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હઝરત ઈમામ મોહમદ બાકર (અલ,-હ.સલામ)
અલ,-હ.સલામ)
હઝરત ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)નો વંશ માતા િપતા તરફથી હઝરત રુલે *ુદા (સ.અ.વ.),
હઝરત અલી (અ.સ.) અને જનાબે ફાતેમા ઝહરા (સ.અ.)થી મળે છે . કારણ ક આપના િપતા હઝરત ઈમામ
ઝયુલ આબેદન (અ.સ.) હઝરત ઈમામ Kુસૈન (અ.સ.)ના દકરા અને આપની માતા ઉમે અ78ુ9લાહ હઝરત
ઈમામ હસન (અ.સ.)ના સાહબઝાદ હતા.
દરકની ઝબાન પર હઝરતની 2ુMગO અને અઝમતની ચચાP હતી અને જયાર હાશમી, અલવી અને
ફાતેમી ખાનદાનની શરાફત અને બલંદ અRલાકની વાત થતી તો લોકો એક આપને જ તે ખાનદાનોના વા$રસ
તરક S.વકારતા હતા. અને આપને હાશમી, અલવી અને ફાતેમીના લકબોથી યાદ કરતા હતા. બોલવામાં
સTચાઈ, ચહરાુ ં આકષPણ અને સખાવત આપની ખાિસયતોમાંથી હતા.

ઈમામ (અ.સ.)ની
.)ની અઝમત
પયગબર ઇ.લામ (સ.અ.વ.)એ પોતાના સદાચાર સહાબી જનાબે VEબર ઇ7ને અ78ુ 9લાહ અ1સારને
ફરમાCWુ ં :
“અય
અય VEબર ! *ુદાવંદ આલમે તમને લાંબી ઉY આપી છે અને તમને મારા ફરઝંદ મોહમદ બીન અલી
બીન Kુસૈન બીન અલી ઇ7ને અબી તાલીબની Eઝયારત નસીબ થશે. Zુ ં નામ તૌરતમાં બાકર છે . જયાર તમે
જો..”
તેમની Eઝયારત કરો તો મારા સલામ કહજો
પયગબર ઇ.લામનો ઇ1તેકાલ થઇ ગયો અને VEબરને લાંબી ઉY નસીબ થઇ. એક દવસ આપ ઈમામ
ઝયુલ આબેદન (અ.સ.)ના ઘર ગયા ]યાર ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)ુ ં નાના હતા જયાર VEબરની
નઝર ઈમામ બાકર (અ.સ.) પર પડ તરત જ બોલી ઉઠયા :
અહ` આવો પછ કહWું જરા પાછા Vઓ ઈમામ (અ.સ.) પાછા ગયા આ જોઈને VEબર કહWુ ં :
“*ુ
*ુદાવંદ આલમની કસમ ! આ તો Eબલ0ુલ રુલે *ુદા (સ.અ.વ.)ની
.)ની ત.વીર છે .”
પછ ઈમામ ઝયુલ આબેદન (અ.સ.)ને bુછWુ ં “આ કોણ છે ?” ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ.ં
“આ
આ મારો દકરો બાકર છે Z મારા પછ તમારા ઈમામ હશે.”
આ સાંભળ VEબર ઉભા થયા અને ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)ના Bુબારક પગોને eુયા અને કહWુ ં
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“K
Kુ ં આપ પર 0ુરબાન થઇ Vવ અય રુલે *ુદા (સ.અ.વ.)ના
.)ના દકરા ! આપના નાના રુલે *ુદા
(સ.અ.વ.)એ
.)એ આપને સલામ કfા છે .”
આ સાંભળ ઈમામ બાકર (અ.સ.)ની gખોમાં gુ આવી ગયા અને કhું :
“નાના
નાના પર લાખો વાર સલવાતો સલામ જયાં ુધી આસમાનો ઝમીન કાએમ છે અને તમારા પર પણ
અય VEબર મારા સલામ થાય ક તમે મારા ુધી આ સલામ પહjચાડયા
પહjચાડયા..”
(આમાલી શૈખે સ8ુક ૨૧૧,
૨૧૧, એલુlશરાએઅ ભાગ ૧, પેજ નં. ૨૩૩)
૨૩૩)

ઈમામ (અ.સ.)ુ
.)ુ ં ઇ9મ
ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.) પણ બીV ઈમામોની Zમ વહથી H ૃoત થયા હતા. આ હઝરતોએ
8ુિનયામાં ન તો કોઈની પાસેથી 8ુ1યવી ઇ9મ લીpુ ં છે ક ન તો કોઈ મqસામાં ઇ9મ શીRWું છે . કારણ ક આ
તમામ હઝરતો 8ુિનયાવાળાઓને ઇ9મ અને $હકમતુ ં િશrણ આપવા માટ આCયા હતા તેઓ પાસેથી કંઈ
મેળવવા નહોતા આCયા.

 જનાબે VEબર બીન અ78ુ9લાહ અ1સાર બરાબર ઈમામ (અ.સ.)ની Eખદમતમાં હાજર થતા અને પોતાની
ઈ9મી તરસ ઈમામ (અ.સ.)ના ઇ9મ અને કમાલથી 2ુVવતા અને ઈમામ (અ.સ.)ને બાકલ ઉુમના
નામથી યાદ કરતા હતા અને કfા કરતા હતા ક આપ આ બાળપણમાં પણ વહએ ઇલાહથી પ$રb ૂણP છો.
(એલુlશરાએઅ ભાગ ૧, પેજ નં. ૨૩૪)
૨૩૪)

 અ78ુ9લાહ બીન અtાર મકકું વણPન છે ક મu મોટા મોટા 2ુvwધશાળઓને કોઈની પાસે આવી રતે નથી
જોયાં Zવા ક ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)ની પાસે જોયાં. હકમ બીન ઉતબા Zના ઇ9મની ધાક દરકના
$દલો $દમાગમાં હતી પણ જયાર તે ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)ની Eખદમતમાં હાજર થતો તો એxુ ં
લાગHુ ં હHુ ં ક એક નાુ ં બાળક એક અઝીમ િશrકની સામે બેyું છે .
(ઇરશાદ શૈખે Bુફદ પેજ નં. ૨૯૫)
૨૯૫)

 ઈમામ (અ.સ.)ની અઝમત અને 2ુMગOનો કલેમો દરક ઝબાન પર હતો VEબર બીન યઝદ જોઅફ ઈમામ
(અ.સ.)થી $રવાયત નકલ કરતાવખતે કfા કરતા હતા. “વા$રસે
વા$રસે ઈ9મે {બીયા હઝરત મોહમદ બીન
અલી બીન Kુસૈન (અ.સ.)”
.) એ ફરમાCWુ ં :
(ઇરશાદ શૈખે Bુફદ પેજ નં. ૨૯૫)
૨૯૫)

 એક શRસ અ78ુ9લાહ બીન |મરની પાસે આCયો અને એક સવાલ કર બેઠો. અ78ુ9લાહ બીન |મર કોઈ
જવાબ ન આપી શકયો. તેણે ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)ની તરફ ઈશારો કરતા કhું Vવ અને
તેમનાથી સવાલ કરો અને Z જવાબ તેઓ આપે તે મને પણ જણાવો.
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તે શRસ ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)ની Eખદમતમાં હાજર થયો અને પોતાનો સવાલ bુછયો. ઈમામ
(અ.સ.)એ સવાલ સાંભળતા તરત જ તેને સંતોષકારક જવાબ આoયો તે શRસે જવાબ અ78ુ9લાહ બીન
ં
|મરને કfો જવાબ સાંભળ અ78ુ9લાહ બીન |મર કhું *ુદાની કસમ આ લોકો એવા ખાનદાનથી સંબધ
ધરાવે છે Zઓુ ં ઇ9મ *ુદા તરફથી છે .
(મનાકબે ઇ7ને શહર આ}ુબ ભાગ ૩, પેજ નં. ૩૨૯)
૩૨૯)

 અ2ુ બશીરું વણPન છે ક “એક દવસ Kું ઈમામ બાકર (અ.સ.)ની સાથે મ.!દ ગયો. લોકોની ભીડ
Vમેલી હતી ઈમામ (અ.સ.)એ મને કhું ક લોકોને એમ bુછો ક }ુ ં તમે ઈમામ (અ.સ.)ને જોયા છે . Kુ ં હર
એકને bુછતો રfો ક }ુ ં તમે ઈમામ (અ.સ.)ને જોયા છે દરક એવો જ જવાબ આપતા ક ના અમે નથી
જોયા. જયાર ક ઈમામ (અ.સ.) માર બા>ુ માં બેઠા હતા. હ>ુ Kું લોકોને bુછતો હતો ક એટલામાં અ2ુ
હારવીન Z ઈમામના સાચા માનવાવાળાઓમાંથી હતા આCયા એ યાદ રહ ક અ2ુ હારવીન Eબલ0ુલ {ધ
હતા ઈમામ (અ.સ.)એ મને કhું જરા અ2ુ હારવીનને પણ bુછો મu અ2ુ હારવીનને bુછWુ ં ક તમે ઈમામ
અ2ુ જઅફર (અ.સ.)ને જોયા છે ? અ2ુ હારવીને તરત જ જવાબ આoયો }ુ ં ઈમામ (અ.સ.) તમાર
બા>ુ માં નથી બેઠા ? મu bુછWુ ં ક આખર તમને કવી રતે ખબર પડ ?
અ2ુ હારવીને જવાબ આoયો Kુ ં શા માટ તેઓને ના ઓળ*ુ ં જો ક તેઓ ઝળહળHુ ં  ૂર છે .

 આ $રવાયત પણ અ2ુ બશીરથી નકલ થયેલ છે ક ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)એ એક આ$~ક પાસેથી
પોતાના દો.ત “રાશીદ
રાશીદ”ના
ખબર {તર bુછયા તે આ$~કએ જવાબ આoયો. અ9હદોEલ9લાહ ખૈ$રયતથી
રાશીદ
છે અને આપની પાક Eખદમતમાં સલામ મોકલેલ છે .
ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં : *ુદા તેના ઉપર રહમત નાEઝલ કર.
તેણે આયPજનક bુછWુ ં : }ુ ં તે ુ ં B ૃ]Wુ થઇ ગWુ ં ?
ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં : હાં.
તેણે bુછWુ ં : તે ુ ં B ૃ]Wુ કયાર થWુ ં ?
ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં : તમારા આવવાના બે દવસ પછ
તેણે કhું : *ુદાની કસમ તે બીમાર પણ ન હતો.
ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં : “}ુ ં Zટલા મરનાર છે તે દરક બીમાર થઇ Vય છે ?
]યાર અ2ુ બશીર રાશીદ િવષે સવાલ કય. ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ.ં
“તે અમારા દો.તો અને ચાહવાવાળાઓમાંથી હતા. }ુ ં તમારો એવો ખયાલ છે ક અમાર નઝર તમારા
અઅમાલ ઉપર નથી ? કટલી હદ ખોટો છે આ િવચાર ? *ુદાની કસમ તમાર આખી Eઝદગી અમાર નઝરોની
સામે છે તમાર દરક x ૃિt પર અમાર નઝર છે . હંમેશા સારા અઅમાલ અને અRલાકની આદત પાડો Zથી
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તમાર ગણતર ખૈરવાળાઓમાં થાય અને તેના જ કારણે ઓળખાઓ. આ જ વાતનો Kું દરક િશયાઓને Kુકમ
આbુ ં ં.
(બેહાલ અ1વાર ભાગ ૪૬,
૪૬, પેજ નં. ૪૪)
૪૪)



એક શRસુ ં બયાન છે ક Kુ ં 0ુફામાં એક ઔરતને 0ુરઆન પઢાવતો હતો એક દવસ તેની મVક કર

બેઠો અને ]યારબાદ ઈમામ (અ.સ.)ની Eખદમતમાં હાજર થયો.
ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં :
“Z લોકો એકલતામાં &ુનાહોના કામ કર છે }ુ ં *ુદાને તે ુ ં ઇ9મ નથી જરા એમ તો બતાવો ક તમે તે
ઔરતને }ુ ં કhું હHુ.ં ?”
આ સાંભળતા જ મu શમPથી માુ ં >ુ કાવી દpુ ં અને તૌબા કર લીધી.
ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં : >ુ ઓ ફર કયારય ચચાP ન કરતા”
(બેહાલ અ1વાર ભાગ ૪૬,
૪૬, પેજ નં. ૨૪)
૨૪)

ઈમામ (અ.સ.)ના
.)ના અRલાક


એક શામી મદનામાં રહતો હતો અને દરરોજ ઈમામની Eખદમતમાં હાજર થતો હતો એક દવસ ઈમામ

(અ.સ.)ને કહવા લાયો માં દલ આપની નફરતથી ભરું છે અને આ ઝમીન પર કોઈ એxુ ં નથી ક Zને Kુ ં
આપનાથી વધાર 8ુlમન માનતો હો| અને મને આ વાતનો િવાસ છે અને આ જ મારો અકદો છે ક *ુદા અને
તેના રુલની ઇતાઅત અને *ુlુદ ફકત તમાર સાથે 8ુ lમની રાખવામાં જ છે . અને આ Z Kું તમાર પાસે
દરરોજ આવ V કં ં તે એટલા માટ નથી ક Kુ ં આપને દો.ત રા*ુ ં ં પરં H ુ ફકત એટલા માટ આxુ ં ં ક આપ
એક સારા વાત કરનાર અને બહતરન િવાન છો અને આપની વાણી અદબી પિવ%તાથી પ$રb ૂણP રહ છે .
આ બધી વાતો પછ પણ ઈમામ (અ.સ.) તે શRસની સાથે કાયદાથી વતPન કરતા રfા અને આપના
વતPનમાં કોઈ પણ કારનો ફરફાર થયો નહ`. હ>ુ થોડા જ દવસો પસાર થયા હશે ક તે શામી શRસ બKુ જ
બીમાર થઇ ગયો અને તેને એ વાતુ ં યકન થઇ ગWુ ં ક હવે માં મૌત નકક છે જયાર તે પોતાના !વનથી
માWુસ થઇ ગયો તો તેણે વિસ-યત કર ક જયાર Kું મર V| તો હઝરત અ2ુ જઅફર (ઈમામ મોહમદ બાકર
અ.સ.) માર નમાઝે જનાઝા પઢાવે.
હ>ુ રાત પડ હતી ]યાં તો લોકોએ જોWુ ં ક તે શRસનો ઇ1તેકાલ થઇ ગયો હતો જયાર સવાર થઇ તો તે
શRસનો Z વા$રસ હતો તે ઈમામ બાકર (અ.સ.)ની Eખદમતમાં હાજર થયો આપ (અ.સ.) ]યાર મ.!દમાં બેઠા
હતા અને તઅકબાતમાં મl&ુલ હતા. તે શRસે bુર વાત ઈમામ (અ.સ.)ને કહ સંભળાવી.
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ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWું જ9દ ન કરો તે શRસુ ં B ૃ]Wુ નથી થWુ.ં ઈમામ (અ.સ.)એ xુM કWુ બે રકઅત
નમાઝ પઢ, હાથોને |ચા કર 8ુઆ માંગી અને પછ િસજદામાં ચા9યા ગયા. આપે િસજદામાંથી ુરજ િનકયો
]યાર પોતાુ ં માુ ં |eું કWુ.
ઈમામ (અ.સ.) પેલા શામી શRસના ઘર ગયા અને તે શRસના માથા પાસે બેસી ગયા અને તેને અવાજ
આપી તે શRસે તરત જ જવાબ આoયો. ઈમામ (અ.સ.)એ સહારો આપી તેને ટક બેસાડયો પછ ઈમામ
(અ.સ.)એ શરબત માંWુ ં અને તે શRસને પીવરાCWુ ં અને તેના ઘરવાળાઓને ફરમાCWું “આને
આને ઠંડો ખોરાક
આપો.
આપો.” આટું કહ ઈમામ (અ.સ.) જતા રfા.
હ>ુ થોડાક જ દવસો િવ]યા હશે ક પેલો શામી શRસ એકદમ તં8ુર.ત થઇ ગયો અને ઈમામ (અ.સ.) પાસે
આવીને કહવા લાયો. “K
જત)) છો.
Kુ ં ગવાહ આbુ ં ં ક આપ તમામ લોકો પર Kુજજતે *ુદા (*ુદાની Kુજજત
છો.”
(આમાલીએ શૈખે Hુસી પેજ નં. ૨૬૧)
૨૬૧)



મોહમદ બીન Bુ1કદ રજનની ગણતર તે સમયના  ૂફઓમાં થાય છે . એક દવસ જયાર ક *ુબ જ

સRત ગરમી પડ રહ હતી મદનાથી બહાર ગએલ હતા ર.તામાં જોWુ ં ક ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)
પોતાના &ુલામો સાથે આવી રfા છે અને આપ પસીનામાં ુબેલા છે (પસીનાથી તરબતર છે ) આપ (અ.સ.)ની
હાલત બતાવી રહ હતી ક આપ (અ.સ.) ખેતર તરફથી આવી રfા હતા. આ જોઈને મારા દલમાં એક િવચાર
આCયો ક ચાલો બKુ જ સારો મૌકો મયો છે આZ તો Kુ ં ઈમામ (અ.સ.)ને કંઇક નસીહત જર કરશ કારણ ક
આ વાતો તેમના માટ શોભા નથી દતી આમ િવચારને તે ઈમામ (અ.સ.)ની નઝદક આCયો અને સલામ કર
ઈમામ (અ.સ.)એ સલામનો જવાબ આoયો.
મu કhું : *ુદા આપને સલામત રાખે અગર આ જ હાલતમાં આપને મૌત આવી Vય તો પછ આપની
પ$રS.થિત કવી હશે કારણ ક આ વાત આપના માટ હરEગઝ Cયાજબી નથી.
ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં :
“*ુદાની કસમ ! અગર આ જ હાલતમાં મને મૌત આવી Vય તો *ુદાવંદ આલમની ઇતાઅતમાં મૌત
આવશે કમ ક Kુ ં મારા આ કાયPથી પોતાને તમારા Zવા લોકોથી બેિનયાઝ કર રfો ં. Kુ ં ફકત ]યાર મૌતથી
ગભરાવ ં જયાર *ુદાના Rવા.તા કોઈ &ુનાહના કાયમાં Cય.ત હો|.
મોહમદ બીન Bુ1કદ કhું ક *ુદા આપ (અ.સ.) પર રહમતો નાEઝલ કર મu િવચાWુ હHુ ં ક આપને કંઈક
નસીહત કં પરં H ુ આપે તો *ુદ મને જ નસીહત કર દધી અને મને સાવધાન કર દધો.
(ઇરશાદ શૈખે Bુફદ પેજ નં. ૨૯૬)
૨૯૬)
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ઈમામ (અ.સ.) અને ઉમવી ખાનદાન
ઈમામ ચાહ ઘરમાં એકલા !વન િવતાવી રfા હોય ક પછ સમાજમાં સાBુ$હક !વન િવતાવતા હોય બંને
 ૂરતોમાં તેઓની રહબર અને ઈમામતમાં કોઈ પણ ફકP નથી હોતો કારણ ક ઈમામત પણ $રસાલતની Zમ એક
મનસબ છે Zને *ુદ *ુદાવંદ આલમ Zને ચાહ છે તેને અતા કર છે તેમાં લોકોના સલાહ ુચનની કોઈ
દખલગીર હોતી નથી.
હંમેશા ગાિસબો (ગસબ કરનાર) અને ઝાEલમો (M9મ કરનાર) આ મનસબ અને મરતબાથી હસદ કરતા
રfા. તે લોકોની કાયાિમક કોિશશ રહ ક ગમે તે થાય પણ Kુ0ુમત ઈમામના હાથોમાં ન જવા પામે અને એટલા
માટ જ Vએઝ અને નાVએઝની હદો તેઓના માટ કોઈ મતલબ નહોતી ધરાવતી.
ઈમામ (અ.સ.)ના !વનનો એક ભાગ હશામ બીન અ78ુલ મEલકની Kુ0ુમતમાં પસાર થયો. હશામને પણ
બીV ઉમવી બાદશાહોની Zમ આ વાતુ ં યકન હHું ક ભલે અમે Kુ0ુમત તેઓ પાસેથી છનવી લીધી છે અથવા
તેઓ ુધી Kુ0ુમત પહjચવા જ નથી દધી પરં H ુ લોકોના દલોમાં તેઓની જ Kુ0ુમત છે અને તેઓનો જ િસકકો
લાગેલો છે .
ઈમામ (અ.સ.)ની અઝમત અને દબદબો એટલો બધો વધાર હતો ક દો.ત તો દો.ત *ુદ 8ુlમન પણ આપ
(અ.સ.)ની ઈઝઝત અને એહતેરામ કરવા માટ મજ2ુર થઇ જતા હતાં.



હશામ એક વષP હજ કરવાના ઈરાદ મકકા આCયો હતો. તે જ વષ ઈમામ મોહમદ બાકર

(અ.સ.) અને ઈમામ જઅફર સાદક (અ.સ.) પણ મકકા આCયા હતાં. એક દવસ ઈમામ જઅફર સાદક
(અ.સ.)એ લોકોના એક મોટા સB ૂહને સંબોધન કરતા કhું :
“દરક વખાણ તે અ9લાહ માટ ક Zણે હઝરતમોહમદ Bુ.Hુફા (સ.અ.વ.)ને પયગબર બનાવીને મોક9યા
અને તેઓ થક અમોને ફઝીલત અને અઝમત અતા કર અમે *ુદાના તે બંદા છએ Zને *ુદાવંદ આલમે
ઝમીન પર પોતાના Vનશીન અને ખલીફા BુકરPર કયાP છે . સફળ છે તેઓ Z અમાર ઇતાઅત અને પૈરવી
(અુસરણ) કર અને Zણે અમારાથી 8ુlમની કર તે હલાક અને બરબાર થયો.”
ઈમામ જઅફર સાદક (અ.સ.) હંમેશા ફરમાCયા કરતા હતાં ક લોકોએ આ *ુ]બાને હશામ ુધી પહjચાડ
દધો પણ તેણે મકકામાં કોઈ પણ કારનો િવરોધ ન કય અને તે દિમlક જતો રfો અને અમે મદના આવી
ગયા. હશામે દિમlકથી તેના વલીને Kુકમ મોક9યો ક મને અને મારા િપતાને દિમlક માટ રવાના કરવામાં આવે.
અમે દિમlક પહjચાડ દવામાં આCયા %ણ દવસ ુધી હશામે અમોને ન બોલાCયા અને ચોથા દવસે અમને
દરબારમાં બોલાવવામાં આCયા. જયાર અમે દરબારમાં દાખલ થયા ]યાર હશામ તRત પર બેઠો હતો અને તેની
આ>ુ બા>ુ તેના માણસો િતરં દા!માં મl&ુલ હતાં.
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હશામે મારા મોહતરમ િપતાુ ં નામ લઇ અવાજ આoયો અને કhું જરા તમારા કબીલાવાળાઓ સાથે
િતરં દા! કરો. મારા િપતાએ કhું : Kુ ં ઝઈફ થઇ ગયો ં િતરં દા!નો સમય વીતી eુકયો છે તેથી મને બrી
આપવામાં આવે.
હશામે આહ કરવાુ ં શં કWુ અને આપને કસમો આપવા લાયો અને બની ઉમ-યાના એક ઝઈફને
સંબોધીને કhું ક જરા તમારા તીર અને કમાન આમને આપો.
મારા િપતાએ કમાન લીધી અને તીર કમાનમાં રાRWુ.ં પહું જ તીર સીધા િનશાને લાWુ ં પછ બી>ુ ં તીર
કમાનમાં જોડWું બી>ુ ં તીર જઈને પહલા તીર સાથે જોડાઈ ગWુ ં એવી જ રતે ઈમામ (અ.સ.) તીર છોડતા રfા
અને દરક તીર પહલા તીર સાથે જોડાHુ ં રhુ.ં ]યાં ુધી ક નવBુ ં તીર છોડWુ ં તે પણ જઈને સીpુ ં gઠમાં તીર
સાથે જોડાઈ ગWુ.ં
આ જોઈને ]યાં હાજર બધા લોકો આયPચ$કત થઇ ગયા અને હશામનો ચહરો આHુરતાના કારણે લાલ થઇ
ં ગઈ.
ગયો અને તે એટલો ભય પાયો ક ભયના કારણે તેની gખો {દર *ુચી
દરકની ઝબાન ઉપર ઈમામના વખાણ અને &ુણગાન હતાં.
હશામ કહવા લાયો : ખરખર આપે કમાલ કર દધો. અરબ અને અજમમાં આપનાથી બહતર તીર {દાઝ
નથી. આપે કવી રતે કહ દpુ ં ક મારો તીર {દાઝીનો સમય િવતી e ૂકયો છે અને હવે Kુ ં ઝઈફ થઇ ગયો ં.
હશામે ]યાર જ મારા મોહતરમ િપતાને ક]લ કરવાનો ઈરાદો કર લીધો અને માુ ં >ુ કાવીને ઘણી વાર
ુધી િવચારતો રfો અને અમે તેના તRત પાસે બેઠા રfા. જયાર લાંબો સમય િવતી e ૂકયો અને હશામે કોઈ
wયાન ન આoWુ ં તો મારા િપતા આ વાતથી *ુબ જ નારાઝ થયા અને &ુ.સાના Eચ1હો આપના ચહરા પર
દખાવા લાયા. મારા િપતાની આ આદત હતી ક જયાર આપ &ુ.સે થતા તો એકધારા આસમાન તરફ જોયા
કરતા.
જયાર હશામે આ હાલત જોઈ તો તેણે અમને તRત ઉપર બોલાCયા અને મારા િપતાને ગળે લગાડયા અને
પછ તેમને પોતાના તRત પર પોતાની જમણી બા>ુ બેસાડયા પછ મને ગળે મયો અને મારા િપતાની
બા>ુ માં મને બેસાડયો ]યાર પછ તે મારા િપતા સાથે વાતો કરવા લાયો અને કહવા લાયો :
જયાં ુધી આપ હયાત છો અરબ અને અજમ બંનેને આપ પર ગવP છે . આપે આ તીર {દાઝી કોની
પાસેથી શીખી અને કટલા સમયમાં શીખી ?
ઈમામ (અ.સ.)એ કhું : તને ખબર છે ક તીર {દાઝી મદનાવાળાઓ માટ એક બહતરન રમત છે . મu
કયારક કોઈ વખતે તીર {દાઝી કર હતી ]યાર પછ આજ ુધી હાથ પણ નથી લગાડયો
હશામે કhું : જયારથી મu માર પોતાની ઝાતાને ઓળખી છે અને થોડ ઘણી સયતા મારામાં Vગી છે
]યારથી લઈને આજ ુધી કોઈને પણ આપ Zવી તીર {દાઝી કરતા નથી જોયો અને મને િવાસ છે ક આ
ઝમીન પર આપ Zવો તીર {દાઝ કોઈ નથી. }ુ ં આપના સાહબઝાદા “જઅફર
જઅફર”
જઅફર પણ આવી તીર {દાઝી કર
લે છે . ?
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ઈમામ (અ.સ.)એ કhું : હાં, અમે દરક વ.Hુઓને સંb ૂણP િવિશટતા સાથે વારસાગત મેળવીએ છએ તે જ
કમાલની છે 9લી હદ Zને *ુદાવંદ આલમે પોતાના નબી હઝરત મોહમદ Bુ.Hુફા (સ.અ.વ.)ને અતા કર Zમ ક
કહવામાં આCWુ ં છે .
તર>ુ મો : “અને ઝમીન કયારય આવા લોકોથી ખાલી નથી રહ શકતી Z દરક કાયમાં સંb ૂણPતા અને
આવડત ન ધરાવતા હોય.
આ સાંભળને હશામની gખો {Vઈ ગઈ અને &ુ.સાના કારણે તેનો ચહરો લાલ થઇ ગયો થોડવાર ુધી
માુ ં >ુ કાવીને િવચારતો રfો પછ કહવા લાયો :
“પરં H ુ અમે અને તમે “અ7દ મનાફ”ની ન.લમાંથી નથી અને આથી એકબીV Zવા નથી.”
ઈમામ (અ.સ.)એ કhું : હાં, આxું જ છે પરં H ુ *ુદાવંદ આલમે અમોને અBુક ખાિસયતો અતા કર છે
Zનાથી બીVઓને એકદમ વંEચત રાRયા છે .
હશામે કhું : પરં H ુ પયગબર અ7દ મનાફની ઔલાદમાંથી ન હતાં Zમને bુર 8ુિનયા માટ રહમત
બનાવીને મોકલવામાં આCયા. તેઓની $રસાલત દરક માટ સરખી હતી તેમાં કાળા, ગોરાુ ં કોઈ બંધન ન હHુ ં
આ બpુ ં ઇ9મ અને Kુ1નર આપને કોની પાસેથી વારસામાં મWુ ં છે જયાર ક પયગબર *ુદા પછ બીજો કોઈ
નબી નથી અને આપ તો નબી નથી.
ઈમામ (અ.સ.)એ કhું : *ુદાવંદ આલમે 0ુરઆનમાં પયગબર ઇ.લામને સંબોધન કરતા ફરમાCWુ ં છે :
“જયાં
ફરમાવતા”
જયાં ુધી કોઈ વહ આપના પર ન આવે ]યાં ુધી આપ પોતાની ઝબાનથી કંઈ ન ફરમાવતા
(ુરએ કયામત / આયત નં. ૧૬)
૧૬)
આ આયતના કારણે પયગબર (સ.અ.વ.)ની ઝબાન વહ પર આધા$રત છે તો આ જ પયગબર અમોને
એવી ખાિસયતો અતા કર છે Zને બીVઓથી 8ૂ ર રાખેલ છે . આ જ કારણ છે ક Z ખાનગી વાતો પયગબર
અકરમ (સ.અ.વ.) પોતાના ભાઈ હઝરત અલી (અ.સ.)ને કરતા હતાં તે કોઈ બીVને નહોતા કહતા અને તે
તરફ 0ુરઆને પણ ઈશારો કય છે .
“આપના
આપના તરફ Z કાંઈ પણ વહ કરવામાં આવે છે અને Z તેની અસરો આપને સjપવામાં આવે છે તેને
એક યાદ રાખનાર કાન સાંભયા કર છે .”
પયગબર *ુદા (સ.અ.વ.)એ હઝરત અલી (અ.સ.)ને કhું મu *ુદા પાસે 8ુ આ કર છે ક તે આ આયતનો
અથP (મતલબ) તમને બનાવે. એક દવસ 0ુફામાં હઝરત અલી (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં :
“હઝરત રુલે *ુદા (સ.અ.વ.)એ મને ઇ9મના હVર બાબ િશખCયા છે અને દરક બાબમાંથી મારા માટ
હVર હVર બાબ *ુ9લી ગયા. Zવી રતે અ9લાહ રુલે *ુદા (સ.અ.વ.) ઉપર મહરબાની કર હતી અને
બીVઓને તેનાથી વંEચત રાRયા હતા તેવી જ રતે તેણે હઝરત અલી (અ.સ.)ને eુટં  કાઢયા અને આ જ
વ.Hુઓુ ં િશrણ આoWું Z બીV કોઈને ન આપી Zથી આ દરક વ.Hુઓ પરં પરાગત ફકત આપણને જ મળે છે
બીV કોઈને નહ`.”
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હશામે કhું : હઝરત અલીએ તો ઈ9મે ગૈબનો પણ દાવો કય હતો જો ક આ દાવો *ુદા િસવાય બીV
કોઈને નથી શોભતો.
ઈમામ (અ.સ.)એ કhું : *ુદાવંદ આલમે પયગબર (સ.અ.વ.) ઉપર એવી $કતાબ ઉતાર છે Zમાં દરક
વ.Hુ મૌ>ુ દ છે . શઆતથી લઈને ]યાર ુધીના હાલાત અને ]યારથી લઈને કયામત ુધીના દરક વાકઆઓ
તેમાં મૌ>ુ દ છે Zમ ક *ુદ 0ુ રઆનમાં છે .
“અમે
અમે તમારા ઉપર એવી $કતાબ ઉતાર છે Zમાં દરક વ.Hુઓુ ં વણPન મૌ>ુ દ છે .”
(ુરએ
રએ નહલ / આયત નં. ૮૯)
૮૯)
“કોઈ
કોઈ પણ વ.Hુ એવી નથી Zુ ં વણPન આ $કતાબમાં ન હોય.
હોય.”
(ુરએ અનઆમ / આયત નં. ૩૮)
૩૮)
“અમે
અમે દરક વ.Hુઓ રોશન $કતાબમાં ભેગી કર દધી છે .”
(ુરએ યાસીન / આયત નં. ૧૨)
૧૨)
અને *ુદાવંદ આલમે હઝરત રુલે *ુદા (સ.અ.વ.)ને Kુકમ આoયો હતો ક દરક અસરો હઝરત અલી
(અ.સ.)ને િશખવાડ દયો અને પયગબર (સ.અ.વ.)એ ઉમતને સંબોધીને કhું :
“અલી
અલી તમારા બધાથી સારો ફસલો કરનાર અને તમારા બધાથી વધાર ઇ9મ ધરાવનાર છે .”
આ સાંભળ હશામ eુપ થઇ ગયો અને પછ કાંઈ પણ બોલી ન શકયો અને ઈમામ (અ.સ.) તેના
દરબારમાંથી ચા9યા ગયા.
(દલાએુલ ઈમામહ તબર પેજ નં. ૧૦૪ થી ૧૦૬)
૧૦૬)

ઈમામ (અ.સ.) સંહખોરની જયામાં
અ78ુ9લાહ ઇ7ને નાફઅ Z હઝરત અલી (અ.સ.)ના સRત 8ુlમનોમાંથી હતો અને કfા કરતો હતો ક અગર
ં નહરવાનમાં હઝરત અલી (અ.સ.) હક પર હતા અને
કોઈ મને સંતોષકારક રતે સાEબત કર દ ક જગે
ખાર!ઓને Z ક]લ કયાP તે હઝરત અલી (અ.સ.)નો સાચો િનણPય હતો તો Kુ ં તે શRસ પાસે જઈશ ભલે પછ તે
ગમે તેટલો 8ૂ ર કમ ન હોય ?
લોકોએ અ78ુ9લાહને કhું ક }ુ ં ઔલાદ અલી પણ તને સંતોષી નથી શકતી ? અ78ુ9લાહ કhું }ુ ં અલીની
ઔલાદમાં કોઈ અકકલમંદ પણ છે ?
લોકોએ કhું આ જ વાત તાર VહEલ--ત માટ bુરતી છે . }ુ ં આ વાત શકય છે ક હઝરત અલી (અ.સ.)ની
ઔલાદમાં કોઈ અકકલમંદ ન હોય ?
અ78ુલાહ કhું : }ુ ં ઔલાદ અલીમાંથી અ]યાર પણ કોઈ છે ?
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લોકોએ અ78ુ9લાહને હઝરત ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.) તરફ ઈશારો કય અ78ુ9લાહ પોતાના દો.તો
સાથે મદના આCયો અને હઝરત ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.) સાથે Bુલાકાતની ઈTછા Cયકત કર.
ઈમામ (અ.સ.)એ એક &ુલામને કhું ક V તેઓનો સામાન ઉતાર અને તેઓને કહ ક કાલે આવે.
વહલી સવાર અ78ુ9લાહ પોતાના દો.તો સાથે ઈમામની Eખદમતમાં હાજર થયો. ઈમામ (અ.સ.)એ પણ
પોતાના અ.હાબો અ1સારમાંથી Zઓ હયાત હતા બોલાCયા. જયાર બધા લોકો હાજર થઇ ગયા ઈમામ (અ.સ.)
આCયા ]યાર આપ (અ.સ.)એ લાલ કલરના કપડા પહરલા હતા. આપે આ રતે કhું :
“વખાણ છે તે અ9લાહના Zણે ઝમાનાને ખ9ક કય, વખાણ છે તે ઝાતની Zને ઘ નથી આવતી ઝમીનો
આસમાનમાં Z કાંઈ છે તે બpું અ9લાહની િમ,9કયત છે Kુ ં સાrી આbુ ં ં ક *ુદા િસવાય બીજો કોઈ અ9લાહ
નથી અને હઝરત મોહમદ Bુ.Hુફા (સ.અ.વ.) તેના ખાસ બંદા અને તેના મોકલેલ છે . વખાણ છે તે અ9લાહના
ક Zણે ન2ુCવત થક અમોને ફઝીલત અતા કર અને પોતાની િવલાયત અને Eખલાફતથી અમારા ઉપર
મહરબાની કર. અય અ1સારો અને Bુહા!રો ! તમારામાંથી Zને હઝરત અલી (અ.સ.)ની કોઈ ફઝીલત યાદ
હોય તે બયાન કરો.
]યાં હાજર રહલા દરક એક એક હદસ વણPવવાુ ં શં કWુ ]યાં ુધી ક વાત “હદસે
ર” ુધી પહjચી.
હદસે ખૈબર
ં ખૈબરમાં હઝરત રુલે *ુદા (સ.અ.વ.)એ ફરમાCWુ ં :
લોકો કહવા લાયા ક જગે
“કાલે Kુ ં અલમ એવા મદPના હવાલે કરશ ક Z અ9લાહ અને તેના રુલને દો.ત રાખતો હોય અને Zને
અ9લાહ અને તેનો રુલ પણ દો.ત રાખતા હશે. તે આગળ વધી વધીને Kુમલા કરવાવાળો હશે અને
મૈદાનમાંથી ભાગશે નહ` અને ]યાં ુધી મૈદાનમાંથી પાછો નહ` આવે જયાં ુધી અ9લાહ તેને િવજય ન અતા
કર.”
બીV દવસે અલમ પોતાની દરક ખાિસયતો સાથે હઝરત અલી (અ.સ.)ના હવાલે કરવામાં આCયો આપ
ં કર અને યKુદઓના $ક9લા “ખૈબર”ને !તી લીધો અને ખૈબરના દરવાVને ઉખાડ
(અ.સ.)એ શાનદાર જગ
ફકયો.
ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)એ અ78ુ9લાહ બીન નાફઅને કhું : “આ હદસ િવષે તમારો }ું મત છે ?”
અ78ુ 9લાહ બો9યો : હદસ તો એકદમ સાચી છે પરં H ુ પછ અલી કાફર થઇ ગયા કારણ ક તેઓએ
ખાર!ઓને નાહક ક]લ કયાP.
ઈમામ (અ.સ.)એ કhું : તાર માં તારા ગમમાં બેસે. અ9લાહ જયાર અલીને દો.ત રાખતો હતો તેને ખબર
હતી ક પાછળથી હઝરત અલી (અ.સ.) ખાર!ઓને ક]લ કરશે }ુ ં અ9લાહને આ વાતની Vણ ન હતી ? અગર
એમ કહશ ક *ુદાને આ વાતની ખબર ન હતી તો તે 0ુ~ કWુ ગણાશે.
અ78ુ9લાહ બો9યો : *ુદાને આ વાતની ખબર હતી.
ઈમામ (અ.સ.)એ કhું : અ9લાહ અલીને એટલા માટ દો.ત રાખતો હતો ક હઝરત અલી (અ.સ.)
અ9લાહના ફરમાંબરદાર બંદા હતા ક પછ મઆઝ9લાહ અલી અ9લાહની નાફરમાની કરતા હતા. ?
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અ78ુ9લાહ બો9યો : અ9લાહ એટલા માટ દો.ત રાખતો હતો ક હઝરત અલી (અ.સ.) અ9લાહના
ફરમાંબરદાર બંદા હતા.
ઈમામ (અ.સ.)એ કhું : તો અગર જો આગળ જતા હઝરત અલી (અ.સ.)થી મઆઝ9લાહ કોઈ &ુનાહુ ં
કાયP થવાુ ં હોત તો *ુદા કયારય તેમને દો.ત ન રાખતે. *ુદાુ ં હઝરત અલી (અ.સ.)ને દો.ત રાખxુ ં એ
વાતની દલીલ છે ક આપ (અ.સ.)થી bુર Eઝદગીમાં કોઈ &ુનાહ થવાની શકયતા ન હતી. તો હવે ખાર!ઓને
ક]લ કરxું &ુનાહ ન હોય શક પરં H ુ ખાર!ઓને ક]લ કરવા પણ અ9લાહની ઇતાઅત અને ફરમાંબરદાર છે .
]યાર પછ ઈમામ (અ.સ.)એ કhું : ચાલો ઉઠો હવે તમાર પાસે કોઈ જવાબ નથી અને ફકત આ એક જ
દલીલ તમારા િવચારોને બાિતલ કરવા માટ bુરતી છે .
અ78ુ9લાહ ]યાંથી ઉઠયો અને આ આયતની િતલાવત કરવા લાયો :
“.....એટલે
એટલે ુધી ક સવારુ ં અજવાં રા%ીના {ધકારથી અલગ દખાઈ આવે.”
(ુરએ બકરહ / આયત નં. ૧૮૭)
૧૮૭)
મતલબ એ હતો ક હકકત એકદમ સવારના ઉVશની Zમ .પટ થઇ ગઈ અને હવે કોઈ પણ કારનો શક
બાક ન રfો અને કહતો જતો હતો ક :
“*ુ
*ુદા સાર રતે Vણે છે ક $રસાલતને કયા ખાનદાનમાં રાખવામાં આવે. (*) અને કોને આ ઓહદાનો
વા$રસ બનાવવામાં આવે.” (*)
(ુરએ અનઆમ / આયત નં. ૧૨૪
કાફ ભાગ ૮, પેજ નં. ૩૪૯)
૩૪૯)

ઈમામ (અ.સ.)ના
.)ના Kક
ુ મથી િસકકા ઢળે છે
પહલી સદ $હજરમાં કાગળ ફકત મી (રોમના લોકો) બનાCયા કરતા હતા અને આ કળા ફકત તેઓ ુધી
જ મયાP$દત હતી અને િમ.રના ઈસાઈઓ પણ બનાવી લેતા હતા. જો ક રોમના રહવાસીઓ ઈસાઈ હતા એટલે
તેઓ કાગળ પર “અબ
અબ”
ઇ7ને રCહ”
અબ “ઇ7ને
રCહ (Z ખાસ ઈસાઈયતની િનશાની છે )નો માક મારતા હતા અને આ જ
તેઓની મRુસ િનશાની (ડમાકP) હતી.
અ78ુલ મEલક ઉમવી એક હjિશયાર બાદશાહ હતો જયાર તેણે કાગળ ઉપર આ કારની િનશાનીઓ જોઈ
અને શાંિતથી તેના ઉપર સંશોધન કWુ ]યાર Kુકમ આoયો ક આ લખાણનો અરબીમાં તર>ુ મો કરવામાં આવે.
જયાર તર>ુ મો કરને તેની સામે ર>ુ કરવામાં આCયો *ુબ જ નારાઝ થયો અને કહવા લાયો ક િમ.ર એક
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ઇ.લામી દશ છે તેમાં ઈસાઈયત કમ સફળ થઇ રહ છે . તરત જ િમ.રના ગવનPરને બોલાવીને આ Kુકમ આoયો
ક દરક .થાિનક વ.Hુઓ પર આ િનશાની હોવી જોઈએ.
“શહ
અ11નK
શહદ9લાહો અ
નKુ લા એલાહા ઇ9લા હોવ”
હોવ અને આખા રાજયમાં આ Kુકમ Vર થઇ ગયો ક તે કાગળ ક
Zના ઉપર ઈસાઈયતની િનશાની હોય તેને તા]કાEલક િન.તો ના2ુદ કરવામાં આવે અને તે કાગળના બદલે
નવા કાગળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે.
ઇ.લામી રાજયોમાં હવે નવા કાગળોનો ઉપયોગ થવા લાયો Zના ઉપર ઇ.લામની િનશાની લાગેલી હોતી
અને આ કાગળ રોમ પણ પહjTયા. રોમના બાદશાહને આ વાતની Vણ કરવામાં આવી. રોમના બાદશાહ
અ78ુલ મEલકને એક પ% લRયો :
“હંમેશાથી કાગળ પર રોમની િસકકો મારવામાં આવતો હતો આ Z તમે નવી િનશાની શં કર છે અગર
તમાં આ કામ સાeુ ં છે તો તેનો મતલબ એમ થયો ક તમારાથી પહલા Z બાદશાહો હતા તેઓએ નાVએઝ
રતે અમાર િનશાનીઓને ચાુ રાખી હતી અને તેઓુ ં આ કાયP ખોું હHુ.ં અને અગર પહલાના બાદશાહોુ ં
વલણ એકદમ સહહ અને ઇ.લામી હHુ ં તો પછ તમાં આ પગું ખોું છે . (મતલબ એ હતો ક આવી રતે
ખાનદાની પrપાતને હવા આપવામાં આવે ક અ78ુલ મEલક પોતાના આ કાયPથી પીછે હઠ કર લે) Kુ ં આ પ%ની
સાથે એક ભuટ પણ મોકલી રfો ં આશા છે ક આપ તેને ક2ુલ કરશો અને હવે આ વાતની પરવાનગી આપશો
ક .થાિનક વ.Hુઓ પર તે જ પહલાની િનશાની ચાુ રહ. આશા છે ક તમાં આ કાયP અમોને આભાર કર.”
અ78ુલ મEલક ભuટ પાછ કર દધી અને રોમના કાસીદને કhું ક તારો આ પ% Z હવે લાયક નથી.
રોમના બાદશાહ બી! વખત ફર ભuટ મોકલી. આ વખતે ભuટ *ુબ જ મjઘી મોકલી અને પ%માં લRWુ ં :
“મu Z ભuટ મોકલી હતી તે સાધારણ હતી તેથી આપે તેને S.વકાર નહ` આશા છે ક આ વખતે અમાર
ભuટને ક2ુલ કરશો.”
અ78ુલ મEલક આ વખતે પણ ભuટ પરત કર દધી અને પ%નો કોઈ જવાબ ન આoયો.
રોમના બાદશાહ ફર એક વખત અ78ુલ મEલકને પ% લRયો :
“આપ બે વખત અમાર ભuટને પરત કર eુકયા છો અને અમારા મોકલાવેલ તોહફાને S.વકાય નહ`. હવે
%ી! વખત ફરથી Kુ ં તોહફો મોકલી રfો ં અને આ તોહફો પહલા કરતા *ુબ જ મjઘો છે . અગર આ વખતે
પણ તમે તોહફો S.વકાય નહ` અને પરત કય અને અમાર વાત ન માની તો હઝરત ઇસા (અ.સ.)ની કસમ ક
દરક કારખાનાઓને એવો Kુકમ આપી દઈશ ક તેઓ એવા િસકકા બનાવે ક Zના ઉપર પયગબર ઇ.લામ
(સ.અ.વ.)ની શાનમાં બે અદબીભયાP શ7દો લખેલા હોય અને આ વાત પણ યાદ રહ ક િસકકા ફકત રોમના
લોકો જ બનાવે છે અને જયાર આ રતના િસકકા તમાર પાસે પહjચશે તો શમPથી પસીનો પસીનો થઇ જશો
તેથી બહતર છે ક અમાર વાત માની લો ક દરક .થાિનક વ.Hુઓ ઉપર ખાસ કરને કાગળ ઉપર અમાર
ં ો શં
િનશાની રહ અને અમારા આ મjઘા તોહફાને ક2ુલ કરો ક Zથી તમાર અને અમાર દો.તી અને સંબધ
રહ.”
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જયાર આ પ% અ78ુલ મEલક પાસે પહjTયો તો તેને કોઈ જવાબ ન ુજયો અને કહવા લાયો ક Kું તે
પહલો માણસ ં Z પયગબર (સ.અ.વ.)ની (મઆઝ9લાહ) Eઝ9લતુ ં કારણ બનીશ અને Kુ ં તે પહલો
ઇ.લામનો bુ% કહવામાં આવીશ ક Zના કારણે લોકો રુ9ુ લાહ (સ.અ.વ.)ને સાં ખરાબ કહશે. (મઆઝ9લાહ)
મઆઝ9લાહ)
આ િવષય પર તેણે લોકોની સાથે સલાહ ુચન કWુ પરં H ુ કોઈ યોય જવાબ ન મયો. ]યાં હાજર
રહલામાંથી એક શRસ બો9યો આપને Bુ,lકલથી ટકારાનો ર.તો ખબર છે પરં H ુ આપ Vણી જોઈને તેના તરફ
wયાન નથી આપતા.
અ78ુલ મEલક કhું : વાય થાય તારા ઉપર તે કયો ર.તો છે Zનાથી Kુ ં Vણકાર ં ?
તે કહવા લાયો આ મસઅલાનો ઉકલ “બાકર
બાકર અહલેબૈત” પાસેથી મેળવો તેના િસવાય બી>ુ ં કોઈ આનો
જવાબ નથી આપી શકતો.
અ78ુલ મEલક આ વાતને S.વકાર અને તરત જ મદનાના ગવનPરને પ% લRયો ક ઈમામ મોહમદ
બાકર (અ.સ.)ને ઇઝઝત અને એહતેરામની સાથે શામ મોકલો અને આ બા>ુ ં અ78ુલ મEલક રોમના કાસીદને
રોક રાRયો. ]યાં ુધી ક ઈમામ શામ આવી પહjTયા અને અ78ુલ મEલક બધી જ વાત ઈમામ (અ.સ.)ને કહ
સંભળાવી ]યાર ઈમામ (અ.સ.)એ કhું :
“રોમના બાદશાહના ગીઘની ધમકઓ છે Z કયારય અમલમાં નહ` આવે અને આ કાયP તેના ઈRતયારમાં
નથી અને તેની ધમકનો સીધો ર.તો એ છે ક અ]યાર દરક કારગરોને ભેગા કરો અને તેઓને આ વાતનો Kુકમ
આપો ક તેઓ િસકકા બનાવવાના શં કર. િસકકાની એક તરફ ુરએ તૌહદ લખેલી હોય અને બી! બા>ુ
પયગબર ઇ.લામ (સ.અ.વ.)ુ ં Bુબારક નામ લખે ું હોય અને આ રતે આપણને રોમી િસકકાની જરત નહ`
રહ અને આ િસકકા %ણ કારના હોય.
(૧) દરક િસકકો એક તોલા Zટલો હોય અને દસ િસકકા દસ તોલા Zવા.
Zવા.
(૨) દરક દસ િસકકા છ તોલાની બરાબર હોય
હોય..
(૩) દરક દસ િસકકા વજનમાં પાંચ તોલા Zટલા હોય
હોય..
આ રતે %ીસ િસકકા વજનમાં એકવીસ તોલાની બરાબર થશે. અગર કોઈની પાસે મી %ીસ િસકકા હોય
Zુ ં વજન એકવીસ તોલા Zટું થાય છે તો તે શRસને મી %ીસ િસકકાના બદલામાં નવા %ીસ િસકકા
આપવામાં આવે. એવી જ રતે દરક િસકકા ઉપર તે શહરુ ં નામ અને કઈ સાલમાં બનેલ છે તે લખેલ હોય.
ઈમામ (અ.સ.)એ આ િવષે બી! પણ ઘણી વાતો અ78ુલ મEલકને બતાવી.
ઈમામ (અ.સ.)ના કહવા માણે અ78ુલ મEલક દરક કારગરોને ભેગા કયાP અને તેઓને ઈમામ (અ.સ.)ના
Kુકમની Vણ કર. િસકકા બનાવવાના શં થઇ ગયા. અ78ુલ મEલક આખા રાજયમાં આ Kુકમ Vર કર દધો
ક Zની પાસે મી િસકકા હોય તેઓ અમાર પાસે જમા કરાવી નવા િસકકા મેળવી લે અને હવે ફકત ઇ.લામી
િસકકા જ ચEલત હશે અને ગૈર ઇ.લામી િસકકા ધીમે ધીમે ખ]મ કર નાંખવામાં આવે અને છે વટ તમામ ગૈર
ઇ.લામી િસકકા રાજયમાંથી ખ]મ થઇ ગયા.
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અ78ુલ મEલક રોમના કાસીદને બોલાવી bુર વાત કહ દધી અને કhું રોમના બાદશાહને કહ દZ ક અમે
તમારા િસકકાના મોહતાજ નથી.
જયાર રોમના બાદશાહ ુધી આ વાત પહjચી તો તેના દરબારઓએ *ુબ જ !દ કર ક બાદશાહ પોતાની
ધમકઓને સાચી કર બતાવે. રોમના બાદશાહ કhું ક Kુ ં ફકત આટું જ ઇTછતો હતો ક અ78ુલ મEલકના
પrપાતને હવા આbુ ં અને તેને &ુ.સો અપાવી તેનાથી ફાયદો ઉપાુ ં અને હવે ધમક ઉપર અમલ કરવામાં
કોઈ ફાયદો નથી કારણ ક હવે ઇ.લામી Bુ9કોમાં આપણે બનાવેલ િસકકા ચાલશે નહ`.

ઈમામ (અ.સ.)ના
.)ના અ.હાબો

ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)એ બહતરન માણસોની પરવ$રશ કર હતી અને આપના અુયાયીઓના
મંડળનો દરક િવાથO પોતાના કામમાં Vહર હિસયત ધરાવતો હતો. જયાર પણ Kુ0ુમત તરફથી ાસ લેવાનો
પણ મૌકો મયો તો તે સમયે આપે લોકોને ઇ.લામની મઅરફતથી આગાહ કરવાુ ં શં કર દpુ ં અને તે લોકો
ક Zઓ ઇ9મ હાંિસલ કરવાના આિશક હતા તેઓ ધીર ધીર આપની આ>ુ બા>ુ જમા થવા લાયા અને આપની
પાસેથી ઈ9મના ઝરણા હતા (Zનાથી આZ 8ુ િનયા H ૃoત થઇ રહ છે ) ઇ.લામી િશrણને શણગારને ર>ુ કWુ
Zથી આવવાવાળ નસલો સાચા ઇ.લામની મઅરફત મેળવી શક અને મસઅલાઓની ચોખવટ એવી રતે
કરવામાં આવે ક લોકો હકકતમાં સયતા દાખવી શક.
આપે એવા શાEગદની પરવ$રશ કર Z પોતાનામાં પોતાની િમસાલ હતા અને તેઓમાંથી દરકની એક
િવશેષ શાન હતી. તે મહાન શાEગદમાંથી ફકત અBુકનો જ Eઝ કરવામાં આવે છે .

(૧) અબાન બીન તલબ :
આપને %ણ ઈમામ (હઝરત ઈમામ ઝયુલ આબેદન (અ.સ.), હઝરત ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)
અને હઝરત ઈમામ જઅફર સા$દક (અ.સ.)ની તેઓની હયાતીમાં Eઝયારતની *ુશ $ક.મતી નસીબ થઇ છે .
અમલના મૈદાનમાં અબાનની શRસયતને એક ખાસ િવશેષતા હાંિસલ થએલ છે . તફસીર, ફકહ, હદસ,
$કરઅત, ુગત અને બીV ઇ9મોમાં આપના પર અ9લાહનો કરમ હતો. અને આપની ઈ9મી શRસયત એવી
માEણત હતી ક હઝરત ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)એ કhું :
“તમે મદનાની મ.!દમાં બેસો અને લોકોને ફ]વા આપો અને લોકોને મસઅલાઓની Vણકાર આપો.
માર $દલી તમ1ના અને Rવા$હશ છે ક Kુ ં મારા િશયાઓમાં તમારા Zવા માણસો જો|.”
(સફનHુલ બેહાર ભાગ ૧, પેજ નં. ૭)
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અબાન જયાર મદના આCયા હતા તો લોકો આપની આ>ુ બા>ુ જમા થઇ જતા હતા અને આપના માટ
િમબર રુલ (સ.અ.વ.) ખાલી કર દવામાં આવHુ ં હHુ.ં જયાર અબાનની વફાતની ખબર હઝરત ઈમામ
જઅફર સા$દક (અ.સ.)ના કાનો ુધી પહjચી તો આપે ફરમાCWુ.ં *ુદાની કસમ ! આ સમાચાર માં દલ હલાવી
દpુ.ં
(Vમેઉલ રવાત ભાગ ૧, પેજ નં. ૧)
અબાને %ણ હVર Zટલી $રવાયતો નકલ કરલ છે .
(સફનHુલ બેહાર ભાગ ૧, પેજ નં. ૭)

(૨) ઝોરારહ :
િશયાઓના આEલમોએ આપને હઝરત ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.) અને હઝરત ઈમામ જઅફર સા$દક
(અ.સ.)ના મોઅતબર સહાબી ગણાCયા છે . આપની શાન અને 2ુMગOનો {દાજો હઝરત ઈમામ જઅફર સા$દક
(અ.સ.)ની આ હદસથી સાર રતે Vણી શકાય છે . ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં :
“અગર 2ુરદ બીન મોઆવીયા, અ2ુ બશીર, મોહમદ બીન BુS.લમ અને ઝોરારહ ન હોત તો પયગબર
(સ.અ.વ.)ના રત$રવાજો અને િશયાઓની મઅરફત નાશ પામી Vતે. આ લોકો *ુદાવંદ આલમના હલાલ અને
હરામના અમાનતદાર છે .”
ઇ.લામી મસઅલાઓના સંબધમાં આ લોકો ભરોસાને પા% છે .
ઈમામ (અ.સ.) અવાર નવાર કfા કરતા હતા ક 2ુરદ, ઝોરારહ, મોહમદ બીન BુS.લમ પોતાની હયાતી
દરયાન અને પોતાની વફાત પછ પણ માર નઝદક *ુબ જ િય છે .
ઝોરારહ ઈમામ (અ.સ.)ને *ુબ જ ચાહતા હતા અને આ વાત *ુબ જ Rયાત હતી અને જો ક Kુ0ુમત
આવા માણસોને સRત રતે ગોતતી હતી અને જયાર આવા માણસો મળ જતા તો તેઓને Vત Vતની તકલીફો
દવામાં આવતી હતી. એટલા માટ હઝરત ઈમામ જઅફર સા$દક (અ.સ.) ઝોરારહની Vન અને માલના રrણ
માટ અBુક સમયે ઝોરારહની 2ુરાઈ કરતા હતા Zથી 8ુlમનોને ખબર ન પડ Vય અને આપ (અ.સ.)એ પી
રતે ઝોરારહ ુધી આ વાત પહjચાડ ક આ Z Kુ ં અBુક વખતે તમારા ઐબો બયાન કં ં તે એટલા માટ ક
આ Kુ0ુમત તમાર યાચક ન બની Vય અને તમાર Vન, માલ, ઇઝઝત, આબં સલામત રહ કારણ ક તમને
આ વાત સાર રતે Vણો છો ક આ લોકો હંમેશા આ વાતની કોિશશ કયાP કર છે ક અમારા દો.તોને તકલીફો
આપે અને જો ક તમારા માટ આ વાત મશKુર થઇ eુક છે ક તમે અમારા દો.તો અને ચાહવાવાળા છો તેથી
જયાર આ રતની ખબર તમારા ુધી પહjચે તો તમે ગભરાશો નહ`.
(સફનHુલ બેહાર ભાગ ૧, પેજ નં. ૫૪૭)
૫૪૭)
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ઝોરારહ $કરઅત, $ફકહ, ઈ9મે કલામ, શેરો શાયર અને અરબના આદાબમાં મહારત ધરાવતા હતા.
આપની શાન, 2ુMગO અને ઈમાનદાર આપના ચહરા પર દખાઈ આવતી હતી.

(૩) 0ુ મૈતે
તે અસદ :
*ુબ જ મશKુર અને Vણીતા શાયર આપની ઝબાન હંમેશા અહલેબત
ૈ (અ.Bુ.સ.)ની મદહો સનામાં રહતી
હતી. આપના અશઆર હંમેશા અહલેબૈત (અ.Bુ.સ.)ના ફઝાએલથી ભરbુર રહતા હતા. આપ પોતાના અશઆર
થક અહલેબત
ૈ (અ.Bુ.સ.)નો બચાવ કરતા હતા અને 8ુlમને અહલેબૈત (અ.Bુ.સ.)ને હંમેશા ઝલીલ કરતા હતા
અને તેઓના પાએલા ભેદોને Vહર કરતા હતા Zના લીધે દરબારમાંથી આપને અવારનવાર ડરાવવામાં
આવતા હતા અને કયારક તો મૌતની ધમક પણ આપવામાં આવતી.
તે આપિtઓથી ઘેરાયેલા ઝમાનામાં ક જયાં ઝબાન અને કલમ ઉપર પાબંદ હોય ખાસ કરને અહલેબૈત
(અ.Bુ.સ.)ના ફઝાએલ બયાન કરવા કxુ ં અઘં કામ હHુ.ં તે એવો ઝમાનો હતો ક Zમાં અહલેબત
ૈ (અ.Bુ.સ.)ના
ફઝાએલ વણPવવા પોતાની મૌતને આમં%ણ આપવા બરાબર હHુ.ં આ જ કારણે તે ઝમાનામાં ઘણા બધા લોકો
એવા તો હતા ક Zના $દલોમાં અહલેબૈત (અ.Bુ.સ.)ની મોહ7બત હતી પરં H ુ તેને Vહર નહોતા કર શકતા અને
એવા માણસો *ુબ જ ઓછા હતા Zઓએ અહલેબૈત (અ.Bુ.સ.)ની મોહ7બત પણ Vહર કર અને તેઓના
ફઝાએલ પણ વણPCયા આવા લોકોમાં 0ુમૈતે અસદું નામ જોવા મળે છે . આપને દરબારમાંથી Zટલી વધાર
ધમકઓ આપવામાં આવતી આપના ઈરાદામાં અને મકકમતામાં એટલો જ વધારો થતો જતો અને આપના
ઉપર Zટલી તકલીફો વધતી એટું જ આપના દલમાં અહલેબૈત (અ.Bુ.સ.)ની મોહ7બતમાં વધારો થતો જતો
અને અશઆરમાં હકુ ં િતEબબ જોવા મળHુ.ં આપે કયારય બાિતલની મદદ નથી કર બ9ક હંમેશા Kુ0ુમતના
કારનામાઓ ઉપરથી પરદા ઉપાડતા રહતા હતા અને ઉમતને Kુ0ુમતના બહાનાઓથી આગાહ કરતા હતા.
0ુમૈતે એક અશઆરમાં અઈમા (અ.Bુ.સ.)ના વખાણ આવી રતે કયાP છે .
“આ તે રહુમા છે ક અદલો ઇ1સાફ Zનો .વભાવ બની ગયો છે .
આ લોકો બની ઉમ-યા Zવા નથી ક ઇ1સાન અને Vનવરમાં ફકP ન કર શકતા હોય.
આ હઝરતો “અ78ુલ મEલક, વલીદ, ુલૈમાન અને હશામ” Zવા નથી ક િમબર પર બેસીને એવી વાતો
કરતા હોય Zના ઉપર પોતે કયારય અમલ ન કરતા હોય.
આ ઉમવી બાદશાહો વાતો તો પયગબર ઇ.લામ (સ.અ.વ.)ના ઝમાનાની કર છે પરં H ુ *ુદ તેઓના
અમલમાં VહEલ-યત જોવા મળે છે .
0ુમૈત ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)ને દલથી દો.ત રાખતા હતા અને તેઓને પોતાનો Rયાલ કયારય ન
રહતો. જયાર 0ુ મૈતે પોતાનો કસીદો bુરો કય તો ઈમામ (અ.સ.)એ $ક7લા તરફ થઇ ફરમાCWુ.ં “*ુ
*ુદા 0ુ મૈત
ઉપર રહમતો ઉતાર.” ]યાર પછ 0ુમૈતને એક લાખ $દરહમ આoયા અને કhું ક આ રકમ અમારા
0ુુંબવાળાઓએ ભેગી કરને તમને આપી છે .
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0ુમૈતે કhું : *ુદાની કસમ ! Kુ ં માલો દૌલતનો ઇTક નથી અગર આપ (અ.સ.) મને પોતાુ ં કોઈ કપું
આપી દ તો તે મારા માટ બધાથી વધાર $કમતી હશે ઈમામ (અ.સ.)એ પોતાુ ં એક કપું 0ુમૈતને આપી દpુ.ં
એક $દવસ 0ુમૈત ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)ની પાસે બેઠા હતા. ઈમામ (અ.સ.) ઝમાનાની ફ$રયાદ
કરતા આ શેર પઢ ા :
“ચા9યા
ચા9યા ગયા એવા માણસો ક Zના છાંયામાં લોકો પોતાુ ં !વન પસાર કરતા હતા અને હવે તો બેKુદા
વાતો કરવાવાળા અને હસદ કરનાર લોકો રહ ગયા.
ગયા.”
આ સાંભળ 0ુમૈત તરત જ આ શેર પઢ ા :
“હાં
હાં ! આ ઝમીન ઉપર તે મહાન લોકોની એક િનશાની મૌ>ુ દ છે અને તેઓ જ અમારા $દલની Bુરાદ છે
છો..”
અને ત ફકત આપ (અ.સ.) Bુક¡સ હS.ત છો

(૪) મોહમદ બીન BુS.લમ :
આપને “ફકહ
ફકહ અહલેબૈત”ના નામથી યાદ કરવામાં આવે છે અને આપ ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)
અને ઈમામ જઅફર સા$દક (અ.સ.)ના સાચા ચાહવાવાળા અને સાચા મોહબ (મોહ7બત કરનાર) હતા. Zમ ક
અગાઉ વણPવી e ૂકયા છએ ક આપની ગણતર એવા ચાર મહાન લોકોમાં થાય છે ક Zના લીધે ન2ુCવતની
િનશાનીઓ ુરErત છે . આપું !વન ઇ.લામી િશrણનો સંb ૂણP નBુનો છે .
આપ 0ુફાના રહવાસી હતા અને ]યાંથી $હજરત કરને મદના ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.) પાસે આCયા
Zથી ઈમામ (અ.સ.)ના ઇ9મથી પોતાની ઈ9મની તરસ છપાવે. આપ ચાર વષP ુધી ઈમામ (અ.સ.)ની
Eખદમતમાં રfા અને ઇ9મ હાંિસલ કરતા રfા.
“અ78ુ 9લાહ બીન યઅ¢ર” ઈમામ જઅફર સા$દક (અ.સ.)ની Eખદમતમાં અઝP કર : મૌલા ! અBુક વખતે
એવા મસઅલાઓ બને છે ક Zનો ઉપાય Kું નથી Vણતો હોતો અને એવા સમયે આપની પાસે આવxુ ં પણ
શકય નથી હોHુ ં તો આવા સમયે Kુ ં }ુ ં કં ?
ઈમામ (અ.સ.)એ ફરમાCWુ ં : તમે મોહમદ બીન BુS.લમની પાસે કમ નથી જતા અને તેમની પાસેથી
પોતાના મસઅલાનો ઉપાય કમ નથી મેળવતા.
એક રા%ે મોહમદ બીન BુS.લમ પાસે એક ઔરત આવી અને કહવા લાગી : “માર વKુ મર ગઈ છે અને
તેના પેટમાં એક બાળક છે Z !વંત છે આવી હાલતમાં અમે }ુ ં કરએ” ?
મોહમદ બીન BુS.લમે કhું : “આવા સમયે ઈમામ મોહમદ બાકર (અ.સ.)નો આ Kુકમ છે ક ઓપરશન
કરને તે બાળકને કાઢ લેવામાં આવે અને પછ તે ઔરતને દફન કર દવામાં આવે.”
]યારબાદ મોહમદ બીન BુS.લમે તે ઔરતને bુછWુ ં ક Hુ ં મારા ુધી કવી રતે પહjચી ?
તે ઔરત કહવા લાગી : “Kુ ં આ મસઅલાને લઈને અ2ુ હનીફા પાસે ગઈ હતી અને તેને આ મસઅલો
bુછયો. તે કહવા લાયો ક આ મસઅલાની મને ખબર નથી Hુ ં મોહમદ બીન BુS.લમની પાસે V અને તેમની
પાસેથી આ મસઅલાનો ઉપાય મેળવ અને તેઓ તને Z જવાબ આપે તે મને પણ કહZ.
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મોહમદ બીન BુS.લમ એક $દવસ 0ુફાની મ.!દમાં બેઠા હતા ]યાર અ2ુ હનીફાએ ઉપરોકત મસઅલાની
વાત ઉTચાર અને પોતે તેનો ઉપાય જણાCયો હતો એમ કhુ.ં
જયાર મોહમદ બીન BુS.લમે આ સાંભWુ ં તો ખjખારો ખાધો અ2ુ હનીફાની નઝર Zવી મોહમદ બીન
BુS.લમ ઉપર પડ ક તરત જ આખી વાત સમ! ગયો. અને મોહમદ બીન BુS.લમને કહવા લાયો :
“*ુદા તમારા &ુનાહોને માફ કર અને તેની રહમત તમાર ઉપર ઉતાર” જરા અમને લોકોને પણ !વતા
રહવા દો.

ઈમામ (અ.સ.)ની
.)ની શહાદત

૭ Eઝ9હજ ૧૧૪ $હજરમાં ૫૭ વષPની |મર આપની શહાદત થઇ. અને શહાદત પણ એટલા માટ થઇ ક
ઝાEલમ ઉમવી બાદશાહ હશામ બીન અ78ુલ મEલક આપ (અ.સ.)ને ઝહર આoWુ ં હHુ ં અને એ જ ઝહરના કારણે
આપની શહાદત થઇ. અને ઇ9મવાળાઓની 8ુિનયા કાયમ માટ સોગવાર થઇ ગઈ. આ ઇ9મના ુરજને પણ
ઝાEલમોએ બાક ન રહવા દધા.
આપ (અ.સ.)એ પોતાની શહાદત પહલા ઈમામ જઅફર સા$દક (અ.સ.)ને કhું :
“Kુ ં આZ રા%ે આ 8ુિનયાથી ચા9યો જઈશ કારણ ક મu મારા મોહતરમ િપતાને .વoનમાં જોયા છે ક તેઓ
મને શરબત આપી રfા છે Zને Kુ ં પી રfો ં. મારા િપતા મને તેમની Bુલાકાતની *ુશખબર આપી રfા છે .”
બીV $દવસે આ ઈ9મના ુરજને જ1નHુલ બકઅમાં હઝરત ઈમામ હસન (અ.સ.) અને હઝરત ઈમામ
ઝયુલ આબેદન (અ.સ.)ની બા>ુ માં દફન કર દધા.
(કાફ ભાગ ૧, પેજ નં. ૪૬૯,
૪૬૯, અને ભાગ ૫, પેજ નં. ૧૧૭,
૧૧૭, બસાએદ દરVત પેજ નં. ૧૪૧)
૧૪૧)
ઝાEલમ Kુ0ુમતને આ Bુક¡સ કGો ઉપર છાંયો પણ મં>ુર ન હતો આ Bુક¡સ કGો ઉપર આZ પણ કોઈ
છાંયડો નથી. $દવસનો તડકો અને રાતની ઠંડમાં આ Bુક¡સ કGો આZ પણ મઝુિમયતની ત.વીર છે .

“અમારા
અમારા લાખો સલામ થાય
તે ચા મરતબાવાળા ઈમામની Bુક¡સ Eખદમતમાં
અમારા સલામ થાય
તે Bુક¡સ કG પર Z આZ પણ મઝુિમયતની િનશાની છે .”
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ઈમામ (અ.સ.)ની
.)ની હદસો

હવે જયાર ક આપણી ચચાP ખ]મ થવા ઉપર છે તો Bુનાિસબ છે ક એક નઝર ઈમામ (અ.સ.)ના ફરમાનો
ઉપર કર લેવામાં આવે. આજ ફરમાનો આપણા !વનના પાયો હોવો જોઈએ અને આજ ફરમાનોના કાશમાં
આપણે આપણા !વનના ર.તા નકક કરએ.



“ખો
ખોું બોલxુ ં ઈમાનના નબળા હોવાની િનશાની છે .”
(વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૨૩૩)
૨૩૩)



“મોઅિમન
મોઅિમન ડરપોક,
ડરપોક, મજ2ુર અને કં>ૂસ નથી હોતો.
હોતો.”
(વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૨૩૩)
૨૩૩)



“Z
Z 8ુિનયાનો લાલચી છે તેનો દાખલો રશમના કડા Zવો છે Zટલો વધાર તે પોતાના ુકને
ં

વધારતો Vય છે એટલો જ વધાર તે ુ ં તેમાંથી બહાર આવxુ ં Bુ,lકલ થઇ Vય છે .”
(વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૨૩૩)
૨૩૩)



“મોઅિમનને
મોઅિમનને કયારય મેણા ટોણા ન મારો”
મારો
(વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૨૩૩)
૨૩૩



“પોતાના
પોતાના Bુસલમાન ભાઈને
ભાઈને દો.ત રાખો અને Z વ.Hુ પોતાના માટ પસંદ કરો છો તે જ તેના

માટ પણ પસંદ કરો અને Z વ.Hુ તમને પસંદ ન હોય તે તમારા દો.ત માટ પણ પસંદ ન કરો.
કરો.”
(વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૨૩૩)
૨૩૩)



“અગર
અગર કોઈ Bુસલમાન કોઈને મળવાના ઈરાદ તેના ઘર Vય અને તે ]યાં હાજર હોવા છતાં

મળવાની ના પાડ અને ન ઘરમાં આવવાની રV આપે તો તે માણસ ઉપર ]યાં ુધી લઅનત થતી રહશે જયાં
ુધી તે પેલા માણસને મળ ન લે.”
(વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૨૩૧)
૨૩૧)



“*ુ
*ુદાવંદ આલમ હયાદાર અને સહનશીલ માણસને દો.ત રાખે છે .”
(વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૪૫૫)
૪૫૫)



“Z
Z માણસ પોતાના &ુ.સાથી લોકોને ુરErત રાખે તો તે માણસ કયામતમાં *ુદાવંદ આલમના

અઝાબથી ુરErત રહશે.”
(વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૪૨૯)
૪૨૯)



“Zઓ
Zઓ અYબીલ મઆફ અને નહઅનીલ Bુ1કરને પસંદ નથી કરતા હકકતમાં તે Bુસલમાન નથી.
નથી.”
(વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૨૪૩)
૨૪૩)



“અગર
અગર કોઈના ઘરમાં તેનો 8ુlમન £ુસી Vય અને તે તેનો સામનો ન કર તો *ુદા આવા

માણસને 8ુlમન રાખે છે . (વસાએુSlશયા ભાગ ૨, પેજ નં. ૨૩૩)
૨૩૩)

