
િમઝા લુ હકમત ‐ 1  HAJINAJI.com 

િમઝા લુ હકમત 
 

- : કાશક : - 
હા  ના  મેમોર યલ ટ 

માળ  ટકરા, બાચોક, ભાવનગર 

ફોનનબંર : (0278) 2510056 / 2423746 

… Kitab Downloaded from … 

www.hajinaji.com 
 

• Lik_ us on F[]_\ook • 
www.facebook.com/HajiNajiTrust 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 2  HAJINAJI.com 

ન ધ..... 
 વ  ુ કતાબો ડાઉનલોડ કરવા 

માટ www.hajinaji.com પર 

લોગ ઓન કરો. 

 કતાબમા ંકોઈ લૂ કૂ જણાય 

તો પેજની િવગત અને 

કતાબ ુ ં નામ ણ કરવા 

િવનતંી. 

hajinajitrust@yahoo.com 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 3  HAJINAJI.com 

િમઝા લુ હકમત - ભાગ બીજો  

અ ુ મણકા 
મ િવષય પેજ. 
 િવભાગ - ૧ (જ )  

૪૮૦ જ  (જબરદસ્તી) ૫૪ 
૪૮૧ જ નું બાિતલ હોવુ  ૫૬ 
૪૮૨ ન તો જ  છે અને ન તો ‘તફવીઝ’ 

છે. ૬૨ 
૪૮૩ હું તારી નેકીઓ માટે તારાથી વધારે 

પા  છંુ.  ૬૬ 
૪૮૪ જ ીયહ અને ક ીયહ ૬૭ 
૪૮૫ ખુદાના હુકમ કે તેની મશીય્યતને 

કારણે ગુનાહ થતા નથી.  ૬૯ 
 િવભાગ - ૨ જબ્બાર        (જુલ્મ 

કરનાર)  
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૪૮૬ અઝીઝ અને જબ્બાર (માનવંત 
અને જુલ્મ કરનાર) ૭૨ 

૪૮૭ બધા બળવાખોર - અદાવત 
રાખનારા હલાક થયા ૭૪ 

૪૮૮ જાબીર/અત્યાચારીની ગરદન તોડી 
નાખવામાં આવશે. ૭૭ 

 િવભાગ - ૩ જુબ્ન  
૪૯૦ બુઝદીલી શું છે ? ૭૯ 
૪૯૧ બુઝદીલી અને જંગ ૭૯ 

 િવભાગ - ૪ જેદાલ (લડાઈ)  
૪૯૨ િધકકારને પા  લડાઈ ૮૧ 
૪૯૩ જીદાલે મુસ્તહસન ( ે  

લડાઈ/વાદ િવવાદ-ચચાર્)  ૮૪ 
 િવભાગ - ૫ તજરૂબહ (અનભુવ)  

૪૯૪ તજરૂબહ ૮૬ 
૪૯૫ તજરૂબહના ફળ  ૮૭ 
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૪૯૬ તજરૂબહ અને અકલ ૯૦ 
 િવભાગ - ૬ જુઝઅ  

૪૯૭ ગભરાટ અને બેસ ીથી બચો ૯૧ 
૪૯૮ ગભરાઈ જનારની મુસીબત બમણી 

થઈ જાય છે ૯૩ 
૪૯૯ બેસ ી અ ને નકામો કરી દે છે.

  ૯૫ 
૫૦૦ સૌથી વધારે સખ્ત બેસ ી ૯૬ 
૫૦૧ જો બેસ ી કરતા હો તો ૯૭ 

 િવભાગ - ૭ જઝા (બદલો)  
૫૦૨ જઝા (બદલો) ૯૮ 
૫૦૩ બૂરાઈની સજા તેના માણમાં હશે. ૯૯ 
૫૦૪ નેક અમલ કરનારાઓને તેનો 

બદલો અમે (દુિનયામાં) એવી જ 
રીતે આપશું. ૧૦૦ 

૫૦૫ નેકી કરનારાઓને તેનો બદલો અમે ૧૦૩ 
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(આખેરતમાં) એવી જ રીતે 
આપીએ છીએ. 

૫૦૬ અમે ગુનેહગારોને એવી જ રીતે 
(દુિનયામાં) સજા આપીએ છીએ. ૧૦૫ 

૫૦૭ અમે ગુનેહગારોને એવી જ રીતે 
(આખેરતમાં) સજા આપીએ છીએ. ૧૦૯ 

 િવભાગ - ૮ જીઝયહ (ઈસ્લામી 
હુકમુતમા ંગરૈ મસુ્લીમો પર 

ઈસ્લામી મહેસૂલ)  
૫૦૮ જીઝયહ (ઈસ્લામી હુકુમતમાં ગૈર 

મુસ્લીમો પર ઈસ્લામી મેહસૂલ)
  ૧૧૧ 

 િવભાગ - ૯ તજસ્સસુ (કોઈના 
ઐબ શોધવા/જાસસુી કરવી)  

૫૦૯ તજસ્સુસ (અલીફ) ૧૧૩ 
૫૧૦ તજસ્સુસ (૨) અકાએદમાં ૧૧૮ 
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૫૧૧ તજસ્સુસ (જીમ) ૧૧૮ 
૫૧૨ તજસ્સુસ (દાલ) ૧૨૧ 
૫૧૩ તજસ્સુસ (હે) ૧૨૫ 
૫૧૪ જાસૂસ િવશે હુકમ ૧૩૨ 
૫૧૫ એ બાબતો કે જેનો જાહેરી વાતો 

ઉપર હુકમ લગાવવામાં આવે છે.
  ૧૩૪ 

 િવભાગ - ૧૦ મજિલસ (બઠેક)  
૫૧૬ સૌથી ે  મજિલસ ૧૩૬ 
૫૧૭ મજિલસના આદાબ ૧૩૫ 
૫૧૮ મજિલસમાં સદરનશીની 

(અ ગણ્ય/સભાપિત)  ૧૪૦ 
૫૧૯ એવી મજિલસોમાં ન બેસો ૧૪૨ 
૫૨૦ મજિલસ અમાનતની સાથે છે ૧૪૬ 
૫૨૧ િઝ ની ‘મજિલસ’માં હાજરી 

આપો. ૧૪૮ 
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૫૨૨ મજિલસ સમાપ્ત થયા પછી ઉભા 
થતી વખતે ખુદાનો િઝ  કરવો
  ૧૫૩ 

 િવભાગ - ૧૧ અલ મજિલસહ  
૫૨૩ હમનશીન (સાથીદાર) ૧૫૬ 
૫૨૪ સાથીદારોની સીફતો ૧૫૭ 
૫૨૫ સાથીદારોનો હક  ૧૬૪ 
૫૨૬ એવા લોકો સાથે ન બેસો  ૧૬૪ 

 િવભાગ - ૧૨ જમાઅત (સમહૂ)  
૫૨૭ ખુદાનો હાથ જમાઅત (સમૂહ – 

એકતા)ની સાથે છે ૧૬૮ 
૫૨૮ જમાઅતનું િવવરણ ૧૭૦ 
૫૨૯ મારી ઉમ્મતને ગુમરાહી કયારેય 

પણ એક નહ  કરી શકે ૧૭૧ 
 િવભાગ - ૧૩ જુમઆ્  

૫૩૦ જુમ્આનો િદવસ ૧૭૩ 
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૫૩૧ જુમ્આના િદવસે કુટંુબીજનોને 
તોહફા આપો ૧૭૫ 

૫૩૨ જુમ્આના િદવસનું ગુસ્લ ૧૭૬ 
 િવભાગ - ૧૪ જીમાઅ (સમાગમ)  

૫૩૩ જીમાઅ  ૧૭૭ 
 િવભાગ - ૧૫ જમાલ (સ દયર્)  

૫૩૪ અલ્લાહ જમીલ છે અને જમાલને 
પસંદ ફરમાવે છે ૧૭૯ 

૫૩૫ હસીન સુરત (સ દયર્વાન ચહેરો) ૧૮૪ 
૫૩૬ ખુબસુરત ચેહેરાવાળા પાસે 

ભલાઈની ઈચ્છા કરો ૧૮૬ 
૫૩૭ (માથાના)વાળનું જતન કરો. ૧૮૭ 
૫૩૮ જમાલે બાતીન (આંતિરક સ દયર્)

  ૧૮૮ 
૫૩૯ તજમ્મુલ (સ દયર્) ૧૯૨ 

 િવભાગ - ૧૬ જનાબત  
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૫૪૦ જનાબત ૧૯૨ 
 િવભાગ - ૧૭ જુન્દ (લશ્કર)  

૫૪૧ જુન્દ (લશ્કર) ૧૯૪ 
૫૪૨ અલ્લાહ માટે આસમાન અને 

જમીનમાં લશકર છે ૧૯૭ 
૫૪૩ અમારૂ જ લશ્કર ભાિવત છે ૧૯૮ 
૫૪૪ જે લશ્કર દેખાતું નથી ૧૯૯ 

 િવભાગ - ૧૮ જન્નત  
૫૪૫ જન્નત ૨૦૦ 
૫૪૬ જે (બાબત) કોઈ માણસની 

કલ્પનામાં પણ નથી આવી ૨૦૪ 
૫૪૭ તમારા જીવની કમત ફક્ત જન્નત 

જ છે ૨૦૫ 
૫૪૮ જન્નતની કમત ૨૦૬ 
૫૪૯ જન્નતમાં દાખલ થવાની શરતો ૨૦૭ 
૫૫૦ જન્નતમાં દાખલ થવાના કારણો ૨૧૦ 
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૫૫૧ જન્નત મુશ્કેલીઓમાં ઘેરાએલી છે ૨૨૨ 
૫૫૨ કેવા લોકો માટે જન્નતની 

જામીનગીરી આપવામાં આવી છે? ૨૨૬ 
૫૫૩ જે લોકો માટે બેિહશ્ત હરામ છે ૨૩૦ 
૫૫૪ જન્નતના દરવાજાઓ ૨૩૭ 
૫૫૫ જન્નતના દરજજાઓ ૨૪૧ 
૫૫૬ એ લોકો કે જેમના માટે બેિહશ્તના 

દરજજાઓ સુરિક્ષત રાખવામા ં
આવ્યા છે ૨૪૫ 

૫૫૭ જન્નતની સૌથી પાકીઝા વસ્તુ ૨૪૭ 
૫૫૮ એહલે જન્નતનો ઓછામાં ઓછો 

મરતબો  ૨૫૨ 
૫૫૯ બેિહશ્તની ઈમારતનો સામાન ૨૫૩ 
૫૬૦ જન્નતનું ઉદાહરણ ૨૫૫ 
૫૬૧ જન્નતમાં સૌથી પહેલા કોણ જશે ૨૬૧ 
૫૬૨ બેિહશ્તવાસીઓ  ૨૬૩ 
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૫૬૩ બેિહશ્તવાસીઓ દાઢી વગરના હશે ૨૬૬ 
૫૬૪ તમે બધા જન્નતી છો ૨૬૭ 
૫૬૫ જન્નતના ખજાનાઓ ૨૬૮ 
૫૬૬ અઅરાફ (જન્નત ઉપરની જગ્યા) ૨૬૯ 
૫૬૭ જન્નત મોમીનોની રૂહો વગર 

ખાલી રહેતી નથી ૨૭૨ 
 િવભાગ - ૧૯ જીન્ન  

૫૬૮ જીન્ન ૨૭૩ 
 િવભાગ - ૨૦ જનુન (ગાંડપણ)  

૫૬૯ જનુનના કાર ૨૭૫ 
૫૭૦ સાચા અથર્માં મજનુન ૨૭૬ 

 િવભાગ - ૨૧ જેહાદ ેઅસગર 
(નાની લડાઈ) (૧)  

૫૭૧ જેહાદ  ૨૭૮ 
૫૭૨ મુજાહીદ ૨૮૩ 
૫૭૩ જેણે રાહે ખુદામાં સૌથી પહેલાં ૨૮૮ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 13  HAJINAJI.com 

જંગ કરી 
૫૭૪ મુજાહીદને મદદ કરવી અને તેને 

ઈજા પહ ચાડવાની મઝીમ્મત. ૨૮૯ 
૫૭૫ તમારા હાથ, જીભ અને િદલથી 

જેહાદ કરો ૨૯૩ 
૫૭૬ જેહાદ માટે તૈયાર કરવું ૨૯૪ 
૫૭૭ જેહાદ માટે હથીયાર ઉપાડનાર ૨૯૯ 
૫૭૮ કુ ના આગેવાનો સાથે બહુ જ 

જંગ કરો ૩૦૦ 
૫૭૯ જેહાદ કરવાનું છોડી દેવું  ૩૦૧ 
૫૮૦ જેહાદના ચાર િવભાગ છે. ૩૦૨ 
૫૮૧ જેહાદની તૈયારી  ૩૦૩ 
૫૮૨ અલ્લાહ તઆલાની રાહમાં પેહરો 

ભરવો ૩૦૪ 
૫૮૩ કેટલાક લોકોને સાંકળમાં જકડીને 

જન્નતમાં લઈ જશે ૩૦૬ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 14  HAJINAJI.com 

 િવભાગ - ૨૧ જેહાદ ેઅકબર (૨)  
૫૮૪ જેહાદના કાર ૩૦૭ 
૫૮૫ નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરવી ૩૦૯ 
૫૮૬ જેહાદે અકબર ૩૧૩ 
૫૮૭ પોતાના નફસને દુશ્મન સમજીને 

તેની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરતા રહો ૩૧૮ 
૫૮૮ જેહાદ શરૂ રાખો ૩૧૯ 
૫૮૯ નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરવાના 

ફાયદા ૩૨૦ 
 િવભાગ - ૨૧ જેહાદ (૩)  

૫૯૦ અલ્લાહની ઈતાઅત કરવા માટે 
જદૃો - જેહદ કરો ૩૨૪ 

૫૯૧ ખુદાની રાહમા ંજેહાદ કરવાનો હક 
અદા કરો ૩૨૭ 

૫૯૨ સૌથી વધારે મશુ્કીલ જેહાદ ૩૨૮ 
૫૯૩ જદૃો જેહદ થકી હેતુ પૂણર્ કરી ૩૩૦ 
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શકાય છે 
૫૯૪ જદૃો જેહદથી શું શું મળે છે ? ૩૩૧ 
૫૯૫ મુજાહીદ પોતાના ફાયદા માટે જ 

જેહાદ કરે છે ૩૩૩ 
૫૯૬ અમલ કરવામાં બેદરકારી ૩૩૪ 

 િવભાગ - ૨૨ જહલ  
૫૯૭ જહલ (અજ્ઞાનતા) ૩૩૫ 
૫૯૮ જહાલત અને કુ  ૩૩૮ 
૫૯૯ ઈલ્મ અને ઈમાન ૩૩૮ 
૬૦૦ જાહીલ ૩૪૦ 
૬૦૧ જાહીલ કોણ હોય છે ?  ૩૪૪ 
૬૦૨ સૌથી વધારે જાહીલ માણસ ૩૪૮ 
૬૦૩ જહાલત માટે આટલું પુરતું છે ૩૪૯ 
૬૦૪ જહાલત શું છે ? ૩૫૧ 
૬૦૫ જાહીલનો િમ  ૩૫૩ 
૬૦૬ લોકો જે વાત નથી જાણતા હોતા ૩૫૪ 
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તેના દુશ્મન હોય છે 
 િવભાગ - ૨૩ જહન્નમ  

૬૦૭ જહન્નમ ૩૫૬ 
૬૦૮ જહન્નમનું બળતણ માણસો અને 

પત્થરો હશે ૩૬૧ 
૬૦૯ સાંકળો અને બેડીઓ ૩૬૨ 
૬૧૦ જહન્નમીના પોશાક ૩૬૩ 
૬૧૧ જહન્નમીના ખોરાક ૩૬૫ 
૬૧૨ જહન્નમવાસીઓના પીણા ૩૬૭ 
૬૧૩ જહન્નમના દરવાજાઓ ૩૭૦ 
૬૧૪ આ લોકો જ જહન્નમી છે ૩૭૩ 
૬૧૫ જહન્નમથી કેવા કારના લોકો 

છુટકારો મેળવશે ? ૩૭૬ 
૬૧૬ જહન્નમમાં સૌથી પહેલા જનાર 

માણસ ૩૭૭ 
૬૧૭ સૌથી ઓછામાં ઓછા દરજજાનો ૩૭૮ 
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અઝાબ કોને મળશે ? 
૬૧૮ સૌથી વધારે સખત અઝાબ કોને 

મળશે ? ૩૮૦ 
૬૧૯ મુન્કેરીન (ઈનકાર કરનારાઓ) ની 

ખીણ ૩૮૧ 
૬૨૦ એક ચકકી છે - જે પીસી નાખશે ૩૮૨ 
૬૨૧ દોઝખના અઝાબમાં ઘટાડો ૩૮૩ 
૬૨૨ સૌથી વધારે બદબખ્ત માણસો 

તેમાં જશે ૩૮૪ 
૬૨૩ જહન્નમમાં કોણ જશે ? ૩૮૭ 
૬૨૪ એ લોકો જે લોકો માટે કોઈ 

િનિ ચત મુદૃત નથી ૩૮૮ 
૬૨૫ કેટલાક લોકોને જહન્નમમાંથી 

બહાર કાઢવામાં આવશે ૩૯૧ 
૬૨૬ જહન્નમમાંથી સૌથી છેલ્લે 

નીકળનાર માણસ ૩૯૩ 
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૬૨૭ હંમેશા રહેવાનું કારણ ૩૯૪ 
૬૨૮ શું હજુ વધારે કાઈ છે ? ૩૯૫ 
૬૨૯ દરેક માણસ માટે આખેરતમાં બે 

મંઝીલ છે. ૩૯૭ 
૬૩૦ જહન્નમ કાફીરોને ઘેરી વળેલી છે ૩૯૯ 

 િવભાગ - ૨૪ જવાબ  
૬૩૧ જવાબ ૪૦૦ 

 િવભાગ - ૨૫ જુદ (સખાવત)  
૬૩૨ જુદ (સખાવત) ૪૦૨ 
૬૩૩ અફઝલ સખાવત ૪૦૪ 
૬૩૪ સખાવત શું છે ? ૪૦૬ 
૬૩૫ સખી ઈન્સાન ૪૦૭ 
૬૩૬ સખાવતની ખાણ શોધો  ૪૧૦ 
૬૩૭ સખાવત (મીમ)  ૪૧૦ 

 િવભાગ - ૨૬ જાર (પાડોશીઓ)  
૬૩૮ સારા પાડોશીઓ જરૂરી છે. ૪૧૨ 
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૬૩૯ સારા પાડોશીનો અથર્ ૪૧૬ 
૬૪૦ પહેલા પાડોશી - પછી પોતાનું ઘર ૪૧૬ 
૬૪૧ ખરાબ પાડોશી ૪૧૭ 
૬૪૨ પાડોશી તરફથી પહ ચતી તક્લીફ ૪૧૮ 
૬૪૩ જેનો પાડોશી ભુખ્યો હોય ૪૨૦ 
૬૪૪ પાડોશીના હક  ૪૨૩ 
૬૪૫ પાડોશીની હદ  ૪૨૫ 
૬૪૬ ખુદાના પાડોશી ૪૨૫ 

 િવભાગ - ૨૭  
૬૪૭ જાહ વ મંઝેલત ૪૨૮ 
૬૪૮ જાહ તલબી (સ્થાન - િત ા - 

હો ા મેળવવાની ઈચ્છા)  ૪૩૦ 
     િવભાગ - ‘હય’ 

અરબીના ‘હય’ અક્ષરથી શરૂ થતા ં
િવષયો ૪૩૨ 

 િવભાગ - ૧ મોહબ્બત  
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૬૪૯ મોહબ્બત સગપણ હોય છે ૪૩૫ 
૬૫૦ જે બાબત મોહબ્બત કારણ બને છે ૪૩૭ 
૬૫૧ એવા લોકો સાથે મોહબ્બત ન કરો ૪૩૯ 
૬૫૨ કચડાએલા વગર્ના લોકો સાથે 

મોહબ્બત કરો ૪૪૧ 
૬૫૩ કેટલીક વસ્તુઓ સાથેની મોહબ્બત 

આંધળા અને બહેરા કરી નાખે છે
  ૪૪૪ 

૬૫૪ મોહબ્બત ફિરયાદનું કારણ બને છે. ૪૪૫ 
૬૫૫ મોહબ્બતની િનશાની ૪૪૬ 
૬૫૬ મોહબ્બત ૪૪૭ 

 િવભાગ - ૧ મોહબ્બત (૨) 
(અલ્લાહ તઆલાની મોહબ્બત)  

૬૫૭ મોમીનને ખુદા સાથે ઉંડી 
મોહબ્બત હોય છે. ૪૪૯ 

૬૫૮ ઈમાન, મોહબ્બત અને ેષનું નામ ૪૫૬ 
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છે. 
૬૫૯ ખુદાની સાથેની મોહબ્બતના 

કારણો ૪૫૭ 
૬૬૦ જેને ખુદા દોસ્ત રાખે છે  ૪૬૧ 
૬૬૧ જેઓને ખુદા દોસ્ત રાખતો નથી ૪૬૪ 
૬૬૨ ખુદાના સૌથી મહેબૂબ બંદાઓ ૪૬૭ 
૬૬૩ એ કાય  કે જેને ખુદા પસંદ ફરમાવે 

છે ૪૭૧ 
૬૬૪ ખુદાની નઝદીક સૌથી વધારે પસંદ 

કરવા લાયક કાય  ૪૭૩ 
૬૬૫ મોહબ્બત કરનારાઓની ઈબાદત ૪૭૫ 
૬૬૬ જે મારી સાથે મોહબ્બત રાખ ેછે હું 

તેનો ‘હબીબ’ છંુ. ૪૭૭ 
૬૬૭ જ્યારે ખુદા કોઈ ને દોસ્ત રાખે છે. ૪૭૯ 
૬૬૮ શું ખુદાની નઝરોમાં તમારી 

મંઝેલતને જાણવા માંગો છો ? ૪૮૪ 
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૬૬૯ ખુદાની મોહબ્બતની િનશાની ૪૮૬ 
૬૭૦ મોહબ્બત કરનારાના દરજજા ૪૯૦ 
૬૭૧ અઝીમ મંઝેલત ૪૯૧ 
૬૭૨ અલ્લાહ તઆલાની અને દુિનયાની 

મોહબ્બત એક જગ્યાએ ભેગી થઈ 
શક્તી નથી ૪૯૪ 

૬૭૩ મને મારી મખ્લૂકમાં મહેબૂબ 
બનાવો  ૪૯૬ 

૬૭૪ ખુદાની મોહબ્બત ૪૯૮ 
 િવભાગ - ૧ મોહબ્બત (૩)  

૬૭૫ ખુદાની ખુશી માટે મોહબ્બત ૫૦૧ 
૬૭૬ હું તમારી સાથ ેરાહે ખુદામાં 

મોહબ્બત કરૂ છંુ ૫૦૯ 
 િવભાગ - ૧ મોહબ્બત (૪)  

૬૭૭ પયગંબર ઈસ્લામ (સ.)ની 
મોહબ્બત ૫૧૦ 
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૬૭૮ એહલેબૈત (અલય્હેમુસ્સલામ)ની 
મોહબ્બત ૫૧૨ 

૬૭૯ ખુદાની નાફરમાન કરનારાઓને 
અમારી મોહબ્બત ફાયદો 
પહ ચાડશે નહી ૫૧૭ 

૬૮૦ ખુદાની કસમ, તું મને દોસ્ત 
રાખતો નથી. ૫૧૯ 

૬૮૧ મવાલીઓ (મોલાના ચાહનારાઓ) 
માટે બલાઓ છે. ૫૨૩ 

૬૮૨ ઈન્સાન જેની સાથે મોહબ્બત કરે 
છે તેની સાથે હોય છે ૫૨૭ 

 િવભાગ - ૨ હબસ  
૬૮૩ જેને કૈદ કરવો જાએઝ છે. ૫૩૩ 
૬૮૪ આરોપી અને જામીન ૫૩૮ 
૬૮૫ મૌતની સજા પામેલાને ભગાડી 

દેનારને કૈદ કરવામાં આવે ૫૩૯ 
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૬૮૬ ઉંમર કૈદને પા  કયા લોકો છે ? ૫૪૦ 
૬૮૭ હદ જારી થયા પછી અને હકની 

ઓળખ પામી લીધા પછી 
કૈદખાનામાં રાખવા એ ઝુલ્મ છે. ૫૪૪ 

૬૮૮ કૈદીના હકો ૫૪૪ 
૬૮૯ મુલઝીમ..../આરોપીની કૈદ ૫૪૬ 

 િવભાગ - ૩ હબ્ત  
૬૯૦ હબ્ત (અમલ સાફ હોવો) ૫૪૭ 

 િવભાગ - ૪ હીજાબ  
૬૯૧ હીજાબ (પરદો) ૫૪૯ 
૬૯૨ કપડાં પહેયાર્ હોય તેવી નગ્ન 

સ્ ીઓ ૫૫૨ 
 િવભાગ - ૫ હજ  

૬૯૩ હજ ૫૫૪ 
૬૯૪ હજની ફીલોસોફી ૫૫૭ 
૬૯૫ હજ ફકીરીને દૂર કરે છે.  ૫૬૯ 
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૬૯૬ હજ ગુનાહોનો ક્ફ્ફારો હોય છે. ૫૭૦ 
૬૯૭ હજની સંપૂણર્તા ૫૭૧ 
૬૯૮ હજની ફરજને છોડી દેવી ૫૭૩ 
૬૯૯ બયતુલ્લાહ જવું છોડી દેવું ૫૭૬ 
૭૦૦ ૭૦ (િસ ેર) હજથી અફઝલ ૫૭૭ 
૭૦૧ હાજીઓ કેટલા ઓછા છે ! ૫૭૮ 
૭૦૨ હાજીઓના આદાબ ૫૮૦ 
૭૦૩ હજના આંિતરક આદાબ િવશે એક 

જામેઅ હદીસ ૫૮૨ 
૭૦૪ ન ‘લબ્બેક’ અને ન તો ‘સઅદૈક’ ૫૮૭ 
૭૦૫ હજ - ખુદા માટે અને બંદાઓ માટે ૫૯૦ 
૭૦૬ જે માણસ હજના ( વાસના) 

માગર્માં મરી જાય ૫૯૧ 
૭૦૭ હરમ ૫૯૧ 
૭૦૮ ઈમામ હજના સંગે મોજુદ હોય 

છે ૫૯૪ 
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 િવભાગ - ૬ હુજજત  
૭૦૯ હુજજત ૫૯૫ 
૭૧૦ માઅરેફત ખુદાની મખ્લૂક છે ૫૯૬ 
૭૧૧ હુજજતે બાલાગહ (ખુદા સુધી 

પહ ચાડવાની દલીલ) ખુદા માટે 
જ છે ૫૯૯ 

૭૧૨ હુજજતનો ભાવ અને શિક્ત ૬૦૧ 
૭૧૩ આધારભૂત અને શિક્તશાળી 

હુજજત ૬૦૧ 
૭૧૪ અમારી હદીસો બયાન કરનારા 

તમારા ઉપર હુજજત છે. ૬૦૨ 
૭૧૫ હુજજત (મીમ)  ૬૦૩ 

 િવભાગ - ૭ હદીસ  
૭૧૬ હદીસ ૬૦૬ 
૭૧૭ મોહદૃીસ (હદીસોને બયાન કરનાર) ૬૦૯ 
૭૧૮ ચાલીસ હદીસોનો હામીલ, ધારક ૬૧૧ 
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(યાદ રાખનાર) 
૭૧૯ હદીસની દીરાયત ૬૧૩ 
૭૨૦ િરવાયત અને રીઆયત (છૂટછાટ)

  ૬૧૬ 
૭૨૧ મારા માટે જુઠુ ંબોલનારા ઘણા થઈ 

ગયા છે.  ૬૧૭ 
૭૨૨ જે મારા પર બોહતાન લગાવે ૬૧૯ 
૭૨૩ જે હદીસ જુઠી હોવાની જાણકારી 

ન હોય – તેને જુઠલાવવી ૬૨૦ 
૭૨૪ અમારૂ કામ ઉસૂલ બયાન કરવાનું 

છે તમારૂ કામ ફરૂઆત અમલ 
કરવાના હુકમ કાઢવાનું છે. ૬૨૨ 

૭૨૫ હદીસ સાચા હોવાનો મીઝાન 
(માપદંડ) (૧) ૬૨૨ 

૭૨૬ હદીસ સાચા હોવાનો મીઝાન 
(માપદંડ) (૨) ૬૨૩ 
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૭૨૭ હદીસ સાચા હોવાનો મીઝાન 
(માપદંડ) (૩) ૬૨૪ 

૭૨૮ અથર્પુણર્ હદીસો બયાન કરવી ૬૨૫ 
૭૨૯ લોકોની અક્ક્લ માણે હદીસ 

બયાન કરો ૬૨૭ 
૭૩૦ અમારી હદીસ સખ્ત અને મુિશ્કલ 

હોય છે  ૬૨૯ 
૭૩૧ કોઈ વસ્તુ એવી નથી જેનો ઉલ્લેખ 

િકતાબ અથવા સુન્નતમા થયેલો ન 
હોય ૬૩૧ 

૭૩૨ કેટલાક ઈલ્મ અને હુકમોને 
છુપાવાના કારણ ૬૩૨ 

૭૩૩ હદીસમાં િવરોધાભાસનું કારણ ૬૩૪ 
૭૩૪ મુતશાબેહ હદીસો ૬૩૬ 

 િવભાગ - ૮ હુદદુ (હદ)  
૭૩૫ દરેક વસ્તુની એક હદ હોય છે. ૬૩૭ 
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૭૩૬ શકય હોય ત્યાં સુધી હદ જારી 
કરવાથી (શરીઅત મુજબની સજા 
કરવાથી) બચો ૬૪૦ 

૭૩૭ હુદુદ જારી કરવી  ૬૪૧ 
૭૩૮ હદ જારી ન કરવી ૬૪૪ 
૭૩૯ હદ જારી કરવા િવશે કોઈ ભલામણ 

(ચલાવી શકાય) નહ . ૬૪૬ 
૭૪૦ હદ જારી કરવા િવશે કોઈ 

જામીનગીરી લઈ શકાતી નથી. ૬૫૦ 
૭૪૧ હદ જારી કરવા િવશે કસમ હોતી 

નથી. ૬૫૧ 
૭૪૨ હદ જારી કરવા માટે મોહબ્બત 

આપી શકાતી નથી. ૬૫૩ 
૭૪૩ હદ જારી કરવાથી રોકવું ૬૫૩ 
૭૪૪ હદ જારી કરવી એ ગુનાહનો ક્ફ્ફારો 

હોય છે. ૬૫૭ 
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૭૪૫ હદ જારી થવાનો અ  ગુનાહોનો 
ક્ફ્ફારો હોય છે. ૬૫૮ 

૭૪૬ ગુનાહગાર ગુનાહનો િસ્વકાર કરી 
લે તે પછી ઈમામને તેને માફ કરી 
દેવાનો ઈખ્તેયાર છે. ૬૬૨ 

૭૪૭ જેનંુ ખુન માફ હોય છે. ૬૬૩ 
૭૪૮ જ્યારે (બે વખત) હદ જારી થઈ તો 

ીજી વખત તેને કત્લ કરી 
નાખવામાં આવે ૬૬૭ 

૭૪૯ દુશ્મન હદ ઉપર હદ જારી કરવી ૬૬૮ 
૭૫૦ તાઅઝીર ૬૬૯ 
૭૫૧ સજા કરવામાં વ્યિક્તગત 

ખ્વાહીશનું શામીલ થઈ જવું ૬૭૧ 
 િવભાગ - ૯ હબર્  

૭૫૨ હબર્ (જંગ) ૬૭૩ 
૭૫૩ જંગના કારણો ૬૭૪ 
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૭૫૪ હકના િવરોધીઓની સાથે જંગ ૬૭૪ 
૭૫૫ મુસલમાન સાથે જંગ ૬૭૫ 
૭૫૬ દુશ્મને જંગ શરૂ કરવાની તક ન 

આપો ૬૭૬ 
૭૫૭ જેહાદમાં હળવા અને મજબૂત 

બનીને નીકળો !  ૬૭૭ 
૭૫૮ રાહે ખુદામાં જંગ કરનારાઓ સાથે 

ખુદાવંદા મોહબ્બત કરે છે. ૬૭૮ 
૭૫૯ એવા લોકો સાથે જંગ ન કરો. ૬૮૦ 
૭૬૦ જંગ પહેલા શું કરવું જોઈએ. ૬૮૦ 
૭૬૧ દુશ્મન સાથે મુકાબલો કરતી વખતે 

પઢવાની દુઆ ૬૮૨ 
૭૬૨ મુક મતુલ જૈશ (પહેલી હરોળ) ૬૮૬ 
૭૬૩ જંગના અહકામ ૬૮૭ 
૭૬૪ જંગના આદાબ  ૬૯૦ 
૭૬૫ લડાઈ એક ચાલ હોય છે ૬૯૪ 
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૭૬૬ મેદાને જંગમાથંી ભાગી જવું (૧) ૬૯૮ 
૭૬૭ મેદાને જંગમાથંી ભાગી જવું (૨) ૭૦૪ 
૭૬૮ દૂરથી હુમલો કરનારા શસ્  વડે 

ગોળીબારી કરવી. ૭૦૭ 
૭૬૯ જંગની લંબાઈ ૭૦૯ 
૭૭૦ લશ્કરી તાકત ૭૧૦ 
૭૭૧ સ્ ીઓની જંગ  ૭૧૦ 

 િવભાગ - ૧૦ મોહારીબ  
૭૭૨ મોહારીબ (ડાકુ)  ૭૧૧ 
૭૭૩ સુળી ઉપર લટકાવવું ૭૨૩ 
૭૭૪ અવળાં હાથ અને પગ કાપવા ૭૨૪ 
૭૭૫ હદ પાર કરવુ ં ૭૨૬ 

 િવભાગ - ૧૧ હીસર્  
૭૭૬ અમારી િહફાઝત કોણ કરશે ? ૭૩૦ 
૭૭૭ શું અમે આપની સુરક્ષા ન કરીએ ? ૭૩૨ 

 િવભાગ - ૧૨ હુર યત  
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૭૭૮ હુર યત (આઝાદી) ૭૩૮ 
૭૭૯ તમામ લોકો આઝાદ છે. ૭૪૦ 
૭૮૦ આઝાદ હંમેશા આઝાદ જ હોય 

છે. ૭૪૧ 
૭૮૧ આઝાદ માણસના કાય   ૭૪૨ 
૭૮૨ એ બાબતો જે આઝાદી માટે 

કારણરૂપ બને છે. ૭૪૪ 
૭૮૩ આઝાદીની શરતો પૂરી કરવી ૭૪૬ 
૭૮૪ આઝાદી િવશેની હદીસો  ૭૪૬ 

 િવભાગ - ૧૩ હીસર્  
૭૮૫ હીસર્ (લાલચ અને લોભ) ૭૪૮ 
૭૮૬ લાલચ કરનાર ૭૫૦ 
૭૮૭ લાલચુ માણસ હડધુત થાય છે. ૭૫૧ 
૭૮૮ લાલચુ વંિચત રહેતો હોય છે. ૭૫૨ 
૭૮૯ લાલચુ માણસ ફકીર હોય છે. ૭૫૩ 
૭૯૦ લાલચુ માણસ બદબખ્ત હોય છે. ૭૫૪ 
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૭૯૧ લાલચ એવો ભુખ્યો હોય છે જે 
કયારેય પણ ધરાતો નથી. ૭૫૫ 

૭૯૨ મુક રથી વધાર ેમળતું નથી ! ૭૫૭ 
૭૯૩ લાલચ શું છે ? ૭૫૮ 
૭૯૪ લાલચની બુિનયાદ ૭૫૯ 
૭૯૫ લાલચથી કેવી રીતે બચી શકાય ? ૭૬૦ 
૭૯૬ ઈન્સાનને જે વાતની મનાઈ 

કરવામાં આવે છે તેની તેને લાલચ 
થતી હોય છે. ૭૬૧ 

૭૯૭ જે વસ્તુઓ માટે લાલચ વધારે 
શોભારૂપ હોય છે. ૭૬૨ 

 િવભાગ - ૧૪ હરોફત  
૭૯૮ હરોફત (કારોબાર) ૭૬૩ 

 િવભાગ - ૧૫ તહરીફ  
૭૯૯ તહરીફ (ફેરફાર) ૭૬૫ 

 િવભાગ - ૧૬ હરામ  
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૮૦૦ હરામથી બચવું  ૭૭૧ 
૮૦૧ અકલમંદ પોતે હરામ વસ્તુઓથી 

બચે છે.  ૭૭૨ 
૮૦૨ મોહરર્માત (હરામ વસ્તુઓ) (૧) ૭૭૩ 
૮૦૩ મોહરર્માત (હરામ વસ્તુઓ) (૨) ૭૭૬ 
૮૦૪ હરામ ખાવુ ં ૭૭૭ 
૮૦૫ હરામ કામની શિક્ત હોવા છતાં-

છોડી દેવું ૭૮૩ 
 િવભાગ - ૧૭ હીઝબુલ્લાહ  

૮૦૬ હીઝબુલ્લાહ (અલ્લાહની 
જમાઅત) ૭૮૪ 

૮૦૭ શૈતાનની જમાઅત ૭૮૮ 
૮૦૮ જે માણસ જે જમાઅત (સમુહ) 

સાથે છે તેનાથી જ સંતુ  છે ૭૯૨ 
 િવભાગ - ૧૮ હઝમ  

૮૦૯ હઝમ (દૂરંદેશી)  ૭૯૪ 
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૮૧૦ અંત ઉપર નઝર રાખવી ૭૯૫ 
૮૧૧ દૂરંદેશી અને અઝમે સમીમ યુધ્ધ 

ઈરાદો ૭૯૮ 
૮૧૨ દૂરંદેશીની વ્યાખ્યા ૮૦૦ 
૮૧૩ દૂરંદેશ (દૂરંદેશી કરનાર) ૮૦૨ 
૮૧૪ વધારે દૂરંદેશ માણસ ૮૦૫ 
૮૧૫ દૂરંદેશી િવશે જુદી જુદી હદીસો ૮૦૭ 

 િવભાગ - ૧૯ હુઝન  
૮૧૬ હુઝન (રંજો ગમ) ૮૦૯ 
૮૧૭ રંજો ગમના કારણો ૮૧૦ 
૮૧૮ રંજો ગમ દૂર કરનારી બાબતો (૧) ૮૧૪ 
૮૧૯ રંજો ગમ દૂર કરનારી બાબતો (૨) ૮૧૮ 
૮૨૦ રંજો ગમ દૂર કરનારી બાબતો (૩) ૮૨૩ 
૮૨૧ રંજો ગમ દૂર કરનારી બાબતો (૪) ૮૨૪ 
૮૨૨ દરેક ખુશીની સાથે ગમ છે. ૮૨૬ 
૮૨૩ જહન્નમના ગમ િસવાય તમામ ૮૨૬ 
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ગમ દૂર થઈ જશે 
૮૨૪ અજાણપણે થતો ગમ અને ખુશીનો 

અનુભવ ૮૨૭ 
૮૨૫ વખાણવાપા  ગમ ૮૩૦ 

 િવભાગ - ૨૦ િહસાબ  
૮૨૬ િહસાબ  ૮૩૬ 
૮૨૭ 

 
તમારો િહસાબ તમે પોતે કરો 

૮૩૮ 
૮૨૮ તમારા નફસોનો િહસાબ કરવામાં 

આવે તે પહેલા િહસાબ કરી લ્યો. ૮૪૦ 
૮૨૯ તમારા નફસના િહસાબ માટે સમય 

નકકી કરો ૮૪૩ 
૮૩૦ તમારો સખ્ત રીતે િહસાબ કરો ૮૪૫ 
૮૩૧ િહસાબ કરવાની રીત ૮૪૬ 
૮૩૨ િહસાબનું પિરણામ ૮૪૭ 
૮૩૩ જે વસ્તુનો િહસાબ સૌથી પહેલા ૮૪૯ 
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થશે 
૮૩૪ જે વસ્તુઓનો િહસાબ લેવામાં 

નહી આવે (૧) ૮૫૦ 
૮૩૫ જે વસ્તુઓનો િહસાબ લેવામાં 

નહી આવે (૨)  ૮૫૧ 
૮૩૬ એ વસ્તુઓ જેનો િહસાબ લેવામાં 

આવશે (૧) ૮૫૨ 
૮૩૭ એ વસ્તુઓ જેનો િહસાબ લેવામાં 

આવશે (૨) ૮૫૪ 
૮૩૮ કયામતમાં િહસાબને આસાન 

બનાવનારી વસ્તુઓ ૮૫૭ 
૮૩૯ િહસાબ બાબતમાં લોકોના કાર ૮૫૯ 
૮૪૦ સખત િહસાબ ૮૬૧ 
૮૪૧ જે લોકોનો િહસાબ આસાનીથી 

લેવામાં આવશે ૮૬૪ 
૮૪૨ એવા લોકો જે િહસાબ વગર ૮૬૭ 
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બેિહશ્તમાં જશે  
૮૪૩ જે લોકો િહસાબ વગર જહન્નમમાં 

જશે ૮૭૫ 
૮૪૪ સૌથી વધારે ઝડપથી િહસાબ 

લેનાર  ૮૭૮ 
 િવભાગ - ૨૧ હસદ  

૮૪૫ હસદ (ઈષાર્ કરવી) ૮૭૯ 
૮૪૬ હાસીદ (હસદ કરનાર) ૮૮૧ 
૮૪૭ હાસીદ અલ્લાહ તઆલાની 

નેઅમતો પર નારાજ રહે છે ૮૮૪ 
૮૪૮ હસુદ (મોટા હાસીદ – સૌથી વધારે 

ઈષાર્ કરનાર) ૮૮૬ 
૮૪૯ દરેક નેઅમતો ધરાવનારી હસદ 

કરવામાં આવે છે. ૮૮૮ 
૮૫૦ હસદ અને ઈમાન ૮૮૮ 
૮૫૧ હસદ અને કુ  ૮૮૯ 
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૮૫૨ હસદ અને જસદ (શરીર) ૮૯૦ 
૮૫૩ હસદ અને ક  ૮૯૧ 
૮૫૪ હાસીદની િનશાનીઓ ૮૯૧ 
૮૫૫ જ્યારે હસદ કરો ત્યાર ે ૮૯૨ 
૮૫૬ જે બાબત માટે રશ્ક કરવું જોઈએ ૮૯૨ 

 િવભાગ - ૨૨ હસરત      
(લાલસા - અિભલાષા)  

૮૫૭ સૌથી મોટી હસરત કોને હશે ? ૮૯૬ 
 િવભાગ - ૨૩ હસનહ (નકેી)  

૮૫૮ નેકી ૮૯૯ 
૮૫૯ ગુનાહ પછી નેકી ૯૦૦ 
૮૬૦ નેકીઓનું અનેકગણુ થવું  ૯૦૧ 
૮૬૧ સૌ કરતા ે  નેકી ૯૦૩ 
૮૬૨ નેકી થકી ખુશખબરી ૯૦૪ 

 િવભાગ - ૨૪ એહસાન  
૮૬૩ એહસાન (નેકી)  ૯૦૫ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 41  HAJINAJI.com 

૮૬૪ એહસાન અને મોહબ્બત ૯૦૮ 
૮૬૫ એહસાન થકી િદલો ઉપર હુકુમત 

કરી શકાય છે ૯૦૯ 
૮૬૬ બૂરાઈ કરનારા સાથે એહસાન 

કરવો ૯૧૧ 
૮૬૭ મોહસીન (નેકી કરનાર) ૯૧૩ 
૮૬૮ બેશક અલ્લાહ તઆલા નેક 

લોકોની સાથે છે. ૯૧૪ 
૮૬૯ એહસાન શું છે ? ૯૧૫ 
૮૭૦ મોહસીન પોતે માનવંત છે. ૯૧૭ 
૮૭૧ દુિનયામાં એહસાનના ફળો ૯૧૮ 
૮૭૨ મુશિરકની નેકી અને સદકો ૯૧૯ 
૮૭૩ એહસાનનો ઈન્કાર ૯૨૦ 
૮૭૪ એહસાન િવશે જુદી જુદી હદીસો ૯૨૧ 

 િવભાગ - ૨૫ િહફઝ (યાદ રાખવું)  
૮૭૫ હાફેઝહ (યાદશિક્ત) ૯૨૨ 
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૮૭૬ બચપણની યાદદાશ્ત ૯૨૪ 
૮૭૭ યાદશિક્ત વધારાની બાબત ૯૨૫ 

 િવભાગ - ૨૬ િહકદ (િકનો)  
૮૭૮ િહકદ (િકનો - રાગ ેષ, હસદ) ૯૨૬ 
૮૭૯ િકનાવર (િકનો રાખનાર) ૯૨૮ 
૮૮૦ મોમીનનો િકનો આરઝી (ટુંકા 

સમય માટે) હોય છે ૯૩૦ 
૮૮૧ િકનાનું કારણ ૯૩૧ 
૮૮૨ િકનાને દૂર કરવાના ઉપાય ૯૩૧ 

 િવભાગ - ૨૭ તહકીર      
(બીજાન ેહલ્કા સમજવા)  

૮૮૩ કોઈને હકીર (હલ્કા) ન સમજો ૯૩૨ 
૮૮૪ મોમીનને હકીર સમજનાર ૯૩૩ 

 િવભાગ - ૨૮ હક  
૮૮૫ હક ૯૩૫ 
૮૮૬ હક બાિતલનું સર કચડી નાખે છે ૯૩૭ 
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૮૮૭ હક અને ઈઝઝત ૯૩૯ 
૮૮૮ હક ભારે હોય છે ૯૩૯ 
૮૮૯ હક ઉપર સ  કરો ૯૪૧ 
૮૯૦ હક વાત કહો, ભલે તે તમારી 

પોતાની િવરૂધ્ધ હોય ૯૪૩ 
૮૯૧ રાજીપા અને ગુસ્સાની હાલત - 

બંને સંજોગોમાં હક વાત કરવી ૯૪૬ 
૮૯૨ અત્યાચારી અને સ ાધીશની સામે 

હક વાત કહેવી ૯૪૭ 
૮૯૩ વાત હક હોય છે પણ અથર્ બાિતલ 

હોય છે ૯૪૮ 
૮૯૪ હક વાત કબૂલ કરવી ૯૪૯ 
૮૯૫ હક કબૂલ કરવા માટે છાતીની 

િવશાળતા ૯૫૦ 
૮૯૬ હકથી મુખ ફેરવવું ૯૫૨ 
૮૯૭ જેને હક ફાયદો ન પહ ચાડે તેને ૯૫૩ 
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બાિતલ નુકશાન પહ ચાડે છે 
૮૯૮ હક અને બાિતલ વ્યિક્તગત જોઈને 

ઓળખી શકાતા નથી ૯૪૯ 
૮૯૯ ઈમામ હક અને બાિતલના ાજવા 

સમાન હોય છે. ૯૫૭ 
૯૦૦ અિસ્થર મન ૯૫૭ 
૯૦૧ એકનો હક બીજા પર છે. ૯૫૯ 
૯૦૨ હક િવશે જુદી જુદી િરવાયતો ૯૬૦ 

 િવભાગ - ૨૯ હુકકુ  
૯૦૩ હુકુકુલ્લાહ ૯૬૨ 
૯૦૪ લોકોના એકબીજા પર હક ૯૬૩ 
૯૦૫ બંદાના હક અલ્લાહના હક પર 

અ તા ધરાવે છે ૯૬૪ 
૯૦૬ સૌથી અગત્યનો હક ૯૬૪ 
૯૦૭ ભાઈઓના હક ૯૬૫ 
૯૦૮ એક મોમીનનો બીજા મોમીન પર ૯૬૭ 
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હક 
૯૦૯ મોમીનનો પોતાના ભાઈ પર 

અદના (ઓછામાં ઓછો) હક ૯૭૨ 
૯૧૦ જે તમારા હકને ઓળખે, તમે પણ 

તેના હકને ઓળખો ૯૭૩ 
૯૧૧ તમારા પર નીરથર્ક રીતે હક 

વાિજબ ન કરો ૯૭૪ 
 િવભાગ - ૩૦ એહતેકાર  

૯૧૨ એહતેકાર (સં હખોરી) ૯૭૫ 
૯૧૩ સં હખોર ૯૭૮ 
૯૧૪ ચાલીસ િદવસ સુધી સં હખોરી 

કરનાર ૯૮૦ 
 િવભાગ - ૩૧ િહકમત  

૯૧૫ િહકમત (અકલ અને ડહાપણ) ૯૮૧ 
૯૧૬ હકીમ (િહકમત ધરાવનાર - 

દાની વર) ૯૮૪ 
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૯૧૭ િહકમત મોમીનની ગુમ થયેલી 
વસ્તુ છે. ૯૮૬ 

૯૧૮ એવા લોકો દાનીશમંદ હોતા નથી ૯૮૮ 
૯૧૯ િહકમત (દાિનશમંદી)ની તફસીર (૧) ૯૯૦ 
૯૨૦ િહકમત (દાિનશમંદી)ની તફસીર (૨) ૯૯૨ 
૯૨૧ િહકમત (દાિનશમંદી)ની તફસીર (૩) ૯૯૫ 
૯૨૨ ઉચ્ચ કક્ષાની િહકમત (દાિનશમંદી) ૯૯૭ 
૯૨૩ િહકમત (દાિનશમંદી)ના કારણો ૯૯૯ 
૯૨૪ િહકમતમાં અડચણકતાર્ બાબતો 

(૧) ૧૦૦૧
૯૨૫ િહકમતમાં અડચણકતાર્ બાબતો 

(૨) ૧૦૦૩
૯૨૬ જે િહકમતથી ફાયદો નથી ઉપાડતા ૧૦૦૪
૯૨૭ િહકમત (દાનશમંદી)ની અસરો ૧૦૦૫
૯૨૮ અયોગ્ય વ્યિક્તને િહકમત ન આપો ૧૦૦૬
૯૨૯ અજબ કારની િહકમતો ૧૦૦૭
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 િવભાગ - ૩૨ હલફ (સોગદં)  
૯૩૦ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાની 

કસમ ન ખાવ. ૧૦૦૮
૯૩૧ ખોટી કસમ ૧૦૧૦
૯૩૨ જૂઠી કસમ ખાવાના પિરણામ ૧૦૧૧
૯૩૩ જેના માટે ન તો કસમ પૂરી કરવી 

જરૂરી છે, અને ન તો ક્ફ્ફારો છે. ૧૦૧૨
૯૩૪ જાલીમ પાસેથી કસમ લેવરાવવી ૧૦૧૫
૯૩૫ જે માણસ જુઠ ુકહે કે ‘ખુદા જાણે 

છે.’ ૧૦૧૬
 િવભાગ - ૩૩ હલાલ  

૯૩૬ હલાલ ૧૦૧૭
૯૩૭ હલાલ રોઝી મેળવવા કરતાં 

તલવારના જખ્મને સહન કરવો 
સહેલો છે. ૧૦૧૯

૯૩૮ મોમીનનો માલ તેની રઝામંદી વગર ૧૦૨૨
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હલાલ થતો નથી. 
 િવભાગ - ૩૪ હીલ્મ  

૯૩૯ હીલ્મ (સહનશીલતા) ૧૦૨૪
૯૪૦ હીલ્મને અપનાવવું ૧૦૨૭
૯૪૧ હલીમ (સહનશીલતા) ૧૦૨૮
૯૪૨ હીલ્મના કારણો ૧૦૨૯
૯૪૩ હીલ્મના પિરણામ ૧૦૩૦
૯૪૪ હીલ્મનું િવવરણ ૧૦૩૩
૯૪૫ હીલ્મ અને ઈલ્મ ૧૦૩૫
૯૪૬ ગુસ્સાની હાલતમાં હીલ્મ વ્યકત 

કરવું ૧૦૩૭
૯૪૭ સૌથી વધારે સહનશીલ ૧૦૩૮
૯૪૮ હીલ્મની આફત ૧૦૩૯
૯૪૯ અલ્લાહ તઆલાનું હીલ્મ ૧૦૩૯
૯૫૦ હીલ્મ િવશે જુદી જુદી હદીસો ૧૦૪૦

 િવભાગ - ૩૫ હમ્દ (વખાણ)  
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૯૫૧ (તમામ) વખાણ ખુદા માટે છે. ૧૦૪૧
૯૫૨ હંમેશા બધા જ સંજોગોમાં હમ્દ 

ખુદાની જ છે. ૧૦૪૪
 િવભાગ - ૩૬ હમાકત     (બવેકફુી 

- મખૂાર્ઈ)  
૯૫૩ હમાકત (બેવકુફી - મૂખાર્ઈ) ૧૦૪૫
૯૫૪ બેવકુફના ગુણ ૧૦૪૬
૯૫૫ બેવકુફની સોહબત ૧૦૫૦
૯૫૬ બેવકુફની ઈલાજ ૧૦૫૩
૯૫૭ સૌથી મોટો બેવકુફ ૧૦૫૩
૯૫૮ મુખર્નો જવાબ - ચુપ રહેવું ૧૦૫૬
૯૫૯ બેવકુફી િવશે જુદી જુદી હદીસો ૧૦૫૬

 િવભાગ - ૩૭ હમ્મામ  (નહાવાની 
જગ્યા)  

૯૬૦ સૌથી સારી જગ્યા હમ્મામ છે. ૧૦૫૮
 િવભાગ - ૩૮ હાજત  
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૯૬૧ કરવી હાજત (જરૂરત - માંગણી) ૧૦૬૦
૯૬૨ હાજતરવાઈ (હાજત પૂરી કરવી) ૧૦૬૧
૯૬૩ ખુદાને સૌથી િપ  બંદો ૧૦૬૩
૯૬૪ મોમીન ભાઈની હાજત પૂરી કરવા 

માટે જનાર ૧૦૬૪
૯૬૫ જે પોતાના મોમીન ભાઈની 

હાજત પૂરી કર ે ૧૦૬૬
૯૬૬ મોમીન ભાઈની હાજત પૂરી કરવી 

- એક લાખ હજ્જથી વધારે 
અફઝલ છે. ૧૦૬૮

૯૬૭ જે પોતાના ભાઈની હાજત પૂરી ન કરે. ૧૦૬૯
૯૬૮ જે માણસ જરૂરતમંદ મોમીન સાથે 

મુલાકાત ન કરે. ૧૦૭૪
૯૬૯ મોમીન ભાઈને કપડા પહેરાવનાર ૧૦૭૬
૯૭૦ હંુ હાજત પૂરી કરવામાં જલ્દી કરૂં છંુ ૧૦૭૭
૯૭૧ ફકત એવા લોકો પાસે હાજત ૧૦૭૮
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તલબ કરો. 
૯૭૨ નવા દૌલતમંદ થયેલા લોકો પાસે 

હાજત રજૂ કરવી ૧૦૭૯
૯૭૩ બદતરીન લોકો પાસે હાજત તલબ 

કરવી ૧૦૮૦
 િવભાગ - ૩૯ એિહતયાત  

૯૭૪ તમારા દીન માટે એિહતયાત કરો ૧૦૮૨
 િવભાગ - ૪૦ હીલહ     

(બહાના-કારણ)  
૯૭૫ હીલહ (અથર્ - તપાસ - બહાના - 

કારણ) ૧૦૮૩
 િવભાગ - ૪૧ હયાત (િજદગી)  

૯૭૬ હયાત (િજદગી) ૧૦૮૫
૯૭૭ પાણી અને િજદગી ૧૦૮૬
૯૭૮ િજદગી કરતા વધુ સારૂ ૧૦૮૬
૯૭૯ વાસ્તિવક િજદગી ૧૦૮૭
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૯૮૦ બે િજદગીઓમાંથી એક ૧૦૮૭
૯૮૧ જાનવરના હક ૧૦૮૮
૯૮૨ સવારીના જાનવરને મારવુ ં ૧૦૯૩
૯૮૩ કુતરાના લીધે એક સ્ ીની બિક્ષસ ૧૦૯૪
૯૮૪ એક સ્ ી પર િબલાડીના કારણે 

અઝાબ ૧૦૯૫
૯૮૫ જાનવરોને િનરથર્ક મારી નાખવા ૧૦૯૭
૯૮૬ ચોપગા જાનવરોનો - ચોપગા 

જાનવરથી િશકાર ૧૦૯૮
 િવભાગ - ૪૨ હયા (શરમ)  

૯૮૭ હયા (શરમ) ૧૦૯૯
૯૮૮ હયા તમામ શરાફતોની સરતાજ છે. ૧૧૦૨
૯૮૯ હયાના િચન્હો ૧૧૦૩
૯૯૦ હયા અને ઈમાન ૧૧૦૪
૯૯૧ મઝીમ્મતને પા  હયા ૧૧૦૬
૯૯૨ અકલ માણેની હયા અને ૧૧૦૭
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બેઅકલીની હયા
૯૯૩ જે લોકોથી શરમ રાખતો નથી ૧૧૦૮
૯૯૪ બેશરમીથી - જે ચાહો તે કરતા રહો ૧૧૦૯
૯૯૫ ખુદાથી શમર્ કરવી ૧૧૧૦
૯૯૬ બે ફિરશ્તાથી હયા ૧૧૧૧
૯૯૭ સાચા અથર્માં હયા ૧૧૧૨
૯૯૮ હયાની પરાકા ા ૧૧૧૪
૯૯૯ હયા િવશે જુદી જુદી હદીસો ૧૧૧૪
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બ મ લા હર રહમા િનર રહ મ 

િમઝા લુ હકમત ભાગ - 2 

િવભાગ - 1 

જ  (જબરદ તી) 

(480) ફ તે ઈલાહ : 

કરુઆન ેમજીદ :- 
માટે (હ ે રસલૂ !) તું એક જ અલ્લાહનો 

માનનારો રહીને તેનાજ દીન તરફ મોઢુ ં સીધું કરી 
રાખ : આ અલ્લાહે ધડેલો સૃ ી િનયમ (િફતરત) છે 
(તેને અનુસરી ચાલ) ક ે જે સૃ ી િનયમ પર તેણ ે
માણસોને સજર્યા છે. - સરૂએ રૂમ આ. ૩૦ 
હદીસો :- 
(૨૨૩૬) અલ્લાહ તઆલાએ પોતાની તમામ 
મખ્લૂકને મુસલમાન પૈદા કરી છે. તેમને ‘અ ’ પણ 
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કરવામાં આવ્યું છે અને ‘નહી’ પણ. કુ ર્ એ એક એવુ ં
નામ છે કે જે કય  સાથે  સંબંિધત છે એ કામન ે
જ્યારે બંદો બજાવી લાવે છે. (ત્યારે કુ ર્ ગણાય છે.) 
ખુદાવંદે આલમે બંદાને કાિફર પૈદા કય  નથી. કુ ર્ તો 
એ છે ક ેજ્યારે બંદા ઉપર ખુદાની હુજ્જત આવે છે 
અને તેની સામે હક (સત્ય માગર્) પણ રજુ કરવામાં 
આવે છે ત્યારે બંદો તે હકનો ઈન્કાર કરી દે છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૩૭) અલ્લાહે તમામ લોકોને ફી તે ઈલાહી 
પર પૈદા કયાર્ છે અને ન તો ઈન્કાર કરવાને કારણે 
કુ ર્નું ઈલ્મ હોય છે. પછી અલ્લાહે રસૂલોને 
મોકલ્યા, જેઓ લોકોને ઈમાન માટે િનમં ણ આપ ે
છે. તેથી કેટલાક લોકો એવા છે કે જેઓને ખુદાએ 
િહદાયત આપી અન ેકેટલાક લોકો એવા છે જેઓને 
તેણે િહદાયત કરી નથી. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અ.) (કાફી) 
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(481)  જ ુ ંબાિતલ હો ુ ં

(૨૨૩૮) જ ના બાતીલ હોવા િવશે ફરમાવ્યું 
........જો આવી જ રીતે (જ ) હોય તો સવાબ 
અને અઝાબ બાિતલ બની જાય. તેથી અ (િબલ 
માઅરૂફ) અન ેનહી (અનીલ મુન્કર) અને જ  તથા 
ચેતવણી રૂપ ઠપકો આપવો - નકામા થઈ જાત. 
વાઅદો વઈદ (અલ્લાહના વાયદાઓ અને વચનો ) 
િનરથર્ક બની જાત. ગુનેહગારો માટે લાનત અન ે
િફટકાર તથા નેક લોકો માટે શંસા અને ગુણગાન ન 
હોતે. બલ્કે તનેાથી ઉલ્ટું નેક લોકો માટે લાનત અને 
િધક્કાર અને બદકારો માટે શંસા અને વખાણ 
વધારે યોગ્ય ગણાતે. આમ જ , બુત પરસ્તો અન ે
ખુદાના દુશ્મનોનો ીકોણ અન ેકથન છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ)  (બેહારૂલ અન્વાર)  
(૨૨૩૯) હજ્જાજે હસને બસરી, ઉ ુબીન ઉબૈદ, 
વાસીલ બીન અતાઅ અને આમીર શોઅબીને લખ્યું 
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કે કઝા અને ક ના િવષયમાં જે કાંઈ તમે જાણતા 
હોય અથવા તમે બીજા કોઈ પાસેથી માિહતી મેળવી 
હોય તે જણાવો. 

હસને બસરીએ લખ્યું : જે કાંઈ હું જાણંુ છુ 
અને અંિતમ અને ે  વાત જે મને અમીરૂલ 
મોઅમેનીન હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
પાસેથી સાંભળવા મળી છે તે એ છે કે આપ ે
ફરમાવ્યું : શું તમે એવુ ંગુમાન કરો છો ક ેજેણે તમન ે
(ગુનાહ કરવાથી) રોકયા છે તણે તમન ેદગો આપ્યો 
છે ? એ રીતે તો તમન ેહલ્કાએ દગો આપ્યો અને 
તમને ઉચ્ચતા આપી દીધી. જ્યારે કે હકીકતમા ં
અલ્લાહ તઆલા (તેવી વાતોથી) બીલકુલ મુક્ત 
અને પાકીઝા છે. 

ઉ ુ બીન ઉબદેૈ તેમને લખ્યુ ંકે : 
કઝા અન ે ક ના િવષયમાં જે ે  વાત મ 

હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી બીન 
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અબીતાલીબ પાસેથી સાંભળી તે આ છે. જો જુઠ 
(કેટલાક લખાણ માણે ‘ગુનાહ’) પોતાની અસ્લના 
આધારે અટલ હોય છે. તો જુઠાઓ (અથવા 
ગુનેહગારો) પાસેથી બદલો લેવો જુલ્મ થાત અન ે
તેઓ મઝલુમ ગણાત. 

વસીલ બીન અતાએ લખ્યુ ં: 
કઝા અને ક  િવશે જે ે  વાત મ સાંભળી 

તે હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)નું આ કથન છે : શું તે તમને 
ગુનાહોના રસ્તાનું માગર્દશન કરે છે અન ેત્યાર પછી 
તે િવશે તમારા ઉપર બળજબરી પણ કરે છે ? 

અને  આમીરે શોએબીએ લખ્યું : 
કઝા અને ક  િવશે જે ે  વાત મ હઝરત 

અમીરૂલ મોઅમેનીન પાસેથી સાંભળી તે આ છે : 
જે વાત તમે ખુદા પાસેથી ઈસ્તગફાર કરો તે તમારા 
તરફથી છે.અને જે વાત માટે તમ ે ખદુની હમ્દ 
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બજાવી લાવો તે ખુદા તરફથી છે. 
આમ, જ્યારે આ બધા લખાણ હજ્જાજ 

પાસે પહ ચ્યા ત્યારે તેણે ક ું : આ બધુ ંતે લોકોએ 
સાફ અને િનમર્ળ ઝરણામાંથી લીધું છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર ) 
(૨૨૪૦) ગનુાહ અને બરૂાઈ ણ પરીિસ્થિતથી 
ખાલી હોતા નથી. 
(૧) કાંતો તે ખુદા તરફથી છે. પરંતુ એવુ ં
નથી......એ વાત ખુદાવંદે તાઆલાની શાનથી 
િવરૂધ્ધ છે કે તે બંદાએ ન કરેલા હોય (તેના તરફથી 
કરાવવામાં આવ્યા હોય) તેવા ગુનાહોની સજા 
આપે. 
(૨) કાંતો તે ખુદા અને બંદા બંને તરફથી હોય, 
પરંતુ એવું પણ નથી કેમકે શિક્તશાળી ભાગીદાર 
માટે એ શોભનીય નથી કે તે નબળા ભાગીદારને 
અઝાબમાં ફસાવે. 
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(૩) કાંતો તે બંદાઓ તરફથી છે.....હકીકત પણ 
આજ છે.........હવે જો તે માફ કરે તો એ તેની 
મહેરબાની અને કરમ છે. અને જો ત ેઅઝાબ આપ ે
તો તે બંદાઓના ગુનાહ અને હુકમોની 
અવગણનાના કારણે હશે. - ઈમામ મસૂા કાિઝમ 
(અલિય્હસ્સલામ), હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૪૧) જે વાત માટે તમે બંદાઓને િધક્કારી શકો 
છો તે બંદાઓ તરફથી જ હોય છે અને જે વાત તમ ે
તેને િધક્કારી શકતા નથી તે ખુદાનું કામ છે. ખુદાવંદે 
આલમ બંદાને કહેશે ક ેતે નાફરમાની શા માટે કરી ? 
તે દુરાચાર શા માટે કયુર્ ? તે શરાબ શા માટે પીધો ? 
ત ઝીના શા માટ ે કયાર્ ? કેમકે આ બધા બંદાના 
કાય  છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 

અલ્લાહ તઆલા બંદાને એમ નહ  કહે કે તું 
િબમાર શા માટે પડયો હતો ? તારી ઉંચાઈ શા માટે 
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ઓછી છે ? તારા શરીરનો રંગ શા માટ ેસફેદ છે ? 
કેમકે આ બધા ખુદાના કામ છે. 
(૨૨૪૨) અય પયગંબર ! જો તારો રબ ઈચ્છત તો 
પૃથ્વીના પટ ઉપર જેટલા માણસો છે એ બધાજ 
ઈમાન લઈ આવત........... આ િવષયમાં છે કે 
અલ્લાહ તઆલાએ નાિઝલ ફરમાવ્યુ ં છે ક ે :અય 
મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
જો તમારો રબ ઈચ્છત તો બધાજ લોકો ઈમાન 
લાવવા માટે મજબૂર કરી દેત. અન ે તે મજબૂરીને 
કારણે તે લોકો ઈમાન પણ લઈ આવત. એ રીતે ક ે
જે રીતે તેઓ આખેરતના દુ:ખ, દદર્ અને તકલીફોને 
જોઈને ઈમાન લઈ આવશે. - હું એમ કરી શકત 
પરંતુ તે લોકો મારી નજદીક, કરામત અન ે
જન્નતમાં હંમેશા રહેવાને પા  બની શકત નહ . 
(નુરૂસ્સકલૈન) 
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(482) ન તો ‘જ ’છે અને ન તો 

‘તફવીઝ......’ છે. 

(૨૨૪૩) મફુઝઝલ બીન ઉમરૂ હઝરત ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)થી િરવાયત કરે છે ક ે
આપે ફરમાવ્યું : ન તો જ  (જબરદસ્તી) અને ન 
તો તફવીઝ (સંપૂણર્ મુિક્ત) છે પરંતુ બધી બાબતો બે 
હુકમોની વચ્ચે છે. 

મ પૂછયું : હુઝુર, બે હુકમોની વચ્ચે એક હુકમ 
છે તેનો ..અથર્ શંુ ? 

આપે ફરમાવ્યુ ં : આનો દાખલો એમ સમજો 
કે તમે કોઈન ે ગુનાહ કરતા જોઈ લીધા અને તેન ે
ગુનાહ કરવાથી રોકયા પરંતુ તે અટકયા નહ  અન ે
તમે તેને તનેા હાલ ઉપર છોડી દીધા. એ 
સંજોગોમાં તેણે તમારી વાત ન માનવી અને તમેે 
તેને તેના હાલ ઉપર છોડી દીધા એ કામ ગુનાહનો 
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હુકમ કરવા સમાન ગણાશે નહ . (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૪૪) એક માણસે હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછયું : શું ખુદાવંદે આલમ ે
બંદાને ગુનાહ કરવા માટે મજબૂર કય  છે ? 

ફરમાવ્યું : નહી. પછી તેણે ક ું : તો પછી 
તેણે શંુ તમામ કાય  માટે બંદાને મુક્ત રાખ્યો છે. 
(એટલે ક ે તે જે ચાહે તે કરે) ફરમાવ્યું : એવું પણ 
નથી. તેણે ક ું : તો પછી શું છે. આપ ેફરમાવ્યું : એ 
બંનેની વચ્ચે તમામ પરવરિદગારનો લુત્ફો-કરમ છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૪૫) ક  િવશે સવાલ કરનારાના જવાબમાં 
ફરમાવ્યું :............પરંત ુ જ્યારે તમે ઈન્કાર કરી 
દીધો તો આ બે હુકમોની વચ્ચેનો એક હુકમ છે, ન 
તો જ  છે અને ન તો તફવીઝ - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)  
(૨૨૪૬) ખદુાવદેં અઝઝ વજલ્લે પોતાના બંદાઓ 
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ઉપર રહેમ ફરમાવ્યો છે કે જો તે બંદાઓને ગુનાહ 
કરવા માટે મજબૂર કરતે અને પછી તેને અઝાબ 
આપતે. ખુદાવંદે તઆલા એ વાતથી ઉચ્ચ છે કે ત ે
કોઈ બાબતનો ઈરાદો કરે અને પછી તનેે અમલમા ં
ન મૂકે. 

પછી બંને ઈમામોને પૂછવામાં આવ્યુ ં : શું 
જ  અને તફવીઝની વચ્ચે ીજી કોઈ મંઝીલ છે ? 

ફરમાવ્યું : હા છે. અન ે ત ે જમીન અન ે
આસમાનની વચ્ચેના અંતરથી પણ વધારે અંતર 
ધરાવે છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (તવહીદે મુફઝઝલ) 
(૨૨૪૭) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એ વાતથી 
ઘણો ઉચ્ચ છે ક ેતે લોકોને એ કામ માટ ેપાબંદ કરે 
જેથી લોકોમાં શિક્ત ન હોય. એ વાત ખુદાવંદે 
આલમની શાન કરતાં ઘણી ઉચ્ચ છે કે તનેી 
સલ્તનતમાં કોઈ એવું કામ થાય જેને ત ેચાહતો ન 
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હોય. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(તવહીદે મુફઝઝલ) 
(૨૨૪૮) ફઝલ બીન સહુૈલે મામુન રશીદની સામે 
હઝરત ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ) ને સવાલ 
કય  : યા અબલ હસન, શું મખ્લૂક મજબરૂ છે ? 

ફરમાવ્યું : ખદુાની ઝાત બહુજ આદીલ છે, કે 
તે મખ્લૂકને મજબૂર કયાર્ પછી તેને અઝાબ આપે. 
તેણે ક ું : તો પછી શુ ંતેન ેઆઝાદ છોડી દીધા છે 
? 

ફરમાવ્યું : ખુદાની ઝાત બહુજ સાહેબે 
હીકમત છે. કે તે પોતાના બંદાઓને મુક્ત છોડી દે 
અને તેને કબ્જામાં રાખે.......... (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(483) ું તાર  નેક ઓ માટ તારાથી 

વધાર પા  ં 

(૨૨૪૯) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે : અય 
આદમના પુ  મારી મશીયતના કારણે તું કોઈ 
વસ્તુને પસંદ કરે છે. મારી નેઅમતોને કારણે જ તું 
તારી ફરજોને અદા કરે છે. મારી આપેલી શિક્તથી 
તું મારી નાફરમાની માટે છાતી ફૂલાવે છે. મ જ તન ે
સાંભળનાર અને જોનાર બનાવ્યો છે. હુ ં તારી 
નેકીઓનો તરથી વધારે પા  છંુ અને તું તારી 
બૂરાઈઓનો મારાથી વધારે પા  છે.....- ઈમામ ે
રઝા (અલિય્હસ્સલામ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૫૦) તૌરાતમાં લખ્યું છે : અય મસૂા, મ તને 
પૈદા કય  છે, તન ેમાનવંત બનાવ્યો છે, તને શિક્ત 
આપી છે, તને મારી ઈતાઅતનો હુકમ આપ્યો છે 
અને તને મારી નાફરમાની કરવાથી રોકયો છે. જો ત 
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મારી ઈતાઅત કરી તો હુ ંતને મારી ઈતાઅત કરવાન ે
કરણે સહકાર આપીશ. જો ત મારી નાફરમાની કરી 
તો તારી નાફરમાનીને કારણે તારી કોઈ મદદ કરીશ 
નહ . આમ, જો તું મારી ઈતાઅત કરે છે એ મારા 
એ અહેસાનને કારણે છે, જે મ તારી ઉપર કય  છે 
અને જો તુ ંમારી નાફરમાની કરે છે તો ત ેમાટ ેમારી 
તારી ઉપર હુજ્જત......હશે. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 

 
(484) જ ીયત અને ક ીયહ 

(૨૨૫૧) જે માણસ એમ માને છે કે ખુદાવંદે 
તઆલા પોતાના બંદાઓને ગુનાહ કરવા માટ ે
મજબૂર કરે છે અથવા તનેે તકલીફે માલાયોતાક 
આપે છે (એટલે ક ેએવા કામ કરવાનો હુકમ આપ ે
છે જે બંદાઓની શિક્તની બહાર હોય) તો તમે ન 
તો તેના ઝબીહહ (ઝબ્હ કરેલું ગોશ્ત) ખાવ, ન તો 
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ગવાહી કબૂલ કરો, ન તેની પાછળ નમાઝે જનાઝા 
પઢો અને ન તો તેને કોઈપણ કારની ઝકાત આપો. 
- ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૨૫૨) પાચં કારના લોકો એવા છે કે જેના 
માટે ન તો જહન્નમની આગ બુઝાવવામાં આવશે 
અને ન તો તેના શરીરને મોત આવશે. અન ે (ત ે
માંનો એક) એ માણસ છે જે ગુનાહ તો પોતે કરે છે 
પરંતુ તેને (તેની જવાબદારી) ખુદા ઉપર નાખી દે 
છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૫૩) આખરી જમાનામાં કેટલાક લોકો એવા 
હશે જે ગુનાહ કરશે અને તેની સાથે એમ પણ કહેશે 
કે આ ગુનાહ ખુદાએ અમારા મુક રમાં લખી દીધા 
છે. તેથી જે કોઈ તેના આ િવચારને રદીયો આપશ ે
તેનો સવાબ એટલો હશે જેટલો રાહે ખુદામાં 
તલવાર સાથે જેહાદ કરવામાં હોય છે. (બેહારૂલ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 69  HAJINAJI.com 

અન્વાર) 
(૨૨૫૪) જન્નતમાં ક ીયહ દાખલ થશે નહ . - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 

  
(485) દુાના કુમ ક તેની મશી યતને 

કારણે નુાહ થતા નથી. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જે સમયે તેઓ િનલર્જ્જપણાનું કામ 

કરી બેસે છે ત્યારે કહે છે કે અમોએ તો અમારા 
બાપદાદાઓને પણ એવું જ કરતા જોયા હતા, અન ે
અલ્લાહે પણ અમને તેનો જ હુકમ કય  છે. - સૂરએ 
અઅરાફ આ. નં. ૨૮૧ 
હદીસ :- 
(૨૨૫૫) અમલ ણ કારના હોય છે. 
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(૧) ફરજો 
(૨) ફઝાએલ અન ે
(૩) ગુનાહ 
(૧) ફરજો :- અલ્લાહના હુકમ તેની મશીયત તેની 
મરજી તેના ઈલ્મ અન ેતકદીર સાથે થાય છે. જેના 
ઉપર બંદાઓ અમલ કરે છે અન ે પછી ખુદા   
પાસેથી નજાતની આશા રાખે છે. 
(૨) ફઝાએલ :- અલ્લાહ તઆલાના હુકમથી તો 
નથી હોતા પરંતુ તેની મશીયતન કારણે જરૂર હોય 
છે. 
(૩) બાકી ર ા ગુનાહ તો એ ન તો તેના હુકમને 
કરણે થાય છે અને ન તો તેની મશીયતને કરણે. -  
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (તોહફુલ ઉકૂલ) 
(૨૨૫૬) અમલની ણ હાલત છે. 
(૧) ફરજો 
(૨) ફઝાએલ અને  
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(૩) ગુનાહ  
(૧) ફરજો ખુદાનો હુકમ, ખુદાની રજામંદી, ખુદાની 
કઝા, તકદીર, મશીય્યત અને ઈલ્મના કારણે હોય 
છે. 
(૨) ફઝાએલ ખુદાનો હુકમ તો નથી પરંતુ તેની 
રઝા, મશીય્યત અને ઈલ્મના હેઠળ હોય છે. 
(૩) પરંતુ ગુનાહ ન તો ખુદાના હુકમથી હોય છે 
પણ તેની રઝા, તકદીર, મશીય્યત અને ઈલ્મમા ં
અવશ્ય હોય છે જેથી ઉપર અલ્લાહ તઆલા સજા 
આપે છે. (નુરૂસ્સકલૈન) 
(૨૨૫૭) અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ 
પોતાના બંદાઓને (એ બાબતોનો) હુકમ કય  જે 
બંદાઓના અંકુશમાં હોય છે. અને તેવા કાય થી 
બચવા માટે મનાઈ કરી છે. તેને સહેલા કામો અદા 
કરવાના અમલ માટ ે પાબંદ બનાવ્યા છે અને 
મુિશ્કલ કામોની તકલીફ આપી નથી. ઓછા અમલ 
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માટે વધારે અતા ફરમાવ્યું છે. તેથી નાફરમાની એ 
કારણસર કરી શકાતી નથી ક ે તે ભાવશાળી છે 
અને ન તો એ કારણથી તેની ઈતાઅત થાય છે ક ે
તેણે કોઈને મજબૂર કયાર્ છે અન ે ન તો તેણ ે
નબીઓને ખેલે તમાશારૂપે મોકલ્યા છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ બલાગાહ 
ઈબ્ને અબીલ હદીસ) 

 
િવભાગ - 2 

જ બાર ( ુ મ કરનાર) 

(486) અઝીઝ અને જ બાર (માનવતં 

અને ુ મ કરનાર) 

કરુઆન ેમજીદ :-  
તે અલ્લાહ એ જ છે કે જેના િસવાય કોઈ 
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માઅબૂદ નથી. (તે) બાદશાહ છે. મહા પિવ  છે. 
સલામતી આપનાર છે. પનાહ આપનાર છે, 
િનગેહબાની કરનાર, પરમ સમથર્, સવ પરી (અને) 
મહીમાવાળો છે : - સૂરએ હ  આ. ન.ં ૨૩ 
હદીસ :- 
(૨૨૫૮) હઝરતે અમીરૂલ મોઅમનેીન અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)એ માિલકે અશ્તરને િમ ના 
ગવનર્ર બનાવ્યા અને તેઓને એક પ  લખ્યો તેમાં 
આ માણ ેછે : અલ્લાહની અઝમતમાં તનેી સમાન 
થવાથી બચો અને ઘમડંમાં તેની જેવા કાય  ન કરો. 
કેમકે ખુદાવંદે આલમ દરેક અત્યાચારીને હડધૂત અન ે
અિભમાનીને ઝલીલ કરે છે. (નહજુલ બલાગાહ) 
(૨૨૫૯) ......અય અકીલ ! લોઢાના એ ટકુડાન ે
જોઈને ચીસ પાડી ઉઠો છો જેને એક માણસે રમતા 
રમતા ગરમ કરેલ છે. અને તમે મને એવી આગ તરફ 
ખચવા માંગો છો જેના જબ્બાર (ખુદા) એ પોતાના 
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ગઝબથી ગરમ કરી છે. તમે એ તકલીફના ડરથી 
ચીસ પાડી ઉઠયા અને હું જહન્નમની આગના 
ડરથી ચીસ ન પાડુ ં ! - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (નહજુલ બલાગાહ) 
(487) બધા બળવાખોર - અદાવત 

રાખનારા હલાક થયા 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને તેઓ (પયગંબરો)એ (તેમની અન ે

નાિસ્તકો વચ્ચેની) તકરારનો ફસલો થઈ જવાની 
દુઆ માંગી અને શીરજોર િવરોધી િનરાશ થયો. - 
સૂરએ ઈ ાહીમ આ. ન.ં ૧૫ 

એવી રીતે અલ્લાહ દરેક અિભમાની 
શીરજોરના મન પર મહોર લગાવી દે છે. - સૂરએ 
મોમીન આ. નં. ૩૫ 
હદીસ :- 
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(૨૨૬૦) ઈન્સાન સહનશીલતા અને ધીરજને 
કરણે રોઝેદાર અને ગાઝીનો દરજ્જો મેળવે છે અન ે
(જો તેનામાં સહનશીલતા ન હોય તો) તે જબ્બાર 
પણ લખવામાં આવે છે. તે પછી પોતાના 
ઘરવાળાઓ િસવાય તેની પાસે કાંઈ હોતું નથી. 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૨૬૧) દરકે બળવાખોર અન ેઅદાવત રાખનાર 
એ હોય છે જે ‘લાએલાહા ઈલ્લલ્લાહ’ કહેવાનો 
ઈન્કાર કરે છે. (તૌહીદે મુફઝઝલ)  
(૨૨૬૨) ઝાિલમ અને અિભમાની લોકો કયામતના 
િદવસે કીડીના સ્વરૂપમાં પુન:જીવીત કરવામા ં
આવશે. તેન ે લોકો પોતાના પગથી કચડી નાંખશે 
કેમકે તે (દુિનયામાં) બીજાઓને તુચ્છ સમજતા 
હતા. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૨૬૩) એ માણસ માટે ખુશ ખબરી છે કે જેન ે
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અલ્લાહે પોતાની િકતાબનું ઈલ્મ આપ્યું અને ત ે
જબ્બારની હાલતમાં ન મય . (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૨૬૪) કયામતના િદવસે જબ્બાર લોકો ખુદાવંદે 
અઝઝવજલ્લ (ની રહેમત) થી દૂર હશે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૨૨૬૫) જબ્બાર (લોકો) ના અમલ પાકીઝા 
હોતા નથી. (ગોરરૂલ હરમ) 
(૨૨૬૬) અમાલેકહ અન ેતેની ઔલાદ કયાં છે ? 
િફરઔન કયાં છે અન ેતેની ઔલાદ કયાં છે ? એ 
શહેરના લોકો કયા ંછે જેણે પયગંબરોને શહીદ કયાર્, 
પયગંબરોની સુન્નતોનો નાશ કય  અને જબ્બાર 
લોકોની ચાલ ચલગત ને જીવતી કરી ? - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (નહજુલ બલાગાહ) 
(૨૨૬૭) મારી સાથે એવી વાત ન કરો જેવી વાત 
જબ્બાર નાફરમાન સરકશ લોકો સાથે કરવામા ં
આવે છે. મારો એ રીતે બચાવ ન કરો જે રીતે ોધ 
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કરનાર હાકીમોનો બચાવ કરવામાં આવે છે. અને 
મારી સાથે એ રીત ે મેળ-મીલાપ ન રાખો જે રીત ે
ચાંપલુસી અને ખુશામતખોરી ગણાતી હોય. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (નહજુલ 
બલાગાહ) 
(488) બીર/અ યાચાર ની ગરદન તોડ  

નાખવામા ંઆવશે 

(૨૨૬૮) જે જાબીર બનવાની કોિશશ કરશે ખુદા 
તેને નેસ્ત-નાબૂદ કરવામાં આવશે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૬૯) જે જાબીર બનવાની કોિશશ કરશે ખુદા 
તેને તુચ્છ અને હલકો બનાવી દેશે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૭૦) ખદુાના બંદાઓ ઉપર જાબીર બનવાથી 
બચો, કેમકે ખુદા જાબીર બનવાની કોિશશ કરનારા 
દરેક ઈન્સાનની ગરદન તોડી નાખે છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 78  HAJINAJI.com 

િવભાગ - 3 

(489) ુ ન ( ઝુદ લી) 
(૨૨૭૧) બુઝદીલી ઐબ છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૭૨) બુઝદીલી આફત અન ે આજેજી 
(લાચારી) હલકાપણંુ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૭૩) બઝુદીલી, લાલચ અન ેકંજૂસાઈ ખરાબ 
ટેવો છે. જેન ે કારણે ખુદાથી બદગુમાની થાય છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૭૪) બઝુદીલીથી બચો કેમકે આ એક નફરત 
છે અને ઐબ પણ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૭૫) વધારે બુઝદીલી નફરતની લાચારી અને 
યકીનની કમજોરી હોવાની દલીલ છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૭૬) મોમીન ન તો બુઝદીલ હોય છે અને ન 
તો લાલચું અને ન કંજૂસ હોય છે. - ઈમામ મોહંમદ 
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બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૭૭) તમારી રાય (અિભ ાય)માં બુઝદીલન ે
શામેલ ન કરો કેમકે એ તમારી બાબતને કમજોર 
બનાવી દેશે. અને એવી વાતને મોટા સ્વરૂપમાં રજૂ 
કરશે કે જે હકીકતમાં મોટી નહ  હોય. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(490) ઝુદ લી ુ ંછે ? 

(૨૨૭૮) હઝરત ઈમામ હસને મુજતબા 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછવામાં આવ્યુ ંકે બુઝદીલી શું 
છે ? આપે ફરમાવ્યું : દોસ્ત ઉપર બહાદૂર બનવું 
અને દુશ્મનની સામે ઝુકી જવું. - હઝરત ઈમામ 
હસન (અલિય્હસ્સલામ) (તોહફુક ઉકુલ) 
(491) ઝુદ લી અને જગં 

(૨૨૭૯) જે માણસ પોતાના િદલમાં બુઝદીલી 
જોતો હોય તેણે જંગ ન કરવી જોઈએ. - હઝરત 
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રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર)  
(૨૨૮૦) બુઝદીલ માટે લડવું જાએઝ નથી કેમકે તે 
બહુજ વહેલો હારી જશે. પરંતુ તેણે એ તો જરૂર 
જોઈએ કે તે (લડવા િસવાય બીજંુ) શંુ કામ કરી શકે 
છે. એ રીતે તે બીજા માણસોને તૈયાર કરે, એ રીત ે
તેને લડનારા જેવો અ  મળશે. જો ક ેત ેલડનારનો 
અ  ઓછો નહ  થાય. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૨૮૧) (ઉપર જણાવેલ) બુઝદીલ માટે બે અ  
છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) 
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િવભાગ - 4 

હાદ (લડાઈ) 

(492) િધ ારને પા  લડાઈ વાદિવવાદ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(૧) અને લોકોમાંથી કોઈ એવો પણ છે કે જે જ્ઞાન 
િવના અલ્લાહના સંબંધમાં વાદિવવાદ કરે છે, અન ે
તે દરેક ઉધ્ધત શેતાનની તાબેદારી કરે છે. - સૂરએ 
હજ આ. ન.ં ૨ 
(૨) જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા, તેના િસવાય 
અલ્લાહની િનશાનીઓના સંબંધમાં કોઈ ઝગડતું 
નથી - સૂરએ મોમીન આ. નં. ૪ 
(૩) અન ે અસત્ય દ્વારા તેઓ ઝગડતા હતા એ 
માટે ક ે તે વડ ેસત્યને બરબાદ કરી નાખે. - સૂરએ 
મોમીન આ ન.ં ૫ 
(૪) જેઓ અલ્લાહની આયતોના સંબંધમાં તેમની 
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પાસે કોઈ દલીલ આવ્યા િવના ઝગડયા કરે છે, 
અલ્લાહ તથા જે લોકો ઈમાન લાવ્યા છે તેમની 
પાસે આ (વતર્ણંુક) ઘણીજ અિ ય છે. - સૂરએ 
મોમીન આ. નં. ૩૫ 
(૫) િનસંશય તે લોકો કે જેઓ અલ્લાહની 
આયતોના સંબંધમાં તેમની પાસે કોઈ દલીલ આવ્યા 
િવના ઝગડતા રહે છે. તમેના અંત:કરણોમાં બળ 
બનવાની ઈચ્છા િસવાય બીજંુ કાંઈ જ નથી, જેણે 
તેઓ કદી પણ પામનાર નથી. - સૂરએ મોમીન આ. 
નં. ૫૫ 
(૬) અને જે લોકો અલ્લાહની આજ્ઞા (જગતમાં) 
માની ચુકયા બાદ પણ તેના સંબંધમાં દુરા હ કય 
જાય છે તો તેમનો દુરા હ તેમના પરવરિદગાર પાસે 
પોકળજ ગણાશે. અને તમેના પર કોપ ઉતરશે અને 
તેમના માટે સખત અઝાબ પણ (તૈયાર) છે. - 
સૂરએ શુરા આ. ન.ં ૧૬ 
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હદીસ :- 
(૨૨૮૨) લડાઈ ઝઘડાથી બચતા રહો કેમકે તે 
શંકાઓનું કારણ બને છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૮૩) અય અબ્દુલ અઝીમ ! મારી તરફથી મારા 
દોસ્તોને સલામ પહ ચાડો અન ે કહો ક ે તેઓ 
શૈતાનને પોતાના માટે માગર્ ન આપ.ે તેઓને સાચુ ં
બોલવા અને અમાનત અદા કરવાનું હુકમ આપો. 
જે બાબતો તેઓ માટે નકામી હોય તે િવશે મૌન 
રેહવાનો અને લડાઈ ઝઘડા ન કરવાનો પણ હુકમ 
આપો. - ઈમામ અલીરઝા (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર)  
(૨૨૮૪) જે કૌમ ેલડાઈ ઝઘડા અપનાવી લીધા ત ે
નાશ પામી. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૮૫) દીન (બારામાં) લડાઈ ઝઘડા યકીનનો 
નાશ કરે છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
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(ગોરરૂલ હકમ) 
(493) દાલે ુ તહસન ( ે ઠ લડાઈ - 

વાદિવવાદ -ચચા) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને તેમની સાથે એવી રીતે ચચાર્ કર કે જે 

ઉ મ હોય. - સૂરએ નહલ આ. ન.ં ૧૨૪ 
(હે ઈમાનદારો !) િકતાબવાળાઓ સાથે 

વાદિવવાદ કરો નહ  પરંતુ એવી રીતે કરો કે જે 
ઉતમ હોય, િસવાય (તે લોકોથી) કે તેઓમાંથી 
જેમણે (તમારા પર) ઝુલમ કય  હોય. - સૂરએ 
અન્કબુત આ. નં. ૪૬ 
હદીસ :- 
(૨૨૮૬) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) સમક્ષ િદનમાં લડાઈ િવશેની 
વાત રજુ થઈ અન ે એમ પૂછવામાં આવ્યું ક ે શંુ 
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રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) અને અઈમ્માં (અલય્હેમુસ્સલામ)એ આ 
બાબતની મનાઈ ફરમાવી છે ? 

ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)એ 
ફરમાવ્યું : સંપૂણર્ રીતે મનાઈ ફરમાવી નથી બલ્કે 
એવી લડાઈની મનાઈ કરી છે ક ે જે સારી (અન ે

ે ) ન હોય. - ઈમામ હસન અસ્કરી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૮૭) અમે િદન ે ખુદા માટ ે લડાઈ કરનારાઓ 
છીએ. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૮૮) જે માણસો અમારા દુશ્મનોની સામે 
પોતાની જીભ વડે અમારી મદદ કરે, તેને ખુદાવંદે 
આલમ પોતાની હુજ્જત મારફત એ િદવસે બોલતા 
કરશે જે િદવસે તેન ે તનેી બારગાહમાં હાજર 
કરવામાં આવે છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
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(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
 
 

િવભાગ - 5 

તજ બહઝરત - અ ભુવ 

(494) તજ બહઝરત - અ ભુવ 

(૨૨૮૯) હુકમો તજરૂબાહ (અનુભવ) થકી અન ે
કાય  (અનુભવ ાિપ્ત)થી મેળવી શકાય છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૯૦) દરકે િનડરતા માઅરેફતની મોહતાજ છે. 
અને દરેક લડાઈમાં િવજય મેળવવો તજરૂબહનો 
મોહતાજ છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૯૧) તજરૂબહ ઈલ્મ છે, જેના વડ ે ફાયદો 
મેળવી શકાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૯૨) હઝરત અમીરૂલ મોઅમનેીન અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ)એ પોતાના ફરઝંદ ઈમામે હસન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને વિસયત કરતા ફરમાવ્યું કે : મ 
તાલીમ આપવા માટે કદમ ઉપાડયુ ંછે ક ેતમ ેઅકલે 
સલીમ દ્વારા એ બાબતોને કબૂલ કરવા માટે તૈયાર 
થઈ જાય જેની આજમાઈશ અને તજરૂબહની 
ઝહેમતથી તજરૂબહ કારોએ તમને બચાવી લીધા 
છે. એ રીતે તમે તલાશની તકલીફોથી (સ્વતં -
િનસ્પૃહ) અને તજરૂબહની તકલીફોથી સંતુ  
(મુક્ત) થઈ જશો. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૯૩) જમાનાના િદવસો તજરૂબહનો ફાયદો 
આપે છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૯૪) જ્યાં સુધી તમે કોઈ બાબતનો તજરૂબહ 
મેળવી ન લ્યો ત્યાં સુધી કોઈ કારના પગલાં ન 
ભરો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(495) તજ બહ (અ ભુવ)ના ફળ 
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(૨૨૯૫) તજરૂબહના ફળ એ હોય છે કે માણસ 
તેનાથી સારો બોધપાઠ મેળવે. 
(૨૨૯૬) તજરૂબહથી નસીહત મળે છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૨૯૭) જેનો તજરૂબહ ઓછો હોય છે ત ે
છેતરાઈ શકે છે અન ેજેનો અનુભવ વધારે હોય છે 
તે ઓછો છેતરાઈ શકે છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૨૯૮) જે કામોનો અનુભવ ન કરે તે 
છેતરામણીમાં આવી જાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૨૯૯) જેનો અનુભવ પુખ્ત હોય છે તે નાશ 
પામવાથી બચી જાય છે અને જે અનભુવથી િવમુખ 
રહે છે તે અતંથી આંધળો થઈ જાય છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૩૦૦) િવનયશીલ બનવા માટે અનભુવ પુરતો 
હોય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૦૧) તમારો ે  અનુભવ એ છે જેનાથી 
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તમને અનુભવ મળ.ે (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૦૨) દરેક અનુભવમા ંનસીહત સમાયેલી હોય 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૩૦૩) ઓછો અનુભવ ધરાવનાર અને સ્વાથ  
માણસે સ ાની હવસ ન રાખવી જોઈએ. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૦૪) કોઈપણ માણસનો અિભ ાય તેના 
અનુભવ માણે જ (કાબીલે ક ) હોય છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૩૦૫) સફળતા એહિતયાતના (િસધ્ધાંતોની) 
સાથે હોય છે અને એહિતયાત અનુભવથી મળે છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૦૬) જે અનુભવની રક્ષા કરે છે તેના બધા 
કામ યોગ્ય હોય છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(496) તજ બ અને અકલ 

(૨૩૦૭) અકલ એક એવો ગુરેઝહ (બચીને નીકળી 
જનાર) છે જે ઈલ્મ અન ેઅનુભવથી વધતો રહે છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૦૮) અકલ અનુભવની સુરક્ષા કરે છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૩૦૯) અનુભવની સુરક્ષા ઘણી મોટી અકલમંદી 
છે. 
(૨૩૧૦) જો અનુભવ ન હોય તો (સારા, ખરાબ) 
રસ્તા નજરે ન પડ,ે અને અનુભવથી ઈલ્મ વધુન ે
વધુ તાજંુ થતું રહે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૧૧) ઈલ્મના પાઠ માઅરેફતને ફળદાયક કરે છે 
અને લાંબા અનુભવ અકલમાં વધારો થવાનું કારણ 
બને છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૧૨) અકલમંદ એ છે ક ે જેને અનુભવ 
બોધપાઠ આપે. (જે અનભુવથી નસીહત મેળવે.) 
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(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૧૩) અનુભવ કયારે પણ ખલાસ થતો નથી 
અને અકલમંદના અનુભવમાં વધારો થતો રહે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 

 

િવભાગ - 6 

ુઝઅ...... 

(497) ગભરાટ અને બેસ ીથી બચો. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
િન:સંશય ઈન્સાન (સ્વભાવે) ઉતાવળો પૈદા 

કરવામાં આવ્યો છે : જ્યારે તેના પર કોઈ સંકટ 
(આવી) પડે છે ત્યારે ઘણો ગભરાઈ જાય છે : અને 
જ્યારે તેને કોઈ લાભ પહ ચે છે તો ત ે(વધુ) લોભ 
કરવા માંડે છે. - સૂરએ મઆરીજ આ. નં. ૧૯ થી 
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૨૧ 
હદીસ :- 
(૨૩૧૪) ગભરાટ નાશ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૧૫) અિધરાઈથી બચતા રહો કેમકે તેનાથી 
આશાઓ કપાઈ જાય છે, અમલ નબળા પડી જાય 
છે અને રંજોગમ થાય છે. એ પણ જાણી લ્યો ક ે
કોઇપણ મુસીબમાંથી નીકળવાના બે માગર્ છે. એક 
તો એ ક ે જેમાં કોઈ બહાના કે ઉપાયથી નીકળી 
શકાતું હોય ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરવો. જ્યાંથી 
નીકળવા કોઈ ઉપાય થકી કામ ન લઈ શકતું હોય 
ત્યાં સ થી કામ લેવંુ જોઈએ. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૧૬) જે આજમાઈશને સમજતો હોય છે તે 
તેમાં સ  કર ેછે. અન ેજે તેને સમજતો નથી હોતો 
તે નાપસંદ કરે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૧૭) મૌલા અમીરૂલ મોઅમનેીન અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ)એ પયગંબર (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ના દફનના સમય ે
ફરમાવ્યું : બશેક આપની જુદાઈ િસવાય સ  સારી 
ચીજ છે. આપનાથી િવખુટા પડવાના સમય િસવાય 
બેસ ી ખરાબ બાબત છે. આપની જુદાઈથી 
પહ ચનારી મુસીબત બહુજ ભારે છે. પરંતુ આપના 
પહેલા અન ે આપના પછી તો આ ભારમાં અિધક 
વધારો થઈ જાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(498) ગભરાઈ જનારની સુીબત 

બમણી થઈ ય છે. 

(૨૩૧૮) ગભરાટ સ થી વધારે પરેશાન કરનાર 
હોય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૧૯) મુસીબતના વખતે ગભરાઈ જવું 
મુસીબત કરતાં વધારે મુસીબત હોય છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
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(૨૩૨૦) આજમાઈશના સમયે સ નો દામન 
છોડી દેવો એ તમામ મહેનતો ઉપર પાણી ફેરવી દે 
છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૨૧) મુસીબતના વખત ે ગબરાઈ જવું 
મુસીબતને વધારી મુક ે છે અને સ થી કામ લેવાથી 
મુસીબતનો અંત આવી જાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૨૨) ગભરાટના વધારાના કારણે મુસીબતમાં 
દુ:ખમાં વધારો થઈ જાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૨૩) થોડી અણગમતી બાબતોથી ગભરાવ 
નહ , નહ તર ગભરાટ તમને મોટામાં મોટી 
અણગમતી મસુીબતમાં નાખી દેશે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૨૪) મસુીબત એક હોય છે, પરતંુ જો તમ ે
ગભરાઈ હશો તો તે બમણી થઈ જશે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૨૩૨૫) સ  કરનારાઓ માટે મુસીબત એક અન ે
ગભરાઈ જનારાઓ માટે બમણી હોય છે. - ઈમામ 
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મૂસા કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(499) બેસ ી અ ને નકામો કર  દ છે. 

(૨૩૨૬) બસે ી ક  (નક્કી થયેલ બાબત)ને ટાળી 
શકતી નથી પરંતુ અ ન ે જરૂર નકામો કરી દે છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૨૭) ગભરાટ ઉપર સ  કરીને અંકુશ મળેવી 
લ્યો કેમક ેગભરાઈ જવાથી અ  નકામો થઈ જાય 
છે અને મુસીબતની તી તામાં વધારો થઈ જાય છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૨૮) જે માણસ ગભરાઈ જાય છે અને બેસ ી 
તેના ઉપર અકંુશ મેળવી લ ેતેન ેઅઝાબ મળ ેછે. તે 
ખુદના અ નો નાશ કરી દે છે અને પોતાના 
સવાબને વહચી નાખે છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૨૯) જેના ઉપર બસે ી ભાિવત થઈ જાય 
છે તે સ ની ફઝીલતથી વંચીત થઈ જાય છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(500) સૌથી વધાર સ ત બેસ ી 

(૨૩૩૦) સૌથી વધારે સખ્ત બેસ ી, વાવૈલા, 
ચીખ પુકાર કરવી, મોઢા ઉપર તમાચા મારવા, 
છાતી કુટવી અને વાળ ખચવાને કહે છે. જેણે મોટા 
અવાજે રડનારીઓને મુકરર્ર કરી તેણે સ નો દામન 
છોડી દીધો. અને બીજાઓના રીતરીવાજને 
અપનાવી લીધા.......- ઈમામ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૩૧) બે અવાજ એવા છે જેને ખુદાવંદે 
તઆલાએ સખ્તના પસંદ ફરમાવ્યા છે. મુસીબતના 
વખતે રોકકળ કરી મુકવી અને નેઅમત મળવાના 
વખતે ગાવું બજાવવું. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૩૨) જે માણસ મોઢા ઉપર તમાચા મારે અન ે
પોતાનું ગીરેબાન (પહેરણનો ઉપરનો ભાગ) ખોલી 
નાખે ત ેઅમારામાંથી નથી. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
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(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૩૩) જે માણસ મુસીબતના વખતે પોતાની 
જાંગ ઉપર પોતાનો હાથ મારે તેનો અ  નકામો થઈ 
જાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૩૪) જ્યારે હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)એ સીફફીનની લડાઈમાં કત્લ થઈ 
ગયેલા લોકો ઉપર રડનારાઓનો અવાજ સાંભળ્યો 
ત્યારે ફરમાવ્યું : હું સાંભળી ર ો છંુ કે જાણેકે તમારી 
ઉપર તમારી સ્ ીઓએ ભાવ મેળવી લીધો છે. 
તમે તમેન ેઆટલી બધી રોકકળથી શા માટ ે રોકતા 
નથી ? (બેહારૂલ અન્વાર) 
(501) જો બેસ ી કરતા હો તો....... 

(૨૩૩૫) જો તમે તમારા હાથમાંથી ચાલી 
જનારી વસ્તુઓ માટે બસે ી વ્યક્ત કરતા હો તો 
પછી (દરેક) એ વસ્તુઓ માટે પણ બસે ી વ્યક્ત 
કરો કે જે તમારા સુધી પહ ચી નથી, એ રીતે મૌજૂદ 
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હોય તે વસ્તુઓ થકી ગૈરમૌજૂદ વસ્તુઓ માટ ે
બેસ ી વ્યક્ત કરો, કેમકે હકીકત તો એક બીજા સાથે 
મળતી આવે છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 

 
 

િવભાગ - 7 

જઝા (બદલો) 

(502) જઝા (બદલો) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
િનસંશય કયામત આવનાર છે - હું તેના 

(આગમનના) સમયને સતંાડી રાખનારો છંુ - ક ે
જેથી દરેક વ્યિક્તને તેના યત્ન મુજબ (સારો યા 
નરસો) બદલો આપવામાં આવે. - સૂરએ તાહા આ. 
નં. ૧૫ 
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અને જે કાંઈ આકાશોમાં છે તથા જે કાંઈ 
પુથ્વીમાં છે ત ેઅલ્લાહનું જ છે કે જેથી તે તમને ક ે
જેમણે કુકમ  કયાર્ છે તેમના કુકમ ની િશક્ષા આપે. 
અને જેમણે સત્કાય  કયાર્ છે તેમન ે સારો બદલો 
આપે. - સૂરએ નજમ આ. ન.ં ૩૧ 
હદીસ :- 
(૨૩૩૬) દરેક ઈન્સાનની સામે એજ લાવવામાં 
આવેશે જેવો તેણે અમલ કય  હશે, અને એવા દરેક 
કામની જઝા (બદલો) મળશે જે તેણે કયુ હશે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૩૭) શર (ખરાબકામ) ની સજા ફક્ત તે કામ 
કરનાર માટે છે અને ખૈર (ભલાઈ) નો બદલો ફક્ત 
તેના કરનાર માટે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(503) રૂાઈની સ  તેના માણમા ંહશે 

કરુઆન ેમજીદ :- 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 100  HAJINAJI.com 

અને જે એક બદી લાવશે તેણે તેના જેવી 
(એકજ) સજા કરવામાં આવશે.. -સૂરએ અન્આમ 
આ. ન.ં ૧૬૦ 

જે શખ્સ કોઈપણ (જાતની) બદી કરશે તો 
તેણે તેના જેવો જ બદલો આપવામાં આવશે. - 
સૂરએ મોમીન આ. નં. ૪૦ 

અને જે બદી લાવશે તો તે લોકોને ક ે જેઓ 
બદી કરતા હતા. મા  એવોજ બદલો મળશે જેવા 
કે તેઓ કૃત્ય કરતા હતા. - સૂરએ કસસ આ. ન.ં 
૮૪ 
(504) નેક અમલ કરનારાઓને તેનો 

બદલો અમે ( ુ િનયામા)ં એવી જ ર તે 

આપ ુ.ં 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જ્યારે ત ે (યુસુફ) પોતાની સંપૂણર્ 
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શિક્તએ પહ ચી ગયો ત્યારે અમોએ તેને િહકમત 
તથા જ્ઞાન અપર્ણ કયાર્ : અને સદાચારીઓને અમ ે
આવી રીતે બદલો આપીએ છીએ. - સૂરએ યુસુફ 
આ. ન.ં ૧૨૨ 

અને જ્યારે તે (મૂસા) પોતાની સંપૂણર્ શિક્ત 
(યુવાવસ્થા)એ પહ ચ્યો અને સારી પેઠે હાથ પગ 
કાઢયા  ત્યારે અમો એ તનેે સદબુિધ્ધ અને જ્ઞાન 
અપર્ણ કયાર્; અને અમે સદાચારીઓને એવી રીતે 
બદલો આપ્યા કરીએ છીએ. - સૂરએ કસમ આ. નં. 
૧૪ 

નૂહ પર સઘળી કોમોના સલામ થાઓ. 
ખચીત જ અમે નેકી કરનારાઓને એવો જ બદલો 
આપ્યા કરીએ છીએ. - સરૂએ આફફાત આ. નં. 
૭૯,૮૦ 

ત્યારે અમોએ તેન ે પોકારી કહયું કે હ ે
ઈ ાહીમ ! િનસંશય ત તારૂ સ્વપ્ન સાચું કરી 
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દેખાડયું. ખચીતજ નેકી કરનારાઓને અમે એવી જ 
રીતે ઉમદા બદલો આપ્યા કરીએ છીએ. - સૂરએ 
સાફફાત આ. નં. ૧૦૪,૧૦૫ 

(સઘળી કોમોમાં) ઈ ાહીમ પર સલામ 
થાઓ. નેકી કરનારાઓને અમ ે એવો જ બદલો 
આપીએ છીએ. - સૂરએ સાફફાત આ. નં. 
૧૦૯,૧૧૦ 

(સઘળી કોમોમાં) મૂસા તથા હારૂન પર 
સલામ હોજો. િનસંશય અમે નેક કાય  કરનારાઓને 
એવો જ (ઉમદા) બદલો આપ્યા કરીએ છીએ. - 
સૂરએ સાફફાત આ. નં. ૧૨૦,૧૨૧ 

ઈલ્યાસીન (આલે યાસીન) પર સલામ 
હોજો. અમે નેકી કરનારાઓને એવો જ બદલો 
આપીએ છીએ. - સૂરએ સાફફાત આ. નં. 
૧૩૦,૧૩૧ 
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(505) નેક  કરનારાઓને તેનો નેકબદલો 

અમે (આખેરતમા)ં એવી જ ર તે આપીએ 

છ એ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને તેમણે િધરજ ધરી તે કારણે તે તેમનો 

બદલો - જન્નત અન ેરેશમી પોશાક - અપર્ણ કરશ;ે 
- સૂરએ દહર આ. ન.ં ૧૨ 

(તેમને કહેવામાં આવશે ક)ે જે સત્કાય  તમ ે
કરતા હતા તેના બદલામાં સુખેથી ખાઓ પીઓ. 
િનસંશય અમે સ્દાચારીઓને એવો જ બદલો 
આપીએ છીએ. - સૂરએ મુરસલાત આ. નં. 
૪૩,૪૪ 

(અને) તેમાં જે કાંઈ ઈચ્છશે (ત ેસઘળુ) તેમન ે
મળશે; પરહેઝગારોને અલ્લાહ એવી જ રીતે બદલો 
આપશે. - સૂરએ નહલ આ. નં. ૩૧ 
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તેમના માટ ે તેમના પરવરિદગાર પાસે તેઓ 
જે કાંઈ ચાહશે મોજુદ હશે; નેક કય  કરનારાઓનો 
બદલો એજ છે. - સૂરએ ઝુ  આ. ન.ં ૩૪ 
હદીસ :- 
(૨૩૩૮) જેને જઝા મળવાનું યકીન હોય છે તે 
નેકી ઉપર બીજા કોઈ કામને અ તા આપતો નથી. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૩૯) જે માણસ જઝાનું સમથર્ન કરે છે ત ેનેકી 
ઉપર બીજી કોઈ વાતને ાથિમકતા આપતો નથી. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૩૪૦) આજમાઈશના માણમાં જ જઝા મળ ે
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
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(506) અમે નેુહગારોને એવીજ ર તે 

( ુ િનયામા)ં સ  આપીએ છ એ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
પણ (અમારી આજ્ઞાઓથી) તેમણ ેમોઢુ ં ફેરવી 

લીધું ત્યારે અમોએ પણ તેમના પર ભારે પુર 
મોકલ્યું, અને તેમના બંને બગીચાઓને એવા 
બગીચાઓથી બદલી નાખ્યા કે જેનાં ફળ કડવા ં
હતાં, અને જેમાં થોડાક ઝાવલીના છોડ અને કાંઈક 
થોડી ઘણી કાંટાળી બોરડીના ઝાડ (રહી ગયા). 

આ બદલો અમોએ તેમનાથી તેમના 
અનુંપકારીપણાના કારણે લીધો; અને અનુપકારીઓ 
િસવાય આવી િશક્ષા બીજા કોઈને થોડી જ આપીએ 
છીએ? -સૂરએ સબા આ. નં. ૧૬,૧૭ 

અને ખચીત જ અમોએ તમારી પહેલા 
(ઘણીયે) પેઢીઓનો નાશ કરી નાખ્યો જ્યારે ક ે
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તેમણે નાફરમાની કરી; જો કે તેમના રસૂલ તેમની 
પાસે ત્યક્ષ દલીલો લઈને આવ્યા હતા. પરંતુ તેઓ 
ઈમાન જ ન લાવ્યા; ગુનેહગાર લોકોને અમ ેએવી 
જ રીતે બદલો આપ્યા કરીએ છીએ. - સૂરએ યુનસુ 
આ. ન.ં ૧૩ 

અને જે મારી નસીહતથી મોઢું ફેરવી લશેે તો 
િનસંશય તેની િજદગી તંગ થઈ જશે, અને 
કયામતના િદવસે અમે તેન ેઆંધળો કરી ઉઠાડશું.  

(ત્યારે) તે અરજ કરશે કે હે મારા પરવરિદગાર 
! ત ે મન ે આધંળો કરી કેમ ઉઠાડયો, જ્યારે હું તો 
ખરેજ (જગતમાં) દેખતો હતો ? 

(અલ્લાહ) ફરમાવશે, એવું જ તો તે કયુર્ હતું; 
(યાને) જ્યારે અમારી િનશાનીઓ તારી પાસે 
આવતી ત્યારે તે તેમને િવસારી મૂકી હતી, અને 
(તેથી) આજના િદવસે તને પણ એવી જ િસ્થિતમાં 
એવીજ રીતે િવસારી દેવામાં આવશે. 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 107  HAJINAJI.com 

અને જે શખ્સ દુરાચારમાં હદ ઉપરાંત વધી 
ગયો અને પોતાના પરવરિદગારની આયતો પર 
ઈમાન ન લાવ્યો તેને અમે એવી જ રીતે િશક્ષા 
આપ્યા કરીએ છીએ; અને ખચીત જ આખેરતનો 
અઝાબ એ કરતાંય વધારે સખત અન ે વધ ુ ટકી 
રહેનારો છે ?  - સૂરએ તાહા આ. નં. ૧૨૪ થી 
૧૨૭ 

િન:સંશય જે લોકોએ વાછરડાને પુજ્યો 
તેમની પર તેમના પરવરિદગાર તરફથી ટુંક સમયમા ં
જ અઝાબ આવી પડશે અને આલોકના જીવનમાં 
જ તેમને હીણપત મળશ;ે અને અમ ેઅસત્ય વાતો 
ઘડી કાઢનારાઓને એવો જ બદલો આપ્યા કરીએ 
છીએ. - સૂરએ અઅરાફ આ. ન.ં ૧૫૨ 

(હે રસૂલ !) આદ (ની કોમ)ના ભાઈબંધ 
(હુદ)ને યાદ કર..... જ્યારે તેણે પોતાની કોમને 
અહકાફ (ના રેતાળ દેશ)માં, ડરાવ્યા, જો કે તેની 
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આગમચ તથા પછી બીજા પણ ડરાવનારા આવી 
ચૂકયા હતા, (એમ કહીને કે) તમે લોકો અલ્લાહના 
િસવાય બીજા કોઈની ઈબાદત કરો નહ .... 
િન:સંશય મને તમારા માટે મહાન િદવસના 
અઝાબનો અદેંશો છે. 

તેમણે ક ું શંુ તું એ માટ ેઆવ્યો છે કે અમન ે
અમારા માઅબુદોથી ફેરવી નાખે ? માટે જો તું 
સાચાઓ માંહેનો હોય તો જે વસ્તુથી અમને ડરાવે 
છે તે અમારા પર લઈ આવ. 

તેણે ફરમાવ્યું કે તે(નું) જ્ઞાન તો અલ્લાહ પાસે 
છે, અને હું તો જે સંદેશા સાથે મોકલવામાં આવ્યો 
છંુ તે જ પહ ચાડી ર ો છંુ, પરંતુ હું જોઉં છંુ કે તમ ે
(ત ન) અજ્ઞાન લોકો છો. 

પછી જ્યારે તેમણે પોતાના મેદાનો તરફ ત ે
(અઝાબ)ને એક વાદળના આકારમાં આવતા દીઠો 
ત્યારે તેઓ કહેવા લાગ્યા કે આ એક વાદળ છે કે જે 
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અમારા પર મેહ વરસાવશે... (ત્યારે હુદે ફરમાવ્યું, 
ના) બલ્કે એ તો તે (અઝાબ) છે કે જેના માટે તમ ે
ઉતાવળ કયાર્ કરતા હતા .... યાન ેએક વાવાઝોડું છે 
જેમાં દદર્ભય  અઝાબ છે : 

તે પોતાના પરવરિદગારની આજ્ઞાથી દરેક 
વસ્તુનો નાશ કરી નાખશે.... પછી તઓે એકાએક 
એવા થઈ ગયા કે તમેના (ખાલી) મકાન જ મકાન 
નજરે પડતા હતા. અમ ેગુન્હેગારોને એવી જ રીતે 
બદલો આપ્યા કરીએ છીએ. - સૂરએ અહકાફ આ. 
નં. ૨૧ થી ૨૫ 
(507) અમે નેુહગારોને એવીજ ર તે 

(આખેરતમા)ં સ  આપીએ છ એ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
જહન્નમમાં તેમના માટે આગની હશે અન ે

તેમના ઉપરથી ઓઢવાનું પણ (અિગ્નનું) હશે; અન ે
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અમે ઝાિલમોને એવોજ બદલો આપ્યા કરીએ 
છીએ.- સૂરએ અઅરાફ આ. નં. ૪૧ 

આ વાતમાં કાઈં શંકા નથી કે જે કોઈ પોતાના 
પરવરિદગારની હજુરમાં ગુનેહગાર થઈને આવે છે 
તેના માટે િનસંશય જહન્નમ છે.; જેમાં તે ન કદી 
મરણ પામશે અને ન જીવતો રહેશે. - સૂરએ તાહા 
આ. ન.ં ૭૪ 

બેશક ગુનેહગાર મમાં છે. અને (આખરે) 
તેઓ ભડભડતી આગમાં જશે. 

જે િદવસે તેઓને આ આગમાં તેમના ઉંધા 
મ એ ઢસડી લઈ જવામાં આવશે. (ત્યારે તેમને 
કહેવામાં આવશે કે) જહન્નમના સ્પશર્ની મજા 
ચાખો. - સૂરએ કમર આ. નં. ૪૭,૪૮ 
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િવભાગ - 8 

ઝયહ 

(508) ઝયહ (ઈ લામી ુ ુમતમા ં ગૈર 

ુ લમો પાસેથી લેવામા ંઆવતી મહ લુ) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અહ  સુધી કે તેઓ ઝલીલ થઈને પોતાના 

હાથે જઝીયો (ખંડણી) આપવા માંડ ે- સૂરએ તૌબા 
આ. ન.ં ૨૯ 
હદીસ :- 
(૨૩૪૧) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ કફુફારે ઝીમ્મી પાસેથી એ 
શત જઝીયો લીધો હતો કે ત ે લોકો વ્યાજ નહ  
ખાય અન ે સુવ્વરનું ગોશ્ત પણ નહ  ખાય. તેઓ 
બહેન સાથે િનકાહ નહ  કરે અને ન તો ભ ીજીઓ 
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અને ભાણેજો સાથે િનકાહ કરશે. જે લોકો આ 
ગુનાહ કરશે તેના માટે ખુદા અને રસૂલની 
જવાબદારી રહેશે નહ . 

પછી ફરમાવ્યું : એવા લોકો ‘ઝીમ્મી’ રહેશે 
નહ . (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૪૨) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)ને કુફફારે ઝીમ્મીના ખીરાજ 
......અન ેઝીમ્મા િવશે પછૂવામાં આવ્યું : જ્યારે ત ે
લોકો ખીરાજ અને ઝીમ્માની રકમ શરાબ, સુવ્વર 
અને મુદાર્રની કમતમાંથી અદા કરે છે તો શું ઈમામ 
માટે એ રકમ લેવી જાએઝ હોય છે અને શંુ આ 
મુસલમાનો માટે હલાલ છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : આ ઈમામ અને મુસલમાનો 
માટે તો હલાલ છે પરંતુ ઝીમ્મીઓ માટે હરામ છે 
અને તેના ગુનાહ ખુદ તેઓના ઉપર છે. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
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િવભાગ - 9 

તજ સુ (કોઈના ઐબ શોધવા - 

સૂી કરવી.) 

(509) તજ સુ (અલીફ) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને (એક બીજાની) િસ્થિતની તપાસ 

કરવાની કોિશશ કરો નહ , તેમ તમારામાંથી કોઈ 
કોઈની પાછળ િનદા કરે નહી - સૂરએ હોજરાત 
આ. ન.ં ૧૨ 
હદીસ :- 
(૨૩૪૩) બદગુમાની કરવાથી બચો, કેમક ે
બદગુમાની બહુજ મોટું જુઠ છે.તહસ્સુસ (હા...ની 
સાથે) ન કરો, અને તજસ્સસુ પણ ન કરો. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
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વસલ્લમ) 
ન ધ :-સહીહ મુિસ્લમ (૧૯૮૫)માં આ િરવાયત 
અબૂ હુરૈરહથી છે. 

ઓલમાઓએ ફરમાવ્યું છે ક ેતહસ્સુસ (હયની 
સાથે) નો અથર્ થાય છે : લોકોની વાતોને કાન દઈને 
સાંભળવી અને તજસ્સુસ (જીમની સાથે) નો અથર્ 
થાય છે કોઈના ઐબ શોધવા. એમ પણ કહેવાયું છે 
કે આનો અથર્ આંતિરક બાબતો િવશે શોધખોળ 
કરવી એવો થાય છે. સામાન્ય રીતે આનો ઉપયોગ 
ખરાબ કામો િવશે કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે 
‘જાસૂસ’ તેને કહેવાય છે કે જેની પાસે ખરાબ 
કામોના રહસ્ય હોય અને ‘નામુસ’ એને કહેવાય છે 
જેની પાસે સારા કામોના રહસ્ય હોય. 
(૨૩૪૪) મને એવો હુકમ આપવામાં આવ્યો નથી 
કે હું લોકોના િદલોમાં નકબ કરૂ (તેઓના રહસ્યોને 
જાણંુ) અન ે ન તો મને લોકોના પેટ ચીરવાનો 
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(લોકોની આંતિરક બાબતો જાણવાનો) હુકમ 
આપવામાં આવ્યો છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)  
(૨૩૪૫) મસુલમાનોની ભૂલોની શોધખોળ ન કરો 
કેમકે જે માણસ એવું કર ે છે ખુદાવંદે આલમ પણ 
તેની ભૂલોને શોધે છે. અને ખુદા જેની ભૂલોની 
શોધમાં હોય તેને રૂસવા કરે છે. (રોઝતુલ કાફી)  
(૨૩૪૬) મોમીનોની ભૂલોની શોધમાં ન રહો. જે 
માણસ મોમીનોની ભૂલોની શોધમાં રહે છે ખુદા 
તેની ભૂલોની શોધ કરે છે. અને જ્યારે ખુદા કોઈની 
શોધ કરે છે ત્યારે તેને રૂસવા કરે છે ભલે પછી તેના 
ગુનાહ તેના ઘરની અંદર પણ કેમ ન હોય. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (રોઝતુલ કાફી)  
(૨૩૪૭) બદકાર સ્ ીને એમ ન પૂછો કે તારી સાથે 
કોણે બદકારી કરી છે. કમેકે જે રીત ે તેના માટ ે
બદકારી કરવી સહેલી છે તેવીજ રીતે તેના માટે એ 
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વાત પણ સહેલી છે કે ત ે કોઈ િનદ ષ મુસલમાન 
પુરૂષ ઉપર તોહમત લગાવી દે. (મુસ્તદરક) 
(૨૩૪૮) જ્યારે તમે કોઈ બદકાર સ્ ીને પૂછો ક ે
તારી સાથે કોણે બદકારી કરી છે અને તે કહે ક ે
‘ફલાણા માણસે’ તો તમે ત ે સ્ ીને બ ે કારની 
સજાના કોરડા મારો. એકતો કોઈ મુસલમાન ઉપર 
(બોહતાન) કોઈ મુસલમાનની ઈઝઝત લેવાના 
કારણે અને બીજંુ પોતાના ગુનાહનો િસ્વકાર કરવા 
બદલ. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(મુસ્તદરક)  
(૨૩૪૯) સુરે કંદી કહે છે કે હઝરત ઉમર રાતના 
સમયે મદીનામાં ફરી ર ા હતા તે વખત ેતેણ ેએક 
મકાનમાંથી કોઈ માણસના ગાવાનો અવાજ 
સાંભળ્યો. તેઓ દીવાલ કુદીને ઘરની અંદર ગયા 
અને તે માણસને ક ું : દુશ્મને ખુદા ! શું તું એમ 
સમજી બેઠો છે કે તું ગુનાહ કરે છે તેન ેખદુા છુપાવી 
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રાખશે ? 
તેણે ક ુ ં : અય અમીર ! આપ ઉતાવળથી 

કામ ન લ્યો. જો મ એક ગુનાહ કય  છે તો આપ ે
ણ ગુનાહ કયાર્ છે. 

(૧) ખુદા ફરમાવે છે ‘વલા તજસ્સુ’ (કોઈની 
જાસૂસી ન કરો). જ્યારે ક ેઆપ જાસૂસી કરી ર ા 
છો. 
(૨) ખુદા ફરમાવે છે ‘વઅતુલ બોયુતે મીન 
અબવાબેહા’ એટલે કે ઘરોની અંદર દરવાજાઓમાંથી 
દાખલ થાવ. જ્યારે કે તમે દીવાલ કુદીને પધાયાર્ 
છો. 
(૩) ખુદા ફરમાવે છે ‘લા તદખોલું બોયુતન ગૈર 
બોયુતેકુમ હ ા તતસા નસવા વ તસલ્લેમુ અલા 
અહલેહા’ એટલે કે જ્યાં સુધી રજા ન મેળવી લ્યો 
ત્યાં સુધી ઘરોમાં વેશો નહ  અને ઘરવાળા ઉપર 
સલામ કરો જ્યારે કે તમે મારી રજા વગર અંદર 
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આવ્યા છો. 
હઝરત ઉમર ેક ું : જો હું તમારી આ ભલૂને 

માફ કરી દઉં તો શું તમ ેમારી સાથે ભલાઈ કરી શકો 
છો ? 

તેણે ક ું : જી હા. પછી હઝરત ઉમરે તેને 
માફી આપી દીધી અને ત ે માણસ પાસેથી ભલાઈ 
લઈને બહાર નીકળી ગયા અને તે માણસને તેના 
હાલ ઉપર છોડી દીધો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(510) તજ સુ (2) (અકાએદમા)ં 

(૨૩૫૦) લોકોના દીનની ખોજ કરો. એમ કરશો 
તો દોસ્ત વગરનાં રહી જશો. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(511) તજ સુ ( મ) 

(૨૩૫૧) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ ઝુબૈર (ર.) મીક્દાદ (ર.) 
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અને મન ે(રાવીને) ફરમાવ્યું : તમ ેરવાના થઈ જાવ. 
તમે ફૂલોના એક બગીચામાં પહ ચી જશો. ત્યાં 
તમને એક સ્ ી મળશે જે પલાણામાં હશે. તેની 
પાસે એક પ  હશે. તે પ  લઈ આવો. 

(તેઓ કહ ે છે) અમ ેચાલવા લાગ્યા. અમારા 
ઘોડાઓ ઝડપથી અમન ે તે બગીચા પાસે લઈ 
આવ્યા. અમે જોયું કે એક સ્ ી ક્જાવહમાં બેઠી છે. 
અમે તેણીને ક ું : તે પ  લાવ. તેણી એ ક ું : મારી 
પાસે કોઈ પ  નથી. 

મ ક ું : એ પ  કાઢો નહ તર અમે તમારા 
કપડાંની તલાશી લેશંુ. 

સનને અબી દાઉદની હદીસ નં. ૨૬૫૧ મા ં
છે કે હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : 
એ ઝાતની કસમ, કે જેની કસમ ખાવામાં આવ ેછે, 
એ પ  આપી દયો નહ તર તમને કત્લ કરી નાખીશું 

તે પછી ત ે સ્ ીએ એ પ  પોતાના માથાના 
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ગુથેલા વાળમાંથી કાઢીને આપ્યો. તે પ  લઈ 
આવ્યા. જાણવા મળ્યું ક ેત ેપ  હાતીબ બીન અબી 
બલતઅહનો હતો જે તેણે મક્કાના મશુિરકોમાંના 
કેટલાક લોકોને સંબોધીને લખ્યો હતો જેમાં 
પયગંબરે ઈસ્લામ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ને લગતી કેટલીક બાબતો જણાવવામાં 
આવેલ હતી. 

આ હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : હાતીબ આ શું છે ? તેણે 
ક ું : યા રસૂલુલ્લાહ આપ મારા િવશે ઉતાવળ 
કરશો નહ , કેમકે હુ ંએવો માણસ છંુ જેનો સંબંધ 
ફક્ત કુરૈશ લોકો સાથે છે. જ્યારે કે હકીકતમાં હું 
કુરૈશ નથી. ત્યાં આગળ કુરૈશ કબીલામાં કેટલાક 
નીકટવત  લોકો છે જેણે કારણે તઓે મક્કામા ં
રહેનારા પોતાના સબંધીઓનું રક્ષણ કરશે. ખુદાની 
કસમ (યા રસલૂુલ્લાહ !) આ ન તો મારૂં કુ  છે અન ે
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ન તો ઈતર્દાદ. 
આ સાંભળીને રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : આણે 
તમોને સાચી વાત કહી છે..... (સોનને અબી 
દાઉદ)  
(512) તજ સુ (દાલ) 

(૨૩૫૨) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) જ્યારે કોઈ લશ્કરને રવાના 
કરતા અન ે તેમાંના કોઈ પોતાના અમીરને કોઈ 
બાબત િવશે વહેમમા ં નાખતો ત્યારે આં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) પોતાના 
અસરવાળા લોકોને તે બાબતની તપાસ કરવા માટે 
રવાના કરતા હતા. - હઝરત ઈમામ રઝા 
(અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૨૩૫૩) અનસની િરવાયત છે ક ે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
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બુસબસહ નામની જગ્યાએ જાસસુોને એ 
જાણવામાટે રવાના કયાર્ કે અબુસુિફયાનનો કાફલો શું 
કરી ર ો છે. (સોનને અબી દાઉદ)  
(૨૩૫૪) હઝરત જાબીર (ર.) કહ ે છે ક ે : 
રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ જંગે ખંદકના િદવસે ફરમાવ્યું : કોઈ છે 
કે જે અમન ે (િવરોધી) કૌમ િવશે જાણકારી લાવી 
આપે ? આ સાંભળીને ઝુબૈરે ક ું : હું લાવું છંુ. આ 
હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ આ વાત ણ વખત કહી અને ઝુબૈરે 
પણ ણેય વખતે જવાબ આપ્યો 

પછી આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : દરકે નબીના 
હવારી (સાથીદારો) રહેતા હતા અને મારા હવારી 
ઝુબૈર છે. (બખુારી મુિસ્લમ-તીરમીઝી)  
(૨૩૫૫) હુઝેફા યમાની કહ ે છે...... ખુદાની 
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કસમ, હું જંગે ખંદકના સમયે રસૂલુલ્લાહ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની સાથે 
હતો. આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) રાતના અમુક સમય સુધી તો નમાઝમા ં
મશગુલ ર ા પછી અમને સંબોધીને ફરમાવ્યું : કોઈ 
માણસ ઉભા થઈ જાય અને િવરોધી કૌમની 
હાલતની જાણકારી મેળવીને પાછો આવે. રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
પાછા ફરવાની શરત લગાવી દીધી હતી. ‘હું ખુદા 
પાસે દુઆ કરીશ કે જન્નતમાં તે મારો દોસ્ત હોય’ 

જ્યારે કોઈ ઉભું થયું નહ  તો આપે મન ે
બોલાવ્યો. હવે મારી પાસે ઉભા થવા િસવાય બીજો 
કોઈ ઉપાય પણ ન હતો. આપે ફરમાવ્યું : હુઝેફા ! 
તમે  જઈને એ કૌમમા ં દાખલ થઈ જાવ. અન ે
જુઓ કે તે લોકો શું કરી ર ા છે ? ફક્ત એ જોઇને 
પાછા આવી જાવ. તે લોકો સાથે કોઈ કારની વાત 
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કરતા નહી. 
આથી હું ચાલ્યો ગયો અન ેત ેલોકોની અંદર 

ઘુસી ગયો. હવા.......અને ખુદાઈ લશ્કર પોતાનું 
કામ કરી ર ું હતું. તેથી તે લોકોની હાંડીઓ, આગ 
અને તંબુઓમાં િસ્થરતા ન હતી. 

તે વખતે અબૂ સુિફયાન ઉભો થઈ ગયો અન ે
તેણે ક ું : આ કુરૈશના લોકોના દરેક માણસ 
પોતાના સાથી ઉપર નજર રાખે કે તેઓ કોણ છે. 

હુઝૈફા કહે છે કે મ મારી પાસેના માણસનો 
હાથ પકડીને ક ું : તું કોણ છે ? તેણે ક ું : હુ ં
ફલાણા બીન ફલાણા છંુ. 

પછી અબુ સુિફયાનને કસમ ખાઈને ક ું : 
અય કુરૈશના લોકો ! તમ ે લોકો આ જગ્યા ઉપર 
સવાર સુધી રહી નહ  શકો, કેમકે હવે આપણંુ બધુ ં
ચાલ્યું ગયું છે.......આપણા ભેદ ખુલ્લા પડી ગયા 
છે. (િસરતે ઈબ્ને હીશ્શામ)   
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(513) તજ સુ (હ) 

(૨૩૫૬) પછી નઈમ બીન મસઉદ....... રસલૂ ે
પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
પાસે આવ્યા અને ક ું : યા રસૂલુલ્લાહ ! મ હમણાં 
તાજેતરમાં ઈસ્લામ િસ્વકાય  છે. મારી કૌમને મારા 
ઈસ્લામ િસ્વકારવાની જાણ નથી. આપ મારા માટ ે
શંુ હુકમ આપો છો ? 

આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : તમે અમારામાંથી જ એક 
માણસ છો. અમારા તરફથી તે લોકો વચ્ચે જઇને 
ફૂટફાટ નાખો, કેમકે જંગ ધોકાબાજીનું નામ છે. 

તેથી નઈમ ત્યાં આગળ ચાલ્યા ગયા અન ે
બની કુરૈઝહમાં પહ ચ્યા. જાહેલીયતના જમાનામા ં
તેઓ બની કરૈુઝાની સાથે રહી ચુકયા હતા. તેઓન ે
ક ું : અય બની કુરૈઝા ! તમે લોકો સારી રીતે જાણો 
છો કે મારી તમારી સાથે મોહબ્બત છે અન ે મારા 
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અને તમારા વચ્ચે ખાસ કારના વ્યવહાર છે. 
તેઓએ ક ું : િબલકુલ સાચી વાત છે. અમન ે

તમારા ઉપર સંપૂણર્ ભરોસો છે. 
નઈમ ક ું : વાત એમ છે કે કુરૈશ અને બની 

ગુતફાન તમારી જેમ નથી. આ શહેર તમારૂંજ છે. 
આ શહેરમાં તમારો માલ, ઔલાદ અન ેસ્ ીઓ છે. 
તમે તે લોકોને અહ થી બીજી કોઈ જગ્યાએ ફેરવી 
શકો તેમ નથી. કુરૈશ અને બની ગુતફાન મોહંમદ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) અન ે
તેમના સાથીદારો સાથે લડવાનું નક્કી કરી ચુકયા છે. 
તમે લોકોએ આ જંગમાં તેમને ટેકો આપવાનું નક્કી 
કરી લીધું છે. હકીકતમાં આ શહેર બીજંુ છે અને ત ે
લોકોના માલ, ઔલાદ અને સ્ ીઓ બીજા શહેરમાં 
છે. તે લોકો મૌકાની રાહ જોઈ ર ા છે. જો તે 
લોકોને તક મળી જાય અને તે લોકો તેનો ફાયદો 
ઉઠાવી લે તો તેઓ પોતપોતાના શહેર તરફ ભાગી 
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જશે. અને તમને લોકોને એકલા છોડી દેશે. જેના 
પિરણામે તમે લોકો એકલા સામનો કરી શકશો નહ  
તેથી તમે એ લોકોની સાથે મળીને લડવાનું િસ્વકારો 
નહ  જ્યાં સુધી ક ે તે લોકોના મોટા અને માલદાર 
લોકોની જામીનગીરી (ગીરો) ન લઈ લ્યો. આ રીત ે
તે લોકો તમારા હાથમાં રહેશે અને તમને એ લોકોનો 
સંપૂણર્ ભરોસો પણ રહેશે. આ સાંભળીને તે લોકોએ 
ક ું : તમ ેસાચી વાત તરફ અમારૂ માગર્દશર્ન કયુર્. 
નઈમ ત્યાંથી ઉઠીને સીધા કુરૈશ લોકો પાસે ગયા. 
અબુ સુિફયાન બીન હરફ અન ે તેના બીજા કુરૈશ 
સાથીદારોને ક ું : તમ ેતમારી સાથેની મારી િદલની 
મહોબ્બતને જાણો છો અને એ પણ જાણો છો કે મ 
મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 
વસલ્લમ)ને છોડી દીધા છે. હવે મને એ ખબર મળી 
છે જે ખૈર ખ્વાહીના કારણે તમારા સુધી 
પહ ચાડવાને યોગ્ય સમજંુ છંુ. પરંત ુ તમારે તેન ે
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છુપાવવી પડશે. 
નઈમે ક ું : તમારે એ વાત જાણવી જોઈએ ક ે

યહુદીઓની જંગ િવશે મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) અને તેઓનાં વચ્ચે જે 
મુસીબત ઉભી કરી હતી, હવે તેઓ તે બદલ 
શમ દગી અનુભવે છે અને તેઓએ મોહંમદ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ને એક 
સંદેશો મોકલી દીધો છે કે : અમે અમારા કાય  બદલ 
શરમ દા છીએ, જો અમે બંને કબીલા એટલે ક ેકુરૈશ 
અને ગુતફાનના કેટલાક બુઝુગર્ અને માલદાર લોકોને 
પકડીને આપના હવાલે કરી દઈએ અને આપ તેન ે
કત્લ કરી નાખો તો અમે આપની સાથે ભળી જશું. 
અને તમેના બીજા લોકોના નાશ કરી નાખશું. તો શુ ં
આપ આ માટ ેરાજી છો ? 

મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ પણ આ દરખ્વાસ્ત કબૂલ કરી લીધી છે 
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તેથી જો હવે યહુદી લોકો તરફથી કોઈ પૈગામ મળ ે
કે તમ ેયુધ્ધ કદૈી તરીકે તમારા કેટલાક લોકોને તેમના 
તરફ મોકલી દયો તો તમ ેએવું હરિગઝ કરશો નહ  
અને તમારા એક પણ માણસને તેમના હવાલે કરશો 
નહ . 

ત્યાંથી પછી તે ગુતફાન પાસે આવ્યા અન ે
તેમને ક ુ ં : અય ગુતફાનીઓ ! તમે લોકોજ મારા 
અસ્સલ અને પાયાના લોકો છો. મારા કબીલાવાળા 
છો. અન ેબીજા લોકોથી વધારે માનવંત છો. મન ેએ 
વાતની ખાતરી છે કે તમે માટી વાતનું અવશ્ય 
સમથર્ન કરશો. 

તે લોકોએ ક ું : તમ ે સાચું કહો છો અન ે
તમારી જાત િવશે અમને કોઈ શંકા નથી. નઈમે ક ું 
: શુ ંહુ ંજે કાઈં કહીશ તેના ઉપર તમ ેઅમલ કરશો 
? તે લોકોએ ક ું : જરૂર કરશું. પછી તેણે એ બધી 
વાતો કરી જે પહેલા કરૈુશને કરી હતી. અને ત ે
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લોકોને એ બધી વાતોથી ડરાવ્યા જે વાતોથી કુરૈશને 
ડરાવ્યા હતા. 

જ્યારે શવ્વાલ (હી.સ. ૫) ના શિનવારની 
રાત આવી અને ખુદાની પોતાના રસૂલ ઉપર એ 
મહેરબાની થઈ કે અબુ સિુફયાન બીન હરફ અન ે
ગુતફાન કબીલાઓના સરદારોએ બની કુરૈઝા તરફ 
અકરમહ બીન જહલ અને કુરૈશ અન ે ગુતફાનના 
કેટલાક લોકોને રવાના કયાર્ જે લોકો ત્યાં જઇને કહ ે
કે આપણે આપણા વતનમાં નથી અને આપણી 
બધી વસ્તુઓ નાશ પામી છે તેથી કાલે તમે બધા 
મ હમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
સાથે લડવા માટે બહાર આવી જાવ. ......... 

તેઓએ જવાબમાં ક ું : આવતી કાલનો 
િદવસ શિનવારનો િદવસ છે અને અમ ે તે િદવસે 
કોઈ કામ કરતાં નથી તે ઉપરાંત એ વાત પણ છે ક ે
અમ ે એવી રીતે મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
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આલેહી વસલ્લમ)ની સાથે લડશું નહ  જ્યાં સુધી 
તેઓ તેમનામાંથી થોડાક લોકોને ગીરો તરીકે અમારી 
પાસે નહ  મોકલે જેથી અમન ે એ વાતની ખાતરી 
થઈ જાય ક ેતમે લોકો લડાઈ માટે સપંૂણર્ રીતે તૈયાર 
છો....... 

જ્યારે તે બની કુરૈઝાનો આ સંદેશો લઈને 
કુરૈશ અને ગુતફાન પાસે આવ્યા અને આખી વાતનું 
વણર્ન કયુર્ ત્યારે તેઓએ આપસમાં ક ું કે ખુદાની 
કસમ, નઈમ બીન મસુદે જે વાત કહી છે તે 
બીલકુલ સાચી છે. 

આ રીતે તેઓએ બની કુરૈઝાને સંદેશો મોકલ્યો 
કે : ખુદાની કસમ, અમે તમને એક માણસ પણ 
નહ  આપીએ. 

જ્યારે બની કુરૈઝાની પાસે એલચી આ સંદેશો 
લઈને પહ ચ્યો ત્યારે તેઓએ પરસ્પર ક ું : જે કાંઈ 
નઈમ બીન મસુદે ક ું હતું તે બધું સાચું હતું. 
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તેઓએ કુરૈઝ અને ગતુફાનને જવાબમાં 
સંદેશો મોકલ્યો કે : ખુદાની કસમ, અમે તમારી સાથે 
મળીને મોહમંદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ની સાથે એ સમય સુધી જંગ નહ  કરીએ 
જ્યાં સુધી તઓે પોતાના કેટલાક માણસો અમારા 
કબ્જામાં સ પી ન દે. 

પરંતુ તેઓએ આ વાત િસ્વકારી નહ  અને એ 
રીતે ખુદાએ તેઓએ વચ્ચ ેફૂટફાટ પાડી દીધી અન ે
આખી યોજના પડી ભાંગી. (િસરતે ઈબ્ને િહશ્શામ) 
(514) સૂ િવશે કુમ 

(૨૩૫૭) જાસૂસ ભલે ત ે કોઈપણ કારનો હોય 
(અંદરનો કે બહારનો) જ્યારે તેની ઉપર કાબ ૂ
મેળવવામાં આવે ત્યારે તેને કત્લ કરી નાખવામાં 
આવે. (મુસ્તદરક)  
(૨૩૫૮) હારેસહ બીન મઝરબ, ફરાત બીન 
હયાનથી િરવાયત કરે છે કે હઝરત રસૂલેખુદા 
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(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ત ે
(ફરાત)ને કત્લ કરી નાખવાનો હુકમ આપ્યો કેમકે ત ે
અબુ સુિફયાનનો જાસૂસ હતો અને ત ે બાજુ એક 
અંસારીની સાથે તેની દોસ્તી હતી. જ્યારે તે અંસાર 
પાસેથી પસાર થઈ ર ો હતો ત્યારે તેણે ક ું : ‘હું 
મુસલમાન છંુ’ તેથી એક અંસારીએ ક ું : યા 
રસૂલુલ્લાહ આ કહ ે છે ક ે હું મુસલમાન છંુ. 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : તમારામાંથી કેટલાક લોકો 
એવા છે જેને અમ ે તેના ઈમાનને સ પી દઈએ 
છીએ. (તેમના ઈમાન વ્યક્ત કરવાને કારણે તેમન ે
કાંઈ કહેતા નથી)એ લોકોમાં ફરાત બીન હયાત પણ 
છે. (સોનન) 
(૨૩૫૯) સલમહ િબન અકવઅ પોતાના િપતાથી 
િરવાયત કરે છે કે : હું રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની સાથે વાસમા ં
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હતો ત્યારે તેઓની પાસે મશરીકોના એક જાસૂસન ે
લાવવામાં આવ્યો. આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) પોતાના સહાબીઓની પાસે 
બેસી ગયા. હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે
વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : તેને પકડીને કત્લ 
કરી નાખો. મ આગળ વધીને તેન ેપકડી લીધો અન ે
કત્લ કરી નાખ્યો, અને તેનો સામાન મારી સાથે લઈ 
લીધો. આ ંહઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ તે સામાન મને આપી દીધો. (સોનન) 
(515) એ બાબતો ક નો હર  વાતો 

ઉપર કુમ લગાવવામા ંઆવે છે 

(૨૩૬૦) પાચં બાબતો એવી છે જેના િવશે લોકોને 
તેના જાહેર િવશે હુકમ લગાવવો વાિજબ છે. 
૧. િવલાયત 
૨. િનકાહ 
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૩. મીરાસ (વારસો) 
૪. ઝબીહક 
૫. શહાદતૈન 

આમ જો તનેું જાહેર કરવુ ં િવ વસનીય હોય 
તો તેને જાહેર કરવાથી તેની ગવાહીને કબૂલ કરવામા ં
આવશે. બાતીન (આંતિરક બાબત) િવશે સવાલ 
કરવાની જરૂર નથી. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 

 
િવભાગ - 10 

મજલસ (બેઠક) 

(516) સૌથી ે ઠ મજલસ 

(૨૩૬૧) દરેક બાબતનો એક શરફ હોય છે. 
મજિલસમાં સૌથી વધારે શરફવાળી મજિલસ એ 
હોય છે જેમાં િકબ્લા તરફ મુખ રાખીન ેબેસવામાં 
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આવે. 
આ િકતાબમાં છે કે ........ મજિલસનો શરફ 

એ છે ક ે તેના િકબ્લા તરફ મુખ કરીને બેસવામા ં
આવે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૬૨) હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) મોટા ભાગે િકબ્લા 
તરફ મોઢું કરીનેજ બેસતા હતા. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(517) મજલસના આદાબ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે ઈમાન લાવનારાઓ ! જ્યારે તમને તમારા 

જલ્સાઓમાં છુટા છુટા બેસવાનું કહેવામાં આવે તો 
તમે છુટા (થઈ) બેસો, અલ્લાહ પણ તમને 
િવશાળતા આપશે, અન ેજ્યારે તમન ેઉભા થવાનું 
કહેવામાં આવે તો ઉઠી ઉભા થજો. - સૂરએ 
મુજાદીલહ આ. ન.ં ૧૧ 
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હદીસ :- 
(૨૩૬૩) જ્યારે તમારામાંથી કોઈ માણસ 
મજિલસમાં દાખલ થાય તો મજિલસમાં છેલ્લે 
બેસવાનું રાખે. -  હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૬૪) રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમ) જ્યારે કોઈ ઘરમાં દાખલ થતા 
તો દાખલ થતાની સાથેજ મજિલસની આખરમા ં
બેસતા હતા. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૬૫) જ્યારે લોકો મજિલસમાં આવવાનું શરૂ 
કરી દે અને જો કોઈ માણસ પોતાના ભાઈને 
પોતાના તરફ બોલાવે અને તેના માટે જગ્યા પણ 
ખાલી કરી દે તો તેણે ત્યાં ચાલ્યા જવું જોઈએ, 
કેમકે આ એવી ઈઝઝત છે કે જે તેને તનેા ભાઈએ 
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અતા કરી છે. જો તેના માટે કોઈપણ માણસ જગ્યા 
ન કરે તો તેણે કોઈપણ ખુલ્લી જગ્યા પર બેસી જવું 
જોઈએ.  
(૨૩૬૬) જ્યારે કોઈ માણસ પોતાના કોઈ ભાઈના 
મકાનમાં દાખલ થાય તો તેણે એજ જગ્યાએ બેસવંુ 
જોઈએ જ્યાં મકાનનો માિલક બેસવાનું કહે, કેમક ે
મકાનનો માિલક પોતાના ઘરના ઐબને બહારથી 
આવનારા માણસ કરતા વધારે સારી રીતે જાણતો 
હોય છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૬૭) જે માણસ પોતાના ભાવ અને શરફને 
ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર કોઈ મજિલસમાં ઓછા 
દરજ્જાની બેઠક ઉપર બેસવા માટે રાજી થઈ જાય 
તો જ્યાં સુધી તે ત્યાંથી ઉભો ન થાય ત્યાં સુધી 
અલ્લાહ તેના ઉપર પોતાની રહેમત મોકલતો રહ ે
છે. ફિરશ્તાઓ તેના માટે રહેમતની દુઆઓ કરતા 
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રહે છે. - ઈમામ હસન અસ્કરી (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૬૮) એક માણસ મસ્જીદમાં દાખલ થયો. 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) ત્યાં એકલા બેઠા હતા. તેન ેજોઈને આપ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) પાછળ 
હટી ગયા. (અને તેના માટે જગ્યા ખાલી કરી દીધી) 
આ જોઈને તે માણસે ક ું : યા રસલૂુલ્લાહ ! 
જગ્યાતો પુરતા માણમાં ખાલી છે. આપે ફરમાવ્યું 
: એક મુસલમાનનો બીજા મુસલમાન ઉપર એ હક 
બને છે કે જ્યારે તે તેને જુએ ક ે તેને બેસવાનો 
ઈરાદો છે તો તેના માટે જગ્યા ખાલી કરી આપે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૬૯) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ના ગણુોમાં એ વાત પણ હતી 
કે આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
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વસલ્લમ)ને કયારેય પણ પોતાના સાથીદારની સામે 
પગ લાંબા કરીને બેસતા જોવામાં આવ્યા ન હતા. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૭૦) તમારી બેઠકમાં ગાળો ન બોલો. કેમક ે
તમારા આ અવગુણને જોઈને કયાંક લોકો તમારાથી 
દૂર રહેવા ન લાગે, અને કોઈ માણસની હાજરીમાં 
બીજા કોઈ માણસ સાથે ગુપસુપ (કાન પાસે મોઢુ ં
રાખીને વાતચીત) ન કરો. - રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(518) મજલસમા ંઅ ગ ય (સભાપિત) 

(૨૩૭૧) સદરે મજિલસ (સભાપિત) તરીકે ફક્ત 
એ માણસ બેસી શકે છે જેનામાં નીચે મુજબની 

ણ લાક્ષિણકતા જોવા મળતી હોય. 
૧. જ્યારે તનેે કોઈ વાત પૂછવામાં આવે તો તેનો 
જવાબ આપી શકતો હોય 
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૨. જ્યારે તમામ લોકો વાત કરતા માટ ે
અશિક્તમાન થઈ જાય ત્યારે તે બોલી શકતો હોય. 
૩. એવો અિભ ાય રજુ કરી શકતો હોય જેમાં તેના 
સાથીદારોની ભલાઈ સમાયેલી હોય. 

જો કોઈનામાં આ લાક્ષિણકતા ન જોવા મળ ે
તો પછી તે સદરનશીની કરે તો તે મુખર્ છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૩૭૨) મજિલસમાં ઊંચા દરજ્જા ઉપર ઝડપથી 
જઈને ન બેસી જાવ. કમેકે જે જગ્યાનો નીચો 
દરજ્જો તમને નીચેથી ઉપર લઈ જાય છે તે એ 
વાતથી સારૂ છે ક ે તમન ે કોઈ ઊંચા દરજ્જા થી 
ઉતારીને નીચા દરજ્જા પર બેસારી દેવામાં આવે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(519) એવી મજલસોમા ંન બેસો 

કરુઆન ેમજીદ :- 
શંુ તમ ે (કામવાસના માટે સ્ ીઓને મૂકી) 

પુરૂષો પાસે જાઓ છો, અને ( વાસીઓને લુંટવા 
માટે તેમના) માગર્ કાપો છો, અને તમારા 
જલ્સાઓમાં મનાઈ કરેલું (અકુદરતી) કૃત્ય પણ કરો 
છો ? - સૂરએ અન્કબુત આ. ન.ં ૨૯ 

અને ખરે જ તે તમારા ઉપર િકતાબમાં આ 
હુકમ ઉતારી ચુકયો છે કે જે વખતે તમ ેસાંભળો કે 
અલ્લાહની આયતોનો ઈન્કાર કરવામાં આવે છે અન ે
તેની હાંસી ઉડાડવામાં આવે છે, તો તમ ેતેવા લોકો 
પાસે બેસી ન રહો જ્યાં સુધી કે તઓે બીજી કોઈ 
વાતચીત શરૂ કરે નહ  - સૂરએ નીસા આ. નં. ૧૪૦ 

અને જે વખતે તું તે લોકોને અમારી આયતો 
(ના સંબંધ)માં ખોટી તકરારો કરતા જુએ તો તુ ં
તેમના મોઢું ફેરવી લે જ્યાં સુધી કે તેઓ બીજા 
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(કોઈ) િવષય પર વાદ િવવાદ શરૂ ન કરે; અને અગર 
શયતાન (તેમ કરવાનું) ભલુાવી દે તો યાદ આવ્યા 
બાદ ઝાિલમ લોકો પાસે હરિગઝ બેસ નહ . - 
સૂરએ અનઆ્મ આ. નં. ૬૮ - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
હદીસ :- 
(૨૩૭૩) અલ્લાહ તઆલાનો આ કોલ - 

વ કદ - નઝઝલ - અલયકુમ - ફીલ કીતાબે -
.... એટલ ે કે મુસલમાનો ! જોકે તમારી ઉપર 
િકતાબ (કુરઆન) માં અલ્લાહ તઆલા આ હુકમ 
નાિઝલ કરી ચુકયો છે કે જ્યારે તમે સાંભળી લ્યો ... 
(નીસા ૧૪૦)ના િવશે ફરમાવ્યું કે આનો અથર્ એવો 
માણસ છે જે હકનો ઈન્કાર પણ કરે, તેને જુઠલાવે 
અને એ રીત ે ત ે ગુનાહોમાં આગળ વધી જાય, તો 
તમારી ફરજ બને છે ક ે તમે તેની પાસેથી ઉઠીને 
ચાલ્યા જાવ અને કયારેય તનેી સાથે ન બેસો. ભલે ત ે
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કોઈપણ કારની હેસીયત ધરાવનાર માણસ કેમ ન 
હોય. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (નુર 
ઔર રાવન્દી) 
(૨૩૭૪) આ કારની બીજી એક હદીસ છે ક ે
જ્યારે તમે કોઈના િવશે સાંભળો ક ેતે હકનો ઈન્કાર 
કરી ર ો છે અને તેને જુઠલાવે છે અને તે જુઠ્ઠા 
લોકોના સમૂહમાં શામેલ છે તો તમે તેની પાસેથી 
ઉઠીને ચાલ્યા જાવ અને કયારેય પણ તનેી સાથે ન 
બેસો. - ઈમામ અલી રઝા (અલિય્હસ્સલામ) 
(નુરૂસ્સક્લૈન)   
(૨૩૭૫) જ્યારે કોઈ માણસ ખુદા અને કયામતના 
િદવસ ઉપર ઈમાન રાખતો હોય તે કયારેય પણ કોઈ 
એવી મજિલસમાં નહ  બેસે જેમાં ઈમામ ઉપર 
સબ્બ (હલકી ભાષાની વાતો) થતી હોય. અથવા 
કોઈ મુસલમાનની ગીબત થતી હોય, કેમકે ખુદાવંદે 
આલમ પોતાની િકતાબમાં ફરમાવે છે કે : જ્યાર ે
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તમે એવા લોકોને જુઓ જે અમારી આયાતોમાં 
બેહુદી ચચાર્ કરવા લાગે અને જો (અમારો આ 
હુકમ) તમન ે શૈતાન ભૂલવાડી દે તો યાદ આવ્યા 
પછી ઝાિલમ લોકોની પાસે હરિગઝ ન બેસો. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૭૬) આઠ કારના લોકો એવા છે ક ેજો તેમનુ ં
અપમાન કરવામાં આવે તો તે પોતાને િધક્કારવા 
િસવાય બીજા કોઈ ને ન િધક્કારે.......અન ે તે 
માણસ જે કોઈ એવી મજિલસમાં બેસે જ્યાં 
બેસવા માટે તે લાયક ન હોય. (આ વાત તે આઠ 
બાબતોમાં શામીલ છે.) - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૭૭) એવા દસ્તરખાન પર ન બેસો જ્યાં 
શરાબ પીવાતો હોય, કેમકે ઈન્સાનને એ વાતની 
ખબર નથી કે તેને કયારે પકડી લેવામાં આવશે. - 
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હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૭૯) કોઈ મોમીન માટે એ વાત જાએઝ નથી કે 
તે કોઈ એવી મજિલસમાં બેસે જ્યાં ખુદાની 
નાફરમાની થઈ રહી હોય અન ે તે તનેે રોકવાની 
શિક્ત ધરાવતો ન હોય. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (કાફી)   
(520) મજલસ અમાનતની સાથે છે 

(૨૩૮૧) ણ મજિલસો િસવાયની તમામ 
મજિલસો અમાનત સાથેની હોય છે  
૧. એવી મજિલસ જેમાં ખુન વહેવડાવવામાં આવે. 
૨. એવી મજિલસ કે જેમાં કુટુંબીજનો સાથે ઝુલ્મ 
કરવામાં આવે. 
૩. એવી મજિલસ કે જેમાં કોઈના માલને નાહક 
હલાલ સમજવામાં આવે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૮૨) મજિલસો અમાનત સાથેની હોય છે. 
અને તમારા પોતાના ભાઈના રહસ્યોને જાહેર કરવા 
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એ ખયાનત છે. તેથી એવા કામોથી બચતા રહો 
અને તમારા સગા અને કુટુંબીજનોની મજિલસો 
િવશે પણ બચતા રહો. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૮૩) મજિલસ અમાનત સાથેની હોય છે. કોઈ 
મોમીન માટે એ વાત જાએઝ નથી કે તે કોઈ 
મોમીન, અથવા મોમીનના ભાઈ માટે બૂરાઈને 
અ તા આપે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૮૪) જ્યારે બે માણસો એક બીજાની પાસે 
બેઠા હોય છે ત્યારે તે મજિલસ ખુદાની અમાનત 
હોય છે. તેથી તેમાંના કોઈ માટે એ વાત જાએઝ 
નથી કે ત ે પોતાના ભાઈના કોઈ એવા રહસ્યને 
જાહેર કરે, જે જાહેર થવાથી તેને અણગમો થાય. 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
સંપાદકની ન ધ : - 

િવભાગ નં. ૭૧ માં આ માણે છે : જે 
માણસ કોઈની સાથે બેસે અને તે પોતાની વાતનો 
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અમીન બનાવે તો પછી બીજા માણસ માટે એ વાત 
જાએઝ નથી કે તેની રજા વગર કોઈ વાત બીજા 
કોઈને જણાવે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(521) ઝ ની ‘મજલસ’મા ં હાજર  

આપો 

(૨૩૮૫) િઝ ની મજિલસ ઈખ્તેયાર કરો. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૮૬) ‘જન્નતના બગીચાઓમાં ચાલો-ફરો અને 
ખાવા-પીવો’ સહાબાએ કેરામે પછૂયું : યા 
રસૂલુલ્લાહ ! જન્નતના બગીચાઓ શું છે ? આપ ે
ફરમાવ્યું : િઝ ની મજિલસ. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૮૭) જો જમીનના રહેવાસીઓમાંથી કોઈ 
બેસીને િઝ ે ખુદા કરે છે તો તેની સાથે ફિરશ્તાઓ 
પણ બેસી જાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(૨૩૮૮) મજિલસો ણ કારની હોય છે. 
૧. ગાનીમ 
૨. સાિલમ 
૩. શાહીબ 
૧. ગામની એ મજિલસો છે જેમાં અલ્લાહ 
તઆલાનો િઝ  કરવામાં આવતો હોય. 
૨. સાલીમ એ મજિલસો છે જેમાં મૌન રહેવામાં 
આવતું હોય. 
૩. શાહીબ એ મજિલસો છે જે બાિતલના િઝ  
ઉપર આધાિરત હોય. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૮૯) મજિલસો ણ કારની હોય છે. 
૧. ગાનીમ 
૨. સાલીમ 
૩. શાહીબ 
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૧. ગાનીમ એ મજિલસો છે જેમાં િઝ  કરવામા ં
આવે. 
૨. સાલીમ એ મજિલસો છે જે ખામોશી ઉપર 
આધાિરત હોય અન ે
૩. શાહીબ એ મજિલસો છે, જે બાિતલ ઉપર 
આધાિરત હોય જેમાં વાતો પણ કરવામા ંઆવે અન ે
લોકોનો ઉલ્લેખ ખોટી રીતે કરવામાં આવે. -ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૩૯૦) મજિલસ તમારી આંખોથી જોઈને પસંદ 
કરો. જો તમે એવા લોકોને જુઓ કે જે ખુદાવંદે 
અઝઝ વ જલ્લનો િઝ  કરી ર ા હોય તો તેવા 
લોકોની પાસે બેસી જાવ, કેમકે એ રીતે જો તમ ે
આલીમ હશો તો તમારૂ ઈલ્મ તમને ફાયદો 
પહ ચાડશે અને તે લોકો પણ તમારા ઈલ્મમાં વૃિધ્ધ 
માટે કારણરૂપ બનશે. જો તમે જાહીલ હશો તો 
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તેઓ તમને ઈલ્મ અતા કરશે અને શકય છે કે ખુદા 
પોતાની રહેમતનો સાયો તે લોકો ઉપર નાખી દ ે
અને ત ે તમારા સાથીદાર બની જાય. (લુકમાન) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૯૧) (દઆુમાં છે) ખુદાવંદા ! અમને એવા 
લોકો બનાવ જે ખ્વાહીશોને છોડીને તારા િઝ માં 
મશગુલ બની ગયા હોય.......એટલ ેસુધી કે િઝ ની 
મજિલસોમાં િઝ  કરનારાઓની ચચાર્ થઈ ચુકી 
હોય. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૯૨) જ્યારે અમુક લોકો એવી મજિલસમાં 
ભેગા થાય જેમાં તેઓ ન તો ખુદાનો િઝ  કરે અન ે
ન તો અમારો િઝ  કરે તો તેવી મજિલસ કયામતના 
િદવસે તે લોકો માટે હસરતનું કારણ બનશે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૯૯૩) જ્યારે તમે જન્નતના બગીચાઓમાંથી 
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કોઈ બગીચાને જુઓ તો તેમાં ચાલવા ફરવાનું શરૂ 
કરી દયો. પૂછવામાં આવ્યું : યા રસૂલુલ્લાહ, 
જન્નતના બગીચા શું હોય છે ? આપે ફરમાવ્યું : 
મોમીનોની મજિલસ. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૯૪) જ્યારે કોઈ માણસ, કોઈ એવી 
મજિલસમાં બેસે જેમાં અમારા હુકમોને જીવંત 
કરવામાં આવતા હોય તો તેનું દીલ એ િદવસે નહ  
મરે જે િદવસે બાકી બધા લોકોના િદલ મરી જશે. - 
ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૯૫) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)એ ફઝીલને ફરમાવ્યું : શું તમ ે
બેસીને હદીસો બયાન કરો છો ? 

ફઝીલે ક ું : જી હા, હું આપના ઉપર કુરબાન 
થાઉં. 
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ઈમામે ફરમાવ્યું : મારી િ એ એવા કારની 
મજિલસ સૌથી િ ય મજિલસ હોય છે. તેથી એ 
ફઝીલ ! અમારા હુકમોને જીવંત કરો. ખુદા એ 
માણસ ઉપર રહેમ ફરમાવે જે અમારા હુકમોને 
જીવંત રાખે છે. એ ફઝીલ ! જે માણસ અમારો િઝ  
કરે અથવા અમારા િઝ  વખતે તેની આંખમાંથી 
માખીની પાંખ જેટલુ ં પણ આંસુ નીકળી આવ ેતો 
ખુદા તેના ગુનાહોને માફ કરી દે છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર)    
(522) મજલસ સમા ત થયા પછ  ઉભા 

થતી વખતે દુાનો ઝ  કરવો 

(૨૩૯૬) મજિલસનો ક્ફફારો એ છે કે આ દુઆ 
પઢે : 

સુબ્હાનક - અલ્લાહુમ્મ - બેહમ્દેક - 
લાએલાહ - ઈલ્લા અન્ત રબ્બ તુબ - અલય્ય વ 
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ઈગ્ફીરલી 
(અય અલ્લાહ ! તુ પાક છે. અમ ેતારી હમ્દ 

કરીએ છીએ. તારા િસવાય કોઈ માઅબુદ નથી. અય 
રબ ! તુ ં મારી તૌબા કબૂલ ફરમાવ. તારા િસવાય 
કોઈ માઅબુદ નથી, અય રબ !) - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૩૯૭) જે કોઈ માણસ એમ ઈચ્છતો હોય કે તે 
(ના સવાબ)નું પા  પરેુપુરૂ ભરાઈ જાય તો 
મજિલસમાંથી ઉભા થતી વખતે આ માણે કહે : 

સુબ્હાન - રબ્બે - રબ્બીલ - ઈઝઝત ે- અમ્મા 
- યસેફુન - વસલામુન અલલ - મુરસલીન - વલ 
હમ્દો - લીલ્લાહે - રબ્બીલ - આલમીન. 

(તમારો રબ જે રબ્બુલ ઈઝઝત છે, દરેક એવી 
બાબતોથી પાક છે જે (મુશિરક) લોકો કહે છે. અન ે
તમામ રસૂલો પર સલામતી થાય, અને તમામ 
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શંસા દુનીયાઓના પાલનહાર માટે છે.) - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે 
નુરૂસ્સકલૈન) 
(૨૩૯૮) જે માણસ એમ ઈચ્છતો હોય ક ેતે (ના 
સવાબ)નું પા  પુરેપુરૂ ભરાઈ જાય તો તેણે છેલ્લ ે
આ માણે કહેવંુ જોઈએ : 

સુબ્હાન - રબ્બેક - રબ્બીલ - ઈઝઝતે - 
અમ્મા - યસફેુન - વસલામુન અલલ - મુરસલીન - 
વલ હમ્દો - લીલ્લાહે - રબ્બીલ - આલમીન. 

કેમકે તમેાં તેન ેતમામ મુસલમાનો તરફથી એક 
નેકી મળે છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(તફસીરે નુરૂસ્સકલૈન) 
(૨૩૯૯) જ્યારે તમે પરસ્પર મળો ત્યારે સલામ 
અને મુસફેહા સાથે મુલાકાત કરો, અને જ્યારે એક 
બીજાથી જુદા પડો ત્યારે ઈસ્તગફાર સાથે જુદા 
થાવ. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે
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વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૦૦) જ્યારે હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) કોઈ 
બેઠક (ભલે તે ગમ્મે તટેલી ઓછા સમયની હોય) 
ઉભા થતા ત્યારે પચ્ચીસ વખત ખુદાવંદે તઆલા 
પાસે ઈસ્તેગફાર ફરમાવ્યા કરતા હતા. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 

 
િવભાગ - 11 

અલ મજલસહ. 

(523) હમનશીન (સાથીદાર) 

(૨૪૦૧) ખરૈ (ભલાઈ)ની સાથીદાર નેઅમત છે 
અને શર (બૂરાઈ)નો સાથીદાર અઝાબ છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૪૦૨) ખરાબ સાથીદારની સાથે તમામ 
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બૂરાઈઓનો સમુહ હોય છે - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(524) સાથીદારની સીફતો 

(૨૪૦૩) હવારીઓએ હઝરત ઈસા 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછયું : યા રૂહુલ્લાહ ! એવા 
સમયે કેવા લોકોની સાથે બેસીએ ? 

ફરમાવ્યું : જેમની મુલાકાત તમને ખુદાની 
યાદ અપાવે, જેમની સાથેની વાતચીત તમારા 
ઈલ્મમાં વધારો કરે અને જેમનું ઈલ્મ તમન ે
આખેરત તરફ ેરણા આપ.ે (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૦૪) સાલેહ લોકોની મજિલસ (‘કાફી’માં 
દશાર્વ્યા માણે સાલેહ લોકોની સાથ) ભલાઈ તરફ 
માગર્દશર્ન કરે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૦૫) હઝરત ઈમામ ઝૈનુલ આબેદીનની 
દુઆમાં છે :.....અથવા તો તે મને આલીમોની 
મજિલસોમાં ગેરહાજર જોયો, એ માટે ત મન ે
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છોડી દીધો. અથવા તો કદાચ તે મન ેગાફીર લોકો 
(ની હરોળ) માં જોયો, તેથી ત મને તારી રહેમતથી 
િનરાશ કરી દીધો. અથવા તો તે મને નકામા અને 
બેકાર લોકો સાથે મોહબ્બત કરતા જોઈ લીધો 
એટલે મન ે લોકોની વચ્ચે રહેવા દીધો. - ઈમામ 
ઝૈનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૪૦૬) હઝરત લુકમાન ેપોતાના પુ ને ફરમાવ્યું : 
અય મારા પ્યારા પુ , આલીમો સાથે ઉઠવા 
બેસવાનું રાખ અને તેઓની સામે તારા ધૂંટણ ટેકવી 
દે. કેમકે અલ્લાહ તઆલા િદલોને િહકમતના નુરથી 
એવી રીતે જીવંત કરે છે જેવી રીતે (મુદાર્) જમીનોન ે
મુશળધાર વરસાદથી જીવંત કરે છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૪૦૭) બુદર્બાર (ધૈયર્વાન) લોકોની સાથે બેઠક 
રાખો. એ રીતે તમારા ઈલ્મમાં વધારો થશે. (ગોરરૂલ 
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હકમ) 
(૨૪૦૮) આલીમોનો સાથ રાખો જેથી તમ ે
ભાગ્યશાળી થઈ જશો. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૦૯) આલીમોનો સાથ રાખો જેના કારણે 
તમારા ઈલ્મમાં વધારો થશે, તમારી સભ્યતાના 
શણગારમાં વધારો થશે અને તમારો નફસ પાકીઝા 
થશે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૧૦) આલીમોનો સાથ રાખો. કેમકે એ રીતે 
તમારી અકલ સંપૂણર્ થશે, તમારો નફસ શરીફ બનશે 
અને તમારી જહાલત દૂર થશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૧૧) નેક લોકોની સોબત ઈખ્તેયાર કરો, કેમક ે
જો તમે સારા કામ કરશો તો તે તમારી શંસા કરશે 
અને જો તમે ભૂલ કરશો તો તમને પોતાનાથી દૂર 
નહ  ભગાડે. (બલ્કે તમારી સુધારણા કરશે.) - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
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આલેહી વસલ્લમ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૪૧૨) િહકમતવાળા લોકોની સાથ અક્લોની 
હયાત અને નફ્સની તંદૂરસ્તી છે (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૧૩) ફકીરોની સાથે બેસવાનું રાખો, કેમકે એ 
રીતે તમારા શુ માં વધારો થશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૧૪) આલીમોને સવાલ કરો. 
િહકમતવાળાઓને સંબોધન કરો અને ફકીરોની સાથે 
બેસવાનું રાખો. - હઝરત રસૂલ ે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૧૫) જો તમે કોઈનો સાથ મેળવવા માંગતા 
હો તો એવા આલીમોનો સાથ ઈખ્તેયાર કરો જે 
તમને પાંચ બાબતો થકી પાંચ બાબતો તરફ 
બોલાવે. 
૧. શકથી યકીન તરફ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 161  HAJINAJI.com 

૨. િરયાથી ખુલુસ તરફ 
૩. રગબત....થી ખૌફ તરફ 
૪. અિભમાનથી ન તા તરફ 
૫. ખોટ ( ુટી)થી ખાલીસ િનયત તરફ - ઈમામ 
ઝૈનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૪૧૬) અય ઈબ્ને મસઉદ ! તમારા સાથીદાર નેક 
લોકો અને તમારા ભાઈઓ મુ કી અને પરહેઝગાર 
હોય કેમક ે અલ્લાહ તઆલા પોતાની િકતાબમાં 
ફરમાવે છે :........(વલી) દોસ્ત એ િદવસે (એક 
બીજાના) દુશ્મન હશે. િસવાય પરેઝગાર. (તે 
દોસ્તજ રહેશે.) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૧૭) અલાહ તઆલાએ હઝરત મૂસા 
(અલિય્હસ્સલામ) સાથે વાતચીત કરી તેમાં આ પણ 
ફરમાવ્યું : અય મૂસા ! તમારા કલામ એવા લોકો 
માટે પાકીઝા કરી દયો જેઓ ગુનાહોને છોડી ચુકયા 
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છે, તેવા લોકોનો સાથ અપનાવો, તમને તમારી ગેર 
હાજરી માટે તમારા ભાઈ બનાવો. તેમની િદલથી 
ક  કરો જેથી તેઓ પણ તમારી િદલથી ક  કરશે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૧૮) જનાબે લુકમાને પોતાના ફરઝંદન ે
ફરમાવ્યું : અય મારા પ્યારા પુ  ! જ્યારે તમે કોઈ 
કૌમની મહેફીલમાં પહ ચો ત્યારે તેઓ ઉપર સલામ 
કરો, પછી તે લોકોની સાથે એક બાજુ થઈને બેસી 
જાવ. જ્યાં સધુી તે લોકો કોઈ વાત ન કરે ત્યાં સુધી 
તમે પણ વાત ન કરો. જો તમે એમ જુઓ કે ત ે
લોકો ખુદાના િઝ  પર આધાિરત વાતચીત કરી ર ા 
છે તો તમે પણ તેમની સાથે શામીલ થઈ જાવ, 
અથવા ત્યાંથી મુખ ફેરવીને બીજા લોકો તરફ ચાલ્યા 
જાવ. (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૪૧૯) િમસ્કીનો જેવી કેફીયત બનાવો. અન ે
િમસ્કીનો સાથે દોસ્તી રાખો. તેઓ સાથે બેસવા 
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ઉઠવાનું રાખો અને તે લોકોની મદદ કરો 
માલદારોની સાથે રહેવાથી બચો. તઓેના હાલ 
ઉપર રહેમ કરો અને તમેના માલથી દૂર રહો. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૪૨૦) િહકમતવાળા લોકોનો સાથ ઈખ્તેયાર 
કરો. કેમક ે તનેાથી તમારી અકલ સંપણૂર્ બનશે. 
તમારા નફસને શરફ મળશે અને તમારાથી જેહાલત 
દૂર રહેશે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૨૧) તકવા અને િહકમત ધરાવનારા લોકો 
સાથે રહો, અને તેઓ સાથે (ઈલ્મી) વાતચીત ચાલુ 
રાખો. કેમકે જો તમે જહીલ હશો તો તે લોકો તમન ે
ઈલ્મ શીખવશે અને જો તમે આલીમ હશો તો 
તમારા ઈલ્મમાં વધારો કરશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(525) સાથીદારનો હક 

(૨૪૨૨) તમારા સાથીદારનો તમારા ઉપર એ હક 
છે કે તેના માટે નરમ લાગણી - સોફટ કોનર્ર - 
રાખો. તેમની સાથેની વાતચીતમાં ન્યાયથી કામ 
લ્યો, તેમની પરવાનગી વગર તમારી જગ્યા ઉપરથી 
ઉભા ન થાવ. જે તમારી પાસે આવીને બેસે ત ે
તમારી પરવાનગી વગર ઉભો થઈ શકે છે. તેની 
ભૂલોને ભૂલી જાવ. તેની ખુબીઓને યાદ રાખો. 
અને તેન ે નેકી િસવાય બીજી કોઈ વાત ન 
સંભળાવો.      
(526) એવા લોકો સાથે ન બેસો..... 

(૨૪૨૩) ણ કારના લોકો સાથે બેસવાથી િદલ 
મુદાર્ થઈ જાય છે. 
૧. ખબીસ અને હલ્કા કારના લોકો 
૨. અમીર લોકો અન ે
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૩. સ્ ીઓ (સાથે વાતચીત કરવી.) - હઝરત રસૂલે 
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૨૪) હવસ પરસ્તોનો સાથ ઈમાનને ભુલાવી 
દે છે અને શૈતાનને હાજર કરી દે છે. (શહ ઈબ્ને 
અબીલ હદીદ) 
(૨૪૨૫) જાહીલનો સાથ રાખનાર યોગ્ય માણસ 
ગણાતો નથી. જે માણસ જાહીલનો સાથ અપનાવે 
તેણે દરેક કારના ‘કહેતો હતો - ક ુ ં હતું’ વગેરે 
સાંભળવા માટે તૈયાર રહેવંુ જોઈએ. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૪૨૬) ખરાબ કારના લોકોની બેઠક બલાઓ 
અને મુસીબતોથી સુરિક્ષત હોતી નથી. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૨૭) હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ એવી વાતચીત 
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કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે જે ગૈરે-ખુદા તરફ 
બોલાવે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૨૮) બીદઅત કરનારા લોકોના સાથીદાર 
થવાથી બચો અને તમેની સાથે રહેવાથી પરહેઝ 
કરો, નહ તર તમે પણ લોકોની િ માં એ લોકો 
જેવા ગણાઈ જશો. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (કાફી) 
(૨૪૨૯) ‘મુદાર્ઓ’નો સાથ અપનાવવાથી બચો. 
પૂછવામાં આવ્યું : યા રસૂલુલ્લાહ, કેવા લોકો મુદાર્ 
છે ? ફરમાવ્યું : એવા ીમંત લોકો જેમણે તેમની 
સંપ ીએ અિભમાની બનાવી દીધા હોય. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (તબંીહુલ ખવાતીર) 
(૨૪૩૦) બાદશાહો અને દુિનયાના પુ ો 
(દુિનયાદાર લોકો)નો સાથ અપનાવવાથી બચો. 
કેમકે તેનાથી તમારો િદન તમારી પાસેથી ચાલ્યો 
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જશે અને નીફાક (દંભ) તમારો પીછો કરશે. નીફાક 
એવી ધીમી બીમારી છે જેનો કોઈ ઈલાજ નથી. 
બલ્કે તેનાથી િદલ સખ્ત બની જાય છે અને ખુશુઅ 
(િનમર્ળ મનોભાવના) નો નાશ કરે છે. ઈન્સાનોના 
રૂપવાળા મધ્યમ કક્ષાના લોકો સાથે રહો. કેમકે એવા 
લોકો પાસે ઝવેરાતની ખાણ હોય છે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (મસુ્તદરક) 
(૨૪૩૧) ખરાબ લોકોથી દૂર અને શરીફ લોકોની 
પાસે રહો. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૩૨) દુિનયાદાર લોકોનો સાથ અપનાવવાથી 
િદન દાગદાર બની જશે. અને યકીન કમઝોર થઈ 
જશે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
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િવભાગ - 12 

જમાઅત (સ હુ) 

(527) દુાનો હાથ જમાઅત (સપં - 

સ હુ - એકતા)ની સાથે છે 

(૨૪૩૩) ખદુાનો હાથ જમાઅત (ના માથા) ઉપર 
છે. અને શૈતાન એવા લોકો સાથે હોય છે જે 
જમાઅત (નો સાથ) છોડી દે છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)  
(૨૪૩૪) લોકો ! તમારી ઉપર જમાઅત (ની સાથે 
રહેવંુ) વાિજબ છે. િવખૂટા પડવાથી બચતા રહો. 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૩૫) અલ્લાહનો હાથ જમાઅત (સમુહના 
માથા) ઉપર હોય છે. તેથી તમારામાંથી કોઈ માણસ 
જ્યારે જમાઅતથી િવખૂટો થઈ જાય છે. ત્યારે 
શૈતાન તેને એવી રીતે ઝડપી લ ે છે જેવી રીતે 
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બકરીના ટોળામાંથી છુટી પડી ગયેલી બકરીને વરૂ 
ઝડપી લેતો હોય છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૩૬) જે માણસ જમાઅતમાંથી એક વેત 
જેટલો દૂર થયો તેણે પોતાની ગરદનમાંથી 
ઈસ્લામના આદેશને ઉતારીને ફેકી દીધો. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૨૪૩૭) અલ્લાહનો હાથ (તાકત) જમાઅતની 
સાથે છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૩૮) જમાઅત (એકતા) રહેમત છે. અન ે
િવખવાદ અઝાબ છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
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(528) જમાઅત ુ ંિવવરણ 

(૨૪૩૯) પહેલા ઈમામ મૌલા અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)ને ‘સુન્નત’ ‘બીદઅત’ ‘જમાઅત’ 
અને ‘તફરકહ’ (િવખવાદ) િવશે સવાલ કરવામાં 
આવ્યો. આપે ફરમાવ્યું : ખુદાની કસમ, સુન્નત 
હઝરત મોહમંદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ની રીત છે. બીદઅત એ જે સુન્નતથી 
અલગ હોય. ખુદાની કસમ, જમાઅત એહલે હકનુ ં
એક બીજાની સાથે એકતા પૂવર્ક એકઠા થવું છે. ભલ ે
તેની સંખ્યા ઓછામાં ઓછી હોય. અને તફરકહ 
બાિતલ લોકોનું એક બીજા સાથે મળીને રહેવંુ છે 
ભલે તેની સંખ્યા વધુમાં વધુ કેમ ન હોય. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ)  
(૨૪૪૦) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ને ઉમ્મતે મહંમદીયહની 
જમાઅત િવશે પૂછવામાં આવ્યું ક ે: તનેો અથર્ કેવા 
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લોકો છે. આપે ફરમાવ્યું : મારી ઉમ્મતની જમાઅત 
(સમુહ) અહલેે હક છે. ભલે તેની સંખ્યા ઓછામાં 
ઓછી હોય. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૪૪૧) રસૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)ને પૂછવામાં આવ્યુ ં : આપની 
ઉમ્મતની જમાત કયા લોકો છે ? ફરમાવ્યું : 
એહલેહક, ભલે તેની સંખ્યા દસ લોકોની હોય. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(529) માર  ઉ મતને મુરાહ  કયારય 

પણ એક નહ  કર  શક 

(૨૪૪૨) બેશક મારી ઉમ્મત ગુમરાહીમાં કયારેય 
પણ એકમત થઈ શકતી નથી. તેથી જ્યારે તમે 
(પરસ્પર) િવખવાદ જુઓ તો ત ેલોકો બહુમતીમાં 
હશે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(૨૪૪૩) હમંેશા એકતાનો સાથ આપો. કમેક ે
અલ્લાહનો હાથ એકતાની સાથે છે અને મારી 
ઉમ્મતને ખુદાવંદે આલમે િહદાયત િસવાય બીજી 
કોઈ વાત માટે એકઠી કરી નથી. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૪૪) ખદુાવંદે આલમ મારી ઉમ્મતે કયારેય પણ 
ગુમરાહીમાં એકઠી કરતો નથી. હંમશેા એકતા 
ધરાવનાર સમુહની પેરવી કરો. અલ્લાહનો હાથ 
હંમેશા જમાઅતની સાથે હોય છે. જે તેનાથી 
િવખુટો પડશે તે જહન્નમમાં જશે. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૨૪૪૫) મારી ઉમ્મતને ગુમરાહી કયારેય પણ 
એકમત કરી શકતી નથી. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૪૬) ખદુાવંદે આલમે મારી ઉમ્મતને ગુમરાહી 
ઉપર એક મત થવાથી બચાવી છે. - હઝરત રસૂલે 
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(૨૪૪૭) બશેક અલ્લાહ તઆલા મારી ઉમ્મતન ે
ગુમરાહી પર ભેગી કરી શકતો નથી અને અલ્લાહનો 
હાથ જમાઅતની સાથે છે જે તેને છોડી દેશે તે 
જહન્નમમાં જશે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 

 
િવભાગ - 13 

ુ મા 

(530) ુ માનો દવસ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને સાક્ષી આપનારની તથા જેની સાક્ષી 

આપવામાં આવે છે તેની કસમ... - સૂરએ બુરૂજ 
આ. ન.ં ૩  
હદીસ :- 
(૨૪૪૮) ઉપરની આયતની તફસીરમાં તફસીરે 
મજમઉલ બયાનમાં છે કે આ િવષયમાં જુદા જુદા 
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કથન જોવા મળ ે છે : આમાંનુ એક આ પણ છે ક ે
શાહીદ જુમ્માનો િદવસ છે અને મશહુદ અરફહ નો 
િદવસ છે.  

ઈબ્ને અબ્બાસ અને કતાદહ કહે છે કે : 
હઝરત ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ), 
હઝરત ઈમામ મોહંમદ સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
અને હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમ)થી આ જ િરવાયત કરવામાં 
આવી છે. (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૪૯) (ઉપરના હવાલા મુજબ) શાિહદ 
જુમ્માનો િદવસ છે અન ે મશહુદ અરફાનો િદવસ 
છે. - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૫૦) જુમ્માનો િદવસ સૈયદુલ અય્યામ (તમામ 
િદવસો કરતાં ે  િદવસ) છે અને ખુદાની નઝદીક 
ઝોહા અને ફી ના િદવસો પણ આવી જ અઝમત 
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ધરાવે છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૫૧) જુમ્માના િદવસે નેકીઓ અન ેબૂરાઈઓ 
બમણી થઈ જાય છે. -ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૫૨) જુમ્માના િદવસે સદકા (નો સવાબ) 
કેટલાય ગણો વધારે થઈ જાય છે. - ઈમામ સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(531) ુ માના દવસે ુ ુંબીજનોને 

તોહફા આપો 

(૨૪૫૩) જુમ્માના િદવસે તમારા ઘરવાળાઓ માટ ે
ફળનો તોહફો લઈ જાઓ, જેથી તેઓ જુમ્માના 
િદવસે ખુશ થયા કર.ે - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(532) ુ માના દવસ ુ ં ુ લ 

(૨૪૫૪) યા અલી ! લોકો માટે અઠવાડીયામાં 
(ઓછામાં ઓછંુ એક વખત) ગુસ્લ કરવું જરૂરી છે. 
તેથી દરેક જુમ્માના િદવસે ગુસ્લ કરો. ભલે પછી ત ે
માટે તમારે તમારા એક િદવસના ખોરાકના બદલે 
પાણી ખરીદવું પડ ે અને ભુખ્યા રહેવંુ પડ.ે 
ફરમાબરદારીમાં આ કામ કરતાં બીજંુ કોઈ કામ 
(મહત્વનું) નથી. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૫૫) અસ્બગ બીન નબાતહ કહે છે ક ે : 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) જ્યારે કોઈને ઠપકો 
આપતા ત્યારે ફરમાવતા : તું જુમ્માના િદવસે ગુસ્લ 
ન કરનારથી પણ વધારે લાચાર છે.....(સંપાદકની 
ન ધ :- જુમ્માના ગુસ્લની ફઝીલતમાં ઘણી બધી 
હદીસો જોવા મળ ેછે.) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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િવભાગ - 14 

માઅ (સમાગમ) 

(533) માઅ 

(૨૪૫૬) પહેલા ઈમામ હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)ને જીમાહ િવશે સવાલ કરવામાં 
આવ્યો. આપ ેફરમાવ્યું : હયા (નો પરદો) ઉઠી જાય 
છે, શમર્ગાહોનું મીલન થાય છે, જનુન (દીવાનગી) 
સાથે વધારે પડતી સામ્યતા ધરાવે છે, આનો 
અિતરેક વૃધ્ધાવસ્થા છે અન ેતેનાથી દૂર રહેવંુ શમર્ની 
વાત છે. તનેાથી મળતું પિરણામ હલાલના ફળ 
જેવા સંતાન છે. જો તે જીવતા રહે તો ફીતનામાં 
મુકી દ ે છે અને મરી જાય તો ગમગીન કરી મુક ે છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૫૭) જે પોતાનું અન ે બીજાનું અિસ્તત્વ 
જળવાઈ રહે તેમ ઈચ્છતો હોય તેણ ે ઓછુ સુવંુ, 
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સવારે વહેલા ઉઠી જવું અને સ્ ીઓ સાથે ઓછો 
મેળાપ રાખવો જોઈએ. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૫૮) જે વધારે િનકાહ કરે છે તેને (ચારે 
બાજુથી) રૂસવાઈઓ ઢાંકી દે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૫૯) કેટલાક સહાબીઓથી િરવાયત છે ક ે : 
અમે હઝરત ઈમામ સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ન ે
પૂછયું : સૌથી વધારે લઝઝત કઈ વસ્તુમાં છે ? 

રાવી કહે છે કે : અમે જુદી જુદી વસ્તુઓના 
નામ લીધા પરંતુ ઈમામે ફરમાવ્યું : સૌથી વધારે 
લઝઝત આપનારી બાબત સ્ ી (પત્ની) સાથે 
આિલગન છે. (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૨૪૬૦) માણસ માટે દુિનયા અને આખેરતમાં 
ઔરતો પાસેથી લઝઝત મેળવવાથી વધારે બીજી 
કોઈ લઝઝત નથી. બેિહશ્તના લોકો ખાવા પીવામાં 
પણ એટલી બધી મજા નહ  મેળવ ેજેટલી િનકાહથી 
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મળ ે છે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
 

િવભાગ - 15 

જમાલ (સ દય) 

(534) અ લાહ જમીલ છે અને જમાલને 

પસદં ફરમાવે છે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે આદમની ઔલાદ ! તમારી પડદાપોશી 

અને શણગાર માટે અમોએ તમારા પર પોશાક 
ઉતાય  છે; અને પરહેઝગારીનો પોશાક એ જ સૌથી 
ઉતમ છે. - સરૂએ અઅરાફ આ. ન.ં ૨૬ 

(હે રસુલ !) તું કહે ક ે અલ્લાહે (હલાલ 
ઠરાવેલા) શણગારને કે જે તેણે પોતાના બંદાઓ 
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માટે પૈદા કય  છે તે તથા રોજી માટેની પાક 
વસ્તુઓને કોણે હરામ કયાર્ છે ? તું કહે કે જે લોકો 
દુિનયાની િજદગીમાં ઈમાન લાવ્યા છે તેમના માટ ે
કયામતના િદવસે ખાસ કરીને આ વસ્તુઓ હશે; - 
સૂરએ અઅરાફ આ. ન.ં ૩૨ 
હદીસ :- 
(૨૪૬૧) દરેક માણસે પોતાને મળનાર દરેક 
મુસલમાન ભાઈ માટે એવી જ ઝીનત (શણગાર) 
કરવો જોઈએ જે રીતે કોઈ અજાણ્યા માણસ માટ ે
ઝીનત કરે છે. અને તેને એ વાત પસંદ હોય છે કે 
અજાણ્યા માણસો તેને સારી હાલતમાં જુએ. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૬૨) (સારા) કપડાં પહેરો અન ે ખુબસુરતી 
અપનાવો. કમેકે અલ્લાહ પણ હસીનોને દોસ્ત રાખે 
છે પરંતુ આ બધું હલાલ રસ્તે હોવું જોઈએ. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
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(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૨૪૬૩) અલ્લાહ જમીલ છે, જમાલને દોસ્ત 
રાખે છે. એ વાતને પસદં ફરમાવે છે કે તેની 
નેઅમતના િચન્હો તેના બંદાઓમાં જાહેર થાય. 
જ્યારે કે અલ્લાહ (ઈરાદા પૂવર્ક) બદસુરત બનનાર 
અને ફકીરી અને તંગદસ્તી જાહેર કરનારાઓને 
નાપસંદ ફરમાવે છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૨૪૬૪) અલ્લાહ જમીલ છે, જમાલને પસંદ કર ે
છે. ઉચ્ચ કક્ષાના અખ્લાક સાથે તેને મોહબ્બત છે 
અને હલકા (ખરાબ) અખ્લાકને નાપસંદ ફરમાવ ે
છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૬૫) અલ્લાહ તઆલા હુસ્નો તજમ્મુલન ે
પસંદ ફરમાવે છે અને બદસુરત અને ફકીરી અને 
તંગદસ્તીને જાહેર કરનારાઓને નાપસંદ કરે છે. 
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જ્યારે ખુદા પોતાના બંદા ઉપર કોઈ નઅેમત મોકલ ે
છે  તો એ વાતને પણ પસંદ ફરમાવે છે કે તેની 
(બંદા) ઉપર નેઅમત ના િચન્હો દેખાય. આપન ે
પૂછવામાં આવ્યું : તે કઈ રીતે ? 

ફરમાવ્યું : બદંા પોતાના કપડાંને સાફ રાખે, 
ખુશ્બુ લગાવે, પોતાના ઘરને ખુબસુરત રાખે, ઘરના 
સહેનમાં ઝાડુ ંમાર ેતેમજ સૂયાર્સ્તના સમય પહેલા 
દીવો સળગાવે તેનાથી તેની ફકીરી દૂર થાય છે અને 
રોઝીમાં વધારો થાય છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૬૬) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા જમાલ અન ે
તજમ્મુલને (સૌદયર્ અને શણગાર) પસંદ ફરમાવે છે. 
મોઢું ચઢાવનાર અને ફકીરી અને તંગદસ્તી જાહેર 
કરનારને નાપસંદ ફરમાવે છે. તેમજ મેલા ઘેલા 
માણસને પણ નાપસંદ ફરમાવે છે. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
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(૨૪૬૭) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ એક માણસન ે જોયો જે 
બહુજ પરેશાન, કપડાં મલેા અને હાલત ખરાબ 
હતી. ફરમાવ્યું : િદનમાં (દુિનયાથી) ફાયદો 
(ઉઠાવવો પણ) છે. - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૨૪૬૮) અલ્લાહ તઆલાને પોતાના બંદાની એ 
વાત ઘણી સારી લાગે છે ક ેજ્યારે તે પોતાના ભાઈ 
(ને મળવા માટે તેની) તરફ જાય ત્યારે સંપૂણર્ રીતે 
તૈયાર થઈને શણગાર કરીને જાય. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૬૯) તમારા પોશાકને સારો રાખો અને તમારી 
રહેઠાણની જગ્યાને શોભાયમાન રાખો. એટલ ેસુધી 
કે તમ ે એવા બની જશો જાણે ક ે લોકોમાં તમ ે જ 
સૌથી વધારે ઉચ્ચ કક્ષાના છો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૭૦) દરેક માણસે મૂંછના વાળ લપાવી 
નાખવા જોઈએ અને નાકની અંદરના વાળ પણ 
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કપાવી નાખવા જોઈએ. હંમેશા તમારી દેખભાળ 
કરતા રહો કારણકે આ એવી વાત છે જે સ દયર્માં 
વધારો કરે છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
(535) હસીન રુત (સ દયવાન ચહરો) 

(૨૪૭૧) જમીલ (સ દયર્વાન) સુરત બ ે
નેકીઓમાંની પહેલી નેકી છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૭૨) ચહેરાનું સ દયર્ ભલાઈ છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૪૭૩) પરુૂષ (એક લખાણ મુજબ મોમીન)ના 
ચહેરાનું સ દયર્ તેના ઉપર ખુદની સારી ભેટ છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૭૪) હુસ્નની આફત અિભમાન છે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૭૫) જે માણસ ગુનાહ કરે અન ે તેણ ે તેનુ ં
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સ દયર્ અિભમાની બનાવી દે તો તેણે જમીન તરફ 
જોવું જોઈએ ક ે તમેાં ક મા ં (સ દયર્વાન) 
ચહેરાઓવાળા સાથે શંુ કયુ છે અને કેવી રીતે તેમન ે
માટીમાં મળેવી દીધા છે ? (સાચા અથર્માં) સ દયર્ 
એ છે જે જહન્નમથી સુરિક્ષત રાખે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૪૭૬) મોમીન પુરૂષ માટે કુદરતી ે  ભેટ સુંદર 
અખલાક છે. તેના માટે સૌથી ખરાબ વસ્તુ એ સુંદર 
ચહેરો છે જેની સાથે ખરાબ િદલ હોય.  

(આ હદીસની સાથે એમ પણ છે કે શરાફત 
વગરનું સ દયર્ કોઈ ફાયદો આપતું નથી.) - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 

સાથે આ હદીસ પણ છે : શરાફત વગર 
સ દયર્ કામ આપતું નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૭૭) જે બંદાની સુરત હસીન હોય, તેમજ તે 
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તેને ઐબદાર પણ ન કર,ે ખુદની સામે ન તાભયાર્ 
કાય  કરે તો તે ખુદાનો ખાિલસ બંદો છે. રાવી કહે 
છે કે : ને પૂછયું : ઐબદાર કરવાનો અથર્ શંુ ? 

ફરમાવ્યું : તેનામાં કોઈ કારની બદકારી ન 
હોય. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(536) બુ રુત ચહરાવાળાઓ પાસે 

ભલાઈની ઈ છા કરો 

(૨૪૭૮) ખુબસુરત ચહેરાવાળાઓ પાસે ખૈર 
તલબ કરો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૭૯) ખબુસુરત ચહેરાવાળાઓ પાસે ભલાઈ 
ઈચ્છો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૮૦) ખુબસુરત ચહેરાવાળાઓને ભલાઈની 
િવનંતી કરો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૮૧) તમારી હાજતો અન ે જરૂરીયાતો એવા 
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લોકો પાસે પૂરી થવાની દરખ્વાસ્ત કરો જેમના 
ચહેરા ખુબસુરત છે. જો તે લોકો જરૂરીયાત પૂરી 
કરશે તો ખુલ્લા ચહેરા સાથેજ પૂરી કરશે અને જો 
તમારી માંગણીને રદ કરી દેશે તો તે પણ ખુલ્લા 
ચહેરા સાથેજ રદ કરશે કેમકે ઘણાં ખુબસુરત ચહેરા 
હાજત રજુ કરનારાઓ સામે બેડોળ થઈ જાય છે 
અને ઘણા બડેોળ ચહેરા એ વખતે હસીન બની જાય 
છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૮૨) ખબુસુરત ચહેરાવાળાઓ પાસે ભલાઈની 
ઈચ્છા કરો કેમકે તેમના કાય  પણ હસીન બનવાન ે
લાયક હોય છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(537) (માથાના) વાળ ુ ંજતન કરો. 

(૨૪૮૩) ખબુસુરત વાળ ખુદા તરફથી આપવામાં 
આવેલા પોશાકની હેિસયત ધરાવે છે તેથી તેનો 
એહતેરામ કરો. 
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(૨૪૮૪) જે (માથાના) વાળ રાખે તેના માટે 
જરૂરી છે કે તેની સારી રીતે સંભાળ લે. નહ તર તેને 
કપાવી નાખે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (વસાએલશુ્શીઆ) 
(538) જમાલે બાતીન ( ત રક સ દય) 

(૨૪૮૫) ઔરતોની અકલ તેના જમાલ 
(ખુબસુરતી)માં છે અને પુરૂષોનો જમાલ 
(ખુબસુરતી) તેમની અકલમાં છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૮૬) જમાલ બા  ચહેરો છે અને સુંદર અકલ 
આંતિરક જમાલ (સ દયર્) છે. - ઈમામ હસન 
અસ્કરી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૮૭) સ્ ીઓની ખુબસુરતી તેમના ચહેરામાં છે 
અને પુરૂષોની ખુબસુરતી તેમની વાતચીતમાં છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૪૮૮) ખુબસુરતી જીભમાં છે. (બેહારૂલ 
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અન્વાર) 
(૨૪૮૯) પુરૂષોની ખુબસુરતી તેમની જીભમાં છે. - 
હઝરતે રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૪૯૦) હઝરતે અબ્બાસ (અલિય્હસ્સલામ)એ 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ને પૂછયું : યા રસૂલુલ્લાહ મદર્નો જમાલ 
શંુ છે ? 

ફરમાવ્યું : સાચી વાત કહેવામાં......(બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૪૯૧) અકલની ખુબસુરતી જાહેરી અને આંતિરક 
બંને કારની ખુબસુરતી હોય છે. - હઝરત અલી 
(અ.) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૪૯૨) પુરૂષોનો જમાલ જીભની િવ તામાં છે. 
(૨૪૯૩) જમાલ હક વાત કહેવામાં છે જ્યારે 
કમાલ સચ્ચાઈ સાથેના સારા કાય માં છે. - હઝરત 
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રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)  
(૨૪૯૪) જાહેરી જમાલ હુસ્ન સરુત (રૂપાળો 
ચહેરો) છે અને આંતિરક જમાલ હુસ્ને સીરત 
(ઉમદા સીરત) છે. 
(૨૪૯૫) મદર્નો જમાલ તેનું હીલ્મ (સહનશીલતા) 
છે. 
(૨૪૯૬) મદર્નો જમાલ તેનો વકાર ( ભાવ) છે. 
(૨૪૯૭) મોમીનનો જમાલ તેની પરહઝેગારીમાં 
છે. 
(૨૪૯૮) બંદાનો જમાલ (અલ્લાહની) ઈતાઅતમાં 
છે. 
(૨૪૯૯) આઝાદનો જમાલ અપમાન અન ે
બદનામીથી બચવામાં છે. 
(૨૫૦૦) ીમંતનો જમાલ સંતોષમાં છે.  
(૨૫૦૧) અહેસાનનો જમાલ એહસાન કરીને 
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જાહેર ન કરવામાં છે. 
(૨૫૦૨) કુરઆનનો જમાલ સૂરએ બકરહ અન ે
સૂરએ આલે ઈમરાન છે. 
(૨૫૦૩) નેકીનું સ દયર્ તેને સંપૂણર્ કરવામાં છે. 
(૨૫૦૪) આલીમનું સ દયર્ તેના પોતાના ઈલ્મ 
ઉપર અમલ કરવામાં છે. 
(૨૫૦૫) ઈલ્મનું સ દયર્ તેના ચાર અને સારમા ં
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૫૦૬) અકલથી વધારે બીજી કોઈ ખુબસુરતી 
નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(નહજુસ્સઆદહ) 
(૨૫૦૭) તદૂંરસ્તીના રક્ષણથી વધારે બીજો કોઈ 
પોશાક ખુબસુરત નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(539) તજ લુ (સ દય) 

(૨૫૦૮) ખબુસુરત રહેવંુ જાહેરી અદબ છે. 
(૨૫૦૯) ખબુસુરત રહેવંુ મોમીનોના અખલાકમા ં
શામીલ છે. 
(૨૫૧૦) જ્યારે ફઝલ ધરાવનારા લોકો ઓછા થઈ 
જશે ત્યારે જાહેરી સ દયર્ ધરાવનારા લોકો હલાક 
થઈ જશે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
 

િવભાગ - 16 

જનાબત 

(540) જનાબત 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે ઈમાન લાવનારાઓ ! જ્યારે તમે નમાઝ 
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માટે તેયાર થઈ જાઓ ત્યારે તમારા મોઢાં ધોઈ 
નાખો અને તમારા હાથ કોણીઓ સુધી (ધુઓ), 
અને તમારા માથાનો તથા ઘૂંટી સુધી (બંને) પગનો 
મસો કરી લો; અને અગરજો તમે (નાપાકીની 
હાલતમાં) ના ા િવનાના હો તો ( થમ) નાહી લો; 
- સૂરએ માએદહ આ. ન.ં ૬ 
હદીસ :- 
(૨૫૧૧) મજુનીબ (જેના ઉપર ગુસ્લ ે જનાબત 
વાિજબ હોય તે)ના માટ ેજરૂરી છે કે તે કોઈ વસ્ત ુ
ખાવા અથવા પીવાનો ઈરાદો કરે તો (પહેલા) 
પોતાના હાથોને ધોઈ લે, કોગળા કરે અને પોતાના 
ચહેરાને પણ ધોઈ લે અને પછી ખાય પીવે. - 
ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૨૫૧૨) મસુલમાને જનાબતની હાલતમાં સુવંુ ન 
જોઈએ. જો તે સુવા ઈચ્છે તો પહેલા ગુસ્લ કરે. 
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જો પાણી ન મળે તો પાક માટીથી તયમ્મુમ કરે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 

 
િવભાગ - 17 

ુ દ 

(541) ુ દ (લ કર) 

(૨૫૧૩) મૌલા અમીરૂલ મોઅમનેીન અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)એ માિલકે અશ્તરને જ્યારે 
મી ના ગવનર્ર નીમ્યા ત્યારે તેઓને પ માં લખ્યું : 
લશ્કર ખુદાના હુકમથી રૈયતની સુરક્ષાનો િકલ્લો, 
ફરમાબરદારોની શોભા, દીન અન ેમઝહબની કુવ્વત 
અને શાંિતના રસ્તાઓ છે. રૈયતમાં શાંિત અન ે
િસ્થરતા (કાયદો અન ે વ્યવસ્થા) તમેના થકી 
જળવાઈ રહે છે. ફૌજનો આધાર એ ખીરાજ 
(ભૂિમકર - મહેસૂલ) હોય છે જે અલ્લાહે તેમના 
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માટે નકકી કરલે છે. જેના થકી તેઓ દુશ્મનો સાથે 
જેહાદ કરવામાં બળવાન બને છે, પોતાની હાલત 
સુધારે છે અને પોતાની જરૂરીયાતોને પૂરી કર ે
છે........ 

.......ફૌજનો સરદાર એવા માણસને 
બનાવવો જોઈએ જે પોતાના અલ્લાહનો, પોતાના 
રસૂલનો અને તમારા ઈમાનનો સૌથી વધારે ખૈર 
ખ્વાહ હોય, સૌથી વધારે પાક દામન હોય અન ે
બીરાદરીમાં અ સ્થાને હોય. તેન ે જલ્દી ગુસ્સો 
આવી જતો ન હોય, તે કોઈ ઉ  અન ે માફી રજુ 
થતાં સંતુ  થઈ જતો હોય, િનબર્ળ લોકો ઉપર રહેમ 
કરતો હોય અને શિક્તશાળી લોકોના ભાવમા ં
આવી જતો ન હોય. કોઈની બદગોઈ તેને ખુશ 
કરતી ન હોય અન ે નાહ મતી તેને બેસારી દેતી ન 
હોય. (બેહારૂલ અનવારમાં તોહફતુલ ઉકુલ 
િકતાબમાંથી ન ધવામાં આવ્યુ ં છે ક ે
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.......સહનશિક્તની િ એ સૌથી વધારે ે  અન ે
ઈલ્મ અને રાજકારણમાં સૌથી આગળ હોય......)    
સંપાદકની ન ધ :- આ િવષયમાં ઈમામ 
(અલિય્હસ્સલામ)નો સંપૂણર્ ખુત્બો વાંચવા િવનંતી 
છે. 
(૨૫૧૪) ......ફૌજી સરદારોમાં તમારી સામે એ 
(ફૌજી)નો દરજ્જો સૌથી વધારે સમજવામાં 
આવશે જે િસપાહીઓની મદદમાં સતત ભાગ લેતો 
હોય, પોતાના પૈસા તેના માટે વાપરતો હોય, જેના 
લીધે તેનું અને તેના બાળ બચ્ચાનું ભરણ પોષણ 
સારી રીતે થઈ શકતું હોય જેથી કરીને તમામ 
િચતાઓથી મુક્ત થઈને સંપૂણર્ કાયર્ક્ષમતા પૂવર્ક 
દુશ્મનો સાથે જેહાદ કરે. તેથી ફૌજી સરદારો સાથે 
તમારે મહેરબાની ભયુ વતર્ન રાખવું જોઈએ જેથી 
તેમના િદલ તમારી તરફ સહાનુભૂતી રાખશે.... 

.....તમેની ઉમ્મેદોમાં િવશાળતા અન ે
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આકષર્ણ રાખો, તેમને સારા શબ્દોથી ોત્સાહીત 
કરો અને તેમના પરા મોનો અવાર નવાર ઉલ્લેખ 
કરતાં રહો. કેમકે તેમના પરા મોના ઉલ્લેખથી 
બહાદુરો જોશમાં આવશે અન ે િહમ્મત ન 
રાખનારાઓની િહમ્મતમાં વધારો થશે. (શહ 
નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૨૫૧૫) જે પોતાનું લશ્કર છોડી દે છે ત ે
િવરોધીઓની મદદ કરે છે. 
(૨૫૧૬) કમાંડરનો િવરોધ કરવો તે લશ્કરની 
આફત છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(542) અ લાહ માટ આસમાનો અને 

જમીનમા ંલ કર છે. 

કરુઆન ેમજીદ :-  
અને આકાશો તથા જમીનના લશ્કર 
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અલ્લાહના જ છે; અને અલ્લાહ જ જ્ઞાની (અન)ે 
િહકમતવાળો છે. - સૂરએ ફત્હ આ. ન.ં ૪ 

અને આકાશો તથા પૃથ્વીના (સઘળા) લશ્કર 
અલ્લાહના જ છે. 

અને અલ્લાહ ઝબરદસ્ત (અને) િહકમતવાળો 
છે. - સૂરએ ફત્હ આ. ન.ં ૭ 

અને તારા પરવરિદગારનું લશ્કર તેના િસવાય 
કોઈ નથી જાણતું, અને આ (વાતો) કાંઈ જ નથી 
પણ મનુષ્ય મા  માટ ે નસીહત છે. - સૂરએ 
મુદસ્સીર આ. નં. ૩૧ 
(543) અમા ં જ લ કર ભાવીત છે. 

કરુઆન ેમજીદ :-  
અને અમારા બોલ (વચન) અમારા મોકલેલા 

બંદાઓ (રસૂલો) માટ ેપહલેેથી નીકળી ચૂકયા છે : ક ે
તેઓ સવને જરૂર મદદ પહ ચાડવામાં આવશે. માટ ે
(હે રસૂલ !) તું તેમના તરફથી ચોક્કસ સમય માટ ે
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મોઢું ફેરવી લ.ે - સૂરએ સાફફાત આ. ન.ં ૧૭૧ થી 
૧૭૩  

અને જેઓન ે અલ્લાહની મુલાકાતની ખા ી 
હતી; તેઓએ ક ું કે, ઘણાય નાના ટોળા મોટા 
ટોળા ઉપર અલ્લાહના હુકમથી િવજય મળેવી ગયા 
છે; અને અલ્લાહ ધીરજ ધરનારાઓની સાથે છે. - 
સૂરએ બકરહ આ. ન.ં ૨૪૯ થી ૨૫૧ 
(544)  લ કર દખા ુ ંનથી 

કરુઆન ેમજીદ :- 
પછી અલ્લાહે પોતાનું સાંત્વન પોતાના રસૂલ 

તથા મોમીનો પર ઉતાયુર્ અને એવા લશ્કર ઉતાયાર્ કે 
જેમને તમે દખેી શકતા ન હતા. - સૂરએ તૌબા આ. 
નં. ૨૬  

ખચીત જ અલ્લાહે તો તેની મદદ એવા 
સમયે કરી હતી... - સૂરએ તૌબા આ. નં. ૪૦ 

... અલ્લાહની જે નેઅમત તમારા ઉપર 
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(જંગે ખંદકમાં) હતી તેનું સ્મરણ કરો; જ્યારે તમારા 
પર નાિસ્તકોના લશ્કરના લશ્કર ચઢી આવ્યા હતા 
ત્યારે અમોએ તેમના પર (તોફાની) વાયુ મોકલ્યો 
હતો, અને એવા લશ્કર ક ેજેને તમ ેદેખતા ન હતા. 
- સૂરએ અહઝાબ આ. ન.ં ૯ 

 
િવભાગ - 18 

જ ત 

(545) જ ત 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને તમારા પરવરિદગારની ક્ષમા તરફ દોડયા 

જાઓ અને ત ેજન્નત તરફ પણ કે જેની પહોળાઈ 
સઘળા આકાશો અને સઘળી જમીનની બરાબર છે, 
(અને) જે તે પરહેઝગારો માટે તેયાર કરવામાં આવી 
છે. - સૂરએ આલે ઈમરાન આ. નં. ૧૩૨ 
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અને તમારા પરવરિદગારની ક્ષમા તરફ તથા તે 
જન્નત તરફ દોડો કે જે જન્નતની પહોળાઈ 
આકાશ તથા જમીન (બંનેની) પહોળાઈની બરાબર 
છે. - સૂરએ હદીદ આ. નં. ૨૧ 
હદીસ :- 
(૨૫૧૭) યાદ રાખો ! મ જન્નત જેવી બીજી કોઈ 
વસ્તુને જોઈ નથી, જેની ઈચ્છા ધરાવનારાઓ સૂઈ 
ર ા હોય, અને ન તો દોઝખ જેવી કોઈ વસ્તુન ે
જોઈ છે જેનાથી ભાગનારાઓ સૂઈ ર ા હોય. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૧૮) જો તમે (જન્નતમાં જવાની) ઈચ્છા 
રાખતા જ હો તો હમંેશા એ જન્નતની ચાહના કરો 
જેથી િવશાળતા આસમાનો અન ે જમીનોની 
િવશાળતા જેટલી છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૫૧૯) અય જન્નતની ઈચ્છા ધરાવનાર ! તારી 
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ઉંધ કેટલી લાંબી છે, તારી સવારી કેટલી થાકી 
ગયેલી છે અને તારી િહમ્મત કેટલી ઓછી થઈ 
ગયેલી જણાય છે ! ! ! ખદુાજ તારી ભલાઈ કરે. તું 
તાિલબ છો કે મતલુબ ? (ચાહનાર છે કે ચાહેલો ?) 

અને એ જહન્નમથી ભાગનારા ! તારી 
સવારી કેટલી ઝડપથી ચાલી રહી છે. તું એવા એવા 
કામ કરી ર ો છે ક ેજે તન ેજહન્નમમાં નાખી દેશે. 
-ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૫૨૦) જે જન્નતમાં જવાનો મુશ્તાક (શોખ 
ધરાવનારો) હોય તેણે નેક કામ કરવામાં ઉતાવળ 
કરવી જોઈએ. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૨૫૨૧) તમારે જાણવું જોઈએ કે જે માણસ 
જન્નતનો મુશ્તાક હોય છે તે નેકીઓ માટે ઉતાવળ 
કરતો હોય છે. અન ેજે જહન્નમથી ડરતો હોય છે 
તે પોતાના રબની બારગાહમાં પોતાના ગુનાહોની 
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તૌબા માટે ઉતાવળ કરતો હોય છે અને હરામ 
વસ્તુઓથી મુખ ફેરવી લેતો હોય છે. - ઈમામ 
ઝૈનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૫૨૨) જન્નત સૌથી ઉ મ હેતુ છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૫૨૩) જન્નત સફળ થનારાઓની સંપિ  છે. 
(૨૫૨૪) જન્નત દારૂલ અમાન (શાંિતનું ઘર) છે. 
(૨૫૨૫) જન્નત ઈતાઅત કરનારાઓનો બદલો 
છે. 
(૨૫૨૬) જન્નત (નેકીઓ તરફ) આગળ 
વધનારાઓનો આશય અને હેતુ છે. જ્યારે ક ે
જહન્નમ ભુલો કરનારાઓનો મકસુદ અને મતલુબ 
છે. 
(૨૫૨૭) દુિનયા ખરાબ લોકોનું ઘર છે જ્યાર ે
જન્નત મુ કી લોકોનું સ્થાન છે. (ગોરરૂલ હકમ) 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 204  HAJINAJI.com 

(૨૫૨૮) એવી ભલાઈ, ભલાઈ નથી ક ે જેનો 
બદલો જહન્નમ હોય અને એવી બૂરાઈ, બૂરાઈ 
નથી જેના પછી બેિહશ્ત મળ,ે જન્નત િસવાયની 
તમામ નઅેમત હલકી છે અને જહન્નમ િસવાયની 
દરેક મુસીબત રક્ષણ અને સલામતી છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(546)  (બાબત) કોઈ માણસની 

ક પનામા ંપણ નથી આવી 

કરુઆન ેમજીદ :- 
જેથી કોઈ વ્યિક્ત આ વાત નથી જાણતી કે 

તેમની આંખોની ટાઢક માટેની કઈ કઈ વસ્તુઓ 
તેમના માટે સંતાડી રાખવામાં આવી છે. - સૂરએ 
સજદહ આ. નં. ૧૭ 
હદીસ :- 
(૨૫૨૯) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે : મ મારા 
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નેક બંદાઓ માટે એ બધું તૈયાર રાખ્યું છે જે ન તો 
કોઈ આંખે જોયું છે ન કોઈ કાને સાંભળ્યું છે. અન ે
ન તો કોઈ માનવના િદલમાં તેની (કલ્પના) પસાર 
થઈ છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)  
(547) તમારા વની કમત ફકત જ ત 

જ છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
િન:સંશય ! અલ્લાહે મોમીનો (પાસે)થી 

તેમના ાણ તથા માલ એ વાતના બદલામાં ખરીદી 
લીધા છે કે તેમને જન્નત મળ;ે - સૂરએ તૌબા આ. 
નં. ૧૧૧ 
હદીસ :- 
(૨૫૩૦) સાચી વાત તો એ છે ક ેતમારા જીવોની 
કમત ફક્ત જન્નત છે તેથી તમે તમારા જીવોને 
જન્નત િસવાય બીજી કોઈ વસ્તુના બદલામાં વેચો 
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નહ  (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૩૧) જે માણસ પોતાના જીવને જન્નત 
િસવાય બીજી કોઈ વસ્તુના બદલામાં વેચશે તેના 
માટે મુિશ્કલો સખત થઈ જશે. 
(૨૫૩૨) જે માણસ પોતાની જાતને જન્નતની 
નેઅમતો િસવાય બીજી કોઈ વસ્તુના બદલામાં 
વેચશે તો તે પોતાના ઉપર જુલ્મ કરશે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(548) જ તની કમત 

(૨૫૩૩) ‘લાએલાહા ઈલ્લલ્લાહ’ કહેવંુ એજ 
જન્નતની કમત છે. - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૫૩૪) જેને ખુદા તે(ની તોહીદ)ના િસ્વકારથી 
નવાજે તેનો બદલો જન્નત િસવાય બીજો કોઈ 
નથી. 
(૨૫૩૫) ખદુાવંદે આલમ ે ફરમાવ્યુ ં છે : જેન ે હુ ં
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તોહીદના િસ્વકારની નેઅમતથી નવાજંુ તેનો બદલો 
જન્નત િસવાય બીજો કોઈ નથી. 
(૨૫૩૬) અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું : 
‘લાએલાહા ઈલ્લલ્લાહ’ મારો િકલ્લો છે. જે કોઈ 
મારા િકલ્લામાં દાખલ થઈ જશે તે અઝાબથી બચી 
જશે. 
(૨૫૩૭) જે માણસ આ અકીદા અન ે ઈલ્મ પર 
મરશે કે ખુદા હક છે, તો તે બેિહશ્તમાં જશે. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (અ વહીદ) 
(૨૫૩૮) જન્નતની કમત અમલ ેસાલેહ છે. 
(૨૫૩૯) જન્નતની કમત દુિનયાથી મુખ ફેરવી 
લેવંુ તે છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ)  
(549) જ તમા ંદાખલ થવાની શરતો 

(૨૫૪૦) જે માણસ ખુલુસ સાથે ‘લાએલાહા 
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ઈલ્લલ્લાહ’ કહે ત ે જન્નતમાં જશે. ઈખ્લાસ એ 
હોય છે કે ‘લાએલાહા ઈલ્લલ્લાહ’ તેને અલ્લાહ ે
હરામ કરેલી વસ્તુઓથી દૂર રાખે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૫૪૧) હઝરત ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ) 
‘હદીસે સીલસીલતુલ ઝહબ’માં પોતાના આબાએ 
તાહેરીન અલયહેમુસ્સલામથી િરવાયત ફરમાવે છે : 

મ રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)થી સાંભળ્યુ,ં તેઓએ ફરમાવ્યું : 
મ િજ ઈલ પાસેથી સાંભળ્યુ,ં તેઓએ ક ુ ં : ક ે
અલ્લાહ ફરમાવે છે ‘લાએલાહા ઈલ્લલ્લાહ’ મારો 
િકલ્લો છે. તેથી જે માણસ મારા િકલ્લામાં દાખલ 
થઈ જશે તે અઝાબથી બચી જશે. 

રાવી કહે છે કે જ્યારે (ઈમામ રઝા 
અલિય્હસ્સલામની) સવારી થોડે આગળ ચાલી 
ત્યારે તેઓએ અમોને સંબોધીને ફરમાવ્યું : આ કહેવંુ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 209  HAJINAJI.com 

કેટલીક શરતો ઉપર આધાિરત છે અને ત ેશરતોમાંથી 
હું પણ એક છંુ. 
(૨૫૪૨) એ વાતમાં શંકા નથી કે ‘લાએલાહા 
ઈલ્લલ્લાહ’ અઝીમ કલમેા છે. જેની ઈઝઝત 
અલ્લાહની િ માં ઘણી વધારે છે. જે તેને ખાલીસ 
િદલથી કહી દે તો તે જન્નતનો હકદાર બની જાય 
છે. અન ેજે ખોટા શબ્દમાં કહ ેતો તેનો માલ અન ે
ખુન (જાન) તો બચી જશે પરંતુ તેનું ઠેકાણંુ 
જહન્નમ છે. -હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (અ વહીદ) 
(૨૫૪૩) એક માણસ હઝરત ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં આવ્યો 
અને હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમ)ની આ હદીસ િવશે સવાલ કય  કે 
જે માણસ ‘લાએલાહા ઈલ્લલ્લાહ’ કહેશે તે 
જન્નતમાં જશે. 
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ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)એ 
ફરમાવ્યું : ‘સાચું છે’ આ સાંભળીને તે પાછો ચાલ્યો 
ગયો. જ્યારે તે બહાર નીકળી ગયો ત્યારે ઈમામે તેન ે
પાછો બોલાવ્યો અને ફરમાવ્યું : અય ફલાણા ! 
‘લાએલાહા ઈલ્લલ્લાહ’ની કેટલીક શરતો છે અન ેત ે
શરતોમાંથી હું પણ એક શરત છંુ. (બેહારૂલ 
અન્વાર)   
(550) જ તમા ંદાખલ થવાના કારણો 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જે કોઈ કાંઈ નેકી કરશે એવી િસ્થિતમાં 

કે મોમીન પણ હોય, પછી ભલેને તે પુરૂષ હોય ક ે
સ્ ી - તેઓ જ તો જન્નતમાં દાખલ થશે, - સૂરએ 
નીસા આ. નં. ૧૨૪  

િન:સંશય ! અલ્લાહે મોમીનો (પાસે)થી 
તેમના ાણ તથા માલ એ વાતના બદલામાં ખરીદી 
લીધા છે કે તેમને જન્નત મળ;ે - સૂરએ તૌબા આ. 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 211  HAJINAJI.com 

નં. ૧૧૧   
અને જન્નત એ જ છે ક ેજેમના વારસ અમ ે

અમારા બંદાઓમાંથી તેમને કરી દઈએ છીએ ક ે
જેઓ પરહેઝગાર હોય છે. - સૂરએ મિરયમ આ. નં. 
૬૩ 
હદીસ :- 
(૨૫૪૪) જન્નતમાં દાખલ થવું સસ્તું અન ે
જહન્નમમાં દાખલ થવું મ ઘુ છે. -હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૫૪૫) મારી ઉમ્મતના મોટા ભાગના લોકો જે 
બાબતો થકી જન્નતમાં જશે તે ખુદાના તકવા અને 
સંુદર અખ્લાક છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)   
(૨૫૪૬) એક માણસ ે રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં અજર્ 
કરી કે : યા રસૂલુલ્લાહ ! મને એવો નેક અમલ કહો 
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કે બેિહશ્તના અને તેના વચ્ચે કોઈ અંતર ન હોય. 
આપે ફરમાવ્યું : કયારે પણ ગુસ્સો ન કરો અને ન 
કોઈ વસ્તુ માગંો, અને લોકો માટે એજ પસંદ કરો 
જે તમે તમારા માટે પસંદ કરતા હો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૫૪૭) ણ વસ્તુ એવી છે કે જેને સાથે લઈને 
માણસ અલ્લાહ તઆલાની હઝુરમાં પહ ચી જાય 
તો તે જન્નતમાં જે દરવાજાથી ઈચ્છે ત ે
દરવાજામાંથી દાખલ થઈ જશે. 
૧. સારા અખ્લાક 
૨. જાહેરી અને આંતિરક બાબતોમાં ખુદાનો ખૌફ 
૩. પોતાના મોઢેથી પોતાના વખાણ કરવામાં 
પરહેઝ કરવું, ભલે પછી તે સાચા વખાણ કેમ ન 
હોય. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે
વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૪૮) દસ બાબતો એવી છે કે જો કોઈ માણસ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 213  HAJINAJI.com 

તેને સાથે લઈને અલ્લાહની હઝુરમાં પહ ચી જાય 
તો બેિહશ્તમાં જશે. 
૧. ‘લાએલાહા ઈલ્લલ્લાહ’ની ગવાહી 
૨. મોહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહની ગવાહી 
૩. જે કાંઈ હઝરત મોહંમદે મસુ્તફા અલ્લાહ 
તરફથી લાવ્યા છે તેનો િસ્વકાર 
૪. પાબંદી સાથે નમાઝની અદાયગી 
૫. ઝકાતની અદાયગી 
૬. માહે રમઝાનના રોઝા 
૭. બૈતુલ્લાહની હજ  
૮. ઔલીયાએ ખુદા સાથે તવલ્લા 
૯. ખુદાના દશુ્મનો સાથે તબરાર્ 
૧૦. દરેક કૈફી પીણાથી દૂર રહેવંુ - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (મુસ્તદરક) 
(૨૫૪૯) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) િવશે છે કે આપે જનાબે 
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અબૂઝરને ફરમાવ્યું : શુ ં તમે જન્નતમાં જવાનું 
પસંદ કરો છો ? 

તેઓએ ક ું : જરૂર ! મારા િપતા આપના પર 
કુરબાન થાય. 

આપે ફરમાવ્યું : તો પછી તમારી ઉમ્મીદોને 
તબાહ કરી નાખો, મૌતને તમારી નજર સમક્ષ 
રાખો અને ખુદાથી એટલી હયા રાખો જેટલી હયા 
રાખવાનો હક છે.... 
(૨૫૫૦) એક અઅરાબીએ રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) કોઈ 
જંગમાં જતા હતા ત્યારે તેમની સવારીની લગામ 
પકડી લીધી અને ક ુ ં : યા રસૂલુલ્લાહ ! મન ેકોઈ 
એવો અમલ દેખાડો જેનાથી હું જન્નતમાં પહ ચી 
જાઉં. આપ ેફરમાવ્યું : જે રીતે તમ ેએમ ઈચ્છો છો 
કે લોકો તમારી સાથે ભલાઈનો વ્યવહાર રાખે તેવી 
રીતે તમે પણ લોકો સાથે ભલાઈનો વ્યવહાર કરો. 
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જે રીતે તમ ેજે વાત પસંદ નથી કરતાં ક ેએવુ ંવતર્ન 
લોકો તમારી સાથે કરે, તો તમે પણ લોકો સાથે એવુ ં
વતર્ન ન કરો. અન ેમારી સવારીનો રસ્તો છોડી દો. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૫૧) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) િવશે છે કે આપ ેયિઝદ બીન 
ઉસૈદને ફરમાવ્યું : અય ઉસૈદ ! શું તમે બેિહશ્ત (માં 
જવાનું) પસંદ કરો છો ? 

તેણે ક ું : જી હા. 
આપે ફરમાવ્યું : જે વાત તમે તમારા માટે 

પસંદ કરો છો તેજ તમારા (મુસલમાન) ભાઈ માટ ે
પણ પસંદ કરો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૫૫૨) જે માણસમાં ચાર િસફતો જોવા મળે 
તેને માટે ખુદા જન્નતમાં ઘર બનાવશે. 
૧. યતીમને આશરો આપવો 
૨. િનબર્ળ લોકો ઉપર રહેમ કરવો 
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૩. પોતાના માં-બાપ સાથે મહેરબાનીભયુ વતર્ન 
કરવું અને  
૪. ગુલામ અને તાબાના લોકો સાથે નરમીભયુ 
વતર્ન કરવુ.ં - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૨૫૫૩) ચાર વસ્તુઓ એવી છે, જેમાંથી કોઈ એક 
જે માણસ બજાવી લાવશે તે બેિહશ્તમાં જશે. 
૧. તરસ્યાને પાણી પીવરાવવું 
૨. ભુખ્યાને ખવરાવવું 
૩. િનવર્સ્ ને કપડાં પહેરાવવાં (અથવા) 
૪. કૈદીને મુક્ત કરાવવો (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૫૪) ણ બાબતો એવી છે જેમાંથી કોઈ 
માણસ એકન ેપણ બજાવી લાવે તો ખુદાવંદે આલમ 
તેના માટે જન્નત વાિજબ કરી દે છે : 
૧. તંગદસ્તીમાં ખચર્ કરવો 
૨. (લોકો સાથે) હંમેશા િસ્મત ભયાર્ ચહેરા સાથે 
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મળવુ ં
૩. પોતાની જાતની સરખામણીમાં બીજાઓ સાથે 
ઈન્સાફ કરવો.- ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (કાફી) 
(૨૫૫૫) અલ્લાહ તઆલા સાચી નીયત અન ેનેક 
સીરતના કારણે, પોતાના બંદાઓ પૈકી જેને ઈચ્છે 
તેને જન્નતમાં મોકલશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૫૫૬) એક અઅરાબી રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં હાજર 
થયો અને કહેવા લાગ્યો, યા રસૂલુલ્લાહ ! મને એવો 
અમલ બતાવો જેનાથી હું જન્નતમાં પહ ચી જાઉં. 

આપે ફરમાવ્યું : મ ખુત્બો પુરો કરી લીધા 
પછી ન રજુ કય  હોત (તો સારૂ થાત) 
ઈન્સાનની જાનને મુક્ત કરાવો અને ગુલામન ે
છોડાવો. 
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તેણે પૂછયું : શું આ બંને વાતો એકજ નથી ? 
આપે ફરમાવ્યું : ના ! જાનને આઝાદ કરવાનો 

અથર્ એ છે કે તમે એકલા કોઈને આઝાદ કરાવો. 
ગુલામને છોડાવવાનો અથર્ એ છે ક ે બીજાઓની 
સાથે મળીને તેની કમત અદા કરો અને ઝાિલમ 
સગાવ્હાલાઓને (તેના) ઝુલ્મથી રોકો. જો આ 
શકય ન હોય તો પછી ભખુ્યાને ખાણંુ ખવરાવો, 
તરસ્યાને પાણી પીવરાવો, અ  િબલ માઅરૂફ કરો, 
નહ  અનીલ મુન્કર કરો. જો આ પણ ન કરી શકતા 
હો તો પછી તમારી જીભને ખૈર (નેકી અને ભલાઈ) 
િસવાય હંમેશા રોકી રાખો. (તફસીરે નુરૂસ્સકલૈન) 
(૨૫૫૭) એક અઅરાબી રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની પાસે આવીને 
કહેવા લાગ્યો : મન ેએવા અમલનુ ંમાગર્દશર્ન આપો 
જેના કારણે હું બેિહશ્તમાં જઈ શકું. 

આપે ફરમાવ્યું : ભુખ્યાન ે ખાણંુ ખવરાવો, 
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તરસ્યાને પાણી પીવરાવો, અ  િબલ માઅરૂફ કરો 
અને નહી અનીલ મુન્કર કરો. જો એમ ન કરી 
શકતા હોતો તમારી જીભને ખૈર િસવાયની બાકીની 
બાબતોથી રોકી રાખો આમ કરવાથી તમે શૈતાન 
ઉપર ભુત્વ મેળવી શકશો. 
(૨૫૫૮) ફરમાવ્યું : શું તમારામાંના દરેક જન્નતમાં 
જવાનું પસંદ કરે છે? 

બધા લોકોએ અઝર્ કરી જી હા. યા 
રસૂલુલ્લાહ ! આપે ફરમાવ્યું : તો પછી તમારી 
આરઝુઓને ઓછી કરો, તમારી મૌતને તમારી 
નજર સમક્ષ રાખો અને ખુદાથી હયા કરવાનો જે 
હક છે ત ે રીતે તેની હયા કરો. - રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૫૫૯) એક માણસે રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની પાસે આવીને અઝર્ 
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કરી : એવો કયો અમલ છે કે જેના કરવાથી હું 
બેિહશ્તમાં જાઉં ? ફરમાવ્યું : એક નવી મશ્ક (પાણી 
ભરવાની ચામડાની થેલી) ખરીદી લ્યો અને તેનાથી 
લોકોને એટલુ ંપાણી પીવરાવો કે (જજર્િરત થઈને) 
ફાટી જાય. તે મશ્ક ફાટશે નહ  ત્યાં તમે જન્નતમાં 
પહ ચી ચુકયા હશો. 

(ગુજરાતી અનુવાદકની ન ધ :- એ 
જમાનામાં પાણી પીવરાવવા માટે તથા પાણીના 
વહન માટે મશ્કનો ઉપયોગ થતો. તેથી ‘મશ્ક’ 
શબ્દનો ઉપયોગ થતો. વતર્માન સમયમાં પાણી 
પીવરાવવા માટે ઉપયોગમાં આવતા કોઈપણ 
જાતના સાધનનો અથર્ થઈ શકે છે માટે મશ્કથી જ 
પાણી પીવરાવવું જરૂરી નથી.) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૨૫૬૦) જે માણસમાં છ િસફતો જોવા મળતી 
હોય તે જન્નતમાં જશે અને જહન્નમ તરફ 
ભાગવાથી બચી શકશે. 
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૧. ખુદાને ઓળખે અને તેની ઈતાઅત કરે  
૨. શૈતાનને ઓળખે અને તેની નાફરમાની કરે 
૩. હકન ેઓળખે અન ેતેની પૈરવી કરે 
૪. બાિતલને ઓળખે અને તેનાથી બચે 
૫. દુિનયાને ઓળખે અને તેને છોડી દે તેમજ  
૬. આખેરતન ેઓળખે અન ેતેને તલબ કરે - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૫૬૧) એક માણસે હઝરતે ઈસા 
(અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં અઝર્ કરી : અય 
ખૈરના મોઅલ્લીમ ! આપ મને કોઈ એવો અમલ 
બતાવો જેનાથી હું જન્નત મેળવુ.ં હઝરત ઈસા 
(અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : ખુદાથી જાહેરી રીતે 
અને આંતિરક રીતે ડરતા રહો અને તમારા માં-બાપ 
સાથે નેક વ્યવહાર કરતા રહો. (તંબીહુલ ખવાતીર)    
(૨૫૬૨) જે માણસનો અંત જેહાદ ફી 
સબીિલલ્લાની સાથે થાય ભલે પછી જેહાદ એકદમ 
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ટુંકા સમય માટે કેમ ન હોય, તે જન્નતમાં જશે. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (મુસ્તદરક)  
(૨૫૬૩) જન્નતમાં જવાની સફળતા ફક્ત એનેજ 
મળશે જેની િસરત નેક અને નીયત ખાલીસ હશે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૫૬૪) જન્નતમાં ફક્ત એ જ જશે જે 
મુસલમાન હશે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(551) જ ત ુ કલીઓમા ંઘેરાએલી છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
શંુ તમોએ એમ ધારી લીધું છે કે તમ ે

જન્નતમાં ચાલ્યા જશો, જ્યારે અત્યાર સુધી 
તમારા પર એવું વીત્યું નથી જેવંુ કે તમારા પુવર્જો 
પર વીતી ગયું છે ? (અથાર્ત) તેમના ઉપર એવી 
સખ્તાઈ તથા દુ:ખ આવી પડયા ક ેતેઓ ુજી ગયા 
હતા... - સૂરએ બકરહ આ. ન.ં ૨૧૪ 
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અને જે પોતાના પરવરિદગારની હજૂરમાં 
ઉભા થવાથી ડય  હશે તથા નફસને મનોકામનાથી 
અટકાવતો ર ો હશે : 

તો િન:સંશય જન્નત એ જ તેનુ ંઠેકાણંુ હશે. 
- સૂરએ નાઝેઆત આ. નં. ૪૦,૪૧  
હદીસ :- 
(૨૫૬૫) જે માણસ ખુદા પાસે બેિહશ્તમાં 
જવાનો સવાલ તો કરે પરતંુ મુશ્કેલીમાં સ  ન કરે 
તો તે પોતાની સાથે મજાક કરે છે. - ઈમામ અલી 
રઝા (અલિય્હસ્સલામ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૬૬) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) ફરમાવ્યા કરતા હતા કે 
જન્નત મુશ્કલેીઓમાં ઘેરાયેલી છે અન ે જહન્નમ 
ખ્વાહીશાતોમાં ઘેરાયેલી છે. જાણતા રહો ક ે
ઈતાઅતે ઈલાહીની કોઈ બાબત એવી નથી જેમાં 
મુશ્કેલી ન હોય, અને ખુદાની નાફરમાનીની 
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કોઈપણ બાબત એવી નથી જે ખ્વાહીશાતે 
નફસાનીની સાથે સબંધીત ન હોય. તો ખુદા એવા 
માણસ ઉપર રહેમ કરે જેણે પોતાની ખ્વાહીશાતો 
ઉપર કાબૂ રાખીને નફસાની ખ્વાહીશાતોને તોડી 
નાખી. (શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ 
હદીદ) 
(૨૫૬૭) જન્નત મુશ્કેલીઓ અને સ મા ં
ઘેરાએલી છે તેથી જે માણસ દુિનયાની 
મુશ્કેલીઓમાં સ  કરશે તે જન્નતમાં જશે અન ે
જહન્નમ લઝઝતો અન ે ખ્વાહીશાતોમાં ઘેરાએલી 
છે તેથી જે માણસ પોતાના નફસને લઝઝતો અન ે
ખ્વાહીશાતોને હવાલે કરી દેશે તે જહન્નમમાં જશ.ે 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૬૮) સાવધાન થઈ જાવ કે જન્નતમાં આ 
આમાલ એક મોટા પહાડ ઉપર છે. (જેના સુધી 
પહ ચવું મુશ્કીલ છે.) અને જહન્નમના આમાલ 
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ખ્વાિહશાતે નફસાનીની સાથે રહેલા હોય છે. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૫૬૯) જન્નતમાં ફક્ત એજ માણસ જશે જે 
પોતાના નફસ સાથે જેહાદ કરે છે. 
(૨૫૭૦) જન્નત મેળવવામાં એજ સફળ થાય છે 
જે તેના માટે કોિશશ કરે છે. 
(૨૫૭૧) મશુ્કેલીઓ (સહન કરવા)ની સાથે જ 
જન્નત મળી શકે છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૫૭૨) ચટાઈ ઉપર સૂવંુ અને જવની રોટલી 
ખાવી એ જન્નત મેળવવામાં સરળતા ઉભી કરે છે. 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૫૭૩) જન્નત ફક્ત તમન્નાઓ અને આરઝુઓ 
કરવાથી મળતી નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(552) કવા લોકો માટ જ તની 

મીનગીર  આપવામા ંઆવી છે ? 

(૨૫૭૪) જે માણસ મન ેબે વસ્તુની જામીનગીરી 
આપે તેને હુ ંજન્નતની જામીનગીરી આપું છંુ : 
૧. બંન ેદાઢની વચ્ચેના ભાગ (જીભ) ની. અન ે 
૨. બંન ેપગની વચ્ચેનો ભાગ (શમર્ગાહ) ની. 
(૨૫૭૫) હુ ં એવા લોકો માટે (૧) જન્નતના 
નીચેના ઘરનો (૨) વચ્ચેના ઘરનો અન ે(૩) સૌથી 
ઉંચા ઘરનો જામીન છંુ કે જે લોકો  
૧. આત્મ શસંા કરવાનું છોડી દે ભલ ે ત ે હક પર 
કેમ ન હોય ! 
૨. જુઠને છોડી દે ભલે તે મજાકના સ્વરૂપમાં કેમ ન 
હોય ! 
૩. અને તે સુદંર અખ્લાકનો માિલક હોય - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
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વસલ્લમ) 
(૨૫૭૬) છે કોઈ એવો જે મને જન્નતના ચાર 
ઘરના બદલામાં ચાર બાબતોની જામીનગીરી આપે 
? 
૧. માલને ખચર્ કરો અને ફકીરીથી ન ડરો. 
૨. આખી દુિનયામાં સલામ (કરવાની) ટેવ પાડો. 
૩. આત્મ શસંા કરવાનું છોડી દયો ભલે તમ ે હક 
પર હો.        
૪. પોતાની ઝાત િવશે લોકો સાથે ઈન્સાફ કરો. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૫૭૭) તમે મારા તરફથી છ બાબતોને કબૂલ કરી 
લ્યો, હું તમારા માટે જન્નતની જામીનગીરી આપું 
છંુ : 
૧. જ્યારે વાત કરો ત્યારે જુઠંુ ન બોલો. 
૨. જ્યારે વાયદો કરો ત્યારે તેનું ઉલ્લંધન ન કરો. 
૩. જ્યારે તમને અમાનત આપવામાં આવે ત્યારે 
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તેમાં ખયાનત ન કરો. 
૪. તમારી આંખોને (હરામ કામ ત્યે) બંધ રાખો. 
૫. તમારી શમર્ગાહનું રક્ષણ કરો. 
૬. તમારા હાથ અને જીભને રોકી (અંકશુમાં) રાખો. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૭૮) તમે મને છ સીફાતની જામીનગીરી આપી 
દયો, હું તમન ેજન્નતની જામીનગીરી આપું છંુ : 
(૧) નમાઝ 
(૨) ઝકાત   
(૩) અમાનત  
(૪) શમર્ગાહ 
(૫) પટે 
(૬) જીભ (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૫૭૯) કોણ છે જે મને પાંચ બાબતોની 
જામીનગીરી આપે કે હું તનેે જન્નતની જામીનગીરી 
આપું ? 
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સવાલ કરવામાં આવ્યો : યા રસૂલુલ્લાહ ! ત ે
પાંચ બાબતો કઈ છે ? 
ફરમાવ્યું : 
(૧) અલ્લાહ માટે ખુલુસ 
(૨) રસૂલુલ્લાહ માટે ખુલુસ 
(૩) િકતાબુલ્લાહ માટે ખલુુસ 
(૪) િદને ખુદા માટે ખુલુસ 
(૫) મુસલમાન ઉમ્મત માટે ખુલુસ. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(અલ - ખેસાલ) 

(૨૫૮૦) હદીસે મેઅરાજમાં છે ક ે ખુદાવંદે 
આલમે ફરમાવ્યું : મારો જે પણ મોમીન બંદો મને 
ચાર વાતોની જામીનગીરી આપી દે તો હું તેન ે
બેિહશ્તમાં જરૂર દાખલ કરીશ. 

(૧) પોતાની જીભને સમેટી રાખે અને ફક્ત 
એ વખત ે ખોલે જ્યારે વાત કરવી તેના માટે 
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ફાયદાકારક અને જરૂરી હોય. 
(૨) મારા ઈલ્મની સુરક્ષા કરે. 
(૩) મારી નઝરનું રક્ષણ કરે. 
(૪) તેની આંખોની ઠંડક ભૂખ હોય. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૫૮૧) અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ પોતાના 
મોમીન બંદાઓને જામીનગીરી આપેલી છે.... કે જો 
તે તેની (ખદુાની) રબુબીયત, મોહંમદ મુસ્તફા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
નબુવત, અલી બીન અબી તાલીબ 
(અલિય્હસ્સલામ)ની ઈમામતનો િસ્વકાર કરે અને 
પોતાની ફરજોને અદા કરે તો તે તેને પોતાના જવાર 
(જવારે રહમત)માં રાખશે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (અ વહીદ) 
(553)  લોકો માટ બે હ ત હરામ છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
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બેશક અલ્લાહની સાથે કોઈને શરીક કરશે 
તેના પર અલ્લાહે જન્નત હરામ કરી દીધી છે અન ે
તેનું ઠેકાણંુ અિગ્ન (જહન્નમ) છે; - સૂરએ માએદહ 
આ. ન.ં ૭૨ 

બેશક જેમણે અમારી આયતોને જુઠલાવી 
તથા અિભમાનપૂવર્ક તેનાથી મોઢું ફેરવ્યું તેમના માટ ે
ન આકાશના દ્વાર ઉઘાડવામાં આવશે અને ન તો 
સ્વગર્માં દાખલ થશે, જ્યાં સુધી કે સોયના 
નાકામાંથી ઉંટ નીકળી ન જાય; - સૂરએ અઅરાફ 
આ. ન.ં ૪૦    
હદીસ :- 
(૨૫૮૨) જન્નત ણ લોકો માટે હરામ છે. 
(૧) ચુગલખોર  
(૨) કાયમી શરાબી 
(૩) દય્યુસ જે બદકાર હોય છે. 
(૨૫૮૩) બેિહશ્ત ણ કારના લોકો પર હરામ 
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છે. 
(૧) એહસાન કરીને દેખાડનાર 
(૨) ગીબત કરનાર અને  
(૩) કાયમી શરાબખોર 
(૨૫૮૪) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે મ 
બેિહશ્તને અહેસાન કરીને દેખાડનારા, કંજૂસ અન ે
જુઠા ચુગલખોર ઉપર હરામ કરી છે. 
(૨૫૮૫) મન ે જનાબે િજ ઈલ 
(અલિય્હસ્સલામ)એ ક ુ ં છે ક ે જન્નતની ખુશ્બુ 
એક હજાર વષર્ના અંતરથી સુંઘી શકાશે, પરંતુ તેન ે
(નીચે મુજબના) લોકો સુંઘી શકશે નહ . 
૧. મા-બાપના નાફરમાન 
૨. કતએ્ - રહેમ કરનારાઓ 
૩. વ્યિભચારી વૃધ્ધ (વૃધ્ધ વસ્થામાં ઝીના કરનાર) 
૪. તકબ્બુરના કારણે પોતાની ચાદર જમીન ઉપર 
ખચનારાઓ 
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૫. ફનકાર (એવો માણસ જે દગો કરવાની કળા 
અપનાવે) 
૬. એહસાન કરીને દેખાડનાર  
૭. જઅઝરી 

મ પૂછયું : જઅઝરી કોને કહે છે ? 
તેઓએ ફરમાવ્યું : જે દુિનયા (ના માલ) 

દૌલતથી કયારેય તૃપ્ત ન થાય. - હઝરત રસૂલે 
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૮૬) શ ાદ િબન અવ્સ િરવાયત કરે છે કે 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યુ ં : બેિહશ્તમાં ‘જવાઝ’, 
‘જઅઝરી’ અને ‘અત્લઝનીમ’ દાખલ થશે નહ . 

મ પૂછયું : જવાઝ શું છે ? 
ફરમાવ્યું : જે માણસ માલ ભેગો કરે છે અને 

(ભલાઈના કામમાં ખચર્ કરવાથી) તેને રોકી રાખે છે. 
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મ પૂછયું : જઅઝરી કોણ હોય છે ? 
ફરમાવ્યું : બદઅખ્લાક અન ેબદકલામ. 
મ પૂછયું : અત્લઝનીમ શું હોય છે ? 
ફરમાવ્યું : પીટુ, બદઅખ્લાક, વધારે 

ખાવાવાળો, વધારે પીવાવાળો, માલ ગસબ કરનાર 
અને ઝાિલમ. 
સંપાદકની ન ધ :- બીજી એક િરવાયતમાં છે ક ે
અત્લનો અથર્ મોટો કાફર અને ઝનીમનો અથર્ 
પોતાના કુ  થકી (ઈસ્લામ અને મસુલમાનોની) 
મજાક ઉડાવનાર છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (નૂર ઔર રાવન્દી) 
(૨૫૮૭) જ્યારે મને આસમાનનો વાસ 
કરાવવામાં આવ્યો ત્યારે મારા રબ તરફથી મને વહી 
કરવામાં આવી કે...... અય મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)! જો મારો કોઈ બંદો 
મારી એટલી બધી ઈબાદત કર ે ક ે તેની રૂહ તેના 
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શરીરથી જુદી થઈ જાય અને (તેનું શરીર) સૂકાઈ 
ગયેલી મશ્ક જેવંુ થઈ જાય. જો તે એવી હાલતમાં 
મારી પાસે આવે કે તે ‘તેઓની િવલાયતનો (એટલ ે
કે મોહંમદ, અલી, ફાતેમા, હસન અને હુસૈન 
અલય્હેમુસ્સલામની િવલાયતનો)’ ઈન્કાર કરતો 
હોય તો હું તેને જન્નતમાં હરિગઝ દાખલ નહ  કરૂં. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૫૮૮) જન્નતમાં કંજૂસ અને ખયાનત કરનારો 
નહ  જાય. 
(૨૫૮૯) જન્નતમાં નાફરમાન અને કાયમી 
શરાબખોર દાખલ થશે નહ . 
(૨૫૯૦) જન્નતમાં ણ કારના લોકો દાખલ 
થશે નહ  : 
૧. દૈયુસ.... બેશરમ, જે પોતાની સ્ ીથી ખરાબ 
કામ કરાવે. 
૨. મદ નું રૂપ ધારણ કરનારી ઔરતો 
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૩. કાયમી શરાબખોર 
(૨૫૯૧) જન્નતમાં વૃધ્ધ વ્યિભચારી નહ  જાય, ન 
તો અિભમાન કરનાર િમસ્કીન, અને ન તો ખુદાને 
પોતાના કાય  કરી દેખાડનાર. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૫૯૨) અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ કસમ 
ખાઈ રાખી છે કે તે પોતાની જન્નતમાં ણ 

કારના લોકોને દાખલ નહ  કરે : 
૧. ખુદાવંદે આલમની વાતોને રદ કરનાર 
૨. િહદાયતના (બરહક) ઈમામની વાતોને રદ 
કરનાર 
૩. કોઈ મોમીનના હકને બરબાદ કરનાર - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (અલ - ખેસાલ) 
(૨૫૯૩) જન્નતમાં ન તો અત્યાચાર કરતાં હોય તે 

કારના લોકો જશે અને ન તો ખરાબ 
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આદતોવાળા. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (તંબીહુલ ખવાતીર)      
(૨૫૯૪) જો કોઈ રૈયતનો સરપરસ્ત હોય પરંતુ 
તેની સાથે ખોટ અન ેદગાબાજી કરતો હોય તો ખુદા 
તેની ઉપર બેિહશ્ત હરામ કરી દેશે.  
(554) જ તના દરવા ઓ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(યાને) હંમશેા રહેવાના બગીચા, જેના 

દરવાજા તેમના માટે ઉઘાડેલા હશે. - સૂરએ સાદ 
આ. ન.ં ૫૦ 
હદીસ :- 
(૨૫૯૫) જન્નતનો એક દરવાજો જેને ‘રૈયાન’ 
કહેવામાં આવે છે જેમાંથી ફક્ત રોઝેદાર લોકો 
દાખલ થશે. 
(૨૫૯૬) જન્નતનો એક દરવાજો છે જેનું નામ 
‘મઅરૂફ’ છે જેમાંથી ફક્ત એહલ ે માઅરૂફ (નેકી 
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કરનારા) લોકો જ દાખલ થશે. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૨૫૯૭) હઝરતે બીલાલ (ર.) હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)થી 
િરવાયત કરે છે કે આપે ફરમાવ્યું : ર ો ‘બાબે સ ’ 
(સ નો દરવાજો) તો તે એક નાનો દરવાજો છે 
જેનું કમાડ લાલ યાકુતનું બનેલું છે, તેને સાંકળ પણ 
નથી. અન ે ‘બાબુશ્શુ ’ (શુ નો દરવાજો) સફેદ 
યાકુતનો છે તેના બે કમાડ છે. તે બંને કમાડની 
વચ્ચેનું અંતર પાંચસો વષર્ના વાસ જેટલું છે. 
......તેમાંથી રૂદનનો અવાજ આવશે. તે ઉપરાંત 
‘બાબુલ બલાઅ’ (આઝમાઈશનો દરવાજો) 
છે....... 

મ ક ુ ં : શુ ં ‘બાબુલ બલાઅ’ તે ‘બાબુસ્સ ’ 
નથી ? 

ફરમાવ્યું : ના. 
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મ ક ું : તો પછી ‘બલાઅ’ કઈ વસ્તુ છે ? 
ફરમાવ્યું : મસુીબતો, બીમારીઓ, દદર્ અન ે

કોઢ....અન ેસફેદ યાકુતના છે તમેનુ ંપણ એક કમાડ 
છે અને તેમાંથી બહુજ ઓછા લોકો દાખલ થશે. 

ર ો ‘બાબે અઅઝમ’ (મોટો દરવાજો) 
તેમાંથી નેક અને સાલેહ લોકો દાખલ થશે, જેઓ 
એહલે ઝાહીદ અને તકવા હશે તેઓ અલ્લાહ 
તઆલાની રગબત ધરાવનાર અને તેના િ ય લોકો 
હશે. 
(૨૫૯૮) જન્નતના આઠ દરવાજાઓ છે. એક 
દરવાજામાંથી નબીઓ અને સીદીકીન દાખલ થશે. 
બીજા દરવાજામાંથી શોહદા અને સાલેહીન દાખલ 
થશે. બાકીના પાંચ દરવાજામાંથી અમારા શીયાઓ 
અને મોહીબ દાખલ થશે અને એક દરવાજામાંથી એ 
મુસલમાનો દાખલ થશે જે તૌહીદની ગવાહી આપ ે
છે, અને જેમના િદલોમાં અમો એહલેબૈત ત્ય ે
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જરા પણ બુગ્ઝ નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)    
(૨૫૯૯) જન્નતના આઠ દરવાજા છે. ... જે ત ે
દરવાજામાંથી દાખલ થવા માગતા હોય તેણ ે ચાર 
િવશેષતા અપનાવવી પડશે. 
૧. સખાવત 
૨. સુંદર અખ્લાક 
૩. સદકો 
૪. અલ્લાહના બંદાઓને ઈજા પહ ચાડવાથી 
બચવું. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૬૦૦) જન્નતના દરવાજા તલવારના સાયા 
(જેહાદ સાથે સંબંધ)માં છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
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(555) જ તના દરજ ઓ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને તેની હજુરમાં જે કોઈ મોમીન થઈને 

આવે છે (અને) જેણે સત્કાય  પણ કયાર્ હશે, એ જ 
તે લોકો (માંહેનાં) છે કે જેમના માટે ઉચ્ચ દરજ્જા 
હશે; - સૂરએ તા. હા. આ. નં. ૭૫ 

અને ખર ેજ દરજ્જા અને ે તાના સંબંધમાં 
આખેરત વધુ ઉ મ છે - સૂરએ બની ઈ ાઈલ આ. 
નં. ૨૧ 
હદીસ :- 
(૨૬૦૧) એક જન્નત ન કહો, કારણ કે ખુદા 
ફરમાવે છે ક ે (જન્નતના) ઘણા દરજ્જાઓ છે જે 
એક બીજાની ઉપર છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (ન ધ : આ કુરઆનના શબ્દો 
નથી) 
(૨૬૦૨) જન્નતનો એક દરજ્જો (એટલો બધો 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 242  HAJINAJI.com 

િવશાળ છે) જે રીતે જમીન અને આસમાન વચ્ચેનું 
અંતર હોય છે. બેિહશ્તી બંદો પોતાની નજર ઉંચી 
ઉઠાવશે ત્યારે તેને એક નૂર ચમકતું દેખાશે જે તેની 
આંખોને આંજી દેશે. તે પછૂશે કે આ કઈ વસ્તુ છે 
ત્યારે કહેવામાં આવશે ક ે આ તમારા (મોમીન) 
ભાઈનું નૂર છે. તે કહેશે : મારો ફલાણો ભાઈ !! 
અમે દુિનયામાં સાથે મળીને અમલ કરતા હતા પરંતુ 
તેને મારા ઉપર આટલી ફઝીલત કઈ રીતે મળી ? 
તેને કહેવામાં આવશે : તે તારા કરતાં અમલના 
િહસાબે અફઝલ હતો. પછી તેના િદલમાં (ખુદા 
તરફથી) રઝામંદી નાખવામાં આવશે અને તે રાજી 
થઈ જશે. -  હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૨૬૦૩) (જન્નતની ફઝીલતનું વણર્ન કરતાં 
ફરમાવ્યું) તેના દરજ્જા એક બીજા ઉપર ફઝીલત 
ધરાવે છે. અને તેના રહેઠાણ એક બીજા કરતાં જુદા 
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જુદા છે.....- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૦૪) તમારા માટે કુરઆનની તીલાવત કરવી 
જરૂરી છે કારણ કે અલ્લાહ તઆલાએ બેિહશ્તને 
પૈદા કરી છે.... અન ે તેના દરજ્જાઓ કુરઆનની 
આયતો માણે છે. તેથી જે માણસ કુરઆન પઢ ેછે 
તેને ખુદા ફરમાવશે કે : કુરઆન પઢતો જા અન ે
ઉપર ચઢતો જા. જે કારી જન્નતમાં જશે તેની 
ઉપરના દરજ્જે અંિબયા અને સી ીકીન િસવાય 
બીજંુ કોઈ નહ  હોય - ઈમામ ઝૈનલુ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૦૫) અલ્લાહ જલ્લ જલાલહુ એક કૌમન ે
બેિહશ્તમાં દાખલ કરશે અને ત ેલોકોને એટલુ ંબધુ ં
આપશે કે તેનાથી તે લોકો પોતેજ થાકી જશે. તેની 
ઉપરના દરજ્જામાં કેટલાક લોકો હશે. નીચેના 
દરજ્જાવાળા ઉપરના દરજ્જાવાળાને જોશે તો 
તેમને ઓળખી લશેે, અને કહેશે ક ે પરવરિદગારા ! 
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આ તો અમારા ભાઈઓ છે. અમ ેદુિનયામાં તેમની 
સાથે રહેતા હતા. ત આ લોકોની વચ્ચે મોટો ફકર્ છે. 
તે લોકો ભુખ્યા રહેતા હતા. (રોઝા રાખતા હતા) 
અને તમે લોકો તૃપ્ત થયા કરતા હતા. તે લોકો 
તરસ્યા રહેતા હતા અને તમે પાણી પીતા હતા. તે 
લોકો (નમાઝ માટે) ઉભા રહેતા હતા અને તમ ેસૂઈ 
રહેતા હતા. તે લોકો (જેહાદ માટે) ચાલી નીકળતા 
હતા અને તમે લોકો (ઘરમાં) સુરિક્ષત રહેતા હતા. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૬૦૬) બેિહશ્તના રહેવાવાળા અમારા 
િશઆઓના રહેઠાણને એટલા બધા નીરખીને જોયા 
કરશે જે રીતે તમે લોકો આસમાનની િક્ષિતજમાં 
િસતારાઓને જોયા કરો છો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(556) એ લોકો ક મના માટ બે હ તના 

દરજ ઓ રુ ત રાખવામા ંઆ યા છે. 

(૨૬૦૭) અલ્લાહ તઆલાએ જન્નતમાં લાલ 
યાકુતનો એક થાંભલો તૈયાર કય  છે જેની ઉપર 
િસ ેર હજાર મહેલો છે. અને દરેક મહલેમાં િસ ેર 
હજાર ઓરડાઓ છે. આ એ લોકો માટે તૈયાર 
કરવામાં આવ્યા છે જેઓ રાહે ખુદામાં એક બીજા 
સાથે મોહબ્બત કરતા હતા અને એક બીજાની 
િઝયારત (મુલાકાત) કરતા હતા. 
(૨૬૦૮) બેિહશ્તમાં એક એવો મહેલ છે કે જેમાં 
ફક્ત માહે રજબમાં રોઝા રાખનારાઓ જશે. 
(૨૬૦૯) જન્નતમાં એક એવો દરજ્જો છે જેમાં 
ફક્ત કાંતો ઈમામે આિદલ જશે અથવા સગાવહાલા 
સાથે િસલે રહેમ કરનારા અથવા સંતાનો ધરાવનાર 
િધરજવાન માણસ જશે. 
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(૨૬૧૦) અલ્લાહ તઆલાની એક જન્નત એવી 
પણ છે જેમાં ફક્ત ણ કારના લોકો જશે : 
૧. એકતો એ જે પોતાના િવરૂધ્ધમાં હક (સાચો) 
ફસલો કરે છે 
૨. જે પોતાના મોમીન ભાઈની રાહે ખુદામાં 
િઝયારત (મુલાકાત) કરે છે અને  
૩. એ માણસ ક ે જે રાહ ેખુદામાં પોતાના મોમીન 
ભાઈને અ તા આપે છે. 
(૨૬૧૧) જન્નતમાં કેટલાક મહેલો એવા પણ છે 
જેમાં અંદરથી બહાર અને બહારથી અંદર જોઈ 
શકાશે. જેમાં મારી ઉમ્મતના એ લોકો જશે જેઓ 
પાકીઝા વાત કરે છે, લોકોને ખાણંુ ખવરાવે છે, 
સલામને ફેલાવે છે અને રાતના સમયે જ્યારે દુિનયા 
સૂઈ રહી હોય છે ત્યારે નમાઝ અદા કરે છે. 
(૨૬૧૨) જન્નતની કેટલીક મઝંીલો એવી છે જેનો 
ન તો ઉપર સાથે સબંધ છે અને ન તનેી નીચે કોઈ 
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થાંભલા છે. ખુદાના બદંાઓ તે મઝંીલ સુધી 
પોતાના અમલની મદદથી પહ ચી નહ  શકે. 

સવાલ કરવામાં આવ્યો : યા રસૂલુલ્લાહ ! તો 
પછી કેવા લોકો તેમાં જવાને પા  થશે ? 

ફરમાવ્યું : જે લોકો મસુીબતો, બલાઓ 
તેમજ રંજોગમમાં ફસાએલા રહે છે. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(557) જ તની સૌથી વધાર પાક ઝા 

વ  ુ

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને અલ્લાહની સન્નતા સવ તમ જ છે - 

એ જ મોટી સફળતા છે. - સૂરએ તૌબા આ. ન.ં 
૭૨ 
હદીસ :- 
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(૨૬૧૩) જન્નતમાં સૌથી વધારે પાકીઝા અન ે
સૌથી વધારે લઝઝત આપનારી વસ્તુ અલ્લાહની 
મોહબ્બત, અલ્લાહની રાહમાં (અલ્લાહ માટે) 
મોહબ્બત અને અલ્લાહ માટે હમ્દ છે. ખુદાવંદે 
અઝઝ વ જલ્લ ફરમાવે છે : .....- સૂરએ યુનુસ 
આ. ન.ં ૧૦ 

તેનો આખરી કૌલ આ હશે કે : તમામ શંસા 
ખુદા માટે છે જે સમ  સૃિ નો પાલનહાર છે. 

આ એ રીતે થશે કે જ્યારે બેિહશ્તના લોકો 
નેઅમતોને જોશે તો તેઓના િદલોમાં ખુદાની 
મોહબ્બત જોશ મારવા લાગશે. અને તે લોકો ખુશી 
થઈને કહેશે : ‘અલ્હમ્દો િલલ્લાહે રબ્બીલ 
આલમીન’ - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૧૪) જ્યારે બેિહશ્તના લોકો જન્નતમા ં
પહ ચી જશે અને ખુદાના ઔલીયા પોતાના બાગો 
અને મહેલોમાં િસ્થર થઈ જશે ... ત્યારે જબ્બાર 
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(ખુદા) તે લોકોને સંબોધીને ફરમાવશે : શું હું તમન ે
લોકોને એવી વસ્તુ દેખાડું જે આનાથી પણ સારી 
છે, શું તમે તેમાં રહેવા માંગો છો ? 

તો લોકો કહેશે : પરવરિદગાર ! આનાથી 
વધારે સારી વસ્તુ શંુ હોઈ શકે ? 

ખુદા તઆલા ફરમાવશે :.....તમારા િવશેની 
મારી રજામંદી અને મોહબ્બત કેટલાક ગણી બહેતર 
અને અઝમતવાળી છે. જેમાં તમે રહી શકશો. 
ત્યારપછી ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)એ આ 
આયતની િતલાવત કરી.....સૂરએ તૌબા આ. નં. 
૭૨ .... - ઈમામ ઝૈનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૧૫) અલ્લાહ તઆલા પોતાના મોમીન 
બંદાઓ ઉપર જુમ્માના િદવસે ખાસ કરમ 
ફરમાવશે. .... તેથી તે લોકો જ્યારે ભેગા થશે ત્યારે 
રબ્બે તબારક વ તઆલા એક રોશની ફરમાવશે. 
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જ્યારે તે લોકો તેને જોશે ત્યારે સજદામાં પડી 
જશે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૨૬૧૬) અય અહેમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) ! બેિહશ્તાં એક મહેલ છે જેમાં 
(મારા) ખાસ બંદાઓ હશે, જે લોકો તરફ હું 
દરરોજ િસ ેર વખત જોઈશ. હું તે લોકો સાથે 
વાતચીત કરીશ.... અન ે જ્યારે બેિહશ્તના બીજા 
લોકો ખાવા પીવાની લઝઝતો માણવામાં વ્યસ્ત 
હશે ત્યારે તે લોકો મારી સાથે વાત કરવાં અને મારો 
િઝ  કરવાની લઝઝત માણી ર ા હશે. 

પૂછવામાં આવ્યું : પરવરિદગારા ! ત ેલોકોની 
િનશાની શું છે. 

ફરમાવ્યું : આ એ લોકો હશે જે દુિનયામાં કૈદી 
હશે એટલ ેક ેપોતાની જીભને નક્કામી વાતોથી અને 
પોતાના પેટને નકામા ખોરાકથી કાબૂ (કૈદ)માં 
રાખતા હશે. 
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(૨૬૧૭) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા ફરમાવે છે : 
અય મારા િસ ીક બંદાઓ ! તમ ે દુિનયામાં મારી 
ઈબાદતની નેઅમતથી ફાયદો ઉઠાવો કે જેથી તેના 
થકી તમે આખેરતમાં નેઅમતોનો ફાયદો મેળવી 
શકશો. 
(૨૬૧૮) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ ....સૂરએ 
બ  આ નં. ૨૦૧ અય અમારા પાલનહાર અમને 
દુિનયામાં નેઅમત અતા ફરમાવ અને આખેરતમાં 
સવાબ આપ....ના િવશે ફરમાવ્યું : આનો અથર્ 
આખેરતમાં ખુદાની ખુશી અને બેિહશ્ત છે અન ે
દુિનયામાં રોઝી - રોઝગારમાં બરકત અને સારા 
અખલાક છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
 
 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 252  HAJINAJI.com 

(558) એહલે જ તનો ઓછામા ં ઓછો 

મરતબો 

(૨૬૧૯) એહલે જન્નતમાંથી ઓછામાં ઓછા 
દરજ્જાનો માિલક પોતાની િમલકતની આખરી 
હદને એક હજાર વષર્ના અંતર સુધી એ રીતે જોઈ 
શકશે, જે રીતે તે તેમાં પોતાની પત્નીઓ, પોતાના 
ખીદમત ગુજારો અને પોતાના તખ્તોને જોઈ શકશે. 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૬૨૦) એહલે જન્નતમાં ઓછામાં ઓછા 
દરજ્જાનો માિલક એટલી બધી િવશાળતામાં હશે કે 
તેની પાસે તમામ જીન અન ે તમામ માણસો 
મહેમાન થઈ જાય તો પણ એ બધાને જમાડી શક ે
અને પીણા પીવડાવી શકે. તે પછી પણ તેમાંથી કાંઈ 
ઓછંુ ન થાય. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
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(૨૬૨૧) હઝરત મૂસા (અલિય્હસ્સલામ)એ 
પોતાના રબને સવાલ કય  : પરવરિદગારા ! 
એહલેબેિહશ્તના ઓછામાં ઓછા દરજ્જાનો 
માિલક કોણ હશે ? 

અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું : આ એ માણસ 
હશે જે બેિહશ્તમાં જનારા તમામ લોકો દાખલ થઈ 
ગયા પછી આવશે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)  
(559) બે હ તની ઈમારતનો સામાન 

(૨૬૨૨) જ્યારે મન ે આસમાનોની સફર 
કરાવવામાં આવી તો હું જન્નતમાં દાખલ થયો અને 
ત્યાં કેટલાક ફિરશ્તાઓને જોયા ક ે જેઓ એક 
સોનાની અને એક ચાંદીની ઈંટથી ઈમારત બનાવી 
ર ા હતા. પરંતુ કેટલીક વખત તે લોકો પોતાનું કામ 
કરવાથી અટકી જતા હતા. મ તેઓન ેપછૂયું : તમ ે
કયારેય ઈમારત બનાવો છો અને કયારેય કામ 
કરવાથી હાથ રોકી લ્યો છો તેનું શંુ કારણ છે ? 
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તેઓએ ક ું : અમારી પાસે જ્યારે સામાન 
આવી જાય છે ત્યારે કામ શરૂ કરી દઈએ છીએ, 
જ્યારે સામાન ખલાસ થઈ જાય છે ત્યારે અટકી 
જઈએ છીએ. 

મ પૂછયું : તમારો સામાન શું છે ? 
તેઓએ ક ું : મોમીનનું ‘સુબ્હાન અલ્લાહે 

વલ્હમ્દો લીલ્લાહે વલાએલાહ ઈલ્લલાહો વલ્લાહો 
અકબર’ કહેવંુ. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૨૬૨૩) જે માણસ ‘સુબ્હાન અલ્લાહ’ કહે છે 
તેના માટે બેિહશ્તમાં એક ઝાડ વાવી દેવામાં આવે 
છે. જે ‘અલ્હમ્દો િલલ્લાહ’ કહે છે તેના બદલામાં 
ખુદા તઆલા બેિહશ્તમાં એક ઝાડ લગાવી દે છે. 

આ સાંભળીને એક માણસે ક ું : યા 
રસૂલુલ્લાહ ! આ રીતે તો બેિહશ્તમાં અમારા માટે 
ઘણા ઝાડ હશે. 
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ફરમાવ્યું : તમે બરાબર કહો છો. પરતંુ એ 
વાતથી બચતા રહો કે કયાંક તમે આગ મોકલીને તેન ે
સળગાવી ન દો. કારણકે ખુદાવંદે અઝઝ વ જલ્લ 
ફરમાવે છે : ‘યા અય્યોહલ લઝીન આમનુ 
અતીઉલ્લાહ વઅતીઉર રસૂલો વ લા તબ્તલે ુ
અઅમાલોકુમ’ સૂરએ મોહંમદ આ. ન.ં ૩૩ 

.....અય ઈમાનદારો ! ખુદાના હુકમન ેમાનો 
અને રસૂલની ફરમાબરદારી કરો અન ેતમારા કાય ને 
નકામા ન કરી નાખો. - હઝરત રસલૂે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(560) જ ત ુ ંઉદાહરણ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
જે જન્નતનો પરહેઝગારોથી વાયદો કરવામાં 

આવ્યો છે તે એવી હશે કે જેની હેઠે નદીઓ વહેતી 
હશે; તેનાં ફળ હંમેશાં કાયમ રહેનાર છે અને તેનો 
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છાંયડો પણ...;. સૂરએ રઅદ આ. ન.ં ૩૫ 
તે જન્નત કે જેનો પરહેઝગારોને વાયદો 

કરવામાં આવ્યો છે તે એવી હશે કે જેમાં કેટલીક 
નહેરો એવી હશે જેનું પાણી વાસી થતું નથી અને 
કેટલીક નદીઓ એવા દૂધની હશે ક ે જેનો સ્વાદ 
બદલાતો નથી, અને કેટલીક નદીઓ એવા પીણાની 
હશે કે જે પીનારાઓ માટે (અનહદ) સ્વાિદ  હશે 
અને કેટલીક નદીઓ ચોખ્ખા મધની હશે; અને ત ે
લોકો માટે ત ે (સ્વગર્)માં દરેક કારના (સ્વાિદ ) 
મેવા હશે. - સૂરએ મોહંમદ આ. ન.ં ૧૫ 
હદીસ :- 
(૨૬૨૪) જે બેિહશ્તનો ખુદાએ વાયદો કય  છે તે 
જોનારની આંખોને આંજી દેશે, તેમાં એક બીજા 
કરતાં વધારે ઉંચા દરજ્જાઓ અને મકાનો હશે, તેની 
નેઅમતો કયારેય પણ પૂરી નહ  થાય. તેની રોનક 
કયારે પણ ઝાખંી નહી પડ.ે તેના આનંદનો કયારેય 
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અંત નહ  આવે. તેમાં રહેનાર કયારેય બહાર નહ  
જાય. તમેાં હંમેશા માટે િજદગી ગુજારનાર વૃધ્ધ 
નહ  થાય. તેમાં શાંિત મેળવનારને કયારેય કંટાળો 
નહ  આવે. તમેાં રહેનાર મોત િવશે નીડર હશે. તેન ે
કોઈપણ કારનો ડર નહ  લાગે. તેની િજદગી તેના 
માટે બીલકુલ સાફ હશે. પાકીઝા શરાબની નહેરોમાં 
તેના માટે કાયમી નેઅમતો હશે જેના પીનારા 
લઝઝત મેળવશે. 
(૨૬૨૫) તેની લઝઝતો પૂરી નહ  થાય. તેનો 
સમુહ કયારેય તુટશે નહ . તેમાં રહેનાર ખુદાવંદે 
રહેમાન સાથે િનકટતા મેળવી ચુકયા હશે. તેમની 
સામે ગીલમાન ઉભા હશે. જેના હાથમાં સોનાના 
મોટા મોટા પ્યાલાઓ હશે જેમાં ફળ, મેવા અન ે
ખુશ્બુ હશે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૨૬) (અહનફ બીન કૈસન ે હઝરત અલી 
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવેલા ખુત્બામાંથી) 
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...અય અહનફ ! કદાચ દુિનયા તરફના તમારા 
લક્ષના કારણે તમારૂ ધ્યાન એ ઘર તરફથી હટી ગયુ ં
છે જેને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ સફેદ 
મોતીથી બનાવેલ છે, જેમાં નહેરો જારી ફરમાવી છે 
પછી તેમાં પોતાના ઔલીયા અને ઈતાઅત 
કરનારાઓને શાંિત આપી છે. 

અય અહનફ ! કાશ તમ ે એ લોકોને જોતે 
જેઓ કઈ રીતે પોતાના રબની વધારે મહેરબાનીઓ 
સુધી પહ ચી ચુકયા છે..... - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૨૭) જો તમે તમારા િદલની આંખોથી એ 
વસ્તુને જોત જેની શંસા તમારા માટે કરવામાં 
આવી છે તો તમારા િદલ દુિનયાની એ નવી નવી 
ખ્વાિહશો અને લઝઝતો, તેની ચમક દમક અન ે
દેખાવથી હટી જાત અને તમારૂં તમામ ધ્યાન એ 
વૃક્ષોના અવાજ તરફ કેન્ ીત થઈ જાત, જેના મૂળ 
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નહેરોના િકનારે કસ્તુરી અન ેમુશ્કના ઢગલામાં છે. 
અય સાંભળનાર જો તમારા િદલ એ દગો 

આપનાર ષ્યોથી હટીને એ બાજુ મશગલુ થઈ જાય 
તો તેના શોખમાં તારા જીવ નીકળી જાય અને તેના 
તરફ (જવાની) ઉતાવળમાં તમ ે મારી બેઠકમાંથી 
ઉભા થઈને કબરોમાં રહેનારાની પાડોશમાં જઈને 
બેસો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)        
(૨૬૨૮) જન્નતની જમીનના પત્થર ચાંદીના 
હશે, તેની માટી વરસ અને જાફરાનની હશે. તેનો 
કચરો કસ્તુરી અને મુશ્ક હશ ેઅને તેની કાકંરીઓ દુરાર્ 
અને યાકુતની હશે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૬૨૯) બેિહશ્તમાં રહેવાવાળાની ઓછામા ં
ઓછી નેઅમત એ હશે ક ે તેન ે જન્નતની ખુશ્બુ 
દુિનયાના અંતરની સરખામણીમાં એક હજાર વષર્ના 
અંતરથી આવશે.....- ઈમામ જાફર સાિદક 
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(અલિય્હસ્સલામ) (નૂર ઔર રાવન્દી) 
(૨૬૩૦) જન્નતના એક કચરાની જગ્યા દુિનયા 
અને તેમાં રહેલી તમામ વસ્તુઓ કરતાં કેટલાય ગણી 
વધારે સારી હશે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૬૩૧) જન્નતમાં એક ઝાડ હશે. અલ્લાહ 
તઆલા જન્નતની હવાને ચાલવાનો હુકમ આપશ.ે 
જ્યારે તે હવા ચાલશે અને તે ઝાડ સાથે ટકરાશે તો 
તેમાંથી એટલો બધો સુંદર અને મીઠો અવાજ 
આવશે જે અવાજને લોકોએ પહેલા કયારેય 
સાંભળ્યો નહ  હોય.... 

પછી ફરમાવ્યું : આ અવાજ એવા લોકો 
સાંભળશે જે લોકો દુિનયામાં (સંગીતના અવાજને) 
ખુદાના ખૌફને કારણે સાભંળતા ન હતા. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(561) જ તમા ંસૌથી પહલા કોણ જશે 

(૨૬૩૨) મને (હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામ)ન ે
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જન્નતમાં સૌથી પહેલા 
દાખલ થનારા તમે હશો. 

મ પૂછયું : યા રસૂલુલ્લાહ ! હુ ં આપનાથી 
પણ પહેલા જઈશ ? 

ફરમાવ્યું : હા ! કેમક ે જે રીતે તમે દુિનયામાં 
મારા અલમદાર છો તેવીજ રીતે આખેરતમાં પણ 
તમે મારા અલમદાર હશો. અલમદાર હંમેશા 
આગળ હોય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૩૩) જન્નતમાં સૌથી પહેલા જનારા એહલે 
માઅરૂફ (નેકી કરનારા લોકો) હશે...... - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૬૩૪) ખલ્કે ખુદામાં સૌથી પહેલા ફકીરો 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 262  HAJINAJI.com 

જન્નતમાં દાખલ થશે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૬૩૫) જન્નતમાં સૌથી પહેલા શહીદ 
જશે....(તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૬૩૬) ણ કારનો લોકો સૌથી પહેલા 
જન્નતમાં જશે. 
૧. શહીદે રાહે ખુદા 
૨. એવો ગલુામ કે જેન ે ગુલામી એક ખુદાના 
હુકમની ઈતાઅત કરતાં રોકયો ન હોય 
૩. સંતાન ધરાવનાર પાક દામન ફકીર - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૨૬૩૭) હંમેશા રહેનારી જન્નતમાં એવા લોકો 
સૌથી પહેલા જશે જેમના રોઝા, નમાઝો, હજ 
અને ઉ હ બીજા લોકોના માણમાં વધારે નહ  
હોય, પરંતુ તેમણે ખુદાની નસીહતને પોતાના 
પાલવ સાથે બાંધી લીધી હશે. - હઝરત અલી 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 263  HAJINAJI.com 

(અલિય્હસ્સલામ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૬૩૮) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)ને ફરમાવ્યું : સૌથી પહેલા ચાર 
લોકો બેિહશ્તમાં જશે. તે હું, તમ,ે હસન અને 
હુસૈન (અલય્હેમુસ્સલામ) હશું. (તારીખે ઈબ્ને 
અસાસીર) 
(૨૬૩૯) સૌથી પહેલી જમાત જે બેિહશ્તમાં જશે 
તે એવા મહુાજીર ફકીરો હશે જેમની મદદથી 
મુસીબતો અને મુશ્કેલીઓથી બચી શકાય છે. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (દૂર મન્સૂર) 
(562) બે હ ત વાસીઓ 

(૨૬૪૦) શંુ હું તમન ેએ વાત જણાવું કે બેિહશ્તના 
રહેવાવાળાઓ કોણ છે ? (પછી આપ સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમએ) ફરમાવ્યું : દરેક 
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એવા િનબર્ળ અને જુલ્મનો ભોગ બનેલા માણસો 
જેઓ ખુદાને કસમ આપે તો ખુદા તેને સાચી કરી 
દે. 

શંુ હું તમને જહન્નમવાસીઓ િવશે જણાવું 
? (પછી આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમએ) ફરમાવ્યું : દરેક અિભમાની અન ે
કંજૂસ. 
(૨૬૪૧) બિેહશ્તવાસીઓ આ ધુળ ભરેલા અન ે
િવખરાએલા વાળવાળા લોકો હશે જેઓ અમીરોની 
મુલાકાત કરવા માટે રજા માંગે છે પણ તેમને રજા 
મળતી નથી જ્યારે તે લોકો કોઈની સાથે (લગ્ન 
વગેરે માટે) સબંધ જોડવા જાય છે તો કોઈ તેમની 
સાથે સબંધ કરતું નથી. જ્યારે તેઓ કોઈ ફિરયાદ કરે 
છે ત્યારે તેઓને ઈન્સાફ મળતો નથી, તેમની 
જરૂિરયાતો તેમની છાતીમાં ઘુંટાએલી રહે છે. તેવા 
લોકોની નૂરાનીયતને કયામતના િદવસે બીજા તમામ 
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લોકો ઉપર વહચી દેવામાં આવશે અને તે બધા સુધી 
પહ ચી જશે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (શહ નહજુલ 
બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદે) 
(૨૬૪૨) દરેક નરમિદલ અન ે નરમ સ્વભાવનો 
મોમીન જન્નતવાસીઓમાંથી  છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૬૪૩) શંુ હું તમન ે બેિહશ્તવાસીઓ િવશે 
જણાવું ? 

બેિહશ્તવાસીઓ કમજોર અને અત્યાચારનો 
ભોગ બનેલા હોય તેવા કારના લોકો હશે. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૨૬૪૪) હામેલીન કુરઆન (કુરઆનને પોતાની 
સાથે રાખનાર અને િહફઝ કરનાર) આરીફ લોકો 
જન્નતમાં હશે. રાહે ખુદામાં જેહાદ કરનારા 
જન્નતવાસીઓના કારી હશે અને (ખદુાના) રસૂલ 
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જન્નતવાસીઓના સરદાર હશે. - હઝરત રસલૂ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(563) બે હ તવાસીઓ દાઢ  વગરના હશે 

(૨૬૪૫) બેિહશ્તવાસીઓ દાઢી અને મૂછં વગરના 
તેમજ સૂરમઈ આંખોવાળા (િબલકલુ તાજા) 
નવયુવાન હશે. તેઓની યુવાનીને કદી વૃધ્ધાવસ્થા 
નહ  આવે અને તેમનો પોશાક કયારેય જુનો નહ  
થાય. 
(૨૬૪૬) જ્યારે જન્નતવાસી જન્નતમાં દાખલ 
થશે ત્યારે તેમને ન દાઢી હશે ન મૂંછ, તેમની આંખો 
સૂરમઈ હશે અને જન્નતમાં ીસ અથવા તે ીસ 
વષર્ના નવયુવાન બનીને જશે. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(564) તમે બધા જ તી છો ! 

(૨૬૪૭) તમારામાંના તમામ લોકો બેિહશ્તમાં 
જશે, િસવાય એ લોકો કે જેઓ ખુદાની એવી રીત ે
દૂર ભાગે છે, જે રીતે ઉંટ તનેા માલીકથી ભાગે છે. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૬૪૮) અય અમારા િશયાઓ ! તમન ેજન્નત તો 
વહેલા કે મોડા જરૂર મળીને રહેશે, પરંતુ તમે લોકો 
ઉચ્ચથી ઉચ્ચતર કક્ષાની જન્નત મેળવવાની કોિશશ 
કરો.....- ઈમામ ઝૈનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૬૪૯) ખદુાની કસમ ! તમારામાંથી કોઈપણ 
જહન્નમમાં નહ  જાય. અલબ , તમે ઉચ્ચથી 
ઉચ્ચતર કક્ષાની જન્નત મેળવવાની કોિશશ કરો 
અને તમારી પરહેઝગારી થકી તમારા દુશ્મનોન ે
ગમગીન કરો - ઈમામ જાફર સાિદક 
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(અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(565) જ તના ખ નાઓ 

(૨૬૫૦) નેકી, નેક કાયર્ને છૂપાવવા, મુશ્કેલીઓમા ં
સ  કરવી અને મુસીબતોને છૂપાવવી આ બધા 
જન્નતના ખજાનાઓ છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૫૧) ચાર બાબતોની ગણતરી જન્નતના 
ખજાનાઓમાં થાય છે : 
૧. ફોકા (ગરીબીને કારણે ભુખ્યા રહેવંુ)ને છૂપાવવા 
૨. સદકાને છૂપાવવો        
૩. મુસીબતોને છૂપાવવી 
૪. દદર્ને છૂપાવવું - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 

 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 269  HAJINAJI.com 

(566) અઅરાફ (જ ત ઉપરની ચી 

જ યા) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને ત ે આડ (જન્નત પર આવેલી ઉંચી 

જગ્યા) પર એવા માણસો હશે કે જેઓ દરેકને તેના 
િચન્હો (પર)થી ઓળખી કાઢશે. - સૂરએ અઅરાફ 
આ. ન.ં ૪૬  

અને અઅરાફના રહેવાસીઓ (નાિસ્તકોના 
સરદારોમાંથી) કેટલાકોને - કે જેમન ે તઓે તેમના 
િચન્હો પરથી પારખી લેશે - સૂરએ અઅરાફ આ. 
નં. ૪૮ 
(૨૬૫૨) યકીન રાખનારાઓ, ઈખ્લાસ 
રાખનારાઓ અને પોતાની જરૂરીયાત ઉપર બીજાન ે
અ તા આપનારાઓજ અઅરાફના લોકોમાંથી છે. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(૨૬૫૩) ‘અઅરાફ’ જન્નત અને જહન્નમ 
વચ્ચેની એક ઉંચી જગ્યા છે જેની ઉપર અઈમ્માએ 
અત્હાર (અલય્હેમુસ્સલામ) હશે. જે પોતાના 
િશયાઓની સાથે તેની ઉપર ઉભા હશે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૫૪) અલ્લાહ તઆલાના કૌલ (સૂરએ 
અઅરાફ આ. નં. ૪૬) િવશે ફરમાવ્યું : આ આયત 
એ ઉમ્મત િવશે નાિઝલ થઈ છે જે ‘રેજાલ’નો અથર્ 
આલે મોહંમદના ઈમામ છે. 

રાવી કહે છે કે મ પૂછયુ ં: તો પછી ‘અઅરાફ’ 
શંુ છે ? 

ફરમાવ્યું : જન્નત અને જહન્નમ વચ્ચેનો 
એક પુલ - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૬૫૫) હું મોમીનોનો સરદાર છંુ...... હુ ં જ 
જન્નત અને જહન્નમને વહચનાર છંુ અને હું જ 
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સાહેબે અઅરાફ છંુ. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૬૫૬) અમારામાંથી એ લોકો અઅરાફ છે જેની 
માઅરેફત વગર ખુદાની માઅરેફત મળેવી શકાતી 
નથી. હું ત ેઅઅરાફ છંુ ક ેજ્યાં સુધી કોઈ અમારી 
માઅરેફત ધરાવતો નહ  હોય અન ે અમ ે તેન ે
ઓળખતા નહ  હોઈએ તે જન્નતમાં જઈ શકશે 
નહ . જે અમને ઓળખતા નહ  હોય અન ે જેન ે
અમે ઓળખતા નહ  હોઈએ એ લોકો જ 
જહન્નમમાં જશે, કેમકે જો ખુદા પોતાની 
માઅરેફત સીધેસીધી કરાવવા ઈચ્છતે તો કરાવી 
શકતો હતો પરંતુ તેણે પોતાની માઅરેફત માટ ે
અમને તેના વસીલા, રસ્તા અને એ દરવાજા 
ગણાવ્યા છે જેના થકી તેના સુધી પહ ચી શકાય છે. 
- ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (નૂર 
ઔર રાવન્દી) 
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(567) જ ત મોમીનોની હો વગર ખાલી 

રહતી નથી 

(૨૬૫૭) ખુદાની કસમ, જ્યારથી ખુદાએ 
જન્નતને પૈદા કરી છે ત્યારથી અત્યાર સુધી 
મોમીનોની રૂહોથી તે ખાલી રહી નથી અન ે
જ્યારથી અલ્લાહે જહન્નમને બનાવી છે ત્યારથી 
જહન્નમ કાફીરો અને નાફરમાનોની રૂહોથી ખાલી 
રહી નથી. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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િવભાગ - 19 

 

(568)  

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને અમોએ જીન્નાતોને (મનુષ્યની ઉત્પ ી 

પહેલા ભડભડતી આગમાંથી પૈદા કયાર્ હતા. - 
સૂરએ િહ  આ. ન.ં ૨૭  

(આ સાંભળી) જીન્નાતોમાંથી એક બોલ્યો ક ે
તું તારા સ્થાનેથી ઉઠે (અથાર્ત દરબાર બરખાસ્ત 
થાય) તે પહેલા તે હું તારી પાસે લઈ આવીશ, અન ે
તે (કામ) માટે હું િન:સંશય સમથર્ અન ે િવ વાસને 
પા  છંુ. - સૂરએ નમ્લ આ. ન.ં ૩૯ 
હદીસ :- 
(૨૬૫૮) અબુ હમ્ઝહ શીમાલી કહે છે કે હું હંમેશા 
પરવાનગી લઈને ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
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(અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં હાજર થતો હતો. 
એક િદવસ એવું બન્યુ ં ક ે એક િદવસ મ તેઓની 
ખીદમતમાં હાજર થતો હતો. એક િદવસ એવું બન્યુ ં
કે એક િદવસ મ તેઓની ખીદમતમાં હાજર થવાની 
દરખ્વાસ્ત કરી તો મને કહેવામાં આવ્યુ ં કે : ઈમામ 
(અલિય્હસ્સલામ)ની પાસે કેટલાક લોકો આવ્યા છે. 
થોડી વાર રાહ જુઓ જેથી તે લોકો બહાર આવી 
જાય (પછી તમે અંદર જજો) તે લોકો બહાર આવી 
ગયા પરંતુ હું તેમને ઓળખતો ન હતો અને તે લોકો 
મારા માટે અજાણ્યા હતા. 

પછી મન ે પરવાનગી મળી, હું મૌલાની 
ખીદમતમાં હાજર થયો અને અઝર્ કરી : હું આપ 
ઉપર કુરબાન થાઉં. આ બની ઉમમ્યાનો જમાનો છે 
અને તેઓની તલવારોમાંથી લોહી ટપકી ર ું છે 
(આપની પાસે આ અજાણ્યા લોકો કેવા ?) 

ઈમામે ફરમાવ્યું : અબુ હમ્ઝા ! અમારા 
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િશયાઓમાંથી િજન્ન લોકોનું િતિનધી મડંળ 
અમારી પાસે દીની માહીતીના મસઅલા પૂછવા 
માટે આવ્યા હતા. (નૂર ઔર રાવન્દી) 

િવભાગ - 20 

જ નુ (ગાડંપણ) 

(569) જ નુના કાર 

(૨૬૫૯) આવેશ અને ગુસ્સો જનુનનો એક કાર 
છે કેમકે તેમાં ફસાનારે ભ ઠપ અનુભવવી પડે છે 
અને જો ત ેશરમ અનુભવતો નથી તો તેનુ ંજનુન 
કાયમી હોય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૬૬૦) જે માણસ દરેક સવાલનો જવાબ આપ ે
(અને પોતાને મોટો આિલમ સમજે) તો તે મજનુન 
છે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(મઆનીયુલ અખ્બાર) 
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(૨૬૬૧) જુવાની િદવાનગીનો એક િવભાગ છે - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
(570) સાચા અથમા ંમજ નુ (ગાડંો) 

(૨૬૬૨) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) એક મજનુનની પાસેથી 
પસાર થયા અને પૂછયું : આને શંુ થયું છે ? 

જવાબ મળ્યો : આ મજનનુ છે. 
આ (દીવાનો નથી) મુસીબતમાં ફસાએલો છે. 

(દીવાનો તો એ હોય છે જે દુનીયાને આખેરત ઉપર 
અ તા આપે) (િમશ્કાત) 
(૨૬૬૩) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) પોતાના સહાબીઓ સાથે 
બેઠા હતા ત્યાંથી એક માણસ પસાર થયો. કેટલાક 
લોકોએ ક ું આ િદવાનો છે. હુઝુર (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : (નહ ) 
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બલ્કે આ મુસીબતમાં ફસાએલો છે. (દીવાનો તો એ 
સ્ ી અથવા પુરૂષ) હોય છે જે પોતાની યુવાનીને 
ખુદા િસવાય ગૈરની ઈતાઅતમાં વેડફી નાખે છે. 
(િમશ્કાત) 
(૨૬૬૪) એક વખત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) એક હતાશ થઈ 
ગએલા જેવા માણસ પાસેથી પસાર 
થયા......ફરમાવ્યું : આ મજનુની નથી, શું હું તમન ે
સાચા અથર્માં મજનુન િવશે જણાવું કે તે કોણ હોય 
છે ? 

પછી ફરમાવ્યું : સાચા અથર્માં મજનુન એ 
હોય છે જે અકડીને ચાલે, પોતાના ખભા ઉપર 
નજર રાખે અને અકડાઈને ચાલે તે મજનુન હોય 
છે, આ (બીચારો) તો મુસીબતમાં ફસાએલો છે. 
(મઆનીયુલ અખ્બાર) 
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િવભાગ - 21 

હાદ અસગર (નાની લડાઈ) 

(571) હાદ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે નબી ! તું નાિસ્તકો તથા દાંિભકોથી યુધ્ધ 

કર, અને તેમના પર સખ્તાઈ કર, અને તેમનું ઠેકાણંુ 
જહન્નમ છે. - સૂરએ તહરીમ આ. ન.ં ૯ 

(હે રસૂલ !) તું કહે કે અગર તમારા બાપદાદા 
તથા તમારા પુ  પૌ  તથા તમારા ભાઈ ભાડું તથા 
તમારી સ્ ીઓ તથા તમારા કુટુંબીઓ તથા તમારી 
માલમ ા ક ે જે તમોએ મળેવી છે, તથા વેપાર ક ે
જેની મંદીથી તમો બીઓ છો તથા તે મકાનો કે જે 
તમે પસંદ કરો છો (તે સવ) અલ્લાહ અન ે તેના 
રસૂલ તથા અલ્લાહની રાહમાં જેહાદ કરવા કરતાં 
તમને વધુ વ્હાલાં હોય તો (તમે જે િસ્થિતમાં છો 
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તેમાંજ પડયા રહો) અહ  સુધી કે અલ્લાહ પોતાનો 
હુકમ લઈ આવે (જાહેર કરે).... અને અલ્લાહ 
નાફરમાન લોકોને (સદ)માગર્ દેખાડતો નથી. - 
સૂરએ તૌબા આ. ન.ં ૨૪ 
હદીસ :- 
(૨૬૬૫) જેહાદ જન્નતના દરવાજાઓમાંથી એક 
દરવાજો છે જેને અલ્લાહે પોતાના ખાસ દોસ્તો 
માટે ખોલ્યો છે. આ પરહેઝગારીનો પોશાક, 
અલ્લાહનું મજબૂત બખ્તર અન ેઢાલ છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૬૬૬) જેહાદ દીનનો સ્તંભ અન ેસાચા લોકોનો 
માગર્ છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૬૬૭) જે માણસ જેહાદની અલામત 
(િનશાની) લીધા વગર અલ્લાહની બરગાહમાં રજૂ 
થશે તે િવકૃત (ખરાબ) ચહેરા સાથે રજૂ થશે. - 
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હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૬૬૮) ફરજ કરવામાં આવેલી બાબતો પછી 
જેહાદ ે  વસ્તુ છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (િમશ્કાત) 
(૨૬૬૯) જો કોઈ માણસને એવી હાલતમાં મોત 
આવી જાય કે તેણે કોઈ જેહાદમાં ભાગ લીધો ન 
હોય, અને ન તો તેના િવશે િવચાયુ હોય તેન ે
િનફાકના એક ભાગ ઉપર મૌત આવશે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (સહીહ મુસ્લીમ) 
(૨૬૭૦) એક માણસ (દુિનયાના તમામ 
કારોબારથી જાન છોડાવીને) પહાડ તરફ ઈબાદત 
કરવા માટે નીકળી ગયો પરતંુ તેના સગાવ્હાલા તેને 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં લઈ આવ્યા (ક ે તેન ે કંઈક 
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સમજાવે). 
સરકારે રીસાલત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 

આલેહી વસલ્લમ)એ તેને તેમ કરવાથી રોકયો અન ે
ફરમાવ્યું : મુસલમાનનું જેહાદના કોઈ મેદાનમાં 
સ  કરવું તેની ચાલીસ વષર્ની ઈબાદત કરતાં વધારે 
સારૂ છે. (મુસ્તદરક) 
(૨૬૭૧) અલ્લાહ તઆલાએ જેહાદને ફઝર્ કરી છે 
અને તેન ેઅઝમત આપી છે. અન ેતેને પોતાનું રક્ષણ 
અને રક્ષણ કરનાર ગણાવેલ છે. ખુદાની કસમ ! 
દીન અને દુિનયા ફકત જેહાદ સાથે શણગારી શકાય 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(વસાએલુશ્શીઆ)         
(૨૬૭૨) દરેક ઉમ્મત માટે રોહબાનીયત (દુિનયાન ે
છોડી દેવી) છે, જ્યારે મારી ઉમ્મતની રોહબાનીયત 
રાહે ખુદામાં જેહાદ કરવી છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૬૭૩) કોઈપણ પગલાં મને બ ે કારના 
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પગલાંથી વધારે પસંદ નથી એકતો એ પગલાં જે 
રાહે ખુદામાં જેહાદ માટે તૈયાર થઈ રહેલી હરોળને 
પૂરી કરવા માટે ઉપાડવામાં આવે અને બીજા એવા 
મોમીન જે કત્એ રહમ કરનાર સગાવ્હાલા સાથે 
સીલેરહેમ કરવા માટે ઉપાડે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(અમ્માલી - મુફીદ) 
(૨૬૭૪) હઝરત અમીર (અલિય્હસ્સલામ)એ 
પોતાના આમીલ મખનફના નામ ેપ  લખ્યો તેમાં 
ફરમાવ્યું : જે માણસ જેહાદને નાપસંદ કરીને 
તેનાથી મુખ ફેરવી લે અને ગુમરાહી અપનાવી 
લેવાની સાથે અંધકાર અને ગુમરાહીમાં અટવાતો 
રહે તેની સાથે જેહાદ કરવી એ આરીફ લોકોની 
ફરજ છે. (શહ નહજુલ બલાગાહ) 
(૨૬૭૫) ઈસ્લામ (િસ્વકાયાર્) પછી જેહાદ એ 
અફઝલ અમલ છે. તે દીનનો આધાર છે, ઈઝઝત 
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અને શહાદત પામ્યા પછી જન્નતની ખુશખબરી 
છે. 
(૨૬૭૬) જેહાદ અને રોઝા શરીરની ઝકાત છે. 
(૨૬૭૭) શુજાઅતની ઝકાત રાહે ખુદામાં જેહાદ 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૬૭૮) ઈમામે આદીલની સાથે (મળીને) જેહાદ 
કરવી વાિજબ છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(572) ુ હ દ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
મોઅમીનોમાંથી તેઓ કે જેમને કોઈ જાતની 

ઈજા પહ ચી ન હોય છતાં ઘેર બેસી રહે તેઓ તથા 
અલ્લાહના માગર્માં પોતાના જાન માલથી જેહાદ 
કરનારાઓ (અલ્લાહ પાસે દરજ્જામાં) સમાન 
નથી; (બલ્કે) પોતાના જાન માલથી જેહાદ 
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કરનારાઓને અલ્લાહે બેસી રહેનારાઓ પર ે તા 
આપી છે; જો કે સારા બદલાનો વાયદો તો દરેકથી 
કય  છે; અને અલ્લાહે જેહાદ કરનારાઓને ઘણો 
મોટો બદલો આપીને તેમને બેસી રહેનારાઓ પર 

ે તા આપી છે. - સૂરએ િનસા આ. ન.ં ૯૫ 
અને અમે તમારી કસોટી અવશ્ય કરીશું, એટલ ે

સુધી કે તમારામાંથી જેહાદ (ધમર્યુધ્ધ) કરનારાઓ 
તથા ધૈયર્ ધરનારાઓને અમે સમજી લઈએ, અન ે
અમારી િસ્થિતઓને અજમાવીએ. - સરૂએ મોહંમદ 
આ. ન.ં ૩૧ 
(૨૬૭૯) જન્નતના એક દરવાજાનું નામ ‘બાબૂલ 
મુજાહેદીન’ છે. જ્યારે મુજાહેદીન એ તરફ જશે 
ત્યારે એ દરવાજો ખુલ્લો હશે, તે વખતે તે લોકોએ 
પોતાની સાથે તલવારો લટકાવેલી હશે. ફિરશ્તાઓ 
તેમનું સ્વાગત કરશે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
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(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૬૮૦) મજુાહેદીન માટે આસમાનના દરવાજાઓ 
ખોલી નાખવામાં આવે છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૬૮૧) અલ્લાહ તઆલાએ એક કૌમ ઉપર 
જેહાદ ફરજ કરી છે અન ેબીજા લોકો ઉપર મૌતન ે
મુકરર્ર ફરમાવ્યું છે. જે રીતે ખુદાએ કોઈના માટ ે
મુકરર્ર કયુર્ છે તેવી જ રીતે ત ેપોતાની આરઝુ પૂરી 
કરે છે. અલબ  રાહે ખુદામાં જેહાદ કરનારાઓ 
અને રાહે ખુદામાં શહીદ થનારાઓ માટે ખુશખબરી 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ 
નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૨૬૮૨) તમામ લોકો કરતાં સારો માણસ એ છે 
જેને પોતાની જાનને ખુદાની રાહમાં રોકી રાખી છે. 
તે ખુદાના દુશ્મનો સાથે જેહાદ કરે છે, અને એ જ 
જેહાદમાં મૌતની તલાશ કરે છે. અથવા તો પછી ત ે
માગર્માં શહાદત પામે છે. (મુસ્તદરક) 
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(૨૬૮૩) મુજાહેદીન ફીસબીલીલ્લાહની 
સરખામણીમાં તમામ લોકોના અઅમાલ એવા છે 
જાણે કે સમુ ના પાણી વડે પક્ષીઓ દ્વારા ચાંચમાં 
લેવામાં આવેલ પાણીનું ટીપું ! (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૬૮૪) એક માણસ રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) ની િખદમતમાં 
આવીને કહેવા લાગ્યો : હુ ં જેહાદ કરવાને િદલથી 
પસંદ કરૂ છંુ અને મન ેતેનાથી ખુશી પણ થાય છે. 

આપે ફરમાવ્યું : તો પછી રાહે ખુદામાં જેહાદ 
કરો, કેમકે જો તેની રાહમાં મરી જશો તો પણ 
જીવતા રહેશો અને ખુદા પાસેથી િરઝક અને રોજી 
મેળવશો. અને તમારો અ  પણ ખુદા પાસે 
સુરિક્ષત રહેશે અને જો જીવતા પાછા આવશો તો 
ખુદાની નજદીક ગુનાહોથી મુક્ત થઈ જશો. (નૂર 
ઔર રાવન્દી) 

આ િરવાયતમાં વધારો છે કે.....તેણે ક ું : યા 
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રસૂલુલ્લાહ ! મારા માં-બાપ બહુજ વૃધ્ધ છે, તેઓ 
મને બહુજ ચાહે છે, અને મારૂં બહાર જવાનું પસંદ 
કરતાં નથી (તો હું જેહાદ માટે જવાનું શંુ કરૂ ?) 

આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : તમે તમારા માં-બાપની 
પાસે રહો, કેમકે એ ઝાતની કસમ જેના કબ્જએ 
કુદરતમાં મારી જાન છે, તમારી સાથે તેઓનું એક 
િદવસ અને એક રાત મોહબ્બત કરવું એક વષર્ના 
જેહાદ કરતાં વધારે અફઝલ છે. 
સંપાદકની ન ધ :- િરવાયતનો આ ભાગ જેહાદનું 
વાિજબે કીફાઈ હોવા ઉપર આધારીત છે અન ે
જ્યારે લોકોની સંખ્યા એટલી થઈ જાય જે જેહાદ 
કરવા માટે પુરતી હોય તો આ િરવાયત ઉપર અમલ 
કરવામાં આવશે. (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૨૬૮૫) રાહે ખુદા (જેહાદ)માં ઉડનારી ધૂળ અન ે
જહન્નમનો ધુમાડો એક જગ્યાએ ભેગા થઈ શકતાં 
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નથી. 
(૨૬૮૬) (જેહાદ-ફી-સબીલીલ્લાહ માટે ઉઠનારી) 
તલવારો બેિહશ્તની ચાવીઓ છે. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(મુસ્તદરક) 
(573) ણે રાહ દુામા ં સૌથી પહલા ં

જગં કર . 

(૨૬૮૭) રાહે ખુદામાં સૌથી પહેલી જંગ કરનાર 
હઝરત ઈ ાહીમ ખલીલ (અલિય્હસ્સલામ) હતા. 
જ્યારે હઝરત લુત (અલિય્હસ્સલામ)ને રૂમીઓએ 
કૈદ કરી લીધા ત્યારે ઈ ાહીમ (અલિય્હસ્સલામ) 
તેઓ સાથે જંગ કરીને હઝરત લુત 
(અલિય્હસ્સલામ)ને તેઓની ચુંગાલમાંથી છોડાવ્યા 
હતા. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)  
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(૨૬૮૮) જેણે રાહે ખુદામાં સૌથી પહેલી જેહાદ 
કરી તે હઝરત ઈ ાહીમ (અલિય્હસ્સલામ) હતા. 
જ્યારે રૂમીઓએ એવા િવસ્તારમાં લુંટમાર મચાવી 
અને હઝરત લુત (અલિય્હસ્સલામ)ને કદૈી બનાવી 
લીધા. જ્યારે હઝરત ઈ ાહીમ (અલિય્હસ્સલામ)ન ે
આ વાતની જાણ થઈ ત્યારે તેઓ જેહાદ માટે 
નીકળી પડયા અન ે તેમન ે રૂમીઓની ચુંગાલમાંથી 
નજાત અપાવી. હઝરત ઈ ાહીમ 
(અલિય્હસ્સલામ)એ સૌથી પહેલા ઝંડાઓનો 
ઉપયોગ કય . (મુસ્તદરક) 
(574) ુ હદને મદદ કરવી અને તેને 

ઈ  પહ ચાડવાની મઝી મત. 

(૨૬૮૯) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછવામાં આવ્યું : જ્યારે 
જેહાદ ફઝર્ હોય ત્યારે તેમાં ખચર્ કરવાનો કેટલો 
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સવાબ છે અનેક િદરહમ સાત લાખ િદરહમ 
બરાબર છે. જ્યારે જેહાદ મુસ્તહબ હોય એટલ ેક ે
એક કાિફરની સામે સાત મુસલમાન હોય ત્યારે એક 
નેકી સાતસો નેકીઓ સમાન છે. જો કે દરેક નેકી 
દુિનયા અને તેમાંની તમામ વસ્તુઓ કરતાં સાત 
લાખ ગણી વધારે છે. 
(૨૬૯૦) જે માણસ કોઈ ગાઝીની ગીબત કર ે
અથવા તેને ઈજા પહ ચાડે અથવા તેના કુટુંબીજનો 
સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરે તો કયામતના િદવસે તેના 
માટે એક ધ્વજ ખોડવામાં આવશે, તે પોતાની 
તમામ નેકીઓને એ જગ્યાએ મૂકીન ેજહન્નમવાસી 
થશે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૬૯૧) જે માણસ કોઈ ગાઝીની એક દોરા 
અથવા સોઈથી મદદ કરીને તેને જંગ માટે તૈયાર 
કરશે તો તેના આગળના અને પાછળના તમામ 
ગુનાહોને ખુદા માફ કરશે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
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(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૨૬૯૨) જે માણસ જેહાદમાં બુઝદીલી દેખાડે છે 
તેના માટ ેજરૂરી છે ક ે તે પોતાના માલ થકી એવા 
માણસને તૈયાર કરે જે રાહે ખુદામાં જઈને જેહાદ 
કરે. મુજાહીદ ફી સબીલીલ્લાહને બીજાના માલથી 
તૈયાર કરવામાં આવ ેતો તેના માટ ેજેહાદનો સવાબ 
હશે. જે તેને તૈયાર કરશે તેના માટે રાહે ખુદામાં 
ખચર્ કરવાનો સવાબ હશે. અલબ  રાહે ખુદામાં 
જાન કુરબાન કરવી એ માલ કુરબાન કરવા કરતાં 
વધારે અફઝલ છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૨૬૯૩) બઝુદીલને જેહાદ માટે નીકળવું જાએઝ 
નથી કેમકે બઝુદીલ તુરંત જ હારી જાય છે. પરંત ુ
તેણે એ જોવું જોઈએ કે તે જેહાદ માટે જવા માંગે 
છે તેના માટે કાંઈ કામ કરી શકે એમ છે ક ેનહ . તેણ ે
પોતાના માલથી બીજા કોઈને તૈયાર કરવો જોઈએ. 
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તે રીતે તેને દરેક વાતનો સરખો સવાબ મળશે. અન ે
તે મુજાહીદના અ  કરતાં ઓછો નહ  હોય. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (મસુ્તદરક) 
(૨૬૯૪) જે કોઈ ગાઝીને પ  પહ ચાડ ેતે એવો છે 
કે જાણે તણેે ગુલામને આઝાદ કય . અન ે ત ે
ગઝવહના ભાગ અથવા સવાબમાં પણ શામેલ છે. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૨૬૯૫) મજુાહેદીન ફી સબીલીલ્લાહને ઈજા 
પહ ચાડવાથી બચો કમેકે ખુદા તેન ે ઈજા 
પહ ચાડવાથી એ રીતે નારાજ થાય છે જે રીતે 
રસૂલોને ઈજા પહ ચાડવાથી નારાજ થાય છે. અને 
મુજાિહદની દુવા પણ એ રીતે કબૂલ ફરમાવે છે જે 
રીતે રસૂલની. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(575) તમારા હાથ, ભ અને દલથી 

હાદ કરો 

(૨૬૯૬) રાહે ખુદામાં તમારા હાથો વડે જેહાદ 
કરો. જો તમે ન કરી શકો તો તમારી જીભથી જેહાદ 
કરો, અને જો એ પણ ન કરી શકતા હો તો પછી 
તમારા િદલ વડે જેહાદ કરો. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૬૯૭) માલીકે અશ્તર (ર.)ના નામ ેલખેલા એક 
પ માં હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ લખીને 
ફરમાવ્યું : .....અન ેતમારા હાથ, તમારા િદલ અન ે
તમારી જીભની ખુદાની મદદ કરો, કેમકે ખુદાએ 
એવા માણસની મદદ કરવાની જવાબદારી પોતાની 
ઉપર લીધી છે જે તેની મદદ કરે છે અને જે 
અલ્લાહને એઅજાઝ આપે છે અલ્લાહ તઆલા 
પણ તેને એઅજાઝ અતા ફરમાવે છે. (શહ નહજુલ 
બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
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(૨૬૯૮) સૌથી પહેલા જે જેહાદમાં ફેરફાર કરશો 
તે તમારા હાથની જેહાદ છે, પછી જીભની અન ે
પછી િદલની. તેથી જે માણસ માઅરૂફને માઅરૂફ 
અને મુન્કરને મુન્કર ન સમજે તેણે જાણકેે જેહાદમા ં
ફેરફાર ઉભો કય  અને તનેી ઉચ્ચતાને હલકી કરી 
નાખી. (તેની બલંદીને હલકાઈમાં ફેરવી નાખી) - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
(૨૬૯૯) મોમીન પોતાની તલવાર અને જીભથી 
જેહાદ કરે છે. - હઝરત રસલૂે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૭૦૦) તમારા માલ, જાન અન ેજીભ સાથે રાહે 
ખુદામાં જેહાદ માટે (આ ણેય વસ્તુ) ખુદાની 
સામે રાખો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(576) હાદ માટ તૈયાર કર ુ ં

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે નબી ! મોમીનોને (નાિસ્તકો સાથે) લડાઈ 
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માટે ોત્સાહન આપ (ઉભારતો રહે); - સૂરએ 
અન્ફાલ આ. નં. ૬૪ 

અને (હે મુસલમાનો!) તમને શંુ થઈ ગયું છે ક ે
તમે અલ્લાહના માગર્માં લડતા નથી? એ િસ્થિતમાં 
કે પુરૂષોમાંના તથા સ્ ીઓમાંના અને બાળકોમાંના 
અશક્તો (કે જેઓને રોકી લેવામાં આવ્યાથી) પોકારી 
ર ા છે કે હે અમારા પરવરિદગાર ! અમને આ 
વસ્તી (મક્કા) માંથી કે જેના રહેવાસીઓ ઝાિલમ 
છે કાઢી લઈ જા અને તારા અને તારા તરફથી 
અમારો કોઈ િહમાયતી ઉભો કર, અને તારા તરફથી 
અમારો કોઈ મદદગાર પૈદા કર. - સૂરએ િનસા આ. 
નં. ૭૫ 
(૨૭૦૧) હઝરત અમીરૂલ મોઅમનેીન અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)એ જંગે સીફફીનના સમયે લોકોને 
શામવાસીઓ સાથે જંગ કરવા માટે તયૈાર કરતાં 
ફરમાવ્યું : ....ખુદાની કસમ ! તમે લોકો જંગની 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 296  HAJINAJI.com 

જવાળાઓ ભડકાવવા માટે બહુજ ખરાબ સાબીત 
થયા છો. તમારી સામે બધી યુકિતઓ હોય છે. અન ે
તમે દુશ્મનોની િવરૂધ્ધમાં કોઈ યુિક્ત કરતાં નથી. 
તમારા (શહેરો)ની હદો (િદવસે િદવસે) ઓછી થતી 
જાય છે પરંતુ તમન ેગુસ્સો આવતો નથી, તે લોકો 
તમારા તરફથી કયારેય ગાિફલ રહેતાં નથી, અને તમ ે
લોકો ગફલતમાં બધું ભુલી જાવ છો. 

ખુદાની કસમ ! જે માણસ પોતાના દુશ્મનન ે
પોતાની ઉપર એવી રીતે કાબૂ આપી દે કે તે તેના 
હાડકાઓમાંથી માંસ પણ ઉખેડી નાખ, તેના 
હાડકાઓ તોડી નાખે અન ેતેની ખાલન ેટુકડ ેટુકડાં 
કરી નાખે અને તેના અવયવોનો નાશ કરી નાખે તો 
તેવા માણસની છાતીમાં પાંસળીઓ વચ્ચે ધેરાયેલુ ં
(િદલ) નબળું અને નકામું છે. જો તમે એવાજ થવાં 
માંગતા હો તો થાવ. પરંતુ હુ ં તો તમને એવા એ 
સમય સુધી નહ  થવા દઉં જ્યાં સુધી તમે ધારવાળી 
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તલવારો ન ચલાવી લ્યો. જે તલવારો થકી માથાના 
ફુરચા ઉડી જાય અને બાવડાઓ અને પગ કટકે કટકા 
થઈને પડવા લાગે. ત્યારપછી અલ્લાહ જે ચાહે તે 
કરો..... 
(૨૭૦૨) જ્યારે સીફીનની લડાઈમાં મઆુવીઆના 
સાથીઓએ હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ના 
સહાબીઓ ઉપર ભુત્વ મળેવી લીધુ ંઅને ફુરાતના 
િકનારા ઉપર કબ્જો કરી લીધો તેમજ પાણી 
મેળવવામાં રૂકાવટ ઉભી કરી ત્યારે આપ 
(અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : ત ે લોકો તમારી 
પાસેથી લડાઈના કોળીયા માંગી ર ા છે. હવ ેતમ ે
કાંતો તમારી ઝાત અન ેતમારા સ્થાન અને હલકાઈ 
માટે તમારૂ માથું ઝુકાવી દયો અથવા તો તલવારોની 
પ્યાસને લોહો વડે બઝુાવીને તમારી પ્યાસ પાણીથી 
બુજાવો. તે લોકોથી ડરી જવું એ જીવતા રહેવાની 
હાલતમાં મૌત છે. અન ે તે લોકો ઉપર ભુત્વ 
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મેળવીને મરી જવું પણ જીવતા રહેવા સમાન 
છે..... 
(૨૭૦૩) એજ વખતે સહાબીઓને લડાઈ માટ ે
ઉત્સાહ આપતા ફરમાવ્યું : ખુદાની ડરતાં રહો અન ે
તમારી આંખો બંધ કરી લ્યો.....બારે ઈલાહા ! આ 
લોકોને સ  અતા ફરમાવ, તેમના ઉપર તારી 
નુસરત નાિઝલ ફરમાવ અને તેમના અ ને અઝીમ 
બનાવી દે. 
(૨૭૦૪) એ જ વખતે હઝરત મોહંમદ િબન 
અબીબ  (ર.અ.)ની શહાદત પછી ફરમાવ્યું : 
તમારામાં આિલમો પણ છે અને ફકીહ પણ, 
તમારામાં શરીફ લોકો પણ છે અને હાકીમો પણ, 
િકતાબે ખુદા ઉપર અમલ કરનારાઓ પણ છે, 
રા ીના જાગીના ઈબાદત કરનારા પણ છે અન ે
િતલાવતે કુરઆન થકી મિસ્જદોને આબાદ કરનારા 
પણ છે. આમ છતાં તમન ેએ વાત માટ ેગુસ્સો નથી 
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આવતો કે તમારા ઉપર સ ા જમાવનાર બેવકુફ, 
ફસાદ ફેલાવનાર અને હલકાં લોકો તમારી સાથે 
લડાઈ કરે ? (શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ 
હદીદ) 
(૨૭૦૫) તમે તમારા દીનને તલવારો થકી બચાવો, 
તલવારોને તમારી કૌમની સાથે કરી દયો, ખુદા પાસે 
તમારા રક્ષણની દુઆ કરો તો તમે સફળ પણ થઈ 
જશો અને તમારી મદદ પણ કરવામાં આવશે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(577) હાદ માટ હિથયાર ઉપાડનાર 

(૨૭૦૬) ખુદાવંદે આલમ પોતાના ફિરશ્તાઓ 
ઉપર એવા માણસ દ્ ારા ગવર્ કર ે છે જે રાહે 
ખુદામાં તલવાર ઉઠાવે છે અન ે જ્યાં સુધી ત ે
તલવાર ઉઠાવી રાખે છે ત્યાં સુધી ફિરશ્તાઓ તેની 
ઉપર દુરૂદ મોકલતા રહે છે. 
(૨૭૦૭) જે માણસ તલવાર લટકાવીને નમાઝ 
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અદા કરે છે તનેી નમાઝનો સવાબ એવા માણસ જે 
માણસ તલવાર લટકાવીને નમાઝ અદા કરે છે તેની 
નમાઝનો સવાબ એવા માણસ કરતાં સાતસો ગણો 
વધારે છે જે તલવાર લટકાવ્યા વગર નમાઝ પઢ ેછે. 
- હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(578) ુ ના આગેવાનો સાથે બ જુ જગં 

કરો 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તો તમે પણ નાિસ્તકોના સરદારો સાથે લડો ક ે

કદાચને તેઓ (તેમ કરતા) અટકી જાય. - સૂરએ 
તૌબા આ. નં. ૧૨ 
હદીસ :- 
(૨૭૦૮) મશુિરકોના વૃધ્ધોને કત્લ કરી નાખો અન ે
તેમના જુવાનોને બાકી રાખો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(579) હાદ કરવા ુ ંછોડ  દ ુ ં

(૨૭૦૯) જે માણસ જેહાદ કરવાનું છોડી દેશે તેને 
ખુદાવંદે આલમ ઝીલ્લત (અપમાન)નો પોશાક 
પહેરાવશે, તેની રોજીમાં ફકીરી અને તંગદસ્તી પૈદા 
કરી દેશે અને તેના દીનને અધુરો કરી દેશે. અલ્લાહ 
તબારક વ તઆલાએ મારી ઉમ્મતને ઘોડાના ડાબલા 
અને ભાલાની અણીઓ (જેહાદના સામાન) થકી 
ઈઝઝત બક્ષી છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૭૧૦) ...તો જે માણસ જેહાદને છોડી દે છે 
ખુદાવંદે આલમ તેન ે અપમાન અન ે હલકાઈનો 
પોશાક ફેરવે છે. અને મસુીબત અને બલાઓની 
ચાદર ઓઢાડી દે છે. તેન ેઝીલ્લતો ખ્વારીની સાથે 
ઠુકરાવી દેવામાં આવે છે. તેના િદલ ઉપર મદહોશી 
અને ગફલતનો પરદો છવાઈ જાય છે. જેહાદમા ં
આળસ કરવાના કારણે તેના હાથમાંથી હક લઈ 
લેવામાં આવે છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
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(બેહારૂલ અન્વાર) 
(580) હાદના ચાર િવભાગ છે. 

(૨૭૧૧) જેહાદના ચાર િવભાગ છે. 
૧. અ િબલ માઅરૂફ 
૨. નહી અિનલ મુન્કર 
૩. તમામ સજંોગોમાં સાચું બોલવું 
૪. ખરાબ ચાિર વાળા લોકો સાથે નફરત રાખવી 

જેણે અ િબલ માઅરૂફ કયુર્ તેણે મોમીનની 
પીઠને મજબૂત કરી, જેણે નહી અિનલ મુન્કર કયુર્ 
તેણે કાિફરોને જલીલ કયાર્, જેણે તમામ સંજોગોમાં 
સાચું બોલ્યું તેણે પોતાની ફરજ અદા કરી અન ેજેણે 
ફાસીકોને ખરાબ સમજયા અને તનેા કારણે 
અલ્લાહની ખુશી માટે તેમના ઉપર ગસુ્સો કય  - તો 
અલ્લાહ પણ તેના માટ ેબીજા ઉપર ગઝબનાક થશે 
અને કયામતના િદવસે તેના માટે ખુશીનો સામાન 
કરશે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
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અન્વાર) 
(581) હાદની તૈયાર  

કરુઆન ેમજીદ :- 
કારણ કે તેમ કરવાથી તમે અલ્લાહના દુશ્મનો 

પર અને તમારા દુશ્મનો પર અને તેમના િસવાય 
અન્ય લોકો ઉપર પણ ધાક બેસાડી દેશો. - સૂરએ 
અન્ફાલ આ. નં. ૬૦ 

હે ઈમાન લાવનારાઓ ! ધીરજ ધરો અન ે
સહનશીલતામાં એક બીજાની હિરફાઈ કરો અને 
(જેહાદ માટે) કમર કસી લો. - સૂરએ આલે ઈમરાન 
આ. ન.ં ૨૦૦ 
હદીસ :- 
(૨૭૧૨) રાહે ખુદામાં (જેહાદ માટે) એક િદવસની 
તૈયારી (કમર કસવી અને ઘોડા બાંધવા) દુિનયા અને 
દુિનયામાં મૌજૂદ તમામ વસ્તુઓ કરતાં અફઝલ છે. 
(૨૭૧૩) જેહાદ માટેની એક િદવસની તૈયારી એક 
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મિહનાના નમાઝ-રોઝા કરતાં બહેતર છે. 
(૨૭૧૪) જ્યારે કોઈ માણસ મરી જાય છે ત્યારે 
તેના કાયર્ કરવાનો સબંધ તુટી જાય છે, પરંતુ રાહે 
ખુદામાં (જેહાદ માટે) તૈયારી કરનારનો અમલ 
વૃિધ્ધ પામતો રહે છે અને કયામત સુધી તેની રોઝી 
ચાલુ રહે છે. 
(૨૭૧૫) (રાહે ખુદામાં જેહાદ કરવા માટે) તૈયારી 
કરનારની નમાઝ પાંચસો નમાઝો સમાન છે. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(582) અ લાહ તઆલાની રાહમા ંપહરો 

ભરવો 

(૨૭૧૬) રાહે ખુદામાં એક રાતની િનગેહબાની 
(સુરક્ષાનું કામ) અન ેપહેરો ભરવો એવી એક હજાર 
રાતોથી વધારે સારૂ કામ છે જેમાં રાતના ઈબાદત 
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કરવામાં આવે અને દીવસમા રોઝા રાખવામાં આવે. 
(૨૭૧૭) મારા માટે કમર કસીને ણ રાત 
મુસલમાનોની રક્ષા માટે પહેરો ભરવો, એવી 
લયલતુલ ક થી બહેતર છે જે હું મદીનાની મિસ્જદ 
અથવા બયતુલ મુક સમાં પસાર કરૂ. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૨૭૧૮) ખદુાવંદે આલમ એવા માણસ ઉપર જે 
રહેમ કરે જે (મુસલમાનોની હીફાઝત માટે) પહેરો 
ભરે છે. (માજહ) 
(૨૭૧૯) બ ે આંખોને જહન્નમની આગ હરિગઝ 
અડકશે નહ . 
૧. એ આંખ જે ખૌફે ખુદામાં રડે છે અને  
૨. એ જે રાહે ખુદામાં પહેરો ભરવા માટે જાગે છે. 
- હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (તાવીલુલ આયાતુલ જાહેરહ) 
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(583) કટલાક લોકોને સાકંળમા ંજકડ ને 

જ તમા ંલઈ જશે 

(૨૭૨૦) મને એવા લોકો ઉપર હસવું આવે છે ક ે
જેઓ તમારી પાસે મશરીક (પુવર્ િદશા) તરફથી 
આવશે, તેમન ેજન્નત તરફ ખચીને લઈ જશે અને 
પોતે તેને નાપસંદ કરશે. 
(૨૭૨૧) મને એવા લોકો પર હસવું આવે છે 
જેમને સાંકળોમાં જકડીને જન્નત તરફ લઈ 
જવામાં આવશે. 
(૨૭૨૨) ખદુા એવા લોકો ઉપર આ યર્ (વ્યકત) 
કરશે, જેઓ જન્નતમાં સાંકળો સાથે દાખલ થશે. 
(૨૭૨૩) તમે લોકો મન ે પૂછતાં નથી ક ે કઈ વાત 
ઉપર હસવું આવશે ? હું મારી ઉમ્મતમાં એવા 
લોકોને જોઈ ર ો છંુ જેમને સાંકળોથી જકડીને 
જન્નતમાં લઈ જવામાં આવશે અને એ લોકો તેન ે
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નાપસંદ કરશે. 
પૂછવામા આવ્યું : યા રસૂલલુ્લાહ ! તેઓ કયા 

લોકો હશે ? 
ફરમાવ્યું : અજમ (બીન અરબ)ના કટેલાક 

લોકો. જેમને મુજાહેદીન (મુજાહેદીને ઈસ્લામ) કૈદી 
બનાવશે અને ઈસ્લામમાં દાખલ કરી દેશે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 

 
િવભાગ - 21 

હાદ અકબર 

(584) હાદના કાર 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે નબી ! તું નાિસ્તકો તથા દાંિભકોથી યુધ્ધ 

કર. - સૂરએ તહરીમ આ. નં. ૯ 
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અને જે શખ્સ (સત્કાય માં) સખત યત્ન કર ે
છે તે તેના પોતાના જ ભલા માટે યત્ન કરે છે, 
અને તેમાં શંકા નથી કે અલ્લાહ તમામ 
દુિનયાવાળાઓથી ત ન બેપરવાહ છે. - સૂરએ 
અન્કબુત આ. નં. ૬ 

અને જેઓ અમારા (ધમર્ ચારના) સંબંધમાં 
યત્ન કરશે તેને અમે અમારા માગ  જરૂર દેખાડી 

દઈશું. - સૂરએ અન્કબુત આ. ન.ં ૬૯ 
અને તે (કુરઆનની સચોટ દલીલો) વડ ે

તેમનાથી જેહાદ (વાદ િવવાદ) કરવા જોગ જેહાદ 
કર. - સૂરએ ફુરકાન આ. નં. ૫૨ 
હદીસ :- 
(૨૭૨૪) જેહાદના ચાર કાર છે, જેમાં બે 
વાિજબ છે અને એક સનુ્નત, પરંતુ તે વાિજબ 
વગર અમલમાં આવી શકતી નથી અને ચોથી સંપૂણર્ 
સુન્નત છે. અને બ ે વાિજબ જેહાદમાંથી એક 
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ઈન્સાનના પોતાના નફસ સાથેની જેહાદ છે......- 
ઈમામ ઝૈનુલ આબદેીન (અલિય્હસ્સલામ) 
(તોહકુલ ઉકૂલ) 
(૨૭૨૫) ે  જેહાદ એ છે ક ે ઈન્સાન એવી 
હાલતમાં સવાર કરે કે ત ેકોઈના ઉપર ઝુલ્મ કરવાનો 
ઈરાદો ધરાવતો ન હોય. 
(૨૭૨૬) સ્ ીનો જેહાદ પિતની ે  િખદમત 
કરવી તે છે. - હઝરત રસલૂે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(585) નફસની િવ ધ હાદ કરવી 

(૨૭૨૭) નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરવી એ 
જન્નતની મહેરનો હક છે. 
(૨૭૨૮) ખ્વાિહશાતોની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ કરવી 
એ બેિહશ્તનું મુલ્ય છે. 
(૨૭૨૯) સૌથી પહેલા તમે જે જેહાદ કરવાનો 
ઈન્કાર કરશો તે તમારા નફસની િવરૂધ્ધની જેહાદ 
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છે. પછી છેવટે જે વસ્તુન ેખોઈ બેસશો ત ેતમારી 
ખ્વાિહશોની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ અને ઉલીલ અ ની 
ઈતાઅત છે. 
(૨૭૩૦) અલ્લાહની ઈતાઅત અને ગુનાહોથી 
બચવા માટે જે માણસ પોતાના નફસની િવરૂધ્ધ 
જેહાદ કરે છે અલ્લાહની નજરોમાં તેમનું સ્થાન 
અને દરજ્જો નેક કાય  કરનાર શહીદ જેટલો છે. 
(૨૭૩૧) નફસની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ કરવો શરીફ 
લોકોની રીત છે. 
(૨૭૩૨) હું મારૂ િરઝક પણ પુરે પુરૂ મળેવું છંુ અન ે
મારા નફસ િવરૂધ્ધ જેહાદ પણ કરૂ છંુ. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૭૩૩) તમે તમારા નફસની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ 
કરો જેથી તમે તેન ે તમારી ખ્વાહીશાતથી બચાવી 
રાખો, કેમકે નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ તમારા માટ ે
એવી રીતે વાિજબ છે જેવી રીતે દુશ્મનની િવરૂધ્ધ 
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(જેહાદ) વાિજબ હોય છે. - ઈમામ મસૂા કાિઝમ 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૭૩૪) બુિધ્ધશાળીઓ માટે એ વાત જરૂરી છે કે 
તે બે હાલતમાંથી કયારેય ખાલી ન રહે. એક તો 
પોતાના રબની ઈતાઅત અને બીજી પોતાના 
નફસની સાથે જેહાદ કરવાથી. 
(૨૭૩૫) તમારા નફસની સામે જેહાદ કરો અન ે
(ગુનાહોથી) તૌબાને અ તા આપો, એ રીતે તમ ે
તમારા રબની ઈતાઅત કરવામાં સફળ થઈ જશો. 
(૨૭૩૬) નફસાની ખ્વાિહશાતના સમયે તમારા 
નફસ (ની ઈચ્છા) ની િવરૂધ્ધ કરો, અને શંકાઓ 
(પૈદા થવા) ના સમય ેતેને િકતાબે ખુદા ઉપર કાયમ 
કરી દો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૭૩૭) પોતાના નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરનાર 
(સાચો) મુજાિહદ હોય છે. - હઝરત રસલૂે અકરમ 
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(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૭૩૮) મોનીન સાચા અથર્માં પોતાના નફસની 
િવરૂધ્ધ જેહાદ કરતો હોય છે, જેથી તે પોતાની 
ખ્વાિહશાત પર અ  રહે. કયારેય તો તે તેના 
વાંકાપણાને સીધું કરે છે અને રાહે ખુદામાં પોતાની 
ખ્વાિહશાતનો િવરોધ કરે છે. પછી કયારેય તેનો 
નફસ તેને પછાડી દે છે અને તે પોતાના નફસની 
પૈરવી કરવા લાગે છે પરતંુ ખુદાવંદે આલમ તેને 
હલાક થવાથી બચાવી લે છે. તેથી તરતજ ત ે
પોતાની ઝાતને સંભાળી લે છે. તેથી ખુદા તેની 
ભૂલોને માફ ફરમાવી દે છે અને તે વાત તેને પોતાને 
પણ સમજાઈ જતી હોય છે. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૭૩૯) ઈલ્મ સાથે નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરવી 
એ અકલમંદીની દલીલ છે. 
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(૨૭૪૦) એ િદલોની િવરૂધ્ધમાં જંગ કરવાનું ચાલુ 
રાખો કેમકે ત ેબહુ ઝડપથી ભૂલ ખાઈ બેસે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 

 
(586) હાદ અકબર 

(૨૭૪૧) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ જંગ માટે એક નાનકડુ ં
લશ્કર મોકલ્યું. જ્યારે તે લશ્કર પાછંુ ફયુ ત્યારે આપે 
ફરમાવ્યું : 

હું એવા લોકોને શાબાશ કહું છંુ જે લોકો 
જેહાદે અસગરને પૂરી કરીને આવ્યા છે. (તે લોકો 
માટે) હજુ જેહાદે અકબર બાકી છે. 

સવાલ કરવામાં આવ્યો : યા રસૂલુલ્લાહ ! 
જેહાદે અકબર શું હોય છે ? 

ફરમાવ્યું : નફસની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ. 
(૨૭૪૨) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે
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વ આલેહી વસલ્લમ)એ જંગ માટે એક નાનકડુ ં
લશ્કર મોકલ્યું. જ્યારે તે લશ્કર પાછંુ ફયુ ત્યારે આપે 
ફરમાવ્યું : એવા લોકો માટે શાબાશી, જેઓ જેહાદે 
અસગરને પૂરી કરીને આવ્યા છે પરંતુ હજી તેઓની 
જેહાદે અકબર બાકી છે. 

પૂછવામાં આવ્યું : યા રસલૂુલ્લાહ ! જેહાદે 
અકબર શંુ હોય છે ? 

આપે ફરમાવ્યુ ં: નફસની િવરૂધ્ધનો જેહાદ. 
પછી ફરમાવ્યું : એ માણસની જેહાદ અફઝલ 

હોય છે જે પોતાના એવા નફસની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ 
કરે છે જે તેના બંને પડખાની વચ્ચે હોય છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૭૪૩) િરવાયત છે કે : રીસાલત મઆબ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
પોતાના એક સહાબીને જોયા, તેઓ એ બાજુએથી 
આવી ર ા હતા. જ્યાં તેઓને હુઝુરે રવાના કયાર્ 
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હતા. તેઓની હાલત એવી હતી કે વાળ 
િવખરાએલા હતા, વાસની ધૂળ અન ે હિથયારો 
તેમના શરીર ઉપર હતા અને તેઓ ઘર તરફ જઈ 
ર ા હતા. તેમની એ હાલત જોઈને હુઝુર 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું : આ જેહાદે અસગરથી જેહાદે અકબર 
તરફ પાછા ફયાર્ છે. 

તે સહાબીએ પૂછયું : હુઝુર ! શું આ 
તલવારની જેહાદ કરતાં ઉચ્ચ કક્ષાની પણ જેહાદ 
હોય છે ? 

ફરમાવ્યું : હા. ઈન્સાનની પોતાના નફસ 
સાથેની તે જેહાદ છે. - ઈમામ રઝા 
(અલિય્હસ્સલામ) (ફીકહે રેઝા અ.) 
(૨૭૪૪) અફઝલ જેહાદ ખ્વાિહશાતની િવરૂધ્ધ 
નફસની જેહાદ છે અને દુિનયાવી લઝઝતો છોડવી 
તે (જેહાદ) છે. 
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(૨૭૪૫) અફઝલ જેહાદ એ માણસની છે જે 
પોતાના નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરે છે, જે તેના 
બંને પડખાઓની વચ્ચે છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૨૭૪૬) સૌથી ે  કક્ષાનો મુજાહીદ એ હોય છે 
જે પોતાના નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ કર ેછે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૭૪૭) જેહાદ જેવી ફઝીલત કોઈ નથી અને 
ખ્વાિહશાત િવરૂધ્ધની જેહાદ જેવી કોઈ જેહાદ 
નથી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૭૪૮) જાણવું જોઈએ કે નફસની િવરૂધ્ધની 
જેહાદ એ જેહાદે અકબર છે. તેથી તેને તમારા 
નફસની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ કરવામાં વ્યસ્ત રહો કે તે 
રીતે સઆદત...મેળવી લેશો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૭૪૯) (પોતાના સહાબીઓને સંબોધન કરતાં 
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ફરમાવ્યું) તમે પાછા આવી ગયા છો. હું તમારૂ 
સ્વાગત કરૂ છંુ. તમે જેહાદે અસગરથી જેહાદે 
અકબર તરફ પાછા ફયાર્ છો. એટલ ેકે એવી જેહાદ 
જે બંદા પોતાની ખ્વાિહશાતની િવરૂધ્ધમાં કરે છે. 
(૨૭૫૦) અફઝલ જેહાદ એ છે કે તમે અલ્લાહ 
તઆલાની ખુશનુદી માટે તમારા નફસ અને તમારી 
ખ્વાિહશાતની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરો. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૨૭૫૧) હઝરત અબૂઝર ેગફફારી (ર.અ.) કહે છે 
કે મ પૂછયું : યા રસૂલુલ્લાહ ! કઈ જેહાદ અફઝલ 
છે ? 

આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : એ કે જે ઈન્સાન પોતાના 
નફસ અને પોતાની ખ્વાહીશાતની િવરૂધ્ધ જેહાદ 
કરે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(587) પોતાના નફસને ુ મન સમ ને 

તેની િવ ધ હાદ કરતા રહો. 

(૨૭૫૨) પોતાના નફસને દુશ્મન સમજીને તેની 
િવરૂધ્ધ જેહાદ કરતા રહો, અન ે ઉછીની મળેલી 
વસ્તુ સમજીન ેતેને પાછી ફેરવતા રહો કેમકે જો તમ ે
એમ કરશો તો સમજી લ્યો ક ે તમ ે ખુદ પોતાનો 
ઈલાજ કરનારા બની ગયા, તંદૂરસ્તીની િનશાનીઓ 
તમને સમજાઈ ગઈ, તમે બીમારીને સમજી ચુકયા 
અને દવા પણ શોધી ચુકયા છો. હવે એ જુઓ ક ે
તમારા નફસને કઈ રીતે બચાવી શકો છો. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૭૫૩) ખુદાની ઈતાઅત કરવાના બારામાં 
તમારા નફસ સાથે એવી રીતે જેહાદ કરો જેવી રીતે 
કોઈ દુશ્મન પોતાના દુશ્મનની િવરૂધ્ધ જંગ કરે છે 
અને તેની ઉપર એવો અકંુશ મેળવી લ્યો જે રીત ે
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એક ઝીદ (િવરોધાભાસી બાબત) બીજી ઝીદ ઉપર 
અંકુશ મેળવવાની કોિશશ કરે છે, કેમ કે શિક્તશાળી 
માણસ એ છે કે જે પોતાના નફસ ઉપર કાબૂ મેળવી 
લે. 
(૨૭૫૪) તમારા નફસની સાથે જેહાદ કરો અને 
તેનો એવી રીતે િહસાબ લ્યો જેવી રીતે એક 
ભાગીદાર પોતાના ભાગીદારનો િહસાબ લ ેછે. તેની 
પાસેથી ખુદાઈ હકોની એવી રીતે અપેક્ષા રાખો 
જેવી રીતે એક િવરોધી માણસ પોતાના િવરોધી 
માણસ પાસે આશા રાખતો હોય છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(588) હાદ શ  રાખો 

(૨૭૫૫) તમારા નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરવા 
માટે મા  એટલું પુરતુ ં છે કે તમ ેહંમેશા તેના ઉપર 
અંકુશ મેળવલેા રહો અને તેની ખ્વાિહશની 
િવરૂધ્ધમાં લડતા રહો. 
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(૨૭૫૬) મઅેરાજની હદીસમાં એહલે ખૈર અન ે
એહલે આખરેતના િવષયમાં આવે છે કે ..... 
સાધારણ લોકો ને તો એકજ વખત મૌત આવે છે 
પરંતુ તે લોકોને દરરોજ િસ ેર વખત મૌત આવે છે. 
કેમકે ત ેલોકો પોતાના નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરે છે 
અને પોતાના નફસ તેમજ એ શૈતાનનો િવરોધ કરે 
છે જે (લોહીની જેમ) તઓેની રગમાં દોડતો રહે 
છે..... 
(૨૭૫૭) તમારા નફસ ઉપર કાયમી રીતે જેહાદ 
દ્ ારા અંકુશ મેળવી લ્યો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(589) નફસની િવ ધ હાદ કરવાના 

ફાયદા 

(૨૭૫૮) જેહાદના ફળ નફસ ઉપર કાબૂ મેળવી 
લેવો તે છે. 
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(૨૭૫૯) તમારી નફસાની ખ્વાિહશાતની 
િવરૂધ્ધમાં જેહાદ કરો, ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખો અન ે
ખરાબ ટેવોથી બચો. એ રીતે તમારો નફસ પાકીઝા 
થઈ જશે, તમારી અકલ સંપૂણર્ થશે અને તમારા 
રબનો સવાબ સંપૂણર્ થશે. 
(૨૭૬૦) ખબરદાર ! જેહાદ જન્નતની કમત છે. 
તેથી જે માણસ પોતાના નફસને ઓળખી લે છે 
(અને તેની િવરૂધ્ધ જેહાદ કરે છે) તો આ અલ્લાહ 
તઆલા તરફથી અઝીમ બિેહશ્તનો સવાબ છે. 
(૨૭૬૧) નફસની િવરૂધ્ધ જેહાદ એ છે કે તું તેન ે
ગુનાહો કરવાથી તારા કાબૂમાં રાખ અન ેહલાકતથી 
બચાવ. 
(૨૭૬૨) નફસને કાબૂમાં રાખવો, તેને ભૂલ કરતાં 
બચાવવો અને તેની ખ્વાિહશાતની િવરૂધ્ધ જેહાદ 
કરવી એ દરજ્જાઓને બુલંદ કરે છે અને નેકીઓને 
બમણી કરે છે. 
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(૨૭૬૩) નફસની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ કમાલ 
દરજ્જાની ે તા છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૭૬૪) (નફસની સાથે) જેહાદ દ્વારા ખરાબ 
ટેવો પર અંકશુ મેળવી શકાય છે. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૭૬૫) (નફસની િવરૂધ્ધ) જેહાદ કરવામાં જ 
નફસની ભલાઈ છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૭૬૬) ખ્વાિહશાતની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ કરો, એ 
રીતે નફસો ઉપર કાબૂ મેળવી લેશો. 
(૨૭૬૭) તમારા નફસો સાથે ખ્વાિહશાતની 
િવરૂધ્ધમાં જેહાદ કરો એ રીતે તમારા િદલોમાં 
હીકમત દાખલ થશે. 
(૨૭૬૮) ઓછંુ ખાઈને - તે થકી નફસોની િવરૂધ્ધ 
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જેહાદ કરો, એ રીતે ફિરશ્તાઓ તમારી ઉપર છાંયો 
કરશે અન ે શૈતાન તમારાથી દૂર ભાગી જશે. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૭૬૯) ઉચ્ચ કક્ષાના હેતુઓ મા  એ લોકોજ 
મેળવી શકે છે જેમણે પોતાના નફસની સુધારણા 
કરી હોય છે અને તેની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ કરી હોય 
છે. 
(૨૭૭૦) જે પોતાના નફસની િવરૂધ્ધમાં જેહાદ 
કરે છે તે તકવાને પૂણર્તા સુધી પહ ચાડે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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િવભાગ - 21 

હાદ (3) 

(590) અ લાહની ઈતાઅત કરવા માટ 

જ ો હદ કરો 

(૨૭૭૧) અલ્લાહ તઆલાની ઈતાઅત કરવા માટે 
જ ો જેહદ (કોિશશ અને યત્ન) માટે તમારા 
નફસોને ખુદાના ઈખ્તેયારમાં સ પી દયો કેમકે ખુદા 
પાસે કોઈપણ નેકી તેની ઈતાઅત અને હરામથી 
બચ્યા વગર મેળવી શકાતી નથી. 
(૨૭૭૨) તમારે જાણી લવંુે જોઈએ ક ે ખુદા અન ે
તેની મખલુકની વચ્ચે તેની ઈતાઅત િસવાય બીજી 
કોઈ વસ્તુ અિસ્તત્વ ધરાવતી નથી. ન તો કોઈ 
માનવંત ફિરશ્તા, ન કોઈ નબીએ મુરસલ અન ેન તો 
કોઈ બીજી મખલુક. તેથી તેની ઈતાઅત માટ ેસતત 
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જ ો જેહદ કરો. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૨૭૭૩) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછવામાં આવ્યું કે આપ ે
આપના કાય ની બુિનયાદ કઈ વસ્તુ પર રાખી છે ? 

હઝરતે ફરમાવ્યું : ચાર વસ્તુઓ ઉપર. જ્યારે 
મને એ વાતની ખા ી થઈ ગઈ કે મારા કાય ને મારા 
િસવાય બીજંુ કોઈ કરી શકવાનું નથી ત્યારે મ 
પોતેજ તેના માટે જ ો જેહદ ...શરૂ કરી દીધી. 
(સંપાદકની ન ધ :- આ િવષયની તમામ હદીસોનો 
અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે.) 
(૨૭૭૪) આમાલ િવશે બહુજ જ ો જેહદ કરો, 
એટલે સુધી ક ેતમે કમજોર થઈ જાવ અને આમાલ 
બજાવી ન શકો તો શકય તેટલી બધી કોિશશો કરીને 
ગુનાહોથી દૂર રહો. -  હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
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(૨૭૭૫) (તમારા માટે) જરૂરી છે કે જ ો જેહદ 
કરતા રહો, સાવધ અને તૈયાર રહો, આખેરતની 
મંઝીલ માટે માગર્નું ભાતું તૈયાર કરો અને દુિનયા 
તમને દગો ન આપી શકે જે રીતે તેણે તમારી 
પહેલાની આગલી ઉમ્મતોને દગો આપ્યો છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૭૭૬) ખદુાની ઈતાઅત મા  એ માણસ જ 
મેળવી શકે છે જે સંપૂણર્ રીતે જ ો જેહદ ( યાસ 
અને કોિશશ) કરતો રહે. 
(૨૭૭૭) તમારા નફસોને ઈતાઅતના કાય  
બજાવવાની ટેવ પાડો અને તેને બૂરાઈઓ અન ે
ગંદકીથી બચાવો. તોજ તમે ઈમાનની મીઠાસની 
મજા માણી શકશો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૭૭૮) અય મુસલમાનો ! બાંયો ચઢાવી લ્યો, 
અને સંપૂણર્ તયૈારી કરી લ્યો કેમકે એ વાતની ખા ી 
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છે. વાસનો સામાન ઉપાડી લ્યો કેમક ેકચુ કરવાની 
તૈયારી છે. રસ્તાનું ભાતું સાથે લઈ લ્યો કેમકે વાસ 
લાંબા અંતરનો છે. તમારો ભાર હલકો રાખો કેમક ે
તમારે સઅબ્બુલ ઓબુર...ઉંચા પહાડોનો સામનો 
કરવાનો છે. જેને મા  એ લોકો સર કરી શકશે 
જેમનો ભાર હલકો હશે.... - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(591) દુાની રાહમા ં હાદ કરવાનો હક 

અદા કરો 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જેવો જેહાદ કરવાનો હક છે ખુદાની 

રાહમાં તેવી જ જેહાદ કરો. - સૂરએ હજ આ. નં. 
૭૮ 
હદીસ :- 
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(૨૭૭૯) જેહાદ કરવાનો જે હક છે, ખુદાની 
રાહમાં તેવીજ જેહાદ કરો અને ખુદાની રાહમાં કોઈ 
ટીકા કરનારની ટીકાથી ડરો નહ . 
(૨૭૮૦) મેઅરાજની હદીસમાં આખેરતના 
લોકોની િસફત બયાન કરતાં ફરમાવ્યું ..... તે લોકો 
પોતાના નફસને થકવી નાખે છે અને આરામ લેવા 
દેતા નથી. બેશક બેિહશ્તના લોકોની રાહત મૌતમા ં
છે અને આખરેત - ઈબાદત કરનારાઓ માટે કાયમી 
આરામ કરવાની જગ્યા છે. 
(૨૭૮૧) સરકારે રીસાલત મઆબ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની િસફાતમાં ફરમાવે 
છે ‘આપની સમક્ષ જ્યારે બ ે કાય  આવતાં ત્યારે 
તેમાંથી મુિશ્કલ કાયર્ને અપનાવી લેતા હતા.’ - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(592) સૌથી વધાર ુ કલ હાદ 

(૨૭૮૨) સૌથી વધારે મુિશ્કલ જેહાદ એની છે જે 
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ગુનાહ (કરવા) છોડી દે છે. - હઝરત ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૨૭૮૩) કોઈ માણસે હઝરત ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)ની િખદમતમાં અઝર્ કરી : 
હું અમલ કરવાની બાબતમાં બહુજ કમઝોર છંુ. 
નમાઝ-રોઝાની અદાયગી પણ બહુજ ઓછી કરૂ છંુ, 
પરંતુ એ આશા રાખું છંુ કે ફક્ત હલાલનો કોળીયો 
ખાઉં છંુ અને હલાલ રીતે િનકાહ (સમાગમ) કરૂ છંુ 

ઈમામે ફરમાવ્યું : પેટ અન ે શમર્ગાહની પાક 
દામનીથી વધારે અફઝલ કઈ જેહાદ હોઈ શકે ? 
(૨૭૮૪) એ માણસની જેહાદ સૌથી વધારે 
અફઝલ છે જે એવી હાલતમાં સવાર કરતો હોય કે 
તેનો ઈરાદો કોઈની ઉપર ઝુલ્મ કરવાનો ન હોય. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) 
(૨૭૮૫) એ જેહાદનો કોઈ ફાયદો નથી જેમાં 
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પરહેઝગારી ન હોય. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(593) જ ો હદ થક  હ ુ ં ણુ કર  

શકાય છે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જેઓ અમારા (ધમર્ ચારના) સંબંધમાં 

યત્ન કરશે તેને અમે અમારા માગ  જરૂર દેખાડી 
દઈશું. - સૂરએ અન્કબુત આ. ન.ં ૬૯  
હદીસ :- 
(૨૭૮૬) જે માણસ દરવાજાને સતત ખટખટાવતો 
રહે છે તે તેમાં અચૂક દાખલ થાય છે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૨૭૮૭) જે માણસ દરવાજાને વારંવાર 
ખટખટાવતોજ રહે છે તે તેમાં દાખલ થઈ જ જાય 
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છે. 
(૨૭૮૮) જે પોતાની શિક્ત મુજબ યત્ન કરે છે તે 
પોતાના અસલ હેતુને પણ ાપ્ત કરી લે છે. 
(૨૭૮૯) જે કોઈ વસ્તુની ઈચ્છા કરે છે તેને મેળવી 
લે છે, સંપૂણર્ નહ  તો અમૂક િવભાગ તો તેને મળી 
જ જાય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(594) જ ો હદથી ુ ં ુ ંમળે છે ? 

(૨૭૯૦) સાત વસ્તુઓ વગર સાત વસ્તુઓ મજાક 
છે. 
૧. જે જીભથી ઈસ્તગફાર કરે છે પરંતુ િદલથી 
ભ ઠપ અનુભવતો નથી, તે પોતાની સાથે મજાક કર ે
છે. 
૨. જે ખુદા પાસે તૌફીક માંગે છે પરંતુ પોતે યત્ન 
કરતો નથી તે પણ પોતાની સાથ ેમજાક કરે છે. 
૩. જે એહિતયાતની વાત તો કર ે છે પરંતુ પોત ે
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તેનાથી બચવાની કોિશશ કરતો નથી એ પણ 
પોતાની સાથે મજાક કરે છે. 
૪. જે ખુદા પાસે બેિહશ્તનો સવાલ કર ેતો કર ે છે 
પરંતુ મુશ્કેલીઓમાં સ  નથી કરતો તે પણ પોતાની 
સાથે મજાક કરે છે. 
૫. જે જહન્નમથી ખુદાની પનાહ તો માંગે છે પરંતુ 
દુિનયવી ખ્વાિહશાતો અને લઝઝતોને છોડતો નથી 
તે પણ પોતાની સાથે મજાક કરે છે. 
૬. જે ખુદાનો િઝ  તો કરે છે પરંતુ તેની મુલાકાત 
કરવા માટે મુશ્તાક નથી તે પણ પોતાની સાથે મજાક 
કરે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
ન ધ :- ૭ (સાતમી) બાબત અસલ િકતાબમાં નથી. 
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(595) ુ હદ પોતાના ફાયદા માટજ 

હાદ કર છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જે શખ્સ સત્કાય માં સખત યત્ન કરે 

છે તે પોતાનાજ ભલા માટે યત્ન કર ે છે, અન ે
એમાં શંકા નથી કે અલ્લાહ તમામ 
દુિનયાવાળાઓથી ત ન બેપરવાહ છે. - સૂરએ 
અન્કબુત આ. નં. ૬ 

અને જે શખ્સ ગુનાહોથી પાક રહે છે ત ે
પોતાનાજ લાભ માટે પાક રહે છે. - સરૂએ ફાતીર 
આ. ન.ં ૧૮ 

જે શખ્સ કાંઈ નેકી કરશે તો તે પોતાનાજ 
ભલા માટ ે કરશે અન ે જે કોઈ બદી કરશે તો તેનુ ં
નુકશાન તેનેજ પહ ચશ.ે - સૂરએ હા મીમ સજદા 
આ. ન.ં ૪૬ 
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(596) અમલ કરવામા ંબેદરકાર  

(૨૭૯૧) અમલમાં બેદરકારી કરનારની જીભ ટૂંકી 
હોય છે. 
(૨૭૯૨) જે માણસ સવાબ મળવાનું યકીન રાખ ે
છે પરંત ુ તેમ છતાં અમલમાં આળસ કરે છે તો ત ે
નુકશાનમાં છે. 
(૨૭૯૩) અમલમાં આળસ કરવી શિક્તશાળી 
(માણસ)ની મુસીબત છે. 
(૨૭૯૪) જે અમલમાં આળસ કરે છે ખુદા તેને 
રંજો ગમમાં ફસાવી દે છે. 
(૨૭૯૫) જે માણસ મૌત આવવા પહલેાં પોતાની 
આશાઓના િદવસોમાં બેદરકારી દાખવે છે તેની 
ઉંમર નુકશાનમાં છે અને તેના માટે મૌત પણ 
નુકશાન કતાર્ હશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
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િવભાગ – 22 

જહલ (અ ાનતા) 

(597) જહલ (અ ાનતા) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
....િન:સંશય અમોએ (ન્યાય અને આજ્ઞા 

પાલનની) જવાબદારીનો બોજો આકાશો તથા 
પવર્તો સમક્ષ રજુ કય  પણ તે સવએ તેન ેઉચકવાનો 
ઈન્કાર કય  સુરે અહઝાબ આ. ન.ં ૭૨ 
(૨૭૯૬) જહાલત મૌત છે, સુસ્તી, ફુરસદને ખોઈ 
નાખવા સમાન છે. 
(૨૭૯૭) ઈન્સાનની જહાલત તેના શરીરને 
બીમારી કરતા પણ વધારે નકુશાન કારક છે. 
(૨૭૯૮) જહાલત બીમારી પણ છે અને લાચારી 
પણ. 
(૨૭૯૯) જહાલત સૌથી ખરાબ બીમારી છે. 
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(૨૮૦૦) જહાલત સરકશ, ઘોડા સમાન છે. જે 
તેના પર સવાર થાય છે તેના ઉપરથી ગબડી પડ ેછે 
(૨૮૦૧) જહાલત પગને ડગમગાવી દે છે. 
(૨૮૦૨) જહાલત જીવતાને મારી નાખે છે અન ે
બદબખ્તીને બળવાન બનાવે છે.  
(૨૮૦૩) જહાલત આખરેતને બરબાદ કરી નાખ ે
છે. 
(૨૮૦૪) જહાલત તમામ વસ્તુઓને બરબાદ કરી 
નાખે છે. 
(૨૮૦૫) જહાલત તમામ બૂરાઈઓનું મૂળ છે. 
(૨૮૦૬) જહાલત બૂરાઈઓની ખાણ છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૦૭) ખદુાવંદે આલમે જહાલતને ક્યારેય પણ 
ઈઝઝત આપી નથી. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
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(૨૮૦૮) જહાલત દુશ્મન છે. - ઈમામ હસન 
અસ્કરી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૮૦૯) હીસર્ (લાલચ), ખરાબ અખ્લાક અન ે
કંજૂસાઈ એ જહાલતનું પિરણામ છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૮૧૦) (દઆુમાં ફરમાવે છે) હું નાદાન છંુ, મ 
તારી નાફરમાની મારી જહાલતના કારણે કરી, મારી 
જહાલતના કારણે ગુનાહ કયાર્, મારી જહાલતને 
કારણે તારા િઝ ન ે ભલૂાવી દીધો અન ે મારી 
જહાલતને કારણે જ દુિનયા તરફ ઝુકયો............. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૮૧૧) ઈન્સાન જેટલા માણમાં અકલ તરફ 
આકષાર્ય છે તેટલા માણમાં જહાલતથી દૂર થાય 
છે. 
(૨૮૧૨) જાહીલને મા  તલવારથી ધાર (તેની 
જહાલતથી) રોકી શકે છે. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ)  
(598) જહાલત અને ુ  

(૨૮૧૩) ખદુાના બંદા જ્યારે કોઈ વસ્તુથી જાિહલ 
હોય અન ેપછી તેને જાણી લે તો ત ેગુમરાહ કે કાિફર 
રહેતા નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૧૪) બદંા જ્યારે કોઈ બાબતથી જાિહલ હોય 
છે પછી તેની જાણકારી મળેવી લ ે તો પછી ન તો 
ઈન્કાર કરે અને ન કુ  કરે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(599) ઈ મ અને ઈમાન 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને ત ેલોકો કે જેમને જ્ઞાન આપવામાં આવ્યુ ં

છે આ સમજે છે કે તારા પરવરિદગાર પાસેથી તારી 
તરફ જે કાંઈ ઉતારવામાં આવ્યું છે તે સત્ય છે અને 
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તે સમથર્ (અને) સ્તુિતને પા  (અલ્લાહના) માગર્ 
તરફ િહદાયત કરે છે. - સૂરએ સબા આ. નં. ૬ 

અને એક હતેુ એ પણ હતો કે તે લોકો કે 
જેમને (આકાશી િકતાબોનું) જ્ઞાન આપવામાં આવ્યુ ં
છે તેઓ જાણી લે કે ત ે(કુરઆન) તારા પરવરિદગાર 
તરફથી સત્ય છે, પછી તેઓ તેના પર ઈમાન લાવે. 
- સૂરએ હજ આ. ન.ં ૫૪ 

અને તે લોકો કે જેમને જ્ઞાન તથા ઈમાન 
આપવામાં આવ્યું હતું. - સૂરએ રૂમ આ. ન.ં ૫૬ 
હદીસ :-  
(૨૮૧૫) ઈલ્મ, ઈસ્લામી િજદગી અને ઈમાનનો 
સ્તંભ છે. - હઝરત રસલૂે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૮૧૬) ઈમાન અન ેઈલ્મ બંન ેજોડીયા ભાઈઓ 
છે. જે જુદા થઈ શકતા નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(600) હલ 

(૨૮૧૭) જાિહલ ન તો પોતાની ઉણપને સમજે છે 
અને ન તો નસીહત કરનારની વાતને કબૂલ કરે છે. 
(૨૮૧૮) જાિહલ મુદાર્ છે. ભલે તે ચાલતો ફરતો 
હોય છે. 
(૨૮૧૯) જાિહલ ન તો (ગુનાહોની) અટકે છે અન ે
ન તો ઉપદેશ અને નસીહતથી ફાયદો ઉપાડે છે. 
(૨૮૨૦) જાિહલનું સાચું કામ પણ આિલમની ભલૂ 
જેવંુ છે. 
(૨૮૨૧) જાિહલ એવી દરેક બાબતોથી ડરે છે જેને 
ડા ો માણસ ચાહતો હોય છે. 
(૨૮૨૨) જાિહલ એવો સખ્ત પત્થર હોય છે 
જેમાંથી પાણી નીકળતુ ં નથી. એવુ ં ઝાડ હોય છે 
જેની ડાળીઓ લીલી (તાજી) હોતી નથી. અને 
એવી જમીન હોય છે જેની ઉપર લીલોતરી ઉગતી 
નથી.  
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(૨૮૨૩) જાિહલ એ હોય છે જે (સાચા) અથર્થી 
ભુલ ખાય જાય છે. 
(૨૮૨૪) આિલમ એ હોય છે જે પોતાની ક ને 
ઓળખે છે અને જાિહલ એ હોય છે જે પોતાના 
વ્યવહારને જાણતો નથી. 
(૨૮૨૫) આિલમ એ હોય છે જે પોતાના 
વ્યવહારનું રક્ષણ કરે છે અને જાિહલ એ હોય છે જે 
પોતાની ક ને ઓળખતો નથી. 
(૨૮૨૬) અકલમંદ માણસ પોતાના કાય  ઉપર 
ભરોસો કરે છે અન ે જાિહલ પોતાની આરઝુઓ 
ઉપર આશા રાખીને બેસી રહે છે. 
(૨૮૨૭) આિલમ પોતાના િદલ અને િવચારથી 
જુએ છે અન ે જાિહલ પોતાની આંખો અને બા  
િ થી જુએ છે. 

(૨૮૨૮) જાિહલ એ હોય છે જે પોતાની 
ખ્વાિહશાત અને અિભમાનને કારણે ભુલ ખાઈ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 342  HAJINAJI.com 

બેસે છે. 
(૨૮૨૯) જાિહલ પોતાની જેવા લોકો તરફ 
આકષાર્ય છે. 
(૨૮૩૦) જાિહલ કયારેય પણ બે હાલતમાંથી 
ખાલી હોતો નથી. કાં તો તે ઈફરાત (અિતશયતા)માં 
હોય છે અથવા તો તફરીત (અભાવ)ની હાલતમાં. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૩૧) જાિહલ કાં ઈફરાતમાં હોય છે અથવા તો 
તફરીતની હાલતમાં. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૮૩૨) જાિહલ તો એ હોય છે જેને પોતાનો 
સ્વાથર્ (હકથી) બહુજ દૂર લઈ જાય. 
(૨૮૩૩) જાિહલ એ હોય છે જે પોતાના સ્વાથર્ન ે
કારણે ભૂલ ખાઈ બેસે છે. 
(૨૮૩૪) જાિહલ પોતાની જીભનો કૈદી હોય છે. 
(૨૮૩૫) જાિહલ જ્યારે કોઈ વાતનો ઈન્કાર કરે 
છે, અથવા એક મુ ા માટે કોિશશ કરે છે તો પોતાનો 
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સ્વાથર્ સાધી લે છે. પછી જ્યારે તેનો સ્વાથર્ પૂરો 
થઈ જાય છે ત્યારે નાિસ્તકતા કરવા લાગે છે. 
(૨૮૩૬) જાિહલની ઈતાઅત તેની જહાલતની 
દલીલ આપે છે. 
(૨૮૩૭) જે પોતાની ક થી અજ્ઞાન હોય છે ત ેહદ 
પણ વટાવી જાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૩૮) જાિહલનો અમલ વબાલ (જંજાળ) હોય 
છે અને તેનું ઈલ્મ ગુમરાહી. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૩૯) જાિહલની નેઅમત એવી હોય છે જાણે ક ે
ઉકરડા ઉપર બગીચો હોય. (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૮૪૦) જાિહલની તવંગરી તેના માલની સાથે 
હોય છે. 
(૨૮૪૧) જાિહલની ખોવાયેલી વસ્તુનું અિસ્તત્વ 
જ હોતું નથી. 
(૨૮૪૨) જાિહલની સંપિત તેના માલ અન ે
આરઝુઓમાં હોય છે. 
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(૨૮૪૩) જાિહલ માટે તમામ સંજોગોમાં ખોટ જ 
ખોટ હોય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૪૪) જાિહલ એ હોય છે જે ખુદાની 
નાફરમાની કરે. ભલે ત ે દેખાવમાં ગમે તેટલો 
ખુબસુરત અને શાન ધરાવતો હોય. 
(૨૮૪૫) જાિહલને શીખવવું અને કોઈ મારફત 
તેની આદત છોડાવવી તે મોજીઝા સમાન છે. - 
ઈમામ હસન અસ્કરી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૮૪૬) જાિહલનું અકલમંદ માટેનું આ યર્ એ 
અકલમંદના જાિહલ માટેના આ યર્ કરતા ઘણંુ 
વધારે હોય છે. - ઈમામ મૂસા કાિઝમ 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)   
(601) હલ કોણ હોય છે ? 

(૨૮૪૭) જાિહલ એ હોય છે જે ઈલ્મની 
માઅરેફતથી બેખબર હોવા છતાં પોતાને આલીમ 
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સમજે અન ે ફક્ત પોતાના અિભ ાયને પુરતો 
સમજે. એ રીતે તે હંમેશા આલીમોથી દૂર રહે છે 
અને આલીમોના ઐબ શોધ્યા કરે છે. જે તેની વાતને 
ન માને તેને ભૂલ ભરેલો સમજે છે. સંજોગો અને 
પિરિસ્થિતથી અજાણ એવા લોકોને ગુમરાહ કરતો 
રહે છે. જ્યારે તેની પાસે - તે ન જાણતો હોય તેવી 
કોઈ વાત આવે છે ત્યારે તેનો ઈન્કાર કરી દે છે, તેન ે
જુઠલાવે છે અને કહે છે કે ‘આ વાત હું નથી જાણતો 
તેથી આવી વાત નથી, આવી વાત હોઈ શકતી 
નથી, જે હું નથી જાણતો તે કેવી રીતે હોઈ શકે’. 
કારણકે તે પોતાના અિભ ાયને પિરણામ સમજતો 
હોય છે અને પોતાની જહાલતથી બહુ ઓછો વાકેફ 
હોય છે. 

તે હંમેશા પોતાની જહાલતને કારણે 
સંદેહયુક્ત અિભ ાયનેજ ફાયદાકારક સમજે છે, 
હકનો ઈન્કાર કરતો રહે છે, લઝઝતો અને ઝીદના 
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કારણે બહાદુરી દેખાડે છે અને ઇલ્મ મેળવવાની 
વાત ત્યે તક્બ્બુર દશાર્વે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)   
(૨૮૪૮) જાિહલની એક આદત એ છે કે તે 
(વાતને) સાંભળ્યા પહેલા જ જવાબ આપી દેવાનુ ં
શરૂ કરી દે છે, વાતને સમજ્યા પહેલા ઝઘડવાનું શરૂ 
કરી દે છે અને ઇલ્મ ન હોવા છતાં ફેસલો કરે છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૮૪૯) હઝરત ઈમામ હસન (અલિય્હસ્સલામ) 
પોતાના કોઈ (દીની) ભાઈના સીફાત િવશે ફરમાવે  
છે :.... તે જહાલતના શાસનમાંથી બહાર હતો, 
કોઈ વસ્તુ તરફ હાથ ઉપાડતો નહોતો જ્યાં સુધી કે 
તેને તેના કોઈ ફાયદા િવશે ખાતરી થઈ જતી ન 
હતી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૮૫૦) આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)ને જાિહલના લક્ષણો િવશે સવાલ 
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કરવામાં આવ્યો. 
આપે ફરમાવ્યું : જો તમે તેની સોબત કરશો 

તો તમને મુશ્કલેીમાં મૂકી દે. જો તેનાથી દૂર રહો તો 
તમને ગાળો આપ,ે જો તે તમને કાંઈ આપે તો 
તમારા ઉપર અહેસાન દેખાડે અને જો તમે તેને કાંઈ 
આપો તો તનેે ઓછંુ સમજીને તમારી ખુબીનો 
િસ્વકાર ન કરે. જો તમે તેન ેકોઈ રહસ્યની વાત કરો 
તો તે તમારી સાથે એ બાબતમાં ખયાનત કર ે
..........હદીસનો એક ભાગ (તોહફુલ ઉકુલ) 
(૨૮૫૧) જાિહલની સીફત આ છે કે તે પોતાની 
સાથે મેળાપ રાખનાર ઉપર જુલ્મ કરે છે, 
પોતાનાથી ઓછા દરજ્જાવાળા ઉપર િસતમ કરે છે. 
પોતાના કરતાં ઉચ્ચ દરજ્જાવાળા સામે અકડાતો 
રહે છે. અન ે સમજયા િવચાયાર્ વગરની વાતો કરે 
છે......- હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) (તોહફુલ ઉકુલ) 
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(૨૮૫૨) જાિહલ વ્યિક્તઓના િદલોને લાલચ 
હલાક કરી દે છે, આરઝુઓ પોતાની ગુલામ બનાવી 
દે છે અન ે દગાફટકા તેને પોતાની લપેટમાં લઈ લ ે
છે. (બેહારૂલ અન્વાર)   
(602) સૌથી વધાર હલ માણસ 

(૨૮૫૩) સૌથી વધારે જાિહલ એ માણસ છે જે 
ચાપલુસ (વખાણ - ખુશામત કરનાર)ના ફરેબમાં 
આવી જાય જે તેના માટે ખરાબ વાતોને સારી 
બનાવીને રજુ કરતા હોય અને તેના ખરેખાહ (ભલું 
ઈચ્છનાર) લોકો માટે તેના િદલમાં દુશ્મની નાખતાં 
હોય. 
(૨૮૫૪) જહાલતની પરાકા ા એ છે કે માણસ 
પોતાની જહાલત માટે ગવર્ કરે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૫૫) સૌથી વધારે અકલમંદ માણસ પોતાની 
નેકીઓથી પણ ડરતો રહ ે છે અન ે સૌથી વધારે 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 349  HAJINAJI.com 

જાિહલ માણસ પોતાની ખરાબીઓથી પણ સંતુ  
રહેતો હોય છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૮૫૬) સૌથી મોટી જાહેલીયત એ છે કે ઈન્સાન 
પોતાની જહાલતથી વાકેફ ન હોય. 
(૨૮૫૭) જે વસ્ત ુતમારા માટ ેબાકી રહેનાર નથી 
અને ન તો તમે તેના માટે બાકી રહેનારા છો, તેના 
માટે તમારે વધારે માણમાં કાયર્ કરવું એ સૌથી 
મોટી જહાલત છે. 
(૨૮૫૮) (જુલ્મ અને) અત્યાચાર એ જહાલતનું 
સરનામું છે. 
(૨૮૫૯) લોકો સાથે (નકામી) દુશ્મની ઉભી કરવી 
એ જહાલતનું સરનામુ ં છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ)  
(603) જહાલત માટ આટ ુ ં રૂ ુ ંછે 

(૨૮૬૦) જે કાંઈ તમ ે જાણો છો તે બધું કહી ન 
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નાખો, નહ તર તમારી જહાલત માટે એજ પૂરતુ ં
થશે. 
(૨૮૬૧) આિલમની જહાલત માટે એ વાત પુરતી 
છે કે તેના અમલ તેના ઈલ્મ કરતા િવરૂધ્ધના હોય. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૬૨) ઈન્સાનની જહાલત માટે આટલું પૂરતુ ં
છે કે તે મનાઈ કરવામાં આવેલા કામોને કરતો રહે. 
(૨૮૬૩) જો તમે તમારા ઈલ્મ માટે ગવર્ કરતા હો 
તો, એ તમારી જહાલત માટે પૂરતું થશે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૮૬૪) ઈન્સાનની જહાલત માટે એ વાત પૂરતી 
છે કે તે પોતાની ક  (કક્ષા)ને ઓળખે નહી. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૬૫) ઈલ્મ માટ ે ખૌફે ખુદાનું હોવું પૂરતું છે 
અને જહાલત માટે ખુદાથી દૂર ભાગવું છે. - હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
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અન્વાર) 
(૨૮૬૬) લોકો તમને જે વાતો કહે તેને રદ ન કરી 
નાખો નહ તર એ તમારી જહાલત માટે પૂરતુ ંથશે. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ 
બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(604) જહાલત ુ ંછે ? 

(૨૮૬૭) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ પોતાના ફરઝંદ ઈમામ હસન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછયુ ં : બેટા ! ......જહાલત 
શંુ છે ? 

તેઓએ જવાબ આપ્યો : ફુરસત મળવા 
પહેલા ઉતાવળ કરીને કોઈ કામમા ંકુદી પડવું (વાત 
પૂરી પહેલાજ સમજયા િવચાયાર્ વગર જવાબ 
આપી દેવો) અને (જ્યાં જવાબની ખબર હોય અન ે
તે જવાબ આપવો યોગ્ય હોય ત્યાં) જવાબ ન 
આપવો...... 
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(૨૮૬૮) જહાલત ણ વાતોમાં છે : 
૧. ભાઈઓ (દોસ્તો)ને (વારંવાર) બદલવા 
૨. કોઈ સ્પ  દલીલ ન હોવા છતાં ઝઘડવું. 
૩. નકામી વાતો કરવાનો આ હ રાખવો - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૮૬૯) આ યર્ પામવા જેવી ન હોય (તેવી 
વાત)માં હસવું જહાલત છે. - ઈમામ હસન 
અસ્કરી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૮૭૦) જે કાંઈ તમે જાણો છો તે બાબતને સંપૂણ 
જાહેર કરી દેવી જહાલત છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૨૮૭૧) દુિનયાના કારસ્તાનોની જાણકારી હોવા 
છતાં તેની તરફ ઝુકી જવું જહાલત છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૮૭૨) અશકય વાતો તરફ દોડવું જહાલત છે. 
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(ગોરરૂલ હકમ)                       
(605) હ લનો િમ  

કરુઆન ેમજીદ :- 
(હે રસુલ !) ક્ષમા આપવાનો (ગુણ) ધારણ 

કર, તથા નેક કાય  કરવાની આજ્ઞા કર તથા જાિહલો 
તરફથી મોઢું ફેરવી લે. - સૂરએ અઅરાફ આ. નં. 
૧૯૯  
હદીસ :- 
(૨૮૭૩) જાિહલનો િમ  દુઃખમાં હોય છે. - 
ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૮૭૪) જાિહલનો િમ  ગમગીન હોય છે. - 
ઈમામ હસન અસ્કરી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૮૭૫) જાિહલનો િમ  હલાકતનું િનશાન બન ે
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 354  HAJINAJI.com 

(૨૮૭૬) સૌથી ડા ો માણસ એ છે જે જાિહલ 
લોકોથી દૂર ભાગે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૮૭૭) જાિહલ સાથે સબંધ કાપી નાખવો એ 
અકલમંદ સાથે સબંધ જોડવા સમાન છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૮૭૮) તમે તમારા જાિહલ િમ  ઉપર ભરોસો 
કરવાની બદલે અકલમંદ દુશ્મન ઉપર વધારે ભરોસો 
કરી શકો છો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ)                          
(606) લોકો  વાત ણતા નથી હોતા 

તેના ુ મન હોય છે 

(૨૮૭૯) લોકો જે વાત જાણતા નથી હોતા તેના 
દુશ્મન હોય છે  
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(૨૮૮૦) જે કોઈ વાતથી અજ્ઞાન હોય છે તેની 
ઉપર ઐબ લગાવે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૮૮૧) મ ક ુ ં : ચાર વસ્તુઓ એવી છે જેના 
િવશે ખુદાએ મારી વાતના સમથર્નમાં કુરઆન ે
મજીદમાં આયતો નાિઝલ ફરમાવી છે ......મ ક ુ ં
છે જે કોઈ વસ્તુથી અજ્ઞાન હોય છે તેની સાથે 
દુશ્મની રાખે છે તો ખુદાવંદે આલમે આ બારામાં 
નાિઝલ ફરમાવ્યું ...... જે વસ્તુનું ત ેલોકોને ઈલ્મ 
ન હતું તેન ે તેઓએ જુઠલાવી દીધી. (તફસીર 
નુરૂસ્સકલૈન) 
(૨૮૮૨) જે તમે નથી જાણતા તેની સાથે દુશ્મની 
ન કરો કારણ કે કેટલાય કારના ઈલ્મ એવી 
વસ્તુઓના હોય છે જે તમે જાણતાં નથી. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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િવભાગ - 23 

જહ મ 

(607) જહ મ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તેમનું ઠેકાણુ જહન્નમ હશે (તેની આગ) 

જ્યારે જ્યારે સહેજ પણ બુઝાવા લાગશે ત્યારે અમે 
તેમના પર તે (આગ) વધુ ભડકાવી દઈશું. - સૂરએ 
અલઅસરા આ. ન.ં ૯૭  

િન:સંશય જહન્નમ લાગ જોઈને બેઠી છે : 
જે શીરજોર (માથાભારે) લોકોનું રેહઠાણ હશે. : - 
સૂરએ નબા આ. ન.ં ૨૧, ૨૨ 
હદીસ :- 
(૨૮૮૩) હદ ઓળંગી જનારાઓ માટે જહન્નમ 
િનિ ચત થયેલું પિરણામ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૮૪) જહન્નમ એવી આગ છે જેની 
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જવાળાઓનો ભયંકર અવાજ શાંત થશે નહ . તેમાં 
કૈદ થયેલા લોકોને છૂટકારો મળશે નહ . જેમાં તૂટેલા 
લોકો પાછા સરખા થશે નહ . જેની ગરમી ભયંકર 
હશે. જેની ઉંડાઈ બહુજ હશે. અન ેજેનું પાણી પરૂ 
(રસી) હશે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૮૮૫) એવી આગથી બચો જેની ઉંડાઈ અનંત 
ઉંડાણ સુધી હશે, જેનો અઝાબ હંમશેા નવેસરથી 
થતો રહેશે. જે એવું ઘર હશે જેમાં રહમતનું નામો 
િનશાન નહ  હોય જેમાં કોઈ કારનો અવાજ 
સાંભળી શકાશે નહ  અને જેની મુસીબતોથી 
છુટકારો મળી શકશે નહ . (શહ નહજુલ બલાગાહ 
ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૨૮૮૬) એવી આગથી બચવાની કોિશશ કરો 
જેની ગરમી ભયંકર, જેની ઉંડાઈ અનંત અને જેનો 
(અઝાબનો) પોશાક હંમેશા નવો હશે. 
(૨૮૮૭) એવી આગથી બચો જેની ચીખપુકાર 
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સખત હશે, જેની જવાળાઓ ભયંકર હશે અન ે
જેનો અઝાબ હંમેશા નવેસરથી થતો રહેશે. 
(૨૮૮૮) એવી આગ કે જેને લોકોને ખાઈ જવાની 
ભુખ હશે, જેની ચીખપુકારનો અવાજ ભયંકર ઉંચો 
થતો હશે, જેની જવાળાઓ ભડકતી હશે, જેની 
તી તા વધારે હશે, જેની જવાળાઓનો અવાજ 
ડરામણો હશે, એ જવાળાઓમાં ક્યારેક પણ 
બુઝાવાનું નામો િનશાન નહ  હોય, જેની 
જવાળાઓ વધુને વધુ ભડકતી જશે અને જેની 
ભયાનકતા સખત ડરામણી હશે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૮૮૯) .....તો હુ ંએવી આગને કેવી રીતે સહન 
કરી શકીશ કે જેની એક િચનગારી જમીન ઉપર 
નાખવામાં આવે તો સમ  જમીનને બાળીને રાખ 
કરી નાખે. તનેાથી બચવા માટે કોઈ માણસ ઉંચા 
પહાડની ટોચ ઉપર જઈને રક્ષણ લે તો પણ તેની 
જવાળા તે જગ્યાએ પહ ચીને તેને કોળીયો બનાવી 
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લે. 
અલી (અલિય્હસ્સલામ)ના માટે આ બમેાંથી 

કઈ વાત બહેતર છે. 
૧. તેન ે જમીનના માિલક (અલ્લાહ)ની િનકટતા 
મળે અથવા  
૨. તે જવાળાઓમાં ઝલીલ અન ે હડધતૂ, ઈલાહી 
રહમતથી દૂર, ખુદાના ગઝબનો ભોગ બનીને - 
ગુનેહગાર બનીને જહન્નમમાં કરગરતો રહે ? - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૮૯૦) બેશક તમારી (આ દુિનયાની) આગ 
જહન્નમની આગનો ૭૦ (િસ ેર)મો ભાગ છે, દરેક 
ભાગની ગરમી તેની સાથે ખાસ િવશેષતા ધરાવે છે. 
- હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૮૯૧) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ......સૂરએ 
ફુરકાન આ. નં. ૧૨ ......જ્યારે આ લોકોન ે
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સાંકળોમાં જકડીને કોઈ તંગ જગ્યામાં ફકી દેવામાં 
આવશે.....િવશે ફરમાવ્યું : એ ઝાતની કસમ જેના 
ક્બ્ઝએ કુદરતમાં મારી જાન છે. આ એ જહન્નમી 
લોકો છે જેઓને જહન્નમમાં એવી રીતે ખોડી 
દેવામાં આવશે જેવી રીતે િદવાલમાં ખીલો 
ખોડવામાં આવે છે. (નુરૂસ્સકલૈન) 
(૨૮૯૨) જહન્નમના લોકો જ્યારે એ દદર્નાક 
અઝાબને ચાખશે ત્યારે તેના દદર્થી એવી રીતે ભુંકશે 
જેવી રીતે કુતરાઓ અને વરૂઓ ભુંકે છે......તેઓની 
આંખો ત ન થાકેલી હશે, તેઓ બહેરા-મુંગા અન ે
આંધળા હશે. તેઓના ચહરેા કાળા હશે અન ેતે  
અપમાનીત, હડધૂત અને ભ ઠપ અનુભવતા હશે. - 
ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર)  
(૨૮૯૩) જહન્નમમાં એક માણસ એટલો મોટો 
હશે કે તેની દાઢમાંની એક દાઢ ઓહદના (પહાડ) 
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જેવી હશે  - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)          
(608) જહ મ ુ ં બળતણ માણસો અને 

પ થરો હશે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
પછી જો તમે (તમે) ન કરી શકો - અને તમે 

તે કોઈ કાળે કરી શકશો નહ  - તો તે આગથી ડરો કે 
જેનું બળતણ માણસો તથા પથ્થર છે. - સૂરએ 
બકરહ આ. ન.ં ૨૪  

અને ર ા નાફરમાન, તો તેઓ જ 
જહન્નમનું બળતણ બનશે. - સૂરએ જીન આ. ન.ં 
૧૫   
હદીસ :- 
(૨૮૯૪) તમારે જાણી લેવંુ જોઈએ કે આ નાજુક 
ચામડી જહન્નમનો અઝાબ સહન કરી શકશે નહી, 
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તેથી તમે તમારા પોતાના ઉપર રહમ કરો કેમકે તમ ે
તેણે દુિનયાની મુસીબતોમાં અજમાવી લીધી છે. 
તમે જોઈ લીધું છે કે જ્યારે કોઈને કાંટો ખુંચે છે 
ત્યારે તેણે દદર્ થાય છે, જ્યારે ઠેસ વાગે છે ત્યારે તેણ ે
લોહી નીકળવા માંડે છે. જ્યારે તડકો પડે છે ત્યારે 
તેની ગરમી બાળી નાખે છે. તો પછી એ વખત ે શંુ 
થશે જ્યારે એ આગના બે પડની વચ્ચે આવી જશે, 
પથ્થરોનો સાથી અને શૈતાનનો સાથીદાર હશે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(609) સાકંળો અને બેડ ઓ 

કરુઆનમેજીદ :- 
િન:સંશય અમોએ (સત્ય) ઈન્કાર કરનારાઓ 

માટે બડીઓ તથા તૌક તથા ભડભડતી આગ તૈયાર 
કરી રાખી છે. - સૂરએ દહર આ. નં. ૪૧ 

જ્યારે લોખંડી તૌક તેમના ગળામાં હશે અન ે
બેડીઓ (પગમાં); તેમને ઘસડી લઈ જવામાં 
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આવતા હશે. - સૂરએ મોમીન આ. નં. ૭૧  
(આજ્ઞા થશે કે) એન ે પકડો, પછી તેના 

ગળામાં તૌક (સાંકળ) નાખો : પછી તેણે 
જહન્નમમાં હોમી દો : પછી એક એવી સાંકળમા ં
જેની લંબાઈ િસ ેર હાથની હોય તેણે જકડી દો. - 
સૂરએ હાકકહ આ. નં. ૩૦ થી ૩૨ 
હદીસ :- 
(૨૮૯૫) એ સાંકળ કે જેની લંબાઈ િસ ેર ગજ 
હશે, તેની એક કડી દુિનયા ઉપર રાખી દેવામાં આવે 
તો તેની ગરમીથી તમામ દુિનયા પીગળી અને પાણી 
બની જાય. - હઝરત રસલૂે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
(610) જહ મીઓનો પોશાક 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તેમના લાંબા પહેરણ ડામરના (બનેલા) હશે 

અને અિગ્ન તેમના ચહેરાને (ચોમેરથી) ઢાંકી દેતા 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 364  HAJINAJI.com 

હશે. - સૂરએ ઈ ાહીમ આ. ન.ં ૫૦  
પછી જેઓ ઈમામ નથી લાવ્યા તેમના માટ ે

આગના લુગડાં વેતરવામાં આવ્યા છે; (અને) તેમના 
માથા પરથી તેમના પર ઉકળતુ ં પાણી રેડવામા ં
આવશે. જેથી તેમના પેટમાં જે કાંઈ હશે તે તથા 
તેમની ચામડીઓ પીગળી જશે. અને તમેને 
(મારવા)માટે લોખંડી ગદાઓ છે. - સૂરએ અલ 
હજ્જ આ. નં. ૧૯ થી ૨૧ 
હદીસ :- 
(૨૮૯૬) જહન્નમવાસીઓનો પોશાક આસમાન 
અને જમીનની વચ્ચે લટકાવી દેવામાં આવે તો તેની 
દુગર્ધથી આખી દુિનયાના લોકો મુત્યુ પામે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૨૮૯૭) અય અહનફ ! જો તમે નહ  જુઓતો ત ે
(જહન્નમ)ની ખીણમાંથી પસાર થઈને તેના પહાડો 
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ઉપર ચઢી ર ા છે અને તેમને ડામરના ટુકડાઓનો 
પોશાક પહેરાવવામાં આવ્યો છે અને તમેને 
જહન્નમમાં બદકારો અને શૈતાનોની સાથે ભેળવી 
દેવામાં આવ્યા છે. જ્યારે તેની ગરમી અન ે
તકલીફથી છુટકારાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે તેઓ ઉપર 
આગના સાપ અન ેવ છીઓ તૂટી પડ ેછે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)              
(611) જહ મીઓનો ખોરાક 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તેમનો ખોરાક ““ઝરીઅ” “(થોરના ઝાડ)ના 

િસવાય બીજો કાંઈ નહ  હોય : જે ન તો મોટો 
હ પુ  કરશે અને ન તો ભૂખ મટાડશે. - સૂરએ 
ગાશીયહ આ. નં. ૬૭ 

ખચીત જ થોરનું ઝાડ ગુનેહગારોનો ખોરાક 
હશે. - સૂરએ દુખાન આ. ન.ં ૪૩, ૪૪  

માટે અહ  આજે ન તેનો કોઈ િદલસોઝ િમ  
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છે : અન ેન પરૂ િસવાય (તેનો) કોઈ બીજો ખોરાક 
: - સૂરએ અલ્હાક્કહ આ. નં. ૩૫,૩૬ 
હદીસ :- 
(૨૮૯૮) જો ગસલૈન (જહન્નમના પરૂથી બનેલો 
ખોરાક)ની એક ડોલ જમીનની પૂવર્ િદશામા નાખી 
દેવામાં આવે તો પિ ચમ િદશા સુધીના તમામ 
લોકોની (દુગર્ધના કારણે) ખોપરીઓ ઉકળવા લાગે. 
(૨૮૯૯) જો ઝરીઅ (જહન્નમનો એક દુગર્ધ 
મારતો અને કાંટાળો ખોરાક)નું  એક ટીપુ ં
દુિનયાવાસીઓના પાણીમાં ભળી જાય તો દુિનયાના 
તમામ લોકો તેની દુગર્ધને કારણે મરી જાય. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૦૦) ‘ઝરીઅ’ એ વસ્તુ છે જહન્નમમાં હશે. 
અને તે કાંટાળા થોર જેવી હશે. જે હંઝલ 
(ઈન્ ાયણ)થી વધારે કડવી, મુદાર્રથી વધારે દુગર્ધ 
મારતી અન ે આગથી વધારે ગરમ હશ.ેતેનું નામ 
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ખુદાએ તઆલાએ ‘ઝરીઅ’ રાખ્યું છે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (તફસીર નુરૂસ્સકલૈન)      
(612) જહ મવાસીઓનો પીણા 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જેઓ ઈમાન નથી લાવ્યા તેમને તમેના 

ઈમાન ન લાવવાના કારણે તેમના માટે પરૂનું પીણંુ 
અને દુઃખદાયક અઝાબ હશે. - સૂરએ યુનુસ આ. 
નં. ૪ 

અને તેના ઉપર ઉકળતું પાણી પીનારા થશો. 
અને તરસ્યા ઊંટોના પીણા જેવંુ પીનારા થશો. - 
સૂરએ વાકેઅહ આ. નં. ૫૪,૫૫ 
હદીસ :- 
(૨૯૦૧) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ...... અન ે
તેમાં લોહી અને પરૂ ભરેલું પાણી પીવા માટે 
આપવામાં આવશે. (બળજબરીપૂવર્ક) તેને ઘુંટડ ે
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ઘુંટડા કરીને પીવું પડશે. તેમજ તે ગળાથી નીચે 
સહેલાઈથી ઉતરશે નહ ......િવશે ફરમાવ્યું : ત ે
પાણી તેમની પાસે લાવવામાં આવશે. તેન ે તે 
નાપસંદ કરશે પરંતુ જ્યારે તેની િબલકુલ પાસ ે
લાવવામાં આવશે ત્યારે તેનો ચહેરો શેકાઈ જશે, 
તેની ખોપરીનું ચામડું ઉતરડાઈ જશે અને જ્યાર ે
તેને પીશે ત્યારે તેના આંતરડા કટકે કટકાં થઈને 
પાછળના ભાગમાંથી નીકળી જશે. આ િવશે 
ખુદાએ તઆલા ફરમાવે છે.....તેન ે ઉકળતું પાણી 
પીવડાવવામાં આવશે ત્યારે તેના આંતરડાને ટુકડ ે
ટુકડા કરી નાંખશે. 

આ પણ ફરમાવ્યું....જો તે લોકો ફિરયાદ કરશે 
તો તેમની ફિરયાદનું નીવારણ (ઉકળતા) પાણીથી 
કરવામાં આવશે, જે પીગળાવેલા તાંબા જેવંુ હશે 
અને તે મોઢાને શેકી નાખશે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
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(૨૯૦૨) જ્યારે ‘ઝકુમ’ અને ‘ઝરીઅ’ 
જહન્નમીઓના પેટમાં એવી રીતે ઉકળવા લાગશે 
જે રીતે પાણી ઉકળે છે ત્યારે તે લોકો પાણી માંગશે. 
ત્યારે લોકોને પરૂ, લોહી અને પછી ઉકળતું પાણી 
આપવામાં આવશે. જે તેઓએ (અિનવાયર્ રીતે) 
ઘુંટડ ેઘુંટડા કરીને પીવું પડશે અને તેમના ગળામાંથી 
સહેલાઈથી ઉતરશે નહ  (અને આ એવી મુસીબત 
છે કે) તેન ે દરેક િદશામાંથી મોત જ મોત આવતી 
નજરે પડશે. હકીકતમા ં તે લોકો મરી શકશે નહ  
અને તે પછી સખત અઝાબ પણ હશે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૦૩) જો જહન્નમની ચ ગારીઓમાંથી ફક્ત 
ચ ગારી પૂવર્ િદશામાં જઈ પડે તો તેની ગરમી 
પિ ચમ િદશા સુધીના લોકોને પોતાની લપેટમાં લઈ 
લે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(613) જહ મના દરવા ઓ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
માટે જહન્નમના દરવાજાઓમાં દાખલ થાઓ 

તેમાં જ તમે હમંેશ માટે રહેશો; માટે ખરેજ 
અિભમાનીઓનું રહેઠાણ અિત ખરાબ છે. - સૂરએ 
નહલ આ. નં. ૨૯ 

અને ખિચત જ તે  સવર્ના વાયદાની જગ્યા 
જહન્નમ છે : જેના દરવાજા છે; દરેક દરવાજા માટે 
તેઓ (ગુનેહગારો)માંથી (જુદા જુદા સાત) ટોળા 
પાડેલા હશે. - સૂરએ િહ  આ. ન.ં ૪૪  
હદીસ :- 
(૨૯૦૪) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ સૂરએ 
િહ  આ. નં. ૪૩......તેના સાત દરવાજા હશે. 
દરેક દરવાજામાં જવા માટે તે ગમુરાહોનો અલગ 
અલગ સમૂહ હશે. 

આ આયત િવશે ફરમાવ્યું : મને એ વાતની 
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જાણકારી છે અને અલ્લાહ તઆલા તેને વધારે સારી 
રીતે જાણે છે કે તે (જહન્નમ)ના સાત તબક્કાઓ 
બનાવ્યા છે. 
૧. જેમાં સૌથી ઉપરના તબક્કાનું નામ ‘જહીમ’ 
છે. બીજા જહન્નમીઓની સરખામણીમાં એ 
તબક્કાવાળા જહન્નમી લોકો થોડી સારી હાલતમાં 
હશે. તે લોકોના દીમાગ તેમની ખોપરીઓમાં તે રીતે 
ઉકળતા હશે જે રીતે હાંડીમાં પાણી ઉકાળવામાં 
આવે છે. 
૨. ‘લઝી’ (ભડકતી આગ) છે જે ચામડીની ખાલને 
ઉતરડી નાખશે. અન ે એવા લોકોને પોતાના તરફ 
બોલાવતી હશે જે લોકોએ (િદનથી)પીઠ ફેરવી 
લીધી હશે અને મોઢુ ં ફેરવી લીધું હશે અને 
(માલ)ભેગો કય  અને ભેગો કરીને મૂકી દીધો હશે. 
૩. ‘સકર’ છે જે બાકી નહ  રાખે અને છોડશે પણ 
નહી. જે શરીરને બાળી બાળીને કાળુ ં કરી નાખશે, 
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તેની ઉપર ૧૯ (ઓગણીસ) ફિરશ્તાઓ િનયુક્ત 
કરવામાં આવ્યા હશે. 
૪. ‘હોતમહ’ છે જે ખુદાએ ભડકાવેલી આગ છે 
તેમાં એવડા મોટા મોટા અંગારાઓ વરસી ર ા હશે 
જાણ કે મહલે. તે વષાર્ એવી લાગશે જાણે કે ઊંટ 
વરસી ર ા હોય. (સૂરએ મુરસલાત આ. ન.ં 
૩૨,૩૩) 
૫. ‘હાવીયહ’ છે જેમાં રહેનારા લોકો પુકારીન ે
કહેશે ‘અય માિલક ? તું અમારી મદદ કર’ જ્યારે 
માિલક તેની મદદ કરશે તો તેમના માટે આગના 
વાસણમાં પરૂ હશે. જેનાથી તેમની ચામડી ઓગળી 
જશે એવી રીતે પીગળેલું તાંબુ હોય છે. જે તેના 
મોઢાને શેકી નાખશે. 
૬. ‘સઈર’ છે જેમાં આગના ૩૦૦ ( ણસો) પડદા 
હશે...... 
૭. ‘જહન્નમ’ છે જેમાં ઘટાટોપ અંધારૂ હશે તમેાં 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 373  HAJINAJI.com 

એક એવો કવુો હશે જ્યારે તેનું મોઢુ ં ખોલવામા ં
આવશે ત્યારે આગ ભડકી ઉઠશે. અઝાબની િ એ 
તે સૌથી વધારે સખત આગ હશે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૯૦૫) જહન્નમનો એક દરવાજો એવો પણ 
હશે જેમાં ફક્ત એવાજ લોકો દાખલ થશે જેઓ 
પોતાના ગુસ્સાને ખુદાની નાફરમાની થકી ઠંડો કરે 
છે. (તંબીહુલ ખવાતીર)                   
(614) આ લોકો જ જહ મી છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને અમોએ િજન્નાતો તથા ઈન્સાનોમાંથી 

ઘણાઓને જહન્નમ માટે જ સજર્યા છે; તેઓ પણ 
અંત:કરણો ધરાવે છે, પરતંુ તે વડે (સારૂ-નરસું) 
સમજતા નથી, અને તેમના ચક્ષુઓ છે છતાં તે 
તેઓ દેખતા નથી અને તેમના કાન (પણ) છે પરંતુ 
તે વડે સાંભળતા નથી; (માટે) તેઓ પશુઓ સમાન 
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છે બલ્કે તે કરતાંય વધુ ગુમરાહ; એ (લોકો) જ 
(સત્ય બાબતોથી) અજ્ઞાત છે. -  સૂરએ અઅરાફ 
આ. ન.ં ૧૭૯   

પછી જેણે િશરજોરી કરી હશે; અને 
આલોકની િજદગીને પસંદ કરી હશે : િનસંશય 
જહન્નમ એ જ તેનું ઠેકાણંુ હશે. - સૂરએ 
નાઝેઆત આ. ન.ં ૩૭,૩૯ 
હદીસ :- 
(૨૯૦૬) જહન્નમ વાસીઓમાંના બધાજ લોકો 
જીભ થકી િદલોને ઈજા પહ ચાડનારાઓ, કંજૂસ, 
અિભમાની, માલને એકઠો કરીને રોકી રાખનારાઓ  
હશે, જ્યારે બેિહશ્ત વાસીઓ કમઝોર અન ે
કચડાએલા (જુલ્મનો ભોગ બનેલા) કારના લોકો 
હશે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૨૯૦૭) જહન્નમમાં વધારે સંખ્યા મોઢા અન ે
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શમર્ગાહથી ગુનાહો કરનાર(નું પિરણામ) ની હશે. 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૯૦૮) ણ કારના લક્ષણો એવા છે કે જે કોઈ 
પુરૂષમાં જોવા મળે તો તણેે ‘જહન્નમી’ કહેવામાં 
કોઈ કારનો વાંધો નથી. 
(૧) બીજાને તકલીફ પહ ચાડવી 
(૨) બુઝદીલી  
(૩) કંજૂસાઈ. 

તેવી જ રીતે કોઈ સ્ ીમાં ણ કારના 
લક્ષણો જોવા મળ ે તો તનેે ‘જહન્નમી’ કહેવામાં 
કોઈ વાંધો નથી. 
(૧) બદકલામી (ખરાબ ભાષા વાપરનાર) 
(૨) અિભમાન અને  
(૩) ઘમડં - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૦૯) ણ બાબતો જહન્નમીઓની 
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િનશાનીઓ છે 
(૧) અિભમાન  
(૨) ખુદપસંદી અને 
(૩) ખરાબ અખ્લાક - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તંબીહુલ ખવાતીર)  
(615) જહ મથી કવા કારના લોકો 

ટકારો મેળવશે ? 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને તમારામાંથી એકપણ એવો નથી કે જે તે 

(જહન્નમ)ના કાંઠે નહ  પહ ચે; (અને)આ તો તારા 
પરવરિદગારે કરેલો છેવટનો િનણર્ય છે. પછી જેઓ 
પરહેઝગાર રહેશે તેમને તો અમ ેમુિક્ત આપીશું..... 
- સૂરએ મિરયમ આ. ન.ં ૭૧,૭૨ 
હદીસ :- 
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(૨૯૧૦) જહન્નમથી મા  અને મા  એવા જ 
લોકો છુટકારો મેળવશે જે લોકો જહન્નમવાળા 
કાય  નહ  કરતા હોય. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૯૧૧) જે માણસ જહન્નમથી ખુદાની પનાહ 
તો માંગે છે પરંતુ દુિનયવી ખ્વાહીશાતોને છોડતો 
નથી તે પોતાની સાથે મજાક કરે છે. - ઈમામ રઝા 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(616) જહ મમા ં સૌથી પહલા જનાર 

માણસ 

(૨૯૧૨) ણ કારના લોકો જહન્નમમાં સૌથી 
પહેલા જશે.  
(૧) સ ાધારણ કરનાર સ ાધીશ કે જે અદલ 
(ઈન્સાફ)થી કામ લેતો ન હોય. 
(૨) એવો સપંિ  ધરાવનાર માલદાર જે માલનો 
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હક અદા ન કરતો હોય.  
(૩) એવો ફકીર જે અિભમાન કરતો હોય. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(617) સૌથી ઓછામા ં ઓછા દરજ નો 

અઝાબ કોને મળશે ? 

(૨૯૧૩) કયામત િદવસે જે માણસને ઓછામાં 
ઓછો અઝાબનો સામનો કરવો પડશે ત ેએ માણસ 
હશે જે આગના સૌથી ઓછા દરવાજાના ઉંડાણમાં 
હશે. તેને આગના બે જુતા પહેરાવવામાં આવશે. 
અને તેની દોરી પણ આગની હશે. જેના કારણે તેનું 
િદમાગ એવી રીતે ઉકળશે જેવી રીતે હાંડીમાં પાણી 
ઉકળતું હોય છે. (તેને એમ લાગશે કે) જાણે ક ે
દોઝખમાં તેનાથી વધારે બીજા કોઈને અઝાબ થતો 
નથી તેવંુ, માનશે પરંતુ તનેાથી ઓછા દરજ્જાનો 
અઝાબ બીજા કોઈને થતો નહ  હોય. (કન્ઝુલ 
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ઉમ્માલ) 
(૨૯૧૪) દોઝખમાં સૌથી ઓછા દરજ્જાનો 
અઝાબ ‘ઈબ્ને જુઝઆન’ને થશે. (બેહારૂલ અન્વાર) 

પૂછવામાં આવ્યું કે : યા રસૂલુલ્લાહ ! તેનું 
કારણ શંુ ? 

ફરમાવ્યું : એ માટે ક ે તે લોકોને ખાણંુ 
ખવરાવતો હતો. 
(૨૯૧૫) દોઝખ વાળાઓમાં ઓછા દરજ્જાઓનો 
અઝાબ એ હશે કે દોઝખી માણસને આગના બે 
જુતા પહેરવવામાં આવશે જેની ગરમીના કારણે તેનું 
િદમાગ ઉકળી જશે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ)         
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(618) સૌથી વધાર સખત અઝાબ કોને 

મળશે ? 

(૨૯૧૬) કયામતના િદવસે સૌથી વધારે સખત 
અઝાબ એ આિલમને મળશે જેને તેના ઈલ્મે ફાયદો 
પહ ચાડયો નહ  હોય. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૯૧૭) કયામતના િદવસે સૌથી વધારે અઝાબ 
એને મળશ ેજેણે કોઈ નબીને કત્લ કયાર્ હશે અથવા 
કોઈ નબીએ તેને કત્લ કય  હશે. અથવા જે 
ગુમરાહીનો ઈમામ હશે અથવા તસ્વીર બનાવનાર 
(િચ કાર) હશે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તફસીર દુર મન્શૂર) 
(૨૯૧૮) એ માણસ સૌથી વધારે ખરાબ સજાને 
પા  હશે જે નેકીનો બદલો બૂરાઈથી આપતો હશે. 
(૨૯૧૯) કયામતના િદવસે એ માણસ સૌથી વધારે 
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સખત સજાને પા  થશે જે ખુદાની કઝા (ફસલા)ને 
કારણે ગુસ્સો વ્યક્ત કરતો હશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ)                        
(619) તુક બેર ન (અભમાન 

કરનારાઓ)ની ખીણ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
કહેવામાં આવશે કે જહન્નમના બારણાઓમા ં

ઘુસી જાઓ. (અને) હંમેશ માટે તેમાંજ રેહજો ... 
કારણકે અિભમાનીઓનું કેવંુ બુરૂં ઠેકાણંુ હશે. - 
સૂરએ ઝુ  આ. ન.ં ૭૨  
હદીસ :- 
(૨૯૨૦) જહન્નમમાં અિભમાન કરનારાઓ માટે 
એક ખાસ ખીણ છે. જેનું નામ ‘સકર’ છે. તે ખીણે 
એક વખત ખુદા પાસે પોતાની ગરમીની ફરીયાદ 
કરી હતી અને વાસ લેવાની રજા માંગી હતી. તેન ે
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રજા મળી ગઈ જ્યારે તેણે વાસ લીધો ત્યારે આખી 
જહન્નમને સળગાવી નાખી. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૯૨૧) જહન્નમમાં એક પહાડ છે જેણે 
‘સોઅદા’ કહેવામાં આવે છે. તેમાં એવી ખીણ છે 
જેણે ‘સકર’ કેહવામાં આવે છે. ‘સકર’માં એક કુવો 
છે જેણે ‘હુબ્બન’ કહેવામાં આવે છે. તનેી ગરમીના 
કારણે તમામ દોઝખીઓની ચીસો નીકળી પડે છે 
અને તે અિભમાન કરનારાઓનું ઠેકાણંુ છે. - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(620) એક ચ  છે -  પીસી નાખશે. 

(૨૯૨૨) જહન્નમમાં એક ચક્કી છે જે પીસી 
નાખશે. તમ ે મન ે પૂછતા નથી કે કોને પીસી 
નાખશે? 

કહેવામાં આવ્યું : યા અમીરૂલ મોઅમેનીન ! 
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કોને પીસી નાખશે ? 
દુરાચારી આલીમોને, ફાસીક કીરઅત 

કરનારાઓને, ઝુલ્મ કરનારા ઝાિલમોને, ખયાનત 
કરનારા વઝીરોને અને જુઠા આરીફોને....- હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(621) દોઝખના અઝાબમા ંઘટાડો 

(૨૯૨૩) બની ઈસરાઈલના જમાનામાં એક 
મોમીન હતો. જેનો એક કાિફર પાડોશી પણ હતો. 
જે તેને સારા કામોમાં સહકાર આપતો હતો. જ્યારે 
તે કાિફર મરી ગયો ત્યારે ખુદાએ તેના માટ ે
જહન્નમમાં માટીનું એક ઘર તૈયાર કરાવ્યું. જે તેન ે
જહન્નમની ગરમીથી બચાવતું હતું. અને તેન ે
જહન્નમ િસવાયની બીજી જગ્યાએથી ખાવાનું 
મળતું હતું. તેને જણાવી દેવામાં આવ્યું ક ે
(અઝાબમાં) આ ઘટાડો તારી મોમીન પાડોશી સાથે 
કરતો હતો. - ઈમામ મૂસા કાિઝમ 
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(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(622) સૌથી વધાર બદબ ત કારના 

માણસો તેમા ંજશે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હા, જેણે કોઈને દુ  કમાઈ કરી અને તેને તેના 

ગુનાહોએ ઘેરી લીધો (તો) તેઓજ 
જહન્નમવાસીઓ છે. - સૂરએ બકરહ આ. ન.ં ૮૧ 

કે તેમાં કોઈ નહ  જાય િસવાય કે જે હતભાગી 
છે : ક ે જેણ ે જુઠલાવ્યું અને મોઢુ ં ફેરવી લીધું - 
સૂરએ અલ લલૈ આ. નં. ૧૫,૧૬ 
હદીસ :- 
(૨૯૨૪) ખદુાવંદે આલમ પોતાના બંદાઓમાંથી 
ફકત એ લોકોને સજા આપશે કે જે લોકો ખુદાના 
નાફરમાન અને ઉધ્ધત હશે અન ે ‘લા એલાહા 
ઈલ્લલ્લાહ’ કહેવાનો ઈન્કાર કરતા હશે. 
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(૨૯૨૫) જે માણસ એવી હાલતમાં મરી જાય - ક ે
તેણે કોઈને ખુદાનો શરીક બનાવ્યો ન હોય અન ે
સુરજ ઉગવા પહેલાં અને આથમવા પહલેાં નમાઝ 
પઢવામાં ઉતાવળ કરી હોય. - તે કયારેય પણ 
જહન્નમમાં નહ  જાય. -હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૨૯૨૬) ખુદાવંદે આલમે હઝરતે ઈસા 
(અલિય્હસ્સલામ) તરફ વહી ફરમાવી. તેમાં આ 
પણ હતુ ં ક ે .....આ (જહન્નમ) અત્યાચારીઓ, 
નાફરમાની કરનારાઓ, જાલીમો અને તમામ 
બદઅખ્લાક તેમજ અિભમાનીઓ અને ઘમંડી 
લોકોનું ઘર છે. (બેહારૂલ અન્વાર)    
(૨૯૨૭) અલ્લાહ તઆલાએ પોતાની ઈઝઝત 
અને જલાલની કસમ ખાઈને ક ું છે કે તૌહીદનો 
િસ્વકાર કરનારા કોઈપણ માણસને જરાપણ સજા 
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નહ  આપે. 
(૨૯૨૮) અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ મુવહહીદ 
(તૌહીદનો િસ્વકાર કરનાર)ના શરીરો માટે જહન્નમ 
હરામ કરેલ છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૯૨૯) મને એ ઝાતની કસમ, જેણે મને ‘બશીર’ 
બનાવીને મોકલ્યો છે. અલ્લાહ તઆલા મુવહહીદને 
કયારેય પણ અઝાબ કરશે નહ .....- હઝરત રસલૂ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(અ વહીદ) 
(૨૯૩૦) ઝોરારહથી િરવાયત છે ક ે : મ હઝરત 
ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમાં અઝર્ કરી ક ેશંુ મોમીન જહન્નમમાં જશે 
? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : નહ . - ઈમામ મૂસા 
કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) (અલ એહતેજાજ) 
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(623) જહ મમા ંકોણ જશે ? 

(૨૯૩૧) અલ્લાહ તઆલા જહન્નમમાં હંમેશ 
માટે કાિફરો, મુનકીરો, ગુમરાહો અને મશુિરકોને જ 
રાખશે. અન ે મોમીનોમાંથી જે માણસ ગુનાહે 
કબીરાથી બચશે તેને સગીરા ગુનાહ માટ ે સવાલ 
કરવામાં આવશે નહ . - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (અ વહીદ) 
(૨૯૩૨) પાચં કારના લોકો એવા છે જેમના માટ ે
ન તો જહન્નમની જવાળાઓ બુઝાશે અને ન તો 
તેમના શરીરોને મૌત આવશે. 
૧. એ માણસ જેણે (ખુદાની સાથે) િશકર્ કયુ  
૨. એ માણસ જેણે પોતાના માં-બાપની નાફરમાની 
કરી 
૩. એ માણસ જેણે સ ાધીશ પાસે પોતાના 
(મોમીન) ભાઈની ચાડી ખાધી, જેના કારણે તેને 
કત્લ કરી નાખવામાં આવ્યું. 
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૪. એ માણસ જેણે ગુનાહતો પોતે કયાર્ પરંતુ તેની 
જવાબદારી ખુદા ઉપર નાખી દીધી. - હઝરત રસલૂ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(મુસ્તદરક) 
ન ધ:- પાંચમી બાબત અસલ િકતાબમાં ન હોવાથી 
અહ  લખેલ નથી. 
(૨૯૩૩) મૌલા અલી (અલિય્હસ્સલામ) દુઆમાં 
ફરમાવે છે : ત ે કસમ ખાઈ લીધી છે કે તુ ં
તે(જહન્નમ) તમામ કાિફરો અને જીન્નોથી ભરી 
દઈશ. અને તેમાં (તારી સાથે) દુશ્મની રાખનારને 
હંમેશા માટે રાખીશ. (ઈક્બાલુલ અઅમાલ) 
(624) એ લોકો  લોકો માટ કોઈ 

િનિ ત ુ ત નથી 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તેઓ (જહન્નમના દારોગાને) પોકારીને કહેશે 
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કે હ ેમાિલક ! (તુ ંકોઈ એવી યુિક્ત કર ક ેજેથી) તારો 
પરવરિદગાર અમારો અંત લાવી મૂકે, (જહન્નમનો 
રખેવાળ માિલક) કહેશે કે િનસંશય તમે એ જ 
િસ્થિતમાં રહેનારા છો. - સૂરએ ઝૂખરૂફ આ. નં. 
૭૭ 

અને જે લોકો ઈમાન નથી લાવ્યા તેમના માટ ે
દોઝખની આગ છે, ત્યાં ન તો તેમને મુત્યુ આવશે ક ે
જેથી તેઓ મરી જાય, અને ન તેમનો ત ે
(જહન્નમનો) અઝાબ હળવો કરવામાં આવશે; 
(અને) દરેક અનુપકારીને અમ ે એવી જ સજા 
આપીએ છીએ. - સૂરએ ફાિતર આ. નં. ૩૬ 

ત્યાર પછી (આખેરતમાં)તેના માટે જહન્નમ 
છે, અને પરૂના પાણીમાંથી તેને પીવડાવવામાં 
આવશે. તે તે (પરૂ) ઘુંટડે ઘુંટડે પીશે છતાં તે તેના 
ગળા હેઠળ સહેલાઈથી ઉતારી શકશે નહ , અન ે
ત્યાર પછી વધારે સખત અઝાબ હશે. - સૂરએ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 390  HAJINAJI.com 

ઈ ાહીમ આ. ન.ં ૧૬,૧૭ 
આ વાતમાં કાઈં શંકા નથી કે જે કોઈ પોતાના 

પરવિરદગારની હજુરમાં ગુનેહગાર થઈને આવે છે 
તેના માટ ેિનસંશય જહન્નમ છે; જેમાં તે ન (કદી) 
મરણ પામશે અને ન જીવતો રહેશે. - સૂરએ તાહા 
આ. ન.ં ૭૪ 
હદીસ :- 
(૨૯૩૪) જહન્નમમાં રહેનારાઓ ત્યાંથી કોઈ 
બીજી જગ્યાએ જઈ શકશે નહી. ન તો તેન ે - 
કેદીઓને - ફીદીયો.....આપીને છોડાવી શકશે. ન તો 
તે કૈદના (દરવાજાઓને) તોડી શકાશે. તે ઘર માટ ે
કોઈ િનિ ચત મુ ત નથી ક ેજે પૂરી થાય અને ન તો 
કોઈ સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. 
(૨૯૩૫) દોઝખની આગમાં જેણે નાખી દેવામાં 
આવશે તે હંમશેાની બદબખ્તીનો માિલક થશે. 
(૨૯૩૬) દોઝખની આગમાં પહ ચનાર હંમેશના 
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અઝાબમાં રહેશે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૯૩૭) જો દોઝખીઓને એમ કહેવામાં આવે ક ે
તમે જમીન ઉપરની કાંકરીઓની સંખ્યાના 

માણમાં જહન્નમમાં રહેશો તો તે લોકો ખુશી થઈ 
જાય અન ેજો બેિહશ્તવાસીઓને કહેવામાં આવે ક ે
તમે જમીન ઉપરની કાંકરીઓની સંખ્યાના 

માણમાં બેિહશ્તમાં રહેશો તો તેઓ ગમગીન થઈ 
જાય. પરંતુ ત ેબધા લોકો માટે (ન પૂરી થાય તેવી) 
મુ ત નક્કી કરી નાખવામાં આવી છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે દુર મન્શૂર)  
(625) કટલાક લોકોને જહ મમાથંી 

બહાર કાઢવામા ંઆવશે 

(૨૯૩૮) અલ્લાહ તઆલા કેટલાક લોકોને 
જહન્નમમાંથી કાઢીને બેિહશ્તમાં દાખલ કરશે. 
(૨૯૩૯) કેટલાક લોકો જહન્નમમાં સળગ્યા પછી 
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બહાર કાઢવામાં આવશે અને જન્નતમાં પહ ચાડી 
દેવામાં આવશે. જન્નતવાસીઓ તે લોકોને 
‘જહન્નમી’ નામથી સંબોધન કરશે. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૨૯૪૦) કેટલાક લોકો એવા હશે જેઓ 
જહન્નમમાં બળીને કોલસા થઈ જશે પછી તેમના 
સુધી શફાઅત પહ ચશે. (અને ત્યાંથી બહાર 
કાઢવામાં આવશે.) - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૯૪૧) જહન્નમમાંથી એવા માણસને કાઢી 
લેવામાં આવશે જેના િદલમાં જરાક જેટલું પણ 
ઈમાન હશે. - હઝરત રસલૂે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(626) જહ મમાથંી સૌથી છે લે 

નીકળનાર માણસ 

(૨૯૪૨) હુ ંસારી રીતે જાણંુ છંુ ક ેજહન્નમમાંથી 
સૌથી છેલ્લે કોણ નીકળશે અને જન્નતમાં સૌથી 
છેલ્લે કોણ જશે ! જે માણસ દોઝખમાંથી જલ્દી 
નીકળી જશે તેણે અલ્લાહ તઆલા ફરમાવશે જાઓ 
અને બેિહશ્તમાં દાખલ થઈ જાવ. પછી તે ત્યાં 
પહ ચી જશે. પરંતુ તેના િદલમાં એવો ખ્યાલ 
આવશે કે તે તો ભરાઈ ચૂકી છે. 

આથી તે પાછો ફરશે અન ે કહશેે : 
પરવરિદગારા ! ત ેતો ભરાઈ ચૂકી છે. પરતંુ અલ્લાહ 
તઆલા ફરમાવશે : તમ ેઅદંર ચાલ્યા જાવ. તમારા 
માટે બેિહશ્તમાં દુિનયા અને તેના કરતા ં દસ ગણી 
જગ્યા મોજુદ છે. ...અથવા તો ફરમાવશે.....તમારા 
માટે તેમાં દસ દુિનયા જેટલી જગ્યા છે. 
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એમ કહી શકાય કે આ માણસનું સ્થાન અન ે
દરજ્જો તમામ બેિહશ્તવાસીઓ કરતાં સૌથી હલકી 
જગ્યા પર હશે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (સહીહ 
મુસ્લીમ)                                         
(627) હંમેશા રહવા ુ ંકારણ 

(૨૯૪૩) દોઝખીઓ દોઝખમાં હંમેશાને માટ ેરહેશે 
એનું કારણ એ હશે કે તેઓની િનય્યત દુિનયામાં એ 
હતી કે જો તેઓ દુિનયામાં હંમેશા માટે રહેશે તો 
હંમેશા ખુદાની નાફરમાની કરશે. બેિહશ્તવાસીઓને 
જન્નતમાં એ માટ ે હંમેશા રાખવામાં આવશ ે કે 
દુિનયામાં તેઓની િનય્યત હતી કે જો તેઓ હંમેશા 
માટે બાકી રહેશે તો હંમેશા ખુદાની ઈતાઅત કરશ.ે 
તેથી દોઝખીઓ હંમેશા દોઝખમાં અને જન્નતીઓ 
હંમેશા જન્નતમાં આવશે. 

પછી આપે આ આયતની િતલાવત 
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ફરમાવી.....સૂરએ બની ઈસરાઈલ આ. ન.ં 
૮૪.....અય રસૂલ ! કહી દયો કે દરેક પોતપોતાની 
રીત માણે કારગુઝારી કરે છે એટલે ક ેપોતપોતાની 
િનય્યત મુજબ અમલ કરે છે. -ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (કાફી-ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ)   
(628) ુ ંહ ુ વધાર કાઈં છે ? 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તે િદવસે અમે જહન્નમને કહીશું કે ભલા તારૂં 

પેટ ભરાઈ ગયું ? તે અરજ કરશે કે શંુ હજી કાંઈ 
વધારે છે ? - સૂરએ કાફ આ. ન.ં ૩૦ 
હદીસ :- 
(૨૯૪૪) જન્નત અન ે દોઝખે એક બીજા ઉપર 
ફ  (ગવર્) કય . જહન્નમ ે ક ું : પરવરિદગારા ! 
મારામાં અત્યાચારી, અિભમાની, બાદશાહ અને 
દૌલતમંદ દાખલ થયા છે. 

જન્નતે ક ું : પરવરિદગારા ! મારામાં ફકીર, 
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કમજોર અને મીસ્કીન લોકો દાખલ થયા છે. 
ખુદાવંદે આલમે જહન્નમને ફરમાવ્યુ ં : તુ ં

મારો અઝાબ છે. જેને હુ ં ઈચ્છુ તેને તેમાં મોકલું 
અને બેિહશ્તને ફરમાવ્યુ ં : તુ ં મારી રહમત છે. જે 
દરેક ચીજ ઉપર છવાઈ ગયેલી છે. 

અને તમારામાંથી દરેકને પોતપોતાનો ભાગ 
આપવામાં આવ્યો છે. જહન્નમમાં તેને લાયક 
લોકોને નાખવામાં આવશે ત્યારે ત ે કહશેે : શું કાંઈ 
વધારે છે ? ત્યારપછી તેમાં તેને લાયક અન્ય લોકોને 
નાખવામાં આવશે તે પછી પણ તે કહેશે શંુ હજી 
વધારે કંઈ છે ? 
(૨૯૪૫) ....અન ેજહન્નમ કહેશે : શુ ંકાંઈ વધારે 
છે ? ત્યારે રબ્બુલ આલમીન જે કાંઈ નાખવાનુ ં
ઈચ્છશે તે નાખી દેશે, તેના ઉપર જહન્નમ કાબ ૂ
મેળવી લેશે અને મોટા અવાજે કહેશે : બસ ! બસ. 
- રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
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વસલ્લમ) (દરુ મન્શૂર)     
(629) દરક માણસ માટ આખેરતમા ં બે 

મઝંીલ છે 

(૨૯૪૬) તમારામાંથી કોઈ (માણસ) એવો નથી 
જેના માટે બે મંઝીલ ન હોય. એક જન્નતમાં અન ે
એક જહન્નમમાં. 
(૨૯૪૭) બિેહશ્તમાં જનાર દરેક પોતાનું સ્થાન 
જહન્નમમાં જોશે. (જે તેના માટે બનાવવામાં 
આવ્યું હતું) તો તે કહેશે : જો મને ખુદા િહદાયત ન 
કરતે તો (મારૂ આ ઠેકાણંુ હતું) તે માટે તે ખુદાનો 
શુ  અદા કરશે. તેવી જ રીતે જહન્નમમાં જનાર 
દરેક પોતાનું સ્થાન બેિહશ્તમાં જોશે. (જે તેના માટે 
તૈયાર કરવામાં આવ્યુ ંહતું) ત્યારે ત ેકહેશે કાશ, ખુદા 
મને આના માટે િહદાયત કરત ! ત્યારે તેના માટ ેઆ 
બાબત હસરતનું કારણ બની જશે. - હઝરત રસૂલે 
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અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૨૯૪૮) અલ્લાહ તઆલાએ પોતાની જે મખ્લૂકન ે
પૈદા કરી છે તેના માટે એક મંિઝલ બેિહશ્તમાં અન ે
એક મંિઝલ દોઝખમાં બનાવી છે......ત ેએ જગ્યાન ે
તેના વારસ બનાવશે. ખુદા તઆલાએ સૂરએ 
મોમીન આ. નં. ૧૦,૧૧ માં ફરમાવ્યું છે તેનો આ 
જ અથર્ છે. 

એટલે કે આ જ લોકો સાચા વારસદાર છે. જે 
બેહીશ્તે બર  (સૌથી ઉંચી જન્નત)નો ભાગ 
મેળવશે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(અલ એહતજેાજ)  
(૨૯૪૯) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ .....સૂરએ 
અનઆમ આ. નં. ૩૧..... તઓે કહેવા લાગશે ક ે
અય હાય અફસોસ, અમે તો ઘણી બેદરકારી 
કરી....િવશે ફરમાવ્યું : હસરત અને અફસોસ આ છે 
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કે જહન્નમી લોકો પોતાની જન્નતની મંિઝલોન ે
બેિહશ્તમાં જોશે અને આ તે લોકોની હસરત હશે. - 
હઝરત રસૂલ અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (તફસીરે દુર મન્શૂર) 
(630) જહ મ કા ફરોને ઘેર  વળેલી છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તેઓ તારી પાસે અઝાબના સંબંધમાં ઉતાવળ 

કરે.....જો કે જહન્નમ ઈન્કાર કરનારાઓને અવશ્ય 
ઘેરી લેનારી છે. - સૂરએ અન્કબુત આ. નં. ૫૪ 

ખબરદાર ! કસોટીમાં તો તેઓ (હેઠા) પડી જ 
ગયા છે, અન ેબેશક જહન્નમ સવર્ નાિસ્તકોને ઘેરી 
લેનારી છે. - સૂરએ તૌબા આ. ન.ં ૪૯ 
હદીસ :- 
(૨૯૫૦) તમારે જાણી લેવંુ જોઈએ કે જન્નત અને 
દોઝખ તમારી એટલી બધી નઝદીક છે ક ે જેટલી 
જુતાની દોરી જુતાથી નઝદીક હોતી નથી - હઝરત 
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રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 

 
િવભાગ - 24 

જવાબ 

(631) જવાબ 

(૨૯૫૧) જ્યારે (એક સવાલ માટે) ઘણા બધા 
જવાબ થઈ જાય ત્યારે સાચી વાત છુપાઈ જાય છે. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૯૫૨) જે માણસ બધા સવાલોના જવાબ આપે 
તે દીવાનો છે. - હઝરત ઈમામ રઝા 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૫૩) કેટલીક વખત ફસીહ (િવધ્વાન માણસ) 
માટે પણ જવાબ આપવો અશકય બની જાય છે. 
(૨૯૫૪) જે માણસ જવાબ આપવામાં ઉતાવળ 
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કરે છે તે સાચી વાત કહી શકતો નથી. 
(૨૯૫૫) સાચો જવાબ, ફઝીલત ( ે તા)ની એક 
દલીલ છે. 
(૨૯૫૬) ગસુ્સાવાળો સ્વભાવ છોડો, દલીલ રજુ 
કરવામાં ચ તન અને મનનથી કામ લ્યો, વધારે 
બોલવાથી અને ખોટી વાત કહેવાથી બચતા રહો એ 
રીતે ભુલો કરવાથી સુરિક્ષત રહેશો. 
(૨૯૫૭) જ્યારે તમે જાિહલની સામે સહનશીલતા 
વ્યકત કરશો ત્યારે જાણે કે તેને ઘણા બધા જવાબ 
આપી દેશો. 
(૨૯૫૮) ઘણી બધી વાતો એવી હોય છે જેનો 
જવાબ મૌન હોય છે. 
(૨૯૫૯) ઘણી જગ્યાએ મૌન રહેવંુ એ બોલવા 
કરતાં વધારે િવદ્વતા ધરાવે છે. 
(૨૯૬૦) જ્યારે તમે વાત કરવા માટે શિક્તમાન હો 
ત્યારે મૌન ઉપર અંકુશ રાખવાથી બચો. - હઝરત 
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અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
                                    

િવભાગ - 25 

ૂદ 

(632) ૂદ (સખાવત) 

(૨૯૬૧) હું મારી ઝાતને એ વાત કરતાં ઉચ્ચ રાખુ ં
છંુ ક ે(કોઈને કાંઈ) હાજત હોય અન ેમારી સખાવત 
તેના માટે ટુંકી હોય (તેની હાજતને પૂરી ન કરી શકું) 
અથવા કોઈની જહાલતનો સામનો કરવો પડે અન ે
મારૂ િહલ્મ અને સહનશીલતા તેના માટે ટુંકી પડ ે
(જહાલતનો જવાબ િહલ્મથી ન આપુ) અથવા 
કોઈ ગુનાહ હોય અને મારી દરગુઝર તેના માટે ટુંકી 
પડ ે (કોઈના ગુનાહને માફ ન કરૂ) અથવા કોઈ 
જમાનો મારા જમાનાથી વધારે લાંબો હોય (નેકી 
કરવામાં મારા કરતાં કોઈ વધી જાય) 
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(૨૯૬૨) જે કાંઈ તમારી પાસે મૌજૂદ હોય તેમાંથી 
સખાવત કરો, તેના કારણે તમારી સતાઈશ (સ્તુિત - 
વખાણ) થશે. 
(૨૯૬૩) ફકીરની સખાવત તેનો દરજ્જો વધારી દે 
છે. જ્યારે ગની ( ીમંત)ની કંજૂસાઈ તેને ઝલીલ 
કરે છે. 
(૨૯૬૪) ઈન્સાનની સખાવત તેના િવરોધીઓને 
પણ તેના ચાહક બનાવી દ ેછે અન ેતેની કંજૂસાઈના 
કારણે તેની ઔલાદને પણ તેના િવરોધી બનાવી દે 
છે. 
(૨૯૬૫) રાહે ખુદામાં સખાવત કરતા રહો તેની 
ઈતાઅત કરવામાં તમારા નફસ સાથે જેહાદ કરતા 
રહો. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૯૬૬) સખાવતી સ્વભાવ શરાફતની દલીલ હોય 
છે. 
(૨૯૬૭) જે સખાવત કરે છે તે જ સરદારી મેળવે 
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છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૬૮) સખાવત ઈઝઝતની સુરક્ષા કરે છે. (શહ 
નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૨૯૬૯) સખાવત દરેક મોજુદની ઈઝઝત છે. 
(ગોરરૂલ હકમ)      
(633) અફઝલ સખાવત 

(૨૯૭૦) અફઝલ સખાવત એ છે કે જે કાંઈ 
મોજૂદ હોય તેને ખચર્ કરવામાં આવે. 
(૨૯૭૧) અફઝલ સખાવત એ છે ક ે હકદારના 
હકોને અદા કરવામાં આવે. 
(૨૯૭૨) અફઝલ સખાવત એ હોય છે જે 
તંગદસ્તીમાં કરવામાં આવી હોય. 
(૨૯૭૩) અફઝલ સખાવત તમામ કોિશશોને પૂરી 
કરી નાખવી તે છે. 
(૨૯૭૪) ફકીરની સખાવત એ જ અફઝલ 
સખાવત છે. 
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(૨૯૭૫) સતત નેકી કરતાં રહેવી એ જ 
સખાવતની કમાલ છે. 
(૨૯૭૬) ઉચ્ચ કક્ષાની સખાવત એ છે કે જે કાંઈ 
મોજૂદ હોય તેમાંથી ખચર્ કરવામાં આવે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૨૯૭૭) ઉચ્ચ કક્ષાની સખાવત એ છે કે તમ ે
તમારા તરફથી સંપૂણર્ રીતે કોિશશ કરી દયો. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (અલ ઈરશાદ - 
મુફીદ)  
(૨૯૭૮) હઝરત ઈમામ હસન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછવામાં આવ્યું કે સખાવત શું 
છે ? 

આપે ફરમાવ્યું : તમામ યત્નો પૂરા કરી 
નાખવા. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૭૯) સૌથી સંપૂણર્ સખાવત શરાફત અન ે
બુઝુગ ની બુિનયાદ રાખવી અન ેકઝર્ની અદાયગીની 
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જવાબદારી પોતાના િશરે લઈ લેવી તે છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (અલ ઈરશાદ - મુફીદ) 
(૨૯૮૦) સૌથી મોટો સખી એ છે કે જે એ 
(માણસ)ને પણ આપે જે તેની પાસે આશા રાખતો 
ન હોય. - હઝરત ઈમામ હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ)  
(૨૯૮૧) સૌથી મોટો સખી એ છે કે જે રાહ ે
ખુદામાં પોતાની જાન અન ે પોતાની માલની 
સખાવત કરે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
(634) સખાવત ુ ંછે ? 

(૨૯૮૨) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ પોતાના ફરઝંદ જનાબ હસન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછયુ ંકે બેટા સખાવત શું છે ? 

તેમણે અઝર્ કરી : તંગી અને આસાની બંન ે
હાલતમાં ખચર્ કરવો. 
(૨૯૮૩) (બીજી એક િરવાયતમાં છે).....હસન 
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(અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : સવાલ કરનારનો 
સવાલ પૂરો કરવો અને જે કાંઈ મોજૂદ હોય તેને 
ખચર્ કરવું. (બહેારૂલ અન્વાર) 
(635) સખી ઈ સાન 

(૨૯૮૪) સખી ઈન્સાન એ સમય સુધી સખી બની 
શકતો નથી જ્યાં સુધી તેનામાં ણ વાતો જોવા 
મળતી ન હોય. 
૧. તે તંગી અને આસાની બંને હાલતમાં પોતાના 
માલની સખાવત કરે. 
૨. મુસ્તહક લોકો માટે પોતાનો માલ ખચર્ કરે. 
૩. ત ે એમ સમજે કે જે કોઈએ તેની પાસેથી જે 
કાંઈ લીધું છે ત ે (સખાવત કરનાર માણસ) તેનો 
ઉપકારવશ છે. - જે કાંઈ તેને અલ્લાહ તઆલાએ 
આપ્યું છે તે તનેી સખાવત કરતાં ઘણંુ વધારે છે. 
(૨૯૮૫) સખી સરદાર એ હોય છે જે અલ્લાહના 
હકને સમયસર અદા કરે. એ માણસ સખી હોતો 
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નથી જે માલને નાજાએઝ રીતે મેળવે અન ે
નાજાએઝ સ્થાને ખચર્ કરે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૯૮૬) ખુદાવંદે આલમ એવા સખીને દોસ્ત 
રાખે છે જે તેના હકમાં સખાવત કરે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૮૭) સખી માણસના દુિનયામાં વખાણ 
કરવામાં આવે છે અને ત ે આખેરતમાં ભાગ્યશાળી 
હોય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૯૮૮) સખી એ હોય છે જે (રાહે ખુદામાં) 
એવી દરેક વસ્તુઓને ખચર્ કરી નાખે જે તેણે 
પોતાના માટે છુપાવી રાખી હોય. 
(૨૯૮૯) હઝરત અબુલ હસન (અલિય્હસ્સલામ) 
તવાફ કરવામાં મશગુલ હતા ત્યારે એક માણસ ે
તેમને પૂછયું : આપ સખી િવશે મને જણાવો. 
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ઈમામે ફરમાવ્યું : તમારી વાતના બે િ કોણ 
છે. જો તમે લોકોમાં સખી િવશે પૂછવા માંગવા હો 
તો સખી એ હોય છે જે ખુદાની (નક્કી કરેલી) 
ફરજો અદા કરે, અને કંજૂસ એ હોય છે જે ખુદાની 
ફરજો અદા ન કરે. જો તમે ખાલીક િવશે પૂછવા 
માંગવા હો તો તે એવો સખી છે જો તે આપે તો 
પણ સખી છે અને જો ત ેરોકી લ ેતો પણ સખી છે, 
કેમકે ત ેબંદાને જે કાંઈ આપશે તો ત ેએવુ ંહશ ેજે 
તેનું (બંદાનું) નહ  હોય. અને જો ત ે રોકી લેશે તો 
પણ એવું હશે જે તેનું નહ  હોય. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૨૯૯૦) લોકો બે કારના હોય છે. એક તો એ 
જેઓની પાસે કાંઈ હોતું નથી અને બીજા એ ક ે
જેની પાસે કાંઈક હોય છે તો આપતા નથી. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(636) સખાવતની ખાણ શોધો 

(૨૯૯૧) જો તમે સખાવતના ઈચ્છુક હો તો તમારે 
સખાવતની ખાણો શોધવી પડશ,ે કેમકે સખાવતની 
ખાણો હોય છે તે ખાણોની જડ (મૂળ) હોય છે. 
તેની ડાળીઓ હોય છે, તેની ડાળીઓના ફળ હોય 
છે, ફળોને ડાળીઓમાંથી લેવામાં આવે છે, ડાળીઓ 
મૂળ સાથે જોડાયેલી હોય છે અને મૂળ પાકીઝા 
ખાણોમાં વૃિધ્ધ પામે છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
(637) સખાવત (મીમ) 

(૨૯૯૨) જે સારી રીતે રોકવાનું (અટકાવવાનું) 
જાણતો નથી તે સારી રીતે આપવાનું પણ જાણતો 
નથી. - ઈમામ હસન અસ્કરી (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૨૯૯૩) મુસલમાનોના માલમાંથી સ ાધીશો 
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દ્વારા કરવામાં આવતી સખાવત ઝુલ્મ અને ગ ારી 
છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૨૯૯૪) વાયદો કરવો એ સખાવત માટે બીમારી 
છે અને તેણ ે પુરો કરવો તેની દવા છે. - ઈમામ 
હસન (અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૯૯૫) ણ વસ્તુઓ માટે ણ વસ્તુઓ જરૂરી 
છે. 
૧. સખી માટ ેએક વખતની ભૂલ. 
૨. તલવાર માટે એક વખત અચડ (વાર- હાર) નુ ં
ખાલી જવું. 
૩. ધીરજવાન અન ે સહનશીલ માટે એક વખત 
લપસી જવું. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૨૯૯૬) હઝરત ઈમામ હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ) 
ફરમાવે છે : (શેઅર) 

જ્યારે દુિનયા તમારા ઉપર સખાવત કરે ત્યારે 
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તમે પણ તેન ે હાથમાંથી ચાલી જવા પહેલાં તેની 
મારફત સખાવત કરો, કેમકે જ્યારે દુિનયાનું મુખ 
તમારા તરફ હશે ત્યારે તે સખાવતનો અંત નહ  
લાવે અન ેજ્યારે તે મખુ ફરેવી લે તો કજુંસાઈ તેણે 
બચાવી નહ  શકે.         
(૨૯૯૭) સાચા અથર્માં સખાવત એ છે કે અંતનો 
ખ્યાલ રાખ્યા વગર ખૌફ અને ઉમ્મીદની પરવા કયાર્ 
વગર સખાવત કરવામાં આવે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ)  

     
િવભાગ - 26 

ર (પાડોશીઓ) 

(638) સારા પાડોશી જ ર  છે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને અલ્લાહની જ ઈબાદત કરો તથા 
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કોઈપણ વસ્તનુે તેની બરોબરીની ઠરાવો નહ  તથા 
માતાિપતાની સાથે ભલાઈથી વત  તથા નજીકના 
સગાંવ્હાલાં તથા યતીમો તથા મીસ્કીનો તથા 
પાડોશી, ાહીતો અને બાજુમાં બેસનારા િમ ો 
તથા લ ડી, ગુલામો સાથે (પણ ભલાઈથી વત ); - 
(સૂરએ નીસા આ. ન.ં ૩૬) 
હદીસ :- 
(૨૯૯૮) તમારા માટે સારો પડોશ હોવો જરૂરી છે 
કેમકે ખુદાવંદે અઝઝ વ જલ્લે એ વાતનો જ હુકમ 
આપ્યો છે. 
(૨૯૯૯) સારો પડોશ રોઝીમાં વધારાનું કારણ બને 
છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૦૦) સારો પડોશ ઘરોને આબાદ અને ઉ માં 
વધારો કરે છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (કાફી) 
(૩૦૦૧) તમારા પાડોશી સાથે સારો (પાડોશીને 
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શોભે તેવો) વ્યવહાર રાખો, તેનાથી મોમીન બની 
જશો. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૦૦૨) સારા પડોશમાં આ પણ છે કે તમ ે
પાડોશીની ખબર અંતર જાણતા રહો. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૦૦૩) જે પડોશીની સાથે નેકી કરે છે, તેના 
ખીદમતગાર પણ વધારે હોય છે. 
(૩૦૦૪) જેનો પાડોશી તરીકેનો વ્યવહાર સારો 
હોય છે તેના પાડોશીઓ પણ વધાર ે હોય છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૦૦૫) િજ ઈલ (અલિય્હસ્સલામ)એ મન ે
હંમેશા અન ે વારંવાર પાડોશી િવશે એટલી બધી 
તાકીદ કરી કે હું સમજવા લાગ્યો કે નઝદીકમાં તેન ે
(પાડોશીને) વારસદાર બનાવી દેશે. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
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(૩૦૦૬) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ 
વફાતના સમયે ફરમાવ્યું : તમારા પાડોશીઓ િવશે 
ખુદાથી ડરતાં રહો કેમકે તે િવશે તમારા પયગંબર 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
વિસયત છે. તે અમને એ રીતે વિસયત કરતા હતા, 
એટલે સુધી કે મ સમજી લીધું હતું કે તેમન ે
વારસદાર ગણાવી દેશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૦૭) સાથીદારો અને પાડોશીની હુરમત િવશે 
જેટલી તાકીદ કરવામાં આવી છે તેટલી બીજી કોઈ 
બાબતમાં કરવામાં આવી નથી. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૦૦૮) ઈન્સાન માટે તેના માલની હુરમત 
જેટલી (અગત્યની) પાડોશીની હુરમત છે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
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 (639) સારા પાડોશીનો અથ 

(૩૦૦૯) સારા પાડોશીનો અથર્ ફક્ત એ નથી ક ે
તેને ઈજા પહ ચાડવાથી બચવું, બલ્કે સારા 
પડોશીનો અથર્ આ પણ છે કે તેના તરફથી પહ ચતી 
ઈજાઓને સહન કરવામાં આવે. - ઈમામ મૂસા 
કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(640) પહલા પાડોશી - પછ  પોતા ુ ંઘર 

(૩૦૧૦) એક માણસ હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની પાસે 
આવીને કહેવા લાગ્યો : યા રસૂલુલ્લાહ ! હું ઘર 
ખરીદવા માગું છંુ. આપ મારા માટે કયાંનો હુકમ 
ફરમાવો છો. ‘જહનીયહ’માં, અથવા ‘મઝીનહ’માં, 
‘સકીફ’માં, અથવા ‘કુરેશ’માં ? 

આપે ફરમાવ્યું : પહેલા પાડોશીને જુઓ (ક ે
કેવા છે ?) પછી ઘર ખરીદો. સાથીદારને જુઓ (કે 
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કેવો છે ?) પછી વાસ કરો. 
......ઘર (ખરીદતા) પહેલા પાડોશી િવશે 

પૂછો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(મુસ્તદરક)      
(641) ખરાબ પાડોશી 

(૩૦૧૧) હઝરતે લુકમાન (અલિય્હસ્સલામ) 
ફરમાવે છે : મ મોટા વજનદાર પથ્થરો પણ 
ઉપાડયા છે અને લોઢાનો વજન પણ, દરેક કારનો 
બોજ ઉપાડયો છે. પરંત ુ જેટલો વધારે વજન મ 
ખરાબ પાડોશીનો ઉઠાવ્યો છે તેટલો બીજી કોઈ 
વસ્તુનો નથી ઉઠાવ્યો. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૧૨) યા અલી ! ચાર વસ્તુઓ કમર તોડી નાખ ે
છે. ...અને ખરાબ પાડોશી જે રહેણાકની બાજુમાં 
હોય. 
(૩૦૧૩) હુ ં એવો ખરાબ પાડોશીથી ખુદાની 
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પનાહ માંગુ છંુ જે ઘરની પાસે હોય, જેની આંખો 
હંમેશા તમને જોતી રહે અને તેનું િદલ તમારી 
પાછળ લાગેલું રહે. જો તઓે તમન ેસારી હાલતમાં 
જોશે તો તેમને અણગમો થશે અન ે જો તમન ે
ખરાબ હાલતમાં જોશે તો ખુશી થશે. 
(૩૦૧૪) ણ વસ્તુઓ એવી છે જેની ગણતરી 
કમર તોડી નાખનારી મોટી મુસીબતોમાં થાય 
છે......અને એવો પાડોશી જેમની આખંો તમારી 
પાછળ લાગેલી રહે અને િદલ તમને (તેની સાક્ષી) 
આપે. જો કોઈ નેકી જુએ તો તેણે છુપાવી દે અન ે
બીજાઓ સુધી ન પહોચાડે, તેમજ જો કોઈ ખરાબી 
જુએ તો જાહેર કરી દે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ હકમ)      
(642) પાડોશી તરફથી પહ ચતી તકલીફ 

(૩૦૧૬) જેને ખુદા અન ેઆખેરતના િદવસ ઉપર 
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ઈમાન હોય છે તે પાડોશીને તકલીફ પહ ચાડતા 
નથી.- હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૦૧૭) જેની તકલીફો અને ઈજાઓથી તેનો 
પાડોશી સુરિક્ષત ન હોય તે અમારામાંથી નથી. - 
ઈમામે રઝા (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૧૮) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ની પાસે અન્સારમાંથી એક 
માણસ આવ્યો અન ે ક ુ ં : મ ફલાણા કબીલાના 
માણસ પાસેથી એક ઘર ખરી ુ ં છે જેના સૌથી 
નજદીકનો પાડોશી એવો છે જેની પાસેથી મને 
ભલાઈની કોઈ આશા નથી અને ન તો હું તેના 
નુકશાનથી સુરિક્ષત છંુ. 

હુઝુરે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ), 
સલમાન (ર.), હઝરત અબુઝર (ર.) અન ેબીજા એક 
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માણસને (જેનું નામ હું ભલૂી ગયો છંુ મારો ખ્યાલ 
છે કે તેઓ મીકદાદ (ર.) હતા અન ેહુકમ આપ્યો ક ે
તેઓ મિસ્જદમાં જઈને મોટા અવાજે એલાન કરે કે 
જે માણસની બૂરાઈઓથી તેનો પાડોશી સુરિક્ષત 
નથી તે બેઈમાન છે. આથી એ લોકો એ (આદેશનો 
અમલ કરીને) આ મુજબનુ ંએલાન ણ વખત કયુ. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(643) નો પાડોશી ૂ યો હોય 

(૩૦૧૯) જે (પેટ ભરી) ધરાઈને રાત પસાર કર ે
અને તેનો મસુલમાન પાડોશી ભૂખ્યો રહે તો ત ે
મારી ઉપર ઈમાન લાવ્યો નથી. 
(૩૦૨૦) જે રો દા ઉપયોગની વસ્તુઓ પોતાના 
પાડોશીને ન આપ ે તો કયામતના િદવસે ખુદાવંદે 
આલમ તેણ ે પોતાની ખૈર અતા નહ  કરે અન ે
જેનાથી ખુદા પોતાની ખૈર રોકી દે અને તેના 
પોતાને હવાલે કરી દેશે - અન ે જેન ે ખુદા તેના 
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પોતાને જ હવાલે કરી દેશે તેનો કેવો હાલ થશે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૨૧) એ માણસ મોમીન નથી કે જે પેટ ભરીન ે
ખાય અને એ હાલતમાં રાત પસાર કરે જ્યારે તેનો 
પાડોશી તેની નઝદીકમાં ભુખ્યો રહે. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૦૨૨) એ માણસ મારા ઉપર ઈમાન લાવ્યો 
નથી જે પોતે ધરાઈને રાત પસાર કરે અન ે તેનો 
પાડોશી ભૂખ્યો રહે. એ માણસ મારા ઉપર ઈમાન 
લાવ્યો નથી જે પોતે તો કપડાં પહેરે પરંતુ તેનો 
પાડોશી િનવસ્  રહે. -હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(મુસ્તદરક) 
(૩૦૨૩) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) ફરમાવે છે : જેનો પાડોશી 
ભૂખ્યો હોય અને ત ેપોત ેધરાઈને રાત પસાર કરે ત ે
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મારા ઉપર ઈમાન લાવ્યો નથી. જે વસ્તીમાં 
કોઈપણ માણસ ભૂખની હાલતમાં રાત પસાર કરે 
તો ખુદાવંદે આલમ કયામતના િદવસે એ તમામ 
વસ્તીવાળાઓ તરફ (રહમતની નજરથી) નહ  
જુએ. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(કાફી - ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(૩૦૨૪) મૌલા અમીરૂલ મોઅમનેીન 
(અલિય્હસ્સલામ)થી િરવાયત છે ક ે : તઓેએ 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ને તેઓના સહાબીઓને આમ કહેતા 
સાંભળતા : જે માણસ ધરાઈને રાત પસાર કરે અન ે
તેના પાડોશી ભુખ્યા હોય તો તે ન તો ખુદા ઉપર 
ઈમાન લાવ્યો છે અને ન તો આખેરત ઉપર. 

સહાબીઓએ આ સાંભળીને ક ું : યા 
રસૂલુલ્લાહ તો પછી અમે બરબાદ થઈ ગયા ! 

આપે ફરમાવ્યું : તમ ે તમારૂં વધેલું ખાણંુ, 
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વધેલી ખજુર, વધેલી રકમ અને ફાટેલા જુના વધેલા 
કપડાં થકી અલ્લાહના ગઝબને ઠંડો કરી શકો છો. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(644) પાડોશીના હક 

(૩૦૨૫) ર ો તારા પડોશીનો હક તો તે એ છે ક ે
તેની ગેર હાજરીમાં તેની હીફાઝત કરવામાં આવે. 
(તેની ગીબત કરવામાં ન આવે.) તેની હાજરીમાં 
તેની ઈઝઝત કરવામાં આવે, જ્યારે તે મઝલુમ હોય 
ત્યારે તેની મદદ કરવામાં આવ,ે તેના એબ 
શોધવામાં ન આવ,ે જો તમન ે તેની બૂરાઈની 
જાણકારી મળી જાય તો તેન ેછુપાવવામાં આવે, જો 
તમને એમ જાણ થાય કે તે તમારી નસીહત કબૂલ 
કરી લેશે તો એકાંતમાં તેણે નસીહત કરો, 
મુસીબતના સમયે તેણે એકલો ન છોડી દયો. તેની 
ભૂલોને માફ કરી દયો, તેના ગુનાહોને બક્ષી આપો 
અને તેની સાથે સારો વ્યવહાર કરો. - ઈમામ ઝૈનલુ 
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આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ)       
(૩૦૨૬) પાડોશીના હકો િવશે ફરમાવ્યું : જો 
તમારી પાસે મદદ ચાહે તો તેણે મદદ કરો, જો 
તમારી પાસે કઝર્ માંગે તો તેણે કઝર્ આપો, જો તેને 
કોઈ વસ્તુની જરૂરત હોય તો તેણે પૂરી કરો. જો 
તેણે કોઈ ખુશી નસીબ થાય તો તેણે મુબારકબાદી 
આપો. જો તે બીમાર થઈ જાય તો તનેી અયાદત 
કરો. જો કોઈ મુસીબતમાં ફસાઈ જાય તો 
આ વાસન આપો. જો ઈન્તકાલ પામે તો તેના 
જનાઝામાં શીરકત કરો, તેની રજા વગર તમારી 
ઈમારતને એટલી ઉંચી ન કરો કે જેના કારણે તેની 
હવા રોકાઈ જાય, જ્યારે કોઈ ફળ કે મીઠાઈ ખરીદો 
તો તેને પણ મોકલતા રહો. જો તેમ ન કરી શકતા 
હો તો છુપાવીને ઘરે લઈ જાવ અને તમારા બાળકો 
તેણે બહાર ન લઈ જાય કે જેના કારણે તેના 
બાળકોને તકલીફ થાય. તેન ે તમારી હાંડીની 
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ખુશ્બુથી તકલીફ ન પહ ચાડો અથવા પછી તેમાંથી 
થોડું કાઢીને તેના માટ ે મોકલો. -હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(645) પાડોશીની હદ 

(૩૦૨૭) મિસ્જદનો હરીમ (મહતરમ િવસ્તાર) 
ચાલીસ ગજ સુધી છે અને પાડોશ તેની ચારે 
બાજુના ચાલીસ ઘર સુધી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૨૮) પાડોશી ચાલીસ ઘર સુધી છે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(646) દુાના પાડોશી 

કરુઆન ેમજીદ :- 
સ ાવાન બાદશાહની પાસે ખરા સન્માનની 
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જગ્યાએ હશે. - સૂરએ કમર આ. નં. ૫૫ 
હદીસ :- 
(૩૦૨૯) જ્યારે કયામતનો િદવસ હશે ત્યારે 
ખુદાવંદે આલમ તમામ મખલુકને એક જગ્યાએ 
એકઠી કરશે અને એક અવાજ કરનારો એલાન 
કરશે......સ  કરનારા કયાં છે ?.....પછી એક 
બીજો એલાન કરશે ફઝીલતવાળાઓ કયાં છે ? 
પછી ખુદા તરફથી બીજો એક અવાજ કરનારો 
અવાજ કરશે જેને પહેલેથી છેલ્લે સુધીના તમામ 
લોકો સાંભળી શકશે કે : અલ્લાહના ઘરમા ં
અલ્લાહના પાડોશીઓ કયાં છે ? 

આ સાંભળીને લોકોને એક સમુહ ઉભો થશે 
જેનું સ્વાગત ફિરશ્તાઓનો એક સમુહ કરશે અન ે
ફિરશ્તાઓ તે લોકોને પૂછશે : દુિનયામાં તમારો 
એવો કયો અમલ હતો જેણે કારણે તમ ે આજે 
ખુદાના પાડોશી બની ર ા છો ? 
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તેઓ કહેશે : અમ ે અલ્લાહ તઆલાની 
(ખુશી) માટે એક બીજાને મોહબ્બત કરતા હતા, 
એક બીજા માટે ખચર્ કરતા હતા અન ેએક બીજાનો 
ભાર વહચી લેતા હતા. 

એ સમય ેખુદા તરફથી અવાજ આવશે : મારા 
બંદાઓએ સાચું ક ું છે તેમનો રસ્તો છોડી દયો કે 
તેઓ કોઈપણ જાતના િહસાબ િકતાબ વગર મારી 
પાડોશમાં આવીને રહે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૩૦) ખદુાનો પાડોશ એવો લોકો માટ ે છે ક ે
જેઓ તેની ઈતાઅત કરે છે અને તનેા હુકમનો 
િવરોધ કરવાથી બચે છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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િવભાગ - 27 

હ વ મઝેંલત               

( િત ઠા અને મરતબો) 

(647) હ વ મઝેંલત ( િત ઠા અને 

મરતબો) 

(૩૦૩૧) જાહ વ મંઝેલત ( િત ા અને મરતબો) 
બે નસીબોમાંથી એક છે. જ્યારે કે બીજો માલ છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૩૨) અલ્લાહ તઆલા બંદાને તેની જાહ વ 
મંઝેલત ( િત ા અને મરતબા) િવશે પણ એવી જ 
રીતે સવાલ કરશે જેવી રીતે માલ િવશે સવાલ કરશે 
અને ફરમાવશે : 

મારા બંદા ! મ તન ે ક  અને મઝેંલત અતા 
કરી હતી. તો શું ત તેના થકી કોઈ મઝલૂમની મદદ 
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કરી અથવા કોઈ સીતમનો ભોગ બનેલાની ફિરયાદ 
સાંભળી હતી ? - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(મુસ્તદરક) 
(૩૦૩૩) ઈસ્હાક બીન અમ્માર હઝરત ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)થી િરવાયત કરે છે ક ે
: ઈમામે ફરમાવ્યું : લોકો માટે એક જમાનો એવો 
પણ આવશ ેજેમાં જે માણસ લોકો પાસેથી માંગશે 
તે જીવનો રહેશે અને જે ખામોશ રહેશે તે મરી 
જશે. 

રાવી કહે છે કે મ ક ું : જો હું તે જમાનામાં 
હોઉં તો શું કરૂં ? 

ફરમાવ્યું : જે કાંઈ તમારી પાસે હોય તેનાથી 
તેમની મદદ કરજો. અને જો કાંઈ ન હોય તો પછી 
તમારી જાહ વ મઝેંલત.....થકી તેમની મદદ કરજો. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
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(648) હ તલબી ( થાન - િત ઠા - 

હો ો મેળવવાની ઈ છા) 

(૩૦૩૪) જો કોઈ બકરીઓના ઝંુડમા ં બે ખૂંખાર 
વરૂને મુકી દવેામાં આવે તો એ બકરીઓના ઝંુડન ે
એટલું નુકસાન નહ  પહ ચાડે જેટલું મુસલમાનના 
દીનને જાહ તલબી ( િત ા ાિપ્તની ઈચ્છા) અને 
માલની મોહબ્બત નુકસાન પહ ચાડ ે છે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (તબંીહુલ ખવાતીર) 
(૩૦૩૫) બે ખૂંખાર ભેડીયા (ઘેટાઓના) એવા 
ઝંુડમાં ઘુસી જાય જેના બીજા ઘેટાઓ તેનો સાથ 
છોડી ચુકયા હોય અન ે એ બંન ે ભેડીયામાંથી એક 
ઝંુડની આગળના ભાગમાં ચાલ્યું જાય અને બીજંુ 
પાછળના ભાગમાં, તો પણ તેને એટલું નુકશાન 
નહ  પહ ચાડી શકે જેટલું મુસલમાનના દીનને તેના 
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માલ અન ે શરફની તલબ નુકશાન પહ ચાડે છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (કાફી - 
ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(૩૦૩૬) અમારા જમાનામાં તો ઝોહદ એ વાતન ે
કહેવામાં આવે છે કે રૂિપયા પૈસાથી મુખ ફેરવી 
લેવામાં આવે પરંતુ લોકો માટે એક જમાનો એવો 
પણ આવશે જેમાં લોકો માટે - લોકોથી મુખ ફેરવી 
લેવામાં આવે પરંતુ લોકો માટે એક જમાનો એવો 
પણ આવશે જેમાં લોકો માટે - લોકોથી મુખ ફેરવી 
લેવંુ રૂિપયા પૈસાથી મુખ ફેરવી લેવા કરતાં વધારે 
ફાયદા કારક હશે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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િવભાગ –‘હય’ 

અરબીના ‘હય’ અ રથી શ  થતા ં

િવષયો 
૧. મોહબ્બત    
૨. હબસ 
૩. હબ્ત        
૪. હીજાબ  
૫. હજ        
૬. હુજ્જત 
૭. હદીસ      
૮. હુદુદ 
૯. હબર્             
૧૦. મુહારીબ(ડાકુ) 
૧૧. હીસર્(િહફાઝત)  
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૧૨. હરીત(આઝાદી) 
૧૩. હીસર્(લાલચ)   
૧૪. હીરફત(કારોબાર) 
૧૫. તહરીફ         
૧૬. હરામ 
૧૭. અલ હીઝબ    
૧૮. હીઝમ 
૧૯. હુઝન          
૨૦. િહસાબ 
૨૧. હસદ           
૨૨. હસરત 
૨૩. હસનહ         
૨૪. એહસાન 
૨૫. હીફઝ          
૨૬. હકદ 
૨૭. તહકીર         
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૨૮. હક 
૨૯. હુકુક            
૩૦. એહતેકાર 
૩૧. િહકમત   
૩૨. હલફ 
૩૩. હલાલ    
૩૪. હીલ્મ 
૩૫. હમ્દ    
૩૬. હમક 
૩૭. હમામ    
૩૮. હાજત 
૩૯. એહિતયાત  
૪૦. હૈલહ 
૪૧. હયાત    
૪૨. હૈવાન 
૪૩. હયા      
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િવભાગ 1 

મોહ બત (1) 

(649) મોહ બત સગપણ હોય છે 

(૩૦૩૭) મોહબ્બત એક એવું સગપણ હોય છે 
જેનાથી ફાયદો મેળવવામાં આવે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૦૩૮) નઝદીક એ હોય છે જેને મોહબ્બત 
નઝદીક કરી દે. ભલ ે તેની સાથે સગપણ દૂરનું જ 
હોય અને દૂર એ હોય છે જેને મોહબ્બત દૂર કરી દે. 
ભલે સગપણ નઝદીકનુ ં હોય. જેમક ે શરીર માટ ે
હાથથી વધારે બીજંુ કોઈ અવયવ નઝદીક હોતું નથી 
- પરંતુ જ્યારે હાથ નકામો થઈ જાય છે ત્યારે તેને 
કાપીને શરીરથી દૂર કરી દેવામાં આવે છે. - ઈમામ 
હસન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૩૯) મોહબ્બત બે સગપણમાંથી એક છે. 
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(૩૦૪૦) મોહબ્બત સૌથી વધારે નઝદીકનુ ં
સગપણ છે. 
(૩૦૪૧) સૌથી વધારે િનકટતા િદલોની મોહબ્બત 
છે. 
(૩૦૪૨) મોહબ્બત સગપણ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૦૪૩) મોહબ્બતને િનકટતાની એટલી જરૂરત 
નથી હોતી જેટલી િનકટતાને મોહબ્બતની હોય છે. 
(૩૦૪૪) બુઝુગ  વચ્ચેની મોહબ્બત એ બાળકો 
માટેનું સગપણ હોય છે. -હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 

       
 
 
     

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 437  HAJINAJI.com 

(650)  બાબતો મોહ બત ુ ંકારણ બને 

છે. 

(૩૦૪૫) ણ બાબતો મોહબ્બતનું કારણ બને છે. 
દીન, ન તા અને ઈનફાક (ખચર્ કરવો) - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૪૬) ણ બાબતો મોહબ્બતનું કારણ બને છે. 
સંુદર અખ્લાક, હુસ્ન ે રફાકત (સુંદર િમ તા) અને 
ન તા. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૦૪૭) એક માણસ ે હઝરત નબીએ કરીમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
ખીદમતમાં અઝર્ કરી : યા રસૂલુલ્લાહ ! મન ે કોઈ 
એવી વસ્તુની તાિલમ આપો જેના કરવાથી મને 
ખુદા આસમાનમાં અને દુિનયાની મખ્લૂક જમીન 
ઉપર મોહબ્બત કરવા લાગે. 

હુઝુરે મોઅઝઝમે ફરમાવ્યું : જે વસ્ત ુખદુાની 
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પાસે છે તેની (તરફ વલણ) ઈચ્છા કરો, ખુદા તમારી 
સાથે મોહબ્બત કરવા લાગશે અને લોકો પાસે જે 
કાંઈ છે તેનાથી મુખ ફેરવી લ્યો (તો) લોકો તમારી 
સાથે મોહબ્બત કરશે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૪૮) નરમ લાકડામાં (ઝાડમાં) ડાળીઓ વધાર ે
હોય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ 
નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૩૦૪૯) મોઢા ઉપર સ્મીત અને ચેહરાની 
િવશાળતા (- ફુલ્લતા) મોહબ્બતનું આકષર્ણ અન ે
ખુદાની િનકટતાનું કારણ બન ે છે જ્યારે કે કડવો 
સ્વભાવ અન ે મોઢુ ં ચડાવી રાખવું નારાજગી અને 
ખુદાથી દૂર રહેવાનું કારણ હોય. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (તોહફુલ ઉકુલ) 
(૩૦૫૦) ણ િસફતો એવી છે જે મોહબ્બતના 
આકષર્ણનું કારણ છે. સામાિજક જીવનમાં ઈન્સાન, 
તંગી અને આસાનીની હાલતમાં બીજાઓ સાથે 
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હમદદ  અને કલ્બે સલીમ (સહનશીલ હદય) તરફ 
ધ્યાન આપવું. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૫૧) પરસ્પર મવ ત (િમ તા)ને કારણ ે
મોહબ્બત પૈદા થાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૦૫૨) પરસ્પર મેનું કારણ વફા છે 
(૩૦૫૩) ખદુા એ બંદા ઉપર રહેમ કરે જે લોકોને 
પોતાની મોહબ્બત દ્વારા આકષ છે અને તેમન ે
માઅરૂફ (સારા કાય )ને અપનાવવા અને મુન્કર 
(ખરાબ કાય )ને છોડી દેવાની નસીહતો કરે છે. 
(વસાએલુશ્શીઆ)       
(651) એવા લોકો સાથે મોહ બત ન કરો 

કરુઆન ેમજીદ :- 
જે લોકો અલ્લાહ તથા કયામત પર ઈમાન 

રાખે છે, તેમને તું એવા લોકો સાથે િમ તા રાખતા 
નહ  જુવે કે જેમણે અલ્લાહ તથા તેના રસૂલની 
િવરૂધ્ધતા કરી હોય, (પછી ભલેને) તેઓ તેમનાં 
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બાપદાદા હોય અથવા તેમના પુ , પૌ  અથવા 
તેમના ભાઈ ભાડું અથવા તેમના સંગા 
સંબંધીઓ.... એ જ તે લોકો છે કે જેમના મનમા ં
અલ્લાહે ઈમાન લખી દીધું છે. - મુજાદેલહ આ. નં. 
૨૨ 

જે લોકો દીનના સંબંધમાં તમારી સાથે લડયા 
નથી અને તમને તમારા ઘરોમાંથી કાઢયા પણ નથી 
તેમની સાથે નેકી કરવા અન ે ન્યાયથી વતર્વાની 
અલ્લાહ તમને મનાઈ કરતો નથી, બેશક અલ્લાહ 
ન્યાય કરનારાઓને િમ  રાખે છે. અલ્લાહ તમન ે
મા  એ લોકો સાથે િમ તા ધરાવવાની મનાઈ કરે 
છે કે જે તમારી સાથે દીનના સંબંધમાં લડયા, તથા 
તમને તમારા ઘરોમાંથી કાઢી મુકયા તથા તમને 
કાઢવામાં (બીજાઓના) મદદગાર બન્યા, છતાં જો 
તેવાઓને દોસ્ત રાખે તો તેઓજ (ખરેખરા) 
ઝુલમગાર છે. - સૂરએ મુમ્તહેનહ આ. નં. ૮, ૯ 
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હદીસ :-  
(૩૦૫૪) લોકોની મોહબ્બત એવી રીતે કપાઈ જાય 
છે જેવી રીતે વાદળાં િવખેરાઈ જાય છે અને એવી 
રીતે ગાએબ થઈ જાય છે જેવી રીતે મૃગજળ. 
(૩૦૫૫) િફતનાખોર અને હલ્કા લોકોની 
મોહબ્બતનો બહુ જલ્દી અંત આવી જાય છે. 
(૩૦૫૬) મખુર્ લોકોની મોહબ્બત એવી રીતે નાશ 
પામે છે જેવી રીતે મૃગજળ અને એવી રીતે દૂર થઈ 
જાય છે જેવી રીતે માખી. 
(૩૦૫૭) અજ્ઞાન લોકોની મોહબ્બત એવી રીતે રંગ 
બદલે છે જેવી રીતે કાંચીડો. 
(૩૦૫૮) મખુર્ લોકોની મોહબ્બત સળગતા ઝાડ 
જેવી છે, જેનો એક ભાગ બીજા ભાગને ખાઈ જાય 
છે. 
(૩૦૫૯) કાિફર સાથે મોહબ્બત ન કરો અન ે
જાિહલનો સાથ રાખવાથી બચો. 
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(૩૦૬૦) ખદુાના દુશ્મનોથી મોહબ્બત કરવાથી 
બચો. ખુદાના દોસ્તો િસવાય કોઈની પણ સાથ ે
તમારી મોહબ્બત ખાલીસ ન રાખો. કમેકે જે 
માણસ જે કૌમ સાથે મોહબ્બત કરશે તનેી જ સાથ ે
મહશુર થશે. 
(૩૦૬૧) જયાં મોહબ્બત કરવાની જગ્યા ન દેખાય 
ત્યાં કોઈની પણ સાથે મોહબ્બત ન કરો. 
(૩૦૬૨) જેની પાસે વફા ન હોય તવેા માણસ 
સાથે મોહબ્બત ન કરો. -હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(652) કચડાએલા વગના લોકો સાથે 

મોહ બત કરો 

(૩૦૬૩) મને મારા રબે કચડાએલા વગર્ના 
મુસલમાન સાથે મોહબ્બત કરવાનો હુકમ આપ્યો 
છે. 
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(૩૦૬૪) (હદીસે મેઅરાજમાં છે) અય એહમદ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) મારી 
મોહબ્બત ફકીરો માટે છે, તેથી તમે પણ ફકીરોની 
નઝદીક થઈ જાવ અને તમેની મજિલસોને તમારી 
નઝદીક કરો. એ રીતે હું તમારી નઝદીક થઈ જઈશ 
અને માલદારોને તમારાથી દૂર રાખો અને તેમની 
મજાલીસથી પણ દૂર રહો. કેમકે ફકીરો મારા દોસ્ત 
છે. 
(૩૦૬૫) યા અલી ! અલ્લાહ તઆલાએ જમીન 
ઉપર તમન ે મીસ્કીનો અને કચડાએલા વગર્ની 
મોહબ્બત અતા ફરમાવી છે. જેનાથી તમે તેમની 
સાથેના ભાઈચારાથી ખુશ થાવ અને તેઓ આપની 
ઈમામત ઉપર ખુશ થાય. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
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(653) કટલીક વ ઓુ સાથેની મોહ બત 

ધળા અને બહરા કર  નાખે છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને શહેરની સ્ ીઓએ કહેવાનું શરૂ કયુ ક ે

િમસરના અઝીઝની બેગમ પોતાના ગુલામને 
પોતાની તરફ રજુ થવા (આકષર્વા) માટે લોભાવે છે. 
તેણીના દયમાં તેનો મે બેસી ગયો છે; બેશક અમ ે
તો તેણીને ખુલ્લી ગુમરાહીમાં જોઈએ છીએ. - 
સૂરએ યુસુફ આ. ન.ં ૩૦,૩૧ 
હદીસ :- 
(૩૦૬૬) અમુક વસ્તઓુની મોહબ્બત આંધળા 
અને બહેરા કરી નાખે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૬૭) હબીબની આંખ મહેબૂબના તમામ ઐબ 
માટે માટ ે આંધળી હોય છે અન ે તેના કાન 
મહેબૂબની બૂરાઈઓ (સાંભળવા) માટ ેબહેરા હોય 
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છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૦૬૮) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ....... (તેણ ે
તેની મોહબ્બતમાં લોભાયમાન કરી નાખ્યો છે.) 
િવશે ફરમાવ્યું : તે ગુલામની મોહબ્બતે અઝીઝે 
મી ના િદલ ઉપર પરદા નાખી દીધા હતા. તેન ે
તેના િસવાય બીજો કોઈ માણસ નજરે પડતો ન 
હતો. અને હીજાબ (પરદા)ને ‘શીગાફ’ કહે છે. અન ે
‘શીગાફ’ િદલનો પરદો હોય છે. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે નુરૂસ્સક્લૈન) 
(654) મોહ બત ફ રયાદ ુ ં કારણ બને 

છે. 

(૩૦૬૯) જેણે તારી સાથે મોહબ્બત કરી તેણે તને 
મુશ્કેલીમાં સપડાવી દીધો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૦૭૦) મોહબ્બત મુશ્કલેીઓનું કારણ હોય છે. 
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(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૭૧) કદૈખાનામાં રખેવાળે હઝરત યુસુફ 
(અલિય્હસ્સલામ)ને ક ું : હું આપને મોહબ્બત કરૂ 
છંુ. 

તેઓએ જવાબ આપ્યો : આ મોહબ્બતે તો 
મને મુસીબતમાં ફસાવ્યો છે. મારી ખાલા 
(માસી)એ મને મોહબ્બત કરી તો મને ચોર બનાવી 
દીધો. (મારી ઉપર ચોરીનો આક્ષેપ થયો.) િપતાએ 
મોહબ્બત કરી તો ભાઈઓએ ઈષાર્ કરી અને અઝીઝે 
િમ ની પત્નીએ મોહબ્બત કરી તો મને કૈદમા ં
નાખી દીધો. - ઈમામે રઝા (અલિય્હસ્સલામ) 
(તફસીરે નુરૂસ્સક્લૈન) 
(655) મોહ બતની િનશાની 

(૩૦૭૨) જે તારી સાથે મોહબ્બત કર ે છે ત ે તન ે
(બૂરાઈઓથી) રોકે છે. 
(૩૦૭૩) જે કોઈ બાબતને મોહબ્બત કરતો હોય 
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છે તેના િઝ માં મશગુલ રહે છે. 
(૩૦૭૪) ‘મવ ત’ એ છે કે જે જીભ થકી વ્યક્ત 
કરવામાં આવે. અને ‘મોહબ્બત’ એ છે જે આંખથી 
વ્યક્ત કરવામાં આવે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૦૭૫) મોહબ્બતની દલીલ એ છે કે મહેબૂબને 
બીજી તમામ બાબતોથી અ તા આપવામાં આવે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર)  
(656) મોહ બત 

(૩૦૭૬) જે કોઈ માણસ સાથે મોહબ્બત કરે કે જે 
મોહબ્બત કરવાને પા  ન હોય તો ત ે મોહબ્બત 
નાશ પામનારી હોય છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૭૭) મોહબ્બતનું રક્ષણ કરવું એ સૌથી વધારે 
શરીફ ગુણ છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
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(ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૦૭૮) મોહબ્બત કરનારા િમ ોને કારણે કોઈ 
બેઠક તંગ હોતી નથી. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૦૭૯) જે મોહબ્બત કરવામાં પહેલ કર ે છે ત ે
સૌથી ે  મોહસીન છે. 
(૩૦૮૦) મોહબ્બતનું ખુલુસ તંગી અન ે
મુશ્કેલીઓમાં જાહેર થાય છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ)  
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િવભાગ - 1 

મોહ બત (2) 

(અ લાહ તઆલાની મોહ બત) 

(657) મોમીનને દુા સાથે ડ  

મોહ બત હોય છે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(હે રસુલ !) તું કહે કે અગર તમારા બાપદાદા 

તથા તમારા પુ  પૌ  તથા તમારા ભાઈ ભાડું તથા 
તમારી સ્ ીઓ તથા તમારા કુટુંબીઓ તથા તમારી 
માલમતા કે જે તમોએ મળેવી છે, તથા વેપાર કે 
જેની મંદીથી તમે બીઓ છો તથા તે મકાનો કે જે 
તમે પસંદ કરો છો (તે સવ) અલ્લાહ અન ે તેના 
રસૂલ તથા અલ્લાહની રાહમાં જેહાદ કરવા કરતાં 
તમને વધુ વહાલા હોય તો (તમે જે િસ્થિતમાં છો 
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તેમાંજ પડયા રહો) અહ  સુધી કે અલ્લાહ પોતાનો 
હુકમ લઈ આવે (જાહેર કરે), અને અલ્લાહ 
નાફરમાન લોકોને (સદ) માગર્ દેખાડતો નથી. - 
સૂરએ તૌબા આ. ન.ં ૨૪ 

અને લોકોમાંથી એવા પણ છે કે જેઓ 
અલ્લાહને છોડી બીજાઓને પણ અલ્લાહના જેવા 
જ ગણે છે, જેમના માટે પણ તેઓ (એકજ) 
અલ્લાહના જેવી ચાહના ધરાવે છે, પણ જેઓ 
ઈમાન લાવ્યા છે તેમને (સૌ કરતાં) વધુ મોહબ્બત 
અલ્લાહ ત્યેની હોય છે. - સૂરએ બકરહ આ. ન.ં 
૧૬૫  
હદીસ :-  
(૩૦૮૧) કોઈ માણસ ખુદાની સાથે પોતાના 
ઈમાનને એ સમય સુધી ખાલીસ કરી શકતો નથી 
જયાં સુધી કે તેની નઝરોમાં ખુદાવંદે આલમ, તેની 
પોતાની જાન તેના મા-ં બાપ, ઔલાદ, સગા-
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સબંધીઓ, માલ એટલે સુધી કે તમામ લોકોથી 
વધારે માનવંત અને િ ય ન હોય. 
(૩૦૮૨) દુઆના શબ્દો : મારા સરદાર અન ેઆકા 
! મને તારી મોહબ્બતની એટલી બધી ભુખ છે કે હું 
ધરાઈ શકતો નથી, એટલી બધી તરસ છે કે હું તૃપ્ત 
થઈ શકતો નથી. હાય ! મને એ ઝાતને જોવાનો 
કેટલો શોખ છે જે મને તો જોઈ રહી છે પરંતુ હું 
તેને જોઈ શકતો નથી....... - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૦૮૩) દઆુના શબ્દો : પરવરિદગારા ! જો તું 
મને સાંકળોમાં જકડી દે અને તારી અતા બક્ષીશને 
બધાની સામે રોકી દે.... તો પણ તારાથી મારી 
આશા તુટશે નહ , ન તો મારી આરઝુઓ તારી 
માઅરેફતથી મુખ ફેરવશે, ન તો તારી મોહબ્બત 
મારા િદલમાંથી નીકળશે. - ઈમામ ઝૈનલુ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૦૮૪) દઆુના શબ્દો : તું એ જ છે જેણે 
ગૈર(લોકોની) મોહબ્બતને તારા દોસ્તોના િદલોમાંથી 
કાઢી નાખી છે અને તેઓ તારા િસવાય બીજા કોઈ 
સાથે મોહબ્બત કરતા નથી...... જેણ ે તને ખોઈ 
દીધો તેણે શંુ મેળવ્યું ? અને જેણે તને ાપ્ત કરી 
લીધો તેણે શંુ ખોયું ? જે તારા િસવાય બીજા કોઇથી 
રાજી થઈ ગયો તે બહુજ નીષ્ફળ અને નામુરાદ 
(િનરાશ) થયો. - ઈમામ હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૦૮૫) હઝરતે દાઉદ (અલિય્હસ્સલામ) પર 
કરવામાં આવેલી વહીના શબ્દો : અય દાઉદ ! મારો 
િઝ , િઝ  કરનારાઓ માટે છે, મારી જન્નત 
ઈતાઅત કરનારાઓ માટે છે, મારી મોહબ્બત શોખ 
રાખનારાઓ માટે છે અન ેહું મોહબ્બત કરનારાઓ 
માટે મખ્સુસ છંુ. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૮૬) ખદુા સાથે પુરા િદલથી મોહબ્બત કરો. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
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આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૦૮૭) હઝરતે મૂસા (અલિય્હસ્સલામ)એ 
વાદીએ મુક સમાં પોતાના રબ સાથે આ રીત ે
મુનાજાત કરી : અય પરવરિદગાર ! મ તારા માટ ે
મારી મોહબ્બત ખાલીસ કરી દીધી છે. અને મારા 
િદલને તારા િસવાય (બીજાની મોહબ્બતથી) પાક 
કરી દીધું છે. (પરંતુ તેમના બાલ બચ્ચાઓ સાથે 
બહુજ મોહબ્બત કરતાં હતા.)  

ખુદાવંદે આલમે ફરમાવ્યુ ં: તારા જુતા ઉતારી 
નાખ એટલ ે ક ે જો તારી મોહબ્બત મારા માટ ે
ખાલીસ છે અને તારૂ િદલ ગૈરથી ધોઈ નાખ્યું છે તો 
િદલમાંથી તારા બાલ બચ્ચાની મોહબ્બત પણ કાઢી 
નાખ. - ઈમામ મૂસા કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૮૮) જે માણસ ખુદાની મોહબ્બતને પોતાની 
અંગત મોહબ્બત ઉપર અ તા આપે છે, ખુદાવંદે 
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આલમ તેને લોકોની તકલીફોથી સુરિક્ષત કરી દે છે. 
- હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)  
(૩૦૮૯) િદલ ખુદાનું હરમ છે, તેથી હરમે 
ઈલાહીમાં ગૈરે ખુદાને રહેવા ન દો. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૦૯૦) (માહે રમઝાનમાં હઝરત ઈમામ જાફર 
સાિદક અલિય્હસ્સલામની દુઆના શબ્દો)..... યા 
અલ્લાહ ! મોહમ્મદ અન ેઆલે મોહમ્મદ પર દુરૂદ 
નાિઝલ ફરમાવ. મારા િદલને તારા અઝીમ કામોમા ં
મશગુલ ફરમાવ અન ેતારી મોહબ્બત મારા િદલમાં 
એટલી ફરમાવ કે હું તારી મુલાકાત એવી હાલતમાં 
કરૂ કે મારી ગરદનમાંથી લોહીની ધાર વહેતી હોય. 
(૩૦૯૧) યા અલ્લાહ ! હુ ંદરખ્વાસ્ત કરૂ છંુ કે મારૂ 
િદલ તારી મોહબ્બત, તારા ખૌફ, તારા માટે તસ્દીક, 
તારી ઉપર ઈમાન, તારો ડર અન ે તારી તરફ 
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મોહબ્બતથી છલકાવી દે. - ઈમામ ઝૈનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૯૨) ખદુાવંદા ! મારા માટે તારી મોહબ્બતને 
બીજી તમામ વસ્તુઓથી વધારે મહબૂેબ, તારા 
ખૌફને બીજી તમામ વસ્તઓુથી વધારે ખૌફનાક કરી 
દે. અન ે તારી મુલાકાતના શોખમાં દુિનયાની 
હાજતો મારાથી કાપી નાખ. -હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૩૦૯૩) ખદુાવંદા ! હું તારી પાસે તારી મોહબ્બત 
અને એ લોકોની મોહબ્બતની દરખ્વાસ્ત કરૂ છંુ જે 
તારી સાથે મોહબ્બત કરે છે. અન ે એવા અમલની 
દરખ્વાસ્ત કરૂ છંુ જે મને તારી મોહબ્બત સુધી 
પહ ચાડી દે. 

પરવરિદગાર ! તારી મોહબ્બતને મારી 
નઝરોમાં મારી ઝાત, બાલબચ્ચા અને ઠડંા પાણીથી 
પણ વધારે મહેબૂબ કરી દે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
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(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૦૯૪) મોહબ્બત, ખૌફથી પણ વધારે ફઝીલત 
ધરાવે છે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(658) ઈમાન, બુ (મોહ બત) અને 

ુ ઝ ( ષ) ુ ંનામ છે. 

(૩૦૯૫) ઈમાન, હુબ અને બુગ્ઝ ( ેષનું) 
નામ છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૯૬) ફઝીલ િબન યસાર કહે છે કે મ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને હુબ અન ે
બુગ્ઝ િવશે સવાલ કય  કે શંુ આ (બાબતો) 
ઈમાનમાં શામેલ છે ? 

ઈમામે આલી મકામ (અલિય્હસ્સલામ)એ 
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ફરમાવ્યું : તો શું ઈમાન હુબ અને બુગ્ઝ િસવાયની 
કોઈ અન્ય વસ્તુનું નામ છે. - ઈમામ મસૂા કાિઝમ 
(અલિય્હસ્સલામ) (અલ - એહતેજાજ) 
(૩૦૯૭) શંુ દીન મોહબ્બત િસવાયની કોઈ અન્ય 
બાબત છે ? 

ખુદાવંદે અઝઝ વ જલ્લ પોતાના રસૂલને 
ફરમાવે છે : ......કહી દયો કે જો તમે ખદુાને દોસ્ત 
રાખતા હો તો મારી પૈરવી કરો, તો ખુદા પણ તમન ે
દોસ્ત રાખશે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૦૯૮) દીન મોહબ્બત છે, અને મોહબ્બત દીન 
છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(તફસીરે નુરૂસ્સકલૈન) 
(659) દુા સાથેની મોહ બતના કારણો 

(૩૦૯૯) હઝરતે ઈસા (અલિય્હસ્સલામ)ને કોઈએ 
પૂછયું : અમને કોઈ એવો અમલ બતાવો જેનાથી 
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ખુદા અમારી સાથે મોહબ્બત કરવા લાગે ? 
હઝરતે ઈસા (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : 

દુિનયાની મોહબ્બત િદલોમાંથી કાઢી નાખો, ખુદા 
તમારી સાથે મોહબ્બત કરશે. 
(૩૧૦૦) (હદીસે મેઅરાજમાં છે કે) અય મોહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) ! મારી 
મોહબ્બત - મારી રાહમાં બીજાઓ સાથે મોહબ્બત 
કરનારાઓ, મારી રાહમાં બીજાઓ સાથે નરમી 
કરનારાઓ, મારી રાહમાં બીજાઓ સાથે મેળાપ 
રાખનારાઓ અને મારી રાહમાં મારી ઉપર ભરોસો 
રાખનાર માટે વાિજબ છે. 

મારી મોહબ્બતની કોઈ ખાસ િનશાની નથી 
અને ન તો કોઈ હદ છે અને ન તો કોઈ અંત. જ્યારે 
એક િનશાની ઉપાડી લેવામાં આવે છે ત્યારે બીજી 
િનશાની તેનું સ્થાન લઈ લે છે. 
(૩૧૦૧) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા ફરમાવે છે : 
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મારો બંદો મારી (નક્કી કરવામાં આવેલ) ફરજોની 
અદાયગીના કારણે જેટલો દોસ્ત હોય છે એટલો 
બીજા કોઈ કારણે હોતો નથી. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  (તફસીરે નુરૂસ્સકલૈન) 
(૩૧૦૨) જે માણસ ગુસ્સામાં સહનશીલતા વ્યક્ત 
કરે તેના માટે ખુદાની મોહબ્બત વાિજબ થઈ જાય 
છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૧૦૩) ખદુા તમારા ઉપર રહેમ કરે. જાણી લેવંુ 
જોઈએ કે અમને ખુદાની મોહબ્બત ઘણા લોકોની 
દુશ્મનીને કારણે ાપ્ત થાય છે, તેની િવલાયત લોકો 
તરફથી થતી અદાવતને કારણે. અક્કલમંદ લોકો માટે 
આ બાબત (ખુદાની મોહબ્બત)ને મળેવવા માટ ે
(લોકોની મોહબ્બત) હાથથી ચાલી જવી વધારે 
સહેલી છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૧૦૪) જે મૌતને વધારે યાદ કરે છે, ખુદા તેની 
સાથે મોહબ્બત કરે છે. -હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર)  
(૩૧૦૫) કોઈ માણસે હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
ખીદમતમાં અઝર્ કરી : હુ ંખુદા અને તનેા રસૂલના 
દોસ્તોમાંથી થવા માંગુ છંુ (આ દોસ્તી કઈ રીત ે
મેળવી શકાય ?) 

આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જેને ખુદા અન ેતેના રસૂલ 
દોસ્ત રાખે છે તમ ેપણ તેન ેદોસ્ત રાખો અને જેન ે
ખુદા અને તનેા રસૂલ દુશ્મન રાખે છે તમે પણ તને ે
દુશ્મન રાખો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૧૦૬) મ ખુદાની મોહબ્બત શોધી તો ત ે મન ે
ગુનેહગારો સાથેની દુશ્મનીમાં મળી. - ઈમામ જાફર  
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સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (મુસ્તદરક) 
(૩૧૦૭) જ્યારે મોઅમીન દુિનયાથી દૂર થઈ જાય 
છે ત્યારે ઉચ્ચ દરજ્જો મેળવી લ ેછે અને અલ્લાહ 
તઆલાની મોહબ્બતની મીઠાસ પોતાના િદલમાં 
અનુભવે છે. 
(660) ને દુા દો ત રાખે છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
બેશક અલ્લાહ નેકી કરનારાઓને દોસ્ત રાખે 

છે. - સૂરએ બકરહ આ. ન.ં ૧૯૫ 
િન:સંશય અલ્લાહ તૌબા કરનારાઓ તથા 

પાક રહેનારાઓને દોસ્ત રાખે છે. - સૂરએ અલ 
બકરહ આ. ન.ં ૨૨૨ 

િન:સંશય અલ્લાહ (પણ ગુનાહથી) 
બચનારાઓને દોસ્ત રાખે છે. - સૂરએ આલ ે
ઈમરાન આ. નં. ૭૬ 

અને (એવી) િધરજ ધરનારાઓ જ દોસ્ત 
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રાખે છે. - સૂરએ આલે ઈમરાન આ. ન.ં ૧૪૬ 
િન:સંશય અલ્લાહ ભરોસો રાખનારાઓને 

દોસ્ત રાખે છે. - સૂરએ આલ ે ઈમરાન આ. ન.ં 
૧૫૯ 

બેશક અલ્લાહ ન્યાય કરનારાઓને દોસ્ત રાખે 
છે. - સૂરએ માએદહ આ. નં. ૪૨ 

બેશક અલ્લાહ પરહેઝગારોને દોસ્ત રાખે છે. 
- સૂરએ તૌબા આ. નં. ૪ 

અને અલ્લાહ પણ પિવ  રહેનારાઓને દોસ્ત 
રાખે છે. - સૂરએ તૌબા આ. ન.ં ૧૦૮ 

બેશક અલ્લાહ તે લોકોને દોસ્ત રાખે છે 
જેઓ તેની રાહમાં સફો બાંધીને લડે છે જાણે તેઓ 
એક સીસું પાયેલી િદવાલ છે. - સૂરએ સફ આ. નં. 
૪ 
હદીસ :- 
(૩૧૦૮) ખદુાવંદે આલમ દોસ્ત રાખે છે :- 
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જમાઅત  (દોસ્તો)ની સાથે ખુશ રહેનારાઓ 
કે જેમાં લડાઈ ઝઘડા ન હોય.  

એવા એકાંતિ ય માણસ કે જે િચતન અન ે
મનનથી કામ લેતા હોય. 

એવા એકાંતિ ય માણસ ક ેજે સ  અને ઢ 
િન ચયથી કામ લેતા હોય. 

એવા લોકો કે જેઓ રા ે જાગીને નમાઝ અદા 
કરતા હોય. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૧૦૯) અલ્લાહ તઆલા દરેક ગમગીન િદલ અન ે
દરેક શુ  ગુઝાર બંદાઓને દોસ્ત રાખે છે. - ઈમામ 
ઝૈનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૧૦) અલ્લાહ તઆલા હયા રાખનાર અન ે
સહનશીલ માણસને દોસ્ત રાખે છે. - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૧૧) એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી કે ખુદાવંદે 
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આલમ હયા રાખનાર, સહનશીલ, પાકદામન અન ે
પરહેઝગાર માણસને દોસ્ત રાખે છે. (કાફી ઉસૂલ 
ઔર કુરૂઅ) 
(૩૧૧૨) અલ્લાહ તઆલા ણ કારના લોકોને 
દોસ્ત રાખે છે. 
૧. એવો માણસ કે જે રા ે ઉભો થઈને કલામે 
પાકની િતલાવત કરે. 
૨. એવો માણસ ક ે જે જમણા હાથે સદકો આપ ે
અને તેના ડાબા હાથને ખબર પણ પડે નહ . 
૩. એવો માણસ કે જે જેહાદ માટે જાય અન ેતેના 
બીજા સાથીઓ ભાગી જાય પરંતુ તે દુશ્મનનો 
મુકાબલો કરે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(661) ઓને દુા દો ત રાખતો નથી 

કરુઆન ેમજીદ :- 
બેશક અલ્લાહ હદ બહાર જનારાઓને દોસ્ત 
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રાખતો નથી. - સૂરએ અલ બકરહ આ. ન.ં ૧૯૦ 
અને અલ્લાહ કોઈપણ અનપુકારી 

ગુનેહગારને દોસ્ત રાખતો નથી. - સરૂએ બકરહ 
આ. ન.ં ૨૭૬ 

અને અલ્લાહ જુલ્મગારોને દોસ્ત રાખતો 
નથી. - સૂરએ આલે ઈમરાન આ. નં. ૫૭ 

બેશક જેઓ અિભમાની (તથા) શેખીખોર 
હોય છે તેમન ેઅલ્લાહ દોસ્ત રાખતો નથી. - સૂરએ 
િનસા આ. નં. ૩૬ 

બેશક અલ્લાહ તેમને દોસ્ત રાખતો નથી 
જેઓ િવ વાસધાતી (અને) ગુનેહગાર છે. - સૂરએ 
િનસા આ. નં. ૧૦૭ 

અને અલ્લાહ ફસાદ કરનારાઓને દોસ્ત 
રાખતો નથી. - સૂરએ માએદહ આ. ન.ં ૬૪ 

કેમકે ઉડાઉ ખચર્ કરનારાઓને તે દોસ્ત 
રાખતો નથી. - સૂરએ અનઆમ આ. ન.ં ૧૪૧ 
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બેશક અલ્લાહ િવ વાસઘાતી કરનારાઓન ે
દોસ્ત રાખતો નથી. - સૂરએ અન્ફાલ આ. નં. ૫૮ 

બેશક અલ્લાહ િવ વાસઘાતી અન ે
નગુણાઓને દોસ્ત નથી રાખતો. - સૂરએ હજ આ. 
નં. ૩૮ 

અલબત તે અિભમાનીઓને દોસ્ત નથી 
રાખતો. - સૂરએ નહલ આ. નં. ૨૩ 

િન:સંશય અલ્લાહ હરખનારાઓને દોસ્ત 
નથી રાખતો. - સૂરએ કસસ આ. નં. ૭૬ 

િન:સંશય તે ઈમાન નહી લાવનારાઓને 
દોસ્ત રાખતો નથી. - સૂરએ રૂમ આ. નં. ૪૪ 

કોઈ ખુલ્લી રીતે કોઈના માટે બુરૂ બોલે ત ે
અલ્લાહ પસદં કરતો નથી 

િસવાય કે જેના ઉપર અન્યાય કરવામાં આવ્યો 
હોય. - સૂરએ િનસા આ. ન.ં ૧૪૮  
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(662) દુાના સૌથી વધાર મહ બૂ 

બદંાઓ 

(૩૧૧૩) જાણી લ્યો કે મોમીનોમાં સૌથી વધારે 
મહેબૂબ એ છે જે દુન્યવી અન ેસામાિજક રીતે કોઈ 
મોમીન ફકીરની તેની ફકીરી બાબતમાં મદદ કરે. આ 
ઉપરાંત એ પણ જે મોમીનોની મદદ કરે તેમન ે
ફાયદો પહ ચાડે, તેમનાથી તેમને અણગમતી હોય 
તેવી વાતને દૂર કરે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૧૪) અલ્લાહના બંદાઓમાં તેની નઝદીક 
સૌથી વધારે મહેબૂબ એ છે જે તેના બંદાઓને 
સૌથી વધારે ફાયદો પહ ચાડે. અલ્લાહના હકનો 
સૌથી વધારે ખ્યાલ રાખે અને મોમીનોને નેકીઓ 
અને ખુદાવંદે તઆલાના કાય ને મહેબૂબ બનાવે. 
(૩૧૧૫) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે : મારા 
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બંદાઓમાં મારી નઝદીક સૌથી વધારે મહેબૂબ એ 
લોકો છે જેઓ મારા જલાલને કારણે આપસમા ં
મોહબ્બત કર ેછે. જેઓના િદલ મિસ્જદમાં લાગેલા 
રહે છે અને જેઓ વહેલી સવારમાં ઈસ્તગફાર કરે 
છે. આ એ લોકો છે કે જ્યારે હું જમીન ઉપરના 
લોકોને સજા આપવાનો ઈરાદો કરૂ છંુ ત્યારે એ 
લોકોને યાદ કરી લઉં છંુ અને સજાન ેપા  લોકોને 
સજા આપવાથી બચાવી લઉં છંુ. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૧૧૬) અલ્લાહના સૌથી વધારે િ ય બંદા એ છે 
કે જેઓ સાચું બોલે છે અને નમાઝ તેમજ બીજી 
ફરજોના પાલનની સાથે અમાનતોને પણ અદા કર ે
છે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૧૧૭) હઝરતે મૂસા (અલિય્હસ્સલામ)ની 
મુનાજાતના શબ્દો છે....... 

અય મારા પરવરિદગાર ! તારા બદંાઓમાં તન ે
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સૌથી વધારે મહેબૂબ કોણ છે ? 
ખુદાવંદે આલમે ફરમાવ્યું : એ માણસ ક ે

જ્યારે હું તેનો હબીબ બની જાઉં તો ત ેમારી સાથે 
સુલ્હની સાથે (સંપીને) રહ.ે 
(૩૧૧૮) તમારામાંથી અલ્લાહની નઝદીક સૌથી 
વધારે મહેબૂબ એ છે ક ેજે અલ્લાહનો િઝ  સૌથી 
વધારે કરે છે. અન ે તમારામાંથી ખુદાની નઝદીક 
સૌથી વધારે ઈઝઝત એ ધરાવે છે ક ેજે સૌથી વધારે 
પરહેઝગાર છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૧૧૯) અલ્લાહ તઆલાનો બંદાઓમાં તેનો 
સૌથી વધારે મહેબૂબ બંદો એ છે જેને અલ્લાહે તેની 
પોતાની ઝાત િવશે મદદ કરી, તેણે હુઝન (દુ:ખ)ન ે
પોતાનો શઆર (િનશાની) બનાવ્યો અન ે ખૌફની 
ચાદર ઓઢી લીધી જેના કારણે તેના િદલમાં 
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િહદાયતનો િચરાગ રૌશન થયો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને 
અબીલ હદીદ) 
(૩૧૨૦) હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ન ે પૂછવામાં આવ્યુ ં
અલ્લાહની નઝદીક સૌથી વધારે મહબૂેબ માણસ 
કોણ છે ? 

આપે ફરમાવ્યું : એ કે જે લોકોને સૌથી વધારે 
ફાયદો પહ ચાડે છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૧૨૧) તમામ મખ્લૂક ખુદાની સંતાન છે. તેથી 
ખુદાની નઝદીક સૌથી વધારે મહેબૂબ મખ્લૂક એ છે 
જે ખુદાના સંતાનોને ફાયદો પહ ચાડે અને 
એહલેબૈતને ખુશ રાખે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૩૧૨૨) ખદુાવંદે આલમ ફરમાવે છે : તમામ 
મખ્લૂક મારી સંતાન છે. તેથી તેમાંથી મને સૌથી 
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વધારે મહેબૂબ એ છે જે મારી મખ્લૂક સાથે 
મહેરબાનીભયુ વતર્ન કરે અને તમેની હાજતો પૂરી 
કરવા માટે કોિશશ કરે. (કાફી - ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(૩૧૨૩) મોમીનોમાંથી અલ્લાહની નઝદીક સૌથી 
વધારે મહેબૂબ એ માણસ છે જે પોતાની ઝાતને 
ખુદાની ઈતાઅત કરવા માટે સમિપત કરી દે, ઉમ્મત ે
મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલહેી 
વસલ્લમ)ની ખૈરખ્વાહી કરે, પોતાના ઐબો િવશે 
િચતન અન ે મનનથી કામ લ,ે વધારે બસીરત 
ધરાવનાર હોય, અકલથી કામ લ ેઅન ેઅમલ કરે. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (તંબીહુલ ખવાતીર)  
(663) એ કાય  ક ને દુા પસદં 

ફરમાવે છે 

(૩૧૨૪) ણ કાય  એવા છે ક ે જેને ખુદા પસંદ 
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ફરમાવે છે. 
(૧) ઓછંુ બોલવું  
(૨) ઓછંુ સવંુુ 
(૩) ઓછંુ ખાવું. 

ણ કામ એવા છે જેને ખુદા ના પસંદ કરે છે. 
(૧) વધારે બોલવું  
(૨) વધારે સવંુુ 
(૩) વધારે ખાવું. 
(૩૧૨૫) ણ કામ એવા છે જેને અલ્લાહ તઆલા 
પસંદ કરે છે. 
(૧) હકની સાથે ઉભા રહેવંુ 
(૨) ખુદાની મખ્લૂક માટ ેિવવેક અન ેન તાથી કામ 
કરવું 
(૩) ખુદાના બંદાઓ ઉપર એહસાન અને નેકી 
કરવી. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 
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(664) દુાની નઝદ ક સૌથી વધાર 

પસદં કરવા લાયક કાય  

(૩૧૨૬) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ને પછૂવામાં આવ્યું : ખુદાની 
નઝદીક સૌથી વધારે પસંદ કરવા લાયક કાય  કયા 
છે? 

આપે ફરમાવ્યું : મુસલમાનોને સતત ખુશ 
રાખવા. 

પૂછવામાં આવ્યું : યા રસૂલલ્લલાહ ! 
મુસલમાનોની ખુશીને શરૂ રાખવાનો અથર્ શંુ છે ? 

આપે ફરમાવ્યુ ં: તેમની ભખૂને તૃપ્તીમાં ફેરવી 
નાખવી, તેમના દુઃખોને દૂર કરવા અને તેમના કઝર્ન ે
ભરપાઈ કરવા. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૨૭) અલ્લાહ તઆલાની નઝદીક સૌથી વધારે 
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પસંદ કરવાનો પા  કાયર્માં - મોમીનોને ખુશી 
પહોચાડવી, તેમની ભુખને તુિપ્તમાં ફેરવી નાખવી, 
તેમના દુઃખોને દૂર કરવા અને તેમના કઝર્ને અદા 
કરવા. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૨૮) અલ્લાહ તઆલાની ઈબાદતોમાં સૌથી 
વધારે પસંદ કરવા લાયક ઈબાદત મોમીનને ખુશી 
પહોચાડવી તે છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૨૯) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે....બંદો જે 
વસ્તુઓ થકી મારી િનકટતા મળેવી શકે છે તેમાં મન ે
સૌથી વધારે પસંદ ફરજ અદા કરવી તે છે. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૧૩૦) અલ્લાહ તઆલને સૌથી વધારે પસંદ 
કાય માંથી (એક કાયર્) ક ે હુસૈન 
(અલિય્હસ્સલામ)ની ઝીયારત છે. - ઈમામ જાફર 
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સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૩૧) જમીન પર અલ્લાહ તઆલાની નઝદીક 
સૌથી વધારે મહેબૂબ કાયર્ ‘દુઆ’ છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(665) મોહ બત કરનારાઓની ઈબાદત 

(૩૧૩૨) હઝરત ઈદરીસ (અલિય્હસ્સલામ)ના 
સહીફામાં છે : એ કૌમ માટે ખુશખબરી છે જેણે 
મોહબ્બતની સાથે મારી ઈબાદત કરી, મને પોતાનો 
રબ અને માઅબુદ માન્યો, રાતના (મારી 
ઈબાદતમાં) જાગીને વ્યસ્ત ર ો, િદવસ મારી પસાર 
કય , કોઈ લાલચ અન ે ડર વગર - ન તો જન્નત 
અને જહન્નમને નજર સમક્ષ રાખીને, બલ્કે સાચી 
મોહબ્બત સ્પ  ઈરાદા અને બીજી તમામ 
મસલેહતોથી દૂર રહીને, ફક્ત મારી રઝામંદી માટે 
બધુ કયુ. 
(૩૧૩૩) હઝરત શોઅયબ (અલિય્હસ્સલામ) 
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એટલું બધું રડયા કે તેમની આંખોની િ  ચાલી 
ગઈ. અલ્લાહ તઆલાએ તેમને તમેની િ  પાછી 
આપી. ત્યાર પછી ફરી વાર એટલું રડયા કે િ  
ચાલી ગઈ. ીજી વખત એટલું રડયા કે અંધ બની 
ગયા. ફરી અલ્લાહ તઆલાએ તેમની િ  પાછી 
આપી અન ે જ્યારે ચોથી વખત એવું બન્યું ત્યારે 
અલ્લાહે તેમની તરફ વહી કરી : અય શોઅયબ, આ 
સીલસીલો કયાં સુધી ચાલું રહેશે? 

જો આ કામ જહન્નમના ડરને કારણે હોય તો 
મ તમને તેનાથી સુરિક્ષત કરી દીધા અને જન્નતના 
શોખને કારણે હોય તો મ જન્નત તમારા માટ ે
મુબાહ કરી દીધી. 

હઝરત શોઅયબ (અલિય્હસ્સલામ)એ અઝર્ 
કરી : મારા માઅબુદ અને મૌલા ! તું સારી રીતે 
જાણે છે કે હુ ંન તો તારી જહન્નમના ડરથી રડું છંુ 
અને ન તો તારી બેિહશ્તના શોખને કારણે. બલ્ક ે
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તારી મોહબ્બત મારા િદલમાં વેશી ચુકી છે. તેથી 
હું જયાં સુધી તને જોઈ નહ  શકું ત્યાં સુધી શાંિત 
અને ચૈન મળેવી નહ  શકું. અલ્લાહ તઆલાએ 
તેમને વહી ફરમાવી : જો આમ વાત છે તો પછી હું 
તારી ખીદમત માટે મૂસા બીન ઈમરાનને મુકરર્ર 
કરીશ. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(666)  માર  સાથે મોહ બત કર છે ું 

તેનો ‘હબીબ’ ં. 

(૩૧૩૪) હઝરતે દાઉદ (અલિય્હસ્સલામ) તરફ 
અલ્લાહ તઆલાએ વહી ફરમાવી : 

અય દાઉદ ! મારી જમીન ઉપર રહેનારાઓને 
મારો સંદેશો પહ ચાડી દયો ક ેજે મન ેમોહબ્બત કર ે
છે હું તેનો હબીબ છંુ. જે મારો સાથ રાખે છે હું 
તેનો જલીસ (દોસ્ત) છંુ. જે મારો િઝ  કરવાનુ ં
પસંદ કરે છે હું તેનો મુનીસ મદદગાર છંુ જે મારી 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 478  HAJINAJI.com 

સોહબત હાંિસલ કરવા માંગે છે હું તેનો સાથી છંુ. 
જે મને ઈિખ્તયાર કરે છે તેનો મુખ્તાર છંુ અને જે 
મારી ઈતાઅત કરે છે હું તેણે ઈતાઅતનો બદલો 
આપું છંુ. 

જે માણસે મારી સાથે મોહબ્બત કરી અને મ ે
જાણી લીધું કે આ મોહબ્બત તેના અંત:કરણની છે. 
તો હું તેની મોહબ્બતને કબલૂ ફરમાવું છંુ અન ેતેની 
સાથે એવી મોહબ્બત કરૂ છંુ જેમાં મારી 
મખ્લૂકમાંથી કોઈપણ અ તા મેળવી શકતું નથી. જે 
માણસ હકીકતમાં મન ેતલબ કરે છે ત ેમને મેળવી 
લે છે અને જે મારા િસવાય બીજો કોઈને તલબ કર ે
છે તે મને મેળવી શકતો નથી. 

અય જમીનના રહેવાસીઓ ! દુિનયામાં 
અિભમાનીને છોડી દયો, અને મારી કરામત, 
સોહબત, સાથ, ેમ અન ેમોહબ્બતની તરફ આવી 
જાવ. તમે મારી સાથે મોહબ્બત કરશો તો હું તમારી 
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સાથે ેમ અને મોહબ્બત કરીશ અને તમારી 
મોહબ્બત તરફ આગળ વધીશ. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(667) યાર દુા કોઈ બદંાને દો ત 

રાખે છે....... 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(હે રસુલ !) કહે કે જો તમે અલ્લાહને દોસ્ત 

જાણતા (દોસ્ત રાખતા) હો તો મારા પગલે ચાલો ક ે
જેથી અલ્લાહ તમને દોસ્ત રાખે. - સૂરએ આલ ે
ઈમરાન આ. નં. ૩૧ 
(૩૧૩૫) જ્યારે કોઈને એ વાત જાણીન ેખુશી થાય 
કે અલ્લાહ તઆલા તેને મોહબ્બત કરે છે તો તેણ ે
અલ્લાહ તઆલાની ઈતાઅત ઉપર આધાિરત કામ 
કરવા જોઈએ અને અમારી પૈરવી કરવી જોઈએ. શું 
તેણે ખુદાનું આ ફરમાન નથી સાભળ્યું કે ખુદા 
ફરમાવે છે......ઈન્કુન્તુમ તોહીબ્બુલ્લાહઝરત.... 
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(૩૧૩૬) જ્યારે ખુદાવંદે આલમ કોઈ બંદાન ે
પોતાનો દોસ્ત બનાવવા ઈચ્છે છે ત્યારે તેને પોતાની 
ઈતાઅત કરવાનું ઈલ્હામ....કર ે છે. તેના માટે 
સંતોષને જરૂરી બનાવી દે છે. તેને દીનની સુજબુજ 
અતા કરે છે. અને તેને યકીનની સાથે મજબૂત 
બનાવી દે છે. આજ કારણસર તે બંદાઓ જરૂિરયાત 
મુજબની વસ્તુઓ ઉપર સંતોષ માને છે અને પાક 
દામનીનો પોશાક પહેરી લે છે. 

જ્યારે કોઈને નાપસંદ ફરમાવે છે ત્યારે તેના 
િદલમાં માલની મોહબ્બત નાખી દે છે, તેને ઘણો 
માલ આપ ે છે અન ે તેન ે દુિનયાનું ઈલ્હામ કર ે છે. 
અને તેને તનેી ખ્વાહીશોને હવાલે કરી દે છે. જેના 
કારણે તે બંદો અિભમાન અને દુશ્મનીના ઘોડા ઉપર 
સવાર થઈ જાય છે, ફસાદ ફેલાવે છે અને બંદાઓ 
ઉપર ઝુલ્મ કરે છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૧૩૭) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) િવશે છે ક ેઆપ સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમએ બારગાહે રબ્બુલ 
ઈઝઝતમાં અઝર્ કરી : પરવરિદગારા ! હું એ જાણવા 
માંગુ છંુ કે તારા બંદાઓમાંથી કોઈને દોસ્ત રાખે છે, 
તેથી હું પણ તેને દોસ્ત રાખું ? 

ઈરશાદે બારી થયો : જ્યારે તમ ે મારા કોઈ 
બંદાને જુઓ ક ે જે મારો િઝ  વધાર ે માણમાં કર ે
છે, તો સમજી લ્યો ક ે તમેાં મારી ખશુી સામેલ છે 
અને હુ ંતેન ેદોસ્ત રાખું છંુ. જ્યારે મારા કોઈ બંદાને 
જુઓ કે જે મારો િઝ  કરતો નથી તો સમજી લ્યો ક ે
મ તેનાથી એ વસ્તુને છુપાવી લીધી છે અને હુ ંતેની 
સાથે દુશ્મની રાખું છંુ (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૧૩૮) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
ચાહે છે ત્યારે તેને સારી ઈબાદતનું ઈલ્હામ કરે છે.  
(૩૧૩૯) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
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ચાહે છે ત્યારે અમાનતને તેની મહેબૂબ બનાવી દે 
છે. 
(૩૧૪૦) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
ચાહે છે ત્યારે િદલની શાંિત અને સહનશીલતાને 
તેના માટે શોભાઈમાન કરી દે છે. 
(૩૧૪૧) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
ચાહે છે ત્યારે તેને સચ્ચાઈનું ઈલ્હામ ફરમાવે છે. 
(૩૧૪૨) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
ચાહે છે ત્યારે તેને પોતાની હીદાયત ઈલ્હામ 
(િહદાયતની અંતર ેરણા) કરી દે છે અને પોતાની 
ઈતાઅતની તૌફીક આપે છે. 
(૩૧૪૩) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
ચાહે છે ત્યારે તેના િદલમા ંઈલ્મની તડપ નાખી દ ે
છે. 
(૩૧૪૪) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
ચાહે છે ત્યારે તેનામાં માલની નફરત પૈદા કરે છે 
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અને તેની આરઝુઓને ટુંકી કરી નાખે છે. 
(૩૧૪૫) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
ચાહે છે ત્યારે તેને કલ્બે સલીમ (સ્વસ્થ મન અન ે
સંપૂણર્ સારા અખ્લાક) અતા ફરમાવે છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૧૪૬) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
ચાહે છે ત્યારે તેન ેઆઝમાઈશોમાં નાખી દે છે અન ે
જ્યારે કોઈને બહુ વધાર ે દોસ્ત રાખવા ચાહે છે 
ત્યારે સખત આઝમાઈશોમાં નાખી દે છે. 

લોકોએ પૂછયું : સખત આઝમાઈશો કેવી 
હોય છે ? 

આપે ફરમાવ્યુ ં : ન તો તેના માટ ેમાલ બાકી 
રહેવા દે છે અને ન તો ઔલાદ. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર)  
(૩૧૪૭) જ્યારે ખુદા કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખવા 
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ચાહે છે ત્યારે તેન ે પોતાની મોહબ્બતમાં મશગુલ 
ફરમાવી દે છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(668) ુ ં દુાની નજરોમા ં તમાર  

મઝેંલતને ણવા માગંો છો ? 

(૩૧૪૮) જે માણસ એ જાણવા માંગતો હોય કે 
ખુદાની નજરોમાં તેની કદરો મંઝેલત શું છે તો તેણે 
પહેલા એ જાણી લેવંુ જોઈએ કે તેની નજરોમાં 
ખુદાની શું કદરો મંઝેલત છે કેમકે ખુદાવંદે આલમ 
પોતાના બંદાને એ જ મઝેંલત અતા કરે છે જે 
મંઝેલત બંદો પોતાના તરફથી ખુદાને આપે છે. -
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૪૯) ઈબ્ને જહમ કહે છે ક ે હું હઝરત ઈમામ 
રઝા (અલિય્હસ્સલામ)ની િખદમતમાં હાજર થયો 
અને સવાલ કય  : હુ ંઆપના ઉપર કુરબાન થાઉં. હુ ં
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એ જાણવા માંગુ છંુ કે આપની નજરોમાં મારી કદરો 
મંઝેલત શું છે ? ઈમામે ફરમાવ્યું : એ જુઓ ક ે
તમારી નજરોમાં હું કેવો છંુ ? 
(૩૧૫૦) જે માણસ એ જાણવા ઈચ્છતો હોય ક ે
ખુદાની નજરોમાં તેની કદરો મંઝેલત શું છે તો તેણે 
એ જોવું જોઈએ કે ગુનાહ કરતી વખતે તેની 
નજરોમાં ખુદાની કદરો મંઝેલત શું હોય છે. 
(૩૧૫૧) જે માણસ એ જાણવા ઈચ્છતો હોય ક ે
અલ્લાહ તઆલાની નજરોમાં તેની શું કદરો મંઝેલત 
છે તો તેણે જાણવું જોઈએ ક ે દરેક માણસને બે 

કારના કામ કરવાનો ઈિખ્તયાર આપવામાં આવ્યો 
છે. દુિનયાવી કામો અને આખેરતના કામો. જેણ ે
દુિનયાની સરખામણીમાં આખરેતના કામને 
ઈખ્તેયાર કય  ત ેએવો છે જેને ખુદા સાથે મોહબ્બત 
છે અને જેણ ેઆખેરતની સરખામણીમાં દુિનયાના 
કામોને ઈખ્તેયાર કયાર્ તો તેવા માણસની ખુદાની 
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નજરોમાં કોઈ કદરો મંઝેલત નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(669) દુાની મોહ બતની િનશાની 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(હે રસુલ !) કહે કે તમે અલ્લાહ તથા રસૂલની 

આજ્ઞા માંનો, પછી જો તેઓ મોઢુ ં ફેરવી લે તો 
િન:સંશય અલ્લાહ આજ્ઞા નહ  માનનારાઓને 
(હરિગઝ) દોસ્ત રાખતો નથી. - સૂરએ આલે 
ઈમરાન આ. નં. ૩૧ 
હદીસ :- 
(૩૧૫૨) ખુદાવંદા તઆલાએ હઝરત મૂસા 
(અલિય્હસ્સલામ)ને વહી ફરમાવી : એ માણસ 
જુઠ્ઠો છે જે મારી મોહબ્બ્તનો દાવો તો કરે છે 
પરંતુ જ્યારે રાત પડે છે ત્યારે તે (મારાથી બેખબર 
થઈને) સુતો રહે છે. શુ ં કોઈ મોહીબ પોતાના 
હબીબની સાથે એકાંત પસદં કરતો નથી ? તો અય 
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ઈબ્ને ઈમરાન ! હુ ંમારા દોસ્તોને જોઈ રહયો છંુ કે 
જ્યારે રાત પડે છે ત્યારે તેઓની આખંો તેઓના 
િદલોમાં બદલાઈ જાય છે. મારી િનકટતા તેઓની 
આંખોની સામે મુજસ્સમ (આકાર) બનીને આવી 
જાય છે. તેઓ મન ેએ રીતે સંબોધન કરે છે જાણે ક ે
મને જોઈ ર ા હોય અને મારી સાથે એવી રીતે 
વાત કરે છે જાણે કે હું તેઓની સામે હોઉં. 
(૩૧૫૩) જ્યારે ખુદાની મોહબ્બત કોઈ બંદાના 
િદલમાં (સમાએલી) હોય છે ત્યારે તેને બધી મશગુલ 
કરનારી બાબતોથી અને અધંકારમાં િઝ  ેખુદા કરવા 
િસવાયના દરેક િઝ થી દૂર કરી નાખે છે. ખુદા સાથે 
દોસ્તી રાખનાર માણસ ખુદાની સાથે બાતીનની 
િ એ, બીજા તમામ લોકો કરતાં વધારે મુખલીસ 

હોય છે. વાતચીતની િ એ તમામ લોકો કરતાં 
વધારે સાચો હોય છે. અન ેવાયદા પાલનની િ એ 
તમામ લોકો કરતાં વધારે વફાદાર હોય છે. - ઈમામ 
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જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૧૫૪) ખદુાની મોહબ્બત એવી આગ છે જે 
કોઈ વસ્તુ ઉપરથી તે પસાર થાય છે તેને બાળી 
નાખે છે અન ેખુદાનું નુર એવું છે જે જે જગ્યાએ 
રોશન થાય છે તે જગ્યાને કાશીત કરી નાખે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૫૫) ખુદાવંદે આલમે હઝરતે દાઉદ 
(અલિય્હસ્સલામ)ને વહી ફરમાવી : અય દાઉદ ! 
જે કોઈને હબીબ બનાવે છે, તેની વાતનું સમથર્ન 
કરે છે. જે કોઈ હબીબથી રાજી થઈ જાય છે તો તેના 
કાય થી પણ રાજી થઈ જાય છે. જો કોઈ હબીબ 
ઉપર ભરોસા કરે છે તો તેની ઉપર સંપૂણર્ િવ વાસ 
રાખે છે. જો કોઈ હબીબનો મુશ્તાક હોય છે તો 
તેના સુધી પહ ચવાના તમામ યત્નો કર ેછે. 

આ જ િકતાબમાં છે ક ેજે કોઈ હબીબ સાથે 
મોહબ્બત કરે છે તો તેની વાતોને કબૂલ કરે છે અન ે
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તેના કાય થી રાજી થાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૧૫૬) અલ્લાહના િઝ  સાથે મોહબ્બત રાખવી, 
તે ખુદ તેની સાથે મોહબ્બતની િનશાની છે. અન ે
તેના િઝ થી દુશ્મની રાખવી ખુદ ખુદા સાથે દુશ્મની 
રાખવાની િનશાની છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૧૫૭) અલ્લાહ તઆલા સાથે મોહબ્બત 
રાખનારૂ િદલ રાહે ખુદામાં આવનારી મશુ્કેલીઓને 
બહુજ પસંદ કરે છે. જ્યારે કે ખુદાથી બેપરવાહ 
િદલ આરામને પસંદ કરે છે તેથી અય ફરઝંદે આદમ 
! તુ ં એવુ ં ગમુાન ન કર કે તુ ં નેકીઓને સરબલંદી 
સુધી કોઈપણ જાતની મુશ્કેલી વગર પહ ચી જઈશ. 
કેમકે હક (સત્ય) વજનદાર હોય છે અને કડવુ ં
પણ........ - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(તંબીહુલ ખવાતીર)  
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(670) મોહ બત કરનારાના દર  

(૩૧૫૮) કોઈ અઅરાબીએ હઝરત અમીરૂલ 
મોઅમેનીન (અલિય્હસ્સલામ)ની મોહબ્બત 
કરનારાઓ િવશે સવાલ કયાર્ અન ે પછૂયું ક ે તેના 
દરજ્જા કયા કારના છે. આપે ફરમાવ્યું : સૌથી 
હલ્કા કારની મોહબ્બત કરનારો એ હોય છે જે 
પોતાની ઈતાઅતને ઓછી સમજે છે, પોતાના 
ગુનાહને બહુ મોટા સમજે છે, અને એવુ ંગુમાન કર ે
કે બંને જહાનમાં ખુદા િસવાય તેનું કોઈપણ નથી. 

આ સાંભળીને અઅરાબી બેહોશ થઈ ગયો 
અને જ્યારે હોશમાં આવ્યો ત્યારે સવાલ કય  : શુ ં
આનાથી ઉચ્ચ દરજ્જાની મોહબ્બત કરનારા કોઈ 
છે ? 

ફરમાવ્યું : હા. િસ ેર દરજ્જા વધારે. 
(મુસ્તદરક) 

          

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 491  HAJINAJI.com 

(671) અઝીમ મઝેંલત 

(૩૧૫૯) એ વાતમાં શંકા નથી ક ેઅકલમંદ લોકો 
એ છે ક ેજેમણે િચતન અને મનનની સાથે એ રીતે 
અમલ કય  કે તેના થકી તે અલ્લાહ તઆલાની 
મોહબ્બતના વારસદાર બની ગયા....એટલ ે સુધી 
ફરમાવ્યું કે.....અક્કલમંદ ઈન્સાન જ્યારે એ મંઝીલ 
સુધી પહ ચી જાય છે. ત્યારે પોતાની તમામ 
ખ્વાહીશાત અને મોહબ્બત પોતાના ખાિલક (ની 
મરજી)ને તાબે કરી દે છે. જ્યારે તેઓ એ માણે કર ે
છે ત્યારે એક અઝીમ મંઝેલત ઉપર પહ ચી જાય છે. 
જેનાથી તે પોતાના રબને પોતાના િદલમાં અનુભવી 
શકે છે અન ે હીકમતના વારસદાર બની જાય છે. 
તેઓ એવી રીતે ઈલ્મના વારસદાર બની જાય છે 
પરંતુ તેઓનું ઈલ્મ બીજા આિલમો જેવંુ હોતું નથી. 
તેઓ સચ્ચાઈના વારસદાર બની જાય છે. પરંતુ 
તેમની સચ્ચાઈ બીજા સાચા લોકો જેવી હોતી નથી. 
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કેમકે િહકમતવાળા લોકો મૌન દ્વારા 
િહકમતના વારસદાર બની જાય છે, આિલમો ઈલ્મ 
મેળવીને ઈલ્મના વારસ બની જાય છે અને સી ીક 
લોકો ખુઝુઅ અને ખુશઅ તથા વધારે ઈબાદત કરીન ે
સચ્ચાઈના વારસદાર બની જાય છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૧૬૦) અલ્લાહ તઆલાએ એક સી ીક તરફ 
વહી ફરમાવી કે મારા બંદાઓમાંથી અમકુ બંદાઓ 
એવા પણ છે જેઓ મન ેમોહબ્બત કર ે છે અન ે હુ ં
તેમને મોહબ્બત કરૂ છંુ. તઓે મારા મુશ્તાક હોય છે 
અને હુ ંતમેનો મુશ્તાક હોઉં છંુ. તેઓ મારો િઝ  કરે 
છે અને હુ ંતેમનો િઝ  કરૂ છંુ......હુ ંસૌથી પહેલા 
તેવા લોકોને ણ વસ્તુઓ અતા કરૂ છંુ. 
૧. હું મારૂ નરૂ તેવા લોકોના િદલોમાં નાખી દઉં છંુ 
જેની મદદથી તે લોકો મારાથી બાખબર થઈ જાય છે 
જેવી રીતે હું તેમનાથી બાખબર હોઉં છંુ. 
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૨. જો તમામ જમીન અને આસમાનોમાં મોજુદ 
તમામ વસ્તઓુ તે લોકોની વારસ બની જાય તો પણ 
હું તેવા લોકોની નઝરમાં તે વસ્તુઓને હલકી કરી 
નાખું છંુ. 
૩. હું મારી િદશા તેમના તરફ કરી નાખું છંુ. તમ ેએ 
જોઈ શકતા નથી - હું મારી િદશા તેમના તરફ કરૂ 
છંુ ત્યારે તે લોકો એ વાત જાણી લે છે કે હું તેમને શંુ 
અતા કરવા માગું છંુ. 
(૩૧૬૧) ખદુાવંદે આલમ ફરમાવે છે કે મારા બંદા 
તેમની ફરજોની અદાયગી થકી મારી સાથે જેટલી 
મોહબ્બત કરે છે તેટલી બીજી કોઈ બાબતો થકી 
કરતા નથી. તેઓ નવાફીલ (નાફેલા ઈબાદત)ની 
અદાયગી થકી મારી સાથે એ મોહબ્બત કરે છે કે હુ ં
પણ તેમની સાથે મોહબ્બત કરવા લાગું છંુ. જ્યાર ે
હુ ં તેમની સાથે મોહબ્બત કરૂ છંુ ત્યારે તેમના કાન 
બની જાઉં છંુ જેનાથી તેઓ સાંભળે છે, તેમની 
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આંખ બની જાઉં છંુ જેનાથી તેઓ જુએ છે, 
તેઓની જીભ બની જાઉં છંુ જેનાથી તેઓ બોલે છે. 
તેમના હાથ બની જાઉં છંુ જેનાથી તેઓ હુમલો કર ે
છે. તેમના પગ બની જાઉં છંુ જેનાથી તેઓ ચાલે 
છે. જ્યારે તેઓ મને બોલાવે છે ત્યારે હું તેમન ે
જવાબ આપું છંુ. જ્યારે તેઓ મારી પાસ ે કોઈ 
માંગણી કરે છે ત્યારે હું તેમને અતા કરૂ છંુ. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(672) અ લાહ તઆલાની અને ુ િનયાની 

મોહ બત એક જ યાએ ભેગી થઈ શકતી 

નથી. 

(૩૧૬૨) અલ્લાહ તઆલાની મોહબ્બત અન ે
દુિનયાની મોહબ્બત કયારેય એક િદલમાં જમા થઈ 
શકતી નથી. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
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અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (તંબીહુલ  ખવાતીર)  
(૩૧૬૩) એ માણસ ખુદાની મોહબ્બતનો દાવો 
કઈ રીતે કરી શકે છે જેણે પોતાના િદલમાં દુિનયાની 
મોહબ્બતને સ્થાન આપેલું છે. 
(૩૧૬૪) જેવી રીતે સુરજ અને રાત એક જગ્યાએ 
ભેગા થઈ શકતા નથી એવી જ રીતે ખુદાની 
મોહબ્બત અને દુિનયાની મોહબ્બત એક જગ્યાએ 
જમા થઈ શકતા નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૧૬૫) ખદુાની કસમ, એ માણસ ખુદા સાથે 
મોહબ્બત નથી કરતો જે દુિનયાને મોહબ્બત કરે છે. 
અને અમારા (એહલેબૈત અલય્હેમુસ્સલામ) 
િસવાયના લોકોને દોસ્ત રાખે છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૧૬૬) જે માણસ ખુદા સાથે મુલાકાત કરવાનું 
પસંદ કરે છે તે દુિનયામાંથી ખચાઈને બહાર નીકળી 
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જાય છે. 
(૩૧૬૭) જો તમે ખુદા સાથે મોહબ્બત કરતા હો 
તો તમારા િદલોમાંથી દુિનયાની મોહબ્બ્તને કાઢી 
નાખો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(673) મને માર  મ કૂમા ં મહ બૂ 

બનાવો 

(૩૧૬૮) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત મૂસા 
(અલિય્હસ્સલામ)ને વહી ફરમાવી : મારી સાથે 
મોહબ્બત કરો અને મારી મખ્લૂકને પણ મારી 
મહેબૂબ બનાવો. હઝરત મસૂા (અલિય્હસ્સલામ)એ 
અઝર્ કરી : પરવરિદગારા ! તું સારી રીતે જાણે છે ક ે
મારી નઝદીક તારાથી વધારે બીજંુ કોઈ મહેબૂબ 
નથી, પરંતુ હુ ંબંદાઓના િદલો િવશે શંુ શંુ કરૂ ? 

ખુદાવંદે આલમે વહી ફરમાવી : તમે તઓેને 
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મારી નેઅમતો યાદ દેવરાવો તો તેઓ મારી સારી 
બાબતો િસવાય બીજી કોઈ વસ્તુને યાદ નહી 
કરે..... - ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૬૯) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત દાઉદ 
(અલિય્હસ્સલામ)ને ફરમાવ્યું : મારી સાથે 
મોહબ્બત કરો અને મારી મખ્લૂકમાં પણ મન ે
મહેબૂબ બનાવો. હઝરત દાઉદ 
(અલિય્હસ્સલામ)એ અઝર્ કરી : પરવરિદગારા ! 
ઠીક છે, હું તો તારી સાથે મોહબ્બત કરૂ છંુ પરંત ુ
તારી મખ્લૂકમાં તને કઈ રીતે મહેબૂબ બનાવું ?  

ફરમાવ્યું : તમેને મારી નઅેમતો યાદ દેવરાવો, 
કેમકે જ્યારે તમે તેમન ે નઅેમતો યાદ દેવરાવશો 
ત્યારે તે લોકો મને મોહબ્બત કરશે. - હઝરત રસૂલે 
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
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(674) દુાની મોહ બત 

(૩૧૭૦) હઝરત મૂસા કાિઝમ 
(અલિય્હસ્સલામ)થી િરવાયત થયેલી એક દુવામાં 
છે, જે દુઆ ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ) રમઝાન 
મિહનામાં માંગતા હતા........અન ે તું મારો ચહેરો 
તારા નુરથી રોશન ફરમાવ અને મને તારી 
મોહબ્બતથી મહેબૂબ બનાવ. 
(૩૧૭૧) (દવુામાં છે) અય મારા મૌલા ! મારી 
માઅરેફત તારા માટે મારી માગર્દશર્ક છે. અન ેતારી 
સાથેની મોહબ્બત તારી તરફ મારી શફા છે. 
(૩૧૭૨) (દવુામાં છે) અય મારા વાહીદ (અલ્લાહ) 
! મ મારી તમામ િહમ્મત તારી જ તરફ ફેરવી છે. 
અને મારી તમામ એકા તા થકી એ વસ્તુમાંથી 
આનંદ ..... મેળવ્યો છે જે તારી પાસે છે. અન ે
મારી ખાલીસ ઉમ્મીદ અન ેખૌફ તારાજ માટે છે. 
અને તારામાં મારી મોહબ્બત માનુસ ..... થઈ ચુકી 
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છે. - ઈમામ ઝૈનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૧૭૩) (દુવાના શબ્દો છે) એ આખં આંધળી 
થઈ જાય જે તન ે પોતાના ઉપર િનગહેબાન ન 
સમજે અન ે બંદાના દરેક કામ નુકશાનમાં રહે જે 
પોતાને તારી મોહબ્બતનો ભાગ ન ગણે. - ઈમામ 
હસન (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૧૭૪) (િઝયારતે જામેઅહના શબ્દો 
છે).......સલામ થાય ખુદાની તરફ બોલાવનાર 
ઉપર ! અને ખુદાની મોહબ્બતમાં સંપણૂર્ વ્યિક્તઓ 
ઉપર 
(૩૧૭૫) (િઝયારતે અમીનુલ્લાહના શબ્દો છે) 
ખુદાવંદા ! તારાથી ડરનારાઓ અને ખુઝુઅ અન ે
ખુશુઅ (િવનય અને ન તા) કરનારાઓના િદલ 
તારા િવશે હેરાન-પરેશાન છે અન ે તારા મુશ્તાક 
લોકોના માગર્ તારી તરફ ખુલેલા છે......- ઈમામ 
ઝૈનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૧૭૬) ખદુાની મોહબ્બત િવશે કલમ ચાલી ચુકી 
છે તેથી ખુદા જેને પોતાના માટે પસંદ કરી લે છે 
તેને ઈઝઝત આપે છે અને જેને પોતાની 
નારાઝગીમાં ફસાવી દે છે તેને હડધૂત કરે છે. 
ખુદાની ખુશી અને ખુદાની તોહીન, ખુદાની બે 
મખ્લૂકમાં જે ચાહે તેમાં વધારો કરી દે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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િવભાગ - 1 

મોહ બત (3) 

(675) દુાની શુી માટ મોહ બત 

(૩૧૭૭) બ ે મોમીન અરસ પરસની મોહબ્બત 
િસવાય મુલાકાત કરતા નથી. તેમાંથી અફઝલ એ છે 
જેને પોતાના ભાઈ સાથે વધારે મોહબ્બત હોય. 
(અન્ય હદીસમાં છે કે જેને પોતાના સાથીદાર સાથે 
વધારે મોહબ્બત હોય) 
(૩૧૭૮) ખુદાની રાહમાં એક બીજા સાથે 
મોહબ્બત કરનારાઓ કયામતના િદવસે નૂરના 
મીમ્બરો ઉપર હશે. તેમના શરીરો અને મીમ્બરોના 
નૂર બધી વસ્તુઓને કાિશત કરી નાખશે, એટલ ે
સુધી કે તે લોકો નૂર થકીજ ઓળખવામાં આવશે. 
અને તેમના માટે કહેવામાં આવશે કે આ એજ લોકો 
છે કે જેઓ (દુિનયામાં) એક બીજા સાથે ખુદાની 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 502  HAJINAJI.com 

રાહમાં મોહબ્બત કરતા હતા. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૧૭૯) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત મૂસા 
(અલિય્હસ્સલામ)ને ફરમાવ્યું : શુ ં તમ ે કોઈ અમલ 
મારા માટે પણ કય  છે ? 

તેમણે અઝર્ કરી : મ તારા માટે નમાઝો પઢી, 
રોઝા રાખ્યા, સદકા આપ્યા અને તારો િઝ  કરતો 
ર ો. 

ખુદાંવદે આલમ ે ફરમાવ્યું : નમાઝ તો તારા 
માટે બુરહાનની દલીલ છે. રોઝા તારા માટે ઢાલ છે. 
સદકો તારા માટે છાંયો છે અને િઝ  તારા માટે નૂર 
છે. (આ બધું તો તે તારા માટે કયુ છે) મારા માટે શંુ 
કયુ છે? 

હઝરત મૂસા (અલિય્હસ્સલામ)એ અઝર્ કરી : 
પરવરિદગારા ! તો પછી તુજં મન ેકહ ેક ેતારા માટે 
કયો અમલ છે ? 
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ખુદાવંદે આલમે ઈરશાદ ફરમાવ્યું : શું ત 
કયારેય ફકત મારા માટે કોઈ દોસ્ત સાથે મોહબ્બત 
અને ખુશી માટે કોઈ દુશ્મન સાથે દુશ્મની કરી છે ? 

આ રીતે હઝરત મૂસા (અલિય્હસ્સલામ)ને 
જાણવા મળ્યું કે સૌથી વધારે અફઝલ અમલ ખુદાની 
રાહમાં કોઈની સાથે મોહબ્બત અથવા દશુ્મની હોય 
છે. 
(૩૧૮૦) અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના એક નબી 
તરફ વહી ફરમાવી : દુિનયાથી તમારૂં મુખ ફેરવી 
લેવંુ એ તમન ે રાહત પહ ચાડે છે. મારી તરફ લવ 
લગાવવી એ તમને માનવંતા બનાવી દે છે પરંત ુ શંુ 
તમે કયારેય કોઈને મારા ખાતર દોસ્ત અથવા દુશ્મન 
બનાવ્યો છે ? 

આ જ િકતાબમાં છે કે પયગંબરે ખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું : અલ્લાહ તઆલાએ માનવંતા 
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નબીઓમાંથી એક નબી તરફ વહી ફરમાવે ક ે તમ ે
ફલાણા આબીદને કહી દયો કે ......ઉપર મુજબની 
હદીસના શબ્દો..... (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૧૮૧) રાહે ખુદામાં મોહબ્બત એ સૌથી 
નઝદીકનું સગપણ છે. 
(૩૧૮૨) ખદુાની રાહમાં મોહબ્બત એ ઉંડા અન ે
મજબૂત સગપણથી પણ વધારે મજબૂત હોય છે. 
(૩૧૮૩) ખદુાની ખુશી માટે મવ ત સૌથી વધારે 
મજબૂત વસ્ત ુછે. 
(૩૧૮૪) રાહે ખુદામાં મોહબ્બત કરવી એ બ ે
વંશમાંથી સંપૂણર્ વંશ છે. -હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ)  
(૩૧૮૫) સૌથી ે  અમલ ખુદાની રાહમાં કોઈ 
સાથે મોહબ્બત કરવી અથવા ખુદાની રાહમાં કોઈ 
સાથે દુશ્મની રાખવી છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
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(૩૧૮૬) જે બે માણસો ખુદાની રાહમાં 
એકબીજાની મોહબ્બત કર ે છે તેમાંથી અફઝલ એ 
હોય છે જેને પોતાના સાથી સાથે વધારે મોહબ્બત 
હોય છે. 
(૩૧૮૭) ઈસ્લામમાં સૌથી વધારે મજબૂત સંબંધ - 
કે જેને મજબૂતી સાથે પકડવામાં આવે છે કે તમે 
કોઈ સાથે મોહબ્બત કરો તો ખુદાની રાહમાં અન ે
કોઈ સાથે દુશ્મની કરો તો તે પણ ખુદાની રાહમાં. 
(૩૧૮૮) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે કે મારી 
વાસ્તિવક મોહબ્બત એવા લોકો માટે છે જેઓ ફક્ત 
મારા જ માટે એકબીજા સાથે મોહબ્બત કરે છે 
અથવા એવા લોકો માટે છે જેઓ ફકત મારી રાહમાં 
એકબીજા સાથે મેળ - મીલાપ રાખે છે. 
(૩૧૮૯) ખુદાની રાહમાં કોઈ સાથે મોહબ્બત 
કરવી તે એક ફરજ છે અને ખુદાની રાહમાં કોઈ 
સાથે દુશ્મની કરવી તે પણ એક ફરજ છે. - હઝરત 
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રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૧૯૦) જો તમ ે એ જાણવા માંગતા હો ક ે
તમારામાં કોઈ સારી વાત છે તો તમે તમારા િદલમાં 
જુઓ. જો તે ખુદાવંદે આલમની ઈતાઅત 
કરનારાઓને દોસ્ત અને ખુદાની નાફરમાની 
કરનારાને દુશ્મન રાખે છે તો તમારી અંદર સારી 
બાબત છે અને ખુદા તમને દોસ્ત રાખે છે. જો 
તમારા િદલ ખુદાની ઈતાઅત કરનારાઓ સાથે 
દુશ્મની રાખે છે અને ખદુાના નાફરમાન લોકોને 
દોસ્ત રાખે છે, તો સમજી લ્યો કે ન તો તમારામાં 
કોઈ સારી બાબત છે (ન તો ખુદા તમારી સાથે 
મોહબ્બત કરે છે બલ્કે) ખદુા પણ તમારો દુશ્મન છે 
કેમકે ઈન્સાન એ બાબતની સાથે હોય છે જેની 
સાથે તે મોહબ્બત કરે છે. -ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૧૯૧) જે માણસ ન તો દીન ખાતર કોઈની 
સાથે મોહબ્બત કરે છે અને ન તો દીની બુિનયાદ 
ઉપર કોઈની દુશ્મની રાખે છે, તેનો કોઈ દીન નથી. 
(૩૧૯૨) કોઈ માણસની દીન સાથેની મોહબ્બતની 
િનશાની એ છે ક ે ત ે પોતાના ભાઈઓ સાથે 
મોહબ્બત કરતો હોય. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૧૯૩) એક મોમીનની બીજા મોમીન સાથે રાહે 
ખુદામાં મોહબ્બત કરવી, ઈમાનના ઉચ્ચ કક્ષાના 
ભાગમાંથી છે. જાણી લ્યો ક ેજે માણસ કોઈની સાથે 
રાહે ખુદામાં મોહબ્બત કર ેછે, રાહે ખુદામાં દુશ્મની 
કરે છે, રાહે ખુદામાં કોઈને આપ ેછે ક ેરાહે ખુદામાં 
કોઈને આપવાથી અટકે છે તો તે ખુદાના માનવંત 
લોકોમાંથી છે. (અલ - એહતેજાજ) 
(૩૧૯૪) (પોતાના એક સહાબીને ફરમાવ્યું) અય 
અબ્દે ખુદા ! કોઈને મોહબ્બત કરતા હો તો રાહે 
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ખુદામાં કરો, કોઈ સાથે દુશ્મની કરતા હો તો રાહે 
ખુદામાં કરો, કોઈ સાથે દોસ્તી કરતા હો તો રાહે 
ખુદામાં કરો. કેમકે એ રીતે જ ખુદાની િવલાયત 
મેળવી શકાય છે. કોઈ માણસ ત્યાં સુધી ઈમાનની 
મજા ચાખી શકતો નથી - ભલ ે તેના નમાઝ અન ે
રોઝા ગમે તેટલા વધારે હોય - જયાં સુધી કે તે એ 
રીતે ન બની જાય. અને આજના િદવસે લોકો સાથે 
ભાઈચારો રાખવાની અગત્યતા વધી ગઈ છે. તેથી 
આગળ જણાવેલી બુિનયાદ પર એક બીજા સાથે 
મોહબ્બત કરો અને (એજ બુનીયાદ ઉપર) એક 
બીજા સાથે દુશ્મની રાખો. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૧૯૫) જે માણસ તમારી સાથે મળીને દીનની 
ભલાઈના કામમાં જેહાદ કરે અને તમને હુસ્ન ે
યકીનની દૌલત અતા કરે તેની સાથે રાહે ખુદામાં 
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મોહબ્બત કરો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(676) ું તમાર  સાથે રાહ દુામા ં

મોહ બત ક  ં 

(૩૧૯૬) કોઈ માણસે હઝરત ઈમામ અલી િબન 
અલ હુસૈન - ઝૈનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ)ન ે
ક ું : હું આપની સાથે રાહે ખુદામાં ખુબજ 
મોહબ્બત કરૂ છંુ. આ સાંભળીને ઈમામે પોતાનુ ં
માથું ઝુકાવી લીધું અન ેફરમાવ્યું : પરવરિદગારા ! હુ ં
એ વાતથી તારી પનાહ ચાહું છંુ ક ે હું તો તારી 
રાહમાં કોઈ સાથે મોહબ્બત કરૂ પરંતુ તુ ંમારી સાથે 
દુશ્મની કરે, પછી તે માણસને ફરમાવ્યું : હું પણ 
તારી સાથે એ ઝાતની ખુશનુદી માટ ેમોહબ્બત કરૂ 
છંુ જેની રાહમાં તું મારી સાથે મોહબ્બત કરે છે. - 
ઈમામ ઝૈનુલ આબદેીન (અલિય્હસ્સલામ) 
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(બેહારૂલ અન્વાર) 
       

િવભાગ - 1 

મોહ બત (4) 

(677) પયગબંર ઈ લામ (સ લ લાહો 

અલ હ વ આલેહ  વસ લમ)ની મોહ બત 

(૩૧૯૭) તમારામાંથી કોઈપણ એ સમય સુધી 
મોમીન થઈ શકતો નથી જયાં સુધી કે હું તેમની 
નજરોમાં તેમની ઔલાદ, તેમના માતા - િપતા અન ે
તમામ લોકોથી વધારે મહેબૂબ ન હોઉં. 
(૩૧૯૮) તમારામાંથી કોઈ માણસ એ સમય સુધી 
મોમીન થઈ શકતો નથી જયાં સુધી હું તમેની 
નજરોમાં તેની પોતાની જાનથી વધારે મેહબૂબ ન 
હોઉં, મારી એહલેબૈત તમેની પોતાની એહલેબૈત 
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કરતાં વધારે મહેબૂબ ન હોય, મારી ઈતરત તેની 
ઈતરત કરતાં વધારે મહબૂેબ ન હોય અને મારી 
ઝુર યત તેની પોતાની ઝુર યત કરતાં વધારે મહેબૂબ 
ન હોય. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)  
(૩૧૯૯) કોઈ બંદો એ સમય સુધી મોમીન થઈ 
શકતો નથી જયાં સુધી ક ે હુ ં તેની નજરોમાં તેની 
પોતાની જાનથી વધારે મહેબૂબ ન હોઉં. મારી 
ઈતરત તેની પોતાની ઈતરત કરતાં વધાર ેમહેબૂબ ન 
હોય, મારી એહલેબૈત તનેી એહલેબૈતથી વધારે 
મહેબૂબ ન હોય અને મારી ઝાત તેની પોતાની ઝાત 
કરતાં વધારે મહેબૂબ ન હોય. 
(૩૨૦૦) ખદુા સાથે મોહબ્બત કરો એ માટે કે ત ે
તમને પોતાની નેઅમતોથી નવાઝે છે. ખુદાની 
મોહબ્બતને કારણે મારી સાથે મોહબ્બત કરો અન ે
મારી મોહબ્બતને કારણે મારી એહલેબૈત સાથે 
મોહબ્બત કરો. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
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(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(678) એહલેબૈત (અલ હ ુ સલામ)ની 

મોહ બત 

(૩૨૦૧) જે માણસ અમો એહલેબૈત સાથે 
મોહબ્બત કરે છે તેણે ખુદાની સૌથી પહેલી નેઅમત 
મળવા બદલ ખુદાની હમ્દ કરવી જોઈએ. સવાલ 
કરવામાં આવ્યો કે સૌથી પહેલી નેઅમતનો અથર્ શંુ 
છે ? 

ફરમાવ્યું : િવલાદતની પાકીઝગી (હલાલ રીતે 
પૈદા થવું) છે. અને અમો એહલેબૈત સાથે એ માણસ 
જ મોહબ્બત કરે છે જેની િવલાદત પાકીઝા હોય 
છે. (તે હલાલઝાદો હોય છે.) 
(૩૨૦૨) જેને અલ્લાહ તઆલાએ મારી 
એહલેબૈતમાં અઈમ્માની મોહબ્બત અતા કરી છે 
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તેણે દુિનયા અને આખેરતની ભલાઈ મેળવી લીધી 
છે. અન ેપોતાના જન્નતી હોવા િવશે તેણે હરિગઝ 
શંકા કરવી જોઈએ નહી. મારી એહલેબૈતની 
મોહબ્બતની વીસ ખુબીઓ છે. દસ દુિનયામાં અન ે
દસ આખેરતમાં...... (િમશ્કાતુલ અન્વાર) 
(૩૨૦૩) મારી મોહબ્બત અને મારી એહલેબૈતની 
મોહબ્બત સાત સ્થાન ઉપર ફાયદો પહોચાડશે, 
જેની મુસીબતો બહુ સખત હશે. 
૧. મૌતના સમય ે
૨. ક ના સમય ે
૩. ક માંથી ઉઠતા સમયે  
૪. િકતાબના સમયે  
૫. િહસાબના સમયે  
૬. મીઝાનના સમયે  
૭. સેરાતના સમયે - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
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(૩૨૦૪) હરીસ અઅવર કહ ે છે ક ે એક િદવસ 
મધ્યાહનના (ખરા બપોરના) સમય ે હું હઝરત 
અમીરૂલ મોઅમેનીનની ખીદમતમાં હાજર થયો 
ત્યારે તેઓએ પૂછયું : આ સમયે તમન ેમારી પાસે 
કઈ બાબત લઈ આવી ?  

મ ક ુ ં : ખદુાની કસમ, આપની મોહબ્બત 
આ સમયે મન ેલઈ આવી. 

ફરમાવ્યું : જો તમારી વાત સાચી હોય તો 
મને ણ જગ્યાએ જોશો. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૧) એ સમય ેજ્યારે તમારી રૂહ અહ  સુધી (આપ ે
પોતાના હાથથી ગળા તરફ ઈશારો કરીને ફરમાવ્યું) 
(૨) સેરાતના સમયે (પુલે સેરાત ઉપર)  
(૩) હૌઝ (હૌઝે  ક્વ્સર)ની પાસે 
(૩૨૦૫) જે માણસ મારી ઈતરત સાથે મોહબ્બત 
નથી કરતો તેના ણ કારણો હોય છે. 
(૧) કાં તો ત ેમુનાિફક હોય છે 
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(૨) કાં તો પછી તે ઝીનાઝાદહ (વ્યિભચારથી પૈદા 
થયેલ) હોય છે અને 
(૩) કાં તો પછી તેની માતાને હૈઝની હાલતમાં તેનો 
ગભર્ ર ો હોય છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૩૨૦૬) અલ્લાહ તઆલાના આ ફરમાન.......જે 
અલ્લાહ ઉપર ઈમાન લાવ્યો તેણે મજબૂત રસ્સી 
પકડી લીધી.......િવશે ફરમાવ્યું : આનો અથર્ અમો 
એહલેબૈતની મવ ત છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૨૦૭) તમામ અઈમ્મહ ઔલાદે હુસૈન 
(અલિય્હસ્સલામ)માંથી હશે.......તેઓ જ ખુદાની 
મજબૂત રસ્સી છે અને તઓેજ ખુદાની ઝાત સુધી 
(પહ ચવા)નુ માધ્યમ છે. 
(૩૨૦૮) જે માણસ નજાતની કશ્તી ઉપર સવાર 
થવાની અને મજબૂત રસ્સીને પકડી લેવાની ઈચ્છા 
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ધરાવતો હોય તેણ ે મારા પછી હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)ની િવલાયતને અપનાવવી, 
તેમના દુશ્મનો સાથે દુશ્મની રાખવી અને તેમની 
ઔલાદમાંથી અઈમ્મા (અલય્હેમુસ્સલામ)ની 
ઈમામત ને િસ્વકારવી જરૂરી છે. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૩૨૦૯) અમે તકવાના હુકમ, િહદાયતના માગર્, 
ઉચ્ચ િમસાલ, મહાન હુજ્જત અને મજબૂત રસ્સી 
છીએ. 
(૩૨૧૦) હું ખુદાવંદે આલમની મજબૂત રસ્સી છંુ. 
અને હુ ં અલ્લાહ તઆલાનો મજબૂત અન ે ઢ 
સંબંધ છંુ. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(તફસીરે નુરૂસ્સક્લૈન) 
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(679) દુાની નાફરમાની કરનારાઓને 

અમાર  મોહ બત ફાયદો પહ ચાડશે નહ . 

(૩૨૧૧) જાબીર િબન જોઅફીને ફરમાવ્યું : જાબીર 
! મારા િશઆઓને મારા તરફથી સલામ પહ ચાડો 
અને તમેને જણાવો કે અમારા અને ખુદા વચ્ચે કોઈ 
સંબંધ નથી િસવાય કે (એ સંબંધ જે) તેમની ખુદા 
સાથેની િનકટતા અને તેની ઈતાઅત થકી મેળવી 
શકાય છે. 

એ જાબીર ! જે ખુદાની ઈતાઅત કરે છે અન ે
અમારી સાથે મોહબ્બત કરે છે તે અમારા દોસ્ત છે 
અને જે ખુદાની નાફરમાની કરે છે તેને અમારી 
મોહબ્બત ફાયદો પહ ચાડશે નહી. - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૨૧૨) હૌઝે કૌસર ઉપર હુ ં રસૂલેખુદા 
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(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની સાથે 
હોઈશ અને મારી ઈતરત મારી સાથે હશે. તેથી 
જેઓ અમારી સાથે મોહબ્બત કરે છે તેઓએ 
અમારી વાતોને અપનાવી લેવી જોઈએ અન ે
અમારા અમલ માણે અમલ કરવો જોઈએ. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે 
નુરૂસ્સક્લૈન) 
(૩૨૧૩) ઉમર િબન ખાલીદ હઝરત ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)થી િરવાયત કરે છે 
કે ઈમામ ે ફરમાવ્યું : ખુદાની કસમ, ન તો અમારી 
પાસે મુિક્ત છે, ન તો અમારો અને ખુદા સાથેનો 
કોઈ કારનો સંબધ છે, ન તો ખુદા ઉપર અમારી 
કોઈ હુજ્જત છે. અમે પોતે પણ ઈતાઅત દ્વારા 
ખુદાની િનકટતા મેળવીએ છીએ. તેથી તમારામાંથી 
જે માણસ ખદુાના ઈતાઅત ગુઝાર છે તેને અમારી 
િવલાયત ફાયદો પહોચાડશે અન ે જે ગનુેહગાર છે 
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તેને ફાયદો નહ  પહ ચાડે. તેથી તમે કોઈથી 
ભરમાતા નહી અને કોઈને ભરમાવશો નહી. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(680) દુાની કસમ, ુ ં મને દો ત 

રાખતો નથી. 

(૩૨૧૪) એક માણસે હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને ણ વખત ક ુ ં : ખુદાની 
કસમ હું આપને ચોક્કસ દોસ્ત રાખું છંુ પરંતુ હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : ખુદાની 
કસમ, તું મન ેદોસ્ત રાખતો નથી. આ સાંભળીને તે 
માણસને ગુસ્સો આવી ગયો અને તેણે ક ું : શુ ં
આપ મારા િદલની વાતને જાણો છો અને તેના િવશે 
જાણકારી આપી ર ા છો ? (બેહારૂલ અન્વાર) 

હઝરતે ફરમાવ્યું : એમ વાત નથી. બલ્ક ેવાત 
એમ છે કે અલ્લાહ તઆલાએ શરીરોને પૈદા કરતાં 
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પહેલા વીસ વષર્ અગાઉ રૂહોને પૈદા કરી હતી અન ે
મ ત્યાં તારી રૂહને જોઈ ન હતી. - હઝરત ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૨૧૫) અસબગ િબન નબાહત કહે છે ક ે હુ ં
અમીરૂલ મોઅમેમીન (અલિય્હસ્સલામ)ની સાથે 
હતો ત્યારે એક માણસ તઓેની પાસે આવ્યો અન ે
તેણે સલામ કરીને ક ું : યા અમીરૂલ મોઅમેનીન ! 
ખુદાની કસમ હું આપની સાથે રાહે ખુદામાં 
મોહબ્બત કરૂ છંુ. બાતીનમાં પણ એવીજ રીતે 
મોહબ્બત કરૂ છંુ જેવી રીતે જાહેરમાં. જેવી રીતે 
જાહેરમાં મોહબ્બત કરૂ છંુ તેવી રીતે બાતીનમાં પણ 
કરૂ છંુ. આપની મોહબ્બતનો દીન જેવી રીત ે
જાહેરમાં ઈખ્તેયાર કરૂ છંુ તેવી રીતે બાતીનમાં. 

એ વખતે હઝરત (અલિય્હસ્સલામ)ના 
હાથમાં લાકડી હતી. આ સાંભળીને આપે પોતાનુ ં
માથું જુકાવી દીધું અન ે લાકડી વડે જમીન ઉપર 
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િનશાનીઓ કરવા લાગ્યા. થોડી વાર પછી માથું ઉંચુ 
કયુ અન ેફરમાવ્યું : 

રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ મને એક હજાર હદીસો બયાન ફરમાવી 
છે જે દરેક હદીસના હજાર િવભાગો છે. મોમીનની 
રૂહો આપસમાં મળે છે, એકબીજાની ખુશ્બુ સુંઘે છે, 
એકબીજાને ઓળખ ે છે. પછી જે રૂહો આપસમા ં
મળીને એકબીજાને ઓળખી લે છે તે એકબીજાથી 
પિરિચત થઈ જાય છે અને જે પિરિચત નથી થતી તે 
એક બીજાથી દૂર થઈ જાય છે. હું ખુદાના હકની 
કસમ ખાઈને કહું છંુ ક ેતું જુઠંુ બોલ્યો છે કેમકે ન તો 
મને એ વસ્તઓુમાં તારો ચહેરો નજરે પડે છે અન ે
ન તો એ નામોમાં તારૂ નામ દેખાય છે. 

એજ અરસામાં બીજો એક માણસ આવ્યો 
અને ક ુ ં: યા અમીરૂલ મોઅમેનીન હુ ંરાહે ખુદામાં 
આપની સાથે મોહબ્બત કરૂ છંુ. 
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(આ વાકય અસલ િકતાબમાં નથી) અન ે
આપની સાથે બાતીનમાં પણ એવીજ મોહબ્બત કરૂ 
છંુ જેવી રીતે જાહેરમાં કરૂ છંુ. 

રાવી બયાન કરે છે કે હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)એ તે લાકડી વડે જમીન ઉપર 
ફરીથી િનશાન કરવાનું શરૂ કયુ પછી પોતાનું માથું 
ઉંચુ કરીને ફરમાવ્યું : તું સાચું કહે છે......જા અન ે
તારા માટે ફકીરી અને તંગદસ્તીની ચાદર તૈયાર કર 
કેમકે મ હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) પાસેથી સાંભળ્યું છે કે આપ ે
ફરમાવ્યું : અય અલી િબન અબીતાલીબ ! અમારી 
સાથે મોહબ્બત કરનારાઓની તરફ ફકીરી અને 
તંગદસ્તી એટલી ઝડપથી આવે છે જે જેવી રીતે પુર 
ખીણના ઢાળ તરફથી આવે છે, બલ્કે તેનાથી પણ 
વધારે ઝડપથી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(681) મવાલીઓ (મૌલાના ચાહનારાઓ) 

માટ બલાઓ છે. 

(૩૨૧૬) મીનહાલ િબન ઉમર કહે છે કે હું હઝરત 
ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)ની પાસ ે
બેઠો હતો. ત્યારે અચાનક આપની પાસે એક માણસ 
આવ્યો અન ેકહેવા લાગ્યો......ખુદાની કસમ, આપ 
એહલેબૈત (અલિય્હસ્સલામ)ની સાથે મોહબ્બત કરૂ 
છંુ. આ સાભંળીને હુઝુર (અલિય્હસ્સલામ)એ 
ઈરશાદ ફરમાવ્યું : તો પછી તમારા માટે ફકીરી અને 
નાદારીની ચાદર પણ તૈયાર કરી લ્યો. કમેકે ખુદાની 
કસમ, ફકીરી અન ે નાદારી અમારી અને અમારા 
િશઆઓ તરફ ખીણમાં આવનારા પુરથી પણ વધારે 
ઝડપથી આવ ે છે, બલાઓની શરૂઆત અમારાથી 
થાય છે અન ે પછી તમારાથી. સુિવધાની શરૂઆત 
પણ અમારાથી થાય છે અન ે પછી તમારાથી. 
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(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૨૧૭) અબુઝરે ગફફારીને ફરમાવ્યું : જો તમ ે
અમારી સાથે મોહબ્બત કરતા હો તો પછી ફકીરી 
(ગરીબી) માટે તમારી ઢાલ તૈયાર કરી લ્યો કેમક ે
અમારી સાથે મોહબ્બત કરનારાઓ તરફ ફકીરી 
(ગરીબી) એવા પુરથી પણ વધારે ઝડપથી આવે છે 
જે રીતે પુર પહાડની ટોચ ઉપરથી ઢાળ તરફ આવતું 
હોય છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૩૨૧૮) જે માણસ અમો એહલેબૈત સાથે 
મોહબ્બત કરે છે તેણે ફકીરીની ચાદર અથવા ઢાલ 
તૈયાર કરી લેવી જોઈએ. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૨૧૯) મોિહબ્બાને આલે મોહમ્મદ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
િસફતો બયાન કરતા ફરમાવ્યું : અન ે એક સમુહ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 525  HAJINAJI.com 

એવો છે જે અમારી સાથે જાહેરી અને િદલી 
મોહબ્બત કરે છે. એવા લોકો ઉચ્ચ કક્ષાના લોકો છે 
જેઓએ મીઠું અને ખુશગવાર પાણી પીધું હોય અન ે
િકતાબનું ઈલ્મ અન ે વકતવ્યની તથા કારણો અને 
પિરણામોની તાલીમથી શોભાયમાન થયા હોય. 
તેઓજ ઉચ્ચ કારના લોકો છે. ફાકા અને ફકીરી 
તેમજ બીજા કારની ઘણી બલાઓ તેની તરફ 
પુરવેગે દોડતા ઘોડાઓથી પણ વધારે ઝડપથી આવ ે
છે. તેઓ રંજો ગમમાં ઘેરાએલા હોય છે અને તેઓ 
ધરતીકંપ અને િફતનાઓમાં ફસાએલા હોય છે. 
તેમાંના કેટલાક મજરૂહ છે, કેટલાકને કત્લ કરવામાં 
આવ્યા છે અને કેટલાક દૂરદૂરના િવસ્તારોમાં 
દેશિનકાલ કરી દેવાયેલા હોય છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (તોહફુલ ઉકુલ) 
(૩૨૨૦) જો પહાડ મારી સાથે મોહબ્બત કરે તો 
ટુકડે ટુકડા થઈ જાય. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને 
અબીલ હદીદ) 
(૩૨૨૧) સઅદ િબન તરીફ કહે છે ક ે હું હઝરત 
ઈમામ મોહમ્મદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમાં હાજર હતો તેવામાં અચાનક જમીલ 
અરઝક પણ ત્યાં પહ ચી ગયા પછી ત્યાં િશયાને 
આલે મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) ઉપર આવનારી બલાઓ અન ે
મુસીબતોનો ઉલ્લેખ શરૂ થયો. હઝરત ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : 
કેટલાક લોકો હઝરત ઈમામ ઝૈનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) અને અબ્દુલ્લાહ િબન અબ્બાસ 
(ર.)ની પાસ ેઆવ્યા અન ેતેઓએ એજ ક ું જે તમ ે
લોકો કહી ર ા છો. આથી તે બંને બુઝુગર્વાર 
(ઈમામે સજજાદ અને અબ્દુલ્લા િબન અબ્બાસ) 
હઝરત ઈમામ હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ)ની 
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ખીદમતમાં હાજર થયા અને આ વાત કરી. ઈમામ 
હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યુ ં : ખુદાની 
કસમ, બલાઓ, ફ ો ફાકા અન ેકત્લો ગારત અમારા 
મહેબૂબ લોકો તરફ પુરવેગે દોડતા ઘોડાઓ કરતા 
પણ વધારે ઝડપથી દોડતી આવે છે. બલ્કે એવા 
પુરથી પણ વધારે ઝડપથી જે બહુજ નીચાણવાળા 
િવસ્તારમાં પહ ચે છે. જો તમ ે લોકો એ કારની 
મુસીબતોમાં ફસાયા નથી તો અમ ેસમજીએ છીએ 
કે તમે અમારામાંથી નથી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(682) ઈ સાન ની સાથે મોહ બત કર 

છે તેની સાથે હોય છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તો તેઓ તમેની સાથે હશે કે જેમના પર 

અલ્લાહે બિક્ષશો કરી છે કે જેઓ કેટલાકં 
પયગંબરોમાંથી તથા સત્યવાદીઓમાંથી થયા 
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શહીદોમાંથી અને સદાચારીઓમાંથી છે, અને એજ 
લોકો િમ તા માટે ઉતમ છે. - સૂરએ િનસા આ. નં. 
૬૯ 
હદીસ :- 
(૩૨૨૨) એક માણસ પયગંબરે ઈસ્લામ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
ખીદમતમાં હાજર થયો અને ક ું : યા રસૂલુલ્લાહ ! 
આપ મન ેમારી જાન કરતાં પણ વધારે મહેબૂબ છો 
અને હું આપને મારી ઔલાદ કરતાં પણ વધારે પ્યાર 
કરૂ છંુ. હુ ંજ્યારે મારા ઘરમાં હોઉં છંુ ત્યારે આપ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ને યાદ 
કરતો રહું છંુ. આથી મારી િધરજ ખુટી જાય છે અન ે
આપની િઝયારત માટે તુરંત જ આપની િખદમતમા ં
હાજર થઈ જાઉં છંુ. પરંતુ જ્યારે હું મોતને યાદ કરૂ 
છંુ અને આપની અને મારી મોત મને યાદ આવે છે 
ત્યારે હું સમજંુ છંુ કે આપ તો જન્નતના બહુજ 
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ઊંચા સ્થાન ઉપર અંિબયા (અલય્હેમસુ્સલામ)ની 
સાથે હશો અને હું બેિહશ્તની કોઈ જગ્યામાં હોઈશ. 
તેથી મને એ શંકા રહે છે કે હું ત્યાંથી આપની 
િઝયારત કરી શકીશ નહી. 

થોડો સમય પસાર થયો ન હતો ત્યાં હઝરત 
િજ ઈલે અમીન આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં આ આયત 
લઈને નાિઝલ થયા ..... જે કોઈ રસૂલની ઈતાઅત 
કરે છે......... (તફસીરે દુર મનસુર) 
(૩૨૨૩) કોઈ માણસે હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ન ે
કયામત િવશે સવાલ કય . હુઝુરે ફરમાવ્યુ ં: તમ ેતેના 
માટે શંુ તૈયારી રાખી છે.  

તેણે ક ું : કોઈ મોટી તૈયારી તો નથી કરી 
પરંતુ એટલુ ંજરૂર છે ક ેહુ ંઅલ્લાહ અને તેના રસૂલ 
સાથે મોહબ્બત જરૂર કરૂ છંુ. 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 530  HAJINAJI.com 

આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ સાંભળીને ફરમાવ્યું : જેની સાથે તુ ં
મોહબ્બત કર ે છે તેની સાથે જ હોઈશ. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૨૨૪) અનસ કહે છે કે એક ગામડીયો માણસ 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં હાજર થયો......જ્યારે 
કોઈ ગામડીયો માણસ આવતો હતો ત્યારે અમને 
બહુજ આ ચયર્ થયું હતું. તેણે આં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ન ે
સવાલ કય  : કયામત કયારે આવશે ? 

એટલામાં નમાઝનો સમય થઈ ગયો અને આ ં
હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ નમાઝ અદા કરી અન ે પછી પૂછયું : 
કયામત િવશે સવાલ કરનાર કયાં છે ? 

તેણે ક ું : હું છંુ યા રસૂલુલ્લાહ 
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હુઝુરે તેને પછૂયું : ત કયામત માટે શંુ તૈયારી 
કરી છે ?                         

તેણે ક ું : મારી પાસે બહુ વધાર ેઅમલ તો 
નથી. ન નમાઝ, ન રોઝા. અલબત એટલું જરૂર છે 
કે હું અલ્લાહ અને તેના રસૂલ સાથે મોહબ્બત જરૂર 
કરૂ છંુ. 

આ સાંભળીને આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : ઈન્સાન 
જેની સાથે મોહબ્બત કરતો હોય છે તેની સાથે જ 
હોય છે. 

અનસ કહ ે છે ક ે ઈસ્લામ િસ્વકાયાર્ પછી 
મુસલમાનોને એટલી ખશુી કયારેય થઈ ન હતી 
જેટલી ખુશી આ સાંભળીને થઈ. 
(૩૨૨૫) એક માણસ નબીએ અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
ખીદમતમાં હાજર થયો અને કહેવા લાગ્યો : યા 
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રસૂલુલ્લાહ ! એક માણસ નમાઝીઓને દોસ્ત તો 
રાખે છે પરંત ુપોત ેફક્ત ફરજ નમાઝો અદા કરે છે, 
સદકો (ઝકાત) આપનારાઓને દોસ્ત તો રાખે છે 
પરંતુ પોતે મા  વાિજબની હદ સુધીની અદાયગીનો 
પાબંદ છે, રોઝાદારોને દોસ્ત રાખે છે પરંતુ પોત ે
ફકત માહે રમઝાનના રોઝા રાખે છે. 

આ સાંભળીને હુઝુરે ઈરશાદ ફરમાવ્યું : 
ઈન્સાન જેની સાથે હોય છે તેની સાથે તે મોહબ્બત 
કરે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૨૨૬) બંદો જેની સાથે મોહબ્બત કરે છે તેની 
સાથે હોય છે. 
(૩૨૨૭) ઈન્સાન જેની સાથે મોહબ્બત કરે છે 
તેની સાથે હોય છે. 
(૩૨૨૮) જેની સાથે તું મોહબ્બત કરે છે તેની સાથ ે
હોઈશ. - હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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િવભાગ - 2 

હબસ 

(683) ને કદ કરવો એઝ છે. 

(૩૨૨૯) ઈમામ માટે એ વાિજબ છે કે ફાિસક 
આિલમો, જાિહલ તબીબ (અભણ ડોકટર) અન ે
મુફલીસ ભાડુતને કૈદમાં નાખી દે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૨૩૦) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) જ્યારે 
કોઈ ખોટી ગવાહી આપનારને પકડતા ત્યારે તે 
અજાણ્યો ગામડીયો હોય તો તેને કબીલા તરફ 
મોકલી દેતા, જો તેનો સબંધ બજાર સાથે હોય તો 
તેને બજારમાં મોકલી દેતા. તેવા માણસને તે 
જગ્યાએ ફેરવવામાં આવતો પછી તેન ે થોડા સમય 
સુધી કૈદમાં નાખીને છોડી દેતા. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૨૩૧) મુરતદને તૌબા કરાવવામાં આવશે. જો ત ે
તૌબા કરી લે તો બહેતર, નહી તો તનેે કત્લ કરી 
નાખવામાં આવશે. (મુરતદ) સ્ ી પાસે પણ તૌબા 
કરાવવામાં આવશે, જો તેણી તૌબા કરી લે તો 
બહેતર નહ તર તેને કૈદમાં નાખવામાં આવશે અન ે
તેને ત્યાં જ સજા આપવામાં આવશે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૨૩૨) જો સ્ ી ઈસ્લામથી મુરતદ થઈ 
(ઈસ્લામથી ફરી) જાય તો તેને કત્લ કરવામાં નહી 
આવે બલ્કે તનેે આજીવન કૈદમાં રાખવામાં આવશે. 
(૩૨૩૩) હઝરત અલીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ) કોઈને ફક્ત ણ સંજોગોમાં જ 
કૈદ કરતા હતા. 
૧. યતીમનો માલ ખાનાર 
૨. યતીમનો માલ ગસબ કરનાર 
૩. જેને કોઈ અમાનત આપવામાં આવી હોય ત ે
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ખાઈ જનાર. (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૨૩૪) ઈબ્ને હરમા જ્યારે અહવાઝની બજારના 
જવાબદાર આમીલ હતા ત્યારે તેની ખાયનત િવશે 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ને જાણકારી મળી 
ગઈ ત્યારે આપે (ત્યાંના હાકીમ) િરફાઅના નામે 
પ  લખ્યો. 

જ્યારે તમે મારો આ પ  વાંચો ત્યારે ઈબ્ન ે
હરમાને તેના હો ા પરથી હટાવી દયો. લોકોને તેની 
બદ દયાનતીની જાણકારી આપો. તેન ે કદૈમાં નાખો 
અને તેની િવરૂધ્ધમાં જાહેરાત કરાવી દયો. તમારા 
તાબા હેઠળના બીજા અિધકારીઓને મારા આ 
અિભ ાયની જાણ કરો કે આ બાબતમાં કોઈ 
ગફલતથી કામ ન લે અને ન તો આ બાબતમાં કોઈ 
ઢીલ કરે. નહ તર એ રીતે તેમને ખુદાની નઝદીક 
તેમની તબાહીની ખા ી થઈ જશે. તમ ેતેને હડધૂત 
કરીને તેમના હો ા ઉપરથી હટાવી દેશો અને હુ ં
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તમને ખુદાની પનાહમાં સોપું છંુ. જુમઆ્ના િદવસે 
તેને કૈદમાંથી બહાર લાવીને ૩૫ (પાં ીસ) કોરડા 
ફટકારો અને બજારમાં પણ ફેરવો. જો કોઈ તેની 
િવરૂધ્ધ કોઈ ગવાહી રજુ કરે તો ગવાહ પાસેથી અને 
ઈબ્ને હુરમા બંને પાસેથી કસમ લ્યો. તમણે કોઈ 
પાસેથી જે કાંઈ લીધું હોય તે તેને પાછંુ અપાવી દયો 
કેમકે તમેના િવરૂધ્ધની ગવાહી મળી ચુકી છે. 
ત્યારપછી તેને અપમાિનત કરીને સખત રીતે બાંધીને 
કૈદમાં નાખી દયો. તેના બંને પગન ે સખત રીતે 
બાંધી દયો અને નમાઝના વખતે તેને બહાર કાઢો. 
તેના માટે કોઈ માણસ ખાવા-પીવાનું, ઓઢવા-
પાથરવાનું અથવા બીજી કોઈ વસ્તુ લાવ ેતો તેમની 
વચ્ચે રૂકાવટ ન નાખો. 

કોઈ એવા માણસને તેની પાસે જવા ન દયો 
જે તેણે લડાઈ ઝઘડાની અને કૈદખાનામાંથી ભાગી 
જવાની સલાહ આપ.ે જો તમારી પાસ ેકોઈ એવી 
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વાતની સાિબતી મળે કે કોઈ માણસ તેને - 
મુસલમાનોને નુકશાન પહ ચાડે તેવી સલાહ આપી 
ર ો છે તો તે માણસને પણ કોરડા લગાવો અન ે
જયાં સુધી તે તૌબા ન કરે ત્યાં સુધી તેને કૈદખાનામાં 
રાખો. 

તમામ કૈદીઓને કૈદીઓની કોટડીઓમાંથી 
કૈદખાનાના સહેનમાં લાવવાનો હુકમ આપો. જેથી 
તેમની દરમાંદગી (તકલીફ) દૂર થઈ જાય. પરંતુ ઈબ્ન ે
હરમાને બહાર ન લાવો. અલબત જો તમને 
(દરમાંગીના કારણે) તેના મરી જવાનો ભય હોય તો 
તેને પણ બીજા કૈદીઓની સાથે સહેનમાં આવવાની 
રજા આપો. 

જો તમને એ વાતની ખા ી હોય કે તેનામાં 
સહનશિક્ત છે તો પહેલીવાર કોરડા માયાર્ પછી ણ 
િદવસ પછી ફરીથી ૩૫ (પાં ીસ) કોરડા લગાવો. 

મને એ વાતથી લેિખત રીતે માિહતગાર કરો કે 
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તમે બજાર િવશે શંુ વ્યવસ્થા કરી અને ઈબ્ને 
હરમાની જગ્યાએ કોઈ િનમણુંક કરી છે ? 

ખાયનત કરનાર અને બદદાનત માણસના 
આિથક વ્યવહાર કાપી નાખો. (મુસ્તદરક)  
(684) આરોપી અને જમીન 

(૩૨૩૫) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ની 
સમક્ષ એવા માણસને લાવવામાં આવ્યો જેણે કોઈ 
(આરોપી) માટે જામીનગીરી આપી હતી. હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ તેને કૈદમાં નાખી દીધો 
અને ફરમાવ્યું : તારા સાથીદારને રજુ કર. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૨૩૬) જ્યારે કોઈ માણસ બીજા કોઈ માણસ 
માટે િનિ ચત મુ તની જામીનગીરી આપે અને ત ે
મુ ત પસાર થવા પછી પણ તે (આરોપી) હાજર ન 
થાય તો જામીનને કૈદ કરી નાખવામાં આવશે. 
અલબ  તે માણસ આરોપી જેના માટે જવાબદાર 
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હોય તે ભરપાઈ કરી આપે તો તેને કૈદમાં નાખવામાં 
નહી આવે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (મસુ્તદરક) 
(685) મૌતની સ  પામેલાને ભગાડ  

દનારને કદ કરવામા ંઆવે 

(૩૨૩૭) હરીઝથી િરવાયત છે કે : મ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને એવા 
માણસ િવશે સવાલ કય  જેણે જાણી જોઈને બીજા 
માણસને કત્લ કય  હતો અન ે તેન ે જમાનાના 
હાકીમ પાસે લાવવામાં આવ્યો ત્યારે હાકીમે તેન ે
વળતર મળેવવાના હેતુસર કતલ થનારના 
વારસદારોને સ પી દીધો. પરંતુ કેટલાક લોકોએ 
હુમલો કરીને તેને તે લોકો પાસેથી છોડાવી લીધો. 
એ માણસ િવશે આપનો શું હુકમ છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : જે માણસ.......અથવા જે 
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લોકોએ તે કાિતલને કત્લ થનારના વારસો પાસેથી 
છોડાવી લીધો છે, તે બધાને એ સમય સુધી કૈદમાં 
રાખવામાં આવે જ્યાં સુધી તેઓ કાિતલને રજુ ન 
કરે. 

સવાલ કરવામાં આવ્યો કે એ અરસામાં 
કાિતલ મરી જાય અન ેતે પણ કૈદમાં હોય તો પછી ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : એ સંજોગોમાં એ બધા 
લોકો ઉપર િદયત (શરીયત મુજબનુ ં વળતર) અદા 
કરવું જરૂરી થશે અન ે તે રકમ કતલ થનારના 
વારસદારોને આપવામાં આવશે. (વસાએલુશ્શીઆ) 
(686) ઉમર કદને પા  કયા લોકો છે ? 

(૩૨૩૮) મૌલા અમીરૂલ મોઅમનેીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ એક નજુમી (જયોતીષી)ને 
ફરમાવ્યું :..... જો મન ેએ વાતની જાણકારી મળી 
જાય કે તું નજુમની વાતો કરે છે તો હું તને મારી 
શિક્ત મુજબ ઉમર કૈદની સજા કરૂ. કમેકે ખુદાની 
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કસમ ! હઝરત રસૂલે ખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) ન તો નજુમી હતા અને ન તો 
કાહીન (ગૈબની વાતોની જાણકારી આપનારા). 
(નહજુસ્સાઆદહ) 
(૩૨૩૯) ણ કારના લોકો િસવાય કોઈને ઉમર 
કૈદ આપી શકાતી નથી. 
૧. જેને મૌતની સજા કરવામા ં
(સંભળાવવામાં)......આવી હોય તેને સજા 
આપવાના સમય સુધી કૈદમાં રાખવામાં આવે.  
૨. જે સ્ ી મુરતદ થઈ જાય તેન ેઉમર કૈદની સજા 
આપવામાં આવશે. તે મરતા સુધી કૈદખાનામાં 
રહેશે. હા, તે તૌબા કરી લે તો તેને છોડી મુકવામા ં
આવશે. 
૩. જ્યારે ચોરના હાથ પહેલી વખત (સજારૂપે) 
કાપવામાં આવે અને બીજા વખત (સજા રૂપે) પગ 
કાપવામાં આવે તો ીજી વખત (સજારૂપે) ઉમર 
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કૈદની સજા કરવામાં આવશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (મસુ્તદરક) 
(૩૨૪૦) ઉમરકૈદની સજા ફક્ત ણ કારના 
લોકોની આપી શકાય છે.  
૧. એક તો એવા માણસને કે જેને મૌતની સજાનો 
િનણર્ય કરવામાં આવ્યો હોય તેને સજા મળતા સુધી 
કૈદમાં રાખવામાં આવશે. 
૨. એવી સ્ ી કે જે મુરદત થઈ જાય. 
૩. એવો ચોર કે જેને પહેલી વખત ચોરી કરવાની 
સજારૂપે હાથ કાપવાની સજા થઈ હોય, બીજી 
વખત ચોરી કરવાને કારણે પગ કાપવામાં આવ્યા 
હોય તેને ીજી વખત ચોરી કરવાથી ઉમરકૈદની 
સજા આપવામાં આવશે. 
(૩૨૪૧) ઝરારહે હઝરત ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ)ને એવા માણસ િવશે સવાલ કય  
કે જેને કોઈ બીજા માણસે કત્લ કરવાનો હુકમ 
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આપ્યો અને તેના હુકમ માણે તેને કત્લ પણ કરી 
નાખવામાં આવ્યો. 

આપે ફરમાવ્યુ ં: કાિતલને કત્લ કરવામાં આવે 
અને કતલનો હુકમ દેનારને ઉમરકૈદની સજા 
આપવામાં આવે કે ત ેજેલમાં જ મરી જાય. 
(૩૨૪૨) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ એવા 
બે માણસો િવશે ફસલો કય  જેમાંના એકે કોઈ 
માણસને પકડી રાખ્યો અને બીજાએ તેને કત્લ કય . 

આપે ફરમાવ્યું : કાિતલને તો સજાએ મૌત 
આપવામાં આવે (એટલ ેકે તેને કત્લ કરી નાખવામાં 
આવે) અન ેબીજાને ઉ કૈદની સજા આપવામાં આવ ે
એટલે સુધી કે તે કૈદખાનામાં તકલીફ ઉઠાવીને મરી 
જાય જે રીતે તેણે કત્લ થનારને પકડયો હતો અન ેતે 
તકલીફથી મરી ગયો હતો. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
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(687) હદ ર  થયા પછ  અને હકની 

ઓળખ પામી લીધા પછ  કદખાનામા ં

રાખવા એ મ છે. 

(૩૨૪૩) હદ જારી થયા (સજા ભોગવ્યા) પછી 
સ ાિધશે કોઈને કૈદમાં રાખવો એ ઝુલ્મ છે. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૨૪૪) હદ જારી થવા (સજા થયા) પછી 
સ ાિધશે કોઈને કૈદમાં રાખવો ઝુલ્મ છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૨૪૫) હકની માઅરેફત (સાચી હકીકત જાણ્યા) 
પછી કૈદમાં રાખવો ઝુલ્મ છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (મસુ્તદરક)  
(688) કદ ના હકો 

(૩૨૪૬) ઈમામ માટે જરૂરી છે કે તે કૈદીઓન ે
જુમ્આ અન ે ઈદના િદવસે બહાર કાઢે. કોઈન ે
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તેમની સાથે મોકલે કે તે નમાઝે જુમ્આ અને ઈદની 
નમાઝ અદા કરી શકે. જ્યારે તે નમાઝ અદા કરી લે, 
તે પછી તેન ેકૈદખાનામાં લાવવામાં આવે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૨૪૭) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
જુમ્આના િદવસે કૈદીઓને તેમના વારસદારોની 
જામીનગીરી ઉપર કૈદખાનામાંથી બહાર કાઢતા 
હતા. તેઓ નમાઝે જુમઆ્ અદા કરી લેતા હતા 
ત્યાર પછી તેમને ફરી કૈદખાનામાં લાવવામાં 
આવતા. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૨૪૮) (હઝરત અલી અલિય્હસ્સલામ િવશે છે 
કે) દરેક જુમ્આના િદવસે કૈદીઓને આપની સામે 
લાવવામાં આવતા હતા. જેમની ઉપર હદ જારી 
કરવાની રહેતી. તેમની ઉપર હદ જારી ફરમાવતા. 
અને જેમની ઉપર હદ જારી કરવાની રહેતી ન તેમન ે
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છોડી દેતા હતા. (મુસ્તદરક) 
(689) લુઝીમ (અપરાધી)ની કદ 

(૩૨૪૯) ખનુ િસવાયના કોઈ આરોપમાં કૈદ કરી 
શકાતી નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(મુસ્તદરક)  
(૩૨૫૦) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) ખૂનના આરોપીને છ દીવસ 
સુધી કૈદમાં રાખતા હતા. એ િદવસો દરમ્યાન જેનું 
ખુન થયું હોય તેના વારસદારો કોઈ સાબીતી લાવી 
આપતા તો બેહતર, નહ તર તેને છોડી દતેા હતા. -
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(વસાએલુશ્શીઆ)  
(૩૨૫૧) બેહઝબન િબન હકીમ તેમના િપતાથી 
અને તેઓ તેમના દાદાથી િરવાયત કરે છે ક ે
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ એક માણસને આરોપસર કૈદમાં નાખ્યો 
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હતો. (સોનને અબી દાઉદ)  
                                    

િવભાગ - 3 

હ ત (અમલ સાફ હોવો) 

(690) હ ત (અમલ સાફ હોવો) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જે કમ  પણ તેમણ ેકયાર્ હશે તેની તરફ 

અમે ધ્યાન આપીશું, પછી અમ ે તે (કમ )ન ે
િવખરાયેલા રજકણો જેવા કરી નાખીશું. - સૂરએ 
ફુરકાન આ. નં. ૨૩ 

જો કે તારી તરફ અને જેઓ તારી પૂવ હતા 
તેમની તરફ આ વહી જરૂર આવી ચુકી છે કે અગર 
તું િશકર્ કરશે તો તારા કમ  ખચીતજ એળે જશે, 
અને તું જરૂર હાિન ભોગવનારાઓ માંહેનો થઈ 
જઈશ. - સૂરએ ઝુ  આ. નં. ૬૫  
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હદીસ :-  
(૩૨૫૨) અલ્લાહ તઆલાના આ ફરમાન...... 
જ્યારે અમે તેમની તરફ આવશું ત્યારે અમ ે તેમન ે
(જાણે કે) ઉડતી ધુળ બનાવીને ઉડાડી દશંુે. (બરબાદ 
કરી નાખશું.).....િવશે ફરમાવ્યું : ખુદાની કસમ જો 
કે તેઓના કાય  ડાઘ વગરના અને સફેદ કપડાંથી 
પણ વધારે ચમકદાર હોય છે. તેમ છતાં જ્યારે 
તેમની પાસે હરામ આવી જાય છે તો તેને પણ 
છોડતા નથી. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
(૩૨૫૩) હુ ંમારી ઉમ્મતમાં એવી કૌમન ેપણ સારી 
રીતે જાણંુ છંુ કે જેમના અઅમાલ કયામતના િદવસે 
તહામહના પહાડ જેટલા હશે. તેમજ િબલકુલ સાફ 
અને ચોખ્ખા હશે, પરંતુ ખદુા તેઓને ઉડતી ધુળની 
જેમ બનાવીને બરબાદ કરી નાખશે. તમારે એ વાત 
સારી રીતે જાણી લેવી જોઈએ કે એ લોકો તમારા જ 
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ભાઈબંધ હશે અને રાતના તમારી જેવા અઅમાલ 
કરતા હશે. પરંતુ તેઓ એવા લોકો હશે કે જ્યાર ે
એકાંતમાં તઓેને હરામ (ચીજો) મળશે તો તેન ે
છોડશે નહી. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 

                                        
િવભાગ - 4 

હ બ 

(691) હ બ (પરદો) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે નબી ! તુ ં તારી પત્નીઓ તથા પુ ીઓ, 

અને ઈમાનદારોની સ્ ીઓને કહી દે કે તેઓ 
પોતાની ચાદરોનો થોડો ભાગ (બહાર નીકળતી 
વખતે) પોતાના (ચેહરા) પર નાખી રાખે, આમ 
કરવાથી (આ વાત) વધુ સંભિવત છે કે તેણીઓ 
(શરીફ ઓરતો તરીકે) ઓળખાઈ આવે અન ે
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સતામણીમાંથી બચી જાય. - સૂરએ અહઝાબ આ. 
નં. ૫૯ 
હદીસ :- 
(૩૧૫૪) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ પોતાના ફરઝંદ હઝરત હસને 
મુજતબાને ફરમાવ્યું : સ્ ીઓને પરદામાં ઢાંકીને 
તેમને તાકવા અન ે ઝાંખવાથી રોકો, કેમકે પરદાની 
સખતી તમારા હકમાં બેહતર છે અને સંદેહ અન ે
શંકાની િ એ તેમના હકમાં પણ બેહતર છે. તેમનુ ં
(સ્ ીઓનું) ઘરમાંથી બહાર નીકળવું એનાથી વધારે 
ખતરનાક નથી જેટલું ક ે કોઈ બીન ભરોસાપા  
માણસનું ઘરમાં આવવું. જો શકય હોય તો એમ કરો 
કે કોઈ ગૈર પરુૂષને તેણી ઓળખતી ન હોય. (ન ધ : 
બીજા એક લખાણમાં આ માણે છે.....પરદાની 
સખતી, તેમની ઈઝઝત અને આબરૂ જાળવનારી છે. 
તેમનું ઘરની બહાર નીકળવું એટલુ ંવધારે ખતરનાક 
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નથી હોતું જેટલું કોઈ બીન િવ વાસપા  માણસને 
ઘરમાં આવવા દેવો, અને શકય હોય તો એવું કરો કે 
તેણી તમારા િસવાય બીજા કોઈને ઓળખતી જ ન 
હોય.)        
(૩૨૫૫) હું હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) સાથે બકીઅમાં બેઠો 
હતો ત્યારે વરસાદ વરસી ર ો હતો. અન ે કાળા 
વાદળાં છવાયેલા હતા. અચાનક એક સ્ ી ગધેડા 
ઉપર સવાર થઈને ત્યાંથી પસાર થઈ. યોગાનુયોગ 
એવું બન્યું કે ગધેડાનો પગ લપસી પડયો અને ત ે
સ્ ી પડી ગઈ. હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ત ે જોયું અન ે
પોતાનું મોઢું તે બાજુથી ફેરવી લીધું. 

સહાબીઓએ પૂછયું : યા રસૂલુલ્લાહ ! ત ે
સ્ ીએ તો સલવાર પહેરી હતી. આ સાંભળીને 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
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આલેહી વસલ્લમ)એ ણ વખત આ માણે  
ફરમાવ્યું : ખદુાવંદા ! સલવાર પહેરનારીઓ ઉપર 
રહેમ ફરમાવ. પછી ફરમાવ્યું : લોકો ! સલવારનો 
લીબાસ ઈખ્તેયાર કરો કેમકે ગુપ્ત ભાગોને ઢાંકવા 
માટે આ સૌથી ે  લીબાસ છે. જ્યારે તમારી 
સ્ ીઓ બહાર નીકળે ત્યારે તેમને સલવાર 
પહેરવાની પાબંદ કરો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 

                                              
(692) કપડા ં પહયા હોય તેવી ન ન 

ીઓ 

(૩૨૫૪) જહન્નમ વાસીઓના બે કાર એવા છે 
જેને મ પહલેા કયારેય જોયા નથી. એક તો એવા 
લોકો જેમના હાથોમાં ગાયની પૂંછડી જેવા કોરડા 
હોય છે. જેનાથી તેઓ લોકોને મારે છે. 
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બીજા કારની એ સ્ ીઓ છે કપડા ં પહેરવા 
છતાં નગ્ન હોય છે. બીજાઓને (પોતાની તરફ) 
આકષ છે અને પોતે (બીજાની તરફ) આકષાર્તી હોય 
છે. તેમના માથાં ઉંટની ઝુકેલી કોહાનો (પીઠ) 
(માથાનાવાળને અંબોડો વાળીને રાખવાની એક 

કારની ફેશન) જેવો હોય છે. એવા કારની 
સ્ ીઓ ન તો બેિહશ્તમાં જશે અને ન તો 
બેિહશ્તની સુગંધ પણ માણી શકશે ક ે જે સુગંધ 
બહુજ દૂરના અંતર સુધી અનુભવી શકાય છે. - 
હઝરત રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (સહીહ મુસ્લીમ) 
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િવભાગ - 5 

હજ 

(693) હજ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને ત ેલોકો ક ે જેમને ત્યાં સુધી પહ ચવાનું 

સામથર્ય (શિકત) હોય તેમના ઉપર અલ્લાહના માટ ે
એ ઘરનું હજ કરવું વાિજબ કરવામાં આવ્યું છે. - 
સૂરએ આલે ઈમરાન આ. નં. ૯૭ 

અને લોકોને (ઢંઢેરો પીટાવી) હજ માટ ે
આમં ણ આપ, (કે જેથી) તેઓ તારી પાસે ચાલીને 
તેમજ સઘળા દૂર દૂરના માગ થી દુબળા દુબળા 
ઊંટો પર સવાર થઈને પણ આવે. - સૂરએ અલ 
હજ આ. ન.ં ૨૭ 
હદીસ :- 
(૩૨૫૭) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ 
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પોતાની વફાતના સમયે વિસયતમાં ફરમાવ્યું : 
તમારા પરવરિદગારના ઘર િવશે અલ્લાહથી ડરતા 
રહો. તમારી િજદગી દરમ્યાન તે ખાલી ન રહેવંુ 
જોઈએ. જો તેને ખાલી છોડી દેવામાં આવશે તો 
પછી (અઝાબથી) મુ ત મળશે નહી. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૨૫૮) હજ એ દરેક કમજોરની જેહાદ છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૨૫૯) હજના સબંધમાં એક િદરહમ ખચર્ 
કરવાનો સવાબ હજાર િદરહમ ખચર્ કરવા જેટલો 
છે. 
(૩૨૬૦) હજ અન ેઉમરા કરનારા માણસ ખુદાની 
નઝદીક તેના ( િતનીધી) હોય છે. ખુદાની એ ફરજ 
બની જાય છે કે તે પોતાના વફદ ( િતનીધી)ને 
ઈઝઝત આપે અન ે તેમને મગફેરતથી નવાજે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૨૬૧) જો કોઈ માણસ હજ માટે જવાનો 
ઈરાદો કરે અને તેના માટે સંપૂણર્ તૈયાર થઈ જાય 
પરંતુ તે પછી તેનાથી વંિચત થઈ જાય (હજ ન કરી 
શકે) તો તે કોઈ ગુનાહને કારણે વંિચત રહી જશે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૨૬૨) હઝરત ઈ ાહીમ (અલિય્હસ્સલામ)એ 
હજ માટે લોકોમાં ઐલાન કયુ અન ેફરમાવ્યું : અય 
લોકો ! હુ ં ઈ ાહીમ ખલીલુલ્લાહ છંુ. અલ્લાહ 
તઆલાએ તમને હુકમ આપ્યો છે ક ેતમ ેતેના ઘરની 
હજ કરો. તેથી તમે હજ બજાવી લાવો. તેઓને એ 
લોકોએ જવાબ આપ્યો ક ે જે લોકો કયામત સુધી 
હજ બજાવનારા છે. અને સૌથી પહેલા 
યમનવાસીઓએ તેઓને જવાબ આપ્યો હતો. 
(વસાએલુશ્શીઆ)  
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(694) હજની ફ લોસોફ  

(૩૨૬૩) ઈબ્ને અબીલ ઔજા (એ સમયના કટ્ટર 
નાસ્તીક) પોતાના સાથીદારો સાથે હઝરત ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) પાસે આવીને બેસી 
ગયો અને અઝર્ કરી : યા અબા અબ્દીલ્લાહ ! 
મજિલસો અમાનત હોય છે. અન ેમજિલસોમાં જે 
કોઈને ન હોય છે તે રજુ કરે છે. શું મન ે વાત 
કરવાની ઈજાઝત છે. 

હઝરતે તેમને સવાલ કરવાની ઈજાઝત 
આપીને ફરમાવ્યું : જે ઈચ્છા હોય તે પૂછો. 

ઈબ્ને અબીલ ઔજાએ ક ું : તમે લોકો આ 
કાંકરીઓને કયાં સુધી કચરતાં......રહેશો. કયાં સુધી 
આ પથ્થરોને તમારી પનાહગાહ સમજતા રહેશો 
અને એ ઘર કે જેને ઈંટ અને ગારાથી બનાવવામાં 
આવ્યું છે તનેી ઈબાદત કયાં સુધી કરતા રહેશો ? 
આ ઘરની ચારેબાજુ ભાગી જનારા ઉંટની જેમ કયા ં
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સુધી દોડતા ફરશો ? 
જે કોઈ માણસ આ િવશે જરા પણ િવચાર 

કરે છે અથવા તો અંદાજ કરે છે તેને જણાઈ આવે 
છે કે આ એક એવું કાયર્ છે જેની બુિનયાદ કોઈ 
સાહેબે િહકમત અને િવચારશીલે રાખી નથી. 

આપ મને એ જણાવો કે આ બધું શંુ છે ? 
કેમકે આપ જ આ કાયર્ના અમીર અન ેસરદાર છો. 
અને આપના િપતા આની બુનીયાદ અને આના 
નાઝીમ (વ્યવસ્થાપક) છે ! 

આ સાંભળીને ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)એ 
ફરમાવ્યું : જેને ખુદા ગુમરાહ કરી નાખે અને જેના 
િદલને આંધળુ ં કરી નાખ ેત ેન તો હકન ેસાચું અન ે
ખુશગવાર સમજે છે, બલ્કે શૈતાન તેનો સરપરસ્ત 
બની જાય છે અને તેન ેહલાકતના ખાડામાં ઉતારી દે 
છે. અને પછી તે બહાર આવી શકતો નથી. 

હકીકતમાં આ એ ઘર છે જેના થકી અલ્લાહ 
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તઆલાએ પોતાની મખ્લૂકની ઈબાદતની ઈચ્છા 
કરી છે. જેના થકી તે મખ્લૂકની આઝમાઈશ કરે કે 
કોઈ અહ  આવીને તેના હુકમની ઈતાઅત કરે છે. 
આ કારણે જ ખુદાવંદે આલમે આ ઘરની તાઅઝીમ 
અને િઝયારતની તાકીદ ફરમાવી છે. તેન ેનબીઓનું 
સ્થાન અને નમાઝીઓનો િકબ્લો ગણાવેલ છે. આ 
(ઘર) તેની ખશનુદીનો એક ભાગ છે અન ે
મગફેરતનો એક રસ્તો છે. કમાલની બુિનયાદો ઉપર 
આધાિરત અને અઝમતો જલાલના સમુહનું એકઠા 
થવાનું સ્થળ.... 
(૩૨૬૪) હજની િફલોસોફી એ છે કે ખુદાવંદે 
આલમની બારગાહમાં સમુહના સ્વરૂપમા ં
પહ ચવામાં આવે છે અન ેતેમની િઝયારત કરવામા ં
આવે છે. ત્યાં પહ ચનારા ગુનાહોથી બહાર નીકળી 
જાય છે, પોતાના થઈ ગયેલા ગુનાહોની તૌબા કરે છે 
અને ભિવષ્ય માટે નવા આમાલ બજાવી લાવે છે 
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ત્યાં માલ ખચર્ કરવામાં આવે છે, શરીરોને 
થકાવવામાં આવે છે અને ખ્વાિહશાતો તેમજ 
લઝઝતોથી દૂર રહેવામાં આવે છે. અહ  પૂવર્થી 
પિ ચમ સુધી રહેનારાઓ માટે સુકી અને ભીની 
જમીનમાં રહેનારાઓ અને હાજીઓ તેમજ 
ગૈરહાજીઓ માટે ઘણા ફાયદાઓ તેમજ લાભ છે. 
કોઈ વેપારી હોય છે, કોઈ માલ લઈને આવે છે, કોઈ 
વેચી ર ો હોય છે, કોઈ ખરીદી ર ો હોય છે, કોઈ 
લેખક હોય છે, કોઈ ફકીર અને િમસ્કીન હોય છે. જે 
સમૂહ ત્યાં ભેગો થાય છે તેના લીધે, તેની આજુ 
બાજુ રહેનારાઓની જરૂિરયાતો પૂરી થાય છે. આ 
રીતે તે લોકો પોતાનો ફાયદો ત્યાં જોઈ લે છે. 
(૩૨૬૫) સઈની જગ્યા (સફા અને મરવાની 
વચ્ચેનો િવસ્તાર)થી વધીને જમીનનો કોઈ ટુકડો 
ખુદાને મહેબૂબ નથી કેમકે અહ  દરેક ઝાિલમ 
ઈન્સાન ઝલીલ થાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 561  HAJINAJI.com 

(૩૨૬૬) તમે જોતા નથી કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુએ 
હઝરતે આદમથી લઈને આ જમાનાના અંત 
સુધીના આગળના અન ે પાછળનાઓને એવા 
પથ્થરોથી અજમાવી લીધા છે ક ેજે ન તો નુકશાન 
પહ ચાડી શકે છે અને ન તો ફાયદો.  ન સાંભળી 
શકે છે ન જોઈ શકે છે. તમેણે એ પત્થરો વડ ે
પોતાનું મોહતરમ ઘર બનાવ્યું છે. પછી એ ક ે તને ે
આ જમીનના રકબ િવસ્તાર - ક્ષે માંથી એક 
મજબૂત પથ્થર અન ેદુિનયાની બલંદી ઉપર આવેલી 
ઓછી માટીવાળી વસ્તીઓમાંથી એક વસ્તીને એક 
સાંકડા િવસ્તારવાળી ખીણમાં નક્કી કયુ છે. ચાર ે
બાજુથી ઘેરાએલા પહાડ, નરમ રેતીલા મેદાન, 
ઓછંુ પાણી ધરાવતા ઝરણાઓ અને જુદા-જુદા 

કારના ગામડાઓની વચ્ચે જયાં ઉંટ, ઘોડા અન ે
ગાય-બકરીનો ઉછેર થઈ શકતો નથી. તેમ છતાં તેણ ે
હઝરત આદમ અને તેની ઔલાદને એ બાજુ મુખ 
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ફેરવવાનો હુકમ કય . આથી તે તેઓના વાસથી 
ફાયદા મેળવાનું કેન્  અને રોકાણનું સ્થાન બની ગયું. 
દૂર દૂર સુધી િવસ્તરેલા િનજર્ળ રણ, દૂર દૂર સુધી 
આવેલી ખીણોના રસ્તાઓ અને (જમીનથી 
કપાએલા) દિરયાઈ ટાપુઓ અને િવસ્તારોથી લોકો 
તેના તરફ લક્ષ આપ ે છે એટલ ે સુધી કે સપંૂણર્ 
ફરમાબરદારી સાથે પોતાના ખભાઓ હલાવતા તેની 
આજુબાજુમાં ‘લબ્બૈક-અલ્લાહુમ્મા-લબ્બૈક’નો 
અવાજ બલંદ કર ેછે અન ેપોતાના પગ વડે દોડ ેછે 
એ વખતે તેમની હાલત એવી હોય છે કે તેમના 
વાળ િવખરાયેલા હોય છે અને તેમના શરીર ઉપર 
ધુળ લાગેલી હોય છે. તેઓએ તેમનો પોશાક 
પોતાની પીઠ ઉપર નાખેલો હોય છે તેમજ પોતાના 
વાળ વધારીને પોતાને કદરૂપા બનાવેલા હોય છે. 
આ મોટી આજમાઈશ, ખુલ્લે ખુલ્લી પરીક્ષા અન ે
પૂરે પૂરી કસોટી છે. અલ્લાહે તેને પોતાની રહેમતનુ ં
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માધ્યમ અન ે જન્નત સુધી પહ ચવાનો વસીલો 
ગણાવ્યો છે. 

જો અલ્લાહ એમ ચાહતે ક ે ત ે પોતાનું 
મોહતરમ ઘર અને ઉચ્ચ કક્ષાની ઈબાદતગાહ એવી 
જગ્યાએ બનાવે જેની આજુબાજુમાં બાગ-
બગીચાની લાઈનો અને વહેતી નહેરો, નરમ અન ે
એકસરખી જમીન હોય કે (જેમાં) ઝાડના ઝંુડ અન ે
(તેમાં) ઝુકી પડેલા ફળોના ઝુમખા હોય. જયાં 
ઈમારતોની જાળ ફેલાયેલી હોય અન ેખુબજ વસ્તી 
વસેલી હોય. જયાં આછા લાલ રંગના ઘઉંના છોડ, 
લીલા છમ બગીચા, પાણીથી ભરપુર મેદાન, 
હિરયાળા ખેતરો અને વસ્તીવાળો દેશ હોય તો 
અલબ  ત ેતનેો સવાબ અને બદલો તેના માણમા ં
ઓછો કરી નાખત. જે રીતે તેની આજમાઈશમાં 
ઘટાડો થયો હોય છે. અગર એ બુિનયાદ જેની ઉપર 
તે ઘરનુ ં િનમાર્ણ થયું છે અને એ પત્થર કે જેની 
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ઉપર તે ઈમારત બનાવવામાં આવી છે, લાલ 
ઝમરૂદર્, લીલા યાકુતના હોત અન ે(તેમાં) ઝળહળાટ 
હોય તો આ બાબત િદલોમાં શંકા અને સંદેહના 
ટકરાવને ઓછો કરી નાખત. િદલોમાંથી શૈતાનની 
દોડધુપ (ની અસર) નાબૂદ કરી નાખત અન ે
લોકોમાંથી શંકાઓના િવચારો દૂર કરી નાખત. પરંત ુ
અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના બંદાઓને જુદા જુદા 

કારની સખ્તીઓથી અજમાવે છે અને તેમની 
પાસેથી ઈબાદતોનો ઈચ્છુક છે, જે જુદા જુદા 

કારથી તકલીફો ઉઠાવીને બજાવવામાં આવે છે. 
તેને જુદા જુદા કારના અણગમાઓથી ચકાસવામાં 
આવે છે. જેથી તેના િદલોમાંથી ઘમંડ અન ે
અિભમાન નાશ પામે અન ેતેના નફસોમાં ન તાને 
સ્થાન મળ.ે પછી એ ક ેતે કસોટી અન ેઆજમાઈશ 
(ના માગર્) થી પોતાના ફઝલ અને ઉપકારના ખુલ્લા 
દરવાજાઓ સુધી (તેઓને) પહ ચાડ ે અન ે તેન ે
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પોતાની માફી અન ેબક્ષીશનું સરળ માધ્યમ ગણાવે. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (નહજુલ 
બલાગાહ) 
(૩૨૬૭) હીશામ િબન હકમ કહે છે ક ેમ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને સવાલ 
કય  : અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના બંદાઓને 
બયતુલ્લાહની હજ અને તવાફનો હુકમ આપ્યો તેનું 
કારણ અને બુિનયાદ શું છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : અલ્લાહ તબારક વ 
તઆલાએ મખ્લૂકને પૈદા કરી અન ે તેમને એવી 
બાબતોનો હુકમ આપ્યો, દીની મામલાત િવશે કે 
જેનાથી તેની ઈતાઅત થાય છે અને દુિનયાવી 
મામલાતમાં તેની મસલેહત હોય છે. આ (ઘર)મા ં
પૂવર્ અન ેપિ ચમનો સમહૂ એ માટ ેનક્કી કરવામાં 
આવ્યો છે કે તે લોકો આપસમાં એક બીજાનો 
પિરચય મળેવે, અન ે લોકો પોતાના વેપારનો માલ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 566  HAJINAJI.com 

એક શહેરથી બીજા શહેર સુધી લઈ જાય. આ રીતે 
ભાડા અન ે સવારી કરનારાઓને ફાયદો મળે. 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ના િચન્હો અને તેમના િવશેની ખબરોની 
માઅરેફત મળે, તેઓ હંમશેા યાદ રહે, અને તેઓન ે 
ભુલવામાં ન આવે. 

જો બધી કોમ પોતપોતાના શહેરોમાંજ રહે 
અને તે શહેરના માલ ઉપર સંતોષ કરે તો લોકો 
તબાહ થઈ જાય. તમેજ લેણ દેણ અને નફાનો 
કારોબાર ઠપ થઈ જાય. એક બીજા િવશેની ખબરો 
છુપી રહે અને લોકોને કોઈ બાબતની જાણકારી ન 
મળે. આ છે હજનું કારણ. 
(૩૨૬૮) અલ્લાહે તમારી ઉપર પોતાના ઘરની 
હજ વાિજબ કરી છે તેને લોકોનો િકબ્લો બનાવ્યો 
છે જયાં લોકો એવી રીતે ખચાઈને આવે છે જેવી 
રીતે તરસ્યું ાણી પાણી તરફ આવે છે. અને એવી 
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રીતે તલ્લીનતાથી આગળ વધે છે જેવી રીતે કબુતર 
પોતાના માળા તરફ. અલ્લાહ તઆલાએ તનેે 
પોતાની અઝમતની સામે બંદાઓની ન તા અન ે
આજેઝી તેમજ પોતાની ઈઝઝતના િસ્વકારની 
િનશાની બનાવી છે......- હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને 
અબીલ હદીદ) 
(૩૨૬૯) તમારી ઉપર અલ્લાહના ઘરની હજ ફઝર્ 
છે. તેથી તેને િનયિમત રીતે બજાવતા રહો કેમક ે
તમારા માટે એ ફઝર્ ઉપર િનયિમત રીતે અમલ 
કરવાથી એક તો તમારાથી દુિનયાવી મુસીબતો દૂર 
થશે અને બીજંુ કયામતના િદવસની ભયંકરતાથી 
બચી જશો. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૨૭૦) હજ િદલોના સાંતવનનું કારણ છે. - 
ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૨૭૧) હજ અને ઉમરાને અદા કરતા રહો. 
તેનાથી તમારૂ શરીર સલામત અન ે તંદૂરસ્ત રહેશે. 
તમારી રોઝી િવશાળ થશે. તમારૂ ઈમાન સાલેહ થશે 
અને તમારા કટુુંબીજનોના ખચર્ને પુરા કરતા રહેશો. 
- ઈમામ ઝૈનલુ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૨૭૨) જો કોઈ માણસ એમ કહ ે ક ે હજની 
અદાયગીનો હુકમ શા માટે આપવામાં આવ્યો છે તો 
જવાબ આપવામાં આવશે કે અલ્લાહની ખીદમતમાં 
સમુહના સ્વરૂપમાં હાજર થવા માટે અને તેના 
પાસેથી વધારે મેળવવા માટે..... આની સાથે ચ તન 
મનન અને અઈમ્મા અલયહેમુસ્સલામની હદીસોને 
(દુિનયાના) દરેક િવસ્તાર અને ખૂણામાં 
પહ ચાડવાનો મૌકો પણ મળે છે. જે િવશે ખુદાવંદે 
આલમ ફરમાવે છે..... તેઓમાંથી દરેક સમૂહની 
એક જમાઅત (પોતાના ઘરોમાંથી) શા માટ ે
નીકળતી નથી જેથી કરીને ઈલ્મેદીન હાંિસલ કરે. 
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અને ફરમાવ્યું..... જેથી કરીને તઓે પોતાના 
(દુિનયા અને આખેરતના) ફાયદાઓ મેળવે. - 
ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(695) હજ ફક ર ને ૂર કર છે. 

(૩૨૭૩) જે માણસ (િજદગીમાં ફકત) બે હજ 
કરશે તો મરતા સુધી ખૈર ઉપરજ રહેશે. 
(૩૨૭૪) જે માણસ (િજદગીમાં ફકત) ણ હજ 
કરશે તે કયારેય ફકીરી અન ે ફાકામાં નહી ફસાય. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૨૭૫) હજ ફકીરીને દૂર કરે છે. - હઝરત રસૂલ ે
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૩૨૭૬) તવંગરી જલ્દી લાવવા માટ ેઅન ે ફકીરી 
અને તંગદસ્તીને મોટાભાગે દૂર કરવા બાબતમાં હું 
હંમેશા માટે હજ્જે બયતુલ્લાહ અદા કરવાથી વધારે 
બીજી કોઈ વસ્તુ જોતો નથી. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૨૭૭) હજ કરો તવંગર બની જશો. - હઝરત 
રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૨૭૮) ઈસહાક િબન અમ્માર કહે છે કે મ 
હઝરત જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમાં અઝર્ કરી : મ મારી જાતે એ વાત નક્કી 
કરી લીધી છે ક ે હુ ંદર વષ હજ માટ ેજરૂર જઈશ. 
અથવા તો પછી મારા માલ થકી કોઈ સગાને 
મોકલીશ. 

ઈમામે ફરમાવ્યું : તે આ બાબતમાં ઢ િનણર્ય 
કરી લીધો છે. તેણે ક ું જી હા. ઈમામે ફરમાવ્યું જો 
તમે એમ કરશો તો એ વાતની ખાતરી રાખજો કે 
તમારા માલમાં વધારો થશે અથવા એમ ફરમાવ્યુ ં
તમારા માલમાં વધારો થવાની ખુશખબરી થાય. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
 (696) હજ નુાહોનો કફફારો હોય છે. 
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(૩૨૭૯) હજનો હક એ છે કે તમ ેએ સમજો ક ે
તમારા રબની તરફ સમુહના સ્વરૂપમાં તમારૂ જવું 
એ ગુનાહોથી દૂર ભાગવા સમાન છે. એના થકી 
તમારી તૌબા કબૂલ થાય છે અને ખુદાએ તમારી 
ઉપર જે ફરજ નકકી કરી છે તેની અદાયગી થાય છે. 
- ઈમામ ઝૈનલુ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૨૮૦) બયતુલ્લાહની હજ અને ઉ હ ફકીરીને 
દૂર કરે છે, ગુનાહોનો કફફારો હોય છે અન ે
જન્નતમાં જવાનું કારણ બને છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)    
(697) હજની સં ણૂતા 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને અલ્લાહના માટે હજ તથા ઉમરા પુરા 

કરો. - સૂરએ બકરહ આ. ન.ં ૧૯૬ 
હદીસ :- 
(૩૨૮૧) હજની સંપૂણર્તા ઈમામની મુલાકાત છે. 
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- ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૨૮૨) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ (સૂરએ 
હજ આ. નં. ૨૯) .......પછી લોકો માટે જરૂરી છે 
પોતાની ગંદકીને દૂર કરે......િવશે ફરમાવ્યું ક ે
ઈમામની મલુાકાત કરે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે નુરૂસ્સક્લૈન) 
(૩૨૮૩) જ્યારે તમે હજ્જે બયતુલ્લાહ તરફ 
જવા નીકળો ત્યારે તમારી હજને રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (ની 
િઝયારત) દ્વારા સંપૂણર્ કરો કેમક ેતેને છોડી દેવંુ એ 
જફા છે અન ેએ બાબતનો તમન ે હુકમ આપવામાં 
આવ્યો છે. તમારી હજને (અઈમ્માએ માઅસુમીન 
અલય્હેમુસ્સલામની) તેમની ક ો (ની િઝયારત) 
થકી સંપૂણર્ કરો. જેઓની િઝયારત અન ે જેઓનો 
હક ખુદાએ તમારા માટે વાિજબ ગણ્યો છે. તમ ે
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તેમની પાસે જઈને (ખુદા પાસે) રોઝી માંગો. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૨૮૪) જ્યારે તમારામાંથી કોઈ હજ કરવા માટ ે
જાય ત્યારે તમેની હજ અમારી િઝયારત સાથે પૂરી 
કરવી જોઈએ. કમેકે એ રીતે હજ સંપૂણર્ થાય છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે 
નુરૂસ્સક્લૈન) 
(૩૨૮૫) ખદુાએ લોકોને હુકમ આપ્યો છે કે તેઓ 
હજ માટે (ખાનએ કાબાના)એ પત્થરોની પાસે 
આવી જાય અને તેની આજુ બાજુ તવાફ કરે. પછી 
તેઓ અમારી પાસ ેઆવી જાય અન ેઅમને તમેની 
િવલાયત બાબતની જાણ કર ે અન ે અમન ે તેઓ 
તરફના રક્ષણની ખાતરી આપે. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(698) હજની ફરજને છોડ  દવી 

કરુઆન ેમજીદ :- 
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અને ત ેલોકો ક ે જેમને ત્યાં સુધી પહ ચવાનું 
સામથ્યર્ હોય તેમના ઉપર અલ્લાહના માટે એ ઘરનુ ં
હજ કરવું વાિજબ કરવામાં આવ્યું છે, અને જેઓ 
(સામથ્યર્વાન - શિકત -(હોવા છતાં તે નેઅમત 
તરફ) અનુપકારી થાય અને (હજ કરવા ન જાય) તો 
િન:સંશય અલ્લાહ સઘળી દુિનયાવાળાઓથી 
બેપરવાહ છે. - સૂરએ આલે ઈમરાન આ. ન.ં ૯૭ 
હદીસ :- 
(૩૨૮૬) અય અલી ! આ ઉમ્મતના દસ કારના 
લોકો ખુદાવંદે અઝીમનો ઈન્કાર કરનારા છે. 
(તેમાંથી એક એ છે) હજની શિક્ત ધરાવતા હોય 
છતાં હજ ન કરે અને મરી જાય. 
(૩૨૮૭) જે માણસ હજ િવશે ટાલમટોળ કરતો 
રહે અન ે એજ હાલતમાં તેને મોત આવી જાય તો 
કયામતના િદવસે ખુદાવંદે આલમ તેને યહુદી અથવા 
નસરાની બનાવીને ઉઠાવશે. 
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(૩૨૮૮) જે માણસ દુિનયાવી હાજતોમાંથી કોઈ 
હાજતને ધ્યાનમાં રાખીને હજ છોડી દે તો જયાં 
સુધી તે હજ નહ  કરે મરતા દમ સુધી તેની હાજત 
પૂરી નહી થાય. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૨૮૯) જો કોઈ માણસ હજ્જતુલ ઈસ્લામ 
બજાવી લાવ્યા વગર મરી જાય અને કોઈ (શરઈ) 
જરૂરત પણ તેના માટે રૂકાવટ પણ ન હોય અથવા 
એવી બીમારીમાં પણ ન હોય જેના કારણે તે હજ ન 
કરી શકે, ન તો સ ાિધશો તરફથી કોઈ રૂકાવટ હોય 
તો તેની ઈચ્છા માણે તે યહુદી થઈને મરે અથવા 
ઈસાઈ થઈને મરે. - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૨૯૦) હઝરત અબુલ હસન (અલિય્હસ્સલામ) 
ખુદાવંદે આલમનો આ કૌલ......સરૂએ બની 
ઈસરાઈલ આ. ન.ં ૭૨......જે આ દુિનયામાં 
આંધળો હશે તે આખેરતમાં પણ આંધળો 
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હશે........િવશે ફરમાવે છે કે આનો અથર્ એવો 
માણસ છે કે જે હજ્જતુલ ઈસ્લામ બાબતમાં 
ટાળમટોળથી કામ લે છે અને કહે છે કે આ વષ હજ 
કરીશ, તે વષ હજ કરીશ. એટલે સુધી ક ેતેને મૌત 
આવી જાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર)   
(699) બય ુ લાહ જ ુ ંછોડ  દ ુ.ં 

કરુઆન ે મજીદ :-  
અલ્લાહે હુરમત (બુઝુગ )વાળા મકાન (યાને) 

કા’બાને લોકો (ની શાંિત અને સમાધાન જાળવી 
રાખવા) માટેનું સ્થાન બનાવ્યું છે. - સૂરએ માએદહ 
આ. ન.ં ૯૭ 
હદીસ :- 
(૩૨૯૧) અબ્દુલ રહેમાન કહ ે છે ક ે મ હઝરત 
ઈમામ સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં 
અઝર્ કરી ક ે: એ િકસ્સા કહેનાર લોકોમાંથી કેટલાક 
એવા પણ છે કે જેઓ કહે છે કે જ્યારે માણસ એક 
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હજ કરી લે તો (પછી તેને બીજી હજ કરવાની 
જરૂર નથી બલ્કે) સદકો આપતો રહ ે અન ે
સીલેરહેમીથી કામ લેતો રહે તો તેના માટે ઘણંુ 
બેહતર છે. 

ઈમામે ફરમાવ્યું : તે જુઠ્ઠું બોલે છે. જો લોકો 
એમ કરવા લાગે તો બયતલુ્લાહ ખાલી પડયુ ં રહે. 
હકીકતમાં અલ્લાહે તેને લોકોમાં શાંિત કાયમ કરવા 
માટેનું સ્થાન બનાવ્યું છે. 
(૩૨૯૨) જો લોકો હજ કરવાનું છોડી દે તો 
ઈમામ માટે વાિજબ થઈ જાય છે કે તે તેઓને હજ 
અદા કરવા માટે મજબૂર કરે. ભલે લોકો તેને પસંદ 
કરે અથવા ન કરે. કેમકે એ ઘર હજ કરવા માટે જ 
બનાવવામાં આવ્યું છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(700) 70 (િસ ેર) હજથી અફઝલ 

(૩૨૯૩) જો હું મસુલમાનોના સંતાનોનું 
ભરણપોષણ કરૂં, તેમની ભુખને દૂર કરૂં, તેમના 
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િનવર્સ્  લોકોને પોશાક પહેરાવું અને તેમની 
આબરૂને લોકોના લુટવાથી બચાવું તો એ મારા માટે 
એ વાતથી વધારે મેહબુબ છે કે હુ ં હજ કરૂ, પછી 
ફરી હજ કરૂ. આવી રીતે દસ વખત ફરમાવ્યું....... 
આ માણ,ે આ માણે અને આ માણે કરૂ. આ 
રીતે િસ ેર વખત ફરમાવ્યું. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(701) હા ઓ કટલા ઓછા છે ? 

(૩૨૯૪) અબ્દુરર્ રહેમાન િબન કસીર કહે છે કે મ 
હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની 
સાથે હજ કરી. જ્યારે અમે હજના વાસમાં હતા 
ત્યારે આપ (અલિય્હસ્સલામ) એક  પહાડ ઉપર 
ચઢી ગયા અને લોકો ઉપર નઝર નાખી ત્યારે 
ફરમાવ્યું : ચીસોનો અવાજ કેટલો બધો વધારે છે 
અને હાજીઓ કેટલા ઓછા છે. 
(૩૨૯૫) અબી બસીર કહે છે કે મ હઝરત ઈમામ 
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જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) સાથે હજ કરી. 
જ્યારે અમે તવાફ કરી ર ા હતા ત્યારે મ અઝર્ કરી 
: ફરઝંદે રસૂલ ! હુ ંઆપના પર કુરબાન થાઉં. ખુદા 
આ મખ્લૂક (લોકો)ને બખ્શી આપશે. 

આ સાંભળીને ઈમામ ે ફરમાવ્યું : અય અબી 
બસીર, જેમને તમ ે જોઈ ર ા છો તેમાંથી મોટા 
ભાગના વાંદરા અને સુવ્વર છે. 

અબુ બસીરે અઝર્ કરી : આપ મન ેદખેાડો. ત ે
પછી ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)ની જીભ ઉપર 
કેટલાક ક્લમાત જારી થયા પછી આપનો પિવ  
હાથ મારી આંખો ઉપર ફેરવ્યો. મ જોયું કે વાંદરાઓ 
અને સુવ્વરો છે. તે જોઈને હું ગભરાઈ ગયો. પછી 
ઈમામે તેમનો હાથ મારી આંખો ઉપર ફરી વાર 
ફેરવ્યો તો મ તેઓને તેમના અસલ સ્વરૂપમાં જોયા. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
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(702) હા ઓના આદાબ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
ખિચતજ હજના મહીનાઓ જાણીતા છે, 

માટે જે કોઈ તેમાં હજનો ઈરાદો કરે તો તે હજ (ની 
મુ ત)માં ન સંભોગ કરે, ન બદકારી કરે, ન 
માંહોમાંહે લડાઈ ઝઘડો કરે. - સૂરએ બકરહ આ. 
નં. ૧૯૭ 
હદીસ :- 
(૩૨૯૬) જે માણસ (ખુદાના) આ ઘરનો ઈરાદો 
કરે તો તેનામાં ણ લક્ષણો હોવા જોઈએ. નહ તર 
તેની હજનો કોઈ એતબાર નથી. 
૧. તકવા - જે તેન ે ગુનાહો અને ખુદાની 
નાફરમાનીથી રોકે છે. 
૨. સહનશીલતા અન ેધીરજ - જેનાથી તે પોતાના 
ગુસ્સા ઉપર કાબૂ મેળવી શકે. 
૩. સારી સોહબત - જેના કારણે તે પોતાના 
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સાથીઓ સાથે સારો વ્યવહાર કરતો હોય. - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૨૯૭) જ્યારે તમે એહરામ બાંધી લ્યો તો 
તમારા માટે જરૂરી થઈ જાય છે ક ે તમ ે તકવા 
ઈખ્તયાર કરો, ખુદાનો બહુજ વધારે િઝ  કરો, 
વાતો ઓછી કરો - િસવાય સારી વાતો, કેમકે સાચા 
અથર્માં હજ અને ઉમરહ એ હોય છે કે ઈન્સાન ખૈર 
િસવાય પોતાની જીભને બચાવી રાખે. આ િવશે 
ખુદાનો હુકમ છે...... - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે નુરૂસ્સક્લૈન) 
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(703) હજના બાતેની ( ત રક) આદાબ 

િવશે એક મેઅ હસીદ 

(૩૨૯૮) જ્યારે તમે હજ માટેનો ઈરાદો કરો ત્યારે 
તમારા ઢ ઈરાદા પહેલા તમારા િદલને દરેક એવી 
વસ્તુઓથી ખાલી કરી નાખો જે તેને તમારી તરફ 
ખચતી હોય તેને એ પરદાઓથી દૂર કરી દયો જે 
તેના આડ ેઆવે છે. તમારા તમામ કામોન ેખાલીકને 
સ પી દયો, તમારા તમામ કાય  (ઉઠવા - બેસવા)માં 
તેની ઝાત ઉપર ભરોસો કરો, તેની કઝા, તેનો હુકમ 
અને તેની ક ની સામે માથું ઝુકાવી દયો, દુિનયા, 
શણગાર અને મખ્લૂકથી અલિવદા કરી લ્યો, 
મખ્લૂકના જે હકો તમારી ઉપર બાકી હોય તેને અદા 
કરી દયો, તમારા માગર્ના ભાતા, તમારા વાસના 
સાધન, તમારા સાથીઓ, તમારી કુવ્વત અન ે
તાકાત, તમારા સામાન, તમારા માલ ઉપર હરિગઝ 
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ભરોસો ન કરો. અને એ વાતનો ખૌફ િદલમાં રાખો 
કે તે કોઈપણ સમય ે તમારા દુશ્મન અથવા તમારા 
માટે જાનનું જોખમ બની શકે છે. 

જે માણસ ખુદાની રઝાનો દાવો કરે છે પરંતુ 
ગૈરે ખુદા ઉપર ભરોસો કરે છે તો ખુદા ત ેવસ્તુઓન ે
તેના દુશ્મન અને તેના માટે વબાલ બનાવી દે છે. 
જેથી તેને એ વાત સમજાવી દે ક ે ખુદાના સહારા 
અને તેની તૌફીક વગર શિક્તઓ અને કોિશશો બેકાર 
છે. 

તમારા અંદર એટલી બધી તૈયારી પૈદા કરી 
લ્યો ક ે ફરી પાછા ફરવાનું નથી. સારા અખ્લાક 
(સદ્વ્યવહાર) ઈખ્તેયાર કરો, અલ્લાહ તઆલાની 
ફરજો અને નબીએ પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)ના સ્તંભોના સમયનું ખાસ ધ્યાન 
રાખો. બીજી વાિજબાતો િસવાય જેમકે સભ્યતા, 
સહનશીલતા, સ , શુ , શાંતવન, સખાવત અન ે
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તમારા માગર્ના ભાતમા બીજા લોકોને શરીર કરવા 
જેવા કાય ને સતત લક્ષમાં રાખો. 

પછી ખાલીસ તૌબાના પાણી વડે તમારા 
ગુનાહોને ધોઈ નાખો અને સાચો, પાક તેમજ 
ખુઝુઅ અને ખુશુઅનો પોશાક પહેરી લ્યો. 

એહરામ થકી એ દરેક વસ્તુઓને તમારા માટ ે
હરામ કરી દયો, જે તમન ેખુદાના િઝ માં અવરોધ 
રૂપ બનતી હોય અને તનેી ઈતાઅત કરવાથી દૂર 
રાખતી હોય. તલ્બીયહ એવા અથર્ને ધ્યાનમા ં
રાખીને કરો, જેમાં ખુદાએ અઝઝ વ જલ્લ માટ ે
સાફ અને ખાલીસ દોઆઓ હોય અન ેતેની રસીને 
મજબૂતીથી પકડેલી હોય. 

જે રીતે તમારા શરીરો મુસલમાનોની સાથે 
મળીને બયતુલ્લાહની આજુ બાજુ તવાફ કરે તેવીજ 
રીતે તમારા િદલો ફિરશ્તાઓ સાથે મળીને અષર્ની 
આજુ બાજુ તવાફ કરે. 
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ખ્વાિહશાતથી દૂર ભાગો અને તમારી શિક્ત 
અને તાકાત ઉપર ભરોસો છોડી દયો. (ખુદાની 
શિક્ત અને તાકાતનો સહારો લ્યો.)             

જ્યારે મીના તરફ જાવ ત્યારે તમારી ગફલત 
અને ભૂલોથી બહાર નીકળી જાવ. જે વસ્તુઓ 
તમારા માટે હલાલ નથી અને જે વસ્તઓુ માટે તમ ે
મુસ્તહક નથી તેની તમન્ના ન કરો. 

અરફાતમાં તમારી ભુલોનો િસ્વકાર કરો અન ે
ખુદાની બારગાહમાં વહદાનીયતના િસ્વકાર માટ ે
વાયદાઓનું પુનરાવતર્ન કરો. 

મુઝદલફહ (મશઅરલ હરામ)માં અલ્લાહ 
તઆલા પાસે તકરુર્બ હાંિસલ કરવાની કોિશશ કરો 
અને તેનો તકવા ઈખ્તેયાર કરો.  

જબલ (જબલે રહમત) ઉપર ચઢીને તમારી 
રૂહોને ‘મલએ અઅલા’ સુધી લઈ જાવ. 

કુરબાની કરતી વખતે તમારી ખ્વાિહશાત અન ે
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લાલચોના ગળા ઉપર છુરી ફેરવી દયો. 
૨મીએ - જમરાત (શૈતાનોને પત્થર મારવા) 

સમયે ખ્વાિહશાત, લાલચ, હલકા ખરાબ અને ન 
કરવા જેવા કાય ને પત્થર મારો. વાળ મુડંાવતી 
વખતે જાહેરી અને બાતેની ઐબોના માથા ઉપર 
અસ્ ો ફેરવો. હરમ (કાઅબા)માં દાખલ થતી વખતે 
તમારી જાતને ખુદાની અમાન, પનાહ, પરદાપોશી 
અને િહફાઝતમાં પહ ચાડી દયો. 

બયતુલ્લાહની િઝયારત કરતી વખતે એ ઘરના 
માિલકની તઅઝીમ અન ે તેના જલાલ અન ે
સલ્તનતની માઅરેફતને લક્ષમાં રાખો. 

હજરે અસ્વદને ચુમો, તેની જગ્યાએ રાજી 
થઈને તેની ઈઝઝત અન ે અઝમતની સામે માથુ ં
ઝુકાવીને તવાફે િવદાઅની સાથે અલ્લાહ િસવાય 
બધાથી િવદાય લઈ લ્યો. સફાના પહાડ ઉપર ઉભા 
રહીને તમારી રૂહ અને તમારા બાિતનને એ િદવસ 
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માટે ખુદાની મુલાકાત માટે સાફ કરી દયો - જે 
િદવસે તેની બારગાહમાં હાજર થવાનું છે. 

મરવહ (મરવા)ના પહાડ પાસે પહ ચીને 
અલ્લાહ માટ ેસાહેબે મુરવ્વત (િવવેકી) બનો. અન ે
તમારા ગુણોને બધી રીતે પાક અને સાફ કરી દો. 

જે વાયદો તમે તમારા પરવરિદગાર સાથે કય  
છે, તેને કયામત સુધી તનેા માટે જે કાંઈ તમારી 
ઉપર ફરજ કયુ છે તેના ઉપર અડગ અને કાયમ 
રહો.... - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(704) ન ‘લ બૈક’અને ન તો 

‘સઅદક’ 

(૩૨૯૯) માિલક િબન અનસ કહે છે ક ેએક વષર્ હુ ં
હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની 
સાથે હજ કરવા માટે ગયો. જ્યારે આપ 
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(અલિય્હસ્સલામ)ની સવારી એહરામની જગ્યાએ 
પહ ચી ત્યારે આપ જ્યારે પણ તલ્બીયહ કહેવાની 
તૈયારી કરતા ત્યારે આપનો અવાજ રૂંધાઈ જતો 
હતો અને મુખમાંથી કોઈ વાત નીકળી શકતી ન 
હતી એટલે સુધી કે આપ સવારી ઉપરથી નીચે પડી 
જવાની િસ્થતીમાં આવી ગયા હતા. 

મ અઝર્ કરી : ફરઝંદે રસૂલ ! આ સમયે 
આપણે તલ્બીયહ કહેવંુ જરૂરી છે. 

ઈમામે ફરમાવ્યું : અય ફરઝંદે અબી આમીર, 
હું “લબ્બેક” કહેવાની િહમ્મત કેવી રીતે કરી શકું 
જ્યારે મને એ વાતનો ખૌફ છે કે માલીક મને “લા 
લબ્બેક વલા સઅદૈક” કહી ન દે. (બેહારૂલ અન્વાર)  
(૩૩૦૦) જ્યારે ઈન્સાન હરામના માલમાંથી હજ 
કરે છે અન ેએહરામના સમયે તલ્બીયહ....(લબ્બેક 
અલ્લાહુમ્મા લબ્બેક) કહે છે તો તેને “વલા લબ્બેક 
વલા સઅદૈક”માં જવાબ મળ ે છે. - ઈમામ જાફર 
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સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૩૦૧) જ્યારે માણસ હરામ માલ માંથી હજ કરે 
છે અને “લબ્બેક અલ્લાહુમ્મા લબ્બેક” કહે છે તો 
ખુદાવંદે તઆલા ફરમાવે છે કે ન તો “લબ્બેક” ન તો 
“સઅદૈક” અને તારી હજ પણ મરદુદ (રદ થવાને 
પા ) છે. - રસૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (તફસીરે દુર મનસુર) 
(૩૩૦૨) લોકોને એહરામનો હુકમ એ માટ ે
આપવામાં આવ્યો છે ક ે હરમ અને તેની શાંિતની 
જગ્યાએ પહ ચવા પહેલા પોતાનામાં ખુઝુઅ અન ે
ખુશુઅ (ન તા અને િવનય) પૈદા કરી લે અન ે
દુિનયાવી કામો, તેની લઝઝતો અન ે તેના 
શણગારમાં ખોવાયેલો ન રહે. જેથી જે બાબતનો 
ઈરાદો કય  છે તેનામાં વ્યસ્ત અન ે સિ ય રહે. - 
ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
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(705) હજ - દુા માટ અને બદંાઓ માટ 

(૩૩૦૩) હજ બે કારની હોય છે. એક ખુદા માટ ે
અને એક લોકો માટે. જે હજ ખુદા માટે હોય છે 
તેનો સવાબ અલ્લાહની નઝદીક બેિહશ્ત છે. અન ે
જે હજ લોકો માટે હોય છે તેનો સવાબ પણ 
કયામતના િદવસે લોકોની પાસેથી જ મળશે. 
(૩૩૦૪) હઝરત ઈમામ મહદી 
(અલિય્હસ્સલામ)ના ઝહુરની િનશાનીઓમાંથી છે 
કે..... ““અને હું હજ અને જેહાદની તલબ 
ગૈરૂલ્લાહ માટે જોઈ ર ો છંુ પરંતુ તમે લોકો સાવધ 
થઈ જાવ અન ેખુદા પાસે નજાત માંગો”” 
(૩૩૦૫) જે માણસ ખુદાની ખુશી માટે હજ કર ે
છે અને તેનો હેતુ ન તો રીયાકારી હોય છે અન ેન તો 
શોહરત હોય છે, તો ખુદા તેને બક્ષી આપે છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
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(706)  માણસ હજના ( વાસના) 

માગમા ંમર  ય 

(૩૩૦૬) જે માણસ મક્કા તરફ જતાં અથવા 
ત્યાંથી પાછા ફરતાં મરી જાય તો ત ે બહુજ મોટી 
ગભરામણ (કયામત)ના િદવસે શાંિતમાં હશે.  
(૩૩૦૭) જે માણસ અહેરામની હાલતમાં મરી 
જાય તો ખુદા તેન ે તલ્બીયહ (લબ્બૈક અલ્લાહુમ્મ 
લબ્બૈક.....) બોલતા બોલતા પુન:જીિવત કરશે. 
(૩૩૦૮) જે માણસ બંને હરમોમાંથી કોઈ કોઈ 
એકમાં મરી જાય તો ખુદાવંદે આલમ તેના નામએ 
આમાલને ખોલશે નહ . (તે સીધો જન્નતમાં જશે) 
-ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર)  
(707) હરમ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
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અને જે કોઈ તેમાં વેશ કરશે તે િનભર્ય થઈ 
જશે. - સૂરએ આલે ઈમરાન આ. નં. ૯૭  
હદીસ :-    
(૩૩૦૯) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ ....સૂરએ 
આલે ઈમરાન આ. નં. ૯૭......િવશે ફરમાવ્યું જે 
માણસ ખુદાની પનાહની ઈચ્છા સાથે હરમે 
ઈલાહીમાં દાખલ થશે, તે ખુદાની નારાજગીથી 
સુરિક્ષત હશે. અન ે જે ાણી અથવા પક્ષી તેમાં 
દાખલ થશે, તે જયાં સુધી હરમમાં રહેશે ત્યાં સુધી 
સતામણી અથવા ઈજાથી સુરિક્ષત રહેશે. 
(૩૩૧૦) .....આયતની તફસીરમાં : જો કોઈ ચોર 
મક્કાની બહાર ચોરી કરે અથવા કોઈ કારનો 
અપરાધ કરે અને ભાગીને મક્કામાં આવી જાય, તો 
જયાં સુધી તે હરમમાં રહેશે અન ેત્યાંથી બહાર નહ  
આવી જાય - તેન ે િગરફતાર કરી શકાશે નહ . પરંત ુ
તેને બજારમાં જવા દેવામાં આવશે નહ  અને ન તો 
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તેને ગીરફતાર કરી લેવામાં આવશે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૩૧૧) તમારામાંથી કોઈને મક્કામાં હિથયાર 
ઉઠાવવાની રજા નથી. (સહીહ મુસ્લીમ) 
(૩૩૧૨) લોકોએ મક્કાને હુરમત બક્ષી નથી, પરંતુ 
ખુદાએ તેને હુરમત અતા ફરમાવી છે. અને તે 
કયામત સુધી હરમ છે. તમામ દુિનયાથી વધારે 
ખુદાની સામે બગાવત કરનાર એ માણસ છે જે 
કોઈને હરમમાં કત્લ કર ે અથવા પોતાના કાતીલ 
સવાય બીજા કોઈના કત્લ કરે, અથવા જાહેલીયતના 
જમાનાના રીવાજને અનુસરે. 
(૩૧૧૩) જ્યારે ખુદાવંદે તઆલાએ પોતાના રસૂલ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ન ે
મક્કાનો િવજય અતા ફરમાવ્યો ત્યારે આં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ત્યા ં
ઉભા રહીને ખુત્બો ઈરશાદ ફરમાવ્યો અને ખુદાવંદે 
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આલમની હમ્દો સના ફરમાવી : અલ્લાહ 
તઆલાએ મક્કામાં હાથીઓને આવતા તો રોકી 
દીધા પરંતુ પોતાના રસૂલ અન ે મોમીનોને તેમાં 

વેશ આપ્યો. અને મારા માટ ે ફક્ત એક સાઅત 
......તેન ેહલાલ કય ુ છે. પછી કયામત સુધી હરામ 
કરેલ છે. અહ  કયામત સુધી ઝાડ વાવી શકાતું નથી 
અને ન તો િશકાર કરી શકાય છે. - હઝરત રસૂલે 
અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તફસીરે દુર મનસુર) 
(708) ઈમામ હજના સગેં મૌ ૂદ હોય 

છે 

(૩૩૧૪) લોકો પોતાના ઈમામને ખોઈ દેશે, પરંતુ 
જ્યારે હજની મૌસમ હશે ત્યારે ઈમામ તેમાં મૌજૂદ 
હશે. ઈમામ લોકોને જોઈ શકશે પરંતુ લોકો ત્યારે 
તેમને જોઈ શકશે નહી. - ઈમામ જાફર સાિદક 
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(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
       

િવભાગ - 6 

ુ જત 

(709) ુ જત 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અમ જયાં સધુી (કોઈ) રસૂલ મોકલતા નથી 

ત્યાં સુધી અઝાબ આપતા નથી. - સરૂએ અ ા 
(બની ઈસરાઈલ) આ. ન.ં ૧૫ 

એટલે કે જે કોઈ હલાક (ગુમરાહ) થનાર હતો 
તે (સત્યની) દલીલપૂણર્ થયા બાદ હલાક થઈ જાય 
છે અને જે જીવતો રહેનાર હતો તે પણ દલીલપૂણર્ 
થયા બાદ જીવતો રહે : અને બેશક અલ્લાહ મહાન 
સાંભળનાર અને જાણનાર છે. - સૂરએ અન્ફાલ 
આ. ન.ં ૪૨  
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હદીસ :- 
(૩૩૧૫) અલ્લાહ તઆલાએ લોકોને (િકતાબ અને 
રસૂલ) આપીને તેમજ તેની માઅરેફત અતા કરીને 
લોકો ઉપર હુજ્જત તમામ કરી દીધી છે. 
(૩૩૧૬) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ .....સૂરએ 
તૌબા આ. નં. ૧૧૫.....ખુદાની એ શાન નથી કે 
જ્યારે તે કોઈ કૌમની િહદાયત કરી ચુકયો હોય તે 
પછી તેમને ગુમરાહ કરી નાખે. એટલ ે સુધી ક ે ત ે
તેઓને એ બાબતો જણાવી દે જેનાથી તેઓ 
પરહેઝ કરે...... િવશે ફરમાવ્યું : એટલે સધુી કે તેમન ે
એ બાબતોની માઅરેફત કરાવી દે જેનાથી તે નારાઝ 
અથવા રાજી થાય છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (અ વહીદ) 
(710) માઅરફત દુાની મ કૂ છે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
બેશક િહદાયત કરવાનું અમારા માથે અિનવાયર્ 
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છે. - સૂરએ લૈલ આ. નં. ૧૨            
તમે (તમારા ઈમામના દાવામાં) સાચા હો તો 

(જાણી લો કે) અલ્લાહ ે જ તમન ે ઈમાન તરફ 
િહદાયત કરી તમારા પર ઉપકાર કાય  છે. - સૂરએ 
હોજોરાત આ. ન.ં ૬૧  

(અય રસૂલ) અગર તું તેમને પુછે કે આકાશો 
અને જમીનોને કોણે પૈદા કયાર્ છે તો તેઓ ખિચત 
જ આ કહેશે કે અલ્લાહ;ે તું કહે કે દરેક કારના 
ગુણગાન અલ્લાહ માટે જ (શોભાસ્પદ) છે; તેઓ 
માંહેના (તેઓમાંના) ઘણાખરા જાણતા નથી. સૂરએ 
લુકમાન આ. નં. ૨૫ 
હદીસ :- 
(૩૩૧૭) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછવામાં આવ્યું : માઅરેફત 
કોણે પૈદા કરી છે ? 

આપે ફરમાવ્યુ ં: ખુદાએ, અને બંદાઓને તેના 
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પૈદા કરવા સાથે કોઈ સંબંધ નથી. (કાફી - ઉસૂલ 
ઔર ફુરૂઅ)        
(૩૩૧૮) સફવાન બીન યાહયા કહે છે કે મ હઝરત 
ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ)ને માઅરેફત િવશે 
પૂછયું કે ત ેબંદાઓએ પૈદા કરી છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : ના. 
મ પૂછયું : શું તેના માટે તેમાં કોઈ અ  છે ? 
ફરમાવ્યું : હા. અલ્લાહ તઆલાએ બંદાઓન ે

માઅરેફત આપીને તેમના ઉપર મહેરબાની કરી છે 
અને તેમન ે ખૂબી આપીને તેમના ઉપર એહસાન 
કય  છે. (તોહફુલ ઉકુલ)     
(૩૩૧૯) અબ્દુલ અઅલા કહે છે કે મ ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં અઝર્ કરી : 
શંુ લોકો પાસે કોઈ માધ્યમ અન ેસાધનો છે જેના 
થકી તેઓ માઅરેફત મેળવ ે?   

ફરમાવ્યું : નહી. 
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મ ફરી પૂછયું : શું તેમના માટે માઅરેફત 
મેળવવી વાિજબ કરવામાં આવી છે ?                    

ફરમાવ્યું : નહી, ખુદા માટે જરૂરી છે ક ેરસ્તો 
દેખાડે અને ખુદાવંદે આલમ બંદાઓને તેમની શિક્ત 

માણે જ તકલીફ આપે છે....  (બેહારૂલ અન્વાર) 
(711) ુ જત બાલેગહ ( દુા ધુી 

પહ ચવાની દલીલો) દુા માટ જ છે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(હે રસૂલ !) તું કહ ે ક ે અંતે સૌથી સબળ 

દલીલ અલ્લાહની જ છે, માટે જો તે ચાહે તો ખરે 
જ તે તમો સવર્ને િહદાયત કરી દે. - સૂરએ 
અનઆમ આ. ન.ં ૧૪૯ 
હદીસ :- 
(૩૩૨૦) ખુદાવંદે આલમના આ કૌલ િવશે 
ફરમાવ્યું.....સૂરએ અનઆમ આ. નં. 
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૧૪૯.....અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કયામતના 
િદવસે બંદાને કહેશે : અય મારા બંદા, તું 
(દુિનયામાં) આિલમ હતો ? 

જો તે ‘હા’માં જવાબ આપશે તો ખુદા 
ફરમાવશે : તો પછી તે તારા ઈલ્મ માણે અમલ 
કેમ ન કય  ? 

જો તે જવાબમાં કહેશે ક ેહુ ંજાિહલ હતો, તો 
ખુદા ફરમાવશે તો ત અમલ કરવા માટે ઈલ્મ શા 
માટે ન મેળવ્યું ? 

આ િવશે જ અલ્લાહ તઆલા બંદાઓની 
ઘણી સખત પૂછપરછ કરશે અને એ જ હુજ્જતે 
બાલેગહ છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૩૨૧) ખદુાની હુજ્જત, પૈદા થવા પહેલા, પૈદા 
થવાની સાથે અને પૈદા થવા પછી પણ છે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (કાફી - ઉસૂલ ઔર 
ફૂરૂઅ) 
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(712) ુ જતનો ભાવ અને શ ત 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અલ્લાહ આ ( થમથી જ) લખી ચુકયો છે કે 

હું તથા મારા રસૂલો અવશ્ય બળ રહીશું; - સૂરએ 
મુજાિદલહ આ. ન.ં ૨૧ 
હદીસ :- 
(૩૩૨૨) હુજ્જતના ભાવની શિક્ત સ ાની 
શિક્ત કરતાં ઘણી બધી વધારે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(713) આધાર તૂ અને શ તશાળ  

ુ જત 

કરુઆન ેમજીદ :- 
જેથી રસૂલો આવ્યા બાદ અલ્લાહના િશરે 

માણસોની કોઈ દલીલ ન રહેવા પામે. - સૂરએ 
નીસા આ. નં. ૧૬૫ 
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હદીસ :- 
(૩૩૨૩) એ લોકો ! ખુદા તરફથી આ જમીન ઉપર 
અમારા નબી હઝરત મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે
વ આલેહી વસલ્લમ)થી વધીને કોઈ આધારભૂત 
અને મજબૂત હુજ્જત નથી. અને તનેી િકતાબ 
(કુરઆને મજીદ)થી વધારે િવ તાપૂણર્ િહકમત બીજી 
કોઈ નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(નહજુસ્સઆદહ) 
(૩૩૨૪) વાત એમ છે ક ેઆ જમીન ઉપર ખુદા 
તરફથી કોઈ હુજ્જત અને િહકમત એવી નથી જે 
તેની િકતાબ (કુરઆન)થી વધારે બલીગ હોય. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (નહજુસ્સઆદહ) 
(714) અમાર  હદ સો બયાન કરનારાઓ 

તમારા ઉપર ુ જત છે. 

(૩૩૨૫) તમારી સામે આવતા સંજોગોમાં તમે 
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અમારા રાવીઓ (મુજતિહદે કેરામ)નો સંપકર્ કરો. 
કારણ કે તેઓજ મારા તરફથી તમારી ઉપર હુજ્જત 
છે અન ે હું ખુદા તરફથી હુજ્જત છંુ. - હઝરત 
મહદી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(715) ુ જત (મીમ) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જે લોકો અલ્લાહની આજ્ઞા (જગતમાં) 

માની ચુકયા બાદ પણ તેના સંબંધમાં દુરા હ કય 
જાય છે તો તેનો દુરા હ તેના પરવરિદગાર પાસે 
પોકળ જ ગણાશે. - સૂરએ શુરા આ. નં. ૧૬ 

હે લોકો ! તમ ેએ જ તો છો કે જેઓ હમણાં 
જે િવશે થોડું ઘણંુ જ્ઞાન ધરાવો છો તેના સંબંધમાં 
કજીયો કરતા હતા પછી જે િવશે તમને જ્ઞાન જ 
નથી ... - સૂરએ આલ ેઈમરાન આ. ન.ં ૬૬  
હદીસ :- 
(૩૩૨૬) જે માણસ કોઈ વસ્તુ િવશે શક અથવા 
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ગુમાન કરે અને પછી ત ે શક અથવા ગુમાન પર 
બાકી રહે અને તેના આધારેજ િનણર્ય કરે તો તેનો 
અમલ નકામો થઈ જાય છે. કેમક ેહકીકતમાં ખુદાની 
હુજ્જત એ જ સાચી હુજ્જત છે. - ઈમામ હઝરત 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૩૨૭) જે વાતમાં સચ્ચાઈ હોય છે તેની 
હુજ્જતમાં પણ શિક્ત હોય છે. -હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ)  
(૩૩૨૮) ખદુાવંદે આલમે લોકોને બધુંજ આપી 
દીધું તેમજ તેની માઅરેફત આપીને તેમના માટે 
હુજ્જત તમામ કરી દીધી છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (કાફી - ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(૩૩૨૯) ઝોરારહ કહે છે ક ે મ હઝરત ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)ને પછૂયું કે : ખુદા 
તરફથી લોકો ઉપર હુજ્જત શું છે ? 

આપે ફરમાવ્યુ ં : એ કે તેઓ જે કાંઈ જાણે ત ે
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કહે અને જે નથી જાણતા તે કહેવાથી રોકાય. 
(અત્ વહીદ) 
(૩૩૩૦) જે માણસ જાણી બુઝીને કોઈ ગુમરાહીને 
િહદાયત સમજીને તેના ઉપર અમલ કરતો રહે 
અથવા કોઈ હક (વાત)ને ગુમરાહી સમજીને છોડી દે 
અને તે હાલતમાંજ તેની મૌત આવી જાય તો તેનુ ં
બહાનું કબૂલ કરનારૂ કોઈ નહી હોય. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૩૩૧) કોઈ બંદો એવો નથી કે જેથી ઉપર ખુદા 
તરફથી હુજ્જત ન હોય, અથવા તો કોઈ ગુનાહને 
કારણે - જે ગુનાહ તે કરતો હોય, અથવા કોઈ 
નેઅમતને કારણે જેનો શુ  કરવામાં તેણે કમી કરી 
હોય - ઈમામ જાફર  (અલિય્હસ્સલામ) (તંબીહુલ 
ખવાતીર) 
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િવભાગ - 7 

હદ સ 

(716) હદ સ 

(૩૩૩૨) ખદુાવંદે આલમ એ બંદાને ખુશ અન ે
આબાદ રાખે જેણે મારી વાત સાંભળી, તેને યાદ 
રાખી અને પછી તેને મારા તરફથી (બીજા સુધી) 
પહ ચાડી. .....આ િકતાબમાં જ છે કે ......તેન ે
એવા લોકો સુધી પહ ચાડી જે તેમણે સાંભળી ન 
હોય. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)  
(૩૩૩૩) અમારી હદીસો િદલોને જીવંત કરે છે.  
(૩૩૩૪) એક હદીસ જે તું કોઈ સાચા માણસ 
પાસેથી મેળવે, તે તારા માટ ે દુિનયા અન ે તેની 
તમામ વસ્તઓુ કરતાં બેહતર છે. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
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(૩૩૩૫) આપસમાં (હદીસની) ચચાર્ કરતા રહો, 
આપસમાં મળે-મુલાકાત રાખો અને એક બીજાને 
હદીસ બયાન કરો કેમકે હદીસ િદલોને મજબૂત કરે 
છે. બેશક, જેવી રીતે તલવાર ઉપર કાટ લાગે છે, 
તેવીજ રીતે િદલો ઉપર કાટ લાગે છે, હદીસ 
િદલોનાં કાટ દૂર કરે છે........આ હદીસમાં છે કે 
િદલો ઉપર કાટ દૂર થાય છે. (કાફી - ઉસૂલ ઔર 
ફુરૂઅ) 
(૩૩૩૬) ઈલ્મ ાપ્ત કરવામાં ઉતાવળ કરો કેમક ે
મને એ ઝાતની કસમ જેના કબ્ઝએ કદુરતમાં મારી 
જાન છે. હલાલ અને હરામ િવશેની એક પણ હદીસ 
જે તું સાચા માણસ પાસેથી મેળવે તે - દુિનયા અને 
તેમાં મૌજૂદ સોના ચાંદી કરતાં વધારે સારી છે. 
(૩૩૩૭) ખુદાની કસમ ! હલાલ અને હરામ 
િવશેની મા  એક હદીસ જેને તું કોઈ એક સાચા 
માણસ પાસેથી મેળવ,ે તે એવી તમામ વસ્તઓુ 
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કરતાં બહેતર છે જેના ઉપર સુરજ કાિશત થાય છે 
અને આથમ ે છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૩૩૮) જે માણસ બે હદીસ શીખીને પોતાની 
ઝાતને ફાયદો પહ ચાડે અથવા તેની બીજા કોઈ 
માણસને તાિલમ આપે અને તે તેનો ફાયદો ઉઠાવે - 
તો તે (કામ) સાંઈઠ (૬૦) વષર્ની ઈબાદત કરતાં 
બહેતર છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૩૩૯) અમારી નજરોમાં લોકોના સ્થાન અન ે
મરતબાને તેઓ થકી અમારી રીવાયતો બયાન 
કરવાના માણથી ઓળઓ. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૩૪૦) જે માણસ આમારી ઉમ્મત સુધી આવી 
એક હદીસ પહ ચાડે જેનાથી કોઈ સુન્નત કાયમ 
થતી હોઈ અથવા કોઈ બીદઅત રદ થતી હોઈ તો 
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તેવા માણસ માટે બેિહશ્ત છે. 
(૩૩૪૧) િરવાયત યાદ રાખવી તે (તેની) શોભા છે 
અને હુજ્જતોને યાદ રાખવી તે ઈલ્મની શોભા છે. 
- હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(717) મોહ સ (હદ સોને બયાન કરનાર) 

(૩૩૪૨) ખદુાવંદા ! મારા ખલીફાઓ ઉપર રહમ 
ફરમાવ. - આવી રીતે ણ વખત ફરમાવ્યું. લોકો એ 
પૂછયું : યા રસૂલુલ્લાહ ! આપના ખલીફા કોણ છે 
? 

ફરમાવ્યું : એ લોકો છે જેઓ મારા પછી 
આવશે અને મારી હદીસો અને સુન્નતને બયાન 
કરશે. અને મારા પછી તેને બીજા લોકો સુધી 
પહ ચાડશે..... આ જ િકતાબમાં હદીસનાં અંતમા ં
છે કે...... આ જ લોકો બેિહશ્તમાં મારા િમ ો હશે. 
(૩૩૪૩) ખદુાવંદા ! મારા ખલીફાઓ ઉપર રેહમ 
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ફરમાવ. - આવી રીતે ણ વખત ફરમાવ્યુ. લોકોએ 
પૂછયું : યા રસૂલુલ્લાહ ! આપના ખલીફા કોણ છે 
?    

ફરમાવ્યું : એ લોકો છે જેઓ મારી સુન્નતનું 
અનુસરણ કરે છે અન ે મારી ઉમ્મતને હદીસ તથા 
સુન્નતની તાલીમ આપ ે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૩૪૪) જે માણસ અમારી હદીસોને બયાન કર ે
છે, તેને લોકોમાં ફેલાવે છે અને અમારા િશયાઓના 
િદલોમાં તેને મજબૂત (રીતે બેસાડે) છે ત ેએક હજાર 
આબીદો કરતાં બેહતર છે.  
(૩૩૪૫) એવા એક હજાર આબીદો કે જેમની પાસ ે
િફકહ કે િરવાયતો ન હોય, તેનાથી હદીસનો (એક) 
રાવી અને િદનનો ફકીહ અફઝલ હોય છે. -ઈમામ 
જાફર સાદીક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૩૪૬) જે માણસ મારી ઉમ્મત સુધી મારી એક 
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પણ એવી હદીસ પહ ચાડે જેનાથી સુન્નત કાયમ 
થતી હોય અને બીદઅત રદ થાય તો તેવો માણસ 
બેિહશ્તમાં હશે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(718) ચાલીસ હદ સોનો હામીલ (યાદ 

રાખનાર) 

(૩૩૪૭) મારી ઉમ્મતમાં જે માણસ ચાલીસ 
હદીસોનો હામીલ હશે, ખુદાવંદે આલમ તેન ે
કયામતના િદવસે ફકીહ અને આલીમ બનાવીને 
ઉઠાડશે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૩૪૮) મારી ઉમ્મ્તનો જે માણસ ખુદાની ખુશી 
અને આખેરતના ઘરની ઈચ્છા માટે ચાલીસ હદીસો 
યાદ કરશે, ખુદાવંદે આલમ તેને કયામતના િદવસે 
નબીઓ, િસ ીકીન, શોહદા અને સાલેહીનની સાથે 
મહશુર ફરમાવશે અને એ લોકો કેટલા માનનીય 
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હશે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)  
(૩૩૪૯) જે માણસ મારી પાસેથી હલાલ અન ે
હરામ િવશે મૌજૂદ હદીસોમાંથી ચાલીસ હદીસો 
યાદ કરશે, તેને ખુદાવંદે આલમ કયામતના િદવસે 
આિલમ અન ે ફકીહ બનાવીને મહશુર કરશે. અન ે
તેને અઝાબ નહી કરે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૩૫૦) જે માણસ મારી ઉમ્મતને એવી ચાલીસ 
હદીસો િહફઝ (મોઢ ે યાદ) કરીને સંભળાવશે 
જેનાથી તેઓ દીનના બારામાં ફાયદો ઉઠાવે તો 
ખુદાવંદે તઆલા તે માણસને કયામતના િદવસે 
ફકીહ અને આિલમ બનીને ઉઠાડશે. - હઝરત રસૂલ ે
ખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(719) હદ સની દ રાયત 

(એ ઉસૂલ કે જેનો હેતુ કોઈ િરવાયતનો 
અકલી રીતે પારખવાનો હોય તેને દીરાયત કહે છે.) 
કરુઆન ેમજીદ :- 

અને એક યાદ રાખવાની (યોગ્યતા 
ધરાવનારા) કાન તેને યાદ રાખે (ન ધ :- તફસીરે 
હુસૈનીમાં છે કે હદીસમાં આવ્યું છે કે નબી 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ને ક ું કે મ તમારા 
કાન માટે દઆુ કરી છે કે : ખુદાવંદા તુ ં અલીના 
કાનને “ઓઝોનુન વાએયાહ” એટલે યાદ રાખનારા 
કાન બનાવ, એટલે આ આયાત નાિઝલ થઈ. 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) ફરમાવે છે કે આ 
પછી હું કદી પણ કોઈ વાત સાંભળ્યા પછી ભૂલ્યો 
નથી.) - સૂરએ અલહાક્કાહ આ. નં. ૧૨  
હદીસ :- 
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(૩૩૫૧) એક હદીસ જે તમ ે િદરાયત સાથે યાદ 
રાખો તો તે એવી હજાર હદીસો કરતા બેહતર છે જે 
તમે િરવાયત નકલ તરીકે બયાન કરો. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૩૫૨) આમારા િશયાઓનું સ્થાન અને મંઝેલત 
તેમની િરવાયતો અન ે માઅરેફતનાં માણથી 
ઓળખો, કેમકે માઅરેફત એ િરવાયતની િદરાયતનું 
નામ છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૩૫૩) ખદુાવંદે આલમ એવા બંદાનાં ચેહરાને 
તરો-તાઝા રાખે છે જે મારી વાતને સાંભળીને યાદ 
રાખે છે, પછી તેને મારા તરફથી બીજાઓ સુધી 
પહ ચાડે છે, કેમકે ઘણા લોકો એવા પણ છે જેઓ 
ફીકહના હામીલ (ધારક) તો કહેવાય છે પરંતુ ફકીહ 
હોતા નથી અને ઘણા હામીલીને ફીકહ (ફીકહના 
ધારક) એવા હોય છે જેના માણમાં બીજા લોકો 
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ફકીહ વઘારે માણમાં હોય છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૩૫૪) ખદુાવંદે આલમ એવા માણસને તરો-
તાજા રાખે છે જે અમારી પાસેથી કોઈ હદીસ 
સાંભળીને એ જ સ્વરૂપમાં (બીજાઓ  સુધી) 
પહ ચાડે  છે, કેમકે ઘણા મુબલ્લીગ, 
સાંભળનારાઓ કરતા વઘારે સારી રીતે યાદ રાખતા 
હોય છે. - હઝરત રસૂલેખદુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૩૫૫) તમારે િરવાયતની નહી પરંતુ િદરાયાતની 
પાબંદી કરવી જોઈએ. 
(૩૩૫૬) બવેકુફોની વઘારે પડતી કોિશશો િરવાયત 
માટે હોય છે જ્યારે (સમજદાર) આિલમોની 
કોિશશો િદરાયાતની હોય છે. - હઝરત અલી  
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૩૫૭) આિલમોને િદરાયાતની િચતા રહેતી હોય 
છે જ્યારે જાહીલોને િરવાયતની િચતા હોય છે. - 
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ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(720) રવાયત અને ર આયત ( ટછાટ) 

(૩૩૫૮) જ્યારે તમે હક િવશેની કોઈ વાત 
સાંભળો ત્યારે તેને અક્કલના માપદંડ પર પારખો. 
ફક્ત નકલના શબ્દોને પૂરતા ન માનો કેમકે િકતાબને 
નકલ કરનારા ઘણા છે અને તેમાં િચતન મનન 
કરનારા ઓછા હોય છે. 
(૩૩૫૯) જ્યારે કોઈ હદીસ સાંભળો તો તેને 
અક્કલના માપદંડથી પારખો. મા  નકલના શબ્દોને 
પૂરતા ન માનો કેમકે ઈલ્મની નકલ કરનારાઓ ઘણા 
છે અને તેની ઉપર િવચારનારા ઓછા છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૩૬૦) (હઝરત ઈમામ મોહંમદ બાકીર 
(અલિય્હસ્સલામ)એ સાઅદુલ ખૈરને લખેલા પ માં 
અમુક શબ્દો આ માણે છે......) 
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જાિહલોને મા  હદીસો યાદ કરી લેવી સારી 
લાગે છે જ્યારે આિલમોને (તે હદીસો)ના અકલી 
માપદંડને છોડી દેવાનું કામ ઉદાસ બનાવી દે છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(721) મારા િવશે ુ ુ ં બોલનારા ઘણા 

થઈ ગયા છે. 

(૩૩૬૧) એક માણસે હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને મનઘડત હદીસો િવશે સવાલ 
કય  ત્યારે ઈમામે ફરમાવ્યું : લોકો પાસ ેહક પણ છે 
અને બાતીલ પણ છે, સત્ય પણ છે અન ેજુઠ પણ 
છે, નાસીખ (લખવાવાળા) પણ છે અને મનસખુ 
(રદ કરાયેલી) પણ છે, આમ વાતો પણ છે અન ે
ખાસ વાતો પણ છે, મોહકમ પણ છે અન ે
મુતશાબેહ (સંદેહયુક્ત) પણ છે, સાચું પણ છે અને 
ખોટું પણ છે. હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
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અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) માટે તમેની હયાતીમાં 
જુઠ બોલવામાં આવ્યુ.ં એટલે સધુી કે આપ ે ઉભા 
થઈને એક ખુત્બો આપ્યો જેમાં ફરમાવ્યું : જે 
માણસ જાણી જોઈને મારા િવશે ખોટું બોલે તેણ ે
પોતાનું સ્થાન જહન્નમમાં બનાવી લેવંુ જોઈએ. 
અને તમારી પાસે ચાર કારના માણસો હદીસ 
લઈને આવે છે...- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૩૩૬૨) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) િવશે તેમના યુગમાં બોહતાન 
લગાવવામાં આવ્યા, એટલે સુધી કે આપ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ઉભા 
થઈને ખુત્બો કહેવો પડયો. 

જે માણસ જાણી જોઈને મારા િવશે બોહતાન 
બાંધે તે પોતાનું સ્થાન જહન્નમમાં બનાવી લે. 
ત્યાર પછી પણ હુઝુર (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
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આલેહી વસલ્લમ) િવશે જુઠ બોલવામાં આવ્યું અન ે
બોહતાન પણ બાંધવામાં આવ્યા. (કાફી - ઉસૂલ 
ઔર ફુરૂઅ) 
(722)  મારા પર બોહતાન લગાવે 

(૩૩૬૩) જે માણસ જાણી જોઈને મારા પર 
બોહતાન લગાવે તે પોતાનું સ્થાન જહન્નમમા ં
બનાવી લે. 
(૩૩૬૪) જે માણસ મારી સાથે સંબંિધત કોઈ 
હદીસને બયાન કરે છે અને તે એ વાત પણ જાણે છે 
કે આ હદીસ ખોટી છે તો તે પણ જુઠાઓમાંથી એક 
છે. 
(૩૩૬૫) જે માણસ મારા િવશે જુઠંુ બોલે અન ે
બોહતાન લગાવે તેના માટે જહન્નમમાં ઘર 
બનાવવામાં આવશે. જેમાં તે ચરતો-ફરતો રહેશે. 
(૩૩૬૬) જે માણસ લોકોને ગુમરાહ કરવા માટે 
જાણી બુજીને જુઠ બાંધે ત ે પોતાનું સ્થાન 
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જહન્નમમાં બનાવી લે છે. 
(૩૩૬૭) ખદુાવંદા ! જો તે લોકો મારા ઉપર 
બોહતાન લગાવશે તો હું તનેે હલાલ નહી કરૂ. (માફ 
નહી કરૂ) 
(૩૩૬૮) કબીરા ગુનાહ પૈકી મોટા ગુનાહ એ છે ક ે
માણસ મારા બારામાં એવી વાત કહ ેજે મ કહી ન 
હોય. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(723)  હદ સ ુ ઠ  હોવાની ણકાર  

ન હોય - તેને ુ ઠલાવવી 

(૩૩૬૯) જે હદીસ મુરજી અથવા કદરી અથવા 
ખારજી તમારી પાસે લઈને આવે અન ે તેને મારી 
સાથે સબંધીત કરે તો તમ ેતેને જાણતા ન હો. એમ 
કરવાથી તમે ખુદાવંદે આલમને જુઠલાવનારા થશો. 
- ઈમામ મોહમંદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) અથવા 
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ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૩૭૦) જે માણસ સુધી મારી હદીસ પહ ચે અન ે
તે તેને જુઠલાવે તો કયામતમાં હું તેનો દુશ્મન 
હોઈશ. તેથી જ્યારે તમારી પાસે મારા તરફથી કોઈ 
હદીસ પહ ચે અને તમે તનેે (સાચી છે કે ખોટી ત)ે 
જાણતા ન હો તો એમ કહો કે “વલ્લાહ-અઅલમ” 
(ખુદા વધારે સારી રીતે જાણે છે.) 
(૩૩૭૧) જે માણસ સુધી મારા તરફથી કોઈ હદીસ 
પહ ચે અન ે ત ે તેન ે જુઠલાવે તો તેણ ે ણ 
હસ્તીઓને જુઠલાવી. ખુદાને, તેના રસૂલને અન ે
તેને બયાન કરનારને. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
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(724) અમા  કામ ઉ લૂ બયાન કરવા ુ ં

છે અને તમા  કામ આત (અમલ 

કરવાના) ુકમ કાઢવા ુ ંછે. 

(૩૩૭૨) અમારૂ કામ એ છે કે અમે તમને ઉસૂલ 
દેખાડીએ અને તમારૂ કામ એ છે કે તમે ફુરૂઆત 
કાઢો. - ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૩૭૩) અમારૂ કામ તો એ છે કે અમે તમન ે
ઉસૂલ બતાવીએ અન ે તમારી એ ફરજ બને છે ક ે
તમે તેમાંથી ફુરૂઅ કાઢો. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(725) હદ સ સાચી હોવાનો માપદંડ (1) 

(૩૩૭૪) મારી હદીસને કીતાબે ખુદા (કુરઆન ે
મજીદ)ની સામે લાવો. જો તેની સાથે સમાનતા 
હોય તો તે મારા તરફથી હશે અને મ તેન ેબયાન કરી 
હશે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૩૭૫) દરેક હક માટે હકીકત હોય છે અને દરેક 
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સારી વાત નૂર હોય છે. તેથી જે હદીસો કીતાબે 
ખુદા સાથે સમાનતા ધરાવતી હોય તેને લ્યો અને જે 
અલ્લાહની કીતાબથી િવરૂધ્ધ હોય તેને છોડી દયો. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૩૭૬) જે હદીસ કુરઆન સાથે સમાનતા 
ધરાવતી ન હોય તે નકામી વાત હશે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (કાફી - ઉસૂલ ઔર 
ફુરૂઅ) 
(726) હદ સ સાચી હોવાનો માપદંડ (2) 

(૩૩૭૭) જ્યારે તમે મારા તરફથી કોઈ હદીસ 
સાંભળો અને તમારૂ િદલ તેમને ઓળખી લે અન ે
તમારૂ શરીર નરમ થઈ જાય અન ેતમ ેએમ સમજો 
કે તમારી (અકલ અન ેસમજણની) નઝદીક છે, તો 
તે હદીસ મ કહી હોય તેની શકયતા વધારે છે. (ત ે
મારાથી છે.) અને જ્યારે તમે મારા તરફથી કોઈ 
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હદીસ સાંભળો જેને તમારૂ િદલ નાપસદં કરે, તમન ે
તેનાથી નફરત થાય અન ે તમ ે એમ સમજો કે ત ે
તમારી (અકલ અને સમજણથી) દૂર છે તો તેનાથી 
હું વધારે દૂર છંુ. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૩૭૮) જ્યારે તમારી પાસે આલે મોહંમદ 
(અલય્હેમુસ્સલામ)ની કોઈ હદીસ પહ ચે અન ે
તેનાથી તમારૂ િદલ નરમ બની જાય અને તમે તેન ે
ઓળખી પણ લ્યો તો તમે તેને કબૂલ કરી લ્યો. અન ે
જેનાથી તમારૂ િદલ માનુસ (પરીચીત) ન હોય અન ે
તમે તેને પસંદ પણ ન કરો તો તેને ખુદા, રસૂલ અન ે
આલે મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ના આિલમ તરફ પાછી વાળી દયો. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(727) હદ સ સાચી હોવાનો માપદંડ (3) 

(૩૩૭૯) મારા તરફથી જે હદીસ તમારી પાસ ે
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પહ ચે અને તે હક માણે હોય તો (સમજી લ્યો કે) 
તેને મ કહી છે. અને જે હદીસ મારા તરફથી તમારી 
પાસે પહ ચે અને તે હક માણે ન હોય તો (સમજી 
લ્યો કે) તે મ કહી નથી. અને હું હક િસવાય કોઈ 
વાત કરતો નથી. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
સંપાદકની ન ધ :- હદીસો ઓળખવા માટેના બીજા 
પણ ઘણા માપદંડ છે જે તેના િવષયના 
અનુસંધાનમાં મૌજુદ છે. 
(728) અથ ણૂ હદ સો બયાન કરવી 

(૩૩૮૦) જ્યારે તમે હદીસને સાચી રીતથી પારખી 
લ્યો તો તેન ેતમે જે રીતે ઈચ્છો તે રીતે બયાન કરો. 
(હદીસની મૂળ વાતન ેસાચી રીતે બયાન કરો. તેની 
રજુઆત જે રીતે હોય તેમાં કોઈ વાંધો નથી.) - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૩૮૧) રાવી કહ ે છે ક ે મ ઈમામ જાફર સાિદક 
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(અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં અઝર્ કરી : હુ ં
આપની પાસેથી હદીસ સાંભળું છંુ. પરંત ુશકય છે કે 
જે રીતે આપની પાસેથી સાંભળું છંુ તેવી રીતે 
બયાન ન કરી શકું. 

આપે ફરમાવ્યું : જો તમે સાચી રીતે તેન ે
પારખી લ્યો તો પછી (શબ્દો િવશે) કોઈ વાંધો નથી 
અને તે એ રીતે છે જે રીતે “તઆલ”ની જગ્યાએ 
“હલ્લમ” કહેવામાં આવે. (જે બંને શબ્દોનો અથર્ 
“આવ” થાય) છે. અથવા “ઈફગદ”ની જગ્યાએ 
“ઈજલીસ” કહેવામાં આવે. (જે બંન ેશબ્દોનો અથર્ 
થાય છે “બેસો”) 
(૩૩૮૨) મોહંમદ િબન મસુ્લીમ કહે છે ક ે મ 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમાં અઝર્ કરી કે હું આપની પાસેથી હદીસ 
સાંભળું છંુ અને તેને બયાન કરતી વખતે (તેમાં) 
વધારો ઘટાડો કરૂ છંુ. 
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ઈમામે ફરમાવ્યું : જો તમ ે તેનો અથર્ સાચો 
કરતા હો તો કોઈ વાંધો નથી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૩૮૩) કોઈ હદીસના (ભાગને) આગળ અથવા 
પાછળ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી, તેની શતર્ એ છે કે 
તેનો અથર્ સાચી રીતે કરવામાં આવે. 
(૩૩૮૪) જો તમ ે વધારા અથવા ઘટાડાથી કામ 
લ્યો, પરંતુ હરામને હલાલ અથવા હલાલને હરામ 
ન બનાવી દયો અન ેતેનો અથર્ પણ સાચી રીતે અદા 
થતો હોય તો કોઈ વાંધો નથી. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(729) લોકોની અકલ માણે હદ સ 

બયાન કરો 

(૩૩૮૫) મારી ઉમ્મતને મારી ફક્ત એ જ હદીસો 
બયાન કરો જે તેમની અકલ સહન કરી શકતી હોય. 
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(૩૩૮૬) અમને હુકમ આપવામાં આવ્યો છે ક ે
અમે લોકો સાથે તેમની અકલ માણે વાત કરીએ. 
(૩૩૮૭) જે હદીસ સુધી લોકોની અકલ પહ ચી 
શકતી ન હોય ત ે હદીસને બયાન ન કરો, નહ તર 
કેટલાક લોકો માટે એ િફતનાની હેસીયત બની જશે. 
(૩૩૮૮) જે માણસ કોઈ એવી હદીસ બયાન કરે 
જેની તફસીર ન તો એ પોતે જાણતો હોય અને ન 
એ માણસ જાણતો હોય જેણે તેને એ હદીસ બયાન 
કરી છે, તો તેવી હદીસ તેના માટે અને જેન ત ે
હદીસ બયાન કરવામાં આવે તેના માટે પણ 
િફતનાનું કારણ બની જશે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૩૮૯) શંુ તમ ે એ વાત પસંદ કરો છો કે ખુદા 
અને તેના રસૂલને જુઠલાવવામાં આવે ?(જો એમ 
ન હોય તો) લોકો સમક્ષ એવી હદીસ બયાન કરો 
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જેને તેઓ સમજી શકતા હોય અન ે એવી હદીસ 
બયાન ન કરો જેનો તેઓ ઈન્કાર કરી દે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૩૯૦) જ્યારે તમ ે લોકોની સામે તેમના રબ 
િવશે હદીસ બયાન કરો ત્યારે એવી કોઈ હદીસ 
બયાન ન કરો જે તમેના િદલમાં ગભરામણ ઉભી 
કરે અને તમેના માટે અસ  બને. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ)     
(730) અમાર  હદ સ સ ત અને ુ ક લ 

હોય છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
બલ્કે તેઓ તે (વાત)ને જુઠલાવી કાઢે છે કે જે 

વાતના જ્ઞાનને તેઓ પહ ચી શકયા નથી. અને જેનો 
ખરો અથર્ હજી તેમને પહ ચ્યો જ નથી; - સૂરએ 
યુનુસ આ. નં. ૩૭ 
હદીસ :- 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 630  HAJINAJI.com 

(૩૩૯૧) બેશક અમારી હદીસ સખ્ત અને મુશ્કેલ 
હોય છે. જેને ફક્ત માનવંત ફિરશ્તા સહન કરી શક ે
છે અથવા નબીએ મુરસલ અથવા એવા બંદા કે 
જેમના િદલને ખુદાએ ઈમાન માટ ેઅજમાવી લીધા 
હોય અથવા સુરિક્ષત અને મજબૂત શહેર. 

ઉમરૂ કહ ેછે કે મ (હદીસના રાવી) શોએબન ે
પૂછયું : અબુલ હસન ! મદીનતુલ હસીનહ 
(સુરિક્ષત અને મજબૂત શહેર) કઈ વસ્ત ુછે ? તેમણ ે
જવાબ આપ્યો : આ જ વાત મ હઝરત ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને પછૂી હતી તો 
તેઓએ ફરમાવ્યું હતું કે એવું િદલ કે જેમાં બધી 
ખુબીઓ એકઠી થયેલી હોય. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(731) કોઈ વ  ુ એવી નથી નો 

ઉ લેખ કતાબ અથવા ુ તમા ં થયેલો 

ન હોય. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અમોએ આ િકતાબ (કુરઆને મજીદ)મા ંકોઈ 

વાત પડતી મૂકી નથી. - સૂરએ અન્આમ આ. ન.ં 
૩૭ 

...આજે મ તમારા માટ ેતમારો દીન પરીપૂણર્ 
કરી દીધો ...સૂરએ માએદહ આ. નં. ૩ 
હદીસ :- 
(૩૩૯૨) અબી અસામહ કહ ે છે ક ે હું હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમાં હાજર હતો અને ત ેવખતે તઓેની પાસ ે
મુગીરા કબીલાનો એક માણસ પણ હાજર હતો. 
તેણે ઈમામને સુન્નત િવશે કંઈક પૂછયું. ઈમામ ે

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 632  HAJINAJI.com 

ફરમાવ્યું : ઔલાદે આદમને જે જે વસ્તુની જરૂરત 
હોય છે, અલ્લાહ તેના રસૂલ તરફથી તેના હામીલ 
મૌજૂદ હોય છે. જો તેમ ન હોય તો ખુદાએ તેની 
એ હુજ્જત બયાન કરવાની જરૂર ન હતી જે તેણ ે
બયાન કરી છે. 

તે માણસે પછૂયું : ત ેહુજ્જત કઈ છે ? 
ઈમામે ફરમાવ્યું : અલ - યવ્મ - લકુમ - 

દીનકુમ. 
(૩૩૯૩) કોઈ વસ્તુ એવી નથી જે તમન ે
બેિહશ્તની નજદીક અને જહન્નમથી દૂર કરતી 
હોય. અને જેના િવશે મ તમને અ  અને નહી કયુર્ 
ન હોય. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(732) કટલાક ઈ મ અને કુમોને 

પાવવાના કારણ 

(૩૩૯૪) ઈબ્ને રઆબ કહે છે ક ેમ હઝરત ઈમામ 
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જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) પાસેથી સાંભળ્યું ક ે
આપે અબુ બસીરને ફરમાવ્યું : ..... ખુદાની કસમ 
જો મને ણ મોમીન એવા મળી જાય જે મારી 
વાતને પોતાના સુધી મયાર્િદત રાખતા હોય તો હું 
(તેવા માણસોથી) કોઈપણ વાત છુપાવવી જાએઝ 
સમજુ નહ . (કાફી - ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(૩૩૯૫) જો મને ણ માણસ એવા મળી જાય 
જેઓને હું ઈલ્મ વદીયત (અમાનત તરીકે) સ પી 
શકું અને તેઓ તેના માટે લાયક પણ હોય, તો હું 
તેઓને એવી એવી વાતો જણાવું જેના કારણે 
તેઓને હલાલ અને હરામના સમજવા માટે વધાર ે
િચતન અને મનનની જરૂર ન પડે અન ેકયામત સુધી 
બનનારી તમામ વાતો પણ જણાવી દઉં. 
(૩૩૯૬) જો એવી શકયતા ન હોત કે અમારી 
વાતો તમારા િસવાયના ગૈર સુધી પહ ચી જાય, જે 
વાત થઈ ચુકી છે તો હું તમને એવી િકતાબ આપત 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 634  HAJINAJI.com 

કે તમન ેહઝરત કાએમ (આલે મોહંમદ સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ના ઝહુર સુધી કોઈની 
જરૂર ન પડત. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૩૯૭) મને એવો કોઈ માણસ મળતો નથી જેને 
હું હદીસ બયાન કરૂ. જો હું તમારામાંથી કોઈને કોઈ 
હદીસ બયાન કરૂ અન ેમારા આ શહેરમાંથી નીકળી 
જવા પહેલા તેમને આ કારની બીજી કોઈ હદીસ 
મળી જાય તો હું કહી દઈશ કે મ આ ક ુ ં
નથી.......? (બીહારૂલ અન્વાર ભાગ - ૨ પાના નં. 
૨૧૩) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(733) હદ સમા ંિવરોધાભાસ ુ ંકારણ 

(૩૩૯૮) જે માણસ અમારા િવશે એ જાણતો હોય 
કે અમે હક (વાત) િસવાય કાંઈ કહેતા નથી તો તેણે 
પોતાના એ ઈલ્મને મયાર્દીત રાખવું જોઈએ અન ે
જો અમારા િવશે તેની િવરૂધ્ધની વાત સાંભળી લ ે
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તો તેણે સમજી લેવંુ જોઈએ ક ેએ અમારા તરફથી 
દીફાઅ (બચાવ) છે અને તનેા માટે ઈખ્તીયાર છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૩૯૯) અબુ ઉમરૂ અલ કનાની કહે છે કે હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)એ મન ે
ફરમાવ્યું : અય અબ ુ ઉમરૂ ! જો હુ ં તમન ે કોઈ 
હદીસ બયાન કરૂ અથવા તમને કોઈ ફત્વો આપું, 
તેના પછી તમે મારી પાસે આવો અને એ વાત 
િવશેજ સવાલ કરો અન ે હું તમન ેઅગાઉ આપેલા 
જવાબ કરતા ઉલ્ટી કોઈ વાત કહું અથવા અગાઉના 
ફત્વાની િવરૂધ્ધમાં કોઈ ફત્વો આપું, તો તમે કઈ 
વાતને ઈખ્તીયાર કરશો ? (પહેલી વાતને ક ેબીજી 
વાતને ?) મ અઝર્ કરી : (છેલ્લી વાતને) જે નવી 
હોય. અન ેપહેલી વાતને છોડી દઈશ. 

ઈમામે ફરમાવ્યું : તમ ેબરાબર કહો છો. અય 
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અબુ ઉમરૂ ! ખુદાવંદે આલમને પણ એ વાત વધારે 
પસંદ છે કે તેની ઈબાદત છુપી રીતે કરવામાં આવે. 
ખુદાની કસમ ! જો તમ ે એ માણે કરશો તો એ 
વાત તમારા માટે અન ે અમારા માટે બહેતર હશે. 
ખુદાવંદે તઆલાએ અમારા માટે દીનમા ં તકય્યાને 
પસંદ ફરમાવેલ છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(734) તુશાબેહ ( ઢુાથવાળ ) હદ સો 

(૩૪૦૦) અમારી હદીસોમાંથી કેટલીક હદીસો 
મુતશાબેહ (ગુઢાથર્વાળી) પણ જોવા મળ ેછે. જેવી 
રીતે કુરઆનમાં મુતશાબેહ આયતો છે. કુરઆનની 
મોહકમ (સ્પ  અથર્વાળી) આયતોની જેમ મોહકમ 
હદીસો પણ છે. તેથી મુતશાબેહ હદીસોને મોહકમ 
હદીસોની તરફ પલટાવો અન ે મોહકમને છોડીન ે
મતુશાબેહ હદીસોની પૈરવી ન કરો. કમેકે તેનાથી 
ગુમરાહ થઈ જશો. - ઈમામ રઝા 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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િવભાગ - 8 

ુ ુ દ (હદ) 

(735) દરક વ નુી એક હદ હોય છે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને આ અલ્લાહની હદો છે જે તે લોકો માટ ે

વણર્વે છે કે જેઓ સમજ ધરાવે છે. - સૂરએ બકરહ 
આ. ન.ં ૨૩૦ 

અમોએ આ િકતાબ (કરુઆને મજીદ)માં 
કોઈપણ કારની બાબત પડતી મૂકી નથી. - સૂરએ 
અન્આમ આ. ન.ં ૩૮ 
હદીસ :- 
(૩૪૦૧) બશેક ખુદાવંદે તઆલાએ ફરમાવ્યું .... 
દરેક બાબત માટે એક હદ નકકી ફરમાવી છે. અન ે
તેના માટે માગર્દશર્ક પણ નકકી કયાર્ છે. જે ત ે
બાબતનું માગર્દશર્ન આપે છે. જે માણસ તે હદ 
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ઓળંગી જાય તેના માટે પણ “હદ” (ઈસ્લામી કાનૂન 
માણે આપવામાં આવતી સજા) નકકી કરી છે. -  

ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (કાફી - 
ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(૩૪૦૨) કોઈ વસ્તુ એવી નથી જેના માટે મારા 
આ ઘરની હદની જેમ હદ ન હોય છે ત ે રસ્તાનું 
હોય છે અને જે કાંઈ ઘરમાં હોય છે તે ઘરનું હોય 
છે. 
(૩૪૦૩) અલ્લાહ તઆલાએ જે પણ હલાલ અન ે
હરામ પૈદા કયુર્ છે તેના માટે મારા આ ઘરની હદની 
જેમ હદ નકકી કરવામાં આવી છે. ... એટલે સુધી ક ે
કોઈને ઈજા પહ ચાડવી બલ્કે તેના કરતા પણ ઓછા 
અપરાધની દીયત અન ે એક કોરડો અથવા અરધા 
કોરડાની દીયત પણ છે. 
(૩૪૦૪) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) નેક 
વાતોની તાલીમ આપતા હતા. અને તમેાંની દરેક 
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માટે હદ નકકી થયેલી છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૪૦૫) હઝરત ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) િવશે છે કે તેઓ પાસે મક્કામાં 
એક માણસ આવ્યો અન ેકહેવા લાગ્યો : યા મોહંમદ 
િબન અલી ! આપ એ જ છો જેઓ સમજો છો ક ે
દરેક વસ્તુની હદ નકકી થયેલી છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : હુ ં કહું છંુ ક ે અલ્લાહ 
તઆલાએ દરેક નાની મોટી વસ્તુની હદ મુકરર્ર 
ફરમાવી છે, જે તે હદને ઓળંગી જાય તો તેનાથી 
અલ્લાહની નાફરમાની થાય છે. 

તેણે પૂછયું : ઠીક, તો આપના દસ્તરખાનની 
હદ શંુ છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : જ્યારે તે બીછાવવામાં 
આવે (અન ે તેમાંથી ખાવાનું શરૂ કરવામાં આવે) 
ત્યારે ખુદાનું નામ લેવંુ જોઈએ. જ્યારે તેને પુરૂ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 640  HAJINAJI.com 

કરવામાં આવે તો ખુદાની હમ્દ કરવી જોઈએ. અન ે
તેમાં નીચે પડતા ટુકડાઓને વીણી લેવા જોઈએ. 

તેણે પૂછયું : આપના આ કજુાની હદ શું છે ? 
ઈમામે ફરમાવ્યું : તેના પકડવાની જગ્યાએથી 

પાણી પીવું ન જોઈએ અને ન તો તેની તુટેલી 
જગ્યાએથી....... 
(૩૪૦૬) કોઈ વસ્તુ એવી નથી જે તમન ે
જન્નતની નઝદીક અને જહન્નમથી દૂર કરતી હોય. 
અને મ તમને તેના િવશે અ  અન ેનહી ન કયુર્ હોય. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(736) શકય હોય યા ં ધુી હદ ર  

કરવાથી (શર યત જુબની સ  

કરવાથી) બચો. 

(૩૪૦૭) જ્યાં સુધી શકય હોય ત્યાં સુધી 
મુસલમાનો ઉપર હદ જારી કરવાથી બચો. જો કોઈ 
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મુસલમાન માટે બચી શકવાનો કોઈ રસ્તો હોય તો 
તેને જવા દયો. (માફી આપવાનો કોઈ રસ્તો નીકળી 
શકે તેમ હોય તો માફ કરો) કેમક ેજો કોઈ હાકીમ ે
શરઅ માફ કરી દેવામાં ભૂલ કરે તો તે સજા 
આપવામાં ભૂલ કરે તેનાથી બહેતર છે. 
(૩૪૦૮) જો કોઈ બચી શકવાનો રસ્તો મળતો 
હોય તો ખુદાના બંદાઓને હુદુદ જારી કરવાથી દૂર 
રહો. 
(૩૪૦૯) શંકા અને સંદેહના કારણે હુદુદને રોકી 
લ્યો. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(737) ુ ુ દ ર  કરવી 

(૩૪૧૦) ખુદાવંદે તઆલાએ નકકી કરેલી 
હદોમાંથી એક હદન ેજારી કરવી, ખુદાના શહેરોમાં 
ચાલીસ રાતોના વરસાદ કરતાં બહેતર છે. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
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(૩૪૧૧) જેના ઉપર જમીન પર હદ જારી કરવામાં 
આવે તેનો ફાયદો સાંઈઠ વષર્ની ઈબાદત કરતા વધારે 
છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (મુસ્તદરક) 
(૩૪૧૨) જો તમે ખુદાવંદાની હદોની હીફાઝત 
કરો તો (એટલે કે હદ જારી કરો તો) તે પણ પોતાના 
ફઝલને અતા કરવામાં જલ્દી કરશે. જેનો તમને 
વાયદો કરવામાં આવ્યો છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૪૧૩) હદો જારી કરવાનું કામ, ખુદાએ હરામ 
કરેલી વસ્તઓુને અઝમત આપવા માટ ેકાયમ કરો. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૪૧૪) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌલ : ..... 
એટલે હુકમ ે ખુદાને અમલમાં મુકવામા ં તેના િવશે 
તમને કોઈપણ કારના ડરનો લેહાઝ ન થવો 
જોઈએ...... િવશે ફરમાવ્યું : ખુદાએ નકકી કરેલી 
હદો જારી કરવામાં તમને કોઈની દયા આવવી ન 
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જોઈએ. 
(૩૪૧૫) એક માણસે વિસયત કરતા ફરમાવ્યું : 
તમારા માટે લાઝીમ છે ક ે નઝદીકના અને દૂરના 
માણસ પર એક જ કારની હદો જારી કરી દયો. 
ખુશી અને નારાઝગીની હાલતમાં િકતાબે ખુદાથી 
ફસલો કરો. અને ગોરી ચામડીવાળા અને કાળી 
ચામડીવાળા વચ્ચે ભેદભાવ ન રાખો. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૪૧૬) શરીફ લોકોની ભૂલોને માફ કરી દયો પરંત ુ
ખુદાવંદે તઆલાએ નકકી કરેલી હદમાંથી કોઈ હદને 
(માફ કરો) નહી. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (મસુ્તદરક) 
(૩૪૧૭) જો તમે લોકોએ િનરથર્ક એક બીજા 
સાથેની હિરફાઈ કરવાનું નકકી કરી લીધુ ં હોય તો 
ખુદાવંદે તઆલાએ નકકી કરેલી હદો જારી કરવામાં 
અને અ  િબલ માઅરૂફ કરવામાં તેમ કરો. - હઝરત 
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અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(738) હદ ર  ન કરવી 

(૩૪૧૮) હુઝુરે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં એક ખાનદાનની 
માનવંત સ્ ીને લાવવામાં આવી, જેણે ચોરી કરી 
હતી. આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ તેના હાથ કાપવાનો હુકમ આપ્યો. આ 
સાંભળીને કુરેશના કેટલાક લોકો આપ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની પાસે આવીને 
કહેવા લાગ્યા : યા રસૂલુલ્લાહ ! આપ ફલાણી સ્ ી 
જેવી માનવંત ખાતુનને એક થોડી વાતમાં હાથ 
કાપવાની સજા કરી ર ા છો ? 

હુઝુર (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ કહયું : જી હા ! બની ઈસરાઈલની 
કૌમ એ કારણ સર હલાક થઈ હતી કે ત ે લોકો 
કમઝોર લોકો ઉપર હદ જારી કરતા હતા. પરતં ુ
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માનવંત અને તાકતવર લોકોને છોડી દેતા હતા. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૪૧૯) ખદુાવંદે તઆલાએ નકકી કરેલી હદો 
જારી કરવાથી એક માણસ નેક બખ્ત બને છે અને ત ે
હુકમની અવગણના કરવાથી બદબખ્ત બની જાય 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૪૨૦) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) પાસે એક મોટા પેટવાળા 
બીમાર માણસને લાવવામાં આવ્યો. જેણે ઝીના 
(વ્યિભચાર) કય  હતો. આપે ખજુરની ડાળી 
મંગાવી જેમાં એક સો ડાળખીઓ હતી અને તેના 
વડે તેને ફટકો માય  અને તે રીતે હદ જારી કરી. 
એવી રીતે અલ્લાહે નકકી કરેલી હદોમાંથી કોઈ 
હદને રદ કરવાનું નાપસંદ ફરમાવ્યું. (મુસ્તદરક) 
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(739) હદ ર  કરવા િવશે કોઈ 

ભલામણ (ચલાવી શકાય) નહ . 

(૩૪૨૧) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) પોતાના પૂવર્જો થકી રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)થી 
િરવાયત ફરમાવે છે કે : આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ હદ જારી કરવા 
િવશે ભલામણ કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે અને ક ુ ં
છે કે :- જે માણસ ખુદાએ નકકી કરલેી કોઈ હદ 
જારી કરવા િવશે એવી સીફારીશ કરશે કે તે હદ જારી 
ન થાય તેમજ તે હદ જારી કરવાનો હુકમ રદ થઈ 
જાય તો ખુદાવંદે આલમ કયામતના િદવસે એવા 
માણસને અઝાબમાં ફસાવી દેશે. 
(૩૪૨૨) (ઓસમાને ફરમાવ્યું :) અય ઓસામા ! 
હદ જારી કરવા િવશે હરિગઝ સીફારીશ ન કરો. 
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(૩૪૨૩) હ. આઈશા કહે છે : એક માનવંત 
કબીલાની સ્ ી રોિજદા વપરાશમાં આવતી વસ્તુઓ 
ઉછીની લઈ જતી હતી અન ે પછી તે (વસ્તુઓ 
લીધા િવશેનો) ઈન્કાર કરતી હતી. હુઝુર નબીએ 
કરીમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
તેના હાથ કાપવાનો હુકમ જારી કય . આ સાંભળીને 
તેના સગાવહાલા ઓસામાની પાસે આવ્યા. અન ેત ે
બાબતમાં તેમની સાથે વાતચીત કરી. ઓસામાએ ત ે
બાબતમાં આ હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) સાથે વાતચીત કરી. હુઝુર 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું : ઓસામા ! હુ ંએમ સમજતો ન હતો ક ે
તમે પણ અલ્લાહે નકકી કરેલી કોઈ હદ િવશે એવુ ં
(સીફારીશ) કહેશો. 

આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ઉભા થઈને ઈરશાદ ફરમાવ્યું : તમારી 
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પહેલાની કૌમો એ કારણસર તબાહ થઈ ગઈ કે 
જ્યારે તેઓમાંથી કોઈ માનવંત માણસ ચોરી કરતો 
તો તેને છોડી દેવામાં આવતો અને કોઈ કમઝોર 
ચોરી કરતો તો તેના હાથ કાપવામાં આવતા હતા. 

છેવટે આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ તે મખઝુમી સ્ ીના હાથ કાપવાનો 
હુકમ આપી દીધો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૪૨૪) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ) િવશે છે કે આપ ે બની અસદ 
કબીલાના એક માણસ કે જેના ઉપર હદ જારી કરવી 
વાિજબ થઈ ગઈ હતી, તેને પકડી લીધો અન ેતેના 
ઉપર હદ જારી કરી. બની અસદના લોકોને હઝરત 
ઈમામ હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ)એ િસફારીશ 
કરવાનો ઈન્કાર કરી દીધો. તે લોકો સીધા હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) પાસે ગયા અને તેઓન ે
(હદ જારી ન કરવા બાબત) િવનંતી કરી. 
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હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : 
તમે જે કાંઈ ઈચ્છો છો તે મારા ઈખ્તેયારમાં હશે તો 
તમને જરૂર મળશે. તેઓ રાજી થતા થતા ઈમામ 
હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ) પાસેથી પસાર થયા અન ે
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ જવાબ આપ્યો 
હતો તે જણાવ્યો. 

ઈમામ હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : 
તમારા સાથીદારને કોઈ જરૂરત હોય તો તેમની પાસે 
જાવ. તેથી ત ે લોકો જ્યારે તેમના સાથીદાર પાસે 
ગયા ત્યારે હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) તેની 
ઉપર હદ જારી કરી ચુકયા હતા. તેઓએ ક ું : યા 
અલી ! આપે અમારી સાથે વાયદો કય  હતો ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : મ ક ુ ંહતુ કે જે કાંઈ મારા 
ઈખ્તેયારમાં હશે તે તમને જરૂર મળશે પરંતુ આ 
વાતતો ખુદાની હતી જે મારા ઈખ્તેયારની બહાર 
છે. (મુસ્તદરક) 
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(૩૪૨૫) જે માણસની શફાઅત થવામાં ખુદાએ 
નકકી કરેલી હદોમાંથી કોઈ હદને કારણે અડચણ 
આવી જાય તો તે એ સમય સુધી ખુદાની 
નારાઝગીમાં રહે છે જ્યાં સુધી તેના પર હદ જારી 
થતી નથી. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૪૨૬) લોકોના હક િવશેના વ્યવહારમાં એ સમય 
સુધી સીફારીશ કરવામાં કોઈ વાંધો નથી જ્યાં સુધી 
તે મામલો ઈમામ સુધી પહ ચી ન જાય, અને જ્યાર ે
ઈમામ સુધી પહ ચી જાય તો પછી સીફારીશ કરી 
શકાતી નથી. – હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(મુસ્તદરક) 
(740) હદ ર  કરવા િવશે મીનગીર  

લઈ શકાતી નથી. 

(૩૪૨૭) ઈલાહી હદ જારી કરવા બાબતમાં કોઈની 
જામીનગીરી લઈ શકાતી નથી. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (મસુ્તદરક) 
(૩૪૨૮) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) ફરમાવે છે કે હદ િવશે કોઈની 
ઝમાનત લઈ શકાતી નથી. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૪૨૯) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ 
ફસલો આપતા ફરમાવ્યું : હદ જારી કરવાના 
બારામાં કોઈની જામીનગીરી લઈ શકાતી નથી. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(741) હદ ર  કરવા િવશે કસમ હોતી 

નથી. 

(૩૪૩૦) જેના ઉપર હદ જારી કરવાની હોય તેની 
કસમ લઈ શકાતી નથી - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૪૩૧) કોઈની હદ િવશે ન તો સીફારીશ કરી 
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શકાય છે, ન તો તેની જામીનગીરી લઈ શકાય છે 
અને ન તો કસમ લઈ શકાય છે. - હઝરત રસલૂ ે
ખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૪૩૨) એક માણસ હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) પાસે કોઈ બીજા માણસને લઈને 
આવ્યો અન ેક ું : આ માણસે મારી ઉપર તોહમત 
લગાવ્યું છે, હકીકતમાં તેની પાસે કોઈ સાક્ષી નથી. 

તે માણસે ક ું : યા અમીરૂલ મોઅમનેીન ! 
આપ આ માણસને કસમ ખવરાવો. 

આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : હદના બારામાં કસમ 
લેવરાવી શકાતી નથી. - હઝરત ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
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(742) હદ ર  કરવા માટ મોહલત 

આપી શકાતી નથી 

(૩૪૩૩) જ્યારે હદ (જારી કરવી) વાિજબ થઈ 
જાય ત્યારે તેને જારી કરી દયો અન ે તે બાબતમાં 
મોહલત આપો નહી. 

ગુજરાતી અનુવાદકની ન ધ :- િકતાબના ઉદુર્ 
અનુવાદમાં હદીસ નંબર ૩૪૩૪ આપવામા ં
આવેલી નથી. 
(૩૪૩૫) જ્યારે હદમાં લયતો લઅલ્લ (જો - અન ે
તો) આવે ત્યારે હદ રદ થઈ જાય છે. (મુસ્તદરક) 
(743) હદ ર  કરવાથી રોકા ુ ં

કરુઆન ેમજીદ :- 
..આ અલ્લાહની હદો છે જેથી તેને ઓળંગી 

જાઓ નહ , અને જેઓ અલ્લાહની હદો ઓળંગી 
જાય છે તેઓજ જુલમગાર છે. - સૂરએ બકરહ આ. 
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નં. ૨૨૯ 
અને અલ્લાહની (નકકી કરલેી) હદો છે; અન ે

જે શખ્સ અલ્લાહની ઠરાવેલી હદો ઓળંગી જાય 
તો ખરે જ તેણે પંડે જ પોતાના પર ઝુલ્મ કય  
કહેવાશે: - સૂરએ તલાક આ. ન.ં ૧ 

અને જે અલ્લાહ તથા તેના રસૂલની 
નાફરમાની કરશે તથા તેના િનયમોનુ ંઉલ્લંઘન કરશે 
તો તેને ત ે દોઝખની આગમાં દાખલ કરશે જેમાં 
હંમેશને માટે રહેશે, અને તનેા માટે નામોશી ભરેલી 
સજા હશે. - સૂરએ િનસા આ. ન.ં ૧૪ 
હદીસ :-    
(૩૪૩૬) અલ્લાહ તઆલાએ તમારા માટે હદ 
નક્કી કરી છે. તેથી તેનાથી મુખ ફેરવો નહી. 
(૩૪૩૭) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ તેમના ગુલામ કંબરને એક 
માણસને હદની સજા કરી કે કોરડા મારવાનો હુકમ 
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આપ્યો. કંબરે તેને ભુલથી ણ કોરડા વધારે લગાવી 
દીધા. હઝરતે તેના બદલામાં કંબરને ણ કોરડા 
લગાવ્યા. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૪૩૮) અબ્દુલ્લાહ િબન મોઅક્કલ કહે છે કે : 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ કોઈ માણસન ે
કોરડા મારવાની સજા સંભળાવી. જલ્લાદે તેને બે 
કોરડા વધારે મારી દીધા ત્યારે હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)એ તેના બદલામાં જલ્લાદને બે 
કોરડા લગાવ્યા. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૪૩૯) એક એવા સ ાિધશને (કયામતના 
િદવસે) લાવવામાં આવશે જેણે સજાનો એક કોરડો 
ઓછો માય  હશે. તેન ેતેનુ ંકારણ પૂછવામાં આવશે 
તે કહેશે ખુદાવંદા ! એવું મ તારા બંદાઓ ઉપર 
મહેરબાનીની િનય્યતથી કયુર્ હતું. તનેે કહેવામાં 
આવશે, શું તું તેની ઉપર મારા કરતાં પણ વધારે 
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મહેરબાન હતો ? ત્યાર પછી તેને જહન્નમમાં 
મોકલી દેવામાં આવશે. પછી એક એવા માણસન ે
લાવવામાં આવશે જેણે (નકકી કરાએલ હદ કરતાં) 
એક કોરડો વધારે માય  હશે. તેન ે તેનુ ં કારણ 
પૂછવામાં આવશે. તે કહેશે કે મ એવું એ માટે કયુર્ કે 
તે તારી નાફરમાની કરવાથી દૂર રહે. તેને પણ 
જહન્નમમાં મોકલી દેવામાં આવશે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (મસુ્તદરક) 
(૩૪૪૦) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌલ..... 
અલ્લાહ તઆલાએ ઝીનાકાર પર ોિધત થઈને સો 
કોરડાની સજા ફરમાવી છે તેથી જે માણસ તેના પર 
ોિધત થઈને તેને તેના કરતા વધારે કોરડા લગાવશે 

તો મારી કોઈ જવાબદારી રહેશે નહી. - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
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(744) (1) હદ ર  કરવી એ નુાહોનો 

કફફારો હોય છે. 

(૩૪૪૧) જે માણસે કોઈ ગુનાહ કયાર્ હોય અન ે
તેના ઉપર હદ જારી કરવામાં આવે તો તે (હદની 
સજા) તેના માટે ગુનાહોનો કફફારો બની જાય છે. 
(૩૪૪૨) જે માણસે દુિનયામાં કોઈ ગુનાહ કયાર્ 
હોય અન ે તનેે તેની સજા પણ મળી જાય તો 
અલ્લાહ તઆલાનો એ િવશે મોટો આદલ છે કે ત ે
પોતાના બંદાને બીજી વાર સજા આપ.ે (તે ગુનાહની 
આખેરતમાં સજા આપવામાં આવશે નહી). 
(૩૪૪૩) જે તલવાર કોઈ ગુનાહ (ની સજા) માટે 
ચાલે છે તો તે ગુનાહને મીટાવી દે છે. 
(૩૪૪૪) (વ્યિભચારી) સ્ ીને સંગસાર (સંગસાર 
એટલે વ્યિભચારના ગુનાહ માટે સ્ ી અથવા પુરૂષ 
ગુનેહગારને એક ખાડામાં ઉભા રાખી ઉપરથી 
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પથ્થરમારો કરવાની સજા.) કરવી એ તેના ગુનાહોનો 
કફફારો છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૪૪૫) જ્યારે ખુદાવંદે આલમ કોઈ બંદાન ે
દુિનયામાં સજા આપી દ ે તો પછી તેની ઝાત એ 
વાતથી ઘણીજ ઉચ્ચ છે કે તેના તે જ ગુનાહ માટે 
કયામતમાં ફરી વાર સજા આપે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (તોહફુલ ઉકુલ) 
(745) (2) હદ ર  કરવી એ નુાહોનો 

કફફારો હોય છે. 

(૩૪૩૬) રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમ)એ એક માણસને સંગસાર 
કરવાનો હુકમ આપ્યો. લોકોએ ક ું કે આ માણસ 
ખબીસ છે. 

આં હઝરતે ફરમાવ્યું : તનેે ખબીસ ન કહો 
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કેમકે ખુદાની કસમ ! આ માણસ ખુદાની નઝરોમાં 
મુશ્કની ખુશ્બુ કરતાં પણ વધારે પાકીઝા છે. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૪૩૭) જ્યારે હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ એક માણસને 
વ્યિભચારના ગુનાહના કારણે સંગસાર કય  ત્યારે 
બીજા એક માણસે પોતાના સાથીદારને ક ું : આ 
માણસને કુતરા જેવી મોત મળી છે. 

આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) ત ે બંને માણસોની સાથે એક મુરદાર 
જાનવર પાસેથી પસાર થયા. ત્યારે આપે ફરમાવ્યું : 
આના ટુકડા કરી કરીને ખાવ. તે લોકોએ ક ું : યા 
રસૂલુલ્લાહ ! અલ્લાહ આપની ઉપર રહમત 
નાિઝલ ફરમાવે. અમે આન ેટુકડા કરી કરીને ખાઈએ 
? 

હુઝુરે ફરમાવ્યું : જે વાત તમ ે તમારા ભાઈ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 660  HAJINAJI.com 

િવશે કહેતા હતા તે આ મુરદાર કરતાં પણ વધાર ે
બદબુદાર છે. (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૩૪૪૮) અબ્દુર રહમાન બીન અબી લૈલા કહે છે 
કે : હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ એક માણસ 
ઉપર હદ જારી ફરમાવી. લોકો તેના ઉપર િધક્કાર 
કરવા લાગ્યા અને તેને ગાળો દેવા લાગ્યા. 

હઝરતે ફરમાવ્યું : આ માણસને તેના આ 
ગુનાહ િવશે પૂછવામાં નહ  આવે. (કારણ કે હદ 
જારી થયા પછી શરઈ રીતે તેને બીજી કોઈ સજા 
કરવાની હોતી નથી.) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૪૪૯) એક સ્ ી વ્યિભચારના કારણે ગભર્વતી 
બની. તેણી સરકારે િરસાલત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં હાજર થઈ 
અને ક ું : યા નબીઅલ્લાહ ! મ આ ગુનાહ કયાર્ 
છે. જેના કારણે હદ વાિજબ થાય છે. તેથી મારા 
માટે હદ જારી ફરમાવો. 
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હઝરત રસૂલ ે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)એ તેના વાળીને બોલાવ્યા અને 
ફરમાવ્યું : આ સ્ ીને તમારી પાસે રાખો. અને તેની 
સાથે સદવ્યવહાર કરો. જ્યારે તેને સુિત થઈ જાય 
ત્યારપછી હઝરતે તે સ્ ીને સંગસાર કરવાનો હુકમ 
ફરમાવ્યો અને તેણીને સંગસાર કરવામાં આવી. આ ં
હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ તેની નમાઝે જનાઝા અદા ફરમાવી. 
 હઝરત ઉમરે ક ું : યા રસલૂુલ્લાહ ! આપ 
આ વ્યિભચારી સ્ ીની નમાઝે જનાઝા પઢો છો ? 

 હઝરતે આ સાંભળીને ફરમાવ્યું : આ 
સ્ ીએ એવી તૌબા કરી છે ક ે જેન ેઆખા શહેરના 
લોકો ઉપર વહચવામાં આવે તો પણ તમેાં વધારો 
બાકી રહે. શું તમે રાહે ખુદામાં જાન ફીદા કરવા 
કરતાં મોટી બીજી કઈ તૌબા જોઈ છે? (સહીહ 
મુસ્લીમ) 
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(746) નેુહગાર નુાહનો વકાર કર  

લે તે પછ  ઈમામને તેને માફ કર  દવાનો 

ઈ તેયાર છે. 

(૩૪૫૦) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ની પાસે 
એક ચોરને લાવવામાં આવ્યો. તેણે પોતાની ચોરીનો 
ગુનો કબૂલ કરી લીધો. 

હઝરતે ફરમાવ્યું : શું તમ ે કુરઆનનો કોઈ 
ભાગ યાદ છે ? 

તેણે ક ું : જી હા. સૂરએ બકરહઝરત 
હઝરતે ફરમાવ્યું : હું તારા હાથ (કાપવાની 

સજા)ને સૂરએ બકરહના કારણે માફ કરૂ છંુ. 
આ બનાવને જોઈ અશ્અસે ક ું : આપ 

ખુદાની હદો પૈકી એક હદને બેકાર કરી ર ા છો. 
ત્યારે ઈમામે ફરમાવ્યું : તને શંુ ખબર ! જ્યારે ચોર 
ઉપર ગવાહી સાિબત થઈ જાય ત્યારે ઈમામ તેન ે
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માફ કરી શકતા નથી, પરંતુ જ્યારે કોઈ માણસ 
પોતાના ગુનાહનો િસ્વકાર કરી લે તો પછી ઈમામન ે
એ વાતનો ઈખ્તેયાર હોય છે કે જો તઓે ચાહે તો 
માફ કરી દે અને ચાહે તો સજા આપ.ે (મસુ્તદરક) 
(747) ુ ં નુ માફ હોય છે. 

(૩૪૫૧) મોહંમદ બીન ઈસા બીન ઉબૈદ કહે છે કે 
હઝરત અબલૂ હસન (અલિય્હસ્સલામ)એ ફારસ 
બીન હાતીમને કત્લ કરવાનું જાએઝ ગણાવ્યું અન ે
તેનું ખુન માફ કરી દીધું તેમજ તેના કાિતલ માટે 
જન્નતની જામીનગીરી પણ આપી. તથેી જુનૈદે તનેે 
કત્લ કરી નાખ્યો. 

ફારસ િબન હાતીમ િફતનો ફેલાવનાર માણસ 
હતો જે લોકોમાં િફતના ફેલાવ્યા કરતો હતો અને 
લોકોને બીદઅત તરફ બોલાવતો હતો. હઝરત 
અબૂલ હસને ફરમાવ્યું : આ ફારસ મલઉન છે. 
મારા તરફથી વાતો ધડીને લોકોને ફીત્નામાં નાખે છે 
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અને લોકોને બીદઅત તરફ આમં ણ આપે છે. જે 
કોઈ તેને કત્લ કરી નાખે તેનું ખુન માફ છે. તેથી 
એવો કોણ માણસ છે જે તેનાથી મારી જાન છોડાવ ે
અને તેને કત્લ કરી નાખે ? હું ખુદા તરફથી તેના 
માટે જન્નતની જામીનગીરી આપું છંુ. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૪૫૨) જે માણસ (બગાવત કરવા માટે) પોતાની 
તલવાર મ્યાનમાંથી બહાર કાઢે તો તેને કત્લ કરવો 
જાએઝ છે અને તેનું ખનુ માફ છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (મસુ્તદરક) 
(૩૪૫૩) હઝરત જાબીરથી િરવાયત છે કે હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : કઅબ બીન અશરફનો 
(બંદોબસ્ત કરવા) માટે કોણ છે ?કેમકે તે માણસે 
ખુદા અને તેના રસૂલને ઈજા પહ ચાડી છે. 
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મોહંમદ િબન મસુ્લમાએ ક ુ ં : યા 
રસૂલુલ્લાહ ! શું આપ એ વાત પસંદ કરો છો કે તેન ે
કત્લ કરી નાખું ? 

આપે ફરમાવ્યુ ં: હા. 
તેણે ક ું : તો પછી આપ મન ે મારા હાલ 

ઉપર છોડી દો, હું જે વાત યોગ્ય સમજીશ તે મારા 
અને આપના વતી કરી નાખીશ. આં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું : બરાબર છે એમ કરો. ત્યારપછી તેઓ 
તેની પાસે ગયા અને તનેે આખી વાત કહી. તે 
માણસે નેકી કરવાનો ઈરાદો કય  છે જ્યારે કે અમન ે
તકલીફમાં મૂકી દીધા છે. 

જ્યારે તેણે આ વાત સાંભળી ત્યારે ક ું : 
ખુદાની કસમ આ વાત સાચી છે જે તમે કહો છો. 
તમે તેને બહુજ તંગ કરો. પછી તેની પાસેથી વાયદો 
લીધો કે પોતાની સાથે હારીસ, અબુ અબસ િબન 
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જબર અને એબાદ િબન બશરને લાવશે. જ્યારે એ 
બધા તેની પાસે પહ ચ્યા તો તેમને રાતની દાવત 
આપી. મોહંમદ િબન મુસ્લમાએ ક ુ ં : જ્યારે ત ે
આવી જાય ત્યારે હું તેનુ ંમાથું પકડી લઈશ. જ્યારે હુ ં
તેને મારા કાબૂમાં કરી લઉં ત્યારે તમે તમારૂ કામ શરૂ 
કરી દેજો. આ વાત થયા પછી જ્યારે કઅબ તેની 
પાસે પહ ચ્યો ત્યારે તેની તલવાર કમરે બાંધેલી 
હતી. તેણે ક ું : મને બહુ સારી ખુશ્બુ આવે છે. 
તેણે ક ું : વાત સાચી છે કેમકે ફલાણી અરબી સ્ ી 
મારી રખાત છે. અન ેતમામ અરબી સ્ ીઓ ખૂશ્બુ 
લગાડવાની શોખીન હોય છે. મોહંમદ િબન 
મુસ્લમાએ ક ું : શું મન ેએ વાતની રજા છે કે હું તનેે 
સંુધું. તેણે ક ું : જરૂર. તણેે ફરી ક ું : શુ મને ત ે
સંુઘવાની ફરી વખત રજા છે ? તેણે ક ું : રજા છે. 
આમ કહીન ેતેણે તેનું માથું પકડી લીધુ ંઅને પોતાના 
સાથીઓને ક ું : આનું કામ તમામ કરી નાખો અન ે
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તે લોકોએ તનેે કત્લ કરી નાખ્યો. (સહીહ મુસ્લીમ) 
(૩૪૫૪) આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)ની આજુબાજુમાં કેટલાક 
મુસલમાનો ઉભા હતા. હુઝુરે તેમણ ે ફરમાવ્યુ ં : 
લોકો ! મારા પછી કોઈ નબી નથી અને ન તો મારી 
સુન્નત પછી કોઈ સુન્નત છે. તેથી જે કોઈ મારા 
પછી એવો દાવો કરે તો તેના દાવા અને બીદઅત 
(બધુંજ) જહન્નમમાં જશે. જે માણસ એવો દાવો 
કરે તેને કત્લ કરી નાખો. (મસુ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(748) યાર (બે વખત) હદ ર  થઈ 

ય તો ી  વખત તેને ક લ કર  

નાખવામા ંઆવે. 

(૩૪૫૫) જે માણસ ગુનાહાને કબીરા કરે છે, જો 
તેમના ઉપર (તે ગુનાહની સજા રૂપે) બ ેવખત હદ 
જારી કરવામાં આવે તો પછી ીજી વખત તેમન ે
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કત્લ કરી નાખવામાં આવશે. 
(૩૪૫૬) જ્યારે વ્યિભચારી પુરૂષ અન ેવ્યિભચારી 
સ્ ીને બે વખત હદ જારી કરવામાં આવે તો ીજી 
વખત તેને કત્લ કરી નાખવાનું કારણ અને તનેુ ં
વાિજબુલ કત્લ હોવું એ તેની એ સજા ત્યેની 
બેદરકારી છે, જાણે કે તઓે કાંઈ સમજયા નથી. 
બીજંુ કારણ એ છે કે ખદુા અને ખુદાની હદોને 
હલકી સમજનાર કાિફર હોય છે. તેથી તેઓ કુ ની 
હદમાં દાખલ થઈ જવાને કારણે તેમને કત્લ કરવા 
વાિજબ થઈ જાય છે. (વસાએલુશ્શીઆ) 
(749) ુ મનની જમીન ઉપર હદ ર  

કરવી. 

(૩૪૫૭) હુ ં દુશ્મનની જમીન ઉપર કોઈ માણસ 
ઉપર એ વખત સુધી હદ જારી કરતો નથી, જ્યાં 
સુધી તે એ જમીન ઉપર મૌજૂદ રહે છે. િસવાય ક ે
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તે પોતાની ગૈરતને કારણે દશુ્મન સાથે ભળી જાય. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(750) તાઅઝીર - સ  

(૩૪૫૮) હમંાદ િબન ઈસા કહે છે કે મ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછયું : 
તાઅઝીર શું છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : તાઅઝીર હદ કરતાં થોડી 
ઓછી (સજા) હોય છે. મ પૂછયું : સી (કોરડા)થી 
ઓછી ? 

ફરમાવ્યું : નહ , બલ્કે ચાલીસ (કોરડા)થી 
ઓછી અને આ રાજ્યની હદ છે. મ ક ું : તો પછી 
તે કઈ રીતે છે ? 

ફરમાવ્યું : હાકીમ ઈન્સાનના ગુનાહને જોશે 
અને તેની શાિરરીક શિક્તને પણ ધ્યાનમાં રાખશે. 
પછી તેને યોગ્ય લાગે તેમ કરશે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૪૫૯) દસ કોરડાથી વધારે સજા કરી શકાતી 
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નથી. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૪૬૦) કોઈને સંસ્કાર શીખવવા માટે ણ 
કોરડાથી વધારે મારી શકાતા નથી. જો એમ કરશો 
તો કયામતના િદવસે તમારે બદલો આપવો પડશે. 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૩૪૬૧) કોઈ માણસ જે ખુદા અન ેઆખેરત ઉપર 
ઈમાન રાખતો હોય, તેના માટ ે એ વાત જાએઝ 
નથી કે તે હદની સજા િસવાય કોઈને દસ કોરડાથી 
વધારેની સજા કરે. (મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(૩૪૬૨) જે સ ાધીશ ખુદા અને આખેરત ઉપર 
ઈમાન રાખતો હોય, તેને માટે એ જાએઝ નથી કે તે 
હદની સજા િસવાય કોઈને દસ કરતાં વધારે કોરડાની 
સજા કરે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે
વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૪૬૩) ઈસ્હાક િબન અમ્માર કહ ેછે ક ેમ હઝરત 
અબુ ઈ ાહીમ (ઈમામ મૂસા કાિઝમ 
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અલિય્હસ્સલામ)ને તાઅઝીર િવશે પૂછયું કે તેમાં 
કેટલા કોરડા હોય છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : દસથી અમુક વધારે, જે દસ 
અને વીસની વચ્ચે હોય. (વસાએલુશ્શીઆ) 
(751) સ  કરવામા ં ય તગત 

વા હશ ુ ંશામીલ થઈ જ ુ.ં 

(૩૪૬૪) િકતાબે મનાકીબમાં હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) િવશે િરવાયત છે કે જ્યારે આપ 
(અલિય્હસ્સલામ) અ  િબન અબ્દેવદ ઉપર કાબ ૂ
મેળવી ચૂકયા ત્યારે આપે તેને કત્લ કય  નહી, બલ્કે 
છોડી દીધો. આ વાત હુફૈઝાએ હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ન ે
પહ ચાડી. હુઝુરે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : હુફૈઝા ! તમે જે 
કહો છો તેનું કારણ ખુદ હઝરત અલી જ બયાન 
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કરશે. 
થોડી વાર પછી હઝરત અલી 

(અલિય્હસ્સલામ)એ અ ને કત્લ કરી નાખ્યો. આપ 
હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં હાજર થયા ત્યારે સરકારે 
િરસાલત મઆબ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ આપન ે અ ને છોડી દેવાનું કારણ 
પૂછયું. 

આપે જવાબ આપ્યો : તેણે મન ે મા ં િવશ ે
ગાળ આપી અને મારા મોઢા ઉપર થુંકયો. તેથી મન ે
એ વાતનો ડર લાગ્યો કે જો હું તેને કત્લ કરી 
નાખીશ તો તેમાં મારી અંગત ખ્વાિહશ પણ ભળી 
જશે. તેથી મ તેન ેછોડી દીધો. અન ેજ્યારે એ વાત 
પૂરી થઈ ત્યારે મ ફકત ખુદાવંદે તઆલાની ખુશી 
માટે તેને કત્લ કરી નાખ્યો. (મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 
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િવભાગ - 9 

હબ (જગં) 

(752) હબ (જગં) 

(૩૪૬૫) તમારે જાણવું જોઈએ કે હજનું નુકસાન 
તબાહ કરનાર અને તેનો સ્વાદ ભયંકર હોય છે. 
પરંતુ જે માણસ જંગ માટે તૈયાર થાય છે અને તેના 
માટેનો સામાન તૈયાર કરે છે અને જંગ થવા પહેલા 
તે જંગમાં થનારા જખ્મોના દદર્ને સહન કરી શકતો 
નથી, તો એવો માણસ જંગ કરવા માટે પા  છે. 
પરંતુ જે માણસ જંગનો સમય આવે તે માટે 
બસીરત (દૂરઅંદેશી) સાથે સઈિદગર (બીજી વખત 
કોિશશ કરવા પહેલા તે બાબતમાં ઉતાવળથી કામ 
લે ત ેન તો પોતાની કૌમને ફાયદો પહ ચાડી શકે છે 
અને ન તો પોતાને હલાક થવાથી બચાવી શકે છે. 
(શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
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(753) જગંના કારણો 

(૩૪૬૬) િવરોધ જંગનું કારણ બની જાય છે. 
(૩૪૬૭) બળવો જંગનું કારણ હોય છે. 
(૩૪૬૮) નકામી ચચાર્ જંગનું કારણ હોય છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(754) હકના િવરોધીઓની સાથે જગં 

(૩૪૬૯) મને મારી િજદગીની કસમ ! હુ ં હકની 
િવરૂધ્ધ ચાલનારાઓ અને ગુમરાહીમાં ભટકનારાઓ 
સાથે જંગ કરવામાં કોઈ કારની છુટછાટ અન ે
સુસ્તી નહ  કરૂ. 

અલ્લાહના બંદાઓ ! અલ્લાહથી ડરો અને ત ે
(ના ગઝબ)થી ભાગીને તેની રહેમતના દામનમાં 
પનાહ લ્યો. અલ્લાહે બતાવેલા રસ્તાઓ ઉપર 
ચાલો અને તેણે નકકી કરેલા હુકમો પર અમલ કરો. 
(જો તેમ કરશો તો) અલી તમારી આખેરતનો 
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જામીન છે, ભલે તમન ેદુિનયામાં સફળતા ન મળે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ 
બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(755) સુલમાન સાથે જગં 

(૩૪૭૦) મસુલમાને પોતાના ભાઈ સાથે જંગ 
કરવી એ કુ  અને તેને ગાળ દેવી એ િફસ્ક (ખરાબ 
કાયર્) છે. 
(૩૪૭૧) મસુલમાન સાથે જંગ કરવી કુ  અને તેન ે
ગાળ દેવી િફસ્ક છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
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(756) ુ મનને જગં શ  કરવાની તક ન 

આપો. 

(૩૪૭૨) કોઈ કૌમ સાથે લડવા માટ ે - ત ે તમારી 
સાથે જંગ શરૂ કર ેતે પહલેા તેની ઉપર હુમલો કરી 
દો. ખુદાની કસમ ! જે કૌમના લોકો ઉપર, તે 
તેમના ઘરોની હદોમાં હોય ત્યારે હુમલો થઈ જાય 
તો તે બદનામ અન ે હલકા બની જાય છે. 
(નહજુસ્સઆદહ) 
(૩૪૭૩) એ કૌમ સાથે લડવા માટ ેમ તમન ે રા ે 
અને િદવસે, જાહેરમાં અને ખાનગીમાં, તમન ે
બોલાવ્યા અને લલકાયાર્ અને ક ું કે એ લોકો જંગ 
માટે આગળ વધે ત ેપહેલા તમ ેતમેના પર હુમલો 
કરી દયો. ખુદાની કસમ ! જે કૌમના લોકો ઉપર 
તમેના ઘરોની હદોમાં હુમલો થાય છે તે બદનામ 
અને હલકા થઈ જાય છે. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને 
અબીલ હદીદ) 
(757) હાદ માટ હળવા અને મજ તૂ 

બનીને નીકળો ! 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે ઈમાન લાવનારાઓ ! તમને શંુ થઈ ગયું છે 

જ્યારે તમને એમ કહેવામાં આવ ે છે અલ્લાહની 
રાહમાં (જંગે તબૂકના જેહાદ કરવાના િવચારે) 
નીકળી પડો ત્યારે તમે ભૂિમ પર ભાર ે થઈ બેસી 
જાઓ છો; - સૂરએ તૌબા આ. ન.ં ૩૮ 

(હે મુસલમાનો ! તમ ે હલકા (હિથયાર 
વગરના) હો કે ભારી (હિથયારબંધ) હો તો પણ 
(જેહાદ માટે) નીકળી પડો, અને અલ્લાહના 
માગર્માં તમારા માલ અને જાન વડે જેહાદ કરો; - 
સૂરએ તૌબા આ. ન.ં ૪૧ 
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હદીસ :- 
(૩૪૭૪) ખુદા તમારા પર રહેમ કરે, તમારા 
દુશ્મનો સાથે જેહાદ કરવા માટે બહાર નીકળો અન ે
ભારે ભરખમ થઈને જમીન ઉપર બેસી ન જાવ 
નહ તર તબાહ થઈ જશો. તમારે ઝીલ્લતની 
િજદગી િવતાવવા માટે મજબૂર થઈ જવું પડશે અન ે
તમારો ભાગ બહુજ ઓછો રહી જશે. જંગ કરનાર 
એ હોય છે જે રા ે જાગતા હોય છે. અને જે સૂઈ 
જાય છે તેના દુશ્મન તો સૂતા હોતા નથી. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ બલાગાહ 
ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(758) રાહ દુામા ં હાદ કરનારાઓ 

સાથે દુાવદં આલમ મોહ બત કર છે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
બેશક, અલ્લાહ તે લોકોને દોસ્ત રાખે છે 
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જેઓ તેની રાહમાં એવી રીતે હાર બાંધીને લડે છે 
જાણે તેઓ એક સીસૂં પાએલી દીવાલ છે. - સૂરએ 
સફ આ. ન.ં ૪ 
હદીસ :- 
(૩૪૭૫) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ જંગે સીફ્ફીનના સંગે 
ફરમાવ્યું : લોકો ! અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ 
એવા વેપાર તરફ તમારૂ માગર્દશર્ન કયુર્ છે જે તમને 
જહન્નમના અઝાબથી બચાવે છે અને નેકીના 
કારણે તમારા િદલોને ઠંડા કરે છે. અને ત ેખુદા અન ે
તેના રસૂલ ઉપર ઈમાન તેમજ તેની રાહમાં જંગ 
કરવી તે છે. તેનો સવાબ ગુનાહોની મગફેરત અને 
જન્નતુલ િફરદૌસમાં પાકીજા ઘર નકકી કરવો છે. 
સૌથી મોટી વાત ખુદાની ખુશી છે. ત્યારપછી તમને 
એ વાતની પણ ખબર આપી છે કે જેના કારણે તે 
મોહબ્બત કરે છે. ત ે ફરમાવે છે..... તમે તમારી 
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હરોળને વ્યવિસ્થત કરી લ્યો, જે રીતે સીસુ 
પીવરાવેલી િદવાલ હોય છે. અને બખ્તર પહેરેલા 
લશ્કરને આગળ વધારો અને પાયદળને પાછળ 
રાખો..... (શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અિબલ 
હદીદ) 
(759) એવા લોકો સાથે જગં ન કરો. 

(૩૪૭૬) જેનો સહારો, દીન હોય તેની સાથે જંગ 
ન કરો. કેમક ેદીન સાથે જંગ કરનાર પરાજીત થાય 
છે. 
(૩૪૭૭) હકને પોતાનું પીઠબળ બનાવનાર પર 
કાબૂ મેળવવાની કોિશશ ન કરો કેમક ેહક પર કાબ ૂ
મેળવનાર પરાજીત થાય છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(760) જગં પહલા ુ ંકર ુ ંજોઈએ. 

(૩૪૭૮) લોકો સાથે પરસ્પર ેમથી મળીને રહો, 
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તેઓ સાથે નરમીભય  વ્યવહાર રાખો. મને પસંદ છે 
કે તેઓને મસુલમાન બનાવીને મારી પાસે લઈ 
આવો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૪૭૯) (સીફ્ફીનના સંગે ફરમાવ્યું) ખુદાની 
કસમ ! મ કોઈપણ સમયે જંગને એક િદવસ માટ ે
પણ મોડી કરી હોય તો - ફકત એ લાલચમાં કે કદાચ 
કોઈ સમૂહ આવીને મારી સાથે ભળી જાય અન ે
િહદાયત મેળવી લે તેમજ મારી હીદાયત તરફ આવે. 
એ વાત મને તેમને કત્લ કરી નાખવા કરતાં વધારે 
પસંદ છે. 
(૩૪૮૦) પોતાના ફરઝંદ ઈમામે હસન મુજતબાને 
ફરમાવ્યું : કોઈને જંગ કરવા માટ ેપુકારો નહી. પરંત ુ
જો તે તમને લલકારે તો તેનો જવાબ જરૂર આપો. 
કેમકે જંગ માટે પૂકારનાર (જંગમાં પહેલ કરનાર) 
બગાવત કરનારો હોય છે અને બગાવત કરનારન ે
હારનો સામનો કરવો પડે છે. (શહ નહજુલ 
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બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(761) ુ મન સાથે કુાબલો કરતી 

વખતે પઢવાની ુઆ 

(૩૪૮૧) અનસ િબન માલીક કહે છે ક ે જ્યારે 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) જ્યારે કોઈ ગઝવહમાં દુશ્મનનો સામનો 
કરવા જતા ત્યારે આ શબ્દો સાથે દુઆ ફરમાવતા 
હતા......(ખદુાવંદા ! તું જ મારો સહારો અને 
મદદગાર છે, તારા થકીજ હું હુમલો કરૂ છંુ અન ે
તારી મદદથી જ જંગ કરૂ છંુ.) (સોનને તીરમીઝી) 
(૩૪૮૨) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી િબન 
અબીતાલીબ (અલિય્હસ્સલામ)એ જ્યારે 
સીફ્ફીનમાં દુશ્મનો સાથે લડવાનો ઈરાદો કય  ત્યારે 
આ શબ્દોમાં દુઆ ફરમાવી હતી.....(યા અલ્લાહ ! 
અય બલંદ અને બાલા આસમાનના માિલક ! જો તુ ં
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અમને દુશ્મનો ઉપર કાબૂ અતા ફરમાવે તો અમન ે
સીધા માગર્થી હટવાથી બચાવી રાખજે અને હકના 
માગર્ ઉપર અડગ રાખજે. જો તું અમારા દુશ્મનને 
કાબૂ આપે તો અમને શહાદત (ની મૌત) અતા 
ફરમાવજે અને િફતનાથી સુરિક્ષત રાખજે. 
(૩૪૮૩) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ) જ્યારે મૈદાને જંગમાં દુશ્મનોનો 
સામનો કરતા ત્યારે આ માણે ફરમાવતા : 

યા અલ્લાહ ! મારૂ ંિદલ મને તારી તરફ ખચી 
ર ું છે. અન ે ગરદનો તારી તરફ ઉઠી રહી છે.... 
ખુદાવંદા ! અમે તારી પાસે અમારા નબીને નઝરોથી 
ઓઝલ થઈ જવા, અમારા દુશ્મનોની સંખ્યા વધી 
જવા અને અમારી ખ્વાિહશોમાં વીખવાદ ઉભો 
થયો છે તેના દૂર થવા માટે ફિરયાદ કરીએ છીએ. 
(શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૩૪૮૪) જંગે સીફ્ફીનમાં હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) આ માણે દુઆ કરતા હતા. 
બારે ઈલાહા ! હુ ં તારી પાસે મારા નબીના 

મારી નઝરોથી દૂર થઈ જવા, મારા દુશ્મનોની 
સંખ્યામાં વધારો થવા, અમારી સંખ્યાઓમાં ઘટાડો 
થવા, અમારા પર જમાનાની સખ્તીઓ અન ે
આઝમાઈશોની ફિરયાદ કરૂ છંુ. ત્વરીત મળી 
જનારા િવજય થકી અમારી સહાય કર અને અમન ે
એવું રક્ષણ આપ ક ેજેના થકી તું હકન ેઈઝઝત અન ે

ભાવ આપે છે. (મુસ્તદરકલુ વસાઈલ) 
(૩૪૮૫) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) જ્યારે 
જંગ માટે રવાના થતા ત્યારે સવારી ઉપર સવાર 
થતા પહેલા ખુદાનું નામ લેતા અન ે આ માણ ે
ફરમાવતા હતા. 

ખુદાની નેઅમતો અને તનેા ફઝલો કરમની 
શંસા છે. તેની એ ઝાત પાક છે જેણે આ 

(સવારી)ને અમારા માટે બનાવી છે. (અલ્લાહની 
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મદદ િસવાય) અમ ેતેન ેઅમારા કાબૂમાં રાખી શકતા 
નથી. અમારે તો અમારા રબ તરફ પાછંુ ફરવાનું છે. 

પછી પોતાનું મુખ િકબ્લા તરફ કરી લેતા અન ે
આસમાન તરફ હાથ ફેલાવીને આ દુઆ પઢતા : 

બારે ઈલાહા ! તારી તરફ કદમ આગળ વધી 
ચુકયા છે, શરીર કમઝોર છે, િદલ ખચાઈ ર ું છે, 
હાથ ઉઠેલા છે અન ે આખંો ખુલ્લી છે..... (શહ 
નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૩૪૮૬) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન જ્યારે 
જંગમાં જવાનો ઈરાદો કરતાં ત્યારે આ શબ્દોમાં 
દુઆ ફરમાવતા હતા : 

ખુદાવંદા ! ત તારા રસ્તાઓમાંથી એક રસ્તો 
અમને બતાવ્યો છે. જેમાં ત તારી ખુશી મુકરર્ર 
ફરમાવેલ છે અને તારા ઔલીયાને એ રસ્તા તરફ 
બોલાવ્યા છે અને ત ેરસ્તાને તારી નઝરોમાં અત્યંત 
માનવંત કયાર્ છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
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(અલિય્હસ્સલામ) (નુર ઔર રાવન્દી) 
(૩૪૮૭) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) િવશે છે 
કે જ્યારે આપણે દુશ્મનનો સામનો થતો ત્યારે 
ફરમાવતા : બારે ઈલાહા ! તું જ મારો રક્ષક અન ે
મદદગાર તેમજ બચાવનારો છે, ખુદાવંદા ! હું તારી 
મદદ થકી હુમલો કરૂ છંુ અને તારા થકી જ જંગ કરૂ 
છંુ. (મુસ્તદરકલુ વસાઈલ) 
(762) કુ મ લુ શ (લ કરની પહલી 

હરોળ) 

(૩૪૮૮) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ ઝીયાદ િબન નઝરને હીદાયત 
ફરમાવી : યાદ રાખો કે લશ્કરની દરેક પહેલી હરોળ 
લશ્કરને ખબર પહ ચાડનારી હોય છે. પહેલી 
હરોળને એ મખુબીરો (જાસુસો)... પાસેથી માહીતી 
મળે છે જે આગળ જઈને પગેરૂ શોધી લેતા હોય છે. 
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તેથી જ્યારે તમે તમારા શહેરની બહાર આવો અન ે
દુશ્મનની નઝદીક થઈ જાવ ત્યારે ચારે બાજુના 
ખડક અન ેપહાડોની ટોચ અને વૃક્ષો ઉપર ચોકીદાર 
ટુકડીઓ બેસાડી દયો, જેથી તમારા દુશ્મન તમારા 
ઉપર અચાનક તૂટી પડ ેઅને તમારા ચોકીદાર તમને 
તેની માહીતી આપી શકે. (તોહફુલ ઉકુલ) 
(763) જગંના એહકામ 

(૩૪૮૯) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ જંગ અને જેદાલની તાિલમ 
આપતા ફરમાવ્યું : અય મસુલમાન લોકોના સમૂહ ! 
ખુદાના ખૌફને તમારો રીવાજ બનાવી દયો, 
સ્વસ્થતા અને ભાવની ચાદર ઓઢી લ્યો અને 
તમારા દાંતોને ભ સી દયો. એમ કરવાથી તમારા 
માથા પરથી તલવાર લપસી જશે. બખ્તરને સંપૂણર્ 
રીતે પહેરો (એટલે ક ેતમારી સાથે ખોદ (લોખંડની 
ટોપી).....અને જૌશન (બખ્તર) પણ પહેરી લ્યો.) 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 688  HAJINAJI.com 

તલવારોને ખચતા પહેલા મ્યાનમાં બરાબર હલાવી 
લ્યો. દુશ્મનોને ાંસી આંખથી જોતા રહો અન ે
ડાબી અને જમણી (બંને બાજુ) ભાલાથી હાર 
કરો. દુશ્મનો સામે તલવારનું પૂર વહાવો. 
તલવારોની સાથે સાથે કદમ આગળ વધારો અને એ 
વાતનું યકીન રાખો કે તમે અલ્લાહની રૂબરૂમાં 
છો.....(નહજુલ બલાગાહ ખુત્બા નં. ૬૬) 
(૩૪૯૦) બખ્તર પહેરેલાઓને આગળ રાખો અને 
બખ્તર વગરનાઓને પાછળ કરી દયો. દાંતોને 
ભ સી દયો એ રીતે તમારા માથા પરથી તલવાર 
લપસી જશે. ભાલાની અણીઓને બને બાજુ 
ફેરવીને ખાલી કરતા રહો તેના કારણે તેમની િદશા 
બદલાય જાય છે. આંખોન ેઝુકાવી રાખો તેના કારણે 
હ સલા.... મજબૂત રહે છે અન ેિદલ િસ્થર રહે છે. 
અવાઝને બલદં ન કરો, તેનાથી બુઝદીલી દૂર રહે 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
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(૩૪૯૧) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીને લશ્કરના 
સરદારોને લખેલો પ  : 

ખુદાના બંદા અલી, અમીરૂલ મોઅમનેીનનો 
પ  છાવણીઓના સરદારો તરફ : અમ્મા બાઅદ, 
હાકીમ માટે એ ફરજ છે કે જે હો ાને તેણે મેળવ્યો 
છે તેનો અમલ કરવામાં લોકોની સાથે રહે. તમેાં 
ફેરફાર ન કરે...... 

જ્યારે મારો વતાર્વ આ હોય તો તમારા માટે 
અલ્લાહના એહસાનનો શુ  કરવો અને મારી 
ઈતાઅત કરવી જરૂરી છે. કોઈના લલકારવાથી કદમ 
પાછા ન હટાવો અને નેક કામોમાં આળસ ન કરો. 
હક સુધી પહ ચવા માટે સખ્તીઓનો સામનો કરો, 
જો તમે આ થા ઉપર ન રહો તો પછી 
તમારામાંથી ફરી જનારાઓ કરતાં વધારે કોઈ મારી 
નઝરોમાં હલકા નહી હોય. પછી તેમને સખત સજા 
આપીશ અને તેમાં તેઓ મારી પાસેથી કોઈ રાહત 
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નહી પામે. તમે તમારા (તાબાના) સરદારો પાસેથી 
આ જ વાયદો અને વચન લ્યો. 
(૩૪૯૨) જંગે સીફ્ફીનના મૈદાનમાં પોતાના 
સહાબીઓને ફરમાવ્યું : તમારામાંથી જે કોઈ જંગ 
વખતે પોતાના િદલમાં હ સલા અને િદલેરી 
અનુભવે અને પોતાના કોઈ ભાઈમાં કમઝોરીના 
િચન્હો જુએ તો તેના માટે જરૂરી છે કે પોતાની 
શુજાઅતના વધારા થકી જેનાથી તેની પાસે ભરપુર 
શિક્ત હોય છે તે થકી (દુશ્મનોને) દૂર કરે જે રીતે 
પોતાનાથી દૂર કયાર્ હોય. કેમકે જો અલ્લાહ ચાહે 
તો તેને પણ તેવો જ બનાવી દે. (નહજુલ 
બલાગાહ) 
(764) જગંના આદાબ 

(૩૪૯૩) જ્યાં સુધી તેઓ પહેલ ન કરે તમે તેમની 
સાથે જંગ કરશો નહી કેમકે બેહમ્દો લીલ્લાહ તમ ે
દલીલ અને હુજ્જત ધરાવો છો. અને તમે ત ે
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લોકોને પહેલ કરવા માટે છોડી દયો તો ત ેતેમના પર 
બીજી હુજ્જત થશે. જ્યારે દુશ્મન પરાજીત થઈને 
મૈદાન છોડી દે તો તેમની પીઠ પાછળથી તેમને કત્લ 
ન કરો. કોઈ હાથપગ વગરના ઉપર હાથ ન ઉપાડો, 
કોઈ ઝખ્મીની જાન ન લ્યો અને ઔરતોને પણ 
તક્લીફ પહ ચાડીને સતાવો નહી. (શહ નહજુલ 
બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૩૪૯૪) કોઈ નબળા વૃધ્ધને કત્લ ન કરો અને ન 
તો કોઈ બાળક કે સ્ ીને મૌતને ઘાટ ઉતારો. કોઈને 
સાંકળથી જકડીને બાંધો નહી, તમારા માલે 
ગનીમતને એકઠો કરો, સુધારણાથી કામ લ્યો અન ે
એહસાન કરો, કેમકે ખુદાવંદે આલમ એહસાન 
કરનારાઓને દોસ્ત રાખે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૪૯૫) કઈ વાતે તમને નાના નાના બાળકોને 
કત્લ કરવા માટે તૈયાર કયાર્ છે. તમારા નેક બુઝુગર્ તો 
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મુશિરકોની ઔલાદ નથીને ? 
મને એ ઝાતની કસમ જેના કબ્ઝએ કદુરતમાં 

(મારી) મોહંમદની જાન છે, જે ઈન્સાનનો નફસ 
પૈદા થાય છે તે ફીતરતે (ઈસ્લામ) ઉપર પૈદા થાય 
છે. પરંતુ તેની ભાષા (અને સંસ્કૃતી) તેને બીજી તરફ 
ફેરવીને લઈ જાય છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૪૯૬) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ મુશિરકોના શહેરો અને 
(વસ્તીઓ)માં ઝેર નાખવાની મનાઈ ફરમાવી છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૪૯૭) એલચીઓ (બીજા દેશના િતનીધીઓ)ને 
કત્લ ન કરો અને ન તો યધુ્ધ કૈદીઓને કત્લ કરો. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૪૯૮) જો તમે કોઈ કૈદીને તમારા કબ્જામાં લ્યો 
અને ત ેચાલી શકવા માટ ેલાચાર હોય અને તમારા 
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પાસે કોઈ સવારી પણ ન હોય તો તેને છોડી દયો 
અને કત્લ પણ ન કરો, કેમકે તમ ેએ વાત જાણતા 
નથી કે તેના િવશે ઈમામ શું હુકમ આપશ.ે - ઈમામ 
ઝૈનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૪૯૯) ન તો કોઈ ઈન્સાનના શરીરના અવયવોને 
કાપો અને ન તો કોઈ જાનવરના. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૫૦૦) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) કોઈ સુરીયહ (નાના લશ્કર)ને 
કોઈ જગ્યાએ મોકલવા માંગતા તો તે લોકોન ે
બોલાવીને પોતાની સામે બેસાડતા અને ફરમાવતા : 

અલ્લાહ તઆલાનું નામ લઈને તેના સહાર ે
અને તેની રાહમાં અને રસૂલે ખુદાની િમલ્લત ઉપર 
ચાલો. કોઈને સાંકળથી જકડો નહી. કોઈના 
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શરીરના અવયવોને કાપો નહી. કોઈ બુઢા, વૃધ્ધ, 
કોઈ સ્ ી અને કોઈ બાળકને કત્લ ન કરો અને ન 
કોઈ ઝાડને કાપો. હા, જો કોઈ ઝાડનું કાપવું જરૂરી 
હોય અન ે ત ે િસવાય કોઈ િવકલ્પ ન હોય તો તેન ે
કાપી શકો છો. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(765) લડાઈ એક ચાલ હોય છે 

(૩૫૦૧) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ પોતાના કોઈ સહાબીન ે
એક યહુદીને કત્લ કરવાનો હુકમ આપ્યો. તેણે ક ું : 
યા રસૂલુલ્લાહ ! હુ ંતેને સીધો કત્લ કરી શકતો નથી. 
પરંતુ જો આપ (ચાલ ચાલવાની) રજા આપો તો 
તેમ કરી શકુ છંુ. આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જંગ એક ચાલ 
હોય છે. જે ચાહો તે કરો. 
(૩૫૦૨) લડાઈ એક ચાલ હોય છે. 
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(૩૫૦૩) તમારૂ િદલ ગમે તે કહ,ે જંગ એક ચાલ 
હોય છે. 
(૩૫૦૪) તમે અમારાથી દૂર રહો કેમકે (આ એક 
ચાલ છે અને) જંગ ચાલ જ હોય છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૫૦૫) અદી િબન હાતીમ હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) િવશે કહે છે ક ે : જ્યારે આપ 
(અલિય્હસ્સલામ)નો સામનો મુઆવીઆ સાથે થયો 
ત્યારે આપ મોટા અવાજે ફરમાવવા લાગ્યા : 
ખુદાની કસમ ! મુઆવીઆ અને તેના સાથીઓને 
મૌતને ઘાટ ઉતારી દઈશ. ત્યારપછી ધીમેથી 
ફરમાવ્યું : ઈન્શાઅલ્લાહ. 

હું આપની પાસે હતો. મ ક ું યા અમીરૂલ 
મોઅમેનીન. આપ ખુદાની કસમ ખાઈને એક વાત 
કરો છો અને ત્યાર પછી ઈન્શાઅલ્લાહ કહીને 
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તેનાથી અપવાદ પણ કરો છો. તેમ કરવામાં આપનો 
હેતુ શંુ છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : લડાઈ એક ચાલ હોય છે 
અને હુ ંમોમીનો સમક્ષ જુઠો નથી. આમ કહેવાનો 
મારો હેતુ એ હોય છે ક ેમારા સાથીઓને ોત્સાહન 
આપવું જેથી તેઓ સુસ્ત ન થઈ જાય બલ્કે તેઓનો 
જુસ્સો ટકી રહે અને ઈન્શાઅલ્લાહ હું તેમને ત ે
પછી બધું સમજાવી દઈશ. 
(૩૫૦૬) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
ફરમાવતા હતા કે મને પક્ષીનું ઉંચકીને લઈ જવું એ 
વાતથી વધારે પસંદ અને િ ય છે કે હું હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) િવશે એ વાત કહું જે તેમણે કહી ન હોય. 

મ આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) પાસથેી સાંભળ્યું કે આપ ે
ખંદકના િદવસે ફરમાવ્યું : જંગ ચાલ હોય છે. અન ે
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ફરમાવતા હતા, જે તમને યોગ્ય લાગે તે કરો. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૫૦૭) જંગે અહઝાબ (ખંદક)માં હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) અન ે અ  બીન અબ્દેવદ વચ્ચે 
વાતચીત થઈ. હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ 
તેને ક ુ ં : અય ઉમરૂ, તારા માટે એ વાત (કાફી) 
પૂરતી નથી કે તું અરબનો મશહુર શેહસવાર 
(યોધ્ધો) થઈને મારા એકલાની સામે મુકાબલો કરવા 
આવ્યો છે તદઉપરાંત મારી િવરૂધ્ધ તું પોતાની સાથે 
પીઠબળ આપનારા સાથીઓને પણ લાવ્યો છે.! 

જ્યારે ઉમરૂએ (આ સાંભળીને) પાછળ ફરીને 
જોયું તો આપ જનાબ (અલિય્હસ્સલામ)એ તુરત 
જ તેની ઉપર હુમલો કય  અન ે તેના પગ કાપી 
નાખ્યા. એ અરસામાં શોર બુલંદ થયો...... 

હઝરત અલી રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં પહ ચ્યા ત્યારે 
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ઉમરૂ બીન અબ્દેવદના હુમલાને કારણે આપ 
(અલિય્હસ્સલામ)ના માથામાંથી લોહી વહી ર ું 
હતું અન ેઆપની તલવારમાંથી ઉમરૂનુ ંલોહી ટપકી 
ર ું હતું. 

હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)એ આપને જોઈને ફરમાવ્યુ ં : 
અલી ! તમ ે બહુજ સુંદર તક ઝડપી લીધી. આપ ે
અઝર્ કરી : જી હાં, યા રસૂલુલ્લાહ. જંગમાં તક 
ઝડપી લેવી મહત્વની બાબત છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(766) મેદાને જગંમાથંી ભાગી જ ુ ં(1) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને તે (લડાઈના) િદવસે જે (કોઈ) પાછી 

લડાઈ લડવાના હેતુથી માગર્ કાપીને જતો હોય 
અથવા બીજા (મોમીન) ટોળા સાથે મળી જવાના 
હેતુથી ફય  હોય તેના િસવાય જે પોતાની પીઠ 
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દેખાડશે તે ખચીત જ અલ્લાહના કોપને પા  થશે 
અને તેનુ ંસ્થાન જહન્નમ છે; - સૂરએ અન્ફાલ આ. 
નં. ૧૬ 
(૩૫૦૮) જંગે સીફ્ફીનમાં આપે સહાબીઓને 
ફરમાવ્યું :......વારંવાર હુમલા કરો અન ેભાગવાથી 
શરમ અનુભવો કેમક ે એ કામ પઢેીઓ સુધી બાકી 
રહેનાર મેણંુ છે અને મહેશરના િદવસે જહન્નમની 
આગ બનવાનું કારણ છે. તેથી રાજીખુશીથી તમારી 
જાન અલ્લાહને આપી દયો. અન ે (આત્મસંતોષ 
પૂવર્ક) મોત તરફ આગળ વધો. (નહજુસ્સઆદહ) 
(૩૫૦૯) ખુદાની કસમ ! જો તમે દુિનયાની 
તલવારથી (ડરીને) ભાગશો તો આખેરતની 
તલવારોથી તો બચી શકવાના નથી. તમે અરબના 
જવાંમદર્ અને સરબલંદ છો તેથી ભાગવાની 
શરમાવ. કેમક ેઆ એક બુઝદીલીના મેણાનું પહેરણ 
છે અને જહન્નમમાં દાખલ થવાનું કારણ છે. 
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(ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૫૧૦) એવી પીછેહઠ કે જેના પછી પાછંુ ફરવું 
હોય અને પોતાની જગ્યાએથી પાછંુ ફરવું જેના 
પછી હુમલો કરવાનો હેતુ હોય એ તમારા માટે 
શરમરૂપ નથી. તેથી તલવારોના હક અદા કરો. 
(૩૫૧૧) ખુદાની કસમ ! તમ ે દુિનયાની 
તલવારોથી ભાગશો તો આખેરતની તલવારથી 
હરિગઝ બચી શકવાના નથી. તમ ે તો અરબના 
જવાંમદર્ અને સરબુલંદ લોકો છો. (યાદ રાખો કે) 
ભાગવામાં અલ્લાહ તઆલાનો ગઝબ, ન 
ભૂલાનારી રૂસ્વાઈ અન ે હંમેશા માટેનુ ં મેણંુ છે. 
ભાગનારો પોતાની ઉ માં વધારો નથી કરતો અન ે
ન તેનામાં અને ન મોતના િદવસમાં કોઈ વસ્તુ 
આડી આવી શકે છે. - અલ્લાહ તરફ જનારો એવો 
છે જાણે તરસ્યો પાણી સુધી પહ ચી જાય. 
જન્નતનો ભાલાની અણીઓ નીચે છે. આજે 
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પિરિસ્થિત પારખી લેવામાં આવશે. ખુદાની કસમ ! 
હું એ દુશ્મનો સાથે રૂબરૂ લડવાનો એટલો મુશ્તાક છંુ 
જેટલા લોકો પોતાના ઘરે પાછા ફરવાના મુશ્તાક છે. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ 
બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૩૫૧૨) જંગના સમયે હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)ની પોતાના સહાબીઓને 
િહદાયત : 

જે માણસની સાથે જેહાદ કરવી જરૂરી હોય 
છે અને જે લોકો ગુમરાહીમાં એક બીજાના સાથી 
અને મદદગાર હોય છે, તેવા સાથે જેહાદ કરવામાં 
ડરવું તેમાં દીનની ગુમરાહી તેમજ ઝીલ્લત અન ે
હલકાઈની સાથે દુિનયાની રૂસ્વાઈ છે. મૈદાન ે
જંગમાં પહ ચીને પછી ભાગી જવું એ જહન્નમનું 
કારણ બને છે કેમકે ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે.... 
અય ઈમાનદારો ! જ્યારે તમારો મુકાબલો જંગમાં 
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કાફરો સાથે થાય ત્યારે ખબરદાર તેમના તરફથી પીઠ 
ફેરવતા નહી. 
(૩૫૧૩) અલ્લાહ તઆલાએ મૈદાને જંગથી ભાગી 
જવાને હરામ ગણાવ્યું છે કેમકે તેના કારણે દીનનું 
અપમાન તથા અંબીયાએ મુરસલીન તમેજ આિદલ 
ઈમામોની હલકાઈ થાય છે. - ઈમામ રઝા 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૫૧૪) હું કયારેય પણ મૈદાને જંગમાંથી ભાગ્યો 
નથી અને જેણે મને લલકાય  છે તેના લોહીથી મ 
જમીનને તૃપ્ત કરી છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (નવાદીરૂલ હકમ) 
(૩૫૧૫) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ હઝરત અબઝુરે ગફફારી 
(ર.)ને વિસયત કરતાં ફરમાવ્યું : 

અય અબઝુર ! ખુદાવંદે આલમ ણ કારના 
લોકોને કારણે ફિરશ્તાઓ ઉપર ગવર્ કરે છે. 
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જ્યારે કોઈ માણસ વેરાન રણમાં અઝાન અને 
એકામહ કહીને નમાઝ અદા કરે છે ત્યારે તમારો રબ 
ફિરશ્તાઓને ફરમાવે છે : મારા આ બંદાને જુઓ ક ે
જે નમાઝ અદા કરે છે. જેને મારા િસવાય કોઈ 
જોઈ ર ું નથી. 

ત્યારપછી સી ેર હજાર ફિરશ્તાઓ નાિઝલ 
થાય છે અને તેની પાછળ નમાઝ પઢે છે અને બીજા 
દીવસની સવાર સુધી તેના માટે ઈસ્તગફાર કરતા 
રહે છે. 

બીજો એ માણસ છે જે રા ીના એકાંતમા ં
ઉભો થઈને નમાઝ પઢતો હોય છે અન ે તેન ે
સીજદાની હાલતમાં ઉંધ આવી જાય છે. 

ખુદાવંદા તબારક વ તઆલા ફરમાવે છે ક ે
મારા આ બંદાને તો જુઓ ! તેની રૂહ મારી પાસે છે 
અને તેનું શરીર સીજદામાં છે. 

ીજો એ માણસ જે મૈદાને જંગમાં હોય છે 
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તેના સાથીદારો ભાગી જાય છે પરંતુ તે અડગ રહીને 
સામનો કરતાં કરતાં શહીદ થઈ જાય છે. - 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(767) મૈદાને જગંમાથંી ભાગી જ ુ ં(2) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે નબી ! મોમીનોને (નાિસ્તકો સાથે) લડાઈ 

માટે ોત્સાહન આપ (ઉભારતો રહે) અગર 
તમારામાં વીસ સબર કરનારા હશે તો તેઓ બસો 
(જણા) ઉપર િવજયી રહેશે, અને જો તમારામાંથી 
એક સો (સબર કરનારા) હશે તો એક હજાર 
નાિસ્તકો પર િવજયી રહેશે, એ માટે કે તે એવી કોમ 
છે કે જે મુ લ સમજી શકતી નથી. - સૂરએ અન્ફાલ 
આ. ન.ં ૬૫ 

હવે અલ્લાહે તમારા ઉપર (પોતાના હુકમનો 
બોજો) હલકો કરી દીધો છે અને તેણે જાણી લીધુ છે 
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કે તમારામાં કમજોરી છે; જેથી તમારામાંથી સો 
સબર કરનારા હશે તો તેઓ અલ્લાહના હુકમથી 
બસો ઉપર િવજયી રહેશે. અને તમારામાંથી જો 
હજાર હશે તો અલ્લાહના હુકમથી બ ે હજાર ઉપર 
િવજયી રહેશે; અને અલ્લાહ સબર કરનારાઓની 
સાથે છે. - સૂરએ અન્ફાલ આ. ન.ં ૬૬ 
હદીસ :- 
(૩૫૧૬) જે માણસ મૈદાને જંગમાં બે માણસોની 
સામેથી ભાગી જાય તે પણ ભાગી છુટવામાં ગણાશે. 
પરંતુ જે માણસ ણ માણસોની સામેથી ભાગી 
જાય તે ભાગવામાં ગણાશે નહી. - ઈમામે જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૫૧૭) જરૂરતના સમયે (મૈદાને જંગમાંથી) 
ભાગી જવું એ પણ સફળતા છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
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(૩૫૧૮) ભાગવાના સમયે ભાગી જવું તે સંજોગો 
મુજબની સફળતા સમાન છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૫૧૯) અલ્લાહ તઆલાએ (મુસ્લીમ) ઉમ્મત 
ઉપર જંગની ફરજ ગણાવી છે અને એક વ્યિક્ત 
માટે દસ મુશિરકોનો મુકાબલો જરૂરી ગણાવ્યો છે. 
જે િવશે ફરમાવે છે..... જો તમારામાં વીસ 
વ્યિક્તઓ સ  કરનારી હોય તો તે બસ્સો ઉપર કાબૂ 
મેળવી શકે છે. 

ત્યારપછી ખુદાવંદે આલમે આ હુકમન ે રદ 
કરીને ઈરશાદ ફરમાવ્યું : ....હવ ે ખુદાએ પોતાના 
હુકમની સખ્તીમાં ઘટાડો કરી દીધો. 

આ રીતે મોમીન માટે જંગ કરવી એ ફરજ 
બની જાય છે. જો મુશિરકની સંખ્યા બે વ્યિક્ત કરતાં 
વધારે હોય અને મુસલમાન એક હોય તો તેના 
ભાગી જવાના સંજોગોમાં તે ભાગેડુ ગણાશે નહી. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
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(768) ૂરથી મુલો કરનારા શ ો વડ 

ગોળાબાર  કરવી. 

(૩૫૨૦) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) ફરમાવ ે
છે કે : શકય હોય ત ે બધી વસ્તુઓથી મુશિરકોને 
કત્લ કરવા જોઈએ. તે લોઢું હોય ક ે પથ્થર, પાણી 
હોય કે આગ વગેરે. 

પછી આપે આ વાતનો િઝ  કય  ક ે હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ તાઈફવાળાઓની સાથે લડાઈના સમય ે
ગોફણ મૂકયું અને ફરમાવ્યુ ં : જો તેઓએ તેમની 
સાથે અમુક મુસલમાનો અન ે મુશિરકોને ઉભા 
રાખ્યા હોય તો જાણી જોઈને તેઓને નીશાન 
બનાવવા ન જોઈએ. બલ્કે મુશિરકો ઉપર જ 
ગોળાબારી કરવી જોઈએ. જો તેઓએ 
મુસલમાનોને બળજબરીથી ઉભા રાખ્યા હોય તો 
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તેમને ફકત ડરાવવા અને ધમકાવવા જોઈએ અન ે
શકય હોય ત્યાં સુધી ગોળાબારી કરવાનું ટાળવુ ં
જોઈએ. જો તેઓમાંના કોઈ ઉપર જાણી જોઈને 
નીશાન તાકવામાં આવે તો તેની દીયત અદા કરવી 
પડશે. (મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(૩૫૨૧) હફસ બીન ગયાસ કહે છે કે મ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને જંગની 
નીશાનબાજીમાં આવનારા (દુશ્મનોના) શહેરો િવશે 
સવાલ કય  ક ેશંુ આ જાએઝ છે ક ેત ેશહેરોમાં પાણી 
છોડી દેવામાં આવે અથવા ગોફણ દ્વારા તેના ઉપર 
ગોળાબારી કરવામાં આવે જેના કારણે તેઓ મરી 
જાય, જ્યારે તેમાં સ્ ીઓ, બાળકો, વૃધ્ધો, 
મુસલમાન કદૈીઓ અને વપેારીઓ વગેરે પણ હોય 
? 

આપે ફરમાવ્યું : તેઓ સાથે એમ કરી શકાય 
છે તેમના કારણે હુમલો કરવાનું રોકી શકાતું નથી. 
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તેમજ મુસલમાનો માટે ન તો કોઈ દીયત રહેશે અન ે
ન તો કોઈ કારનો કફફારો. (વસાએલુશ્શીઆ) 
(769) જગંનો સમયગાળો 

(૩૫૨૨) મઆુવીઆના પ ના જવાબમાં હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ લખ્યું... તમ ે જે લખ્યું 
છે કે જંગના કારણે અરબ લોકો (મોતનો) કોળીયો 
બની ગયા છે. અન ે આખરી વાસો િસવાય કાંઈ 
ર ું નથી. તો તમારે જાણી લેવંુ જોઈએ કે જેને હકક ે
કોળીયો બનાવી લીધો છે (જેની મોત હક ઉપર થઈ 
છે) તો તે બેિહશ્તમાં હશે. અને જેને બાિતલે 
કોળીયો બનાવ્યો છે (જેની મોત બાિતલ ઉપર થઈ 
છે) તે જહન્નમમાં જશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને 
અબીલ હદીદ) 
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(770) લ કર  તાકત 

(૩૫૨૩) જે માણસ સમુ માં સવાર હોય તેન ેખુદા 
તરફથી અ  મળવાનું યકીન પણ હોય અને તેની 
િનય્યત મુસલમાનોનું રક્ષણ કરવાની હોય તો 
ખુદાવંદે આલમ સમુ ના દરેક ટીપાના બદલામાં 
તેના માટે એક નેકી લખી દે છે. 
(૩૫૨૪) જે માણસ (પાયદળ - જમીન પર 
ચાલતી જંગમાં) મારી સાથે ભાગ લઈ શકયો નથી 
તેણે દિરયાઈ જંગમાં ભાગ લેવો જોઈએ. 
(૩૫૨૫) દિરયાઈ જંગના શહીદો ખુદાની નઝદીક 
પાયદળની જંગના શહીદો કરતાં ે  છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(771) ીઓની જગં 

(૩૫૨૬) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
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વ આલેહી વસલ્લમ) સ્ ીઓને પણ જંગમાં સાથે 
લઈ જતા હતા. જેથી તે ઘાયલ થયેલાની 
મલમપટ્ટી કરી શકે. પરંતુ તેણીઓને માલ ે
ગનીમતમાંથી કાંઈ આપતા ન હતા પરંત ુભેટ તરીક ે
કાંઈક આપતા હતા. (બેહારૂલ અન્વાર) 

 
િવભાગ - 10 

મોહા રબ 

(772) મોહા રબ (ડા ુ) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તે લોકો ક ેજેઓ અલ્લાહ અને તેના રસૂલથી 

લડે છે તથા ભૂિમમાં ફસાદ ફેલાવવાના યત્ન કર ે
છે, તેનો બદલો એ જ છે કે તેમને મારી નાખવામાં 
આવે અથવા તેમને સૂળીએ ચડાવવામાં આવે 
અથવા તેમના હાથ અથવા પગ ઉલટા સૂલટા કાપી 
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નાખવામાં આવે અથવા તેમન ે દેશપાર કરવામા ં
આવે; - સૂરએ માએદાહ આ. ન.ં ૩૩ 

જે કોઈ, કોઈ જીવને બીજા જીવના (ખૂન 
કરવાના) બદલા િસવાય અથવા ભૂિમમાં ફસાદ કયાર્ 
િસવાય મારી નાંખે તો જાણે તેણે સઘળા માણસોને 
મારી નાખ્યા; - સૂરએ માએદહ આ. ન.ં ૩૨ 
હદીસ :- 
(૩૫૨૭) લડાકુ ચોર (ડાકુ) ને કત્લ કરી નાખો. તેનુ ં
ખુન (તેના ખુનની જવાબદારી) મારી ગરદન પર 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૫૨૮) જે માણસ તમારી પાસે (બદનીયતથી) 
આવે અને તમારા અહેલો અયાલ અન ેમાલ મ ા 
(ને લુંટવા) નો ઈરાદો કરે, જો તમારી શિક્તમાં હોય 
તો તેને તુરતજ મારી નાખો કેમકે (એવો) ચોર, ખુદા 
અને રસૂલની સાથે લડી ર ો હોય છે. તેથી તેને 
કત્લ કરી નાખો. તેનો જે કાંઈ ઈલ્ઝામ થાય તેની 
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જવાબદારી મારા પર રહેશે. - હઝરત ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૫૨૯) ગૈર મશકુક (શંકાસ્પદ ન હોય તેવા) લોકો 
િસવાયનો, જે માણસ રા ીના સમય ેહથીયાર ઉઠાવે 
તે ડાકુ છે. (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૫૩૦) જે માણસ (િનદ શને કત્લ કરવા માટે) 
તલવાર મ્યાનમાંથી બહાર કાઢે તો તેને કત્લ કરી 
નાખવો જોઈએ અને તેનુ ંખુન કરવામાં કોઈ વાંધો 
નથી. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(૩૫૩૧) જનાબે જાફર પોતાના િપતાથી અન ે
તેઓ હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)થી િરવાયત 
કરે છે કે ઈમામને એવા માણસ િવશે પૂછવામાં 
આવ્યુ જે કોઈના ઘરને આગ લગાવે જેના કારણે 
ઘર અન ેઘરની માલમ ા સળગી જાય તો તેના માટ ે
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શંુ સજા છે ? 
ઈમામે ફરમાવ્યું : તેની પાસેથી ઘર અન ે

માલમ ાની કમત વસુલ કરવામાં આવશે અન ે
પછી તેને કત્લ કરી નાખવામાં આવશે. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૫૩૨) જે માણસ કોઈ શહેરમાં હિથયાર 
ઉઠાવીને ચાલે અન ેતેનાથી કોઈને ઝખ્મી કરી દે તો 
તે માણસ પાસેથી બદલો લેવામાં આવશે અને ત ે
શહેરમાંથી તેને કાઢી મુકવામાં આવશે. 

જે માણસ શહેરની બહાર હિથયાર ઉઠાવે 
અને તેનાથી કોઈને મારે અથવા ઝખ્મી કરે, માલ 
લુટી લે પરંતુ કોઈને કત્લ ન કરે તો તે ડાકુ હશે અન ે
તેની સજા ડાકુને આપવામાં આવતી સજા મુજબ 
આપવામાં આવશે. તેને ઈમામ સમક્ષ રજૂ કરવામાં 
આવશે, ત્યારપછી ઈમામના ઈખ્તેયારની વાત છે કે 
ચાહે તો તેને કત્લ કર,ે ફાંસી પર લટકાવે અથવા 
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તેના હાથ-પગ કાપી નાખે. 
ફરમાવ્યું : જો તે લડ,ે કત્લ પણ કરે અને માલ 

પણ લૂંટી લે તો તેના િવશે ઈમામ તેનો ડાબો હાથ 
કાપવાની સજા કરશે પછી તેને કત્લ થનારના 
વારસોને સ પી દેવામાં આવશે અન ે તેઓ તેની 
પાસેથી માલ વસુલ કરીને તેને કત્લ કરી નાખશે. 

આ સાંભળીને અબુ ઉબદેાએ ક ું : ખુદા 
આપનું ભલુ ંકરે ! જો કત્લ થનારના વારસદારો માફ 
કરી દે તો ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : જો તઓે તેને માફ કરી દે 
તો પણ ઈમામ માટ ેજરૂરી છે કે તેન ેકત્લ કરી નાખ ે
કેમકે તે લડયો પણ છે, તેને કત્લ પણ કયુર્ છે અન ે
ચોરી પણ કરી છે. 

અબુ ઉબેદાએ પૂછયું : જો કત્લ થનારના 
વારસદારો એમ ઈચ્છે ક ેતનેી પાસેથી િદયત લઈન ે
તેને છોડી દે, તો શું તેમ કરી શકે છે ? 
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ઈમામે ફરમાવ્યું : ના, કેમકે તેન ે કત્લ કરવુ ં
વાિજબ થઈ ચુકયું હોય છે. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૫૩૩) સુરત િબન કલીબ કહે છે ક ે મ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમાં અઝર્ કરી : એક માણસ પોતાના ઘરેથી 
મિસ્જદમાં અથવા બીજી કોઈ જગ્યાએ જવા માટ ે
બહાર નીકળે છે અને રસ્તામાં તેન ે બીજો એક 
માણસ મળી જાય છે. જે પહેલા માણસ પાસેથી 
કોઈ વસ્તુ માંગે છે અને તેને મારપીટ કરે છે અને 
તેના કપડાં ફાડી નાખે છે. તો આપ તનેા િવશે શંુ 
હુકમ આપો છો ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : તમારો સાથીદાર તેના િવશે 
શંુ કહે છે ? 

મ ક ુ ં : ત ેતો કહે છે ક ેઆ ખુલ્લમ ખુલ્લા 
લુંટફાટ છે, કેમકે ડાકુ એ હોય છે જે મુશિરકોની 
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આબાદીમાં આવુ કરતો હોય છે. 
ઈમામે ફરમાવ્યું : ઈસ્લામી સરજમીનની 

હુરમત વધારે છે કે મુશિરકોની સરજમીનની ? 
મ ક ું : ઈસ્લામી સરજમીનની. 
ઈમામે ફરમાવ્યું : તો પછી તમે જે માણસની 

વાત કરો છો ત ે એવા લોકોમાં શામીલ છે જેના 
િવશે ખુદા ફરમાવે છે..... જે લોકો ખુદા અને તેના 
રસૂલ સાથે લડે છે (સૂરએ માએદહ આ. નં. ૩૩) 
(૩૫૩૪) એવા તમામ માણસને ડાકુ કહેવાય છે જે 
હિથયારનું દશર્ન કરે રસ્તામાં લોકોને ડરાવે. ભલ ે
પછી તે શહેરમાં હોય કે શહેરની બહાર - માસુમીન 
(અલય્હેમુસ્સલામ) 
(૩૫૩૫) “જલુલાઅ”ના િવસ્તારમાં હાજીઓ અન ે
બીજા લોકોના કાફલાઓ સાથે લુંટફાટ કરનારાઓ 
પકડાઈ ર ા ન હતા. આ વાતની જાણ મોઅતસીમ 
ખલીફાને થઈ. ત્યારે તેણે જલુલાઅના સ ાિધશને 
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હીદાયત લખી : શું રસ્તાઓની સુરક્ષા આવી રીતે 
કરવામાં આવે છે ક ેખલીફા થવા પછી પણ લુંટમાર 
થઈ રહી છે અને એ કામ કરનારાઓને (ડાકુઓન)ે 
િગરફતાર કરી શકતા નથી ? 

જો તમે એ લોકોને પકડીને તેમના પર કાબૂ 
મેળવી લ્યો તો બેહતર છે. નહ તર પછી મ હુકમ 
આપી દીધો છે કે તમન ે હજાર કોરડા મારવામાં 
આવશે અને પછી જે જગ્યાએ લુંટમારની ઘટનાઓ 
બની રહી છે ત્યાં તમને સૂળીએ ચઢાવવામાં 
આવશે. 

રાવી કહે છે કે જલુલાએ તેની તપાસ શરૂ કરી 
અને તેન ે પકડી લીધા અન ે મોઅતસીમને ત ે
બાબતમાં લેખીતમાં જાણ કરી. 

મોઅતસીમે ફકીહોને ભેગા કયાર્ અન ે ઈબ્ને 
અબી દાઉદની સલાહ માણે તે ફકીહોને એ ડાકુઓ 
અને લુંટમાર કરનારાઓની સજાનો હુકમ પૂછયો. 
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હઝરત ઈમામ મોહંમદ તકી 
(અલિય્હસ્સલામ) પણ તમેાં મૌજૂદ હતા. બધાએ 
તેમના િવશે એજ ક ું જે કુરઆને મજીદની સૂરએ 
માએદાહ ની આ. ન.ં ૩૩ માં છે. 

રાવી કહે છે કે મોઅતસીમે ઈમામ મોહંમદ 
તકી (અલિય્હસ્સલામ)ને સંબોધીને પૂછયું : આના 
જવાબ િવશે આપ શંુ ફરમાવો છો. 

ઈમામે ફરમાવ્યું : આ ફકીહોએ જે કાંઈ ક ુ ં
છે તે આપ ે સાંભળી લીધું છે. ફસલો આપના 
હાથમાં છે. (હવે મારે કાંઈ કહેવાની શંુ જરૂર છે?) 

મોઅતસીમે ક ું : નહ  પણ આપ જરૂર 
જણાવો. 

ઈમામે ફરમાવ્યું : આ લોકોને ગુમરાહ કરનારો 
ફતવો આપ્યો છે. આ િવશે તમાર ેસમજી િવચારીને 
કામ લેવંુ પડશે કે એ લૂંટ કરનારા અને ડાકુઓએ શુ ં
કયુર્ છે ? 
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જો તે લોકોએ રાહદારીઓને ફકત ધમકાવ્યા 
છે પરંતુ કોઈને કત્લ કયાર્ નથી અને ન કોઈનો માલ 
લુંટયો છે તો તેમન ે કૈદ કરવાનો હુકમ આપવામા ં
આવશે. કેમક ે તેનાથી તેમના પર હદ પાર કરવાનો 
હુકમ લાગુ પડ ે છે. તેનુ ં કારણ એ છે કે તેઓએ 
માગર્ને ખતરનાક બનાવ્યો હતો. 

જો તે લોકોએ માગર્ને ખતરનાક બનાવ્યો 
હોય અને કોઈને કત્લ પણ કયાર્ હોય તો તેમન ેકત્લ 
કરવાનો હુકમ લાગુ પડશે. જો તમેણે માગર્ને 
ખતરનાક બનાવ્યો હોય, કોઈને કત્લ પણ કયાર્ હોય 
અને માલ પણ લુંટી લીધો હોય તો પહલેા તેમના 
ડાબો હાથ અને ડાબો પગ કાપી નાખવામાં આવશે 
પછી તેમને શુળીએ ચઢાવવામાં આવશે. 
(૩૫૩૬) જંગ િવશે બે કારના હુકમ છે. એક તો 
એ ક ેજંગ સતત ચાલુ રહી હોય અન ેઅટકી ન હોય 
અને જંગ કરનારા લોકો થાકેલા અને કમઝોર ન 
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હોય તો, એ સંજોગોમાં જેને પણ કૈદી બનાવવામાં 
આવશે તેના િવશે ઈમામને ઈખ્તેયાર છે કે જો ચાહે 
તો તેમને કત્લ કરી નાખે અન ે ચાહે તો તેમના 
અવળાં હાથ અને પગ કાપી નાખે..... 

બીજી રીત એ છે કે જંગ અટકી ગઈ હોય 
અને જંગ કરનારા લોકો થાકી અને નબળાં પડી ગયા 
હોય તો તે સંજોગોમાં કૈદીઓના હાથમાં જે કાંઈ 
હોય તેના િવશે ઈમામને ઈખ્તેયાર છે કે તેઓ ઈચ્છે 
તો તેમના પર એહસાન કરે અને તમેને છોડી દે 
અથવા તેમની પાસેથી વળતર લઈને તેમને આઝાદ 
કરે અન ે ચાહેતો તેમને ગુલામ કરે અને તેઓ 
(કૈદીઓ) ગુલામ બની જાય. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (નવાદીરૂલ હકમ) 
(૩૫૩૭) જમીલ િબન દરાજ કહે છે કે મ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમા ં ખુદાએ તઆલાના આ કૌલ ...... સુ. 
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માએદહ આ. નં. ૩૩ િવશે પૂછયું કે એવા લોકો 
ઉપર કયા કારની હદ જારી કરવી જોઈએ. 

ઈમામે ફરમાવ્યું : એ બાબતમાં ઈમામને 
ઈખ્તેયાર છે કે ચાહે તો એવા માણસોના અવળા 
હાથ અને પગ કાપી નાખે અથવા ચાહે તો તેમન ે
ફાંસી ઉપર લટકાવે, ચાહે તો કત્લ કરી નાખે અન ે
ચાહે તો હદ પાર કરે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૫૩૮) બરૈુન િબન મઆવીઅહ કહે છ કે મ 
હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ન ે
સૂરએ માએદહ આ. ન.ં ૩૩ અલ્લાહ તઆલાના 
આ કૌલ િવશે પૂછયું ત્યારે આપે ફરમાવ્યું : એ 
બારામાં ઈમામ જે ચાહે તે કરે. 

મ પૂછયું : શું આ હુકમ માટે ઈમામને તફવીઝ 
(પોતાનું કામ બીજાને સ પવાનો અિધકાર) છે ? 

આપે ફરમાવ્યું : ના, બલ્કે એ ગુનાહના 
કારને જોઈને તેન ે સજા આપવામાં આવશે. (દુર 
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મન્સુર) 
(773) ળૂ  ઉપર લટકાવ ુ ં

(૩૫૩૯) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ન ે
અબીતાલીબ (અલિય્હસ્સલામ)ની પાસે એક ડાકુન ે
લાવવામાં આવ્યો. આપે તેન ે જીવતા સૂળી પર 
લટકાવી દેવાનો હુકમ આપ્યો. એક લાકડીને િકબ્લા 
તરફ જમીનમાં ખોડવામાં આવે. તેની સાથે ત ે
માણસની પીઠ અન ેગરદન લાકડીની તરફ આવે ત ે
રીતે બાંધવામાં આવ્યા. તેનું મોઢું લોકોની અને 
િકબ્લાની તરફ કરવામાં આવ્યું. જ્યારે ત ેસૂળી ઉપર 
મરી ગયો ત્યારે ણ િદવસ સુધી ત્યાંજ લટકતો 
રહેવા દેવામાં આવ્યો. પછી તેને ઉતારવાનો હુકમ 
આપવામાં આવ્યો અને પછી તેના ઉપર નમાઝે 
જનાઝા પઢીને તેને દફન કરી દીધો. 
(૩૫૪૦) સૂળી આપવામાં આવી હોય તેવા 
માણસને ણ િદવસ કરતાં વધારે લટકાવી ન રાખો. 
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- હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(774) અવળા ંહાથ અને પગ કાપવા 

(૩૫૪૧) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ની પાસે બની ઝબ્બહના 
કેટલાક (બીમાર) લોકો આવ્યા. હઝરતે તેમણ ે
ફરમાવ્યું : અમારી પાસે રોકાઈ જાવ. જ્યારે તંદૂરસ્ત 
થઈ જાવ ત્યારે હું તમને એક લશ્કરી ટુકડીની સાથે 
મોકલી આપીશ. તેઓએ ક ું : જો તેમ હોય તો 
આપ અમન ે મદીનાની બહાર રોકાવાની વ્યવસ્થા 
કરો. 

તેથી આં હઝરતે તેઓન ે - ઝકાત અન ે
સદકાતના ઉંટ રાખવામાં આવ્યા હતા ત્યાં રહેવાની 
વ્યવસ્થા કરાવી અને તેઓ ત્યાં ર ા. જ્યારે તે લોકો 
તંદૂરસ્ત અન ે શિક્તમાન થઈ ગયા ત્યારે ઉંટોની 
રખેવાળી કરનારા ણ માણસોને કત્લ કરીને ત્યાંથી 
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ઉંટોની લુંટ ચલાવીને પોતાની સાથે લઈ ગયા. 
આ વાતની જ્યારે આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો 

અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ન ેજાણકારી મળી તો 
તેઓએ તમેની પાછળ હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)ને રવાના ફરમાવ્યા. તે લોકો એક 
ખીણમાં હેરાન પરેશાન હાલતમાં ફરી ર ા હતા. 
તેઓને એ વાતની ખબર પડતી ન હતી કે ત્યાંથી 
કયા રસ્તેથી બહાર નીકળવું. હકીકતમાં તઓે 
યમનના િવસ્તારની પાસે પહ ચી ચૂકયા હતા. 

હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ ત ેલોકોને 
ગરફતાર કરી લીધા અને આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં લઈ 
આવ્યા તે વખતે આ આયત ....સૂરએ માએદહ આ. 
નં. ૩૩ નાિઝલ થઈ. 

તેથી એ હુકમ મુજબ આં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ત ે
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લોકોના અવળાં હાથ અને પગ કપાવી નાખ્યા. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(775) હદ પાર કર ુ.ં 

(૩૫૪૨) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ..... 
(અથવા એ લોકોને આ સરજમીન પરથી કાઢી 
મુકવામાં આવશે.) િવશે અબ્દુલ્લાહ મદાયની કહે છે 
કે મ અબુલ હસન ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ)ન ે
પૂછયું કે તેઓને શા માટે કાઢી મુકવામાં આવશે ? 
હદ પારી શું હદ છે ? 

ઈમામે રઝા (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : 
તેમને એ શહરેમાંથી હદપાર કરવામાં આવશે જેમાં 
તેમણે ગુનોહ કય  હોય અને બીજા શહેરમાં મોકલી 
દેવામાં આવશે. અન ે ત ે શહેરના લોકોને લખી 
જણાવવામાં આવશે કે આ ગુનેહગારો છે જેમન ે
હદપાર કરવામાં આવ્યા છે તેથી તમે લોકો તેમની 
સાથે ઉઠવા બેસવાનું ન રાખો, તમેની સાથે ખરીદ 
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વેચાણ ન કરો, તેઓની સાથે િનકાહ અને શાદી ન 
કરો, તેમની સાથે કોઈપણ કારની લેણદેણ ન રાખો 
અને ન તો તમેની સાથે ખાવાપીવાનો કોઈ વ્યવહાર 
રાખો. આ માણે એક વષર્ સુધી કરવામાં આવશે. 
જો તે લોકો એ શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં ચાલ્યા 
જાય તો ત્યાં પણ તેમની સાથે એવોજ વ્યવહાર 
કરવામાં આવશે. એક વષર્ની મુ ત પૂરી થવા સુધી 
તેમની સાથે એવો જ વ્યવહાર થશે. 
(૩૫૪૩) .....ઉપરની હદીસ પછી આગળ...... ન 
તો તેમની સાથે ખરીદ વેચાણ કરવામાં આવશે, ન 
તો તેમને પનાહ આપવામાં આવશે અને ન તો 
તેમને સદકો આપવામા ં આવશે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૫૪૪) અબ્દુલ્લાહ િબન તલહાએ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને ખુદાએ 
તઆલાના આ કૌલ.....સૂરએ માએદહ આ. નં. 
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૩૩ િવશે ન કય  ક ે શંુ તેમાં કોઈ હદ પારીનો 
હુકમ છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : હાકીમ (હાકીમે શરઅ) 
તેના િવશે તેના ગુનાહનો કાર જોઈને ફસલો કરશ ે
અને તેની હદપારીની સજા રૂપ ેસમુ  તરફ મોકલી 
આપશે. જો એક શહેરમાંથી બીજા શહેરમાં હદપારી 
કરવામાં આવે તો બીજા શહેર તરફ મોકલી દેવાને - 
કત્લ, સૂળી અને હાથપગ કાપવા સમાન ગણાશે. 
આ એક એવી હદ છે જે હાથ પગ કાપવા અથવા 
સૂળી પર ચઢાવવા સમાન હશે. (નવાદીરૂલ હકમ) 
(૩૫૪૫) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)ને ડાકનુી હદપારી િવશે સવાલ 
કરવામાં આવ્યો ત્યારે આપે ફરમાવ્યું : તેન ે
શહેરમાંથી હદપાર કરવામાં આવશે કમેકે હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ બે માણસોને કુફાથી 
બીજા શહેર તરફ કાઢી મૂકયા હતા. 
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(૩૫૪૬) અબુ બસીર કહે છે કે મ ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને હદપારી િવશે સવાલ 
કય . ઈમામે ફરમાવ્યું કે તેને તમામ ઈસ્લામી 
સરજમીન માંથી કાઢી મુકવામાં આવશે. જો તે ફરી 
વખત ઈસ્લામી સરજમીનમાં નઝરે પડશે તો તેને 
કત્લ કરી નાખવામાં આવશે અન ે તનેે કોઈપણ 

કારની છુટછાટ આપવામાં આવશે નહી. એટલ ે
સુધી કે ત ે મશુિરકોની સરજમીનમાં પહ ચી જાય. 
(મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 

 
 
 
 
 
 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 730  HAJINAJI.com 

િવભાગ - 11 

હસ (ચોક  કરવી, િનગેહબાની) 

(776) અમાર  હ ફાઝત કોણ કરશે ? 

(૩૫૪૭) સોહેલ િબન હનઝીયહ કહે છે કે જંગે 
હુનૈનના સંગે અમ ે હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની સાથે 

વાસ કરી ર ા હતા. વાસ ઘણો લાંબો હતો. 
એટલે સુધી કે રાત પડી ગઈ. આ હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ પૂછયુ ં
: આજની રાત અમારી હીફાઝત કોણ કરશે ? 

અનસ િબન અબીમુરસદ ગનવીએ ક ું : યા 
રસૂલુલ્લાહ ! હું હાજર છંુ. આ સાંભળીને આ ં
હઝરતે ફરમાવ્યું : તો પછી સવાર થઈ જાવ. તેથી તે 
ઘોડા ઉપર સવાર થઈ ગયા અને આં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
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ખીદમતમાં પહ ચ્યા. હુઝુરે તેમને ફરમાવ્યું : 
પહાડોની તરફ દીશા પકડી લ્યો અને પહાડની ટોચ 
ઉપર પહ ચો. પરંતુ યાદ રાખો કે અમ ેતમારા કારણે 
રાતના સમયમાં દગાનો િશકાર ન બની જઈએ. 
(એટલ ે કે તમ ે ગફલતમાં રહો અન ે દુશ્મન અમારી 
ઉપર તુટી પડ.ે) (સોનને અબુ દાઉદ) 
(૩૫૪૮) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ....સૂરએ 
માએદહ આ. નં. ૬૭..... અય પયગંબર ! અલ્લાહ 
તઆલા આપને લોકોના નુકશાનથી સુરિક્ષત 
રાખશે...... િવશે િરવાયત છે કે જ્યારે આં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) ઉપર 
આ આયત નાિઝલ થઈ ત્યારે આપે આપના રક્ષક 
સહાબી સઅદ (ર.) અને હુઝૈફહ (ર.)ન ેફરમાવ્યું : 
હવે તમે તમારી જગ્યાએ પાછા ચાલ્યા જાવ કેમક ે
અલ્લાહ તઆલાએ મન ેલોકોના નુકશાનથી બચાવી 
લીધો છે. (તફસીરે નુરૂસ્સકલૈન) 
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(૩૫૪૯) હ. આયશાથી િરવાયત છે કે હઝરત 
રસૂલેખુદાની સુરક્ષા કરવામાં આવતી હતી પરંતુ 
જ્યારે આ આયત..... વલ્લાહો..... અલ્લાહ તમન ે
લોકોના નુકશાનથી બચાવી રાખે......નાિઝલ થઈ 
ત્યારે આ હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ પોતાનું સર કુબામાંથી બહાર કાઢીને 
ફરમાવ્યું : લોકો ! હવ ે તમે પાછા ચાલ્યા જાય. 
ખુદાએ મને લોકોથી બચાવી લીધો છે. (દુર મન્સુર) 
(777) ુ ંઅમે આપની રુ ા ન કર એ? 

(૩૫૫૦) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)નો એક 
ગુલામ હતો. જેનું નામ કંબર હતું. જે હઝરતન ે
બહુજ મોહબ્બત કરતો હતો. જ્યારે હઝરત બહાર 
િનકળતા ત્યારે ત ે પણ પોતાની તલવાર લઈને 
આપની પાછળ પાછળ ચાલતા રહેતા હતા. એક 
રાતે હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ તેને જોયો 
ત્યારે ફરમાવ્યું : કંબર ! શંુ કરી ર ા છો ? 
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તેણે ક ું : અમીરૂલ મોઅમેનીન. હું આપની 
પાછળ પાછળ ચાલી ર ો છંુ. શું આપને લોકોની 
હાલત િવશે જાણ નથી ? મને આપની જાનનુ ં
જોખમ લાગે છે. 

હઝરત (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યુ ં : શુ ં
વાત કરી ર ા છો. શું તમે મન ે આસમાન 
વાળાઓથી બચાવશો કે જમીનવાળાઓથી મારી 
રક્ષા કરશો ? 

તેમણે ક ું : ના ! બલ્કે જમીનના 
રહેવાસીઓથી. ઈમામે ફરમાવ્યું : જ્યાં સુધી 
આસમાનોનો માિલક ખુદા ચાહે નહી ત્યાં સુધી 
જમીનના રહેનારાઓ મને કોઈ ઈજા પહ ચાડી 
શકવાના નથી તેથી તમે પાછા ચાલ્યા જાવ. 

આ સાંભળીને તેઓ પાછા ચાલ્યા ગયા. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (અ ૌહીદ) 
(૩૫૫૧) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
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(અલિય્હસ્સલામ)ને કહવેામાં આવ્યું : શું અમ ે
આપની સુરક્ષા ન કરીએ ? 

હઝરતે ફરમાવ્યું : ઈન્સાનની રક્ષા કરનાર 
તેની મૌત હોય છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૫૫૨) જંગે સીફ્ફીન વખતે હઝરત અમીરૂલ 
મોઅમેનીન (અલિય્હસ્સલામ)એ પોતાના લશ્કરન ે
સંબોધન કરી ર ા હતા. તે વખતે મુઆવીઆ 
આપની બરાબર સામે ઘોડા ઉપર સવાર હતો. અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ના ઘોડા ઉપર સવાર 
થયેલા હતા. આપના હાથમાં રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
બરછી હતી અને આપની તલવાર ઝુિલ્ફકાર બાંધેલી 
હતી. 

આપને સહાબીઓમાંથી એક માણસે ક ું : 
અમીરૂલ મોઅમેનીન ! આપ, આપની સુરક્ષાનું 
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ધ્યાન રાખો. કેમકે અમન ે એ વાતનો ભય છે આ 
મલઉન કયાંક આપને દગાથી કત્લ ન કરી નાખે. 

હઝરતે ફરમાવ્યું : તમ ેબરાબર કહો છો કેમક ે
તેના દીનનો કોઈ ભરોસો નથી. તે સૌથી દુ  અને 
અઈમ્મએ હોદાની િવરૂધ્ધમાં બગાવત કરનારો 
સૌથી વધુ મલઉન માણસ છે. પરંત ુતમારે એ વાત 
જાણી લેવી જોઈએ કે સુરક્ષા કરવા માટે મૌત 
પોતેજ પૂરતી હોય છે કેમકે દરેક માણસની સાથે 
કેટલાક રક્ષણ કરનારા ફિરશ્તાઓ હોય છે જે તેનું 
રક્ષણ કરે છે. એ રીતે હુ ં છંુ, કે જ્યારે મારી મૌતનો 
સમય નઝદીક આવી જશે ત્યારે આ ઉમ્મતનો સૌથી 
વધારે દુ  માણસ આવશે અને આ જગ્યાને 
(લોહીથી) રંગીન કરી દેશે. આપ ે આપના હાથથી 
માથા અને દાઢી તરફ ઈશારો કય . (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૪૫૩) યાઅલી િબન મરર્હ કહે છે કે હઝરત 
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અલી (અલિય્હસ્સલામ) નવાફીલ (નાફેલા નમાઝ) 
પઢવા માટ ે મિસ્જદ તરફ જતા હતા. અમ ે પણ 
તેમની સુરક્ષા માટે ત્યાં પહ ચ્યા. જ્યારે તેઓ 
નમાઝ પઢી ચુકયા ત્યારે અમારી પાસે આવ્યા અન ે
ફરમાવ્યું : તમ ેઅહ  શા માટે બેઠા છો ? 

અમે ક ું : અમે આપની સુરક્ષા કરી ર ા 
છીએ. 

આપે ફરમાવ્યુ ં : કોનાથી મારી રક્ષા કરી ર ા 
છો ? આસમાનવાળાઓથી કે જમીનવાળાઓથી ? 

અમે ક ું : જમીનવાળાઓથી. 
ઈમામે ફરમાવ્યું : જમીનમાં એ સમય સુધી 

કાંઈ થતું નથી જ્યાં સુધી આસમાનમાં કાંઈ થઈ ન 
જાય. કોઈ માણસ એવો નથી જેના ઉપર બે ફિરશ્તા 
નીમવામાં આવ્યા ન હોય જે મૌત આવવા સુધી 
તેનાથી દરેક બલાઓને દૂર કરે છે અન ેતે રીતે તેની 
રક્ષા કરતા રહે છે. જ્યારે તેને મૌત આવી જાય છે 
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ત્યારે મૌતને હવાલે કરી દે છે. મારી ઉપર ખુદા 
તરફથી મજબૂત બખ્તર મૌજૂદ છે. જ્યારે મારી 
મૌત આવી જશે ત્યારે તેને ઉતારી લેવામાં આવશે. 
કોઈ માણસ ઈમાનની મઝા ત્યાં સુધી ચાખી શકતો 
નથી જ્યાં સુધી તેને એ વાતનું યકીન ન થઈ જાય કે 
જે મુસીબત તેન ે પહ ચી છે ત ે અટકી શકવાની 
નથી. અને જે નથી પહ ચી તે કોઈપણ રીતે તેના 
ઉપર આવવાની નથી. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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િવભાગ - 12 

રુ યત 

(778) ુર યત (આઝાદ ) 

(૩૫૫૪) પાંચ ખાસીયતો એવી છે કે જો 
કોઈનામાં તેમાંથી એક પણ ખાસીયત ન જોવા મળે 
તો તેની પાસેથી વધારે ફાયદો મેળવી શકાતો નથી. 
(૧) વફા (૨) તદબીર (૩) હયા (૪) સારા અખ્લાક 
અને (૫) જે સૌથી વધારે ભારે બાબત છે તે છે 
આઝાદી. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૫૫૫) યઝીદ િબન મુઆવીયા (લાઅ.) હજનો 
ઈરાદો કરીને મદીના પહ ચ્યો. તેણે કુરેશના એક 
માણસને બોલાવ્યો. જ્યારે તે માણસ તેની પાસે 
આવ્યો ત્યારે યઝીદે ક ું : શું તું એ વાતનો િસ્વકાર 
કરે છે કે તું મારો ગુલામ છે, જો હું ઈચ્છંુ તો તને 
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વેચી નાખું અને જો હું ઈચ્છંુ તો મારી ગુલામીમાં 
રાખું ? 

તેણે ક ું : અય યઝીદ ! ખુદાની કસમ, 
વંશના બારામાં તું કુરેશમાં મારા કરતાં વધાર ે
માનવંત નથી. અન ે ન તો તારા િપતા જાહેલીયત 
અને ઈસ્લામમાં મારા િપતા કરતાં વધારે માનવંત 
હતા. ન તો તું દીનના િહસાબે મારાથી અફઝલ છે 
અને ન તો બીજી કોઈ વાતમાં મારા કરતાં બહેતર છે 
તો પછી હું કયા આધારે તારી વાતને માની લઉં ? 

યઝીદે ક ું : ખુદાની કસમ ! જો તું મારી વાત 
નહ  માન તો હું તને કત્લ કરાવી નાખીશ. 

તેણે ક ું : મારૂ કત્લ થવું એ ફરઝંદે રસૂલ 
હુસૈન િબન અલી (અલિય્હસ્સલામ)ની શહાદત 
કરતાં વધારે મહત્વનું નથી. 

યઝીદે તેને કત્લ કરવાનો હુકમ આપ્યો અન ે
તેને કત્લ કરાવી નાખ્યો. - ઈમામ મોહમંદ બાિકર 
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(અલિય્હસ્સલામ) (રૌઝતલુ કાફી) 
(779) તમામ લોકો આઝાદ છે. 

(૩૫૫૬) અય લોકો ! હઝરત આદમ 
(અલિય્હસ્સલામ)થી ન તો કોઈ ગુલામ પૈદા થયો 
છે અને ન તો કોઈ કનીઝ, અને તમામ લોકો 
આઝાદ છે...... (મેઅરાજુસ્સઆદહ) 
(૩૫૫૭) પોતાના િસવાય લોકોનો ગુલામ ન બન. 
કેમકે ખુદાએ તને આઝાદ પૈદા કય  છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૫૫૮) લોભ અન ેલાલચ તને કોઈની ગુલામ ન 
બનાવી દે. કેમકે ખુદાએ તને આઝાદ પદૈા કય  છે. 
(૩૫૫૯) પોતાના િસવાય કોઈ લોકોનો ગુલામ 
હરિગઝ ન બન કેમક ેખુદાએ તન ેઆઝાદ પૈદા કય  
છે અન ે કોઈ ભલાઈ એ સમય સુધી ભલાઈ નથી 
બની શકતી જ્યાં સુધી તેને મા  બૂરાઈથી બચીને 
મેળવવામાં ન આવે. અને ન કોઈ આસાની-એ 
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સમય સુધી આસાની નથી બની શકતી જ્યાં સુધી 
તે તંગી સાથે મેળવવામાં ન આવે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(780) આઝાદ હંમેશા આઝાદ જ હોય છે. 

(૩૫૬૦) બેશક, આઝાદ માણસ હંમશેા આઝાદ 
હોય છે. ભલે તેની ઉપર મુસીબતનો સમય આવ ે
ત્યારે સ  કરે, જો તેના ઉપર મુસીબતો તુટી પડે તો 
તેને તોડી ન શકે ભલે એવી રીતે કૈદમાં નાખી 
દેવામાં આવે અને તેની સહેલાઈઓને તંગીમાં 
બદલી નાખવામાં આવે. - એ રીતે ક ેજે રીતે હઝરતે 
યુસુફ સી ીક અને અમીન હતા. તેમની આઝાદીને 
આંચ પણ આવવા પામી ન હતી. ભલે તેમન ે
ગુલામ બનાવી દેવામાં આવ્યા હતા. તેમના ઉપર 
મુસીબતોના પહાડ તુટી પડયા અને તેઓને કદૈ 
કરવામાં આવ્યા. 
(૩૫૬૧) આઝાદ, આઝાદ હોય છે ભલે તે દુખોમાં 
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ધેરાઈ જાય. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૫૬૨) આઝાદ, આઝાદ હોય છે ભલે તે દુખોમાં 
ધેરાઈ જાય. અને ગુલામ, ગુલામ હોય છે ભલે તેના 
માટે સંજોગો ગમે તેટલા સારા હોય. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(781) આઝાદ માણસના કાય . 

(૩૫૬૩) હસ્તુ મુખ (હસતો ચહેરો) આઝાદ 
માણસની નીશાની છે. 
(૩૫૬૪) હસ્તુ મુખ એ દરેક આઝાદ માણસની 
નીશાની છે. 
(૩૫૬૫) હયા અને પાક દામનીની ગણતરી 
ઈમાની ફીતરતમાં થાય છે અને આ બનંે આઝાદ 
લોકોની ટેવ અને નેક લોકોની નીશાની છે. 

(૩૫૬૬) આઝાદ માણસનું સ દયર્ બદનામી 
અને ઝીલ્લતથી બચવામાં છે. (ગોરરૂલ હકમ) 

(૩૫૬૭) એક કૌમ ેઅલ્લાહની ઈબાદત તેનો 
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શુ  અદા કરવા માટે કરી. આ આઝાદ લોકોની 
ઈબાદત છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 

(૩૫૬૮) અહેસાન અને નેકીના કાય  પર 
અમલ કરનાર સંપૂણર્ રીતે આઝાદ માણસ હોય છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 

(૩૫૬૯) આઝાદી દગા અને ફરેબથી પાક 
અને સાફ હોય છે. 

(૩૫૭૦) આઝાદ માણસ એ સમય સુધી 
ગુલામ બની શકતો નથી જ્યાં સુધી તનેાથી નુકસાન 
દૂર રહે છે. 

(૩૫૭૧) આઝાદ માણસ માટે હલાલ રીત ે
રોઝી મેળવવી તે એક (ઈલાહી) તૌફીક છે. 
(૩૫૭૨) તમારા માલને હક્કો (અલ્લાહના અને 
ઈન્સાનોના હક્કો) માટે ખચર્ કરો અને તેના થકી 
તમારા દોસ્તોની મદદ કરો કેમકે સખાવત એ 
આઝાદ માણસને વધારે શોભા આપે છે. - હઝરત 
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અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(782) એ બાબતો  આઝાદ  માટ 

કારણ પ બને છે. 

(૩૫૭૩) જે પોતાની ખ્વાિહશાતે નફસાની (ની 
પૈરવી)ને છોડી દે તે આઝાદ હોય છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૫૭૪) એ માણસ સાચા અથર્માં દીનદાર હોય છે 
જેણે ખ્વાિહશાતોને ખુદાહાફીઝ કરી દીધું અન ે
તેનાથી આઝાદી મેળવી લીધી. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૫૭૫) જે માણસે પોતાના નફસને ખરીદીને તેને 
આઝાદ કરી દીધો, તે એવા માણસ સમાન હોઈ 
શકતો નથી જેણે તેને વેચીને તેનો નાશ કરી નાખ્યો. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૫૭૬) ગલુામ એ સમય સુધી આઝાદ રહે છે 
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જ્યાં સુધી ત ે સંતોષ કરતો રહે અન ે આઝાદ એ 
સમય સુધી ગુલામ રહ ેછે જ્યાં સુધી ત ેલોભ અન ે
લાલચનો કૈદી બની રહે. 
(૩૫૭૭) જેણે દુિનયાથી બેિનયાઝી (મુિક્ત) 
મેળવી લીધી તેણે પોતાના નફસને આઝાદ કરી 
દીધો અને પોતાના રબને રાજી કરી દીધો. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૩૫૭૮) દુિનયા એક (પસાર થવાનો) રસ્તો છે. 
જેમાં બે કારના લોકો હોય છે. એક એ માણસ 
જેણે પોતાના નફસને વેચીને તેનો નાશ કરી 
નાખ્યો. અન ે બીજો એ માણસ જેણે પોતાના 
નફસને ખરીદીને આઝાદ કરી દીધો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (નહજુલ બલાગાહ) 
(૩૫૭૯) જે માણસે પોતાના નફસને દુિનયાની 
તમામ વસ્તઓુની બદલે વેચી દીધો પછી એ તમામ 
વસ્તુઓને પોતાના ગૈરના માટે છોડીને ચાલતો થયો 
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અને પોતાના નફસનો નાશ કરી નાખ્યો, તો પછી 
તેને આમ કરવાથી શું ફાયદો થયો. પરંતુ જેણે 
પોતાના નફસને ખાલીસ રાખ્યો અન ેતમામ દુિનયા 
ઉપર તેને અ તા આપી (દુિનયાના બદલામાં તેને 
વેચ્યો નહી) તેના માટે ખશુખબરી છે. (તંબીહુલ 
ખવાતીર) 
(783) આઝાદ ની શરતો રૂ  કરવી. 

(૩૫૮૦) જે માણસ આઝાદીની શરતો પૂરી કર ેછે 
અને તે આઝાદી માટે લાયકાત ધરાવે છે અને જે 
આઝાદીની શરતો પૂરી કરવા માટે અશકત છે ત ે
ગુલામી તરફ ધકેલી દેવા માટે પા  છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(784) આઝાદ  િવશેની હદ સો 

(૩૫૮૧) એવા દરેક અમલથી બચતા રહો જે 
તમને આઝાદ માણસ તરીકે નફરત પૈદા કરી દે. 
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અથવા તમારા અપમાનનું કારણ બને, અથવા 
તમારા માટે કોઈ બૂરાઈનું કારણ બને, અથવા જેનો 
બોજ તમારે કયામતના િદવસે ઉપાડવો પડે. 
(૩૫૮૨) નકેી દ્વારા આઝાદ માણસ ઉપર કાબ ૂ
મેળવી શકાય છે. 
(૩૫૮૩) બહેતર નેકી એ છે કે જે આઝાદ લોકો 
સુધી પહ ચાડવામાં આવે. 
(૩૫૮૪) કયારેય એવું બને છે કે આઝાદ માણસન ે
ઝુલ્મો િસતમ થકી ગુલામ બનાવી દેવામાં આવે છે. 
(૩૫૮૫) આઝાદ લોકોની જઝા એ છે કે તેમન ે
ઈઝઝત અન ેમાન આપવામાં આવે. 
(૩૫૮૬) જે લોકોને ભયભીત કરી નાખે ત ે
આઝાદીથી દૂર થઈ જાય છે. 
(૩૫૮૭) સૌથી વધારે ફાયદાકારક ખજાના એ 
નેકીઓ છે જે આઝાદ લોકોમાં મુકવામાં આવે છે. 
(૩૫૮૮) જ્યારે તમ ેકોઈના ઉપર કાબૂ મળેવી લ્યો 
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તો તેને આઝાદ કરી દયો. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૫૮૯) શંુ કોઈ આઝાદ માણસ એવો નથી જે એ 
ગંૂચવણને તેને લાયક માણસ માટે બાકી રાખે કેમક ે
તમારા નફસની કમત ફક્ત જન્નત છે. તેથી 
જન્નત િસવાયની કોઈ વસ્તુના બદલામાં તેને ન 
વેચો. - ઈમામ મૂસા કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 

 
િવભાગ - 13 

હ સ (લાલચ) 

(785) હ સ (લાલચ અને લોભ) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
િનસંશય ઈન્સાન (સ્વભાવે) ઉતાવળો પૈદા 

કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે તેના પર કોઈ સંકટ 
(આવી) પડ ે છે ત્યારે ઘણો ગભરાઈ જાય છે :- 
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સૂરએ મઆરીજ (૭૦) આ. ન.ં ૧૯,૨૦ 
(૩૫૯૦) ઈન્સાન માટે કેટલું સારૂ છે કે તે એવી 
વસ્તુની તમન્નાજ ન કરે જે તેના માટે યોગ્ય ન 
હોય. 
(૩૫૯૧) લાલચ ઈન્સાનને મોટા મોટા ગુનાહોમાં 
ફસાવી દે છે. 
(૩૫૯૨) લાલચનો અંત િધક્કારને પા  થતો હોય 
છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૫૯૩) લાલચ આગ કરતાં પણ વધારે ગરમ હોય 
છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૫૯૪) લાલચ, જવાંમદ ને લાંછનરૂપ બને છે. 
(૩૫૯૫) લાલચ ઈન્સાનની ક ને ઘટાડી દે છે અને 
તેના િરઝકમાં વધારો નથી કરતી. 
(૩૫૯૬) લાલચ થકાવટની સવારી છે. 
(૩૫૯૭) લાલચ ઘણા ઐબ પૈદા કરે છે. 
(૩૫૯૮) લાલચની સવારી પોતાના સવારને મારી 
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નાખે છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ)  
(786) લાલચ કરનાર 

(૩૫૯૯) દુિનયાની લાલચ રાખનાર માણસનો 
દાખલો રેશમના કીડા જેવો છે. જેમ જેમ તે રેશમન ે
પોતાની ઉપર લપેટતો જાય છે તેમ તેમ તેમાંથી 
નીકળવું તેના માટે અશકય બનતું જાય છે. છેવટે ત ે
મૌતનું મુખ જોવે છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૦૦) લાલચુ માણસ હંમેશા થાકેલો રહે છે. 
(૩૬૦૧) લાલચુ માણસ પોતાની તમામ શિક્તઓ 
એવી જગ્યાએ વેડફી નાખે છે જ્યાંથી તેને નુકસાન 
િસવાય કાંઈ મળતું નથી. 
(૩૬૦૨) ઘણા લાલચુ માણસોને તેમની લાલચ ે
મારી નાખ્યા છે. 
(૩૬૦૩) લાલચ ઈન્સાનને બેહયા કરી નાખે છે. - 
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હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(787) લાલ  ુમાણસ હડ તુ થાય છે. 

(૩૬૦૪) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ને 
પૂછવામાં આવ્યું કે કયા કારે હડધુત થવું સૌથી 
વધારે ખરાબ હોય છે ? 

આપે ફરમાવ્યુ ં: દુિનયાની લાલચ. 
(૩૬૦૫) મોમીન માટે કેટલી ખરાબ વાત છે કે તેન ે
એ વાતનું આકષર્ણ હોય જે તેને હલકો કરી નાખે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૬૦૬) લાલચ રોઝીમાં તો વધારો નથી કરતી, 
અલબ  ઈન્સાનની ક  અને મઝંીલતને લાંછન 
લગાવે છે. 
(૩૬૦૭) લાલચુ માણસ જરૂિરયાતો (લોભ)નો 
ગુલામ હોય છે. 
(૩૬૦૮) લાલચુ માણસ િઝલ્લતનો એવો કૈદી હોય 
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છે કે તેમાંથી કયારેય પણ આઝાદ થઈ શકતો નથી. 
(૩૬૦૯) લાલચ િઝલ્લત છે અને તકલીફ પણ છે. 
(૩૬૧૦) લાલચ ઝલીલ કરી નાખે છે અન ે
બદબખ્ત પણ કરી નાખે છે. 
(૩૬૧૧) લાલચ કરતાં વધારે બીજી કાંઈ વસ્તુ 
ઈન્સાનના નફસને ઝલીલ કરી શકતી નથી. અન ે
કંજૂસાઈ કરતાં વધારે કોઈ વસ્તુ તેની ઈઝઝત ઉપર 
દાગ લગાડી શકતી નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(788) લાલ  ુવં ચત રહતો હોય છે. 

(૩૬૧૨) લાલચુ વંિચત રહે છે અને તનેી સાથે તે 
જે જે વસ્તુઓની લાલચ કરે છે તેમાં િતરસ્કારને 
પા  પણ બને છે. ત ે વંિચત કેમ ન રહે ! કમેકે ત ે
ખુદાના વાયદાથી ભાગી ચુકયો હોય છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
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(૩૬૧૩) લાલચુ માણસ બે ખુબીઓથી વંિચત રહે 
છે અને તેન ે બીજી બે આદતો પકડી લે છે. ત ે
સંતોષથી વંિચત હોય છે જેના કારણે તેનો આરામ 
અને શાંિત ચાલી જાય છે અને ખુદાના િનણર્ય પર 
રાજી રહેવાથી વંિચત રહે છે. જેના કારણે તે 
યકીનની દૌલત ખોઈ નાખે છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૧૪) રોઝી વહચાઈ ચુકી છે અને લાલચ ુ
માણસ વંિચત થઈ ચુકયો છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(789) લાલ  ુમાણસ ફક ર હોય છે. 

(૩૬૧૫) લાલચુ પાસે આખી દુિનયાના 
ખજાનાઓ પણ કેમ ન આવી જાય, તો પણ તે ફકીર 
રહેતો હોય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૬૧૬) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ પોતાના ફરઝંદ ઈમામે હસન 
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(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછયુ ં: ફકીર શું હોય છે ? 
તેઓએ જવાબ આપ્યો : લાલચ અને 

બદઅખ્લાકી. 
(૩૬૧૭) લાલચ ફકીરીનું કારણ બને છે. 
(૩૬૧૮) લાલચ વ્યકત કરવી એ ફકીરી લાવે છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૧૯) લાલચ ફકીરીની નીશાની છે. 
(૩૬૨૦) દરકે લાલચુ માણસ ફકીર હોય છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(790) લાલ  ુમાણસ બદબ ત હોય છે. 

(૩૬૨૧) લાલચ બદબખ્તીની નીશાની છે. 
(૩૬૨૨) લાલચ બે બદબખ્તીઓમાંની એક છે. 
(૩૬૨૩) લાલચ અન ે બદઅખ્લાકી - બદબખ્તી 
અને િઝલ્લત લઈને આવે છે. 
(૩૬૨૪) લાલચમાં બદબખ્તી અને સરદદ  હોય 
છે. 
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(૩૬૨૫) વધારે પડતી લાલચ માણસને બદબખ્ત, 
ઝલીલ અન ેહલકો બનાવી દે છે. 
(૩૬૨૬) જેણે લાલચ કરી તે બદબખ્ત થયો અને 
મુશ્કેલીમાં મુકાયો. 
(૩૬૨૭) જેની લાલચ વધારે હશે તેની બદબખ્તી 
પણ વધારે હશે. 
(૩૬૨૮) સૌથી વધારે બદબખ્ત એ હોય છે જે 
સૌથી વધારે લાલચુ હોય છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(791) લાલ  ુ એવો ુ યો હોય છે  

કયારય પણ ધરાતો નથી. 

(૩૬૨૯) બે કારના ભુખ્યા કયારેય પણ ધરાતા 
નથી. એકતો ઈલ્મનો ભુખ્યો અને બીજો માલનો 
ભુખ્યો. 
(૩૬૩૦) જો અલ્લાહે કોઈ બંદા ઉપર દુિનયાના 
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કામોનો દરવાજો ખોલ્યો છે તો તેની સાથે તેના 
માટે લાલચનો દરવાજો પણ ખોલી દીધો છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૬૩૧) દુિનયા બીજી બધી વસ્તઓુથી ખચીને 
પોતાની તરફ આકષ છે. જો દુિનયાના પુજારીન ે
દુિનયામાંથી કાંઈ મળી જાય તો દુિનયા તેના માટે 
લાલચનો દરવાજો પણ ખોલી દે છે. આથી લાલચુ 
માણસ કયારેય પણ સંતોષ પામતો નથી. અને જે 
વસ્તુ તેન ેનથી મળતી તે પામવાની કોિશશમાં રહેતો 
હોય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ 
નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૩૬૩૨) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ) ફરમાવ્યા કરતા હતા : અય 
ફરઝંદે આદમ ! જો તારા માટે આ દુિનયામાં તારી 
જરૂિરયાત પૂરતુ તને મળી રહે છે તો પછી તેની 
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થોડી વસ્તુઓ તારા માટે પરૂતી છે. 
અને જો તને એટલી જરૂરત છે, જે તારા 

માટે અપૂરતી હોય તો આ દુિનયાની તમામ વસ્તુઓ 
પણ તારા માટે અપૂરતી છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૩૩) લાલચુ માણસ કોઈપણ વસ્તુને પૂરતી 
સમજતો નથી. 
(સંપાદકની ન ધ :- ..... જેને ઓછી વસ્તુઓ 
સંતુ  કરી શકતી નથી તેને વધારે વસ્તુઓ પણ 
ફાયદો પહ ચાડી શકતી નથી. - જુઓ િવભાગ - 
૩૪૨૭) (ગોરરૂલ હકમ) 
(792) કુ રથી વધાર મળ ુ ંનથી ! 

(૩૬૩૪) લાલચ િરઝકમાં તો વધારો નથી કરતી, 
અલબ  કદરો મંઝીલત જરૂર ઘટાડી નાખે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૬૩૫) ધીમી ગતીથી કામ કરનાર માણસ 
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પોતાના ભાગથી વંિચત રહેતો નથી અને લાલચ 
કરનાર તેના મુક રથી વધારે મેળવી શકતો નથી. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૬૩૬) નેકી અને પાક દામની રીઝકમા ં
અવરોધરૂપ બનતી નથી અને લાલચ મુક ર કરતાં 
વધારે લાવી શકતી નથી કેમકે રીઝક વહચાયેલું છે, 
મૌત નક્કી થયેલા સમય ેઆવવાનું છે અને લાલચ 
ગુનાહો કરવા માટે આમં ણ આપે છે. - ઈમામ 
હસન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૩૭) લાલચ ઈન્સાનની કદરો મંઝીલતન ે
ઓછી કરી નાખે છે, તેના રીઝકમાં વધારો થવા દેતી 
નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(793) લાલચ ુ ંછે ? 

(૩૬૩૮) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ને 
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લાલચ િવશે પૂછવામાં આવ્યું કે ત ેશંુ છે ? 
આપે ફરમાવ્યું : વધારે હોય તેને ગમુાવીને 

ઓછાને મેળવવું. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(794) લાલચની િુનયાદ 

(૩૬૩૯) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)ને ફરમાવ્યું : યા અલી ! તમારે 
જાણવું જોઈએ કે બુઝદીલી, કંજૂસાઈ અને લાલચ 
એક બચવા જેવી િસફત છે. જેના કારણે અલ્લાહ 
તઆલા િવશે બદગુમાની પૈદા થઈ જાય છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૪૦) બદઅખ્લાકી અન ે લોભથી બચીને 
લાલચનું િનવારણ કરી શકાય છે. 
(૩૬૪૧) લાલચ અન ે કંજૂસાઈની બુિનયાદ, 
ખુદાની ઝાત ઉપર શંકા અને તેના ત્યે અિવ વાસ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 760  HAJINAJI.com 

પર રાખવામાં આવેલી છે. 
(૩૬૪૨) લાલચમાં વધારો થવાનું કારણ સતત 
બદઅખ્લાકી અને દીનની કમઝોરી છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(795)લાલચથી કવી ર તે બચી શકાય? 

(૩૬૪૩) અબુ બસીર કહે છે ક ેમન ેહઝરત ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : શું તમ ે
ઉદાસ નથી થતા ? શું તમે ગમગીન નથી થતા ? શુ ં
તમે દદર્ અનભુવતા નથી ? 

મ ક ું : જરૂર ખુદાની કસમ. 
ઈમામે ફરમાવ્યું : જ્યારે પણ તમ ે એવી 

હાલતમાં મુકાવ ત્યારે મૌત, ક માં તમારી એકલતા, 
આંખોનું ગાલ ઉપર ઘસી પડવુ,ં તમારા શરીરના 
એકે અંગનું જુદા થઈ જવું, તમારા શરીરનું માંસ 
કીડાઓનો ખોરાક બની જવો અને તમારૂ આ 
દુિનયાથી િવદાય થવાનું યાદ કરતા રહો. જે તમન ે

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 761  HAJINAJI.com 

(નેક) અમલ કરવાની ેરણા આપશે અને લાલચથી 
બચાવી રાખશે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(796) ઈ સાનને  વાતની મનાઈ 

કરવામા ંઆવે છે તેની તેને લાલચ થતી 

હોય છે. 

(૩૬૪૪) એ વાતમા ં શંકા નથી કે આદમના 
ફરઝંદને એ દરેક વાતની લાલચ થાય છે જેની તેન ે
મનાઈ કરવામાં આવી છે. 
(૩૬૪૫) જો હું લોકોને એ વાતનો સંદેશો મોકલું ક ે
તેઓ ‘હજુન’ નામની જગ્યાએ ન જાય તો એ 
વાતમાં શંકા નથી કે તે લોકો ત્યાં જશે. ભલે તેમન ે
ત્યાં કોઈ કામ ન હોય. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
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(797)  વ ઓુ માટ લાલચ વધાર 

શોભા પ હોય છે. 

(૩૬૪૬) બેિહશ્તના દરજ્જાઓમાં અ તા મેળવી 
લેવા જેવી વધારે મોટી કોઈ લાલચ (યોગ્ય) નથી. - 
ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૬૪૭) મોમીનની તમામ શિક્ત દીન માટે 
(ખચાર્તી) હોય છે.... અને તેની તમામ લાલચ 
ફીકહ (નું ઈલ્મ મેળવવા) માટે હોય છે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૪૮) જો તમે જે વસ્તુની જામીનગીરી 
આપવામાં આવી છે તેને મેળવવા માટે લાલચથી 
કામ લેતા હો તો તમારા માટે નક્કી કરવામાં આવેલી 
ફરજો અદા કરવા િવશે પણ લાલચથી કામ લ્યો. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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િવભાગ - 14 

હરફત (કારોબાર) 

(798) હરફત (કારોબાર) 

(૩૬૪૯) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) જ્યારે કોઈ માણસને જોતા 
અને તે માણસ આપને સારો લાગતો તો તેના િવશે 
પૂછતાં કે તે કોઈ કારોબાર કરે છે ? 

જો તેનો જવાબ નકારમાં મળતો તો 
ફરમાવતા કે આ માણસ મારી નઝરોમાં ઉતરી ગયો. 

પૂછવામાં આવતું : યા રસૂલુલ્લાહ ! ત ે કઈ 
રીતે ? 

આપ ફરમાવતા : એ માટે કે મોમીન પાસ ે
કોઈ કારોબાર ન હોય તો તે પોતાના દીનને કારોબાર 
(રોઝી)નું સાધન બનાવી લે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૫૦) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા કારોબાર 
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કરનાર મોમીનને દોસ્ત રાખે છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૬૫૧) તીજારત તરફ વલણ રાખો કેમકે એ રીત ે
લોકોના હાથમાં જે વસ્ત ુ હોય તેનાથી સ્વતં તા 
મળ ે છે અન ેઅલ્લાહ તઆલા દીયાનતદાર વેપારી 
માણસને દોસ્ત રાખ ે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૫૨) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) પોતાના એક સહાબીને તેના 
જીવન િનવાર્હ િવશે પૂછયું તો તેણે ક ુ ં : મ વેપાર 
કરવાથી મારા હાથ ઉપાડી લીધા છે. 

ઈમામે પૂછયું : શા માટે ? 
તેણે ક ું : હુ ં મૌતના હુકમનો ઈન્તેઝાર કરૂ 

છંુ. 
ઈમામે ફરમાવ્યું : બહુજ આ ચયર્ પામવા 
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જેવી વાત કરો છો. આમ કરવાથી તમારો બધો 
માલ ચાલ્યો જશે. વેપાર કરવાથી હાથ ઉપાડી ન 
લ્યો. ખુદાના ફઝલને તલબ કરો, તમારા (રોઝીના) 
દરવાજા ખુલ્લા રાખો, તમારી ચાદર ફૈલાવીને રાખો 
અને તમારા રબ પાસે રોઝી તલબ કરતા રહો. 
(મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 

 
િવભાગ - 15 

તહર ફ (ફરફાર) 

(799) તહર ફ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(હે રસૂલ) જે લોકો યહુદીઓ છે તેઓ 

માંહેના કેટલાકો (અલ્લાહના) શબ્દો તેમના (મળૂ) 
સ્થાનેથી બદલી નાખે છે. - સૂરએ િનસા આ. નં. 
૪૬ 
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પછી તેમના વચનભંગ કરવાના કારણે 
અમોએ તેમના પર ફીટકાર કય  અને તેમના 
અંત:કરણોને સખત કરી દીધા કારણકે તેઓ 
(અમારા) શબ્દોને તેમના સ્થાનેથી બદલી નાખતા 
હતા. - સૂરએ માએદાહ આ. ન.ં ૧૩ 

અને યહુદીઓ માંહેના કેટલાક (એવા છે) ક ે
જેઓ ખોટો અથર્ ઉપજાવવા (ના હેતુથી) મોટા 
સાંભળનાર છે (આ) સાંભળનારાઓ (જાસૂસો છે) 
બીજી કોમો માટે ક ે જેઓ હજી તારા પાસે આવ્યા 
નથી; તેઓ શબ્દોને તેના મૂળ સ્થાનેથી બદલી નાખે 
છે, ... - સૂરએ માએદહ આ. ન.ં ૪૧ 

(હે મુસલમાનો) શું તમારી એવી ઈચ્છા છે કે 
તેઓ તમારૂં માને ? જ્યારે તેઓ માંહેનું એક ટોળુ ં
એવું છે કે તે અલ્લાહનો કલામ (બોધ) સાંભળે છે, 
પછી તેઓ તેને સમજી ચૂકયા બાદ પણ જાણી 
જોઈએ તેમાં ફેરફાર કરી નાખે છે. - સૂરએ બકરહ 
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આ. ન.ં ૭૫ 
અને (હ ે રસૂલ !) અમોએ તારા ઉપર આ 

િકતાબ (કુરઆન) સત્યતાપુવર્ક ઉતારી છે, જે તેની 
આગમચની િકતાબોની સચ્ચાઈ (નું સમથર્ન) 
કરનારી છે તથા તેમનું રક્ષણ કરનારી પણ છે.... - 
સૂરએ માએદહ આ. નં. ૪૮ 

િનસંશય અમોએ જ આ િઝ  (કુરઆન) ન ે
ઉતાયુર્ છે અને િનસંશય અમે જ તેના રક્ષક રહેનારા 
છીએ. - સૂરએ હી  આ. નં. ૯ 

હઝરત અલ્લામા તબાતબાઈ રહમતુલ્લાહ 
અલય તફસીરે મીઝાનમાં ફરમાવે છે...... ‘અમારી 
આ િવગતવાર ચચાર્થી એ વાત સ્પ  થઈ જાય છે ક ે
જે કુરઆને મજીદને ખુદાવંદે આલમે પોતાના 
પયગંબર (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) ઉપર નાિઝલ ફરમાવ્યું છે અને જેના 
િવશે ઈરશાદ ફરમાવ્યું છે કે આ એવો િઝ  છે જેનુ ં
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રક્ષણ અમ ે પોતે કરીએ છીએ. તે ખુદાવંદે આલમ 
તરફથી દરેક કારના વધારા-ઘટાડા અને ફેરફારથી 
સુરિક્ષત છે. જે િવશે ખુદાએ પોતાના પયગંબર 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ન ે
વાયદો કય  છે.’ 

અમારી દલીલનો ખુલાસો એ છે ક ે આ 
કુરઆન ખુદાવંદે આલમે પોતાના પયગંબર ઉપર 
નાિઝલ ફરમાવ્યું છે અન ે ઘણી આયતોમાં તેમની 
ખાસ િસફતોની સાથે શંસા સાથે સરાહના કરી 
શકે છે. તો પછી જો એ િસફતોમાં કોઈ કારનો 
વધારો ઘટાડો અથવા શાબ્દીક ગોઠવણીમાં કોઈ 

કારની અસરકારક તબદીલી થઈ હોત તો તે 
ખાસીયતના લક્ષણો જોવા મળત. પરંતુ જે કુરઆને 
મજીદ આજે આપણા હાથોમાં મૌજૂદ છે તેમાં 
આપણને તનેા મુળસ્વરૂપે સુંદર અને યોગ્ય રીત ે
ગોઠવાયેલા જોવા મળે છે જેનાથી એ જાણવા મળ ે
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છે ક ેતેમાં કોઈ એવા ફેરફાર થયા નથી જેનાથી તેની 
કોઈ સીફત નાબૂદ થઈ ગઈ હોય. 

આમ અત્યારે આપણી પાસે જે કુરઆન 
મૌજૂદ છે તે એ જ મળૂ સ્વરૂપમાં છે જે હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) ઉપર નાિઝલ થયું હતું. જો એમ માની 
લેવામાં આવે કે તેમાંથી કોઈ વસ્ત ુબાદ થઈ ગઈ છે 
અથવા તેના સ્વરૂપમાં ફેરફાર થયો છે તો પછી એ 
જરૂરી છે કે તનેા િસફાતની તાસીર પણ ચાલી જાય. 
એટલે ન તો તે મોજીઝો રહે અન ેન ત ે િવખવાદને 
દૂર કરે, ન હીદાયતનું કામ કામ આપ,ે ન તેનાથી 
નૂરાનીયત મળે, ન તેને િઝ  કહી શકાય અન ેન તો 
તેને બીજી આસમાની િકતાબોના સંરક્ષક તરીક ે
માની શકાય વગેરે. જ્યારે આમ નથી અન ેત ેઆજ 
સુધી મોજીઝાના સ્વરૂપે બાકી છે અને તેની િસફતો 
પણ જોવા મળે છે તો એ સાિબત થાય છે કે તેમાં 
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કોઈ કારનો ફેરફાર થયો નથી. 
ફેરફાર ન થવા િવશે ઘણી હદીસો એવી છે જે 

તેના માટે પુરાવા આપે છે. હઝરત પયગબંરે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) અન ે
અઈમ્માએ અત્હાર (અલય્હેમુસ્સલામ) બંનેથી 
િરવાયત છે કે જેમાં િફતના ઉભા થવા વખતે અન ે
મુશ્કેલીઓના ઉપાય માટે તનેી તરફ વલણ કરવાનો 
હુકમ આપવામાં આવ્યો છે. હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
અઈમ્મા (અલય્હેમુસ્સલામ) બંને તરફથી બયાન 
કરવામાં આવેલી અિધકૃત હદીસ છે જેને ‘હદીસે 
સકલૈન’ કહેવામાં આવે છે. હુઝુર (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું છે - 
ઈન્ની - તારેકુન - ફીકુમ-... એટલે હુ ંતમારી વચ્ચે 
બે વજનદાર (િકમતી) વસ્તુઓ છોડી ર ો છંુ. એક 
અલ્લાહની િકતાબ બીજી મારી ઈતરત...... 
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આવી જ રીતે પયગંબરે અકરમ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) અન ે અઈમ્મા 
(અલય્હેમુસ્સલામ)થી બયાન થયેલી એવી હદીસો 
છે જેમાં અખબાર અને હદીસને કુરઆન સાથે 
સરખામણી કરવાનો હુકમ છે. 
(સંપાદકની ન ધ :- આ િવષયનું સંપૂણર્ લખાણ જે 
તે તફસીરે મીઝાનમાં વાંચવા અનુરોધ છે.) 

િવભાગ - 16 

હરામ 

(800) હરામથી બચ  ુ

(૩૬૫૩) મોમીનની અકલમંદી હરામથી બચવામાં 
અને બુલંદ મરતબાવાળા કામો માટે જલ્દી કરવામાં 
છે. (મુસ્તદરકલુ વસાઈલ) 
(૩૬૫૪) હરામ વસ્તુઓ (થી બચવા) નું ધ્યાન 
રાખો અને મરુવ્વતવાળા લોકો તરફ વલણ રાખો. 
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(૩૬૫૫) જો તમને ઉચ્ચ મરતબાવાળા (લોકો 
થવા) માં દીલચસ્પી હોય તો હરામ વસ્તુઓથી 
બચો. 
(૩૬૫૬) સૌથી ઉચ્ચકક્ષાની અખ્લાકની બુલંદી 
આ પણ છે ક ેહરામ વસ્તઓુથી બચવામાં આવે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(801) અકલમદં પોતે હરામ વ ઓુથી 

બચે છે 

(૩૬૫૭) જો ખુદાવંદે આલમ હરામથી ન પણ 
રોકત, તો પણ અકલમંદ માટે એ વાત વાિજબ હતી 
કે તે તેનાથી બચે. 
(૩૬૫૮) હરામ કામો સામે છાતી તંગ થઈ જવી 
અને બેચેની પૈદા થવી એ અકલમંદોની આદત અન ે
ઉચ્ચ કક્ષાના લોકોની થા છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(802) મોહરમાત (હરામ વ ઓુ) (1) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(હે રસૂલ !) તું કહે ક ે આવો હું વાંચી 

સંભળાવું કે તમારા પરવરિદગારે તમારા પર કઈ કઈ 
વસ્તુઓ હરામ કરી છે - (તે આ ક ેતમ ેકોઈ વસ્તુને 
તેની શરીક બનાવો નહી અન ે માબાપ સાથે નેકી 
કરો, અને ગરીબાઈ (ના ભય)થી તમારી ઓલાદને 
મારી ન નાખો; અમે જ તમને રોજી આપીએ છીએ 
અને તમેને પણ; તેમજ િનલર્જતાભરી વાતો પાસે 
જાવ નહી, પછી ભલે તે ત્યક્ષ હોય યા છૂપી, અને 
કોઈ વ્યિક્તને કે જેનું મારી નાખવું અલ્લાહે હરામ 
કયુર્ છે તેને મારી ન નાખો િસવાય કે ન્યાયસર હોય; 
આ છે કે જેની તેણે તમને આજ્ઞા કરી છે કે કદાચન ે
તમે સમજો. - સરૂએ અનઆમ આ. ન.ં ૧૫૧ 

તેણે તમારા ઉપર મરી ગએલા જાનવર તથા 
સુવ્વરનું માંસ અને અલ્લાહનું નામ (લીધા) િવના 
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ઝબેહ કરેલું હરામ કયુર્ છે. - સૂરએ બકરહ આ. નં. 
૧૭૩ 

(હે લોકો !) તમારા પર મુદાર્ર તથા લોહી તથા 
સુવ્વરનું માંસ હરામ કરવામાં આવ્યું છે, અને ત ે
જનાવર કે જેના (ઝબેહ કરવા) ઉપર અલ્લાહ 
િસવાય બીજા કોઈનું નામ લેવામાં આવ્યુ ંહોય, અને 
જે ગરદન મચડીને મારી નાખવામાં આવ્યું હોય 
અને જે પીટી પીટીને મારી નાખવામાં આવ્યું હોય, 
અને જે ઉંચાણ પરથી પડી મરણ પામ્યુ ંહોય અન ે
જે િશગડા (લાગવા)થી મરી ગયું હોય અને જે 
િહસક ાણીઓએ ફાડી ખાધું હોય, પરંતુ જેને 
તમોએ (જીવ બાકી હોવાની હાલતમાં) ઝબેહ કયુર્ 
હોય, અને જે (દેવ દેવીઓની) વેદી પર ઝબેહ 
કરવામાં આવ્યું હોય અન ેએ પણ ક ેજે શરત બકીને 
બાણો વડે ભાગ પાડી લેવામાં આવ્યુ ંહોય; એ સવ 
આજ્ઞાભંગ (કરવા સમાન) છે. - સૂરએ માએદહ 
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આ. ન.ં ૩ 
(હે મુસલમાનો !) તમારા પર તમારી 

માતાઓ તથા તમારી પુ ીઓ તથા તમારી ફોઈઓ 
તથા તમારી માસીઓ તથા ભ ીજાઓ તથા 
ભાણેજીઓ અને તમારી (તે) માતાઓ કે જેમણ ે
તમને દૂધ પાયું છે અન ે તમારી દૂધ બહેનો તથા 
તમારી સાસુઓ અને જે સ્ ીઓ સાથે તમે સમાગમ 
કરી ચૂકયા હો તેમની (આગલી) પુ ીઓ કે જે 
તમારા ખોળા (ભરણ પોષણ)માં હોય તે (સઘળી) 
હરામ કરવામાં આવી છે, પણ જો તમોએ તેમની 
સાથે સંભોગ કય  ન હોય તો (તેમની આગલી 
પુ ીઓ સાથે િનકાહ કરવામાં) તમારા ઉપર કોઈ 
દોષ નથી, અને તમારા તે પુ ોની સ્ ીઓ કે જે 
તમારા પેટે (અવતરેલા) હોય (તમારા માટે હરામ 
છે), અને એ (પણ હરામ કરવામાં આવ્યું છે) ક ેએક 
વખતે બે બહેનોની (સાથે િનકાહ કરી) ભેગી કરી 
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લો, િસવાય કે જે આ પહેલા થઈ ચૂકયું હોય ... 
બેશક અલ્લાહ મોટો માફ કરનાર (અને) દયાળુ છે. 
- સૂરએ િનસાઅ આ. નં. ૩૩ 
(803) મોહરમાત (હરામ વ ઓુ) (2) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(હે રસૂલ !) તું કહ ે કે મારા પરવરિદગારે 

િનલર્જ્જપણાના કાય  કે જે ખુલ્લા હોય અથવા 
છૂપા હોય તનેે હરામ કયાર્ છે તથા ગુનાહને તથા 
િવના કારણના બંડન ેઅન ેએ વાતન ેક ેતમે (કોઈને) 
અલ્લાહનો શરીક બનાવી લો કે જેના િવશે અલ્લાહે 
કોઈ માણપ  ઉતાયુર્ ન હોય. અન ેએ વાતને પણ 
કે અલ્લાહની િવરૂધ્ધ તમ ેએવું બોલી નાખો કે જે 
તમે જાણતા ન હો. - સૂરએ અઅરાફ આ. ન.ં ૩૩ 

..તથા પિવ  વસ્તુઓ તમેના માટ ે હલાલ 
અને નાપાક વસ્તુઓ તેમના માટે હરામ ઠેરવે છે. - 
સૂરએ અઅરાફ આ. ન.ં ૧૫૭ 
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હદીસ :- 
(૩૬૫૯) અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા એ જે 
પણ વસ્તઓુથી રોકયા છે તેનાથી ઈન્સાનને 
િબલકુલ બેિનયાઝ કરી દીધો છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(804) હરામ ખા ુ ં

(૩૬૬૦) જે માણસ હરામનો એક પણ કોળીયો 
ખાય છે તેની ચાલીસ રાતો સુધીની નમાઝો કબૂલ 
થતી નથી. 
(૩૬૬૧) અલ્લાહ તઆલાએ એ શરીર ઉપર 
જન્નતને હરામ કરી દીધી છે જેને હરામ ખોરાક 
આપવામાં આવ્યો હોય. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૬૬૨) જે માણસનું ગોશ્ત હરામથી બન્યું હોય 
તે બેિહશ્તમાં દાખલ નહ  થાય, જહન્નમ તેની 
શાનને લાયક છે. (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૩૬૬૩) જ્યારે બંદાના પેટમાં હરામનો એક 
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કોળીયો દાખલ થાય છે ત્યારે તેના પર જમીન અન ે
આસમાનના ફિરશ્તાઓ લાનત કરે છે. (િમશ્કાત 
શરીફ અને બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૬૪) હરામ ખાઈને ઈબાદત કરવી એ રેતી 
ઉપર મહેલ ચણવા સમાન છે. 

એક બીજી િરવાયત માણે પાણી ઉપર 
ઈમારત ઉભી કરવા સમાન છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૬૫) હરામ કેટલું ખરાબ ખાણુ છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૬૬૬) જ્યારે માણસ હરામ માધ્યમથી માલ 
મેળવે છે (અને તેને નેક માગર્માં ખચર્ કરે છે) ત્યારે 
ન તો તેની હજ કબૂલ થાય છે ન તો ઉમરાહ. 

ન તો તેની િસલે રહેમી કબૂલ થાય છે, એટલ ે
સુધી કે (જો તેમાં હરામ માલ ખચર્વામાં આવ્યો 
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હોય તો) તેના િનકાહ પણ રદ બાતલ થાય છે. 
(૩૬૬૭) હરામની મામુલીમાં મામુલી રકમ (તેના 
મૂળ માિલક સુધી) પરત કરવી તે ખુદાવંદે 
તઆલાની નજદીક ૭૦ હજાર કબૂલ થયેલી હજ 
સમાન છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૬૮) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ સૂરએ 
ફુરકાન આયત નં. ૨૩ ....એ લોકોએ (દુિનયામાં) 
જે નેક કાય  કયાર્ છે અમે તેના તરફ ધ્યાન આપશુ ં
તો અમ ે તેન ે (જાણ ે કે) ઉડતી માટી બનાવી (ને 
બરબાદ) કરી નાખશું ..... િવશે ઈરશાદ ફરમાવ્યુ ં
ખુદાની કસમ તે એવા લોકો છે જેમના કાય  સફેદ 
(દૂધ)થી પણ વધાર ે સફેદ હોય છે પરંતુ જ્યારે 
તેમની સામ ેહરામ આવ ેછે ત્યારે તેને પણ છોડતા 
નથી. - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (કાફી - ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(૩૬૬૯) હરામની મામુલી રકમને છોડી દેવી 
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અલ્લાહની નજદીક એવી સો હજ કરતાં વધારે 
પસંદ કરવા લાયક છે જે હજ હલાલના માલમાંથી 
અદા કરવામાં આવે. 
(૩૬૭૦) હરામના એક કોળીયાથી પરહેઝ કરવુ ં
અલ્લાહ તઆલાની નજદીક બે હજાર રકાત નાફેલા 
નમાઝો કરતા વધારે મહેબૂબ છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૬૭૧) હઝરત અમીરૂલ મોઅમનેીન અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)એ કેટલીક ખજુર ખાધા પછી 
પાણી પીધું અને પટે મબુારક ઉપર હાથ મારીને 
ફરમાવ્યું : જે માણસ (હરામ માલ ખાઈને) પોતાના 
પેટમાં આગ નાખે, તો ખુદા તેન ે (પોતાની 
રહેમતથી) દૂર રાખે. (ખદુા તેના પર લાનત કરે.) 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૩૬૭૨) એહલે સુફફામાંથી લોકો હઝરત િરસાલત 
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મઆબ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ના મહમેાન હતા, તે લોકોએ પોતાના 
ઘરબાર અન ે કુટુંબન ે છોડીને મદીના િહજરત કરી 
હતી. આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ તેમને મિસ્જદે સુફફામાં રહેણાંક 
આપવાનો હુકમ કય  હતો. ત ે લોકોની સંખ્યા 
લગભગ ૪૦૦ જેટલી હતી. હઝરત (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) ત ેલોકો પાસે સવાર 
સાંજ તશરીફ લઈ જતા, તે લોકોને સલામ કરતા 
અને દરરોજ તેમન ે એક મુદ (લગભગ ૧૪ 
છટાંક...) ખજુર આપતા હતા. 

એક િદવસ આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) તઓે પાસે તશરીફ લાવ્યા 
અને જોયું તો કોઈ પોતાના જોડા સાંધી ર ું છે, 
કોઈ પોતાના કપડાંમાં થીગડા લગાવી ર ું છે, અન ે
કોઈ બીજા કામમાં મશ્ગુલ છે. એક માણસે ઉભા 
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થઈને ક ું : યા રસૂલુલ્લાહ ! આપ ે અમને જે 
ખજુર આપી હતી તેનાથી અમારા પેટ બળી ગયા 
છે. 

હઝરત રસૂલ ે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : જો મારા અંકુશમા ં
એ વાત હોય તો હુ ંતમન ેઆખી દુિનયા ખવરાવી 
દઉં. પરંતુ મારા પછી તમારામાંથી જે લોકો જીવતા 
રહેશે તેઓ મોટા મોટા ભરેલા પ્યાલાઓમાંથી 
ખાશે. તમારામાંથી સવારના સમયે કોઈએ એક 
ખમીસ પહેયુર્ હશે તો સાંજે બીજંુ પહેયુર્ હશે તમ ે
લોકો તમારા ઘરોન ે એટલા ઉંચા અને સુશોભીત 
કરશો જે રીતે ખાનએ કા’બાને શણગારવામાં આવ ે
છે. 

એક માણસે ઉભા થઈને પૂછયું : યા 
રસૂલુલ્લાહ ! એ જમાનો કયારે આવશે ? એ 
જમાનો જોવાનો મને બહુજ શોખ છે. 
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આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું તમારો આ જમાનો, તે 
જમાના કરતાં ઘણો સારો છે. કેમક ે એ જમાનમા ં
જો તમે તમારા પેટ હલાલથી ભરશો તો તેની સાથે 
એ પણ શકય છે કે તમે હરામથી તમારા પેટ 
ભરવાનું શરૂ કરી દો...... (મસુ્તદરકુલ વસાઈલ)         
(805) હરામ કામની શ ત હોવા છતા ં - 

છોડ  દ ુ ં

(૩૬૭૩) જે માણસ કોઈ સ્ ી અથવા કનીઝ સાથે 
હરામ (બદ) કામ કરવા માટે શિક્ત રાખતો હોવા 
છતાં, ખૌફે ખુદાને ધ્યાનમાં રાખીને (તે કામ 
કરવાનું) છોડી દે તો ખુદાવંદે આલમ તેના માટે 
(જહન્નમની) આગને હરામ કરી દેશે, તેને બહુજ 
મોટા ગમ (કયામતના િદવસનો ખૌફ)થી બચાવી 
રાખશે અને તેને બેિહશ્તમાં દાખલ કરશે. 
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(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૩૬૭૪) જે માણસ હરામ કામ કરવાની શિક્ત 
હોવા છતાં ખૌફે ખુદાને કારણે તેને છોડી દે તો ખુદા 
તેને તેનો બદલો આખેરતની પહેલાજ (આ 
દુિનયામાંજ) તેનાથી કેટલાય ગણો વધારે સારો 
અતા ફરમાવશે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 

 
િવભાગ - 17 

હ ઝબ (જમાઅત - પાટ ) 

(806) હ ઝ ુ લાહ (અ લાહની જમાઅત) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જે અલ્લાહ તથા તેના રસૂલને તથા 

મોમીનને પોતાના િમ  બનાવશે (ત ે
અલ્લાહવાળાઓના ટોળામાં દાખલ છે) અને ખરે 
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જ અલ્લાહના પક્ષવાળાજ હંમેશાં િવજયી રહેશે. - 
સૂરએ માએદહ આ. નં. ૫૬ 

અલ્લાહ તેમનાથી રાજી થઈ ગયો અને તેઓ 
તેનાથી રાજી થઈ ગયા; એ જ ટોળું ટોળુ ં છે; 
ખબરદાર રહો ! અલ્લાહનું ટોળુ ં એ જ (સંપૂણર્) 
સફળતા મેળવનારૂં છે. - સૂરએ મુજાદીલહ આ. ન.ં 
૨૨ 
હદીસ :- 
(૩૬૭૫) શંુ તમન ે એ વાત પસંદ છે કે તમારી 
ગણ ી અલ્લાહ તઆલાની કાિમયાબ જમાઅત 
(પાટ )માં થાય ? (જો તેમ હોય તો પછી) તમારા 
તમામ કાય માં અલ્લાહનો તકવો ધારણ કરો. કેમક ે
ખુદાવંદે આલમ એ લોકોની સાથે હોય છે જેઓ 
તકવા ધારણ કરે છે અને નકે કામ કરનારા હોય છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૬૭૬) અમે શરીફ લોકોની જમાઅત છીએ અને 
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અમારા ફરઝંદ અંિબયાની જમાઅત ખુદાની 
જમાઅત છે. જ્યારે બગાવત કરનાર સમુહ (બાગી) 
શૈતાનના ટોળા છે. 
(૩૬૭૭) જેને એ વાત પસંદ હોય કે તે નજાતની 
કશ્તીમાં સવાર થાય, મજબૂત સહારાને મજબૂતીથી 
પકડી લ,ે ખુદાની મજબૂત રસ્સીને અડગતાથી 
પકડી લ,ે તેના માટે જરૂરી છે મારા પછી અલીને 
પોતાના સરપરસ્ત તરીકે િસ્વકારે, તેના દુશ્મનન ે
દુશ્મન સમજે અને તનેી ઔલાદમાંથી (માસુમ 
વ્યિક્તઓને) પોતાના ઈમામ માને. કમેકે એ લોકો 
જ મારા જાનશીન અને વસી છે. તે લોકોનો સમુહ 
એ મારો સમહુ છે અન ેમારો સમુહ ખદુાનો સમુહ 
છે અને તેમના દુશ્મનોનો સમુહ શૈતાનનો સમુહ 
છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૭૮) અમે અમારા શીયા ખુદાની જમાઅત 
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છીએ, અને ખુદાની જમાઅત જ ગાલીબ છે. 
(૩૬૭૯) (હઝરત ઈમામ હુસૈન 
અલિય્હસ્સલામની િઝયારતના આ શબ્દો છે) બારે 
ખુદાયા ! તમેના શીયાઓ અને તેઓની જમાઅતના 
લોકોના િદલોને તેમની ઈતાઅત, નુસરત અન ે
મોહબ્બત પર સાિબત કદમ ફરમાવ. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે નુરૂસ્સકલૈન) 
(૩૬૮૦) તમારા માટે જરૂરી છે કે ખુદાની મજબૂત 
રસ્સી અને તનેા મજબૂત સહારાને સારી રીતે પકડી 
રાખો, ખુદા અને તેના રસૂલની જમાઅત બની 
જાવ, ખુદા સાથે કરેલા વાયદા અને વચનની પાબંદી 
કરો. કેમકે ઈસ્લામનો ારંભ ગુરબતની હાલતમાં 
થયો છે અન ે નજદીકમાં તે ગુરબતની હાલતમા ં
પલટાય જશે. (મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(૩૬૮૧) એ માણસ ખુશનસીબ છે કે જેણ ે
અલ્લાહ તઆલા એ નકકી કરેલી ફરજોને પૂરી 
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કરી......... ત ેલોકોની સાથે ધળૂવાળી જમીન ઉપર 
સૂઈ ગયો, જેની આંખ હ ના ખૌફથી જાગૃત, 
પડખા બીછાનાઓથી જુદા, હોઠ યાદે ખુદામાં 
વ્યસ્ત રહે છે. સતત ઈસ્તગફાર કરવાના કારણે 
જેના ગુનાહ માફ થઈ ગયા છે. આ જ અલ્લાહની 
જમાઅત છે અને બેશક અલ્લાહની જમાઅત જ 
સદભાગી અને સફળ છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (નહજુલ બલાગાહ) 
(807) શૈતાનની જમાઅત 

કરુઆન ેમજીદ :- 
શૈતાને તેમના પર બળતા મેળવી છે, જેથી 

તેમણે અલ્લાહની યાદ િવસરાવી દીધી છે; તેઓ 
શૈતાનનું ટોળું છે; ખબરદાર રહો ! િનસંશય શૈતાનનું 
ટોળું એજ હાની ભોગવનારૂં છે. - સૂરએ મુજાદીલહ 
આ. ન.ં ૧૯ 

િનસંશય શૈતાન તમારો (ખુલ્લો) દુશ્મન છે, 
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માટે તમે પણ તેને (તમારો) દુશ્મન ગણો; ત ે
પોતાના ટોળાને કેવળ એટલા માટ ેબોલાવતો રહે છે 
કે તેઓ પણ જહન્નમી થઈ જાય. - સરૂએ ફાિતર 
આ. ન.ં ૬ 
હદીસ :- 
(૩૬૮૨) લોકો ! યાદ રાખો કે િફતનાઓ ઉભા 
થવાની શરૂઆત નફસાની ખ્વાિહશાતોનું અનુસરણ 
કરવું તે છે. જો હક ખાલીસ હોય તો તેમાં િવવાદ 
થતો નથી. પરંતુ જો તમેાં કેટલીક વાતો સામેથી 
લેવામાં આવે (કેટલીક હકની અને કેટલીક 
બાિતલની વાતો) પછી બંને ભળી જાય અન ે ત ે
બંનેને એકઠી કરીને રજુ કરવામાં આવ ેતો એ એવો 
સમય હોય છે જ્યારે શૈતાન પોતાના માનનારાઓ 
ઉપર કાબૂ મળેવી લે છે. પરંતુ અમે એવા લોકો 
છીએ કે જેના માટે ખદુા તરફથી નેકી અ તા 
મેળવીને પહ ચી ગઈ છે. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૬૮૩) જ્યારે મૈદાને કરબલામાં હઝરત ઈમામ 
હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ)એ કુફાવાસીઓના લશ્કરને 
જોયું ત્યારે તેમને સંબોધીને ફરમાવ્યું : ..... પછી 
બેહતરીન રબ અમારો રબ છે અન ે બદતરીન 
બંદાઓ તમે છો. તમે ઈતાઅત કરવાનો િસ્વકાર તો 
કરી લીધો અને જાહેરી રીતે મોહમ્મદૂર રસૂલુલ્લાહ 
ઉપર ઈમાન પણ લઈ આવ્યા, પરંતુ તમેજ રસૂલ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
ઝુરરીયત અને ઈતરત તરફ વળ્યા અન ેતેમને કત્લ 
કરવા માટે તયૈાર થયા. બશેક શૈતાને તમારા ઉપર 
કાબૂ મેળવી લીધો છે જેના કારણે તેણે તમને 
ખુદાવંદે અઝીમની યાદ ભુલાવી દીધી છે. 
(નવાદીરૂલ હકમ) 
(૩૬૮૪) ....પરંતુ મન ેએ વાતની િચતા છે કે આ 
કૌમ ઉપર બદિમજાજ અને બદિકરદાર લોકો હુકુમત 
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કરે અને તેઓ અલ્લાહના માલને પોતાનો માલ 
અને તેના બંદાઓને પોતાના ગુલામ બનાવી લ,ે નેક 
લોકોને પાછળ રાખે અન ેબદકારોને પોતાની સાથે 
રાખે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૬૮૫) જ્યારે હઝરત અમીર 
(અલિય્હસ્સલામ)ને બયઅત તોડનારાઓની જાણ 
થઈ ત્યારે આપે ફરમાવ્યું : જાણી લવંુે જોઈએ કે 
શૈતાને પોતાના સમુહન ેભડકાવવાનું શરૂ કરી દીધુ ં
છે અને પોતાના લશ્કરને તૈયાર કયુર્ છે જેથી ઝુલ્મ 
તેની પરાકા ાએ પહ ચી જાય અન ેબાિતલ પોતાની 
જગ્યાએ આવી જાય. ખુદાની કસમ ! તે લોકોએ 
મારી ઉપર સાચો ઈલ્ઝામ લગાવ્યો નથી અને ન તો 
તે લોકોએ તમેની અન ેમારી વચ્ચે ઈન્સાફ કય  છે. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૬૮૬) જાણી લો કે શૈતાને પોતાના સમુહન ે
એકઠો કરી લીધો છે. પોતાના ઘોડેસવાર અને 
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પાયદળને એકઠું કરી લીધુ ં છે. બેશક મારી સાથે 
મારી બસીરત છે. 
(૩૬૮૭) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ 
મુનાફીકોની િસફતોનું વણર્ન કરતાં ફરમાવ્યું ક ે : 
તેઓ શૈતાનના સમુહ અને આગની જવાળાઓ છે 
(તેઓ િવશે ખુદાવંદે આલમ ફરમાવે છે) આ 
શૈતાનનો સમુહ છે. જાણી લો કે શૈતાનનો સમુહ 
નુકસાન ઉઠાવનાર છે. (નહજુલ બલાગાહ) 
(808)  માણસ  જમાઅત (સ હુ) 

સાથે છે તેનાથી જ સં ુ ટ છે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
દરેક પક્ષ જે કાંઈ પણ (ધમર્) તેની પાસે છે 

તેમાં જ આનદં મને છે. - સૂરએ રૂમ આ. ન.ં ૩૨ 
તફસીરે કુમ્મીમાં ઉપરોક્ત આયતની 

તફસીરમાં જણાવવામાં આવ્યું છે ક ે : જે માણસે 
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પોતાના માટે જે દીન પસંદ કરી લીધો છે તે તેમાંજ 
સમૃધ્ધ છે. (તફસીરે કુમ્મી ભાગ-૨ પાના નં. ૯૧) 

તફસીરે દુર મન્સુરમાં છે કે : ઈબ્ને જરીર અન ે
ઈબ્ને અબી હાિતમ, ઈબ્ને ઝયદથી િરવાયત કરે છે ક ે
સૂરએ મોઅમનેુનની આયત નં. ૫૩...... નો અથર્ 
છે કે તેઓએ પોતાના દીનના મામલામાં િવવાદ 
ઉભો કરીને તેને ટકુડ ે ટુકડા કરી નાખ્યો. આ 
આયતનો અથર્ એ છે કે એ દરેક સમહુ કે જે કાંઈ 
તેમની પાસ ે છે તેમાંજ સમૃધ્ધ છે. નો અથર્ છે કે 
લોકો પોતાના (અંગત) અિભ ાયને જ સૌથી સારા 
સમજે છે. (તફસીરે દુર મન્સુર ભાગ-૫ પાના ન.ં 
૧૧) 
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િવભાગ - 18 

હઝમ 

(809) હઝમ ( ૂ રંદશી) 

(૩૬૮૮) દૂરંદેશી અકલમંદી છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૬૮૯) દરંૂદેશી એક હુન્નર છે. તેના ફળ 
સલામતી છે. જેને દૂરંદેશી આગળ વધારી શકતી 
નથી, તેને લાચારી અને િવવશતા પાછળ ધકેલી દ ે
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૩૬૯૦) સૌથી પહેલા દૂરંદેશીને કામમાં લાવીને 
(તમારી) ખામીની હસરતોને યાદ કરો. હઝરત 
ઈમામ અલીનકી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૬૯૧) જે દૂરંદેશીથી કામ લે છે ત ેપોતાની કમર 
મજબૂત કરી લ ે છે અન ે જે તેન ે છોડી દે છે ત ે
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વ્યાકુળ થઈ જાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૬૯૨) દૂરંદેશી ગુમાનનો િચરાગ છે. (કાફીમાં છે 
: દૂરંદેશી બદગુમાની છે.) - હઝરત ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(810) ત ઉપર નજર રાખવી 

(૩૬૯૩) એક માણસ હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
ખીદમતમાં હાજર થયો અને કહેવા લાગ્યો. યા 
રસૂલુલ્લાહ ! મને કાંઈક િહદાયત ફરમાવો. ત્યારે 
હુઝુર (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું : જો હું તને કાંઈ હીદાયત કરીશ તો તું તેન ે
કબૂલ કરીશ ? 

તેણે ક ું : હા, યા રસૂલુલ્લાહ ! 
હુઝુર (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 

વસલ્લમ)એ આ વાકય ણ વખત ક ું અન ે ત ે
માણસે પણ તેનો જવાબ ણ વખત હકારમાં 
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આપ્યો. 
હુઝુર (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 

વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું સાંભળ તન ેમારી વિસયત છે 
કે જ્યારે તું કોઈ કામ કરવા માટે ઢ િનણર્ય કરી લ ે
ત્યારે પહેલા તેના અંત િવશે િવચાર કર. જો તમેાં 
રશ્દો િહદાયત (નેકીના રસ્તા ઉપર ચાલવાની 
િહદાયત) હોય તો તું તેને કરી નાખ અને જો 
ગુમરાહી અને ગેરમાગ જવાની વાત હોય તેનાથી 
દૂર રહે. 
(૩૬૯૪) હઝરત આદમ (અલિય્હસ્સલામ)એ 
પોતાના ફરઝંદ શીસ (અલિય્હસ્સલામ)ને વિસયત 
ફરમાવી તેમાંનો અમુક ભાગ આ પણ છે : જ્યારે 
તમે કોઈ કામ કરવાનો ઈરાદો કરો ત્યારે પહેલા તેના 
અંજામ ઉપર નઝર નાખો. કેમકે જો હું મારા અંજામ 
ઉપર નજર રાખતે તો મારે જે મુસીબતોનો સામનો 
કરવો પડયો તનેાથી બચી જાત. 
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(૩૬૯૫) જે માણસ અંજામને નજર સમક્ષ રાખ્યા 
વગર વ્યવહાર કરવામાં દાખલ થઈ જાય તે પોતાને 
મુશ્કેલીઓ અને મુસીબતોમાં મુકી દે છે. 
(૩૬૯૬) જે માણસ અજંામને જોયા વગર કાયર્ 
કરવા મંડી જાય તે પોતાને જુદી જુદી મુશ્કેલીઓ 
અને આફતમાં મુકી દ ે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૬૯૭) જે માણસ (કાય માં) વેશવાના સ્થાનન ે
પારખતો નથી તેને (તેમાંથી) નીકળવાના રસ્તા 
લાચાર કરી દે છે. (તેમાંથી નીકળવું તેના માટે મુશ્કેલ 
બની જાય છે.) - હઝરત ઈમામ મોહંમદ તકી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૬૯૮) અજંામ ઉપર નજર રાખનારાઓ માટે (ત ે
કામ) હળવું બને છે. 
(૩૬૯૯) કોઈપણ કામ શરૂ કરતાં પહેલા તેના 
(અંજામ) િવશે િવચારી લેવાથી િનરાશાથી બચી 
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જવાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૭૦૦) જે માણસ અજંામ િવશે િવચારી લે છે ત ે
મુસીબતોથી સુરિક્ષત રહે છે, એટલે કે જે માણસ 
અંજામ િવશે ઉંડો િવચાર કરીને કામ લે છે તે હલાક 
થવાથી બચી જાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૭૦૧) જ્યારે તમે તમારા કાય માં ઉંડા િચતનથી 
કામ લેશો તો તમામ કાય માં તમારો અંજામ સારો 
હશે. 
(૩૭૦૨) અજંામ િવશે િવચારી લ્યો જેથી તમારા 
કાય માં ઐબ શોધવામાં ન આવે. (મુસ્તદરકુલ 
વસાઈલ) 
(૩૭૦૩) સૌથી વધારે યોગ્ય માણસ એ છે કે જે 
અંજામ િવશે સૌથી વધારે િવચારીને કામ કરે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(811) ૂ રંદશી અને ુ ધ ઈરાદો 

(૩૭૦૪) સારી રીતે સમજી િવચારી લ્યો 
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જેનાથી દૂરંદેશી બની જશો અને જ્યારે તમામ કાય  
તમારી સામે સ્પ  થઈ જાય ત્યારપછી અઝમ ે
સમીમ (શુધ્ધ ઈરાદો) કરી લ્યો. 

(૩૭૦૫) જાણી લ્યો કે ઈરાદો દૂરંદેશીથી 
(પૈદા થાય) છે. 

(૩૭૦૬) સફળતા પુખ્ત ઈરાદા અને દરંૂદેશી 
સાથે જોડાયેલી છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 

(૩૭૦૭) દૂરંદેશીથી જ સાચો ઈરાદો પૈદા 
થાય છે અને િનણર્યમાં પુખ્તતા આવે છે. 

(૩૭૦૮) જેની દૂરંદેશી ઓછી હશે તેનો 
ઈરાદો કમઝોર હશે. 

(૩૭૦૯) જે માણસ પોતાના ઈરાદા વ્યકત 
કરી દે છે તેની દૂરંદેશી બેકાર થઈ જાય છે. 

(૩૭૧૦) એવા િનણર્ય અને ઈરાદામાં કોઈ 
ભલાઈ નથી જેમાં દૂરંદેશી ન હોય. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(812) ૂ રંદશીની યા યા 

(૩૭૧૧) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ને 
પૂછવામાં આવ્યું કે : ‘હઝમ’ (દૂરંદેશી) શું હોય છે 
આપે ફરમાવ્યું : તમારી ફુરસદની રાહ જુઓ અન ે
જ્યારે ફુરસદ મળી જાય ત્યારે (કામ કરવા માટે) 
જલ્દી કરો. 
(૩૭૧૨) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ને પછૂવામાં આવ્યું કે દૂરંદેશી 
શંુ છે ? આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)એ જવાબ આપ્યો : જાણકાર 
લોકોની સલાહ લેવી અન ે તેનુ ં અનુસરણ કરવું - 
ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૭૧૩) બેશક.... દૂરંદેશીની પણ એક હદ હોય 
છે. જો મામલો આગળ વધી જાય તો તે બુઝદીલી 
ગણાય છે. - ઈમામ હસન અસ્કરી 
(અલિય્હસ્સલામ)  
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(૩૭૧૪) દૂરંદેશી એ વાતનું નામ છે કે તમે ખુદાનો 
તકવા ધારણ કરો અન ેગુનાહોથી બચવું એ વાતનુ ં
નામ છે કે તમે ખુદા (ની રહમત)થી ભુલમાં ન રહો. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૭૧૫) બદગુમાનીના કારણે લોકોથી બચવુ ં એ 
જ દૂરંદેશી છે. - ઈમામ હસન (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૭૧૬) દૂરંદેશી એ વાતનું નામ છે કે જેની તમન ે
તકલીફ (અદાયગીનો હુકમ) છે. તેન ે અદા કરતા 
રહો અને જે વાતોથી તમન ે બચવાનો હુકમ 
આપવામાં આવ્યો છે તેને છોડી દયો. 
(૩૭૧૭) દૂરંદેશી અનુભવની સુરક્ષાનું નામ છે. 
(૩૭૧૮) દૂરંદેશી અંજામ િવશે િચતન અને મનન 
કરવાનું તેમજ અકલમંદો સાથે મ વેરો કરવાનું નામ 
છે. 
(૩૭૧૯) દૂરંદેશી મા  એ વાતમાં છે કે ખુદાની 
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ઈતાઅત અને નફસની નાફરમાની કરવામાં આવે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૭૨૦) અસલ દૂરંદેશી એ છે કે શંકા અન ે
સંદેહના સમયે આગળ પગલું ભરવામાં ન આવે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
.(૩૭૨૧) સફળતા દૂરંદેશી થકી, દૂરંદેશી 
અિભ ાયની સમજણ થકી અને અિભ ાયની 
સમજણ રહસ્યોની જાળવણી કરવાથી થાય છે. - 
નહજુલ બલાગાહ 
(813) ૂ રંદશ ( ૂ રંદશી કરનાર) 

(૩૭૨૨) દૂરંદેશ એ હોય છે જે દુન્યવી દગા અન ે
ફરેબને કારણે આખેરતથી મુખ ન ફેરવે. 
(૩૭૨૩) દૂરંદેશ એ હોય છે જે સારા િમ ો રાખે, 
કેમકે ઈન્સાન તેના દોસ્તો થકી ઓળખાય છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૭૨૪) દૂરંદેશ એ હોય છે જે પોતાના 
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અિભ ાયને પૂરતો ન સમજે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૭૨૫) દૂરંદેશ એ હોય છે જેન ે અનુભવ, 
અકલમંદ અને જમાનાના બનાવો માનવંત બનાવે 
છે. 
(૩૭૨૬) બેશક એ જ માણસ દૂરંદેશ છે જેને તેનો 
નફસ તેની સાથે જેહાદમાં મશ્ગુલ રાખે, તેના થકી 
તે પોતાની સુધારણા કરે, તેને ખ્વાિહશાત અને 
લઝઝતોથી રોકે તેમજ નફસ ઉપર તેની પકડ 
મજબૂત હોય. 
(૩૭૨૭) દૂરંદેશ એ જ માણસ છે જેનું સમ  લક્ષ 
પોતાના નફસ ઉપર હોય. (જેનાથી તે નફસની 
સુધારણા કરવામાં વ્યસ્ત રહે) જેની તમામ િહમત 
પોતાના દીન (ની સુધારણા) માટે હોય અને જેની 
તમામ કોિશશ પોતાની આખેરત માટે હોય. 
(૩૭૨૮) દૂરંદેશ માટે તમામ કામોમાં ફઝીલત છે. 
(૩૭૨૯) દૂરંદેશ માણસ એ છે જેન ે તેની અકલ 
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તમામ હલકાઈથી બચાવી રાખે. 
(૩૭૩૦) હક (વાત) ઉપર મા  દૂરંદેશ અને 
અકલમંદ માણસ જ સ  કરે છે. 
(૩૭૩૧) દરંૂદેશ માણસ બલાઓથી ગભરાતો 
નથી. 
(૩૭૩૨) દૂરંદેશ એ હોય છે જે (કોઈને) ઈજા 
પહ ચાડવાથી દૂર રહે. 
(૩૭૩૩) દરંૂદેશ એ છે જે ખચાર્ઓ અને 
તકલીફોથી દૂર હોય. 
(૩૭૩૪) દૂરંદેશ એ છે જે પોતાના જમાના સાથે 
િહકમતે અમલીથી કામ લે. 
(૩૭૩૫) દૂરંદેશ એ છે જે દુિનયાને આખેરત માટ ે
ઉપાડી રાખે. 
(૩૭૩૬) દૂરંદેશ એ છે જે નકામો ખચર્ કરવાથી 
બચે અને ફુઝુલખચ થી દૂર રહે. 
(૩૭૩૭) દૂરંદેશ એ છે જેને નેઅમતો- આખેરતન ે
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ભુલાવી ન દે. 
(૩૭૩૮) દૂરંદેશ એ છે ક ેજેને નેઅમતો મળી જાય 
ત્યારે તેના માટે શુ  અદા કરે અન ેજ્યારે નેઅમતો 
તેનાથી મુખ ફેરવી લે ત્યારે સ થી કામ લે. 
(૩૭૩૯) દરંૂદેશ એ છે કે ોધ અને ગુસ્સાની 
હાલતમાં સજા કરવાનું મોકૂફ કરી દે અન ે
અહેસાનનો બદલો ચુકવવા માટે મળલેી ફુરસતને 
ગનીમત સમજી જલ્દી કરે. 
(૩૭૪૦) દૂરંદેશ એ છે કે જે પોતાની પાસે મૌજૂદ 
હોય તેવી વસ્તુમાંથી સખાવત કર ેઅન ેઆજનું કામ 
કાલ ઉપર ન ટાળ.ે - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(814) વધાર ૂ રંદશ માણસ 

(૩૭૪૧) સૌથી વધારે દરંૂદેશ માણસ એ છે ક ે જે 
ગુસ્સાને સૌથી વધારે પી જતો હોય. 
(૩૭૪૨) તમારામાં સૌથી વધારે અકલ અન ે
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સમજણ ધરાવનાર માણસ એ છે જે સૌથી વધારે 
મૌતને યાદ કરે છે અને તમારામાં સૌથી વધારે 
દૂરંદેશ માણસ એ છે જે મૌત માટે સારી રીતે તૈયારી 
કરે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૭૪૩) તમારામાં સૌથી વધારે દૂરંદેશ માણસ એ 
છે જે તમારામાં સૌથી વધારે ઝાહીદ છે. 
(૩૭૪૪) તમારા લોકોમાં સૌથી વધારે દૂરંદેશ 
માણસ એ છે જે પોતાના દુિનયાના કામોને હલ્કા 
સમજતો હોય. 
(૩૭૪૫) સૌથી વધારે દૂરંદેશ માણસ એ છે જે 
પોતાના મૌકા (આવેલી તક)ને પોતાના હાથમાંથી 
ચાલી જવાના ડર અને વહમેમાં રહેતો હોય. 
(૩૭૪૬) સૌથી વધારે દૂરંદેશ માણસ એ છે જેનુ ં
ઓઢવું અન ે પાથરવું આખેરતના કામો માટ ે સ  
અને ગૌરો િફ  હોય. 
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(૩૭૪૭) અિભ ાયના િહસાબે સૌથી વધારે દૂરંદેશ 
માણસ એ છે જે પોતાના વાયદાને પૂરા કરે અન ે
પોતાના આજના કામ કાલ ઉપર ન નાખે. 
(૩૭૪૮) દરંૂદેશીનો કમાલ િવરોધીઓ સાથ ે
સદવ્યવહાર અને દુશ્મનો સાથે િહકમતે અમલી 
વ્યકત કરવામાં છે. 
(૩૭૪૯) એહિતયાતથી કામ લેવંુ ે  દરંૂદેશી છે. 
(૩૭૫૦) એહિતયાતથી કામ લેવંુ ઉચ્ચ કક્ષાની 
દૂરંદેશી છે. 
(૩૭૫૧) જમાનાની મુસીબતો સામે સ થી કામ 
લેવંુ ત ે ઉચ્ચ કક્ષાની દૂરંદેશી છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(815) ૂ રંદશી િવશેની ુદ  ુદ  હદ સો 

(૩૭૫૨) કોઈને અજમાવ્યા પહેલા તેની ઉપર 
ભરોસો મૂકી દેવો એ દૂરંદેશીની િવરૂધ્ધ છે. 
(૩૭૫૩) મૌકાનું હાથમાંથી ચાલ્યા જવું એ દૂરંદેશી 
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માટે મુસીબત છે. 
(૩૭૫૪) સૈધ્ધાંિતક સુધારણા કરનારા અિભ ાયની 
સાથે દૂરંદેશી મજબૂત બને છે. 
(૩૭૫૫) જે અનુભવ મળેવે છે તેની દૂરંદેશીમાં 
વધારો થાય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૭૫૬) જે દૂરંદેશી તો ઈખ્તેયાર કરે છે પરંતુ 
બચવાની કોિશશ કરતો નથી તે પોતાની સાથે મજાક 
કરે છે. - ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૭૫૭) િફતના અન ે ફસાદ ફેલાવનાર કામોની 
ફરમાબરદારી અંજામન ે ખરાબ કરી નાખે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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િવભાગ - 19 

ઝુન (રંજો ગમ) 

(816) ઝુન (રંજો ગમ) 

(૩૭૫૮) ગમ અડધી વૃધ્ધાવસ્થા છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૭૫૯) ગમથી શરીર ઓગળી જાય છે. 
(૩૭૬૦) ગમ બે વધૃ્ધાવસ્થામાંથી એક છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૭૬૧) જેના ગમમાં વધારો થાય તેનું શરીર 
બીમાર થઈ જાય છે. - હઝરત ઈસા 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૭૬૨) રંજો-ગમ િદલ માટે એવી બીમારીઓ છે 
જેવી બીમારીઓ શરીરની હોય છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૭૬૩) રંજો-ગમ અખ્લાકને દાગદાર બનાવી દે 
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છે. 
(૩૭૬૪) ગમ શરીરનો નાશ કરી નાખે છે. 
(૩૭૬૫) ગમ નફસાની બીમારી છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૭૬૬) રંજો-ગમથી અલ્લાહની પનાહ માંગો. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(817) રંજો-ગમના કારણો 

(૩૭૬૭) દુિનયા સાથેનો લગાવ રંજો-ગમ અન ે
ઉદાસીનું કારણ બને છે જ્યારે કે દુિનયાથી 
બેિનયાઝી દીલ અને શરીરને રાહત પહ ચાડે છે. 
(૩૭૬૮) જે માણસ લોકોની વસ્તુઓ તરફ નજર 
નાખે છે તેનો ગમ લાંબો અને અફસોસ કાયમી હોય 
છે. 
(૩૭૬૯) કટેલીક વખત એક ઘડીની નફસાની 
ખ્વાિહશ (પૂરી કરવી) લાંબા સમયની ઉદાસીનતાનું 
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કારણ બને છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૭૭૦) જે માણસ કોઈ એવા માણસ ઉપર 
નારાજ થાય, જેને તે કોઈ નુકસાન પહ ચાડી શકે 
તેમ ન હોય તો તેનો રંજો-ગમ પણ લાબંો હોય છે 
અને ત ે પોતાની જાતને અઝાબમાં નાખે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૭૭૧) મ હસદ કરનારથી વધારે કોઈ મઝલમૂ 
સાથે સમાનતા ધરાવનાર કોઈ ઝાિલમ જોયો નથી. 
(જેને) હંમેશ માટે, હેરાન પરેશાન દીલ, સતત દુઃખ 
તકલીફો એ ઘરેેલો હોય છે. 
(૩૭૭૨) જે માણસ અમલ  આળસ કરે છે તે 
રંજો-ગમમાં ફસાયેલો રહે છે. 
(૩૭૭૩) બેસ ી અને રંજો-ગમ વ્યકત કરવાથી 
બચતા રહો કારણકે તે આશાઓને કાપી નાખે છે 
અને અમલન ે કમજોર કરી નાખે છે, તેમજ દુઃખ 
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અને દદર્નું કારણ બને છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૭૭૪) જે માણસ આ દુિનયાની મોહબ્બતને 
પોતાનો મ બનાવી લે છે આ (દુિનયા) જ તેના 
િદલને ગમોથી ભરી નાખે છે આ રંજો-ગમ તેના 
િદલના કાળા િબદુ પર એવી રીતે નાચ ેછે જેવી રીતે 
પાણી ઉપર વરાળ નાચતી હોય છે. એક ગમ તેન ે
પરેશાન કરતો હોય છે ત્યાં બીજો ગમ તેનું ધ્યાન 
ખચે છે અને તે એવીજ હાલતમાં રહે છે એટલ ે
સુધી કે તેનો ગમ અને ગસુ્સાની હાલતમાં નાશ થઈ 
જાય છે. 
(૩૭૭૫) આ આયત (સૂરએ હી  આયત નં. ૮૮) 
..... અન ે અમે આ કાફીરોમાંથી કેટલાંક લોકોને 
(દુન્યાવી માલો દોલતથી) નવાજયા છે તો તમ ે
તેમની તરફ નજર ઉઠાવીને પણ ન જુઓ, અને ન 
તે (મની બેદીની) ઉપર કાંઈ અફસોસ કરો. અન ે

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 813  HAJINAJI.com 

ઈમાનદારો સાથે (ભલે તેઓ ગરીબ હોય) ઝુકીન ે
મળતા રહો.... નાિઝલ થઈ ત્યારે રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું જે ખુદાએ આપલેા ઉપર સ  અને સંતોષ 
રાખતો નથી તેની રૂહ દુિનયાની હસરતો સાથે 
નીકળશે. જે માણસ બીજાના માલ ઉપર નજર 
રાખે છે તેનો ગમ વધાર ેહોય છે અન ેતેનો ગુસ્સો 
કયારેય ઠંડો થતો નથી. - હઝરત ઈમામ જાફર 
સાિદક (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૩૭૭૬) જે માણસ દુિનયાના આકષર્ણમાં વ્યસ્ત 
રહે છે તેનાથી ણ બાબતનો ખતરો છે. 
(૧) એવી ફકીરી અને ભુખમરો જેમાં તવંગરી નથી. 
(૨) એવું કામકાજ કે મનોરંજન જેમાંથી તે કયારેય 
જુદો થશે નહ  અને 
(૩) એવો રજંો-ગમ જે કયારેય ખતમ થશે નહ . - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ેવ આલેહી 
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વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(818) રંજો-ગમ ૂર કરનાર  બાબતો (1) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
જાણી લો કે બેશક જે (લોકો) અલ્લાહના 

િમ ો છે તેમને ન તો કોઈ ભય રહેશે અને ન તો 
તેઓ ઉદાસ થશે. - સૂરએ યુનુસ આ. નં. ૬૨ 
હદીસ :- 
(૩૭૭૭) પખુ્ત, સ  અને ે  યકીનની સાથે 
તમારી ઉપર આવતા રંજો-ગમને દરૂ કરો. (શહ 
નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૩૭૭૮) (ખુદાની જાત ઉપર પુખ્ત) યકીન જ 
રંજો-ગમને દરેક રીતે દૂર કરનારી બાબત છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૭૭૯) (કઝા અને) ક  પર ભરોસો રંજો-ગમને 
દૂર કરનારી સારી બાબત છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(૩૭૮૦) દરેક બાબત કઝા અને ક  (સાથે જ 
સંબંિધત) છે તો પછી ગમ અને ઉદાસી શા માટે ? 
- ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૭૮૧) જે માણસ ગમ ખાય છે તનેે પા  છે. 
તેથી મોમીન માટે જરૂરી છે કે તે અલ્લાહ તઆલા 
અને તેની મશીય્યતને ઉપર રાજી રહે. - ઈમામ મૂસા 
કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૭૮૨) જે માણસ દુિનયા (ના કામ) ઉપર 
ગમગીન અને ઉદાસ રહીને સવાર કરે તે પોતાના 
રબ ઉપર નારાજ હોય છે....(તૌરેતમાંથી-બેહારૂલ 
અન્વાર)- ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૭૮૩) બશેક અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ 
પોતાના અદલ, િહકમત અન ે ઈલ્મના કારણે 
રાહતને યકીન તાઝગી અને ખુદાની જાત પર 
યકીનમાં મુકરર્ર કરેલ છે તેમજ ગમ અને ઉદાસીને 
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શક અન ે તેની જાત ઉપર નારાઝગીમાં. તેથી 
અલ્લાહ (ની રઝા) પર રાજી રહો અને તેના હુકમ 
સામે માથું ઝુકાવી દયો. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૭૮૪) ખદુાવંદે તઆલાએ પોતાની હીકમત અન ે
ફઝલને લક્ષમાં રાખીને તાઝગી અને રાહત અન ે
યકીન અને રઝામાં મુકરર્ર કરેલ છે તેમજ રંજો-
ગમને શક અને નારાઝગીમાં. 
(૩૭૮૫) શહેરોમાંથી કોઈ એક શહેરની િદવાલ 
નીચેથી એક તખ્તી મળી જેની ઉપર આ લખાણ 
હતું “હું એ ખુદા છંુ જેના િસવાય બીજો કોઈ 
માઅબુદ નથી અન ેમોહમ્મદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે
વ આલેહી વસલ્લમ) મારા નબી છે. મને આ ચયર્ 
એવા માણસ ઉપર થાય છે જે મૌતનું યકીન રાખે છે 
છતાં ખુશ કેવી રીતે થાય છે. અન ેમન ેએવા માણસ 
ઉપર આ ચયર્ થાય છે જે ક  પર યકીન રાખે છે 
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તેમ છતાં ગમગીન કેમ થાય છે.....? - હઝરત 
ઈમામ હુસૈન (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૭૮૬) ઝોહરી હઝરત ઈમામ ઝયનલુ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ)ની પાસે ગમગીન અને 
પરેશાનીની હાલતમાં હાજર થયાં આપે પૂછયુ ં
ગમગીન કેમ છો ? તેમણે ક ું મને એવા સતત 
રંજો-ગમ છે જે મને મારી નેઅમતો િવશે હસદ 
કરનારાઓ અને મારી તરફ લોભ અને લાલચ 
તરફથી પહ ચે છે. જે લોકો ઉપર મ અહેસાન કય  
છે તેઓ મારા ગુમાનની િવરૂધ્ધ વતર્ન કર ેછે. 

ત્યારે ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું 
તમારી જીભની સુરક્ષા કરો. તે રીતે તમે તમારા 
ભાઈઓ (દોસ્તો) ને તમારા કાબૂમાં કરી શકશો. 
(૩૭૮૭) જ્યારે ગમ વધી જાય ત્યારે ખુદાની તરફ 
પનાહગાહ (આ ચયર્ સ્થાન) છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)  
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(૩૭૮૮) તમારે જાણી લેવંુ જોઈએ કે અલ્લાહ 
તઆલા ગમગીન લોકોના ગમના માણમાં તકલીફ 
દૂર નથી કરતો, બલ્કે પોતાની મહેરબાની અન ે
રહેમત માણે તેમના ગમ દૂર કરે છે. - ઈમામ મૂસા 
કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(819) રંજો-ગમ ૂર કરનાર  બાબતો (2) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
આ એ માટે ક ેતમારા હાથમાંથી જે કાંઈ જતું 

રહે તેના માટે અફસોસ કરો નહ , અને તેણે તમન ે
જે કાંઈ આપ્યું છે ત ેમાટે ફુલાઈ જાઓ નહ ; .... - 
સૂરએ હદીદ આ. ન.ં ૨૩ 
(૩૭૮૯) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ના (કલામ) પછી મ જેટલો 
ફાયદો હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ના 
લખાણથી ઉઠાવ્યો જે તેમણે મને લખ્યા હતા, 
તેનાથી વધારે બીજા કોઈ કલામથી ઉઠાવ્યો નથી. - 
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હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ મન ેફરમાવ્યું 
અમ્મા બાદ, ઈન્સાનને કેટલીક વખત એવી 

વસ્તુ મળતાં ખુશી થાય છે જે તેની પાસેથી નાશ 
પામી ન હતી. અને એવી વસ્તુઓનું ચાલ્યું જવું તેન ે
ગમગીન કરી નાખે છે, જે તેના સુધી પહ ચી ન 
હતી. તેથી તમારી ખુશી એ વાતમાં હોવી જોઈએ 
જે તમ ે આખેરત માટ ે મેળવો છો. અને તમારી 
પરેશાની એવી બાબત માટે હોવી જોઈએ જે 
આખેરત માટે તમારા હાથમાંથી ચાલી જાય. દુન્યવી 
કાય માં તમે જે મેળવો તેના ઉપર વધારે ખુશી 
મનાવો નહ , અને જે ચાલ્યુ જાય તેના માટ ે
ગમગીન ન થાઓ. તમારૂ વધારે લક્ષ મૌત પછીના 
કાય  માટે હોવું જોઈએ........ વસ્સલામ. 
(૩૭૯૦) વસ્તુઓ બે કારની હોય છે. એક તો એ 
જે મારા સુધી શકી નથી, મને અગાઉના જમાનમાં 
મળી શકી નથી અને ભિવષ્યમાં મળવાની આશા 
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નથી. બીજી એ ક ેજે હુ ંમારી સંપૂણર્ શિક્ત લગાવી 
દઉં તે છતાં તેના સમય પહેલા મેળવી શકવાનો 
નથી. ભલે પછી તે મેળવવા માટે હું જમીન અન ે
આસમાનવાળા તમામની મદદ કેમ ન મેળવું ! એ 
માણસ માટે કેવંુ અજબ થવાં જેવંુ છે જેને એ 
વસ્તુઓ મળવાથી ખુશી થાય છે (જે તનેાથી કયારેય 
પાછી લઈ શકાતી નથી અને એ વસ્તુ ચાલી 
જવાથી ગમગીન થાય છે) જે તેના સધુી કોઈ રીત ે
પહ ચી શિક્ત નથી. જો તે આ બાબતમાં િવચાર કરે 
તો જાણી લેશે ક ેજે વસ્ત ુપાછળ રહી ગઈ છે અન ે
તે એ જ વસ્તુને પુરતી સમજશે જે તેના માટે સરળ 
છે. જે વસ્ત ુતેના માટે મુશ્કીલ છે તે િવશે િવરોધ 
નહ  કરે પોતાના િદલને મશુ્કીલ વાતોથી છૂટકારો 
અપાવી દેશે. તો પછી એ બંને માંથી કઈ વસ્તુ માટ ે
પોતાની િજદગી વેડફી નાખશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)  
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(૩૭૯૧) લોકો !આ દુિનયા ખુશીનું નહ  પણ 
ગમનું ઘર છે. જુઠનું મકામ છે ન કે સચ્ચાઈનું તેથી 
જે માણસ આ (દુિનયા)ને ઓળખી લે છે, તે કોઈ 
ઉમ્મેદ ઉપર ખુશ થતો નથી અને કોઈ વસ્તુથી 
વંિચત થવામાં ગમગીન બનતો નથી. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૭૯૨) દુિનયાને મેળવવામાં તમે તમારી તમામ 
શિક્ત ખચ  નાખશો તો પણ તમારા િદલમાં જે 
ઈચ્છા હોય તેના સુધી કયારેય પણ પહ ચી શકશો 
નહ . - ઈમામ હસને મુજતબા (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૭૯૩) જમાનો બંને વાતો ઉપર આધાિરત છે. 
એક િદવસ એ હોય છે જે તમારા હકમાં હોય છે. 
અને એક િદવસ એવો હોય છે જે તમારી િવરૂધ્ધ 
હોય છે. તેથી જે િદવસ તમારા હકમાં હોય તેના 
માટે અિભમાન ન કરો અને જે િદવસ તમારી 
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િવરૂધ્ધનો હોય તેના માટે ગમગીન ન થાઓ. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૭૯૪) દુિનયા ગિતમાં છે. તેની ગિતની વચ્ચે જે 
કાંઈ તમારા હકમાં હશે ત ે તમન ે તમારી નબળાઈ 
હોવા છતાં મળીને રહેશે અને જે તમારી િવરૂધ્ધમાં 
હશે, તે તમે તમારાથી કોઈપણ સંજોગોમાં દૂર કરી 
શકશો નહ  ભલે તેના માટે તમે તમારી તમામ 
શિક્તને ખચ  નાખો. જે માણસ ચાલી ગયેલી વસ્તુ 
માટે પોતાની આશા તોડી નાખે છે તે પોતાના 
શરીરને આરામમાં રાખે છે અને જે ખુદાએ આપેલી 
વસ્તુઓ ઉપર રાજી રહે છે (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) તેની 
આંખો ઠંડી રહે છે. (તે ખુશ રહે છે.) - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૭૯૫) હાથમાંથી ચાલી જનારી વસ્તુઓ માટે 
તમારા િદલોને રંજો-ગમથી ભરી ન દયો, નહ તર 
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તમારૂ એ કામ તમને આવનારી વસ્તુઓ મેળવવાથી 
પણ દૂર કરી દેશે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(820) રંજો-ગમ ૂર કરનાર  બાબતો (3) 

(૩૭૯૬) જ્યારે તમે કોઈ બાદશાહ (અથવા 
હાકીમ) વગેરે તરફથી કોઈ કારનો રંજો-ગમ 
અનુભવો ત્યારે “લા-હવ્લ-વલા-કુવ્વત-ઈલ્લા-
િબલ્લાહ” વધારે ક ા કરો કેમકે આ િવદર્ મુંઝવણની 
ચાવી છે અને બેિહશ્તના ખજાનાઓમાંથી એક 
ખજાનો છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૭૯૭) “લા-હવ્લ-વલા-કુવ્વત-ઈલ્લા-િબલ્લાહ” 
કહેવામાં ૯૯ (નવ્વાણુ) કારની િબમારીઓની 
દવા છે, જેમાંથી નાનામાં નાની િબમારી રંજો-ગમ 
છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૭૯૮) જ્યારે રંજો-ગમનો વરસાદ શરૂ થઈ જાય 
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ત્યારે તમારા માટ ે “લા-હવ્લ-વલા-કુવ્વત-ઈલ્લા-
િબલ્લાહ” કહેવંુ જરૂરી બની જાય છે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૭૯૯) “લા-હવ્લ-વલા-કુવ્વત-ઈલ્લા-િબલ્લાહ-
લા-મલ્જા-વલા-મન્જા-મેનલ્લાહે-ઈલ્લા-એલય્હ” 
કહેવંુ એ મારી ઉમ્મત માટે રંજો-ગમથી અમાન છે. 
(૩૮૦૦) જે માણસ વધારે માણમાં ઈસ્તગફાર 
કરે તેને ખુદાવંદે આલમ તમામ કારના રંજો-
ગમથી નજાત આપશે, દરેક કારની તંગીથી 
બચાવશે અને તેને એવી જગ્યાએથી આપશે 
જ્યાંથી મળવાનું તેન ે ગુમાન પણ નહ  હોય. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(821) રંજો-ગમ ૂર કરનાર  બાબતો (4) 

(૩૮૦૧) અલ્લાહ તઆલાના નબીઓમાંથી એક 
નબીએ ગમની ફરીયાદ કરી ત્યારે અલ્લાહ 
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તઆલાએ તનેે ાક્ષ ખાવાનો હુકમ આપ્યો. 
(૩૮૦૨) જ્યારે (તુફાને નુહ અલિય્હસ્સલામના) 
પાણીએ મુદાર્ના હાડકાઓ જાહેર કયાર્ ત્યારે તેને 
જોઈને હઝરત નુહ (અલિય્હસ્સલામ)ને બહુજ 
દુઃખ થયું. હઝરત બહુજ ગમગીન થયા. ત્યારે 
અલ્લાહ તઆલાએ તેમના તરફ વહી ફરમાવી ક ે
કાળી ાક્ષ ખાઓ જેથી તમારો ગમ જતો રહેશે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૮૦૩) કપડાને ધોવાથી રંજો-ગમ, ઉદાસી અને 
પરેશાનીને દૂર કરી નાખે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૮૦૪) જ્યારે કોઈ માણસ રંજો-ગમ અનુભવ ે
અને તેન ેએ વાતની ખબર ન હોય ક ેએવું શા માટ ે
થાય છે ? (અને કયાંથી છે) તો તેણે પોતાના 
માથાને ધોવું જોઈએ. - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(822) દરક શુીની સાથે ગમ છે 

(૩૮૦૫) કોઈ ઘર એવું નથી જેમાં ખુશી હોય 
(અને ગમ ન હોય) ખુશીની સાથે ગમ પણ જરૂર 
હોય છે. 
(૩૮૦૬) દરેક ખુશીની સાથે ગમ જરૂર હોય છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૦૭) દરકે ખુશીની સાથે બદમઝમી (મનની 
વ્યથા) પણ હોય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(823) જહ મના ગમ િસવાયના તમામ 

ગમ ૂર થઈ જશે. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને તેઓ કહેશે કે અલ્લાહનો શુ  છે ક ેજેણે 

અમારાથી દરેક કારના રંજ ગમ દૂર કરી દીધા; 
િનસંશય અમારો પરવરિદગાર મહા ક્ષમાવાન (અન)ે 
કદર કરનારો છે; - સૂરએ ફાિતર આ. નં. ૩૪ 
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જ્યારે જ્યારે પણ તેઓ (દુઃખના 
કારણે)તેમાંથી નીકળવાનો ઈરાદો કરશે તો (તેમન ે
કહેવામાં આવશે કે બળવાના અઝાબની મજા 
ચાખો.) - સૂરએ હજ આ. નં. ૨૨ 
હદીસ :- 
(૩૮૦૮) જહન્નમના ગમ િસવાયનો બીજો કોઈ 
ગમ એવો નથી જેના માટે ઉપાય ન હોય. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(824) અ ણપણે થતો ગમ અને 

શુીનો અ ભુવ 

(૩૮૦૯) અબુ બસીર કહે છે કે હું હઝરત ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં 
હાજર થયો. મારી સાથે અમારા દોસ્તોમાંથી એક 
દોસ્ત પણ હતો. મ ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમાં અઝર્ કરી. 
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ફરઝંદે રસૂલ ! હુ ંઆપના ઉપર કુરબાન થાઉં. 
(કેટલીક વખત) હું કોઈ કારણ ન હોવા છતાં 
ગમગીન અને ઉદાસ થઈ જાવ છંુ. (તેનુ ંકારણ શું છે 
?) 

ઈમામે ફરમાવ્યું : જ્યારે અમને કોઈ ખુશી 
અથવા ગમી પહ ચે છે ત્યારે અમારી પાસેથી તમારી 
પાસે આવી જાય છે, કેમકે અમારો અને તમારો 
ખુદાવંદે અઝઝ વ જલ્લ ેએકજ નુરથી સંબંધ છે. 
(૩૮૧૦) જાબીરે જોઅફી કહે છે કે હું ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં 
હાજર હતો ત્યાં મને ગુંગળામણ થવા માંડી. મ 
ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં અઝર્ કરી. 
: હુ ંઆપના ઉપર કુરબાન જાઉ, કયારેક એવું બન ેછે 
કે, હું કોઈ મુસીબત અથવા બીજા કોઈ કારણ ન 
હોવા છતાં ગમગીન અને ઉદાસ થવા લાગું છંુ. 
એટલે સધુી કે મારી આ હાલત મારા કુટુંબીજનો 
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અને મારા િમ ો પણ મારા ચહેરા પરથી જાણી લ ે
છે. આનું કારણ શું છે ? 

ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : 
જાબીર ! તમ ે બરાબર કહો છો. વાત એમ છે ક ે
ખુદાવંદે અઝઝ વ જલ્લે મોમીનન ે બેિહશ્તની 
તીનત (માટી)માંથી પૈદા કયાર્ છે. અન ેતેઓમાં એ 
જ રૂહ દાખલ કરી છે. તેથી એક મોમીનનો બીજા 
મોમીન સાથે (જાણે કે) પીદરી-માદરી (માતા-િપતા 
સમાન હોય તેવા) ભાઈ હોય છે. તેથી કોઈ એક 
શહેરમાં એક મોમીનને કોઈ મુસીબત પહ ચે છે 
જેના કારણે તે ગમગીન અને ઉદાસ થાય છે, ત્યારે 
બીજા મોમીનો પણ તેની મુસીબતને કારણે ઉદાસ 
અને ગમગીન થઈ જાય છે, કારણકે તેમની રૂહ એક 
હોય છે. 
(૩૮૧૧) હઝરત ઈમામ મૂસા કાિઝમ 
(અલિય્હસ્સલામ)ને એક એવા માણસ િવશે સવાલ 
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કરવામાં આવ્યો જે કોઈપણ કારણ વગર ઉદાસ થઈ 
જાય છે અને એ નથી જાણતો કે તેના ગમનું કારણ શું 
છે. 

ઈમામે ફરમાવ્યું : તેને કોઈ ગમ પહ ચે ત્યારે 
તે સમજી લ ેકે તેનો કોઈ (મોમીન) ભાઈ ઉદાસ છે. 
તેવીજ રીતે જ્યારે તેને કોઈ કારણ વગર ખુશી થાય 
ત્યારે તેણે સમજી લેવંુ જોઈએ કે તેનો કોઈ 
(મોમીન) ખશુી અને આનંદીત છે. અમે (મોમીન) 
ભાઈઓના હકો િવશે ખુદાની મદદ ચાહીએ છીએ. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(825) વખાણવાપા  ગમ 

(૩૮૧૨) બેશક ખુદાવંદે આલમ દરેક ગમગીન 
િદલને દોસ્ત રાખે છે. - હઝરત ઈમામ ઝયનુલ 
આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૧૩) ઘણા ગમગીન લોકો એવા હોય છે 
જેમની પાસે તેમના ગમ હંમેશા બાકી રહેનારી 
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ખુશી લઈને આવે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૮૧૪) લાબંા સમયના ગમની હાલતમાં ખુદાની 
જેટલી ઈબાદત કરવામાં આવે છે તેટલી બીજા કોઈ 
સંજોગોમાં થતી નથી. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૮૧૫) મ હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ના 
એક લખાણમાં વાંચ્યું કે મોમીન ગમગીન થઈને 
સવાર-સાંજ કરે છે, અને આ બાબત તેની શાનને 
લાયક છે. 
(૩૮૧૬) મોમીન સવારે પણ ગમગીન હોય છે, 
અને સાંજે પણ ગમગીન હોય છે. આ જ બાબત 
તેની શાનને લાયક પણ છે. 
(૩૮૧૭) હઝરત દાઉદ (અલિય્હસ્સલામ)એ 
બારગાહે રબ્બુલ ઈઝઝતમાં અઝર્ કરી : 
પરવરિદગારા ! ત મને મારો ચહેરો શરીર અને પગન ે
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પાણીથી પાક કરવાનો હુકમ તો આપ્યો છે, પરંતુ હુ ં
મારા િદલને તારા માટે કઈ વસ્તુથી પાકો પાકીઝા 
કરૂ ? 

ઈરશાદ ફરમાવ્યું : રંજ અન ેગમની સાથે. 
(૩૮૧૮) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત ઈસા 
(અલિય્હસ્સલામ) તરફ વહી ફરમાવી : જ્યારે 
બેકાર લોકો હસવામાં વ્યસ્ત હોય ત્યારે તમારી 
આંખોમાં રંજો-ગમની સળીથી સુરમો લગાવો. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૮૧૯) જે માણસનો આ દુિનયામાં ગમ લાંબો 
થઈ જાય તેને કયામતના િદવસે ખુદાવંદે તઆલા-
તેની આંખોને ઠંડી કરશે અને તેને (િસ્થર) રહેઠાણ 
અતા ફરમાવશે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૮૨૦) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
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વ આલેહી વસલ્લમ)ને પછૂવામાં આવ્યું : ખુદા કયાં 
છે ? 

હુઝુર (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું જેઓના િદલ તુટેલા અને 
ઉદાસ હોય છે. (ખુદા ત્યાં હોય છે.) 
(૩૮૨૧) આરેફીન (અલ્લાહને સાચી રીતે 
ઓળખવાવાળા) લોકો દુઃખ અને તકલીફોને પણ 
પસંદ કરતા હોય છે એટલા માટ ે કે તેઓના 
બાતીનમાં (દીલમાં) ગૈબની ઘણી બધી બાબતો 
િવશેની જાણકારી હોય છે. અલ્લાહ તઆલાએ દુઃખ 
અને તકલીફો સહેવા માટે તેઓને પસંદ કયાર્ તેથી 
પોતાની જાત માટે ફ  કરતા હોય છે. અને તેમનો 
એ ફ  હંમશે માટે હોય છે. જો આરીફ લોકોના 
દીલોમાંથી રંજો-ગમ દૂર થઈ જાય તો તેઓ ફિરયાદ 
કરવા લાગે અને જો એ રંજો-ગમ બીજા લોકોના 
દીલમાં નાખવામાં આવે તો તેઓ ત ેવાતને નાપસંદ 
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કરવા લાગે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૮૨૨) ગમના સુરમા (આંખોમાં લગાવનારા) 
જેવો સુરમો બીજો કોઈ લગાવતો નથી. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૮૨૩) અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું છે : અય 
ફરઝંદે આદમ ! તારૂ રીઝક દરરોજ ઓછી થતી જાય 
છે તેમ છતાં તું ઉદાસ રહે છે. જ્યારે ક ેતારી ઉ  
દરરોજ ઓછી થતી જાય છે તેમ છતાં તું ગમગીન 
થતો નથી. તુ ંએવી વસ્તુની ઈચ્છા કરે છે જે તન ે
સરકશ બનાવી દે, જ્યારે કે તારી ઉ  દરરોજ 
ઓછી થતી જાય છે તમે છતાં તું ગમગીન થતો 
નથી. તુ ંએવી વસ્તુની ઈચ્છા કરે છે જે તન ેસરકશ 
બનાવી દે, જ્યારે કે તારી પાસે એ બધુ ંછે જે તારા 
માટે પુરતું થઈ રહે છે. 
(૩૮૨૪) જો મૌત બરહક છે (અને યકીનન છે) તો 
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પછી ખુશી કેવી રીતે ? - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૮૨૫) હઝરત ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) િવશે છે કે આપે જાબીરે 
જોઅફીને ફરમાવ્યું : અય જાબીર ! હુ ંગમગીન અન ે
ઉદાસ રહું છંુ અન ેમારૂ િદલ (ગમમાં) મશ્ગુલ રહ ે
છે. 

જાબીરે ક ું : આપનો રંજો-ગમ કયા કારણે 
છે ? 

ઈમામે ફરમાવ્યું : જાબીર ! જેના સાફ અને 
િનમર્ળ િદલમાં ખુદાનો ખાિલસ દીન આવી જાય તો 
તે (પોતાના) િદલને બીજા તમામ કામોથી હટાવીને 
મા  એક તરફ લગાવી દે છે. 
(૩૮૨૬) અમારા રંજો-ગમમાં મબુ્તેલા થનાર અન ે
અમારા ગમમાં ગમગીન થનાર માણસની એક આહ 
પણ તસ્બીહ હોય છે. અને તેનો અમારા માટેનો 
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રંજ ઈબાદત હોય છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
 

િવભાગ - 20 

હસાબ 

(826) હસાબ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને આ લોકો (કટાક્ષમાં) કહે છે ક ેહ ેમારા 

પરવરિદગાર ! િહસાબના િદવસ પહેલા જ અમારા 
માટે અમારા ભાગનો અઝાબ જલ્દી મોકલી દે. - 
સૂરએ સા’દ આ. ન.ં ૧૬ 
હદીસ :- 
(૩૮૨૭) ખબરદાર ! તમ ેઅમલમા ંએવા િદવસમાં 
(રહેલા) છો જેમાં િહસાબ નથી. અને નજદીકમાં 
એક એવો િદવસ તમારા માટે આવશે જેમાં િહસાબ 
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હશે, અમલ નહ  હોય.... (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૨૮) િહસાબ સજાની પહેલા થશે અને સવાબ 
િહસાબની પછી થશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૮૨૯) મઆઝ િબન જબલને હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ પોત ે
વિસયત કરતાં ફરમાવ્યું હતું તેમાં આ પણ છે : હુ ં
તમને ખુદાના તકવાની વિસયત કરૂં છંુ... અન ે
િહસાબથી ડરવાની. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૩૦) એ જાતની કસમ ! જેની કબજએ 
કુદરતમાં મારી જાન છે. િહસાબ ચોક્કસ થશે એટલે 
સુધી કે બે બકરીઓએ એકબીજીને િશગડા માયાર્ 
હશે તો તેના િવશે પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૮૩૧) અલ્લાહ તઆલાએ દરેક અમલ માટ ે
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સવાબ અને દરેક બાબત માટ ે િહસાબ મુકરર્ર 
ફરમાવેલ છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(827) તમારો હસાબ તમે પોતે કરો 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લાહથી ડરો .... 

અને દરેક વ્યિક્તએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ ક ેત ેકાલ 
(કયામત)ના માટે શંુ મોકલી ચૂકયો છે ? - સૂરએ 
હ  આ. ન.ં ૧૮ 
હદીસ :- 
(૩૮૩૨) તમારા નફસોનો આમાલ થકી િહસાબ 
કરો, તેને ફરજો અદા કરવાની તાકીદ કરો, તેને 
બાકી રહેનાર બાબતને ફના થનાર જગ્યામાંથી 
મેળવવા માટે કહો. બીજી વખત ઉઠાડવામાં આવે ત ે
પહેલા માગર્નું ભાતુ એકઠું કરી લ્યો અને સારી રીતે 
તૈયારી કરી લ્યો. 
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(૩૮૩૩) તમારા નફસોને તેના િહસાબ થકી કૈદમા ં
રાખો અને તેનો િવરોધ કરીને તેના ઉપર કાબ ૂ
મેળવી લ્યો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૮૩૪) અય ઈબ્ને આદમ ! તુ ં એ વખત સુધી 
ભલાઈમાં રહીશ જ્યાં સુધી તારા નફસની સુધારણા 
કરનાર મોજુદ હશે અન ેજ્યાં સુધી તારો િહસાબ 
કરવા માટેનો મક્કમ ઈરાદો હશે. - ઈમામ ઝયનુલ 
આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૩૫) તમારા નફસનો િહસાબ તમ ે પોત ે કરો 
કેમકે તમારા િસવાય કોઈ બીજંુ પણ તેનો િહસાબ 
કરનારૂં છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૮૩૬) (તૌરેતમાં છે કે) અય ફરઝંદે આદમ ! મ 
દુિનયાને તારા માટે આખરેતની માગર્દશર્ક બનાવી 
છે, જ્યારે કોઈ માણસ પોતાના વતી કોઈને 
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િતનીધી બનાવે છે અને તેની પાસે િહસાબ માંગે 
છે ત્યારે તેના શરીરનું અંગે અંગ ુજી ઉઠે છે પરંતુ 
તારી અિતશય સરકશી (નાફરમાની) હોવા છતાં તને 
જહન્નમના અઝાબનો કોઈ ખૌફ નથી. 
(૩૮૩૭) યોગ્ય માણસોમાં સૌથી વધારે યોગ્ય અન ે
સમજદાર એ હોય છે જે પોતાના નફસનો િહસાબ 
અને મૌત પછીના સમય માટે અમલ કરતો હોય. 
સૌથી મૂખર્ માણસ એ છે જે પોતાના નફસની 
પૈરવી કરે છે અને ખુદા પાસે પોતાની (ખોટી) 
આરઝુઓમાં ભટકયા કરે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(828) તમારા નફસનો હસાબ કરવામા ં

આવે તે પહલા હસાબ કર  યો. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
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.. અને જે કાંઈ તમારા અંત:કરણોમાં છે ત ે
તમે જાહેર કરો યા સંતાડો (પણ) અલ્લાહ (તો) 
તેનો િહસાબ તમારી પાસથેી લેશે; - સૂરએ બકરહ 
આ. ન.ં ૨૮૪ 
(૩૮૩૮) તમારો િહસાબ તમે પોતે કરી લ્યો એ 
પહેલા કે તમારો િહસાબ કરવામાં આવે. પુછપરછ 
કરવામાં આવે ત ે પહેલા તમારા નફસનો િહસાબ 
તમે પોતે કરી લ્યો અને બહુજ મોટી પરીક્ષા 
(કરવામાં આવે તે પહેલા) તૈયાર થઈ જાવ. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૩૯) પછી.... તમારા નફસનો એ પહેલા 
િહસાબ કરી લ્યો જે પહેલા તેનો િહસાબ કરવામાં 
આવે. કમેક ે કયામતની મઝંીલોમાં ૫૦ મૌકફ 
(રોકવાના સ્થાન) છે. (જે જગ્યાએ સવાલો 
કરવામાં આવશે) અન ેદરેક મૌકફ ઉપર ૧૦૦૦ વષર્ 
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સુધી ઉભું રહેવંુ પડશે. પછી આપે આ આયત 
.....(સૂરએ મઆરીજ આ. નં. ૪)ની િતલાવત કરી. 
એટલેકે એક િદવસ જેનો અંદાજ ૫૦ હજાર વષર્નો 
છે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(અમાલી - મફુીદ) 
(૩૮૪૦) તમારા નફસનો િહસાબ કરવામાં આવે- 
તે પહેલા િહસાબ કરી લ્યો. અઝાબ પામવા પહેલા 
તેને (નફસોને) અઝાબ માટે તૈયાર કરો અને કુચ 
કરવા પહેલા માગર્નું ભાતું મળેવી લ્યો. કેમક ે ત્યા ં
અદલ હશે, હકના તકાઝા પુરા કરવામાં આવશે અન ે
વાજીબાત િવશે સવાલ કરવામાં આવશે. જે માણસ 
ડરાવવાની બાબતને અ તા આપશે તે ઉઝર કબૂલ 
કરવાની બાબતમાં ઉચ્ચ કક્ષાએ પહ ચેલો હશે. 
(૩૮૪૧) અય અબુઝર ! તમારા નફસનો િહસાબ 
તમે પોતે કરી લ્યો એ પહેલા કે તનેો િહસાબ 
કરવામાં આવે. કેમકે તેમ કરવાથી તમારા િહસાબમાં 
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સરળતા થશે. તમારા નફસની ચકાસણી કરી લ્યો એ 
પહેલા ક ે તેની ચકાસણી કરવામાં આવે. અન ે એક 
મોટી ચકાસણી (પરીક્ષા) માટે તૈયારી કરી લ્યો જે 
િદવસે દરેક માણસને રજુ થવું પડશે. જાણી લ્યો કે 
ખુદાવંદે આલમ પાસે કોઈ વાત છુપી નથી. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(829) તમારા નફસના હસાબ માટ એક 

ઘડ  નકક  કરો 

(૩૮૪૨) ઈન્સાન એ વાતનો કેટલો બધો મુસ્તહક 
છે કે તેના માટે એક ઘડી એવી હોય જેમાં તેને કોઈ 
ચિલત કરી ન શકે. એ ઘડીમાં તે પોતાની જાતનો 
િહસાબ કરે અને એ વાત ઉપર િચતન અન ેમનન 
કરે કે તેણે િદવસ-રાતમાં કયું કામ ફાયદાકારક કયુર્ 
અને કયુ ં નુકસાનકારક. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૮૪૩) દરેક એ મુસલમાન જે અમારી માઅરેફત 
રાખતો હોય, તેના માટે એ હક બન ેછે ક ેત ેદરરોજ 
િદવસ અને રાતમાં પોતાના અમલન,ે પોતાના નફસ 
(ઝાત)ની સામે પેશ કરે. ત ેરીતે તે પોતાનો િહસાબ 
પોતે કરશે. જો તેમાં તેને કોઈ નેકી નજરે પડે તો 
ખુદા પાસે ત ેનેકીમાં વધારો થવાની દુઆ કર ેઅન ે
જો તેમાં કોઈ બૂરાઈ દેખાય તો તેનો ઈસ્તગફાર કરે 
જેથી કરીને કયામતના િદવસે રૂસ્વા ન થાય. 
(૩૮૪૪) જ્યારે તમ ે તમારા િબસ્તર પર આરામ 
માટે આવો તો એ િવચારોકે તમે તમારા પેટમાં શંુ 
નાખ્યુ છે અને આખા િદવસમાં તમે શંુ કમાયા છો 
? પછી એ પણ યાદ કરો ક ેતમારે મરવાનું છે અન ે
તમારા માટે કયામત છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૮૪૫) જે માણસ દરરોજ પોતાનો (નફસનો) 
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િહસાબ કરતો નથી તે અમારામાંથી નથી. જો તેણે 
સારા કામ કયાર્ હોય તો તેમાં વધારો થવા માટે ખુદા 
પાસે દુવા કરે અન ે તેની હમ્દ બજાવી લાવે. જો 
ખરાબ કામ કયાર્ હોય તો તેની મગફેરત અને તૌબા 
બજાવી લાવે. - ઈમામ મૂસા કાિઝમ 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(830) તમારો સ ત ર તે હસાબ કરો 

(૩૮૪૬) કોઈ માણસ ત્યાં સુધી મોમીન બની 
શકતો નથી જ્યાં સુધી તે પોતાના નફસનો એવી 
રીતે િહસાબ ન કરે જેવી રીતે, એક ભાગીદાર બીજા 
ભાગીદાર પાસેથી અથવા કોઈ માિલક પોતાના 
ગુલામ પાસેથી. બલ્કે તેનાથી પણ વધારે સખ્ત 
િહસાબ કરે. 
(૩૮૪૭) કોઈ માણસ એ સમય સુધી મુ કીનમાંથી 
થઈ શકતો નથી જ્યાં સુધી, એક ભાગીદાર પાસેથી 
િહસાબ કરે તે રીતે નફસનો િહસાબ કરતો ન હોય. 
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તેણે એ વાત જાણી લેવી જોઈએ ક ે તેનું ખાણંુ 
કયાંથી આવ્યું ? તેનો પોશાક કયાંથી આવ્યો છે, શું 
તે હરામનું છે કે હલાલનું ? - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર-મકારેમુલ અખ્લાક) 
(831) હસાબ કરવાની ર ત 

(૩૮૪૮) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછવામાં આવ્યુ ં કે : ઈન્સાન 
પોતાના નફસનો િહસાબ કેવી રીતે કરે ? 

આપે ફરમાવ્યુ ં : જ્યારે તે સવારથી સાંજ કર ે
ત્યારે પોતાના નફસને સંબોધીને કહે : અય નફસ ! 
આ િદવસ જે પસાર થઈ ચુકયો છે તે ફરીને પાછો 
આવવાનો નથી. અલ્લાહ તઆલા તને સવાલ કરશે 
કે ત આ િદવસને કેવી રીતે િવતાવ્યો, તેમાં ત શંુ 
અમલ કયાર્, શું ત ખુદાને યાદ કય , તેની હમ્દ કરી, 
શંુ તે કોઈ મોમીન ભાઈના હક અદા કયાર્, શું ત 
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તેમની દૂર કરી, શું ત તેમની ગેરહાજરીમાં તેમના 
બાળ-બચ્ચાની સંભાળ લીધી, શું તેના મરવા પછી 
ત તેના હકોની હીફાઝત કરી, શું ત તારી સ ા અન ે
શિક્ત વડે કોઈ મોમીન ભાઈની ગીબત કરવાથી 
કોઈને રોકયા, શું કોઈ મુસલમાનની સહાય કરી, 
અંતે ત આ િદવસમાં શંુ કયુર્ ? 

આમ ત ે િદવસમાં કરવામાં આવેલા કાય ને 
યાદ કરે, જો તેમાં કારખૈર કયાર્ હોય તો અલ્લાહ 
જલ્લ શાનહુની હમ્દ બયાન કરે અને તનેી તકબીર 
કહે ક ે તેણે ત ે કામ માટેની તૌફીક આપી છે. અન ે
જો ગુનાહ અને આળસ (ઉણપ) રહી ગઈ હોય તો 
ઈસ્તગફાર કરે અને એ વાતનો મકકમ ઈરાદો કરે કે 
હવે પછી એવુ ંનહ  કરે. (બહેારૂલ અન્વાર) 
(832) હસાબ ુ ંપ રણામ 

(૩૮૪૯) જે માણસ િહસાબ કરવાની પાબંદી રાખે 
તે ભ ઠપ અન ેમુનાફેક્તથી બચશે. 
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(૩૮૫૦) જે માણસ પોતાના નફસના ઐબનો 
િહસાબ કરે તે પોતાના ઐબથી વાકેફ થઈ જશે 
પોતાના ગુનાહોનું િનવારણ કરશે. ગુનાહોથી દૂર 
રહેશે અને પોતાના ઐબોની સુધારણા કરશે. 
(૩૮૫૧) િહસાબ કરવાનું પિરણામ નફસન ે
શણગારવો તે છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૮૫૨) જે માણસ પોતાના નફસનો િહસાબ 
કરશે તે ફાયદામાં રહેશે, જે તેનાથી ગાફીલ હશે તેને 
નુકશાન ઉઠાવવું પડશે અને જે ખૌફ (ખૌફે ખુદા) 
કરશે તે સલામત રહેશે. (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૫૩) તમારા નફસનો િહસાબ કરો જેથી 
ખુદાના ખૌફથી બચેલા રહેશો અને તેનાથી (નેક) 
અમલ કરવાની એકા તા ાપ્ત કરી લેશો. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(૩૮૫૪) જે માણસ પોતાના નફસનો િહસાબ કર ે
છે તે સાચો અને નેકબખ્ત હોય છે. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (મસુ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(833)  વ નુો હસાબ સૌથી પહલા 

થશે. 

(૩૮૫૫) અલ્લાહના બંદાને સૌથી પહેલા જે 
સવાલ કરવામાં આવશે તે અમો એહલેબૈતની 
મોહબ્બત િવશે હશે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૮૫૬) જ્યારે બંદો પોતાના પરવરિદગારની 
હુઝુરમાં ઉભો રહેશે ત્યારે તેને વાિજબ નમાઝો, 
વાિજબ ઝકાત, વાિજબ રોઝા, વાિજબ હજ અન ે
અમો એહલબૈેતની િવલાયત િવશે સૌથી પહેલા 
પૂછવામાં આવશે. તેથી જે બંદો અમારી િવલાયતનો 
િસ્વકાર કરે છે અન ેિવલાયતના િસ્વકાર સાથે તેની 
મૌત થાય તો તેની નમાઝ, રોઝા, ઝકાત અન ેહજ 
કબૂલ થશે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
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(અલિય્હસ્સલામ)  
(આ જ હદીસના શબ્દો .....જે વસ્તુઓ 

િવશે સવાલ કરવામાં આવશે તે અમારા સાથે 
સંબંિધત હશે.) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(834)  વ ઓુનો હસાબ લેવામા ંનહ  

આવે (1) 

(૩૮૫૭) કયામતના િદવસે દરેક વસ્તુઓ િવશે 
પૂછવામાં આવશે- િસવાય એ નઅેમતો જે 
અલ્લાહની રાહમાં મળી હોય. 
(૩૮૫૮) દરેક નેઅમતો િવશે પૂછવામાં આવશે 
િસવાય એ નઅેમત જે જેહાદ અથવા હજમાં મળી 
હોય. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૫૯) જે માણસ ખાણંુ ખાવાની શરૂઆતમાં 
ખુદાનું નામ લે છે (પછી ખાવાનું શરૂ કરે છે) તેના 
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ખાણાની નેઅમત િવશે તેને સવાલ નહ  થાય. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (નવાદીરૂલ 
હકમ) 
(835)  વ ઓુનો હસાબ લેવામા ંનહ  

આવે (1) 

(૩૮૬૦) ણ વસ્તુઓ એવી છે જેનો િહસાબ 
બંદાએ મોમીન પાસેથી લેવામાં નહ  આવે. 
(૧) એ ખોરાક જે તે ખાય છે. 
(૨) એ પોશાક જે તે પહેરે છે. અન ે
(૩) એવી નેક પત્ની જે તનેા કામમા ંસાથ આપ ેછે 
અને પોતાની ઈઝઝત બચાવી રાખે છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૮૬૧) ણ વસ્તુઓ એવી છે જેના િવશે બંદાને 
સવાલ કરવામાં નહ  આવ.ે 
(૧) એ કપડાં જેનાથી તે પોતાનું શરીર ઢાંકે છે. 
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(૨) એ કોળીયો જેનાથી તે પોતાની ભૂખ મીટાવે 
છે. અન ે
(૩) એ ઘર ક ેજે તેન ેઠંડી અને ગરમીથી બચાવે છે. 
- ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે 
નુરૂસ્સકલૈન) 
(836) એવી વ  ુ નો હસાબ લેવામા ં

આવશે (1) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
પછી તે િદવસે તમારાથી (અલ્લાહે આપેલી) 

નેઅમતોની બાબત જરૂર સવાલ કરવામાં આવશે. - 
સૂરએ તકાસુર આ. નં. ૮ 
હદીસ :- 
(૩૮૬૨) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌલ.... સૂરએ 
તકાસુર આ. નં. ૮ પછી તમોને એ િદવસે નેઅમતો 
િવશે જરૂર પૂછવામાં આવશે....િવશે ફરમાવ્યું આ 
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ઉમ્મતને એવી નેઅમતો િવશે પૂછવામાં આવશે જે 
અલ્લાહ તઆલાએ તે ઉમ્મતમાં રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) અન ે
તેમની એહલબૈેત (અલય્હમેુસ્સલામ) મારફતે અતા 
કરી છે. 
(૩૮૬૩) ઉપર દશાર્વેલ આયતમાં આવેલ શબ્દ 
‘નઈમ’ (નેઅમતો) અમ ે(એહલેબૈત) છીએ. 
(૩૮૬૪) ઉપરની આયતના અનુસંધાને .... 
ખુદાવંદે આલમ એ વાત કરતાં ઘણો ે  અને ઉચ્ચ 
છે કે તે મોમીનને તેના ખાવા અને પીવા િવશે 
સવાલ કરે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (નવાદીરૂલ હકમ) 
(૩૮૬૫) અબી ખાલીદથી િરવાયત છે કે તેઓ 
હઝરત ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમાં હાજર થયા. આપે જમવાનું મંગાવ્યુ જે 
તેઓ બંનેએ સાથે મળીને જમ્યા. ત ેકહ ેછે ક ેઆજ 
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સુધી મ આવુ ં સ્વાિદ  અને પાકીઝા ખાણું કયારે 
પણ ખાધુ ં ન હતું. જ્યારે અમ ે જમી લીધું ત્યાર ે
ઈમામે મને પૂછયું : અબ ુ ખાલીદ ! તમને તમારૂ 
ખાણંુ (અથવા અમારૂ ખાણું) કેવંુ લાગ્યું, તેણે અઝર્ 
કરી હું આપના ઉપર કુરબાન જાઉં આના જેવંુ 
સ્વાદી  અને પાકો પાકીઝા ખાણું મ કયારેય જોયું 
ન હતું પરંતુ મને કુરઆનની એક આયત યાદ આવે 
છે. ......સૂરએ તકાસુર આ. નં. ૮ પછી તમોને એ 
િદવસે નેઅમતો િવશે જરૂર પૂછવામાં આવશે. 

ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યુ ં : જે 
હક ઉપર તમે કાયમ છો તેના િવશે ખુદા તમન ે
પૂછપરછ કરશે. (તફસીરે નુરૂસ્સકલૈન) 
(837) એ વ ઓુ નો હસાબ લેવામા ં

આવશે (2) 

(૩૮૬૬) (કયામતના િદવસે) કોઈ બંદાના કદમ એ 
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વખત સુધી આગળ નહ  વધી શકે જ્યાં સુધી તેને 
ચાર બાબતો િવશે સવાલ કરવામાં ન આવે. 
(૧) તેની ઉ  િવશે, કે તેને કેમ િવતાવી 
(૨) તેની યુવાની િવશે, કે ત ેશેમાં પૂરી કરી 
(૩) તેના માલ િવશે કે તે કયાંથી કમાણો અને કયા ં
ખચર્ કય   
(૪) અન ેઅમો એહલેબૈતની મોહબ્બત િવશે. 
ન ધ :- (અન્ય િકતાબમાં) આમાં ‘યવુાની’ ની 
જગ્યાએ તમારા શરીર િવશે શબ્દો છે. 

આ બીજી િકતાબમાં છે કે કૌમના એક માણસે 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ને સવાલ કય  કે : યા રસૂલલ્લાહ ! આપ 
લોકો (સાથે)ની મોહબ્બતની િનશાની શું છે ? આ ં
હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ જવાબ આપ્યો આ માણસની 
મોહબ્બત. આમ કહેતા પોતાનો હાથ અલી િબન 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 856  HAJINAJI.com 

અબી તાલીબના માથા ઉપર રાખ્યો. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૮૬૭) હઝરત લુકમાને પોતાના ફરઝંદને 
વિસયત ફરમાવી તેમાં આમ પણ હતું ક ે તમાર ે
જાણી લેવંુ જોઈએ કે : કાલે તમે જ્યારે અલ્લાહ 
તઆલા સમક્ષ ઉભા રહેશો, ત્યારે તમને ચાર 
બાબતો િવશે સવાલ કરવામાં આવશે. 
(૧) તમારી યવુાની િવશે, કે તે કયાં પૂરી કરી. 
(૨) તમારી ઉ  િવશે, કે તે કયાં િવતાવી. 
(૩) તમારા માલ િવશે કે તે કયાંથી મેળવ્યો. 
(૪) અન ેકયા ંખચર્ કય . 

તેથી તમારે માટે અગાઉથીજ તૈયાર રહેવંુ 
જોઈએ. 
(૩૮૬૮) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌલ .... સૂરએ 
બની ઈસરાઈલ આ. નં. .... એટલે બેશક 
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(કયામતના િદવસે) કાન, આંખ અને િદલ આ બધા 
િવશે પૂછપરછ કરવામાં આવશે.... આ આયત િવશ ે
ફરમાવ્યું : કાનને એ બાબતો િવશે પૂછવામાં આવશે 
કે જે તે સાંભળે છે. આખંને એ વસ્તુઓ િવશે 
પૂછવામાં આવશે જેતે જુએ છે. િદલને એ બાબતો 
િવશે પૂછવામાં આવશે જેનો તે અકીદો રાખે છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(838) કયામતમા ં હસાબને આસાન 

બનાવનાર  વ ઓુ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જેનો સંબંધ જોડવાની અલ્લાહે આજ્ઞા 

કરી છે, અને પોતાના પરવરિદગારનો ભય રાખે છે 
અને ખરાબ રીતે તેમનો િહસાબ લેવામાં આવે તે 
વાતથી ડરે છે. - સૂરએ રઅદ આ. ન.ં ૨૧ 
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હદીસ :- 
(૩૮૬૯) બેશક સીલે રહેમી કયામતના િદવસે 
િહસાબને આસાન કરી નાખશે. પછી ઉપરની 
આયત િતલાવત ફરમાવી. 
(૩૮૭૦) બે વસ્તુઓ એવી છે જેને ઔલાદે આદમ 
ખરાબ સમજે છે. એક મૌત છે. ખરેખર મૌત 
મોમીન માટે િફતનાઓથી છૂટકારાનું કારણ હોય છે 
અને બીજંુ માલની કમી. હકીકતમાં માલની કમીના 
કારણે િહસાબ પણ ઓછો દેવો પડશે. 
(૩૮૭૧) જે વસ્તુઓ તમને અતા થઈ ચુકી છે તેના 
ઉપર સંતોષ કરો. તેનાથી તમારા િહસાબમાં 
આસાની થશે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૮૭૨) શકય હોય તો દુિનયામાંથી એ વસ્તુઓ ન 
લ્યો જેના િવશે કાલે તમને પૂછપરછ કરવામાં 
આવશે કે આવું કેમ કયુર્. - ઈમામ જાફર સાિદક 
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(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૮૭૩) તમારા અખ્લાકને નેક બનાવો જેના 
કારણે તમારો િહસાબ હળવો થશે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(839) હસાબ બાબતમા ંલોકોના કાર 

(૩૮૭૪) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ પછી અમ ે
અમારા બંદાઓમાં મા  એવા લોકોને કુરઆનના 
વારસ બનાવશંુ જેમન ે(પા  સમજીને) પસંદ કયાર્, 
કેમકે બંદાઓમાં કેટલાંક તો (નાફરમાની કરીને) 
પોતાની જાન ઉપર િસતમ કરે છે અને કેટલાંક 
તેમાંથી (નેકી અન ે બદીની) વચ્ચે છે. અન ે તેમાં 
કેટલાંક લોકો ખુદાના હુકમથી નેકીઓમાં (અન્ય 
લોકોથી) અ તા મેળવી ચકુયા છે. .... આ આયત 
િવશે ફરમાવ્યું જે લોકો અ તા મેળવી ચુકયા છે તે 
િહસાબ વગર જન્નતમાં જશે. જે લોકો વચ્ચેના 
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દરજ્જામાં છે તે લોકોનો િહસાબ આસાનીથી થશે 
અને જે લોકો પોતાની જાન ઉપર િસતમ કરે છે 
તેમને લાંબા સમય સુધી મહેશરમાં િહસાબ માટે 
રાખવામાં આવશે. 
(૩૮૭૫) મારી ઉમ્મતના ણ સમુહ હશે. એક એ 
કે જે બેિહશ્તમાં િહસાબ વગર જશે અને તેમના 
ઉપર કોઈ અઝાબ નહ  થાય. બીજો સમુહ એ છે કે 
જેનો મામુલી િહસાબ લેવામાં આવશે. પછી તેઓ 
બેિહશ્તમાં ચાલ્યા જશે. ીજો સમુહ એવો હશે 
જેમની બહુજ પૂછપરછ (ઉલટ તપાસ) કરવામા ં
આવશે અન ે તેમની પાસેથી દરેક વસ્તુઓનો 
િહસાબ લેવામાં આવશે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૮૭૬) તે િદવસે લોકોના જુદા જુદા તબક્કાઓ 
અને જુદી જુદી મંઝીલો હશે. જેમનો િહસાબ 
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આસાનીથી લેવામાં આવશે તેઓ ખુશ થતાં થતાં 
પોતાના અહલ તરફ પાછા ફરી જશે. કેટલાંક લોકો 
એવા હશે જે િહસાબ વગર જન્નતમાં ચાલ્યા જશે. 
કેમકે તેઓએ દુિનયામાંથી કાંઈ લીધું નહ  હોય. 
િહસાબતો એ લોકોનો લેવામાં આવશે જેઓ આ 
દુિનયા સાથે લપેટાઈ ગયેલા હશે. 

કેટલાંક એવા લોકો હશે જેમનો ખજુરના 
ઠળીયાના કાળા ટપકાં અને ગોટલીની છાલ 
સુધ્ધાંનો િહસાબ લેવામાં આવશે અને તેઓન ે
જહન્નમના અઝાબ તરફ લઈ જવામાં આવશે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(840) સખત હસાબ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
એજ (લોકો) છે કે જેમનો િહસાબ (ઘણી 

જ) ખરાબ રીતે લેવામાં આવશે, અને છેવટે તેમનુ ં
ઠેકાણંુ જહન્નમ છે, અને તે ઘણંુ જ ખરાબ ઠેકાણંુ 
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છે. - સૂરએ રઅદ આ. નં. ૧૮ 
અને જેનો સંબંધ જોડવાની અલ્લાહે આજ્ઞા 

કરી છે, અને પોતાના પરવરિદગારનો ભય રાખે છે 
અને ખરાબ રીતે તેમનો િહસાબ લેવામાં આવે તે 
વાતથી ડરે છે. - સૂરએ રઅદ આ. ન.ં ૨૧ 
હદીસ :- 
(૩૮૭૭) સૂરએ રઅદની ૨૧મી આયત િવશે 
...ખરાબ રીતે િહસાબ લેવાથી ડરે છે.... ના િવશે 
ફરમાવ્યું : તમેની તમામ બૂરાઈઓનો પણ, અન ે
તમામ નેકીઓનો પણ િહસાબ અને તેને ઝરાર્ 
ઝરાર્નો િહસાબ કહેવામાં આવે છે. 
(૩૮૭૮) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) િવશે િરવાયત છે કે આપ 
(અલિય્હસ્સલામ)એ એક એવા માણસ સાથે વાત 
કરી જેના િવશે જેના કોઈ િમ ે ફિરયાદ કરી હતી. 
ઈમામે ફરમાવ્યું : તમારો ફલાણો ભાઈ તમારી 
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િશકાયત કેમ કરે છે ? 
તેણે ક ું શંુ તે મારી િશકાયત એ માટે કર ેછે ક ે

મ તેની પાસે મારા હકનો ઝરાર્ ઝરાર્નો િહસાબ કય  
છે ? 

રાવી કહે છે કે ઈમામ ગુસ્સાની હાલતમાં 
બેસી ગયા અને ફરમાવ્યુ ંજો ત તેની પાસેથી ઝરાર્ 
ઝરાર્નો િહસાબ લીધો તો તે ખરાબ િહસાબ ના 
લીધો ? શું ત જોયું છે કે ખુદા ફરમાવે છે ...... એ 
લોકો ખરાબ રીતે િહસાબ લેવાની બાબત માટ ે ડર ે
છે તો શું તેઓ એ વાતથી ડરે છે ખુદા તેમના ઉપર 
ઝુલ્મ કરશે ? ખુદાની કસમ, એવી વાત નથી પરંતુ 
તેઓ ઝરાર્ ઝરાર્નો િહસાબ લેવાની વાતથી ડરે છે. 
જેથી ખુદા તેમની પાસેથી ખરાબ રીતે િહસાબ 
લેશે. તો જે કોઈપણ ઝરાર્ ઝરાર્નો િહસાબ લે છે તે 
ખરાબ રીતે િહસાબ કરે છે. (અન ે ત ે કામ ફક્ત 
અલ્લાહનું જ છે.) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(841)  લોકોનો હસાબ આસાનીથી લેવામા ં
આવશે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
પછી જે શખ્સને તેની કરણીનો લેખ તેના 

જમણા હાથમાં આપવામાં આવશે: તો તેનાથી 
આગળ જતાં િહસાબ પણ આસાનીથી લેવામાં 
આવશે. - સૂરએ ઈિન્શકાક આ. ન.ં ૭,૮ 
હદીસ :- 
(૩૮૭૯) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું જેનો િહસાબ 
લેવામાં આવશે તેને સજા મળશે. એક માણસે અઝર્ 
કરી યા રસૂલલ્લાહ ! તો પછી ખુદાનો આ કૌલ કયા ં
જશે. ......... તેનો િહસાબ આસાનીથી લેવામાં 
આવશે. 

આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું તેના ગુનાહ તેને દેખાડી 
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દેવામાં આવશે અને પછી તેને માફ કરી દેવામાં 
આવશે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૮૮૦) એક િરવાયતમાં છે કે ‘િહસાબે યસીર’ 
(આસાન િહસાબ) એ હશે કે નેકીઓનો સવાબ 
મળશે અન ેગુનાહો માફ કરી દેવામાં આવશે. પરંત ુ
જે માણસ સાથે િહસાબ બાબતમાં લેણદેણ કરવામાં 
આવશે તેને અઝાબ આપવામાં આવશે. 
(૩૮૮૧) જ્યારે ખુદાવંદે આલમ મોમીનન ે
ક માંથી બહાર કાઢશે ત્યારે તેની સાથે તેની મીસાલ 
પણ બહાર આવશે જે તનેી આગળ આગળ ચાલશે. 
ત્યારે મોમીન કયામતની ભયંકરતાને જોઈને 
ગભરાઈ જશે ત્યારે તે મીસાલ શબીહ તેને કહેશે ક ે
ગભરાવાની અને ડરવાની જરૂર નથી બલ્કે ખુદા 
તરફથી આનંદ અને ઈઝઝતની ખુશખબરી મેળવ 
એટલે સુધી કે તે ખુદાની સામે ઉભો રહેશે અને 
ખુદા તેનો િહસાબ આસાનીથી લેશે. - ઈમામ જાફર 
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સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૮૮૨) જે માણસમા ં ણ િસફતો જોવા મળતી 
હોય, ખુદાવંદે આલમ તેનો િહસાબ પણ આસાન 
કરી દેશે અને પોતાની રહેમતથી તેને બેિહશ્તમાં 
મોકલી દેશે. લોકોએ અઝર્ કરી : યા રસૂલલ્લાહ ! ત ે
િસફતો કઈ છે ? આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ ક ું 
(૧) જે તમન ેવંિચત (મહેરૂમ) રાખે તેને તમે આપો 
(૨) જે તમારી સાથે કત્એ રહેમી કર ે તેની સાથે 
સીલે રહેમી કરો 
(૩) જે તમારી ઉપર ઝુલ્મ કરે તેને માફ કરી દયો. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (નવાદીરૂલ હકમ) 
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(842) એવા લોકો  હસાબ વગર 

બે હ તમા ંજશે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
મા  િધરજ ધરનારાઓને જ તેનો બદલો 

અગિણત રીતે આપવામાં આવશે - સૂરએ ઝુમર 
આ. ન.ં ૧૦ 
હદીસ :- 
(૩૮૮૩) જે માણસ ફક્ત ખુદા (ની ખુશી) માટે 
અમલ કરે છે ખુદાવંદે આલમ તેન ે દુિનયા અન ે
આખેરતમાં બિક્ષશ ફરમાવે છે. તેની દુિનયા અને 
આખેરતની હાજતો પૂરી કરે છે. અને ફરમાવે છે : 
અય રસૂલ ! કહી દયો કે અય મારા ઈમાનદાર 
બંદાઓ ! તમારા પરવરિદગારથી જ ડરતા રહો. 
કેમકે જે લોકોએ આ દુિનયામાં નેકી કરી તેમના માટે 
આખેરતમાં ભલાઈ છે. અને ખુદાની જમીન તો 
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િવશાળ છે, સ  કરનારાઓને તો તનેો ભરપુર 
બેિહસાબ બદલો આપવામાં આવશે. 

તો જે લોકોને ખુદાવંદે તઆલા દુિનયામાં 
અતા ફરમાવશે તેનો આખેરતમાં િહસાબ નહ  
થાય. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૮૮૪) જ્યારે અલ્લાહ તઆલા તમામ 
અવ્વલીન અને આખેરીનને ભેગા કરશે ત્યાર ે
અવાજ આપનારો અવાજ આપશે : સ  
કરનારાઓ કયાં છે જેથી તે બધાજ િહસાબ કયાર્ 
વગર જન્નતમાં ચાલ્યા જાય. એટલે સુધી કે ફરમાવ્યુ ં
કે તેઓન ેફિરશ્તાઓ પૂછશે ક ેતમ ેકોણ છો ? ત્યારે 
તેઓ કહેશે કે અમ ે સ  કરનારાઓ છીએ. તેઓ 
પૂછશે કે તમારી સ  કઈ વાત માટે હતી ? ત્યારે 
તેઓ કહેશે કે અમે બ ેરીતે સ  કરી હતી. એક તો 
અલ્લાહની ઈતાઅત ઉપર અન ે બીજી તેની 
નાફરમાનીથી (નાફરમાનીથી બચીને) - ઈમામ 
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ઝયનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૩૮૮૫) સૂરએ ફાિતરની આ. નં. ૩૨ િવશે 
ફરમાવ્યું : જે લોકો આગળ વધી ગયા તઓે િહસાબ 
વગર જન્નતમાં દાખલ થશે, જે લોકો વચ્ચે છે 
તેમનો િહસાબ આસાનીથી થશે, અને જે લોકોએ 
પોતાની જાન ઉપર િસતમ કય  છે તેમને મહેશરના 
પૂરા સમય સધુી િહસાબ માટે રાખવામાં આવશે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૮૮૬) જ્યારે કયામતનો િદવસ હશે ત્યારે 
લોકોનો એક સમુહ ઉભો થશે, તે લોકો જન્નતના 
દરવાજા સુધી પહ ચી જશે અન ેજન્નતના દરવાજા 
સુધી પહ ચી જશે અને જન્નતના દરવાજા 
ખખડાવશે. તે લોકોને પૂછવામાં આવશે કે તમે કોણ 
છો ? ત્યારે તે લોકો કહેશે કે અમે ફકીરો છીએ. 
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પછી પૂછવામાં આવશે “િહસાબ પહેલા” ત્યારે તેઓ 
કહેશે કે ત અમને આપ્યું શંુ હતુ જેનો િહસાબ હોય 
!  

આ પછી ખુદાવંદે અજ્જ વ જલ્લ ફરમાવશે 
: બરાબર કહો છો આમને અંદર જવા દયો. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૮૮૭) તમારા માટે આ (દુિનયા) માંથી એટલુ ં
જ પુરતું છે જેનાથી તમે તમારી ભુખ િમટાવી શકો 
અને તમારા અંગોને ઢાંકી શકો અને તમારૂ કોઈ ઘર 
હોય જે તમને છુપાવી રાખે તો બહેતર છે. અન ે
સવારી માટે ઘોડો હોય તો શું વાત છે ! નહ તર એક 
રોટલી અને ઘડાનું પાણી એ િસવાયની બાકી બધી 
વસ્તુઓનો (જો તે હલાલથી હોય તો) િહસાબ છે. 
અને જો (હરામથી હોય તો) પછી અઝાબ છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
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(૩૮૮૮) જ્યારે અલ્લાહ તઆલા તમામ 
અવ્વલીન અને આખેરીનને એક જગ્યાએ એકઠા ં
કરી લેશે ત્યારે એક અવાજ કરનારો અવાજ કરશ ે
જેને તમામ લોકો સાંભળી શકશે. ત્યારપછી તે 
કહેશે : રાહે ખુદામાં એક બીજા સાથે મોહબ્બત 
કરનારાઓ કયાં છે ? ત્યારપછી લોકોનો એક સમુહ 
ઉભો થશે. તેમને કહેવામાં આવશે કે તમે િહસાબ 
વગર જન્નતમાં ચાલ્યા જાવ. - ઈમામ ઝયનુલ 
આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૮૯) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવશે .....અય 
મારા એવા બદંાઓ ! જેમણે મારી રાહમાં જંગ કરી, 
મારી રાહમાં મૃત્યુ પામ્યા, મારી રાહમાં તકલીફો 
ઉપાડી અન ે મારી રાહમાં જેહાદ કરી. તમ ે બધા 
જન્નતમાં ચાલ્યા જાવ. આથી તે લોકો કોઈપણ 
અઝાબ, સજા અન ેિહસાબ વગર જન્નતમાં ચાલ્યા 
જશે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
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આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૩૮૯૦) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) ફરમાવે છે કે : જ્યારે લોકોને 
તેમના નામએ આમાલ આપી દેવામાં આવશે અન ે
અમલનુ ં મીઝાન કાયમ કરવામાં આવશે. ત્યારે 
બલાઓમાં ફસાએલા લોકો માટ ે ન તો મીઝાન ે
અમલ હશે અને ન તો તેમના નામએ આમાલ 
ખોલવામાં આવશે. પછી આપે આ આયતની 
િતલાવત ફરમાવી. સ  કરનારાઓને િહસાબ કયાર્ 
વગર પૂરો અ  આપવામાં આવશે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (નવાદીરૂલ હકમ) 
(૩૮૯૧) જ્યારે કયામતનો િદવસ હશે ત્યારે 
ખુદાવંદે આલમ મારી ઉમ્મતના એક સમુહ માટ ે
પાંખો પેદા કરશે. જેનાથી તે લોકો તમેની ક માંથી 
ઉડીને સીધા બેિહશ્તમાં પહ ચી જશે. ત્યાં પોતાની 
મરજી માણ ે આનંદ મેળવવા હર-ફર કરશે અન ે
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પોતાની મરજી માણે જન્નતની લઝઝતો માણશે. 
તે લોકોને ફિરશ્તાઓ પૂછશે ક ેશંુ તમ ેિહસાબ જોઈ 
ચુકયા ? ત્યારે તેઓ કહેશે કે અમે િહસાબ જોયો 
નથી. તેમને પૂછવામાં આવશે કે તમે પુલે િસરાત 
ઉપરથી પસાર થઈ ચુકયા ? તેઓ કહેશે કે અમ ે
િસરાત પણ જોયો નથી. તેમને પૂછવામાં આવશે કે 
તમે જહન્નમ તો જોઈ હશે ? તેઓ કહેશે કે ના ત ે
પણ જોઈ નથી. 

પછી તેઓને પૂછવામાં આવશે કે તમે કઈ 
ઉમ્મત છો ? તે લોકો જવાબ આપશે કે હઝરત 
મોહંમદ મુસ્તફુા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ની ઉમ્મત છીએ. ત્યારે તેઓ સવાલ કરશે 
કે અમે તમન ેખુદાની કસમ દઈને પૂછીએ છીએ ક ે
અમને એ કહો કે તમારા એવા કયા કાય  હતા કે 
જેના કારણે તમને આ ફઝીલત મળી છે. તઓે 
જવાબ આપશે ક ેઅમારામાં બ ે િસફતો હતી જેના 
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કારણે ખુદાવંદે તબારક વ તઆલા એ અમન ે
પોતાની રહેમત અન ેફઝલ થકી આ દરજ્જો અતા 
ફરમાવ્યો છે. 

તેઓ પૂછશે ક ેકઈ બે િસફતો ? 
તેમને જવાબ આપશે ક ેપહેલી તો એ ક ેઅમ ે

જ્યારે એકાંતમાં રહેતા ત્યારે (પણ) ખુદાની 
નાફરમાની અને તેના ગુનાહ કરવાથી શરમાતા 
હતા. 

બીજી એ ક ેઅમારા િકસ્મતમાં જે કાંઈ થોડ ુ
ઘણંુ હતુ અમ ેતેના ઉપર રાજી હતા. આ સાંભળીને 
ફિરશ્તાઓ કહેશે કે તો પછી આ તમારો હક છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (તબંીહુલ ખવાતીર) 
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(843)  લોકો હસાબ વગર જહ મમા ં

જશે 

(૩૮૯૨) ખુદાવંદે તઆલા તમામ મખ્લૂકનો 
િહસાબ લેશે િસવાય એ લોકો જેમણે ખુદા સાથ ે
િશકર્ કયુર્ તેમનો િહસાબ લેવામાં નહ  આવે તેમન ે
સીધા જહન્નમમાં જવાનો હુકમ આપવામા ં
આવશે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૯૩) ખુદાના બંદાઓ ! તમાર ે જાણી લેવંુ 
જોઈએ કે મુશિરકો માટે ન તો મીઝાને અમલ 
રાખવામાં આવશે અને ન તો તેમને નામએ આમાલ 
ખોલીને આપવામાં આવશે. તેવા લોકોના ટોળ ે
ટોળા જહન્નમ તરફ રવાના કરવામાં આવશે. 
મીઝાન અન ે નામએ આમાલનો સંબંધતો ફક્ત 
મુસલમાનો સાથે છે. - ઈમામ ઝયનલુ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે નુરૂસ્સકલૈન) 
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(૩૮૯૪) ણ કારના લોકો એવા હશે જેને 
ખુદાવંદે તઆલા િહસાબ વગર જહન્નમમાં મોકલી 
દેશે.... ઝાિલમ ઈમામ, જુઠો વેપારી અન ે વૃધ્ધ 
ઝીનાકાર. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૯૫) છ કારના લોકો િહસાબ વગર 
જહન્નમમાં જશે. 
(૧) અમીર તમેના ઝુલ્મના કારણે 
(૨) અરબ લોકો (અરબજાતીની) તરફદારીના કારણે  
(૩) જમીનદારો અિભમાનને કારણે 
(૪) વેપારીઓ જુઠના કારણે  
(૫) આલીમો હસદના કારણે  
(૬) માલદાર લોકો કંજૂસાઈના કારણે (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૮૯૬) છ કારના લોકો એવા છે જે છ 
બાબતોના કારણે જહન્નમમાં જશે. 
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આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ને પૂછવામાં આવ્યું યા રસૂલલ્લાહ ! 
આપના પર રહેમત નાિઝલ થાય એ છ કારના 
કયા લોકો હશે અને કયા કારણે જહન્નમમાં જશે ? 
(૧) અમીરો ઝુલ્મ અને અત્યાચારના કારણે 
(૨) અરબ લોકો અરબી જાિતની તરફદારીના કારણે  
(૩) જમીનદારો તકબ્બુરના કારણે 
(૪) વેપારીઓ ખયાનતના કારણે 
(૫) ગામડાના લોકો જેહાલતના કારણે અને  
(૬) આલીમો હસદના કારણે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
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(844) સૌથી વધાર ઝડપથી હસાબ 

લેનાર 

કરુઆન ેમજીદ :- 
....બેશક અલ્લાહ ઘણો ઝડપી િહસાબ 

કરનાર છે. - સૂરએ આલે ઈમરાન આ. નં. ૧૯૯ 
ખબરદાર થાઓ ! સઘળો અિધકાર તનેો જ 

છે અને તે સૌથી ઝડપી િહસાબ લેનારો છે. - સૂરએ 
અનઆમ આ. ન.ં ૬૨ 
હદીસ :- 
(૩૮૯૭) હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ને કોઈએ 
પૂછયું લોકોની આટલી બધી િવશાળ સંખ્યા (વસ્તી) 
હોવા છતાં તેમનો િહસાબ કેવી રીતે લેવામાં 
આવશે. ઈમામે ફરમાવ્યું : જે રીતે તેમને રોઝી આપ ે
છે તે રીતે. (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૩૮૯૮) મજમઉલ બયાનમાં િરવાયત છે કે 
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અલ્લાહ તઆલા પોતાના તમામ બંદાઓનો 
િહસાબ એટલા સમયમા ં લઈ લેશે જેટલો સમય 
બકરીનું દૂધ દોહવામાં લાગે છે. આનાથી એ વાત 
સાિબત થાય છે કે ખુદાવંદે આલમ કોઈ એક 
માણસનો િહસાબ લેતી વખતે બીજા માણસથી 
બેખબર નહ  હોય. આનાથી એ વાત પણ સાબીત 
થાય છે કે તે જીભ અને મોઢાના ચલાવ્યા વગર 
બોલશે જેથી એકજ સમયે તમામ લોકોનો િહસાબ 
સાચી રીતે થઈ જશે. (મજમઉલ બયાન) 

 
િવભાગ - 21 

હસદ (ઈષા કરવી) 

(845) હસદ (ઈષા કરવી) 

(૩૮૯૯) હસદ એવી બીમારી છે જેનો કોઈ 
ઈલાજ નથી. 
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(૩૯૦૦) હસદ હલ્કી કૃિત અન ે શોહરતના 
દુશ્મનોની આદત છે. 
(૩૯૦૧) હસદ શૈતાનની બહુજ મોટી જાળ છે. 
(૩૯૦૨) હસદ રૂહની કૈદ છે. 
(૩૯૦૩) હસદ સૌથી ખરાબ બીમારી છે. 
(૩૯૦૪) હસદ બે અઝાબોમાંનો એક (અઝાબ) 
છે. 
(૩૯૦૫) હસદ ખુલ્લામાં ખુલ્લા ઐબ અને ભારે 
ગમ છે. હાસીદનું િદલ એ વખત સધુી ઠંડુ ં નથી 
પડતું જ્યાં સુધી તે એવા માણસ-કે જેના િવશે તે 
હસદ કરતો હોય - તેનો હેત ુપુરો ન થાય. 
(૩૯૦૬) તમામ અધમતાનું ઉદભવસ્થાન હસદ 
છે. 
(૩૯૦૭) જ્યારે પરસ્પર હસદની વષાર્ થવા લાગે 
ત્યારે શર અને ફસાદ પૈદા થઈ જાય છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
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(૩૯૦૮) ખદુાજ એ વાત જાણ ેછે ત ે(હસદ) કે ત ે
કેવી સીફત છે, જેને તે લાગુ પડે છે તેને તે મારી 
નાખે છે. (શહ નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ 
હદીદ) 
(૩૯૦૯) જે હસદનો ચાહક હોય છે, હસદ તેની 
ચાહક હોય છે. 
(૩૯૧૦) હસદ થકાવટનું વાહન છે. 
(૩૯૧૧) હસદનું ફળ દિુનયા અને આખેરતની 
બદબખ્તી છે. 
(૩૯૧૨) જે હસદને છોડી દે છે ત ે લોકોની 
નજરોમાં મહેબૂબ બની જાય છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(846) હાસીદ (હસદ કરનાર) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને દરેક ઈષાર્ કરનારની બદીથી કે જ્યારે તે 

ઈષાર્ કરે. - સરૂએ ફલક આ. નં. ૫ 
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હદીસ :- 
(૩૯૧૩) નઅેમતો ચાલી જવા િસવાયની કોઈ 
બાબત હાસીદના િદલને ઠંડુ કરતી નથી. 
(૩૯૧૪) હાસીદ મુસીબતોમાં ખુશ અને ખુશીમાં 
ગમગીન થાય છે. 
(૩૯૧૫) હાસીદ એમ સમજતો હોય છે કે, તે 
જેની હસદ કરી ર ો છે તેની પાસેથી નેઅમત 
ચાલી જશે અને પોતાની પાસે આવી જશે. 
(૩૯૧૬) હાસીદ પોતાની વાતોમાં મોહબ્બત 
વ્યકત કર ે છે અન ે પોતાના કાય  અને અખ્લાકમા ં
બુગ્ઝને છુપાવી રાખે છે. તે નામનો દોસ્ત હોય છે 
અને િસફતમાં દુશ્મન હોય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૯૧૭) મ હાસીદ કરતાં વધારે બીજો કોઈ એવો 
(માણસ) જોયો નથી જે ઝાિલમ સાથે સમાનતા 
ધરાવતો હોય. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(તોહફુલ ઉકલુ) 
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(૩૯૧૮) હાસીદની હાલત એવી હોય છે ક ે ત ે
જેની હસદ કરતો હોય છે તેને નુકશાન પહ ચાડતા 
પહેલા પોતાને નુકશાન પહ ચાડે છે, જેવી રીતે 
ઈબ્લીસે પોતાના માટે લાઅનતનો વારસો મેળવ્યો 
અને હઝરત આદમ (અલિય્હસ્સલામ) માટે ખુદાઈ 
પસંદગીનું કારણ બન્યો. - હઝરત ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૯૧૯) મઝલુમ સમાન મ કોઈ હાસીદને જોયો 
નથી. (જેના માટે) હંમેશાની મુંઝવણ, પરેશાન િદલ 
અને સતત ગમ હોય છે. 
(૩૯૨૦) તમારા માટે હાસીદ તરફથી એટલીજ 
વાત પૂરતી છે કે તે તમારી ખુશી વખતે કણસતો રહે 
છે. 
(૩૯૨૧) હાસીદ માટે એટલુંજ પૂરતું છે કે જેને ત ે
જુએ છે. 
(૩૯૨૨) હાસીદ પાસેથી ખેરખ્વાહી (ની આશા) 
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અશકય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(847) હાસીદ અ લાહ તઆલાની 

નેઅમતો પર નારાજ રહ છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અથવા શું તેઓ તે લોકોની કે જેમને અલ્લાહે 

પોતાની કૃપાથી જે કાંઈ આપ્યું છે (તે માટે) 
અદેખાઈ કરે છે ? .... - સૂરએ િનસા આ. ન.ં ૫૪ 
હદીસ :- 
(૩૯૨૩) અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ હઝરત 
મૂસા િબન ઈમરાન (અલિય્હસ્સલામ)ને ફરમાવ્યું  

અય મૂસા ઈબ્ને ઈમરાન ! મ લોકોને જે 
ફઝલ આપ્યો છે તેનાથી હસદ ન કરો. તેના ઉપર 
તમારી નજર ન નાખો અને ન નાખો અને ન તો 
તેની પાછળ પડી જાઓ કેમક ે હાસીદ મારી 
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નેઅમતો પર નારાજ રહે છે. અન ે મ મારા 
બંદાઓમાં જે વહચણી કરી છે તેના ત્યથેી તે મુખ 
ફેરવી લે છે. 
(૩૯૨૪) “ખબરદાર ! ખુદાની નેઅમતો સાથે 
દુશ્મની ન રાખો.” લોકોએ પૂછયું યા રસૂલલ્લાહ ! 
અલ્લાહની નેઅમતો સાથે કોણ દુશ્મની રાખે છે ? 
આપે ફરમાવ્યું : એ લોકો ક ેજેઓ હસદ કરે છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૩૯૨૫) હઝરત મૂસા (અલિય્હસ્સલામ) પોતાના 
રબ સાથે વાતચીત અને મુનાજાતમાં મશ્ગુલ હતા 
ત્યારે અચાનક એક માણસને અલ્લાહ તઆલાના 
અશર્ના છાયાની નીચે જોયો. તેઓએ ખદુાને પૂછયુ.ં 
પરવરિદગાર ! આ માણસ કોણ છે જેના ઉપર તારા 
અશ છાયો કય  છે ? 

અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્યું : મૂસા ! આ એ 
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માણસ છે કે જે લોકો સાથે અલ્લાહ તઆલાએ 
અતા કરેલા ફઝલ માટે હસદ નથી કરતો. - હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(848) હ દુ (મોટો હાસીદ- સૌથી વધાર 

ઈષા કરનાર) 

(૩૯૨૬) સૌથી મોટો હાસીદ એ છે કે જેની 
હસરત (ઈચ્છાઓ) વધારે અને બૂરાઈઓ બમણી 
હોય છે. 
(૩૯૨૭) હસુદ હસદથી કયારેય પણ છુટકારો 
મેળવી શકતો નથી. 
(૩૯૨૮) હાસીદ માટે કોઈ ઉપાય નથી. 
(૩૯૨૯) હાસીદ કયારેય પણ સરદાર બની શકતો 
નથી. 
(૩૯૩૦) હાસીદ (હંમેશા) ખુદાની કઝા અન ે ક  
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ઉપર ગુસ્સે થયેલો રહે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૯૩૧) કજૂંસ માટે શાંિત નથી અને હાસીદ માટે 
લઝઝત નથી. 
(૩૯૩૨) હાસીદ માટે કોઈ શાંિત નથી. 
(૩૯૩૩) હાસીદે િદલની રાહત માટે કયારેય ઈચ્છા 
કરવી ન જોઈએ. 
(૩૯૩૪) હાસીદ હુમલો કરવામાં ઉતાવળો અન ે
મહેરબાની કરવામાં સુસ્ત હોય છે. 
(૩૯૩૫) હાસીદ માટે તવંગરી નથી. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૯૩૬) હાસીદ એ ઘણો ખરાબ િમ  છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(849) દરક નેઅમતો ધરાવનારની હસદ 

કરવામા ંઆવે છે 

(૩૯૩૭) તમારી હાજતો પૂરી થવાની બાબતને - 
છુપાવીને કામ કરો કેમક ેનેઅમતો પામનાર તમામ 
સાથે હસદ કરવામાં આવે છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(850) હસદ અને ઈમાન 

(૩૯૩૮) હસદ ઈમાનને એવી રીતે ખાઈ જાય છે 
જેવી રીતે આગ લાકડાને ખાઈ જાય છે. - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૯૩૯) દીનની આફત ણ વસ્તુઓમાં છે. 
(૧) હસદ  
(૨) ખુદપસંદી અને  
(૩) અિભમાન - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૯૪૦) સાવધ થઈ જાઓ, કે તમારી અગાઉની 
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ઉમ્મતોની બીમારી કીડી વેગે ચાલીને તમારા સુધી 
પહ ચી ગઈ છે. અન ેત ેછે ‘હસદ’. તે વાળને નહ  
પણ દીનને કોતરી નાખે છે. 
(૩૯૪૧) હસદથી બચતા રહો, કેમકે તે નેકીઓન ે
એવી રીતે ખાઈ જાય છે જેવી રીતે આગ લાકડાને 
ખાઈ જાય છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(851) હસદ અને ુ  

(૩૯૪૨) ઈબ્લીસ પોતાના િસપાઈઓને કહે છે કે 
: તેઓ (બની આદમ)ની વચ્ચે હસદ અને (ખુદાની) 
નાફરમાની નાખી દયો કારણકે એ બંને િશકર્ સમાન 
છે. 
(૩૯૪૩) એક બીજા સાથે હસદ કરવાથી બચો, 
કેમકે તે કુ ની બુિનયાદ છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 

 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 890  HAJINAJI.com 

(852) હસદ અને જસદ (શર ર) 

(૩૯૪૪) હસદ શરીરને નબળું કરી નાખે છે. 
(૩૯૪૫) હસદ શરીરને ઓગાળી નાખે છે. 
(૩૯૪૬) હસદ (શરીરના) રંગને બગાડી નાખે છે. 
(૩૯૪૭) હાસીદ હંમેશા બીમાર રહે છે. 
(૩૯૪૮) હાસીદનું શરીર તંદૂરસ્ત દેખાય છે પરંત ુ
તે હંમેશા બીમાર રહે છે. 
(૩૯૪૯) (એવા) હાસીદ માટે આ ચયર્ છે કે ત ે
પોતાના શરીરની સલામતીથી કેમ ગાફીલ છે. 
(૩૯૫૦) શરીરની સલામતી હસદ ઓછી કરવામાં 
છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૯૫૧) હસદ ફક્ત નુકશાન, ગમ અને ગુસ્સો 
લાવે છે જેનાથી તમારૂ િદલ કમઝોર અને શરીર 
બીમાર થઈ જાય છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(853) હસદ અને ક  

(૩૯૫૨) હસદ કઝા અને ક  પર કાબૂ મેળવવા 
કોિશશ કરે છે. 
(૩૯૫૩) હસદ કઝા અને ક  પર અ તા 
મેળવવાની નજદીક પહ ચી જાય છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(854) હાસીદની િનશાનીઓ 

(૩૯૫૪) હઝરતે લુકમાને પોતાના ફરઝંદને 
વિસયત કરતા ફરમાવ્યું : હાસીદની ણ 
િનશાનીઓ છે. (લોકોની) પીઠ પાછળ ગીબત કરે 
છે, તેમની સામે ચાપલુસી કરે છે અને (બીજાઓની) 
મુસીબતો ઉપર ખુશ થાય છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૯૫૫) હાસીદની ચાર િનશાનીઓ છે. ગીબત, 
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ચાપલૂસી અને બીજાની મસુીબતો ઉપર ખુશ થવું. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (સંપાદકની ન ધ :- સંદભર્ની બધી 
િકતાબોમાં ણ બાબતોનોજ ઉલ્લેખ છે. (તોહફુલ 
ઉકુલ) 
(855) યાર હસદ કરો યાર 

(૩૯૫૬) જ્યારે તમે સારી ઘડીમાં કામ કરવાનું 
લ્યો, ત્યારે તેને પુરૂ કરો. જ્યારે ગુમાન કરો ત્યારે 
તેને પુરૂ ન કરો અને જ્યારે હસદ કરો ત્યારે હદ 
ઓળંગી ન જાઓ. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(856)  બાબતો માટ ર ક કર ુ ંજોઈએ 

(૩૯૫૭) બે કારના લોકોથી રશ્ક કરો. (રશ્ક 
શબ્દના અથર્ િવશેની િવગતવાર સમજણ હવ ે
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પછીની હદીસોમાં આપવામાં આવેલી છે.) એક તો 
એ ક ેજેન ેઅલ્લાહ તઆલાએ માલ અતા ફરમાવ્યો 
છે અને તે તેન ેરાત િદવસ (રાહે ખુદામાં) ખચર્ કરતો 
રહે છે. બીજો એ કે જેને અલ્લાહ તઆલાએ 
કુરઆન (નું ઈલ્મ) અતા ફરમાવ્યું છે અને તે કાયમ 
તેનો ફેલાવો કરે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
સંપાદકની ન ધ :- આ હદીસમાં હસદનો શબ્દ 
આવ્યો છે જેને ગબ્તહ એટલેકે રશ્ક કહેવામાં આવ ે
છે. રશ્ક િવશે અલ્લામા મજલીસી (ર.અ.) ફરમાવ ે
છે : હાસીદની સૌથી અંિતમઅદ એ છે કે ઈન્સાન 
પોતાના ભાઈ પાસે જે નઅેમતો જુએ તેનો નાશ 
થઈ જવાની તમન્ના કર ે અન ે તેની ઈચ્છા એવી 
હોય કે તે નઅેમતો તેની (પોતાના ભાઈ) પાસે ન 
રહે અને મારી પાસે આવી જાય. 

જ્યારે રશ્ક એ હોય છે ક ેજે ઈન્સાન પોતાના 
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ભાઈ પાસે નેઅમત જુએ ત્યારે તેની ખ્વાિહશ એ 
હોય કે આ નેઅમત તેની પાસે પણ રહે અન ેમન ે
પણ મળે. 

જાણી લેવંુ જોઈએ કે હસદ નેઅમતો માટ ે
હોય છે. તેથી જ્યારે ખુદાવંદે આલમ તમારા ભાઈને 
કોઈ નેઅમત અતા કરે ત્યારે તમારો િતભાવ બે 

કારનો હોઈ શકે. એક એ કે તમે તેને મળલેી 
નેઅમતો સહન ન કરી શકો અને તેનો નાશ થઈ 
જાય તેવી ખ્વાિહશ કરો. ભલ ે પછી તમે ત ે
નેઅમતને તમારા માટે ચાહો અથવા ન ચાહો. 
તમારી ખ્વાિહશ એ હોય કે તે નેઅમત તેની પાસે 
(હરિગઝ) ન રહેવી જોઈએ. આ હાલતને હસદ 
કહેવામાં આવે છે. 

બીજો કાર એ છે કે તમે તેની નઅેમતો 
ચાલી જવાની કે નાશ પામવાની ખ્વાિહશ ન કરો 
અને તેની પાસે તે નેઅમતો કાયમ રહે તે તમારા 
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માટે વાંધાજનક ન સમજો પરંતુ તમારા પોતાના 
માટે પણ તે નેઅમતની ખ્વાિહશ કરો. આવી 
ખ્વાિહશને રશ્ક (ગબ્તહ) કહેવામાં આવે છે અને 
કયારેક તેને મનાફસહ પણ કહેવામાં આવે છે. 
(૩૯૫૮) બેશક, મોમીન હસદ નથી કરતો પણ રશ્ક 
કરે છે. મુનાફીક રશ્ક નથી કરતો, પણ હસદ કરે છે. 
- હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૯૫૯) ઈબ્ને અબી નજરાન કહે છે ક ેમ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને ખુદાવંદે 
આલમ ના આ કૌલ કુરઆને મજીદની આ આયત 
સૂરએ નીસા આ. ૩૨ િવશે પૂછયું : .. એટલે ક ે
ખુદાએ તમને એક બીજા ઉપર ફઝીલત આપી છે. 
તેની હવસ ન કરો .... એ િવશે ઈમામ 
(અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : કોઈ માણસ બીજા 
માણસની પત્ની અથવા પુ ી માટે હવસ ન કરે. 
બલ્કે એ તમન્ના કરે કે ખુદાવંદે આલમ તેને પણ 
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તેવી જ પત્ની અથવા દીકરી આપે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
 

િવભાગ - 22 

હસરત (લાલસા- અભલાષા) 

(857) સૌથી મોટ  હસરત કોને હશે ? 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને (હે રસૂલ !) તેમન ેતે ખેદકારક િદવસથી 

ડરાવ. જ્યારે કે સઘળો મામલો આટોપી નાખવામાં 
આવશે;..... - સૂરએ મિરયમ આ. ન.ં ૩૯ 

એમ ન થાય કે તે વેળા કોઈ એમ કહેવા લાગે 
કે હાય અફસોસ ! મ અલ્લાહ ત્યેની મારી ફરજ 
(બજાવવામાં) કમી કરી છે. - સૂરએ ઝુમર આ. ન.ં 
૫૬ 

અને તે િદવસે કે જ્યારે જુલમગાર પોતાના 
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બંને હાથ દાંતો વડે કરડવા માંડશે, ત્યારે કહી ઉઠશ ે
કે જો મ રસૂલોનો માગર્ હણ કય  હોત તો કેવંુ 
સારૂં થાત ! - સૂરએ ફુરકાન આ. ન.ં ૨૭ 
હદીસ :- 
(૩૯૬૦) કયામતના િદવસે સૌથી વધારે હસરત એ 
માણસને હશે જે અલ્લાહની ઈતાઅતના રસ્તાથી 
હટીને માલ કમાયો હશે અને તેનો વારસ બીજા 
માણસને બનાવ્યો. (આ દુિનયાથી િવદાય થઈ 
ગયો.) બીજો માણસ (વારસદાર) કે જેણે તે માલ 
રાહે ખુદામાં ખચર્ કય  હશે તે જન્નતમાં જશે અને 
પહેલા માણસ (માલ મકૂી જનાર) જહન્નમમાં 
જશે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ 
નહજુલ બલાગાહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ)  
(૩૯૬૧) હઝરત અમીરૂલ મોઅમનેીન અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)ને સવાલ કરવામાં આવ્યો ક ે
સૌથી વધારે હસરત કોને હશે ? હઝરત 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 898  HAJINAJI.com 

(અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : એ માણસને કે જે 
પોતાનો માલ ગૈરના ાજવામાં જુએ છે. (એટલ ેક ે
હરામથી કમાય છે.) જેના કારણે ખુદા તેને 
જહન્નમમાં નાખી દેશે. અને તેના વારસદારને (તે 
માલને નેકીમાં ખચર્વાને કારણે) બેિહશ્તમાં દાખલ 
કરશે. 
(૩૯૬૨) કયામતના િદવસે સૌથી વધારે હસરત એ 
માણસને હશે ક ે જે અદલ (ન્યાય - ઈન્સાફ) ના 
વખાણ તો કરે છે પરંતુ બીજા લોકો માટે અદલથી 
કામ લેવાનો િવરોધ કરે છે. - ઈમામ મોહમંદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૯૬૩) કયામતના િદવસે સૌથી વધારે (હસરત) 
અને ભ ઠપ એ માણસને હશે જે પોતાની 
આખેરતને બીજાની દુિનયાને બદલે વેચે છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(૩૯૬૪) સંપૂણર્ રીતે હસરત, ભ ઠપ અને ફીટકાર 
એ માણસને થશે જેણે હકને સારી રીતે જોયા પછી 
તેનો ફાયદો ન ઉપાડયો. અને જે વાત ઉપર ત ે
કાયમ છે તેના િવશે ત ેએ નથી સમજતો કે ત ેતેના 
માટે ફાયદાકારક છે કે નુકસાનકારક ! - હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 

 
િવભાગ - 23 

હસનહ (નેક ) 

(858) હસનહ (નેક ) 

(૩૯૬૫) મ નેકીને િદલનું નૂર, ચહેરાની શોભા 
અને અમલની શિક્ત તથા ગુનાહોને િદલની 
કાળાશ, અમલની સુસ્તી અને ચહેરાનો ઐબ જાણ્યા 
છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
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આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(859) નુાહો પછ  નેક  

િસવાય કે જેણે (અજાણતામાં) કોઈ અન્યાય 
કય  હોય, પછી તે બદી કયાર્ બાદ તેના બદલે નેકી 
કરે તો બેશક હું મોટો માફ કરનાર (અને) રહેમ 
કરનારો છંુ. - સૂરએ નમ્લ આ. ન.ં ૧૧ 

િનસંશય નેકીઓ બદીઓને મારી હઠાવે છે 
...; - સૂરએ હુદ આ. ન.ં ૧૪૪ 
હદીસ :- 
(૩૯૬૬) ગનુાહો કયાર્ પછી નેકી કેટલી સારી હોય 
છે ! અને નેકીઓ કયાર્ પછી ગુનાહો કેટલા ખરાબ 
હોય છે. 
(૩૯૬૭) પહેલા ગુનાહ કરીને પછી નેકી કરવામાં 
આવે તો, મ તેવી નેકી કરતાં વધારે બીજી કોઈ 
બાબત જોઈ નથી જે માગણીના િહસાબે તી  અન ે
ઉપાય તરીકે ઝડપી હોય. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 901  HAJINAJI.com 

(અલિય્હસ્સલામ)  
(૩૯૬૮) જે છુપાઈને બૂરાઈ કરે છે તણેે છુપાઈને 
નેકી પણ કરવી જોઈએ. અને જે જાહરેમાં બૂરાઈ 
કરે છે તેણે જાહેરમાં નેકી પણ કરવી જોઈએ. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(860) નેક ઓ ુ ંઅનેકગ  ુથ ુ ં

કરુઆન ેમજીદ :- 
બલ્કે જે કાંઈ નેકી હોય તે બમણી ચોગણી 

કરી આપે છે. - સૂરએ િનસા આ. નં. ૪૦ 
જે એક નેકી લાવશે તેના માટે તેના જેવો દસ 

ગણો (સવાબ - બદલો) છે, .. સૂરએ અન્આમ 
આ. ન.ં ૧૬૦ 

જે શખ્સ કોઈ નેકી લઈને આવશે તો તેના 
માટે તેનો બદલો તે કરતાંય ઉ મ હશ.ે.. - સૂરએ 
નમ્લ આ. નં. ૧૯૦ 
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હદીસ :- 
(૩૯૬૯) હાય રૂસ્વાઈ ! એવા માણસ માટે જેનુ ં
એક ગણુ તનેા દસ ગણા ઉપર કાબૂ મેળવી લ ે ! 
(આનો ભાવાથર્ એ છે કે બૂરાઈ એક ગણવામાં આવ ે
છે જ્યારે નેકી દસ ગણી ગણાય છે.) (તોહફુલ 
ઉકુલ) 
(૩૯૭૦) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌલ ....સૂરએ 
અન્આમ આયત નં. ૧૬૦ િવશે ફરમાવ્યું : જ્યાર ે
ઈન્સાન એક નેકી બજાવે છે ત્યારે તેને દસ ગણી 
લખવામાં આવે છે અન ે જ્યારે એક બૂરાઈ કરે છે 
ત્યારે ફક્ત એકજ લખવામાં આવે છે. તો અમ ેએવા 
માણસથી ખુદાની પનાહ માંગીએ છીએ જે એક 
િદવસમાં દસ બૂરાઈઓ તો કરે છે, પરંતુ તેની એક 
નેકી પણ હોતી નથી જે તેની બૂરાઈઓ ઉપર કાબૂ 
મેળવી લ.ે - ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ)  
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(૩૯૭૧) જ્યારે મોમીન નેક અમલ કરે છે ત્યારે 
ખુદાવંદે આલમ તેના એક નેક અમલને સાત ગણો 
કરી દે છે. આ વાત ખુદાના આ કૌલ .... - સૂરએ 
બકરહ આ. નં. ૨૬/૨૬૧... અન ેખદુા જેના માટ ે
ચાહે છે કેટલાય ગણુ કરી દે છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(861) સૌ કરતા ં ે ઠ નેક  

(૩૯૭૨) એક માણસે હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) ન ે
સવાલ કય  : અલ્લાહ તઆલાની નઝદીક કઈ 
સૌથી ે  છે ? હુઝુર (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું સારા અખ્લાક, 
ન તા, મુસીબતો પર સ  અને કઝાએ ઈલાહી પર 
રાજી રહેવંુ. 

તેણે ક ું અલ્લાહ તઆલાની નઝદીક કઈ 
બૂરાઈ સૌથી ખરાબ છે ? આપ (સલ્લલ્લાહો 
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અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : ખરાબ 
અખ્લાક અન ેતેવી કંજુસાઈ જેની પયરવી કરવામાં 
આવે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(862) નેક  થક  શુખબર  

(૩૯૭૩) જેને બદી ખરાબ લાગે અને નેકી ખુશ 
કરી દે તે મોમીન હોય છે. - હઝરત રસૂલે અકરમ 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૩૯૭૪) મોમીન એ હોય છે - કે જે નેક કામ કરીને 
ખુશ થઈ જાય છે અને જ્યારે ખરાબ કામ કરે છે 
ત્યારે ઈસ્તગફાર કરે છે. - ઈમામ રઝા 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૩૯૭૫) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ને સવાલ કરવામાં આવ્યો : 

ે  બંદો કોણ છે ? આ હઝરત (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : એ ક ેજે 
નેકી કરે તો ખુશ થઈ જાય અને બૂરાઈ કરે તો 
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ઈસ્તગફાર કરે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 

 
િવભાગ - 24 

એહસાન (નેક ) 

(863) એહસાન (નેક ) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને જેવી રીતે અલ્લાહ ે તારા ઉપર ઉપકાર 

કય  છે તું પણ (અલ્લાહના બંદાઓ પર) ઉપકાર 
કર. - સૂરએ કસસ આ. ન.ં ૭૭ 

અને નેકી કરતા રહો, બેશક અલ્લાહ નેકી 
કરનારાઓને દોસ્ત રાખે છે. - સૂરએ બકરહ આ. 
નં. ૧૯૫ 

િનસંશય અલ્લાહ ન્યાય તથા ઉપકાર તથા 
નજીકના સગા વ્હાલાઓને (આિથક સહાય 
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આપવાનો) હુકમ કરે છે....- સૂરએ નહલ આ. નં. 
૯૦ 
હદીસ :- 
(૩૯૭૬) લોકોમાં સૌથી વધારે એહસાન(નેકી) 
કરવાને પા  એ માણસ છે જેની ઉપર અલ્લાહ ે
એહસાન કય  અને શિક્ત આપીને તેના હાથ 
મજબૂત રાખ્યા. 
(૩૯૭૭) નકેી કરવી શરીફ લોકોની ટેવ છે અન ે
બૂરાઈ કરવી એ કમીના (હલકા) લોકોની ટેવ છે. 
(૩૯૭૮) નેકી કરવી મોહબ્બત છે. 
(૩૯૭૯) નેકી કરવી ગનીમત (મુલ્યવાન વસ્તુ) છે. 
(૩૯૮૦) એહસાન કરવો- તે એ ખજાનો છે જેને 
શરીફ લોકો ભેગો કરી રાખે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૯૮૧) નકેી કરવી એ ઈલ્મની શોભા છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
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વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૩૯૮૨) તમારા માટે જરૂરી છે કે એહસાન કરો, 
કેમકે તે અફઝલ ખેતી અન ેનફાકારક પુંજી છે. 
(૩૯૮૩) સૌથી અફઝલ ઈમાન એહસાન છે. 
(૩૯૮૪) એહસાન ગુનાહોને ઢાંકી દે છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૩૯૮૫) ઈસ્હાક બીન અમ્માર કહ ેછે ક ે: ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું અમ્માર 
! મારા દોસ્તો સાથે બની શકે તેટલો વધારે એહસાન 
કરો. કેમકે જે કોઈ મોમીન તેઓ ઉપર એહસાન કરે 
છે અને તેમની સહાય કરે છે તે શૈતાનનું મોઢું તોડી 
નાખે છે અને શૈતાનના િદલને ઉદાસ કરે છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૩૯૮૬) સૌથી અફઝલ ઈમાન લોકો સાથે 
એહસાન કરવો છે. 
(૩૯૮૭) કયામત (આખેરત)નું બેહતરીન ભાતું 
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ખુદાના બંદાઓ પર એહસાન કરવો તે છે. 
(૩૯૮૮) કામયાબી અને સફળતાની ઝકાત 
એહસાન છે. 
(૩૯૮૯) એહસાન કરીને કુરબાની આપવી ત ે
ઈન્સાનની ફઝીલતોમાં ગણાય છે. 
(૩૯૯૦) જો તમે એહસાનને કોઈ માણસના 
સ્વરૂપમાં જુઓ તો તેને એક સૌદયર્વાન શકલમાં 
જોશો જે તમામ દુિનયાઓ ઉપર ચિડયાતું હશે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(864) એહસાન અને મોહ બત 

(૩૯૯૧) એહસાન મોહબ્બત છે. 
(૩૯૯૨) મોહબ્બતનું કારણ એહસાન છે. 
(૩૯૯૩) જેના એહસાન વધારે હોય છે તેના ભાઈ 
તેને ચાહે છે. 
(૩૯૯૪) જેના એહસાન વધારે હોય છે તેને તેના 
ખીદમતગાર અને સહાય કરનારાઓ પણ વધાર ે
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હોય છે. 
(૩૯૯૫) જે લોકોની સાથે એહસાન કરે છે, તે 
તેમની પાસેથી કાયમી મોહબ્બત ખરીદી લે છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(865) એહસાન થક  દલો ઉપર ુ ુમત 

કર  શકાય છે 

(૩૯૯૬) િદલોની ઉત્પ ી એવા માણસની 
મોહબ્બતથી થઈ છે જે તેમના પર એહસાન કરે છે, 
અને એવા માણસની નફરત પર થઈ છે જે તેમની 
સાથે બૂરાઈ કરે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૩૯૯૭) એહસાન માણસને ગુલામ બનાવી લે છે. 
(૩૯૯૮) ઈન્સાન એહસાનનો બંદો હોય છે. 
(૩૯૯૯) એહસાન ઈન્સાનને પોતાનો ગુલામ 
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બનાવી લે છે. 
(૪૦૦૦) કેટલાંક માણસો એવા હોય છે જેઓએ 
એહસાનને પોતાના ગુલામ બનાવી લીધા હોય છે. 
(૪૦૦૧) એહસાન કરો, (તેના કારણે) ગુલામ 
બનાવી લેશો. 
(૪૦૦૨) શરીફ લોકોએ સારા વતર્ન થકી જેટલા 
ગુલામ બનાવ્યા છે તેટલા બીજી કોઈ બાબતથી 
બનાવ્યા નથી. 
(૪૦૦૩) એહસાન થકી િદલો ઉપર હુકુમત કરી 
શકાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૦૦૪) તમારી હાજત લઈને તમે ઈચ્છો તેની 
પાસે જાઓ, તમે તેના કૈદી બની જશો. જેની સાથે 
ચાહો તેની સાથે બેનીયાઝીપૂણર્ વતર્ન કરો, તમે તેની 
સમાન બની જશો અને તમે ચાહો તેની ઉપર 
મહેરબાની અને એહસાન કરો જેના થકી અમીર 
બની જશો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
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(બેહારૂલ અન્વાર) 
(866) રૂાઈ કરનારાઓ સાથે એહસાન 

કરવો 

(૪૦૦૫) તમારૂં તમારા િવરોધીઓ અને તમારી 
ત્યે હસદ રાખનારાઓ ઉપર એહસાનપૂણર્ વતર્ન 

તે લોકો માટે તકલીફ આપનારી બાબત છે જે તમને 
તકલીફ આપે છે, એ વાત કરતાં કે તમ ેતેની સાથ ે
બૂરાઈ કરો. આ જ બાબત તેમના યોગ્ય વતર્ન અન ે
સુધારણા માટે કારણરૂપ બને છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૦૦૬) જે તમારી સાથે બૂરાઈ કરે તેમના પર 
એહસાન કરો. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૦૦૭) બરૂાઈ કરનારાઓ સાથે એહસાન કરો 
કેમકે તેનાથી તમે તેના માલીક બની જશો. 
(૪૦૦૮) તમારા સારા કામો થકી બૂરાઈ કરનારાઓ 
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સાથે એહસાન કરો અને સારી વાતો થકી ભલાઈનું 
માગર્દશર્ન આપો. 
(૪૦૦૯) બૂરાઈ કરનારાઓ સાથે એહસાન કરવો 
તે બેહતરીન ફઝીલત છે. 
(૪૦૧૦) બૂરાઈ કરનારાઓ સાથે એહસાન 
કરવાના કારણે દુશ્મનની સુધારણા થઈ જાય છે. 
(૪૦૧૧) તમારા ઉપર જે નેઅમતો નાિઝલ થઈ છે 
તેનો બદલો એવા માણસ સાથે એહસાન કરીને 
વાળો, જે તમારી સાથે બૂરાઈ કરે છે. 
(૪૦૧૨) જે માણસ બૂરાઈનો મુકાબલો એહસાન 
થકી કરે, તેના િસવાય કોઈની મગ્ફેરત જાએઝ નથી. 
(૪૦૧૩) તમારો ભાઈ તમારા પર બૂરાઈ કરવામાં, 
તમારા તેની ઉપરના એહસાનથી વધારે તાકતવાર ન 
હોવો જોઈએ. (ગોરરૂલ હકમ) 
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(867) મોહસીન (નેક  કરનાર) 

(૪૦૧૪) મોહસીન (નેકી કરનાર)ના વખાણ 
કરવામાં આવે છે અને બદકારનું અપમાન કરવામાં 
આવે છે. 
(૪૦૧૫) મોહસીન મુદાર્ઓની કક્ષામાં ચાલ્યો જવા 
છતાં જીવતો છે. 
(૪૦૧૬) મોહસીન એ છે જેના એહસાન તમામ 
લોકો માટે હોય. 
(૪૦૧૭) બેશક, મોમીનોજ મોહસીન હોય છે. 
(૪૦૧૮) દરકે મોહસીનની સાથે લોકોને મોહબ્બત 
હોય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
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(868) બેશક અ લાહ તઆલા નેક 

લોકોની સાથે છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને અલ્લાહ બેશક નેકી કરનારાઓની સાથે 

જ છે. - સૂરએ અનકબુત આ. ન.ં ૬૯ 
િનસંશય અલ્લાહ તેમની સાથે છે કે જેઓ 

(નાિસ્તકપણાનું તથા ગુનાહોથી) બચતા રહે છે 
અને તેમની સાથે પણ છે કે જેઓ નેકીઓ કરનારા 
છે. - સૂરએ નહલ આ. નં. ૧૨૮ 
હદીસ :- 
(૪૦૧૯) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ .... સૂરએ 
અનકબુત આયત નં. ૬૯ િવશે ફરમાવ્યું : આ 
આયત આલે મોહંમદ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)ના િશયાઓ માટે છે. - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)  
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(૪૦૨૦) ખબરદાર ! હુ ં કુરઆનમાં કેટલાંક 
નામોની સાથે મખ્સુસ છંુ. તમે મારા પર ભાવ 
મેળવવાની કોિશશ ન કરો, નહ તર ગુમરાહ થઈ 
જશો. કુરઆને મજીદની આ આયત ..... બેશક 
ખુદા મોહસેનીન (નેક કામ કરનારાઓ) સાથે છે. 
તેના અનુસંધાનમાં હું ‘મોહસીન’ છંુ. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (નવાદીરૂલ હકમ) 
(869) એહસાન ુ ંછે 

(૪૦૨૧) ઉમર િબન યઝીદ કહે છે કે મ હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને ફરમાવતા 
સાંભળ્યા : જ્યારે મોમીન પોતાના અમલન ેસારી 
રીતે અંજામ આપે છે ત્યારે ખુદાવંદે આલમ તેના 
અમલની એક નેકીને સાતસો ગણી કરી દે છે. 

મ અઝર્ કરી : સારી રીતે નેકી કરવી 
(એહસાન)નો અથર્ શંુ થાય છે? 

ફરમાવ્યું : નમાઝ પઢો ત્યારે તમારા રૂકુઅ 
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અને સજદા સારી રીતે બજાવી લાવો, રોઝા રાખો 
ત્યારે એવી દરેક ચીજોથી બચો જે રોઝાને નકામા 
કરી નાખે છે. અને ખુશી માટે જે અમલ કરો તેન ે
દરેક કારની ખરાબીથી પાક અને સાફ રાખો. 
(૪૦૨૨) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ : ..... 
સૂરએ બકરહ આયત નં. ૧૨૫ એ માણસના 
દીનમાં બહેતર કોણ હશે જેણે ખુદાની સામે પોતાનું 
માથું જુકાવી દીધુ.... િવશે રસૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)ની િરવાયત છે કે 
જ્યારે આપને એહસાન િવશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યાર ે
આપે ફરમાવ્યું: જ્યારે તમે ખુદાની ઈબાદત કરો 
ત્યારે એવી રીતે ઈબાદત કરો જાણેકે તમ ેતેને જોઈ 
ર ા છો. જો તમ ે તેને જોઈ નથી ર ા તો એ 
વાતમાં શંકા નથી કે ત ે તમને જોઈ ર ો છે. 
(નવાદીરૂલ હકમ) 
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(870) મોહસીન પોતે માનવતં છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અગર તમર કોઈ નેકી કરશો તો તમારા 

પોતાના (લાભ) માટે જ નેકી કરશો, અને જો તમ ે
બદી કરશો તો પણ તમારા પોતાના માટ ેજ કરશો. 
... - સૂરએ બની ઈસરાઈલ આ. ન.ં ૭ 

...માટે જે ધ્યાનથી જોશે તો તેના પોતાના 
ફાયદા માટે છે : અને જે આંખો મ ચી લેશે તો તે 
પોતાના નુકશાન માટે છે; ... - સૂરએ અન્આમ 
આ. ન.ં ૧૦૪ 

અને જે શખ્સ (સત્કાય માં) સખત યત્ન કર ે
છે તે તેના પોતાના જ ભલા માટે યત્ન કરે છે... 
એમાં શંકા નથી કે અલ્લાહ તમામ 
દુિનયાવાળાઓથી ત ન બેપરવાહ છે. - સૂરએ 
અનકબુત આ. ન.ં ૬ 
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હદીસ :- 
(૪૦૨૩) જો નેકી કરશો તો તમારી પોતાનીજ 
ઈઝઝત કરશો અને તમારા પોતાની સાથે જ 
એહસાન કરશો. જો બૂરાઈ કરશો તો તમારી 
પોતાની રૂસ્વાઈ અને તમને પોતાને જ નુકશાન 
પહ ચાડશો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(871) ુ િનયામા ંએહસાનના ફળો 

કરુઆન ેમજીદ :- 
..જેઓ નેકી કરે છે તેમના માટે આલોકમાં 

પણ ભલાઈ છે; અને ખરજે આખેરતનું ઘર (તો એ 
કરતાંય વધુ) સારૂં છે.; - સૂરએ નહલ આ. ન.ં ૩૦ 

તે લોકો ક ેજેમણે આ દુિનયામાં નેકી કરી છે 
તેમના માટે (દુિનયા અને આખેરતમાં) નેકી જ છે; 
અને અલ્લાહની ભૂિમ મહા િવશાળ છે; ... - સૂરએ 
ઝુ  આ. ન.ં ૧૦ 
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(872) શુ રકની નેક  અને સદકો 

(૪૦૨૪) સુલેમાન િબન આમીર ઝબ્બી કહે છે ક ે
મ હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ)ની ખીદમતમાં અઝર્ કરી : યા 
રસૂલલ્લાહ ! મારા િપતા મહેમાન નવાઝી કરતા 
હતા, પાડોશીની ઈઝઝત પણ કરતા હતા, પોતાની 
જવાબદારીઓ પણ િનભાવતા હતા. શું તેઓન ેઆ 
બધી બાબતોનો કોઈ ફાયદો પહ ચશે ? આં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું : શું તેઓ મુશિરક મયાર્ ? મ ક ુ ં: જી હા. 

ફરમાવ્યું : તેમને તો કોઈ ફાયદો નહ  થાય. 
અલબ  તેની નસ્લને તેનો ફાયદો જરૂર થશે. અન ે
તે લોકો કયારેય પણ રૂસ્વા નહ  થાય, ઝલીલ નહ  
થાય અને કયારેય મોહતાજ નહ  થાય. 
(૪૦૨૫) હ. આયશા કહે છે કે મ રસૂલે પાક 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
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ખીદમતમાં અઝર્ કરી : જાહેલીય્યતના જમાનામાં 
ઈબ્ને જુદઆન સીલે રહમ કરતા હતા અને 
િમસ્કીનોને ખાણંુ પણ ખવરાવતા હતા. શું તેને 
તેનો કોઈ ફાયદો થશે ? 

આં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : આયશા ! તણેે કદી આ 

માણે ક ું ન હતું : “પરવરિદગારા ! કયામતના 
િદવસે મારા ગુનાહોને માફ કરી દેજે.” 
(૪૦૨૬) અદી બીન હાતીમભાઈ કહે છે કે : મન ે
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : તમારા િપતાએ એક નેક 
કામનો ઈરાદો કય  હતો જે તેમણે મળેવી લીધુ ં
એટલે ક ે : િઝ  કર ે (જેથી તેમનો િઝ  કરવામા ં
આવે) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(873) એહસાનનો ઈ કાર 

(૪૦૨૭) ......એહસાન (નેકી)નો ઈન્કાર, ખરાબ 
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રીતે નેકીનો દેખાડો કરવા માટે ેરે છે. 
(૪૦૨૮) એહસાનનો ઈન્કાર મેહરૂમીનું કારણ બને 
છે. 
(૪૦૨૯) જે એહસાનને છુપાવે છે, તેન ે
મેહરૂમીની સજા મળે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(874) એહસાન િવશે ુદ  ુદ  હદ સો 

(૪૦૩૦) જે માણસ કોઈના તરફથી થયેલી 
બૂરાઈની કડવી મુસીબત સહન નથી કરી શકતો 
તેની પાસે નેકી અને સારા કામ કરવાનો મોકો 
આવતો નથી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૦૩૧) જે માણસ પોતાના એ એહસાનોને કાપી 
નાખે છે જેનો તેને વાયદો કરવામાં આવ્યો છે તો 
ખુદાવંદે આલમ પણ તેની વતર્માન તકોને કાપી 
નાખે છે. 
(૪૦૩૨) એહસાનની સંપૂણર્તા એ વાતમાં છે કે - 
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એહસાન કરીને દેખાડવામાં ન આવે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 

 
િવભાગ - 25 

હફઝ (યાદ રાખ ુ)ં 

(875) હાફઝહ (યાદશ ત) 

(૪૦૩૩) (હદીસે મુફઝઝલમા ં છે કે) શંુ તમ ે એ 
વાત િવશે િવચાયુર્ છે કે ફક્ત ઈન્સાનની યાદશિક્ત 
(હાફેઝહ) ઓછી થઈ જાય તો તેની શું હાલત થાય 
? તેમજ તેની રોજી કમાવાના કાય  અન ે
અનુભવોમાં કેટલી ખલલ પહ ચે. જ્યારે તેને એ 
પણ યાદ ન રહે કે કઈ બાબત તેના ફાયદામાં છે 
અને કઈ બાબત તેને નુકશાન પહ ચાડનારી છે. તેણ ે
શંુ લીધું છે અને કોન ેશંુ આપ્યું છે. તેણ ેશંુ જોયું છે 
અને શંુ સાંભળ્યું છે ? 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 923  HAJINAJI.com 

પછી તે કોઈ રસ્તા ઉપર સતત ચાલતો રહ ે
છતાં તેને એ ખબર ન પડ ેકે તેન ેકયા ંજવું છે ? ત ે
િજદગીભર અભ્યાસ કરતો રહે પણ તનેે કાંઈ યાદ 
ન રહે. ત ેદીનનો કોઈ અકીદો રાખી ન શકે અન ેન 
તો પોતાના અનુભવોથી કોઈ ફાયદો મેળવી શકે. ન 
તો તે ભુતકાળની કોઈ બાબત પર ભરોસો કરી શકે 
બલ્કે હકીકત એ છે ક ેભુતકાળની કોઈ બાબત પર 
ભરોસો કરી શકે બલ્કે હકીકત એ છે કે યાદશિક્ત 
ચાલી જતા તેની ઈન્સાનીયત પણ ચાલી જાય. 

(એ પછી જુઓ તો) યાદશિક્તની નેઅમતથી 
પણ વધીને ઈન્સાન માટે ભુલી જવું એ પણ મોટી 
નેઅમત છે. કારણકે જો ભુલી જવાની નેઅમત ન 
હોય તો ઈન્સાન તેના પર આવલેી કોઈપણ 
મુસીબત ભુલી શકે નહ . - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 

(હદીસે મુફઝઝલ એ હઝરત ઈમામ જાફર 
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સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)એ તમેના મુફઝઝલ 
નામના સહાબીને જુદી જુદી ચાર બેઠકોમા ં
દુિનયાના િવિવધ કારના સજર્નના કારણો િવશે 
િવગતવાર વણર્ન કરેલ છે. આ હદીસનો ગુજરાતી 
અનુવાદ ‘માઅરેફત’ નામની િકતાબ સ્વરૂપ ે
અલ્લામા હાજી નાજી સાહેબે કાિશત કરેલ હતી 
જે હાલમાં હાજી નાજી મેમોિરયલ સ્ટ, 
આંબાચોક, ભાવનગર ખાતે ઉપલબ્ધ છે. 
February-2001) 
(876) બચપણની યાદદા ત 

(૪૦૩૪) બાળકનું યાદ કરવું એવું છે જાણે કે પથ્થર 
ઉપર લીટી કોતરવામાં આવે અન ેમોટા થઈ જવા 
પછી પુરૂષનું યાદ કરવું એવુ ંછે જાણે ક ેપાણી ઉપરનું 
લખાણ. 
(૪૦૩૫) જે પોતાના બચપણમાં યાદ કરે છે ત ે
પત્થર ઉપર લીટી કોતરવા સમાન છે અને જે 
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માણસ મોટા થવા પછી યાદ કરે તે એવું છે જાણે ક ે
પાણી ઉપર લખાણ કરી ર ો હોય. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(877) યાદશ ત વધારનાર  બાબતો 

(૪૦૩૬) ણ વસ્તુઓ ભુલકણાપણુ દૂર કરે છે 
અને યાદશિક્તને તેજ રાખે છે. 

(૧) કુરઆન ેમજીદની િતલાવત (૨) િમસ્વાક 
(દાતણ કરવું) અન ે (૩) રોઝા. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૦૩૭) ણ વસ્તુઓ યાદશિક્તમાં વધારો કરે છે 
અને બીમારીને દૂર કરે છે. 

(૧) દૂધ પીવું (૨) િમસ્વાક કરવું અને (૩) 
કુરઆને મજીદની િતલાવત કરવી. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
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િવભાગ - 26 

હકદ ( કનો-રાગ ષ, હસદ) 

(878) હકદ ( કનો-રાગ ષ, હસદ) 

(૪૦૩૮) િકનોએ સૌથી ખરાબ ઐબ છે. 
(૪૦૩૯) સૌથી ખરાબ આદત િકનો છે. 
(૪૦૪૦) િકનો (ઈન્સાનને) ઐબદાર બનાવી દે 
છે......બીજી િરવાયત મુજબ (નેકીઓને) રોકી દે 
છે. 
(૪૦૪૧) િકનો ગુસ્સા અને ગઝબને ભડકાવે છે. 
(૪૦૪૨) િકનો હસદ કરનારાઓની ખાસીયત છે. 
(૪૦૪૩) િકનો જીવલેણ બીમારી અને ચેપીરોગ 
છે. 
(૪૦૪૪) િકનો હલ્કુ ચાિર ય અને તબાહ કરનારી 
બીમારી છે. 
(૪૦૪૫) િકનો કમીના લોકોની આદત છે. 
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(૪૦૪૬) િકનો બાતીનમાં ભડકતી આગ છે જેને 
મૌત બુઝાવી શકે છે અથવા તો (જે બાબત િવશે) 
િકનાનો મકસદ પૂરો થાય તે બુઝાવી શકે છે. 
(૪૦૪૭) તમારા િદલોને િકનાથી પાક અન ે સાફ 
રાખો કેમકે આ જીવલેણ રોગ છે. 
(૪૦૪૮) તમામ ઐબોનું ઉત્પિ  કેન્  િકનો છે. 
(૪૦૪૯) દુિનયા એ વાતથી હલ્કી, હકીર અન ે
તુચ્છ છે કે તેમાં રહીને િકનાની ઈતાઅત કરવામા ં
આવે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૦૫૦) ગુસ્સે થવું- એ િકનો રાખવા કરતાં 
બહેતર છે. - ઈમામ અલીનકી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૦૫૧) અકલમંદ ઈન્સાન એ છે કે િકનાને 
(િદલમાંથી) કાઢીને ફકી દે. 
(૪૦૫૨) િફતનાઓનું કારણ િકનો હોય છે. 
(૪૦૫૩) િકનો બૂરાઈઓનું હિથયાર છે. 
(૪૦૫૪) જે િકનાને દૂર ફકી દ ે તેનુ ં િદલ અન ે
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અકલ શાંત રહે છે. 
(૪૦૫૫) જે માણસ શાંિતનું બીજ વાવે છે તે 
નરમી(ના ફળ) લણે છે. 
(૪૦૫૬) જેનો િકનો વધારે હશે તેનો ગૈઝો ગઝબ 
ઓછો હશે. 
(૪૦૫૭) વધારે માણમાં કંજૂસાઈ, િકનો, ગુસ્સો 
અને હસદ કરવાથી બચો. તેમાંના દરેક માટે 
હિથયાર તૈયાર રાખો. જેના થકી તમ ે તેની સાથે 
જેહાદ કરતા રહો. તેની ઢાલ છે આખેરત િવશે 
િવચારતા રહેવંુ, ગંદકીથી બચવું, ફઝીલત મેળવવી, 
આખેરતની સુધારણા કરવી અને ધીરજ-
સહનશીલતાનો ગુણ અપનાવવો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(879) કનાવર ( કનો રાખનાર) 

(૪૦૫૮) િકનાવર માણસ પોતાની જાતન ે
અઝાબમાં ફસાવી રાખે છે અને બમણા ગમનો 
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િશકાર બને છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૦૫૯) જેને સૌથી ઓછી શાંિત મળ ે છે ત ે
િકનાવર છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૦૬૦) જે િકનાને દૂર ફકી દેશે તે પોતાના િદલ 
અને િદમાગને શાંિત પહ ચાડશે. 
(૪૦૬૧) જે િદલમાં સૌથી વધારે ખોટ હોય ત ે
િકનાવરનું િદલ છે. 
(૪૦૬૨) િકનાવર ખરાબ સાથીદાર છે. 
(૪૦૬૩) િકનાવરના દોસ્ત હોતા નથી. 
(૪૦૬૪) િકનાવર (સાથે) કોઈ મોહબ્બત હોતી 
નથી. 
(૪૦૬૫) શરીફ માણસ િકનાવર હોતો નથી. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(880) મોમીનનો કનો આરઝી ( ુંકા 

સમય માટ) હોય છે 

(૪૦૬૬) મોમીનનો િકનો આરઝી (ટુંકા સમય 
માટે) હોય છે. જ્યારે ત ેપોતાના ભાઈથી જુદો પડ ે
છે ત્યારે તેના િદલમાં કાંઈ હોતું નથી જ્યારે કે 
કાફરનો િકનો આજીવન હોય છે. 
(૪૦૬૭) મોમીન જ્યાં સુધી જગ્યાએ બેસી રહે છે 
ત્યાં સુધી જ તેનો િકનો હોય છે અને જ્યારે તે ઉભો 
થાય છે ત્યારે તેનો િકનો પણ જતો રહે છે. - હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૦૬૮) (મોમીનની િસફતોનું વણર્ન કરતાં ફરમાવે 
છે) તેમાં િકનો ઓછો હોય છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
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(881) કના ુ ંકારણ 

(૪૦૬૯) તમારા ભાઈની વાતોને સહન કરો અન ે
તેના પર વધારે ગમ અન ેગુસ્સો જાહેર ન કરો. કેમક ે
એ વાત િકના માટ ે કારણરૂપ બન ે છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(882) કનાને ૂર કરવાના ઉપાય 

(૪૦૭૦) તમારા િસનામાંથી િકનાને ઉખાડી ફકો 
અને બીજા માણસના િસનામાંથી બૂરાઈનો નાશ 
કરો. 
(૪૦૭૧) સદવ્યવહાર િકનાને દૂર કરે છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૪૦૭૨) સખત મુસીબતો િકનાને દૂર કરી દે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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િવભાગ - 27 

તહક ર (બી ને હ કા સમજવા) 

(883) કોઈને હક ર (હ કા) ન સમજો 

(૪૦૭૩) જનાબે લુકમાને પોતાના પુ ને ફરમાવ્યુ ં
: મારા પ્યારા પુ  કોઈને તેના ફાટેલા કપડાંને કારણ ે
હકીર ન સમજો કેમક ેતેનો અન ેતમારો રબ એકજ 
છે. 
(૪૦૭૪) કોઈ માણસ ખુદાની કોઈ મખ્લૂક િવશે 
ટીકા-ટીપ્પણી ન કરે. કેમક ેતમન ેએ વાતની ખબર 
નથી કે તેમનામાંથી કોણ ખુદાના દોસ્ત છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૪૦૭૫) જે માણસ કોઈ િમસ્કીનને અપમાનીત 
કરે (તેને હકીર સમજે) તો ખુદા હંમેશા તેની ઉપર 
નારાજ રહેશે અન ે જ્યાં સુધી ત ે પોતાનું વતર્ન 
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સુધારે નહ  ત્યાં સુધી-તેને પણ હકીર સમજશે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(884) મોમીનને હક ર સમજનાર..... 

(૪૦૭૬) જે માણસ કોઈ મોમીન સ્ ી અથવા 
પુરૂષને ઝલીલ સમજે અથવા તેની ગરીબાઈ અને 
િનધર્નતાને કારણે તેને હકીર સમજે, તો કયામતન ે
િદવસે ખુદાવંદે આલમ તેને બેઆબરૂ કરશે અન ે
પછી તેને રૂસ્વા કરશે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૦૭૭) તબંીહુલ ખવાતીરમાં આપ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)થી િરવાયત છે ક ેકોઈ 
મુસલમાનને હકીર ન જાણો કેમક ેતેઓમાંનો નાનો 
પણ અલ્લાહની નજદીક મોટો હોય છે. (તંબીહુલ 
ખવાતીર) 
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(૪૦૭૮) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા ફરમાવે છે કે 
જે માણસે મારા વલી (દોસ્ત)ની તૌહીન કરી તેણ ે
જાણેકે મારી સાથે જંગ કરવાનું નકકી કરી લીધું. 
અને હું મારા દોસ્તોના રક્ષણ માટે સૌથી વધારે 
ઝડપથી પહ ચુ છંુ. 
(૪૦૭૯) જે માણસ મારા મોમીન બંદાને ઝલીલ 
કરશે તેણે મારી સામે જંગનું એલાન કરી દેવંુ 
જોઈએ. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૦૮૦) આદમના પુ  માટે એટલી બૂરાઈ પૂરતી 
છે કે તે પોતાના મુસ્લીમ ભાઈને હકીર સમજે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (તબંીહુલ ખવાતીર) 
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િવભાગ - 28 

હક 

(885) હક 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને અમોએ આકાશો તથા પૃથ્વી અને તે 

બંન્નેની વચ્ચે જે કાંઈ છે તે સત્ય હેતુ પવુર્ક પેદા કયુર્ 
છે. - સૂરએ િહ  આ. નં. ૮૫ 
હદીસ :- 
(૪૦૮૧) હક મજબૂત પીઠબળ છે. 
(૪૦૮૨) હક કાપી નાખનારી તલવાર છે. 
(૪૦૮૩) હક બાિતલ લોકોની િવરૂધ્ધ તલવાર છે. 
(૪૦૮૪) હક અમલ કરનારાઓ માટે નજાતનો 
ઝરીયો અને બોલનારાઓ માટે હુજ્જત છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૦૮૫) હક જાહેરી મોહબ્બત અન ે પરસ્પરના 
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દેખાવ કરતાં વધારે પાકીઝા અને કાશીત છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૦૮૬) બેશક, હક સરબુલંદ અને સરફરાઝ છે 
તેથી તેના પર અમલ કરો. - હઝરત ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૦૮૭) હક જમીન કરતાં પણ વધારે િવશાળતા 
ધરાવે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૦૮૮) એ વાતમાં શંકા નથી કે હક એ સુંદર 
વાતચીત છે અને હક વાત કહેનારો મજુાિહદ હોય 
છે. હું તમન ેહકની ખબર આપું છંુ તેથી મારી વાત 
કાન દઈને સાંભળો... 
(૪૦૮૯) તમારે જાણી લવંુે જોવે કે હક (બોલતી) 
ખબર આપનારી સવારી છે જેની ઉપર એહલે હક 
સવાર થયેલા છે. તેની લગામ તેના પર મુકવામા ં
આવી છે અને તેનાથી તે લોકો (હક પર 
ચાલનારાઓ)ને આરામ અને શાંિતપૂવર્ક ઘટાટોપ 
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છાયામાં પહ ચાડી દીધા છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (નહજુસ્સઆદહ) 
(886) હક બાિતલ ુ ંસર કચડ  નાખે છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
બલ્કે અમે તો સત્યને અસત્ય ઉપર ફકી 

મારીએ છીએ કે જેથી તે (સત્ય) તે (અસત્ય)નું માથું 
ભાંગી નાખે છે, પછી એકાએક તે અસત્ય અ ષ્ય 
થઈ જાય છે.; ..સૂરએ અંિબયા આ. ન.ં ૧૮ 

અલ્લાહ આ ( થમથી જ) લખી ચૂકયો છે કે 
હું તથા મારા રસૂલો અવશ્ય બળ રહીશું; .... - 
સૂરએ મુજાદીલહ આ. નં. ૨૧ 
હદીસ :- 
(૪૦૯૦) જે હકનો મુકાબલો કરવા માટે આવે છે 
તે હલાક થઈ જાય છે. 
(૪૦૯૧) જે હકન ે પછાડી દેશે, હક તનેે પછાડી 
દેશે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(૪૦૯૨) જેવી રીતે થોડી આગ વધારે લાકડીઓન ે
બાળી નાખે છે તેવી રીતે, થોડી હક વાત વધારે 
બાિતલને ભગાડી દે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૦૯૩) કોઈ બાિતલ એવું નથી જે હકનો 
મુકાબલો કરવા તૈયાર થાય અને હક તેના પર છવાઈ 
ન જાય અને જે હકની સામે િસ્થર રહી શકે. આ 
િવશે ખુદાએ તઆલાનું ફરમાન પણ છે. સૂરએ 
અંિબયા આ. નં. ૧૮.... - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૦૯૪) બૂરાઈ થકી (અસત્ય થકી) ભાવ 
મેળવનાર પરાજીત થાય છે. જ્યારે હકની સાથે 
રહીને જંગ કરનાર િવજયી બને છે. 
(૪૦૯૫) હકનો સાથ આપીને પરાજીત થનાર 
(સાચા અથર્માં) િવજયી થઈ જાય છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(887) હક અને ઈઝઝત 

(૪૦૯૬) જે માનવંતા માણસે હકને છોડી દીધો તે 
ઝલીલ થયો, અને જે ઝલીલ માણસે હકને પકડી 
લીધો તે માનવંત થયો. - ઈમામ હસન અસ્કરી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૦૯૭) જે હકને સાથે રાખ્યા વગર ઈઝઝત 
મેળવવા ચાહ ેછે ત ેઝલીલ થાય છે અન ેજે હકની 
સાથે દુશ્મની રાખે છે, િઝલ્લત હંમેશા તેની સાથે 
રહે છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૦૯૮) જ્યારે હક તમારી સાથે હોય ત્યારે 
ઝલીલ થવામાં પણ ઈઝઝત છે. - હઝરત ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(888) હક ભાર હોય છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તથાિપ તેઓમાંથી ઘણા ખરા સત્યથી 
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િતરસ્કાર ધરાવનારા છે. - સૂરએ મોઅમેનુન આ. 
નં. ૭૦ 

...પણ તમારામાંથી ઘણા ખરા સત્યનો 
િતરસ્કાર કરનારા ર ા. - સૂરએ ઝુખરૂફ આ. ન.ં 
૭૮ 
હદીસ :- 
(૪૦૯૯) બેશક હક ભારે પરંતુ ખુશગવાર હોય છે 
અને બાિતલ હલ્કુ પરંતુ જીવની જંજાળ હોય છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૧૦૦) હક ભારે અન ે કડવુ ં હોય છે. બાિતલ 
હલ્કુ અને મીઠું હોય છે. કટેલીક વખત એક ઘડીની 
નફસાની ખ્વાહીશ લાંબા સમયના રંજો ગમનું 
કારણ બને છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૪૧૦૧) હક ભારે હોય છે પરંતુ ખુદાવંદે આલમ 
તેને કેટલીક એવી કૌમ પર હલ્કું કરી નાખે છે કે જે 
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આકેબતની તલબગાર હોય છે. ત ે એવી કૌમ જે 
પોતાના નફસને સ ની ટેવ પાડી દ ેછે અને જેઓ 
ખુદાએ સાિબર અને શાકીર લોકો માટે કરેલા 
વાયદાઓ પર ઢ યકીન કરી લે છે, તેથી તમે પણ 
એવા લોકોમાંના થઈ જાવ અને ખુદા પાસે મદદ 
તલબ કરો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(889) હક ઉપર સ  કરો 

(૪૧૦૨) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) િવશે છે કે આપ જનાબને કોઈ 
કોહીસ્તાનીએ ફતવો માંગ્યો ત્યારે આપે તેને તેની 
ઈચ્છા િવરૂધ્ધનો ફતવો આપ્યો. તેના કારણે તેન ે
અણગમો થયો હોય તેવંુ ઈમામે અનભુવ્યુ. આપ 
(અલિય્હસ્સલામ)એ તેન ેફરમાવ્યું : અય ફલાણા ! 
હક ઉપર સ  કરો કેમક ેજે કોઈ માણસ હક ઉપર 
સ  કરે છે તનેે ખુદાવંદે આલમ એવો બદલો અતા 
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ફરમાવે છે જે તેના માટે બહુજ બહેતર હોય છે. 
(૪૧૦૩) જ્યારે મારા વાલીદે િગરામી 
(અલિય્હસ્સલામ)ની વફાતનો સમય નજદીક હતો 
ત્યારે તેઓએ મને છાતીએ લગાડીને ફરમાવ્યું : 
મારા પ્યારા પુ  ! હુ ંતન ેએ વિસયત કરૂ ંછંુ જે મન ે
મારા વાલીદે માજીદ (અલિય્હસ્સલામ)એ મન ેકરી 
હતી. મારા પ્યારા ફરઝંદ ! હક (વાત) પર સ  કરો, 
અલબ  હક કડવું હોય છે. 
(૪૧૦૪) તમારી જાતને હક પર સ  કરવાની ટેવ 
પાડો કેમક ેજે માણસ હક િવશે કોઈ બાબતને રદ કર ે
છે તેને બાિતલના રૂપમા ંબમણુ મળ ેછે. - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૪૧૦૫) હકની કડવાશ પર સ  કરો અન ે
બાિતલની મીઠાશના ફરેબમાં આવી જવાથી બચો. 
(૪૧૦૬) હક પર એજ માણસ સ  કરી શકે છે જે 
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હકની ફઝીલતને સારી રીતે જાણતો હોય. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(890) હક વાત કહો, ભલે તે તમારા 

પોતાની િવ ધ હોય 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે હંમેશાં ન્યાયને 

વળગી રહી અલ્લાહ માટે સાક્ષી આપનારા બનો, 
પછી ભલે ને ત ે (સાક્ષી) તમારા પોતાની તથા 
(તમારા) માબાપ અને સ્નેહીઓ િવરૂધ્ધ કેમ ન 
હોય;.... - સૂરએ િનસાઅ આ. ન.ં ૧૩૫ 
હદીસ :- 
(૪૧૦૭) હક વાત કહો, ભલે ત ે તમારા પોતાની 
િવરૂધ્ધ હોય. (હઝરત રસૂલેખુદા સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમના દસ્તએ તલવાર 
પરથી નકલ) 
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(૪૧૦૮) હમંેશા હક વાત કહો ભલ ે પછી તેમાં 
તમારી હલાકત કેમ ન હોય, કેમકે તમેાંજ તમારી 
નજાત છે અને બાિતલને છોડી દયો ભલે તેમાં 
તમારો બચાવ હોય. કેમકે તેમાં તમારી હલાકત છે. 
- ઈમામ મૂસા કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૧૦૯) તમામ લોકોમાં સૌથી વધારે મુ કી એ 
માણસ છે જે પોતાના નફા અન ે નુકશાનના 
સંજોગોમાં પણ વાત કરે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૪૧૧૦) ણ કારના લોકો એવા છે જે 
કયામતના િદવસે ખુદાની બહુજ નજદીક હશે. 
એટલે સુધીક ે ખુદા લોકોના િહસાબ િકતાબથી 
ફાિરગ થઈ જાય......... 

.......... અન ેતે માણસ કે જે પોતાના નફા 
અને નુકશાનની હાલતમાં હક વાત કહે છે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
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(૪૧૧૧) અલ્લાહની નજદીક અફઝલ માણસ એ 
છે જેને હક પર અમલ કરવો સૌથી વધારે મહેબૂબ 
હોય, ભલે તેમ કરવાથી તેનું નુકશાન થતું હોય 
બાિતલ તેને સંપૂણર્ રીતે અણગમતું હોય. ભલ ેતેમાં 
તેને ફાયદો અને વધારો થવાનું કારણ બનતું હોય. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૧૧૨) ઈમાનની હકીકતમાં આ વાત પણ છે ક ે
હકને બાિતલ પર અ તા આપો, ભલે તેમાં તમારૂ 
નુકશાન હોય અને બાિતલમાં તમારો ફાયદો હોય. 
(૪૧૧૩) અલ્લાહે એક મોમીનના બીજા મોમીન 
પર સાત હક વાિજબ કયાર્ છે. (તેમાંથી એક આ છે 
કે) ઈન્સાન હક વાત કહે ભલે તેને પોતાને અથવા 
તેના મા-બાપની િવરૂધ્ધમાં હોય અને હક વાતથી 
મુખ ન ફેરવે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(891) રા પા અને ુ સાની હાલત-બનેં 

સજંોગોમા ંહક વાત કરવી 

(૪૧૧૪) ખશુી અને નારાજગી બંનેમાં હક વાત 
કહેવાથી વધારે મહેબૂબ બાબત ખુદાની નજદીક 
બીજી કોઈ નથી જે મોમીન રાહે ખુદામાં ખચર્ કરતો 
હોય. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) 
(૪૧૧૫) (હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)ના ફરઝંદ ઈમામે હુસૈન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને વિસયતનો એક ભાગ) અય 
મારા પ્યારા ફરઝંદ ! હું તમને તમારી અમીરી અન ે
ગરીબી બંને હાલતમાં ખુદાના તકવાની અને 
રાજીપા અને નારાજગીના સંજોગોમાં હક વાત 
કહેવાની વિસયત કરૂ છંુ. (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(892) અ યાચાર  સ ાિધશની સામે હક 

વાત કહવી 

(૪૧૧૬) ખબરદાર ! કોઈ માણસને લોકોની 
હયબત, હક જાણ્યા પછી હક બયાન કરવાથી ન 
રોકે. ખબરદાર ! બેહતરીન જેહાદ ઝાિલમ 
સ ાધીશની સામે હક વાત કહેવી ત ે છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૧૧૭) મારા વાલીદે બુઝુગર્વાર ફરમાવ્યા કરતા 
હતા કે : હકનો ધ્વજ લઈને ઉભા થઈ જાવ અન ે
કોઈ મુસીબત (ના ડર) ને કારણે તેનાથી મુખ ન 
ફેરવો. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
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(893) વાત હક હોય છે પણ અથ 

બાિતલ હોય છે 

(૪૧૧૮) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ના ગુલામ અબ્દુલ્લાહ િબન 
અબી રાફેઅથી િરવાયત છે કે જ્યારે હરૂરીયહ 
(ખ્વારીજ)એ હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)ની 
િવરૂધ્ધ બગાવત કરી, ત્યારે તેઓ હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) સાથે હતા. ત્યારે તે ખ્વારીજે 
ક ું : ... હુકમ ફક્ત અલ્લાહનો છે. આ સાંભળીને 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : વાત 
તો હક છે, પરંતુ તેનો અથર્ બાિતલ લેવામાં આવ્યો 
છે. 
(૪૧૧૯) કતાદહ કહે છે : જ્યારે હઝરત અલી 
અલિય્હસ્સલામએ મજલીસે તહકીમ િવશે લોકોની 
વાતો સાંભળી ત્યારે પૂછયું : આ કોણ લોકો છે ? 
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કહેવામાં આવ્યું : આ કારી હઝરાત છે. આપ 
અલિય્હસ્સલામએ ઈરશાદ ફરમાવ્યું : નહ , પરંતુ 
આ ખયાનત કરનારા અને ઐબદાર લોકો છે. તેઓ 
કહે છે : હુકમ ફક્ત અલ્લાહનો છે. ત્યારપછી 
ફરમાવ્યું : વાત તો હક છે, પરંતુ તેનું અથર્ઘટન 
બાિતલ કરવામાં આવ્યું છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(894) હક વાત ક લૂ કરવી. 

(૪૧૨૦) હકને કબૂલ કરો. તે નાનુ ં હોય કે મોટુ,ં 
અને તે જે કોઈ માધ્યમથી તમારા સુધી પહ ચે. ભલ ે
તે તમને પસદં ન પણ હોય. બાિતલને ઠુકરાવી દો. 
ભલે ગમે તે તમારી પાસે લઈને આવે. તે નાનું હોય 
કે મોટું. અન ેતે તમને મહબૂેબ અને પસંદ પડે તેવંુ 
પણ કમે ન હોય. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૧૨૧) “અશર્ના છાયા તરફ અ તા મેળવી 
જનાર માટે ખુશખબરી છે.” પૂછવામાં આવ્યું : યા 
રસૂલુલ્લાહ ! તે કોણ લોકો છે ? 
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આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે લોકો હકને સાંભળે છે 
અને કબૂલ કર ેછે. જ્યારે તેમની પાસે તનેી માગણી 
કરવામાં આવે છે ત્યારે ખચર્ કરે છે, અને પોતાના 
માટે જે રીતે ફેસલો કરે છે, તેવી જ રીતે લોકો માટ ે
પણ ફેસલો કરે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૨૨) હકથી એવી રીતે નફરત ન કરો, જેવી 
રીતે સહી સલામત માણસ ચેપી રોગીથી બચે છે 
અને તંદૂરસ્ત માણસ બીમારીથી નફરત કરે છે. (શહ 
ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(895) હક ક લૂ કરવા માટ છાતીની 

િવશાળતા... 

(૪૧૨૩) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા જ્યાર ે કોઈ 
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બંદાની ભલાઈ ચાહે છે ત્યારે ઈસ્લામ માટે તેની 
છાતી િવશાળ બનાવી દે છે. જ્યારે અલ્લાહની એ 
મહેરબાની થઈ જાય છે ત્યારે તેની જીભેથી હક વાત 
જારી કરી દ ે છે અન ેતેના પર એ બંદો અમલ પણ 
કરે છે. જ્યારે ખુદાવંદે આલમ તેના માટે આ બધુ ં
એકઠું કરી નાખે છે. તેના માટે ઈસ્લામ પણ સંપૂણર્ 
કરી દે છે ..... અન ે જ્યારે કોઈની ભલાઈનો હેતુ 
નથી હોતો ત્યારે તેને તેના પોતાના હાલ પર છોડી 
દે છે. જેના કારણે તેની છાતી તંગ બની જાય છે 
અને ત ે ગૂંગળામણ અનભુવે છે અન ે જો (કોઈ 
વખત) તેની જીભે હક વાત જારી થઈ પણ જાય તો 
તેની ઉપર તેનો િદલી અકીદો હોતો નથી. અન ે
જ્યારે તેનો િદલી અકીદો નથી હોતો ત્યારે ખુદા 
તેના પર અમલ કરવાની તેને તૌફીક આપતો નથી. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૧૨૪) જે માણસની છાતી (હક િવશે) તંગ થઈ 
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જાય છે તો તે હકની અદાયગી પર પણ સ  કરી 
શકતો નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(896) હકની ખુ ફરવ ુ ં

કુરઆને મજીદ :- 
તમારામાંના થોડાકો િસવાય (સઘળાજ) ફરી ગયા, 
અને તમ ેમોઢું ફેરવો એવાજ છો. - સૂરએ બકરહ 
આ. ન.ં ૮૩ 
તે છતાંય તેના કરતા વધારે જુલમગાર કોણ હશે ક ે
જે અલ્લાહની આયતોને જુઠલાવે અથવા તેનાથી 
મોઢું ફેરવે ? નજીકમાં અમ ે તે લોકોને ક ે જેઓ 
અમારી આયતોથી મોઢું ફેરવે છે તેમના મોઢા ં
ફેરવવાના કારણે બુરી િશક્ષાનો બદલો આપીશું. - 
સૂરએ અન્આમ આ. ન.ં ૧૫૭ 
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(897) ને હક ફાયદો ન પહ ચાડ તેને 

બાિતલ કુશાન પહ ચાડ છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
.. તો સત્ય (વાતનું જ્ઞાન થયા) પછી (તેન ે

નહી માનવું) એ ભૂલ નહી તો બીજંુ શંુ છે ? છતાં 
કયાં પલટાઈ જાઓ છો ? - સૂરએ યુનુસ આ. નં. 
૩૨ 
હદીસ :- 
(૪૧૨૫) બેશક, જેને હક ફાયદો ન પહ ચાડે તેન ે
બાિતલ નુકશાન પહ ચાડે છે, જેને િહદાયત રાહે - 
રાસ્ત પર અડગ રાખી શકતી નથી તેને ગુમરાહી 
નુકશાન પહ ચાડે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(898) હક અને બાિતલ ય તઓ જોઈને 

ઓળખી શકતા નથી. 

(૪૧૨૬) હારીસ બીન હવ્ત હઝરત અમીરૂલ 
મોઅમેનીન (અલિય્હસ્સલામ)ની પાસે આવીને 
કહેવા લાગ્યા : શું આપ મારા િવશે એવો અિભ ાય 
ધરાવો છો કે હું જમલવાળાઓને ગુમરાહી પર 
સમજંુ છંુ ? 

હુઝુર અલિય્હસ્સલામએ ઈરશાદ ફરમાવ્યું : 
અય હારીસ ! ત તારી નીચેની બાજુએ જોયું છે, 
તેથી તું હૈરાન થઈ ગયો છે, ત હજી સુધી હકન ે
પારખ્યું નથી, જેથી તને એ વાતની જાણ થાય કે હક 
બજાવી લાવનારા કોણ છે ? અને ન તો તું બાિતલને 
સમજયો છે ક ે બાિતલ પર કોણ લોકો છે ! 
(નહજુલ બલાગાહ) 
(૪૧૨૭) અમાલીએ શૈખે તૂસીમાં છે કે : અય 
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હારીસ ! તમારા માટે એ વાત વળગેલી રહી ગઈ છે 
કે હક અને બાિતલને વ્યિક્ત (ખાસ માણસ) થકી 
પારખી શકાતા નથી. બલ્કે તમન ે હકન ે તેના 
અનુસરનારાઓના અનુસરણ થકી અને બાિતલ 
તેનાથી દૂર રહેનારાઓ થકી પારખો. 
(નહજુસ્સઆદહ) 
(૪૧૨૮) અમાલીએ શૈખે મુફીદમાં છે કે : હારીસ ે
હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન (અલિય્હસ્સલામ)ની 
ખીદમતમાં અઝર્ કરી : મૌલા ! મારા મા-બાપ 
આપના પર કુરબાન થાય ! કાશ ! આપ અમારા 
િદલોમાંથી શંકાને દૂર કરી દેતે અને આપના િવશે 
અમને બસીરત અતા ફરમાવતે ! 

આપ (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યુ ં : સારી 
રીતે પૃથક્કરણ અને તપાસ કરો. કેમક ે તમે એવા 
માણસ છો કે તમારા માટે વાત જોડાએલી છે. (યાદ 
રાખો !) ખુદાનો દીન માણસો થકી પારખી શકાતો 
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નથી. બલ્કે હકની આયાત (િનશાની) સાથે 
પારખવામાં આવે છે. તેથી (પહેલા) હકને પારખો 
અને (પછી) હકને અનુસરનારાઓને પારખી લેશો. 
(આમાલી-મુફીદ) 
(૪૧૨૯) િકતાબ ‘અલી વ બન્દહ’માં મનકુલ છે ક ે
: 

“તમે એવા માણસ છો કે જેના માટે વાત 
સંબંિધત રહી છે. બેશક હક અને બાિતલ લોકોની 
ક ોથી ઓળખવામાં નથી આવતું. હકન ેપારખી લો 
કે તેના થકી એહલે હકને પારખી લેશો. (એવી રીતે 
પહેલા) બાિતલને ઓળખી લો (પછી) એહલ ે
બાિતલને (પણ) પારખી લેશો. 
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(899) ઈમામ હક અને બાિતલના 

ાજવા સમાન હોય છે. 

(૪૧૩૦) અમ્મારના માથાથી લઈને પગ સુધી 
અલ્લાહે ઈમાનને મેળવી દીધું છે. અને તેના ગોશ્ત 
અને ખુન સાથે ઈમાનને િમ ીત કરી દીધું છે. હક 
જ્યાં જાય છે, અમ્માર પણ તે બાજુ જ જાય છે. 
(૪૧૩૧) જ્યારે લોકો િવભાજીત થઈ જાય ત્યાર ે
સુમૈયાનો પુ  (અમ્માર) હકની સાથે હશે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(900) અ થર મન 

(૪૧૩૨) તમારે જાણી લેવંુ જોઈએ કે અલ્લાહ 
તઆલા પોતાની મખ્લૂકમાંથી અિસ્થર મન 
(સ્વભાવ)ના માણસને નાપસંદ ફરમાવે છે, તેથી 
તમે હક અન ે એહલે હકથી કયારેય પણ ન હટો, 
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કેમકે જે માણસ બાિતલ અન ે એહલ ે બાિતલને 
વળગી રહે છે તે તબાહ અને બરબાદ થઈ જાય છે. 
અને તેના હાથમાંથી દુિનયા પણ ચાલી જાય છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૧૩૩) િરવાયતમાં છે કે ખુદાવંદે આલમ પોતાના 
બંદાઓમાંથી એ લોકોને નાપસંદ કરે છે જે હકથી 
ફરી જાય છે. તેથી હકથી કયારેય પણ ન હટો. કેમક ે
જે માણસ હકથી ફરી જવાની કોિશશ કરે છે તે 
હલાક થઈ જાય છે. અને દુિનયા તેના હાથથી ચાલી 
જાય છે અન ે તે દુિનયાથી નારાજ થઈને દુિનયાથી 
રૂખ્સત થઈ જાય (અને આખેરતમાં કદમ મુકે) છે. - 
ફીકહે રેઝા (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૧૩૪) તમારે જાણવું જોઈએ કે અલ્લાહ તબારક 
વ તઆલા પોતાના બંદાઓમાંથી અિસ્થર મનના 
માનવી પર ગુસ્સે થાય છે. તેથી તમે હક અને એહલ ે
હકની િવલાયતથી ન હટો. કેમકે જે માણસ અમારા 
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બદલે બીજી કોઈ વસ્તુ લવેા ચાહે છે, તે હલાક થઈ 
જાય છે. અને દુિનયા પણ તેના હાથમાંથી ચાલી 
જાય છે. અને તે એ જ હાલતમાં આ દુિનયાથી 
ચાલ્યો જાય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(901) એકનો હક બી  પર છે. 

(૪૧૩૫) આમ તો હકની િસફતો ગણવામાં બહુજ 
િવશાળતા છે. પરંતુ પરસ્પર હક અન ે ઈન્સાનનું 
વતુર્ળ બહુજ તંગ છે. બે માણસો વચ્ચે એકબીજાનો 
હક ત્યાં સુધી છે જ્યારે બંનેના અરસપરસ હક 
હોય. અન ેજો એવુ ંથઈ ન શકે કે એકનો હક બીજા 
પર હોય પણ તેની ઉપર કોઈનો હક ન હોય. એ 
વાત ફક્ત ઝાતે બારીના હુકમ પૂરતી મયાર્દીત છે. 
(શહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૪૧૩૬) કોઈ ઉપર હક કાયમ કરવા માટે તમન ે
હક વાત દૂર ન રાખે. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(902) હક િવશે ુદ  ુદ  રવાયતો 

(૪૧૩૭) હક જ્યાં પણ હોય ત્યાં સુધી પહ ચવા 
માટે સખત સખ્તીઓ વચ્ચે પણ પહ ચી જાઓ. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૩૮) જે માણસ મઝલુમનો હક સાિબત કરવા 
માટે તેની સાથે ચાલી નીકળે તો ખુદાવંદે આલમ 
તેના કદમ એ (કયામતના) િદવસે િસ્થર રાખશે જે 
િદવસે (લોકોના) કદમ ડગમગી ર ા હશે. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૪૧૩૯) જે માણસ ઉંડાણમાં જશે તે હક તરફ 
પાછો ફરી નહ  શકે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૧૪૦) હક વાતને ધ્યાનપૂવર્ક સાંભળવા કરતા 
વધારે બીજી કોઈ દલીલ નસીહતકતાર્ નથી. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૪૧) જે માણસ હકને વળગી રહે છે તેને હક 
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એ િદવસે એહલેહકની જગ્યાએ ઉતારે છે જે િદવસે 
હક િસવાય ફસલો કરનારૂ બીજુ કોઈ નહ  હોય. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૧૪૨) જે હકની હદ વટાવી જશે તેનો રસ્તો 
તંગ થઈ જશે અને જે હકની તકદીર પર સંતોષ 
માનશે તેના માટે હક મજબૂત સાિબત થશે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૪૩) જે માણસ પોતાની જીભ થકી હક 
સરબલંદ કરશે હક તેને અજર અતા કરશે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૧૪૪) ખદુા તમારા પર રહમ કરે, તમારે જાણવું 
જોઈએ કે તમે એવા જમાનામાં છો જેમાં હક વાત 
કહેનારા ઓછા, જીભ હક વાત કહેવાથી િવવશ 
અને હક ઈિખ્તયાર કરનારા ઝલીલ છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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િવભાગ - 29 

ુ ુક 

(903) ુ ુ ુ લાહ 

(૪૧૪૫) અલ્લાહના હક એટલી બધી અઝમત 
ધરાવે છે કે બંદાઓ માટે તેને પૂરી રીતે અદા કરી 
શકતા નથી અને તેની નેઅમતો એટલી બધી 
િવશાળ છે કે બંદાઓ તનેે ગણી શકતા નથી, - 
(તેની શતર્ એ છે કે) તમ ેસવાર સાંજ તૌબા કરતા 
રહો. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૪૬) પરંતુ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ 
પોતાના હક બંદાઓ ઉપર મુકરર્ર ફરમાવ્યા છે કે 
બંદા તેની ઈતાઅત કરે તેમજ પોતાના ફઝલો 
કરમથી તેની ઈતાઅતનો સવાબ અનેક ગણો વધારે 
મુકરર્ર ફરમાવ્યો છે. 
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(૪૧૪૭) તણેે પોતાના બંદાઓ ઉપર વાિજબ કરી 
દીધું છે ક ે પોતાની શિક્ત મુજબ વાએઝ અન ે
નસીહત કરે અને પોતાની વચ્ચે હક કાયમ કરવા 
માટે એક બીજાને સહકાર આપે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (નહજુલ બલાગાહ) 
(904) લોકોના એકબી  પર હક 

(૪૧૪૮) તણેે એવા માનવ હક્કોને જે એકબીજા 
લોકો પર ફરજ કરવામાં આવ્યા છે તેને પણ 
પોતાના હક્કો ગણાવ્યા છે. તેમને એવી રીતે જરૂરી 
ગણ્યા છે કે ત ેએકબીજાના સમાન છે. કટેલાંક હક્કો 
એ સમય સુધી વાિજબ થતા નથી જ્યાં સુધી તેની 
સામે બીજા હક્કો સાિબત ન થઈ જાય. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૧૪૯) મસુલમાનોના હક્કને તેના સમય અન ે
સંજોગો અનુસાર ઈખ્લાસ અને તૌહીદના દામનમાં 
બાંધી દીધા છે તેથી મુસલમાન એ છે જેના હાથ 
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અને જીભથી મુસલમાન સુરિક્ષત રહે. પરંતુ આ 
પણ છે કે કોઈ હક વાતને કારણે તેના પર હાથ 
નાખવો અન ે તેન ે ઈજા પહ ચાડવી જાએઝ નથી, 
જ્યાં સુધી જેહાદ વાિજબ ન થઈ જાય. (શહ ઈબ્ન ે
અબીલ હદીદ) 
(905) બદંાના હક અ લાહના હક પર 

અ તા ધરાવે છે. 

(૪૧૫૦) અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાએ 
બંદાઓના હકને પોતાના હક ઉપર અ તા આપી 
છે. તેથી જે માણસ બંદાઓના હક અદા કરે છે ત ે
અલ્લાહના હક પણ અદા કરે છે (ગોરરૂલ હકમ) 
(906) સૌથી અગ યનો હક 

(૪૧૫૧) એ હક્કો જે અલ્લાહ તઆલાએ ફઝર્ કયાર્ 
છે તેમાં સૌથી મોટો હક વાલીનો રૈયત પર અન ે
રૈયતનો વાલી પર છે. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (નહજુસ્સઆદહ) 
(907) ભાઈઓના હક 

(૪૧૫૨) તમારામાંથી જે માણસ પોતાના 
ભાઈઓના હકમાંથી જે હક (અદા કરવાનું છોડી 
દેશે) તે ભાઈ કયામતના િદવસે પોતાના હકની 
માંગણી કરશે અને બીજાની િવરૂધ્ધમાં તેનો ફસલો 
કરવામાં આવશે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૪૧૫૩) જે માણસ ખુદાના દીનને અઝીમ સમજે 
છે તે પોતાના ભાઈઓના હકની અઝમતને પણ 
જાણે છે અને જે માણસ તેના દીનને હલ્કો સમજે 
છે તે પોતાના ભાઈઓના પણ હલ્કા સમજે છે. - 
હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૧૫૪) પોતાના ભાઈઓના હકન ે સૌથી વધારે 
ઓળખનાર અને તેન ે સપંૂણર્ રીતે અદા કરનારની 
ખુદાવંદે તઆલાની નજદીક બહુજ મોટી ક ો 
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મંઝેલત છે. - હઝરત ઈમામ હસન અસ્ગરી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૧૫૫) તમારા ભાઈના હકની હરિગઝ 
અવગણના ન કરો કમેક ે તેના અન ે તમારા વચ્ચે 
સારો મેળ-િમલાપ છે. જેના હકની તમે અવગણના 
કરો તે તમારો ભાઈ બની શકતો નથી. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૧૫૬) જે રીતે કોઈ માણસ અમારા ફઝાએલન ે
સાચા હક માણે બયાન કરી શકતા નથી અન ે
અલ્લાહ તઆલાએ અમારા જે હક નક્કી કયાર્ છે તે 
સાચા અથર્માં બજાવી શકતા નથી તેવી જ રીતે કોઈ 
માણસ ન તો મોમીનના હકને બયાન કરી શકે છે 
અને ન તો પોતાના મોમીન ભાઈના એ હક - જે 
અલ્લાહ તઆલાએ તેના પર વાિજબ કયાર્ છે ત,ે 
અદા કરી શકે છે. - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(૪૧૫૭) અલ્લાહ તઆલાની જેટલી પણ ઈબાદત 
કરવામાં આવે ઓછી છે, છતાંય મોમીનના હકન ે
અદા કરવાથી અફઝલ ઈબાદત કોઈ નથી. - હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (કાફી - 
ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(908) એક મોમીનનો બી  મોમીન પર 

હક 

(૪૧૫૮) અલ્લાહ તઆલા તરફથી એક મોમીન 
પર બીજા મોમીનના સાત હક વાિજબ કરવામા ં
આવ્યા છે. તેની નજરોમાં મોમીનનો એહતેરામ, 
તેમના િદલમાં મોમીનની મોહબ્બત, તેના માલમાં 
મોમીન માટે (એક ભાગ) હમદદ , મોમીનની 
ગેરહાજરીમાં તેની ગીબતને હરામ સમજવી, 
મોમીનની બીમારીમાં અયાદત કરવી, મોમીનના 
જનાઝામાં િશરકત કરવી અને તેના મરી જવા બાદ 
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તેના િવશે ખૈરની વાતો કહેવી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૫૯) એક મુસલમાનના બીજા મુસલમાન પર 
છ હક છે. 
(૧) જ્યારે તનેે મળો ત્યારે સલામ કરો. 
(૨) જ્યારે તે તમન ે બોલાવે ત્યારે તેને જવાબ 
આપો. 
(૩) જ્યારે તે નસીહત ચાહે ત્યારે તેને નસીહત 
કરો. 
(૪) જ્યાર ે તેન ે છ ક આવ ે અને ત ે
અલહમ્દોિલલ્લાહ કહે ત્યારે તમે    
યરહમોકલ્લાહ કહો. 
(૫) જ્યારે ત ેબીમાર પડે તો તેની અયાદત કરો. 
(૬) ત ે મૃત્ય ુ પામ ે ત્યારે તેના જનાઝામાં િશરકત 
કરો. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૧૬૦) ર ો તમારા ભાઈનો તમારા પરનો હક 
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તો તમારે જાણવુ જોઈએ ક ે તમારા હાથ, તમારી 
ઈઝઝત અન ે તમારી તાકત હોય છે તથેી તમે તેન ે
ખુદાની નાફરમાની માટે હિથયાર ન બનાવો અન ેન 
તો તેનો ઉપયોગ અલ્લાહ તઆલાની મખ્લૂક પર 
ઝુલ્મ કરવા માટે કરો. તેના દુશ્મનોની િવરૂધ્ધમાં તેનુ ં
રક્ષણ કરી તેની ખૈરખ્વાહી કરવાથી પાછળ ન રહી 
જાઓ. જો તે ખુદાની ઈતાઅત કરે, નહ તર ખુદા 
તમારી નજદીક તેના કરતાં વધારે કાબીલે એહતેરામ 
હોવો જોઈએ. - ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૧૬૧) તમારા ભાઈના તમારા પર આ હક 
વાિજબ છે. :- 
(૧) તેની દુિનયા અને આખેરત માટેની ફાયદાકારક 
ચીજ તેનાથી ન છૂપાવો. 
(૨) તે તમારી સાથે બૂરાઈ કરે તેમ છતાં તમે તેના 

ત્યે િકનો ન રાખો. 
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(૩) જ્યાર ે તે તમન ે બોલાવે ત્યારે તેને જવાબ 
આપો. 
(૪) તેને દુશ્મનો વચ્ચે ન છોડી દયો, ભલે તે તમારા 

માણમાં તેની વધારે નજદીક હોય. 
(૫) તેની બીમારી વખતે તેની અયાદત કરો. - 
ઈમામ મૂસા કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૧૬૨) હઝરત ઈમામ રઝા (અલિય્હસ્સલામ)ને 
એક મોમીનના બીજા મોમીન ઉપરના હક િવશે 
સવાલ કરવામાં આવ્યો ત્યારે આપ 
(અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : એક મોમીનના 
બીજા મોમીન પર હક એ છે કે તેના િદલમાં મોમીન 
માટે મોહબ્બત હોય, તેના માલમાં મોમીન માટ ે
હમદદ  હોય અને તેને ‘ઉફ’ પણ ન કહે જો તેને ઉફ 
કહેશે તો તેની દોસ્તી સમાપ્ત થઈ જશે. જો તેણે 
તેમ ક ું કે તું મારો દુશ્મન છે તો જાણેકે એક ે
બીજાની મોહબ્બતનો ઈન્કાર કરી દીધો. જ્યારે તેની 
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ઉપર કોઈ તોહમત લગાવશે તો તેના િદલમાંથી તેનું 
ઈમાન એવી રીતે પીગળી જશે જેવી રીતે પાણીમાં 
િનમક પીગળી જાય છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૬૩) એક મોમીનનો બીજા મોમીન ભાઈ પર 
એ હક છે ક ેતેને ભુખમા ંતૃપ્ત કરે, તેના અંગન ેઢાંક,ે 
તેના દુઃખોને દૂર કરે અન ે તેના કઝર્ને ભરપાઈ કરે 
અને જ્યારે તે મૃત્ય ુપામ ે ત્યારે તેના કુટુંબીજનોની 
સંભાળ લે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૧૬૪) એક મુસલમાનના બીજા મુસલમાન પર 
હક એ છે કે જ્યાં સુધી તનેો ભાઈ ભૂખ્યો હોય ત્યા ં
સુધી તે ધરાઈને ન ખાય. જ્યાં સુધી તેનો ભાઈ 
તરસ્યો હોય ત્યાં સુધી તે તૃપ્ત ન થાય. જ્યાં સુધી 
તેનો ભાઈ નગ્ન હોય ત્યાં સુધી તે કપડા ંન પહેરે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
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(૪૧૬૫) મોઅલ્લા િબન ખુનૈસ કહ ે છે ક ેહઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ને મોમીનના 
હક િવશે સવાલ કરવામાં આવ્યો ત્યારે આપ ે
ફરમાવ્યું : િસ ેર હક છે. પરંતુ હુ ં તમને સાત હક 
બયાન કરૂં છંુ. તે ભૂખ્યો હોય ત્યારે તમે ધરાઈને ન 
ખાવ. તે નગ્ન હોય તો તમે કપડાં ન પહેરો. અન ે
તમે માગર્દશર્ન આપો. (કાફી-ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(909) મોમીનનો પોતાના ભાઈ પર 

અદના (ઓછામા ંઓછો) હક 

(૪૧૬૬) હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછવામાં આવ્યું કે : એક 
મોમીનના બીજા મોમીન પર ઓછામાં ઓછા હક 
શંુ છે ? ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : તેન ે
તમારી જરૂરતો પર ાથિમકતા આપો. 
(૪૧૬૭) એક મોમીનના બીજા મોમીનના હક િવશે 
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ફરમાવ્યું : ....... તેનો ઓછામાં ઓછો (સહેલો) 
હક એ છે ક ેતમે જે કાંઈ તમારી ઝાત માટે ચાહો 
તેના માટે પણ પસંદ કરો અને જે તમારા માટ ે
નાપસંદ કરો તે તેના માટે પણ નાપસંદ કરો..... - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(910)  તમારા હકને ઓળખે, તમે પણ 

તેના હકને ઓળખો.... 

(૪૧૬૮) જે માણસ કોઈ એવા માણસના હકન ે
પુરા કરે છે, જે તેના હકને અદા કરતો ન હોય તો તે 
કામ એવુ ં છે કે જાણ ે તણેે ખુદાને છોડીને તેની 
ઈબાદત કરી. અને ફરમાવ્યું : તમે તમારા ભાઈની 
ખીદમત કરો, પરંતુ ત ેતમારી પાસે ખીદમત કરાવવા 
માંગે તો તેમ ન કરો. અન ેતેમ કરવામાં કોઈ ઈઝઝત 
નથી. 
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રાવી કહે છે ક ે કોઈએ આપ 
(અલિય્હસ્સલામ)ને ક ુ ં: હુ ંએવા માણસના હકન ે
ઓળખું છંુ, જે મારા હકને જાણતો નથી તે િવશે શંુ 
હુકમ છે ? 

ફરમાવ્યું : તેમાં પણ કોઈ ઈઝઝત નથી. પછી 
ફરમાવ્યું : બનંે તરફથી કોઈ ઈઝઝત નથી. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૬૯) જે તમારા હકને ઓળખતો હોય, તમે 
પણ તેના હકને ઓળખે. ભલે તે નાનો હોય ક ે
મોટો, નીચો હોય કે ઉંચો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 

 
(911) તમારા પર િનરથક ર તે હક 

વા જબ ન કરો.. 

(૪૧૭૦) િનરથર્ક રીતે તમારા હક વાિજબ ન કરો 
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અને મુસીબતો પર સ  કરો. 
(૪૧૭૧) ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)એ અમને ભેગા કરીને ફરમાવ્યું : 
મારા ફરઝંદો ! તમે તમારા પર િનરથર્ક રીતે હક 
વાિજબ ન કરતા રહો અને મુસીબતો પર સ  કરો. 
જો તમારી કોમમાંથી કોઈ માણસ તમને એ વાત 
માટે બોલાવે કે જેમાં તમારૂં નુકશાન તેના ફાયદા 
કરતા વધારે હોય તો તેના બોલાવવાથી ન જાવ. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 

 
િવભાગ - 30 

એહતેકાર 

(912) એહતેકાર (સં હખોર ) 

(૪૧૭૨) સં હખોરી મહેરૂમી (વંિચત રહેવા)નું 
કારણ બને છે. 
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(૪૧૭૩) સં હખોરી એ દુ  લોકોનું કામ છે. 
(૪૧૭૪) સં હખોરી એ ફસાદ ફેલાવનારા લોકોની 
ટેવ છે. 
(૪૧૭૫) સં હખોરી ગંદગી છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૧૭૬) ખયાનત કરનારા લોકો િસવાય બીજંુ 
કોઈ સં હખોરી કરતું નથી. 
(૪૧૭૭) ગુનાહ કરનાર માણસ િસવાય બીજંુ કોઈ 
સં હખોરી કરતું નથી. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૪૧૭૮) સં હખોરીના કામમાં પોતાને થકવી દેવંુ 
તે કીનાવર લોકોનો સ્વભાવ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૧૭૯) અલ્લાહ તઆલાએ અનાજમાં એક 
કીડાને મૂકીને તે થકી પોતાના બંદાઓ પર અહેસાન 
કરેલ છે. જો તેમ ન કરત તો અનાજને બાદશાહો 
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પોતાના ખજાનાઓમાં એવી રીતે સં હ કરત, જેવી 
રીતે તે સોના ચાંદીનો સં હ કરે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૧૮૦) હઝરત અમીર (અલિય્હસ્સલામ)એ 
માિલકે અશ્તરને િમ ના ગવનર્ર બનાવીને મોકલ્યા. 
ત્યારે દસ્તાવેજ લખ્યો. તમેાં આ પણ લખ્યું :- 

....સાથે એ પણ યાદ રાખો કે તેમાં એવા પણ 
હોય છે જેઓ અંત્યત તંગ નજર અને કંજૂસ હોય 
છે. જેઓ નફો મેળવવાના હેતુથી માલને રોકી રાખે 
છે. અને તેના ઉંચા ભાવ વસૂલે છે. આ કામ 
સામાન્ય લોકો માટે નુકશાનકારક અને રાજ્યકતાર્ઓ 
માટે બદનામીનું કારણ બને છે. તેથી સં હખોરી 
કરવાની મનાઈ કરો, કેમકે રસૂલ (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)એ તેની મનાઈ કરી 
છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૮૧) દરેક જાતની સં હખોરી લોકો માટે 
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નુકશાનકારક છે. અને ભાવમાં વધારો કરી મ ઘું 
વેચાણ કરવામાં કોઈ ખરૈ અન ે બરકત નથી. 
(મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(913) સં હખોર 

(૪૧૮૨) સં હખોર મલઉન છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૮૩) સં હખોર મહેરૂમ (વંિચત) રહે છે. 
(૪૧૮૪) સં હખોર કંજૂસ હોય છે તે એવા 
માણસ માટે સં હખોરી કરે છે કે જે તેનો આભાર 
માનવાનો નથી. અન ેતેને એ ઝાત પાસે જવાનું છે, 
જે તેના બહાનાને કબૂલ રાખનાર નથી. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૧૮૫) અમારા (મુસલમાનોના) બજારમા ં
સં હખોર એવો છે, જેવી રીતે અલ્લાહની િકતાબ 
(કુરઆન)માં નાિસ્તક (નો ઉલ્લેખ) છે. - હઝરત 
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રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૧૮૬) સં હખોર ગુનેહગાર અને નાફરમાન 
હોય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(મુસ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(૪૧૮૭) સં હખોર (કયામતના િદવસે) એ 
હાલમાં ઉભો હશે ક ે તેની આંખોની વચ્ચે લખેલુ ં
હશે “અય કાિફર ! તારૂં સ્થાન જહન્નમમાં તૈયાર 
છે.” 
(૪૧૮૮) સં હખોર બહુજ ખરાબ માણસ હોય 
છે. કેમક ેજો ખુદાવંદે આલમ અનાજને સસ્ત ુકરી 
નાખે તો તે ગમગીન બની જાય છે અને મ ઘુ કરી દે 
તો ખુશ થાય છે. 
(૪૧૮૯) સં હખોર અને ઈન્સાનની જાનનો 
કાિતલ જહન્નમમાં એક જ દરજ્જા પર મહશુર 
થશે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
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આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(914) ચાલીસ દવસ ધુી સં હખોર  

કરનાર.... 

(૪૧૯૦) જો કોઈ માણસ ખાવા પીવાની વસ્તુને - 
તે વસ્તુ મ ઘી થાય તે હેતુસર સં હખોરી કરે તો તે 
ખુદાથી દૂર અને ખુદા તેનાથી દૂર છે. 
(૪૧૯૧) જે માણસ ખાવાની વસ્તુને એવા હેતુથી 
ખરીદે અને પોતાની પાસે ચાલીસ િદવસ સુધી એ 
હેતુથી રાખે કે મુસલમાનો માટે તે વસ્તુ મ ઘી થાય 
- પછી તે વસ્તુને વેચીશ. (એવો ઈરાદો કરે) પછી ત ે
વસ્તુની િકમતથી સદકો પણ કરશે તો પણ તે કામનો 
કફ્ફારો થઈ નહ  શકે. 
(૪૧૯૨) જે માણસ ચાલીસ િદવસથી વધારે 
સં હખોરી કરે તો જન્નત તેના માટ ે હરામ થઈ 
જશે. - જેની ખુશ્બુ પાંચ વષર્ના અંતર સુધી પહ ચ ે
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છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૧૯૩) જે માણસ ખાવાની વસ્તુનો ચાલીસ 
િદવસ સુધી સં હ કરે અને તેમાંથી સદકો પણ આપ ે
તો તેના સદકાને કબૂલ કરવામાં નહ  આવે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 

 
િવભાગ - 31 

હકમત 

(915) હકમત (અકલ અને ડહાપણ) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તે જેને ચાહે િહકમત (સ બુિધ્ધ) આપે છે, 

અને (જેન ે અલ્લાહ તરફથી) િહકમત આપવામાં 
આવી તો ખરેજ તેને ખૂબીઓની મહાન દૌલત 
આપવામાં આવી; - સૂરએ બકરહ આ. ન.ં ૨૬૯ 
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બેશક અલ્લાહે મોમીનો પર (મહાન) ઉપકાર 
કય  જ્યારે તઓેમાં તેઓમાંથી જ એક નબી ઉભો 
કય  જે તેઓની સમક્ષ અલ્લાહની આયતો પઢ ે છે 
તથા તેમને પાક કરે છે અને િકતાબ તથા િહકમત 
(સારૂં - નરસું પારખવાનું જ્ઞાન) શીખવે છે. - સૂરએ 
આલે ઈમરાન આ. નં. ૧૬૪ 
હદીસ :- 
(૪૧૯૪) િહકમત શરાફત અને ફઝીલતવાળા 
લોકોનો બગીચો છે અને ઓલૂમ અદબવાળા 
લોકોની સુશીલતા છે. 
(૪૧૯૫) િહકમત બુિધ્ધમાન લોકો માટેનો બગીચો 
છે અને શરાફત અને ફઝીલતવાળા લોકોની 
સદાચારી છે. 
(૪૧૯૬) િહકમત એવું ઝાડ છે કે જે િદલમાં ઉગે 
છે અને જીભ ઉપર ફળ લાવે છે. 
(૪૧૯૭) જે િહકમતને ઓળખી લ ે છે તે તેન ે
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વધારે માણમાં મેળવવાથી પાછી પાની કરતો 
નથી. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૧૯૮) જો િહકમતને પહાડો પર મુકી દેવામાં 
આવે તો ત ેતનેે પણ ડગમગાવી દે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૧૯૯) િહકમત દરેક િદલનું નૂર છે. - હઝરત 
ઈસા મસીહ (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૦૦) ગયબના ખજાનાઓમાંથી િહકમત જારી 
થાય છે. (ગોરૂલ હકમ) 
(૪૨૦૧) હઝરત લૂકમાન (અલિય્હસ્સલામ)એ 
તેમના ફરઝંદને કરેલી વિસયતમાં છે ક ે : અય મારા 
પ્યારા ફરઝંદ ! િહકમત શીખો અન ેતેનાથી ફાયદો 
મેળવવાની કોિશશ કરો. કેમકે િહકમત દીન તરફ 
માગર્દશર્ન કરે છે. ગુલામને આઝાદ પર ે તા આપ ે
છે. ગરીબોને અમીરો પર અ તા આપે છે અન ે
નાનાને મોટા પર ફઝીલત - ે તા આપે છે. 
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(૪૨૦૨) જે મોમીન િહકમતનો એક શબ્દ સાંભળ ે
છે તે એક વષર્ની ઈબાદત કરતાં અફઝલ છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૪૨૦૩) િહકમત થકી માઅરેફત મેળવનારન ે
(લોકોની) આંખો રોબ અને ભાવની નજરે જુએ 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(916) હક મ ( હકમત ધરાવનાર - 

દાની ર) 

(૪૨૦૪) એ વાત ઘણી જ નઝદીક છે કે સાહેબે 
િહકમત નબી હોય. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૪૨૦૫) સાહેબે િહકમત સવાલ કરનારના િદલને 
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ઠંડું કરે છે અને તેને ફઝાઈલથી માલામાલ કરી દે છે. 
(૪૨૦૬) સાહેબે િહકમત તમામ લોકોથી વધારે 
શરીફ, સાિબર, જલ્દી માફ કરી દેનાર અને ખૂબ જ 
સારા અખ્લાક ધરાવનાર હોય છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૨૦૭) એ માણસ સહનશીલ હોય છે, જે 
ભૂલોને માફ કરી દે અન ેહકીમ (દાની વર) એ હોય 
છે જે અનુભવી હોય. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૪૨૦૮) હકીમ જ્યારે કોઈ બેવકુફને સંબોધન કરે 
ત્યારે સૌથી વધારે િવવશ હોય છે. 
(૪૨૦૯) હકીમના કલામ જો નસીહત તંદૂરસ્તી 
પર (સચ્ચાઈ પર) આધાિરત હોય તો દવા હોય છે 
અને બૂરાઈ પર (જુઠ પર) આધારીત હોય તો 
બીમારી હોય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
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(ગોરરૂલ હકમ) 
(917) હકમત મોમીનની મુ થયેલી 

વ  ુછે. 

(૪૨૧૦) િહકમત મોમીનની ગુમ થએલી વસ્ત ુછે, 
તેથી તેને મળેવવાની કોિશશ કરો, ભલે પછી ત ે
મુશિરકની પાસે હોય કેમક ે તમે તેના માટે વધારે 
પા  છો. 
(૪૨૧૧) િહકમત મોમીનની ગુમ થએલી વસ્ત ુછે. 
તેથી તેને મળેવવાની કોિશશ કરો, ભલે પછી ત ે
મુનાફીકની પાસે જ કેમ હોય. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૧૨) િહકમત મોમીનની ખોવાએલી વસ્તુ છે 
તેથી તેને મેળવવાની કોિશશ કરો. ભલે તે 
મુનાફીકના મ ઢેથી સાંભળવી પડે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૨૧૩) િહકમત મળેવો, ભલે તે કયાંક પણ હોય, 
કેમકે તે મુનાફીકની છાતીમાં બેકરાર હોય છે, એટલ ે
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સુધી કે ત્યાંથી નીકળીને મોમીનના િદલમાં પહ ચી 
જાય છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૧૪) જો તમે એવો કોઈ દીવો જુવો કે જે 
રાતના અંધકારમાં બદબૂદાર ડામરથી સળગતો હોય 
તો તમે તેનાથી કાશ મેળવશો અને તેની બદબૂ 

કાશ મેળવવામાં તમન ેઅડચણરૂપ નહ  બને. તેવી 
જ રીતે જેની પાસે િહકમત જુઓ તેને મેળવવાથી 
દૂર ન રાખે. - હઝરત મસીહ (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૧૫) તમે કમતી મોતીની ગંદા કચરાના 
ઢગલામાંથી ઉપાડવામાં નફરત ન કરો, કેમકે મારા 
વાલીદે મને ફરમાવ્યું કે : હઝરત અમીરૂલ 
મોઅમેનીન (અલિય્હસ્સલામ)ને આ ફરમાવતા 
સાંભળ્યા : િહકમતનો એક શબ્દ પણ મુનાફીકની 
છાતીમાં એ સમય સુધી બેકરાર રહે છે, જ્યાં સુધી 
તે તેની મૂળ જગ્યાએ ન પહ ચી જાય. તે તેની 
અસલ જગ્યાએ પહ ચવા માટ ે એટલી હદ સુધી 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 988  HAJINAJI.com 

લડતો રહે છે કે મુનાફીક તેને બહાર કાઢી નાખે છે 
અને તેને મોમીન સાંભળી લે છે. જે તેના માટ ે
વધારે લાયક હોય છે અને તેને ઝડપથી સંભાળી લ ે
છે. - ઈમામ ઝયનુલ આબદેીન (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૧૬) િહકમતની વાત મોમીનની ખોવાયેલી 
વસ્તુ છે. તેન ેત ેજ્યાંથી પણ મળે ાપ્ત કરી લ ેછે. 
કેમકે એ તેના માટે વધારે મસુ્તહક હોય છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(918) એવા લોકો દાિનશમદં હોતા નથી 

(૪૨૧૭) એ માણસ દાિનશમંદ નથી જે પોતાની 
ખુશીઓને પોતાના િનકટના સગા અને દોસ્તો 
િસવાય બીજાઓને વહચ.ે 
(૪૨૧૮) એ દાિનશમંદ નથી જે પોતાની 
હાજતોને કમીના લોકો આગળ રજૂ કરે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
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(૪૨૧૯) એ માણસ દાિનશમંદ નથી જે એવા 
લોકો સાથે સામાજીક વ્યવહાર સારો ન રાખ ે
જેમની સાથે સામાજીક વ્યવહારો કયાર્ વગર ઉપાય 
ન હોય. એટલે કે એવા લોકો સાથે મેળાપ ન રાખે - 
એટલે સુધીક ે ખુદાવંદે તઆલા ત્યાંથી નીકળવાનો 
કોઈ રસ્તો પૈદા કરી દે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૪૨૨૦) જે માણસ પોતાના િવશે ખોટી વાતોને 
સાંભળીને બેકાબૂ બની જાય તે અકલમંદ નથી હોતો 
અને જે માણસ જાહીલના વખાણ કરવાને કારણે 
ખુશ થઈ જાય ત ે પણ દાિનશમંદ નથી હોતો. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૨૧) એ માણસ દાિનશમંદ નથી જે એવા 
લોકો સાથે સારો વ્યવહાર ન રાખે જેની સાથે સારા 
વ્યવહાર રાખ્યા િસવાય કોઈ રસ્તો ન હોય. - 
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હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(919) હકમત (દાિનશમદં )ની તફસીર 

(1) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
તે જેને ચાહ ેછે િહકમત (સ બુિધ્ધ) આપે છે. 

અને જેને (અલ્લાહના તરફથી) િહકમત અપર્વામા ં
આવી તો ખરે જ તેન ે ખબૂીઓની મહાન દૌલતો 
આપવામાં આવી. - સૂરએ બકરહ આ. ન.ં ૨૬૯ 
હદીસ :- 
(૪૨૨૨) ઉપરની આયતની તફસીર કરતા ફરમાવ્યું 
: િહકમતનો અથર્ માઅરફત છે. - ઈમામ મોહંમદ 
બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૨૨૩) (જ્યારે અબુ બસીરે ઈમામ 
અલિય્હસ્સલામને આ આયતની તફસીર િવશે પૂછયું 
ત્યારે) ઉપરની આયતની તફસીરમાં ફરમાવ્યુ ં : 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 991  HAJINAJI.com 

િહકમત અલ્લાહની ઈતાઅત અને ઈમામની 
માઅરેફત છે. 
(૪૨૨૪) ઉપરની આયતની તફસીરમાં ફરમાવ્યું કે : 
ઈમામની માઅરેફત અને જે ગુનાહો કરવાને કારણે 
જહન્નમ ફઝર્ કરવામાં આવી છે તેનાથી બચવું એ 
િહકમત છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૨૫) ઉપરની આયતની તફસીરમાં ફરમાવ્યું : 
િહકમત માઅરેફત અન ેદીનને સમજવાનું નામ છે. 
તેથી તમારામાં જે દીનના ફકીહ છે તે હકીમ છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૨૬) પછી તેણે ઉલુલ અલ્બાબ (સાહેબાને 
ઈલ્મો દાનીશ)નો સારી રીતે ઉલ્લેખ કય  અને તેમન ે
સંુદર પોશાકથી શોભાયમાન કયાર્. (સરૂએ બકરહ 
આ. ન.ં ૨૬૯) 

અય હીશામ અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે 
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......- સૂરએ કાફ આ. ન.ં ૩૭ એટલ ે એમાં શક 
નથી કે જે માણસ (આગાહ) િદલ ધરાવે છે તેનામાં 
(કાફી) નસીહત છે. 

આ િવશે ફરમાવ્યું અહ  આગાહ (િદલ)નો 
અથર્ ‘અકલ’ છે. 

આ ઉપરાંત ફરમાવ્યું ..... ખુદાવંદે આલમ 
ફરમાવે છે. ..... સૂરએ લકુમાન આ. નં. ૧૨... 
બેશક અમે લુકમાનને િહકમત અતા કરી. અહ  
િહકમતનો અથર્ અકલ અને દાિનશ છે. - ઈમામ 
મૂસા કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(920) હકમત (દાિનશમદં )ની તફસીર 

(2) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
ખચીત જ અમોએ લુકમાનને િહકમત 

(સ બુિધ્ધ) અપર્ણ કરી હતી (અન ેફરમાવ્યું હતું) ક ે
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તું અલ્લાહનો ઉપકાર માન્યા કર. - સૂરએ લુકમાન 
આ. ન.ં ૧૨ 
હદીસ :- 
(૪૨૨૭) હઝરત લુકમાન (અલિય્હસ્સલામ)ન ે
પૂછવામાં આવ્યું કે આપની દાિનશમંદીની મુખ્ય 
વાત કઈ છે ? તેઓએ ફરમાવ્યું : જે વાતની મન ે
જરૂર નથી હોતી અથવા જેનાથી મને રોકવામાં 
આવેલ છે તનેી હું જીજ્ઞાસા રાખતો નથી અને જે 
કાંઈ મારી પાસે હોય છે તેને વેડફી નાખતો નથી. - 
ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૨૮) હઝરત લુકમાન અલિય્હસ્સલામને 
પૂછવામાં આવ્યું કે આપની િહકમતથી મુખ્ય વાત 
કઈ છે ? તેઓએ ફરમાવ્યું ક ે : જે વસ્તુની મન ે
જરૂરત નથી હોતી તેની હું માંગણી કરતો નથી. અન ે
જે બાબત મારા માટે ફાયદાકારક નથી હોતી તેના 
માટે હું શોધખોળ નથી કરતો. - ઈમામ મૂસા 
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કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૨૯) હઝરત લુકમાન હઝરત દાઉદ 
અલિય્હસ્સલામ પાસે એ વખતે ગયા જ્યારે હઝરત 
દાઉદ અલિય્હસ્સલામ બખ્તર બનાવી ર ા હતા. 
હઝરત લુકમાન અલિય્હસ્સલામ, હઝરત દાઉદ 
અલિય્હસ્સલામને તેના િવશે પૂછવા માંગતા હતા 
પરંતુ તેઓ િહકમતને કારણે ચુપ ર ા. પરંત ુજ્યારે 
હઝરત દાઉદ અલિય્હસ્સલામ તે બનાવી ચુકયા 
અને તે પહેલુ ં ત્યારે ફરમાવ્યું કે : જંગ માટેનો આ 
કેટલો સરસ પોશાક છે ! 

આ સાંભળીને હઝરત લુકમાન 
અલિય્હસ્સલામએ ક ુ ં: ખામોશી િહકમત છે પરંત ુ
ખામોશી ઈખ્તેયાર કરનારા બહુ ઓછા છે. હઝરત 
દાઉદ અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું : તમે કારણ 
વગરના હાકીમ નથી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(921) હકમત (દાિનશમદં )ની તફસીર 

(3) 

(૪૨૩૦) સૌથી પહેલી દાિનશમંદી લઝઝતોન ે
છોડી દેવી તે છે. અને સૌથી છેલ્લી દાિનશમંદી ફના 
થઈ જનારી વસ્તુઓને નાપસંદ કરવી તે છે. 
(૪૨૩૧) િહકમતની પરાકા ા ફના થનાર ઘર 
(દુિનયા)થી મુખ ફેરવી લેવંુ અને અનંત બાકી 
રહેનાર ઘર (આખેરત) ત્યેનો િદલી લગાવ છે. 
(૪૨૩૨) િહકમત એ વાતનું નામ છે ક ેતમે :- 
-તમારી કરતાં ઉંચી કક્ષાના લોકો સાથે ન ઝઘડો. 
-તમારાથી નીચા હોય (ઓછા દરજ્જાના) તેને 
ઝલીલ ન સમજો. 
-જે તમારા ઈિખ્તયારમાં નથી તેની કોિશશ ન કરો. 
-તમારી જીભ તમારા િદલનો િવરોધ ન કરે. 
-તમારો કૌલ તમારા અમલની મુખાલેફત ન કરે. 
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-જે વાત જાણતા નથી તેના િવશે મોઢું ન ખોલો. 
-જે વસ્તુ આવી રહી હોય તેને છોડી ન દયો. 
-જે વસ્તુ જઈ રહી હોય તેને લેવાની કોિશશ ન 
કરો. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૨૩૩) ઈન્સાનની િહકમત, તેની ઝાતના ઈલ્મ 
સાથે (સંકળાએલ) છે. 
(૪૨૩૪) (િહકમતના ે  શબ્દો) નીચે દશાર્વેલા 
શબ્દો કરતાં વધીને િહકમતના કયા શબ્દો સંપૂણર્ 
હોઈ શકે ? “જે વસ્તુ તમારા માટે પસંદ કરતા હો 
તેને બીજાઓ માટે પણ પસંદ કરો. જે વસ્તુ તમારા 
માટે પસંદ ન કરતા હો તેન ે બીજાઓ માટ ે પણ 
પસંદ ન કરો. 
(૪૨૩૫) ફોકહા (િવદ્ધનો) અને હોકમા (હકીમો) 
જ્યારે આપસમાં પ વ્યવહાર કરતા ત્યારે નીચે 
મુજબના ( ણ) વાકયોનો ઉપયોગ કરતા હતા. તેની 
સાથે ચોથા વાકયને વાપરતા ન હતા. 
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(૧) જેનો મકસદ આખેરત હોય તેને ખુદાવંદે 
આલમ દુન્યવી ધૂંધળાપણાથી બચાવી રાખે છે. 
(૨) જે પોતાના બાિતનની સુધારણા કરે છે, તો 
ખુદાવંદે આલમ તેની દુિનયાની સુધારણા કરે છે. 
(૩) જે પોતાની અને ખદુાની વચ્ચેના વ્યવહારને 
સુધારે છે, તો ખુદા તેના અને બંદાઓની વચ્ચેના 
વ્યવહારને સુધારે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(922) ઉ ચ ક ાની હકમત 

(દાિનશમદં ) 

(૪૨૩૬) દીનની િહફાઝતએ માઅરેફતનું ફળ અન ે
ઉચ્ચ કક્ષાની િહકમત છે. 
(૪૨૩૭) ઉચ્ચ કક્ષાની િહકમત છેતરપ ડીથી બચવું 
તે છે. 
(૪૨૩૮) ઉચ્ચ કક્ષાની િહકમત હકની પૈરવી અન ે
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હક પર ચાલનારાઓની ઈતાઅત કરવામાં આવ ેછે. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૨૩૯) ઉચ્ચ કક્ષાની િહકમત ખુદાનો ખૌફ છે. - 
ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૪૦) ખુદાનો ખૌફ બધીજ િહકમતનુ ં
ઉદભવસ્થાન અને ઉચ્ચ કક્ષાની િહકમત છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૨૪૧) શરાફત પર આધાિરત વાતોમાં ઉચ્ચ 
કક્ષાની વાત ખુદાનો િઝ  છે અન ે ઉચ્ચ કક્ષાની 
િહકમત તેની ફરમાબરદારી છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૪૨) બેશક, નરમ સ્વભાવ એ ઉચ્ચ કક્ષાની 
િહકમત છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 999  HAJINAJI.com 

(923) હકમત (દાિનશમદં )ના કારણો 

(૪૨૪૩) જે માણસ દુિનયાથી મુખ ફેરવી લે, તો 
ખુદાવંદે આલમ તેના િદલમાં િહકમતને િસ્થર કરી દે 
છે અન ેતેની જીભને િહકમત થકી બોલતી કરે છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૪૨૪૪) મઅેરાજની હદીસમાં છે કે ખુદાવંદે 
આલમે રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)ને ફરમાવ્યું કે : અય અહમદ ! બંદો જ્યારે 
તેના પેટને ભૂખ્યું અને જીભને સુરિક્ષત રાખે છે 
ત્યારે હું તેને િહકમતની તાલીમ આપુ ં છંુ જો ત ે
માણસ કાિફર હોય તો િહકમત તેના માટે હુજ્જત 
અને જીવની જંજાળ બની જાય છે અને જો તે 
મોમીન હોય તો તેના માટે નૂર અને બુરહાન, શફા 
અને રહમત હોય છે. જેનાથી બંદએ મોમીન એ 
વાતો જાણી લે છે જે જાણી શકાતી ન હતી. અને એ 
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વસ્તુ પણ જોઈ લે છે જે જોઈ શકાતી ન હતી. 
સૌથી પહેલા જે વસ્તુ હું તેને દેખાડું છંુ તે તેના 
પોતાના ઐબ હોય છે, જેને જોઈને તે બીજાના 
ઐબોથી બેપરવા બની જાય છે. પછી તેને ઈલ્મની 
એ બારીકીઓ દેખાડુ ંછંુ ક ેશયતાન તેની પાસે જઈ 
શકતો નથી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૪૫) ખ્વાિહશાતે નફસાની પર કાબૂ મેળવી લો 
તો તમારી િહકમત સંપૂણર્તા સુધી પહ ચાડી દેવામાં 
આવશે. 
(૪૨૪૬) સારી રીતે વાતચીત અન ે નરમ 
સ્વભાવના કારણે િહકમત મેળવી શકાય છે. 
(૪૨૪૭) ગુનાહોથી બચ્યા વગર િહકમત મેળવી 
શકાતી નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૨૪૮) હઝરત લુકમાનને કોઈએ ક ું : શું આપ 
અમુક ખાનદાનના ગુલામ નથી ? તેઓએ ફરમાવ્યુ ં
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: કમે નહ  ? તેણે ક ું : તો પછી અમ ે આપની 
પાસેથી િહકમતની એવી વાતો કેવી રીતે જોઈએ 
છીએ ? તેઓ અલિય્હસ્સલામએ ક ું : સાચી વાત 
કહું છંુ. અમાનતને અદા કરૂં છંુ, જે વાત મારા 
કામની હોતી નથી તેને છોડી દઉં છંુ, આંખોને બંધ 
રાખું છંુ. જીભને કાબૂમાં રાખુ છંુ, પાક ખોરાક ખાઉં 
છંુ, જે બાબતો તેનાથી ઓછી હોય તે મારાથી 
નીચી હોય છે. જે તેનાથી વધારે હોય ત ે મારાથી 
મોટી હોય છે. અન ેજે તનેા પર અમલ કર ેત ેમારી 
જેવો હોય છે. (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(924) હકમતમા ં અડચણકતા બાબતો 

(1) 

(૪૨૪૯) બદહજમી િહકમતને ખરાબ કરે છે અન ે
પેટભરીને ખાવું - એ અકલને રોકે છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(૪૨૫૦) જ્યારે પેટ ખાલી હોય તો િદલ િહકમતન ે
સ્વીકાર છે અને પેટ ભરેલું હોય છે ત્યારે િદલ 
િહકમતને બહાર કાઢી નાખે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૪૨૫૧) ખ્વાિહશાતે નફસાની અને િહકમત એક 
જગ્યાએ ભેગા થતા નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૨૫૨) જે નફસાની ખ્વાહીશને પૂરી કરવા માટ ે
ખાશે, ખુદા તેના િદલ પર િહકમતને હરામ કરી દેશે. 
- હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૪૨૫૩) ોધ અને ગુસ્સો િહકમતવાળા િદલને 
મુરદા કરી નાખે છે. અને જે પોતાના ગુસ્સા પર 
કાબૂ નથી રાખી શકતો તે અકલ પર પણ કાબૂ રાખી 
શકતો નથી. - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
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(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(925) હકમતમા ં અડચણકતા બાબતો 

(2) 

(૪૨૫૪) જેવી રીતે ખેતી નરમ જમીન પર થાય 
છે, (અને તેના પર અનાજ ઉગ ેછે.) ખતેી પથરાળ 
અને સખત જમીન પર નથી થતી તેવી રીતે િહકમત 
પણ ન તા ધરાવનાર માણસના િદલમાં ઉગે છે. 
ઝાિલમ અન ે અિભમાની લોકોના િદલમાં સ્થાન 
લેતી નથી. કારણકે અલ્લાહ જલ્લ શાનહુએ 
ન તાને અક્લનું માધ્યમ અને વસીલો બનાવેલ છે. 
- હઝરત મૂસા કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૫૫) જેવી રીતે મધ હંમેશાં મશ્કમાં રાખવાને 
યોગ્ય નથી હોતું, તેવી જ રીતે િહકમત બધા 
િદલોમાં રાખવાને પા  હોતી નથી. કમેક ેજ્યાં સુધી 
મશ્કમાં છી  કરવામાં ન આવે અથવા તો તે સુકાઈ 
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ન જાય, અથવા તેમાંથી દુગધ ન આવવા લાગે ત્યાં 
સુધી તે મધ માટે રાખવાને પા  વાસણ બની શક ે
છે. તેવી જ રીતે િદલોમાં ખ્વાહીશાતે નફસાની 
છી  ન કરે, લોભ અને લાલચ તેના પર છવાઈ ન 
જાય અથવા નેઅમતો તનેે બદબુદાર ન બનાવી 
નાખે તે સમય સુધી તે િહકમતનું વાસણ રહે છે. - 
હઝરત ઈસા મસીહ (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૫૬) િહકમત દુ  (સ્વભાવવાળા) લોકો હજમ 
કરી શકતા નથી. - ઈમામ અલીનકી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(926)  હકમતથી ફાયદો નથી 

ઉપાડતા 

(૪૨૫૭) ગુસ્સો અને મનોવાંછનાઓમાં 
જકડાયેલી અકલ િહકમતથી ફાયદો નથી ઉપાડી 
શકતી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
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(૪૨૫૮) ખ્વાિહશાતે નફસથી સંબંધ રાખવાવાળું 
િદલ નસીહતથી ફાયદો નથી ઉપાડતું. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(927) હકમત (દાિનશમદં )ની અસરો 

(૪૨૫૯) િહકમત જેટલી મજબૂત હશે તેટલીજ 
ખ્વાિહશાતે નફસાની નબળી હશે. 
(૪૨૬૦) જે શખ્સની િહકમત મજબૂત હોય છે તે 
નસીહતોને ઓળખી લે છે. 
(૪૨૬૧) જે શખ્સની િહકમત મદદ ન કરે તે 
દુશ્મનોના મુકાબલામાં કેમ કરીને અડગ રહી શકે ? 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૨૬૨) િહકમતમાં વધાર ેપડતુ ંિચતન અને મનન 
અક્લને કામયાબ કરે છે. - હઝરત ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
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(928) અયો ય ય તને હકમત ન 

આપો 

(૪૨૬૩) જાિહલને િહકમત ન આપો કારણકે તેમ 
કરીને તમે િહકમત ઉપર ઝુલ્મ કરશો. અને 
િહકમતને લાયક લોકોથી ન રોકો કેમક ેતે તેઓ ઉપર 
ઝુલ્મ થશે. - હઝરત ઈસા (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૬૪) િહકમતવાળાઓએ િહકમત અયોગ્ય 
વ્યિક્તઓને આપી તો તેને બરબાદ કરી નાખી. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૬૫) અયોગ્ય વ્યિક્તઓને િહકમત 
આપવાવાળો શખ્સ એવો છે જાણેકે સુવ્વરના 
ગળામાં સોના, મોતી વગેરેનો હાર નાખી દે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (સોનને ઈબ્ને માજ્જહ) 
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(929) અજબ કારની હકમતો 

(૪૨૬૬) બેશક િદલ પણ એવી રીતે કંટાળી જાય છે 
જેવી રીતે શરીર કંટાળી જાય છે તેથી િદલોને 
આ ચયર્ અને નવાઈ ઉપજાવે તેવી જુદા જુદા 

કારની િહકમતોની ભેટ આપ્યા કરો. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૬૭) દરકે માણસથી િદલ કંટાળી જાય છે, પણ 
આ ચયર્ અને નવાઈ ઉપજાવે તેવી જુદા જુદા 

કારની િહકમતો એવી છે જેનાથી િદલ કદી 
કંટાળતા નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
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િવભાગ - 32 

હલફ (સોગદં) 

(930) અ લાહ ુ હાન  ુ વ તઆલાની 

કસમ ન ખાવ. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને (હ ે મસુલમાનો !) તમારા િનરથર્ક 

સોગંદોને લઈને નેકી કરવા તથા પરહેઝગારીથી 
વતર્વા અને લોકો વચ્ચે સુલેહ શાંિત ફેલાવવામાં 
અલ્લાહને અટકાયતનું કારણ ઠરાવો નહ ... - સૂરએ 
બકરહ આ. ન.ં ૨૨૪ 
હદીસ :- 
(૪૨૬૮) યા અલી ! ખોટી કસમ ન ખાવ. અન ે
જરૂરત ન હોય ત્યાં સાચી કસમ પણ ન વાપરો. 
કેમકે જે માણસ ખુદાની જુઠી કસમ ખાય છે, ખુદા 
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તેના ઉપર ન તો રહેમ કરે છે અન ેન તો તેને કોઈ 
ઢીલ આપે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૪૨૬૯) હઝરત ઈસા અલિય્હસ્સલામ પાસ ે
તેમના હવારીઓએ વસીયતો અને નસીહતની 
ખ્વાિહશ વ્યકત કરી ત્યારે તેઓ અલિય્હસ્સલામએ 
ફરમાવ્યં  : હઝરત મસૂા અલિય્હસ્સલામએ 
પોતાની કૌમને ક ું હતું કે : ખુદાની જુઠી કસમ ન 
ખાવ પરંતુ હું તમને હુકમ આપુ છંુ કે તમે ખુદાની 
જુઠી કે સાચી કસમ ન ખાવ. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૭૦) ખદુાની કસમ ન તો ખોટી ખાવ અને ન 
તો સાચી. કેમકે ખુદાવંદે મુતઆલે એ કામથી રોકયા 
છે. 

ખુદા ફરમાવે છે કે : અય મસુલમાનો ! તમારી 
નકામી કસમથી ખુદાના નામને અવરોધરૂપ ન 
બનાવો. (સૂરએ બકરહ -૨૨૪) (વસાએલુશ્શીઆ) 
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(931) ખોટ  કસમ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને તું કોઈ હડહડતી કસમ ખાનારા નીચની 

વાતોમાં આવી જજે નહ ; - સૂરએ કલમ આ. નં. 
૧૦ 

અને તેઓ જાણી જોઈને જુઠ્ઠી વાતો પર 
િતજ્ઞા લેતા રહે છે. - સૂરએ મુજાિદલાહ આ. નં. 

૧૪ 
હદીસ :- 
(૪૨૭૧) જે માણસ એ જાણતો હોય કે પોતે ખોટો 
છે, તેમ છતાં કસમ ખાય તો તે ખુદાવંદે આલમના 
મુકાબલામાં આવી જાય છે. - ઈમામે જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૨૭૨) ખદુાવંદે અઝઝ વ જલ્લ ફરમાવે છે ક ે : 
હું મારી રહમત એવા માણસને નસીબ નહ  કરૂં જે 
ખોટી કસમ ખાવા માટે તેયાર થઈ જાય. 
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(૪૨૭૩) જે માણસ ખુદાની કસમ ખાય છે તો 
તેણે સાચી કરી બતાવવી જોઈએ. અને જે તેન ે
સાચી નથી કરી બતાવતો ખુદાવંદે તઆલાનો તેની 
સાથે કોઈ સંબંધ નથી રહતેો. - હઝરત ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૭૪) એવો માણસ અઝાબે ઈલાહીથી કેવી 
રીતે બચી શકશે ? જે ખોટી કસમ ખાવા માટે તેયાર 
થઈ જતો હોય ! - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(932) ુ ઠ  કસમ ખાવાના પ રણામ : 

(૪૨૭૫) જુઠી કસમ ખાવાથી બચો કેમકે તે 
શેહરોને ખંડેરોમાં (આબાદીને િવરાનીમાં) ફેરવી 
નાખે છે. 
(૪૨૭૬) કસમ લેવરાવતા સમય ે ખોટી કસમ 
ખાવાથી શેહરોને ખંડેર બનાવી નાખે છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
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વસલ્લમ) 
(૪૨૭૭) કસમ લેવરાવતા સમય ે ખોટી કસમ 
ખાવાથી કાયમની ફકીરી પોતાની સાથે લાવ ે છે. - 
હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૭૮) ખોટી કસમ વેપારધંધાને તો ચલાવ ે છે 
પણ કારોબારનો નાશ કરી નાખે છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(933) ના માટ ન તો કસમ રૂ  કરવી 

જ ર  છે, અને ન તો ક ફારો છે. 

(૪૨૭૯) જે માણસ પોતાના પર થતા ઝુલ્મન ે
તકય્યા થકી દૂર કરવા માટે કસમ ખાય તો તેના માટ ે
તે કસમને ન તો પૂરી કરવી જરૂરી છે અને ન તો 
કોઈ તેનો કફ્ફારો છે. 
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(૪૨૮૦) અબુ બકર હઝરમી કહે છે કે મ ઈમામ ે
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)ની ખીદમતમાં અઝર્ 
કરી : અમે ટકેસ અને મેહસૂલ વસૂલ કરનારાઓની 
સામે કસમ ખાઈએ છીએ શું આપ અમન ે આ 
વાતની રજા આપો છો ? 

ફરમાવ્યું : હા. બલ્કે એવા માણસને પણ જે 
તકય્યાના સંજોગોમાં કસમ ખાય છે જો તમને 
તમારા જાન અને માલનો ડર હોય અને તમારી 
કસમ ખાવાથી તેનો બચાવ કરી શકતા હો તો કસમ 
ખાવ. જો તમે જુઓ કે તમારી કસમ તમારા જાન - 
માલનો બચાવ કરી શકતી નથી, તો ખોટી કસમ ન 
ખાવ. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૨૮૧) કત્એ રહમી કરનારની કસમનો કોઈ 
ભરોસો નથી. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૪૨૮૨) કોઈ હરામને હલાલ કરવા માટે અન ેકોઈ 
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હલાલને હરામ કરવા માટે તેમજ કત્એ રહમી માટ ે
કસમ જાએઝ નથી. 
(૪૨૮૩) ગુસ્સામાં અને કત્એ રહમીના બારામાં 
કસમ હોતી નથી. 
(૪૨૮૪) ખુદાની નાફરમાની માટે કસમ નથી 
હોતી. 
(૪૨૮૫) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ : .. સૂરએ 
બકરહ આ. નં. ૨૨૪ .. િવશે ફરમાવ્યું : આનો 
અથર્ એવો માણસ છે કે જે એવી કસમ ખાય કે 
પોતાના ભાઈ અથવા એનો સંબંધ ધરાવતા લોકો 
સાથે વાત નહ  કરે, અથવા તો એવી કસમ ખાય ક ે
પોતાની મા સાથે વાત નહ  કરે. 
(૪૨૮૭) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ .... સૂરએ 
બકરહ ૨૮૫ .... િવશે ફરમાવ્યું : નકામી વાત 
(લગ્વ)નો અથર્ એ છે કે ઈન્સાન બેઈિખ્તયાર રીતે 
‘લા- વલ્લાહ’ (ન ખુદાની કસમ) ‘બલા - વલ્લાહ’ 
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(હા, ખુદાની કસમ) અને તેનો હેતુ કસમ ખાવાનો 
ન હોય. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(934) ઝા લમ પાસેથી કસમ લેવરાવવી. 

(૪૨૮૮) જ્યારે કોઈ ઝાિલમ પાસેથી કસમ 
લેવરાવવા ચાહો ત્યારે આ શબ્દોમાં કસમ લ્યો ... 
“તે ખુદાની કુવ્વત અને તાકતથી દૂર અને મુકત છે.” 
જ્યારે તે આ કારની કસમ ખાશે ત્યારે તેન ે તેની 
સજા જલ્દી મળી જશે. જો તે આ શબ્દોમાં કસમ 
ખાશે કે “એ ઝાતની કસમ, જેના િસવાય બીજો 
કોઈ માઅબુદ નથી.” તો તેને સજા જલ્દી નહ  મળ.ે 
કેમકે તે ખુદાની તૌહીદને બયાન કરી ચૂકયો હોય છે. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ ઈબ્ને 
અબીલ હદીદ) 
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(935)  માણસ ુ ુ કહ ક ‘ દુા ણે 

છે.’ 

(૪૨૮૯) જ્યારે બંદો કહે છે ‘ખુદા જાણે છે.’ પણ 
તે જુઠંુ બોલી ર ો હોય છે. ત્યારે ખુદાવંદા ફરમાવે 
છે કે મારી : િસવાય તને બીજંુ કોઈ ન મળ્યુ ંજેના 
પર તું જુઠ બાંધે ? 
(૪૨૯૦) જે માણસ ખોટે ખોટું કહે કે : ખુદા જાણે 
છે તો અઝમતે ઈલાહી પર આધારીત આ વાકયને 
લીધે અશર્ કાંપવા લાગે છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
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િવભાગ - 33 

હલાલ 

(936) હલાલ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
(હે રસૂલ !) લોકો તને પુછે છે કે તેમના માટે 

શંુ હલાલ કરવામાં આવ્યુ ંછે ? તું કહ ેક ેતમારા માટ ે
સઘળી પાક વસ્તુઓ હલાલ કરવામાં આવી છે. - 
સૂરએ માએદાહ આ. નં. ૪ 

(અને તમેન ેમારો સામાન્ય હુકમ હતો કે) હ ે
પયગંબરો ! તમે પાક વસ્તુઓમાંથી ખાઓ અન ે
નેકી કરતા રહો; .. - સૂરએ મોઅમેનુન આ. ન.ં ૫૧ 

હે લોકો જમીનમાંથી (નીકળતી) હલાલ તથા 
પાક વસ્તુઓ ખાઓ, ... - સૂરએ બકરહ આ. ન.ં 
૧૬૮ 
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હદીસ :- 
(૪૨૯૧) તમારા માટે જરૂરી છે કે હલાલન ે
અપનાવો, બાલ બચ્ચા સાથે સારો વ્યવહાર કરો 
અને હંમેશા બધા જ સંજોગોમાં ખુદાને યાદ કરો. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૨૯૨) શ ાદ િબન ઓસની બહેન ઉમ્મ ે
અબ્દુલ્લાહથી િરવાયત છે ક ે : રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) રોઝાથી 
હતા. તેણીએ ઈફતારીના સમયે આં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
ખીદમતમાં દૂધનો પ્યાલો મોકલ્યો. આં જનાબે તે 
પ્યાલો લાવનારની સાથે પાછો મોકલ્યો. અન ે
પૂછાવ્યું કે આ દૂધ કયાંથી આવ્યું છે ? તેમણે 
જવાબમાં કહેવરાવ્યું કે : મ તે બકરીને મારા 
માલમાંથી ખરીદી છે. તે પછી આપ સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમએ દૂધ પીધુ.ં 
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બીજે િદવસે સવારે ઉમ્મ ે અબ્દુલ્લાહ હુઝુરે 
પાક સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમની 
િખદમતમાં હાજર થઈ અન ે અઝર્ કરી : યા 
રસૂલલ્લાહ ! મ આપની ખીદમતમાં દૂધ  હતુ પણ 
આપે દૂધ લાવનારને પાછો શા માટે મોકલી દીધો 
હતો ? આં હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ ફરમાવ્યું : મારી પહેલાના નબીઓને હુકમ 
હતો કે : તઓે પાકો-પાકીઝા ખાણું ખાય અન ે
સારા કામ કરે. (દુર મન્સુર) 
(937) હલાલ રોઝી મેળવવા કરતા ં

તલવારના જ મને સહન કરવો સહલો 

છે. 

(૪૨૯૩) અબુ જાફર ફઝારી કહે છે કે : હઝરત 
ઈમામે જાફરે સાિદક અલિય્હસ્સલામએ મસાદીફ 
નામના પોતાના ગુલામને બોલાવ્યો. અને તેન ેએક 
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હજાર દીનાર આપીને ફરમાવ્યું ક ે: વેપારીની તૈયારી 
કરીને િમ  તરફ ચાલ્યા જાવ. કેમક ે મારા કુટુંબની 
સંખ્યા વધી ગઈ છે. તેથી જ્યારે તેઓ િમ ની પાસ ે
પહ ચ્યા ત્યારે તેમને સામેથી એક કાફલો મળ્યો. 
કાફલાવાળાઓએ તેમને જણાવ્યું કે : િમ માં કોઈ 
વસ્તુ નથી. તેથી તમારો માલ સારી રીતે વેચાઈ 
જશે. તેથી કાફલાના વેપારીઓએ પરસ્પર કસમ 
ખાઈને નક્કી કયુર્ ક ેતેઓ પોતાના માલને (દીનારની 
સામે દીનાર કરતા) બમણાથી ઓછા ભાવે નહ  
વેચે. તેથી તે લોકોએ એમ જ કયુર્. અને તેઓ માલ 
વેચીને મદીના પાછા ફયાર્. મસાદીફ ઈમામે સાિદક 
અલિય્હસ્સલામની ખીદમતમાં હાજર થયા. તેમની 
પાસે બે થેલી હતી. જેમાં એક - એક હજાર દીનાર 
હતા. તેમણ ે ઈમામની ખીદમતમાં અઝર્ કરી. હુ ં
આપના પર કુરબાન જાઉં. આ થેલી એ અસલ 
માલની કમત છે. અન ે બીજી નફાની છે. ઈમામ 
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અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું : નફો બહુજ વધારે છે. 
એ કહો કે તમે શંુ કયુર્ ? તેમણે આખી વાત બયાન 
કરી કે તેમન ેકેવી રીતે માિહતી મળી. અને તે બધા 
વેપારીઓએ આપસમાં કવેી રીતે કરાર કયાર્ હતા. 
આ સાંભળીને ઈમામ અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું : 
સુબ્હાનલ્લાહ ! તમ ે મુસલમાનોની િવરૂધ્ધ કસમ 
ખાઈને કરાર કરો છો કે દીનારની સામે દીનાર કરતા 
(બમણાથી) ઓછા નફાની માલનું વેચાણ નહ  
કરીએ ? 

પછી આપ અલિય્હસ્સલામએ એક થેલી 
ઉપાડી લીધી અને બીજી છોડી દીધી અને ફરમાવ્યુ ં
કે : આ મારી અસલ રકમ છે. મને એવા નફાની 
જરૂર નથી. પછી ફરમાવ્યું : અય મુસાદીફ ! 
તલવારના જખ્મને સહન કરવો હલાલ રોઝી 
મેળવવા કરતાં સહેલો છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 1022  HAJINAJI.com 

(938) મોમીનનો માલ તેની રઝામદં  

વગર હલાલ થતો નથી. 

કરુઆન ેમજીદ :- 
હે ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે આપસમા ં

એકબીજાનો માલ નાહક ખાઈ જાઓ નહ  િસવાય 
તે (નફો) ક ે જે એકબીજાની રાજી ખશુીથી કરેલા 
વેપારમાં થએલો હોય, ... - સૂરએ િનસા આ. નં. 
૨૯ 
હદીસ :- 
(૪૨૯૪) હજ્જતુલ િવદાઅના સમય ેઆં હઝરત 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ના 
ખુત્બામાંથી .... અય લોકો ! તમામ મોમીનો 
આપસમાં ભાઈ - ભાઈ છે. કોઈ મોમીન માટે તેના 
ભાઈનો માલ તેની િદલી રજામંદી વગર હલાલ 
નથી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(૪૨૯૫) કોઈ મુસલમાન માટે તેના ભાઈનો માલ 
તેની રજામંદી વગર હલાલ થતો નથી. 
(૪૨૯૬) મસુલમાનના માલ અન ે હુરમત તેના 
લોહી (જાન) સમાન છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
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િવભાગ - 34 

હ મ 

(939) હ મ (સહનશીલતા) 

(૪૨૯૭) હીલ્મ એક ફઝીલત ધરાવનારી સીફત છે. 
(૪૨૯૮) હીલ્મ શોભા છે. 
(૪૨૯૯) હીલ્મ પદાર્ની ચાદર અને અકલ કાપી 
નાખનારી તલવાર છે. તથેી તમે તમારા અખ્લાકની 
ખામીઓને હીલ્મની ચાદરથી ઢાંકી દો. અને તમારી 
ખ્વાહીશો સાથે, તમારી અકલની તલવારથી જંગ 
કરો. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૦૦) હીલ્મ આફતની સામે પરદો છે. 
(૪૩૦૧) હીલ્મ રાજયનો સરદાર છે. 
(૪૩૦૨) હીલ્મ કૌમ અને કબીલો છે. 
(૪૩૦૩) હીલ્મ બેવકુફના મોઢાને બંધ રાખવાનું 
હિથયાર છે. 
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(૪૩૦૪) હીલ્મ નુર છે, તેનું ઘરેણંુ અકલ છે. 
(૪૩૦૫) હીલ્મ અકલની કમાલ છે. 
(૪૩૦૬) હીલ્મ મોમીનના વ્યવહારને વ્યવિસ્થત 
રાખે છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૦૭) હીલ્મથી વધારે બીજી કોઈ ઈઝઝત નફો 
પહ ચાડનારી નથી. 
(૪૩૦૮) હીલ્મથી વધારે બીજી કોઈ ઉચ્ચ કક્ષાની 
ઈઝઝત નથી. 
(૪૩૦૯) હીલ્મ મળેવવા માટે કોિશશ કરો, કેમક ે
હીલ્મ મોમીનનું દોસ્ત અને વઝીર હોય છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૩૧૦) હીલ્મ નાસીર અને મદદગારની 
હૈિસયતથી પુરતું છે. 
(૪૩૧૧) જ્યાં સુધી ઈન્સાન હલીમ (સહનશીલ) 
ન હોય ત્યાં સુધી તે આબીદ બની શકતો નથી. - 
ઈમામે રઝા (અલિય્હસ્સલામ) 
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(૪૩૧૨) અકલ ઈન્સાનની દોસ્ત અને હીલ્મ તેનો 
વઝીર છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૩૧૩) મને હીલ્મનુ ં કને્ , ઈલ્મની ખાણ અન ે
સ નું સ્થાન બનાવીને મોકલવામા આવ્યો છે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૧૪) મ સ  અને સહનશીલતાને બહાદુરોથી 
વધારે મારા નાસીર અને મદદગાર જોયા છે. 
(૪૩૧૫) તમે અદબની સાથે શોભાયમાન 
બનાવવામાં આવ્યા છો, તેથી હીલ્મની સાથે તમ ે
પોતાને સુશોભીત કરો. 
(૪૩૧૬) ઈન્સાનનું સ દયર્ તેના હીલ્મમાં છે. 
(૪૩૧૭) જે માણસ તમારી ઉપર મુખાર્ઈને કારણે 
ગુસ્સે થાય તમે તેની સામ ે હીલ્મની સાથે ગુસ્સો 
કરો. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
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(940) હ મને અપનાવ ુ ં

(૪૩૧૮) જો તમે સહનશીલ ન હો તો (હલીમ) 
સહનશીલ લોકો જેવી સુરત બનાવો. કેમક ે એવુ ં
બહુજ ઓછંુ બને છે કે કોઈ માણસ કોઈ કૌમ સાથે 
સમાનતા રાખે અને તેની ગણ ી તે કૌમમાં ન થાય. 
(૪૩૧૯) ે  હીલ્મ, હીલ્મની સુરત બનાવવી તે 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૩૨૦) જો તમે હલીમ ન હો તો પણ હલીમ 
લોકો જેવી સુરત અપનાવો. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૩૨૧) જે હલીમ જેવી સુરત અપનાવતો નથી, 
તે હલીમ નથી હોતો. 
(૪૩૨૨) જે હલીમ જેવી સુરત અપનાવે છે ત ે
હલીમ બની જાય છે. 
(૪૩૨૩) કયારેય એવું બને છે કે જે હલીમ નથી 
હોતો તે હીલ્મ અપનાવીને શોભાયમાન બની જાય 
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છે. 
(૪૩૨૪) શિક્ત ધરાવનાર માણસના ે  કાય મા ં
એ વાત છે ક ે જ્યારે તે ગુસ્સે થાય તો તુરત 
હલીમની સુરત અપનાવી લે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(941) હલીમ (સહનશીલ) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
બેશક, ઈ ાહીમ મોટો સહનશીલ, ન  

િદલનો (અને) અલ્લાહની તરફ રજુ થનારો હતો. - 
સૂરએ હુદ આ. ન.ં ૭૫ 
હદીસ :- 
(૪૩૨૫) હલીમ એ છે કે જે પોતાના ભાઈઓને 
સહન કરે. 
(૪૩૨૬) હલીમ એ છે જેના પર હીલ્મનો બોજો 
મુશ્કેલ બને. 
(૪૩૨૭) જ્યારે હલીમને ખરાબ રીતે બદલો 
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આપીને તેના પર ઝુલ્મ કરવામાં આવે છે ત્યારપછી 
પણ તેની િહમત બલંદ રહે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૩૨૮) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન અલી ઈબ્ન ે
અબી તાલીબ અલિય્હસ્સલામને શિક્તશાળી 
માણસ િવશે પૂછવામાં આવ્યું કે તે કોણ હોય છે ? 
ત્યારે આપે ફરમાવ્યું : હલીમ. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૨૯)માણસ જ્યાં સુધી હલીમ ન હોય ત્યાં 
સુધી આબીદ બની શકતો નથી. - ઈમામે રઝા 
(અલિય્હસ્સલામ) (કાફી - ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ) 
(942) હ મના કારણો 

(૪૩૩૦) અકલના વધારાની સાથે હીલ્મમાં વધારો 
થાય છે. 
(૪૩૩૧) કોઈ માણસ એ સમય સુધી હલીમ બની 
શકતો નથી જ્યાં સુધી તે ઈઝઝતદાર ન હોય. 
(૪૩૩૨) હીલ્મ ઈિખ્તયાર કરો કેમકે તે ઈલ્મનું 
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પિરણામ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૩૩) હીલ્મ અને િધરજ બે જોડીયા િસફતો 
છે. જે બલંદ િહમતીનું પિરણામ છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(943) હ મના પ રણામ 

(૪૩૩૪) જેણે હીલ્મ ઈખ્તેયાર કયુ ત ેસરદાર થયો. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૩૫) સલુેહ અને શાંિત હીલ્મનું ફળ છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૩૬) જે હીલ્મ ઈખ્તેયાર કરે છે ત ેસફળ થાય 
છે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૩૭) હીલ્મ, ઈલ્મનું બીજ (બુિનયાદ) અન ે
સુલેહ શાંિતનું કારણ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૩૮) જે માણસ પોતાના દુશ્મન સાથે હીલ્મ 
કરે છે તે સફળ થાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(૪૩૩૯) હીલ્મ ગુસ્સાની આગને બુઝાવી નાખે છે 
અને ગરમ સ્વભાવ તે આગને સળગાવવામાં 
મદદરૂપ થાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૪૦) હીલ્મની િવશેષતાનો પહેલો બદલો એ 
હોય છે કે લોકો જાિહલની સામે તેના મદદગાર બની 
જાય છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૪૧) જે માણસ તમારી સામે સહનશીલતા 
અપનાવે છે, તે તમારા પર ગાલીબ રહે છે અન ે
અ તા મેળવી જાય છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૪૨) મદદગાર થવા માટે હીલ્મ કાફી છે. - 
હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(કાફી - ઉસૂલ ઔર ફુરૂઅ)  
(૪૩૪૩) હીલ્મના કારણે મદદગારોમાં વધારો થાય 
છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૪૪) બવેકુફની સામે હીલ્મ વ્યકત કરવાથી 
તેની િવરૂધ્ધમાં તમારા મદદગારોમાં વધારો થાય છે. 
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- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૪૩૪૫) ર ું હીલ્મ, તો તેનાથી સારી બાબતોની 
સવારી, સારા લોકોની સોહબત, હલકાઈથી 
ઉચ્ચતા, અપમાનથી સન્માન અને ખૂબીઓની 
ખ્વાિહશ નસીબ થાય છે. સાહેબે હીલ્મ ઉંચા 
દરજ્જાવાળો, માફ કરનાર, દરગુજર કરનાર, નેકી 
કરનાર અને મૌન રહેવાની નઝદીક હોય છે. આ એ 
બાબતો છે જેથી અકલમંદને પોતાના હીલ્મથી નવા 
ઉપાયો શોધવાના હોય છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(તોહફુલ ઉકલુ) 
(૪૩૪૬) ગુસ્સાના સમયે હીલ્મ અપનાવી લેવંુ 
જબ્બાર (ખુદા)ના ગઝબથી સુરિક્ષત કરી દે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
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(944) હ મ ુ ંિવવરણ 

(૪૩૪૭) હઝરત ઈમામે હસન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને પૂછવામાં આવ્યુ ંકે હીલ્મ શું છે 
? આપે ફરમાવ્યું : ગુસ્સાને પી જવો અને નફસને 
કાબૂમાં રાખવો. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૪૮) જે માણસ સાથે નેકીભય  વ્યવહાર કરવો 
જોઈએ અને કોઈ એમ ન કર ે તો ત ે હલીમ નથી. 
(કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૩૪૯) જે િવન  થઈને કોઈના પર હુમલો કરીન ે
તૂટી પડે અન ેજ્યારે તેના પર કાબૂ મેળવી લે ત્યારે 
બદલો લે તો તે હલીમ હોતો નથી. હલીમ એ હોય 
છે જે કાબૂ મેળવી લીધા પછી માફ કરી દે. અન ે
તેના દરેક કાય  પર હીલ્મ ભાવી હોય. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૫૦) જે માણસ પરહેઝગારીની બાબતમાં 
કોઈથી ન ડરે, તે હલીમ નથી. - ઈમામ મોહંમદ 
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તકી (અલિય્હસ્સલામ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૫૧) હીલ્મ તો ફક્ત ગુસ્સાને પી જવા અન ે
નફસને કાબૂમાં રાખવાનું નામ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૫૨) સ  અને ખામોશી જેવંુ બીજંુ કોઈ 
હીલ્મ નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૩૫૩) હીલ્મ ખુદાનો િચરાગ છે, તેનો આધાર 
પાંચ બાબતો પર છે. 
(૧) માણસ માનવંત હોય અને તેને ઝલીલ 
સમજવામાં આવે. 
(૨) તે સાચો હોય પરંતુ તનેા પર તોહમત મૂકવામા ં
આવે. 
(૩) હકની તરફ બોલાવનાર હોય, છતાં તેને હકીર 
સમજવામાં આવે. 
(૪) કોઈ અપરાધ વગર સજા ભોગવે. 
(૫) હકની માંગણી કરે પણ લોકો તેનો િવરોધ કરે. 
જો તમે આ પાંચેય વસ્તઓુનો હક અદા કરી દયો, 
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તો સમજી લ્યો કે તમે હીલ્મ મળેવી લીધું. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૫૪) ઈલ્મનો કમાલ હીલ્મ છે, અને હીલ્મનો 
કમાલ વધારે સહનશીલતા અને ગુસ્સાને પી જવો 
તે છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(945) હ મ અને ઈ મ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
... અન ે અલ્લાહ મહાન જાણનાર અન ે

સહનશીલ છે. - સૂરએ િનસા આ. ન.ં ૧૨ 
હદીસ :- 
(૪૩૫૫) હીલ્મ ઈખ્તેયાર કરો, તે ઈલ્મનો સ્તંભ 
છે. - હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૩૫૬) હીલ્મ આલીમનો પોશાક છે, તેનાથી 
હરિગઝ નગ્ન ન રહો. - ઈમામ મોહંમદ તકી 
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(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૩૫૭) જે રીતે ઈલ્મ હીલ્મ સાથે મળલેું હોય છે, 
તેવી રીતે બીજી કોઈ વસ્તુ બીજી વસ્તુ સાથે મળેલી 
હોતી નથી. - ઈમામે મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૫૮) ઈલ્મ એ સમય સુધી ફળદાયી નથી હોતું, 
જ્યાં સુધી તેની સાથે હીલ્મ ન હોય. 
(૪૩૫૯) ઈલ્મ હીલ્મની બુનીયાદ અને હીલ્મ 
ઈલ્મની શોભા છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૬૦) જે રીતે હીલ્મને ઈલ્મની સાથે અફઝલ 
નીસ્બત છે ( ે  સંબંધ), તેવી જ રીતે બીજી કોઈ 
વસ્તુને અન્ય કોઈ વસ્તુ સાથે નીસ્બત મળેલી નથી. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૩૬૧) મોમીન માટ ેદીનમાં શિક્ત હોય છે. અન ે
હીલ્મમાં ઈલ્મ હોય છે. - ઈમામે જાફર સાિદક 
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(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૩૬૨) એ ઝાતની કસમ, જેના કબ્ઝએ કુદરતમાં 
મારી જાન છે, જે રીતે હીલ્મને ઈલ્મ સાથે અફઝલ 
રીતે જોડવામાં આવ્યું છે, તેવી રીતે બીજી કોઈ 
વસ્તુને અન્ય કોઈ વસ્તુ સાથે જોડવામાં આવી 
નથી. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(946) ુ સાની હાલતમા ં હ મ યકત 

કર ુ ં

(૪૩૬૩) સાચી વાત છે ક ે મન ે એ માણસ માટ ે
આ ચયર્ થાય છે જે ગુસ્સાની હાલતમાં હીલ્મ 
ધરાવતો હોય. - ઈમામે ઝયનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૬૪) હીલ્મ ગુસ્સાની આગને ઠંડી કરી નાખે 
છે અને ગરમ સ્વભાવ (સહનશીલતાનો અભાવ) 
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તેની જવાળા ભડકાવે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૬૫) હીલ્મની ઓળખ ફક્ત ગુસ્સાના સમયે 
થાય છે. - હઝરત લકુમાન (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(947) સૌથી વધાર સહનશીલ 

(૪૩૬૬) હઝરત અમીરૂલ મોઅમનેીન અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)ને સવાલ કરવામાં આવ્યો કે : 
સૌથી વધારે સહનશીલ કોણ છે ? આપ 
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યુ ં: જે ગુસ્સે થતો નથી. 
(૪૩૬૭) સૌથી વધારે સહનશીલ એ છે જે 
જાિહલોથી દૂર ભાગે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૬૮) તમારામાં સૌથી વધારે હયા ધરાવનાર એ 
માણસ છે જે તમારામાં સૌથી વધારે સહનશીલ 
હોય. (ગોરરૂલ હકમ) 
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(948) હ મની આફત 

(૪૩૬૯) ઝીલ્લત હીલ્મની આફત છે. 
(૪૩૭૦) જ્યારે હીલ્મ ફસાદ બની જાય ત્યાર ે
માફી અને દરગુઝર મોજીઝો બની જાય છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(949) અ લાહ તઆલા ુ ંહ મ 

કરુઆન ેમજીદ :- 
.. અને અલ્લાહ મોટો માફ કરનાર અન ે

સહનશીલ છે. - સૂરએ માએદહ આ. ન.ં ૧૦૧ 
... અન ેઅલ્લાહ બેપરવા (અને) સહનશીલ 

છે. - સૂરએ બકરહ આ. ન.ં ૨૬૩ 
હદીસ :- 
(૪૩૭૧) બેશક ખુદાવંદે આલમના હીલ્મે તમન ે
ગુનાહ કરવા માટે િહમતવાન કરી દીધા છે. અન ે
તમને તમારા નફસોની હલાકત માટ ેતૈયાર કરી દીધા 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 1040  HAJINAJI.com 

છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૭૨) દુઆના શબ્દો :- તમામ હમ્દ એ ખુદાવંદે 
મુતઆલ માટે છે જે મારી સાથે સહનશીલતા વ્યકત 
કરે છે. એટલ ેસુધી હુ ંસમજંુ છંુ ક ેજાણે મારા કોઈ 
ગુનાહ જ નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(950) હ મ િવશે ુદ  ુદ  હદ સો 

(૪૩૭૩) ચહેરાની િવશાળતા હીલ્મની શોભા છે. 
- હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) 
(૪૩૭૪) જ્યારે માણસનો િવરોધ કરવામાં આવે 
છે અને તે ગુસ્સાને છોડી દે છે (ગુસ્સા કરતો નથી) 
ત્યારે તેના હીલ્મથી તેની શરાફત અને બુઝુગ  માટ ે
એટલું જ પુરતું છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૭૫) સૌથી ે  હીલ્મ ગુસ્સાને પી જવો અન ે
શિક્ત હોવા છતાં પોતાના પર કાબૂ રાખવો તે છે. - 
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હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૩૭૬) હલીમ માટે ઉપાય કરવો જરૂરી છે (તે 
કોઈને કોઈ જગ્યાએ ઠોકર ખાઈ જાય છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 

 
િવભાગ - 35 

હ દ 

(951) (તમામ) વખાણ દુા માટ છે 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને કહે કે સઘળા ગુણગાન અલ્લાહને માટ ે

જ શોભાસ્પદ છે, જેણે ન કોઈ બેટો બનાવી લીધો 
છે અને ન તો સલ્તનતમાં તેનો કોઈ ભાગીદાર છે 
અને ન તો તે લાચાર છે ક ે (જેથી) તેનો કોઈ 
િહમાયતી હોય; અને તુ ં તેની મોટી મોટાઈને 
(િનરંતર) વધારતો રહે. - સૂરએ બની ઈસરાઈલ 
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આ. ન.ં ૧૧૧ 
અને તું આ કહે કે સવર્ ગુણગાન અલ્લાહ માટ ે

જ શોભાસ્પદ છે, જે તમને નજીકમા ંજ પોતાની 
(કુદરતી) િનશાનીઓ દેખાડશે, પછી તમ ે તેમન ે
ઓળખી લેશો. - સૂરએ નમ્લ આ. નં. ૯૩ 

......તુ ંકહે ક ેદરેક કારના ગુણગાન અલ્લાહ 
માટે જ (શોભાસ્પદ) છે; પરંતુ તેઓ માંહેના 
ઘણાખરા જાણતા નથી. - સૂરએ લુકમાન આ. નં. 
૨૫ 

... તું કહ ે ક ે સવર્ કારની તારીફ અલ્લાહ 
માટે જ લાયક છે ... પરંત ુતેઓ માંહેના ઘણાખરાં 
સમજતા નથી. - સૂરએ અન્કબુત આ. ન.ં ૬૩ 
હદીસ :- 
(૪૩૭૭) દરેક અઝમત ધરાવનારા કામ, જેન ે
ખુદાની હમ્દ સાથે શરૂ કરવામાં ન આવે તે અધૂરા 
રહે છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ ેવ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 1043  HAJINAJI.com 

આલેહી વસલ્લમ) (દુર મન્સુર) 
(૪૩૭૮) કોઈ હમ્દ કરનાર પોતાના રબ િસવાય 
બીજા કોઈની હમ્દ ન કરે. અને કોઈ િધક્કાર કરનાર 
પોતાના િસવાય બીજા કોઈને િધક્કારે નહ . 
(૪૩૭૯) જુમ્આના ખુત્બામાં ફરમાવતા હતા : 
તમામ તારીફ એ અલ્લાહ માટે છે કે ડરવા માટે અન ે
હમ્દ કરવા માટે સૌથી વધારે યોગ્ય છે. જે તકવા 
ઈિખ્તયાર કરવા માટે અને ઈબાદત કરવા માટે સૌથી 

ે  ઝાત છે. જે અઝમત અને બુઝુગ  ઈિખ્તયાર 
કરવા માટે વધારે યોગ્યતા ધરાવે છે. તનેી અઝીમ 
તવંગરી અગિણત નેઅમતોનો શુ  વ્યકત કરવા અન ે
સંુદર કારની આઝમાઈશ માટે અમ ે તેની હમ્દ 
કરીએ છીએ. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૮૦) તમામ તાઅરીફ એ ખુદા માટે છે જેણે 
હમ્દને પોતાના િઝ ની ચાવી, પોતાના ફઝલો 
કરમમાં વધારાનું કારણ અને પોતાની નેઅમતો અન ે
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અઝમતની દલીલ ગણાવેલ છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (શહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(952) હંમેશા ં (બધા જ સજંોગોમા)ં હ દ 

દુાની જ છે. 

(૪૩૮૧) જ્યારે રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)ને કોઈ ખુશી નસીબ થતી 
હતી ત્યારે ફરમાવતા હતા ... આ નઅેમત પર 
ખુદાની હમ્દ છે. જ્યારે કોઈ વાત પર ગમ થતો 
ત્યારે ફરમાવતા હતા : દરેક વાતમાં ખુદાની હમ્દ 
છે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
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િવભાગ - 36 

હમાકત ( ખુાઈ - બેવ ુફ ) 

(953) હમાકત (બેવ ુફ ) 

(૪૩૮૨) બેવકુફી સૌથી ખરાબ બીમારી છે. 
(૪૩૮૩) બેવકુફી અસાધ્ય બીમારી અને ઉપચાર ન 
થઈ શકે તેવો રોગ છે. 
(૪૩૮૪) બવેકુફી સૌથી વધારે નુકશાન કરનાર 
સાથી છે. 
(૪૩૮૫) બેવકુફી બદબખ્તી છે. 
(૪૩૮૬) બવેકુફી વતનમાં પણ પરદેશ છે. (બેવકુફ 
વતનમાં પરદેશી છે.) 
(૪૩૮૭) મખુર્ પોતાના દશેમાં પણ પરદેશી હોય છે 
અને પોતાના સગાઓમાં ઝલીલ હોય છે. 
(૪૩૮૮) બેવકુફી સૌથી વધુ નુકશાન પહ ચાડનારી 
બાબત છે. 
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(૪૩૮૯) બેવકુફી બહુ જ મોટી નાદારી છે. 
(૪૩૯૦) બવેકુફીની નાદારીને  માલ - તવંગરી 
આપી શકતી નથી. 
(૪૩૯૧) બવેકુફ પોતાને જેટલું નુકશાન પહ ચાડ ે
છે તેટલું નકુશાન એક દુશ્મન બીજા દુશ્મનન ે
પહ ચાડતો નથી. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)  (મેરાજુસ્સઆદહ) 
(954) બેવ ુફના ણુ 

(૪૩૯૨) બેવકુફ કોઈ ખૂબસુરત વસ્તુથી પિરિચત 
બની જાય તો ગફલતનો શીકાર બની જાય છે. જો 
તેને સારા સ્થાન પરથી ઉતરવાનું કહેવામાં આવે તો 
નીચે આવી જાય છે. જો તેને જેહાલત પર સવાર 
કરવામાં આવે તો સવાર થઈ જાય છે. જો તે વાત 
કરે છે તો જુઠ બોલે છે. જે વાતને પોતે સમજતો 
નથી અને તને ે સમજવાની કોિશશ કરવામાં આવ ે
તો પણ સમજતો નથી. - હઝરત અલી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (ખેસાલ-સદુક) 
(૪૩૯૩) હઝરત ઈસા અલિય્હસ્સલામન ે
પૂછવામાં આવ્યું કે : બેવકુફ કોણ હોય છે ? 
ફરમાવ્યું : જે પોતાના અિભ ાયને સંપણૂર્ સમજે 
અને સ્વાથ   હોય તથા બધી ફઝીલતને પોતાના 
હકમાં સમજે. કોઈ વાતને પોતાની િવરૂધ્ધની ન 
સમજે. દરેક હકને પોતાના માટે ન સમજે. અન ે
પોતાના પર કોઈનો હક ન જાણે. ત ે એવો બેવકુફ 
હોય છે, જેના ઉપાયનો કોઈ રસ્તો હોતો નથી. 
(૪૩૯૪) જે માણસ લોકોના ઐબ જુવે અને તેના 

ત્યે અણગમો વ્યકત કરે પણ પોતાની ઝાત માટે ત ે
વાત પર રાજી થઈ જાય (પોતાના ઐબની સુધારણા 
ન કરે) તો તેવો માણસ સંપૂણર્ બેવકુફ હોય છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૩૯૫) નેઅમતોમાં અિભમાન કરવા અને 
તકલીફોમાં સખ્ત ઝલીલ થઈ જવાને કારણે કોઈ 
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માણસની બેવકુફીનો અંદાજ આવે છે. 
(૪૩૯૬) કોઈ માણસની બેવકુફીને ણ સંજોગોમાં 
ઓળખી શકાય છે. 
(૧) હેતુ વગરની વાતચીત. 
(૨) પૂછવામાં ન આવ્યા હોય તેવા સવાલના 
જવાબ આપવા. 
(૩) તમામ કામોમાં ઉતાવળ અન ે િનલર્જ્જતા 
વ્યકત કરવી. 
(૪૩૯૭) તુડંિમજાઝી, બેવકુફની િનશાનીઓમાંથી 
એક િનશાની છે. 
(૪૩૯૮) અવારનવાર (વાતચીતમાં) રંગ (વાત) 
બદલવો એ બેવકુફની િનશાનીમાંથી હોય છે. 
(૪૩૯૯) સાિબતી વગર દલીલ કાયમ કરવી અન ે
પોતાની મેળ ેપોતાના વખાણ કરવા મંડી પડવા એ 
બેવકુફીની દલીલ છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૪૦૦) બેવકુફથી બચો, કેમકે ત ેગુનેહગાર હોય 
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છે. તેમછતાં, પોતાને નેક અન ે પાક સમજે છે. 
પોતાની લાચારીને અકલમંદી અને ખરાબ વાતન ે
સારી વાત સમજે છે. (મઅેરાજુસ્સઆદહ) 
(૪૪૦૧) બેવકુફી નકામા કાય નું કારણ બને છે. 
(૪૪૦૨) નકામી ગાળો દેવી અને જાિહલોની 
સોહબતમાં રહેવંુ એ બેવકુફી છે. 
(૪૪૦૩) બવેકુફ પોતાના અપમાનને અનુભવતો 
નથી. 
(૪૪૦૪) હલાકત અને તબાહીઓની સવારી પર 
સવાર થવું એ બેવકુફીનું સરનામું છે. 
(૪૪૦૫) મખૂર્ની દરેક વાતમાં જુઠ હોય છે. 
(૪૪૦૬) આરઝુઓ પર ભરોસો કરવો બેવકુફી છે. 
(૪૪૦૭) મા  બેવકુફ અને જાહીલ જ ઈલ્મ અન ે
એહલે - ઈલ્મનું અપમાન કરતો હોય છે. 
(૪૪૦૮) જ્યારે લોકો તમારી સાથે વાત કરે ત્યાર ે
તે બધાની વાતને ઠુકરાવો નહ , નહ તર તમારી 
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મુખર્તા માટે એ જ પૂરતું થશે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(955) બેવ ુફની સોહબત 

(૪૪૦૯) બેવકુફની સોહબતથી, ફાસીક સાથે 
બેસવા- ઉઠવાથી અને ઝાિલમ સાથે કોઈપણ 
જાતના વ્યવહાર કરવાથી બચો. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૪૧૦) હઝરત ઈમામ અલી ઝયનલુ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ પોતાના ફરઝંદ ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર અલિય્હસ્સલામને વિસયત કરતા 
ફરમાવ્યું : મારા પ્યારા પુ  ! બેવકુફની દોસ્તી અન ે
તેની સાથે મળવા હળવાથી બચો. તેને તેની હાલત 
પર છોડી દો. અન ે તેની સાથે લડાઈ - ઝઘડા ન 
કરો. કેમકે બવેકુફ આંખોનો હલકો હોય છે. અગર ત ે
હાજર હોય કે ગાએબ હોય જ્યારે તે કોઈ વાત કરે 
છે ત્યારે તેની બેવકુફી તેને અપમાિનત કરે છે અન ે
જો તે ચુપ રહે છે તો તેની લાચારી તેને વાત 
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કરવાથી રોકે છે. જો ત ે કોઈ કામ કર ે છે, તો તેને 
બગાડી નાખે છે. જો રખેવાળ બને છે તો તેના 
તાબાની વસ્તુઓને (જાનવરોને) ગુમાવી નાખે છે. 
તેનું પોતાનું ઈલ્મ તેને ફાયદો પહ ચાડતું નથી અન ે
બીજા લોકોનું ઈલ્મ તેને ફાયદાકારક બનતું નથી. 
પોતાને નસીહત કરનાર ખૈરખાહ લોકોની વાતોને 
માનતો નથી. તેના મી ો તેનાથી આરામમાં નથી 
રહેતા. તેની માની ઈચ્છા રહેતી હોય છે કે : ત ેમરી 
જાય. તેની પત્નીની ઈચ્છા હોય છે કે તેને ગુમાવી 
દે. તેના પાડોશીઓની તમન્ના તેનાથી દૂર રહેવાની 
હોય છે. અને તેમના સાથીદારોની ખ્વાિહશ એ 
હોય છે કે તેની સોહબત કરતાં એકાંત સારૂ છે. જો 
તે કોઈ મહેફીલમાં બીજાઓથી નાનો હોય છે તો 
પોતાનાથી મોટાની સાથે વાત કરવા માટે લાચાર 
હોય છે અને બીજાઓથી મોટો હોય છે તો 
પોતાનાથી નાના હોય તેને બગાડી નાખે છે. - 
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હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૧૧) જે માણસ બેવકુફની દોસ્તીથી બચતો 
નથી તે તેની જ જેવા અખ્લાક ધરાવતો બની જાય 
તેવી શકયતા રહે છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૪૧૨) અકલમંદ દુશ્મન બેવકુફ દોસ્ત કરતા 
સારો હોય છે. 
(૪૪૧૩) બવેકુફથી દૂર રહેવંુ તેની નીકટતા કરતાં 
અને તેનુ ંચપુ રહેવંુ તેના બોલવા કરતા બહેતર છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૪૧૪) બેવકુફ તરફ જોવું પણ આંખોમા ં
બળતરા પૈદા કરે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૪૧૫) બેવકુફની મુખર્તાનો ઈલાજ રૂહનો 
અઝાબ છે. 
(૪૪૧૬) બવેકુફથી બચતા રહો કેમકે તેની સરભરા 
તમને મુશ્કેલીમાં મુકી દેશે. અને તેનો સાથ તમને 
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હલાક કરી નાખશે. 
(૪૪૧૭) બવેકુફની િમ તા આગના ઝાડ સમાન 
છે. જેનો એક ભાગ બીજા ભાગને બાળી નાખે છે. 
- હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(956) બેવ ુફનો ઈલાજ 

(૪૪૧૮) હઝરત ઈસા િબન મરીયમ 
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું : મ બીમારીનો ઈલાજ 
કય  તો ખદુાના હુકમથી તેમણે શફા મેળવી. 
આંધળા અન ે કોઢવાળાનો ઈલાજ કય  તો તેમન ે
સારા કરી દીધા. મુદાર્નો ઈલાજ કય  તો ખુદાના 
હુકમથી તેમને જીવતા કરી દીધા પણ બેવકુફનો 
ઈલાજ કય  તો તેમને સારા કરી ન શકયો. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(957) સૌથી મોટો બેવ ુફ 

(૪૪૧૯) ઝયદ બીન સોહાને હઝરત અમીરૂલ 
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મોઅમેનીન અલી (અલિય્હસ્સલામ)ને બેવકુફ િવશે 
પૂછયું કે : બેવકુફ કોણ હોય છે ? ત્યારે આપ 
અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું : જે દુિનયાના ફરેબમાં 
આવી જાય. હકીકતમાં તે જોઈ ર ો હોય છે ક ે
દુિનયાની હાલત બદલાતી રહે છે. (બેહારૂલ 
અન્વાર) 
(૪૪૨૦) સૌથી વધારે બેવકુફ માણસ એ હોય છે 
જે પોતાને સૌથી વધારે બુિધ્ધમાન સમજતો હોય 
છે. 
(૪૪૨૧) સૌથી વધારે બેવકુફ માણસ એ હોય છે 
જે સારી બાબતોમાં રૂકાવટ અન ે તેના આભારનો 
ઈચ્છુક હોય છે. બૂરાઈ વ્યકત કરે અને ખૈરના 
સવાબની આશા રાખે. 
(૪૪૨૨) સૌથી મોટો મુખર્ એ છે જે બીજાઓની 
હલકી વાતોને નાપસંદ કર ે પરંત ુ પોત ે એ જ કામ 
કરતો હોય. 
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(૪૪૨૩) સૌથી મોટો મુખર્ એ ફકીર છે, જે 
તકબ્બુર કરતો હોય. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૨૪) સૌથી મોટી મુખર્તા જુઠ અને નકામા 
કાય માં છે. - હઝરત રસૂલે ખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ)  
(૪૪૨૫) સૌથી મોટી મુખર્તા ફરેબખોરી છે. 
(૪૪૨૬) સૌથી મોટી મુખર્તા કોઈના વખાણ 
અથવા ટીકા કરવામાં અિતશ્યોિકત કરવી તે છે. 
(૪૪૨૭) દુ  (ખરાબ) લોકો સાથે ભાઈચારો 
રાખવો તે સૌથી મોટી મુખર્તા છે. 
(૪૪૨૮) અિભમાન કરતા મોટી બીજી કોઈ મુખર્તા 
નથી. 
(૪૪૨૯) ફકીરી અને ગરીબીની હાલતમાં 
અિભમાન કરવું એ મુખાર્ઈની ટોચ છે. (ગોરરૂલ 
હકમ) 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 1056  HAJINAJI.com 

(958) ખુનો જવાબ - પુ રહ ુ ં

(૪૪૩૦) બવેકુફને ચુપ રહીને જે સજા આપી 
શકાય છે, તેવી સજા બીજી કોઈ રીતે આપી શકાતી 
નથી. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૪૩૧) બવેકુફ સામે ચુપ રહેવંુ તનેે જવાબ 
આપવા કરતાં બહેતર છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(959) બેવ ુફ  િવશેની ુદ  ુદ  હદ સો  

(૪૪૩૨) હુ ંએવા કોઈ માણસને નથી ઓળખતો, 
જે પોતાના અને પોતાના રબના મામલામાં બેવકુફ 
ન હોય. - ઈમામ હસન (અલિય્હસ્સલામ)  
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૪૩૩) ઉતાવળ એ બેવકુફોની ખુદ ફરેબી 
(આત્મવંચના -પોતાની ઝાતને છેતરવા સમાન) છે. 
(૪૪૩૪) ખ્વાિહશાત અન ે આરઝુઓ બેવકુફની 
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ખુદફરેબી છે. 
(૪૪૩૫) દુિનયા બેવકુફો માટ ે ગનીમત (લૂંટનો 
માલ સામાન) છે. 
(૪૪૩૬) નકામા કાય  બેવકુફીની શિક્ત છે. 
(૪૪૩૭) દુિનયા પર ખુશ થવું એ બેવકુફી છે. 
(૪૪૩૮) તકબ્બુરનું મુળ બેવકુફી છે. 
(૪૪૩૯) સ ાિધશોને નબળા સમજવા એ બેવકુફી 
છે. (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૪૪૦) ફુરસદની પહેલા ઉતાવળ કરવી અન ે
ફુરસદ પછી સુસ્તી (આળસ) કરવી બવેકુફી છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ ઈબ્ને અબીલ 
હદીદ) 
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િવભાગ - 37 

હ મામ (નહાવાની જ યા) 

(960) સૌથી સાર  જ યા હ મામ છે. 

(૪૪૪૧) સૌથી સારી જગ્યા હમ્મામ છે. જેમાં તુ ં
જહન્નમની આગને યાદ કરે છે. અને હમામ તારા 
મૈલ અન ે ગંદકીને સાફ કરે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૪૨) ણ બાબતો શરીરને જાડું કરે છે અન ે

ણ બાબતો શરીરને પાતળું કરે છે. જે ણ બાબતો 
શરીરને જાડું કરે છે, તે આ છે. (૧) દરરોજ 
હમ્મામમાં જવું (૨) પાકીઝા ખુશ્બુ સુંઘવી (૩) 
નરમ (મુલાયમ) લીબાસ પહેરવો. 

જે બાબતો શરીરને પાતળુ કરે છે, તે આ છે. 
(૧) દરરોજ (ચુકયા વગર) ઈંડા ખાવા. (૨) દરરોજ 
માછલી ખાવી. (૩) કાચા ફળ ખાવા. 
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(૪૪૪૩) ણ બાબતો શરીરને તબાહ કરી નાખે છે 
અને કયારેય હલાક કરી નાખે છે. (૧) (બીલ્કુલ 
નીબર્ળ) મડદાલ (દુબળા) જાનવરનુ વાસી ગોશ્ત 
ખાવું (૨) પટે ભરેલું હોય ત્યારે હમ્મામમાં જવુ ં
(૩) વૃધ્ધ સ્ ી સાથે શાદી કરવી. 
(૪૪૪૪) એવા સમય ે હમ્મામમા ં જવું જ્યારે 
પેટમાં એવી વસ્ત ુ (ખોરાક) હોય જે હોજરીની 
ગરમીને ઓછી કરે તો એ વસ્ત ુ શરીર માટે શિક્ત 
આપનારી છે. પેટ ભરેલું હોય ત્યારે હમ્મામમાં ન 
જાવ. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૪૫) એકાંતરે હમ્મામમાં જવાથી શરીરના 
ગોશ્તમાં વધારો થાય છે અને દરરોજ હમ્મામમા ં
જવાથી ગુરદાની આસપાસની ચરબી પીગળી જાય 
છે. - ઈમામ મૂસા કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
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િવભાગ - 38 

હાજત (જ રત - માગણી કરવી) 

(961) હાજત 

(૪૪૪૬) જેની ઉપર અહસેાન કરવા ચાહો, તેના 
અમીર (સ ાિધશ) બની જશો. જેની પાસે તમારી 
હાજત લઈને જશો તેના કદૈી બની જશો. જેનાથી 
બેિનયાઝી (સ્વતં તા) વ્યકત કરશો તેના સમોવડીયા 
બની જશો. (બેહારૂલ અન્વાર)  
(૪૪૪૭) જેની પાસે તમ ે તમારી હાજત લઈને 
જશો તેની પાસે હલકા બની જશો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૪૪૮) હાજાતને આરઝુઓની સાથે તલબ 
કરવામાં આવે છે, તે કઝાએ ઈલાહીની સાથે 
નાિઝલ થાય છે અને આફીયત (ચેન-શાંિત) ે  
અતીયહ (તોહફો) છે. - ઈમામ મોહંમદ તકી 
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(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(962) હાજત રવાઈ (હાજત રૂ  કરવી) 

(૪૪૪૯) જમીન પર ખુદાના કેટલાક બંદાઓ એવા 
પણ છે કે જે લોકોની હાજતો પૂરી કરવા માટેના 

યત્નોમાં મશગુલ રહે છે, એ જ લોકો કયામતના 
િદવસે અમ્નો- અમાનમા ં હશે. - ઈમામ મૂસા 
કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૫૦) જે માણસ ખુદાની ખુશી માટે પોતાના 
મુસલમાન ભાઈની હાજત પૂરી કરવાની કોિશશ કરે 
છે, ખુદાવંદે આલમ તેના માટે ૧૦,૦૦,૦૦૦ (દસ 
લાખ) નેકીઓ લખે છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૪૫૧) એક લાંબી હદીસનો ભાગ છે કે .... હુ ં
મારા ભાઈ સાથે તેની હાજત પૂરી કરવાની એટલી 
હદ સુધી કોિશશ કરૂં ક ે ત ે પૂરી થઈ જાય. તો આ 
વાત મન ેએ વાત કરતા વધારે પસંદ છે ક ે હું રાહ ે
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ખુદામાં ૧,૦૦૦ (એક હજાર) ગુલામ આઝાદ કરૂં 
અને ફી સબીલીલ્લાહ જેહાદ માટે જીન બાંધેલા, 
લગામ સાથેના ૧,૦૦૦ (એક હજાર) ઘોડા પર 
સવાર થાઉં. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૫૨) મ મારા વાલીદે ગીરામી હઝરત અમીરૂલ 
મોઅમેનીન (અલિય્હસ્સલામ) પાસેથી સાભળ્યું છે 
કે તેઓએ ફરમાવ્યું કે : હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)એ 
ફરમાવ્યું છે કે જે માણસ પોતાના મોમીન ભાઈની 
હાજત પૂરી કરવા માટે કોિશશ કરે છે, જાણે કે ત ે
૯,૦૦૦ (નવ હજાર) વષર્ િદવસમાં રોઝા રાખીન ે
અને રા ે નમાઝો પડીને ખદુાની ઈબાદત કરે છે. - 
ઈમામ હસને મુજતબા (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૫૩) જે માણસ પોતાના મુસલમાન ભાઈની 
હાજત પૂરી કરવામાં વ્યસ્ત હોય છે, ખુદાવંદે 
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આલમ તેની હાજત પૂરી કરવામાં એ સમય સુધી 
વ્યસ્ત રહે છે, જ્યાં સુધી તે તેના ભાઈની હાજત 
પૂરી કરવામાં વ્યસ્ત રહે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(963) દુાનો સૌથી િ ય બદંો 

(૪૪૫૪) અલ્લાહ તઆલાનો ઈરશાદ છે કે : 
તમામ મખ્લકૂ મારૂં કુટુંબ છે. તેથી મારી નઝદીક 
સૌથી િ ય બંદો એ છે જે તેમના પર વધારે 
મહેરબાન છે, અને તેમની હાજત પૂરી કરવાની 
કોિશશ કરે છે. 
(૪૪૫૫) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ કે હઝરત 
ઈસા અલિય્હસ્સલામએ ફરમાવ્યું .... અને અલ્લાહ 
તઆલાએ મને બાબરકત બનાવેલ છે, હું જ્યાં પણ 
છંુ..... ના િવશે ‘મુબારક’નો અથર્ છે : બહુજ નફો 
પહ ચાડનાર. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર)  
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(964) મોમીન ભાઈની હાજત રૂ  કરવા 

માટ જનાર 

(૪૪૫૬) જે માણસ ફક્ત ખુદાની ખુશી માટે 
પોતાના મોમીન ભાઈની હાજત પૂરી કરવા માટ ે
ચાલવા માંડે અન ે તે હાજત પૂરી થઈ જાય તો 
ખુદાવંદે આલમ મકબૂલ હજ્જ અને ઉ હ, 
હુરમતવાળા મિહનાઓમાંથી બે મિહનાના રોઝા 
અને તે બે મિહનાના મસ્જીદુલ હરામમાં 
એઅતેકાફનો સવાબ લખી દે છે. જે માણસ એ 
િનયતથી ચાલે, પણ તે હાજત પૂરી ન થાય તો પણ 
ખુદાવંદે આલમ એક મકબલૂ ઉ હનો સવાબ લખ ે
છે. 
(૪૪૫૭) બદંો જેવો પોતાના મોમીન ભાઈની 
હાજત પૂરી કરવા માટે રવાના થાય છે તો ખુદાવંદે 
આલમ તેના પર બે ફિરશ્તા નીમે છે. એક તેના 
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ડાબી બાજુ અને બીજો ફરીશ્તો તેની જમણી બાજુ 
હોય છે. તે બંને ફિરશ્તા તેના માટે તેના રબ પાસે 
ઈસ્તગફાર કરતા રહે છે અને તેની હાજત પૂરી 
કરવા માટે દોઆ કરતા રહે છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૫૮) જે માણસ પોતાના ભાઈની મદદ અન ે
તેને ફાયદો પહ ચાડવા માટે ચાલી નીકળે છે, તો 
તેના માટે મજુાહી ીને રાહે ખુદાનો સવાબ ગણાય 
છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) 
(૪૪૫૯) પોતાના ભાઈની હાજત પૂરી કરવા માટ ે
ચાલનાર માણસ એવો છે કે જાણે કે સફા અન ે
મરવાની વચ્ચે સઈ કરતો હોય. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૬૦) િરવાયતમાં છે કે બની ઈસરાઈલનો એક 
આબીદ તેની ઈબાદતની પૂણર્તાએ પહ ચતો ત્યારે 
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લોકોની હાજત પૂરી કરવા માટે નીકળી પડતો. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(965)  પોતાના મોમીન ભાઈની હાજત 

રૂ  કર 

(૪૪૬૧) જે માણસ પોતાના મોમીન ભાઈની 
હાજત પૂરી કર ે છે ત ે એવો છે ક ે તેણે તમામ 
જમાનામાં ખુદાની ઈબાદત કરી હોય. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૪૪૬૨) જે માણસ પોતાના મોમીન ભાઈની 
હાજત પૂરી કરે છે, ખુદાવંદે આલમ કયામતના 
િદવસે તેની એક લાખ હાજતો પરૂી ફરમાવશે 
જેમાંથી પહેલી હાજત બેિહશ્ત હશે. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૬૩) બેશક તમારા આમાલનો અંત તમારા 
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મોમીન ભાઈની હાજત શકય હોય ત્યાં સુધી પૂરી 
કરવા અને તેમની સાથે નેક વતર્ન કરવા પર હોય છે. 
જો એમ ન હોય તો પછી તમારો કોઈ અમલ કબૂલ 
થવાને પા  નથી. -ઈમામ મૂસા કાિઝમ 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૬૪) જે માણસ કોઈ મોમીનની એક હાજત 
પૂરી કરશે તો ખુદા તેની કેટલીય હાજત પૂરી કરશે, 
જેમાંથી નાનામાં નાની હાજત બેિહશ્ત હશે. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) 
(૪૪૬૫) જે મુસલમાન બીજા મુસલમાનની 
હાજત પૂરી કર ે છે, તો ખુદાવંદે તઆલા તેન ે
અવાજ આપે છે ક ે તારા સવાબની જવાબદારી 
મારા પર છે. અને હું તારા માટે જન્નતથી ઓછી 
બીજી કોઈ વસ્તુ પર રાજી નહ  થાઉં. - ઈમામ 
જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(966) મોમીન ભાઈની હાજત રૂ  કરવી 

- એક લાખ હજજથી વધાર અફઝલ છે. 

(૪૪૬૬) કોઈ મોમીનની એક હાજત પૂરી કરવી, 
એક હજ અને એક હજ અને એક હજથી અફઝલ 
છે. એટલે સધુી ક ેઆપ ેદસ વખત હજનો ઉલ્લેખ 
કય . 
(૪૪૬૭) કોઈ મોમીનની એક હાજતને પૂરી કરવી 
ખુદાની નઝદીક ૨૦ (વીસ) હજથી વધારે મહબૂબ 
છે. જેમાંથી દરેક હજ પર હાજીએ એક લાખ ખચર્ 
કયાર્ હોય. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૬૮) હુ ં કોઈ મુસલમાનોના ઘરવાળાઓની 
સંભાળ લઉં. એટલ ેકે તેમની ભૂખ મીટાવું, તેમના 
શરીરને ઢાંકું, લોકોથી તેમની આબરૂની રક્ષા કરૂં એ 
વાત મારી નઝદીક આ વાત કરતાં વધારે મહબૂબ છે 
કે હું એક હજ અને  એક હજ અન ેએક હજ અદા 
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કરૂં. આ રીતે આપ અલિય્હસ્સલામએ દસ વખત 
ફરમાવ્યું એવી રીતે આપ અ. એ ૭૦ (િસ ેર) 
વખત ફરમાવ્યું. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૬૯) મોમીનની હાજતને પૂરી કરવી મનાિસક 
(હજના અરકાન)ની સાથે મકબૂલ ૧,૦૦૦ (એક 
હજાર) હજ, રાહે ખુદામાં આઝાદ કરવામાં આવેલા 
૧,૦૦૦ (એક હજાર) ગલુામ અને જીન બાંધેલા 
અને લગામ ચડાવી હોય તેવા, રાહે ખુદામાં જેહાદ 
માટે રવાના થનાર ૧,૦૦૦ (એક હજાર) ઘોડા પર 
સવાર થવાથી અફઝલ છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  (બેહારૂલ અન્વાર) 
(967)  પોતાના ભાઈની હાજત રૂ  ન 

કર. 

(૪૪૭૦) જે મુસલમાન પાસે કોઈ મુસલમાન 
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હાજત લઈને આવ ે અન ે તે હાજત પરૂી કરવાની 
શિક્ત હોવા છતાં તેને પૂરી ન કરે તો કયામતના 
િદવસે ખુદાવંદે આલમ તનેે જબરદસ્ત (ઘાતકી - 
જુલમગાર) તરીકે મલઉન કરશે અને ફરમાવશે : 
તારી પાસે તારો ભાઈ હાજત લઈને આવ્યો હતો, 
જેને પૂરી કરવી મ તારા હાથમાં રાખી દીધી હતી. 
પણ તે સવાબથી મુખ ફેરવીને તેની હાજતને પૂરી ન 
કરી. મને મારી ઈઝઝતની કસમ ! હું તારી કોઈ 
હાજત માટે તારી તરફ નહ  જોઉં, ભલે તન ે
અઝાબ થાય કે તારા ગુનાહ માફ થઈ જાય. 
(૪૪૭૧) જે માણસ પોતાના કોઈ મોમીન ભાઈની 
પાસે કોઈ હાજત લઈને અથવા સલામ કરવા માટ ે
જાય અન ે ત ે તેનાથી છુપાઈ જાય, તો મરતા દમ 
સુધી તે ખુદાની લાનતમાં િગરફતાર રહેશે.  
(૪૪૭૨) જે માણસ પાસ ેતેનો કોઈ મોમીન ભાઈ 
તેની તકલીફ દૂર કરવા માટે માગણી કરે અને તે પરૂી 
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કરવા માટે પોતે શિક્ત ધરાવતો હોય અથવા તો તેના 
થકી બીજંુ કોઈ શિક્ત ધરાવતો હોય, તેમછતાં ત ે
તેની હાજત પૂરી કરવાનો ઈન્કાર કરે તો કયામતના 
િદવસે ખુદાવંદે આલમ તેન ેએવી હાલતમાં મહશૂર 
ફરમાવશે કે તેના હાથ ગરદન સાથે બાંધેલા હશે. ત ે
એ હાલતમાં એ સમય સુધી રહેશે, જ્યાં સુધી 
અલ્લાહ તઆલા મખ્લૂકના િહસાબનું કામ પુરૂં કરી 
ન લે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૭૩) જેની પાસે તેનો મોમીન ભાઈ હાજત 
લઈને આવ ે છે તો ત ે ખુદાની રહમત હોય છે જે 
તેને તેની પાસે લઈ આવે છે. જો તે તેની એ 
હાજતને પૂરી કરી દે તો ત ેઅમારી િવલાયત સાથે 
મળી જાય છે અને (અમારી િવલાયત) ખુદાએ 
તઆલાની િવલાયત સાથે મળેલી છે. જો તેને રદ 
કરી દે તો ત ે પોતાના પર ઝુલ્મ કર ે છે અન ે પોત ે
પોતાની સાથે બૂરાઈ પણ કરે છે. - ઈમામ મૂસા 
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કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૪૭૪) જે મોમીન પોતાના ભાઈની હાજત પૂરી 
કરવા માટે શિક્ત હોવા છતાં તેન ે દુખો અન ે
તકલીફોમાં છોડી દે છે, તો ખુદા પણ દિુનયા અન ે
આખેરતમાં તેને છોડી દેશે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૪૭૫) જે મોમીન પોતાના મોભા અને સ ાનો 
ઉપયોગ પોતાના મોમીન ભાઈ માટે કરશે તો 
ખુદાવંદે આલમ તેના ચહેરા માટે જહન્નમની 
આગને હરામ કરી દેશે અને કયામતના િદવસે તેને 
ફકીરી અને ભખૂ તેમજ ઝીલ્લત અન ેરૂસ્વાઈ સ્પશર્ 
પણ નહ  કરે. પરંતુ જે મોમીન પોતાના ભાઈ માટે 
પોતાના મોભા અને સ ાને વાપરવામાં કંજૂસાઈ 
કરશે અને ત ે તેનાથી વધારે દરજ્જાવાળા હશે તો 
તેને દુિનયા અને આખેરતમાં ફકીરી, તંગદસ્તી 
તેમજ ઝીલ્લત અને રૂસ્વાઈ પકડી લેશે. અન ે
કયામતના િદવસે તેના ચહેરાને જહન્નમની 
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આગની ગરમી બાળી નાખશે. ભલ ે પછી તેન ે
જહન્નમનો અઝાબ મળ ે અથવા તો તેને બક્ષી 
દેવામાં આવે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (તંબીહુલ ખવાતીર) 
(૪૪૭૬) જે માણસ પોતાના મુસલમાન ભાઈની 
મદદ કરવામાં અને તેની હાજત પૂરી કરવામાં 
કંજૂસાઈથી કામ લે, પણ તે એવા માણસની મદદ 
કરે, જેની મદદ કરવી ગુનાહ હોય તો તેના માટે તેન ે
કોઈ અ  નહ  મળ.ે - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) 
(૪૪૭૭) જે માણસ કોઈ હાજતમંદની હાજત 
પૂરી કરવા માટે શિક્ત હોવા છતાં તેનો ઈન્કાર કરે 
તો તેનો ગુનાહ ટેકસ અને જકાત વસૂલ કરનાર 
જેટલા થશે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(૪૪૭૮) અમારા જે કોઈ શીયા પાસે અમારો કોઈ 
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ભાઈ આવે અને પોતાની હાજત પૂરી કરવાની 
માંગણી કરે અને તે શિક્ત હોવા છતાં ત ે
હાજતમંદની મદદ ન કરે તો ખુદાવંદે આલમ તેન ે
અમારા દુશ્મનોની હાજતો પૂરી કરવામાં ફસાવી 
દેશે. જેના કારણે તેને કયામતના િદવસે અઝાબમા ં
નાખી દેશે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૪૭૯) જે મોમીન ે કોઈ જરૂરતમંદ મોમીનની 
મદદ કરવાથી પોતાના માલને રોકી દીધો, તો 
ખુદાવંદે આલમ તેન ેજન્નતનું ખાણંુ નહ  ચખાડે. 
અને ન તો તે મોહર લગાવેલી (જન્નતની પાક) 
શરાબમાંથી કાંઈ પીશે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(968)  માણસ જ રતમદં મોમીન સાથે 

લુાકાત ન કર. 

(૪૪૮૦) જે માણસ પોતાના કોઈ મોમીન ભાઈ 

www.hajinaji.com


િમઝા લુ હકમત ‐ 1075  HAJINAJI.com 

પાસે હાજત લઈને અથવા સલામ કરવા માટે જાય, 
અને તે તેનાથી છુપાઈ જાય તો મરતા દમ સુધી 
ખુદાની લાનતમાં િગરફતાર રહેશે. 
(૪૪૮૧) જે મોમીનનો બીજા કોઈ મોમીનની વચ્ચે 
પડદો હોય (એટલે કે તેની સાથે મુલાકાત કરતો ન 
હોય) તો ખદુાવંદે આલમ તેની અન ે બેિહશ્તની 
વચ્ચે ૭૦,૦૦૦ (િસ ેર હજાર) નગરની ફરતે 
બાંધેલી િદવાલ જેવા અવરોધો ઉભા કરી દેશે, 
જેમાથી દરેક િદવાલ ૧,૦૦૦ (એક હજાર) વષર્ના 
અંતર જેટલા હશે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૮૨) જે મુસલમાન બીજા મુસલમાનની પાસ ે
મુલાકાત માટે અથવા પોતાની હાજત લઈને આવે, 
તેની મુલાકાત માટે રજા માંગે, તે ઘરમાં હોવા છતાં 
તેને રજા ન આપે. અન ેતનેી મુલાકાત માટે બાહાર 
ન નીકળ,ે તો ત ેએ સમય સુધી ખુદાની લાનતમાં 
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ફસાએલો રહેશે, જ્યાં સુધી ત ે બંને એકબીજાની 
સાથે મુલાકાત ન કરે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(969) મોમીન ભાઈને કપડા ંપહરાવનાર 

(૪૪૮૩) જે માણસ નગ્ન (િનવર્સ્ ) મોમીનનુ ં
શરીર ઢાંકે, ખુદાવંદે આલમ તેને જન્નતમાં સુંદર 
રેશમનો પોશાક પહેરાવશે. જે માણસ કોઈ 
મોમીનને તેની તવંગરીની હાલતમાં કપડાં પહેરાવે 
તો જ્યાં સુધી તેના કપડાનો એક ટૂકડો પણ બાકી 
રહેશે, ત્યાં સુધી તે પરદાપોશીમાં રહેશે. 
(૪૪૮૪) હઝરત ઈમામ જાફર ે સાિદક 
અલિય્હસ્સલામએ વાલીએ અહવાઝના નામે એક 
પ માં પયગબંરે ખુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ 
આલેહી વસલ્લમના હવાલાથી નકલ કરીને ફરમાવ્યુ ં
: જે કોઈ મોમીનનું નગ્નાવસ્થામાં શરીર ઢાંકશે તો 
ખુદાવંદે આલમ તેન ે બિેહશ્તના રેશમના કપડા ં
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પહેરાવશે અને તે કપડાંનો એક તાર પણ તેના શરીર 
પર રહેશે ત ે માણસ રીઝવાને ઈલાહીમાં ડૂબેલો 
રહેશે. 
(૪૪૮૫) જે માણસ પોતાના ભાઈને ઠંડી અથવા 
ગરમીનો પોશાક પહેરાવશે, ખુદા માટે એ હક બની 
જાય છે ક ે તનેે બેિહશ્તના કપડાં પહેરાવે, તો તેના 
પર મૌતની સકરાતને આસાન કરે, તેની ક ને તેના 
માટે િવશાળ કરે અને ત ે જ્યારે ક માંથી બહાર 
આવે ત્યારે ફિરશ્તા ખુશખબરી સાથે તેની મુલાકાત 
કરે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(970) ું હાજત રૂ  કરવામા ંજ દ  ક ં 

ં 

(૪૪૮૬) એક માણસ મારી પાસે હાજત પૂરી 
કરવાની માગણી કરે છે તો હું તેની હાજત પરૂી 
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કરવામાં જલ્દી કરૂ છંુ કયાંક એમ ન થાય કે તેની 
હાજતથી બે િનયાઝ થઈ જાય અન ેમન ેફરી વાર ત ે
હાજત પૂરી કરવાની તક ન મળે. 
(૪૪૮૭) હુ ંમારા દુશ્મનની હાજતને પૂરી કરવામાં 
જલ્દી કરૂં છંુ એ ડરથી કે હું તેને પાછો ફેરવી દઉં 
અને તે મારાથી બેિનયાઝ બની જાય. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(971) ફકત એવા લોકો પાસે હાજત 

તલબ કરો. 

(૪૪૮૮) તમારી હાજતને ફક્ત ણ કારના લોકો 
પાસે જ તલબ કરો. (૧) દીનદાર (૨) સજ્જનતા 
ધરાવનાર (૩) ખાનદાન માણસ. 
(૧) દીનદાર પાસે એ માટે કે તે પોતાના દીનને 
બચાવશે. 
(૨) મુરવ્વત (સજ્જનતા) ધરાવનાર પાસે એ માટ ે
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કે મુરવ્વતને કારણે શરમ અનુભવશે. 
(૩) ખાનદાન માણસ પાસે એ માટ ે ક ેત ેજાણે છે 
તમે તેની પાસે હાજત તલબ કરવામાં તમારી 
આબરૂનો ખ્યાલ રાખ્યો નથી. (એટલ ે કે આબરૂ 
ગુમાવીને હાજત તલબ કરી શકે છે) તેથી તે 
પોતાની ખાનદાની શરાફતને લીધે તમારી આબરૂને 
ધ્યાનમાં રાખીને તમારી હાજત પૂરી કયાર્ વગર 
પાછા નહ  ફેરવે. - ઈમામ ઝયનલુ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(972) નવા દૌલતમદં થએલા લોકો 

પાસે હાજત ર ૂ કરવી 

(૪૪૮૯) તમારા હાથોને કોણી સુધી અજગરના 
મુખમાં નાખી દો, તો તે એ વાતથી બહેતર થશે ક ે
તમે એવા લોકો પાસે હાજત તલબ કરો, જેમની 
પાસે પહેલા કાંઈ ન હતું અને પછી ઘણંુ આવી ગયું. 
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- ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૯૦) જેને તાજો માલ મળ્યો હોય (જે નવો 

ીમંત થયો હોય) તેનો દાખલો એવા દીરહમ જેવો 
છે કે જે કોઈ અજગરના મુખમાં હોય, અને તમન ે
તેની જરૂરત પણ હોય અને તેનાથી ખતરો પણ 
હોય. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(973) બદતર ન લોકો પાસે હાજત 

તલબ કરવી 

(૪૪૯૧) હઝરત ઈમામે ઝયનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) પાસ ે એક માણસે દુઆ સ્વરૂપ ે
ક ું : ખુદાવંદા ! મન ેમખ્લકૂ પાસે બેિનયાઝ કરી દે 
! ઈમામ (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : એમ ન 
કહો. કેમકે લોકોનો એક બીજા સાથે સંબંધ હોય છે. 
બલ્કે એમ કહો : ખુદાવંદા ! તું તારી બદતરીન 
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મખ્લૂકથી મને બેિનયાઝ કરી દે. 
(૪૪૯૨) ખદુાવંદા ! મારી હાજતને તારી બદતરીન 
મખ્લૂકની તરફ ન ફેરવ. ત જે હાજત મારા માટે 
મુકરર્ર ફરમાવી છે અને તેને એવા લોકો તરફ ફેરવ, 
જેઓ ચહેરાના િહસાબે હસીન, દીલના િહસાંબે 
સખી, જીભના િહસાંબે સુંદર અને એહસાન કરીને 
દેખાડવામાં ઓછા હોય. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૪૯૩) મ દુઆના શબ્દોમાં ક ું : ખુદાવંદા ! 
મને તારી મખ્લૂકમાં કોઈનો મોહતાજ ન કર. 
રસૂલેખુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમએ ફરમાવ્યું : યા અલી ! એમ ન કહો. કેમક ે
કોઈ માણસ એવો નથી જે બીજા લોકોનો મોહતાજ 
ન હોય. મ અઝર્ કરી : યા રસૂલલ્લાહ ! તો પછી હુ ં
શંુ કહું ? ફરમાવ્યું : આમ કહો : ખુદાવંદા ! મન ે
તારી બદતરીન મખ્લૂકનો મોહતાજ ન કર. મ પૂછયું 
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: બદતરીન મખ્લૂક કોણ છે ? ફરમાવ્યું : એવા લોકો 
જે કાંઈ આપે તો તેને દેખાડે. અને ન આપે તો ઐબ 
લગાવે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(તંબીહુલ ખવાતીર) 

 
િવભાગ - 39 

એહિતયાત (ચોકસાઈ) 

(974) તમારા દ ન માટ એહિતયાત કરો 

(૪૪૯૪) તમારો ભાઈ હકીકતમાં તમારો દીન છે 
તેથી તમારા દીન માટે જેટલી એહિતયાત કરો. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૪૯૫) તમારા માટે જરૂરી છે કે તમારી સુરક્ષાને 
નજર સામે રાખો અને તમારા દીન માટે 
એહિતયાતને ઈખ્તેયાર કરો. 
(૪૪૯૬) જે જે જગ્યા માટે તમન ે રસ્તો મળ ે ત ે
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જગ્યાઓ માટે એહિતયાત અપનાવો. - હઝરત 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
અન્વાર) 

 
િવભાગ - 40 

હ લહ (ફરબ - બહાના) 

(975) હ લહ (કારણ - ફરબ - બહાના) 

(૪૪૯૭) દરેક વસ્તુ માટે એક હીલહ (કારણ) હોય 
છે. 
(૪૪૯૮) હીલહ (બહાના) િચતનનું પિરણામ હોય 
છે. 
(૪૪૯૯) જે માણસ હીલહ (બહાના શોધવા)થી 
અટકી જાય છે તેને સખ્તીઓ અન ેમુશ્કલેીઓ ઉભો 
(જાગૃત) કરી નાખે છે. 
(૪૫૦૦) િહકમતોની િનશાનીઓ કારણોની શોધ 
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છે. 
(૪૫૦૧) હીલહ (બહાના)માં લુત્ફો કરમથી કામ 
લેવંુ તે માધ્યમ શોધવા કરતા વધારે યોગ્ય છે. 
(૪૫૦૨) જે ે  અિભ ાયથી બેખબર હોય છે 
તેને હીલહ (બહાના) લાચાર કરી નાખે છે. 
(૪૫૦૩) ઘણાં હીલહગર (બહાના બનાવનારા) 
એવા હોય છે જેને તેના બહાના પછાડી દે છે. 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૫૦૪) જે માણસ, કોઈ કામને જે કારણ માટે 
અંજામ આપ ે છે તો તે િનષ્ફળ જતો નથી અન ે
િનષ્ફળ જાય તો કોઈપણ જાતનું બહાનું કે કારણ 
તેનો બચાવ કરી શકતા નથી. (તેની િનષ્ફળતા માટે 
કોઈપણ જાતનું બહાનું માન્ય રાખવામાં આવતુ ં
નથી.) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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િવભાગ - 41 

હયાત 

(976) હયાત ( જદગી) 

(૪૫૦૫) તમારે એ વાત જાણી લેવી જોઈએ એ 
કોઈ ચીજ એવી નથી કે જેનાથી તેનો માિલક 
આનંદ ન મળેવતો હોય અથવા કંટાળતો ન હોય. 
પરંતુ િજદગી એવી ચીજ છે કે જીવવાળો મોતમા ં
રાહત (ખુશી) અનુભવતો નથી. આ િહકમતની 
જેમ છે. જે મુદાર્ દીલો માટે િજદગી, અંધ લોકો 
માટે રોશની, બહેરાઓ માટે સાભંળવું, અને 
તરસ્યાઓ માટે તૃપ્તી છે. અને તેમાં સંપૂણર્પણે 
બેિનયાઝી, તવંગરી અને સલામતી છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (શહ ઈબ્ને અબીલ હદીદ) 
(૪૫૦૬) બેશક, અલ્લાહ તઆલાએ િજદગીને 
મૌત પહેલા પૈદા કરી છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
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(અલિય્હસ્સલામ) (તફસીરે નુરૂસ્સકલૈન) 
(977) પાણી અને જદગી 

કરુઆન ેમજીદ :- 
અને દરેક વસ્તુને અમોએ પાણી વડે જીવતી 

બનાવી ;... સૂરએ અંિબયા આ. ન.ં ૩૦ 
હદીસ :- 
(૪૫૦૭) પાણીનો સ્વાદ િજદગી છે. - ઈમામ 
મોહંમદ બાિકર (અલિય્હસ્સલામ) (તોહકુલ ઉકુલ) 
(978) જદગી કરતા ંઅિધક સા ં.. 

(૪૫૦૮) િજદગી કરતા વધારે સારી વસ્તુ એ છે જે 
તમે ગુમાવી દો તો તમારી િજદગીનો સ્વાદ બગડી 
જાય અન ેમૌત કરતાં વધારે ખરાબ એ વસ્તુ છે ક ે
તમારી પાસે આવે ત્યારે તમે મરવાનું પસંદ કરો. - 
ઈમામ હસન અસ્કરી (અલિય્હસ્સલામ) (તોહફુલ 
ઉકુલ) 
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(979) વા તિવક જદગી 

(૪૫૦૯) િજદગી ફક્ત દીન સાથે જ છે. જ્યારે 
મૌત યકીનના ઈન્કાર કરવાની સાથે છે. તેથી મીઠું 
અને સ્વાિદ  પાણી પીવો, જે તમને ગાઢ 
િન ામાંથી જગાડી દેશે અને ઝેરી તથા હલાક કરી 
દેનારી વસ્તુઓથી બચો. (શાફી) 
(૪૫૧૦) તૌહીદ નફસની િજદગી છે. - હઝરત 
અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(980) બે જદગીઓમાથંી એક .... 

(૪૫૧૧) સારી અને પ્યારી યાદ બે 
િજદગીઓમાંથી એક છે. 
(૪૫૧૨) (વીતેલા સમયની) સારી યાદ બ ે
ઉ માંથી એક છે. 
(૪૫૧૩) ઈલ્મ બે િજદગીઓમાંથી એક છે. 
(૪૫૧૪) શબ બેદારી બે િજદગીઓમાંથી એક છે. 
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(૪૫૧૫) ઈલ્મ હાંિસલ કરો, તે તમને િજદગી 
આપશે. 
(૪૫૧૬) ઈલ્મ થકી હયાત (િજદગી) ાપ્ત થાય 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 

 
િવભાગ - 42 

હવાન 

(981) નવરના હક 

(૪૫૧૭) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ એક ઊંટન ેજોયું જેના બંને 
પગ બાંધેલા હતા. અન ે તનેી ઉપર પલાણ સખ્ત 
રીતે બાંધેલું હતું. આપે ફરમાવ્યું : આનો માિલક 
કયાં છે ? તેને કહો કે તે મુક મા માટે તૈયાર રહે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
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(૪૫૧૮) જ્યારે િનબર્ળ સવારી પર સવાર થાવ 
ત્યારે (તેને સતત ન ચલાવો, બલ્કે તેને) દરેક મંિઝલ ે
આરામ માટ ેઉતારો. જો વેરાન, આબાદી વગરની - 
ઘાસચારા અને પાણી વગરની - જમીન હોય તો, 
તેને ઊંચી જગ્યાએ લઈ જઈને તેની ઉપરથી બોજો 
ઉતારી લ્યો. અને જો ત ેજમીન આબાદ હોય તો 
ત્યાં જ સામાન ઉતારી (ને તેને આરામ આપી) 
દયો. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૧૯) એવા જાનવરો પર સવારી કરો જે 
તંદૂરસ્ત અને સશકત હોય. તેને યોગ્ય અવાજથી 
સંબોધન કરો. રસ્તામાં અન ેબજારોમાં તમારી વાતો 
માટે (જાનવર ઉપર બેસી રહીને) તેનો ખુરશી તરીકે 
ઉપયોગ ન કરો. કેમકે ઘણી સવારીઓ પોતાના 
સવાર કરતા બહેતર હોય છે અને પોતાના સવાર 
કરતાં વધારે સારો ઝી ે ખુદા કરે છે. (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
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(૪૫૨૦) તમે જાનવરો સાથે જે વ્યવહાર કરો છો, 
જો તેના માટ ેખુદા તમન ેમાફ કરી આપે તો તમારી 
ઘણી બાબતો માફ કરી દે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૫૨૧) એ જાનવરના બારામાં તમે ખુદાથી કેમ 
નથી ડરતા કે જેને ખુદાએ તમારી િમલ્કત બનાવી 
છે ? તેણે મને ફરીયાદ કરી છે કે તમ ે તેને દુઃખ 
આપો છો અને થકવી નાખો છો. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૫૨૨) જે જાનવરોને મુસ્લા કર ે (તનેા હાથપગ 
કાપે) છે તનેી પર ખુદા લાનત કર.ે (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૪૫૨૩) .... ીજો મલઉન છે... એટલે ક ે
ચારપગા (જાનવર)પર ................ 
(ન ધ :- મૂળ િકતાબમાં હદીસ અધૂરી છે.) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૪૫૨૪) સવારીના જાનવરના તેના માિલક પર છ 
હક્ક છે. 
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(૧) જ્યારે તે તેના પરથી ઉતરે ત્યારે તેને ચારો 
(ખોરાક) નાખે. 
(૨) જ્યારે તેને સવારી માટે લઈ જાય ત્યારે, પહેલા 
તેને પાણી પીવરાવે. 
(૩) તેને કારણ વગર ન મારે. 
(૪) તેની શિક્ત કરતાં વધારે બોજો તેના પર ન મુકે. 
(૫) તેની શિક્ત કરતાં વધારે તેને ન ચલાવે. 
(૬) તેન ેલાબંા સમય સધુી ઉભું રાખીને તેના પર 
સવાર ન રહે. (તેના પર સવાર થઈને લાંબા સમય 
સુધી ન ઉભું રાખો. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૪૫૨૫) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ એક માણસને ઊંટને લાનત 
કરતા સાંભળ્યો. આ ં હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : “પાછો ચાલ્યો 
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જા, કેમકે તુ ં અમારી પાસે મલઉન ઊંટ પર આવી 
શકતો નથી.” - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (મસુ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(૪૫૨૬) હઝરત અમીરૂલ મોઅમેનીન 
(અલિય્હસ્સલામ)ની વફાત િવશે િરવાયત છે કે : 
હઝરત ઉમ્મે કુલસુમ (અલિય્હસ્સલામ) ફરમાવે છે 
કે : 

“.... પછી આપ ઘરમાં તશરીફ લાવ્યા. ઘરમા ં
બતક હતાં, જે મારા ભાઈ હુસૈન 
(અલિય્હસ્સલામ)ને તોહફામાં મળેલ હતા. જ્યારે 
આપ (અલિય્હસ્સલામ) તશિરફ લાવ્યા ત્યારે તે 
બતક આપની પાછળ ચાલવા લાગ્યાં. અને ચીસો 
પાડવા લાગ્યાં. તે બતકોએ તેવી રીતે અગાઉ કયારેય 
પણ રાતના સમયે ચીસો પાડી ન હતી........ ” 

પછી આપ (અલિય્હસ્સલામ)એ ફરમાવ્યું : 
મારી દીકરી ! તમને મારા હકની કસમ ! આને છોડી 
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મુકજો. કેમક ેતમે એવા જાનવરોને પાળી રાખ્યા છે, 
જેમને જીભ નથી. ત ે જ્યારે ભૂખ્યા-તરસ્યા થશે 
ત્યારે કહી નહ  શકે તેથી તમ ે તેમન ે ખાવા-પીવા 
(દાણા-પાણી) આપ્યા કરો. જો તેમ ન કરી શકો, તો 
તેમને છોડી દેજો, જેથી તે જમીનનું ઘાસ વગેરે 
ખાઈને ગુજારો કરી શકે. (મસુ્તદરકુલ વસાઈલ) 
(૪૫૨૭) સવારીનું જાનવર કહ ે છે : ખુદાવંદા ! 
મારા સાચા માિલકને રોઝી અતા ફરમાવ જે મને 
તૃપ્ત કરે છે અને જે વાતની મારામાં તાકત નથી 
હોતી તેની મને તકલીફ આપતો નથી. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
(982) સવાર ના નવરને માર ુ ં

(૪૫૨૮) સવારીના જાનવરના મુખ પર ન મારો. 
કેમકે તે હમ્દે ખુદાની તસ્બીહ કરે છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (વસાએલુશ્શીઆ) 
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(૪૫૨૯) હઝરત ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ)એ ઊંટણી ઉપર ચાલીસ હજ્જ 
કરી હતી પણ તેને કયારેય ચાબૂક મારી ન હતી. 
(વસાએલુશ્શીઆ) 
(૪૫૩૦) જાનવર જ્યારે બળવો કરે ત્યારે તેને 
મારો, પણ ભલૂ કરે તો ન મારો. (વસાએલુશ્શીઆ) 
(૪૫૩૧) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ) પાસેથી એક ગધેડો પસાર 
થયો. જેના મુખ પર િનશાન કરવામાં આવેલ હતું. 
એ જોઈને આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : તમે જાણતા નથી કે મ એવા 
માણસ પર લાનત કરી છે કે જે પોતાના જાનવરના 
મુખ પર િનશાન લગાવે અથવા તેના મુખ પર ફટકા 
મારે. (મસુ્લીમ) 
(983) ુતરાને લીધે એક ીની બ શ 

(૪૫૩૨) એક મોમીનાન ે એ કારણ ે બક્ષી દેવામાં 
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આવી કે તેણી એક કુતરા પાસેથી પસાર થઈ, જે 
કુવાના િકનારે જીભ કાઢીને બેઠો હતો અને તરસન ે
કારણે તે મરવા જેવો થઈ ગયો હતો. તે મોમેનાએ 
પોતાનો એક મોજો ઉતાય  અને પોતાની ચાદર 
સાથે બાંધીને કુવામાંથી તે કુતરા માટે પાણી કાઢયું. 
અને ત ેકુતરાને પીવરાવી દીધુ. જેના કારણે અલ્લાહ 
તઆલાએ તનેે બક્ષી આપી. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(984) એક ી પર બલાડ ના કારણે 

અઝાબ 

(૪૫૩૩) એક સ્ ીને અઝાબ થવાનું કારણ એ હતું 
કે તેણીએ એક િબલાડીને એટલા બધા સમય સુધી 
બાંધી રાખી કે તે મરી ગઈ. તેને છોડી નહ  જેથી તે 
જમીન પરની વસ્તુઓ ખાઈ શકત. તેથી તે સ્ ી પર 
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(જહન્નમની) આગ વાિજબ થઈ ગઈ. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૫૩૪) એક સ્ ી પર એક િબલાડીના કારણે 
અઝાબ થયો. કેમકે તેણીએ તે િબલાડીને બાંધી 
રાખી હતી. જેના કારણે િબલાડી તરસના લીધે મરી 
ગઈ હતી. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૩૫) મ જહન્નમમા ં એક સ્ ીને જોઈ જેને 
એક િબલાડી આગળ અને પાછળથી બટકા ભરી 
રહી હતી. આ એ સ્ ી હતી કે જેણે (આ દુિનયામાં) 
તે િબલાડીને બાંધી રાખી હતી અને તનેે ખાવા(- 
પીવા) દેતી ન હતી અન ેન તો તેણીએ િબલાડીને 
છોડી હતી કે જેથી તે જમીન પરથી ચાલી ફરીને 
ખાઈ શકે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (મુસ્તદરકલુ 
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વસાઈલ) 
(985) નવરોને િનરથક માર  નાખવા 

(૪૫૩૬) કોઈ ચારપગા અથવા બીજા જાનવરન ે
નાહક મારી નાખવામાં આવે ત ે કયામતના િદવસે 
(તેના કાિતલની િવરૂધ્ધમાં) દાવો કરશે. 
(૪૫૩૭) જે માણસ કોઈ પક્ષીને નાહક મારી 
નાખશે તેના િવશે પણ ખુદાવંદે આલમ તેન ે
કયામતના િદવસે સવાલ કરશે. 
(૪૫૩૮) જે માણસ કોઈ પક્ષીને કોઈ હેતુ વગર 
મારી નાખશે તો તે પક્ષી કયામતના િદવસે ખુદાની 
હુઝુરમાં ફિરયાદ કરશે અને કહેશે કે : અય મારા 
અલ્લાહ ! ફલાણા માણસે મન ેનાહક કોઈ ફાયદો ન 
હોવા છતાં મારી નાખેલ હતું. 
(૪૫૩૯) જો કોઈ પક્ષીને કોઈ કારણ વગર નાહક 
મારી નાખશે તો કયામતના િદવસે ખુદા તેને તે િવશે 
સવાલ કરશે. લોકોએ પૂછયું : કે તેને બરહક મારવા 
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કેવંુ છે ? આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ)એ ફરમાવ્યું : તેને (શરઈ રીત મુજબ) 
ઝબ્હ કરવામાં આવે. તેની ગરદન પકડીને તેનું ગળુ ં
કાપવામાં ન આવે. - હઝરત રસૂલે ખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૪૫૪૦) હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે 
વ આલેહી વસલ્લમ)થી મનકુલ છે કે : આપે તમામ 
જીવંતને કત્લ કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે, િસવાય 
એવા (જીવ) જે ઝેરી (િહસક હોય) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(986) ચોપગા નવરોનો - ચોપગા 

નવરથી િશકાર 

(૪૫૪૧) ઈબ્ને અબ્બાસ કહ ે છે ક ે : હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
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વસલ્લમ)એ ચોપગા જાનવરોનો - ચોપગા 
જાનવરથી િશકાર કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે. (અબ ુ
દાઉદ અને તીરમીઝી) 
 

િવભાગ - 43 

હયા (શરમ) 

(987) હયા (શરમ) 

કરુઆન ેમજીદ :- 
પછી તે બંને પૈકી અકે લાજ કાઢતી તેની પાસે 

આવી.... - સૂરએ કસસ આ. ન.ં ૨૫ 
હદીસ :- 
(૪૫૪૨) હયા નૂર છે તેની અસલીયત ઈમાનનો 
પાયો છે. જેનું િવવરણ હંમેશાની નરમી પર છે. 
તૌહીદ અને માઅરેફત તેને કાિશત કરે છે. - 
ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
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(૪૫૪૩) હયા તમામ સારી વાતોનું કારણ છે. 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૪૪) હયા ફક્ત બેહતરી (ભલાઈ) લાવે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૫૪૫) દુિનયાના ખૂબસુરત પોશાકોમાંથી હયા 
અને શરમ (એક પોશાક) છે. 
(૪૫૪૬) હયા સંપૂણર્ કરમ અને ે  ટેવ છે. 
(૪૫૪૭) હયા તમામ સારી વાતોની ચાવી છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૫૪૮) હયા સંપૂણર્ ખરૈ (ભલાઈ) છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (બહેારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૪૯) એ વાતમાં જરાપણ શંકા નથી કે હયા 
ઈસ્લામની શરીઅત છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
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(૪૫૫૦) જેને હયાની ચાદર ઢાંકી દે તેના ઐબ 
લોકોથી છૂપા રહે છે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૫૧) (હઝરત ઈમામ જાફર સાિદક 
અલિય્હસ્સલામએ પોતાના અસ્હાબને સંબોધીને 
એક પ  લખ્યો. અને તઓેને હુકમ આપ્યો કે તે પ  
એક બીજાને સંભળાવતા રહે અને તેમાં િચતન અન ે
મનન કર ે... ) એ પ ના શબ્દોમાં આમ પણ હતુ ં: 
.... તમારા માટે જરૂરી છે કે તમે હયા અને શરમન ે
અપનાવો. અને એવી બાબતોથી દૂર રહો, જેનાથી 
તમારા નેક પવૂર્જો દૂર રહે છે. 
(૪૫૫૨) બેહયાઈ તમામ બાબતોને દાગદાર 
બનાવી દે છે અને હયા અને શરમ તેને શોભા આપ ે
છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૫૩) જો હયા માણસના સ્વરૂપમાં આવે તો ત ે
એક સાલેહ વ્યિક્તની સુરત ઈિખ્તયાર કરી લે. - 
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હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૫૫૪) લોકોમાં સૌથી વધારે અકલમંદએ માણસ 
હોય છે, જે તેનામાં વધારે શમ -હયા રાખે છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(988) હયા તમામ શરાફતોની સરતાજ 

છે. 

(૪૫૫૫) શરીફ લોકોની કેટલીક કેટલીક ખાસીયતો 
એવી ફાયદાકારક હોય છે, જેને ખુદા ચાહે, જ્યાં 
ચાહે ત્યાં વહચી શકે છે. એટલે કે તે ખાસીયત એક 
માણસમાં હોય અને તેના પુ માં ન હોય, ગુલામમાં 
હોય અન ેતેના માિલકમાં ન હોય, તે ખાસીયત છે : 
સાચું બોલવું, (સાચા અથર્માં લોકો સાથે) સાચી 
હમદદ , માગનારને આપવું, એહસાનનો બદલો 
ચૂકવવો, અમાનતની અદાયગી, સીલે રહમી, 
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પાડોશી અને દોસ્તો સાથે મોહબ્બત, મહેમાન 
નવાઝી અને તે બધી ખાસીયતોની સરતાજ હયા 
છે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(989) હયાના ચ હો 

(૪૫૫૬) હયા ખરાબ કામોથી રોકી દે છે. 
(૪૫૫૭) હયા પાકદામનીનું કારણ છે. 
(૪૫૫૮) મરુવ્વતનું મૂળ હયા અન ે તેનું ફળ 
પાકદામની છે. 
(૪૫૫૯) પાકદામની હયા સાથે સંકળાએલી છે. 
(૪૫૬૦) ઈન્સાન માટે એટલું જ પુરતું છે કે ....... 
ઈન્સાન પોતાની હયાના કારણે કોઈ માણસ સાથે 
એવા ચહેરા સાથે મુલાકાત નથી કરતો જે તેને 
અણગમતું લાગે. (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૬૧) હયા - આંખોને બંધ રાખવી તે છે. 
(૪૫૬૨) હયાના કારણે નીચે દશાર્વેલી ખૂબીઓના 
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ઝરણાં ફૂટે છે. 
નરમી, મહેરબાની, જાહેર અન ે બાતીનમાં 

ખુદાની ખુશી માટે જ ખલવત(ઈબાદત- 
િચતન)કરવી, બૂરાઈથી બચવું, સલામતીનો માગર્ 
અપનાવવો, સિસ્મત મળવું, સખાવત, કામયાબી 
અને લોકો વચ્ચે બીજાના વખાણ કરવા. આ એ 
બાબતો છે, જે અકલમંદને હયાના કારણે મળ ે છે. 
તેથી જે માણસ ખુદાની નસીહતને કબૂલ કર ેઅન ે
તેના તરફથી થનારી રૂસ્વાઈથી ડરે તેના માટે 
ખુશખબરી છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(990) હયા અને ઈમાન 

(૪૫૬૩) હયા ઈમાનનો ભાગ છે અને ઈમાન (નુ ં
સ્થાન) બેિહશ્ત છે બેહયાઈ ઝુલ્મ અને જફાનો 
ભાગ છે અન ેઝુલ્મો જફાનું (સ્થાન) જહન્નમ છે. 
- ઈમામ મૂસા કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ 
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અન્વાર) 
(૪૫૬૪) હયા, પાકદામની અને જીભની પાબંદી 
....... ન કે િદલની પાબંદી ... (નો સંબંધ) ઈમાન 
સાથે છે. જ્યારે બે હયાઈ, બદકારી અને જીભની 
તેજી(નો સંબંધ) મુનાફેકત સાથે છે. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૬૫) હયા અન ે ઈમાન એક જ જગ્યાના 
પરસ્પરના સાથી છે.. જ્યારે તેમાંથી એક ચાલ્યુ ં
જાય છે ત્યારે બીજંુ પણ તેની પાછળ પાછળ ચાલ્યું 
જાય છે. - ઈમામ મોહંમદ બાિકર 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૬૬) દરેક દીનના એક અખ્લાક હોય છે. 
ઈસ્લામના અખ્લાક ‘હયા’ છે. 
(૪૫૬૭) હયા એ સંપણૂર્ દીન છે. - હઝરત 
રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(૪૫૬૮) ઈન્સાનમાં હયાનું વધારે હોવું તે તેના 
ઈમાનની દલીલ છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૫૬૯) જેની પાસે હયા નથી તેનો કોઈ દીન 
નથી. 
(૪૫૭૦) જેની પાસે હયા નથી, તેનું કોઈ ઈમાન 
નથી. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ)  
(૪૫૭૧) હયા અન ે સખાવતની જેવંુ બીજંુ કોઈ 
ઈમાન નથી. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ) 
(991) મઝી મતને પા  હયા 

(૪૫૭૨) જેના ચહેરાએ શરમ કરી તેના ઈલ્મ ે
શરમ કરી. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહાર) 
(૪૫૭૩) ખૌફને િનષ્ફળતા સાથે અને હયાન ે
વંિચત રહેવા સાથે મેળવી દેવામાં આવેલ છે. 
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(૪૫૭૪) શમ  હયાને મેહરૂમી સાથે મેળવી દેવામાં 
આવેલ છે. 
(૪૫૭૫) શમર્ કરવી હરામ છે. 
(૪૫૭૬) હયા રોઝી માટે અડચણરૂપ બને છે. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(992) અકલ માણેની હયા અને 

બેઅકલીની હયા 

(૪૫૭૭) હયા બે કારની હોય છે, એકનો સંબંધ 
અકલ સાથે હોય છે અને બીજીનો સંબંધ બેઅકલી 
સાથે હોય છે. જેનો સંબંધ અકલ સાથે હોય તે 
ઈલ્મ છે, અને જેનો સંબંધ બેઅકલી સાથે હોય તે 
જાહીલ છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૭૮) હયા બે કારની હોય છે. એક કમઝોર 
અને બીજી શિક્તશાળી. એક ઈસ્લામ છે અને બીજી 
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ઈમાન છે. - ઈમામ જાફર સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૭૯) જે હક વાત કહેવામાં હયા કર ેછે, તે મુખર્ 
છે. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ 
હકમ) 
(993)  લોકોથી શરમ રાખતો નથી. 

(૪૫૮૦) જે લોકો (ની સામે બૂરાઈ)થી ડરતો 
નથી, તે ખુદાથી પણ ડરતો નથી. - ઈમામ હસન 
અસ્કરી (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૮૧) જે માણસ લોકોથી શરમ નથી રાખતો તે 
ખુદાવંદે સુબ્હાનહુથી પણ શરમ કરતો નથી. - 
હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(૪૫૮૨) જે માણસ જાહેરમાં ખુદાથી શરમાતો 
નથી તે બાતીનમાં પણ તેનાથી શરમ કરતો નથી. - 
હઝરત રસૂલખેુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
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(994) બેશરમીથી -  ચાહો તે કરતા 

રહો. 

(૪૫૮૩) હઝરાતે અંિબયા (અલય્હેમસુ્સલામ)ના 
દાખલાથી ફક્ત આ કૌલ બાકી રહી ગયો છે કે : જો 
તમને શરમ આવતી નથી તો પછી જે ચાહો તે કરો. 
- હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહાર) 
(૪૫૮૪) હઝરાતે અંિબયા (અલય્હેમસુ્સલામ)ના 
દાખલાથી ફક્ત આ કૌલ બાકી રહી ગયો છે કે : જો 
તમને શરમ આવતી નથી તો પછી જે ચાહો તે કરો. 
આ બની ઉમૈયા િવશે છે. - ઈમામે રઝા 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહાર) 
(૪૫૮૫) અગાઉની નબુવ્વતના કલામથી લોકોએ 
જે છેલ્લી વાત યાદ રાખી છે તે આ છે : જો તમન ે
શરમ આવતી નથી તો પછી જે ચાહો તે કરો. 
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(૪૫૮૬) નબુવ્વતના કલામની જે અંિતમ વાતથી 
જાહેલીયતના જમાનાના લોકોએ સંબધ જોડયો છે 
તે : જો તમને શરમ આવતી નથી તો પછી જે 
ચાહો તે કરો. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો 
અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૫૮૭) જે માણસ ઐબવાળી વાતોથી હયા કરતો 
નથી, વૃધ્ધાવસ્થાના જમાનામાં ખરાબ કામથી 
બચતો નથી, અને ગુસ્સાની હાલતમાં ખદુાથી ડરતો 
નથી, તેનામાં કોઈ ખૂબી નથી. - ઈમામ જાફર 
સાિદક (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(995) દુાથી શમ કરવી 

(૪૫૮૮) ખદુાથી ડરો, એ માટે કે ત ે તમારા પર 
કુદરત ધરાવે છે. તેનાથી હયા કરો, કેમકે તે તમારી 
નઝદીક છે. - ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૮૯) છૂપાઈને પણ ખુદાથી ડરો, જેવી રીતે 
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તમે જાહેરમાં લોકોથી હયા કરો છો. - ઈમામ મૂસા 
કાિઝમ (અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૯૦) ખદુાથી એવી રીતે ડરો જેવી રીતે તમારા 
નેક પાડોશીથી ડરો છો, કેમકે તમેાં યકીનનો વધારો 
છે. - હઝરત રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ 
આલેહી વસલ્લમ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૯૧) તમે ખુદાથી ડરો છો, તે સૌથી સારી હયા 
છે. 
(૪૫૯૨) ખદુાથી હયા કરવી એ ઘણી ખતાઓ 
(અને ગુનાહો)ને રદ કરી નાખે છે. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(996) બે ફ ર તાથી હયા... 

(૪૫૯૩) તમારામાંથી બધા લોકો એ બે ફિરશ્તાથી 
- (જે તમારી સાથે હોય છે) - એવી જ રીતે હયા કર ે
છે. જેવી રીતે પોતાના નેક પાડોશીથી હયા કરે છે. 
એ બંને રાત-િદવસ તેની સાથે રહે છે. - હઝરત 
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રસૂલેખુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી 
વસલ્લમ) (કન્ઝુલ ઉમ્માલ) 
(૪૫૯૪) હઝરત અબુઝર (ર.) ને રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ)ની 
વસીયતોમાંથી એક આ પણ છે ક ે: અય અબઝુર ! 
ખુદાથી હંમેશ હયા કરો, કેમકે મન ે એ ઝાતની 
કસમ, જેના કબ્ઝામાં મારી જાન છે, કે જ્યારે હુ ં
એકાંતમાં જાઉં છંુ ત્યારે મારા કપડાનો પરદો 
બનાવીને મને ઢાંકી લઉં છંુ. કેમકે મને એ બંન ે
ફિરશ્તાથી હયા આવે છે જે મારી સાથે હોય છે. - 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(997) સાચા અથમા ંહયા 

(૪૫૯૫) ‘ખુદાથી સાચા અથર્માં હયા કરો.’ 
લોકોએ પૂછયું : ખુદાથી સાચા અથર્માં હયા કોણ 
કરી શકે છે ? ફરમાવ્યું : જે માણસ ખદુાથી સાચા 
અથર્માં હયા કરવા માગે તેના માટે જરૂરી છે કે ત ે
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પોતાની મૌતને પોતાની નજરની સામે લખી રાખે, 
દુિનયા અને તેની શોભાથી મુખ ફેરવી રાખે, માથા 
અને તેની સાથે જોડાએલી વસ્તુનું રક્ષણ કરતો રહે. 
પેટ અન ે તેમાં મૌજૂદ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખે. ક  
અને આઝમાઈશોને ન ભૂલે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૫૯૬) ખદુા એ માણસ પર રહેમ કરે છે જે 
ખુદાથી સાચા અથર્માં હયા કરે છે. તે માથા અન ે
તેની સાથે જોડાએલી બાબતો તથા પટે અન ેતમેાં 
મૌજૂદ વસ્તુઓનુ રક્ષણ કરે છે. મૌત અન ે
આઝમાઈશોને યાદ રાખે છે. અને જાણતો હોય છે કે 
બેિહશ્ત મુશ્કેલીઓમાં ઘેરાયેલી છે. અને જહન્નમ 
ખ્વાહીશાતના ઘેરાવામાં છે. - ઈમામ મસૂા કાિઝમ 
(અલિય્હસ્સલામ) (બેહારૂલ અન્વાર) 
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(998) હયાની પરાકા ટા 

(૪૫૯૭) સૌથી ે  હયા તમો - તમારી ઝાત સાથે 
હયા કરો તે છે. 
(૪૫૯૮) હયાની ટોચ એ છે કે ઈન્સાન પોતાનાથી 
હયા કરે. 
(૪૫૯૯) ઈન્સાનનું પોતાની ઝાતની હયા કરવી ત ે
ઈમાનનું પિરણામ છે. 
(૪૬૦૦) મરુવ્વત (જવાંમદ )ની કમાલ એ છે ક ે
તમે તમારી પોતાની સાથે હયા કરો. 
(૪૬૦૧) સૌથી સારૂં ઝોહદ એ છે કે તમે એકાંતમા ં
પણ એ બાબત વ્યકત ન કરો જેને વ્યકત કરવાથી 
તમે શરમ કરો છો. - હઝરત અલી 
(અલિય્હસ્સલામ) (ગોરરૂલ હકમ) 
(999) હયા િવશે ુદ  ુદ  હદ સો :- 

(૪૬૦૨) જે માણસ હયાના પરદા ઉતારીને ફકી દે 
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તેની ગયબત રહેતી નથી. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ ે વ આલેહી વસલ્લમ) 
(બેહારૂલ અન્વાર) 
(૪૬૦૩) હયાના દસ ભાગમાંથી નવ સ્ ીઓમાં 
અને એક પુરૂષમાં છે. - હઝરત રસૂલેખુદા 
(સલ્લલ્લાહો અલય્હે વ આલેહી વસલ્લમ) (કન્ઝુલ 
ઉમ્માલ) 
(૪૬૦૪) લોકો પાસે પોતાની હાજત રજુ કરવી એ 
પોતાની ઈઝઝત ગુમાવવી અને હયાને નકામી 
બનાવી દેવી છે. - ઈમામ જાફર સાિદક 
(અલિય્હસ્સલામ) (મીશ્કાત) 
(૪૬૦૫) ણ બાબતો એવી છે જેનાથી હયા ન 
કરવી જોઈએ. 
(૧) ઈન્સાને પોતાના મહેમાનની ખીદમત કરવી. 
(૨) પોતાના િપતાની તઅઝીમ માટ ે પોતાની 
જગ્યાએ ઉભા થવું 
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(૩) પોતાન ે તાઅલીમ આપનારને માન આપવા 
ઉભા થવું. - હઝરત અલી (અલિય્હસ્સલામ) 
(ગોરરૂલ હકમ)    
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