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ઈ��તઝાર ની �ક�મત 

ઈ��તઝાર1 એવા મહાન �ય��તઓ ની 

િવશેષતાઓ છે � સફળતાની રાહ પર ચાલે ચે. 

ક�મક� �ૈબતના દૌરમા ં મહાન માણસોના 

�ય��ત�વની િવશે અહલેબતૈ (અ.સ.) ના 

બયાનમા ં આ��ુ ં છે ક� ��ુરના સાચા ઈ��તઝાર 

કરવાવાળા બઘા જમાનાના લોકોથી બાફઝીલત 

માણસો છે. 

એટલા માટ� ક�ટલાક લોકો આને સફળતાના 

અસબાબમા ંથી સૌથા અહ�મ સબબ આ �ુિનયામા ં

                            
1 �િત�ા, રાહ જોવી 
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�ણે છે અને એમનો અક�દો છે ક� ઈ�સાન 

�િત�ાના અસબાબ અને તકા�લુન ે સાચા 

ઈ��તઝારમા ંશોઘીન ેએનાથી માઅનવી આસમાન 

પર ઉડ�ને �દુને ક�ચરની ��ુક�લાત અને ��હ 

�ુકાવટો થી ન�ત પાઈ શક� છે. 

ઈ��તઝાર, એના અસલી અને કામીલ 

અથ�મા ં એવી સખત હાલત છે �મક� ��માળની 

��ુત ચીજોએ એને ઘેર� લી�ુ ં છે અને થોડાજ 

લોકોએ એની કમાલની રાહ િનકાળ� લીઘી છે 

અને �ુ�મનોની દગાઓની �ખુાલેફત કર� છે.2 

                            
2 આવા માણસો � ઈ��તઝારના �ુ�મુમા ં ઈમામ મહ�દ� 

(અ.સ.) થા તવ��લુ અને એમને યાદ કર� છે, બ�જુ છે અન ે

અલહ�દો �લ�લાહ આવી મજલીસો ઘીમે ઘીમે વઘાર� થાઈ રહ� છે. 

આપણો મકસદ આવી મજલીસો અને આવા લોકોની નામ�ુંર� નથા 

અને એવા લોકોમા ં ઈ��તઝારની હાલત �ુ ં ન હો� ુ ં નથી. ક�મક� 
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ક�મક� ઈ��તઝાર અને �િત�ા એના આખર� 

અને �લુદં મ�ંઝલમા ં –ક� ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) 

ના ખાસ સહા�બઓમા ં મૌ�ુદ- � ત�પરતા અન ે

મદદ કરવાના અથ�મા ં છે �ને ગૈર આદ� 

�ુદરતથી હાસીલ કર�ને એવી આસમાની 

�યવ�થાને કાયમ કરવા અને ઈમામ મહ�દ� (અ. 

જ.) ની મલ�ુતી ખીદમત કરવા માટ� છે. 

�િત�ા � મ�ંઝલમા ંપણ ��થર થઈ �ય 

તો આ આલમે �ૈબથી ગૈબી મદદ અને �દુાથી 

ન�ક થવાની રાહ છે. અને અગર િનરંતરતા હોય 

અને સ�ંણુ� થઈ �એ તો પછ� સમય �જુરવા 

                                                   

ઈ��તઝારના પણ દર� છે અને એ લોકો એના ઈ��તઝારના કમાલ 

અને �લુદં મ�ંઝલો �ઘુી પહ�ચી ગયા છે. પરં� ુતમેની સ�ંયા કમ છે. 

આવા જ લોકો ઉઠયા છે અને કોિશશો અને કઠણ પ�રસતીથીઓ અન ે

��ુક�લોને સહન કર�ને આગે બઢયા છે. 
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ની સાથે ઈ�સાનના વ�ુદની �દાણમા ં � 

�ઘકાર અન ેએના મન અન ેઝમીરમા ં� ઐબ છે 

એને ખતમ કર� દ� છે અને ઈ�સાનના બાતીનન ે

રોશન કર� છે અને આવી ર�તે કમાલની રાહને 

ઈ�સાન માટ� ખોલી દ� છે ક�મક� ઈ��તઝાર તમામ 

દર�જોમા ં તયૈાર�ની હાલતને કહ�એ છ�એ અન ે

બાતીની તવ�જોને �ુિનયાથી ��ુસુ, હક�કત અન ે

�રુાિનયત તરફ ખ�ચી લે છે. એ �ુિનયા �મા ં

શયતાની તાકતો ખતમ થઈ જશે અને �ુિનયાના 

બઘા જ ઈ�સાનોની �ન ઉપર �દુાનો �રુ 

ચમક� ઉઠશે. 

આ હક�કત ની તરજ તવ�જો કરવા સાથ ે

આપણે કહ�એ છ�એ: એ માણસ જ ઈ��તઝારની 

�લુદં મ�ંઝલમા ં કદમ ��ુો છે � ખાર��ુલ 
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આ�હ3 �ુદરત રાખતો હશે ક�મક� અમ ે �ણીએ 

છ�એ ક� હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ. જ.) ની 

�ુ�ુમત એક �હાની અને ફૌ�ુલ આ�હ �ુ�ુમત હશે 

�ણે આપણે નથી �ણી શકતા, એ બઘા લોકો 

માટ� જ�ર� છે ક� ઈમામ (અ.જ.) ની મદદ કરવા 

માટ� ઈમામના આ�ુ બા�ુ જમા થઈ �ય અને 

પહ�લી કતારમા ં ઈમામની મદદ કર�એ તાક� 

�દુાના સેવકોમા ં શામીલ થાય અન ે ઈમામના 

�ુ�મ અને એમની આ�ાપાલન કરવાની શ��ત 

હાસીલ થઈ �ય ક�મક� એન ે હાિસલ કરવા માટ� 

ગૈર આ�હ તાકતની જ�રત છે.4 

                            
3 શ��તશાળ� 

4 ક�ટલીક ર�વાયતોમા ંઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ની �ુ�ુમતમા ં

ગૈર આ�હ તાકતથી ફાયદો હાસીલ કરવાની તરફ ઈશારો થયો છે. 
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� ર�વાયત હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) 

ના �િત�ઠત મદદ કરવાવાળા �ણ સો તેર 

માણસોની િવશેષતાઓ અને ખાિસયતોને બયાન 

કર� છે, એ લોકોમા ં�હાની �ુદરત અને ગૈર આ�� 

તાકત પણ બયાન કર� છે હ�ા �બૈતના 

જમાનામા ંપણ. 

ઈ��તઝાર ના કારણો 

આપણે કોશીશ કર�એ ક� ઈ��તઝાર ના 

અસલ અથ�ને �ણીએ અને આ હાલતને �દુ અને 

બી� લોકો �ઘુી પહ�ચાડ�એ. 

ઈ��તઝારના મસઅલહને હાિસલ કરવા 

માટ�, સીખા�વા અને એની અઝમત ન ે બી� 

લોકો માટ� ક�ટલીક રાહ મૌ�ુદ છે ક� �નાથી 
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ફાયદો હાસીલ કરાને આપણે ક�ચરમા ં

ઈ��તઝારની હાલત પેદા કર� શક�એ છ�એ અન ે

એમના ં ��ુુદની ગહ�રાઈમા ં ઈ��તઝારનો બી�ને 

ફળદાર બનાવી શક�એ છ�એ. હવ ે આપણે એ 

અહ�મ રાહો બયાન કરાએ છ�એ �નાથી ક�ચર 

ઈ��તઝારાન મસઅલા તરફ માએલ થઈ શક�એ 

છ�એ: 

૧. િવલાયતના અઝીમ મકામ અને ઈમામ 

મહ�દ� (અ.જ.) ની અઝમતને પહ�ચાન�ુ.ં 

૨. ઈ��તઝારના હ�રાન કરવાવાળા �ભાવો 

ની સાથે એના કામીલ અથ� અને �લુદં મ�ંઝલોને 

પહ�ચાન�ુ.ં 
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૩. હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ના 

સહાબીયોની િવશેષતાઓ અન ે ખાિસયતોથી 

આશનાઈ � ઈ��તઝારના �લુદંતર�ન મ�ંઝલમા ં

પહ�ચી ગયા અન ે �હની અઝીમ તાકત એમા ં

આવી ગઈ છે અને ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ના 

ફરામીન અન ેઆદ�શો�ુ ંપાલન કર� ર�ા છે. 

૪. ઈ�સાન અને �ુિનયાના ભિવ�યન ે

પહ�ચાન�ુ,ં � ઈમામના ઝ�ુરના જમાનામા ં

અઝીમ પ�રવત�ન અને અહ�મ ફ�રફાર જોવા 

મળશે.5 

                            
5 બી� રાહો પણ મો�ુદ છે � ઈ�સાનને ઈ��તઝારની તરફ 

�લુાવે છે �માથંી ક�ટલીક રાહો અમને �કતાબે “અસરાર� 

મોવ�ફક��યત” મા ં ઝી� કર� છે �મક� આખલાસ, મઆર�ફથી 

આશનાઈ, અહલબેતૈ (અ.સ.) ની �હુ�બત, �દુસઅ�ી વગેરહ... 
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હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ની 

દર��ની માર�ફત, આપહઝરતના મદદગઅરોની 

પહ�ચાન, અકલોની તકમીલ અન ેઈ�મી તકા�લુ, 

આલમે મરઈ અને �ેબની સાથે નાતો, 

નઅશના�તા મૌ�ુદાતની પહ�ચાન, સમ� 

પ�ર��થિતઓ અને આકાશમા ં સફર કર�ુ ં અને 

એવા બી� મસાએલ લોકોને ઈમામ મહ�દ� 

(અ.જ.) ના જમાનાના �ુદરતના મસઅલા તરફ 

�લુાવે છે અન ે ઈમામના ��ુત અને �લુદં 

�ુ�ુમતના માટ� ઈ��તઝારની હાલત અને તયૈાર�ન ે

લોકોમા ંપેદા કર� છે. 

આવા હક�કતોથી આગાહ� પાક તીનત 

માણસોના �દલ વ �નમા ં�શુહાલી પેદા કર� છે 

અને એમન ે અઝી��ુશાન જમાનાએ આિશક 
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બનાવી દ� છે અને ઈ��તઝાર વ ��ુરની હાલતન ે

� તમામ ઈ�સાનોના �સુ�લમ કાય� છે, ક�ચરમા ં

પેદા કર� છે. હવે ઝા��દુા મતાલીબની તોઝીહ 

આપીએ છ�એ: 

૧. ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) ના મકામની 

ઓળખાણ 

હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ની 

િવશેષતાઓ અને ખાિસયતોની ઓળખ અને 

આપહઝરતની બાઅઝમત વ�ુદની તરફ 

તવ�જો કરવી ઈ��તઝારની હાલત ઈ�દ કરવા 

માટ� એક અહ�મ સબબ છે. 
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ક�મક� આ �કુતાની તરફ તવ�જો � 

અ�યાર� આખી �ુિનયા અને તમામ �ુિનયાની 

ખીલકતમા ં હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) ના 

આલાવા કોઈ પણ �ુિનયાની રહ�બર� અને 

ઈ�લાહના લાએક નથી, એ ચીજ ઈ�સાનન ે

આપહઝરત ની તરફ આકિષ�ત કર� છે. ક�મક� 

આપહઝરત �દુાની આખર� નીશાની છે અન ે

આપહઝરત જ આખર� હાદ� અને રહ�બર છે �મક� 

હઝરત અલી (અ.સ.) આપના બારામા ં ફરમાવે 

છે: 

فی رسِّھم و ِعزُّ  علم االنبیاء فی ِعلِمھم و رسُّ االوصیاء"

رَِّۃ فی الَقفِر۔  6"االولیاء فی عزِّھم کالقطرِۃ فی البحر و الذَّ

                            
6 �બહા�લ અનવાર, ભાગ ૨૫, પેજ ન ં૧૭૩ 
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બઘા જ નબીયોના ઈ�મ, બઘા જ 

વસીયોના રાઝ અને તમામ વલીયોની આબ� 

હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ના ઈ�મ, રાઝ 

અને આબ�ના બરાવર�મા ંએવી જ છે �વી ર�ત ે

સમ�દર�ુ ંએક બ��ુ અને જગંલમા ંએક કણ છે. 

ક�મક� આપણે ખાનદાને અહલેબૈત (અ.સ.) 

ની આખર� ફદ�ના જમાનામા ંછ�એ અન ેઆપણી 

��મેદાર� છે ક� આપહઝરતની તરફ તવ�જો 

અને ઈમામના ફરામીનની પૈરવી કરવાની સાથ ે

સાથે તબાહ� અને �ફલતથા ન�ત પાઈ શક�એ 

અને ઈમામ (અ.સ.) ની �ુ�ુમત આ�વાના 

ઈ��તઝારમા ંલ�હા �મુાર કર�એ � �હદાયત અને 

અદાલતના પરચમન ેઆખી �ુિનયામા ંફ�લાવશે. 
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અગર કોઈ આ જમાનામા ંઈમામ (અ.સ.) 

ને પહ�ચાની લે અન ે�ૈબતના જમાનામા ં ઇમામ 

મહ�દ� (અ.જ.) ની �ૈબી મદદથી આગાહ થાય 

અને “��ુરના જમાનામા”ં ઈમામ આખી �ુિનયા 

અને તમામ લોકોમા ં� પ�રવત�ન લાવશ ેએનાથી 

આશનાઈ રાખે તો એ માણસ હમંેશા ઈમામની 

યાદ �દલમા ંરાખશે અને �વી ર�તે �ુકમ થયો છે 

ક�7 (એ શ�સ) આફતાબે િવલાયતના ઉદયના 

ઈ��તઝારમા ં��દગી ��ુરશે. 

એવા ઈ�સાનમા ં માર�ફતના સબબ 

ગફલતને એના �દલમાથંી �ુર કર� દ�શે અને 

��ુ�તા વ પ�ર�તાન ેએના �દલમા ંસમાવી દ�શે. 

હવે એક ��લબ ર�વાયતની તરફ તવ�જો 

                            
7 જોવો �બહા�ુલ આનવાર, ભાગ ૫૨, પજે ન ં૧૪૫ 
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કર�એ � �ૈબતના જમાનામા ં �ૈબી ઈમદાદન ે

બયાન કર� ચે. ��બર જોઅફ� ��બર ઈ�ને 

અ��ુ�લાહ અ�સાર�થી અન ેએ પૈ���બર� અકરમ 

(સ.અ.વ) થી નકલ કર� છે ક� આપહઝરત એ 

ફરમા��ુ:ં 

۔۔۔ذاک الَّذی یفتَُح اللہ ۔تعالٰی ذکرہ۔ علٰی یَدیِہ َمشارَِق 

ذَاَک الَِّذی یَغیُب َعن ِشیَعتِہ و أولِیائِہ َغیبًَ� ال  االٔرِض َو َمغاِرِبھَا،

  یَثبُُت فیَھا َعلَی الَقوِل ِباَِماَمتِہ اِالَّ َمن اِمتََحَن اللُہ قَلبَُہ ِباالِی�ِن۔

یَعُ� ِبِہ فِی : فَقاَل َجاِبرُ : قَاَل  یا رسوَل اللِہ فَھَل یَنتَِفُع الشِّ

ِۃ ا�نَّھُم لَیَنتَِفُعوَن ِبہ َو ای َو الَّذ): ص(َغیبَتِہ؟ فََقاَل  ی بََعثَِنی ِبالنُّبُوَّ

مِس، َو اِن َجلَّلَھا  یَستَضیئوَن ِبنوِر ِوالیتِہ فی غَیبَتہ کَانتِفاِع النّاِس ِبالشَّ

َحاُب، یَا َجاِبُر، ٰھذا َمکنُوُن ِرسِّ اللہ َو َمخزوُن ِعلِمِہ فَاکتُمُہ اِالَّ  السَّ

 8َعن أھلِہ۔

                            
8 કમા��ુ�ન, પેજ ન ં૧૪૬ વ ૧૪૭, �બહા�લ અનવાર, ભાગ 

૩૬, પેજ ન ં૨૫૦ 
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એજ (ઈમામ મહ�દ� અ.સ.) છે ક� �દુાવ�દ 

કર�મ (�નો ઝી� �લુદં છે) એના હાથોથી 

જમીનના �રુબ અને પિ�મને ખોલી દ�શે. એ 

તેમના શીયાઓ અને �હુ��બોથી ગાયબ થઈ જશ ે

અવી ર�તે ક� એમની ઈમામતના અક�દા પર 

ઘણા લોકો ઈ�કાર કરશે િસવાય એ લોકો �નો 

�દુા એ ઈ�તેહાન લીઘો છે. 

��બર� જોઅફ� કહ� છે: ��બર ઈ�ને 

અ��ુ�લાહ અ�સાર� એ પૈય��બરથી �છુ�ુ:ં યા 

ર�લુ અ�લાહ (સ.અ.વ) �ુ ં �ૈબતના જમાનામા ં

શીયાઓ ઈમામ (અ.સ.) થી ફાયદો હાસીલ કર� 

શકશે? 

પૈ���બર (સ.અ.વ) એ જવાબ આ��ુ:ં હા, 

એ �દુા � મને ર�સાલત પર મબઉસ ક�ુ� છે, એ 
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લોકો એનાથી ફાયદો હાસીલ કરશે �વી ર�તે 

લોકો �યુ�થી ફાયદો હાસીલ કર� છે, અગર એ 

વાદળો એને ઢાકં� દ� છે. એ ��બર એ (ઈમામ 

મહ�દ� અ.સ.) �દુાના ��ુત રાઝો અન ે એના 

ઈ�મના ખ�નાઓમાથંી છે એટલે જ એન ે��ુત 

રાખો મગર એના અહલ થી. 

�વી ર�તે તમે જો�ુ ં ક� ર�લુે અકરમ 

(સ.અ.વ) આ ર�વાયતમા ં તાક�દની સાથ ે કસમ 

યાદ કર� છે ક� શાયાઓ ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ના 

જમાનામા ં�રુ� િવલાયતથી રોશની હાસીલ કરશે. 

باز کند نظر  بی پردہ بہ خورشید،  کیست   

تست پیدائی    علت    ما،  پوشیدٔہ  چشم   

باشی  می   کجا  یافت،  نتوان  لطافت  از   

 جای رحم است بر آن کس کہ �اشای تست
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�ૈબતના જમાનામા ંઅગરચે ઈમામ ગાયબ 

છે પરં� ુ હક�કતમા ં�ૈબતના પદા� અમારા �દલો 

ઉપર છે અને ઈમામ (અ.જ.) એ ઈ�સાન માટ� 

ચમકતા �ુવા �રુ છે �નો �દલ આઈનાની �મ 

પાક અને સાફ હોય ચાહ� એ �ગો ક�મ ન હોય. 

આ હક�કતની તરફ તવ�જો ઈ�સાનન ે

મકામે િવલાયત અન ેએમના ઈલેમ વ �ુદરતની 

તરફ �હદાયત કર� છે અને ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) 

ની �હુ�બત �દલોમા ં પ�ર�ણુ� અને એમની 

આ�વાવાળ� આલમી �ુ�ુમતના ઈ��તઝારન ેપેદા 

કર� છે. 
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૨. ઈ��તઝારના �ણુોની ઓળખાણ 

૧. યાસ અને નાઉમેદ�થી �ુર�: 

એવો ક�ચર �મા ં �દન અહ�મીયત ના 

રાખતો હોય અને લોકો બહ�તર બિવ�યના 

ઈ��તઝારમા ં ના હોય તો ક�લ, �નુર�ઝી અને 

આ�મ હ�યા વઘાર� જોવા મળે છે ક�મક� લોકો 

મ�ફ� અસબાબ �વી ર�ત ે ગર�બી અન ે

કંગા�લયત, �ુ�મ વ સીતમ, કા�નુન ે તોડ�ુ,ં 

ઈ�સાનોના �ુ�ુકને પામાલ કરવા �વા મસાએલ 

જોઈ ર�ા છે અને એના �કુા�બલમા ં આ 

તબા�હઓથી રાહ� હલ શોઘી નથી શકતા એટલા 

માટ� એ લોકો નાઉમેદ�મા ંગીરફતાર થઈ �ય છે 

ક�મક� �દુ અને ભિવ�યમા ં જોવે છે અને આ 
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�ુ�મથી ના ફકત �ુિનયા અન ે આખેરત બ�ક� 

એમના બાળકો, પ�નીઓ અને �ર�તેદારોને પણ 

તબાહ�મા ંનાખી દ� છે. 

પરં� ુ� શ�સ ઈ��તઝારની હાલતને એના 

વ�ુદમા ંરાખે છે અને હર વખત �રુ� િવલાયતન ે

�રુ� �ુિનયામા ંચમકવાની ઉમેદ રાખે છે એ �ુ�મ 

અને �દુ�ુશી �વા કાય� કર� છે અન ે�દુનો �નુ 

કર�ને બી� લોકોની ��દગીને પણ તબાહ કર� છે 

એટલા માટ� � શ�સ “ઈ��તઝાર� ફરજ” ના 

મસઅલાથી વાક�ફ છે એ નાઉમેદ� અને યાસથી 

�ુર�નો નીકાળ� લે છે. એક ર�વાયત બયાન 

કર�એ છ�એ � આ હક�કતની ગવાહ છે: 

َسا�لُت اَبَا الَحَسِن علیہ السالم : بِن الَجھِم قَاَل  َعِن الَحَسنِ 

اََو لَسَت تَعلَُم اَنَّ اِنتِظاَر : َعن شیٍء ِمَن الَفَرجِ، فََقاَل علیہ السالم
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: ال اَدری اِالَّ اَن تَُعلَِّمنی، فَقاَل علیہ السالم: الَفَرجِ ِمَن الَفَرجِ؟ قُلُت 

 9َرجِ۔نََعم، اِنتِظاُر الَفَرجِ ِمَن الفَ 

હસન ઈ�ને જહ�મ કહ� છે ક� હઝરત ઈમામ 

�સુા કા�ીમ (અ.સ.) ફરજના િવશે સવાલ ક�ુ� 

તો ઈમામ એ ફરમા��ુ:ં �ુ ંતમે નથી �ણતા ક� 

ફરજનો ઈ��તઝાર કર�ુ ંફરજ (��ુઅ્ત) માથંી જ 

છે. રાવીએ કહ�ુ:ં �ટ�ુ ંઆપહઝરતે બતા��ુ ં છે 

એજ મને ખબર છે. ઈમામ એ ફરમા��ુ:ં હા, 

ફરજનો ઈ��તઝાર રાહતી અને ��ુઅ્તમા ંછે. 

૨. �હાની તકા�લુ10 

ઈ�સાન કામીલ ઈ��તઝારની સાથ ે��ુરના 

જમાનાના લોકોથી થોડ�ક ઓળખાણ રાખી શક� છે 

                            
9 �બહા�ુલ અનવાર, ભાગ ૫૨, પજે ન ં૧૩૦ 

10 સ�ંણુ� થ� ુ ં
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�મક� �દલની પાક�ઝગી એની �દર પેદા કર� 

અને ઉમેદ વ ઈ��તઝારના વસીલાથી �દુને 

તબાહ� અન ેનાઉમેદ�થી ન�ત આપી શકશ.ે 

એના િવશે હઝરત ઈમામ �ફર� સા�દક 

(અ.સ.) એમના અજદાદથી અને એ હઝરત 

અમી�લ મોમેનીન આલી (અ.સ.) થી નકલ ક�ુ� 

છે ક� ઈમામ એ ફરમા��ુ:ં 

11اَفَضُل ِعبادَِۃ املُوِمِن اِنتِظَاُر فََرجِ اللِہ۔  

મોમીનની સૌથી બ�� ઈબાદત એ છે ક� એ 

�દુાથી ફરજનો ઈ��તઝાર રાખતો હોય. 

એટલા માટ� ઈ�સાન ઈ��તઝારની હાલતનો 

�ભાવ રાખે છે એ ��ુરના જમાનામા ંતકા�લુના 

                            
11 �બહા�લ અનવાર, ભાગ ૫૨, પેજ ન ં૧૪૧ 
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આસાર અને �ભાવો �દુમા ં ઈ�દ કર� શક� છે. 

આ મતલબની તૌઝીહ માટ� ઈમામ સ��દ 

(અ.સ.) અ� ુ ખાલીદથી ફરમાવે છે એના પર 

તવ�જો કર�એ: 

: َعن اَِبی َخالِِد الکابُلی َعن علیِّ بِن الُحسیِن علیھ� السالم

لِیِّ اللِہ الثَّانی َعَرشَ ِمن اَوِصیاِء رسوِل اللہ صلی اللہ َ�تَدُّ الَغیبَُ� ِبَو 

علیہ و آلہ و سلم َو اال�َِّ� بَعِدِہ، یَا اَبا َخالٍِد، اِنَّ اَھَل زَماِن َغیبَتِِہ، 

اَلَقائلُوَن ِباِمامتِِہ، اَملُنتَِظُروَن لِظُھورِہ اَفَضُل اَھِل کلِّ زماٍن، ِالٔنَّ اللہ 

اَعطاُھم ِمن العقوِل َو االٔفھاِم َو املعرِفَِ� َما َصارَت بہ  ۔تعالٰی ذکرُہ۔

الَغیبَُ� ِعنَدُھم ِ�َنزِلَِ� املُشاَھَدِۃ، َو َجَعلَھم ِفی ذلک الزَّماِن ِ�نزِلِ� 

املُجاِھدیَن بَیَن یََدی رَسوِل اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم 

ا، َو شیعتُ  عاُۃ اِلی ِدیِن ِبالسیِف، اُولئک املُخلِصوَن َحق� نا ِصدقاً، َو الدُّ

اِنتِظاُر الَفرَجِ ِمن اَعظَِم : اللہ ِرسّاً َو َجھراً، َو قاَل علیہ السالم

 12الَفَرجِ۔

                            
12 �બહા�લ અનવાર, ભગ ૫૨, પેજ ન ં૧૨૨ 
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અ� ુ ખાલીદ કા�લુી હઝરત ઈમામ 

સ��દ (અ.સ.) થી નકલ કર� છે ક� ઈમામ એ 

ફરમા��ુ ંછે ક�: 

વલી એ �દુા � પૈ�ગ�બરના ંવસીઓમાથંી 

બારવા ંઅને આપના ઈમામોમાથંી છે એની �ૈબત 

લાબંી હશે. એ અ� ુ ખાલીદ બેશક � લોકો 

�ૈબતના જમાનામા ં છે અને એમની ઈમામતનો 

અક�દો રાખે છે અન ેએમના ��ુરના ��ુત�ઝર છે 

એ બઘાજ જમાનાના લોકોથી બરતર અને 

અફ�લ છે. 

ક�મક� �દુા વ�દ� કર�મ એટલી અ�લ, 

માર�ફત અને ફહ�મ એ લોકોને અતા કરશે ક� એના 

સામે �ૈબત �શુાહ�દા થશે અને એ લોકોને એ 

જમાનામા ંએ ��ુહ�દ�નનો દર�જો આપશ ે�મક� 
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પૈ�ગ�બર અકરમના દૌરમા ં તલવારથી �હાદ 

કય� છે. હક�કતમા ંએ જ લોકો બાઅખલાસ અન ે

અમારા સાચા શીયાઓ છે અને લોકોને �હ�ર 

અને ��ુત રાહોથી �દુાના �દનની તરફ �લુાવશ ે

એના પછા ઈમામ સ��દ (અ.સ.) 

ફરમાવે છે: ઈ��તઝાર� ફરજ, �લુદં તર�ન 

ફરજમા ંછે. 

من، بہ من است نزدیکرت از  دوست   

دورم وی  از  من  تر کہ  عجب  وین   

 این سخن با کہ توان گفت کہ دوست

13مھجورم   من    و    من     کند   کہ   

                            
13 અ�વુાદ: મારો સોથા ન�ક દો�ત એ (ઈમામ) છે. અન ે

આ અ�બ છે ક� �ુ ંએનાથી �ુર �ં. આ વાત ક�નાથી ક�ંુ ક� દો�ત 

મારાથી ન�ક છે પણ �ુ ંઅક�લો �. 
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સાચા ��ુતઝીર � ઈ��તઝારની રાહ� 

તકા�લુ �ઘુી પહ�ચી ગયા છે, �દુને આખી 

�ુિનયા ઉપર �દુાની �ૈબી �ુદરતોથી �ુ�ુમત 

કરવા માટ�, �ૈબતના જમાનામા ં ��ુરના 

જમાનાની ફદ� િવશષેતાઓમાથંી એક ખાસીયત 

�મક� �દલની પાક�ઝગી છે એ એવા લોકોમા ં

મો�ુદ હશે એવી ર�તે ક� �ૈબતનો �ઘેર જમાનો 

એના માટ� �દવસનો ઉ�લો �વો છે. 

અગર ઈ��તઝાર એવા લોકોમા ં એવી 

િવશેષવાઓ ના રાખે તો ક�વી ર�તે ઈ��તઝાર� 

ફરજ, �લુદં તર�ન ફરજ છે? એ લોકો 

ઈ��તઝારની હાલત સાથે ��ુર અને �બૈતના 

જમાનાની દરિમયાન રા�બતહ કાએમ કર� છે અન ે
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એ જમાનાના થોડાક હાલાત �ૈબતના જમાનામા ં

પણ હાસીલ કર� લ ેછે.14 

મ�ુ�મ શેખ અ�સાર� ઈમામ મહ�દ� 

(અ.સ) ના ઘરમા ં

�દલોને રોશન કરવા માટ� એક ઘટના �ઝ� 

કર� ર�ા છે �મા ં એ બાફઝીલત શ�સીયતના 

િવશે છે �ન ે �હ�ર� અને બાતનેી બનંેમા ં �ૈબી 

ઈમદાદ અને તાકતથા �દન ે �દુાની �હફાઝત 

કર�. 

                            
14 �મક� આપણે ક�ુ ં ક� થોડાક લોકો �મક� મ�ુ�મ સૈયદ 

બેહ�લ ઉ�મુ વ મ�ુ�મ શેખ અ�સાર� આવા હાલાત હાિસલ કયા� હતા. 
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મ�ુ�મ શેખ અ�સાર�ના એક િશ�ય એ શેખ 

અ�સાર�ના ઈમામ મહ�દ� (અ.જ.) ની સાથે સબઘં 

અને એમના મકાનમા ં હા�ર થવા િવશ ે એવી 

ર�તે બયાન કર� છે: 

�ુ ં ઈમામ �ુસૈન (અ.સ.) ની મખ�સુ 

ઝીયારત કરવા માટ� કબ�લા ગયો હતો. આડઘી 

રાતે �જુરયા પછા ઘરમાથંી �નાન કરવા માટ� 

હમામ આ�યો, ક�મક� માગ�મા ંક�ચળ કચરા વઘાર� 

હોવાથી એક દ�પક મારા હાથમા ંહતો. �ુરથી એક 

શ�સને આવતા જોયો � શેખ ��ુ ંલાગતો હતો. 

જયાર� એના ન�ક ગયો તો જો�ુ ં ક� હા શેખ 

અ�સાર� જ છે. મ� િવચારમા ંપડ� ગયો ક� આવી 

�ઘાર� રાતમા ં કયા ં જઈ ર�ા છે ક�મક� એમની 

�ખો પણ કમજોર હતા. મ� ખયાલ ક�ુ� ક� કોઈ 
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એમના તાક મા ં ના હોય એટલા માટ� એમની 

પાછળ ચાલતો થયો, શખે એક �રુાના મકાનની 

સામે ઉભા થઈ ગયા અને શેખ ખાસ તવ�જોની 

સાથે ઝીયારત ે�મેઅહ પઢવા પછ� એ મકાનમા ં

દાખીલ થઈ ગયા! 

એના પછ� �ુ ંકોઈ પણ ચાજ ના દ�ખી િસફ� 

શેખની આવાજ કાનમા ં આવી રહ� હતા ક� એ 

કોઈની સાથે વાતો કર� ર�ા છે. �ુ ં�યાથંી વાપસ 

આઈને હમામ ગયો, પછ� ઈમામ �ુસૈન (અ.સ.) 

ના હરમમા ંગયો અને હરમમા ંશેખન ેજોયો. સફર 

ખતમ થયા બાદ નજફ� અશરફમા ં શેખની 

ખીદમતમા ંપહ��યો અન ેએ રાતના િવશ ેએમથી 

�છુ� ુ.ં પહ�લા શેખ એ ઈ�કાર ક�ુ�, ઈસરાર કરવા 

બાદ શેખ એ ફરમા��ુ:ં 
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કોઈ વખતે ઈમામ (અ.સ.) ની ખીદમતમા ં

પહ�ચવાની ઈ�ઝત મળે છે તો �ુ ંએ મકાનના 

દરવા� સામે � તમન ે કયાર�ય પણ �ંુઢ નથી 

શકતા, ઉભો થઈને ઝીયારતે �મેઅહ પ�ુ �,ં 

પછ� મન ે ઈ�ઝત મળે છે અન ે �ુ ં ઈમામ 

(અ.સ.) ની ખીદમતમા ં પહ�ચીન ે મસાએલ અન ે

સવાલના જવાબ હાસીલ ક�ંુ �.ં એના બાદ શેખ 

એ ફરમા��ુ:ં 

જબ તક �જ�દગી છે આ મતલબને રાઝ 

રાખશો અને આ િવશે કોઈ ને પણ ના 

બતાવજો.15 

                            
15 ���દગાની વ શ�સી�યત શખે અ�સાર�, પજે ન ં૧૦૬ 
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એવી જ ર�ત ેબી� મોટ� શ�સી�યતો �ન ે

ઈમામ (અ.સ.) ની સાથ ેવારંવાર �લુાકાત કર� 

છે અન ે�દુને ઈમામના ��ુરના માટ� તૈયાર કર� 

લીઘા છે, એ લોકો નહ� � �ુઆ�ન ની આયતોની 

તાવીલ અન ે તો�હ કર�ને ઈમામ થી જહં પણ 

કરશે. 

کسی دست  کلید گنج سعادت فتد بہ   

ھ�ی ِر بَ   بود را  او  ھستی  نخل  کہ   

مجوی وصال  نیستی، نظر  مستعد  چو   

 کہ جام جم ندھد سود، وقت بی برصی
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સફળતાઓની ચાવી અને મહ��ુમીઓના 

કારણો 

�મુક�ન છે આ સવાલ થાય ક�: ક�વી ર�ત ે

શેખ અ�સાર�ને �યાર� ઈ�ઝત મળતી હતી તો 

એ ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) ના મકાનમા ં જઈ 

શકતા હતા અને ઝીયારતે �મેઅહ પઢવા બાદ 

ઈ�ઝત લઈને ઈમામના મકાનમા ં હાજર થઈ 

જતા અન ેએવા મહ�રબાન ઈમામની સાથ ેવાતો 

કરતા? 

એ ક�વી ર�ત ે આવા મકામ �ગુી પહ��યા 

પરં� ુએમના િશ�ય એ � ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) 

ના મકાનથી પણ આગાહ હતો, એવો ઈફતેખાર 
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ના રાખતો હતો અન ેમ�ુ�મ શેખ એ એને ફરમા��ુ ં

હ� ુ ંકલ તમે એ મકાનન ેનથી જોઈ શકતા?! 

આ અહ�મ સવાલનો સહ� જવાબ આપવો 

જ�ર� છે. અફસોસની સાથ ેકહ��ુ ંપડ� છે ક� ક�ટલાક 

લોકો આવા સવાલોના જ�દ�થી જવાબ આપી દ� 

છે ક� �દુા એ�ુ ં જ ચાહ� છે યા �દુા ક�ટલાક 

લોકોની સાથ ે (નઉઝો �બ�લાહ) �ર�તેદાર� અન ે

કોમ કબીલાથી દો�તી માટ� આ�ુ ં કર� છે અન ે

એવી ર�તે લોકોની સાથે ક�ટલાક ર�તે અમલની 

સાથે સબંઘ નથી રાખતો. 

આવા જવાબો એ લોકો �દુને આવી 

�ઝ�મેદાર�થી આઝાદ કરવા માટ� કહ� છે. આ સહ� 

નથી. ક�મક� આ જવાબ ના તો એને સાચી ર�તે 
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દશા�વ ે છે ના તો ઈ�સાનન ે કોઈ રાહની તરફ 

�હદાયત કર� છે. 

અમે આ સવાલનો જવાબ અહલેબૈત 

(અ.સ.) ના ફરામીનની રોશનીમા ંઆપીએ છ�એ: 

�દુાવ�દ કર�મ એ બઘા જ ઈ�સાનોન ે

�હાની કમાલ હાિસલ કરવા માટ� �ુકમ આ�યો છે 

અને એની સાવ�જિનક િનમ�ંણમા ંબઘા લોકોને � 

એની રાહમા ં આગે કદમ બઢાવે છે, �દુા એન ે

��ુય અને ફળ આપે છે. �વી ર�તે મઝેબાન 

(�વાગત કરનાર) તેમના મેહમાન ને િનમ�ંણ 

આપે છે અને એની િશરકત કરવાથી એનો �યાન 

રાખે છે એવી જ ર�તે �દુા પણ કમાલ અને 

તર��નો રા�તો ઈ�સાનના માટ� ફરાહમ કયા� છે 

�મક� એ કમાલની રાહ માટ� િનમ�ંણ આપે છે. 
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�ુઆ�ન મ�દ સરાહતની સાથે ફરમાવ ેછે: 

16"َو الذین جاَھدوا فینا لَنَھِدیَنَّھُم ُسبُلَنا۔"  

� કોઈ પણ અમાર� રાહમા ં કોિશશ કરશ ે

જ�ર એને અમાર� રાહની તરફ �હદાયત કર��ુ.ં 

આ મહ�માનો માતે જ�ર� છે ક� �દુાના 

આમ�ંણના ઉપર લ�બેક કગે અન ે �હાની વ 

માઅનવી તકા�લુની રાહ પર કદમ આગળ 

બઢાવે. 

એટલે જ ઈ�સાનોમા ંકમાલ અન ેતર��ની 

રાહ વ�ુદ રાખે છે અન ેએ લોકો આ નેઅમતથી 

ફાયદો હાિસલ કર� શક� છે પરં� ુએને જમા કર�ને 

એનાથી ફાયદો હાિસલ નથી કરતો �મક� એના 

                            
16 �રુએ અનક�તુ, આયત ૬૯ 
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માલદાર અને ઘનવાન લોકો �ની સોચ કમ છે 

એ ફકત બ�ક બેલે�સમા ંવઘારવાના િવશે જ સોચે 

છે અન ેએમાજં �શુ રહ� છે પરં� ુએ પસૈા ખચ� 

નથી કરતો. 

સફળતાની સીઢ�ઓ ચઢવા માટ� મૌ�ુદ 

�ુદરતો અને રાહોથી ફાયદો હાિસલ કર�ુ ંજોઈએ 

અને �દુની કમીઓન ે �ુબરાન પણ કર� તાક� 

એમના �લુદં મકાિષદ અન ે ઈ�છાઓ �ઘુી 

પહ�ચી �ય. 

ક�ટલાક લોકો �ય��તગત ર�તે �હ� અન ે

માઅનવી કમાલ �ઘુી પહ�ચવાની તાકત અન ે

તૈયાર� રાખ ે છે પરં� ુ એનાથી કોઈ કામ નથી 

રાખતો એટલા માટ� એવી તાકતોથી ફાયદો 

હાિસલ નથી કર� શકતો અને �ુિનયાથા ચાલી 
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�ય છે અન ે એન ે જમીનમા ં દફનાવી દ�વે છે. 

એવી જ ર�તે એ ઘનવાન લોકો � �તુકાળમા ં

એમના માલની હ�ફાઝત કરવા માટ� જમીનમા ં

દફનાવી દ�તા અને ના એ એમના એવા બાળકો 

એ માલથી ફાયદા હાિસલ કર� શકતા હતા. 

ક�વી ર�તે ક�ટલાક લોકો �હ� તાકતો અન ે

બહ�તફ સમજવાની �ુદરત રાખતા હતા અને ક�વી 

ર�તે એ તાકત ને હાિસલ કર� શકયા એને �પ�ટ 

કરવા માટ� મ�ુ�મ શેખ �ુર�  આ�લુી � શીયાઓના 

મોટઅ આલીમોમાથંી છે એમની �ફુતાર �ઝ� 

કર�એ છ�એ, એ ફરમાવે છે: 

�હ�ર છે ક� જો�ુ ંઅન ેસાભળ�ુ ંઅન ેબી� 

વ��ઓુ �હના માત ે મા�યમ છે ક� �હ એના 

મા�યમથી જોય અન ે સાભંળે છે અને... ક�મક� 
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ઈ�સાનની �હ તાકતવર નથી, એનો જો�ુ ં અને 

સાભંળ�ુ ં મા�� અસબાબ અન ે ખાસ હદમા ં જ 

મહ��ુદ છે. 

એટલા માટ� જ િસફ� મા��યાત ન ેજોવ ે છે 

અને �હ� મસાએલને સમજવાથી લાચાર છે, 

પરં� ુઅગર ઈ�સાનના �હમા ંતાકત આવી �ય 

અને ઈબાદાત વ વા�બાતને અ��મ આપે અન ે

હરામ કાય�ને છોડવાથી �દુાથી ન�ક થઈ �ય 

છે અને એની �હ તાકતવર થઈ �ય છે. �યાર� 

એની �હ તાકતવર થઈ �ય તો મા��યાત અને 

તબીઈ�યાતથી વઘાર� ફાયદો હાિસલ કર� શક� છે. 

એટલા માટ� જ એના �ખોથી એવી ચાજો દ�ખે છે 

ક� બી� લોકો નથી જોઈ શકતા અન ેએવી ચીજો 
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સાભંળે છે ક� બી� માણસો નથી સાભંળ� શકતા 

અને..... 

અ �ુદરત અને િવ��ા��ત લોકોમા ંઅલગ 

અલગ છે �વી ર�તે �દુાથી ન�ક થ�ુ ંપણ બઘા 

લોકોમા ંબરાબર નથી. હર શ�સ ઈબાદતો અને 

કોિશશોથી �દુાથી ન�ક થાય છે, એના �હ� અન ે

માઅનવી હાલાત પણ તાકતવર થઈ �ય છે 

અને એવા કાય�ને સમજવા માટ� �ને બી� લોકો 

�ખ અને કાનથી સમજવાની તાકત નથી 

રાખતા, એ લોકો સમ� શક� છે. 

આ બયાનથી �હ�ર થઈ ગ�ુ ંક� ક�વી ર�ત ે

મ�ુ�મ શેખ અ�સાર� �વા લોકો આવી મોટ� 

નેઅમત �ઘુી પહ�ચી �ય છે પરં� ુબી� લોકો 
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એવા તાકત અને �ુદરત નથી રાખતા અને 

એમના �ખો આવા કાય� જોવાથી લાચાર છે. 

સહ� અથ�મા ંઈ��તઝારની હાલત રાખવાથી 

એવા કાય� હાિસલ થઈ શક� છે. 

بینا می شود چو  باطن  دیدٔہ   

 آنچہ پنھان است، پیدا می شود

એ ઈ��તઝાર કરવાવાળા લોકો � 

ઈ��તઝારની રાહમા ંચાલીન ે�દુન ેસવંા�ુ� છે એ 

લોકો હવસ અને લાલસાથી ફરાર અન ે �ડાણ 

અને �હની તર�� સાથે નફસના કબ�માથંી 

નીકળ� �ય છલ અને નફસ� ુ આકષ�ણ તાકત 

નથી રાખતો કલ એની તરફ ખ�ચી લે. �વી ર�ત ે

ક� હવાઈ રોક�ટ જમીનથી નીકળ� �ય છે પછ� 

જમીનનો આકષ�ણ અને ખ�ચી નથી શકતો તમે 
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પણ આવી ર�તે અગર જમાના �જુરવાની સાથ ે

�દુને આ�માની લાલસાથી બાહર થઈ �ઓ તો 

આ�માની આકષ�ણ શ��ત અને શયતાનનો 

વસવસો તમારા �દર કોઈ �ભાવ નહ� છોડ�. 

હઝરત સલમાન ે ફારસી અન ે અહલેબૈત 

(અ.સ.) ના બી� અસહાબ પણ આવા જ હતા. 

એ લોકો આ�માના મદારથી નીકળ�ને મા��યાતથી 

ર�હાઈ પામી ગયા. એટલા માટ� જ એ લોકો 

�ૈબના આલમ સાથે રાબેતા રાખતા હતા. � 

િવલાયત અને �ુદરત સલમાનની પાસ ે હતી 

એટલા માટ� ક� એ આ�માના મદારથી નીકળ� 

ગયા હતા અને એમની લાલસા ને ના�દુ કર� 

દ�ઘા હતા. અને અમી�લ મોમનેીનની �વા�હશ 

અને ઈરાદાને �દુની �વા�હશ વ ઈરાદા ઉપર 
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હાક�મ કર� દ�ઘો એટલા માટ� જ રહ�યમય 

�ુદરતો અને �ૈબી તાકતોથી ફાયદો લેતા હતા. 

૩. િવલાયતના મકામની ઓળખ 

��ુરનો ઈ��તઝાર, ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) 

ની િવલાયતની તાકતને ઈ��તઝાર કરવવાળાના 

�દલ વ �ન મા ં મજ�તુી બ�શ ે છે અન ે એન ે

અક�દા ઉપર ��થર અન ેસમ� બનાવ ેછે ક� એક 

�દવસ �દુાના ઘરના �કનાર� આપહઝરતના 

હાથોથી ઈલાહ� તાકત �હ�ર થશે અને �ુિનયાના 

બઘા જ િવ�ોહ�ઓને સ� આપશે � જ�કની �મ 

કમજોર લોકોના �નુ �સુ ે છે અને િવલાયતની 

અઝીમ અન ે �લુદં તાકતથી ઈમામ (અ.સ.) 

તમામ લોકોની સામ ે�હ�ર અન ેસા�બત કર� દ�શ ે
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ક� � શ�સ ઈમામત અને િવલાયત રાખે છે એ 

�દુાની તાકતન ે�હ�ર કર� શક� છે. 

આ એક ��ુતઝીરનો અક�દો છે એટલા માટ� 

��ુરનો ઈ��તઝાર �દનના અકાએદ અને મઆર�ફ 

પર અક�દોની સાથે છે ક�મક� ઈ��તઝાર, માર�ફત 

અને અકાએદનો બીજ બોએ છે અને યક�ન કરાવે 

છે ક� છેવટ� આખી �ુિનયા િવલાયતના તાકતની 

કં�ોલમા ંઆવી જશ ેઅન ેિવલાયતની નાશનેા�તા 

અને અઝીમ તાકતથી �ુિનયાની બઘી અ�યાચાર� 

તાકતોને �ટુણ ટ�કવા માટ� મજ�રુ કર� દ�શે અને 

�ુિનયાને આ મા�� ક�ચર ઈલાહ� િવલાયતના 

ક�ચરની બેપનાહ તાકત અને �ુ�ુમતના સમ ે

તાબ ના લાઈ શકશે અન ે �સુલેહ જહાનના 

દાએરામા ંઆિવ જશે. 
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૪. મહ�દિવ�યતના દાવેદારોની પહ�ચાન 

શીયાઓની આખી તાર�ખમા ં ક�ટલાક લોકો 

મહ�દિવ�યતનો દાવો કર�ને કયામ કય� અને 

�દુને અવામના રહ�બર અન ે �સુલેહ બતાવયા ં

છે, અને આ છળ કપટથી ઈ�સાનોના �નુ વ 

�ન વ માલને પામાલ અને ક�ટલાક લોકોને 

�મુરાહ પણ કયા� છલ, પરં� ુ� લોકો એ સાચા 

ર�તે ઈ��તઝારની રાહમા ં કદમ બઢા�યા છે અન ે

એમના ��ુુદને િવલાયતના �રુથી રોશન કયા� છે 

એ કયાર�ય એવા દગાબાજોના ઝાસંામા ં નથી 

આવતા એટલા માટ� જ એ લોકો ડકંાની ચોટ પર 

કહ� છે 

وگرنہ این دام بر مرغ   برو  
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 کہ عنقا را بلند است آشیانہ

એ લોકોની આગાહ� અને દગાબાજોની 

ઓળખાણ ઈમાનના �લુદં વ બરતર પહ�ચાનની 

કારણથી છે એટલા માટ� (એ લોકો) આબે હયાતન ે

સરાબ17 ના બદલ ેનથી વચેતા અને ખીલાફતના 

ગાિષબોને ઈમામ નથી સમજતા. 

 

                            
17 સરાબ એવી ચીજ � રા�તા યા ર�ગી�તાનમા ં�ુરથી પાણી 

�વી લાગે છે પરં� ુઆગળ �ઈએ તો પાણી નથી મળ� ુ.ં 
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૩. ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) ના તકા�લુ 

યાફતા ��ુતઝેર�ન યા એમના અઝીમ 

અસહાબની ઓળખ 

લોકોને ઈ��તઝારની રાહ તરફ ખ�ચવા 

માટ�ના ઉ�રુમાથંી એક અ� ઈમામના અસહાબથી 

આશનાઈ છે. 

ઈ��તઝારના આ��યજનક �ભાવોમાથંી 

ઈ��તઝાર કરવા વાળા કમાલ યાફતા લોકોના 

માટ� એક એ છે ક� એ લોકો અક�દા વ નજર�યાના 

લેહાઝથી અહલેબૈતની અઝીમ િવલાયતથી 

આશનાઈ રાખે છે બ�ક� એ લોકો પણ આફતાબે 
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િવલાયતના ચમકતા ઝ�ખો18 છ�એ. અથા�ત ક� 

ઈ��તઝારના રાહ ઉપર કમાલ �ઘુી પહ�ચવાના 

અસરથી એમની યો�યતાની હદ �ઘુી ખાનદાન ે

અહલેબૈત (અ.સ.) ના મકામથી �હ� અન ે

માઅનવી તાકતો હાિસલ કર� છે અન ે એનો 

ઈ�તેમાલ કરવાથી એમન ે� કામ સો��ુ ં છે એને 

અ��મ દ� છે. 

એવા અફરાદ ઈમામ (અ.સ.) ની સાર� 

ર�તે મદદ કરવા માટ� અન ે ઈમામના મકામે 

િવલાયતની તરફ બઘા લોકોથી આગળ છે. 

હવે આ �કુતાની તરફ તવ�જો કર�એ � 

�દુાવ�દ� કર�મ એ �ુઆ�ને મ�દમા ંફરમાવ ેછે: 

                            
18 બાર�, દર�ચહ 
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19"م اللہ جمیعاً۔فَاستِبقوا الخیرات أین ما تکونوا یأِت بک"  

એક બી�થી નેક�યોમા ંઆગળ વઘો તમ ે

�યા ં ક� પણ રહો �દુા બઘાને એક જ�યાએ 

જમા કરશે. 

આ આયત એ કર�મા ઈમામ (અ.સ.) ના 

�ણ સો તેર અસહાબની િવશે છે ક� � ��ુરના 

�દવસે બઘા ઈમામની ખીદમતમા ંહાજર થશે તાક� 

એ લોકો ઈમામની મદદ અને િસયાહ �દલવાળા 

લોકોનો ખાતમો કરશે. 

કોઈ વખતે આ અહ�મ સવાલ ક�ટલાક 

લોકોના �દમાગમા ંઆવે છે ક� ખૈરાત વ નેક�યોમા ં

સબકત હાિસલ કરવાથી �ુ ં �રુાદ છે? અને 

                            
19 �રુએ બ�રહ, આયત ૧૪૮ 
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ઈમામના �ણ સો તેર મદદ કરવાવાળા ક�વી 

ખાિસયતો રાખીને એક બી�થી આગળ નીકળશે 

અને એ મોટા મકામ ઉપર પહ�ચી જશે. 

અગર આપણે ખાનદાન ેઅહલેબતૈ (અ.સ.) 

ની તરફ જોઈએ તો અમન ે એવી ર�તે જવાબ 

મળશ:ે 

20الخیرات؛ الوالیُ� لنا أھل البیِت۔  

આયતમા ં � ખૈરાત (નેક�ઓ) આ��ુ ં છે 

એની િવલાયતનો મતલબ અમે અમે અહલેબૈત 

છ�એ. 

 

                            
20 અલ�બૈત, મ�ુ�મ નોઅમાની, પજે ન ં૩૧૪ 
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અસહાબની તાકતની તરફ ઈશારો 

ઈ�સાન િવલાયતને ક�લુ કરવાની �ટલી 

કોિશશ કરશે, એની �હને તાકતવત કર� છે અને 

અસાઘારણ તાકત�ુ ં પણ મા�લક થઈ જશે, 

એટલી તાકતક� �હની તાકતથી મા�� અને �ૈર 

મા�� મો�ુદાત ઉપર �ુ�ુમત કરશે. હવે આપણે 

મ�ુ�મ અ�લામા બહ��લ ઉ�મુનો એક આકિષ�ત 

ઘટના કર�એ છ�એ: 

મ�ુ�મ અ�લામા બહ��લ ઉ�મુ �દલની 

બીમાર�મા ં��ુતલા હતા અને એજ બીમાર� સાથ ે

ગમ�ના મોસમમા ંઈમામ �ુસૈન (અ.સ.) ની ખાસ 

ઝીયારતોમાથંી એકને પઢવા માત ેકબ�લા જવાના 

ઈરાદા સાથે એવા ગરમ �દવસમા ં નજફ� 

અશરફથી નીકળા. લોકોએ આ�ય� ક�ુ� ક� એવી 
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બીમાર� અન ે હવાની ગમ�ના લીઘ ે ક�વી ર�ત ે

યા�ા કર� રહયા છે?! 

એમના સાથે યા�ા કરવાવાળાઓમા ંમ�ુ�મ 

“શેખ �ુસૈન નજફ” પણ હતા � સયૈદના 

જમાનાના મશ�ુર આલીમોમાથંી હતા. બઘા લોકો 

સવાર� ઉપર સવાર થઈન ેયા�ા સ� કર�, હવામા ં

એક વાદળ એ લોકો ઉપર છાયો કરતો હતો અને 

ઠંડ� હવા ચાલવા લાગા, હવા એટલી ઠંડ� હતા 

�ણે ક� અમે સરદાબ21મા ંછ�એ. 

વાદળ એવી જ ર�ત ે એમના ઉપર છાયો 

કર� ર�ો હતો �યાર� એ “ખાન �રુ” નામી જ�યાએ 

પહ��યા, �યા ંમશ�ુર આલીમ શેખ �ુસૈન નજફના 

                            
21 તહ�ખા�ુ,ં જમીનના નીચે બનાવેલો કમરો,  
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પ�રચીત મળ� ગયા અને શેખ, સયૈદ બહ��લ 

ઉ�મુથી �ુદા થઈ ગયા અન ે એ િમ�થી 

વાતચીતમા ં મશ�લુ થઈ ગયા. એ વાદળ 

સૈયદના ઉપર છાયા કર� રહતો હતો અન ેસૈયદ 

મહ�માનખાનામા ં ચાલી ગયા. �યાર� �યુ� શેખના 

સર પર ચમક�ુ ંએમની હાલત બદલ ગઈ અન ે

સવાર�થી જમાન ઉપર પડ� ગયા, �મર વઘાર� 

હોવા યા કમજોર� ના સબબ એ બેહોશ થઈ ગયા. 

શેખને ઉઠાવીને મહ�માનખાનામા ં મ�ુ�મ 

સૈયદ બહ��લ ઉ�મુની પાસ ે લઈ ગયા. જયાર� 

એમને હોશ આ��ુ ંશેખ એ એમનાથી ક�ુ:ં " سیدنا لِم

"� تدرکنا الرحم�  એ અમારા સયૈદ વ સરદાર સહ�મત 

અમારા ઉપર ક�મ નહોતી? તો પછ� સૈયદ એ 

ફરમા��ુ:ં "لم تخلّفتم عنھا"  તમને રહ�મતનો િવરોઘ 
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ક�મ કય�? આ જવાબમા ં એક ઉ�મ હક�કત 

�પેલી છે.22 

હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) ના 

અસહાબની તસ�ુ�ફની તાકત એટલી છે ક� 

ઈમામના �ણ સો તેર અસહાબમાથંી ક�ટલાક 

રહ�યમય વાદળોથી ફાયદો હાિસલ કરશ ે અને 

��ુરની ઈ�તેદામા ં વાદળોના ઝર�એ ઈમામની 

ખીદમતમા ંપહ�ચી જશે. 

�ફુ�ઝલ કહ� છે ક�: 

اِذا اُِذَن االماُم َدَعا اللہ باسمہ : قَاَل اَبو عبد اللہ علیہ السالم

ہ َصحابَتُہ الثَّال�ِأِۃ َو ثَالثََ� َعَرشَ قََزٌع کََقَزعِ الِعربانّی فَاُتیَحت ل

أصحاُب الِوالیَِ�، ِمنھم َمن یُفَقُد َعن ِفراِشہ لیالً  الَخِریِف َو ھم

حاِب نھاراً یُعرَُف باسمہ  فَیُصبُِح ِ�ََکَ�، و منھم َمن یُری یَسیُر فی السَّ

                            
22 અલઅબકર���લુ હ�સાન, ભાગ ૨, પજે ન ં૬૯ 
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ُجِعلُت ِفداَک أیُُّھم أعظَُم ای�ناً؟ : َو اسِم أبیہ و ِحلیَتہ و نََسبِہ، قُلُت 

حاِب نھاراً : قاَل  و ُھم املَفقودوَن و فیھم نُزِلت  اَلَّذی یَسیُر فی السَّ

 23"أینَ� تکونوا یأِت بُکُم اللِہ جمیعاً۔"ھذِہ االٓیِ� 

હઝરગ ઈમામ �ફર સા�દક (અ.સ.) એ 

ફરમા��ુ:ં 

�યાર� પણ ઈમામ (અ.સ.) ને અ�મુિત 

મળશે એ �દુાના નામને ઈબર�24 જબાનમા ંયાદ 

કરશે એ વખતે એમના અસહાબ � �ણ સો તેર 

છે એમની મદદ કરવા માટ� આવી જશે. એ લોકો 

�ખઝાનંા વાદળોની �મ એક બી� સાથ ે જમા 

થઈ જશ ેઅન ેએજ લોકો ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) 

ના અલમદાર છે. 

                            
23 �રુએ બ�રહ, આયત ૧૪૮ 

24 ઈબરાની 
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એમનાથી કાઈંક એમના �બ�તરોથી ઉઠ�ન ે

ગાયબ થઈ જશે અને સવાર� મ�ામા ં હશે, 

એમનામાથંી કાઈંક દ�ખાવી શકાશ ે � �દવસોમા ં

વાદળો ઉપર સફર કરશે, એ એમના નામ, 

એમના િપતાના નામ અને એમની િસફત વ 

િન�બતોથી ઓળખી શકાશે. મે ક�ુ:ં એ બનં ે

ગે�હમાથંી કોણ ઈમાનમા ં �લુદં છે? ઈમામ 

સા�દક (અ.સ.) એ ફરમાવે�ુ:ં � લોકો �દવસમા ં

વાદળો પર સૈર કરશે એ જ એમની જ�યાઓ 

પરથી ગાયબ થઈ જશે, અને એમના િવશે જ આ 

આયત નાઝીલ થઈ છે: “તમે કોઈ પણ જ�યાએ 

હોય �દુા તમ ેબઘાને એક જ�યાએ જમા કરશે.”25 

                            
25 �બહા�લ અનવાર, ભાગ ૫૨, પજે ન ં ૩૬૮, અલ�ૈબત 

નોઅમાની, પજે ન ં૧૬૮, તફસીર� અયાશી, ભાગ ૧, પજે ન ં૬૭ 
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��ુરના જમાનાથી આશનાઈ 

��ુરના જમાનામા ં �ુિનયાની હાલતથી 

ઓળખાણ અને એ જમાનામા ં � મોટા બદલાવો 

ઈ�સાનન ે ઈ��તઝારના મસઝલાની તરફ �લુાવે 

છે. 

એ આ�ય�જનક બદલાવ ક� આખી �ુિનયા 

અને ઈ�સાનોમા ં આવશે, ઈ�સાન અન ે �ુિનયાન ે

એક બી� શ�લમા ંદશા�વશે. 
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૧. બાતીનની પિવ�તા 

હવે એ બદલાવોના િવશે � ઈ�સાનોના 

��ુુદની ગહ�રાઈમા ં આવશે એને �લુાસા�ુપ 

બયાન કર�એ: 

એઅિતકાદ� મસાએલમાથંી એક બહ�સ 

તીનત અને પાક વ નાપાક તીનતો�ુ ં એક 

બી�મા ંમળ� જ�ુ ંછે. ર�વાયતમા ંબયાન ક�ુ� છે 

ક� તીનત�ુ ં �ુ ં અથ� છે અન ે ક� આ તીનતો એક 

બી�મા ંમળ� ગઈ છે અન ેક�વી ર�તે પાક કર�ને 

એને એક બી�થી અલગ કર��ુ?ં આ મસઅલાની 

તફસીલ આવી ��ુતસર તહ�ર�રમા ંસમાવી નથી 

શકાતી એટલા માટ� અમ ે આ �કુતાની તરફ 

ઈશારો કર�એ છ�એ: 
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��ુરના જમાનાની િવશેષતાઓમાથંી એક 

આ છે ક� એ જમાનામા ં તીનતોની મીલાવટ ના 

થાય અન ે ઈ�સાનના મન અને ઝમીરન ે એવી 

ગદંગીઓથી પાક થઈ જ�ુ ં છે ક� એના ��ુુદમા ં

મૌ�ુદ છે. 

અમે ક�મ આ કહ�એ છ�એ ક� ઈમામ મહ�દ� 

(અ.સ.) ના ��ુરના જમાનામા ં લોકો મીલોવટો 

અને ગદંગીઓથી પાક થઈ જશે? 

આ સવાલનો જવાબ આપવા પહ�લા ંઅમ ે

એક ઘટના મતલબની તૌઝીહ માટ� બયાન કર�એ 

છ�એ: 

શૈયબહ ઈ�ને ઉ�માન પૈયગ�બર� અકરમ 

(સ.અ.વ) થી સૌથી અિઘક �ુ�મિન રાખતો હતો 
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અને એમના ક�લની આર�ુ રાખતો ગતો. એ જગં ે

“�ુનૈન” મા ં શર�ક થયો તાક� પૈયગ�બરન ેશહ�દ 

કર� નાખે. �યાર� બઘા લોકો પૈયગ�બર 

(સ.અ.વ) ની પાસેથી ચા�યા ગયા અન ે

આપહઝરત અક�લા રહ� ગયા એ પાછળથી 

એમની પાસ ે પહ�ચી ગયો પરં� ુ એક આગનો 

ભડકો એની તરફ આ�યો એવી ર�ત ેક� એન ેસહન 

કરવાની શ��ત એના પાસે નહોતી એટલા માટ� એ 

એની આર�ુ �રુ� ના કર� શકાશે. 

પૈયગ�બર અકરમ (સ.અ.વ) એ એને જો�ુ ં

અને ફરમા��ુ:ં શૈયબહ! મારા ન�ક આવઓ! એ 

સમહ ર�લુે અકરમ (સ.અ.વ) એ એનો હાથ 

એના સીના ઉપર રાખ�ુ.ં આ કાય�થી ર�લુની 

�હુ�બત એના �દલમા ંઉતર� ગઈ એવી ર�તે ક� 
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પૈયગ�બર અકરમ (સ.અ.વ) એની ન�ક સૌથી 

વઘાર� મહ��બુ શ�સી�યત થઈ ગયા. એના પછ� 

એવી ર�તે િવરોઘીઓથી જગં કર� ક� અગર 

એમનો બાપ પણ એમના સામે આવી જતા તો 

એને પણ ર�લુની મદદ માટ� ક�લ કર� દ�તા.26 

તમને જો�ુ ં ક�વી ર�તે પૈયગ�બરના દ�ત ે

�બુારક એ એમના સૌથી મોટા �ુ�મનોમાથંી 

એકની નાપાક તીનત અને ગદંો મન ન ે એક 

�ણમા ંઆ નાપાક� અને ગદંગીથી ન�ત આપી 

અને એને કા�ફરોની કતારમાથંી પૈયગ�બર 

ઈ�લામના લશકરના દરિમયાન ઉભો કર� દ�ઘો. 

                            
26 સફ�ન�લુ બહેાર, ભાગ ૧, પેજ ન ં૨૦૨, મા�હ હબબ 
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પૈયગ�બર� અકરમ (સ.અ.વ.) એ એના 

સીના ઉપર દ�તે �બુારક ફ�રતાજં એની અ�લને 

કામીલ કર� દ��ુ ં અને આ બદલાવના લીઘે � 

નાપસ�દ તીનત એની �દર હતી એ �મુરાહ� 

થી ન�ત પામી ગયો. 

આ મક�મહનો બયાન કયા� બાદ ��ુરના 

જમાનાની તશર�હ કર�એ છ�એ. 

હઝરત ઈમામ બા��ર (અ.સ.) ફરમાવે છે: 

َمَع بہ اذا قاَم قا�نا َوَضَع یََدُہ علٰی رٔووِس العباد، فَجَ "

 27"ُعقولَھم و اکَمَل بہ اَخالقَھم۔

�યાર� અમારો �ાએમ કયામ ફરમાવશ ે

�યાર� એમના હાથો �દુાના બદંાઓના સર ઉપર 

                            
27 �બહા�લ અનવાર, ભાગ ૫૨, પેજ ન ં૩૩૬ 
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રાખશે. આ કરવાથી એમની અ�લોને જમા કરશે 

(આ ર�તે એમની અ�લી તાકતો કામીલ થઈ 

જશે) અને એમના અખલાકને સ�ંણુ� કર� દ�શે. 

હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) આ 

�યવહારથી લોકોના બાતીનને પાક કરશ ે અને 

�દુાના બઘા જ બદંાઓને આ પલીદ�ઓ વ 

ગદંક�ઓથી ન�ત �દલાવશે. 

૨. ��રુના જમાનામા ંઅ�લો� ુકાિમલ થ�ુ ં

હવે આપણે ર�વાયતમાથંી બ ે �લીબ 

�કુતાની તૌઝીહ આપીએ િછએ: 

૧. હઝરત ઈમામ મહ�દ� (અ.સ.) હાથોન ે

િસફ� એમના અ�હાબ અને મદદ કરવાવાળા 

લોકોના સર ઉપર ના રાખશે બ�ક� �દુાના બઘા 
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જ બદંાઓ ઉપર પણ રાખશે. એમક� � બઘા લોકો 

એ જમાનામા ં�દુાની બદંગી કરતા હશે અગરચે 

જગંમા ંઈમામના અસહાબ નહ� હોય �મક� ��ુુગ� 

અને બાળકો પણ આ નેઅમતથી માલામાલ થઈ 

જશે. 

૨. બઘા લોકોની અ�લો ઈ��તશાર અન ે

અ�યવ��થિતથી ��ુત થઈ જશે અને બઘા અ�લ 

વ �ફ�ની �રુ� તાકતની સાથે શામેલ થઈ જશે � 

તમામ ઉ�મુનો મરકઝ અને ખાર��ુલ આ�હ ફહ�મ 

છે. એમની અ�લી તકતો� ુ કાિમલ થવા�ુ ં આ 

અથ� છે ક� એ લોકો �દમાગની તમામ તાકતોથી 

ફાયદો હાિસલ કરશે. 

હા, દ�તે ઈલાહ� આખી �ુિનયાના લોકો પર 

હશે અને �ૈબતના જમાનાના મઝ�મુો અન ે
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પી�ડતો ઉપર મહ�રબાની થશે, ઈ�સાનોના 

�દમાગોમા ં � ��ુત અને પોશીદહ તાકતો 

અ�લના સ�ંણુ� થવાના �ભાવથી �હ�ર થશે અન ે

ઈ�મી ઉ અમલી તકા�લુના �લુદંતર�ન મરાહ�લ 

(મઝંીલો) અન ે આ�ય�જનક જમાનાનો ક�ચર 

�હ�ર થશે. 

એટલા માટ� �દમાગની તાકત અન ેઅ�લી 

તકા�લુના આ�ય�જનક �ભાવોથી વઘાર� ઓળખ 

માટ� �દમાગની અઝીમ તાકતની તશર�હ કર�એ 

છ�એ: 

હર સાઘારણ યઅ અસાઘારણ �ય��ત એની 

જ�દગીમા ં �દમાગના કરોડોમાથંી એક �હ�સાન ે

પણ ઈ�તમેાલ નથી કરતો. અગર �દમાગની 

આખી તાકત અને �હ�સાના કરોડોમાથંી એકને 
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છેવટ� એ સાઘારણ યા અસાઘારણ �ય��તએ 

કામમા ંલા��ુ ં છે તો � ફક� એમનામંા ંજોવો મળે 

ચે એ ક�ફ� (હાલત) નો ફક� છે, ક�મી નો નહ�.28 

મતલબક� અસાઘારણ લોકો � �ફક�ની અ�બ 

તાકત રાખે છે એ ફકત �દમાગના કરોડોના 

�હ�સામાથંી એક �હ�સાને ઈ�તેમાલ કર� પરં� ુક�વી 

ર�તે આ એક �હ�સાને ઈ�તેમાલ કર� શક� � 

બી� લોકોથી બહ�તર છે. 

“વષ� પહ�લાની વાત છે ક� એક 

ર�યાઝીદાન29 એ એક એવો મતલબ લોકો સામ ે

બયાન ક�ુ� �ના િવશ ેએ જમાનામા ંવઘાર� બહ�સ 

થતી હતી. એન ે અ�મુાન લગાડ�ુ ં હ� ુ ં ક� 

                            
28 તવાનાઈહાએ �દુ રા બશેનાસીદ, પજે ન ં૩૪૭ 

29 ગ�ણતનો િવ��ાન 



69 

 

ઈ�સાનનો �દમાગ એક વખતે દસ �ણકાર�ને 

એના �દમાગમા ંજમા કર� શક� છે. આ ગણતર�ને 

અગર સીઘી ભાષામા ં બયાન કર�એ એટલે ક� 

અમારામાથંી હર એક �ુિનયાની સૌથી મોટ� 

લાઈ�ેર� મો�કોની કરોડો ��ુતકોના ભાગની 

�ણકાર�ને આપણા �દમાગમા ં જમા કર� શક�એ 

છ�એ. આ વાત પહ�લી નીગાહમા ં આવો �હસાબ 

�ની તાઈદ થઈ ગઈ છે, આ�ય�જનક સમજવામા ં

આવે છે.”30 

હવે તવ�જો કરો: એવી હાલતમા ં ક� 

ઈ�સાનની �દમાગની તાકત ઈમામ મહ�દા 

(અ.સ.) ના ચમકતા �રુના �ભાવથી એના 

�દમાગની તમામ તાકતો એના કમાલ �ઘુી 

                            
30 તવાનાઈહાએ �દુ રા બશેનાસીદ, પજે ન ં૪૪ 
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પહ�ચી જશ ે અન ે ઈ�સાન એના �દમાગની �રુ� 

તાકતથી (કરોડોમાથંી એક �હ�સાને) ઈ�તેમાલ 

કર� અને ઈ�મ વ ક�ચર આખી �ુિનયાને ઘેર� લે 

તો એ વખત �ુિનયાના હાલત ક�વી હશે?! 

� જમાનામા ં ઈ�સાન અ�લના તકા�લુના 

�ભાવથી એના �હની સોઈ �ુઈ તાકતોથી ફાયદો 

હાિસલ કરશે અને એને બેદાર કર�ન ે એન ે

ઈ�તેમાલ કરશ ે તો એના ��મન ે પણ �હના 

તાબેઅ બનાવી દ� અન ે �હની તાકત હાિસલ 

કરશે. મતલબક� એના મા�� ��મન ે એનજ�થી 

બદલી શક� છે અને એ કાય�થી ��માિનયાત અન ે

મા��યાતની હાલતન ે એનથી લઈ લેશે. �યાર� 

ઈ�સાન આ કાય� ઉપર તાકત હાિસલ કર� લે તો 
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એ જમાનામા ં� કરામતો અન ે�હકમતો સાઘારણ 

હશે અને એના માટ� સા�બત થઈ જશે. 

�ૈબતના જમાનામા ં પણ એવા કમ લોકો 

હશે � “તે��લુ અઝ�”31 ની તાકત રાખતા હતા, 

એ રાહને ઈ�તેમાલ કરશે અન ે એમના ��મથી 

મા���યત અને તજ��મુની હાલતને લઈને �દુને 

એનજ�મા ં તબદ�લ કર� દ�શે અને �ણોમા ં

જમીનની એક જ�યાથી બી� જ�યાએ પહ�ચીને 

�દુને �હ�ર કરશે. એ લોકો � તાકત રાખે છે 

એમના ��મને � �હની તાબેઅ થઈ ગઈ છે � 

જ�યાએ ચાહશે �દુન ેપહ�ચાવી દ�શે. 

                            
31 �ુર� તય કરવી, સફર ખતમ કર�ુ ં
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૩. �ુિનયામા ંમોટો બદલાવ 

��ુરના ઠાઠમાઠના જમાનામા ં મોટો 

પ�રવત�ન જમીનમા ં આવશે �વી ર�તે કઆ�ન 

મ�દમા ંઆ��ુ ં છે: "32"یوم تبّدُل االرض غیَر االرض۔  એ 

�દવસે જમીન બી� જમીનમા ંબદલાઈ જશે. ના 

િસફ� જમીન બ�ક� જમાનો પણ બદલી જશે. 

આ� બઘા જ િવ��ાનો આ �કુતા ઉપર 

અક�દો રાખે છે ક� મા�હ ઈરતેઆશ33 થી તશક�લ 

પા�યો છે. ઈરતેઆશને ક�બલ યા લહ�રોની 

આવાજથી �મક� ત�વીર અન ે આવાજોન ે

�ુરતર�ન જ�યાઓ પર ભે� શકાય છે, નતી�મા ં

                            
32 �રુએ ઈબરાહ�મ, આયત ૪૮ 

33 કપકપી, કંપ� ુ,ં �જુ� ુ,ં થરથર�ુ ં
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ઈ�સાનના આરગેઝમ34 ન ે� મા�હથી બનલેી છે, 

એને ઈરતેઆશમા ં બદલી શક�એ છ�એ અને 

ઈલેક�ોિનકના વસાલાથી �ુિનયાના કોઈ પણ 

છેડા �ઘુી ભે� શક�એ. મારો દ��ટકોણ એ છે ક� 

ભિવ�યમા ંહ�ા ફઝામા ંસફર કરતા પહ�લા, એવા 

તર�કા �ંુઢ� શક�એ છ�એ ક� ઈ�સાનના ��મને 

કણ કર�ને એને ફઝામા ંભે�દ� અને એ જ�યાએ 

એના કણોન ે એક બી�થી મીલાવીન ે એક કર� 

શક�એ. 

હવે આમારા વાચકો આ ઈ�સાફ કર� શક� 

છે ક� ઈ�સાન �હ છે અને એનો ��મ મા�હના 

કણો િસવાય ક�ુ ં જ નથી ક� ઈરતેઆશને નીચ ે

                            
34 બનાવટ, સા�ત 
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લાવીને એને ��ુ ં ચાહ� એવી શ�લમા ં બદલી 

શક�એ છ�એ.35 

એવો �દવસ �ખોથી જોઈ શક�એ �મા ં

ઈ�સાન એના ��મને ઈલે��ોિનકના તર�કા ઉપર 

બદલી દ�શે અન ેવાચંેલી બહ�સના ત�ુબા�ની સાથ ે

�ુરની જ�યા પર પહ�ચાડ� દ�શ,ે અન ેએ જ�યાએ 

આ એટમો એક સાથ જમા થઈ જશે પછ� ��મ 

બી�વાર એની શકલમા ંવાપસ આઈ �ય.36 

ર�વાયતમા ં � અ�લી તાકતોની ઉ�મુી 

તકા�લુની તસર�હ થઈ છે એનો અથ� એ છે ક� 

�હના �ભાવની આિઘકતા મા�ા ઉપર આમ અને 

સાવ�જિનક થઈ જશે અન ે લોકો એમના ��મ 

                            
35 �હ ���દ�હ મી માનદ, પેજ ન ં૧૫૮ 

36 �હ ��નદ�હ મી માનદ, પેજ ન ં૧૮૮ 
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ઉપર હાક�મ થઈ જશે અ આ હાલતથી બહ�તર 

ફાયદો લઈ શકશે. એ અઝીમ અને નાશનેા�તા 

જમાનામા ંલોકોની મા�� સામાનોથી જ�દગી અન ે

જ�રતો બી� ર�તે હશે. 

અહલેબૈતની િવલાયતના ��ુરના છાયામા ં

ઈ�સાનો ઈ�મ વ દાિનશના �લુદંતર�ન �મુક�ન 

�કુતા ઉપર પહ�ચી જશ ે અને ઈ�સાન 

આસાનીથી ઈ�મની બઘી મઝંીલોથી ફાયદો 

ઉપાડ� શકશે અને અવ�લયાએ �દુા એ ��ુત 

ચાજો � એ જમાના લોકોથી �પાવતા હતા ંએને 

�હ�ર કરશે. એ લોકોને એમના ��ુુદ અને બાહર� 

�ુિનયાના ભેદોની �ુિનયાથી ઓળખાણ કરાવશે 

અને આખર� કમાલ અન ેતાલીમની રાહો લોકોના 

માટ� ખોલશે. 
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કદાચ એવા મતા�લબ આપણા માટ� ��ુક�લ 

હોય અને ઈ�મી મસાએલમા ંતર��ન ેક�લુ નથા 

કરતા હોય પણ અમે �ણીએ છ�એ ક� અગર 

ઈ�સાનનો �દમાગ �યતાનના ક�દ અન ેઅ�ાનથી 

આ�દ થઈ �ય તો ઈ�સાન બઘી મઝંીલોમા ં

કમાલની રાહ ઉપર ઉપડ� જશે એવી ર�તે 

�ુિનયામા ં કોઈ પણ ભેદ ��ુક�લ ના થશ ે અન ે

બઘા જ �ુચંવાહ�લા મસાએલ �હ�ર થઈ જશે. 

હઝરત અલી (અ.સ.) ક� ખીલાફતના 

ગાિષબોએ અ�યાર� �ઘુા કરોડો ઈ�સાનોન ે ઈ�મ 

વ કમાલના �લુદંતર�ન મઝંીલો �ઘુી પહ�ચવા 

અને િવલાયતના ચમકતા ક�ચરથી મહ�ુમ વ 

વ�ંચત કર� દ�ઘા છલ, ઈમામ અમી�લ મોમેનીન 

અલી (અ.સ.) ના એક કલામમા ં � એમના ં
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��ુુદની ગહ�રાઈથી ઉઠયો છે, આવી ર�તે ફરમાવે 

છે: 

اال و أنا افتُحُہ و ما ِمن رس� اال و یا کمیل، ما ِمن علٍم "

 37"القائُم یَختُِمُہ۔

એ �ુમૈલ! કોઈ પણ ઈ�મ નથી �ક�� ુએને �ુ ં

જ ખો�યો � ંઅને કોઈ પણ ભેદ નથી પરં� ુએન ે

કાએમ (અ.સ.) ��ુુ કરશે. 

હા, � વખતે ઈમામ મહ�દા (અ.સ.) ના 

�બુારત હાથોના ચમકતા �રુન ે �ુિનયાના 

મઝ�મુ અને પી�ડત લોકોના �દમાગો ઉપર 

રાખશે અને આ�ય�જનદ તાકતોને ઈ�તેમાલ 

કરવાની �ુદરત પેદા થશે તો બઘા ઈ�સાનો 

                            
37 �બહા�લ અનવાર, ભાગ ૭૭, પેજ ન ં૨૬૯ 
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એમની (કરોડોમાથંી એક નહ�) આખી અ�લ અને 

સમજની તાકતથી અહલેબૈત (અ.સ.) ના 

જ�દગીબ�શ મકતબના ભેદોને ક�લુ કરશ ેઅને 

ઈ�મ વ કમાલની આખર� મઝંીલ ઉપર પહ�ચી 

જશે. 

એ અઝીમ જમાનામા ં ભેદો અન ે ��ુત 

ચીજો �હ�ર થઈ જશે અને આ જમાનાની �ઘાર� 

ચીજો નહ� હોય. �ુ ંએવો �દવસ �ઘુી પહ�ચવાનો 

ઈ��તઝાર તમારા �દલોમા ંપિવ�તા વ પાક�ઝગી 

પેદા નથી કરતો?! 
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બહ�સનો પ�રણામ 

ઈ��તઝાર, આશા જગા�વાવાળ� અન ે

િન�ત દ�લા�વાવાળ� એવી હાલત છે � 

ઈ��તઝાર કરવાવાળા લોકોને �ૈબતના સીયાહ 

જમાનામા ં�લમત વ તાર�ક�ના �ફુાનથી િન�ત 

�દલાવશે અને એમને �રુ વ પિવ�તાની વાદ� 

તરફ ખ�ચી લેશે. 

ઈ��તઝાર, �ુ:ખી લોકોને એક નવી જ�દગી 

અને તાકત આપશે અને રં�દહ �દલોને ઉમેદ 

દ�શે. �શુ અને ચમકતી �ુિનયાને �દમાગોમા ં

તાલીમ આપશે. 

ઈ��તઝાર, નેક લોકોને �ંુઢ� લેશે, બેકાર 

હાલતોને �ઘુારશે અને ચમકતઅ ચહ�રાને 
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દ�ખાડશે. ઈ��તઝાર �ુકાવટો અન ે �ઘારોને �ુર 

કર� દ�શે. અને કામીલ થયલેા ઈ�સાનોના 

��ુુદમા ં ચમકતો �રુ પેદા કરશે. ઈ��તઝાર 

શીયાઓના અ�લી અક�દાઓ અને માર�ફતો�ુ ં

બીજન ે ઈ��તઝાર કરવાવાળા લોકોના �દલોમા ં

પ�ર�ણુ� કરશે અને �લુદંતર�ન ઈ�સાનો માટ� 

કાિમલતરાન �હાની હાલાતને ભેટ આપશે. 

અગર તમે ઈ��તઝારની હાલતને �દુમા ં

પેદા કર�ન ેએન ેતાકત આપવા માગંતા હોય તો 

િવલાયતના અઝીમ મકામથી �હુ�બત કરો અન ે

ઈ��તઝારના આ�ય�જનક �ભાવોથી �ણકાર� 

હાસીલ કરો, અન ેકમાલની મઝંીલ પામવાવાળા 

ઈ��તઝાર કરવાવાળા લોકોના હાલાત, એમની 

આદતો અને ખાિસયતોથી આગાહ� હાસીલ કરો. 
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એવી જ ર�ત ે પોતાના �દલ વ મનન ે ઈમામ 

મહ�દ� (અ.સ.) ના ��ુરના જમાનાની બરકતોથી 

પણ આશના થઈ �ઓ તાક� આ બાબરકત વ 

�બુારક જમાનાનો ઈ��તઝાર તમારા �રુ ��ુુદને 

ઘેર� લે. 

یندگو  می  سخنان  ھولش  ز محرش کہ  روز   

 راست گویند ولی چون شب ھجران تو نیست


