૭) બાદશાહ એટલે સવ�પ�ર રાજસ�ા
ધરાવનાર વગર્ મોઅિમનને કા�ફરના ખાતર હલ્કો પાડ

,

(૧૨૮) ઉજ્જડ જગ્યા આબાદ�માં ફ�રવાઇ જ , (૧૨૯) માપ
તોલમાં ચોર� , લોકોની �વાઇ�ું સાધન બની જશે.

(૧૩૦)

લોકો રાજસ�ા મેળવવા માટ� પોતાને આખાબોલા અને
બદઝબાન તર�ક� મશ�રૂ કરશે ક� �થી કર�ને બીકના માયાર ્
��
ુ ુ મત એમને �ુપ્રદ કર� દ�વામાં આ

, (૧૩૧) નમાઝને

તદ્દન હળવી બનાવી દ�વામાં આવ. (૧૩૨) �ુષ્કળ દોલત
હોવા છતાં ઝકાત કાઢવામાં ન�હ આવે

, (૧૩૩) મય્યતને
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કબરમાંથી કાઢવામાં આવશે, (૧૩૪) કબરમાંથી કફન ચોર�ને
વેચવામાં આવશે , (૧૩૫) માણસ સવાર સાંજ નશામાં જ
હશે, (૧૩૬) ચોપગા �નવરો સાથે બદફ�લી કરવામાં
આવશે, (૧૩૭) ચારપગા �નવરો , ચારપગા �નવરોને
ફાડ�ને ખાઇ જશે , (૧૩૮) લોકો �ુસલ્લા પર નગ્ન જ

,

(૧૩૯) લોકોના �દલ સખ્ત થઇ જશ , (૧૪૦) લોકોની �ખો
બેહયાઇ કરશે , (૧૪૧) અલ્લાહનો �ઝક્ર ભાર �વો ગણ

,

(૧૪૨) હરામનો માલ આમ બની જશે , (૧૪૩) નમાઝ માત્
�રયાકાર� અને દ� ખાડવા માટ� પઢવામાં આવશે , (૧૪૪) ફક�હ
લોકો દ�ન માટ� ન�હ પણ બી� કામે �ફકહનો અભ્યાસ કરશ ,
(૧૪૫) લોકો બળ�યાનો સાથ આપશે , (૧૪૬) હલાલ રોઝી
કમાનારની વગોવણી કરવામાં આવશે , (૧૪૭) હરામ તલબ
કરનારના વખાણ કરવામાં આવશે

,

(૧૪૮) હરમયન

શર�ફયનમાં એવા અમલ કરવામાં આવશે � અલ્લાહના
�ક
ુ મ િવ� ધ્ના હશે.

(૧૪૯) ગીત-સંગીતના સાધનો
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મદ�નામાં વેચવામાં આવશે. (૧૫૦) હકની �હદાયત કરવાની
મનાઇ કરવામાં આવશે , (૧૫૧) લોકો એક બી�ની દ� ખા
દ� ખી કરશે અને ગામના લોકોની પયરવી કરશે , ભલે પછ� તે
ચાહ� તે કરતા હોય. (૧૫૨) નેક�ના રસ્તા િન�ન બની જશ.
(૧૫૩) મર� લા માણસની મ�ક ઉડાડવામાં આવશે , (૧૫૪)
દર વરસે �ુરાઇઓમાં વધારો થતો જશે.
માત્ર માલદારોને માન આપવામાં આવ.

(૧૫૫) સભાઓમાં
(૧૫૬) ફક�રોને

મઝાક �પે માલ આપવામાં આવશે

, (૧૫૭) આસ માની

બલાઓનો જરા પણ ડર ન�હ રહ�શે

, (૧૫૮) �ી-�ુ�ષો

પોતાની હવસની આગ બધાના દ� ખતા �ુ

�વશે. (૧૫૯)

પોતાની ઇઝઝતના ખ્યાલથી કોઇ પણ શર�ફ માણસ બી�ને
રોકટોક કરશે નહ� , (૧૬૦) �ુનાહના કામોમાં માલ �ુશીથી
ખચર્ કરવામાં આવશે પણ �ુદાની રાહમાં માલ �બલ�ુલ
ખચર્વામાં ન�હ આવ.

(૧૬૧) મા-બાપ તરફથી ઓલાદને

આક કર� દ� વા�ું આમ બની જશે , (૧૬૨) મા બાપ ઓલાદની
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નજરમાં હલકા હશે , (૧૬૩) ઓલાદ પોતાના મા બાપ
િવ�ધ્ ખોટ� વાત જોડવામાં આનંદ પામશે , (૧૬૪) ઓરતો
દ� શ અને રા�ય પર સ�ા જમાવી લેશે

, (૧૬૫) છોકરો

પોતાના મા બાપ પર બોહતાન બાંધશે , (૧૬૬) છોકરો મા
બાપ માટ� બદ�ુઆ કરશે , (૧૬૭) છોકરો જલ્દ� મર� તેની
તમ�ા◌ુ કરશે. (૧૬૮) માણસ � �દવસે કોઇ �ુનાહ ન�હ કર�
તે �દવસે ગમગીન રહ�શે , (૧૬૯) બાદશાહ મ�ઘારત પેદા
કરવા માટ� માલ સંગ્રહ કર

, (૧૭૦) સગાઓના માલની

તકસીમ ધોકાબા�થી કરવામાં આવશે

, (૧૭૧) �ુ ગાર

રમવામાં આવશે , (૧૭૨) દા�થી દરદોનો ઇલાજ કરવામાં
આવશે, (૧૭૩) ભલાઇ અને �ુરાઇની તલક�ન સરખી કોટ�ના
રહ�શે, (૧૭૪) �ુના�ફક અને �ુદાના �ુશ્મનોની વાત માન્
રહ�શે, સત્યવાદ�ઓને દબાવી દ�વામાં આવશ , જોર �લ્મ
�ુ�રશે, (૧૭૫) વળતર લઇને અઝાન દ� વામાં આવશે અને
પગાર મેળવીને નમાઝ પઢાવવામાં આવશે , (૧૭૬) �ુદાથી
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ન�હ ડરનારાઓનો મ�સ્જદ પર કબ્જો હ , (૧૭૭) મ�સ્જદોમાં
નાઅહલ આનંદ કરવા ભેગા થશે , (૧૭૮) નશામાં ચક�ુર
માણસ �રવા� ર�તે જમાઅતમાં ઉભો રહ�ને નમાઝ પઢશે

,

(૧૭૯) યતીમોનો માલ હડપ કર� જનારાના વખાણ થશે

,

(૧૮૦) કાઝી અલ્લાહના �ુકમ િવ ધ્ ફ�સલો આપશે. (૧૮૧)
હાક�મો લાલચના કારણે ખ યાનત કરનારા પર ભરોસો કરશે.
(૧૮૨) વારસો બદકાર�માં ખચાર ્શ.

(૧૮૩) િમમ્બરો પર

પરહ�ઝગાર�ની વાતો કરવામાં આવશે પણ વાએઝ કરનાર
પોતે એના પર અમલ ન�હ કરતો હોય

, (૧૮૪) નમાઝના

વખતોની પરવાહ કરવામાં આવશે ન�હ , (૧૮૫) સદકો અને
ખયરાત �ુદાની �ુશ�ુદ� માટ� ન�હ માત્ર િસફા�રશ પ
આપવામાં આવશે, (૧૮૬) દોસ્ત સાથે દગો કરવામાં આવશ ,
(૧૮૭) માણસ�ું �વન

ધ્યે પેટની � ૂ� અને મોજશોખ

બની જશે. (૧૮૮) હકની િનશાનીઓ �સ
ં ૂ ાઈ જશે - િમટાવી
દ� વામાં આવશે. (૧૮૯) ભાઈ ભા ઈથી હસ દ કરશે. (૧૯૦)
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�દલોમાં મોટાઈ ઝેરની �મ પ્રસર� જ , (૧૯૧) ત્યાગ �ૃિ�
નષ્ટ પામશ. (૧૯૨) લોકોના �દલ તો ઇન્સાનના હશે પણ
કાળ� શેતાનના હશે , (૧૯૩) �મર �ૂંક� અને આશા લાંબી
હશે, (બેહા�લ અન્વાર �. ૧૭૪) (૧૯૪) લ�ડ�ઓથી મ�ે રો
કરવામાં આવશે

, (૧૯૫) ફાસીકો િમમ્બર પર

બેસશે, (૧૯૬) હાક�મો એવા હશે ક� કોઇ તેમનાથી વાત કરશે
તો તેને માર� નાખવામાં આવશે , (૧૯૭) હાક�મો શર�ફોના
માલને પોતાનો ગણી લેશે
�ુટં વામાં આવશે.

, (૧૯૮) ઓરતોની આબ�

(૧૯૯) ક�ટલીક વસ્ �ુઓ �ુવર્થી અન

ક�ટલીક પ��ચમથી લાવવામાં આવશે
ઉમ્મતની કસોટ� કરવામાં આવશે

, �નાથી અમાર�
,

(૨૦૦) મ�સ્જદોને

�ચત્રકામથી શોભાયમાન બનાવવામાં આવ
�ુરઆને મ�દને �ુશો�ભત બનાવવામાં આવશે

,

(૨૦૧)
, (૨૦૨)

મ�સ્જદોના મીનારા �ચા બાંધવામાં આવશ , (૨૦૩) મરદો
સોનાનો ઉપયોગ કરતા થઈ જશે

, (૨૦૪) ર� શમી કપડાં
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, (૨૦૫) �ચ�ાની ખાલ�ું પથર�ું

બનાવશે, (૨૦૬) વ્યાજખોર� �ુલ્લી ર�તે કરવામાં આવ
(૨૦૭) બદમાશ માણસો હા�કમ બનશે

,

, (૨૦૮) શરઇ હદ

�ર� કરવામાં નહ� આવે , (૨૦૯) માલદાર વગર્ના લોકો
તફર�હ માટ� , ગર�બ વગર્ના લોકો દ�ખાડવા ખાતર અને
મધ્મ વગર્ના લોકો વેપાર અથ� હજ કરશ. (૨૧૦) �ુરઆને
મ�દ રાગથી પઢવામાં આવશે , (૨૧૧) હરામના બાળકોની
સંખ્યા વધી જશ , (૨૧૨) �ુશામદનો �રવાજ �ુબ જ વધી
જશે. (૨૧૩) કપડા પર ફખ્ર કરવામાં આવ , (૨૧૪) અમીરો
શતરં જ રમશે , (૨૧૫) �ુરઆનના કાર�ઓ અને હાફ�ઝો એક
બી� પર લાનત કરશે

, (૨૧૬) માલદારો ફક�રોથી �ુર

ભાગશે, (૨૧૭) દ� શના તંત્ર અને કારભારમાં એ લોકોન
દખલગીર� હશે �ને એ કામની ગતાગમ ન�હ હશે

, (૨૧૮)

જમીન એના �કનારાના �ુણાઓથી �દર બેસી જશે, (તફસીર
અલી �બન ઇબ્રાહ�મ �ુમ્મી. ૬૨૯)

(૨૧૯) ફાડ� ખાનાર
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, (૨૨૦) લોકોથી એમના

ચા�ુકો અને જોડા વાતો કરતા બની જશે , (૨૨૧) માણસના
સાથળો બોલવા લાગશે અને તે ઘરના લોકો � કરતા હશે તે
ઘરના મા�લકોને બતાવવા લાગશે (યનાબીઉલ મોવદ્દહ .
૪૩૧ િતરિમઝીના હવાલાથી) (૨૨૨) �ુ ફયાની, ખોરાસાની,
યમાનીનો ખો�જ એક જ �દવસ , એક જ મહ�ના અને એક જ
વષર્માં થશ , (૨૨૩) શામની ��
ુ ુ મત , દમીશ્કનો �ુલ્ક અન
હમ્, પેલસે ્ટાઇ, ઉ�ુર્નકન્ર�ન વગેર� પર કબ્જો કર� લેશ ,
(૨૨૪) મોઅમેનીનની ક સોટ�, ભય, �ુખ, માલમાં ખોટ ,
�નની �ુવાર� , ખેતીવાડ�ની માલની પેદાશમાં ઘટાડો
વગેર�થી થશે , (૨૨૫) તોફાન�ું જોર વધશે , (૨૨૬) વાદ�એ
યા�બસ (�ુક� ખીણ)માંથી ઇબ્ને આક�લ�ુલ અકબાદ(કલે�
ખાનારાઓનો �ુત) ખો�જ કરશે , (૨૨૭) શામ દ� શ�ું ગામ
��બયા જમીનમાં ધસી જશે. (૨૨૮) નફસે ઝ�કય્યાના કત્
પછ� ૧૫ �દવસ બાદ ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામનો ��ુ
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થશે. (આઅલા�ુલ વરા િતબ્રસી . ૨૬૨) (૨૨૯) �ુિનયામાં
દં ગો ફસાદ �ુબ વધી જશે , (૨૩૦) નવા નવા �ફત્ના પેદા
થશે, (૨૩૧) હજ માટ� આવવા જવાના માગ� બંધ થઇ જશે.
(૨૩૨) લોકો એક બી�ને �ુટં વા લાગી જશે (અર��લ
ુ
મતા�લબ પા. ૪૭૨) (૨૩૩) �ુ�ષોની સંખ્યામાં ઘટાડો અને
�ીઓની સંખ્યામાં વધારો થશ

, (૨૩૪) �હ�ઝથી આગ

નીકળશે. (૨૩૫) મ�સ્જદોમાંથી �ચા અવાજો નીકળશ
(૨૩૬) �ુ�ષો ર� શમી કપડા પહ�રવા લાગશે.

,

(૨૩૭) � ૂવર્

પ��ચમ અને અરબ �દ્વપકલ્પની જમીનો �દર ધસી 

,

(૨૩૮) યમન અને અદનથી આગ ભ�ુક� ઉઠશે. (િમશ્કાત
૪૬૧) (૨૩૯) સારા માણસો ખતમ થઇ જશે અને ખરાબ
માણસોનો વધારો થશે.

(૨૪૦) અલ્લાહના �ુકદ્દરો

�ુખાલેફત થશે , (૨૪૧) માલ લઇ જવા�ું કામ કરનારા લોકો
માલમાં ચોર� કરશે , (૨૪૨) હરામખોર� આમ બની જશે
(૨૪૩) મ�ઘવાર� હદ ઉપરાંત વધી જશે

,

, (૨૪૪) નદ�ઓ
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�ુકાઇ જશે , (૨૪૫) વરસાદ બંધ થઇ જશે , (૨૪૬) બરબરના
લોકો પીળો ઝંડો લઇને િમસ્ર પહ�ચી જ , (૨૪૭) સખરની
ઓલાદમાંથી એક માણસ ખો�જ કરશે (બળવો કરશે) (૨૪૮)
સર� આમ રસ્તા પર �ીઓના સ્તનોથી રમત રમવામા
આવશે, (૨૪૯) સફ�દ િપ�ડ�વાળ� નવ�ી ઓરતો સડકો પર
ફરતી મળશે , (૨૫૦) એક યમની બાદશાહ હસન યમનથી
ખો�જ કરશે (બળવો કરશે)

(૨૫૧) ઇમામ �અફર સા�દક

અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છે ક� �ુયર્ના ગોળા પાસે આકાશ
એક હાથ �હ�ર થશે , (૨૫૨) હજનો રસ્તો બંધ કર� દ�વામાં
આવશે, (૨૫૩) �ુ�ષો સાથે બદફ�લી કરવા માટ� તાકાતની
દવાઓ ખાવામાં આવશે , (૨૫૪) દોલતના બળે ��
ુ ુ મત
હાિસલ કરવામાં આવશે , (૨૫૫) ખોટા સોગંદ ખાવા ફ�શનમાં
ગણાશે, (૨૫૬) સંગ્રહખોર� કરવામાં આવ , (૨૫૭) મ�સ્જદ�
બરાસા � હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે નહ�રવાનન
લડાઇના વખતે રાહ�બ થક� બનાવી હતી તે તબાહ કર�
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દ� વામાં આવશે , (૨૫૮) કઝવીનમાં એક કા�ફરની ��
ુ ુ મત
હશે, (૨૫૯) તકર�તમાં એક એફૌ સલ્મા નામે એક માણસ
બળવો જગાડશે , (૨૬૦) ક�ક�ય �ુકામે જબરદસ્ત લડાઇ
લડાશે, (૨૬૧) � ુકર ્ લોકો મેદાને જંગમાં ઉતર� આવશ

,

(૨૬૨) ના�ુસ (શંખ) વાળા નસારા લોકોની ��
ુ ુ મત �ુિનયા
પર ફ�લાઇ જશે , (૨૬૩) ઇસ્લામી �ુલ્કોમાં બે�ુમાર �ગ�ર
બાંધવામાં આવશે.
હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્મે ફરમાવ્�ું ક , ઇમામ મહદ� �ુઆ્ ગામથી
ર
(�
મદ�નાથી મકકા તરફ જતા રસ્તા પર ત્રીસ માઇલના �
પર આવેલ છે ) નીકળ� અને મ

કકએ મોઅઝઝમામાં ��ર
ુ

ફરમાવશે. એમણે માર� ઝીરાહ પહ�ર�લી હશે અને મારો
અમામો બાંધલ
ે હશે. એમના માથા પર વાદળા છાંયો કરતા
હશે અને ફ�રશ્તો સાદ કર� રહ્યો હ
અલ�ય્હસ્સલામ , તેની પયરવી કરો.’

‘આ જ ઇમામ મહદ�

િસરતે અઈમ્માહ- 1573

www.hajinaji.com

માઅ�ુમ�ું ફરમાવ�ું છે ક� ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામના ��ુરનો કોઇ વખત �ુક રર્ર કરવો પોતા
�ુદાના ઇલ્મે ગયબમાં ભાગીદાર ઠ�રવવા બરાબર છ. એ
મકકામાં વગર ખબર� ��ર
ુ કરશે. એમના માથા પર લીલા
રં ગનો અમામો હશે. બદન પર �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની ચાદર અને પગમાં આપ
જ નઅલયન �ુબારક હશે. એમને કોઇ ઓળખી શકશે ન�હ.
અને એ જ અપ�ર�ચત �સ્થિતમાં એકલા અ�ુલા કોઇ પણ
રફ�ક ક� સાથી વગર કાઅબ� ુલ્લાહમાં આવી પહ�ચશ. �
વખતે આ�ું આલમ રાતની કાળ� ચાદર ઓઢ� લેશે

, લોકો

પોઢ� જશે તે વખતે ફ�રશ્તાઓની કતારો ને કતારો તેમના
પર ઉતરશે અને હઝરત �બ્રઇલ અને હઝરત મીકાઇ
તેમને અલ્લાહ તરફથી વધામણી આપશે ક� તેમનો �ુકમ
આખા આલમ પર �ર� કરવામાં આવ્યો છ. આ બશારત
મળતાની સાથે ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલા

�ુકર� �ુદા
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બ�વી લાવશે , અને �કને હજ�લ અસ્વદ અને મકામે
ઇબ્રાહ�મ વચ્ચે ઉભા રહ�ને િનદા કરશે ક� અય �ગરોહ
મારા મખ્�ુસો અને �ુ�ગ�થી હો, અને અય તે લોકો �મને
�ુદાએ � ૃથ્વીના પટ પર મારા �હ�ર થવાની પહ�લાં માર�
મદદ માટ� જમા કયાર ્ છે તે બધા માર� પાસે આવી �.
હઝરતની આ સદા એ લોકો � ૂવર્માં હોય ક� પ��ચમમાં હોય
તેમના �ુધી પહ�ચી જશે , અને તે લોકો એને સાંભળ�ને
�ખના પ લકારામાં ઇમામ પાસે આવીને ભેગા થઇ જશે.
તેઓ બધા સંખ્યામાં૩૧૩ જણ હશે અને ઇમામના નક�બ
ઈમામ તરફથી (સરદાર) કહ�વાશે. એ

જ વખતે એક �ુર

જમીનથી આસમાન �ુધી બલંદ થશે � �ુિનયાના પટ પર
આવેલ હર� ક �ુ�સ્લમના ઘરમાં દાખલ થશે અને તેમના
�દલોને આનંદથી ભર� દ� શે અને એમની તબીયત �ુશ થઇ
જશે પણ મોઅમેનીનોને એ વાતની �ણ ન�હ થશે ક� ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ ��ુર પામી �ુ�ા .

િસરતે અઈમ્માહ- 1575

www.hajinaji.com

સવારના વખતે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ત્ર
તેર માણસો � રાતના વખતે આપના પાસે આવ્યા હશે
તેમને સાથે લઇને કાઅબામાં પધારશે. પછ� પોતાનો �ુબારક
હાથ ખોલશે � યદ� બયઝાની �વા હશે અને ફરમાવશે �
આ હાથ પર બયઅત કરશે એણે �ણે ક� અલ્લાહના હાથ
પર બયઅત કર�. બધાથી પહ�લાં �બ્રઇલ બયઅતન
શરફથી �ુશરર ્ફ થશે એમના પછ� ફ�રશ્તાઓ બયઅત કર.
અને ત્યાર બાદ૩૧૩ ક�બો (સરદારો) બયઅત કરશે. આ
સમાચાર પ્રસરતાં મકકામાં હલચલ મચી જશે અને લોક
હયરત પામીને આપસમાં �ુછવા લાગશે ક� આ કોણ માણસ
છે . આ બધા કામો �ુરજ નીકળ્યાં પહ�લાં જ આટોપાઇ જશ.
પછ� �ુરજ �ચે ચડશે ત્યાર� �ુરજના ગોળા સામે
આસમાનમાં એક �ુનાદ� કરનાર �હ�ર થશે અને તે �ચા
સાદ� પોકાર કરશે

‘અય પેદા થયેલી તમામ મખ્�ુક આ

મહદ�એ આલે મોહમ્મદ છ

, એમની બયઅત કરો. ’ પછ�
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મલાએકા અને ૩૧૩ નક�બો એ વાતની તસ્દ�ક કરશ. પછ�
�ુિનયાના દર� ક� દર� ક �ુણથ
ે ી લોકોના ટોળે ટોળા આપની
�ઝયારત માટ� નીકળ� પડશે અને આલમ પર �જ
ુ ્જત કાયમ
થઇ જશે. ત્યાર બાદ દસ હ�ર માણસો આપની બયઅત
કરશે, તેમજ કોઇ ય�દ
ુ � અને નસરાનીને બાક� રહ�વા દ� વામાં
ન�હ આવે. ફ

કત અલ્લાહ�ું નામ હશે અને મહદ�

અલ�ય્હસ્સલામ�ું કામ હ. � િવરોધતા કરશે આસમાનથી
તેના પર આગ વરસશે અને તેને બાળ�ને ભસ્મ કર� દ�શ.
(��ુ લઅબ્સા)
આપની સેવામાં ક�ટલાક �ુખ્લીસો �ુફાથી આવશે
�ને હાક�મ બનાવવામાં આવશે.

�કતાબે �ુન્તખબે

બસાઇરમાં તેમના આ નામો આપવામાં આવ્યા છ. �ુશઅ
�બન �ુન, સલમાને ફારસી, અ�ુ દજ્�ના અન્સા, િમકદાદ
�બન અસ્વ, મા�લક� અશ્ત, �ુસા અલ�ય્હસ્સલામની કોમન
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પંદર માણસો અને સાત અસ્હાબે કહ.
અલ્લામા અબ્�ુરર્હમાન �મી�ું કહ��ું છે ક� �ુત
અબ્દાલ અને આ�રફ લોકો બધા આપની બયઅત કરશ.
આપ �નવરોની બોલીથી પણ વા�કફ હશે. તેમજ આપ
ઇન્સાન, ��ાઅતો વચ્ચે અદલ ઇન્સાફ કર. અલ્લામા
િતબ્રસી�ું કહ��ું છે ક� આપ હઝરત દાઉદ અલ�ય્હસ્સલા
ઉ�ુલ પર અહકામ �ર� ફરમાવશે. આપને સાક્ષીઓન
જ�રત ન�હ હશે , આપ અલ્લાહ તરફથી મળેલા ઇલ્હામન
કારણે દર� કના અમલથી વા�કફ હશે. ઇમામ શબલં� શાફઇ�ું
બયાન છે ક� જયાર� ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામનો ��ુ
થશે ત્યાર� ખાસ અને આમ બધા વગર્ના �ુસલમાનો આનં
પામશે. એમના ક�ટલાક વઝીરો હશે � આપના �ક
ુ મો �ુજબ
લોકો પાસે અમલ કરાવશે.
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અસ્હાબે કહફ આપના વઝીરો હશે(સીરતે
હલ�બય્ય) આપના �સ્મનો સાયો ન�હ હશ. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ�ું ફરમાવ�ું છે ક� મહદ� અલ�ય્હસ્સલા
અન્સાર અને અસ્હાબ ખા�લસ અલ્લાહવાળા લોકો હશે અ
આપની આ�ુ બા�ુ એવી ર�તે જમા થઇ જશે �વી ર�તે
મધમાખીઓ તેમના યાઅ�ુબ (મધમાખીઓનો રા�) ની
આ�ુ બા�ુ જમા થઇ �ય છે .

*****
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ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામન
��ર
ુ નો સવાલ
ખલ્લાક� આલમે પાંચ બાબતો�ું ઇલ્મ પોતાન
માટ� મખ્�ુસ રાખ્�ું . �માંની એક બાબત કયામત છે .
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામનો ��ુર કયામતનો એ
લાઝમી �ગ છે . એટલે આપ �ાર� ��ર
ુ ફરમાવશે

, કઇ

તાર�ખ હશે ? �ું વષર્ હશ ? એ વાતો�ું ઇલ્મ પણ �ુદાને
જ છે . તે છતાં માઅ�ુમીનની હદ�સો � �ુરઆન અને
ઇલ્હામથી તારવેલી હોય છે તેમની �દર ઇરશાદો મો�ુદ છ.
અલ્લામા શયખ �ુફ� , અલ્લામા સય્યદ અ ,
અલ્લામા િતબ્રસી અને અલ્લામા શબલં� લખે છે ક� હ
ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામે એ વાતની વઝાહ
કર� છે ક� આપ એક� વષર્માં �હ�ર થશે એટલે ક� �૧, ૩, ૫,
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૭, ૯થી બનશે. દાખલા તર�ક� તેરસો , પંદરસો, ઓગણીસસો,
એક હ�ર , પાંચ હ�ર, સાત હ�ર , નવ હ�ર એની સાથે
સાથે જ આપે ફરમાવ્�ુ, ઇસ્મે �ગરામીની �હ�રાત �બ્રઇલ
મારફતે ૨૩મી તાર�ખે કર� દ� વામાં આવશે અને ��ર
ુ નો
�દવસ "યવ્મે આ�ુરા હશે ક� � �દવસે હઝરત ઇમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ કરબલામાં શહાદત પામ્યા .
(શહ� ઇરશાદ� �ફુ �દ)
ઇમામ �અફર સા�દક અલ�ય્હસ્સલામનો ઇરશા
છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામનો ��ુર

સ્ના વખતે

થશે અને તેથી એ પ્રસં"વલ અ સ્રઇ �ે લ ઇન્સાન લફ�
�ુસ�રનની આયતથી �ુરાદ છે .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામના ઝંડા પ"અલબયઅતો
�લલ્લાહ લખેલ હશે અને આપ આપના હાથ પર અલ્લા
માટ� બયઅત લેશે તથા કાએનાતમાં ફ કત દ�ને ઇસ્લામનો
ઝંડો જ લહ�રાશે.
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��ર
ુ બાદ ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલા
કાઅબાની �દવાલનો ટ� કો લઇને ઉભેલા હશે. આપના �ુબારક
સર પર અબ્રનો સાયો હ. આસમાનથી અવાજ આવી રહ્ય
હશે "આજ ઇમામ મહદ� છે ત્યારબાદ આપ એક િમમ્બર પ
તશર�ફ ફરમાવશે. લોકોને �ુદાના તરફથી દાઅવત આપશે
અને દ�ને હક તરફ આવવાની �હદાયત ફરમાવશે. આપની
બધી સીરત પયગમ્બર� ઇસ્લામની સીરત હશે અને આ
તેમના તર�કા પર જ અમલ કરતા હશે. આપનો �ુત્બો �ર�
હશે તે દરિમ યાન �બ્રઇલ અને મીકાઇલ આસમાન પરથ
ઉતર�ને આપની બયઅત કરશે

,

ત્યારબાદ હ�રો

મલાએકાની બયઅત લેવાશે અને પછ� એ ૩૧૩ મોઅિમનો
બયઅત કરશે � આપની �ખદમતમાં હાજર થઇ �ુ�ા હશે ,
પછ� આમ બયઅતનો િસલિસલો શ� થશે

, દસ હ�ર

માણસોની બયઅત લીધા બાદ આપ સૌ પહ�લાં �ુફા તશર�ફ
લઇ જશે અને આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
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વસલ્લમના �ુશ્મનોને કત્લ ક. આપના હાથમાં �ુસા
અલ�ય્હસ્સલામન"અસા ” હશે � અઝદહા�ું કામ કરશે.
તલવાર મ્યાનમાં હશ. આપ જયાર� �ુફા પહ�ચશે ત્યાર�
ક�ટલાક હ�ર�ું એક ટો�ં આપનો સામનો કરવા નીકળ�
પડશે અને કહ�શે ક� બની ફાતેમાની જ�રત નથી. આપ તે
બધાને કત્લ કરશ. જયાર� આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય
વ આલેહ� વસલ્લમનો એક�ય �ુશ્મન ક� કોઇ �ુના�ફક બાક
ન�હ રહ� ત્યાર� આપ એક િમમ્બર પર તશર�ફ લઇ જશે અન
કરબલાના બનાવનો �ઝક્ર કરશે એ પ્રસંગે લોકો ર
લાગશે અને કલાકો �ુધી રડવાનો િસલિસલો �ર� રહ�શે.
પછ� આપ �ક
ુ મ ફરમાવશે ક� મરકદ�

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન

�ુધી �રાતની નહ�ર કાપીને લાવવામાં આવે અને એક
મ�સ્જદ બાંધવામાં આવે �ના એક હ�ર દરવા� હો , પછ�
તે �ક
ુ મ�ું પાલન કરવામાં આવશે. ત્યાંથી પરવાર�ને આપ
મદ�ના �ુનવ્વરા તશર�ફ લઇ જશ.
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શાહ રફ�ઉદ્દ�ન લખે છે ક� હઝરત ઇમામ મહદ
અલ�ય્હસ્સલામ ઇલ્મે  િ� થી ભર�ુર હશે. મકકાથી જયાર�
આપનો ��ર
ુ થશે અને તેની શોહરત �ુિનયાના �ુણે
�ુણાઓ �ુધી પહ�ચશે ત્યાર� મદ�ના અને મકકાની ફોજો અને
શામ ઇરાક અને યમનના અબ્દાલ અને અવ�લયા આપની
�ખદમતમાં હાજર થશે. તેમજ અરબસ્તાનની બધી ફોજો
આપના ઝંડા તળે એકઠ� થઇ જશે. આપ એ બધાને
કાઅબામાંથી નીકળે લા ખ�નામાંથી માલ આપશે. કાઅબાની
� જગ્યાએથી ખ�નો નીકળશે તેને"તા�ુ લ કાઅબા

”

કહ�શ.ે
એ જ અરસામાં એક �ુરાસાની

જબરદસ્ત સેના

લઇને હઝરતની મદદ કરવા મકકા મોઅઝઝમા આવવા
નીકળશે. રસ્તામાં એની સેનાની હરાવલ �ુકડ�ના સેનાનાયક
"મન્�ુ” સાથે નસરાની સેનાની ટ

કકર થશે. �ુરાસાની

સેના નસરાની સેનાને માર�ને પીછે હઠ કરાવશે અને
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હઝરતની સેવામાં પહ�ચી જશે. ત્યાર પછ� એક �

ફયાની

શખ્સ � બની તગલબમાંથી હશે હઝરતની સામે લડવા માટ�
એક જગી
ં સેના મોકલશે , પણ એ સેના મકકા મોઅઝઝમા
અને ખાનએ કઅબાની વચ્ચેના પ્રદ�શમાં પહ�ચશે અ
પહાડ�માં પડાવ નાખીને પડ� હશે ત્યાર� �ુદાના �ુકમથી તે
ત્યાંજ ધરતીમાં સમાઇ જશ. ત્યારબાદ એ �

ફયાની ક� �

આલે મોહમ્મદનો �ુશ્મન હશે નસારા સાથે મળ�ને એ
જબરદસ્ત સેના ઉભી કરશ. નસરાની અને �ુ

ફયાની સેના

પાસે �સી િનશાન હશે. દર� ક િનશાન સાથે બાર હ�રની
�ુકડ� હશે. એમ�ું પાયતખ્ત શામ હશ. ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામ પણ મદ�ના �ુનવ્વરા થઇને ઝડપી ચા
શામ પહ�ચશે. આપના �ુબારક કદમ શામની ધરતીને પાક
કરશે ત્યાર� આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમનો �ુશ્મન  ફયાની અને ઇસ્લામ �ુશ્મન નસરાન
આપની સામે સેના લઇને મેદાને જગમાં
ં
ઉતર� પડશે. આ
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લડાઇમાં બને પક્ષના સંખ્યાબંધ માણસો મર. �તે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામનો સં�ૂણર્ િવજય થશે અને શામની
જમીન પર એક પણ નસરાની બાક� ન�હ રહ�વા પામે.
ત્યારબાદ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પોતાની સેનાના માણસોમ
ઇનામની વહ�ચણી કરશે અને � �ુસલમાનો નસરાની
રા�ના અત્યાચાર અને ત્રાસથી મદ�ના ચાલ્યા ગયા
તેમને પાછા શામમાં બોલાવીને ત્યાં વસાવી દ�શ. ત્યારબાદ
આપ મકકા મોઅઝઝમા વાપસ તશર�ફ લઇ જશે અને
મ�સ્જદ� સહલામાં કયામ ફરમાવશે એ પછ�

મ�સ્જ� લ

હરામને નવેસરથી બંધાવશે. �ુિનયાની બધી મ�સ્જદોને શરઇ
ઉ�ુલ �ુજબની બનાવી દ� શે. દર� ક બીદઅતને ખત્ કર� દ� શે
અને હર� ક �ુ� તને �ર� અને કાયમ કરશે. �ુિનયાના
વ્યવસ્થા તંત્ર અને ધોરણન �સ્ત કરશ. શહ�રો પર વ્યવસ્થ
�ળવવા સેનાઓ અને રાજ કારભાર ચલાવવા માટ�
વઝીરોને મોકલશે.
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ત્યારબાદ કાિમલ મોઅમીનોને અને કટ્ટર કાફરો
સ�વન કરશે. મોઅમીનોને એટલા માટ� ક� ઇસ્લામની
તરકક� જોઇને તેમના �દલ �ુશ થાય અને કટ્ટર કાફરોન
એટલા માટ� ક� એમની કરણીઓની તેમને �ુરતો બદલો
આપવામાં આવે અને � � �લ્મો તેમણે કયાર્ હતા તેન
મ� તેમને ચખાડવામાં આવે. ગર�બો બેકસો પર �લ્મ થયા
હશે તેની ઝા�લમોને સઝા કરવામાં આવશે. બધાથી પહ�લાં
�ને લાવવામાં આવશે તે યઝીદ �બન મોઆિવયાહ હશે

,

હઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પણ તશર�ફ લાવ.
ુ ન
દજ્�લ�ું �ુળ નામ સાફઇ છ. બાપ�ું નામ
સાઇદ અને મા�ું નામ હબ્તા અથવા કોતામા છ. એ �રસાલત
મઆબના જમાનામાં, મદ�ના �ુનવ્વરાથી ત્રણ માઇલ છે
આવેલા તીહ નામે ગામમાં પેદા થયો છે . એ પેદા થવાની
બાદ ઘડ�ક વારમાં વધવા લાગ્યો હત. એની જમણી �ખ
�ટ�લી હતી અને ડાબી �ખ કપાળ પર ચમક� રહ� હતી. એ
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થોડા �દવસની �દર સં� ૂણર્ પ્રમાણમાં મોટો થઇ અ
�ુદાઇનો દાવો કરવા લાગ્ય. સરવર� કાએનાત સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ક� �મને એ બધા અહ�વાલ
પહ�ચતા રહ�તા હતા આપ સલમાને ફારસી અને બી�
થોડાક સહાબીઓને સાથે લઇને તીહ ગામે ગયા અને ત્યાં
પહ�ચીને તેને તબ્લીગ કરવા ચાહ

, પણ એણે આપની

તબ્લીગનો જવાબ અપશબ્દોથી આપ્યો અને ઘ�ું ભ�ું �ુ
ક�ું અને આપના પર �મ
ુ લો કરવાનો પ્રયત્ન કય�
સહાબીઓએ બચાવ કર� લીધો.
આપે તેને ફરમાવ્�ું હ�ું ક , "�ુદાઇ દાવો કરવા�ું
છોડ� દ� અને માર� ન�ુવ્વતનો સ્વીકાર કર� .
આ�લમો�ું કહ�� ું છે ક� દજ્�લની પેશાની પર
‘અલ કા�ફરો �બલ્લા’ લખે� ું છે .
�ૂંકમાં આપ ત્યાંથી મદ�ના �ુનવ્વરા પાછ
તશર�ફ લઇ જવા લાગ્યા ત્યાર� તેણે એક પહાડ �વો મોટ
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વજનદાર પથ્થર આપના માગર્માં ઉભો કર� દ�.

�બ્રઇલ

આસમાનથી આવીને તેને હટાવી દ�ધો. આપ હ� મદ�ના
પહ�ચ્યા ત્યાં તો દજ્�લ મો�ું લશ્કર લઇને મદ�ના પહ
ગયો હતો. તેથી હઝરતે બારગાહ� અહ�દય્યતમાં અરજ કર�
ક� "�ુદાયા ! એને તાર� �યાં �ુધી �વતો રાખવો મ

ક�ુદ

હોય ત્યાં �ુધી તેને ક�દ કર� દ. આપની દોઆના પ�રણામે
�બ્રઇલ આવ્યા અને એમણે તેને પાછળથી �ચક� લી
અને તેને િત�બ્રસ્તાનના બેટમાં લઇને ક�દ કર� દ. ર�ુજ
પમાડ� તેવી વાત તો એ છે ક�

�બ્રઇલ તેને �ચક

એટલીવારમાં તો એણે બંને હાથની બાચકો માર�ને બે
�ુઠ્ઠીભર માટ� તહ�ુસ્સ(પાતાળ)માંથી લઇ લીધી અને
એણે િત�બ્રસ્તાનમાં નાખી દ.
�બ્રઇલે સરવર� કાએનાતના જવાબમાં જણાવ્�ું
આપની વફાત બાદ ૯૭૦ વષર્ પછ� એ માટ� આખા િવ�વમાં
ફ�લાશે અને તે જ વખતથી કયામતના આસાર શ� થઇ જશે.
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પયગમ્બર� ઇસ્લામનો રશાદ છે ક� દજ્�લ
િત�બ્રસ્તાનમાં ક�દ કર�  દ�વામાં આવ્યા બાદ તેને ત
દારમીએ ક� � પહ�લાં નસરાની હતા િત�બ્રસ્તાનમાં પોતા
સગી �ખે જોયો છે .
દજ્�લ હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ
��ર
ુ ફરમાવ્યાના૧૮ �દવસ બાદ નીકળશે. ��ર
ુ � ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ અને ખો�� દજ્�લના ત્રણ વષર્ પ
સખ્ત �ુકાળ પડશ. પહ�લાં

વષ� અધ� વરસાદ પડશે અને

અધ� પાક ખલાસ થઇ જશે. બી�

વષ� આસમાનની અને

જમીનની બરકત અને રહમત ખત્ થઇ જશે. ત્રીવષ� એક
છાંટો પણ પાણી વ રસશે નહ� અને આખી �ુિનયાના માણસો
મોતના �ુખમાં ભરખાઇ જવાની અણી પર આવી જશે. આખી
�ુિનયા �લ્મ ,

અત્યાચાર,

અપરાધો,

વ્યાધીઓ અને

પર� શાનીઓ�ું ધામ બની જશે. ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામના ��ુર બાદ એ બધી આપિ�ઓમાંથ

િસરતે અઈમ્માહ- 1590

www.hajinaji.com

માણસો �ટશે અને �ુિનયા પોતાની િનરાંતની હાલત ઉપર
પાછ� આવી રહ� હશે ત્યાં દજ્�લ �હ�ર થવાનો શોરબકો
ઉઠશે. એ �હન્�ુસ્તાનના એક પવર્ત પર દ�ખાશે અને ત્યા
ઘોષણા કરશે , "�ુ ં મહાન �ુદા �ં , માર� તાબેદાર� કરો. આ
ઘોષણા � ૂવર્ અને પ��ચમ �ુધી પહ�ચી જશ , ત્યારબાદ એ
પવર્ત પર એક �રવાયત �ુજબ ત્રણ �દવસ અને
�રવાયત �ુજબ એકવીસ �દવસ રોકાઇને લશ્કર ભે�ું કરશ.
પછ� શામ અને ઇરાક થઇને એ અસ્ફાનના એક"ય��ુ દયા
નામે ગામડામાં પહ�ચશે અને ત્યાંથી ખો�જ કરશ. એની સાથે
ઘ�ું મો�ું લશ્કર હશ. સી�ેર લાખ માણસો લખેલ છે . આ
ઉપરાંત ��ા. ત, �ુત, પર�યો અને શેતાનો પણ હશે. તેણે
એક કાબર�ચત્રા રંગના ગધેડા પર સવાર� કર� હ. એના
શર�રનો ઉપલો ભાગ લાલ રં ગનો , આગલા અને પાછલા
પગ ગોઠણ �ુધી કાળા અને ખર�ઓ સફ�દ હશે. એના બંને
કાનો વચ્ચે ચાલીસ માઇલનો ફાંસલો હશ. એ એકવીસ

િસરતે અઈમ્માહ- 1591

www.hajinaji.com

માઇલ �ચો , ને� ું માઇલ લાંબો હશે. એના બંને કાનો વચ્ચે
મોટ� સંખ્યામાં મખ્�ુક બેઠ�લી હ. એ�ું એક ડગ�ું એક
માઇલ લાં� ુ હશે. ચાલવામાં એના વાળમાંથી હર� ક પ્રકારન
વાજ�ત્રોના અ જો નીકળતા હશે. દજ્�લ એક ગધેડા પર
બેસીને રવાના થશે ત્યાર� એની જમણી બા�ુ એક પહાડ તેના
સાથે ચાલતો હશે. �ની �દર નેહરો

, મેવાઓ અને હર� ક

પ્રકારની નેઅમતો હશે અને ડાબી બા�ુ એક પહાડ સાથ
ચાલતો હશે. એની �દર દર� ક �તના સપર , વી�ં વગેર� હશે.
એ લોકોને આ ચીઝો વડ� ડરાવશે , બહ�કાવશે અને કહ�શે ક� �ુ ં
�ુદા �ં � �ક
ુ મ માનશે તેને જ �ા તમાં રાખીશ અને � મારો
�ક
ુ મ નહ� માને તેને �ુ ં જહ�ા મમાં નાખીશ.
આવી ર�તે એ આખી �ુિનયાનો ચાલીસ �દવસમાં
ચકકર લગાવીને , બહ�કાવીને અને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામન
યોજનાને �ધી વાળવાના પ્રયત્નો ક. તેના એ પ્રયત્નોમ
કાઅબાની બરબાદ� પણ હશે. કાઅબાને તોડ� નાખવા

,
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મદ�નાને તબાહ અને બરબાદ કરવાનો �ક
ુ મ આપીને એક
મો�ું લશ્કર રવાના કરશે અને પોતે �ુફાને પોતા�ું િનશાન
બનાવશે. કારણ ક� ત્યાં ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ .
તેથી તેને �ુદ તબાહ કરવા ચાહશે. પણ �ુદા �ું કર� છે તે
�ુ ઓ ક� એ �ુફા પાસે પહ�ચશે ત્યાર� ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામ �ુદ એનો �યાં પડાવ હશે ત્યાં પહ�ચી જ
અને તેની જડ �ુન્યાદ

�ુધ્ધાને ઉખેડ� નાખશે. �ુબ જ

ઘમસાણની લડાઇ ચાલશે અને તેના શામ �ુધી ફ�લાએલા
લશ્કર પર ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલ જબરદસ્ત �ુમલો
કરશે. એ મલઊનમાં આપના વારનો સામનો કરવાની
તાકાત ન�હ રહ� અને છે વટ� એ �ુ

મ્આના �દવસે ત્રણ ઘડ

�દન ચઢ�ે અકબએ રફ�ક અને �ુદ નામના �ુકામે માય�
જશે. તે , તેના ગધેડા અને લશ્કર�ું એટ�ું બ�ું લોહ� ર�ડાશે
ક� તેનો પ્રવાહ દસ માઇલ �ુધી જમીન પર વહ�તો ચાલ
જશે.
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દજ્�લને માયાર્ બાદ ઇમામ અલ�ય્હસ્સ
તેના લશ્કર�ઓ પર જબરદસ્ત �ુમલો કરશે અને બધાને
કત્લ કર� નાખશ. એ વખતે કોઇ કાફર �ુિનયાના કોઇ પણ
�ુણામાં ભરાઇ જશે તો ત્યાંથી અવ

જ નીકળશે ક� ફલાણો

કા�ફર �પાએલો છે અને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ તેને કત
કર� નાખશે. છે વટ� � ૃથ્વી પર દજ્�લને માનવાવાળો એ
પણ માણસ રહ�વા પામશે નહ�.

*****
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હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
આસમાનથી � ૃથ્વી પર ઉતર�ુ
હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ �ુ� તન
કાયમ કરવા અને �બદઅતને િમટાવવા તેમજ િવ�વના તંત્
અને ઇન્તેઝામના કામોમાં મશ્�ુલ હશે એ દર યાનમાં એક
�દવસ સવારના વખતે અને એક �રવાયત �ુજબ અસરના
વખતે હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ બે ફ�રશ્તાઓના ખ
પર હાથ રાખીને દિમશ્કની �

મ્આ મ�સ્જદના ઉગમણી

બા�ુ ના િમનારા પરથી �ુ�લ (ઉતરાણ) ફરમાવશે. હઝરત
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ તેમનો ઇસ્તેકબાલ ક.
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ ઇમામત કરશે અને હઝર
ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ તેમની પાછળ નમાઝ પઢશે અન
તેમની તસ્દ�ક કરશ. એ વખતે હઝરત ઇસા
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અલ�ય્હસ્સલામની ઉમર ચાલીસ વષર્ની . તે આ
�ુિનયામાં શાદ� કરશે અને તેમને બે ફરઝંદો થશે. એક�ું
નામ અહમદ અને બી��ું નામ �ુસા હશે.
ત્યારબાદ હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલ
તથા હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ ઇસ્લામી દ�શોનો દવ
(પ્રવ) કરવા અને હાલાતનો �યઝો લેવા બહાર નીકળશે
તેમજ દજ્�લ મલઊને િનપ�વેલા �

કસાનો અને તેણે

કર� લી બદતર�ન હાલતને ઉચ્ચ�મ સપાટ� પર લાવશ.
હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ �ખન્ઝી(�ુફફાર)ને કત્લ
કરવા, સલીબો (ક્ર)ને તોડવા અને લોકો ઇસ્લામ ક�ુલ કર�
એ માટ�ની જ�ર� વ્યવસ્થા કર. મહદવી અદલના કારણે
આલમમાં ઇસ્લામનો ડંકો વાગશ.

*****
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ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ�ું �ુસ્�
ુ
�ન્યા ફતેહ કર�ુ
�રવાયતોમાં છે ક� ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલા
�ુસ્ �ુન�ુન્, ચીન અને જબલે દ� લમ ફતેહ કરશે. આ તે

જ

�ુસ્ �ુન�ુન્યા છે �ને ઇસ્તં�ુલ કહ�વામાં આવે . તેના પર એ
વખતે નસારા લોકોનો કબ્જો હશ. ચીન અને જબલે દ� લમ
પર પણ તેમનો જ કબ્જો હશે અને ઇમામ મેહદ�
અલ�ય્હસ્સલામ �ુરતી તૈયાર� સાથે �ુકાબલો કર.
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ �ુસ્� ુન�ુન્યા શ
ફતેહ કરવા તેના પર ચઢાઇ કરશે. એમની સાથે બ�ુ
ઇસ્હાકના નવ�ુવાનો હશ. રોમન સ�ુ�ના �કનારા પર
ઉતાયાર ્ બાદ તેમને શહ�ર ફતેહ કરવાનો �ુકમ આપવામાં
આવશે. ત્યાં પહ�ચીને �કલ્લાની ફસીલ પાસે તકબીરનો નાર
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લગાવશે તો આપોઆપ માગર્ નીકળ� આવશે અને એ માગ�
થઇને તે શહ�રમાં દાખલ થઇને તેને �તી લેશે.

*****
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યા�ુજ મા�ુજ
કયામતે �ુગરા એટલે ��ર
ુ � કા

એમે આલે

મોહમ્મદ અને કયામતે �ુબરાના વચ્ચેના ગાળામાં દજ્
પછ� યા�ુ જ મા�ુ જ સદ્દે િસકંદર(િસકંદર� બાંધલ
ે ી અવરોધક
�દવાલ) તોડ�ને બહાર આવશે અને આખી �ુિનયામાં ફ�લાઇ
જશે અને �ુિનયાના અ મનો અમાનને (�ુખ - શાંિત) તબાહ
અને બરબાદ કરવાના બધાજ પ્રયાસો કર� �ટ.
યા�ુ જ મા�ુ જ હઝરત �ુહ અલ�ય્હસ્સલામન
ફરઝંદ યા�ફસની ઓલાદમાંથી છે . એ લોકો ચારસો
કબીલાના સરદાર છે . એમની ગણત્રીનો કોઇ પણ �દાઝ
લગાવી શકાતો નથી. મખ્�ુકાતમાં ફ�રશ્તાઓ બાદ તેમન
અિતશયતા (અિધક સંખ્ય) આપવામાં આવી છે . એમાંનો
કોઇ પણ જણ એવો નથી �ની ઔલાદ એક હ�રથી ઓછ�
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હોય, એટલે ક� તેમને ત્યાં એક હ�ર બહા�ુરો પેદા ન કર� લે
ત્યાં �ુધી તે મરતા નથ.
યા�ુ જ મા�ુ જના ત્રણ પ્રકારના લોક. એક તો
તાડ કરતા વ�ું �ચા લાંબા છે . બી� એ ક� � માપમાં �ચા
પહોળા છે . એમની િમસાલ મોટા હાથીથી આપી શકાય , ત્રી
એ ક� � પોતાનો એક કાન �બછાવે છે અને બીજો ઓઢ� છે .
એમની સામે લો�ુ ં , પત્થર ક� પહાડ કોઇ ચીઝ નથ. એ �ુહ
અલ�ય્હસ્સલામના આખર જમાનામાં એ જગ્યાએ પેદા થયા
�યાંથી �ુરજ પહ�લાં નીકળ્યો હત.

જમાનએ ફતરત (બે

પયગમ્બરો વચ્ચેનો ગા)માં પહ�લાં એ લોકો પોતાના
રહ�ઠાણની જગ્યાએથી નીકળ� પડતા હતા અને આ�ુબા�ુના
પ્રદ�શની બધી ચીજો હડપ કર� જતા એટલે ક� હા

, ઘોડા,

�ટ, માણસ, જનાવર, ખેતીવાડ�માં વાવેલી બધી ચીઝો ક� �
કંઇ નજર� ચડ� હજમ કર� જતા હતા. એ પ્રદ�શના લોક
એમનાથી બ�ુ કંટાળ� ગયા હતા. આમ

જમાનએ ફતરતમાં
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હઝરત ઇસા અલ�ય્હસ્સલામ બાદ િસ�કદર ત્યાં પહ�ચ્યા ત્
એ વાતની �ણ થઇ અને ત્યાંની વસ્તીએ એમને દરખાસ
કર� ક� અમને યા�ુ જ મા�ુ જથી �ટકારો અપાવો. એમણે બે
પહાડો વચ્ચેના માગર્ને �યાંથી આવતા હતા તેને �ુદાન
�ક
ુ મથી લોઢાની �દવાલ ઉભી કર�ને બંધ કર� દ�ધો. એમણે
ઉભી કર� લી એ દ�વાલ બસો વાર �ચી અને પચાસથી સાંઇઠ
વાર પહોળ� હતી. આ દ�વાલને સદ્દે િસ�કદર� કહ�વામાં આવ
છે , કારણ ક� �લકરનય�ું �ુળ નામ મહાન િસ�કદર હ�.ું સદ્દ
િસ�કદર� ઉભી કર� દ� વાયા પછ� યા�ુ જ મા�ુ જનો ખોરાક
સાંપ ઠ�રવવામાં આવ્યો � આસમાનથી વરસે છ.
યા�ુ જ મા�ુ જ ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામન
��ર
ુ �ુધી આ દ�વાલમાં �ુરાએલા રહ�શે. એ લોકો આ
દ�વાલને �ુર કરવા માટ� એ માગર્ અખત્યાર કયાર્ છે ક� એ
આખી રાત �ભેથી ચાટ�ને કાપતા રહ� છે , જયાર� સવાર પડ�
છે અને તડકો નીકળે છે ત્યાર� એ લોકો ત્યાંથી હટ� �ય .
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રાત પડ� ત્યાં �ુધી ચાટ�લી દ�વાલમાં � કાપા પડ� ગયા
હોય તે �ુરાઇ �ય છે . એ તેને ફર�થી ચાટ�ને કાપવા�ું શ�
કર� છે . આમ તેઓ ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામનો ��ુ
થશે ત્યાં �ુધી કરતા રહ�શ.
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામના ��ુર બાદ
લોકો દ�વાલ કાપવામાં સફળ થશે અને દ�વાલ કપાતાં તેઓ
તેમાંથી બહાર નીકળ� આવશે અને પોતાની બધી સંખ્યા
સાથે આખી �ુિનયામાં ફ�લાઇ જઇને તેને તારાજ કરવા�ું શ�
કર� દ� શે. લાખો �નો બરબાદ થઇ જશે અને �ુિનયાની
કોઇપણ ખાવા પીવાની એવી ચીઝ ન�હ હશે �ના પર તેનો
હાથ પહ�ચ્યો ન�હ હો

, એ જબરા લડાયક લોકો હશે.

�ુિનયાને માર�ને ભરખી જશે અને પોતાના તીરો આસમાન
તરફ ફ�ક�ને આસમાનની મખ્�ુકને પણ ખાઇ જવાનો હ�સલો
બતાવશે અને આસમાનથી �ુદાના �ક
ુ મથી તીર લોહ�થી
ભરાઇને પા�ં જમીન પર પડશે ત્યાર� એ લોકો �ુબ �ુશ થશે
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અને આપસમાં કહ�શે હવે આપણી સ�ા જમીનથી આગળ
વધી અને આસમાન �ુધી લંબાણી છે .
એ દરિમ
અલ�ય્હસ્સલામની 

યાનમાં હઝરત ઇમામ મહદ�
કત અને હઝરત ઇસા

અલ�ય્હસ્સલામની દોઆથી �ુદાવંદ� આલમ એક �બમાર
મોકલશે. તે મરક� (પ્લે)ની પેઠ� એક જ રાતમાં એમ�ું
બધા�ું કામ તમામ કર� નાખશે. પછ� એમના મડદાઓને
ખાવા માટ� �મ
ુ ા નામે પક્ષી પેદા કરવામાં આવશે
જમીનની એ ગંદક�ને સાફ કર� દ� શે. પછ� માણસો તેમના
તીર કામઠાં અને બાળવા લાયક લડાયક હિથયારોને સાત
વષર્ �ુધી બળતણ તર�ક� ઉપયોગમાં લેશ.
(તફસીર� સાફ� િમશ્કા)
હઝરત ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ�ું પાયતખ
(રાજધાની) �ુફા હશે. મકકામાં આપનો નાયબ રહ�શે. આપ�ું
દ�વાનખા�ું (આપના �ક
ુ મો �ર� કરવાની જગ્ય) �ુફાની
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મ�સ્જદ રહ�શ. મ�સ્જદ� સહલામાં બય�ુલ માલ રાખવવામાં
આવશે અને �ખલવત કદા (ખાનગી જગ્ય) નજફ� અશરફ
હશે. આપના રા�ય કાળ દરિમ

યાન સં� ૂણર્ શાંિત અને

સલામતી�ું સામ્રા�ય હ. બકર�, વ� અને િસ�હ, માણસ અને
સપર, �બલાડ� અને �દર બધા એક બી�થી બેખૌફ હશે.
�ુનાહો થવા�ું તદ્દન બંધ થઇ જ. બધા લોકો શર�ફ બની
જશે. આ �ઝ અને કમઝોરની દાદ સાંભળવામાં આવશે.
�ુિનયા પરથી �લ્મ �ુંસાઇ જશ. ઇસ્લામના �વ વગરના
ખો�ળયામાં �હ �ંકાઇ જશે. �ુિનયાના બધા મઝહબો ખતમ
કર� આપ તલવારથી મઝહબનો પ્રચાર કર

, � આપનો

સામનો કરશે તેને કત્ કર� દ� વામાં આવશે. જ�ઝયો મો�ુફ
થઇ �ુદાના �ક
ુ મથી

મકકા શહ�રના હર�યાળા

મેદાનમાં

મહ�માની થશે. �ૂંકમાં �ુિનયા અદલ ઇન્સાફથી છલોછલ
ભરાઇ જશે.
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�ુિનયાના બધા મઝ�ુમોને બોલાવી તેમના પર
�લ્મ કરનારને હાજર કરવામાં આવશ , એટલે �ુધી ક� આલે
મોહમ્મદ પણ તશર�ફ લાવશે અને તેમના પર િસતમના
પહાડો તોડનારને પણ તેડાવવામાં આવશે. હઝરત ઇમામ
મહદ�

અલ�ય્હસ્સલ મઝ�ુમોની દાદરસી (ફ�રયાદ

સાંભળ�) ન્યાય ફરમાવશ. ઝા�લમોને તેમની કરણીના ફ��
પહ�ચાડશે. હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલય્
આલેહ� વસલ્લમ આ બધી બાબતોમાં િનગરાનીની ફરજ
અદા કરવા �બરાજમાન હશે. આ દરિમ યાનમાં હઝરત ઇસા
અલ�ય્હસ્સલામ પોતાની �ૂતકાળની તેત્રીસ વષર્ ની �ુ
હયાતીમાં સાત વષર્ને વધાર� થશે અને ચાલીસ વષર્ની વય
ઇન્તેકાલ કર� જશે અને આપને હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્ત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના રોઝામાં
કરવામાં આવશે.
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ત્યાર બાદ ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામ
��
ુ ુ મત પણ ખત્ થશે અને હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ કાએનાત�ું તંત્ર ચલ. તે િવશે �ુરઆને
શર�ફમાં "દાબ્બ�ુલ અઝર્થી ઇશારો કરવામાં આવ્યો.
હવે રહ� ગયો એ સવાલ ક� ઇમામ મહદ�
અલ�ય્હસ્સલામનો રા�ય કાળ ક�ટલી �ુદ્દતનો

? આના

સંબધ
ં માં ઘણો જ ઇખ્તેલાફ છ. કોઇ વીસ વષર્ પણ બતાવે
છે .
�ૂંકમાં એ ક� આપની વફાત પછ� �ુસ્

, કફન

હઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ આપશે અને નમા
ુ ન
પઢાવીને દફન ફરમાવશે.
ઇમામ મહદ� અલ�ય્હસ્સલામના ઝો�ુરન
વખતમાં લોકો કબરમાંથી �વતા થઇને બહાર આવવાને
રજઅત કહ�વામાં આવે છે . આ રજઅત ઇમાિમયા મઝહબની
ખાસ માન્યતાઓમાંથી છ.
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આ અમલ દરિમ યાન ઝા�લમોએ કર� લા �લ્મોનો
બદલો અને મઝ�ુમોને ઇન્તેકામ લેવાનો મોકો આપવામાં
આવશે અને ઇસ્લામને એટલી ત કક� આપવામાં આવશે ક�
�ુિનયામાં ફકત એક જ દ�ને ઇસ્લામ રહ� જશ.
ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના �ુનનો �ુર��ુર
ુ ન
બદલો લેવામાં આવશે અને આલે મોહમ્મદના �ુશ્મનોન
કયામતના અઝાબે અકબર પહ�લાં �ુિનયામાં અઝાબે અદના
ચખાડવામાં આવશે. શયતાન હઝરત સરવર� કાએનાત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના હાથે �રા
નહ�રના �કનાર� સખ્ત લડાઇ બાદ

કત્ થશે. અઇમ્મએ

તાહ�ર�ન અલ�ય્હસ્સલામના દર� જમાનાના સારા માણસોને
સ�વન કરવામાં આવશે. � લોકોને સ�વન કરવામાં
આવશે તેની સંખ્યા ચાર હ�ર હશ. શહ�દોને પણ
રજઅતના જમાનામાં �હ�ર� �જ�દગી આપવામાં આવશે ક�
�થી તેના પછ� તેમને મોત આવે અને તેનાથી આયતના
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�ક
ુ મની તકમીલ થાય. આ રજઅતમાં �ુરઆનમાં અપાયેલા
વાયદા �ુજબ આલે મોહમ્મદને આખાય જગત પર રાજસ�ા
આપવામાં આવશે અને �ુિનયાનો કોઇ એવો ભાગ ન�હ હોય
�ના પર તેમની ��
ં માં �ુરઆને
ુ ુ મત નહ� હશે. આના સંબધ
મ�દમાં છે "ઇ�શલ અઝર્ એબાદ�યસ્સાલે�”.
હવે રહ� ગઇ એ વાત ક� કાએનાતની �હ�ર�
��
ુ ુ મત અને િવરાસત આલે મોહમ્મદના પાસે �ાં �ુધી રહ�શ
? તો આ સંબધ
ં માં એક �રવાયત આઠ હ�ર વષર્ બતાવે છે
અને એમ જણાય છે ક� હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલ, હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લાહો અલ
વ આલેહ� વસલ્લમની દ�ખર�ખ હ�ઠળ રાજ ચલાવશે અને
બી� અઇમ્મએ તાહ�ર�ન અલ�ય્હસ્સ તેમના વઝીરો અને
એલચીઓ તર�ક� �ુિનયાના દ� શોનો કારભાર ચલાવશે અને
વ્યવસ્થા કર. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના ઝો�ુર અન
�ુિનયાના તંત્ર પર તેમની સવ�પર� સ�ા સંબંધી વા
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�ુરઆનમાં સ્પષ્ટ શબ્દોમાં. ઇરશાદ થાય છે "અખરજના
લ�મ
ુ દાબ્બતમ મેનલ અઝ.
બંને પક્ષો એટલે શીયા  િ� આ�લમોનો ઇ�ેફાક
(એકમત) છે ક� આ આયતથી �ુરાદ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ .
હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલ�ય્હસ્સલામ સફ
અને મરવાના વચ્ચેથી �હ�ર થશ , એમના હાથમાં હઝરત
�ુલમ
ે ાનની ��ુઠ� અને હઝરત �ુસાની અસા હશે. કયામત
ન�ક આવશે ત્યાર� આપ દર�ક મોઅમીનના કપાળ પર હાઝા
ુ હ કકા અને કા�ફરના કપાળ પર "હાઝા કાફ��ન
મોઅમે�ન
હકકા લખાઇ જશે.
અલ્લામા બગવી િમશ્કા�ુલ મસાબીહમાં લખે છે ક
દાબ્બ�ુલ અઝર્ બપોરના વખતે નીકળશે અને જયાર�
દાબ્બ�ુલ અઝર્નો અમલ ચા�ુ થશે ત્યાર� તૌબાના દરવ
બંધ થઇ જશે અને તે વખતે કોઇ પણ માણસ�ું ઇમાન
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લાવ�ું તેના માટ� લાભકતાર નહ� હશે. હઝરત ઇમામ �અફર
સા�દક અલ�ય્હસ્સલામ ફરમાવે છે ક� એક વખત હઝર
અલી અલ�ય્હસ્સલામ મ�સ્જદમાં �ુઇ રહ્યા હતા એટલ
હઝરત ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ
તશર�ફ લાવ્ય. આપે ફરમાવ્�ું: "�ુમ યા દાબ્બ�ુલ્લાહ
પછ� એક �દવસ ફરમાવ્�ું: "અય અલી

! જયાર� �ુિનયાનો

આખર� જમાનો આવશે ત્યાર� �ુદાવંદ� આલમ તમને ઝો�ુર
કરશે અને એ વખતે તમે �ુશ્મનોની પેશાનીઓ પર િનશાન
લગાવશો.
બી� બધી �રવાયતોથી જણાય છે ક� આલે
મોહમ્મદની �ુકમરાની �ને ‘અર��લ
ુ મતા�બલ ’ના કતારએ
બાદશાહ� લખી છે , તે �ુિનયા ખત્ થવાને ચાલીસ �દવસ
બાક� હશે ત્યાં �ુધી કાયમ રહ�શ. (ઇ

રશા�ુલ �ુફ�દ-૧૩૭)

એનો મતલબ એ થયો ક� ચાલીસ �દવસની �ુદ્દત કબરોમાંથ
મય્યતો નીકળવા અને કયામતે �

બરાની હશે. હશ , નશ,
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�હસાબ, �કતાબ, �ુર�ું �ંકા�ું અને બી� કયામતે �ુ બરાની
લા�ઝમ વાતો તેમાં બનશે. ત્યાર બાદ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ લોકોને �ા તનો પરવાનો આપશે. લોકો
તેને લઇને �ુલે સેરાત પસાર કરશે (સવાએક� મોહર� કા-૭૫)
આપ હોઝે કૌસરની િનગરાની કરશે. � �ુશ્મને આલે
મોહમ્મદ હોઝે કૌસર પર આવશે તેને આપ ભગાવી �ુકશ.
પછ� આપ લેવાએ મોહમ્મદ� એટલે મોહમ્મદ� ઝંડો લઇન
જ�લત તરફ ચાલશે. પયગમ્બર� ઇસ્લામ આગળ હશે અન
પાછળ નબીઓ , શહ�દો, નેક લોકો અને બી� આલે
મોહમ્મદના માનવાવાળાઓ હશ. પછ� આપ જ

�લતના

દરવા� પર જશે અને પોતાના દોસ્તોને �હસાબ વગર
જ�પતમાં દાખલ કરશે અને �ુશ્મનોને જ �ો મમાં ફ�ક� દ� શે.
એટલા માટ� જનાબે હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્તફા સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ખરા સહાબીઓને ભેગા કર�ન
ફરમાવી દ��ું ક� અલી �ુિનયા અને આસમાનવાળાઓ વચ્ચે
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મારા વઝીર છે . અગર તમે લોકો �ુદાને રા� કરવા માગતા
હો તો અલીને રા� કરો. કારણ ક� અલીની ર� �ુદાની ર�
છે . અલીનો ગઝબ �ુદાનો ગઝબ છે . અલીની મોહબબ્તના
બારામાં તમે બધાએ �ુદાને જવાબ આપવો પડશે અને તમે
અલીની મર� વગર જ� તમાં ન�હ જઇ શકો.

*****
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ુ ાહ� અલય્
જનાબે ઝયનબ સલા�લ્લ

14

નામ

ુ ાહ�
જનાબે ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હા

િપતા

હઝરત અલી ઇબ્ને અ�ુ તા�લબ

માતા

ુ ે જ�તત બીબી ફાતેમા ઝહરા
ખા�ન
ુ ાહ� અલય્હ
સલા�લ્લ

દાદા

હઝરત અ� ુ તા�લબ ઇબ્ને અબ્�ુ
ુ લીબ
��

દાદ�

બીબી ફાતેમા �બન્તે અસદ
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હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ

નાની
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આલેહ� વસલ્

ુ �ુ બરા �બન્તે
બીબી ખદ�જ�લ
ખોવૈલદ

લકબ

ુ , સાનીએ ઝહ�રા
સાબેરા, મઝ�મા

જન્મ

૧ શાબાન અને બી� �રવાયત
ુ બ ૬ શાબાન, �હજર� સન ૬
�જ

જન્મ

ુ વ્વર
મ�દના એ �ન

સ્થળ
વફાત

૭ જમાદ�ઉલ આખર

દફન

શામ (િસર�યા)
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સ્થળ
ઔલાદ

(દ�કરા) ઔન, મોહમ્મ, અબ્બા,
અલી.
(દ�કર�) ઉમ્મે �ુલ�ુમ

*****
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ુ સલા�લ્લ
ુ ાહ
બીબી ઝયનબે ખા�ન
અલય્હ
�ી �તની ફ�તરત
�ી �તમાં એવી �ીઓ ઘણી ઓછ� થઇ છે , બલ્ક�
એમ પણ કહ� શકાય ક� એવી થઇ નથી ક� �મણે પોતાના
ઉપર � બોજ નાખવામાં આવ્યો હોય છે તે બોજને સં�ુણર્પણ
ઉઠાવી લીધો હોય , કારણ ક� �ીને ફ�તરતના હ�સાબે લતીફ
તબીયત, ના�ક અને જલ્દ�થી અસર લઇ લે એવી
તબીયતની �ુદરતે બનાવી છે . બ�ુ

જ થોડ� બાબતમાં બ�ુ

વધાર� �ુશી થઇ �ય અથવા બ�ુ જ નાની બાબતમાં બ�ુ જ
વધાર� ગમગીન થઇ �ય એ તેના સ્વભાવમાં છ.
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�ીનો સંબધ
ં પોતાના ઘર સાથે હોય છે . તેણી�ું
�ુ�ુંબ તેણીની એક કોલોની છે

, �ુ�ુંબની હયાતી અને

તરકક�માં ફ�તરત (પ્ર�ૃ)ના હ�સાબે તેણી પોતાની હયાતી
સમ� છે , અમન અને અમાનમાં તેણી સહનશીલ છે અને
તેણી પોતાની ઝબાનને પણ એ વખતે કા�ુમાં રાખે છે પણ
દહ�શત અને આફતના વખતે તેણી ડરના લીધે પર� શાન અને
�ુ દા જ સ્વભાવની થઇ �ય છ.
પરં � ુ ભાર�ુવ્ક કહ� શકાય ક� �ુસીબતના
ર
જમાનામાં બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા � સબ ,

�હ�મત અને � બહા�ુર�થી પોતાની ફર

જને સં� ૂણર્ ર�તે

બ�વી તેવી વતર્�ુંક દાખવવા વાળ� �ી ઇિતહાસના પાના
ઉપર બી� કોઈ નથી.
સબ્ અને ધીરજ , �ુખ ત્થા પ્યાસમાં આસા
નથી. પરં � ુ સગાં સ્નેહ� , અઝીઝો, ફરઝંદો અને ભાઇની
લાશો નજર સામે તરફડતી હોય તે વખતે

સબ્ અને
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ધીરજથી કામ લે� ું એ મહત્વની બાબત અને જવાબદાર�
ભ�ુ� કામ છે . આ

કતરવ્ય પાલનમાં કામયાબ થ�ું તે નાની

�ુની વાત નથી.
અસીર�ના બંધનોમાં ક� દ થ�ું એ પણ કંઇ આસાન
વાત નથી. પરં � ુ

અસીર�ના બંધનોમાં જકડાએલા રહ�

હક�કતનો પ્રચાર કરવો અને તેવા વખતે હાજર રહ�લા લોક
ઉપર અસરકારક ર�તે રોબ બેસાડ� તેમના ઉપર કા�ુ
મેળવવો,

અને તે

જ હાલતમાં ઘાતક� �ુશ્મનોના

ઘાતક�પણાની પરવા કયાર ્ વગર સત્યના પ્રચાર માટ� પ્
કરવા એ એક મહાન કાયર્ છ .
ઘણી એવી �ીઓ છે , ઘણી એવી વીરનાર�ઓ છે
ક� �ઓ આસાઇશ અને અમનના વખતે ક� જયાર� એમના
મદદગારો તેમજ નઝદ�કવાળાઓ પણ સાથે હોય

, ત્યાર�

છટાથી બોલી શક� છે , પરં � ુ સખ્તીમાં તેણી લાચાર થઇ �ય
છે , સહન શ�ક્ત ખોઇ બેસે છ અને પોતા ઉપર કા�ુ �ળવી
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શકતી નથી. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા �ીઓન
�ફતરત અને આદત િવ� ધ્, તે �ીઓમાંથી એક નીશાની
હતાં, એક આયત હતાં ક� �મના �વન પ્રસંગોથી �ુિનયાન
�ીઓ ફખ્ર કર� શક� અને મદ�માં પણ પોતાની ઝાતમાં પેદ
થએલી આ વીરનાર� માટ� નાઝ કર� શક�

! આવી એક �ી

આ મહાન બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા તે કોણ  ?

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાની િવલાદ
આ બાબતમાં ઇિતહાસ લખનારાઓ એકમત છે ક�
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની િવલાદત હ�જરતન
બાદ થોડા વષ� પછ� મદ�નએ �ુનવ્વરામાં થઇ હત. અને
આ બાબતમાં પણ બધા એકમત છે ક� આપની િવલાદત
ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલની િવલાદતની પછ� થઇ , પરં � ુ
ુ ન
કઇ સાલમાં , �ા મહ�નામાં , અને �ા �દવસે િવલાદત થઇ
એ બાબતમાં �ુ દા �ુ દા મત છે .
ઇિતહાસ લખનારાઓની બધી િવગતો જો �ુ ં અત્ર
ટાંક� એ વાતની બાર�ક�માં ��, અને કઇ વાત માનવી અને
કઇ વાત નહ� માનવી એ બાબતની દલીલોના �ડાણમાં
ઉત�ં તો આ �ુસ્તક પોતાના 

કસદની હદ ઓળંગી જશે ,
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પરં � ુ મારો નમ્ર કસદ એ છે ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાની િવલાદતની એક તાર�ખ નકક� કરવામાં આવે ક�
� �દવસે �ુશહાલી ઉજવવામાં આવે

! આ મ કસદના �ગે

ઇિતહાસના �ુસ્તકો પર નજર નાખવા બાદ તેમજ તેમાં
લખેલ બાબતો ઉપર િવચાર કયાર ્ બાદ મને એમ લાગ્�ું ક
ઇમામ �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદ૩� શાબાન , સન
ુ ન
ચાર હ�જર�ના �દવસે થએલ છે . બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાની િવલાદત બે વષર્ પછ� એટલે ક૬ હ�જર�માં
અવ્વલે શાબાનના રોજ થઇ હોય એ વ�ુ બનવાજોગ છ

,

�મક� ક�ટલાક ઇિતહાસકારોએ લખેલ છે ક� યા તો તેમની
િવલાદત શાબાનની પહ�લી તાર�ખે અથવા પહ�લથ
ે ી પાંચ યા
છ તાર�ખની �દર થઇ હોવી જોઇએ. િવલાદત વગેર�
બાબતમાં �મક� હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ તે
ક�ટલાક અઇમ્મહ અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદત અને વફાત
તાર�ખોમાં પણ ઘણે ઠ�કાણે મતભેદ દ� ખાય છે . પરં � ુ િવચાર

િસરતે અઈમ્માહ- 1621

www.hajinaji.com

કયાર ્ બા , તેમજ ઇિતહાસ ઉપર નજર નાખ્યા બાદ અ�ુક
તાર�ખ નકક� કરવી જ�ર� છે , અને આ હ�સાબે મારા મત
પ્રમાણે શાબાનની પહ�લી તાર�ખ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લા
અલય્હા માટ� �ુનાસીબ આવે છ. મ

કસદ એ છે ક� આ

ઉપરથી બીબી ઝયનબની િવલાદતની તાર�ખ ૧લી શાબાન
હ�. ૬ એમ નકક� કરવામાં આવે છે

, અને ઉમ્મીદ છે ક�

અમાર� બહ�નો અને ભાઇઓ શાબાનની પહ�લી તાર�ખે બીબી
ઝયનબની િવલાદતની �ુશાલી ઉજવે અને આ �દવસને
�ુકદ્દસ �દવસ સમ� અને �મ અન્ય િવલાદતના �દવસ
કર� છે તેમ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની �ુ�ગ�ન
નજરમાં રાખી પોતાની હ�સીયત પ્રમાણે નેક કામોમાં પસા
કર� , અને યથાશ�ક્ત �ુજબ મોહતાજો અને ગર�બોની હાજતો
�ુર� કર� .
જયાર� બીબી ઝયનબે �ુબરા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
આ �ુિનયામાં આવ્યા અને પોતાના �ુરથી �ુિનયાને રોશન
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કર� તે વખતે જનાબે ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ મસ્�દમાં તશર�ફ લઇ ગયા હ. જનાબે
સલમાને ફારસી , બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
િવલાદતની �ુશખબર� લઇ ર�ુલે કર�મ પાસે મસ્�દમાં
ગયા અને બશારત આપી. ર�ુલે �ુદાએ જયાર� આ ખબર
સાંભળ� તો તેઓની �ખોમાં ��ુ આવ્ય

, ર�ુલે �ુદાએ

ફરમાવ્�ું: "અય સલમાન ! આ બીબી � પૈદા થઇ છે એના
બારામાં જનાબે �બ્રઇલ તરફથી સમાચાર મળ્યા છે
આપના ઉપર ઘણી �ુસીબતો પડશે. બી� ર�વાયત એમ
પણ છે ક� િવલાદત વખતે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ઘ
તરફ આવતા હતા અને ઇમામ �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામ આગ
ુ ન
ગયા અને પોતાના િપતાને ક�ું ક� "અય બાબા

! અલ્લાહ�

મને એક બહ�ન આપી છે . તે વખતે ઇમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામની વય બે વષર્ની અથવા થોડ� વધાર� .
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે જયાર� આ વાત સાંભળ� ત્યા
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આપની �ખોમાં પણ ��ુ ભરાઇ આવ્યા. �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામે �ુછ�ુ"અય બાબા , માર� �ન તમારા પર
ફ�દા, તમાર� �ખોમાં ��ુ ક�મ આવ્ય

? હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલા, ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને ગોદમા
ુ ન
લીધા અને ક�ું "અય માર� �ખોના �ુર

! આ ��ુઓનો

ભેદ થોડા જ વખતમાં �હ�ર થશે.
જનાબે સલમાને ફારસીએ ખબર આપી ક� તરત
જ હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ ઘર� આવ્યા અને પોતાની �ુત્રીને  , "અય માર�
બેટ� ! પૈદા થએલ માર� નાની દ�કર� મને આપ. પછ�
હઝરતે તે બાળક�ને પોતાના હાથોમાં લીધી અને પોતાના
ગાલ તેના ગાલથી લગાડ�ા , પ્યાર કય� અને ત્યાર બાદ 
જ હાલતમાં જોરથી રડવા લાગ્યા ત્યાં �ુધી ક� ��ુઓ દાઢ
�ુબારક પર પણ દ� ખાણા.
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બીબી ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા એ જયાર�
હાલત જોઇ ત્યાર� તેમણે ક�ુ, "અય બાબા�ન ! �ુદા તમને
કદ� પણ ન રોવરાવે. તમો ક�મ રડો છો ? ર�ુલે કર�મે ક�ું,
"અય માર� બેટ� ! સાંભળ , ક� આ તાર� દ�કર� ઉપર માર�
અને તાર� પછ� ઘણી �ુસીબતો આવી પડશે. જયાર� બીબી
ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ વાત પોતાના િપતાથ
સાંભળ� ત્યાર� રડવા લાગ્.
ત્યારબાદ આદાબે િવલાદત � �ુ� ત હતા તે
સઘળા બ�વી લાવવામાં આવ્યા અને આપના નામ ધરવા
બાબત �રવાયત છે ક� જનાબે �બ્રઇલે હાજર થઇ ર�ુલ
કર�મને આ બીબી�ું નામ ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
રાખવા ક�ું , આથી એ �ુબારક બાળક��ું નામ ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા રાખવામાં આવ્.
આ ઉપરાંત આ બીબીને સીદ્દક�એ �ુગ

,

આક�લા, ઉમ્�ુલ મસાએ , આલેમા ગયર� મોઅલ્લેમા ,
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મક�ુલ� ુલ �ુસ્ �ુફ, શર�ક� ુલ �સ
ૈ િવગેર� �ુબારક નામથી
ુ ન
પણ ઓળખવામાં આવે છે . અને આપનો �ખતાબ (�ુિ� યત)
ઉમ્�ુલ હસન છ , હોિશયાર�, સમજદાર� અને અકકલના લીધે
આપને "અક�લ� ુલ �ુર�શ” પણ કહ�વામાં આવેલ છે .
�રવાયતમાં વાર�દ છે ક� જયાર� ઇબ્ને અબ્બા
�વાઓ પણ આપની હદ�સ બયાન કરતા હતા ત્યાર� કહ�તા
હતા ક� અમાર� "અક�લા ”એ આવી ર�તે બયાન કર� લ છે
ક�...

*****
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ુ ાહ� અલય્હા�ુ
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
બયાન
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા દ�ખાવમા
પોતાની દાદ� બીબી ખદ�� અલ�ય્હસ્સલામની તસ્વીર .
પહ�લા �દવસે ક� જયાર� હઝરત ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ મે આપને હાથમાં લીધા તે �દવસે
જ આપે ફરમાવ્�ું ક� આ બાળક� બીબી ખદ��ની તસ્વીર .
ક�ટલીક હદ�સોમાં એમ પણ છે ક� આપ પોતાની માસી ઉમ્મે
�ુલ�ુમના �વાં હતા. તેમ�ું કદ ��ુ અને બાંધો મજ�ુત
હતો.
કલામ કરતી વખતે આપની વાક છટા હઝરત
અલી અલ�ય્હસ્સલામને મળતી આવતી હ. અને �ુત્બો
કહ�તી વખતે સાંભળનારાઓ એમ સમજતા ક� હઝરત અલી
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અલ�ય્હસ્સલામ બોલી રહ્ય. આપના કલામમાં ��ુ રહસ્ ,
મીઠાશ અને અસર હતાં.

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાની�જ�દગીનો અહ�વાલ
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પાંચ સાલન
આસપાસ હઝરત ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ અને બીબી ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
સાથે રહ્. �વનમાં સારામાં સારો સમય તેમના માટ� એ જ
�ુઝય�. ર�ુલે કર�મના સાયામાં આપને આરામ હતો અને
આપને લોકો ઇઝઝત અને �ર
ુ મતથી જોતા , કારણક� આપની
પરવર�શ ર�ુલે કર�મના એ ઘરમાં થઇ હતી ક� � ઘરમાં
અલ્લાહ તરફથી વહ� નાઝીલ થતી અને �ુરઆને કર�મ ત્યા
ના�ઝલ થ� ું હ�.ું મલાએકા એ ઘરની નીગરાની કરતા અને
જનાબે �બ્રઇલ વહ� લઇ નાઝીલ થ.
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તે વખતે �ુર અને નજદ�કથી આવી , લોકો ર�ુલે
કર�મના ઘરના આસ્તાના પર પોતા�ું મા�ું

�ુ કાવતા અને

એ ઘરના આસ્તાનેથી પોતાની ઉમ્મીદો અને હાજતો મેળવત
અને �ુશહાલ થતા.
આ અરસા દરિમ યાન માતાની મીઠ� મોહબ્બતથી
પણ આપ નવાઝેલાં હતાં અને એમની પરવર�શ એ સમય
�ુધી બ�ુ જ સાર� ર�તે થઇ. પરં � ુ જમાનાનો એ ઉ�ુલ છે ક�
કોઇપણ વસ્ �ુને એ

જ હાલતમાં તે રહ�વા દ� તો નથી.

ફ�રફાર, ચઢતી પડતી, ઇન્ક�લા, બધીએ �દશામાં જ�ર થાય
છે , જો ક� હઝરત ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ �વી હસ્તીથી આપના સંબંધો હ , છતાં એમની
�ુ દાઇ થક� એ બીબી ઉપર પણ પર� શાની છવાઇ ગઇ. ર�ુલે
કર�મ માંદગીના બીછાને હતા અને જયાર� સોમવાર ૨૮
સફર, હ�. ૧૧ના દ�વસે ર�ુલે કર�મ વફાત પામ્ય

, ત્યાર�

આપની પર� શાની બેહદ હતી. ખાસ કર�ને જયાર� લોકો બીબી
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ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના ઘર જબરદસ્તી દાખલ થયા
અને બળજબર� સાથે

, જનાબે અમીર અલ�ય્હસ્સલામન

બયઅત માટ� મસ્�દમાં ખ�ચી ગયા અને આપની માતા
બીબી ફાતેમાનો વારસો બાગે ફ�દક હતો તે છ�નવી લીધો.
આ બધા બનાવો બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા માટ
�ુસીબતોની શ�આત ઇબ્તેદામાં હત , ક� � પોતાના મા તા
િપતાની હયાતીમાં તેમને ઉપાડવા પડ�ા. ર�ુલે કર�મની
વફાત પછ� પંચોતેર દ�વસ �ુધી ક� � �દવસો બીબી ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્ એ બેચન
ે ી અને ગમગીનીમાં પસાર
કયાર . આ મજ�ુર �દવસોમાં બીબી ઝયનબ પણ બેકરાર�માં
શર�ક હતાં.
એ સમયની �ુસીબતો એટલી ગંભીર અને
દદર ્નાક હતી ક� મજ�ુર � :ખ અને �ુસીબતો�ું વણર્ન કર�ું એ
કલમ માટ� શ કય નથી. આ બધી �ુસીબતોના સબબે બીબી
ઝયનબનાં વાલેદા બીમાર પડ�ા અને પાંચ વષર્ની
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કમસીનીમાં આ બધી �ુસીબતો સાથે માતાની ગંભીર
બીમાર�, બીબી ઝયનબ માટ� ભાર� �ુ:ખ�પ હતા.
બીબી ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ મર
પથાર� પર , હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને વસીયત કર
હતી ક� માર� બહ�ન ઝયનબની દ�કર� અમામહ માર� લાડક�
છે ક� �ને ર�ુલે �ુદા પણ બ�ુ ચાહતા હતા , અને વળ� તેણી
મારા ફરઝંદોથી �ડ� મહોબ્બત ધરાવે છ. તમો તેણી સાથે
િનકાહ કરશો. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ઉપર
વસીયતથી લાઝીમ થ�ું ક� એ િનકાહ કર� અને એ વસીયત
�ુજબ આપે એ િનકાહ કયાર . િનકાહના વખતે બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની વય છ વષર્ની આસપાસ .
અમામહ બ�ુ જ ભલી બા�ુ હતાં અને તેઓ બીબી
ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ના ફરઝંદો સાથે બ�ુ
મહોબ્બતથી વતર્ત. બીબી ઝયનબ

જ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
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એવી ર�તે પોતાના િપતાના ઘરમાં ઇમામતના સાયા હ�ઠળ
�મરલાયક થયાં ત્યાં �ુધી પરવર�શ પામ્ય.

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાના લગ
ખાનદાને ર�સાલતની તરબીયતની અસર
અલબ� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની �સ્મા
પરવર�શ ઉપર પણ જ�ર હતી

, અને જો ક� આપ બી�

�ુમાર�કાઓની �મ પરવર�શ પામ્યાં છતાં એમના �વનમાં
ુ ીયત
ક�ળવણી અને તરબીયતના લીધે ખાસ �ુ�સ
(િવશીષ્ટત) હતી.
જયાર� આપ ઉમર લાયક થયાં ત્યાર� એમના માટ�
માંગાઓ આવવા લાગ્ય. અસાસ ઇબ્ને કયસ ક� � અરબના
સરદારોમાંથી હતા એમણે બીબી ઝયનબના હાથની માંગણી
કર�. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ આ માંગણીથી ખફા થય
અને અસાસ ઇબ્ને કયસને આ માંગણીની �ુરઅત કરવા માટ�
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ઠપકાના બે બોલ પણ કહ્. હક�

કતમાં હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામની નજર આ બાબતમાં તેમના ભત્
અબ્�ુલ્લાહ બીન �અફર� તૈયાર ઉપર હ. ખાસ ર�ુલે
�ુદાના કહ�વાથી આ કામ થ�ું જોઇએ એમ લાઝીમ પણ હ�.ું
કારણ ક� એક �દવસે ર�ુલે કર�મની નજર ઇ�ેફાકથી ઔલાદ�
�અફર� તૈયાર અને ઔલાદ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
પર પડ�. આપે ફરમાવ્�ુ

, "અમાર� દ�કર�ઓ અમારા

દ�કરાઓ માટ� છે અને અમારા દ�કરાઓ અમાર� દ�કર�ઓ
માટ� છે . જો ક� જનાબે હઝરતે અમીર અલ�ય્હસ્સલામ
બાબતથી �ણકાર હતા.
અબ્�ુલ્લા ઇબ્ને �અફર� તૈયાર માટ� માંગ
મોકલી. ભત્રી� માટ�ની આ માંગણી હઝરતે અમી
અલ�ય્હસ્સલામને પસંદ પ , અને િનકાહ માટ� તૈયાર�ઓ
થઇ એ વખતે બીબી ઝયનબની ઉમર ૧૧ સાલની હતી.
બનવાજોગ છે ક� િનકાહ સન હ�. ૧૬માં કરવામાં આવ્યા
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હોય. િનકાહ બાદ પણ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
ઇમામતનો સાયો પોતાની દ�કર� તેમજ તેણીના શવહર
ઉપર તેવો જ હતો ક� �વો તે પહ�લાં હતો.
તે સમયમાં ક� જયાર� હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ ખીલાફતે ઝાહ�ર�ના સંજોગોને લીધે મદ�નાથ
�ુફ� ગયા તે વખતે બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા અન
આપના શવહર� પણ �હજરત કર� અને તે સમય �ુધી ક�
જયાર� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ શહ�દ થ

, પોતાના

િપતાની બાદશાહતના સાયામાં �ુફામાં રહ્. હઝરતે અમીર
અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત પછ� આપના પર પાછ
�ુસીબતોની ઝડ�ઓ વ રસવા લાગી. પોતાના બે ભાઇ તેમજ
શવહર અને બી� અહલે

બૈત સાથે �ુફ�થી મદ�ને પાછા

આવ્ય.
મદ�નામાં તેમણે ત્યાં �ુધી િનવાસ કય� ક� �યાં
�ુધી કરબલાની સફર માટ� ઉપડવાનો વખત આવ્ય. એ
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સંજોગોમાં ઇસ્લામની ખીદમત કરવા અથ� તેમજ ભાઇની
મદદ માટ� અને તેમના પર િનસાર થવા કા� કરબલાની
સફર માટ� પોતાના શવહરથી તેમણે ઇ�ઝત માંગી અને
ભાઇ સાથે રવાના થયા.

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાના શવહ
�અફર ઇબ્ને અબી તાલીબ ક� �ઓ હઝરતે
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના કાકા થતા હતા તેમન
અસ્માઅ બીન્તે ઉમયસથી ત્રણ �ુત્. સૌથી મોટા�ું
નામ અબ્�ુલ્લાહ હ�. અબ્�ુલ્લાહની �ુિ�ુયત અ�ુ �અફ
હતી.
�અફર ઇબ્ને અ�ુ તાલીબ એ શખ્સ હતાં ક
�ઓ ઇસ્લામ સ્વીકારવામાં ત્રી� �ુ�ષ. ન�ુવ્વતના
પાંચ સાલ બાદ ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના �ુકમથી આશર�૮૦ જણ સાથે �ુફફારોના
�લ્મના લીધે �ફર ઇબ્ને અબી તાલી"હબશ તરફ
�હજરત કર� ગયા. તેમ�ું �ુ�ુંબ પણ તેની સાથે હ�.ું અસ્માઅ
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બીન્તે ઉમયસથી તેમને"હબશમાં અબ્�ુલ્લાહની િવલાદ
નસીબ થઇ.
હ�જર� સન ૭માં �અફર પાછા મદ�ના ગયા
અને તે

,

જ �દવસે જગે
ં ખૈબરથી ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ

અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ ફાર�ગ થયા હ

, હઝરત

�ફરને જોઇ એટલા �ુશ થયા ક� તેમણે ક�ું ક� "ખયબરના
�તવાની �ુશી મના�ું ક� �અફરના આવવાની , અને �ુશી
થઇ તે

જ �દવસે તેમણે �અફરને "નમાઝે �અફરની

તાલીમ આપી ક� � નમાઝની ઘણી ફઝીલતો છે .
હ�જર� સન ૮માં જમાદ�ઉલ અવ્વલમાં શામ અને
બય� ુલ �ુકદ્દસ વચ્ચે થએલ જંગે મવતાહમાં �અફર શહ
થયા. આ જગ
ં ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ ઇલ્મે ન�ુવ્વતથી મદ�નામાંથી જોઇ રહ્ય
અને આસપાસ ઉભેલાઓને સઘળ� વાતોથી વાક�ફ કરતા
હતા. જનાબે �અફરના બે હાથો લડાઇમાં કાપી નાખવામાં

,
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આવ્યા ત્યાર� હઝરતે લોકોને ક�ું ક� આ હાથોના બદલામા
અલ્લાહ પાક તેમને  �હતમાં બે પાંખો આપશે અને તેઓ
મલાએકા સાથે જ �લતમાં ઉડશે. આ માટ� તેઓને "જઅફર�
તૈયાર” (ઉડવાવાળા �અફર) કહ�વામાં આવે છે . જયાર�
આપે જનાબે �અફરને શહ�દ થતા જોયા ત્યાર� ઘ�ું જ રડ�ા
અને ત્યાર બાદ તેમના �ુ�ુંબીઓ પાસે જઇ �દલાસો આપ્ય
અને બચ્ચાંઓને બાથમાં લઇ એમના માથા ઉપર હાથ
ફ�રવ્યા અને એમના મોટા �ુત્ર અબ્�ુલ્લાહને ઉપાડ�ને "હ�
અલ્લા ! જઅફરના �ુ�ુંબની હ�ફાઝત કર� અને આ
અબ્�ુલ્લાહનદર� ક કામમાં બરકત આપ�.
ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમ અબ્�ુલ્લાહ સાથે મોહબ્બત રાખતા હતા
પોતાની સાથે તેમને મસ્�દમાં લઇ જતા અને ઘેર પાછા
�ુક� જતા. ત્રણ �દવસ �ુધી ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલ
વ આલેહ� વસલ્લમના ઘર� �અફર�ું �ુ�ુંબ જ�ું હ�ું અને
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ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પ
પણ તેમના ઘેર જતા હતા. ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમની �ુઆથી અબ્�ુલ્લાહ ઇસ્લામના મ
�ુ�ગ�માંથી થયા.
બચપણમાં એક વખતે ર�ુલે કર�મે જો�ું ક�
અબ્�ુલ્લાહ એક �ુંબાને ખર�દ કર� રહ્યા છે ત્યાર� આપે
ફરમાવી "હ� અલ્લા

! અબ્�ુલ્લાહની લેણદ�ણમાં 

કત

આપ અને તે પછ� અબ્�ુલ્લાહ� કદ� પણ એવી લેવડદ�વડ
કર� ક� �માં ફાયદો ન થયો હોય. ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની �ુઆથી અબ્�ુલ્લાહ દોલત
થયા.
ર�ુલે કર�મે માત્ર ચાર બચ્ચાઓથી જ બય
લીધી હતી અને એ ચાર બચ્ચાં તે હઝરતે હસ

, હઝરતે

�સ
ૈ , જનાબે અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને �અફર અને જના
ુ ન
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અબ્�ુલ્લાહ બીન અબ્બ (ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમના િપત્રાઇ ) હતા.
આ ચાર� બચ્ચાઓએ ઇસ્લામમાં અને �દલાવર
(બહા�ુર�)માં નામના કાઢ� છે . આ તે �ુલદ
ં � હતી ક� �
�ુલદ
ં � થક� અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને જઅફર� તૈયાર હઝરત અ
અલ�ય્હસ્સલામના જમાઇ થવા માટ� લાયક થ. અબ્�ુલ્લા
ઇબ્ને �અફર એટલા બધા સખી હતા ક� અરબો તેમને
"�ુત�ુસ્સખ” (એટલે ક� સખાવતના દાએરાના મરકઝ)
કહ�તા.
એક વખત ખલીફાએ તેમની ઉપર દસ લાખ
�દરહમની નવા�ઝશ કર�. લોકોએ એઅતેરાઝ કય� ક� તમે શા
આધાર� એ રકમ એમને આપી દ�ધી

? ખલીફાએ જવાબ

આપ્યો ક� અબ્�ુલ્લાહને એટલા માટ� આપી ક� તમ
મદ�નાને એમના થક� એ મળ� શક� .
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અબ્�ુલ્લ, બની હાશમમાં બ�ુ

જ �ુબ�ુરત ,

નેકચાલ, સારા અખ્લાકના અને માલદાર હત. અબ્�ુલ્લાહન
શકલ, �ુરત પયગમ્બર� �ુદાના વાલીદ જનાબે અબ્�ુલ્લ
અલ�ય્હસ્સલામ સાથે મળતી �ુલતી હ. એમ પણ કહ�વામાં
આવે છે ક� આ કારણસર એમ�ું નામ પણ અબ્�ુલ્લા
રાખવામાં આવ્�ુ. હઝરતે અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલામ અબ્�ુલ્લાહ ઉપર હંમેશા મહ�રબાન ર.
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ સાથે આપ ઘ�ું મેલજો
રાખતા અને ઇલ્મ પણ હાસીલ કરત. અબ્�ુલ્લાહ પોતાન
કાકા હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ તરફથી કાગળ પત્રો
લખતા. જગે
ં જમલમાં હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે આપન
સરદાર� હ�ઠળ દસ હ�ર�ું સૈન્ય મોકલે. જગે
ં સીફફ�નમાં
પણ તેઓ મૌ�ુ દ હતા. હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
શહાદત બાદ ઇમામ હસન અને ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ સાથે તેઓ પણ મ ના પાછા ગયા. ખલીફા
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મોઆવીયાએ જનાબે અબ્�ુલ્લાહને પોતાની તરફ ખ�ચવ
માટ� ઘ�ુ ક�ુ� પણ અબ્�ુલ્લાહ� તે વાત �ુચ્છકાર� ક.
હઝરત ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામની તેઓ પૈરવી કરત
હતા અને ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ બાદ ઇમામ �ુસૈ
અલ�ય્હસ્સલામની પૈરવી પણ કરતા હ , અને પોતાના બે
ફરઝંદ ઔન અને મોહમ્મદને ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલ
પર �ંનીસાર કરવા કરબલા મોકલ્યા અને જયાર� એ બંને
ફરઝંદોની શહાદતના સમાચાર સાંભળ્યા ત્યાર� આ �ુરબાન
માટ� �ુશ થઈ �ુદાનો �ુક્ર બ�વી લાવ.
જનાબે અબ્�ુલ્લાહનો �ુલામ અ�ુસલાસીલ
જયાર� એમ ક�ું ક� તમારા ફરઝંદોની �ુ દાઇ અને �ુસીબત
માટ� ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ જવાબદાર છે ત્યા
ુ ન
જનાબે અબ્�ુલ્લાહને બ જ લાગી આવ્�ું અને તેઓ બ� જ
ક્રોધે ભરાયા અને એને સઝા ક. તેઓએ કસમ ખાઇને ક�ું
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ક� જો �ુ ં હાજર હોત તો મને પણ શહાદત નસીબ થતે , પણ
માર� ગેરહાજર�માં મારા �ુત્રોને મ� �ુરબાન કય .
જનાબે અબ્�ુલ્લાહ કરબલામાં શર�ક ન થ
શ�ા તેના માટ� મહત્વના કારણો જ�ર હોવા જોઇ. �મક�
જનાબે મોહમ્મદ� હનફ�યાહ ક� �ઓ બહા�ુર� અને �ુ�અત
માટ� મશ�ર
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ છે તેઓ પણ ઇમામ �સ
ુ ન
ભાઇ હોવા છતાં પણ બીમાર�ના લીધે સાથ ન આપી શ�ા.
જનાબે અબ્�ુલ્લાહની વ૮૮ વષર્ની થઇ અને
સન ૮૦ હ�જર�માં વફાત પામ્યા અને મદ�ના શર�ફમાં
જ�બ� ુલ બક�અમાં દફન થયા. અ�ુક ઇિતહાસ
લખવાવાળાઓએ એમ પણ લખેલ છે ક� તેઓ મકકા અને
મદ�ના વચ્ચે દફન થયા છ.
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાનીઔલાદ
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને પાં
ઔલાદ થઇ હતી

,

ચાર દ�કરાઓ અને એક દ�કર�.

દ�કરાઓના નામ ઔન, મોહમ્મ, અબ્બાસ અને અલ, અને
દ�કર��ું નામ ઉમ્મે �ુલ�ુમ હ�ું ક� �ના િનકાહ જનાબે
અબ્�ુલ્લાહના ભાઇ મોહમ્મદના ફરઝંદ કાસીમ સાથે થ
હતા. મઝ�ુર ચાર દ�કરાઓમાંથી ઔન અને મોહમ્મદ
પોતાના મામા હઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પ
ુ ન
કરબલામાં �ુરબાન થયા હતા , �ના િવષે વ�ુ �ુલાસો હવે
પછ� આવશે. અબ્બાસ િનવ�શ હત , એટલે ક� તેમને કોઈ
ઔલાદ ન હતી. ફ કત અલીથી વંશ ચા�ુ રહ્યો "અલીયે
ઝયનબીય્ય”ના નામથી ઓળખાય છે . આ અલીનો વંશ
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એમના ફરઝંદો મોહમ્મદ ક� �ઓ એક મશ�ુર રઇસ હત

,

અને ઇસ્હાક�અશરફથી ચાલ્ય. મઝ�ુર બેઉ ફરઝંદોની માતા
�ુબાબહ હતી ક� �ઓ હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના િપત્રાઇ ભાઇ અબ્�ુલ્લાહ
અબ્બાસના �ુત્રી થતા . "અલ અદલો વશ્શાહ�દ નામે
�ુસ્તકના હવાલાથી એમ જણાય છે ક� બીબી ઝયનબની
ઔલાદની ગણતર� હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમ અને હઝરત અલી �ુ�ુર્ઝ
અલ�ય્હસ્સલામનઔલાદમાં થાય છે .

*****
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ુ ાહ�
જનાબે ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાની �ુત્રી તથા જ
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ને માત્
જ દ�કર� હતા ક� �મ�ું નામ ઉમ્મે �ુલ�ુમ હ�ુ. તેઓ �ચા
મરતબા અને ખાનદાનના હોઇ એમના માટ� ઘણા માંગા
આવ્યા હત. મોઆવીયાહ ખીલાફતના નશામાં પોતાને કંઇક
સમજતો હોવાથી તેને એમ લાગ્�ું ક� તે ન�ુવ્વતન
ખાનદાનના આ મોતીને પોતાના નાલાયક �ુત્ર યઝીદ માટ
ખર�દ� શકશે. સલ્તનતની �ુમાર�માં અને પોતાની મહાન
��
ુ ુ મતના ભરોસે તે એમ સમજતો ક� તે પોતા�ું ધા�ુ� કર�
શકશે. સલ્તનતની �ુમાર�એ તેની કકલની �ખો પર પદ�
પાડ�ો હતો. તે એવા ખ્યાલમાં રાચતો હતો ક� જયાર�
જગતના મોટા માણસો મારો બોલ ઉઠાવે છે , તો અહ� પણ
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તેની વાત ક�ુલ રખાશે અને તેની નાપાક ઇચ્છા �ુર� થશ.
આથી તેણે પોતાના મદ�ના ખાતેના હાક�મ મરવાન બીન
હકમને લખી જણાવ્�ું ક� તમે અબ્�ુલ્લાહ પાસે જઈ તેમ
�ુત્રી ઉમ્મે �ુલ�ુમ માટ� મારા �ુત્ર યઝીદ�ું માં�ુ લ
અને � મહ�ર તે માંગે તે ક�ુલ કરો. મરવાન ઇબ્ને હકમે
મોઆવીયાહનો કાગળ

જનાબે અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને જઅફર

વાંચી સંભળાવ્ય, પછ� તેણે જનાબે અબ્�ુલ્લાહને ક�ું ક�
સગાઇના સબબે બે કબીલાના દરિમ યાન એટલે બની હા િશમ
અને બની ઉમય્યાહ વચ્ચે મહોબ્બતની ગાંઠ બંધ.
અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને જઅફર ક� �ઓ હંમેશા ઇમામ �ુસ
અલ�ય્હસ્સલામના રતબાનો ખ્યાલ કરતા હતા અને એ
હઝરતની સલાહ વગર કોઇ પણ અગત્ય�ું કામ કરતા ન
હતા તેમણે જવાબ આપ્યો ક� ઉમ્મે �ુલ�ુમના બારામાં બધ
સ�ા ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને  , અને એમને �ુછયા
ુ ન
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વગર �ુ ં કંઇ પણ કર� શ�ું તેમ નથી. તેઓ હાલ "યંબોહ ”
ગયેલ છે , એમના પાછા ફયાર ્ પછ� �ું જવાબ આપી.
મરવાન હકમે આ વાત ક�ુલ કર� અને પાછો
ફય�. પછ� જયાર� હઝરત �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પાછ
ુ ન
આવ્યા તો જનાબે અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને જઅફર તે
ખીદમતમાં ગયા અને બધી હક�કત સંભળાવી. મરવાન ઇબ્ને
હકમ પણ હઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
ખીદમતમાં હાજર થયો અને મોઆવીયાની ઇચ્છા સંભળાવ.
હઝરતે ફરમાવ્�ું ક� �ું આ બારામાં અલ્લાહની દરગાહમા
ઇસ્તેખારો કર� , અને પછ� તેમણે ઉમ્મે �ુલ�ુમના માટ�
�ુઆએ ખયર કર�. ત્યાર પછ� તેઓ પોતાની શર�ફ ભાણેજ
ઉમ્મે �ુલ�ુમ પાસે ગયા અને ક�ું ક�"વ્હાલી દ�કર

! તારા

કાકાનો દ�કરો કાસીમ બીન મોહમ્મદ બીન જઅફર બીન
તાલીબ તમારા માટ� લાયક છે . બનવાજોગ છે ક� મરવાન મ�
માંગી મહ�ર આપવાની કર� લી �હ�રાત તરફ તમા�ં લક્
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ખ�ચાય, પણ તેમ ન થવા પામે એ માટ� "�ુગય બગાત �ુ ં
તમને બખ્શીશ ક�ં �.
બી� �દવસે જયાર� લોકો મસ્�દ� નબવીમાં જમા
થયા તો મરવાન પણ ત્યાં બી� લોકો સાથે આવ્યો અન
હઝરત ઇમામ �સ
ુ યન અલ�ય્હસ્સલામની પાસે બે

, એ

ઉમ્મીદમાં ક� જનાબે ઉમ્મે �ુલ�ુમના નીકાહ યઝીદ સાથે ત્ય
કરવામાં આવશે. પરં � ુ નતીજો તેની ધારણાની િવ�

ધ્

આવ્ય. વાત એમ બની ક� જયાર� મરવાને ત્યાં આવી આ
�ુજબ વાત કરવાની શ�આત કર� ક�

, "મોઆવીયાએ મને

�ક
ુ મ આપ્યો છે ક� તેના �ુત્ર યઝીદ માટ� �ું ઉમ્મે �ુલ�ુ
આપ પાસે માંગણી ક�ં, અને � મહ�ર તે કહ� અને તેના િપતા
ચાહ� એ આપવામાં આવશે , અને આ સગપણના લીધે બની
હાિશમ અને બની ઉમય્યાના કબીલાઓમાં મહોબ્બતની ગાં
બંધાશે. વળ� જનાબે અબ્�ુલ્લાહના માથે �ટ�ું પણ કઝર્ હ
તે પણ અદા કરવામાં આવશે , અને �ુ ં એ પણ ��ું �ં ક�
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યઝીદ બ�ુ જ લાયક �ુવક છે , અને તેની જોડ �ુિનયામાં
�ાંય મળે તેમ નથી. એની એવી શાન છે ક� વાદળાઓ
તેનાથી અસર લે છે અને દ� છે . મરવાને આ �ુજબ તઅર�ફ
�ુર� કયાર ્ બાદ હઝરત ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલા
અલ્લાહની તઅર�ફ અને હઝરત ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ પર સલામ મોકલી �ુત્બો પઢ
બાદ મરવાનને નીચે �ુજબ જવાબ આપ્યો:"મહ�રની બાબત ઉમ્મે �ુલ�ુમના િપતા �ુકર ર્
કર� એમ � ત� ક��ું છે તે અમારા ખાનદાની �રવાજની
િવ�ધ્ છે , � કા�ુન હઝરત ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્ મે પોતાની દ�કર�ઓ અને �ીઓ માટ�
�ર� કર� લ તે

જ કા�ુન પર અમે ચાલ�ું અને હર�ગઝ

તેનાથી બહાર અમો જઇ�ું નહ�. અને તે ક�ું ક� અબ્�ુલ્લા
ઇબ્ને જઅફર�ું કરઝ અદા કર� દ�વામાં આવશ. તો �ુ ં �ુ�ં �ં
ક� કદ� અમાર� દ�કર�ઓએ પોતાના િપતાઓના કરઝા
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�ુકવ્યા છ ? અને ત� ક��ું ક� આ સંબધ
ં થી બની હા િશમ અને
બની ઉમય્યાના કબીલાઓમાં મહોબ્બતની ગાંઠ બંધાશે તો �ુ
�ણી લે ક� અમો તમો લોકોને માત્ર �ુદાના લી

જ �ુશ્મન

ગણીએ છ�એ , અને �ુિનયાદાર�ની ખાતર અમો �ુલોહ કર�
શકતા નથી, અને � ત� ક��ું ક� વાદળાઓ યઝીદથી અસર લે
છે અને દ� છે તો � ું સમ� લે ક� હઝરત ર�ુલે કર�મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ િસવાય આ વ
બી� કોઇ માટ� હોઇ શ કતી નથી. � ું � કહ� છે તે વાત ખોટ�
છે . પછ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે િનકાહ શ� કરતાં ફરમાવ્�ું
તમે સૌ સાક્ષી રહ�જો ક� મ� અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને જઅફરની દ
ઉમ્મે �ુલ�ુમ તેણીના કાકાના દ�કરા કાસીમ ઇબ્ને મોહમ્
બીન જઅફર� તૈયારના િનકાહમાં આપી

, અને એવી મહ�ર

ઇસ્લામમાં � �ુ�ાત છે તે �ુકર ર્ર ક. અને તેણીને માર�
જમીનોમાંથી એક તે જમીન બખ્શીશ તર�ક� આ�ું �ં ક� �ની
વાિષ�ક આવક આઠ હ�ર દ�નાર (આજના �હસાબે �. એક
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લાખ અને છ હ�ર) �ટલી થાય છે

, અને ઇન્શાઅલ્લા

આટલી આવક એમના �વન િનવાર ્હ માટ� બસ છ .
મરવાન આ બાબત બનવાથી બ�ુ

જ ઝલીલ

થયો અને તેની ��
ુ ુ મતની મોટાઇને ભાર� નીચે જોવા ��ું
થ�ુ.ં પછ� ઉમ્મે �ુલ�ુમના લગ્ન કાસીમ સાથે થ. અલ્લાહ
પાક� ઉમ્મે �ુલ�ુમને એક દ�કર� આપી ક� � દ�કર�
�મરલાયક થઇ ત્યાર� તેના લગ્ન તલહા ઇબ્ને ઉમર ઇબ
અબ્�ુલ્લાહ તમીમીની સાથે કર� આપવામાં આવ્યા અ
તેમને � ફરઝંદ થયો તે� ું નામ ઇબ્રાહ�મ હ�.

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાની કરામ
નબીઓ અને ઇમામોથી પ્ર�ૃિત િ ધ્ � બનાવો
તેમની પોતાની ઇચ્છાથી બન્યા અને �માં તેમનો હ��ુ લોકોન
સત્યના માગ� લાવવાનો હતો તેવા બનાવોને"મોઅ �ઝા”
તર�ક� ઓળખવામાં આવે છે

, જયાર� � અ�યબી ભયાર ્

બનાવો ઇમામઝાદાઓ , �ુ�ગ� અને નેક લોકોના �વનમાં
બનેલા જોવામાં આવે છે તેને "કરામત” તર�ક� ઓળખવામાં
આવે છે .
જનાબે બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાથ
પણ ક�ટલીક કરામતો ��હર થઇ છે , �માંથી એક કરામત
હા� િમઝાર ્ �ુસૈન �ુર�એ �કતાબ "દા�સ્સલા ”ના આધાર�
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નકલ કર� લ છે , અને તે �કતાબ "�ુલઝાર� અકબર�”માં પણ
મન�ુલ થયેલ છે તે આ �ુજબ છે :હા� સય્યદ મોહમ્મદ બા�ક
નકલ કર� લ છે ક� �

�ુલ્તનાબાદ�એ

જમાનામાં �ુ ં �ુ�જદર ્ શહ�રમાં દ�ની

તઅલીમ હાિસલ કરતો હતો ત્યાર� �ું(�ખની) સખ્ત
બીમાર�માં સપડાયો, તેથી �ુ ં મારા વતન �ુલ્તનાબાદ પાછો
આવ્ય. પણ વતનમાં પહ�ચતા �ુસાફર�ની તકલીફથી
�ખની બીમાર�માં ઘણો વધારો થઇ ગયો. િપતાએ હક�મોને
બોલાવ્ય, �ઓએ ક�ું ક� �ખની બીમાર� ગંભીર પ્રકારન
છે , અને તેથી તેનો ઇલાજ લાંબા સમય �ુધી કરવો પડશે.
આ પહ�લાં �ુ ં ઘણાં ઇલાજો કરાવી �ુ�ો હતો

,

તેથી હક�મોનો આ અ�ભપ્રાય સાંભળ� �ું ઘણો િનરાશ થ
ગયો, અને �ચ�તા� ુર રહ�વા લાગ્ય , મારા દોસ્તો પણ ઘણા
�દલગીર થયા. તેમાંના એક� મને ક�ું ક� �ુ ં નવ વષર્થી
બીમાર હતો. માર� એ બીમાર� સય્યે�ુશ્શોહદા હઝરત ઇમા
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�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયારતના સદકામાં �ુર થઇ .
ુ ન
માટ� તમે પણ �ઝયારત કરવા �વ. એ જ રસ્તો લ. તમાર�
બીમાર�નો પણ ઇલાજ �ઝયારત છે . મને તેની આ સલાહ
ઠ�ક લાગી અને તેથી માર� �ખની બીમાર� ભાર� સખ્ત હોવા
છતાં ઇરાકની �ુસાફર� માટ� તૈયાર થયો. મારા દોસ્તો મને
વળાવવા આવ્ય, અને �ુ ં ઇરાક તરફ રવાના થયો. જયાર� �ુ ં
બી� મં�ઝલ ઉપર પહ�ચ્યો તો માર� �ખ�ું દદર્ ઘ�ું વધ
ગ�ું હ�.ું મ� �ખ પર પટ્ટી બાંધી �ઘી જવાની કોિશશ ક.
�ુ ં �ઘથી હાલતમાં સ્વપ્નામાં જો�ું ક� બીબી ઝયનબે �ુબર
િસદ્દ�કએ �ુગરા મારા ઉતારામાં દાખલ થયાં અને માર
િસરહાને આવી પોતાની ચાદરના છે ડાની �કનાર� માર�
�ુખતી �ખમાં ફ�રવી. �ુ ં તરત

જ �ગી ગયો અને એવો

ભાસ થયો ક� માર� �ખ�ું બ�ું દદર ્ ખર�ખર �ૂર થઇ ગ�ું છ ,
અને મને � ૂબ જ શાંિત હાિસલ થઇ �ુ:ખ દદર ્�ું નામ િનશાન
બાક� ર�ું નથી. જયાર� સવાર પડ� તો મ� માર� આ હક� કત

િસરતે અઈમ્માહ- 1657

www.hajinaji.com

મારા સફરના સાથી ઝવ્વારોને કહ� સંભળાવ. તેઓએ માર�
�ખ પરની પટ્ટી ખોલી નાખી તો તેમણે માર� �ખન
�બલ�ુલ સાર� થઇ ગયેલી જોઇ. �ખમાંની રતાશ

, સોજો

વગેર� �ુર થયેલો જોયો. પછ� મ� માર� મઝ�ુર દદર ્વાળ�
�ખ તપાસી, તો જો�ું ક� એ �ખ તથા બી� સા� �ખમાં
કંઇ પણ તફાવત નથી. બેઉ �ખોથી મને સર�ું દ� ખા�ુ.ં
બધા ઝવ્વારો ભેગા થઇ ગયા અને બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની એ કરામતથી ઘણા �ુશ થયા અન
�ુ ં પણ �ુદાના આ ફઝલો કરમથી અને જનાબે ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની ઇનાયતથી બેહદ �ુશ થયો અને �ુ
બ�વી લાવ્ય.

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાની ફઝીલત અને �ુ�ગ
જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને પોતાન
વાલેદા જનાબે ફાતેમ� ુઝઝહરા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ પાસેથી લજ , પિવત્રતા અને પરદાદાર
વારસામાં મળ્યા હત. બોલવાની છટા એમણે પોતાના
િપતાશ્રી પાસેથી મેળવી હ. સબ્ર અને સહનશીલત
પોતાના ભાઇ ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથી મેળવ્
હતા,

જયાર� બહા�ુર� અને આત્મ

ધ્ધ ઇમામ �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથી શીખ્યા . આત્મજ્ઞાનીઓ�ું ક
છે ક�, "નેક સીફત, ફરઝંદમાં તેમજ ફરઝંદોના ફરઝંદમાં પણ
પોતાની અસર આપે છે . બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
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વસલ્લમની દ�કર�ની દ�કર, ઇમામની દ�કર� અને ઇમામની
બહ�ન તથા ઈમામની �ઇ થતા હતા. મહાન શ�ક્તઓ �વી ક�
ન�ુવ્વતની મહાન સીફતો અને ઇમામતની �હાની ત

કતો

તેમનામાં મવ�ુ દ હતી. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
જનાબે ફાતેમા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
પછ�, બધી નેક સીફતોમાં �વી ક� અ કકલ, હોશ, બહા�ુર�,
સબ, અમલ, અખ્લા, હયા, �ુ�ગ�, સંતોષ, �રઝા, તવક�ુલ
વગેર�માં �ુિનયાની બધી �ીઓ કરતાં ઉ�મ હતાં.
હક�કતમાં અલ્લાહ તઆલા માટ� ઘણી આયતો છ ,
િનશાનીઓ છે , અને �ુિનયાની તમામ �ુ�ગર્ હસ્તીઓ મઝ�ુ
િનશાનીઓનો ઇઝહાર કર� છે અને એ બધામાંથી બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ક અનોખી િનશાની છે ક�
એમની �જ�દગીનો ઇિતહાસ �ુદ એ વાતની સાક્ષી આપે .
હક�કતમાં જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા અલ્લ
તઆલાના મહાન ભેદો અને �ુપ્ત રાઝોના આઇનાઓમાંનો
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એક આઇનો હતા ક� �મણે કરબલાના મૌકા વખતે પોતાની
અસરને �હ�ર કર�. તેમનામાં એવી એક �હાની શ�ક્ત હતી ક�
� ઇન્સાનની શક્લમાં �હ�ર થઇ અને તેમના :કરણમાં
અલ્લાહ તઆલાના એ ભેદ અને રાઝો �પાયેલા હતા ક� �
�હ�ર કરવા માટ� તેમને બશરના �પમાં અલ્લાહ તઆલાએ
�હ�ર કયાર . એમની �હાની તા

કત અને એમની પાક�ઝા

સીફતો સમજદારો અને અ કકમંદોને હયરતમાં નાખ્યા છ ,
અને દર� ક �ુબીમાં એમણે પોતાની વાલેદા બીબી ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની પૈરવી કર� ને એમના મરતબાન
નીભાવ્યો છ. �ીઓ માટ� આ એક ફખ્ર�ું કારણ છે ક� તેમન
ઝાતમાંથી આવી એક મહાન બીબી થવા પામી અને તેમને
લાઝીમ છે ક� �જ�દગીની સખ્ત �ધીઓમાં આ બીબીની સબ
અને સહનશીલતા�ું તેઓ અ�ુકરણ કર� અને સબ્રના સબકન
પોતાની રગેરગમાં વહ�તા �ુન સાથે ભેળવે. આપની
ર�તભાતની, આપના કાય�ની, આપના અખ્લાકની પૈરવી કર�
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અને આપના ન કશે કદમ પર અમલ કર� , એટલા માટ� ક�
તેઓ પોતે એ લાયકાત પૈદા કર� શક� ક� �થી તેઓની
પોતાની ગણત્રી �ી �િતની ખર� હ કતનો મરતબો પામી
શક� !
તેઓએ પ્રાપ્ત કર�લ િવલાયતના એ મરતબા
તે બર કત હતી ક� કદ� પણ
ફરક� શ�ો નહ�

ખૌફ તે મહાન બીબીના પાસે

, �મ અલ્લાહ પાક� કલામે શર�ફમાં

ફરમાવ્�ું છે"અલા ઇ

� અવ�લયા

અલ્લાહ� લા ખવ્�

અલયહ�મ વલા �મ
ુ યહઝ�ુન”
િવલાયતનો મરતબો આસાન નથી , માત્ર દાવ
કરવાથી િવલાયત પ્રાપ્ત થઇ શક�  , વળ� એ મરતબો
કોઇને આપવો એ કંઇ ઇન્સાન�ું કામ નથ. એ મરતબાની
�ુલદ
ં �ને પામ�ું કંઇ રમત વાત નથી. અલ્લાહ તઆલાની
�ુશ�ુદ� પૈદા કર� , તેની મરઝીમાં રાઝી રહ� તેના �ક
ુ મોને
માથે ચઢાવી તેની �ુશ�ુદ� પ્રાપ્ત કર� ધીર� ધીર� �ુલં
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પ્રાપ્ત કરવા પછ� િવલાયતના દરજ્�ની આશા ર
શકાય.
આ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
િવલાયતની �ચી મંઝીલ હતી ક� �ની �ુલદ
ં � એટલી વધેલી
હતી ક� બબ્બે �ુત્રોની લાશો નજર સામે પડ�લી જોવા છત
તેમજ કરબલાની અન્ય  યાનક �ુસીબતોનો �ુકાબલો છતાં
આપની હ�મ્મત એવીને એવ

જ રહ�. �ુદાએ પાકના

�ુશ્મનોને નીચા દ�ખાડ�ા અને હઝરત ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ખાનદા
�હાની �ુવ્વતની તકતોને સા�બત કર� આપી.
�ુલદ
ં મરતબાવાળ� આ બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા હક�કતમાં ફ�દાકાર�ની મંઝીલમાં
ઇસ્લામ અને શર�અતને �વતદાન આપવા માટ� પોતાના બે
વહાલા લાડલાઓને �ુરબાન કરતી વખતે આહ પણ ભર�
નહ� અને પોતાના દ�લબંદો�ું નામ પણ લી�ું નહ�.
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હઝરતે �ુસાની માતા માત્ર એક ફરઝંદને �ુદ
થતા ન જોઇ શક� જયાર� કરબલાની આ વીરનાર�એ અસંખ્ય
હાશમી જવાનોને પોતાની નજર સામે શહ�દ થતાં જોયા.
જનાબે ઇમરાનની દ�કર� જનાબે મર�યમે હકની
હ�ફાઝત માટ� હઝરત ઇસાને સાથે લીધા અને મીસર તરફ
ઝા�લમ બાદશાહના �લ્મથી બચવા માટ� ચાલ્યા ગ.
જયાર� મરયમે કરબલા અથાર ્ત જનાબે ઝયનબે �ુબરા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા હકની હ�ફાઝત માટ� ઇસાએ કરબલા
(અથાર ્ત હઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ) ત્યાં જ �ુક�
ુ ન
પોતે શામ તરફ �ુખ ફ�રવી તે તરફ આગળ વ

ધ્યા અને

ઝાલીમ બાદશાહની સામે �બ� થઇ તેનો સામનો કય�.
ઇસાએ મર�યમ અને ઇસાએ ઝયનબ એ બંનન
ે ે ક�વી ર�તે
સરખાવી શકાય ? �ાં તે અને �ાં એ ?
અય અલ્લા ! મારા સલામો આજથી કયામતના
�દવસ �ુધી એ મહાન વીરનાર�ની દ રગાહમાં પહ�ચાડ. અય
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અલ્લા ! તને તે સીદ્દ�કએ �ુગરાની �ું કસમ આ�ુ �ં મન
સખ્તીમા,

�ુિનયામાં તેમજ આખેરતમાં

,

ખાસ કર�ને

સકરાતના કઠ�ન સમયે અને કબરના �ધારામાં અને આલમે
બરઝખમાં અને કયામતના �દવસે મને બચાવ અને
કયામતના �દવસ �ુધી મોકલેલ સલામોને ઝયનબે �ુબરા
�ુધી પહ�ચાડવાની �ૃપા કર !

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાનો ઇલ્મીરતબો
�ણ�ું જોઇએ ક� અહલે
અલ્લાહ પાક તરફથી છ

બૈતે ર�સાલત�ું ઇલ્મ

, અને તેઓ તરબીયત માટ�

�ુિનયાના મોઅલ્લીમોના મોહતાજ નથ. �ુત અને ભિવષ્યથી
તેઓ �ણકાર હતા

, અને તેથી

જ ભિવષ્યમાં થનાર

બનાવોની આગાહ� ઘણી વખત તેઓ આપતા , અને લોકોને
તેજ �હસાબે �હદાયત કરતા.
એ વાતમાં કંઇ પણ શક નથી ક� બીબી ફાતેમ� ુઝ
ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ નો ઇલ્મી  રતબો પણ તેટલો જ
�ુલદ
ં હતો, �ટલો બી� અઇમ્મા અલયહ��ુસ્સલામનો હ ,
અને આવી એક માતાની દ�કર� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાનો પણ બાતેન, ઝાહ�ર� વગેર� ઇલ્મનો ખઝાન. જો ક�
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તે માતાની બરાબર તો ન�હ જ, પણ તો યે તે કાંઇ કમ હતો
નહ�. મોઅલ્લીમ અને િશક્ષક વગર તેમને અલ્લાહ
તરફથી �ડા ઇલ્મની નવા�ઝશ થઈ હતી અને તેમ�ું ઇલ્
બ�ુ જ ��ું હ�.ું જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
�ુફામાં �ુત્બો પઢ�ા ત્યાર� જનાબે ઝય�ુલ આબેદ�
અલ�ય્હસ્સલામે ક�ું 

, અય �ફ� "બે

હમ્દલ્લાહ અન્

આલી�ુન ગયર �ુઅલ્લમહ વ ફહ�મ�ુન ગયર� �ુફહહ�મહ
"�ુક્ર �ુ નો ક� તમે આલી મા છો કોઇ આલીમની મદદ
િવના, અને સમજદાર છો , કોઇ સમ�વનારની મદદ વગર
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ત જમાનામાં ક� જયાર�
�ુફામાં રહ�તા હતા તે સમય દરિમ

યાન �ુફાની �ીઓને

�ુરઆને કર�મની તફસીર શીખવતાં હતાં

,

અને એક

ઝમાનામા મજલીસની તાલીમ પણ આપતા હતા, એક વખતે
એમ બન્�ું ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ ઘર� આ.
સાંભળ્�ું તો બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા બ
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ઓરડામાં �ીઓની મજલીસમાં

‘કાફ’ ‘હા’ ‘યા’ ‘અયન’

‘સ્વા’ની તફસીર બયાન કર� સમ�વતાં હતાં. મજલીસ
ખત્ થયા બાદ જનાબે અલી અલ�ય્હસ્સલામે ક� , ક� આ�
તમે તફસીર�

‘કાફ’

‘હા’

‘યા’

‘અયન’

‘સ્વા’

િવષે

મજલીસમાં બયાન કરતા હતા ? બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાએજવાબ આપ્ય, "� હાં. બાબા�ન આપ પર ફ�દા
થા� તે પછ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું ક�
આયત એક રાઝ છે ક� � રાઝ તમો ઇતરતે પયગમ્બર પર
� �ુસીબતો આવવાની છે તેને �ુપ્ત ર�તે સમ�વે છ. ત્યાર
બાદ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે બીબી ઝયન
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને � �ુસીબતો તેમના પર પડવાન
હતી તે કહ� સંભળાવી.
શેખ સ�ુકથી ર�વાયત કર� લ છે ક� ઇમામે ગાએબ
અલ�ય્હસ્સલથી બયાન છે ક� આપે ‘કાફ’ ‘હા’ ‘યા’ ‘અયન’
‘સ્વા’ની આયતની તઅવીલ કર� છે . આપે ક�ું છે ક� આ
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હરફો અલ્લાહ પાક તરફથી પોશીદા ગયબી હરફો છ.
અલ્લાહ પાક� પોતાના નબી ઝકર�યા ઉપર આ શબ્દોન
�ુલાસો સમ�વેલ. જયાર� ઝકર�યાએ અલ્લાહ પાકથી અઝર
કર� ક� મને પંજતને પાકના નામ �ુબારકથી વાક�ફ કર તો
અલ્લાહ પાક� �બ્રઇલને મોકલી તેમને એ નામોથી વાક
કયાર . જયાર� જનાબે ઝકર�યા હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્તફ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ

, હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલ, બીબી ફાતેમ� ુઝઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
અને ઇમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામ�ું નામ લેતા ત્યાર� બ�
�ુ:ખ �ુલી જઇને અને �ુશ�ુશ થઇ જતા. અને જયાર� ઇમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને યાદ કરતા ત્યાર� તેમ�ું �દલ ભર
ુ ન
આવ�,ું અને પર� શાન થતા. આથી જનાબે ઝકર�યાએ
અલ્લાહ પાકની દરગાહમાં સવાલ કય� ક� હ� અલ્લ

!

પંજતને પાકના જયાર� �ુ ં પહ�લા ચાર નામો લ� �ં ત્યાર�
�ુશી થાય છે અને મારા રં જ અને ગમ �ુર થાય છે

, પણ
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જયાર� જનાબે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ�ું નામ લ� �ં ત્યાર�
ુ ન
�ણે શા માટ� મારાથી જોરથી રડાઇ જવાય છે અને મા�ં �દલ
ભરાઇ આવે છે . પછ� અલ્લાહ પાક� જનાબે ઝકર�યાને બધા
વાક�આથી ખબરદાર કયાર . "કાફ ” થી કરબલા તરફ ઇશારો
છે . "હા ” થી હલા કતે ઇતરત માટ� ઇશારો છે . "યા ” થી
યઝીદ છે . ક� � ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પર �લ્મ
ુ ન
ઝડ�ઓ વરસાવશે. "અયન ” અતશ (પ્યા) માટ� ઈશારો
છે , � ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની પ્યાસને સમ�વે
ુ ન
અને "સ્વા” ઇમામે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન સબ્માટ� છે .
ુ ન
જનાબે ઝકર�યાએ જયાર� આ સાંભળ્�ુ, ત્યાર� ક�ું ત્રણ �દ
�ુધી તેમને કોઇ મળવા આવે ન�હ

, અને એ ત્રણે �દવ

તેમણે ગમે �સ
ુ ૈન અલ�ય્હસ્સલ માં રડવામાં ગાળ્યા અને
બોલ્યા ક�"હ� �ુદા ! �ું � ું તારા સૌથી શ્રેષ્ઠ બંદાના ફરઝંદ
આવી સખ્ત �ુસીબતમાં નાખશ

? �ું � ું આવી સખ્ત

�ુસીબત તેના ઘર ઉપર નાઝીલ કરશે

? �ું અલી
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અલ�ય્હસ્સલામ અને ફાતેમ�ુઝ ઝહ�રસલા�ુલ્લાહ� અલય્ને
આવી સખ્ત �ુસીબત�ું પયરહન �ું પહ�રાવશ ?
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાનો ઇલ્
મરતબો એટલો �ુલદ
ં હતો ક� તેઓ પોતાના ભાઇ તરફથી
નાએબ તેમજ વસી થયા હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
�રવાયત નકલ કરતા હતા. "ઇકબાલે દ�ને શેખે સ�ુક” અને
"ક�બલે ગયબતે શેખે � ુસી”થી �રવાયત કરવામાં આવી છે ,
�નો �ુલાસો આ છે ક� અહમદ ઇબ્ને ઇબ્રાહ(સન ૨૮૨
હ�જર�) બીબી હક�મા (ઇમામ હસન

અસ્ર�

અલ�ય્હસ્સલામના )થી ઘણી વાતો સાંભળ�. �માંની એક
આ પણ છે ક� �સ
ે ઇબ્ને અલી અલ�ય્હસ્સલામે પોતા
ુ ન
બહ�ન બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાથી �ુલ્લી ર�
વસીયત કર� અને � ઇલ્મ ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામથી �હ�ર થ�ું તેની બીબી ઝયન
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સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા સાથે નીસ્બત આપવામાં આ , અને
તે એ માટ� ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની હ�ફાઝત થઇ શ.
આ વાતથી ઇમામતના મ રતબાને કંઇ પણ હાની પહ�ચતી
નથી,

ક�મક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામનો

કસદ મૌકાને

અ�ુસર� ખીદમત કરવાનો તેમજ પોતાના ઇલ્મથી અસર
પહ�ચાડવાનો હોય છે .
�કતાબ "તરા�લ મઝહબ ”માં ક�તાબ "મજલીસે
�ુ�ક�ન”થી નકલ કરવામાં આવેલ છે ક� શહ�દ� આલીમે
(કઝવીની) તે �ુસ્તકમાં લખે છે ક� બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની મઅર�ફત અને તવહ�દન

મં�ઝલે

ઇમામતની નઝદ�ક હતી.
અજબ પમાડનાર� આ વાત છે ક� જયાર� બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની વય માત્ર છથી સાત વષ
હતી ત્યાર� તેમની ઇલ્મી કાબેલીયત અને યાદદાશ્ત એટ
િવશાળ અને તીવ્ર હતી ક� જયાર� હઝરત ફાતેમ�ુઝ ઝહ�ર
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સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ પોતાના િપતાની બાદ �ુસીબતમાં
�ુબ્તીલા થયા અને તેમના ઉપર �લ્મ �ુઝારવામાં આવ્
ત્યાર� તેમણે મસ્� દ� નબવીમાં જયાર� મસ્�દ � �રો અને
અન્સારોથી ખીચોખીચ ભર�લી હત , તે સમયે પરદો બંધાવી
તેની પાછળ રહ� એક એ�ું પ્રવચન ક�ુ� ક� તેની અસરથ
લોકોમાં હલચલ મચી ગઇ અને સાંભળનારાઓ દં ગ થઇ
ગયા. મઝ�ુર િવવેચન આશર� બે કલાક �ુધી ચાલ્�ુ. તે
વખતે અરબ �ીઓ પણ મસ્�દમાં હતી અને અહલ
અલ�ય્હસ્સલામ પણ બીબી ફાતેમ�ુઝઝહ�ર

બૈત

સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હની સાથે હતા. અજબ છે ક� તે સમયે બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની વય કત સાત વષર્ની હોવા છતાં
તેમને એ પ્રવચન બરાબર યાદ રહ� ગ�. જયાર� પણ એ
પ્રવચ(�ુતબા)ની નકલ કરવી પડતી ત્યાર�

દર� ક જણ

બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાથી �રવાયત કરતો.
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બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની માઅર�ફ
એટલી �ડ� હતી ક� બચપણના

જમાનામાં પોતાના િપતા

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામથી સવાલ કય� ક"હ� બાબા

!

આપ મને દોસ્ત રાખો છ ? જવાબ આપ્યો"હા, બેશક માર�
�ખોના �ુર ! બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ક�ું ક�
"િપતાશ્ ! એક દ�લમાં બે મોહબ્બત ક�મ રહ� શક

?

અલ્લાહની મોહબ્બત તેમ ફરઝંદની પણ મોહબ

! પછ�

પોતે જ બોલ્યા ક�"નીખાલસ મોહબ્બત માત્ર અલ્લાહ 
જ હશે , જયાર� ફરઝંદોની મોહબ્બત અલ્લાહના �ુકમ �ગ
હશે, અને ત્યાર જ તમે અમારા ઉપર મોહબ્બત રાખો છો એ
સ્વભાિવક જ છે �મ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્
બચપણમાં આવી અ કલી વાતો કરતા તેમ અહલે

બૈતના

બધા ફરઝંદો પણ એ જ પ્રમાણે સવાલ જવાબ કર. �મ ક�
એક વખતે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા , જનાબે અબ્બાસ
અલ�ય્હસ્સલામને તઅલીમ આપતાં ક�ું ક"અબ્બા

! કહો
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વાહ�દ-એક અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામે ક�"વાહ�દ-એક ત્યાર
પછ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ક� , કહો, ઇસનૈન-બે.
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામે ક�ું ક� િપ

,

�

ઝબાનથી મ� "વાહ�દ-એક ક�ું તે ઝબાનથી "ઇસનૈન-બે ક�મ
ક�ુ ં ? આ હતી અહલેબત
ૈ ના બાળકોની તવહ�દની તઅલીમ !

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાની ઇબાદત અને પરહ�ઝગાર
યાદ રાખ�ું જોઇએ ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાની �હાની ત કત તેમને તેમના વાલેદા જનાબે
ફાતેમ� ુઝઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્થી મળે લ હતી ક� �મણે
ન�ુવ્વતના મહાન મકામથી એ �હાની ત કત હાસીલ કર�
હતી. �વી ર�તે સીદ્દ�કએ �ુબરા બીબી ફાતેમ�ુઝ ઝહ�ર
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા છે લ્લી ઘડ� �ુધી ઇબાદ , બંદગી
અને પરહ�ઝગાર�માં �વન િવતાવ્�ુ , તેવી જ ર�તે બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ પણ �વન આ�ું ઇબાદત
અને પરહ�ઝગાર�માં ગાળ્�ુ.
�રવાયતોથી સા�બત છે ક� બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા બંદ

,

ઇબાદત અને તકવા
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પરહ�ઝગાર�માં એટલા પાબંદ હતા ક� �ુફા અને શામની સફર
દરિમયાન ક� � �ુસીબતના

જમાનામાં તેમણે અસીર� અને

કયદના બંધનોમાં જકડાએલા હતા , તેવા કઠણ અને સખ્ત
સંજોગોમાં પણ વા�બાતો , �ુ�ા તો, નફ�લો તેમજ નમાઝે
શબ કદ� પણ તકર ્ કયાર્ ન.
"ક�બર�તે અહમર ”ના કતારથી �રવાયત છે ક� ,
ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામથ �રવાયત છે ક�
�નો �ુલાસો આ છે , ક� તે હઝરતે ફરમાવ્�ું ક�"શામ ”ની એ
સફર દરિમ યાન અનહદ સંકટો , આફતો, �ુસીબતો અને
તકલીફોનો સામનો થવા છતાં અમાર� ફોઇ બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાકદ� પણ નમાઝે શબ તકર ્ કર� ન�.
સફર દરિમયાન વળ� �ાર� ક એમ પણ બન� ું ક�
જયાર� �ુશ્મનોની સખ્તી અને સફરની ઝહ�મતોના લીધ
જનાબે ઝયનબ થાક� જતા, અને અશ�ક્તના લીધે તેઓ ઉભા
રહ� નમાઝ પઢ� શ કતા નહ� , તો બેઠાબેઠા પણ નમાઝો
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બ�વી લાવતા, અગરચે એ નમાઝે �ુ� ત પણ કાં ન હોય.
"ક�તાબે ખસાઇસ”માં મન�ુલ છે ક� �ુ િ�◌ અને શીયાઓની
અહાદ�સની �કતાબોથી માઅ�ુમ પડ� છે ક�

�ુર�શની તેમજ

બની હા શીમની બધી �ીઓથી બલ્ક� અબ્�ુલ �ુ�લીબન
વંશમાંની બધી દ�કર�ઓ કરતાં બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હા ઇબાદ , હયા, અકકલમંદ�, નેક અખ્લા , અદબ,
શાન અને �ુ�ગ�ના જલાલમાં વધાર� ફઝીલત ધરાવતા
હતા. એથી જ તો �રવાયતમાં આવેલ છે ક� આખર� વ

કતે

�ુસીબતોની એવી હાલતમાં ક� �માં ઇન્સાનના હોશ હવાસ
ઠ�કાણે રહ� શક� ન�હ હઝરત ઇમામ

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ન

િવદાય થતી વેળા , પોતાના ઇમામતના મ રતબા�ું જ્ઞા
હોવા છતાં બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને િવનંત
કર� ક� "યા ઉખ્ત ! લા � ુનસીની ફ� નાફ�લિતલ્લય ” હ�
બહ�ન ! નમાઝે શબમાં મને �ુલતા નહ�.

*****
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ુ ાહ� અલય્હ
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
�ુ રબાનીના આલમમાં
ફ�દાકાર� અને �ુરબાની એ

દર� ક ઇન્સાન�ું કામ

નથી. પોતા�ું સવર્સ્વ આપ� , સંતાનોથી હાથ ધોઇ નાખવા ,
�ુિનયાની મીઠ� મ � �ુર રહ�� ું , એ બ�ું �હાની �ુલદ
ં � અને
�ત�રક �હમ્મત િસવાય કય નથી.
ઇન્સાન�ું મન પોતાના માટ

, પોતાના બાલ

બચ્ચાઓ માટ� ઔલાદ પોતાના �ુ�ુંબ કબીલા માટ� એશ
આરામ, અને �ુખ તથા આનંદની ઇચ્છા રાખે છ

, પણ �

વ્ય�ક્ત આ વસ્�ુઓથી નજર ફ�રવી લેવા માંગે , તેના માટ�
જ�ર� થઇ �ય છે ક� તે ફનાનો

, સત્ય અને રાસ્તી ,

�ુ�વ્વતન, સંતોષનો, મોહબ્બત અને બંદગીન, �ર
ુ મત અને
ઇન્સાનીયતનો પહ�લે �ુલામ બની �.
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�ુિનયાના મહાન �ુ�ષો પણ જયાર� આ મયદાને
અમલમાં પાછા પડ�ા અને પડ� છે ત્યાર� �ીઓની તે શી
િવસાત ? પરં � ુ જયાર� �ુિનયાના પરદા પર અલ્લાહ પાકની
ઝાતે પોતાની િનશાનીઓ �હ�ર કર� લ છે , તેને લીધે એવી
ક�ટલીક વ્ય�ક્, �ીઓ અને �ુ�ષોમાં અલબ� થઇ ગઇ છે
ક� �મણે �ુિનયાને (મનેચ્છાઓ અને મનોિવકારન) પોતાની
પીઠ પાછળ ફ�ક� દ�ધી અને રાહ�

મૌલામાં પોતા�ું સવર્સ્

�ુશીની સાથે અપર્ણ કર� દ��ુ , અને એવા કારનામાઓ કર�
બતાવ્યા ક� �માં બધા માટ� માઅર�ફત અને �ુરબાનીના
સબક સમાયેલા છે . અગરચે આવા કારનામાઓ �ીઓથી
થોડા જ પ્રમાણમાં �હ�ર થયા  , તો પણ �મનાથી થયા તે
બધા ઇન્સાનની મ�ઝલથી બ�ુ જ આગળ વધેલા હતા.
તવાર�ખે ઇસ્લામમાં આ� તેરસો ને ચ�સઠ વષર
દરિમયાન બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્

એ બી�
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વીરનાર� છે , ક� � ફ�દાકાર�માં એક અજોડ અને અનમોલ
ન�ુનો બની ગયા.

*****
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ુ ાહ� અલય્હ
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
કરબલાના સફર માટ� ઇ�ઝત માંગે
છે
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને ઇમા
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામથી બ જ મોહબ્બત હત. બચપણના
ુ ન
જમાનામાં પણ એ બ્હ�, ભાઇને જયાર� જોતી ત્યાર� તેના �ુખ
ઉપર રોનક આવતી અને જયાર� તેમને ન જોતી તો ગમગીન
અને ઉદાસ રહ�તી. આ બાબતથી બીબી ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હએ હઝરત ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમને પણ વા�કફ કયાર્ હ. આ પ એ જ કારણે
તેઓ ભાઇની �ુ દાઇ સહન કર� શકતા ન હતા.
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હ�જર� સન ૬૧માં જયાર� મોઆવીયા જહ
વાસીલ થયો ,

અને યઝીદ� હઝરત ઇમામ

� મ
�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ પાસેથી કોઇપણ ભોગે બયઅત લેવા માટ�ન
મકકમ ઇરાદો કય� , ત્યાર� ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલા
મકકા જવાનો ઇરાદો કય�. જનાબે ઝયનબે �ુબરા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાથી એ ક� �ુમ્ક� હ� ું ક� તેઓ પોતાના
ભાઇને છોડ� શક� ? �ું કદ� શ� છે ક� પતં�ગ�ું પ્રકાિશ
�દવો છોડ� દ� ? �ું �ાર� ય એમ થ�ું છે ક� મીણબ�ી બળતી
રહ� અને પતં�ગ�ું ન બળે

? કરબલાના �દપકના પતં�ગયા

સમા બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને જયાર� �ણવામા
આવ્�ું ક� ભાઇ કરબલાની સફર� જવાના છે તો તેઓ બ�

જ

બે ઇખ્તીયાર થઇ ગય , અને રડવા લાગ્ય. તેમના શવહર
અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને જઅફર� જયાર� એમની આ હાલત જોઇ
બોલ્ય, તમાર� �ખોને �ુદા �ાર� પણ ન રડાવે. તમને �ું
થાય છે ? બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્ એ જવાબ
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આપ્યો ક�"મારા ભાઇએ �ુસાફર�એ જવા�ું નકક� કર� લ છે ,
અને તમે તેમના તરફની માર� મોહબ્બતથી �ુરા વા�કફ છ.
માર� હાલત એવી છે ક� એક ઘડ� પણ તેમની �ુ દાઇ મારાથી
સહન થઇ શકશે નહ� , અને જયાર� પત્નીઓ પોતાના પિતની
ઇ�ઝત વગર �ાંય જઇ શ

કતી નથી , તો એ માટ� �ુ ં

આપની પાસે ઇ�ઝત મા�ું �ં.
અબ્�ુલ્લાહ રડવા લાગ , ��ુઓ સર� પડ�ાં ,
અને બોલ્યા"�વી તમાર� ઇચ્છ , શવહર તરફથી ઇ�ઝત
મળતાં બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ઘ
થયાં અને ભાઇ સાથે સફર પર જવા તૈયાર થયાં.

*****

જ �ુશી
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાની હઝરત �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામ સાથે મકકા તર
રવાનગી
૨૯મી રજબ, �હ.સ. ૬૦ની તે તાર�ખ હતી, જયાર�
હઝરત �સ
ૈ નો કાફલો તવહ�દની �ુનમાં
ુ ન

�ુ મતો મ કકાએ

મોઅઝઝમા તરફ તેમજ કાઅબએ મક�ુદ તરફ રવાના થવા
આગળ વ ધ્ય. હાશમી ખાનદાનના જવાનો જનાબે અલી
અકબર, હઝરત અબ્બા, જનાબે કાસીમ, જનાબે અહમદ,
જનાબે મોહમ્મદ અને જનાબે ઔન વગેર�એ અહલ

બૈતની

ખા� ુનોને તરતીબવાર સવાર કયાર . ઇમામતના આફતાબની
શમા અથાર ્ત હઝરત ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામે પોતા
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પરવાના બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને પોતાન
હાથે સવાર કયાર , અને એક ખાસ તરતીબથી અહલે
ન�ુવ્વતનો આ કાફલો મકકા તરફ રવાના થય. મકકા
પહ�ચ્યા બાદ લગભગ ચાર મહ�ના �ુધી તેઓ ત્યાં ર.

*****

બૈતે
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�ુ ફા તરફ રવાનગી
જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા �ુફ
જવા માટ� તૈયાર થયા ત્યાર� તેઓ ઇમામ �ુસૈન
અલ�ય્હસ્સલામના �ુકમનો ઇન્તેઝાર કરતા . �હજર� સન
૬૦ માહ� �ઝલ્હજની૮મી તાર�ખે ખાનએ �ુદાની �ર
ુ મતની
રક્ષા માટ(ક� � �ર
ુ મત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ�ું �ુન કરવ
માટ� યઝીદ તરફથી �ટ� લા �ક
ુ મથી બ�ુ

જ ગંભીર બની

હતી) હજને ઉમરામાં ફ�રવી નાખ્યો અને અહલ બૈતના કાફલા
સાથે મ કકાથી બહાર નીકળ્ય.

મં�ઝલ પછ� મં�ઝલ રસ્તો

કાપતાં જયાર� મં�ઝલે �ુજલીયહ પર પહ�ચ્યા ત્યાર� ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામ ત્યાં આગળ બચ્ચાઓ સાથે એક દ�વસ
એક રાત રહ્.

*****
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અહલેબૈત� ંુ કરબલા પહ�ચ� ંુ
ક�ટલાક �ુ:ખો અને કષ્ટો વેઠ�ને અહલ

બૈત

અલ�ય્હસ્સલામનો કાફલો કરબલા પહ�ચ. ત્યાં પહ�ચતાં જ
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્
ુ કર� અને તેઓ બ�ુ
મહ��સ

એ �દલમાં બેચૈની

જ ગમગીન રહ�વા લાગ્ય. તે

�દવસે હ�જર� ૬૧ , મોહરર ્મની બી� તાર�ખ હત. ઇમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે ખયમાઓ ઉભા કરવાનો �ુકમ આપ ,
ુ ન
અને હથીયારો સ�વવામાં સૌ મશ�ુલ થયા. ઇમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલ એ સમયે અ�ુક અશઆર પઢતા હતા �
સાંભળ� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા સમ� ગયા ક
એમાં ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ પોતાની શહાદતની તર
ુ ન
ઇશારો કર� રહ્યા . બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા બ
જ રડવા લાગ્યા અને ભાઇ પાસે અઝર્ ક , "માર� �ખોના
�ુર ! કાશ માર�

�જ�દગીનો �ત આવી ગયો હોત. હ�
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�ુતકાળના ગએલાઓમાંથી બાક� રહ�લા અને બાક�
રહ�લાઓને પનાહ દ� નારા

! �ું તમે તમાર� શહાદતના

સમાચાર સંભળાવી રહ્યા  ! ઇમામે ફરમાવ્�ું" બહ�ન સબ્
કરો, ને સબ્રનો પાલવ હાથમાંથી �ટવા ન પા. �ણો ક�
આસમાનવાળાઓ પણ મરણ પામે છે અને જમીનવાળાઓ
પણ હંમશ
ે ા રહ�વાવાળા નથી અને અલ્લાહની ઝાત િસવાય
બ�ું ફના થનાર છે , અને બધાં તેની તરફ ર�ુ થનાર છે .
પછ� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે તેમને વ�ુ સરળ વાત
સમ�વતા ક�ું ક� " બહ�ન ! �ાં છે આપણા નાના અને �ાં
છે આપણા િપતા ! ક� �ઓ મારા કરતાંય ઘણા સારા હતા.
સા�ં અ�ુકરણ કર�ું દર� ક �ુસલમાનને માટ� જ�ર� છે .
જયાર� હઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે આવ
ુ ન
ર�તે ફરમાવ્�ું તો તે શબ્દોથી જનાબે ઝયનબના �દલ પ
ખાસ અસર થઇ અને બેઇખ્તીયાર ર�તે એમની �ખો
��ુઓથી ભરાઇ ગઇ. ઇમામ �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામ પોતાન
ુ ન
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શહાદતની ખબર આ બધા �દવસો દરિમ યાન આપતા રહ્ ,
અને એક વખત ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે બીબી ઝયન
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને આ પણ ક�ું ક"

બહ�ન મારા કત્લ

પછ� તમે તમા�ં ગીર� બાન ફાડશો ન�હ , મોઢાં ઉપર તમાચા
મારશો ન�હ, બલ્ક� બધી ર�તે સબ્ર ક.
નવમી મોહરર ્મની સાંજના જયાર� �ુશ્મન લશ્ ,
ખયમા પર �મ
ુ લો કય� ત્યાર� ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલ
પોતાના ખયમામાં હતા , અને હથીયાર સજતાં તેમને �ઘ�ું
ઝ��ુ આવી ગ�ું હ�.ું
લશ્કરના િસપાહ�ઓનો પગરવ જયાર� બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના કાન ઉપર અથડાયો ત
તેમણે દોડ� જઇ ભાઇને જગાડ�ા. �ુશ્મન લશ્કરન
આવવાની તેમને ખબર આપી. ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ન
ક�ું ક� હમણાં

જ મ� નાના હઝરત ર�ુલે કર�મ

અમી�લ મોઅમેનીન

,

, બાબા

મા� ુશ્રી તેમજ ભાઇ હસ
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અલ�ય્હસ્સલામને સ્વપ્નામાં . તેઓ બધા મને પોતાની
તરફ બોલાવી રહ્યા હ. આ સાંભળ� બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા રોવા લાગ્યા અને 

જ પર� શાન

થયા. ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું "�ુદા તમાર�
ુ ન
પર રહ�મ કર� , આ �ુનાસીબ નથી ક� તમારા રડવાનો અવાજ
�ુર �ુધી �ય , અને તે સાંભળ� �ુશ્મનો �ુશ થા. હઝરત
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામે ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલ
ઇ�ઝતથી �ુશ્મન પાસેથી ખાસ ઇબાદત માટ� એક રાતની
મોહલત માંગી , અને તે આખી રાત અહલે બૈત અને તેમના
વફાદાર સાથીઓ, કરબલાના મયદાનમાં ઇબાદતમાં �ુઝાર�.
આ�ુરાના �દવસે ઘણા બનાવો બનવા પામ્ય

, �માંના

ઘણાખરા બનાવોમાં જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ને
અગ્ર ભાગ ભજવવો પડ. આ�ુરાના �દવસે �લ્મની
ઝડ�ઓ અને સીતમોના � વાદળાં અહલે

બૈતના ખયમાઓ

ઉપર વરસી ગયાં તે� ું વણર્ન કર�ું અ

કય છે . તે વેળા
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બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્ એવી હ�મ્મતથી સા�બત
કદમ રહ્યા ક� તેની મીસાલ �ુિનયામાં ન. એમની નજરની
સામે એક પછ� એક હાશમી ખાનદાનના સભ્યો મયદાને
જગમાં
ં
શહ�દ થયા , તે વેળા �ુ�ુંબના વડ�લ તર�ક� બધાને
હ�મ્મત આપવા�ુ , સમ�વવા�ું તેમજ ભાઇની હ�મ્મત
વધારવા�ું કામ તેમના એકલા ઉપર હ�.ું
એ વાતમાં શક નથી ક� આટલી હદ બહારની
�ુસીબતોની અસર ઇન્સાનના �ગરમાં એક �તની એવી
ગરમી પેદા કર� છે ક� �થી ઇન્સાનને પ્યાસ લાગે છે અને
પ્યાસને ��વવા તે પાણી વગેર� પીએ છે . પરં � ુ અહ� તો
��ુઓના �મ િસવાય કંઇ નહો�.ું જનાબે ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની આવી હાલત થવા છતાં તેમણ
પોતાના �દલ ઉપર કા�ુ રાખ્ય. એ સ્વાભાિવક છે ક� જયાર�
કોઇ �ુ�ુંબ પર કોઇ આફત આવી પડ� છે ત્યાર� તેની સૌ વ�ુ
અસર �ુ�ુંબના વડા ઉપર થાય છે .
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ઇમામ �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામે એક પછ� એ
ુ ન
જવાન અને �ુ�ગર્ સહાબીને લડાઇની ઇ�ઝત આપી અને
તેઓ બધા તેમની જ નજર સામે શહ�દ થઇ ગયા. એ બધાં
�શ્યોથી ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામના �દલમ

બેચૈની

ઉદભવી, અને પોતાના ભાઇની આ �ુસીબત જોઇ બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ઉપર પણ તેની ગેહર� અસ
થઇ. જયાર� શહાદતનો દૌર અહલે બૈતના સભ્યો પર આવ્ય
ત્યાર� જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને એક ન
પ્રકારની તજલ્લી પ્રા. ઝયનબે �ુબરા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાના �ગરમાં અલબ� એક આગ ભડક� રહ� હત.
પરં � ુ તેમણે પોતાની �હાની તાકતના સહાર� મઝ�ુર આગની
અસર ચેહરા ઉપર ઝાહ�ર થવા દ�ધી નહ�. ��ું પ�રણામ એ
આવ્�ું ક� એમની �ુ�અત અને સબ્રના સાયામાં અ બૈતના
ઘરવાળાઓને, બેવા બીબીઓ અને યતીમ બાળકોને તસલ્લી
મળ� અને ઇમામ �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામની હ�મ્મત પણ ઘ
ુ ન
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વધવા પામી. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની �ુ�ગ
અને મહાનતા તેમણે � હમદદ� બતાવી તે થક� �હ�ર થઇ.
હક�કતમાં મહાન એ જ છે ક� � નાના અને મોટા બધા સાથે
�ુ�ગ�ને શોભે એ�ું વતર્ન રાખે છ . �ુ�ુંબના નાના અથવા
મોટાના �ગરમાં કોઇ પણ પ્રકાર�ું દદર્ પેદા થાય તે સૌ
પહ�લે મઝ�ુર �ુ�ગ�ના �દલમાં પેદા થ�ું જ�ર� છે . �ું
ઝયનબે �ુબરા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને એ વાતની ખબર
હતી ક� આ બધી �ુસીબતોનો ભાર અને �ઝમ્મેદાર� છેવટ�
તેણી એકલીના માથા ઉપર આવવાનો હતો ? હા ! તેઓ આ
બ�ું �ણતા હતા , જો ક� હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ
શહાદત તેમજ તેમના ભાઇ અબ્�ુલ્લ
ઉસ્મનની શહાદતોથી આપ�ું �ગર

, જઅફર અને
બેચૈનીની આગથી

બળ� ું હ� ું તો પણ સબ્ર ને ઝબ્ત કર� �ું તેમની મા
ઉમ્�ુલ બનીન(ફાતેમા) સાથે હમદદ� અને હ�મ્મતથી પેશ
ન આવ્યા ? જનાબે કાસીમની શહાદત આ કબીલા ઉપર એક
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એવી મોટ� આફત હતી ક� � આફતની આગના ભડકાઓ
�ુ�વવાની હ�મ્મત ન હત. માત્ર હઝરત કાસીમની માત
"નજમા”�ું �ગર એ આગથી ન બળ્�ુ

, બલ્ક� �ુ�ુંબના

સરદાર બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના �તરમાં પ
એ શહાદતના લીધે એક

જબરદસ્ત આગ ભડક� ઉઠ� અને

તેમના �ગરને વલોવી નાખ્�ુ. આવી હાલત ક�મ ન થાય ?
કારણ ક� આપ�ું �દલ તેમજ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ�ું �દ
એક ગાંઠ� બંધાયેલ હતા. ઇમામ �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામ જયાર
ુ ન
હઝરત કાસીમની લાશ પર વષાર ્નાં વાદળની પેઠ� ઝાર ઝાર
રડ�ા, તો બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પ્રસંગે ક�
��ુઓ ન સાર� ? ક�મ ન રડ� ? અજબ છે અને ખર� ખર આ
તઅજ્�ુબની વાત છે ક� આમ થવા છતાં પણ બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ પોતાના પ્યારા દ�કરાઓ મોહમ્મ
અને ઔનને , લડાઇના હથીયારોથી સજ્જ કયા

, જગમાં
ં

લડવા તેમને હ�મ્મત ભેર તૈયાર કયાર્ અને એક વીરનાર�ન
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છા� તે હ�મ્મતથી તેમને પોતાના જ હાથે સ�વ્. વળ�
બી� તરફ જયાર� હઝરત અલી અકબરની શહાદતની ખબર
તેમના કાને પહ�ચી ત્યાર� તેઓ વ્યા�ુળ બની ગ. ભાઇના
જવાન દ�કરાની શહાદતથી વ્યા�ુળ બનનાર આ �ુ�ુંબની
સરદાર પોતાના હાથે પોતાના �ગરના �ુકડાઓને લડાઇ
માટ� તૈયાર કર� છે ! આફર�ન ઓ ઝયનબે �ુબરા ! આફર�ન
આપની �ુ�અત પર !
તઅજ્�ુબ છે ક� � માતા પોતાના દ�કરાના
પગમાં કાંટો લાગવાને બરદાશ્ત ન કર� શક� ત

જ માતા

પોતાના બે વ્હાલસોયા �ુત્રોને પોતાના જ હાથે જંગ મા
સ�વી પોતાના ભાઇની સામે હા

જર કર� છે અને સબ

,

નીખાલસતા અને હ�મ્મતથી મઝ�ુર �ુરબાનીઓ તેમની સામે
પેશ કર� છે !
ભાઇના દરબારમાં એ �ુરબાનીઓ ક�ુલ થઇ.
પહ�લે "મોહમ્મ ”નો જગમાં
ં
�ુદવાનો વારો આવ્ય.
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મયદાનમાં જઇ તે બહા�ુર� �રવાજ �ુજબ "રજઝ

” પડ�ા ,

અને જગમાં
ં
અસંખ્ય �ુશ્મનોને � મ વાસીલ કયાર . અમીર
બીન નહ�શલ નામના એક �ુશ્મને તેમના ઉપર ત્રાપ મા
તેમને શહ�દ કયાર , તે વ ખતે બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાના બી� ફરઝંદ જનાબે ઔન મયદાનમાં �ુદ� પડ�ા
અને બહા�ુર�થી લડ� ત્રણ સવારો તેમજ અઢાર પાયદળન
જહ�થમ વાસીલ કયાર , એટલામાં અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને �ુ
તેમના ઉપર અચાનક �મ
ુ લો કર� અને તેમને શહ�દ કયાર .
ઇિતહાસમાં એવો એક પણ બનાવ લખવામાં
આવ્યો નથી ક� �માં એમ હોય ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ
અલય્હા પોતાના વહાલસોયા �ુત્રોની લાશો પર આવીન
રડ�ા હોય , જયાર� બી� તરફ અલી અકબર શહ�દ થયા

,

ત્યાર� ઇમામ �ુસેન અલ�ય્હસ્સલામ ત્યાં પહ�ચી શક� તે પહ�
આ બહા�ુર વીરનાર� પોતાના ભાઇની જવાન �ુરબાની પાસે
પહ�ચી ગયાં. જો ક� ઇમામે �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામ સવાર હત
ુ ન
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અને જડપથી ત્યાં પહ�ચવા ચાહતા હતાં પણ બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા તેમની અગાઉ એ જગ્યાએ પહ�
ગયા, અને પોતાના ભાઇની �વનભરની કમાઇને ર� તી પર
આળોટતી નજર� જોઇ. ક�મ કર� શકય થઇ શક� ક� આવી સખ્ત
ગરમીની ૠ� ુમાં અને તે પણ હદ બહારની પ્યાસ સાથે
ઇન્સાન આ�ુળ વ્યા�ુળ ન થઇ 

, અને પોતાના �દલ

પરનો કા�ુ �ુમાવી ન નાખે ? હા ! આ વાત કદાચ શ� છે
ક� અલી અકબર અને પોતાના જવાનોના

ઝખ્મની યાદમાં

કદાચ એ મહાન વીરનાર� પ્યાસની સખ્તીને �ુલી જવ
પામી હોય.

હા ! ખયમામાંના નાના બચ્ચાંઓની"અલ

અતશ”, અલ અતશની અવાજો શ� છે ક� આપને પ્યાસનો
એહસાસ થવા દ�ધો ન હોય. હા

! બચ્ચાંઓની પ્યાસન

અવાજની અસરથી � ગરમી તેમના �ગરમાં પ્રજળ� ઉઠ
હતી તે ગરમીની પરવા નહ� કરતાં આપે માઅ�ુમ પ્યાસા
બચ્ચાઓ તરફ ધ્યાન આપ્. મયદાને બલામાં આપની એક
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આર� અને તમ �ા- હતી ક� પોતાના ભાઇ ઇમામે �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામના છ મહ�નાના �ુલાબના �લ �વા 

�ુ ક

અને કોમળ માઅ�ુમ બાળક અલી અસગરને આપ એક ટ��ું
પાણી પણ પહ�ચાડવા સફળ થાય. પ્યાસનો આ સારાયે
�ુ�ુંબ ઉપર ત્રીજો �દવસ પસાર થતો હ

, ગરમીના

�દવસોમાં રણની સખ્તીઓથી સૌ કોઇ વાક�ફ છ. �ું આ વાત
પણ માની શકાય એવી નથી ક� જયાર� ઇમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામે ખયમામાં આવી અલી અસગરને પાણ
પીવરાવવા લઇ જવા માટ� માંગણી કર� ત્યાર� બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને તસલ્લી મળ� હશે ક� 

! માર�

આર� હવે �ુર� થાય છે ! પણ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાની એ ઇચ્છા �ુર� ન થઇ શ
તો કદ� ધા�ુ� નહ�

! પરં � ુ તેણીએ એમ

જ હોય ક� એક �ુટં પાણીના બદલામાં

થોડા જ સમય બાદ આ માઅ�ુમ બચ્ચાને મઝ�ુમ બાપ
પોતાના હાથોમાં લોહ�થી ભર� લો ખયમામાં પાછો લાવશે.
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�ર
ુ મલાના તીર� , માત્ર અલી અસગરની  �ુ ક ગરદન વ�ધી
નહ� બલ્ક� એ તીર� તો ખયમાંમાના બધા નાના અને
મોટાઓના, બીબીઓ અને બાળકોના માઅ�ુમ બાળકની
વ્યા�ુળ માના અને બેચૈન બહ�ન નાની એવી બાળક�
સક�નાના �ગરને ચારણીના િવ�ધાઓની �મ છલની કર�
નાખ્�ુ ! આ બનાવની એ અસર થઇ ક� આસમાનામાં
ફર�શ્તાઓ કાંપી ગય. � �ુ:ખની આગ અલી અસગરની આ
શહાદતથી ખયમામાં લાગી હતી તે માત્ર એમની શહાદતન
લીધે લાગી ન હતી

, જવાનો અને બી� શહ�દો તો

મયદાનમાં ગયા હતા �હાદ કરવા

, મારવા અને મરવા ,

પરં � ુ આ માઅ�ુમ બચ્ચાનાં હાથ અને પગો તો કપડામાં
વ�ટાળે લા હતા. જગ
ં માટ� એણે કંઇપણ તૈયાર� નહોતી કર�.
માત્ર પ્યાસ�વવા માટ� પાણીની માંગણી કરવા અને સત્ય
હક�કત �ુશ્મન ઉપર �હ�ર કરવા તે બાળક ગ�ું હ�ુ. જયાર�
આવા એક મઅ�ુમ િનદ�ષ બાળકને ખયમામાં લોહ� �ુહાણ
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હાલતમાં લાવવામાં આવ્�ું ત્યાર� �ુસીબતથી અહ
�દલ હલી ગયા અને એક કયામત બરપા થઇ ગઇ !

*****

બૈતના
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાનીકસોટ�
હ� અલ્લા ! મને ખબર નથી ક� ઝયનબે �ુબરા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ની પાસે એક દ�લ હ� ું ક� એક દ�લની
�ુિનયા તેમના દ�લમાં હતી. આવી �ુસીબતોના અને આવી
સખ્તના સમયમાં પણ હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ ક� � બીમાર�ની પથાર�એ હતા તેમન
સારવાર માટ� તે વારં વાર દોડ� જતા હતા. ઇમામે �સ
ે
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામને એ ખબર હતી ક� પોતાના ફરઝંદની હવ
તેઓ બી� �ુલાકાત લઇ શકશે નહ�. ખયમા તરફ તેઓ
વળ્યા જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા બીમાર
સેવામાં મશ�ુલ હતા. જયાર� બીમાર� કરબલાએ પોતાના
િપતાશ્રીને આવતા જોયા તો તેમની તરફ તેમણે મો�ું ફ�રવ્.
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ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
ફરઝંદ ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને આવતા જોઇ તેમણ
ુ ન
તઅઝીમ માટ� ઉઠવાની કોશીશ કર� , પણ અશ�ક્તના લીધે
ઉઠ� શ�ા નહ�. તે વખતે તેમણે પોતાની ફોઇ બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને િવનંતી કર� ક� મને તમાર
ટ�કાથી �ૃપા કર� બેસાડો. બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હાએ તેમ ક�ુ.� ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ આવ
ુ ન
પહ�ચ્ય. હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામે િપતાન
અઝર્ કર� ક , "િપતા� ! તમાર� અને કૌમની વચ્ચે આ� �ું
�ું થ�ું ? ઇમામે જવાબ આપ્યો ક�"શયતાન આ કૌમ ઉપર
ગાલીબ થયો છે અને �ુદાની યાદ તેઓના �દલમાંથી
િવસરાઇ ગઇ છે . લડાઇની આગ ભડક� ઉઠ� છે અને અમારા
અને તેમના �ુનથી જમીન રં ગાઇ ગઇ છે .
હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામે આ
સવાલો �ુછયા તે� ું કારણ એ છે ક� તેઓ બેહોશ હતા , તેમને
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ખબર ન હતી ક� તે �દવસે �ું �ું �ુસીબતો પડ� �ુક� છે .
તેમણે ફર� �ુછ�ું ક� "િપતા

! કાકા અબ્બાસ �ાં છ

!આ

સવાલથી બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા�ું દ�લ ભરા
આવ્�ું અને પોતાના ભાઇની સામે જોઇ રહ્યા ક� તેઓ �
જવાબ આપે છે . સવાલો અને જવાબો થતા રહ્યા ક� તેઓ �ુ
જવાબ આપે છે . છે વટ� જનાબે ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ રડતા રડતા બેહોશ થઇ ગ. ફર� હોશમાં
આવી બી� સવાલો �ુછયા. ઇમામે �ુંકમાં જવાબો આપ્યા
અને ક�ું "દ�કરા

! ખયમામાં મારા અને તમારા િસવાય

અન્ય કોઇપણ �ુ�ષ હવે બાક� રહ�વા પામ્યો ન. જનાબે
ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ આ�ુળ વ્યા�ુળ થઇ ગ
અને એમની પર� શાનીની હદ ન રહ�. પછ� તેઓ બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા તરફ �ુખ કર�ને બોલ , "�ફ�
અમ્મ ! માર� લાકડ� અને તલવાર મને આપો ક� લાકડ�ના
ટ�કાથી ઉભો રહ� , તલવારથી જગ
ં કર� મારા �ુ�ગર્ િપતાની
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મદદ ક�ં. ઇમામ �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામે પોતાના ૨૧
ુ ન
વષર્ના જવાન દ�કરાને છાતીથી લગાડ�ા અને તેમને આરામ
કરવા ફરમાવ્�ુ. તે વખતે ઇમામ �સ
ે અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન
યક�નન �ણતા હતા ક� પોતાના દ�કરા સાથે આ એમની
આખર� બગલગીર� છે . બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
હસરત ભર� નજરથી આ િપતા અને �ુત્રની બગલગીર� જો
રહ્યા હ. ત્યારબાદ ઇમામે પોતાના ફરઝંદને ફરમાવ્�ું ક
"માર� બાદ મારા અહલો

અયાલ માટ� �નશીન રહ�વો

જોઇએ. તે વખતે આપે અહલે બૈતને ફરમાવ્�ું ક� આ મારો
દ�કરો મારા પછ� તમારો ખલીફા છે , અને આ તે ઇમામ છે ક�
�ની ફરમાંબરદાર� સૌ ઉપર વા�બ છે . ઇમામ પોતાના
શીઆઓ સાથેના સંબધ
ં સાર� ર�તે �ણતા હતા અને તેમની
ન�ત માટ� �ંનીસાર� પણ કર� દ� ખાડ�. પોતાના ફરઝંદને
ફરમાવ્�ું ક�"અય મારા ફરઝંદ

! મારા શીઆઓને મારા

સલામ પહ�ચાડજો અને તેમને કહ�જો ક� મારા િપતા
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�ુરબતની હાલતમાં શહ�દ થયા. તેમના ઉપર ��ુ
વહાવજો અને કહ�જો ક� જયાર� ઠં�ુ પાણી પીઓ તો માર�
પ્યાસને યાદ કરજ !
ત્યારબાદ ઇમામ �ુસૈન અલ�ય્હસ્સલામ મયદા
જગમાં
ં
ગયા. � વસ્ �ુએ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ
અલય્હાના �ગરને પાર િવનાનો રંજ પહ�ચાડ�ો તે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામે એક �ુ�ું પહ�રણ માંગ્�ું તે હ. ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામની આ માંગણીથી બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લા
અલય્હા બ�

જ પર� શાન થયા. એ બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા માટ� બ

જ કપરો સમય હતો. આ

મૌકામાં મને યક�ન છે ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હ એ વાત માટ� તૈયાર હતા ક� પોતાની �ન આપે.
પરં � ુ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની ઇતાઅત વા�બ હોવાથ
�ુ � ું પહ�રણ હા જર ક�ુ.� ઇમામે એ પહ�રણને ક�ટલેક ઠ�કાણેથી
ફાડ� નાખીને પહ��� ુ અને મયદાનમાં ગયા. આ ફાટ� � ું પહ�રણ
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પહ�રવાનો હ�� ુ કાં તો એ હતો ક� તીર અને નેઝાથી કપડાં
ફાટ�ા છે અથવા હાથે ફાડ�લા કપડાઓની આ િનશાનીઓ છે
તેવી કોઇને ખબર પડ� ન�હ અથવા તો તેનો હ�� ુ એ હતો ક�
�ુ ના ફાટ�લા કપડાં જોઇ કોઇપણ �ુશ્મન ઇમામના બદનને
લીબાસની ક�મત ઉપ�વવા માટ� ઉઘા�ું કર� ન�હ. જો ક�
સફરની શ�આતથી જ બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્

ઉપર �ુસીબતો વધતી જતી હતી , પરં � ુ આખર� િવદાયના
મૌકામાં તેમની �ુસીબતે એક એ�ું ગંભીર �પ પકડ�ું ક� ��ું
વણર્ન કરવાની કોઇમાં પણ તકત નથી.

*****
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ુ ીબતો
મયદાને કરબલાની �સ
ત્યાર પછ� ઇમામે બીબીઓ અને બચ્ચાઓન
પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને બોલાવીને ક�ું"યા ઝયનબ !
યા ઉમ્મે �ુલ�ુ , યા �ુક�ના, યા રબાબ.... તમો બધાં ઉપર
મારા સલામ હોજો ! �ું આ શ� છે ક� તે વખતની હાલત�ું
�ુર���ુ ં �ષ્ય કોઇ ખ�ચવા માંગે તો ખ�ચી શક

? અહલેબૈતનાં

નાનાં મોટાં બધા આ�ુળ વ્યા�ુળ હાલતમાં બળતા �ગરની
સાથે પરવાનાની �મ ઇમામતની શમાની આસપાસ એકઠા
થઇ ગયા, અને પોતાની �દલી હાલત �ભ થક� �હ�ર કર� ક�
"અમો તમારા માટ� બળ�ને રાખ થવા સા�ં સ�ર્યા છ�.
આપ �ાં ફના થવા માટ� �ઓ છો

? અહલેબૈતના દર� ક

સભ્યે તેમની આસપાસ જમા થઇ બળતા

�ગર� અને

હસરતભર� નજર� એ �ુ�ગર્ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
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આખર� દ�દાર કયાર . આ બધાં �શ્યો અને આ બધા
હસરતભયાર ્ આખર� દ�દારની તૈયાર�ઓનો નતીજો માત
�ુ દાઇમાં આવ્ય. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને ખબર હતી ક
સફર નઝદ�ક છે , તાખીર કરવાનો સમય નથી. અહલે બૈત
અલ�ય્હસ્સલામ તરફ તવજ્જોભર� નજર કર� અને તમે
સબ્ર કરવાની નસીહત કર� અને બોલ

, "�ુસીબત માટ�

તૈયાર રહો �ું આ કોઇ માટ� શ� છે ક� તે પોતાના ફર

ઝંદો

અને બા�ુઓને �ુસીબત માટ� તૈયાર રહ�વા કહ� ? હા, ઈમામ
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ માટ� આ શ� હ�ું ક� �મણે ઇસ્લામ
ુ ન
બાક� રાખવા માટ� આ બ�ું કરવા યોગ્ય ધા�ુ. તેમણે ફર�થી
ક�ું ક� "�ણી લો ક� અલ્લાહ તમારો રક

કતાર છે અને

�ુશ્મનોની અદાવત અને દગાથી  જ તમને ન�ત-�ુ�ક્ત
આપનાર છે અને તમારો ��મ બખૈર કરનાર છે અને
તમારા �ુશ્મનોને �ુદ� �ુદ� બલાઓમાં ગીરફતાર કરવાવાળો
છે અને એ તમને નેઅમત અને મ રતબો બખ્શવાવાળો છ ,
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એટલે તમે કોઇ પાસે પણ તેની ફ�રયાદ કરશો ન�હ. તમાર�
ઝબાનથી એ�ું કાંઇ પણ બોલાઇ ન �ય ક� �થી તમાર�
કદર ઓછ� થવા પામે.
એમાં શક નથી ક� આવા ભ યાનક �ુ દાઇના પ્રસંગ
બચ્ચાઓ અને �ીઓના ચહ�રાઓનો દ�ખાવ એવો ક�ણ હોય
ક� માનવ સ્વભાવને જોતાં ગમે તેવો �ુરવીર પણ મયદાનમાં
જતાં અટક� �ય. પણ વાહ ર� ઇમામ �સ
ુ યન
અલ�ય્હસ્સલામ ક� તેઓ �દલને મઝ�ુત રાખી ઘોડા ઉપ
સવાર થઇ ઝડપભેર મયદાન તરફ દોડાવી ગયા. એ સમયે
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ને કંઇક યાદ આવતાં
તેમણે ભાઇને અવા જ આપી. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે પોતાન
પાછળ એક િનબર્ળ અવ જ સાંભળ્ય, ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ
પાછળ ફર�ને જો�ું તો બહ�ન ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
જોઇ, � અવા જ દ� તી હતી. બહ�નના િનબર્ળ અવા� ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામને કમઝોર બનાવ. તેમણે બહ�નને ક�ું ક�

,
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"અય માર� બહ�ન તમો શા માટ� ખયમામાંથી બહાર આવ્ય !
આ બા�ુઓ આ દ�કર�ઓ અને આ બાળકોને તસલ્લી કોણ
આપશે ! બહ�ન ! આપણા દાદા, આપણા િપતા, આપણી મા,
આપણા ભાઇ મારા કરતાં વધાર� ફઝીલતવાળા હતા. તેઓ
પણ ગયા ! તમો આટલા પર� શાન ક�મ છો ? બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા બોલ્યા "�ુ ં બાહ�ર એટલા માટ� આવી
�ં ક� મને માની એક વસીયત યાદ આવી છે ! ઇમામે જયાર�
મા�ું નામ સાંભળ્�ું તો રડવા લાગ્

! અને બહ�ન પાસે

આવ્ય. બહ�ને ક�ું ક� "ભાઇ ! માતાની એ વસીય્યત હતી ક�
તમારા ગળાની � જગાએ ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમ �ુંબન લેતા હતા તે જગાએ માર� આખર�
�ુ દાઇ વખતે �ુબન
ં
લે�.ું ઇમામે પોતા�ું ગ�ં આગળ ધ�ુ�
અને બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા રડતાં રડતાં

ગળાનો એ ભાગ �ુમ્ય. પછ� ભાઇ બહ�ન એકમેકને વળગી
પડ�ાં અને બેહદ રડ�ાં. અને છે વટ� "ફ� અમાનીલ્લાહ કહ�
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તેઓ �ટાં પડ�ાં. ઇમામ મયદાન તરફ રવાના થયા. ભાર�
જગ
ં ખેલાયો. ઘણા જણને જહ �રમ વાસીલ કયાર . એટલામાં
એક તીર ઇમામના સીના પર લાગ્�ુ. �થી તેઓ બ�ુ

જ

અશકત થઇ ગયા. ઘોડો ઝખ્મી થઇ જમીન પર બેસી ગય.
આસમાન અને જમીનના રં ગો બદલાઇ ગયા. ધરતીકપ અને
ગ�નાઓ સંભળાઇ , �ુશ્મનોએ ખયમા તરફ �ુમલો કય

,

ઇમામ ગોઠણે ગોઠણે આગળ વધ્યા અને બોલ્યા ક"ઝાલીમો
! તમોને મારા �ુનથી મતલબ છે

, અમારા �ુ�ુંબની

બા�ુઓએ તમા�ં �ું બગાડ�ું છે . એટલામાં શીમ્રના �ુકમથ
�ુશ્મનોએ આપને ઘેર� લીધ. ઇમામનો ઘોડો ખયમા તરફ
ખાલી પાછો ફય�. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
ખયમામાં પાછા ફયાર ્ હતા અને ત્યાં બધાને �દલાસો આપત
હતા અને સમ�વતા હતા. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હા માટ� બી�ું કંઇ ન બદલ્�ું હ

, પરં � ુ જમાનો તો

બદલાઇ જ ગયો. એકાએક ભાઇના ઘોડાનો અવા જ બીબીએ
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સાંભળ્ય. એમ લાગ્�ું ક� હ� �ુધી બહ�ન ભાઇના �વતા
હોવાની આશામાં હતી. તેમને હ� એવી ઉમ્મીદ હતી ક�
બચ્ચાઓના �ુકા ગળા પાણીથી તર થશ

, એટલે બીબી

સક�નાને ફરમાવ્�ું ક�"�ઓ તમારા િપતા પાણી લાવ્યા
લાગે છે . પાણીની આશમાં બીબી સક�ના બાહર આવ્ય.
ઘોડાને જોયો, પણ તેના સવાર વગરનો. ઘોડા�ું ઝીન નીચે
લટક�� ું હ�.ું અને તે �ુ:ખી

અવાજથી રડતો હતો. ઘોડાની

પેશાની �ુનથી રં ગીન હતી. હરમની પરદા નશીન બા�ુઓ
પણ ઘોડાની આસપાસ જમા થઇ. દર� ક� પોતપોતાના �ુખથ
ે ી
કંઇક ક�ું અને �તર�ક અને ઝાહ�ર� બંને વાચાઓ ઝબાનથી
સરવા લાગી, એક� ક�ું ક� "મારા પીદરને લઇ ગયો તો ખરો ,
પણ પાછો ક�મ ન લાવ્ય

? બી� બીબીએ ક�ું "�ાં લઇ

ગયો ? ત્રી� બીબીએ �ુછ�ુ"તેમને પાણી આપવામાં આવ્�ું
ક� ન�હ ? ઘોડો પર� શાન થઇ ગયો અને મયદાન તરફ પાછો
ફય�. બા�ુઓ અને બીબીઓ કત્લગાહ તરફ ગ. એટલામાં
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અબ્�ુલ્લાહ ઇબ્ને હસન ક� �ઓ ઇમામ હ
અલ�ય્હસ્સલામના એક નાના બાળક હ , બ�ુ જ પર� શાન
થઇ ગયા , ઇમામે અવાજ આપી ક� "બહ�ન ઝયનબ

!

અબ્�ુલ્લાહને થોભી લ , કારણ ક� ઝાલીમો નાના ક� મોટાનો
બીલ�ુલ લીહાઝ કરતા નથી. ઝયનબે �ુબરા

સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હાએ તે બાળકને થોભી લીધો અને ખયમા તરફ લઇ
જવા લાગ્ય. પણ બાળક ઝટકો માર� ફોઇના પાસેથી છટક�
જઇ કાકા �યાં પડ�લા હતાં ત્યાં દોડ� ગ�ું અને તેમનો દામન
પકડ� લીધો, એટલામાં એક ઝાલીમ ત્યાં આવી પહ�ચ્યો અન
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને મારવાને તલવાર ઉગા. તે
બાળક ક� � ઇમામના દામન પર બેઠો હતો અને
�ુરબાનગાહમાં આવ્યો હતો તે �ુરબાન થયા વગર એમજ
પાછો ક�મ �ય ? તેણે પોતાના હાથ આડા કર� લીધા અને
ક�ું ક� "ખબીસની ઔલાદ ! મારા કાકાને મારવા માગે છે ?
એ ઝાલીમની તલવાર� એ બાળકના હાથ કાપી નાખ્ય , અને
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બાળક પોતાના �ુનમાં ના�ુ.ં બાળક� પોતાની માતાને ચીસ
માર�. ઇમામે બાળકને પોતાની છાતી સાથે ચાંપી લીધો

,

એટલામાં એક ઝાલીમે આવી તે બાળક �ંટવી લી�ું અને
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામની સામે જ તેને શહ�દ ક� !
િનદર ્ય ઝાલીમોએ ઇમામને ઘેર� લઇ તેમને
સતાવવા લાગ્ય. કોઇ પત્થરથી માર�ું તો કોઇ  લવારથી,
કોઇ ભાલાથી તો કોઇ નેઝાથી

,

એવી ર�તે ઇમામ

અલ�ય્હસ્સલામને ઇઝા પહ�ચાડવા લાગ. અહલે બૈત બધા
કત્લગાહમાં ધસી ગય. શીમ્ર તે વખતે ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામ પાસે મવ�ુદ હ. ઝયનબે �ુબરા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ખબીસની તરફ મો�ુ ં ફ�રવી બોલ્ય ,
"ઝાલીમ ! મારા ભાઇથી �ૂ ર થા , ક� અમો તેની સાથે િવદાય
થઇએ. � ું �ુર થા , ક� અમે તેમના ઝખ્મો પર ��ુઓના
મરહમ લગાડ�એ. � ું હટ� �
તડકાથી બચાવીએ.

, ક� અમે તેમના શર�રને
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એમાં શક નથી ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હા બ� જ સબ્ર કરવાવાળા હ , પરં � ુ ભાઇને આવી
ર�તે બેહાલ જોઇ તેમણે બે ઇ�ખ્તયાર�થી ચીસ પાડ�"વા
અખા ! વા સૈયદા ! વા અહલે બૈતા ! કાશ આસમાન જમીન
ઉપર આવી જતે, કાશ પહાડો ફાટ� જઇ �ુકડ� �ુકડા થઇ �તે.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ તદ્દ કત િનબર્ળ થઇ ગયા હત.
તેમણે �ખો ખોલી બહ�નને ક�ું " બહ�ન ! ખયમામાં પાછા
�ઓ. આથી બહ�ન ઇમામના �ક
ુ મને અ�ુસર� ખયમા તરફ
પાછા ફયાર . જતાં જતાં તેમણે એક �ચી જગ્યાએથી જો�ું તો
�ું �ુ એ છે ક� તલવાર �પી વીજળ�ઓ ભાઇ ઉપર ચમક� રહ�
છે . બહ�ન બ�ુ જ આ�ુળ વ્યા�ુળ થઇ ગઇ અને બંને હાથ
માથા ઉપર રાખીને બોલી "અર� કોઇ છે ક� અમાર� મદદ કર�
? એટલામાં તેમણે જો�ું તો �ુશ્મનનો સરદાર ઉમર ઇબ્ન
સાદ તેમની નજર� પડ�ો ક� તે સોનેર� છત્રીની છા�માં ઉભ
હતો. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા તેની તરફ જોઈન
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ક�ું ક� "ઇબ્ને સા ! ઇમામ �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામ કત્લ
ુ ન
રહ્યા છે અને �ું જોઇ રહ્ય

? આ સાંભળ� ઇબ્ને સાદની

�ખોમાં ��ુ ભરાઇ આવ્યા. તે રડવા લાગ્ય , અને �ક
ુ મ
આપ્યો ક� ઇમામ�ું મા�ું જલ્દ�થી કાપી નાખવામાં આવે અન
ઇમામને જલ્દ� શહ�દ કરવામાં આવ.
ત્યારબાદ ઝાલીમો ખયમા તરફ દોડ� ગયા અને
ર�સાલતના ખાનદાનના ખયમાઓ �ુટં વા લાગ્ય. એટલામાં
એક શખ્સ ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ
ખયમામાં દાખલ થયો , ઇમામ બીમાર�થી બ�ુ

જ અશ કત

થઇ ગયા હતા. છતાં તેમને બીછાના પરથી જમીન ઉપર
ફ�ક� દ�ધા ! પછ� એ

જ ઝાલીમની �ખોમાં ��ુ ભરાઇ

આવ્ય. આ�ું કારણ જયાર� �ુછવામાં આવ્�ું તો તે મલઉન
બોલ્યો ક� તમાર� આ હાલત જોઇ મને રડ�ું આવે છ. આથી
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા બ�ુ જ �ુસ્સે થઇને
ક�ું ક� "�ુદા તારા હાથ અને પગને નાશ કર� અને
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જહ�ા મની આગમાં નાખે , તે પહ�લાં તને �ુનીયામાં પણ
આગથી બાળે . ખર� ખર તે ઝા�લમને જનાબે

�ુખ્તાના

જમાનામાં એ જ સઝા મળ�. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હા પાસે એ

જ �ન હતી. તે એક �નની તેમણે

નીગેહબાની કર�. એટ�ું જ ન�હ બલ્ક� નવ ઇમામોની પણ
તેમના થક� જ હ�ફાઝત થઇ. જો ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામ અને ઇમામ મોહમ્મદ બાકર અલ�ય્હસ્
(ક� �મની ઉમ્ર તે વખતે ચાર વષર્ની હતી ) બંને
કરબલામાં શહ�દ થઇ ગયા હોત તો �ું ઇમામત પોતાની
ુ ર્ મ�ઝલે પહ�ચી શક� હોત ?
સં�ણ
ખયમાની �ુટં ફાટ દરિમ

યાન શીમ્ર મલઉન

જનાબે ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામના ખયમામા
દાખલ થઈ તેમને શહ�દ કરવાનો ઇરાદો કય�. બીબી
ઝયનબે ખા� ુન ઇમામતના �ચરાગને
પોતે આગળ ધસી આવ્ય

રોશન રાખવા માટ�

, અને પોતાના શર�રને ઢાલ
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બનાવી ક�ું ક� , �યાં �ુધી �ુ ં કત્લ થઇ ન �� ત્યાં �ુધ
એમને કત્લ કર�ું શ� નથ. આવા પ્રકારની �ંનીસાર
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની ઘણે ઠ�કાણે હ�
�
થઇ. � વખતે ખયમાને આગ લગાડવામાં આવી હતી અને
"�ન બચાવવી વા�બ છે એવો �ક
ુ મ ઇમામે આપી બધાને
ખયમાની બાહર નીકળ� જવાનો �ક
ુ મ કય� તે સમયે બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ઇમામના ખયમાથી બાહ�
નીકળ્યા નહ. જયાર� મલઉન નમ�દની આગના ભડકાઓ
�ુલદ
ં થયા ત્યાર� ખલીલ બેહોશ થઇ ગયા હત, પરં � ુ જયાર�
બની ઉમય્યાની આગના ભડકાઓ કરબલાના ખયમાઓમાં
�ુલદ
ં થયા તો બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
કરબલામાં મવ�ુ દ ન હોત તો ન�ુવ્વતના ખાનદાનને બની
ઉમય્યા પાયમાલ કયાર્ િવના રહ�ત ન. હમીદ ઇબ્ને �ુસ્લી
� ઉમર� સાદના લશ્કરમાં હતો તે મયદાનમાં પણ હ
હતો, તે� ું કથન છે ક� આગના ભડકા બીબી ઝયનબ

જર
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સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની નઝદ�ક પહ�ચી જતા હ

, પણ

તેઓ તેની કશી પરવા કરતા ન હતા.
અગીયારમી રાતના જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાએ ઉમ્મે �ુલ�ુમને ક�ું ક� બધી રાત્રીઓએ
આપણા શેર� �દલાવર આપ�ું રક્ષણ કરતા ર , પણ આ�
આપણી અહલે બૈતની હ�ફાઝત આપણા માથે છે

, એટલે

આપણે બંને રાતભર �ગી પહ�રો ભર��ું , અને તેઓએ પહ�રો
ભય� પણ.
૧૧ મી તાર�ખે જયાર� �ુફા તરફ જવા માટ�
ઝાલીમોએ તૈયાર�ઓ કર� અને ત્યાંથી રવાના થવા લાગ્ય
ત્યાર� અહલબૈત એક પછ� એક પોતાના પ્યારાઓની લાશને
વળગી રડ�ા અને કહ�વા લાગ્ય , "અમારા મા બાપ ફ�દા તે
વીર નર ઉપર ક� �ને સોમવારના દ�વસે આવી બલામાં
�ુબ્તીલા કરવામાં આવ્. અમારા મા બાપ ફ�દા હો તેના
ઉપર ક� �ના ખયમાઓ�ું રં ગ�પ બદલી નાખવામાં આવ્�ુ.
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અમારા મા બાપ ફ�દા હો તે �ુસા�ફર ઉપર ક� ��ું પા�ં
આવ�ું શકય નથી. અમારા મા બાપ તે ઝખ્મી ઉપર ફ�દા હો
ક� �ના ઝખ્મોનો ઇલાજ અ કય હતો ! અમારા મા બાપ
તેના ઉપર ફ�દા હો ક� �ણે ગમ અને રં જમાં પોતાની �જ�દગી
�ુઝાર�. અમારા મા બાપ તેના ઉપર ફ�દા હો ક� �ણે
�ુિનયામાં તરસની હાલતમાં શહાદત સ્વીકાર. અમારા મા
બાપ તેના ઉપર ફ�દા હો ક� �ના માથામાં લાગેલ ઝખ્મ�ું
લોહ� વહ�વાથી તેનો ચહ�રો �ુનથી �ુખ્ થઇ ગય
ર
. અમારા
મા બાપ તેના ઉપર ફ�દા હો ક� �ના નાના ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ , �ની નાની
બીબી ખદ�� અલ�ય્હસ્સલામ હ

, �ના િપતા અલી એ

�ુ�્ઝા હત
રુ
, અને �ની માતા ફાતેમ� ુઝઝહરા સય્યેદ�િ�ી સા
હતા. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાના આ શબ્દો
બધા જોરજોરથી રડવા લાગ્ય.
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બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ભાઇન
લાશને હાથ ઉપર લઇને બોલ્યા"�ુદાવંદા ! આલે મોહમ્મદ
તરફથી આ �ુરબાની ક�ુલ ફરમાવ.
ત્યાર પછ� અહલબૈતને �ુફા લઇ જવા માટ� સવાર
કરવામાં આવ્ય. હઝરત ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામને પણ સવાર કરવામાં આવ , પરં � ુ તેમની
હાલત ઘણી જ ખરાબ અને �ચ�તાભર� હતી. જનાબે ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા જયાર� આ હાલત જોઇ તો તેમણે
ફરમાવ્�ું ક�"હ� મારા દાદા , મારા બાબા, માર� મા અને મારા
ભાઇની યાદગાર ! �ુ ં આ �ું જોઇ રહ� �ં ? જનાબે ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું "�ુ ં ક�વી ર�તે સાજો
થઇ શ�ું જયાર� ક� મારા િપતા

મારા સરદારને ઘાતક� ર�તે

માર� નાખવામાં આવ્યા છ , મારા સગા સ્નેહ�ઓની લાશો
બેગોરો કફન જગલમાં
ં
પડ� છે અને તેમની લાશો સાથે
બે�ર
ુ મતી ર�તે વતર્ન કરવામાં આવે છ ! બીબી ઝયનબે ક�ું
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ક� તમે � કાંઇ �ુ ઓ છો તેથી દ�લગીર ન થાઓ. અલ્લાહના
સોગંદ આ બનાવ બનવા માટ� તારા નાના , િપતા અને કાકા
વચ્ચે અહદ થયે , અને ફરમાવ્�ું ક�"�ુદાવંદ� તઆલા એક
કોમના લોકો મારફત આ બધા શહ�દોને દફન કરાવશે અને
આ શહ�દોની કબ્રો આબાદ થશે અને તેમની િનશાની
હંમશ
ે ા બાક� રહ�શે , અને �ટલી તેમને મીટાવવા માટ� કોશીશ
કરવામાં આવશે તેટલી જ તે વ�ુ ને વ�ુ યાદગાર બનશે.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
હદ�સ સંભળાવવા િવનંતી કર�

,

તો બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા �ુસીબતની આવી સખ્ત હાલતમાં
ઉમ્મે અયમન તરફની એ હદ�સ કહ� સંભળાવ

, � તેમણે

હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમથી ર�વાયત કર� હત. એ હદ�સનો �ુલાસો આ
�ુજબ છે :

િસરતે અઈમ્માહ- 1723

www.hajinaji.com

બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા હઝરત

ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને ક�ું  , જનાબે
ઉમ્મે અયમને આ હદ�સ સંભળાવી ક� એક �દવસ હઝરત
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ જન
ફાતેમ� ુઝ ઝહ�રા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્ ને મળવા આવ્ય.

જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્ એ પોતાના િપતા માટ�
હર�રો (એક �ત�ું ખા�ુ)ં બનાવ્ય. હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આ
વસલ્લમની સામે ખ�ુરથી ભર�લો એક થાળ �ુ�ો અને મ�
(અથાર ્ત ઉમ્મે અયમ) એક પ્યાલો �ુધ તથા પનીર ર�ુ
ક�ુ.� હઝરત ર�ુલે �ુદા

, જનાબે અલી , જનાબે ફાતેમા ,

જનાબે હસન તથા જનાબે �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે એ હર� ,
ુ ન
ખ�ુ ર તથા પનીર ખા�ું અને �ુધ પી�ુ.ં જયાર� તેઓ ખાઇ
�ુ�ા તો હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા , હઝરત ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના હાથ ધોવર.
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હાથ ધોયા પછ� � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્મે પોતાના હાથ પોતાના ચેહરા પર ફ�રવ્ય. ત્યાર
પછ� તેમણે હસ્તા ચેહર� હઝરત અલ

, જનાબે ફાતેમા ,

હઝરત હસન અને �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ તરફ હાથ ફ�લાવ
ુ ન
�ુઆ પડ�ા. ત્યારબાદ િસજદામાં ગય. પછ� તેમને એટ�ું
બ�ું રડ�ુ આવ્�ું ક� રડવાની

અવાજ �ુલદ
ં થઇ અને

�ખોમાંથી ��ુની ધારા વહ�વા લાગી. તેમણે જયાર�
િસજદામાંથી મા�ું �ચ�ું તો અમે જો�ું ક� તેમની �ખોમાંથી
વરસાદની �મ ��ુઓ વરસે છે . �ુ ં અને અહલે

બૈત આ

હાલત જોઇ બેચન
ે ીમાં ગરકાવ થઇ ગયા. અમે � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમનો પ્રભા
અમને એ બાબત�ું કારણ �ુછવાની �હમ્મત થઇ નહ , પણ
જયાર� થોડોક સમય િવતી ગયો તો હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ તથા જનાબે ફાતેમ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ

� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લ
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સંબોધી બોલ્ય , "�ુદા તમાર� �ખોને કદ� રડાવે નહ�.
ફરમાવો આ� તમને રડ�ું ક�મ આવ્�ુ ? તમાર� આ હાલત
જોઇ અમારા �દલને સદમો થાય છે હઝરત ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ

મે હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામને જવાબમાં ફરમાવ્�ું "મારા ભાઇ ? જયાર�
મ� તમારા આ �ુ�ુંબને સાથે જોયા તો મને એટલી બધી �ુશી
ઉપ� ક� તેવી �ુશી આ પહ�લાં કદ� થઇ ન હતી. �ુ ં જયાર�
�ુદા તઆલાની અતા કર� લી આ નેઅમત બદલ તેની હમ્દો
સના (વખાણ) કરતો હતો ત્યાર� �બ્રઇલે ના�ઝલ થઇ મન
ખબર આપતાં ક�ું ક� , "હ� મોહમ્મ ! �ુદાવંદ� તબારક વ
તઆલાએ કૌ�ુબ�ક �ુણ્તાથી ઉપ�લ તમારો આનંદ જોયો
ર
અને પોતાની નેઅમત તમારા માટ� �ુણ્ કર� અને તમે પ્ર
ર
કર� લી �ુશહાલીને પસંદ કર� અને એ�ું નકક� ક�ુ� ક� આ
લોકો (અહલે બૈત) તથા તેમની ��ર�ય્યત તેમજ તેમના
મો�હબ્બો તથા શીઆઓ તમાર� સાથે  �નતમાં હશે. તમાર�
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અને તેમની વચ્ચે �ુદાઇ થશે નહ. � માન તમને મળશે તે
તેઓને પણ નસીબ થશે , અને � કંઇ પણ વસ્ �ુ તમને અતા
કરવામાં આવશે તે તેઓને પણ આપવામાં આવશે

, એટલે

�ુધી ક� તમે �ુશ �ુશ થઇ જશો , બલ્ક� તેથી પણ વધાર� તે
આ માટ� ક� આ લોકો (અહલે બૈત) �ુિનયામાં ઘણાં બધા �ુ:ખો
અને કષ્ટો એ લોકોથી વેઠશે ક� �ઓ તમાર� િમલ્લતમા
હોવાનો દાવો કરતા હશે , અને પોતાને તમારા ઉમ્મતીઓ
તર�ક� ઓળખાવતા હશે , જયાર� હક� કતમાં તેઓ તમારાથી
તેમજ �ુદાથી �ુશ્મની કરનાર હશ. તેઓના હાથે તમારા
અહલેબૈત ઠ�રઠ�ર કત્લ થશે અને તેમની કબ્રો પણ ઠ�ર ઠ
બનશે, અને અલ્લાહ� તમારા માટ� � કાંઇ િનમાર્ણ ક�ુ� ત
માટ� તેના વખાણ કરો અને તેની મરઝીને આિધન થાઓ.
અલ્લાહ� તેઓ(તમારા અહલે બૈત)ના માટ� એ બધા �ુ:ખો
અને કષ્ટો એટલા માટ� પસંદ કયાર્ છે ક� એના પ્રતાપે તે
મરતબા �ુલદ
ં થાય. માટ� તમે અલ્લાહ તઆલાનો �ુક્ર અ
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કરો અને તેની મરઝીને આિધન રહો. ત્યાર પછ� હઝરત
ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ
અલ્લાહની હમ્(તઅર�ફ) બ�વી લાવ્યા અને અહલ બૈતના
માટ� �ુદાએ � કાંઇ િનમાર ્ણ ક�� તેનો �ુશીથી સ્વીકાર ક
ુ
.
ત્યાર પછ� �બ્રઇલે અઝર્ કર� , હ� મોહમ્મ
(મરણ) પછ� તમારા ભાઇ

! તમારા

હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા

ઘણી �ુસીબતોમાં �ગરફતાર થશે અને ઉમ્મત તેમના ઉપર
તકલીફો અને � ૂબ

જ �ુ:ખો પહ�ચાડશે , એટલે �ુધી ક�

�ુિનયાનો સૌથી વ�ુ મલઊન શખ્સ તેમને કત્લ કર. એ
મલઊનની િમસાલ એ મલઊનના �વી છે ક� �ણે હઝરત
સાલેહ અલ�ય્હસ્સલામની �ટણીના પગ કાપી નાખ્યા .
(અને તેમના કત્લન) આ બનાવ તેઓ � શહ�રમાં ચાલ્યા
જઇ વસ્યા હશે અને � તેમના શીયાઓ અને તેમની
ઔલાદ�ું વતન હશે ત્યાં થશ. એ

જ શહ�રમાં તેઓ ઉપર

વખતોવખત �ુસીબતો આવી પડશે. અને તમારો આ નવાસો
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અલ�ય્હસ્સલામ તમારા અહ

બૈત અને

��રય� ્યતમાનાં ઘણા જણ તેમજ ઉમ્મતમાંના નેક લોકો સાથ
�રાત નદ�ના �કનાર� એ �ુિમ ઉપર કત્લ થશે ક� ��ું નામ
કરબલા હશે. તમારા અને તમાર� ��ર�ય્યતના �ુશ્મનો એવ
�લ્મો કરવા બદલ એવી કારમી સખ્તીઓમાં સપડાશે ક
�નો �ત હશે નહ�. અને � સરજમીન પર તે હઝરત �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામ શહ�દ થશે તે સૌથી વ�ુ �ુકદ્દસ
એહતેરામને પાત્ર થ

,

અને તેની ગણત્રી

�ે તની

ઝમીનોમાં થશે. અને જયાર� તે �દવસ આવશે ત્યાર� તમારા
નવાસા તથા તેની ��ર�યતને કત્લ કરવામાં આવશ. કા�ફરો
અને મલઊનો તમાર� �ર�યતને ઘેર� લેશે. � ૃથ્વી અને
પવર્તો કંપી જશ , સ�ુ�ના મો�ંઓમાં ઉલ્કાપાત �ગશ

,

આકાશો અને આકાશવાસીઓ આ�ુળ-વ્યા�ુળ થશ. આ બ�ું
એટલા માટ� થશે ક� તેઓ (કા�ફરો-મલઉનો)એ , તમે એમની
સાથે મેહરબાનીથી પેશ આવ્યા છતા

, તમો પર તેમજ
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તમાર� �ર�યત પર �લ્મ અને િસતમના પહાડો તોડ�ા અને
ઘાતક� અત્યાચારો આદયા. તે �દવસે �ુદાની ખલ્કતતમારા
આ મઝ�ુમ અહલે બૈતની મદદ� જવા દ� વા માટ� ની આ �ઝી
કરશે. અને આ અહલે બૈત તે છે ક� � તમાર� પછ� �ુિનયામાં
અલ્લાહની �ુજ્જત . ત્યાર પછ� અલ્લાહ તઆલા
આકાશો, � ૃથ્વ, પહાડો, દ�રયાઓ અને � કંઇ તે બધામાં છે
તેમને વહ� કર� ક� , બેશક �ુ ં અલ્લાહ 

જ સવર્શ�ક્તમા

શહ�નશાહ �ં ક� માર� સલ્તનતથી કોઇ પણ ભાગીને બાહ�ર
જઇ શકનાર નથી અને કોઇ પણ વસ્ �ુ મને અ કત કરનાર
નથી. અને �ુ ં ગમે તેની ગમે તે સમયે મદદ કરવા ચા�ુ ં ક�
બદલો લેવા ચા�ુ ં તો તેમ કર� શ�ું �ં. �ુ ં માર� ઇઝઝત અને
જલાલના સોગંદ ખાઇને ક�ુ ં �ં ક� �ુ ં જ�ર તે શખ્સને
અઝાબની મઝા ચખાડ�શ ક� �ણે અમારા ર�ુલ

અમાર�

પસંદગી પામેલ (બંદા)ના તે ફરઝંદને કત્લ કય� ક� �ના
લોહ�ની બરાબર� કર� શક� એ�ું બી�ુ ં કોઇ લોહ� નથી. અને
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તે ઝા�લમે તેની �ર
ુ મત અને તેના મર તબાનો �લહાઝ કય�
નહ�. અને તે

હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ�

આલેહ� વસલ્લમની આલને કત્લ ક
અહદ તોડ� નાંખ્યો અને તેના અહલ

, ર�ુલ સાથે કર� લ
બૈત ઉપર �લ્મ

�ુઝાય�. હવે �ુ ં તેઓ (ઝા�લમો) ઉપર એવો અઝાબ ના�ઝલ
કર�શ ક� તેના �વો બી� કોઇ ઉપર નહ� કય� હોય. પછ� તે
સમયે � કાંઇ આસમાન અને જમીનમાં છે તે સવ� એ
ઝા�લમો ઉપર , તેઓએ તમાર� આલ ઉપર �લ્મો �ુઝારવા
અને તમાર� બે�ર
ં
ુ મતી કરવાને �એઝ ઠરાવવા બદલ �ુલદ
અવાજથી લઅનત કરશે. પછ� જયાર� આ ટો�ં
(કરબલામાંના અસ્હાબ �સ
ૈ ) શહાદતના દરજ્એ પહ�ચશે
ુ ન
તો તે મૌકા પર �ુદ અલ્લાહ તઆલા એમની �હો કબ્ઝ કયા
પછ� સાતમા આસમાનથી ફ�રશ્તાઓ યા�ુત અને નીલમના
વાસણોમાં જ �રત�ું પાણી લાવી તે વડ� એ શહ�દોને �ુસ્લ
ુ તથા કફન આપશે
આપશે. તેમજ ��
ુ ત

, અને સફો બાંધી
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નમાઝ પઢશે. (આ બ�ું �હાની તર�કાથી થશે.) પછ�
અલ્લાહ તઆલા એ શહ�દોની મય્યતોને દફન કરવા સા
એવા લોકોને મોકલશે ક� �ઓને કા�ફરો સાથે કશો સંબધ
ં હશે
નહ�, તેમજ �ઓએ શહ�દોના �ુનમાં વાણી િવચાર ક�
વતર્�ુંક વડ� ભાગ લેવાથી �ુર રહ્યા . તેઓ એ રણમાં
સય્યે�ુશ્શોહદહઝરત ઇમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની કબ્ર
ુ ન
િનશાન કાએમ કરશે ક� �થી તે સ્થળ હક પરસ્તો માટ
િનશાની બની રહ� અને મોઅિમનો માટ� ન�ત મેળવવા�ું
કારણ બને. દરરોજ રાત્રે એક લાખ ફ�રશ્તાઓ આસમાન
આવી તે સ્થળને ઘેર� લેશે અને તેની �ઝયારત કરશે તથા
(�સ
ૈ પર) સલવાતો મોકલશે અને અલ્લાહ તઆલાની
ુ ન
તસ્બીહ કરશે અને(

હઝરત

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ)

ઝવ્વારોના હકમાં મગફ�રતની �ુઆ કરશ. અને તમાર�
ઉમ્મતમાંથી � લોકો અલ્લાહની તેમજ તમાર� �ુશ�ુદ� અથ
એ �ુબારક કબ્રની �ઝયારત માટ� આવશે તેઓના પોતા

,
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તેઓના કબીલાઓના તેમજ

તેમના વતન�ું નામ એ ફ�રશ્તાઓ ન�ધશે અને તેઓના માટ�
�ુદાના અશર્ના �ુર વડ�(તેમની પેશાની પર) િનશાન કરશે
ક� "આ શખ્સ શહ�દોમાંના શ્રેષ્ઠ શહ�દ અને નબીઓમા
શ્રેષ્ઠ નબીના ફરઝંદની કબ્રનો ઝવ્. પછ� જયાર�
કયામતનો �દવસ આવશે ત્યાર� એ ઝવ્વારોની પેશાની
પર કર� લ િનશાનવાળ� જગ્યાએથી એ�ું �ુર પ્રગટશે
�નાથી લોકોની �ખો ��ઇ જશે , અને લોકો તેમને એ
�ુરથી ઓળખી લેશે. અને �બ્રઇલ અલ�ય્હસ્સલામે અઝર્
ક� યા મોહમ્મ ! �ુ ં જો� �ં ક� તે �દવસે તમે મારા અને
મીકાઇલની વચ્ચે હશો અને અલી આપણા આગળ હશે અને
આપણી સાથે બે�હસાબ ફ�રશ્તાઓ હશ. એ સમયે અમે એકઠ�
થયેલ મખ્�ુકાતે �ુદામાંથી એવા લોકોને �ુંટ� લઇ�ું ક�
�મના ચેહરાઓ ઉપર તે �ુરની િનશાની હશે. અલ્લાહ
તઆલા એ લોકોને એ �દવસના

ખૌફ અને �ુસીબતોથી
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ન�ત આપશે. અને આ વાત (હ� મોહમ્મ

!) અલ્લાહ

તઆલાના �ક
ુ મથી છે . �ુદાની બખ્શીશ છે એ લોકોના માટ�
ક� �ઓ �ુદાની �ુશ�ુદ� ખાતર તમાર� કબ્ર , તમારા ભાઇ
(હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ)ની કબ્રની તથા તમારા બંન
નવાસાઓ (હ ઝરત હસન અને

�સ
ૈ
અલ�ય્હસ્સલ)ની
ુ ન

કબ્રની �ઝયારત કર. અને આ વાત પણ બનનાર છે ક� એક
એ�ું ટો�ં પેદા થનાર છે ક� �ના ઉપર અલ્લાહનો અઝાબ
તથા લાઅનત વા�બ થશે. તેઓ મઝ�ુર કબ્રના િનશા
તથા તેની અસરને ના�ુદ કરવાની કોિશશો કરશે

, પરં � ુ

અલ્લાહ તબારક વ તઆલા પોતાની �ુદરતથી એમના હ��ુને
િનષ્ફળ કરશ. આટ�ું કહ� હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ મે, હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
વગેર�ને ફરમાવ્�ું ક� મને � બાબતથી સદમો થયો અને રડ�ો
તે આ વાત હતી, ક� � મ� કહ� સંભળાવી
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જનાબે ઝયનબે �ુબરા બયાન કર� છે ક� જયાર�
મારા િપતા હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામને ઇબ્ને �ુલ્
તલવારનો વાર કય� અને તેના પ�રણામમાં તેઓ મરણ
પથાર�એ પડ�ા અને મૌતની િનશાનીએ તેમના ચેહરા પર
દ� ખાવ દ�ધો ત્યાર� મ� અઝર્ કર� ક"િપદર� �ુ�ગર્વા ! ઉમ્મે
અયમને માર� પાસે એક હદ�સ આવી ર�તે બયાન કર� , અને
માર� ઇચ્છા છે ક� એ હદ�સ �ું તમારા �ુખે પણ સાંભ�ં
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું , "વહાલી દ�કર� ! ત� �
ર�તે, ઉમ્મે અયમને કહ�લ હદ�સ સંભળાવી તે �બલ�ુલ સહ�હ
છે , અને �ુ ં પોતે પણ હમણાં (એ ભાિવ બનાવ) જોઇ રહ્યો �
ક� આએ જ �ુફા શહ�રમાં તને તેમજ અહલે

બૈતની બી�

બીબીઓને �ઝલ્લત અને બે�રમતીની હાલતમાં ક� દ કર� લ છે ,
અને તમારા સૌ પર ડર છવાઇ ગયો છે ક� તે ઝા�લમો તમને
�ુટં � લેશે , પછ� તમારા માટ� સબ્ર કરવા િસવાય બીજો કો
ચારો નથી. અને કસમ તે અલ્લાહની ક� �ણે બીજ ચી�ુ� અને
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ખલ્ત પેદા કર� , ક� તે �દવસે અલ્લાહ તઆલાની નઝદ�ક
તમે અને તમારા શીયાઓ િસવાય અન્ય કોઇ દોસ્ત ન.
હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ મે
અમોને જયાર� આ હદ�સથી વા�કફ કયાર ્ ત્યાર� આ પ
ફરમાવી દ��ું ક� "શયતાન પોતાના સાથીઓને આવી ર�તે
�ુશખબર� આપશે ક� , હ� મારા સાથીઓ ! આદમના �ુત્રોન
�ુમરાહ તથા હલાક કરવાની � માર� તમ �ાઓહતી તે આ�
(આ�ુરના �દવસે) �ુર� થઇ , અને મ� છે વટ� તેઓમાંના બધા
(ઝા�લમો)ને જહ �ી મી બનાવી દ�ધા. અને તેઓ (આદમના
�ુત્)માંથી કોઇના માટ� ન�ત નથી

, િસવાય ક� �ઓ

અહલેબૈતની મહોબ્બતની રસ્સીને વળગી રહ્યા. માટ� (હ�
મારા સાથીઓ !) તમે કોિશશ કરો ક� લોકો અહલે

બૈતના

સંબધ
ં માં શંકાિશલ થાય , તેમજ અહલે બૈત તથા તેમના
મો�હબ્બોથી �ુશ્મની કર� ક� �થી �ુફ્ર અને જહાલત મઝ
બને અને ન�ત મેળવવા કોઇ ભાગ્યશાળ� થાય નહ.
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પછ� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું

,

બેશક �ુ ઠ બોલનાર શયતાને આ વખતે � કંઇ ક�ું તે સા�ું
ક�ુ.ં પછ� આપે જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
સંબોધીને ફરમાવ્�ું ક

, "દ�કર� ! તાર� સાથે �ુશ્મની

રાખનારને તેના નેક કાય� કંઇ ફાયદો આપશે નહ�

, અને

તેવી જ ર�તે તાર� મહોબ્બત અને દોસ્તી ધરાવનારને તેન
�ુનાહ �ુ કસાન નહ� પહ�ચાડ� , િસવાય ક� તે મોટા �ુનાહ
હોય.

*****
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ુ ાહ� અલય્
ઝયનબે �ુ બરા સલા�લ્લ
�ુ ફામાં
�ુફાના હાક�મ ઇબ્ને ઝીયાદ� �ુફામાં દસ હ�ર
સીપાહ�ઓ ગોઠવી એવો બંદોબસ્ત કય� ક� કોઇપણ માણસ
પોતાની સાથે હથીયાર રાખે ન�હ , કારણ ક� તેને અહલે બૈત
પર �ુ�ર� લા સીતમના લીધે ધાસ્તી લાગી હત. મોહરર ્મની
અગીયારમી તાર�ખે �હ.સ. ૬૧ના તેઓ �ુફા પહ�ચ્ય.
ર�સાલતના ખાનદાનનો �ુટં ાએલો કાફલો �ુફામાં દાખલ
થયો. જયાર� �ુફાવાસીઓએ હઝરત ર�ુલ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ખાનદાનને આવી હાલતમા
જોયા તો તેઓ પ્ર�ચાતાપ કર� રડવા લાગ. લશ્કરમાંથી
ઘણાઓએ પ્ર�ચાતાપ ક. ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
અલ�ય્હસ્સલામે ધીમા સાદ� ફરમાવ્�ું "તમો અમારા માટ�
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રડો છો અને ગીર�યાઝાર� કરો છો

, તો પછ� અમોને

પાયમાલ કોણે કયાર ?
�ુફા શહ�રમાં તે �દવસે બ�ુ

જ ધમાલ મચી રહ�

હતી. અહલે બૈતના કાફ�લાને જોવા માટ� �ુર�ુરથી લોકો જમા
થઇ ગયા હતા. કોઇ મા�ું �ુટ� ું , કોઇ રડ� ું , કોઇ પોતાના
ગાલો પર તમાચા માર� ું હ�.ું એવી ર�તે દર� ક જણ આ�ુળ
વ્યા�ુળ હત. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા આ બ�ુ
જોઇ રહ્યા હ , � શહ�રમાં તેઓ એક સમયે બાદશાહની
દ�કર� તર�ક� રહ�તા હતાં આ� એ
તર�ક�ની હાલતમાં પસાર થતાં હતાં.

*****

જ શહ�રમાં તેઓ

ક� દ�
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ુ ાહ�
�ુ ફામાં બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાનો�તુ ્બ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની ઢબ

, મીઠા

શબ્દોમાં બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય એ આવી ર�તે
�ુત્બોશ� કય�:"અલ હમ્દો લીલ્લાહ� વસ્સલાતો અલા અ
મોહમ્મદ વ આલેહ�ત તય્યેબીનલ અખ્ , અમ્મા બા , હ�
�ુફા વાળાઓ

! હ� મકર અને ફર� બવાળાઓ

! હ�ુ �ુધી

અમાર� �ખોમાં ��ુઓ બાક� છે અને તે �ુકાઇ ગયા નથી
! હ� �ુધી અમારો

�ાસ હ�ઠો પડ�ો નથી. બેશક તમારો

દાખલો એવી એક �ી �વો છે , ક� � પોતાના હાથથી એક
દોર� મઝ�ુત વણે છે , અને પછ� પોતાના જ હાથે તે દોર�ના
વળ ખોલી નાખે છે ! તમાર� કસમો તમો એ માટ� ખાઓ છો
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ક� �થી તમો તમાર� ખ યાનતમાં વધારો કરો ! ખોટ� ખોટ�
વાતો બતાવવા િસવાય , હડહડતા �ુ ઠાણા િસવાય , ખોટ�
�ુશામદ િસવાય અને શ�ૂતા અને દ્વેષભાવ િસવાય તમ
બી�ુ ં �ું કર� શકો છો ?
"અથવા તમારો દાખલો એક એવા ખેતર �વો છે ,
ક� � ખેતર મળ�ુત્રથી ભર�ુર . યા તમારો દાખલો એવા
એક સફ�દ ચોપડ�લા �ુના �વો છે ક� � કબ્ર ઉપ
લગાડવામાં આવેલ હોય !
"ખબરદાર ! આગાહ થઇ �ઓ ક� તમારા નફસે
તમારા માટ� � કંઇ પણ આગળ મોકલે� ું છે , તે બ�ુ જ �ુ� ં
છે . બેશક અલ્લાહનો ગઝબ તમારા ઉપર છ , અને તે હંમશ
ે ા
રહ�શે ! અલ્લાહના સોગં ! તમો રડો અને પેટ ભર�ને રડો !
અને ઓ�ં હસો ! બેશક તમો લોકો બદનામી અને હલકાઇમાં
ગીરફતાર થયા છો

! અને બદતર�ન બદનામી તમોએ

િસરતે અઈમ્માહ- 1741

તમારા પર વ્હોર� લીધી છ

www.hajinaji.com

, અને એ બદનામીના દાગને

હરગીઝ તમો ધોઇ શકશો નહ� !!
"તમોએ ખાતે� ુ�ધ�ુવ્વતના રહસ્યને ના�ુદ કય
છે . તમોએ તેને કત્લ કય� છ , ક� � ર�સાલતની ખાણ હતો ,
અને � જ �કતના જવાનોનો સરદાર હતો , અને � તમારા
�ુ:ખોના સમયે તમાર� સંભાળ રાખનાર હતો

, તમાર�

સમજનો તે મદદગાર હતો , સલાહના મૌકામાં તમોને તે ટ� કો
આપનાર હતો , ગીરફતાર�ના સમયમાં તમારો તે આસરો
હતો, અને તમારા ફસાદોના સમયમાં તે તમારો લવાદ હતો ,
અને તમાર� દલીલોની તે તસલ્લી હત, અને તમાર� દલીલો
માટ� તે એક �ુર હતો.
"ખબરદાર ! હ� �ુફાવાળાઓ ! આગાહ થઇ �ઓ
બ�ુ જ ભ યાનક છે તે ચીઝ ક� � તમોએ તમારા અગાઉ
મોકલી છે , અને � �ુનાહ તમોએ કયાર , તે �ુનાહ રોઝે હશ્
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માટ� બ�ુ જ ભાર� �ુનાહ છે , હલાકત અને બરબાદ� િસવાય
તમારા માટ� બી�ુ ં કાંઇ નથી.
"નાશ !! નાશ !! બેશક તમાર� કોશીશો બધી
વેડફાઇ ગઇ છે અને તમારા હાથો કપાઇ ગયા છે . �ુ

કસાન

િસવાય બી�ુ ં કંઇ પણ તમોએ નથી વ્હોર� લી�ુ ! અલ્લાહના
ગઝબને તમોએ આમંત્રણ આપ્�ું છે અને ઝીલ્લત
નાકામી તમોએ તમારા હાથે તમારા પર લીધી છે . �ું તમો
એ �ણો છો ક� � �ગર હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લા
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના લીધે હ�ું તેને તમે કત્લ ક
છે . �ું તમને ખબર છે , ક� ક�વા એક અહદ�ું તમે ખંડન ક�ુ� છે
? �ું તમો �ણો છો ક� તમો એ ક�વી પરદાનશીનોને પરદા
વગરની કર� છે ? �ું તમને એ પણ ખબર છે ક� તમોએ ક�વી
એક ઇઝઝત અને �ર
ુ મતને બરબાદ કરવાની કોશીશ કર� છે
? �ું તમને ખબર છે ક� ક�વા ક�વા �ુનો તમોએ વહાવ્યા છ ?
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"તમોએ એ�ું નીચ �ૃત્ય ક�ુ� ક� �થી આસમાનો
ફાટ� જવાની, જમીન ચીરાઇ જવાની અને પહાડો ઉલ્ટા થઇ
જવાની અણી પર હતા ! ઘણી જ ભયાનક વસ્ �ુ તમે કર� છ
! ઘણી જ ભ યાનક !! એવી ભ યાનક �ની અસર આસમાન
અને જમીન પર પડ� છે . �ું તમો આ વાતથી અજબ થાઓ
છો ક� , આસમાનથી લોહ�નો વરસાદ વરસ્ય

! બેશક

આખેરતનો અઝાબ તેનાથી પણ વધાર� સખ્ત અને ગંભીર
છે . જયાર� તે આવશે ત્યાર� કોઇ પણ મદદગાર મળશે ન�.
� મોહલત તમને આપવામાં આવી છે

, તેનાથી �ુશ થઇ

�લાઓ ન�હ. અલ્લાહ પાક બદલો લેવામાં ઉતાવળ કરતો
નથી અને અલ્લાહને એ ધાસ્તી પણ ન, ક� સમય વહ� જશે
! બેશક અલ્લાહ પાકની ઝાત અમારો બદલો લેવા માટ�
તમાર� તરફ તાક� રહ� છે .
�ુત્બો �ુરો થયો અને બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ
અલય્હા ખામોશ થય. જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
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અલય્હા આ તકર�ર કરતા હતા ત્યાર� લોકો ઝાર ઝાર રડત
હતા.
બશીર બીન હઝીમ અસદ� કહ� છે ક� , અલ્લાહના
સોગંદ મ� કોઇ પણ �ીને આટલી �ટ અને છટાથી બોલતાં
�ાર� ય પણ સાંભળ� નથી. તેણી�ું બોલ�ું �ણે જનાબે
અમી�લ મોઅમેનીન�ું બોલ�ું હ�.ું �ુફાના શહ�ર�ઓ પોતાના
મરણ પામેલ બાળક ઉપર રડ� તેમ તેઓ રડતા હતા. માર�
પડોશમાં એક શેખ (મહાન �ુ�ષ)ને મ� જોયો ક� , તે ચોધાર
��ુઓએ રડતો હતો. તેનો ચેહરો ��ુઓથી તરબોળ થઇ
ગયો હતો અને તેની દાઢ� ��ુથી ભ��ઇ ગઇ હતી. હાથ
�ચા કર� તે કહ�તો હતો ક� બેશક તમા�ં ખાનદાન સૌથી ��ુ
ખાનદાન છે , તમારા જવાનો સૌથી ઉમદા જવાન છે , તમારા
� ૃધ્ધ સૌથી વ�ુ શ્રેષ્ઠધ્ધ છે , તમાર� ફઝીલતની બરાબર
કોઇની ફઝીલત નથી, તમારો મરતબો બ�ુ જ �ુલદ
ં છે .

*****
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ુ ાહ� અલય્હ
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
દરબાર� ઇબ્ને ઝીયાદમા
જયાર� અહલે બૈત દરબાર� ઇબ્ને ઝીયાદમાં દાખલ
થયા ત્યાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા સૌ
આગળ હતા. તેઓ આગળ જઇ એક જગાએ બેઠા અને
તેમની આસપાસ અહલે બૈત બેઠા. એ મર�ુદનો દરબાર �ુ દ�
�ુ દ� �કસમનાં માણસોથી ચી કકાર હતો. લશ્કરના સરદાર ,
અમલદારો અને મોટા ઓહદ� દારો ત્યાં હ

જર હતા. જયાર�

બધા ક� દ�ઓ દાખલ થયા તો બધાની નઝર તેમના તરફ
પડ�. આવા એક સ્થળે જયાર� કોઇ દાખલ થાય અને ખાસ
કર�ને આવી હાલતમાં ત્યાર� તે ગભરાઇ �ય છ. ખાસ કર�ને
દાખલ થનાર જો એક �ી હોય અને તે �ુ એ ક� સ્થળ
�ુ�ષોથી ચી કકાર છે , અને જો એ �ી ક� દ�ની હાલતમાં હોય

િસરતે અઈમ્માહ- 1746

www.hajinaji.com

તો પછ� તેણીની હાલત�ું તો �ુછ�ું જ �ું ? બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ક� � એ જમાનામાં એ જ �ુફા શહ�રની
શેહઝાદ� હતાં અને �ને વઝીરો અને ઓહદ� દારો સાર� ર�તે
ઓળખતા હતા , તેમની હાલત વ�ુ ખરાબ થાય અને તેઓ
આવા સંજોગોમાં આ�ુળ-વ્યા�ુળ થઇ �ય એ સ્વભાિવક .
પરં � ુ આ�ુળ-વ્યા�ુળ ક�મ થા ? આ�ુળ વ્યા�ુળ
થવાની તેમની આદત જ નહતી. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હા �ુ�ુવ્વતના �ુધથી પોષાઇ હતી અને િવલાયતન
હાથોમાં મોટ� થઇ હતી અને ઇલ્મી તથા �હાની ખઝાનાથી
માલામાલ હતી , ક�મ કર� શ� છે ક� તેણી પર� શાન અને
આ�ુળ-વ્યા�ુળ થઇ � ?
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પોતાન
મં�ઝલને પણ સમજતાં હતાં અને દરબારમાં હા

જર

રહ�લાઓને પણ સાર� ર�તે �ણતાં હતાં. ઇન્સાને કામી
અને ફાડ� ખાનારા �નવરોનો ત્યાં �ુકાબલો હત

,

! તેમણે
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કાંઇ પણ પરવાહ કર� ન�હ. કમાલ અને રોબથી તેઓ
એકદમ શાંત અને ગંભીર હતાં , અને એ પણ સમજતા હતા
ક� આ પહ�લો દરબાર� આમ છે , ક� �યાં તેઓને તેવા માણસો
સામે એક ક� દ� તર�ક� હાજર કરવામાં આવ્યા છે ક� �ઓ
નાલાયાક અને હયવાન સમાન છે .
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા બ જ સાર�
ર�તે એ �ણતાં હતાં ક� ઇબ્ને ઝીયાદ�ું કા�ં �:કરણ
ક�ટલી હદ �ુધી નાપાક અને �ુષ્ટ છ

, એની ઇષાર ્ તથા

�ુશ્મનાવટથી અહલ બૈતને બચાવવા માટ� તેઓ બધી ર�તે
તૈયાર હતાં.
ઇબ્ને ઝીયાદની નીચતામાં એ કાબેલીયત ન હતી
ક� તે તકબ્�ુર અને રોબમાં રહ�લો તફાવત સમ� શક. એટલે
તેણે જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા િવષે �ુછ�ુ"મન
હાઝે�હલ �ુતકબ્બેર ” આ મગ�ર �ી કોણ છે

? કોઇએ

જવાબ ન આપ્ય. ફર� તેણે એ જ �ુછ�ુ,ં પણ કોઇએ જવાબ
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ન આપ્ય. ત્રી� વખત જયાર� તેણે �ુછ�ું ત
એક કનીઝે જવાબ આપ્યો ક

ક� દ�ઓમાંની

, "હાઝેહ� ઝયનબો �બન્તે

અલ�ય્ય” આ હઝરતે અલી અલ�ય્હસ્સલામની દ�કર
બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા  . જો ક� ઇબ્ને ઝીયાદ
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની સલ્તનતને જોઇ �ુ�ો હ
અને તેનો બાપ ઝીયાદ , હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
"સરસ” અને "શીરાઝ ” નામે શહ�રોનો હાક�મ હતો. એથી
તેના ઉપર લાઝીમ હ� ું ક� આ શહઝાદ�ની ઇઝઝત અને
એહતેરામ કર� , પરં � ુ તેના હલકટપણાએ તેમ કરવા દ��ું
ન�હ અને ઝખ્મો ઉપર તેણે નમક છાંટ�ું અને બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને સંબોધીને એ નાલાયાક અિવવેકાઇથ
બોલ્ય, "અય ઝયનબ ! તે �ુદાની તાઅર�ફ ક� �ણે તમને
�સ્વા અને હલાક કયાર્ અને તમારા �ુઠાણાને સા�બત કય.
વાંચકો ! �ું તમે એમ ધારો છો ક� બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ઇબ્ને �ઝયાદની આ બે�ુદ� બકવ
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સાંભળ� ખામોશ રહ્યા હ , ક�મક� તેઓ અસીર� અને ક� દ�ની
હાલતમાં હતા, પણ નહ�, તેમની ગયરત જોશમાં આવી અને
આ �ુજબ જવાબ દ�ધો :"સવર્ તાઅર�ફ તે અલ્લાહ માટ� છે ક� �ણે અમન
પોતાના નબી હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ
આલેહ� વસલ્લમ થક� ઇઝઝત બખ્શી અને અમને પાક અન
પાક�ઝા કયાર . બેશક � ફાસીક છે એ

જ �સવા થનાર છે ,

અને � �ુષ્ટ છે એજ �ુ�ું બોલે છ. હ� અલ્લાહના �ુશ્

!

અને તે લોકો (�ઓ અલ્લાહ પાસે �સવા થનાર છે ત) બી�
જ છે , અમો નથી.
આ સણસણતો જવાબ સાંભળ� ઇબ્ને ઝીયાદ
બેહદ �ુસ્સામાં આવ્ , અને બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાને વ�ુ રંજ પહ�ચાડવા તેણે ક�ું ક

, "તમારા ભાઇ

સાથે અલ્લાહ� તે વતર્�ુંક કર� તે તમને ક�વી લા

? બીબી

ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્ એ ગંભીરપણે જવાબ આપ્ય ,
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"અલ્લાહની તે વતર્�ુંકમાં મ� �ુબી િસવાય અન્ય કંઇ
જો�ુ.ં તે એક એવો વગર્ હતો ક� �ના માટ� અલ્લાહ પાક
શહાદત પસંદ કર� હતી અને એ લોકો શહાદતનાં પ્રતાપથ
પોતાના શાંિત સ્થળે પહ�ચ્ , અને તેને અને તે લોકોને એક
�દવસ �ુદા એકઠો કરનાર છે , પછ� તે વખતે સવાલ જવાબ
થશે, અને તારાથી બદલો લેવામાં આવશે. અય ઇબ્ને
ઝીયાદ ! તારા માટ� બેશક જવાબ આપવાનો એક સમય
આવવાનો છે , તે જવાબની જગ્યાએ ઉભા રહ� જવાબ
આપવા માટ� તારો જવાબ તૈયાર કર

! પણ તાર� પાસે

જવાબ છે જ �ાં છે ? તે �દવસે કામ્યાબી અને ન કત
કોના માટ� છે

? અય મર�નના દ�કરા ? તાર� મા તાર�

મય્યત પર(રડતી) બેસે !!
ઇબ્ને ઝીયાદ� જયાર� આવો જવાબ સાંભળ્યો ત
�ુસ્સાના આવેશમાં લાલચોળ થઇ ગયો અને તેણે બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને કત્લ કરવાનો ઇરાદો .
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અમ્ર બીન �ુરયશે ક�ું ક"�ીની વાતો સાંભળ� બદલો લેવો
એ આપણી રસમ નથી. ’ આથી ઇબ્ને ઝીયાદનો બળાપો
વધ્યો અને ફર�થી તેણે જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ
અલય્હાને સંબોધીને ક�ું ક�"અલ્લાહ� અમારા દ�લને

�સ
ૈ
ુ ન

�વા મગ�રને કત્લ કરાવીને અને તમારા �વા બળવાખોર
ખાનદાનને હલાક કરવાથી આનંદ આપ્યો છ. બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા આ  :ખદાયક શબ્દોથી બેચેન થઇ
રડવા લાગ્યા પણ ગયઝમાં આવી બોલ્યા"અમારા �ુ�ષોને
બેશક ત� માર� નાખ્ય , અમાર� પદર ્ગીને બે પરદા કર

,

અમાર� જડને કાપી નાખી અને અમારા પાંદડાઓને પણ ત�
કાપી નાખ્યા. � ું �ને આનંદ કહ� છે તે જો આ એ

જ આનંદ

છે , તો �, તને આનંદ મળ� �ુ�ો ! અને એ પણ �ણી લે
ક� કયામતના �દવસે આનો જ�ર બદલો લેવામાં આવશે.
ત્યારબાદ ઇબ્ને ઝીયાદ એક પછ� એ ક� દ� િવષે
�ુછવા લાગ્ય. જયાર� ઇમામની વાર� આવી ત્યાર� જવાબમાં
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બતાવવામાં આવ્�ું ક , "એમ�ું નામ અલી ઇ�બ્નલ �સ
ૈ છે .
ુ ન
ઇબ્ને ઝીયાદ� �ુછ�ું �ું અલ્લાહ� અલી ઇ�બ્ �સ
ૈ ને નથી
ુ ન
માર� નાખ્ય ?
ઇમામે જવાબ આપ્યો ક , "મારો એક બીજો ભાઇ
હતો ��ું નામ અલી હ�.ું લોકોએ તેને માર� નાખ્ય. ઇબ્ને
ઝીયાદ� ક�ુ,ં "(લોકોએ નહ�) બલ્ક� �ુદાએ તેને માર� નાખ્.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે તેના જવાબમાં આ આયત સંભળાવ
: "અલ્લાહો યતવફફલ અન્ફોસ હ�ન મવતે

”. એટલે

"�ુદા મૌતના વકતે �ન લેનાર છે . ઇબ્ને ઝીયાદ ગયઝમાં
આવ્યો અને બોલ્ય"માર� સામે બોલવાની તારામાં �ુસ્તાખી
છે ? અને ઇબ્ને ઝીયાદ� ઇમામને કત્લ કરવાનો �ુકમ આપ.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ બોલ , "�ું � ું મને માર� નાખવાની
બીકથી ડરાવે છે ? અર� ! મર�ું એ તો અમાર� આદત છે !!
જયાર� બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા

જો�ું ક� અલી ઇબ્ને �સ
ૈ ને કત્લ કરવા માટ� લઇ જવામાં
ુ ન
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આવે છે તો બેઇખ્તીયાર આપને પોતાની આગોશમાં લઇ
લીધો અને પોતાની ગરદન એમની ગરદનમાં નાખી દ�ધી
અને ઇબ્ને ઝીયાદને ક�ું: "અમા�ં � �ુન ત� વહાવ્�ું છ , તે
બસ છે . અલ્લાહની સોગં , �ુ ં આનાથી �ટ� થવાની નથી ,
�યાં �ુધી મને માર� નાખવામાં ન આવે. ઇબ્ને ઝીયાદ�ું
પત્થર ��ું �ગર પણ નરમ પડ�ું અને ઇમામ ઝય�ુલ
આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને છોડ� દ�.
અ�ુક દ�વસ �ુધી અહલે

બૈત અલ�ય્હસ્સલા

�ુફામાં ક� દ� રહ્યાં અને યઝીદનો �ુકમ મળતાં તેમને શા
તરફ રવાના કરવામાં આવ્ય.

*****
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ુ ાહ� અલય્હ
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
શામની સફરમાં
શામની આ કઠણ સફરમાં એવી તે કઇ �ુસીબત
હતી ક� � અહલે બૈત અલ�ય્હસ્સલામ �લી ન હોય ? અને
એવી તે કઇ સખ્તીઓ હતી ક� � તેમણે સહન ન કર� હો ?
અને એવી તે કઇ બલા હતી � તેમની ઉપર ન પડ� ! ઇમામ
ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામને જયાર� �ુછવામાં આવ�ુ
ક� તમો પર સૌથી વધાર� �ુસીબત �ાં પડ�

? ત્યાર� કહ�તા

"અશ્શા ! અશ્શા ! (શામમાં ! શામમાં ! ) બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા શામની આ કઠ�ન સફરમાં એવી
�ંનીસાર� દ� ખાડ� ક� �હાની આલમોમાંથી
આફર�નની અવા જો આવવા લાગી

, "આફર�ન !

! જો બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા શામની સફરમાં ન હ

, તો �ું એ
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�ુમ્ક� હ� ું ક� અહલે બૈત અલ�ય્હસ્સલામ સહ�સલામત પાછ
આવી શકત ?
ર�ુલના ખાનદાનના આ નબીરાઓને એક
ગામથી બી� ગામ

, એક શહ�રથી બી� શહ�ર

, ક� દ�ની

હાલતમાં ફ�રવવામાં આવ્યા અને �ુફ�થી એ લોકો સૌથી પહ�લે
કાદ� સીયાહા પહ�ચ્ય , પછ� ત્યાંથી �ુસ , િતકર�ત, વાદ�એ
નખલા, બલદએ �ુબા , નસીબૈન, અય�ુલ વદર , દશાવાત,
ક�િ�હસર�ન, શયરઝ, સે� રુ , હોમાહ, ક�મસ, બાઅલબક,
દયર� રાહ�લ , હરરાન (અને તેમાં કલલ શહ�ર પણ શામીલ
છે ) એવી ર�તે અનેક જગ્યાએ અહલ

બૈતને ફ�રવવામાં

આવ્ય.
રસ્તામાં અહલ બૈત અલ�ય્હસ્સલામથી ઘણ
અસરો પેદા થઇ. તેમણે ઘણા પ્રવચનો કયાર્ અ

મૌકો

મળતા ખર� હક�કતોથી લોકોને �ણકાર કયાર . ઝયનબે �ુબરા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા

આ સફરમાં અહલે

બૈતના પ્રા
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પોતાના પ્રાણ બદલ ખર�દ� લી. જયાર� તે લોકો ઉપર
ચા�ુક અને તાઝીયાના મારવામાં આવતા ત્યાર� આપ વચમાં
પડ� ઢાલ બની જતાં , અને અહલે બૈતની હ�ફાઝત કરતાં.
જયાર� શામથી બાર માઇલ �ુર કાફલો આવી પહ�ચ્યો ત્યાર
યઝીદના �ક
ુ મથી અહલે બૈતને ત્યાં રોકવામાં આવ્. આ
મં�ઝલને જયાર� તે લોકોએ �ુક� અને શામ તરફ રવાના થયા
ત્યાર� લોકો અહલ બૈતના ક�દ�ઓનો તમાશો જોવા હ�રોની
સંખ્યામાં આવ્યા હ, કોઇ મશ્કર� કર�ુ, કોઇ ગાળો આપ� ,ું
તો કોઇ હસ� ું , કોઇ બે�ુ રમતી કર� ું , તો કોઇ સતાવ�.ું
પરદાર�નો ખ્યાલ હોવાના લીધે બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાએ શીમ્રને ફરમાવ્�ું ક� શહ�દોના સરોને થોડ� �ુર
માટ� લઇ જવામાં આવે ક� લોકોની નજર ત્યાં ખ�ચાઇ રહ , ક�
�થી અહલે બૈતની બેપરદા બીબીઓ તેમની નજરોથી બચવા
પામે ! પરં � ુ શીમ્રે તેથી ઉલ�ું જ ક�. શહ�દોના સરોને
બીબીઓની મહ�મીલોની છે ક નઝદ�ક લઇ આવ્ય.
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ન�ુવ્વતના ક� દ�ઓને "બા�ુસ્સાઆ ” નામના
દરવા�થી શામમાં દા ખલ કરવામાં આવ્ય. તઅજ્�ુબની
વાત છે ક� તે વખતના �ુસલમાનો આ વાતથી �બલ�ુલ
ગા�ફલ રહ્યા હતા ક� તેઓ પોતે �ુસલમાન 

, અને �મને

તેઓ સતાવી રહ્યા છે તેઓ તેમના પોતાના ર�ુલન
ખાનદાનના નબીરાઓ છે .
શામમાં અહલે બૈતને મસ્�દ� �મેઅ પાસે લઇ
જવામાં આવ્યા અને થોડા વખત પછ� તેમને યઝીદના
દરબારમાં લઇ જવામાં આવ્યા

, એ દરિમ યાન ઇમામ

ઝય�ુલ આબેદ�ન સાથે અ�ુક ઘટનાઓ બની , ક� �માં ખર�
હક�કત �ણતાં ઘણાઓ હ�દાયત પામ્ય

, ઇમામ �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામના �ુબારક માથા પર રસ્તામાં એક

ઉપરથી પત્થર મારવામાં આવ્. પત્થર વાગતાંની સાથ જ
તે ઘર જમીન દોસ્ત થઇ ગ�ું અને ઘરમાં રહ�તા પાંચ
માણસો મરણ પામ્ય.

*****
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ુ ાહ� અલય્હ
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
યઝીદના દરબારમાં
દરબાર� યઝીદ ખીચોખીચ ભરાએલો હતો. તેમાં
બની ઉમય્યાના સરદારો અને અમલદાર

, મોટાઓ અને

નાનાઓ, �ુસલમાનો અને ગૈર�ુસલમાનો , ય�દ
ુ �ઓ અને
નસારાઓ હ�રોની સંખ્યામાં હાજર હત.
હઝરત ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલા
ફરમાવે છે ક� "યઝીદના દરબારમાં અમોને એવી ર�તે લઇ
જવામાં આવ્યા ક� અમો બધા એ

જ રસ્સીમાં બંધાયેલા

હતા. મા�ં ગ�ં રસ્સીના એક છેડાથ , જયાર� બી� છે ડાથી
ઉમ્મે �ુલ�ુમ�ું ગ�ં બાંધે�ું હ�ુ. બીબી ઝયનબ અને બીબી
સક�નાના હાથો પણ એક રસ્સીથી બંધાયેલા હત

, અને

બાક�ના ક� દ�ઓની પણ તેવી જ હાલત હતી. દરબારમાં લઇ
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જતી વખતે અમારામાંથી કોઇથી જરાક પણ કંઇ કમી થઇ
જતી તો અમોને ચા�ુકથી મારવામાં આવતાં

, અને આવી

લાચાર�ની હાલતમાં અમોને યઝીદના સ�વેલા દરબારમાં
લઇ જવામાં આવ્ય. દરબારમાં એક �ુણામાં જઇ અમો બેઠાં
!
લખવામાં આવ્�ું છે ક� દરબારનો દમામ બ�

જ

ભભકાદાર હતો અને ચારસો �ુરસીનશીનો દરબારમાં
બીરા�લા હતા. ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામન
યઝીદની સામે રસ્સીથી બાંધેલી હાલતમાં ઉભા કરવામાં
આવ્યા હત

,

અને એક થાળમાં ઇમામ �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ�ું �ુબારક સર રાખવામાં આવ્�ું હ. યઝીદ
તે વખતે �ુ ગાર રમવામાં મશ�ુલ હતો. જયાર� જયાર� તે
દાવ �તતો ત્યાર� તે �ુશીના આવેશમાં શરાબનો �મ
ગટગટાવતો ! ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન અલ�ય્હસ્સલામ
યઝીદને ક�ું "અય યઝીદ ! જો આજ વેળા આ દરબારમાં
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ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ મૌ�ૂદ
હોત તો તેઓ તાર� આવી હર કત જોઇ �ું ફરમાવતે ? આ
શબ્દોથી બેહયા યઝીદ પર અસર થઇ અને તેણે

ક� દ�ઓની

રસ્સીઓ ખોલી નાખવાનો �ુકમ કય.
જયાર� બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા

જો�ું ક� યઝીદ , ભાઇના સર �ુબારક સાથે છડ�થી બે અદબી
કર� રહ્યો છે ત્યાર� ચૈન થઇ ગયાં અને બોલી ઉઠ�ાં , "યા
ુ
�સ
ૈ ! યા હબીબે ર�ુ�લ્લા
! હ� મકકા અને મીનાના સ�ુત
ુ ન
! હ� �ીઓની સરદાર બીબી ફાતેમ� ુઝ ઝહ�રના લાડલા
�ુસ્ �ુફાના ફરઝં ! હ� �ુ�્ઝાના લાડલા સંતા
રુ
સીદ્દ�કએ �ુગરાના આ ઉદગા

,

ઈમામ

! હ�

! જો ક�
�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામના માથા સાથે યઝીદ� કર�લી બે �ુરમતીન
લીધે તેમના દ�લને � �ુ:ખ થ�ું તેના સબબે નીકળ્યા હતા
ક� � �ુ:ખથી તેમ�ું દ�લ હચમચી ગ�ું અને એ બીબીથી
�ુલદ
ં અવા જ નીકળ� ગઇ અને પોતાના વડવાઓને યાદ
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કયાર . પરં � ુ , ઇન્સાફની દ્ર�ષ્ટએ �ું આ વાત કહ� શકાય
આવી એક મહાન વીરનાર�ની ફ�રયાદ પણ અન્ય �ીઓની
ફ�રયાદોની �મ �ુસીબતો સહન ન કરવાના સબબે નીકળે લા
પોકારો હતા ?? બીબી ઝયનબ �વી મહાન વીરનાર� માટ�
આ કદ� પણ �ુમ્ક� નથી. એમની એ પોકારનો મ કસદ બ�ુ
જ �ડો અને આમ દરબારને ખર� હક� કતથી વા�કફ કરવાનો
હતો. એમણે ફ�રયાદ જ�ર કર�

, રડ�ા પણ , બોલ્યા પણ

પરં � ુ નતી�માં તેમણે યઝીદને �સ્વા કય. બની ઉમય્યાના
તખ્તને �ુ�વી દ��ુ. જયાર� તેમણે એમ ક�ું ક�
મકકા વ મીના (મકકા અને મીનાના �ુત
દરબારના લોકો ક� �ઓ આ

, "ઇબ્ને
! ) ત્યાર�

ક� દ�ઓને ઓળખતા ન હતા

તેમને સતેજ કર� દ�ધા , અને જયાર� એમ ક�ું ક� , "ઇબ્ને
ુ
ર�ુ�લ્લાહ અને ઇબ્ને ફાતેમ�ુ
ઝ ઝહ�રા ત્યાર� નકક�પ
દરબારને જણાવી દ��ું ક�

ક� દ�ઓ હઝરત ર�ુલના

ખાનદાનમાંથી છે . આવા શબ્દોની ધીમી અસર એ થઇ ક�
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ધીર� ધીર� યઝીદના દરબારના દરબાર�ઓનો �દય પલ્ટો
થયો.
અહલેબૈતના ક� દ�ઓને જયાર� યઝીદના દરબારમાં
લાવવામાં આવ્યા હતા ત્યાર� તે દરબારમાં દમામ એટલ
બધો ભવ્ય અને હયબત પમાડનાર હતો ક� મોટા મોટા �ગર
વાળાઓ એક શબ્દ પણ બોલવાની �હ�મત કર� શક� નહ.
પરં � ુ એવા વખતે પણ સત્ય માટ� મર�
ફ�ટનારાઓનાં દ�લ કદ� કોઇ પણ તા કતથી ગભરાતાં નથી
તે બીબી ઝયનબે સા�બત કર� દ� ખાડ�ું ! તેઓ છડ� ચોક �
હક�કત હતી તે �હ�ર કર�

, અને પોતે કોણ હતાં , ક�ટલા

િનદ�ષ હતાં અને ક�ટલી હદ �ુધી સત્ય પર હતાં એ બ�ું
લેશમાત્ર ડયાર્ વગર ન�ુવ્વતના ખાનદાનને શોભે
ભાષામાં �ુલ્લી ર�તે �હ�ર ક�ુ , એમને કોઇથી પણ ડરવાની
જ�ર જ ન હતી, કારણ ક� એમનો મઅર� ફતનો દરજ્જો એટલો
�ુલદ
ં હતો ક� તેમને બી� કોઇની બીક જ ન હતી. અને
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હક�કતને સા�બત કરવા માટ� તૈયાર હતાં. તેમણે યઝીદના
દરબારને સંબોધીને � ભાષણ ક�ુ� તે એક યાદગાર ભાષણ
છે , અને એ ભાષણના શબ્દો એમની મઅર�ફતની �ુલંદ�
આપણને કંઇક �શે સમ�વશે.

*****
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દરબાર� યઝીદમાં જનાબે ઝયનબ
ુ ાહ� અલય્ની તકર�ર
સલા�લ્લ
"અલહમ્દો �લલ્લાહ� ર�બ્બલ આ

ન.

વસ્સલામો અલા ર�ુલેહ� વ આલેહ� અજમઇ. સદકલ્લાહો
કઝાલેક �ુમ્મ કાન આક�બ�ુલ્લઝીન કઝઝ�ુ આયાિતલ્લા
વ કા�ુ બેહા યસ્તહઝેઊ”.
ઉપલી આયતની શ�આતથી બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પોતાનો �ુત્બો શ� કય� અને ક�ું
"અય યઝીદ ! �ું તારો એ �ુમાન છે ક� અમારા માટ� અમારા
કામો સખ્ત થા

! �ું � ું એમ ધાર� છે ક� આસમાન અને

જમીનના રસ્તાઓ �ું અમાર� ઉપર બંધ કર� શકશ

? �ું

તાર� ધારણા એવી છે ક� � સલ્તનત પર અમારોકબ્ઝ છે તે
ુ ર્ ર�તે આવી � ? અને એમ
સલ્તનત તારાકબ્ઝમાં સં�ણ
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કરવાથી �ું � ું એમ ધાર� છે ક� તમામ �ુિનયાના સામાન તારા
એશ અને ઇશરત માટ� માત્ર તારા

કબ્ઝમાં રહ� ? અમો

પાક અહલે બૈતને ત� એક શહ�રથી બી� શહ�ર , એક ગામથી
બી� ગામ , એક મં �ઝલથી બી� મં �ઝલ ક� દ�ની હાલતમાં
ફ�રવી ત� પોતા�ું �દલ �ુશ ક�ુ� , અને આમ કર� સલ્તનતના
નશામાં � ું ગવર્ કર� છે અને અમાર� સામે મગ�ર�થી �ુએ છ
! �ું � ું એમ �ુમાન કર� છે ક� અલ્લાહ પાક તને દોસ્ત રાખ
છે અને અમને �ુશ્મન અને ઝલી ? હ� યઝીદ જરા થંભીને
! ઉતાવળ ન કર

! �ું � ું આ આયતને �ુલી ગયો છે ક�

"કાફરોને �ણ�ું જોઇએ ક� � મોહલત તેમને આપવામાં
આવે છે તેનાથી �ુશ ન થાય , બલ્ક� એ મોહલત એ માટ�
આપવામાં આવે છે ક� એમના �ુનાહોમાં વધારો થાય , અને
તેઓ માટ� દદર ્નાક અઝાબ છ.
અય તેના દ�કરા ક� �ને અમારા વડ�લોએ
ઉદારતાથી આઝાદ કય� ! �ું ઇન્સાફ અને અદાલત આને કહ�
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છે , ક� � ું પોતાના ઘરની �ીઓને તો પરદામાં રાખે અને
ર�ુલના ખાનદાનની બા�ુઓને શહ�ર� શહ�ર ફ�રવે અને તેમનો
પરદો છ�નવી લે ? અને તેઓને એવી ર�તે દરબદર ફ�રવ્યાં
છે ક� , નીચ અને ઉચ્, મોટા ને નાના , સારા અને નરસા, તે
બધાય તેમની બેપદર ્ગીનો તમાશો જોયા કર ? અને તે પણ
એ હાલતમાં ક� જયાર� તેમની સાથે તેમની િનગેહબાની માટ�
કોઇ પણ મદદગાર ન હોય ?
તારા �વા (ફાસીક અને ફા�ર) પાસેથી હમદદ�
અને મોહબ્બતની આશા ક�વી ર�તે રાખી શકા ? જયાર� �ુદ
તાર� દાદ� (�હન્દ-મોઆવીયાની માતા) એ હતી ક� �ણે એ
હસ્તી�ું અથાર્(પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલ
વસલ્લમના કાકા હઝરત હમ્ઝ�ુ)ં કાળ�ુ ચાવ્�ુ, � આઝાદ
અને તૌહ�દ પરસ્ત હતા , અને જયાર� તા�ં આ�ું શર�ર
(હઝરત હમ્ઝ �વા) શહ�દોના �ુનથી પરવર�શ પામ્�ું છ ,
ઇમામ �સ
ે ના સર� �ુબારકની સાથે છડ�થી બે અદબી કરવી
ુ ન
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અને તેમ કરતાં અશઆર બોલી તારા કાફ�ર વડ�લોની
તાર�ફ કરવી એ તે �ુસીબતોના બયાનમાં કાંઇ પણ નથી ક�
� �ુસીબતો અમો અત્યાર �ુધી સહન કરતાં આવ્યાં છ.
� શખ્સે મોટા મોટા �ુનાહો ક�ધા હોય તેની પાસે
લાકડ�થી સર� �ુબારક� �સ
ે અલ�ય્હસ્સલામ સાથે રમ
ુ ન
રમી, હાંસી ઉડાવવી એ કંઇ મોટ� વાત નથી. અને તે પોતાને
આ કાયર્ માટ� બીલ�ુલ �ુનેહગાર ન સમ� એ વાતમાં પણ
કંઇ નવાઇ ��ું નથી. અને � ું એમ શા માટ� ન કર� ? � ું એ જ
છે ક� �ણે પોતાના ર�ુલની �ર�યત અને �ુ�ુંબીઓના �ુનથી
જમીનને રં ગી નાખી છે , અને તેને �ુનથી સયરાબ કર� છે .
અય યઝીદ ! થોભ! રાહ જો !! �ુર નથી ક� � ું પોતે પણ તેજ
શરબત (મોત) ચાખશે ક� � શરબત તે લોકોએ ચાખ્ય. એક
જ સ્થળે તમો બધાને ભેગા કરવામાં આવશે અને તે વેળા
તને જ�ર એમ લાગવા�ું જ ક� , કાશ ! � બોલ�ું વ્યાજબી ન
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હ� ું તે �ુ ં ન બોલ્યો હો ! અને કાશ ! મને � ન કર�ું જોઇ� ું
હ� ું તે મ� ન ક�ુ� હોત !
અય અમારા પરવરદ�ગાર
પાસેથી વ�ુલ કર

! અમારા હક એની

! અને અમારા તરફથી તેમની પાસેથી

બદલો લે ! આ ઝાલીમો પાસેથી ક� �મણે અમારા �ુન
વહાવ્યાં છ , ગઝબ નાઝીલ કર

! અને તેઓને અઝાબમાં

ગરક કર !!!
અલ્લાહના સોગં ! હ� યઝીદ

! તારા શર�રની

ચામડ�ને ચીર� નાખ , અને તારા માંસના � ું �ુકડ� �ુકડા કર
અને કાપી નાખ. અને તે દ�વસે ક� જયાર� અલ્લાહ તઆલા
�ુલદ
ં આસમાન પર પોતાના ર�ુલને અને તેની ઇતરતને
ભેગા કરશે અને તેમની ઉપર �લ્મ કરનારાથી �લ્મન
બદલો લેશે ત્યાર� યાદ રા ! હ� યઝીદ ! તાર� પણ તે વખતે
હાજર રહ�� ું પડશે ! તેના (ર�ુલે કર�મના) ફરઝંદો�ું �ુન ત�
નાહક વહાવ્�ું છ

, અને તેમની �ર
ુ મતના પરદાના ત�
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ચીર� ચીરા કર� નાખ્યા છ , અને એમની અહલે બૈતને ક� દ�ની
હાલતમાં ત� દરબદર ફ�રવ્યા છ , અને તે દ�વસે ક� જયાર�
અલ્લાહ તઆલા હાક�મ હશે અને � �દવસે હઝરત મોહમ્મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ �ૂ�ુમત કરશે
જનાબે �બ્રઇલ તેમની મદદ કરવામાં મશ�ુલ હશે ક�
લોકોએ તને મદદમાં સાથ આપ્યો છે તેઓ પોતાની આક�બત
અને પોતાનો ��મ સ્પષ્ટ નીહાળ� લે , અને તે લોકો પણ
િનહાળશે ક� �ઓએ તને �ુસલમાનોની ગરદન પર ખલીફા
તર�ક� સવાર કય� છે

, અફસોસ ! અફસોસ

! ક�વા એક

નાલાયક શખ્સને �ુસલમાનોએ પોતાના સરદાર તર�ક�
�ુકરર ્ર કય.
તારા �વા સાથે વાત કરવા માટ� મને બ�ુ
નફરત થાય છે અને મને તાર� વાતોથી બ�ુ

જ

જ �ુ:ખ થાય

છે , અમાર� �ખોમાંથી તારા કાય�ને જોઇ ��ુઓની ધારા
વહ� છે અને તારા �ૃત્યોથી અમારા �ગરમાં આગના શોલાઓ
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ભડક� છે . ખર� ખર અય યઝીદ ! ક�વી તઅજ્�ુબની વાત છે ક�
અલ્લાહ�ું લશ્કર શૈતાનના લશ્કરથી નાશ પ! ! હ� �ુધી
તારા હાથ ઉપરથી અમારા લોહ�ના દાગ � ૂસાયા નથી અને
તારા મ�ઢામાંથી અમારા ગોશ્તના �ૂકડા બહાર નીકળ� રહ્
છે !
અને હ� યઝીદ ક�ટ�ું દદર ્નાક છે ક� કરબલાની
ર� તીના રણમાં તે પાક અને પાક�ઝા લાશો , હ� �ુધી જગલી
ં
�નવરોના માગર્માં એમને એમ પડ� છ . હ� યઝીદ જો આ�
ત� અમારા ઉપર �હ�ર� ફતેહ અને �ત મેળવી છે અને એ
ફતેહથી � ું ફાયદાઓ ઉપાડ� રહ્યો છે તો તે સમય પણ બ
જ નઝદ�ક છે ક� જયાર� તેની �ુ

કસાનીઓનો પણ તાર�

સામનો કરવો પડશે !! અને � કંઇ પણ ત� આગળ મોકલ્�ું
છે તેના િસવાય અન્ય બી�ું કંઇપણ �ું ત્યાં પામીશ ન

,

અને વળ� યાદ રાખ ક� , અલ્લાહ પોતાના બંદાઓ ઉપર કદ�
પણ �લ્મ કરનાર નથ. અને હ� યઝીદ

! અમાર� શ્રધ

િસરતે અઈમ્માહ- 1771

www.hajinaji.com

માત્ર અલ્લાહની ઝાત ઉપર !! હવે હ� યઝીદ ત� � ચીઝ
માટ� ઇરાદો કય� છે તેને �ુરો કરવામાં � ું ઢ�લ ન કર અને
એક પળ માટ� પણ તારા ઇરાદાને તારા ખ્યાલથી �ૂર ન ક
હ� યઝીદ ! ત� અમા�ં ઘ�ુય
ં બરબાદ ક�ુ� , પરં � ુ
એ બ�ુય
ં બરબાદ કરવા છતાં અલ્લાહનાં સોગં

! તારામાં

એ શ�ક્ત નથી ક� �ું તારા �દલથી અમાર� િનશાનીઓને �ુર
કર� શક� , અને � કાંઇ વહ� દ્વારા અમારા ખાનદાનને નસી
થ�ું છે તેને � ું હરગીઝ મીટાવી શક�શ નહ� અને અમારા
મરતબાને � ું ઓછો કર� શક�શ નહ� અને તારા પોતા ઉપર
� કલંકના દાગ ત� લગાડ�ા છે તેને � ું હરગીઝ ધોઇ શકશે
નહ�.
�હ�ર છે ક� તાર� સમજ શ�ક્ત ઓછ� છે અને
તારા �દવસો ભરાઇ ગયા છે અને તાર� એકઠ� કર� લી આ
બધી જમાત �ૂકડ� �ૂકડા થઇ અલગ અલગ થઇ જશે. એક
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જ સંભળાશે "અલા લઅન� ુલ્લાહ�

અલલકવિમઝ ઝાલેમીન”.
તઅર�ફ છે તે અલ્લાહ માટ� ક� �ણે અમાર�
શ�આત નેક� અને � ૂબીથી કર� અને �ણે ��મમાં શહાદત
અને રહમતથી અમને નવાઝયા અને અલ્લાહ તઆલાથી �ું
�ુઆ �ુઝા�ં �ં ક� અમારા શહ�દોને શહાદતનો નેક બદલો
આપે, અને �દન પ્રિત�દન તેમના એ નેક બદલામાં વધાર
કર� ! અને અમારા �નશીનો અને અમારા માટ� નેક� અતા
કર� . "હસ્બોનલ્લાહો વ નેઅમલ વક ” (યક�નન) અમારા
માટ� અલ્લાહ કાફ� છે અને તે શ્રેષ્ઠ મદદગા.
યઝીદના દરબારમાં આ �ુત્બાથી  યાનક શાંિત
વ્યાપી અને યઝીદની ઝબાન બંધ થઇ ગ. તેનો ચહ�રો
ઝાંખો પડ� ગયો અને સાચા શબ્દોની અસરથી તે �ુપ થઇ
ગયો.
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જો કોઇ પણ શખ્સ જનાબે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ
અલય્હા�ું આ ભાષણ વાંચી તે ઉપર મનન કર� અને એમાં
ઉચ્ચાર�લ ઉદ્ગારો ઉપર:કરણની �ખોથી નજર નાખે તો
તેને ખાતર� થશે ક� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
�હાની તાકત અને તેમની મઅર� ફતની મં �ઝલ બ�ુ જ �ુલદ
ં
અને અફઝલ હતી. તેમણે માત્ર યઝીદના અને તેન
વડવાઓના પરદા ફાડ� તેમના �ુકમ� �હ�ર કર� દ�ધા.
એટ�ું જ નહ� પરં � ુ � કંઇ ભિવષ્યમાં થવા�ું હ�ું તે પણ
�ુલ્લી ર�તે �હ�ર કર� દ��ુ. તેની બાક� રહ�લી થોડ� �જ�દગી
અને તેની જમાતના �ૂકડ� �ૂકડા થવાની આગાહ� બરાબર
શબ્દ�શબ્દ સાચી પ. અમ્ર �બન મઅ�ફ બ�વી લાવ્યા અ
નહ� અનીલ �ુન્કર પર અમલ કરવા લોકોને દઅવત આપ.
�રસાલતના ખાનદાનનો મરતબો તેમણે �ુલદ
ં
કય� તથા લોકોને મરતબો સમ�વ્ય. �રસાલતના
ખાનદાનના નબીરાઓની િનદ�ષતા સા�બત કર� અને અ�ુ
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�ુફયાનના �લ્મની તેમજ યઝીદના ગેર ઇન્સાફની �ુલ્
દલીલો પેશ કર� , અને �વી ર�તે યઝીદને તેના પોતાના
દરબારમાં �રસાલત અને ઇમામતના આસારની અમ્રતાન
પેશીનગોઇ કર� તે બ�ું બનીને પણ ર�ુ.ં
�ાં છે તે મર�ુદ યઝીદ અને �ાં છે તેની િનશાનીઓ?
ુ થે
"�નક� મહ�લ�મે હઝાર� રં ગ ક� ફા�સ
આજ ઉનક� કબ્રક� નામોિનશાં �ુછ ભી ન
�ાં છે તે સઘળાઓ ? તેઓ આ� પણ �ુ એ છે ક�
�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની યાદગાર �વંત છે અને યઝીદન
ુ ન
િનશાનીઓ ક�વી ર�તે બરબાદ થઇ પડ� છે ! �ાં છે તે લોકો
�ઓ ઘમંડ ધરાવતા હતા ક�

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને કત
ુ ન

કર� તેઓ ખાનદાને �રસાલતને ના�ુદ કર� શકશે

! તેઓ

આવે અને પોતાની નજર� �ુ એ અને પોતાના કાને સાંભળે ક�
હઝરત �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની દરરોજ ક�ટલી મજલીસ
ુ ન
થાય છે અને હઝરત

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ�ું નામ લાખ
ુ ન
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માણસો અદબ અને એહતેરામની સાથે ઝબાન પર �ર� કર�
છે અને હર સાલ લાખો માણસો �દવાના થઇ હઝરતે

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામના દરબારમાં જઇ તેમની �ઝયારત કરવામા
પોતાના નસીબની �ુલદ
ં � સમ� છે .
�ુદાવંદા ! તને કસમ આ�ું �ં ક� પં�તને પાકની
અને હઝરત

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામની �હાનીયત તેમ
ુ ન

હક�કતની ક� આ િનશાની અમારાથી ક�ુલ ફરમાવ અને
અમાર� આક�બત ને બખૈર ફરમાવ અને અમાર� સકરાતને
સહ�લ અને આસાન કર તથા બરઝખ અને કયામતમાં
અમારો હશ , �ુકદ્દસ હસ્તીઓ સાથે ! અને અમારા માબાપને આ સવાબમાં ભાગીદાર બનાવ

! અને વાંચકોથી

�ુઝાર�શ છે ક� તેઓ બંદગીમાં �ુઆ વખતે મહ�રબાનીની રાહ�
મારા હકમાં પણ નેક �ુઆ કર� .

*****
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શામમાં અહલેબૈત અલ�ય્હસ્સલામન
ુ
�ખ્તસર અહ�વા
અહલેબૈત અલ�ય્હસ્સલામ અને યઝીદ વચ્
ઘણી વાર વાદિવવાદો થયા અને વળ� ઝયનબે �ુ

બરા

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા સખ્તીથી ઘ�ુંય તેની સામે બયાન
ક�ુ.� વળ� એ વખતે એમ પણ બન્�ું ક� યઝીદ ઇમામ
ઝય�ુલ આબે�દન અલ�ય્હસ્સલામને કત્લ કરવા માટ� તૈય
થયો, પરં � ુ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની બહા�ુર
અને ફ�દાકાર�નો તે નતીજો હતો ક� ઇમામને તે કંઇ કર�
શકયો નહ�. અહલે બૈતની ક� દખાનાની �ુસીબતો ઇમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામની મઅ�ુમ બાળક�ની વફ

,

સૈયદ�

સજ્�દનો મ�સ્જદનો �ુત્બો વગેર� એવા ઘણાં વાક�આઓ પ
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આવ્યા ક� �ની અસર એ થઇ ક� શામના લોકોમાં �ુદબ�ુદ
ધીર� ધીર� પલ્ટો થવા પામ્.
�ુલાસો એ છે ક� છે વટ� શામના લોકો ગફલતની
�ઘમાંથી બેદાર થયા. તે લોકોને ખબર પડ� ક� ક�વી એક
આગ તેઓએ સળગાવી હતી અને અહલે

બૈતના નબીરાઓ

ઉપર ક�વા ભયાનક �લ્મો િસતમ તેઓએ �ુઝાયાર્ હ , અને
ધીર� ધીર� લોકો એ બનાવો ઉપર ગંભીર ર�તે િવચાર કરવા
લાગ્ય.
યઝીદ પોતે પણ બ�ુ

જ ભયભીત થયો અને

પસ્તાવા લાગ્યો અને ગંદ� ચાલબા� તેણે ત� દ�ધી અન
� �લ્મો િસતમ વરસાવવામાં આવ્યા હતા તે સઘળાન
ટોપલો ઇબ્ને �ઝયાદના માથા ઉપર નાખ્યો અને પોતાન
ઉપર લાગેલ કલંકને �ુર કરવા માટ� કોિશશો કરવા લાગ્યો
અને અહલે બૈતને અઝર્ કર� ક�"� કંઇ પણ તમાર� હાજત
હોય તે કહો �ુ ં તેને � ૂર� કર�શ તેણે � ૂતકાળની વાતોને � ૂલી
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જવા કોિશશ કરો. શામમાં રહ�વા માટ� જો તમે ઇચ્છા રાખતા
હો તો ઇઝઝત સાથે રહ�વા માટ� તમારા માટ� બંદોબસ્ત �ું
કર� આપીશ અને જો મદ�ના જ પાછા જવાનો ઇરાદો હોય
તો �રૂ મત અને એહતરામ સાથે તમોને ત્યાં પહ�ચાડવાનો
બંદોબસ્ત કર�.
જયાર� ઝયનબે �ુ બરા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ અને
અહલેબૈતની બી� વ્ય�ક્તઓએ આ વાત સાંભળ� ત્યાર�
લોકો મદ�નાની તીવ્ર યાદથી બ

જ બેચન
ૈ થયાં અને

મદ�ના જવા માટ� ખ્વાહ�શ દ�ખાડ, અને એમ ક�ું ક� "અમોને
હ� �ુધી �ુશ્મનોની બીકના લીધે દ�લ ભર�ને અમારા
શહ�દો ઉપર રડવાનો મૌકો નથી મળ્ય , તો તે મૌકો અમને
આપવામાં આવે. અમાર� એ ઇચ્છા છે ક� અમોને શહ�દોની
અઝાદાર� માટ� એક મજલીસ કરવાની ઇ�ઝત મળે ક� �
મજલીસમાં અમો �ુલ્લા �દલે અમારો ગમ �હ�ર કર�.
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યઝીદ� આ વાત માન્ય રાખી અને તેમને એક ઘર
એ માટ� સ�પ્�ુ. ખાસ કર�ને અહલે બૈતની બીબીઓએ કાળા
કપડાં પહ�યા� અને મજલીસ બરપા થઇ. મઝ�ૂર મજલીસમાં
શામની બા�ુઓ હઝારોની સંખ્યામાં હાજર થઇ અને �ઓ
�ુર�શી અને હાશમી ખાનદાનના હતા તેઓ સઘળા શામીલ
થયા. તે મજલીસમાં બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
બયાન કરવામાં �ુખ્ય હતાં અને બી� બા�ુઓએ પણ
પોતાનો ગમ �હ�ર કર� �દલ ખાલી કયાર . નવહા

સરાહ�

કાયમ કરવામાં આવી અને બરાબર સાત �દવસ �ુધી આ
અઝીમ મજલીસનો દોર રહ્. હ�રોની સંખ્યામાં શામના
રહ�વાસીઓ એ મજલીસમાં શર�ક થયા અને સારાય શહ�રમાં
એ મજલીસોએ ઇન્ક�લાબ બરપા કય. મજલીસમાં
ગીર�યાઝાર�ની અવાજો આસમાન �ુધી પહ�ચવા લાગી અને
એની અસર શામના શહ�રમાં એટલી બધી તીવ્ર અને સચો
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હતી ક� શહ�રના � ૂણે � ૂણામાં એ મજલીસોએ ઇન્ક�લાબ બરપા
કય�.

*****

િસરતે અઈમ્માહ- 1781

www.hajinaji.com

અહલેબૈત અલ�ય્હસ્સલામની મદ�ન
તરફ રવાનગી
એ સ્વા�ભવક હ�ું ક� આ બ�ું જોઇ યઝીદને
ગભરાટ થાય અને તેથી એ ચાહતો હતો ક� અહલે બૈતને �મ
બને તેમ જલ્દ�થી મદ�ના રવાના કર� દ. તેથી તેણે સફરનો
સામાન તૈયાર કરવાનો �કૂ મ આપ્યો અને બધી તૈયાર�ઓ
� ૂર� થઇ. જયાર� કાફલાનો ઉપડવાનો સમય નઝદ�ક આવ્યો
તો બીબી ઝયનબ

સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા ફરમાવ્�ું ક�

અમાર� મહ�મીલો અને ક�વાઓ ઉપર કાળા કપડાં નાખો ક�
�થી એમ �હ�ર થાય ક� અમો સોગમાં છ�એ અને અમો
રં �દા થઇ પાછા ફર�એ છ�એ

, બીબી ઝયનબની આ

ફરમાઇશને પણ � ૂર� કરવામાં આવી.
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બૈતને ગમગીની અને

સોગ સાથે િવદાય આપી અને કાળા કપડાઓ પહ�ર� તેઓ
પણ ગમગીનીમાં શર�ક થઇ. તે વખતનો દ� ખાવ એક
ભયાનક, ગંભીર દ� ખાવ હતો. કારણ ક� અહલે

બૈતના તા�

ઝખ્મએ શામવાળાઓ ઉપર એટલી �ડ� અસર કર� હતી ક�
શામ વાસીઓના �દલોમાં યઝીદ પ્રત્યે નફરત પેદા.
યઝીદ પોતે અહલે બૈતને એહતેરામ � ૂવર્ક પહ�ચતા કરવા
માટ� તેમની સંગાથે નોઅમાન બીન બશીર સહાબીને પાંચસો
સવાર સાથે રવાના કયાર . �ણે સફર દરમ્યાન અહલ બૈતની
ઘણી સાર� સેવા કર� અને ઇઝઝતની સાથે પેશ આવ્ય.
જયાર� ચેહ�ુમના �દવસે અહલે

બૈતનો કાફલો

કરબલા પહ�ચ્યો ત્યાર� ત્યાં તેમની �ુલાકાત જનાબે �બ
ઇબ્ને અબ્�ુલ્લા અન્સાર� સાથ , ક� �ઓ હઝરત ઇમામ
�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની �ઝયારત કરનારાઓમાં પહ�લ

ઝાઇર હતા. ત્યાં જનાબે �બીરની �ુલાકાત થતાં મળતા
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કરબલાના મયદાનમાં એક કયામત બપા થઇ અને એટલી
�ગર�યાઝાર� થઇ ક� �ની કોઇ હદ નથી. પછ� ત્યાંથી બધા
મદ�ના તરફ રવાના થયા.

*****
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અહલેબૈત અલ�ય્હસ્સલામ�ું મદ�નામા
દાખલ થ� ંુ
�ુિનયાનો �રવાજ છે ક� જયાર� કોઇ �ુસાફર
પોતાના વતનની નઝદ�ક પહ�ચે છે ત્યાર� તે�ું �તર
�ુશીથી �ૂદવા લાગે છે અને તેના ચહ�રા પર રોનક આવે છે
અને તેની �ુશી વધતી �ય છે . તેના પગોમાં વ�ુ અને વ�ુ
જોમ આવતો �ય છે , તેની ઉમંગનો પાર રહ�તો નથી. વળ�
આ �ુસાફરો તો એ હતા ક� તેમને પોતાના વતનની નઝદ�ક
આવતાં પાર િવનાની �ુશી થવી જોઇતી હતી, કારણ ક� તેઓ
ક� દથી �ટ�ને વતન સહ�સલામત પાછા જતા હતા

, પરં � ુ

અહ� તો �સ્થિત કંઇક �ુદ� હત. આ �ુસાફરો જો ક� વતન
પાછા ફરતા હતા , પરં � ુ વતન એ ઘરોથી ખાલી હ� ું ક� �યાં
પોતાને ચાહનાર પોતાના �ુ�ુંબીઓની �ુલાકાત કર� શક�
એહલો અયાલ થી તેમના ઘરો ખાલી હતા. માત્ર દરો�દવા

,
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બાક� હતા, તેમના સ્વજનો હયાત હતા ન�. બીબી ઝયનબે
જયાર� �ૂ રથી મદ�ના જો�ું ત્યાર� પોકાર� ઉઠ�ા ક�"હ� અમારા
નાનાના મદ�ના ! અમોને � ું ક�ુલ ના કર�શ ! હલાકત અને
ગમમાં �ૂબલ
ે ા અમો તાર� તરફ પાછા ફયાર ્ છ� !
વળ� એમ પણ ક�ું ક� "હ� વતન

! જયાર� અમો

અહ�થી રવાના થયા ત્યાર� આબાદ અને �ુશહાલ હત

,

અમારા જવાનો �વતા હતા અને અમારા બચ્ચાંઓ હયાત
હતા, અમારા મદદગારો અમાર� સાથે હતા અને અમારા
�દલો ભર� લા હતા , આવી લાચાર�ની હાલતમાં પાછા ફરતા
અમોને શમર્ આવે છ , અમારા �ગર ફાટ� �ય છે . અમોએ
અમારા જવાનો ખોઇ નાખ્યા અને અમારા સરદાર �ુમાવી
દ�ધા ! અમો હય� ભય� બગીચો લઇને િનકળ્યા હત , પરં � ુ
ખાલી હાથે પાછા ફયાર ્ છ�.
ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ને બશીર ઇબ્ને જઝલમને
ક�ું ક� "મદ�નામાં દાખલ થઇ લોકોને ખબર કરો !
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અહલેબૈતે મદ�નાની બાહર ખયમા કાયમ કયાર .
બશીર ઇબ્ને જઝલમે મ�સ્જદ� નબવીમાં દદર્ન

અવા�

�ુટં ાએલા કાફલાના આવવાની ખબર લોકોને કર� ત્યાર�
મદ�ના શહ�રમાં સોગ અને ગમગીનીના વાદળો ઘેરાઇ ગયાં.
મદ�નાના રહ�વાસીઓના ગમનો પાર ન હતો.
તેમના �તરમાં ગમગીની છવાઇ ગઇ હતી. પોતાના ર�ુલ�ું
ખાનદાન આવી ર�તે તારાજ થયે� ું સાંભળ� તેમની
�ખમાંથી ��ુ વહ�વા લાગ્ય. શહ�રમાં કોલાહલ મચી ગયો.
જવાનો, � ૃધ્ધ, ગર�બો, અમીરો, નાના-મોટા બાળકો અને
બચ્ચાંઓના �દલોમાં ઇન્ક�લાબ �ગી ઉઠ�ો અને અહ

બૈત

અલ�ય્હસ્સલામને �ુરસો આપવા માટ� તૈયાર�ઓ ક.
જયાર� મદ�નાવાળાઓ અહલે

બૈતના કાફલાને

મળવા આવ્યા ત્યાર� તેઓએ પોતાના ગીર�બાનોને ફાડ� નાંખ
પોતાના મ�ઢા અને માથા ઉપર માટ� નાખીને

ઉઘાડા માથે

અને ઉઘાડા પગે રડતા મા�ુ �ૂટતા માતમ કરતા હ�રોની
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સંખ્યામાં નાન , મોટા, જવાનો, � ૃધ્, �ુલામ, આઝાદ, �ી,
�ુ�ષો, શહ�રનાં રહ�વાસીઓ મોટ� સંખ્યામાં બહાર આવ્ય
અને અહલે બૈત પ્રત્યે મહો , હમદદ� અને �દલાસો પ્રગ
કય�.
જયાર� લોકો ભેગા થયા ત્યાર� �ુ�ષો ઇમામની
આસપાસ અને �ીઓ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
આસપાસ જમા થઇ ગઇ.
જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
પોતાની આપિવતી િવશે કહ�વામાં � ૂછવામાં આવ્�ું ત્યાર
તેમણે ક�ું ક� �ુ ં કઇ ર�તે બયાન કર� શ�ું

, મારામાં એ

કહ�વાની ક� બયાન કરવાની શ�ક્ત નથ , હ� �ુર�શની �દકર�ઓ
અને બની હા િશમની બા�ુઓ ! તમે અમાર� તબાહ� અને
બરબાદ�ની વાત સાંભળશો, તમારા કાનો કદાચ એ સાંભળશે
પરં � ુ જો �ુ ં બધા બયાનો સંભળા�ું તો તમે પોતે મને મહ�� ું
મારશો ક� તમો એકલા �વતા ક�મ રહ્

? પછ� બીબી
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ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા અહ�વાલ સંભળાવ્ય. �
સાંભળ�ને એક કયામત બરપા થઇ ગઇ. માતમ અને
રડવાના અવા જો �ુલદ
ં થયા પછ� લોકો અહલે

બૈત

અલ�ય્હસ્સલામને મદ�નામાં દાખલ થવાની િવનંતી ક.
તે �ુ �આ
્ નો �દવસ હતો જયાર� મદ�નામાં
અહલેબૈત અલ�ય્હસ્સલામ દાખલ થ, તો શહ�રમાં કોલાહલ
મચી ગયો, માતમ અને શોર બરપા થયો.
અહલેબૈત, હઝરત ર�ુલ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્લમના રોઝા તરફ આગળ વધ્યા અને બીબ
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ રોઝાના દરવા�ની બાહર
ઉભા રહ� બંને હાથ ટ� કવીને અઝર્ કર�"અય નાના�ન �ુ ં
આવી �ં અને તમને એ સમાચાર સંભળા�ું �ં ક� મારા ભાઇ
�સ
ૈ ને શહ�દ કરવામાં આવ્ય
ુ ન

, અમારા જવાનો અને

બચ્ચાંઓને પણ શહ�દ કરવામાં આવ્યા અને અમા�ં ઘ
િવરાન થઇ ગ�ું

! લખે છે ક� જનાબે ઉમ્મે સલમાએ
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અહલેબૈતને �દલાસો આપ્યો અને પોતાના ઘર� ચાલવા ક�ુ.
પણ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ ક�ું ક� "�ાં છે
હવે અમા�ં ઘર ? અમા�ં ઘર તો બરબાદ થઇ ગ�ું !
પંદર �દવસ �ુધી મદ�ના શહ�રમાં સઘળે
ગમગીની છવાઇ રહ�. અહલે બૈત, કરબલા, �ુફા અને શામની
�ુસીબતો �ાર� ય પણ � ૂલી શ�ા નહ�. બધાયની હાલત
બ�ુ

જ �ુ:ખદાયક હતી. બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�

અલય્હાની  મર � ૂટ� ગઇ હતી. તેમની �જ�દગી રડવામાં જ
પસાર થઇ. તેમના ��ુઓ � ૂકાતાં નહ� , તેમને હવે �દવસો
પસાર કરવા �ુશ્ક�લ થઇ ગય. તેમણે થોડા સમય �ુધી
પોતાના શવહર જનાબે અબ્�ુલ્લાહ સાથે �જ�દગી બસર ક ,
તેઓ તેમને બ�ુ જ �દલાસો આપતા. થોડા સમય પછ� તેઓ
શામ ગયા �યાં તેઓ વફાત પામ્ય.

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાની વફાત િવષ
વાંચકો ઉપર લાઝીમ છે ક� ઇિતહાસમાં આવેલ
મતભેદો વાંચી પોતાના િવચારો ખરાબ ન કર� .

જમાનામાં

થતા ઇન્ક�લાબોના લીધે તાર�ખ લખવાવાળાઓ પોતપોતાના
અ�ભપ્રાયોમાં મતભેદો �ુએ . �મ પોતાને ઠ�ક લાગે તેમ
લખે છે અને પેશ કર� છે . ઇિતહાસના એક વા� માટ�
ઇિતહાસકારોમાં �ુ દા�ુ દા અ�ભપ્રાયો હોય .
મઝહબી �રવાયતો તેમજ હદ�સોમાં પણ ઘણી
બાબતોમાં મતભેદ છે . પરં � ુ જયાર� એના મતભેદો
�ુજતહ�દોની નજર સામે આવે છે ત્યાર� તે �ુજતહ�દ બધા
પહ� ૂથી (��ષ્ઠકોણથ) તેના તરફ નીગાહ કર� છે અને પછ�
કા�ુનના �હસાબે �ની વાત વ�ુ મોઅતબર જણાય તેને
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જ ર�તે ઇિતહાસકારોમાં પણ જયાર�

મતભેદ થાય છે ત્યાર� ઓલમાએ તાર�ખ(ઈિતહાસના
આ�લમો) તે શખ્સની વાત વ�ુ માન્ય રાખે છે ક� �ન
લખવા ઉપર દલીલ સાથે વ�ુમાં વ�ુ એઅતબાર હોય

!

જયાર� આમ છે ત્યાર� ઇિતહાસના આવા ઇખ્તેલાફોના લીધ
જ�ર� છે ક� વાંચક મજ�ૂર બાબતોના લીધે પોતાના િવચારોને
ખરાબ ન કર� !
મહાન વ્ય�ક્તઓની વફાતની યાદગાર કાય
કરનારા મકામો એ માટ� છે ક� અલ્લાહની િનશાનીઓ આબાદ
રહ�, અમાર� �જ�દગી ઉપર એમની યાદથી અસર પડ� , અમો
પણ સારાં કાય� તરફ પ્રેરા

, અને આખેરતમાં સારો

નતીજો હાિસલ કર�એ !
મકકા, મદ�ના, ઇરાક, ઇરાન, શામ અને િમસર
િવગેર�માં ઇમામની ઔલાદના દફનની જગ્યાઓમાં અને
બી� �ુકદ્દસ જગ્યામાં ઘણાય મતભેદો છે અને એ મતભેદો�
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કારણ પણ �ુલ્�ું છ . કારણ ક� ઘણાંય ઇમામની ઔલાદ એક
જ નામ ધરાવતી , દાખલા તર�ક� અઇમ્મા અલ�ય્હસ્સલામ
ઔલાદમાં �ુદ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
નામની ઘણીય બીબીઓ હતી. �મ �ુદ હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામની �ુત્રીઓમાં પણ ઉમ્મે �ુલ�ુમ એક ક
વ�ુ બીબીઓ�ું નામ હ�.ું તેથી જો િમસરવાળાઓ અ�ુક
�ુકદ્દસ સ્થળને બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા
સંબધ
ં આપી તેની એઅતેકાદથી �ઝયારત કર� તો તેની
િનય્યતના �હસાબે તેઓ પણ સવાબ મેળવે છ. "તરા�લ
મઝહબ” નામના �ુસ્તકમાં લખે�ું છે ક� િમસરમાં એવા
ઘણાંય રોઝાઓ છે ક� �ને બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાના નામ સાથે સંબંધ આપવામાં આવેલ છ. "અ�ુક
લોકોએ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની દફનન
જગ્યા મદ�નામાં લખેલ છ. પરં � ુ તેમના દફનની મશ�ર
ુ
જગ્યા શામમાં છ.
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વફાતની તાર�ખ બાબતમાં � મતભેદો છે તે પણ
આવા સંજોગોને આધીન છે . હઝરતે ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાની વફાતની તાર�ખ ઇિતહાસ લખનારાઓ �ુદ �ુ દ�
ર�તે બયાન કર� છે .
આબીદ અલી નસ્સાબાની

�કતાબ

"અખ્બા�ઝઝયનબીય”થી લખવામાં આવેલ છે ક� બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા . ૬૧માં કરબલાના બનાવ
પછ� સાડા અ�ગયાર મ�હના �ુધી હયાત હતા. આ ગણત્રીથ
વફાતની તાર�ખ શાયદ ૧૬ મી �ઝલ્હજ થાય છે અને એ
તાર�ખને એટલે માહ� �ઝલ્હજ૧૬ મી તાર�ખને બીબી
ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની વફાતની તાર�ખ નકક
કરવામાં આવે છે . �ુ ં દ�ની ભાઇઓને અપીલ ક�ં �ં ક� આ
તાર�ખ બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાની વફાતન
તાર�ખ નકક� કર� અને ગમ મનાવે તથા તેમની યાદગાર
કાયમ કર� . �થી એ મહાન બીબીએ � � �ુરબાનીઓ આપી
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છે અને ઇસ્લામની �ખદમત કર� છે તેની અસર લઇ આપણા
પોતાના �વનમાં પણ તેના પ્રિતબ�બ પડ� અને તેમન
�જ�દગીમાંથી આપણે પણ સબક લઇ �ુિનયા તેમજ
આખેરતમાં નેક� પામવા ભાગ્યશાળ� થઇ.

*****
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યાદગાર� અહલેબૈત અલ�ય્હસ્સલ
કલામે શર�ફમાં આયત છે ક� "વમંય યોઅઝઝી
ુ
મશઆએરલ્લાહ� ફ � હા િમન તકવલ �ુ�બ

” �ઓ

પરવર�દગારની િનશાનીઓની તઅઝીમ કર� છે તો તે
તઅઝીમ �ત:કરણની પરહ�ઝગાર�નો નતીજો છે .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામથી �રવાયત વાર�દ છે ક
� લોકો અમારા ગમથી ગમગીન થાય છે તે લોકોનો હશ્
અમાર� સાથે થશે. એટલે લા�ઝમ છે ક� મો�હબ્બાને અહલ બૈત
એ વાતની કોિશશ કર� અને અહલે બૈતની �ુશીના પ્રસંગોમા
�ુશી �હ�ર કર� અને તેમના ગમના પ્રસંગોએ ગમગીન
�હ�ર કર� .
�ુશી અને ગમના ઇઝહાર માટ� �ુ દા �ુ દા દ� શોમાં
�ુ દા �ુ દા તર�કાઓ ઇખ્તેયાર કરવામાં આવે છ. આપણા
ચા�ુ જમાનામાં �ુશીનાં સંજોગોમાં રાત્રે વ�ુ પ્રમાણ
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રોશની કરવાનો �રવાજ છે . તેવી જ ર�તે ગમીના સંજોગોમાં
રાત્રે રોશનીઓ થોડ�ક િમિનટ �ુધી  �વી નાખવામાં આવે
તો તે �ુનાિસબ દ� ખાશે અને આ અમલની અસર જમાના પર
ધીર� ધીર� પણ સચોટ ર�તે થતી જશે એમાં શક નથી.
આવી ર�તે �ુશી અને ગમ મનાવવાથી કોમમાં
�ઝન્દાદ�લી અને બેદાર� પેદા થશ

, અને કૌમના બાળકો

તેમજ �ીઓ તથા �ુ�ષો , જવાનો, મોટા તથા નાના બધાય
મઝહબ તરફ રગબત કરશે અને તેમ થવાથી તેમની �જ�દગી
પર એ અમલની બ�ુ જ સાર� અને સંગીન અસર થશે.
� કૌમ પોતાની અઝીમ હસ્તીઓની યાદગાર
કાયમ કરવાનો �ુ સ્સો નથી ધરાવતી તે કૌમ ધીર� ધીર�
બરબાદ થાય છે , તેની ગયરત ધીમે ધીમે દફન થતી �ય
છે અને તેના �વનમાં મઝહબી આસાર બાક� રહ�તા નથી.
જો બાળકોના �ૂમળા મગજ ઉપર એહલે
અલ�ય્હસ્સલામ �વી હસ્તીઓના �વનના પરાક્ર

બૈત
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અસરની છાપ શ�આતથી જ નાખવામાં આવે તો
ઇન્શાઅલ્લાહ તે બાળકો ભિવષ્યમાં એક એવી કૌમ તર�
�હ�ર થશે ક� તેમના થક� દ�નની ઇઝઝત ને �રૂ મત વધવા
પામશે અને તેમની તર કક� અને �ુલદ
ં �ના �ુિનયાના � ૂણે
� ૂણામાં ડંકાઓ વાગશે. આવી ર�તે યાદગારો કાયમ કરવાથી
મઝહબનો બ�ુ જ આસાનીથી સચોટ ર�તે �ુિનયામાં પ્રચા
થતો રહ�શે અને એ પ્રચાર માટ� આખેરતમાં તેઓને ને
બદલો જ�ર મળશે.
અમો �ુબ
ં ઇમાં મો�હબ્બાને અહલ

બૈત

અલ�ય્હસ્સલામ તેમની �ુશહાલીના પ્રસંગોમાં રાતે બર
સાડા આઠ વાગે , પાંચ િમિનટ માટ� ઘરની તમામ બ�ીઓ
રોશન કર�એ છ�એ. અને અહલે

બૈત અલ�ય્હસ્સલ ની

ગમની રાતોમાં બરાબર સાડા આઠ વાગે ઘરની બધી
રોશનીઓ એક િમિનટ માટ� �ુ �વી નાખીએ છ�એ અને એ

િસરતે અઈમ્માહ- 1798

www.hajinaji.com

બંને મોકાઓમાં તેમના �વન પર મનન કરવાની કોિશશ
કર�એ છ�એ.
આજ પ્રમાણે અન્ય સ્થળોએ પણ આવી યાદ
કાયમ કરવામાં આવે અને તે પણ એવા વખતે ક� જયાર�
ઘરમાં બાળકો હાજર હોય ત્યાર� એની અસર થશે અને
અલ્લાહ પાક એ યાદગાર કાયમ કરવા માટ� �ુિનયા તેમજ
આખેરતમાં નેક બદલાઓ આપશે. ઇન્શાઅલ્લ.

*****
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ુ ાહ�
બીબી ઝયનબ સલા�લ્લ
અલય્હાના હાલ પર રડવાનો સવા
એમાં શક નથી ક� ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ખાનદાનની �ુસીબત પ
��ુઓ સારવાથી તેમની યાદગાર હંમશ
ે માટ� કાયમ થાય
છે . અને તેનો બદલો અલ્લાહ પાક પાસેથી અઝાદારોને જ�ર
મળે છે .
�રવાયતમાં વાર�દ છે ક� ખાનદાને ર�ુલ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ગમમાં
કરવી અને �ુશહાલીમાં �ુશી મનાવવી તેનો સવાબ એ છે ક�
મઝ�ુર અમલ કરનારાઓનો હશ્ર ખાનદાને ર�ુલ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની પિવત્ર હસ્તીઓ
કયામતાના �દવસે થશે. "તરા�લ મઝહબ” નામે �કતાબમાં
પાના ૪૬ પર �રવાયત છે �માં બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
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અલય્હાની �ુસીબતો પર રડવાનો સવાબ લખવામાં આવેલ
છે . એનો �ુલાસો એ છે ક� જયાર� બીબી ઝયનબ સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાની િવલાદત થઇ ત્યાર� ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લ
અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમ બીબી ફાતેમા સલા�ુલ્લા
અલય્હાના ઘર� આવ્યા અને બીબી ઝયનબને પોતાન
આગોશમાં લીધા અને પોતાના સીનાથી લગાવીને બ�ુ

જ

રડવા લાગ્ય, એટલા બધા રડ�ા ક� ��ુ ચેહરા પર વહ�વા
લાગ્ય,

જયાર� જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્

એ

રડવા�ું કારણ �ુછ�ુ,ં તો ર�ુલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્હ�
આલેહ� વસલ્ મે � � �ુસીબતો બીબી ઝયનબ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પર પડવાની હતી તે બયાન ક , અને
બીબી ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પણ એ સાંભળ�ને �
જ રડ�ા , ત્યાર પછ� િપતાને �ુછ�ું"� લોકો ઝયનબ પર
��ુઓ સારશે તેનો સવાબ �ું છે ? ક�ું "અય લખ્તે �ગર
અને અય �ુર� નઝર ! � કોઇપણ એની �ુસીબત પર રડશે
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યા રડાવશે તો તેને એ સવાબ હાસીલ થશે ક� � તેણીના બે
ભાઇઓ (ઇમામ હસન અને ઇમામ

�સ
ૈ )ની �ુસીબત પર
ુ ન

રડવાથી તેઓને મળતો હોય.
અલ્લાહ પાક અમો સૌને તવફ�ક આપે ક� અમો
આ �ુ�ગર્ બીબીના આસારોને ઝ�દા રાખવામાં આપણાથી
બનતા બધા જ પ્રયાસ કર. ઇન્શાઅલ્લાહ રોઝે હશ્ર ત
નેક અજ્ર યક�નન મળ.

ુ ાહ મહંમદ�ુસેન નજફ� સાહ�બન
શેખ આય�લ્લ
�કતાબ "બીબી ઝયનબ”માંથી સાભાર સંકલન

*****
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ુ વ્�ું ઘ, કહ� તે � ંુ ક�્ર ુ ?
એણે આપ્�ું સ, �ટા
તેગની સામે ધયાર્ એણે િપસર તે �ું ક�ુર?
બેટ�ઓ એની અર� થઇ દરબદર તે � ંુ ક�્ર ુ ?
એણે ખપાવ્�ું દ�ન કા� ઘર�ું ઘર તે �ું ક�ુર?
*****
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હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સ

15

નામ

હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સ

િપતા

હઝરત અલી ઇબ્ને અ�ુ તા�લબ

માતા

જનાબે ફાતેમા �બન્તે હ�ઝામ
(ક�લા�બયા ખાનદાન)

દાદા

હઝરત અ� ુ તા�લબ ઇબ્ને અબ્�ુ
ુ લીબ
��

દાદ�

બીબી ફાતેમા �બન્તે અસદ

નાના

હઝરત હ�ઝામ �બન ખા�લદ

િસરતે અઈમ્માહ- 1804

લકબ

www.hajinaji.com

આપના મશ�ુર લકબો (ઉપનામો)
ુ
અલમદાર, અલમબરદાર, બા�લ
�રુ ાદ, કમર� બની હાિશમ,
ુ
અફઝ�શ્શોહદ
, સય્ય�ુલ �રાસા,
ુ
રઈ�શ્શ�આ
, સકકાએ હરમ,
સકકાએ સક�ના.

�ુ િ�, યત

ુ ફઝલ.
અ�લ

જન્મ

મશ�ુર તાર�ખ ૪ શાબાન �હજર�
સન ૨૬ (ઈ.સ. ૬૪૫) અથવા ૭
રજબ. આ િસવાય અન્ય તાર�ખોની
�રવાયતો પણ છે � િવષે આગળ
લેખમાં જો�.ંુ
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ુ વ્વરા(અરબસ્તા)
મ�દના એ �ન

સ્થળ
શહાદત

૧૦ માહ� મોહરર ્મ �હજર� સન૬૧
(�ગ્રે� તાર�૧૨/૧૦/૬૮૦)

દફન

કરબલાએ મોઅલ્લા(ઈરાક)

સ્થળ
વય

૩૨ વષર્

ઔલાદ

(દ�કરા) ફઝલ, કાિસમ.
દ�કર� એક

*****
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હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સ
વારસ, વફાને વીરતાના હઝરતે અબ્બાસ છ
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલ�ું સ્થાન અને
માન શીઆ સંપ્રદાયમાં તદ્દન અનો�ું અને નીરા�. ઘણાને
ઇમામોના નામ પણ �ુરા નહ� આવડતા હોય પણ હઝરત
અબ્બાસના નામથી નાના મોટા બધાય વા�કફ હશ. ઘણા
ગામો એવા મળ� આવશે ક� �માં અલ્લાહ�ું ઘર(મ�સ્જ)
નહ� મળે પણ હઝરત અબ્બાસ�ું મકા , િમમ્બ, રોઝો ક�
ઇમામવાડો ન હોય એ�ું કોઇ નાનામાં ના�ું ગામ નહ� મળે
અને હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામનો અલમ �ુબ

,

પંજો િવ ગેર� તો વ્ય�ક્તગત ર�તે ઘરોમાં પણ મળ� આવ.
અને આપના આટલા માન પાન અસ્થાને ક�
નથી.

અયોગ્ય પણ
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ફક્ત કરબલાના એક પ્રસંગમાં જ આપે આપ
સીરત ચા�ર�ય ના એટએટલા પાસા ઉપસાવી બતાવ્યા ક�
�નાથી આપે નાના મોટા સૌના �દલો પર � ૂબ

જ અસર

કર�. તેમાંય �ુવાનોના �દલ પર તો ખાસ અસર કર�. કારણ
ક� આપ પોતે ૩૨ વષર્ના ભર�ુર યૌવનમાં હતા અને આપના
�તરમાં અનેક અરમાનો �ગડાઇ લેતા હતા , પરં � ુ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામના આદ�શ આગળ �ગત ઇચ્છાઓની ક
પરવા ન કર� અને સૌથી વ�ુ બહા�ૂ ર� , સબ્ર અને તાબેદાર
બતાવી.
આપના મોટા ભાગના આિશકો અને અક�દતમંદો
આપના િવષે કરબલાથી આગળ કાઇ �ણતા નથી અથવા
તો બ�ુ થો�ુક
ં જ �ણે છે . હક� કતમાં �વનના દર� ક ક્ષેત્ર
અને દર� ક �ુણમાં આપ એવા ચમકદાર મોતી હતા ક�
માઅ�ુમીન અલ�ય્હસ્સલામ િસવાય બી� કોઇમાંથી આપન
િમસાલ ન મળ� શક�. �મક� ઇલ્ , ઇબાદત, અખ્લા, �હ�ર�
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સ�દયર, વફા, વીરતા િવગેર�માં આ બાબતમાં મારા મ

ર�મ
ુ

િપતાશ્રી �ુરાબીની એકતાઅ યાદ આવે છે :
� ંુ વફા, સ�દયર્ને �ું એ ઇબાદતની અદ
બાપની કઇ વાતથી અબ્બાસને કહ�શો �ુદ ?
છો બ� ંુ કહ�તા, ન કહ�શો એક અલીના હમ શકલ,
ુ ૈર� તો વળ� કહ�શે �દ
ુ ા!
સાંભળ� �શે �સ
આવા અજોડ , અ�ુપમ જનાબે હઝરત અબ્બાસ
અલ�ય્હસ્સલામના આ�ુષ્યના અન્ય પાસાઓ પર પ
પાડતો એક લેખ �

’ફર� ઓબ્ઝરવર(�ગ્લી)ના માચર્

૯૬ના �કમાં પ્રગટ થયેલ એક લેખનો તર�ુમો અત્રે પ્
છે .

*****
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આપના જન્મ સાથે જોડાયેલી �ણીતી
બાબતો
� ર�તે હઝરત યહ્યા અલ�ય્હસ્સલામનો
જનાબે ઝક�રયા પયગમ્બર અલ�ય્હસ્સલામની ઇચ્છા
�ુઆના જવાબ �પે થયેલો (�ની િવગત �ુ રએ મર�યમની
શ�આતમાં છે ) અને � ર�તે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
જન્મ આપની માતા જનાબે ફાતેમા �બન્તે અસદની �ુઆન
જવાબ �પે થયેલો (�ુ ઓ મનાક�બે ઇબ્ને શહ�ર આશોબ
ભાગ. ૧) તે જ ર�તે હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વ આલેહ� વસલ્લમની �ુઆના જવાબ �પે પણ હત.
વજઅલ્લી િમલ્લ�ુન્ક �ુલ�ા સીરા (�ુરએ બની ઇસરાઇલ
૧૭, આ. ૮૦) "મને તાર� તરફથી (વારં વાર) મદદ કરનાર
શ�ક્ત અપર્ણ . તે

જ ર�તે હઝરત અબ્બાસ
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અલ�ય્હસ્સલામનો જન્મ હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ
ખાસ તમન્ ન તથા દોઆના જવાબમાં થયેલો. (� તમ ન્ ન
નીચેની ર�તે વ્કત થયેલી)
એકવાર હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે પોતાન
ભઇ અક�લ ક� � પોતે બહા�ુર હતા તેમજ બહા�ુરો તથા
તેમના ખાનદાનોનો સારો પ�રચય ધરાવતા હતા , તેમને ક�ું
ક� "ભાઇ અક�લ

! તમો કોઇ એવા બહા�ુર અને નામવર

ખાનદાનની એવી �ુણવાન કન્ય તલાશ કરો ક� �ની સાથે
�ુ ં શાદ� ક�ં તો તેનાથી એવો બહા�ુર �ુત્ર થાય ક�
કરબલામાં �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને કામ આ
ુ ન

, મદદ કર�

તથા મા�ં પ્રિતિનિધત્વ .
બે વસ્ �ુ યાદ રાખવાને પાત્ર. પહ�� ું તો એ ક�
મૌલાએ આ ફરમાઇશ જનાબે સય્યદા અલ�ય્હસ્સલામ
વફાતના બાદ વ્ કત કર� લી અને બી�ુ ં એ ક� આપે આ
ફરમાઇશ ઘરના ખાનગી �ુણે નહ� પણ મ�સ્જદના �હ�ર
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માહોલમાં જણાવેલી. આ�ું કારણ એ હ� ું ક� આપ એ ર�તે
લોકોને કરબલાના બનાવથી આગાહ અને તૈયાર કરવા
માગતા હતા. અને સૌને પોતપોતાની ર�તે િવચાર કરવા
અને અમલ કરવાનો પયગામ પહ�ચાડવા માગતા હતા.
પરં � ુ જનાબે અક�લ િસવાય કોઇએ પ્રેરણા લીધી ન.
જનાબે અક�લે િવચા�ુ� ક� �ુદ મૌલા �
જગતભરની �ુશ્ક�લો હલ કર� છે અને �ુિનયા આખીની
�ુરાદો �ુર� કર� છે તે પોતે જયાર� કોઇ તમ ન્ ન વ્ કત કર�
અને તે માટ� પ્રયત્ન કર� ત્યાર� એ નાનો �ુનો ક�
મહત્વનો હ��ુ કદ� ન હો. આથી તેમણે પોતે પણ એવી
ઇચ્છા રાખી ક� તેઓને એક એવો ફરઝંદ અલ્લાહ તઆલ
અતા કર� ક� � કરબલામાં

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામને કામ આવે અને મદદ ક. અલ્લાહ� એ
બંનેની આર� એ ર�તે �ુર� કર� ક� મૌલા અલી
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અલ�ય્હસ્સલામને ત્યાં હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સ
તથા જનાબે અક�લને ત્યાં જનાબે �ુ�સ્લમનો જન્મ .
મૌલા�ું ફરમાન થતાં જ જનાબે અક�લે શોધ કર�
અને એક અત્યંત બહા�ુર અને નામવર ખાનદાનની કન્યની
શોધ કર� લાવ્ય. �મ�ું નામ ફાતેમા �બન્તે હ�ઝામ હ�ુ. આ
કલાબીયા ખાનદાનની કન્ય હતી. �ના પરથી આપ ફાતેમા
કલા�બયાના નામે ઇિતહાસમાં મશ�રૂ થયા. આપ�ું
કલાબીયા ખાનદાન એટ�ું મશ�રૂ અને ઉમદા હ� ું ક� હાશમી
ખાનદાન પછ� બીજો નંબર એમનો આવતો. વળ�
ખાનદાન બહા�ૂ ર� અને વીરતા માટ� પ્ર

, આપ�ું

ધ્ હ�.ું આ

ખાનદાનમાં મોટા મોટા નામવર બહા�ુરો પાક�લા. તેમજ
પોતે પણ �ુશીલ અને ઉચ્ચ સંસ્કાર ધરાવતા �ૃ�હણી હત.
જનાબે અક�લે મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામન
આપના નામ�ું � ૂચન ક�ુ� , મૌલાએ તે મં �ુ ર ક�ુ.� આથી
આપે જનાબે ફાતેમાના િપતા હ�ઝામ �બન ખા�લદ પાસે મૌલા
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વતી માં� ુ નાખ્�ુ. હ�ઝામે ક�ું ક� �ુ ં માર� �ુત્ર(ફાતેમા)ને
� ૂછ� જો� તે ક�ુલ રાખે તો મને મં�ુર છે . આપે �દર જઇ
ફાતેમાને મૌલાની માંગણીની વાત કર�. જનાબે ફાતેમાએ
ક�ું એ�ું �ુશનસીબ કોણ હોય ક� �ને નબીએ કર�મ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમની દ�કર��ું
સંભાળવા મળે અને એમના સંતાનોની સેવાનાં સોનેર�
સદભાગ્ય સાંપડ ? આમ કહ� આપે �ુક્રનો સજદો અદા ક.
આખર� િનકાહ પણ થયા અને જનાબે ફાતેમા
મૌલાના ઘર� તશર�ફ લાવ્યા પણ આપ આવતા વ�ત ઘરની
ચોખટ પર બેસી ગયા અને તેને સલામ કર�. મૌલા અલી
અલ�ય્હસ્સલામે હસનૈન અલ�ય્હસ્સલામને ફરમાવ્�ું ક� ત
અમ્મી�ું સ્વાગત કરો અને સલામ ક. હસનૈન
અલ�ય્હસ્સલામ‘મા’ કહ�ને સલામ કર�.
જનાબે ફાતેમા તેમના કદમોમાં પડ� ગયાં અને
અરઝ કર� ક� "એ શાહઝાદાઓ અને એ ર� ૂલે �ુદા
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ફર

! મને

‘મા’ ન કહ�શો. �ુ ં મા થઇને નથી આવી પણ આપ સૌની એક
અદના કનીઝ અને દાસી બનીને આવી �ં. ઇિતહાસ સાક્ષી છ
ક� આ શબ્દો જનાબે ફાતેમાની �દલી લાગણીના પડઘા હત.
�ના પર એમણે આખી �જ�દગી અમલ કય�. એટ�ું

જ નહ�,

પોતાના સંતાનોને (ખાસ કર�ને હઝરત અબ્બાસન) પણ
એમણે એવી તાલીમ આપી ક� તેઓ

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલને કદ� ભાઇ ન કહ�તા , હંમશ
ે ા આકા (મા�લક)
કહ�ને જ બોલાવતા. છે ક મરણની છે લ્લી ઘડ�એ પણ હઝરત
ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના ખાસ આગ્રહ
ુ ન
ભાર� ૂવર્કની ફરમાઇશથી તેમની આમન્યા રાખવા માટ
પહ�લી અને છે લ્લી વખત એકવાર ભાઇ કહ�ને બોલાવ્યા અન
પછ� હંમશ
ે ને માટ� �ખો બંધ કર� દ�ધી.

*****
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હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ
િવલાદત
આખર� મૌલા �ુ�શ્કલ �ુશાની �ુરાદ પણ �ુર� થઇ
અને હઝરત અબ્બાસનો જન્મ થ. પરં � ુ આ �ુબારક
�દવસ �ો હતો એ િવષે

િવધ્વનો અને ઇિતહાસકારોમાં

ઇખ્તેલાફ(મતભેદ) છે . ક�ટલાકના મતે આપનો જન્મ૧૯
જમાદ�લ અવ્વ , ઘણા ૭ રજબ તથા ૧૮ રજબ લખે છે .
અને જવાહ��લ બયાનમાં મોહરર ્�ુલ ફવાએદના હવાલાથી
િવલાદતની તાર�ખ ૨૬ જમાદ�લ આખર છે . જયાર� ઇરાની
ઇિતહાસકારો અને લેખકોના મતે આપનો જન્મ૪

થી

શાબાનના રોજ થયેલો. (િનદાએ તર કક�ના �હ.સ. ૧૩૫૦ના
માહ� શાબાનના �કમાં પેજ ૨૨૭) આ બધી તાર�ખોમાં ચોથી
શાબાન સૌથી વ�ુ શ� અને આધાર�ુત જણાય છે . કારણ
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ક� (૧) ઇરાન સ�હત �ુિનયાના ઘણા ભાગોમાં આ તાર�ખ
મનાવવામાં આવે છે . (૨) કરબલા કાંડમાં ભાગ લેનાર મોટા
ભાગની હસ્તીઓ �મ ક� જનાબે કાિસ

, જનાબે અલી

અકબર, જનાબે અલીઅસગર, જનાબે સક�ના તેમજ �ુદ
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ અને જનાબે ઝયનબ
ુ ન
ઉમ્મે �ુલ્�ુ �ુધ્ધાની મશ�રૂ જન્મ તાર�ખો જોઇએ તો એ
આ�ચયર્ કારક ર�તે માહ� રજબના છેલ્લા અઠવાડ�યાથી લ
માહ� શાબાનની ૧૦ તાર�ખ �ુધીમાં જ આવે છે . તો હઝરત
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદતની તાર�ખ માટ�
�દવસોની વચ્ચેની જ �રવાયત મળતી હોય તો સ્વાભાિવ
ર�તે એ

જ માનવા�ું વ�ુ મન થાય. વળ� મશ�ર
ુ

ઓલમાઓની આધાર� ૂત શોધખોળ પણ આ

જ બાબત�ું

સમથર્ન કર� છ . �મક� હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ િવ
એક �ુબ આધાર� ૂત ને સંશોધનાત્મક

�કતાબ "�ઝ�લ

અબ્બા”ના કતાર મૌલાના સૈયદ નજ�ુલહસન સાહ�બે
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તેહક�કથી સા�બત ક�ુ� છે ક� આપની િવલાદત ચોથી
શાબાનના રોજ થયેલ છે . આ સંશોધનને મોટા ભાગના શીઆ
આલીમોએ માન્ય રાખ્�ું . �માં �ુખ્ય છે મ. સૈયદ
અલીહ�દર સાહ�બ (ઉ�ૂર -ઇસ્લા) , મો. સૈયદ આ�બદ�સ
ૈ
ુ ન
સાહ�બ (�ુસ્લીમ �રવ્�ુ �ગ્લીશ માિસકના મા� ત). તદ
ઉપરાંત શીઆ સંપ્રદાયના �ુખ્ય મથક એવા લખનૌ તે
અનેક જગ્યાએ  જ તાર�ખે આપની િવલાદત મનાવવામાં
આવે છે .
વળ� એક વસ્ �ુ નકક� અને સવર્ સંમત છે આપન
િવલાદત મદ�નામાં થઇ ક� એ વખતે �હ.સ. ૨૬ (ઇ. ૬૪૫)
હતી (અબ્સા�લ આઇન અને તન્ક�હલ મક) હઝરત
અલીને હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામની િવલાદત
ખબર મળ� ક� તરત જ આપે �ુક્રનો િસજદો ક.
(�રયા�લ �ુ દસ પેજ ૬૭)

*****
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ુ રાવતર્
એક ઇિતહાસ� ંુ �ન
મશ�રૂ છે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
જયાર� ખાનએ કાબામાં જન્મ થયો ત્યાર� ત્રણ �દવસ �
આપે �ખ ખોલી નહ� અને જયાર� હઝરત ર�ુલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વ

મે આપને હાથોમાં

લીધા ત્યાર� આપે �ખો ખોલી અને સૌ પ્રથમ � હઝ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસલ્લમના ચહ�રા �ુબાર
�ઝયારત કર�. એ જ ર�તે હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલા
પણ �યાં �ુધી હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ આવ્
ુ ન
નહ� અને આપને પોતાના હાથોમાં લીધા નહ� ત્યાં �ુધી
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામે પણ �ખો ખોલી નહ� અ
�વા હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે આપને પોતાન
ુ ન
હાથોમાં લીધા ક� તરત જ આપે �ખો ખોલી અને સૌ પ્રથ
આપના ચહ�રા �ુબારકની �ઝયારત કર�. આ પછ�

હઝરત
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ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે આપના જમણા કાનમાં અઝા
ુ ન
અને ડાબા કાનમાં એકામત કહ�.

*****
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હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ
ઉછે ર તથા તાઅલીમ
� બાળકની તાલીમ અને ઉછે રની શ�આત એ
ર�તની હોય ક� �ુદ

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન

�વી હસ્તી એમના કાનોમાં અઝાન અને એકામત કહ� ત્યા
પછ� આગળની તાઅલીમ અને ઉછે રની �ુણ્તા�ું �ું કહ
ર
��ુ ?
� ર�તે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની સં�ુણર્ તાલીમ અ
તરબીયત હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના હાથે અને િનગરાનીમાં થઈ 

જ ર�તે હઝરત

અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામની તાલીમ અને તરબીયત સં�ુ
ર�તે હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના �ુબારક હાથ
ુ ન
અને �તી દ� ખર� ખ નીચે થઈ. �મક� લખે છે ક� ઉપરના જ
(અઝાન-એકામત વાળા) પ્રસંગોમા

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
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અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના િપ
અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમ

હઝરત
હઝરત

અલી
અબ્બાસ

અલ�ય્હસ્સલામને હાથોમાં લઇ હાજર થાય . અને અરજ
કર� છે : "બાબા અગર આપ ઇ�ઝત આપો તો આપની પાસે
એક ચીજ માં� ુ
હવે જગત ભરના �ુ�શ્કલ �ુશા અને તે પણ એવા
ક� �ના દરવા�થી (ફ�રશ્તા �ુધ્ધા) કોઇ ખાલી હાથે પા�ં ન
�ય એની પાસે એમના જ લાડલા શેહઝાદા અને તે પણ
એવા ક� � જ ન્  તના જવાનોના સરદાર હોય તે આપની
પાસે કંઇક હાસીલ કરવા ઇ�ઝત માંગે

! મૌલાએ

કાએનાતની �ખમાં ઝળઝ�ળયાં આવી ગયાં. "બેટા �ું
તમાર� પણ માંગવા માટ� ઇ�ઝત લેવાની હોય

? માર� કઇ

ચીજ તમાર� નથી ? છતાં કહો, �ું માગવા ચાહો છો ?
ત્યાર� હઝરત ઈમામ
પોતાના હાથોમાં રહ�લા

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ન

હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલ
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ઉપરથી કપ�ું હટાવીને ક�ું "મારા આ નવ�ત ભાઇને મને
સ�પી દો મૌલાની �ખમાં ફર� કરબલાનો બનાવ તાજો થઇ
આવ્યો અને �ખોમાં અ�ુના �ુર ઉમટ�. આપે ફરમાવ્�ુ

,

બેટા આ�ું તો સ�ન જ તમારા માટ� થ�ું છે . અને મ� ખાસ
તમારા માટ� જ મારા પરવર�દગાર પાસેથી માંગીને લીધેલ
છે . આજથી આ બાળક આપ�ું થઇ ગ�ુ.ં શ�આતથી જ
આપને

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે તાલ
ુ ન

તરબીયત, અ�ુભવ િવગેર� આપવા�ું શ� ક�ુ.�

*****

,
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આપના �વનને ત્રણ કકામાં
વહ�ચી શકાય
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સ એ હસ્તી હતા
�ને ત્રણ મા�ુમોની છત્રછાયા નીચે તાલીમ અને તરબ
પ્રાપ્ત. આપ ૧૪ વષર્ના થયા ત્યાં �ુધી મૌલા
કાએનાત હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની િનગરાની નીચ
મોટા થયા અને ત્યાર પછ�ના૧૦ વષર્ હઝરત ઈમામ હસન
અલ�ય્હસ્સલામના હાથ નીચે ઉછેર પામ્યા અને �વન
છે લ્લા૮-૯ વષર્ હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
સાથે દર� ક પ્રસંગે તેમના �ુવ્વતે બ(હાથોની તાકાત)
બની રહ્. આપના બાળપણ

,

�કશોર અવસ્થા અને

જવાનીના ક�ટલાક પ્રસંગો આ �ુજબ .

*****
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હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ
માઅર� ફત
એક વખત સાવ નાની વયમાં આપ આપના
િપતા હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના ખોળામાં બેઠા હત
અને આપ તેમને સાદ� ગણતર� શીખવાડ� રહ્યા હ. આપે
ક�ુ,ં "કહો બેટા એક તો હઝરત અબ્બાસે તરત ક�ું"એક
પછ� આપે ફરમાવ્�ું"કહો બેટા બે તો હઝરત
અબ્બાસ કંઇ ન બોલ્. ફર� મૌલાએ ફરમાવ્�ુ , કહો બેટા બે.
તો પણ હઝરત અબ્બાસ કંઇ ન બોલ્. આથી ફર� એક વાર
મૌલાએ ફરમાવ્�ુ: "બેટા બે કહો, ક�મ નથી કહ�તા ?
આના જવાબમાં હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલા
નમ્રતાથી અરજ કર� ક"બાબા � �ભથી એક વાર એક ક�ું
એ જ �ભે હવે બે ક�મ ક�ુ ં

? આટલી નાની વયમાં પણ
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આપની માઅર� ફત સમજદાર� િવ ગેર� ક�વા હતા તેનો આ
ઉ�મ દાખલો છે . અને આ આપના એકવચની પણાનો
બોલતો �ુરાવો છે . એનો મતલબ એમ થયો ક� � �ભે
એકવાર એક વાત કર� તેને હવે ફ�રવી ક�મ ના�ું

? અને

બીજો અથર્ એ થાય ક� � �ભે અને �દલે અલ્લાહને એ
માન્યો અને જણાવ્યો જ �ભ અને �દલથી હવે બે તો ક�મ
કહ�વાય ?
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હઝરત અબ્બાસ અને કકાઇ
એક બીજો પ્રસંગ પણ એવો છે � કરબલાન
પ્રસંગની આગાહ� આપે . લખે છે ક� એક વાર હઝરત
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ પોતાના અ�ુક અસ્હ(સાથીઓ)
સાથે મ�સ્જદ� �ૂફામાં બેઠા હત. �માં

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ પણ ત્ય મૌ�ૂદ હતા. એ વખતે હઝરત
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામની ઉમર ઘણી નાની . એવામાં
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને તરસ લાગી અન
ુ ન
તેમણે પાણી પીવાની ઈચ્છા વ
પરથી જણાય છે ક�

કત કર� (૨-૩ ર�વાયતો

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ�ુ
ુ ન

શાર��રક બંધારણ કંઇક એ�ું હ� ું ક� એમને તરસ જલ્દ�
લાગતી યા ઘણી લાગતી. કરબલામાં બધાની પ્યાસને યાદ
કર�એ છ�એ ત્યાર� હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન
આ પ્યાસની િવિશષ્ટતાને પણ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવા �
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છે . શાયદ એ પણ કારણ હોય ક� આપે મોિમનોને
(શીયાઓને) પાણી પીતી વખતે પોતાની પ્યાસને યાદ
કરવાની વસીયત કર� હશે !
આથી મૌલાએ કમ્બરને પાણી લાવવાનો �ુકમ
કય�. પરં � ુ હ� કમ્બર ઉઠ� એ પહ�લાં તો

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ ની પાસે બેઠ�લા નાનાભાઇ જનાબે અબ્બાસ તર
ુ ન

જ

ઉભા થઇ ગયા અને જલ્દ�થી પાણીનો �ુજો યા મટક� ભર�
પોતાના માથા ઉપર �ુક� , તેને બે હાથે પકડ�ને ઉતાવળ�
ચાલે આવવા લાગ્ય. દ્રશ્ય એ�ું હ�ું ક� જનાબે અબ્બા
માથા ઉપર પાણી�ું � ઠામ હ� ું તેમાંથી પાણી છલકાઇને
તેમના કપડાં શર�ર બધાને પલાળ� ું હ�.ું
આ આ�ું દ્રશ્ય હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ
ભર જોઇ રહ્યા અને પછ� ત

જ એમની �ખોમાંથી

��ુઓ વહ�વા લાગ્ય. અસ્હાબોએ �ૂછ�ું"મૌલા

! બે
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ભાઇઓની મોહબ્બત�ું આ દ્રષ્ય તો ઘ�ું �દયગમ. આમ
રોવા�ું �ું કારણ છે .
મૌલાએ ફરમાવ્�ુ, માર� �ખો � જોઇ રહ� છે એ
તમે પણ જોતા હોત તો તમે હ�યા ફાટ �દન કરત.
અસ્હાબોએ �ુછ�ું"મૌલા ! એ�ું તે �ું છે ?
ત્યાર� મૌલાએ જવાબ આપ્યો ક� આ� તો અબ્બા
કપડાં અને શર�ર ફ કત પાણીથી જ પલાળ્યા છ. પણ એક
�દવસે કરબલામાં જયાર� આ જ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ અન
ુ ન
તેમના બચ્ચાંઓ૩ �દવસના �ુખ્યા તરસ્યા હ

, ત્યાર�

તેમના માટ� પાણી લાવતા હશે. પણ એ વખતે એ�ું શર�ર
અને કપડાં પાણીથી નહ� , એના પોતાના � ૂનથી રં ગાઇ જશે.
આ પ્રસંગ ઉપરથી કરબલાના બનાવની આગાહ� ઉપરાં
હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામને જનાબે અબ્બ
ુ ન

ક�ટલા ચાહતા અને એમની નાનામાં નાની �ખદમત કરવા

માટ� પણ ક�વા ખડ� પગે તૈયાર રહ�તા એનો દાખલો મળે છે .

*****
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એક પ્રસંગ આપની બહા�ુર� અન
�ંફ�શાનીનો પણ જોઇ લઇએ.
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ જંગે િસફફ�ન
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામ અને મોઆિવય
વચ્ચે �.સ. ૩૭માં એક મોટ� લડાઇ થયેલી � ઘણા
મહ�નાઓ �ુધી ચાલેલી અને બંને પક્ષે હ�રોની �ુવાર
થયેલી. લખે છે ક� એ વખતે હઝરત અબ્બાસની ઉમર  કત
૧૧ વષર્ની હત. આમ છતાં આપ�ું કદ એ વખતે એટ�ું
�ુલદ
ં , પડછંદ હ� ું ક� �ુખ્ત જવાન લાગત. (મ

કતલે

અવા�લમ અબસા�લ આઇન અને તોહફએ �સ
ૈ ીયાહ) આ
ુ ન
સમય �ુધીમાં આપે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના એ
બી� બહા�ુર બેટા મોહમ્મદ� હનફ

યા પાસેથી જગની
ં
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કળાઓ અને શ�ોના ઉપયોગની તાલીમ લીધેલી , કારણ ક�
મોહમ્મદ� હનફ�યા આ બાબતના િનષ્ણાંત ગણા.
જગે
ં િસફફ�નમાં આપને આપની આ કલાના
જોહર દ� ખાડવાનો ઉ�મ મોકો મળે લો. એમાંનો એક અત્યંત
રસ� ૂણર્ અને નેત્ર દ�પક પ્રસંગ લખતાં અલ્લામા મ
બાકર ખ્વારઝમી નીચે �ુજબ જણાવે છ.
મોઆિવયા એ પોતાની સેનામાં શ્રેષ્ઠ પહ�લવ ,
બહા�ુરો અને િનશાનબાજોને ભરતી કર� લા. એક �દવસ એક
પડછંદ �ુ�ષ ઘોડા પર બેસલ
ે ો �ના ચહ�રા પર નકાબ
નાખેલો હતો તે હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામની સેનામાંથ
બહાર આવ્યો અને �ુશ્મનની સેનામાંથી કોઇ બહા�ુરન
પોતાની સામે લડવા માટ� ક�ુ.ં
હવે ઉપર ક�ું તેમ મોઆિવયાની સેનામાં ઘણા
પ્રખ્યાત પહ�લવાનો . એમાંથી ઇબ્ને શાઅસા નામનો
સૌથી વ�ુ બળવાન અને કદાવર પહ�લવાન � િસર�યાનો
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હતો અને ઘણો નામવર હતો તેને આ �ુ વાનના �ુકાબલે
જવા�ું કહ�વામાં આવ્�ુ. તેણે અહંકારમાં નાક�ું ટ� ર�ું ચડાવી
જણાવ્�ું ક� મારા૭ બહા�ુર �ુત્રો છે એમાંથી કોઇ એક પ
આ જવાનને પછાડ� નાખવા માટ� કાફ� છે આમ કહ� તેણે
પોતાના એક �ુત્રને આ જવાનની સામે લડવા જવા �ુક
કય�.
પરં � ુ પેલા �ુ વાને તરત જ પહ�લવાનના �દકરા�ું
કામ તમામ કર� નાખ્�ુ. આથી પહ�લવાને તેના બી� �ુત્રન
મોકલ્યો તેના પણ 

જ હાલ થયા. એમ કરતા થોડ� જ

વારમાં તેના સાતેય �દકરાઓ એની અસલ જગ્યાએ પહ�ચી
ગયા. હવે ઇબ્ને શાઅસાની �ખે �ધારા ફર� વળ્યાં અન
�ખોમાં � ૂન ઉતર� આવ્�ું અને િવફર�લા વાઘની �મ �ુંકાર
કરતો તે પણ જવાન સામે મેદાને જગમાં
ં
ઉતર� આવ્ય. અને
થોડ� વારમાં એના પણ એ જ હાલ થયા.
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જયાર� મહા મોટા નામી પહ�લવાનોના એક
જવાનના હાથે આવા હાલ જોયા ત્યાર� લશ્કરમાં

ન્ ન ટો

વ્યાપી ગય. હવે કોઇ પહ�લવાન એકલો તેની સામે જવાની
�હ�મત ન કરતો. લોકોમાં ચચાર ્ અને ચણભણાટ થવા લાગ્ય
ક� "આ તો હઝરત અલી ઇબ્ને અ�ુતા�લબ અલ�ય્હસ્સલા
છે . તેથી મોઆિવયાના મનમાં પણ ડર પેઠો. તેણે ક�ું "જોઇ
�ું રહ્યા  ? દર� ક જગ્યાએથી બધા એક સામટો હલ્લો ક.
આથી તેઓમાં થોડ� �હ�મત આવી અને ચાર�
બા�ુ થી બધાએ એક સામટો હલ્લો શ� કર� દ�ધ. પણ
જવાન ��ું નામ ! ભાગવા�ું ક� પીછે હઠ તો �ું એનો એક�
પગ પણ એની જગ્યાએથી હલે નહ. �ણે સી�ું પાયેલી
દ�વાલ! "ક અન્  �મ
ુ �ુન્ય�ુમ મર� ૂસ” ! અને ત્યાં ઊભા
ઊભા એવો સપાટો બોલાવ્યો ક� માથાઓનો �ણે વરસાદ
વરસવા લાગ્ય. લોકો � ઝડપથી ધસ્યા હતા એના કરતાં
બેવડ� ઝડપે અલઅમાન અલઅમાનની અવા

જ આપતા
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પાછા ભાગવા લાગ્યા અને શોર ઉઠ�ો ક�"હાઝા અ�લ િયબ્ને
અબી તા�લબ અલ�ય્હસ્સલ ” આ તો હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામ જ .
બરાબર એ

જ વખતે એક જગ્યાએથી હઝરત

અલી અલ�ય્હસ્સલામ આ જવાન પાસે આવીને તેની પી
થાબડ� એહસન્. (શાબાશ)ની

અવાજ આપી. આથી લોકો

ઓર �ુઝ
ં વણમાં પડ�ા ક� જો હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલા
આ હોય તો પછ� એ વ્ય�ક્ત ક

છે ? અને મૌલા પણ

તેમની �ુઝ
ં વણ સમ� ગયા અને એનો ઉપાય કરવા
જવાનના ચહ�રા પરથી નકાબ હટાવી ફરમાવ્�ું ક�"હાઝા
કમર� બની હાિશમ

”

! યાને ક� આ હઝરત અલી

અલ�ય્હસ્સલામ નહ� પણ બની હાિશમના ચાંદ હઝર
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ.
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આ આખા પ્રસંગને મારા મર�ૂમ વા�લદ સાહ�બ
એક જ શેરમાં ઠ�ઠ તળપદ� �ુજરાતી ભાષામાં આ ર�તે ર�ૂ
કરવા કોિશશ કર� છે .
તાતી તલવારો બધી આ ક�મ ચાંચી થઇ ગઇ ?
કોણ મયદાને પડ� ં ુ �માં અલીનો ભાસ છે .
ચં� ઝળહળતો �ુસૈની આભનો અબ્બાસ છ !

*****
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હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામન
શહાદત વખતે
ઘણો મશ્�ૂર પ્રસંગ છે અને ઝા�કરો મસાએબમ
એનો � ૂબ ઉપયોગ કર� છે અને એમાં પણ કરબલાના
વાક�આની ભિવષ્યવાણી તથા ભર�ુર મસાએબ છ. �હ.સ.
૪૦માં માહ� �ુબારકની ૨૧મી તાર�ખે જયાર� આપ ઇબ્ને
�ુલ્�મની તલવારના વારને કારણે શહાદતના �બસ્તર પ
હતા ત્યાર� આપ પોતાના તમામ �ુ�ુંબીજનો તથા સંતાનોથી
િવદાય લઇ રહ્યા હતા ત્યાર� આપે હઝરત અબ્
અલ�ય્હસ્સલામ િસવાય પોતાના બધા �ુત્રોના

હઝરત

ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામના હાથમાં સ�પ્યા ત્યાર� હ
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામની માતા જનાબે ઉમ્�ુલ બ
(ફાતેમા ક�લા�બયા)એ રડ� અરજ કર� ક� આપે મારા
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અબ્બાસને ક�મ  ઝરત ઈમામ હસન અલ�ય્હસ્સલામને
સ�પ્ય ? �ું એનાથી કોઇ � ૂલ થઇ છે ?
મૌલાએ એમને સાંત્વન આપ્�ું અને હઝર
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામને નઝદ�ક બોલાવી તેમનો હ
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામના હાથમાં આપ
ુ ન
ફરમાવ્�ું"બેટા ! આ બાળકને તમે માર� પાસેથી બચપણથી
જ માંગી લીધેલ છે અને મ� પણ ખાસ તમારા માટ� જ
અલ્લાહ પાસેથી માંગેલ છ. તો આ� હવે ફર�થી (સ�ાવાર
ર�તે) તમોને સ��ુ �ં અને પછ� આપે હઝરત અબ્બાસ
અલ�ય્હસ્સલામને ફરમાવ્�ું ક� કરબલામાં જય

હઝરત

ઈમામ �સ
ૈ પર �ુસીબતનો વખત આવે તો તમે મારા
ુ ન
વતી એની મદદ કરજો અને �ન �ુરબાન કરજો. આમ
કહ�તાં જ આપની નજર સમક્ષ કરબલાનો સમગ્ર પ્રસં
આવ્યો અને આપ રડવા લાગ્. અને આ મંઝર જોઈને
આથી બધા જ રડવા લાગ્ય. (�રયા�લ �ુદસ �ુલાસ� ુલ
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મસાએબ અને ફઝાએ�ુ શ્શોહદ) હઝરત અબ્બાસ
અલ�ય્હસ્સલામે આ આજ્ઞા�ું પાલન ક�વી ર�તે ક�ુ� તે આ
ઇ.અ. છે લ્લે જોઇ�ુ.

*****
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આપની શાદ� અને સંતાનો
�મ આપણે જો�ું ક� અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ
તમામ જવાબદાર� બચપણથી જ

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામે સ્વીકાર�લી તો એમાં શાદ� પણ આવી
છે . આપની માતા જનાબે ઉમ્�ુલ બનીને

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ ને માટ� દર�ક �ટ આપે , બલ્ક� આપે
ુ ન
પોતે િવનંતી કર� ક�

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલા
ુ ન

સૌથી યોગ્ય સ્થ જનાબે અબ્બાસની શાદ� કરાવી દ. આથી
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે હઝરત ર�ૂલે�ુદા ત
ુ ન
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામના ખાસ સહાબી તથા મશ�ૂ
�ુફ�સ્સર ઇબ્ને અબ્બાસના �ુત્ર ઓબૈ�ુલ્લાહની �ુત્રી
સાથે િનકાહ કરાવી આપ્ય. ક�ટલાક ઇિતહાસકારોના મતે
�ુબાબા કરબલામાં હાજર હતા , એટ�ું જ નહ� આપના �ુત્
મોહમ્મદ પણ હતા � શહ�દ થયેલ.
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હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામને ક�ટલા સંતા
હતા એ બાબતે ઇિતહાસકારોના મત �ુ દા �ુ દા છે .

(૧)

ુ વાર�ખના કતાર લખે છે ક� �ુબાબા દ્વારા હઝર
નાસે��
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામને બે �ુત્ર થયા જનાબે(ક�

�ના નામથી આપ અ�ુલ ફઝલની �ુ

િન્  યતથી મશ�રૂ

થયા) અને ઓબે�ુલ્લાહ (૨) અલ મઆ�રફના કતાર ના મત
�ુજબ હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામન કત એક જ �ુત્
હતો. (૩) મૌલવી ઔલાદ હ�દર ફૌક �બલ �ગરામી તેમની
�કતાબ �ઝબ્હ� અઝીમમાં જણાવે છે ક� હઝરત અબ્બાસને બે
�ુત્ર જનાબે ફઝલ અને ઔબે�ુલ્લાહ અને એક �ુત્રી
જયાર� (૪) મૌલાના સૈય્ય નજ�ુલ હસન તેમની મશ્�ૂરો
માઅ�ફ �કતાબ �ઝ�લ અબ્બાસમાં લખે છે ક� એક સા�બત
થયેલ વાત છે ક� હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામનો
�ુત્ર મદ�નામાં હ. જયાર� બી� બે �ુત્રો કરબલામાં હત
અને શહાદત પામેલા.

*****
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આપ� ંુ ઇલ્, ફઝલ, તકવા વગે ર�
હઝરત અબ્બાસને આમ લોકો એક બહા�ુ

,

બાવફા અને અલમદાર તર�ક� વ�ુ ઓળખે છે . અને આપના
�વનના અન્ય પાસાઓ �મક� ઇલ
િવગેર�થી િવશેષ વાક�ફ નથી. પરં � ુ હક�

, ઇબાદત, તકવા
કતમાં હઝરત

અબ્બાસ એ હસ્તી હતા ક� જન્મથી લઇ �વનના આખ
�ાસ �ુધી દર� ક સાર� બાબતમાં સારા કાય�માં આપ � ૂબ જ
આગળ હતા.
આપણે આગળ જો�ું ક� આપની શ�આતની
તાલીમ, તરબીયત મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામ અન હઝરત
ઈમામ હસનૈન અલ�ય્હસ્સલામ �વી માઅ�ુમ અને અજો
હસ્તીઓ દ્વારા કરવામાં . �ુધ્કલા અને શ�િવદ્યા �વ
બાબતોની તાલીમ આપને જનાબે મોહમ્મદ� હનફ�યાએ
આપી. આપ વ્યવહાર ને આપસી મોઆમેલાતમાં �ુસ્ત પણ
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ઇસ્લામી આદ�શો અને તાઅલીમાત�ું પાલન કરતા અને
કોઇની ઝરાર ્ બરાબર પણ હક તલફ� ન થાય એનો ખ્યા
રાખતા. (અને આ જ તકવાનો � ૂળ મ કસદ છે ) આપ�ું �ુ� ં
�વન �ુરઆની આદ� શો અને હદ�સના ફરમાનો અ�ુસાર
આપે વીતાવ્�ુ. આપના બોલવા ચાલવાથી પણ કોઇ�ું જરાય
�દલ ન �ુભા ય એનો બરાબર ખ્યાલ રાખત. આપના
િવચારવાણી અને વતર્ન(અમલ)માં હંમશ
ે ાએ
જોવા મળતી , યાને � િવચારતા તે

ક �ુ ત્રત

જ બોલતા અને �

બોલતા તે જ આપનો અમલ રહ�તો. (એક�માં િવરોધાભાસ
જોવા ન મળતો) અને આ જ તો મૌલાએ કાએનાતની હદ�સ
�ુજબ ઇમાન છે .
અલ્લામા મામકાનીના જણાવ્યા �ુજબ હઝર
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલ"ઇલ્મે �ર� ”ના �ુબ �ણકાર
િવધ્વા હતા. ઇલ્મે �ર�લ એ�ું

શા� છે ક� �ના વડ�

કોઇપણ હદ�સ ક� , �રવાયત ક�ટલી સાચી ક� આધાર� ૂત છે તે
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પારખી શકાય. એટ�ું

જ નહ� આપ ઇલ્મે �ફકહ યાને

ઇસ્લામી કા�ૂ , મસઅલા, મસાએલની બાર�ક�ઓના પણ
સારા �ણકાર હતા. અને

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામના તો એટલા આિશક અને ફરમાંબરદાર હત
ક� આપનો પડ�ો બોલ

�લતા. એટ�ું જ નહ� આપ બોલ

પડ�ા પહ�લાં અમલ કરતા યાને ઇશારામાં સમ� જતા.

*****
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� ંુ હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલ
ુ હતા ?
માઅ�મ
માઅ�ુમની વ્યાખ્યા એવી છે ક� જન્મથી
મરણ �ુધી �ણીને ક� � ૂલમાં કોઇ �ુનાહ ન કર� તે માઅ�ુમ
છે અને આ વસ્ �ુ આમ ઇન્સાન માટ� શ� ન. "ઝાલેક
ફઝ�ુલ્લાહ� �ુઅતીહ� મંય્યશ ” આ તો અલ્લાહની એક
બક્ષીશ છે �ને ચાહ� તેને અપર્ણ કર� અને ખાસ કર�
પોતાના ખાસ બંદાઓ અને હોદ્ દેદા , નબી, ઇમામ વગેર�ને
આપે છે .
શીયા પંથની એક મોટામાં મોટ� િવિશષ્ટતા એ છે
ક� તે દર� કની મયાર ્દાને માને છ . કોઇને હદથી વધાર� નથી
દ� તા ક� કોઇની ગમે તેટલી મહાન શ્રેષ્ઠતા ખર�ખર હોય
સ્વીકારવાથી ખચકાતા નથ. તે

જ ર�તે કોઇ ગમે તેટલી

મહાન હસ્તી હોય પણ એ�ું કોઇ પગ�ું ક� કાયર્ ખો� , ખરાબ
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ક� હકથી હટ�ને હોય તો એની ટ�કા, િવરોધ ક� બરાઅત (�ૂ ર�)
અખત્યાર કરતાં ડરતા નથ.
એ �ુજબ હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સ
જનાબે અલી અકબર અલ�ય્હસ્સલ
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ અને મા� ૂમએ �ુમ

, જનાબે

,

ઝયનબ

િવગેર� ઇસ્લામની

એવી અજોડ અને ઉ�મ હસ્તીઓ છે ક� �નો કોઇ જોટો તો ન
જડ� પણ એમના �વનમાં � ૂલ ક� �ુનાહ શો

ધ્ય ના જડ�.

એટલે શા�બ્દક વ્યાખ્યામાં તો માઅ�ુમ ગણી શ.
શીયાઓને તેમની સાથે મોહબ્બત અને અક�દત પણ અજોડ
છે . આમ છતાં આ લોકો અલ્લાહના કોઇ હોદ્દા પર નહ.
એમને શરઇ અક�દતમાં માઅ�ુમ ગણવા ગણાવવાની કોઇ
�હ�મત કર� ું નથી. હા , એને માટ� બીજો શબ્દ છે અને તે
"મહ��ઝ પણ મા� ૂમ
નથી.

૧૪ એટલે ચૌદ બસ પંદરમો કોઇ
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આમ છતાં અ�ુક સા�બતીઓના આધાર� ક�ટલાક
લોકોએ હઝરત અબ્બાસને લગભગ માઅ�ૂમ �ુધી કહ�વાની
કોિશષ કર� છે . પણ અલબ� એ માટ� માઅ�ુમ
અલ�ય્હસ્સલામના કલામના હવાલા સાથે �મક� અલ્લા
મજ�લસી અ. ર. અને મોહમ્મદ બાકર �ુરાસાની જણાવે છે ક�
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામની શહાદત ઉ
ઈમામ

હઝરત

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામે � વા� ફરમાવ્�ું
ુ ન

"અ�્આન ઇન કસરર ઝહર� યાને આ ઘડ�એ માર� કમર
� ુટ� ગઇ અને ઇલાજનો રસ્તો બંધ થઇ ગય. એ

હઝરત

ઈમામ �સ
ૈ ના કલામ છે � હઝરત અબ્બાસ પર અલબ�
ુ ન
ઝાહ�ર� ર�તે ક�ટલો આધાર અને િવ�ાસ હતો તે જણાવે છે .
અને એ કલામ હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ
ઇસ્મતની એ �ચાઇઓ ઉપર પહ�ચાડ� છે ક� �યાં માઅ�ુમ
અને ગૈર માઅ�ુમ વચ્ચે તફાવત કરવો �ુશ્ક�લ બનાવે .
અને એ જ ર�તે અલ્લામા દરબંદ� કહ� છે ક� માઅ�ુમો દ્વા
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રચાયેલી ક�ટલીક �ઝયારતોમાં હઝરત અબ્બાસ િવષે એવા
કલામ મળે છે ક� આપણને લાગે ક�

હઝરત

અબ્બાસ

અલ�ય્હસ્સલામ કત માઅ�ુમ હતા એટ�ું જ નહ� પણ
આપને ઇલાહ� ઇલ્મ પણ હ�ુ.
(ઇસ્ર
�શ્શહાદહ પે-૩૭૦)
પરં � ુ ઉપર જણાવ્�ું તેમ બાક�ના મોટા ભાગના
તમામ િવધ્વાન, લેખકો િવગેર� એ મતના છે ક� હઝરત
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામની ઇસ(પિવત્ર) માઅ�ુમોના
દરજ્� અને પ્રમાણની ન હતી પ

કત એટ�ું ક� આપ

�ુનાહોથી ર�ક્ષત યાને મેહ�ઝ હતા અને માઅ�ૂિમયતન
લગભગ ન�ક હતા.
ુ હસન સાહ�બ �ઝ�લ
(મૌલાના સૈય્યદનજ�લ
અબ્બાસમા)

*****
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આપની હઝરત ઈમામ �સ
ુ ૈન
અલ�ય્હસ્સલામ પ્રત્યે વફ
અલ્લાહ પાસે હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ
ખાસ � હ�� ુ માટ� મૌલા અલી અલ�ય્હસ્સલામે માગી લીધેલ
તે હ�� ુ (યાને હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામનો સા
ુ ન
અને મદદ માટ� ) આપે ક�વી � ૂબી અને િનષ્ઠાથી �ુરો પાડ�ો
ક� એનો ઇિતહાસમાં દાખલો મળવો �ુશ્ક�લ છ. સૌથી
ન�ધપાત્ર તો એ વસ્�ુ છે ક� � બાબત માટ� આપ જગમશ�
હતા �ના અવ્વલથી આખર �ુધી ચચાર્ હતી એ વસ્�ુને
હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ હંમેશા શરતો અન
ુ ન
બંધનોમાં જ જકડતા રહ્યા અને એના પ્રગટ કરવાનો
મૌકો હઝરત અબ્બાસને મળ્યો ન. યાને ક� આપની વીરતા
અને બહા�ૂ ર�એ આ બંધનોને આપે સ્વેચ્છાએ એક અક
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બોલ્યા વગર સ્વીકાયાર્ અને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ
ઇતાઅતનો અજોડ અને અ�ુપમ દાખલો �ુરો પાડ�ો.
હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલેહ� વસ
િવગેર� ની હદ�સ �ુજબ તો એ જ સાચી બહા�ુર� છે .
૨૮ રજબ �હ.સ. ૬૦ અને મંગળવારથી બલ્ક� એ
પહ�લથ
ે ી જ આપ

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામન
ુ ન

સાથે પડછાયાની �મ સાથે રહ્. આપને બહા�ૂ ર�
બતાવવાના ઘણા મૌકા મળ્ય , પરં � ુ ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
દર� ક વખતે આપની બહા�ૂ ર�ને બંધનોની બેડ�ઓ પહ�રાવતા
ગયા. અને હઝરત અબ્બાસ સર �કાવીને સ્વીકારતા રહ.
આ પ્રસંગોની �ૂંક� યાદ� આ �ુજબ છ:
(૧) મદ�નામાં મરવાને દરબારમાં

ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામને બોલાવી બયઅત કરવા ક�ું તે પ્.
(૨) મકકામાં હા�ઓના વેશમાં ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામના કત્લ�ું કાવ.
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(૩) �ુફાના રસ્તામાં �ુરનો �ુકાબલો અને
બેઅદબી
(૪) કરબલાના રસ્તે જતાં રસ્તામા

જનાબે

�ુ�સ્લમના કત્લની ખબર મળ. ( જનાબે �ુ�સ્લ , હઝરત
અબ્બાસ.ના સગા બનેવી હતા.)
(૫) કરબલામાં �રાતના કાંઠ�થી �ર
ુ � ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામના ખયમા હટાવવા િવષે કહ��. કરબલામાં તો
ઉપરા ઉપર અનેક પ્રસંગો આવ. �મક� પાણી પર પહ�રા
બેસાડવાથી લઇ શબે આ� ૂરના ર�તસર કરાયે� ું આક્રમ
અને રોઝે આ� ૂર તો ર�તસરની જગ
ં

જ છે ડાઇ ગઇ અને

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ ના ઉ�મો�મ અસ્હાબ

,

અઝીઝો

િવગેર� શહ�દ થવા લાગ્ય. હ ઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલ
જયાર� પણ જગની
ં
ર� માંગતા તો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલ
એમ કહ� અટકાવી દ� તા ક� તમે તો મારા લશ્કરના સરદાર
અને અલમદાર છો.
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હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામ
ુ ન

હઝરત અબ્બાસને તેમની �ૂ�અત અને(બહા�ુર�)
તલવારના જોહર બતાવવાનો એક પણ અવસર આપ્યો નહ�
અને હંમેશા આ બહા�ૂ ર�ને તાબેદાર�ની બેડ�ઓમાં બાંધી
રાખી અને હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામે એક પણ હ
બોલ્યા વગર ક� જરાય નારાજ થયા વગર એ ક�ૂલ ક�ુ.
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામની બહા�ુર�
�ુશ્મન ફૌજમાં પણ ડંકો વાગતો હત. �ુશ્મનો આપના
નામથી થરથર કાંપતા હતા અને એટલા માટ� તો આપને
હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ અલ�ય્હસ્સલામનો સાથ છોડ� દ
ુ ન

યઝીદ (લઅન.)ના લશ્કરમાં લાવવાના અનેક પ્રયત્નો.
�મક� લખે છે ક� ૯મી મોહરર ્મની રાત્રે શીમ્ર મલઊન
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ તથા તેમના ત્રણ
(અબ્�ુલ્લ, �અફર અને ઉસ્મા)ને યઝીદ (લઅન.)ની
ફૌજમાં જોડાઇ �ય તો રક્ષણ તથા સરદાર�ની લાલ
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આપી, ત્યાર�  ઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ �ુસ્સે
ગયા અને ફરમાવ્�ું"તારા હાથ ભાંગે , �ુદા લાનત કર� તારા
પર અને તારા અમાન નામા પર �ું અબ્બાસને માટ� અમાન
અને હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વ આલે
વસલ્લમના ફરઝંદ માટ� કોઇ અમાન નહ

? આમ કહ�

એમણે શીમ્(લઅન.)ને કાઢ� �ુ�ો. આ માટ� શીમ્(લઅને)
એવી �ુક્તી કર�લી ક� પોતાને હઝરત અબ્બાસનો મામ
બતાવ્ય. જો ક� હક� કતમાં ફકત તે હઝરત અબ્બાસની માતા
(જનાબે ઉમ્�ુલ બની)ના ગામનો હતો યા બ�ુ બ�ુ તો એ
(કલા�બયા) �ુ�ુંબનો હતો. પરં � ુ હ ઝરત અબ્બાસે તેની કોઇ
પરવા ન કર� અને તેને હડ�ુત કર� ભગાડ� �ુ�ો.
ત્યાર પછ� બી� વખતે પ્રયાસ કરનાર માણસ
ખર� ખર હઝરત અબ્બાસઅલ�ય્હસ્સલનો મામો હતો. તે એ
ર�તે ક� તે જ નાબે ઉમ્�ુલ બનીનનો િપતરાઇ ભાઇ થતો હત.
� ઇબ્ને ઝીયાદ(લઅન)નો દરબાર� હતો. તેણે ઇબ્ને ઝીયાદ
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(લઅન) પાસેથી હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ ત
તેમના ત્રણે સગા ભાઇઓ માટ� અમાનના�ું લખાવી લી�ુ
એમ કહ�ને ક� એ મારા ભાણેજ છે . અને વળ� એ ક� જો તેઓ
આપણા પક્ષે આવી �ય ત

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ�ું બળ તથા દળ બંને ભાંગી પ. તે� ું નામ
જર�ર ઇબ્ને અબ્�ુલ્લાહ હ. તેણે હ ઝરત અબ્બાસની સેવામાં
એક � કકો (પત) લખાવીને મોકલ્યો ક� તમે માર�
દ�કરા છો અને �ુ ં નથી ઇચ્છતો ક�

બહ�નના

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની પડખે રહ� તમારો ક�મતી �વ �ુમા.
આથી મ� ઇબ્ને ઝીયાદ પાસેથી તમો ચાર� ભાઇઓ માટ� રક્
મેળવી લી�ું છે . તો તમો આવી �ઓ તો તમારો �વ પણ
બચે અને સરદાર� પણ મળે .
આ સાંભળ�ને હ ઝરત અબ્બાસને જલાલ(�ુસ્સ)
આવી ગયો અને ફરમાવવા લાગ્યા"�વ
કોને છે

? �ન તો મારા આકા

? �વનો મોહ

હઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
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અલ�ય્હસ્સલામ અને ઇસ્લામ પર �ુરબાન કરવા માટ� જ
અને મદદ ફકત અમે અલ્લાહથી જ માંગીએ છ�.
ુ વાર�ખ ભાગ-૨ ,
(નાસે��
તાર�ખે આઅસમે �ફ
ૂ �

,

�લાઉલ ઓ� ૂન ,

મકતલે અવા�લમ ,

તોહફએ

�ુસૈિનય્યાહ અને તાર�ખે તબર� ભાગ૬, પેજ ૩૭)
હઝરત

અબ્બાસને

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની તરફદાર�થી �ૂર કરવાના �ુશ્મનના
પ્રયાસ િનષ્ફળ . પ્રચંડ �ધીઓમાં શા(ડાળ�) પર
િતતલી (પતં�ગ�ુ)ં એક �લને વળગી રહ� તે ર�તે આપ �ુર�
િનષ્ઠ, વફાદાર� અને �ુ�અતથી

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામની પડખે પડછાયાની �મ સાથે ર. આપની
િનષ્ઠા અને વફાદાર� �ુશ્મનોને �ણે લલકાર�ને કહ�તી હો
:ુ સે �લપટ� �ુઇ િતતલીકો ઉડાકર દ� ખો,
�લ
ુ
�િધયો �મને
દરખ્ત�કો ઉખાડા હોગ
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અને છે વટ� આપની �ન ઇસ્લામ પર �ુરબાન
કર� દ�ધી. ફ કત આપ એક

જ નહ� પણ આપના ભાઇ

,

ભાણેજ બનેવી િવગેર� સૌ ઇસ્લામ પર �ુરબાન થઇ ગય.
લખે છે ક� હઝરત અબ્બાસને બી�

ત્ સગા

ભાઇ અને એક સગી બહ�ન હતી. �મને જનાબે �ુસ્લીમ ઇબ્ન
અક�લ સાથે પરણાવેલ હતા અને તેમના ચાર �ુત્રો હ.
ઇિતહાસ સાક્ષી છે ક� જનાબે �ુ�સ્લમ તેમજ તેમના બે �ુ
(મોહમ્મદ અને ઇબ્રા) �ુફામાં શહ�દ થયેલા. જયાર�
બાક�ના બે �ુત્રો કરબલામાં શહ�દ થયે. આમ ચાર�
ભાઇઓ ઇસ્લામ પર કામ આવેલા અને 

જ ર�તે હઝરત

અબ્બાસ તથા તેમના ત્રણ ભાઇઓ અબ્�ુ , ઉસ્માન અને
�અફર એ ચાર� ય કરબલામાં હ

ઝરત ઈમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામ પર �ુરબાન થઇ ગ.
‘� ૂ�લ અયન’ અને ‘�ુલાસ� ુલ મસાએબ’માં છે ક�
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામે સૌપ્રથમ પોતાના
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ભાઇઓને એક પછ� એક એમ રણ મેદાનમાં મોકલ્યા અને
પછ� પોતાના બંને �ુત્રો ફઝ(અને અ�ુક ઇિતહાસકારોના
મતે મોહમ્મ) તથા કાિસમને લડવા મોકલ્યા � દર�ક� �ુ
જ બહા�ુર�થી �ુશ્મનોનો સફાયો કર� અને શહાદતનો દરજ્જ
પ્રાપ્ત . પરં � ુ એ વસ્ �ુ ખાસ ન�ધપાત્ર છે ક� � ર�તે દર
શહ�દ ખાસ લડવાની ર� લઇ હિથયાર િવગેર� બાંધી
મેદાનમાં ગયા છે તેવી ર�

હઝરત ઈમામ

�સ
ૈ
ુ ન

અલ�ય્હસ્સલામેઝરત અબ્બાસને �ાર�ય પણ આપી નથ.
આપ જયાર� ર� માંગતા ત્યાર� ઇમામ અલ�ય્હસ્સ એમ
કહ�ને બેસાડ� દ� તા ક� "તમે તો મારા લશ્કરની શોભા છ
અલમદાર છો , સબ્ર ક ”. આપણે બંને ભાઇ સાથે મળ�
જગ
ં કર��ુ.ં
છે વટ� આ�ું લશ્કર

ખત્ થઇ ગ�ું અને હવે

ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ પાસે કોઇ કારણ ન ર�ું તો ઇમા
અલ�ય્હસ્સલામે આજ્ઞા કર� ક� પહ�લાં તમો તરસ્યા બ

,
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માટ� પાણીની સબીલ (વ્યવસ્) કરો. ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
આપની પાસેથી ત લવાર લઇ લીધી અને સ્વરક્ષણ મા
ફકત નેઝો (ભાલો) લઇ જવા ર� આપી. ત્યારબાદ હઝરત
અબ્બાસે નાબે સક�નાની �ુક� મશ્ક ખંભે ભરાવી તથા એક
હાથમાં અલમ તથા એક હાથમાં નેઝો સંભાળ� �રાતના
�કનારા તરફ રવાના થયા. એક �રવાયત �ુજબ અલમ
�ુબારક અને પાણી લાવવા માટ� ની મશ્ક િસવાય કોઈપણ
�ત�ું હિથયાર નહો�.ું
�કનારા પર ધમસાણ �ુ

ધ્ મચ્�ુ. ફ કત એક

નેઝાના સહારાથી આપે કંઇ સ�કડોને જહ ન્  મ વાિસલ કયાર ્
અને જયાર� શ�ુઓ�ું કંઇ ન ચાલ્�ું તો પોતાનો �વ
બચાવવા બધા �કનારો છોડ� �ૂ ર �ૂ ર ભાગી ગયા. (�કનાર� સે
�કનારા કર ગએ સાર� .) હઝરત અબ્બાસે ઘોડાને પાણીમાં
ઉતાય� મશ્ક ભર� લીધ. પછ� ઘોડાની લગામ ઢ�લી છોડ�
�થી તે પાણી પીવે, ઘોડો પણ હઝરત અબ્બાસ �વા વફાના
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પરવર�દગારનો ઘોડો હતો. તેણે પાણીની સામે પણ ન જો�ુ.ં
આથી હઝરત અબ્બાસે ક�ું �ું ��ું �ં ક� �ું પણ ઘણો
તરસ્યો છે અને મને ખબર છે ક� મારા પીધા વગર �ું પણ
ું પી
પાણી નહ� પીએ. તો લે જો �ુ ં પણ પી� �ં અને �ય

,

આમ કહ� હઝરત અબ્બાસે પાણી�ું એક �ચલ્�ું ભ�ુ(ઘણા
કહ� છે ક� આ ર�તે ઘોડાને સમ�વવા પાણી ભ�ુ.� ઘણા કહ� છે
ક� �ુિનયાને દ� ખાડવા માટ� ભ�ુ� ક� �ુ ઓ પાણી પર કબ્ઝો
કરવો અમારા માટ� કોઇ �ુશ્ક�લ કામ નથી અમારા માટ� ડાબા
હાથનો ખેલ છે .) ગમે તેમ પણ ન ઘોડાએ પાણી પી�ું

, ન

હઝરત અબ્બાસે પાણી પી�ુ. અને આપ ભર� લી મશ્ક લઇ
તરસ્યા જ પાછા ફયા.
આ દરિમ યાન �ુશ્મનો ચાર� તરફથી એકઠા થઇ
ગયા અને એક સામટો �મ
ુ લો કય� અને પછ� તે દગાથી
વારા ફરતી આપના બંને હાથ છે ક ખભામાંથી કાપી નાખ્ય.
પછ� તો બાક� જ �ું રહ�

? �ુશ્મનો વાર પર વાર કરવા
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લાગ્યા અને આપ લાચાર અને બેબસ થઇ ગય. આખર એક
�ુઝર્(ગદા) માથામાં એવી વાગી ક� એ આપનો આખર� વાર
થયો અને આપ ઘોડા પરથી નીચે પડ� ગયા પણ ક�વી ર�તે
પડ�ા હશે એની કલ્પના વાંચક� કરવાની છ. કારણ ક� કોઇને
ઠોકર લાગે યા પછડાય તો હાથનો સહારો , આધાર ક� ટ� કો લે
છે અને બધો ભાર હાથ પર �લે છે પણ �ને હાથ જ ન હોય
એ�ું �ું થાય ? એણે મ� ભર ક� માથા ભર જ પછડા�ું પડ�
અને જનાબે અબ્બાસ�ું પણ એ જ થ�ુ.ં
આપ �ણતા હતા ક� હવે ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામ�ું કોઇ સાથી ક� યારો મદદગાર નથી એટલ
આપે ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામને મદદ માટ� ન બોલાવ્યા
�ૂ રથી છે લ્લા સલામ પાઠવી દ�ધ. પરં � ુ ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામથી ત્યાં ગયા વગર કંઇ થો�ું રહ�. હઝરત
અબ્બાસની હાલતની ખબર પડતાં આપે કમર પકડ� લીધી
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અને એક શેર કહ્યો ક"અય ભાઇ

! તમારા મરવાથી માર�

કમર � ૂટ� ગઇ અને ઉપાયના રસ્તાઓ બંધ થઇ ગય
છે વટ� �મ તેમ કર�ને ઇમામ અલ�ય્હસ્સલા
હઝરત અબ્બાસ �ુધી પહ�ચ્. આપ�ું મા�ું ખોળામાં લઇ
આખર� ઇચ્છા �ુછ. હઝરત અબ્બાસે અરજ કર� ક� �ુિનયામાં
આવ્યો તો સૌથી પહ�લા આપની �ઝયારત કર� હત. હવે
�ુિનયાથી �� �ં તો પણ એ જ ઇચ્છા છે ક� છેલ્લે આપન
�ઝયારત ક�ં. પરં � ુ �ું ક�ં

? એક �ખમાં તીર લાગ્�ું છે

અને બી� �ખમાં લોહ� �મી ગ�ું છે . અને હાથ એક�ય છે
ન�હ અને આપ આકા છો આપને ઝેહમત ક�મ આ�ું ? ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલામે ભાઈની ઈચ્છા �ણી એક �ખમાંથી લો
સાફ ક�ુ� , જનાબે અબ્બાસે �ખ ખોલી મૌલાના �ુબારક
ચેહરાની �ઝયારત કર� તો ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�
"માર� પણ એક ઇચ્છા છ.
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હઝરત અબ્બાસે ક�ું"�ક
ુ મ ફરમાવો આકા
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�"ભાઇ અબ્બા

! �યારથી

તમે બોલતા થયા આકા િસવાય કદ� ભાઇ કહ�ને બોલાવેલ
નથી. તો ઘણી ઇચ્છા છે ક� તમે છેવટ� એકવાર ભાઇ કહ�ને
બોલાવો.
હા, આ એ

જ અબ્બાસ હતા �ણે નાનપણમાં

િપતાને જવાબ આપેલો ક� � �ભે "એક ક�ું એ �ભે હવે
"બે ક�મ ક�ુ ં ? પણ આ તો મૌલાની ખાસ ફરમાઇશ હતી.
�વનની છે લ્લી પળો હત. અને વાત હક�કત જ હતી. આથી
હઝરત અબ્બાસે છેવટ� ક�ું"ભાઇ અને બંને ભાઇ ગળે
વળગી રડવા લાગ્ય.
છે લ્લે જનાબે અબ્બાસે ક�ુ"માર� પણ એક
વસીયત છે ક� માર� લાશ આપ ખૈમામાં ન લઇ જતા. અહ�
જ રહ�વા દ� જો." મૌલાએ �ુછ�ું "બધાને ખૈમામાં લઇ ગયો �ં
તો આપને ક�મ નહ�

? હઝરત અબ્બાસે જવાબ આપ્યો ક
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"સક�નાને �ુ ં પાણી લાવવાનો વાયદો કર�ને નીકળ્યો �ં
એટલે �ુ ં તેનાથી શરિમ�દો �ં.
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ �ણતા હતા ક�

ઝરત

અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ કત પોતાને એક સાંત્વન આપવા
�હ�ર� કારણ બતાવ્�ુ. પરં � ુ હક�

કત એ હતી ક� હ

ઝરત

અબ્બાસ �ણતા હતા ક� ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામ અત્યાર �
લાશો ઉઠાવી થાક� ગયા હતા. વળ� એમની શહાદતે તો
ઇમામની કમર તોડ� નાખી હતી. એ ઉપરાંત હઝરત
અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ સૌથી વ�ુ કદાવર અને વજનદ
હતા. એટ�ું જ નહ� આપ એટલા બધા ઘાયલ અને ઝખ્મોથી
� ૂર હતા ક� � જગાએથી ઉપાડવા �ય ત્યાંથી 

કત ��ુ

ગોશ્ત જ હાથમાં આવ�ુ. આથી આપની લાશ ખૈમામાં લઇ
જવી લગભગ અશ� હતી. િસવાય ક� એક પોટ�ું બાંધી
લેવામાં આવે. આથી હઝરત અબ્બાસે  ઝરત ઈમામ �સ
ૈ
ુ ન
અલ�ય્હસ્સલામને સમ�ને એ જવાબદાર�થી કત કયાર . અને
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એનોય પાછો અફસોસ ક� �ુ:ખ ન રહ� માટ� સક�નાનો વાયદો
પાળવા�ું �ુદર
ં અને સ્વીકાયર્ બહા�ું બતાવ્.
આ જ બાબતને ઉ�ૂર ્ના એક શાયર� એક શેરમાં
ઘણી �ુદર
ં પરં � ુ �ુર� સંયમતા સાથે નમ્ર ર�તે ર�ુ કર� .
હઝરત અબ્બાસ અલ�ય્હસ્સલામ વફા શબ્દ�ું �વ�ું
હતા. વફાદાર� એમનો

�ાસ અને પ્રાણ હ. ઝાક�રો

,

શાયરો, લેખકો િવ ગેર� તેમને સરકાર� વફા , શહ�નશાહ� વફા ,
વફાકા દ� વતા , વફાકા પરવર�દગાર �વા સવ�ચ્ચ અને
અજોડ િવશેષણોથી યાદ કર� છે . આગળ જો�ું તેમ બેવફાઇનો
તો એમના �વનમાં �ાંય કોઇ �શ ક� પડછાયો યા
કલ્પનાય ન જોવા મળ . એમને કોઇ ર�તે બેવફા કહ�નાર યા
તો પાગલ હોય યા કાફર. આમ છતાં ઉપરો કત શાયર ક�ટલી
� ૂબી અને �ુદરતા
ં
સાથે પરં � ુ �ુર� િશસ્ત અને સંયમ સાથ ,
�ુ�ધ્ અને ચ� ુરાઇ સાથે , એવી � ૂબી� ૂવર્ક એમના �ુદના
શબ્દોમાં એમન જ મ�ઢ� બેવફાઇનો એવી ર�તે સ્વીકાર કરાવે
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છે ક� પાગલપન યા �ુફ્રના ફત્વાને બદલે ઉત્�ૃષ્ટ શેર
બેહતર�ન કલામ�ું પ્રમાણપત્ર આપ�ું. હક�

કતમાં આ

શેરમાં કોઇ પદવી ક� િવશેષણ કરતાંય માથે લીધેલ એક
ના�ું એ�ું કાયર્ પણ ન કર� શકવાનો અફસોસ અને વસવસો
ભારોભાર િનતર� છે અને એ ર�તે આ શેરમાં મસાએબના
દફતર ભયાર ્ છ . શેર આ �ુજબ છે :
"કહા શેહસે યે ગાઝીને વફાથી મેર� �હસ્સેમ
મગર આકા સક�ના ક� �લયે હમ બેવફા ઠ�હર�
ુ રાતી)માંથી સાભાર �સ્વકા)
(‘�ફર� ઓબ્ઝરવ’ (�જ
અલહમ્દો �લલ્લાહ આ� તાર�૧૦-૦૪-૨૦૦૪ આ
�કતાબ િસરતે અઈમ્માહ�ું કંપોઝ�ગ તેમજ �ુફ ર�ડ�ગ�ું કામ
� ૂણર્ થ�ુ.

*****
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અલ્હમ્દો �લલ્લાહ� રબ્બીલ આ
રબ્બના તકબ્બલ િમ�ા  ઇ� ક અન્તસ સમી
અલીમ.

