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 અલીફ - ا

ભાગ - ૧ : ઇસાર 

પ્રક - ૧ ઇસાર (સ્ાાથ ્ ાગ ્ર્ક)  

ઇસાર (સવાાથ તયાગ કરવો) 

(પોતાની જ�ર�યાતો ઉપર બી� લોકોને અગતા 

આપવી) 

(૧) ઇસાર એ ઉચચ કકાની ��ુગ� છે 

(ર) ઇસાર એ ઈમાનનો ઉચચ દરજજો છે. 
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(૩) ઇસાર એ ઉચચ કકાની નેક� છે. 

(૪) ઇસાર એ ્ે્ર નેક� અને ઈમાનનો ઉચચ 

દરજજો છે. 

(પ) ઇસાર એ અહ�સાનની પરાકા્રા છે. 

(૬) ઇસાર એ સૌાી ઉમદા એહસાન છે. 

(૭) ઇસાર સૌાી ્ે્ર ��ુગ� છે. 

(૮) ઇસાર એ સૌાી ઉચચ મરતબો અને ઉ�મ 

િવશેોતા છે. 
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(૯) ઇસાર એ નેક લોકોની ટ�વ અને ઉ�મ 

ઇનસાનોની લાક�ણકતા છે. 

(૧૦) ઇસાર એ ્ે્ર ઇબાદત અને ઉચચ કકાની 

સરદાર� છે.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧) ઇસાર ઝોહદની શોભા છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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(૧ર) ઇસાર ફઝીલત છે અને સગંહખોર� અધમતા 

છે. 

(૧૩) ્ે્ર સખાવત, ઇસાર છે. 

(૧૪) ઇસાર િવશે એટલી વાત �રૂતી છે ક� તે એક 

��ુગ� છે. 

(૧પ) બી� લોકો સાાે ઇનસાફ ભ્ુથ વતથન કરો 

અને મોઅિમનો સાાે ઇસાર સાાેષુ ંવતથન કરો. 

(૧૬) જો કોઈ ્ે્ર બાબત તમે અપનાવવા 

માગંતા હો તો તે ઇસાર સાાે શોભાયમાન ા�ુ ંછે. 



83 
 

(૧૭) નેક લોકોની િવિશ્ટતા એ હોય છે ક� તેઓ 

પોતાની �તને ઇસાર માટ� તૈયાર રાખતા હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  

(૧૮) હઝરતે �સૂા (અલ્યહસસલામ)એ અઝથ કર� : 

"પરવર�દગાર, મને હઝરત મોહમમદ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) અને તેઓની 

ઉમમતના દરજ�ઓ દ�ખાડ." �દુાવદં� આલમે 

ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં:  

          "�સૂા, તમારામા ંએ જોવાની તાકત નાી. 

અલબ� �ુ ંતમને તેઓની ઉચચ અને ્ે્ર કકાની 
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મઝેંલતોમાાંી ફકત એક સાાન દ�ખાખુ ં� ં- �ના 

કારણે મ� તેઓની તમાર� ઉપર અને બી� તમામ 

મખ�કૂ પર અગતા આપી છે." અત: હઝરતે �સૂા 

ની સામેાી ઇલાહ� શાસનના પરદાઓ હટાવી 

દ�વામા ંઆવયા. �યાર� તેઓએ એ મઝેંલતના ષરૂ 

અને �દુાની િનકટતા જોઈ તયાર� તેઓની હાલત 

એવી ાઈ ગઈ ક� તેઓ પોતાનો પાણ, પાણ 

આપનારના હવાલે કરવા માટ� તૈયાર ાઈ ગયા 

અને બારગાહ� રબ�લુ ઇઝઝતમા ંઅઝથ કર�. 

"પરવર�દગાર તે તેઓ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ને આ ્ે્રતા અને ��ુગ� 

કયા કારણોસર અતા ફરમાવી ?" �દુાવદં� આલમે 



85 
 

ફરમાવ્ુ ં: "તેઓની એ �બૂીઓના કારણે � મને 

સૌાી વધાર� પસદં છે. અને તે ઇસાર (ની �બૂી) 

છે. 

          અય �સૂા, તેઓમાાંી � શખસ માર� પાસે એ 

હાલતમા ંઆવશે ક� તેણે પોતાની ઝ�દગીનો અ�કૂ 

સમય આ (કામ એટલે ક� ઇસાર)ની પાછળ 

િવતાવયો હોય તો તેનો �હસાબ લેવામા ંમને શરમ 

આવશે તેન ે�ુ ંબે�હશતમા ંતેની ઇચછા �જુબષુ ં

સાાન આપીશ. 
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પ્રક - ર : ઇસાર ા્� ��ુગ� �કૂથ્ા  ાામ  મ.  

 

(૧૯) પાકદામની અને ઇસાર વગર ��ુગ�ઓની 

�ણૂથતા ાતી નાી. 

(ર૦) ઇસાર એ ��ુગ�ઓની પરાકા્રા છે. 

(ર૧) શર�ફો પોતાના નફસનો શણગાર ઇસાર ેારા 

�ખલવી શક� છે. 

(રર) કોઈપણ માણસ ઇસાર ાક� જ ��ુગથ 

કહ�વાને લાયક બને છે. 
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(ર૩) ઇસાર  ેારા જ આઝાદ લોકોને �લુામ 

બનાવી શકાય છે. 

(ર૪) તમે તમારા  નફસ પર ઇસાર કર�ને લોકોને 

�લુામ બનાવી શકો છો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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પ્રક - ૩ :  ક્ાના નફસ  ર ઇસાર ્રનારા 

લક્ક 

�ુરઆને મ�દ :- 

            "તેઓ પોતાના મનમા ંજરાએ ઇચછા 

રાખતા નાી અને પછ� ભલે ને તેમને પોતાને 

જ�ર (આવી પડ�) હોય છતા ંતેમને પોતાના પર 

અગતા આપે છે." (તેઓ પોતાના નફસો પર 

ઇસાર કર� છે ભલે તેમને પોતાને પણ જ�રત 

હોય.) 

હદ�સો :- 
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(રપ) સ�ંણૂથ મોઅિમનોની એ િવશેોતા હોય છે ક� 

તેઓ તગંી અને આસાનીની હાલતમા ંપોતાના 

મોઅિમન ભાઈઓ સાાે નેક� કરનારા હોય છે. 

તગંીની હાલતમા ંપોતાની ઉપર તેઓને અગતા 

આપતા હોય છે. અલલાહ તઆલા તેવા લોકોની 

પશસંા અને સમાથન આ પમાણે કર� છે. "તેઓ 

પોતાના નફસ પર ઇસાર કર� છે....”  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૬) અલલાહ તઆલાએ ઓછો માલ 

ધરાવનારાની પશસંા કર� છે અને ફરમાવ્ુ ંછે : 

"તેઓ પોતાના નફસ પર ઇસાર કર� છે .......” 
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(ર૭) માલમા ંવધારો હોવો એ જ નેક� નાી, 

કારણક� �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે ક� "તેઓ 

પોતાના નફસ પર ઇસાર કર� છે .....” અને �દુાએ 

આ શબદોમા ં�મની પશસંા કર� છે, તેમને દોસત 

પણ રાખે છે.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૮) �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� : કયા પકારનો સદકો 

્ે્ર છે ? ફરમાવ્ુ ં: નાદારની કોિશશ અને 

મહ�નત. �ુ ંતમે નાી સાભંળ્ ુક� : "તેઓ પોતાના 

નફસો પર .....” તમને એ બાબતમા ંફઝીલત 

દ�ખાય છે ક� નહ� ? 
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(ર૯) એક માણસે �રસાલત મઆબ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની �ખદમતમા ંહાજર 

ાઈને પોતાની �ખૂની ફ�રયાદ કર�. � હઝરત 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ 

પોતાના પતનીઓના ઓરડા તરફ કોઈને મોકલીને 

�છૂાવ્ ુક� ખાવા માટ� કંઈ છે ? જવાબ મળયો ક� 

અમાર� પાસે પાણી િસવાય કાઈં નાી. આપ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) એ �છુ�ુ ં

આ� રાતે આ માણસને કોણ મહ�માન બનાવશે ? 

હઝરત અલી  �બન અબી તા�લબ 

(અલ્યહસસલામ)એ અઝથ કર� : �ુ�ર �ુ ંહાજર �.ં 

તયાર પછ� હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ), જનાબે 
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ફાતેમા ઝહ�રા સલા�લુલાહ� અલયહા પાસે આવયા 

અને �છુ�ુ ં: �ુખતર� ર�લૂ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) આપની પાસે (ખાવા પીવા 

માટ�) �ુ ંમૌ�ૂદ છે ? આપ (સલા�લુલાહ� અલયહા)એ 

અઝથ કર� માર� પાસે રાતના ખાણા િસવાય કંઈ 

નાી, પરં્ ુઆપણે મહ�માનોને આપણી (જ�રત) 

પર અગતા આપીએ છ�એ. હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) એ ફરમાવ્ુ ં: (હા, તો એમજ 

કરો) બાળકોને �વુરાવી દયો અને દ�વો ��ુવી 

દો. 
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          સવાર પડ� તયાર� હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ), હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની �ખદમતમા ંહાજર 

ાયા અને તમામ હક�કતષુ ંવણથન નુથ. હ� હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ) તયા ંહાજર હતા તયાર� જ 

�દુાવદં� આલમે આ આયત નાઝીલ ફરમાવી 

:  "તેઓ પોતાના નફસો પર .....” 

(૩૦) હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ની �ખદમતમા ંએક સહાબીએ 

ઘેટાની � ૂડં� હદ�યા �પે મોકલી. � હઝરત 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ 
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ફરમાવ્ુ ં: મારા ફલાણા ભાઈના �ુ�ંુબીજનો 

અમારા કરતા વધાર� જ�રતમદં છે તેાી આ તેમને 

મોકલાવી દો. તેણે બી� જ�રતમદં તરફ, બી�એ 

તી�ની તરફ. એવીજ ર�તે એમ કરતા કરતા તે 

સાત ઘરોમા ંફર�ને છેવટ� પહ�લા માણસ પાસે 

લાવવામા ંઆવી તયાર� �ુરઆને મ�દની ઉપરોકત 

આયત નાઝીલ ાઈ. 

(૩૧) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ)એ એક લાબંી હદ�સમા ંફરમાવ્ુ ં

: �મા ંઆપે હઝરત ઉમર �બન અલ ખ�ાબની 

મૌત પછ� લોકોને સબંોધીને ફરમાવ્ુ ં: �ુ ંતમને 
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બધાને �દુાની કસમ આપીને ��ુ ં� ંક� �ુ ંતમાર� 

વચચે મારા િસવાય બીજો કોઈ શખસ છે ? �ના 

િવશે "તેઓ પોતાના નફસ પર......” (�.ૂ હ્ની 

આયત ન ં૯) આ આયત નાઝીલ ાઈ હોય ? 

બધાએ જવાબ આપયો : "ના." 

(૩ર) હઝરતે ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહા પાસે 

ાોડા જવ હતા. તેઓએ તેનો લોટ બનાવીને 

� ૂદંયો. તેની રોટલીઓ તૈયાર કર�. �યાર� 

રોટલીઓ તૈયાર ાઈને બધાની સામે આવી તયાર� 

એક અસહાય માણસે સવાલ કય� : �દુા આપની 

ઉપર રહ�મ કર�. હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ 
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ઉભા ાઈને તીજો ભાગ આપી દ�ધો. ાોડ� વાર 

પછ� યતીમ આવયો , તેણે સવાલ કય� : �દુા 

તમારા પર રહ�મ કર�, તેઓએ ઉભા ાઈને બીજો 

ભાગ આપી દ�ધો. તયાર પછ� ્રુત જ એક અસીર 

(ક�દ�) આવયો. તેણે ક�ુ ં�દુા મારા પર રહ�મ કર�. 

આમ કહ�ને તેણે સવાલ ��. હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)એ બાક� વધેલો તીજો ભાગ પણ 

તેન ેઆપી દ�ધો. અને ઘરના કોઈ સભયએ કાઈં 

પણ ન ખા�ુ.ં આ પસગં પછ� �દુાવદં� આલમે આ 

આયત નાઝીલ ફરમાવી : વ ્તુએ�નુ�આમ 

અલા �ુબબેહ� મીસક�નવં વ યતીમવં વ અસીરા. 

(�.ૂ દહર આ. ૮) 
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(૩૩) હ.આયશાએ ફરમાવ્ુ ં: હઝરત ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ સતત 

તણ �દવસ �ધૂી �ાર�ય પણ પેટ ભર�ને ખા�ુ ંન 

હ્ ુ.ં આપ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની આ ટ�વ છેવટ �ધૂી ચા� ૂરહ� હતી. 

જો આપ ઇચછતે તો પેટ ભર�ને ખાઈ શકત, પરં્ ુ

આપ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) 

પોતાની જ�રતો પર  

બી�ને અગતા આપતા હતા. 

(૩૪) (�હજરતની રાતે) �યાર� હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) ર�લૂ (સલલલલાહો અલયહ� 
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વઆલેહ� વસલલમ)ના �બસતર પર �તૂા હતા 

તયાર� અલલાહ તબારક વ તઆલાએ �જ�ઈલ અને 

મીકાઈલને વહ� ફરમાવી : મ� તમો બનેં વચચે 

ભાઈચારો સાાપી દ�ધો છે અને તમો બનેંની વય 

એકબી�ાી વધાર� ન�� કર� છે. તો હવે 

તમારામાાંી કોણ એકની વય બી� પર નીછાવર 

કરશે ? બનેંએ  પોત પોતાની ઝ�દગી વધારવાષુ ં

પસદં નુથ. તયાર પછ� �દુાવદં� આલમે તેઓ તરફ 

વહ� નાઝીલ ફરમાવી : �ુ ંતમે હઝરત અલી �બન 

અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ)ની �મ નાી ? મ� 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) અને હઝરત 

મોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) 
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વચચે ભાઈચારો પૈદા કય� છે. �ુઓ હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) તો પયગમબર (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ના �બસતર ઉપર �ઈૂ 

ગયા છે અને પોતાના પાણને પયગમબર 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ના પાણ 

ઉપર (�ુરબાન કરવા માટ�) અગતા આપી છે. એ 

પસગેં �દુાવદં� આલમે આ આયત નાઝીલ 

ફરમાવી : વમેન�ાસે મયં યશર� ...... લોકોમાાંી 

એક ઇનસાન એવો પણ છે � અલલાહની રઝામદં� 

માટ� પોતાનો પાણ વેચી દ� છે. અને અલલાહ 

પોતાના બદંાઓ પર મહ�રબાન છે. “ 
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પ્રક - ૪  ક્ાની ઉ ર બી�નમ અગ્ા 

આ નારનમ �દુા  ક અગ્ા આ મ  મ.  

પોતાની ઉપર બી�ને અગતા આપનારને �દુા 

પણ અગતા આપે છે. 

(૩પ) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ તેઓને 

ગમ્ુ ંએક કાપડ ખર��ુ.ં આપે તે કપડાને સદકામા ં

આપી દ��ુ ંઅને ફરમાવ્ુ ં: મ� ર�લેૂ પાક 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) પાસેાી 

સાભંળ્ુ ંક� તેઓ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ંક� � શખસ પોતાની 
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જ��રયાતો ઉપર બી�ને અગતા આપશે તો �દુા 

પણ કયામતના �દવસે 

જ�તમા ંપાાિમકતા આપશે. 

(૩૬) એક જ�ત એવી પણ છે, �મા ંફકત તણ 

પકારના લોકો જશે. ....... એટલે �ધૂી ક� આપે 

ફરમાવ્ુ ં: એક એ માણસ � �દુાની �શુી માટ� 

પોતાની જ�રત પર બી�ને જ અગતા આપતો 

હોય.  

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૩૭) � માણસ ઇસાર પદિશિત કર� (એટલે ક� 

પોતાની ઉપર બી�ને અગતા આપે) તે 

ફઝીલતનો હકદાર છે. 

(૩૮) � માણસ ઇસાર કર� છે તે મદાથનગીની 

હદોને સપથશી લે છે. 

(૩૯) ઇસાર કરનારાઓ એઅરાફ (જ�ત અને 

દોઝખ વચચેની જગયા)ના લોકોમાાંી છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ર : અજ (બદલો) 

પ્રક - ૧ : અાક �ધુારકા ્રનારાઓના અજનમ 

ન્ાાક જ્ા દ�્ા નાી 

�ુરઆને મ�દ :-  

* "એ બાબતમા ંશક નાી ક� અમે ઇસલાહ 

(�ધુારણા) કરનારાઓના અજ ને નકામો નાી 

કરતા.” 

- (�.ૂ અઅરાફ આ. ૧૭) 
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* "બેશક અલલાહ તઆલા નેક� કરનારાઓના અજ 

ને નકામો નાી કરતો.”  

 - (�.ૂતૌબા આ. ૧ર૦) 

* "બેશક અમે નેક અમલ કરનારાઓના અજ ને 

નકામો નાી કરતા.”  

- (�.ૂ કહફ આ. ૩૦) 

(૪૦) અલલાહ તઆલાએ અમોને તેની હદોના રકક 

અને �ુરમત માટ� પસદં કયાથ. અમાર� ઉપર ઈમાન 

રાખનારાઓ ઈમાનના ધોરણે અજો સવાબના 
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ઇચ�ક હોય છે અને અમારો ઇનકાર કરનારાઓની 

સામે તેમની 

અસલીયત હોય છે. (નહ�ુલ બલાગાહ)  

(૪૧) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ હઝરત 

ઈમામ હસન (અલ્યહસસલામ) અને હઝરત 

ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ને ફરમાવ્ુ ં: હકની 

વાત કરો અને અજ માટ� કામ કરો. 

(૪ર) �દુાની રાહમા ંએ માણસાી વધીને બી�ુ 

કોઈ ��ુ�હદ અને શહ�દ હોઈ શક્ ુ ંનાી � 

(�નુાહ કરવાની) શ�કત હોવા છતા ંપાકદામની 
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ઇખતેયાર કર�. પાક દામન માણસ એ વાતની 

નઝદ�ક છે ક� તેની ગણતર� ફ�રશતાઓમા ંાાય . 

(નહ�ુલ બલાગાહ) 
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પ્રક - ર : આખમર્નક અજ રકક જ ાકમક  મ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને ખચીતજ � લોકો ઈમાન લાવયા છે તાા 

પરહ�ઝગાર� (તકવા)ાી વત� છે તેમના માટ� 

આખેરતનો બદલો બહ�તર છે. 

          (અને આખેરતનો અજ  એ લોકો માટ� બેહતર 

છે �ઓ ઈમાન લાવયા છે અને તકવા ઇખતેયાર 

કર� છે.) 

- (�.ૂ ્�ૂફુ આ. પ૭) 
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* અને આખેરતનો બદલો તો ઘણો મોટો હશે જો 

તેઓ સમ� શકતા હોય તો: 

          (...... અને તેઓ �ણે તો આખેરતનો 

અજ  ઘણો મોટો છે.)  

- (�.ૂ નહલ આ. ૪૧) 

હદ�સો :- 

(૪૩) અમલના બે પકાર વચચે ઘણો તફાવત છે 

એક તો એ અમલ �ની લઝઝત વહ�લી �રૂ� ાઈ 

જતી હોય છે અને તેના �નુાહ બાક� રહ�તા હોય 

છે. બીજો એ અમલ �ની કોિશશ વહ�લી સમાપત 
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ાઈ જતી હોય છે અને તેનો અજ બાક� રહ�તો હોય 

છે. 

– હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૩ : અ� અઝીા 

�ુરઆને મ�દ :- 

* તે લોકોમાાંી �ઓએ સારા કામ કયાથ અને 

પરહ�ઝગાર� કર� (તકવા ઇખતેયાર ��) તેમના 

માટ� ઘણો મોટો બદલો છે.”   

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧૭ર) 

* અને અગર તમે ઈમાન લાવશો અને 

પરહ�ઝગાર� ધારણ કરશો તો તમારા માટ� ઘણો 

મોટો બદલો છે.” 
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-  (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧૭૯) 
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પ્રક – ૪ : સ થ્ મ્્ર અજ 

�ુરઆને મ�દ:- 

* પછ� તમારામાાંી � લોકો ઈમાન લાવયા અને 

(તેની રાહમા ંખચથ કય� તો તેમના માટ�  મોટો 

બદલો છે. 

- (�.ૂ હદ�દ આ. ૭) 

* િન:સશંય �ઓ જોયા િવના પોતાના 

પરવર�દગારાી ડર� છે તે લોકો માટ� �નુાહોની 

માફ� અને મોટો બદલો છે. 
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- (�.ૂ �લુક આ. ૧ર) 

* � લોકો ઈમાન લાવયા અને નેક કાય� કયાથ 

તેમના માટ� �નુાહોની માફ� અને ઘણો મોટો 

બદલો છે.” 

- (�.ૂ ફાિતર આ. ૭) 
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પ્રક –   : ાાન્ં્  બદલક 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને તેઓ ક� �મણે અલલાહને “કઝ�-હસના” 

આપ્ુ ંતેમના માટ� તે બમણો ચોગણો કર� (પાછો) 

વાળવામા ંઆવશે, અને તેમના માટ� માનવતં 

બદલો પણ હશે. 

- (�.ૂ હદ�દ આ. ૧૮) 

* � �દવસે આ લોકો તે (અલલાહ)ને મળશે તે 

�દવસે અલલાહ તરફાી તેમનો સતકાર સલામતી 
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સાાે કરવામા ંઆવશે, અને અલલાહ� તેમના માટ� 

માનવતં બદલો તૈયાર રાખયો છે. 

- (�.ૂ અહઝાબ આ. ૪૪) 

હદ�સો :-  

(૪૪) તમાર� �ખોને ��તૃ રાખો, તમારા પેટને 

હળવા કર� નાખો, તમારા પગનો ઉપયોગ કરો 

તમારા માલને ખચથ કરો, તમારા શર�રને તમાર� 

�ન ઉપર �ુરબાન કર� દો, આ બાબતમા ંકં�ુસાઈ 

ન કરો કારણ ક� �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે ક� : 

....... જો તમે �દુાની મદદ કરશો તો તે પણ 
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તમા�ંુ રકણ કરશે અને તમને િન�યી રાખશે. 

અલલાહ તઆલા આ પણ ફરમાવે છે : કોણ છે � 

�દુાને કઝ� હસના આપે ? ક� તે તેના માટ� બમ�ુ ં

કર� દ�શે અને તેના માટ� માનવતં બદલો હશે. 

લોકો, �દુાએ તમાર� પાસે એ માટ� મદદ નાી 

માગી ક� તે િનબથળ છે, અને કઝ� હસના એ માટ� 

નાી માગં્ ુક� તેની પાસે કંઈ નાી.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) (નહ�ુલ 

બલાગાહ) 
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પ્રક – ૬ : અનં્  બદલક 

�ુરઆને મ�દ :- 

* બેશક � લોકો ઈમાન લાવય અને નેક અમલ 

બ�વી લાવયા તેમના માટ� એવો બદલો છે ક� 

તેનો કદ� �ત આવનાર નાી.    

- (�.ૂ હા-મીમ-સજદા આ.૮) 

* િસવાય તે લોકોના ક� � ઈમાન લાવયા તાા નેક� 

કરતા રહા તો તેમના માટ� અ�ટૂ બદલો છે. 

- (�.ૂ તીન આ. ૬) 
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* િસવાય તેના ક� �ઓ ઈમાન લાવયા તાા નેક 

કાય� કયાથ તો તેમના માટ� અ�ટૂ બદલો છે. 

- (�.ૂ ઇ�નશકાક આ. રપ) 

* અને િનસશંય તારા માટ� એવો બદલો (તૈયાર) 

છે � કદ� �ટૂનાર નાી. 

- (�.ૂ કલમ આ.૩) 
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પ્રક – ૭ : �ાનમ બાકક અજ  ાળશમ. 

�ુરઆને મ�દ :-  

* આ તે જ લોકો છે �મને બમણો બદલો 

આપવામા ંઆવશે, કારણ ક� તેઓ સહનશીલ છે, 
........ 

- (�.ૂ કસસ આ. પ૪) 

* અને તમારામાાંી � (�ી-નબીની પતની) 

અલલાહ તાા તેના ર�લૂની તાબેદાર� કરશે તાા 

નેક અમલ બનાવી લાવશે તો અમે તેણીને તેનો 

બદલો પણ બમણો આપી�ુ.ં 
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- (�.ૂ અહઝાબ આ. ૩૧) 

હદ�સ:- 

(૪પ) જો તમે સ� કરશો તો કઝા અને કદ (નયાય 

અને તકદ�ર) તમારા માટ� અમલમા ંઆવી જશે 

અને તમને તેનો (નેક) બદલો મળશે અને બેસ�ી 

કરશો (ધીરજ �મુાવી દ�શો) તો પણ કઝા અને કદ 

અમલમા ંઆવી જશે, પરં્ ુતમે �નેુહગાર બની 

જશો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ-૩ : ઇ�રહ (મઝ�ૂર�) 

પ્રક – ૧ : ઇ�રહ (ાઝ�ૂર�) 
 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અમોએ આલોકના �વનમા ંતેમની વચચ ેતેમની 

રોઝી વહહચી આપી છે, અને અમોએ તેની માહહના 

(તેઓમાનંા) ક�ટલાકોને ક�ટલાકો પર દરજ� આપયા છે 

ક� �ાી તેઓ માાંી ક�ટલાકો ક�ટલાકોને આજા�ંકત કર� 

રાખે: અને (અય પયગમબર) તારા પરવર�દગારની 
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રહ�મત તે વસ્ઓુ કરતા ક� �નો તેઓ સગંહ કર� છે 

ક�ટલીયે વધાર� છે. 

- (�.ૂ �ખ�ફ આ. ૩ર) 

* તે બનેં પૈક� એક� (છોકર�એ) ક�ુ ંક� મારા િપતા એને 

કામે લગાડ, િનસશંય � કોઈને પણ ્ુ ંકામે લગાડવા 

માગં ેતેઓમા ંએ જ ઘણો સારો હશે � મજ�તુ હોય 

અને ઈમાનદાર પણ. 

- (�.ૂ કસસ આ. ર૬) 

હદ�સો :-  
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(૪૬) (�દુાવદં� આલમષુ ંફરમાન છે : અમે તો તેઓની 

રોઝીને �ુિનયાની �ઝ�દગીમા ંવહહચી દ�ધી છે...) આનાાી 

�ણવા મળે છે ક� �દુાવદં� આલમે આપણને ખબર 

આપી છે ક� મઝ�ૂર� એ લોકો માટ� આ�િવકાષુ ંએક 

સાધન છે. કારણ ક� �દુાવદં� તઆલાએ પોતાની સ�ંણૂથ 

�હકમત વડ� લોકોની �હ�મત, ઇરાદાઓ અને એક 

બી�ના સજંોગોને એકબી�ાી �ુદા �ુદા બનાવયા છે. 

તે (સજંોગો)ને જ મખ�કૂ માટ� રોઝી કમાવાનો આધાર 

બનાવયો છે. તે પૈક� એક એ છે ક� એક માણસ બી� 

માણસ પાસેાી મઝ�ૂર� પર કામ લે છે...... જો 

આપણામાાંી દર�ક માણસ તમામ વસ્ઓુ બનાવવાના 

કાર�ગર હોત તો �વનના કમમા ંઅવયવસાા ઉભી ાાત 
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અને તેની �તૂથતા કોઈ કર� શકતે નહ�. બલક� દર�ક 

માણસ તે (વયવસાાકમ)ાી કંટાળ� �ત. આ અલલાહ 

તઆલાની �હકમત અને િનિ�ત પબધં એ છે ક� તેણ ે

લોકોના િવચારો અને ઇરાદાઓને �ુદા બનાવયા છે. 

આાી �યાર� કોઈ માણસ એક કામ કર�ને કંટાળ� �ય 

છે અાવા તે કામ કરવાષુ ંછોડ� દ� છે અને બી� 

માણસ તે કામને અપનાવી લ ેછે. આવી ર�તે લોકો 

એકબી�ની સામા�જક �વનની જ�ર�યાતોને �રૂ� કર� 

છે. �ના કારણ ેતેમની િપર�સાિત સાષ�ુૂળ અને 

વયવ�સાત રહ� છે.   

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર  ક્ાની �્નમ ાહ�ન્ા�ુ ંલઈનમ સ� ી 

દ�્ી ા્�હ  મ.  

પોતાની �તને મહ�નતા�ુ ંલઈને સ�પી દ�વી 

મક�હ છે. 

(૪૭) �ણે પોતાની �તને મહ�નતા�ુ ંલઈને કામે 

લગાડ� તેણે રોઝીના દરવાઝા બધં કર� દ�ધા. 

બી� એક �રવાયતમા ંછે ક� (અલલાહ તઆલા) 

તેની ઉપર રોઝીના દરવાઝા બધં ક�મ ન કર� દ� ? 

�યાર� ક� તે કંઈ કમાય છે તે તો તેન ે�ણે 

મહ�નત� ુઆપીને કામે રાખયો હોય તે તેના મા�લક 

માટ� ાઈ �ય છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૪૮) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) તેમના 

કમથચાર�ઓને લે�ખતમા ંફરમાવતા હતા ક� તમે 

�સુલમાનો પાસેાી �ખદમત (કામ) ન લયો, 

કારણક� એ ર�તે તેઓને તમે ઝલીલ કરશો. અને 

� તેની ફરજ ઉપરાતં તમાર� પાસેાી કોઈ સવાલ 

કરશે તો તે �લમ કરશે.   

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૪૯) અમમાર સાબાતી કહ� છે : મ� હઝરત ઈમામ 

જઅફર સા�દક (અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ં
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અઝથ કર� ક� એક માણસ વેપાર કર� છે જો તે 

પોતાની �તને મહ�નતા�ુ ંલઈને આપે તો �ુ ંતેન ે

વેપારમાાંી કોઈ ભાગ મળશે ? ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ) એ ફરમાવ્ુ ં: પોતાની �તને 

મહ�નતા�ુ ંલઈને ન આપે, પરં્ ુ�દુા પાસે રોઝી 

મળવાની આશા રાખીને પોતે જ વેપાર કર�, કારણ 

ક� જો તે પોતાની �તને મહ�નતા�ુ ંલઈને આપશે 

તો રોઝીના દરવા� બધં કર� દ�શે. 

(પ૦) હઝરત પયગમબર (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) એ પોતાની વફાતના સમયે 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને વસીયત કર� : 
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અય અલી (અલ્યહસસલામ) આપની હાજર�મા ં

ખેખુતો પર �લમ ન ાવો જોઈએ અને કોઈ 

�સુલમાન પાસેાી �ખદમત લેવાવી ન જોઈએ. 

એટલે ક� મહ�નતા�ુ ંઆપીને તેમની પાસે કામ ન 

કરાવ�ુ ંજોઈએ.   

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૩ : ાઝ�ૂર�ાા ંદલાલ બન�ુ.ં 

(પ૧) મોહમમદ �બન ��ુસલમ હઝરત ઈમામ 

મોહમમદ બા�કર અાવા હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� છે ક� મ� 

આપને એવા માણસ િવશે �છુ�ુ ં� કોઈ કામ 

કરવાષુ ંક�લેૂ છે પરં્ ુતે કામ પોતે નાી કરતો 

બલક� ાોડો નફો લઈને (તે કામ) બી�ને સ�પી દ� 

છે. આપ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: તે એમ 

કર� શકતો નાી. હા અલબ�, જો તેણે પોતે પણ 

તેમા ંકોઈ કામ નુથ હોય (તો વાધંો નાી.) 
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(પર) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને એક એવા ઘર િવશે �છૂવામા ં

આવ્ુ ં� ઘરને એક માણસ ભાડ�ાી લે છે પછ� 

તેન ેબીજો માણસ વધાર� ભાખુ ંઆપીને લઈ લે છે 

તો �ુ ંએ યોગય છે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: નહ�. 

અલબ�, તે ઘરમા ંકોઈ વસ્નુો વધારો કર� દ� 

તો........ 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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પ્રક – ૪ : ાઝ�ૂર ઉ ર �લા ્ર્ક. 

(પ૩) � માણસ મઝ�ૂર પર �લમ કરશે તો 

�દુાવદં� આલમ તેના અમલને નકામો કર� નાખશે. 

અને તેની ઉપર બે�હશત હરામ કર� દ�શે �યાર� ક� 

બે�હશતની �શુ� ુપાચંસો વરસ �ૂરના �તર�ાી 

આવે છે. (તે પણ � ૂઘંી નહ� શક�). 

(પ૪) �દુાવદં� આલમ તમામ �નુાહ માફ કર� 

દ�નાર છે, પરં્ ુ� કોઈએ  દ�નમા ંનવી બાબત શ� 

કર� હોય (�બદઅત કર� હોય), અાવા મઝ�ૂરનો 

હક ગસબ કય� હોય અાવા આઝાદ ઇનસાનને 
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વેચી દ�ધો હોય (�લુામ બનાવયો હોય) (તે �નુાહ 

માફ કરવામા ંનહ� આવે.) 

(પપ) બેશક �દુાવદં� આલમ બધા �નુાહ માફ 

કરનાર છે. પણ કોઈ માણસે કોઈ મઝ�ૂરની 

મઝ�ૂર� ગસબ કર� હોય અાવા કોઈ �ીની મહ�ર 

ગસબ કર� હોય. (તે �નુાહ માફ કરવામા ંનહ� 

આવે) 

(પ૬) મઝ�ૂરની મઝ�ૂર� બારામા ં�લમ કરવો તે 

�નુાહ� કબીરામાાંી છે. 
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(પ૭) �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે ક� તણ પકારના 

લોકો એવા છે ક� કયામતના �દવસે �ુ ંતેનો �ુશમન 

હોઈશ, એકતો એ માણસ ક� �ણે માર� સાાે કર�લો 

અહદ તોડયો હોય, બીજો એ ક� � આઝાદ માણસને 

વેચીને તેની �કમત ખાઈ ગયો હોય , અને તીજો એ 

ક� �ણે કોઈને મઝ�ૂર બનાવી તેની પાસેાી �રુ� 

�રૂ���ંુૂ કામ લી� ુપરં્ ુપછ� તેન ેમઝ�ૂર� અદા ન 

કર� હોય. 

(પ૮) ખબરદાર, �ણે મઝ�ૂરની મઝ�ૂર� આપવા 

બાબત �લમ કય� તેની ઉપર �દુાની લાનત છે.    
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(પ૯) અસબગ �બન નબાતા કહ� છે : �ુ ંમ�સજદ� 

�ુફામા ંહઝરત અમીર (અલ્યહસસલામ)ની સાાે 

બેરો હતો તયાર� બ�લહનો એક માણસ આવયો. 

તેની �ુ�ીયત અ� ૂખદ�જહ હતી. તેણે ક�ુ ં: અય 

અમી�લ મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ) �ુ ંઆપની 

પાસે ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ના કોઈ અસરાર (રહસયો)માાંી કોઈ છે 

�ને આપ અમને બયાન કર� શકો ? આપ 

(અલ્યહસસલામ) એ ફરમાવ્ુ ં: હા, (પછ� કંબરને 
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ફરમાવ્ુ)ં મને તે પત લાવી દો ...... તે પતમા ં

આ �જુબષુ ંલખાણ હ્ ુ.ં  

““�બ�સમલલા �હરરહમા િનરરહ�મ. બેશક એ માણસ 

ઉપર �દુા, તેના તમામ ફ�રશતાઓ અને લોકોની 

લાનત છે � પોતાના મા�લક િસવાય બી� કોઈ 

તરફ પોતાષુ ંવલણ રાખે. 

�દુાની, તમામ ફ�રશતાઓની, અને તમામ લોકોની 

લાનત એવા માણસ પર છે � દ�ને ઇસલામમા ં

કોઈ �બદઅતની શ�આત કર�. �દુાની, તમામ 

ફ�રશતાઓની અને તમામ લોકોની લાનત એવા 
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માણસ ઉપર છે � મઝ�ૂરને મઝ�ૂર� આપવા 

બાબતમા ંતેની ઉપર �લમ કર�.”  
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પ્રક –   : ાઝ�ૂર� ન�� ્ર્ી જકઈએ. 

(૬૦) �યાર� તમારામાાંી કોઈ માણસ પાસેાી 

�ખદમત (કામ) લેવા માગેં તયાર� પહ�લા તેષ ુ ં

મહ�નતા�ુ ંજણાવી દ�� ુજોઈએ. (મઝ�ૂર� ન�� 

કર� લેવી જોઈએ)  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૬૧) � માણસ �દુા અને આખેરત ઉપર ઈમાન 

રાખતો હોય તેણે કોઈ પાસેાી મહ�નતા�ુ ંન�� 

કયાથ વગર કામ ન લે�ુ ંજોઈએ.  
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– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૬ર) તમાર� એ �ણી લે�ુ ંજોઈએ ક� � માણસ 

કોઈની સાાે ન�� કયાથ વગર તમા�ંુ કોઈ કામ 

કરશે તો તમે તેન ેતેની મઝ�ૂર� કરતા તણ ગ� ુ

આપશો તો પણ તે એ�ુ ં�મુાન કરશે ક� તમે તેન ે

ઓછ� મઝ�ૂર� આપી છે. તેવી જ ર�તે જો તેન ે

ન�� કર�લી �ળૂ મઝ�ૂર� �ટ�ુ ંઆપશો તો પણ 

તે ��ુકયા અદા કરશે, અને જો તમે તેન ેન�� 

કર�લી રકમ કરતા એક દાણો (ાોખુક) પણ વધાર� 

આપશો તો પણ તે એમ સમજશે ક� તમે તેન ે

અસલ મઝ�ૂર� કરતા વધાર� આપ્ુ ંછે.  
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- હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૬ : ાહ�ન્ા�ુ ં�કુ્્ાની ર�્ 

(૬૩) મઝ�ૂરને તેનો પસીનો �કુાય તે પહ�લા 

તેની મઝ�ૂર� �કુવી દો અને તેષુ ંકામ ચા� ુહોય 

તયા ંજ તેન ેમઝ�ૂર� િવશે વાક�ફ કર� દો.  

(૬૪) મઝ�ૂરને હ� તે પસીનામા ંહોય તયા ં

મઝ�ૂર� �કુવી આપો. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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(૬પ) શોઐબ કહ� છે ક� અમે હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)ના બાગ માટ� ક�ટલાક 

મઝ�ૂરો લઈ આવયા. અને અસરના સમય �ધૂીમા ં

કામ ��ૂ કર� નાખ્ુ ંતયાર� ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ)એ તેમના કમથચાર�ઓને ક�ુ ં: 

તેઓને તેમની મઝ�ૂર� તેમનો પસીનો �કુાય તે 

પહ�લા �કૂવી આપો.  
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પ્રક - ૭ : ‘�ું ્ાાર�  ાસમાી ાઝ�ૂર� લમનાર 

�ં’ 

(૬૬) તમાર� એ વાત સાર� ર�તે �ણી લેવી 

જોઈએ ક� �ુ ંતમારો બાપ �,ં �ુ ંતમારો મૌલા � ં

અને તમાર� પાસેાી મઝ�ૂર� લેનાર �.ં  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

�કતાબના સપંાદનષુ ંમતંવય : ઉપરની હદ�સના 

અષસુધંાનમા ં�ુરઆને મ�દની નીચે �જુબની 

આયતોનો અભયાસ કરવા િવનતંી. 
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(૧) �.ૂ �રુા આ. ર૩, (ર) �.ૂ સબા આ. ૪૭, (૩) 

�.ૂ �રકાન આ. પ૭ 
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િવભાગ - ૪ : અજલ (મૌત-િનિ�ત સમય) 

પ્રક – ૧ : અજલ (િન��ચ્ સા ) 

(૬૭) �દુાવદં� આલમે ક�ટલીક િનિ�ત ��ૃુત ન�� 

કર� છે. �માનંી ક�ટલીક લાબંી છે તો ક�ટલીક �ૂંક�, 

ક�ટલીક આગળની છે તો ક�ટલીક પાછળની છે અને 

મૌતની સાાે તેના કારણોને સાકંળ� લીધા છે.  

(૬૮) અજલ માણસને તેની �િતમ મ�ંઝલ �ધૂી 

ખ�ચીને લઈ �ય છે. અને  

તેનાાી ભાગ�ુ ંઅને મૌતને પામ�ુ ંછે. 
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(૬૯) સૌાી સાચી વાત અજલ છે. 

(૭૦) અજલાી વધાર� સાચી બી� કોઈ વાત 

નાી. 

(૭૧) સૌાી નઝદ�કની કોઈ વસ્ ુહોય તો તે 

અજલ છે. 

(૭ર) ્ે્ર દવા અજલ છે. 

(૭૩) ઇનસાનનો �વાસ એ તેની અજલ (મૌત) 

તરફષુ ંએક ડગ�ુ ંછે. 
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(૭૪) � માણસ તેની અજલની રાહ જોતો હોય તે 

તેની નવરાશની દર�ક પળને ઉ�મ સમ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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પ્રક – ર : અજલ એ્ ાજ� ૂ્  �્લલક  મ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને કોઈ �વ અલલાહના �ુકમ િસવાય મરણ 

પામતો નાી અને તે પણ રરાવેલા સમયે જ. 

(દર�કની મૌતનો સમય િનિ�ત કરાએલો હોય છે.)  

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧૪પ) 

* કહ� છે ક� જો મામલામા ંઅમારો કોઈ અિધકાર 

હોત તો અમે આ સાળે માયાથ જતે નહ�, (હ� ર�લૂ) 

કહ� ક� જો તમે તમારા ઘરોમા ંપણ હોત તો પણ 
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�ના માટ� માયાથ જવાષુ ંલખાઈ �નૂુ ંહ્ ુ ંતો 

(તેમના ઘરોમાાંી િનકળ�ને) પોતાના મરવાના 

સાળે જ�ર આવી જતે... 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન - આ. ૧પ૪)  

* અને કોઈ �ધૃધને વધાર� વય આપવામા ંનાી 

આવતી અને ન તેની વયમા ંઘટાડો કરવામા ંઆવે 

છે, િસવાય ક� (� વય) અલલાહના લખાણ (લવહ� 

મહ��ઝ)મા ંમૌ�ૂદ હોય (તે જ આપવામા ંઆવે 

છે.)   

- (�.ૂ ફાિતર આ. ૧૧) 
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હદ�સો:- 

(૭પ) બેશક, દર�ક ઇનસાનની સાાે બે ફ�રશતા હોય 

છે � તેષુ ંરકણ કર� છે, પરં્ ુ�યાર� તદબીર� 

ઇલાહ� (અલલાહનો �ુકમ) આવી �ય છે તયાર� તે 

બનેં ઇનસાન અને મૌતની વચચેાી હટ� �ય 

છે.અને એ વાતમા ંશક નાી ક� અજલ એક 

મજ�તૂ �કલલો છે  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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(૭૬) �યાર� હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને 

ડરાવવામા ંઆવયા તયાર� આપે ફરમાવ્ુ ંબેશક 

માર� ઉપર �દુાની મઝ�તૂ ઢાલ છે. �યાર� માર� 

મૌતનો �દવસ આવી જશે તયાર� તે મારાાી �ૂર 

ાઈ જશે અને મને મૌતને હવાલે કર� દ�શે. અને તે 

�દવસે ન તો કોઈ તીર �કૂશે અને ન તો કોઈ 

ઝખમાી બચી શક�શ. 

(૭૭) બચાવની દ્્ટએ અજલ �રૂતી છે, કારણ ક� 

કોઈ માણસ એવો નાી ક� �ની પાસે �દુાની 

તરફાી રકણ કરનાર મૌ�ૂદ ન હોય, તે રકણ 

કરનાર તેષુ ંરકણ કરતો રહ� છે ક� ન તો તે �વૂામા ં
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પડ� છે અને ન તો તેની ઉપર દ�વાલ પડ� છે ન તો 

�હ�સક પાણી તેન ેિશકાર બનાવી શક� છે. પરં્ ુ

�યાર� અજલ આવી �ય છે તયાર� તે રકક તેની 

અને મૌતની વચચેાી હટ� �ય છે. 

(૭૮) મૌતનો િનિ�ત સમય � (પોતે જ) રકણની 

દ્્ટએ �રૂતો હોય છે. 

(૭૯) અજલ એ મજ�તૂ અને �રુ�કત �કલલો છે.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૦) સૈયદ �બન વહબ કહ� છે ક� અમે જગેં 

િસફફ�નમા ંરાતના સમયે સઈદ �બન ક�સ સાાે 



153 
 

હાજર હતા. તે વખતે દર�ક સ�હુ પોત પોતાના 

સરદારની સામે જોઈ રહા હતા. એટલામા ંહઝરત 

અમી�લ મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ) તશર�ફ 

લાવયા. અમે તેઓની �ખદમતમા ંહાજર ાયા. 

સઈદ �બન ક�સે અરજ કર� : અય અમી�લ 

મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ) આપ આ સમયે ? 

આપને ડર નાી લાગતો ? આપ 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ંડર કઈ વાતનો ? 

વાત એમ છે ક� કોઈપણ માણસ એવો નાી હોતો 

�ની સાાે બે ફ�રશતા િન્કુત કરાએલા ન હોય 

�ના કારણે ન તો તે �ુવામા ંપડ� �ય છે અને ન 

કોઈ સવાર� તેન ેષકુસાન પહ�ચાડ� છે, તે ન પહાડ 
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ઉપરાી પડ� �ય છે. આ હાલત તકદ�ર� 

ઇલાહ�મા ંહોય તયા ં�ધૂી બાક� રહ� છે. �યાર� 

તકદ�ર� ઇલાહ� આવી �ય છે તયાર� તે મૌત માટ� 

રસતો સાફ કર� દ� છે. 
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પ્રક - ૩ દર�્ ્સ્નુી એ્  �ુ�્ ન�� ાએલી 

હક   મ  

દર�ક વસ્નુી એક ��ૃુત ન�� ાએલી હોય છે 

(૮૧) દર�ક વસ્નુી એક ��ૃુત અને અજલ હોય છે 

(૮ર) દર�ક તકદ�ર માટ� એક અજલ છે. 

(૮૩) �દુાવદં� આલમે દર�ક વસ્ ુમાટ� એક 

તકદ�ર અને દર�ક તકદ�ર માટ� અજલ ન�� કર� 

હોય છે. 

-  હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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પ્રક - ૪ દર�્ સ હુ ાામ� એ્ િનિ�્ સા  

હક   મ  

દર�ક સ�હુ માટ� એક િનિ�ત સમય હોય છે 

�ુરઆને મ�દ :-  

* અને દર�ક ઉમમત માટ� એક સમય ન�� છે, પછ� 

�યાર� તેમનો રરાવેલો સમય આવી પહ�ચે છે 

તયાર� તેઓ એક કણ માટ� પણ ન પાછળ રહ�શે ન 

આગળ વધી શકશે. 

- (�.ૂ અઅરાફ આ. ૩૪) 
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* અને અમોએ કોઈ પણ વસતીનો નાશ નાી કય� 

ક� �ની ��ૃુત (આગળાી) �ણીતી કર� દ�વામા ં

આવી ન હોય. કોઈ ઉમમતને તેના રરાવેલા 

સમયાી ન આગળ વધશે અને ન પાછળ રહ� 

જશે.  

- (�.ૂ �હજર આ. ૩-૪) 
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પ્રક –   : હ્ાી અનમ ગૈર હ્ાી અજલ 

(િનિ�્ અનમ અિનિ�્ ાૌ્) 

�ુરઆને મ�દ :- 

પછ� (તેણે) તમારા �વનનો એક સમય ન�� 

કય� અને એ ન�� કર�લો સમય તમે �ણો છો 

છતા ંતમે શકંા રાખો છો ?   

- (�.ૂ અષઆ્જમ આ.ર) 

હદ�સો :- 
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(૮૪) (આ આયતની તફસીરમા ંહઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) ફરમાવે છે ક�) � 

ગયર� �સુમમા (�નો સમય િનિ�ત ન કરવામા ં

આવયો હોય તેવી) અજલ હોય છે તે એ છે � 

મોઅ�ફ (ગૈર હતમી) હોય છે �ને �દુાવદં� 

આલમ �કુ�ૃમ અને મોઅખખર કરતો રહ� છે, પરં્ ુ

� મોસમમા (હતમી) હોય છે તેન ે�દુાવદં� આલમ 

શબે-કદના પછ�ના વરસની શબે-કદ �ધૂી ન�� 

કર� દ� છે..... 
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પ્રક - ૬ એ બાબ્ક � અિનિ�્ અજલનમ માળ� 

શ �્  મ  

એ બાબતો � અિનિ�ત અજલને ટાળ� શક� છે 

હદ�સો :- 

(૮પ) લોકો તેમની �ઝ�દગીઓ ાક� �વતા હોય છે 

અને તેમની અજલના કારણે મરવા કરતા વધાર� 

તેમના �નુાહોના કારણે મર� છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૮૬) સદકા ેારા અજલના સમયને લબંાવી (�ૂર 

કર�) શકાય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - પ : આખેરત 

પ્રક - ૧ : આખમર્ 

�ુરઆને મ�દ :-  

* .......અને કયામતના �દવસ (આખેરત)મા ં(પણ) 

તેઓ સ�ંણૂથ િવ�વાસ રાખે છે. 

- (�.ૂ બકરહ આ. ૪) 

* તમે આ જગતના (નાશવતં) સાધનોને ચાહનારા 

છો, અને અલલાહ (તમારા માટ�) આખેરતષુ ં(�ખુ) 

ચાહ� છે ; અને અલલાહ જબરદસત �હકમતવાળો છે. 
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- (�.ૂ અનફાલ આ. ૬૭) 

* તમારામાાંી ક�ટલાક �ુિનયાને ચાહનારા હતા 

અને તમારામાાંી ક�ટલાકો આખેરતને ચાહનારા 

હતા. 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧પ૧) 

* � આખેરતની ખેતી ચાહ� છે તેની ખેતીને અમે 

ઘણી વધાર� દઈ�ુ,ં અને � �ુિનયાની ખેતી ચાહ� 

છે તેન ેઅમે તેમાજં આપી દઈ�ુ,ં અને (પછ�) 

આખેરતમા ંતેનો કાઈંજ ભાગ (બદલો) હશે નહ�. 

– (�.ૂ �રૂા આ. ર૦) 
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હદ�સો :-  

(૮૭) અય લોકો ! સાવધ ાઈ �વ ! �ુિનયા એક 

હાજર અને મૌ�ૂદ બાબત છે. આમાાંી નેક અને 

ખરાબ બનેં પકારના લોકો ખાઈ રહા છે. �યા ં

�ધૂી આખેરતનો સબંધં છે તો તે એક સાચો 

વાયદો છે � અ�કૂ �રૂો ાવાનો છે � િવશે કા�દર 

બાદશાહ (પરવર�દગાર) ફહસલો કરનાર છે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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(૮૮) �ુિનયાની પ�ર�સાિત યોગાષયુોગ ઉપર છે 

અને આખેરતની હાલત હક સા�બત ાવા ઉપર છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  

(૮૯) �ુિનયા પેટ ભર� �કૂ� છે અને અલિવદાઅ 

કર� �કૂ� છે, �યાર� આખેરત આવી રહ� છે અને 

પોતાના આગમનની �ણ કર� �કૂ� છે.તેાી 

આજનો �દવસ ઘોડા તૈયાર કરવાનો છે �યાર� 

કાલનો �દવસ સામનો કરવાનો છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૯૦) � આખેરત માટ� �હસથ (લાલચ) કર� છે તે 

મા�લક હોય છે અને � �ુિનયા માટ� �હસથ કર� છે તે 

હલાક ાઈ �ય છે. 

(૯૧) �ુિનયા બદબખત લોકોની આર� છે અને 

આખેરત નેક લોકોની સફળતા છે. 

(૯ર) તમાર� આખેરતને માટ� તમાર� �ુિનયામાાંી 

ભાગ ગણો. 

(૯૩) આખેરતમા ંતમને � વસ્નુી સખત જ�રત 

હશે અને તેના વગર બી� કોઈ ઉપાય નહ� હોય, 
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(તો) તેના માટ� તમે તમાર� �તને (�ુિનયામા)ં 

વયસત રાખો. 

(૯૪) આખેરતને અિનવાયથ ગણી (સમ�) પાપત 

કરો, �ુિનયા આપોઆપ તમાર� સામે હલક� બનીને 

આવશે. 

(૯પ) આજનો (�ુિનયાનો) �દવસ અમલનો છે, 

�યાર� કાલનો (આખેરતનો) �દવસ �હસાબનો 

�દવસ છે તેમા ંઅમલ (કરવાની તક) નાી. 

(૯૬) એ �દવસ માટ� તૈયાર� કરો, � �દવસે �ખો 

નકામી બની જશે, � �દવસના ડરની અિધકતાને 
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કારણે અકલ હ�રાન-પર�શાન ાઈ જશે અને 

(અકલની) દ્્ટ કાઈંપણ નહ� કર� શક�. 

(૯૭)....�ુિનયા તમારાાી �ટ� પડ� જવાની છે 

�યાર� આખેરત તમારાાી નઝદ�ક ાનાર છે. 

(૯૮) તમે આખેરતની તરફ જનાર છો અને તમાર� 

�દુાની સામે ર�ૂ ાવાષુ ંછે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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પ્રક – ર : આખમર્ િ્શમ (શનીદ ન�દૂ ાાિનનદ 

દ�દન) જક ા સાાન સાભંળ�ુ ં

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને ખર�જ દરજ� ્ે્રતાના સબંધંમા ંઆખેરત 

વ� ુઉ�મ છે. 

- (�.ૂબની ઇસરાઈલ આ.ર૧)  

* �ાી કોઈ વય�કત આ વાત �ણતી નાી ક� 

તેમની �ખોની રડંક માટ�ની કઈ કઈ વસ્ઓુ 

તેમના માટ� સતંાડ� રાખવામા ંઆવી છે. 



170 
 

- (�.ૂ સજદા આ. ૧૭) 

હદ�સો:- 

(૯૯) �ુિનયાની દર�ક વસ્ ુિવશે સભંાળ�ુ ંતેના 

જોવા કરતા વધાર� ઉચચ છે, �યાર� આખેરતની 

દર�ક વસ્ ુજોવી તેના સાભંળવા કરતા ઉચચ છે, 

તેાી જોવાને સાભંળવા કરતા બહ�તર સમજો અને 

ગૈબ િવશેની ખબરને �રૂતી સમજો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૦૦) � માણસ �ુિનયાાી મો�ુ ંફ�રવીને 

આખેરતના સવાબની સાાે �દલ બહ�લાવે છે, તે 
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�ણે ્ચુછ વસ્ાુી મો�ુ ંફ�રવીને ઉચચ કકાની 

વસ્ ુસાાે �દલ બહ�લાવે છે, અને તેનાાી પણ 

વધાર� એ ક� તે પોતાના હાામાાંી સર� જનાર 

વસ્નેુ પોતાના માટ� સલામતી અને એવી 

ઉપયોગી સમ� છે ક� �નાાી તેન ેમદદ મળતી 

હોય. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૦૧) ......એ માણસ ક� � દગાબા�ના પ�રણામે 

�ુિનયામા ંસફળતા મેળવી લે છે તે એવા માણસ 
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સમાન ાઈ શકતો નાી �ણે પોતાની �હ�મતના 

કારણે આખેરતની સફળતા મેળવી લીધી હોય ! 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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પ્રક - ૩ આખમર્, શાિં્ અનમ આ્ાસં્ કોષુ ં

રર  મ.  

આખેરત, શાિંત અને આતમસતંોોષુ ંઘર છે. 

�ુરઆને મ�દ :- 

* એ માર� કૌમ ! આ સસંાર� �વન ાોડો (સમય 

ટકનારો) લાભ છે, અને આખેરત એજ હમેંશ કાયમ 

રહ�વાષુ ંમકાન છે. 

- (�.ૂ મોઅિમન આ. ૩૯)  

હદ�સો :-  
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(૧૦ર) � માણસે કાયમ રહ�નારા ઘરને આબાદ 

નુથ તે અકલમદં છે. 

(૧૦૩) આખેરત હમેંશા રહ�વાષુ ંસાાન છે. 

(૧૦૪) આખેરત તમારા માટ� કાયમી શાિંત અને 

સવસાતાની જગયા છે તેાી આખેરત માટ� એ વસ્ ુ

(અમલ) રવાના કરો, � બાક� રહ�. 

(૧૦પ) .......આ �ુિનયાના �ૂંકા �દવસોમા ંતમારા 

તમામ પયતનો આખેરતના લાબંા �દવસોના ભાતા 

(�સુાફર�નો સામાન) મેળવવા માટ� હોવા જોઈએ 
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કારણ ક� �ુિનયા અમલષુ ંસાળ છે અને આખેરત 

કાયમી શાિંત અને બદલો મેળવવાષુ ંસાળ છે. 

(૧૦૬) �ુિનયા એક પવાસષુ ંસાળ છે �યાર� 

આખેરત એ હમેંશાની શાિંતની જગયા છે. તેાી તમે 

તેના માટ� (સામાનની) તૈયાર� કર�ને �વ. 

(૧૦૭) હમેંશાની શાિંતના સાળ િવશે બેદરકાર 

રહ�વાાી બચો. 

(૧૦૮) આખેરતનો �ત બાક� અને કાયમ છે. 

(૧૦૯) આખેરતની દર�ક વસ્ ુહમેંશા માટ� બાક� 

રહ�નાર� છે. 
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(૧૧૦) � માણસ પોતાની હમેંશા રહ�નાર� જગયા 

(આખેરત) માટ� કોિશશ કર� છે તેનો અમલ ખા�લસ 

બની �ય છે અને તેના �દલમા ંઅલલાહનો ડર 

પણ વધાર� હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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પ્રક - ૪ : આખમર્ �્્ા રહ�્ ાષ ુ ંરર  મ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને િનસશંય આખેરતષુ ંઘર એ જ ખ� અમર 

�વન છે, અગર તેઓ સમ� તો. 

- (�.ૂ અનક�તૂ આ. ૬૪) 

હદ�સો :- 

(૧૧૧) એ માણસ માટ� ક�ટ�ુ ંઆ�યથ પામવા ��ુ ં

છે ક� � અનતં રહ�નાર� �ઝ�દગીષુ ંસમાથન તો કર� 
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છે, પરં્ ુધોકો આપનાર ઘર (�ુિનયા) માટ� 

દોડધામમા ંવયસત રહ� છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૧૧ર) �ુિનયા એક �ઘ છે અને આખેરત ��િૃત 

છે અને આપણે તે બનેંની વચચે (ડરામણા) દ�વા 

સવપનમા ંછ�એ. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક -   : આખમર્ મ્્ર  મ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* ્ુ ંકહ� ક� આ �ુિનયાનો વૈભવ કણમાતનો છે 

અને અલલાહાી ડરનારા (પરહ�ઝગારો) માટ� 

આખેરત તેનાાી ઘણી સાર� છે. 

- (�.ૂ િનસા આ. ૭૭) 

* પરં્ ુતમે (લોકો) �ુિનયાના �વનને પસદં કરો 

છો : જો ક� આખેરત (ક�ટલીય) બેહતર અને બાક� 

રહ�નાર� છે. 
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- (�.ૂ અઅલા આ. ૧૬, ૧૭) 

હદ�સો :- 

(૧૧૩) � માણસે પોતાની આખેરતને �ુિનયાના 

બદલે ખર�દ� લીધી તે બનેં જહાન (�ુિનયા અને 

આખેરત)મા ંફાયદામા ંરહ�શે અને �ણે પોતાની 

�ુિનયાને આખેરતના બદલામા ંખર�દ� લીધી તે 

બનેં જહાનમા ંષકુસાનમા ંરહ�શે. 

(૧૧૪) � માણસ આખેરતને �ુિનયા ઉપર અગતા 

નાી આપતો,તે �ખૂથ છે. 
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(૧૧પ) તમારા તમામ પયતનો તમાર� આખેરત 

માટ� ાતા રહ�વા જોઈએ તેનાાી તમે તમાર� 

આરામગાહને શણગાર� લેશો, અને તમાર� 

આખેરતને તમાર� �ુિનયાના બદલે ન વેચો. 

(૧૧૬) આખેરતનો બદલો (�ુિનયાની) કોઈ વસ્ ુ

હોઈ શકતી નાી અને તમારા �વની �ક�મત આ 

�ુિનયા બની શકતી નાી. 

(૧૧૭) �ણે પોતાની �ુિનયાને આબાદ કર� તેણે 

પોતાના �તને બરબાદ કય� અને �ણે પોતાની 

આખેરતને આબાદ કર� તે પોતાની આર�ઓ �ધૂી 

પહ�ચયો. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૬ : આખમર્ની  ાદ 

(૧૧૮) આખેરતની યાદ દવા પણ છે અને શફા 

(ઉપાય) પણ છે �યાર� �ુિનયાની યાદ બધી 

બીમાર� કરતા મોટ� બીમાર� છે. 

(૧૧૯) � માણસ આખેરતની યાદ વધાર� 

પમાણમા ંકર� છે તેની (અલલાહની) 

નાફરમાનીઓમા ંઘટાડો ાતો �ય છે. 

(૧ર૦) (ઉમ�ુ �બન આસનો ઉલલેખ કરતા) 

ફરમાવ્ુ ં: �દુાની કસમ ! મૌતની યાદ મને બેકાર 

વાતોાી અટકાવે છે �યાર� તેન ે(ઉમ�ુ �બન 
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આસને) આખેરતષુ ં�લૂાવી દ��ુ ંહક વાત કહ�વાાી 

રોક� છે.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૧) બેશક, અલલાહ તઆલા એ માણસને �ુશમન 

રાખે છે � �ુિનયાને (તો) �ણે છે પણ આખેરતાી 

અ�ણ છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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પ્રક - ૭ : આખમર્ ાામ� અાલ ્રક 

(૧રર) તમારા નફસ સાાે �હાદ કરો અને તમારા 

તમામ પયતનો આખેરત માટ� કરતા રહો. 

(૧ર૩) તમારો ચહ�રો આખેરત તરફ ફ�રવી નાખો 

અને તમારા પયતનો અલલાહ (ની �શૂી) માટ� 

કરવાષુ ંચા�ુ ંરાખો. 

(૧ર૪) તને આખેરત માટ� પૈદા કરવામા ંઆવયો છે 

તેાી તેના માટ� જ કામ કરતો રહ�. તને �ુિનયા 

માટ� પૈદા કરવામા ંઆવયો નાી તેાી �ુિનયાાી 

મો�ું ફ�રવી દ�. 
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(૧રપ) તાર� �ુિનયામા ં� કાઈં સાાે રાખવાની 

જ�રત છે તેના પમાણમા ંતાર� આખેરતમા ં� કાઈં 

સાાે લઈ જવાષુ ંછે તેના માટ� સધંોથ કરવાની 

વધાર� જ�ર છે. 

(૧ર૬) રાહષમુાએ (માગથદશથક�) પોતાના સાાીદારો 

સાાે સા�ુ ંબોલ�ુ ંજોઈએ, તેની અકલ હમેંશા 

હાજર (સવસા) હોવી જોઈએ તે આખેરતના 

રહ�વાસીઓમાાંી હોવા જોઈએ, કારણ ક� તે તયાાંી 

આવે છે અને તયા ંજ પાછા ફર�ને જશે. 

(૧ર૭) તમાર� �ુિનયા માટ� એવી ર�તે કામ કરો ક� 

�ણે તમાર� અહ� હમેંશા રહ�વાષુ ંહોય ! અને 
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તમાર� આખેરત માટ� એટલી હદ �ધૂી કામ કરો ક� 

(�ણે) તમને કાલે મૌત આવી જવાની હોય. 

(૧ર૮) �ુિનયામા ંતમે ફકત શર�ર સાાે રહો અને 

આખેરતમા ં�દલ સાાે. 

(૧ર૯) �ુિનયાના �નુદ (� ૂધંળા �ધકાર)મા ં

ફસાયેલો માણસ આખેરત માટ� અમલ કઈ ર�તે 

કર� શક� ? 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)   

(૧૩૦) �ુિનયાની ્ ૃ્ ણા સાાે આખેરત માટ� અમલ 

કરવાનો કોઈ ફાયદો નાી. 
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(૧૩૧) (તમાર�) કયામત માટ� તમાર� સ�ંણૂથ 

કાયથકમતાને વાપર� નાખો કારણક� તેમા ંજ તમાર� 

ભલાઈ છે. 

(૧૩ર) (તમાર�) આખેરત માટ� તમારા તમામ 

પયતનો કરતા રહો, તેનાાી તમે તમાર� 

આરામગાહ (ક�)ને શણગાર� લેશો.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૮ : �નક  ળૂ હ�્  ુઆખમર્  મ...... 

(૧૩૩) � માણસ એવી ર�તે સવાર અને સાજં કર� 

ક� તેષુ ંસૌાી મો�ુ લ�ય આખેરત હોય તો તેના 

લીધે �દુાવદં� આલમ તેના �દલમા ં(�ુિનયાાી) 

બેપરવાઈ નાખી દ� છે અને તેના વયવહારને એકત 

કર� છે, �યા ં�ધૂી તે તેષુ ંર�ઝક મેળવી નાી લેતો 

તયા ં�ધૂી તે આ �ુિનયાાી જતો નાી. � માણસ 

એ હાલતમા ંસવાર-સાજં કર� છે ક� તેનો સૌાી 

મોટો હ�્  ુ�ુિનયા હોય છે તો �દુાવદં� આલમ તેની 

બનેં �ખોની વચચે ફક�ર� અને તગંદસતી �કુરથ ર 

કર� દ� છે અને તેના વયવહારને વેરિવખેર કર� 
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નાખે છે અને તેન ેઆ �ુિનયામાાંી તેના માટ� 

વહહચવામા ંઆવ્ુ ંહોય તેટ�ુ ંજ મળે છે. 

(૧૩૪) � માણસષુ ંલ�ય આખેરત જ હોય તો 

�દુાવદં� આલમ તેના તમામ વયવહારોને એકિતત 

કર� નાખે છે અને તેની �ખોની સામે તેના માટ� 

(અનયના આધારાી) સવતતં કર� નાખે છે અને 

�ુિનયા તેની પાસે નાક ઘસતી આવે છે. 

� માણસષુ ંલ�ય �ુિનયા હોય છે �દુાવદં� આલમ 

તેના તમામ કામોને વેરિવખેર કર� નાખે છે અને 

તેની �ખોની સામે ગર�બાઈ અને �ખૂ લાવી દ� 
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છે અને તેન ે�ુિનયા પણ તેના માટ� લખાઈ હોય 

તેટલી જ મળે છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૧૩પ) �ણે પોતાની બધીજ કોિશશો આખેરતના 

માટ� વકફ કર� નાખી તે પોતાની આર�ઓમા ં

સફળ ાઈ ગયો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૯ : આખમર્ આ્ા લક્ક ાામ�  મ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* આ આખેરતષુ ંઘર અમે તે લોકો માટ� િનમાથણ 

કર�એ છ�એ ક� �ઓ ન �થૃવી પર શેખી (બડાઈ) 

ચાહ� છે અને ન ફસાદ; અને ઉમદા પ�રણામ 

પરહ�રઝગારો માટ� જ છે. 

- (�.ૂ કસસ આ. ૮૩) 

હદ�સો :- 
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(૧૩૬) હફસ �બન ગેયાસ કહ� છે ક� : હઝરત 

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) એ 

ફરમાવ્ુ ં: અય હફસ, માર� નજરમા ંઆ �ુિનયાષુ ં

સાાન એક �દુાથર ��ુ ંછે �યાર� માણસ અિતશય 

મજ�રૂ ાઈ �ય છે તયાર� તે �દુાથરને ખાઈ લે છે 

(ખાઈ શક� છે) પછ� આપે ઉપરની આયત 

િતલાવત ફરમાવી. તયાર પછ� આપે રડ�ને 

ફરમાવ્ુ ં: આ આયતની િતલાવતની સાાે જ 

તમામ આર�ઓ સમાપત ાઈ ગઈ. 

(૧૩૭) પછ� �યાર� મને �ખલાફત સ�પવામા ંઆવી 

તયાર� ક�ટલાક લોકો નાકસીન (િવ�ૃત 
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મનોદશાવાળા) ાઈને ઉરયા અને વાયદાનો ભગં 

��, ક�ટલાક તો દ�નમાાંી િનકળ� ગયા અને 

બી�ઓએ �ુરાચાર અપનાવી લીધો �ણે ક� 

તેઓએ �દુાનો આ કૌલ સાભંળયો જ નાી ! /...�.ૂ 

કસસ આ. ૮૩.../ હા ! બેશક તેઓએ તે સાભંળયો 

પણ છે અને યાદ પણ કર� લીધો છે. પરં્ ુ�ુિનયા 

તેઓની સામે શણગાર�લા સવ�પમા ંઆવી ગઈ અને 

તેની શોભા તેમને લોભાવી ગઈ. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩૮) �ુ ંતમને અલલાહના તકવાની વસીયત ક� 

� ંઅને અલલાહ તરફાી તમોને મારા નઝીર� 
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મોબીન (સપ્ટ ર�તે ડરાવનાર) હોવાની ખબર 

આપવામા ંઆવી છે. �દુાના બદંાઓ અને તેના 

શહ�રોમા ં�દુાની િવ�ધધ બડંખોર� ન કરો કારણ ક� 

�દુાવદં� આલમ આપણા બધા માટ� ફરમાવે છે ક� 

આ આખેરતષુ ંઘર અમે એવા લોકો માટ�............ 

- હઝરત ર�લેુ કર�મ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૧૩૯) અલલાહ તઆલાનો આ કૌલ (ઉપરની 

આયત) િવશે ફરમાવ્ુ ંક� : આ આયત વાલીઓ 

િવશે, એવા લોકો િવશે નાઝીલ ાઈ છે �ઓ અદલ 

અને નમતા (ના �ણુ) ધરાવે છે. અને બી� 
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લોકોમાાંી એવા લોકો િવશે ક� �ઓ શ�કત અને 

તાકત ઘરાવે છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૧૪૦) એવી જ ર�તે છે ક� � માણસને પોતાના 

�ટૂની દોર� પણ આતમપશસંામા ંફસાવી દ�, તેનો 

સમાવેશ પણ ઉપરની આયતમા ંાઈ �ય છે. 

(૧૪૧) આ પણ છે ક� � માણસને એ વાત 

આપવડાઈમા ંફસાવી દ� ક� તેના �ટૂની દોર� તેના 
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સાાીના �ટૂની દોર� કરતા સાર� છે તો તે આ 

આયતમા ંદાખલ ાઈ �ય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪ર) ‘અલવ ઓ�’ૂનો અાથ શરફ નેક� છે અને 

ફસાદનો અાથ તેનો પાયો છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૬ : અ�નુ (ભાઈ) 

પ્રક – ૧ : ાકઅિાનક આ સાા ંભાઈ-ભાઈ  મ 

�ુરઆને મ�દ :-  

* મોઅિમનો આપસમા ંભાઈ છે. 

- (�.ૂ હોજોરાત આ. ૧૦)  

હદ�સો :- 

(૧૪૩) તારા એવા ઘણા ભાઈઓ છે �ને તાર� મા 

એ જનમ આપયો નાી.  
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૪) (હઝરત ઈમામ હસન અસકર� 

(અલ્યહસસલામ) એ �ુમ અને આબાના રહ�શોને 

સબંોધન કર�ને લખ્ુ)ં ઈમામ ફરમાવે છે ક� : 

મોઅિમન, મોઅિમનના ભાઈ હોય છે, તેની મા અને 

બાપ તરફાી. 

(૧૪પ) તમામ મોઅિમનો માતા અને િપતાના 

પકાી ભાઈઓ હોય છે, �યાર� તેઓમાાંી કોઈને 

પગમા ંઇ� ાાય છે તયાર� બી� ભાઈ તેમની રાત 

�ગીને વીતાવે છે. 
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– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૬) મોઅિમન, મોઅિમનના ભાઈ હોય છે તેની 

�ખ માગથદશથકષુ ંસાાન ધરાવે છે. તે ખયાનત 

નાી કરતો ન તો તેના (ભાઈ) પર �લમ કર� છે, 

અને ન તો તેની સાાે એવો કોઈ વાયદો કર� છે, 

�ને તે �રૂો કર� શકતો ન હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૭) મોઅિમન, મોઅિમનનો એવો ભાઈ હોય છે 

ક� �ણે બનેંષુ ંશર�ર એકજ હોય. શર�રના કોઈ 

પણ એક ભાગને તકલીફ ાાય છે તયાર� આખા 
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શર�રને તકલીફ ાતી હોય છે, અને બનેં 

(મોઅિમન ભાઈ)ની �હ પણ એક જ હોય છે. 

(૧૪૮) દર�ક �વતં માટ� કોઈને કોઈ વસ્ ુએવી 

હોય છે, �નાાી તેન ેસાતંવન મળ્ુ ંહોય છે, 

મોઅિમનને તેના મોઅિમન ભાઈાી એ�ુ ંજ સાતંવન 

મળે છે ��ુ ંસાતંવન એક પકીને તેની �વા બી� 

પકીાી મળ્ુ ંહોય છે. 

– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૪૯) �વી ર�તે તરસયા �દલને પાણીાી રડંક 

મળે છે, તેવી જ ર�તે એક મોઅિમનને બી� 

મોઅિમનને મળવાાી રાહત પહ�ચે છે.  

(૧પ૦) તમામ મોઅિમનો આપસમા ંભાઈ-ભાઈ 

હોય છે, કોઈ પણ ભાઈની દ્્ટમા ંપોતાના ભાઈાી 

વધાર� બી� કોઈ વસ્નેુ અગસાાન હો્ ુ ંનાી. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૧પ૧) તમામ મોઅિમનો પરસપર ભાઈ-ભાઈ છે. 

તે બધાષુ ંલોહ� એક સર�ુ ંહોય છે, તેઓ બધા 
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ગૈરોની સામે એક (બની જતા) હોય છે અને એક 

બી�ષુ ંમાન �ળવવા માટ� પયતનશીલ રહ�તા 

હોય છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)  
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પ્રક - ર : સાચા ભાઈ બના્ક... 

(૧પર) તમારા માટ� જ�ર� છે ક� સાચા ભાઈ (હક�ક� 

દોસત) બનાવો અને સાચા િમતોની શોધ સતત 

ચા� ુરાખો કારણ ક� તે �ખુના સમયના સગંહ 

સમાન હોય છે અને આઝમાઈશ (�શુક�લી)ના 

વખતે ઢાલ હોય છે.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૩) � માણસ વ�મુા ંવ� ુભાઈ બનાવવાના 

પયતન નાી કરતો તેન ેષકુસાન ઉરાવ�ુ ંપડ� છે. 
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(૧પ૪) ઇનસાન પોતાના ભાઈઓના કારણે ઘ�ુ ં

ઘ�ુ ં(મહતવ) ઘરાવતો હોય છે. 

– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧પપ) � માણસ ઇસલામી ભાઈચારાને મજ�તૂ 

કર� છે તો �દુાવદં� આલમ તેના માટ� બે�હશતમા ં

એક ��ુ (ઉચચ સાાન) તૈયાર કર� છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૧પ૬) લોકોમા ંસૌાી વધાર� નબળો માણસ એ છે 

� ભાઈ બનાવવા માટ� લાચાર હોય, અને તેનાાી 
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પણ વધાર� નબળો માણસ એ છે � ભાઈ બનાવયા 

પછ� તેન ે�મુાવી દ�. 

(૧પ૭) � ભાઈ પાસેાી ્ ુ ંફાયદો મેળવે તે એ 

ભાઈ કરતા વધાર� સારો છે, �ની પાસેાી તને 

વધાર� ફાયદાની આશા હોય.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૮) વ�મુા ંવ� ુ(મોઅિમન) ભાઈઓ બનાવો, 

કારણ ક� કયામતના �દવસે દર�ક મોઅિમનને 

શફાઅત કરવાનો અિધકાર હશે. 
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- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)  
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પ્રક - ૩ : ભાઈઓની ાકહબબ્ 

(૧પ૯) તાર� સાાે મોહબબત કરવામા ંતારો ભાઈ 

તારાાી આગળ વધી ન જવો જોઈએ. (તાર� તેની 

મોહબબતમા ંઆગળ વધી જ�ુ ંજોઈએ-અષવુાદક) 

(૧૬૦) જો ્ ુ ંતારા ભાઈ સાાે મોહબબત નાી 

કરતો, તો �ણે ક� ્ ુ ંતેનો ભાઈ જ નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૬૧) માણસના દ�નની સાાે મોહબબતની 

િનશાની એ છે ક� તે પોતાના ભાઈની સાાે 

મોહબબત કરતો હોય છે.   

– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬ર) મોઅિમન સાાેની મોહબબત ઈમાનના ્ે્ર 

કારણો (િનશાનીઓ) માાંી છે. 

(૧૬૩) તમાર� �ણી લે�ુ ંજોઈએ ક� �યાર� બે 

મોઅિમન પરસપર રાહ� �દુામા ંમોહબબત કર� છે 

અને �દુા(ની �શૂી માટ� જ) તેના �દલ સાફ હોય 

છે તો તેઓ આપસમા ંએક શર�ર સમાન હોય છે. 
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જો તેઓમાાંી કોઈ એકના શર�રમા ંતકલીફ ાાય 

છે તો બીજો મોઅિમન પણ તેષુ ંદદથ  અષભુવે છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)  

(૧૬૪) નેક લોકોની નેક�ઓ સાાેની મોહબબત 

તેમના માટ� સવાબષુ ંકારણ બને છે. ખરાબ 

લોકોની નેક લોકો સાાેની મોહબબત નેક લોકોની 

ફઝીલત હોય છે. ખરાબ લોકોની, નેક લોકો સાાે 

�ુશમની - નેક બદંાઓ માટ� શોભા�પ હોય 

છે  અને  નેક  લોકોની ખરાબ લોકો સાાેની �ુશમની 

તેમના માટ� િન�દનીય હોય છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૧૬પ) તકવાને પાયા�પ બનાવીને ભાઈઓ સાાે 

મોહબબત કરો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪ : ાકહબબ્ બા્� રહ�્ ાના ્ારકક 

(૧૬૬) તારા ભાઈ સાાેની તાર� આતમીયતા 

કાયમ રહ�વી જોઈએ, કારણ ક� આતમીયતાના 

અભાવને કારણે શરમ ચાલી �ય છે. આતમીયતા 

બાક� રહ�વાાી જ મોહબબત બાક� રહ� છે. 

(૧૬૭) જો તમે ઇચછતા હો ક� તમારા ભાઈની 

(તમાર� સાાેની) મોહબબત સાફ અને ખા�લસ રહ� 

તો તમે હરગીઝ તેની સાાે મ�ક, મશકર� ન કરો, 

તેની સાાે �ભા જોડ� ન કરો, તેની સામે બડાઈ ન 

કરો અને તેને �ાર�ય ભ�રો ન પાડો.          – 

હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૬૮) તમાર� �ભની રકા કરો, તેના કારણે તમે 

તમારા ભાઈઓના મા�લક બની શકશો. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૯) પરસપર ભાઈચારા માટ� તણ બાબતો જ�ર� 

છે. જો તમે તેની પાબદં� કરશો તો ભાઈચારો 

કાયમ રહ�શે, નહ�તર તમે એકબી�ાી �ુદા પડ� 

જશો અને એક બી�ના �ુશમન બની જશો. એ તણ 

બાબતો આ પમાણે છે. (૧) પરસપર ઇનસાફ (ર) 

રહ�મદ�લી (૩) એક બી� પતયે હસદ ન રાખવી. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૦) ભાઈચારાના પદાથમા,ં પોતાના ભાઈના 

હકને ઓળવી ન નાખો, કારણ ક� �નો હક અદા 

કરવામા ંઆવયો ન હોય તે તારો ભાઈ ાઈ શકતો 

નાી. 

(૧૭૧) અરસપરસ િવ�વાસ એ મવ�ૃત 

(મોહબબત) ભ્ુથ �વન છે.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭ર) હ�રસ અઅવરએ અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ)ને અઝથ કર� : યા અમી�ુલ 
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મોઅમેનીન ! �દુાની કસમ, �ુ ંઆપને મોહબબત 

ક� �.ં આપે ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં: હા�રસ, જો તમે 

મને ચાહતા હો તો પછ� તમે માર� સાાે લડાઈ 

ઝગડા ન કરો, ન હસંી-મ�ક કરો અને ન પોતાની 

ફૌક�યત (્ે્રતા) બતાવવા માટ� �નુાઝરા 

(દલીલ) ક� ચચાથ  કરો. * ન અ�ભમાન (અહકંાર-

શેખી) બતાડો, ન મને હલકો પાડવા માટ� કોિશશ 

કરો અને ન તો માર� ઉપર પોતાની બડાઈ 

દ�ખાડો. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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* આ હદ�સમા ં“લા ત�ર�ની” શબદ આવયો છે. 

તેનો અાથ એ ાાય છે ક� માણસ �રયાકાર� (ઢ�ગ, 

ડોળ) કરવા માટ� બી� લોકોની સામે કોઈ 

માણસને પોતાની ઇલમી ્ે્રતા દ�ખાડવા ક� 

બતાવવા માટ� દલીલ ક� ચચાથ કર�. �ાી આ ર�તે 

પોતાની શોહરત (ખયાિત) ાાય. ક�ટલીક જગયાએ 

“લા તહારબની” શબદ છે. �નો અાથ એ ાાય છે ક� 

માર� સાાે લડો નહ�, ક�ટલીક જગયાએ “લા 

ત�ઝીની” શબદ છે �નો અાથ એ ાાય છે ક� માર� 

સાાે ભામક (હક�કત ન હોય તેવી) વાતો ન કરો. 

અ�કૂ જગયાએ લાત�રબની શબદ છે. �નો અાથ 

એ ાાય છે ક� : માર� કસોટ� ન કરો.    
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પ્રક –   : રાહ� �દુાાા ંાકહબબ્ 

(૧૭૩) � ભાઈની સાાે તાર� મોહબબતત (�દુાની 

�શૂી માટ�) હોય તો તેની સામે નજર કરવી પણ 

ઇબાદત છે.  

- હઝરત ર�લેુ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૭૪) � માણસ પોતાના દ�ની ભાઈને રાહ� 

�દુામા ંફાયદો પહ�ચાડ� છે (તે �ણે ક�) બે�હશતમા ં

એક ઘરનો ફાયદો મેળવે છે. 
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- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭પ) � માણસ �દુા ઉપર ઈમાન સાાે, �દુાની 

��ુોુદ� માટ� કોઈના ભાઈચારાના હ�ોને અદા 

કરવાના હ�્ સુર પોતાના  ભાઈને  રાહ�  �દુામા ં

ફાયદો પહ�ચાડ� તો તેણે �ણે ક� �દુાના ષરૂના 

�કરણોાી ફાયદો મેળવયો.  

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૬) ઇસલામમા ંપવેશયા પછ� કોઈ �સુલમાન 

પોતાના �સુલમાન ભાઈને રાહ� �દુામા ંફાયદો 
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પહ�ચાડવા કરતા બી� કોઈ બાબતાી વધાર� 

ફાયદો મેળવી શકતો નાી. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૧૭૭) �નો કોઈ દ�ની ભાઈ ચાલયો �ય તો �ણે 

ક� તેષુ ંસૌાી ્ે્ર અવયવ (શર�રનો �ુકડો) નકા�ુ ં

ાઈ ગ્ુ.ં 

(૧૭૮) રાહ� �દુામા ંભાઈચારો, �બરાદર�મા ં��ૃધધ 

ાવાષુ ંકારણ બને છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૬ : �ુન ્ી સ્ાાથ ાામ� ભાઈચારક, 

િ્ ખુ્ાષુ ં્ારક બનમ  મ 

(૧૭૯) � માણસની મોહબબત �દુા(ની �શૂી) 

માટ� ન હોય તેનાાી બચીને રહો, કારણ ક� તેની 

મોહબબત અધમતા અને તેનો સહવાસ �ુભાથગય છે. 

(૧૮૦) એવી દર�ક મોહબબત � રાહ� �દુામા ંન 

હોય તે �મુરાહ� છે અને તેની ઉપર ભરોસો 

અશ� છે. 
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(૧૮૧) � માણસ રાહ� �દુામા ંમોહબબતાી કામ 

લેશે તે ફાયદામા ંરહ�શે અને � �ુિનયા માટ� 

ભાઈચારો કરશે તે વ�ંચત રહ�શે. 

(૧૮ર) � કૌમ ઝાતે �દુાની ��ુ ુદ�ાી હટ�ને 

ભાઈચારો કાયમ કરશે, તો કયામતના �દવસે તે 

ભાઈચારો તેના માટ� �વની જ�ંળ બની જશે. 

(૧૮૩) તમામ લોકો આપસમા ંભાઈ ભાઈ છે, 

પરં્ ુકયામતના �દવસે �ની મોહબબત �દુાની 

�શૂી િસવાય (ના હ�્  ુમાટ�) હશે, તો હક�કતમા ંતે 

�ુશમની હશે. આ િવશે �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે 
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ક� : ““એ �દવસે ��ુક�ન િસવાયના તમામ દોસત 

એક બી�ના �ુશમન હશે.” 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૭ : દ�ની ભાઈચારક જ ાકહબબ્ બા્� 

રહ�્ ાષ ુ ં્ારક હક   મ 

(૧૮૪) રાહ� �દુામા ં�ટલો ભાઈચારો હશે તેટલી 

મોહબબતમા ં��ુસૂ હશે. 

(૧૮પ) દ�ની ભાઈ જ મોહબબતને લાબંા સમય 

�ધૂી બાક� રાખે છે. સાચા ભાઈ ્ે્ર ખ�ના 

(સમાન) છે. 

(૧૮૬) � લોકોનો ભાઈચારો �દુાની રાહમા ંહોય 

છે તેમની મોહબબત બાક� રહ�વાષુ ંઅને સાાયી 
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રહ�વાષુ ંકારણ છે, કારણ ક� તેમની મોહબબતનો હ�્  ુ

સાાયી હોય છે. 

(૧૮૭) �દુાની �શૂી માટ� બનાવવામા ં

(મેળવવામા)ં આવેલો ભાઈ સૌાી નઝદ�કનો 

સબંધંી હોય છે, અને તેનો સબંધં મા-બાપના 

સબંધંાી વધાર� નઝદ�ક હોય છે. 

(૧૮૮) આખેરત સાાે સબંધં રાખનાર લોકોની 

મોહબબત સાાયી હોય છે કારણ ક� તેનો હ�્  ુસાાયી 

હોય છે. 
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(૧૮૯) આશા અને લાલચ પર આધા�રત હોય 

તેવા તમામ ભાઈચારાનો �ત આવી �ય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૦) એવી દર�ક મોહબબત �ની ગારં આશા અને 

લાલચ ઉપર બધંાએલી હોય તેવી મોહબબત 

રાખનાર િનરાશ ાઈ �ય છે.  

(૧૯૧) �ુિનયાદાર� ઉપર આધા�રત મોહબબતનો 

મા�લૂી વાતમા ં�ત આવી �ય છે. 
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(૧૯ર) � માણસ તાર� સાાે કોઈ સવાાથના હ�્ સુર 

મોહબબત કર� તો તેનો સવાાથ �રૂો ાઈ જતા પીર 

ફ�રવી લેશે. 

(૧૯૩) શરારત કરનારા લોકોની મોહબબતનો �ત 

ઝડપાી આવી જતો હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૮ : ભાઈચારાનમ બગાડનાર� બાબ્ક 

(૧૯૪) �લમ ભાઈચારાનો નાશ કર� છે. 

(૧૯પ) �લમ કરવાાી બચતા રહો કારણ ક� તે 

ભાઈચારાનો �ત લાવી દ� છે અને �દુા તાા 

લોકોની નારઝગીષુ ંકારણ બને છે. 

(૧૯૬) ભાઈચારાને ઝા�લમ પાસે ન શોધો, બલક� 

તેને �હફાઝત કરનારાઓ અને વફાદાર લોકોની 

પાસે શોધો. 
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(૧૯૭) �લમ ઐબ છે અને �નુાહ નાશ (કરનાર 

પ�રબળ) છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૯ : ્કઈની સાામ ાકહબબ્ ્રક ્ક  

તેને �ણ કરો 

(૧૯૮) �યાર� તમારામાાંી કોઈ પોતાના સાાી 

અાવા ભાઈની સાાે મોહબબત કર� તો તે વાતની 

તેને �ણ કર� દ� કારણક� તેનાાી પરસપરના 

સબંધંો સારા બને છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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(૧૯૯) �યાર� તમારામાાંી કોઈ બી� માણસ સાાે 

દોસતી કર� તો તેન ેતે વાતની  �ણ પણ કર�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૦) એક માણસ મ�સજદ પાસેાી પસાર ાઈ 

રહયો હતો, તયા ંહઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ) અને હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ) તયા ંહાજર હતા. આપ 

(અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંએક માણસે અઝથ 

કર� : �દુાની કસમ, �ુ ંઆ માણસને દોસત રા� ુ� ં

અને તે વાતની ખાતી આ� ુ�.ં ઈમામ મોહમમદ 

બા�કર (અલ્યહસસલામ) એ ફરમાવ્ુ ં: તો તમે એ 
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વાતની તેને �ણ કરો, કારણ ક� તે તેના કારણે 

મોહબબત બાક� રહ� છે અને ઉલફત માટ� તે બહ�તર 

છે.  
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પ્રક – ૧૦ : ભાઈચારક – બમ ભાઈઓ ્ચચમ 

ાકહબબ્ની દલીલ  મ. 

(ર૦૧) મોહબબત િવશે �દલોને સવાલ કરો, કારણ 

ક� તે (�દલ) એવા ગવાહ છે ક� � કદ� (લાચં) 

�ુ�ત �સવકારતા નાી. 

-          હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)   

(ર૦ર) કોઈ માણસે હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને �છુ�ુ ં: એક માણસ મને કહ� છે 

ક� તે મને મોહબબત કર� છે. મને એ વાતની ખબર 

ક�વી ર�તે પડ� ક� તે મને હક�કતમા ંમોહબબત કર� છે 
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(ક� નહ�?) ઈમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

તારા �દલની પર�કા કર� લે, જો ્ ુ ંતેન ેમોહબબત 

કરતો હોઈશ તો તે પણ તને ચાહતો હશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૩) કોઈએ હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને �છુ�ુ ં: એક શર�ફ માણસ મને 

મળે છે અને �દુાની કસમ ખાઈને કહ� છે ક� તે મને 

મોહબબત કર� છે, તો �ુ ં�ુ ંપણ કસમ ખાઈને ક�ુ ક� 

તે તેની વાતમા ંસાચો છે ? ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: તારા �દલની 
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પર�કા કર� લે, જો ્ ુ ંતેને મોહબબત કરતો હો તો 

�દુાની કસમ ખા, નહ�તર નહ�.  

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૪) તમારા �દલને �ુવો, જો તે તમારા સાાીનો 

ઇનકાર કર� તો સમ� લો ક� તમો બનેંમાાંી કોઈ 

એક� કોઈ ન�ુ ંકામ નુથ છે.   

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦પ) �ની સાાે તાર� અણબનાવ છે, તેની 

પાસેાી સાફ �દલની આશા ન રાખ, �ના િવશે ્ ુ ં

�ુધારણા (ખરાબ િવચાર) રાખતો હોય તેની 
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પાસેાી ખૈરખવાહ� (ભલાઈ)ની આશા ન રાખ, 

ક�મક� ��ુ ંતા� �દલ બી� માણસ માટ� હશે તે�ુ ંજ 

બી� માણસષુ ં�દલ તારા માટ� હશે.  

- હઝરત ઈમામ અલી નક� (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૬) મોહબબતના િવોયમા ંતારા ભાઈ િવશે � 

કાઈં તારા �દલમા ંહોય તેનાાી જ �ણી લે ક� 

તેના �દલમા ંપણ તે જ હશે.  

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૧૧ : ભાઈઓ સાામ સબંધં ્કડ� નાખ્ા 

િ્શમ. 

(ર૦૭) �યાર� તમે તમારા કોઈ ભાઈ સાાેનો 

સબંધં તોડ� નાખવા ઇચછો તો તમારા તરફાી 

કોઈ એવી �ુ�ંઈશ બાક� રાખો, �ાી કોઈ �દવસ 

�લેુહ કરવાની જ�રત પડ� તો તેની પાસે જઈ 

શકાય.   

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૮) શકંાના કારણે તમારા ભાઈ સાાે દોસતીનો 

સબંધં ન તોડ� નાખો, તેને રા� કરવા પહ�લા 
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સબંધં ન તોડો. � માણસ તાર� સાાે સખતી કર�, ્ુ ં

તેની સાાે નરમ વલણ રાખ, કારણ ક� શ� છે ક� 

તે પણ તાર� સાાે નરમ વલણ દાખવે. 

(ર૦૯) મેળ-િમલાપ કયાથ પછ� કોઈ સાાે સબંધં 

તોડ� નાખવો એ ખરાબ વાત છે. ભાઈચારો બાધંયા 

પછ� �લમ કરવો એ મોટો ઐબ છે, દોસતી કયાથ 

પછ� �ુશમની કરવી એ પસદં કરવા લાયક બાબત 

નાી.  

-  હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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(ર૧૦) મલઉન છે, મલઉન છે એ માણસ ક� �ની 

તરફ તેનો ભાઈ �લેુહ માટ� હાા લબંાવે અને તે 

તેને તરછોડ� દ�. 

(ર૧૧) જો તમારો ભાઈ તમાર� સાાે સબંધં તોડ� 

નાખે તો તમે ઘોથણનો માગથ ન અપનાવો ક�મક� 

તેનાાી તેના તમાર� તરફ પાછા ફરવા (તમાર� 

સાાેનો સબંધં �નુ: સાાિપત કરવા)નો માગથ બધં 

ાઈ જશે. શ� છે ક� અષભુવ તેન ેતાર� તરફ 

પલટાવી દ�.  
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(ર૧ર) � કોઈએ અસાાને મોહબબત વયકત કર� 

તેણે સબંધં તોડવા માટ� તેન ે(પોતાને) ર�ૂ કર� 

દ�ધો.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૧ર : ્ારક ભાઈ સબંધં ્કડ� નાખમ, 

તો પણ ્ ુ ંતેની સાાે સબંધં કાયમ રાખ. 

(ર૧૩) તારો ભાઈ તાર� સાાે સબંધં તોડ� નાખે તો 

પણ ્ ુ ંતેની સાાે સબંધં �ળવવા માટ� તૈયાર રહ� 

અને તે કં�ુસાઈ કર� તો તેનાાી ઉલ�ુ ખચથ કરવા 

માટ� પણ તૈયાર રહ�... પરં્ ુયાદ રાખો, કદ� 

અયોગય સાાને એવો વયવહાર ન કરો અને 

અયોગય માણસ સાાે પણ એવો વયવહાર ન કરો. 

-  હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૧૪) લોકોમા ંસૌાી વધાર� સબંધં કાયમ 

રાખનાર માણસ એ હોય છે � કોઈ સબંધં તોડ� 

નાખ્ ુ ંહોય છતા ંતેની સાાે સબંધં �ળવી રાખે. 

- હઝરત ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧પ) (એ�ુ ંન બને ક�) ્ ુ ંસબંધં તોડ� નાખે, 

છતા ંતારો ભાઈ સબંધં �ળવી રાખવામા ંતારાાી 

વધાર� મજ�તૂ ન બની �ય, અને ્ ુ ંતેની �રુાઈ 

કર� છતા ંતાર� સાાે અહ�સાન કરવામા ંતારાાી 

આગળ ન વધી �ય. 
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(ર૧૬) તારો ભાઈ નાફરમાની કર� તો પણ ્ ુ ંતેની 

ફરમાબરદાર� કર, તે તાર� સાાે સબંધં તોડ� નાખે 

તો પણ ્ ુ ંતેની સાાે મેળ-િમલાપ રાખ. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૧૩ : ભાઈઓના પ્ાર 

(ર૧૭) ભાઈઓ તણ પકારના હોય છે. એક ખોરાક 

�વા હોય છે, �ની જ�રત હમેંશા રહ�તી હોય છે. 

અને તે છે અકલમદં ઇનસાન. બી� બીમાર� �વા 

હોય છે તે �ખૂથ. અને તી� દવાષુ ંસાાન ધરાવે છે 

અને તે ડાહયો માણસ હોય છે. 

(ર૧૮) ભાઈ તણ પકારના હોય છે. એક એ � 

પોતાની �નની �ુરબાની આપી દ� છે. બીજો એ � 

પોતાના માલને �ુરબાન કર� દ� છે અને આ બનેં 

(પકારના ભાઈ જ) મોહબબતમા ંસાચા ઇનસાન હોય 

છે તીજો એ � પોતાનો સવાાથ સાધવા માટ� તમાર� 
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સાાે ભાઈચારો કર� છે અને તે પોતાનો સવાાથ 

તમારા મારફત �રૂા કરાવવાના પયતન કર� છે. આ 

પકારના માણસ ઉપર કદ� પણ ભરોસો ન કરો.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)  

(ર૧૯) ભાઈઓના બે પકાર છે. એક ભરોસાપાત 

ભાઈ અને બી� હસંી મ�કના ભાઈ. ... �યાર� 

તમને ભરોસાપાત ભાઈ મળ� �ય તો તેના માટ� 

તમાર� �ન અને માલ ખચથ કરો. પછ� �ની સાાે 

તેની સચચાઈ અને િનમથળ ભાવના હોય તેની સાાે 

તમે પણ સચચાઈ અને િનમથળ ભાવના સાાે 

વયવહાર કરો. અને તેની �ની સાાે �ુશમની હોય 



247 
 

તેની સાાે તમાર� પણ �ુશમની રાખવી જોઈએ. 

તેના રહસયો અને તેના ઐબોને �પાવો, અને તેની 

નેક�ઓને �હ�ર કરતા રહો, પરં્ ુઅય સવાલ 

કરનાર, તમાર� એ �ણી લે�ુ ંજોઈએ ક� આ 

પકારના લોકોની સખંયા બ�ુજ ઓછ� હોય છે. લાલ 

ગધંક કરતા પણ ઓછ�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(રર૦) ભાઈ ચાર પકારના હોય છે એક ભાઈ તો 

એ છે � તમારા અને તેઓના ફાયદા માટ� હોય છે, 

બી� તમારા ફાયદા માટ� હોય છે, તી� પકારના 

ભાઈ તમારા ષકુસાન માટ� હોય છે. અને ચોાા 
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પકારના ભાઈ ન તો પોતાના ફાયદા માટ� ભાઈ 

બને છે અને ન તો તમારા ફાયદા માટ�. 

- હઝરત ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૧૪ : િ્�્ાસ  ાત ભાઈઓ બ�ુજ ઓ ા 

 મ. 

(રર૧) આખર� ઝમાનામા ં� બાબત બ�ુ ઓછ� 

જોવા મળશે, તે એવા ભાઈ �ની ઉપર ભરોસો કર� 

શકાય અાવા તો હલાલનો એક �દરહમ. 

(રરર) લોકો માટ� એક ઝમાનો એવો આવશે ક� 

�મા ંપેમાળ ભાઈ અને હલાલના એક �દરહમની 

કમાણી, બી� કોઈ વસ્ાુી માનવતં (ઉચચ 

કકાની) હશે. 
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-હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) 

(રર૩) મોહમમદ હા�ન જલલાબ કહ� છે ક� મ� હઝરત 

ઈમામ હસન અસકર� (અલ્યહસસલામ)ને �છુ�ુ ં

અમે આપના વડવાઓ પાસેાી �રવાયત કર� છે ક� 

લોકો પર એક એવો ્ગુ આવશે ક� �મા ંપેમ અને 

મોહબબત ધરાવનાર ભાઈ અને હલાલની 

કમાણીના �દરહમાી કોઈ વસ્ ુમાનવતં નહ� હોય 

(એટલે ક� તેની અછત હશે.) 

ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: માનવતં 

વસ્ઓુ મૌ�ૂદ તો છે, પણ તમે એવા ઝમાનામા ં



251 
 

છો, �મા ંહલાલ �દરહમ અને રાહ� �દુામા ં(�દુાની 

�શૂી માટ� મોહબબત કર� તેવો) મળે તેવો ભાઈ 

ઓછો મળે છે. 
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પ્રક – ૧  : એ્ા લક્કનમ ભાઈ ન બના્ક... 

(રર૪) � તમાર� તરફ લક આપે તેનાાી તમે 

મો�ુ ંન ફ�રવી લો, � તમારાાી મો�ુ ંફ�રવી લે 

તેની તરફ તમે ધયાન ન આપો.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  

(રરપ) એ માણસ સાાેની િમતતામા ંકોઈ ભલાઈ 

નાી, � પોતાના માટ� � કાઈં પસદં કરતો હોય તે 

તમારા માટ� પસદં ન કર�. 
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(રર૬) �યા ં�ધૂી તમે કોઈના આવવા-જવાના 

સાળને સાર� ર�તે �ણી ન લયો તયા ં�ધૂી તેન ે

ભાઈ ન બનાવો, �યાર� તમે તેન ેસાર� ર�તે ચકાસી 

લયો અને તેની રહ�ણી-કરણીને તમને તમાર� 

પસદંગી �જુબની યોગય જણાય તો તે પછ� તેન ે

તમારો ભાઈ બનાવી લયો અને તેની �લૂોને માફ 

કરતા રહો. તે તગંદસતીની હાલતમા ંહોય તયાર� 

તેની સભંાળ લયો. 

- હઝરત ઈમામ હસન (અલ્યહસસલામ) 

(રર૭) � માણસ લાલચ, ભય, નફસાની 

ખવાહ�શાત અાવા ખાવા-પીવાના હ�્ ાુી તમાર� 
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સાાે દોસતી કરવા માગતો હોય તો તમે તેની સાાે 

દોસતી કરવાાી બચો, અને ��ુક� લોકોને ભાઈ 

બનાવવાના પયતનો કરો, ભલે તેન ેશોધવાના માટ� 

તમાર� આખી �ઝ�દગી �રૂ� ાઈ �ય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(રર૮) એ તારો ભાઈ નાી �ના કારણે તાર� 

તકલીફ ઉરાવવી પડ�. 

-હઝરત ઈમામ અલી (અલ્યહસસલામ) 

(રર૯) મોટો ભાઈ એ નાી � તાર� �શુહાલીમા ં

તો તાર� સાાે રહ� પરં્ ુતગંદસતીમા ંતને છોડ� દ�. 
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(ર૩૦) ચાર પકારના માણસો સાાે ન તો મેળ-

િમલાપ રાખો, અને ન તો તેન ેભાઈ બનાવો. ૧. 

�ખુથ ર. કં�ૂસ ૩. �ઝુ�દલ અને ૪. �ુર 

બોલનારને......... (આ હદ�સ અસલ �કતાબમા ં

અ�રૂ� છે.) 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(ર૩૧) �સુલમાનો માટ� જ�ર� છે ક� તણ પકારના 

ભાઈચારાાી �ૂર રહ� (૧) બેહયા (ર) �ખુથ અને 

(૩) �ૂર બોલનાર. 
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(ર૩ર) એવા માણસને કદ� ભાઈ ન બનાવો � 

તમાર� �બૂીઓને �પાવે અને (તમારા) ઐબોને 

ફ�લાવે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૧૬ : �ૂના િાતકનમ હાાાી જ્ા ન દક 

(ર૩૩) હમેંશા નવી વસ્ ુપસદં કરો, પણ ભાઈ તો 

હમેંશા �ૂના લોકોને બનાવો. 

(ર૩૪) વીતી ગએલા ઝમાના માટ� રડ�ુ,ં વતન 

પતયે આકોથણ અને �ૂના િમતોષુ ંરકણ આ તણ 

બાબત ઇનસાનની શરાફતની દલીલ છે. 

(ર૩પ) હઝરતે દા�દૂ (અલ્યહસસલામ)એ તેમના 

ફરઝદં હઝરત �લેુમાન (અલ્યહસસલામ)ને 

ફરમાવ્ુ ં: �યા ં�ધૂી શ� હોય �ૂના િમતોને 

બદલે નવા મળનારા િમતોને ન અપનાવો. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૩૬) �દુાવદં તબારક વ તઆલા �ૂની દોસતીને 

ચા� ુરાખવાને પસદં ફરમાવે છે, તેાી તમે પણ 

એ વાતની પાબદં� રાખો. 

(ર૩૭) બેશક, �દુાવદં� આલમ �ૂની િમતતાના 

રકણને પસદં કર� છે.  

-હઝરત ર�લેુ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) 
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પ્રક – ૧૭ : આ ્ાારા સાચા ભાઈઓ  મ... 

(ર૩૮) તમારા સાચા ભાઈ એ છે, � તમાર� �લૂોને 

માફ કર�, તમાર� જ�રતોને �રૂ� કર�, તમારા 

બહાનાને માનય રાખે, તમારા ઐબોને �પાવે, 

તમારા ડરને �ૂર કર� અને તમાર� ઇચછાઓને �રૂ� 

કર�. 

(ર૩૯) તમારા ભાઈ એ છે � તમને �શુક�લીના 

વખતે તમને છોડ� ન દ�, �નુાહોમા ંતમારાાી 

ગા�ફલ ન રહ� (તમને �નુાહ કરતા રોક�) અને 

�યાર� તમે તેની પાસે માગણી કરો તો તે તમાર� 

સાાે દગો ન કર�. 
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(ર૪૦) (ખાવા-પીવાના પસગંોએ) ખાવા-પીવાને 

પસદં કરનાર વધાર� હોય છે અને ઝમાનાની 

�શુક�લીઓમા ંમદદ કરનાર બ�ુજ ઓછા. 
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પ્રક – ૧૮ : બમઐબ (�ુ�ુથક ્ગરના) ાાકસનમ 

દકસ્ બના્નાર... 

(ર૪૧) � માણસ તેના િમતના દર�ક �નુાહનો 

�હસાબ કર� છે, તેના િમત ઓછા ંહોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૪ર) � માણસ ઐબ વગરના માણસને િમત 

બનાવશે તેના િમત ઓછા ંહશે. 
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(ર૪૩) લોકોના દ�ન િવશે ��સૂી ન કરો, નહ�તર 

દોસત વગરના રહ� જશો.                  - હઝરત 

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૪૪) લોકો માટ� એક જમાનો એવો આવશે ક� જો 

તમે કોઈ માણસષુ ંનામ સાભંળો તો (તેષુ ંનામ 

સાભંળવા કરતા) તેની સાાે �લુાકાત કરવી 

બહ�તર હશે, અને �યાર� કોઈની �લુાકાત કરો તો 

તેન ેઅજમાવવો બેહતર હશે અને �યાર� તમે તેન ે

અજમાવશો તો હક�કત તમાર� નજરની સામે 

આવી જશે.  
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- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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પ્રક – ૧૯ :  ક્ાના ભાઈની �લૂકનમ સહન 

્રક... 

(ર૪પ) �યાર� તમારો �ુશમન તમાર� ઉપર �ુમલો 

કર� તયાર� તમારા દોસતની �લૂને સહન કરો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  

(ર૪૬) મોઅિમનની ઓળખાણ આપતા ફરમાવ્ુ ં: 

મોઅિમન તેના ભાઈની �લૂના વખતે નરમાશ 

વયકત કર� છે અને �ૂની દોસતીને ખાસ લકમા ંરાખે 

છે. 



265 
 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(ર૪૭) � (નબળાઈ) તમારા ભાઈમા ંહોય તેન ે

સહન કરો, વારંવાર તેને રપકો ન આપો કારણ ક� 

તેના કારણે ેોે પૈદા ાાય છે અને �ને રા� 

રાખવા જ�ર� હોય તેને રા� રાખો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૪૮) એક માણસે ઇમામે રઝા (અલ્યહસસલામ) 

પાસે પોતાના ભાઈની ફ�રયાદ કર� તયાર� આપે 

ફરમાવ્ુ ં:  
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 * તમારા ભાઈને તેના �નુાહ માટ� લાચાર સમજો 

અને તેના ઐબને ઢાકંો.  

 * નાદાન માણસના આકેપો અને ઝમાનાના 

સજંોગો પર સ� કરો. 

 * તમાર� ��ુગ�ને લકમા ંલઈને તેને જવાબ ન 

દો અને �લમ કરનારનો મામલો તેના �હસાબ 

કરનારને એટલે ક� �દુાને સ�પી દો. 

(ર૪૯) સહન કર�ુ ંએ દોસતીની શોભા છે. 

(રપ૦) સહનશ�કત શાનને વધાર� છે. 
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(રપ૧) સહનશીલ એ છે � પોતાના ભાઈઓ 

(તરફાી પડતી તકલીફો)ને સહન કર� છે. 

(રપર) � તમારા પર વીતે તેને સહન કરો કારણ 

ક� તેનાાી ઐબો �પા રહ� છે. બેશક, અકલમદં 

માણસ અડધો સહનશીલ અને અડધો માફ કરનાર 

હોય છે. 

(રપ૩) સૌાી ્ે્ર માણસ એ છે � લોકોની 

સખતીઓને સહન કર�. 

(રપ૪) � માણસ દોસતોની �લૂોને સહન નાી 

કરતો તે એકાતંની મૌતમા ંમર� છે.  
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(રપપ) � માણસ પોતાના ભાઈઓને સહન નાી 

કરતો  તે  સરદાર બની 

શકતો નાી.                               - હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)  

  



269 
 

પ્રક – ર૦ : મ્્ર ભાઈ 

(રપ૬) ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� �ની (ખૈરખવાહ�)મા ં

દ�ખાવ ઓછો હોય. 

(રપ૭) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે � તાર� સાાે સ�ંણૂથ 

સહકારાી વત� અને તેનાાી પણ વધાર� સારો એ 

છે � તાર� તમામ જ�રતોને �રૂ� કર�. 

(રપ૮) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે � �દુાના �ુકમ 

બ�વી લાવવા માટ� તાર� સાાે સખતાઈ કર�. 
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(રપ૯) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� � �યાર� તને 

તેની જ�રત પડ� તયાર� તે તાર� તમામ જ�રતોને 

�રૂ� કર� અને �યાર� તેન ેતાર� જ�રત પડ� તયાર� તે 

તને વધાર� તકલીફ ન આપે. 

(ર૬૦) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� � તને સારો 

સહકાર આપે અને તેનાાી વધાર� સારો એ છે ક� � 

તને બી�ાી લાપરવાહ (એટલે ક� તાર� હાજત 

માટ� બી�ાી �કુત) કર� દ�. 

(ર૬૧) ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� �ની મોહબબત ફકત 

અલલાહના માટ� હોય. 
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(ર૬ર) ્ે્ર ભાઈ એ છે �નો ભાઈચારો અને 

મોહબબત �ુિનયા(ના સવાાથ અને દ�ખાવ) માટ� ન 

હોય. 

(ર૬૩) ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� કદાચ ્ ુ ંતેને �મૂાવી 

દ� તો ્ ુ ંપોતે પણ �વવાષુ ંપસદં ન કર�. 

(ર૬૪) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� � પોતે પણ 

નેક�ઓની તરફ દોડ� અને તને પણ તેની તરફ 

ખ�ચીને લઈ �ય. તેમજ તને નેક� કરવાનો �ુકમ 

આપે અને તે કામમા ંતાર� મદદ કર�. 
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(ર૬પ) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� � પોતાની સાચી 

વાતો ાક� તને (પણ) સા�ુ ંબોલવાષુ ંિનમતંણ 

આપે અને (નેક) આમાલ ાક� તને ્ે્ર કાય� 

કરવાની પેરણા આપે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૬૬) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે � �દુાની 

ઇતાઅતના સબંધંમા ંતાર� મદદ  

કર�, તને �દુાની નાફરમાની કરવાાી બચાવે અને 

�દુાની �શૂી(ના કામ કરવા) માટ� તૈયાર કર�.  
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- હઝરત ર�લેુ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(ર૬૭) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� � તને 

�હદાયતનો માગથ બતાવે, તને તકવા માટ� તૈયાર 

કર� અને તારા નફસની ખવાહ�શાતષુ ંઅષસુરણ 

કરવાાી રોક�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૬૮) ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� � (તને) આખેરતના 

કાય�મા ંતાર� મદદ કર�.   
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- હઝરત ર�લેુ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(ર૬૯) ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� � નેક�ના કામોમા ં

સહકાર આપે. 

(ર૭૦) ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� ભાઈચારાાી �ૂર ન 

�ય. 

(ર૭૧) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� � હક (વાત) 

માટ� તાર� ઉપર �સુસે ાતો હોય. 

(ર૭ર) ્ે્ર ભાઈ એ છે ક� તેના ભાઈ તેની િસવાય 

બી� (કોઈ)ના મોહતાજ ન હોય.  
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૭૩) તમારો ્ે્ર ભાઈ એ છે � તમને તમારા 

ઐબો (�ુ�ુથણો)ાી વાક�ફ કર�. 

- હઝરત ર�લેુ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(ર૭૪) તારો ્ે્ર ભાઈ એ છે � તાર� �લૂોની 

જવાબદાર� �સવકાર� લે.... તારા અહ�સાનને �હ�ર 

કર�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક અલ્યહસસલામ 
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(ર૭પ) મારો ્ે્ર ભાઈ એ છે � મારા ઐબાી 

મને વાક�ફ કર�. 

- હઝરત ઈમામ હસન અસકર� (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ર૧ : સ�ંકૂથ મ્્ર ભાઈનક  �રચ  

(ર૭૬) લોકો, �ુ ંતમને મારા એક એવા ભાઈ િવશે 

�ણકાર� આ�ુ ં�,ં �ની ઇઝઝત માર� નજરોમા ં

સૌાી વધાર� હતી. તેની ઇઝઝતષુ ંસૌાી �ખુય 

કારણ એ હ્ ુક� તેની નજરમા ં�ુિનયા �બલ�ુલ 

્ચુછ હતી. તે પોતાના નફસની ખવા�હશ 

(મનોવાસના)ાી �બલ�ુલ �કુત હતો. � વસ્ ુતેન ે

મળ� શક� તેમ ન હોય તેની ખવા�હશ ન કરતો. � 

વસ્ ુતેન ેમળ� ગઈ હોય તેમા ંવધારો ાવાની 

આશા ન રાખતો. તે કામવાસનાના પભાવાી પણ 

�રુ�કત હતો, �ના કારણે તેની અકલ ક� અ�ભપાય 
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હલકો ાતો ન હતો. તે જહાલતની અસરોાી ઉચચ 

હતો. તેાી તે પોતાના હાા ફકત એજ જગયાએ 

લબંાવતો �યાાંી ફાયદો ાવાની તેન ેસ�ંણૂથ ખાતી 

હોય.  

તે કોઈ પાસેાી કોઈ વસ્નુી આશા રાખતો ન હતો 

અને ન તે કદ� કોઈ ઉપર �સુસે ક� કોિધત ાતો 

હતો. તે સતત રોઝા પણ રાખતો હતો. �યાર� તે 

વાત કરતો હતો તયાર� તેની સામે વાત કરવાની 

કોઈની �હ�મત ચાલતી ન હતી. તે કદ� કોઈ સાાે 

�ભા જોડ� ક� વાદ-િવવાદ કરતો ન હતો. ન તો તે 

કોઈ સાાે �ફતના ફસાદમા ંભાગ લેતો હતો. ન તો 
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કોઈ બાબતમા ંિનણથય માટ� તેન ેફક�હ પાસે જ�ુ ં

પડ્ ુ ંઅને ન તો તેને કોઈ કાઝી પાસે જ�ુ ંપડ્ ુ.ં 

તે કદ� પોતાના કોઈ ભાઈની અવગણના કરતો ન 

હતો. અને પોતાના ભાઈઓને છોડ�ને પોતાના માટ� 

કોઈ ખાસ વસ્નેુ પસદં કરતો ન હતો તે નબળો 

હતો, અને લોકો પણ તેને કમઝોર માનતા હતા, 

પણ પયતનો અને સઘંોથ કરવામા ંતે એક બળવાન 

િસ�હ �વો હતો.  

�યાર� કોઈ કામ માટ� તેની પાસે કોઈ કારણ ર�ૂ 

કરવામા ંઆવ્ુ ંતયાર� તે એ કામ માટ� કોઈને 

જવાબદાર ગણીને ઉતાર� પાડતો નહ�, � કાઈં તે 
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કહ�તો તે જ કરતો, અને � કાઈં ન કહ�તો તે પણ 

કર� �ટવાનો પયતન કરતો. �યાર� તેની સામે એક 

સરખા બે કામ આવતા અને તે એ વાત સમ� ન 

શકતો ક� ક્ુ ંકામ વધાર� સા� છે ? તયાર� તે 

પોતાનો નફસ કહ� તેનાાી ઉલ�ંુ કામ કરતો. 

તે પોતાના દદ�ની ફ�રયાદ માત એવા લોકોને જ 

કરતો હતો ક� �મની પાસેાી તેના ઇલાજની આશા 

હોય. તે એવા માણસની જ સલાહ લેતો �ની 

પાસેાી ઇલાજની આશા હોય. તે કોઈ ઉપર કોિધત 

ક� નારાજ ાતો ન હતો. તે કોઈ બાબતની ફ�રયાદ 

કરતો ન હતો ક� ન તો કોઈ વસ્નુી લાલચ રાખતો 
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હતો. તે કોઈ પાસેાી બદલો લેતો ન હતો અને તે 

કોઈ �ુશમનાી બેપરવાહ રહ�તો ન હતો. 

તમારા માટ� પણ જ�ર� છે ક� તમે પણ આ પકારના 

મહ�રબાની ભયાથ અખલાકને અપનાવી લો જો 

તમારામા ંઆ બધા અખલાક અપનાવવાની શ�કત 

ન હોય તો તમે �ટલા અખલાકને અપનાવી શકો 

તેટલાને અમલમા ં�કુો. કારણ ક� ાોડ� બાબત 

ઉપર અમલ કરવો તે વધાર� બાબતોને છોડ� દ�વા 

કરતા વધાર� સા� છે.   

- હઝરત ઈમામ હસન (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૭૭) �તૂકાળમા,ં રાહ� �દુામા ંમારો એક ભાઈ 

હતો. માર� નજરોમા ંતેની ઉચચતા ફકત એ માટ� 

હતી ક� તેની નજરોમા ં�ુિનયા હક�ર હતી અને તે 

પોતે ખવા�હશે નફસાી �કુત હતો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – રર : સૌાી ખરાબ ભાઈ 

(ર૭૮) સૌાી ખરાબ ભાઈ એ છે ક� �ના માટ� તાર� 

તકલીફ ઉરાવવી પડ�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૭૯) હઝરત અમીર (અલ્યહસસલામ)ને 

�છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� ક�વો સાાી સૌાી ખરાબ છે ? 

તયાર� આપ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: � 

તમાર� સામે �દુાની નાફરમાની(ના કામો)ને �ુદંર 

બનાવીને ર�ૂ કર�. 
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પ્રક – ર૩ : ભાઈઓની ચ્ાસકી 

(ર૮૦) કોઈને પણ ભાઈ બનાવતા પહ�લા તેની 

ચકાસણી કર� લો, ક�મક� ચકાસણી એ એ�ુ ંધોરણ 

છે ક� � સારા અને ખરાબને �ુદા પાડ� દ� છે. 

(ર૮૧) કોઈને ભાઈ બનાવતા પહ�લા તેન ે

અજમાવી લો, પરં્ ુએ આઝમાઈશ સાવધાનીમા ં

રાખવાષુ ંન છોડો, નહ�તર તમે ખરાબ લોકોની 

સોહબત કરવા માટ� મજ�રૂ ાઈ જશો. 

(ર૮ર) � કોઈ (ભાઈ બનાવવા માટ�) �ુદંર ર�તે 

આઝમાઈશ કર�, અને પછ� ભાઈ બનાવે તો તેની 
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દોસતી મજ�તૂ હોય છે, તેની મોહબબત �ખુત હોય 

છે. � કોઈ આઝમાઈશ કયાથ વગર ભાઈ બનાવે 

તો તેને ખરાબ દોસતોનો સામનો કરવો પડ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૮૩) તમામ ભાઈને બે ખાસીયતાી અજમાવો 

જો તે બનેં ખાસીયત તેનામા ંજોવા મળે તો તે 

દોસતી (કરવા)ને પાત છે, નહ�તર  તેનાાી �ૂર 

રહો. (૧) નમાઝમા ંસમયની પાબદં� અને (ર) 

તગંી (�શુક�લી) અને આસાની (�ખુ)ના સમયમા ં

પોતાના ભાઈઓ સાાે નેક�નો વયવહાર. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૮૪) �યાર� તમે તમારા ભાઈમા ંતણ ખાસીયતો 

�ુવો તયાર� તમે તેની પાસેાી (વફાદાર�ની) આશા 

રાખો. (૧) હયા, (ર) અમાનત, અને (૩) સચચાઈ. 

જો તેનામા ંઆ ખાસીયતો જોવા મળતી ન હોય તો 

તેની પાસેાી (કોઈ પકારની) આશા ન રાખો.  

- હઝરત ર�લેુ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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પ્રક – ર૪ : ભાઈઓનમ ાાગથદશથન 

(ર૮પ) તમારા ભાઈને િનખાલસતા �વુથક નસીહત 

કરો, ભલે તેને સાર� લાગે ક� ખરાબ. 

(ર૮૬) તમને એ ડર તમારા ભાઈ સાાે આપસમા ં

�લુાકાત કરવાાી ન રોક� ક� જો તમે તેના ઐબ 

તેની સામે બયાન કરશો તો તે પણ તમારા એવાજ 

પકારના ઐબને તમાર� સામે બયાન કરશે. કારણ 

ક� તમે �ુિનયાની મોહબબત કર�ને તેન ેઆખેરત 

ઉપર અગતા આપવાની બાબતાી પાક છો. 
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(ર૮૭) � કોઈ પોતાના ભાઈને એકાતંમા ંનસીહત 

કર� છે, તો તેન ેશોભા આપે છે. અને જો તેન ે

લોકોના સ�હુ વચચે નસીહત કર� છે તો તેને હલકો 

પાડ� છે.  

(ર૮૮) જો કોઈ પોતાના ભાઈને એવી હાલતમા ં

(એવા કામ કરતા) �ુવે ક� � તેના મોભા ક� 

પિત્રાને અષ�ુપ ન હોય અને પોતાની શ�કત 

હોવા છતા ંતેન ેન રોક� તો તેણે ખયાનત કર� 

ગણાશે. 

- ઈમામ જઅફર� સા�દક(અલ્યહસસલામ) 
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(ર૮૯) મોઅિમન પોતાના મોઅિમન ભાઈ માટ� 

અર�સા સમાન હોય છે, જો તે તેની સામે ન હોય 

તો પણ તેની ખૈરખવાહ� (ભલાઈ)ની આશા રાખે 

છે. અને �યાર� તે હાજર હોય છે, તયાર� તેન ે

અણગમતી હોય તેવી વસ્ઓુને �ૂર કર� છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક – ર  : ભાઈઓની ઇઝઝ્ અનમ સનાાન 

(ર૯૦) � માણસ પોતાના �સુલમાન ભાઈની કોઈ 

એવા શબદ સાાે ઇઝઝત કર�, �ના કારણે તે 

મોઅિમનષુ ં�દલ �શુ ાાય અાવા તો કોઈ એવી 

ભર� મહ��ફલ (જનસ�હુ) મા ંતેન ેમાન આપે તો તે 

માણસ એ સમય �ધુી અલલાહની રહ�મતના 

છાયામા ંરહ�શે, �યા ં�ધૂી તે એ હાલતમા ંરહ�શે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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(ર૯૧) જો કોઈ માણસ પાસે તેનો મોઅિમન ભાઈ 

આવે અને તે મોઅિમન ભાઈની ઇઝઝત કર� તો 

�ણે ક� તેણે અલલાહની ઇઝઝત કર�.  

(ર૯ર) જો કોઈ પોતાના ભાઈને મરહબા (શાબાશ 

– વાહ, વાહ) કહ� તો �દુાવદં� આલમ તેન ે

કયામતના �દવસ �ધૂી મરહબા લખી નાખે છે. 

(ર૯૩) � માણસ દ�નની અઝમત અને માન 

�ળવે છે, તે પોતાના ભાઈઓની ઇઝઝત અને 

સનમાન પણ કર� છે, � માણસ પોતાના દ�નને 

હક�ર સમ� છે, તે પોતાના ભાઈઓને પણ હક�ર 

સમ� છે.  
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(ર૯૪) માર� ઉમમતમાાંી � કોઈ માણસ રાહ� 

�દુામા ંપોતાના ભાઈ પતયે સહાષ�ુિૂત દશાથવશે, 

તો �દુાવદં� આલમ જ�તના �ખદમતગારોને તેની 

�ખદમત માટ� ન�� કરશે. (નીમશે.)  

(ર૯પ) �સુલમાનોની �ુરમતનો ખયાલ એ માણસ 

જ કરશે, �ની �ુરમતને �દુાવદં� આલમે લોકોના 

�દલમા ંકાયમ કર� દ�ધી હશે. � માણસના �દલમા ં

�દુા અને ર�લૂની �ુરમત �ટલી વધાર� હશે 

તેટલી જ �સુલમાનોના �દલમા ંપણ તેના માટ� 

�ુરમત હશે.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ર૬ : ભાઈઓની હાજ્ �રૂ� ્ર્ી 

(ર૯૬) તમારામાાંી �યાર� કોઈ તગંદસતી અષભુવે 

તયાર� પોતાના ભાઈને �ણ કર�. (પોતાની �તને 

�શુક�લીમા ંન �કૂ�.)  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૯૭) �યાર� તમને તમારા ભાઈની જ�રતની 

�ણકાર� મળ� �ય તયાર� તેન ેતેની જ�રતો 

કહ�વાની તકલીફ ન આપો. (એટલે ક� તેના કહ�વા 

પહ�લા જ તેની જ�રતોને �રુ� કર� દ�વી જોઈએ.) 
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- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(ર૯૮) સઈદ �બન હસન કહ� છે ક� હઝરત ઈમામ 

મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: �ુ ં

તમારામા ંકોઈ એવો માણસ છે ક� � પોતાના 

ભાઈની પાસે જઈને તેના ખીસસામા ંહાા નાખીને 

પોતાની જ�રત પમાણે(ની રકમ) તેમાાંી લે અને 

તેને તેનો ભાઈ રોક� નહ� ? મ� ક�ુ ં: અમારામા ંતો 

કોઈ એવો માણસ નાી. ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: તો કોઈ વાત જ 

નાી. મ� ક�ુ ં: તો પછ� તબાહ� છે ?! ઈમામ 
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(અલ્યહસસલામ)એ ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં: આ ર�તે 

તો કોઈ કૌમના સવપન �રૂા ાઈ શકશે નહ�. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(ર૯૯) ભાઈઓના હ�ોને અદા કરવા એ ��ુ ક� 

લોકોના સૌાી ્ે્ર અમલ હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૩૦૦) ....... �દુાવદં� આલમે સમય �ધૂી 

મોઅિમનની મદદ કરતો રહ� છે, �યા ં�ધૂી તે 

પોતાના ભાઈની મદદ કરતો રહ� છે.  
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૩૦૧) � માણસ પોતાના મોઅિમન ભાઈની એક 

હાજત �રૂ� કરશે, �દુાવદં� આલમ કયામતના 

�દવસે તેની એક લાખ હાજતો �રૂ� કરશે.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૩૦ર) �દુાવદં� આલમે એક ખાસ નેક� તણ 

પકારના લોકો માટ� �રુ�કત રાખી છે. (૧) આ�દલ 

ઈમામ માટ�, (ર) એ મોઅિમન માટ� ક� � પોતાના 

માલાી પોતાના ભાઈને મજ�તૂ કરતો હોય, (૩) 
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એ માણસ માટ� ક� � પોતાના મોઅિમન ભાઈની 

હાજત �રૂ� કરવા માટ� પયતન કરતો હોય. 

(૩૦૩) � માણસની પાસે તેનો ભાઈ અ�કૂ 

સજંોગોમા ંરકણ મેળવવાના હ�્ ાુી આવે અને તે 

પોતાની શ�કત હોવા છતા ંતેન ેરકણ ન આપે તો 

�દુાવદં� આલમની િવલાયતની બહાર ાઈ જશે.  

- હઝરત ઈમામ �સુા કાઝીમ (અલ્યહસસલામ) 

(૩૦૪) � કોઈ મોઅિમન પોતાના મોઅિમન ભાઈ 

સાાે નેક� કરશે, તો તેણે �દુ ર�લેૂ પાક 
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(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની સાાે 

નેક� કર� ગણાશે. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(૩૦પ) કોઈને પોતાના ભાઈ ઉપર ભરોસો છે ક� 

ક�મ ? તે (�ણવા) માટ� એટ� ુ�રૂ્ ુ ંછે ક� તે તેની 

પાસે જઈને પોતાની હાજત બયાન કર�.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ર૭ : ભાઈચારાના આદાબ 

(૩૦૬) �યાર� તમાર� સાાે કોઈ માણસ 

ભાઈચારાનો વયવહાર કરવા માગે તો તેને તેષુ ં

નામ, તેના િપતાષુ ંનામ, તેની કૌમ અને કબીલાની 

િવગત અને તેના રહ�ણાકંના સરનામાની િવગત 

�છૂ� લયો. કારણ ક� આ બાબતો િનખાલસ 

ભાઈચારાનો ભાગ છે. નહ�તર તમાર� િમતતા એ 

�ખૂથત ા ગણાશે. 

(૩૦૭) તણ બાબતો િસતમ કરવા �વી ગણાય છે, 

�માનંી એક એ છે ક� કોઈ માણસ બી� કોઈ 
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માણસ સાાે રહ� અને તેન ેતેષુ ંનામ અને �ુ�ીયત 

ન �છેૂ .... 

(૩૦૮) તમારા ભાઈને સ�સમત મળો.  

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૩૦૯) �ની િવલાદત તેના િપતાના �બસતર ઉપર 

ન ાઈ હોય (� હરામઝાદો હોય) તેની બેરક તેના 

ભાઈના હક (તરફ�ણ)મા ંખરાબ હોય છે. 

- હઝરત ઇમામે જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૩૧૦) પયગમબર (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની એ ટ�વ હતી ક� જો તેઓ પોતાના 

િમતલમાાંી કોઈ એકને તણ �દવસ �ધૂી ન જોતા 

તો તેના િવશે �છૂપરછ કરતા હતા. જો તે હાજર 

ન હોય તો તેના હકમા ં�ુઆ ફરમાવતા હતા. અને 

જો તે હાજર હોય તો તેન ેમળવા માટ� જતા હતા, 

જો તે બીમાર હોય તો તેના ખબર �તર �છૂવા 

માટ� જતા હતા. 
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િવભાગ-૭ : અદબ 

પ્રક – ૧ : અદબ (િશ્મ્ા-સભ ્ા-સસં્ાર) 

(૩૧૧) અદબ (સારો વતાથવ અને સભયતા) એ 

ઇનસાનનો કમાલ છે. 

(૩૧ર) ઇનસાનની અકલ એ (તેના �વનની) 

વયવસાા, અદબ એ તેનો સહારો, સચચાઈ તેનો 

માગથદશથક અને �કુ તેની કમાલ (માલે 

ઇનસાનીયત) છે. 
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(૩૧૩) અય મોઅિમન ! ઇલમ અને અદબ એ તારા 

�વની �ક�મત છે. તેાી તેન ેપાપત કરવા માટ� 

પયતનો કર, ક�મક� �મ તારા ઇલમ અને અદબમા ં

વધારો ાતો જશે તેટલી જ તાર� કદો �ક�મતમા ં

વધારો ાશે. 

(૩૧૪) તને અદબ સાાે મોકલવામા ંઆવયો છે, 

તેાી �હલમ સાાે તેની શોભામા ંવધારો કર. 

(૩૧પ) �ની ્ે્ર ટ�વ અદબ નાી હોતી, તે 

સહ�લાઈાી નાશ પામે છે. 

(૩૧૬) અદબ ્ે્ર ટ�વ છે. 
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(૩૧૭) અદબ એ ્ે્ર શરફ (સનમાન) છે. 

(૩૧૮) મા-બાપ પોતાના સતંાનોને વારસામા ં� 

્ે્ર વસ્ ુઆપી શક� છે, તે અદબ છે. 

(૩૧૯) અદબ એ ્ે્ર મદદગાર અને સાાી છે. 

(૩ર૦) અદબ મેળવવા ઉત�કુ હોય તે (માણસ) 

�ુિનયાનો માલ મેળવવા માટ� ઉત�કુ હોય તેની 

કરતા વધાર� હ�િશયાર છે. 

(૩ર૧) લોકોને સોના ચાદં� કરતા પણ વધાર� સારા 

સસંકાર (અદબ)ની જ�ર હોય છે. 
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(૩રર) તણ બાબતો એવી છે �ના કરતા વધાર� 

સાર� બી� કોઈ બાબત નાી: (૧) સારા સસંકાર, 

(ર) શકંાાી �ૂર રહ��ુ,ં અને (૩) હરામ કામોાી 

બચ�ુ.ં 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૩ર૩) હઝરત ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ (�યાર� હઝરત મઆઝને 

યમન તરફ મોકલયા તયાર�) ફરમાવ્ુ ં: અય 

મઆઝ, તમે એ લોકોને �કતાબે �દુાની તાલીમ 

આપો અને નેક અખલાકના આધાર� તેમને સાર� 

સભયતા શીખવો. 
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પ્રક – ર : અદબ બમ શરાફ્કાાનંી એ્  મ 

(૩ર૪) અદબ બે શરાફતમાનંી એક છે. 

(૩રપ) ્ે્ર ખાનદાની શરાફત અદબ છે. 

(૩ર૬) (સાર�) સભયતા એ ખાનદાની શરાફતની 

ભેટ છે. 

(૩ર૭) અદબ એ ્ે્ર વશં અને સૌાી સારા 

સબંધંની િનશાની છે. 

(૩ર૮) સભયતા�ણૂથ વતથન (અદબ) એ ખાનદાની 

શરાફતની �ુદંરતા છે. 
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(૩ર૯) તમારા માટ� જ�ર� છે ક� તમે અદબાી 

વત�. ક�મક� આ ખાનદાની શરાફતની શોભા છે. 

(૩૩૦) ાોડ� સભયતા એ મોટા વશં કરતા વધાર� 

સાર� છે. 

(૩૩૧) સારો વયવહાર એ ખાનદાની શરાફતષુ ં

(સાાન લઈ શક્ ુ)ં હોય છે. 

(૩૩ર) કોઈ ખાનદાની શરાફત અદબાી વધાર� 

ફાયદાકારક નાી. 

(૩૩૩) અદબાી વધાર� કોઈ શરાફત ્ે્ર વશં 

ધરાવનાર નાી.  
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(૩૩૪) દર�ક પકારની શરાફતની એક હદ હોય છે. 

પરં્ ુઅકલ અને અદબની (ઉચચતાની) કોઈ હદ 

નાી. 

(૩૩પ) સારો વયવહાર (અદબ) ખરાબ વશંને 

�પાવી દ� છે. 

(૩૩૬) �ની પાસે અદબ નાી, તેની ખાનદાની 

શરાફત ફાિસદ (િવ�ૃત) છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૩ : અદબ હંામશા આ�િુન્  કોા્ાા ં

હક   મ 

(૩૩૭) અદબ હમેંશા શોભા આપનાર (નવા) 

પોશાક સમાન હોય છે. 

(૩૩૮) ઇલમ એક ્ે્ર વારસો છે, અદબ એ હમેંશા 

માટ�નો નવો (�હાની) પોશાક છે. 

(૩૩૯) અદબ તમાર� શોભા છે. 

(૩૪૦) � અદબષુ ંઅષસુરણ કર� છે, તે પોતાના 

નફસને શોભા આપે છે. 
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(૩૪૧) આદાબ (સદવયવહાર) �વો બીજો કોઈ 

સારો પોશાક નાી. 

(૩૪ર) આદાબ �વી બી� કોઈ શોભા નાી. 

-હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૪ : બમઅદબી (�ુસસં્ાર – અસભ ્ા) 

(૩૪૩) બેઅદબીમા ંકોઈ શરાફત નાી. 

(૩૪૪) � અદબમા ંનબળો હોય છે, તેનામા ં

ખરાબીઓ વધાર� હોય છે. 

(૩૪પ) �ને અદબની હલકાઈ નીચે ઉતાર� પાડ� 

છે, તેન ેખાનદાની શરાફત �ચે લાવી શકતી નાી. 

(૩૪૬) બેઅદબી એ સૌાી ખરાબ �ળૂની િનશાની 

છે. 
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(૩૪૭) બદઝબાન (ખરાબ બોલનાર) માણસમા ં

કોઈ આદાબ હોતા નાી. 

(૩૪૮) નફસની ઉતપિ� � ૃ્ ટતા પર ાઈ છે, 

બદંાને સારા આદાબ ક�ળવવા માટ� �ુકમ 

આપવામા ંઆવયો છે. નફસની દોટ ખોટા માગ� 

હોય છે, અને બદંો તેને ખોટ� ઇચછાઓ �રૂ� 

કરવાની કોિશશ કરતો હોય છે. તેાી � માણસ 

પોતાના નફસને લગામ વગરના ઘોડા �વો 

બનાવી દ� છે, તે તેની ખરાબીઓમા ંફસાઈ �ય છે, 

અને � માણસ નફસની ખવા�હશો �રૂ� કરવામા ં
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નફસને સાા આપે છે, તે પોતાના નફસના કતલમા ં

શર�ક ાાય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક –   : અદબ અનમ અ્લ 

(૩૪૯) અદબનો ્ે્ર સાાી અકલ છે  

(૩પ૦) �મ તરસી (જમીનને) ખેતી માટ� પાણી 

જ�ર� છે, તેમ ��ુધધમાન લોકો માટ� અદબ 

(સભયતા) જ�ર� છે. 

(૩પ૧) અદબ અકલને નેક બનાવે છે. 

(૩પર) દર�ક વસ્ ુમાટ� અકલની જ�ર પડ� છે, અને 

અકલને અદબની જ�ર રહ� છે. 
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(૩પ૩) અદબ એ સમય �ધૂી ઉપયોગી બની 

શકતી નાી, �યા ં�ધુી તેની સાાે અકલ ન હોય. 

(૩પ૪) આદાબ િવચારને સફળ કર� છે, અને 

િવચારશ�કતને ખોલે છે. 

(૩પપ) અદબ એ અકલષુ ંપિત�બ�બ છે. 

(૩પ૬) ઝાડ માટ� �ળૂષુ ં� સાાન હોય છે, તે� ુ ં

સાાન ઇનસાનની અકલ માટ� અદબષુ ંછે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  

(૩પ૭) �ુદંર સભયતા એ અકલની શોભા છે.  
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- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૩પ૮) આ�લમોના આદાબમાાંી એક તેઓની 

અકલની ��ૃધધ છે.  

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૩પ૯) �ની પાસે અકલ નાી, તેની પાસે અદબ 

પણ નાી.  

- હઝરત ઈમામ હસન (અલ્યહસસલામ) 
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(૩૬૦) અદબ અને દ�ન એ અકલષુ ંપ�રણામ છે. 

(૩૬૧) ્ે્ર અકલ અદબ છે. 

(૩૬ર) �ની સભયતા, તેની અકલના પમાણમા ં

હશે, તો તે સભયતા એ રખેવાળ સમાન છે, � ઘણા 

બધા ઘેટા બકરાની રખેવાળ� કરતો હોય.  

(તેવી જ ર�તે અદબ ઇનસાનષુ ંરકણ કર� છે.) 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૬ : સભ  બન�ુ ં

(૩૬૩) તમારા નફસને સભય બનાવવાનો િન�ય 

કર� લો, તેની જ��રયાતની વચચે સં્ લુન રાખો. 

(૩૬૪) તમારા �દલોને અદબની સાાે એવી ર�તે 

પકાિશત (ઝળહ�ળત) કરો, �વી ર�તે લાકખુ ં

સળગાવીને આગ પગટાવવામા ંઆવે છે, અને 

તમાર� વાતચીતને સાફ સવચછ અને સાર� ર�તે 

માપી – તોળેલી રાખો. 

(૩૬પ) પોતાના નફસને તાલીમ આપીને સભય 

બનાવનાર એ માણસ, બી�ને ઇલમ અને અદબ 
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શીખવનાર માણસ કરતા વધાર� સનમાનને પાત 

છે. 

(૩૬૬) ્ે્ર અદબ એ છે, �ની શ�આત ્ ુ ંતારા 

પોતાનાાી કર.  

-હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૭ : અદબ �્્ી ર� મ્ ામળ્ા  

(૩૬૭) અખલાકની પાક�ઝગીષુ ંપ�રણામ સાર� 

સભયતા (અદબ) છે.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૩૬૮) અકલ એ �દુાએ તઆલાની ભેટ છે, �યાર� 

અદબ મેળવ�ુ ંપડ� છે. તેાી � માણસ અદબ 

મેળવવા માટ� પયતન કર� છે તેન ેએ અવશય મળ� 

રહ� છે. અને � માણસ અકલ મેળવવા 

(વધારવાની) કોિશશ કર� છે તેન ેપયતનો કરવા 

િસવાય બી�ુ કંઈ મળ્ુ ંનાી. 
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- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૩૬૯) � અદબ મેળવવા પયતનશીલ હોય છે, 

તેની ખરાબીઓ ઓછ� હોય છે. 

(૩૭૦) તારામા ંઅદબ ન હોય તો મૌન ધારણ કર. 

(૩૭૧) �યાર� તમે બી� લોકોમા ંખરાબ અખલાક 

�ુઓ તો તમે એવા અખલાકાી બચવાની કોિશશ 

કરો. 

(૩૭ર) આખેરતની દ્્ટએ સૌાી વધાર� વખાણવા 

લાયક, �તની દ્્ટએ વધાર� સવા�દ્ટ, ખરાબ 

અદબને સૌાી વધાર� �ૂર કરનાર અને હ�્  ુપા�પત 
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માટ� સૌાી વધાર� મદદ�પ સ� કરતા વધાર� 

બી� કોઈ વસ્ ુનાી.  

(૩૭૩) અકલ વગરના ઝમાના ઉપર ��ુશ મેળવી 

શકાતો નાી. અને અદબ ઉપર ચચાથ (િવચારણા) 

િસવાય કા� ૂમેળવી શકાતો નાી. (�હ�ર� ર�તે 

અહ� અકલનો અાથ ઇલમ છે.) 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૩૭૪) હઝરત ઇસા (અલ્યહસસલામ)ને �છૂવામા ં

આવ્ુ ંક� આપને અદબ કોણે શીખવાડડુ ં? આપે 

જવાબ આપયો ક� મને કોઈએ અદબ શીખવેલ 
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નાી, પણ �ુ ં��હલોની �રુાઈઓને જોતો અને 

તેનાાી બચતો હતો. 

(૩૭પ) �દુાવદંા ! ...... ્ુ ંઅમારો એવા લોકોમા ં

સમાવેશ કર ક� �ઓએ કોિશશ કર�ને ઇલમ મેળવ્ુ ં

અને ડહાપણ અને સમજણ શ�કતાી પોતાને સભય 

બનાવયા.  

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) (�ુઆ) 

(૩૭૬) � અદબને િવ�વસનીય ગણે છે, તે તેન ે

મહતવ આપે છે અને તેન ેશીખવાની તકલીફ ઉરાવે 
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છે. � તેન ેશીખવાની તકલીફ ઉરાવે છે તેને તે 

મેળવવાની તડપ વધાર� ાાય છે. અને �ની તડપ 

વધાર� હોય છે તેન ેતેનો ફાયદો મળ� જ રહ� છે. 

તેાી જો તમે પણ અદબ અપનાવવાની ટ�વ 

પાડશો તો તમે તમાર� પહ�લાના લોકો સાાે મળ� 

જશો, અને તમાર� પછ� આવનારા લોકો તમારાાી 

ફાયદો ઉપાડશે. 

- હઝરત �કુમાન  

(૩૭૭) તમા�ંુ ઉરવાષુ ંબેસવાષુ ંઆ�લમો સાાે 

રાખો. તેના કારણે તમારા ઇલમમા ંવધારો ાશે 

અને અદબમા ં�ુદંરતા પૈદા ાશે. 
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(૩૭૮) અદબ મારફત ��ુધધમાન લોકોની ��ુધધમા ં

વધારો ાાય છે. 

(૩૭૯) �યાર� ઇનસાનષુ ંઇલમ વધાર� હોય છે, તો 

તેના અદબ પણ વધાર� હોય છે. અને તેના કારણે 

તેન ેપોતાના �દુાના ડરમા ંપણ વધારો ાાય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૩૮૦) અલલાહ તઆલાએ હઝરત ઈસા 

(અલ્યહસસલામ)ને ફરમાવ્ુ ં: તારા �દલને ખૌફ� 

�દુા ાક� મોઅદદબ (અદબવાન) બનાવ.  
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પ્રક-૮ : અદબનક અાથ 

(૩૮૧) તાર� �ત માટ� એટ�ુ ંજ અદબ �રૂ્ ુ ંછે ક� 

્ ુ ંએવા કાય�ાી બચતો રહ� ક� � કાય� બી� કોઈ 

કરતા હોય અને તે જોવાષુ ંતને પસદં ન હોય. 

(૩૮ર) શોઅયબી કહ� છે ક� હઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન અલી �બન અબી તા�લબ 

(અલ્યહસસલામ)એ એવી નવ (૯) સચોટ નસીહત 

ફરમાવી છે ક� �નાાી િવતાના ઉદભવસાાનના 

દરવા� બધં કર� દ�ધા. �નાાી �હકમત યતીમ 

બની ગઈ. જો તેમાાંી ફકત એક જ વા�ને 

અપનાવી લેવામા ંઆવે તો તેનાાી તમામ 



329 
 

�ુિનયાાી બેિનયાઝ (�કુત-સવતતં) ાઈ શકાય છે. 

તેમાાંી તણ �નુા�ત િવશે છે તણ �હકમત િવશે છે 

અને તણ અદબના સબંધંમા ંછે. 

* � તણ વા�ો �નુા�તને લગતા છે, તે આ 

�જુબ છે : 

(૧) “બાર� ઇલાહા, માર� ઇઝઝત માટ� એ જ વાત 

�રુતી છે ક� �ુ ંતારો બદંો �.ં” 

(ર) મારા ગવથ માટ� એ વાત ઘણી (વધાર�) છે ક� ્ ુ ં

મારો રબ (પાલનહાર) છે. 
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(૩) ્ ુ ંએવો છે, �વો �ુ ંચા�ુ ં�,ં તો ્ ુ ંમને �વો 

ચાહ� છે તેવો બનાવી દ�.  

* તણ વા�ો �હકમતને લગતા છે, તે આ �જુબ છે 

: 

(૧) દર�ક માણસની �ક�મત એ છે ક� �ને તે પોતે 

સાર� સમજતો હોય  

(ર) � માણસે પોતાની કદ �ણી લીધી હશે તે 

કદ� હલાક નહ� ાાય. 

(૩) માણસ તેની �ભની પાછળ �પાએલો છે. 
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* તણ વા�ો અદબ િવશે છે તે નીચે પમાણે છે : 

(૧) તમે �ની ઉપર અહ�સાન કરશો, તેની ઉપર 

તમાર� �ુ�ુમત હશે. 

(ર) �ની પાસે તમે તમાર� જ��રયાતને ર�ૂ કરશો 

તેના તમે ક�દ� બની જશો. 

(૩) �નાાી તમે બેિનયાઝ રહ�શો (કોઈપણ 

પકારની અપેકા નહ� રાખો) તેના સમકક બની 

જશો. 
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(૩૮૩) ઇનસાનના આદાબમા ંએ વાત સમાએલી છે 

ક� � વસ્નુો કોઇ િવકલપ ન હોય તે તેને છોડ� ન 

દ�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૩૮૪) મને મારા િપતાએ તણ વાતો કહ� છે.... 

મને ફરમાવ્ુ ંક� : 

(૧) � માણસ ખરાબ સોહબત અપનાવશે, તે કદ� 

�રુ�કત નહ� રહ�.  

(ર) � માણસ પોતાના શબદો (�ભ) ઉપર કા� ૂ

નહ� રાખે તે ભ�રપ અષભૂવશે. 
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(૩) � માણસ ખરાબ જગયાએ પગ �કુશે તેના 

ઉપર તોહમત આવશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૩૮પ) બદંાના આદાબ માટ� એટલી વાત �રૂતી 

છે ક� તે પોતાની નેઅમતો અને હાજતોમા ંપોતાના 

રબ િસવાય બી� કોઈને શર�ક ન કર�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૩૮૬) મા-બાપ પોતાના સતંાનો માટ� જો કોઈ 

્ે્ર વારસો �કૂ� શક� તો તે માલ નાી, પણ 

અદબ છે, ક�મક�, માલ નાશવતં છે અને અદબ 
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કાયમ માટ� બાક� રહ�નાર છે. (સઅદહ કહ� છે ક� 

અદબ અહ� ઈમામ (અલ્યહસસલામ) એ ઇલમના 

અાથમા ંવણથવલે છે.)  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)  
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પ્રક – ૯ : મ્્ર આદાબ 

(૩૮૭) ્ે્ર આદાબ એ છે ક� ઇનસાન પોતાની 

હદ-મયાથદામા ંરહ� અને પોતાના સાાન 

(હ�િસયત)ાી આગળ પગ�ુ ંન ભર�. 

(૩૮૮) ્ે્ર અદબ એ છે ક� � તમને હરામ 

(કામ)ાી અટકાવી રાખે. 

(૩૮૯) સચચાઈને અપનાવવી અને �ૂરાી �ૂર 

રહ��ુ ંએ સાર� ટ�વ અને ્ે્ર અદબ છે.  



336 
 

(૩૯૦) ખવા�હશ અને ખૌફના સમયે નફસને 

કા�મૂા ંરાખવો એ ્ે્ર અદબ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૧૦ : અ્લાદનમ સસં્ાર� બના્્ી (૧) 

(૩૯૧) હઝરત ઈમામ હસન (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: નવજવાનષુ ં�દલ ખાલી (અનાજ 

વાવયા વગરની) જમીન ��ુ ંહોય છે, તેમા ં� કંઈ 

નાખવામા ંઆવે તેન ેતે ક�લૂ કર� લે છે. તેાી 

તમામ �દલ �ખુત ાવા પહ�લા અને તમાર� અકલ 

�સાર ાવા પહ�લા જ મ� તમને અદબની વાતો 

શીખવવામા ંઉતાવળ કર� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 



338 
 

(૩૯ર) તમારા સતંાનોની ઇઝઝત કરો, તેમના 

આદાબ ્ે્ર બનાવો, �ાી તમારા �નુાહ માફ 

કરવામા ંઆવે.   

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૩૯૩) હઝરત �કુમાને તેમના �તુને ફરમાવ્ુ ંજો 

્ ુ ંબાળપણાી જ સસંકાર� બનીશ તો મોટો ાઈને 

તેનો ફાયદો ઉરાવીશ. 

(૩૯૪) જો કોઈને (સતંાનમા)ં એક જ �દકર� હોય 

અને તેન ેસારા સસંકારની તાલીમ આપે, તેન ેસાચી 
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ર�તે ઇલમ આપીને શણગાર�, અલલાહ તઆલાએ 

તેન ે� નેઅમત તેના ઉપર નાઝીલ કર� છે તેન ે

તેણી માટ� વાપર�, તો તે �દકર� તેની માટ� 

જહ�મની સામે ઢાલ અને બચાવષુ ંકારણ બનશે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૩૯પ) � મોઅિમન પોતાના �ુ�ંુબીજનોને ઇલમ 

અને નેક અદબની તાલીમ આપે છે, તે તેન ે

બે�હશતમા ંપહ�ચાડ� છે એટલે �ધુી ક� તેના કોઈ 

નાના-મોટા ખા�દમ ક� પાડોશી પણ બાક� રહ�તા 

નાી. અને � �નેુહગાર બદંો પોતાના 
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�ુ�ંુબીજનોને ખરાબ આદાબ (�ુસસંકાર) શીખવે છે, 

તે એ બધાને જહ�મમા ંલઈ �ય છે એટલે �ધૂી 

ક� નાના-મોટા ખા�દમ ક� પડોશી પણ બાક� રહ�તા 

નાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૩૯૬) �યાર� �ુરઆને મ�દની આ આયત ““યા 

અયયોહલલઝીન આમષ ૂ�ુ અનફોસ�ુમ વ અહલી�ુમ 

નારા” – (અય ઈમાનદારો, તમે પોતાને તાા 

તમારા અહલો અયાલને જહ�માી બચાવો) 

નાઝીલ ાઈ તયાર� �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� અમે પોતાને 

તાા અહ�લો અયાલને ક�વી ર�તે બચાવીએ ? 
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ફરમાવ્ુ ં: તમે નેક અમલ કરો, અને તમારા 

અહલો અયાલને તેની �હદાયત કરો અને તેઓને 

�દુાવદં� આલમની ઇતાઅત પર આધા�રત હોય 

તેવા અદબની તાલીમ આપો. 

(૩૯૭) ઉપર ઉલલેખ કર�લ આયતની તફસીરમા ંછે 

ક� તમે પોતાને તાા તમારા અહ�લો અયાલને સાર� 

વાતોની તાલીમ આપો. તેઓને સારા આદાબ 

શીખવો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૩૯૮) તમારા બાળકોને રોટલીનો �ુકડો અાવા 

�ઠુીભર�ને અનાજ અાવા કોઈ અનય વસ્ ુ– ભલે 

તે ાોડ� હોય તો પણ – તેના હાાે સદકો 

આપવાનો �ુકમ કરો. ક�મક� � વસ્ ુરાહ� �દુામા ં

આપવામા ંઆવે તે સાચી િનયતાી આપવામા ં

આવી હોય તો ાોડ� વસ્ ુપણ મોટ� છે.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

  



343 
 

પ્રક – ૧૧ : અ્લાદનમ સસં્ાર� બના્્ી (ર) 

(૩૯૯) તમારા સતંાન �યાર� સાત વોથની �મર� 

પહ�ચી �ય તયાર� તેન ેનમાઝની તાલીમ આપો. 

દસ વોથના ાાય (અને નમાઝ ન પડતા હોય) તો 

સ� આપો. અને તેમના �બસતર (�વુાની પાાર�) 

�ુદ� કર� નાખો.  

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૪૦૦) ઘરમા ંનાના બાળકોને મૌ�ખક ર�તે નમાઝ 

અને તહારતની તાલીમ આપો. �યાર� તે દસ 
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વોથષુ ંાાય (અને નમાઝ-તહારતની પાબદં� ન 

કર�) તો એ બાબતમા ંમાર�ને પણ કામ લો, પરં્ ુ

તણ ફટકા (ઝબથ)ાી વધાર� ન મારો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  

(૪૦૧) પદંર અને સોળ વોથની ઉમર� બાળકને 

રોઝા રાખતા શીખવો. 

(૪૦ર) �યાર� બાળક તણ વોથષુ ંાઈ �ય તયાર� 

તેની પાસે “લા એલાહા ઇલલલલાહ”  કહ�વરાવો. 

અને પછ� તણ વોથ �ધૂી તેન ેકાઈં ન કહો.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)  
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(ન�ધ :- આ હદ�સ અ�રૂ� છે. �રૂ� હદ�સષુ ંવાચંન 

કરો.) 

(૪૦૩) હસન તબરસી (ર.) મકાર��લુ અખલાકમા ં

�કતાબ મહાસીનમા ંઈમામ (અલ્યહસસલામ)ાી 

�રવાયત કર� છે. આપ (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ંછ વોથ �ધુી તમે તમારા બાળકને ગોદમા ં

ઉરાવો. છ વોથની વયમા ંતેન ે�કતાબ વાચંતા 

િશખવો પછ� સાત વોથની વય �ધૂી તમે તેન ે

તમાર� સાાે રાખો અને આદાબની તાલીમ આપો 

જો તે આદાબને શીખી લે અને પોતાનામા ંતેની 
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યોગયતા ઉભી કર� લે (તો બહ�તર છે) નહ�તર તેન ે

તેના હાલ પર છોડ� દો. 

(૪૦૪) તમારા �તુને સાત વોથ �ધુી રમવા દો, 

પછ�ના સાત વોથ તેન ેઅદબ અને સારા-ખરાબની 

પરખ શીખવો અને પછ�ના સાત વોથ તેન ેતમાર� 

સાાે રાખો. જો તે સમયગાળા દરિમયાન તે સફળ 

ાઈ �ય તો સા� નહ�તર તેનામા ંકોઈ િવશેોતા 

નહ� હોય.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૪૦પ) �તુ પહ�લા સાત વોથ �ધુી સરદાર હોય 

છે. બી� સાત વોથ �ધુી �લુામ હોય છે અને 

તી� સાત વોથ �ધુી વઝીર (ભાર વહહચીને 

ઉપાડનાર) હોય છે. જો તેની વય ર૧ (એકવીસ) 

વોથની ાાય તયા ં�ધુીમા ંતમે તેની ટ�વોાી રા� 

ાાવ, તો બહ�તર છે, નહ�તર તેના બનેં પડખામા ં

ફટકા (ઝબથ) મારવી જોઈએ, ક�મક� તે પછ� તે �દુા 

પાસે લાચાર હશે.  

- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)  
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પ્રક-૧ર : અદબ અનમ સભ ્ા શીખ્્ાની ર�્ 

(૪૦૬) એક માણસ કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ 

�સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ)ને મારા �તુ િવશે 

ફ�રયાદ કર� તયાર� ઈમામ (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ંતેને મારો નહ�, બલક� તેન ેતેના હાલ પર 

છોડ� દો. અને તેની સાાે વધાર� વાત ન કરો. 

(૪૦૭) હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ �સુસાની હાલતમા ંઆદાબ 

શીખવવાની મનાઈ ફરમાવી છે. 
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(૪૦૮) �સુસા અને આવેશની સાાે આદાબ 

(શીખવી શકાતા) નાી.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૪૦૯)વધાર� પડતા િધ�ાર અને ટ�કાાી કામ ન 

લયો કારણ ક� તેનાાી ેોે અને શેતુા પૈદા ાાય 

છે. 

(૪૧૦) તમારા તાબાના લોકોને સાર� ર�તે આદાબ 

શીખવો. �સુસાાી વધાર� કામ ન લયો. જો તેનાાી 

કોઈ �લૂ ન ાઈ હોય તો તેને �તુકારો નહ�. જો 

કોઈ માણસ તેના �નુાહ બદલ �સુસા અને 
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આવેશભયાથ વયવહારને લાયક હોય તો પણ માફ� 

આપીને કામ લયો, ક�મક� અદલ ઉપર આધા�રત 

માફ�ની અસર મારવા કરતા વધાર� પડ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૪૧૧) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ મા�લક� 

અશતરના નામે લખેલા એક �હદાયતનામામા ંલખ્ુ ં

: “... તમાર� નજરોમા ંસારા અને ખરાબ અખલાક 

વાળા લોકો એક સરખા ન હોવા જોઈએ ક�મક� તેમ 

કરવાાી નેક� કરનારાઓને નેક� કરવાષુ ંછોડ� 

દ�વાની અને બદકારોને તેની �રુાઈમા ંવધારો 

કરવાની �હ�મતમા ંવધારો ાશે. તેાી � માણસે 
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પોતાના માટ� (નેક ક� બદ) �વી ર�ત અપનાવી 

હોય તેવો વયવહાર તેની સાાે કરો. આ તમારા 

માટ� તે લોકો તરફ અદબ વયકત કરવાની ર�ત 

બનશે. 

(૪૧ર) નેક લોકોની �ધુારણા તેમના પતયે માન 

વયકત કર�ને અને ખરાબ લોકોની �ધુારણા 

આદાબ વયકત કર�ને ાાય છે. 

(૪૧૩) અકલમદં માનાી નસીહત મેળવે છે �યાર� 

�નવરને માર� ને જ �ધુાર� શકાય છે.     

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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સપંાદકની ન�ધ :- એક �રવાયતમા ંછે ક� તમે એવા 

લોકો માહહના ન બનો, ક� �મને િધ�ાર અને ટ�કા 

– ટ�પપણી કર�ને નસીહત કરવામા ંઆવે, ક�મક� 

અકલમદં માણસ આદાબાી જ નસીહત મેળવે છે. 

(૪૧૪) અકલમદંને ઇશારો કરવો એ સ� 

(આપવા) સમાન છે. 

(૪૧પ) અકલમદંની સ� ઇશારો અને બેવ�ફૂની 

સ� �હ�રમા ં(તેની �ધુારણા) વયકત કરવામા ં

આવે તે છે. 
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(૪૧૬) અકલમદં માણસાી �ખુ ફ�રવી લે�ુ ંતે 

પણ તેન ેસ� આપવા કરતા સખત છે. 

(૪૧૭) નેક લોકોને (સારો) બદલો આપીને (તે 

ર�તે) ખરાબ લોકોને સ� આપો. 

(૪૧૮) તમારા ભાઈ ઉપર અહ�સાન કર�ને તેન ે

સ� આપો અને તેની �રુાઈઓને તેન ેઇનામ અને 

ઇકરામ આપીને તેની તરફ પાછ� ફ�રવો. 

(૪૧૯) ખરાબ લોકોની �ધુારણા નેક કામોાી કરો 

અને �ુદંર વાતોાી તેઓને નેક રસતા ઉપર લાવો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૧૩ : અલલાહ ્આલાએ  ક્ાના 

  ગમબરકનમ આદાબની ્ાલીા ફરાા્ી 

(૪ર૦) �દુાવદં� આલમે પોતાના પયગમબરોને 

આદાબની ્ે્ર ર�તે તાલીમ આપી. તેઓની 

તરબીયત �ુદંર ર�તે કર� અને �યાર� તેઓના 

આદાબ સ�ંણૂથતાએ પહ�ચયા તયાર� ફરમાવ્ુ ં: 

““ઈ�ક-લઅલા-ખોલોક�ન-અઝીમ”(બેશક આપ 

(�લુક� અઝીમ) ઉચચ અખલાક �ધુી પહ�ચયા છો.” 

પછ� અલલાહ તઆલાએ તેઓને ઉમમત ના કાય� 

સ�પયા. �ાી તેઓ �દુાના બદંાઓને માગથદશથન 

આપી શક�.  
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(૪ર૧) �દુાવદં� આલમે પોતાના પયગમબરોને 

આદાબની તાલીમ ફરમાવી, એટલે �ધુી ક� તે � 

દરજ�ઓ �ધુી તેઓને પહ�ચાડવા ઈચછતો હતો 

તયા ં�ધુી પહ�ચાડ� દ�ધા પછ� ફરમાવ્ુ ં:” “વ 

અમ �બલ માઅ�ફ વ અઅ�ઝ અિનલ �હ�લીન” 

(નેક�નો �ુકમ આપો, અને ��હલોાી �ખુ ફ�રવી 

લયો) �યાર� પયગમબર (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ આ �ુકમ ઉપર અમલ કય� 

તયાર� �દુાવદં� આલમે તેઓની શાનષુ ંવણથન કરતા 

ફરમાવ્ુ ં:” “વ-ઇ�ક-લઅલા-ખોલોક�ન-અઝીમ” 

(બેશક, આપ �લુક� અઝીમના દરજ� પર �બરાજો 

છો.) 
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(૪રર) પરવર�દગાર� પોતાના પયગમબરને સારા 

આદાબની તાલીમ આપી. બ�ુજ �ુદંર ર�તે 

તેઓની તરબીયત કર� અને પછ� ફરમાવ્ુ ં: 

“”ખો�લ-અફવ-વ અઅ�રૂ �બલ-માઅ�ફ�-

વઅઅર�ઝ-અિનલ �હ�લીન” (માફ કર� દ�વાષુ ં

રાખો. નેક� કરવાનો �ુકમ આપો, અને ��હલોાી 

�ખુ ફ�રવી લયો.) �યાર� આપ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ તે પમાણે અમલ કય� તયાર� 

અલલાહ તઆલાએ ફરમાવ્ુ ં: બેશક, આપના 

અખલાક અિત ઉચચ કકાના છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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(૪ર૩) �દુાવદં� આલમે પોતાના પયગમબર 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને 

મોહબબતાી આદાબની તાલીમ આપી અને 

ફરમાવ્ુ ં: “ઇ�ક-લઅલા-ખોલોક�ન-અઝીમ” 

(બેશક આપ (�લુક� અઝીમ) ઉચચ અખલાક �ધુી 

પહ�ચયા છો.)”  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૪ર૪) �દુાવદં� આલમે મને આદાબની તાલીમ 

આપી અને મને �ુદંર ર�તે ક�ળવણી આપી. 
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(૪રપ) “મને અલલાહ� તઅબીયત (ક�ળવણી) આપી 

છે અને અલી માર� પાસે તરબીયત પામેલા છે.”   

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૪ર૬) �દુાવદં� આલમે પોતાના પયગમબર 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને 

આદાબની તાલીમ આપી, પયગમબર સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે મને આદાબની તાલીમ 

આપી, �ુ ંમોઅિમનોને આદાબ શીખ� ુ� ંઅને 

��ુગ�ના આદાબના વારસદાર બના�ુ ં�.ં 
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પ્રક – ૧૪ : આદાબમ ઇલાહ� અ ના્ી લ ક 

(૪ર૭) � માણસ ઇલાહ� આદાબને અપનાવી લે 

છે, �દુાવદં� આલમ તેન ેકાયમી સફળતા �ધુી 

પહ�ચાડ� દ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૪ર૮) �યાર� આ આયત નાઝીલ ાઈ : “વલા 

તમદ�ુન .........” અમે એ કા�ફરોમાાંી ક�ટલાકને 

(�ુિનયાની માલો દૌલતાી) ભર�રૂ કર� દ�ધા છે, 

તમે તેની તરફ નજર પણ ન કરો. તયાર� 

પયગમબર (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 
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વસલલમ)એ એલાન કરનારાને એ વાતની 

�હ�રાત કરવાનો �ુકમ આપયો ક� � કોઈ ઇલાહ� 

આદાબને નહ� અપનાવે તે આ �ુિનયામાાંી 

�ુનયવી હસરતો (ઇચછાઓ) પોતાની સાાે લઈને 

જશે. 

(ફ�કહ� રઝા)  - હઝરત ઈમામ રઝા 

(અલ્યહસસલામ) 

(૪ર૯) �દુાવદં� આલમે પોતાના મોઅિમન 

બદંાઓની �બુ � ૂદંર ર�તે તરબીયત કર� છે. 

�મક� �દુ �દુા �ુરઆને મ�દમા ંફરમાવે છે ક� 

‘“યહસબો�ુમ-�હ�લ-અગના-
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મની�ીઅફફ”(અ�ણયા લોકો સવાલ ન કરવાના 

કારણે તમને અમીર સમ� છે.) 

(૪૩૦) � માણસ �દુાઈ આદાબના આધાર� 

પોતાની �ધુારણા નાી કરતો, તે પોતાના 

વયિતગત આદાબને આધાર� પણ (પોતાની) 

�ધુારણા કર� શકતો નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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પ્રક-૧  : અલલાહ ્બાર્ ્ ્આલા ્રફાી 

િનિ�્ ્રાએલ આદાબ 

(૪૩૧) ઘણી વખત નેઅમતોમા ંફ�રફાર ાવો એ 

અલલાહ તઆલા તરફાી આદાબ શીખવવાનો એક 

પકાર હોય છે.   

- હઝરત ઈમામ હસન અસકર� (અલ્યહસસલામ) 

(૪૩ર) અલલાહ તઆલા તરફાી કરવામા ંઆવતી 

આઝમાઈશ ઝા�લમો માટ� ચેતવણી અને સ�, 

મોઅિમનો માટ� પર�કા, ��બયાઓ માટ� (�ચા) 
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દરજ� અને અવલીયાને ��ુગ� આપવા માટ� 

હોય છે.   

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૪૩૩) બાર� ઇલાહા, માર� ઉપર તારા અહ�સાનની 

વોાથ કર અને (માર�) આઝમાઈશ કર�ને માર� 

�ધુારણા ન કર. 

- હઝરત ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ) 

(૪૩૪) બાર� ઇલાહા મને સ� આપીને આદાબ ન 

શીખવ� અને મને ઓ�ચ�તા આવી પડતા 
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અઝાબમા ંસપડાવી ન દ��. (�ુઆએ અ� ૂહમઝા 

સોમાલી) 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૪૩પ) �યાર� કોઈ કૌમ ઉપર �સૂીબત આવી પડ� 

અને તેમ છતા ંતે કૌમ તેનાાી બોધપાર ન મેળવે 

અને �નુાહ કરવાષુ ંબધં ન કર� તો અલલાહ 

તઆલા તે (કૌમ)ને � સૌાી મોટ� સ� કર� છે તે 

એ છે ક� તેની રોઝીમા ંઘટાડો કર� દ� છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૮ : અઝાન 

પ્રક-૧ : અઝાન 

(૪૩૬) (અય) �બલાલ ઉરો, અને અમને નમાઝાી 

રાહત પહ�ચાડો. 

(૪૩૭) બેશક, શયતાન �યાર� અઝાનનો અવાજ 

સાભંળે છે, તયાર� ભાગી �ય છે. 

(૪૩૮) આસમાન વાળાઓ-જમીનના 

રહ�વાસીઓનો અઝાન િસવાયનો કોઈ અવાજ 

સાભંળતા નાી. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

  



367 
 

પ્રક-ર : ાકઅઝઝીન (અઝાન આ નાર) 

(૪૩૯) મોઅઝઝીનની અવાજ �યા ં�ધૂી નજર 

પહ�ચે તયા ં�ધૂી મગફ�રત છે, (�ુિનયાની) દર�ક 

�કૂ� અને ભીની વસ્ઓુ તેષુ ંસમાથન કર� છે. તે 

(મોઅઝઝીન)નો અવાજ સાભંળ�ને � કોઈ નમાઝ 

પડવા માટ� આવે છે, તેમાાંી એક નેક� તે અઝાન 

આપનારને મળે છે. 

(૪૪૦) � માણસ �કૂ� અને ખાલી જમીનમા ંહોય 

અને તયા ંનમાઝના સમયે અઝાન કહ�ને નમાઝ 

કાયમ કર� તો તેની પાછળ એટલા બધા ફ�રશતાઓ 
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નમાઝ પડ� છે ક� (તેની હરોળના) બનેં છેડા જોઈ 

શકાતા નાી. 

બી� એક �રવાયતમા ંછે ક� : ...... જો એકામત 

કહ�ને નમાઝ પડ� તો તેની પાછળ એટલી બધી 

ખલક� �દુા નમાઝ પડ� છે ક� તેની સફના બનેં છેડા 

જોઈ શકાતા નાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૪૪૧) તાર� ઉપર મોઅઝઝીનનો એ હક છે ક� ્ ુ ં

એ વાત સાર� ર�તે �ણી લે ક� તે (અઝાન 
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આપનાર) તને તારા રબની યાદ અપાવે છે, તને 

તારા હક તરફ બોલાવે છે. અને �દુાઈ ફરજ 

બ�વવામા ંતે તાર� મદદ કર� છે. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૪૪ર) એવા માણસે અઝાન આપવી જોઈએ � 

તમારામાાંી સૌાી વધાર� ફસીહ (સપ્ટ અને સરળ 

ભાોા ધરાવનાર) હોય અને નમાઝ એવા માણસે 

પડાવવી જોઈએ � સૌાી વધાર� ફક�હ (આ�લમ) 

હોય. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ૩ : અઝાનની ્ફસીર 

(૪૪૩) હઝરત ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ાી 

�રવાયત છે ક� આપ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં

: અમે મ�સજદમા ંબેરા હતા, તયાર� મોઅઝઝીને 

મ�સજદના મીનારા ઉપર જઈને અઝાન કહ�વાષુ ં

શ� નુથ. આ સાભંળ�ને હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) રડવા લાગયા. તેઓ 

(અલ્યહસસલામ)ના રડવાના કારણે અમે બધા 

પણ રડવા લાગયા. મોઅઝઝીને અઝાન �રૂ� કર� 

તયાર� હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

તમે લોકો એ �ણો છો ક� મોઅઝઝીન �ુ ંકહ� છે ? 
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અમે ક�ુ ં: �દુા, ર�લૂ અને તેના વસી બહ�તર 

�ણે છે. આપ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: જો 

તમે એ વાત �ણતા હોત તો હાસય ઓ� ંકરતે 

અને �દન વધાર� કરતે. 

�યાર� મોઅ�્�ઝને અઝાનમા ંઅલલાહો અકબર ક�ુ ં

તો તેના ઘણા અાથ છે. ક�મક� મોઅ�્�ઝનષુ ં

અલલાહો અકબર કહ��ુ ંએનો અાથ અલલાહ તઆલા 

કદ�મ, અઝલી, અબદ�, આ�લમ, કા�દર, કદ�મ (સવથ 

શ�કતમાન), હલીમ, કર�મ, જવાદ (આ બધી િસફાતે 

��ુતૂીયહની િસફાત છે.) અને તેણે � નેઅમતો 
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આપી છે તેની અને તેના સૌાી ઉચચ હોવાની 

િનશાની છે. 
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પ્રક-૪ : ્ાનાા ંઅઝાન આ ્ી. 

(૪૪૪) અય અલી (અલ્યહસસલામ), �યાર� તમાર� 

તયા ંકોઈ સતંાનની િવલાદત ાાય તયાર� તેના 

જમણા કાનમા ંઅઝાન અને ડાબા કાનમા ંએકામત 

કહો. ક�મક� તેનાાી શયતાન બાળકને કદ� ષકુસાન 

પહ�ચાડ� શકતો નાી. 

(૪૪પ) હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) ફરમાવે છે ક� મ� અસમા �બનતે 

ઉમૈસ પાસેાી સભંાળ્ુ ંઅને તેમણે જનાબે ફાતેમા 

ઝહરા સલા�લુલાહ� અલયહા ાી �રવાયત કર� ક� 

આપ સલા�લુલાહ� અલયહાએ ફરમાવ્ુ ં: �યાર� 
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માર� �ુખેાી હઝરત હસન (અલ્યહસસલામ)ની 

િવલાદત ાઈ તયાર� પયગમબર� ઇસલામ હઝરત 

ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) તશર�ફ લાવયા અને તેમના જમણા 

કાનમા ંઅઝાન અને ડાબા કાનમા ંએકામત 

કહ�....... 

........અને પછ�ના વો� �યાર� હઝરત �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ)ની િવલાદત ાઈ તયાર� �ુ�ર 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) પધાયાથ 

અને ક�ુ ં: અય અસમા મારા �તુને માર� પાસે લઈ 

આવો. �યાર� �ુ ંતેમને સફ�દ કપડામા ંલપેટ�ને 
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આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

�ખદમતમા ંલઈ ગઈ તયાર� તેઓ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ તેમના જમણા 

કાનમા ંઅઝાન અને ડાબા કાનમા ંએકામત કહ�. 

�યાર� મ� ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ને તેઓ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

ગોદમા ંઆપયા તયાર� તેઓ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) રડવા લાગયા. 

(૪૪૬) � �દવસે ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ની 

િવલાદત ાઈ તયાર� �ુ�ર� પાક (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ તેઓ (અલ્યહસસલામ)ના 
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જમણા કાનમા ંઅઝાન કહ�, � નમાઝની પહ�લા 

કહ�વામા ંઆવે છે. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૪૪૭) �યાર� તમાર� તયા ંસતંાનનો જનમ ાાય 

તયાર� તેના જમણા કાનમા ંઅઝાન અને ડાબા 

કાનમા ંએકામત કહો. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૪૪૮) �ના અખલાક બગડવા લાગે તેના જમણા 

કાનમા ંઅઝાન કહો.  
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૯ : ઇ� પહ�ચાડવી 

પ્રક – ૧ : ઇ�  હ�ચાડ્ી 

(૪૪૯) �દુાની કસમ, નેક લોકો સફળ ાઈ ગયા, 

તમે �ણો છો ક� તે (સફળ ાનારા) લોકો કોણ છે 

? (એ તે લોકો છે ક�) � ક�ડ�ને પણ ઇ� 

પહ�ચાડતા નાી.         

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૪પ૦) સૌાી હલકો માણસ એ છે � લોકોને 

અપમાિનત કર�.  
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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પ્રક – ર : ાકઅિાનનમ ઇ�  હ�ચાડ્ી 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને � લોકો ઈમાનદાર ��ુોો તાા ઈમાનદાર 

�ીઓને તેમના કાઈં ક�રૂ િવના (તોહમત �કૂ�) 

ઇ� પહ�ચાડ� છે, તેઓ ખ�ચત જ દોોારોપણ અને 

�લુલા �નુાહોનો બોજ પોતાના શીર� વહોર� છે.  

- (�.ૂ અહઝાબ, આ. પ૮) 

હદ�સો :- 
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(૪પ૧) �ણે કોઈ મોિમનને ઇ� (તકલીફ) 

પહ�ચાડ�, તેણે મને તકલીફ પહ�ચાડ�. - હઝરત 

ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૪પર) કોઈ �સુલમાન માટ�, કોઈ મોઅિમનને 

ડરાવવાષુ ં�એઝ નાી. 

(૪પ૩) � મારા મોઅિમન બદંાને ઇ� પહ�ચાડ� છે 

તેણે માર� િવ�ધધમા ંજગંની �હ�રાત કરવી 

જોઈએ. (એટલે ક� તે ઈમામ (અલ્યહસસલામ)ની 

સામે જગંની �હ�રાત કરવા સમાન છે.) 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૪પ૪) જો કોઈ માણસ કોઈ મોઅિમનની સામે 

ડરામણી દ્્ટાી �ુવે ક� �ના કારણે તે ડર� �ય 

તો �દુાવદં� આલમ પણ તેવા માણસને એ �દવસે 

ડરાવશે � �દવસે તેના છાયા િસવાય બીજો કોઈ 

છાયો નહ� હોય.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૪પપ) �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે ક� �ણે મારા 

કોઈ વલીષુ ંઅપમાન નુથ હોય તેણે �ણે ક� માર� 

સામે જગં કરવા માટ� �ુમલો ��. 
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(૪પ૬) એક માણસ કોઈ મોઅિમનને ગમગીન 

કયાથ પછ� તેન ેબદલામા ંઆખી �ુિનયા આપી દ�, 

તો પણ તેનો કોઈ બદલો ાઈ શકતો નાી. અને 

ન તો તેન ેતેનો કોઈ અજ મળશે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)  
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પ્રક-૩ : ઇ�  હ�ચાડ્ાાી બચ�ુ.ં 

(૪પ૭) લોકોને ઇ� પહ�ચાડવાાી બચ. ક�મક�, તે 

એક એવો સદકો છે � ્ ુ ંતારા માટ� આપી રહયો 

છે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૪પ૮) કોઈને ઇ� ન પહ�ચાડવી એ અકલની 

ઉચચતાની દલીલ છે, અને �ુિનયા અને આખેરતમા ં

શર�રની રાહત છે.  
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- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૪પ૯) �યાર� કોઈ માણસ લોકોને ઇ� 

પહ�ચાડવાાી પોતાના હાા રોક� રાખે છે. તયાર� તે 

તો લોકોાી પોતાનો માત એક હાા રોક� છે �યાર� 

તેની ઉપર ઘણા હાા અટક� �ય છે.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૪૬૦) મોઅિમનનો પોતાનો �વ તો તકલીફમા ં

હોય છે, પણ લોકોને તેનાાી આરામ પહ�ચતો હોય 

છે.  
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- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ)     
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પ્રક - ૪ : રાહ� �દુાાા ં્્લીફ સહન ્ર્ી 

�ુરઆને મ�દ :-  

* અને લોકોમાાંી કોઈ કોઈ એવા પણ છે � 

(મોઢ�ાી) તો કહ� છે ક� અમે અલલાહ પર ઈમાન 

લઈ આવયા પણ �યાર� અલલાહની રાહમા ંતેને 

કાઈં ક્ટ પહ�ચે તો તે ક્ટને અલલાહના અઝાબ 

સમાન ગણે છે.            

- (�.ૂ અનક�તૂ આ, ૧૦)  
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* માટ� �ઓએ �હજરત કર� અને પોતાના દ�શમાાંી 

કાઢ� �કૂવામા ંઆવયા અને �મને મારા માગથમા ં

ઇ� પહ�ચાડવામા ંઆવી અને �ઓએ ના�સતકો 

સામે �હાદ કય� અાવા માયાથ ગયા તો �ુ ંજ�ર 

તેમની �રુાઈઓ તેમનાાી વેગળ� કર� દઈશ. 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ, ૧૯પ)  

* અને ખ�ચત જ તાર� પહ�લા ઘણાય નબીઓ 

�ુરલાવવામા ંઆવયા હતા પણ તેમણે પોતાને 

�ુરલાવવા પર સ� કર� અને તેમને ઇ� અપાતી 

રહ�, અહ� �ધૂી ક� અમાર� મદદ તેમને આવી 

પહ�ચી.  
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- (�.ૂ અષઆ્રમ આ, ૩૪)  

હદ�સો :- 

(૪૬૧) રાહ� �દુામા ંમને �ટલી તકલીફો 

આપવામા ંઆવી છે, તેટલી તકલીફો બી� કોઈને 

આપવામા ંઆવી નાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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િવભાગ-૧૦ : અ�ા ર�ખ (ઇિતહાસ) 

પ્રક - ૧ : સન �હજર�્ોથની શ�આ્ 

(૪૬ર) ઉમર �બન ખ�ાહબે લોકોને એ વાત ન�� 

કરવા માટ� એકરા કયાથ “ક� આપણે ઇિતહાસ કઈ 

તાર�ખાી લખવો જોઇએ ?” તયાર� હઝરત અલી 

અલ્યહસસલામે ફરમાવ્ુ ં: � �દવસે હઝરત ર�લેુ 

પાક સલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ 

�હજરત ફરમાવી અને આ િશકથવાળ� ઝમીનાી 

બહાર નીકળ� ગયા તે �દવસાી. 
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(૪૬૩) સૌાી પહ�લા હ. ઉમર� સનની તાર�ખ ન�� 

કર� અને એ પાા તેના બે વોથ અને છ માસના 

સ�ાકાળ દરમીયાન અમલમા ંરહ�. તેમણે આ 

કાયથ હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની સલાહ 

�જુબ �હજર�સન ૧૬ મા ંનુથ.  

(૪૬૪) હ. ઉમર પાસે એક લખાણ લખાવવામા ં

આવ્ુ ંક� �ની ઉપર ‘શઅબાન’ લખેલ હ્ ુ.ં તેઓએ 

�છૂ�ુ ં�ો શાઅબાન ? � આવી રહો છે-એ, ક� � 

ગયા વો� આવી ��ૂો તે, ક� આવતા વો� 

આવનાર છે તે ? 
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પછ�, તેમણે ર�લૂ સલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમના સહાબીઓને ક�ુ ં: એવો કોઇ રસતો 

શોધી કાઢો ક� �ના કારણે તે સાચી ર�ત �ણી 

શકાય. ક�ટલાક લોકોએ ક�ુ ંક� �મી તાર�ખ લખો, 

તેના જવાબમા ંક�ટલાક લોકોએ ક�ુ ંક� �મી તાર�ખ 

બ�ુજ મોટ� હોય છે. ક�મક� તેઓ �લકરનૈનની 

તાર�ખ લખતા હોય છે. ક�ટલાક લોકોએ ક�ુ ં

ફારસીઓની તાર�ખ લખો, તયાર� જવાબ આપવામા ં

આવયો ક� તેઓની પધધિત એવી હોય છે ક� : �યાર� 

કોઇ નવો બાદશાહ સ�ા ઉપર આવે છે તયાર� તે 

�ૂના બાદશાહની તાર�ખને બદલી નાખે છે. તે 

પછ� બધા લોકો એ વાત ઉપર એકમત ાયા ક� 
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હ�જર�સનની તાર�ખ �સવકારવી જોઇએ. ક�મક�, 

�હજરતના દસ વોથ �ધૂી એમજ કરવામા ંઆવ્ુ ં

હ્ ુ.ં તેાી તેઓએ �હજરતે નબવીાી તાર�ખ 

લખવાની શ�આત કર� દ�ધી.  

(૪૬પ) તબર� અને ��ુ�હદ� પોત પોતાના 

ઇિતહાસમા ંએ વાત લખી છે ક� ઉમર �બન ખ�ાદબ 

લોકોને એકરા કર�ને �છૂ�ુ ંક� તાર�ખ લખવાની 

શ�આત કયા �દવસાી કરવી જોઇએ ? 

હઝરત અલી અલ્યહસસલામે ફરમાવ્ુ ં� �દવસે 

હઝરત ર�લૂ સલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ હ�જરત ફરમાવી અને િશકથની 
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ઝમીનમાાંી નીકળ�ને અહ� તશર�ફ લાવયા. �ણે 

એ આમ કહ�ને હઝરત અલી એ વાત પતયે ઇશારો 

કરવા માગંતા હતા ક� તમાર� મેળે કોઇ �બદઅત 

(નવી બાબત)ની શોધ ક� શ�આત ન કરો. અને � 

તાર�ખ લોકો હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમના ઝમાનામા ંલખતા 

હતા તેજ લખો. ક�મક� �યાર� હઝરત ર�લેૂ અકરમ 

સલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ મદ�ના 

તશર�ફ લાવયા હતા, તયાર� તેઓએ આ બનાવાી જ 

તાર�ખ લખવાનો �ુકમ આપયો હતો.  
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(૪૬૬) ....�યાર� હઝરત આદમ (અલ્યહસસલામ) 

જ�તમાાંી જમીન ઉપર આવયા અને આદમના 

સતંાનોએ તેમની તાર�ખ �કુરથ ર કર� અને તેને 

અપનાવી લીધી. એટલે �ધૂી ક� હઝરત ષહૂ 

(અલ્યહસસલામ)નો ઝમાનો આવયો. તયાર� લોકોએ 

તેઓની તાર�ખ અપનાવી લીધી. આ િસલિસલો 

હઝરત ષહૂ (અલ્યહસસલામ)ના ઝમાનામા ંઆવેલ 

તોફાન �ધૂી ચાલતો રહો. તયાર પછ� લોકોએ 

હઝરત ષહૂ (અલ્યહસસલામ)ના ઝમાનામા ં

આવેલા તોફાનની તાર�ખને અપનાવી લીધી. એ 

પછ� હઝરત ઇ�ાહ�મ (અલ્યહસસલામ)ને નમ�દ� 

સળગાવેલી આગમા ંનાખવાના ઝમાના �ધૂી એ 
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કમ ચાલતો રહો. ઇસહાક (અલ્યહસસલામ)ના 

વશંજોએ આ િસલિસલો હઝરત ્�ુફૂ 

(અલ્યહસસલામ)ના ઝમાના �ધૂી ચા� ુરાખયો. 

તયાર પછ� તેઓની બેઅસતાી લઇને હઝરત �સૂા 

(અલ્યહસસલામ)ની બેઅસત �ધૂી આજ તાર�ખને 

અપનાવવામા ંઆવી. હઝરત �સૂા 

(અલ્યહસસલામ)ની બેઅસત પછ�, હઝરત 

�લૈુમાન (અલ્યહસસલામ)ની �ુ�ુમત �ધૂી 

બેઅસતે �સૂા (અલ્યહસસલામ)ની તાર�ખ જ 

અપનાવવામા ંઆવી. તે પછ� હઝરત �લૈુમાન 

(અલ્યહસસલામ)ની બેઅસત પછ�, હઝરત ઇસા 

(અલ્યહસસલામ)ની ન�વુવત �ધૂી અને તેઓની 
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ન�વુવત પછ� હઝરત પયગમબર� ઇસલામ 

સલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની બેઅસત 

�ધૂીની તાર�ખ અપનાવવામા ંઆવી. 

અવલાદ� ઇસમાઇલ (અલ્યહસસલામ)એ તેમની 

તાર�ખ હઝરત ઇ�ાહ�મ (અલ્યહસસલામ)ને 

નમ�દ� આગમા ંનાખી દ�વાના બનાવાી ન�� 

કર�. આ કમ હઝરત ઇ�ાહ�મ (અલ્યહસસલામ) 

અને હઝરત ઇસમાઇલ (અલ્યહસસલામ)એ ખાનએ 

કાઅબાષુ ંિનમાથણ નુથ, તયા ં�ધૂી ચાલતો રહો. તે 

પછ� ખાનએ કાઅબાના િનમાથણની તાર�ખને 

અપનાવી લેવામા ંઆવી, એટલે �ધૂી ક� મઆદ 
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તેનાાી િવ�ખુ ાઇ ગયા. �યાર� તેઓ તહામહની 

સરઝમીનમાાંી નીકળયા તયાર� તેઓએ તયાાંી 

નીકળવાની તાર�ખને અપનાવી લીધી. આ કમ 

કઅબ �બન �ઇૂની વફાત �ધૂી ચા� ુરહો. તે પછ� 

કઅબની વફાતની તાર�ખને તાર�ખ તર�ક� ગણી 

લેવામા ંઆવી. એટલે �ધૂી ક� હાાીઓનો બનાવ 

(અ�હા નામના રા�એ હાાીઓના લશકર સાાે 

ખાનએ કાબા ઉપર �ુમલો કય� હતો તે બનાવ) 

બનયો તેાી એ બનાવને આ�લુ ફ�લ નામાી યાદ 

કરવામા ંઆવતો હતો. તેાી તે તાર�ખને અપનાવી 

લેવામા ંઆવી. આ િસલિસલો ઉમર �બન ખ�ાબે 

હ�જર�ના બનાવાી તાર�ખ ન�� કર� તયા ં�ધૂી 
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ચા� ુરહયો. હ�જર� ૧૭ અાવા �હજર� ૧૮ મા ં

હ�જર�ના વોથન ેતાર�ખ તર�ક� અપનાવી લેવામા ં

આવ્ુ.ં 

(૪૬૭) ઇબને અસાક�ર� અબ�ુલ અઝીઝ ઇમરાનાી 

ન�ધ્ુ ંછે ક� લોકોએ � ૃ્્ટના સ�નની શ�આતાી 

જ તાર�ખને અપનાવવાષુ ંશ� નુથ છે. સૌાી પહ�લા 

હઝરતે આદમ (અલ્યહસસલામ)ના જ�તાી 

નાઝીલ ાવાની તાર�ખને અપનાવવામા ંઆવી 

હતી. હઝરત ષહૂ (અલ્યહસસલામ)ની બેઅસત 

�ધૂી આ િસલિસલો શ� રહયો, પછ� 

(અલ્યહસસલામ)ની તેમની કૌમની િવ�ધધની 
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�ુઆની તાર�ખને અપનાવવામા ંઆવી. તે પછ� 

હઝરત ષહૂ (અલ્યહસસલામ)ના જમાનામા ં

દ�રયામા ંઆવેલા તોફાન �ધૂી એ જ તાર�ખ ચા� ુ

રહ�. તયાર પછ� નમ�દ� સળગાવેલી આગમા ં

હઝરત ઇ�ાહ�મ (અલ્યહસસલામ)ને નાખવામા ં

આવયા. તે બનાવને તાર�ખ તર�ક� અપનાવવામા ં

આવયો. પરં્ ુઅવલાદ� ઇસમાઈલ અલ્યહસસલામે 

ખાનએ કાઅબાના િનમાથણને તાર�ખ તર�ક� 

અપનાવી લીધી. તયાર પછ�, કઅબ �બન �ઈૂની 

વફાત પછ�, તે બનાવને તાર�ખ તર�ક� �સવકાર� 

લેવામા ંઆવયો. તે પછ� આ�લુ ફ�લના બનાવને 

તાર�ખ તર�ક� ગણવામા ંઆવયો. છેવટ� 
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�સુલમાનોએ પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની �હજરતને તાર�ખના સન 

તર�ક� �સવકાર� લીધી. 
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િવભાગ - ૧૧ : અઝથ (જમીન) 

પ્રક - ૧ : જાીન િ્શમના � ૂ્ ાક 

(૪૬૮) (બેશક જમીન �દુાની િમલક�યત છે, તે 

પોતાના બદંાઓમાાંી �ને ચાહ� તેન ેપોતાનો 

વારસ બનાવી દ�.- �ુરઆને મ�દ) આ આયત 

િવશે ઇમામે જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: � અલલાહ િવશે છે, તે તેના ર�લૂ માટ� 

છે અને � ર�લૂ માટ� છે તે ર�લૂ પછ� ઈમામ 

માટ� છે. 
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(૪૬૯) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની 

�કતાબમા ંઅમે જો્ુ ંક� ઉપર જણાવેલી આયત 

(બેશક જમીન �દુાની િમલક�યત છે, તે પોતાના 

બદંાઓમાાંી �ને ચાહ� તેન ેપોતાનો વારસ 

બનાવી દ� અને ્ે્ર �ત ��ુક�ઓ માટ� છે.- 

�ુરઆને મ�દ) �ુ ંઅને માર� એહલેબૈત એ 

લોકોમાાંી છ�એ ક� �મને અલલાહ� પોતાની 

જમીનના વારસ બનાવયા છે. અમે જ ��ુક� છ�એ 

અને સમગ જમીન અમાર� જ છે. તેાી � 

�સુલમાન તેન ે�વતં (આબાદ) કર� તેના માટ� 

જ�ર� છે ક� તે તેનો અજ (બદલો) અમાર� 
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એહલેબૈતમાાંી ાનાર ઇમામને અદા કર�. અને 

ઈમામ માટ� તે ખા�ુ ંપી�ુ ં�એઝ છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-ર : મ્રાન ખમ્રની જાીનનમ હ�ર ાળ� 

બના્નાર જાીનનક ાા�લ્ હક   મ. 

(૪૭૦) � માણસ �દુાથ જમીનને �વતં કર� (વેરાન 

જમીનોને આબાદ કર�) તે જમીન તેની છે. અને 

ઝા�લમોને તેની હદ વાળ� લેવાનો કોઈ અિધકાર 

નાી. 

(૪૭૧) જમીન અલલાહની છે અને બદંાઓ પણ 

અલલાહના છે. તેાી � માણસ �દુાથ જમીનને 

�વતં કર� (વેરાન જમીનોને આબાદ કર�) તે 

જમીન તેની છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)  

(૪૭ર) બદંાઓ સઘળા અલલાહના જ છે. અને 

તમામ શહ�રો પણ અલલાહના છે. તો � માણસ 

�ટલી �દુાથ જમીનને �વતં કર� (વેરાન જમીનને 

આબાદ કર�) તે જમીન તેની છે. અને ઝા�લમોને 

તેની હદ વાળ� લેવાનો કોઈ અિધકાર નાી.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૪૭૩) �દુાથ જમીન �દુા અને તેના ર�લૂની 

િમલક�યત હોય છે. તેાી � માણસ �ટલી જમીનને 

આબાદ કરશે, તે તેનો મા�લક ાશે. 

(૪૭૪) � માણસ કોઈ એવી જમીનને આબાદ કર� 

ક� �નો કોઈ મા�લક ન હોય તો તે માણસ તે 

જમીનનો સૌાી વધાર� હકદાર છે. 

(૪૭પ) � માણસ સૌાી પહ�લા એવી જમીનને 

આબાદ કર�, ક� �ને કોઈ �સુલમાને આબાદ કર� ન 

હોય તો તે જમીન તેની છે.  
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)  

(૪૭૬) � જગયાને તમે તમારા કબ�મા ંલઈ લીધી 

અને તેની ઉપર કામ પણ નુથ તો તે તમાર� છે, 

અને � જગયાને કબ�મા ંલીધી નાી, તે �દુા અને 

ર�લૂની મા�લક�ની રહ�શે. 

  



410 
 

પ્રક - ૩ : આબાદ જાીનનમ બરબાદ ્ર્ી 

(૪૭૭) � વનસપિત જમીનમા ંઉગે છે, (તેની સાાે) 

�દુા તરફાી એક ફ�રશતો મોકલવામા ંઆવે છે. એ 

ફ�રશતો તે વનસપિત લણવામા ંઆવે તયા ં�ધૂી તેન ે

પોતાના રકણમા ંરાખે છે. તેાી જો કોઈ માણસ 

તેને કચડ� નાખે છે, તેની ઉપર તે ફ�રશતો લાનત 

મોકલે છે. (એ વાત સપ્ટ છે ક� અહ� વનસપિતનો 

અાથ ફાયદાકારક લીલોતર� વગેર� છે.- અષવુાદક)  

(૪૭૮) અય અલી ! બહાર જઈને અલલાહની 

તરફાી (ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 
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વઆલેહ� વસલલમ) તરફાી નહ�) એલાન કર� દો 

બોરડ� કાપનાર ઉપર �દુાની લાનત છે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૪૭૯) � કોઈ માણસ વેરાન જમીનમા ંઆવે, તેન ે

સરખી કર�, તેમા ંનહ�ર વહ�તી કર� અને તેન ે

હ�રયાળ� બનાવે, તો તે તેનો સદકો છે જો એ 

જમીનની મા�લક� પહ�લા બી� કોઈ માણસની હોય 

અને તે જમીનને છોડ�ને ચાલયો ગયો હોય અને 

ગાયબ (�મૂ) ાઈ ગયો હોય અને તેના કારણે તે 

જમીન વેરાન ાઈ ગઈ હોય, તેવો માણસ પાછો 
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ફર� અને તે જમીનની માગંણી કરવા લાગી �ય 

તો તેણે એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� જમીન 

�દુાની છે, અને તેની છે �ણે તેન ેઆબાદ કર� છે.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ-૧ર અસીર (ક�દ�) 

પ્રક - ૧ :  ક્ાની � મ્ �્દ� ાઈ જ�ુ ં�એઝ 

નાી 

(૪૮૦) �યાર� હઝરત �રસાલત મઆબ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ �.ૂ 

બરાઅત આપીને હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને 

મોકલયા તયાર� તેઓની સાાે બી� ક�ટલાક લોકોને 

પણ રવાના કયાથ અને ફરમાવ્ુ ંક� � કોઈ માણસ 

અિત ગભંીર ઝખમ (ક� �ના કારણે તે હાલી ચાલી 
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ન શક�) િસવાય ક�દ ાઈ �ય, તો તે અમારામાાંી 

નાી.  

- હ. ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૪૮૧) � માણસ કોઈ ગભંીર ઇ�ઓ (�ના લીધે 

તે હાલવા ચાલવા માટ� શ�કતમાન ન રહ�) તે 

િસવાય પોતાની મેળે ક�દ� બની �ય તો તેન ે

બૈ્લુ માલમાાંી કોઈ ભાગ નહ� આપવામા ંઆવે. 

બલક� તેના સગા સબંધંી ઇચછે તો તેમના પોતાના 

માલમાાંી ફ�દ�યો અદા કરવામા ંઆવશે.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : �્દ� સાામ સદવ ્હાર ્રક.. 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને િનરાધાર તાા અનાા તાા ક�દ�ને પોતાની 

ઇચછા છતા ંખાવાષુ ંખવડાવે છે. 

- (�.ૂ દહર આ. ૮) 

* હ� નબી ! � બદં�વાનો તમારા કબ�મા ંછે તેમને 

કહ� દો ક� અગર અલલાહ તમારા �ત:કરણોમા ં

નેક� જોશે તો તમાર� પાસેાી � કાઈં (લઈ) 

લેવામા ંઆવ્ુ ંછે તે કરતા ય બહ�તર તમને 
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આપશે અને તમારા �નુાહ માફ કર� દ�શે અને 

અલલાહ મહાન કમાવાન (અને) દયા કરનાર છે.  

- (�.ૂ અનફાલ આ. ૭૦)  

(૪૮ર) અસીરને જમાડવો તે એ માણસની ફરજ 

બને છે ક� �ણે તેને અસીર બનાવયો હોય, ભલે 

પછ� તે તેન ેબી� �દવસે કતલ કર� નાખવાનો 

ઇરાદો ક�મ ન રાખતો હોય, તેાી ક�દ�ને ખા�ુ ં

ખવરાવ�ુ ંઅને પાણી પીવરાવ�ુ,ં તેની સાાે 

નરમાશ ભય� વયવહાર કરવો જ�ર� છે, ભલે પછ� 

તે કા�ફર ક� કા�ફર િસવાય પણ ક�મ ન હોય. 
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(૪૮૩) ક�દ�ને ખા� ુખવરાવ�ુ ંઅને તેની સાાે 

નરમાશભ્ુથ વતથન રાખ�ુ ંજ�ર� છે, ભલે પછ� તેન ે

બી� �દવસે કતલ કર� નાખવામા ંઆવે. 

(૪૮૪) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) �ને ક�દ 

કરતા હતા, તેન ે�સુલમાનોના બૈ્લુમાલમાાંી 

ખા�ુ ંખવરાવતા હતા.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૪૮પ) (�યાર� હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને 

ઇબને �લુ�મે તલવાર માર� તયાર� આપે જનાબે 

હસનૈન શર�ફ�ન અલયહ��સુસલામને ફરમાવ્ુ:ં) આ 
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ક�દ�ને તમારા કા�મૂા ંરાખો, તને ખા�ુ ંખવરાવો, 

પાણી પીવરાવો અને તેની સાાે સારો વયવહાર 

કરો. 
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િવભાગ-૧૩ : ઉસવહ (અષસુરવાને પાત) 

પ્રક-૧ : ઉસ્હ (અષસુર્ાનમ  ાત) 

�ુરઆને મ�દ :- 

* (હ� લોકો!) ખ�ચત જ તમારા માટ� અષકુરણ 

કરવાને સારામા ંસારો ન�નૂો �દૂ અલલાહનો ર�લૂ 

છે. (ખાસ કર�ને) તે શખસ માટ� ક� � અલલાહ તાા 

કયામતના �દવસની ઉમમીદ રાખતો હોય અને 

અલલાહની મોટા પમાણમા ંયાદ કયાથ કરતો હોય. 

- (�.ૂ અહઝાબ, આ. ર૧)  
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* (હ� �સુલમાનો!) તમારા માટ� તો ઇ�ાહ�મ તાા 

તેમના સાાીઓનો (વાણી અને વતથન, અષકુરણ 

કરવા માટ�) ઉ�મ ન�નૂો મૌ�ૂદ છે. 

- (�.ૂ �મુતહ�ના આ. ૪) 

* (�સુલમાનો!) ખર� જ તમારા માટ� તે લોકો(ના 

કાય�)મા ં(અષકુરણ કરવા માટ�) સારો ન�નૂો છે. 

(ખાસ કર�ને) તે લોકો માટ� ક� �ઓ અલલાહ તાા 

કયામતના �દવસની �લુાકાતની આશા રાખે છે.  

- (�.ૂ �મુતહ�ના આ. ૬)  

હદ�સો :- 
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(૪૮૬) લોકોમા ં�દુાની નઝદ�ક સૌાી વધાર� 

�સુસાને પાત માણસ એ છે � પોતાના ઇમામની 

��ુતષુ ંઅષસુરણ તો કર� છે પરં્ ુતેમના કાય�ષુ ં

અષસુરણ કરતો નાી.  

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૪૮૭) � માણસ પોતાની �તને બી� લોકોના 

પે�ા૭ (આગેવાન) બનાવે છે, તેના માટ� જ�ર� છે ક� 

તે બી�ઓને તા�લમ આપતા પહ�લા પોતે તાલીમ 

લે. અને તેઓ (લોકો)ને �ભાી આદાબ શીખવતા 

પહ�લા પોતાના અમલાી આદાબ શીખવે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૧૪ : ઉ�લૂ (ઉ�લૂે ફ�કહ) 

પ્રક - ૧ : દર�્ બાબ્ક સાચી  મ 

(૪૮૮) �યા ં�ધૂી કોઈ બાબત �ગે નસસ (સપ્ટ 

�ુકમ) આવી ન �ય તયા ં�ધૂી તે સહ�હ છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૪૮૯) �યા ં�ધૂી કોઈ બાબત �ગે નહય 

(મનાઈ) ન આવી �ય તયા ં�ધૂી તે સહ�હ છે. 

(૪૯૦) તમારા માટ� એ દર�ક વસ્ઓુ હલાલ છે, 

�યા ં�ધૂી તમે તે હરામ હોવા િવશે �ણી ન લો, 
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અને �યાર� તમને એ �ણ ાઈ �ય ક� તે હરામ 

છે, તયાર� તેને છોડ� દો...... તમામ બાબતો િવશે 

આ જ �ુકમ છે, �યા ં�ધૂી તેનાાી િવ�ધધનો કોઈ 

�ુકમ ન મળ� �ય અાવા તો કોઈ દલીલ મળ� 

ન �ય. 

(૪૯૧) તમામ વસ્ઓુ સહ�હ છે, �યા ં�ધૂી ક� 

તમાર� પાસે તેન ેકરવાનો �ુકમ અાવા મનાઈનો 

�ુકમ પહ�ચી ન �ય. અને દર�ક એ બાબત ક� �મા ં

હરામ અાવા હલાલ(ની શ�તા) હોય તે તમારા 

માટ� એ સમય �ધૂી હલાલ છે ક� �યા ં�ધૂી તેના 
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હરામ હોવાષુ ંઇલમ ન ાઈ �ય. અને �યાર� તે 

હરામ હોવાષુ ંઇલમ ાઈ �ય તો તેન ેછોડ� દો. 

(૪૯ર) � વસ્ ુિવશે તે હરામ છે ક� હલાલ (તે 

બાબત શ�તા રહ�તી હોય તો) તે તમારા માટ� 

હમેંશા માટ� હલાલ છે, �યા ં�ધૂી તેના હરામ હોવા 

િવશેની �ણકાર� મળ� ન �ય. અને �યાર� તે 

હરામ હોવાની �ણકાર� મળ� �ય તો તેને છોડ� 

દો.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : દર�્ ્સ્ ુ ા્  મ 

(૪૯૩) દર�ક વસ્ ુપાક છે, �યા ં�ધૂી ક� તમને તે 

ન�સ હોવાની �ણકાર� ન મળ� �ય. અને �યાર� 

તમને તે વસ્ ુિવશે ન�સ હોવાની �ણકાર� મળ� 

�ય તયાર� તેન ેન�સ સમ�ને છોડ� દો, �યા ં

�ધૂી તમને તેની �ણકાર� મળ� ન �ય. તયા ં

�ધૂી કોઈ વાધંો નાી.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૩ :  ્�નનમ શ્ાી ્કડ� શ્ા્ ુ ંનાી 

(૪૯૪) �યાર� કોઈ માણસ યક�નની �સાિતમા ંહોય 

અને પછ� તેન ેશક ાઈ �ય તો તે પોતાની 

યક�નની હાલ ઉપર બાક� રહ�, ક�મક� યક�નને 

શકની બદલે તોડ� શકા્ ુનાી. (યક�નને શકમા ં

બદલી શકા્ ુનાી.)  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૪૯પ) (ઝરરાહની �રવાયત પમાણે) ...... 

યક�નને �ાર�ય પણ શકાી તોડ� શકા્ ુ ંનાી. હા, 

અલબ�, તેન ેબી� યક�નાી તોડ� શકાય છે. 
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પ્રક - ૪ : � ્સ્ ુ ર �દુા ગા�લબ હક   મ 

(૪૯૬) �યાર� કોઈ વસ્ ુઉપર �દુા કા� ૂમેળવી લે 

છે (અને બદંાને તેની �ણકાર� હોતી નાી) તયાર� 

�દુા તેના બદંાના બહાનાને ક�લૂ રાખે છે. 

(૪૯૭) � બાબત ઉપર �દુા કા� ૂધરાવતો હોય છે 

(અને બદંો તેના િવશે બે ખબર હોય છે) તયાર� તેના 

િવશે બદંાના ઉઝર (બહાના) ને ક�લૂ રાખે છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક -   : � ્ંઈ �દુા ્રફાી ��ુ ંરાખ્ાાા ં

આવ્ુ ં મ 

(૪૯૮) � બાબતોષુ ંઇલમ �દુાએ બદંાઓાી ��ુ ં

રાખ્ુ ંછે (તેના ઉપર અમલ કરવાની જવાબદાર� 

પણ) બદંાઓ ઉપરાી ઉપાડ� લેવામા ંઆવી છે.  

(૪૯૯) �દુાવદં� આલમ તેના બદંાઓ ઉપર એ 

બાબતો િવશે �ુજજત કાયમ કરશે, �ના િવશે તેની 

�ણકાર�, અને માઅર�ફત તેન ેઆપવામા ંઆવી 

છે. 

- ઈમામ �ફર સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૬ : �ુદા �ુદા ઉ�લૂ 

(પ૦૦) મારો કોઇ એક માણસ ઉપરનો �ુકમ એ 

લોકોના તમામ સ�હૂ (આખી જમાત) પરનો �ુકમ 

છે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસસલમ 

(પ૦૧) � વસ્ ુ(ના �ુકમની �દુાએ સપ્ટતા કર� 

નાી અને મોઘમ રાખેલ છે તે) ને તમે પણ તેના 

હાલ પર રહ�વા દો. 



432 
 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  

(પ૦ર) તમામ લોકોને તેમના માલ ઉપર અિધકાર 

છે. (એટલે ક� � માલ �ના કબ�મા ંછે, તેનો તે 

માલ સમજવામા ંઆવશે.)  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસસલલ 

(પ૦૩) �ુરઆને મ�દમા ં� � જગયાએ ‘યા’ 

(અાવા) શબદ આવયો છે, તે માટ� માણસને 

ઇખતીયાર છે ક� તે � બાબતને ચાહ� (તે િવકલપને) 

અપનાવી લે. 
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- હઝરત ઈમામ �ફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(પ૦૪) કોઇ વસ્ ુએવી નાી, ક� �ને �દુાએ હરામ 

ગણાવી હોય પણ મજ�રૂ�ની હાલતમા ંમાણસ 

માટ� તે હલાલ ન હોય. 

- હઝરત ઈમામ �ફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(દર�ક હરામ બાબત મજ�રૂ માણસ માટ� હલાલ 

હોય છે. - અષવુાદક)  

(પ૦પ) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને સવાલ કરવામા ંઆવયો ક� એક 

માણસ જનાબતષુ ં�સુલ કર� છે. તેના �સુલના 
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પાણીના છાટંા ઝમીન ઉપરાી ઉડ�ને એક 

વાસણમા ંપડ� છે (એવા પાણી િવશે �ુ ં�ુકમ છે?) 

ઈમામ અલ્યહસસલામે ફરમાવ્ુ ંકોઇ વાધંો નાી 

ક�મક� એવા કાય� િવશે અલલાહ ફરમાવે છે ક�: 

“.....�દુાવદં� આલમે તમારા માટ� દ�નમા ંસખતી 

રાખી નાી.” 

(પ૦૬) ..... � � વસ્ઓુ તેના અસલ સવ�પમા ં

હોય, જો તેમા ંકોઈ વસ્નુો વધારો ાઈ �ય 

અાવા તો તેમાાંી કોઈ વસ્ ુઓછ� ાઈ �ય તો 

તે ઐબ ગણાય છે. 



435 
 

(પ૦૭) હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ મદ�નાના લોકોને ખ�ૂરોને 

પાણી પીવરાવવા બાબતે િનણથય આપતા ફરમાવ્ુ ં

ક� : કોઈ વનસપિતની િસ�ચાઈ કરતા (પાણી 

પીવરાવતા) ક� તેન ે્પૃત કરતા રોકવામા ંનહ� 

આવે. તેની સાાે ફરમાવ્ુ ં: (ન તો કોઈનાાી 

ષકુસાન ઉરાવો અને ન તો કોઈને ષકુસાન 

પહ�ચાડો.)  

(પ૦૮) �સુલમાનો તેમની શરતોના પાબદં હોય 

છે.  
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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િવભાગ - ૧પ : આફતો 

પ્રક - ૧ : આફ્ક 

(પ૦૯) સહનશીલતાની આફત સખતી ઉરાવવી, 

��ુઅતની આફત બડં, બકીસની આફત ઉપકાર 

વયકત કરવો, �બૂ�રૂતીની આફત અ�ભમાન, 

ઇબાદતની આફત �સુતી (આળસ), વાતચીતની 

આફત �ૂર, ઇલમની આફત �લૂી જ�ુ,ં ખાનદાની 

શરાફતની આફત ઘમડં અને સખાવતની આફત 

��લખચ� છે. 

(પ૧૦) દ�નની આફત નફસાની ખવાહ�શો છે.  
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(પ૧૧) દર�ક વસ્ ુમાટ� એક આફત હોય છે. 

ઇલમની આફત �લૂી જ�ુ,ં ઇબાદતની આફત 

ર�યાકાર� (દ�ખાવ), અકલમદં�ની આફત �ુ ંપદ, 

શરાફતની આફત તકબ�રુ, સહનશીલતાની આફત 

સખતી, સખાવતની આફત નકામો ખચથ, હયાની 

આફત નબળાઈ, સહનશીલતાની આફત અપમાન 

અને તાકતની આફત બદઝબાની (ખરાબ ભાોાનો 

ઉપયોગ) અને બદ અમલી (�ુવયથવહાર) છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(પ૧ર) �ઝુ�દલી આફત છે. 

(પ૧૩) નફસાની ખવાહ�શ અકલ માટ� આફત છે. 

(પ૧૪) ઈમાનની આફત િશકથ છે. 

(પ૧પ) યક�નની આફત શક છે. 

(પ૧૬) નેઅમતોની આફત �ુફાને નેઅમત 

(નેઅમતોનો �કુ અદા ન કરવો તે) છે. 

(પ૧૭) ઇતાઅતની આફત નાફરમાની છે. 

(પ૧૮) શરાફતની આફત તકબ�રુ છે. 
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(પ૧૯) સમજણ અને ��ુધધની આફત મ�ાર� 

(�ુ્ટતા) છે. 

(પર૦) ઇબાદતની આફત �રયાકાર� છે. 

(પર૧) સખાવતની આફત ઉપકાર કર�ને દ�ખાડવો 

છે. 

(પરર) દ�નની આફત બદ�મુાની છે. 

(પર૩) અકલની આફત નફસાની ખવાહ�શો 

(મનોવાસના) છે. 
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(પર૪) ��ુગ�ની આફત હાજતોને �રૂ� ન કરવી 

તે છે. 

(પરપ) નફસની આફત �ુિનયાનો શોખ હોવો તે 

છે. 

(પર૬) મ�ે રાની આફત અ�ભપાયને ેુકરાવ�ુ ંતે 

છે 

(પર૭) બાદશાહોની આફત ખરાબ ચા�ર�ય છે. 

(પર૮) વઝીરોની આફત ખરાબ િનયત છે. 
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(પર૯) આ�લમોની આફત સ�ાપાપત કર� લેવાની 

લાલચ છે. 

(પ૩૦) ઘમડંની આફત રાજક�ય નબળાઈ છે. 

(પ૩૧) લશકરની આફત સ�ાિધશોનો િવરોધ 

કરવો છે. 

(પ૩ર) પ�ર્મની આફત ટ�વનો પભાવ છે. 

(પ૩૩) પ�ની આફત �ુકમોની અવગણના કરવી 

તે છે. 
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(પ૩૪) પરહ�ઝગાર�ની આફત સતંોોનો અભાવ 

છે. 

(પ૩પ) ફહસલો કરવાની આફત લાલચ છે. 

(પ૩૬) અદલ અને ઇનસાફની આફત 

પરહ�ઝગાર�નો અભાવ છે. 

(પ૩૭) ��ુઅતની આફત સાવધાની છોડ� દ�વામા ં

આવે છે. 

(પ૩૮) શ�કતશાળ�ની આફત �ુશમનને કમઝોર 

સમજવામા ંઆવે છે. 
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(પ૩૯) ધૈયથ અને સહનશીલતાની આફત પોતાને 

અપમાિનત કરવામા ંછે. 

(પ૪૦) અતા અને બ�કસની આફત પોતાને 

િવલબં કરવામા ંછે. 

(પ૪૧) વચલો માગથ અપનાવવાની આફત કં�ૂસી 

છે. 

(પ૪ર) રોબ અને પભાવની આફત મ�ક છે. 

(પ૪૩) ઇચછાની આફત િન્ફળતા છે. 

(પ૪૪) �લુકની આફત તેના રકણમા ંકમઝોર� છે. 
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(પ૪પ) વાયદા અને વચનની આફત તેની 

નરમાશાી અદાયગી ન કરવામા ંછે. 

(પ૪૬) આગેવાનીની આફત અ�ભમાન અને ઘમડં 

છે. 

(પ૪૭) (હદ�સ) નકલ કરવાની આફત ખોટ� 

�રવાયત બયાન કરવી તે છે. 

(પ૪૮) ઇલમની આફત તેના પર અમલ ન 

કરવામા ંછે. 

(પ૪૯) અમલની આફત ��ુસૂને છોડ� દ�વામા ંછે. 
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(પપ૦) ઉદારતા અને સખાવતની આફત તેની 

ઉપર અ�ભમાન અને ગવથ કરવામા ંછે. 

(પપ૧) જન સ�હૂ (લોકો)ની આફત બદઅમલ 

આ�લમ છે. 

(પપર) અદાલતની આફત ઝા�લમ અને 

અતયાચાર� બાદશાહ છે. 

(પપ૩) પ�ની આફત સ�ાિધશનો �લમ છે. 

(પપ૪) શ�કત અને સ�ાની આફત નેક� ન કરવી 

છે. 
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(પપપ) અકલની આફત સવાાથ છે. 

(પપ૬) વાતચીતની આફત �ુરા�ુ ંછે. 

(પપ૭) કાય�ની આફત કાયથ કરવાની લાચાર� છે. 

(પપ૮) આર�ઓની આફત તે જલદ� �રૂ� ાાય 

તેવી ઇચછા છે. 

(પપ૯) વફાની આફત દગાબા� અને વાયદાનો 

ભગં કરવો તે છે. 

(પ૬૦) એહિતયાત (સાવધાની)ની આફત તકને 

�મુાવી દ�વી છે. 
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(પ૬૧) અમાનતની આફત ખયાતન છે. 

(પ૬ર) ફોકહાની આફત અસાવધાની છે. 

(પ૬૩) ઉદારતા અને સખાવતની આફત 

��લખચ� છે. 

(પ૬૪) કમાણીની આફત તેની ખોટ� વયવસાા 

(�ોત) છે. 

(પ૬પ) વાણી (વાતચીત)ની આફત તેન ે

લબંાવવી છે. 

(પ૬૬) તવગંર�ની આફત કં�ુસાઈ છે. 
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(પ૬૭) ઇચછાઓની આફત તેન ે��ુ ાવામા ંમોખુ ં

ા�ુ ંછે. 

(પ૬૮) ભલાઈની આફત ખોટ� સગંત છે. 

(પ૬૯) સ�ાની આફત �લમ અને ઉધધતાઈ છે. 

(પ૭૦) તમામ આફતો કરતા મોટ� આફત 

�ુિનયાને ઇચછા કરવી તે છે. 

(પ૭૧) અકલની સૌાી ખરાબ આફત તકબ�રુ છે.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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િવભાગ - ૧૬ : ખા�ુ-ંપી�ુ ં

પ્રક - ૧ : ઓ�ં ખા�ુ ં

(પ૭ર) ઓ� ંખા�ુ ંએ નફસની શરાફત અને 

ત�ુંરસતીની �ળવણી છે. 

(પ૭૩) �નો ખોરાક ઓછો હોય છે, તેનો રંજો ગમ 

પણ ઓછો હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(પ૭૪) � ઓ� ંખાશે તેનો �હસાબ ઓછો ાશે. 



451 
 

(પ૭પ) � ાોખુ ંખાશે તેનો �હસાબ પણ ાોડો 

લેવાશે. 

(પ૭૬) �નો ખોરાક ઓછો હોય છે, તેષુ ંપેટ 

ત�ુંરસત અને �દલ સાફ હોય છે, �નો ખોરાક 

વધાર� હોય છે, તેષુ ંપેટ બીમાર અને �દલ સખત 

હોય છે.(અલબ�, આ પાનામા ંછે ક� �નો ખોરાક 

ઓછો હોય છે તેષુ ંશર�ર ત�ુંરસત રહ� છે..... અને 

�નો ખોરાક વધાર� હોય છે તેષુ ંશર�ર બીમાર હોય 

છે.....) 

(પ૭૭) પોશાક પહ�રો અને પેટ સાાે નયાય કર�ને 

ખાવ, ક�મક� આ બાબત ન�વુવતનો ભાગ છે. 
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(પ૭૮) �ની તસબીહ અને તમહ�દ (�બુહાનલલાહ 

અને અલહમદો�લલલાહ કહ�વાષુ)ં વધાર�, અને 

ખાવા-પીવા અને �વુાષુ ંઓ� ંહોય છે, મલાએકા 

તેમના (તેમની) �ઝયારત માટ� ઉત�કુ રહ�તા હોય 

છે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(પ૭૯) �દુાવદં� આલમ �યાર� પોતાના કોઈ 

બદંાની �ધુારણા કરવા ચાહ� છે, તયાર� તેન ેઓ� ં

બોલવા, ઓ� ંખાવા અને ઓ� ં�વુાષુ ંઇલહામ 

(�તરપેરણા) કર� છે. 
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(પ૮૦) ઓ� ંખા�ુ ંએ પાકદામની અને વધાર� 

ખા�ુ ંએ ઇસાણફનો ભાગ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : �બસ ાર ખકર� (્ધાર� ખા�ુ)ં 

(પ૮૧) વધાર� ખા�ુ ંઅને વધાર� ��ુ ુ ંનફસને 

િવ�ૃત કર� છે. 

(પ૮ર) વધાર� ખાવાાી �ુગ�ધ પૈદા ાાય છે. 

(પ૮૩) � વધાર� ખાય છે તેની ત�ુંરસતી બગડ� છે 

અને તેના નફસ ઉપરનો બોજો વધી �ય છે. 

(પ૮૪) વધાર� ખા�ુ ંતે �રુાઈ છે અને �રુાઈ એ 

ઐબ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(પ૮પ) મોઅિમનના �દલ માટ� વધાર� ખાવા કરતા 

વધાર� ષકુસાનકારક બી� કોઈ બાબત નાી. 

વધાર� ખાવાાી બે બાબતો પૈદા ાાય છે: 

(૧) �દલ સખત બને છે અને  

(ર) શહવાત (કામવાસનામા ંઉ�જેના) પૈદા ાાય 

છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(પ૮૬) વધાર� પડ્ ુ ંખાઈ-પીને તમારા �દલોને 

�દુાથ ન કરો. ક�મક� તેનાાી �દલ એવી ર�તે �દુાથ 
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ાઈ �ય છે �વી ર�તે વધાર� પડ્ ુ ંપાણી 

સ�ચવાાી ખેતી �દુાથ (નાશ) ાઈ �ય છે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(પ૮૭) અય બની ઇસરાઈલ ! વધાર� પડ્ ુ ંન 

ખાવ, ક�મક� � વધાર� ખાય છે તે વધાર� �વેુ છે 

અને � વધાર� �વેુ છે તેની નમાઝોમા ંઘટાડો ાઈ 

�ય છે. અને �ની નમાઝોમા ંઘટાડો ાઈ �ય છે 

તેની ગણતર� ગાફ�લીનમા ં(પમાદ�ઓમા)ં ાાય છે. 
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(પ૮૮) પેટ ભર�ને ખાવાાી બચતા રહો. ક�મક� 

તેનાાી શર�રમા ંખરાબી પૈદા ાાય છે, બીમાર� 

આવે છે અને ઇબાદતમા ં�સુતી ાવા લાગે છે. 

(પ૮૯) �યાર� પેટ ભર�ને ખાલી હોય છે તયાર� �દલ 

�હકમત મેળવવા આ્રુ બની �ય છે. અને �યાર� 

પેટ ભર�� ુહોય છે તયાર� �હકમતને બહાર ફહક� દ� 

છે. 

(પ૯૦) ઇનસાનના પેટ કરતા વધાર� ખરાબ કોઈ 

વાસણને ભર� શકતો નાી. 
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(પ૯૧) પેટ ભર��ુ ંહોય તેવા માણસ પાસે જમીન 

ક� આસમાનના ફ�રશતા આવતા નાી. 

(પ૯ર) મોઅિમન એક �તરડામા ંખાય છે �યાર� 

કા�ફર સાત �તરડામા ંખાય છે. 

(પ૯૩) બે વસ્ઓુ દ�નને ષકુસાન પહ�ચાડવા 

માટ� બ�ુજ ખતરનાક હોય છે: (૧) �ઝુ�દલી અને 

(ર) પેટ ભર�ને ખાવાની ઇચછા.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)  
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(પ૯૪) પેટ ભર�ને ખાવાની ઇચછા કરતા વધાર� 

બી� કોઈ બાબત અલલાહની નજરોમા ંનફરતને 

પાત નાી. 

(પ૯પ) અલલાહ તઆલાને �સુસે કરનાર, પેટ 

ભર�ને ખાવાની ઇચછા કરતા વધાર� બી� કોઈ 

બાબત નાી. 

(પ૯૬) �યાર� ઇનસાનષુ ંપેટ ભરાઈ �ય છે, તયાર� 

તે �દુાાી બ�ુ જ �ૂર ાઈ �ય છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(પ૯૭) વધાર� પડ્ ુ ંખાવાાી બચતા રહો, ક�મક� તે 

�દલને ઝહ�ર��ુ,ં શર�રના અવયવોને (અલલાહની) 

ઇતાઅતની અદાયગીાી �સુત અને કાનને વાએઝો 

નસીહત સાભંળવાાી બહ�રા કર� દ� છે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(પ૯૮) હ. યહયા (અલ્યહસસલામ) અને ઇબલીસ 

વચચે આ પમાણે વાતચીત ાઈ. હ. યહયા 

(અલ્યહસસલામ)એ તેન ે�છુ�ુ ં: આ ફંદા 

(ગાળ�યા) ક�વા છે ? ઇબલીસે જવાબ આપયો : આ 

ખવાહ�શાતે નફસાની છે, �નાાી �ુ ંઅવલાદ� 
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આદમને િશકાર ક� �,ં આપ (અલ્યહસસલામ)એ 

�છુ�ુ ં: �ુ ંઆમા ંમારા માટ� કોઈ ફંદો છે ? તેણે 

ક�ુ ં: � હા, �યાર� આપ પેટ ભર�ને ખાવ છો, 

તયાર� અમે આપને નમાઝ અને યાદ� ઇલાહ�ાી 

ગાફ�લ કર� રાખવાની કોિશશ કર�એ છ�એ. હ. 

યહયા (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: �ુ ં�દુા સાાે 

અહદ ક� � ંક� �ાર�ય પેટ ભર�ને નહ� ખાઉ, 

ઇબલીસે ક�ુ ં: �ુ ંપણ �દુાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં� ં

ક� �ાર�ય પણ કોઈ �સુલમાનને નસીહત નહ� ક�. 

તયાર પછ� ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: ..... જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ) અને અવલાદ� જઅફર� સા�દક 
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(અલ્યહસસલામ) �દુાનો વાસતો, ક� તેઓ �ાર�ય 

પણ પેટ ભર�ને ન ખાય. અને જઅફર અને 

અવલાદ� જઅફર� (અલ્યહસસલામ)ને �દુાનો વાસતો 

ક� તે �ાર�ય પણ �ુિનયા માટ� અમલ ન કર�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૩ : �ાર�્ એ્ ્કળ� ક રકા ્કળ� ાનમ 

રક્� દ�્ક હક   મ 

(પ૯૯) ઉ� ુ �બન ઇ�ાહ�મે હઝરત અ�લૂ હસન 

(અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� છે ક� આપે 

ફરમાવ્ુ ં: જો લોકો ખાવા-પીવામા ંવચલો માગથ 

ધારણ કર� લે તો તેઓના શર�રોમા ંસમતોલપ�ુ ં

પૈદા ાઈ �ય. (અને ‘મહાિસન’મા ંફરમાવ્ુ ંક� : 

તેઓના શર�ર �બલ�ુલ સીધા ાઈ �ય.) 

(૬૦૦) ક�ટલીક વખત એક કો�ળયો ક�ટલાય 

કો�ળયાઓને રોક� દ� છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૦૧) ભરપેટ ખાવાાી બચતા રહો, ક�મક� � 

ધરાઈને ખાવાાી ટ�વાઈ �ય છે, તેની બીમાર�ઓ 

વધી �ય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૦ર) � ખાવાની બાબતમા ંવચલો માગથ ધારણ 

કર� છે, તેની ત�ુંરસતીમા ંવધારો ાાય છે અને તને 

તેના િવચારો પિવત ાાય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૬૦૩) ધરાઈને ખાવાાી હમેંશા બચતા રહો. ક�મક� 

તેના કારણે ક�ટલાય પકારની બીમાર�ઓ પૈદા 

ાાય છે. 

(૬૦૪) �ખૂ અને બીમાર� એક જગયાએ ભેગી ાઈ 

શકતી નાી. 

(૬૦પ) ત�ુંરસતી અને ભરપેટ ખા�ુ,ં આ બનેં 

બાબતો એક જગયાએ ભેગી ાઈ શકતી નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-૪ :  મમ ભર�નમ ખા�ુ ં મ્ાજ અ�લ અનમ 

સાજક 

(૬૦૬) � માણસ ધરાઈને ખાય છે, અને તેષુ ંપેટ 

એટ�ુ ંબ�ુ ંભરાઈ �ય છે ક� તેન ે�વાસ લેવાની 

જગા પણ રહ�તી નાી. �ની આવી હાલત ાઈ 

�ય છે તેની અકલ અને સમજણ ઉપર પદાથ પડ� 

�ય છે. 

(૬૦૭) ધરાઈને ખાવાાી બચો, ક�મક� �ને તેની 

ટ�વ પડ� �ય છે તેની બીમાર�ઓ વધી �ય છે 

અને તેન ે�બહામણા સવપના આવે છે. 
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(૬૦૮) પેટ ભર�ને ખાવાાી બચો. ક�મક� તે �દલને 

સખત, નમાઝમા ં�સુત અને શર�રને િવ�ૃત બનાવી 

નાખે છે. 

(૬૦૯) ધરાઈને ખા�ુ ંઅને અકલ તાા સમજણ 

સાાે એકરા ાઈ શકતા નાી. 

(૬૧૦) અકલ અને સમજણ તાા પેટ ભર�ને ખા�ુ ં

એ બનેં વસ્ઓુ એક જ જગયાએ એકરા ાઈ 

શકતા નાી. 
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(૬૧૧) �યાર� પેટ �બુાહ વસ્ઓુાી ભરાઈ �ય 

છે તો �દલ બહ�તર�ન (્ે્ર વાતો)ાી �ધ� 

બની �ય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૧ર) � વધાર� ખાવા-પીવાને પોતાની ટ�વ 

બનાવી લે છે તેષુ ં�દલ સખત બની �ય છે. 

(૬૧૩) પેટ ભર�ને ન જમો, નહ�તર તમારા 

�દલોમાાંી મઅર�ફતષુ ંષરૂ �ઝુાઈ જશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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470 
 

પ્રક -   :  મમ ભર�નમ ખા�ુ ં રહ�ઝગાર� ાામ� 

ષકુસાનક્ાથ  મ 

(૬૧૪) ધરાઈને ખા�ુ ંએ પરહ�ઝગાર� માટ� 

ષકુસાનકારક છે. 

(૬૧પ) પેટ ભર�ને ખા�ુ ંએ દાતંોની તે�ષુ ંકારણ 

અને પરહ�ઝગાર� માટ� ષકુસાનકતાથ છે. 

(૬૧૬) હમેંશા પેટ ભર�ને ખા�ુ ંએ દાતંોને તેજ 

બનાવી દ� છે અને પરહ�ઝગાર� માટ� ષકુસાનકતાથ 

છે. 
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(૬૧૭) પરહ�ઝગાર�નો ખરાબ સાાી પેટ ભર�ને 

જમ�ુ ંતે છે. 

(૬૧૮) �નુાહો કરવા માટ�નો ્ે્ર સાાીદાર 

ધરાઈને ખા�ુ ંતે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૬ : �ખૂ 

(૬૧૯) �દુાના બારામા ંઅકલમદં�ાી કામ લેનાર, 

તેનાાી ડરનાર અને �દુા(ની �શૂી) માટ� જ અમલ 

કરનાર ઇનસાન પોતાને �ખૂ સહન કરવાની ટ�વ 

પાડ� છે. એટલે �ધૂી ક� તેને કદ� પેટ ભર�ને 

ખાવાની ઇચછા ાતી નાી. �વી ર�તે મૈદાનમા ં

દોડનારા ઘોડાષુ ંપેટ નાષુ ંહોય છે. (તેવી ર�તે) 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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(૬ર૦) એવા લોકો માટ� �શુખર� છે ક� �ઓ �ખુયા 

રહ�વાની કોિશશ કર� છે, પેટ ભર�ને ખાવાાી બચતા 

રહ� છે. અને સ�ાી કામ લે છે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૬ર૧) (વધાર� સમય �ધૂી) �ગતા રહ�વા પછ�, 

�ઘ �શુગવાર લાગે છે, તેવી ર�તે �ખુયા રહ�વા 

પછ� જમવાની લઝઝતમા ંવધારો ાાય છે.  

- ઈમામ અલી નક� (અલ્યહસસલામ) 
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(૬રર) મેઅરાજની હદ�સમા ંઅવલીયાની િસફત 

િવશે છે ક�...... હલાલ ખાવાાી તેમના પેટ હળવા 

હોય છે. 

(૬ર૩) (આ જ હદ�સનમા ં�દુાના ખાસ બદંાઓનો 

ઉલલેખ છે) ..પયગમબર� અઝથ કર�, પરવર�દગારા 

!  તેઓની �ુ ંિનશાનીઓ છે ? �દુાવદં� તઆલાએ 

ફરમાવ્ુ ં: તેઓ �ુિનયામા ંક�દ� હોય છે. તેઓએ 

પોતાની �ભને નકામી વાતોાી અને પોતાના 

પેટને નકામો ખોરાક (ખાવા)ાી રોક�લા હોય છે. 
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પ્રક - ૭ : �ખૂના હ�્  ુ

(૬ર૪) �ખૂ �હકમતષુ ંષરૂ હોય છે અને ભર��ુ ંપેટ 

અલલાહાી �ૂર રહ�વાષુ ંકારણ બને છે..... પેટ 

ભર�ને ન ખાવ, તેનાાી તમારા �દલોના ષરૂ 

�ઝુાઈ �ય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૬રપ) (મેઅરાજની હદ�સમા ંછે ક�) ર�લેૂ અકરમ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) એ અઝથ 

કર�: પરવર�દગારા ! �ખૂાી �ુ ંફાયદાઓ મળે છે 



476 
 

? �દુાવદં� �લજલાલે ફરમાવ્ુ ં: �હકમત �દલષુ ં

રકણ, માર� નઝદ�ક�, કાયમી સતંાપ, લોકો ઉપર 

બોજ�પ ા�ુ,ં હક વાત કહ�વી અને �વન િનરાશા 

ક� તગંીાી વીતી ર�ુ ંછે એ વાતાી ન�ચ�ત 

(બેપરવા) રહ��ુ.ં 

(૬ર૬) (એ જ હદ�સમા ંફરમાવ્ુ)ં અય અહમદ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) ! બદંો 

�યાર� પોતાના પેટને ખાલી (�ખૂ્ુ)ં રાખે છે અને 

પોતાની �ભાી �રુકા કર� છે, તયાર� �ુ ંતેન ે

�હકમતની તાલીમ આ�ુ ં�.ં ભલે તે કાફ�ર પણ 



477 
 

ક�મ ન હોય. અલબ� , કાફ�રની હ�કમત તેના માટ� 

�વષુ ંજોખમ બની �ય છે. 

(૬ર૭) એ લોકો માટ� �શુખબર છે ક� �ઓ પેટ 

ભર�ને ખાવાાી બચે છે અને �ખુયા રહ� છે ક� : 

કયામતના �દવસે તેઓ ્પૃત હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૬ર૮) �ખુયા રહ��ુ ંએ નફસને કા�મૂા ંરાખવા 

અને આદતોને તોડવા માટ� ્ે્ર મદદગાર બને 

છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૮ : ખા્ાાા ંસા્કલ �ુ ં

(૬ર૯) જમવાની ઇચછા (પેટમા ં�ખૂ) બાક� હોય 

તયા ંહાા રોક� લો. આ ર�તે જમ�ુ ંતમારા માટ� 

�શુગવાર ાશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૩૦) �યાર� જમવાની ઇચછા ાાય (�ખૂ લાગે) 

તયાર� જ જમો, અને �ખૂ બાક� હોય તયા ંહાાને 

રોક� લો.  
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૬૩૧) � વધાર� ખાશે તેષુ ંપોોણ નહ� બને અને 

� યોગય પમાણમા ંખાશે એટલે ક� વધાર� ક� ઓ� ં

નહ� પણ માપસર, તે તેના માટ� ફાયદાકારક 

બનશે. તેવી ર�તે પાણી પીવાષુ ંછે. તેની સાચી 

ર�ત એ છે ક� યોગય પમાણમા ંખાવ, ધીમે ધીમે 

ખાવ, હ� �ખુ બાક� હોય તયા ંહાા રોક� લો. 

તેનાાી તમાર� હોજર� અને ત�ુંરસતી જળવાઈ 

રહ�શે. તમાર� અકલ રૌશન બનશે અને શર�ર 

�બલ�ુલ હળ�ુ ંરહ�શે. 
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(૬૩ર) � માણસ એમ ઇચછતો હોય ક� તે ત�ુંરસત 

રહ� અને તેષુ ંશર�ર �બલ�ુલ હળ�ુ ંરહ� તો તેણે 

રાતે ઓ� ંજમ�ુ ંજોઈએ.  

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ)  
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પ્રક - ૯ : દસ્રખાનના આદાબ 

(૬૩૩) દરતસખાન િવશેની બાર બાબતો એવી છે 

ક� �ને �ણવી દર�ક �સુલમાન માટ� જ�ર� છે. 

બારમાાંી ચાર ��ુત, ચાર આદાબને લગતી અને 

ચાર ફઝથ છે. � ચાર બાબતો ફઝથ છે તે આ �જુબ 

છે :  

(૧) મઅર�ફત, (ર) રઝા (અલલાહના �ુકમ પર 

રા� રહ��ુ)ં, (૩) �બ�સમલલાહ કહ��ુ,ં (૪) �કુ.  

ચાર ��ુત બાબતો આ પમાણે છે : 
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(૧) જમવા પહ�લા ��ુ કર�ુ,ં (ર) ડાબી બા�ુ 

(ડાબા પગ પર બેસ�ુ)ં, (૩) તણ �ગળ�ઓાી 

ખા�ુ,ં (૪) જમયા પછ� �ગળ�ઓને ચાટવી. 

� ચાર બાબતો આદાબને લગતી છે તે આ પમાણે 

છે :  

(૧) પોતાની સામે (રાખવામા ંઆવેલ 

વસ્ઓુમા)ંાી ખાય, (ર) નાના નાના કો�ળયા 

બનાવે, (૩) �બૂજ ચાવીને ખાય, (૪) લોકોના 

ચહ�રા સામે ઓ� ંજોવે. 
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(૬૩૪) � માણસ એમ ઇચછતો હોય ક� તે � ખા�ુ ં

ખાય તે તેન ેષકુસાન ન પહ�ચાડ�, તો એ સમય 

�ધૂી ન ખાય ક� �યા ં�ધૂી તેને �ખૂ ન લાગે. અને 

તેની હોજર� (પેટ) ખાલી ાઈ �નૂુ ંન હોય. �યાર� 

જમવાષુ ંશ� કર� તયાર� “�બ�સમલલાહ�ર રહમા નીર 

રહ�મ” કહ�. ચાવી ચાવીને ખાય અને હ� �ખૂ 

બાક� હોય તયા ં(જમવાષુ)ં છોડ� દ�. 

- ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૬૩પ) � માણસ જમવાષુ ંશ� કરતા પહ�લા અને 

��ુ કર� લીધા પછ� હાાને ધોઈ લે તો જમવામા ં

પહ�લેાી છેલલે �ધૂી  બરકત રહ�શે. તે �ટલા સમય 
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�ધૂી �વતો રહ�શે તયા ં�ધૂી તેની રો� બહોળ� 

રહ�શે. અને શાર��રક બલાઓાી તે �રુ�કત રહ�શે. 

-  ઈમામ જઅફર સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૬૩૬) � માણસ જમવાષુ ંશ� કરતા પહ�લા 

‘�બ�સમલલાહ... પડશે, તો �ુ ંએ વાત માટ� �િમન 

� ંક� તે જમણ તેને કોઈ તકલીફ નહ� પહ�ચાડ�. 

(૬૩૭) � માણસ જમવા પહ�લા �બ�સમલલાહ અને 

જમયા પછ� અલ હમદો�લલલાહ કહ� તો તેને 

નેઅમતો િવશેનો કોઈ સવાલ કરવામા ંનહ� આવે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૬૩૮) જમવાની શ�આત નમક (મીરા)ાી કરો, 

ક�મક� જો લોકોને એ વાતની �ણકાર� મળ� �ય ક� 

નીમકમા ં�ુ ંફાયદાઓ છે ? તો તેઓ બી� 

દવાઓને છોડ�ને તેન ેજ અપનાવી લેત. 

(૬૩૯) જમતી વખતે �દુાને વધાર� યાદ કરો, તેમા ં

કોઈ ઢ�લાશાી કામ ન લયો, ક�મક� તે �દુાની 

નેમઅતોમાાંી એક નેઅમત છે.  

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૬૪૦) દસતરખાન ઉપર વધાર� સમય �ધૂી બેસો, 

ક�મક� તે એવો સમય હોય છે ક� �ની ગણતી 

તમાર� ઉમમા ંાતી નાી.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૬૪૧) ગરમ ખાણાને રખું ાવા દો. કારણ ક� એક 

વખત �યાર� ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ની �ખદમતમા ંગરમ ખા�ુ ંર�ુ 

કરવામ ંઆવ્ુ ંતયાર� આપે ફરમાવ્ુ ંક� તેને રંખુ ાઈ 

જવા દો. �ાી તે ખાવાને પાત બની �ય. ક�મક� 

અલલાહ તઆલા આપણને આગ ખવરાવવા 

માગંતો નાી. અને રંખુ ંખાવામા ંબરકત છે. 
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(૬૪ર) પયગમબર (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ � બાબતની મનાઈ કર� હોય તેવી 

હદ�સોમાનંી એક હદ�સમા ંછે ક� �ુ�ર (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ ખાવા અને પીવાની 

ગરમ વસ્ઓુમા ં�ંક મારવાની મનાઈ કર� છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૬૪૩) કોઈ માણસ જમી રહયો હોય અને કોઈ બે 

�ખો વોળો જોઈ રહયો હોય અને તેને તેમાાંી 

કંઈ ન આપે, તો તે એવી બીમાર�મા ંફસાઈ જશે ક� 

�ની કોઈ દવા નાી. 
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-હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૬૪૪) ન�હ કહ� છે ક� મ� જો્ુ ંક� હઝરત ઈમામ 

હસન (અલ્યહસસલામ) ખા�ુ ંખાઈ રહા છે અને 

તેઓની સામે �તૂરો ઉભો છે, �યાર� આપ એક 

કો�ળયો ખાતા હતા તયાર� �તૂરાને પણ એક કો�ળયો 

નાખતા હતા. મ� �છૂ�ુ:ં ફરઝદં� ર�લૂ, �ુ ં�ુ ંઆ 

�તૂરાને માર�ને ભગાખુ ં? આપ (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: ના, તેન ેએમ જ રહ�વા દો. ક�મક� મને 

�દુાાી શરમ આવે છે ક� �ુ ંખા�ુ ંખાઈ રહયો હો� 
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અને કોઈ સ�વ મને જોઈ રહયો હોય, અને �ુ ંતેન ે

કંઈ ન ખવડા�ુ.ં 

(૬૪પ) વાસણોને �લુલા ન રહ�વા દો. ક�મક� જો 

વાસણોષુ ં�ખુ ઢાકં�� ુનહ� હોય તો શયતાન તેમા ં

�ુકંશે અને તેમાાંી તે �ટ�ુ ંઇચછશે તેટ�ુ ંઉપાડ� 

લેશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૬૪૬) હઝરત ઈમામ હસન (અલ્યહસસલામ)ને 

‘�ફુલહ’ (હલકા લોકો) િવશે �છૂવામા ંઆવ્ુ.ં આપ 
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(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: � લોકો બ�રમા ં

ખાતા રહ�તા હોય. (તે હલકા લોકો છે.) 

(૬૪૭) મોઅિમન પોતાના એહલો અયાલની 

પસદંગી પમાણે ખાય છે. અને �નુા�ફક �દૂ 

પોતાની પસદં પમાણે ખાય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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િવભાગ - ૧૭ : ઉલફત 

પ્રક - ૧ : ઉલફ્ 

�ુરઆને મ�દની આયતો :- 

* તે (અલલાહ) એ જ છે �ણે પોતાની મદદ વડ� 

તાા મોઅિમનોની (મદદ) વડ� તને સબળ કય� છે 

અને તેમના �ત:કરણોમા ંપરસપર પેમ ઉતપ� 

કર� દ�ધો છે ; અગર જમીનમા ં� કાઈં છે તે સઘ�ં 

જ ખરચી નાખે તો પણ તેમના �ત:કરણોમા ં્ ુ ં

પેમ ઉતપ� કર� શકશે નહ�, પણ અલલાહ� તે 
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(�સુલમાનોના) �દલોમા ંપરસપર પેમ ઉતપ� કય� 

છે. બેશક અલલાહ જબરદસત �હકમત વાળો છે. 

- (�.ૂ અનફાલ, આ. ૬ર-૬૩) 

* અને અલલાહની નેઅમત � તેણે તમારા પર 

ઉતાર� છે તેને યાદ કરતા રહો, (તે નેઅમત એ) ક� 

�યાર� તમે એક બી�ના �ુશમન હતા તયાર� તેણે 

તમારા મનમા ં(એક બી� માટ�) પેમ ઉતપ� કય� 

�ાી તેની મહ�રબાનીાી તમે એક બી�ના ભાઈ 

ભાઈ બની ગયા ; 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧૦૩)  
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(૬૪૮) પરસપર નફરત કરનારા �દલોને ભેગા 

કરવા એ પહાડને તેની જગયાએાી હટાવવા કરતા 

પણ વધાર� �શુક�લ હોય છે.  

(૬૪૯) લોકોના �દલ જગંલી હોય છે. � તેમની 

સાાે પેમ કર� છે, તેમની તરફ ઢળ� જતા હોય છે. 

(૬પ૦) નેક લોકોના �દલ �યાર� આપસમા ંમળ� 

�ય છે, ભલે તેઓ પોતાની �ભાી પોતાની 

મોહબબતની �હ�રાત કરતા નાી, તો પણ એટલી 

બધી ઝડપાી એક બી� સાાે હળ�મળ� �ય છે, 

�વી ર�તે વરસાદના પાણીના ટ�પા નહ�રમા ંમળ� 

�ય છે. �યાર� ક� બદકાર લોકોના �દલ 
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એકબી�ાી �ૂર હોય છે. �યાર� તેઓ આપસમા ં

મળે છે - તયાર� ભલે તેમની �ભાી પોતાની 

મોહબબતને વયકત કર� છે, તેમ છતા ં�નવરોની 

�મ પરસપર ઉલફતાી �ૂર હોય છે. ભલે તે લાબંા 

સમય �ધૂી એક જ નાદં (�ૂંડા)માાંી ચારો ખાતા 

હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

  



496 
 

પ્રક - ર : ઉલફ્ ્ગર ્કઈ જ ભલાઈ નાી  

પકરણ - ર : ઉલફત વગર કોઈ જ ભલાઈ નાી 

(૬પ૧) તમારામાાંી નેક એ છે ક� �ના અખલાક 

સારા હોય, � બી�ઓ સાાે પેમભય� વયવહાર 

કરતો હોય, અને બી�ઓ તેનાાી. 

(૬પર) સૌાી સારો મોઅિમન એ છે ક� � બી� 

મોઅિમનોના પેમષુ ંક�નદ હોય. એ માણસમા ંકોઈ 

ભલાઈ નાી ક� � ન તો પોતે બી� કોઈ સાાે 

મોહબબત રાખતો હોય અને ન તો બી�ુ ંકોઈ તેન ે

ચાહ્ ુ ંહોય. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૬પ૩) એવા માણસ માટ� �શુખબર� છે ક� � �ુકમે 

�દુાની ઇતાઅતમા ંલોકો સાાે મોહબબત કરતો 

હોય અને લોકો તેને ચાહતા હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬પ૪) કાલે કયામતના �દવસે એ માણસ માર� 

સૌાી નઝ�દક હશે ક� �ના અખલાક સૌાી સારા 

હશે અને તે લોકોની સૌાી વ� ુનજદ�ક હશે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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િવભાગ - ૧૮ : અલલાહ 

પ્રક - ૧ : અલલાહ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અગર ્ ુ ંતેમને �છેૂ ક� આકાશો તાા જમીનને 

કોણે પૈદા કયાથ છે તો તેઓ ખ�ચત જ કહ�શે ક� 

અલલાહ� ; 

- (�.ૂ �કુમાન : આ. રપ, �.ૂ �મ : આ. ૩૮) 

(૬પપ) ‘અલલાહ’નો અાથ એ છે ક� �ના િવશે 

મખ�કૂ આ�યથમા ંખુબી �ય અને �ની તરફ રકણ 
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શોધવામા ંઆવે. અલલાહ એ છે ક� � �ખ અને 

સમજણાી �પો અને વહ�મ અને �મુાનાી �ૂર છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬પ૬) ‘અલલાહ’નો અાથ એ છે ક� એવો માઅ�દૂ ક� 

મખ�કૂ �ની વાસતિવકતા અને હક�કતની સમજણ 

અને તેની ક�ફ�યત સમજવાાી લાચાર અને 

અશકત હોય. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૬પ૭) ‘અલલાહ’એ ઝાત છે ક� �યાર� ઇચછાઓ 

�રૂ� ાવા અને �શુક�લીઓ �ૂર કરવા માટ� મખ�કૂ 
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ચાર� બા�ુાી લાચાર ાઈ �ય અને તેની પાસે 

પનાહ લે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬પ૮) અલલાહનો અાથ એ છે ક� તે બાર�કમા ંબાર�ક 

અને મોટામા ંમોટ� વસ્ઓુ ઉપર પભાવી અને ��ુશ 

ધરાવે. 

- ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ-૧૯ : �ુ�ૂમત 

પ્રક - ૧ : �ુ�ાૂ્ 

(૬પ૯) (�ુ�ુમતના કઝીયા વખતે ફરમાવ્ુ)ં આ 

લોકો કહ� છે ક� �ુ�ુમત પણ અલલાહ િસવાય બી� 

કોઈની હોઈ શકતી નાી. હક�કતમા ંકોઈનો �ુકમ 

હોવો જ�ર� છે. �ની �ુ�ુમતમા ંમોઅિમન નેક 

અમલ કરશે અને �ુરાચાર� તેનાાી ફાયદો 

ઉપાડશે. 

(૬૬૦) લોકોની �ધુારણા સ�ાિધશ જ કર� દ� છે, 

ભલે પછ� તે સારો હોય ક� ખરાબ. 
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(૬૬૧) “બેશક, મોઆિવયા તમાર� ઉપર �ૂંક 

સમયમા ંસ�ા મેળવી લેશે.” લોકોએ �છુ�ુ ં: તો 

પછ� આપ (હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

અલ્યહસસલામ) તેની સાાે જગં શા માટ� કરો છો ? 

આપ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ંક�: લોકો માટ� 

કોઈ અમીરષુ ંહો� ુજ�ર� છે. ભલે તે નેક હોય ક� 

બદ. 

(૬૬ર) આિસમાી �રવાયત છે ક� (તેમણે) હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ) એ �છૂ�ુ ં: હ�ર�યહ �ુ ંકહ� 

છે ? લોકોએ ક�ુ ંક� “તેઓ કહ� છે �ુ�ુમત ફકત 

અલલાહ માટ� જ છે.” ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: બેશક, 
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�ુ�ુમત ફકત અલલાહ માટ� જ છે, પરં્ ુજમીન 

ઉપર સ�ાધીશો હોય છે, પરં્ ુતે લોકો તો એમ 

કહ� છે ક� સ�ા પણ નાી. હક�કતમા,ં લોકો માટ� 

એક રા�ય વયવસાા હોવી જ�ર� છે. જો �ુ�ુમત 

નેક અને સાર� હશે તો મોઅિમન તેમા ંસારા અમલ 

કર� શકશે. નહ�તર (જો ખરાબ �ુ�ુમત હશે તો) 

તેવી �ુ�ુમતમા ંકાફ�ર અને બદકાર તેમા ં�લજજત 

ઉરાવશે અને અલલાહ તઆલા એ �ુ�ુમતની 

વયવસાામા ંદર�ક વસ્નેુ તેના �િતમ તબ�ા 

�ધૂી પહ�ચાડ� દ�શે. 
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(૬૬૩) .... લોકો માટ� એક હાક�મ હોવો જ�ર� છે, 

ભલે તે સારો હોય ક� ખરાબ. (જો તે સારો હશે તો) 

મોઅિમન તેની �ુ�ુમતમા ંસારા અમલ કર� શકશે. 

અને (જો તે ખરાબ હશે તો) મોઅિમન તેની 

�ુ�ુમતમા ંલજજત ઉરાવશે. અલલાહ તઆલા તેની 

�ુ�ુમતમા ંદર�ક વસ્નેુ તેની �િતમ હદ �ધૂી 

પહ�ચાડ� દ�શે. આ હાક�મને કારણે જ માલ 

(મહ��લૂ અને ગનીમતનો માલ) એકરો ાાય છે. 

�ુશમનો સાાે લડ� શકાય છે. રસતાઓ શાિંતભયાથ 

હોય છે અને શ�કતશાળ�ઓ પાસેાી િનબથળ લોકોનો 

હક અપાવી શકાય છે. એટલી હદ �ધૂી ક� નેક 

હા�કમ (મર�ને ક� પદભ્ટ ાઈને) રાહત મેળવે છે 
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અને ખરાબ હાક�મ(ના મરવાાી ક� પદભ્ટ 

ાવાાી) બી� લોકોને રાહત મળે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૬૪) એક માણસે મ�સજદમા ંદાખલ ાઈને ક�ુ ં

�ુ�ુમત ફકત અલલાહ માટ� છે તયાર� હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) એ તેજ પમાણે ફરમાવ્ુ ંઅને 

સાાે �.ૂ �મની આયત ન ં૬૦ની િતલાવત કર�. 

......અય પયગમબર! � લોકો તમાર� �ુ�ુમતની 

તસદ�ક (સમાથન) નાી કરતા તેઓ આપને હલકા 

ન કર� નાખે પછ� ફરમાવ્ુ ં“આપ લોકો �ણો છો 

ક� આ �ુ ંકહ�વા માગેં છે ? આ કહ� છે ક� સ�ા 
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ભોગવવાનો હક કોઈને નાી. યાદ રાખો, તમાર� 

�ધુારણા ફકત તમારા અમીર (હા�કમ) જ કર� શક� 

છે. ભલે પછ� તે સારો હોય ક� ખરાબ.” 

આ સાભંળ� લોકોએ �છૂ�ુ ં: સારો હોય તો બરાબર 

છે, પરં્ ુખરાબ હોય તો ? આપે ફરમાવ્ુ ં: 

“મોઅિમન અમલ કર� શક� છે અને �ુરાચાર�ને 

પણ મોકો મળે છે. તમારા માગથ �રુ�કત બની 

�ય છે, તમાર� બ�રો આબાદ બને છે, તમારો 

માલ (�ખરાજ અને ગનીમતનો) ભેગો ાાય છે, 

તમારા �ુશમનો સાાે જગં કર� શકાય છે અને 



508 
 

તમારા બળવાન લોકો પાસેાી નબળા લોકોનો હક 

અપાવી શકાય છે. 

(૬૬પ) ઝા�લમ બાદશાહ કરતા ફાડ� ખાનાર િસ�હ 

સારો છે, અને કાયમી ફ�તના કરતા ઝા�લમ 

બાદશાહ સારો છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : �ુ�ાૂ્ 

(૬૬૬) �યાર� તમારા સ�ાિધશો નેક લોકો હશે, 

તમારામાનંા ્ીમતંો સખાવત કરનારા હશે, તમારા 

વયવહાર એક બી� સાાે સલાહ મ�ેારો કર�ને  

ન�� ાતા હશે તયાર� તમારા માટ� જમીનની પીર 

તેના પેટ કરતા સાર� હશે, અને �યાર� તમારા 

્ીમતં લોકો કં�ુસ હશે, તમારા વયવહાર �ીઓની 

મારફત ાતા હશે તયાર� તમારા માટ� જમીનષુ ંપેટ 

તેની પીર કરતા વધાર� સા� હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૩ : �ુ�ાૂ્ની �્�ા્ 

(૬૬૭) હઝરત (અબ�ુલલાહ) ઇબને અબબાસ, હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંહાજર ાયા. 

એ વખતે હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) પોતાના 

જોડા સાધંી રહા હતા. તેમણે આવીને ક�ુ ં: 

ક�ટલાક હા�ઓ આવયા છે, અને આપની પાસેાી 

ાોડ�ક વાતો સાભંળવા માગેં છે. 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

“�દુાની કસમ ! �ુ ંઅતયાર� એક જ�ર� કામમા ં

વયસત � ં� મને તમારા આ �ુ�ુમતના કાય�ાી 
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વધાર� પસદં છે ક� �ુ ંકોઈ હદ �ર� ક� અાવા 

હદને બાિતલ ક�.” 

(૬૬૮) ઇબને અબબાસ (ર.અ.) કહ� છે ક� ‘�ઝકાર’ 

નામના સાળે �ુ ંહઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની 

�ખદમતમા ંહાજર હતો તયાર� આપ (અલ્યહસસલામ) 

આપના જોડા સાધંી રહા હતા. આપે મને �છુ�ુ ં: 

અય ઇબને અબબાસ, આ જોડાની �ુ ં�ક�મત છે ? મ� 

ક�ુ ં: આની તો કોઈ �ક�મત નાી. તયાર� આપ 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: �દુાની કસમ ! આ 

મને તમાર� �ુ�ુમત કરતા વધાર� પસદં છે. પરં્ ુ ં
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આ (�ુ�ુમત)ાી �ુ ંહકને કાયમ ક� અાવા 

બાિતલનો નાશ ક�.ં... 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૬૯) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ ઇબને 

અબબાસને લખ્ુ ંઆ �ુ�ુમતનો હ�્  ુતમારા માટ� 

માલી ફાયદો ઉરાવવો અને તમારા આકોશ અને 

�સુસાને સતંોોવાનો ન હોવો જોઈએ, બલક� તમારો 

�ખુય હ�્  ુબાિતલનો નાશ અને હકને �વતં 

કરવાનો હોવા જોઈએ. 

  



513 
 

િવભાગ-ર૦ : ઉમમીદવાર 

પ્રક - ૧ : ઉમાીદ (આશા) રહ�ા્  મ 

(૬૭૦) માર� ઉમમત માટ� આશા રહ�મત છે, જો 

આશા ન હોત તો કોઈ માતા પોતાના સતંાનને �ૂધ 

પીવરાવત નહ� અને કોઈ ઝાડ વાવત નહ�. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૬૭૧) આશા એક �દલાસો આપનાર દોસત છે. 
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(૬૭ર) એક વખત હઝરત ઇસા (અલ્યહસસલામ) 

બેરા હતા. અને એક �ધૃધ માણસ જમીન ઉપર 

હળ ચલાવી રહયો હતો. હઝરત ઇસા 

(અલ્યહસસલામ)એ �ુઆ કર� ક� : �દુાવદંા આની 

આશાઓને મીટાવી દ�. તે પછ� તે �ધૃધ માણસે 

હળ ચલાવવાષુ ંછોડ� દ��ુ ંઅને જમીન ઉપર �ઈુ 

ગયો. અને એક કલાક �ધૂી એમ જ પડયો રહયો. 

તયાર પછ� તેઓ (અલ્યહસસલામ)એ �ુઆ કર� ક� : 

પરવર�દગારા ! આની આશાઓને પાછ� ફ�રવ, તે 

પછ� તે ઉભો ાઈ ગયો અને પોતાના કામે લાગી 

ગયો. 
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(૬૭૩) યા રબબલ આલમીન ! યા અલલાહ ! �ુ ંતાર� 

પાસે ... એવી આશાઓનો સવાલ ક� � ંક� �મા ં�ુ ં

સફળતા મેળવી શ�ંુ. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-ર : આશા અનં્   મ 

(૬૭૪) આશાઓનો કોઈ �ત નાી. 

(૬૭પ) આર�ઓનો કદ� પણ �ત આવતો નાી. 

(૬૭૬) તમાર� એ �ણી લે�ુ ંજોઈએ ક� તમાર� 

(બધી) આર�ઓ �ાર�ય �રૂ� ાઈ શકવાની નાી. 

ન તો તમે તમાર� મૌતાી ભાગી શકવાના છો. તમે 

એવા લોકોના રસતે છો, ક� �ઓ તમાર� પહ�લા 

પસાર ાઈ ��ુા છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૬૭૭) �ને એવી આશા હોય ક� તે કાલે �વતો 

રહ�શે તેન ેએવી આર� રહ�શે ક� તે હમેંશા �વતો 

રહ�શે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૩ : �ૂર� આશાઓાી બચ્ા રહક 

�ુરઆને મ�દ :- 

* (હ� ર�લૂ!) તેમને છોડ� દ� ક� તેઓ ખાય પીવે 

અને (સસંા�રક) લાભ મેળવે અને આશા તેમને 

ગફલતમા ંનાખી �કૂ�, �ંુક સમયમા ંજ (તેના 

પ�રણામની) તેમને �ણ ાઈ જશે. 

- (�.ૂ �હજ આ. ૩)  

હદ�સો :-  
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(૬૭૮) �ુર� આર�ઓાી બચતા રહો ક�મક� ઘણા 

લોકો એવા હોય છે ક� �ઓ �દવસ તરફ મો�ું તો 

કર� છે, પણ તેની પાછળ પીર નાી કર� શકતા. 

(એટલે ક� તેમની જ�દગીનો �િતમ �દવસ હોય 

છે.- અષવુાદક) અને ક�ટલાક લોકો એવા પણ હોય 

છે ક� રાતના પામ ભાગમા ંલોકો તેમના િવશે રશક 

(હકારાતમક ઇોાથ) કર� છે, પરં્ ુરાતના �િતમ 

ભાગમા ં�દન કર� છે. (એટલે ક� તેમના િવશે રશક 

કર� શકાય તેવી તેમની જ�દગીની એ �િતમ રાત 

હોય છે. - અષવુાદક)  
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(૬૭૯) આર�ઓના ફર�બાી બચતા રહો, ક�મક� 

ક�ટલાય લોકો એવા હોય છે ક� �દવસના કોઈ 

ભાગમા ંકોઈ વાતની આર� કર� છે, પરં્ ુતેમની 

આર�ને �રૂ� કર� શકતા નાી. મકાન બનાવે છે, 

પણ તેમા ંરહ�વાષુ ંતેમને નસીબ ા્ ુ ંનાી. અને 

માલ ભેગો કર� છે, પણ તેમાાંી ખાઈ નાી શકતા. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૮૦) આર�ઓ �ગૃજળ સમાન હોય છે, � તેન ે

જોનારને છેતર� છે અને આશા રાખનારાઓ સાાે 

બેવફાઈ કર� છે. 
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(૬૮૧) આર�ઓ દગાબાજ, છેતરનાર� અને 

ષકુસાનકારક હોય છે. 

(૬૮ર) આર�ઓ �ખો ઉપર પદાથ નાખી દ� છે. 

(૬૮૩) ગા�ફલ લોકોના �દલો ઉપર, આર�ઓ 

સલતનત જમાવી દ� છે. 

(૬૮૪) આર�ઓ �ુરાણાની શ�આત હોય છે. 

(૬૮પ) આર�ઓષુ ંફળ અમલની ખરાબી હોય છે. 

(૬૮૬) એ વાતમા ંશકંા નાી ક� આર�ઓ �દલને 

ગા�ફલ બનાવી દ� છે, ખોટા વાયદાઓ કર� છે, 
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ગફલતને વધાર� દ� છે અને �સૂીબતષુ ંકારણ બને 

છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૮૭) (અરફાના �દવસે એટલે ક� નવમી 

�ઝલહજજના �દવસની હઝરત ઈમામ ઝયષલુ 

આબેદ�ન (અલ્યહસસલામ)ની �ુઆનો એક ભાગ 

છે) ... �ુ ંતાર� પનાહ મા�ંુ ં� ંએવી �ુિનયાાી ક� � 

આખેરતને રોક� દ� છે, એવી જ�દગીાી ક� � ્ે્ર 

મૌતમા ંઅવરોધ�પ બને છે અને એવી 

આર�ઓાી ક� � ્ે્ર અમલાી રોક� રાખે છે...- 

હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) / 
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હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) આ �કતાબમા ંછે ક� ર�લેૂ પાક 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) 

�ુઆઓમા ંકહ�તા હતા ક� �દુાવદંા ! �ુ ંતાર� પનાહ 

મા�ંુ ં�.ં 

(૬૮૮) આર�ઓ અકલનો નાશ કર� છે, ખોટા 

વાયદા કર� છે અને લાલસાષુ ંકારણ બને છે. તેાી 

તમે આર�ઓને �ુરલાવો. (તેષુ ંઅષસુરણ ન 

કરો) ક�મક� એ દગો આપે છે. અને આર�ઓ ઉપર 

આધાર રાખનાર તેમા ંઘેરાઈ ��ુો હોય છે.... 
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(૬૮૯) તમાર� �ણ�ુ ંજોઈએ ક� આર� અકલને 

ગા�ફલ કર� નાખે છે. અને �દુાની યાદ �લુાવી દ� 

છે તેાી આર�ઓષુ ંઅષસુરણ ન કરો ક�મક� એ 

દગો આપે છે અને આર�ઓમા ંરાચનાર ફર�બ 

ખાય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૯૦) �ને ખોટ� આર�ઓ યાદ� �દુાાી ગા�ફલ 

કર�ને ખેલ-તમાશામા ંલગાવી ન દ�, એવા માણસ 

માટ� �શુખબર� છે. 
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(૬૯૧) અલલાહ તબારક વ તઆલા તરફાી 

(એવા) બદંાઓ માટ� એવી ક�ટલીય નેઅમતો છે ક� 

� તેન ેઆર� કયાથ વગર મળ� �ય છે. અને એવા 

ક�ટલાય આર� કરનારાઓ છે ક� �મનો ઇખતયાર 

તેમના ગૈરના હાાોમા ંહોય છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪ : આર� અનમ ાૌ્ 

(૬૯ર) જો બદંો પોતાની મૌત અને તેની તેજ 

ગિતને જોઈ લે તો કોઈ પકારની આર� કરવાષુ ં

પસદં ન કર�. 

(૬૯૩) (એ માણસની) મૌત સાચી (સફળ) ાાય 

છે ક� � પોતાની આવતી કાલના �દવસને છેલલો 

�દવસ સમ�. 

(૬૯૪) � માણસ આર�ઓના મેદાનમા ંચાલે છે 

તે મૌત સાાે ટકરાય છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૬૯પ) જો મૌત �હ�ર ાઈને આવત તો આર�ઓ 

�ુખયાત બની �ત. 

(૬૯૬) આર�ઓ મૌતને �લુાવી દ� છે. 

(૬૯૭) આશા મૌતનો પરદો છે. 

(૬૯૮) આર� અમલને ખરાબ તેમજ મૌતાી બે 

ખબર કર� દ� છે. 

(૬૯૯) સૌાી સાચી વસ્ ુમૌત અને સૌાી ખોટ� 

વસ્ ુઆર� અને ઉમમીદ છે. 
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(૭૦૦) સૌાી નઝદ�કની વસ્ ુમૌત અને સૌાી 

�ૂરની વસ્ ુઆર� છે. 

(૭૦૧) મૌત આર�ઓને કાપી નાખે છે. 

(૭૦ર) મૌત આર�ઓને બદનામ કર� નાખે છે. 

(૭૦૩) �ુ ંમાર� આર�ઓ સાાે જગં ક� � ંઅને માર� 

મૌતની પિતકા ક� �.ં 

(૭૦૪) નફસને મૌત આવી ન �ય તયા ં�ધૂી તે 

આર�ાી ખાલી નાી રહ�તો. (ઉમમીદ તેન ેમૌત 

િવશે િવચારવાની તક જ આપતી નાી. - અષ.ુ) 
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(૭૦પ) ઇનસાન પોતાની આર�ઓ ઉપર જ નજર 

જમાવીને બેરો હોય છે, તેના કારણે તેન ેમૌતષુ ં

અ�સતતવ નજર� પડ્ ુ ંનાી. 

(૭૦૬) મૌત આર�ઓની આફત છે. 

(૭૦૭) સાવધ રહો, તમે તમાર� આર�ઓના એવા 

�દવસોની પાછળ છો ક� �ની પાછળ મૌત છે. તેાી 

� માણસ પોતાની આર�ઓના �દવસોમા ંમૌત 

આવવાની પહ�લા અમલ (અમલે સાલેહ) બ�વી 

લાવે તેને તે અમલનો ફાયદો પહ�ચાડશે. અને 

મૌત પણ કોઈ ષકુસાન નહ� પહ�ચાડ�. 
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(૭૦૮) � માણસ પોતાની આર�ઓની 

પરાકા્રાએ પહ�ચી �ય છે તેણે પોતાની મૌતને 

પણ વધાર� નઝદ�ક સમજવી જોઈએ. 

(૭૦૯) �રવાયતમા ંછે ક� ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ પોતાની સામેાી 

તણ લાકડ�ઓ ઉપાડ�. તેમાાંી એકને જમીન ઉપર 

ખોડ� દ�ધી. બી�ને પોતાની બા�ુમા ં રાખી અને 

તી�ને �ૂર ફહક� દ�ધી. પછ� ફરમાવ્ુ ં: �ણો છો ક� 

આ �ુ ંછે ? 

લોકોએ ક�ુ ંક� �દુા અને તેનો ર�લૂ જ વધાર� સાર� 

ર�તે �ણે છે. 
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આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે 

ફરમાવ્ુ ં: આ ઇનસાન છે, અને આ મૌત. અને આ 

તી� ઇનસાનની આર� છે �ને ઇબને આદમ �રૂ� 

કરવાના પયતનો કર� છે, પણ તેન ેઅચાનક મૌત 

આવી �ય છે. અને તેની આર�ઓ એમ જ બાક� 

રહ� �ય છે. 

(૭૧૦) આર�ઓની સરખામણીએ મૌત ઇનસાનની 

વધાર� નઝદ�ક હોય છે. 

(૭૧૧) �યાર� તમે તમાર� આર�ઓની 

પરાકા્ટાએ પહ�ચી �વ તયાર� અચાનક આવી 

પડનાર� મૌતને પણ ન �લૂો. 
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(૭૧ર) �યાર� મૌત આવી �ય છે, તયાર� આર� 

બદનામ ાઈ �ય છે. 

(૭૧૩) �યાર� હ. આદમ (અલ્યહસસલામ)ાી તક� 

અવલા (સા� કામ ન કર� શકવાની �લૂ) ાયા ન 

હતા તયાર� મૌત તેની સામે અને આર�ઓ તેની 

પાછળ રહ�તી હતી. પરં્ ુ�યાર� તેઓાી તક� 

અવલા ાઈ ગયા તયાર� �દુાએ તેમની આર� 

તેમની સામે અને મૌતને તેઓની પાછળ કર� 

નાખ્ુ.ં તેાી મરવાના સમય �ધૂી તેઓ 

આર�ઓમા ંવયસત રહા. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક-  : લાબંી આર�ઓના  �રકાા 

(૭૧૪) � બદંાએ લાબંી આશા રાખી, તેણે પોતાના 

અમલને બરબાદ કયાથ. 

(૭૧પ) હઝરત �સૂા (અલ્યહસસલામ)એ �યાર� 

પોતાના રબને �નુા�ત કર� તયાર� �દુાએ ફરમાવ્ુ ં

: અય �સૂા ! �ુિનયા િવશેની તમાર� આર�ઓને ન 

લબંાવો નહ�તર તમા�ંુ �દલ સખત ાઈ જશે. અને 

�ષુ ં�દલ સખત ાઈ �ય છે તે મારાાી �ૂર ાઈ 

�ય છે. 
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(૭૧૬) લોકોમા ં�મની આર�ઓ વધાર� હોય છે, 

તેમને મૌતની યાદ ઓછ� આવે છે. 

(૭૧૭) લોકોમા ં�મની આર�ઓ વધાર� લાબંી 

હોય છે તેમના કાય� ખરાબ હોય છે. 

(૭૧૮) �ની આર�ઓ િવશાળ હોય છે, તેના 

અમલ �ંુકા હોય છે. 

(૭૧૯) લાબંી આર�ઓ પણ હમેંશા આખેરતને 

�લુાવી દ� છે. 

(૭ર૦) � (આવતી) કાલે �વતા રહ�વાની આશા 

રાખે છે તે �ણે ક� કાયમ �વતા રહ�વાની આશા 
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રાખે છે, અને �ને હમેંશા �વતા રહ�વાની આશા 

હોય છે, તેષુ ં�દલ સખત ાઈ �ય છે અને 

�ુિનયાની ઇચછા કરવામા ંલાગી �ય છે. 
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પ્રક - ૬ : �ૂં્� આર�ઓ 

(૭ર૧) �ને એ વાતની ખાતી હોય છે ક� તેણે િમતો 

અને સનેહ�ઓને છોડ� દ�વાના છે, માટ�ના ઘરમા ં

(ક�મા)ં સાાયી ાવાષુ ંછે, �હસાબનો સામનો 

કરવાનો છે, � પાછળ છોડ� જશે તેની જ�રત નહ� 

રહ�, અને � આગળ મોકલી દ�શે તે જ તેન ેકામ 

લાગશે. (આ બધી બાબતોને લકમા ંરાખનાર 

માણસ) એ વાતને લાયક છે ક� તે પોતાની 

આર�ઓને �ંુક� અને પોતાના આમાલને લાબંા 

(દ�ધથકાલીન) રાખે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૭રર) આર�ઓને �ંુક� કર�ને �ુિનયામાાંી 

(આખેરતષુ)ં ભા્ ુલઈ �વ. 

(૭ર૩) ઝોહદ (તયાગ)ની મીરાસની મ� 

આર�ઓને �ૂંક� કર�ને ચાખો. 

- ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૭ર૪) ઇબને મ�ઉ્વદને ફરમાવ્ુ ં: તમે તમાર� 

આર�ઓને �ૂંક� કર� નાખો. �યાર� સવાર પડ� તો 

કહો “�ુ ંસાજં નહ� ક� (એટલે ક� �ુ ંસાજં �ધૂી 

�વવાનો નાી.) અને �યાર� સાજં કરો તયાર� કહો 

ક� �ુ ંસવાર નહ� ક�.” �ુિનયાને છોડવા માટ� કમર 
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કસી લો અને �દુાની �લુાકાત (કરવાની 

બાબત)ને દોસત રાખો. 

(૭રપ) ભરોસાપાત કાય�ને અપનાવી લો, અને 

આર�ઓાી છેતરાવાાી બચો. આવનાર� કાલના 

ગમને આ� તમાર� પાસે આવવા ન દો. ... જો 

તમા�ંુ �દલ આર�ઓાી ખાલી હશે તો તમે નવા 

કાય� કર� શકશો. આજ તમાર� �ખોની સામે 

પતયક આવનાર� આર�ઓ કાલે બે ચહ�રાઓની 

સાાે તમને ષકુસાન પહ�ચાડશે. એકતો તમારા 

કાય� બદલ પસતા�ુ ંપડશે. અને બી�ુ તમારા રંજો 

ગમમા ંવધારો ાશે. 
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(૭ર૬) મને એ ઝાતની કસમ, ક� �ના કબઝએ 

�ુદરતમા ંમોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની �ન છે, માર� �ખ �યાર� પણ 

પલકારો કર� (ઝબક�) છે, તયાર� �ુ ંસમ� લઉ � ંક� 

આ બી� વખત ઝબકવા પહ�લા �દુા માર� �હને 

ખ�ચી લેશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૭ : �દુા િસ્ા  ્કઈ  ાસમ ઉમાીદ ન 

રાખક 

(૭ર૭) (હદ�સે �ુદસીમા)ં �દુાવદં� આલમ ફરમાવે 

છે ક� �ુ ંએવા દર�ક મોઅિમનની ઉમમીદોને કાપી 

નાખીશ, � માર� િસવાય બી� કોઈ પાસેાી 

ઉમમીદ રાખે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૭ર૮) લોકો સાાેનો સપંકથ કાપીને �દુાના બની 

�વ, કારણ ક� તે ફરમાવે છે ક� મને માર� ઇઝઝત 
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અને જલાલની કસમ, � કોઈ માર� િસવાય બી� 

કોઈ પાસે પોતાની આશા જોડ� રાખશે, �ુ ંતેની 

ઉમમીદોને િનરાશામા ંપ�રવિતિત કર� નાખીશ.  

(૭ર૯) � માણસ કોઈ ઇનસાન પાસે પોતાની 

ઉમમીદ રાખશે તો તેનાાી ડરતો પણ રહ�શે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ર૧ : ઉમમત 

પ્રક - ૧ : મ્્ર ઉમા્ 

�ુરઆને મ�દ:- 

* � ઉમમતો લોકોની �હદાયત માટ� પૈદા કરવામા ં

આવી છે તેઓમા ંતમે સવથ્ ે્ ર હોવાના કારણે...... 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧૧૦) 

હદ�સો :- 



544 
 

(૭૩૦) માર� ઉમમત એ એક બરકત વાળ� ઉમમત 

છે, તેના િવશે એ �ણકાર� નાી ક� તેનો પારંભ 

ભલાઈ છે ક� તેનો �ત ? 

(૭૩૧) માર� આ ઉમમત રહ�મત પામેલી ઉમમત 

છે. 

(૭૩ર) તમે ૭૦ (િસ�ેર) ઉમમતોમાાંી આખર� 

ઉમમત છો � �દુાની નજદ�ક સૌાી બહ�તર અને 

માનવતં ઉમમત છે. 
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(૭૩૩) આ ઉમમતને ઉ�િત દ�ન, પિત્રા, રકણ 

અને જમીનમા ંશ�કતશાળ� �ુ�ુમત હોવાની 

�શૂખબર� આપી દો. 

(૭૩૪) માર� ઉમમતને �ટલી યક�નની દૌલત 

આપવામા ંઆવી છે, (એટલા બધા પમાણમા)ં કોઈ 

ઉમમતને યક�નની દૌલત અપથણ કરવામા ંનાી 

આવી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ર : ાાર� ઉમા્ના મ્્ર લક્ક 

(૭૩પ) મલએ આઅલા મા ં� બાબતની મને 

�ણકાર� આપવામા ંઆવી છે તેમાાંી આ પણ છે 

ક� માર� ઉમમતના ્ે્ર લોકો એ છે ક� �ઓ 

પોતાના રબની િવશાળ રહ�મત હોવાના કારણે 

�હ�રમા ંતો હસેં છે, પરં્ ુ(પોતાના રબના ખૌફના 

કારણે) �પાઈને રડ� છે. ... અને એ જ �કતાબમા ં

છે. “... પોતાના રબની રહમતાી �હ�રમા ંતો �શૂ 

રહ�તા હોય છે પણ તેના દદથનાક અઝાબના ખૌફાી 

�પાઈને રડ� છે. ...” 
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(૭૩૬) માર� ઉમમતના સૌાી ્ે્ર લોકો એ છે ક� 

�ઓ �ુિનયાાી મો�ુ ફ�રવીને આખેરત તરફ ધયાન 

ક�્નદત કરતા હોય છે. 

(૭૩૭) માર� ઉમમતના સૌાી ્ે્ર લોકો એ છે ક� 

�ઓ પોતાની ્વુાનીનો કાળ �ુઆની ઇતાઅતમા ં

વીતાવી દ� છે, પોતાને �ુિનયાની લઝઝતોાી �ૂર 

રાખે છે, આખેરતની ફ�કમા ંવયસત રહ�તા હોય છે, 

અલલાહ તરફાી એવા લોકોનો બદલો જ�તમા ં

�ચા દરજ�ઓ છે. 

(૭૩૮) માર� ઉમમતના સૌાી ્ે્ર લોકો એ છે ક� 

�યાર� તેમને �ખુ (િવશાળતા) મળ� �ય છે તયાર� 
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અ�ભમાન કર�ને અકડાઈ જતા નાી અને �યાર� 

તગંી આવી પડ� છે તયાર� કોઈની પાસે માગતા 

(સવાલ કરતા) નાી. 

(૭૩૯) માર� ઉમમતના સૌાી ્ે્ર લોકો એ છે ક� 

�યાર� તેમની સાાે કોઈ નાદાની ભય� વયવહાર 

કર� છે, તયાર� તેઓ સહન કર� લે છે અને �યાર� 

તેમના ઉપર બળજબર� (અિતશયતા) કરવામા ં

આવે છે તયાર� માફ કર� દ� છે, અને �યાર� તેમને 

ઇ� પહ�ચાડવામા ંઆવે છે તયાર� સ� કર� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૩ : ઉમા મ્ ્સ્ (્ચલી ઉમા્) 

�ુરઆને મ�દ :- 

* આવીજ ર�તે અમોએ તમને વચલી ઉમમત 

બનાવી છે ક� �ાી બી� લોકોની સરખામણીમા ં

તમે સાકી બનો અને ર�લૂ તમારા ઉપર સાકી 

રહ�. 

- (�.ૂ બકરહ આ. ૧૪૩)  

હદ�સો :- 
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(૭૪૦) અલલાહ તઆલાના આ કૌલ િવશે ફરમાવ્ુ ં

... અમે જ વચલી (આ�દલ) ઉમમત છ�એ, અમે જ 

�દુાના તરફાી તેની મખ�કૂ પર ગવાહ છ�એ 

અને અમે જ તેની જમીન ઉપર તેની �ુજજત 

છ�એ. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(૭૪૧) અમે જ �દુાની મખ�કૂ પર તેના તરફાી 

ગવાહ છ�એ, અમે જ તેની જમીન ઉપર તેની 

�ુજજત છ�એ, અને અમે જ તે છ�એ ક� � િવશે 
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�ુરઆનમા ં�દુાએ ફરમાવ્ુ ંછે ક� : “વ કઝાલેક 

જઅલના�ુમ ઉમમ્ ુવં �સુતા.. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૭૪ર) અ� ૂબસીર કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ 

મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ)ને ફરમાવતા 

સાભંળયા : અમે જ �હ�ઝના ભાિવ સ�હુ છ�એ. મ� 

�છુ�ુ ંક� : �હ�ઝનો ભાિવ સ�હુ �ુ ંછે? આપ 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: વચલી ઉમમત, ક� 

�ના િવશે �દુાએ ફરમાવ્ુ ંછે ક� : “વ કઝાલેક 

જઅલના�ુમ ઉમમ્ ુવં �સુતા.. પછ� ફરમાવ્ુ ં: 
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આગળ વધી જનારા અમાર� તરફ પાછા ફરશે 

અને પાછળ રહ� જનારા અમને આવીને મળશે. 

(૭૪૩) અલલાહ તઆલાના આ કૌલ િવશે ફરમાવ્ુ ં: 

.“... વજઅલના ... આનો જવાબ અાથ એ ઉમમત છે 

ક� �ના માટ� હઝરત ઇ�ાહ�મ (અલ્યહસસલામ)ની 

દઅવતનો જવાબ આપવો વા�જબ છે, અને તે 

એવી ઉમમત છે ક� � ઉમમતની વચચે હઝરત બાર� 

તઆલા એ હઝરત ઇ�ાહ�મ (અલ્યહસસલામ)ને 

મોકલયા, નબી તર�ક� િનમયા અને હઝરત ઇ�ાહ�મ 

(અલ્યહસસલામ)ને બેઅસત આપી. તે જ વચલી 
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(આ�દલ) ઉમમત છે. અને તે જ ્ે્ર ઉમમત છે ક� 

� લોકો માટ� પૈદા કરવામા ંઆવી છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૭૪૪) અ� ૂસઈદ� હઝરત �રસાલત મઆબ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ાી 

�રવાયત કર� છે ક� આપ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: “.. વકઝાલેક... આ 

આયતમા ં� ઉમમતનો ઉલલેખ ાયો છે, તેઓ અાથ 

આ�દલ ઉમમત છે. 
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પ્રક-૪ : ાાર� ઉમા્ ખૈર  ર રહ�શમ 

(૭૪પ) માર� ઉમમત એ સમય �ધૂી ખૈર (ભલાઈ) 

પર રહ�શે, �યા ં�ધૂી માર� ઉમમતના લોકો પરસપર 

મોહબબત કરતા રહ�શે, એક બી�ને �હદાયત કરતા 

રહ�શે, અમાનતો અદા કરતા રહ�શે, હરામાી બચતા 

રહ�શે, મહ�માન નવાઝીની ફરજષુ ંપાલન કરતા 

રહ�શે, નમાઝ પડતા રહ�શે અને ઝકાત અદા કરતા 

રહ�શે. 

(૭૪૬) માર� ઉમમત એ સમય �ધૂી ખૈર (ભલાઈ) 

ઉપર રહ�શે, �યા ં�ધૂી તે પરસપર ખયાનત નહ� 

કર�, અમાનત અદા ાતી રહ�શે, ઝકાત અપાતી 
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રહ�શે અને �યાર� આ કામ કરવાષુ ંછોડ� દ�શે તયાર� 

�ુકાળ અને અછતમા ંફસાઈ જશે. 

(૭૪૭) આ ઉમમત �દુાની રહ�મતમા ંઅને તેના 

રકણમા ંએ સમય �ધૂી રહ�શે �યા ં�ધૂી તેના 

અમીરો �ુરઆનના કાર�ઓ સાાે છેતરપ�ડ� નહ� 

કર�, તેના બદકાર લોકો, આ�લમોને તેના સાાનેાી 

નહ� હટાવે, અને તે ઉમમતના બદમાશ લોકો શર�ફ 

લોકોને હડ�તૂ નહ� કર�, �યાર� તેઓ આમ કરવાષુ ં

શ� કર� દ�શે તયાર� �દુાવદં� આલમ તેના ઉપરાી 

પોતાની રહ�મતનો હાા ઉરાવી લેશ ેઅને તેમની 

ઉપર ઝા�લમ સ�ાિધશોને �ુ�ુમત આપશે. 
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- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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પ્રક -   : બમ�હશ્ાા ંઉમા મ્  સુલમાહની સખં ા 

્ધાર� હશમ 

(૭૪૮) કયામતના �દવસે તમામ નબીઓ કરતા ં

મારા માનનારાઓ વધાર� હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૭૪૯) બેહ�શતમા ંજનારાઓની એકસો  સી હરોળ 

હશે, �મા ંમાર� ઉમમતની  સી હરોળ હશે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૭પ૦) જ�તમા ંજનારાઓની એકસો વીસ હરોળ 

હશે, �માાંી માર� ઉમમતની  સી હરોળ હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૬ : ાાર� ઉમા્નક એ્ સ હુ પભા્ી 

રહ�શમ 

(૭પ૧) આ દ�ન હમેંશા બાક� રહ�શે અને કયામત 

આવવા �ધૂી �સુલમાનનો એક સ�હુ તેના માટ� 

લડતો રહ�શે. 

(૭પર) માર� ઉમમતનો એક સ�હુ હમેંશા પભાવી 

રહ�શે, એટલે �ધૂી ક� તેમના �ધૂી અલલાહનો �ુકમ 

પહ�ચી જશે (કયામત આવી જશે) તેમ છતા,ં તે 

સ�હુ પભાવી રહ�શે. 
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(૭પ૩) માર� ઉમમતનો એક સ�હુ હમેંશા �દુાના 

�ુકમ પર અડગ અને કાયથશીલ રહ�શે. અને તેમને 

કોઈ િવરોધ ષકુસાન પહ�ચાડ� નહ� શક�. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૭પ૪) રબીઅ �બન અનસ કહ� છે ક� : હઝરત 

નબી અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ આ આયતની િતલાવત કર�.....�.ૂ 

અઅરાફ આ. ૧૮૧ “અને તે લોકોમાાંી ક� �મને 

અમોએ પૈદા કયાથ છે એક એ�ુ ંટો�ં પણ છે ક� � 
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સતયધમથની �હદાયત કર� છે અને હકની સાાે નયાય 

પણ કર� છે.” 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

તયાર પછ� ફરમાવ્ુ ં: માર� ઉમમતમા ંએક કૌમ હક 

ઉપર કાયમ રહ�શે એટલે �ધૂી ક� હઝરત ઇસા �બન 

મ�રયમ (આસમાનમાાંી) નાઝીલ ાશે. 

(૭પ૬) એક �દવસ મોઆિવયાએ ઊભા ાઈને �તુબો 

આપયો અને ક�ુ ં: તમારા આ�લમો �ા ંછે? તમારા 

આ�લમો �ા ંછે? ક�મક�, મ� હઝરત ર�લેૂ અકરમ 
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(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) પાસેાી 

સાભંળ્ુ ંછે ક� આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: કયામતના આવવા �ધૂી 

માર� ઉમમતનો એક સ�હુ લોકો ઉપર પભાિવત 

રહ�શે. અને એ વાતની પરવા નહ� કર� ક� કોઈ 

તેમને છોડ� ર�ુ ંછે ક� તેની રકા કર� ર�ુ ંછે. 
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પ્રક-૭ : બી� ઉમા્ક ્ાાર� િ્��ધ એ્ ાઈ 

જશમ 

(૭પ૭) “એ જમાનો પણ આવનાર છે ક� : તમારા 

િવ�ધધ � ર�તે જમવાના પયાલા માટ� આમતંણ 

આપવામા ંઆવે છે તેવી ર�તે બી� ઉમમતોને 

આમતંણ આપવામા ંઆવશે.” 

એક માણસે ક�ુ ં: તો �ુ ંએ વખતે અમાર� સખંયા 

ઓછ� હશે ? આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: ના, તમે મોટ� સખંયામા ંહશો, 

પણ (એવા) કચરા સમાન હશો ક� �ને �રૂ તાણીને 

લઈ �ય છે. અને �દુાના �ુશમનોના �દલમાાંી 
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તમારો ખૌફ કાઢ� નાખશે. અને તમારા �દલોમા ં

કમજોર� નાખી દ�શે. 

પછ� કોઈએ �છુ�ુ ં: અલલાહના ર�લૂ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)! એ કમઝોર� �ુ ંહશે? 

આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ�એ ફરમાવ્ુ ં: 

�ુિનયાની મોહબબત અને મૌતાી અણગમો. 

(૭પ૮) �યાર� માર� ઉમમત �ુિનયાને અગતા 

આપવા માડંશે તયાર� �દુા તેમના �દલોમાાંી 

ઇસલામની અઝમત અને હ�બતને કાઢ� નાખશે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક-૮ : ાનમ ાાર� ઉમા્ ાામ� ડર  મ 

(૭પ૯) મને માર� ઉમમત િવશે તણ બાબતનો ડર 

છે. કં�ુસાઈનો ક� તેષુ ંઅષસુરણ (કં�ુસાઈ) કરશે. 

ખવાહ�શાતનો, ક� તેઓ ખવાહ�શાતષુ ંઅષસુરણ 

કરશે. માગથદશથકો, ક� �ઓ �મુરાહ હશે. 

(૭૬૦) મને માર� ઉમમત િવશે તણ બાબતોનો ડર 

છે. મઅર�ફત મેળવી લીધા પછ� �મુરાહ�નો. 

�મુરાહ કરનાર ફ�તનાઓનો અને શમથગાહ અને 

પેટની શહવત (�ખૂ)નો. 
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(૭૬૧) મારા પછ�, માર� ઉમમત માટ� મને તણ 

બાબતનો ડર છે : આ�લમોની �મુરાહ�નો, �ુરઆન 

મારફતે �નુાફ�કની વયાથ વાદ િવવાદનો અને કઝા 

કદ (અલલાહ� િનમાથણ કર�લી બાબતો)ને 

�ુરલાવવાનો. 

(૭૬ર) મારા પછ� માર� ઉમમત િવશે મને તણ 

બાબતોનો ભય છે : ખવાહ�શાતની �મુરાહ�નો, પેટ 

અને શમથગાહની શહવાતનો અને મઅર�ફત 

મેળવયા પછ� ગફલતમા ંપડ� જવાનો. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૭૬૩) અનસ કહ� છે ક� : �ુ ં�ુ�ર સરવર� કાએનાત 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

�ખદમતમા ંહાજર ાયો. મ� જો્ુ ંક� આપ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) ચટાઈ 

પર �તૂા હતા. અને ચટાઈના િનશાન આપના 

પડખામા ંદ�ખાઈ રહા હતા. મને જોઈને �ુ�ર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: 

તમાર� સાાે બી�ુ ંકોઈ છે ? મ� ક�ુ ંના, આપ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ઇરશાદ 

ફરમાવ્ુ ં: તમાર� �ણ�ુ ંજોઈએ ક� �ુ ંમૌતની 

નઝદ�ક પહ�ચી ગયો �,ં મને મારા રબ અને માર� 
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પહ�લાના નબીઓ ભાઈઓ સાાેની �લુાકાતનો 

શોખ વધી ગયો છે. 

પછ� ફરમાવ્ુ ં: માર� નજરોમા ંમૌતાી વધાર� 

િપય બી� કોઈ બાબત નાી, અને મોઅિમન 

�દુાની �લુાકાત પહ�લા �ાર�ય સાતંવન મેળવી 

શકતો નાી. આમ કહ�ને આપ રડવા લાગયા. મ� 

ક�ુ ં: ક� આપ શા માટ� રડો છો ? આપે ફરમાવ્ુ ં: 

�ુ ંક�મ ન રખુ ં? �યાર� ક� �ુ ંએ વાત ��ુ ં� ંક� 

માર� ઉમમત પર કઈ કઈ �સૂીબત પડવાની છે ? 

મ� �છુ�ુ ં: આપના પછ� આપની ઉમમત પર કઈ 

�સૂીબતો પડવાની છે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: િવિવધ 
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ખવાહ�શો, ક્એ્? રહ�મી, માલ અને હો�ૃા પતયે 

આકોથણ અને �બદઅત (દ�નમા ંનવી વાત) વયકત 

કરવી. 
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પ્રક - ૯ : ાનમ ાાર� ઉમા્ ાામ� � બાબ્કનક 

સૌાી ્ધાર� ભ   મ . . 

(૭૬૪) મને માર� ઉમમત િવશે તણ બાબતોનો 

સૌાી વધાર� ભય છે. આ�લમોની �લૂોનો, �ુરઆન 

મારફતે નકામા વાદ િવવાદનો અને દ�નના નામે 

એકબી�ની ગરદનો ઉડાવી દ�વાનો. �યાર� આવી 

પ�ર�સાિતષુ ંિનમાથણ ાાય તયાર� તમે તમાર� 

�તને જ ક�રુવાર સમજજો. 

(૭૬પ) માર� પછ� મને માર� ઉમમત િવશે � 

બાબતનો વધાર� ડર છે, તે છે હરામ વેપાર, �પી 

ખવાહ�શો અને વયાજ. 
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(૭૬૬) હા, સાવધ રહ�જો, મને તમારા િવશે બે 

બાબતનો બ�ુજ ભય છે. એક તો ખવાહ�શાતની 

પૈરવી કરવી અને બી�ુ લાબંી આશાઓ. 

ખવાહ�શાતની પૈરવી માણસને હકાી ફ�રવી નાખે છે 

અને લાબંી આશાઓ આખેરતને �લૂાવી દ� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૭૬૭) મને તમારા િવશે � બાબતનો વધાર� ડર 

જણાય છે, તે શીક� અસગર (નાષ ુિશકથ) છે. લોકોએ 

�છુ�ુ ં: યા ર�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ ! િશક� અસગર �ુ ંછે ? આપે 
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ફરમાવ્ુ ં: ‘ર�યા’ (એટલે ક� અલલાહ િસવાય, 

લોકોની �શૂી માટ� ઇબાદત અને બી� નેક કામ 

કરવા) 

(૭૬૮) મને મારા પછ� તમારા િવશે ઇલમી �ભ 

રાખનારાઓ (આ�લમો)ની �નુાફ�કત (દંભ)નો 

બ�ુજ ડર છે. 

(૭૬૯) મને માર� ઉમમત િવશે �મુરાહ 

માગથદશથકોાી બ�ુજ ડર છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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(૭૭૦) હ. ઉમર� કઅબને ક�ુ ં: �ુ ંતમને એક વાત 

�છૂવા મા�ંુ ં�,ં તેનો સાચે સાચો જવાબ આપજો, 

અને કોઈ વાત �પાવતા નહ�, તેમણે ક�ુ ં: �દુાની 

કસમ, �ુ ં� કંઈ ��ુ ં� ંતેમાાંી કાઈં પણ વાત 

તમારાાી �પાવીશ નહ�, હ. ઉમર� ક�ુ ં: ઉમમતે 

મોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) 

િવશે આપને કઈ વાતનો વધાર� ડર છે ? તેમણે ક�ુ ં

: �મુરાહ માગથદશથકોનો. હ. ઉમર� ક�ુ ં: આપે 

�બલ�ુલ સાચી વાત કહ�. આ વાત મને ર�લેૂ પાક 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ રહસય 

તર�ક� કહ� હતી. 
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(૭૭૧) મને માર� ઉમમત િવશે � બાબતનો સૌાી 

વધાર� ડર હોય તો તે �ુિનયાની રારમાર અને 

તેમા ંવધારો કરવાનો. 

(૭૭ર) માર� ઉમમત િવશે મને � વાતનો વધાર� 

ડર છે, તે એ છે ક� તેમની પાસે માલ વધાર� હશે, 

અને તેના કારણે તેઓ એક બી�ની ઇોાથ કરશે 

અને �નુા મરક� વધાર� પમાણમા ંકરશે. 

(૭૭૩) મને માર� ઉમમત િવશે તણ બાબતોનો 

વધાર� ડર છે. આ�લમોની �લૂો, સ�ાિધશો 

(િવેાનો)ષુ ંખો�ંુ વલણ અને ખોટા અાથઘટન. 
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(૭૭૪) મને માર� ઉમમત માટ� તણ બાબતોનો બ�ુ 

જ ડર છે. ખવાહ�શાતને કારણે �મુરાહ ા�ુ,ં પેટ 

અને શમથગાહોની ખવાહ�શાતની પૈરવી અને 

આતમપશસંા. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક-૧૦ : ાનમ ાાર� ઉમા્ િ્શમ ડર રહ�  મ 

(૭૭પ) મને મારા પછ�, માર� ઉમમત િવશે એક તો 

એવા માણસનો ડર રહ� છે ક� � �ુરઆનષુ ંખો�ુ 

અાથઘટન કરશે, અને બીજો એવો માણસ ક� � 

એમ સમજતો હશે ક� તે એ વસ્નુો બી� કરતા 

વધાર� હકદાર છે. 

(૭૭૬) મને મોટ� ભાગે વાતનો ડર રહ� છે ક� 

�દુાવદં� આલમ તમારા માટ� જમીનની બરકતો 

�હ�ર કર� દ�શે. સવાલ કરવામા ંઆવયો �ુ�ર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ !  અમારા 
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માટ� જમીનની બરકતોનો �ુ ંઅાથ છે ? આપે 

ફરમાવ્ુ ં: �ુિનયાની રોનક. 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧) - ઇમામતે 

આમમહ 

પ્રક - ૧ : ઇાાા્ 

�ુરઆને મ�દ:-  

* અને તેઓ ક� �ઓ આ અરજ કર� છે ક� હ� 

પરવર�દગાર! અમને અમાર� પતનીઓ તરફાી તાા 

અમાર� ઔલાદો તરફાી �ખોમા ંટાઢક અપથણ કર, 

અને અમને પરહ�ઝગારોના આગેવાન (ઇમામ) 

બનાવી દ�. 
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- (�.ૂ �રકાન આ. ૭૪) 

(૭૭૭) અલલાહ તઆલાએ આ હઝરત 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને હકની 

તરફ બોલનાર અને મખ�કૂની ગવાહ� આપનાર 

બનાવીને મોકલયા, આપે પોતાના પરવર�દગારના 

સદં�શાને પહ�ચાડ�ો, અને તેમા ં�સુતી ક� આળસ ન 

કર�, અને અલલાહની રાહમા ંતેના �ુશમન સાાે 

�હાદ કર�. તેમા ંન તો કોઈ નબળાઈ દ�ખાડ� અને 

ન તો કોઈ બહાના બનાવયા. તેઓ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) પરહ�ઝગારોના ઈમામ 
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અને �હદાયત મેળવનારાઓની (�ખો માટ�) 

�દયની દ્્ટ છે. 

(૭૭૮) એટલે �ધૂી ક� ઇલાહ� શરફ (હોદો) હઝરત 

મોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) 

�ધૂી પહ�ચયો, તેઓએ એવા સાાીદારોાી, ક� �ઓ 

��ૃધધની દ્્ટએ ્ે્ર હતા. અને એવા �ળૂાી � 

પભાવશાળ� હતા. .... �ની ડાળ�ઓ ક� � �ૂર ��ૂુર 

�ધૂી (ફ�લાએલી) હતી અને ફળો પહ�ચાી �ૂર 

હતા. તેઓ પરહ�ઝગારોના ઈમામ અને �હદાયત 

ચાહનારાઓ માટ� �તરદ્્ટષુ ંઝર�ુ ંછે. તેઓની 

સીરત (�ધા� ૂધંીમા ંપડયા વગર) સીધા માગથ 
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ઉપર ચાલવાની અને ��ુતની �હદાયત કરવાની 

છે. તેઓની વાત હક અને બાિતલની વચચે ફહસલો 

કરનાર અને તેમનો �ુકમ સપ્ટ નયાય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : ઇાાા્ દ�નની �કુથ્ા  મ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* .. આ� મ� તમારા માટ� તમારો દ�ન પ�ર�ણૂથ કર� 

દ�ધો છે અને માર� નેઅમત તમારા પર સ�ંણૂથ કર� 

દ�ધી છે અને દ�ને ઇસલામ તમારા માટ� પસદં કર� 

લીધો છે..... 

- (�.ૂ માએદાહ, આ. ૩)  

(૭૭૯) ... �દુાવદં� આલમે હજજ્લુ િવદાઅના 

પસગેં પયગમબર (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 
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વસલલમ)ના �વનના આખર� �દવસોમા ંઅલ 

યવમ અકમલતો .....ની આયત નાઝીલ કર�. આમ, 

ઇમામત દ�નની �ણૂથતા છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૭૮૦) એક ફરજ પછ� બી� ફરજ નાઝીલ ાાય 

છે, પરં્ ુિવલાયતની ફરજ છેલલી હતી. તેાી 

�દુાવદં� આલમે ‘અલ યવમ અકમલતો...’ની 

આયત નાઝીલ ફરમાવી. �ણે ક� �દુાવદં� આલમે 

એ વાત જણાવી દ�ધી ક� મ� તમામ ફરજો નાઝીલ 

કર� દ�ધી. હવે કોઈ ફરજ (િવશેનો �ુકમ) બાક� 

રહ�તો નાી. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૭૮૧) ગદ�ર� �મૂના �દવસે ૧૮મી �ઝલહજજના 

�દવસે ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: “મન �ુનતો મવલાહો 

ફહાઝા અલીય્નુ મવલાહો.” (�નો �ુ ંમૌલા � ં

તેના અલી મૌલા છે.) તયાર� �દુાવદં� આલમે 

‘અલયવમ અકમલતો...’ની આયત નાઝીલ 

ફરમાવી.  
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પ્રક - ૩ : ઇાાા્ ઇસલાાની �િુન ાદ  મ 

(૭૮ર) બેશક ઇમામત એ ઇસલામની ��ૃધધ અને 

પસારષુ ં�ળૂ છે અને (ઇસલામની) �ચી ડાળ� છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૭૮૩) ઇસલામની �િુનયાદ પાચં વાતો ઉપર છે. 

નમાઝ, ઝકાત, રોઝા, હજ અને િવલાયત. પરં્ ુ� 

ર�તે િવલાયત િવશે તાક�દ કરવામા ંઆવી છે 

તેટલી બી� કોઈ બાબતમા ંતાક�દ કરવામા ંઆવી 

નાી. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૭૮૪) ઇસલામની �િુનયાદ પાચં બાબતો પર છે. 

નમાઝ, ઝકાત, હજ, રોઝા અને િવલાયત. ઝરારહ 

કહ� છે ક� મ� અઝથ કર� : આ તમામ બાબતોાી 

અફઝલ કઈ વાત છે ? ઈમામ (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: િવલાયત, ક�મક� તે બધી બાબતોની 

ચાવી છે અને વલી તે બાબતષુ ંમાગથદશથન આપે 

છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-૪ : ઇાાા્ દર�્ નમ્�ઓષુ ં ળૂ  મ 

(૭૮પ) મોહમમદ �બન મન�રૂ કહ� છે ક� : મ� અબદ� 

સાલેહ (હઝરત ઈમામ કાઝીમ (અલ્યહસસલામ)ને 

�દુાવદં� અઝઝ વ જલલના આ કૌલ �ુરઆને 

મ�દની �રૂએ અઅરાફની આયત ન.ં ૩૩ િવશે 

�છૂ�ુ ં: “(હ� ર�લૂ!) ્ુ ંકહ� ક� મારા પરવર�દગાર� 

િનલથજપણાના કાય� ક� � �લુલા હોય અાવા �પા 

હોય તેને હરામ કયાથ છે..... 

ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: �ુરઆનના 

અાથષુ ંએક �હ�ર છે અને એક બાિતન (�િતરક) 

છે. �દુાવદં� આલમે � હરામ ગણાવ્ુ ંછે તે તેષુ ં
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�હ�ર છે અને તેષુ ંબાિતન ઝા�લમ (કહ�વાતા-બની 

ગએલા) ઇમામો છે. તેવીજ ર�તે �દુાએ �ુરઆનમા ં

� કંઈ હલાલ ગણાવ્ુ ંછે, તે તેષુ ં�હ�ર છે અને તેષુ ં

બાિતન હક (સાચા) ઇમામો છે. - હઝરત ઈમામ �સૂા 

કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(૭૮૬) અમે દર�ક નેક�ઓની �િુનયાદ છ�એ. અને 

તમામ નેક�ઓ અમાર� ��અ (ડાળ) છે. અને 

નેક�ઓમા ંતૌહ�દ, નમાઝ અને રોઝા, �સુસાને પી 

જવો, �નેુહગારને માફ કરવો, ફક�ર ઉપર રહ�મ 

કરવો, પાડોશીષુ ંધયાન રાખ�ુ ંઅને એહલે ફઝલો 

કરમની ફઝીલતષુ ં�સવકાર કરવાનો સમાવેશ ાાય 
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છે. અને અમારા �ુશમનો તમામ �રુાઈઓની જડ 

છે. અને તમામ �રુાઈઓ અને �ુ્ટતા તેમની 

ડાળો છે. �ુર, કં�ુસાઈ, �ગુલખોર�, ક્એ્, રહ�મી, 

વયાજખોર�, યિતમોનો માલ નાહક ખાઈ જવો, 

�દુાએ ન�� કર�લી હદને ઓળંગી જવી, 

બદકાર�ઓ કરવી - ભલે તે �હ�ર હોય ક� ખાનગી, 

એ બધાષુ ં�ળૂ આ લોકો જ છે.  

તેાી, � લોકો એમ સમજતા હોય ક� તેઓ અમાર� 

સાાે છે, પણ અમારા �ુશમનોના �ળૂ (એટલે ક� 

તેમની �વા કાય�) સાાે સબંધં ધરાવતા હોય તો 

તે �ુરા છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક -   : ઇાાા્ ઉમા્ની વ ્સાા  મ 

(૭૮૭) ઇમામત દ�નની લગામ, �સુલમાનોનો 

િનઝામ, �ુિનયાની ભલાઈ, અને મોઅિમનોની 

ઇઝઝત છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૭૮૮) ઇમામત ઉમમતની વયવસાા છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૭૮૯) �ને �દુાએ ઇમામત અતા ફરમાવી છે 

તમે તેના �ુકમને સાભંળો અને તેમની ઇતાઅત 

કરો ક�મક� એ જ ઇસલામનો િનઝામ છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૭૯૦) ઉમમતના કાય� સભંાળનારષુ ંસાાન 

મોતીઓના હારમા ંઆવેલા દોરા ��ુ ંહોય છે. તે 

દોરો મોતીઓને એક લાઈનમા ંબાધંી રાખે છે. જો 

તે દોરો ્ટુ� �ય તો તમામ મોતીઓ િવખેરાઈ 

�ય છે. અને પછ� તેના �ળૂ સવ�પમા ંએકરા ાઈ 

શકતા નાી. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-૬ : ઇાાા્ રબની પકા�લ્ા  મ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* (હ� ર�લૂ!) કહ� ક� �ુ ંતો આ (�રસાલતના પચાર 

માટ�) તમાર� પાસે કાઈં મહ�નતા�ુ ંમાગંતો નાી, 

િસવાય મારા િનકટના સગા વહાલાઓ (એહલેબૈત) 

સાાેની મોહબબત. 

- (�.ૂ �રુા આ. ર૩) 

* ્ુ ંકહ� ક� (તબલીગે �રસાલતનો) � બદલો મ� 

માગંયો છે તેનો ફાયદો તો તમારા માટ� જ છે : 
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- (�.ૂ સબા આ. ૪૭)  

* (હ� ર�લૂ!) ્ ુ ંકહ� ક� �ુ ંતો તમાર� પાસે તે 

(સદં�શા પહ�ચાડવા)ષુ ંકાઈં મહ�નતા�ુ ંમાગંતો 

નાી, િસવાય એ ક� � ચાહ� તે પોતાના 

પરવર�દગાર તરફનો (સીધો) માગથ ધારણ કર�. 

- (�.ૂ �રકાન આ. પ૭)  

(૭૯૧) ... તેઓ તાર� ઝાત �ધૂી પહ�ચવાનો રસતો 

અને તાર� રઝા (રા�પો) મેળવવાના માધયમ હતા. 

(�ુઆએ ષદુબહ) 
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- હઝરત ઈમામ મહદ� (અજજલલલાહો તઆલા 

ફરજ�ુ શર�ફ) 

(૭૯ર) અમો એહલેબૈત (અલયહ��સુસલામ)ની 

મોહબબત - એજ ફકત દ�નનો િનઝામ છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૭૯૩) અમો એહલેબૈત (એહલેબૈતે ર�લૂ 

સલલલલાહો અલયહ� વ આલેહ� વસલલમ) છ�એ. 

�દુાવદં� આલમ કોઈ એવા બદંાના અમલને ક�લૂ 

નહ� કર� ક� � અમારા િવશે શક કરતા હોય. 
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- હઝરત ઈમામ અલી નક� (અલ્યહસસલામ) 

(૭૯૪) ... મને એ ઝાતની કસમ, ક� �ણે મને 

બરહક નબી બનાવીને મોકલયો છે, જો કોઈ િસ�ેર 

નબીઓના અમલ લઈને પહ�ચી �ય પરં્ ુમાર� 

એહલેબૈતમાાંી વલીએ અમની િવલાયતનો 

�સવકાર ન કરતો હોય, તો �દુાવદં� આલમ તેના 

કોઈ પણ અમલને ક�લૂ નહ� ફરમાવે. 

(૭૯પ) અમો એહલેબૈતની મોહબબતને જ�ર� 

સમજો... ક�મક� મને એ ઝાતની કસમ, �ના કબઝએ 

�ુદરતમા ંમોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની �ન છે. અમાર� મઅર�ફત વગર કોઈ 
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પણ માણસને તેનો અમલ કોઈ ફાયદો નહ� 

પહ�ચાડ�. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૭૯૬) અલલાહ તઆલા એ માણસના કોઈપણ નેક 

અમલને ક�લૂ નહ� ફરમાવે � એવા ઝા�લમ અને 

અતયાચાર� ઇમામની િવલાયતને માનતો હોય �ને 

�દુાવદં� આલમે નીમયો ન હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૭૯૭) �દુાની કસમ ! જો કોઈ માણસ �કન અને 

મકામની વચચે ઉભો રહ�ને નમાઝ પડ�, પરં્ ુઅય 

અહલેબૈત અલયહ��સુસલામ! જો તે તમાર� સાાે 

�ુશમનીની હાલતમા ં�ુિનયાાી �દુાની �ુ�રમા ં

પહ�ચે તો તે સીધો જહ�મમા ંજશે.            - હઝરત 

ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૭૯૮) જો કોઈ માણસ �દુાવદં� આલમની એટલી 

બધી ઇબાદત કર� ક� તેનો �વ જોખમમા ંનાખી દ�, 

પરં્ ુ�દુાની તરફાી ન�� કરવામા ંઆવેલા 

ઇમામોને ન માનતો હોય તો તેની તમામ કોિશશો 
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નકામી ાઈ જશે. તે �મુરાહ, હ�રાન અને પર�શાન 

ાઈ જશે. �દુાવદં� આલમ તેના કાય�ને પસદં નહ� 

કર�. તેષુ ંઉદાહરણ એ બકર� ��ુ ંછે � પોતાના 

રખેવાળ અને ટોળાાી �ુદ� પડ� ગઈ હોય અને 

�યા ંતયા ંભટકતી હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

  



603 
 

પ્રક - ૭ : ઇાાા્ ષરૂ  મ. 

(૭૯૯) ઇમામત ષરૂ છે, ક�મક� �દુાવદં� આલમ 

અઝઝો જલલે ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ંછે ક� : “માટ� 

અલલાહ તાા તેના ર�લૂ પર તાા તે ષરૂ 

(�ુરઆન) પર ક� �ને અમોએ ઉતા્ુથ છે, ઈમાન 

લાવો. (અને તે ષરૂ ઈમામ છે.) 

- (�.ૂ તગા�નુ આયત ૮)  

(૮૦૦) �દુાની કસમ, અલલાહ તઆલાનો આ કૌલ 

““માટ� અલલાહ તાા તેના ર�લૂ પર તાા તે ષરૂ 

(�ુરઆન) પર ક� �ને અમોએ ઉતા્ુથ છે, ઈમાન 
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લાવો.”મા ંષરૂનો અાથ કયામત �ધૂી એહલેબૈત 

અલયહ��સુસલામ છે. અને �દુાની કસમ, તેઓ એ 

ષરૂ છે �ને �દુાએ નાઝીલ નુથ છે, �દુાની કસમ, 

તેઓ જમીન અને આસમાનમા ંઅલલાહના ષરૂ 

છે... �દુાની કસમ, મોઅિમનના �દલોમા ંઇમામષુ ં

ષરૂ �દવસના ઝળહળતા �યુથ કરતા પણ વ� ુ

પકાિશત છે. .... 
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પ્રક - ૮ : ઇાાા્ ન�વુ્્ ્ર્ા ઉચચ  મ. 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને (તે સમયને યાદ કરો) �યાર� ઇ�ાહ�મની 

તેના પરવર�દગાર� ાોડાક શબદોાી પ�રકા લીધી 

અને ઇ�ાહ�મ તેમા ં�રૂો ઉતય�; (અલલાહ�) 

ફરમાવ્ુ ંક� િનસશંય �ુ ંતને મષુ્ ય માતનો ઈમામ 

બનાવનાર �.ં 

- (�.ૂ બકરહ આ. ૧ર૪)  
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(૮૦૧) અલલાહ તઆલાએ હઝરત ઇ�ાહ�મ 

(અલ્યહસસલામ)ને પોતાના (બદંા) બનાવયા, 

ર�લૂ બનાવતા પહ�લા નબી બનાવયા ખલીલ 

બનાવતા પહ�લા ર�લૂ બનાવયા, અને �યાર� આ 

તમામ �ણુો તેમનામા ંએકરા ાઈ ગયા તયાર� 

અલલાહ� તેમના હાા રોક� લીધા તયાર� તેમને 

સબંોધીને ફરમાવ્ુ ં: �ુ ંતને ઈમામ બના�ુ ં�.ં 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૯ : �ુજજ મ્ �દુાની જ�ર્ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* (હ� ર�લૂ!) િસવાય તેના કંઈ નાી ક� ્ ુ ંતો 

(ક�વળ એક - �દુાાી) ડરાવનારો છે અને દર�ક 

કામ માટ� એક �હદાયત કરનારો હોય છે. 

-(�.ૂ રઅદ આ. ૮) 

* અને ખર�જ અમોએ તે (મ�ાવાસી)ઓ પાસે આ 

�ુરઆનને પહોચાડ� દ��ુ ંછે ક� કદાચ તેઓ બોધ 

ગહણ કર�. 
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- (�.ૂ કસસ આ. પ૧) 

(૮૦ર) �યાર� અમે એ વાત સા�બત કર� દ�ધી ક� 

અમારો ખા�લક અને િનમાથતા એક છે, � અમારા 

માટ� તમામ મખ�કૂ કરતા ઉચચ છે ... પછ� એ 

વાત સા�બત છે ક� દર�ક ્ગુ અને ઝમાનામા ંર�લૂ 

અને અ�મબયા દલીલો લઈને આવતા રહા, �ાી 

જમીન �દુાની �ુજજતાી ખાલી ન રહ�, એવી 

�ુજજત ક� �મની પાસે એવી િનશાનીઓ હોય ક� � 

તેમની વાતો સાચી હોવાની અને (તેઓના) 

નયાયીપણાને સા�બત કર�. 
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(૮૦૩) જમીન �ાર�ય પણ ઇમામાી ખાલી રહ�તી 

નાી, �ાી �ાર�ક કોઈ મોઅિમન કોઈ બાબતમા ં

અિતશયોશ�કતાી કોઈ કામ લે તો તેન ે(તેની �ળૂ 

જગયાએ પહ�ચાડ�) પાછો ફ�રવી દ� અને જો તેના 

કામમા ંકમી રહ� �ય તો તેને �રૂ� કર� નાખે. 

(૮૦૪) �દુાવદં� આલમે જમીનને �ાર�ય કોઈ 

આ�લમ વગરની રાખી નાી, જો એમ ન હોત તો 

હક અને બાિતલની પરખ ાઈ શકતે નહ�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૮૦પ) �યારાી જમીન અ�સતતવમા ંઆવી છે, 

તયારાી તે �ુજજત (�ુજજતે �દુા)ાી �ાર�ય પણ 

ખાલી રહ� નાી, ક�મક� �યાર� પણ લોકો હકને 

ના�દુ કરવાની કોિશશ કર� છે, તયાર� તેઓને હક 

�વતં કર� છે. 

પછ� આપે �.ૂ સફની આયત ન ં૮ની િતલાવત 

કર�. એટલે ક� ... તેઓ તો આ ચાહ� છે ક� 

અલલાહના ષરૂને પોતાના મોઢ�ાી (�ંકો માર�) 

હોલવી નાખે... 

(૮૦૬) જમીન �ાર�ય પણ આ�લમ (આ�લમે 

રબબાની)ાી ખાલી નાી હોતી. �મની લોકોને 
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જ�રત હોય છે. અને તેમને લોકોની જ�રત હોતી 

નાી. તેઓ હલાલ અને હરામને �ણતા હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૮૦૭) તમારામાાંી દર�ક માણસ �યાર� એક 

ફરસખ (આશર� સાડા પાચં ક�લોમીટર)નો પવાસ 

કરવા માટ� બાહર િનકળે છે, તયાર� તે માગથદશથકને 

શોધે છે, �યાર� ્ ુ ંજમીનના રસતાઓ કરતા 

આસમાનના રસતાઓાી વધાર� બે ખબર છે. (�ુ ં

તને તે માટ� માગથદશથકની જ�રત નાી?) તેાી તારા 

માટ� જ�ર� છે ક� તે માટ� પણ કોઈ માગથદશથકની 

શોધ કર. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૮૦૮) જો કોઈ માણસ એમ �છેૂ ક� ઉ�લલ અમ 

ન�� કરવાની �ુ ંજ�ર છે? અને તેમની ઇતાઅત 

કરવી કોના માટ� ફર�યાત કરવામા ંઆવી છે? તો 

તેન ેકહ�વામા ંઆવશે ક�: તેના ક�ટલાય કારણો છે. 

એ કારણો પૈક� એક તો એ છે ક� �યાર� મખ�કૂને 

એક ન�� કરવામા ંઆવેલી હદ ઉપર રોક� દ�વામા ં

આવી, તો તેન ે�ુકમ આપવામા ંઆવયો ક� તે હદાી 

આગળ ન વધે. ક�મક� તેમા ંતેમષુ ંપોતાષુ ંષકુસાન 

છે. આ વાત એ સમય �ધૂી સા�બત અને �સાર 
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રહ� શકતી નાી. �યા ં�ધૂી મખ�કૂમાાંી કોઈ એકે 

‘અમીન’ �કુરથ ર કરવામા ંન આવે... 

એક કારણ એ પણ છે ક� ઐિતહાિસક ર�તે, કોઈ 

સ�હુ ક� કૌમ એવી જોવા મળતી નાી ક� �મષુ ં

અ�સતતવ અને જ�દગી કોઈ માગથદશથક અને 

સરપરસત વગરષુ ંહોય. ક�મક� એવી હસતીષુ ં

અ�સતતવ જ�ર� હોય છે અને તેમના વગર કૌમષુ ં

અ�સતતવ કાયમ રહ� શક્ ુ ંનાી. 

તેષુ ંએક કારણ એ પણ છે ક� લોકો માટ� કોઈ 

ઈમામ (એવા) હોવા જોઈએ � તેઓને રાહ�-રાસત 

પર અડગ રાખે. �ઓ અમીન, રકક અને 



614 
 

િવ�સનીય હોય. જો તેમ ન હોય તો મીલલતષુ ં

નામો િનશાન ના�દુ ાઈ �ય. દ�ન િવદાય ાઈ 

જશે અને ��ુતમા ંપ�રવતથન ાઈ જશે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૮૦૯) હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� : લોકોને 

નબી અને ઇમામની �ુ ંજ�રત હોય છે? આપે 

ફરમાવ્ુ:ં  તેાી આ�લમ તેની સાચી હાલત પર 

કાયમ રહ�, અને તે એ ર�તે ક� �યા ં�ધૂી જમીન 

પર નબી અાવા ઈમામ મૌ�ૂદ હોય છે, અલલાહ 
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તઆલા જમીન ઉપરાી પોતાનો અઝાબ રોક� રાખે 

છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૦ : ઈાાા �ુજજ્  મ 

અને તેઓની મઅર�ફત હોવી જ�ર� છે 

(૮૧૦) �દુાની �ુજજત ખલક� �દુા ઉપર �વતા 

ઈમામ વગર કાયમ રહ� શકતી નાી (�યા ં�ધૂી) 

તેઓની મઅર�ફત મેળવવામા ંન આવે.  

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૮૧૧) �દુાની �ુજજત ખલક� �દુા ઉપર તેઓને 

ઓળખવામા ંન આવે તયા ં�ધુી �રૂ� ાઈ શકતી 

નાી. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૮૧ર) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� �ુ ંજમીન 

�વતા અને �હ�ર આ�લમ (ઇમામ) વગર - ક� 

�ની લોકોનો હરામ અને હલાલ વચચે ફકથ કરવા 

માટ� જ�ર હોય છે તેના વગર બાક� રહ� શક� છે? 

ઈમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: એવા 

સજંોગોમા ં�દુાની ઇબાદત કર� શકાતી નાી. 

(૮૧૩) � માણસ એવી હાલતમા ંમર� �ય ક� 

તેના કોઈ �વતા અને �હ�ર ઈમામ ન હોય તો તે 

�હ�લીયતની મૌતે મર� છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-૧૧ : �ુજજ મ્ �દુા �ાર�્ � ા રહ�  મ 

(૮૧૪) ... હા, તો જમીન કોઈ એવા ઇનસાનાી 

ખાલી નાી હોતી ક� �દુા તરફાી તેની �ુજજત 

સાાે કયામ કર� અાવા તો તે �હ�ર અને મશ�ુર 

હોય અાવા તો ખૌફના કારણે લોકોની �ખોાી 

�પા હોય, �ાી �દુાની �ુજજતના �રુાવા વધાર� 

સપ્ટ અને તેની દલીલો બાિતલ ન ાઈ �ય. 

(૮૧પ) અય અલલાહ તાર� જમીનમા ંતાર� 

�ુજજતષુ ંહો�ુ ંજ�ર� છે એટલે ક� એકના પછ� 

બી� �ુજજતષુ ંહો�ુ ંજ�ર� છે, �ાી કર�ને તારા 

અવલીયાને અષસુરનારાઓ �ુકડાઓમા ંવહહચાઈ 
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ન �ય. એ �ુજજત �હ�ર હશે, ભલે પછ� લોકો 

તેમની ઇતાઅત ન (પણ) કર�, અાવા ભયના 

કારણે �પી (ગાએબ) હશે, તેમના ઝ�ુરનો 

ઇનતેઝાર કરવામા ંઆવશે. જો ક� બાિતલ �ુ�ુમતમા ં

(તેમષુ ંશર�ર લોકોની �ખોાી) ��ુ ંહશે, પણ 

તેઓએ ફ�લાવેલ ઇલમ અને આદાબ લોકોની 

નજરોમા ં�પા નહ� હોય... 

(૮૧૬) �દુાવદંા ! �ુ ંએ અમ (અમે ગયબ*) (*આ 

શબદ �ળૂ �કતાબમા ંઆવયો નાી. અનય એક 

�કતાબમા ંઆ પમાણે લખાણ છે. “કા ંતો એ �ુજજત 

�હ�ર હશે અને લોકો તેમની ઇતાઅત કરશે 
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અાવા તો ભયના કારણે ગાએબ હશે પરં્.ુ.. અને 

અસલી �કતાબમા ંઆ પમાણે પણ છે : “તે �ુજજત 

�હ�ર હશે અને તેમની ઇતાઅત પણ કરવામા ં

આવશે અાવા પછ� ડરના કારણે ગાએબ હશે અને 

તેમની ઇતાઅત કરવામા ંનહ� આવે.”) ને ��ુ ં� ં

ક� �યા ં�ધૂી બ�જુ ઇલમ સમેટ� લેવામા ંનહ� આવે 

અને ન તો ઇલમી �ોત કપાઈ જશે. ક�મક� ્ ુ ંતાર� 

જમીનને તાર� મખ�કૂ ઉપર કાયમ �ુજજતાી 

�ાર�ય પણ ખાલી નાી રાખતો. એ �ુજજત કા ંતો 

�હ�ર હશે �ની લોકો ઇતાઅત કરશે અાવા તો 

પછ� ખૌફના કારણે ગાયબ હશે, �મની ઇતાઅત 

કરવાષુ ંલોકો છોડ� દ�શે. આમ એ માટ� ાશે ક� 
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તાર� �ુજજત બાિતલ ન ાાય અને તાર� �હદાયત 

પછ� તારા અવ�લયા �મુરાહ ન ાાય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૧૭) �યારાી �દુાવદં� આલમે હઝરતે આદમ 

(અલ્યહસસલામ)ને પૈદા કયાથ છે, તયારાી જમીન 

�ાર�ય પણ �ુજજતે �દુાાી ખાલી રહ� નાી. એ 

�ુજજત કાતંો �હ�ર અને મશ�રૂ હોય છે, અાવા 

ગાયબને �પી હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૮૧૮) આ જમીન ઈમામ વગર �ાર�ય રહ� 

શકતી નાી. એ કા ંતો �હ�ર હશે અાવા તો �પા 

હશે. - હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧ર : જક ઈાાા ન હક  ્ક જાીન ધસી 

�  

(૮૧૯) જો જમીન ઇમામાી ખાલી હોય તો તેના 

રહ�વાસીઓની સાાે ધસી �ય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)  

(૮ર૦) જો એક ઘડ� માટ� પણ જમીન ઉપરાી 

ઇમામને ઉરાવી લેવામા ંઆવે તો, જમીન તેના 

રહ�વાસીઓ સાાે એવા ઉછાળા મારવા લાગે ક� 

�વી ર�તે સ�દુના (પાણીના) મો� ઉછાળા માર� 

છે. 
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(૮ર૧) અઇમમા અલયહ��સુસલામની િસફતોષુ ં

વણથન કરતા ફરમાવ્ુ ં: ... અલલાહ તબારક વ 

તઆલાએ તેમને જમીનના સતભં બનાવયા છે. 

�ાી જમીન તેના રહ�નારાઓ સ�હત હ�લોળા 

મારવાાી �રુ�કત રહ�. તેમજ તેઓને ઇસલામના 

સતભં અને પોતાની �હદાયતના માગથના સબધંકતાથ 

બનાવયા છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૮રર) �ઓની પનાહ લઈ શકાય તેવા ઈમામ 

વગર જમીન એક �દવસ માટ� પણ બાક� રહ� 

શકતી નાી. 
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(૮ર૩) જમીન �ુજજતે �દુા વગર બાક� નાી 

હોતી, ક�મક� �ુજજતે �દુા જ લોકોની અને જમીનની 

�ધુારણા કર� છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૩ : ્ ાા્ના �દ્સમ દર�્ ઉમા્નમ  

તેમના ઈમામ સાાે બોલાવવામા ંઆવશે 

�ુરઆને મ�દ :- 

* � �દવસે અમે દર�ક ટોળાને તેના ઈમામ 

(આગેવાનના નામ) સાાે બોલાવી�ુ.ં.. 

- (�.ૂ બની ઇસરાઈલ આ. ૭૧) 

* પણ તે સઘળાઓએ �ફરઔનની આજાષુ ંપાલન 

નુથ (અને �સૂાની એક પણ વાત ન માની) જો ક� 

�ફરઔનની આજા સીધા માગ� (લઈ જનાર�) ન 
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હતી. કયામતના �દવસે તે (�ફરઔન) પોતાની 

કૌમની આગળ આગળ ચાલશે અને તે સઘળાઓને 

જહ�મની તરફ લાવી �કુશે, અને તે ખરાબ 

ઉતારાની જગયા હશે ક� �યા ંતેઓ ઉતરશે. 

- (�.ૂ �ુદ, આ. ૯૭-૯૮)  

(૮ર૪) �યાર� કયામતનો �દવસે હશે... તયાર� 

અલલાહ તઆલા તરફાી અવાજ આવશે, સાવધ 

ાઈ �વ, ક� � માણસે �ુિનયામા ં� ઇમામની 

ઇમામતનો �સવકાર કય� હતો તે હવે તે �યા ંલઈ 

�ય તેની પાછળ �ય. એ વખતે ક�ટલાક 
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અષસુરનારાઓ એવા હશે ક� �ઓ એવા લોકો પતયે 

નફરત કરશે, ક� �મની તેઓ ઇતાઅત કરતા હતા. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૮રપ) �દુાવદં� તઆલાનો આ કૌલ “� �દવસે 

અમે દર�ક ટોળાને...”ની તફસીરમા ંફરમાવ્ુ ંદર�ક 

કૌમને તેમના જમાનાના ઈમામ તેમના રબની 

�કતાબ અને નબીની ��ુત સાાે બોલાવવામા ં

આવશે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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(૮ર૬) વાત એમ છે ક� �ુિનયામા ં� કૌમે પોતાના 

કોઈ ઇમામની ઇમામત �સવકાર� હશે તે કયામતના 

�દવસે, પોતાના ઇમામત પર લઅનત કર� રહ� 

હશે અને તેના ઈમામ તેની કૌમ પર લઅનત કર� 

રહા હશે. િસવાય તમારા લોકો, �ઓ તમારા �વી 

હાલતમા ંહશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૮ર૭) (�દુાવદં� આલમના આ કૌલ “� �દવસે 

અમે દર�ક ટોળાને...”ની તફસીરમા ંફરમાવ્ુ)ં એક 

ઈમામ તો એ હોય છે ક� � �હદાયતની તરફ 

બોલાવે છે, અને લોકો તેમની વાતને માની લે છે 
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અને એક એ હોય છે ક� � �મુરાહ�ની તરફ 

બોલાવે છે તો લોકો તેની વાતોને પણ માની લે છે. 

પરં્ ુપહ�લા પકારના લોકો બેહ�શતમા ંજશે અને 

બી� પકારના લોકો જહ�મમા ંહશે, અને �દુાવદં� 

આલમ પણ તેવાજ લોકો િવશે ફરમાવે છે ક� એક 

સ�હૂ જ�તમા ંહશે અને એક જહ�મમા ંહશે. 

(૮ર૮) બાર� ઇલાહા ! તે દર�ક જમાનામા ંકોઈને 

કોઈ ઈમામ મારફત તારા દ�નષુ ંસમાથન કર�લ છે. 

�મને તે જ તારા બદંાઓ માટ� (�હદાયતની) 

િનશાની બનાવેલ છે. તારા શહ�રોમા ં(રાહ�-રાસત 

પર ચાલનારાઓ માટ�) મીનારા (દ�વાદાડં� 
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સમાન) બનાવયા છે, તયાર પછ� ત� તેમની દોર�ને 

તાર� દોર� સાાે મેળવી દ�ધી અને તેઓને તાર� 

�શૂી મેળવવાના માધયમ બનાવયા. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૪ : ઇાાાની ાઅર�ફ્ 

(૮ર૯) તે �ને ચાહ� છે �હકમત (સદ��ુધધ) આપે 

છે, અને �ને (અલલાહના તરફાી) �હકમત 

અપથવામા ંઆવી છે તો ખર� જ તેન ે�બૂીઓની 

મહાન દૌલત આપવામા ંઆવી છે.... �.ુ બકરહની 

આયત ન ંર૬૯ િવશે ફરમાવ્ુ:ં આ આયતમા ં

�હકમતનો અાથ �દુાની ઇતાઅત અને ઇમામની 

મઅર�ફતના અાથમા ંછે. 

- ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૮૩૦) �ુ ંતે ક� � �દુાથ હતો, પછ� તેન ેઅમે 

સ�વન કય� તાા તેન ેઅમોએ પકાશ આપયો ક� 

�ના કારણે લોકોમા ંહર� ફર� છે.... (�.ૂ અષઆ્ મ આ. 

૧રર)ની તફસીરમા ંફરમાવ્ુ ં: “મૈયત તે છે ક� � 

કાઈં પણ �ણતો ન હોય અને ષરૂ એ ઈમામ છે ક� 

�ની ઇતાઅત કરવામા ંઆવતી હોય.” 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૮૩૧) હઝરત ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ને 

�છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� �દુાની મઅર�ફત �ુ ંહોય છે ? 

આપે ફરમાવ્ુ ંદર�ક જમાનાના લોકો પોતાના 
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ઇમામની મઅર�ફત, �ઓની ઇમામત તેમના પર 

વા�જબ હોય છે. 

(૮૩ર) અમે એ લોકો છ�એ ક� �મની ઇતાઅત 

કરવી �દુાએ ફઝથ કર�લ છે અને તમે એવા 

માણસની ઇમામત કરો છો �મની મઅર�ફત ન 

હોવા િવશે તમા�ંુ બહાષ ુક�લુ કરવામા ંનહ� આવે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૩૩) તમાર� ઉપર એ લોકોની ઇતાઅત વા�જબ 

છે, �ની મઅર�ફત ન હોવા િવશે તમારા બહાના 

ક�લૂ કરવામા ંનહ� આવે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-૧  : ઇાાાની ાઅર�ફ્ રાખનારાઓ અનમ 

ન રાખનારાઓ ... 

(૮૩૪) ફકત એ જ ઇનસાન �દુાવદં� આલમને 

ઓળખીને તેની ઇબાદત કર� છે, � અલલાહ અને 

અમો એહલેબૈતમાાંી પોતાના ઇમામની મઅર�ફત 

ધરાવતો હોય... 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૮૩પ) � અમાર� મઅર�ફત ધરાવે છે, તે 

મોઅિમન છે. અને � અમારો ઇનકાર કર� છે, તે 

�નુક�ર છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૮૩૬) �.ૂ અષઆ્અમની ૧રરમી આયતમા ંછે તે 

�જુબ... “એવા માણસની �વો હોઈ શક� છે � 

(ચાર� બા�ુાી) �ધકારમા ંઘેરાએલ હોય અને 

તેમાાંી બહાર િનકળ� શકતો ન હોય.” તેની 

તફસીરમા ંફરમાવ્ુ ંતેનો અાથ એ છે ક� � 

ઇમામની મઅર�ફત ધરાવતો ન હોય. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૮૩૭) ઈમામ �દુા અને તેની મખ�કૂની વચચે 

એક િનશાની હોય છે. અને � તેનો ઇનકાર કર� છે, 

તે કા�ફર (�નુક�ર) છે. 
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પ્રક - ૧૬ : જાાનાના ઇાાાની ાઅર�ફ્ 

્ગર ાર� જનાર ... 

(૮૩૮) � માણસ પોતાના જમાનાના ઇમામની 

મઅર�ફત વગર મર� �ય છે, તે �હ��લયતની 

મૌત મર� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૮૩૯) � માણસ એવી હાલતમા ંરાત વીતાવે ક� 

તે પોતાના જમાનાના ઇમામને ઓળખતો ન હોય, 

તે �હ�લીયયતની મૌત મરશે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૮૪૦) � માણસ એવી હાલતમા ંમરણ પામે ક� 

(પોતાના ઇમામની) બયઅતમા ંન હોય, તો તે 

�હ��લયયતની મૌત મરશે. 

(૮૪૧) � માણસ ઈમામ વગર મર� �ય તે 

�હ��લયયતની મૌત મરશે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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પ્રક - ૧૭ : � ઇાાાનમ ઓળખ્ક નાી અનમ 

ઇન્ાર  ક નાી ્ર્ક ... 

(૮૪ર) � માણસ ન તો અમને �ણે (ઓળખે) છે, 

અને ન તો અમારો ઇનકાર કર� છે, તે એ સમય 

�ધૂી �મુરાહ છે �યા ં�ધૂી તે એ �હદાયત તરફ 

પાછો ન ફર�, �ને અલલાહ� તેની ઉપર અમાર� 

ઇતાઅતના સવ�પમા ંનાઝીલ કર�લ છે. જો તે 

પોતાની આ �મુરાહ� સાાે �તૃ્ ુપામે તો અલલાહ 

તેની સાાે �વો ચાહ� તેવો વયવહાર કરશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૮૪૩) જો તેઓને ન ઓળખે અને તેઓ સાાે 

�ુશમની રાખે તો તે �િુ્ ક છે. અને જો તેઓ આ િવશે 

અજાન હોય અને તેઓ સાાે �ુશમની ન રાખે અને ન 

તો તેમના �ુશમનો સાાે દોસતી રાખે તો તે ઇનસાન 

અજાન ગણાશે, �િુ્મક નહ� ગણાય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૮ : ઇાાા્ની શર્ક અનમ ઇાાા્ની 

ખાિસ ્ક 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને �યાર� તેમણે ધીરજ ધર� તાા અમાર� 

આયતો પર સ�ંણૂથ િવ�વાસ રાખયો તયાર� અમોએ 

તેઓમાાંી એવા ઈમામ (આગેવાન) બનાવયા ક� � 

અમાર� આજા પમાણે �હદાયત કરતા હતા. 

- (�.ૂ સજદહ આ. ર૪) 
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* �ુ ંતે ક� � સતય �ધૂી પહ�ચાડ� દ�, તે તેનો વ� ુ

હકદાર છે ક� તેની તાબેદાર� કરવામા ંઆવે અાવા 

તે ક� �ને બીજો કોઈ માગથ દ�ખાડ� નહ� તયા ં�ધૂી 

તેન ેકોઈ માગથ જડ� નહ� ? છતા ંતમને �ુ ંાઈ ગ્ુ ં

છે, ક�વો નયાય કરો છો ? 

- (�.ૂ ્ષૂસુ આ. ૩પ)  

* ... બેશક અલલાહ� તેન ેતમારા પર ફઝીલત 

આપી (� ૂટં� કાઢયો) છે. અને તેન ેજાન તાા 

શાર��રક બળમા ં�ુ્ કળ કય� છે. 

- (�.ૂ બકરહ આ. ર૪૭) 
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(૮૪૪) આ અમ (અમે ઉમમત) માટ� ફકત એ જ 

લાયક બની શક� છે � સ� બસીરત (�તરદ્્ટ) 

અને ખા�લક� અમના ઇલમના મા�લક હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૪૫) ઇમામની િસફત િવશે ફરમાવ્ુ ં: ઈમામ 

ઇમામતની ફરજ બ�વવામા ં(પોતાની) તમામ 

શ�કત લગાવીને કામ લે છે અને રા�ય વયવસાા 

સાર� ર�તે �ણે છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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(૮૪૬) ઈમામ અકલમદં �દલ, મીર� �ભ અને 

હકની સાાપના માટ� �હ�મતવાન �દલ ધરાવતા 

હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૪૭) (અઇમમાની િસફત િવશે ફરમાવ્ુ)ં : 

તેઓએ �રૂ� �રૂ� શોધખોળ અને સ�ંણૂથ �જૂ �ઝુ 

સાાે દ�નને �સવકાર�લ છે, તેઓએ સાભંળેલી 

વાતોને દ�ન સમ� લીધેલ નાી, ક�મક� ઇલમને 

બયાન કરનારા વધાર� હોય છે અને તેની �ંચ 

પડતાલ કરનારા ઓછા ંહોય છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૪૮) � માણસ પોતાની �તને લોકોનો ઈમામ 

�હ�ર કર�, તો તેના માટ� જ�ર� છે ક� તે બી� 

લોકોને તા�લમ આપે. અને જો તે કોઈને તા�લમ 

આપવા માગેં તો �ભની સાાે પોતાની સીરતાી 

પણ તા�લમ આપે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૪૯) �દુાવદં� આલમના અમ (�ુકમ)ને એ જ 

માણસ સાાપી (કાયમ કર�) શક� છે ક� � હક 

વાતમા ં(એટલે ક� હક વાત પર અમલ 
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કરાવવામા)ં ન તો કોઈની સાાે નરમી ભય� 

વયવહાર કર�, ન બહાના અને અશ�કત વયકત કર� 

અને ન તો લાલચ અને આશાઓની પૈરવી કર�. 

(૮૫૦) ઈમામ એ હોય છે ક� �ના �ખુ, પેટ અને 

સદાચાર (�શુીલતા) િવશે કોઈ પણ માણસ ટ�કા 

કરવા માટ� �ભ ખોલી ન શક�. અને એમ ન કહ� 

શક� ક� તે ખોટા છે અાવા તો લોકોનો માલ ખાઈ 

�ય છે. 

(૮પ૧) ઇમામની િનશાનીની સપ્ટતા કરતા 

ફરમાવ્ુ ંતેની િવલાદત પાક�ઝા, તેની પરવ�રશ 
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સૌાી ્ે્ર ર�તે ાઈ હોય અને તે નકામા (રમત 

ગમત વગેર�ના) કામ સાાે સબંધં રાખતા ન હોય. 

(૮પ૨) ... પહ�લેાી એ જ ચાલ્ુ ંઆવે છે અને 

હાલમા ંપણ એમ જ છે ક� ઉમમતના કાય�ને 

સભંાળવા માટ� સૌાી હકદાર વય�કત એ છે ક� � 

ર�લૂ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ાી 

વધાર� નઝદ�કનો સબંધં ધરાવતો હોય, �કતાબનો 

સૌાી વધાર� આ�લમ હોય, દ�નને સૌાી વધાર� 

સમજતો હોય, સૌાી પહ�લા ઇસલામ (પર ઈમાન) 

લાવયો હોય, �હાદમા ંસૌાી વધાર� અફઝલ હોય, 

અને ઉમમતના કાય�ના સચંાલન િવશે અઇમમા પર 
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�કુવામા ંઆવેલી જવાબદાર�ને સ�ંણૂથ શ�કતાી 

્ે્ર ર�તે િનભાવી શકતો હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮પ૩) તણ િસફતો એવી છે ક� � િસફતો તેનામા ં

જોવા મળે તે સાચા અાથમા ંઈમામ બનવાની 

લાયકાત ધરાવતો હશે. �યાર� પોતાના કોઈ 

િનણથય (ફ�સલા)મા ંનયાય (અદાલત)ાી કામ કર� 

તયાર� તે પોતાને સ�પવામા ંઆવેલી અમાનતમા ં

સખતીાી વયવહાર કર�. પોતાની અને પોતાના 

તાબાના લોકો વચચે રખેવાળ-દરવાન-ષુ ં�તર ન 

રાખે. નઝદ�ક અને �ૂરના દર�ક માટ� �કતાબે �દુા 
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કાયમ કર�. (એટલે ક� �કતાબે �દુાના �ુકમ �જુબ 

અમલ કર�.) 

(૮પ૪) હઝરત ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)એ 

�ુફાના લોકોને સબંોધીને લખેલા એક પતમાાંી 

““... મને માર� �ઝ�દગીની કસમ, ઈમામ ફકત એ જ 

હોઈ શક� છે ક� � �કતાબે �દુા પમાણે ફહસલો કર�, 

અદલ અને ઇનસાફ પર કાયમ રહ�, દ�ને હક પર 

ચાલે અને તે બધી બાબતોમા ંફકત �દુાની �શૂી 

માટ� પોતાની ઉપર કા� ૂરાખતો હોય.” 

(૮પ૫) ઇમામની ક�ટલીક િનશાનીઓ હોય છે, તે 

સૌાી વધાર� આ�લમ હોય, સૌાી વધાર� (સારા) 
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ફહસલા કરનાર હોય, સૌાી વધાર� ��ુક� હોય, સૌાી 

વધાર� સહનશીલ હોય, સૌાી વધાર� ��ુઅ હોય... 

સૌાી વધાર� સખી હોય અને સૌાી વધાર� ઇબાદત 

કરનાર હોય. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૮પ૬) ઇમામની કમતા એ જ ધરાવે છે, �નામા ં

તણ િવશેોતા જોવા મળતી હોય. (૧) 

પરહ�ઝગાર�: � તેને હરામ કામોાી રોક�, (ર) �હલમ 

(સહનશીલતા): �નાાી �સુસા પર કા� ુમેળવે 

અને (૩) પોતાની ર�યત સાાે - ર�યતના બાપ 
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�ટલા નરમ�દલ હોય (નરમ�દલ બાપની �મ 

નરમાશ ભ્ુથ વતથન હોય) 

- ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૮પ૭) ઇમામતના હો�ૃા માટ� સૌાી વધાર� હકદાર 

એ હોય છે, � એ બાબતમા ંસૌાી વધાર� 

શ�કતશાળ� હોય, અને અમે ઇલાહ� (અલલાહના 

�ુકમ)ને સૌાી વધાર� �ણતો હોય, ક�મક�, જો કોઈ 

તેની પાસે શરણે ાઈને આવે તો તેન ેમાફ કર�. 

અને જો કોઈ ઇનકાર કર� તો તેની સાાે જગં કર�. 

(અને તેન ેસીધા રસતા પર લાવે.) 
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(૮પ૮) ... હક�કતની બસીરત પર આધા�રત ઇલમ 

તેની પાસે (દ�રયાના મો�ની �મ) ઉછાળા માર્ ુ ં

હોય છે, ��ુલ યક�નની સાાે હમેંશા જોડાએલા 

રહ�તા હોય, અને નેઅમતોના કારણે ઘમડં� બની 

જનારા માણસો � વાતને �શુક�લ સમજતા હોય, તે 

કામને તે સહ��ુ ંસમજતા હોય... એ જ લોકો 

�દુાની જમીનમા ંતેમના વારસદાર (ખલીફા) છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮પ૯) � ઈમામ ઇમામતના હકદાર હોય છે, 

તેમની ક�ટલીક િનશાનીઓ છે. એમાનંી એક એ છે 

ક� તે �ણતા હોય છે ક� તે નાના-મોટા તમામ 
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�નુાહોાી પાક છે. ફતવો આપવામા ં�લૂ નાી 

કરતા. ખોટો જવાબ નાી આપતા. તેમનાાી �લૂ 

�કૂ ાતી નાી. અને ન તો તેનામા ં�કૂ ક� 

�લુકણાપ�ુ ંહોય છે. અને ન તો તેઓ �ુનયવી 

કામમા ંમશ�લુ રહ�તા હોય છે. 

બી�ુ ંએ ક� તે �દુાના હરામ અને હલાલને તમામ 

લોકો કરતા વધાર� સાર� ર�તે �ણે છે, તેવી જ 

ર�તે તેના તમામ અહકામ, અમ અને નહ�ને તમામ 

�ુિનયાાી વધાર� સાર� ર�તે સમ� છે. �ંુકમા,ં � 

બાબતોની �ુિનયાને જ�રત હોય છે તેન ે(�ણવા-

સમજવા) માટ� તે ઇમામના મોહતાજ હોય છે. અને 
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ઈમામ �ુિનયાાી બેિનયાઝ (સવતતં-િનસ�હૃ) હોય 

છે. 

તી�ુ ંએ ક� ઈમામ બધા લોકોાી વધાર� ��ુઅ 

(બહા�ુર) હોય છે, ક�મક� તે મોઅિમનો માટ� મરજઅ 

(રકાસાાન)ની હ�િસયત ધરાવે છે. જો તેઓ મૈદાને 

જગંાી ભાગી �ય તો તેના કારણે બી� લોકો 

પણ ભાગી જશે. 

ચોાી બાબત એ ક� ઈમામ તમામ લોકો કરતા વધાર� 

સખી હોય છે, ભલે આખી �ુિનયા કં�ૂસ ાઈ �ય. 

ક�મક� જો ઈમામ કં�ુસ ાઈ �ય તો તે તેના 
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કબ�મા ંહોય તેવા �સુલમાનોના કામમા ંપણ 

કં�ુસાઈાી કામ લેશે. 

પાચં�ુ ંએ ક� ઈમામ તમામ �નુાહોાી મઅ�મુ 

હોય છે અને તેાી જ તે ગૈર મઅ�મૂ માનનારાઓ 

ઉપર અગતા ધરાવે છે. ક�મક� જો તે મઅ�મૂ ન 

હોય તો તેના માટ� બી� લોકોની �મ તબાહ 

કરનારા �નુાહમા ંફસાઈ જવાની શ�તા રહ�ત 

અને તે પણ લઝઝતો અને કામવાસનામા ંફસાઈ 

જતે. 

(૮૬૦) એ ઈમામ ક� �ની ઇતાઅત તમામ લોકો 

પર ફઝથ કરવામા ંઆવી છે તે િવલાયતની સૌાી 
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મોટ� મયાથદા એ છે ક� તેને એ વાતની �ણ હોય ક� 

તે �લૂ�કુ અને �ણી જોઈને કરવામા ંઆવતા 

તમામ સગીરા અને કબીરા �નુાહોાી મઅ�મૂ 

હોય છે. ઈમામ �લૂ�કુ કરતા નાી. તેન ેએવા 

કાય� પોતાની તરફ આકો� શકતા નાી �નાાી 

દ�નની તબાહ� ાાય, તેને કોઈ પણ પકારની 

નકામી વાતો આકો� શકતી નાી. તે �દુા તરફાી 

ન�� ાએલા હરામ અને હલાલની ફરજો અને 

��ુતને તમામ �ુિનયા કરતા વધાર� �ણે છે. તે 

તમામ �ુિનયાાી બેિનયાઝ હોય છે. અને બી� 

લોકો તેના મોહતાજ હોય છે તે તમામ �ુિનયા 

કરતા વધાર� સખી અને ��ુઅ હોય છે. 
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(૮૬૧) ઇમામત � બાબતોની હકદાર હોય છે, 

તેમાનંી એક તો તહારત અને બી� એવા 

ખતરનાક અતયાચાર અને �નુાહોાી પાક હો�ુ ંછે, 

� જહ�મમા ંજવા માટ� કારણ�પ બનતા હોય છે. 

તી�ુ ંઉમમતને જ�ર પડતો હોય તેવી તમામ 

હલાલ અને હરામ તમામ બાબતોષુ ંરૌશન ઇલમ 

ધરાવતા હોય છે, ચો�ુ ં�કતાબે �દુાની ખાસ, આમ, 

સપ્ટ, �તુશાબેહ (�ઢૂાાથવાળ�), તેમજ તેની ઇલમી 

�ડાણ, �ુચંવણભર� બાબતોષુ ંઅાથઘટન, અને 

નાસીખ અને મન�ખૂ બાબતોષુ ંપણ ઇલમ ધરાવતા 

હોય છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૯ : ઇાાા્ાા ંઅ્રકધ�  બન્ા 

્ા � 

(૮૬૨) અય લોકો ! તમાર� એ વાત �ણી લેવી 

જોઈએ ક� ઇઝઝત, �નુ, માલે ગનીમત, ઇસલામના 

�ુકમો(ના અમલી કરણ) માટ� એ વાત કોઈપણ 

ર�તે યોગય નાી ક� હાક�મ બખીલ (કં�ૂસ) હોય, 

ક�મક� જો તેમ હશે તો તેના દાતં �સુલમાનોના 

માલ ઉપર લાગેલા રહ�શે. તે ��હલ ન હોવો 

જોઈએ. ક�મક� જો તે ��હલ હશે તો તે 

�સુલમાનોને પોતાની �હ�લીયતાી �મુરાહ કર� 

દ�શે. તે �ુ્ટચ�રત ન હોવો જોઈએ. ક�મક�, તેમ હશે 
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તો તે ઉધધતાઈ કરતો રહ�શે. તે માલ-દૌલતમા ં

અવળા માગથ અપનાવનાર હોવો જોઈએ. ક�મક� 

તેનાાી તે અ�કુ લોકોને આપશે અને અ�કુ 

લોકોને વ�ંચત રાખશે. તે નયાય કરવા માટ� ��વત 

લેનાર પણ ન હોવો જોઈએ, ક�મક� તેનાાી તે 

બી�ઓના હકને પાયમાલ કર� નાખશે અને તેન ે

યોગય જગયાએ પહ�ચવા દ�શે નહ�. અને ન તો તે 

��ુતને બેકાર કર� દ�નાર હોવો જોઈએ. તેનાાી તે 

ઉમમતને તબાહ અને બરબાદ કર� નાખશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૮૬૩) �દુાવદં� આલમે હ. દા�દૂ 

(અલ્યહસસલામ)ને ફરમાવ્ુ ં: “મારા માટ� એ વાત 

હરામ છે ક� �ુ ંએવા માણસને ��ુક� લોકોના 

ઈમામ બના�ુ ંક� �ષુ ં�દલ કામવાસના અને 

ઇચછાઓને દોસત રાખતો હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ર૦ : ઇાાામ આ�દલની ફરજક 

(૮૬૪) �દુાવદં� આલમે મને તેની મખ�કૂનો 

ઈમામ બનાવેલ છે. અને માર� ઉપર એ ફરજ 

કર�લ છે ક� મારો ખોરાક અને મારો પોોાક નબળા 

લોકો �વો હોય. �ાી ગર�બ લોકો મા� અષકુરણ 

કર� શક�. અને અમીર લોકોને તેમની અમીર� 

બગાવત કરનાર ન બનાવી દ�. 

(૮૬૫) �દુાવદં� આલમે અઇમમા ઉપર એ વાત 

ફઝથ કર�લ છે ક� તેઓ નબળા વગથ ��ુ ં�વન 

િવતાવે ક� �ાી ફક�રો તેમની ફક�ર�ાી પર�શાન ન 

ાઈ �ય. 
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(૮૬૬) અઇમમાએ બરહક માટ� જ�ર� છે ક� તેઓ 

ખોરાક અને પોોાકની બાબતમા ંતેઓની 

ર�યતમાાંી આિાિક ર�તે સૌાી નબળા લોકોની �મ 

જ�દગી િવતાવે. અને તેમના ઉપર કોઈ પકારની 

અગતા �હ�ર ન કર�, ક� �ાી �યાર� કોઈ ગર�બ 

ઇનસાન તેમને �ુવે તયાર� પોતાની હાલત પર 

�દુાાી રા� ાાય, અને કોઈ અમીર માણસ તેમને 

�ુવે તો તેમના �કુ, નમતા અને તયાગની 

ભાવનામા ંવધારો ાાય. 

(૮૬૭) �દુાના માલમાાંી ખલીફા માટ� ફકત “બે 

કાસા” (ભાગ) હલાલ છે. એક �માાંી તે પોતે અને 
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તેષુ ં�ુ�ંુબ ખાય, અને બીજો ભાગ �માાંી તે બી� 

લોકોને ખવરાવે. 

(૮૬૮) �ણી લે�ુ ંજોઈએ ક� દર�ક પૈરવી કરનાર 

માટ� એક ઈમામ હોય છે. �ની તે પૈરવી કર� છે 

અને �ના ઇલમના ષરૂાી તે પકાશ મેળવે છે. 

તમાર� એ વાતાી પણ મા�હતગાર રહ��ુ ંજોઈએ ક� 

તમારા ઇમામે આ �ુિનયામાાંી બે ચાદર ઉપર 

અને તેના ખોરાકમા ંફકત બે રોટલી પર સતંોો 

કર�લ છે. 

(૮૬૯) ઈમામ માટ� ફકત એ કાય� કરવા જ�ર� 

હોય છે, ક� � તેન ેતેના રબ તરફાી સ�પવામા ં
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આવયા હોય છે. અને તે કામ આ છે: લોકોને સ�ંણૂથ 

ર�તે નસીહત કરવી, લોકોની ખૈર ખવાહ� માટ� 

સ�ંણૂથ પયાસો કરવા, લોકોને તેમનો ભાગ આપવો. 

(૮૭૦) �યાર� હાક�મ અને વાલીની ખવાહ�શાત 

વધી �ય છે તયાર� એવા સજંોગોમા ંતે 

(ખવાહ�શાતો) તેન ેઅદલ અને ઇનસાફ કરવાાી 

રોક� દ� છે. તેાી તમારા માટ� એ જ�ર� છે ક� 

લોકોના વયવહારને તમે એક સમાનતાાી �ુઓ. 

(�ુ�ર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે 

‘અસવદ �બન કતબહ’ને સબંોધીને લખેલ એક 

પતમાાંી) 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૭૦) હ. મોહમમદ �બન અ� ૂબકરને સબંોધીને 

લખેલ એક પતમા ંફરમાવ્ુ:ં જો લોકોને કોઈ 

કામમા ંતાર� જ�ર પડ� તો તમે એ બધાને એક 

સમાન સાાન આપો અને તે બધાને એક સમાન 

નજર� �ુઓ. તમારા નઝદ�કના અને �ૂરના લોકો 

તમારા માટ� એક સમાન હોવા જોઈએ. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

પ્રક - ર૧ : ઈાાા અનમ ઉમા્ના હ�ક અનમ 

ફરજક 
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(૮૭૨) ઇમામની ફરજ છે ક� તે �દુાઈ ફરમાન 

�જુબ ફહસલો કર� અને અમાનતને અદા કર�. �યાર� 

તે પમાણે કરશે તયાર� લોકોની એ ફરજ બની �ય 

છે ક� તેઓ તેમની ઇતાઅત કર� અને �યાર� તેઓને 

બોલાવે તયાર� ‘લબબૈક’ કહ�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૭૩) બેશક, સ�ાિધશોને એ હક છે ક� તેઓને 

(�દુાની તરફાી) મળેલી ફઝીલત અને તેના 

તરફાી પાપત ાએલી િવશેો મહ�રબાની તેન ે

ફ�રવી ન નાખે. અલલાહ તઆલાએ તેન ે� 

નેઅમતો અતા ફરમાવી છે, તે તેન ે�દુાના 
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બદંાઓાી વધાર� નઝદ�ક કર� અને પોતાના 

ભાઈઓ સાાે નરમી ભયાથ વયવહાર માટ� કારણ�પ 

બને. 

�ણી લો ક� તમારો માર� પર એ હક છે ક� �ુ ં

તમારાાી ્ધુધના રહસયો િસવાય બી� કોઈ વાત 

ન �પા�ુ.ં તમારા માટ� કોઈના હકને તેની 

જગયાએાી ન ફ�ર�ુ.ં કોઈ હકદારને છોડ�ને કોઈ 

ગૈર �સુતહકને ન આ�ુ.ં અને હકના મામલામા ં

તમને બધાને એક સરખા સમ�ુ.ં 
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�યાર� �ુ ંએ પમાણે કર�શ, તયાર� તમાર� ઉપર 

અલલાહની નેઅમત અને માર� ઇતાઅત ફઝથ બની 

જશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૮૭૪) ... અલલાહ �બુહાન�ુ વ તઆલાએ તમાર� 

ઉપર માર� િવલાયતનો હક િન��ચત કય� છે. (ક� 

તમે માર� ઇતાઅત કરો.) અને તમારા માટ� માર� 

ઉપર એ જ પકારનો હક ન�� કય� છે. (ક� �ુ ં

તમારા તમામ કામોમા ંએક સમાન સમ�ુ)ં 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-રર : ્ાારા અઇમાા ્ાારાાી આગળ 

હશમ 

(૮૭૫) �દુ �દુા �ધૂી પહ�ચવા માટ� તમારા 

અઇમમા તમારાાી આગળ હશે. તેાી તમે તમારા 

દ�નમા ંઅને તમાર� નમાઝમા ંબ�ુ જ સમ� 

િવચાર�ને અષસુરણ કરો.  

(૮૭૬) �દુા �ધૂી પહ�ચવા માટ� તમારા અઇમમા 

જ તમારા માગથદશથક છે. તેાી બ�ુ જ સમ� 

િવચાર�ને તમારા દ�ન અને તમાર� નમાઝમા ં

કોઈષુ ંઅષસુરણ કરો. 
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- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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પ્રક - ર૩ : ઇાાામ બરહ્નમ  કડ�નમ  

બી� કોઈને ઈમામ બનાવનારા 

(૮૭૭) � માણસ �દુા તરફાી �કુરથ ર કરવામા ં

આવેલ ઇમામની સાાે બી� કોઈ એવા માણસને 

શર�ક કરશે, ક� �ને �દુાએ ઈમામ બનાવેલ નાી. 

તો તે �િુ્ીક (િશકથ કરનાર) છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૮૭૮) અલલાહ તબારક વ તઆલાએ ફરમાવ્ુ ંછે 

ક� : �ુ ંદર�ક એવા ઇસલામી ટોળાને અઝાબ 
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આપીશ, ક� � એવા ઝા�લમ ઇમામની ઇતાઅત 

કરશે ક� �ને �દુા તરફાી નીમવામા ંન આવયો 

હોય. ભલે તે ટો�ં તેના કાય�ના �હસાબે નેક અને 

��ુક� જ ક�મ ન હોય ? ... 

(૮૭૯) અલલાહ તબારક વ તઆલાનો ઇરશાદ છે 

: �ુ ંએ દર�ક ર�યતને અઝાબ આપીશ � એવા 

ઇમામની ઇમામતને ક�લૂ કર� છે � �દુાની 

તરફાી ન હોય. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર૪ : જહ�ા્ાળાઓના ઇાાા 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને અમોએ તેમને (�મુરાહોના) એવા સરદાર 

બનાવયા ક� �ઓ (લોકોને) જહ�મ તરફ બોલાવે 

છે.. 

- (�.ૂ કસસ આ. ૪૧) 

હદ�સ :- 

(૮૮૦) અલલાહ તઆલાએ �.ૂ બકરહની આ. 

૧૬૬મા ંફરમાવ્ુ ં: “�યાર� (કયામતના �દવસે) 
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તેઓ ક� �મની તાબેદાર� કરવામા ંઆવી હતી, 

તેઓ તેમની તાબેદાર� કરનારાઓ પતયે �ણૃા 

(બેઝાર�) દશાથવશે...” આ આયત િવશે ફરમાવ્ુ ં: 

�દુાની કસમ, તે ઝા�લમ ઈમામ અને તેન ે

અષસુરનારાઓ હશે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૮૮૧) મોહમમદ �બન મન�રૂ કહ� છે ક� મ� ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ)ને �દુાવદં� આલમના આ કૌલ.... 

(�.ૂ અઅરાફ આ. ર૮) એટલે તે લોકો �યાર� કોઈ 

ખરાબ કામ કર� છે તયાર� કહ� છે ક� અમે આ રસતા 
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પર અમારા બાપ-દાદાઓને જોયા... િવશે �છુ�ુ ં... 

તયાર� આપે ફરમાવ્ુ ં: તે ઝા�લમ અઇમમા િવશે છે. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(૮૮૨) �દુાવદં� આલમની નજરોમા ંસૌાી ખરાબ 

માણસ એ ઝા�લમ અને અતયાચાર� પે�ારી છે � 

પોતે �મુરાહ હોય અને (બી�) લોકોને પણ 

�મુરાહ કર� અને બીદઅતે મત�કહ (છોડ� દ�વામા ં

આવેલી �બદઅત)ને �વતં કર�. મ� �ુ�ર �રસાલત 

મઆબ હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) પાસેાી સાભંળ્ુ ંછે ક� 

કયામતના �દવસે ઝા�લમ અને અતયાચાર� ઈમામ 
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(પે�ા્)ને એવી ર�તે લાવવામા ંઆવશે ક� તે  

વખતે ન તો કોઈ મદદગાર હશે અને ન તો તેના 

માટ� બહાષુ ંર�ુ કરનાર કોઈ હશે. અને તે વખતે 

તેન ેજહ�મમા ંનાખી દ�વામા ંઆવશે. તે જહ�મમા ં

એવી ર�તે �મુયા કરશે �વી ર�તે ચ��ની ધર� ફર� 

છે. તેન ેજહ�મના �ડાણમા ંબાધંી દ�વામા ંઆવશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  

(૮૮૩) એ વાતમા ંશકંા નાી ક� અતયાચાર� 

પે�ા૩ઓ અને તેન ેઅષસુરનારાઓ દ�ને �દુાના 

હકાી સ�કડો કોસ (�બૂ જ) �ૂર છે. તેઓ � કાઈં 

અમલ કર� છે, તેને તબાહ અને બરબાદ કર� નાખે 
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છે. તેઓના એ કાય� એવી ર�તે બરબાદ ાઈ �ય 

છે, �વી ર�તે એ રાખના ઢગલાને �ધીનો મોટો 

સપાટો ઉડાવી દ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-ર  : ઇાાાના �ૂરા દા મ્દાર 

(૮૮૪) અલલાહ તઆલાના આ કૌલ ““� લોકોએ 

�દુા પર ખોટા બોહતાન બાધંયા તેઓને તમે 

કયામતના �દવસે જોશો ક� તેમના ચહ�રા કાળા 

હશે.” આ આયત િવશે ફરમાવ્ુ:ં આનો અાથ એ 

લોકો છે ક� �ઓ (પોતે) ઈમામ ન હોવા છતા ંપોતાને 

ઈમામ કહ�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૮૮૫) તણ પકારના લોકો એવા છે ક� કયામતના 

�દવસે �દુાવદં� આલમ ન તો તેમના પર નઝર 
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(નઝર� રહમત) ફરમાવશે, બલક� તેમના માટ� 

દદથનાક અઝાબ હશે. (૧) એક તો એ માણસ ક� � 

�દુાના તરફાી ઈમામ ન હોવા છતા ંઇમામતનો 

દાવો કર�, (ર) એ ક� � �દુા તરફાી �કુરથ ર 

કરવામા ંઆવેલ ઇમામનો ઇનકાર કર�. અને (૩) ક� 

� એમ સમ� ક� એ બનેંનો ઇસલામમા ંકોઈ ભાગ 

નાી. 

(૮૮૬) � માણસ ઇમામતને લાયક ન હોવા છતા ં

ઇમામતનો દાવો કર�, તે કા�ફર છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર૬ : ઝા�લા ઇાાાક િ્શમની ાનરડ્ 

હદ�સક 

(૮૮૭) �ણે અમીર (હાક�મ-સરદાર) ની ઇતાઅત 

કર� તેણે માર� ઇતાઅત કર� અને �ણે અમીરની 

નાફરમાની કર� તેણે માર� નાફરમાની કર�. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૮૮૮) તારા માટ� (અમીરની વાતો) સાભંળવી 

અને તેની ઇતાઅત કરવી ફઝથ છે. ભલે ્ ુ ંતગંીની 

હાલતમા ંકર� ક� આસાનીની હાલતમા ંતાર� �શૂીાી 
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કર ક� અણગમાાી, ભલે તે તાર� મર�ની િવ�ધધ 

પણ હોય. 

(૮૮૯) તમાર� િમલલતને કાફ�ર ન કહો, ભલે તે 

�નુાહાને કબીરા પણ ક�મ ન કરતી હોય, બધા 

ઇમામની પાછળ નમાઝ પડો. બધી મયયતને 

નમાઝે જનાઝા પડો. અને બધા અમીરની સાાે 

મળ�ને �હાદ કરો. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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(૮૯૦) તણ વસ્ઓુની ગણતી ��ુતમા ંાાય છે. 

બધા ઇમામની પાછળ નમાઝ (પડવી.) એમ 

કરવાાી તમાર� નમાઝ ાઈ જશે અને રહ� ગયા 

�નુાહ તો તે એ ઈમામ ઉપર ાશે. દર�ક અમીર 

સાાે મળ�ને �હાદ કરવી. એ ર�તે તમાર� �હાદ 

ાઈ જશે. પણ તેની જવાબદાર� તે ઇમામની રહ�શે. 

(૮૯૧) તમાર� ફરજ એ છે ક� તમે દર�ક અમીરની 

સાાે મળ�ને �હાદ કરો. ભલે તે નેક હોય ક� બદ, 

ભલે તે �નુાહ� કબીરા પણ ક�મ ન કરતો હોય. 

તમારા માટ� દર�ક �સુલમાનની પાછળ નમાઝ 
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પડવી વા�જબ છે. ભલે તે નેક હોય ક� બદ. અને 

�નુાહ� કબીરા કરનાર પણ હોય. 

(૮૯૨) દર�ક �સુલમાન પાછળ નમાઝની ફરજ 

અદા કરવી વા�જબ છે. ભલે તે સારો હોય ક� 

ખરાબ અને �નુાહ� કબીરા પણ કરતો હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૮૯૩) વાત એમ છે ક� : તમાર� �શુક�લીઓનો 

સામનો કરવો પડશે અને એવા કાય�નો સામનો 

કરવો પડશે ક� � તમને પસદં ન�હ હોય. 
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લોકોએ �છુ�ુ ં: “યા ર�લૂલલાહ, અમારામાાંી � 

માણસ એ જમાનામા ંહોય તેના માટ� આપનો �ુ ં

�ુકમ છે ?” 

આપે ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં: તમે લોકો તમાર� ઉપર 

લોકોના � હક હોય તેને અદા કર� દ�જો પરં્ ુ

તમારા હ�ો માટ� �દુા પાસે �ુઆ માગંતા રહ�જો. 

(૮૯૪) મારા પછ� તમાર� ક�ટલીય �શુક�લીઓનો 

સામનો કરવો પડશે. તેાી તમે લોકો �યા ં�ધૂી 

માર� પાસે હૌઝે કવસર પર ન પહ�ચી �વ, તયા ં

�ધૂી સ� કરજો. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૮૯૫) સલમા �બન યઝીદ કહ� છે : એક માણસે 

�ુ�ર �રસાલત મઆબ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ને �છૂ�ુ ં: જો અમાર� ઉપર 

કોઈ સ�ાિધશ �ુ�ુમત કરવા લાગે ક� � �યાર� અમે 

અમારા હક માગંીએ, પણ તે અમારા હકને અદા ન 

કર�. તો તે બાબતમા ંઆપ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� સલલલમનો �ુ ં�ુકમ છે ? 

આ સાભંળ�ને � જનાબ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે મો�ુ ંબી� બા�ુ ફ�રવી લી�ુ.ં 
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તેણે ફર� તે જ સવાલ ��. પણ આપે ફર� વાર 

મો�ું ફ�રવી લી�ુ.ં તી� વખત પણ આ પમાણે 

ા્ુ.ં છેવટ� અશઅસ �બન ક�સે તે માણસને પોતાની 

તરફ ખ�ચી લીધો અને ક�ુ ં: ્ ુ ંતેની ઇતાઅત કર 

અને તે તેની કરણી-ભરણીનો અને ્ ુ ંતારો જવાબ 

આપીશ. 

એક બી� �રવાયતમા ંછે ક� અશઅસે પોતાની 

તરફ ખ�ચયો અને આપે ફરમાવ્ુ ં: ્ ુ ંતેની 

ઇતાઅત કર. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૮૯૬) મારા પછ� ક�ટલાક એવા હશે, પે�ાક � 

માર� �હદાયત પર અમલ નહ� કર�. અને ન તો 

માર� ��ુતને અપાવશે. નઝદ�કમા ંજ એવા લોકો 

હા�કમ બનશે. �મના શર�રો શયતાન �વા હશે. 

રાવીએ �છુ�ુ ં: યા ર�લૂલલાહ જો �ુ ંતેવા લોકોના 

જમાનામા ંહોઉ તો માર� �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ ? �ુ�ર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ:ં 

અમીરની ઇતાઅત કરો, ભલે પછ� તે તમાર� પીર 

પર કોરડા માર�, અને તમારો માલ �ચક� લે, બધા 

જ સજંોગોમા ંતમાર� તેની ઇતાઅત કરવી જોઈએ. 
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(૮૯૭) � માણસ પોતાના અમીરની કોઈ એવી 

વાત �ુએ ક� � તેન ેઅણગમો ઉપ�વે તો તેણે તે 

વાતને સહન કર� લેવી જોઈએ ક�મક� � માણસ 

જમાઅતાી એક વ�ત �ટલો પણ �ૂર રહ�ને મર� તે 

�હ�લીયયતની મૌત મરશે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૮૯૮) તમારો સૌાી ખરાબ પે�ાહ એ છે ક� �ને 

તમે �ુશમન રાખો. અને તે તમને (�ુશમન) રાખે, 

તમે તેની ઉપર લઅનત કરો, તે તમાર� ઉપર 

લઅનત કર�. �છૂવામા ંઆવ્ુ ં: યા ર�લૂલલાહ, �ુ ં
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અમે તેની સામે તલવાર લઈને જગં માટ� ન 

િનકળ� પડ�એ ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: ના, �યા ં�ધૂી તે નમાઝ પડતો 

રહ�, તમાર� એમ ન કર�ુ ંજોઈએ. �યા ં�ધૂી તમે 

તમારા સ�ાિધશોને �ુ�ુમત એવા કામ કરતા ન 

�ુઓ ક� � તમને અણગમો ઉપ�વતા હોય. તો 

તમે ફકત એ કાય� �રુતા જ તેમને ના પસદં કરો. 

પરં્ ુતેમની ઇતાઅત કરવાષુ ંબધં ન કરો. 

સપંાદકષુ ંિનવેદન :- આ પકારની (સી.ન.ં ૮૮૭ 

ાી ૮૯૮ �ધૂીની હદ�સો �વી) ક�ટલીય �લી અને 

મનઘડત હદ�સો છે. 
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પ્રક - ર૭ : � �દુાની ઇ્ાઅ્ નાી ્ર્ા 

મ્ાની ઇ્ાઅ્ ્ર્ી ફઝથ નાી 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને કહ�શે હ� અમારા પરવર�દગાર, િનસશંય 

અમોએ અમારા સરદારો તાા અમારા વડવાઓની 

આજા માની હતી, �ાી તેમણે અમને સનમાગથાી 

રખડાવી દ�ધા. 

- (�.ૂ અહઝાબ આ. ૬૭) 
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(૮૯૯) ખબરદાર! બચો, બચો તમારા એવા 

સરદારો અને એવા મોટ�રાઓની ઇતાઅત કરવાાી 

ક� �ઓ પોતાના વશં અને �ળૂને વધાર� ઉચચ 

ગણાવતા હોય. ક�મક�, એવા લોકો �વૂાથગહના 

આધાર પર બનાવવામા ંઆવેલી તલવારો, ફ�તનાને 

પાયામા ંરાખીને બનાવવામા ંઆવેલા સતભં અને 

�હ��લયતાી પભાિવત ાએલી �દવાલો છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૯૦૦) � માણસ �દુાની ઇતાઅત કરતો નાી, 

તેની ઇતાઅત કરવી ફઝથ નાી. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૯૦૧) તમારા દ�નના મામલામા ંતણ પકારના 

લોકોાી ડરો : (૧) એ માણસાી, ક� �ને �દુાએ 

�ુરઆનષુ ંઇલમ અતા નુથ. (ર) એવા માણસાી ક� 

�ને �દુાએ સલતનત આપી.... અને (૩) “� 

(�ુરઆનનો સહારો લઈને) કહ� ક� �ણે માર� 

ઇતાઅત કર� તેણે �દુાની ઇતાઅત કર� અને �ણે 

માર� નાફરમાની કર� તેણે �દુાની નાફરમાની 

કર�.- એવો માણસ �ુ� ંબોલે છે. ક�મક� ખા�લકને 
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છોડ�ને તેની (બી� કોઈની) ઇતાઅત �એઝ 

નાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૯૦૨) તમારા દ�નના મામલામા ંતણ પકારના 

લોકોાી ડરો, �ને �દુાએ સલતનત આપી અને � 

એમ સમજવા લાગયો ક� તેની ઇતાઅત એ �દુાની 

ઇતાઅત છે. અને તેની નાફરમાની �દુાની 

નાફરમાની છે. હક�કતમા ંતે માણસ �ુઠો છે. ક�મક� 

ખા�લકના �નુાહ કરવામા ંમખ�કૂની ઇતાઅત કર� 

શકાતી નાી... ઇતાઅત માત અલલાહની અાવા 
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ર�લૂની અાવા તો ઉ�લલ અમની (ાઈ શક�) છે. 

અલલાહ તઆલાએ પોતાના ર�લૂની ઇતાઅતનો 

�ુકમ ફકત એ માટ� આપયો છે ક� તેઓ મઅ�મૂ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૯૦૩) ચાર બાબતો એવી છે ક� � લોકોની કમર 

તોડ� નાખે છે... એ સ�ાિધશો અને પે�ા , �ઓ 

પોતે તો �દુાની નાફરમાની કર� છે પરં્ ુમખ�કૂ 

પણ તેની ઇતાઅત કર� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો  અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૯૦૪) હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે (કોઈ હ�્  ુમાટ�) એક લશકરને 

રવાના નુથ. અને તેઓ માટ� એક અમીરને ન�� 

��. લશકરને �ુકમ આપયો ક� તે લોકો તે 

(અમીર)ની વાતોને સાભંળે અને તેની ઇતાઅત 

કર�. લશકરના અમીર� આગ સળગાવી અને 

લશકર�ઓને �ુકમ આપયો ક� તેમા ં�ુદ� પડ�. ક�ટલાક 

લોકોએ તેમ કરવાનો ઇનકાર કર� દ�ધો. અને ક�ુ ં

ક�:(જહ�મની) આગાી બચવા માટ� તો ભાગયા 

છ�એ (અને આપ અમને) તેમા ંનાખવા માગંો છો! 

ક�ટલાક લોકોએ તેમા ં�ુદ� પડવાનો ઇરાદો ��. 
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�યાર� આ વાત આ હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) �ધૂી પહ�ચી તયાર� આપે 

ઇરશાદ ફરમાવ્ુ:ં જો તેઓ તેમા ંસળગી �ત તો 

તે પછ� તેમાાંી �ાર�ય પણ બહાર આવી શકતે 

નહ� અને સાાે એમ પણ ફરમાવ્ુ:ં �દુાની 

નાફરમાની કર�ને કોઈની ઇતાઅત ાઈ શકતી 

નાી. કોઈની પણ ઇતાઅત માત અને માત 

નેક�ઓ િવશે (નેક�ઓના વયવહારમા)ં જ ાઈ શક� 

છે. 

 - હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-ર૮ : ઝા�લા ઇાાાકની િ્��ધ  

બળવો કરવો વા�જબ છે 

(૯૦૫) નઝદ�કમા ંજ ઇસલામની ચ�� �મુવા 

લાગશે. તેાી � બા�ુ �ુરઆન �ય તમે પણ તેની 

સાાે ચાલતા રહ�જો. શ� છે ક� �લુતાન અને 

�ુરઆનની આપસમા ંલડાઈ ાઈ �ય અને તે બનેં 

એક બી�ાી �ુદા ાઈ �ય.  

નઝદ�ક છે ક� તમાર� ઉપર એવા બાદશાહ �ુ�ુમત 

કરશે ક�  � તમારા માટ� તો કોઈ �ુદો ફહસલો કરશે 

અને બી� લોકો માટ� બીજો ફહસલો કરશે. જો તમે 
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તેની ઇતાઅત કરશો તો તે તમને �મુરાહ કર� 

નાખશે. અને જો તમે તેની નાફરમાની કરશો તો 

તે તમને માર� નાખશે. 

લોકોએ �છુ�ુ ં: યા ર��ૂલુલાહ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ), અમારા માટ� એવા 

સજંોગો ઊભા ાાય તો અમાર� �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ ? 

તયાર� ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: તમાર� હઝરત ઇસા 

(અલ્યહસસલામ)ના સાાીઓ �વો વયવહાર કરવો 

જોઈએ. તેઓને કરવતાી કાપવામા ંઆવયા. 

(�ળુ�ની) લાકડ� પર લટકાવવામા ંઆવયા. 
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ઇતાઅત (ઇતાઅતે ઇલાહ�)મા ંમૌત આવી �ય તો 

તે એવી જ�દગીાી વધાર� સાર� છે ક� � અલલાહના 

�નુાહ કરવામા ંપસાર ાતી હોય.  

(૯૦૬) એ વાતમા ંશક નાી ક� ઇસલામની ચ�� 

�મુી રહ� છે અને એ વાતમા ંપણ શક નાી ક� 

બ�ુજ જલદ� �ુરઆન અને �લુતાન એકબી�ાી 

િવ�ટુા પડ� જશે. પરં્ ુતમાર� એ ફરજ છે ક� તમે 

એ બા�ુ �વ ક� � બા�ુ �ુરઆન �ય. નઝદ�કમા ં

જ તમાર� ઉપર એવા ઈમામ હા�કમ ાશે ક� જો 

તમે તેની ઇતાઅત કરશો તો તે તમને �મુરાહ 
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કર� દ�શે જો તમે તેની નાફરમાની કરશો તો તે 

તમને માર� નાખશે. 

લોકોએ �છુ�ુ ં: યા ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) તો પછ� અમાર� �ુ ં

કર�ુ ંજોઇએે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: તમાર� હઝરત ઇસા 

(અલ્યહસસલામ)ના સાાીઓ �વા ા�ુ ંજોઈએ. 

�ઓને (�ળુ�એ) લટકાવવામા ંઆવયા. અને 

કરવતોાી (તેમના શર�ર) કાપવામા ંઆવયા. 

�દુાની ઇતાઅત મા ંમૌત આવી જવી, તે એવી 

જ�દગીાી બહ�તર છે ક� � તેની નાફરમાનીમા ં

પસાર ાાય. 
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(૯૦૭) નઝદ�કમા ંજ તમારા પે�ાદ તમારા 

ર�ઝકના મા�લક બની જશે. તમાર� સાાે વાત 

કરશે તો �ુર બોલશે. કાય� કરશે તો તેમના કાયથ 

ખરાબ હશે. �યા ં�ધૂી તમે તેની �રુાઈઓની હા-

મા-ંહા નહ� મેળવો તયા ં�ધૂી તે તમારાાી �શૂ 

નહ� ાાય. તેાી તમે હકની હદ �ધૂી તેમને રા� 

રાખો. જો તેઓ તેનાાી વધારાની ઇચછા રાખે તો 

તેમની ઇચછાને �રૂ� ન કરો. જો આ બારામા ંતે 

કોઈને કતલ પણ કર� નાખે તો � પણ તે માગથમા ં

મર� જશે તે શહ�દ ાશે.  
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૯૦૮) અબી અતા કહ� છે ક� એક �દવસ હઝરત 

અમી�લ મોઅમેનીન  અલી �બન અબી તા�લબ 

બહાર િનકળયા તો તેમના ઉપર ગમના �ચચો 

જણાતા હતા. આપે લાબંી આહ ભર�ને ફરમાવ્ુ ં: 

એ વખતે તમાર� ક�વી હાલત ાશે ક� �યાર� એવો 

જમાનો આવશે ક� અલલાહના �ુકમો પર અમલ 

કરવા માટ�ની તમારા ઉપર પાબદં� �કૂવામા ં

આવશે. બય્લુ માલને �ગત સપંિ� ગણવામા ં
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આવશે. �દુાના દોસતો સાાે �ુશમની અને �દુાના 

�ુશમનો સાાે દોસતી કરવામા ંઆવશે. 

અમે �છુ�ુ ં: મૌલા, જો અમે તે જમાનામા ંહોઈએ 

તો અમાર� �ુ ંકર�ુ ંજોઈએ ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: તમાર� હઝરત ઇસા 

(અલ્યહસસલામ)ના દોસતો ��ુ ંવલણ અપનાવ�ુ ં

જોઈએ. �ઓને કરવતાી કાપવામા ંઆવયા અને 

�ળૂ� પર લટકાવવામા ંઆવયા. અલલાહ અજજ વ 

જલલની ઇતાઅતમા ંમૌત પણ આવી �ય તો તે 

એવી ઝ�દગીાી બહ�તર છે ક� � તેની 

નાફરમાનીમા ંવીતે. 
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(૯૦૯) તમારામા ંઆ�લમો પણ છે, ફોકહા પણ છે, 

શર�ફ લોકો પણ છે, હાક�મો પણ છે, �કતાબમા ં

માનનારો પણ છે. રાત ભર ઇબાદત કરનારાઓ 

પણ છે. અને િતલાવતે �ુરઆન કર�ને મ�સજદની 

રૌનક વધારનારાઓ પણ છે. તો �ુ ંતમે એ વાત 

માટ� નારા� અને નફરત વયકત કરતા નાી ક� 

નાદાન, નીચ અને હલકા લોકો �ુ�ુમતના 

વયવહારમા ંતમાર� સાાે લડાઈ ઝગડા કર�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર૯ : ઈાાા �ાર� �ાા નાી ્ર્ા ? 

(૯૧૦) �દુાની કસમ, અય �દુ�ર ! જો મારા 

શીઆઓની સખંયા આ ઘેટાઓ �ટલી હોય તો પણ 

�ુ ં�ાર�ય બેસી ન રહ�ત. (અને જ�ર �ામ કરતે.) 

એ પછ� અમે એ જગયાએ પડાવ નાખયો અને 

નમાઝ અદા કર�. �યાર� નમાઝ અદા કર� ��ુા 

તો મ� ઘેટાઓ તરફ ફર�ને જો્ુ ંઅને તેની સખંયા 

ગણી, તો તે �ુલ સ�ર (૧૭) હતા. 

(૯૧૧) �યાર� ઇમામની પાસે બદરના 

રહ�વાસીઓની સખંયા �ટલા ૩૧૩ લોકો ભેગા ાઈ 
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જશે તયાર� તેઓ (�હાદ માટ�) �ામ કરશે. અને 

(ફાિસક વયવસાાતતંમા)ં પ�રવતથન વા�જબ ાઈ 

જશે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૯૧૨) �ફુઝઝલ �બન ક�સ કહ� છે ક� મને હઝરત 

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)એ �છૂ�ુ ં

�ુફામા ંઅમારા શીઆઓની સખંયા ક�ટલી છે ? મ� 

ક�ુ ં: પચાસ હ�ર. 

(અમાર� વચચે) વાતો ાતી રહ�. છેલલે ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ) એ ફરમાવ્ુ ં: �દુાની કસમ મને 
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એ વાત પસદં છે ક� �ુફામા ંપચીસ માણસ એવા 

હોય ક� � અમાર� મઅર�ફત ધરાવતા હોય અને 

તેઓ અમારા િવશે હક વાત િસવાય બી�ુ કાઈં 

કહ�તા ન હોય. 
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પ્રક - ૩૦ : ાકઅ્ઝલાહની દ્્મએ ઝા�લા 

ઇાાાકની સાામ ્ ાા ્ર્ક 

* ઇબને અબીલ હદ�દ કહ� છે ક� : અમારા 

સહાબીઓની નજરોમા ંઝા�લમ ઇમામોની 

િવ�ધધમા ં�ામ કરવો વા�જબ છે. અને એ પણ છે 

ક� ફાિસક હા�કમ, � કોઈ પણ શકંા વગર પ�તુવ 

મેળવી લે તો એ �એઝ નાી ક�-� માણસ તેની 

િવ�ધધમા ંબગાવત કર� અને તે દ�ન પતયે પોતાનો 

સબંધં દશાથવતો હોય અને અમ �બલ મઅ�ફ અને 

નહય અિનલ �નુકર કરતો હોય. તેની સામે તેષુ ં

રકણ કર�ુ ંજોઈએ, બલક� તેની િવ�ધધ બગાવત 
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કરનારની મદદ કરવામા ંઆવશે. ભલે પછ� તે 

કોઈ પણ દ�ની બાબતોમા ંશકંાને કારણે અક�દો 

રાખવામા ં�મુરાહ હોય.... 

* અષવુાદકની ન�ધ:- ઉપર જણાવેલ બાબતનો 

અક�દો શીઆઓનો નાી, પણ મોઅતઝલહ એટલે 

ક� એહલે ��ુત વલ જમાઅતનો છે. 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૨) - ઇમામતે 

ખાસસહ 

પ્રક - ૧ : ઇાાાની  સદંગી 

(૯૧૩) સઅદ �બન અબ�ુલલાહ �ુમમી કહ� છે : ...... 

મ� હઝરત �ુજજ્લુલાહ ઇમા�લુ અસબ 

અજજલલલાહો તઆલા ફરજ�ુ શર�ફની �ખદમતમા ં

અઝથ કર� ક�: મૌલા, એ વાત ઇરશાદ ફરમાવો ક� 

લોકોને પોતાના ઈમામ પોતાની મેળે પસદં કર� 

લેવાાી શા માટ� રોકવામા ંઆવયા છે ? 
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ઇમામે ઝમાના (અજજલલલાહો તઆલા ફરજ�ુ 

શર�ફ)એ ફરમાવ્ુ:ં સાલેહ ક� ગૈર સાલેહ ? (એટલે 

ક� સારા ઈમામ ક� ખરાબ) મ� ક�ુ:ં સાલેહ, તયાર� 

આપ (અજજલલલાહો તઆલા ફરજ�ુ શર�ફ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: એ વાત બધા �ણે છે ક� કોઈ માણસ 

કોઈના �દલની વાત �ણ્ુ ંનાી, ક� કોના �દલમા ં

સાર� વાત છે અને કોના �દલમા ંખરાબ વાત છે ? 

એ ર�તે �યાર� કોઈને (ઇમામ તર�ક�) પસદં કર� 

લેશે, તો �ુ ંએ વાત શ� નાી ક� તે કોઈને સાલેહ 

સમ�ને પસદં કર� લે અને પછ� ગૈર સાલેહ 

સા�બત ાાય. 
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મ� ક�ુ ં: �બલ�ુલ શ� છે, ઈમામ (અજજલલલાહો 

તઆલા ફરજ�ુ શર�ફ)એ ફરમાવ્ુ ંક� તેષુ ંકારણ 

એ જ છે. હવે �ુ ંતાર� સામે એક દલીલ ર�ુ ક� ં�,ં 

�ને તાર� અકલ ક�લૂ કર� લેશે. હવે મને એ 

પયગમબર િવશે કહ� ક� �ને �દુાએ ખાસ (પસદં 

કર�લા) બનાવયા, તેઓ પર �કતાબો નાઝીલ ાઈ 

તેઓને વહ� અને ઇસમત ાક� સમાથન આપ્ુ.ં 

અને તેઓ � ૃ્્ટના તમામ લોકો કરતા (અમલી 

ર�તે પણ) મહાન અને ઉચચ દરજજો ધરાવે છે. 

તેઓ બી� લોકો કરતા સાર� પસદંગી કર� શક� ક� 

નહ� ? �મક� હ. �સૂા (અલ્યહસસલામ) અને હ. 

ઈસા (અલ્યહસસલામ)મા ંઅકલની ઉચચતા 
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(પ�રૂતા) અને ઇલમમા ં�ણૂથ હોવા પછ�, �ુ ંએ 

શ� છે ક� તેઓ કોઈને મોઅિમન સમ�ને પસદં 

કર� પણ પાછળાી તે �નુા�ફક સા�બત ાાય ? મ� 

ક�ુ ં: ના. 

ઇમામ (અજજલલલાહો તઆલા ફરજ�ુ શર�ફ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: હ. �સૂા (અલ્યહસસલામ) એ તેમની 

સ�ંણૂથ અકલ, કમાલે ઇલમ અને તેમની ઉપર વહ� 

નાઝીલ ાતી હતી (આટલો બધો મરતબો હોવા) 

છતા ંપોતાના રબ સાાેની �લુાકાત માટ� પોતાની 

કૌમના ક�ટલાક લોકો અને લશકરના સરદારોમાાંી 

િસ�રે માણસોને પસદં �ાથ, �મના ઈમાન અને 
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ઇખલાસમા ંરિતભાર પણ શક કર� શકાય તેમ ન 

હ્ ુ.ં તેમ છતા,ં તેમની પસદંગી એ �હ�ર કર� છે ક� 

તે લોકોમા ં�નુા�ફક પણ હતા. �દુાવદં� આલમ 

અઝઝ વ જલલનો ઇરશાદ છે, અને �સૂાએ 

પોતાની કૌમમાાંી િસ�રે માણસો અમાર� 

�લુાકાતના રરાવેલા સમય માટ� પસદં કર� 

લીધા.... (�.ૂ અઅરાફ આ.૧૦૦) આમ, આપણા 

માટ� એ વાત �બલ�ુલ સપ્ટ ાઈ �ય છે ક� એક 

ખાસ નબી સાલેહની પસદંગીમા ંસાલેહની જગયાએ 

ગૈર સાલેહ પણ હોઈ શક� છે. હક�કતમા,ં તેઓ 

તેમને ગૈર સાલેહ નહ� પણ સાલેહ સમજતા હતા. 

આમ, અમે એ તારણ કાઢ�એ છ�એ ક� પસદંગીનો 
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હક ફકત એને જ છે � �દલના �પા રહસયોને �ણે 

છે. 

પ્રક-ર : “�ું ્ાાર� ્ચચમ બમ ભાર� ્સ્ ુ કડ�નમ 

જઈ રહ ક �ં...” 

 “�ુ ંતમાર� વચચે બે ભાર� વસ્ ુછોડ�ને જઈ રહયો 

�.ં..” 

(૯૧૪) �ુ ંતમાર� વચચે બે ભાર� વસ્ઓુ �કૂ�ને 

જઈ રહયો �.ં �યા ં�ધૂી તમે તે બનેંન ેમજ�તૂીાી 

પકડ� રાખશો �ાર�ય પણ �મુરાહ નહ� ાાવ. 

તેમાાંી દર�ક એક બી�ાી મોટ� છે. એક �કતાબે 
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�દુા (�ુરઆન) છે � આસમાનાી જમીન �ધૂીની 

એક લાબંી રસસી છે અને બી� માર� ઇતરત છે 

એટલે ક� માર� એહલેબૈત છે. યાદ રાખો! આ બનેં 

મારા �ધૂી હૌઝે કવસર પર પહ�ચતા પહ�લા 

કદાિપ �ુદા નહ� ાાય. 

ન�ધ :- �ળૂ �કતાબમા ંઆ હદ�સના રપ 

(પચચીસ)ાી વધાર� હવાલા આપવામા ંઆવયા છે. 
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પ્રક - ૩ : ્ાારા   ગમબર (સલલલલાહક 

અલયહ� ્આલમહ� ્સલલા)ની એહલમબૈ્ની સાામ 

રહક 

(૯૧૫) તમારા પયગમબર (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ની એહલેબૈત 

અલયહ��સુસલામને �ુઓ, તેમની સાાેની દ�શાને 

અપનાવો. તેમના બતાવેલા માગ� ચાલો. ક�મક�, તે 

તમને �હદાયતાી બહાર જવા નહ� દ�, ન તો તે 

તમને િવનાશ(ના માગથ) તરફ ફ�રવશે. જો તેઓ 

�ાયં બેસી �ય તો તમે પણ બેસી �વ. જો તેઓ 

ઊભા ાઈ �ય તો તમે પણ ઊભા ાઈ �વ. 
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(એટલે ક� બધી જ બાબતોમા ંતેમષુ ંઅષસુરણ 

કરો.) 

(૯૧૬) ખબરદાર! આલે મોહમમદ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ષુ ંઉદાહરણ આસમાની 

િસતારાઓ સમાન છે. �યાર� કોઈ એક િસતારો ખુબી 

�ય છે ક� ્રુત જ બીજો િસતારો ઉગી િનકળે છે. 

�ણે અલલાહ તઆલા તરફાી તમારા માટ� તમામ 

અહ�સાનાત �ણૂથતા �ધૂી પહ�ચી ��ુા છે. અને � 

વસ્નુી તમાર� આર� હતી તેન ે�દુાએ �રૂ� કર� 

દ�ધી છે. 
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(૯૧૭) અમે ન�વુવતના �કૃો, �રસાલત નાઝીલ 

ાવાની જગયા, ફ�રશતાઓના આવવા-જવાની 

જગયા, ઇલમની ખાણો, અને �હકમતોના ઝરણા 

છ�એ. ... 

(૯૧૮) �દુાની કસમ, મને �દુાઈ સદં�શો 

પહ�ચાડવા, વાયદાઓને �રુા કરવા, અને 

આયતોની સાચી તાવીલ (અાથઘટન) કરવાષુ ં

્ે્ર ઇલમ છે. અને અમો એહલેબૈત (અહલેબૈતે 

ન�વુવત)ની પાસે ઇલમ અને મઅર�ફતના દરવા� 

અને શર�યતના ઝળહળતા માગથ છે. 
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(૯૧૯) અમારા િવશે ખોટ� વાતો ઉપ�વી 

કાઢનારાઓ અને અમાર� સામે બડં પોકાર�ને � 

લોકોએ - અમાર� િસવાય બી� લોકોને ‘રાસે�નુ 

ફ�લ ઇલમ’ સમ� લીધા છે, એવા લોકો �ા ંછે ? 

... અમારા જ માધયમાી �હદાયતની ભીખ માગંી 

શકાય છે. અને (�મુરાહ�ઓના) �ધાપાને �ૂર કર� 

શકાય છે. 

(૯૨૦) એવા લોકો િવશે ફરમાવ્ુ ંક� �ઓએ 

એહલેબૈતે પયગમબર અલયહ��સુસલામને છોડ� 

દ�ધા હતા. “આ લોકોએ �ુિનયાને અગતા આપી 

અને આખેરતને પીર પાછળ નાખી દ�ધી. સવચછ 
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અને િનમથળ પાણીને છોડ� �ુગ�ધ માર્ ુ ંઅને ડહો�ં 

પાણી પી લી�ુ.ં �ણે ક� �ુ ંફાિસક (અને ફા�જર)ને 

જોઈ રહયો � ંક� �ઓ �રુાઈઓનો સાા આપી 

રહા છે અને તેઓાી પભાિવત ાઈ ગયા છે.....” 

(૯૨૧) એક �તુબામા ંઅઇમમા અલયહ��સુસલામના 

�વન અને તેમના �ણુોષુ ંવણથન કરતા ફરમાવ્ુ ં: 

“... તેમને અલલાહ તઆલાએ લોકો માટ� જ�દગી, 

�ધકારમા ંપકાશ, વાતચીત માટ�ની ચાવી અને 

ઇસલામ માટ� સતભં�પ બનાવયા છે.” 

(૯ર૨) તેઓ (અઇમમએ એહલેબૈત 

અલયહ��સુસલામ) ઇલમ માટ� �વનની �ુ�ં અને 
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જહાલત માટ� મૌતના કારણ�પ છે. એ લોકો તે જ 

છે ક� �મની �હકમતો તેમના ઇલમના, તેમષુ ંમૌન 

તેમની વાતચીતની અને તેમષુ ં�હ�ર તેમના 

�િતરકની સાકી આપે છે. તેઓ ન તો દ�નની 

િવ�ધધમા ંકોઈ કાયથ કર� છે. અને ન તો તેમા ં

િવવાદ ઊભા કર� છે. તેઓ વચચે દ�ન એ સાચો 

સાકી અને ખામોશ વકતા છે. 

(૯ર૩) અઇમમએ અતહાર �દુાની તરફાી તેમની 

મખ�કૂમા ંઅલલાહ� નીમેલા હા�કમ, અને તેમના 

બદંાઓની મઅર�ફત ધરાવનારા છે. જ�તમા ંમાત 

તે જ માણસ દાખલ ાશે � અઇમમાની મઅર�ફત 
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ધરાવતો હશે. અને અઇમમા તેમને ઓળખતા હશે. 

તેવી જ ર�તે જહ�તમમા ંમાત એ જ માણસ હશે ક� 

� ન તો અઇમમાને ઓળખતો હશે અને ન તો 

અઇમમા તેનાાી વાક�ફ હશે. 

(૯ર૪) અમે જ પયગમબરના સૌાી વધાર� નઝદ�ક 

અને (તેમના) અસહાબમા ં�હકમતના ખઝાનાઓ, 

અને (ઇલમના) દરવા� છ�એ. અને ઘરોમા ં

દરવા�માાંી જ પવેશી શકાય છે. � માણસ 

દરવા� િસવાય �ાયંાી દાખલ ાાય તે ચોર 

કહ�વાશે. 
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(૯ર૫) તેઓ (અહલબૈત અલયહ��સુસલામ) 

�ુરઆનમા ં�મની �બુીઓષુ ંવણથન ા્ુ ંછે, તેવા 

લોકો છે, �ઓ �દુાવદં� રહમાનના ખઝાનાઓ છે. 

�યાર� તેઓ બોલે છે તયાર� સા�ુ ંબોલે છે, અને જો 

મૌન રહ� છે તો કોઈ તેમના પર અગતા મેળવી 

શક્ ુ ંનાી. 

(૯ર૬) (અમે) અહલેબૈત જ એ િવ�વાસના ક�નદ 

છ�એ ક� પાછળના લોકોએ અમાર� સાાે આવીને 

મળ� જ�ુ ંજોઈએ અને આગળ વધી ગયેલાઓએ 

અમાર� તરફ પા� ંફર�ુ ંજોઈએ. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૯ર૭) અમાર� પાસે હકનો પરચમ (ધવજ) છે, � 

તેની પાછળ આવશે તે તેની સાાે મળ� જશે અને 

� તેનાાી ફર� જશે તે ખબૂી જશે. ખબરદાર, 

અમાર� મારફત જ દર�ક મોઅિમનની અસલીયતને 

પારખી શકાય છે. અને અમારા કારણે જ તમાર� 

ગરદનો પરાી ઝીલલતની રસસીને ખોલવામા ંઆવે 

છે. તમારાાી નહ�, પણ અમારાાી જ �દુાએ 

દ�નનો પારંભ કય� છે. અને તમારા ાક� નહ� પણ 

અમારા ાક� જ દ�ન તેની �ણૂથતાએ પહ�ચી જશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૯ર૮) માર� એહલેબૈતની િમસાલ ષહુની કશતી 

સમાન છે. � તેમા ંસવાર ાયો, તેણે ��ુકત મેળવી 

અને � તેનાાી પાછળ રહ� ગયો એટલે ક� સવાર 

ન ાયો. તે ખુબી ગયો. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૯ર૯) આલે મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમનો �ઝક કરતા ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં

: તેઓ �દુાના �ુકમના અમાનતદાર અને તેના 

દ�નષુ ંરકણસાાન છે. ઇલમે ઇલાહ�ના ખ�ના અને 

�હકમતોના ક�નદ છે. (આસમાની) �કતાબોની ખીણો 
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અને દ�નના પહાડ છે. તેમની મારફત અલલાહ� 

દ�નની પીરને સીધી (મજ�તૂ) કર� છે. અને 

તેમના પહ��મુાાંી અશ�કતની  �ુર�ને �ૂર કર� 

છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૯૩૦) ખબરદાર, � માણસની પાસે હક અને 

સચચાઈ છે, તેણે અમો એહલેબૈત અલયહ��સુસલામ 

પાસેાી જ મેળવેલ છે. અને � માણસ હક અને 

અદલના જ��રયાતને �રૂ� કર� છે, તેની ચાવી 

દરવા� અને શ�આત હઝરત અમી�લ 
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મોઅમેનીન અલી ઇબને અબી તા�લબની ��ુત જ 

છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-૪ : મ્ઓાી જ પારંભ અનમ મ્ઓાી જ 

�કૂથ્ા 

(૯૩૧) અય અલી, �દુાવદં� આલમે � ર�તે 

અમાર� મારફત દ�નનો પારંભ કય� છે, તેવી જ 

ર�તે અમાર� મારફત દ�નને તેની સ�ંણૂથતા �ધૂી 

પહ�ચાડશે. અને અમાર� જ મારફત લોકોના 

�દલમા ંતમાર� સામેના �ગુઝ અને અદાવત પછ� 

(તમારા પતયેની) મોહબબત પૈદા કર� છે. 

(૯૩૨) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની સામે 

ફ�તનાઓનો ઉલલેખ કર�ને ફરમાવ્ુ ં: “એટલે �ધૂી 

ક� તેમની પાસે અદલ પહ�ચી જશે.” 
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(હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) ફરમાવે છે ક�): મ� 

અઝથ કર�: યા ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ), એ અદલ અમારા તરફાી 

હશે ક� બી� કોઈ તરફાી હશે? 

ફરમાવ્ુ:ં બલક� અમારા તરફાી, �દુાવદં� આલમ 

અમારા તરફાી અમાર� મારફત પારંભ કર� છે, 

અને અમાર� જ મારફત �ણૂથ કર� છે. અમાર� જ 

મારફત �દુાએ (લોકોના �દલોમા ંતેમના) િશકથ 

પછ� મોહબબત પૈદા કર� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૯૩૩) આઝમાઈશોની શ�આત પહ�લા અમારાાી 

ાાય છે પછ� તમારાાી. અને આસાનીઓની 

શ�આત પણ પહ�લા અમારાાી ાાય છે, પછ� 

તમારાાી. મને એ ઝાતની કસમ �ની (�દુાની) 

કસમ ખાવામા ંઆવે છે. અલલાહ તબારક વ 

તઆલા તમાર� મારફત મદદ કરશે. � ર�તે તેણે 

(અબાબીલની) કાકંર�ઓાી (અસહાબે ફ�લ ઉપર) 

પ�તૂવ મેળવી લી�ુ ંહ્ ુ.ં 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક -   : અાાર� ઉ ર લક્ક �લાાી �ુ�ાૂ્ 

્ર્ા ંહક્ાષુ ં્ારક 

(૯૩૪) લોકોએ અમારા સાાન અને મરતબા િવશે 

અમારા ઉપર �લમ ��, હક�કતમા ંવશં અને 

�ળૂના �હસાબે પણ અમો સૌાી ઉચચ અને ઉ�મ 

છ�એ. અને ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) સાાે પણ અમારો ગાઢ સબંધં 

છે. તેષુ ંકારણ એ છે ક� આ એક એવો �ુકમ છે, ક� 

�ના િવશે અ�કુ લોકોએ કં�ુસાઈ કર� છે અને 

અ�કુ લોકોએ દ�રયા�દલી દશાથવી છે. અને ફહસલો 

�દુાના હાામા ંછે. 



739 
 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૬ : અાાર� સલ્ન્ી જ�ર્ નાી.. 

(૯૩૫) �દુાવદંા, ્ુ ં�ણે છે ક� � કાઈં અમે નુથ છે 

તે કોઈ સલતનત માટ� નાી નુથ અને ન તો અમાર� 

એવી કોઈ બેકાર અને ��લ વસ્નુી કોઈ જ�રત 

હતી. જો અમે �ુ�ુમતને ક�લૂ કર� તો ફકત એ 

માટ� ક� તારા દ�ન અને ઓ�મૂ અને મઅર�ફતને 

તેના �ળૂ સાાને પલટાવીએ અને તારા શહ�રોમા ં

(મઝહબી) વાતાવરણની �ધુારણા કર�એ, �ાી 

તારા મઝ�મૂ બદંાઓને �ખુનો �વાસ લેવાષુ ં

નસીબ ાાય, અને તાર� બરતરફ ાએલી હદોને 

કાયમ કર� શકાય. 
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- હઝરત ઈમામ અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-૭ : જક લક્કનક દ�ન  કડ� જ્ાનક ભ  ન 

હક્ ્ક ... 

(૯૩૬) મ� નજર દોડાવી તો મારા એહલેબૈત 

િસવાય ન તો કોઈ મારા સહાયક છે અને ન તો 

મદદગાર. તેાી મ� તેમના મૌતના ભયના કારણે 

સ� કર�. �યાર� માર� �ખ�મા ં(ગમ અને ઉદાસી) 

ખટક હતી અને હલકમા ંગમ અને િનરાશાના ફંદા 

હતા...... 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૯૩૭) �દુાની કસમ, ન તો મ� કલપના કર� અને 

ન તો મારા �દલમા ંએ ખયાલ આવયો ક� અરબના 

રહ�વાસીઓ અમ (અમે �ખલાફત)ને પયગમબર� 

ઇસલામ પછ� તેના એહલેબૈત અલયહ��સુસલામાી 

�ૂર કર� દ�શે... એટલે �ધૂી મ� જો્ુ ંક� ક�ટલાક 

લોકો ઇસલામાી હટ� ગયા અને દ�ને મોહમમદ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને ના�દૂ 

કરવા માટ� બોલાવવા લાગયા તયાર� મને શકંા ાઈ 

ક� જો �ુ ંઇસલામ અને �સુલમાનોષુ ંરકણ નહ� ક� ં

તો દ�નમા ંતીરાડ પડવાને અને તેનો નાશ ાવાની 

શ�તા છે. તેાી એ વખતે મારા માટ� તે કરતાય 

વધાર� આ મોટ� �સૂીબત હશે. 
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(૯૩૮) �દુાની કસમ, જો �સુલમાનોને �ુફ તરફ 

ફર� જવાનો અને દ�નને છોડ� જવાનો ભય ન હોત 

(તો �ુ ં�ખલાફત માટ�નો હક મેળવવા માટ� ઉભો 

ાઈ �ત.) પરં્ ુઅમે એ ધારણાને બદલી નાખી 

અને તેઓને �ુફની તરફ જતા અટકાવયા. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૯૩૯) �લૈુમાન �બન ખા�લદ કહ� છે ક� મ� હઝરત 

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ની 

�ખદમતમા ંઅઝથ કર� : લોકો કહ� છે ક� જો અલીનો 

હક હતો તેમને �હાદ કરતા કઈ વસ્ ુઅટકાવતી 

હતી ? ઈમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 
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�હાદ કરવા માટ� ફકત એક જ માણસને �ુકમ 

મળયો હતો અને તે હઝરત �રસાલત મઆબ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ), �મના 

િવશે (�દુાએ ફરમાવ્ુ)ં છે. અય ર�લૂ, �દુાની 

રાહમા ં�હાદ કરો અને તમે તમાર� ઝાત િસવાય 

બી� કોઈના જવાબદાર નાી.  
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પ્રક - ૮ : બાર ઇાાા 

(૯૪૦) (દ�નનો) આ �ુકમ એ સમય �ધૂી �રૂો 

નહ� ાાય �યા ં�ધૂી તેમા ંબાર ખલીફા ન જઈ 

�ય. 

(૯૪૧) લોકોનો વયવહાર એ સમય �ધૂી ચાલતો 

રહ�શે ક� �યા ં�ધૂી તેમના પર બાર માણસો �ુ�ુમત 

કરતા રહ�શે, અને તે બધા �ુર�શમાાંી હશે. 

(૯૪૨) મારા પછ� મારા ખલીફાની સખંયા હઝરત 

�સૂા (અલ્યહસસલામ)ના નક�બોની સખંયા �ટલી 

હશે. 
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(૯૪૩) �યા ં�ધૂી બાર ખલીફા રહ�શે, આ દ�ન 

કાયમ રહ�શે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૯૪૪) સયયદ અબ�ુલ અઝીમ હસની કહ� છે ક� �ુ ં

મારા મૌલા હઝરત ઈમામ હઝરત અલી નક� 

(અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંહાજર ાયો. તયાર� 

તેઓ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: અય અ�લુ 

કાિસમ આવો તમે અમારા સાચા દોસત છો. મે ક�ુ ં

: અય ફરઝદં� ર�લૂ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) �ુ ંઇચ� � ંક� આપની સમક મારો દ�ન 

પેશ ક�.ં  
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�ુ ંક�ુ ં� ં: અલલાહ તઆલા વહદ�ુ લાશર�ક છે, ... 

હઝરત મોહમમદ �સુ્ફુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ અલલાહના બદંા, તેના ર�લૂ 

અને ખાતે��ુબીયયીન છે, તેમના પછ� કયામત 

�ધૂી કોઈ નબી નહ� ાાય. 

�ુ ંએમ પણ ક�ુ ં� ંક� તેમના પછ� ઉમમતના 

ઇમામ, પયગમબરના �નશીન અને વલીએ અમ 

અમી�લ મોઅમેનીન અલી �બન અબી તા�લબ 

(અલ્યહસસલામ) છે. તેમના પછ� હઝરત હસન 

(અલ્યહસસલામ) ઈમામ છે. પછ� હઝરત �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ) ઈમામ છે. પછ� હઝરત ઝયષલુ 
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આબેદ�ન (અલ્યહસસલામ) ઈમામ છે. પછ� 

હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

પછ� હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ) પછ� હઝરત �સૂા કા�ઝમ 

(અલ્યહસસલામ) પછ� હઝરત અલી રઝા 

(અલ્યહસસલામ) પછ� હઝરત મોહમમદ તક� 

(અલ્યહસસલામ) અને આપ છો. 

ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: પછ� મારા 

ફરઝદં હસન અસકર� (અલ્યહસસલામ) ઈમામ 

ાશે. અને તેમના પછ� તેમના ફરઝદં િવશે 

લોકોની ક�વી હાલત હશે ? 
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મ� અરજ કર� : મૌલા એ કઈ ર�તે ? ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: ક�મક� એ લોકો 

તેમને નહ� જોઈ શક�, અને તેમષુ ંનામ લઈને 

તેમનો �ઝક કરવો પણ �એઝ નહ� હોય, એટલે 

�ધૂી ક� તેઓ ઝ�રૂ ફરમાવશે. અને જમીનને 

અદલો ઇનસાફાી ભર� દ�શે, પછ� ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ)એ ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં: એ અ�લૂ 

કાિસમ, �દુાની કસમ, આજ �દુાનો દ�ન છે �ને 

તેણે પોતાના બદંાઓ માટ� પસદં ફરમાવયો છે તમે 

તેના િવશે પર અડગ રહો. �દુા તમને �ુિનયા અને 

આખેરત પર સા�બત કદમ રાખે. 

  



751 
 

પ્રક - ૯ : ઇાાાષુ ંઇલા 

(૯૪૫) �યાર� �દુાવદં� આલમ પોતાના કોઈ 

બદંાને પોતાની મખ�કૂ માટ� પસદં કર� લે છે, તો 

એ બાબત માટ� તેની છાતી પણ િવશાળ કર� દ� છે, 

તેના �દલમા ંપોતાની �હકમતના ઝરણા વહાવી દ� 

છે અને તેન ેઇલહામ (�તર પેરણા)ની એવી 

્ે્રતા આપે છે ક� �નાાી તે કોઈના જવાબાી ન 

તો લાચાર ાાય છે અને ન તો સવાબના માગથાી 

આમ-તેમ ફંટાય છે. 

- હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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(૯૪૬) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) આ�લમ 

હતા, અને તે જ ઇલમ વારસા�પે (અઇમમહમા)ં 

આવ્ુ ંર�ુ ંછે, કોઈ આ�લમ એ સમય �ધૂી આ 

�ુિનયાાી િવદાય લેતા નાી, �યા ં�ધૂી બી� 

આ�લમ મૌ�ૂદ ન હોય, અાવા �મ �દુા ચાહ�. 

(૯૪૭) �દુાની કસમ, �ુ ં�કતાબ (�કતાબે-�દુા)ને 

તેના પહ�લેાી છેલલે �ધૂી બ�ુજ સાર� ર�તે ��ુ ં

�,ં �ણે ક� તે માર� હાાની હાેળ�મા ંછે. �મા ં

આસમાન અને જમીન.... ની ખબરો છે. �દુાવદં� 

આલમ ફરમાવે છે ક�:  આમા ંદર�ક વસ્ષુ ુ ં

સતંોોકારક બયાન છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૩) - ઇમામતે 

ખાસસહ 

પ્રક - ૧ : અલી (અલ્યહસસલાા)ની ાકહબબ્ 

(૯૪૮) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની 

મોહબબત �નુાહોને એવી ર�તે ખાઈ �ય છે, �વી 

ર�તે ક� આગ લાકડ�ઓને ખાઈ �ય છે. 

(૯૪૯) મોઅિમનની �કતાબ (નામએ-આઅમાલ)નો 

િવોય હઝરત અલી �બન અબી તા�લબ 

(અલ્યહસસલામ)ની મોહબબત છે. 
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(૯૫૦) અલલાહ તઆલાએ કોઈ મોઅિમનના 

�દલમા ંહઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની 

મોહબબત એટલા માટ� નાી રાખી ક� તેના પગ 

લપસી �ય, �યાર� કયામતના �દવસે �યાર� 

મોઅિમનના પગ લપસવા લાગશે, તયાર� �દુાવદં� 

તઆલા તેન ેલપસવા નહ� દ�. 
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પ્રક - ર : ાકઅિાન ્ાારાાી �ુશાની અનમ  

�નુા�ફક તમારાાી મોહબબત નહ� રાખે... 

(૯૫૧) (હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: અય અલી 

(અલ્યહસસલામ) તમાર� સાાે મોઅિમન િસવાય 

કોઈ મોહબબત નહ� કર� અને �નુા�ફક િસવાય કોઈ 

�ુશમની નહ� રાખે. 

(૯પ૨) જો �ુ ંમોઅિમનના નાક ઉપર તલવાર 

રાખીને માર� સાાે �ુશમની કરવાષુ ંક�ુ ંતો તે એમ 

હરગીઝ નહ� કર�. તેવી જ ર�તે �નુા�ફકની સામે 
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આખી �ુિનયાની સપંિત રાખીને માર� સાાે દોસતી 

કરવાષુ ંક�ુ ંતો તેમ નહ� કર�. ક�મક� આ વાત 

નબીએ ઉમમી, સરકાર� �રસાલત (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની પિવત �ભાી 

�હ�ર ાઈ �કુ� છે ક� “અય અલી 

(અલ્યહસસલામ)! તમાર� સાાે મોઅિમન �ુશમની 

નહ� રાખે અને �નુા�ફક દોસતી નહ� કર�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૩ : હઝર્ અલી (અલ્યહસસલાા) નમ્ 

લક્કના ઈાાા  મ 

(૯પ૩) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) નેક 

લોકોના ઈમામ અને �ુ્ટ લોકોના કાિતલ છે. � 

તેઓની મદદ કરશે તેમની પણ (�દુાની તરફાી) 

મદદ કરવામા ંઆવશે અને �ઓ તેઓને છોડ� દ�શે 

તેમને પણ છોડ� દ�વામા ંઆવશે. 

(૯પ૪) (હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)  હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ને ફરમાવે છે: “�સુલમાનોના 

સરદાર અને ��ુક�ઓના ઈમામ આવો.” 
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(૯પ૫) અય અલી ! અલલાહ તઆલાએ ... આપને 

મીસક�નોની મોહબબત અતા ફરમાવી છે. અને તે 

આપની ઇમામત પર રા� અને �શૂ છે. અને �ુ ં

તેમનાાી (આપના પૈરવકાર તર�ક�) �શૂ �.ં 

(૯પ૬) અલી િવશે મને વહ� ાઈ છે ક� તે 

�સુલમાનોના સરદાર, ��ુક�ઓના ઇમામ, 

પકાિશત કપાળ અને પકાિશત હાા વાળા લોકોના 

સરદાર છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૪ : હઝર્ અલી (અલ્યહસસલાા) 

્ાારા ઈાાા  મ 

(૯પ૭) �ુ ં�ુ ંતમને એ બાબતની �ણ ન ક� ંક� 

�ના િવશે તમને �છૂવામા ંઆવે તો તમે 

િવનાશાી બચી �વ ? (તે બાબત આ છે ક�) બેશક 

તમારો વલી અલલાહ છે. અને તમારા ઈમામ અલી 

�બન અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ) છે. તેાી તમે 

તેઓ સાાે ખૈરખવાહ�ની સા�બતી આપો. અને 

તેઓષુ ંસમાથન કરો. ક�મક� આ વાત મને �જ�ઈલે 

જણાવી છે. 
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(૯પ૮) અલલાહ તબારક વ તઆલાએ હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ) િવશે મને એક પ�રપકવ 

વાત કહ�વાની ઇચછા કર� તયાર� મ� અઝથ કર� : 

�દુાવદંા ઇરશાદ ફરમાવ. તયાર� અલલાહ 

તઆલાએ ફરમાવ્ુ ં: સાભંળ, મ� અઝથ કર� : 

સાભંળ� રહયો �.ં ફરમાવ્ુ ં: અલી �હદાયતના 

પરચમ, મારા અવલીયાના ઇમામ, માર� ઇતાઅત 

કરનારા બદંાઓના ષરૂ અને મારા એ કલમા છે 

�ને મ� ��ુક� લોકો માટ� જ�ર� ગણાવયા છે. � 

તેઓ સાાે મોહબબત કરશે તે માર� સાાે મોહબબત 

કરશે અને � તેઓની ઇતાઅત કરશે તે માર� 

ઇતાઅત કરશે.  
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(૯પ૯) અલલાહ તબારક વ તઆલાએ મને અલી 

િવશે એક પ�રપકવ વાત કહ�વા ચાહ�, તો મ� અઝથ 

કર� : પરવર�દગાર બયાન ફરમાવ. ઇરશાદ 

ફરમાવ્ુ ં: સાભંળ, મ� અઝથ કર� સાભંળ� રહયો �.ં 

ફરમાવ્ુ ં: અલી �હદાયતના પરચમ અને મારા 

અવલીયાના ઈમામ છે તેાી તમે પણ તેન ેઆ 

વાતની �શૂખબર� સભંળાવી દો. હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) આવી ગયા. અને મ� તેઓને આ 

�શુખબર� સભંળાવી દ�ધી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક -   : હઝર્ અલી (અલ્યહસસલાા) ાારા 

ખલીફા  મ 

(૯૬૦) બેશક, મારા ભાઈ, મારા વઝીર, મારા અહલ 

અને મારા પછ� મારા ્ે્ર વારસામા ંમારા 

ખલીફા, મારા કઝથને અદા કરનાર અલી �બન અબી 

તા�લબ (અલ્યહસસલામ) છે. 

(૯૬૧) માર� પાસે �જ�ઈલ આવયા અને ક�ુ ં: 

“અય મોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ), આપનો રબ આપને ફરમાવે છે ક� અલી 

�બન અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ), આપના 
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વસી અને આપના એહલેબૈત અને ઉમમત પર 

આપના ખલીફા છે....” 

(૯૬૨) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) તરફ 

ઇશારો કર�ને ફરમાવ્ુ ં: “બેશક, આ મારા ભાઈ, 

મારા વસી, અને તમારામા ંમારા ખલીફા છે. તેાી 

તમે તેઓ(ની વાતો)ને સાભંળો અને તેઓની 

ઇતાઅત કરો. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૬ : હઝર્ અલી (અલ્યહસસલાા) ાારા 

્સી  મ 

(૯૬૩) મારા વસી, મારા રહસયના સાાન �ુ ં� કાઈં 

માર� પાછળ �કુ� જઈશ, તે બધાાી ્ે્ર અને 

મારા વાયદાઓને �રૂા કરનાર અલી �બન અબી 

તા�લબ (અલ્યહસસલામ) છે. 

(૯૬૪) દર�ક નબીના એક વસી હોય છે અને અલી 

(અલ્યહસસલામ) મારા વસી અને વારસદાર છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૭ : �નક �ંુ ાૌલા �ં મ્ના અલી ાૌલા  મ 

(૯૬૫) �મનો �ુ ંમૌલા �,ં તેના અલી 

(અલ્યહસસલામ) મૌલા છે. 

(૯૬૬) ... અય �રુ�દહ, �ુ ં�ુ ંમોઅિમનોના નફસ 

પર તેમના કરતા ં્ે્ર નાી ? મ� ક�ુ ં: જ�ર, યા 

ર�લૂલલાહ. આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: �નો �ુ ંમૌલા � ંતેના અલી 

મૌલા છે. 

(૯૬૭) અબ�ુરરહ�માન �બન અબી લૈલા કહ� છે : મ� 

અલી (અલ્યહસસલામ)ને જોયા ક� આપ લોકોને 
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કસમ આપીને કહ� રહા હતા. “�ુ ંતમને �દુાની 

કસમ આપીને ક�ુ ં� ંક� �મણે ગદ�ર� �મુની 

જગયાએ પયગમબર� ઇસલામ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમને ‘મન �ુનતો મવલાહો ફ હાઝા 

અલીય્નુ મવલાહ’ કહ�તા સાભંળયા અને જોયા 

હોય તે ઊભા ાઈ �ય. 

અબ�ુર રહ�માન કહ� છે ક� તે વખતે બાર અસહાબ 

ઊભા ાયા તેમાાંી એક� શલવાર પહ�ર� હતી. 

તેમણે ક�ુ ં: અમે ગવાહ� આપીએ છ�એ ક� 

ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ને અમે ગદ�ર� �મુમા ંઆમ કહ�તા 
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સાભંળયા હતા : અલસતો અવલા �બલ મોઅમેનીન 

- �ુ ં�ુ ંમોઅિમનોાી અિધકારમા ં્ે્રતા ધરાવતો 

નાી ? તયાર� અમે બધાએ ક�ુ ં: યા ર�લૂલલાહ 

િનશકં આપ અવલા �બ�સ�થફ (અિધકારમા ં્ે્રતા 

ધરાવો) છો. તયાર� � જનાબે ફરમાવ્ુ ં: તો �નો 

�ુ ંમવલા � ંતેમના આ અલી મવલા છે. અય 

અલલાહ � અલીને દોસત રાખે ્ ુ ંતેને દોસત રાખ 

અને � અલી સાાે �ુશમની રાખે તેની સાાે ્ ુ ંપણ 

�ુશમની રાખ. 
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પ્રક-૮ : ાારા   � અલી (અલ્યહસસલાા) 

્ાાા ાકઅિાનકના ્લી  મ 

(૯૬૮) એ વાતમા ંકોઈ શક નાી ક� અલી મારાાી 

છે અને �ુ ંઅલીાી �.ં અને તે મોઅિમનોના વલી 

છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૯૬૯) ઉમર �બન હસીનષુ ંકહ�� ુ ંછે ક� ર�લેૂ પાક 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ એક 

લશકર મોકલ્ુ,ં �ના અમીર હઝરત અલી 
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(અલ્યહસસલામ)ને નીમયા. તેઓએ પવાસમા ંએ�ુ ં

કામ નુથ � અમને ગમ્ ુન હ્ ુ.ં �યાર� અમે 

સફરમાાંી પાછા ફયાથ તયાર� ર�લૂલલાહ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

�ખદમતમા ંપહ�ચયા અને તેઓને સલામ કર�, 

અમારામાાંી એક માણસે આગળ વધીને ક�ુ ં: યા 

ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ), અલીએ આ કામ નુથ છે. બીજો એક 

માણસ ઉભો ાઈને એ જ વાત કહ�વા લાગયો, � 

પહ�લા માણસે કહ� હતી. એટલે �ધૂી ક� ચાર 

માણસો એક પછ� એક ઊભા ાયા. પરં્ ુઆપે 

દર�કાી મો�ું ફ�રવી લી�ુ.ં ચોાા માણસને 
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સબંોધીને ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ.ં તે વખતે આપના 

ચહ�રાનો રંગ બદલાઈ ગયો હતો. “અલી 

(અલ્યહસસલામ)ની વાત ન કરો. અલી 

(અલ્યહસસલામ)નો �ઝક (કરવાષુ)ં રહ�વા દયો. 

ક�મક� અલી (અલ્યહસસલામ) મારાાી છે, અને �ુ ં

અલી (અલ્યહસસલામ)ાી �.ં અને તે મારા પછ� 

મોઅિમનોના વલી છે. 

(૯૭૦) વહબ �બન હમઝા કહ� છે : મ� મદ�નાાી 

મ�ા �ધૂીનો પવાસ હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) સાાે ��. પવાસમા ંમ� હઝરત 
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અલી (અલ્યહસસલામ)નો એક એવો અમલ જોયો 

� મને અણગમતો લાગયો. મ� ન�� નુથ ક� �યાર� 

આ હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની �ખદમતમા ંજઈશ તયાર� તેઓ પાસે 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની ફ�રયાદ કર�શ. 

�યાર� �ુ ંપાછો ફર�ને � હઝરત સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની �ખદમતમા ંહાજર 

ાયો તયાર� તેમના િવશે ફ�રયાદ કર�. એ સાભંળ�ને 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ એ ફરમાવ્ુ ં: આ વાત િવશે હરગીઝ ન 

કરો. ક�મક� અલી મારા પછ� તમારા વલી છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૯૭૧) �રુ�દહ અસલેમા કહ� છે : ર�લેૂ પાક 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ અમને 

�ુકમ આપયો ક� અમે હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ને અમી�લ મોઅમેનીન કહ�ને 

સલામ કર�એ. એ વખતે અમે સાત માણસો હતા. 

અને �ુ ંતેઓ બધામા ંસૌાી નાનો હતો. 
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પ્રક - ૯ : અલી હ્ની સાામ  મ 

(૯૭૨) અલી (અલ્યહસસલામ) હકની સાાે છે 

અને હક અલી (અલ્યહસસલામ)ની સાાે છે. � 

બા�ુ અલી (અલ્યહસસલામ) ફર� છે, હક પણ તે 

બા�ુ ફર� છે. 

- હઝરતે ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૯૭૩) હક તેઓની સાાે છે, એક તેઓની સાાે છે. 

એટલે ક� હક હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની 

સાાે છે. 
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(૯૭૪) અલી (અલ્યહસસલામ) � બા�ુ ફરશે હક 

તેઓની સાાે હોય છે. 

(૯૭૫) �દુાયા ! હકને એ બા�ુ ફ�રવી દ� � બા�ુ 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) ફર�. 

(૯૭૬) હક અલી (અલ્યહસસલામ)ની સાાે છે, 

અને અલી (અલ્યહસસલામ) હકની સાાે છે. તે 

બનેં કયામતના �દવસે માર� પાસે હૌઝે કવસર પર 

પહ�ચતા પહ�લા એક બી�ાી �ુદા નહ� ાાય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૧૦ : અલી �ુરઆનની સાામ  મ 

(૯૭૭) અલી (અલ્યહસસલામ) �ુરઆનની સાાે 

છે, અને �ુરઆન અલી (અલ્યહસસલામ)ની સાાે 

છે, એ બનેં માર� પાસે હૌઝે કવસર પર પહ�ચતા 

પહ�લા એકબી�ાી �ૂદા નહ� ાાય. 

(૯૭૮) અલી (અલ્યહસસલામ) હક અને 

�ુરઆનની સાાે છે અને હક અને �ુરઆન અલી 

(અલ્યહસસલામ)ની સાાે છે. એ બનેં મારા �ધૂી 

હૌઝે કવસર પર પહ�ચતા �ધૂી �ુદા નહ� ાાય. 
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(૯૭૯) ... અલી (અલ્યહસસલામ) �ુરઆનની 

સાાે છે, અને �ુરઆન અલી (અલ્યહસસલામ)ની 

સાાે છે. આ બનેં �યા ં�ધૂી માર� પાસે હૌઝે કવસર 

પર પહ�ચી નહ� �ય તયા ં�ધૂી એકબી�ાી �ુદા 

નહ� ાાય. �ુ ં� કાઈં તેઓ બનેંની મારફત છોડ�ને 

જઈ રહયો �,ં તમે �દૂ તેઓને જ �છુજો. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૧૧ : અલી �ુજજ મ્ �દુા  મ 

(૯૮૦) અનસ કહ� છે : �ુ ંહઝરત ર�લેૂ પાક 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની પાસે 

બેરો હતો. યોગાષયુોગ હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) પણ તયા ંતશર�ફ લાવયા. તેઓને 

જોઈને હઝરત નબીએ પાક (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: અનસ ! આ 

(એટલે ક� હઝરત અલી અલ્યહસસલામ) અને �ુ ં

�દુાની મખ�કૂ પર �દુાના �ુજજત છ�એ. 
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પ્રક - ૧ર : અલી ાારા ઇલાષુ ંપ મ્શવાર  મ 

(૯૮૧) �ુ ંઇલમષુ ંશહ�ર � ંઅને અલી 

(અલ્યહસસલામ) તેના દરવા� છે. � ઇલમ 

મેળવવા માગં્ ુ ંહોય તેણે દરવા�માાંી આવ�ુ ં

જોઈએ. 

(૯૮૨) અલી (અલ્યહસસલામ) મારા ઇલમષુ ં

પવેશાર છે.  

(૯૮૩) �ુ ં�કહમતષુ ંઘર � ંઅને અલી 

(અલ્યહસસલામ) તેના દરવા� છે. 
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(૯૮૪) અલી (અલ્યહસસલામ) મારા ઇલમના 

દરવા� છે, �ુ ં� બાબતો સાાે �રસાલતના હો�ૃા 

પર નીમવામા ંઆવયો �,ં મારા પછ� અલી 

(અલ્યહસસલામ) તેન ેબયાન કરશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૧૩ : ાારા   � અલી સૌાી ્ધાર� 

હા�્ા  મ 

(૯૮૫) મારા પછ� ઉમમતના સૌાી મોટા હા�કમ 

અલી �બન અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ) છે. 

(૯૮૬) અલી �બન અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ) 

�દુાને સૌાી વધાર� �ણે છે. અને લાએલાહા 

ઇલલલલાહ કહ�વાના કારણે - અને તેષુ ંમાન 

�ળવવાના કારણે તેના બદંાઓને પણ �ણે છે. 

(૯૮૭) અલી (અલ્યહસસલામ) મારા ઇલમના 

દરવા� છે, અને મારા પછ� એ બાબતોને બયાન 
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કરનારા છે, � બાબતો સાાે મને �રસાલતના હો�ૃા 

પર નીમવામા ંઆવયો છે. 

(૯૮૮) �ુ ંઇલમષુ ંશહ�ર � ંઅને અલી 

(અલ્યહસસલામ) તેના દરવા� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૧૪ : �ું અનમ અલી એ્જ � �કાાાંી 

 �એ. 

(૯૮૯) �ુ ંઅને અલી એકજ �કૃમાાંી છ�એ અને 

બાક�ના લોકો �ુદા �ુદા �કૃમાાંી છે. 

(૯૯૦) અય અલી ! બી� લોકો �ુદા �ુદા 

�કૃમાાંી છે, �યાર� તમે અને �ુ ંએક જ �કૃમાાંી 

છ�એ. 

(૯૯૧) ��બર કહ� છે ક� નબીએ કર�મ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) અરફામા ંહતા અને 

અલી તેમની સામે હતા. (તયાર�) � હઝરત 
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(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) એ 

ફરમાવ્ુ ં: અય અલી, માર� નઝદ�ક આવી �વ, 

અને મારા પ�ંમા ંતમારો પજંો આપો. અય અલી 

તમે અને �ુ ંએક જ �કૃમાાંી છ�એ, �ુ ંતેષુ ં�ળૂ �,ં 

તમે ાડ છો અને હસન અને �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ) તેની ડાળ�ઓ છે. તેાી � 

માણસ તેની કોઈ પણ ડાળને પકડ� લેશે તેને 

�દુાવદં� આલમ બેહ�શતમા ંપહ�ચાડ� દ�શે. 

  



786 
 

પ્રક - ૧  :  ા અલી ! ્ામ ાારા ભાઈ  ક ... 

(૯૯૨) અનસ કહ� છે : મ� ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) પાસેાી સાભંળ્ુ ંછે ક� 

(અલી અલ્યહસસલામને) ફરમાવી રહા હતા : ્ ુ ં

�ુિનયા અને આખેરતમા ંમારો ભાઈ છે. 

(૯૯૩) �ુ ંપણ એ જ ર�તે ક�ુ � ં�વી ર�તે મારા 

ભાઈ �સૂા (અલ્યહસસલામ)એ ક�ુ ંહ્ ુ ં... અય 

મારા પરવર�દગાર ! માર� છાતીને િવશાળ કર� દ�, 

મારા વયવહારને સરળ કર� દ� અને મારા 

અહલમાાંી અલી (અલ્યહસસલામ)ને મારા વઝીર 

બનાવીને તે ાક� માર� કમરને મજ�તૂ કર� દ�. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૯૯૪) �યાર� ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ તેઓના સહાબીઓ વચચે 

ભાઈચારો કાયમ કય� તયાર� હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ને કોઈના ભાઈ ન બનાવયા. 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ �રસાલત મઆબ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

�ખદમતમા ંઅઝથ કર� : “�યાર� મ� જો્ુ ંક� આપે 

મને છોડ�ને બી� સહાબીઓની સાાે આ 

ભાઈચારો કાયમ ��, તયાર� મારો �વ િનકળ� 
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ગયો અને માર� કમર ્ટૂ� ગઈ, જો આપનો આ 

િનણથય મારા ઉપરની કોઈ નારાઝગીના કારણે છે 

તો �ુ ંમાફ� ચા�ુ ં� ંઅને આપના કરમનો 

તલબગાર �.ં” ર�લૂ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: એ ઝાતની કસમ, ક� 

�ણે મને બરહક (નબી) બનાવયો છે, મ� તમને 

મારા (ભાઈ બનાવવા) માટ� બાક� રાખયા છે. તમે 

મારા માટ� એ જ હ�િસયત ધરાવો છો � હા�નની 

હ�િસયત હ. �સૂા (અલ્યહસસલામ) માટ� હતી. 

અલબ�, મારા પછ� કોઈ નબી નાી અને તમે 

મારા ભાઈ અને વારસ છો. 
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પ્રક - ૧૬ : અલી ાારાાી  મ અનમ �ું અલીાી 

�ં 

(૯૯૫) અલી (અલ્યહસસલામ) મારાાી છે અને �ુ ં

તેમનાાી �.ં 

(૯૯૬) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને સબંોધીને 

ફરમાવ્ુ ં: “તમે મારાાી છો અને �ુ ંતમારાાી �.ં” 

(૯૯૭) અલી (અલ્યહસસલામ)નો માર� સાાે એ 

જ સબંધં છે � માાાનો શર�ર સાાે હોય છે. 
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(૯૯૮) અલી (અલ્યહસસલામ)ષુ ંગોશત મા� ં

ગોશત છે અને તેમષુ ંલોહ� મા� ંલોહ� છે. 

(૯૯૯) ્ ુ ં(હઝરત અલી અલ્યહસસલામ) મારાાી 

છે અને �ુ ંતારાાી �.ં અને ્ ુ ંમારો ભાઈ અને 

સાાી છે. 
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પ્રક - ૧૭ : ાારા અનમ અલી િસ્ા  બી�ુ ં્કઈ 

ાાર� ફરજકનમ અદા ્ર� શ્્ ુ ંનાી 

(૧૦૦૦) નબીએ કર�મ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ �રૂએ બરાઅત આપીને 

(એક માણસને) મોકલયો, પછ� (તેની પાસેાી પાછ� 

લઈને) અલી (અલ્યહસસલામ)ને આપી દ�ધી અને 

ફરમાવ્ુ ં: મારા તરફાી મારા અાવા માર� 

એહલેબૈતમાાંી કોઈ માણસ િસવાય બી�ુ ંકોઈ આ 

ફરજને અદા કર� શક્ ુ ંનાી. 

(૧૦૦૧) અલી (અલ્યહસસલામ) મારાાી છે અને 

�ુ ંઅલી (અલ્યહસસલામ)ાી �.ં અને મારા તરફાી 
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મારા અાવા અલી (અલ્યહસસલામ) િસવાય બી�ુ ં

કોઈ (આ ફરજ) અદા કર� શક્ુ ંનાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૧૮ : ્ામ હા�ન ��ુ ંસાાન ધરા્ક  ક 

(૧૦૦૨) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને 

ફરમાવ્ુ ં: તમે મારાાી એ જ સબંધં ધરાવો છો 

�વો સબંધં હા�નને �સૂા સાાે હતો. અલબ� 

મારા પછ� કોઈ નબી નાી. 

(૧૦૦૩) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને 

ફરમાવ્ુ ં: �ુ ંતમે એ વાત માટ� રા� નાી ક� માર� 

પાસે તમા�ંુ એ જ સાાન છે � સાાન હા�નષુ ં

�સૂાની પાસે હ્ ુ,ં પરં્ ુતમે નબી નાી. હક�કત 

એ છે મારા માટ� એ યોગય નાી ક� �ુ ં�ાયં �� 

અને તમે માર� જગયાએ મારા ખલીફા ન હો. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૦૦૪) નબીએ કર�મ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ને ફરમાવ્ુ ં: �ુ ંમારા પછ� તમને 

ખલીફા તર�ક� �કૂ�ને જઈ રહયો �.ં મ� ક�ુ ં: યા 

ર�લૂલલાહ આપ મને છોડ�ને જઈ રહા છો ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: �ુ ંતમે એ વાત પર રા� નાી ? 

ક� તમારો માર� સાાે એવો જ સબંધં છે �વો 

હા�નનો �સૂાની સાાે હતો ? ફકથ માત  
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એટલો જ છે ક� મારા પછ� કોઈ નબી નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૯ : જક ્ામ અલીનમ હા�્ા ાાની લ ક.. 

(૧૦૦૫) જો તમે અલીને હા�કમ માની લેશો, તો 

તમે તેઓને હાદ� અને મહદ� (�હદાયત કરનાર 

અને �હદાયત પામેલા) જોશો અને તેઓ તમને 

સીધા રસતા પર ચલાવશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૦૦૬) જો તમે અલીને ખલીફા માની લો, તો 

તેઓની હાદ� અને મહદ� જોશો, પરં્ ુમને નાી 

લાગ્ ુ ંક� તમે એ�ુ ંકરશો. 
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- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૦૦૭) નબીએ કર�મની સામે અમીર અાવા 

ખલીફા ાવાની વાત િનકળ� તયાર� આપે ફરમાવ્ુ ં

: જો તમે તેની �ખલાફત (આગેવાની) અલીના 

હાામા ંઆપો, તો તમે તેઓને હાદ� અને મહદ� 

જોશો અને તેઓ તમને સીધા રસતા પર ચલાવશે. 
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પ્રક - ર૦ : અલી (અલ્યહસસલાા)નક  �રચ  

નબી (સલલલલાહક અલયહ� ્આલમહ� ્સલલા)ના 

સ્ ખુમ 

(૧૦૦૮) � માણસ આદમ (અલ્યહસસલામ)ને 

તેમના ઇલમમા,ં ષહૂને તેમની ��ુધધ અને 

સમજદાર�મા,ં ઇ�ાહ�મને તેમની સહનશીલતામા,ં 

યહયા �બન ઝ�કરયાને તેમના ઝોહદમા ંઅને �સૂા 

�બન ઇમરાનને તેમના બળ અને શ�કતમા ંજોવા 

માગંતો હોય તે અલી �બન અબી તા�લબ 

(અલ્યહસસલામ)ને જોઈ લે. 
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(૧૦૦૯) અલી મોઅિમનોના સરદાર છે. 

(૧૦૧૦) અલી દ�નના સતભં છે. 

(૧૦૧૧) આ અલી એ છે ક� લોકો સાાે હક માટ� 

તલવાર લઈને લડશે. 

(૧૦૧૨) અય અલી, તમાર� શાન �ુલ હો વલલાહ 

�વી છે., તેાી � માણસ તમાર� સાાે �દલાી 

મોહબબત રાખશે તો �ણે ક� તી� ભાગષુ ં�ુરઆન 

પડડુ,ં � તમાર� સાાે �દલાી મોહબબત કરશે અને 

�ભાી તેની મદદ કરશે તો તેણે �ણે ક� બી� 

ભાગષુ ં�ુરઆન પડડુ,ં અને � તમાર� સાાે �દલાી 
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મોહબબત રાખશે, �ભાી તેની મદદ કરશે અને 

હાાાી તમાર� મદદ કરશે તેણે �ણે ક� આ� ુ

�ુરઆન પડડુ.ં 

(૧૦૧૩) લોકો, અલીની ફ�રયાદ ન કરો, ક�મક� તે 

ઝાતે �દુા અને રાહ� �દુા માટ� બ�ુજ સખત બાબત 

છે. 

(૧૦૧૪) �ણે અલી (અલ્યહસસલામ)ને �ુ:ખ 

પહોચાડડુ ંતેણે મને �ુ:ખ પહ�ચાડડુ.ં 

(૧૦૧૫) અલી મોઅિમનોના રઈસે આઝમ છે, અને 

માલ �નુા�ફકોનો રઈસે આઝમ છે. 
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(૧૦૧૬) �વો હક �તુનો િપતા પર હોય છે, તેવો 

હક અલી (અલ્યહસસલામ)નો ઉમમત પર છે. 

(૧૦૧૭) મારા રહસયોના મા�લક અલી �બન અબી 

તા�લબ (અલ્યહસસલામ) છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૦૧૮) મને પયગમબર� ઇસલામ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) એ ક�ુ ંછે : તમે અને 

તમારા શીઆઓ જ�તમા ંહશો. 



802 
 

(૧૦૧૯) એ વાતમા ંશક નાી ક� અલી અને તેમના 

શીઆઓ જ કયામતમા ંસફળ અને સ�ધૃધ છે. 

(૧૦૨૦) અલી (અલ્યહસસલામ)નો �ઝક ઇબાદત 

છે. 

(૧૦ર૧) અદલ અને ઇનસાફ િવશે મારો અને અલી 

(અલ્યહસસલામ)નો હાા એકસમાન છે. 

(૧૦ર૨) � માણસ એવો અક�દો ન રાખે ક� અલી 

(અલ્યહસસલામ) તમામ �ુિનયાાી ્ે્ર છે તો તે 

કા�ફર (ઇનકાર કરનાર) છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 
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પ્રક-ર૧ : અલી (અલ્યહસસલાા)નક  �રચ  

અલી (અલ્યહસસલાા)ના  ક્ાના  ખુમ 

(૧૦ર૩) માર� ઝાત એ ઝાત કરતા ઉચચ છે ક� 

કોઈ હાજતમદં માર� પાસે આવે અને માર� 

સખાવત તેની હાજતને �રૂ� ન કર�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૦ર૪) માર� ઝાત એ કરતા ઉચચ છે ક� લોકોને 

(�રુાઈઓાી) રો�ંુ અને �ુ ંપોતે તેનાાી ન રોકાઉ, 

અાવા તેમને (નેક�ઓનો) �ુકમ આ� ુઅને મારા 

પોતાના અમલ ાક� તેમના પર અગતા ન મેળ�ુ.ં 
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અાવા તેમના માટ� એવી વાત પર રા� ાઈ �� 

�નાાી �દુા રા� ન હોય. 

(૧૦ર૫) �ુ ંતમને એની ઇતાઅતનો �ુકમ એ સમય 

�ધૂી નાી કરતો �યા ં�ધૂી �ુ ંપોતે તે કામ પર 

અગતા ન મેળવી લ�. અને (તમને) �રુાઈાી તયા ં

�ધૂી રોકતો નાી, �યા ં�ધૂી �ુ ંપોતે તમાર� પહ�લા 

તેનાાી �ૂર ન ર�ુ ં

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૦ર૬) �દુાની કસમ, �ુ ંયક�ન સાાે કહ� શ�ંુ � ં

ક� જો �ુ ંએ લોકોને એવી હાલતમા ંમ�ં ક� તેઓ 
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માનવબળમા ંસખંયાની દ્્ટએ તમામ જમીનના 

લોકો �ટલા હોય, તો પણ ન તો મને તેમની 

પરવા હશે અને ન તેઓાી ડર� જઈશ. તેઓની 

અજાનતા અને �મુરાહ� છતા,ં માર� �હદાયતની 

મદદાી �ના પર (� સાાને) �ુ ં�,ં મારા નફસની 

બસીરત અને મારા રબ પર યક�નની હાલતમા ં

કાયમ �.ં 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૦ર૭) �ુ ંમાર� આર�ઓ સાાે લડનારો અને 

માર� મૌતની રાહ જોનાર �.ં 
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(૧૦ર૮) �ુ ંમાર� રોઝી �રૂ� �રૂ� મેળ�ુ ં�,ં મારા 

નફસ સાાે �હાદ ક� ં� ંઅને માર� �કસમત પર 

રા� ર�ુ ં�.ં 

(૧૦ર૯) �ુ ં�દુાની �ુજજતોને કાયમ કરવા માટ�, 

દલીલોની સાાે ઝગખુ ં� ંઅને તેના દ�નના રકણ 

માટ� �હાદ ક� ં�.ં 

(૧૦૩૦) અય લોકો, મા� ંસાાન તમાર� વચચે એ�ુ ં

છે, ��ુ ંસાાન આલે �ફરઔનમા ંહા�નષુ ંહ્ ુ,ં બની 

ઇસા૦ઇલમાં બાબે �ુ�હ (બકીસના દરવા�)ષુ ં

અને ષહૂની કૌમમા ંષહૂની કશતીષુ ંહ્ ુ.ં �ુ ંજ 

નબાએ આઝમ (બ�ુજ મોટ� ખબર) અને સી�ૃીક� 
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અકબર �.ં નઝદ�કમા ંજ એ વાતની �ણકાર� ાઈ 

જશે ક� �નો તમાર� સાાે વાયદો કરવામા ંઆવયો 

છે. 

(૧૦૩૧) �ુ ં�ાર�ય પણ મૈદાને જગંાી ભાગયો 

નાી અને � પણ મારા �કુાબલામા ંઆવયો તેના 

લોહ�ાી મ� જમીનને તરબોળ કર� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

પ્રક - રર : ાારા �કુ આ  મ 
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(૧૦૩૨) �ુ ં�ુિનયાને તેના મોઢાભેર પછાડનાર �,ં 

તેના પમાણનો �દાજ કરનાર � ંઅને તેની 

હક�કતને સપ્ટ ર�તે જોઈ રહયો છે. 

(૧૦૩૩) �ુ ંએ � ંક� �ુિનયાને હક�ર (્ચુછ) સમ�ુ ં

�.ં 

(૧૦૩૪) મ� બચપણમા ંઅરબોની છાતીઓને 

જમીન પર લગાવી છે. અને રબીયા અને �ઝુીરના 

સવારોને માટ�મા ંમેળવી દ�ધા છે. અને તમે એ 

પણ �ણો છો ક� ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ની નઝદ�કમા ંમા� ં�ુ ંસાાન 

છે ? ... માર� વાતમા ંકોઈએ �ુરા�ુ ંજો્ુ ંનાી. 
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અને મારા કાય�મા ં�લૂ જોઈ નાી. �ુ ંર�લૂલલાહ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

પાછળ એ ર�તે ચા�ુ ં�,ં �વી ર�તે �ટણીષુ ંબચ�ુ ં

તેની (�ટણીની) પાછળ ચાલે છે... �ુ ંવહ� અને 

�રસાલતષુ ંષરૂ િનહાળતો હતો. અને ન�વુવતની 

�શૂ� ુ�ુઘંતો હતો. 

(૧૦૩૫) �ુ ંમોઅિમનોનો અમીર � ં�યાર� માલ 

ઝા�લમોનો અમીર છે. 

(૧૦૩૬) �ુ ંર�લૂલલાહ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)નો ભાઈ, સૌાી પહ�લો 

�સુલમાન, �તુોને તોડનાર, કાફ�રો સાાે �હાદ 
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કરનાર અને (ઇસલામના) િવરોધીઓનો નાશ 

કરનાર �.ં 

(૧૦૩૭) �ુ ંતમારો સાકી � ંઅને કયામતના 

�દવસે તમારો િવરોધ કર�શ. 

(૧૦૩૮) �ુ ંઅને મારા એહલેબૈત જમીનવાળાઓ 

માટ� એવા સરંકક છ�એ. �વી ર�તે િસતારાઓ 

આસમાનવાળાઓ માટ� અમાન છે. 

(૧૦૩૯) �ુ ં�હદાયતનો પરચમ, તકવાની 

પનાહગાહ (આ્યસાાન), સખાવતષુ ંક�નદ, 
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દ�રયા�દલીનો સ�દુ અને અકલમદં�નો �ચો 

પહાડ �.ં 

(૧૦૪૦) �ુ ં�દુા તરફાી જ�ત અને જહ�મને 

વહહચનાર �.ં � કોઈપણ જ�ત ક� જહ�મમા ંજશે 

તે માર� વહહચણીાી જ જશે. �ુ ંફા�ક� અકબર � ં

અને �ુ ંજ મારા પછ� આવવાવાળાઓ માટ� પે�ાર 

અને માર� પહ�લાના લોકો તરફાી અદા કરનાર 

�.ં 

(૧૦૪૧) �ુ ંકયામતના �દવસે જહ�મની વહહચણી 

કર�શ. 
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(૧૦૪૨) મ� જ ફ�તનાની �ખો ફોડ� છે, જો �ુ ંન 

હોત તો નહ�રવાન અને જમલના (ફ�તના 

કરનારાઓ) કતલ ન ાાત. 

(૧૦૪૩) �ુ ં�દુાનો બદંો �,ં ર�લૂનો ભાઈ �,ં �ુ ંજ 

સી�ૃીક� અકબર �.ં મારા પછ� ફકત �ુઠો અને ખોટો 

આરોપ �કુનાર જ આ વાતનો ખોટો દાવો કરશે. 

(૧૦૪૪) �ુ ં�દુાષુ ંઇલમ � ંઅને �ુ ંજ �દુાને યાદ 

રાખનાર દ�લ �.ં તેની બોલનાર� �ભ �,ં �દુાની 

�ખ �,ં �દુાના (પહ�)ુની �દશા �.ં અને �ુ ંજ 

�દુાનો હાા �.ં 
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(૧૦૪૫) �ુ ંજ �હદાયત કરનાર �,ં અને �હદાયત 

પામેલ �,ં �ુ ંયિતમો અને મીસક�નોના િપતા �,ં 

િવધવાઓનો આધાર �.ં અને દર�ક િનબથળષુ ં

આ્યસાાન �,ં �ુ ંદર�ક ડર�લાઓ માટ� શાિંતની 

જગયા �.ં �ુ ંજ જ�ત માટ� મોઅિમનો માટ�નો 

સરપરસત �,ં �ુ ંજ �દુાની મજ�તૂ રસસી �,ં 

તકવાનો �ુકમ �,ં �ુ ં�દુાની �ખ, તેની સાચી 

�ભ �,ં અને તેના હાા �.ં 

(૧૦૪૬) �ુ ંહઝરત મોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ના �લુામોમાાંી એક �લુામ 

�,ં આ �રવાયતના પારંભમા ંછે ક� : એક નસરાની 
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આ�લમ હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની પાસે 

આવયો અને કહ�વા લાગયો ક� : �ુ ંઆપ નબી છો ? 

તયાર� આપ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: �દુા 

તને સમ� ! �ુ ંતો મોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ના �લુામોમાાંી એક �લુામ 

�.ં 

(૧૦૪૭) �ુ ંમોઅિમનોનો અમીર � ંઅને �ુ ંજ 

પાછળના લોકોમાાંી પહ�લો માણસ �,ં �ુ ંજ 

રબ�લુ આલમીનના ર�લૂનો ખલીફા �.ં �ુ ંજ 

જ�ત અને દોઝખને વહહચનાર �.ં અને �ુ ંજ 

સાહ�બે એઅરાફ �.ં 
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(૧૦૪૮) �ુ ં�ુજજતે �દુા �,ં �ુ ંખલીફએ �દુા �,ં �ુ ં

રાહ�-�દુા �,ં �ુ ં�દુા (તરફ જવા)ષુ ંેાર �.ં �ુ ં

ઇલમે �દુાનો ખ�નો �,ં �ુ ંરાહ� �દુાનો અમીન � ં

અને અલલાહ તઆલાની ્ે્ર મખ�કૂ �.ં નબીએ 

રહમત હઝરત મોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) પછ� ખલક� �દુાનો ઈમામ �.ં 

(૧૦૪૯) �ુ ંર�લૂલલાહનો ખલીફા, વઝીર અને 

વારસ �,ં �ુ ંર�લેૂ �દુાનો ભાઈ, વસી અને હબીબ 

�,ં �ુ ંર�લેૂ �દુાએ પસદં કર�લ અને તેઓનો સાાી 

�.ં �ુ ંર�લેૂ �દુાનો િપતરાઈ ભાઈ, તેની �તુીનો 

પિત અને તેમના �તુોનો િપતા �.ં �ુ ંઅવસીયાનો 
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સરદાર અને સયય�ુલ ��બયાનો વસી �.ં �ુ ં

�દુાની અઝીમ �ુજજત, તેની બ�ુજ મોટ� િનશાની 

અને મહાન ઉદાહરણ અને નબી �સુ્ફુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ (ના 

ઇલમ)ષુ ંેાર �.ં �ુ ંજ મજ�તૂ �ુમક અને તકવાનો 

શબદ � ંઅને �ુિનયાવાસીઓ માટ� �દુાવદં� 

તઆલાનો અમીન �.ં 

(૧૦૫૦) ... �ુ ંજ એ ઝીક � ં�નાાી તે લોકોએ 

�ખુ ફ�રવી લી�ુ ંઅને તે માગથ � ં�નાાી લોકો ફર� 

ગયા અને એ ઈમાન � ં�નો લોકોએ ઇનકાર કર� 

દ�ધો, એ �ુરઆન � ં�ને તેઓ છોડ� ��ૂા, એ 
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દ�ન � ં�ને તેઓએ �ુરલાવી દ�ધો. અને એ 

સેરાતે �સુતક�મ � ં�નાાી તેઓ ફર� ગયા. 

(૧૦પ૧) �ુ ં�દુાની �ખ �,ં �ુ ં�દુાના હાા �,ં �ુ ં

�દુાની �દશા � ંઅને �ુ ંજ �દુાષુ ંેાર �.ં 

(૧૦પ૨) ‘�દુાવદં� આલમ મોઅિમનોાી રા� ાયો 

�યાર� તેઓ ઝાડ નીચે આપની બયઅત કર� રહા 

હતા.’ આ આયતના અષસુધંાનમા ં�ુ ંતે પહ�લો 

માણસ � ં�ણે આપ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની બયઅત કર�. 
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(૧૦પ૩) �ુ ં�દુાની મજ�તૂ રસસી � ંઅને તેનો 

કલેમએ-તકવા �.ં 

(૧૦પ૪) આ ફરમાને �દુા ‘તેન ેયાદ રાખનાર 

કાન જ તેન ેયાદ રાખે છે.’ આ આયત િવશે 

ફરમાવ્ુ ં: �ુ ંજ એ કાન � ં�નો ઉલલેખ કરવામા ં

આવયો છે. 

(૧૦પ૫) �ુ ંજ એ ઇનસાન � ં�ને જમીન પોતાની 

ખબરો બયાન કરશે. 
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(૧૦પ૬) �ુ ંજ �દુાનો બદંો અને તેના ર�લૂ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)નો ભાઈ 

�.ં 

(૧૦૫૭) �ુ ંએ પહ�લો માણસ હોઈશ, � કયામતના 

�દવસે પોતાના પરવર�દગાર સમક દાવો ર�ૂ 

કરવા માટ� ઉભો ાઈશ. 

  



821 
 

પ્રક - ર૩ : ા� સૌાી  હ�લા ઇસલાા  સ્્ા � 

(૧૦પ૮) હઝરત ર�લેૂ પાક સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમને સોમવાર� ર�લૂ તર�ક� 

નીમવામા ંઆવયા અને મ� મગંળવાર� ઇસલામનો 

�સવકાર ��. 

(૧૦પ૯) મ� સૌાી પહ�લા ઇસલામનો સવીકાર ��. 

(૧૦૬૦) મ� સૌાી પહ�લા હઝરત ર�લૂ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની સાાે 

નમાઝ પડ�. 
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(૧૦૬૧) �ુબબ્લુ અરની કહ� છે ક� એક �દવસ મ� 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને હસતા જોયા. 

એટ�ુ ંબ�ુ ંહસંતા મ� તેઓને કદ� જોયા ન હતા. 

એટલે �ધૂી ક� તેઓના દાતં �બુારક દ�ખાવા 

લાગયા અને ફરમાવ્ુ ં: �દુાવદંા ! આ ઉમમતમા ં

તારા નબી િસવાય મને કોઈ માણસ એવો જોવા 

મળતો નાી ક� �ણે માર� પહ�લા તાર� ઇબાદત 

કર� હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર૪ : ાાર�  ાસમ સૌાી  હ�લા અનમ સૌાી 

 મલલાષુ ંઇલા  મ 

(૧૦૬૨) �દુાની કસમ, (એવી) કોઈ આયત 

નાઝીલ ાઈ નાી ક� �ને �ુ ં�ણતો ન હો�, ક� તે 

કઈ વસ્ ુિવશે છે, �ા ંઅને કોની ઉપર નાઝીલ 

ાઈ છે ? બેશક, મારા રબે મને અકલમદં �દલ, 

બોલનાર� અને સવાલ કરનાર� �ભ અતા 

ફરમાવી છે. 

(૧૦૬૩) ... પયગમબર� અકરમ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) ઉપર કોઈ એવી 

આયત �દવસ ક� રાતમા,ં જમીન ઉપર ક� આસમાન 
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ઉપર �ુિનયા અાવા આખેરત િવશે નાઝીલ ાઈ 

નાી ક� � તેઓએ મને વચંાવી અાવા માર� પાસે 

લખાવી ન હોય. અાવા મ� તેન ેમારા હાાો વડ� 

લખી ન હોય. � હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ કયામત �ધૂીની તાવીલ 

(અાથધટન), તફસીર (િવવરણ), નાસીખ-મન�ખૂ 

(રદ કરાએલી), મોહકમ (સપ્ટ), મોતશાબેહ 

(�ઢૂાાથવાળ�) તેમજ ખાસ અને આમની તાલીમ 

આપી ન હોય. આ ઉપરાતં એ પણ ફરમાવ્ુ ંક� : 

એ �ા ંનાઝીલ ાઈ અને કઈ બાબત િવશે 

નાઝીલ ાઈ છે. 
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(૧૦૬૪) �યાર� આપ (હઝરત અલી 

અલ્યહસસલામ)ની �ખલાફતની બયઅત કરવામા ં

આવી તયાર� આપે એક વખત એક �તુબો આપયો. 

�મા ંફરમાવ્ુ ં: અય લોકો, મારા આ �ુિનયાાી 

ચાલયા જવા પહ�લા મને � �છૂ�ુ ંહોય તે �છૂ� 

લયો. તમે મને �છૂો ક�મક� માર� પાસે સૌાી 

પહ�લાાી લઈને સૌાી છેલલા �ધૂીષુ ંઇલમ છે. 

ખબરદાર, �દુાની કસમ, મને ફહસલો કરવાષુ ં

કહ�વામા ંઆવે તો �ુ ંતોર�તવાળાઓ વચચે 

તોર�તાી ફહસલો કર�શ. 
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પછ� ફરમાવ્ુ ં: મને �છૂો, એ પહ�લા ક� મને ન 

પામો, મને એ ઝાતની કસમ, �ણે દાણાઓ 

ઉગાડયા છે, અને ઇનસાનને પૈદા કય� છે. જો તમે 

મને એક આયત િવશે �છૂો તો તમને તેના 

નાઝીલ ાવાનો સમય પણ જણાવી દઈશ અને એ 

પણ જણાવી દઈશ ક� તે કોના કોના િવશે નાઝીલ 

ાઈ છે.  

(૧૦૬૫) મારામા ં�દુાષુ ં�પુત ઇલમ રાસંી રાસંીને 

ભ્ુથ છે. જો એ ઇલમ �હ�ર ાઈ �ય તો તમે એવા 

�ુચંવણમા ંપડ� �વ ક� �વી ર�તે ડોલ સાાે 

બાધેંલી લાબંી રસસી વળ ખાઈ જતી હોય છે. 
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(૧૦૬૬) ... અને અહ� (પોતાની છાતી તરફ 

ઇશારો કર�ને) ઇલમનો સ�દુ �ધૂવી રહયો છે, 

પરં્ ુતેન ેમેળવનારા બ�ુજ ઓછા ંછે. નઝદ�કમા ં

જ તમે મને �મુાવીને શરિમ�દા ાશો. 

(૧૦૬૭) �ુ ંખાતી�વુથક ક�ુ ં� ંક� મને ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ હલાલ 

અને હરામના એક હ�ર પકરણની તાલીમ આપી 

છે, � બની ��ુા છે અાવા તો કયામત �ધૂી 

બનનારા છે.અને દર�ક પારમાાંી બી� એક હ�ર 

પારના પકરણ �લેૂ છે. એટલે �ધૂી ક� મને મૌત, 

આઝમાઈશ અને વકતવયષુ ંપણ ઇલમ આપ્ુ ંછે. 
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(૧૦૬૮) મારા માટ� તમામ દરવા�ઓ ખોલી 

નાખવામા ંઆવયા છે, મને તમામ કારણોષુ ંઇલમ 

આપવામા ંઆવ્ુ ંછે. મારા માટ� વાદળાઓ 

ચલાવવામા ંઆવયા અને મૌત, આઝમાઈશ અને 

�ખતાબ (સબંોધન)ના િવોયષુ ંઇલમ સ�પવામા ં

આવ્ુ.ં 
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પ્રક - ર  : �ું હંામશા ાઝ�ાૂ રહ ક �ં 

(૧૦૬૯) �યારાી પરવર�દગાર� હઝરત મોહમમદ� 

�સુ્ફુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને 

�રસાલતના હો�ૃા પર નીમયા છે, તયારાી મ� �ખુ 

જો્ુ ંનાી. આ વાત માટ� �ુ ં�દુાનો �કુ અદા ક� 

�.ં �દુાની કસમ, �ુ ંબાળપણમા ંભયમા ંરહો અને 

્વુાનીમા ં�હાદમા ંવયસત રહયો. 

(૧૦૭૦) �યારાી હઝરત ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની વફાત ાઈ છે �ુ ં

મઝ�મૂ �સાિતમા ંરહો �.ં 
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(૧૦૭૧) � (�સૂીબતો)ની સાાે મ� �લુાકાત કર� 

છે, બી� કોઈ માણસે કર� નાી. 

(૧૦૭૨) �ુ ંએ જોઈ રહયો � ંક� સ�ાિધશો ર�યત 

પર �લમ કર� રહા છે, પરં્ ુતમે છો ક� �ઓ 

રયયત ાઈને હાક�મ પર �લમ કર� રહા છો.  

(૧૦૭૩) (હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ 

મોઆિવયાને લખેલા પતમાાંી એક ભાગ) “્ુ ંએમ 

કહ� છે ક� બયઅત કરવા માટ� મને એવી ર�તે 

ખ�ચવામા ંઆવે છે, �વી ર�તે �ટના નાકમા ં

નક�લ* (*�ટને ��ુશમા ંરાખવા માટ� નાખવામા ં

આવતી દોર�) નાખવામા ંઆવે છે. મને હયાતે 
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�દુાની કસમ, આ ર�તે ્ ુ ંમને ઉતાર� પાડવા 

માગંતો હતો પણ તેનાાી તો ત� મારા વખાણ કર� 

નાખયા, મને હડ�તૂ કરવાની બદલે ્ ુ ંજ હડ�તૂ 

ાઈ ગયો. �સુલમાન માટ� મઝ�મુ રહ�વામા ં

ઝીલલત ક� શાનમા ંકમી ાતી નાી, પણ તેની શતથ 

એ છે ક� તે પોતાના દ�નમા ંશકંા કરતો ન હોય, 

અને તેષુ ંયક�ન ડામાડોળ ન હોય. 

(૧૦૭૪) �યારાી માર� માતાએ મને જનમ આપયો 

છે �ુ ંમઝ�મુ જ રહો � ંએટલે �ધૂી ક� (ભાઈ) 

અક�લને �યાર� �ખના �ુ:ખાવાની તકલીફ ાતી 

તયાર� તેઓ કહ�તા ક� �યા ં�ધૂી અલીની �ખમા ં
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દવા ન નાખો તયા ં�ધૂી માર� �ખોમા ંદવા ન 

નાખતા. આમ, માર� �ખમા ં�ુ:ખાવો ન હોવા 

છતા ંદવા નાખવામા ંઆવતી હતી. 

(૧૦૭૫) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ાી 

�રવાયત છે ક� એક માણસે મને ક�ુ ં: અય ફરઝદં� 

અ� ૂતા�લબ, આપ (આ �ખલાફત)ના મામલામા ં

ક�ટલી લાલચ ધરાવો છો ? 

મ� જવાબ આપયો : નહ�, બલક� �દુાની કસમ, ્ુ ં

મારા કરતા વધાર� લાલ�ુ ંઅને (પયગમબર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ાી વધાર� 

�ૂર છે, �યાર� ક� �ુ ંતેનો (�ખલાફતનો) સૌાી વધાર� 
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હકદાર અને પયગમબર (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ાી વધાર� નઝદ�ક �.ં મ� તો 

ફકત મારો હક માગંયો છે, �યાર� ્ ુ ંતો મારા અને 

મારા હકની વચચે આડશ બની ગયો છે, અને તે 

બાબતાી મા� ંધયાન (બી�) ફ�રવી રહયો છે. 

�દુાવદં, �ુ ંતાર� પાસે �ુર�શ અને તેમના 

સાાીદારોની િવ�ધધમા ંમા� ંરકણ ચા�ુ ં�,ં ક�મક� 

તેઓએ માર� સાાે ક્એ્ણ રહમ કય�, માર� ઉચચ 

કકાની કદો મનઝેલતને હલક� સમ� અને એ 

બાબત માટ� માર� સામે િવરોધ કય� � મારો હક 

છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ઇબને અબીલ હદ�દ કહ� છે ક� આ િવોયની પણ 

ઘણી �રવાયતો છે...) 

(૧૦૭૬) ... �ુર�શને �મુરાહ�મા ંરહ�વા દો. ... 

ક�મક�, આમ પણ તેઓ આ પહ�લા ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની સામે 

જગં કરવા એકરા ાયા હતા, તેવી ર�તે માર� 

િવ�ધધ જગં કરવા માટ� એકરા ાયા છે. �ુર�શને 

મારા તરફાી બદલો લેનાર બદલો આપે. ક�મક� 

તેઓએ માર� સાાે ક્એ્પ રહમી કર�. અને મારા 

ભાઈ�નની �ુ�ુમતને માર� પાસેાી �ચક� લીધી. 
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પ્રક - ર૬ : ાૌલા અલી (અલ્યહસસલાા)નક 

 �રચ  અલી (અલ્યહસસલાા)ના સ્ ખુમ 

(૧૦૭૭) અસહાબે ર�લૂ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)માાંી સાર� યાદશ�કત 

ધરાવનારને એ વાતની �ણ હશે ક� : મ� આખી 

ઉમ દરિમયાન ઘડ�ભર માટ� પણ �દુા અને 

ર�લૂના �ુકમને ટાળયો નાી. મ� ક�ટલીયે જગંમા ં

મારા �વને ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ માટ� ર�ૂ કર� દ�ધો, �યાાંી 

મોટા મોટા બહા�ૂરો પીછેહટ કર� ��ૂા હતા. એ 
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(બાબત)ની �દુાએ મને ભેટ આપી છે, અને માર� 

ઇઝઝતમા ંવધારો કય� છે. 

(૧૦૭૮) મ� ન તો કદ� �ૂર બોલ્ુ ંછે, અને ન તો 

માર� કોઈ વાતને �ુરલાવવામા ંઆવી છે, ન તો �ુ ં

�ાર�ય �મુરાહ ાયો �,ં અને ન તો મારા લીધે 

કોઈ �મુરાહ ા્ુ ંછે. 

(૧૦૭૯) �યાર� �ુ ંર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ને સવાલ �છૂતો તો તેઓ મને 

જવાબ આપતા હતા. અને �યાર� �ુ ંખામોશ ાઈ 

જતો તયાર� તેઓ પોતે વાતની શ�આત કરતા હતા. 
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(૧૦૮૦) �દુાવદં� આલમે ફરમાવ્ુ ં: આપ 

ડરાવનાર છો, દર�ક કૌમના એક હાદ� હોય છે, 

�નુઝીર (ડરાવનાર) તો ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ તો ડરાવનાર છે. અને 

�ુ ંહાદ� (�હદાયત કરનાર) �.ં 

(૧૦૮૧) ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ મને યમનવાસીઓ માટ� 

કાઝી બનાવીને મોકલયો તયાર� મ� અઝથ કર� : યા 

ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) આપ મને મોકલી તો રહા છો, પરં્ ુ�ુ ં

્વુાન �,ં અને કઝા (નયાય કરવા)ના પ્ો બ�ુજ 
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�શુક�લ હોય છે, � હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ માર� છાતી ઉપર હાા 

રાખીને ફરમાવ્ુ ં: �દુાવદંા, આના �દલને રાહ� 

રાસત પર કાયમ રાખ, અને તેની �ભ પર હક 

�ર� કર, તયારાી અતયાર �ધૂી બે વય�કત વચચે મ� 

� કોઈ િનણથય આપયો, ફહસલો કય� તેમા ંમને કદ� 

કોઈ શકંા રહ� નાી. 

(૧૦૮૨) ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: યા અલી, આપ 

ન હોત તો મારા પછ� મોઅિમનની ઓળખ રહ�તે 

નહ�. 
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(૧૦૮૩) નાબેગહના �તુષુ ંએ�ુ ં�મુાન છે ક� �ુ ં

દ�લલગી, હસંી મ�કની વાતો, અને નકામી વાતો 

ક� ં�,ં અાવા તો લડાઈ ઝગડાાી કામ લ� �,ં 

પરં્ ુઆ બધી વાતો મારાાી કોસો (ઘણા માઈલ) 

�ૂર છે. તેનાાી મૌતનો ડર, હ્ અને ન્ તાા 

�હસાબ અને �કતાબની યાદ રોક� રાખે છે. 

(૧૦૮૪) �યાર� �ખલાફતના હ�્ ાુી આપની 

બયઅત કરવામા ંઆવી તેના બી� �દવસે આપે 

�તુબામા ંઇરશાદ ફરમાવયો અને ક�ુ ં: �ુ ંપણ 

તમારામાાંી જ એક માણસ �.ં તમારો ફાયદો એ 
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મારો ફાયદો છે તમા�ંુ ષકુસાન એ મા� ંષકુસાન 

છે. 

(૧૦૮૫) ન તો �ુ ં�મુરાહ ાયો � ંઅને ન તો 

મારા કારણે બી�ુ ંકોઈ �મુરાહ ા્ુ ંછે. માર� 

પાસેાી � વાયદો લેવામા ંઆવયો છે, તેન ે�ુ ં�લુયો 

નાી, �ુ ંમારા રબ તરફાી એ દલીલ અને સા�બતી 

પર કાયમ � ં� તેણે પયગમબર (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) અને મારા માટ� 

બયાન ફરમાવી છે. અને �ુ ંરાહ�-રાસત (સીધા 

માગથ) પર �.ં 
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(૧૦૮૬) તમે લોકોએ માર� બયઅત કર� છે, તે 

અચાનક નાી ાઈ, અને ન તો તમારો અને મારો 

મામલો એકસરખો છે. �ુ ંતમને �દુાની �શૂી માટ� 

ચા�ુ ં�,ં અને તમે મને તમારા નફસની ��ુાુદ� 

માટ� (ચાહો છો.) અય લોકો, તમે તમારા નફસની 

િવ�ધધ જઈને માર� સાાે સહકાર કરો. �ુ ં�દુાની 

કસમ ખાઈને ક�ુ ં� ંક� �ુ ંમઝ�મુની સાાે ઇનસાફ 

કર�શ, ઝા�લમ પાસેાી મઝ�મુને તેનો હક 

અપાવીશ. ઝા�લમને નક�લ (�ટના નાકમા ં

નાખવામા ંઆવતી દોર�) નાખીને ખ�ચીશ. એટલે 

�ધૂી ક� તેન ેહકના માગથ પર નાખી દઈશ. ભલે 

પછ� તે તેન ેપસદં કર� ક� ન કર�. 
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(૧૦૮૭) �દુાની કસમ, �ુ ંસઅદાન નામની કાટંાળ� 

ઝાડ� પર �ગીને રાત િવતા�ુ ંઅાવા મને તૌક 

અને જઝંીરોમા ંક�દ કર�ને ખ�ચવામા ંઆવે તો પણ 

એ બધી વાતો મને વધાર� પસદં છે કયામતના 

�દવસે ઝા�લમ બનીને �દુા અને તેના ર�લૂની 

�લુાકાત ક�.ં (એટલે ક� �લમ કરવા કરતા એ 

બધી સખતીઓ ઉપાડવાષુ ંઈમામ પસદં ફરમાવે 

છે.) 

અને �દુાની કસમ, સાત પદ�શો(ના આસમાનો)ની 

નીચે � કંઈ છે તે મને એ શરતે આપી દ�વામા ં

આવે ક� �ુ ંક�ડ�ના �ખુમાાંી જવષુ ંછ�લ�ુ �ચક� 
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લઈને �દુાની નાફરમાની ક� ંતો �ુ ંએ�ુ ંહરગીઝ 

નહ� ક�.ં.. 

(૧૦૮૮) તમારા વચચે મારો દાખલો એવો છે ક� 

�વી ર�તે �ધકારમા ંદ�વાષુ ંસાાન હોય છે. � 

�ધકારમા ંહોય છે તે તેનાાી પકાશ મેળવે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૦૮૯) અમી�લ મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ) 

અવારનવાર ફરમાવતા હતા ક� �દુાની કોઈ 

આયત મારા કરતા ંમોટ� નાી અને કોઈ ખબર 

મારાાી વધાર� ઉચચ નાી. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૦૯૦) �યારાી મ� �દુાને ઓળખયો છે, તેનો 

કદ� ઇનકાર નાી ��. 

(૧૦૯૧) �યારાી મને હક દ�ખાડવામા ંઆવ્ુ ંછે 

મ� તેના િવશે કદ� શક કય� નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૪) - ઇમામતે 

ખાસસહ ઉમ�લુ અઇમમહ ફાતમેહ ઝહ�રા 

સલા�લુલાહ� અલયહા 

પ્રક - ૧ : ફા મ્ાા સલા લુલાહ� અલયહા  

મારો �ુકડો છે 

(૧૦૯૨) ફાતેમા મારો �ુકડો છે, � તેન ે�શૂ કરશે 

તે મને �શૂ કરશે, � તેન ેરંજ પહ�ચાડશે, તે મને 

રંજ આપશે. ફાતેમા ઝહરા સલા�લુલાહ� અલયહા 

મને તમામ લોકો કરતા અઝીઝ છે. 
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(૧૦૯૩) એ વાતમા ંશક નાી ક� ફાતેમા મારો 

�ુકડો છે, માર� �ખોષુ ંષરૂ છે. અને મારા �દલનો 

મેવો છે, � કોઈ તેમને શોકમગન (રં�ત) કરશે, તે 

મને રંજ પહ�ચાડશે અને � તેમને �શૂ કરશે, તે 

મને �શૂ કરશે. માર� એહલેબૈતમાાંી ફાતેમા 

સલા�લુલાહ� અલયહા જ સૌાી પહ�લા આવીને મને 

મળશે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક-ર : સય દ્�ુીસાઈલ આલાીન 

(૧૦૯૪) �દુાવદં તઆલાએ ઔરતોમાાંી ચાર 

�ીઓને પસદં કર� લીધી છે. અને તે છે (૧) હ. 

મર�યમ (અલ્યહસસલામ), (ર) હ. આસીયાહ 

(અલ્યહસસલામ), (૩) હ. ખદ�� 

(અલ્યહસસલામ), અને (૪) જ. ફાતેમા 

સલા�લુલાહ� અલયહા. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧૦૯૫) જમીનવાળાઓમા,ં મારા અને મારા િપતા 

પછ� હસન અને �ુસૈન (અલ્યહસસલામ) અફઝલ 

છે. અને તેઓની પછ� તેમની માતા જમીનના 

તમામ રહ�વાસીઓમા ં્ે્ર છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૦૯૬) માર� �દકર� ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહા 

�ુિનયાની તમામ �ીઓની સરદાર છે. 
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(૧૦૯૭) માર� �તુી ફાતેમા ઝહ�રા સલા�લુલાહ� 

અલયહા સૌાી પહ�લાાી લઈને સૌાી છેલલે �ધૂીની 

�ુિનયાની તમામ �ીઓની સરદાર છે. 
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પ્રક-૩ : અઝા મ્ ફા મ્ાા સલા લુલાહ� અલયહા 

અઝા મ્ �દુા 

(૧૦૯૮) બેશક, ફાતેમા સલા�લુલાહ� અલયહાના 

�સુસે ાવાના કારણે �દુા ગઝબનાક ાાય છે, અને 

તેની રઝામદં� એ �દુાની રઝામદં� છે. 

(૧૦૯૯) ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) એ જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા 

સલા�લુલાહ� અલયહાને ફરમાવ્ુ ં: તમારા 

ગઝબનાક ાવાાી �દુા ગઝબનાક ાાય છે. અને 

તમાર� રઝામદં�ાી �દુા રા� ાાય છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (પ) - ઇમામતે 

ખાસસહ હસનૈન શર�ફ�ન અલયહ��સુસલામ 

પ્રક - ૧ : હસનૈન શર�ફ�નષુ ંનાા  બુાર્ 

રાખ�ુ.ં 

(૧૧૦૦) �યાર� હસન (અલ્યહસસલામ)ની 

િવલાદત ાઈ તયાર� મ� તેષુ ંનામ ‘હરબ’ રાખ્ુ,ં 

પરં્ ુ�યાર� પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ તશર�ફ લાવયા તયાર� તેઓએ 

ફરમાવ્ુ ં: મારો ફરઝદં મને આપી દો. તમે તેષુ ં

નામ �ુ ંરાખ્ુ ંછે ? 
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મ� અઝથ કર� : મ� તેષુ ંનામ ‘હરબ’ રાખ્ુ ંછે. આપે 

ફરમાવ્ુ ં: બલક� તેષુ ંનામ ‘હસન’ છે.. 

તેવી જ ર�તે �યાર� �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ની 

િવલાદત ાઈ તયાર� પણ મ� તેમષુ ંનામ ‘હરબ’ 

રાખ્ુ,ં પરં્ ુ�યાર� હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ તશર�ફ લાવયા તયાર� 

ફરમાવ્ુ ં: મારો ફરઝદં મને બતાવો, તેષુ ંનામ �ુ ં

રાખ્ુ ંછે ? મ� અઝથ કર� ક� તેષુ ંનામ ‘હરબ’ રાખ્ુ ં

છે. � હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: બલક� તે ‘�ુસૈન’ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૧૦૧) �યાર� જનાબે ફાતેમા સલા�લુલાહ� 

અલયહાાી હઝરત હસન (અલ્યહસસલામ)ની 

િવલાદત ાઈ તયાર� તેઓએ હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ને અઝથ કર� : આ બાળકષુ ંનામ 

રાખો. તેઓએ ફરમાવ્ુ:ં આષુ ંનામ રાખવામા ં

ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) પર અગીમતા નહ� ક�.ં 

�યાર� ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) તશર�ફ લાવયા ... અને હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ને ફરમાવ્ુ ંઆપે આમષુ ંનામ �ુ ં

રાખ્ુ ં? તેઓએ ફરમાવ્ુ ં�ુ ંનામ રાખવામા ં
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આપના પર અગતા કર� શકતો નાી. � હઝરત 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: �ુ ંઆમષુ ંનામ રાખવામા ંમારા રબ 

અજજ વ જલલ ઉપર અગતા લઈ શકતો નાી. 

�દુાવદં� આલમે �જ�ઇલને વહ� કર� : મોહમમદ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ના ઘર� 

ફરઝદંની િવલાદત ાઈ છે તમે �વ, તેઓને મારા 

તરફાી સલામ પહ�ચાડો, હદ�યએ તબ�ુથ ક પેશ 

કરો, અને તેઓને કહો ક� અલીને આપની સાાે એ 

જ સબંધં છે �વો હા�નને �સૂા સાાે હતો. તેાી 

આપના ફરઝદંષુ ંનામ હા�નના ફરઝદં સમાન 

રાખો.  
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�જ�ઇલે અમીન નાઝીલ ાયા અને �બુારકબાદ 

પેશ કયાથ પછ� ક�ુ ંક� �દુાવદં� આલમ આપને 

�ુકમ આપે છે ક� આપ આમષુ ંનામ હા�નના �તુ 

��ુ ંરાખો. આપે ફરમાવ્ુ ં: હા�નના ફરઝદંષુ ંનામ 

�ુ ંહ્ ુ?ં �જ�ઇલે ક�ુ ં: શબબર. 

� હઝરતે ફરમાવ્ુ ંક� માર� ભાોા તો અરબી છે, 

તેમણે ક�ુ ં: આપ તેમષુ ંનામ ‘હસન’ રાખો. તેાી 

આપે તેમષુ ંનામ હસન રાખ્ુ.ં પછ� �યાર� �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ)ની િવલાદત ાઈ તયાર� �જ�ઇલે 

અમીન નાઝીલ ાયા અને �દુાના તરફાી 

ફરઝદંની િવલાદતની �બુાકબાદ� પેશ કર�. પછ� 
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ક�ુ ં: અલીનો આપની સાાે એ જ સબંધં છે �વો 

સબંધં હા�નનો �સૂા સાાે હતો. તેાી આપ 

આપના આ ફરઝદંષુ ંનામ હા�નના ફરઝદં સમાન 

રાખો. � હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે �છૂ�ુ ંક� તેમષુ ંનામ �ુ ંહ્ ુ ં? �જ�ઇલે 

ક�ુ ં: શબબીર. આપે ફરમાવ્ુ ં: માર� ભાોા તો 

અરબી છે. �જ�ઇલે ક�ુ ંતો પછ� આપ તેમષુ ંનામ 

‘�ુસૈન’ રાખી દો. તેાી આપે તેમષુ ંનામ �ુસૈન 

રાખ્ુ.ં 

(૧૧૦૨) અનય એક �રવાયતમા ંછે ક� ... હઝરત 

ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 
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વસલલમ)એ હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને 

ફરમાવ્ુ:ં આપે મારા ફરઝદંષુ ંનામ �ુ ંરાખ્ુ ં? 

તેઓએ જવાબ આપયો: યા ર�લૂલલાહ, �ુ ંતેષ ુ ં

નામ રાખવામા ંઆપના કરતા ંઅગતા ન કર� શ�ંુ. 

અલબ�, �ુ ંચાહતો હતો ક� તેષુ ંનામ ‘હરબ’ રા�ુ.ં 

� હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: તેમષુ ંનામ રાખવામા ં�ુ ં

પણ મારા રબ પર અગતા કર� શકતો નાી. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : જ�્ના જ્ાનકના સરદાર 

(૧૧૦૩) હસન અને �ુસૈન (અલયહ��સુસલામ) 

જ�તના જવાનોના સરદાર છે. અને તેમના િપતા 

તેમનાાી અફઝલ છે. 

(૧૧૦૪) હસન અને �ુસૈન (અલયહ��સુસલામ) 

જ�તના જવાનોના સરદાર છે. 

(૧૧૦૫) બેશક, હસન અને �ુસૈન 

(અલયહ��સુસલામ) જ�તના જવાનોના સરદાર છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૩ : હસનૈન-શર�ફ�નની ાકહબબ્ 

(૧૧૦૬) � માણસ માર� સાાે મોહબબત કરતો 

હોય તેના માટ� જ�ર� છે ક� મારા આ બ�ેં �તુો 

સાાે મોહબબત કર�. ક�મક�, અલલાહ� મને તેઓ 

સાાેની મોહબબત (રાખવા)નો �ુકમ આપયો છે. 

(૧૧૦૭) �દુાવદંા, ્ુ ંહસન (અલ્યહસસલામ) અને 

�ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ને દોસત રાખ, અને � 

તેઓને દોસત રાખે તેઓને પણ દોસત રાખ. 

(૧૧૦૮) � હસન (અલ્યહસસલામ) અને �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ)ને દોસત રાખશે તે મને દોસત 
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રાખશે. અને � તેઓાી �ુશમની રાખશે તેઓ માર� 

સાાે �ુશમની રાખશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૪ :   ગમબર (સલલલલાહક અલયહ� 

્આલમહ� ્સલલા)ની હસનૈન (અલ્યહસસલાા)નમ 

ભમમ 

(૧૧૦૯) હસન (અલ્યહસસલામ)ને �ુ ં(મારો) 

રોઅબ, દબદબો અને ઇલમ અતા ક� ં� ંઅને �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ)ને સખાવત અને રહમત અતા 

ક� ં�.ં 

(૧૧૧૦) હસન માટ� મારો રોબ, દબદબો અને 

સરદાર� છે, �યાર� �ુસૈન માટ� માર� ��ુઅત 

(બહા�ૂર�) અને સખાવત છે. 
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(૧૧૧૧) રહા હસન તો તેઓને રોબ અને દબદબો 

તાા ઇલમ અતા ક� ં� ંઅને રહા �ુસૈન તો �ુ ં

તેમને સખાવત અને રહમત એનાયત ક� ં�.ં 

(૧૧૧૨) ઝયનબ �બનતે અબી રાફ�અ, હઝરત 

ફાતેમા ઝહ�રા સલા�લુલાહ� અલયહાાી �રવાયત કર� 

છે ક� જનાબે ઝહ�રા સલા�લુલાહ� અલયહા પોતાની 

જ�દગીના આખર� �દવસોમા ંપયગમબર� �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની પાસે 

હસન અને �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ને લઈને આવયા 

અને અઝથ કર� : યા ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો 
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અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ), આપ આમને કઈ 

વસ્નુા વારસ બનાવશો ? 

� જનાબ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે 

ફરમાવ્ુ ં: હસન (અલ્યહસસલામ) માટ� મારો 

રોબ, દબદબો અને સરદાર� છે. �યાર� �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ) માટ� માર� �હમમત અને સખાવત 

છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક -   : આ બનંમ ઈાાા  મ 

(૧૧૧૩) ઇબને શહર આશોબ તેઓની �કતાબ 

‘મના�કબ’મા ંલખે છે ક�: બનેં �ુદા �ુદા �ફરકાઓ 

અને �ુદા �ુદા સ�હુોએ � હઝરત (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ાી બાર ઇમામો 

િવશેની � હદ�સોનો ઉલલેખ કય� છે તે પમાણે 

હસનૈન શર�ફ�ન (અલયહ��સુસલામ)ની ઇમામત 

માટ� નસસ (સપ્ટ �ુકમ) સા�બત ાઈ શક� છે અને 

તે માટ�ની દલીલ આપી શકાય છે. 

આ ઉપરાતં એ બાબતની દલીલ પણ આપી શકાય 

છે ક� �દૂ હસનૈન અલ્યહસસલામ ઇલમે ઇમામતના 
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મા�લક હતા અને (તેઓએ) પોતાની ઇમામતનો 

દાવો ��. તેઓ અલ્યહસસલામના જમાનામા ં

મોઆિવયા અને યઝીદ િસવાય બી�ુ ંકોઈ 

ઇમામતનો દાવો કરનાર ન હ્ ુ.ં �યાર� એ બનેં 

(એટલે ક� યઝીદ અને મોઆિવયા)ના �ુરાચાર જ 

નહ� �ુફ પણ સા�બત છે. તેાી ઇમામત હસન અને 

�ુસૈન અલયહ��સુસલામ માટ� હોવાષુ ંસા�બત છે. 

એહલેબૈતના ઇજમાઅ (કોઈ એક બાબતમા ં

એકમત ા�ુ)ંાી પણ દલીલ મળે છે ક� એહલેબૈતે 

તેઓની ઇમામત પર ઇજમાઅ કર�લ છે. અને 

એહલેબૈત અલયહ��સુસલામનો ઇજમાઅ �ુજજત છે. 
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� હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની આ મશ�રૂ હદ�સે પાકાી પણ 

સા�બતી આપી શકાય છે, �મા ંઆપે ફરમાવ્ુ:ં 

મારા આ બ�ેં �તુો ઈમામ છે, ભલે પછ� તે ઊભા 

હોય ક� બેરા હોય. 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૬) ઇમામતે 

ખાસસહ હઝરત ઈમામ હસન 

(અલ્યહસસલામ) 

પ્રક-૧ : હઝર્ ઈાાા હસન 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ (સ ્મ 

સા�બ્ી) 

(૧૧૧૪) �યાર� હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ)ની શહાદતનો સમય નઝદ�ક 

આવયો તયાર� આપે આપના ફરઝદં હસને 

�જુતબાને ફરમાવ્ુ ં: તમે માર� પાસે આવો, �ાી 
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�ુ ંતમોને એ રહસયો કહ� દ�, � ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ મને 

કહા હતા. અને � બાબતો માટ� ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ મને 

અમીન બનાવેલ હતો, તે બાબતો માટ� �ુ ંતમને 

અમીન બનાવી દ�.  

(૧૧૧૫) સલીમ �બન ક�સ કહ� છે ક� હઝરત અમીર 

(અલ્યહસસલામ)એ તેમના ફરઝદં હઝરત હસન 

(અલ્યહસસલામ)ને વસીયત ફરમાવી તયાર� �ુ ંપણ 

તયા ંમૌ�ૂદ હતો. જનાબે અમીર 

(અલ્યહસસલામ)એ તે વસીયત પર �ુસૈન 



872 
 

(અલ્યહસસલામ), મોહમમદ (હનફ�યાહ) પોતાના 

તમામ સતંાન, શીઆ આગેવાનો અને પોતાની 

એહલેબૈતને ગવાહ નીમયા, તયારપછ� હસન 

(અલ્યહસસલામ) ને �કતાબ અને હિાયારો સ�પયા. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : હસન (અલ્યહસસલાા) ાારાાી  મ 

(૧૧૧૬) હસન મારાાી છે અને �ુ ંહસનાી �.ં 

�દુા તેને દોસત રાખે છે � હસનને દોસત રાખે. 

હસન અને �ુસૈન મારા બે નવાસા (દો�હત) છે. 

(૧૧૧૭) મીકદામ �બન મઅદ યકર�બ અને ઉ� ૂં 

�બન અસવદ ‘કનસર�ન’ પહ�ચયા તયા ં

મોઆવીયાએ મીકદામને ક�ુ ં: �ુ ંતને ખબર છે ક� 

હસન �બન અલીની વફાત ાઈ ગઈ છે ? આ 

સાભંળ�ને ઉ�વૂએ ઇ�ા�લલલાહ..... પડડુ.ં 

મોઆિવયાએ તેમને ક�ુ ં: �ુ ંતમે હસન 
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(અલ્યહસસલામ)ની વફાતને �સૂીબત સમજો છો 
? 

મીકદામે ક�ુ ં: �ુ ંએ વાતને �સૂીબત ક�મ ન સમ�ુ ં

? મને યાદ છે ક� તેઓને ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ ખોળામા ંરાખીને 

ફરમાવ્ુ ંહ્ ુ ં: આ મારાાી છે......... 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૩ : હસન (અલ્યહસસલાા)નક ાકહબબ્ 

(૧૧૧૮) હસને �જુતબા તરફ ઇશારો કર�ને 

ફરમાવ્ુ ં: � માણસ માર� સાાે મોહબબત કરવા 

માગંતો હોય તેણે આની સાાે મોહબબત કરવી 

જોઈએ. 

(૧૧૧૯) એવી જ ર�તે ફરમાવ્ુ ં: પરવર�દગાર, �ુ ં

આની સાાે મોહબબત ક� ં�,ં ્ુ ંપણ તેની સાાે 

મોહબબત કર. અને તેની સાાે મોહબબત 

કરનારાઓ સાાે પણ મોહબબત કર. 
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(૧૧૨૦) �દુાવદંા, �ુ ંઆની સાાે મોહબબત ક� ં� ં

્ ુ ંપણ તેની સાાે મોહબત કર. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૪ : સૌાી ્ધાર� ઇબાદ્ ્રનાર 

(૧૧૨૧) હસન �બન અલી �બન અબી તા�લબ 

(અલયહ��સુસલામ) તેમના જમાનાના સૌાી વધાર� 

આ�બદ, સૌાી વધાર� ઝા�હદ, અને સૌાી ્ે્ર 

ઇનસાન હતા. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૭) ઇમામતે 

ખાસસહ હઝરત ઈમામ �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ) 

પ્રક - ૧ : હઝર્ ઈાાા �ુસૈન 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ (સ ્મ 

સા�બ્ી) 

(૧૦ર૨) માર� વફાત અને મારા શર�ર અને �હમા ં

�ુદાઈ ાવા પછ� �ુસૈન ઇબને અલી 

(અલ્યહસસલામ) જ ઈમામ ાશે. અલલાહ 

તઆલાની નઝદ�ક તેની �કતાબમા ંછે ક� 
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પયગમબર� �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ના વારસ તર�ક� આ ઇમામત તેમને 

મળશે. �દુાવદં� આલમે તેની સાાે તેમના િપતા 

અને માતાના વારસાને પણ મેળવી આપયો. આમ, 

તેઓ મારા પછ� દર�ક ર�તે ઉમમતના ઈમામ ાશે. 

ક�મક�, એ વાત ઇલમે �દુામા ંઆવી �કુ� છે ક� તમે 

લોકો (એહલેબૈતે ઇસમત) અલલાહની ્ે્ર મખ�કૂ 

છો. તેાી જ �દુાએ તમારામાાંી હઝરત મોહમમદ 

�સુ્ફુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને 

પસદં �ાથ, હઝરત મોહમમદ� �સુ્ફુા (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ને પસદં �ાથ, હઝરત અલી 
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(અલ્યહસસલામ)એ ઇમામત માટ� મને પસદં કય� 

અને મ� �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ને પસદં કયાથ. 

- હઝરત ઈમામ હસન (અલ્યહસસલામ) 

  



881 
 

પ્રક - ર : �ુસૈન (અલ્યહસસલાા) ાારાાી  મ. 

(૧૧ર૩) �ુસૈન (અલ્યહસસલામ) મારાાી છે અને 

�ુ ં�ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ાી �,ં �દુા એને દોસત 

રાખે છે �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ને દોસત રાખે. 

�ુસૈન (અલ્યહસસલામ) મારા દો�હત છે. 

(૧૧ર૪) બરાઅ �બન આઝીબ કહ� છે. મ� ર�લેૂ 

�દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને 

જોયા ક� તેઓ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ને ઉપાડ�લા 

હતા અને કહ� રહા હતા : �દુાવદંા, �ુ ંઆને દોસત 

રા�ુ ં�.ં તેાી ્ ુ ંપણ તેન ેદોસત રાખ. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૮) ઇમામતે 

ખાસસહ ઇમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

પ્રક - ૧ : હઝર્ ઈાાા ઝ ષલુ આબમદ�ન 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ 

(૧૧ર૫) �યાર� હઝરત ઈમામ �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ)ની શહાદતનો સમય નઝદ�ક 

આવયો તયાર� આપે આપના મોટા �ુખતર જનાબે 

ફાતેમા �બન્લુ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ને 

બોલાવયા અને એક પત લપેટ�ને આપયો. તેમજ 
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�હ�ર� ર�તે વસીયત કર�. તે વખતે હઝરત અલી 

ઝયષલુ આબેદ�ન (અલ્યહસસલામ) બીમાર 

હતા.અને બધાને તેઓની �ચ�તા હતી. તે પત 

ફાતેમા �બન્લુ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)એ ઈમામ 

ઝયષલુ આબેદ�ન (અલ્યહસસલામ)ને આપયો. 

�દુાની કસમ, એ જ પત અમાર� પાસે મૌ�ૂદ છે. 

... �દુાની કસમ, તેમા ંઅવલાદ� આદમની 

ઉતપિ�ાી લઈને �ુિનયાના �ત �ધૂીની તમામ 

બાબતો મૌ�ૂદ છે. 

- ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : ઝ ષલુ આબમદ�ન (અલ્યહસસલાા) 

�ા ં મ ? 

(૧૧ર૬) �યાર� કયામતનો �દવસ હશે તયાર� એક 

અવાજ આપનારો અવાજ આપશે ઝયષલુ 

આબેદ�ન (ઇબાદત કરનારાઓની ઝીનત) �ા ંછે 

? અને �ણે ક� �ુ ંમારા ફરઝદં અલી �બન �ુસૈન 

�બન અલી �બન અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ)ને 

જોઈ રહયો � ંક� તેઓ હરોળ ચીર�ને આગળ વધી 

રહા છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧૧ર૭) �યાર� કયામતનો �દવસ હશે તયાર� એક 

અવાજ આપનારો અવાજ આપશે : “ઝયષલુ 

આબેદ�ન (ઇબાદત કરનારાઓની ઝીનત) �ા ંછે 

?” અને �ણે ક� �ુ ંમારા ફરઝદં અલી �બન �ુસૈન 

�બન અલી �બન અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ)ને 

જોઈ રહયો � ંક� તેઓ હરોળ ચીર�ને આગળ વધી 

રહા છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૯) ઇમામતે 

ખાસસહ ઇમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ) 

પ્રક-૧ : હઝર્ ઈાાા ાકહમાદ બા�્ર 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ 

(૧૧ર૮) અ� ૂખા�લદ કહ� છે. : મ� ઈમામ ઝયષલુ 

આબેદ�ન (અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંઅઝથ 

કર� : આપના પછ� ઈમામ કોણ ાશે ? આકા 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: (મારા પછ� ઇમામ) 
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મારા ફરઝદં મોહમમદ છે. � ઇલમને ચીર�ને બહાર 

કાઢશે. 

(૧૧ર૯) હઝરત ઈમામ અલી �બન �ુસૈન ઝયષલુ 

આબેદ�ન (અલ્યહસસલામ) �યાર� �િતમ 

બીમાર�મા ંહતા તયાર� આપે આપના તમામ 

ફરઝદંો મોહમમદ, હસન, અબ�ુલલાહ, ઉમર, ઝયદ 

અને �ુસૈનને એકરા કયાથ. અને આપના ફરઝદં 

મોહમમદ �બન અલી (અલ્યહસસલામ)ને વસીયત 

કર�. તેઓને બાક�રનો લકબ આપયો અને તમામ 

ઉ�રૂ તેમને સ�પી દ�ધા. 
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પ્રક - ર : ઇલાનમ ચીરશમ (િ્સ્ �્  ્રશમ) 

(૧૧૩૦) એક �દવસ હઝરત ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ ��બર 

�બન અબ�ુલલાહને ફરમાવ્ુ ં: ��બર, તમે મારા 

ફરઝદં મોહમમદ �બન અલી �બન �ુસૈન �બન અલી 

�બન અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ)ની �ઝયારત 

કરશો, એ સમય �ધૂી �વતા રહ�શો, �ઓષુ ં

�ળુનામ તોર�તમા ં‘બાકર’ મશ�ુર છે. �યાર� તમે 

તેઓની �લુાકાત કરો, તયાર� તેઓ �ધૂી મારા 

સલામ પહ�ચાડ� આપજો. 

- ઈમામ જઅફર સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૧૩૧) ��બર �બન અબ�ુલલાહ કહ� છે ક� મ� 

ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ને ફરમાવતા સાભંળયા ક� : ��બર 

નઝદ�કમા ંજ તમે અમારા એક શખસની �લુાકાત 

કરશો, � મારા હમનામ હશે. તેઓની શકલો-�રૂત 

મને મળતી આવતી હશે. તેઓ ઇલમને �બૂજ 

સાર� ર�તે િવસ્તૃ કરશે. 

(૧૧૩૨) તેઓ (��બર)ાી �રવાયત છે : �ુ ંર�લેૂ 

�દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

�ખદમતમા ંમૌ�ૂદ હતો... � હઝરત (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: મારા 
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ફરઝદં �ુસૈનને તયા ંએક ફરઝદં પૈદા ાશે. �મષુ ં

નામ અલી હશે. કયામતના �દવસે એક અવાજ 

આપનારો અવાજ આપશે ક� ‘સૈય�ુલ આબેદ�ન’ 

ઊભા ાઈ �ય. તયાર� અલી ઈ�બનલ �ુસૈન ઊભા 

ાઈ જશે. એ જ અલી ઈ�બનલ �ુસૈનને તયા ંએક 

ફરઝદં પૈદા ાશે �ષુ ંનામ મોહમમદ હશે. ��બર, 

તમે તેમને �ુઓ તો તેમને મારા સલામ આપશો. 

અને તમાર� એ વાત �ણવી જોઈએ ક� તેમની 

�લુાકાત પછ� તમાર� �ઝ�દગીના �દવસો પણ 

બ�ુજ �ૂંકા રહ�શે.  
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૦) ઇમામતે 

ખાસસહ ઇમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ) 

પ્રક - ૧ : હઝર્ ઈાાા જઅફર� સા�દ્ 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ 

(૧૧૩૩) �યાર� મારો ફરઝદં જઅફર �બન 

મોહમમદ �બન અલી �બન �ુસૈન �બન અલી �બન 

અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ) પૈદા ાાય તો તમે 

તેમષુ ંનામ ‘સા�દક’ રાખજો. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૧૩૪) મોહમમદ �બન ��ુસલમ કહ� છે ક� : �ુ ંઅ� ૂ

જઅફર મોહમમદ �બન અલી (ઇમામ મોહમમદ 

બા�કર અલ્યહસસલામ)ની પાસે મૌ�ૂદ હતો. 

અચાનક તેઓના ફરઝદં ‘જઅફર 

(અલ્યહસસલામ)’ �દર આવયા, તેમના માાા પર 

�લફા (વાકંડ�યા વાળ) હતા. અને તેમના હાામા ં

લાકડ� હતી, �નાાી તેઓ રમી રહા હતા. ઈમામ 

મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ)એ તેમને 

પકડ�ા અને છાતીએ વળગાડયા. પછ� ફરમાવ્ુ ં: 
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મારા મા-બાપ તમારા પર �ુરબાન, તમે �ુનયવી 

ખેલ-�ુદ માટ� નાી. 

તયારપછ�, ઈમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ)એ મને ફરમાવ્ુ ં: અય મોહમમદ, 

મારા પછ� આ તમારા ઈમામ છે. તેાી તમે 

તેઓની પૈરવી કરજો. અને તેઓના ફ�ઝાી ફ�ઝ 

મેળવજો. �દુાની કસમ, તેઓ જ સા�દક છે. 

તેઓના �ણુ સરકાર� �રસાલત સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમએ બયાન ફરમાવયા છે. એ 

વાતમા ંશક નાી ક� શીઆઓને �ુિનયા અને 
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આખેરતમા ંઅલલાહ તબારક વ તઆલા તરફાી 

રકણ નસીબ ાશે. 
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પ્રક - ર : આ ની સીર્ અનમ મ્્ર અખલા્ 

(૧૧૩૫) મોહમમદ �બન ઝીયાદ અઝદ� કહ� છે ક� : 

મ� મદ�નામા ંફર�હ �બન મા�લક �બન અનસ 

પાસેાી સાભંળ્ુ.ં તેઓ કહ� રહા હતા : �ુ ં�યાર� 

પણ જઅફર �બન મોહમમદ સા�દક 

(અલ્યહસસલામ) પાસે જતો તયાર� તેઓ માર� 

સમક તક�યો ધર� દ�તા અને માર� ઇઝઝત કરતા 

હતા અને ફરમાવતા હતા ક� : મા�લક ! �ુ ંતમને 

દોસત રા�ુ ં�.ં આ વાતાી �ુ ં�શૂ ાઈ જતો હતો 

અને અલલાહ તઆલાની હમદ બ�વી લાવતો. 
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મા�લક કહ� છે : તેઓ એવા ઇનસાન હતા ક� �ઓ 

તણ િસફતોાી ખાલી ન હતા. તેઓ રોઝા અાવા 

નમાઝની હાલતમા ંરહ�તા અાવા તો �ઝક� �દુામા ં

વયસત રહ�તા હતા. તેઓની ગણતી ઉચચ કકાના 

ઇબાદત�ઝુારોમા ંાતી હતી. તેઓ ટોચ કકાના 

ઝાહ�દોમાાંી હતા ક� �ઓ �દુાાી ડરતા હતા. આપે 

�બૂ જ મોટા પમાણમા ંહદ�સો બયાન કર� 

છે.  તેઓ (અલ્યહસસલામ)ની મહ�ફ�લ �બૂજ 

પાક�ઝા રહ�તી હતી. અને તયાાંી મોટા પમાણમા ં

ફાયદો મેળવી શકાતો હતો. 
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(૧૧૩૬) “અય નવ્વુાન લોકો(ના સ�હુ) ! 

�દુાાી ડરો અને ધનવાન લોકો પાસે ન �વ, 

તેઓને તેમની હાલત પર છોડ� દો, ક� �ાી તેઓ 

તમાર� પાછળ ચાલે. �દુાને છોડ�ને લોકોને 

તમારા મદદગાર ન સમજો. �દુાની કસમ, �ુ ં

તમારા માટ� એ લોકો કરતા ંબહ�તર �.ં તયાર પછ� 

આપ (અલ્યહસસલામ)એ આપનો હાા પોતાની 

છાતી તરફ માય�. 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૧) ઇમામતે 

ખાસસહ હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ 

(અલ્યહસસલામ) 

પ્રક - ૧ : હઝર્ ઈાાા  સૂા ્ા�ઝા 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ 

(૧૧૩૭) સફવાન જમમાલ કહ� છે : મ� ઈમામ 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને આ અમ (અમે 

ઇમામત) િવશે સવાલ ��, આપ 

(અલ્યહસસલામ)એ જવાબ આપયો : આ અમ 

(ઇમામત)ના મા�લક �ુનયવી ખેલ�ુદાી િવ�ખુ 
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હોય છે. એટલામા ંહઝરત �સૂા �બન જઅફર 

(કા�ઝમ) (અલ્યહસસલામ) આવયા. તે સમયે 

સમયે આપ બાળક હતા. આપ 

(અલ્યહસસલામ)ના હાામા ંમ�ાષુ ંએક નાનકખુ ં

�નવર હ્ ુ ંઅને આપ (અલ્યહસસલામ) તેને કહ� 

રહા હતા ક� “તારા રબને િસજદો કર.” 

તયારપછ� ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)એ તેમને પોતાની છાતી સાાે 

વળગાડ� લીધા અને ફરમાવ્ુ ં: મારા મા-બાપ 

આપની ઉપર �ુરબાન, ક� �ઓ �ુનયાવી ખેલ-

�દૂાી િવ�ખુ હોય છે. 
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પ્રક-ર : ઈાાા �્દખાનાાા ં.. 

(૧૧૩૮) અલી �બન સોવૈદ કહ� છે : મ� એક વખત 

અ�લૂ હસન �સૂા (કા�ઝમ) (અલ્યહસસલામ)ની 

�ખદમતમા ંએક પત લખયો, �યાર� તેઓ 

ક�દખાનામા ંહતા. એ પતમા ંમ� તેઓ 

(અલ્યહસસલામ)ના ખબર �તર �છૂયા હતા, અને 

ઘણા મસાએલ પણ �છૂયા હતા. ઘણા મ�હનાઓ 

�ધૂી એ પતનો જવાબ ન મળયો, છેવટ� એક �દવસ 

તે પતનો જવાબ મળયો, �મા ંલખ્ ુહ્ ુ ં: 

�બ�સમલલા�હર રહમા નીર રહ�મ ... અમમા બઅદ,  
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તમે એવા માણસ છો �ને �દુાવદં� આલમે આલે 

મોહમમદ (અલ્યહસસલામ)ની બાબતમા ંિવશેો 

સાાન બ�્ુ ંછે. �ાી તમારો દ�ન �રુ�કત છે... 

(૧૧૩૯) અલી �બન �વૈુદ જ �રવાયત કર� છે ક� 

હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ)એ 

મને ક�દમાાંી આ પત લખયો : અય અલી ! તમે 

એ વાતનો ઉલલેખ કય� છે ક� તમે તમારો દ�ન કોઈ 

ગૈર શીઆ પાસેાી મેળવો, તો યાદ રાખો ક� તમાર� 

દ�ની �ણકાર� �ાર�ય પણ કોઈ ગૈર શીઆ 

પાસેાી નહ� મેળવતા. જો તમે તેમ કરશો તો તમે 

તમારા દ�નમા ંખયાનત કરવા લાગશો. 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧ર) ઇમામતે 

ખાસસહ હઝરત ઈમામ અલી રઝા 

(અલ્યહસસલામ) 

પ્રક - ૧ : હઝર્ ઈાાા અલીરઝા 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ 

(૧૧૪૦) અબ�ુર રહ�માન �બન હજ�જ કહ� છે : 

હઝરત અ�લૂ હસન �સૂા �બન જઅફર (ઇમામ 

�સૂા કા�ઝમ અલ્યહસસલામ) એ તેમના ફરઝદં 

અલી (રઝા)ને વસીયત કર� અને તેમના માટ� એક 
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પત પણ લખયો �મા ંમદ�નાના ૬૦ (સાર) 

િવ�વા� ુલોકોને સાકી બનાવયા. 

પ્રક - ર : આ  (અલ્યહસસલાા)નમ ્લી અહદ� 

(ખલીફાના પિ્િનિધ) બન્ા ાામ� ાજ�રૂ 

્ર્ાાા ંઆવ ા.. 

(૧૧૪૧) અ� ૂસલત હરવા કહ� છે ક� : મા�નેૂ 

હઝરત અલી �બન �સૂા રઝા (અલ્યહસસલામ)ને 

ક�ુ ંક� : ... અય ફરઝદં� ર�લૂ ! મ� િનણથય કય� છે 

ક� �ુ ં�ખલાફત છોડ�ને આપને ખલીફા બનાવી દ� 

અને આપની બયઅત કર� લ�. 
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હઝરત રઝા (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: જો 

આ �ખલાફત તમારા માટ� છે અને �દુાએ તમને 

ખલીફા બનાવયા છે, તો પછ� એ વાત �એઝ નાી 

ક� � પોોાક �દુાએ તમને પહ�રાવયો છે, તે 

ઉતાર�ને બી� કોઈને પહ�રાવી દો. તેવી જ ર�તે 

જો �ખલાફત તમારા માટ� નાી તો પછ� તમારા 

માટ� તો પછ� તમારા માટ� એ �એઝ નાી ક� � 

વસ્ ુતમાર� મા�લક�ની નાી તે તમે બી� કોઈને 

આપી દો. 

મા�નેૂ ક�ુ ં: ફરઝદં� ર�લૂ, આ �ુકમ (હો�ૃો) આપે 

જ�ર ક�લૂ કરવો પડશે. ઈમામ (અલ્યહસસલામ) 
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એ ફરમાવ્ુ ં: આ વાત �ુ ંસવેચછાએ �ાર�ય ક�લૂ 

કર�શ નહ�... તમારો હ�્  ુએ છે ક� લોકો મારા િવશે 

એમ કહ� ક� અલી �બન �સૂા અતયાર �ધૂી તો 

�ુિનયાાી �ૂર રહ�તા હતા અને �ુિનયા તેઓની 

પાછળ દોડતી રહ�, પરં્ ુહવે તેઓએ �ખલાફતની 

લાલચમા ંવલી અહદ� ક�લૂ કર� લીધી.  

આ સાભંળ�ને મા�નૂને �સુસો આવી ગયો. અને 

તેણે ક�ુ ં: �ુ ં�દુાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં� ંક� જો 

આપે વલી અહદ� ક�લૂ ન કર� તો �ુ ંઆપને 

બળજબર� �વૂથક મનાવીશ. અને તે છતા ંપણ 
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આપ સમંત નહ� ાાવ તો આપની ગરદન ઉડાડ� 

દઈશ. 
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પ્રક - ૩ : સરખસ ના �્દખાનાાા ં... 

(૧૧૪૨) હરવા કહ� છે ક� : �ુ ંસરખસના ક�દખાનાના 

દરવા� પાસે આવયો �યા ંઇમામે રઝા 

(અલ્યહસસલામ) ક�દ હતા. મ� ક�દખાનાના રખેવાળ 

પાસે (�દર જવાની) ર� માગંી તયાર� તેણે ક�ુ ંક� 

: આપ લોકોને ર� આપી શકાતી નાી. 

મ� ક�ુ ં: શા માટ� ? તેણે ક�ુ ં: તેઓ (ઇમામ 

અલ્યહસસલામ) �દવસ અને રાતમા ંએક હ�ર 

રકાત નમાઝ અદા કર� છે. અને બરાબર બપોર� 

એટલે ક� ઝવાલના સમયેની ાોડ� વાર પહ�લા અને 

�યુાથસત પહ�લા તેઓને ાોડ� �રસદ મળે છે, પરં્ ુ
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તે સમયે પણ તેઓ �સુલલા પર બેસીને પોતાના 

રબની �નુા�ત કરવામા ંવયસત રહ� છે.  

મ� ક�ુ ં: તમે તેઓ (અલ્યહસસલામ) પાસેાી એ જ 

સમયમા ંમારા માટ� �લુાકાતની ર� મેળવો. એ 

ર�તે મ� ઈમામ (અલ્યહસસલામ)ની �લુાકાતની 

ર� મેળવીને તેઓ (અલ્યહસસલામ)ની 

�ખદમતમા ંહાજર ાયો. તયાર� મ� જો્ુ ંક� ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ) �સુલલા પર બેસીને કંઈક 

િવચાર� રહા છે. 
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પ્રક - ૪ : ઈાાા (અલ્યહસસલાા) િ્િ્ધ 

ભાોાઓ �ક્ા હ્ા ... 

(૧૧૪૩) અ� ૂસલત અલ હરવા કહ� છે ક� : 

હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) લોકો સાાે 

િવિવધ ભાોાઓમા ંવાતો કરતા હતા. �દુાની 

કસમ, ઈમામ (અલ્યહસસલામ) તે લોકોની સાાે 

(ફસીહ અને બલીગ) વધાર� િવેતા�ણૂથ અને 

સરળભાોામા ંવાતો કરતા હતા. અને તે લોકોની 

ભાોા - તે લોકો કરતા વધાર� સાર� ર�તે �ણતા 

હતા. એક �દવસ મ� ઈમામ (અલ્યહસસલામ)ને 
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�છુ�ુ ં: ફરઝદં� ર�લૂ, આપ આ લોકોની િવવધ 

ભાોાઓ �ણો છો તે વાતષુ ંમને આ�યથ ાાય છે. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: અ� ૂસલત, �ુ ં�દુાની મખ�કૂ 

પર તેની �ુજજત �,ં અને �દુાવદં� આલમ કોઈ 

કૌમ માટ� એવી �ુજજતને નાી મોકલતો ક� �ને 

તેની કૌમની ભાોાષુ ંઇલમ ન હોય. �ુ ંતમને એ 

વાતની ખબર નાી ક� અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ંછે ક� “અમને 

વકતવયની ્ે્રતાષુ ંઇલમ આપવામા ંઆવ્ુ ંછે” 

અને વકતવયની ્ે્રતા ભાોાઓના જાન અને 

મઅર�ફત િસવાય બી�ુ �ુ ંછે ? 
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પ્રક -   : ્લ્ારાાાંી લકહ� મ ્� ર�ુ ં મ. 

(૧૧૪૪) હઝરત ઈમામ અલી રઝા 

(અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંઅઝથ કરવામા ં

આવ્ુ ં: આપ તો આ ઇરશાદ ફરમાવો છો ક� 

તલવારમાાંી લોહ� ટપક� ર�ુ ંછે. આપ 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: �દુાવદં� આલમે 

સોનાનો એક પદ�શ બનાવયો છે �ના રકણષુ ંકામ 

ક�ડ� �વી નબળ� મખ�કૂને સોપ્ુ ંછે. એટલે �ધૂી 

ક� ઝડપી ગિત ધરાવતા રબખાતી �ટ તયા ંજવાનો 

ઇરાદો કર� તો તયા ંપહ�ચી શકતા નાી. 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૩) ઇમામતે 

ખાસસહ ઇમામ મોહમમદ તક� જવાદ 

(અલ્યહસસલામ) 

 પ્રક - ૧ : હઝર્ ઈાાા ાકહમાદ ્્� જ્ાદ 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ  

(૧૧૪૫) અબ�ુલલાહ �બન જઅફર કહ� છે : �ુ ંઅને 

સફવાન �બન યહા હઝરત ઈમામ રઝા 

(અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંહાજર ાયા. તો 

જો્ુ ંક� હઝરત અ� ૂજઅફર મોહમમદ �બન અલી 

(મોહમમદ તક� અલ્યહસસલામ) ઊભા હતા. તે 
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વખતે તેઓની વય તણ વોથ �ટલી હતી. મ� 

હઝરત રઝા (અલ્યહસસલામ)ને અઝથ કર� : �દુા 

કર� અમે આપ પર �ુરબાન ાઈએ. જો �દુાના 

ખાસતા, કોઈ અકસમાત બની �ય તો આપના પછ� 

ઈમામ કોણ ાશે ? 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: મારા ફરઝદં, (આમ કહ�ને) 

ઈમામ મોહમમદ તક� (અલ્યહસસલામ) તરફ 

ઇશારો ��. અમે આ�યથ વયકત કરતા ંક�ુ ં: અને 

તે પણ આ બચપણમા ં! 

ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: � હા, આ 

બચપણમા!ં  અલલાહ તઆલાએ તો હઝરત ઇસા બે 
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વોથના હતા તયાર� તેઓ ાક� �ુજજત �ણૂથ કર� 

હતી. 

  



916 
 

િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૪) ઇમામતે 

ખાસસહ હઝરત ઈમામ અલી નક� 

(અલ્યહસસલામ) 

 પ્રક - ૧ : હઝર્ ઈાાા અલી ન્� 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ  

(૧૧૪૬) સફર ઇબને દલફ કહ� છે ક� મ� અ� ૂ

જઅફર મોહમમદ �બન અલી રઝા એટલે ક� ઈમામ 

મોહમમદ તક� (અલ્યહસસલામ) પાસેાી સાભંળ્ુ ં

ક�: આપે ફરમાવ્ુ:ં મારા પછ� મારા ફરઝદં અલી 

નક� (અલ્યહસસલામ) ઈમામ ાશે. તેમનો �ુકમ 
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મારો �ુકમ છે, તેમનો કૌલ એ મારો કૌલ છે, 

તેઓની ઇતાઅત એ માર� ઇતાઅત છે, તેઓ પછ� 

ઇમામત તેઓના ફરઝદં પાસે હશે. 
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પ્રક - ર : ઈાાા �્દખાનાાા ં...  

(૧૧૪૭) ઇબને ઉરમહ કહ� છે ક� : �તુવ��લ 

અબબાસીના શાસન કાળ દરમયાન �ુ ં�રુ�મન રાય 

ગયો. અને તયા ંસઈદ રાબાન પાસે પહ�ચયો, તે 

વખતે �તુ��લે ઈમામ અલી નક� 

(અલ્યહસસલામ)ને કતલ કરવાષુ ંકામ �એુદ 

દરવાનને સ�પ્ુ ંહ્ ુ.ં �યાર� �ુ ં�એુદ પાસે 

પહ�ચયો, તયાર� તેણે મને �છુ�ુ ં: ્ ુ ંતારા મઅ�દૂને 

જોવા માગેં છે ? મ� ક�ુ ં: એ ઝાત પાક છે, �ને 

આપણે �હ�ર� �ખોાી જોઈ શકતા નાી. તેણે 

ક�ુ ંએ જ માણસ(ની વાત છે) ક� �ને તમે તમારા 
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ઈમામ માનો છો ! મ� ક�ુ ં: મને તેઓ 

(અલ્યહસસલામ)ની �ઝયારત કરવાનો કોઈ ઇનકાર 

નાી. તેણે ક�ુ ં: મને તેઓ (અલ્યહસસલામ)ને 

કતલ કરવાનો �ુકમ મળ� ��ુો છે. અને એ 

�ુકમને �ુ ંઅમલમા ં�કુ�શ. (તેની પાસે સદં�શો 

લાવનાર માણસ પણ મૌ�ૂદ હતો.) �યાર� આ 

માણસ બહાર �ય તયાર� તમે તમારા ઈમામ પાસે 

જજો. 

ાોડ� વાર પછ� તે માણસ ચાલયો ગયો તયાર� તેણે 

મને ક�ુ:ં �વ. ઇમામને � મકાનમા ંક�દ રાખવામા ં

આવયા હતા, તે મકાનમા ં�ુ ંગયો. મ� જો્ુ ંક� 
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આપની પાસે એક ક� ખોદ�લી હતી. મ� �દર 

પવેશીને સલામ કર�. અને �ુ ંઅનાયાસે રડવા 

લાગયો અને (ઇમામની એ હાલત ઉપર) બેહદ 

�દન ાઈ આવ્ુ.ં 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: શા માટ� રડ� છે ? મ� ક�ુ ં: 

આપની હાલત જોઈને (મને રડ�ુ ંઆવે છે) ઇમામે 

ફરમાવ્ુ ં: રડો નહ�, આ લોકો તેમના હ�્ મુા ંસફળ 

ાનાર નાી. આ સાભંળ�ને મને શાિંત ાઈ. ઇમામે 

ફરમાવ્ુ:ં બે �દવસાી વધાર� પસાર નહ� ાાય ક� 

�દુા આ માણસ અને તેના મા�લક ક� �ને તમે 

જોયો છે - તે બનેંષુ ંલોહ� વહાવી દ�શે. 
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રાવી કહ� છે ક� : �દુાની કસમ, હ� બે જ �દવસ 

પસાર ાયા હતા તયા ંતેમને મોતને ઘાટ ઉતાર� 

દ�વામા ંઆવયા. 

(૧૧૪૮) ‘અલ વાહ�દહ’ �કતાબના રાવી કહ� છે ક� 

મને મારા ભાઈ �ુસૈન �બન મોહમમદ� ક�ુ ં: મારો 

એક િવવેક� અને સસંકાર� િમત અાવા �લુામ 

હતો. - આ શકંા રાવી તરફાી છે. તેણે મને ક�ુ ંક� 

: દા�લ �ખલાફતાી પાછા ફરતી વખતે મને 

સ�ાિધશે ક�ુ ંક� અમી�લ મોઅમેનીન (તે 

જમાનાના ખલીફા) એ તે માણસને �ગરફતાર કય� 

છે ક� �ને લોકો ઇબનર રઝા કહ� છે (એટલે ક� 



922 
 

ઈમામ અલી નક� અલ્યહસસલામને) અને તેઓને 

અલી �બન કરકર ને સ�પી દ�ધા છે. મ� તેમને એ�ુ ં

કહ�તા સાભંળયા છે ક�: અલલાહની નજરોમા ંમાર� 

કદો મઝેંલત નાકએ સાલેહ (સાલેહ પયગમબરની 

�ટણી)ાી પણ ઘણી વધાર� છે. તમે તમારા ઘરમા ં

તણ �દવસ �શૂીાી િવતાવો. આ એવો વાયદો છે 

ક� �ને �ુરલાવી શકાતો નાી. 

માર� સમજમા ંએ વાત આવતી ન હતી ક� આ 

આયત છે ક� તેઓના પોતાના શબદો છે ! મ� અઝથ 

કર� : �દુા આપને ઇઝઝત આપે, આ ર�તે આપ 
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મોટ� ધમક� આપી રહા છો. �ુ ંજોવા મા�ં ુ� ંક� 

તણ �દવસ પછ� �ુ ંાશે ? 

સવાર ાઈ તયાર� ક�દખાનાના રખેવાળે આપને 

�કુત કર� દ�ધા, અને માફ� પણ માગંી. તી� 

�દવસે ખલીફા (એ જમાનાના સ�ાિધશ) પર 

યાગઝ, યગ�નૂ અને તાિમશ અને તેઓની સાાે 

બી� ઘણા લોકો ્ટૂ� પડ�ા અને તેને કતલ કર� 

નાખયો, અને તેની જગયાએ તેના દ�કરા 

�નુતસીરને ખલીફા બનાવી દ�ધો.   
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧પ) ઇમામતે 

ખાસસહ હઝરત ઈમામ હસન અસકર� 

(અલ્યહસસલામ) 

 પ્રક - ૧ : હઝર્ ઈાાા હસન અસ્ર� 

(અલ્યહસસલાા)ની ઇાાા્  ર નસસ  

(૧૧૪૯) સફર �બન દલફ કહ� છે : મ� હઝરત 

ઈમામ અલી (નક�) �બન મોહમમદ (તક�) �બન 

અલી (રઝા) (અલ્યહસસલામ)ને ફરમાવતા 

સાભંળયા : મારા પછ� હસન (અસકર�) ઈમામ ાશે 

અને તેમના પછ� તેમના ફરઝદં હઝરત કાએમ 
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(અલ્યહસસલામ) ાશે. તેઓ જમીનને અદલો-

ઇનસાફાી ભર� દ�શે, �વી ર�તે તે �લમ અને 

અતયાચારાી ભર�લી હશે. 
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 પ્રક-ર : ઈાાા �્દખાનાાા ં...  

(૧૧૫૦) અહમદ �બન મોહમમદ �બન અયયાશની 

�કતાબમા ંછે ક� તેઓ કહ� છે ક� અ� ૂહાશીમ 

જઅફર� હઝરત અબી મોહમમદ ઈમામ હસન 

અસકર� (અલ્યહસસલામ)ની સાાે ક�દખાનામા ંહતો 

અને તે જમાનાના સ�ાિધશ ખલીફા મોઅતીઝે 

તેમને હ�. રપ૮ બી� ઘણા તાલેબીન (અવલાદ� 

અ� ૂતા�લબ)ની સાાે ક�દ કર�લા હતા. 

રાવી કહ� છે : અમને ... એ �રવાયત કર� ક� : �ુ ં

આ ક�દખાનામા ંક�દ હતો. � “હબસે ખશીશ”ના 

નામાી �ણી્ ુ ંહ્ ુ.ં અને જૌશક અહમરમા ંહતા. 
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એ ક�દખાનામા ં�ુસૈન �બન મોહમમદ અક�ક�, 

મોહમમદ �બન ઇ�ાહ�મ અમર�, અને બી� અ�કૂ 

માણસો ક�દ હતા. અચાનક અમાર� પાસે અ� ૂ

મોહમમદ હસન (અસકર�) (અલ્યહસસલામ) અને 

તેમના ભાઈ જઅફરને લાવવામા ંઆવયા. 

ક�દખાનામા ંરખેવાળષુ ંનામ સાલેહ �બન વસીફ, એ 

જ ક�દખાનામા ં‘જમહ�’ કબીલાનો એક માણસ પણ 

હતો. � પોતાને અલવી કહ�તો હતો. 

રાવીષુ ંબયાન છે ક� : હઝરત અ� ૂમોહમમદ 

અસકર� (અલ્યહસસલામ)એ અમને સબંોધીને 

ફરમાવ્ુ ં: જો તમારામા ંએવો માણસ ન હોય, ક� � 
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તમારામાાંી ન હોય તો �ુ ંતમને એ કહ� દ� ક� 

તમને આ ક�દખાનામાાંી ��ુકત �ાર� મળશે ? પછ� 

‘જમહ�’ માણસ તરફ ઇશારો કર�ને ફરમાવ્ુ ંક� તે 

બહાર ચાલયો �ય, તેાી તે બહાર ચાલયો ગયો. 

હ. અ� ૂમોહમમદ અસકર� (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: આ માણસ તમારામાાંી નાી. તેનાાી 

સાવધ રહ�જો, તેના કપડામા ંએ બધી વાતો લખેલી 

મૌ�ૂદ છે, � તેન ેબાદશાહ પાસે લઈ જશે. અને 

તમાર� તમામ વાતચીતની �ણ કર� દ�શે. તે પછ� 

એક માણસ ઉભો ાયો. તેણે તેના કપડાની તપાસ 

કર� તો તેમાાંી એ વાત જોવા મળ� � તે 
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બાદશાહને જણાવી દ�ત. તેમા ંઅમાર� તમામ 

બાબતો લખેલી હતી. 

(૧૧પ૧) અ� ૂહાિશમ જઅફર� કહ� છે : �ુ ંઈમામ 

હસન અસકર� (અલ્યહસસલામ)ની સાાે મહદ� 

�બન વાિસકના ક�દખાનામા ંહતો. ઇમામે મને 

ફરમાવ્ુ ં: અ� ૂહાિશમ આ તા�તૂ (મહદ� નામનો 

બાદશાહ) આ રાતમા ં�દુાની સાાે નકા�ુ ંકામ 

કરવા માગેં છે. હક�કતમા,ં �દુાએ તેની ઉમર �ંુક� 

કર� નાખી છે, અને તેના પછ�ની �ુ�ુમતને અલલાહ� 

“હઝરત કાએમ” માટ� �કુરથ ર કર� છે. -તેન ે�તુ ન 
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હતો.- અને નઝદ�કના સમયમા ંજ �દુા મને �તુ 

અતા કરશે. 

અ� ૂહાિશમ કહ� છે ક� �યાર� સવાર પડ� તયાર� ્કુથ  

લોકોએ બળવો કર�ને મહદ� બાદશાહને કતલ ��. 

અને તેની જગયાએ મોઅતમીદ સ�ા પર આવયો. 

અને �દુાએ અમને બચાવી લીધા. 

(૧૧પ૨) �યાર� હઝરત ઈમામ હસન અસકર� 

(અલ્યહસસલામ) ક�દખાનામા ંહતા અને 

ક�દખાનાનો રખેવાળ સાલેહ �બન વસીફ હતો તયાર� 

ક�ટલાય અબબાસી માણસો એક બા�ુ સાલેહ �બન 

અલી વગેર� બી� િવરોધીઓની સાાે, બી� 
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બા�ુએાી સાલેહ �બન વસીફની પાસે આવયા. અને 

તેને ક�ુ ં ક�: અ� ૂમોહમમદ અસકર� ઉપર બની શક� 

તેટલા �લમ કરો, અને તેને િનરાતંનો દમ લેવા ન 

દો. સાલેહ �બન વસીફ� ક�ુ ં: �ુ ંબી�ુ ં�ુ ંક� ં? મ� બે 

સૌાી ખરાબ માણસોને તેમના પર સખતી કરવા 

માટ� નીમયા છે. પરં્ ુતેમની હાલત એ ાઈ ગઈ 

છે ક� તે મોટા ઇબાદત �ઝુાર અને ગાઝી બની 

ગયા છે. 
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૬) ઇમામતે 

ખાસસહ હઝરત ઈમામ કાએમ 

અજજલલલાહો તઆલા ફરજ� ૂશર�ફ 

 પ્રક - ૧ : હઝર્ (અલ્યહસસલાા)ના  િ્ત 

નાાક  

(૧૧પ૩) (અ� ૂહમઝા શેમાલી) કહ� છે : મ� હઝરત 

ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ)ને �છૂ�ુ ં

: યબન ર�લૂલલાહ, �ુ ંઆપ બધા (મઅ�મૂ) 

કાએમીન �બલ હક (હકની સાાે �ામ કરનારાઓ) 

નાી ? આપે ફરમાવ્ુ ં: �બલ�ુલ છ�એ. મ� ક�ુ ં: તો 
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પછ� હઝરત કાએમે આલે મોહમમદ (ઇમામ 

મહદ�) (અલ્યહસસલામ)ને “કાએમ” શા માટ� 

કહ�વામા ંઆવે છે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: �યાર� મારા 

પિવત દાદા હઝરત ઈમામ �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ)ને શહ�દ કરવામા ંઆવયા તયાર� 

ફ�રશતાઓ મોટા અવા� રડ�ને અલલાહની 

બારગાહમા ંફ�રયાદ કર� રહા હતા ક� અય અમારા 

મઅ�દૂ અને સરદાર, તારા માનવતં બદંાના 

ફરઝદં અને તાર� ્ે્ર મખ�કૂને શહ�દ કર� 

નાખવામા ંઆવે અને તને તેની પરવાહ પણ નાી! 

તયાર� �દુાવદં� આલમે તેમના તરફ વહ� ફરમાવી 

હતી ક� અય મારા મલાએકા, તમારા �દલોને 
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સાતંવન મળ�ુ ંજોઈએ. ક�મક� મને માર� ઇઝઝત 

અને જલાલની કસમ, �ુ ં�ુસૈન (અલ્યહસસલામ)ના 

કાિતલોનો બદલો અવશય લઈશ. ભલે તે એક 

બ�ુજ લાબંી ��ૃુત પછ� પણ ક�મ ન હોય ! 

તયારપછ�, �દુાવદં� આલમે ફ�રશતાઓની સામેાી 

તમામ પરદાઓ હટાવી દ�ધા અને અવલાદ� �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ)માાંી તમામ અઇમમા 

અલયહ��સુસલામની �ઝયારત કરાવી, �નાાી 

મલાએકા �શૂ ાયા. અઇમમએ અતહારમાાંી એક 

ઈમામ ઊભા રહ�ને નમાઝ પડ� રહા હતા. 

�દુાવદં� અજજ વ જલલે ફરમાવ્ુ ં: આ કાએમ 
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(ઉભેલા ઇમામ) મારફતે ઇમામે �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ)ના કાિતલોનો બદલો લઈશ. 

(૧૧પ૪) અ� ૂસઈદ �રુાસાની કહ� છે ક� : મ� 

હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ની 

�ખદમતમા ંઅઝથ કર� ક� �ુ ંમહદ� અને કાએમ એક 

જ શખસષુ ંનામ છે ? 

આપ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ:ં હા, મ� ક�ુ:ં તો 

પછ� તેઓને મહદ� શા માટ� કહ�વામા ંઆવે છે ? 

આપ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ:ં એ માટ� ક� 

તેઓ દર�ક �પા �ુકમ �ધૂી પહ�ચી જશે... (એટલે 

ક� બધા રહસયો �ણતા હશે.) 
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(૧૧પ૫) અલલાહ તઆલાષુ ંફરમાન છે : � 

માણસ મઝ�મૂ મર� �ય તો અમે તેના 

વારસદારોને (કાિતલ ઉપર બદલાની) સ�ા આપી 

છે. તેને જોઈએ ક� કતલ (�નૂનો બદલો લેવામા)ં 

અિતર�ક ન કર�. બેશક તે “મન�રૂ” છે. (�ની મદદ 

કરવામા ંઆવશે.) ક� તે કતલ જ કર� અને માફ ન 

કર�. 

- (�.ૂ બની ઇસરાઈલ આ. ૩૩) 

આ આયતમા ંહઝરત મહદ� (અલ્યહસસલામ)ષુ ં

નામ અલલાહ તઆલાએ “મન�રૂ” રાખ્ુ ંછે. �વી 

ર�તે � હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 
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વસલલમષુ ંનામ અહમદ, મોહમમદ, અને મહ�દૂ છે 

અાવા �વી ર�તે ઇસા (અલ્યહસસલામ)ષુ ંનામ 

‘મસીહ’ છે. 
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 પ્રક - ર : હઝર્ ાહદ� (અજજલલલાહક 

ફરજ�)ૂની ઇાાા્  ર નસસ  

(૧૧પ૬) મોહમમદ �બન ઉસમાન અમર� �ુદસલલાહ 

રવહ�ુ કહ� છે ક� : મ� મારા િપતાને એમ કહ�તા 

સાભંળયા ક� હઝરત ઈમામ હસન અસકર� 

(અલ્યહસસલામ)ને એક સવાલ કરવામા ંઆવયો 

અને તે વખતે �ુ ંપણ તયા ંહાજર હતો. �છૂવામા ં

આવ્ુ ં: આપના પછ� �ુજજતે �દુા અને ઈમામ 

કોણ ાશે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: મારા ફરઝદં, 

મોહમમદ, અને તેઓ પછ� ઈમામ અને માર� 

�ુજજત ાશે. � કોઈ માણસ તેમની મઅર�ફત 



939 
 

વગર મર� જશે તે �હ�લીયતની મૌત મરશે. 

તેઓને ગૈબત નસીબ ાશે. �મા ં��હલ લોકો 

હ�રાન ાઈ જશે અને �ુરલાવનારા લોકો માટ� 

હલાકત હશે. ઝ�ુરનો સમય ન�� કરનારાઓ 

�ુરાઓ હશે. તયારપછ� તેઓ ઝ�ુર ફરમાવશે. �ુ ં

જોઈ રહયો � ંક� �ણે ક� તેમના માાા ઉપર સફ�દ 

અલમ ફરક� રહયો છે. 
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 પ્રક - ૩ : હઝર્ ઈાાા ાહદ� 

(અલ્યહસસલાા)  

(૧૧પ૭) એ ફાતેમા ! આપને �શૂ ખબર� ાાય 

મહદ� આપનાાી હશે. 

(૧૧પ૭) તમને મહદ�ની �શૂ ખબર� ાાય ક� તેઓ 

ખાનદાને �ુર�શ અને માર� ઇતરતમાાંી ાશે. તેઓ 

એ સમયે ઝ�ુર ફરમાવશે �યાર� લોકોમા ંિવવાદ 

ાતા હશે અને ધરતીકંપ ાતા હશે. (તેઓ) 

જમીનને એવી ર�તે અદલો ઇનસાફાી ભર� દ�શે, 

�વી ર�તે �લમ અને અતયાચારાી ભર�લી હશે. 
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- હઝરત ર�લેુ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 

(૧૧પ૯) મહદ� માર� ઔલાદમાાંી ાશે તેમનો 

ચહ�રો ચમકતા ચાદં �વો હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૧૧૬૦) મહદ� અમારામાાંી અને (ઝહ�રા 

સલા�લુલાહ� અલયહા)ાી ાશે. 

(૧૧૬૧) ... અમારા મહદ�ની સાાે �ુજજતો �રૂ� 

ાઈ જશે અને તેઓ ખાતે�લુ ��બયાની ઉમમતને 
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ન�ત આપનારા અને સવથ્ ે્ ર ષરુાનીયત વાળા 

હશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪ : �દુાની જાીન  ર બ્� ્લુલાહ  

�ુરઆને મ�દ :-  

* બક�ય્લુલાહ ... તમારા માટ� બહ�તર છે. 

- (�.ૂ �ુદ આ. ૮૬)  

હદ�સો :-  

(૧૧૬૨) તેઓએ (મહદ�એ) �હકમતની ઢાલ પહ�ર� 

રાખી હશે અને તમામ આદાબાી �શુો�ભત હશે... 

�દુાની બાક�ની �ુજજતોમાાંી છેલલી �ુજજત હશે 
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અને નબીઓના ખલીફાઓમાાંી (છેલલા) ખલીફા 

હશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૬૩) �ુ ં�દુાની જમીનમા ંબક�ય્લુલાહ � ં

અને �ુશમનો પાસેાી બદલો લેનાર �.ં 

- હઝરત ઈમામ હસન અસકર� (અલ્યહસસલામ)  

(ન�ધ :- આ ર�વાયતના પારંભમા ંઆ શબદો છે. 

આ હઝરત ઈમામ હસન અસકર� (અલ્યહસસલામ) 

બહાર િનકળયા અને તેમના ખભા પર એક બાળક 

બેરા હતા... તે બાળક� ક�ુ)ં  
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(૧૧૬૪) �યાર� હઝરત મહદ� ઝ�ુર ફરમાવશે 

તયાર� ખાનએ કાઅબાની દ�વાલાી ટ�કો લગાવેલો 

હશે અને તેઓની પાસે ૩૧૩ (તણસો તેર) ��ુોો 

એકરા ાએલા હશે. તેમના �ખુમાાંી સૌાી પહ�લા 

આ શબદો િનકળશે: બક�યય્લુલાહ� ખૈ�લલ�ુમ ઇન 

�ુન્મુ �અુમેનીન. (જો તમે મોઅિમન હો તો, 

બક�યય્લુલાહ તમારા માટ� સૌાી ્ે્ર છે.) પછ� 

કહ�શે �ુ ંબક�યય્લુલાહ �.ં �ુ ં�દુાની �ુજજત � ં

અને તમારા માટ� તેનો ખલીફા �.ં � કોઈ તેઓને 

સલામ કરશે તે આ શબદો કહ�શે : અસસલામો 

અલયક યા બક�યય્લુલાહ� ફ�અરઝેહ� (એ �દુાની 
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જમીનના બક�યય્લુલાહ!  અમારા તરફાી આપના 

પર સલામ ાાય.) 

- ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક -   : ઝ�રૂ� ાહ�દ� (અલ્યહસસલાા)ના 

ઝ�રૂ  હ�લા ્ ાા્ આ્શમ નહ� 

(૧૧૬૫) �યા ં�ધૂી જમીન �લમ અને 

અતયાચારાી ભરાઈ નહ� �ય તયા ં�ધૂી કયામત 

ાશે નહ�. પછ� માર� ઇતરતમાાંી એક માણસ 

ઝ�ુર ફરમાવશે � જમીનને અદલો ઇનસાફાી 

એવી ર�તે ભર� દ�શે � ર�તે જમીન પહ�લા �લમ 

અને અતયાચારાી ભર�લી હશે. (તયાર પછ� કયામત 

આવશે.) 
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(૧૧૬૬) �યા ં�ધૂી માર� એહલેબૈતમાાંી એક 

માણસ �ુ�ુમત નહ� કર� તયા ં�ધૂી કયામત આવશે 

નહ� તેષુ ંનામ મારા સમાન હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક-૬ : ાાર� એહલમબૈ્ાાાંી એ્ ાાકસ 

જાીનનમ અદલાી ભર� દ�શમ 

(૧૧૬૭) જો જમાના (કાળ)મા ંએક જ �દવસ બાક� 

રહ�શે તો પણ �દુાવદં� આલમ માર� 

એહલેબૈતમાાંી એક માણસને મોકલશે � જમીનને 

એવી ર�તે નયાયાી ભર� દ�શે � ર�તે તે �લમ અને 

અતયાચારાી ભર�લી હશે. 

(૧૧૬૮) મારા પછ� ખલીફાઓ ાશે, તેમના પછ� 

અમીર ાશે, અમીરો પછ� બાદશાહો ાશે અને 

બાદશાહો પછ� ઝા�લમો અને અતયાચાર�ઓ ાશે. 

તે પછ� માર� એહલેબૈતમાાંી અક માણસ ઝ�ુર 
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ફરમાવશે � �લમ અને અતયાચારાી ભર�લી 

જમીનને અદલાી ભર� દ�શે. 

(૧૧૬૯) જો �ુિનયા(ની ઝ�દગી)ને માત એક જ 

રાત બાક� રહ� જશે તો પણ તેમા ંમાર� 

એહલેબૈતમાાંી એક માણસ જ�ર �ુ�ુમત કરશે. 

  



951 
 

 પ્રક-૭ : મ્ઓ ાારા નાા સાાન અનમ મ્ાના 

િ ્ા ાારા િ ્ાના નાા સાાન હશમ... 

(૧૧૭૦) �ુિનયાનો એ સમય �ધૂી �ત નહ� આવે, 

�યા ં�ધૂી માર� એહલેબૈતમાાંી એક માણસ 

�ુ�ુમત ન કર� �ષુ ંનામ મારા સમાન હશે. 

(૧૧૭૧) માર� એહલેબૈતમાાંી એક માણસ �ુ�ુમત 

કરશે �ષુ ંનામ મારા નામ સમાન હશે. જો 

�ુિનયાના �વનનો માત એક જ �દવસ બાક� રહ� 

જશે તો �દુાવદં� આલમ તે દ�વસને તેટલો લાબંો 

કર� દ�શે ક� તે �ુ�ુમત કરશે. 
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(૧૧૭૨) જો �ુિનયાના �વનને માત એકજ �દવસ 

બાક� રહ� જશે તો (પણ) �દુાવદં� આલમ તે 

દ�વસને એટલો બધો લાબંો કર� દ�શે ક� તેમા ંમાર� 

એહલેબૈતમાાંી એક માણસ નીમવામા ંઆવશે. �ષુ ં

નામ મારા નામ સમાન અને તેના િપતાષુ ંનામ 

મારા િપતાના સમાન હશે. તેઓ જમીનને એવી 

ર�તે અદલો ઇનસાફાી ભર� દ�શે � ર�તે તે �લમ 

અને અતયાચારાી ભર�લી હશે.  

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 
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 પ્રક - ૮ : ્ાએામ (આલમ ાકહમાદ 

અલ્યહસસલાા)ની બમ ગ બ્  

(૧૧૭૩) હઝરત કાએમે (આલે મોહમમદ)ની બે 

ગૈબત હશે. �માાંી એક લાબંી અને બી� �ંુક� 

હશે. પહ�લી ગૈબતમા ંતેમના રહ�ણાકંની �ણ 

અ�કૂ ખાસ શીઆઓને હશે. અને બી� ગૈબતમા ં

તેમના મકાન િવશે તેઓના ખાસ દ�ની 

ચાહનારાઓ િસવાય કોઈને �ણકાર� નહ� હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૧૭૪) હઝરત કાએમે (આલે મોહમમદ 

અલ્યહસસલામ)ની બે ગૈબત હશે, �માાંી એકમા ં

કહ�વામા ંઆવશે ક� તેઓ આ �ુિનયાાી િવદાય ાઈ 

��ુા છે અને એ વાતની ખબર નાી ક� તેઓ કયા 

પદ�શમા ંચાલયા ગયા છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૭૫) તે સાહ�બે અમની બે ગૈબત હશે �માનંી 

એક બ�ુ જ લાબંી હશે. એટલે �ધૂી ક� ક�ટલાક 

લોકો કહ�શે ક� તેઓ અહ�ાી જઈ ��ુા છે, અને 

ક�ટલાક લોકો કહ�શે ક� તેઓને કતલ કર� નાખવામા ં

આવયા છે. એટલે �ધૂી ક� તેમના �વતા રહ�વાની 
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માનયતા િવશે તેઓના સહાબીઓમાાંી પણ બ�ુ જ 

ઓછા ંલોકો અડગ રહ�શે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૯ : હાાાા ં્ામંાની �ા  

(૧૧૭૬) આપના સહાબીઓને ફરમાવ્ુ ં: તમે 

મારા સહાબીઓ છો, મારા ભાઈ એ લોકો છે ક� 

�ઓ આખર� જમાનામા ંહશે. �ઓ મને જોયા 

વગર (માર� ઉપર) ઈમાન લાવશે. તેઓ તેમના 

દ�નમા ંએવી ર�તે �ૃઢ હશે ક�: �ણે ક� તેઓ �ધાર� 

રાતમા ંપોતાના હાામા ંકાટંા અાવા તો સખત 

લાકડાના �ગારા લઈને ઊભા રહ�નાર સમાન હશે. 

(એટલે ક� સખત �શુક�લીઓમા ંપણ તેઓ દ�નને 

નહ� છોડ�.) તેવા લોકો જ �ધકારના દ�વા હશે. 
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અલલાહ તઆલા તેવા લોકોને તમામ �ુધંળા 

�ધકાર મય �ફતનાઓાી બચાવી રાખશે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૧૭૭) તમારા પછ� એક કૌમ એવી આવશે ક� 

તેની એક એક વય�કતનો અજ તમારા પચાસ 

પચાસ વય�કતઓ �ટલો મળશે. 

સહાબીઓએ અઝથ કર� : યા ર�લૂલલાહ, અમે બદ, 

ઓહદ અને �ુનૈન (�વી લડાઈઓ)મા ંઆપની 

સાાે રહા હતા અને અમારા િવશે �ુરઆને મ�દ 
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(પણ) નાઝીલ ા્ુ ંહ્ ુ.ં તો પછ� એ લોકો અમારા 

કરતા ંઅફઝલ કઈ ર�તે ાશે ? � હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: 

એ લોકો ઉપર � �સુીબતો પડશે તેન ેતેઓ સહન 

કરશે, �ને તમે સહન નહ� કર� શકો. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૧૭૮) હઝરત સાહ��લુ અમ 

(અલ્યહસસલામ)ની ગૈબતના જમાનામા ંપોતાના 

દ�નને મજ�તૂીાી પડકનાર એવો હશે, �ણે ક� 

તેના હાામા ંકાટંા હોય. પછ� આપે પોતાના 
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હાાાી ઇશારો કર�ને ફરમાવ્ુ ં: ‘આ ર�તે’ 

તયારપછ� ાોડ� વાર �ધૂી મા�ુ ંનમાવી રાખ્ુ ંઅને 

ફરમાવ્ુ ંહઝરત સાહ��લુ અમ ગાએબ ાઈ જશે. 

તેાી ઇનસાને તેઓની ગૈબતના ્ગુમા ંતકવા 

અપનાવવો જોઈએ અને પોતાના દ�નને 

મજ�તૂીાી પકડ� રાખવો જોઈએ. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૭૯) � માણસ કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ)ની ગૈબતના જમાનામા ંઅમાર� 

િવલાયત પર કાએમ રહ�શે તેન ે�દુાવદં� આલમ 

બદ અને �ુનૈનના હ�ર શહ�દો �ટલો અજ 
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આપશે. (આ �કતાબમા ંએમ પણ છે ક� � માણસ 

અમાર� િવલાયત પર �તૃ્ ુપામે...) 

(૧૧૮૦) ... મને એ �તની કસમ �ણે મને 

બરહક, બશીર અને નઝીર બનાવીને મોકલયો છે, 

સાહ��લુ અમ (અલ્યહસસલામ)ની ગૈબતના 

જમાનામા ંપોતાના વાયદામા ંસાચા હોય તેવા 

માણસની �ક�મત �ધુધ લાલ સોના કરતા પણ 

વધાર� હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૧૦ : ્ાએામ આલમ ાકહમાદ 

(અલ્યહસસલાા)ના ગ બ્ના જાાનાની �ુઆ  

(૧૧૮૧) અબ�ુલલાહ �બન સનાન કહ� છે : �ુ ંઅને 

મારા િપતા હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંહાજર ાયા. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: એ જમાનામા ંતમાર� ક�વી હાલત 

ાશે ક� �યાર� તમે એ હાલત પર સ� કરશો ક� � 

વખતે �હ�ર� ર�તે તમારા કોઈ ઈમામ નહ� હોય 

અને ન તો તમારા માટ� (�હદાયતષુ)ં કોઈ ઇલમ 

નજર� પડશે ? એ વખતે � ૂઝંવણભર� �સાિતાી 
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માત એ જ માણસ ��ુકત મેળવશે � ‘�ુઆએ 

ગર�ક’ને પોતાનો િવદથ  બનાવી રાખશે.  

મારા િપતાએ ક�ુ ં: આ તો બ�ુ મોટ� આઝમાઈશ 

હશે. �ુ ંઆપના પર �ુરબાન ાા�, તેવા સમયે અમે 

�ુ ંકર�એ ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: �યાર� એવા સજંોગો ઊભા ાાય 

�યાર� તમે તેઓના �ધૂી પહ�ચી ન શકો તયાર� 

તમાર� પાસે � (દ�ન) હોય તેને પકડ� રાખો 

એટલે �ધૂી ક� પ�ર�સાિત અષ�ુુળ બની �ય. 
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(૧૧૮૨) અબ�ુલલાહ �બન સનાન કહ� છે ક� હઝરત 

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)એ ઇરશાદ 

ફરમાવ્ુ ં: નઝદ�કના સમયમા ંજ તમારા માટ� 

શકંાસપદ સજંોગો ઊભા ાશે. એ વખતે તમાર� 

હાલત એવી ાશે ક� તમને (હ�દાયતષુ)ં ઇલમ 

નજર� નહ� પડ� અને (�હ�ર� ર�તે) કોઈ ઈમામ 

(હ�દાયત) નહ� હોય. એ સમયે માત એ માણસ 

બચી શકશે � �ુઆએ ગર�કને પોતાનો િવદથ  

બનાવી લેશે. 

મ� ક�ુ ં: �ુઆએ ગર�ક ક�વી ર�તે પડવામા ંઆવે 

છે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: યા અલલાહો, યા રહમાનો યા 
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રહ�મ, યા મોકલલેબલ કો�બેુ સબબીત કલબી અલા 

દ�નેક 

(અય અલલાહ, અય રહમાન, અય રહ�મ, અય 

દ�લોને ફ�રવનાર ! મારા દ�લને તારા દ�ન ઉપર 

દઢ િન�યી રાખ) મ� ક�ુ ં: યા મોકલલેબલ કો�બેુ 

વલ યલ અબસાર સબબીત કલબી અલા દ�નેક. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: બેશક �દુા ‘�કુલલેબલ કો�બુ 

વલ અબસાર’ છે. પરં્ ુતમને મ� � ક�ુ ંછે તે 

પમાણે જ કહો, ‘યા �કુલલેબલ કો�બેૂ સબબીત 

કલબી અલા દ�નેક’. 
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 પ્રક - ૧૧ : ્ાએામ આલમ ાકહમાદ 

(અલ્યહસસલાા)ના ઝ�ુર  હ�લા ્ ાા (૧)  

(૧૧૮૩) મને એ �તની કસમ, �ના કબઝએ 

�ુદરતમા ંઅલી (અલ્યહસસલામ)ની �ન છે. � 

લોકોનો સ�હુ મારા માટ�, અાવા માર� િસવાય 

બી� કોઈ માટ� હકની વાત કરશે અાવા 

અમારાાી �લમને �ૂર કરશે - તેવા લોકો ઉપર 

�સૂીબતોના પહાડ ્ટુ� પડશે. એટલે �ધૂી ક� 

તેઓની મદદ� એ લોકો પણ આવી પહ�ચશે �ઓ 

હઝરત મોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની સાાે બદ(ની લડાઈ)મા ંશર�ક હતા 
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તો પણ તેઓ તેમના કતલ ાએલાઓ �ધૂી પહ�ચી 

નહ� શક� અને ન તો તેમના ઘાયલ ાએલાઓનો 

ઇલાજ કર� શકશે અને ન તો તેમના કતલ ાએલા 

લોકોને દફન કર� શકશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૮૪) �ણી લો ક� � લોકોના સ�હુ �લમને �ૂર 

કરશે અાવા દ�નને મજ�તૂ કરશે તેવા લોકોને 

�સૂીબતો પછાડ� દ�શે. એટલે �ધૂી ક� તે લોકો પણ 

આવી �ય ક� �ઓ ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની સાાે બદની 

લડાઈમા ંશાિમલ હતા. તે લોકો પણ તેમના 
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કાિતલોને દફન નહ� કર� શક� અને ન તો તેમના 

ઝખમી ાએલા લોકોનો ઇલાજ કર� શકશે. 

રાવી કહ� છે ક� મ� ક�ુ ં: તે કોણ લોકો હશે ? આપે 

ફરમાવ્ુ ં: ‘મલાએકા’. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૮૫) હઝરત કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ)ની પહ�લા, અમો એહલેબૈતમાાંી 

� કોઈ (ઝા�લમ �ુ�ુમતની િવ�ધધ) કયામ કરશે તે 

એવો હશે �ણે ક� પકીષુ ંબચ� ુહોય અને (પોતાના 

માળામાાંી િનકળ�ને) ઉડવા લાગે અને કોઈ 
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�દવાલના કાણામા ંભરાઈ �ય અને બાળકો 

તેનાાી રમવા લાગે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૮૬) હઝરત કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ)ના કયામ પહ�લા અમો 

એહલેબૈતમાાંી � કોઈ માણસે (અતયાચાર� 

�ુ�ુમતની િવ�ધધ) �લમને મીટાવવા માટ� અાવા 

હકની સાાપના માટ� કાયમ ��, તેન ે�સૂીબતો 

પછાડ� દ�શે અને તેઓ એ �ામ અમારા માટ� 

�સૂીબતોષુ ંકારણ બનશે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૮૭) અલલાહની નજરોમા ંતમારામાાંી વધાર� 

માનવતં એ હશે � ‘તકયયા’ પર વધાર� અમલ 

કરશે. �છૂવામા ંઆવ્ુ ંફરઝદં� ર�લૂ ! આમ �ા ં

�ધૂી રહ�શે. આપે ફરમાવ્ુ ંઆલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ)ના કયામ �ધૂી. � કોઈ માણસ 

અમારા કાએમ (અલ્યહસસલામ)ના કયામની 

પહ�લા કયામ કરશે તે અમારામાાંી નહ� હોય. 

- હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક-૧ર : ્ાએામ આલમ ાકહમાદ 

(અલ્યહસસલાા)ના ઝ�ુર  હ�લા �ાા (ર)  

(૧૧૮૮) �ુ ંઅને મારા શીઆઓ એ સમય �ધૂી 

શાિંત અને સલામતીમા ંરહ��ુ,ં �યા ં�ધૂી આલે 

મોહમમદ (અલ્યહસસલામ)માાંી એક માણસ 

કયામ ન કર� અને �ુ ંએ વાતને પસદં ક� ં� ંક� 

આલે મોહમમદમાાંી કોઈ માણસ કયામ કર� અને �ુ ં

તેના �ુ�ંુબીજનોના ભરણપોોણની જવાબદાર� 

લ�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૧૮૯) ... તમે એમ ન કહો ક� હ. ઝૈદ� ��ુજ નુથ 

કારણ ક� તેઓ સાહ�બે ઇલમ અને સતય િન્ર-

ઈમાનદાર-ઇનસાન હતા. તેઓએ તમને પોતાના 

સવાાથ માટ� િનમતંણ નાી આપ્ુ ંપણ આલે 

મોહમમદની �શૂીમા ંતમને બોલાવયા છે. જો તેઓ 

પભાવ મેળવી લેત તો તેઓ તેમના િનમતંણના 

એલાન પર �રૂ� �રૂો અમલ કરતે. તેઓએ 

(ઝા�લમ સ�ાિધશોની) સા��ુહક તાકતને તોડવા 

માટ� કયામ કય� છે.... 
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 પ્રક - ૧૩ : ઝ�રૂનક ઇન મ્ઝાર ..  

(૧૧૯૦) (કાએમે આલે મોહમમદ 

અલ્યહસસલામના) ઝ�ુરનો ઇનતેઝાર કરો. અને 

�દુાની રહમતાી િનરાશ ન ાાવ, ક�મક� અલલાહ 

તઆલાની નજરોમા ં્ે્ર અમલ, તેઓ 

(અલ્યહસસલામ)ના ઝ�ુરનો ઇનતેઝાર કરવો છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૯૧) આપ જનાબના ઝ�ુરનો ઇનતેઝાર કરવો 

એ (ઘણી મોટ� �સૂીબતોાી) ��ુકત મેળવવાષુ ં

કારણ છે. 
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- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૯૨) ઝ�ુરનો ઇનતેઝાર પોતે એક િવશાળતા 

છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૧૯૩) સ� (અને શાિંત) સાાે ઝ�ુરનો ઇનતેઝાર 

કરવો ઇબાદત છે. 

- હઝરત ર��ૂલુલાહ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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(૧૧૯૪) અઇમમએ અતહાર (અલ્યહસસલામ)ના 

દ�નમા ંનીચેની બાબતો શામેલ છે. 

૧) પરહ�ઝગાર� 

ર) ઇફફત (સદાચાર�) અને પાકદામની 

૩) નેક� અને ભલાઈ, તાા ધીરજ અને શાિંત સાાે 

ઝ�ુરનો ઇનતેઝાર કરવો. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧૪ : ઝ�ુરનક ઇન મ્ઝાર મ્્ર ઇબાદ્  મ  

(૧૧૯૫) �દુાવદં� આલમ તરફાી ઝ�ુરના 

કારણોની પિતકા કરવી, એ માર� ઉમમતનો ્ે્ર 

અમલ છે. 

(૧૧૯૬) અલલાહ તઆલા તરફાી ઝ�ુરના 

કારણોનો ઇનતેઝાર કરવો એ માર� ઉમમતનો સૌાી 

સારો અમલ છે. 

(૧૧૯૭) ઝ�ુરનો ઇનતેઝાર ્ે્ર ઇબાદત છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૧૧૯૮) અલલાહ તઆલા તરફાી (િનિ�ત 

કરાએલ) ઝ�ુરના કારણોનો ઇનતેઝાર મોઅિમનની 

્ે્ર ઇબાદત છે. 
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 પ્રક - ૧  : ઈાાા ાહદ� (અલ્યહસસલાા)નક 

ઇન મ્ઝાર ્રનારાઓ  

(૧૧૯૯) બારમા (ઇમામ)નો ઇનતેઝાર 

કરનારાઓષુ ંઉદાહરણ એવા માણસ ��ુ ંછે ક� � 

હઝરત ર��ૂલુલાહ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમષુ ંરકણ પોતાની મયાનમાાંી તલવાર 

કાઢ�ને કર� રહયો હોય. 

(૧૨૦૦)  � માણસ હઝરત સાબે�ુલ અમ 

(અલ્યહસસલામ)નો ઇનતેઝાર કરતા ંકરતા ં�તૃ્ ુ

પામે, તે એવા માણસ સમાન છે ક� � હઝરત 

કાએમે આલે મોહમમદ (અલ્યહસસલામ)ની સાાે 
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ખૈમામા ંહોય, બલક� એવા માણસ સમાન છે ક� � 

હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમની તરફ�ણમા ં�હાદ કર� રહયો હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧૬ : લક્ક �બલ�ુલ િનરાશ ાઈ જ્ા 

  � ્ાએામ આલમ ાકહમાદ (અલ્યહસસલાા)નક 

ઝ�રૂ ાશમ  

(૧ર૦૧) હઝરત સાહ��લુ અમ 

(અલ્યહસસલામ)નો ઝ�ુર લોકોના િનરાશ ાઈ 

જવા પછ� ાશે અને �દુાની કસમ, આમ એ માટ� 

ાશે ક� તમાર� ઓળખ ાઈ શક�. 

(૧ર૦૨) �દુાની કસમ, � બાબત તરફ તમે મીટ 

માડં� રહા છો (ઝ�ુરનો ઇનતેઝાર કર� રહા છો) તે 
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લોકોના િનરાશ ાઈ જવા પછ� જ અમલમા ં

આવશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૦૩) હઝરત સાહ��લુ અમ 

(અલ્યહસસલામ)નો ઝ�ુર િનરાશ ાઈ જવા પછ� 

ાશે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧૭ : (ઝ�રૂનક) સા  ન્્� ્રનાર 

�ૂરક  મ  

(૧ર૦૪) ફઝલાી �રવાયત છે ક� : મ� હઝરત 

ઈમામ અ� ૂજઅફર (હઝરત ઈમામ મોહમમદ 

બા�કર અલ્યહસસલામ)ને �છુ�ુ ં: સાહ��લુ અમના 

ઝ�ુરનો કોઈ િન��ચત સમય છે ? આપે જવાબ 

આપયો : સમય િન��ચત કરનારા �ુરા છે - �ુરા 

છે. 

(૧ર૦૫) િન��ચત સમયની આગાહ� કરનારા �ુરા 

છે. અમે ન તો �તૂકાળમા ંસમય નકક� કય� છે 

અને ન તો ભિવ્યમા ંકોઈ સમય નકક� કર��ુ.ં 
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(૧ર૦૬) સાહ��લુ અમના ઝ�ુરના િન��ચત સમય 

િવશે કોઈ તમને કહ� તો તેન ે�ુરલાવવામા ંડર ન 

અષભુવો. ક�મક�, અમે કોઈને િનિ�ત સમય 

જણાવયો નાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧૮ : ગ બ્ના ્ારકક  

(૧ર૦૭) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ)ની ગૈબતના કારણો �છૂવામા ં

આવયા. આપે ફરમાવ્ુ ં: તેષુ ંકારણ એક એવો 

�ુકમ છે �ને તમારા માટ� બયાન કરવાની અમને 

ઇ�ઝત નાી. 

રાવીએ �છુ�ુ ં: તો પછ� તેમની ગૈબતમા ંકઈ 

�હકમત છે. અલબ�  કાએમે આલે મોહમમદની 

ગૈબતની �હકમત તેઓના ઝ�ુર ાવા પછ� સપ્ટ 

ાશે.... આ ઇલાહ� �ુકમ છે. અને આ �દુાઈ 
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રહસયોમાષં ુ ંએક રહસય છે. તેમજ �દુાઈ ગૈબોમાષં ુ ં

એક ગૈબ છે. �યાર� ક� આપણે એ વાત સાર� ર�તે 

�ણીએ છ�એ ક� �દુાવદં� તઆલા હક�મ છે. (અને 

તેષુ ંકોઈ કામ �હકમતાી ખાલી હો્ ુ ંનાી.) તો 

પછ� આપણે એ વાતષુ ંસમાથન પણ કર�ુ ંપડશે ક� 

તેના બધા જ કાય� �હકમત (ઉપર આધાર�ત) છે, 

ભલે તેના કારણો આપણને સપ્ટ ર�તે �ણવા 

મળે ક� ન મળે. 

(૧ર૦૮) રહયો ગયબતનો પ�ન તો આ િવોયમા ં

�દુાવદં� આલમ ઇરશાદ ફરમાવે છે ક� ““એ ઈમાન 

લાવનારાઓ એવી બાબતો િવશે સવાલ ન કરો ક� 
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� તમને �ણવા મળ� �ય તો તમને ખરાબ 

લાગે.” 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧૦૧) 

વાત એમ છે ક� મારા િપતા અને દાદાઓમાાંી � 

��ુગથવાર ાઈ ��ુા છે તેમના ઉપર તેમના 

જમાનાના તા�તૂ (ઝા�લમ શાસકો, શૈતાનો)એ 

તેમની બયઅત કરવા માટ� દબાણ નુથ હ્ ુ.ં �ુ ં

�યાર� ઝ�ુર કર�શ તયાર� માર� ઉપર કોઈ તા�તૂની 

બયઅત માટ�ષ ુ ંદબાણ નહ� હોય. 

- હઝરત ઈમામ મહદ� (અલ્યહસસલામ) 
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(૧ર૦૯) �ણે ક� �ુ ંમારા તી� �તુના જમાનાના 

શીઆઓને જોઈ રહયો �,ં �યાર� તે લોકોાી તેમના 

ઈમામ િવ�ટુા પડ� ��ુા હશે અને તેઓષુ ંકોઈ 

આ્ય સાાન નહ� હોય. 

રાવી કહ� છે મ� �છુ�ુ ં: ફરઝદં� ર�લૂ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) ! તે�ુ ંશા માટ� ાશે ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: એ માટ� ક� તેઓના ઈમામ 

તેમનાાી ગાએબ ાઈ જશે. પછ� મ� �છૂ�ુ ં: આ 

ગયબત શા માટ� હશે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: એ માટ� ક� 

તેઓ તલવાર લઈને કયામ કર� અને તેઓની 

ગરદન ઉપર કોઈની બયઅત ન હોય. 
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- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૧૦) એ ્વુાન (ઇમામ) માટ� ગયબત જ�ર� 

છે. સવાલ કરવામા ંઆવયો ક� યા ર�લૂલલાહ 

સલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ ! શા માટ�? 

ફરમાવ્ુ ં: ક�મક� તેમના કતલ ાઈ જવાનો ભય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧ર૧૧) કાએમે આલે મોહમમદ (અલ્યહસસલામ) 

એ સમય �ધૂી ઝ�ુર નહ� ફરમાવે �યા ં�ધૂી 

�દુાની અમાનતો �હ�ર ન ાઈ �ય. (આનો અાથ 
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એવા મદ� મોઅિમન છે ક� �ઓ કા�ફરોની પીરમાાંી 

પેદા ાનાર છે.) અને �યાર� અમાનતો �હ�ર ાઈ 

જશે તયાર� તેઓ �દુાના � � �ુશમનો ઉપર કા� ૂ

મેળવી લેશે તે બધાને કતલ કર� નાખશે. 

(૧ર૧૨) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� �ુ ંહઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ) �દુાના દ�ન િવશે 

શ�કતમાન ન હતા. 

આપે ફરમાવ્ુ ં: બેશક હતા, પછ� �છૂવામા ંઆવ્ુ ં

: જો તેઓ લોકો ઉપર પભાવી હતા તો પછ� તે 
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લોકોને કતલ ક�મ કર� ન નાખયા ? એમ કરવામા ં

કઈ બાબતની �કાવટ હતી ? 

ઇમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: �દુાની આ આયત �રૂએ ફતહ, આ. રપ 

... જો તેઓ (ઈમાનદાર �ુફફારાી) �ુદા ાઈ �ય 

તો તેઓમાાંી � લોકો કાફર હતા તેમને અમે 

દદથનાક અઝાબની સ� જ�ર આપતે.... 

આમ, કા�ફરો અને �નુા�ફકોની પીરમા ં(મોઅિમનો) 

�દુાની અમાનતો સમાન હતા અને અલી 

(અલ્યહસસલામ) તેમના બાપ-દાદાઓને એ સમય 

�ધૂી કતલ કર� શકતા ન હતા �યા ં�ધૂી 
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તેમનામાાંી �દુાની અમાનતો બહાર ન આવી 

ગઈ તયાર� � લોકો ઉપર આપે પભાવ મેળવી 

લીધો તેમને પછાડ� દ�ધા. આજ બાબત કાએમે 

આલે મોહમમદની ાશે. તેઓ પણ એ સમય �ધૂી 

હરગીઝ ઝ�ુર નહ� ફરમાવે �યા ં�ધૂી �દુાની 

અમાનતો �હ�ર ન ાઈ �ય. �યાર� આ અમાનતો 

�હ�ર ાઈ જશે તયાર� તેઓ ઝ�ુર ફરમાવશે અને 

� લોકો ઉપર કા� ૂમેળવી લેશ ેતેમને મોતને ઘાટ 

ઉતાર� દ�શે. 

(૧ર૧૩) અબ�ુલલાહ �બન બક�ર કહ� છે : હઝરત 

અ�લુ હસન (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: �યાર� 
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તમારામા ંબની સખંયા �ટલા મોઅિમનો ાશે તયાર� 

અમારા કાએમ ઝ�ુર કરશે... 

(૧ર૧૪) આ પ�ર�સાિત આ ર�તે ચા� ુરહ�શે અને 

લોકોમાાંી કોઈપણ �િત એવી નહ� હોય � સ�ા 

ઉપર ન આવે, �ાી કોઈને એમ કહ�વાની તક ન 

મળે ક� જો અમે સ�ા ઉપર હોત તો અદલ અને 

ઇનસાફાી કામ લેત, છેવટ� કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ) ઝ�ુર ફરમાવશે, �ઓ 

(હક�કતમા)ં અદલ અને ઇનસાફ કાએમ કરશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧૯ : ગ બ્ના ્ગુાા ંલક્કનક ઈાાા 

ાહદ� (અલ્યહસસલાા)  ાસમાી ફા દક ામળ્્ક  

(૧ર૧૫) હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ં: �ુ ંહઝરત 

કાએમે આલે મોહમમદ (અલ્યહસસલામ)ની 

ગયબતના જમાનામા ંશીઆઓને તેમનાાી ફાયદો 

ાશે ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: હા, એ ઝાતની કસમ �ણે મને 

પયગમબર બનાવીને મોકલયો છે. તેઓ તેમનાાી 

અવશય ફાયદો મેળવશે, અને તેઓની િવલાયતના 

ષરૂાી એવી ર�તે પકાશ મેળવશે �વી ર�તે 
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�રૂજાી પકાશ મેળવવામા ંઆવે છે, ભલે પછ� 

�રૂજ વાદળાની પાછળ �પાએલો હોય. 

(૧ર૧૬) અઅમશ, હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� છે ક� તેઓએ 

ફરમાવ્ુ ં: આ જમીન કયામત ાવાના �દવસ �ધૂી 

�ુજજતે �દુાાી ખાલી રહ� શકતી નાી. જો જમીન 

�ુજજતે �દુાાી ખાલી ાઈ �ય તો કોઈપણ 

�દુાની ઇબાદત ન કર�. 

�લેુમાન કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને િવનતંી કર� : લોકો ગાએબ 

અને અદશય �ુજજતાી ફાયદો ક�વી ર�તે ઉરાવી 
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શક� ? ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: �વી ર�તે વાદળા પાછળ 

�પાએલા �રૂજાી ફાયદો ઉરાવે છે. (તેવી ર�તે) 

(૧ર૧૭) ... રહ� માર� ગયબતની હાલતમા ંફાયદો 

ઉરાવવાની ર�ત : તો એ�ુ ંછે �વી ર�તે 

વાદળાઓની પાછળ �રૂજ �ખોાી ઓઝલ રહ�વા 

છતા ંતેનાાી ફાયદો ઉરાવવામા ંઆવે છે. અને �ુ ં

જમીનવાળાઓ માટ� એવી ર�તે અમાન � ં�વી 

ર�તે આસમાનવાળાઓ માટ� િસતારાઓ અમાન છે. 
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 પ્રક - ર૦ : હઝર્ ઈાાા ામહદ� 

(અલ્યહસસલાા)ના ઝ�રૂની િનશાનીઓ  

(૧ર૧૮) �યાર� (લોકોને હક વાત કહ�વા માટ�) 

સબંોધન કરવાવાળાને માર� નાખવામા ંઆવશે 

તયાર� સસંારના લોકો અવળા ાઈ જશે, �દલોની 

હાલત એવી હશે ક� તે સ��ૃધધ અને અના� ૃ્્ટ 

બદલાતા રહ�શે. આશાઓ રાખનારા (પોતાની 

આશાઓ સાાે) આ �ુિનયાાી િવદાય લેશ.ે �સુત 

રહ�નાર લોકો �સુતીનો િશકાર બની જશે. માત 

ગણયા ંગારયા મોઅિમન બાક� રહ�શે. �ની સખંયા 

તણ અાવા તેનાાી કંઈક વધાર� હશે. તેઓની 
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સાાે મળ�ને એવા લોકોના સ�હુ �હાદ કરશે 

�ઓએ બદના �દવસે ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) સાાે મળ�ને �હાદ 

કર� હતી. તેમને ન તો કોઈ માણસ શહ�દ કરશે 

અને ન તો તેઓ પોતાની મૌતાી મરશે. 

(૧ર૧૯) �દુાની કસમ, �દુાની કસમ, તમે � 

વસ્નુી રાહ �ૂઓ છો તમે તેન ેજોઇ નહ� શકો. 

એટલે �ધૂી ક� તમે �દુાને પણ તમારા ભવા ં

અાવા તમારા હાાોના ઇશારાાી બોલાવશો. બલક� 

જમીન ઉપર પણ ફકત તમારા પગ રાખવા �ટલી 

તમાર� િમલકત હશે, બલક� તમારા શ� રાખવાની 
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જગયા તમાર� પીર હશે. એ સજંોગોમા ંફકત �દુા 

જ મલાએકા મારફત અાવા એવા લોકો મારફત 

માર� મદદ કરશે �મના �દલો ઉપર ઈમાન લખી 

દ�વામા ંઆવ્ુ ંછે. 

(૧ર૨૦) અલી �બન મહઝીયાર� કાએમે આલે 

મોહમમદ (અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કરતા ક�ુ ં

: મ� �છુ્ુ ં: મારા આકા, ઝ�રૂનો આ બનાવ �ાર� 

બનશે ? આપે ફરમાવ્ુ:ં �યાર� તમાર� અને 

ખાનએ કાઅબાની વચચે �તરાય ઉભો કર� 

દ�વામા ંઆવશે.  
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(૧રર૧) હઝરત કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ)એ તેમના છેલલા નાયબ સમર�ને 

નામે લખેલા એક પતમા ંફરમાવ્ુ ં: �દુાવદં� 

આલમ તમારા િવશે તમારા ભાઇઓના અજમા ં

વધારો કર�, માર� વાત સાભંળો, તે વાત આ છે ક� 

તમે છ �દવસની �દર �તૃ્ ુપામશો �ાી તમારા 

તમામ પ્ો (વયવહાર)ને એકરા કર� લયો. અને 

તમારા પછ� કોઈને તમારા નાયબ બનાવવા માટ� 

વસીયત કરતા નહ�. ક�મક� હવે માર� ગયબત 

(ગયબતે �ુબરા) અમલમા ંઆવશે. પછ� �યાર� 

�દુાવદં� આલમનો �ુકમ ાશે તયાર� મારો ઝ�ુર 

અમલમા ંઆવશે. અને તે એ વખતે બનશે ક� 
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�યાર� આશાઓ લાબંી ાઈ જશે. દ�લો સખત ાઈ 

જશે અને જમીન �લમ અને અતયાચારાી ભરાઈ 

જશે. 

- હઝરત ઈમામ મહદ� (અલ્યહસસલામ) 

(૧રર૨) �યાર� તમે અઅરાબીને બદલાએલી 

�રુતમા ંએક લશકર� જરાથરમા ં�ુઓ તયાર� તમારા 

માટ� અને તમારા શીઆ મોઅિમનો માટ� 

િવશાળતાનો ઇનતેઝાર કરો. �યાર� �રૂજને ગહણ 

લાગે તયાર� તમાર� નજરોને આસમાન તરફ ઉપાડો 

અને �ુઓ ક� �દુાવદં� આલમ �નેુહગારો સાાે ક�વો 

વયવહાર કર� છે. 
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- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૨૩) મોહમમદ �બન ��ુસલમ કહ� છે ક� મ� 

હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને 

ફરમાવતા સાભંળયા ક� : કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ)ના ઝ�ુરની ક�ટલીક િનશાનીઓ 

�દુાએ મોઅિમનો માટ� �કુરથ ર કર� દ�ધી છે. 

મ� �છુ�ુ ં: �ુ ંઆપના પર �ુરબાન ાા�, તે કઈ 

િનશાનીઓ છે ? ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: �દુાવદં� 

આલમનો આ કૌલ ક� તમને (મોઅિમનોને કાએમે 

આલે મોહમમદના ઝ�ુર પહ�લા) ાોડા ડર, �ખૂ 

અને માલ, �નો (�વો) અને ફળો (ઔલાદ)ના 
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ષકુસાનાી અજમાવ�ુ ંઅને સ� કરનારાઓને �શૂ 

ખબર� સભંળાવી દયો. 

(૧રર૪) હઝરત મહદ� (અલ્યહસસલામ)એ વખતે 

ઝ�ુર ફરમાવશે �યાર� તી� ભાગના લોકો કતલ 

ાઈ જશે, તી� ભાગના લોકો �ુદરતી મૌતે મર� 

જશે અને તી� ભાગના લોકો બચી જશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧રર૫) મોહમમદ �બન ��ુસલમ અને અ� ૂબસીર 

કહ� છે ક� અમે ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને ફરમાવતા સાભંળયા : હઝરત 
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ઈમામ મહદ� (અલ્યહસસલામ)એ વખતે ઝ�ુર 

ફરમાવશે �યાર� તી� ભાગના લોકો આ �ુિનયાાી 

િવદાય ાઈ ગયા હશે. 

અમે ક�ુ ં: �યાર� તી� ભાગના લોકો િવદાય ાઈ 

જશે તો પછ� બાક� �ુ ંરહ�શે ? ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: �ુ ં

તમે તી� ભાગના લોકોને �રૂતા સમજતા નાી ? 
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 પ્રક - ર૧ : હઝર્ ઈાાા ાહદ� 

(અલ્યહસસલાા)ના ઝ�રૂનક સા  (૧)  

(૧રર૬) �યાર� આસમાનાી અવાજ આપનાર 

અવાજ આપશે ક� : આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ) હક છે. તે વખતે હઝરત મહદ� 

(અલ્યહસસલામ) લોકોની સામે આવી જશે. લોકો 

મહદ� (અલ્યહસસલામ)ની મોહબબતના �મ પીશે 

અને દર�ક માણસની જબાન ઉપર મહદ� 

(અલ્યહસસલામ)નો ઉલલેખ ાતો હશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧રર૭) ... �યાર� ઝ�ુર ાઈ જશે અને અમારા 

મહદ� પધારશે તયાર� દર�ક શીયા િસ�હાી પણ 

વધાર� બહા�ુર અને ભાલાની અણી કરતા પણ 

વધાર� તેજ હશે. અમારા �ુશમનોને પગ નીચે કચડ� 

નાખશે. અને તેમના મોઢા ઉપર ાપપડ મારશે. આ 

બ�ુ ં�દુાની રહમતના નાઝીલ ાવા પછ� અને 

�દુાના બદંાઓના �ુ:ખો �ૂર ાવા પછ� બનશે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧રર૮) �યાર� આસમાનમાાંી અવાજ આપનાર 

અવાજ આપશે ક� : આલે મોહમમદ હક છે, તયાર� 

લોકોની વચચે મહદ� (અલ્યહસસલામ) પધારશે, 
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લોકો આનદં�ત ાઈ જશે. લોકોના મોઢ� હઝરત 

મહદ� (અલ્યહસસલામ) િવશેની ચચાથ ાશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - રર : હઝર્ ઈાાા ામહદ� 

(અલ્યહસસલાા)ના ઝ�રૂનક સા  (ર)  

(૧રર૯) �યાર� અમારા કાએમ ઝ�ુર ફરમાવશે 

તયાર� �દુાવદં� આલમ અમારા શીયાઓની જોવા 

અને સાભંળવાની શ�કતમા ંએટલો બધો વધારો 

કર� દ�શે ક� તેમના અને કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ)ની વચચે એક મ�ંઝલ (બલક� 

તેનાાી પણ ઓ� ં�તર) રહ� જશે. હઝરત મહદ� 

(અલ્યહસસલામ) તેમની જગયા ઉપર બેસીને તે 

લોકો સાાે વાતો કરશે તયાર� તે લોકો સાભંળ� 
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શકશે, અને મહદ� (અલ્યહસસલામ)ને જોઈ પણ 

શકશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર૩ : ્ાએામ આલમ ાકહમાદ 

(અલ્યહસસલાા)ની સાામ ્ ા લક્ક હશમ  

(૧ર૩૦) હઝરત કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ)ની સાાે બ�ુ જ ઓછા ંઅરબ 

લોકો હશે. �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� ક�ટલાક લોકો તો કહ� 

છે ક� તેઓની સાાે ઘણા અરબ લોકો હશે. ઇમામે 

ફરમાવ્ુ ં: લોકોની ચકાસણી તેમની લાયકાત અને 

ઓળખ ાવી જ�ર� છે. �ણે ક� તેઓને 

ચારણામાાંી (સખત પ�રકણમાાંી) પસાર ા�ુ ં

પડશે અને તે પ�રકણમાાંી બ�ુજ ઓછા ંલોકો 
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પસાર ાઈ શકશે. (બ�ુ જ ઓછા ંલોકો બાક� 

રહ�શે.) 

(૧ર૩૧) �યાર� કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ) ઝ�ુર ફરમાવશે તયાર� એવા લોકો 

(તેમના િનકટના વ્ ુથળમાાંી) બહાર િનકળ� જશે 

�ઓ પોતાને તેન ેયોગય (પાત) સમજતા હશે. 

અને તેમા ં�રૂજ અને ચાદંની ��ૂ કરનારા 

લોકોનો સમાવેશ પણ ાઈ �ય છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર૪ : ઝ�રૂ ્ખ મ્ આ ષુ ં્ાા �ુ ંહશમ ?  

(૧ર૩૨) જો લોકોને એ વાતની ખબર પડ� �ય ક� 

હઝરત કાએમે આલે મોહમમદ (અલ્યહસસલામ) 

ઝ�ુર ફરમાવશે તયાર� �ુ ંકરશે ? તો મોટા ભાગના 

લોકો તેઓના હાાે કતલ ાઈ જવાના ડરને લીધે 

તેઓને જોવાષુ ંપણ પસદં નહ� કર�... એટલે �ધૂી 

ક� ઘણા લોકો તો એમ કહ�શે ક� આ તો આલે 

મોહમમદમાાંી છે જ નહ�, ક�મક� જો આ આલે 

મોહમમદમાાંી હોત તો રહ�મ કરત. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૧ર૩૩) ... કાએમે આલે મોહમમદ 

(અલ્યહસસલામ) એ લોકો ઉપર તલવાર 

ચલાવશે. તેઓ ઘટનાઓ અને આપિ�ઓાી 

ભર�લા આર મ�હના �ધૂી પોતાના ખભા ઉપર 

તલવાર લઈને ફરશે એટલે �ધૂી ક� લોકો એમ 

કહ�વા લાગશે ક� : �દુાની કસમ, આ ઔલાદ� ઝહ�રા 

(સલા�લુલાહ� અલયહા)માાંી હોત તો અમાર� ઉપર 

જ�ર રહ�મ કરત... 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર  : ્ાએામ આલમ ાકહમાદ 

(અલ્યહસસલાા) ન્ી ્સ્ઓુ લઈનમ આ્શમ  

(૧ર૩૪) કાએમે આલે મોહમમદ (અલ્યહસસલામ) 

નવી વસ્,ુ નવી �કતાબ અને નવો ફહસલો લઈને 

આવશે. તેઓ અરબો માટ� બ�ુ જ સખત હશે. 

તેઓની શાન તલવારાી હશે, તેઓ કોઈની તૌબાને 

ક�લૂ નહ� કર� અને રાહ� �દુામા ંકોઈપણ ટ�કા 

કરનારની ટ�કાાી ડરશે નહ�. 
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 પ્રક - ર૬ : ઈાાા ાહદ� (અલ્યહસસલાા)ના 

ઝ�રૂ   � �ુિન ાની હાલ્  

(૧ર૩૫) �યાર� અમારા કાએમ કયામ કરશે તયાર� 

�દુાવદં� આલમ અમારા શીઆઓની આફતોને �ૂર 

કર� દ�શે. તેઓના �દલોને પોલાદના �ુકડાની �વા 

મજ�તૂ કર� દ�શે. તેમની દર�ક તાકાત ચાલીસ 

માણસો �ટલી કર� દ�શે અને તે વખતે તેઓ 

(શીઆઓ) જમીનના સ�ાિધશો અને 

આગેવાનોમાાંી હશે. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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(૧ર૩૬) જો અમારા કાએમ (અલ્યહસસલામ)નો 

ઝ�રૂ ાઈ �ય તો આસમાનમાાંી વરસાદ 

વરસવાષુ ંશ� ાઈ �ય, જમીન તેની લીલોતર�ને 

�હ�ર કર� દ�. બદંાઓના �દલોમાાંી �ગુઝ અને 

ક�નો �ૂર ાઈ જશે. જગંલી/હ�સક પાણીઓ અને 

શાકાહાર� પાણીઓ સપંીને રહ�શે. એટલે �ધૂી ક� 

કોઈ �ી શણગાર કર�ને (તોહ�લ ઉ�લૂ નામની 

�કતાબમા ંછે ક� માાા ઉપર ટોપલી રાખીને) 

ઈરાકાી શામ (દમાસકસ-િસર�યા) �ધૂી ચાલીને 

પવાસ કરશે તો તેષુ ંએક� એક પગ�ુ ંલીલોતર� 

અને વનસપિત પર પડશે. અને તેને કોઈ �હ�સક 
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પાણીનો ડર નહ� હોય અને તેને કોઈ �હ�સક પાણી 

ડરાવી નહ� શક�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૩૭) એ વાતમા ંકોઈ પણ શકંા નાી ક� મહદ� 

(અલ્યહસસલામ) માર� ઉમમતમાાંી જ ઝ�ુર 

ફરમાવશે. તેઓ પાચં અાવા સાત અાવા નવ 

વોથ �ધૂી તેમા ંરહ�શે. તેમની પાસે લોકો આવશે 

અને દર�ક જણ કહ�શે ક�: મહદ� (અલ્યહસસલામ) ! 

આપ અમને કંઈક આપો. તયાર� તે લોકો પોતાના 

કપડા ંફ�લાવશે અને �ટ�ુ ંઉપાડ� શકશે તેટ�ુ ં

લઈ જશે. 
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(૧ર૩૮) આખર� જમાનામા ંએક ખલીફા હશે �ઓ 

માલની વહહચણી કરશે, પરં્ ુતેની ગણતર� નહ� 

કર�. 

(૧ર૩૯) ... પછ� તેઓ જમીન � ર�તે �લમ અને 

અતયાચારાી ભર�લી હશે તેન ેનયાયાી ભર� દ�શે. 

આસમાન વરસાદ વરસાવવામા ંએક ટ��ુ ંપણ 

રોકશે નહ� અને ન તો જમીન તેની લીલોતર�ને 

રોકશે. 

(૧ર૪૦) માર� ઉમમતના �તમા ં(આખર� 

જમાનામા)ં મહદ� (અલ્યહસસલામ) �હ�ર ાશે. 

�મને �દુાવદં� આલમ વોાથાી ્પૃત કરશે અને 
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જમીન તેની લીલોતર�ને સ�ંણૂથ ર�તે �હ�ર કર� 

દ�શે. તેઓ સાચી ર�તે માલ અતા કરશે. માલ અને 

�નવરો �બૂ જ પમાણમા ંજશે અને તેની ઉમમત 

મહાન હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧ર૪૧) તેઓ મનોવાસના (ખવાહ�શાતે 

નફસાની)ને હ�દાયતની તરફ ફ�રવી નાખશે. �યાર� 

ક� તેમની પહ�લાના લોકોએ �હદાયતને મનોવાસના 

તરફ ફ�રવી નાખી હશે. તેઓ તેમના (ઇલાહ�) ઇલમ 

પમાણે �ુરઆનષુ ંસા�ુ ંઅાથધટન �હ�ર કરશે. 
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�યાર� ક� લોકોએ �ુરઆનનો અાથ પોતાના �ગત 

અ�ભપાય પમાણે ફ�રવી નાખયો હશે. તેમના માટ� 

જમીન પોતાના �ગરના �ુકડા (�િતરક 

ખ�નાઓ) બહાર કાઢ� નાખશે અને ઇતાઅતની 

સાાે પોતાની ચાવીઓ તેઓ (અલ્યહસસલામ)ને 

�પુત કર� દ�શે. તેઓ તેમને પોતાની સીરતની 

સાાે અદલ અને ઇનસાફનો પ�રચય કરાવી દ�શે 

અને � અમલ �કતાબ અને ��ુત પમાણે નહ� 

હોય, એટલે ક� � અમલ �તૃ ાઈ ��ુો હશે, તેન ે

�નુ:�િવત કરશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧ર૪૨) �.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૮ર, �યાર� આકાશો 

અને જમીનમા ં� કાઈં છે તે તે ઇચછા ક� 

અિનચછાએ તેન ેતાબે ાાય છે. અને તેની જ તરફ 

પાછા ફ�રવામા ંઆવશે. 

આ િવશે ફરમાવ્ુ ં: �યાર� કાએમે આલે મોહમમદ 

ઝ�ુર ફરમાવશે તો જમીનનો કોઈપણ ભાગ એવો 

નહ� હોય ક� �યા ં‘અશહદો-અલ-લાએલાહ-

ઇલલલાહ-વ-અશહદો-અ�-મોહમમદર-

ર��ૂલુલાહ’ની અવાજ પહ�ચી ન હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧ર૪૩) �યાર� કાએમે આલે મોહમમદ ઝ�ુર 

ફરમાવશે તયાર� દર�ક નાસબી સમક ઈમાન ર�ુ 

કરવામા ંઆવશે. જો તે તેમા ંસાચી ર�તે દાખલ 

ાઈ જશે તો બહ�તર ાશે. નહ�તર કાતંો તેની 

ગરદન ઉડાડવી �કુવામા ંઆવશે. અાવા તેન ે

આજના (ઇમામના) જમાનામા,ં કાફ�ર� ઝીમમી � 

ર�તે ટ�ક �કુવી રહા છે તે ર�તે ટ�ક આપવાષુ ં

ક�લૂ�ુ ંપડશે. અને તેઓની પીર ઉપર રસતાની 

ખાધા ખોરાક� બાધંીને તેઓને ગામડાઓમા ંમોકલી 

આપવામા ંઆવશે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક-ર૭ : ્ાએામ આલમ ાકહમાદ 

(અલ્યહસસલાા)ના જાાના   �  

(૧ર૪૪) અબ�ુલલાહ �બન હાર�સાી �રવાયત છે ક� 

: મ� હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ં

પ્ કય� ક� : યા અમીરલ મોઅમેનીન, 

(અલ્યહસસલામ), આપ મને એ કહો ક� જનાબ 

કાએમે આલે મોહમમદના પછ� કયા બનાવો બનશે 
? 

હઝરતે ફરમાવ્ુ ં: ફરઝદં� હાર�સ, આ એક એવી 

બાબત છે ક� � �દૂ તેઓને (કાએમે આલે 

મોહમમદ અલ્યહસસલામને) સ�પવામા ંઆવી છે, 
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અને ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ માર� પાસેાી વાયદો લીધો છે ક� �ુ ં

આ વાત હસન (અલ્યહસસલામ) અને �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ) િસવાય બી� કોઈને ન ક�.ં 
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િવભાગ - ર૩ : ઈમાન 

પ્રક - ૧ : ઈાાન  

�ુરઆને મ�દ :-  

* અલલાહ� ઈમાનને તમારા માટ� િપય બનાવ્ુ ંછે, 

અને તે (ઈમાન)ને તમારા �ત:કરણોમા ં

શોભાયમાન કર� રાખ્ુ ંછે. 

- (�રૂએ હો�રાત આ. ૭)  

હદ�સો :- 
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(૧ર૪૫) ઈમાન હકની � ૂ�ં છે, હક �હદાયતનો 

માગથ છે. તેની તલવાર સ�ંણૂથ સજજતા અને 

�ુિનયા તેની લડાઈષુ ંમેદાન છે. 

(૧ર૪૬) ઈમાન સાાેના નેક કાય� માટ� દલીલ ર�ૂ 

કર� શકાય છે અને નેક કાય� સાાે ઈમાન ઉપર 

(દલીલ ર�ૂ કર� શકાય છે) તેાી ઈમાન મારફત 

જ ઇલમનો િવસતાર કર� શકાય છે... આ જ 

�કતાબમા ંછે ક� ... અને નેક કાય� સાાે ફ�કહનો 

ફ�લાવો ાઈ શક� છે. 

(૧ર૪૭) ઈમાન બે અમાનતોમાાંી ્ે્ર અમાનત 

છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર : ઈાાન અનમ ઇસલાા  

�ુરઆને મ�દ :-  

બદ�ુઓ કહ� છે ક� અમે ઇસલામ લાવયા; (પણ) કહ� 

ક� તમે ઈમાન નાી લાવયા, બલક� તમે એમ કહો ક� 

અમે ઇસલામ લાવયા, ક�મક� ઈમાન તો તમારા 

�ત:કરણોમા ંહ�ુ �ધૂી પવેશ્ુ ંજ નાી..  

- (�.ૂ હો�રાત આ. ૧૪) 
 
 

હદ�સો :-  
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(૧ર૪૮) મને ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: યા અલી 

(અલ્યહસસલામ), લખો. મ� �છુ�ુ ં: �ુ�ર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ �ુ ંલ�ુ ં? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: લખો, �બ�સમલલા �હરરહમા 

િનરરહ�મ, ઈમાન એ છે � દ�લોમા ંપવેશી �ય 

અને કાય� તેષુ ંસમાથન કર�. �યાર� ઇસલામ એ છે 

� માત �ભ �ધૂી મયાથદ�ત રહ�, અને તેનાાી 

શાદ�-િવવાહ હલાલ ાઈ �ય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧ર૪૯) ઈમાન એ છે � �દલમા ંહોય, �યાર� 

ઇસલામ એ છે �ના ઉપર િનકાહ અને વારસાનો 

આધાર હોય છે અને તેનાાી �નૂ �રુ�કત રહ� છે. 

ઈમાન ઇસલામ સાાે જોડાયે�ુ ંછે, �યાર� ઇસલામ 

ઈમાન સાાે જોડાયે�ુ ંનાી. 

(૧ર૫૦) ઈમાન �સવકાર (ઇકરાર) અને અમલષુ ં

નામ છે �યાર� ઇસલામ અમલ વગર (માત) 

�સવકારષુ ંનામ છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૧રપ૧) અ� ૂબસીર કહ� છે ક� : મ� હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને ઈમાન િવશે 

સવાલ કય�, આપે ફરમાવ્ુ ં: અલલાહ ઉપર ઈમાન 

લાવવાનો અાથ એ છે ક� તેની નાફરમાની કરવામા ં

ન આવે. 

મ� અઝથ કર� તો પછ� ઇસલામ �ુ ંછે ? આપે 

ફરમાવ્ુ ં: � અમાર� �વી ઇબાદત કર� અને 

અમાર� �મ ઝબીહા (�ુરબાની) કર�. 

(૧રપ૨) ઈમાન એ છે ક� � �દલમા ંપવેશ�ે ુ ંહોય 

અને ઇસલામ એ છે ક� �ના ઉપર િનકાહ અને 
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વારસાનો આધાર હોય છે. તેમજ �નૂ �રુ�કત રહ� 

છે. 

(૧રપ૩) અલાહનો દ�ન �ષુ ંનામ ઇસલામ છે, તે 

એ સમયાી અ�સતતવમા ંછે �યાર� તમે ન હતા 

અને એ સમય �ધૂી બાક� રહ�શે �યાર� તમા�ંુ 

અ�સતતવ નહ� હોય, તેાી � માણસ �દુાના દ�નનો 

�સવકાર કર� તે �સુલમાન છે અને � તેના �ુકમ 

પર અમલ કર� તે મોઅિમન છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૩ : ઈાાનષુ ં ળૂ  

(૧રપ૪) ઈમાન એક ઝાડ છે, યક�ન તેષુ ં�ળૂ છે, 

તકવા તેની ડાળ� છે, હયા (શરમ) તેષુ ંષરૂ છે 

અને સખાવત તેના ફળ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧રપ૫) ઈમાનષુ ં�ળૂ ઇલાહ� �ુકમોની સામે મા�ુ ં

�કાવી દ��ુ ંતે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૪ : ઈાાનની હ્�્્ (૧)  

(૧રપ૬) �ક�મતી કપડા પહ�રવાાી, તમ�ાઓ અને 

આર�ઓાી ઈમાન મેળવી શકા્ ુ ંનાી. બલક� 

ઈમાન એ હોય છે ક� દ�લમા ં��ુસુ હોય અને કાય� 

તેષુ ંસમાથન કર�. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૧રપ૭) ઈમાન દ�લની મઅર�ફત, �ભાી કહ��ુ ં

અને તેના �ુકમો પર અમલ કરવાષુ ંનામ છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(અને આ �કતાબમા ંછે ... �ભાી �સવકાર)  

(૧રપ૮) ઈમાન દ�લનો અક�દો, �ભાી �સવકાર 

અને શર�રના અવયવોાી અમલ કરવાષુ ંનામ છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૧રપ૯) ઈમાન �ભાી �સવકાર, અમલાી કાયથ 

અને અ�લની સાાે મઅર�ફતષુ ંનામ છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧ર૬૦) ઈમાન �ભાી �સવકાર અને શર�રના 

અવયવોાી અમલષુ ંનામ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૬૧) ઈમાન દ�લ અને �ભની સાાે હોય છે. 

તેમા ંનફસ અને માલને છોડવો પડ� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

 પકરણ-પ : ઈમાનની હક�કત (ર)  

(૧ર૬૨) ઈમાન (એ ખાસ પકારના) ખાલીસ 

અમલષુ ંનામ છે. 



1035 
 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૬૩) ઈમાન હરામ કામોાી પાકદામની તેમજ 

લાલચ અને ત�અ્૩ (લોભ, અ�ભલાોા)ાી �કુત 

રહ�વાષુ ંનામ છે. 

(૧ર૬૪) ઈમાન સ� અને સખાવતષુ ંનામ છે. 

(૧ર૬૫) ઈમાનના બે ભાગ છે : સ� અને �કુ. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧ર૬૬) ઈમાન બલાઓ ઉપર સ� અને નેઅમતો 

પર �કુ કરવાષુ ંનામ છે. 

(૧ર૬૭) ઈમાન ઉચચ પકારના સતયષુ ંનામ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૬ : ઈાાનની હ્�્્ (૩)  

(૧ર૬૮) ઈમાનની હક�કત એ છે ક� હકને બાિતલ 

ઉપર અગતા આપો, ભલે પછ� હકાી તમને 

ષકુસાન ા્ ુહોય અને બાિતલાી ફાયદો ાતો 

હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૬૯) તણ બાબતો ઈમાનની હક�કતમાાંી છે. 

નાદાર�ની હાલતમા ં(રાહ� �દુામા)ં ખચથ કરવો, 

પોતાની �ત િવશે લોકો સાાે ઇનસાફ કરવો અને 

તા�લબે ઇલમ માટ� ઇલમની બ�કસ કરવી. - હઝરત 
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ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલલ 

(૧ર૭૦) એક માણસે હઝરત ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) પાસે 

આવીને અઝથ કર� : યા ર�લૂલલાહ ! �ુ ંઆપની 

પાસે આવયો � �ાી ઇસલામ ઉપર આપની 

બયઅત ક�.ં  

� હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) એ ફરમાવ્ુ ં: �ુ ંતાર� પાસેાી એ વાત 

ઉપર (એ શરતે) બયઅત લ� � ંક� ્ ુ ંતારા 

િપતાને કતલ કર�. તેણે ક�ુ ં: ભલે, આ સાભંળ�ને 
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સરકાર� �રસાલત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: અમે તમને તમારા િપતાને 

કતલ કરવાનો �ુકમ આપતા ન હતા, પરં્ ુ

તમારામા ંઈમાનની હક�કત જોવા માગંતા હતા, 

મને એ વાતની �ણ ાઈ ગઈ છે તમે �દુા 

િસવાય બી� કોઈને તમારા િવ�વાસપાત િમત 

બનાવતા નાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૭૧) એક �દવસ સવાર� ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

હાર�સ સાાે �લુાકાત ાઈ... આપ સલલલલાહો 
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અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે �છુ�ુ ં: હાર�સ ! તમે 

સવાર કઈ ર�તે કર� ? 

તેણે ક�ુ ં: મ� સાચા મોઅિમન તર�ક� સવાર કર�. 

ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: દર�ક મોઅિમનની એક 

હક�કત હોય છે, તમારા ઈમાનની હક�કત �ુ ંછે ? 

તેણે ક�ુ ં: �ુ ં�ુિનયાાી �ખુ ફ�રવી ��ુો �,ં રાતે 

��ુ ં� ં(ઇબાદત ક� �)ં અને �દવસે તરસયો ર�ુ ં

�.ં (રોઝા રા�ુ ં�.ં) 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧ર૭૨) પયગમબર� ઇસલામ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ને એક વખત પવાસમા ં

ક�ટલાક ઘોડ� સવાર માણસો સાાે �લુાકાત ાઈ. 

આપે તેઓને �છુ�ુ ં: તમે કોણ છો ? 

તેઓએ ક�ુ ં: અમે મોઅિમન છ�એ. �ુ�ર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે �છુ�ુ ં: 

તમારા ઈમાનની હક�કત �ુ ંછે ? 

તેઓએ ક�ુ ં: �દુાની કઝા (િનણથય) પર રા� 

રહ��ુ,ં �દુાના �ુકમની સામે મા�ુ ં�કાવી દ��ુ ંઅને 

પોતાના તમામ કાય� �દુાને સ�પી દ�વા. 
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આ સાભંળ�ને સરકાર� �રસાલત મઆબ સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: આ લોકો 

આ�લમો અને �હકમતવાળાઓ છે. અને �હકમતની 

દ્્ટએ નબીઓાી નઝદ�ક છે. પછ� તે લોકોને 

સબંોધીને ફરમાવ્ુ ં: જો તમે તમાર� વાતમા ંસાચા 

હો તો � ઘરોમા ંતમાર� રહ�વાષુ ંનાી તેન ેબનાવો 

નહ�, � તમાર� ખાવાષુ ંનાી તેન ેએકેુ ંન કરો. 

અને એ �દુાનો તકવો ઇખતેયાર કરો �ની તરફ 

તમાર� પાછા ફરવાષુ ંછે. 
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 પ્રક - ૭ : ઈાાનની હ્�્્  (૪)  

(૧ર૭૩) દર�ક બાબતનો એક હક�કત હોય છે, અને 

(ઈમાનની) હક�કત �ધૂી ઇનસાન એ સમય �ધૂી 

પહ�ચી શકતો નાી �યા ં�ધૂી તેન ેએ વાતષુ ંઇલમ 

ન ાઈ �ય ક� � વસ્ ુતેના �ધૂી પહ�ચી છે તે 

તેનાાી �ૂર ાઈ શકવાની નાી. અને � વસ્ ુ

તેનાાી �ૂર ાઈ ગઈ છે તે તેના �ધૂી પહ�ચી 

શકતી નાી. 

(૧ર૭૪) અય અ�ઝૂર ! તમે ઈમાનની હક�કત 

�ધુી પહ�ચી શકવાના નાી, �યા ં�ધૂી તમે એ 

વાત �ણી ન લયો ક� તમામ લોકો દ�નના 
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મામલામા ં�ખુથ અને �ુિનયાના મામલામા ં

અકલમદં છે. 

(૧ર૭૫) બદંો એ સમય �ધૂી ઈમાનની હક�કતાી 

�સુતહક હશે (સાચા અાથમા ંમોઅિમન કહ�વાશે) 

�યા ં�ધૂી તે અલલાહના ગઝબાી �ૂર અને 

અલલાહના રા�પાાી નજદ�ક રહ�શે. 

(૧ર૭પ) તમારામાાંી કોઈ માણસ એ સમય �ધૂી 

ઈમાનની હક�કત �ધૂી પહ�ચી નહ� શક� �યા ં�ધૂી 

તે પોતાનાાી �ૂરતર�ન ... માણસને રાહ� �દુામા ં

દોસત ન રાખે અને પોતાના સ�ુાી નઝદ�કના 

માણસને રાહ� �દુામા ં�ુશમન ન રાખે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૭૭) તમારામાાંી કોઈ માણસ ઈમાનની 

હક�કત �ધૂી એ સમય �ધૂી પહ�ચી શકતો નાી 

�યા ં�ધૂી તેનામા ંઆ તણ િસફતો ન હોય. એટલે 

ક� તે મૌતને જ�દગી કરતા, ફક�ર� અને તગંદસતીને 

તવગંર� કરતા અને બીમાર�ને ત�ુંરસતી કરતા 

વધાર� પસદં ન હોય. 

અમે ક�ુ ં: એ�ુ ંકોણ હોઈ શક� છે ? 

ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: તમે બધા. 

પછ� ફરમાવ્ુ:ં તમારા માટ� કઈ વસ્ ુબહ�તર છે ? 



1046 
 

�ુ ંબીમાર� અને �ુશમનીમા ં�વન ? અમે જવાબ 

આપયો : �દુાની કસમ, આપની મોહબબતમા ંમૌત 

અમને સૌાી વધાર� પસદં છે. ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: 

એવી જ ર�તે ફક�ર� અને તગંદસતીષુ ંછે, મ� ક�ુ ં: 

�દુાની કસમ, �બલ�ુલ સાચી જ વાત છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

  



1047 
 

 પ્રક – ૮ : ઈાાનની હ્�્્  ( )  

(૧ર૭૮) કોઈ બદંા ઈમાનની મ�ંઝલ �ધૂી એ 

સમય �ધૂી સાચી ર�તે પહ�ચી શકતો નાી �યા ં

�ધૂી તે ભરોસા અને (સ�ંણૂથ) આતમિવ�વાસની 

મ�ંઝલ �ધૂી પહ�ચી ન �ય, (અને એ વાત �ણી 

લે ક�) � કાઈં �દુાના હાામા ંછે તે બ�ુ ંતેનાાી 

વધાર� ભરોસાપાત છે. � કાઈં �દુ તેના પોતાના 

હાામા ંછે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧ર૭૯) તમાર� એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� 

�દુાના બદંાઓમાાંી કોઈ બદંો એ સમય �ધૂી 

મોઅિમન બની શકતો નાી �યા ં�ધૂી ક� તે 

�દુાની રઝા ઉપર રા� ન હોય અને પોતાની 

�ગત પસદંગીની પરવા ન કર�. 

(૧ર૮૦) તમે એ સમય �ધૂી મોઅિમન બની 

શકતા નાી �યા ં�ધૂી તમે �દુાાી ડરનારા અને 

તેની પાસેાી આશા રાખનારા ન બની �વ, 

તમારામા ંઆ િસફત એ સમય �ધૂી પૈદા ાઈ 

શકતી નાી �યા ં�ધૂી ડર અને આશાની સાાે 

અમલ બ�વી ન લાવો. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૮૧) કોઈ બદંો એ સમય �ધૂી મોઅિમન ાઈ 

શકતો નાી ક� �યા ં�ધૂી � ભલાઈની વાત 

પોતાના માટ� પસદં કરતો હોય તે જ વાત લોકો 

માટ� પસદં કર�. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧ર૮૨) કોઈ મોઅિમન એ સમય �ધૂી (સાચો) 

મોઅિમન બની શકતો નાી �યા ં�ધૂી એ પોતાના 

(મોઅિમન) ભાઈ માટ� એક શર�ર સમાન બની ન 
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�ય. �યાર� શર�રની કોઈ એક રગને તકલીફ 

પહ�ચે છે તયાર� બધી રગોને તેની (તકલીફની) 

અસર ાાય છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૮૩) ઇનસાન એ સમય �ધૂી મોઅિમન બની 

શકતો નાી �યા ં�ધૂી તેષુ ં�દલ તેની �ભની 

સાાે એક�પ ન ાઈ �ય. �ભ �દલની િમત ન 

ાઈ �ય, તેનો કૌલ અને અમલ (કરણી અને 

કાની) એક સરખા ન હોય તાા તેના પાડોશી 

તેની તકલીફોાી �રુ�કત હોય. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૯ : ઈાાન અનમ અાલ  

(૧ર૮૪) ઈમાન અને અમલ બે જોડ�યા ભાઈઓ 

સમાન છે, �દુાવદં� આલમ બેમાાંી કોઈ એકને 

ક�લૂ કરતો નાી. 

(૧ર૮૫) ઈમાન અમલ વગર અને અમલ ઈમાન 

િસવાય ક�લૂ ાવાને પાત નાી.  

(૧ર૮૬) ઈમાન �સાર છે અને અમલ વધતો 

ઘટતો રહ� છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧ર૮૭) મલઉન છે, મલઉન છે એ માણસ ક� � 

એમ કહ�તો હોય ક� અમલ વગરષુ ંઈમાન પણ 

ક�લૂ ાાય છે. 

(૧ર૮૮) જો ઈમાન ફકત �ભાી �સવકારવાષુ ંનામ 

હોત તો પછ� નમાઝ, રોઝા અને હલાલ-હરામ 

નાઝીલ કરવાની જ�રત રહ�ત નહ�. 

(૧ર૮૯) ઈમાન એ સ�ંણૂથ ર�તે અમલષુ ંજ નામ 

છે, અને કૌલ પણ અમલ જ છે. � �દુા તરફાી 
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ફઝથ કરવામા ંઆવ્ુ ંછે, અને �ને અલલાહ� પોતાની 

�કતાબમા ંસપ્ટ કર� દ��ુ ંછે. 

(૧ર૯૦) જો બદંો �ભાી હકનો �સવકાર કર� અને 

તેના પર અમલ પણ કર�, પરં્ ુતેનો �દલી અક�દો 

એમ ન હોય ક� તે હક છે તો તેનાાી કોઈ ફાયદો 

ાશે નહ�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક – ૧૦ : ાર�ુઅહ  

(૧ર૯૧) મર�ુઅહ ઉપર િસ�રે નબીઓની �ભાી 

લાનત કરવામા ંઆવી છે. અને મર�ુઅહ એ લોકો 

છે � એમ કહ� છે ક� : “ઈમાન અમલષુ ંનહ� કૌલ 

(ફકત �ભાી કહ�વા)ષુ ંનામ છે.” 

(૧ર૯૨) માર� ઉમમતના બે સ�હૂો એવા છે �ની 

ઉપર િસ�રે નબીઓની �ભાી લાનત કરવામા ં

આવી છે. પહ�� ુકદર�યહ, બી�ુ મર�ુઅહ, તેઓ 

કહ� છે ક� ઈમાન એ ફકત �સવકાર છે, અમલ નાી. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૧૧ : ઈાાન અનમ �નુાહ (૧)  

(૧ર૯૩) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલી 

(અલ્યહસસલામ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� �ુ ં�નુાહાને 

કબીરા કરવાના કારણે ઇનસાન ઈમાનની બહાર 

િનકળ� �ય છે ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: હા, અને તેના કરતા ઓછા ં�નુાહ 

કરવાાી પણ. ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ંક�: ઝીનાકાર 

મોઅિમન ાઈને ઝીના (વય�ભચાર) કરતો નાી. 

અને ચોર મોઅિમન ાઈને ચોર� કરતો નાી. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧ર૯૪) હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ)ને હઝરત ર�લેૂ અકરમ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ના આ 

કૌલ િવશે �છૂવામા ંઆવ્ુ ં: ઇનસાન �નુાહ કર� છે 

તયાર� �હ�-ઈમાન તેનાાી �ુદ� ાઈ �ય છે. તયાર� 

આપે ફરમાવ્ુ:ં �દુાવદં� આલમે ફરમાવ્ુ ંછે ક�: 

ખાસ પોતાની �હ વડ� તેષુ ંસમાથન ક્ુ� તો એ જ 

તે �હ છે ક� � ઇનસાનાી �ુદ� ાઈ �ય છે. (�.ૂ 

��ુદ�લહ, આ. રર) 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૧ર૯૫) ... મ� હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંઅઝથ કર� ક� આપે 

હઝરત ર�લેૂ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમનો આ કૌલ સાભંળયો છે ક� તેઓ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ 

ફરમાવ્ુ ંહ્ ુક� ઝાની મોઅિમન ાઈને ઝીના કરતો 

નાી. તયાર� ઈમામે ફરમાવ્ુ ં: ઝીના કરનારના 

ઈમાનમાાંી �હ ખ�ચી લેવામા ંઆવે છે. 

મ� �છુ�ુ ં: તે ઈમાનની �હ કઈ વસ્ ુછે ? 

આપે ફરમાવ્ુ:ં તે એક ખાસ વસ્ ુહોય છે. પછ� 

ફરમાવ્ુ:ં બહ�તર છે ક� તમે એ વાતને સમ� લયો. 
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�ુ ંતમે નાી જો્ુ ંક� ઇનસાન કોઈ બાબતનો ઇરાદો 

કર� છે, પરં્ ુતેના દ�લમા ંએક ખાસ વસ્ ુ

(લાગણી) પૈદા ાઈ �ય છે. � તેન ેએ કામ 

કરવાાી બળ�વુથક રોક� રાખે છે ? ! મ� ક�ુ ં: � 

હા, એ�ુ ંબને છે. આપે ફરમાવ્ુ ં: તે એ જ વસ્ ુ

હોય છે. 

(૧ર૯૬) હઝરત ઈમામ અ�લુ હસન 

(અલ્યહસસલામ)ને ઈમાન િવશે �છૂવામા ંઆવ્ુ ં

તયાર� આપે ફરમાવ્ુ ં: હઝરત ર�લેૂ અકરમ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં

છે ક� : ઝાની મોઅિમન ાઈને ઝીના કરતો નાી, 
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શરાબી મોઅિમન ાઈને શરાબ પીતો નાી. આ 

સાભંળ�ને લોકો એકબી�ની સામે જોવા લાગયા.  

ઉમર �બન ઝર�  ક�ુ ં: તો પછ� અમે તેન ે�ુ ંનામ 

આપીએ ? 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: એ એજ � �દુાએ તેમના કાય� 

પમાણે તેમષુ ંનામ રાખ્ુ ંછે એટલે ક� ... ચોર 

��ુો અને ચોર �ી ... વય�ભચાર� ��ુો અને 

વય�ભચાર� �ી. 

(૧ર૯૭) ઝાની �યાર� ઝીના કર� છે તયાર� મોઅિમન 

રહ�તો નાી. તેવી જ ર�તે ચોર �યાર� ચોર� કર� છે 
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તયાર� મોઅિમન હોતો નાી અને શરાબી �યાર� 

શરાબ પીવે છે તયાર� મોઅિમન હોતો નાી. પછ� 

તેની તૌબા પણ ક�લૂ કરવામા ંઆવતી નાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧ર૯૮) અલકમહ �બન ક�સ કહ� છે : મ� હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ)ને �ુફાના િમમબર ઉપરાી 

ફરમાવતા સાભંળયા : મ� હઝરત ર�લૂલલાહ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને 

સાભંળયા ક� તેઓએ ફરમાવ્ુ:ં ઝાની �યાર� ઝીના 

કર� છે તયાર� મોઅિમન નાી હોતો... 
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રાવીએ �છુ�ુ ં: યા અમીરલ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ) ! � માણસ ઝીના કર� છે �ુ ંતે 

કા�ફર બની �ય છે ? 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: ર�લેૂ 

�દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે 

અમને ફરમાવયા કરતા હતા ક� અમે (ર� 

આપવામા ંઆવી હોય તેવી) �ટછાટવાળ� હદ�સોને 

�પી રાખીએ. ઝાની જો ઝીનાનો હલાલ સમ�ને 

ન કરતો હોય. (તો તે કા�ફર નાી.) અને જો તે 

હલાલ સમ�ને તે કાયથ કરતો હોય તો તે કાફ�ર 

બની �ય છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧ર : ઈાાન અનમ �નુાહ (ર)  

(૧ર૯૯) � બદંો લા એલાહા ઇલલલલાહ કહ�ને 

(ઈમાન સાાે) મરશે, તે જ�તમા ંજશે. ભલે તે 

ઝીના કર� અને ચોર� પણ કર�. અ�ઝૂરની ખવા�હશ 

કરતા ઉલ�ંુ. 

(૧૩૦૦) � ર�તે કોઈ માણસ િશકથ કર� તો તેન ે

કોઈ નેક� ફાયદો પહ�ચાડતી નાી, તેવી ર�તે � 

માણસ લાએલાહા ઇલલલલાહ કહ� છે તેને કોઈપણ 

�નુાહ ષકુસાન પહ�ચાડતા નાી. 
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(અષવુાદકની ન�ધ :- હદ�સ ન ં૧ર૯૯ અને 

૧૩૦૦નો સદંભથ �કતાબ કન�લ ઉમમાલ છે.) 

(૧૩૦૧) �વી ર�તે િશકથ કરનાર માણસને કોઈ 

વસ્ ુફાયદો પહ�ચાડ� શકતી નાી તેવી જ ર�તે 

ઈમાન લાવનારને પણ કોઈ વસ્ ુષકુસાન 

પહ�ચાડ� શકતી નાી. 

(૧૩૦૨) �વી ર�તે કોઈ નેક� કાફરને તેના �ુફાી 

બહાર કાઢ� શકતી નાી તેવી જ ર�તે મોઅિમનને 

કોઈ �નુાહ તેના ઈમાન(ના વ્ ુથળ)માાંી બહાર 

કાઢ� શકતા નાી. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૧૩ : ઈાાન અનમ �નુાહ (૩)  

(૧૩૦ર) ��બરને ફરમાવ્ુ ં: જઈને લોકો વચચે 

એલાન કર� દો ક� � માણસ યક�ન અાવા 

��ુસુની સાાે લાએલાહ ઇલલલલાહની ગવાહ� 

આપશે, તેના માટ� જ�ત છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૩૦૪) �દુાવદં� આલમે માર� પાસેાી અહદ 

લીધો છે ક� તાર� ઉમમતનો � કોઈ પણ બદંો 

લાએલાહા ઇલલલલાહની સાાે માર� પાસે આવશે 
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અને પોતાના એ (કલમા)ના કૌલ સાાે બી� કોઈ 

વસ્નેુ નહ� ભેળવે તો તેના માટ� જ�ત વા�જબ 

ાશે. 

સહાબીઓએ અઝથ કર� : યા ર�લૂલલાહ, લાએલાહા 

ઇલલલાહના કલમાની સાાે કઈ વસ્ઓુ ન 

મેળવવી ? આપે ફરમાવ્ુ ં: �ુનયવી લાલચ, 

�ુિનયાની સપંિતઓનો સગંહ અને તેને રોક� 

રાખવી, તે વાતો તો નબીઓ �વી કરતો હોય પણ 

અમલ ઝા�લમ લોકો �વો કરતો હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧૩૦૫) � માણસ ��ુસેૂ �દલની સાાે લાએલાહ 

ઇલલલાહ કહ� અને તેષુ ંદ�લ પણ તેન ેકાનની 

સાકી આપ્ુ ંહોય તો તે (તેવો માણસ) જ�તમા ં

� દરવા�ાી પવેશ�ુ ંહોય તેમાાંી પવેશી શકશે. 

(૧૩૦૬) � માણસ ��ુસૂ �દલ સાાે લાએલાહ 

ઇલલલલાહ કહ�શે તો તે જ�તમા ંજશે.  

�છૂવામા ંઆવ્ુ ં: ��ુસૂનો અાથ �ુ ંછે ? 

ફરમાવ્ુ ં: એ વા�ને (કલમાને) �દુાની હરામ 

કર�લી વાતોાી બચાવી રાખવો. 
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(૧૩૦૭) લાએલાહ ઇલલલાહનો કલમો લોકોને 

�દુાની નારજગીાી એ સમય �ધૂી બચાવી રાખે 

છે �યા ં�ધૂી ક� તેઓ પોતાની �ુિનયાની 

રંગીનીઓને પોતાની આખેરતની ઝ�દગી ઉપર 

અગતા આપવાને લાયક નાી સમજતા. (અગતા 

આપતા નાી.)  

(૧૩૦૮) �યા ં�ધૂી લોકો દ�નાી બેપરવાહ ાઈને 

�ુિનયાને �ધુારવાની કોિશશમા ંનહ� પડ� તયા ં�ધૂી 

લાએલાહ ઇલલલલાહનો કલમો તેમને �દુાના 

ગઝબાી બચાવી રાખશે. 
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(૧૩૦૯) લાએલાહ ઇલલલલાહ કહ�નારાઓને તે 

સમય �ધૂી તેનો ફાયદો નહ� પહ�ચે �યા ં�ધૂી 

તેન ે(તે કલમાને) તે લોકો હલકો સમજતા રહ�શે. 

તેન ેહલકો સમજવાનો અાથ એ છે ક� : તેઓ 

�નુાહના કાયથ કરતા રહ�, તેના પતયે અણગમો 

�હ�ર ન કર� અને ન તો તેમનામા ંકોઈ પ�રવતથન 

આવે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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 પ્રક - ૧૪ : સ�ંકૂથ ઈાાન  

(૧૩૧૦) ઘ�ને સાફ કરો, તેન ેપાકો-પાક�ઝા કરો, 

તેનો ઝીણો લોટ તૈયાર કરો તો તેમાાંી �ગુધં પણ 

આવશે અને તેષુ ંખા�ુ ંખાવાાી તમને મ� 

આવશે. ઈમાન પણ એવીજ ર�તે છે તેાી ઈમાનને 

�ધુધ અને સ�ંણૂથ કરશો તો તમને તેની મીરાશનો 

અષભુવ ાશે અને તેનો �ત પણ તમને ફાયદો 

પહ�ચાડશે. 

(૧૩૧૧) તણ વસ્ઓુ એવી છે ક� � કોઇ 

માણસમા ંસ�ંણૂથ નહ� મળ� શકશે:    (૧) ઈમાન, 

(ર)અકલ, અને (૩) ઇજતેહાદ. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧  : સ�ંકૂથ ઈાાનષુ ંાા� ા (૧)  

(૧૩૧૨) �યાર� કોઇ માણસમા ંતણ બાબતો જોવા 

મળે તયાર� તેષુ ંઈમાન સ�ંણૂથ ાશે : 

(૧) �યાર� તે કોઈના ઉપર રા� ાાય તો તેનો 

રા�પો તેને �ુર/નાહક વાતમા ંદાખલ ન કર� દ�, 

(ર) �યાર� તે કોઈના પર �સુસે ાાય તયાર� તેનો 

�સુસો તેને હકની બહાર ન કાઢ� નાખે. અને (૩) 

�યાર� તેન ેશ�કત પાપત ાઈ �ય તયાર� તેની ન 

હોય એવી કોઈ વસ્ ુતરફ હાા ન લબંાવે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૩૧૩) તણ વસ્ઓુ એવી છે ક� � કોઈનામા ં

જોવા મળે તો તેષુ ંઈમાન સ�ંણૂથ છે : 

(૧) ઇનસાન રાહ� �દુામા,ં કોઈ ટ�કા કરનારની 

ટ�કાાી ડર� નહ�. 

(ર) પોતાના અમલમા ંર�યાકાર� (દ�ખાવ-દંભ) 

વયકત ન કર�. 

(૩) �યાર� તેની સામે બે કામ ર�ૂ ાાય તો એક 

�ુિનયા અને બી�ુ આખેરત માટ� હોય તો �ુિનયાના 

કામો ઉપર આખેરતના કામને પાાિમકતા આપે. 



1077 
 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૩૧૪) � માણસમા ંચાર બાબતો જોવા મળે તેષુ ં

ઇસલામ સ�ંણૂથ હશે. તેના �નુાહ ધોવાઈ જશે. તે 

�દુાની �ુ�ુરમા ંએવી હાલતમા ંપહ�ચશે ક� �દુા 

તેનાાી રા� હોય. તે ચાર બાબતો આ છે : 

(૧) લોકો સાાે વાયદો કર� તો તેને �દુાની 

��ુ ુદ� માટ� �રુો કર� છે. 

(ર) લોકોની સાાી વાચ કહ�તો હોય. 
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(૩) �દુાની અને લોકોની નજરોમા ં� બાબતો 

ખરાબ હોય તે કરવામા ંશરમ અષભુવે. 

(૪) પોતાના �ુ�ંુબીજનો (ઘરવાળાઓ) સાાે તેનો 

વયવહાર સારો હોય. 

(૧૩૧૫) એક માણસે હઝરત ર�લેૂ અકરમ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને અઝથ 

કર�, �ુ ંઈચ� ં� ંક� મા�ંુ ઈમાન સ�ંણૂથ ાાય. (તો �ુ ં

ક�?ં) આપે ફરમાવ્ુ ં: તારા અખલાક સારા બનાવ, 

તા� ઈમાન સ�ંણૂથ ાઈ જશે. 
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(૧૩૧૬) તમારામાાંી � માણસના અખલાક સૌાી 

સારા હશે તેષુ ંઈમાન પણ સૌાી સ�ંણૂથ હશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩૧૭) � માણસમા ંઆ તણ બાબતો જોવા મળે 

તેષુ ંઈમાન સ�ંણૂથ હશે, અકલ, �હલમ અને ઇલમ. 

(૧૩૧૮) �સુલમાનના દ�નની સ�ંણૂથતાની ઓળખ 

એ વાતમા ંછે ક� તે એવી વાત મોઢામાાંી ન કાઢ� 

� તેના વય�કતતવને અષ�ુપ ન હોય, વાતચીતના 

ઝગડા, (વાદ-િવવાદ)મા ંઓછો પડતો હોય, 
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સહનશીલ, ધીરજવાન અને �ુદંર અખલાકનો 

મા�લક હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૬ : સ�ંકૂથ ઈાાનષુ ંાા� ા (ર)  

(૧૩૧૯) કોઈ બદંો એ સમય �ધૂી ઈમાનની 

હક�કત �ધૂી, એ સમય �ધૂી પહ�ચી શકતો નાી, 

�યા ં�ધૂી તેનામા ંતણ િવશેોતા જોવા મળતી ન 

હોય. એટલે ક� : દ�નના કાય�મા ં�ચ�તનષુ ંમનન, 

�નુાહોના િવોયમા ંઅલલાહના �ુકમોષુ ંપાલન 

અને �સુીબતોમા ંસ�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩૨૦) બદંાષુ ંઈમાન એ સમય �ધૂી સ�ંણૂથ હોય 

છે �યા ં�ધૂી તેનામા ંતણ િવશેોતા જોવા મળતી 
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હોય: (૧) તગંદસતીમા ંખચથ કરવો, (ર) પોતાની 

ઝાત િવશે લોકોમા ંનયાય કરવો અને (૩) 

ઇસલામનો પચાર કરવો. 

(૧૩ર૧) બદંો એ સમયે પોતાના ઈમાનને સ�ંણૂથ 

કર� છે �યાર� તેના અખલાક સારા હોય, પોતાનો 

�સુસો બી� કોઈ ઉપર ન ઉતાર� અને � વસ્ ુ

પોતાના માટ� પસદં કર� તે જ બી�ઓ માટ� પણ 

પસદં કર�. 

ક�ટલાક લોકો અમલ કયાથ વગર જ�તમા ંજઈ 

��ૂા ંછે, પરં્ ુએ કારણે ક� તેઓ ઇસલામમા ં

માનનારાઓના ખૈરખવાહ (ભ� ુઇચછનારા) હતા. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૩ર૨)  કોઈ બદાષુ ંઈમાન એ સમય �ધૂી સ�ંણૂથ 

હોઈ શક્ ુ ંનાી �યા ં�ધૂી ક� તે પોતાના માટ� � 

વસ્ ુપસદં કરતો હોય તે જ પોતાના ભાઈ માટ� 

પણ પસદં કર� અને �યા ં�ધૂી તે મ�કમા ંઅને 

ગભંીરતામા ંઅલલાહાી ન ડર�. 

(૧૩ર૩) બદંો પોતાના ઈમાનની હક�કતને એ 

સમય �ધૂી હરગીઝ સ�ંણૂથ કર� શકતો નાી. �યા ં

�ધૂી પોતાની કામનાઓ અને મનોવાસનાઓ ઉપર 

પોતાના દ�નને અગતા ન આપે અને એવી જ ર�તે 
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તે તબાહ અને બરબાદ ાઈ શકતો નાી �યા ં�ધૂી 

તે પોતાની મનોવાસના અને કામનાઓને દ�ન 

ઉપર અગતા ન આપતો હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩ર૪) મોઅિમન એ સમય �ધૂી મોઅિમન બની 

શકતો નાી અને તેષુ ંઈમાન એ સમય �ધૂી 

સ�ંણૂથ ાઈ શક્ ુ ંનાી, �યા ં�ધૂી તેનામા ંતણ 

બાબતો જોવા મળતી ન હોય: (૧) ઇલમ પા�પત, 

(ર) �સૂીબતો પર સ� અને (૩) રોઝી કમાવવામા ં

નરમી. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૧૭ : સ�ંકૂથ ઈાાનષુ ંાા� ા (૩)  

(૧૩ર૫) કોઈ બદંામા ંઈમાન તે સમય �ધૂી સ�ંણૂથ 

ાઈ શક્ ુ ંનાી �યા ં�ધૂી તે એ વસ્નેુ પસદં ન 

કર� �ને �દુા પસદં કર� છે, અને એ વસ્ ુસાાે 

અણગમો ન રાખે � �દુાને નાપસદં છે. 

(૧૩ર૬) મોઅિમનષુ ંઈમાન એ સમયે સ�ંણૂથ ાાય 

છે �યાર� તે સ��ૃધધ (અમીર�)ને અજમાઈશ, તેમજ 

આઝમાઈશ અને બલાઓને નેઅમત સમ�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૩ર૭) કોઈ બદંાષુ ં�દુા ઉપરષુ ંઈમાન એ 

વખતે સ�ંણૂથ ાાય છે �યાર� તેનામા ંપાચં 

ખાસીયતો મૌ�ૂદ હોય: 

(૧) �દુા ઉપર ભરોસો, (ર) પોતાના વયવહારો 

�દુાને સ�પી દ�વા, (૩) �દુાના �ુકમની સામે મા�ુ ં

�કાવી દ��ુ,ં (૪) �દુાની કઝા (િનણથય) ઉપર રા� 

રહ��ુ ં(પ) �દુા તરફાી ાતી આઝમાઈશ ઉપર 

સ� કરવી. 

આ ઉપરાતં એ માણસ ક� � �દુા(ની �શૂી) માટ� 

કોઈની સાાે દોસતી કર� અને �દુા માટ� જ કોઈની 

સાાે �ુશમની કર�, �દુાની રાહમા ંકોઈને આપે અને 
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�દુા માટ� જ કોઈને ન આપે તો તેષુ ંઈમાન સ�ંણૂથ 

છે. 

(૧૩ર૮) �યાર� બદંામા ંચાર િવશેોતાઓ જોવા 

મળે તયાર� તેષુ ંઈમાન સ�ંણૂથ હોય છે. 

(૧) તેના અખલાક સારા હોય, (ર) પોતાને હક�ર 

સમ�, (૩) વધાર� વાતોને પોતાની પાસે રોક� રાખે. 

પરં્,ુ (૪) પોતાના વધારાના માલને કાઢ� નાખે 

(એટલે ક� સખાવત કર�.) 
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(૧૩ર૯) �યા ં�ધૂી મોઅિમનમા ં૧૦૩ િસફતો 

જોવા ન મળે તયા ં�ધૂી તેષુ ંઈમાન સ�ંણૂથ હો્ ુ

નાી, કાયથ, અમલ, િનયત, બાતીન, �હ�ર..... 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૧૮ : ઈાાન અનમ �દલની શાિં્  

�ુરઆને મ�દ :-  

* તે એજ છે �ણે મોઅિમનોના �દલમા ંસાતંવન 

ઉતા્ુથ ક� �ાી તેમની આસાા સાાે વ� ુઆસાા 

વધે. 

- (�.ૂ ફતહ આ. ૪) 

હદ�સ :- 

(૧૩૩૦) ... આ આયત િવશે ફરમાવ્ુ ં: (તેનો 

અાથ) ‘ઈમાન’ જ ાાય છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧૯ : ઈાાનાા ં્ધારક ાા   મ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* ... �યાર� મોઅિમનની સામે તેની આયતો 

પડવામા ંઆવે છે તયાર� તેમના ઈમાનને વધાર� 

�કુ� છે. 

- (�.ૂ અનફાલ આ. ર) 

* અને � વખતે કોઈ પકરણ (�રૂા) ઉતારવામા ં

આવે છે, તયાર� તેઓમાાંી કોઈ કોઈ એવા પણ છે 

ક� � કહ� છે ક� તમારામાાંી એવો કોણ છે ક� �ષુ ં
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ઈમાન આ પકરણે વધાર� દ��ુ ંહોય ? હવે � લોકો 

ઈમાન લાવયા છે તેમષુ ંઈમાન તો (તે પકરણે) 

વધાર� જ દ��ુ ંછે અને તેઓ �શૂ પણ ાઈ રહા 

છે. 

- (�.ૂ તૌબા આ. ૧ર૪) 

હદ�સ :-  

(૧૩૩૧) ઈમાનના �દલમા ંએક સફ�દ �બ��ુ સમાન 

�હ�ર ાાય છે. અને પછ� તે �ટ� ુવધાર� હોય છે 

તેટ� ુતે �બ��ુ પણ મો�ંુ ા્ ુ ં�ય છે. 
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(૧૩૩૨) ઈમાન �દલમા ંએક સફ�દ �બ��ુની �મ 

�હ�ર ાાય છે. ઈમાન �ટ�ુ ંવધ્ ુ ં�ય છે તે 

સફ�દ� પણ એટલી જ વધતી �ય છે, અને �યાર� 

ઈમાન સ�ંણૂથ ાઈ �ય છે તયાર� આ�ુ ં�દલ પણ 

સફ�દ (ષરુાની) ાઈ �ય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર૦ : ઈાાનના દરજ�ઓ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* તેમના તો અલલાહની પાસે મોટા દરજ� છે; 

અને તેઓ � કાઈં કર� છે તે અલલાહ િનહાળે છે. 

- (�.ૂ આલે ઈમરાન આ. - ૧૬૩) 

હદ�સ :- 

(૧૩૩૩) ઈમાનનો સૌાી ઉચચ કકાનો દરજજો 

ફકત એકજ છે � તેના �ધૂી પહ�ચી �ય, તે સફળ 

ાઈ ગયો અને તેની મનોકામનાને પામી ગયો 
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અને તે એ છે ક� માણસ પોતાના બાિતનની ટોચ 

(સૌાી ઉચચ કકા)ની �ધુારણા કર�. એટલે �ધૂી ક� 

તેના બાિતનષુ ંરહસય �હ�ર ાઈ �ય તો પણ 

તેની તેન ેપરવા ન હોય અને જો તે �પુત રહ� તો 

તેને તેની સ�નો ડર ન હોય. 

(૧૩૩૪) ઈમાન એક સીડ� સમાન છે, �ના દસ 

પગિાયા હોય. �ની ઉપર માણસ એક પછ� એક 

પગાી્ુ ંચઢ� છે..... મીકદાદ તેના આરમા દરજ� 

પર, અ�ઝુર તેના નવમા ંદરજ� પર અને 

સલમાન દસમા દરજ� પર �બરાજમાન છે. 
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(૧૩૩૫) (સામાનય ર�તે) મોઅિમનો સાતમા ં

દરજ� ઉપર છે તેમાાંી ક�ટલાક �દુાના તરફાી 

ઉપરના દરજ� ઉપર �બરાજમાન છે. 

(૧૩૩૬) �દુાવદં� આલમે ઈમાનને સાત ભાગોમા ં

�કુરથ ર નુથ છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર૧ : મ્્ર ઈાાન  

(૧૩૩૭) ્ે્ર ઈમાન એ છે ક� તમે એ વાત પર 

યક�ન કર� લો ક� તમે �યા ંપણ છો, તયા ં�દુા 

તમાર� સાાે છે. 

(૧૩૩૮) ્ે્ર ઈમાન એ છે ક� �યાર� તમે કોઈ 

સાાે મોહબબત કરો તો �દુા માટ� અને �ુશમની કરો 

તો �દુા માટ�. તમાર� �ભને �દુાના ઝીક માટ� 

વાપરો. � તમારા માટ� પસદં કરો છો એ જ 

બી�ઓ માટ� પસદં કરો. � તમારા માટ� પસદં 

નાી કરતા તે બી�ઓ માટ� પસદં ન કરો અને 

સાર� વાત કહો, નહ�તર �પૂ રહો. 
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(૧૩૩૯) ્ે્ર ઈમાન સ� અને માફ કર� દ��ુ ંછે. 

(૧૩૪૦) ્ે્ર ઈમાન સદવતાથવ છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૩૪૧) ્ે્ર ઈમાન સા�ંુ યક�ન છે. 

 હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
  



1100 
 

 પ્રક - રર : ઈાાનના િ્ભાગક  

(૧૩૪૨) ઈમાનના િસ�રેાી વ� ુભાગો છે �મા ં

સૌાી ્ે્ર લા એલાહ ઇલલલલાહ કહ��ુ,ં �યાર� ક� 

સૌાી નીચેનો િવભાગ માગથમાાંી તકલીફ 

(આપનાર વસ્ઓુ)ને �ૂર કર� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ર૩ : ઈાાનના સ્ભંક  

(૧૩૪૩) ઈમાન ચાર સતભંો પર રહ��ુ ંછે, �દુા 

ઉપર ભરોસો, પોતાના કાય�ને �દુાને સ�પી દ�વા, 

�દુાના �ુકમોની સામે મા�ુ ં�કાવી દ��ુ ંઅને 

�દુાની રઝા ઉપર રા� રહ��ુ.ં 

(૧૩૪૪) ઈમાન ચાર સતભંો ઉપર રહ��ુ ંછે, યક�ન, 

સ�, અદલ અને �હાદ. 

(૧૩૪૫) ઈમાન દસ વસ્ઓુમા ંછે, અને તે દસ 

વસ્ઓુ આ છે: મઅર�ફત, ઇતાઅત, ઇલમ, અમલ, 

પરહ�ઝગાર�, સખત, કોિશશ, સ�, યક�ન, રઝા અને 
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તસલીમ. આમાનંી કોઈપણ (એક) પોતાના સાાીને 

છોડ� દ�શે તો ઈમાનષુ ંસમગ વયવસાાતતં ભાગંી 

પડશે. 

(૧૩૪૬) પાકદામની અને કોઈ વસ્ ુઉપર તેના 

યોગય પમાણમા ંરા� રહ�� ુએ પણ ઈમાનના 

સતભંો માાંી છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર૪ : ઈાાનનક સૌાી ્ધાર� ાજ� ૂ્  

 દુક  

(૧૩૪૭) ઈમાનનો સૌાી મજ�તૂ પાયો આ છે: 

અલલાહની રાહમા ંદોસતી, �દુા માટ� મોહબબત, 

�દુા માટ� જ �ુશમની. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૩૪૮) હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક�: 

ઈમાનનો સૌાી વધાર� મજ�તૂ પહ��ુ.ં..- �દુો- 
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કયો છે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: રાહ� �દુામા ંમોહબબત 

અને રાહ� �દુામા ં�ુશમની. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩૪૯) ઈમાનના સૌાી વધાર� મજ�તૂ 

��ૃુાઓમા ંઆ વાત છે ક� કોઈની સાાે �દુા(ની 

�શૂી) માટ� જ મોહબબત અને �દુા માટ� જ �ુશમની 

કરવામા ંઆવે, રાહ� �દુામા ંકોઈને આપવામા ંઆવે 

અને �દુા માટ� જ કોઈને ન આપવામા ંઆવે.  

(૧૩૫૦) હઝરત ર�લેૂ પાક (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ તેમના સહાબીઓને �છૂ�ુ ં: 
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ઈમાનની કઈ વાત સૌાી વધાર� મજ�તુ છે? 

તેઓએ ક�ુ ં: અલલાહ અને તેના ર�લૂ વધાર� 

સાર� ર�તે �ણે છે. ક�ટલાક� ક�ુ ં: નમાઝ, ક�ટલાક� 

ક�ુ ં: ઝકાત. 

પરં્ ુ�દૂ �રસાલત મઆબ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: તમોએ � કંઈ 

ફરમાવ્ુ ંતેની ફઝીલતના સાાને છે. પરં્ ુમ� � 

�છુ�ુ ંછે તેનો જવાબ તમે આપયો નાી, સાભંળો, 

ઈમાનનો સૌાી મજ�તૂ �દુો �દુાની રાહમા ં

મોહબબત, �દુાની રાહમા ં�ુશમની તેના અવલીયા 

સાાે દોસતી અને તેના �ુશમનોાી �ૂર રહ��ુ ંછે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩પ૧) (ઈમાનનો) સૌાી મજ�તૂ �દુો 

‘તકવા’નો શબદ છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
 
 

  



1107 
 

 પ્રક - ર  : સ�ંકૂથ અનમ સ� ાએ� ુઈાાન  

�ુરઆને મ�દ :-  

* અને તે એ છે ક� �ણે તમને એક જ વય�કતમાાંી 

પૈદા કયાથ છે, પછ� દર�ક માણસ માટ� (�ુિનયાના) 

િનવાસષુ ંસાાન તાા �તકાળષુ ંસાાન (કબર) 

પણ નકક� (કયાથ) છે.... 

- (�.ૂ અષઆ્છમ આ. ૯૮) 

હદ�સ :- 



1108 
 

(૧૩પ૨) �ુરઆને મ�દમા ં‘કરારની જગા’ અને 

‘તફવીઝની જગા’નો ઉલલેખ છે, તેમા ંકરારની 

જગયા એટલે સ�ંણૂથ અને સા�બત ઈમાન છે. �યાર� 

તફવીઝનો અાથ સ�પવામા ંઆવે�ુ ંઈમાન છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩પ૩) ઈમાનનો એક પકાર તો એ છે ક� તે 

�દલોમા ંસા�બત અને �ૃઢ હોય અને એક પકાર એ 

છે ક� � અ�કુ િનિ�ત સમય �ધૂી �દલ અને છાતી 

વચચે હોય છે. � એક ખાસ સમય �ધૂી રહ� છે, જો 

તમાર� કોઈ માણસ િવશે �ણ�ુ ંહોય ક� તેષુ ંઈમાન 

પાકટ અને �ૃઢ છે ક� નહ� તો તેન ેમરવા �ધૂી 
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તૌફ�કાી કામ લયો. �યાર� તેષુ ંમૌત આવી જશે 

તો બધી વાતો �ણવા મળ� જશે. 
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 પ્રક - ર૬ : � બાબ્ાી ઈાાન સા�બ્ રહ�  મ  

(૧૩પ૪) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� કઈ 

બાબતાી ઈમાન સા�બત રહ� છે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: 

ઈમાનને સા�બત રાખનાર બાબત પરહ�ઝગાર� છે. 

અને � બાબતે તેન ેતેના સાાનાી હટાવી દ� છે તે 

લાલચ છે. 

(૧૩પ૫) �ષુ ંકાયથ તેના કૌલ (કાન) પમાણે હોય 

તો તેના માટ� - તે ��ુકતષુ ંકારણ અને તેષુ ંઈમાન 

�ૃઢ હોય છે, અને �ષુ ંકાયથ તેના કૌલ પમાણે ન 

હોય તો તેષુ ંઈમાન હગંામી અને અ�સાર હોય છે. 
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(૧૩પ૬) �દુાવદં� અઝઝ વ જલલ આ�દલ છે તેણ ે

પોતાના બદંાઓને �ુફષુ ંનહ�, પણ તેના ઉપર 

ઈમાન ઈમાન લાવવા માટ� િનમતંણ આપ્ુ ંછે 

તેાી � માણસ �દુા ઉપર ઈમાન લાવશે અને 

�દુાની દ્્ટએ પણ તેષુ ંઈમાન સા�બત અને 

સ�ંણૂથ હશે તો �દુાવદં� આલમ તેના ઈમાનને 

�ુફની તરફ ફ�રવશે નહ�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩પ૭) અય �ુમૈલ, �યાર� તમે સપ્ટ રસતો 

અપનાવી લયો ક� � તમને અવળા માગથ તરફ ન 

લઈ �ય અને � માગથની અમોને તમને �હદાયત 
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કર�ને માગથદશથન આપ્ુ ંછે તેનાાી તમને ફ�રવી ન 

નાખે, તો એ સજંોગોમા ંતમે સ�ંણૂથ ઈમાનને પાત 

કહ�વાને લાયક બનશો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩પ૮) મોઅિમનોષુ ંઈમાન ફકત તેના અમલાી 

સા�બત ાાય છે અને અમલ ઈમાનનો ભાગ છે. 

(૧૩પ૯) �દુાવદં� તબારક વ તઆલા એ પોતાના 

નબીઓની ખાિસયતમા ંન�વુવતને શાિમલ કર� છે. 

તેાી તેઓ �ાર�ય પણ તેનાાી ફરશે નહ�, 

અવસીયાની ખાસીયતમા ંવારસાને શામેલ કય� છે. 
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તેાી તેઓ �ાર�ય કોઈ સજંોગોમા ંતેમના માગથાી 

હટ� નહ� શક�. તેવી જ ર�તે ક�ટલાક મોઅિમનોની 

ખાિસયતમા ંઈમાનને શામેલ નુથ છે. તેાી તેઓ 

હરગીઝ તેનાાી ફરશે નહ� અને ક�ટલાક મોઅિમનો 

એવા છે ક� �મષુ ંઈમાન હગંામી હોય છે. તેાી 

તેઓ તેમની �ુઆઓમા ંઆ�� અને �દનાી કામ 

લેતા રહ� તો તેમની મૌત ઈમાન ઉપર ાશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર૭ : � લક્ક ઈાાનની ા� ચાખશમ  

(૧૩૬૦) તણ િવશેોતાઓ ધરાવનાર ઈમાનની 

મ� ચાખશે : 

(૧) તેમની નજરોમા ં�દુા અને ર�લૂાી વધાર� 

કોઈ વસ્ ુિપય નહ� હોય, (ર) તેમની નજરોમા ં

દ�નાી ફર� જવા કરતા આગમા ંસળગી જ�ુ ં

વધાર� સા� હશે, (૩) કોઈની સાાે મોહબબત અાવા 

�ુશમની �દુાની �શૂી માટ� કરતા હશે. 

(૧૩૬૧) � માણસમા ંતણ બાબતો જોવા મળે તે 

ઈમાનની મીરાશનો અષભુવ કર� શકશે : (૧) તેન ે
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�દુા અને ર�લૂ કરતા ંકોઈ વસ્ ુવધાર� િપય ન 

હોય. (ર) માત �દુાની �શૂી માટ� કોઈ સાાે 

મોહબબત રાખતો હોય. (૩) �યાર� તેન ે�ુફના 

�ધકારમાાંી કાઢ�ને ઈમાનની રોશની �ધૂી 

પહ�ચાડ� દ�વામા ંઆવયો છે, તયાર� તે ફર� �ુફ તરફ 

પાછા ફરવા પતયે એટલો અણગમો રાખશે, �ટલો 

અણગમો આગાી સળગાવવા માટ� રાખવામા ં

આવે છે.  

(૧૩૬૨) � માણસ તણ કામ કરતો હોય તે 

ઈમાનની મ� ચાખશે : 
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(૧) �દુાએ વહદ�ુ લા શર�કની ઇબાદત કર�. (ર) 

�દુા િસવાય બી�ુ ંકોઈ ઇબાદતને લાયક નાી, 

તે�ુ ંઈમાન રાખે. (૩) પોતાના માલની ઝકાત 

�શૂીાી આપે... અને પોતાના નફસની �ધુારણા 

કર�. 

(૧૩૬૩) એ માણસ ઈમાનની મ� ચાખશે � 

અલલાહ(ના પાલનહાર હોવા) પર ઈમાન રાખે, 

ઇસલામ દ�ન હોવાનો અને હઝરત મોહમમદ 

�સુ્ફુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ના ર�લૂ હોવા ઉપર રા� હોય. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ર૮ : � લક્ક � ઈાાનની ા� નહ� 

ચાખમ  

(૧૩૬૪) કોઈ બદંો એ સમય �ધૂી ઈમાનની મ� 

ચાખી શકતો નાી �યા ં�ધૂી તે ગભંીરતા અને 

મ�કની હાલતમા ં�ુર બોલવાષુ ંછોડ� ન દ�. 

(૧૩૬૫) કોઈ બદંો એ સમય �ધૂી ઈમાનની મ� 

નહ� ચાખે �યા ં�ધૂી તે એ વાતષુ ંયક�ન કર� ન 

લે ક� તેના �ધૂી � વસ્ ુપહ�ચી છે તે તેન ેજ 

મળવાની જ હતી. અને � વસ્ ુતેના �ધૂી પહ�ચી 

નાી તે તેના �ધૂી પહ�ચવાની ન હતી અને તે 
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તેના ભાગમા ંન હતી. નફો અને ષકુસાન ફકત 

�દુાના જ હાામા ંછે. 

(૧૩૬૬) ઇનસાનમા ં�યા ં�ધૂી તણ િવશેોતા ન 

હોય તયા ં�ધૂી તે ઈમાનની વાસતિવક મ� ચાખી 

શકતો નાી. એટલે ક� દ�નમા ં�ચ�તન અને 

મનનાી કામ લે�ુ ં�સૂીબતોમા ંસ� કર�ુ ંઅને 

સમાજના વયવહારમા ંસદવયવહારાી કામ લે�ુ.ં 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૩૬૭) ચાર બાબતો એવી છે �ને ઇનસાન ક�લૂ 

ન કર� તયા ં�ધૂી તે ઈમાનની મ� ચાખી શકતો 

નાી. 

(૧) �દુા િસવાય બી�ુ ંકોઈ ઇબાદતને લાયક 

નાી. 

(ર) �ુ ં(હઝરત મોહમમદ� �સુ્ફુા સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) �દુાનો બરહક ર�લૂ 

�.ં 

(૩) મૌત બરહક છે અને મરવા પછ� ફર�ાી 

ઉરાડવામા ંઆવશે. 
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(૪) �દુાની તમામ શ�કતઓ ઉપર ઈમાન. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૩૬૮) બદંો સપ્ટ ઈમાન �ધૂી એ સમય �ધૂી 

પહ�ચી શકતો નાી, �યા ં�ધૂી તે ફકત �દુાની જ 

�શૂી માટ� દોસતી અને �ુશમની ન કર�. તેાી �યાર� 

તે પોતાની મોહબબત અને �ુશમનીષુ ંધોરણ 

�દુાની રઝામદં�ને બનાવી લેશે તયાર� �દુાની 

દોસતીને પાત બની જશે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહ અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ર૯ � લક્ક ઈાાનની ાીરાસ અષભુ્ી 

નહ� શ �્  

� લોકો ઈમાનની મીરાસ અષભુવી નહ� શક� 

(૧૩૬૯) � માણસ (�વનનો) �ખુય હ�્  ુપોતાની 

ખવાહ�શાતને �રૂ� કરવાનો હશે તેના �દલમાાંી 

ઈમાનની મીરાસ ખ�ચી લેવામા ંઆવશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧૩૭૦) �યા ં�ધૂી તમે �ુિનયાાી મો�ુ ંનહ� 

ફ�રવી લયો, તયા ં�ધૂી તમારા �દલોમા ંઈમાનની 

મીરાસનો અષભુવ હરામ રહ�શે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩૭૧) �યા ં�ધૂી ઇનસાન �ુિનયાની લઝઝતોાી 

�કુત ાઈ જશે નહ� તયા ં�ધૂી તેના �દલમા ં

ઈમાનની મીરાશ અષભુવી શકશે નહ�. 

(૧૩૭૨) ઇનસાન એ સમય �ધૂી ઈમાનની મીરાશ 

પામી નહ� શક�, �યા ં�ધૂી તેની ભલાઈ અને 



1125 
 

�રુાઈની તકદ�ર (િનિ�તતા) ઉપર ઈમાન રાખતો 

ન હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૩૦ : ઈાાનનક સૌાી નીચક દરજજક  

(૧૩૭૩) બદંાનો મોઅિમન હોવાનો ઓછામંા ંઓછો 

દરજજો એ છે ક� �દુાવદં� આલમ તેન ેપોતાની 

મઅર�ફત કરાવે તયાર� તે તેની ઇતાઅતનો �સવકાર 

કર�, નબી (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની મઅર�ફત કરાવે તો તેઓની 

ઇતાઅતનો �સવકાર કર� લે, તેન ેઈમામ અને 

પોતાની જમીનમા ંપોતાની �ુજજત તેમજ પોતાની 

મખ�કૂ ઉપર, પોતાના સાકી હોવાની મઅર�ફત 

કરાવે તો તેની ઇતાઅતને ક�લૂ કર� લે. 
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સલીમ કહ� છે ક� મ� �છુ�ુ ં: યા અમી�ુલ 

મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ), જો તે બાક�ની 

વસ્ઓુાી �ણકાર ન રહ� અને ફકત એ જ 

બાબતોનો �સવકાર કર� લે, � આપે બયાન કર� છે, 

તેમ છતા ં? 

ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: હા, �યાર� 

તેન ે�ુકમ આપવામા ંઆવે તો તેની ઉપર અમલ 

કર� અને �યાર� તેન ેરોકવામા ંઆવે તયાર� �ક� 

�ય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૩૧ : � બાબ્ક ઈાાનાી બહાર ્ર� દ� 

 મ  

(૧૩૭૪) ... પાચં વસ્ઓુ કરવાાી ઇનસાન 

ઈમાનની બહાર ાઈ જવાની શકયતા રહ� છે. આ 

બધી વસ્ઓુ પખયાત અને એકબી�ને મળતી 

આવે છે. �ુફ, શીકથ , �મુરાહ�, �ુરાચાર અને 

�નુાહાને કબીરા કરવા. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૩ર : એ બાબ્ક � ઈાાનાી ઓ ાાંા ં

ઓ ા ંદરજ�ાી બહાર ્ર� દ�  મ  

(૧૩૭૫) ઇનસાનને ઈમાનની બહાર કર� નાખનાર� 

નાનામા ંનાની બાબત એ છે ક� ઇનસાન કોઈ સાાે 

દ�નની �િુનયાદ ઉપર ભાઈચારો કાયમ કર� અને 

પછ� તેની કિતઓ અને �લૂોને ફકત એ માટ� ભેગી 

કરતો (યાદ રાખતો) રહ� ક� કોઈક �દવસ તેના �ખુ 

ઉપર એ વાતો કહ� શકાય. (તેના મોઢા ઉપર એ 

વાતોને માર� શકાય.) 

(૧૩૭૬) નાનામા ંનાષુ ં�ુફ એ છે ક� ઇનસાન 

પોતાના કોઈ ભાઈની વાતોને સાભંળ�ને એ માટ� 
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યાદ રાખે ક� તેને હલકો પાડ� શકાય. એવા લોકોનો 

(ઈમાનમા)ં કોઈ ભાગ નાી. 

(૧૩૭૭) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� એવી 

નાનામા ંનાની કઈ વાત છે ક� �નાાી માણસ 

કા�ફર ાઈ �ય છે ? 

રાવી કહ� છે ક� ઇમામે એક કાકંર� ઉપાડ� અને 

ફરમાવ્ુ ં: (દ�નમા)ં કોઈ ન�ુ ંકામ કર�ુ,ં તેની 

ઉપર કાયમ રહ� જ�ુ ંઅને � કોઈ તેનો િવરોધ 

કર� તેની પતયેાી િવ�ખુ ાઈ જ�ુ.ં (તેનાાી 

નફરત કરવી) 
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(૧૩૭૮) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� એવી કઈ 

નાનામા ંનાની વસ્ ુછે �ના કારણે બદંો કા�ફર 

બની �ય છે ? 

રાવી કહ� છે ક� ઇમામે જમીન ઉપરાી એક કાકંર� 

ઉપાડ� અને ફરમાવ્ુ ં: તે આ કાકંર� માટ� એમ કહ� 

છે ક� આ (કાકંર� નાી) ગોટલી છે અને � કોઈ 

તેનો િવરોધ કર� તેનાાી િવ�ખુ ાઈ �ય. 

(૧૩૭૯) � નાનામા ંનાની બાબતાી ઇનસાન 

ઈમાનની બહાર લઈ �ય છે તે એ છે ક� ઇનસાન 

કોઈ ગાલી (અિતયોશ�કત કરનાર) પાસે બેસ,ે તેની 
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વાતોને ધયાનાી સાભંળે અને પછ� તેષુ ંસમાથન 

કર�.... 
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 પ્રક - ૩૩ : એ બાબ્નક �્ �નાાી  

ઈમાનની �રુકા કરવી જોઈએ 

�ુરઆને મ�દ :- 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! પોતાના (માણસો) 

િસવાય અનયોને િવ�વા� ુિમત બનાવો નહ�. 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧૧૮) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે તેમના �વા ન 

ાાઓ ક� �ઓ (ઈમાનાી) ફર� ગયા છે અને 

પોતાના ભાઈબધંોના સબંધંમા ં�યાર� ક� તેઓ 
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�સુાફર�મા ંગયા (હોય) અાવા �હાદ કરવામા ં

રોકાએલ (હોય તયાર�) આ કહ�વા લાગે છે ક� જો 

તેઓ અમાર� પાસે (રહા) હોત તો ન �તૃ્ાુી 

મરણ પામતે અને ન માયાથ જતે. 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧પ૬)  

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! આ તમારા માટ� હલાલ 

નાી ક� તમે બળજબર�ાી �ીઓને પણ વારસામા ં

લઈ લો. 

- (�.ૂ િનસા આ. ૧૯)  
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે આપસમા ંએક 

બી�નો માલ નાહક ખાઈ �ઓ નહ�.. 

- (�.ૂ િનસા આ. ર૯) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ  મોઅિમનો �કૂ� 

ના�સતકોને િમત બનાવો નહ�. 

- (�.ૂ િનસા આ. ૧૪૪)  

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! ય�દૂ� તાા નસારાઓને 

તમારા િમત બનાવો નહ�. 

- (�.ૂ માએદાહ આ. પ૧) 
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તે લોકો ક� �મને 

તમાર� પહ�લા �કતાબ આપવામા ંઆવી છે તેઓ 

માહહના � લોકો તમારા ધમથન ેહાસંી અને રમકખુ ં

ગણે છે તેમને તાા ના�સતકોને દોસત બનાવો નહ�. 

- (�.ૂ માએદાહ આ. પ૭) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલલાહ� તમારા માટ� � 

પાક વસ્ઓુ હલાલ રરાવી છે તેન ેહરામ ન 

રરાવો,.. 

- (�.ૂ માએદાહ આ. ૮૭)  
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તે વસ્ઓુ િવશે સવાલ 

ન કરો � કદાચને તમાર� સામે �હ�ર કર�ને 

વણથવવામા ંઆવે તો તેાી તમને �ુ:ખ ાાય. 

- (�.ૂ માએદાહ આ. ૧૦૧) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! � વેળા તમે ઈમાન 

નહ� લાવનારાઓને ટોળાબધં (તમાર� સામે 

લડવા) આવતા �ુઓ તયાર� તેમને પીર દ�ખાડો 

નહ�. 

- (�.ૂ અનફાલ આ. ૧પ) 
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે અલલાહ અને તેના 

ર�લૂનો િવ�વાસધાત ન કરો, અને તમાર� 

અમાનતોને પણ �ણી જોઈને િવ�વાસધાત ન 

કરો. 

- (�.ૂ અનફાલ આ. ર૭) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમારા બાપદાદાઓ 

તાા તમારા ભાઈબધંોને અગર તેઓ ઈમાનના 

�કુાબલામા ં�ુફને પસદં કરતા હોય તો (તમારા) 

િમત બનાવો નહ�. 

- (�.ૂ તૌબા આ. ર૩) 
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે મારા શેઓુને 

તાા તમારા શેઓુને િમત ન બનાવો. 

- (�.ૂ �મુતહ�ના  આ. ૧) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! �યાર� તમે નશા 

(ક�ફ)ની હાલતમા ંહો તો �યા ં�ધૂી તમે � કાઈં 

કહો છો તે સમજવા લાગો નહ�... તયા ં�ધૂી 

નમાઝની પાસે જશો નહ�. 

- (�.ૂ િનસા આ. ૪૩) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! શયતાનના કદમ પર 

ન ચાલો. 
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- (�.ૂ ષરૂ આ. ર૧) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે તેમના �વા ન 

ાાઓ ક� �મણે �સૂા (અલ્યહસસલામ)ને તકલીફ 

આપી હતી પછ� અલલાહ� તેઓ (લોકો)ના 

આરોપોમાાંી તેન ેિનદ�ો રરાવયો હતો. 

- (�.ૂ અહઝાબ આ. ૬૯) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! કોઈ કૌમ બી� કૌમની 

હાસંી ઉડાડ� નહ�... 

- (�.ૂ હો�રાત આ. ૧૧) 
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! �યાર� તમે ખાનગીમા ં

સલાહ કરો તો �નુાહ તાા અતયાચાર તાા 

ર�લૂની નાફરમાની(ના સબંધં)મા ંસલાહ ન કરો. 

પણ નેક� તાા પરહ�ઝગાર�ના સબંધંમા ંસલાહ 

કરો. 

- (�.ૂ ��ુદ�લહ આ. ૯) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! (ખબરદાર!) તમને 

અલલાહની યાદાી ન તમાર� સપંિ� ગાફ�લ કરવા 

ન પામે ન તમાર� સતંિત. 

- (�.ૂ �નુાફ��નૂ આ. ૯૦) 
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! શરાબ તાા �ુગાર તાા 

સાાિપત કર�લી �િુતિઓ (સામે કરવામા ંઆવતી 

�ુરબાની) તાા બાણ પર લેવામા ંઆવતી સોરટ� 

એ શૈતાનના નાપાક કાય� માહહના (કાય�) છે. માટ� 

તમે તેનાાી બચતા રહો ક� કદાચને તમે સફળતા 

પામો. 

- (�.ૂ માએહદ આ. ૯૦)  

હદ�સો :-  

(૧૩૮૦) કં�ુસાઈ અને ઈમાન કદ� કોઈ બદંાના 

�દલમા ંએકરા ાઈ શકતા નાી. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૧૩૮૧) �ના ભાગમા ં�ખુાથઈ અને અજાનતા 

આવે તેનાાી ઈમાન �પાઈ (�ૂર ાઈ) �ય છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૩૮૨) મોઅિમનમા ંબે િવશેોતાઓ એકર� ાઈ 

શકતી નાી. કં�ુસાઈ અને ર�ઝક િવશે બદ�મુાની. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૩૮૩) મોઅિમનમા ંબે આદતો એકર� ાઈ 

શકતી નાી. કં�ુસાઈ અને બદ અખલાક�. 

(૧૩૮૪) મોઅિમન બી� ખાિસયતોમા ંઢળ� શક� 

છે, પણ બે ખાિસયતોમા ં�ાર�ય ઢળ� શકતો નાી. 

�ુર અને ખયાનત. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૩૮૫) મોઅિમન બદલો લેનાર હોતો નાી. 
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(૧૩૮૬) છ બાબતો મોઅિમનમા ંહોતી નાી. 

સખતાઈ, �દ, હસદ, લઝઝતો માણવી, �ૂર અને 

બડંખોર�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૩૪ : ઈાાનની જ�ર� ા્  

�ુરઆને મ�દ :- 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલલાહાી એવા ડરો 

�વો ક� તેનાાી ડરવાનો હક છે. અને હરગીઝ �તૃ્ ુ

પામો નહ� પણ એવી હાલતમા ંક� તમો (દ�ને) 

ઇસલામ પર હો. 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આ. ૧૦ર) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! ધીરજ ધરો અને 

સહનશીલતામા ંએક બી�ની હર�ફાઈ કરો અને 
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(�હાદ માટ�) કમર કસી લો : અને અલલાહાી 

ડરતા રહો ક� કદાચને તમે સફળતા પામો. 

- (�.ુ આલે ઇમરાન આ. ર૦૦) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે હમેંશા નયાયને 

વળગી રહ� અલલાહ માટ� સાકી આપનારા બનો, .. 

- (�.ૂ િનસા આ. ૧૩પ) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલલાહ(ની �શૂી) માટ� 

નયાયસર સાકી આપવાને તૈયાર રહો, .. 

- (�.ૂ માએદાહ આ. ૮) 
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! (આપેલા) વાયદા �રૂા 

કરો. 

- (�.ૂ માએદાહ આ. ૧) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલલાહ અને તેના 

ર�લૂની આજા માનો અને તેના તરફાી મો�ુ ં

ફ�રવીને ચાલતા ાાઓ નહ�. 

- (�.ૂ માએદાહ આ.૧) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! �યાર� ર�લૂ તમને તે 

તરફ બોલાવે ક� � તમારા �વનમા ંનવીન ચેતન 
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લાવનાર હોય તો અલલાહની તાા તેના ર�લૂની 

આજા માની લયો. 

- (�.ૂ અનફાલ આ. ર૪) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! જો તમે અલલાહાી 

ડરતા રહ�શો તો તે તમને એક સતય અસતય 

(પારખવા)ષુ ંજાન આપશે. 

- (�.ૂ અનફાલ આ. ર૯) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! �યાર� કોઈ ટોળા સાાે 

તમારો સામનો ાઈ �ય મ�મ રહા કરો અને 

અલલાહને ઘણો ઘણો યાદ કયાથ કરો. 



1150 
 

- (�.ૂ અનફાલ આ. ૪પ) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! ના�સતકોમાાંી ક� �ઓ 

તમાર� ન�ક છે. તેમની સાાે લડો, તેઓ તમારા 

(તરફ)ાી સખતાઈ અષભુવે (એ) જ�ર� છે. 

- (�.ૂ તૌબા. આ. ૧ર૩) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલલાહની યાદ ઘણા 

મોટા પમાણમા ંકરતા રહો. 

- (�.ૂ અહઝાબ આ. ૪૧) 
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલલાહાી ડરો અને � 

કાઈં બોલો તે વયાજબી જ બોલો. 

- (�.ૂ અહઝાબ આ. ૭૦) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલલાહાી ડરો: અને 

દર�ક વય�કતએ ધયાન રાખ�ુ ંજોઈએ ક� તે કાલે 

(કયામત)ના માટ� �ુ ંમોકલી ��ુો છે ? 

- (�.ૂ હ્ આ. ૧૮)  

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે અલલાહના 

મદદગાર બની �ઓ. 
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- (�.ૂ સફ આ. ૧૪) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમારા પોતાને અને 

તમારા બાલ બચચાઓને તે આગાી બચાવો ક� 

�ષુ ંબળતણ માણસો તાા પથાર છે. 

- (�.ૂ તહર�મ આ. ૬) 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલલાહની હ�ૂરમા ં

િનમથળ મનાી પ�ાતાપ કરો. 

- (�.ૂ તહર�મ આ. ૮) 
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમને તો તમારા 

પાણોષુ ંરકણ કર�ુ ંલાઝીમ છે. �યાર� તમે 

�હદાયત પામી ��ુા છો તો � લોકો �મુરાહ છે 

તેઓ તમને કાઈં હાિન પહ�ચાડ� શકશે નહ�. 

- (�.ૂ માએદાહ આ. ૧૦પ) 
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પ્રક - ૩  : ાકઅિાનનમ ાકઅિાન ગક્ાષુ ં

્ારક  

(૧૩૮૭) �ુ ં�ુ ંતમને એ વાતની �ણકાર� ન આ�ુ ં

ક� મોઅિમનને મોઅિમન શા માટ� કહ�વામા ંઆવયો 

છે ? આ એ માટ� છે ક� લોકો તેનાાી પોતાના માલ 

અને �ન બાબતમા ં(ડયાથ વગર) �રુ�કત હોય છે. 

(૧૩૮૮) મોઅિમનને એ માટ� મોઅિમન કહ�વાય છે 

ક� તે પોતાના ઈમાનને અમાનત �પે �દુાને સ�પી 

દ�તો હોય છે અને �દુા એ અમાનતને ક�લૂ કર� 

લેતો હોય છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૩૮૯) મોઅિમનને મોઅિમન એ માટ� કહ�વાય છે 

ક� તે �દુાના અઝાબાી �રુ�કત હોય છે. પોતાના 

ઈમાનને કયામત �ધૂી �દુાને સ�પી દ� છે અને 

�દુા તેન ેક�લૂીયતનો દરજજો આપે છે. 
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 પ્રક - ૩૬ : ાકઅિાનની અઝા્  

(૧૩૯૦) મોઅિમનની �ુરમત ખાનએ કાઅબાાી 

પણ વધાર� છે. 

ન�ધ :- આ પકારની ઘણી હદ�સો મળે છે. 

(૧૩૯૧) હઝરત પયગમબર (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ ખાનએ કાબા તરફ ઇશારો 

કર�ને ફરમાવ્ુ:ં આ ઘરની ક�ટલી મહાનતા છે, 

અય �દુાના ઘર ્ ુ ંક�ટ�ુ ંઅઝીમ/મહાન છે અને 

�દુાની નઝરોમા ંતાર� �ુરમત ક�ટલી ઉચચ છે. 

પરં્ ુ�દુાની કસમ, મોઅિમનની �ુરમત તારા 
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કરતા પણ વધાર� અઝમત ધરાવે છે, કારણ ક� 

�દુાએ તાર� �ુરમત એક ર�તે કર� છે, �યાર� 

મોઅિમનની �ુરમત તણ ર�તે છે. એટલે ક� તેના 

માલની, તેના લોહ�ની અને તેના િવશે બદ�મુાની 

કરવાની. 

(૧૩૯૨) �દુાવદં� આલમે મોઅિમનને તણ 

�બૂીઓ અપથણ કર� છે, �ુિનયા અને દ�નમા ં

ઇઝઝત, આખેરતમા ંસફળતા, અને �ુિનયાના 

લોકોના �દલો ઉપર રોબ. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૩૯૩) મોઅિમન પોતાના �ુ�ંુબીજનો સાાે �ટલો 

�ણીતો હોય છે તેટલો જ આસમાનમા ંપણ મશ�રૂ 

હોય છે. અને અલલાહ તઆલાની નજરોમા ંતે કોઈ 

માનવતંા ફ�રશતાાી પણ વધાર� ઇઝઝત ધરાવે છે  

(૧૩૯૪) અલલાહ તબારક વ તઆલા ફરમાવે છે : 

મને માર� ઇઝઝત અને જલાલની કસમ, મ� � 

કોઈ � ૃ્્ટ પૈદા કર� છે, તેમા ંમારો મોઅિમન બદંો 

મને �ટલો િપય હોય છે, તેટલી બી� કોઈ વસ્ ુ

િપય નાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧૩૯૫) �દુાએ પૈદા કર�લી � ૃ્્ટ નીચે �જુબની 

હસતીઓની હક�કત �ધૂી પહ�ચી શકતી નાી : 

�દુા, ર�લેૂ �દુા, ઈમામ અને મોઅિમન. 

(૧૩૯૬) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ) �દુા તરફાી ખબર આપે છે ક� 

�દુાવદં� તઆલા ફરમાવે છે ક� જો �થૃવીના પડ 

ઉપર �વુથાી લઈને પ��ચમ �ધૂી માત બે માણસ 

િસવાય માર� કોઈ મખ�કુ ન હોત તો પણ મારા 

માટ� એ બે માણસની ઇબાદત �રૂતી હોત, એક 

મોઅિમન બદંો અને બીજો ઇમામે આ�દલ, �ની 
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સાાે તે મોઅિમન બદંો હોય અને તે બે ના કારણે 

સાતેય આસમાન અને જમીન �સાર રહ� શક� છે. 

(૧૩૯૭) મોઅિમનની ઇઝઝત �દુાની નજરોમા ં

માનવતંા ફ�રશતાઓાી વધાર� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૩૭ : ્ાાા ાકઅિાનક એ્ શર�ર �્ા 

 મ  

(૧૩૯૮) મોઅિમનો પરસપર નેક� કરવા, એક બી� 

સાાે રહ�મ કરવા અને મોહબબત ભયાથ વયવહારને 

કારણે એક શર�ર સમાન છે. �યાર� શર�રના એક 

અવયવને તકલીફ ાાય છે તયાર� (શર�રના) બી� 

અવયવો તેની સાાે તકલીફ અષભુવે છે અને 

��િૃત અને તાવમા ંબધા અવયવો સાાે હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧૩૯૯) �દુાની કસમ, કોઈ મોઅિમન એ સમય 

�ધૂી (સાચા અાથમા)ં મોઅિમન કહ� શકતો નાી, 

�યા ં�ધૂી તે પોતાના (મોઅિમન ભાઈ માટ� એક 

શર�ર સમાન ન હોય, �યાર� શર�રના કોઈ એક 

ભાગને ચોટ લાગે છે તયાર� તમામ ભાગો ચીસ 

પાડ� ઉર� છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૦૦) મોઅિમનો એકબી�ના લોહ�ની �રુકા 

કર� છે. પોતાના ઉપરાતં બી� લોકોના �કુાબલામા ં

એક તાકત હોય છે અને તેમાનંો નાનામા ંનાનો 

વય�કત પોતાના તરફાી જવાબદાર� લઈ શક� છે. 
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(૧૪૦૧) મોઅિમનો એકબી�ષુ ંભ�ુ ંઇચછનાર 

અને આપસમા ંિશરોશકર (�ુધ અને ખાડંના િમ્ણ 

��ુ)ં હોય છે. ભલે તેમના ઘરો અને શર�રો 

એકબી�ાી �ૂર હોય. �યાર� �ુરાચાર�ઓ એકબી� 

માટ� �દલમા ંખોટ ધરાવે છે. અને (જ�રતના 

સમયે) એકબી�ને છોડ� દ� છે. ભલે તેમના ઘર 

અને શર�રો એકબી�ની સાાે હોય. 
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પ્રક - ૩૮ : ાકઅિાન �્્ક હક   મ ?  

�ુરઆને મ�દ :-  

* મોઅિમન માત તેઓ જ છે ક� �યાર� અલલાહષુ ં

નામ લેવામા ંઆવે છે તયાર� તેમના હદય (તેના 

પભાવ અને જલાલાી) કંપી ઉર� છે. અને �યાર� 

તેની આયતો તેની સામે પડવામા ંઆવે છે તયાર� 

તેમના ઈમાનને વધાર� �કુ� છે અને તેઓ ક�વળ 

પોતાના પરવર�દગાર ઉપર જ ભરોસો રાખે છે. 
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�ઓ (િનયિમત) નમાઝ પડતા રહ� છે અને તેમને 

� કાઈં અમોએ આપ્ુ ંછે તેમાાંી (અમારા 

માગથમા)ં ખરચતા રહ� છે. 

વાસતવમા ંતેઓ જ મોઅિમનો છે; તેમના માટ� 

તેમના પરવર�દગાર પાસે દરજ� તાા કમા છે 

અને માનવતં રો� પણ. 

- (�.ૂ અનફાલ આ. ૧ ાી ૪) 

હદ�સો :- 

(૧૪૦૨) મોઅિમનની �શૂી તેના ચહ�રા ઉપર અને 

ગમ તેના �દલમા ંહોય છે, તેની છાતી િવશાળ હોય 
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છે, તે પોતાના નફસને હલકો ગણે છે, તે અ�ભમાન 

અને ગવથન ેપસદં કરતો નાી. પોતાના પચારને 

�ુ�ુથણ સમ� છે. તેનો ગમ લાબંો હોય છે. તેના 

ઇરાદા ઉચચ હોય છે. મોટા ભાગે તે મૌન રહ� છે. તે 

હમેંશા કામમા ંવયસત હોય છે, તે હમેંશા �કુ અને 

સ� કરનારો હોય છે. તે �ચ�તન અને મનનમા ં

ખુબેલો રહ� છે. દોસતીષુ ંરકણ કર� છે. નરમ 

સવભાવનો હોય છે, તેના અખલાક સારા હોય છે, તે 

મહ�ન્ ુ ંહોય છે, અને �લુામોાી પણ વધાર� 

ફરમાબરદાર હોય છે. 
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(૧૪૦૩) મોઅિમન �સૂીબતોના સમયે પિત્રા 

�ળવનારો હોય છે. સખતીઓના સમયે અડગ રહ� 

છે બલાઓના સમયે સ� કર� છે. નેઅમતો મળે 

તયાર� �કુ કર� છે. �દુાએ આપેલી રોઝી પર સતંોો 

રાખે છે. �ુશમનો પર �લમ નાી કરતો અને દોસતો 

માટ� બો��પ નાી બનતો. તેનો પોતાનો �વ 

જોખમમા ંહોય છે, છતા ંલોકોને તેના તરફાી શાિંત 

રહ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૦૪) મોઅિમન તો માત એ હોય છે ક� �યાર� તે 

કોઈનાાી રા� ાાય છે, તો તેનો એ રા�પો તેને 
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�નુાહો કરવા ક� બાિતલ કાય� કરવા માટ� પેરણા 

આપતો નાી, અને �યાર� કોઈાી નારાજ ાાય છે 

તયાર� તેની એ નારા� તેને હક વાત કહ�વાાી 

રોકતી નાી. મોઅિમન એ હોય છે ક� તેન ે�યાર� 

સ�ા મળે છે તયાર� તે સ�ા તેન ે�લમ અને 

અનયાય કરવા તરફ લઈ જતી નાી. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૦૫) મોઅિમન લોકોનો મદદગાર હોય છે. 

તેનો ખચથ ઓછો હોય છે. તે પોતાના �વન 

િનવાથહ માટ� સાર� વયવસાા કર� છે, અને તેને એક 

બીલ (�રુાખ-દર)ાી બે વખત કરડ્ ુ ંનાી. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૦૬) મોઅિમન બધા સજંોગોમા ંરા� રહ� છે. 

�યાર� તેના પડખામાાંી �હ ખ�ચવામા ંઆવી રહ� 

હોય છે તયાર� પણ તે �દુાની હમદ બ�વતો રહ� 

છે. 

(૧૪૦૭) મોઅિમન બેહદ મહ�રબાન અને દયા� 

હોય છે. 

(૧૪૦૮) એક મોઅિમન બી� મોઅિમનનો ભાઈ 

હોય છે, અને કોઈ પણ સજંોગોમા ંતેની ભલાઈ 

ઇચછવાાી �ૂર રહ�તો નાી. 
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(૧૪૦૯) મોઅિમનને �ુિનયાની �સૂીબતો માટ� 

િધ�ાર� શકાતો નાી બલક� કાફરને િધ�ાર� શકાય 

છે. 

(૧૪૧૦) મોઅિમન અિતશય પમાણમા ંનરમ 

સવભાવનો અને નરમ ટ�વવાળો હોય છે. એટલે 

�ધૂી ક� લોકો તેન ેબેવ�ુફ સમ� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૪૧૧) મોઅિમન (�બૂજ સવમાની) અને શર�ફ 

હોય છે, લોકોને તેના ઉપર ભરોસો હોય છે. તે 
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મધયમ માગથ ધારણ કરનારો હોય છે. અને રંજો 

ગમમા ંફસાયેલો રહ� છે. 

(૧૪૧૨) મોઅિમનને તેના નફસ ઉપર કા� ૂહોય 

છે અને તે પોતાની ઇચછાઓ અને લાગણીઓ 

ઉપર કા� ૂધરાવતો હોય છે. 

(૧૪૧૩) �યાર� મોઅિમન ઉપર �સૂીબત આવે છે 

તયાર� (તેન ે�સવકાર�ને અણગમતી બાબતોાી) 

અટક� �ય છે. �યાર� તેન ે(�નુાહોાી) ડરાવવામા ં

આવે છે તયાર� ડર� �ય છે. �યાર� (તેન ે

બી�ઓાી) બોધપાર આપવામા ંઆવે છે તયાર� 

બોધપાર મેળવે છે. �યાર� તેન ે(�દુાની) યાદ 
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દ�વરાવવામા ંઆવે તયાર� તે વયસત બની �ય છે 

અને �યાર� તેના ઉપર �લમ કરવામા ંઆવે છે 

તયાર� તેને માફ કર� દ� છે. 

(૧૪૧૪) પરહ�ઝગાર� મોઅિમનની ટ�વ હોય છે. 

તેનો હ�્  ુઈમાનદાર� (સતયિન્રા) હોય છે. તેની 

ઇઝઝત તેના સતંોોમા ંહોય છે. તેના બધા જ 

પયતનો આખેરત માટ� હોય છે. તેની નેક�ઓ વધાર� 

હોય છે. તેના દરજ� �ચા હોય છે. તે પોતાની 

સફળતા અને ન�તની �નૂમા ંરહ�તો હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૪૧૫) મોઅિમન (નકામી વાતોાી) બચી શકાય 

તે માટ� મૌન રહ� છે. અને બી�ના ફાયદા માટ� જ 

બોલતો હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૧૬) મોઅિમનની શ�કત દ�નમા ંહોય છે. (દ�ની 

બાબતોમા ંતે શ�કતશાળ� હોય છે) નરમીમા ંવચલો 

માગથ ધારણ કર� છે. તેના ઈમાનમા ંયક�ન હોય છે, 

તેની લાલચ ફ�કહમા ંહોય છે. તે �હદાયતાી �શૂ 

ાતો હોય છે... અને નમાઝમા ંમશ�લૂ અને વયસત 

રહ�તો હોય છે. 
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(૧૪૧૭) મોઅિમન સહનશીલ હોય છે, પરં્ ુ

��હલ હોતો નાી. જો તેની સાાે �હ�લીયત ભય� 

વયવહાર કરવામા ંઆવે તો તે સહનશીલતાાી કામ 

લે છે. તે કોઈના ઉપર �લમ કરતો નાી. જો તેની 

ઉપર �લમ કરવામા ંઆવે તો તે માફ કર� દ� છે. 

મોઅિમન કં�ૂસ નાી હોતો. જો તેની સાાે 

કં�ુસાઈાી કામ કરવામા ંઆવે તો તે સ�ાી કામ 

લે છે. 

(૧૪૧૮) મોઅિમનનો વયવસાય પાક�ઝા હોય છે, 

તેના અખલાક સારા હોય છે, તેષુ ંબાિતન 

(�ત:કરણ) સાફ હોય છે, તે પોતાની મા�લક�ના 
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માલમાાંી ખચથ કર� છે અને પોતાની પાસેાી 

વાતોને રોક� રાખે છે. 

(૧૪૧૯) મોઅિમન દ�ની દ્્ટકોણાી માનવતં 

હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૨૦) મોઅિમનષુ ંઇલમ તેના �હલમની સાાે 

જોડાયે�ુ ંહોય છે, તે કોઈપણ જગયાએ ઇલમ 

મેળવવાના હ�્ સુર જ બેસ ેછે. સહ� સલામત 

રહ�વાના હ�્ ાુી �પુ રહ� છે. અને સમજવાના 

ઇરાદાાી વાત કર� છે. 
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- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૪ર૧) �દુાની કસમ, મોઅિમન �બુ જ સવમાની 

હોય છે. 

(૧૪ર૨) મોઅિમન સવમાની અને દયા� હોય છે, 

�યાર� �ુરાચાર� દગાબાજ અને હલકો હોય છે. 

- હઝરત ર�લૂલલાહ સલલલલાહો અલયહ� આલેહ� 

વસલલમ 

(૧૪ર૩) મોઅિમન હમેંશા (�દુાના) ઝીકમા ં

મશ�લૂ રહ�તો હોય છે. બ�ુજ િવચાર� છે. નેઅમતો 
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મળે તયાર� �કુ કરનાર હોય છે, અને બલાઓમા ં

સ� કરનાર હોય છે.  

(૧૪ર૪) મોઅિમન સદં�હ અને શકંાઓાી પોતાના 

�દલને પાક રાખે છે. 

(૧૪ર૫) મોઅિમન હમેંશા ��તૃ હોય છે, તે બે 

નેક�ઓમાાંી એક (બ�વી લાવવા) માટ� આ્રુ 

હોય છે. 

(૧૪ર૬) મોઅિમન તવગંર�મા ંપાક દામન અને 

�ુિનયાાી �ૂર રહ�નારો હોય છે. 
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(૧૪ર૭) મોઅિમન �શૂીઓમા ં�કુ કરનાર, 

બલાઓમા ંધીરજવાન અને સાર� હાલતમા ં�દુાાી 

ડરનારો હોય છે. 

(૧૪ર૮) મોઅિમન પાસે માગંવામા ંઆવે છે તયાર� 

તે પાલવ ભર� દ� છે. (ભર�રૂ આપે છે.) અને પોતે 

સવાલ કર� છે તયાર� તગં કરતો નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪ર૯) મોઅિમનના સાામા ંહમેંશા ફાયદો ાતો 

હોય છે. જો તમે તેની સાાે ચાલો તો તમને ફાયદો 

પહ�ચાડ� અને જો તેની સાાે ભાગીદાર� કરો તો 
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પણ તમને ફાયદો પહ�ચાડ� છે. તેની દર�ક વાતોમા ં

ફાયદો જ ફાયદો હોય છે. 

(૧૪૩૦) મોઅિમન એ હોય છે �ને લોકો પોતાના 

લોહ� (�વ) અને માલ િમલકત માટ� �રુ�કત 

સમ�. 

સપંાદકની ન�ધ :- આ પકારની અનય પણ ધણી 

હદ�સો છે. 

(૧૪૩૧) મોઅિમન એ હોય છે ક� તેનો પોતાનો 

નફસ તગંીમા ંહોવા છતા ંબી� લોકો તેનાાી 

રાહતમા ંરહ�તા હોય છે. 
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(૧૪૩૨) મોઅિમન પોતાના �ુ�ંુબીજનોની ઇચછા 

�જુબ ખાતો હોય છે. �યાર� �નુાફ�ક પોતાની 

ઇચછાઓની અસર નીચે તેના �ુ�ંુબોજનોને ખાઈ 

જતો હોય છે. 

(૧૪૩૩) મોઅિમન પોતે સલામ કરવાની શ�આત 

કર� છે (પહ�લા સલામ કરતો હોય છે.) અને 

�નુાફ�ક કહ� છે ક� (લોકોએ) તેન ેપહ�લા સલામ 

કરવી જોઈએ. 

(૧૪૩૪) મોઅિમન �ુિનયામા ંઅ�ણયા માણસની 

�મ રહ� છે. પોતાની ઇજજતની હાલતમા ંકોઈનાાી 
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પભાિવત ાતો નાી અને પોતાની ઝીલલતની 

હાલતમા ંપણ કોઈનાાી ગભરાતો નાી. 

(૧૪૩૫) �ુરઆને મ�દ� મોઅિમનને તેની વધાર� 

પડતી ખવા�હશો �રૂ� કરવાાી રો�ો છે. 

(૧૪૩૬) મોઅિમન એક �તરડામા ંખાય છે �યાર� 

કા�ફર સાત �તરડામા ંખાય છે. 

(૧૪૩૭) (એક) મોઅિમન બી� મોઅિમન માટ� 

અર�સા સમાન હોય છે. 

(૧૪૩૮) �યાર� તેનાાી �ૂર હોય છે તયાર� તેની 

ભલાઈ ઇચછે છે. �યાર� તેની પાસે હોય છે તયાર� 
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તેનાાી અણગમતી વાતોને �ૂર કર� છે. અને તેના 

માટ� બેસવાની (વધાર�) જગા કર� આપે છે. 

(૧૪૩૯) એક મોઅિમન બી� મોઅિમન માટ� એક 

�િુનયાદ સમાન હોય છે �નાાી એક બી�ને 

તાકત મળતી હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૧૪૪૦) મોઅિમન એ હોય છે � પોતાના દ�નને 

પોતાની �ુિનયા ાક� બચાવે છે અને �ુરાચાર� એ 
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હોય છે � પોતાની �ુિનયાને પોતાના દ�ન ાક� 

બચાવે છે. 

(૧૪૪૧) મોઅિમન બી�ઓ સાાે મોહબબત 

ધરાવતો હોય છે. અને બી� લોકો તેના પતયેની 

લાગણી ધરાવતા હોય છે. � માણસમા ંઆ સીફત 

ન હોય તેનામા ંકોઈ ભલાઈ નાી. ્ે્ર ઇનસાન એ 

હોય છે ક� � બી�ઓને વ�મુા ંવ� ુફાયદો 

પહ�ચાડ�. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧૪૪૨) મોઅિમન ઉપર તેની શમથગાહ કા� ૂ

મેળવતી નાી. (તે નફસાની ખવા�હશોને તાબે ાતો 

નાી.) અને તેને પેટ હલકા કામ કરવા માટ� પેર્ ુ ં

નાી. (તે પેટ ભરવા માટ�) હલકા રસતા 

અપનાવતો નાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૪૩) મોઅિમનને �ની સાાે �ુશમની હોય છે 

તેની ઉપર �લમ કરતો નાી અને �ની સાાે 

મોહબબત હોય છે તેના માટ� �નુાહ કરતો નાી 

અને જો તેની સાાે અનયાય ભય� વયવહાર 

કરવામા ંઆવે તો સ�ાી કામ લે છે એટલે �ધૂી ક� 
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�દુાવદં� તઆલા તેની (અતયાચાર કરનારની) 

પાસેાી બદલો લે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૪૪) મોઅિમન લોકો પતયે પેમ ધરાવતો હોય 

છે અને લોકો તેના પતયે લાગણી ધરાવતા હોય છે. 

(૧૪૪૫) મોઅિમન સમજદાર, અકલમદં અને 

હોિશયાર હોય છે. 

(૧૪૪૬) મોઅિમન ઓછો ખચથ કરનાર હોય છે. 
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(૧૪૪૭) મોઅિમન એ હોય છે �ને લોકો પોતાના 

�ન અને માલ માટ� અમાનતદાર બનાવતા હોય 

છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૪૪૮) મોઅિમન એ હોય છે �ના માટ� આખેરત 

�શુોભીત હોય છે, અને તે આખેરત તરફ નજર 

માડંતો હોય છે. �નાાી તેન ેશાિંત મળે. 

આખેરતની ઇચછા, તેની અને જ�દગીની લજજતો 

વચચે પડદા સમાન હોય છે, અને તે તેના તરફ 

રાિતના �િતમ ભાગમા ંચાલી િનકળે છે. (વહ�લી 
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સવારમા ં�દુાની ઇબાદતમા ંવયસત ાઈ જતો હોય 

છે.) � ર�તે �ૂર �ધૂી જનારો �સુાફર ઘોડા પર 

સવાર ાઈને પોતાની િનિ�ત મ�ંઝલ તરફ રવાના 

ાઈ જતો હોય છે �નાાી તેના �દવસની શ�આત 

�ુ:ખોાી અને રાિતની શ�આત રંજોગમાી ાાય છે. 

- હઝરત �સૂા (અલ્યહસસલામ)ને �દુા તરફાી  

કરવામા ંઆવેલી નસીહતોમાાંી. 
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 પ્રક - ૩૯ : ાકઅિાન ્કક  મ ?  

(૧૪૪૯) અકલ મોઅિમનની િમત, ઇલમ તેષુ ં

વઝીર, સ� તેના લશકરનો સરદાર અને અમલ 

તેનો આગેવાન હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૫૦) તમે મોઅિમનને જોશો ક� � વસ્ ુ

મેળવવાની શ�કત હોય છે તેના માટ� કોિશશમા ં

વયસત રહ�તો હોય છે અને � વસ્ ુમેળવવાની 

તેનામા ંતાકત હોતી નાી તેના માટ� આશા રાખતો 

નાી. 
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(૧૪પ૧) �ને નેક�ઓ �શૂ કર� અને �રુાઈઓ 

ગમગીન કર� તે મોઅિમન હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૪પ૨) �દુાવદં� આલમે મોઅિમનને તણ 

�બૂીઓ આપી છે, �ુિનયા અને દ�નમા ંઇઝઝત, 

આખેરતમા ંસફળતા અને કામયાબી અને 

�ુિનયામા ંલોકો ઉપર રોબ અને દબદબો. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૪પ૩) મોઅિમનના �ણુો :- તેના કાય� �ુદંર 

અને તેનો અષભુવ મીરો હોય છે... તે ઉચચ 

કકાના કાય�નો તલબગાર હોય છે. ્ે્ર 

અખલાકનો મા�લક હોય છે. તે �ાર�ય �નુાહ કરતો 

નાી... તેનો બોજ ઓછો હોય છે. તે બી�ઓને 

વ�મુા ંવ� ુમદદ�પ ાતો હોય છે. પોતાના 

અમલને પોતે િનહાળ� રહયો હોય તે ર�તે �ુદંર 

બનાવે છે. પોતાની નજરોને નીચી રાખે છે. તેના 

હાા સખાવત કરનારા હોય છે. તેની પાસેાી કોઈ 

માગંનાર ખાલી હાાે પાછો ફરતો નાી. પોતાની 

વાતોને માપી તોળ�ને કર� છે. અને પોતાની �ભને 

બધં રાખે છે, પોતાના િમતની ખોટ� વાતોને ક�લૂ 
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કરતો નાી. અને પોતાના �ુશમનોની હક વાતને 

ેુકરાવતો નાી. પોતાની �ણકાર� માટ� ઇલમ 

મેળવે છે. અને અમલ કરવા માટ� મા�મૂાત.. 

મેળવે.. છે. જો તે �ુિનયાવાળાઓ સાાે ચાલે છે 

તો તે બધા સાાે વધાર� સમજદાર હોય છે. અને 

આખેરત વાળાઓ સાાે ચાલે છે તો તે બધાાી 

વધાર� પરહ�ઝગાર હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૪પ૪) કોઈ માણસ એ સમય �ધૂી મોઅિમન 

બની શકતો નાી �યા ં�ધૂી તેનામા ંતણ 
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ખાસીયતો જોવા મળતી ન હોય. અલલાહનો 

કાષનૂ, ર�લૂના ફરમાન અને વલીએ �દુાની 

પૈરવી. 

અલલાહની ��ુતનો અાથ એ છે ક� રહસયોને 

�પાવવા, પયગમબરની ��ુતનો અાથ લોકો સાાે 

સારો વતાથવ કરવો અને વલીએ �દુાની ��ુતનો 

અાથ �શુક�લીઓમા ંસ�ાી કામ લે�ુ.ં 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪પ૫) �દુાવદં� અઝઝ વ જલલે મોઅિમનની 

પાક�ઝગી અને ઈમાનને તેષુ ંપિત�બ�બ ગણાવેલ 
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છે. �ના ાક� તે �ાર�ક મોઅિમનની �બૂીઓ તરફ 

�ુવે છે. અને �ાર�ક ઝા�લમ પકારના લોકોની 

તરફ નજર કર� છે. એ ર�તે તેની ક�ફ�યત ના�ૂક 

હોય છે. અને તેના �દલમા ંમઅર�ફતની તડપ હોય 

છે. તે પોતાની ��ુધધમ�ાના કારણે યક�નની 

હાલતમા ંહોય છે. ...(?) હદ�સ અ�રૂ� છે. 

(૧૪પ૬) અય �દુાના બદંાઓ, તમાર� �ણ�ુ ં

જોઈએ ક� મોઅિમન સવાર અને સાજં એ હાલતમા ં

ફર� છે ક� �ષુ ંનફસ તેની નજરોમા ંઝન.. અને 

�મુાનમા ંવયસત રહ�તો હોય છે, તે હમેંશા પોતાના 
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નફસને રપકો આપતો હોય છે અને નેક કાય�ના 

સબંધંમા ંકોિશશ કરતો રહ�તો હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૪૦ ાકઅિાન ખડ્ ્ર્ા મ ્ધાર� 

ાજ� ૂ્  હક   મ  

મોઅિમન ખડક કરતાયે વધાર� મજ�તૂ હોય છે 

(૧૪પ૭) મોઅિમન પહાડાી પણ વધાર� મજ�તૂ 

હોય છે, ક�મક� પહાડને કાપી શકાય છે, પરં્ ુ

મોઅિમનના દ�નને કાપી શકાતો નાી. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪પ૮) મોઅિમન પોલાદના �ુકડા કરતા પણ 

વધાર� મજ�તૂ હોય છે, ક�મક� �યાર� પોલાદના 

�ુકડાને આગમા ંનાખવામા ંઆવે છે તયાર� તેનો 
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રંગ બદલાઈ �ય છે, પરં્ ુજો મોઅિમનને કતલ 

કર� નાખવામા ંઆવે અને ફર�ાી �વતો કરવામા ં

આવે અને ફર�ાી કતલ કરવામા ંઆવે તો પણ 

તેના �દલમા ં(ઈમાનના સબંધંમા)ં કોઈ પકારનો 

ફ�રફાર ાતો નાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪પ૯) મોઅિમન પહાડાી પણ વધાર� મજ�તુ 

હોય છે, પહાડને તો કોદાળ�ાી તોડ� શકાય છે પણ 

મોઅિમનને કોઈ સજંોગોમા ંતોડ� શકાતો નાી. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪૧ ાકઅિાન સાામ ્ાાા બાબ્ક હલ્� 

હક   મ  

મોઅિમન સામે તમામ બાબતો હલક� હોય છે 

(૧૪૬૦) મોઅિમનની સામે દર�ક વસ્ ુલાચાર 

અને ડર અષભુવતી હોય છે, પછ� ફરમાવ્ુ ં: 

�યાર� તે �દુા(ની �શૂી) માટ� �ખુલીસ હોય છે 

તયાર� �દુા દર�ક વસ્નેુ તેનાાી ડરાવે છે એટલે 

�ધૂી ક� જમીનની વનસપિતઓ, �હસકં પાણીઓ, 

આસમાનનના પકીઓ અને સ�દુની માછલીઓ 

પણ. 
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(૧૩૬૧) મોઅિમનની સામે દર�ક વસ્ઓુ લાચાર 

હોય છે કારણ ક� તે �દુાના દ�નનો પાબદં હોય છે 

અને તે કોઈ વસ્ાુી ડરતો નાી. આ બાબત જ 

મોઅિમનની િનશાની છે. 

(૧૩૬૨) મોઅિમન એ હોય છે ક� �નાાી દર�ક 

વસ્ ુડર� છે. એટલે �ધૂી તે જમીનની વનસપિત 

અને આસમાનના પકીઓ પણ. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)  
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 પ્રક - ૪ર :ાકઅિાન દર�્ કસકમ�ાાાંી 

સફળ્ા�ુ્ થ્  સાર ાા   મ  

�ુરઆને મ�દ :-  

* જો ક� અમારા બદંાઓમાાંી ઉપકાર માનનારા 

ાોડા ઘણા છે. 

- (�.ૂ સબા, આ. ૧૩) 

* અને (સાચા ઈમાનદાર અને નેક) બ�ુ જ ઓછા ં

છે. 

- (�.ૂ સાદ આ. ર૪) 
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* અને તેની (ષહૂની) સાાે ઘણા જ ાોડા ઈમાન 

લાવયા હતા. 

- (�.ૂ �ુદ આ. ૪૦). 

* પરં્ ુતેઓ માહં�ના ઘણા ખરા સમજતા નાી. 

- (�.ૂ અનક�તૂ આ. ૧૩) 

ન�ધ :- �ુરઆને મ�દમા ંઆ િવોયની ૬૦ ાી 

પણ વ� ુઆયતો છે. 

હદ�સ :-  
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(૧૪૬૩) મોઅિમન �ી, મોઅિમન ��ુો કરતા 

વધાર� માનવતં છે અને મોઅિમન ��ુો �ધુધા 

લાલ સોના કરતા પણ વધાર� �ક�મતી છે. �ુ ં

તમારામાાંી કોઈએ �ધુધ લાલ સોષુ ંજો્ુ ંછે ? 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૬૪) દર�ક વય�કત � અમાર� િવલાયતનો દાવો 

કરતી હોય છે તે મોઅિમન હોતી નાી. અમાર� 

િવલાયતના દાવેદાર એ મોઅિમન હોય છે � 

બી� મોઅિમન સાાે મોહબબત રાખતા હોય. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૪૬૫) અય લોકો ! �હદાયત કરનારા લોકોની 

અછતના કારણે �હદાયતના માગથ ઉપર 

(ચાલવાાી) ગભરાવ નહ�. ક�મક� લોકો એવા 

દસતરખાનો ઉપર ્ટુ� પડ� છે �મા ંપેટ ભરવાષુ ં

ઓ� ંહોય અને �ખૂ વધાર� હોય છે. 

(૧૪૬૬) ... �દુાની જમીન �ાર�ય પણ એવા 

આ�લમાી ખાલી નાી રહ� �ના ઇલમની �ુિનયાને 

જ�રત હોય છે. અને ન તો ન�ત માટ�ની ઇચછા 

ધરાવનાર, એવા પવાસી - તા�લબે ઇલમાી ખાલી 

રહ� છે. પરં્ ુએવા લોકોની સખંયા �બૂ જ ઓછ� 

રહ� છે. �દુાવદં� આલમે એવા સજંોગોને 
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નબીઓની ઉમમતોમા ંવણથન નુથ છે અને તેમના 

પછ� આવનારા વશં માટ� ન�નુા �પ ગણાવ્ુ ંછે. 

�મક� ફરમાવ્ુ ં:  ષહૂ ઉપર બ�ુ જ ઓછા ંલોકો 

ઈમાન લાવયા હતા. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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 પ્રક - ૪૩ : ાકઅિાનની િનશાનીઓ  

(૧૪૬૭) મોઅિમનની પાચં િનશાનીઓ હોય છે... 

એકાતંમા ંહોય તયાર� પરહ�ઝગાર હોય છે, નાદાર 

હોય તયાર� સદકો આપે છે, �સૂીબતમા ંહોય તયાર� 

સ� કર� છે, �સુસે ાાય તયાર� સહનશીલતાાી કામ 

લે છે અને ભયમા ંહોય છે તયાર� સા�ુ ંબોલે છે. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૬૮) ઈમાનની િનશાની એ છે ક� �યાર� �ુર 

તમને ફાયદો પહ�ચાડ� અને સતય તમને ષકુસાન 
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પહ�ચાડ� ર�ુ ંહોય તયાર� તમે સતયને �ૂર ઉપર 

અગતા આપો, વાત કરતી વખતે તમારા ઇલમ 

કરતા વધાર�ને ન બોલો, અને �યાર� કોઈ બી� 

માણસ તરફાી વાત ન કરો તયાર� �દુાના તકવાને 

ધયાનમા ંરાખો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૬૯) તણ બાબતો મોઅિમનની 

િનશાનીઓમાાંી છે: (૧) �દુા િવશેષુ ંઇલમ, (ર) 

પોતાને પસદં હોય તેવા માણસ િવશેષુ ંઇલમ (૩) 

અણગમતા માણસ િવશેષુ ંઇલમ 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૭૦) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� કોઈ માણસ 

િવશે તે મોઅિમન છે ક� નહ� તે ક�વી ર�તે �ણી 

શકાય છે? આપે ફરમાવ્ુ ંતેન ે�શૂી અાવા ગમ 

ાાય (�ખુમા ંક� �ુ:ખમા ંહોય) તયાર� તેના ઇલાહ� 

િનણથય સામે મા�ુ ં�ુકાવી દ�વા અને અલલાહની 

રઝા ઉપર રા� રહ�વાાી. 
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 પ્રક - ૪૪ : ાકઅિાન ્કક  મ ?  

(૧૪૭૧) મોઅિમન એ છે ક� �નો નફસ પાક�ઝા 

હોય છે. �ની ઇચછાઓ ઓછ� હોય છે. તેની 

પાસેાી લોકોને ભલાઈની આશા હોય છે અને �ના 

ષકુસાનાી લોકો �રુ�કત હોય છે. 

(૧૪૭૨) મોઅિમનો હમેંશા પોતાની �તને રપકો 

આપતા રહ�તા હોય છે, પોતાની �લૂો માટ� 

ભયભીત રહ�તા હોય છે, �ુિનયાાી અલગ રહ�તા 

હોય છે. આખેરતની અભીલાોા રાખતા હોય છે 

અને ઇતાઅત કરવામા ં(�દુાના �ુકમષુ ંપાલન 

કરવામા)ં જલદ� કરતા હોય છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૭૩) મોઅિમનો નરમ અને કોમળ સવભાવના 

હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) 
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 પ્રક - ૪  : મ્્ર ાકઅિાન  

(૧૪૭૪) ્ે્ર મોઅિમન એ હોય છે � �ન, �ુ�ંુબ 

અને માલની દ્્ટએ બધા મોઅિમનો કરતા 

(ભલાઈ માટ�) અગ હોય. 

(૧૪૭૫) ઈમાનની દ્્ટએ બધા મોઅિમનોમા ં

સૌાી ્ે્ર મોઅિમન એ હોય છે �ની લેણદ�ણ 

અને �શૂી તાા નારાજગી બ�ુ ંઅલલાહ માટ� હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૪૭૬) ્ે્ર મોઅિમન એ હોય છે �ના અખલાક 

સારા હોય. 

(૧૪૭૭) ઈમાનની દ્્ટએ સૌાી ્ે્ર મોઅિમન 

એ હોય છે ક� �યાર� તેની પાસે (કંઈ માગવા માટ�) 

સવાલ કરવામા ંઆવે તયાર� તે આપે છે, �યાર� તેન ે

કંઈ ન મળે તયાર� બેપરવાહ રહ� છે. (લાલચ 

રાખતો નાી.) 

(૧૪૭૮) ્ે્ર મોઅિમન એ છે �ની ખર�દ� અને 

વેચાણ, ફહસલા અને લેણી રકમની માગંણી 

સખાવતની સાાે હોય. 
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(૧૪૭૯) ્ે્ર મોઅિમનો એ હોય છે ક� �ષુ ં�દલ 

(ઇોાથ અને ેોે) �વી ખરાબીઓાી પાક અને સાફ 

તેમજ �ની �ભ સાચી હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૪૬ : ાનમ જકનારા લક્કના ઈાાન િ્શમ 

આ� થ  ાા્ા ��ુ ંનાી.  

(૧૪૮૦) � ઈમાન લાવયો, તેષુ ંઈમાન આ�યથ 

પમાડ� તે�ુ ંનાી, પરં્ ુસૌાી વધાર� આ�યથ પમાડ� 

તે�ુ ંઈમાન તેવા લોકોષુ ંછે ક� �ઓ (લખેલા) 

કાળા અકરોને જોઈને તે ઉપર પહ�લેાી છેલલે �ધુી 

ઈમાન લાવયા. 

(૧૪૮૧) ‘�ુ ંમારા ભાઈઓ સાાે �ાર� �લુાકાત 

કર�શ ?’ 
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(સહાબીઓએ) �છુ�ુ ં: �ુ ંઅમે આપના ભાઈઓ 

નાી ? આપે ફરમાવ્ુ ં: (ના) બલક� તમે મારા 

સહાબીઓ છો અને મારા ભાઈઓ એ લોકો છે �ઓ 

મને જોયા વગર માર� ઉપર ઈમાન લાવશે. મને 

તેઓ સાાે �લુાકાત કરવાનો બ�ુજ શોખ છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૪૮૨) હઝરત �રસાલત મઆબ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ �છુ�ુ ં: તમારા 

લોકોની દ્્ટએ ઈમાનની હ�િસયતાી કઈ મખ�કૂ 

સૌાી વધાર� આ�યથ પમાડનાર છે ? 
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સહાબીઓએ ક�ુ ં: ‘ફ�રશતા !’ આપે ફરમાવ્ુ ં: 

તેમનામા ં�ુ ં(કમાલ) છે ? ક�મક� તેઓતો પોતાના 

રબની પાસે જ રહ� છે. સહાબીઓએ ક�ુ ં: તો પછ� 

નબીઓ છે. આપે ફરમાવ્ુ ં: તેમના ઉપર વહ� 

નાઝીલ ાતી હતી ? તો પછ� તેઓ ઈમાન ન લાવે 

તે�ુ ંક�મ બને. સહાબીએ ક�ુ ં: તો પછ� અમે છ�એ. 

આપે ફરમાવ્ુ ં: તમાર� વચચે �ુ ંમૌ�ૂદ �,ં તો 

પછ� તમે ઈમાન ન લાવો એ�ુ ંક�મ ન બને. પછ� 

આપે ફરમાવ્ુ ં: યાદ રાખો, ઈમાન લાવવાની 

દ્્ટએ તમામ મખ�કુાતમા ંઆ�યથ પમાડનાર એ 

લોકો છે �ઓ તમારા પછ� આવશે અને �કતાબો 

વાચંીને (મારા ઉપર) ઈમાન લાવશે.  
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િવભાગ - ર૪ : અમાનત 

પ્રક - ૧ : અાાન્ 

�ુરઆને મ�દ :-  

* અને તેઓ (પણ સફળ ાઈ ગયા ક�) �ઓ 

પોતાની અમાનતોષુ ંતાા વચન - વાયદાષુ ં

પાલન કર� છે. 

- (�.ૂ મોઅમેષનૂ, આ. ૮) 

હદ�સો :- 
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(૧૪૮૩) ્ે્ર ઈમાન અમાનત છે, સૌાી મોટ� 

બદઅખલાક� ખયાનત (અમાનત ઓળવી જવી) 

છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૮૪) તણ િવશેોતાઓ એવી છે ક� �મા ં

�દુાવદં� આલમે કોઈ �ટ આપી નાી.  

(૧) સારા અને ખરાબ લોકોને તેમની અમાનત 

પાછ� આપવી. 

(ર) સારા અને ખરાબ લોકો સાાે કરવામા ંઆવેલ 

વાયદાઓને પાળવા. 
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(૩) સારા અને ખરાબ મા-બાપ સાાે નેક� કરવી. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૮૫) (લોકોને) વધાર� નમાઝો, વધાર� રોઝાઓ, 

વધાર� હજ તાા નેક�ઓ તાા રાતની વધાર� 

ઇબાદતાી ન �ુઓ પણ તેમની વાતમા ંસચચાઈ 

અને અમાનતદાર�ને �ુઓ.  

(૧૪૮૬) અમાનત અદા કરવી એ તવગંર� છે. 

(૧૪૮૭) ... �ુઓ ક� હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)એ સરકાર� �રસાલત મઆબ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) પાસેાી 



1220 
 

�ુ ંમેળવ્ુ ં? તેાી તમે પણ તેમ કરવા માટ� પયતન 

કરો. હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ � હઝરત 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) પાસેાી 

તેમની વાતોમા ંસચચાઈ અને અમાનત અદા કર� 

દ�વા(નો બોધ) મેળવયો છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : અાાન્ અદા ્ર� દ�્ી ્ા�જબ  મ 

(૧૪૮૮) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) ઉપર 

તલવારનો ઘા કરનાર અને તેઓનો કાિતલ પણ 

મને અમાનત આપે અને મને નસીહત કરવાષુ ંકહ� 

તેમજ માર� સલાહ માગેં અને �ુ ંતેન ેક�લૂ ક�,ં તો 

બેશક તેન ેતેની અમાનત પાછ� આપી દઈશ. 

(૧૪૮૯) �દુાાી ડરો  તમાર� ઉપર લોકોની એ 

અમાનત અદા કરવી વા�જબ છે. � તમને અમીન 

સમ�ને તમને અમાનત �પે સ�પે. જો અમી�લ 

મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ)નો કાિતલ મને 

અમાનત દ� તો �ુ ંતેની અમાનત પરત કર� દઈશ. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૯૦) અમાનતોને પાછ� આપી દો, ભલે પછ� તે 

નબીઓના સતંાનોના કાિતલ પણ ક�મ ન હોય ? 

(૧૪૯૧) અમાનત અદા કરો, ભલે પછ� તે �ુસૈન 

ઇબને અલી (અલ્યહસસલામ)ના કાિતલની પણ 

ક�મ ન હોય ? 

(૧૪૯૨) � તમને અમાનત સ�પે, તેની સાાે 

ખયાનત ન કરો, ભલે પછ� તે તમાર� સાાે 

ખયાનત કર�. 
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(૧૪૯૩) �ુ ંકસમ ખાઈને ક�ુ ં� ંક� મ� હઝરત 

પયગમબર� �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) પાસેાી તેમની વફાતના ાોડા સમય 

પહ�લા સાભંળ્ુ ંઅને તેઓએ મને તણ વખત ક�ુ ં: 

અય અ�લૂ હસન, તમામ સારા અને ખરાબ 

લોકોની અમાનતોને પાછ� આપી દયો, ભલે તે 

ઓછ� હોય ક� વધાર�, તે દોરો હોય ક� કપખુ.ં 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૯૪) �દુાવદં� આલમે � કોઈ નબીને મોકલયા 

તેમની સાચી વાત કહ�વા અને સારા અને ખરાબ 
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લોકોની અમાનત પાછ� આપવાના (�ુકમની) સાાે 

મોકલયા છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૯૫) �.ૂ આલે ઇમરાનની આ. ૭પ....... એહલે 

�કતાબમાાંી ક�ટલાક લોકો એવા પણ છે ક� જો તમે 

�િપયા પૈસાના ઢગલાઓ તેઓની પાસે રાખી દયો 

તો પણ તેન ે(�યાર� પણ ઇચછો તયાર� એજ 

સવ�પમા)ં આપના હવાલે કર� દ�શે અને ક�ટલાક 

એવા છે ક� એક અશરફ� (િસ�ો) પણ અમાનત 

તર�ક� �કુો, તો �યા ં�ધૂી આપ સતત તેના (માાા 

ઉપર) ઊભા નહ� રહો, તયા ં�ધૂી આપને પરત નહ� 
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કર�. - (ગૈર વયવહાર એ કારણાી છે ક� તેમનો આ 

કૌલ છે ક� (અરબના) ��હલો(નો હક માર� ખાવો) 

િવશે અમારા ઉપર કોઈ આકેપ નાી. 

�યાર� હઝરત પયગમબર� ઇસલામ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ આ આયતની 

િતલાવત કર� તો તેના િવશે ફરમાવ્ુ ં: �દુાના 

�ુશમનોએ ખો�ંુ ક�ુ ંછે અજાનતાના ્ગુમા ં� કાઈં 

હ્ ુતે મારા પગ નીચે છે. (એટલે ક� મ� તેના ઉપર 

રદ બાિતલ કરવાની િનશાની કર� નાખી છે.) પરં્ ુ

અમાનત િવશે તો �ુકમ તેની જગયાએ મૌ�ૂદ છે. 
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ક�મક� તમામ સારા અને ખરાબ લોકોને અમાનત 

અદા કરવી દર�ક સજંોગોમા ંજ�ર� છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૪૯૬) �દુાાી ડરો, અને ગોરા અને કાળા 

(તમામ લોકો)ની અમાનતોને પાછ� આપો. ભલે 

પછ� તે ખાર� (બ�હ્�ૃત) હોય. ક� શામી (શામનો 

રહ�વાસી) હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૩ : � અાાન્ષુ ં� ાન રાખ્ક નાી 

મ્ષ ુ ંઈાાન સ�ંકૂથ નાી 

(૧૪૯૭) � અમાનતષુ ંધયાન રાખતો નાી તેષુ ં

ઈમાન સ�ંણૂથ નાી. 

(૧૪૯૮) � માણસ �ુિનયાની કોઈપણ અમાનતમા ં

ખયાનત કર� છે, તેન ેતેના મા�લકને પાછ� આપતો 

નાી અને તેન ેમૌત આવી �ય તો તે માર� 

િમલલત (ઇસલામ) પર મરશે નહ�, તે માણસ �દુા 

સાાે એવી હાલતમા ં�લુાકાત કરશે ક� �દુા તેની 

ઉપર ગઝબનાક હશે. 
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(૧૪૯૯) એ માણસ મારામાાંી નાી � અમાનતને 

હલક� સમ�ને ખચથ કર� નાખતો હોય, અાવા 

વેડફ� નાખતો હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૫૦૦) �નામા ંઈમાન નાી તે અમાનતષુ ંધયાન 

રાખતો નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪ : અાાન્ની િનશાનીઓ 

(૧પ૦૧) ઈમાનદાર� સચચાઈ તરફ લઈ �ય છે.  

(૧પ૦૨) �યાર� ઈમાનદાર� �ખુત બની �ય છે 

તયાર� સચચાઈમા ંવધારો ાાય છે. 

(૧પ૦૩) ઈમાનદાર� અને વાયદો પાળવો એ 

સાચા (લોકોના) કાય� છે. 

(૧પ૦૪) અમાનત રો�ને ખ�ચી લાવે છે. અને 

ખયાનત ફક�ર� અને તગંદસતીને. (ખ�ચીને લાવે 

છે.) 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૦૫) અમાનત તવગંર� માટ� કારણ�પ છે અને 

ખયાનત ફક�ર� માટ�. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧પ૦૬) અય મારા વહાલા �તુ ! અમાનત અદા 

કર, તેનાાી તાર� �ુિનયા અને આખેરત સહ� 

સલામત રહ�શે અને અમીન બનશો તો તવગંર 

રહ�શો. 

- હઝરત �કુમાન (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક -   : એ્ા લક્કનમ અાીન ન બના્ક 

(૧પ૦૭) � લોકો બેઈમાન માણસને પોતાનો 

અમીન બનાવશે, તેની �િમનગીર� �દુા પણ 

આપશે નહ� ક�મક� �દુાએ એવા માણસને અમીન 

બનાવવાની મનાઈ ફરમાવી છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧પ૦૮) તગંદ�લ (કં�ૂસ) માણસને અમીન ન 

બનાવો. 
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(૧પ૦૯) � માણસને તમે અમીન બનાવો તેના 

ઉપર વહ�મ કરવો યોગય નાી અને જો તેન ે

બદદાનતીમા ંઅજમાવી ��ુા હો તો તેન ેઅમીન 

ન બનાવો. 

(૧પ૧૦) અમીન તમાર� સાાે ખયાનત નહ� કર�, 

એ શરતે ક� ખયાનત કરનારને તમે અમીન 

સમ�યો હોય. 

(૧પ૧૧) � માણસે �દુાના કોઈ બદંાની વાતોમા ં

�ૂર સાભંળ્ુ ંઅને તેની અમાનતમા ંખયાનત જોઈ, 

તે પછ� પણ � તેન ે�દુાની અમાનત સ�પે તો 

�દુાને એ વાતનો હક પહ�ચે છે ક� તેને આ 
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આઝમાઈશમા ંનાખે અને પછ� તેનો બદલો ક� અજ 

પણ ન આપે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૧૨) � માણસ �ણતો હોય ક� કોઈ શરાબી 

છે. તેમ છતા ંતેન ે�દુાની અમાનત સ�પે તો �દુા 

તેનો �િમન નહ� ાાય, પછ� તેન ેતેનો કોઈ અજ 

ક� બદ�લો મળશે નહ�. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧પ૧૩) � માણસ ગૈર મોઅિમનને અમીન 

બનાવે તો �દુા ઉપર તેની કોઈ �ુજજત બાક� 

રહ�તી નાી. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૧૪) જો તમે ખયાનત કરનાર અાવા 

(અમાનતને) વેડફ� નાખનાર માણસને અમીન 

બનાવયો તો �ુ ંતેનો જવાબદાર નાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

  



1236 
 

પ્રક - ૬ : અાાન મ્ ઇલાહ� 

�ુરઆને મ�દ :-  

* િનશકં અમોએ (નયાય અને આજાપાલનની) 

જવાબદાર�નો બોજો આકાશો તાા �થૃવી તાા 

પવથતો સમક ર�ૂ ��, પણ તે સવ�એ તેન ે

�ચકવાનો ઇનકાર ��, અને તેઓ તેનાાી ડર� 

ગયા, પણ મષુ્ યે તે ઇનચાક� લીધો ; બેશક, 

મષુ્ ય પોતાના હકમા ંમોટો �ુલમગાર અને 

અજાન છે. 

- (�.ૂ અહઝાબ આ. ૭ર)  
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હદ�સ :- 

(૧પ૧૫) ... પછ� અમાનત અદા કરવી તે છે. � 

કોઈ પોતાને અમાનત (સાચવવા)ને પાત ન 

બનાવી શક� તે િન્ફળ અને ના�રુાદ છે. આ 

અમાનતને મજ�તૂ આસમાનો, પારાએલી જમીનો 

અને લાબંા પહોળા ખોડાએલા પહાડોને સ�પવામા ં

આવી. �ુ ંઆનાાી વધાર� કોઈ વસ્ ુલાબંી, 

પહોળ�, �ચી અને મોટ� હોઈ શક� ? તો જો કોઈ 

વસ્ ુલાબંી, પહોળ� અાવા શ�કત અને પભાવમા ં

ઉચચતા મેળવી શકતી હોય તો આ અગતા મેળવી 

શકતી હતી. પરં્ ુઆ તો તેના પભાવ અને 
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પકોપાી ડર� ગયા અને તેનાાી નીચી કકાની 

મખ�કૂ, એટલે ક� ઇનસાન સમ� ન શ�ો, બેશક 

ઇનસાન ઘણો અનયાયી અને ઘણો અજાન છે. 

(૧પ૧૬) એક ઝીનદ�ક� (ગૈર ��ુસલમે) હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ને ક�ુ ં�ુ ં�દુાવદં� આલમને એમ 

કહ�તો જો� � ંક� અમે અમાર� અમાનત... (આખી 

આયત)... તો આ કઈ અમાનત છે અને તે માણસ 

કોણ છે ? અઝીઝ અને હક�મ �દુાની શાનાી એ 

વાત �ુર છે ક� તે પોતાના બદંાઓાી કોઈ 

હક�કતને �પાવી રાખે. 
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આ સાભંળ�ને હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: � અમાનતનો તમે ઉલલેખ કય� છે તે 

એ અમાનત છે � ફકત અ�મબયા અને અવિસયામા ં

જ જોવા મળે છે. 

(૧પ૧૭) હદ�સમા ંછે ક� �યાર� નમાઝનો સમય 

ાઈ જતો હતો તયાર� હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) બેકરાર ાઈને  જુવા લાગતા 

હતા અને આપનો રંગ બદલાઈ જતો હતો. આપને 

�છૂવામા ંઆવ્ુ ં: યા અમીર! આપને �ુ ંાઈ ગ્ુ ં

છે ? 



1240 
 

આપ જનાબ ફરમાવતા હતા : નમાઝનો સમય 

ાઈ ગયો છે આ તે અમાનતની અદાયગીનો 

સમય છે � અલલાહ તઆલાએ આસમાનો અને 

જમીનો ઉપર ર�ૂ કર� પરં્ ુતે ડર� ગયા હતા. 

(૧પ૧૮) ઇસહાક કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને �છુ�ુ ં: કોઈ 

માણસ કોઈને એમ કહ�ને રવાના કર� ક� તમે મારા 

માટ� કપખુ ંખર�દ�ને લઈ આવો, અને તે તેના માટ� 

તપાસ કર�, પરં્ ુ(બ�રમા ંન મળવાાી) તેન ે

પોતાના તરફાી આપી દ� તો એવા માણસ માટ� �ુ ં

�ુકમ છે ? 
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ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: તે એવા 

કામની પાસે ન �ય અને પોતાને મેલાી મેલો ન 

કર�. ક�મક� �દુાવદં� અઝઝ વ જલલએ ફરમાવ્ુ ં

છે... ભલે તેની પાસે બ�રમા ંમળતા કપડા કરતા 

વધાર� સા� ક�મ ન હોય પરં્ ુતે પોતાના તરફાી 

ન આપે. 
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િવભાગ - રપ : અમાન (રકણ) 

પ્રક - ૧ : અાાન (રકક) 

�ુરઆને મ�દ :- 

* િસવાય ક� �ઓ એવી કૌમ સાાે જઈ મળયા હોય 

ક� તમાર� અને તે કૌમ વચચે કૌલ કરાર ાયા હોય 

અાવા તમાર� પાસે એવી હાલતમા ંઆવે ક� 

તમાર� સાાે લડવામા ંઅાવા પોતાની કૌમ સાાે 

લડવામા ંતેમના મન સકંોચાતા હોય (તો તેમને 

ઇ� ન પહ�ચાડો) 
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- (�.ૂ િનસા આ. ૯૦)  

હદ�સ :- 

(૧પ૧૯) �યાર� કોઈ માણસ તમાર� પાસે તેના 

�નુ (તેની �ન) માટ� અમાન (પનાહ) માગેં તો 

તેને કતલ ન કરો. 

(૧પ૨૦) � માણસ કોઈ સાાે કરાર ાએલા 

માણસને કતલ કર� નાખશે તે બે�હશતની �શૂ� ુપણ 

નહ� � ૂધંી શક�, � �શૂ� ુ૪૦ વોથના પવાસના 

�તર �ધૂી પહ�ચી �ય છે. 
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(૧પર૧) � માણસ કોઈને અમાન આપયા પછ�, 

કતલ કર� નાખે તો �ુ ંતે કાિતલાી �ૂર �.ં ભલે 

કતલ ાઈ જનાર કાફર હોય. 

(૧પર૨) � માણસ કોઈને અમાન આપયા પછ� 

કતલ કર� નાખે તો કયામતના �દવસે પોતાના 

હાામા ંદગાબા�નો ધવજ ઉપાડ�લી હાલતમા ંહશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ર અાાન્ની જ્ાબદાર�નમ સાર� 

ર� મ્ િનભા્ક  

અમાનતની જવાબદાર�ને સાર� ર�તે િનભાવો 

(૧પર૩) �વી ર�તે ખીલીઓ ખોડવામા ંઆવે છે, 

તેવી ર�તે અમાનતની જવાબદાર�ને નીભાવો. 

(૧પર૪) મા�લક� અશતરના નામે લખેલા 

દસતાવેજના શબદો.... જો તમારા �ુશમન સાાે કોઈ 

કરાર (સધંી) કરો, તેને આશરો આપો તો પછ� 

વાયદાષુ ંપાલન કરો અને વાયદાઓને લકમા ં

રાખો. તમારા કૌલ અને કરારના રકણ માટ� 
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તમાર� �નને ઢાલ બનાવો. ક�મક� અલલાહ 

તઆલાએ નકક� કર�લી ફરજોમા ંવાયદાષુ ંપાલન 

કરવા �વી બી� કોઈ બાબતને અગતા આપી 

નાી, ક� �ના ઉપર �ુિનયા પોતાના અલગ અલગ 

દ્્ટકોણ અને �ુદ� �ુદ� િવચારધારાઓની સાાે 

એકમત હોય..? 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૩ નાનાાા ંનાના ાાકસ  ક અાાન 

આ ી શ �્  મ  

નાનામા ંનાના માણસ પણ અમાન આપી શક� છે 

(૧પર૫) માર� ઉમમતનો નાનામા ંનાનો માણસ 

પણ અમાન આપી શક� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પર૬) .... બધા �સુલમાનો પરસપર ભાઈ-ભાઈ 

છે. � એક બી�ના �નૂના રકક છે. તેમાનંો એક 

અદના માણસ પણ કોઈને અમાન આપી શક� છે 
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અને તે બધા જ પોતાના િસવાય બી�ઓ ઉપર 

પભાવી છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧પર૭) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને પયગમબર� ઇસલામ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ના આ 

કૌલ િવશે �છૂવામા ંઆવ્ુ ં‘તેઓમાાંી અદના 

માણસ પણ અમાન આપી શક� છે...’ નો અાથ �ુ ં

ાાય ? 
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આપે ફરમાવ્ુ ં: જો �સુલમાનોષુ ંએક લશકર કોઈ 

કૌમને ઘેર� લે અને �ુ્ ી કોમાાંી એક માણસ મા�ુ ં

ઉપાડ�ને કહ� ક� મને પનાહ આપો �ાી �ુ ંતમારા 

સરદાર સાાે વાતચીત ક�,ં અને �સુલમાનોના 

લશકરમાાંી એક અદના દરજ�નો માણસ તેન ે

પનાહ આપી દ�, તો તેમાના અદના માણસ ઉપર 

પણ વાયદો પાળવો જ�ર� છે. 
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િવભાગ - ર૬ : મોહબબત 

પ્રક - ૧ : ાકહબબ્ 

(૧પર૮) ��હલ એ વસ્ાુી ડર અષભુવે છે �ને 

અકલમદં ચાહતો હોય. 

(૧પર૯) તમાર� ફકત હક સાાે મોહબબત હોવી 

જોઈએ અને ફકત બાિતલાી ડર�ુ ંજોઈએ. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૩૦) (કોઈની સાાે) મોહબબત ાઈ જતા 

(તેનાાી) ડર �ૂર ાઈ �ય છે. 
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(૧પ૩૧) મોહબબતના કારણે ડર �ૂર ાઈ �ય છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૩૨) તણ પકારના લોકો સાાે મોહબબત હોય 

છે: (૧) એક સમાન સવભાવની પતની, (ર) નેક 

અવલાદ, (૩) સાફ �દલ વાળા િમતો (િનખાલસ 

િમતો) 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

પ્રક - ર : �દુાની સાામ ાકહબબ્ 
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(૧પ૩૩) અય અલલાહ ! ્ ુ ંતારા દોસતો સાાે 

મોહબબત કરનારાઓમા ંસૌાી વધાર� મોહબબત 

કરનાર છે.... �યાર� એકાતંમા ંતેઓને ગભરામણ 

ાાય છે તયાર� તારો �ઝક તેષુ ં�દલ બહ�લાવે છે. 

�યાર� �સૂીબત પડ� છે તયાર� તે તારા દામનમા ં

રકણ મેળવવા માટ� આ્રુ રહ�તો છે. 

(૧પ૩૪) �દુા સાાેની મોહબબતષુ ંપ�રણામ એ છે 

ક� લોકો (સાાેના સપંકથ)ાી �વ ગભરાવવા લાગે 

છે અને તેનાાી ડર અષભુવાય છે. 

(૧પ૩૫) � માણસ લોકોાી ગભરાતો નાી તે 

�દુાને મોહબબત ક�વી ર�તે કર� શક�. 
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(૧પ૩૬) � �દુા સાાે મોહબબત કર� છે તે લોકોાી 

ડર અષભુવે છે. 

(૧પ૩૭) � લોકોાી અલગ �ૂર રહ�તો હોય છે તે 

અલલાહ �બુહાન�ુ સાાે મોહબબત કરતો હોય છે. 

(૧પ૩૮) �દુાની સાાે મોહબબત હોવાની િનશાની 

લોકોાી ડર અષભુવવો છે. 

(૧પ૩૯) � �નુાહની ઝીલલતમાાંી િનકળ�ને તેની 

(�દુાની) ઇતાઅતની ઇઝઝતમા ંદાખલ ાઈ �ય 

છે તો �દુા પણ તેની સાાે મોહબબત કર� છે. તેાી 

તેને બી� કોઈ મોહબબત કરનારાની જ�રત રહ�તી 
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નાી. અને �દુાવદં� આલમ કોઈપણ પકારના 

સામાન વગર તેની મદદ કર� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧પ૪૦) �દુાવદં� આલમ મોઅિમનને તેના 

ઇમામનો મદદ કરનારો ગણાવે છે �નાાી 

મોઅિમન શાિંત અષભુવે છે એટલે �ધૂી ક� તે 

પહાડની ટોચ ઉપર એકલો હોય તો પણ હરગીઝ 

ગભરાતો નાી. 
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(૧પ૪૧) આહ આહ ! ... મને એવા લોકો માટ� 

અફસોસ ાાય છે �ઓ ષરૂાી પકાિશત હતા 

તેઓની દ્્ટએ �ુિનયા એક સૌાી ખરાબ 

કાબરચીતરા સાપ અને �ુગંા �ુશમન �વી હતી, 

તેઓ �દુા સાાે મોહબબત કરતા હતા અને 

એશપરસત �ુિનયાદાર લોકો �મને ચાહતા હતા 

તેઓ તેનાાી ડર અષભુવતા હતા. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

િવભાગ - ર૭ : ઇનસાન 

પ્રક - ૧ : ઇનસાન (૧) 
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�ુરઆને મ�દ :-  

* અને ખર� જ અમે આદમની ઔલાદને ઇઝઝત - 

આબ� આપી છે અને �શુક� તાા તર�મા ંતેમને 

(વહાણ તાા �નવરો પર) સવાર લઈ જઈએ 

છ�એ, અને સાર� વસ્ઓુાી તેમને રોઝી આપીએ 

છ�એ અને અમાર� સજ �લ ઘણી યે મખ�કૂ 

(પાણીઓ) પર તેન ેઘટતી ્ે્રતા આપી છે. 

- (�.ૂ બની ઇસરાઈલ આ. ૭૦)  

હદ�સ :- 
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(૧પ૪૨) ‘અલલાહ તઆલાની નઝદ�ક આદમના 

ફરઝદંાી વધાર� કોઈ વસ્ ુઇઝઝતને પાત નાી.’ 

�છૂવામા ંઆવ્ુ ં: યા ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) ! �ુ ંફ�રશતાઓ પણ 

નાી ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: ફ�રશતાઓ તો �રૂજ અને ચાદંની 

�મ (ઇબાદત કરવા માટ�) મજ�રૂ છે. 

(૧પ૪૩) કોઈ વસ્ ુપોતાની સમાન વસ્ ુસાાે 

એટલી મોહબબત ધરાવતી નાી �ટલી ઇનસાન. 

(ધરાવે છે.) 
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(૧પ૪૪) �યાર� ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ને મેઅરાજ કરાવવામા ંઆવી 

અને તયા ંનમાઝનો સમય આવયો તયાર� �જ�ઈલે 

અઝાન અને એકામત કહ� અને અઝથ કર� : યા 

મોહમમદ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) 

નમાઝ માટ� આગળ તશર�ફ લાવો, � હઝરત 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: 

આપ આગળ વધો. 

તેમણે જવાબ આપયો : યા ર�લૂલલાહ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)  આપ જ 

આગળ વધો, ક�મક� �યારાી અમને આદમ 
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(અલ્યહસસલામ)ને િસજદો કરવાનો �ુકમ મળયો 

છે, અમે આદમના સતંાનોાી આગળ વધી શકતા 

નાી. 

(૧પ૪૫) એક લાબંી હદ�સમા ંઅ� ૂહમઝા શેમાલી 

હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� છે �મા ંહઝરત 

આદમ (અલ્યહસસલામ)ની વફાતના ઉલલેખ પછ� 

છે ક� હઝરત આદમ (અલ્યહસસલામ)ની વફાત 

ાઈ ગઈ અને તેમની નમાઝે જનાઝા પડવાનો 

સમય ાયો તયાર� તેના ફરઝદં હબ્લુલાહ� ક�ુ ં: : 

�જ�ઈલ  આગળ આવો અને આમની નમાઝ પડો. 



1260 
 

��ઈલે ક�ુ ં: યા હબ્લુલાહ  �દુાવદં� આલમે 

અમને જ�તમા ં�ુકમ આપયો હતો ક� અમે તમારા 

િપતા જનાબે આદમ (અલ્યહસસલામ)ને સજદો 

કર�એ. તેાી અમે ઔલાદ� આદમમાાંી કોઈની 

ઇમામત કર� શકતા નાી. 
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પ્રક - ર : ઇનસાન (ર) 

(૧પ૪૬) � કોઈ વસ્ ુપોતાના �વી વસ્ ુસાાે 

મોહબબત ધરાવે છે તેમાાંી અમે મોઅિમનો 

િસવાય બી� કોઈને બહ�તર સમજતા નાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧પ૪૭) �દુાવદં� આલમે મોઅિમનાી વધાર� 

બી� કોઈ વસ્નેુ માનવતં બનાવી નાી. ક�મક� 

ફ�રશતાઓ મોઅિમનની �ખદમત કરનારા હોય છે. 
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પ્રક - ૩ : ઇનસાન (૩) 

(૧પ૪૮) અબ�ુલલાહ �બન સેનાન કહ� છે ક� મ� 

હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને 

�છુ�ુ ં: ફ�રશતાઓ અફઝલ છે ક� આદમની ઔલાદ 
? 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: હઝરત અમી�લ મોએમનીન 

હઝરત અલી ઇબને અબી તા�લબ 

(અલ્યહસસલામ) ફરમાવે છે ક� �દુાવદં� અઝઝ વ 

જલલે ફ�રશતાઓને અકલ આપી છે, પરં્ ુશહવત 

(મનોવાસના) આપી નાી. �નવરોને શહવત 

આપી છે પરં્ ુઅકલ આપી નાી. �યાર� આદમની 
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ઔલાદને બનેં વસ્ઓુ આપવામા ંઆવી છે એટલે 

ક� અકલ અને શહવત બનેં. તેાી �યાર� કોઈ 

માણસની અકલ તેની શહવત ઉપર પભાવ મેળવી 

લે તયાર� તે ફ�રશતાઓ કરતા �ચો બની �ય છે, 

અને �ની શહવત તેની અકલ ઉપર કા� ુમેળવે 

છે તયાર� તે �નવર કરતા પણ બદતર ાઈ �ય 

છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૪૯) �દુાએ ઇનસાનને ખવાહ�શાત ધરાવનારા 

નફસ સાાે બનાવયો છે. જો તે ઇલમની સાાે તેન ે

પિવત રાખે તો તેની સરખામણી અવવલીન 



1264 
 

ઇલલતના જવેરાત સમાન બની �ય છે. �યાર� 

તેનો સવભાવ પ�રવિતિત ાઈ �ય છે અને બી� 

�દોાી અલગ પડ� �ય છે તયાર� તેની સાાે સાત 

મજ�તૂ આસમાનો શર�ક ાઈ �ય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪ : ઇનસાનનમ  ૈદા ્ર્ાનક હ�્  ુ

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને (હ� ર�લૂ !) �યાર� તારા પરવર�દગાર� 

ફ�રશતાઓને ક�ુ ંક� �થૃવી ઉપર �ુ ં(મારો) 

પિતિનધી નીમનાર �.ં...  

 (સ. બકરહ આ. ૩૦) 

* અને મ� ��ાતો તાા ઇનસાનોને (અમસતા) પૈદા 

કયાથ નાી પણ એ માટ� ક� તેઓ માર� ઇબાદત કર�. 

- (�.ૂ ઝાર�આત આ. પ૬) 
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* પણ તેઓ મતભેદ કયાથ જ કરશે: િસવાય ક� 

�મના પર તારા પરવર�દગાર� �ૃપા કર� હોય: અને 

એ જ (મતભેદ કરવા) માટ� તેમને પૈદા કયાથ છે: 

- (�.ૂ �ુદ આ. ૧૧૮-૧૧૯)  

હદ�સ :- 

(૧પ૫૦) ...તમને તકવા ઇખતેયાર કરવાનો �ુકમ 

આપવામા ંઆવયો છે અને તમને �દુાની ઇતાઅત 

અને નેક� કરવા માટ� પૈદા કરવામા ંઆવયા છે. 

(૧પપ૧) એક ના�સતક� સવાલ કય� : �દુાએ 

મખ�કૂને શા માટ� પૈદા કર� છે ? �યાર� ક� તે તેનો 
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મોહતાજ નાી, અને ન તો તેન ેપૈદા કરવા માટ�ની 

કોઈ મજ�રુ� છે અને ન તો આપણને બેકાર અને 

નકામા પૈદા કરવાની જ�રત છે. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: મખ�કૂને એ માટ� પૈદા કરવામા ં

આવી ક� અલલાહ પોતાની �હકમતને �હ�ર કર�, 

પોતાના ઇલમને અમલમા ં�કુ� અને પોતાના 

�ુકમને અમલમા ં�કૂ�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧પપ૨) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ)એ લોકોને �હાદની દાવત 
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આપતા ફરમાવ્ુ ં: �દુાવદં� તઆલાએ તમને 

પોતાના દ�નની સાાે ઇઝઝત બકી છે અને તમને 

તેની ઇબાદત માટ� પૈદા કયાથ છે. તેાી તમે પણ 

તમાર� �નને તેનો હક અદા કરવા માટ� મજ�રૂ 

કરો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પપ૩) �દુાવદં� તઆલા (હદ�સે �ુદસીમા)ં 

ફરમાવે છે : અય આદમના �તુ ! મ� તને એ માટ� 

પૈદા નાી કય� ક� તાર� પાસેાી કઈ ફાયદો મેળ�ુ,ં 

પરં્ ુમ� તને એ માટ� પૈદા કય� છે ક� ્ ુ ંમાર� 

પાસેાી ફાયદો ઉરાવે, તેાી ્ ુ ંબી� તમામ લોકો 
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તરફાી �ખુ ફ�રવીને તેના બદલામા ંમને (માર� 

તાબેદાર�) અપનાવી લે ક�મક� દર�ક બાબત માટ� �ુ ં

તારો મદદગાર �.ં 

(૧પપ૪) અય લોકો, �દુાવદં� અઝઝ વ જલલે 

બદંાઓને પોતાની મઅર�ફત (મેળવવા) માટ� પૈદા 

કયાથ છે. તેાી �યાર� તેની ઝાતને ઓળખી લેશ ેતો 

તેની ઇબાદત કરશે તો �દુા િસવાય બી� કોઈની 

ઇબાદત કરવાાી �ૂર રહ�શે. 

એક માણસે અઝથ કર� : ફરઝદં� ર�લૂ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) ! મારા મા-બાપ 

આપના પર �ુરબાન ાાય, �દુાની મઅર�ફત �ુ ંછે 
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? આપે ફરમાવ્ુ ં: દર�ક જમાનાના લોકોની તેમના 

ઇમામની મઅર�ફત ક� �ની ઇતાઅત તે લોકો ઉપર 

વા�જબ છે. 

- હઝરત ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ) 

(૧પપ૫) અલલાહ તઆલાના આ કૌલ વમા 

ખલક્લુ �જ� ... િવશે ફરમાવ્ુ ં: �દુાએ લોકોને 

પોતાની ઇબાદત માટ� પૈદા કયાથ છે.  

(૧પપ૬) આજ આયત િવશે ફરમાવ્ુ ં: લોકોને 

અમ અને નહ�ની ફરજ અદા કરવા માટ� પૈદા 

કરવામા ંઆવયા છે. તેઓને બળજબર�ાી પૈદા 
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કરવામા ંઆવયા નાી, અને તેમને અલલાહની 

ઇબાદત કરવાની ફરજ પાડવામા ંઆવી નાી. 

પરં્ ુતેમને અમ અને નહ� ેારા અજમાવવા માટ� 

પૈદા કરવામા ંઆવયા છે. 

(૧પપ૭) �દુાવદં� આલમના આ કૌલ (�.ૂ �ુદ આ. 

૧૧૮-૧૧૯) એટલે ક� લોકો હમેંશા આપસમા ં

મતભેદ પાડશે પરં્ ુ�ના ઉપર તમારો 

પરવર�દગાર રહ�મ ફરમાવે અને તે માટ� જ તેણે 

લોકોને પૈદા કયાથ છે... આ િવશે ફરમાવ્ુ ં: 

�દુાવદં� આલમે લોકોને એ માટ� પૈદા કયાથ છે ક� 
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તેઓ એવા કામ કર� � �દુાની રહ�મતષુ ંકારણ 

બને. તેાી તે પણ લોકો ઉપર રહ�મ કર�. 

(૧પપ૮) �દુાવદં� આલમે � કાઈં પૈદા નુથ છે તે 

પોતાની સલતનતને મજ�તૂ કરવા માટ� અાવા 

તેન ેજમાનામા ંબનાવોનો ભય હતો. (તે માટ� 

નહ�) અને ન એ માટ� ક� તેના કોઈ સમોવડ�યાએ 

તેન ેસલાહ આપી હોય, અને ન તો કોઈ બ�ુમતીને 

કારણે ક� ન તો કોઈ િવરોધીના સહકારાી પૈદા 

કર�લ છે પરં્ ુબધી મખ�કૂ રોઝી મેળવનાર અને 

તેના નમ અને ્ચુછ બદંાઓ છે... ? 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧પપ૯) �દુાવદં� તબારક વ તઆલાએ પોતાની 

મખ�કૂને િનરાથક પૈદા કર�લ નાી અને ન તો તેન ે

બેકાર છોડ� દ�ધી છે પરં્ ુપોતાની �ુદરત વયકત 

કરવા માટ� પૈદા કર� છે. �ાી તે મખ�કૂ ઉપર 

પોતાની ઇતાઅત કરવાની ફરજનો �ુકમ આપી 

શક�. �ાી લોકોને તેની રઝામદં� અને ��ુનુદ� 

મેળવે. એ માટ� પૈદા નાી કર� ક� તેનાાી અલલાહ 

તઆલાને કોઈ ફાયદો મળે અાવા તે પોતાના 

કોઈ ષકુસાનષુ ંવળતર મેળવે. બલક� એ માટ� પૈદા 

કર� છે ક� તે પોતાની મખ�કૂને ફાયદો પહ�ચાડ� 

અને તેન ેઅનતં નેઅમતોાી માલામાલ કર�. 
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(૧પ૬૦) �દુાવદં� આલમના આ કૌલ.. �દુાવદં� 

આલમે લોકોને એ માટ� પૈદા કયાથ છે ક� લોકો 

તેમના માટ� કામ કર� �નાાી તે પોતાના રબની 

રહ�મતના �સુતહક બને અને �દુા પણ તેમના 

ઉપર પોતાની રહમત નાઝીલ ફરમાવે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૬૧) એક માણસે હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને �છુ�ુ ં: યા અબા 

અ્બદલલાહ (અલ્યહસસલામ) ! અમા� સ�ન પણ 

અ�યબી પમાડ� દ� તેવી ર�તે ા્ુ ંછે ? 
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ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: તમાર� �દુા પાસેાી �ુ ંજોઈએ 

છે ? 

તેણે ક�ુ ં: તેણે આપણને ફના ાવા માટ� પૈદા કયાથ 

છે. ઈમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: ના, 

ભતી� ! તેણે આપણને બાક� રહ�વા માટ� પૈદા 

કયાથ છે.  
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પ્રક -   : ઇનસાનની ઉ્ િપની શ�આ્ 

�ુરઆને મ�દ :-  

* તે એ જ છે �ણે તમને પામ માટ�માાંી પૈદા 

��, પછ� વીયથ�બ��ુ માાંી, પછ� માસંના લોચા 

માાંી, પછ� તમને બાળક બનાવી કાઢયા ક� �ાી 

તમે તમાર� સ�ંણૂથ શ�કતએ પહ�ચી �ઓ.. 

- (�.ૂ મોઅિમન આ. ૬૭)  
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પ્રક - ૬ : ઇનસાનનમ અશક્  ૈદા ્ર્ાાા ં

આવ ક  મ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* ઇનસાનને અશકત પૈદા કરવામા ંઆવયો છે... 

- (�.ૂ િનસા આ. ર૭) 

હદ�સ :- 

(૧પ૬૨) આદમ �તુ બીચારો ક�ટલો લાચાર છે. 

મૌત તેનાાી ��ુ,ં �બમાર� તેની �ણકાર� બહાર 

અને તેના અઅમાલ �રુ�કત છે, મચછર કરડતા તે 
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ચીસ પાડ� ઉર� છે. અ�ુ (ફંદો) લાગવાાી �તૃ્ ુ

પામે છે અને પસીનો તેમાાંી �ુગ�ધ પૈદા કર� છે. 
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પ્રક - ૭ : ઇનસાન તાજ્ા સાાન  મ 

(૧પ૬૩) ઇનસાન તાજવા સાાે વધાર� સમાનતા 

ધરાવે છે, તેષુ ંએક પલ�ુ ં�હ�લીયતના કારણે ��ુ ં

ાઈ �ય છે, અાવા તો ઇલમના કારણે એક પલ�ુ ં

વજનદાર ાઈ �ય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૮ ઇનસાન બમ નાની ્સ્ઓુ સાામ 

અ સ્્્ ધરા મ્  મ  

ઇનસાન બે નાની વસ્ઓુ સાાે અ�સતતવ ધરાવે છે 

(૧પ૬૪) ઇનસાન બે (ર) નાની વસ્ઓુની સાાે 

અ�સતતવ ધરાવે છે. જો તે (કોઈની સાાે) લડ� છે 

તો �દલ(ની શ�કત)ની સાાે અને જો (કોઈની 

સાાે) વાત કર� છે તો (�ભની) તો બયાન સાાે. 

(૧પ૬૫) ઇનસાનની બે જ િવશેોતાઓ છે: (૧) 

અકલ (ર) બોલવાની શ�કત. અકલ ેારા તે પોતે 
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ફાયદો ઉરાવે છે અને બોલવાની શ�કત ેારા તે 

બી�ઓને ફાયદો પહ�ચાડ� છે. 

(૧પ૬૬) ઇનસાનની પાયાની બાબત તેની સમજણ 

શ�કત છે, તેનો દ�ન તેની અકલ છે, અને �યા ંતે 

તેનો ઉપયોગ કર� છે તેનાાી તેની સજજનતા 

�ણી શકાય છે. 

(૧પ૬૭) ઇનસાનની વાતચીતાી તેષુ ંવજન કર� 

શકાય છે અને તેના કામો ાક� તેની �ક�મત �ક� 

શકાય છે. 
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(૧પ૬૮) ઇનસાનની કદો �ક�મત તેની અકલાી છે, 

ન ક� તેની શકલો �રૂતાી. તેની �હ�મત અને 

કોિશશાી તેષુ ંધોરણ �ણી શકાય છે, ન ક� તેણે 

ભેગી કર�લી માલો દૌલત ાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૯ : ઇનસાનમ ્ાિાલ (સ�ંકૂથ ાાન્) 

(૧પ૬૯) �ણે પોતાની અકલને એટલી હદ �ધૂી 

�વતં કર� અને પોતાના નફસને એટલી હદ �ધૂી 

માય� ક� મોટામા ંમોટા કાય� પણ તેના માટ� 

મા�લૂી બની ગયા, �શુક�લીમા ં�ુ્ શકલ વાત પણ 

તેના માટ� સહ�લી ાઈ ગઈ અને ષરૂની ચમક તેન ે

સપ્ટ દ�ખાવા લાગી તો �દુાવદં� આલમ પણ તેના 

માટ� સીધો રસતો સપ્ટ કર� દ� છે અને તે એ જ 

રસતા ઉપર તેન ેચલાવે છે. 

(૧પ૭૦) દર�ક ્ગુમા ંઅને દર�ક જમાનામા ં�દુાના 

ક�ટલાક બદંાઓ અવશય મૌ�ૂદ હોય છે �ના 
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િવચારોમા ંતેઓ મગન હોય છે અને તેની અકલોમા ં

વાતો બેસાર� દ� છે... તેવા લોકો તેમના જમાનામા ં

�ધકારમા ંદ�વાદાડં�ષુ ંકામ કર� છે. અને 

શકંાઓાી બચવા માટ� માગથદશથન આપે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ર૮ : વાસણ 

પ્રક - ૧ : સકના ચાદં�ના ્ાસક 

(૧પ૭૧) ઇબને બઝીઅ કહ� છે ક� મે હઝરત અ�લુ 

હસન અલી �બન �સૂા રઝા (અલ્યહસસલામ)ને 

સોના અને ચાદં�ના વાસણો િવશે સવાલ કય� 

તયાર� આપે તે બનેં(ના ઉપયોગ)ને નાપસદં 

ફરમાવ્ુ.ં 

(૧પ૭૨) સોના અને ચાદં�ના વાસણોમા ંખાવ 

(પીવો) નહ�. 
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- હઝરત જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૭૩) સોના - ચાદં�ના વાસણો એવા લોકોની 

સપંિત હોય છે �ઓને (�દુા ઉપર) યક�ન હો્ ુ ં

નાી. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 
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 બા – ب

િવભાગ - ૧ : �ખુલ 

પ્રક - ૧ : �ખુલ (્ં�ુસાઈ) 

�ુરઆને મ�દ :- 

* �ઓ પોતે કં�ુસાઈ કર� છે અને લોકોને પણ 

કં�ુસાઈ કરવાની આજા આપતા રહ� છે અને 

અલલાહ� પોતાની �ૃપાાી તેમને � કાઈં આપ્ુ ંછે 

તેન ેસતંાડ� છે. 

- (�.ૂ િનસા આ. ૩૭) 
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* લયો સાભંળો પણ છો ? તમે તે છો ક� �મને 

અલલાહની રાહમા ંકાઈં ખરચ કરવા માટ� 

બોલાવવામા ંઆવે છે. પણ તમારામા ંકોઈ કોઈ 

એવો પણ છે � કં�ુસાઈ કર� છે, અને � કં�ુસાઈ 

કરશે તે પોતાની જ �ત માટ� કં�ુસાઈ કરશે અને 

અલલાહ તવગંર છે, અને તમે તેના મોહતાજ છો. 

- (�.ૂ મોહમમદ આ. ૩૮) 

હદ�સો :- 
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(૧પ૭૪) કં�ુસાઈ તમામ �ુ�ુથણોનો સ�હુ છે. તે 

એવી લગામ છે � દર�ક �રુાઈઓ તરફ ખ�ચી �ય 

છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૭૫) મને એ વાતાી શરમ આવે છે ક� મારા 

કોઈ (હાજતમદં) ભાઈને જો� અને તેના માટ� 

જ�તની �ુઆ ક� ંઅને �ુ ંપોતે કં�ુસાઈ કર�ને તેન ે

દ�રહમ અાવા દ�નાર ન આ�ુ.ં ક�મક� �યાર� 

કયામતનો �દવસ હશે તયાર� મને કહ�વામા ંઆવશે 

ક� જો જ�ત પણ તમારા કબ�મા ંહોત તો પણ 
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તમે આનાાી વધાર� કં�ુસ હોત, અને વધાર� કં�ુસ 

હોત. 

- હઝરત ઈમામ મહદ� (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૭૬) કં�ુસાઈ ન�દાને પાત ખાસીયત છે. 

- હઝરત ઈમામ અલી નક� (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૭૭) કં�ુસાઈ ઝીલલત (અપમાિનત ા�ુ)ં છે. 

(૧પ૭૮) કં�ુસાઈ માગંનાર બનાવી દ� છે. 
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(૧પ૭૯) કં�ુસાઈ ઇઝઝતના પાલવના ચીર� ચીરા 

કર� નાખે છે. 

(૧પ૮૦) જો કોઈ વસ્મુા ં(તે હોય તયાર�) કં�ુસાઈ 

કરવામા ંઆવે તો તે પોતાના મઅ�દૂ પતયેની 

બદ�મુાનીની દલીલ છે. 

(૧પ૮૧) � માણસ પોતાના માલમા ંકં�ુસાઈ કર� 

છે તે અપમાિનત ાાય છે અને � પોતાના દ�નમા ં

કં�ુસાઈ કર� છે (એટલે ક� બરબાદ ાતો બચાવે છે) 

તે માનવતં ાઈ �ય છે. 
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(૧પ૮૨) કં�ુસાઈના કારણે ગાળો (સાભંળવી) પડ� 

છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૮૩) કં�ુસાઈાી બચવાની શ� તેટલી કોિશશ 

કરો, ક�મક� કં�ુસાઈ એ એવી આફત છે � આઝાદ 

અને ઈમાનદાર માણસમા ંજોવા મળતી નાી, ક�મક� 

આ ઈમાનનો િવરોધી �ણુ છે. 

(૧પ૮૪) જો એ વાતષુ ંયક�ન છે ક� �દુા તરફાી 

બદલો ચો�સ મળનાર છે તો પછ� કં�ુસાઈ શા 

માટ� ? 
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(૧પ૮૫) � માણસ કં�ુસાઈાી �ટકારો મેળવી લે 

છે તે શરાફત અને ��ુગ� મેળવે છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : ્ં�ુસ 

(૧પ૮૬) કં�ુસ પોતાના વારસદારોનો ખ�નચી 

હોય છે. 

(૧પ૮૭) કં�ુસ પોતાના સાાીદારોને અપમાિનત 

કર� છે અને ગૈર લોકોને ઇઝઝત બકે છે. 

(૧પ૮૮) કં�ુસ પોતાની �ત માટ� તો ાોડ� 

વસ્મુા ંપણ કં�ુસાઈાી કામ લે છે, પરં્ ુ

(પોતાના મરવા પછ�) પોતાના વારસદારો માટ� 

બધો માલ સખાવત કર�ને �ય છે. 
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(૧પ૮૯) કં�ુસ પોતાની કં�ુસાઈના કારણે પોતાની 

ઇઝઝત ઓછ� બચાવે છે અને વધાર� �મુાવે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૯૦) કં�ુસ �દુાાી �ૂર હોય છે અને લોકોાી 

પણ, �યાર� ક� તે જહ�મની નજદ�ક હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧પ૯૧) કં�ુસની તરફ જો�ુ ં�દલ સખત બની 

જવાષુ ંકારણ બને છે. 
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(૧પ૯૨) કં�ુસનો કોઈ િમત હોતો નાી. 

(૧પ૯૩) મને એવા કં�ુસાી બ�ુજ આ�યથ ાાય છે 

ક� � ફક�ર� અને નાદાર�ાી તે ભાગતો હોય છે 

હક�કતમા ંતે �ુિનયામા ંફક�રોની �મ બ�ુ ઝડપાી 

તેની તરફ જઈ રહયો હોય છે અને � તવગંર�નો 

તે ઇચ�ક હોય છે તેન ે�મુાવી દ� છે. તે �ુિનયાની 

ફ�કર - �ચ�તામા ંરહ�તો હોય છે, પરં્ ુઆખેરતમા ં

તેની પાસેાી ્ીમતંો �વો �હસાબ લેવામા ંઆવશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧પ૯૪) મને એ માણસાી આ�યથ ાાય છે � 

�ુિનયાની દૌલત માટ� કં�ુસાઈ કર� છે અને તેના 

પીર ફ�રવી જવા (ચાલયા જવા) બાબતમા ં

કં�ુસાઈાી કામ લે છે. ક�મક� �ુિનયાના આવવાના 

સમયે ખચથ કરવાષુ ંતેન ેષકુસાન પહ�ચાડ્ ુ ંનાી. 

અને �ુિનયાના ચાલયા જવાના સમયે માલને રોક� 

રાખવો તેને ફાયદો પહ�ચાડ્ ુ ંનાી. 

(૧પ૯૫) લોકો માટ� તવગંર� અને ્ીમતંાઈની 

ઇચછા કરવાના - કં�ુસો વધાર� હકદાર છે. ક�મક� જો 

તમામ લોકો માલદાર બની જશે તો તેનો માલ 
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બચી જશે. (ક�મક� એ ર�તે લોકોને તેમના માલની 

કોઈ જ�રત રહ�શે નહ�.) 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૯૬) કં�ુસ અને કં�ુસાઈ માટ� એટ�ુ ંજ �રૂ્ ુ ં

છે ક� તે પોતાના રબ સાાે બદ�મુાની કર� છે. � 

માણસને બદલો મળવાષુ ંયક�ન હોય છે તે ખચથ 

કરવામા ંદ�રયા�દલી રાખે છે. 

(૧પ૯૭) કં�ુસ પાસેાી સીલે રહ�મીની આશા 

રાખવી ન જોઈએ. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧પ૯૮) તમારામાાંી મારાાી સૌાી વધાર� �ૂર 

કં�ૂસ, બદ અખલાક અને બદ કલામ (ખરાબ 

�ભવાળો) હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧પ૯૯) તમાર� કોઈ કં�ુસ પાસે પોતાની હાજત 

લઈને જ�ુ ંતે સૌાી રડંા પદ�શમા ંજવા કરતા પણ 

રંખુ (�ુ:ખ દાયક) છે. 

- હ. અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૬૦૦) જહ�મની આગ તણ પકારના લોકોને 

સબંોધન કરશે. માલદારને કહ�શે તને અલલાહ 

તઆલાએ �રૂતા પમાણમા ં�ુિનયા અતા કર� હતી, 

અને તે પછ� તાર� પાસેાી કઝથના સવ�પમા ંાોખુ ં

મળવાની ઇચછા રાખી હતી, પરં્ ુતે તાર� 

કં�ુસાઈના કારણે તેને આપવાનો ઇનકાર કર� દ�ધો 

હતો. આમ કહ�ને તેન ે(જહ�મની આગ) ગળ� 

જશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ર : ્ં�ુસ 

(૧પ૮૬) કં�ુસ પોતાના વારસદારોનો ખ�નચી 

હોય છે. 

(૧પ૮૭) કં�ુસ પોતાના સાાીદારોને અપમાિનત 

કર� છે અને ગૈર લોકોને ઇઝઝત બકે છે. 

(૧પ૮૮) કં�ુસ પોતાની �ત માટ� તો ાોડ� 

વસ્મુા ંપણ કં�ુસાઈાી કામ લે છે, પરં્ ુ

(પોતાના મરવા પછ�) પોતાના વારસદારો માટ� 

બધો માલ સખાવત કર�ને �ય છે. 
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(૧પ૮૯) કં�ુસ પોતાની કં�ુસાઈના કારણે પોતાની 

ઇઝઝત ઓછ� બચાવે છે અને વધાર� �મુાવે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૯૦) કં�ુસ �દુાાી �ૂર હોય છે અને લોકોાી 

પણ, �યાર� ક� તે જહ�મની નજદ�ક હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧પ૯૧) કં�ુસની તરફ જો�ુ ં�દલ સખત બની 

જવાષુ ંકારણ બને છે. 
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(૧પ૯૨) કં�ુસનો કોઈ િમત હોતો નાી. 

(૧પ૯૩) મને એવા કં�ુસાી બ�ુજ આ�યથ ાાય છે 

ક� � ફક�ર� અને નાદાર�ાી તે ભાગતો હોય છે 

હક�કતમા ંતે �ુિનયામા ંફક�રોની �મ બ�ુ ઝડપાી 

તેની તરફ જઈ રહયો હોય છે અને � તવગંર�નો 

તે ઇચ�ક હોય છે તેન ે�મુાવી દ� છે. તે �ુિનયાની 

ફ�કર - �ચ�તામા ંરહ�તો હોય છે, પરં્ ુઆખેરતમા ં

તેની પાસેાી ્ીમતંો �વો �હસાબ લેવામા ંઆવશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧પ૯૪) મને એ માણસાી આ�યથ ાાય છે � 

�ુિનયાની દૌલત માટ� કં�ુસાઈ કર� છે અને તેના 

પીર ફ�રવી જવા (ચાલયા જવા) બાબતમા ં

કં�ુસાઈાી કામ લે છે. ક�મક� �ુિનયાના આવવાના 

સમયે ખચથ કરવાષુ ંતેન ેષકુસાન પહ�ચાડ્ ુ ંનાી. 

અને �ુિનયાના ચાલયા જવાના સમયે માલને રોક� 

રાખવો તેને ફાયદો પહ�ચાડ્ ુ ંનાી. 

(૧પ૯૫) લોકો માટ� તવગંર� અને ્ીમતંાઈની 

ઇચછા કરવાના - કં�ુસો વધાર� હકદાર છે. ક�મક� જો 

તમામ લોકો માલદાર બની જશે તો તેનો માલ 
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બચી જશે. (ક�મક� એ ર�તે લોકોને તેમના માલની 

કોઈ જ�રત રહ�શે નહ�.) 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧પ૯૬) કં�ુસ અને કં�ુસાઈ માટ� એટ�ુ ંજ �રૂ્ ુ ં

છે ક� તે પોતાના રબ સાાે બદ�મુાની કર� છે. � 

માણસને બદલો મળવાષુ ંયક�ન હોય છે તે ખચથ 

કરવામા ંદ�રયા�દલી રાખે છે. 

(૧પ૯૭) કં�ુસ પાસેાી સીલે રહ�મીની આશા 

રાખવી ન જોઈએ. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧પ૯૮) તમારામાાંી મારાાી સૌાી વધાર� �ૂર 

કં�ૂસ, બદ અખલાક અને બદ કલામ (ખરાબ 

�ભવાળો) હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧પ૯૯) તમાર� કોઈ કં�ુસ પાસે પોતાની હાજત 

લઈને જ�ુ ંતે સૌાી રડંા પદ�શમા ંજવા કરતા પણ 

રંખુ (�ુ:ખ દાયક) છે. 

- હ. અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૬૦૦) જહ�મની આગ તણ પકારના લોકોને 

સબંોધન કરશે. માલદારને કહ�શે તને અલલાહ 

તઆલાએ �રૂતા પમાણમા ં�ુિનયા અતા કર� હતી, 

અને તે પછ� તાર� પાસેાી કઝથના સવ�પમા ંાોખુ ં

મળવાની ઇચછા રાખી હતી, પરં્ ુતે તાર� 

કં�ુસાઈના કારણે તેને આપવાનો ઇનકાર કર� દ�ધો 

હતો. આમ કહ�ને તેન ે(જહ�મની આગ) ગળ� 

જશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૪ : ્ં�ુસનમ િનરાં્  નાી હક્ી. 

(૧૬૦૭) �ને સૌાી ઓછ� િનરાતં મળે છે તે કં�ુસ 

હોય છે.  

(૧૬૦૮) કં�ુસને કોઈ ર�તે ચેન હો્ ુ ંનાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૦૯) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

ફરમાવતા હતા : અય અલલાહ ! તે તાર� 

�ુદરતાી મખ�કૂને પૈદા કર� છે. તેમા ંક�ટલાક 

લોકો સખી છે અને ક�ટલાક કં�ુસ. સખી બ�ુ જ 
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િનરાતં (શાિંત)મા ંછે અને કં�ુસ હમેંશા બેચૈન રહ� 

છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક -   : સૌાી ાકમક ્ં�ુસ 

(૧૬૧૦) સૌાી મોટો કં�ુસ એ છે � �દુા તરફાી 

�કુવામા ંઆવેલ ફરજો બાબતમા ંકં�ુસાઈાી કામ 

લે છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૬૧૧) સૌાી વધાર� કં�ુસ માણસ એ છે � 

પોતાના માલને પોતાના માટ� ખચથ કરતો નાી, 

બલક� તેન ેપોતાના વારસદારો માટ� �કુ� �ય છે. 
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(૧૬૧૨) સૌાી મોટો કં�ુસ એ છે � માલ 

બાબતમા ં�દુાવદં� આલમ તરફાી નકક� કરવામા ં

આવેલી ફરજો અદા કરવામા ંકં�ુસાઈાી કામ લે 

છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૧૩) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ)એ એક માણસને પાચં ગાસંડ� 

(�ટ �ચક� શક� તેટલી) ખ�ૂર મોકલી, તે વખતે 

એક માણસે ક�ુ ં: યા હઝરત, �દુાની કસમ, આ 

માણસે આપની પાસે માગંયા ન હતા છતા ંઆપે 
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તેને પાચં ગાસંડ� ખ�ૂર મોકલયા. હક�કતમા ંતો 

તેના માટ� એક ગાસંડ� �રૂતી હતી. 

આપે ફરમાવ્ુ ં: �દુા મોઅિમનોમા ંતારા �વા 

માણસોના ન�નૂામા ંવધારો ન કર�, ક�મક� �ુ ંઆપી 

રહયો � ંઅને કં�ુસાઈ ્ ુ ંકર� છે. 

(૧૬૧૪) �દલનો સખી એ હોય છે � એવી 

વસ્ઓુાી બેિનયાઝ (�કુત) હોય છે. � બી�ના 

હાાોમા ંહોય. આ બાબત સખાવતાી વધાર� 

ફઝીલત ધરાવે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૬૧૫) સૌાી વધાર� કં�ુસ એ છે � સલામ 

કરવામા ંકં�ુસાઈ કર�. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પકરણ - ૬ : કં�ુસાઈની િનશાની 

(૧૬૧૬) �બમાર�ઓષુ ંપમાણ વધાર� હો� ુએ 

કં�ુસાઈની િનશાની છે. 

(૧૬૧૭) કં�ુસ �ુદા �ુદા બહાનાઓ ર�ૂ કર�ને 

પોતાના માલને રોક� રાખે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ર : �બદઅત 

પ્રક - ૧ : �બદઅ્ 

(૧૬૧૮) કોઈ �બદઅત એવી નાી �નાાી ��ુત 

છોડવામા ંઆવી ન હોય, તેાી �બદઅતોાી બચતા 

રહો અને સપ્ટ રસતા ઉપર ચાલતા રહો ક�મક� �ૃઢ 

અને �હ�મતવાન કાય� ્ે્ર હોય છે. નવી 

શોધવામા ંઆવેલી �બદઅતો ષકુસાન પૈદા કર� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૬૧૯) સૌાી ખરાબ કાયથ �બદઅત છે. યાદ 

રાખો, દર�ક �બદઅત �મુરાહ� છે અને દર�ક 

�મુરાહ� જહ�મમા ંલઈ �ય છે. 

(૧૬૨૦) (અલલાહના) �ુકમષુ ંપાલન કરવામા ં

વયસત રહો અને �બદઅતની શોધ ન કરો. ક�મક� 

ઇતાઅત કરવા માટ� તમાર� પાસે ઘ�ુ ંમૌ�ૂદ છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૬ર૧) �બદઅતોએ �ટલો દ�નને બરબાદ કય� 

છે તેટલો બી� કોઈ વસ્એુ કય� નાી. 
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(૧૬ર૨) કોઈપણ �બદઅતનો પાયો નાખવાાી 

બચો, ક�મક� �યાર� બદંો કોઈ �બદઅતનો પાયો 

નાખે છે તયાર� તે �બદઅતના �નુાહ અને તેના 

ઉપર અમલ કરનારાઓના �નુાહ તેમના 

�હસાબમા ંલખવામા ંઆવે છે. 

(૧૬ર૩) હઝરત ર�લેુ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ને એવા માણસ િવશે �છૂવામા ં

આવ્ુ ં� �બદઅત શોધે અાવા કોઈ એવા 

માણસને પનાહ આપે � �બદઅત શોધવા માટ� 

જવાબદાર હોય તો તેના માટ� �ુ ં�ુકમ છે ? 
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� હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ:ં � માણસ ઇસલામમા ંકોઈ 

�બદઅતની શોધ કર�, અાવા શરઈ ર�તે હદ �ર� 

કરવા (સ� આપવા) િસવાય કોઈના શર�રના 

અવયવો કાપી નાખી, અાવા એવી �ુટંમાર 

મચાવે �ની તરફ તમામ �સુલમાનષુ ંધયાન 

ખ�ચાય, અાવા કોઈ �બદઅતી માણસની તરફ�ણ 

કર� અાવા તેમા ંસહકાર આપે. (તે બધા �નેુહગાર 

છે.) 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : �બદઅ્ ્રનારાઓ 

(૧૬ર૪) �બદઅત કરનારાઓ તમામ લોકો, બલક� 

તમામ મખ�કૂ કરતા પણ ખરાબ છે. 

(૧૬ર૫) અલલાહ તઆલાનો આ કૌલ ... �.ૂ 

અષઆ્૧મ આ. ૧પ૯ એટલે � લોકોએ દ�નમા ં

િવખવાદ ઉભો કય� અને ક�ટલાય સ�હુમા ંવહહચાઈ 

ગયા... િવશે ફરમાવ્ુ ં: તેઓ �બદઅત કરનારાઓ 

નફસની ખવાહ�શાતના બદંાઓ છે �ના માટ� 

તૌબા(ની �ુ�ંઈશ) નાી. તેવો લોકોાી �ુ ં�ૂર �.ં 

અને તેઓ મારાાી �ૂર છે. 
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(૧૬ર૬) �બદઅત કરનારાઓ જહ�મવાળાઓના 

�તૂરાઓ છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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પ્રક - ૩ : �બદઅ્નક અાથ 

(૧૬ર૭) ... રહા �બદઅત કરનારાઓ તો તેઓ 

�દુાના �ુકમ, �કતાબે �દુા અને ર�લેૂ �દુાના 

િવરોધીઓ છે અને પોતાની ઇચછા અને 

ખવાહ�શાતો પર અમલ કરનારા છે. ભલે તેની 

સખંયા બ�ુ જ વધાર� ક�મ ન હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬ર૮) � માણસ લોકોને પોતાની તરફ બોલાવે, 

તયાર� તે લોકોમા ંતેના કરતા વધાર� આ�લમ મૌ�ૂદ 

હોય તો તે �બદઅતી અને �મુરાહ છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪ : �બદઅ્ીાી  ખુ ફ�ર્ી લમ�ુ ં

(૧૬ર૯) �યાર� તમે કોઈ �બદઅત કરનારાને �ુઓ 

તયાર� તેનાાી મો�ુ ંફ�રવી લયો. 

(૧૬૩૦) � માણસ �બદઅત કરનારની સામે �સમત 

કર� તો તે તેના દ�નની તબાહ�મા ંતેનો સાાીદાર 

ગણાશે. 

(૧૬૩૧) � માણસ �બદઅત કરનારને ભયભીત 

કર� દ� તો �દુા તેના �દલને ઈમાન અને શાિંતાી 

ભર� દ�શે. 
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(૧૬૩૨) � માણસ કોઈ �બદઅતીને જોઈને મો�ુ ં

ફ�રવી લે તો �દુાવદં� આલમ તેના દ�લને શાતંી 

અને ઈમાનાી માલામાલ કર� દ�શે. 

(૧૬૩૩) � માણસ કોઈ �બદઅતીને જોઈને 

તેનાાી �ખુ ફ�રવી લે તો �દુા તેના �દલને યક�ન 

અને રઝા (પોતાના રા�પા)ાી ભર� દ�શે. 

(૧૬૩૪) � માણસે કોઈ �બદઅતી પાસે જઈને 

તેન ેમાન આપ્ુ ંતો તેણે �ણે ક� ઇસલામની 

બરબાદ�ષુ ંકામ નુથ. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૬૩૫) �યાર� તમે મારા પછ� શકંા કરનારાઓ 

અને �બદતીઓને �ૂઓ તયાર� તેના પતયે તમારો 

િવરોધ વયકત કરો. તેન ેિધ�ારો, તેની ઉપર 

લાનત કરો, તેને �ભાી જબરદસત કોરડા મારો 

�ાી તે લોકો ઇસલામમા ંફસાદ ઉભો કરવાની 

ઇચછાઓ અટક� �ય, અને લોકોને પણ તેવા 

લોકોાી �ૂર રાખવાની કોિશશ કરો, �ાી બી� 

લોકો �બદઅત અપનાવવાાી બચે. આ ર�તે 

તમારા નામએ આમાલમા ંફકત નેક�ઓ લખવામા ં
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આવશે અને આખેરતમા ંતમારા દરજ� �લુદં 

કરવામા ંઆવશે. (આ �કતાબમા ં�ભાી કોરડા 

લગાવો - ની જગયાએ �બૂજ ભયમા ં�કુો એવા 

શબદો છે.) 
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પ્રક -   : �બદઅ્ ્રનારાઓ અનમ ઇબાદ્ 

(૧૬૩૬) � માણસ �બદઅત કરવા લાગે છે તયાર� 

શૈતાન તેન ેઇબાદતમા ંલગાવી દ� છે અને તેની 

ઉપર ��ુઅ અને ��ુઅુ તેમજ �દનની હાલત 

પૈદા કર� દ� છે. (એટલે ક� તે બ�ુજ ��ુઅ અને 

��ુઅુની સાાે ઇબાદત કર� છે અને રડતો રહ� છે, 

પરં્ ુઆ શૈતાની ��ુસૂ અને શૈતાની �દન હોય 

છે.) 

(૧૬૩૭) �યાર� કોઈ બદંામા ં�ુરાચાર તેની 

પરાકા્ટાએ પહ�ચી �ય છે તયાર� તે પોતાની 
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�ખો ઉપર કા� ૂમેળવી લે છે અને તેની ઇચછા 

ાાય તયાર� રડાવે છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૬૩૮) �ુ ં�દુાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં� ંક� ર�લેૂ 

�દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) 

પાસેાી મ� આ પમાણે સાભંળ્ુ ં: �યાર� શૈતાન 

કોઈ કૌમને વયભીચાર, શરાબખોર�, વયાજખોર�, 

ખરાબ ભાોા બોલવા અને �નુાહો �વી બદકાર� 

માટ� પેરણા આપે છે તયાર� પહ�લા લોકોમા ં

જબરદસત ઇબાદત, ��ુસૂ અને ��ુઅ તેમજ 
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��ુઅ અને િસજદાઓનો શોખ પૈદા કર� છે. પછ� 

તેમને એવા ઇમામોની ઇમામત ક�લૂ કરવા માટ� 

તૈયાર કર� છે � જહ�મ તરફ બોલાવે છે. (એ ર�તે 

તે લોકો આગળ જણાવેલ બદકાર�ઓના િશકાર 

બની �ય છે.) 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૩૯) મોઅિમનષુ ં�દન અને આ�� તેના 

�દલમાાંી હોય છે અને �નુા�ફકોષુ ં�દન તેમના 

માાામાાંી હોય છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૬ : �બદઅ્ ્રનારાઓના અાલ ્�લૂ 

ા્ાનમ  ાત નાી. 

(૧૬૪૦) �દુાવદં� આલમ �બદઅત કરનારાઓની 

નમાઝ, રોઝા, સદકો, હજ, ઉમહ, �હાદ એટલે �ધૂી 

ક� તેના કોઈ અમલ ક�લૂ ફરમાવશે નહ�. 

(૧૬૪૧) ��ુત પમાણે કરવામા ંઆવેલો ાોડો 

અમલ, �બદઅત �જુબ કરવામા ંઆવેલો વધાર� 

અમલાી બહ�તર છે. 

(૧૬૪૨) અમલ વગરનો કોઈપણ કૌલ ક�લૂ 

ાવાને પાત નાી, નીયયત વગરનો કોઈપણ કૌલ 
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અને અમલ, ��ુત પમાણે કયાથ વગર કોઈ અમલ 

ક� િનયયત ક�લૂ ાવાને પાત નાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 
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પ્રક - ૭ : �બદઅ્ ્રનારની ્ૌબા 

(૧૬૪૩) �દુાવદં� આલમે �બદઅત કરનારની તૌબ 

ક�લૂ કરવાનો ઇનકાર કર� દ�ધો છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૮ : � ાર� �બદઅ્ક �હ�ર ાઈ � ... 

(૧૬૪૩) �યાર� માર� ઉમમતમા ં�બદઅતો �હ�ર 

ાઈ �ય તયાર� આ�લમની એ ફરજ છે ક� તે 

પોતાના ઇલમને �હ�ર કર�. જો તે તેમ નહ� કર� તો 

તેની ઉપર �દુાની લઅનત ાશે. 

(૧૬૪૫) �યાર� �બદઅતો �હ�ર ાઈ �ય અને તે 

ઉમમતમા ંપછ� આવેલા લોકો પહ�લાના લોકો ઉપર 

લાનત કરવા લાગે તયાર� �ની પાસે ઇલમ હોય તે 

તેનો પચાર અને પસાર કર�, ક�મક� તે �દવસે 

પોતાના ઇલમને �પાવનાર એવો હશે, �ણે ક� તે 

હઝરત મોહમમદ� �સુ્ફુા સલલલલાહો અલયહ� 
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વઆલેહ� વસલલમના ઉપર �દુા તરફાી નાઝીલ 

ાએલ બાબતોને �પાવનારો હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૬૪૬) એક �રવાયતમા ંછે ક� ્ષૂસુ ઇબને અબ�ુર 

રહ�માન કહ� છે : અમે હઝરત (મા�મૂીન) સાદ�ક�ન 

અલયહ��સુસલામાી �રવાયત કર� છે ક� તેઓએ 

ફરમાવ્ુ ં: �યાર� �બદઅત �હ�ર ાઈ �ય તયાર� 

આ�લમ માટ� જ�ર� છે ક� તે પોતાના ઇલમને �હ�ર 

કર�. જો તે તેમ નહ� કર� તો તેમના ઈમાનષુ ંષરૂ 

ખ�ચી લેવામા ંઆવશે. 
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િવભાગ - ૩ : બદાઅ... 

પ્રક - ૧ : બદાઅ... (ફ�રફારનમ  ાત બાબ્ક) 

(૧૬૪૭) �દુાવદં� આલમે બદાઅ �વી અઝમત 

બી� કોઈ વસ્નેુ આપી નાી. 

(૧૬૪૮) �દુાને �ટલી �ટલી ઇબાદત બદાઅ 

ાક� ાઈ છે તેટલી બી� કોઈ વસ્ ુાક� ાઈ 

નાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : બદાઅનક અાથ 

(૧૬૪૯) અલલાહ તબારક વ તઆલા પાસે બે 

પકારના ઇલમ છે. એક �ને તે ��ુ ંઅને �પુત રાખે 

છે. �ને તે પોતે જ �ણે છે અને તેનાાી 

બદાઅ....�હ�ર ાાય છે. બી�ુ ંએ �ને ફ�રશતાઓ, 

પયગમબરો અને નબીઓને તા�લમ ફરમાવ્ુ ંછે. 

અને અમે પણ તેન ે�ણીએ છ�એ. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૩ : અશ� બદાઅ 

(૧૬૫૦) � માણસ એમ માનતો હોય ક� અલલાહ 

તઆલાને બદાઅ એવી ર�તે ાાય છે ક� (ગઈ) 

કાલે તેની એક વાતષુ ંઇલમ ન હ્ ુ ંઅને આ� તે 

વાતષુ ંઇલમ આવી ા્ુ ંછે, તો તમે તેવા માણસાી 

�ૂર રહ�જો. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪ : બદાઅષુ ંિ્્રક 

‘બદાઅ’ (બે ઉપર ઝબર - મદ સાાે)નો શા્બદક 

અાથ એ છે ક� કોઈ બાબતને - તે �પી હોવા પછ�, 

તે �હ�ર ાયા બાદ �ણી લેવામા ંઆવે. 

ક�ટલાક લોકો િસવાય ઉમમતે �સુલેમા એ વાત 

ઉપર એક મત છે ક� ‘બદાઅ’નો સબંધં અલલાહની 

ઝાત સાાે જોડવો યોગય નાી, � લોકો આ 

બાબતમા ંમઝહબે ઇમામીયા ઉપર આકેપ કર� છે. 

તેઓ મોટા �ુરાણાાી કામ લે છે. મઝહબે 

ઇમામીયા એવા લોકોના �ુરાણાઓાી �ૂર છે. 
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અઇમમાની હદ�સો અને આલમોના કાનાી એ 

વાત �હ�ર છે ક� બદાઅનો સબધં અ�કુ અાથ માટ� 

છે અને �દુાની ઝાત િવશે આ શબદોનો ઉપયોગ 

નીચે પમાણે કરવો સહ�હ છે : 

(૧) કોઈ વસ્નેુ �હ�ર કરવી અને અ�સતતવમા ં

લાવવી અને તેના અ�સતતવ માટ� શરતો અને 

મસલેહતના કારણે તકદ�ર અને ઇરાદાને જોડવો, 

આમ રોજ બરોજના બનાવો સાાે આ પકારના 

અાથન ેસબંધં છે. અલબ� ‘અકરખ’ (બહ�રાસ) 

‘અબરસ’ (કોઢ) અને ‘અઅમા’ (�ધાપો) ધરાવતા 

લોકો િવશે વા�રદ ાએલી હદ�સો માટ� ઇબને અસીર 
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કહ� છે અસીરનો કૌલ પણ આ જ અાથની બ�ુ જ 

િનકટ છે ક� : તેમના િવશે �દુાની ‘બદાઅ’ એ જ છે 

ક� �દુા તેમને અજમાવે. અહ� બદાઅનો અાથ 

‘કઝા’ છે. એટલે ક� �દુાનો ફહસલો એ જ છે ક� એવા 

લોકોને અજમાવે. ક�મક� કઝા, બદાની પહ�લા હોય 

છે. અને કોઈ અ�ણી વાત િવશે ઇલમ ાઈ ગયા 

પછ� સલાહ લેવાષુ ંનામ બદાઅ છે. પરં્ ુઆ 

બાબત અલલાહ તઆલા માટ� અશ� છે અને 

સાચી નાી. 

કદાચ ઇબને અસીર� કઝાના અ�સતતવના �ુકમનો 

અાથ તેષુ ંપહ�લેાી જ અ�સતતવમા ંહો�ુ ંઅને તેષુ ં
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ઇલમ અગાઉાી હો�ુ ંએવો કય� હોય. આ બાબતમા ં

તેના પછ� � િનશાનીઓનો ઉલલેખ ાયો છે તેનો 

�હ�ર� ર�તે ઇશારો આ બાબત તરફ છે. 

(ર) બે સમાન વસ્ઓુ માટ� અિનિ�ત ઇરાદો કરવો 

અને તેમાાંી કોઈ એક બાબતને બી� બાબત 

ઉપર અગતા આપવી અને તેને અ�સતતવમા ં

લાવવાનો �ુકમ આપવો. આ અગતા અને �ુકમષુ ં

એ કારણ હોય છે ક� એક બાબતની શરતો અને 

મસલેહત બી� વસ્નુી શરતો અને મસલેહત ઉપર 

અગતા ધરાવે છે. �મક� �ુઆ કરનારની �ુઆની 

ક�લુીયાત અને તેની હાજતોને �રૂ� કરવી, સીલે 
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રહ�મીના કારણે આ્ુ્ યમા ંવધાર� ાવો, કોઈ 

કૌમનો નાશ કરવાનો ઇરાદો કયાથ પછ� તેનો નાશ 

ન કરવો વગેર� બાબતો આ પકારમા ંઆવે છે. 

(૩) મયાથ�દત સમય અગાઉાી �ણ હોય તેવી 

શરતો અને ખાસ મસલેહતના કારણે કોઈ વસ્ ુ

અ�સતતવમા ંઆવી ગયા પછ� તેનો નાશ કર� દ�વો, 

�યાર� સમય �રૂો ાઈ �ય અને તેની શરતો અને 

મસલેહતનો તકાઝો હોય તો તે અ�સતતવમા ંહોય તે 

બાબત (વસ્)ુને રદ કર� નાખવી. અલબ� એ 

જ�ર� નાી ક� પ�રવતથન (બદલાવ) અને 

મસલેહતની શરતો મૌ�ૂદ હોય ક� ન હોય, આમ 
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પૈદા કર�ુ,ં માર�ુ ંઅને પૈદા કરવા િવશેના કાયથમા ં

કોઈ વસ્નુો બદંોબસત કરવો, તકલીફ� (�ુ�વાર� 

ભયાથ) કાય�મા ંપ�રવતથન હોવા અાવા ન હોવાના 

કારણે કોઈ વસ્નેુ રદ કરવી વગેર�. 

‘મન�ખૂ’ (રદ) કરવાનો સબંધં પણ બદાઅ સાાે 

છે. � બાબતે હ. શૈખ સ�ૂક (ર.અ.)એ તેમની બે 

�કતાબો ‘અ�વહ�દ’ અને ‘એઅતકાદાત’મા ંઆ 

વાતષુ ંિવગતવાર વણથન નુથ છે. 

સપંાદકની ન�ધ :- આ િવોયની િવગતવાર 

ચચાથનો અભયાસ કરવા િવનતંી છે. 
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અષવુાદકની ન�ધ :- બદાઅનો િવોય બ�ુજ 

�ડાણ ભય� છે તેાી આ�લમે દ�ન પાસેાી વધાર� 

િવગત �ણવા િવનતંી છે. 
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િવભાગ - ૪ : ઇબદાલ (��ુગથ) 

પ્રક - ૧ : ઇબદાલ (��ુગથ) 

(૧૬પ૧) તણ િસફતો એવી છે, � કોઈનામા ંજોવા 

મળે તો તેની ગણતર� ��ુગથમા ંાાય છે. (૧) 

�દુાની કઝા ઉપર રા� રહ��ુ.ં (ર) �દુાએ હરામ 

કર�લી બાબતોાી �ૂર રહ��ુ.ં (૩) �દુાની ��ુ ુદ� 

માટ� કોઈ ઉપર �સુસે ા�ુ.ં 

(૧૬પ૨) માર� ઉમમતના ��ુગથ પોતાના કાય�ના 

કારણે જ�તમા ંજશે નહ�, બલક� �દુાની રહમત, 

સખાવતે નફસ, ��ુસેુ કલબ (�દલની િનમથળતા) 
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અને તમામ �સુલમાનો ઉપર મહ�રબાન હોવાના 

કારણે જ બે�હશતમા ંજશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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િવભાગ - પ તબઝીર (ઇસારફ - નકામો ખચથ 

કરવો) 

 પ્રક-૧ : ્બઝીર (ઇસારાફ - ન્ાાક ખચથ ્ર્ક) 

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને ઉડાઉપણે ખચથ ન કર, િન:સશંય ઉડાઉ ખચથ 

કરનારા શૈતાનોના ભાઈબધંો છે. 

- (�.ૂ બની ઇસરાઈલ આ. ર૬, ર૭) 

હદ�સ :- 
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(૧૬પ૩) સખી બનો, નકામો ખચથ કરનારા ન બનો, 

�દાજ પમાણે ખચથ કરો અને કં�ુસાઈાી કામ ન 

લો. 

(૧૬પ૪) નકામો ખચથ �ખુમરાષુ ંકારણ બને છે. 

નકામો ખચથ કરવો એ ગર�બાઈનો સાાીદાર છે. 

(૧૬પ૫) નકામો ખચથ �ફુલીસીનો સાાીદાર છે. 

(૧૬પ૬) � નકામો ખચથ કયાથ પછ� અ�ભમાન કર� 

છે તે ગર�બાઈની સાાે (ગર�બ ાઈને) હડ�તૂ 

ાાય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 



1351 
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પ્રક - ર : ઇસારમફનક અાથ 

(૧૬પ૭) �દુાવદં� તઆલાના આ કૌલ ‘��લ 

ખચ� કરનાર ન બનો’ તે િવશે ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં: 

� માણસ �દુાની ઇતાઅત િસવાયના કામોમા ંખચથ 

કર� છે તેન ે��લ ખચથ કરનાર સમજવામા ંઆવશે, 

અને � ભલાઈના માગથમા ંખચથ કરશે તો તેન ે

વચલો માગથ ધારણ કરનાર સમજવામા ંઆવશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬પ૮) અ� ૂબસીર કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને �દુાવદં� 
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આલમના આ કૌલ ‘��લ ખચ� કરનાર ન બનો’ 

િવશે પ�ન ��. આપ (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ:ં માણસ પોતાનો બધો માલ ખચ� નાખે 

અને �યાર� માલ ખલાસ ાઈ �ય તયાર� તે બેસી 

�ય, પછ� �છૂ�ુ ં: �ુ ંહલાલમા ંપણ ��લ ખચ� 

છે ? ફરમાવ્ુ ં: હા. 
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િવભાગ - ૬ : બીરર (નેક�) 

 પ્રક - ૧ : બીરર (નમ્�)  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને નેક� તાા પરહ�ઝગાર�મા ંએકબી�ને સહાય 

કરો, અને �નુાહ તાા શેતુામા ંએકમેકની સહાય 

કરો ન�હ. 

- (�.ૂ માએદાહ આ. ર) 

* પણ નેક� તાા પરહ�ઝગાર�ના સબંધંમા ંસલાહ 

કરો. 
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- (�.ૂ ��ુદ�લહ આ. ૯) 

હદ�સ :- 

(૧૬પ૯) ફકત નેક� જ આ્ુ્ યમા ંવધારો કર� છે. 

(૧૬૬૦) � સાર� બાબતનો સવાબ ્રંુત જ મળે 

છે તે નેક� છે અને � બાબત જલદ� અઝાબ ાવાષુ ં

કારણ બને છે તે બદ� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧૬૬૧) �પુત ર�તે નેક� કરવી અને સદકો 

આપવો ફક�ર� અને તગંદસતીને �ૂર કર� છે, 

આ્ુ્ યમા ંવધારો કર� છે અને ૭૦ (િસ�ેર) 

પકારની ખરાબ ર�તે ાનાર� મૌતાી બચાવે છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૬૨) � માણસ પોતાના ભાઈઓ અને 

ઘરવાળાઓ સાાે નેક વયવહાર કર� છે તેની 

આ્ુ્ ય વધાર� હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૬૬૩) નેક� �ુની ાતી નાી. (હમેંશા તા� રહ� 

છે.) અને �નુાહ �લુવામા ંઆવતા નાી. (યાદ 

રહ� છે.) 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૬૪) ભાઈઓ સાાે નેક� અને તેમની હાજત 

�રૂ� કરવા માટ�ના પયતનો કરવાની ગણતર� 

સાલેહ અઅમાલમા ંાાય છે. તેનાાી શૈતાનષુ ંનાક 

રગદોળવામા ંઆવે છે, જહ�માી ��ુકત મળે છે 

અને બેહ�શતમા ંપવેશ મળે છે, આ વાત તમારા 

નેક સાાીદારોને જણાવી દયો. એટલે ક� એવા 

લોકો, � તગંી અને આસાની બનેં હાલતમા ં
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પોતાના ભાઈઓ સાાે નેક� કર� છે તેન ેજહ�માી 

��ુકત અને બેહ�શતમા ંપવેશ મળે છે. 

(૧૬૬૫) કયામતના �દવસે એક વજનદાર વસ્ ુ

આવશે. � મોઅિમનને પાછળ કર� દ�શે અને તે 

(વજનદાર વસ્)ુ બેહ�શતમા ંલઈ જશે અને 

કહ�વામા ંઆવશે આ નેક� છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૬૬) નેક� �ધુારણા કરનાર અમલ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૬૬૭) તમારા વાલેદ�ન (માતા - િપતા) સાાે 

નેક� કરો તો તમારા સતંાન તમાર� સાાે નેક� 

કરશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : નમ્�ના દર્ા�  

(૧૬૬૮) તણ બાબતો નેક�ના દરવા� છે: (૧) 

�દલની સખાવત (ર) વાણીની પિવતતા (૩) 

�ુ:ખોમા ંસ�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૬૯) ચાર બાબતો જ�તના ખ�નાઓ છે: (૧) 

હાજતો �પાવવી (ર) �પાવીને સદકો આપવો 

(૩) દદથ ને �પાવ�ુ ંઅને (૪) �સૂીબતોને 

�પાવવી. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૩ : નમ્ ાાકસની િનશાની  

�ુરઆને મ�દ :- 

* તમે તમારા �ખુ �વુથ અાવા પિ�મ તરફ કરો 

એમા ંસદ�ણુ નાી, બલક� સદ�ણુ તો એ જ છે ક� 

અલલાહ તાા કયામતના �દવસ પર તાા 

ફ�રશતાઓ પર તાા (આકાશી) �કતાબો પર અને 

નબીઓ પર ઈમાન લાવ�ુ.ં 

- (�.ૂ બકરહ આ. ૧૭૭)  
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* અને તમે મકાનોમા ંતેની પાછળાી (એહરામની 

હાલતમા)ં દાખલ ાાઓ એ સદ�ણુ નાી પણ 

સદ�ણુ તો એ છે ક� �નુહાઓાી બચીને ચાલ�ુ,ં 

અને મકાનોમા ંતેમના સામેના દરવા�ઓમાાંી 

દાખલ ાાઓ. અને અલલાહાી ડરતા રહો. �ાી 

તમે સફળતા પામો. 

- (�.ૂ બકરહ આ. ૧૮૯)  

હદ�સ :- 

(૧૬૭૦) ... અલબ� નેક માણસની દસ 

િનશાનીઓ છે. કોઈ સાાે અલલાહ માટ� દોસતી 
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કરવી, અલલાહ માટ� �ુશમની કરવી, અલલાહના 

નામ ઉપર કોઈને સહકાર આપવો, અલલાહ માટ� 

કોઈને માફ કર�ુ,ં અલલાહ માટ� �સુસે ા�ુ,ં અલલાહ 

માટ� રા� ા�ુ,ં અલલાહ માટ� અમલ કરવો, 

અલલાહની તરફ બોલાવ�ુ,ં અલલાહના ખૌફાી 

તેની સામે મા� ુ�કાવ�ુ,ં અલલાહ તબારક વ 

તઆલાાી ડર�ુ ંઅને ડરાવ�ુ,ં �દલોષુ ંપાક અને 

ખાલીસ હો�ુ,ં અલલાહાી શમ� હયા કરવી, હમેંશા 

સ�ગ રહ��ુ ંઅને �દુાની �શૂી માટ� ભલાઈ કરવી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૪ : મ્્ર નમ્�  

(૧૬૭૧) દર�ક નેક� ઉપર બી� નેક� હોય છે. 

એટલે �ધૂી ક� માણસ �દુાની રાહમા ં(કતલ ાઈ) 

મર� �ય તો તેના કરતા વધાર� સાર� બી� કોઈ 

નેક� નાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક -   :  રસ ર નમ્�ની �હદા ્ ્રક  

(૧૬૭૨) પરસપર સપં રાખો, નેક� કરો, રહ�મ કરો 

અને નેક ભાઈ બનીને રહો. આ બાબતનો અલલાહ� 

તમને �ુકમ આપયો છે. 

(૧૬૭૩) પરસપર સપંીને રહો, રહ�મ કરો અને 

મહ�રબાની ભય� વતાથવ રાખો. 

(૧૬૭૪) �દુાાી ડરો અને નેક ભાઈ બની �વ. 

�દુાની �શૂી માટ� એક બી� સાાે મોહબબત કરો 

અને એક બી� સાાે સપં રાખો અને એક બી� 

ઉપર રહમ કરો. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૬ : સ�ંકૂથ નમ્�  

(૧૬૭૫) સ�ંણૂથ નેક� એ છે ક� તમે � કામ �હ�રમા ં

કરો છો, ખાનગીમા ંપણ તેજ કરો. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલલ 
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િવભાગ-૭ : બરઝખ 

 પ્રક - ૧ : બરઝખ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને તેમની આગળ તે �દવસ �ધૂી ક� � �દવસે 

તેઓને પાછા ઉરાડવામા ંઆવશે એક બરઝખ 

(આડ) રહ�શે. 

- (�.ૂ મોઅમેષનૂ આ. ૧૦૦) 

હદ�સ :- 
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(૧૬૭૬) અલી �બન ઇ�ાહ�મની તફસીરમા ંછે ક� 

બરઝખ બે બાબતોની વચચેનો �ુકમ છે. તે �ુિનયા 

અને આખેરતની વચચે સવાબ અને અઝાબ છે. આ 

િવોયમા ંહઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ) ફરમાવે છે : મને તમારા િવશે 

માત બરઝખના બારામા ંજ ડર છે. 

(૧૬૭૭) �દુાવદં� આલમના આ કૌલ ‘વરાએહ�મ-

બરઝખ...’ િવશે ફરમાવ્ુ ં: બરઝખનો અાથ ક� છે 

�મા ંલોકોની ઝ�દગી બ�ુજ સખતી અને તગંીમા ં

હશે. �દુાની કસમ, ક� જ�તના બાગોમાાંી એક 
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બાગ છે. અાવા જહ�મના ખાડાઓમાાંી એક 

ખાડો છે. 

- હઝરત ઈમામ મહદ� (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૭૮) બરઝખ ક� છે અને તે જ �ુિનયા અને 

આખેરતની વચચે સવાબ અને અઝાબ છે. 

(૧૬૭૯) �દુાની કસમ - �ુ ંતમારા િવશે 

બરઝખાી ડ� ં�.ં રાવીએ �છુ�ુ:ં બરઝખ �ુ ંછે ? 

ફરમાવ્ુ ં: ક�. મરવાના �દવસાી લઈને કયામત 

�ધૂી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 



1372 
 

(૧૬૮૦) તેઓ બરઝખના પેટમા ંજઈ ��ુા છે, 

તેમના ઉપર જમીન આવી ગઈ છે અને તેમષુ ં

ગોશત ખાઈ �કુ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર : બરઝખાા ંઅહ�ના શર�રક �્ા શર�ર 

હશમ.  

(૧૬૮૧) અબી વીલાદ હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� છે ક� મ� 

ઈમામ (અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંઅઝથ કર� : 

�ુ ંઆપના ઉપર �ુરબાન ાા�, લોકો એવી 

�રવાયત કર� છે ક� મોઅિમનોની �હો સૌાી ઉપરના 

આસમાન પર ઉપર લીલા પકીઓના �ડં વચચે 

છે. (�ુ ંઆ વાત સાચી છે ?) ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: 

એવી વાત નાી, ક�મક� �દુાની નજરોમા ં

મોઅિમનની શાન તેનાાી ઘણી વધાર� છે ક� તે 
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કોઈ પકીના �ડંમા ંહોય. બલક� તેઓની �હો 

�ુિનયાના શર�રો �વા શર�રમા ંહોય છે. 

(૧૬૮૨) એક �રવાયતમા ંછે ક� �યાર� �દુાવદં� 

આલમ મોઅિમનની �હ કબઝ કર� લે છે તયાર� તેની 

�ુિનયાના શર�ર �વા શર�રમા ંપ�રવિતિત કર� 

નાખે છે. એ સવ�પમા ંતે ખાઈ-પીવે છે અને તેની 

પાસે કોઈ આવી �ય તો તેન ેએવી ર�તે ઓળખી 

લે છે �વી ર�તે તે �ુિનયામા ંહતો. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૩ : બરઝખની હાલ્ાા ંાકઅિાનકનક 

�હક.  

�ુરઆને મ�દ :-  

* અને � લોકો અલલાહની રાહમા ંમાયાથ ગયા છે 

તેમને હર�ગઝ હર�ગઝ મરણ પામેલા સમજો નહ�, 

બલક� તેઓ પોતાના પરવર�દગાર પાસ �વતા 

હોઈ (ઉ�મ) રો� મેળવે છે. 

- (�.ુ આલે ઇમરાન આ. ૧૬૯) 

હદ�સ :- 
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(૧૬૮૩) હમમાદ �બન ઉસમાન, હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� 

છે ક� આપની સામે �હોનો ઉલલેખ ાયો અને 

મોઅિમનોની �હોનો ઉલલેખ ાયો તયાર� આપે 

ફરમાવ્ુ ં: તે (�હો) પરસપર મળતી રહ� છે. મ� 

�છુ�ુ ં: �ુ ંપરસપર મળતી પણ રહ� છે ? ફરમાવ્ુ ં: 

હા, બલક� એકબી�ના ખબર �તર પણ �છેૂ છે 

અને એકબી�ને ઓળખે પણ છે. એટલે �ધૂી ક� જો 

તમે તેન ે�ુઓ તો કહ� શકો ક� આ ફલાણો માણસ 

છે. 
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(૧૬૮૪) મોઅિમનોની �હો જ�તમા ંઓરડાઓમા ં

છે. જ�તષુ ંખા�ુ ંખાય છે અને તેષુ ંપી�ુ ંપીવે છે. 

એક બી� સાાે મળતી રહ� છે. અને કહ� છે ક� અય 

અમારા પરવર�દગાર ! કયામત બરપા ફરમાવ 

અને તારા એ વાયદાઓને �રૂા ફરમાવ � તે 

અમાર� સાાે કયાથ છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૮૫) ... અય ફરઝદં� નોબાતહ ! આ જગયા 

(એટલે ક� નજફ� અશરફ)ની પાછળની બા�ુએ 

તમામ મોઅિમન ��ુોો અને મોઅિમન �ીઓની 

�હો ષરૂના માળખા અને ષરૂના િમમબરો ઉપર છે. 
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(૧૬૮૬) (બી� એક �રવાયતમા ંછે ક�) એ ફરઝદં� 

નબાતહ ! જો તમાર� નજરોની સામેાી પરદાઓ 

હટાવી દ�વામા ંઆવે તો તમે પાછળની બા�ુએ 

મોઅિમનોની �હોને જોઈ શકશો � સ�હુમા ંએક 

બી�ને મળે છે અને વાતો કર� રહ� છે. યાદ રાખો 

ક� અહ� પાછળની બા�ુએ (વાદ�ઉસસલામમા)ં 

મોઅિમનોની �હો મૌ�ૂદ છે. �યાર� ક� વાદ�એ 

બર�ુતમા ંકાફરોની �હો મૌ�ુદ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૮૭) ... �ણી લે�ુ ંજોઈએ ક� જમીનનો �વુથ 

અને પ��ચમનો કોઈ મોઅિમન એવો નાી (�ની 



1379 
 

�હને) �દુાવદં� આલમ વાદ�ઉસસલામમા ંન 

બોલાવે. મ� �છુ�ુ ં: વાદ�ઉસસલામ �ા ંછે ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: �ુફાની પાછળની બા�ુએ, તમને 

એ વાતની ખબર હોવી જોઈએ ક� �ુ ંતેઓને જોઈ 

રહયો � ંઅને તેઓ સ�હુમા ંબેસીને વાતો કર� 

રહા છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૪ : ્ાફરકની �હક  

�ુરઆને મ�દ :- 

* પછ� � ચાલબા�ઓ તેઓ ચાલયા તેની 

ખરાબીઓાી અલલાહ� તેને બચાવી રાખયો, અને 

ખરાબ અઝાબે �ફરઔનના આખા �ુ�ંુબને ચાર� 

બા�ુાી ઘેર� લી�ુ.ં (યાને) આગ, �ની સામે તેમને 

સવાર સાજં ઊભા કરવામા ંઆવે છે, અને � �દવસે 

કયામત કાયમ ાશે તે �દવસે (�ુકમ કરવામા ં

આવશે ક�) �ફરઔનીઓને સખતમા ંસખત 

અઝાબમા ંદાખલ કર� દો. 
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- (�.ૂ મોઅિમન આ. ૪પ, ૪૬)  

(૧૬૮૮) (કા�ફરોની �હો િવશે ફરમાવ્ુ ંક�) તે 

જહ�મના ઓરડાઓમા ંછે. તયાષં ુ ંખા�ુ ંખાઇ રહ� 

છે અને તયાષં ુ ંપી�ુ ંપી રહ� છે, એકબી�ને હળતી 

મળતી રહ� છે અને કહ� છે : એ અમારા 

પરવર�દગાર ! ્ ુ ંકયામતને બરપા કરતો નહ� ક� 

તારા એ વાયદાઓ �રુા ન ાઇ �ય � તે અમને 

કયાથ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  
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(૧૬૮૯) કા�ફરોની �હો જહ�મમા ંછે અને 

જહ�મની આગ તેમની સામે ર�ુ કરવામા ંઆવે છે 

તયાર� તે (�હો) કહ� છે : એ મારા રબ કયામત 

બરપા ન ફરમાવ ક� તારા એ વાયદાઓ �રૂા ન 

ાઇ શક� � તે અમાર� સાાે કયાથ છે. અને અમારા 

�તને અમારા પારંભ સાાે મેળવી ન દ�. 

- હઝરત ઈમામ �અફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૬૯૦) હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલાહો અલયહ� વ 

આલેહ� વસસલમ િવશે છે ક� તેઓ જગેં બદમા ંકતલ 

ાએલાઓની પાસે આવીને ઊભા રહા અને 

ફરમાવ્ુ ં: અય અ�જુહલ ! અય અતબહ ! અય 
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શયબહ ! અને અય ઉમયયા ! �ુ ંતમે એ બરહક 

વાયદાઓને જોઇ લીધા � તમારા રબે તમાર� 

સાાે કયાથ હતા. �યાર� ક� મ� તો મારા રબના 

બરહક વાયદા સ�ંણૂથ ર�તે જોઇ લીધા.  

હ. ઉમર� ક� ુ: આપ એવા શર�રો સાાે વાતો કર� 

રહા છો �મનામા �હો નાી.  

�ુ�ર� ગીરામી કદ � ફરમાવ્ુ ં: મને એ ઝાતની 

કસમ, �ના કબઝએ �ુદરતમા ંમાર� �ન છે, માર� 

વાતોને તમાર� સરખામણીમા ંઆ લોકો વધાર� 

સાભંળ� રહા છે. અલબ� એ એક �ૂદ� વાત છે ક� 

તેઓ જવાબ આપી શકતા નાી.  
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િવભાગ - ૮ : બરકત 

 પ્રક - ૧ : બર્્્ાળક ઇનસાન  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને �યા ંપણ �ુ ંહ�� મને બરકત વાળો 

બનાવયો છે. 

- (�.ૂ મર�યમ આ. ૩૧)  

* પરવર�દગાર ! મને બરકતવાળા ઉતારા પર 

ઉતાર�. 
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- (�.ૂ મોઅમેષનૂ આ. ર૯)  

હદ�સ:-  

(૧૬૯૧) �દુાવદં� આલમના આ કૌલ-�રૂએ 

મર�યમ આ. ૩૧ િવશે ફરમાવ્ુ ં: આ આયતમા ં

‘�બુારક’નો અાથ વધાર� ફાયદો પહ�ચાડનાર છે. 

- હઝરત ઈમામ �અફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)  
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 પ્રક - ર : બર્્ના ાા� ાક....  

�ુરઆને મ�દ:-  

* અને જો તે વસતીવાળાઓ ઈમાન લઇ આવતે 

તાા ડરતા રહ�તે તો અમે તેમના પર આકાશ તાા 

જમીનની બરકતો(ના ેાર) ઉઘાડ� નાખતે. 

- (�.ૂ અઅરાફ આ. ૯૬)  

હદ�સ:-  

(૧૬૯૨) રજઅત િવશેની એક લાબંી હદ�સમા ં

ફરમાવ્ુ ં: ... એ વખતે આસમાન અને જમીનાી 
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બરકત નાઝીલ ાશે, એટલે �ધૂી ક� ઝાડમા ંપણ 

એવા ફળ આવશે �વા અલલાહ ચાહ�, અને 

શીયાળાના ફળો ઉનાળામા ંઅને ઉનાળાના ફળો 

શીયાળામા ંખાવામા ંઆવશે અને �દુાના એ કૌલ 

અાથ છે. 

- હઝરત ઈમામ �ુસૈન (અલ્યહસસલામ)  

(૧૬૯૩) તમાર� ખાવાની વસ્ઓુને તોલતા રહો, 

ક�મક� તોલવાાી માલમા ંબરકત ાાય છે.  

(૧૬૯૪) તણ વસ્ઓુમા ંબરકત હોય છે : નકક� 

કરાએલી �દુતનો સોદો, બી�ને કઝથ આપ�ુ ંઅને 
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વેચવા માટ� નહ� પણ, ઘરમા ંઉપયોગ માટ� ઘ�મા ં

જવ મેળવવા. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસસલમ 

(૧૬૯૫) �દુાવદં� આલમે એક નબીની તરફ વહ� 

મોકલી : જો માર� ઇતાઅત કરવામા ંઆવે તો �ુ ં

રા� ાઇશ, જો �ુ ંરા� ાઇશ તો બરકતો નાઝીલ 

કર�શ અને માર� બરકતોનો કોઇ �ત નાી... 

- હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૬૯૬) બરકતના દસ ભાગો છે. �માાંી નવ 

ભાગ વેપારમા ંછે, બાક�નો ભાગ બી� 

વયવસાયમા ંછે. 

(૧૬૯૭) અદલો ઇનસાફને કારણે બરકતો બમણી 

ાઇ �ય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૩ : બર્્ અમ્ા્નારા ્ારકક  

�ુરઆને મ�દ:-  

* પરં્ ુતેમણે (ર�લૂોને) �ૂરલાવયા, પછ� તેમની 

કરણીઓના કારણે અમોએ તેમની ધરપકડ કર�. 

- (�રુએ અઅરાફ આ. ૯૬)  

હદ�સ:-  

(૧૬૯૮) ચાર આદતો એવી છે ક� � કોઇમા ંતે 

બાબતો પૈક�ની એક પણ આદત પવેશી �ય તો 

તેન ેબરબાદ કર� નાખે છે અને તેની પાસેાી 
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બરકત ચાલી �ય છે. ખયાનત, ચોર�, શરાબષુ ં

સેવન અને વયભીચાર. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસસલમ 

(૧૬૯૯) દાઉદ ઝરમી કહ� છે ક� અ�લુ હસન 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: અય દાઉદ, 

હરામમા ંકદ� વધારો ાતો નાી, જો તેમા ંવધારો 

ાાય તો તેમા બરકત હોતી નાી. જો તેમાાંી (રાહ� 

�દુામા)ં ખચથ કરવામા ંઆવે તો તેનો અજ મળતો 

નાી અને તેમાાંી મરનારની પાછળ � રહ� �ય 

તે તેના માટ� જહ�મષુ ંભા્ ુ ંછે.  
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(૧૭૦૦) �યાર� ખયાનત �લુલેઆમ કરવામા ંઆવે 

તયાર� બરકત પણ ઉરાવી લેવામા ંઆવશે.  
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િવભાગ - ૯ : �રુહાન (દલીલ) 

 પ્રક - ૧ : ્ાારા રબ ્રફાી દલીલ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* હ� લોકો ! બેશક તમારા પાસે તમારા 

પરવર�દગાર તરફાી (સતય ધમથની �લુલી) દલીલ 

આવી �કુ� છે અને અમોએ તમારા તરફ સતય 

�લુ�ુ ંકર� દ�ખાડ� દ�નાર ષરૂ (�ુરઆન) ઉતા્ુથ છે. 

- (�.ૂ િનસા આ. ૧૭પ) 
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* હવે તારા પાલનકતાથ તરફાી (તને અપવામા ં

આવેલ તાર� ન�વુવતના) આ બે ચમતકારો 

�ફરઔન તાા તેના બે દરબાર� માટ� છે; િનસશંય 

તેઓ �ુરાચાર� લોકો છે. 

- (�.ૂ કસસ આ. ૩૬) 
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 પ્રક - ર : લા્ક, ્ાાર� દલીલક ર�ૂ ્રક.  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને તે કોણ છે � આકાશ તાા જમીનમાાંી 

તમને રો� આપે છે ? �ુ ંઅલલાહ સાાે બીજો પણ 

કોઈ માઅ�દૂ છે ? (હરગીઝ નહ�) ્ ુ ંકહ� ક� જો 

તમે સાચા છો તો તમાર� દલીલો ર�ૂ કરો. 

- (�.ૂ નમલ આ. ૬૪) 

- (�.ૂ મોઅમેષનૂ આ. ૧૧૭) 
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* આ (માત) તેમની ખોટ� કલપનાઓ જ છે; ્ુ ંકહ� 

જો તમે સાચા હો તો તમાર� દલીલ ર�ુ કરો. 

- (�.ૂ બકરહ આ. ૧૧૧) 

* અને અમે દર�ક ઉમમતમાાંી એક એક સાકી �ુદો 

પાડ� દઈ�ુ,ં પછ� અમે (�ુ્ ીરુકોને) કહ��ુ ંક� તમે 

પોત પોતાની (બચાવની) દલીલો ર�ૂ કરો. 

- (�.ૂ કસસ, આ. ૭પ) 
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િવભાગ-૧૦ : �બ્  (હસતા ચહ�ર� મળ�ુ)ં 

 પ્રક - ૧ : �બ્  (હસ્ા ચહ�ર� ાળ�ુ)ં  

(૧૭૦૧) હસતા �ખેુ મળવાાી �દલોમાાંી �ગુઝ 

અને ક�નો �ૂર ાાય છે. 

(૧૭૦૨) તમારા ભાઈઓ સાાે હસતા �ખેુ 

�લુાકાત કરો. 

(૧૭૦૩) હસતા �ખેુ મળ�ુ ંએ મોહબબતની �ળ 

છે. 
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(૧૭૦૪) હસતા �ખેુ મળ�ુ ંએ મોહબબતષુ ં�લુય 

છે. 

(૧૭૦૫) સ�સમત મળ�ુ ંએ શર�ફ લોકોનો �રવાજ 

છે. 

(૧૭૦૬) સ�સમત મળ�ુ ંએ શર�ફ લોકોની ટ�વ છે. 

(૧૭૦૭) હસતો ચહ�રો એ પહ�લી સફળતા છે. 

(૧૭૦૮) હસતો ચહ�રો એ એવો પાાિમક ઉપકાર 

છે �ના માટ� કાઈં ખચથ કરવો પડતો નાી. 

(૧૭૦૯) હસતો ચહ�રો બે ભેટ માનંી એક ભેટ છે. 
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(૧૭૧૦) હસતો ચહ�રો બે નીકટતામાનંી એક 

નીકટતા છે. 

(૧૭૧૧) સ�સમત �ખુ એ �બૂ જ રોનકવા�ં 

વાતાવરણ અને ઉમદા અખલાક છે. 

(૧૭૧૨) તેઓ (લોકો) સાાે હસતા ચહ�ર� મળો, તો 

દ �ો �ૂર ાઈ જશે. 

(૧૭૧૩) હસતો ચહ�રો અને િવશાળ �ખુ ેારા 

બકીસની ્ે્ર તક મળે છે. 

(૧૭૧૪) હસતો ચહ�રો એ મોહબબતષુ ંકારણ (બને 

છે.) 
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(૧૭૧૫) તગંદ�લી અને હસતો ચહ�રો બનેં સાાે 

હોઈ શકતા નાી. 

(૧૭૧૬) મોઅિમનષુ ં�સમત તેના ચહ�રા પર હોય 

છે, તેની તાકત તેના દ�નમા ંહોય છે અને તેનો 

ગમ તેના �દલમા ંહોય છે. 

(૧૭૧૭) તમા�ંુ �સમત તમાર� વય�કતગત 

શરાફતષુ ંપિત�બ�બ હોય છે. 

(૧૭૧૮) સાર� ર�ત - ભાત સાાે મળવાાી 

ભાઈચારો મજ�તૂ ાાય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૭૧૯) તમે તમારા માલ ેારા લોકોને (પોતાના 

બનાવવા માટ�) પભાવમા ંલેવાની શ�કત ધરાવતા 

નાી. (બલક� હસતા �ખેુ પભાવશાળ� ચહ�રા સાાે 

એમ કર� શકો છો.) તેાી તમે તેમની સાાે હસતા 

અને પભાવશાળ� ચહ�ર� �લુાકાત કરો. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૭૨૦) હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) ફરમાવતા હતા ક� �દુાવદં� 

આલમ એવા માણસને બ�ુજ ના પસદં ફરમાવે છે 
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� પોતાના ભાઈઓ સાાે બદ અખલાક� ભય� 

વયવહાર કરતો હોય. 

(૧૭ર૧) (મોઅિમનો િસફતોષુ ંવણથન કરતા 

ફરમાવ્ુ)ં �બુજ પસ� અને પ�લલ રહ�તા હોય છે 

ન ક� ના�શુ ાઈને અાવા બદ અખલાક� સાાે 

કડવાશ ભયાથ અને ભવા ચડાવેલા ચહ�રા સાાે હોય 

છે. 

(૧૭ર૨) �યાર� તમે તમારા ભાઈઓ સાાે 

�લુાકાત કરો તો �સુાફ�હા કરો, તેમની સાાે હસીને 

અને �સમત ભયાથ ચહ�ર� �લુાકાત કરો. તેવી જ ર�તે 

�યાર� તમે તેનાાી �ુદા પડો તયાર� પણ તેવો જ 
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વયવહાર કરો, તો તમારા �નુાહ ખતમ ાઈ ��ુા 

હશે. 

(૧૭ર૩) � બાબતો દવારા દોસતોના �દલોને 

અપનાવી શકાય છે અને �ુશમનોના �દલોમાાંી 

ેોેને �ૂર કર� શકાય છે તે બાબતો આ પમાણે છે. 

તેમની સાાે �લુાકાત કરતી વખતે �સમત કર�,ુ 

તેમની ગેરહાજર�મા ંતેમના ખબર �તર �છૂવા, 

અને તેમની હાજર�મા ં�સમત સાાેનો વયવહાર 

કરવો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર : �નુાહકાી ડરા્�ુ ંએ જ�્ની 

�શૂખબર� આ ્ા સાાન  મ.  

(૧૭૨૪) �ણે તને (�નુાહોાી ડરાવયો, તે એવા 

માણસ �વો છે �ણે તને (જ�તની) �શુ ખબર� 

આપી હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૧૧ : બસીરત (�તરદ્્ટ - 

અકકલમદં�) 

 પ્રક - ૧ : બસીર્  

�ુરઆને મ�દ :- 

* �ુ ંતેઓ �િુમ પર ચાલયા ફયાથ નાી, (ક� �ાી 

જોઈને) તેમના મન એવા ાઈ �ય ક� �નાાી 

તેઓ સમ� અાવા તેમના માટ� એવા કાન ાઈ 

�ય ક� � વડ� સાભંળ� શક� ? એ માટ� માત �ખો 

જ �ધળ� હોતી નાી, બલક� હ�યા ક� � છાતીની 

�દર છે તે પણ �ધળા બની �ય છે. 
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- (�.ૂ હજ આ. ૪૬) 

* તેઓ પણ �ત:કરણ ધરાવે છે, પરં્ ુતે વડ� 

(સા� ંનર�ુ)ં સમજતા નાી, અને તેમના ચ�ઓુ છે 

છતા ંતે વડ� તેઓ દ�ખતા નાી અને તેમના કાન 

(પણ) છે પરં્ ુતે વડ� સાભંળતા નાી; (માટ�) 

તેઓ પ�ઓુ સમાન છે બલક� તે કરતાયં વ� ુ

�મુરાહ. 

- (�.ૂ અઅરાફ આ. ૧૭૯) 

હદ�સ :- 
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(૧૭ર૫) �ખોની રૌશની તયા ં�ધૂી ફાયદો 

પહ�ચાડતી નાી, �યા ં�ધૂી બસીરત (�દલની 

દ્્ટ) �ધળ� હોય. 

(૧૭ર૬) બસીરત વગરના માણસની નજર ખરાબ 

હોય છે. 

(૧૭ર૭) બસીરત ધરાવનાર એ હોય છે, � 

સાભંળે, સમ�, �ુએ અને �દલની દ્્ટાી કામ લે, 

બોધપારાી ફાયદો ઉરાવે, પછ� સપ્ટ રસતાઓ 

ઉપર ચાલે �ના લીધે તે તબાહ�ના ખાડામા ંપડતા 

બચી જશે. 
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(૧૭ર૮) તમારા માટ� દ�ખાઈ શક� તેવા સાધનો 

આપી દ�વામા ંઆવયા છે જો તમે જોવા ઇચછો તો 

તમાર� �હદાયતના સાધનો ઉપલબધ કર� દ�વાયા 

છે. - જો તમે �હદાયત મેળવવા ઇચછતા હો તો. 

(૧૭ર૯) �હ�ર� �ખોાી જોવાને (સાચા અાથમા)ં 

દ્્ટ કહ�વામા ંઆવતી નાી, ક�મક� આ �ખો 

કયાર�ક પોતાના હાિમલ (બોજ - વજન �ચકનાર) 

ને �ુર પણ કહ� શક� છે પરં્ ુ�યાર� અકલાી 

નસીહત માટ� સલાહ લેવામા ંઆવે તયાર� તે સા�ુ ં

કહ� દ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૭૩૦) �ધળો માણસ એ નાી �ની (�ખની) 

દ્્ટ ન હોય બલક� (સાચા અાથમા)ં �ધળો એ છે 

�ને �દલની �ખો ન હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૭૩૧) �હ�ર� �ખોની દ્્ટ �મુાવી દ�વી તે 

�દલની દ્્ટ �મુાવવા કરતા વધાર� સહ��ુ ંછે. 

(૧૭૩૨) �હદાયતાી બસીરતમા ંવધારો ાઈ શક� 

છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર : સૌાી ્ધાર� બસીર્ ધરા્નાર 

ાાકસ  

(૧૭૩૩) સૌાી વધાર� બસીરત ધરાવનાર માણસ 

એ છે � પોતાના ઐબોને �ુએ અને પોતાના 

�નુાહોને િનસતોના�દૂ કર�. 

(૧૭૩૪) બ�ુજ ધયાનાી સાભંળો સૌાી ્ે્ર 

જોનાર �ખ એ છે � ખૈર (ભલાઈ) પર જઈને 

અટક� �ય. અને ્ે્ર સાભંળનારા કાન એ છે � 

નસીહતને સાભંળે અને તેન ેક�લૂ કર�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૧ર : બાિતલ    

 પ્રક - ૧ : બાિ્લ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* આવી ર�તે અલલાહ સતય અને અસતયના દાખલા 

આપે છે, પછ� � ફ�ણ હોય છે તે નકા�ુ ં�ય છે, 

અને તે ક� � લોકોને લાભ પહ�ચાડ� છે તે જમીનમા ં

રહ� �ય છે; એવી ર�તે અલલાહ દાખલા આપે છે. 

- (�.ૂ રઅદ આ. ૧૭)  



1412 
 

* અને આ કહ� ક� સતય આવી �નૂુ ંછે અને અસતય 

ન્ટ પામ્ુ ંછે, બેશક અસતય ન્ટ પામનાર જ છે. 

- (�.ૂ બની ઇસરાઈલ આ. ૮૧) 

* બલક� અમે તો સતયને અસતય ઉપર ફહક� માર�એ 

છ�એ ક� �ાી તે (સતય) તે (અસતય)ષુ ંમા�ુ ંભાગંી 

નાખે છે, પછ� એકાએક તે અસતય અદશય ાઈ 

�ય છે. 

- (�.ૂ અ�મબયા, આ. ૧૮) 
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* બલક� અમે તો સતયને અસતય ઉપર ફહક� માર�એ 

છ�એ ક� તે (સતય) તે (અસતય)ષુ ંમા�ુ ંભાગંી નાખે 

છે, પછ� એકાએક તે અસતય અદશય ાઈ �ય છે. 

- (�.ૂ સબા. આ. ૪૯) 

* પરં્ ુઅલલાહ પોતાની વાણીાી અસતયનો નાશ 

કર� છે અને સતયને સાાપે છે. 

- (�.ૂ �રૂા, આ. ર૪)  

હદ�સ :- 

(૧૭૩૫) �ૂર નબળો સાાીદાર છે. 
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(૧૭૩૬) �ૂર દગાની આડ છે. 

(૧૭૩૭) ... બાિતલ તોફાની ધોડો છે. �ની ઉપર 

તેનો મા�લક સવાર ાાય છે. અને તેની બાગ... 

લગામ ઢ�લી છોડ� દ� છે. પછ� તે પોતાના 

મા�લકને પોતાની સાાે લઈને ફયાથ કર� છે. એટલે 

�ધૂી ક� તેન ેએવી આગમા ંનાખી દ� છે �ષુ ં

બળતણ માણસો અને પતાર છે. 

(૧૭૩૮) � હક સાાે જોડા્ ુજ નાી તે બાિતલાી 

�ુ�ુ ક�મ હોઈ શક� ?  
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(૧૭૩૯) બાિતલાી કામ લેનાર અઝાબ અને 

ધી�ાર બનેંન ેપાત ાશે. 

(૧૭૪૦) �ુ ંબાિતલને એ�ુ ંિનશાન લગાવીશ ક� હક 

તેના પડખામાાંી �હ�ર ાશે. 

(૧૭૪૧) હક એવો માગથ છે � જ�તની તરફ લઈ 

�ય છે અને બાિતલ એવો માગથ છે � જહ�મની 

તરફ લઈ �ય છે. પછ� દર�ક રસતા ઉપર તેના 

બોલાવનારા મૌ�ૂદ હોય છે. 

(૧૭૪૨) (એવા સાાીઓની મઝીમમત કરતા) 

ફરમાવ્ુ ં: તમે �ટ�ુ ંબાિતલને ઓળખો છો તેટ�ુ ં
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હકને ઓળખતા નાી અને બાિતલને એટ�ુ ં

�ુરલાવતા નાી �ટ�ુ ંહકને (�ુરલાવો છો.) 

(૧૭૪૩) �ણે બાિતલની મદદ કર� તેણે હક ઉપર 

�ુલમ ��. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર : હ્ અનમ બાિ્લ ્ચચમષુ ં ્ર  

(૧૭૪૪) યાદ રાખો ! હક અને બાિતલ વચચે માત 

ચાર �ગળ�ઓષુ ં�તર છે... બાિતલ એ છે ક� ્ ુ ં

કહ� ક� મ� સાભંળ્ુ ંછે. અને હક એ છે ક� ્ ુ ંએમ કહ� 

મ� જો્ુ ંછે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૪૫) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને 

�છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� હક અને બાિતલ વચચે ક�ટ�ુ ં

�તર છે ? 



1418 
 

ફરમાવ્ુ ં: ચાર �ગળ�ઓષુ,ં પછ� આપે પોતાનો 

હાા પોતાના કાન અને પોતાની આખનંી વચચે 

રાખયો, પછ� ફરમાવ્ુ ં: �ને તાર� �ખોએ જો્ુ ંતે 

હક અને �ને તારા કાનોએ સાભંળ્ુ ંતે મોટ� ભાગે 

બાિતલ હોય છે. 

(૧૭૪૬) એક શામી ક� �ને મોઆવીયાએ હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ) ની પાસે �મના બાદશાહ� 

�છેૂલા પ�નોના જવાબ લેવા માટ� મોકલયો હતો 

તેણે હઝરત ઈમામ હસન (અલ્યહસસલામ)ને 

�છુ�ુ ં: હક અને બાિતલ વચચે કઈ ર�તે �તર છે 
? 
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આપે જવાબ આપયો : ચાર �ગળષુ ં�તર છે, 

�ને ્ ુ ં�ખોાી �ુએ તે હક છે અને �ને ્ ુ ંતારા 

કાનોાી સાભંળે તે મોટ� ભાગે બાિતલ હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૪૭) લોકો ! � માણસ પોતાના ભાઈ િવશે 

�ણતો હોય ક� તે દ�નમા ં‘અને રાહ� રાસત પર છે. 

તો પછ� તેણે લોકોની ટ�કાઓ સાભંળવી ન 

જોઈએ. તમાર� સાર� ર�તે �ણી લે�ુ ંજોઈએ ક� 

ક�ટલીક વખત તીર ચલાવનારો તીર છોડ� દ� છે 

અને તીર કયાર�ક તેના િનશાન પર લાગે છે અને 

કયાર�ક િનશાન �કુ� �ય છે. તેવી જ ર�તે વાતો 
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નકામી ાઈ �ય છે અને બાિતલ ના�દુ ાઈ �ય 

છે. �યાર� ક� અલલાહ સાભંળ� અને જોઈ રહયો છે. 

તમાર� એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� હક અને 

બાિતલ વચચે ચાર �ગળષુ ં�તર છે. એ વખતે 

આપને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� તેનો અાથ �ુ ંછે ? તયાર� 

આપે આપની �ગળ�ઓને ભેગી કર�ને આપના 

કાન અને �ખોની વચચે રાખીને ફરમાવ્ુ ં: 

બાિતલ એ છે ક� ્ ુ ંકહ� ક� મ� સાભંળ્ુ ંછે અને હક 

એ છે ્ ુ ંકહ� ક� મ� જો્ુ ંછે. 
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 પ્રક - ૩ : હ્ અનમ બાિ્લની ચ્ાસકી  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને સતયને અસતયની સાાે ભેળવી નાખો નહ�, 

અને સતયને �ણી જોઈને સતંાડો નહ�. 

- (�.ૂ બકરહ આ. ૪ર) 

(૧૭૪૮) ... જો બાિતલ હકની સાાે ભળ� જવા 

પછ� સાફ ાઈ શક્ ુ ંહોય તો પછ� હકના 

ચાહનારાઓ માટ� શકંાઓ �ૂર ાઈ �ય. તેવી જ 

ર�તે હક બાિતલની ભેળસેળાી પાક ાઈ �ય તો 
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�ુશમનોની �ભ �ુગંી ાઈ �ય, પરં્ ુએ વાતમા ં

�ુ ંાઈ શક� ક� ાોખુ ંઆ બા�ુાી લેવામા ંઆવે તો 

ાોખુ ંપેલી બા�ુાી લેવામા ંઆવે અને તેષુ ંિમ્ણ 

કર� નાખવામા ંઆવે. 

(૧૭૪૯) ક�ટલીક એવી �મુરાહ�ઓ છે �ને આયતો 

(િનશાનીઓ) સાાે એવી ર�તે ભેળવી દ�વામા ં

આવી છે �વી ર�તે તાબંાના (ખોટા) �દરહમ સાાે 

ચાદં� ભેળવી દ�વામા ંઆવે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૪ : ઇનસાનષુ ં�દલ બાિ્લનમ હ્ સાામ 

ભળ� જ્ા ઉ ર િ્�ાસ રાખ્ ુ ંનાી.  

(૧૭૫૦) �દુાવદં� આલમે બાિતલને હકના 

સવ�પમા ંઓળખાવવાનો ઇનકાર કર� દ�ધો છે. 

અને મોઅિમનના �દલમા ંહકને બાિતલ ગણવાનો 

પણ. (ઇનકાર કર� દ�ધો છે.) આ વાતમા ંકોઈ શકંા 

નાી. 

િવરોધીઓ એટલે ક� કાફરોના �દલોમા ંબાિતલને 

હકના સવ�પમા ંઓળખાવવાનો ઇનકાર કર� દ�ધો 

છે અને એ વાતમા ંપણ કોઈ શકંાને સાાન નાી, 

જો �દુાવદં� કાએનાત એ�ુ ંન કરતે તો હકની 
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બાિતલ ેારા પરખ (�શુક�લ જ નહ� પણ) અશ� 

હતી. 

(૧૭પ૧) �દલ �ાર�ય એ વાત ઉપર યક�ન કર્ ુ ં

નાી ક� હક બાિતલ છે એવી જ ર�તે એ વાત પર 

પણ યક�ન કર્ ુ ંનાી ક� બાિતલ હક છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૧૩ : �ગુઝ (ેોે) 

 પ્રક - ૧ : અલલાહ ્આલા સાામ �ુુ ઝ 

રાખનારાઓ  

(૧૭પ૨) �દુાવદં� આલમ �ધૃધ વય�ભચાર�, 

ઝા�લમ માલદાર, દગાબાજ ફક�ર, અને અ�ભમાની 

માગંનાર સાાે �ગુઝ રાખે છે, બકીસ કર�ને 

ઉપકાર દ�ખાડનાર માણસના બદલાને નકામો કર� 

નાખે છે. અને અ�ભમાની સવભાવ ધરાવનાર, 

ઉધધત અને �ુરા પર નારાજ ાાય છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૧૭પ૩) �દુાવદં� આલમ �નુાહ કર�ને બડાઈ 

હાકંનાર બેશમથને �ુશમન રાખે છે. 

- હઝરત ઈમામ ઝૈષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૭પ૪) �દુાવદં� આલમ લાબંી આશાઓ રાખનાર 

ખરાબ કામ કરનાર ઇનસાનને �ુશમન રાખે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૭પ૫) �દુાવદં� આલમ કં�ુસ અને અ�ભમાની 

માગંનારને �ુશમન રાખે છે. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૭પ૬) �દુાવદં� આલમ ખરાબ કાય� કરનાર 

અને ખરાબ �ભવાળા માણસને �ુશમન રાખે છે. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૭પ૭) �દુાવદં� આલમ ��હલ �ધૃધ, ��લમ 

માલદાર અને દગાબાજ ફક�રને �ુશમન રાખે છે. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭પ૮) �દુાવદં� આલમ એવા દર�ક માણસને 

�ુશમન રાખે છે, � �ુિનયાનો આ�લમ અને 

આખેરતનો ��હલ હોય. 

(૧૭પ૯) �દુાવદં� આલમ એવા દર�ક બદઅખલાક, 

અ�ભમાની, અને એવા બ��ુ પકારના માણસને 

�ુશમન રાખે છે � રાતના �દુાથની �મ પડયા 

રહ�તા હોય અને �દવસમા ંગધેડાની �મ કામ 

કરતા હોય, �ુિનયાનો તો આ�લમ હોય અને 

આખેરતનો ��હલ હોય. 
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(૧૭૬૦) �દુાવદં� આલમ એવા માણસને �ુશમન 

રાખે છે, �ના ઘરમા ંલોકો �સૂી �ય પણ તેની 

સાાે ઝગડો ન કરતો હોય. (બેગેરતી વાળો હોય) 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૭૬૧) હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) ફરમાવયા કરતા હતા ક� 

�દુાવદં� આલમ એવા માણસને �ુશમન રાખે છે ક� 

� પોતાના ભાઈઓની સામે મો�ુ ંચઢાવી રાખતો 

હોય. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

  



1431 
 

 પ્રક - ર : �દુાની નજરકાા ંસૌાી ્ધાર�  

�ગુઝ ધરાવનાર ... 

(૧૭૬૨) �દુાની નઝદ�ક સૌાી વધાર� �ગુઝને 

પાત �ધૃધ વય�ભચાર� છે. 

(૧૭૬૩) �દુાની નઝદ�ક સૌાી વધાર� �ગુઝને 

પાત ગીબત કરનાર છે. 

(૧૭૬૪) �દુાની નઝદ�ક સૌાી વધાર� �ગુઝને 

પાત કં�ુસ માલદાર છે. 
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(૧૭૬૫) �દુાવદં� આલમ એ માણસ ઉપર સૌાી 

વધાર� નારાજ રહ� છે � હમેંશા પેટ અને 

શમથગાહની ઇચછાઓ �રૂ� કરવાની આશા રાખતો 

હોય. 

(૧૭૬૬) �દુાની નઝદ�ક સૌાી વધાર� �ગુઝને 

પાત �હ�લ હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૬૭) �દુાવદં� આલમની નજરોમા ંસૌાી વધાર� 

�ગુઝને પાત બે પકારના માણસો હોય છે. : (૧) 

એવો માણસ ક� �ને �દુાએ તેના હવાલે કર� દ�ધો 
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હોય અને તે સીધા રસતેાી ભટક� �કૂયો હોય છે, 

�બદઅતની વાતો પર અમલ કરનાર અને �મુરાહ� 

તરફ બોલાવનાર હોય છે. એવો માણસ લોકોને 

ફ�તનામા ંફસાવી દ� છે � તેષુ ંઅષસુરણ કર�, (ર) 

એવો માણસ � જહાલતની વાતોને અહ� તહ�ાી 

ભેગી કર� લે છે, ઉમમતના ��હલ લોકોમા ંદોડધામ 

કરતો હોય છે, ફ�તનાઓના �ધકારમા ંગાફ�લ અને 

મદહોશ રહ�તો હોય છે અને �ખુ અને શાિંતના 

ફાયદાઓ પતયે �ખ મ�ચામણા કર� છે. ક�ટલાક 

ઇનસાનષુ ંસવ�પ ધરાવનાર લોકોએ તેને આ�લમષુ ં

નામ આપ્ુ ંહોય છે. 
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(૧૭૬૮) �દુાની મખ�કૂમા ંસૌાી વધાર� �ગુઝને 

પાત એ માણસ છે �ણે ઇલમને અહ� તહ�ાી એકેંુ 

ક્ુ� હોય છે, ફ�તનાઓના �ધકારમા ંગા�ફલ અને 

મદહોશ પડયો રહ� છે અને શાિંત અને સલામતીના 

ફાયદાઓાી �ધળો હોય છે. તેની શકલો �રૂતના 

માણસોએ તેન ેઆ�લમષુ ંનામ આપ્ુ ંહોય છે, 

પરં્ ુહક�કતમા ંતેણે ઇલમાી એક �દવસ પણ 

ફાયદો મેળવયો હોતો નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૬૯) હઝરત �સૂા (અલ્યહસસલામ) એ 

બારગાહ� રબ�લુ ઇઝઝતમા ંઅઝથ કર� : ... 
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પરવર�દગાર ! તાર� મખ�કૂમા,ં તને સૌાી વધાર� 

�ગુઝ હોય એવો માણસ કોણ છે ? 

�દુાવદં� આલમે ફરમાવ્ુ ં: એ માણસ � મારા 

ઉપર તોહમત લગાવતો હોય. તેઓએ અઝથ કર� : 

�દુાવદંા ! �ુ ંતાર� ઉપર પણ કોઈ તહોમત 

લગાવી શક� છે ? 

ફરમાવ્ુ ં: હા ! � માણસ માર� પાસેાી ભલાઈની 

માગંણી કર� છે તેને �ુ ંભલાઈ અતા ક� ં� ંઅને � 

હાજત તેના માટ� સાર� હોય તેવી હાજતને �રૂ� ક� ં

�.ં તેમ છતા ંલોકો મારા ઉપર તોહમત લગાવે છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૭૦) �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે : માર� 

નજરોમા ંતમામ લોકોાી વધાર� �ગુઝને પાત એ 

માણસ છે � મા� ંસવ�પ ધારણ કર� છે અને માર� 

ર�બુીયતનો દાવો કર� છે. તેનાાી પણ વધાર� 

એવા માણસ પતયે �ગુઝ રા�ુ ં� ં� (મારા 

પયગમબર) હઝરત મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમષુ ંસવ�પ ધારણ કર�ને 

ન�વુવતમા ંઝગડો ઉભો કર� અને પોતે ન�વુવતનો 

દાવો કરતો હોય, તેના પછ� એ માણસ � મોહમમદ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ના વસી 
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(અલી ઇબને અબી તા�લબ (અલ્યહસસલામ)ષુ ં

સવ�પ ધારણ કરતો હોય.... એના પછ� એ છે � 

માર� નારાજગી વહોર� લેવા માટ� તૈયાર ાાય. 

તેની સાાે એવા લોકો પણ છે � તેન ેમદદ કરતા 

હોય. તેના પછ� એવા લોકો પતયે સૌાી વધાર� 

�ગુઝ રા�ુ ં� ં� આગળ જણાવેલ કાય� માટ� રા� 

ાતા હોય.. 

(૧૭૭૧) �દુાવદં� આલમની નજરોમા ંસૌાી વધાર� 

�ગુઝને પાત એ છે � ઇસલામના ્ગુમા ં

�હ�લીયતના જમાનાના ર�ત ર�વાજો પાડવા 

માટ�ની ઇચછા ધરાવતો હોય અને એ માણસ પણ 
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� કોઈ માણસ પાસે માગંણી કર�ને તેષુ ંનાહક 

�નુ વહાવતો હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૭૭૨) અલલાહની નઝદ�ક સૌાી વધાર� �ગુઝને 

પાત અને ના પસદં એ માણસ છે �ને �દુાએ 

(તેના કર્નુોના કારણે) �દૂ તેને હવાલે કર� 

દ�ધો છે, � સીધા રસતેાી ભટક� ગયેલો છે, કોઈ 

માગથદશથક વગર ચાલતો હોય છે. જો તેન ે

�ુિનયાવી ખેતી (�ુિનયાના ફાયદાઓ) તરફ 

બોલાવવામા ંઆવે તો (દોડ�ને) તેના ઉપર અમલ 
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કરતો હોય છે અને આખેરતની ખેતી (આખેરતના 

ફાયદાઓ)ષુ ંઆમતંણ આપવામા ંઆવે તો �સુતી 

દ�ખાડ� છે.  

(૧૭૭૩) અલલાહ તઆલાની નઝદ�ક તણ 

પકારના માણસો સૌાી વધાર� �ગુઝને પાત છે. : 

(૧) એવો માણસ �ણે રાતના કોઈ નમાઝ પડ� 

હોતી નાી, તેમ છતા ં�દવસના વધાર� �વેુ છે, (ર) 

� બ�ુજ વધાર� ખાય છે પરં્ ુજમતા પહ�લા 

�બ�સમલલાહ... પડતો નાી અને ન તો (જમયા 

પછ�) અલહમદો �લલલાહ કહ� છે. (૩) એવો માણસ 



1440 
 

� કોઈ આ�યથની વાત ન હોવા છતા ં(િનરાથક) 

હસયા કર� છે. 

(૧૭૭૪) અલલાહ તઆલાની નઝદ�ક સૌાી વધાર� 

�ગુઝને પાત તણ પકારના માણસો હોય છે. : (૧) 

� હરમમા ંના�સતકતા અને બેદ�ની (વયકત) કર�, 

(ર) � ઇસલામમા ં�હ�લીયતના ર�વાજનો અમલ 

કર� અને (૩) � કોઈ માણસષુ ંનાહક �નુ 

વહ�ડાવવા માટ� કાયથ કર�. 

(૧૭૭૫) કયામતના �દવસે �દુાની નઝદ�ક સૌાી 

વધાર� �ગુઝને પાત એવા લોકો છે � બી�ની 

ચાડ� �ગુલી ખાય છે, અ�ભમાન વયકત કર� છે, 
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અને પોતાના �સુલમાન ભાઈ માટ� પોતાના 

�દલમા ંબ�ુ જ �ુશમની રાખે છે, અને �યાર� તે લોકો 

સાાે �લુાકાત કર� છે તયાર� અખલાક વયકત કર� છે. 

�યાર� તેવા લોકોને �દુા અને ર�લૂ તરફ 

બોલાવવામા ંઆવે છે તયાર� �સુતીાી કામ લે છે, 

�યાર� તેઓને શૈતાન અને શૈતાની કામો તરફ 

બોલાવવામા ંઆવે છે તયાર� દોડ�ને આગળ વધે છે.  

(૧૭૭૬) તમારામાાંી �દુાની નઝદ�ક સૌાી 

વધાર� �ગુઝને પાત એ લોકો છે � બી�ની ચાડ� 

ખાય છે, ભાઈઓની વચચે �ુદાઈ પાડ� છે અને 

બે�નુાહ લોકોની �લૂોને શોધવામા ંવયસત રહ� છે. 



1442 
 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૭૭૭) �દુાવદં� અઝઝ વ જલલની નઝદ�ક સૌાી 

વધાર� �ગુઝને પાત એ માણસ છે � કોઈ ઇમામની 

��ુતોની પૈરવી (અષસુરણ કરવા)નો દાવો કરતો 

હોય. પરં્ ુતેના કાય�ષુ ંઅષસુરણ કરતો ન હોય. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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(૧૭૭૮) હઝરત �સૂા (અલ્યહસસલામ)એ અઝથ 

કર� : �દુાવદંા ! તાર� નઝદ�ક તારા બદંાઓમાાંી 

સૌાી વધાર� �ગુઝને પાત કોણ છે ? 

ફરમાવ્ુ ં: � રાતે �દુાથર (બનીને �તુો રહ�) અને 

દ�વસના નકામો (રહ�તો) હોય. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૭૯) �દુાની નઝદ�ક સૌાી વધાર� �ગુઝને 

પાત બદંો એ આ�લમ છે � તકબ�રુ કરતો હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૭૮૦) �દુાની નઝદ�ક સૌાી વધાર� �ગુઝને 

પાત એ આ�લમ છે � સ�ાધીશો સાાે ભળેલો 

રહ�તો હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૭૮૧) �દુાની મખ�કુમા ં�દુાની નઝદ�ક સૌાી 

વધાર� �ગુઝને પાત એ માણસ છે �ની �ભાી 

લોકો ડરતા હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૭૮૨) �દુાની નઝદ�ક સૌાી વ� ુ�સુસાને પાત 

હદકાર અ�ભમાની ફક�ર, �ધૃધ વય�ભચાર� અને 

�ુ્ટ અને �ુરાચાર� આ�લમ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૩ : ાાર� (હઝર્ ર�લૂમ �દુા 

સલલલલાહક અલયહ� ્આલમહ� ્સલલાની) 

નઝદ�્ સૌાી  

વધાર� �ગુઝને પાત લોકો 

(૧૭૮૩) કયામતના �દવસે તમારામાાંી નઝદ�ક 

સૌાી વધાર� �ગુઝને પાત અને મારાાી વધાર� �ૂર 

એ લોકો હશે � વધાર� વાતોડ�યા, બી� લોકોને 

�ભ ાક� ઇ� પહ�ચાડનાર અને ફ�હક કરનાર 

હશે. 
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સહાબીએ �છુ�ુ ં: યા ર�લૂલલાહ ફ�હક કરનાર 

કોણ હોય છે ? 

ફરમાવ્ુ ં: ‘અ�ભમાની લોકો’. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૭૮૪) માર� નઝદ�ક સૌાી વધાર� �ગુઝને પાત 

અને અણગમતા એ લોકો છે � સ�ા લાલ� ુ(સ�ા 

મેળવવાની ઇચછા ધરાવનારા અને બી� લોકોના 

ઐબ શોધનારા) છે, � �ગુલખોર� કર� છે અને 



1448 
 

પોતાના ભાઈઓ સાાે હસદ કર� છે. તેવા લોકો 

મારામાાંી નાી અને �ુ ંતેઓમાાંી નાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૪ : અલલાહની નઝદ�્ સૌાી ્ધાર� 

�ુુ ઝનમ  ાત અખલા્ 

(૧૭૮૫) �દુાની નઝદ�ક કં�ુસાઈ અને 

બદઅખલાક�ાી વધાર� કોઈ બાબત �ગુઝને પાત 

નાી. આ એવી ટ�વો છે � કાય�ને એવી ર�તે 

બગાડ� નાખે છે �વી ર�તે માટ� મધને બગાડ� 

નાખે છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક -   : અલલાહની નઝદ�્ સૌાી ્ધાર�  

�ગુઝને પાત કાયથ 

(૧૭૮૬) �દુાવદં� આલમ વધાર� �વૂા અને બેકાર 

રહ�વાને ના પસદં ફરમાવે છે.  

(૧૭૮૭) તણ કામો એવા છે �નાાી �દુા નારાજ 

ાાય છે. (રાતના ઇબાદતમા ં�ગયા ન હોવા છતા) 

�તુા રહ��ુ,ં કોઈ આ�યથ ન હોવા છતા ંહસ�ુ ંઅને 

પેટ ભર��ુ ંહોવા છતા ંખા�ુ ંખા�ુ.ં 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 



1451 
 

(૧૭૮૮) �દુાવદં� આલમ વાદ-િવવાદ ‘ક�લ વ 

કાલ’ (ક�ુ ંહ્ ુ ંઅને ક�ુ ંન હ્ ુ)ં માલષુ ંપદશથન, 

અને વારંવાર માગંવાની આદત વાળાને નાપસદં 

ફરમાવે છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૮૯) અલલાહ તઆલાની નઝદ�ક ભર�લા પેટ 

કરતા વધાર� �ગુઝને પાત બી� કોઈ બાબત 

નાી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૬ : �દુાની નઝદ�્ સૌાી  

વધાર� �ગુઝને પાત અમલ 

(૧૭૯૦) બની ખ�અ્હમનો એક માણસ હઝરત ર�લેૂ 

�દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

�ખદમતમા ંહાજર ાયો અને �છુ�ુ ં: યા ર�લૂલલાહ 

! �દુાની નઝદ�ક કયો અમલ સૌાી વધાર� �ગુઝને 

પાત છે. આપ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: 

શીકથ , તેણે અઝથ કર� : તયાર પછ� �ો અમલ ? 

આપે ઈરશાદ ફરમાવ્ુ ં: ક્એ્: રહ�મી, તેણે �છુ�ુ ં: 

તેના પછ� ? ફરમાવ્ુ ં: �રુાઈઓનો �ુકમ આપવો 

અને નેક�ઓાી રોક�ુ.ં 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૭ : સૌાી ્ધાર� �ુુ ઝનમ  ાત જાીનનક 

ભાગ 

(૧૭૯૧) ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમે �જ�ઈલને �છુ�ુ ં: અલલાહ તબારક વ 

તઆલાને જમીનનો કયો ભાગ સૌાી વધાર� પસદં 

છે ? તેઓએ ક�ુ ં: મ�સજદો અને એવા લોકો � 

મ�સજદમા ંસૌાી પહ�લા દાખલ ાાય છે અને સૌાી 

છેલલે બહાર નીકળે છે. 

આપે �છુ�ુ ં: અને કયો ભાગ સૌાી વધાર� નાપસદં 

અને �ગુઝને પાત છે ? �જ�ઈલે ક�ુ ં: બ�ર, અને 

બ�રવાળાઓમા ંતેની નજદ�ક સૌાી વધાર� 
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�ગુઝને પાત એ છે � સૌાી પહ�લા બ�રમા ંપગ 

�કુ� અને સૌાી છેલલે બહાર િનકળે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૮ : �ુશાની  

(૧૭૯૨) તણ બાબતો �ુશમનીષુ ંકારણ બને છે, 

િનફાક (દંભ), �લમ અને �દુ પસદં�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૯૩) તમાર� પહ�લાની ઉમમતોની બીમાર� 

ક�ડ�ની ગિતએ તમારા �ધૂી પહ�ચી ગઈ છે. તે છે 

�ુશમની અને હસદ. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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િવભાગ - ૧૪ : સરકશી (અવજાકાર�, 

સવેચછાચાર�, અધમતા) 

 પ્રક - ૧ : સર્શી  

�ુરઆને મ�દ :- 

* પછ� �યાર� તે (અલલાહ) તેમને બચાવી લે છે 

તયાર� �ુઓ ક� તેઓ જમીન ઉપર (આવતા જ) 

િવના કારણે ફસાદ કરવા લાગે છે, હ� લોકો  તમારા 

(આ) ફસાદષુ ંષકુસાન તમારા પોતાના માટ� જ છે. 

- (�.ૂ ્ષૂસુ, આ. ર૩) 
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* અને િનલથજજતા તાા �ુ્કાય� તાા 

અતયાચારની મનાઈ કર� છે. 

- (�.ૂ નહલ આ. ૯૦) 

* (હ� ર�લૂ !) ્ ુ ંકહ� ક� મારા પરવર�દગાર� 

િનલથજજપણાના કાય� ક� � �લુલા હોય અાવા 

�પા હોય તેન ેહરામ કયાથ છે તાા �નુાહને તાા 

િવના કારણના બડંને. 

- (�.ૂ અઅરાફ આ. ૩૩) 
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* આ િશકા અમોએ તેમને તેમની િશરજોર� માટ� 

કર� હતી, અને િન:સશંય અમે સા�ુ ંબોલનારા 

છ�એ. 

- (�.ૂ અષઆ્:મ આ. ૧૪૬)  

હદ�સ :- 

(૧૭૯૪) � સરકશીની તલવાર ખ�ચે છે તે પોતે જ 

તેમા ંમર� �ય છે. 

(૧૭૯૫) સરકશી પછાડ� દ� છે.  

(૧૭૯૬) સરકશી નેઅમતોનો નાશ કર� નાખે છે. 
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(૧૭૯૭) સરકશી અઝાબ માટ� િનમતંણ આપે છે. 

- હઝરત અલી  (અલ્યહસસલામ) 

(૧૭૯૮) સરકશી તબાહ� માટ� કારણ�પ હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૭૯૯) સરકશી (્વુાન) ��ુોોને પછાડ� નાખે 

છે અને મૌતની નઝદ�ક કર� નાખે છે. 
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(૧૮૦૦) સરકશીાી બચતા રહો, ક�મક� તે બ�ુ જ 

જલદ� પછાડ� દ� છે અને સરકશ માણસને બોધપાર 

લેવા માટ�નો ન�નૂો બનાવી દ� છે. 

(૧૮૦૧) શ�કત (સ�ા) હોય તયાર� સરકશી વધાર� 

િધ�ારને પાત બને છે. 

(૧૮૦૨) સૌાી વધાર� ખરાબ સરકશી અને 

બગાવત મોહબબત ધરાવનાર દોસતો સાાે સરકશી 

કરવી તે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૮૦૩) � �રુાઈ સૌાી વધાર� ઝડપાી અઝાબને 

પાત બને છે, તે સરકશી છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૮૦૪) એ વાતમા ંકોઈ શકંા નાી ક� સરકશી 

તેના બ�વનારને જહ�મની તરફ લઈ �ય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૦૫) ખબરદાર ! કયાર�ય પણ સરકશીનો શબદ 

�ખુમાાંી કાઢતા નહ�. ભલે તમને તમાર� ઝાત 

અાવા તમારો કબીલો સારો લાગતો હોય.  
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૧પ : સરકશ (બગાવત કરનાર) 

 પ્રક - ૧ : સર્શ (બગા્્ ્રનાર)  

(૧૮૦૬) અલલાહ તઆલાનો આ કૌલ ... �.ૂ 

બકરહ આ. ૧૭૩ ... � માણસ મજ�રૂ હોય અને 

સરકશી અને અિતર�ક કરનાર ન હોય (અને 

મજ�રૂ�ાી �દુાથર અને લોહ� વગેર� ખાય) તો તેની 

ઉપર કોઈ �નુાહ નાી. - આ આયત િવશે 

ફરમાવ્ુ ં: બગાવત કરનાર એ છે � ઈમાને 

બરહકની િવ�ધધમા ંબગાવત કર�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૮૦૭) હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ)ની સામે એવા લોકોનો ઉલલેખ 

િનકળયો �મની સાાે હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)એ જગં કર� હતી. આપે ફરમાવ્ુ ં

: એ લોકો, એવા લોકોાી વધાર� �નેુહગાર છે 

�મણે હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ાી જગં કર�. 

આપને �છૂવામા ંઆવ્ુ ં: �ુ�ર એ કઈ ર�તે ? 

ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: એ માટ� ક� 

ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની સાાે લડનારા �હ�લીયતના 
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જમાનાના લોકો હતા, �યાર� ક� હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ની સાાે જગં કરનારા એ લોકો 

હતા �મણે �ુરઆન પડડુ ંહ્ ુ ંઅને ફઝીલત 

ધરાવનારા લોકોની મઅર�ફત પણ રાખતા હતા. 

તેાી તેઓ � કાઈં �ણતા હતા તે સમ�ને નુથ 

હ્ ું્ .ુ 

(૧૮૦૮) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) એક 

વખત �ુફામા ં�તુબો આપી રહા હતા. એક ખવાર�� 

ઊભા ાઈને ક�ુ ં: ... �ુકમ અલલાહ તરફાી જ 

ખાસ હોય છે. આ સાભંળ�ને હઝરત ખામોશ ાઈ 

ગયા. પછ� એક બી� માણસે ઊભા ાઈને એ ર�તે 
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જ ક�ુ.ં આ ર�તે ઘણા લોકોએ આ જ વાકય ક�ુ,ં 

આ સાભંળ�ને હઝરતે ફરમાવ્ુ ં: વાત તો સાચી 

છે, પરં્ ુઆ લોકો તેનો ખાથ ખોટો સમ�યા છે. 

પછ� ફરમાવ્ુ ં:  

તમને લોકોને તણ વાતોની �ટછાટ મળેલી છે, 

એકતો અમે તમને �દુાની મ�સજદમા ંનમાઝ 

પડવાાી નહ� રોક�એ, બી�ુ એ ક� એવી જગં ક� 

�મા ંતમે અને અમે ભેગા મળ�ને ભાગ લીધો હોય 

તેના માલે ગનીમતમાાંી તમારા �હસસાાી તમને 

વચંીત નહ� રાખીએ, તી�ુ એ તમે પોતે અમાર� 
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િવ�ધધ જગંની શ�આત નહ� કરો તો અમે તેની 

શ�આત નહ� કર�એ. 

�ુ ંએ વાતની ગવાહ� આ�ુ ં� ંક� મને સાચી ખબર 

પહ�ચાડનાર પયગમબર� બરહક (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ ખબર આપી છે 

તેઓને �જ�ઈલે અમીને અને તેમને રબ�લુ 

આલમીને ખબર આપી છે ક� કયામતના �દવસ 

�ધૂી તમારામાાંી � કોઈ પણ નાનો અાવા મોટો 

સ�હુ બગાવત કરશે, તેની મૌત �દુાએ અમારા 

હાાે �કુરથ ર ફરમાવી છે. (અમારા હાાે જ મરશે.) 

સૌાી ્ે્ર �હાદ તમારા લોકોની સામેની �હાદ 
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છે, ્ે્ર ��ુ�હદ એ છે � તમોને કતલ કરશે અને 

્ે્ર શહ�દ એ છે �ને તમે કતલ કરશો. અતયાર� 

તમાર� �મ કર�ુ ંહોય તેમ કરો પરં્ ુકયામતના 

�દવસે એહલે-બાતીલ ષકુસાન ઉરાવનાર રહ�શે 

અને દર�ક ખબરષુ ંપોતાષુ ંસાાન હોય છે �ને 

નઝદ�કના સમયમા ંતમે �ણી લેશો. 

(૧૮૦૯) �ર�સ કહ� છે ક� ક�ટલાક લોકોએ હઝરત 

ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) પાસે 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) અને હઝરત ર�લેૂ 

�દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

જગં િવશે �ુદા �ુદા અ�ભપાય વયકત �ાથ, ક�ટલાક� 
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ક�ુ ંક� હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની જગં 

ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની જગં કરતા વધાર� �શુક�લ હતી. 

ક�ટલાક� ક�ુ ં: ક� ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમની જગં હઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ)ની જગં કરતા વધાર� 

�શુક�લ હતી.... 

હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: ના, બલક� હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ)ની જગં ર�લેૂ પાક 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની જગં 



1471 
 

કરતા વધાર� �શુક�લ હતી. �ુ ંતમને તેષુ ંકારણ 

જણા�ુ ં� ંક� � લોકોએ હઝરત ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની સાાે 

જગં કર� હતી તે લોકોએ ઇસલામનો �સવકાર કય� 

ન હતો, �યાર� ક� હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

સાાે લડનારા એ લોકો હતા �મણે ઇસલામનો 

�સવકાર કય� હતો અને પછ� તેનાાી ફર� ગયા 

હતા. 
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પ્રક - ર :  સુલાાન બળ્ાખકરક સાામ જગં  

�ુરઆને મ�દ :-  

* અને અગર મોઅિમનોના બે પકો માહંોમાહં� લડ� 

તો તેમની વચચે સમાધાન કરાવી દો, પછ� જો તે 

બનેંમાાંી એક (પક) બી� ઉપર સખતાઈ કર� તો 

સખતાઈ કરનારની સાાે લડો, અહ� �ધૂી ક� તે 

અલલાહના િનણથયની તરફ ર�ુ ાાય. 

- (�.ૂ �ુજરાત આ. ૯)  

હદ�સ :- 
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(૧૮૧૦) જગં બે પકારની હોય છે, બળવાખોરોની 

સાાે જગં, �યા ં�ધૂી ક� તેઓ �દુાના �ુકમ તરફ 

પાછા ન ફર�. બી� કા�ફરો સાાેની જગં, �યા ં�ધૂી 

ક� તેઓ ઇસલામનો �સવકાર ન કર�. 

(૧૮૧૧) જગં બે પકારની હોય છે, �ુ્ ીયકો સાાેની 

જગં ક� �મા ંકોઈ પણ બચી ન �ય, �યા ં�ધૂી ક� 

તેઓ ઇસલામ ક�લૂ ન કર�. અાવા પરા�ત 

ાઈને વેરો �કૂવવાની ક�લૂાત ન આપે. બી� 

�મુરાહ (બળવાખોર) અને ભટક� ગયેલા લોકો 

સાાેની જગં, �મા ંકોઈ બચે નહ� �યા ં�ધૂી ક� 



1474 
 

તેઓ �ુકમે �દુા તરફ પાછા ન ફર� અાવા કતલ ન 

ાઈ �ય.  

(૧૮૧૨) હઝરત ઈમામ અલી (અલ્યહસસલામ) 

સમક હ�ર�યહ (ખવાર�જ)નો ઉલલેખ િનકળયો, 

આપે ફરમાવ્ુ ં: જો તે લોકો ઇમામે આદ�લ 

અાવા ��ુસલમોના સ�હુની સામે બળવો કર� તો 

તેમની સાાે જગં કરો, જો તેઓ ઝા�લમ બાદશાહ 

િવ�ધધ કર� તો પછ� એમની સાાે ન લડો, ક�મક� 

તેમના માટ� રસતો �લુલો છે. 

(૧૮૧૩) બળવાખોરો સાાે જગં કરવામા ંઆવશે 

અને તેમને �ુ્ ી કોને કતલ કરવામા ંઆવે છે, 
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�બલ�ુલ તેવી જ ર�તે કતલ કર� નાખવામા ંઆવશે, 

તેમની િવ�ધધ એહલે �કબલા પાસેાી તમામ 

પકારની મદદ માગંવામા ંઆવશે અને જો તેમના 

ઉપર કા� ૂમેળવી લેવાય તો તેમને એવી જ ર�તે 

ક�દ� બનાવી લેવામા ંઆવશે � ર�તે �ુ્ ીમકોને ક�દ� 

બનાવવામા ંઆવે. 

(૧૮૧૪) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની સામે 

બળવાખોરો સાાે લડવાનો ઉલલેખ ાયો, આપે 

ફરમાવ્ુ ં: �દુાની કસમ ! મ� એ લોકો સાાે એ 

સમયે જગં કર� �યાર� તેઓએ અમાર� સાાે 

જગં(ની શ�આત) કર�, અાવા પયગમબર� �દુા 
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હઝરત મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ ઉપર નાઝીલ ાએલી બાબતોનો ઇનકાર 

કય� હતો. 

(૧૮૧૫) મારા પછ� દર�ક ઇમામો સાાે મળ�ને 

શામીઓ સાાે જગં કરો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૧૬) અલલાહ તઆલાના આ કૌલ... િવશે 

ફરમાવ્ુ ં: આ આયતની તાવીલ બસનહ (જગેં 

જમલ)ના �દવસે �હ�ર ાઈ અને જમલવાળાઓ 

આ આયતને લાયક છે. ક�મક� એ લોકોએ હઝરત 
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અમી�લ મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ)ની િવ�ધધ 

બગાવત કર� હતી. આપ ઉપર તે લોકો સાાે 

લડવાષુ ંઅને તેમને ર�કાણે લાવવાષુ ંવા�જબ ાઈ 

ગ્ુ ંહ્ ુ ંક� તેઓ �દુાના �ુકમષુ ંપાલન કર� જો 

તેઓ એમ ન કરતે તો આપ ઉપર �દુાના �ુકમ 

પમાણે એ કામ વા�જબ ાઈ ગ્ુ ંહ્ ુ ંક� તેમના 

ઉપરાી તલવાર પાછ� ખ�ચે નહ�, �યા ં�ધૂી ક� 

તેઓ �દુાના �ુકમષુ ંપાલન ન કર� અને પોતાના 

મતાી પાછા ન ફર� �ય, ક�મક� તે લોકોએ આપ 

જનાબ (અલ્યહસસલામ)ની બયઅત ઇતાઅત 

માટ� કર� હતી. તેમના ઉપર બળજબર�ાી બયઅત 

કરાવવામા ંઆવી ન હતી. અને આ એ જ 
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બળવાખોરો છે �મના િવશે �દુાવદં� આલમે 

ફરમાવ્ુ ંછે : 

અમી�લ મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ) ઉપર 

વા�જબ ાઈ ગ્ુ ંહ્ ુ ંક� તેમના ઉપર કા� ૂમેળવયા 

પછ� તેઓ સાાે એવો જ વયવહાર કર� �ઓ 

હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ મ�ાવાસીઓ સાાે કય� હતો. એટલે 

ક� તેમના ઉપર અહ�સાન કય� હતો અને તેમને માફ 

કર� દ�ધા હતા. તેાી હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)એ પણ બસરાવાસીઓ ઉપર 
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િવજય મેળવયા પછ� તેમની સાાે એવો જ 

વયવહાર ��. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૩ : ઇસલાાી સરજાીન ઉ ર ઇાાાની 

િ્��ધ બળ્ક ્રનારાઓ સાામ જગં  

(૧૮૧૭) ઐસ �રવાયત કર� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને મ�ૂસ કૌમ 

િવશે સવાલ કય� ક� જો ઇસલામની સરજમીન ઉપર 

મ�ૂસી લોકો �સુલમાનોની િવ�ધધ બળવો કર� તો 

�ુ ં? તેમની સાાે લડ�ુ ં�એઝ છે ? આપે ફરમાવ્ુ ં

: હા, બલક� તેમને ક�દ કર� લેવા પણ. (�એઝ છે) 
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 પ્રક - ૪ : બળ્ાખકરક સાામ જગંની શ�આ્  

(૧૮૧૮) અલાઅ �બન ફઝીલ કહ� છે ક� મ� ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ)ને �છુ�ુ ં: �ુ ં�સુલમાનો હરામ 

મહ�નામા ં�ુ્ ીમકો સાાે જગંની શ�આત કર� શક� 

છે ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: જો �ુ્ ીરકો હરામ મહ�નાની 

�ુરમતની અવગણના કર�ને �સુલમાનો સાાે જગં 

કરવાષુ ંહલાલ સમ�ને �સુલમાનો સાાે જગંની 

શ�આત કર� અને �સુલમાનોને એ વાતની 

�ણકાર� મળ� �ય ક� તેઓ તેમના ઉપર પભાવ 

મેળવી લેશ ેતો �દુાવદં� આલમે ફરમાવ્ુ ંછે ક� ... 
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�ુરમતવાળા મ�હનાઓ �ુરમતવાળા છે. અને 

તમામ �ુરમતવાળ� બાબતો એક સમાન છે. (એટલે 

ક� અદબ, અદબવાળાઓની સાાે છે.) તો 

બળવાખોરો સામે જગં કરવાની શ�આત ાઈ શક� 

છે. 
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પ્રક -   બળ્ાખકર �્દ�ઓની ્્લ ્ર્ા 

�એઝ  મ.  

 (૧૮૧૯) હફસ �બન ગયાસ કહ� છે ક� મ� 

મોઅિમનોના બે સ�હૂો િવશે હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને સવાલ કય� ક� 

તેમાનંો એક આ�દલ છે અને બીજો બળવાખોર. જો 

આ�દલ સ�હૂ બળવાખોરોને પરા�જત કર� તો (�ુ ં

કર� ુજોઈએ ?) 

ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: કોઈ પીર 

ફ�રવીને જનારાનો પીછો કરવો આ�દલ સ�હુ માટ� 

�એઝ નાી અને ન કોઈ ક�દ�ને કતલ કરવો અને 
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ન કોઈ જખમીને સ� આપવી યોગય છે. આ �ુકમ 

એ સજંોગોમા ંછે �યાર� કોઈ બળવાખોર બચયો ન 

હોય અને ન કોઈ એવી જમાત બાક� રહ� ગઈ હોય 

�ની તરફ તે પાછો ફર� શક�. જો કોઈ એવી જમાત 

બાક� હોય �ની તરફ તે પાછો ફર� �ય તો તેવા 

ક�દ�ને કતલ કર� નાખવામા ંઆવે, ભાગનારનો 

પીછો કરવામા ંઆવે અને જખમીને સ� કરવામા ં

આવે. 

(૧૮૨૦) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ની જગં 

એહલે �કબલા સાાે ાઈ. �મા ંતેઓએ તે લોકોને 

કરોર પરા�ય આપયો, જો આપ તેઓ સાાે જગં ન 
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કરતે તો આપના પછ� કોઈને એ વાતની ખબર ન 

પડતે ક� તેવા લોકો સાાે ક�વો વયવહાર કરવો 

જોઈએ. 
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 પ્રક - ૬ : નાસબીઓનમ ્્લ ્ર્ા �એઝ  મ.  

(૧૮ર૧) (નાસબીઓ િવશે ફરમાવ્ુ)ં ... જો અમને 

એ વાતનો ડર ન હોય ક� તમારામાાંી એક માણસ 

તેમના એક માણસના બદલામા ંમર� જશે. �યાર� 

ક� તમારો એક માણસ તેઓના એક હ�ર માણસો 

કરતા બહ�તર છે. તો અમે તમને તે લોકોને કતલ 

કરવાનો �ુકમ આપી દ�ત. પરં્ ુએ વાત ઈમામ 

સાાે મખ�સૂ છે. (કોઈને એવો �ુકમ આપવાનો 

અિધકાર નાી.) 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૮ર૨) ... દા�લ અમનમા ંનાસબીઓ અને 

કા�ફરોમાાંી કોઈને કતલ કરવો �એઝ નાી 

િસવાય કાિતલ અને ફસાદની કોિશશ કરનારને. એ 

પણ એ વખતે �એઝ ાઈ �યાર� તમને તમારા 

�વષુ ંજોખમ ન હોય. 

(૧૮ર૩) દા�લ અમનમા ંકોઈ કા�ફરને કતલ કરવો 

�એઝ નાી. િસવાય કાિતલ અને બળવાખોર, 

અને એ પણ એ વખતે �એઝ છે �યાર� તમને 

તમારા �વષુ ંજોખમ ન હોય. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૧૬ : �કુા (રડ�ુ)ં 

પ્રક - ૧ : ખૌફ� �દુાાી રડ�ુ ં 

�ુરઆને મ�દ :-  

* (તે એવા લોકો હતા ક�) �યાર� પણ તેમની સામે 

અલલાહની આયતો પડવામા ંઆવતી તયાર� તેઓ 

સજદામા ંપડ� જતા અને �દન કરતા હતા. 

- (�.ૂ મરયમ આયત ન ંપ૮) 
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* અને તેઓ હડપચી પર પડ� રડતા રહ� છે અને 

તે (�ુરઆનષુ ંસભંાળ�ુ)ં તેમની નમનતાઈને વ� ુ

વધાર� �કુ� છે. 

- (�.ૂ બની ઇસરાઈલ આ. ૧૦૯) 

હદ�સો :- 

(૧૮ર૪) અય અલી �ુ ંતમને ક�ટલીક �બૂીઓની 

વસીયત ક� � ં�ને તમે સાર� ર�તે યાદ કર� લો. 

�દુાયા, ્ુ ંઆમની મદદ ફરમાવ. ... અને ચોાી 

વાત એ છે ક� �દુાની માટ� રો�ુ.ં �ના દર�ક ��નુા 
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બદલામા ંતમારા માટ� જ�તમા ંએક ઘર 

બનાવવામા ંઆવશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૮ર૫) એ ચહ�રાઓ માટ� �શૂ ખબર� છે �ના 

ઉપર �દનની હાલતમા ં�દુાવદં� આલમની નજર 

પડ� છે અને તેનો ખૌફ� �દુા તેન ેતેના એવા �નુાહ 

પર રડાવે છે, �ને �દુા િસવાય બી�ુ ંકોઈ �ણ્ુ ં

નાી. 
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(૧૮ર૬) (િવદાય વખતના �તુબામા ંફરમાવ્ુ)ં 

�ની �ખોમાાંી ખૌફ� �દુાના કારણે �� ુવહ�વા 

લાગે તેનો સવાબ એ છે ક� તેના દર�ક ��નુા 

ટ�પાના બદલે ઓહદના પહાડ સમાન બદલો તેના 

નામે આમાલમા ંનાખવામા ંઆવશે. 

(૧૮ર૭) �બૂજ ધયાનાી સાભંળ� લયો, ખૌફ� �દુાાી 

� �ખોમાાંી �� ુ�ર� ાાય તેના દર�ક ��નુા 

બદલામા ંતેન ેબે�હશતમા ંએક મહ�લ મળશે. � 

મોતી અને યા�તૂ �વી �કમતી પથારોાી જડ�લો 

હશે અને તેની �દર એવી એવી વસ્ઓુ હશે �ને 

ન કોઈ �ખે જોઈ હશે અને ન કોઈ કાનોએ તેના 
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િવશે સાભંળ્ુ ંહશે અને ન તો કોઈ માનવીના 

�દલમા ંતેના િવશે કલપના કર� હશે. 

(૧૮ર૮) સાત પકારના લોકો અશ� ઇલાહ�ના 

સાયાની નીચે હશે. �યાર� ક� એ િસવાય બીજો કોઈ 

છાયો નહ� હોય... તેમા ંએ માણસ હશે ક� � 

એકાતંમા ં�દુાની યાદ કરતો હોય અને તેની 

�ખોમાાંી ખૌફ� �દુાના કારણે �� ુવહ� િનકળે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(૧૮ર૯) � કોઈની �ખમાાંી ખૌફ� �દુાના કારણે 

માખીના પગ �ટ�ુ ં�� ુવહ� િનકળે તો 

કયામતના �દવસે �દુાવદં� આલમ તેન ેસાતંવન 

અને શાિંત અતા ફરમાવશે. 

(૧૮૩૦) �ખોષુ ં�દન અને �દલનો ખૌફ 

અલલાહની રહમત હોય છે. �ાી તમને એ વસ્ ુ

મળે તો �ુઆ કરવી ગનીમત �ણો. (એ વખતે 

્રુત જ �ુઆ માગંો) 

(૧૮૩૧) ખૌફ� �દુાાી �દન કર�ુ ંરહ�મતે ઇલાહ�ની 

ચાવી છે. 
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(૧૮૩૨) �દુાના ખૌફાી �� ુવહાવવા �દલને 

પકાિશત કર� છે અને �નુાહોના �નુરાવતથનાી રોક� 

છે. 

(૧૮૩૩) �તુકાળમા ંાઈ ગયેલા �નુાહોને યાદ 

કર�ને રડ�ુ ં��ુગ�ની િનશાની છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૩૪) �દુાવદં� આલમની નજરોમા ંબે પકારના 

ટ�પાઓ કરતા બી� કોઈ ટ�પા પસદં કરવાને 

પાત નાી. એકતો રાહ� �દુામા ંલડનારના શર�રના 

લોહ�ષુ ંટ��ુ ંઅને બી�ુ ં રાતના �ધકારમા ંવહ�્ ુ ંએ 
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��ષુુ ંટ��ુ ં� બદંાએ ફકત અને ફકત પોતાના 

�દુાની ��ુીુદ� ખાતર વહાવ્ુ ંહોય.  

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૩૫) કયામતના �દવસે તમામ �ખો રડ� રહ� 

હશે િસવાય તણ �ખો, એક તો એ �ખ � રાહ� 

�દુામા ં�ગતી હોય, બી� એ �ખ �માાંી ખૌફ� 

�દુામા ં�� ુ�ર� ાયા હોય, તી� એ �ખ � 

�દુાએ હરામ કર�લી વસ્ઓુ જોવા માટ� બધં ાઈ 

જતી હતી. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૩૬) �ુિનયામા ં��ઓુ િસવાય દર�ક વસ્ષુ ુ ં

વજન અને માપ હોય છે. ક�મક�, ��ઓુષુ ંએક 

ટ��ુ ં(જહ�મની) આગના સ�દુને ��ુવી શક� છે. 

�યાર� �ખોમા ં��ષુુ ંપાણી ભરાય �ય છે તયાર� 

ચહ�રાને (અલલાહ તઆલા તરફાી) કોઈપણ 

પકારની હ�ણપત અને અપમાનનો સામનો કરવો 

પડતો નાી. અને જો �� ુાાલ પર વહ�વા લાગે 

તો તેના ઉપર �દુા જહ�મને હરામ કર� દ�શે. 

એટલે �ધૂી ક� જો રોવાવાળો આખી ઉમમત(ની 
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બકીસ) માટ� રોવે તો પણ �દુાની રહમત નાઝીલ 

ાતી રહ�શે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૩૭) જો તમને રો�ુ ંન આવે તો તમા�ંુ �ખુ 

રોવા ��ુ ંકરો અને જો �ખમાાંી માખીના માાા 

�ટ�ુ ં�� ુબહાર આવી �ય તો ક�ટલી સાર� 

વાત ગણાશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર :  ક્ાની �્ ઉ ર રડ�ુ ં 

(૧૮૩૮) હઝરતે �સૂા (અલ્યહસસલામ) તરફ વહ� 

નાઝીલ કરવામા ંઆવી : �યા ં�ધૂી તમે �ુિનયામા ં

મૌ�ૂદ છો તયા ં�ધૂી તમાર� �ત ઉપર રડતા રહો. 

નાશ ાવા અને તબાહ�ાી ડરતા રહો. �ાી 

�ુિનયાની શોભા અને તેની રોનક તમને ગફલતમા ં

ન નાખી દ�. 

(૧૮૩૯) હઝરત ઇસા (અલ્યહસસલામ)ની તરફ 

વહ� નાઝીલ ાઈ તમાર� પોતાની ઉપર એ ર�તે 

રડો �વી ર�તે કોઈ માણસ પોતાના કોઈ સગાને 

િવદાય કર� છે તયાર� રડ� છે. �ુિનયાને સાર� નાી 
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સમજતા અને પોતાના મઅ�દુ પાસે મો�ુદ 

વસ્ઓુની ચાહતમા,ં �ુિનયાને �ુિનયાના લોકો 

માટ� રહ�વા દ� છે. 
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 પ્રક - ૩ : �ખષુ ં�ુ્ ાઈ જ�ુ ં 

(૧૮૪૦) �ખોષુ ં�કુાઈ જ�ુ ં(�દલષુ ંસખત ાઈ 

જ�ુ)ં બદબખતીની િનશાની છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૮૪૧) ��ઓુષુ ં�કુાઈ જ�ુ ંએ �દલના સખત 

ાઈ જવા સમાન છે, અને �નુાહોના કારણે �દલ 

સખત ાઈ �ય છે. (�નુાહોને કારણે �દલ સખત 

ાઈ �ય છે અને �દલ સખત ાઈ જવાાી 

��ઓુ �કુાઈ �ય છે.) 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૧૭ : બલદ (શહ�ર) 

 પ્રક - ૧ :  ા્ શહ�ર  

�ુરઆને મ�દ :- 

* (સારાશં ક�) શહ�ર પણ આબાદ હ્ ુઅને 

પાલનકતાથ (અલલાહ) પણ મહાન કમાવાન હતો. 

પણ (અમાર� આજાઓાી) તેમણે મો�ું ફ�રવી લી�ુ ં

તયાર� અમોએ તેમના પર ભાર� �રુ મોકલ્ુ,ં અને 

તેમના તે બનેં બગીચાઓને એવા બે બગીચાઓાી 

બદલી નાખયા ક� �ના ફળ કડવા ંહતા, અને �મા ં

ાોડાક ઝાવલીના છોડ અને કાઈં ાોડ� ઘણી 
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કાટંાવાળ� બોરડ�ના ઝાડ (રહ� ગયા) આ બદલો 

અમોએ તેમનાાી તેમના અષપુકાર�પણાને કારણે 

લીધો; અને અષપુકાર�ઓ િસવાય એવી િશકા 

બી� કોઈ� ાોડ� જ આપીએ છ�એ ? અને તે 

(સબા)ની તાા તે (બય્લુ �કુદસની) વસતીઓ ક� 

�મને અમોએ બરકત �ણુથ બનાવી હતી તેમની 

વચચે અમોએ (બી�) ાોડ�ક એવી વસતીઓ પણ 

વસાવી હતી ક� � �લુલી ર�તે દ�ખાઈ આવતી હતી. 

- (�.ૂ સબા, આ. ૧પ ાી ૧૮) 
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* અને ખચીતજ અમે બની ઇસરાઈલને ઘણા સારા 

સાળે (લઈ જઈને) વસાવયા અને સવચછ 

વસ્ઓુની તેમને રો� આપી. 

- (�.ૂ ્ષૂસુ આ. ૯૩)  
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પ્રક - ર : ાકમા શહ�રકાા ં 

(૧૮૪૨) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ હા�રસ 

હમદાનીને પત લખીને ફરમાવ્ુ ં: મોટા શહ�રોમા ં

રહા કરો, કારણ ક� તયા ં�સુલમાનોનો સ�હુ હોય 

છે અને ગફલત અને ષકુસાનીની તકલીફોાી 

બચીને રહો. 
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 પ્રક - ૩ : મ્્ર શહ�ર  

(૧૮૪૩) તમારા માટ� કોઈ શહ�ર બી� શહ�ર કરતા 

વધાર� આતમીય નાી, બલક� ્ે્ર શહ�ર એ છે � 

તમારો બોજો વહન કર� શક�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૪ : ્કઈ શહ�ર� મ્નાાી િ્ ખુ રહ� 

શ્્ક નાી.  

(૧૮૪૪) કોઈ શહ�ર� તણ ર�તે એવા લોકોાી 

�ાર�ય પણ િવ�ખુ ાઈ શકતો નાી, �નો તે 

પોતાની �ુિનયા અને આખેરતના કામોમા ંમોહતાજ 

હોય છે. જો તે લોકો ન હોય તો તમામ શહ�રોની 

હ�સીયત તણખલા �વી ાઈ �ય. (૧) સાહ�બે 

ઇલમ અને પરહ�ઝગાર ફક�હ, (ર) એ નેક �દલ 

અમીર �ની લોકો (�દલાી) ઇતાઅત કરતા હોય 

અને (૩) ભરોસાપાત અને સમજદાર તબીબ. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૧૮ : બલાગત (અલકંા�રક શૈલી) 

 પ્રક - ૧ : બલાગ્  

(૧૮૪૫) બલાગત એ જ છે ક� � �ભ ઉપર સખત 

ન હોય અને �દમાગ ઉપર ભાર� ન હોય. 

(૧૮૪૬) બલાગતનો તકાજો છે ક� ્ ુ ંકોઈ વસ્નુો 

જવાબ આપવામા ંમોખુ ંન કર અને � જવાબ આપ 

તેમા ં�લૂ ન કર. 

(૧૮૪૭) �ણે કલામ (વાત)ને શણગાર�ને ર�ૂ કર� 

તેણે બલાગતનો હક અદા કર� દ�ધો. (ક�ટલીક 
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જગયાએ આ શબદો છે, ‘તેણ ેબલાગત સાાે 

ખયાનત ન કર�’) 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૪૮) બલાગત �ભની ગિત અને વધાર� 

બકવાસ કરવાષુ ંનામ નાી, બલક� બલાગત એ છે 

�માાંી અાથ િનકળતો હોય અને તેનો હ�્  ુ�ુજજત 

અદા કરવાનો હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૪૯) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને બલાગત િવશે સવાલ કરવામા ં
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આવયો તયાર� આપે ફરમાવ્ુ ં: � માણસ કોઈ 

વાતને �ણતો હોય તે તેના િવશે વાત કર�. 

‘બલીગ’ને બલીગ એ માટ� કહ�વામા ંઆવે છે ક� તે 

પોતાના �ૂંકા અને મા�લૂી પયતનો સાાે પોતાના 

હ�્  ુ�ધૂી પહ�ચી �ય છે. 

(૧૮૫૦) તણ વસ્ઓુમા ંબલાગત જોવા મળે છે. 

(૧) હ�્  ુ�ધૂી પહ�ચવા માટ� સૌાી નઝદ�ક હોય 

તેવા શબદોનો ઉપયોગ, (ર) �બન જ�ર� વાતોાી 

બચ�ુ ંઅને (૩) �ૂંક� વાતમાાંી િવશાળ અાથ તરફ 

માગથદશથન કર�ુ.ં 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૮પ૧) કયાર�ક બલાગતની બદલે (વાતને) 

�ૂંકાવવાને �રૂ્ ુ ંસમજ�ુ ંજોઈએ. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮પ૨) કયાર�ક બયાનમા ં��ુ હોય છે અને 

ક�ટલીક વખત વાત કરવામા ંલાચાર� હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

  



1513 
 

 પ્રક - ર : સૌાી ્ધાર� િ્વ્ા  

(૧૮પ૩) સૌાી વધાર� િવેતા એ છે �ની ર�ુઆત 

હક વાત �ધૂી પહ�ચવા માટ� સહ�લી અને �ષુ ં

�ંુકાણ બ�ુ જ �ુદંર હોય. 

(૧૮પ૪) ્ે્ર કલામ એ છે �ને સાર� ર�તે 

શણગારવામા ંઆવયા હોય અને �ને તમામ ખાસ 

અને આમ લોકો સમ� શક�. 

(૧૮પ૫) ્ે્ર કલામ એ છે � કાનને અણગમતા 

ન લાગે અને �ના સમજવાાી મગજ ાાક� ન 

�ય. 
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(૧૮પ૬) ્ે્ર કલામ એ છે � �દમાગને ાકવી ન 

દ� અને બ�ુ જ �ંુકા હોય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૩ : મ્્ર બલાગ્  

(૧૮પ૭) ્ે્ર બલાગત એવી જગયાએ મૌન 

ધારણ કરવામા ંછે, �યા ંબોલ�ુ ંઉ�ચત હો્ ુ ંનાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૪ : ્ા્ચી્ાા ંસખ્ાઈ  

(૧૮પ૮) �દુાવદં� આલમની દ્્ટએ સૌાી વધાર� 

�સુસાને પાત એ બલીગ (વકતા) છે � પોતાની 

�ભને ગાયની �મ ચલાવે છે. 

(૧૮પ૯) �દુાવદં� આલમને એ માણસ સખત 

નાપસદં છે � પોતાની �ભાી એવી ર�તે રમે છે 

(નકામી વાતો કર� છે) �વી ર�તે ગાય પોતાની 

�ભાી રમતી હોય છે. 
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(૧૮૬૦) �દુાવદં� આલમે એવા લોકો ઉપર 

લઅનત કર� છે �ઓ પોતાના �તુબાઓને 

લયબધધ (કાવય પ�ંકતઓની) ર�તે અદા કર� છે. 

(૧૮૬૧) નઝ�દકના જમાનામા ંએવા લોકો પણ 

ાશે �ઓ પોતાની �ભાી એવી ર�તે ખાશે �વી 

ર�તે ગાય જમીન ઉપરાી ખાય છે. 

(૧૮૬૨) માર� ઉમમતના સૌાી ખરાબ એ લોકો છે 

�ઓ વધાર� પડતા વાતોડ�યા, લોકોને �ભાી 

ઝખમ પહ�ચાડનાર અને ઘમડં� સવભાવના હોય 

છે. માર� ઉમમતના ્ે્ર લોકો એ છે �ના અખલાક 

સારા હોય. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક -   : બલાગ્  

(૧૮૬૩) અકલમદં �દલ અને બોલનાર� �ભ 

બલાગતની િનશાની છે. 

(૧૮૬૪) ઘણી વખત બલીગ માણસ પોતાની 

�ુજજત બયાન કરવા માટ� લાચાર હોય છે અને 

ઘણી વખત (સરળ ભાોામા ંર�ૂઆત કરનાર) 

ફસીહ માણસ જવાબમા ંભેળસેળ કર� નાખતો હોય 

છે. 

(૧૮૬૫) ચચાથના સમયે વાતને વારંવાર 

દોહરાવવી અને પરસપર વાતચીત વખતે 
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(વારંવાર) ખાસં�ુ ં(ક�ટલીક જગયાએ વારંવાર 

અ�ભમાન દશાથવ�ુ)ં એ લાચાર�ની િનશાની છે. 

(૧૮૬૬) અમે કલામના બાદશાહ છ�એ, અમારામા ં

તેના �ળૂ રહ�લા છે, અને અમાર� ઉપર તેની 

ડાળ�ઓ સાયો કર� રહ� છે. 

(૧૮૬૭) તાર� �ભના પહાર એની િવ�ધધ ન કર 

�ણે તને બોલતા શીખવ્ુ ંઅને તારા કલામની 

બલાગતોનો ઉપયોગ તેના િવ�ધધ ન કર �ણે તને 

સીધો (સાચો) માગથ બતાવયો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૧૯ : તબલીગ 

 પ્રક - ૧ : ્ર�ુાાનમ હ્ (હ્નમ પસ્ ુ્  

્રનાર)  

(૧૮૬૮) પયગમબર અલલાહ �બુહાન�ુ વ 

તઆલાના હકના તર�ુમાન અને ખા�લક અને 

મખ�કૂ વચચે એલચી હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક – ર  સુલાાન  બુલલીગ (ધાથ પચાર્) 

ની ખાિસ ્ક 

(૧) (�બુલલીગ) �દુા િસવાય કોઈાી ડરતો નાી. 

�ુરઆને મ�દ :- 

* તે (ર�લૂો) એવા હોય છે ક� �ઓ અલલાહના 

સદં�શા (�મના તેમ લોકોને) પહ�ચાડ� દ� છે અને 

તેનાાી જ બીએ છે અને તેઓ અલલાહના િસવાય 

કોઈાી બીતા નાી અને �હસાબ લેવા માટ� અલલાહ 

બસ છે. 
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- (�.ૂ અહઝાબ આ. ૩૯) 

(ર) (�બુલલીગ) �શૂ ખબર� આપે છે, લોકોને 

મોહબબત સાાે બોલાવે છે. નફરત કરતો નાી. 

* હ� નબી ! િન:સશંય અમોએ તને સાકી આપનાર 

તાા �શૂખબર આપનાર તાા ડરાવનાર તર�ક� 

મોકલયો છે, અને અલલાહની આજાાી (લોકોને) 

તેની તરફ બોલાવનાર તાા (ઈમાન અને 

�હદાયતનો) પકાશ આપનાર �ચરાગ બનાવી 

મોકલયો છે. 

- (�.ૂ અહઝાબ આ. ૪પ-૪૬) 
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હદ�સ :- 

(૧૮૬૯) ઇબને અબબાસાી �રવાયત છે ક� �યાર� 

‘યા અયયોહ�બી ઇ�ા અરસલના’વાળ� આયત 

નાઝીલ ાઈ તયાર� � હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) અને મઆઝને �ુકમ આપયો ક� 

તેઓ (ઇસલામની તબલીગ માટ�) યમન �ય અને 

ફરમાવ્ુ ં: �વ, લોકોને �શૂખબર� આપો અને 

તેઓને હડ�તૂ ન કરો..., તેઓ સાાે નરમાઈ ભ્ુથ 

વલણ રાખો, સખતીાી કામ ન લો. 
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પ્રક - ૩ : �હ�ર� ર� મ્ ્બલીગ ્ર્ી  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને ર�લૂના માાે (અલલાહનો સદં�શો) સપ્ટ 

ર�તે પહ�ચાડ� દ�વા િસવાય બી�ુ કાઈંજ નાી. 

- (�.ૂ અનક�તૂ આ. ૧૮) 

* પછ� જો તમે મો�ુ ંફ�રવી લેશો તો સમ� લો ક� 

અમારા ર�લૂના માાે તો માત (અમારો) સદં�શો 

સપ્ટ કર�ને પહ�ચાડ� દ�વાનો છે. 

- (�.ૂ માએદાહ આ. ૯ર)  
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* માટ� ્ ુ ંપણ તેમને જતા કર અને તેમને નસીહત 

કર અને તેમના �દલોમા ંઅસર કર� તેવી વાતો કર. 

- (�.ૂ િનસા આ. ૬૩)  

હદ�સ :- 

(૧૮૭૦) �દુાના પયગમબરો માટ� �ુકમ છે ક� તેઓ 

દર�ક વાતને ખોલીને બયાન કર�. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

  



1527 
 

િવભાગ - ર૦ : ��ુગુ (જવાની) 

પ્રક - ૧ : ��ુગુ (જ્ાની)  

�ુરઆને મ�દ :-  

* પછ� તમને બાળક બનાવી કાઢ�એ છ�એ, (પછ� 

તમા�ંુ પાલનપોોણ કર�એ છ�એ) ક� �ાી તમે 

તમાર� સ�ંણૂથ શ�કતએ પહ�ચો ; 

- (�.ૂ હજ, આ. પ) 
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* અને યતીમના માલ પાસે સદહ�્  ુિસવાય �ઓ 

નહ�. �યા ં�ધૂી ક� તે બા�લગ (�મર લાયક) ન 

ાઈ �ય ; 

- (�.ૂ બની ઇસરાઈલ, આ. ૩૪) 

* �ાી તારા પરવર�દગાર� માત પોતાની 

રહ�મતના કારણે આ ચાહ્ુ ંક� તેઓ બનેં ્વુાન 

ાઈ પોતાનો ખ�નો પોતે જ કાઢ� લે, 

- (�.ૂ કહફ આ. ૮ર)  
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* અને �યાર� તે (�સૂા અલ્યહસસલામ) પોતાની 

સ�ંણૂથ શ�કત (્વુાવસાા) એ પહ�ચયો અને સાર� 

પેર� હાા પગ કાઢયા (અાાથત તેના 

અવયવો યોગય શ�કતએ પહ�ચયા) તયાર� અમોએ 

તેન ેસદ��ુધધ અને જાન અપથણ કયાથ ; 

- (�.ૂ કસસ આ. ૧૪)  

* અને �યાર� તે (્�ૂફુ) પોતાની સ�ંણૂથ શ�કતએ 

પહ�ચી ગયો તયાર� અમોએ તેન ે�હકમત તાા જાન 

અપથણ કયાથ. 

- (�.ૂ ્�ૂફુ, આ. રર) 
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* અને યતીમોને (કામ ધધેં લગાડ�) અજમાવતા 

રહો �યા ં�ધૂી ક� તેઓ લગનની વયે પહ�ચી �ય ; 

પછ� જો તમે તેમનામા ંકંઈ (સસંાર વહ�વારની) 

લાયકાત �ુઓ તો તેમનો માલ તેમને સ�પી દો. 

- (�.ૂ િનસા આ. ૬) 

* અને (હ� ઈમાનદારો !) �યાર� તમારા છોકરા ં

બા�લગ (�મરલાયક) ાઈ �ય તો તેમને પણ 

લાઝીમ છે ક� તેઓ પણ એવી જ ર�તે ર� મેળવયા 

કર� �વી ર�તે ક� તેમના આગળનાઓ મેળવયા 

કરતા હતા ; 
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- (�.ૂ ષરૂ આ. પ૯) 

હદ�સ :- 

(૧૮૭૧) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ) તેમના પિવત િપતાાી �રવાયત 

કર� છે ક� તેઓએ ફરમાવ્ુ ં: (બની કર�ઝા પર) 

િવજય મેળવયા પછ� હઝરત ર�લેૂ પાક 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) એ તે 

કબીલાના છોકરાઓ િવશે ફરમાવ્ુ ંક� તેમની 

ખુટં�ની નીચેના ભાગ જોવામા ંઆવે. � છોકરાને 

ખુટં�ની નીચે વાળ િનકળ� આવયા હતા તેમને 

(બા�લગ ગણાવીને) કતલ કરાવી નાખયા. 
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(૧૮૭૨) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) તેમના 

ભાઈ ર�લૂ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ાી �રવાયત કર� છે ક� મ� આ જનાબને 

યતીમ િવશે �છૂ�ુ ંક� તેની યતીમી(ની ��ૃુત) �ાર� 

�રૂ� ાાય છે. તેઓએ ફરમાવ્ુ ં�યાર� તેન ે

એહતેલામ ાવા લાગે અને લેણદ�ણ (કારોબાર)ને 

સમજવા લાગે. 

(૧૮૭૩) છોકરા માટ� ખર�દ અને વેચાણનો 

વયવહાર એ સમય �ધૂી �એઝ નાી અને ન તો 

યતીમીના સમયાી બહાર આવશે �યા ં�ધૂી તે 

પદંર વોથનો ન ાઈ �ય. અાવા તે મોહતલીમ 
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(વીયથ સખલન) ાવા ન લાગે અાવા તેની ખુટં�ની 

નીચે વાળ ન ઉગવા લાગે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૭૪) �યાર� છોકરાની �મર ૧૩ વોથની સ�ંણૂથ 

ાઈ �ય અને ૧૪ વોથમા ંપવેશી �ય તો તેની 

ઉપર પણ એ બધા કાય�ની અદાયગી વા�બ ાશે 

� એહતેલામ ાનારને બા�લગ ાવા પછ� વા�બ 

ાાય છે. ભલે તે મોહતલીમ ાાય ક� ન ાાય. પછ� 

તેના સામે સાર� અને ખરાબ વાતો પણ લખવામા ં

આવશે. કારણ ક� તેના માલમાાંી બધી વસ્ ુતેના 

માટ� �એઝ ાઈ �ય છે. અલબ�, જો તે બેવ�ુફ 
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અાવા િનબથળ હોય તો આ બધી વસ્ ુલા� ુપડતી 

નાી. 

(૧૮૭૫) ઔરતની જવાની (બા�લગ ાવા)ની હદ 

૯ વોથની છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

િવભાગ - ર૧ : ભોળપણ (સાદગી) 

 પ્રક - ૧ : ભકળ ક (સાદગી)  

(૧૮૭૬) અઇમમએ સાદ�ક�ન અલયહ� �સુસલામના 

ફરઝદં તેમના પિવત િપતાઓાી �રવાયત કર� છે 
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ક� : ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: �ુ ંજ�તમા ંદાખલ ાયો 

તો સાક�નીને જ�ત (જ�તમા ંરહ�નારાઓ)માાંી 

મોટા ભાગના લોકોને જોયા તો તેઓ ભોળા દ�ખાતા 

હતા. 

� હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ) નો હ�્  ુએ ભોળપણ એવા લોકોષુ ંહ્ ુ ંક� 

�ઓ �ુિનયામા ં�રુાઈાી ગાફ�લ હતા, પરં્ ુ

ખયરના વયવહારમા ંઅકલમદં હતા અને દર 

મ�હનાના તણ રોઝા રાખતા હતા. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૮૭૭) �ુ ંજ�તમા ંદાખલ ાયો તો જ�તના 

મોટા ભાગના લોકોને જોયા ક� �ઓ દર મ�હનાની 

૧૩ ાી ૧પ તાર�ખ �ધૂી રોઝા રાખતા હતા.  

(૧૮૭૮) મારા ભાઈ હઝરત ઈસા 

(અલ્યહસસલામ)એ તેમના હવાર�ઓને ફરમાવ્ુ ં: 

એ મારા હવાર�ઓ �રુાઈની બાબતમા ંક�તૂરની 

�મ ભોળા બનયા રહો. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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િવભાગ - રર : બલા (આજમાઈશ) 

 પ્રક - ૧ : આજાાઈશ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને અમે આઝમાઈશ તર�ક� નેક� તાા બદ� વડ� 

તમાર� કસોટ� કર�એ છ�એ. 

- (�.ૂ અ�મબયા, આ. ૩પ) 

* બેશક તે (ષહૂના બનાવ)મા ંિનશાનીઓ છે, અને 

િનસશંય અમે હમેંશા (લોકોની) કસોટ� કરતા 

રહ�એ છ�એ ; 
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- (�.ૂ મોઅમેષનૂ આ. ૩૦) 

હદ�સ :- 

(૧૮૭૯) અયયોહ�ાસ ! એ વાતમા ંતો શક નાી ક� 

અલલાહ તઆલાએ તમને પોતાના �લમાી રકણ 

આપ્ુ ંછે. પરં્ ુતમાર� આજમાઈાી તમને રકણ 

આપ્ુ ંનાી. (એટલે ક� તમાર� આઝમાઈશ જ�ર 

કરવામા ંઆવશે.) ક�મક� �દુાવદં� આલમે ફરમાવ્ુ ં

છે ક� : એ વાતમા ંશક નાી ક� તેમા ંઅમાર� 

�ુદરતની િનશાનીઓ છે અને અમને તેની 

આઝમાઈશ મ�ૂંર છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૮૦) કોઈ િવસતાર અને વયવસાા એવી નાી 

�મા ં�દુા તરફાી મહ�રબાની અને આઝમાઈશ ન 

હોય. 

(૧૮૮૧) કોઈ બાબત એવી નાી �મા ં�દુાની 

ઇચછા, �ુકમ અને તેના તરફાી આઝમાઈશ ન 

હોય. 

(૧૮૮૨) �દુાના અમ અને નહ�મા ંકોઈ બાબત 

એવી નાી �મા ં�દુાના તરફાી આઝમાઈશ અને 

કઝા �કુવામા ંઆવેલી ન હોય. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૮૩) એક વખત હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ) બીમાર પડયા, ક�ટલાક લોકોએ 

આપના ખબર �તર �છૂયા અને �છૂ�ુ ં: અમી�લ 

મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ), આપે સવાર ક�વી 

ર�તે કર� ? આપે ફરમાવ્ુ ં: ષકુસાન સાાે, તે 

લોકોએ ક�ુ ં: �બુહાનલલાહ ! આપની વાત પણ 

આપની �મ સમ� ન શકાય તેવી ઉચચ કકાની 

છે. ઇમામે ફરમાવ્ુ ં�દુા ફરમાવે છે : અમે તમને 

શર અને ખયરમા ં(સાર� અને ખરાબ હાલતમા)ં 

િપરકા લેવાના હ�્ ાુી અજમાવીએ છ�એ, તેાી 
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ખયર ત�ુંરસતી, સલામતી અને તવગંર� છે. �યાર� 

શર બીમાર�, ફક�ર�, કસોટ� અને આઝમાઈશ છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : આજાાઈશના ્ારકક  

�ુરઆને મ�દ :- 

* (હ� �નુા�ફકો !) અલલાહ એવો નાી ક� � 

�સાતીમા ંતમે છો તેજ �સાિતમા ંમોઅિમનોને 

(તમાર� સાાે એકરા મળ�) રહ�વા દ�. અહ� �ધૂી ક� 

તે નાપાકને પાકાી �ુદા પાડ� ન નાખે,... 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન આયત ન ં૧૭૯)  

* અને એ માટ� પણ ક� અલલાહ ઈમાન 

લાવનારાઓને કસોટ� કર�ને અલગ પાડ� નાખે 
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અને નાફરમાનોને (પોતાના) આશ�વાદાી વ�ંચત 

રાખે. 

(હ� �સુલમાનો !) �ુ ંતમોએ એમ ધાર� લી�ુ ંછે ક� 

તમે જ�તમા ંચાલયા જશો ? �યાર� હ�ુ �ધૂી 

અલલાહ� (તમાર� કસોટ� કર�ને) તમને �ણી લીધા 

નાી ક� તમારામાાંી કોણે કોણે �હાદ કય� છે અને 

વળ� તમારામાાંી ધૈયથવાન કોણ રહા છે. 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન, આ. ૧૪૦ ાી ૧૪ર) 
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* અને આ એ માટ� ક� અલલાહ � તમારા �દલોમા ં

છે તેની કસોટ� કર� લે, તાા � કાઈં તમારા 

�ત:કરણોમા ંછે તેષુ ંમાપ કાઢ� લે ; 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન,  આ. ૧પ૪) 

* �ુ ંતમોએ એ�ુ ં�મુાન કર� લી�ુ ંછે ક� તમને 

(એમ જ) છોડ� દ�વામા ંઆવશે ? �યાર� ક� અલલાહ� 

હ� તમારામાાંી તે લોકોને �ણે કસી લીધા નાી 

ક� �મણે �હાદ કય� છે, અને અલલાહ તાા તેના 

ર�લૂ તાા મોઅિમનો િસવાય બી� કોઈને િવ�ા� ુ

િમત બનાવયા નાી ; અને તમે � કાઈં કરો છો 

તેનાાી અલલાહ વાક�ફ છે. 
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- (�.ૂ તૌબા, આયત ન ં૧૬)  

* અને અમે તમાર� કસોટ� અવશય કર��ુ,ં એટલે 

�ધૂી ક� તમારામાાંી �હાદ (ધમથ્ ધુધ) કરનારાઓ 

તાા ધૈયથ ધરનારાઓને અમે સમ� લઈએ, અને 

તમાર� �સાિતઓને અજમાવી લઇએ. 

- (�.ૂ મોહમમદ, આ. ૩૧)  

* અને અગર અલલાહ ચાહતે તો પોતે જ તેમનાાી 

(�રૂતો) બદલો લઈ લેતે, પરં્ ુતમારામાાંી 

ક�ટલાકોને ક�ટલાકોની સામે અજમાવવા માટ� (તેમ 

નુથ નહ�) ; 
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- (�.ૂ મોહમમદ, આ. ૪) 

* �ણે �તૃ્ ુપૈદા નુથ અને �વન પણ ક� �ાી 

તમને અજમાવે ક� તમારામાાંી કોણ કરણીમા ં

બહ�તર છે ; 

- (�.ૂ �લુક, આ. ર) 

* ખચીતજ અમોએ �થૃવી પર � કાઈં છે તેન ેતેની 

શોભા બનાવી છે ક� �ાી અમે તેમને અજમાવીએ 

(અને �ણી લઈએ) ક� તેમનામાાંી સૌાી સારા 

કાયથ કરનાર કોણ છે ? 

- (�.ૂ કહફ આ. ૭) 
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* અને તે (અલલાહ) એ જ છે �ણે આકાશો તાા 

�થૃવીને છ �દવસમા ંઉતપ� �ાથ - અને (તે વખતે) 

તેષુ ંઅશથ (િસ�હાસન) પાણી પર હ્ ુ.ં - આ એટલા 

માટ� (બનાવ્ુ)ં ક� તે તેમને અજમાવે ક� 

તમારામાાંી કમ�ના સબંધંમા ંવ� ૂસારો કોણ છે ; 

- (�.ૂ �ુદ, આ. ૭) 

હદ�સ :- 

(૧૮૮૪) ખબરદાર ! �દુાવદં� આલમે પોતાની 

મખ�કૂની �પુત વાતોને એ માટ� �હ�ર નાી કર� ક� 

તે તેના �પુત રહસયો અને ખાનગી હાલતાી 
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અ�ણ હતો. પરં્ ુતેણે આમ એ માટ� ક્ુ� છે ક� તે 

તેઓને (લોકોને) અજમાવે ક� તે લોકોમા ંવધાર� 

સારો અમલ કરનાર કોણ છે. આ અજમાઈશના 

ધોરણ ઉપર સવાબના સવ�પમા ંજઝા (બદલો) 

મળે છે અને અઝાબના સવ�પમા ંસ� મળે છે. 

(૧૮૮૫) અલલાહ તઆલાનો આ કૌલ ‘“તમારો 

માલ અને તમાર� ઔલાદ તમારા માટ� �ફતનો 

એટલે ક� આઝમાઈશ છે.’ િવશે ફરમાવ્ુ ંઆનો અાથ 

એ છે ક� અલલાહ �બુહાન�ુ વ તઆલા પોતાના 

બદંાઓને માલ અને અવલાદ ાક� અજમાવે છે ક� 

તેના આપેલા ઉપર કોણ નારાઝ ાાય છે, અને 
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તેની વહહચણી ઉપર કોણ રા� ાાય છે. જો ક� 

અલલાહ તઆલા પોતે તેના નફસોાી વધાર� 

પર��ચત છે. પરં્ ુઆમ (આજમાઈશ) એ માટ� છે 

ક� તે કાય� ાક� ઇનસાન સવાબ અને અઝાબને 

પાત ાાય છે એ વાત �હ�ર ાઈ �ય. 

(૧૮૮૬) સજંોગોની ઉાલ પાાલો ાક� મરદોના 

જોહર �લુતા હોય છે અને જમાનાના પ�રવતથનાી 

�પુત રહસયો �હ�ર ાતા હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૮૮૭) અલલાહ તઆલાના આ કૌલ ‘“�ાી 

તમને અજમાવીએ ક� તમારામા ંવધાર� સારા 

અમલવાળો કોણ છે ?’ િવશે ફરમાવ્ુ ં: �દુાવદં� 

તબારક વ તઆલાએ પોતાની મખ�કૂને એ માટ� 

પૈદા કર� છે ક� તેન ેપોતાની ઇતાઅત અને 

ઈબાદતની શરઈ ફરજો ેારા અજમાવે, એ માટ� 

નાી પૈદા કય� ક� તેની પ�રકા અને પર�કણ કર�. 

કારણ ક� તે પૈદા કયાથ તયારાી જ દર�ક વાતોને 

�ણે છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૮૮૮) (કરબલાના રસતામા)ં ફરમાવ્ુ ં: લોકો 

�ુિનયાના બદંાઓ છે, અને દ�ન તેમની �ભો ઉપર 

સવાદ �રૂતો રહ� ગયો છે. તે લોકો તેને 

(�ુિનયાને) એ સમય �ધૂી અપનાવી રાખશે �યા ં

�ધૂી તેના �નુાહ અને કારોબાર ચાલતા રહ� છે 

અને �યાર� આજમાઈશનો સમય આવે છે તયાર� 

મોટા ભાગના લોકો �ુિનયાદાર બની �ય છે. 

- હઝરત ઇમામે �ુસૈન (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૮૯) હઝરત આદમ (અલ્યહસસલામ)ને સજદો 

કરવાના �ુકમ ેારા ફ�રશતાઓની આઝમાઈશ 

કરવા િવશે ફરમાવ્ુ ં: જો અલલાહ ચાહતે તો 
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આદમ (અલ્યહસસલામ)ને એક એવા ષરૂાી પૈદા 

કરતે �ની રૌશની �ખોને �� દ�ત..... તે એ�ુ ં

કર� શકતો હતો, પરં્ ુજો તેમ કરતે તો તેમની 

સામે ગરદનો �ક� �ત અને ફ�રશતાઓની તેમના 

િવશેની પ�રકા હળવી ાઈ �ત, પરં્ ુઅલલાહ 

તબારક વ તઆલા પોતાની મખ�કૂને એવી 

વસ્ઓુાી અજમાવે છે �ના �ળૂ અને હક�કતાી 

તે લોકો વા�કફ હોતા નાી. �ાી આ આઝમાઈશ 

પછ� (સારા અને ખરાબ લોકોમા)ં તફાવત ાઈ 

શક�. તેમના અહકંાર અને ઉચચતા �ૂદ� ાઈ શક� 

તેમજ અ�ભમાન અને �દૂપસદં�ને �ૂર કર� દ�. 
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(૧૮૯૦) ... આઝમાઈશ �ટલી સખત હશે તેવોજ 

તેનો અજ અને સવાબ વધાર� હશે. તમે નાી જોતા 

ક� અલલાહ �બુહાન�ુ એ આદમાી લઈને આ 

જમાનાના �ત �ધૂીના આગળના અને 

પાછળનાઓને એવા પતારોાી અજમાવયા �ઓ ન 

તો ષકુસાનને ઓળખી શક� છે અને ન ફાયદાને. ન 

સાભંળ� શક� છે અને ન જોઈ શક� છે. તેઓએ 

પતારોને જ તેમના માનવતંા ઘર ગણયા છે. �ને 

લોકો માટ� (શાિંતાી) રહ�વાષુ ંમાધયમ બનાવ્ ુ

છે... 
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...પરં્ ુઅલલાહ તઆલાએ પોતાના બદંાઓને �ૂદ� 

�ૂદ� સખતીઓાી અજમાવયા છે. તેઓ પાસેાી 

એવી ઇબાદતનો ઇચ�ક છે �મા ં�ુદ� �ુદ� 

�શુક�લીઓ પડ� છે. અને તેની �ત �તની 

અણગમતી બાબતોાી અજમાવવામા ંઆવે છે. 

�ાી તેના �દલમાાંી ઘમડં અને અ�ભમાનને બહાર 

કાઢ� શક�. અને તેના નફસોમા ંઆ�� અને 

નમતાને સાાન આપે અને એ કારણ પણ છે ક� 

કસોટ� અને આજમાઈશના માગથમા પોતાના ફઝલ 

અને ઉપકારના દરવા� �ધૂી (તે લોકોને) 

પહ�ચાડ�. 



1555 
 

- હ. અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૯૧) તમાર� આજમાઈશની ભઠીમાાંી ચો�સ 

પસાર ા�ુ ંપડશે. તમને ગરણીાી જ�ર ગાળવામા ં

આવશે, એવી ર�તે ક� તમારા નીચલા દરજ�નો 

માણસ ઉપર જશે અને ઉપરના દરજ�નો માણસ 

નીચે આવી જશે. આ ર�તે � કોઈ આળસના કારણે 

પાછો રહ� ગયો હતો તે આગળ વધે અને � 

અગતા લઈ �કૂયો હતો તે પાછળ રહ� �ય. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૮૯૨) તવગંર� અને સાર� હાલત માટ� 

અ�ભમાન ન કરો અને ફક�ર� અને આજમાઈશાી 

ગભરાવ નહ�. કારણ ક� સોનાને આગાી જ 

પારખવામા ંઆવે છે અને મોઅિમનને આઝમાઈશ 

ેારા. (પારખવામા ંઆવે છે.) 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૩ : ાકઅિાન ાામ� સખ્ અજાાઈશ  

�ુરઆને મ�દ - 

* �ુ ંતમોએ એમ ધાર� લી�ુ ંછે ક� તમે જ�તમા ં

ચાલયા જશો �યાર� અતયાર �ધૂી તમારા પર એ�ુ ં

વીત્ુ ંનાી ��ુ ંક� તમારા �વુથજો પર િવતી ગ્ુ ં

છે ? (અાાથત) તેમના ઉપર (એવી) સખતાઈ તાા 

�ુ:ખ આવી પડયા ક� તેઓ  �ુ ગયા હતા, અહ� 

�ધૂી ક� ર�લૂ તાા તેની સાાે ઈમાન લાવનારાઓ 

બોલી ઉરયા ક� (હવે) અલલાહની મદદ �ાર� 

આવશે ? (અલલાહ તરફાી કહ�વામા ંઆવ્ુ ંક�) 
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ગભરાઓ નહ�, િન:સશંય અલલાહની મદદ નઝદ�ક 

છે. 

- (�.ૂ બકરહ, આ. ર૧૪) 

હદ�સ :- 

(૧૮૯૩) સૌાી મોટ� આઝમાઈશ અ�મબયાની હોય 

છે, પછ� એવા લોકોની � તેઓાી સૌાી વધાર� 

નઝદ�ક હોય છે, પછ� દરજ� પમાણે તેઓના 

�વા લોકોની (આજમાઈશ ાાય છે.) 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૮૯૪) ��ુક� મોઅિમનની આઝમાઈશ વરસાદ 

જમીન ઉપર પડ� છે તેની ગિતાી પણ વધાર� તેજ 

હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૯૫) મોઅિમન માટ� �ુિનયા ક�દખાષુ ંછે. તો 

પછ� એ�ુ ંક્ુ ંક�દખાષુ ંછે �મા ંસાર� વાતો હોય. 

(૧૮૯૬) હક ઉપર ચાલનારા શ�આતાી જ 

સખતીઓનો સામનો કરતા આવયા છે, પરં્ ુ

સખતીઓની �દુત ઓછ� અને સરળતાનો 

સમયગાળો લાબંો હોય છે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૯૭) બાિતલની �ુ�ુમતમા ં� મોઅિમન માટ� 

સરળતા હોય છે તેન ેમૌતની પહ�લા �ન અાવા 

માલની આજમાઈશમા ંનાખવામા ંઆવશે. �ાી 

હકની �ુ�મૂતમા ંતેનો બહોળા પમાણમા ંભાગ હોય. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૮૯૮) મોઅિમન પાચં સખતીઓમા ંફસાએલો રહ� 

છે, (૧) તેની સાાે હસદ કરવામા ંઆવે છે, (ર) 

�નુાફ�ક તેની સાાે �ગુઝ (ેોે) રાખે છે, (૩) કા�ફર 
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તેની સાાે લડ� છે, (૪) નફસ તેની સાાે ઝઘડો કર� 

છે, (પ) શૈતાન તેને �મુરાહ કરવાના પયતનો કર� 

છે. 

(૧૮૯૯) તમાર� પહ�લાના સમયમા ંએ�ુ ંા્ ુ ંહ્ ુ ં

ક� : માણસને પકડ� લેવામા ંઆવતો હતો. તેના 

માટ� જમીનમા ંખાડો ખોદવામા ંઆવતો હતો. તેન ે

જમીનમા ંદાબીને તેના માાા ઉપર કરવત 

ચલાવવામા ંઆવતી હતી. �ના કારણે તેના બે 

�ુકડા ાઈ જતા હતા. લોઢાના સર�યાાી તેના 

હાડકાઓ અને શર�રના ગોશતને ખ�ચી લેવામા ં
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આવ્ુ ંહ્ ુ,ં તેમ છતા ંતે પોતાના દ�નને છોડતો ન 

હતો. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૮૯૯) હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) તેમના વડ�લોાી �રવાયત 

ફરમાવે છે : તમાર� નજરો કયા ંછે ? તમાર� 

પહ�લાના લોકો પસાર ાઈ ��ૂા ંછે. �ઓ તમારા 

�વા (દ�નના) માગથ પર ચાલતા હતા. તેઓને 

પકડ�ને તેમના હાા અને પગ કાપી નાખવામા ં
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આવતા હતા અને તેઓને �ળૂ� પર લટકાવી 

દ�વામા ંઆવતા હતા. 

તયાર પછ� આપે આયતની િતલાવત ફરમાવી : 

“અમ હસીબ્મુ...  – (�.ૂ બકરહ આ. ર૧૪) 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૦૧) �દુાવદં� આલમનો આ કૌલ... �કતાબમા ં

ઇસમાઈલનો �ઝક કરો... ના િવશે ફરમાવ્ુ ં: તેમના 

ઉપર કૌમે કા� ુમેળવી લીધો અને તેમના ચહ�રા 

ઉપરાી ગોશત કાઢ� લી�ુ ંઅને ખોપર� �દં� 
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નાખી... આ ઇસમાઈલ જનાબે ઇ�ાહ�મ 

(અલ્યહસસલામ)ના ફરઝદં નાી, બલક� તેઓ બી� 

કોઈ ��ુગથ હતા. 

(૧૯૦૨) તમાર� પહ�લા એવી કૌમ આવી �કુ� છે 

�ને કાતંો કતલ કર� નાખવામા ંઆવી અાવા બાળ� 

નાખવામા ંઆવતી હતી અાવા કરવતાી કાપી 

નાખવામા ંઆવતી હતી. જમીન તેની િવશાળતા 

હોવા છતા ંતે લોકો માટ� તગં કર� નાખવામા ં

આવતી હતી. પરં્ ુતે લોકોને આટલી બધી 

સખતીઓ અને ઇ�ઓ પહ�ચાડયા પછ� પણ 

તેમના સાચા રસતા પરાી હટાવી શકતા ન હતા. 
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બલક� �દુાવદં� અઝઝ વ જલલ ઉપરષુ ંતે લોકોષુ ં

ઈમાન વધાર� દઢ બની જ્ ુ ંહ્ ુ.ં તેાી તમે પણ 

તમારા રબ પાસે તેના (�લુદં) દરજ� માટ� �ુઆ 

માગંો અને તમાર� �સૂીબતોના સમયે સ� કરો તો 

તમને પણ તે કૌમની કોિશશ �વો સવાબ મળશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૦૩) �દુાવદં� તઆલાએ એક હબશી 

પયગમબરને તેની કૌમ તરફ મોકલયા �ઓની 

સાાે એ લોકોએ જગં પણ કર� અને તે જગંમા ં

પયગમબરના ક�ટલાક સાાી મર� પણ ગયા, 

ક�ટલાકને ક�દ કરવામા ંઆવયા અને તેઓ માટ� 
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ખદંક (સળગાવેલા લાકડાઓાી ભર�લા ખાડા) 

ખોદવામા ંઆવયા, પછ� �ુશમનોએ ક�ુ ં: � અમારા 

દ�નના છે તેઓ �ુદા ાઈ �ય અને � નબીના 

માનવાવાળાઓ છે તે આ આગમા ં�ુદ� પડ�, તેાી 

તે પયગમબરના માનનારાઓ એ આગમા ં�ુદ� 

ગયા, તેમા ંએક �ી પણ હતી �ની સાાે સાવ 

નાષુ ંબાળક પણ હ્ ુ,ં તેણી તે આગમા ં�ુદવામા ં

હ�ચક�ચાટ અષભુવતી હતી તયાર� તે નાના બાળક� 

ક�ુ ં: અમમી�ન, ગભરાવ નહ�, આગમા ં�ુદ� 

�ઓ, તેાી તે �ીએ પણ તે આગમા ંછલાગં 

લગાવી દ�ધી. આ એ જ કૌમ છે �ને ‘અસહા�લુ 

��ુુદ’ (ખદંકવાળ� કૌમ) કહ�વાય છે. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક – ૪ : ાકઅિાન �્મલા  પ્ારની 

આજાાઈશાા ંફસાએલક હક   મ.  

(૧૯૦૪) ઇબને બક�ર કહ� છે : મ� હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને �છુ�ુ ં: �ુ ં

મોઅિમન �ુઝામ (રકતિપત-�ુ્રરોગ), બસથ (સફ�દ 

કોઢ) અને એ પકારની બી� બીમાર�મા ંફસાએલો 

હોય છે ? 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: તો �ુ ંમોઅિમન િસવાય બી� 

કોઈ માટ� આ �સૂીબતો �કુરથ ર છે ? 
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(૧૯૦૫) �દુ�ર કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ 

મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ં

અઝથ કર� : �ુ ં�દુાવદં� આલમ મોઅિમનને 

�સૂીબત (અાવા બીમાર�)મા ંફસાવે છે ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: ભલા મોઅિમન િસવાય બીજો 

કોણ ફસાય છે ? એટલે �ધૂી ક� �.ૂ યાસીનમા ં� 

મોઅિમનનો ઉલલેખ છે �ણે ક�ુ ં: અય કાશ માર� 

કૌમને ઇલમ હોય.... તે ‘�કુ�અ’ હતા. 

�દુ�ર કહ� છે, મ� �છુ�ુ ં: �કુ�અ કોને કહ� છે ? 

ફરમાવ્ુ ં: �ને કોઢની બીમાર� હોય. 
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(૧૯૦૬) મોઅિમન દર�ક અજમાઈશમા ંફસાઈ શક� 

છે. અને દર�ક પકારની મૌતાી મર� શક� છે. - 

િસવાય ક� આતમહતયા. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક -   :  ક્ાની � મ્ લા મ્લી  સૂીબ્  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને � પણ �સુીબત તમને પહ�ચે છે તે તમારા 

હાાોના કર્તુોષુ ંજ પ�રણામ છે, અને તે ઘણી 

ખર� (�લૂો)ાી તો દર�જુર કરતો રહ� છે. 

- (�.ૂ �રૂા, આ. ૩૦)  

* (હ� �સુલમાનો !) �ુ ં�યાર� તમારા ઉપર (જગેં 

ઓહદમા)ં એવી �સૂીબત આવી પડ� ક� �નાાી 

ખર�ખર બમણી (�સૂીબત બદરની લડાઈમા)ં તમે 
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પોતે જ (ના�સતકોને) પહ�ચાડ� ��ૂા ંહતા તયાર� 

(ગભરાઈ જઈને) તમે એ�ુ ંકહ�વા લાગયા છો ક� આ 

(�સૂીબત) �ાાંી આવી પડ� ? (હ� ર�લૂ !) ્ ુ ંકહ� 

ક� એ તમારા પોતાની તરફાી છે. 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન, આ. ૧૬૪)  

* લોકોના હાાે � કાઈં પણ ા્ુ ંતેના કારણે �શુક� 

તાા તર�મા ંફસાદ �હ�ર ાઈ ગયો ક� �ાી તેમણે 

� કાઈં વતથન ચલાવ્ુ ંતેના ાોડાક (ભાગ)ની મ� 

તો અલલાહ તેમને ચખાડ� દ�, ક� કદાચને તેઓ 

(વ� ુફસાદ કરતા) અટક�. 
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- (�.ૂ �મ આ. ૪૧) 

હદ�સ :-  

(૧૯૦૭) અલલાહ તઆલાએ હઝરત અય્બુ 

(અલ્યહસસલામ)ની તરફ વહ� મોકલી : �ુ ંતમે 

�ણો છો ક� તમારા કયા અમલને કારણે તમાર� આ 

અજમાઈશમા ં�કુા�ુ ંપડ્ુ ંછે ? 

ફરમાવ્ુ ં: નહ�. 

અલલાહ તઆલાએ ફરમાવ્ુ ં: તમે િમ�નુા રા� 

પાસે ગયા હતા અને બે �ુકમના િવશે ેીઅા� 

વણથન ક્ુ� હ્ ુ.ં 
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(૧૯૦૮) ઇનસાન પોતાના હાાે �નુાહમા ંફસાય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૬ : � લક્કની આઝાાઈશ ા્ી નાી,  

તેના ઉપર �દુા નારાજ હોય છે. 

* અને જો એમ ન હોત ક� (સઘળા)ં લોકો એક જ 

પાંના બની જતે, (અાાથત સઘળાજં ઇોાથ� બની 

જવાની ધાસતી ન હોય) તો અમે તેમના માટ� ક� 

�ઓ દયા� અલલાહનો ઇનકાર કર� છે તેમના 

છાપરા ચાદં�ના બનાવી દ�તે અને સીડ�ઓ પણ ક� 

�ના ઉપર તેઓ ચડ� (ઉતર�) છે ચાદં� અને 

સોનાની બનાવી દ�તે. 

- (�.ૂ ��રૂફ, આ. ૩૩) 
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હદ�સ :-  

(૧૯૦૯) �દુાવદં� આલમ એવા ખબીસ, સરકશ 

અને નાફરમાન બદંા ઉપર સખત નારાજ હોય છે 

�ની �ન અને માલમા ંકોઈ આઝમાઈશ અાવા 

આફત ન આવે.  

(૧૯૧૦) �દુાને એવા બદંાની કોઈ જ�રત નાી, 

�ના માલ અને �નમા ં(�દુાનો) કોઈ �હસસો ન 

હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 
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(૧૯૧૧) હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ:ં �ુ ંએ વાતને સખત 

ના પસદં ક� ં� ંક� �ુિનયામા ંઇનસાનને માફ� મળ� 

�ય અને તે કોઈ આજમાઈશમા ંન ફસાય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૧૨) ત�ુંરસતી અને સલામતી માટ� બીમાર� જ 

આઝમાઈશ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૧૩) �દુાવદં� તઆલા ફરમાવે છે : જો મારો 

મોઅિમન બદંો તેના �દલમા ં�ુ:ખ ન અષભુવતે તો 
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�ુ ંકાફ�રના માાા ઉપર લોખડંની એક પટી બાધંી 

દ�ત �નાાી તેને માાામા ંકદ� �ુ:ખાવો ન ાાત. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૧૪) અલલાહ તઆલાના આ કૌલ... અગર 

એમ વાત ન હોય ક� લોકો એક પકારના ાઈ 

જશે... ના િવશે ફરમાવ્ુ ં: તેનાાી �દુાનો આશય 

ઉમમતે મોહમંદ� છે ક� તે એકજ પકારની કા�ફરો 

�વી રસમો પર ચાલવા લાગત. 

- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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(૧૯૧૫) (આ િવોયમા ંછે ક�) �દુાવદં� આલમ 

એ�ુ ંકર� દ�ત તો કોઈ માણસ �સુલમાન ન હોત. 

પરં્ ુઅલલાહ તઆલાએ મોઅિમનમા ંમાલદાર 

પણ બનાવયા છે અને ગર�બ પણ. તેવી જ ર�તે 

કા�ફરોમા ંમાલદાર પણ બનાવયા છે અને ગર�બ 

પણ. તયાર પછ� અમો-નહ� અને સ�ો-રઝાાી તે 

તેમષુ ંઇમતેહાન લી�ુ ંછે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૭ : આઝાાઈશ નમઅા્  મ.  

(૧૯૧૬) તમે એ સમય �ધૂી મોઅિમન બની 

શકતા નાી �યા ં�ધૂી ક� આજમાઈશને નેઅમત 

અને �ખુ-સગવડને �સૂીબત ન સમજો. ક�મક� 

આજમાઈશના સમયે સ�ની અઝમત, �ખુ-

સગવડના સમયમા ં�દુાની યાદાી ગફલતમા ં

રહ�વા કરતા ક�ટલાયે ગણી વધાર� છે. 

(૧૯૧૭) તમે એ સમય �ધૂી મોઅિમન બની 

શકતા નાી �યા ં�ધૂી આજમાઈશને નેઅમત અને 

�ખુને �સૂીબત અને સખતી ન ગણો, ક�મક� 

�ુિનયાની આઝમાઈશ આખેરતમા ંનેઅમત હોય 
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છે, અને �ુિનયાની �ખુ સગવડ આખેરતમા ં

�સૂીબત અને સખતી હોય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૯૧૮) કોઈ આઝમાઈશ એવી નાી �ના માટ� 

�દુા તરફાી કોઈને કોઈ નેઅમત ન હોય - �ણે 

અજમાઈશને ઘેર� લીધેલી હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ હસન અસકર� (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૧૯) �યાર� તમે તમારા રબને તમાર� ઉપર 

એક પછ� એક બલાઓ મોકલતો અષભુવો તયાર� 
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તમે તેનો �કુ અદા કરો. અને �યાર� તેન ેસતત 

નેઅમતો પહ�ચાડતો �ુઓ તો સાવધ ાઈ �વ. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૨૦) �સુીબતો �દુા તરફાી મોકલવામા ં

આવેલી ભેટ છે. અને ફક�ર� (ગર�બી) તેનો એક 

ખ�નો છે. 

(૧૯ર૧) �વી ર�તે ઘરવાળાઓ પોતાના ખાસ 

મહ�માનોની �ુદા �ુદા પકારની વાનગી ખવડાવીને 

મહ�માનગતી કર� છે, તેવી ર�તે �દુાવદં� તઆલા 
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પોતાના મોઅિમન બદંાઓની �ુદ� �ુદ� બલાઓ 

મારફતે આઝમાઈશ કર� છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯ર૨) �વી ર�તે બહાર ગામાી આવનાર 

માણસ પોતાના �ુ�ંુબીજનો માટ� ભેટ લાવે છે, તેવી 

જ ર�તે અલલાહ તઆલા બલાઓ ેારા 

મોઅિમનોની આઝમાઈશ કર� છે. અને �ુિનયામા ં

તેની એવી ર�તે દ�ખભાળ કર� છે. � ર�તે એક 

તબીબ બીમારની દ�ખભાળ કરતો હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૮ ાકઅિાન ાામ� આઝાાઈશ �દુાની 

ાહ�રબાની હક   મ. 

(૧૯ર૩) આઝમાઈશ મોઅિમન માટ� શોભા અને 

અકલમદં માણસ માટ� �દુાની મહ�રબાની છે. ક�મક� 

આઝમાઈશ મોઅિમનની સાાે રહ�વી અને 

મોઅિમને તેના પર સ� કર�ુ ંઅને દઢ િન�યી 

રહ��ુ ંતેના ઈમાનની સચચાઈની િનશાની છે. 

(૧૯ર૪) હઝરત આદમ (અલ્યહસસલામ)ાી 

હઝરત પયગમબર સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ �ધૂીના, �દુાએ પોતાના કોઈ બદંાની એ 

સમય �ધુી પસશંા કર� નાી �યા ં�ધૂી તેને 
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અજમાવી ન લીધો હોય. અને પોતાના િવશે મા�લક 

હોવાનો હક �રુો �ણી લીધો ન હોય. હક�કતમા ં

�દુાની મહ�રબાનીની શ�આત તેની આજમાઈશોની 

પરાકા્રા ઉપર આધા�રત હોય હોય છે. 

(૧૯ર૫) તમાર� એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� 

�દુા તરફાી ાતી આઝમાઈશ તેનો અનતં 

નેઅમતોાી ભર�રૂ હોય છે, અને તેના તરફાી 

મળતી આ ભેટ તેની િનકટતા અને ર�મદં� માટ� 

કારણ�પ હોય છે, ભલે તેના માટ� બ�ુ જ િવલબં 

ક�મ ન ાઈ �ય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૯ર૬) �વી ર�તે મા ંપોતાના બાળકને �ુધ 

પીવરાવે છે, તેવી ર�તે �દુાવદં� આલમ પોતાના 

મોઅિમન બદંાને આજમાઈશનો ખોરાક આપે છે. 

(૧૯ર૭) �દુાની નજદ�ક બદંાની ઇઝઝત �ટલી 

વધાર� હોય છે તેાી આઝમાઈશ પણ એટલી જ 

વધતી �ય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૯ર૮) �સૂીબતો �દુાની ભેટ છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૯ર૯) �થૃવી ઉપર �દુાના ક�ટલાક ખાસ અને 

િવશેો બદંાઓ રહ� છે ક� �યાર� આસમાનમાાંી કોઈ 

ભેટ જમીન પર આવે છે તયાર� તેન ેહટાવીને બી� 

લોકો તરફ મોકલી દ�વામા ંઆવે છે. અને �યાર� 

કોઈ આઝમાઈશ આવે છે તયાર� સીધી તે લોકોને 

પહ�ચાડ� દ�વામા ંઆવે છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૯ : આજાાઈશાા ંનસીહ્ રહ�લી  મ.  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને બેશક અમોએ �ફરઔન વાળાઓને (પામ) 

�ુકાળ તાા ફળ (ફળાદ�)ની ષકુસાનીમા ંસપડાવયા 

ક� કદાચને તેઓ ચેતે. 

- (�.ૂ અઅરાફ, આ. ૧૪૦) 

* �ુ ંતેઓ (આ) નાી દ�ખતા ક� દર વો� એક યા 

બે વખત તેમની કસોટ� કરવામા ંઆવે છે, પણ ન 
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તો તેઓ તૌબા કર� છે અને ન નસીહત ગહણ કર� 

છે. 

- (�.ૂ તૌબા, આ. ૧ર૬) 

* અને આ પણ જ�ર� છે ક� એ મોટા અઝાબ 

ઉપરાતં અમે તેમને (�ુિનયામા)ં એક નાના 

અઝાબની પણ મ� ચખાડ�એ ક� કદાચને તેઓ 

(સનમાગ�) પાછા ફર�. 

- (�.ૂ સજદહ, આ. ર૧) 

હદ�સ :- 
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(૧૯૩૦) �યાર� તમે �ુવો ક� �દુાવદં� તઆલા 

તમાર� ઉપર એક પછ� એક બલાઓ મોકલી રહયો 

છે, તો સમ� લયો ક� તે તમને ��તૃ કર� રહયો 

છે, અને �યાર� �ુઓ ક� અલલાહ �બુહાન�ુ તમારા 

�નુાહો હોવા છતા ંતમાર� ઉપર નએમત વરસાવી 

રહયો છે તો સમ� લયો ક� તમને ઢ�લ આપી 

રહયો છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)  

(૧૯૩૧) મોઅિમન માટ� ચાલીસ રાત પસાર ન 

ાાય તયા ંકોઈને કોઈ એવી બાબત બને ક� � તેન ે

ગમગીન કર� દ� છે, �ાી તે નસીહત મેળવે. 
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(૧૯૩૨) �યાર� �દુાવદં� તઆલા કોઈ બદંાની 

ભલાઈ ચાહ� છે તયાર� એ�ુ ંાાય છે ક� �યાર� તે 

બદંો કોઈ �નુાહ કર� છે તયાર� તેની પાછળ પાછળ 

તેન ેસ� પણ મળ� �ય છે અને તે ઇસતગફાર 

પણ કરતો રહ� છે. એવી જ ર�તે �યાર� �દુા કોઈ 

બદંાની ભલાઈ નાી ચાહતો તો એ�ુ ંાાય છે ક� તે 

બદંો �નુાહ કરતો રહ� છે અને તેની પાછળ પાછળ 

નેઅમતો પણ આવતી રહ� છે � તેન ેઇસતગફાર 

કરવાષુ ં�લુાવી દ� છે અને એ ર�તે એક લાબંો 

સમય વીતી �ય છે, આ અાથ �દુાના એ કૌલનો 

ાાય છે ક� અમે તેન ેએવી ઢ�લ આપીએ છ�એ ક� 
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�ને તેઓ �ણતા પણ નાી એટલે ક� �નુાહો 

કરવા છતા ંતેન ેનેઅમતો મળ� રહ� છે. 

(૧૯૩૩) કોઈ મોઅિમન એવો નાી �ને દર�ક 

ચાલીસ �દવસ પછ� કોઈ આઝમાઈશ ેારા 

અજમાવવામા ંન આવતો હોય, આ આઝમાઈશ 

માલ ેારા હોય છે અાવા ઔલાદ ેારા, અાવા 

પોતાની �ન ાક� તેન ેઅજ મળે છે. અાવા તો 

પછ� તેન ેએવા ગમનો અષભુવ ાાય છે ક� �ને તે 

�ણી શકતો નાી ક� તે ગમ �ાાંી આવયો ? 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૯૩૪) જો આદમના સતંાનોમા ંતણ વસ્ઓુ ન 

હોય તો તેષુ ંમા�ુ ંકોઈની સામે �કત નહ� (૧) 

બીમાર� (ર) મૌત (૩) ફક�ર� અને તગંદસતી. આ 

તણેય બાબતો �દુ તેનામા ંહોય છે અને તેનાાી 

તેન ેસવાબ પણ જલદ� મળે છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૯૩૫) મૌલા અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ) નમાઝે ઇસતીસકા (વરસાદની 

�ુઆ માટ� પડવામા ંઆવતી નમાઝ) માટ� બહાર 

િનકળયા અને ફરમાવ્ુ ં: �દુાવદં� આલમ પોતાના 



1595 
 

બદંાઓને તેમના ખરાબ કાય� ેારા અજમાવે છે 

અાવા ફળોની તગંી ેારા, અાવા બરકતોને 

રોક�ને અાવા ભલાઈઓના દરવા� બધં કર�ને 

�ાી તૌબા કરનારો તૌબા કર� લે, �નુાહોનો નાશ 

કરનારો �નુાહોનો નાશ કર� દ� અાવા નસીહત 

મેળવનારો નસીહત મેળવી લે અને �નુાહોાી 

અટક� જનારો �નુાહ કરવાાી હાા રોક� દ�. 
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પ્રક - ૧૦ અજાાઈશ �નુાહકનમ ખ્ા ્ર� નાખમ 

 મ. 

(૧૯૩૬) તમામ પશસંાએ �દુા માટ� છે � 

�ુિનયામા ંઅમારા શીયાઓના �નુાહોને તેની 

તકલીફો અને સખતીઓના બદલામા ંિમટાવી દ� છે. 

�ાી તેઓની ઇતાઅત અને ઇબાદત સાચી અને 

સલામત રહ�. અને તેઓ સવાબને માટ� હકદાર 

ાાય. 

(૧૯૩૭) �ુ ં�ુ ંતમને �ુરઆને મ�દની અફઝલ 

આયત ન જણા�ુ ં? પયગમબર� �દુા (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ંછે ક� તે 
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આયત ‘“વમા અસાબ�ુમ...’ એટલે � �સૂીબત 

પણ તમારા �ધૂી પહ�ચે છે તે તમારા હાાોએ 

ઉભી કર�લી છે. 

અલલાહ તઆલા એ વાતાી બલદં અને બરતર છે 

ક� � કોઈ �નુાહની સ� જો તે �ુિનયામા ંઆપી 

�કૂયો હોય તો આખેરતમા ંફર� વાર સ� આપે. 

(૧૯૩૮) �યાર� �દુાવદં� આલમ કોઈ મોઅિમન 

બદંાને આ �ુિનયામા ંસ� આપે છે તો તેના �હલમ, 

��ુગથવાર�, મહ�રબાની અને શાનેકર�મીાી એ 

વાતાી �ૂર છે ક� તેન ેફર�વાર કયામતમા ંપણ 

સ� આપે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૩૯) �યાર� �દુાવદં� કર�મ પોતાના કોઈ 

બદંાને શરફ (ઉચચ દરજ�) આપવા માગેં છે, 

�યાર� ક� તે બદંો �ુિનયામા ં�નેુહગાર હોય છે, તો 

તેન ેબીમાર�મા ં�કુ� દ� છે, જો બીમાર�ાી તેનો 

કફફારો ન ાાય તો તેન ેબી�ઓના મોહતાજ 

બનાવી દ� છે, જો તે પછ� પણ તેનો કફફારો ન 

ાાય તો તેના માટ� મૌતને સખત બનાવી દ� છે, આ 

ર�તે તેનો કફફારો અદા ાઈ �ય છે, અને બદંો 

�દુાના શરફાી �શુરથ ફ ાઈ �ય છે. 
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�યાર� �દુાવદં� કર�મ પોતાના કોઈ બદંાને પોતાના 

શરફાી વ�ંચત કરવા માગેં છે �યાર� ક� તેની 

અ�કુ નેક�ઓ પણ હોય છે, તો તેના શર�રને 

ત�ુંરસતી અને સલામતી અતા કર� દ� છે. જો આ 

ર�તે તે શરફાી વચંીત ન ાાય તો પછ� તેની 

આ�વીકા મેળવવાષુ ંસાધન સરળ કર� દ� છે, જો 

તે પછ� પણ બદંો તે શરફાી વ�ંચત ન ાાય તો 

તેની મૌતને સરળ કર� દ� છે, આ ર�તે બદંો �દુાના 

શરફાી વ�ંચત ાઈને આખેરતમા ંકદમ �કુ� છે. 

(૧૯૪૦) ્ષૂસુ �બન યઅ�બૂ કહ� છે ક� મ� હઝરત 

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને આમ 
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ફરમાવતા સાભંળયા : એ માણસ મલઉન છે, �ને 

દર ચા�લસ �દવસ પછ� કોઈ �સૂીબત ન પહ�ચે. 

મ� �છુ�ુ ં: �ુ ંમલઉન છે ? આપે ફરમાવ્ુ ં: હા, 

મલઉન છે. 

�યાર� ઇમામે મારા આ આ�યથન ેજો્ુ ંતયાર� 

ફરમાવ્ુ ં: અય ્ષૂસુ ! શર�રની ચોટ, �ખુ 

ઉપરના તમાચા, પગની  �ુર�, �ુ:ખ, દદથ  અને 

પગના જોડા (�ટુ)ની દોર� ્ટુ� જવી આ બ�ુ ં

�સૂીબતોમા ંગણાય છે. 
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અય ્ષૂસુ મોઅિમનની ગણતર� �દુાવદં� 

આલમની નઝદ�ક એ ર�તે છે ક� (એ શ� નાી 

ક�) તેની ઉપર ચા�લસ �દવસ િવતી �ય તો પણ 

અલલાહ તેને �નુાહોાી પાક ન કર�. ભલે �નુાહોની 

આ પાક�ઝગીને તે �ણ ન હોય તેવા �નુાહોના 

કારણો ઉપર આધા�રત અ�ણયા કારણોસર ઊભા 

ાનાર ગમને કારણે હોય. �દુાની કસમ 

તમારામાાંી કોઈ માણસ પોતાની સામે �દરહમોનો 

ઢગલો રાખતો હોય પછ� તેને તોળે અને તેનો 

વજન ઓછો હોય તો તેન ેગમ ાશે. પછ� ફર�વાર 

વજન કર� અને તે વજનમા ં�રૂ� િનકળે, તો તે ર�તે 
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તેને પહ�ચેલી તકલીફ તેના ક�ટલાક, અ�કુ 

�નુાહોને મીટાવી દ�શે. 
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 પ્રક – ૧૧ : અલલાહ ્આલા વારા  ક્ાના 

િપ  બદંાઓની આજાાઈશ  

(૧૯૪૧) �ુસૈન �બન અલવાન હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� 

છે ક� તે વખતે �દુ�ર પણ ઇમામની પાસે બેરા હતા 

તયાર� ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: �યાર� �દુાવદં� આલમ 

કોઈ બદંાને દોસત રાખે છે તયાર� તેને 

આજમાઈશોના દ�રયામા ંખુબાડ� દ� છે, અય �દુ�ર ! 

અમે અને તમે સવાર અને સાજં આ જ હાલતમા ં

રહ�એ છ�એ. 
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(૧૯૪૨) �દુાવદં� આલમ �યાર� બદંાને દોસત રાખે 

છે તો તેન ેબલાઓના સ�દુમા ંખુબાડ� દ� છે અને 

આજમાઈશોના �રૂમા ંનાખી દ� છે. પછ� �યાર� તે 

બદંો �સૂીબતો અને આજમાઈશોમા ંપોતાના રબને 

બોલાવે છે. તયાર� તે તેના જવાબમા ંકહ� છે : 

લબબૈક અબદ�. તે � �ુઆ માગંી છે તેન ે�રૂ� 

કરવા માટ� �ુ ંશ�કતમાન � ંપરં્ ુઆ બ�ુ ંમ� તારા 

માટ� સવાબના ખ�ના �પે રાખ્ુ ંછે. અને આ 

ખ�નો તારા માટ� ઘણો બહ�તર છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૯૪૩) હદ�સમા ંઆવ્ુ ંછે ક� �યાર� અલલાહ 

તઆલા કોઈ કોમ અાવા કોઈ બદંાને દોસત રાખે 

છે તયાર� તેની ઉપર આજમાઈશોની ઝડ� વરસાવી 

દ� છે અને એ ર�તે તે બદંો એક ગમમાાંી િનકળયો 

ન હોય તયા ંબી� ગમમા ંફસાઈ �ય છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૪૪) �દુાવદં� આલમ �યાર� કોઈ બદંાને દોસત 

રાખે છે તો તેન ેઆજમાઈશમા ંનાખી દ� છે અને 

તેનાાી પણ વધાર� દોસત રાખે છે તયાર� બદંાને 

�ફતનાઓમા ંનાખી દ� છે. 
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�છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� �ફતનાઓ કઈ ર�તે નાખે છે ? 

ફરમાવ્ુ ં: બદંા પાસે માલ ક� અવલાદ કાઈં બાક� 

રહ�્  ુનાી. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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 પ્રક - ૧ર અજાાઈશ ઈાાન સાામ સબંિંધ્ 

હક   મ. 

(૧૯૪૫) મોઅિમન તાજવાના પલલાઓ સમાન 

હોય છે, તેષુ ંઈમાન �ટ�ુ ંવધાર� હશે તેટલો જ 

તેની આજમાઈશમા ંવધારો ાતો જશે. 

(૧૯૪૬) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ના એક 

પતમા ંછે ક� મોઅિમનની આઝમાઈશ તેના નેક 

અઅમાલ સાાે એક�પ હોય છે. તેાી � દ�ન 

બહ�તર અને કાય� સારા હશે તેની આઝમાઈશ પણ 

તેટલી જ સખત હશે. તેષુ ંકારણ એ છે ક� �દુાવદં� 

આલમે આ �ુિનયાને મોઅિમન માટ� સવાબ અને 
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કા�ફર માટ� અઝાબ ગણાવેલ નાી. તેાી �નો દ�ન 

કમઝોર અને કાય� નબળા હશે તેની આઝમાઈશ 

પણ ઓછ� હશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૪૭) આ �ુિનયામા ંમોઅિમનની આઝમાઈશ 

તેના દ�ન સાાે એક�પ હોય છે. 

(૧૯૪૮) બદંાષુ ંઈમાન �ટ�ુ ંવધાર� હશે, તેટલી 

જ રો�મા ંતગંી વધાર� હશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૯૪૯) કોઈ માણસે હઝરત ઈમામ મોહમમદ 

બા�કર (અલ્યહસસલામ)ને ક�ુ ં: �દુાની કસમ ! �ુ ં

આપના એહલેબૈત અલયહ��સુસલામને દોસત રા�ુ ં

�.ં 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: તો પછ� તમારા માટ� 

આજમાઈશની ચાદર પણ તૈયાર કર� લો. ક�મક� 

�દુાની કસમ, આ આઝમાઈશ અમાર� તરફ અને 

અમારા શીઆઓની તરફ વાદ�... તરફાી 

આવનાર �રૂાી પણ વધાર� તેજ ગિતએ આવે છે 

તેની શ�આત અમારાાી અને પછ� તમારાાી ાાય 

છે. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૫૦) મોઅિમનષુ ંઉદાહરણ તાજવાના બે 

પલલા સમાન છે, �મ �મ ઈમાનમા ંવધારો ાતો 

�ય છે તેમ તેમ તેની આજમાઈશમા ંપણ વધારો 

ાતો �ય છે, �ાી �દુાવદં� તઆલાની બારગાહમા ં

એ હાલતમા ંપહ�ચે ક� તેની ઉપર કોઈ �નુાહ 

(બાક�) ન હોય. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૯પ૧) અલલાહ તઆલા ઇનસાનની આઝમાઈશ 

તેની (અલલાહ પતયેની) મોહબબતના પમાણમા ં

કરતા હોય છે. 

(૧૯પ૨) (એક) અલલાહના નબી પોતાની કૌમમા ં

રહ�ને લોકોને ઇતાઅતની તરફ બોલાવતા હતા 

અને તૌહ�દ� ઇલાહ� માટ� િનમતંણ આપતા હતા. 

એટલે �ધૂી ક� તેઓ પાસે રાતી પસાર કરવા 

માટ�ષ ુ ંકોઈપણ ર�કા�ુ ંન હ્ ુ,ં લોકો તેમને બોલવા 

દ�તા ન હતા અને ન તો તેમની વાતોને 

સાભંળવાષુ ંપસદં કરતા હતા. એટલે �ધૂી ક� 

તેમને કતલ કર� નાખયા. �દુાવદં� આલમ પોતાના 
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બદંાઓની આઝમાઈશ પોતાની નજરોમા ંકદો 

મઝેંલત પમાણે કર� છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯પ૩) સીફફ�નના સાળે એક માણસ હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ)ને �ુશમનોની સાાે જગં 

કરવા માટ� આ શબદોમા ંસ� કરવા માટ� કહ� 

રહયો હતો : ... યા અલી ! અલલાહ તઆલાની 

નજદ�ક આપના િસવાય, આજમાઈશની દ્્ટએ 

અને સવાબ માટ� બી�ુ ંકોઈ દ�ખા્ ુ ંનાી, અલલાહ 

તબારક વ તઆલા પાસે આપને � ઉચચ સાાન 

પાપત છે, તેની બરાબર� કોઈ કર� શક્ ુ ંનાી. અય 
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મારા ભાઈ ! આ આજમાઈશમા ંઆપ એ ર�તે સ� 

કરજો, ક� આપના હબીબની �લુાકાતનો શરફ 

મેળવી લો. �ુ ંમારા એ દોસતોને જોઈ �કૂયો � ં

�ઓ બની ઇસરાઈલમાાંી હતા. તેઓના શર�રને 

કરવતાી ચીરવામા ંઆવયા અને તેમને ફાસંીના 

માચંડ� લટકાવવામા ંઆવયા હતા... 

હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: તે 

માણસ હઝરત ઇસા (અલ્યહસસલામ)ના વસી 

જનાબે શમઉન (અલ્યહસસલામ) હતા. �ઓને 

�દુાએ મારા માટ� સ� કરવાની તલક�ન કરવા 

મોકલયા હતા. 
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 પ્રક - ૧૩ : આઝાાઈશ અનમ પગિ્....  

(૧૯પ૪) બેશક આઝમાઈશ �લમ માટ� અદબ, 

મોઅિમન માટ� પર�કા અને નબીઓ માટ� દરજ� 

હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯પ૫) �યાર� હઝરત ઈમામ ઝૈષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ)ને યઝીદ પાસે લઇ જવામા ં

આવયા તયાર� આપ (અલ્યહસસલામ) યઝીદની 

સામે ઊભા હતા તયાર� યઝીદ�-લઇને �ુરઆને 

મ�દની આયત પઢ�.. �રૂએ �રુા આ. ૩૦.. � 
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પણ �સુીબતો તમારા ઉપર નાઝીલ ાાય છે તે 

તમારા પોતાના હાાો ેારા લાવેલી હોય છે. 

ઇમામ અલ્યહસસલામે ફરમાવ્ુ ં: આ આયત 

અમારા િવશે નાી પરં્ ુઅમારા િવશે આ આયત 

છે : ... મા અસાબ મીન �સુીબતે ફ�લ અઝ�... �.ૂ 

હદ�દ આયત રર એટલે ક� �ટલી �સુીબત ઝમીન 

ઉપર અને �દુ તમારા ઉપર નાઝીલ ાાય છે (તે 

બધી) તેન ેઅમે પૈદા કર�એ તે પહ�લા એક �કતાબ 

(લોહ� મહ�ઝ)મા ં(લખેલી) છે. 

(૧૯પ૬) �ુઆ (�ુઆએ ષદુબહ)મા ંછે : �દુાવદંા ! 

અમે એ દર�ક વસ્ઓુ માટ� તાર� પશસંા કર�એ 
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છ�એ � (બલાઓ અને નેઅમતો તેમજ �શુીઓ 

અને �સુીબતો) ઉપર તારા એ ખાસ ઔલીયા અને 

દોસતો માટ� તાર� કઝા અને કદ �ર� ાઇ �કૂ� છે. 

�ને તે તાર� ઝાતના (સાકી) માટ� અને તારા 

દ�ન(ની તબલીગ) માટ� �રુકીત રાખેલ છે. ક�મક� 

તાર� ��ુગથ નેઅમતો બાક�, અનતં અને 

અિવનાશી છે. ત� તેન ેએ લોકો માટ� મખ�સુ 

ફરમાવી છે.... 

(૧૯પ૭) અલી �બન ર�આબ કહ� છે ક� : મ� હઝરત 

ઈમામ �અફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને અલલાહ 

તઆલાના આ કૌલ... િવશે સવાલ કય� અને 
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�છુ્ુ ંક� � �સુીબતો હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) અને તેમના એહલેબૈત 

(અલ્યહસસલામ)ને પહ�ચી છે �ુ ંતે તેઓના 

કાય�ષુ ંપ�રણામ છે ? �યાર� ક� હક�કતમા ંતેઓ 

બધા �નુાહોાી પાક અને તાહ�ર હતા.  

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલાહો 

અલયહ� વ આલેહ� વસસલમ �નુાહોાી પાક હતા. 

તેમ છતા ંદરરોજ એક સો વખત અલલાહ 

તઆલાની બારગાહમા ંઇસતગફાર કરતા હતા. 

હક�કત એ છે ક� �દુાવદં� આલમ પોતાના ઔલીયા 
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તેઓના �નુાહ ન હોવા છતા ં�સુીબતોમા ં�કુ� છે 

�ાી તેઓના અજમા ંવધારો કર�.  
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 પ્રક-૧૪ ્સકમ� અનમ અલલાહની બારગાહાા ં

ર�ુ ા્ાષુ ં્ારક 

(૧૯પ૮) માર� પાસે ��ઈલ અતયતં �બુ�રૂત 

સવ�પમા ંઆવયા અને ક�ુ ં: અય મોહમમદ ! હક 

તઆલા આપને સલામ કહ� છે અને ફરમાવે છે 

�ુિનયા તરફ વહ� કર� છે ક� તે મારા ખા�લસ 

દોસતોની સાાે એટલી હદ �ધૂી કડવાટ ઉભી કર� ક� 

તેઓની �ઝ�દગીને �શુક�લ કર� નાખે. તેઓ ઉપર 

તગંી અને સખતી કર� ક� �ાી તેઓ મને મળવા 

માટ� વધાર� તૈયાર રહ� અને મારા �ુશમનો સાાે 

એટલી હદ �ધૂી �વૂીધા, નરમી અને આરામ ર�ુ 
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ાાય ક� તેઓ મને મળવા પતયે અણગમો રાખે. 

ક�મક� મ� �ુિનયાને મારા દોસતો માટ� ક�દખાષુ ં

બનાવ્ુ ંછે અને મારા �ુશમનો માટ� બે�હશત 

(બનાવેલ છે.)  

(૧૯પ૯) અલલાહ તઆલા ફરમાવે છે : અય 

�ુિનયા ! મારા મોમીન બદંાઓની �ઝ�દગીને �ુદ� 

�ુદ� આઝમાઇશો વડ� કડવી બનાવી દ�. તેઓની 

આ�વીકા તેમના માટ� તગં કર� દ�. અને તેમના 

માટ� તાર� તરફ આકથોણ ાાય તેવી કોમળ અને 

મ�રુ ન બન. 
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- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલાહો અલયહ� વ આલેહ� 

વસસલમ 
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 પ્રક - ૧  : બદંાઓ ાામ� ઉ�્ીનમ  ાત 

દરજ�ઓ  

(૧૯૬૦) જ�તમા ંએક એ�ુ ંસાાન છે, �ને કોઈ 

બદંો એ સમય �ધૂી પહ�ચી શકતો નાી �યા ં�ધૂી 

તેષુ ંશર�ર આઝમાઇશમા ંનાખવામા ંન આવે. 

(૧૯૬૧) �દુાની નઝદ�ક બદંાની એક મઝંીલત 

એવી પણ છે �ને બે સવ�પમાાંી કોઇ એક સવ�પે 

મેળવી શક� છે. એટલે ક� માલ ચાલયો જવાાી 

અાવા શર�રની આઝમાઇશાી. 

- હઝરત ઇમામે જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૯૬૨) ઇનસાનનો �દુાની નઝદ�ક એક દરજજો 

એવો પણ છે �ને તે ફકત એક અમલ ેારા મેળવી 

શક� છે. અને તે છે શર�રની આઝમાઇશ. જ�તમા ં

એક મઝંીલ એવી છે �ને બદંો મૌત િસવાય બી� 

કોઇ આઝમાઈશ ાક� મેળવી શકતો નાી. આમ 

છતા ંબદંો એ મઝંીલ �ધૂી એ િસવાય પહ�ચી 

શકતો નાી ક� મરતી વખતે તગંી કરવામા ંન 

આવે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસસલમ 
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 પ્રક - ૧૬ : આઝાાઈશ નમ દકસ્ રાખ્ી  

(૧૯૬૩) શોઅયબ અકર �ુક� કહ� છે ક� : મ� હઝરત 

ઈમામ �અફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ની 

ખીદમતમા ંઅઝથ કર� ક� : હઝરત અ�ઝુર� ગફફાર� 

(અ.ર.) િવશે એક વાત કહ�વામા ંઆવે છે ક� તેઓએ 

ક� ુહ્ ુ ં: તણ વસ્ઓુ એવી છે �ને લોકો 

નાપસદં કર� છે પણ �ુ ંતે વસ્ઓુને દોસત રા�ુ ં� ં

: મૌત, ફક�ર� અને આઝમાઇશ. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ:ં આ વાત એ ર�તે નાી �વી ર�તે 

બયાન કરવામા ંઆવે છે. બલક� હઝરત અ�ઝુર 

આમ કહ�વા માગંતા હતા ક� અલલાહ તઆલાની 
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ઇતાઅતમા ંમૌત મને એવી �ઝ�દગીાી વધાર� પસદં 

છે � તેની નાફરમાનીમા ંવીતી �ય. �દુાની 

ઇતાઅતમા ંઆઝમાઈશ એવી સલામતીાી વધાર� 

પસદં છે � તેની નાફરમાનીમા ંહોય. 
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 પ્રક - ૧૭ : ાકાીન હંામશા આઝાાઇશાા ંરહ� 

 મ.  

(૧૯૬૪) મોમીનની વયાખયા કરતા ફરમાવે છે : 

મોમીનનો નફસ હમેંશા આઝમાઇશમા ંરહ� છે. 

�યાર� ક� (બી�) લોકોના નફસ સહ�લાઇમા ંહોય 

છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧૮ : ્સકમ� - ાકાીનની ભલાઈ  

(૧૯૬૫) અલલાહ તઆલાએ હઝરત �સૂા 

(અલ્યહસસલામ)ની તરફ વહ� મોકલી: મખ�કૂમા ં

મને � મોમીન બદંો સૌાી વધાર� પસદં છે, જો �ુ ં

તેની આઝમાઈશ ક� તો તેમા ંતેની ભલાઈ છે. જો 

તેન ેસલામતી અતા ક� ંતો પણ તેમા ંતેની ભલાઈ 

હોય છે. તેન ેકોઈ વસ્ ુઆ�ુ ંતો પણ તેમા ંતેની 

ભલાઇ હોય છે અને તેનાાી કોઈ વસ્નેુ �ૂર કર� 

દ� તો પણ તેમા ંતેની બેહતર� છે. �ુ ંમારા 

મોઅમીન બદંાની મસલેહતને સમ�ુ ં�.ં તેાી જ 

તેણે માર� આઝમાઇશમા ંસ� કરવી જોઇએ. તેણે 
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માર� નેઅમતો માટ� �કુ અદા કરવો જોઇએ અને 

તેણે માર� કઝા ઉપર રાઝી રહ��ુ ંજોઈએ. એ ર�તે 

�ુ ંતેષ ુ ંનામ સીદ�ક�ન (સાચાઓ)ની યાદ�મા ં

લખીશ. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૬૬) મને એ વાતની પરવા નાી ક� ફક�ર 

બનીને સવાર ક�,ં અાવા બીમાર ર�ુ ંઅાવા 

તવગંર બષુ.ં ક�મક� �દુાવદં� તઆલા ફરમાવે છે ક� 

: �ુ ંમોમીનની સાાે એ જ ક� � ં� તેના માટ� 

બેહતર હોય છે. 
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- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૧૯ : બદંાની સખ્ આઝાાઇશ  

(૧૯૬૭) અલલાહ તઆલાએ બદંાની �ટલી સખત 

આઝમાઈશ સપંિ�ના �ઝઆઅ કર� છે... તેટલી 

બી� કોઇ વસ્ાુી કર� નાી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૬૮) અલલાહ તઆલા કોઈની એટલી બધી 

આઝમાઈશ કરતો નાી, �ટલી આઝમાઈશ તેન ે

ઢ�લ આપીને કર� છે.  
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(૧૯૬૯) મોમીનની આઝમાઈશ તણ બાબતોાી 

ાાય છે. તેટલી બી� કોઈ બાબતોાી ાતી નાી. 

�છુવામા ંઆવ્ુ ં: તે તણ બાબતો કઈ છે ?  

ફરમાવ્ુ ં: � કાઈં તેની પાસે છે તેમા ંસમાનતાાી 

કામ લે�ુ,ં પોતાની ઝાત સાાે ઇનસાફ કરવો અને 

�દુાનો �ઝક વધાર� કરવો. અલબ�  �ુ ંતમને એમ 

નાી કહ�તો ક� તમાર� ફકત �બુહાનઅલલાહ અને 

અલહમદો�લલલાહ કહ�તા રહ��ુ ંપરં્ ુદર�ક કામ 

કરતી વખતે �દુાનો �ઝક કરવો. 
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પ્રક - ર૦ : સૌાી સખ્ આઝાાઈશ  

(૧૯૭૦) અલલાહ તઆલાએ મોમીન પાસેાી ચાર 

સખત આઝમાઈશનો વાયદો લીધો છે. (૧) એક એ 

� મોઅમીનો �વી વાતો કર�ને તેની સાાે હસદ 

કર� છે. (ર) �નુાફ�ક � તેની પાછળ સતત લાગેલો 

હોય છે. (૩) શયતાન � �મુરાહ કરવાની કોિશો 

કરતો હોય છે. અને (૪) કા�ફર � તેને �હાદ 

કરવા માટ� મજ�રૂ કર�. આના પછ� મોમીન માટ� 

બી�ુ ં�ુ ંબાક� રહ� છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસસલમ 
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(૧૯૭૧) ફાકા (�ખુયા રહ��ુ ંપડ� તેવી હાલત) 

આઝમાઈશ છે અને તેનાાી મોટ� આઝમાઈશ 

બીમાર� છે. અને સૌાી મોટ� આઝમાઈશ �હાની 

(�દલની) બીમાર� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૭૨) તણ બાબતો એવી છે �માાંી કોઈ એક 

બાબતમા,ં કોઈ માણસ ફસાય તો મૌતની ઈચછા 

કરવા લાગે છે (૧) ફક�ર� અને �ખુમરો (ર) 

હલકાપાડ� દ�નાર �ી અને (૩) પભાવ મેળવી 

લીધો હોય એવો �ુશમન. 
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(૧૯૭૩) તણ બાબતો એવી છે �માાંી કોઈ એકમા ં

પણ કોઈ માણસ ફસાય તો તેની અકલ કામ કરતી 

નાી. (૧) નેઅમતષુ ંચાલયા જ�ુ ં(ર) ખરાબ 

પતની અને (૩) દોસતો તરફાી પડતી �સૂીબત. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૭૪) નફસાની ફક�ર� અને �ખુમરો સૌાી મોટ� 

આઝમાઈશ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર૧ : અજાાઈશ અનમ  રા્ા્રાની 

સલાા્ીના રસ્ા �લુમ  મ.  

(૧૯૭૫) �યાર� તગંી એની પરકા્રાએ પહ�ચી 

�ય છે તયાર� સલામતીના માગથ નઝદ�ક આવી 

�ય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૯૭૬) અજમાઈશની પરાકા્રાાી સલામતીના 

રસતા �લેુ છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૭૭) બલાઓમા ંવધારો ાવો, એ બલાઓાી 

�ટકારાષુ ંકારણ બને છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - રર : અજાાઈશના સા ની �ુઆ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* ક� �ઓ સકંટ આવી પડતા ંકહ� છે ક� બેશક અમે 

અલલાહનાજ છ�એ અને અમે તેનીજ હ�ૂરમા ંપાછા 

ફર�ને જનાર છ�એ. 

- (�.ૂ બકરહ, આ. ૧પ૬) 

હદ�સ :- 

(૧૯૭૮) અલલાહ તઆલાએ હઝરત �સૂા 

(અલ્યહસસલામ) પર વહ� કર� : અય �સૂા ! ... 
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્ુ ંસખતીઓની િવ�ધધમા ંમને ઢાલ બનાવ અને 

�શુક�લ કાય�મા ંમને તારો �કલલો બનાવી દ�. 

(૧૯૭૯) દર�ક સખતી વખતે ““લા હવલ વલા 

�ુવવત ઇલલા �બલલાહ�લ અલીયીલ અઝીમ” કહ�તા 

રહો, ક�મક� આ સખતીઓમા ંક�ફાયત (રાહત)ષુ ં

કારણ બને છે. 

(૧૯૮૦) મ� મારા િપતાને સવપનમા ંજોયા તેમણે 

ફરમાવ્ુ ં: બેટા, �યાર� ્ ુ ંસખતીઓમા ંઘેરાઈ �ય 

તયાર� ‘“યા રઊફો યા રહ�મો’ વધાર� પમાણમા ં

કહયા કર, અને અમે � કાઈં સવપનની હાલતમા ં
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જોઈએ છ�એ તે જ ��િૃતની હાલતમા ંજોઈએ 

છ�એ. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર૩ : અજાાઈશાા ંફસાએલા ાાકસનમ 

જક્ી ્ખ મ્  ડ્ાની �ુઆ 

(૧૯૮૧) �યાર� તમે કોઈ માણસને અજમાઈશમા ં

�ુઓ તયાર� �દુાની હમદ કરો, પરં્ ુએ વાતનો 

ખયાલ રાખો ક� તે માણસ તેન ેસાભંળ� ન શક�, 

ક�મક� તેમ કરવાની તેન ે�ુ:ખ ાશે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(૧૯૮૨) �યાર� તમે કોઈને આજમાઈશમા ં�ુઓ 

તો આ �ુઆ તણ વખત પડો, પરં્ ુયાદ રાખો ક� 
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તે તેન ેસભંળાય નહ� : “અલહમદો �લલલાહ�લ લઝી 

આફાની મીમમા ઇબતલાક બેહ�, વલવશાઅ ફ�અલ. 

એટલે ક� �દુાની હમદ છે, �ણે મને આવી 

અજમાઈશાી બચાવી રાખયો છે �મા ંતને ફસાવયો 

છે. જો તે ચાહ� તો મને પણ તેમા ંફસાવી શકતો 

હતો. 

ઇમામ (અલ્યહસસલામ) ફરમાવે છે ક� : � માણસ 

આમ કરશે તે એ પકારની અજમાઈશાી હમેંશા 

�રુ�કત રહ�શે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 



1642 
 

(૧૯૮૩) �યાર� તમે કોઈ એવા માણસને �ુઓ � 

આજમાઈશમા ંફસાએલો છે અને અલલાહ 

તઆલાએ તમને નેઅમતો આપેલી છે તો કહો: 

“અલલા�ુમમ ઇ�ી વલા અસખર વલાક�ન અહમદ�ક 

અલા અઝીમે નેઅમાએક અલયય. એટલે ક� 

�દુાવદંા ! ન તો �ુ ંમશકર� ક� ં � ંઅને ન 

અ�ભમાન ક� ં� ંબલક� તાર� એ અઝીમ નેઅમતો 

માટ� હમદ� �દુા બ�વી લા�ુ ં� ં� તે મને આપી 

છે 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર૪ : જક ્ ુ ં્કઈ આઝાાઈશષુ ં્ારક 

બનમ  

(૧૯૮૪) જો ્ ુ ંકોઈની અજમાઈશષુ ંકારણ બને 

તો તારા માટ� વા�જબ છે ક� તે બીમાર�ના ઈલાજ 

માટ� દયા અને મહ�રબાનીાી કામ લે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ર૩ : બોહતાન (ખોટો આકેપ 

�કુવો) 

 પ્રક - ૧ : બકહ્ાન  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને � લોકો ઈમાનદાર ��ુોો તાા ઈમાનદાર 

�ીઓને તેમના કાઈં ક�રુ િવના (તોહમત �કુ�) 

ઇ� પહ�ચાડ� છે, તેઓ ખચીતજ દોોારોપણ અને 

�લુલા �નુાહોનો બોજ પોતાના શીર� વહોર� છે. 

- (�.ૂ અહઝાબ, આ. પ૮) 
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* અને � કોઈ �લૂ અાવા પાપ કર� છે પછ� તેષુ ં

આળ બી� કોઈ િનદ�ો ઉપર ચડાવે તો ખચીતજ 

એક ખોટા આળ અને �લુલા �નુાહોનો બોજો 

પોતાની (ગરદન) ઉપર ઉપાડ� છે. 

- (�.ૂ િનસા , આ. ૧૧ર)  

હદ�સ :- 

(૧૯૮૫) જો કોઈ માણસ, કોઈ મોઅિમન ��ુો 

અાવા કોઈ મોઅિમન �ી ઉપર બોહતાન �કુ� 

અાવા તેના િવશે કોઈ એવી વાત કહ� ક� � 

તેનામા ંજોવા મળતી ન હોય, તો અલલાહ તઆલા 
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કયામતના �દવસે તેન ેઆગના એક ટ�કરા ઉપર 

ઉભો રાખશે. એટલે �ધૂી ક� એ વાત �હ�ર ાઈ 

�ય � તેણે કહ� હતી. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 

(૧૯૮૬) ઇબને અબી યાઅ�ર હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� 

છે ક� ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: � માણસ કોઈ મોઅિમન 

��ુો અાવા મોઅિમન �ી ઉપર કોઈ એ�ુ ં

બોહતાન બાધેં � (વાત) તેનામા ંન હોય તો 
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�દુાવદં� આલમ કયામતના �દવસે ‘તીનતે-

ખબાલ’મા ંક�દ કરશે. 

મ� �છૂ�ુ ં: તીનતે ખબાલ �ુ ંછે ? 

ફરમાવ્ુ ં: એ�ુ ંપ� ં� વય�ભચાર� �ીની 

શમથગાહમાાંી િનકળશે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૮૭) � માણસ કોઈ �સુલમાન િવશે એવી 

વાત કહ� � તેનામા ંન હોય અને તે �સુલમાનને 

તેનાાી �ુ:ખ પહ�ચે તો �દુાવદં� આલમ તે 
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કહ�નારને વય�ભચાર� �ીની શમથગાહમાાંી 

િનકળનારા પ�મંા ંક�દ કરશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(૧૯૮૮) બોહતાનાી વધાર� બી� કોઈ �સૂીબત 

નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૮૯) � માણસ લોકોના એવા ઐબ બયાન કર� 

� તેનામા ંહોય, તો લોકો પણ તેના એવા ઐબ 

બયાન કરશે � તેનામા ંન હોય. 
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- હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર : આસાાનક ્ર્ા ્ધાર� ્જનદાર  

(૧૯૯૦) સાહ�બે �હકમત લખે છે ક� િનદ�ો ઉપર 

બોહતાન �કુ�ુ ંએ મોટા પહાડાી પણ વધાર� ભાર� 

છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૯૧) િનદ�ો ઉપર તોહમત �કુ�ુ ંઆસમાનાી 

પણ વધાર� ભાર� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ર૪ : �બુાહ�લહ 

પ્રક - ૧ :  બુાહ�લહ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* તાાિપ તે (ઈસા) િવશે � જાન તને મળ� �નૂુ ં

છે તે પછ� પણ � કોઈ તાર� સાાે તે (ઈસા)ના 

સબંધંમા ંતકરાર કર� તો ્ ુ ંકહ� ક� આવો અમે 

અમારા �તુોને બોલાવીએ અને તમારા �તુોને 

બોલાવો અને અમે અમાર� બેટ�ઓને બોલાવીએ 

અને તમે તમાર� બેટ�ઓને બોલાવો અને અમે 

પોતાના િનકટનાઓને બોલાવીએ તાા તમે 
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તમારા િનકટનાઓને બોલાવો, પછ� આપણે 

(અલલાહ પાસે) કરગર�ને �ુઆ કર�એ અને �ુ� 

બોલનાર પર અલલાહની ફ�ટકાર કર�એ. 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન, આ. ૬૧) 

(૧૯૯૨) અ�લુ અબબાસ હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� છે ક� 

ઇમામે �બુાહ�લા િવશે ફરમાવ્ુ ં: તમે તમાર� 

�ગળ�ઓને તેમની �ગળ�ઓ વચચે નાખી દયો 

અને પછ� કહો... અલલા�ુમમ ઇનકાન... એટલે ક� 

�દુાવદંા ! જો ફલાણા માણસે હકનો ઇનકાર કય� 

અને બાિતલનો �સવકાર કય� છે તો ્ ુ ંતેના ઉપર 
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આસમાનાી અઝાબ નાખ અને તારા તરફાી 

અઝાબ પણ આપ, અને તેની ઉપર િસ�રે વખત 

લાનત કરવી. 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૯૩) પરો�ઢયાાી માડં�ને �યુ�દયના સમય 

�ધૂી �બુાહ�લહનો યોગય સમય છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(૧૯૯૪) હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ાી �રવાયત છે ક� �યાર� 

�બુાહ�લહની આયત નાઝીલ ાઈ તો આપ જનાબ 
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(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)એ હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ), જનાબે ફાતેમા 

સલા�લુલાહ� અલયહા, હઝરત હસન 

(અલ્યહસસલામ), અને હઝરત �ુસૈન 

(અલ્યહસસલામ)નો હાા પકડ�ને ફરમાવ્ુ ં: આ 

મારા અહલ (એહલેબૈત) છે. 

(૧૯૯૫) જયાર� નજરાનના નસારાઓષુ ંપિતિનધી 

મડંળ હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) પાસે આવ્ુ ંતયાર� તેના 

સરદાર અહતમ, આક�બ અને સયયદ હતા... 

તેઓએ ક�ુ ં: આપ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 
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વસલલમ) અમોને કઈ વાત માટ� િનમતંણ આપો 

છો ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: એ વાત માટ� ક� તમે એ વાતની 

ગવાહ� આપો ક� �દુા વહદ�ુ લા શર�ક છે, �ુ ં

(મોહમમદ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) 

�દુાનો ર�લૂ � ંઅને હઝરત ઈસા 

(અલ્યહસસલામ) �દુાના બદંા અને મખ�કૂ છે. 

તેઓ ખાય છે, પીવે છે..... પછ� ફરમાવ્ુ ં: જો તમે 

આ વાત ન માનો તો માર� સાાે �બુાહ�લહ કરો, 

જો �ુ ંસાચો હો� તો તમાર� ઉપર લાનત નાઝીલ 
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ાશે અને જો �ુ ં�ુઠો હો� તો તે માર� ઉપર 

નાઝીલ ાશે. 

આ સાભંળ�ને તે લોકોએ ક�ુ ં: વાતતો ઇનસાફની 

છે, આમ કહ�ને �બુાહ�લહનો વાયદો કર�ને ચાલયા 

ગયા. �યાર� તેઓ તેમના સાાને પહ�ચયા તયાર� 

તેમના સરદાર� ક�ુ ં:..... જો તે (મોહમમદ 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે) તેમની 

કૌમ સાાે કોિશશ કર� તો આપણે પણ કર�ુ,ં ક�મક� 

તેઓ નબી નાી અને જો તેઓ તેમની ખાસ 

એહલેબૈતની સાાે �બુાહ�લહ કરવા આવશે તો 
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આપણે �બુાહ�લહ કર�ુ ંનહ�. ક�મક� એ સજંોગોમા ં

તેઓ સાચા છે. 

�યાર� સવાર પડ� તયાર� હઝરત ર�લેૂ �દુાની 

પિવત �ખદમતમા ંતે લોકો હાજર ાયા, તયાર� આપ 

જનાબ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

સાાે હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ), જનાબે ફાતેમા સલા�લુલાહ� 

અલયહા, હઝરત હસન (અલ્યહસસલામ) અને 

હઝરત �ુસૈન (અલ્યહસસલામ) �બુાહ�લહ માટ� 

મૌ�ૂદ હતા. આ દશય જોઈને તે લોકોએ �બુાહ�લ 

કરવાનો ઇનકાર કર� દ�ધો અને � હઝરત 
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સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

�ખદમતમા ંઅઝથ કર� : અમે આપની ઇચછા પમાણે 

બ�ુ ંઆપવા માટ� તૈયાર છ�એ, આપ અમને 

�બુાહ�લહ કરવામાાંી માફ� આપો. 

� હઝરત સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે 

તે લોકોની દરખાસતને ક�લૂ કર� અને તેઓ 

પાસેાી જઝીયહ (વેરો) લેવાષુ ંનકક� કર�ને �લેુહ 

કર� લીધી. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(૧૯૯૬) ��ુસલમ, તીરમીઝી, ઇબને મનઝઝ હકમ 

અને બયહક�એ પોતાની સનનમા ંસઆદ �બન 

અબી વકાસાી �રવાયત કર� છે ક� તેઓએ ક�ુ ંછે: 

�યાર� �બુાહ�લહની આયત “�ુલ તઆલવ 

નદઓ... નાઝીલ ાઈ તયાર� ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમએ હઝરત 

અલી (અલ્યહસસલામ), જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા 

સલા�લુલાહ� અલયહા, અને હસનૈન 

અલયહ��સુસલામને બોલાવીને ક�ુ ં: �દુાવદંા  આ 

જ મારા એહલેબૈત છે. 
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િવભાગ - રપ : બયઅત 

પ્રક - ૧ : બ અ્  

�ુરઆને મ�દ :- 

* (હ� ર�લૂ ) � લોકો (�ુદ�બીયાની સધંી વખતે) 

તારાાી બયઅત (તારા હાા પર હાા રાખી 

પિતજા) કર� છે, તેઓ (વાસતવમા)ં અલલાહાી જ 

બયઅત કર� છે,... 

- (�.ૂ ફતહ, આ. ૧૦) 
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* ખચીતજ અલલાહ મોઅિમનોાી રા� ાઈ ગયો 

�યાર� ક� તેઓ તે �કૃની હ�રળ તારા હાા ઉપર 

(લડવા મરવાની) બયઅત (પિતજા) કર� રહા 

હતા... 

- (�.ૂ ફતહ, આ. ૧૮)  

* અને અલલાહના વાયદાને ક� �યાર� તમે વાયદો 

કર� �કૂયા હો �રૂો કરો. અને પિતજાઓ પાક� કર� 

લીધા બાદ તેનો ભગં કરો નહ�... 

- (�.ૂ નહલ, આ. ૯૧) 
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(૧૯૯૭) તફસીર� અલ �બન ઇ�ાહ�મમા ંછે ક� : 

બયઅતે ર�ઝવાનના બારામા ંઆવેલી આયત “: 

લકદ રઝેયલલાહો .... નાઝીલ ાઈ તયાર� �દુાવદં� 

તઆલાએ લોકો ઉપર આ શતથ ફરમાવી ક� હઝરત 

ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ના કોઈપણ કાય�નો હરગીઝ િવરોધ નહ� 

કર� અને ન તો તેઓના કોઈ �ુકમની િવ�ધધ 

ચાલશે, આ આયતે ર�ઝવાન નાઝીલ ાયા પછ� 

�દુાવદં� અઝઝ વ જલલે ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં: 

ઇ�લલઝીન યબાયઉનક... 
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(૧૯૯૮) ��બર કહ� છે ક� અમે �ુદ�બીયહના �દવસે 

એક હ�ર ચારસો માણસ હતા, � બધાએ ર�લેૂ 

પાક સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમની 

બયઅત કર� હતી અને હ. ઉમર� પણ ફળદાર 

�કૃની નીચે આ હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)નો હાા પકડયો હતો. પછ� ક�ુ ં

હ્ ુ ં: અમે ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)ની બયઅત મૈદાનમાાંી ન 

ભાગવાની શત� કર� હતી. �નની �ુરબાની િવશે 

કર� ન હતી. 
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(૧૯૯૯) સલમહ �બન અ�ુબહને �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� 

તમે �ુદ�બીયહના �દવસે ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની બયઅત કયા 

હ�્ સુર કર� હતી. તેણે ક�ુ ં: મરવા િવશે. 

(૨૦૦૦) �હુ�લ �બન સઅદ કહ� છે : અ�ઝૂર, 

એબાદ �બન સાિમત, અ� ુસઈદ �દુર�, મોહમમદ 

�બન �સુલેમહ, એક બીજો માણસ અને મ� ર�લેૂ 

�દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ની 

બયઅત એ હ�્ સુર કર� હતી ક� રાહ� �દુામા ંકોઈ 

ટ�કા કરનારની ટ�કાાી ડર�ુ ંનહ�, પરં્ ુછઠા 
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માણસે એ વાત માટ� �દલગીર� વયકત કર� લીધી 

અને તેની વાતને માનય રાખવામા ંઆવી. 
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પ્રક - ર : �ીઓ  ાસમાી લમ્ાએલી બ અ્  

�ુરઆને મ�દ :- 

* હ� નબી ! �યાર� ઈમાન લાવનાર� �ીઓ તાર� 

પાસે એવી શરતે બયઅત કરવા આવે ક� તેણીઓ 

ન કોઈ વસ્નેુ અલલાહની શર�ક બનાવશે, અને ન 

ચોર� કરશે, અને ન વય�ભચાર કરશે, અને ન 

પોતાની ઔલાદને માર� નાખશે, અને ન (પોતાના 

પિતઓ ઉપર) પોતાના હાા તાા પગની વચચે 

(અાાથત પોતાના મગજમાાંી ઉપ�વી કાઢ��ુ)ં 

આળ ચડાવશે, અને ન કોઈ વયાજબી કાયથમા ંતાર� 
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નારફમાની કરશે તો તેમની બયઅત �સવકાર� લે, 

અને તેમના સબંધંમા ંઅલલાહ પાસે કમા માગં : 

- (�.ૂ �મુતહ�ના, આ. ૧ર) 

હદ�સ :- 

(ર૦૦૧) �યાર� ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ મ�ા ઉપર િવજય મેળવયો 

તયાર� ��ુોોએ આપની બયઅત કર�. પછ� 

બયઅત કરવા માટ� �ીઓ આવી તયાર� �દુાએ 

ઉપરની આયત નાઝીલ કર�... 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૦૦૨) �ફુઝઝલ �બન ઉમર કહ� છે : મ� હઝરત 

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને �છૂ્ુ ંક� 

�યાર� આપ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ તેણીઓ સાાે પોતાનો હાા ક�વી ર�તે 

મેળવયો હતો. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: � હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ) એ (પાણીનો) ાાળ મગંાવયો 

�મા ંઆપ વ� કરતા હતા, તેમા ંપાણી નખાવ્ુ ં

અને પોતાનો જમણો હાા તેમા ંખુબાડયો, પછ� 

�યાર� કોઈ �ી બયઅત કરવા માટ� આવતી તયાર� 

ફરમાવતા હતા : આમા ંતમારો હાા ખુબાડ� દયો... 
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(ર૦૦૩) હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ �ીઓ પાસેાી એ ર�તે 

બયઅત લેતા હતા ક� પોતાનો હાા પાણીના 

વાસણમા ંનાખીને બહાર કાઢ� લેતા હતા. પછ� �ી 

પોતાનો હાા તેમા ંનાખતી હતી અને �દુાની 

તૌહ�દનો �સવકાર, તેના ઉપર ઈમાન અને 

ર��ૂલુલાહ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની ન�વુવતના સમાથનમા ંિવ�ાસ પણ 

વયકત કરતી હતી. 

(ર૦૦૪) �ુ ંકોઈ �ીના હાાને હાા લગાવતો નાી. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૦૦૫) �યા ં�ધૂી ્ ુ ંતારા �નવર �વા હાાને 

બદલાવી નહ� નાખે તયા ં�ધૂી �ુ ંતાર� પાસેાી 

બયઅત નહ� લ�. (હ. આયશા ર. ાી ન�ધવામા ં

આવેલી �રવાયત) 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૩ : બ અ્ ્કડ� નાખ્ી  

�ુરઆને મ�દ :- 

* તેઓ (વાસતવમા)ં અલલાહાી જ બયઅત કર� છે, 

તેમના હાાો પર અલલાહનો હાા છે, તેમના હાાો 

પર અલલાહનો હાા છે, પછ� � પિતજાનો ભગં કર� 

તો તે પોતાની જ હાિન માટ� ભગં કરશે, અને 

અલલાહની સાાે કર�લા વચનને �ણૂથ કરશે તો 

ન�કમા ંજ તે તેમને મોટો બદલો આપશે. 

- (�.ૂફતહ, આ. ૧૦) 
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હદ�સ :- 

(ર૦૦૬) તણ પકારના માણસો સાાે �દુા વાત 

નહ� કર� એક એ � ઇમામની બયઅત કર� અને તે 

બયઅતને �ુિનયાના સવાાથન ેધયાનમા ંરાખીને 

એટલે ક� ઈમામ તેન ેતેની મર� �જુબ આપે તો 

જ બયઅત ઉપર બાક� રહ�, નહ�તર બયઅતાી 

હાા ખ�ચી લે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલલ 
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(ર૦૦૭) તણ બાબતો હલાક કર� નાખે છે. (૧) 

બયઅત તોડવી (ર) ��ુતને છોડ� દ�વી (૩) 

જમાઅત (સ�હુ)ાી �ુદા પડ� જ�ુ.ં 

- હઝરત ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૦૮) બયઅત તોડવાાી માણસ �રુાઈના 

વ્ ુથળમાાંી બહાર િનકળ� શકતો નાી. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૦૯) જહ�મમા ંએક શહ�ર છે, �ને હસીનહ કહ� 

છે : તમે મને એ નાી �છૂતા ક� એમા ં�ુ ંહશે ? 
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�છૂવામા ંઆવ્ુ ં: યા અમીરલ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ)  તેમા ં�ુ ંહશે ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: બયઅત તોડનારના હાા હશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ૪ :  સુલાાનકએ હઝર્ અાીર 

(અલ્યહસસલાા)ની બ અ્ ્ર્ી.  

(ર૦૧૦) લોકો ! તમે માર� બયઅત એ ર�તે કર� 

છે �વી ર�તે માર� પહ�લાના લોકોએ બયઅત કર� 

હતી. લોકોને બયઅત કરતા પહ�લા એ વાતનો 

ઇખતેયાર હોય છે. (�યાર� બયઅત કર� લે છે તયાર 

પછ� તેન ેતોડ� શકતા નાી.)  

(ર૦૧૧) તમે માર� બયઅત તમારા ઇરાદા અને 

ઇખતેયારાી કર� છે, અને તમારામાાંી સૌાી પહ�લા 

માર� બયઅત તલહા અને �બૈર� પોતાની મર�ાી 

કર� હતી. 
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(ર૦૧૨) એ લોકો ! તમે મને આમતંણ આપ્ુ ંહ્ ુ ં

અને મ� તેને ેુકરાવ્ુ ંનહ�, અને તમાર� પાસેાી 

બયઅત લીધી, પછ� તમે એમારત...ની શરતો 

ઉપર માર� બયઅત કર�, જોક� મ� તમાર� પાસે 

બયઅતની માગંણી કર� ન હતી. 

(ર૦૧૩) એક માણસે આપ (અલ્યહસસલામ)ને 

�છૂ્ુ ંક� આપ તલહા અને �બૈર સાાે કયા 

કારણોસર લડયા હતા ? આપે ફરમાવ્ુ ં: એ માટ� 

ક� તેઓએ માર� બયઅત તોડ� નાખી અને બી�ુ ંએ 

ક� મારા મોઅિમન શીઆઓને કતલ કયાથ... 
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(ર૦૧૪) બયઅત કરવા માટ� માર� પાસે એવી 

ર�તે એકરા ાઈ ગયા � ર�તે તરસયા �ટો 

પાણીની હૌઝ પાસે એકરા ાઈ �ય છે... 

(ર૦૧૫) તમે મને છોડ� દયો અને મારા િસવાય 

બી� કોઈને શોધો ક�મક� અમાર� એક એવા �ુકમનો 

સામનો છે �ના ક�ટલાય રંગ અને ક�ટલાય ચહ�રા 

છે, �ના માટ� (તમારા) �દલોમા ંઢતા નાી. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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 ા્ -ت

િવભાગ - ૧ : તી�રત (વેપાર)   

 પ્રક - ૧ : ્ી�ર્  

�ુરઆને મ�દ :- 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે આપસમા ંએક 

બી�નો માલ નાહક ખાઈ �ઓ નહ�, તે િસવાય 

તે (નફો) ક� � એકબી�ની રા� �શૂીાી કર�લા 

વેપારમા ંાયેલો હોય... 

- (�.ૂ િનસા, આ. ર૯) 
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હદ�સ :- 

(ર૦૧૬) વેપાર અકલમા ંવધારો કર� છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૧૭) વેપારની શોધમા ંિનકળો, ક�મક� તેમા ં

તમારા માટ� લોકોાી બેિનયાઝી (સવતતંતા) છે, 

અને �દુાવદં� આલમ અમીન સમાન ધધંો 

કરનારને દોસત રાખે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૦૧૮) મોઅલલા �બન �નૈુસ કહ� છે ક� મને 

બ�રમા ંજવામા ંમોખુ ંા્ુ,ં હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)એ મને બ�રમા ંમોડો 

જોઈ જતા ફરમાવ્ુ ં: તમાર� ઇઝઝત અને 

આબ�ને ધયાનમા ંલઈને વહ�લી સવાર� (બ�રમા)ં 

�વ. 

(ર૦૧૯) �હશશામ �બન અહમર કહ� છે ક� : હઝરત 

અ�લૂ હસન (અલ્યહસસલામ) પોતાને 

મળનારાઓને ફરમાવયા કરતા હતા ક� તમાર� 

ઇઝઝત અને આબ�ની તરફ એટલે ક� બ�રની 

તરફ વહ�લી સવાર� જવાષુ ંરાખો. 
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 પ્રક - ર : મ્ ાર ્ર્ાષુ ં કડ� દ��ુ ં 

(ર૦ર૦) વેપાર કરવાષુ ંછોડ� દ��ુ ંએ અકલને 

અ�રૂ� કર� દ�વા સમાન છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦ર૧) ફઝીલ અઅવર કહ� છે : મ� મઆઝ �બન 

કસીરને જોયો ક� તેમને હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને અઝથ કર� : હવે �ુ ં

�શુહાલ �.ં તેાી વેપાર કરવાષુ ંછોડ� દ� �.ં  
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ઇમામ (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: તો તમે 

એમ ક્ુ� તો તમાર� અકલ ઓછ� ાઈ જશે, અાવા 

તેવા ભાવાાથવાળ� વાત કહ� હતી. 

(ર૦ર૨) ાેલા વેચનાર મઆઝાી �રવાયત છે ક� 

હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)એ 

ફરમાવ્ુ ં: મઆઝ, �ુ ંા્ુ ંછે ? વેપાર કરવાાી 

ાાક� ગયા છો ક� વેપાર કરવાષુ ંછોડ� દ��ુ ંછે ? 

મ� જવાબ આપયો : અમે એક વાતની પિતકામા ં

હતા ક� વલીદ કતલ ાઈ �ય, હવે માર� પાસે ઘણો 

માલ છે � મારા કબ�મા ંછે તેમા ંકોઈનો ભાગ 
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નાી, મને એ વાતની ખબર નાી ક� મારા મરવા 

�ધૂી આ માલ ખલાસ ાશે ક� નહ� . 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: વેપાર કરવાષુ ંછોડતા નહ�, 

નહ�તર તમાર� અકલ નકામી ાઈ જશે, તમારા 

બાલ બચચાઓ સાાે ઉદારતાાી વત�, તેમના માટ� 

તગંી ન કરો અને એ વાતનો ખાસ ખયાલ રાખો ક� 

(તમાર� તગંીના કારણે) તેઓ તમાર� ગમમાઝી 

(ચાડ�) કર�. 

(ર૦ર૩) મઆઝાી જ �રવાયત છે ક� તેણે હઝરત 

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને અઝથ 
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કર� : મ� વેપાર કરવાષુ ંછોડ� દ�વાનો ઇરાદો કય� 

છે ક�મક� માર� પાસે હવે ભિવ્ય માટ� ઘ�ુ ંબ�ુ ંછે. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: જો તમે તેમ કરશો તો તમારા 

અ�ભપાય નકામા ગણવામા ંઆવશે. (તમાર� વાત 

સાભંળવા માટ� કોઈ તૈયાર નહ� ાાય.) અને 

તમાર� કોઈ મદદ કરશે નહ�. 

(ર૦ર૪) અસબાત �બન સા�લમ સોની (ઝવેરાતના 

વેપાર�)ાી �રવાયત છે ક� એક �દવસ હઝરત 

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)એ ખાદ�ષુ ં

કપખુ ંવેચનાર મઆઝના િવશે સવાલ કય� તયાર� �ુ ં

પણ તયા ંહાજર હતો, જવાબ મળયો ક� ઇસબાતે 
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વેપાર કરવાષુ ંછોડ� દ��ુ ંછે. ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: 

તેણે શૈતાનષુ ંકામ નુથ છે, � માણસ વેપાર કરવાષુ ં

છોડ� દ� છે તેની ર/૩ (પોણા) ભાગની અકલ જતી 

રહ� છે. �ુ ંતને એ વાતની ખબર નાી ક� હઝરત 

ર�લેૂ ખદા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમએ શામાી આવેલા વેપાર�ઓના કાફલા 

પાસેાી માલ ખર�દો અને તેમની સાાે વેપાર કય�. 

આપ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને 

એ વેપારાી એટલો બધો ફાયદો ાયો ક� તેના 

કારણે તેઓએ તેમષુ ંબ� ુકઝથ �કૂવી આપ્ુ.ં 
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 પ્રક - ૩ : મ્ ાર�  

(ર૦ર૫) વધાર� મેળવવાના હ�્ સુર તમાર� �તને 

ભયમા ં�કુો, બ�ુ ં�દુા પાસેાી જ માગંો ક�મક� � 

તમારા �કસમતમા ંહશે તે તમને મળ� રહ�શે. અને 

વેપાર� તો હમેંશા જોખમમા ંજ રહ�તો હોય છે.  

(ર૦ર૬) ડરપોક વેપાર� વ�ંચત રહ� છે અને 

�હ�મતવાન વેપાર�ને તેનો ભાગ મળ� રહ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૦ર૭) ક�ટલાક લોકો એવા હોય છે �મની રોઝી 

વેપારમા ંહોય છે, ક�ટલાક લોકો એવા હોય છે 

�મની રોઝી તલવારમા ંહોય છે અને ક�ટલાક લોકો 

એવા હોય છે �મની રોઝી �ભમા ંહોય છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪ : મ્ ારના આદાબ  

(ર૦ર૮) અય વેપાર�ઓ ! પહ�લા ફ�કહ પછ� 

વેપાર, પહ�લા ફ�કહ પછ� વેપાર, પહ�લા ફ�કહ પછ� 

વેપાર. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૨૯) � વેપાર કરવા માગેં છે તેણે પહ�લા 

પોતાના દ�નને સમ� લેવો જોઈએ. �ાી તે 

હલાલ અને હરામને ઓળખી શક�. � માણસ 

દ�નને સમજયા વગર વેપાર કરશે તે શકંાઓમા ં

ઘેરાઈ જશે. 
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૩૦) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ) ફરમાવયા કરતા હતા : બ�રમા ં

ફકત એ માણસ બેસી શક� છે � ખર�દ અને 

વેચાણને �ણતો અને સમજતો હોય. 

(ર૦૩૧) અય વેપાર� ! સૌાી પહ�લા �દુા પાસેાી 

ભલાઈ ચાહો અને નરમીમા ંબરકત છે. ગાહકોાી 

િનકટ ાઈ �વ. સહનશીલતાને તમાર� શોભા 

બનાવો, કસમ ખાવાાી પરહ�ઝ કરો. �ુેુ ંબોલવાાી 

�ૂર રહો. �લમ કરવાાી ડરો. મઝ�મૂ સાાે ઇનસાફ 

કરો વયાજની નઝદ�ક પણ ન �વ. (તયાર પછ� 



1690 
 

�ુરઆને મ�દની �રૂએ �ુદ, આ. ૮પ અને �રૂએ 

શોઅરાની આ. ૧૮૩નો ઉલલેખ કર�ને 

ફરમાવ્ુ.ં....) અને માપતોલ ��ુ ંઆપતા રહો, 

લોકોને વસ્ ુઓછ� ન આપો અને જમીનમા ંફસાદ 

ન ફ�લાવો. 

(ર૦૩૨) ચાર િસફતો એવી છે � કોઈનામા ંજોવા 

ન મળે તો તેષુ ંચા�રત  પાકો પાક�ઝા અને સાફ 

હશે. (૧) �યાર� કોઈ પાસેાી કોઈ વસ્ ુખર�દ� તો 

તેમા ંઐબ ન કાઢ�. (ર) �યાર� પોતાની કોઈ વસ્ ુ

વેચે તયાર� તેના વખાણ ન કર�. (૩) ખોડખાપંણ 
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અને ભેળસેળનો વયવહાર ન કર�. અને (૪) લેણ 

દ�ણમા ંકસમ ન ખાય. 

(ર૦૩૩) � લેણ દ�ણ કરવા માગેં તેણ ેપાચં 

બાબતોાી �ૂર રહ��ુ ંજોઈએ. નહ�તર લેણ દ�ણ 

કરવાષુ ંછોડ� દ�. (૧) વયાજ (ર) કસમ (૩) ઐબષુ ં

�પાવ�ુ ં(૪) વેચતી વખતે પોતાની વસ્નુા 

વખાણ કરવા (પ) ખર�દતી વખતે બી�ની 

વસ્નુી ટ�કા કરવી.  
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પ્રક -   : ાજ�રુ લક્ક સાામ વ ્હાર  

(ર૦૩૪) લોકો માટ� એવો સખત જમાનો આવશે ક� 

�મા ંમાલદાર લોકો પોતાના માલને રોક� રાખશે. 

હક�કતમા ંતેઓને એમ કરવાની પરવાનગી નહ� 

હોય. ક�મક� �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે : �.ૂ 

બકરહ, આ. ર૩૭ આપસમા ં��ુગ�ને �લૂો નહ� 

એ જમાનામા ં�ુ્ટ અને ફસાદ ફ�લાવનારા લોકો 

આગળ આવી જશે અને નેક અને શર�ફ લોકોને 

હલકા સમજવામા ંઆવશે. મજ�રૂ લોકો સાાે 

ખર�દ વેચાણનો વયવહાર કરવામા ંઆવશે. જો ક� 
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ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ મજ�રૂ લોકો સાાે વયવહાર  

કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે. 

- હ. અલી (અલ્યહસસલામ) 

  



1694 
 

પ્રક - ૬ સ�ું�ચ્ ાાકસ સાામ સકદક રદ ્ર� 

નાખ્ક. 

(ર૦૩૫) � માણસ �સુલમાનના પશેમાન 

(લ�ત) ાઈ જવા પછ� તેની સાાેનો સોદો રદ 

કર� નાખશે તો �દુાવદં� આલમ તેની �લૂોને માફ 

કર� દ�શે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૦૩૬) � માણસ �સુલમાનના પશેમાન ાઈ 

જવા પછ� તેની સાાેનો સોદો રદ કર� નાખે તો 
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અલલાહ તઆલા કયામતના �દવસે તેની �લૂોને 

માફ કર� દ�શે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૩૭) � માણસ લ�ત માણસ સાાેનો સોદો 

રદ કર� નાખશે તો અલલાહ તઆલા તેને 

કયામતના �દવસે માફ કર� દ�શે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(ર૦૩૮) અલલાહ તઆલા કયામતના �દવસે ચાર 

પકારના લોકો તરફ રહમતની નજર કરશે. (૧) � 
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પશેમાન માણસ સાાેનો સોદો રદ કર� નાખે. (ર) 

� મઝ�મુની મદદ કરશે. (૩) � �લુામને 

આઝાદ કર� અને (૪) � �ંુવારાની શાદ� કરાવી 

આપે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૭ : ્જન ��ંુ ્રક - ઓ�ં ન આ ક  

�ુરઆને મ�દ :- 

* (૧) અફસોસ છે એ લોકો માટ� ક� �ઓ 

(તોલમાપમા)ં ઓ� ંઆપે છે.  

(ર) �ઓ �યાર� લોકો પાસેાી (અનાજ વગેર�) 

માપીને લે છે તયાર� �રુ���ુૂ (માપીને) લે છે. 

(૩) અને �યાર� તેમને માપીને ક� જોખીને આપે છે 

તયાર� ઓ� ંઆપે છે. 

- (�.ૂ �તુફફ�ફ�ન આ. ૧ ાી ૩)  
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* અને �યાર� માપ કરો તયાર� માપ ��ુ આપો અને 

સાચા તાજવા વડ� જોખો, એ જ (તમારા માટ�) સા�ંુ 

છે અને પ�રણામે પણ તે બહ�તર છે. 

- (�.ૂ બની ઇસરાઈલ, આ. ૩પ)  

હદ�સ :- 

(ર૦૩૯) અય તોલનારાઓ ! વજન કરો તયાર� 

પલલાને �કાવીને આપો. 

(ર૦૪૦) �યાર� તોલીને આપો તયાર� પલ� ુ�ક��ુ ં

હોય. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૦૪૧) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) એક 

છોકર� પાસેાી પસાર ાયા, તયાર� તે છોકર� ગોશત 

ખર�દ� રહ� હતી. અને વેચનારને ાોખુ ંવધાર� 

આપવાષુ ંકહ� રહ� હતી. હઝરત અમીર 

(અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: તેન ેાોખુ ંવધાર� 

ગોશત નાખી દયો ક�મક� તેમ કરવાાી ઘણી બરકત 

ાાય છે. 
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(ર૦૪ર) તોલમા ંવફાદાર� (અાવા સા�ુ ંવજન) 

એ વખતે ગણાય છે �યાર� પલ�ુ ં�કાવીને 

આપવામા ંઆવે.  

(ર૦૪૩) તોલમા ંવફાદાર� (અાવા સા�ુ ંવજન) 

એ વખતે ગણાય છે �યાર� તાજવાષુ ંપલ�ુ ં�ક��ુ ં

હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૪૪) �વૈુદ �બન ક�સ કહ� છે : �ુ ંઅને મખ)મહ 

અબદ� હ�જ (નામની જગયાએ) કપખુ ંખર�દવા 

માટ� આવયા, અમાર� પાસે ર��ૂલુલાહ (સલલલલાહો 
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અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) ત્ીરફે લાવયા, અમે 

શલવારષુ ંકપખુ ંખર�દવા માગંતા હતા. એક 

માણસ �ટાી વજન કરવા લાગયો. ર�લેૂ �દુા 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: 

તોલો અને પલ�ુ ં�કાવીને આપો. 
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પ્રક - ૮ :  દાજ સાામ ખર�દ- મ્ચાક  

(ર૦૪૫) તમારા જમવાનો સામાન તોળયા કરો 

ક�મક� તોળેલા ખાણાના માલમા ંબરકત હોય છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૦૪૬) �સુમમઅ કહ� છે ક� મને હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ)એ ફરમાવ્ુ ં: અય 

અ�સુયયાર ! �યાર� રાધંનાર� (�ી) જમવાષુ ં

પકાવે તયાર� તેન ેતે ખોરાકને તોળ� લેવાષુ ંકહો 

ક�મક� તોળેલી વસ્મુા ંબરકત હોય છે. 



1703 
 

 પ્રક - ૯ : ્ારકબારાા ંસદ્ક  આપ ા ્રક.  

(ર૦૪૭) અય વેપાર� ! વેપાર-ધધંો એવી બાબત 

છે �મા ંનકામી વાતો પણ આવી �ય છે અને 

કસમ પણ. તેાી તેમાાંી સદકો આપતા રહો. 

(ર૦૪૮) અય વેપાર� ! વેપાર ધધંામા ં�નુાહ અને 

શૈતાન ભળ� જતા હોય છે. તેાી તેમાાંી સદકો 

આપયા કરો. 

- હઝરત ર�લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૧૦ : ્ારકબારાા ંનરાી અનમ સરળ્ા  

(ર૦૪૯) �દુાવદં� આલમે તમારામાાંી સૌાી પહ�લા 

એ માણસને બખશી આપયો � વેચાણમા ંસગવડતા 

અને સરળતાાી કામ કરતો હતો. અને ખર�દતી 

વખતે પણ �યાર� કોઈને આપતો હતો તયાર� 

સરળતા અને આસાનીાી કામ કરતો હતો. તેવી જ 

ર�તે �યાર� કોઈ પાસેાી લેતો હતો તયાર� પણ એવો 

જ વયવહાર કરતો હતો. 

(ર૦પ૦) �દુાવદં� આલમ એ બદંા પર રહ�મ કર� � 

વેચવા, ખર�દવા અને લેણદ�ણના સમયે 

સખાવતની સા�બતી આપે. 
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(ર૦પ૧) �દુાવદં� આલમ એ બદંા ઉપર રહ�મ કર� 

� વેચવા, ખર�દવા અને લેણદ�ણમા ંસખાવતાી 

કામ લેતો રહ� છે. 

(ર૦પર) �દુાવદં� આલમ એવા માણસને દોસત 

રાખે છે � વેચવા, ખર�દવા અને આપવામા ં

સખાવતાી કામ લે છે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(ર૦પ૩) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)એ એક 

એવા માણસને જોયો. � પોતાનો માલ વેચવા 
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માગંતો હતો. તેને ફરમાવ્ુ ં: મ� હઝરત ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) પાસેાી 

સાભંળ્ુ ંછે ક� સખાવત દ�ખાડવી એ પણ નફો 

કમાવવાની એક ર�ત છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૧ : ભા્્ાલ  

(ર૦પ૪) ગાહક સાાે ભાવતાલ કરો. આ સાર� 

વાત છે. એ �ુદ� વાત છે ક� આપનારો વધાર� આપે 

ક�મક� ખર�દ અને વેચાણમા ંખોટ ખાવી તે સા�ંુ 

નાી હો્ ુ.ં અને ન તો તેષુ ંકોઈ મહ�નતા�ુ ંમળે છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦પ૫) �ુસૈન �બન યઝીદ કહ� છે ક� અ� ૂ

હનીફાએ હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને �છુ�ુ ં: કાલે �યાર� આપ 

અરફામા ં�ુરબાનીષુ ં�નવર ખર�દ� રહા હતા 
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તયાર� બ�ુ જ ભાવતાલ કર� રહા હતા. લોકો તે 

માટ� આ�યથ વયકત કર� રહા હતા.  

ઈમામે ફરમાવ્ુ ં: જો �ુ ંમારા માલમા ંષકુસાન 

ઉરા�ુ ંતો તેમા ં�દુા રા� ાતો નાી. 
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પ્રક - ૧ર � ્સ્ઓુાા ંભા્્ાલ ્ર્ક ા્�હ 

 મ. 

(ર૦પ૬) હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�ન 

(અલ્યહસસલામ) (તેમનો) �હસાબ �કતાબ 

રાખનારને કહ�તા હતા �યાર� મારા માટ� હજની 

જ�ર�યાતનો સામાન ખર�દો તયાર� ભાવતાલ ન 

કરો. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦પ૭) યા અલી ! ચાર વસ્ઓુ ભાવતાલ કયાથ 

વગર ખર�દ� લયો. (૧) �ુરબાનીષુ ં�નવર (ર) 
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કફન (૩) �લુામ અને (૪) મ�ા જવા માટ� 

પવાસષુ ંભાખુ.ં 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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 પ્રક - ૧૩ ભા્્ાલ ્રનાર અનમ બી� ાાકસ 

્ચચમ સાાન્ા 

(ર૦પ૮) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને સવાલ કરવામા ંઆવયો : એક 

માણસની સામે વેચાણનો માલ મૌ�ૂદ છે અને તેન ે

એક �ક�મત કહ�વામા ંઆવી. બીજો માણસ તે 

સાભંળ�ને �પુ રહયો અને તેણે તે વસ્ ુખર�દ� 

લીધી. અને વેચનાર� તેન ેતે ભાવાી વેચી દ�ધી. 

પરં્ ુએક માણસે તેનો ભાવતાલ કય� અને તે 

ભાવાી ખર�દવાનો ઈનકાર કર� દ�ધો. જો તે 
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વસ્નેુ પહ�લાના ભાવાી વેચવામા ંઆવે તો �ુ ંએ 

ર�તે ાઈ શક� છે ? 

હઝરતે ફરમાવ્ુ ં: જો ્ ુ ંએ બનેં માણસો િસવાયનો 

તીજો માણસ છે તો તેમ કર� શક� છે. પરં્ ુતે બે 

માણસ પરસપર ભાવ તાલ કર� છે અને માલ 

વેચનારો તેમાના એકની �ક�મત ઉપર રા� ાઈ 

�ય છે તો પછ� તેન ેવેચી શકતો નાી. અને જો 

વધાર� �ક�મતની અપેકા રાખે તો મને એ વાત 

સાર� લાગતી નાી ક� તેન ેનકક� કર�લી �ક�મત 

ઉપર વેચવામા ંન આવે. 
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પ્રક - ૧૪ : ાકઅિાનમ ાકઅિાન  ાસમાી નફક 

લમ્ક.  

ન�ધ:- આ િવોયની બધી જ હદ�સોનો અભયાસ 

કરવા િવનતંી છે. 

(ર૦પ૯) મોઅિમન પાસેાી નફો લેવો વયાજ છે. 

સદંભથ : વસાએ�શુશીયા ભાગ ૧ર, પાના ન ંર૯૪ 

(ર૦૬૦) મોઅિમને મોઅિમન પાસેાી નફો લેવો 

વયાજ છે, પરં્ ુતે(ની શરત) એ છે ક� તે એકસો 

દ�રહમાી વધાર� માલ ખર�દ�. એ સજંોગોમા ંતમે 
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એક �દવસના ખોરાક �ટલો નફો લઈ શકો છો. 

અાવા જો તે વેપાર કરવાના હ�્ ાુી માલ ખર�દ� 

તો નફો પણ લઈ શકો છો. અલબ�  તેની સરળતા 

અને નરમાશ ભય� વયવહાર રાખો. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૬૧) અલી �બન સા�લમ તેમના િપતાાી 

�રવાયત કર� છે ક� : તેઓએ હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)ને એ �રવાયત િવશે 

સવાલ કય� ક� એક મોઅિમન બી� મોઅિમન 

પાસેાી નફો લે તે વયાજ છે - તેનો અાથ �ુ ંછે ? 
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ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: આ (બાબત) એ વખતે છે �યાર� 

અમો એહલેબૈતના કાએમ (કાએમે આલે મોહમમદ 

અલ્યહસસલામ) કયામ કર�. રહ� આ જમાનાની 

વાત તો આ જમાનામા ંકોઈ વાધંો નાી.... 
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 પ્રક - ૧  ્ા�ર ફા�ર  મ. ( મ્ ાર� �ુરાચાર� 

 મ.) 

(ર૦૬૨) અય વેપાર� ! કયામતના �દવસે 

વેપાર�ને ફા�ર (�ુરાચાર�) તર�ક� ઉરાવવામા ં

આવશે. િસવાય એ લોકો ક� �ઓએ તકવા 

અપનાવ્ુ ંહશે, નેક�નો રસતો અને સચચાઈાી કામ 

લી�ુ ંહશે. 

(ર૦૬૩) અય વેપાર� ! તમા�ંુ મા�ુ ં�� ુઉરાવો, 

ક�મક� તમારા માટ� એ વાત �હ�ર ાઈ ગઈ છે ક� 

તમને લોકોને કયામતના �દવસે �ુરાચાર� તર�ક� 
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ઉરાવવામા ંઆવશે િસવાય એ લોકો ક� �મણે 

સચચાઈાી કામ લી�ુ ંછે.  

(ર૦૬૪) વેપાર� લોકો �ુ્ટ હોય છે. લોકોએ �છુ�ુ ં

: યા ર�લૂલલાહ ! �ુ ં�દુાએ ખર�દ વેચાણને 

હલાલ કર��ુ ંનાી ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: હલાલ તો ક્ુથ છે, પરં્ ુતે લોકો 

એવી વાતો કર� છે �મા ં�ુર હોય છે, તેઓ કસમ 

ખાય છે �ના કારણે તે લોકો �નેુહગાર બની �ય 

છે. 
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(ર૦૬પ) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) બ�રમા ં

તશર�ફ લઈ જતા અને પોતાના માટ� તૈયાર 

કરવામા ંઆવેલી જગયા ઉપર બેસીને ફરમાવતા 

હતા : અય બ�રના લોકો ! સલા�નુ અલય�ુમ, 

કસમ ખાવાાી બચતા રહો, કારણ ક� કસમ 

ખાવાાી માલ નકામો ાઈ �ય છે અને બરકત 

ચાલી �ય છે. વેપાર� �ુરાચાર� હોય છે િસવાય 

એ ક� � હક લે છે અને હક આપે છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

  



1719 
 

 પ્રક - ૧૬ : સા� ુબકલનાર મ્ ાર�  

(ર૦૬૬) અમીન, સા�ુ ંબોલનાર અને �સુલમાન 

વેપાર� કયામતના �દવસે શહ�દોની સાાે હશે. 

(ર૦૬૭) સા�ુ ંબોલનાર વેપાર� કયામતના �દવસે 

અશથના છાયા નીચે હશે. 

(ર૦૬૮) સાચા વેપાર�ને જ�તમા ંકોઈપણ 

દરવા�માાંી પવેશતો રોકવામા ંનહ� આવે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(ર૦૬૯) તણ પકારના લોકોને �દુાવદં� આલમ 

બેહ�સતમા ં�હસાબ વગર દાખલ કરશે. (૧) આદ�લ 

ઈમામ (ર) સા�ુ ંબોલનાર વેપાર� અને (૩) એવો 

�ધૃધ માણસ ક� �ણે પોતાની આખી જ�દગી �દુાની 

ઇતાઅતમા ંપસાર કર� હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૭૦) સાચો અને અમીન વેપાર� નબીઓ, 

સી�ૃીકો અને શહ�દોની સાાે હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૧૭ : �ુરક મ્ ાર�  

(ર૦૭૧) તણ પકારના લોકોની તરફ �દુાવદં� 

તઆલા (રહ�મતની) નજર નહ� ફરમાવે... 

(�માાંી એક) પોતાના માલની ખોટ� પશસંા 

કરનાર હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૧૮ : ્સા ખાઈનમ ાાલ મ્ચ્ક  

(ર૦૭ર) �દુાવદં� તઆલાને એ માણસ સખત 

નાપસદં છે �ણે પોતાનો માલ કસમ ખાઈને વેચયો 

હોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૭૩) � માણસ કોઈ �સુલમાનનો માલ કસમ 

ખાઈને મેળવશે તો �દુાવદં� આલમ તેની ઉપર 

બે�હશતને હરામ અને જહ�મને વા�જબ કર� દ�શે. 
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�છૂવામા ંઆવ્ુ ં: યા ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ) ! તે માલ ાોડો હોય 

તો પણ ? 

ફરમાવ્ુ ં: ભલે તે પી�ુ.ં... બાવળષુ ંદાતણ પણ 

ક�મ ન હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(ર૦૭૪) અય દલાલો અને અય �ુકાનદારો ! 

કસમ ઓછ� ખાવ, ક�મક� તે ર�તે માલ તો વેચાઈ 

જશે પણ નફો ચાલયો જશે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૯ : આખમર્નક મ્ ાર  

�ુરઆને મ�દ :- 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! ભલા �ુ ંતમને એવો 

સોદો દ�ખાખુ ંક� � તમને (આખેરતના) �ુ:ખ દાયક 

અઝાબાી બચાવી લે ? (તે સોદો આ છે ક�) તમે 

અલલાહ પર તાા તેના ર�લૂ પર ઈમાન લાવો, 

અને અલલાહની રાહમા ંતમારો માલ તાા �નાી 

�હાદ કરો; અગર સમજો તો આ તમારા માટ� 

બેહતર છે. 

- (�.ૂ સફ, આ. ૧૦,૧૧) 
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* િન:સશંય, તે લોકો ક� �ઓ અલલાહની �કતાબની 

િતલાવત કરતા રહ� છે તાા નમાઝ પડતા રહ� છે. 

અને અમે તેમને � રોઝી આપીએ છ�એ તેમાાંી 

�પી અાવા �હ�ર (ર�તે અમાર� રાહમા)ં ખચથતા 

રહ� છે, તેઓ એવા સોદાની આશા રાખે છે ક� �મા ં

કદ� તોટો આવેજ નહ�. 

- (�.ૂ ફાતીર, આ. ર૯)  

હદ�સ :- 

(ર૦૭પ) ઇબને મસઉદ� અઝથ કર� : યા ર�લૂલલાહ 

! �ુ ંઆખેરતનો વેપાર ક�વી ર�તે ક�ંુ ? � જનાબ 
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સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમે ફરમાવ્ુ ં: 

તમાર� �ભને ઝીક� �દુાાી કયાર�ય પણ આરામમા ં

ન રાખો અને આ ર�તે કહ�તા રહો : �બુહાનલલાહ� 

વલ હમદોલીલલાહ� વ લાએલાહા ઇલલલલાહો 

વલલાહો અકબર. આ બ�ુજ નફો આપનાર વેપાર 

છે. �ની િવશે �દુાવદં� આલમ ફરમાવે છે ક� તે 

બેશક વેપાર�ના �ણુ ધરાવે છે �મા ંતેન ેબદલો 

પણ મળશે અને �દુા પોતાના ફઝલાી તેન ે

વધાર� પણ આપશે. 

(ર૦૭૬) � વસ્નેુ તમે �ખોાી �ુઓ અને તમા�ંુ 

�દલ તેને પસદં કર� તેને �દુા માટ� ગણી લયો, 
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ક�મક� તે આખેરતનો વેપાર છે. �ના િવશે �દુા 

ફરમાવે છે ...�.ૂ નહલ આ. ૯૬... � કાઈં તમાર� 

પાસે છે તે ��ંુુ ાઈ જનાર છે અને � કાઈં �દુા 

પાસે છે તે બાક� રહ�નાર છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૦૭૭) આખેરતનો માલ અવગણવામા ંઆવે છે 

(તેની તરફ ઓ� ંધયાન આપવામા ંઆવે છે) તેાી 

તેની મદં�ના જમાનામા ંતમે તેન ેવ�મુા ંવ� ુખચથ 

કરો. 
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(ર૦૭૮) અમલે સાલેહ �વો કોઈ વેપાર નાી અને 

સવાબ �વો કોઈ નફો નાી. 

(ર૦૭૯) મ� જ�ત �વી કોઈ વસ્ ુજોઈ નાી �નો 

ઇચ�ક �તુો છે. અને દોઝખ �વી કોઈ વસ્ ુનાી 

�નાાી ભાગનારા ગફલતના સવપનામા ંપડ�લા છે. 

ન તો કોઈ એ�ુ ંકારણ જો્ુ ંછે � દ�નને એકરો 

કરવો છે, �ણે દ�નનો સગંહ કય�. તેના માટ� �પુત 

રહસયો �હ�ર ાઈ જશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 



1730 
 

(ર૦૮૦) �ુિનયામા ંકરવામા ંઆવતા કાય� 

આખેરતનો વેપાર છે. 

(ર૦૮૧) �ણે �ુિનયાને આખેરતના બદલામા ંવેચી 

દ�ધી તેણે નફો કમાઈ લીધો. 

(ર૦૮૨) નેક�ઓ કમાવી ્ે્ર કારોબાર છે. 

(ર૦૮૩) �ણે �ુિનયાના બદલામા ંઆખેરતને 

ખર�દ� લીધી. તેણે �ુિનયાના તમામ લોકો કરતા 

વધાર� નફો કમાઈ લીધો. 
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(ર૦૮૪) તમારા �વો માટ� �ક�મત �કુરથ ર કરવામા ં

આવી છે. તેાી તેન ેજ�ત િસવાય બી� કોઈ 

વસ્નુા બદલામા ંવેચો નહ�. 

(ર૦૮૫) �ણે પોતાની �તને જ�ત િસવાય બી� 

કોઈ વસ્નુા બદલામા ંવેચી દ�ધી તેની સખતીઓ 

વધી ગઈ. 

(ર૦૮૬) ખરાબ વેપાર એ છે ક� �ુિનયાને તમારા 

�વની �ક�મત સમજો અને તમારા માલનો �દુાની 

પાસે બદલો ચાહો. 
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(ર૦૮૭) એ વાતનો ખયાલ રાખો ક� � ભાગ 

�દુાએ તમારા માટ� �કુરથ ર કય� છે અને � 

િનકટતા તેણે તમને આપી છે તેન ે�ુિનયાના ્ચુછ 

માલ અને સપંિતના બદલામા ંવેચી ન નાખો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૮૮) �ુિનયાનો વેપાર� હમેંશા પોતાની �ન 

અને માલના ખતરામા ંરહ� છે �યાર� ક� આખેરતનો 

વેપાર� હમેંશા ફાયદા અને નફામા ંરહ� છે. તેનો 

સૌાી પહ�લો નફો તેની �ન છે. તયાર પછ� તેષુ ં

ર�કા�ુ ંજ�ત છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ર૦ આખમર્ના મ્ ાર� ્્ી અલલાહ 

મ્ ાર ્ર�  મ. 

(ર૦૮૯) અય અ�ઝૂર ! �દુાવદં� અઝઝ વ જલલ 

ફરમાવે છે : મને માર� ઇઝઝત અને જલાલની 

કસમ, મારો � બદંો પોતાની ઇચછા ઉપર માર� 

ખવાહ�શાત (�ુકમો)ને અગતા આપે છે, �ુ ંતેની 

તવગંર� તેના નફસમા ં�કુરથ ર કર� દ� �,ં તેના 

રંજો ગમને આખેરત માટ� ઉરાવી લ� �,ં 

આસમાનો અને જમીનોને તેની રોઝીના �િમન 

બનાવી દ� �,ં તેના દર�ક ષકુસાનની જવાબદાર� 
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લ� �,ં અને એવા વેપાર�ના વેપારની સાાે �ુ ં

પોતે મૌ�ૂદ હો� �.ં 

(ર૦૯૦) અય ઇબને મસઉદ ! (તેની કસમ) �ણે 

મને બરહક (નબી) બનાવયો છે, � માણસ 

�ુિનયાને છોડ�ને આખેરતના વેપાર ઉપર ધયાન 

લગાવી દ� તો �દુાવદં� આલમ તેના વેપારની 

પાછળ તેના માટ� વેપાર કર� છે અને તેના 

વેપારમા ંનફો આપે છે, આના અષસુધંાનમા ં

ફરમાવ્ુ ં: �.ૂ ષરૂ આ. ૩૭ એવા લોકોમા ં�મણે 

યાદ� �દુા અને નમાઝની અદાયગીાી વેપાર અને 

�ખરદ વેચાણાી ગા�ફલ કરતી નાી. 
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- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(ર૦૯૧) � માણસ �દુાની ઇતાઅતને પોતાની 

ટ�વ બનાવી દ� તેન ેવેપાર કયાથ વગર દર�ક 

બા�ુએાી નફો મળવા લાગે છે. 
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 પ્રક - ર૧ (એ્ા લક્ક) �ાનમ મ્ ાર ગા�ફલ 

્ર્ક નાી. 

�ુરઆને મ�દ :- 

* એવા લોકો ક� �મને અલલાહના સમરણાી તાા 

નમાઝ પડવાાી અને જકાત આપવાાી ન તો 

વેપાર રોક� છે અને ન કોઈ લેવડ-દ�વડ. 

- (�.ૂ ષરૂ, આ. ૩૭) 

હદ�સો :- 
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(ર૦૯૨) �યાર� તમે વેપારના કામમા ંવયસત રહો 

અને નમાઝનો સમય ાઈ �ય તો તમને કારોબાર 

નમાઝાી ગા�ફલ ન રાખે. ક�મક� �દુાવદં� તઆલાએ 

એક કૌમની િસફાત અને પ�રચયષુ ંવણથન કરતા 

ફરમાવ્ુ ંછે.... અને તે વેપાર�ની કૌમ હતી ક� 

�યાર� કારોબારના સમય દરિમયાન નમાઝનો 

સમય ાતો તયાર� તેઓ કારોબાર છોડ�ને નમાઝ 

કાયમ કરતા હતા. તેઓને એ લોકોાી વધાર� અજો 

સવાબ મળશે. �ઓ િત�રત ન કરતા હતા અને 

(ફકત) નમાઝ પડતા હતા. 
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પ્રક - રર : દ�નનમ મ્ ારષુ ંાા� ા બના્�ુ ં 

(ર૦૯૩) દ�નને રોઝીષુ ંસાધન બનાવી 

રાખનારાઓને દ�નમા ંફકત એટલો જ ભાગ છે 

�ટ�ુ ંતેઓ ખાય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૯૪) આલે મોહમમદ (અલ્યહસસલામ)ના 

માધયમાી લોકોનો માલ ન ખાવ. ક�મક� તેઓને 

રોઝીષુ ંમાધયમ બનાવી ખા�ુ ં�ુફ છે. 

- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૦૯૫) દ�નને �ુિનયાષુ ંસાધન બનાવી કારોબાર 

કરનારને �દુા તરફાી મળનાર� સ� જહ�મ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૦૯૬) � માણસ �ુિનયા(ના હ�્ ઓુ �રૂા કરવા) 

માટ� દ�ન પર અમલ કર� છે તે પોતાના હ�્ ાુી બ�ુ 

જ �ૂર ાઈ �ય છે. 

(ર૦૯૭) �ુરઆન પઢયા કરો અને તેની ઉપર 

અમલ કયાથ કરો, તેની ઉપેકા ન કરો, તેમા ં

અિતશયો�કત ન કરો. તેન ેરોઝીષુ ંસાધન ન 

બનાવો. 
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(ર૦૯૮) � માણસ �ુરઆને મ�દ પડ� તેના માટ� 

જ�ર� છે ક� �ુરઆન મારફત �દુા પાસે સવાલ કર� 

ક�મક� નઝદ�કમા ંજ ક�ટલીક કૌમો આવશે � 

�ુરઆન પડ�ને લોકો પાસે (માલ) માગંશે. 

- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 
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િવભાગ - ર : �શુહાલ લોકો 

પ્રક - ૧ : �શુહાલ લક્ક  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને (હ� ર�લૂ !) આ �જુબ અમોએ તાર� 

આગમચ � ગામમા ંડરાવનાર (ર�લૂ) મોકલયો 

તયાર� તે (ગામ)ના વૈભવશાળ�એ ક�ુ ંક� અમોએ 

તો અમારા બાપ દાદાઓને એક પાં ઉપર ચાલતા 

દ�રા હતા, અને અમે પણ તેમના જ ચીલે ચીલે 

ચાલયા જઈ�ુ.ં 

- (�.ૂ ��નુફ, આ. ર૩) 
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િવભાગ - ૩ : તોહમત 

પ્રક - ૧ : ્કહા્  

(ર૦૯૯) �યાર� કોઈ મોઅિમન પોતાના ભાઈ ઉપર 

તોહમત �કુ� છે તયાર� પાણીમા ંમીેંુ ઓગળ� �ય 

તેવી ર�તે તેષુ ંઈમાન પણ નાશ પામે છે. 

(ર૧૦૦) � માણસ પોતાના ભાઈ ઉપર તેના 

દ�ન(ની બાબત)મા ંતોહમત �કુ� છે તો બનેં 

વચચેના સનમાનનો �ત આવી �ય છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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 પ્રક - ર ્કહા્ આ મ્ મ્્ી જુ ા ઉ ર ન 

�્. 

(ર૧૦૧) તોહમતના સાળો અને બદ�મુાનની 

બેરકોમા ંજવાાી બચો. કારણ ક� ખરાબ લોકોના 

સાાીદાર તેની િમતતાાી �લૂ ખાઈ બેસ ેછે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૦૨) તોહમત લગાવવાને પાત એ માણસ છે 

� તોહમતને પાત લોકોનો સાાીદાર હોય. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૧૦૩) તોહમતની જગયાએ રોકાનાર માણસ િવશે 

કોઈ બદ�મુાની કર� તો તેની વગોવણી ન કર�. 

(ર૧૦૪) � માણસ �રુાઈના સાળો પર હશે તો 

તેની ઉપર જ�ર તોહમત �કુવામા ંઆવશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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િવભાગ - ૪ : તૌબા 

પ્રક - ૧ : ્ૌબા  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને તે એજ છે � પોતાના બદંાઓની તૌબા 

�સવકાર� છે, અને તેમની �રુાઈઓાી દર�જુર કર� 

છે. 

- (�.ૂ �રૂા, આ. રપ) 

હદ�સો :- 
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(ર૧૦૫) તૌબા તમામ �નુાહો પર અગતા મેળવી 

લે છે. 

(૨૧૦૬) તૌબા રહ�મત નાઝીલ ાવા માટ� 

કારણ�પ બને છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૧૦૭) તૌબાાી વધાર� કામયાબ શફાઅત 

(ભલામણ) બી� કોઈ નાી.  

(ર૧૦૮) ��ુસૂ (િનમથળ હદય)ાી કરવામા ં

આવેલી તૌબા �નુાહોને ના�દૂ કર� નાખે છે. 
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(ર૧૦૯) તૌબા �દલોને પાક અને �નુાહોને ધોઈ 

નાખે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૧૦) �નુાહોાી તૌબા કરનાર માણસ એવો છે 

ક� �ણે તેણે �નુાહ કયાથ જ ન હોય. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૧૧૧) તૌબાની �ુદંરતા �નુાહોનો નાશ કર� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર અલલાહ ્ૌબા ્રનારાઓનમ દકસ્ રાખમ 

 મ. 

�ુરઆને મ�દ :- 

* બેશક �દુાવદં� તઆલા તૌબા કરનારાઓને દોસત 

રાખે છે. 

- (�.ૂ બકરહ, આ. રરર) 

હદ�સ :- 

(ર૧૧૨) �દુાને તૌબા કરનાર ��ુો અને તૌબા 

કરનાર �ીાી વધાર� બી�ુ કોઈ પસદં નાી. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૧૧૩) �દુાના બદંાઓમા ં�દુાને સૌાી િપય 

બદંો એ છે �નાાી �નુાહ ાઈ �ય તો ્રુત જ 

તૌબા કર� છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૧૪) આમતો, તમામ ઔલાદ� આદમ ખતાકાર 

છે, પરં્ ુ્ે્ર ખતાકાર એ છે � તૌબા કર� છે. 

(ર૧૧૫) �દુાની કસમ ! � માણસ પોતાની 

સવાર� (વાહન)ને જોઈને �શુ ાાય છે તે માણસ 
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કરતા વધાર� �શૂી �દુાને પોતાના બદંાની 

તૌબાાી ાાય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૧૧૬) �ધાર� રાતમા ં� માણસની સવાર� અને 

ભા્ ુ ંખોવાઈ �ય અને પછ� પા� ંમળ� �ય તયાર� 

તેન ે�ટલી �શૂી ાાય છે તેનાાી વધાર� �શૂી 

અલલાહ તઆલાને પોતાના બદંાની તૌબાાી ાાય 

છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૧૧૭) � િન:સતંાનને તયા ંસતંાનનો જનમ ાાય, 

� માણસની કોઈ વસ્ ુખોવાઈ �ય અને પાછ� 

મળ� �ય, અને � તરસયો માણસ પાણી �ધૂી 

પહ�ચી �ય - આ બધાને �ટલી �શૂી ાાય 

તેનાાી વધાર� �શૂી �દુાને પોતાના બદંાની 

તૌબાાી ાાય છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૧૧૮) અલલાહની બારગાહમા ંતૌબા કરો, તેની 

મોહબબતમા ંદાખલ ાઈ �વ ક�મક� �દુા તૌબા 
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કરનારાઓ અને પાક રહ�નારાઓને દોસત રાખે છે 

અને મોઅિમન વધાર� તૌબા કરનારો હોય છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

  



1755 
 

પ્રક - ૩ : ્ૌબા ્રનારાઓ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* તેઓ પ�ાતાપ કરનારા, ઇબાદત કરનારા, 

�ણુગાન ગાનારા, રોઝા રાખનાર, ��ુઅ કરનારા, 

સજદા કરનારા.... છે. 

- (�.ૂ તૌબા, આ. ૧૧ર) 

હદ�સ :- 

(ર૧૧૯) (તૌબા કરનારાઓની પશસંામા)ં ફરમાવે 

છે : તેમણે પોતાના �નુાહોના �કૃોને પોતાની 
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�ખો અને �દલોની સામે વાવયા. શરમ�દગીના 

પાણીાી તેષુ ંિસ�ચન ક્ુથ �ના પ�રણામે તેમને 

સલામતીષુ ંફળ મળ્ુ ંઅને તેની સાાે સાાે �દુા 

તરફાી રઝા, કરામત, અને ��ુગ� પણ અતા ાઈ. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૨૦) તૌબા કરનારની ચાર િનશાનીઓ છે. (૧) 

તેના અમલમા ં�દુા(ની �શૂી) માટ� ��ુસૂ હોય છે. 

(ર) બાિતલને છોડ� છે. (૩) હકને સ�ંણૂથ ર�તે 

પકડ� રાખે છે. (૪) ખૈર (અને નેક�)નો ઇચ�ક રહ� 

છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૧૨૧) હઝરત ઈમામ ઝયષલુ આબેદ�નની 

�નુા�તમા ંછે... પરવર�દગાર ! ્ ુ ંઅમને એ 

લોકોમા ંગણ �મણે પોતાની �લૂોના �કૃોને 

પોતાની નજરોની સામે વાવયા હોય, પોતાની 

તૌબાના પાણી વડ� તેષુ ંિસ�ચન ક્ુથ હોય, �ષુ ંફળ 

શરિમ�દગી અને ભ�રપના સવ�પમા ંમળ્ુ ંહોય. 

અને તે તેમનાાી ડર અને ગમને �ૂર રાખયો હોય 

(અાવા તેનાાી ડર અને ગમાી તેન ે�રુ�કત 

રાખયો હોય).... તો પછ� તેણે બ�ુજ મોટ� 
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અકલમદં�ને પાપત કર� લીધી અને �ખદમતનો 

પોશાક પહ�ર� લીધો. 

(ર૧૨૨) ઈમામ (અલ્યહસસલામ)ની �નુા�તમા ં

છે... (યા અલલાહ) અમને એવા લોકોમા ંગણ 

�મણે ખવાહ�શાતની આગના પડદાઓને તૌબાના 

પાણીાી કાપીને �ુકડ� �ુકડા કર� નાખયા હોય, અને 

�હાલતના વાસણને ખાલીસ આબે હયાાી ધોઈ 

નાખયા હોય. 

(ર૧ર૩) �દુાની નાફરમાનીઓાી બચતા રહ��ુ ં

તૌબા કરનારાઓની ઈબાદત છે. 
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પ્રક - ૪ બધા ભમગા ાળ�નમ �દુાની બારગાહાા ં

્ૌબા ્રક. 

�ુરઆને મ�દ :- 

* હ� મોઅિમનો ! તમે સઘળા ને સઘળાજ 

અલલાહની હ�ુરમા ંતૌબા કરો ક� �ાી તમે (સવ�) 

��ુકત પામો. 

- (�.ૂ ષરૂ, આ. ૩૧) 

હદ�સ :- 
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(ર૧ર૪) તૌબા અલલાહ તઆલાની રસસી (દોર�) 

અને તેના �તુફો કરમની મદદ છે. બદંા માટ� જ�ર� 

છે ક� તે હમેંશા તૌબા કરતો રહ�. �દુાના બદંાઓમા ં

દર�ક સ�હુ માટ� તૌબાની ખાસ ક�ફ�યત હોય છે. 

�બીયા અને અસફ�યાની તૌબા �ાસ લેવામા ંહોય 

છે. અવલીયાની તૌબા �ુદા �ુદા પકારના 

ખતરામા ંહોય છે, ખાસ લોકોની તૌબા ગૈ�લલાહ 

તરફ લ�ય આપવામા ંહોય છે. અને સામાનય 

લોકોની તૌબા �નુાહોાી હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૧ર૫) �દુા પાસે તૌબા કરો, ક�મક� �ુ ંપણ 

દરરોજ સો વખત �દુાની બારગાહમા ંતૌબા ક� 

�.ં 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક -   : ્ૌબાની ્�લૂી ા્  

�ુરઆને મ�દ :-  

* �ુ ંતેમણે આ વાત નાી �ણી ક� અલલાહ 

પોતાના બદંાઓની તૌબા ક�લૂ કર� લે છે ; 

- (�.ૂ તૌબા, આ. ૧૦૪) 

* અને તે એ જ છે � પોતાના બદંાઓની તૌબા 

�સવકાર� છે, અને તેમની �રુાઈઓાી દર�જુર કર� 

છે. 

- (�.ૂ �રુા, આ. રપ)  
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હદ�સ :- 

(ર૧ર૬) �ને તૌબા મળ� ગઈ તે તેના ક�લૂ 

ાવાાી વ�ંચત ન રહયો, અને �ને ઇ�સતગફાર 

(પ�ાતાપ) મળ� ગયો તે મગફ�રતે ઇલાહ�ાી 

વ�ંચત ન રહયો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧ર૭) અલલાહ તઆલા દર�ક �નુાહ માફ 

કરનાર છે, િસવાય એ ક� એ માણસ ક� � �દુાની 

ઇતાઅત કરવાષુ ંછોડ�ને એવી ર�તે ભાગે �વી 

ર�તે �ટ તેના મા�લકાી ભાગ્ ુ ંહોય છે. 
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- હઝરત ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ 

(ર૧ર૮) ... �ુરઆને મ�દની આ આયત �.ૂ િનસા 

૧૧૬ ... �દુાએ તઆલા બેશક એ વાતને માફ 

કરતો નાી ક� તેનો કોઈ શર�ક બનાવવામા ંઆવે. 

આ િસવાયના � ચાહ� તે (�નુાહ) બકી દ�શે. ...ના 

અાથમા ંફરમાવ્ુ ં: તે �નુાહાને કબીરા હોય અાવા 

બી� કોઈ... 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૬ : ્ૌબા ્ ા ં�ધૂી ્�લૂ ાા   મ ?  

�ુરઆને મ�દ :-  

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! આ તમારા માટ� હલાલ 

નાી ક� તમે બળજબર�ાી �ીઓને પણ વારસામા ં

લઈ લયો ; 

- (�.ૂ િનસા, આ. ૧૮) 

* િન:સશંય � લોકો પોતે ઈમાન લાવયા પછ� 

બેઈમાન ાયા, પછ� (�દવસે �દવસે) બેઈમાનીમા ં
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આગળ વધી ગયા તેમની તૌબા હર�ગઝ ક�લૂ 

કરવામા ંઆવશે નહ� ; 

- (�.ૂ આલે ઇમરાન, આ. ૯૦)  

હદ�સ :- 

(ર૧ર૯) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ)ને આ આયત... લય-સ્લુ-

તવબહ... િવશે સવાલ કરવામા ંઆવયો. આપે 

ફરમાવ્ુ ં: તેનો અાથ એ છે ક� �યાર� માણસ 

આખેરતના વયવહારને જોવા લાગે છે. 
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(ર૧૩૦) ... � માણસ આખેરતની બાબતોને જોવા 

પહ�લા તૌબા કર� લે તો �દુા તેની તૌબાને ક�લૂ 

ફરમાવે છે. 

(ર૧૩૦) ... �દુાવદં� આલમ પોતાના બદંાઓની 

તૌબા એ સમય �ધૂી ક�લૂ ફરમાવે છે, �યા ં�ધૂી 

તેની �હ ગળા �ધૂી પહ�ચી �તી નાી... 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૧૩૧) �યાર� �હ અહ� �ધૂી પહ�ચી �ય, 

(પોતાના હાાાી પોતાના ગળા તરફ ઇશારો કર�ને 
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ફરમાવ્ુ ં:) તયાર� આ�લમ માટ� તૌબા નાી પરં્ ુ

��હલ માટ� હોય છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૩૨) �યાર� �હ અહ� �ધૂી પહ�ચી �ય 

(પોતના ગળા તરફ ઇશારો કર�ને ફરમાવ્ુ)ં તયાર� 

આ�લમ માટ� તૌબા નાી, આપે �.ૂ િનસાની 

આ.૧૭ની િતલાવત ફરમાવી. એટલે ક� �દુાની 

બારગાહમા ંતૌબા તો માત એ લોકોને (ક�લૂ) છે 

� અ�ણતા ખરાબ કાય� કર� બેસે છે. 



1769 
 

(ર૧૩૩) �યાર� ઇનસાન �નુાહ કર� છે તયાર� તે 

આ�લમ હોય છતા ંપણ �દુાની નાફરમાની 

કરવાના સમયે �હ�લ હોય છે. 

(ર૧૩૪) કયામતના ચા�લસ �દવસ પહ�લા �દુાની 

�ુજજત (સાાે સબંધં) કપાઈ જશે, �યાર� �ુજજત 

ઉરાવી લેવામા ંઆવશે તયાર� તૌબાના દરવા� 

પણ બધં કર� દ�વામા ંઆવશે. તેાી તે સમય �ધૂી 

� લોકો ઈમાન નહ� લાવયા હોય, તેન ેતેમષુ ં

ઈમાન કોઈ ફાયદો નહ� પહ�ચાડ�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૧૩૫) ઇ�ાહ�મ �બન મોહમમદ હમદાની કહ� છે 

ક� મ� હઝરત ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ)ને 

�છુ�ુ ં: �યાર� �ફરઔન ઈમાન લાવી �કૂયો હતો, 

અને તેણે �દુાની તૌહ�દનો �સવકાર પણ કર� લીધો 

હતો તો પછ� �દુાએ તેન ેશા માટ� ખુબાડ� દ�ધો ? 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: તે મૌતની અષભુવ કરતી વખત 

ઈમાન લાવયો હતો. અને મૌતનો અષભુવ કરતી 

વખતે ઈમાન લાવવામા ંઆવે તે ક�લૂ ાવાને 

લાયક હો્ ુ ંનાી. 
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પ્રક - ૭ (�નુાહ ાામ�) ભ�ર  અષભુ્્ી મ્ 

 ક ્ૌબા  મ. 

(ર૧૩૬) �નુાહો બદલ શરમ�દગી અષભુવવી તે 

તૌબાના બે પકારમાનંો એક પકાર છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૩૭) �નુાહ બદલ ભ�રપ અષભુવવી તૌબા છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(ર૧૩૮) તૌબા માટ� શરમ�દગી (પસતાવો) જ 

�રૂતો છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૩૯) તમારા ાઈ �કુ�લા �નુાહો માટ� સખત 

શરમ�દગી અને વધાર� પ�ાતાપ (ઇસતગફાર)ાી 

તૌબા કરો. 

(ર૧૪૦) �નુાહો બદલ પસતાવો કરવો ઇસતગફાર 

હોય છે. 

(ર૧૪૧) �નુાહો બદલ શરમ�દગી અષભુવવી એ 

�નુાહોના �નુરાવતથનાી અટકાવે છે.  
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(ર૧૪૨) � શરમ�દગી અષભુવે છે તે તૌબા કર� 

છે, અને � તૌબા કર� છે તે �દુાની બારગાહમા ં

�ુ�ુઅ કર� છે. 

(ર૧૪૩) �દલાી શરમ�દગી અષભુવવી તે 

�નુાહોને ના�દૂ કર� દ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૮ : �નુાહકનક  સ્્ાર  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને બી� ક�ટલાક એવા પણ છે �મણે પોતાના 

�નુાહોની ક�લૂાત કર� લીધી છે તેમણે સતકાય�ને 

બદકાય�મા ંભેળવી નાખયા છે. બનવાજોગ છે ક� 

�દુા તેમની તૌબા ક�લૂ કર� લે. 

- (�.ૂ તૌબા, આ. ૧૦ર) 

હદ�સ :- 
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(ર૧૪૪) �દુાની કસમ ! �નુાહોાી માત એ 

માણસ ન�ત મેળવી શક� છે � તેનો �સવકાર કર�. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૪૫) સાચી ર�તે �નુાહોનો �સવકાર �નુાહોને 

ના�દૂ કર� દ� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૪૬) �દુાની કસમ ! �દુાવદં� તઆલા લોકો 

પાસેાી બે પકારની વખાણવા પાત િસફતોનો 

ઇચ�ક હોય છે, એક તો એ ક� અલલાહ તઆલાની 

નેઅમતોનો �સવકાર કર� �ાી તે તેન ેવધાર� 
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નેઅમતો આપે અને બી�ુ ંએ ક� તે તેના �નુાહોનો 

�સવકાર કર� �ાી અલલાહ તેના �નુાહોને માફ કર�. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૪૭) �નુાહો બદલ શરમ�દગી અષભુવવી એ 

ઇસતગફાર છે. �નુાહોનો �સવકાર કમાયાચના છે 

અને તેનો ઇનકાર કરવો એ �નુાહોને વળગી રહ��ુ ં

છે. 

(ર૧૪૮) �નુાહોનો �સવકાર કરનારા �નુાહોાી 

તૌબા કરનારા હોય છે. 
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(ર૧૪૯) �નેુહગારની શફાઅત કરનાર તેનો 

પોતાના �નુાહોનો �સવકાર હોય છે અને તેના 

�નુાહોની તૌબા કમાયાચના હોય છે. 

(ર૧૫૦) એવો �નેુહગાર - � પોતાના �નુાહોનો 

�સવકાર કરતો હોય - તે એવા અમલ કરનારાાી 

બહ�તર હોય છે ક� � પોતાના અમલ માટ� 

અ�ભમાન કરતો હોય. 

(ર૧૫૧) � માણસ પોતાના રબને ઓળખતો હોય, 

તેન ેપોતાના �નુાહોનો �સવકાર કરવાાી કઈ 

બાબતે રોક� રાખયો છે ! 
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 - હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૯ : ્ૌબાનક સ્ભં  

�ુરઆને મ�દ :- 

* પછ� � કોઈ પોતાની સખતાઈ (�નુાહભયાથ કાયથ) 

પછ� પ�ાતાપ કર� અને (પોતાની ચાલ �ધુાર� તો 

બેશક અલલાહ તેની તૌબા �સવકાર� લેશે; િન:સશંય 

અલલાહ મોટો માફ કરનાર (અને) દયા કરનાર છે. 

- (�.ૂ માએદાહ, આ. ૩૦)  

* માટ� તમારામાાંી � કોઈ અજાનતામા ંકાઈં બદ� 

કર� બેસે અને તે બાદ પાયિ�ત કર� લે તાા 
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(�લૂને) �ધુાર� લે તો અલલાહ મોટો માફ કરનાર 

અને રહ�મ કરનારો છે. 

- (�.ૂ અષઆ્.મ, આ. પ૪) 

* અને � તૌબા કર� તાા ઈમાન લાવે તાા 

સતકાય� કર�, પછ� સનમાગ� ચાલે તો તેના માટ� 

િન:સશંય �ુ ંમોટો કમાવાન �.ં 

- (�.ૂ તા-હા, આ. ૮ર) 

* અને � લોકોએ અપ�ૃતયો કયાથ, તયારબાદ તેમણે 

તૌબા કર� લીધી અને ઈમાન લઈ આવયા, તો 
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બેશક તારો પરવર�દગાર તે (પ�ાતાપ કર� 

લીધા) બાદ મોટો કમા કરનાર (અને) દયા� છે. 

- (�.ૂ અઅરાફ, આ. ૧પ૩) 

* અલલાહ તે લોકોની તૌબા �સવકાર� છે ક� �ઓ 

નાદાનીાી બદ� કર� છે, પછ� ન�કમા ંજ (�તૃ્ ુ

પહ�લા) તૌબા કર� લે છે, તો એવાઓની તૌબા 

અલલાહ ક�લૂ કર� લે છે. 

- (�.ૂ િનસા, આ. ૧૭) 

હદ�સ :- 
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(ર૧પ૨) તૌબા કરનાર માણસમા ંજો તૌબાની 

િનશાની �હ�ર ન ાાય તો તે તૌબા કરનાર નાી. 

એટલે ક� �ને નારાજ કય� હોય. (હક ખુબાડયો 

હોય) તેને રા� કર� દ�. � નમાઝો કઝા ાઈ હોય 

તેને અદા કર� દ�. લોકો સાાે નમતાભય� વયવહાર 

રાખે. પોતાની નફસાની ખવાહ�શાતોાી પોતાને 

બચાવી રાખે. અને �દવસે રોઝા રાખે અને તેનાાી 

પોતાને ગરદનને કમઝોર કર� નાખે... 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(ર૧પ૩) તૌબા ચાર સતભં ઉપર (કાયમ) છે. 

પહ�� ુ�દલાી શરમ�દગી અષભુવવી, બી�ુ ં�ભાી 

ઇસતગફાર કરવો, તી�ુ ંશર�રના �ગો અને 

અવયવોાી અમલ અને ચો�ુ ંએ વાતનો દઢ 

િન�ય ક� ફર�ાી �નુાહ નહ� ક�.ં 

(ર૧પ૪) તૌબા �દલાી શરમ�દગી, �ભાી 

ઇસતગફાર, શર�રના અવયવોાી �નુાહોને છોડ� 

દ�વા, અને �દલમા ંફર�ાી �નુાહ ન કરવાનો 

િનણથય છે. 
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(ર૧પ૫) ઇસતગફાર ઉચચ કકાના લોકોનો દરજજો 

છે, અને તે એક એ�ુ ંનામ છે � છ બાબતો સાાે 

બોલવામા ંઆવે છે : 

(૧) ાઈ ગએલા �નુાહો બદલ શરિમ�દગી. 

(ર) એ વાતનો દઢ િન�ય કરવો ક� �નુાહોષુ ં

પ�રવતથન નહ� ક�.ં 

(૩) મખ�કૂ� �દુાના હકો અદા કરવા. 

(૪) � ફરજો બ�વવાષુ ં�કુ� ગયા હોય તેન ેઅદા 

કરવી. 
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(૫) હરામ માલાી શર�રમા ં� ગોશત બન્ુ ંહોય 

તેન ેપોતાના �ુ:ખ અને પ�ાતાપ વડ� એટ�ુ ં

પીગાળ� દ�વાનો ઇરાદો કરવો ક� તે હાડકા સાાે 

મળ� �ય અને પછ� ન�ુ ંગોશત આવે. 

(૬) શર�ર� �નુાહોાી �ટલી લજજત માણી હોય, 

તેટલી તેન ેઅલલાહની ઇતાઅતના દદથની મ� 

ચખાડવી. 

આ છ બાબતો પછ� ‘અસતગફ��લલાહ’ કહો. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૧પ૬) �ુમૈલ �બન �ઝયાદ કહ� છે : મ� હઝરત 

અમી�લ મોઅમેનીન અલી (અલ્યહસસલામ)ની 

�ખદમતમા ંઅઝથ કર� : અય અમી�લ મોઅમેનીન 

(અલ્યહસસલામ) ! બદંો �નુાહ કર� છે પછ� �દુા 

પાસે તેનો ઇસતગફાર કર� છે તો ઇસતગફારષુ ંહદ 

�ુ ંછે ? 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: અય ઇબને ઝીયાદ ! તેની હદ 

તૌબા છે. મ� �છૂ્ુ ં: �ુ ં(ફકત) તૌબા છે ? 

ફરમાવ્ુ ં: નહ�. �છૂ્ુ ં: તો પછ� કઈ ર�તે. 

ફરમાવ્ુ ં: બદંો �યાર� �નુાહ કર� છે તયાર� 

તહર�કની સાાે ‘અસતગફ��લલાહ’ કહ� છે. ક�ુ ં: 
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તહર�ક �ુ ંછે ? ફરમાવ્ુ ં: તૌબા બે હોરો અને 

�ભની હરકત છે. �નાાી તે હક�કતનો �સવકાર 

કરવા માગેં છે, અઝથ કર� : તો પછ� હક�કત �ુ ંછે ? 

ફરમાવ્ુ ં: �દલની તસદ�ક અને એ વાતનો દઢ 

િનણથય ક� � �નુાહ માટ� ઇસતગફાર કય� છે તે 

ફર�વાર નહ� કર�. અઝથ કર� : જો એ ર�તે કર� તો 

�ુ ંતેની ગણતર� ઇસતગફાર કરનારાઓમા ંાઈ 

જશે ? 

ફરમાવ્ુ ં: નહ�.. અય ફરઝદં� �ઝયાદ ! તમે હ� 

અસલ હક�કત �ધૂી પહ�ચયા નાી. અઝથ કર� : તો 

પછ� ઇસતગફારની અસલ હક�કત �ુ ંછે ? 
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ફરમાવ્ુ ં: � �નુાહ માટ� તમે ઇસતગફાર કર�લ છે 

તેના માટ� તૌબાની તરફ એ ર�તે પલટો ક� તેન ે

ફર� વખત હરગીઝ નહ� ક� ંને આ આ�બદોષુ ં

પામ પગિા્ુ ંછે, �નુાહ ન કરવા અને 

ઇસતગફાર કરવો તે એ�ુ ંનામ છે � છ અા� સાાે 

બોલવામા ંઆવે છે. 

(ર૧પ૭) તૌબાષુ ંફળ - નફસની ે�ુટઓષુ ં

િનવારણ છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૦ : લક્કના હ્કાા ં્ૌબા  

�ુરઆને મ�દ :- 

* પછ� જો તમે તેમ ન કરો તો અલલાહ તાા તેના 

ર�લૂ સાાે લડવાને તૈયાર ાઈ �ઓ, અને જો 

તમે તૌબા કર� લો તો તમને તમાર� �ળુ રકમ 

મળશે,... 

- (�.ૂ બકરહ, આ. ર૭૯)  

હદ�સ :- 
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(ર૧પ૮) નજઅ કબીલાનો એક શેખ કહ� છે ક� મ� 

હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

ને ક�ુ ં: �ુ ંહ�જ�જ (ઝા�લમ બાદશાહ)ના 

જમાનાાી શાસક ચાલયો આ�ુ ં� ં�ુ ંમારા માટ� 

તૌબાની કોઈ �ુ�ંઈશ છે ? આ સાભંળ�ને ઈમામ 

મૌન ાઈ ગયા, મ� માર� વાતષુ ં�નુરાવતથન ક્ુથ. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: નહ� ! �યા ં�ધૂી તમે દર�ક 

હકદારને તેનો હક પહ�ચાડ� ન દયો. 

(ર૧પ૯) અલી �બન અબી હમઝહ કહ� છે ક� મારો 

એક દોસત હતો, � બની ઉમયયાનો સેક�ટર� હતો. 

તેણે મને ક�ુ ંક� : �ુ ંતેમના માટ� હઝરત ઈમામ 
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જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) પાસેાી સમય 

મેળ�ુ ં(�મા ંતેઓ અલ્યહસસલામની �ખદમતમા ં

પહ�ચીને તેઓ પાસેાી અ�કુ મસઅલાનો જવાબ 

મેળવી શકાય.) મ� ઈમામ (અલ્યહસસલામ) 

પાસેાી ર� મેળવી. �યાર� તે ઈમામ 

(અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંપહ�ચયો, તયાર� 

સલામ કર�ને બેસી ગયો પછ� બોલયો : �ુ ંઆપના 

ઉપર �ુરબાન ાા�. �ુ ંએ (ઝા�લમ) કૌમની 

કચેર�મા ંનોકર રહો �.ં મ� તેઓના શાસનમા ંઘણો 

માલ એકરો કય� છે. અને તેઓના ઘણા કામોમા ંમ� 

ફકત દ�ખર�ખ રાખવાષુ ંકામ કય� છે...  �ુ ંમારા 

માટ� તેમાાંી િનકળવાનો કોઈ રસતો છે ? 



1792 
 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: �ુ ં� વાત કહ�શ તેના ઉપર ્ ુ ં

અમલ કર�શ? તેણે ક�ુ ં: જ�ર કર�શ. ઇમામે 

ફરમાવ્ુ ં: એ�ુ ંકરો ક� શાસન દરિમયાન તમે � 

કાઈં ભે�ુ ંક્ુથ છે તે તેમજ તમે � � લોકોને 

ઓળખો છો તેમનો માલ પાછો આપી દયો. અને � 

લોકોને તમે ઓળખતા નાી તેમનો માલ તેમના 

વતી સદકો કર� દયો. જો તમે આ પમાણે ક્ુથ તો 

�ુ ં�દુા પાસે તમારા માટ� જ�તમા ં�મીન ાઈશ. 
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પ્રક - ૧૧ : લડનારાઓની ્ૌબા  

�ુરઆને મ�દ :- 

* િસવાય ક� �ઓ તૌબા કર� એ પહ�લા તમે તેમના 

પર કા� ૂમેળવો, માટ� તમે આ �ણી લયો ક� 

અલલાહ મોટો કમાવાન (અને) દયા કરનાર છે. 

- (�.ૂ માએદાહ, આ. ૩૪) 

હદ�સ :- 

(ર૧૬૦) સોહ�લ �બન ્સુઅ કહ� છે ક� મ� હઝરત 

ઈમામ રઝા (અલ્યહસસલામ)ને તેમના એક 
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સહાબીને કહ�તા સાભંળયા ક� : �મણે હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ) સાાે જગં કર� તેમના ઉપર �દુા 

લાનત કર�. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: આ પમાણે કહો.... એ િસવાયના 

લોકો �મણે તૌબા કર� લીધી અને પોતાની 

�ધુારણા પછ� ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં: �મણે તેઓની 

મદદ ન કર� અને તેની તૌબા પણ ન કર� તેના 

�નુાહ એ લોકો કરતા વધાર� સખત છે ક� �ઓએ 

આપની સાાે જગં કર� અને પછ� તૌબા કર� 

લીધી. 
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પ્રક - ૧ર : ્ૌબાના પ્ાર  

(ર૧૬૧) દર�ક �નુાહ માટ� તૌબા છે, �પુત 

�નુાહોની તૌબા પણ �પુત ર�તે હોય છે, અને 

�હ�રમા ંકરવામા ંઆવેલા �નુાહોની તૌબા 

�હ�રમા ંહોય છે, �ણે �પાઈને �રુાઈ કર� તેના 

માટ� જ�ર� છે ક� �પાઈને જ નેક� કર� અને �ણે 

�હ�રમા ં�નુાહ કયાથ તેના માટ� જ�ર� છે ક� નેક� 

પણ �હ�ર� ર�તે કર�. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૧૩ : ્ૌબાએ ન�હૂ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલલાહની હ�ુરમા ં

િનમથળ મનાી પ�ાતાપ કરો. 

- (�.ૂ તહર�મ, આ. ૮) 

હદ�સ :- 

(ર૧૬૨) �દુાવદં� તઆલાના આ કૌલ ...્�ુ ુ

એલલલાહ� તૌબતન ન�હૂા... િવશે ફરમાવ્ુ ં: બદંો 
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ગનાહાી એવી ર�તે તૌબા કર� ક� ફર� પછ� તે જ 

�નુાહ ન કર�. 

અનય �કતાબમા ંઆ ર�વાયત બી� ર�તે છે : 

માણસ �નુાહાી તૌબા કર� અને િનયત કર� લે ક� 

તે �નુાહ તરફ ફર�ાી કયાર�ય નહ� �ય. 

(ર૧૬૩) અહમદ �બન હ�લાલ કહ� છે ક� મ� હઝરત 

ઈમામ અલી નક� (અલ્યહસસલામ)ને ‘તૌબાએ-

ન�હુ’ િવશે �છૂ્ુ ંક� તે �ુ ંહોય છે ? 
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ઇમામે લખીને ફરમાવ્ુ ંક� �િતરક બાબત 

�હ�રના �વી જ હોય બલક� તેનાાી પણ વધાર� 

સાર� હોય. 

(ર૧૬૪) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ)ને સવાલ 

કરવામા ંઆવયો ક� : ‘તૌબાએ-ન�હુ’ �ુ ંહોય છે ? 

આપે ફરમાવ્ુ ં: �દલમા ંશરમ�દગી હોય, �ભ 

ઉપર ઇસતગફાર હોય અને તે કામ ફર�ાી ન 

કરવાનો મ�મ ઇરાદો હોય. 

(ર૧૬૫) તોબાએ ન�હૂ એ છે ક� �યાર� કોઈ �નુાહ 

તારાાી ાઈ �ય તો તે �નુાહ માટ� શરમ�દગી 
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કર, અને �દુા પાસે ઇસતગફાર કર. અને પછ� 

કયાર�ય તે �નુાહ તરફ ન �. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(ર૧૬૬) મ� હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો 

અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને તૌબા િવશે સવાલ 

કય� તયાર� આપે ફરમાવ્ુ ં: �યાર� તમારાાી કોઈ 

પણ પકારની �લૂ ાઈ �ય તયાર� એ જ સમયે 

�નુાહો માટ� શરમ�દગી વયકત કરો અને તમાર� 

શરમ�દગી ેારા �દુા પાસે ઇસતગફાર કરો, પછ� 

�ાર�ય તે �નુાહ તરફ પાછા વળ�ને ન �ઓ. 



1800 
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પ્રક - ૧૪ : ્ૌબા ્ર્ાાા ંિ્લબં  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અલલાહ તે લોકોની તૌબા �સવકાર� છે ક� �ઓ 

નાદાનીાી બદ� કર� છે પછ� ન�કમા ંજ (�તૃ્ ુ

પહ�લા) તૌબા કર� લે છે ; તો એવાઓની તૌબા 

અલલાહ ક�લૂ કર� છે. 

- (� ૂ. િનસા, આ. ૧૭) 

હદ�સ :- 
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(ર૧૬૭) અય ઇબને મ�ઉ્ દ ! �નુાહોમા ંવધારો ન 

કરો (એટલે ક� �નુાહોને અગતા ન આપો) અને 

તૌબામા ંિવલબં ન કરો બલક� તૌબાને �કુદમ કરો, 

અને �નુાહો કરવામા ંમોખુ ંકરો ક�મક� અલલાહ 

તઆલા તેની �કતાબમા ંફરમાવે છે ...�.ૂ કયામત... 

ઇનસાન તો એ ચાહ� છે ક� ભિવ્યમા ંપણ (હમેંશા) 

�રુાઈ કરતો �ય. 

- હઝરત ર�લેૂ કર�મ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(ર૧૬૮) તૌબા કરવામા ંિવલબં કરવો એ 

�દુફર�બી છે અને તેન ેલાબંા સમય �ધૂી ટાળતા 

રહ��ુ ંભટક� જવાષુ ંકારણ બને છે. 

(ર૧૬૯) એવા માણસ �વા ન બનો �ઓ અમલ 

કયાથ વગર આખેરતની આશા રાખે છે અને લાબંી 

આશાઓના આધાર� તૌબા કરવામા ંમોખુ ંકરતા રહ� 

છે. જો ખવાહ�શો તેમની સામે આવી �ય તો 

�નુાહ કરવા માડં� છે અને તૌબા કરવામા ંિવલબં 

કરતા રહ� છે. 

(ર૧૭૦) જો તમે કોઈ �નુાહ કયાથ હોય તો તૌબા 

ાક� તેને ના�દુ કરવામા ંઝડપ કરો. 
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(ર૧૭૧) � માણસ તૌબા કરવામા ંિવલબં કર� તે 

પોતાની �તને છેતર� છે. તેની ઉપર મૌતનો 

અચાનક �ુમલો ાવાનો ભય હોય છે. 
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પ્રક-૧  : ્ૌબા ્ર્ા ્ર્ા ્ધાર� સા�ંુ.....  

(ર૧૭૨) �નુાહોને છોડ� દ�વા તે તૌબા કરવા 

કરતા વધાર� સા�ંુ છે. 

- હઝરત ઈમામ અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૭૩) પાછળ રહ� જવાાી બચ�ુ ંએ (આગળ 

ચાલયા ગયેલાઓને) પાછા બોલાવવાનો સવાલ 

કરવા કરતા વધાર� સા�ંુ છે. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૧૭૪) � માણસ ઉપર કોઈષુ ંકઝથ ન હોય, તે 

એવા માણસાી વધાર� �શૂી અને િન��ચત હોય છે 

�ની ઉપર કોઈષુ ંકઝથ હોય, ભલે તેની હાલત 

કઝથની અદાયગી માટ� સાર� હોય. 

તેવી જ ર�તે � માણસ �નુાહ નાી કરતો તે એવા 

માણસાી વધાર� �શૂ હોય છે � �નુાહ કરતો 

હોય, ભલે પછ� તેની તૌબા બ�ુ જ ��ુસૂ સાાેની 

હોય. 

- હઝરત મસીહ (અલ્યહસસલામ) 

  



1807 
 

પ્રક - ૧૬ �દુા ્ૌબા ્રનારાઓની  રદા કશી 

્ર�  મ. 

(ર૧૭૫) � તૌબા કર� છે �દુા તેની તૌબાને ક�લૂ 

કર� છે અને તેના �ગોને �ુકમ ાાય છે ક� તેની 

પરદાપોશી કર�. જમીનના �ુકડાને �ુકમ આપવામા ં

આવે છે ક� તેના ઐબોને �પાવે અને �નુાહ 

લખનારાઓની યાદદાશતમાાંી તે �નુાહ � ૂસંી 

નાખવામા ંઆવે છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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(ર૧૭૬) મોઆવીયહ �બન વહબ કહ� છે ક� મ� 

હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

પાસેાી સાભંળ્ુ ંક� �યાર� મોઅિમન બદંો ખા�લસ 

�દલાી તૌબા કર� છે તયાર� �દુા તેને ચાહ� છે અને 

તેના ઐબોને �ુિનયા અને આખેરતમા ં�પાવે છે. 

મ� �છુ�ુ ં: તેના ઐબોને ક�વી ર�તે �પાવવામા ં

આવે છે ? 

ફરમાવ્ુ ં: બનેં ફ�રશતાઓએ તેના � �નુાહો 

લખયા હોય તેન ે�લુાવી દ�વામા ંઆવે છે... અને 

�યાર� તે �દુાની �ુ�રમા ંપહ�ચે છે તયાર� તેના 



1809 
 

�નુાહો માટ� તેની િવ�ધધમા ંસાકી આપનાર� કોઈ 

વસ્ ુહોતી નાી. 

  



1810 
 

પ્રક - ૧૭ : �રુાઈઓષુ ંનમ્�ાા ં �ર્ થ્ન  

�ુરઆને મ�દ :- 

* િસવાય ક� � તૌબા કર� અને ઈમાન લઈ આવે 

અને સતકાય� કર�, તો પછ� તેઓજ તે છે ક� �ની 

બદ�ઓ અલલાહ નેક�ઓાી બદલી નાખશે ; અને 

અલલાહ મોટો કમાવાન (અને) દયા� છે. 

- (�.ૂ �રકાન, આ. ૭૦) 

હદ�સ :- 
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(ર૧૭૭) હઝરત દાઉદ પયગમબર તરફ �દુાવદં� 

તઆલા તરફાી વહ� કરવામા ંઆવી : અય દાઉદ 

! �યાર� મારો મોઅિમન બદંો �નુાહ કર� છે, પછ� 

�નુાહાી પાછો ફર� છે, એટલે ક� તૌબા કર� લે છે, 

પછ� �યાર� તેન ેતેના એ �નુાહ યાદ આવે છે 

તયાર� તે શરમ�દગી અષભુવે છે તો �ુ ંપણ તેના તે 

�નુાહને માફ કર� દ� �,ં તેના �નુાહોને નેક�મા ં

બદલાવી ના�ુ ં�,ં તેમા ંમને કોઈ પરવા હોતી 

નાી. અને �ુ ં‘અરહ�રુ રાહ�મીન’ �.ં 

(ર૧૭૮) અલલાહ તઆલાના આ કૌલ... એવા 

લોકોના �નુાહોને નેક�ઓમા ંફ�રવી નાખે છે... િવશે 
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ફરમાવ્ુ ં: આ આયત તમારા િવશે છે તે એ ર�તે 

ક� કયામતના �દવસે �નેુહગાર મોઅિમનને 

લાવવામા ંઆવશે, તેને �દુાની �ુ�રમા ંઊભો 

રાખવામા ંઆવશે અને �દુા તેનો �હસાબ લેશ.ે.. 

એટલે �ધૂી ક� �દુા તેની તમામ �રુાઈઓાી તેન ે

વાક�ફ કર� દ�શે. તે માણસ કહ�શે ક� તે બધી વાતોને 

�ુ ં��ુ ં�.ં �દુાએ તઆલા ફરમાવશે : મ� તાર� 

આ બધી �રુાઈઓને �ુિનયામા ં�પાવી રાખી અને 

આ� આ બધી માફ ક� ં� ં(ફ�રશતાઓને 

ફરમાવશે) : તેની આ બધી �રુાઈઓને નેક�મા ં

બદલી નાખો. પછ� તેષુ ંઅઅમાલના�ુ ંલોકોની 

સામે લાવવામા ંઆવશે. તયાર� તે કહ�શે : 
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�બુહાનલલાહ ! આ બદંાની એક પણ �રુાઈ નાી ! 
... 

 - હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૭૯) � લોકો કોઈ જગયાએ બેસીને �ઝક� �દુા 

કર� છે (તયાર�) તયા ંજ આસમાન પરાી અવાજ 

આપનારો અવાજ આપે છે : ઉરો, ઊભા ાાવ, 

�દુાએ તમારા �નુાહોને નેક�મા ંબદલાવી નાખયા 

છે, અને તમો બધાને બકી દ�ધા છે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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પ્રક - ૧૮ : અલલાહ િ્શમ એા ્હ��ુ ં �્ ‘નહ� 

બકમ’  

(ર૧૮૦) તમે �દુા િવશે એમ ન કહયા કરો ક� તે 

(ફલાણાને) નહ� બકે, ક�મક� � એમ કહ� છે તેન ે

�દુા ખોટો પાડશે. 

(ર૧૮૧) માર� ઉમમતના એ લોકો માટ� સખત 

અઝાબ છે � એમ કહ� છે ક� ફલાણો માણસ જ�તી 

છે. અને ફલાણો માણસ જહ�મી છે. 

(ર૧૮૨) એક માણસ નમાઝ પડ� રહયો હતો, તે 

સજદામા ંહતો તયાર� બી� એક માણસે તેની 
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ગરદન ઉપર પગ �કુ� દ�ધો, તયાર� નમાઝ 

પડનારા (નીચેના) માણસે ક�ુ ં: �દુાની કસમ ! 

�દુા તને �ાર�ય નહ� બકે. 

�દુાવદં� આલમે ફરમાવ્ુ ં: મારા બદંાએ આમ ક�ુ ં

છે ક� �ુ ંતેને �ાર�ય નહ� બ�ુ ંપરં્ ુમ� તેન ેબકી 

દ�ધો છે. 

(ર૧૮૩) � માણસ �દુાના કામોમા ંપોતાના 

ફહસલા સભંળાવે છે, �દુા તેને ખોટો પાડ� છે. 

- હઝરત ર�લેુ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(ર૧૮૪) �ુનદબ ગફાર� (ર.)ાી �રવાયત છે ક� 

હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: એક �દવસ કોઈ માણસે 

ક�ુ ં: �દુાની કસમ ! �દુાવદં� આલમ ફલાણા 

માણસને હરગીઝ નહ� બકે, �દુાવદં� આલમે 

ફરમાવ્ુ ં: મ� તે માણસને તો બકી દ�ધો છે, અને 

તે બી� માણસના આમાલને નકામા કર� નાખયા 

છે �ણે ક�ુ ંહ્ ુ ંક� �દુા ફલાણા માણસને નહ� 

બકે. 
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 સા - ث

િવભાગ - ૧ : સવાબ 

પ્રક - ૧ : સ્ાબ  

�ુરઆને મ�દ :- 

* અને બાક� રહ�નારા સારા કાય� તારા 

પરવર�દગાર પાસે પ�રણામની �એ ઉ�મ છે અને 

(વળ�) ઉમમેદ અને આશાની �એ પણ (બહ�તર) 

છે.  

- (�.ૂ કહફ, આ. ૪૬) 
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* અને હમેંશ કાયમ રહ�નારા સતકાયથ તારા 

પરવર�દગારની પાસે �ણુયની �એ બહ�તર છે અને 

પ�રણામની �એ પણ. 

- (�.ૂ મર�યમ, આ. ૭ર) 

* � કાઈં તમાર� પાસે છે તેનો (સ�ંણૂથ) નાશ ાઈ 

જશે અને � કાઈં અલલાહની પાસે છે તે જ બાક� 

રહ�નાર છે. 

- (�.ૂ નહલ, આ. ૯૬) 

હદ�સ :- 
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(ર૧૮૫) તારા અમલનો સવાબ, અમલ કરતા 

(ક�ટલોય) બહ�તર છે. 

(ર૧૮૬) જો શોખ અને ઇશકમા ંખુબેલા માણસની 

�મ �લુાકાત માટ� ફ�રયાદ કરો અને ગમગીન 

અને શોકમા ંખુબેલાની �મ �ુઆ માગંો તો તમને 

�દુાની િનકટતા પાપત ાઈ �ય અને તેમની પાસે 

તમારા દરજ� �લુદં ાઈ �ય, અાવા તમારા એ 

�નુાહ માફ કર� દ� �ને ક�રામન-કાતેબીને લખયા 

છે, અને ફ�રશતાઓએ �રુ�કત કર� લીધા છે. તે 

બ�ુ ંએ બાબતાી ઓ� ંછે � સવાબની મ� તમારા 
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માટ� ઉમમેદ રખી છે અને � અઝાબનો મને તમારા 

માટ� ડર છે. 

(ર૧૮૭) આખેરતનો સવાબ �ુિનયાની સખતીઓને 

�લુાવી દ� છે. 

(ર૧૮૮) અલલાહ તઆલાએ પોતાની ઇતાઅત માટ� 

સવાબ અને પોતાના �ુકમની નાફરમાની માટ� 

અઝાબ �કુરથ ર કર�લો છે. પોતાના બદંાઓ માટ� 

તેનો સવાબ અઝાબ કરતા વધાર� છે. અને વ�મુા ં

વ� ુબદંાઓને જ�તમા ંલઈ જવાની તેની કોિશશ 

હોય છે. 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ર : સખ્ીના બદલાાા ંસ્ાબ ાળમ  મ.  

(ર૧૮૯) સવાબ સખતીઓ પર આધા�રત હોય છે. 

(ર૧૯૦) કોઈ અમલનો સવાબ તેના માટ� 

ઉપાડવામા ંઆવેલી સખતીઓ પર આધા�રત હોય 

છે. 

(ર૧૯૧) સ�નો સવાબ ્ે્ર હોય છે. 

(ર૧૯૨) સખત �શુક�લીઓ અને �સૂીબતો ેારા 

દરજ� અને હમેંશાની રાહત મળ� શક� છે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૩ : સૌાી ાકમક સ્ાબ  

(ર૧૯૩) સૌાી મોટો સવાબ ઇનસાફમા ંછે. 

(ર૧૯૪) �હાદનો સવાબ સૌાી મોટો સવાબ છે. 

(ર૧૯૫) બે બાબતો એવી છે �ના સવાબની કોઈ 

મયાથદા નાી. (૧) માફ કર� દ��ુ ંઅને (ર) બી�ઓ 

સાાે અદલાી કામ લે�ુ.ં 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૪ : અાાર�  ાસમ બી�ુ ં ક ર�ુ ં મ.  

�ુરઆને મ�દ :- 

* � એક નેક� લાવશે તેના માટ� તેના જ �વો દસ 

ગણો (બદલો) છે,... 

- (�.ૂ અષઆ્ટમ, આ. ૧૬૦) 

* �ાી કોઈ વય�કત આ વાત નાી �ણતી ક� 

તેમની �ખોની ટાઢક માટ�ની કઈ વસ્ઓુ તેમના 

માટ� સતંાડ� રાખવામા ંઆવી છે, (અને આ) તેમના 

નેક કાય�નો બદલો હશે � તેઓ કયાથ કરતા હતા. 
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- (�.ૂ સજદહ, આ. ૧૭) 

* � લોકોએ (�ુિનયામા)ં ભલાઈ કર� છે, તેમના 

માટ� (આખેરતમા)ં પણ (એવીજ) ભલાઈ છે, અને 

કાઈં િવશેો પણ. 

- (�.ૂ ્ષૂસુ, આ. ર૬) 

* તેમના માટ� તે (જ�તમા)ં તેઓ � કાઈં ચાહશે 

તે મૌ�ૂદ હશે અને અમાર� પાસે તે કરતાયં વધાર� 

છે. 

- (�.ૂ કાફ, આ. ૩પ)  
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હદ�સ :- 

(ર૧૯૬) � માણસ નેક�ની સરખામણી તેનાાી 

અફઝલ વસ્ ુસાાે કર� છે તેન ેતેનો બદલો મળે 

છે. 

(ર૧૯૭) અલલાહની રાહમા ં�હાદ કરનારાઓની 

ફઝીલતમા ંફરમાવ્ુ ં: તેઓમાાંી એક એક માણસ 

પોતાના �ુ�ંુબીઓ અને સાાીદારોમાાંી િસ�રે 

હ�ર માણસોની શફાઅત (ભલામણ) કરશે. એટલે 

�ધૂી ક� તેના બે સાાીદારો પરસપર લડશે ક� 

તેનાાી વધાર� નઝદ�ક હતો. તે (��ુહ�દ) માર� 

અને હઝરત ઇ�ાહ�મ (અલ્યહસસલામ)ની સાાે 
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�લુદ�બર� પર બેસીને સવાર સાજં પોતાના રબની 

અઝમતતે િનહાળશે. 

- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(ર૧૯૮) અનસ કહ� છે ક� હઝરત ર�લેૂ �દુા 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને �.ૂ 

્ષૂસુ, આ. ર૬ ... િવશે �છૂવામા ંઆવ્ુ ંક� તેનો 

અાથ �ુ ંછે ? � હઝરત (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ ફરમાવ્ુ ં: � લોકોએ 

�ુિનયામા ંનેક કાય� કયાથ તેમના માટ� ભલાઈ 

એટલે ક� જ�ત છે અને વધાર� નો અાથ �દુાવદં� 

કર�મની અઝમત િનહાળવી તે છે. 
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(ર૧૯૯) ... તેઓ પોતાના રબની તરફ, તેની 

ક��ફયત કોઈપણ મયાથદા વગર િનહાળશે. 

(ર૨૦૦) મૌલાએ કાએનાત હઝરત અમી�લ 

મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ)એ આ આયત િવશે 

ફરમાવ્ુ ં: હસનાનો અાથ જ�ત છે અને વધાર�નો 

અાથ અલલાહ તઆલાની અઝમત િનહાળવી તે છે. 

(ર૨૦૧) હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ), હઝરત 

ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ાી �રવાયત કર� છે ક� આ આયત અમાર� 

પાસે વધાર� પણ છે... િવશે ફરમાવ્ુ ં: તેમના માટ� 
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અલલાહ તઆલા પોતાની તજલલી (કલપના ન કર� 

શકાય તેવો પકાશ) �હ�ર કરશે. 
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પ્રક -   : અાલના સ્ાબ િ્શમ  

(રર૦૨) � માણસ �ધૂી એ વાત પહ�ચે ક� હઝરત 

ર��ૂલુલાહ (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)એ કોઈ કામ કરવાનો અ�કુ સવાબ 

બયાન ફરમાવયો છે અને તે માણસ તે વાતને 

�ુ�ર� પાક (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)નો કૌલ સમ�ને તેના ઉપર અમલ કર� 

તો તેન ેએ જ સવાબ ચો�સ મળશે, ભલે પછ� તે 

� હઝરતે ન પણ ફરમાવ્ુ ંહોય. 

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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(રર૦૩) � માણસ �ધૂી કોઈ અમલ કરવા બદલ 

સવાબ મળશે તેવી હદ�સ પહ�ચી હોય, અને તે તે 

જ સવાબ મેળવવાની આશામા ંતે કામ કર� તો તેન ે

તેનો સવાબ અવશય મળશે ભલે પછ� તે હદ�સ 

સાચી ન પણ હોય. 

- હઝરત ઇમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 

(રર૦૪) � માણસ કોઈ અમલ કરવાાી સવાબ 

મળશે તેવી વાત સાભંળે અને પછ� તેના ઉપર 

અમલ પણ કર� તો તેન ેતેનો સવાબ મળ� જશે. 

ભલે પછ� તે વાત તે ર�તે ન હોય. 

  



1833 
 

પ્રક - ૬ : ્ાફરનમ  ક સ્ાબ ાળમ  મ.  

(રર૦૫) � કોઈ નેક� કરનારો નેક� કર�, તે 

�સુલમાન હોય ક� કાફર તેન ે�દુા જ�ર સવાબ 

(બદલો) આપશે. 

�છૂવામા ંઆવ્ુ ં: કાફરને સવાબ ક�વો ? 

ફરમાવ્ુ ં: જો તેણે સીલે રહ�મી કર� અાવા કોઈને 

(દાન) આપ્ુ ંઅાવા નેક કાય� કયાથ તો �દુાવદં� 

આલમ તેન ેમાલ, ઔલાદ અને ત�ુંરસતી તેમજ 

સલામતીના �પમા ંસવાબ અતા ફરમાવશે. 
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પછ� �છૂવામા ંઆવ્ુ ં: તેન ેઆખેરતમા ં�ુ ંમળશે 
? 

ફરમાવ્ુ ં: અઝાબ ઉપર અઝાબ અને �.ૂ 

મોઅિમનની આ, ૪૬ પઢ�... �ુકમ ાશે ફ�રઔન 

વાળાઓને સખત અઝાબમા ંનાખી દયો. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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િવભાગ - ર : �રુહ (ઇનક�લાબ) 

પ્રક - ૧ : ાહદ� (અલ્યહસસલાા)ના ઝ�ુર ા્ા 

 હ�લા ા્ીલ્ (�ુ્ થ દ�શા)...ાા ંઇસલાાી ઇન �્લાબ 

(૧)  

(રર૦૬) ક�ટલાક લોકો મ્ીરેક ...મા ં�હ�ર ાશે. 

�ઓ મહદ� (અલ્યહસસલામ)ની �ુ�ુમત માટ� 

યોગય વાતાવરણ બનશે. 

(રર૦૭) જ�ત �વુથ દ�શામા ંછે..... 
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(રર૦૮) તમામ �ુકમો તેના હાામા ંહશે. એટલે 

�ધૂી ક� �ઓ કતલ ાનારા છે તેઓ કતલ ાઈ જશે 

અને તેઓ વચચે એક પકારની અગીમતા અમલમા ં

આવી જશે. �યાર� એમ ાશે તયાર� અલલાહ તઆલા 

તેમના માટ� મ્ી ક તરફાી ક�ટલીક કૌમોને 

મોકલશે, �ઓ માર� માર�ને તે લોકોષુ ંસતયનાશ 

કાઢ� નાખશે. અને એક એકને ગોતી ગોતીને કતલ 

કરશે. �દુાની કસમ જો તે એક વરસ �ુ�ુમત કરશે 

તો અમે બે વરસ �ુ�ુમત કર�ુ.ં અને જો તે બે 

વરસ �ુ�ુમત કરશે તો અમે ચાર વરસ �ુ�ુમત 

કર�ુ.ં 
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- હઝરત અલી (અલ્યહસસલામ) 

(રર૦૯) અ� ુસાલીન કહ� છે : અમે હઝરત અલી 

(અલ્યહસસલામ)ની પાસે �ુફામા ંરહ�તા હતા. એક 

�દવસ અમે તેઓ (અલ્યહસસલામ) સાાે બેરા 

હતા તયાર� આપે ફરમાવ્ુ ં: અવલાદ� 

પયગમબરમાાંી કોણ હકને કાયમ કરવા માટ� જગં 

કરશે. �યાર� ક� તમામ �ુકમતો તેમના હાામા ંહશે. 

�યાર� તેઓની સખંયા વધી જશે અને તેઓ 

એકબી�ાી આગળ વધવાની કોિશશ કરશે તયાર� 

તેમને કતલ કરનારાને કતલ કર� નાખવામા ંઆવશે 

અને તેઓમાાંી એક એકને ગોતી ગોતીને કતલ 
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કર� નાખશે. �દુાની કસમ ! જો તે એક વરસ 

�ુ�ુમત કરશે તો અમે બે વરસ �ુ�ુમત કર�ુ.ં 

  



1839 
 

પ્રક - ર : હઝર્ ાહદ� (અલ્યહસસલાા)ના 

ઝ�ુર ા્ા  હ�લા �ુ્ થ �દશાાા ંઇસલાાી ઇન �્લાબ 

(ર)  

(રર૧૦) અમો એહલેબૈત છ�એ, �દુાવદં� આલમે 

અમારા માટ� �ુિનયાની સરખામણીમા ંઆખેરતને 

પસદં ફરમાવી છે. 

મારા પછ� માર� એહલેબૈતને સકંટ, દ�શિનકાલ 

અને �ુદાઈનો સામનો કરવો પડશે, એટલે �ધૂી ક� 

�વૂથમાાંી ક�ટલાક લોકો િનકળશે �ઓની પાસે 

કાળા વાવટા હશે. તેઓ હકની માગંણી કરશે. પરં્ ુ
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લોકો તેમને તેમના હક નહ� આપે. તે માટ� તેઓ 

જગં કરશે અને પભાવ મેળવી લેશે. પછ� તેમને 

તેમની માગંણી �જુબષુ ંબ�ુ ંમળ� જશે પરં્ ુતે 

લોકો તેનો �સવકાર નહ� કર� તેઓ તેમની પાસેષુ ં� 

કંઈ હશે તે બ�ુ ંમારા એહલેબૈતની એક વય�કતને 

સ�પી દ�શે, �ષુ ંનામ મારા નામ ��ુ ંહશે અને તે 

સમગ જમીનના મા�લક બની જશે. અને જમીનને 

અદલો ઇનસાફાી એવી ર�તે ભર� દ�શે � ર�તે તે 

�લમ અને અતયાચારાી ભરાએલી હશે. જો તમે 

અાવા તમારા વશંમાાંી કોઈ એ સજંોગોને પાપત 

કર� લે (તે જમાનામા ંહાજર હોય) તો તેની એ 

ફરજ છે ક� તેઓ પાસે પહ�ચી �ય, ભલે તેને 
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બરફના પહાડો ઉપર �ુટંણીયા ભેર ચાલીને ક�મ ન 

જ�ુ ંપડ�. ક�મક� તેઓ જ �હદાયતના ધવજ હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 

(રર૧૧) અબ�ુલલાહ કહ� છે ક� એક વખત અમે 

હઝરત ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલમ)ની �ખદમતમા ંબેરા હતા, તયાર� અચાનક 

�ુર�શના ક�ટલાક ્વુાનો તેઓની સામેાી પસાર 

ાયા, તેમને જોઈને �ુ�ર (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)નો રંગ બદલાઈ ગયો, અમે 

ક�ુ ં: યા ર�લૂલલાહ (સલલલલાહો અલયહ� 
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વઆલેહ� વસલલમ) ! અમે આપના ચહ�રાનો રંગ 

બદલાતો જોઈ રહા છ�એ, તેષુ ં�ુ ંકારણ છે ? 

આપે ઇરશાદ ફરમાવ્ુ ં: અમે એહલેબૈત છ�એ, 

અને અલલાહ અમારા માટ� �ુિનયાની સરખામણીમા ં

આખેરતને પસદં કર� છે. મારા પછ� માર� આ 

એહલેબૈતને બલાઓ, દ�શિનકાલ અને �ુદાઈઓનો 

સમાનો કરવો પડશે. એટલે �ધૂી ક� અહ�ાી �ુ�ર 

સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ એ �વૂથ 

�દશા તરફ હાા વડ� ઇશારો કય�, અને ફરમાવ્ુ ં: 

ક�ટલાક લોકો િનકળશે �મની પાસે કાળા વાવટા 

હશે, તે લોકો હકની માગંણી કરશે, પરં્ ુલોકો 
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તેમની માગંણીને �રૂ� નહ� કર�. તેઓ માગંણી 

કરતાજ રહ�શે પરં્ ુલોકો તેમની માગંણી �રૂ� નહ� 

કર�... તેમની માગંણીના �નુરાવતથન પછ� પણ 

તેમની વાત સાભંળવામા ંનહ� આવે �ના પ�રણામે 

તેઓ જગં કરશે અને મ�મ ર�તે લડશે. છેવટ� 

તેમની માગંણીને �સવકાર� લેવામા ંઆવશે. પરં્ ુ

તેઓ તેને ક�લૂ નહ� કર�. એટલે �ધૂી ક� તેઓ 

તેમનો સમગ મામલો મારા એહલેબૈતમાાંી એક 

માણસને સ�પી દ�શે � જમીનમા ંજમીન પહ�લા � 

ર�તે �લમ અને અતયાચારાી ભરાએલી હશે તેને 

અદલો ઇનસાફમા ંફ�રવી નાખશે. તમારામાાંી � 

કોઈ તેમનો જમાનો �ુએ તેઓ તરત જ તેઓ પાસે 
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પહ�ચી �ય. ભલે તે માટ� બરફના �ુકડાઓ ઉપર 

�ુટંણભેર ચાલ�ુ ંપડ�. 

(આ પકારની હદ�સો �ુદ� �ુદ� ર�તે �રવાયત 

કરવામા ંઆવી છે.) 

(રર૧૨) એટલે �ધૂી ક� એક કૌમ �વૂથ �દશા 

તરફાી આવશે, તેમની પાસે કાળા વાવટા હશે. 

તેઓ હકની માગંણી કરશે. પરં્ ુતેમને હક 

આપવામા ંનહ� આવે. તેઓ બે અાવા તણ વખત 

માગંણી કશે. પરં્ ુતેઓને કોઈ સાભંળશે નહ�. 

છેવટ� તેઓ જગં કરશે. અને િવ�ય મેળવશે અને 

તેમની માગંણી ક�લૂ રાખવામા ંઆવશે. પરં્ ુ
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તેઓ તેને ક�લૂ નહ� કર�. એટલે �ધૂી ક� તે 

મામલો મારા એહલેબૈતના એક માણસને સ�પવામા ં

આવશે � જમીનને એવી ર�તે અદલો ઇનસાફાી 

ભર� દ�શે ક� � પહ�લા �લમ અને અતયાચારાી 

ભર�લી હશે. તમારામાાંી જો કોઈ માણસ એ 

સજંોગોને �ુએ તો ્રુત જ તેમની પાસે પહ�ચી 

�ય. ભલે પછ� તેને બરફ ઉપર �ુટંણીયા ભેર 

ચાલ�ુ ંપડ�. ક�મક� તે (એહલેબૈતની વય�કત) મહદ� 

(અલ્યહસસલામ) હશે. 

- હઝરત ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ 
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(રર૧૩) �ણે ક� �ુ ંએક કૌમને જોઈ રહયો � ં� 

�વુથમાાંી િનકળ�ને હકની માગંણી કર� રહ� છે. 

પરં્ ુલોકો તેના હક આપતા નાી. તે કૌમ 

માગંણી કરશે પણ તેન ેતેના હક આપવામા ંનહ� 

આવે. �યાર� તે આ હાલત જોશે તયાર� પોતાની 

તલવારોને ખભા ઉપર રાખી દ�શે (જગં કરશે). 

તેાી તેમની તમામ માગંણીઓને ક�લૂ કરવામા ં

આવશે. પરં્ ુતેઓ તેન ે�સવકારશે નહ�. અને એ જ 

હાલતમા ંઅડગ રહ�શે અને પોતાના તમામ 

વયવહાર તમારા સાહ�બ (સાહ��લુઅમ)ને સ�પી 

દ�શે. તે કૌમના કતલ ાનારાઓ શહ�દ હશે. યાદ 
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રાખો ! મને મૌકો મળ� �ય તો સૌાી પહ�લા એ 

સાહ��લુ અમની પાસે પહ�ચી ��. 

- હઝરત ઈમામ મોહમમદ બા�કર (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક - ૩ દ�ન ખા્ર ્ાારા ્્ી ાકરચક 

સભંાળશમ. 

(રર૧૪) મીનહાલ �બન ઉ�તુ એક માણસાી 

�રવાયત કર� છે : �ુ ંમ�સજદમા ંહતો અને અલી 

(અલ્યહસસલામ) �ટોના મીમબર ઉપર બેસીને 

અમને �તુબો આપી રહા હતા. માર� પાછળ 

સઅસહ �બન �હુાન પણ મૌ�ૂદ હતા. તેવામા ંએક 

માણસ આવયો. તેણે આપ (અલ્યહસસલામ)ને  

કોઈ �પુત વાત કહ� � અમે સાભંળ� ન શ�ા, એ 

વાત સાભંળ�ને આપના ચહ�રા ઉપર �સુસાના 

�ચનહો �હ�ર ાયા અને આપ ખામોશ પણ  
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ાઈ ગયા. એટલામા ંઅ�અ્સ (�બન ક�સ) આવી 

ગયા. તે લોકોના સ�હુને ચીર�ને મીમબરની પાસે 

પહ�ચી ગયા. અને કહ�વા લાગયા : યા  

અમી�લ મોઅમેનીન (અલ્યહસસલામ)  આ 

�ખુથફામ (લાલ ચામડ� વાળા લોકો) એ અમાર� 

ઉપર પ�તુવ મેળવી લી� ુછે. 

રાવી કહ� છે ક� સઅસહ� પોતાના ખભા ઉપર બનેં 

હાા માર�ને ક�ુ ં: ઇ�ા �લલલાહ� વઇ�ા એલયહ� 

રા�ઊન. આ� હ. અલી (અલ્યહસસલામ)  
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અરબો િવશે એ વાત કહ�શે � તેઓએ આજ �ધૂી 

�પુત રાખી હતી. 

રાવી કહ� છે : હ. અલી (અલ્યહસસલામ) બ�ુ જ 

�સુસે ાયા અને ફરમાવ્ુ ં: કોણ છે � મને એ 

હલક� પ�ૃિતના લોકો સામે લાચાર સમ� છે  

�માનંો એક પોતાના પડખામા ંવળ ખાઈ રહયો 

છે. �યાર� એક કૌમે ઝીક� �દુા માટ� �હજરત કર�લી 

છે. તયાર� તે લોકો મને કહ� છે ક� �ુ ંતે  

કૌમને મારાાી �ૂર કર� દ�, જો મ� તે �જુબ નુથ 

તો �ુ ંિસતમગારોમાાંી ગણાઈશ. 
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એ ઝાતની કસમ  �ણે દાણાઓને ચીયાથ છે અને 

�વને પૈદા કયાથ છે, મ� હઝરત મોહમમદ 

(સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� વસલલમ)ને એમ  

ફરમાવતા સાભંળયા છે : �દુાની કસમ  આ લોકો 

દ�નાી ફર� જવા વખતે એવો માર મારશે, �વો 

મારા તમે તેમને દ�નની શ�આત વખતે  

માય� હતો. 

(રર૧૩) હ. ર�લેૂ �દુા (સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમ)એ એહલે ફારસ (ઈરાનીઓ) 

િવશે ફરમાવ્ુ ં: તમોએ તેમને �ુરઆન નાઝીલ  
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ાવાના બારામા ંમાયાથ હતા. અને તેઓ તેમની 

�ુિનયાના ખતમ ાવા પહ�લા તેના અાથઘટન િવશે 

મારશે. 

(રર૧૪) �ણે ક� �ુ ંઅજમીઓ સાાે � ંઅને તેમને 

જોઈ રહયો � ંક� તે લોકોએ મ�સજદ� �ુફામા ં

ખૈમાઓ રાખેલા છે. અને �ુરઆના ષ�ુલ  

પમાણે તા�લમ આપી રહા છે..... - હ. અલી 

(અલ્યહસસલામ) 
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(રર૧પ) તમાર� એ વખતે ક�વી હાલત હશે �યાર� 

હ. કાએમ (આલે મોહમમદ (અલ્યહસસલામ)) 

પોતાના ખૈમા મ�સજદ� �ુફામા ંલગાવશે.  

તેમના તરફાી એક નવી કૌમ આવશે � અરબો 

સાાે સખત વયવહાર કરશે. - હઝરત ઈમામ 

જઅફર� સા�દક (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-૪ �દુા ્ાાર� ઉ ર અજા્ાસીઓનમ 

જ�ર ાક્લશમ. 

  

(રર૧૬) તમે લોકો અમ �બલ મઅ�ફ અને નહ� 

અિનલ �નુકરની ફરજો ��મ આપતા રહો, 

નહ�તર �દુા તમાર� ઉપર અજમવાસીઓને  

મોકલશે. �ઓ તમાર� ગરદન ઉડાડ� દ�શે. �ઓ 

તમારો માલ ખાઈ જશે. તેઓ એવા િસ�હ હશે � 

ભાગશે નહ�. 
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(રર૧૭) નઝદ�કમા ંજ તમારા હાા 

અજમવાસીઓાી ભરાઈ જશે. પછ� �દુા તેમને 

(િસ�હ) �વા બનાવી દ�શે � ભાગશે નહ�. તેઓ 

તમાર�  

સાાે લડાઈ કરશે. પરં્ ુતમારો માલ ખાશે નહ�. - 

હ. ર�લેૂ અકરમ સલલલલાહો અલયહ� વઆલેહ� 

વસલલલ 

(રર૧૮) હ. ર�લેૂ �દુા સલલલલાહો અલયહ� 

વઆલેહ� વસલલમે મને આ વાત કહ� અને 

ફરમાવ્ુ ં: અય અલી  તમે બળવાખોર સ�હુ,  
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નાક�સીન અને માર�ક�ન સાાે જગં કરશો. 

�દુાની કસમ  અય અરબો, તમારા હાા 

અજમવાસીઓાી ભરાઈ જશે. ... અને �યાર� 

તમારા હાા તેમનાાી ભરાઈ �ય તયાર� તેઓ 

એવી  

ર�તે પલટાઈ જશે. �વી ર�તે િસ�હ પલટાઈ �ય 

છે. તેઓ તમા�ંુ કાઈં પણ છોડશે નહ�, તમાર� 

ગરદનો ઉડાડ� નાખશે. તમારો માલ ખાઈ  
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જશે. અને �દુાએ તમને માલના સવ�પમા ં� કાઈં 

આપ્ુ ંહશે તે �ટુ� લેશ ેઅને તમાર� જમીનો અને 

સપંિ� ઓના વારસદાર બની જશે. આ  

બ� ુએ વખતે બનશે �યાર� તમે દ�નને બદલી 

નાખશો અને ફસાદ અને �રુાઈઓમા ંફસાઈ જશો. 

- હ. અલી (અલ્યહસસલામ) 
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પ્રક-  �ુા શહ�રાી ઇન્લાબનક આરંભ 

 (રર૧૯) અલલાહ તઆલાએ �ુફા રારા બી� 

શહ�રો પર �ુજજત કાએમ કર� છે. તયાનંા 

મોઅિમનો મારફત બી� શહ�રોના લોકો ઉપર 

�ુજજત  

કાએમ કર� છે અને �ુમ શહ�ર મારફત બી� શહ�રો 

ઉપર �ુજજત કાએમ કર� છે. અને �ુમના 

રહ�વાસીઓ મારફત તમામ �વુથ અને પ��ચમના  
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રહ�વાસી �જ�ો અને માણસો ઉપર �ુજજત કાએમ 

કર� છે. �દુાવદં� આલમ �ુમ અને �ુમના 

રહ�વાસીઓને કમઝોર (અને નબળા) નહ� રાખે,  

બલક� તેમને તૌફ�ક આપશે.... 

નઝદ�કમા ંએક જમાનો એવો આવશે ક� �યાર� �ુમ 

અને તેના રહ�વાસીઓ તમામ મખ�કૂ ઉપર �ુજજત 

બની જશે. આ એ વખતે ાશે �યાર�  

અમારા કાએમ (આલે મોહમમદ (અલ્યહસસલામ)) 

ની ગૈબતનો ઝમાનો હશે. અને તેમના ઝ�ુર �ધૂી 

આ િસલિસલો ચાલશે. જો એમ ન ાાય  
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તો જમીન તેના તમામ રહ�વાવાળાઓ સાાે ધસંી 

પડશે. �ુમ અને �ુમના રહ�વાસીઓ ફ�રશતાઓ 

બલાઓને �ૂર કરશે. અને � અતયાચાર�  

માણસ �ુમના રહ�વાસીઓની તબાહ�નો ઇરાદો 

કરશે તેને ‘કાસી�લુ જબબાર’ (અતયાચાર�ઓની 

ગરદનોને તોડનાર �દુા) તેની ગરદન  

તોડ� નાખશે. - હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ) 
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(રરર૦) નઝદ�કમા ં�ુફા મોઅિમનોાી ખાલી ાઈ 

જશે, તયાનંા મોઅિમનો તેમના �બસતર એવા ગોળ 

વાળ� લેશ ે� ર�તે સાપ પોતાના દરમા ં 

�ુચં� વળ� �ય છે. તે પછ� ઇલમ એક એવા 

શહ�રમા ં�હ�ર ાશે �ને ‘�ુમ’ કહ�વાય છે. તે વખતે 

�ુમ ઇલમ અને ફઝલની ખાણ બની જશે.  

તે વખતે જમીન ઉપર કોઈ કચડાએલો વગથ 

અિસતતવમા ંનહ� રહ� એટલે �ધૂી ક� પરદ�દાર 

�ીઓ પણ કચડાએલી નહ� રહ�. આ સજંોગોમા ં 
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કાએમે આલે મોહમમદ (અલ્યહસસલામ)ના 

ઝ�ુરના ઝમાનામા ંપૈદા ાશે. તે વખતે �દુા �ુમ 

અને �ુમના રહ�વાસીઓને �ુજજતે �દુાષુ ંક�નસાાન  

બનાવી દ�શે. જો આમ ન ાાય તો જમીન તેના 

રહ�વાસીઓ સહ�ત ધસંી પડ�. અને જમીનમા ંકોઈ 

�ુજજત બાક� ન રહ�. 

આમ તયાાંી ઇલમના ઝરણાઓ �ટ� િનકળશે. � 

�વૂથ અને પ��ચમના તમામ શહ�રો �ધૂી પહ�ચી 

જશે તે વખતે �દુાની �ુજજત �રૂ� ાશે.  
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(�દુા �ુજજત તમામ કરશે.) એટલે �ધૂી ક� આખી 

જમીન ઉપર કોઈ પણ માણસ એવો નહ� રહ� �ના 

�ધૂી ઇલમ અને દ�ન ન પહ�ચયો હોય.  

તે પછ� અમારા કાએમ (અલ્યહસસલામ) ઝ�ુર 

ફરમાવશે. - હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 

(અલ્યહસસલામ) 

(રરર૧) �ુમ વાસીઓમાાંી એક મદથ  હશે. � 

લોકોને હકની તરફ બોલાવશે. તેની પાસે એક કૌમ 

ભેગી ાશે. �ના લોકો પોલાદના �ુકડા �વા  
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હશે. તેન ેતેઝ અને તોફાની �ધી પણ તેમના 

ઇરાદાઓમાાંી ફ�રવી નહ� શક�. તે લોકો ન તો 

જગં ાી ગભરાશે અને ન તો ડરપોક પ� ુ 

�હ�ર કરશે. બલક� �દુા ઉપર ભરોસો કરશે અને 

નેક ��મ તો ��ુ ક�ઓ માટ� જ છે. - હઝરત 

ઈમામ �સૂા કા�ઝમ (અલ્યહસસલામ) 

(રરરર) અફફાને બસર� હઝરત ઈમામ જઅફર� 

સા�દક (અલ્યહસસલામ)ાી �રવાયત કર� છે ક� 

ઇમામે મને ફરમાવ્ુ ં: (તમે) �ણો છો ક� �ુમને 

�ુમ  
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શા માટ� કહ� છે, મ� ક�ુ ં: �દુા, તેના ર�લૂ અને 

આપ પોતે જ વધાર� સાર� ર�તે �ણો છો. 

ઇમામે ફરમાવ્ુ ં: તેન ેએ માટ� �ુમ કહ�વામા ંઆવે 

છે ક� તેના રહ�વાસીઓ કાએમે આલે મોહમમદની 

સાાે એકરા ાશે. તેઓની સાાે મળ�ને  

�ામ કરશે. સા�બત કદમ રહ�શે અને તેઓની 

ભર�રૂ મદદ કરશે. 

(રરર૩) અમારા સહાબીઓમાાંી એકની �રવાયત 

છે ક� �ુ ંહઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક 
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(અલ્યહસસલામ)ની �ખદમતમા ંબેરો હતો તયાર� 

આપે �.ૂ  

બની ઇસરાઈલની આ આયતની િતલાવત 

ફરમાવી..... પછ� �યાર� એ બે ફસાદોની પહ�લાનો 

સમય આવી પહ�ચશે તયાર� અમે તમાર� ઉપર  

અમારા ક�ટલાક બદંાઓને અગીમતા આપ� ુ� 

ઘણા સખત રડનારા હશે. તે લોકો ઘરોની �દર 

�સૂી જશે અને �દુાનો વાયદો �રૂો ાઈને જ  

રહ�શે. 
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મ� ક�ુ ં: અમે આપના ઉપર �ુરબાન ાઈ જઈએ 

તે લોકો કોણ હશે ? આપે તણ વખત ફરમાવ્ુ ં: 

�દુાની કસમ  તેઓ �ુમના રહ�વાસીઓ  

હશે. 

(રરર૪) અલલાહ તબારક વ તઆલાનો આ કૌલ 

......�.ૂ બની ઇસરાઈલ, આ. પ િવશે ફરમાવ્ુ ં: 

એવા લોકો હશે �મને કાએમે આલે  

મોહમમદના �ામની પહ�લા �દુાએ તઆલા 

મોકલશે. અને તેઓ આલે મોહમમદનો બદલો લેશે. 

અને �ની પાસેાી બદલો લેવાનો હશે તેમને  
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મૌતને ઘાટ ઉતારશે. 

(રરરપ) માર� ઉમમતના �િતમ ઝમાનામા ંએક 

એવી કૌમ આવશે �ને એવો જ બદલો મળશે �વો 

આ ઉમમતની પહ�લી કૌમને મળયો છે. તે  

�ફતનો ફ�લાવનાર કૌમ સાાે જગં કરશે અને 

�રુાઈઓની ઇનકાર કર�ને તેની િવ�ધધમા ં�હાદ 

કરશે. �દુાવદંા  ્ ુ ંઅમને એ કૌમના સ�હુમા ં 

બનવાની તૌફ�ક અતા ફરમાવ. (આમીન) 

(૧) ઉ�ુથ  અષવુાદકની ન�ધ :- આ�.... 

જમાઉદ�સસાની હ�. ૧૪૧ર તા. ર૪ ડ�સેમબર 
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૧૯૯૧ સવાર� પોણા નવ વાગે �મેઅ ઈમામ 

જઅફર  

સા�દક રાજન�રૂમા ંઆ �કતાબનો અષવુાદ �રૂો 

ાયો. - મોહમમદ અલી ફાઝીલ (�કતાબના ઉ�ુથ  

અષવુાદ) 

  

(ર) મીઝાષલુ �ુકમત ભાગ - ૧ ઉ�ુથ  અષવુાદમાાંી 

�જુરાતી અષવુાદ �ણૂથ ાયો. તા. રપ ઝીલકાદ હ�. 

૧૪ર૦, તા. ર માચથ ર૦૦૦.  

(ભાવનગર -ભારત)  
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 રબબના તકબબલ મી�ા ઇ�ક અનતસસમીઉલ 

અલીમ 
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ન�ધ: 

ક�તાબોમા ંકોઇ પણ �લુ દ�ખાય તો �ણ કરવા વીનતંી 
hajinajitrust@yahoo.com 

  

mailto:hajinajitrust@yahoo.com�

	ا - અલીફ
	ભાગ - ૧ : ઇસાર
	પ્રકરણ - ૧ ઇસાર (સ્વાર્થ ત્યાગ કરવો)
	પ્રકરણ - ર : ઇસાર થકી બુઝુર્ગી પૂર્ણતા પામે છે.
	પ્રકરણ - ૩ : પોતાના નફસ પર ઇસાર કરનારા લોકો
	પ્રકરણ - ૪ પોતાની ઉપર બીજાને અગ્રતા આપનારને ખુદા પણ અગ્રતા આપે છે.

	વિભાગ - ર : અજ્ર (બદલો)
	પ્રકરણ - ૧ : અમો સુધારણા કરનારાઓના અજ્રને નકામો જવા દેતા નથી
	પ્રકરણ - ર : આખેરતનો અજ્ર ઘણો જ મોટો છે
	પ્રકરણ – ૩ : અજ્રે અઝીમ
	પ્રકરણ – ૪ : સર્વશ્રેષ્ઠ અજ્ર
	પ્રકરણ – પ : માનવંત બદલો
	પ્રકરણ – ૬ : અનંત બદલો
	પ્રકરણ – ૭ : જેમને બમણો અજ્ર  મળશે.

	વિભાગ-૩ : ઇજારહ (મઝદૂરી)
	પ્રકરણ – ૧ : ઇજારહ (મઝદૂરી)
	પ્રકરણ - ર પોતાની જાતને મહેનતાણું લઈને સોંપી દેવી મકરૂહ છે.
	પ્રકરણ – ૩ : મઝદૂરીમાં દલાલ બનવું.
	પ્રકરણ – ૪ : મઝદૂર ઉપર ઝુલ્મ કરવો.
	પ્રકરણ – પ : મઝદૂરી નક્કી કરવી જોઈએ.
	પ્રકરણ - ૬ : મહેનતાણું ચુક્વવાની રીત
	પ્રકરણ - ૭ : ‘હું તમારી પાસેથી મઝદૂરી લેનાર છું’

	વિભાગ - ૪ : અજલ (મૌત-નિશ્ચિત સમય)
	પ્રકરણ – ૧ : અજલ (નિશ્ર્ચિત સમય)
	પ્રકરણ – ર : અજલ એક મજબૂત કિલ્લો છે
	પ્રકરણ - ૩ દરેક વસ્તુની એક મુદૃત નક્કી થએલી હોય છે
	પ્રકરણ - ૪ દરેક સમુહ માટે એક નિશ્ચિત સમય હોય છે
	પ્રકરણ – પ : હતમી અને ગૈર હતમી અજલ (નિશ્ચિત અને અનિશ્ચિત મૌત)
	પ્રકરણ - ૬ એ બાબતો જે અનિશ્ચિત અજલને ટાળી શકે છે

	વિભાગ - પ : આખેરત
	પ્રકરણ - ૧ : આખેરત
	પ્રકરણ – ર : આખેરત વિશે (શનીદ નબૂદ માનિન્દ દીદન) જોયા સમાન સાંભળવું
	પ્રકરણ - ૩ આખેરત, શાંતિ અને આત્મસંતોષનું ઘર છે.
	પ્રકરણ - ૪ : આખેરત જીવતા રહેવાનું ઘર છે
	પ્રકરણ - પ : આખેરત શ્રેષ્ઠ છે
	પ્રકરણ - ૬ : આખેરતની યાદ
	પ્રકરણ - ૭ : આખેરત માટે અમલ કરો
	પ્રકરણ - ૮ : જેનો મૂળ હેતુ આખેરત છે......
	પ્રકરણ - ૯ : આખેરત આવા લોકો માટે છે

	વિભાગ - ૬ : અખુન (ભાઈ)
	પ્રકરણ – ૧ : મોઅમિનો આપસમાં ભાઈ-ભાઈ છે
	પ્રકરણ - ર : સાચા ભાઈ બનાવો...
	પ્રકરણ - ૩ : ભાઈઓની મોહબ્બત
	પ્રકરણ - ૪ : મોહબ્બત બાકી રહેવાના કારણો
	પ્રકરણ – પ : રાહે ખુદામાં મોહબ્બત
	પ્રકરણ – ૬ : દુન્યવી સ્વાર્થ માટે ભાઈચારો, વિમુખતાનું કારણ બને છે
	પ્રકરણ – ૭ : દીની ભાઈચારો જ મોહબ્બત બાકી રહેવાનું કારણ હોય છે
	પ્રકરણ – ૮ : ભાઈચારાને બગાડનારી બાબતો
	પ્રકરણ – ૯ : કોઈની સાથે મોહબ્બત કરો તો
	પ્રકરણ – ૧૦ : ભાઈચારો – બે ભાઈઓ વચ્ચે મોહબ્બતની દલીલ છે.
	પ્રકરણ – ૧૧ : ભાઈઓ સાથે સંબંધ તોડી નાખવા વિશે.
	પ્રકરણ – ૧ર : તારો ભાઈ સંબંધ તોડી નાખે,
	પ્રકરણ – ૧૩ : ભાઈઓના પ્રકાર
	પ્રકરણ – ૧૪ : વિશ્ર્વાસ પાત્ર ભાઈઓ બહુજ ઓછા છે.
	પ્રકરણ – ૧પ : એવા લોકોને ભાઈ ન બનાવો...
	પ્રકરણ – ૧૬ : જૂના મિત્રોને હાથથી જવા ન દો
	પ્રકરણ – ૧૭ : આ તમારા સાચા ભાઈઓ છે...
	પ્રકરણ – ૧૮ : બેઐબ (દુર્ગુણ વગરના) માણસને દોસ્ત બનાવનાર...
	પ્રકરણ – ૧૯ : પોતાના ભાઈની ભૂલોને સહન કરો...
	પ્રકરણ – ર૦ : શ્રેષ્ઠ ભાઈ
	પ્રકરણ – ર૧ : સંપૂર્ણ શ્રેષ્ઠ ભાઈનો પરિચય
	પ્રકરણ – રર : સૌથી ખરાબ ભાઈ
	પ્રકરણ – ર૩ : ભાઈઓની ચકાસણી
	પ્રકરણ – ર૪ : ભાઈઓને માર્ગદર્શન
	પ્રકરણ – રપ : ભાઈઓની ઇઝઝત અને સન્માન
	પ્રકરણ – ર૬ : ભાઈઓની હાજત પૂરી કરવી
	પ્રકરણ – ર૭ : ભાઈચારાના આદાબ

	વિભાગ-૭ : અદબ
	પ્રકરણ – ૧ : અદબ (શિષ્ટતા-સભ્યતા-સંસ્કાર)
	પ્રકરણ – ર : અદબ બે શરાફતોમાંની એક છે
	પ્રકરણ – ૩ : અદબ હંમેશા આધુનિક પોષાકમાં હોય છે
	પ્રકરણ – ૪ : બેઅદબી (કુસંસ્કાર – અસભ્યતા)
	પ્રકરણ – પ : અદબ અને અકલ
	પ્રકરણ – ૬ : સભ્ય બનવું
	પ્રકરણ – ૭ : અદબ કેવી રીતે મેળવાય
	પ્રકરણ-૮ : અદબનો અર્થ
	પ્રકરણ – ૯ : શ્રેષ્ઠ આદાબ
	પ્રકરણ – ૧૦ : અવલાદને સંસ્કારી બનાવવી (૧)
	પ્રકરણ – ૧૧ : અવલાદને સંસ્કારી બનાવવી (ર)
	પ્રકરણ-૧ર : અદબ અને સભ્યતા શીખવવાની રીત
	પ્રકરણ – ૧૩ : અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના પયગમ્બરોને આદાબની તાલીમ ફરમાવી
	પ્રકરણ – ૧૪ : આદાબે ઇલાહી અપનાવી લ્યો
	પ્રકરણ-૧પ : અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તરફથી નિશ્ચિત કરાએલ આદાબ

	વિભાગ - ૮ : અઝાન
	પ્રકરણ-૧ : અઝાન
	પ્રકરણ-ર : મોઅઝઝીન (અઝાન આપનાર)
	પ્રકરણ – ૩ : અઝાનની તફસીર
	પ્રકરણ-૪ : કાનમાં અઝાન આપવી.

	વિભાગ - ૯ : ઇજા પહોંચાડવી
	પ્રકરણ – ૧ : ઇજા પહોંચાડવી
	પ્રકરણ – ર : મોઅમિનને ઇજા પહોંચાડવી
	પ્રકરણ-૩ : ઇજા પહોંચાડવાથી બચવું.
	પ્રકરણ - ૪ : રાહે ખુદામાં તકલીફ સહન કરવી
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	પ્રકરણ - ૩ : જૂઠી આશાઓથી બચતા રહો
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	પ્રકરણ - ૩ : ઉમ્મતે વસ્ત (વચલી ઉમ્મત)
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	પ્રકરણ - ૭ : ઇમામત નૂર છે.
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	પ્રકરણ-૧૧ : હુજ્જતે ખુદા ક્યારેક છુપા રહે છે
	પ્રકરણ - ૧ર : જો ઈમામ ન હોય તો જમીન ધસી જાય
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	પ્રકરણ - ૧૪ : ઇમામની મઅરેફત
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	પ્રકરણ - ૧૮ : ઇમામતની શરતો અને ઇમામતની ખાસિયતો
	પ્રકરણ - ૧૯ : ઇમામતમાં અવરોધરૂપ બનતા કાર્યો
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	પ્રકરણ-રર : તમારા અઇમ્મા તમારાથી આગળ હશે
	પ્રકરણ - ર૩ : ઇમામે બરહકને છોડીને
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	પ્રકરણ - ર૭ : જે ખુદાની ઇતાઅત નથી કરતા તેમની ઇતાઅત કરવી ફર્ઝ નથી
	પ્રકરણ-ર૮ : ઝાલિમ ઇમામોની વિરૂધ્ધ
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	પ્રકરણ - ૩ : હઝરત અલી (અલય્હિસ્સલામ) નેક લોકોના ઈમામ છે
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	પ્રકરણ - ૯ : અલી હકની સાથે છે
	પ્રકરણ - ૧૦ : અલી કુરઆનની સાથે છે
	પ્રકરણ - ૧૧ : અલી હુજ્જતે ખુદા છે
	પ્રકરણ - ૧ર : અલી મારા ઇલ્મનું પ્રવેશદ્વાર છે
	પ્રકરણ - ૧૩ : મારા પછી અલી સૌથી વધારે હાકિમ છે
	પ્રકરણ - ૧૪ : હું અને અલી એકજ વૃક્ષમાંથી છીએ.
	પ્રકરણ - ૧પ : યા અલી ! તમે મારા ભાઈ છો ...
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	પ્રકરણ - ૧ : હસનૈન શરીફૈનનું નામ મુબારક રાખવું.
	પ્રકરણ - ર : જન્નતના જવાનોના સરદાર
	પ્રકરણ - ૩ : હસનૈન-શરીફૈનની મોહબ્બત
	પ્રકરણ - ૪ : પયગમ્બર (સલ્લલ્લાહો અલય્હે વઆલેહી વસલ્લમ)ની હસનૈન (અલય્હિસ્સલામ)ને ભેટ
	પ્રકરણ - પ : આ બંને ઈમામ છે

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૬) ઇમામતે ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ હસન (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ-૧ : હઝરત ઈમામ હસન (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ (સ્પષ્ટ સાબિતી)
	પ્રકરણ - ર : હસન (અલય્હિસ્સલામ) મારાથી છે
	પ્રકરણ - ૩ : હસન (અલય્હિસ્સલામ)નો મોહબ્બત
	પ્રકરણ - ૪ : સૌથી વધારે ઇબાદત કરનાર

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૭) ઇમામતે ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ હુસૈન (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ - ૧ : હઝરત ઈમામ હુસૈન (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ (સ્પષ્ટ સાબિતી)
	પ્રકરણ - ર : હુસૈન (અલય્હિસ્સલામ) મારાથી છે.

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૮) ઇમામતે ખાસ્સહ ઇમામ ઝયનુલ આબેદીન (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ - ૧ : હઝરત ઈમામ ઝયનુલ આબેદીન (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ
	પ્રકરણ - ર : ઝયનુલ આબેદીન (અલય્હિસ્સલામ) ક્યાં છે ?

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૯) ઇમામતે ખાસ્સહ ઇમામ મોહમ્મદ બાકિર (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ-૧ : હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બાકિર (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ
	પ્રકરણ - ર : ઇલ્મને ચીરશે (વિસ્તૃત કરશે)

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૧૦) ઇમામતે ખાસ્સહ ઇમામ જઅફરે સાદિક (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ - ૧ : હઝરત ઈમામ જઅફરે સાદિક (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ
	પ્રકરણ - ર : આપની સીરત અને શ્રેષ્ઠ અખ્લાક

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૧૧) ઇમામતે ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ મૂસા કાઝિમ (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ - ૧ : હઝરત ઈમામ મૂસા કાઝિમ (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ
	પ્રકરણ-ર : ઈમામ કૈદખાનામાં ..

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૧ર) ઇમામતે ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ - ૧ : હઝરત ઈમામ અલીરઝા (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ
	પ્રકરણ - ર : આપ (અલય્હિસ્સલામ)ને વલી અહદી (ખલીફાના પ્રતિનિધિ) બનવા માટે મજબૂર કરવામાં આવ્યા..
	પ્રકરણ - ૩ : સરખસ ના કૈદખાનામાં ...
	પ્રકરણ - ૪ : ઈમામ (અલય્હિસ્સલામ) વિવિધ ભાષાઓ જાણતા હતા ...
	પ્રકરણ - પ : તલવારમાંથી લોહી ટપકી રહ્યું છે.

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૧૩) ઇમામતે ખાસ્સહ ઇમામ મોહમ્મદ તકી જવાદ (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ - ૧ : હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ તકી જવાદ (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૧૪) ઇમામતે ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ અલી નકી (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ - ૧ : હઝરત ઈમામ અલી નકી (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ
	પ્રકરણ - ર : ઈમામ કૈદખાનામાં ...

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૧પ) ઇમામતે ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ હસન અસ્કરી (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ - ૧ : હઝરત ઈમામ હસન અસ્કરી (અલય્હિસ્સલામ)ની ઇમામત પર નસ્સ
	પ્રકરણ-ર : ઈમામ કૈદખાનામાં ...

	વિભાગ - રર : ઇમામત (૧૬) ઇમામતે ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ કાએમ અજ્જલલ્લાહો તઆલા ફરજહૂ શરીફ
	પ્રકરણ - ૧ : હઝરત (અલય્હિસ્સલામ)ના પવિત્ર નામો
	પ્રકરણ - ર : હઝરત મહદી (અજ્જલલ્લાહો ફરજહૂ)ની ઇમામત પર નસ્સ
	પ્રકરણ - ૩ : હઝરત ઈમામ મહદી (અલય્હિસ્સલામ)
	પ્રકરણ - ૪ : ખુદાની જમીન પર બકીયતુલ્લાહ
	પ્રકરણ - પ : ઝહૂરે મહેદી (અલય્હિસ્સલામ)ના ઝહૂર પહેલા કયામત આવશે નહીં
	પ્રકરણ-૬ : મારી એહલેબૈતમાંથી એક માણસ જમીનને અદલથી ભરી દેશે
	પ્રકરણ-૭ : તેઓ મારા નામ સમાન અને તેમના પિતા મારા પિતાના નામ સમાન હશે...
	પ્રકરણ - ૮ : કાએમે (આલે મોહમ્મદ અલય્હિસ્સલામ)ની બે ગયબત
	પ્રકરણ - ૯ : હાથમાં કાંટાની જેમ
	પ્રકરણ - ૧૦ : કાએમે આલે મોહમ્મદ (અલય્હિસ્સલામ)ના ગયબતના જમાનાની દુઆ
	પ્રકરણ - ૧૧ : કાએમે આલે મોહમ્મદ (અલય્હિસ્સલામ)ના ઝહુર પહેલા કયામ (૧)
	પ્રકરણ-૧ર : કાએમે આલે મોહમ્મદ (અલય્હિસ્સલામ)ના ઝહુર પહેલા ક્યામ (ર)
	પ્રકરણ - ૧૩ : ઝહૂરનો ઇન્તેઝાર ..
	પ્રકરણ - ૧૪ : ઝહુરનો ઇન્તેઝાર શ્રેષ્ઠ ઇબાદત છે
	પ્રકરણ - ૧પ : ઈમામ મહદી (અલય્હિસ્સલામ)નો ઇન્તેઝાર કરનારાઓ
	પ્રકરણ - ૧૬ : લોકો બિલ્કુલ નિરાશ થઈ જવા પછી કાએમે આલે મોહમ્મદ (અલય્હિસ્સલામ)નો ઝહૂર થશે
	પ્રકરણ - ૧૭ : (ઝહૂરનો) સમય નકકી કરનાર જૂઠો છે
	પ્રકરણ - ૧૮ : ગયબતના કારણો
	પ્રકરણ - ૧૯ : ગયબતના યુગમાં લોકોનો ઈમામ મહદી (અલય્હિસ્સલામ) પાસેથી ફાયદો મેળવવો
	પ્રકરણ - ર૦ : હઝરત ઈમામ મેહદી (અલય્હિસ્સલામ)ના ઝહૂરની નિશાનીઓ
	પ્રકરણ - ર૧ : હઝરત ઈમામ મહદી (અલય્હિસ્સલામ)ના ઝહૂરનો સમય (૧)
	પ્રકરણ - રર : હઝરત ઈમામ મેહદી (અલય્હિસ્સલામ)ના ઝહૂરનો સમય (ર)
	પ્રકરણ - ર૩ : કાએમે આલે મોહમ્મદ (અલય્હિસ્સલામ)ની સાથે કયા લોકો હશે
	પ્રકરણ - ર૪ : ઝહૂર વખતે આપનું કામ શું હશે ?
	પ્રકરણ - રપ : કાએમે આલે મોહમ્મદ (અલય્હિસ્સલામ) નવી વસ્તુઓ લઈને આવશે
	પ્રકરણ - ર૬ : ઈમામ મહદી (અલય્હિસ્સલામ)ના ઝહૂર પછી દુનિયાની હાલત
	પ્રકરણ-ર૭ : કાએમે આલે મોહમ્મદ (અલય્હિસ્સલામ)ના જમાના પછી

	વિભાગ - ર૩ : ઈમાન
	પ્રકરણ - ૧ : ઈમાન
	પ્રકરણ - ર : ઈમાન અને ઇસ્લામ
	પ્રકરણ - ૩ : ઈમાનનું મૂળ
	પ્રકરણ - ૪ : ઈમાનની હકીકત (૧)
	પ્રકરણ - ૬ : ઈમાનની હકીકત (૩)
	પ્રકરણ - ૭ : ઈમાનની હકીકત  (૪)
	પ્રકરણ – ૮ : ઈમાનની હકીકત  (પ)
	પ્રકરણ - ૯ : ઈમાન અને અમલ
	પ્રકરણ – ૧૦ : મરજુઅહ
	પ્રકરણ - ૧૧ : ઈમાન અને ગુનાહ (૧)
	પ્રકરણ - ૧ર : ઈમાન અને ગુનાહ (ર)
	પ્રકરણ - ૧૩ : ઈમાન અને ગુનાહ (૩)
	પ્રકરણ - ૧૪ : સંપૂર્ણ ઈમાન
	પ્રકરણ - ૧પ : સંપૂર્ણ ઈમાનનું માધ્યમ (૧)
	પ્રકરણ - ૧૬ : સંપૂર્ણ ઈમાનનું માધ્યમ (ર)
	પ્રકરણ - ૧૭ : સંપૂર્ણ ઈમાનનું માધ્યમ (૩)
	પ્રકરણ - ૧૮ : ઈમાન અને દિલની શાંતિ
	પ્રકરણ - ૧૯ : ઈમાનમાં વધારો થાય છે
	પ્રકરણ - ર૦ : ઈમાનના દરજ્જાઓ
	પ્રકરણ - ર૧ : શ્રેષ્ઠ ઈમાન
	પ્રકરણ - રર : ઈમાનના વિભાગો
	પ્રકરણ - ર૩ : ઈમાનના સ્તંભો
	પ્રકરણ - ર૪ : ઈમાનનો સૌથી વધારે મજબૂત મુદ્દો
	પ્રકરણ - રપ : સંપૂર્ણ અને સોંપાએલુ ઈમાન
	પ્રકરણ - ર૬ : જે બાબતથી ઈમાન સાબિત રહે છે
	પ્રકરણ - ર૭ : જે લોકો ઈમાનની મજા ચાખશે
	પ્રકરણ - ર૮ : જે લોકો જે ઈમાનની મજા નહીં ચાખે
	પ્રકરણ - ર૯ જે લોકો ઈમાનની મીઠાસ અનુભવી નહીં શકે
	પ્રકરણ - ૩૦ : ઈમાનનો સૌથી નીચો દરજ્જો
	પ્રકરણ - ૩૧ : જે બાબતો ઈમાનથી બહાર કરી દે છે
	પ્રકરણ - ૩ર : એ બાબતો જે ઈમાનથી ઓછાંમાં ઓછાં દરજ્જાથી બહાર કરી દે છે
	પ્રકરણ - ૩૩ : એ બાબતનો કે જેનાથી
	પ્રકરણ - ૩૪ : ઈમાનની જરૂરીયાત
	પ્રકરણ - ૩પ : મોઅમિનને મોઅમિન ગણવાનું કારણ
	પ્રકરણ - ૩૬ : મોઅમિનની અઝમત
	પ્રકરણ - ૩૭ : તમામ મોઅમિનો એક શરીર જેવા છે
	પ્રકરણ - ૩૮ : મોઅમિન કેવો હોય છે ?
	પ્રકરણ - ૩૯ : મોઅમિન કોણ છે ?
	પ્રકરણ - ૪૦ મોઅમિન ખડક કરતાયે વધારે મજબૂત હોય છે
	પ્રકરણ - ૪૧ મોઅમિન સામે તમામ બાબતો હલ્કી હોય છે
	પ્રકરણ - ૪ર :મોઅમિન દરેક ક્સોટીમાંથી સફળતાપુર્વક પસાર થાય છે
	પ્રકરણ - ૪૩ : મોઅમિનની નિશાનીઓ
	પ્રકરણ - ૪૪ : મોઅમિન કોણ છે ?
	પ્રકરણ - ૪પ : શ્રેષ્ઠ મોઅમિન
	પ્રકરણ - ૪૬ : મને જોનારા લોકોના ઈમાન વિશે આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

	વિભાગ - ર૪ : અમાનત
	પ્રકરણ - ૧ : અમાનત
	પ્રકરણ - ર : અમાનત અદા કરી દેવી વાજિબ છે
	પ્રકરણ - ૩ : જે અમાનતનું ધ્યાન રાખતો નથી તેનું ઈમાન સંપૂર્ણ નથી
	પ્રકરણ - ૪ : અમાનતની નિશાનીઓ
	પ્રકરણ - પ : એવા લોકોને અમીન ન બનાવો
	પ્રકરણ - ૬ : અમાનતે ઇલાહી

	વિભાગ - રપ : અમાન (રક્ષણ)
	પ્રકરણ - ૧ : અમાન (રક્ષણ)
	પ્રકરણ - ર અમાનતની જવાબદારીને સારી રીતે નિભાવો
	પ્રકરણ - ૩ નાનામાં નાના માણસ પણ અમાન આપી શકે છે

	વિભાગ - ર૬ : મોહબ્બત
	પ્રકરણ - ૧ : મોહબ્બત
	પ્રકરણ - ર : ખુદાની સાથે મોહબ્બત

	વિભાગ - ર૭ : ઇન્સાન
	પ્રકરણ - ૧ : ઇન્સાન (૧)
	પ્રકરણ - ર : ઇન્સાન (ર)
	પ્રકરણ - ૩ : ઇન્સાન (૩)
	પ્રકરણ - ૪ : ઇન્સાનને પૈદા કરવાનો હેતુ
	પ્રકરણ - પ : ઇન્સાનની ઉત્પત્તિની શરૂઆત
	પ્રકરણ - ૬ : ઇન્સાનને અશક્ત પૈદા કરવામાં આવ્યો છે
	પ્રકરણ - ૭ : ઇન્સાન ત્રાજવા સમાન છે
	પ્રકરણ - ૮ ઇન્સાન બે નાની વસ્તુઓ સાથે અસ્તિત્વ ધરાવે છે
	પ્રકરણ - ૯ : ઇન્સાને કામિલ (સંપૂર્ણ માનવ)

	વિભાગ - ર૮ : વાસણ
	પ્રકરણ - ૧ : સોના ચાંદીના વાસણ

	ب – બા
	વિભાગ - ૧ : બુખ્લ
	પ્રકરણ - ૧ : બુખ્લ (કંજુસાઈ)
	પ્રકરણ - ર : કંજુસ
	પ્રકરણ - ર : કંજુસ
	પ્રકરણ - ૪ : કંજુસને નિરાંત નથી હોતી.
	પ્રકરણ - પ : સૌથી મોટો કંજુસ

	વિભાગ - ર : બિદઅત
	પ્રકરણ - ૧ : બિદઅત
	પ્રકરણ - ર : બિદઅત કરનારાઓ
	પ્રકરણ - ૩ : બિદઅતનો અર્થ
	પ્રકરણ - ૪ : બિદઅતીથી મુખ ફેરવી લેવું
	પ્રકરણ - પ : બિદઅત કરનારાઓ અને ઇબાદત
	પ્રકરણ - ૬ : બિદઅત કરનારાઓના અમલ કબૂલ થવાને પાત્ર નથી.
	પ્રકરણ - ૭ : બિદઅત કરનારની તૌબા
	પ્રકરણ - ૮ : જ્યારે બિદઅતો જાહેર થઈ જાય...

	વિભાગ - ૩ : બદાઅ...
	પ્રકરણ - ૧ : બદાઅ... (ફેરફારને પાત્ર બાબતો)
	પ્રકરણ - ર : બદાઅનો અર્થ
	પ્રકરણ - ૩ : અશક્ય બદાઅ
	પ્રકરણ - ૪ : બદાઅનું વિવરણ

	વિભાગ - ૪ : ઇબ્દાલ (બુઝુર્ગ)
	પ્રકરણ - ૧ : ઇબ્દાલ (બુઝુર્ગ)

	વિભાગ - પ તબ્ઝીર (ઇસ્રાફ - નકામો ખર્ચ કરવો)
	પ્રકરણ-૧ : તબ્ઝીર (ઇસ્રાફ - નકામો ખર્ચ કરવો)
	પ્રકરણ - ર : ઇસ્રાફનો અર્થ

	વિભાગ - ૬ : બીરર (નેકી)
	પ્રકરણ - ૧ : બીરર (નેકી)
	પ્રકરણ - ર : નેકીના દરવાજા
	પ્રકરણ - ૩ : નેક માણસની નિશાની
	પ્રકરણ - ૪ : શ્રેષ્ઠ નેકી
	પ્રકરણ - પ : પરસ્પર નેકીની હિદાયત કરો
	પ્રકરણ - ૬ : સંપૂર્ણ નેકી

	વિભાગ-૭ : બરઝખ
	પ્રકરણ - ૧ : બરઝખ
	પ્રકરણ - ર : બરઝખમાં અહીંના શરીરો જેવા શરીર હશે.
	પ્રકરણ - ૩ : બરઝખની હાલતમાં મોઅમિનોનો રૂહો.
	પ્રકરણ - ૪ : કાફરોની રૂહો

	વિભાગ - ૮ : બરકત
	પ્રકરણ - ૧ : બરકતવાળો ઇન્સાન
	પ્રકરણ - ર : બરકતના માધ્યમો....
	પ્રકરણ - ૩ : બરકત અટકાવનારા કારણો

	વિભાગ - ૯ : બુરહાન (દલીલ)
	પ્રકરણ - ૧ : તમારા રબ તરફથી દલીલ
	પ્રકરણ - ર : લાવો, તમારી દલીલો રજૂ કરો.

	વિભાગ-૧૦ : બિશ્ર (હસતા ચહેરે મળવું)
	પ્રકરણ - ૧ : બિશ્ર (હસતા ચહેરે મળવું)
	પ્રકરણ - ર : ગુનાહોથી ડરાવવું એ જન્નતની ખૂશખબરી આપવા સમાન છે.

	વિભાગ - ૧૧ : બસીરત (અંતરદ્રષ્ટિ - અકકલમંદી)
	પ્રકરણ - ૧ : બસીરત
	પ્રકરણ - ર : સૌથી વધારે બસીરત ધરાવનાર માણસ

	વિભાગ - ૧ર : બાતિલ
	પ્રકરણ - ૧ : બાતિલ
	પ્રકરણ - ર : હક અને બાતિલ વચ્ચેનું અંતર
	પ્રકરણ - ૩ : હક અને બાતિલની ચકાસણી
	પ્રકરણ - ૪ : ઇન્સાનનું દિલ બાતિલને હક સાથે ભળી જવા ઉપર વિશ્વાસ રાખતું નથી.

	વિભાગ - ૧૩ : બુગ્ઝ (દ્વેષ)
	પ્રકરણ - ૧ : અલ્લાહ તઆલા સાથે બુગ્ઝ રાખનારાઓ
	પ્રકરણ - ર : ખુદાની નજરોમાં સૌથી વધારે
	પ્રકરણ - ૩ : મારી (હઝરત રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હે વઆલેહી વસલ્લમની) નઝદીક સૌથી
	પ્રકરણ - ૪ : અલ્લાહની નઝદીક સૌથી વધારે બુગ્ઝને પાત્ર અખ્લાક
	પ્રકરણ - પ : અલ્લાહની નઝદીક સૌથી વધારે
	પ્રકરણ - ૬ : ખુદાની નઝદીક સૌથી
	પ્રકરણ - ૭ : સૌથી વધારે બુગ્ઝને પાત્ર જમીનનો ભાગ
	પ્રકરણ - ૮ : દુશ્મની

	વિભાગ - ૧૪ : સરકશી (અવજ્ઞાકારી, સ્વેચ્છાચારી, અધમતા)
	પ્રકરણ - ૧ : સરકશી

	વિભાગ - ૧પ : સરકશ (બગાવત કરનાર)
	પ્રકરણ - ૧ : સરકશ (બગાવત કરનાર)
	પ્રકરણ - ર : મુસલમાન બળવાખોરો સાથે જંગ
	પ્રકરણ - ૩ : ઇસ્લામી સરજમીન ઉપર ઇમામની વિરૂધ્ધ બળવો કરનારાઓ સાથે જંગ
	પ્રકરણ - ૪ : બળવાખોરો સાથે જંગની શરૂઆત
	પ્રકરણ - પ બળવાખોર કૈદીઓની કત્લ કરવા જાએઝ છે.
	પ્રકરણ - ૬ : નાસ્બીઓને કત્લ કરવા જાએઝ છે.

	વિભાગ - ૧૬ : બુકા (રડવું)
	પ્રકરણ - ૧ : ખૌફે ખુદાથી રડવું
	પ્રકરણ - ર : પોતાની જાત ઉપર રડવું
	પ્રકરણ - ૩ : આંખનું સુકાઈ જવું

	વિભાગ - ૧૭ : બલદ (શહેર)
	પ્રકરણ - ૧ : પાક શહેર
	પ્રકરણ - ર : મોટા શહેરોમાં
	પ્રકરણ - ૩ : શ્રેષ્ઠ શહેર
	પ્રકરણ - ૪ : કોઈ શહેરી તેનાથી વિમુખ રહી શકતો નથી.

	વિભાગ - ૧૮ : બલાગત (અલંકારિક શૈલી)
	પ્રકરણ - ૧ : બલાગત
	પ્રકરણ - ર : સૌથી વધારે વિદ્વતા
	પ્રકરણ - ૩ : શ્રેષ્ઠ બલાગત
	પ્રકરણ - ૪ : વાતચીતમાં સખ્તાઈ
	પ્રકરણ - પ : બલાગત

	વિભાગ - ૧૯ : તબ્લીગ
	પ્રકરણ - ૧ : તરજુમાને હક (હકને પ્રસ્તુત કરનાર)
	પ્રકરણ – ર મુસલમાન મુબલ્લીગ (ધર્મ પ્રચારક) ની ખાસિયતો
	પ્રકરણ - ૩ : જાહેરી રીતે તબ્લીગ કરવી

	વિભાગ - ર૦ : બુલુગ (જવાની)
	પ્રકરણ - ૧ : બુલુગ (જવાની)

	વિભાગ - ર૧ : ભોળપણ (સાદગી)
	પ્રકરણ - ૧ : ભોળપણ (સાદગી)

	વિભાગ - રર : બલા (આજમાઈશ)
	પ્રકરણ - ૧ : આજમાઈશ
	પ્રકરણ - ર : આજમાઈશના કારણો
	પ્રકરણ - ૩ : મોઅમિન માટે સખ્ત અજમાઈશ
	પ્રકરણ – ૪ : મોઅમિન કેટલાય પ્રકારની આજમાઈશમાં ફસાએલો હોય છે.
	પ્રકરણ - પ : પોતાની જાતે લાવેલી મૂસીબત
	પ્રકરણ - ૬ : જે લોકોની આઝમાઈશ થતી નથી,
	પ્રકરણ - ૭ : આઝમાઈશ નેઅમત છે.
	પ્રકરણ - ૮ મોઅમિન માટે આઝમાઈશ ખુદાની મહેરબાની હોય છે.
	પ્રકરણ - ૯ : આજમાઈશમાં નસીહત રહેલી છે.
	પ્રકરણ - ૧૦ અજમાઈશ ગુનાહોને ખત્મ કરી નાખે છે.
	પ્રકરણ – ૧૧ : અલ્લાહ તઆલા દ્વારા પોતાના પ્રિય બંદાઓની આજમાઈશ
	પ્રકરણ - ૧ર અજમાઈશ ઈમાન સાથે સંબંધિત હોય છે.
	પ્રકરણ - ૧૩ : આઝમાઈશ અને પ્રગતિ....
	પ્રકરણ-૧૪ કસોટી અને અલ્લાહની બારગાહમાં રજુ થવાનું કારણ
	પ્રકરણ - ૧પ : બંદાઓ માટે ઉન્નતીને પાત્ર દરજ્જાઓ
	પ્રકરણ - ૧૬ : આઝમાઈશ ને દોસ્ત રાખવી
	પ્રકરણ - ૧૭ : મોમીન હંમેશા આઝમાઇશમાં રહે છે.
	પ્રકરણ - ૧૮ : કસોટી - મોમીનની ભલાઈ
	પ્રકરણ - ૧૯ : બંદાની સખ્ત આઝમાઇશ
	પ્રકરણ - ર૦ : સૌથી સખ્ત આઝમાઈશ
	પ્રકરણ - ર૧ : અજમાઈશ અને પરાકાષ્ઠાની સલામતીના રસ્તા ખુલે છે.
	પ્રકરણ - રર : અજમાઈશના સમયની દુઆ
	પ્રકરણ - ર૩ : અજમાઈશમાં ફસાએલા માણસને જોતી વખતે પડવાની દુઆ
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