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(પોતાની જ�ર�યાતો ઉપર બી� લોકોને અગ્રત
આપવી)
(૧) ઇસાર એ ઉચ્ચ કક્ષાની �ુ�ગ�
(ર) ઇસાર એ ઈમાનનો ઉચ્ચ દરજ્જો .
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(૩) ઇસાર એ ઉચ્ચ કક્ષાની નેક�.
(૪) ઇસાર એ શ્રેષ્ઠ નેક� અને ઈમાનનો ઉ
દરજ્જો છ.
(પ) ઇસાર એ અહ�સાનની પરાકાષ્ઠા છ.
(૬) ઇસાર એ સૌથી ઉમદા એહસાન છે .
(૭) ઇસાર સૌથી શ્રેષ્ઠ �ુ�ગ�.
(૮) ઇસાર એ સૌથી ઉચ્ચ મરતબો અને ઉ�મ
િવશેષતા છે .
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(૯) ઇસાર એ નેક લોકોની ટ�વ અને ઉ�મ
ઇન્સાનોની લાક્ષ�ણકતા.
(૧૦) ઇસાર એ શ્રેષ્ઠ ઇબાદત અને ઉચ્ચ કક
સરદાર� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧) ઇસાર ઝોહદની શોભા છે .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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(૧ર) ઇસાર ફઝીલત છે અને સંગ્રહખોર� અધમત
છે .
(૧૩) શ્રેષ્ઠ સખ, ઇસાર છે .
(૧૪) ઇસાર િવશે એટલી વાત � ૂરતી છે ક� તે એક
�ુ�ગ� છે .
(૧પ) બી� લોકો સાથે ઇન્સાફ ભ�ુર્ વતર્ન ક
અને મોઅિમનો સાથે ઇસાર સાથે� ું વતર્ન કર.
(૧૬) જો કોઈ શ્રેષ્ઠ બાબત તમે અપનાવ
માંગતા હો તો તે ઇસાર સાથે શોભાયમાન થ�ુ ં છે .
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(૧૭) નેક લોકોની િવિશષ્ટતા એ હોય છે ક� તેઓ
પોતાની �તને ઇસાર માટ� તૈયાર રાખતા હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮) હઝરતે � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ)એ અઝર્ કર�:
"પરવર�દગાર, મને હઝરત મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) અને તેઓની
ઉમ્મતના દરજ્�ઓ દ�ખ." �ુદાવંદ� આલમે
ઇરશાદ ફરમાવ્�ું:
"� ૂસા, તમારામાં એ જોવાની તાકત નથી.
અલબ� �ુ ં તમને તેઓની ઉચ્ચ અને શ્રેષ્ઠ ક
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મંઝલ
ે તોમાંથી ફક્ત એક સ્થાન દ�ખા�ું �- �ના
કારણે મ� તેઓની તમાર� ઉપર અને બી� તમામ
મખ્�ૂક પર અગ્રતા આપી." અત: હઝરતે � ૂસા
ની સામેથી ઇલાહ� શાસનના પરદાઓ હટાવી
દ� વામાં આવ્ય. �યાર� તેઓએ એ મંઝલ
ે તના � ૂર
અને �ુદાની િનકટતા જોઈ ત્યાર� તેઓની હાલત
એવી થઈ ગઈ ક� તેઓ પોતાનો પ્ર, પ્ર
આપનારના હવાલે કરવા માટ� તૈયાર થઈ ગયા
અને બારગાહ� રબ્�ુલ ઇઝઝતમાં અઝ કર�.
"પરવર�દગાર તે તેઓ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ને આ શ્રેષ્ અને �ુ�ગ�
કયા કારણોસર અતા ફરમાવી ?" �ુદાવંદ� આલમે
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ફરમાવ્�ું: "તેઓની એ � ૂબીઓના કારણે � મને
સૌથી વધાર� પસંદ છે . અને તે ઇસાર (ની � ૂબી)
છે .
અય � ૂસા, તેઓમાંથી � શખ્સ માર� પાસે એ
હાલતમાં આવશે ક� તેણે પોતાની ઝ�દગીનો અ� ૂક
સમય આ (કામ એટલે ક� ઇસાર)ની પાછળ
િવતાવ્યો હોય તો તેનો �હસાબ લેવામાં મને શર
આવશે તેને �ુ ં બે�હશ્તમાં તેની ઇચ્છા �ુજબ�ુ
સ્થાન આપી.
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ુ ગ� � ૂણર્તા પામે છ .
પ્રકર- ર : ઇસાર થક� ��

(૧૯) પાકદામની અને ઇસાર વગર �ુ�ગ�ઓની
� ૂણર્તા થતી નથ.
(ર૦) ઇસાર એ �ુ�ગ�ઓની પરાકાષ્ઠા છ.
(ર૧) શર�ફો પોતાના નફસનો શણગાર ઇસાર દ્વાર
�ખલવી શક� છે .
(રર) કોઈપણ માણસ ઇસાર થક� જ �ુ�ગર્
કહ�વાને લાયક બને છે .
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(ર૩) ઇસાર દ્વારા જ આઝાદ લોકોને �ુલા
બનાવી શકાય છે .
(ર૪) તમે તમારા નફસ પર ઇસાર કર�ને લોકોને
�ુલામ બનાવી શકો છો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક - ૩ : પોતાના નફસ પર ઇસાર કરનારા
લોકો
�ુરઆને મ�દ :"તેઓ પોતાના મનમાં જરાએ ઇચ્છા
રાખતા નથી અને પછ� ભલે ને તેમને પોતાને
જ�ર (આવી પડ�) હોય છતાં તેમને પોતાના પર
અગ્રતા આપે ." (તેઓ પોતાના નફસો પર
ઇસાર કર� છે ભલે તેમને પોતાને પણ જ�રત
હોય.)
હદ�સો :88

(રપ) સં� ૂણર્ મોઅિમનોની એ િવશેષતા હોય છે ક�
તેઓ તંગી અને આસાનીની હાલતમાં પોતાના
મોઅિમન ભાઈઓ સાથે નેક� કરનારા હોય છે .
તંગીની હાલતમાં પોતાની ઉપર તેઓને અગ્રત
આપતા હોય છે . અલ્લાહ તઆલા તેવા લોકોની
પ્રશંસા અને સમથર્ પ્રમાણે કર� . "તેઓ
પોતાના નફસ પર ઇસાર કર� છે ....”
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૬) અલ્લાહ તઆલાએ ઓછો માલ
ધરાવનારાની પ્રશંસા કર� છે અને ફરમાવ્�ું :
"તેઓ પોતાના નફસ પર ઇસાર કર� છે .......”
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(ર૭) માલમાં વધારો હોવો એ જ નેક� નથી,
કારણક� �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે ક� "તેઓ
પોતાના નફસ પર ઇસાર કર� છે .....” અને �ુદાએ
આ શબ્દોમાં �મની પ્રશંસા કર�, તેમને દોસ્ત
પણ રાખે છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૮) � ૂછવામાં આવ્�ું ક�: કયા પ્રકારનો સદક
શ્રેષ્ઠ ? ફરમાવ્�ું: નાદારની કોિશશ અને
મહ�નત. �ું તમે નથી સાંભળ્�ુ ક�: "તેઓ પોતાના
નફસો પર .....” તમને એ બાબતમાં ફઝીલત
દ� ખાય છે ક� નહ� ?
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(ર૯) એક માણસે �રસાલત મઆબ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ની �ખદમતમાં હાજર
થઈને પોતાની � ૂખની ફ�રયાદ કર�. � હઝરત
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ
પોતાના પત્નીઓના ઓરડા તરફ કોઈને મોકલીને
� ૂછાવ્�ુ ક� ખાવા માટ� કંઈ છે? જવાબ મળ્યો ક�
અમાર� પાસે પાણી િસવાય કાંઈ નથી. આપ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ) એ �ુછ�ું
આ� રાત્રે આ માણસને કોણ મહ�માન બનાવશ?
હઝરત અલી �બન અબી તા�લબ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ અઝર્ કર�: �ુ�ર �ુ ં હાજર �ં.
ત્યાર પછ� હઝરત અલી(અલ�ય્હસ્સલ), જનાબે
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ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પાસે આવ્
અને �ુછ�ું : �ુખ્તર� ર�ૂ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) આપની પાસે (ખાવા પીવા
માટ�) �ું મૌ�ૂદ છે ? આપ (સલા�ુલ્લાહ� અલય્)એ
અઝર્ કર� માર� પાસે રાતના ખાણા િસવાય કંઈ
નથી, પરં � ુ આપણે મહ�માનોને આપણી (જ�રત)
પર અગ્રતા આપીએ છ. હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) એ ફરમાવ્�ું: (હા, તો એમજ
કરો) બાળકોને �ુવરાવી દયો અને દ�વો �ુ�વી
દો.
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સવાર પડ� ત્યાર� હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ), હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ની �ખદમતમાં હાજર
થયા અને તમામ હક�ક્ત�ું વણર્ન. � હ� હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ) ત્યાં હાજર હત ત્યાર� જ
�ુદાવંદ� આલમે આ આયત નાઝીલ ફરમાવી
: "તેઓ પોતાના નફસો પર .....”
(૩૦) હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ની �ખદમતમાં એક સહાબીએ
ઘેટાની �ડં ૂ � હદ�યા �પે મોકલી. � હઝરત
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ)એ
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ફરમાવ્�ું: મારા ફલાણા ભાઈના �ુ�ુંબીજનો
અમારા કરતા વધાર� જ�રતમંદ છે તેથી આ તેમને
મોકલાવી દો. તેણે બી� જ�રતમંદ તરફ, બી�એ
ત્રી�ની ત. એવીજ ર�તે એમ કરતા કરતા તે
સાત ઘરોમાં ફર�ને છે વટ� પહ�લા માણસ પાસે
લાવવામાં આવી ત્યાર� �ુરઆને મ�દની ઉપરોક્
આયત નાઝીલ થઈ.
(૩૧) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ)એ એક લાંબી હદ�સમાં ફરમાવ્�ું
: �માં આપે હઝરત ઉમર �બન અલ ખ�ાબની
મૌત પછ� લોકોને સંબોધીને ફરમાવ્�ું: �ુ ં તમને
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બધાને �ુદાની કસમ આપીને �ુ�ં �ં ક� �ુ ં તમાર�
વચ્ચે મારા િસવાય બીજ કોઈ શખ્સ છે? �ના
િવશે "તેઓ પોતાના નફસ પર......” (� ૂ. હશ્રન
આયત નં ૯) આ આયત નાઝીલ થઈ હોય ?
બધાએ જવાબ આપ્યો: "ના."
(૩ર) હઝરતે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પાસ
થોડા જવ હતા. તેઓએ તેનો લોટ બનાવીને
�દ
ં ૂ યો. તેની રોટલીઓ તૈયાર કર�. �યાર�
રોટલીઓ તૈયાર થઈને બધાની સામે આવી ત્યાર�
એક અસહાય માણસે સવાલ કય� : �ુદા આપની
ઉપર રહ�મ કર� . હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ
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ઉભા થઈને ત્રીજો ભાગ આપી દ�. થોડ� વાર
પછ� યતીમ આવ્ય , તેણે સવાલ કય� : �ુદા
તમારા પર રહ�મ કર� , તેઓએ ઉભા થઈને બીજો
ભાગ આપી દ�ધો. ત્યાર પછ� �ુરત જ એક અસીર
(ક� દ�) આવ્ય. તેણે ક�ું �ુદા મારા પર રહ�મ કર� .
આમ કહ�ને તેણે સવાલ ��. હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)એ બાક� વધેલો ત્રીજો ભાગ પ
તેને આપી દ�ધો. અને ઘરના કોઈ સભ્યએ કાંઈ
પણ ન ખા�ુ.ં આ પ્રસંગ પછ� �ુદાવંદ� આલમે
આયત નાઝીલ ફરમાવી : વ �ુતએ�ુન�આમ
અલા �ુબ્બેહ� મીસ્ક�નંવ વ યતીમંવ વ અસી.
(� ૂ. દહર આ. ૮)
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(૩૩) હ.આયશાએ ફરમાવ્�ું: હઝરત ર� ૂલે �ુદા
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ સતત
ત્રણ �દવસ �ૂધી �ાર�ય પણ પેટ ભર�ને ખા�ું
હ�.ું આપ (સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ�
વસલ્લ)ની આ ટ�વ છે વટ � ૂધી ચા� ૂ રહ� હતી.
જો આપ ઇચ્છતે ત પેટ ભર�ને ખાઈ શકત, પરં � ુ
આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)
પોતાની જ�રતો પર
બી�ને અગ્રતા આપતા હ.
(૩૪) (�હજરતની રાતે) �યાર� હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) ર� ૂલ (સલ્લલ્લાહો અલય
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વઆલેહ� વસલ્લ)ના �બસ્તર પર �ૂતા હતા
ત્યાર� અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ �જબ અને
મીકાઈલને વહ� ફરમાવી : મ� તમો બંને વચ્ચે
ભાઈચારો સ્થાપી દ�ધો છે અન તમો બંનન
ે ી વય
એકબી�થી વધાર� ન�� કર� છે . તો હવે
તમારામાંથી કોણ એકની વય બી� પર નીછાવર
કરશે ? બંનએ
ે પોત પોતાની ઝ�દગી વધારવા�ુ ં
પસંદ �ુ.ર ત્યાર પછ� �ુદાવંદ� આલમે તે તરફ
વહ� નાઝીલ ફરમાવી : �ુ ં તમે હઝરત અલી �બન
અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ)ની �મ નથી ? મ�
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) અને હઝરત
મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ)
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વચ્ચે ભાઈચારો પૈદા કય� છ. �ુઓ હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) તો પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ના �બસ્તર ઉપર �ૂઈ
ગયા છે અને પોતાના પ્રાણને પયગમ્
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ના પ્રા
ઉપર (�ુરબાન કરવા માટ� ) અગ્રતા આપી . એ
પ્રસંગે �ુદાવંદ� આલમે આ આયત નાઝ
ફરમાવી : વમેન�ાસે મંય યશર� ...... લોકોમાંથી
એક ઇન્સાન એવો પણ છે  અલ્લાહની રઝામંદ�
માટ� પોતાનો પ્રાણ વેચી દ� . અને અલ્લાહ
પોતાના બંદાઓ પર મહ�રબાન છે . “
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પ્રકર- ૪ પોતાની ઉપર બી�ને અગ્રત
ુ ા પણ અગ્રતા આપે .
આપનારને �દ
પોતાની ઉપર બી�ને અગ્રતા આપનારને �ુદ
પણ અગ્રતા આપે .
(૩પ) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ તેઓને
ગમ� ું એક કાપડ ખર��ુ.ં આપે તે કપડાને સદકામાં
આપી દ��ું અને ફરમાવ્�ું: મ� ર� ૂલે પાક
(સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) પાસેથી
સાંભળ્�ું ક� તેઓ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું ક� � શખ્સ પોતા
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જ��રયાતો ઉપર બી�ને અગ્રતા આપશે તો �ુદ
પણ કયામતના �દવસે
જ�તમાં પ્રાથિમક્તા આ.
(૩૬) એક જ�ત એવી પણ છે , �માં ફક્ત ત્
પ્રકારના લોકો જ. ....... એટલે � ૂધી ક� આપે
ફરમાવ્�ું: એક એ માણસ � �ુદાની �ુશી માટ�
પોતાની જ�રત પર બી�ને જ અગ્રતા આપત
હોય.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૩૭) � માણસ ઇસાર પ્રદિશ�ત કર(એટલે ક�
પોતાની ઉપર બી�ને અગ્રતા આ) તે
ફઝીલતનો હકદાર છે .
(૩૮) � માણસ ઇસાર કર� છે તે મદાર્નગીની
હદોને સ્પર્શી લે .
(૩૯) ઇસાર કરનારાઓ એઅરાફ (જ�ત અને
દોઝખ વચ્ચેની જગ્)ના લોકોમાંથી છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ર : અજ્(બદલો)
ુ ારણા કરનારાઓના અજ્રન
પ્રક - ૧ : અમો �ધ
નકામો જવા દ� તા નથી
�ુરઆને મ�દ :* "એ બાબતમાં શક નથી ક� અમે ઇસ્લાહ
(�ુધારણા) કરનારાઓના અજ્ર ને નકામો નથ
કરતા.”
- (� ૂ. અઅરાફ આ. ૧૭)
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* "બેશક અલ્લાહ તઆલા નેક� કરનારાઓના અજ
ને નકામો નથી કરતો.”
- (� ૂ.તૌબા આ. ૧ર૦)
* "બેશક અમે નેક અમલ કરનારાઓના અજ્ર ન
નકામો નથી કરતા.”
- (� ૂ. કહફ આ. ૩૦)
(૪૦) અલ્લાહ તઆલાએ અમોને તેની હદોના રક્
અને �ુરમત માટ� પસંદ કયાર. અમાર� ઉપર ઈમાન
રાખનારાઓ ઈમાનના ધોરણે અજ્રો સવાબન
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ઇચ્�ક હોય છે અને અમાર ઇન્કાર કરનારાઓની
સામે તેમની
અસલીયત હોય છે . (નહ�ુલ બલાગાહ)
(૪૧) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ હઝરત
ઈમામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ) અને હઝરત
ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ને ફરમાવ્�ું: હકની
વાત કરો અને અજ્ર માટ� કામ ક.
(૪ર) �ુદાની રાહમાં એ માણસથી વધીને બી�ુ
કોઈ �ુ��હદ અને શહ�દ હોઈ શક�ું નથી �
(�ુનાહ કરવાની) શ�ક્ત હોવા છતાં પાકદામની
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ઇખ્તેયાર કર. પાક દામન માણસ એ વાતની
નઝદ�ક છે ક� તેની ગણતર� ફ�રશ્તાઓમાં થાય.
(નહ�ુલ બલાગાહ)
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પ્રકર- ર : આખેરતનો અજ્ર ઘણો જ મોટો 
�ુરઆને મ�દ :* અને ખચીતજ � લોકો ઈમાન લાવ્યા છે તથા
પરહ�ઝગાર� (તકવા)થી વત� છે તેમના માટ�
આખેરતનો બદલો બહ�તર છે .
(અને આખેરતનો અજ એ લોકો માટ� બેહતર
છે �ઓ ઈમાન લાવ્યા છે અને તકવા ઇખ્તેયા
કર� છે .)
- (� ૂ. � ૂ�ુફ 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 પ્રકાર વચ્ચે ઘણો તફાવત
એક તો એ અમલ �ની લઝઝત વહ�લી � ૂર� થઈ
જતી હોય છે અને તેના �ુનાહ બાક� રહ�તા હોય
છે . બીજો એ અમલ �ની કોિશશ વહ�લી સમાપ્ત
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થઈ જતી હોય છે અને તેનો અજ્ર બાક� રહ�તો હો
છે .
– હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક – ૩ : અ� અઝીમ
�ુરઆને મ�દ :* તે લોકોમાંથી �ઓએ સારા કામ કયાર્ અને
પરહ�ઝગાર� કર� (તકવા ઇખ્તેયાર �) 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 : સવર્શ્રેષ્
�ુરઆને મ�દ:* પછ� તમારામાંથી � લોકો ઈમાન લાવ્યા અને
(તેની રાહમાં ખચર્ કય� તો તેમના માટ મોટો
બદલો છે .
- (� ૂ. હદ�દ આ. ૭)
* િન:સંશય �ઓ જોયા િવના પોતાના
પરવર�દગારથી ડર� છે તે લોકો માટ� �ુનાહોની
માફ� અને મોટો બદલો છે .
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- (� ૂ. �ુલ્ક . ૧ર)
* � લોકો ઈમાન લાવ્યા અને નેક કાય� કયાર
તેમના માટ� �ુનાહોની માફ� અને ઘણો મોટો
બદલો છે .”
- (� ૂ. ફાિતર આ. ૭)
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પ્રક – પ : માનવંત બદલો
�ુરઆને મ�દ :* અને તેઓ ક� �મણે અલ્લાહન “કઝ�-હસના”
આપ્�ું તેમના માટ� તે બમણો ચોગણો કર�(પાછો)
વાળવામાં આવશે, અને તેમના માટ� માનવંત
બદલો પણ હશે.
- (� ૂ. હદ�દ આ. ૧૮)
* � �દવસે આ લોકો તે (અલ્લા)ને મળશે તે
�દવસે અલ્લાહ તરફથી તેમનો સત્કાર સલામત
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સાથે કરવામાં આવશે, અને અલ્લાહ� તેમના માટ�
માનવંત બદલો તૈયાર રાખ્યો છ.
- (� ૂ. અહઝાબ આ. ૪૪)
હદ�સો :(૪૪) તમાર� �ખોને ��ૃત રાખો, તમારા પેટને
હળવા કર� નાખો, તમારા પગનો ઉપયોગ કરો
તમારા માલને ખચર્ કર, તમારા શર�રને તમાર�
�ન ઉપર �ુરબાન કર� દો, આ બાબતમાં કં�ુસાઈ
ન કરો કારણ ક� �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે ક� :
....... જો તમે �ુદાની મદદ કરશો તો તે પણ
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તમા�ું રક્ષણ કરશે અને તમ િન�યી રાખશે.
અલ્લાહ તઆલા આ પણ ફરમાવે છે: કોણ છે �
�ુદાને કઝ� હસના આપે ? ક� તે તેના માટ� બમ�ુ ં
કર� દ� શે અને તેના માટ� માનવંત બદલો હશે.
લોકો, �ુદાએ તમાર� પાસે એ માટ� મદદ નથી
માગી ક� તે િનબર્ળ છ, અને કઝ� હસના એ માટ�
નથી માંગ્�ુ ક� તેની પાસે કંઈ નથ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) (નહ�ુલ
બલાગાહ)
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પ્રક – ૬ : અનંત બદલો
�ુરઆને મ�દ :* બેશક � લોકો ઈમાન લાવ્ય અને નેક અમલ
બ�વી લાવ્યા તેમના માટ� એવો બદલો છે ક�
તેનો કદ� �ત આવનાર નથી.
- (� ૂ. હા-મીમ-સજદા આ.૮)
* િસવાય તે લોકોના ક� � ઈમાન લાવ્યા તથા નેક�
કરતા રહ્યા તો તેમના માટ� અ�ૂટ બદલો .
- (� ૂ. તીન આ. ૬)
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* િસવાય તેના ક� �ઓ ઈમાન લાવ્યા તથા નેક
કાય� કયાર્ તો તેમના માટ� અ�ૂટ બદલો છ.
- (� ૂ. ઇ�ન્શકાક . રપ)
* અને િનસંશય તારા માટ� એવો બદલો (તૈયાર)
છે � કદ� � ૂટનાર નથી.
- (� ૂ. કલમ આ.૩)
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પ્રક – ૭ : �મને બમણો અજ મળશે.
�ુરઆને મ�દ :* આ તે જ લોકો છે �મને બમણો બદલો
આપવામાં આવશે, કારણ ક� તેઓ સહનશીલ છે ,
........
- (� ૂ. ક્સસ . પ૪)
* અને તમારામાંથી � (�ી-નબીની પત્ન)
અલ્લાહ તથા તેના ર�ૂલની તાબેદાર કરશે તથા
નેક અમલ બનાવી લાવશે તો અમે તેણીને તેનો
બદલો પણ બમણો આપી�ુ.ં
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- (� ૂ. અહઝાબ આ. ૩૧)
હદ�સ:(૪પ) જો તમે સબ્ર કરશો તો કઝા અને ક(ન્યાય
અને તકદ�ર) તમારા માટ� અમલમાં આવી જશે
અને તમને તેનો (નેક) બદલો મળશે અને બેસબ્ર
કરશો (ધીરજ �ુમાવી દ� શો) તો પણ કઝા અને કદ્
અમલમાં આવી જશે, પરં � ુ તમે �ુનહ
ે ગાર બની
જશો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ-૩ : ઇ�રહ (મઝ�ૂર�)
પ્રક – ૧ : ઇ�રહ (મઝ�ૂર�)
�ુરઆને મ�દ :* અમોએ આલોકના �વનમાં તેમની વચ્ચે તેમની
� ા
રોઝી વ્હ�ચી આપી છ , અને અમોએ તેની માહન
(તેઓમાંના) ક�ટલાકોને ક�ટલાકો પર દરજ્� આપ્યા છ
ક� �થી તેઓ માંથી ક�ટલાકો ક�ટલાકોને આજ્ઞાં�કત કર
રાખે: અને (અય પયગમ્બ) તારા પરવર�દગારની
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રહ�મત તે વસ્�ુઓ કરતા ક� �નો તેઓ સંગ્રહ કર�
ક�ટલીયે વધાર� છે .
- (� ૂ. �ખ�ફ આ. ૩ર)
* તે બંને પૈક� એક� (છોકર�એ) ક�ું ક� મારા િપતા એને
કામે લગાડ, િનસંશય � કોઈને પણ �ુ ં કામે લગાડવા
માંગે તેઓમાં એ જ ઘણો સારો હશે � મજ�ુત હોય
અને ઈમાનદાર પણ.
- (� ૂ. ક્સસ . ર૬)
હદ�સો :122

(૪૬) (�ુદાવંદ� આલમ�ુ ં ફરમાન છે : અમે તો તેઓની
રોઝીને �ુિનયાની �ઝ�દગીમાં વહ�ચી દ�ધી છે ...) આનાથી
�ણવા મળે છે ક� �ુદાવંદ� આલમે આપણને ખબર
આપી છે ક� મઝ�ૂ ર� એ લોકો માટ� આ�િવકા�ુ ં એક
સાધન છે . કારણ ક� �ુદાવંદ� તઆલાએ પોતાની સં� ૂણર્
�હકમત વડ� લોકોની �હ�મત, ઇરાદાઓ અને એક
બી�ના સંજોગોને એકબી�થી �ુદા �ુદા બનાવ્યા છ.
તે (સંજોગો)ને જ મખ્�ૂક માટ� રોઝી કમાવાન આધાર
બનાવ્યો છ. તે પૈક� એક એ છે ક� એક માણસ બી�
માણસ પાસેથી મઝ�ૂ ર� પર કામ લે છે ...... જો
આપણામાંથી દર� ક માણસ તમામ વસ્�ુઓ બનાવવાના
કાર�ગર હોત તો �વનના ક્રમમાં અવ્યવસ્થા ઉભી
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અને તેની � ૂતર્તા કોઈ કર� શક્તે ન. બલ્ક� દર�ક
માણસ તે (વ્યવસ્થા)થી કંટાળ� �ત. આ અલ્લાહ
તઆલાની �હકમત અને િનિ�ત પ્રબંધ એ છે ક� તેણ
લોકોના િવચારો અને ઇરાદાઓને �ુદા બનાવ્ય છે .
આથી �યાર� કોઈ માણસ એક કામ કર�ને કંટાળ� �ય
છે અથવા તે કામ કરવા�ુ ં છોડ� દ� છે અને બી�
માણસ તે કામને અપનાવી લે છે . આવી ર�તે લોકો
એકબી�ની સામા�જક �વનની જ�ર�યાતોને � ૂર� કર�
છે . �ના કારણે તેમની િપર�સ્થિ સા� ૂ�ુ ળ અને
વ્યવ�સ્થત રહ� .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર પોતાની �તને મહ�નતા�ંુ લઈને સ�પી
દ� વી મક�હ છે.
પોતાની �તને મહ�નતા�ું લઈને સ�પી દ� વી
મક�હ છે .
(૪૭) �ણે પોતાની �તને મહ�નતા�ું લઈને કામે
લગાડ� તેણે રોઝીના દરવાઝા બંધ કર� દ�ધા.
બી� એક �રવાયતમાં છે ક� (અલ્લાહ તઆલ)
તેની ઉપર રોઝીના દરવાઝા બંધ ક�મ ન કર� દ� ?
�યાર� ક� તે કંઈ કમાય છે તે તો તેને �ણે
મહ�નત�ુ આપીને કામે રાખ્યો હોય તે તેના મા�લક
માટ� થઈ �ય છે .
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૮) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) તેમના
કમર્ચાર�ઓને લે�ખતમાં ફરમાવતા હતા ક� તમે
�ુસલમાનો પાસેથી �ખદમત (કામ) ન લ્ય,
કારણક� એ ર�તે તેઓને તમે ઝલીલ કરશો. અને
� તેની ફરજ ઉપરાંત તમાર� પાસેથી કોઈ સવાલ
કરશે તો તે �લ્મ કરશ.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૯) અમ્માર સાબાતી કહ� છે: મ� હઝરત ઈમામ
જઅફર સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં
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અઝર્ કર� ક� એક માણસ વેપાર કર� છે જો તે
પોતાની �તને મહ�નતા�ું લઈને આપે તો �ુ ં તેને
વેપારમાંથી કોઈ ભાગ મળશે ? ઈમામ
(અલ�ય્હસ્સલ) એ ફરમાવ્�ું: પોતાની �તને
મહ�નતા�ું લઈને ન આપે, પરં � ુ �ુદા પાસે રોઝી
મળવાની આશા રાખીને પોતે જ વેપાર કર� , કારણ
ક� જો તે પોતાની �તને મહ�નતા�ું લઈને આપશે
તો રોઝીના દરવા� બંધ કર� દ� શે.
(પ૦) હઝરત પયગ્મ્બ(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) એ પોતાની વફાતના સમયે
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને વસીયત કર� :
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અય અલી (અલ�ય્હસ્સલ) આપની હાજર�માં
ખે�ુતો પર �લ્મ ન થવો જોઈએ અને કોઈ
�ુસલમાન પાસેથી �ખદમત લેવાવી ન જોઈએ.
એટલે ક� મહ�નતા�ું આપીને તેમની પાસે કામ ન
કરાવ�ું જોઈએ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૩ : મઝ�ૂ ર�માં દલાલ બન�.ંુ
(પ૧) મોહમ્મદ �બન �ુ�સ્લમ હઝરત ઈમા
મોહમ્મદ બા�કર અથવા હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર� છે ક� મ�
આપને એવા માણસ િવશે �ુછ�ું � કોઈ કામ
કરવા�ું ક� ૂલે છે પરં � ુ તે કામ પોતે નથી કરતો
બલ્ક� થોડો નફો લઈને(તે કામ) બી�ને સ�પી દ�
છે . આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: તે એમ
કર� શકતો નથી. હા અલબ�, જો તેણે પોતે પણ
તેમાં કોઈ કામ �ુર્ હોય(તો વાંધો નથી.)
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(પર) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને એક એવા ઘર િવશે � ૂછવામાં
આવ્�ુ � ઘરને એક માણસ ભાડ�થી લે છે પછ�
તેને બીજો માણસ વધાર� ભા�ું આપીને લઈ લે છે
તો �ું એ યોગ્ય છે? આપે ફરમાવ્�ું: નહ�.
અલબ�, તે ઘરમાં કોઈ વસ્�ુનો વધારો કર� દ�
તો........
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રકર– ૪ : મઝ�ૂ ર ઉપર �લ્મ કરવ.
(પ૩) � માણસ મઝ�ૂ ર પર �લ્મ કરશે તો
�ુદાવંદ� આલમ તેના અમલને નકામો કર� નાખશે.
અને તેની ઉપર બે�હશ્ત હરામ કર� દ�શે �યાર� ક�
બે�હશ્તની �ુશ્�ુ પાંચ વરસ �ૂ રના �તર� થી
આવે છે . (તે પણ �ઘી
ં ૂ નહ� શક�).
(પ૪) �ુદાવંદ� આલમ તમામ �ુનાહ માફ કર�
દ� નાર છે , પરં � ુ � કોઈએ દ�નમાં નવી બાબત શ�
કર� હોય (�બદઅત કર� હોય), અથવા મઝ�ૂ રનો
હક ગસબ કય� હોય અથવા આઝાદ ઇન્સાનને
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વેચી દ�ધો હોય (�ુલામ બનાવ્યો હો) (તે �ુનાહ
માફ કરવામાં નહ� આવે.)
(પપ) બેશક �ુદાવંદ� આલમ બધા �ુનાહ માફ
કરનાર છે . પણ કોઈ માણસે કોઈ મઝ�ૂ રની
મઝ�ૂ ર� ગસ્બ કર� હોય અથવા કોઈ �ીની મહ�ર
ગસબ કર� હોય. (તે �ુનાહ માફ કરવામાં નહ�
આવે)
(પ૬) મઝ�ૂ રની મઝ�ૂ ર� બારામાં �લ્મ કરવો તે
�ુનાહ� કબીરામાંથી છે .
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(પ૭) �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે ક� ત્રણ પ્રકા
લોકો એવા છે ક� કયામતના �દવસે �ુ ં તેનો �ુશ્મન
હોઈશ, એક્તો એ માણસ ક� �ણે માર� સાથે કર�લો
અહદ તોડયો હોય, બીજો એ ક� � આઝાદ માણસને
વેચીને તેની �કમત ખાઈ ગયો હોય , અને ત્રીજો
ક� �ણે કોઈને મઝ�ૂ ર બનાવી તેની પાસેથી �ુર�
� ૂર� � ૂ�ું કામ લી�ુ પરં � ુ પછ� તેને મઝ�ૂ ર� અદા ન
કર� હોય.
(પ૮) ખબરદાર, �ણે મઝ�ૂ રની મઝ�ૂ ર� આપવા
બાબત �લ્મ કય� તેની ઉપર �ુદાની લાનત છ.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(પ૯) અસબગ �બન નબાતા કહ� છે : �ુ ં મ�સ્જદ�
�ુફામાં હઝરત અમીર (અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે
બેઠો હતો ત્યાર� બ�લહનો એક માણસ આવ્.
તેની �ુ�ીયત અ� ૂ ખદ�જહ હતી. તેણે ક�ું : અય
અમી�લ મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ) �ુ ં આપની
પાસે ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ના કોઈ અસરાર (રહસ્ય)માંથી કોઈ છે
�ને આપ અમને બયાન કર� શકો ? આપ
(અલ�ય્હસ્સલ) એ ફરમાવ્�ું: હા, (પછ� કંબરને
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ફરમાવ્�ુ) મને તે પત્ર લાવી દ...... તે પત્રમા
આ �ુજબ�ું લખાણ હ�.ું
““�બ�સ્મલ્લા �હરરહમા િનરરહ. બેશક એ માણસ
ઉપર �ુદા, તેના તમામ ફ�રશ્તાઓ અને લોકોની
લાનત છે � પોતાના મા�લક િસવાય બી� કોઈ
તરફ પોતા�ું વલણ રાખે.
�ુદાની, તમામ ફ�રશ્તાઓન, અને તમામ લોકોની
લાનત એવા માણસ પર છે � દ�ને ઇસ્લામમાં
કોઈ �બદઅતની શ�આત કર� . �ુદાની, તમામ
ફ�રશ્તાઓની અને તમામ લોકોની લાનત એવા
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માણસ ઉપર છે � મઝ�ૂ રને મઝ�ૂ ર� આપવા
બાબતમાં તેની ઉપર �લ્મ કર.”
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પ્રકર– પ : મઝ�ૂ ર� ન�� કરવી જોઈએ.
(૬૦) �યાર� તમારામાંથી કોઈ માણસ પાસેથી
�ખદમત (કામ) લેવા માંગે ત્યાર� પહ�લ તે� ુ ં
મહ�નતા�ું જણાવી દ� � ુ જોઈએ. (મઝ�ૂ ર� ન��
કર� લેવી જોઈએ)
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૬૧) � માણસ �ુદા અને આખેરત ઉપર ઈમાન
રાખતો હોય તેણે કોઈ પાસેથી મહ�નતા�ુ ં ન��
કયાર્ વગર કામ ન લે�ું જોઈ.
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– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬ર) તમાર� એ �ણી લે� ું જોઈએ ક� � માણસ
કોઈની સાથે ન�� કયાર્ વગર તમા�ુ કોઈ કામ
કરશે તો તમે તેને તેની મઝ�ૂ ર� કરતા ત્રણ ગ�
આપશો તો પણ તે એ�ું �ુમાન કરશે ક� તમે તેને
ઓછ� મઝ�ૂ ર� આપી છે . તેવી જ ર�તે જો તેને
ન�� કર� લી � ૂળ મઝ�ૂ ર� �ટ�ું આપશો તો પણ
તે �ુ�ક્રયા અદા કર, અને જો તમે તેને ન��
કર� લી રકમ કરતા એક દાણો (થો�ુક) પણ વધાર�
આપશો તો પણ તે એમ સમજશે ક� તમે તેને
અસલ મઝ�ૂ ર� કરતા વધાર� આપ્�ું છ.
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- હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૬ : મહ�નતા�ંુ �કુ ્વવાની ર�
(૬૩) મઝ�ૂ રને તેનો પસીનો �ુકાય તે પહ�લા
તેની મઝ�ૂ ર� �ુક્વી દો અને તે�ું કામ ચા�ુ હોય
ત્યાં જ તેને મઝ�ૂર� િવશે વાક�ફ કર� દ.
(૬૪) મઝ�ૂ રને હ� તે પસીનામાં હોય ત્યાં
મઝ�ૂ ર� �ુક્વી આપ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)

141

(૬પ) શોઐબ કહ� છે ક� અમે હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ના બાગ માટ� ક�ટલાક
મઝ�ૂ રો લઈ આવ્ય. અને અસરના સમય � ૂધીમાં
કામ � ૂ� કર� નાખ્�ુ ત્યાર� ઈમામ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ તેમના કમર્ચાર�ઓને ક�ું:
તેઓને તેમની મઝ�ૂ ર� તેમનો પસીનો �ુકાય તે
પહ�લા � ૂકવી આપો.
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પ્રકર- ૭ : ‘�ું તમાર� પાસેથી મઝ�ૂ ર� લેનાર
�ં’
(૬૬) તમાર� એ વાત સાર� ર�તે �ણી લેવી
જોઈએ ક� �ુ ં તમારો બાપ �ં, �ુ ં તમારો મૌલા �ં
અને તમાર� પાસેથી મઝ�ૂ ર� લેનાર �ં.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)

�કતાબના સંપાદન�ું મંતવ્ય: ઉપરની હદ�સના
અ�ુસધ
ં ાનમાં �ુરઆને મ�દની નીચે �ુજબની
આયતોનો અભ્યાસ કરવા િવનંત.
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(૧) � ૂ. �ુરા આ. ર૩, (ર) � ૂ. સબા આ. ૪૭, (૩)
� ૂ. �રકાન આ. પ૭
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િવભાગ - ૪ : અજલ (મૌત-િનિ�ત સમય)
પ્રકર– ૧ : અજલ (િન��ચત સમય)
(૬૭) �ુદાવંદ� આલમે ક�ટલીક િનિ�ત �ુ�ૃત ન��
કર� છે . �માંની ક�ટલીક લાંબી છે તો ક�ટલીક �ૂંક�,
ક�ટલીક આગળની છે તો ક�ટલીક પાછળની છે અને
મૌતની સાથે તેના કારણોને સાંકળ� લીધા છે .
(૬૮) અજલ માણસને તેની �િતમ મં�ઝલ � ૂધી
ખ�ચીને લઈ �ય છે . અને
તેનાથી ભાગ�ું અને મૌતને પામ�ું છે .
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(૬૯) સૌથી સાચી વાત અજલ છે .
(૭૦) અજલથી વધાર� સાચી બી� કોઈ વાત
નથી.
(૭૧) સૌથી નઝદ�કની કોઈ વસ્�ુ હોય તો તે
અજલ છે .
(૭ર) શ્રેષ્ઠ દવા અજલ.
(૭૩) ઇન્સાનનો �વાસ એ તેની અજલ(મૌત)
તરફ�ું 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 (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ર : અજલ એક મજ� ૂત �કલ્લો છ
�ુરઆને મ�દ :* અને કોઈ �વ અલ્લાહના �ુકમ િસવાય મરણ
પામતો નથી અને તે પણ ઠરાવેલા સમયે જ.
(દર� કની મૌતનો સમય િનિ�ત કરાએલો હોય છે .)
- (� ૂ. આલે ઇમરાન આ. ૧૪પ)
* કહ� છે ક� જો મામલામાં અમારો કોઈ અિધકાર
હોત તો અમે આ સ્થળે માયાર્ જતે ન, (હ� ર� ૂલ)
કહ� ક� જો તમે તમારા ઘરોમાં પણ હોત તો પણ
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�ના માટ� માયાર્ જવા�ુ લખાઈ � ૂ�ું હ�ુ ં તો
(તેમના ઘરોમાંથી િનકળ�ને) પોતાના મરવાના
સ્થળે જ� આવી જતે...
- (� ૂ. આલે ઇમરાન - આ. ૧પ૪)
* અને કોઈ � ૃધ્ધને વધાર� વય આપવામાં નથી
આવતી અને ન તેની વયમાં ઘટાડો કરવામાં આવે
છે , િસવાય ક� (� વય) અલ્લાહના લખાણ(લવ્હ�
મહ��ઝ)માં મૌ�ૂદ હોય (તે જ આપવામાં આવે
છે .)
- (� ૂ. ફાિતર આ. ૧૧)
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હદ�સો:(૭પ) બેશક, દર� ક ઇન્સાનની સાથે બે ફ�રશ્તા હો
છે � તે� ું રક્ષણ કર� , પરં � ુ �યાર� તદબીર�
ઇલાહ� (અલ્લાહનો �ુક) આવી �ય છે ત્યાર� તે
બંને ઇન્સા અને મૌતની વચ્ચેથી હટ� �ય
છે .અને એ વાતમાં શક નથી ક� અજલ એક
મજ� ૂત �કલ્લ છે
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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(૭૬) �યાર� હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને
ડરાવવામાં આવ્યા ત્યાર� આપે ફરમાવ્ બેશક
માર� ઉપર �ુદાની મઝ� ૂત ઢાલ છે . �યાર� માર�
મૌતનો �દવસ આવી જશે ત્યાર તે મારાથી �ૂ ર
થઈ જશે અને મને મૌતને હવાલે કર� દ� શે. અને તે
�દવસે ન તો કોઈ તીર � ૂકશે અને ન તો કોઈ
ઝખ્મથી બચી શક�.
(૭૭) બચાવની દ્ર�ષ્ટએ અજલ �ૂરતી, કારણ ક�
કોઈ માણસ એવો નથી ક� �ની પાસે �ુદાની
તરફથી રક્ષણ કરનાર મૌ�ૂદ ન હ, તે રક્ષ
કરનાર તે� ું રક્ષણ કરતો રહ� છે ક� ન તો તે �ૂવામા
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પડ� છે અને ન તો તેની ઉપર દ�વાલ પડ� છે ન તો
�હ�સક પ્રાણી તેને િશકાર બનાવી શક�  . પરં � ુ
�યાર� અજલ આવી �ય છે ત્યાર� તે રક્ષક તે
અને મૌતની વચ્ચેથી હટ� �ય છ.
(૭૮) મૌતનો િનિ�ત સમય � (પોતે જ) રક્ષણન
દ્ર�ષ્ટએ �ૂરતો હોય.
(૭૯) અજલ એ મજ� ૂત અને �ુર�ક્ષત �કલ્લો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૦) સૈયદ �બન વહબ કહ� છે ક� અમે જગે
ં
િસફફ�નમાં રાતના સમયે સઈદ �બન ક� સ સાથે
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હાજર હતા. તે વખતે દર� ક સ�ુહ પોત પોતાના
સરદારની સામે જોઈ રહ્યા હ. એટલામાં હઝરત
અમી�લ મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ) તશર�ફ
લાવ્ય. અમે તેઓની �ખદમતમાં હાજર થયા.
સઈદ �બન ક� સે અરજ કર� : અય અમી�લ
મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ) આપ આ સમયે ?
આપને ડર નથી લાગતો ? આપ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું ડર કઈ વાતનો?
વાત એમ છે ક� કોઈપણ માણસ એવો નથી હોતો
�ની સાથે બે ફ�રશ્તા િન�ુક્ત કરાએલા હોય
�ના કારણે ન તો તે �ુવામાં પડ� �ય છે અને ન
કોઈ સવાર� તેને �ુક્સા પહ�ચાડ� છે , તે ન પહાડ
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ઉપરથી પડ� �ય છે . આ હાલત તકદ�ર�
ઇલાહ�માં હોય ત્યાં �ૂધી બાક� રહ છે . �યાર�
તકદ�ર� ઇલાહ� આવી �ય છે ત્યાર� તે મૌત માટ�
રસ્તો સાફ કર� દ છે .
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પ્રકર- ૩ દર� ક વસ્ �ુની એક �ુ� ૃત ન�� થએલી
હોય છે
દર� ક વસ્�ુની એક �ુ�ૃત ન�� થએલી હોય છ
(૮૧) દર� ક વસ્�ુની એક �ુ�ૃત અને અજલ હોય છ
(૮ર) દર� ક તકદ�ર માટ� એક અજલ છે .
(૮૩) �ુદાવંદ� આલમે દર� ક વસ્ �ુ માટ� એક
તકદ�ર અને દર� ક તકદ�ર માટ� અજલ ન�� કર�
હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ માટ� એક િનિ�ત સમય
પ્રકર- ૪ દર� ક સ�હ
હોય છે
દર� ક સ�ુહ માટ� એક િનિ�ત સમય હોય છે
�ુરઆને મ�દ :* અને દર� ક ઉમ્મત માટ� એક સમય ન�� છ, પછ�
�યાર� તેમનો ઠરાવેલો સમય આવી પહ�ચે છે
ત્યાર� તેઓ એક ક્ષણ માટ� પણ ન પાછળ રહ�શે
આગળ વધી શકશે.
- (� ૂ. અઅરાફ આ. ૩૪)
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* અને અમોએ કોઈ પણ વસ્તીનો નાશ નથી કય�
ક� �ની �ુ�ૃત (આગળથી) �ણીતી કર� દ� વામાં
આવી ન હોય. કોઈ ઉમ્મતને તેના ઠરાવેલા
સમયથી ન આગળ વધશે અને ન પાછળ રહ�
જશે.
- (� ૂ. �હજર આ. ૩-૪)
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પ્રકર– પ : હતમી અને ગૈર હતમી અજલ
(િનિ�ત અને અિનિ�ત મૌત)
�ુરઆને મ�દ :પછ� (તેણે) તમારા �વનનો એક સમય ન��
કય� અને એ ન�� કર� લો સમય તમે �ણો છો
છતાં તમે શંકા રાખો છો ?
- (� ૂ. અ�આ
આ.ર)
્ જમ
હદ�સો :-
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(૮૪) (આ આયતની તફસીરમાં હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ) ફરમાવે છે ક�) �
ગયર� �ુસમ્મા(�નો સમય િનિ�ત ન કરવામાં
આવ્યો હોય તેવ) અજલ હોય છે તે એ છે �
મોઅ�ફ (ગૈર હતમી) હોય છે �ને �ુદાવંદ�
આલમ �ુક�ૃમ અને મોઅખ્ખ કરતો રહ� છે , પરં � ુ
� મોસમ્મા(હતમી) હોય છે તેને �ુદાવંદ� આલમ
શબે-કદ્રના પછ�ના વરસની શ-કદ્ર �ૂધી ન�
કર� દ� છે .....
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પ્રકર- ૬ એ બાબતો � અિનિ�ત અજલને ટાળ�
શક� છે
એ બાબતો � અિનિ�ત અજલને ટાળ� શક� છે
હદ�સો :(૮પ) લોકો તેમની �ઝ�દગીઓ થક� �વતા હોય છે
અને તેમની અજલના કારણે મરવા કરતા વધાર�
તેમના �ુનાહોના કારણે મર� છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૮૬) સદકા દ્વારા અજલના સમયને લંબાવ(�ૂ ર
કર�) શકાય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - પ : આખેરત
પ્રકર- ૧ : આખેરત
�ુરઆને મ�દ :* .......અને કયામતના �દવસ (આખેરત)માં (પણ)
તેઓ સં� ૂણર્ િવ�વાસ રાખે છ.
- (� ૂ. બકરહ આ. ૪)
* તમે આ જગતના (નાશવંત) સાધનોને ચાહનારા
છો, અને અલ્લાહ(તમારા માટ�) આખેરત�ુ ં (�ુખ)
ચાહ� છે ; અને અલ્લાહ જબરદસ્ત �હકમતવા છે .
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- (� ૂ. અન્ફાલ . ૬૭)
* તમારામાંથી ક�ટલાક �ુિનયાને ચાહનારા હતા
અને તમારામાંથી ક�ટલાકો આખેરતને ચાહનારા
હતા.
- (� ૂ. આલે ઇમરાન આ. ૧પ૧)
* � આખેરતની ખેતી ચાહ� છે તેની ખેતીને અમે
ઘણી વધાર� દઈ�ુ,ં અને � �ુિનયાની ખેતી ચાહ�
છે તેને અમે તેમાંજ આપી દઈ�ુ,ં અને (પછ�)
આખેરતમાં તેનો કાંઈજ ભાગ (બદલો) હશે નહ�.
– (� ૂ. � ૂરા આ. ર૦)
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હદ�સો :(૮૭) અય લોકો ! સાવધ થઈ �વ ! �ુિનયા એક
હાજર અને મૌ�ૂદ બાબત છે . આમાંથી નેક અને
ખરાબ બંને પ્રકારના લોકો ખાઈ રહ્ય. �યાં
� ૂધી આખેરતનો સંબધ
ં છે તો તે એક સાચો
વાયદો છે � અ� ૂક � ૂરો થવાનો છે � િવશે કા�દર
બાદશાહ (પરવર�દગાર) ફ�સલો કરનાર છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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(૮૮) �ુિનયાની પ�ર�સ્થિત યોગા�ુયોગ ઉપર છે
અને આખેરતની હાલત હક સા�બત થવા ઉપર છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૯) �ુિનયા પેટ ભર� � ૂક� છે અને અલિવદાઅ
કર� � ૂક� છે , �યાર� આખેરત આવી રહ� છે અને
પોતાના આગમનની �ણ કર� � ૂક� છે .તેથી
આજનો �દવસ ઘોડા તૈયાર કરવાનો છે �યાર�
કાલનો �દવસ સામનો કરવાનો છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૯૦) � આખેરત માટ� �હસર્(લાલચ) કર� છે તે
મા�લક હોય છે અને � �ુિનયા માટ� �હસર્ કર� છે તે
હલાક થઈ �ય છે .
(૯૧) �ુિનયા બદબખ્ત લોકોની આર� છે અને
આખેરત નેક લોકોની સફળતા છે .
(૯ર) તમાર� આખેરતને માટ� તમાર� �ુિનયામાંથી
ભાગ ગણો.
(૯૩) આખેરતમાં તમને � વસ્�ુની સખ જ�રત
હશે અને તેના વગર બી� કોઈ ઉપાય નહ� હોય,
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(તો) તેના માટ� તમે તમાર� �તને (�ુિનયામાં)
વ્યસ્ત રા.
(૯૪) આખેરતને અિનવાયર્ ગણી(સમ�) પ્રાપ
કરો, �ુિનયા આપોઆપ તમાર� સામે હલક� બનીને
આવશે.
(૯પ) આજનો (�ુિનયાનો) �દવસ અમલનો છે ,
�યાર� કાલનો (આખેરતનો) �દવસ �હસાબનો
�દવસ છે તેમાં અમલ (કરવાની તક) નથી.
(૯૬) એ �દવસ માટ� તૈયાર� કરો, � �દવસે �ખો
નકામી બની જશે, � �દવસના ડરની અિધક્તાને
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કારણે અકલ હ�રાન-પર� શાન થઈ જશે અને
(અકલની) દ્ર�ષ્ટ કાંઈપણ નહ� કર� .
(૯૭)....�ુિનયા તમારાથી �ટ� પડ� જવાની છે
�યાર� આખેરત તમારાથી નઝદ�ક થનાર છે .
(૯૮) તમે આખેરતની તરફ જનાર છો અને તમાર�
�ુદાની સામે ર�ૂ થવા�ું છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ર : આખેરત િવશે (શનીદ ન� ૂદ માિનન્દ
દ�દન) જોયા સમાન સાંભળ� ંુ
�ુરઆને મ�દ :* અને ખર� જ દરજ્� શ્રેષ્ઠતાના સંબંધમાં આખ
વ�ુ ઉ�મ છે .
- (� ૂ.બની ઇસરાઈલ આ.ર૧)
* �થી કોઈ વ્ય�ક્ત આ વાત �ણતી નથી ક
તેમની �ખોની ઠંડક માટ�ની કઈ કઈ વસ્�ુઓ
તેમના માટ� સંતાડ� રાખવામાં આવી છે .
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- (� ૂ. સજદા આ. ૧૭)
હદ�સો:(૯૯) �ુિનયાની દર� ક વસ્�ુ િવશે સંભાળ�ું તેના
જોવા કરતા વધાર� ઉચ્ચ છ, �યાર� આખેરતની
દર� ક વસ્�ુ જોવી તેના સાંભળવા કરતા ઉચ્ચ ,
તેથી જોવાને સાંભળવા કરતા બહ�તર સમજો અને
ગૈબ િવશેની ખબરને � ૂરતી સમજો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૦૦) � માણસ �ુિનયાથી મો�ુ ં ફ�રવીને
આખેરતના સવાબની સાથે �દલ બહ�લાવે છે , તે
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�ણે � ુચ્છ વસ્�ુથી મો�ું ફ�રવીને ઉચ્ચ કક્
વસ્ �ુ સાથે �દલ બહ�લાવે છ, અને તેનાથી પણ
વધાર� એ ક� તે પોતાના હાથમાંથી સર� જનાર
વસ્ �ુને પોતાના માટ સલામતી અને એવી
ઉપયોગી સમ� છે ક� �નાથી તેને મદદ મળતી
હોય.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૦૧) ......એ માણસ ક� � દગાબા�ના પ�રણામે
�ુિનયામાં સફળતા મેળવી લે છે તે એવા માણસ
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સમાન થઈ શકતો નથી �ણે પોતાની �હ�મતના
કારણે આખેરતની સફળતા મેળવી લીધી હોય !
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ આખેરત, શાંિત અને આત્મસંતોષ �ું
ઘર છે.
આખેરત, શાંિત અને આત્મસંતોષ�ું ઘર છ.
�ુરઆને મ�દ :* એ માર� કૌમ ! આ સંસાર� �વન થોડો (સમય
ટકનારો) લાભ છે , અને આખેરત એજ હંમશ
ે કાયમ
રહ�વા�ું મકાન છે .
- (� ૂ. મોઅિમન આ. ૩૯)
હદ�સો :173

(૧૦ર) � માણસે કાયમ રહ�નારા ઘરને આબાદ
�ુર્ તે અકલમંદ છ .
(૧૦૩) આખેરત હંમશ
ે ા રહ�વા�ુ ં સ્થાન છ.
(૧૦૪) આખેરત તમારા માટ� કાયમી શાંિત અને
સ્વસ્થતાની જગ્યા છે તેથી આખેરત માટ� એ વસ
(અમલ) રવાના કરો, � બાક� રહ�.
(૧૦પ) .......આ �ુિનયાના �ૂંકા �દવસોમાં તમારા
તમામ પ્રયત્નો આખેરતના લા �દવસોના ભાતા
(�ુસાફર�નો સામાન) મેળવવા માટ� હોવા જોઈએ
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કારણ ક� �ુિનયા અમલ�ું સ્થળ છે અને આખેરત
કાયમી શાંિત અને બદલો મેળવવા�ુ ં સ્થળ છ.
(૧૦૬) �ુિનયા એક પ્રવાસ�ું સ્થળ છે �યા
આખેરત એ હંમશ
ે ાની શાંિતની જગ્યા છ. તેથી તમે
તેના માટ� (સામાનની) તૈયાર� કર�ને �વ.
(૧૦૭) હંમશ
ે ાની શાંિતના સ્થળ િવશે બેદરકાર
રહ�વાથી બચો.
(૧૦૮) આખેરતનો �ત બાક� અને કાયમ છે .
(૧૦૯) આખેરતની દર� ક વસ્ �ુ હંમેશા માટ� બાક�
રહ�નાર� છે .
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(૧૧૦) � માણસ પોતાની હંમશ
ે ા રહ�નાર� જગ્યા
(આખેરત) માટ� કોિશશ કર� છે તેનો અમલ ખા�લસ
બની �ય છે અને તેના �દલમાં અલ્લાહનો ડર
પણ વધાર� હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : આખેરત �વતા રહ�વા� ંુ ઘર છે
�ુરઆને મ�દ :* અને િનસંશય આખેરત�ુ ં ઘર એ જ ખ� અમર
�વન છે , અગર તેઓ સમ� તો.
- (� ૂ. અનક� ૂત આ. ૬૪)
હદ�સો :(૧૧૧) એ માણસ માટ� ક�ટ�ું આ�યર્ પામવા ��ું
છે ક� � અનંત રહ�નાર� �ઝ�દગી�ું સમથર્ન તો કર�
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છે , પરં � ુ ધોકો આપનાર ઘર (�ુિનયા) માટ�
દોડધામમાં વ્યસ્ત રહ� .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧૧ર) �ુિનયા એક �ઘ છે અને આખેરત ��ૃિત
છે અને આપણે તે બંનન
ે ી વચ્ચે(ડરામણા) દ�વા
સ્વપ્નમાં છ.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- પ : આખેરત શ્રેષ્ઠ
�ુરઆને મ�દ :* �ું કહ� ક� આ �ુિનયાનો વૈભવ ક્ષણમાત્રનો
અને અલ્લાહથી ડરનારા(પરહ�ઝગારો) માટ�
આખેરત તેનાથી ઘણી સાર� છે .
- (� ૂ. િનસા આ. ૭૭)
* પરં � ુ તમે (લોકો) �ુિનયાના �વનને પસંદ 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 બંને જહાન (�ુિનયા અને
આખેરત)માં ફાયદામાં રહ�શે અને �ણે પોતાની
�ુિનયાને આખેરતના બદલામાં ખર�દ� લીધી તે
બંને જહાનમાં �ુક્સાનમાં રહ�શ.
(૧૧૪) � માણસ આખેરતને �ુિનયા ઉપર અગ્રત
નથી આપતો,તે � ૂખર્ છ.
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(૧૧પ) તમારા તમામ પ્રયત્નો તમાર� આખે
માટ� થતા રહ�વા જોઈએ તેનાથી તમે તમાર�
આરામગાહને શણગાર� લેશો, અને તમાર�
આખેરતને તમાર� �ુિનયાના બદલે ન વેચો.
(૧૧૬) આખેરતનો બદલો (�ુિનયાની) કોઈ વસ્�ુ
હોઈ શક્તી નથી અને તમારા �વની �ક�મત આ
�ુિનયા બની શક્તી નથ.
(૧૧૭) �ણે પોતાની �ુિનયાને આબાદ કર� તેણે
પોતાના �તને બરબાદ કય� અને �ણે પોતાની
આખેરતને આબાદ કર� તે પોતાની આર�ઓ � ૂધી
પહ�ચ્ય.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૬ : આખેરતની યાદ
(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�
પ્રમાણમાં કર� છે તેન(અલ્લાહન)
નાફરમાનીઓમાં ઘટાડો થતો �ય છે .
(૧ર૦) (ઉમ�ુ �બન આસનો ઉલ્લેખ કરત)
ફરમાવ્�ું: �ુદાની કસમ ! મૌતની યાદ મને બેકાર
વાતોથી અટકાવે છે �યાર� તેને (ઉમ�ુ �બન
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આસને) આખેરત�ું � ૂલાવી દ� � ુ ં હક વાત કહ�વાથી
રોક� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૧) બેશક, અલ્લાહ તઆલા એ માણસને �ુશ્મ
રાખે છે � �ુિનયાને (તો) �ણે છે પણ આખેરતથી
અ�ણ છે .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રકર- ૭ : આખેરત માટ� અમલ કરો
(૧રર) તમારા નફસ સાથે �હાદ કરો અને તમારા
તમામ પ્રયત્નો આખેરત માટ� કરતા .
(૧ર૩) તમારો ચહ�રો આખેરત તરફ ફ�રવી નાખો
અને તમારા પ્રયત્નો અલ્(ની � ૂશી) માટ�
કરવા�ું ચા�ું રાખો.
(૧ર૪) તને આખેરત માટ� પૈદા કરવામાં આવ્યો છે
તેથી તેના માટ� જ કામ કરતો રહ�. તને �ુિનયા
માટ� પૈદા કરવામાં આવ્યો નથી તેથી �ુિનયાથી
મો�ુ ં ફ�રવી દ� .
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(૧રપ) તાર� �ુિનયામાં � કાંઈ સાથે રાખવાની
જ�રત છે તેના પ્રમાણમાં તા આખેરતમાં � કાંઈ
સાથે લઈ જવા�ું છે તેના માટ� સંધષર્ કરવાની
વધાર� જ�ર છે .
(૧ર૬) રાહ�ુમાએ (માગર્દશર્) પોતાના સાથીદારો
સાથે સા�ુ ં બોલ�ું જોઈએ, તેની અકલ હંમશ
ે ા
હાજર (સ્વસ) હોવી જોઈએ તે આખેરતના
રહ�વાસીઓમાંથી હોવા જોઈએ, કારણ ક� તે ત્યાંથી
આવે છે અને ત્યાં જ પાછા ફર�ને જશ.
(૧ર૭) તમાર� �ુિનયા માટ� એવી ર�તે કામ કરો ક�
�ણે તમાર� અહ� હંમશ
ે ા રહ�વા�ુ ં હોય ! અને
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તમાર� આખેરત માટ� એટલી હદ � ૂધી કામ કરો ક�
(�ણે) તમને કાલે મૌત આવી જવાની હોય.
(૧ર૮) �ુિનયામાં તમે ફક્ત શર�ર સાથે રહો અને
આખેરતમાં �દલ સાથે.
(૧ર૯) �ુિનયાના �ુન્દ(�ધ
ં ૂ ળા �ધકાર)માં
ફસાયેલો માણસ આખેરત માટ� અમલ કઈ ર�તે
કર� શક� ?
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩૦) �ુિનયાની � ૃષ્ણા સાથે આખેરત માટ� અમલ
કરવાનો કોઈ ફાયદો નથી.
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(૧૩૧) (તમાર�) કયામત માટ� તમાર� સં� ૂણર્
કાયર્ક્ષમતાને વાપર� નાખો કારણક� તેમાં જ તમા
ભલાઈ છે .
(૧૩ર) (તમાર�) આખેરત માટ� તમારા તમામ
પ્રયત્નો કરતા , તેનાથી તમે તમાર�
આરામગાહ (કબ)ને શણગાર� લેશો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૮ : �નો � ૂળ હ�� ુ આખેરત છે......
(૧૩૩) � માણસ એવી ર�તે સવાર અને સાંજ કર�
ક� તે� ું સૌથી મો�ુ લ�ય આખેરત હોય તો તેના
લીધે �ુદાવંદ� આલમ તેના �દલમાં (�ુિનયાથી)
બેપરવાઈ નાખી દ� છે અને તેના વ્યવહારને એકત
કર� છે , �યાં � ૂધી તે તે� ું ર�ઝ્ક મેળવી નથી લેતો
ત્યાં �ૂધી તે આ �ુિનયાથી જતો નથ. � માણસ
એ હાલતમાં સવાર-સાંજ કર� છે ક� તેનો સૌથી
મોટો હ�� ુ �ુિનયા હોય છે તો �ુદાવંદ� આલમ તેની
બંને �ખોની વચ્ચે ફક�ર� અને તંગદસ્તી �ુક રર
કર� દ� છે અને તેના વ્યવહારને વેરિવખેર કર�
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નાખે છે અને તેને આ �ુિનયામાંથી તેના માટ�
� વામાં આવ્�ું હોય તેટ�ું જ મળે છ.
વહચ
(૧૩૪) � માણસ�ુ ં લ�ય આખેરત જ હોય તો
�ુદાવંદ� આલમ તેના તમામ વ્યવહારોન એકિત્ર
કર� નાખે છે અને તેની �ખોની સામે તેના માટ�
(અન્યના આધારથ) સ્વતંત્ર કર� નાખે છે અ
�ુિનયા તેની પાસે નાક ઘસતી આવે છે .
� માણસ�ુ ં લ�ય �ુિનયા હોય છે �ુદાવંદ� આલમ
તેના તમામ કામોને વેરિવખેર કર� નાખે છે અને
તેની �ખોની સામે ગર�બાઈ અને � ૂખ લાવી દ�
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છે અને તેને �ુિનયા પણ તેના માટ� લખાઈ હોય
તેટલી જ મળે છે .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧૩પ) �ણે પોતાની બધીજ કોિશશો આખેરતના
માટ� વકફ કર� નાખી તે પોતાની આર�ઓમાં
સફળ થઈ ગયો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૯ : આખેરત આવા લોકો માટ� છે
�ુરઆને મ�દ :* આ આખેરત�ું ઘર અમે તે લોકો માટ� િનમાર્ણ
કર�એ છ�એ ક� �ઓ ન � ૃથ્વી પર શેખી(બડાઈ)
ચાહ� છે અને ન ફસાદ; અને ઉમદા પ�રણામ
પરહ�રઝગારો માટ� જ છે .
- (� ૂ. ક્સસ . ૮૩)
હદ�સો :-
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(૧૩૬) હફસ �બન ગેયાસ કહ� છે ક� : હઝરત
ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ) એ
ફરમાવ્�ું: અય હફસ, માર� નજરમાં આ �ુિનયા�ુ ં
સ્થાન એક �ુદાર્ર ��ું છે �યાર� માણસ અિતશ
મજ� ૂર થઈ �ય છે ત્યાર� તે �ુદાર્રને ખાઈ લે છ
(ખાઈ શક� છે ) પછ� આપે ઉપરની આયત
િતલાવત ફરમાવી. ત્યાર પછ� આપે રડ�ને
ફરમાવ્�ું: આ આયતની િતલાવતની સાથે જ
તમામ આર�ઓ સમાપ્ત થઈ ગ.
(૧૩૭) પછ� �યાર� મને �ખલાફત સ�પવામાં આવી
ત્યાર� ક�ટલાક લોકો નાકસીન(િવ�ૃત
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મનોદશાવાળા) થઈને ઉઠયા અને વાયદાનો ભંગ
��, ક�ટલાક તો દ�નમાંથી િનકળ� ગયા અને
બી�ઓએ �ુરાચાર અપનાવી લીધો �ણે ક�
તેઓએ �ુદાનો આ કૌલ સાંભળ્યો જ નથી! /...� ૂ.
ક્સસ . ૮૩.../ હા ! બેશક તેઓએ તે સાંભળ્યો
પણ છે અને યાદ પણ કર� લીધો છે . પરં � ુ �ુિનયા
તેઓની સામે શણગાર� લા સ્વ�પમાં આવી ગઈ અને
તેની શોભા તેમને લોભાવી ગઈ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩૮) �ુ ં તમને અલ્લાહના તકવાની વસીયત ક�
�ં અને અલ્લાહ તરફથી તમોને માર નઝીર�
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મોબીન (સ્પષ્ટ ર�તે ડરાવન) હોવાની ખબર
આપવામાં આવી છે . �ુદાના બંદાઓ અને તેના
શહ�રોમાં �ુદાની િવ�ધ્ધ બંડખોર� ન કરો કારણ ક�
�ુદાવંદ� આલમ આપણા બધા માટ� ફરમાવે છે ક�
આ આખેરત�ુ ં ઘર અમે એવા લોકો માટ�............
- હઝરત ર�ુલે કર�મ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧૩૯) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ(ઉપરની
આયત) િવશે ફરમાવ્�ું ક�: આ આયત વાલીઓ
િવશે, એવા લોકો િવશે નાઝીલ થઈ છે �ઓ અદલ
અને નમ્રત(ના �ુણ) ધરાવે છે . અને બી�
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લોકોમાંથી એવા લોકો િવશે ક� �ઓ શ�ક્ત અને
તાકત ઘરાવે છે .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧૪૦) એવી જ ર�તે છે ક� � માણસને પોતાના
� ૂટની દોર� પણ આત્મપ્રશંસામાં ફસાવી, તેનો
સમાવેશ પણ ઉપરની આયતમાં થઈ �ય છે .
(૧૪૧) આ પણ છે ક� � માણસને એ વાત
આપવડાઈમાં ફસાવી દ� ક� તેના � ૂટની દોર� તેના
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સાથીના � ૂટની દોર� કરતા સાર� છે તો તે આ
આયતમાં દાખલ થઈ �ય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪ર) ‘અલવ ઓ� ૂ’નો અથર્ શરફ નેક� છે અને
ફસાદનો અથર્ તેનો પાયો છ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૬ : અ�ુન (ભાઈ)
પ્રકર– ૧ : મોઅિમનો આપસમાં ભાઈ-ભાઈ છે
�ુરઆને મ�દ :* મોઅિમનો આપસમાં ભાઈ છે .
- (� ૂ. હોજોરાત આ. ૧૦)
હદ�સો :(૧૪૩) તારા એવા ઘણા ભાઈઓ છે �ને તાર� મા
એ જન્મ આપ્યો ન.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૪) (હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર�
(અલ�ય્હસ્સલ) એ �ુમ અને આબાના રહ�શોને
સંબોધન કર�ને લખ્�ુ) ઈમામ ફરમાવે છે ક� :
મોઅિમન, મોઅિમનના ભાઈ હોય છે , તેની મા અને
બાપ તરફથી.
(૧૪પ) તમામ મોઅિમનો માતા અને િપતાના
પક્ષથી ભાઈઓ હોય , �યાર� તેઓમાંથી કોઈને
પગમાં ઇ� થાય છે ત્યાર� બી� ભાઈ તેમની રાત
�ગીને વીતાવે છે .
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– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૬) મોઅિમન, મોઅિમનના ભાઈ હોય છે તેની
�ખ માગર્દશર્ક�ું સ્થાન ધરાવે . તે ખયાનત
નથી કરતો ન તો તેના (ભાઈ) પર �લ્મ કર� છ,
અને ન તો તેની સાથે એવો કોઈ વાયદો કર� છે ,
�ને તે � ૂરો કર� શકતો ન હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૭) મોઅિમન, મોઅિમનનો એવો ભાઈ હોય છે
ક� �ણે બંને� ુ ં શર�ર એકજ હોય. શર�રના કોઈ
પણ એક ભાગને તકલીફ થાય છે ત્યાર� આખા
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શર�રને તકલીફ થતી હોય છે , અને બંને
(મોઅિમન ભાઈ)ની �હ પણ એક જ હોય છે .
(૧૪૮) દર� ક �વંત માટ� કોઈને કોઈ વસ્ �ુ એવી
હોય છે , �નાથી તેને સાંત્વન મળ�ું હોય છ,
મોઅિમનને તેના મોઅિમન ભાઈથી એ�ું જ સાંત્વન
મળે છે ��ુ ં સાંત્વન એક પક્ષીને તેની �વા બ
પક્ષીથી મળ�ું હોય .
– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૪૯) �વી ર�તે તરસ્યા �દલને પાણીથી ઠંડક
મળે છે , તેવી જ ર�તે એક મોઅિમનને બી�
મોઅિમનને મળવાથી રાહત પહ�ચે છે .
(૧પ૦) તમામ મોઅિમનો આપસમાં ભાઈ-ભાઈ
હોય છે , કોઈ પણ ભાઈની દ્ર�ષ્ટમાં પોતાના ભાઈ
વધાર� બી� કોઈ વસ્�ુને અગ્રસ્થાન હો�ું.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧પ૧) તમામ મોઅિમનો પરસ્પર ભા-ભાઈ છે .
તે બધા�ું લોહ� એક સર�ુ ં હોય છે , તેઓ બધા
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ગૈરોની સામે એક (બની જતા) હોય છે અને એક
બી��ું માન �ળવવા માટ� પ્રયત્નશીલ રહ�
હોય છે .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રકર- ર : સાચા ભાઈ બનાવો...
(૧પર) તમારા માટ� જ�ર� છે ક� સાચા ભાઈ (હક�ક�
દોસ્) બનાવો અને સાચા િમત્રો શોધ સતત
ચા�ુ રાખો કારણ ક� તે �ુખના સમયના સંગ્ર
સમાન હોય છે અને આઝમાઈશ (�ુશ્ક�લ)ના
વખતે ઢાલ હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૩) � માણસ વ�ુમાં વ�ુ ભાઈ બનાવવાના
પ્રયત્ન નથી કરતો તેને �ુકસાન ઉઠાવ�ું પડ�.
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(૧પ૪) ઇન્સાન પોતાના ભાઈઓના કારણે ઘ�ું
ઘ�ું (મહત્) ઘરાવતો હોય છે .
– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પપ) � માણસ ઇસ્લામી ભાઈચારાને મજ�ૂત
કર� છે તો �ુદાવંદ� આલમ તેના માટ� બે�હશ્તમાં
એક �ુ� (ઉચ્ચ સ્થ) તૈયાર કર� છે .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧પ૬) લોકોમાં સૌથી વધાર� નબળો માણસ એ છે
� ભાઈ બનાવવા માટ� લાચાર હોય, અને તેનાથી
205

પણ વધાર� નબળો માણસ એ છે � ભાઈ બનાવ્યા
પછ� તેને �ુમાવી દ� .
(૧પ૭) � ભાઈ પાસેથી � ું ફાયદો મેળવે તે એ
ભાઈ કરતા વધાર� સારો છે , �ની પાસેથી તને
વધાર� ફાયદાની આશા હોય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૮) વ�ુમાં વ�ુ (મોઅિમન) ભાઈઓ બનાવો,
કારણ ક� કયામતના �દવસે દર� ક મોઅિમનને
શફાઅત કરવાનો અિધકાર હશે.
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- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રકર- ૩ : ભાઈઓની મોહબ્બ
(૧પ૯) તાર� સાથે મોહબ્બત કરવામાં તારો ભાઈ
તારાથી આગળ વધી ન જવો જોઈએ. (તાર� તેની

મોહબ્બતમાં આગળ વધી જ�ું જોઈ-અ�ુવાદક)
(૧૬૦) જો � ું તારા ભાઈ સાથે મોહબ્બત નથી
કરતો, તો �ણે ક� � ું તેનો ભાઈ જ નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૧) માણસના દ�નની સાથે મોહબ્બતની
િનશાની એ છે ક� તે પોતાના ભાઈની સાથે
મોહબ્બત કરતો હોય છ.
– હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬ર) મોઅિમન સાથેની મોહબ્બત ઈમાનના શ્રે
કારણો (િનશાનીઓ) માંથી છે .
(૧૬૩) તમાર� �ણી લે� ું જોઈએ ક� �યાર� બે
મોઅિમન પરસ્પર રાહ� �ુદામાં મોહબ્બત કર� છ
અને �ુદા(ની � ૂશી માટ� જ) તેના �દલ સાફ હોય
છે તો તેઓ આપસમાં એક શર�ર સમાન હોય છે .
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જો તેઓમાંથી કોઈ એકના શર�રમાં તકલીફ થાય
છે તો બીજો મોઅિમન પણ તે� ું દદર્ અ�ુભવે છ.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧૬૪) નેક લોકોની નેક�ઓ સાથેની મોહબ્બત
તેમના માટ� સવાબ�ું કારણ બને છે . ખરાબ
લોકોની નેક લોકો સાથેની મોહબ્બત નેક લોકોની
ફઝીલત હોય છે . ખરાબ લોકોની, નેક લોકો સાથે
�ુશ્મની- નેક બંદાઓ માટ� શોભા�પ હોય
છે અને નેક લોકોની ખરાબ લોકો સાથેની �ુશ્મની
તેમના માટ� િન�દનીય હોય છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧૬પ) તકવાને પાયા�પ બનાવીને ભાઈઓ સાથે
મોહબ્બત કર.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : મોહબ્બત બાક� રહ�વાના કારણ
(૧૬૬) તારા ભાઈ સાથેની તાર� આત્મીયતા
કાયમ રહ�વી જોઈએ, કારણ ક� આત્મીયતાના
અભાવને કારણે શરમ ચાલી �ય છે . આત્મીયતા
બાક� રહ�વાથી જ મોહબ્બત બાક� રહ� છ.
(૧૬૭) જો તમે ઇચ્છતા હો ક� તમારા ભાઈની
(તમાર� સાથેની) મોહબ્બત સાફ અને ખા�લસ રહ�
તો તમે હરગીઝ તેની સાથે મ�ક, મશ્કર� ન કર,
તેની સાથે �ભા જોડ� ન કરો, તેની સામે બડાઈ ન
કરો અને તેને �ાર� ય ભ�ઠો ન પાડો.

–

હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૮) તમાર� �ભની રક્ષા ક, તેના કારણે તમે
તમારા ભાઈઓના મા�લક બની શકશો.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૯) પરસ્પર ભાઈચારા માટ� ત્રણ બાબતો જ�
છે . જો તમે તેની પાબંદ� કરશો તો ભાઈચારો
કાયમ રહ�શે, નહ�તર તમે એકબી�થી �ુદા પડ�
જશો અને એક બી�ના �ુશ્મન બની જશ. એ ત્ર
બાબતો આ પ્રમાણે . (૧) પરસ્પર ઇન્સા(ર)
રહ�મદ�લી (૩) એક બી� પ્રત્યે હસ રાખવી.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૦) ભાઈચારાના પદાર્મા, પોતાના ભાઈના
હકને ઓળવી ન નાખો, કારણ ક� �નો હક અદા
કરવામાં આવ્યો ન હોય તે તારો ભાઈ થઈ શકતો
નથી.
(૧૭૧) અરસપરસ િવ�વાસ એ મવ�ૃત
(મોહબ્બ) ભ�ુર્ �વન છ .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭ર) હ�રસ અઅવરએ અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ)ને અઝર્ કર�: યા અમી�ુલ
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મોઅમેનીન ! �ુદાની કસમ, �ુ ં આપને મોહબ્બત
ક� �ં. આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ું: હા�રસ, જો તમે
મને ચાહતા હો તો પછ� તમે માર� સાથે લડાઈ
ઝગડા ન કરો, ન હંસી-મ�ક કરો અને ન પોતાની
ફૌક�યત (શ્રેષ્) બતાવવા માટ� �ુનાઝરા
(દલીલ) ક� ચચાર કરો. * ન અ�ભમાન (અહંકારશેખી) બતાડો, ન મને હલ્કો પાડવા માટ� કોિશશ
કરો અને ન તો માર� ઉપર પોતાની બડાઈ
દ� ખાડો.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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* આ હદ�સમાં “લા ત�ર�ની” શબ્દ આવ્યો .
તેનો અથર્ એ થાય છે ક� માણસ �રયાકાર�(ઢ�ગ,
ડોળ) કરવા માટ� બી� લોકોની સામે કોઈ
માણસને પોતાની ઇલ્મી શ્રેષ્ઠતા દ�ખાડવ
બતાવવા માટ� દલીલ ક� ચચાર્ કર. �થી આ ર�તે
પોતાની શોહરત (ખ્યાિ) થાય. ક�ટલીક જગ્યા
“લા તહારબની” શબ્દ છ. �નો અથર્ એ થાય છે ક�
માર� સાથે લડો નહ�, ક�ટલીક જગ્યા “લા
ત�ઝીની” શબ્દ છે �નો અથર્ એ થાય છે ક� માર
સાથે ભ્રામ(હક�ક્ત ન હોય તેવ) વાતો ન કરો.
અ� ૂક જગ્યાએ લાત�રબની શબ્દ . �નો અથર્
એ થાય છે ક� : માર� કસોટ� ન કરો.
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ુ ામાં મોહબ્બ
પ્રકર– પ : રાહ� �દ
(૧૭૩) � ભાઈની સાથે તાર� મોહબ્બતત(�ુદાની
� ૂશી માટ�) હોય તો તેની સામે નજર કરવી પણ
ઇબાદત છે .
- હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧૭૪) � માણસ પોતાના દ�ની ભાઈને રાહ�
�ુદામાં ફાયદો પહ�ચાડ� છે (તે �ણે ક�) બે�હશ્તમાં
એક ઘરનો ફાયદો મેળવે છે .
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- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭પ) � માણસ �ુદા ઉપર ઈમાન સાથે, �ુદાની
�ુ�ોુ દ� માટ� કોઈના ભાઈચારાના હ�ોને અદા
ુ ર પોતાના ભાઈને રાહ� �ુદામાં
કરવાના હ��સ
ફાયદો પહ�ચાડ� તો તેણે �ણે ક� �ુદાના � ૂરના
�કરણોથી ફાયદો મેળવ્ય.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૬) ઇસ્લામમાં પ્રવેશ્યા પછ� કોઈ �ુસલ
પોતાના �ુસલમાન ભાઈને રાહ� �ુદામાં ફાયદો
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પહ�ચાડવા કરતા બી� કોઈ બાબતથી વધાર�
ફાયદો મેળવી શકતો નથી.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧૭૭) �નો કોઈ દ�ની ભાઈ ચાલ્યો �ય તો �ણે
ક� તે� ું સૌથી શ્રેષ્ઠ અવ(શર�રનો �ુકડો) નકા�ુ ં
થઈ ગ�ુ.ં
(૧૭૮) રાહ� �ુદામાં ભાઈચારો, �બરાદર�માં � ૃ�ધ્ધ
થવા�ું કારણ બને છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૬ : �ુન્યવી સ્વાથર્ માટ� ભાઈચ,
ુ તા� ંુ કારણ બને છે
િવ�ખ
(૧૭૯) � માણસની મોહબ્બત �ુદ(ની � ૂશી)
માટ� ન હોય તેનાથી બચીને રહો, કારણ ક� તેની
મોહબ્બત અધમતા અને તેનો સહવાસ �ુભાર્ગ્ય.
(૧૮૦) એવી દર� ક મોહબ્બત � રાહ� �ુદામાં ન
હોય તે �ુમરાહ� છે અને તેની ઉપર ભરોસો
અશ� છે .
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(૧૮૧) � માણસ રાહ� �ુદામાં મોહબ્બતથી કામ
લેશે તે ફાયદામાં રહ�શે અને � �ુિનયા માટ�
ભાઈચારો કરશે તે વં�ચત રહ�શે.
(૧૮ર) � કૌમ ઝાતે �ુદાની �ુ� ુ દ�થી હટ�ને
ભાઈચારો કાયમ કરશે, તો કયામતના �દવસે તે
ભાઈચારો તેના માટ� �વની જ�ળ
ં
બની જશે.
(૧૮૩) તમામ લોકો આપસમાં ભાઈ ભાઈ છે ,
પરં � ુ કયામતના �દવસે �ની મોહબ્બત �ુદાની
� ૂશી િસવાય (ના હ�� ુ માટ� ) હશે, તો હક�ક્તમાં તે
�ુશ્મની હશ. આ િવશે �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે
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ક� : ““એ �દવસે �ુ�ક�ન િસવાયના તમામ દોસ્ત
એક બી�ના �ુશ્મન હશ.”
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૭ : દ�ની ભાઈચારો જ મોહબ્બત બાક�
રહ�વા� ંુ કારણ હોય છે
(૧૮૪) રાહ� �ુદામાં �ટલો ભાઈચારો હશે તેટલી
મોહબ્બતમાં �ુ�ૂસ હશ.
(૧૮પ) દ�ની ભાઈ જ મોહબ્બતને લાંબા સમય
� ૂધી બાક� રાખે છે . સાચા ભાઈ શ્રેષ્ઠ ખ�
(સમાન) છે .
(૧૮૬) � લોકોનો ભાઈચારો �ુદાની રાહમાં હોય
છે તેમની મોહબ્બત બાક� રહ�વા�ું અને સ્થાય
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રહ�વા�ું કારણ છે , કારણ ક� તેમની મોહબ્બતનો હ��ુ
સ્થાયી હોય છ.
(૧૮૭) �ુદાની � ૂશી માટ� બનાવવામાં
(મેળવવામાં) આવેલો ભાઈ સૌથી નઝદ�કનો
સંબધ
ં ી હોય છે , અને તેનો સંબધ
ં મા-બાપના
સંબધ
ં થી વધાર� નઝદ�ક હોય છે .
(૧૮૮) આખેરત સાથે સંબધ
ં રાખનાર લોકોની
મોહબ્બત સ્થાયી હોય છે કારણ ક� તેનો હ��ુ સ્થા
હોય છે .
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(૧૮૯) આશા અને લાલચ પર આધા�રત હોય
તેવા તમામ ભાઈચારાનો �ત આવી �ય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૦) એવી દર� ક મોહબ્બત �ની ગાંઠ આશા અને
લાલચ ઉપર બંધાએલી હોય તેવી મોહબબત
રાખનાર િનરાશ થઈ �ય છે .
(૧૯૧) �ુિનયાદાર� ઉપર આધા�રત મોહબબતનો
મા� ૂલી વાતમાં �ત આવી �ય છે .

227

(૧૯ર) � માણસ તાર� સાથે કોઈ સ્વાથર્ના હ��ુસ
મોહબ્બત કર� તો તેનો સ્વાથર્ �ૂરો થઈ જતા પ
ફ�રવી લેશ.ે
(૧૯૩) શરારત કરનારા લોકોની મોહબ્બતનો �ત
ઝડપથી આવી જતો હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૮ : ભાઈચારાને બગાડનાર� બાબતો
(૧૯૪) �લ્મ ભાઈચારાનો નાશ કર� છ.
(૧૯પ) �લ્મ કરવાથી બચતા રહો કારણ ક� તે
ભાઈચારાનો �ત લાવી દ� છે અને �ુદા તથા
લોકોની નારઝગી�ું કારણ બને છે .
(૧૯૬) ભાઈચારાને ઝા�લમ પાસે ન શોધો, બલ્ક�
તેને �હફાઝત કરનારાઓ અને વફાદાર લોકોની
પાસે શોધો.
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(૧૯૭) �લ્મ ઐબ છે અને �ુનાહ નાશ(કરનાર
પ�રબળ) છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૯ : કોઈની સાથે મોહબ્બત કરો ત
તેને �ણ કરો
(૧૯૮) �યાર� તમારામાંથી કોઈ પોતાના સાથી
અથવા ભાઈની સાથે મોહબ્બત કર� તો ત વાતની
તેને �ણ કર� દ� કારણક� તેનાથી પરસ્પરના
સંબધ
ં ો સારા બને છે .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)

231

(૧૯૯) �યાર� તમારામાંથી કોઈ બી� માણસ સાથે
દોસ્તી કર� તો તેને તે વાતન �ણ પણ કર� .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૦) એક માણસ મ�સ્જદ પાસેથી પસાર થઈ
રહયો હતો, ત્યા હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
(અલ�ય્હસ્સલ) અને હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ) ત્યાં હાજર હત. આપ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં એક માણસે અઝર્
કર� : �ુદાની કસમ, �ુ ં આ માણસને દોસ્ત રા�ુ �ં
અને તે વાતની ખાત્ આ�ુ �ં. ઈમામ મોહમ્મદ
બા�કર (અલ�ય્હસ્સલ) એ ફરમાવ્�ું: તો તમે એ
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વાતની તેને �ણ કરો, કારણ ક� તે તેના કારણે
મોહબ્બત બાક� રહ� છે અને ઉલ્ફત માટ� તે બહ�ત
છે .
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પ્રકર– ૧૦ : ભાઈચારો – બે ભાઈઓ વચ્ચે
મોહબ્બતની દલીલ છ .
(ર૦૧) મોહબ્બત િવશે �દલોને સવાલ કર, કારણ
ક� તે (�દલ) એવા ગવાહ છે ક� � કદ� (લાંચ)
�ુ�ત �સ્વકારતા નથ.
-

હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)

(ર૦ર) કોઈ માણસે હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુછ�ું : એક માણસ મને કહ� છે
ક� તે મને મોહબ્બત કર� છ. મને એ વાતની ખબર
ક�વી ર�તે પડ� ક� તે મને હક�ક્તમાં મોહબ્બત કર� છ
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(ક� નહ�?) ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું:
તારા �દલની પર�ક્ષા કર� , જો � ું તેને મોહબ્બત
કરતો હોઈશ તો તે પણ તને ચાહતો હશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૩) કોઈએ હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુછ�ું : એક શર�ફ માણસ મને
મળે છે અને �ુદાની કસમ ખાઈને કહ� છે ક� તે મને
મોહબ્બત કર� છ, તો �ું �ુ ં પણ કસમ ખાઈને ક�ુ ક�
તે તેની વાતમાં સાચો છે ? ઈમામ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: તારા �દલની
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પર�ક્ષા કર� , જો � ું તેને મોહબ્બત કરતો હો તો
�ુદાની કસમ ખા, નહ�તર નહ�.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૪) તમારા �દલને �ુવો, જો તે તમારા સાથીનો
ઇન્કાર કર� તો સમ� લો ક� તમો બંનેમાંથી કોઈ
એક� કોઈ ન�ુ ં કામ �ુર્ છ .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦પ) �ની સાથે તાર� અણબનાવ છે , તેની
પાસેથી સાફ �દલની આશા ન રાખ, �ના િવશે �ુ ં
�ુધારણા (ખરાબ િવચાર) રાખતો હોય તેની
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પાસેથી ખૈરખ્વાહ�(ભલાઈ)ની આશા ન રાખ,
ક�મક� ��ું તા� �દલ બી� માણસ માટ� હશે તે� ુ ં જ
બી� માણસ�ું �દલ તારા માટ� હશે.
- હઝરત ઈમામ અલી નક� (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૬) મોહબ્બતના િવષયમાં તારા ભાઈ િવશે �
કાંઈ તારા �દલમાં હોય તેનાથી જ �ણી લે ક�
તેના �દલમાં પણ તે જ હશે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૧૧ : ભાઈઓ સાથે સંબધ
ં તોડ� નાખવા
િવશે.
(ર૦૭) �યાર� તમે તમારા કોઈ ભાઈ સાથેનો
સંબધ
ં તોડ� નાખવા ઇચ્છો તો તમારા તરફથી
કોઈ એવી �ુ�
ં ઈશ બાક� રાખો, �થી કોઈ �દવસ
�ુલહ
ે કરવાની જ�રત પડ� તો તેની પાસે જઈ
શકાય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૮) શંકાના કારણે તમારા ભાઈ સાથે દોસ્તીનો
સંબધ
ં ન તોડ� નાખો, તેને રા� કરવા પહ�લા
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સંબધ
ં ન તોડો. � માણસ તાર� સાથે સખ્તી કર, �ુ ં
તેની સાથે નરમ વલણ રાખ, કારણ ક� શ� છે ક�
તે પણ તાર� સાથે નરમ વલણ દાખવે.
(ર૦૯) મેળ-િમલાપ કયાર્ પછ� કોઈ સાથે સંબંધ
તોડ� નાખવો એ ખરાબ વાત છે . ભાઈચારો બાંધ્યા
પછ� �લ્મ કરવો એ મોટો ઐબ છ, દોસ્તી કયાર
પછ� �ુશ્મની કરવી એ પસંદ કરવા લાયક બાબત
નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૧૦) મલઉન છે , મલઉન છે એ માણસ ક� �ની
તરફ તેનો ભાઈ �ુલેહ માટ� હાથ લંબાવે અને તે
તેને તરછોડ� દ� .
(ર૧૧) જો તમારો ભાઈ તમાર� સાથે સંબધ
ં તોડ�
નાખે તો તમે ઘષર્ણનો માગર્ ન અપનાવો ક�મક
તેનાથી તેના તમાર� તરફ પાછા ફરવા (તમાર�
સાથેનો સંબધ
ં �ુન: સ્થાિપત કરવ)નો માગર્ બંધ
થઈ જશે. શ� છે ક� અ�ુભવ તેને તાર� તરફ
પલટાવી દ� .
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(ર૧ર) � કોઈએ અસ્થાને મોહબ્બત વ્યક્ત
તેણે સંબધ
ં તોડવા માટ� તેને (પોતાને) ર�ૂ કર�
દ�ધો.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૧ર : તારો ભાઈ સંબધ
ં તોડ� નાખ,ે
તો પણ �ુ ં તેની સાથે સંબધ
ં કાયમ રાખ.
(ર૧૩) તારો ભાઈ તાર� સાથે સંબધ
ં તોડ� નાખે તો
પણ �ું તેની સાથે સંબધ
ં �ળવવા માટ� તૈયાર રહ�
અને તે કં�ુસાઈ કર� તો તેનાથી ઉલ્�ુ ખચર્ કરવ
માટ� પણ તૈયાર રહ�... પરં � ુ યાદ રાખો, કદ�
અયોગ્ય સ્થાને એવો વ્યવહાર ન કરો અ
અયોગ્ય માણસ સાથે પણ એવો વ્યવહાર ન ક.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૧૪) લોકોમાં સૌથી વધાર� સંબધ
ં કાયમ
રાખનાર માણસ એ હોય છે � કોઈ સંબધ
ં તોડ�
નાખ�ું હોય છતાં તેની સાથે સંબધ
ં �ળવી રાખે.
- હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧પ) (એ�ું ન બને ક�) � ું સંબધ
ં તોડ� નાખે,
છતાં તારો ભાઈ સંબધ
ં �ળવી રાખવામાં તારાથી
વધાર� મજ� ૂત ન બની �ય, અને � ું તેની �ુરાઈ
કર� છતાં તાર� સાથે અહ�સાન કરવામાં તારાથી
આગળ ન વધી �ય.
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(ર૧૬) તારો ભાઈ નાફરમાની કર� તો પણ �ુ ં તેની
ફરમાબરદાર� કર, તે તાર� સાથે સંબધ
ં તોડ� નાખે
તો પણ �ુ ં તેની સાથે મેળ-િમલાપ રાખ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૧૩ : ભાઈઓના પ્રક
(ર૧૭) ભાઈઓ ત્રણ પ્રકારના હો. એક ખોરાક
�વા હોય છે , �ની જ�રત હંમશ
ે ા રહ�તી હોય છે .
અને તે છે અકલમંદ ઇન્સા. બી� બીમાર� �વા
હોય છે તે � ૂખર. અને ત્રી� દવા�ું સ્થાન ધરાવે
અને તે ડાહયો માણસ હોય છે .
(ર૧૮) ભાઈ ત્રણ પ્રકારના હો. એક એ �
પોતાની �નની �ુરબાની આપી દ� છે . બીજો એ �
પોતાના માલને �ુરબાન કર� દ� છે અને આ બંને
(પ્રકારના ભાઈ) મોહબ્બતમા સાચા ઇન્સાન હોય
છે ત્રીજો એ � પોતાનો સ્વાથર્ સાધવા માટ� તમ
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સાથે ભાઈચારો કર� છે અને તે પોતાનો સ્વાથર
તમારા મારફત � ૂરા કરાવવાના પ્રય કર� છે . આ
પ્રકારના માણસ ઉપર કદ� પણ ભરોસો ન ક.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૯) ભાઈઓના બે પ્રકાર . એક ભરોસાપાત્
ભાઈ અને બી� હંસી મ�કના ભાઈ. ... �યાર�
તમને ભરોસાપાત્ર ભાઈ મળ� �ય તો તેના માટ
તમાર� �ન અને માલ ખચર કરો. પછ� �ની સાથે
તેની સચ્ચાઈ અને િનમર્ળ ભાવના હોય તેની સાથ
તમે પણ સચ્ચાઈ અને િનમર્ળ ભાવના સાથ
વ્યવહાર કર. અને તેની �ની સાથે �ુશ્મની હો
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તેની સાથે તમાર� પણ �ુશ્મની રાખવી જોઈ.
તેના રહસ્યો અને તેના ઐબોન �પાવો, અને તેની
નેક�ઓને �હ�ર કરતા રહો, પરં � ુ અય સવાલ
કરનાર, તમાર� એ �ણી લે� ું જોઈએ ક� આ
પ્રકારના લોકોની સંખ્યા બ�ુજ ઓછ� હોય. લાલ
ગંધક કરતા પણ ઓછ�.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(રર૦) ભાઈ ચાર પ્રકારના હોય છે એક ભાઈ ત
એ છે � તમારા અને તેઓના ફાયદા માટ� હોય છે ,
બી� તમારા ફાયદા માટ� હોય છે , ત્ર પ્રકારન
ભાઈ તમારા �ુક્સાન માટ� હોય છ. અને ચોથા
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પ્રકારના ભાઈ ન  પોતાના ફાયદા માટ� ભાઈ
બને છે અને ન તો તમારા ફાયદા માટ�.
- હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૧૪ : િવ�વાસ પાત્ર ભાઈઓ બ�ુજ ઓછ
છે.
(રર૧) આખર� ઝમાનામાં � બાબત બ�ુ ઓછ�
જોવા મળશે, તે એવા ભાઈ �ની ઉપર ભરોસો કર�
શકાય અથવા તો હલાલનો એક �દરહમ.
(રરર) લોકો માટ� એક ઝમાનો એવો આવશે ક�
�માં પ્રેમાળ ભાઈ અને હલાલના એક �દરહમન
કમાણી, બી� કોઈ વસ્�ુથી માનવંત(ઉચ્ચ
કક્ષા) હશે.
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-હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)
(રર૩) મોહમ્મદ હા�ન જલ્લાબ કહ� છે ક� મ� હઝર
ઈમામ હસન અસ્કર (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુછ�ું
અમે આપના વડવાઓ પાસેથી �રવાયત કર� છે ક�
લોકો પર એક એવો �ુગ આવશે ક� �માં પ્રેમ અન
મોહબ્બત ધરાવનાર ભાઈ અને હલાલન
કમાણીના �દરહમથી કોઈ વસ્�ુ માનવંત નહ� હોય
(એટલે ક� તેની અછત હશે.)
ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: માનવંત
વસ્ �ુઓ મૌ�ૂદ તો છ, પણ તમે એવા ઝમાનામાં
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છો, �માં હલાલ �દરહમ અને રાહ� �ુદામાં (�ુદાની
� ૂશી માટ� મોહબ્બત કર� તેવ) મળે તેવો ભાઈ
ઓછો મળે છે .
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પ્રકર– ૧પ : એવા લોકોને ભાઈ ન બનાવો...
(રર૪) � તમાર� તરફ લક્ષ આપે તેનાથી તમ
મો�ુ ં ન ફ�રવી લો, � તમારાથી મો�ુ ં ફ�રવી લે
તેની તરફ તમે ધ્યાન ન આપ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(રરપ) એ માણસ સાથેની િમત્રતામાં કોઈ ભલા
નથી, � પોતાના માટ� � કાંઈ પસંદ કરતો હોય તે
તમારા માટ� પસંદ ન કર� .
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(રર૬) �યાં � ૂધી તમે કોઈના આવવા-જવાના
સ્થળને સાર� ર�તે �ણી ન લ્યો ત્યાં �ૂધી તે
ભાઈ ન બનાવો, �યાર� તમે તેને સાર� ર�તે ચકાસી
લ્યો અને તેની રહ�ણ-કરણીને તમને તમાર�
પસંદગી �ુજબની યોગ્ય જણાય તો તે પછ� તેને
તમારો ભાઈ બનાવી લ્યો અને તેની �ૂલોન માફ
કરતા રહો. તે તંગદસ્તીની હાલતમાં હોય ત્યાર
તેની સંભાળ લ્ય.
- હઝરત ઈમામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ)
(રર૭) � માણસ લાલચ, ભય, નફસાની
ખ્વાહ�શાત અથવા ખાવ-પીવાના હ�� ુથી તમાર�
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સાથે દોસ્તી કરવા માગતો હોય તો તમે તેની સાથે
દોસ્તી કરવાથી બચ, અને �ુ�ક� લોકોને ભાઈ
બનાવવાના પ્રયત્નો , ભલે તેને શોધવાના માટ�
તમાર� આખી �ઝ�દગી � ૂર� થઈ �ય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(રર૮) એ તારો ભાઈ નથી �ના કારણે તાર�
તકલીફ ઉઠાવવી પડ�.
-હઝરત ઈમામ અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(રર૯) મોટો ભાઈ એ નથી � તાર� �ુશહાલીમાં
તો તાર� સાથે રહ� પરં � ુ તંગદસ્તીમાં તને છોડ� દ.
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(ર૩૦) ચાર પ્રકારના માણસો સાથે ન તો મિમલાપ રાખો, અને ન તો તેને ભાઈ બનાવો. ૧.
�ુખર્ . કં�ૂસ ૩. �ુઝ�દલ અને ૪. �ુઠ
બોલનારને......... (આ હદ�સ અસલ �કતાબમાં

અ� ૂર� છે .)
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૩૧) �ુસલમાનો માટ� જ�ર� છે ક� ત્રણ પ્રકા
ભાઈચારાથી �ૂ ર રહ� (૧) બેહયા (ર) �ુખર્ અને
(૩) �ૂઠ બોલનાર.
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(ર૩ર) એવા માણસને કદ� ભાઈ ન બનાવો �
તમાર� � ૂબીઓને �પાવે અને (તમારા) ઐબોને
ફ�લાવે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૧૬ : �ૂના િમત્રોને હાથથી જવા ન 
(ર૩૩) હંમશ
ે ા નવી વસ્�ુ પસંદ કર, પણ ભાઈ તો
હંમશ
ે ા �ૂના લોકોને બનાવો.
(ર૩૪) વીતી ગએલા ઝમાના માટ� રડ�ુ,ં વતન
પ્રત્યે આકષર્ણ અને �ૂના િમત્રો�ું રક્
બાબત ઇન્સાનની શરાફતની દલીલ છ.
(ર૩પ) હઝરતે દા� ૂદ (અલ�ય્હસ્સલ)એ તેમના
ફરઝંદ હઝરત �ુલેમાન (અલ�ય્હસ્સલ)ને
ફરમાવ્�ું: �યાં � ૂધી શ� હોય �ૂના િમત્રોન
બદલે નવા મળનારા િમત્રોને અપનાવો.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૩૬) �ુદાવંદ તબારક વ તઆલા �ૂની દોસ્તીને
ચા�ુ રાખવાને પસંદ ફરમાવે છે , તેથી તમે પણ
એ વાતની પાબંદ� રાખો.
(ર૩૭) બેશક, �ુદાવંદ� આલમ �ૂની િમત્રતાન
રક્ષણને પસંદ કર� .
-હઝરત ર�ુલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)
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પ્રકર– ૧૭ : આ તમારા સાચા ભાઈઓ છે...
(ર૩૮) તમારા સાચા ભાઈ એ છે , � તમાર� � ૂલોને
માફ કર� , તમાર� જ�રતોને � ૂર� કર� , તમારા
બહાનાને માન્ય રાખ, તમારા ઐબોને �પાવે,
તમારા ડરને �ૂ ર કર� અને તમાર� ઇચ્છાઓને �ૂર�
કર� .
(ર૩૯) તમારા ભાઈ એ છે � તમને �ુશ્ક�લીના
વખતે તમને છોડ� ન દ� , �ુનાહોમાં તમારાથી
ગા�ફલ ન રહ� (તમને �ુનાહ કરતા રોક�) અને
�યાર� તમે તેની પાસે માગણી કરો તો તે તમાર�
સાથે દગો ન કર� .
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(ર૪૦) (ખાવા-પીવાના પ્રસંગ) ખાવા-પીવાને
પસંદ કરનાર વધાર� હોય છે અને ઝમાનાની
�ુશ્ક�લીઓમાં મદદ કરનાર બ�ુજ ઓછ.
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ુ
પ્રકર– ૧૮ : બેઐબ (�ુ�ર્ણ વગરન
) માણસને
દોસ્ત બનાવના...
(ર૪૧) � માણસ તેના િમત્રના દર�ક �ુનાહન
�હસાબ કર� છે , તેના િમત્ર ઓછાં હોય .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૪ર) � માણસ ઐબ વગરના માણસને િમત્
બનાવશે તેના િમત્ર ઓછાં હ.
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(ર૪૩) લોકોના દ�ન િવશે �� ૂસી ન કરો, નહ�તર
દોસ્ત વગરના રહ� જશ.

- હઝરત

ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૪૪) લોકો માટ� એક જમાનો એવો આવશે ક� જો
તમે કોઈ માણસ�ું નામ સાંભળો તો (તે� ુ ં નામ
સાંભળવા કરતા) તેની સાથે �ુલાકાત કરવી
બહ�તર હશે, અને �યાર� કોઈની �ુલાકાત કરો તો
તેને અજમાવવો બેહતર હશે અને �યાર� તમે તેને
અજમાવશો તો હક�કત તમાર� નજરની સામે
આવી જશે.
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- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રકર– ૧૯ : પોતાના ભાઈની � ૂલોને સહન
કરો...
(ર૪પ) �યાર� તમારો �ુશ્મન તમાર� ઉપર �ુમલો
કર� ત્યાર� તમારા દોસ્તની �ૂલને સહન ક.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૪૬) મોઅિમનની ઓળખાણ આપતા ફરમાવ્�ું:
મોઅિમન તેના ભાઈની � ૂલના વખતે નરમાશ
વ્યક્ત કર� છે અને �ૂની દોસ્તીને ખાસ લક્ષમાં
છે .
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- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(ર૪૭) � (નબળાઈ) તમારા ભાઈમાં હોય તેને
સહન કરો, વારં વાર તેને ઠપકો ન આપો કારણ ક�
તેના કારણે દ્વેષ પૈદા થાય છે અને �ને રા
રાખવા જ�ર� હોય તેને રા� રાખો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૪૮) એક માણસે ઇમામે રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
પાસે પોતાના ભાઈની ફ�રયાદ કર� ત્યાર� આપે
ફરમાવ્�ું:
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* તમારા ભાઈને તેના �ુનાહ માટ� લાચાર સમજો
અને તેના ઐબને ઢાંકો.
* નાદાન માણસના આક્ષેપો અને ઝમાનાન
સંજોગો પર સબ્ર ક.
* તમાર� �ુ�ગ�ને લક્ષમાં લઈને તેને જવાબ
દો અને �લ્મ કરનારનો મામલો તેના �હસાબ
કરનારને એટલે ક� �ુદાને સ�પી દો.
(ર૪૯) સહન કર�ુ ં એ દોસ્તીની શોભા છ.
(રપ૦) સહનશ�ક્ત શાનને વધાર� છ.
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(રપ૧) સહનશીલ એ છે � પોતાના ભાઈઓ
(તરફથી પડતી તકલીફો)ને સહન કર� છે .
(રપર) � તમારા પર વીતે તેને સહન કરો કારણ
ક� તેનાથી ઐબો �પા રહ� છે . બેશક, અકલમંદ
માણસ અડધો સહનશીલ અને અડધો માફ કરનાર
હોય છે .
(રપ૩) સૌથી શ્રેષ્ઠ માણસ એ છે � લોકો
સખ્તીઓને સહન કર.
(રપ૪) � માણસ દોસ્તોની �ૂલોને સહન નથી
કરતો તે એકાંતની મૌતમાં મર� છે .
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(રપપ) � માણસ પોતાના ભાઈઓને સહન નથી
કરતો તે સરદાર બની
શક્તો નથ.

- હઝરત અલી

(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ર૦ : શ્રેષ્ઠ 
(રપ૬) શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� �(ખૈરખ્વાહ)માં
દ� ખાવ ઓછો હોય.
(રપ૭) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે � તાર� સાથે સં�ૂ
સહકારથી વત� અને તેનાથી પણ વધાર� સારો એ
છે � તાર� તમામ જ�રતોને � ૂર� કર� .
(રપ૮) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે � �ુદાના �ુ
બ�વી લાવવા માટ� તાર� સાથે સખ્તાઈ કર.
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(રપ૯) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� � �યાર� ત
તેની જ�રત પડ� ત્યાર� તે તાર તમામ જ�રતોને
� ૂર� કર� અને �યાર� તેને તાર� જ�રત પડ� ત્યાર� તે
તને વધાર� તકલીફ ન આપે.
(ર૬૦) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� � તને સા
સહકાર આપે અને તેનાથી વધાર� સારો એ છે ક� �
તને બી�થી લાપરવાહ (એટલે ક� તાર� હાજત
માટ� બી�થી �ુક્) કર� દ� .
(ર૬૧) શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� �ની મોહબ્બત
અલ્લાહના માટ� હો.
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(ર૬ર) શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે �નો ભાઈચારો અ
મોહબ્બત �ુિનય(ના સ્વાથર્ અને દ�ખ) માટ� ન
હોય.
(ર૬૩) શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� કદાચ �ું તેને �ૂમા
દ� તો �ું પોતે પણ �વવા�ું પસંદ ન કર� .
(ર૬૪) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� � પોતે
નેક�ઓની તરફ દોડ� અને તને પણ તેની તરફ
ખ�ચીને લઈ �ય. તેમજ તને નેક� કરવાનો �ુકમ
આપે અને તે કામમાં તાર� મદદ કર� .
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(ર૬પ) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� � પોતાની સા
વાતો થક� તને (પણ) સા�ું બોલવા�ુ ં િનમંત્ર
આપે અને (નેક) આમાલ થક� તને શ્રેષ્ઠ કા
કરવાની પર
્ ેરણા આ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૬૬) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે � �ુદા
ઇતાઅતના સંબધ
ં માં તાર� મદદ
કર� , તને �ુદાની નાફરમાની કરવાથી બચાવે અને
�ુદાની � ૂશી(ના કામ કરવા) માટ� તૈયાર કર� .
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- હઝરત ર�ુલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(ર૬૭) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� � ત
�હદાયતનો માગર્ બતાવ, તને તકવા માટ� તૈયાર
કર� અને તારા નફસની ખ્વાહ�શાત�ું અ�ુસરણ
કરવાથી રોક�.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૬૮) શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક�(તને) આખેરતના
કાય�માં તાર� મદદ કર� .
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- હઝરત ર�ુલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(ર૬૯) શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� � નેક�ના કામોમ
સહકાર આપે.
(ર૭૦) શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� ભાઈચારાથી �ૂર
�ય.
(ર૭૧) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� � (વાત)
માટ� તાર� ઉપર �ુસ્સે થતો હો.
(ર૭ર) શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે ક� તેના ભાઈ તેની િસવ
બી� (કોઈ)ના મોહતાજ ન હોય.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૭૩) તમારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે � તમને તમા
ઐબો (�ુ�ુર્ણ)થી વાક�ફ કર� .
- હઝરત ર�ુલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(ર૭૪) તારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે � તાર� �ૂલો
જવાબદાર� �સ્વકાર� લ.... તારા અહ�સાનને �હ�ર
કર� .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક અલ�ય્હસ્સલ
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(ર૭પ) મારો શ્રેષ્ઠ ભાઈ એ છે � મારા ઐબ
મને વાક�ફ કર� .
- હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર�(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ર૧ : સં� ૂણર્ શ્રેષ્ઠ ભાઈનો પ
(ર૭૬) લોકો, �ુ ં તમને મારા એક એવા ભાઈ િવશે
�ણકાર� આ�ુ ં �ં, �ની ઇઝઝત માર� નજરોમાં
સૌથી વધાર� હતી. તેની ઇઝઝત�ું સૌથી �ુખ્ય
કારણ એ હ�ુ ક� તેની નજરમાં �ુિનયા �બલ્�ુલ
�ુચ્છ હત. તે પોતાના નફસની ખ્વા�હ
(મનોવાસના)થી �બલ્�ુલ �ુક્ત હ. � વસ્�ુ તેને
મળ� શક� તેમ ન હોય તેની ખ્વા�હશ ન કરત. �
વસ્ �ુ તેને મળ� ગઈ હોય તેમાં વધારો થવાની
આશા ન રાખતો. તે કામવાસનાના પ્રભાવથી પ
�ુર�ક્ષત હ, �ના કારણે તેની અકલ ક� અ�ભપ્રા
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હલકો થતો ન હતો. તે જહાલતની અસરોથી ઉચ્ચ
હતો. તેથી તે પોતાના હાથ ફક્ત એજ જગ્યા
લંબાવતો �યાંથી ફાયદો થવાની તેને સં� ૂણર્ ખાત્
હોય.
તે કોઈ પાસેથી કોઈ વસ્�ુની આશા રાખતો ન હતો
અને ન તે કદ� કોઈ ઉપર �ુસ્સે ક ક્રોિધત થત
હતો. તે સતત રોઝા પણ રાખતો હતો. �યાર� તે
વાત કરતો હતો ત્યાર તેની સામે વાત કરવાની
કોઈની �હ�મત ચાલતી ન હતી. તે કદ� કોઈ સાથે
�ભા જોડ� ક� વાદ-િવવાદ કરતો ન હતો. ન તો તે
કોઈ સાથે �ફત્ના ફસાદમાં ભાગ લેતો હત. ન તો
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કોઈ બાબતમાં િનણર્ય માટ� તેને ફક�હ પાસે જ�ું
પડ� ું અને ન તો તેને કોઈ કાઝી પાસે જ�ુ ં પડ�.ુ ં
તે કદ� પોતાના કોઈ ભાઈની અવગણના કરતો ન
હતો. અને પોતાના ભાઈઓને છોડ�ને પોતાના માટ�
કોઈ ખાસ વસ્�ુને પસંદ કરતો ન હતો તે નબળ
હતો, અને લોકો પણ તેને કમઝોર માનતા હતા,
પણ પ્રયત્નો અને સંઘષર્ કરવામાં તે એક બળ
િસ�હ �વો હતો.
�યાર� કોઈ કામ માટ� તેની પાસે કોઈ કારણ ર�ૂ
કરવામાં આવ�ું ત્યાર� તે એ કામ માટ� કોઈને
જવાબદાર ગણીને ઉતાર� પાડતો નહ�, � કાંઈ તે
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કહ�તો તે જ કરતો, અને � કાંઈ ન કહ�તો તે પણ
કર� �ટવાનો પ્રયત્ન ક. �યાર� તેની સામે એક
સરખા બે કામ આવતા અને તે એ વાત સમ� ન
શકતો ક� ક�ુ ં કામ વધાર� સા� છે ? ત્યાર� તે
પોતાનો નફસ કહ� તેનાથી ઉલ્�ું કામ કરત.
તે પોતાના દદ�ની ફ�રયાદ માત્ર એવા લોકોને
કરતો હતો ક� �મની પાસેથી તેના ઇલાજની આશા
હોય. તે એવા માણસની જ સલાહ લેતો �ની
પાસેથી ઇલાજની આશા હોય. તે કોઈ ઉપર ક્રોિધ
ક� નારાજ થતો ન હતો. તે કોઈ બાબતની ફ�રયાદ
કરતો ન હતો ક� ન તો કોઈ વસ્ �ુની લાલચ રાખતો
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હતો. તે કોઈ પાસેથી બદલો લેતો ન હતો અને તે
કોઈ �ુશ્મનથી બેપરવાહ રહ�તો ન હત.
તમારા માટ� પણ જ�ર� છે ક� તમે પણ આ પ્રકારન
મહ�રબાની ભયાર્ અખ્લાકને અપનાવી  જો
તમારામાં આ બધા અખ્લાક અપનાવવાની શ�ક્
ન હોય તો તમે �ટલા અખ્લાકન અપનાવી શકો
તેટલાને અમલમાં �ુકો. કારણ ક� થોડ� બાબત
ઉપર અમલ કરવો તે વધાર� બાબતોને છોડ� દ� વા
કરતા વધાર� સા� છે .
- હઝરત ઈમામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૭૭) � ૂતકાળમાં, રાહ� �ુદામાં મારો એક ભાઈ
હતો. માર� નજરોમાં તેની ઉચ્ચતા ફક્ત એ માટ
હતી ક� તેની નજરોમાં �ુિનયા હક�ર હતી અને તે
પોતે ખ્વા�હશે નફસથી �ુક્ત હ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– રર : સૌથી ખરાબ ભાઈ
(ર૭૮) સૌથી ખરાબ ભાઈ એ છે ક� �ના માટ� તાર�
તકલીફ ઉઠાવવી પડ�.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૭૯) હઝરત અમીર (અલ�ય્હસ્સલ)ને
� ૂછવામાં આવ્�ું ક� ક�વો સાથી સૌથી ખરાબ છે?
ત્યાર� આપ(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: �
તમાર� સામે �ુદાની નાફરમાની(ના કામો)ને �ુદર
ં
બનાવીને ર�ૂ કર� .
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પ્રકર– ર૩ : ભાઈઓની ચકાસણી
(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 તેને
અજમાવી લો, પરં � ુ એ આઝમાઈશ સાવધાનીમાં
રાખવા�ું ન છોડો, નહ�તર તમે ખરાબ લોકોની
સોહબત કરવા માટ� મજ� ૂર થઈ જશો.
(ર૮ર) � કોઈ (ભાઈ બનાવવા માટ�) �ુદર
ં ર�તે
આઝમાઈશ કર� , અને પછ� ભાઈ બનાવે તો તેની
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દોસ્તી મજ�ૂત હોય છ, તેની મોહબ્બત �ુખ્ત હો
છે . � કોઈ આઝમાઈશ કયાર્ વગર ભાઈ બનાવે
તો તેને ખરાબ દોસ્તોનો સામનો કરવો પડ� છ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૮૩) તમામ ભાઈને બે ખાસીયતથી અજમાવો
જો તે બંને ખાસીયત તેનામાં જોવા મળે તો તે
દોસ્તી(કરવા)ને પાત્ર , નહ�તર તેનાથી �ૂ ર
રહો. (૧) નમાઝમાં સમયની પાબંદ� અને (ર)
તંગી (�ુશ્ક�લ) અને આસાની (�ુખ)ના સમયમાં
પોતાના ભાઈઓ સાથે નેક�નો વ્યવહા.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૮૪) �યાર� તમે તમારા ભાઈમાં ત્રણ ખાસીયત
�ુવો ત્યાર� તમે તેની પાસેથ (વફાદાર�ની) આશા
રાખો. (૧) હયા, (ર) અમાનત, અને (૩) સચ્ચા.
જો તેનામાં આ ખાસીયતો જોવા મળતી ન હોય તો
તેની પાસેથી (કોઈ પ્રકાર) આશા ન રાખો.
- હઝરત ર�ુલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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પ્રકર– ર૪ : ભાઈઓને માગર્દશર
(ર૮પ) તમારા ભાઈને િનખાલસતા �ુવર્ક નસીહત
કરો, ભલે તેને સાર� લાગે ક� ખરાબ.
(ર૮૬) તમને એ ડર તમારા ભાઈ સાથે આપસમાં
�ુલાકાત કરવાથી ન રોક� ક� જો તમે તેના ઐબ
તેની સામે બયાન કરશો તો તે પણ તમારા એવાજ
પ્રકારના ઐબને તમાર� સામે બય કરશે. કારણ
ક� તમે �ુિનયાની મોહબ્બત કર�ને તેને આખેરત
ઉપર અગ્રતા આપવા બાબતથી પાક છો.
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(ર૮૭) � કોઈ પોતાના ભાઈને એકાંતમાં નસીહત
કર� છે , તો તેને શોભા આપે છે . અને જો તેને
લોકોના સ�ુહ વચ્ચે નસીહત કર� છે તો તેને હલકો
પાડ� છે .
(ર૮૮) જો કોઈ પોતાના ભાઈને એવી હાલતમાં
(એવા કામ કરતા) �ુવે ક� � તેના મોભા ક�
પ્રિતષ્ઠાને અ�ુ�પ ન હોય અને પોતાની શ�
હોવા છતાં તેને ન રોક� તો તેણે ખયાનત કર�
ગણાશે.
- ઈમામ જઅફર� સા�દક(અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૮૯) મોઅિમન પોતાના મોઅિમન ભાઈ માટ�
અર�સા સમાન હોય છે , જો તે તેની સામે ન હોય
તો પણ તેની ખૈરખ્વાહ�(ભલાઈ)ની આશા રાખે
છે . અને �યાર� તે હાજર હોય છે , ત્યાર� તેને
અણગમતી હોય તેવી વસ્�ુઓને �ૂર કર� છ.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર– રપ : ભાઈઓની ઇઝઝત અને સન્મા
(ર૯૦) � માણસ પોતાના �ુસલમાન ભાઈની કોઈ
એવા શબ્દ સાથે ઇઝઝત કર, �ના કારણે તે
મોઅિમન�ું �દલ �ુશ થાય અથવા તો કોઈ એવી
ભર� મહ��ફલ (જનસ�ુહ) માં તેને માન આપે તો તે
માણસ એ સમય �ુધી અલ્લાહની રહ�મતના
છાયામાં રહ�શ,ે �યાં � ૂધી તે એ હાલતમાં રહ�શે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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(ર૯૧) જો કોઈ માણસ પાસે તેનો મોઅિમન ભાઈ
આવે અને તે મોઅિમન ભાઈની ઇઝઝત કર� તો
�ણે ક� તેણે અલ્લાહની ઇઝઝત કર.
(ર૯ર) જો કોઈ પોતાના ભાઈને મરહબા (શાબાશ
– વાહ, વાહ) કહ� તો �ુદાવંદ� આલમ તેને
કયામતના �દવસ � ૂધી મરહબા લખી નાખે છે .
(ર૯૩) � માણસ દ�નની અઝમત અને માન
�ળવે છે , તે પોતાના ભાઈઓની ઇઝઝત અને
સન્માન પણ કર� છ, � માણસ પોતાના દ�નને
હક�ર સમ� છે , તે પોતાના ભાઈઓને પણ હક�ર
સમ� છે .
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(ર૯૪) માર� ઉમ્મતમાંથી � કોઈ માણસ રાહ�
�ુદામાં પોતાના ભાઈ પ્રત્યે સહા�ુ�ૂિત દશાર,
તો �ુદાવંદ� આલમ જ�તના �ખદમતગારોને તેની
�ખદમત માટ� ન�� કરશે. (નીમશે.)
(ર૯પ) �ુસલમાનોની �ુરમતનો ખયાલ એ માણસ
જ કરશે, �ની �ુરમતને �ુદાવંદ� આલમે લોકોના
�દલમાં કાયમ કર� દ�ધી હશે. � માણસના �દલમાં
�ુદા અને ર� ૂલની �ુરમત �ટલી વધાર� હશે
તેટલી જ �ુસલમાનોના �દલમાં પણ તેના માટ�
�ુરમત હશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ર૬ : ભાઈઓની હાજત � ૂર� કરવી
(ર૯૬) તમારામાંથી �યાર� કોઈ તંગદસ્તી અ�ુભવે
ત્યાર� પોતાના ભાઈને �ણ કર. (પોતાની �તને
�ુશ્ક�લીમાં ન �ૂક.)
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૯૭) �યાર� તમને તમારા ભાઈની જ�રતની
�ણકાર� મળ� �ય ત્યાર� તેને તેની જ�રત
કહ�વાની તકલીફ ન આપો. (એટલે ક� તેના કહ�વા
પહ�લા જ તેની જ�રતોને �ુર� કર� દ� વી જોઈએ.)
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- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(ર૯૮) સઈદ �બન હસન કહ� છે ક� હઝરત ઈમામ
મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ુ : �ુ ં
તમારામાં કોઈ એવો માણસ છે ક� � પોતાના
ભાઈની પાસે જઈને તેના ખીસ્સામાં હાથ નાખીને
પોતાની જ�રત પ્રમા(ની રકમ) તેમાંથી લે અને
તેને તેનો ભાઈ રોક� નહ� ? મ� ક�ું : અમારામાં તો
કોઈ એવો માણસ નથી. ઈમામ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: તો કોઈ વાત જ
નથી. મ� ક�ું : તો પછ� તબાહ� છે ?! ઈમામ
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(અલ�ય્હસ્સલ)એ ઇરશાદ ફરમાવ્�ું: આ ર�તે
તો કોઈ કૌમના સ્વપ્ન �ૂરા થઈ શકશે ન.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૯૯) ભાઈઓના હ�ોને અદા કરવા એ �ુ� ક�
લોકોના સૌથી શ્રેષ્ઠ અમલ હોય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૦૦) ....... �ુદાવંદ� આલમે સમય � ૂધી
મોઅિમનની મદદ કરતો રહ� છે , �યાં � ૂધી તે
પોતાના ભાઈની મદદ કરતો રહ� છે .
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૦૧) � માણસ પોતાના મોઅિમન ભાઈની એક
હાજત � ૂર� કરશે, �ુદાવંદ� આલમ કયામતના
�દવસે તેની એક લાખ હાજતો � ૂર� કરશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૦ર) �ુદાવંદ� આલમે એક ખાસ નેક� ત્ર
પ્રકારના લોકો માટ� �ુર�ક્ષત રાખ. (૧) આ�દલ
ઈમામ માટ�, (ર) એ મોઅિમન માટ� ક� � પોતાના
માલથી પોતાના ભાઈને મજ� ૂત કરતો હોય, (૩)
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એ માણસ માટ� ક� � પોતાના મોઅિમન ભાઈની
હાજત � ૂર� કરવા માટ� પ્રયત્ન કરતો .
(૩૦૩) � માણસની પાસે તેનો ભાઈ અ� ૂક
સંજોગોમાં રક્ષણ મેળવવાના હ��ુથી આવે અને 
પોતાની શ�ક્ત હોવા છતાં તેને રક્ષણ ન આપે
�ુદાવંદ� આલમની િવલાયતની બહાર થઈ જશે.
- હઝરત ઈમામ �ુસા કાઝીમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૦૪) � કોઈ મોઅિમન પોતાના મોઅિમન ભાઈ
સાથે નેક� કરશે, તો તેણે �ુદ ર� ૂલે પાક
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(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની સાથે
નેક� કર� ગણાશે.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૦પ) કોઈને પોતાના ભાઈ ઉપર ભરોસો છે ક�
ક�મ ? તે (�ણવા) માટ� એટ�ુ � ૂર� ું છે ક� તે તેની
પાસે જઈને પોતાની હાજત બયાન કર� .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ર૭ : ભાઈચારાના આદાબ
(૩૦૬) �યાર� તમાર� સાથે કોઈ માણસ
ભાઈચારાનો વ્યવહાર કરવા માગે તો તેને તે�ું
નામ, તેના િપતા�ું નામ, તેની કૌમ અને કબીલાની
િવગત અને તેના રહ�ણાંકના સરનામાની િવગત
� ૂછ� લ્ય. કારણ ક� આ બાબતો િનખાલસ
ભાઈચારાનો ભાગ છે . નહ�તર તમાર� િમત્રતા
� ૂખર્ત ગણાશે.
(૩૦૭) ત્રણ બાબતો િસતમ કરવા �વી ગણાય ,
�માંની એક એ છે ક� કોઈ માણસ બી� કોઈ
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માણસ સાથે રહ� અને તેને તે� ુ ં નામ અને �ુ�ીયત
ન � ૂછે ....
(૩૦૮) તમારા ભાઈને સ�સ્મત મળ.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૩૦૯) �ની િવલાદત તેના િપતાના �બસ્તર ઉપર
ન થઈ હોય (� હરામઝાદો હોય) તેની બેઠક તેના
ભાઈના હક (તરફ�ણ)માં ખરાબ હોય છે .
- હઝરત ઇમામે જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૩૧૦) પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ની એ ટ�વ હતી ક� જો તેઓ પોતાના
િમત્રલમાંથી કોઈ એકને ત્રણ �દવસ �ૂધી ન જ
તો તેના િવશે � ૂછપરછ કરતા હતા. જો તે હાજર
ન હોય તો તેના હકમાં �ુઆ ફરમાવતા હતા. અને
જો તે હાજર હોય તો તેને મળવા માટ� જતા હતા,
જો તે બીમાર હોય તો તેના ખબર �તર � ૂછવા
માટ� જતા હતા.
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િવભાગ-૭ : અદબ
પ્રક – ૧ : અદબ (િશષ્ટત-સભ્યત-સંસ્કા)
(૩૧૧) અદબ (સારો વતાર્વ અને સભ્ય) એ
ઇન્સાનનો કમાલ છ.
(૩૧ર) ઇન્સાનની અકલ એ(તેના �વનની)
વ્યવસ્, અદબ એ તેનો સહારો, સચ્ચાઈ તેનો
માગર્દશર્ક અને �ુક્ર તેની ક(માલે
ઇન્સાનીય) છે .
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(૩૧૩) અય મોઅિમન ! ઇલ્મ અને અદબ એ તારા
�વની �ક�મત છે . તેથી તેને પ્રાપ્ત કરવા મા
પ્રયત્નો, ક�મક� �મ તારા ઇલ્મ અને અદબમાં
વધારો થતો જશે તેટલી જ તાર� કદ્રો �ક�મતમા
વધારો થશે.
(૩૧૪) તને અદબ સાથે મોકલવામાં આવ્યો છ,
તેથી �હલ્મ સાથે તેની શોભામાં વધારો ક.
(૩૧પ) �ની શ્રેષ્ઠ ટ�વ અદબ નથી હ, તે
સહ�લાઈથી નાશ પામે છે .
(૩૧૬) અદબ શ્રેષ્ઠ ટ�વ.
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(૩૧૭) અદબ એ શ્રેષ્ઠ શ(સન્મા) છે .
(૩૧૮) મા-બાપ પોતાના સંતાનોને વારસામાં �
શ્રેષ્ઠ વસ્�ુ આપી શક, તે અદબ છે .
(૩૧૯) અદબ એ શ્રેષ્ઠ મદદગાર અને સાથી.
(૩ર૦) અદબ મેળવવા ઉત્�ુક હોય તે(માણસ)
�ુિનયાનો માલ મેળવવા માટ� ઉત્�ુક હોય તેની
કરતા વધાર� હ�િશયાર છે .
(૩ર૧) લોકોને સોના ચાંદ� કરતા પણ વધાર� સારા
સંસ્કાર(અદબ)ની જ�ર હોય છે .
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(૩રર) ત્રણ બાબતો એવી છે �ના કરતા વધાર
સાર� બી� કોઈ બાબત નથી: (૧) સારા સંસ્કા,
(ર) શંકાથી �ૂ ર રહ��,ું અને (૩) હરામ કામોથી
બચ�ુ.ં
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩ર૩) હઝરત ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ (�યાર� હઝરત મઆઝને
યમન તરફ મોકલ્યા ત્યા) ફરમાવ્�ું: અય
મઆઝ, તમે એ લોકોને �કતાબે �ુદાની તાલીમ
આપો અને નેક અખ્લાકના આધાર� તેમને સાર�
સભ્યતા શીખવ.
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પ્રકર– ર : અદબ બે શરાફતોમાંની એક છે
(૩ર૪) અદબ બે શરાફતમાંની એક છે .
(૩રપ) શ્રેષ્ઠ ખાનદાની શરાફત અદબ.
(૩ર૬) (સાર�) સભ્યતા એ ખાનદાની શરાફતની
ભેટ છે .
(૩ર૭) અદબ એ શ્રેષ્ઠ વંશ અને સૌથી સા
સંબધ
ં ની િનશાની છે .
(૩ર૮) સભ્યતા�ૂણર્ વતર(અદબ) એ ખાનદાની
શરાફતની �ુદરતા
ં
છે .
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(૩ર૯) તમારા માટ� જ�ર� છે ક� તમે અદબથી
વત�. ક�મક� આ ખાનદાની શરાફતની શોભા છે .
(૩૩૦) થોડ� સભ્યતા એ મોટા વંશ કરતા વધાર�
સાર� છે .
(૩૩૧) સારો વ્યવહાર એ ખાનદાની શરાફત�ું
(સ્થાન લઈ શક�ુ) હોય છે .
(૩૩ર) કોઈ ખાનદાની શરાફત અદબથી વધાર�
ફાયદાકારક નથી.
(૩૩૩) અદબથી વધાર� કોઈ શરાફત શ્રેષ્ઠ વ
ધરાવનાર નથી.
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(૩૩૪) દર� ક પ્રકારની શરાફતની એક હદ હોય .
પરં � ુ અકલ અને અદબની (ઉચ્ચતાન) કોઈ હદ
નથી.
(૩૩પ) સારો વ્યવહાર(અદબ) ખરાબ વંશને
�પાવી દ� છે .
(૩૩૬) �ની પાસે અદબ નથી, તેની ખાનદાની
શરાફત ફાિસદ (િવ�ૃત) છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૩ : અદબ હંમેશા આ�િુ નક પોષાકમાં
હોય છે
(૩૩૭) અદબ હંમશ
ે ા શોભા આપનાર (નવા)
પોશાક સમાન હોય છે .
(૩૩૮) ઇલ્મ એક શ્રેષ્ઠ વારસ, અદબ એ હંમશ
ે ા
માટ�નો નવો (�હાની) પોશાક છે .
(૩૩૯) અદબ તમાર� શોભા છે .
(૩૪૦) � અદબ�ું અ�ુસરણ કર� છે , તે પોતાના
નફસને શોભા આપે છે .
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(૩૪૧) આદાબ (સદવ્યવહા) �વો બીજો કોઈ
સારો પોશાક નથી.
(૩૪ર) આદાબ �વી બી� કોઈ શોભા નથી.
-હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૪ : બેઅદબી (�ુ સસં ્કાર– અસભ્યત)
(૩૪૩) બેઅદબીમાં કોઈ શરાફત નથી.
(૩૪૪) � અદબમાં નબળો હોય છે , તેનામાં
ખરાબીઓ વધાર� હોય છે .
(૩૪પ) �ને અદબની હલકાઈ નીચે ઉતાર� પાડ�
છે , તેને ખાનદાની શરાફત �ચે લાવી શક્તી નથ.
(૩૪૬) બેઅદબી એ સૌથી ખરાબ �ૂળની િનશાની
છે .
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(૩૪૭) બદઝબાન (ખરાબ બોલનાર) માણસમાં
કોઈ આદાબ હોતા નથી.
(૩૪૮) નફસની ઉત્પિ� �ૃષ્ટતા પર થઈ ,
બંદાને સારા આદાબ ક�ળવવા માટ� �ુકમ
આપવામાં આવ્યો છ. નફસની દોટ ખોટા માગ�
હોય છે , અને બંદો તેને ખોટ� ઇચ્છાઓ �ૂર�
કરવાની કોિશશ કરતો હોય છે . તેથી � માણસ
પોતાના નફસને લગામ વગરના ઘોડા �વો
બનાવી દ� છે , તે તેની ખરાબીઓમાં ફસાઈ �ય છે ,
અને � માણસ નફસની ખ્વા�હશો �ૂર� કરવામાં
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નફસને સાથ આપે છે , તે પોતાના નફસના કત્લમાં
શર�ક થાય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– પ : અદબ અને અકલ
(૩૪૯) અદબનો શ્રેષ્ઠ સાથી અકલ
(૩પ૦) �મ તરસી (જમીનને) ખેતી માટ� પાણી
જ�ર� છે , તેમ �ુ�ધ્ધમાન લોકો માટ� અદબ
(સભ્યત) જ�ર� છે .
(૩પ૧) અદબ અકલને નેક બનાવે છે .
(૩પર) દર� ક વસ્�ુ માટ� અકલની જ�ર પડ� છ, અને
અકલને અદબની જ�ર રહ� છે .
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(૩પ૩) અદબ એ સમય � ૂધી ઉપયોગી બની
શક્તી નથ, �યાં �ુધી તેની સાથે અકલ ન હોય.
(૩પ૪) આદાબ િવચારને સફળ કર� છે , અને
િવચારશ�ક્તને ખોલે છ.
(૩પપ) અદબ એ અકલ�ું પ્રિત�બ�બ .
(૩પ૬) ઝાડ માટ� � ૂળ�ું � સ્થાન હોય છ, તે� ુ ં
સ્થાન ઇન્સાનની અકલ માટ� અદબ�ું .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩પ૭) �ુદર
ં સભ્યતા એ અકલની શોભા છ.
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- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૩પ૮) આ�લમોના આદાબમાંથી એક તેઓની
અકલની � ૃ�ધ્ધ છ.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૩પ૯) �ની પાસે અકલ નથી, તેની પાસે અદબ
પણ નથી.
- હઝરત ઈમામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૩૬૦) અદબ અને દ�ન એ અકલ�ુ ં પ�રણામ છે .
(૩૬૧) શ્રેષ્ઠ અકલ અદબ.
(૩૬ર) �ની સભ્યત, તેની અકલના પ્રમાણમા
હશે, તો તે સભ્યતા એ રખેવાળ સમાન છ, � ઘણા
બધા ઘેટા બકરાની રખેવાળ� કરતો હોય.
(તેવી જ ર�તે અદબ ઇન્સાન�ું રક્ષણ કર�.)
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૬ : સભ્ય બન�ુ
(૩૬૩) તમારા નફસને સભ્ય બનાવવાન િન�ય
કર� લો, તેની જ��રયાતની વચ્ચે સં�ુલન રાખ.
(૩૬૪) તમારા �દલોને અદબની સાથે એવી ર�તે
પ્રકાિશ(ઝળહ�ળત) કરો, �વી ર�તે લાક�ું
સળગાવીને આગ પ્રગટાવવામાં આવે , અને
તમાર� વાતચીતને સાફ સ્વચ્છ અને સાર� ર�ત
માપી – તોળે લી રાખો.
(૩૬પ) પોતાના નફસને તાલીમ આપીને સભ્ય
બનાવનાર એ માણસ, બી�ને ઇલ્મ અને અદબ
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શીખવનાર માણસ કરતા વધાર� સન્માનને પાત
છે .
(૩૬૬) શ્રેષ્ઠ અદબ એ, �ની શ�આત � ુ ં તારા
પોતાનાથી કર.
-હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૭ : અદબ ક�વી ર�તે મેળવાય
(૩૬૭) અખ્લાકની પાક�ઝગી�ું પ�રણામ સાર�
સભ્યતા(અદબ) છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૬૮) અકલ એ �ુદાએ તઆલાની ભેટ છે , �યાર�
અદબ મેળવ�ુ ં પડ� છે . તેથી � માણસ અદબ
મેળવવા માટ� પ્રયત્ન કર� છે તેન અવશ્ય મળ�
રહ� છે . અને � માણસ અકલ મેળવવા
(વધારવાની) કોિશશ કર� છે તેને પ્રયત્નો કર
િસવાય બી�ુ કંઈ મળ� ું નથી.
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- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૬૯) � અદબ મેળવવા પ્રયત્નશીલ હોય,
તેની ખરાબીઓ ઓછ� હોય છે .
(૩૭૦) તારામાં અદબ ન હોય તો મૌન ધારણ કર.
(૩૭૧) �યાર� તમે બી� લોકોમાં ખરાબ અખ્લાક
�ુઓ તો તમે એવા અખ્લાકથી બચવાની કોિશશ
કરો.
(૩૭ર) આખેરતની દ્ર�ષ્ટએ સૌથી વધાર� વખાણ
લાયક, �તની દ્ર�ષ્ટએ વધાર� સ્વા, ખરાબ
અદબને સૌથી વધાર� �ૂ ર કરનાર અને હ�� ુ પ્રા�પ
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માટ� સૌથી વધાર� મદદ�પ સબ્ર કરતા વધાર
બી� કોઈ વસ્�ુ નથ.
(૩૭૩) અકલ વગરના ઝમાના ઉપર ��ુશ મેળવી
શકાતો નથી. અને અદબ ઉપર ચચાર્(િવચારણા)
િસવાય કા� ૂ મેળવી શકાતો નથી. (�હ�ર� ર�તે
અહ� અકલનો અથર્ ઇલ્મ .)
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૭૪) હઝરત ઇસા (અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછવામાં
આવ્�ું ક� આપને અદબ કોણે શીખવાડ�ું? આપે
જવાબ આપ્યો ક� મને કોઈએ અદબ શીખવેલ
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નથી, પણ �ુ ં ��હલોની �ુરાઈઓને જોતો અને
તેનાથી બચતો હતો.
(૩૭પ) �ુદાવંદા ! ...... � ુ ં અમારો એવા લોકોમાં
સમાવેશ કર ક� �ઓએ કોિશશ કર�ને ઇલ્મ મેળવ્�ુ
અને ડહાપણ અને સમજણ શ�ક્તથી પોતાને સભ્
બનાવ્ય.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ) (�ુઆ)
(૩૭૬) � અદબને િવ�વસનીય ગણે છે , તે તેને
મહત્વ આપે છે અને તેને શીખવાની તકલીફ ઉઠાવે
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છે . � તેને શીખવાની તકલીફ ઉઠાવે છે તેને તે
મેળવવાની તડપ વધાર� થાય છે . અને �ની તડપ
વધાર� હોય છે તેને તેનો ફાયદો મળ� જ રહ� છે .
તેથી જો તમે પણ અદબ અપનાવવાની ટ� વ
પાડશો તો તમે તમાર� પહ�લાના લોકો સાથે મળ�
જશો, અને તમાર� પછ� આવનારા લોકો તમારાથી
ફાયદો ઉપાડશે.
- હઝરત �ુકમાન
(૩૭૭) તમા�ું ઉઠવા�ું બેસવા�ું આ�લમો સાથે
રાખો. તેના કારણે તમારા ઇલ્મમાં વધારો થશે
અને અદબમાં �ુદરતા
ં
પૈદા થશે.
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(૩૭૮) અદબ મારફત �ુ�ધ્ધમાન લોકોની �ુ�ધ્ધમા
વધારો થાય છે .
(૩૭૯) �યાર� ઇન્સાન�ું ઇલ્મ વધાર� હોય , તો
તેના અદબ પણ વધાર� હોય છે . અને તેના કારણે
તેને પોતાના �ુદાના ડરમાં પણ વધારો થાય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૮૦) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત ઈસા
(અલ�ય્હસ્સલ)ને ફરમાવ્�ું: તારા �દલને ખૌફ�
�ુદા થક� મોઅદદબ (અદબવાન) બનાવ.
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પ્રક-૮ : અદબનો અથર
(૩૮૧) તાર� �ત માટ� એટ�ું જ અદબ � ૂર� ુ ં છે ક�
�ું એવા કાય�થી બચતો રહ� ક� � કાય� બી� કોઈ
કરતા હોય અને તે જોવા�ું તને પસંદ ન હોય.
(૩૮ર) શોઅયબી કહ� છે ક� હઝરત અમી�લ
મોઅમેનીન અલી �બન અબી તા�લબ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ એવી નવ (૯) સચોટ નસીહત
ફરમાવી છે ક� �નાથી િવતાના ઉદભવસ્થાનના
દરવા� બંધ કર� દ�ધા. �નાથી �હકમત યતીમ
બની ગઈ. જો તેમાંથી ફક્ત એક જ વા�ને
અપનાવી લેવામાં આવે તો તેનાથી તમામ
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�ુિનયાથી બેિનયાઝ (�ુક્-સ્વતં) થઈ શકાય છે .
તેમાંથી ત્ �ુના�ત િવશે છે ત્ �હકમત િવશે છે
અને ત્ અદબના સંબધ
ં માં છે .
* � ત્રણ વા�ો �ુના�તને લગતા , તે આ
�ુજબ છે :
(૧) “બાર� ઇલાહા, માર� ઇઝઝત માટ� એ જ વાત
�ુરતી છે ક� �ુ ં તારો બંદો �ં.”
(ર) મારા ગવર્ 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� .
* ત્રણ વા�ો �હકમતને લગતા , તે આ �ુજબ છે
:
(૧) દર� ક માણસની �ક�મત એ છે ક� �ને તે પોતે
સાર� સમજતો હોય
(ર) � માણસે પોતાની કદ્ર �ણી લીધી હશે ત
કદ� હલાક નહ� થાય.
(૩) માણસ તેની �ભની પાછળ �પાએલો છે .
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* ત્રણ વા�ો અદબ િવશે છે તે નીચે પ્રમાણે:
(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) �નાથી તમે બેિનયાઝ રહ�શો (કોઈપણ
પ્રકારની અપેક્ષા નહ� ) તેના સમકક્ષ બન
જશો.
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(૩૮૩) ઇન્સાનના આદાબમાં એ વાત સમાએલી છે
ક� � વસ્�ુનો કોઇ િવકલ્પ ન હોય તે તેને છોડ�
દ� .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૮૪) મને મારા િપતાએ ત્રણ વાતો કહ� ....
મને ફરમાવ્�ું ક�:
(૧) � માણસ ખરાબ સોહબત અપનાવશે, તે કદ�
�ુર�ક્ષત નહ� ર.
(ર) � માણસ પોતાના શબ્દો(�ભ) ઉપર કા� ૂ
નહ� રાખે તે ભ�ઠપ અ� ૂભવશે.
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(૩) � માણસ ખરાબ જગ્યાએ પગ �ુકશે તેના
ઉપર તોહમત આવશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૮પ) બંદાના આદાબ માટ� એટલી વાત � ૂરતી
છે ક� તે પોતાની નેઅમતો અને હાજતોમાં પોતાના
રબ િસવાય બી� કોઈને શર�ક ન કર� .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૮૬) મા-બાપ પોતાના સંતાનો માટ� જો કોઈ
શ્રેષ્ઠ વારસો �ૂક� શક� તો તે માલ , પણ
અદબ છે , ક�મક�, માલ નાશવંત છે અને અદબ
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કાયમ માટ� બાક� રહ�નાર છે . (સઅદહ કહ� છે ક�
અદબ અહ� ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ) એ ઇલ્મના
અથર્માં વણર્વેલ .)
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૯ : શ્રેષ્ઠ આ
(૩૮૭) શ્રેષ્ઠ આદાબ એ છે ક� ઇન્સાન પોત
હદ-મયાર્દામાં રહ� અને પોતાના સ્થા
(હ�િસયત)થી આગળ પગ�ું ન ભર� .
(૩૮૮) શ્રેષ્ઠ અદબ એ છે ક� � તમને હર
(કામ)થી અટકાવી રાખે.
(૩૮૯) સચ્ચાઈને અપનાવવી અને �ૂઠથી �ૂર
રહ�� ું એ સાર� ટ�વ અને શ્રેષ્ઠ અદબ.
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(૩૯૦) ખ્વા�હશ અને ખૌફના સમયે નફસને
કા� ૂમાં રાખવો એ શ્રેષ્ઠ અદબ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૧૦ : અવલાદને સંસ્કાર� બનાવવી(૧)
(૩૯૧) હઝરત ઈમામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ું: નવજવાન�ું �દલ ખાલી (અનાજ
વાવ્યા વગરન) જમીન ��ું હોય છે , તેમાં � કંઈ
નાખવામાં આવે તેને તે ક� ૂલ કર� લે છે . તેથી
તમામ �દલ �ુખ્ત થવ પહ�લા અને તમાર� અકલ
�સ્થર થવા પહ�લા જ મ� તમને અદબની વાતો
શીખવવામાં ઉતાવળ કર� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૩૯ર) તમારા સંતાનોની ઇઝઝત કરો, તેમના
આદાબ શ્રેષ્ઠ બન, �થી તમારા �ુનાહ માફ
કરવામાં આવે.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૩૯૩) હઝરત �ુકમાને તેમના �ુત્રને ફરમાવ્�ું
�ું બાળપણથી જ સંસ્કાર� બનીશ તો મોટો થઈને
તેનો ફાયદો ઉઠાવીશ.
(૩૯૪) જો કોઈને (સંતાનમાં) એક જ �દકર� હોય
અને તેને સારા સંસ્કારની તાલીમ આપ, તેને સાચી
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ર�તે ઇલ્મ આપીને શણગાર, અલ્લાહ તઆલાએ
તેને � નેઅમત તેના ઉપર નાઝીલ કર� છે તેને
તેણી માટ� વાપર� , તો તે �દકર� તેની માટ�
જહ�મની સામે ઢાલ અને બચાવ�ુ ં કારણ બનશે.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૩૯પ) � મોઅિમન પોતાના �ુ�ુંબીજનોને ઇલ્મ
અને નેક અદબની તાલીમ આપે છે , તે તેને
બે�હશ્તમાં પહ�ચાડ� છે એટલે �ુધી ક� તેના કોઈ
નાના-મોટા ખા�દમ ક� પાડોશી પણ બાક� રહ�તા
નથી. અને � �ુનહ
ે ગાર બંદો પોતાના
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�ુ�ુંબીજનોને ખરાબ આદાબ (�ુસસં ્કા) શીખવે છે ,
તે એ બધાને જહ�મમાં લઈ �ય છે એટલે � ૂધી
ક� નાના-મોટા ખા�દમ ક� પડોશી પણ બાક� રહ�તા
નથી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૩૯૬) �યાર� �ુરઆને મ�દની આ આયત ““યા
અય્યોહલ્લઝીન આમ�ૂ �ુ અન્ફોસ�ુમ વ અહલી�
નારા” – (અય ઈમાનદારો, તમે પોતાને તથા
તમારા અહલો અયાલને જહ�મથી બચાવો)
નાઝીલ થઈ ત્યાર� �ૂછવામા આવ્�ું ક� અમે પોતાને
તથા અહ�લો અયાલને ક�વી ર�તે બચાવીએ ?
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ફરમાવ્�ું: તમે નેક અમલ કરો, અને તમારા
અહલો અયાલને તેની �હદાયત કરો અને તેઓને
�ુદાવંદ� આલમની ઇતાઅત પર આધા�રત હોય
તેવા અદબની તાલીમ આપો.
(૩૯૭) ઉપર ઉલ્લેખ કર�લ આયતની તફસીરમાં છે
ક� તમે પોતાને તથા તમારા અહ�લો અયાલને સાર�
વાતોની તાલીમ આપો. તેઓને સારા આદાબ
શીખવો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૩૯૮) તમારા બાળકોને રોટલીનો �ુકડો અથવા
�ુઠ્ઠીભર�ને અનાજ અથવા કોઈ અન્ય વસ– ભલે
તે થોડ� હોય તો પણ – તેના હાથે સદકો
આપવાનો �ુકમ કરો. ક�મક� � વસ્ � રાહ� �ુદામાં
આપવામાં આવે તે સાચી િનયતથી આપવામાં
આવી હોય તો થોડ� વસ્�ુ પ મોટ� છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૧૧ : અવલાદને સંસ્કાર� બનાવવી(ર)
(૩૯૯) તમારા સંતાન �યાર� સાત વષર્ની �મર�
પહ�ચી �ય ત્યાર� તેને નમાઝની તાલી આપો.
દસ વષર્ના થાય(અને નમાઝ ન પડતા હોય) તો
સ� આપો. અને તેમના �બસ્ત (�ુવાની પથાર�)
�ુદ� કર� નાખો.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૪૦૦) ઘરમાં નાના બાળકોને મૌ�ખક ર�તે નમાઝ
અને તહારતની તાલીમ આપો. �યાર� તે દસ
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વષર્�ું થાય(અને નમાઝ-તહારતની પાબંદ� ન
કર� ) તો એ બાબતમાં માર�ને પણ કામ લો, પરં � ુ
ત્રણ ફટક(ઝબર)થી વધાર� ન મારો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૦૧) પંદર અને સોળ વષર્ની ઉમર� બાળકને
રોઝા રાખતા શીખવો.
(૪૦ર) �યાર� બાળક ત્રણ વષર્�ું થઈ �ય ત્ય
તેની પાસે “ લા એલાહા ઇલ્લલ્લ” કહ�વરાવો.
અને પછ� ત્રણ વષર્ �ૂધી તેને કાંઈ ન .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ન�ધ :- આ હદ�સ અ� ૂર� છે . � ૂર� હદ�સ�ુ ં વાંચન
કરો.)
ુ અખ્લાકમાં
(૪૦૩) હસન તબરસી (ર.) મકાર� �લ
�કતાબ મહાસીનમાં ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)થી
�રવાયત કર� છે . આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ું છ વષર્ �ુધી તમે તમા બાળકને ગોદમાં
ઉઠાવો. છ વષર્ની વયમાં તેને �કતાબ વાંચતા
િશખવો પછ� સાત વષર્ની વય �ૂધી તમે તેને
તમાર� સાથે રાખો અને આદાબની તાલીમ આપો
જો તે આદાબને શીખી લે અને પોતાનામાં તેની
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યોગ્યતા ઉભી કર� લે(તો બહ�તર છે ) નહ�તર તેને
તેના હાલ પર છોડ� દો.
(૪૦૪) તમારા �ુત્રને સાત વષર્ �ુધી રમવા,
પછ�ના સાત વષર્ તેને અદબ અને સાર-ખરાબની
પરખ શીખવો અને પછ�ના સાત વષર્ તેન તમાર�
સાથે રાખો. જો તે સમયગાળા દરિમયાન તે સફળ
થઈ �ય તો સા� નહ�તર તેનામાં કોઈ િવશેષતા
નહ� હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૪૦પ) �ુત્ર પહ�લા સાત વષર્ �ુધી સરદાર હ
છે . બી� સાત વષર્ �ુધી �ુલામ હોય છ અને
ત્રી� સાત વષર્ �ુધી વઝ(ભાર વ્હ�ચીને
ઉપાડનાર) હોય છે . જો તેની વય ર૧ (એક્વી)
વષર્ની થાય ત્યાં �ુધીમાં તમે તેની ટ�વોથી રા
થાવ, તો બહ�તર છે , નહ�તર તેના બંને પડખામાં
ફટકા (ઝબર) મારવી જોઈએ, ક�મક� તે પછ� તે �ુદા
પાસે લાચાર હશે.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રક-૧ર : અદબ અને સભ્યતા શીખવવાની ર�
(૪૦૬) એક માણસ કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ
� ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)ને મારા �ુત િવશે
ફ�રયાદ કર� ત્યાર� ઈમામ(અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ું તેને મારો નહ, બલ્ક� તેને તેના હાલ પર
છોડ� દો. અને તેની સાથે વધાર� વાત ન કરો.
(૪૦૭) હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ �ુસ્સાની હાલતમાં આદાબ
શીખવવાની મનાઈ ફરમાવી છે .
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(૪૦૮) �ુસ્સા અને આવેશની સાથે આદાબ
(શીખવી શકાતા) નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૦૯)વધાર� પડતા િધ�ાર અને ટ�કાથી કામ ન
લ્યો કારણ ક� તેનાથી દ્વેષ અને શ�ુતા પૈદા થ
છે .
(૪૧૦) તમારા તાબાના લોકોને સાર� ર�તે આદાબ
શીખવો. �ુસ્સાથી વધાર� કામ ન લ્. જો તેનાથી
કોઈ � ૂલ ન થઈ હોય તો તેને �ુત્કારો નહ. જો
કોઈ માણસ તેના �ુનાહ બદલ �ુસ્સા અને
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આવેશભયાર્ વ્યવહારને લાયક હોય તો પણ માફ
આપીને કામ લ્ય, ક�મક� અદલ ઉપર આધા�રત
માફ�ની અસર મારવા કરતા વધાર� પડ� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૧૧) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ મા�લક�
અશ્તરના નામે લખેલા એક �હદાયતનામામાં લખ્�ુ
: “... તમાર� નજરોમાં સારા અને ખરાબ અખ્લાક
વાળા લોકો એક સરખા ન હોવા જોઈએ ક�મક� તેમ
કરવાથી નેક� કરનારાઓને નેક� કરવા�ુ ં છોડ�
દ� વાની અને બદકારોને તેની �ુરાઈમાં વધારો
કરવાની �હ�મતમાં વધારો થશે. તેથી � માણસે
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પોતાના માટ� (નેક ક� બદ) �વી ર�ત અપનાવી
હોય તેવો વ્યવહાર તેની સાથે કર. આ તમારા
માટ� તે લોકો તરફ અદબ વ્યક્ત કરવાની ર�
બનશે.
(૪૧ર) નેક લોકોની �ુધારણા તેમના પ્રત્યે મ
વ્યક્ત કર�ને અને ખરાબ લોકોની �ુધારણ
આદાબ વ્યક્ત કર�ને થાય .
(૪૧૩) અકલમંદ માનથી નસીહત મેળવે છે �યાર�
�નવરને માર� ને જ �ુધાર� શકાય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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સંપાદકની ન�ધ :- એક �રવાયતમાં છે ક� તમે એવા
� ા ન બનો, ક� �મને િધ�ાર અને ટ�કા
લોકો માહન
– ટ�પ્પણી કર�ને નસીહત કરવામાં આવ, ક�મક�
અકલમંદ માણસ આદાબથી જ નસીહત મેળવે છે .
(૪૧૪) અકલમંદને ઇશારો કરવો એ સ�
(આપવા) સમાન છે .
(૪૧પ) અકલમંદની સ� ઇશારો અને બેવ�ૂફની
સ� �હ�રમાં (તેની �ુધારણા) વ્યક્ત કરવામા
આવે તે છે .

352

(૪૧૬) અકલમંદ માણસથી �ુખ ફ�રવી લે� ુ ં તે
પણ તેને 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 તેને
સ� આપો અને તેની �ુરાઈઓને તેને ઇનામ અને
ઇકરામ આપીને તેની તરફ પાછ� ફ�રવો.
(૪૧૯) ખરાબ લોકોની �ુધારણા નેક કામોથી કરો
અને �ુદર
ં વાતોથી તેઓને નેક રસ્તા ઉપર લાવ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૧૩ : અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના
પયગમ્બરોને આદાબની તાલીમ ફરમાવ
(૪ર૦) �ુદાવંદ� આલમે પોતાના પયગમ્બરોને
આદાબની શ્રેષ્ઠ ર�તે તાલીમ . તેઓની
તરબીયત �ુદર
ં ર�તે કર� અને �યાર� તેઓના
આદાબ સં� ૂણર્તાએ પહ�ચ્યા ત્ય ફરમાવ્�ું:
““ઈ�ક-લઅલા-ખોલોક�ન-અઝીમ”(બેશક આપ
(�ુલ્ક� અઝી) ઉચ્ચ અખ્લાક �ુધી પહ�ચ્યા.”
પછ� અલ્લાહ તઆલાએ તેઓને ઉમ્મત ના કાય
સ�પ્ય. �થી તેઓ �ુદાના બંદાઓને માગર્દશર્
આપી શક�.
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(૪ર૧) �ુદાવંદ� આલમે પોતાના પયગમ્બરોને
આદાબની તાલીમ ફરમાવી, એટલે �ુધી ક� તે �
દરજ્�ઓ �ુધી તેઓને પહ�ચાડવા ઈચ્છતો હત
ત્યાં �ુધી પહ�ચાડ� દ�ધા પછ� ફરમાવ્�ુ:” “વ
અમ્ર �બલ માઅ�ફ વ અઅ�ઝ અિનલ �હ�લ”
(નેક�નો �ુકમ આપો, અને ��હલોથી �ુખ ફ�રવી
લ્ય) �યાર� પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ આ �ુકમ ઉપર અમલ કય�
ત્યાર� �ુદાવંદ� આલમે તેઓની શાન�ું વણર કરતા
ફરમાવ્�ું:” “વ-ઇ�ક-લઅલા-ખોલોક�ન-અઝીમ”
(બેશક, આપ �ુલ્ક� અઝીમના દરજ્� પર �બરાજ
છો.)
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(૪રર) પરવર�દગાર� પોતાના પયગમ્બરને સારા
આદાબની તાલીમ આપી. બ�ુજ �ુદર
ં ર�તે
તેઓની તરબીયત કર� અને પછ� ફરમાવ્�ુ :
“”ખો�લ-અફવ-વ અઅ� ૂર �બલ-માઅ�ફ�વઅઅર�ઝ-અિનલ �હ�લીન” (માફ કર� દ� વા�ુ ં
રાખો. નેક� કરવાનો �ુકમ આપો, અને ��હલોથી
�ુખ ફ�રવી લ્ય.) �યાર� આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ તે પ્રમાણે અમલ કય� ત્યા
અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્�ુ: બેશક, આપના
અખ્લા અિત ઉચ્ચ કક્ષાના.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૪ર૩) �ુદાવંદ� આલમે પોતાના પયગમ્બર
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને
મોહબ્બતથી આદાબની તાલીમ આપી અને
ફરમાવ્�ું: “ઇ�ક-લઅલા-ખોલોક�ન-અઝીમ”
(બેશક આપ (�ુલ્ક� અઝી) ઉચ્ચ અખ્લાક �ુધ
પહ�ચ્યા છ.)”
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪ર૪) �ુદાવંદ� આલમે મને આદાબની તાલીમ
આપી અને મને �ુદર
ં ર�તે ક�ળવણી આપી.
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(૪રપ) “મને અલ્લાહ� તઅબીયત(ક�ળવણી) આપી
છે અને અલી માર� પાસે તરબીયત પામેલા છે .”
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૪ર૬) �ુદાવંદ� આલમે પોતાના પયગમ્બર
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને
આદાબની તાલીમ આપી, પયગમ્બર સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે મને આદાબની તાલી
આપી, �ુ ં મોઅિમનોને આદાબ શીખ�ુ �ં અને
�ુ�ગ�ના આદાબના વારસદાર બના�ું �ં.
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પ્રકર– ૧૪ : આદાબે ઇલાહ� અપનાવી લ્ય
(૪ર૭) � માણસ ઇલાહ� આદાબને અપનાવી લે
છે , �ુદાવંદ� આલમ તેને કાયમી સફળતા �ુધી
પહ�ચાડ� દ� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪ર૮) �યાર� આ આયત નાઝીલ થઈ : “વલા
તમદ�ુન .........” અમે એ કા�ફરોમાંથી ક�ટલાકને
(�ુિનયાની માલો દૌલતથી) ભર� ૂર કર� દ�ધા છે,
તમે તેની તરફ નજર પણ ન કરો. ત્યાર�
પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
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વસલ્લ)એ એલાન કરનારાને એ વાતની
�હ�રાત કરવાનો �ુકમ આપ્યો ક� � કોઈ ઇલાહ
આદાબને નહ� અપનાવે તે આ �ુિનયામાંથી
�ુન્યવી હસરતો(ઇચ્છા) પોતાની સાથે લઈને
જશે.
(ફ�કહ� રઝા) - હઝરત ઈમામ રઝા
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૪ર૯) �ુદાવંદ� આલમે પોતાના મોઅિમન
બંદાઓની �ુબ �દર
ં ૂ ર�તે તરબીયત કર� છે .
�મક� �ુદ �ુદા �ુરઆને મ�દમાં ફરમાવે છે ક�
‘“યહસબો�ુમ-�હ�લ-અગ્ન360

મની�ીઅફફ”(અ�ણ્યા લોકો સવાલ ન કરવાના
કારણે તમને અમીર સમ� છે .)
(૪૩૦) � માણસ �ુદાઈ આદાબના આધાર�
પોતાની �ુધારણા નથી કરતો, તે પોતાના
વ્યિતગત આદાબને આધાર� પણ(પોતાની)
�ુધારણા કર� શકતો નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-૧પ : અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તરફથી
િનિ�ત કરાએલ આદાબ
(૪૩૧) ઘણી વખત નેઅમતોમાં ફ�રફાર થવો એ
અલ્લાહ તઆલા તરફથી આદાબ શીખવવાનો એક
પ્રકાર હોય .
- હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર�(અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૩ર) અલ્લાહ તઆલા તરફથી કરવામાં આવતી
આઝમાઈશ ઝા�લમો માટ� ચેતવણી અને સ�,
મોઅિમનો માટ� પર�ક્, ��બયાઓ માટ� (�ચા)
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દરજ્� અને અવલીયાને �ુ�ગ� આપવા માટ�
હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૩૩) બાર� ઇલાહા, માર� ઉપર તારા અહ�સાનની
વષાર્ કર અને(માર�) આઝમાઈશ કર�ને માર�
�ુધારણા ન કર.
- હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૩૪) બાર� ઇલાહા મને સ� આપીને આદાબ ન
શીખવ� અને મને ઓ�ચ�તા આવી પડતા
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અઝાબમાં સપડાવી ન દ� �. (�ુઆએ અ� ૂ હમ્ઝા
સોમાલી)
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૩પ) �યાર� કોઈ કૌમ ઉપર � ૂસીબત આવી પડ�
અને તેમ છતાં તે કૌમ તેનાથી બોધપાઠ ન મેળવે
અને �ુનાહ કરવા�ું બંધ ન કર� તો અલ્લાહ
તઆલા તે (કૌમ)ને � સૌથી મોટ� સ� કર� છે તે
એ છે ક� તેની રોઝીમાં ઘટાડો કર� દ� છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૮ : અઝાન
પ્રક-૧ : અઝાન
(૪૩૬) (અય) �બલાલ ઉઠો, અને અમને નમાઝથી
રાહત પહ�ચાડો.
(૪૩૭) બેશક, શયતાન �યાર� અઝાનનો અવાજ
સાંભળે છે , ત્યાર� ભાગી �ય છ.
(૪૩૮) આસમાન વાળાઓ-જમીનના
રહ�વાસીઓનો અઝાન િસવાયનો કોઈ અવાજ
સાંભળતા નથી.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રક-ર : મોઅઝઝીન (અઝાન આપનાર)
(૪૩૯) મોઅઝઝીનની અવાજ �યાં � ૂધી નજર
પહ�ચે ત્યાં �ૂધી મગફ�રત છ, (�ુિનયાની) દર� ક
� ૂક� અને ભીની વસ્�ુઓ તે�ું સમથર્ન કર�  . તે
(મોઅઝઝીન)નો અવાજ સાંભળ�ને � કોઈ નમાઝ
પડવા માટ� આવે છે , તેમાંથી એક નેક� તે અઝાન
આપનારને મળે છે .
(૪૪૦) � માણસ � ૂક� અને ખાલી જમીનમાં હોય
અને ત્યાં નમાઝના સમયે અઝાન કહ�ને નમા
કાયમ કર� તો તેની પાછળ એટલા બધા ફ�રશ્તાઓ
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નમાઝ પડ� છે ક� (તેની હરોળના) બંને છે ડા જોઈ
શકાતા નથી.
બી� એક �રવાયતમાં છે ક� : ...... જો એકામત
કહ�ને નમાઝ પડ� તો તેની પાછળ એટલી બધી
ખલ્ક� �ુદા નમાઝ પડ� છે ક� તેની સફના બંને છેડા
જોઈ શકાતા નથી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(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 �ુદાઈ ફરજ
બ�વવામાં તે તાર� મદદ કર� છે .
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૪ર) એવા માણસે અઝાન આપવી જોઈએ �
તમારામાંથી સૌથી વધાર� ફસીહ (સ્પષ્ટ અને સ
ભાષા ધરાવનાર) હોય અને નમાઝ એવા માણસે
પડાવવી જોઈએ � સૌથી વધાર� ફક�હ (આ�લમ)
હોય.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૩ : અઝાનની તફસીર
(૪૪૩) હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)થી
�રવાયત છે ક� આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું
: અમે મ�સ્જદમાં બેઠા હત, ત્યાર મોઅઝઝીને
મ�સ્જદના મીનારા ઉપર જઈને અઝાન કહ�વા�ું
શ� �ુ.ર આ સાંભળ�ને હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) રડવા લાગ્ય. તેઓ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના રડવાના કારણે અમે બધા
પણ રડવા લાગ્ય. મોઅઝઝીને અઝાન � ૂર� કર�
ત્યાર� હઝરત અલ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું:
તમે લોકો એ �ણો છો ક� મોઅઝઝીન �ુ ં કહ� છે ?
371

અમે ક�ું : �ુદા, ર� ૂલ અને તેના વસી બહ�તર
�ણે છે . આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: જો
તમે એ વાત �ણતા હોત તો હાસ્ય ઓ�ં કરતે
અને �દન વધાર� કરતે.
�યાર� મોઅ�્ �ઝને અઝાનમાં અલ્લાહો અકબર ક�ું
તો તેના ઘણા અથર્ છ. ક�મક� મોઅ�્ �ઝન�ુ ં
અલ્લાહો અકબર કહ��ું એનો અથર્ અલ્લાહ તઆ
કદ�મ, અઝલી, અબદ�, આ�લમ, કા�દર, કદ�મ (સવર્
શ�ક્તમા), હલીમ, કર�મ, જવાદ (આ બધી િસફાતે
�ુ� ૂતીયહની િસફાત છે .) અને તેણે � નેઅમતો
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આપી છે તેની અને તેના સૌથી ઉચ્ચ હોવાની
િનશાની છે .
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પ્રક-૪ : કાનમાં અઝાન આપવી.
(૪૪૪) અય અલી (અલ�ય્હસ્સલ), �યાર� તમાર�
ત્યાં કોઈ સંતાનની િવલાદત થાય ત્યાર� તેન
જમણા કાનમાં અઝાન અને ડાબા કાનમાં એકામત
કહો. ક�મક� તેનાથી શયતાન બાળકને કદ� �ુક્સાન
પહ�ચાડ� શકતો નથી.
(૪૪પ) હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ) ફરમાવે છે ક� મ� અસ્મા �બન્
ઉમૈસ પાસેથી સંભાળ્�ું અને તેમણે જનાબે ફાતેમા
ઝહરા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા �રવાયત કર� ક�
આપ સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાએ ફરમાવ્�: �યાર�
374

માર� �ુખેથી હઝરત હસન (અલ�ય્હસ્સલ)ની
િવલાદત થઈ ત્યાર� પયગમ્બર� ઇસ્લામ હઝ
ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ) તશર�ફ લાવ્યા અને તેમના જમણા
કાનમાં અઝાન અને ડાબા કાનમાં એકામત
કહ�.......
........અને પછ�ના વષ� �યાર� હઝરત �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની િવલાદત થઈ ત્યાર� �ુ�
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ) પધાયાર્
અને ક�ું : અય અસ્મા માર �ુત્રને માર� પાસે લ
આવો. �યાર� �ુ ં તેમને સફ�દ કપડામાં લપેટ�ને
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આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�ખદમતમાં લઈ ગઈ ત્યાર� તેઓ સલ્લલ્લ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ તેમના જમણ
કાનમાં અઝાન અને ડાબા કાનમાં એકામત કહ�.
�યાર� મ� ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ને તેઓ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ)ની
ગોદમાં આપ્યા ત્યાર� તે(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) રડવા લાગ્ય.
(૪૪૬) � �દવસે ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ની
િવલાદત થઈ ત્યાર� �ુ�ર� પા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ તેઓ (અલ�ય્હસ્સલ)ના
376

જમણા કાનમાં અઝાન કહ�, � નમાઝની પહ�લા
કહ�વામાં આવે છે .
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૪૭) �યાર� તમાર� ત્યાં સંતાનનો જન્મ થા
ત્યાર� તેના જમણા કાનમાં અઝાન અને ડાબા
કાનમાં એકામત કહો.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૪૮) �ના અખ્લાક બગડવા લાગે તેના જમણા
કાનમાં અઝાન કહો.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૯ : ઇ� પહ�ચાડવી
પ્રકર– ૧ : ઇ� પહ�ચાડવી
(૪૪૯) �ુદાની કસમ, નેક લોકો સફળ થઈ ગયા,
તમે �ણો છો ક� તે (સફળ થનારા) લોકો કોણ છે
? (એ તે લોકો છે ક�) � ક�ડ�ને પણ ઇ�
પહ�ચાડતા નથી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪પ૦) સૌથી હલ્કો માણસ એ છે � લોકોને
અપમાિનત કર� .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રકર– ર : મોઅિમનને ઇ� પહ�ચાડવી
�ુરઆને મ�દ :* અને � લોકો ઈમાનદાર �ુ�ષો તથા ઈમાનદાર
�ીઓને તેમના કાંઈ ક� ૂર િવના (તોહમત � ૂક�)
ઇ� પહ�ચાડ� છે , તેઓ ખ�ચત જ દોષારોપણ અને
�ુલ્લા �ુનાહોનો બોજ પોતાના શીર� વ્હોર� .
- (� ૂ. અહઝાબ, આ. પ૮)
હદ�સો :-
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(૪પ૧) �ણે કોઈ મોિમનને ઇ� (તકલીફ)
પહ�ચાડ�, તેણે મને તકલીફ પહ�ચાડ�. - હઝરત
ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૪પર) કોઈ �ુસલમાન માટ�, કોઈ મોઅિમનને
ડરાવવા�ું �એઝ નથી.
(૪પ૩) � મારા મોઅિમન બંદાને ઇ� પહ�ચાડ� છે
તેણે માર� િવ�ધ્ધમાં જંગન �હ�રાત કરવી
જોઈએ. (એટલે ક� તે ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)ની
સામે જગની
ં
�હ�રાત કરવા સમાન છે .)
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪પ૪) જો કોઈ માણસ કોઈ મોઅિમનની સામે
ડરામણી દ્ર�ષ્ટથી �ુવે ક� �ના કારણે ડર� �ય
તો �ુદાવંદ� આલમ પણ તેવા માણસને એ �દવસે
ડરાવશે � �દવસે તેના છાયા િસવાય બીજો કોઈ
છાયો નહ� હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪પપ) �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે ક� �ણે મારા
કોઈ વલી�ુ ં અપમાન �ુર્ હોય તેણે �ણે ક� માર�
સામે જગ
ં કરવા માટ� �ુમલો ��.
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(૪પ૬) એક માણસ કોઈ મોઅિમનને ગમગીન
કયાર્ પછ� તેને બદલામાં આખી �ુિનયા આપી દ,
તો પણ તેનો કોઈ બદલો થઈ શકતો નથી. અને
ન તો તેને તેનો કોઈ અજ્ર મળ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રક-૩ : ઇ� પહ�ચાડવાથી બચ�.ંુ
(૪પ૭) લોકોને ઇ� પહ�ચાડવાથી બચ. ક�મક�, તે
એક એવો સદકો છે � � ું તારા માટ� આપી રહયો
છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૪પ૮) કોઈને ઇ� ન પહ�ચાડવી એ અકલની
ઉચ્ચતાની દલીલ છ, અને �ુિનયા અને આખેરતમાં
શર�રની રાહત છે .

385

- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૪પ૯) �યાર� કોઈ માણસ લોકોને ઇ�
પહ�ચાડવાથી પોતાના હાથ રોક� રાખે છે . ત્યાર તે
તો લોકોથી પોતાનો માત્ર એક હાથ રોક� છે �યાર
તેની ઉપર ઘણા હાથ અટક� �ય છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૬૦) મોઅિમનનો પોતાનો �વ તો તકલીફમાં
હોય છે , પણ લોકોને તેનાથી આરામ પહ�ચતો હોય
છે .
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- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ામાં તકલીફ સહન કરવી
પ્રકર- ૪ : રાહ� �દ
�ુરઆને મ�દ :* અને લોકોમાંથી કોઈ કોઈ એવા પણ છે �
(મોઢ�થી) તો કહ� છે ક� અમે અલ્લાહ પ ઈમાન
લઈ આવ્યા પણ �યાર� અલ્લાહની રાહમાં તેન
કાંઈ કષ્ટ પહ�ચે તો ત કષ્ટને અલ્લાહના અઝા
સમાન ગણે છે .
- (� ૂ. અન્ક�ૂત , ૧૦)
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* માટ� �ઓએ �હજરત કર� અને પોતાના દ� શમાંથી
કાઢ� � ૂક્વામાં આવ્યા અને �મ મારા માગર્માં
ઇ� પહ�ચાડવામાં આવી અને �ઓએ ના�સ્તકો
સામે �હાદ કય� અથવા માયાર્ ગયા તો �ું જ�ર
તેમની �ુરાઈઓ તેમનાથી વેગળ� કર� દઈશ.
- (� ૂ. આલે ઇમરાન આ, ૧૯પ)
* અને ખ�ચત જ તાર� પહ�લા ઘણાય નબીઓ
�ુઠલાવવામાં આવ્યા હતા પણ તેમણે પોતાને
�ુઠલાવવા પર સબ્ર કર� અને તેમને ઇ� અપાત
રહ�, અહ� � ૂધી ક� અમાર� મદદ તેમને આવી
પહ�ચી.
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- (� ૂ. અ�આ
, ૩૪)
્ રમ આ
હદ�સો :(૪૬૧) રાહ� �ુદામાં મને �ટલી તકલીફો
આપવામાં આવી છે , તેટલી તકલીફો બી� કોઈને
આપવામાં આવી નથી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હ
વઆલેહ� વસલ્લમ
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િવભાગ-૧૦ : અ�ા ર�ખ (ઇિતહાસ)
પ્રક - ૧ : સન �હજર�વષર્ની શ�આ
(૪૬ર) ઉમર �બન ખ�ાહબે લોકોને એ વાત ન��
કરવા માટ� એકઠા કયાર “ક� આપણે ઇિતહાસ કઈ
તાર�ખથી લખવો જોઇએ ?” ત્યાર હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: � �દવસે હઝરત ર�ુલે
પાક સલ્લલાહ અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ
�હજરત ફરમાવી અને આ િશકર્વાળ� ઝમીનથી
બહાર નીકળ� ગયા તે �દવસથી.
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(૪૬૩) સૌથી પહ�લા હ. ઉમર� સનની તાર�ખ ન��
કર� અને એ પ્રથા તેના બે વષર્ અન માસના
સ�ાકાળ દરમીયાન અમલમાં રહ�. તેમણે આ
કાયર્ હઝરત અલ (અલ�ય્હસ્સલ)ની સલાહ
�ુજબ �હજર�સન ૧૬ માં �ુ.ર
(૪૬૪) હ. ઉમર પાસે એક લખાણ લખાવવામાં
આવ્�ું ક� �ની ઉપ ‘શઅબાન’ લખેલ હ�ુ.ં તેઓએ
� ૂછ�ું �ો શાઅબાન ? � આવી રહ્યો -એ, ક� �
ગયા વષ� આવી � ૂ�ો તે, ક� આવતા વષ�
આવનાર છે તે ?
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પછ�, તેમણે ર� ૂલ સલ્લલાહો અલય્હ� વઆલેહ
વસલ્લમના સહાબીઓને ક�ું: એવો કોઇ રસ્ત
શોધી કાઢો ક� �ના કારણે તે સાચી ર�ત �ણી
શકાય. ક�ટલાક લોકોએ ક�ું ક� �મી તાર�ખ લખો,
તેના જવાબમાં 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, ત્યાર જવાબ આપવામાં
આવ્યો ક� તેઓની પધ્ધિત એવી હોય છે ક: �યાર�
કોઇ નવો બાદશાહ સ�ા ઉપર આવે છે ત્યાર� તે
�ૂના બાદશાહની તાર�ખને બદલી નાખે છે . તે
પછ� બધા લોકો એ વાત ઉપર એકમત થયા ક�
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હ�જર�સનની તાર�ખ �સ્વકારવી જોઇ. ક�મક�,
�હજરતના દસ વષર્ �ૂધી એમજ કરવામાં આવ્�ુ
હ�.ું તેથી તેઓએ �હજરતે નબવીથી તાર�ખ
લખવાની શ�આત કર� દ�ધી.
(૪૬પ) તબર� અને �ુ��હદ� પોત પોતાના
ઇિતહાસમાં એ વાત લખી છે ક� ઉમર �બન ખ�ાદબ
લોકોને એકઠા કર�ને � ૂછ�ું ક� તાર�ખ લખવાની
શ�આત કયા �દવસથી કરવી જોઇએ ?
હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�ું � �દવ
હઝરત ર� ૂલ સલ્લલાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ હ�જરત ફરમાવી અને િશકર્ન
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ઝમીનમાંથી નીકળ�ને અહ� તશર�ફ લાવ્ય. �ણે
એ આમ કહ�ને હઝરત અલી એ વાત પ્રત્યે ઇશા
કરવા માંગતા હતા ક� તમાર� મેળે કોઇ �બદઅત
(નવી બાબત)ની શોધ ક� શ�આત ન કરો. અને �
તાર�ખ લોકો હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલાહો
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમના ઝમાનામાં લખત
હતા તેજ લખો. ક�મક� �યાર� હઝરત ર� ૂલે અકરમ
સલ્લલાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ મદ�
તશર�ફ લાવ્યા હત, ત્યાર� તેઓએ આ બનાવથી જ
તાર�ખ લખવાનો �ુકમ આપ્યો હત.
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(૪૬૬) ....�યાર� હઝરત આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)
જ�તમાંથી જમીન ઉપર આવ્યા અને આદમન
સંતાનોએ તેમની તાર�ખ �ુકરર્ર કર� અને તેને
અપનાવી લીધી. એટલે � ૂધી ક� હઝરત � ૂહ
(અલ�ય્હસ્સલ)નો ઝમાનો આવ્ય. ત્યાર� લોકોએ
તેઓની તાર�ખ અપનાવી લીધી. આ િસલિસલો
હઝરત � ૂહ (અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝમાનામાં આવેલ
તોફાન � ૂધી ચાલતો રહ્. ત્યાર પછ� લોકોએ
હઝરત � ૂહ (અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝમાનામાં
આવેલા તોફાનની તાર�ખને અપનાવી લીધી. એ
પછ� હઝરત ઇબ્રાહ�(અલ�ય્હસ્સલ)ને નમ�દ�
સળગાવેલી આગમાં નાખવાના ઝમાના � ૂધી એ
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ક્રમ ચાલતો ર. ઇસ્હા (અલ�ય્હસ્સલ)ના
વંશજોએ આ િસલિસલો હઝરત �ુ� ૂફ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝમાના � ૂધી ચા�ુ રાખ્ય.
ત્યાર પછ� તેઓની બેઅસતથી લઇને હઝરત �ૂસા
(અલ�ય્હસ્સલ)ની બેઅસત � ૂધી આજ તાર�ખને
અપનાવવામાં આવી. હઝરત � ૂસા
(અલ�ય્હસ્સલ)ની બેઅસત પછ�, હઝરત
�ુલમ
ૈ ાન (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ુ�ુમત � ૂધી
બેઅસતે � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ)ની તાર�ખ જ
અપનાવવામાં આવી. તે પછ� હઝરત �ુલમ
ૈ ાન
(અલ�ય્હસ્સલ)ની બેઅસત પછ�, હઝરત ઇસા
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ન�ુવ્વત �ૂધી અને તેઓની
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ન�ુવ્વત પછ� હઝર પયગમ્બર� ઇસ્લા
સલ્લલાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની બેઅ
� ૂધીની તાર�ખ અપનાવવામાં આવી.
અવલાદ� ઇસ્માઇલ(અલ�ય્હસ્સલ)એ તેમની
તાર�ખ હઝરત ઇબ્રાહ�(અલ�ય્હસ્સલ)ને
નમ�દ� આગમાં નાખી દ� વાના બનાવથી ન��
કર�. આ ક્રમ હઝરત ઇબ્ર (અલ�ય્હસ્સલ)
અને હઝરત ઇસ્માઇલ(અલ�ય્હસ્સલ)એ ખાનએ
કાઅબા�ું િનમાર્ �ુ,ર ત્યાં �ૂધી ચાલતો રહ. તે
પછ� ખાનએ કાઅબાના િનમાર્ણની તાર�ખને
અપનાવી લેવામાં આવી, એટલે � ૂધી ક� મઆદ
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તેનાથી િવ�ુખ થઇ ગયા. �યાર� તેઓ તહામહની
સરઝમીનમાંથી નીકળ્ય ત્યાર� તેઓએ ત્યાંથ
નીકળવાની તાર�ખને અપનાવી લીધી. આ ક્ર
કઅબ �બન � ૂઇની વફાત � ૂધી ચા�ુ રહ્. તે પછ�
કઅબની વફાતની તાર�ખને તાર�ખ તર�ક� ગણી
લેવામાં આવી. એટલે � ૂધી ક� હાથીઓનો બનાવ
(અબ્રહા નામના રા�એ હાથીઓના લશ સાથે
ખાનએ કાબા ઉપર �ુમલો કય� હતો તે બનાવ)
બન્યો તેથી એ બનાવને આ�ુ ફ�લ નામથી યાદ
કરવામાં આવતો હતો. તેથી તે તાર�ખને અપનાવી
લેવામાં આવી. આ િસલિસલો ઉમર �બન ખ�ાબે
હ�જર�ના બનાવથી તાર�ખ ન�� કર� ત્યાં �ૂધી
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ચા�ુ રહયો. હ�જર� ૧૭ અથવા �હજર� ૧૮ માં
હ�જર�ના વષર્ને તાર�ખ તર�ક� અપનાવ લેવામાં
આવ્�ુ.
(૪૬૭) ઇબ્ને અસાક�ર� અબ્�ુલ અઝીઝ ઇમરાનથ
ન�ધ્�ું છે ક� લોકોએ �ૃ�ષ્ટના સ�ન શ�આતથી
જ તાર�ખને અપનાવવા�ું શ� �ુર્ છ . સૌથી પહ�લા
હઝરતે આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)ના જ�તથી
નાઝીલ થવાની તાર�ખને અપનાવવામાં આવી
હતી. હઝરત � ૂહ (અલ�ય્હસ્સલ)ની બેઅસત
� ૂધી આ િસલિસલો શ� રહયો, પછ�
(અલ�ય્હસ્સલ)ની તેમની કૌમની િવ�ધ્ધની
400

�ુઆની તાર�ખને અપનાવવામાં આવી. તે પછ�
હઝરત � ૂહ (અલ�ય્હસ્સલ)ના જમાનામાં
દ�રયામાં આવેલા તોફાન � ૂધી એ જ તાર�ખ ચા�ુ
રહ�. ત્યાર પછ� નમ�દ� સળગાવેલી આગમાં
હઝરત ઇબ્રાહ (અલ�ય્હસ્સલ)ને નાખવામાં
આવ્ય. તે બનાવને તાર�ખ તર�ક� અપનાવવામાં
આવ્ય. પરં � ુ અવલાદ� ઇસ્માઈલ અલ�ય્હસ્સલા
ખાનએ કાઅબાના િનમાર્ણને તાર�ખ તર�ક
અપનાવી લીધી. ત્યાર પછ, કઅબ �બન � ૂઈની
વફાત પછ�, તે બનાવને તાર�ખ તર�ક� �સ્વકાર�
લેવામાં આવ્ય. તે પછ� આ�ુલ ફ�લના બનાવને
તાર�ખ તર�ક� ગણવામાં આવ્ય. છે વટ�
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�ુસલમાનોએ પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમની �હજરતને તાર�ખના સન
તર�ક� �સ્વકાર� લીધ.
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િવભાગ - ૧૧ : અઝર્(જમીન)
પ્રકર- ૧ : જમીન િવશેના �કમો
ૂ
(૪૬૮) (બેશક જમીન �ુદાની િમલ્ક�યત છ, તે
પોતાના બંદાઓમાંથી �ને ચાહ� તેને પોતાનો
વારસ બનાવી દ� .- �ુરઆને મ�દ) આ આયત
િવશે ઇમામે જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ું: � અલ્લાહ િવશે છ, તે તેના ર� ૂલ માટ�
છે અને � ર� ૂલ માટ� છે તે ર� ૂલ પછ� ઈમામ
માટ� છે .
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(૪૬૯) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની
�કતાબમાં અમે જો�ું ક� ઉપર જણાવેલી આયત
(બેશક જમીન �ુદાની િમલ્ક�યત છ, તે પોતાના
બંદાઓમાંથી �ને ચાહ� તેને પોતાનો વારસ
બનાવી દ� અને શ્રેષ્ઠ �ુ�ક�ઓ માટ� છે .�ુરઆને મ�દ) �ુ ં અને માર� એહલેબૈત એ
લોકોમાંથી છ�એ ક� �મને અલ્લાહ� પોતાની
જમીનના વારસ બનાવ્યા છ. અમે જ �ુ�ક� છ�એ
અને સમગ જમીન અમાર� જ છે . તેથી �
�ુસલમાન તેને �વંત (આબાદ) કર� તેના માટ�
જ�ર� છે ક� તે તેનો અજ્(બદલો) અમાર�

404

એહલેબત
ૈ માંથી થનાર ઇમામને અદા કર� . અને
ઈમામ માટ� તે ખા�ું પી�ું �એઝ છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-ર : વેરાન ખેતરની જમીનને હ�રયાળ�
બનાવનાર જમીનનો મા�લક હોય છે.
(૪૭૦) � માણસ �ુદાર્ જમીનને �વંત કર�(વેરાન
જમીનોને આબાદ કર� ) તે જમીન તેની છે . અને
ઝા�લમોને તેની હદ વાળ� લેવાનો કોઈ અિધકાર
નથી.
(૪૭૧) જમીન અલ્લાહની છે અને બંદાઓ પણ
અલ્લાહના છ. તેથી � માણસ �ુદાર્ જમીનને
�વંત કર� (વેરાન જમીનોને આબાદ કર� ) તે
જમીન તેની છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૪૭ર) બંદાઓ સઘળા અલ્લાહના જ છ. અને
તમામ શહ�રો પણ અલ્લાહના છ. તો � માણસ
�ટલી �ુદાર્ જમીનને �વંત કર�(વેરાન જમીનને
આબાદ કર� ) તે જમીન તેની છે . અને ઝા�લમોને
તેની હદ વાળ� લેવાનો કોઈ અિધકાર નથી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૪૭૩) �ુદાર્ જમીન �ુદા અને તેના ર�ૂલની
િમલ્ક�યત હોય છ. તેથી � માણસ �ટલી જમીનને
આબાદ કરશે, તે તેનો મા�લક થશે.
(૪૭૪) � માણસ કોઈ એવી જમીનને આબાદ કર�
ક� �નો કોઈ મા�લક ન હોય તો તે માણસ તે
જમીનનો સૌથી વધાર� હકદાર છે .
(૪૭પ) � માણસ સૌથી પહ�લા એવી જમીનને
આબાદ કર� , ક� �ને કોઈ �ુસલમાને આબાદ કર� ન
હોય તો તે જમીન તેની છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૪૭૬) � જગ્યાને તમે તમારા કબ્�માં લઈ લીધ
અને તેની ઉપર કામ પણ �ુર્ તો તે તમાર� છ ,
અને � જગ્યાને કબ્�માં લીધી ન, તે �ુદા અને
ર� ૂલની મા�લક�ની રહ�શે.
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પ્રકર- ૩ : આબાદ જમીનને બરબાદ કરવી
(૪૭૭) � વનસ્પિત જમીનમાં ઉગે છ, (તેની સાથે)
�ુદા તરફથી એક ફ�રશ્તો મોકલવામાં આવે છ. એ
ફ�રશ્તો તે વનસ્પ લણવામાં આવે ત્યાં �ૂધી તેને
પોતાના રક્ષણમાં રાખે . તેથી જો કોઈ માણસ
તેને કચડ� નાખે છે , તેની ઉપર તે ફ�રશ્તો લાનત
મોકલે છે . (એ વાત સ્પષ્ટ છે ક� અહ� વનસ્પિત
અથર્ ફાયદાકારક લીલોતર� વગેર� છ.- અ�ુવાદક)
(૪૭૮) અય અલી ! બહાર જઈને અલ્લાહની
તરફથી (ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
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વઆલેહ� વસલ્લ) તરફથી નહ�) એલાન કર� દો
બોરડ� કાપનાર ઉપર �ુદાની લાનત છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૪૭૯) � કોઈ માણસ વેરાન જમીનમાં આવે, તેને
સરખી કર� , તેમાં નહ�ર વહ�તી કર� અને તેને
હ�રયાળ� બનાવે, તો તે તેનો સદકો છે જો એ
જમીનની મા�લક� પહ�લા બી� કોઈ માણસની હોય
અને તે જમીનને છોડ�ને ચાલ્યો ગયો હોય અને
ગાયબ (� ૂમ) થઈ ગયો હોય અને તેના કારણે તે
જમીન વેરાન થઈ ગઈ હોય, તેવો માણસ પાછો
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ફર� અને તે જમીનની માંગણી કરવા લાગી �ય
તો તેણે એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� જમીન
�ુદાની છે , અને તેની છે �ણે તેને આબાદ કર� છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ-૧ર અસીર (ક� દ�)
પ્રકર- ૧ : પોતાની �તે ક� દ� થઈ જ� ંુ �એઝ
નથી
(૪૮૦) �યાર� હઝરત �રસાલત મઆબ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ � ૂ.
બરાઅત આપીને હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને
મોકલ્યા ત્યાર� તેઓની સાથે બી� ક�ટલ લોકોને
પણ રવાના કયાર્ અને ફરમાવ્�ું ક� � કોઈ માણ
અિત ગંભીર ઝખ્મ(ક� �ના કારણે તે હાલી ચાલી
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ન શક�) િસવાય ક� દ થઈ �ય, તો તે અમારામાંથી
નથી.
- હ. ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૮૧) � માણસ કોઈ ગંભીર ઇ�ઓ (�ના લીધે
તે હાલવા ચાલવા માટ� શ�ક્તમાન ન રહ) તે
િસવાય પોતાની મેળે ક� દ� બની �ય તો તેને
બૈ� ુલ માલમાંથી કોઈ ભાગ નહ� આપવામાં આવે.
બલ્ક� તેના સગા સંબંધી ઇચ્છે તો તેમના પોતાન
માલમાંથી ફ�દ�યો અદા કરવામાં આવશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : ક� દ� સાથે સદવ્યવહાર કર..
�ુરઆને મ�દ :* અને િનરાધાર તથા અનાથ તથા ક� દ�ને પોતાની
ઇચ્છા છતાં ખાવા�ું ખવડાવે છ.
- (� ૂ. દહર આ. ૮)
* હ� નબી ! � બંદ�વાનો તમારા કબ્�માં છે તેમને
કહ� દો ક� અગર અલ્લાહ તમાર �ત:કરણોમાં
નેક� જોશે તો તમાર� પાસેથી � કાંઈ (લઈ)
લેવામાં આવ્�ું છે ત કરતા ય બહ�તર તમને
415

આપશે અને તમારા �ુનાહ માફ કર� દ� શે અને
અલ્લાહ મહા ક્ષમાવા(અને) દયા કરનાર છે .
- (� ૂ. અન્ફાલ . ૭૦)
(૪૮ર) અસીરને જમાડવો તે એ માણસની ફરજ
બને છે ક� �ણે તેને અસીર બનાવ્યો હો, ભલે
પછ� તે તેને બી� �દવસે કત્લ કર� નાખવાનો
ઇરાદો ક�મ ન રાખતો હોય, તેથી ક� દ�ને ખા�ુ ં
ખવરાવ�ું અને પાણી પીવરાવ�ુ,ં તેની સાથે
નરમાશ ભય� વ્યવહાર કરવો જ�ર� છ, 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 સાથે
નરમાશભ�ુર્ વતર્ન રાખ�ું જ�ર� , ભલે પછ� તેને
બી� �દવસે કત્લ કર� નાખવામાં આવ.
(૪૮૪) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) �ને ક� દ
ુ માલમાંથી
કરતા હતા, તેને �ુસલમાનોના બૈ�લ
ખા�ું ખવરાવતા હતા.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૮પ) (�યાર� હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને
ઇબ્ને �ુલ�મે તલવાર માર� ત્યાર� આ જનાબે
હસનૈન શર�ફ� ન અલય્હ��ુસ્સલામને ફરમાવ્:) આ
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ક� દ�ને તમારા કા� ૂમાં રાખો, તને ખા�ું ખવરાવો,
પાણી પીવરાવો અને તેની સાથે સારો વ્યવહાર
કરો.
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િવભાગ-૧૩ : ઉસ્વહ(અ�ુસરવાને પાત)
ુ રવાને પાત)
પ્રક-૧ : ઉસ્વહ(અ�સ
�ુરઆને મ�દ :* (હ� લોકો!) ખ�ચત જ તમારા માટ� અ�ુકરણ
કરવાને સારામાં સારો ન� ૂનો � ૂદ અલ્લાહન ર� ૂલ
છે . (ખાસ કર�ને) તે શખ્સ માટ� ક� � અલ્લાહ તથ
કયામતના �દવસની ઉમ્મી રાખતો હોય અને
અલ્લાહની મોટા પ્રમાણમાં યાદ કયાર્ કરતો.
- (� ૂ. અહઝાબ, આ. ર૧)
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* (હ� �ુસલમાનો!) તમારા માટ� તો ઇબ્રાહ�મ તથ
તેમના સાથીઓનો (વાણી અને વતર્, અ�ુકરણ
કરવા માટ�) ઉ�મ ન� ૂનો મૌ�ૂદ છે .
- (� ૂ. �ુમ્તહ�ના . ૪)
* (�ુસલમાનો!) ખર� જ તમારા માટ� તે લોકો(ના
કાય�)માં (અ�ુકરણ કરવા માટ�) સારો ન� ૂનો છે .
(ખાસ કર�ને) તે લોકો માટ� ક� �ઓ અલ્લાહ તથા
કયામતના �દવસની �ુલાકાતની આશા રાખે છે .
- (� ૂ. �ુમ્તહ�ના . ૬)
હદ�સો :420

(૪૮૬) લોકોમાં �ુદાની નઝદ�ક સૌથી વધાર�
�ુસ્સાને પાત્ર માણસ એ છે � પોત ઇમામની
�ુ�ત�ું અ�ુસરણ તો કર� છે પરં � ુ તેમના કાય��ુ ં
અ�ુસરણ કરતો નથી.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(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 �ભથી આદાબ શીખવતા
પહ�લા પોતાના અમલથી આદાબ શીખવે.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧૪ : ઉ� ૂલ (ઉ� ૂલે ફ�કહ)
પ્રકર- ૧ : દર� ક બાબતો સાચી છે
(૪૮૮) �યાં � ૂધી કોઈ બાબત �ગે નસ્સ(સ્પષ્
�ક
ુ મ) આવી ન �ય ત્યાં �ૂધી તે સહ�હ છ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૮૯) �યાં � ૂધી કોઈ બાબત �ગે નહય
(મનાઈ) ન આવી �ય ત્યાં �ૂધી તે સહ�હ છ.
(૪૯૦) તમારા માટ� એ દર� ક વસ્ �ુઓ હલાલ છ,
�યાં � ૂધી તમે તે હરામ હોવા િવશે �ણી ન લો,
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અને �યાર� તમને એ �ણ થઈ �ય ક� તે હરામ
છે , ત્યાર� તેને છોડ� દ...... તમામ બાબતો િવશે
આ જ �ુકમ છે , �યાં � ૂધી તેનાથી િવ�ધ્ધનો કોઈ
�ુકમ ન મળ� �ય અથવા તો કોઈ દલીલ મળ�
ન �ય.
(૪૯૧) તમામ વસ્�ુઓ સહ�હ છ, �યાં � ૂધી ક�
તમાર� પાસે તેને કરવાનો �ુકમ અથવા મનાઈનો
�ુકમ પહ�ચી ન �ય. અને દર� ક એ બાબત ક� �માં
હરામ અથવા હલાલ(ની શ�તા) હોય તે તમારા
માટ� એ સમય � ૂધી હલાલ છે ક� �યાં � ૂધી તેના
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હરામ હોવા�ું ઇલ્મ ન થઈ �. અને �યાર� તે
હરામ હોવા�ું ઇલ્મ થઈ �ય તો તેને છોડ� દ.
(૪૯ર) � વસ્ �ુ િવશે તે હરામ છે ક� હલાલ(તે
બાબત શ�તા રહ�તી હોય તો) તે તમારા માટ�
હંમશ
ે ા માટ� હલાલ છે , �યાં � ૂધી 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 (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : દર� ક વસ્ �ુ પાક છ
(૪૯૩) દર� ક વસ્ �ુ પાક છ, �યાં � ૂધી ક� તમને તે
ન�સ હોવાની �ણકાર� ન મળ� �ય. અને �યાર�
તમને તે વસ્ � િવશે ન�સ હોવાની �ણકાર� મળ�
�ય ત્યાર� તેને ન�સ સમ�ને છોડ� દ, �યાં
� ૂધી તમને તેની �ણકાર� મળ� ન �ય. ત્યાં
� ૂધી કોઈ વાંધો નથી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : યક�નને શકથી તોડ� શકા� ંુ નથી
(૪૯૪) �યાર� કોઈ માણસ યક�નની �સ્થિતમાં હોય
અને પછ� તેને શક થઈ �ય તો તે પોતાની
યક�નની હાલ ઉપર બાક� રહ�, ક�મક� યક�નને
શકની બદલે તોડ� શકા� ુ નથી. (યક�નને શકમાં
બદલી શકા�ુ નથી.)
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૪૯પ) (ઝરરાહની �રવાયત પ્રમા) ......
યક�નને �ાર� ય પણ શકથી તોડ� શકા� ુ ં નથી. હા,
અલબ�, તેને બી� યક�નથી તોડ� શકાય છે .
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પ્રકર- ૪ : � વસ્ �ુ પર �ુદા ગા�લબ હોય છ
(૪૯૬) �યાર� કોઈ વસ્�ુ ઉપર �ુદા કા�ૂ મેળવી લે
છે (અને બંદાને તેની �ણકાર� હોતી નથી) ત્યાર�
�ુદા તેના બંદાના બહાનાને ક� ૂલ રાખે છે .
(૪૯૭) � બાબત ઉપર �ુદા કા� ૂ ધરાવતો હોય છે
(અને બંદો તેના િવશે બે ખબર હોય છે ) ત્યાર� તેના
િવશે બંદાના ઉઝર (બહાના) ને ક� ૂલ રાખે છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ા તરફથી �� ંુ રાખવામાં
પ્રક - પ : � કં ઈ �દ
આવ્ �ું છ
(૪૯૮) � બાબતો�ું ઇલ્મ �ુદાએ બંદાઓથી ��ું
રાખ્�ું છે(તેના ઉપર અમલ કરવાની જવાબદાર�
પણ) બંદાઓ ઉપરથી ઉપાડ� લેવામાં આવી છે .
(૪૯૯) �ુદાવંદ� આલમ તેના બંદાઓ ઉપર એ
બાબતો િવશે �ુજ્જત કાયમ કરશ, �ના િવશે તેની
�ણકાર�, અને માઅર� ફત તેને આપવામાં આવી
છે .
- ઈમામ �ફર સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૬ : �ુદા �ુદા ઉ� ૂલ
(પ૦૦) મારો કોઇ એક માણસ ઉપરનો �ુકમ એ
લોકોના તમામ સ� ૂહ (આખી જમાત) પરનો �ક
ુ મ
છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હ
વઆલેહ� વસ્સલ
(પ૦૧) � વસ્ �ુ(ના �ક
ુ મની �ુદાએ સ્પષ્ટતા કર
નથી અને મોઘમ રાખેલ છે તે) ને તમે પણ તેના
હાલ પર રહ�વા દો.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(પ૦ર) તમામ લોકોને તેમના માલ ઉપર અિધકાર
છે . (એટલે ક� � માલ �ના કબ�માં છે , તેનો તે
માલ સમજવામાં આવશે.)
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલલ્લાહો અલયહ�
વઆલેહ� વસ્સલ
(પ૦૩) �ુરઆને મ�દમાં � � જગ્યા ‘યા’
(અથવા) શબ્દ આવ્યો , તે માટ� માણસને
ઇખ્તીયાર છે ક� તે � બાબતને ચાહ�(તે િવકલ્પન)
અપનાવી લે.
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- હઝરત ઈમામ �ફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(પ૦૪) કોઇ વસ્�ુ એવી નથ, ક� �ને �ુદાએ હરામ
ગણાવી હોય પણ મજ� ૂર�ની હાલતમાં માણસ
માટ� તે હલાલ ન હોય.
- હઝરત ઈમામ �ફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(દર� ક હરામ બાબત મજ� ૂર માણસ માટ� હલાલ
હોય છે . - અ�ુવાદક)
(પ૦પ) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને સવાલ કરવામાં આવ્યો ક� એક
માણસ જનાબત�ુ ં �ુસ્લ કર� છ. તેના �ુસ્લના
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પાણીના છાંટા ઝમીન ઉપરથી ઉડ�ને એક
વાસણમાં પડ� છે (એવા પાણી િવશે �ું �ુકમ છે?)
ઈમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્ કોઇ વાંધો નથી
ક�મક� એવા કાય� િવશે અલ્લાહ ફરમાવે છે ક:
“.....�ુદાવંદ� આલમે તમારા માટ� દ�નમાં સખ્તી
રાખી નથી.”
(પ૦૬) ..... � � વસ્�ુઓ તેના અસલ સ્વ�પમા
હોય, જો તેમાં કોઈ વસ્�ુનો વધારો થઈ �ય
અથવા તો તેમાંથી કોઈ વસ્ �ુ ઓછ� થઈ �ય તો
તે ઐબ ગણાય છે .
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(પ૦૭) હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ મદ�નાના લોકોને ખ�ૂરોને
પાણી પીવરાવવા બાબતે િનણર્ય આપતા ફરમાવ્�ુ
ક� : કોઈ વનસ્પિતન િસ�ચાઈ કરતા (પાણી
પીવરાવતા) ક� તેને � ૃપ્ત કરતા રોક્વામાં નહ
આવે. તેની સાથે ફરમાવ્�ું: (ન તો કોઈનાથી
�ુકસાન ઉઠાવો અને ન તો કોઈને �ુકસાન
પહ�ચાડો.)
(પ૦૮) �ુસલમાનો તેમની શરતોના પાબંદ હોય
છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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િવભાગ - ૧પ : આફતો
પ્રકર- ૧ : આફતો
(પ૦૯) સહનશીલતાની આફત સખ્તી ઉઠાવવ,
�ુ�અતની આફત બંડ, બક્ષીસની આફત ઉપકા
વ્યક્ત કર, � ૂબ� ૂરતીની આફત અ�ભમાન,
ઇબાદતની આફત �ુસ્તી(આળસ), વાતચીતની
આફત �ૂઠ, ઇલ્મની આફત �ૂલી જ�ુ, ખાનદાની
શરાફતની આફત ઘમંડ અને સખાવતની આફત
��લખચ� છે .
(પ૧૦) દ�નની આફત નફસાની ખ્વાહ�શો છ.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(પ૧૧) દર� ક વસ્ �ુ માટ� એક આફત હોય છ.
ઇલ્મની આફત �ૂલી જ�ુ, ઇબાદતની આફત
ર�યાકાર� (દ� ખાવ), અકલમંદ�ની આફત �ુ ં પદ,
શરાફતની આફત તકબ્�ુ, સહનશીલતાની આફત
સખ્ત, સખાવતની આફત નકામો ખચર, હયાની
આફત નબળાઈ, સહનશીલતાની આફત અપમાન
અને તાક્તની આફત બદઝબાની(ખરાબ ભાષાનો
ઉપયોગ) અને બદ અમલી (�ુવ્યર્વ્) છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(પ૧ર) �ુઝ�દલી આફત છે .
(પ૧૩) નફસાની ખ્વાહ�શ અકલ માટ� આફત છ.
(પ૧૪) ઈમાનની આફત િશકર્ છ.
(પ૧પ) યક�નની આફત શક છે .
(પ૧૬) નેઅમતોની આફત �ુફ્રાને નેઅમ
(નેઅમતોનો �ુક્ર અદા ન કરવો ) છે .
(પ૧૭) ઇતાઅતની આફત નાફરમાની છે .
(પ૧૮) શરાફતની આફત તકબ્�ુર છ.
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(પ૧૯) સમજણ અને �ુ�ધ્ધની આફત મ�ાર�
(�ુષ્ટત) છે .
(પર૦) ઇબાદતની આફત �રયાકાર� છે .
(પર૧) સખાવતની આફત ઉપકાર કર�ને દ� ખાડવો
છે .
(પરર) દ�નની આફત બદ�ુમાની છે .
(પર૩) અકલની આફત નફસાની ખ્વાહ�શો
(મનોવાસના) છે .
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(પર૪) �ુ�ગ�ની આફત હાજતોને � ૂર� ન કરવી
તે છે .
(પરપ) નફસની આફત �ુિનયાનો શોખ હોવો તે
છે .
(પર૬) મ�ે રાની આફત અ�ભપ્રાયને �ુ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�ાપ્રાપ્ત કર� લેવા
લાલચ છે .
(પ૩૦) ઘમંડની આફત રાજક�ય નબળાઈ છે .
(પ૩૧) લશ્કરની આફત સ�ાિધશોનો િવરોધ
કરવો છે .
(પ૩ર) પ�રશ્રમની આફત ટ�વનો પ્રભા.
(પ૩૩) પ્ર�ની આફત �ુકમોની અવગણના કરવ
તે છે .
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(પ૩૪) પરહ�ઝગાર�ની આફત સંતોષનો અભાવ
છે .
(પ૩પ) ફ�સલો કરવાની આફત લાલચ છે .
(પ૩૬) અદલ અને ઇન્સાફની આફત
પરહ�ઝગાર�નો અભાવ છે .
(પ૩૭) �ુ�અતની આફત સાવધાની છોડ� દ� વામાં
આવે છે .
(પ૩૮) શ�ક્તશાળ�ની આફત �ુશ્મનને કમઝો
સમજવામાં આવે છે .
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(પ૩૯) ધૈયર્ અને સહનશીલતાની આફત પોતાને
અપમાિનત કરવામાં છે .
(પ૪૦) અતા અને બ�ક્ષસની આફત પોતાન
િવલંબ કરવામાં છે .
(પ૪૧) વચલો માગર્ અપનાવવાની આફત કં�ૂસી
છે .
(પ૪ર) રોબ અને પ્રભાવની આફત મ�ક .
(પ૪૩) ઇચ્છાની આફત િનષ્ફળતા .
(પ૪૪) �ુલ્કની આફત તેના રક્ષણમાં કમઝોર�.
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(પ૪પ) વાયદા અને વચનની આફત તેની
નરમાશથી અદાયગી ન કરવામાં છે .
(પ૪૬) આગેવાનીની આફત અ�ભમાન અને ઘમંડ
છે .
(પ૪૭) (હદ�સ) નકલ કરવાની આફત ખોટ�
�રવાયત બયાન કરવી તે છે .
(પ૪૮) ઇલ્મની આફત તેના પર અમલ ન
કરવામાં છે .
(પ૪૯) અમલની આફત �ુ� ૂસને છોડ� દ� વામાં છે .
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(પપ૦) ઉદારતા અને સખાવતની આફત તેની
ઉપર અ�ભમાન અને ગવર્ કરવામાં છ.
(પપ૧) જન સ� ૂહ (લોકો)ની આફત બદઅમલ
આ�લમ છે .
(પપર) અદાલતની આફત ઝા�લમ અને
અત્યાચાર� બાદશાહ છ.
(પપ૩) પ્ર�ની આફત સ�ાિધશનો �લ્મ.
(પપ૪) શ�ક્ત અને સ�ાની આફત નેક� ન કરવી
છે .
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(પપપ) અકલની આફત સ્વાથર્  .
(પપ૬) વાતચીતની આફત �ુઠા�ુ ં છે .
(પપ૭) કાય�ની આફત કાયર્ કરવાની લાચાર� છ.
(પપ૮) આર�ઓની આફત તે જલ્દ� �ૂર� થાય
તેવી ઇચ્છા છ.
(પપ૯) વફાની આફત દગાબા� અને વાયદાનો
ભંગ કરવો તે છે .
(પ૬૦) એહિતયાત (સાવધાની)ની આફત તકને
�ુમાવી દ� વી છે .
447

(પ૬૧) અમાનતની આફત ખયાતન છે .
(પ૬ર) ફોકહાની આફત અસાવધાની છે .
(પ૬૩) ઉદારતા અને સખાવતની આફત
��લખચ� છે .
(પ૬૪) કમાણીની આફત તેની ખોટ� વ્યવસ્થ
(�ોત) છે .
(પ૬પ) વાણી (વાતચીત)ની આફત તેને
લંબાવવી છે .
(પ૬૬) તવંગર�ની આફત કં�ુસાઈ છે .
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(પ૬૭) ઇચ્છાઓની આફત તેને �ુ� થવામાં મો�ું
થ�ું છે .
(પ૬૮) ભલાઈની આફત ખોટ� સંગત છે .
(પ૬૯) સ�ાની આફત �લ્મ અને ઉધ્ધતાઈ .
(પ૭૦) તમામ આફતો કરતા મોટ� આફત
�ુિનયાને ઇચ્છા કરવી તે છ.
(પ૭૧) અકલની સૌથી ખરાબ આફત તકબ્�ુર છ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧૬ : ખા�ુ-ં પી�ું
પ્રકર- ૧ : ઓ�ં ખા� ંુ
(પ૭ર) ઓ�ં ખા�ું એ નફસની શરાફત અને
તં�ુરસ્તીની �ળવણી છ.
(પ૭૩) �નો ખોરાક ઓછો હોય છે , તેનો રં જો ગમ
પણ ઓછો હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(પ૭૪) � ઓ�ં ખાશે તેનો �હસાબ ઓછો થશે.
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(પ૭પ) � થો�ું ખાશે તેનો �હસાબ પણ થોડો
લેવાશે.
(પ૭૬) �નો ખોરાક ઓછો હોય છે , તે� ું પેટ
તં�ુરસ્ત અને �દલ સાફ હોય છ, �નો ખોરાક
વધાર� હોય છે , તે� ું પેટ બીમાર અને �દલ સખત
હોય છે .(અલબ�, આ પાનામાં છે ક� �નો ખોરાક
ઓછો હોય છે તે� ું શર�ર તં�ુરસ્ત રહ� છ..... અને
�નો ખોરાક વધાર� હોય છે તે� ું શર�ર બીમાર હોય
છે .....)
(પ૭૭) પોશાક પહ�રો અને પેટ સાથે ન્યાય કર�ને
ખાવ, ક�મક� આ બાબત ન�ુવ્વતનો ભાગ છ.
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(પ૭૮) �ની તસ્બીહ અને તમ્હ�(�ુબ્હાનલ્લા
અને અલહમ્દો�લલ્લાહ કહ�વા�) વધાર� , અને
ખાવા-પીવા અને �ુવા�ું ઓ�ં હોય છે , મલાએકા
તેમના (તેમની) �ઝયારત માટ� ઉત્�ુક રહ�તા હોય
છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(પ૭૯) �ુદાવંદ� આલમ �યાર� પોતાના કોઈ
બંદાની �ુધારણા કરવા ચાહ� છે , ત્યાર� તેને ઓ�ં
બોલવા, ઓ�ં ખાવા અને ઓ�ં �ુવા�ું ઇલ્હામ
(�તરપ્રેર) કર� છે .
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(પ૮૦) ઓ�ં ખા�ુ ં એ પાકદામની અને વધાર�
ખા�ું એ ઇસ્રાણફનો ભાગ .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : �બસ્યાર ખોર�(વધાર� ખા�)ંુ
(પ૮૧) વધાર� ખા�ું અને વધાર� �ુ� ું નફસને
િવ�ૃત કર� છે .
(પ૮ર) વધાર� ખાવાથી �ુગ�ધ પૈદા થાય છે .
(પ૮૩) � વધાર� ખાય છે તેની તં�ુરસ્તી બગડ� છે
અને તેના નફસ ઉપરનો બોજો વધી �ય છે .
(પ૮૪) વધાર� ખા�ુ ં તે �ુરાઈ છે અને �ુરાઈ એ
ઐબ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(પ૮પ) મોઅિમનના �દલ માટ� વધાર� ખાવા કરતા
વધાર� �ુક્સાનકારક બી� કોઈ બાબત નથ.
વધાર� ખાવાથી બે બાબતો પૈદા થાય છે :
(૧) �દલ સખ્ત બને છે અન
(ર) શહવાત (કામવાસનામાં ઉ�ેજના) પૈદા થાય
છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(પ૮૬) વધાર� પડ�ું ખાઈ-પીને તમારા �દલોને
�ુદાર્ ન કર. ક�મક� તેનાથી �દલ એવી ર�તે �ુદાર્
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થઈ �ય છે �વી ર�તે વધાર� પડ�ું પાણી
સ�ચવાથી ખેતી �ુદાર (નાશ) થઈ �ય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(પ૮૭) અય બની ઇસરાઈલ ! વધાર� પડ�ુ ં ન
ખાવ, ક�મક� � વધાર� ખાય છે તે વધાર� �ુવે છે
અને � વધાર� �ુવે છે તેની નમાઝોમાં ઘટાડો થઈ
�ય છે . અને �ની નમાઝોમાં ઘટાડો થઈ �ય છે
તેની ગણતર� ગાફ�લીનમાં (પ્રમાદ�ઓમ) થાય છે .
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(પ૮૮) પેટ ભર�ને ખાવાથી બચતા રહો. ક�મક�
તેનાથી શર�રમાં ખરાબી પૈદા થાય છે , બીમાર�
આવે છે અને ઇબાદતમાં �ુસ્તી થવા લાગે છ.
(પ૮૯) �યાર� પેટ ભર�ને ખાલી હોય છે ત્યાર� �દલ
�હકમત મેળવવા આ� ુર બની �ય છે . અને �યાર�
પેટ ભર� � ુ હોય છે ત્યાર� �હકમતને બહાર ફ�ક� દ�
છે .
(પ૯૦) ઇન્સાનના પેટ કરતા વધાર� ખરાબ કોઈ
વાસણને ભર� શકતો નથી.
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(પ૯૧) પેટ ભર� � ું હોય તેવા માણસ પાસે જમીન
ક� આસમાનના ફ�રશ્તા આવતા નથ.
(પ૯ર) મોઅિમન એક �તરડામાં ખાય છે �યાર�
કા�ફર સાત �તરડામાં ખાય છે .
(પ૯૩) બે વસ્�ુઓ દ�નને �ુક્સાન પહ�ચાડવ
માટ� બ�ુજ ખતરનાક હોય છે : (૧) �ુઝ�દલી અને
(ર) પેટ ભર�ને ખાવાની ઇચ્છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)

458

(પ૯૪) પેટ ભર�ને ખાવાની ઇચ્છા કરતા વધાર�
બી� કોઈ બાબત અલ્લાહની નજરોમાં નફરતને
પાત્ર ન.
(પ૯પ) અલ્લાહ તઆલાને �ુસ્સે કરન, પેટ
ભર�ને ખાવાની ઇચ્છા કરતા વધાર� બી� કોઈ
બાબત નથી.
(પ૯૬) �યાર� ઇન્સાન�ું પેટ ભરાઈ �ય છ, ત્યાર�
તે �ુદાથી બ�ુ જ �ૂ ર થઈ �ય છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)

459

(પ૯૭) વધાર� પડ�ું ખાવાથી બચતા રહો, ક�મક� તે
�દલને ઝહ�ર��ુ,ં શર�રના અવયવોને (અલ્લાહન)
ઇતાઅતની અદાયગીથી �ુસ્ત અને કાનને વાએઝો
નસીહત સાંભળવાથી બહ�રા કર� દ� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(પ૯૮) હ. યહયા (અલ�ય્હસ્સલ) અને ઇબ્લીસ
વચ્ચે આ પ્રમાણે વાતચીત. હ. યહયા
(અલ�ય્હસ્સલ)એ તેને �ુછ�ું : આ ફંદા
(ગાળ�યા) ક�વા છે ? ઇબ્લીસે જવાબ આપ્ય: આ
ખ્વાહ�શાતે નફસાની છ, �નાથી �ુ ં અવલાદ�
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આદમને િશકાર ક� �ં, આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ
�ુછ�ું : �ું આમાં મારા માટ� કોઈ ફંદો છે ? તેણે
ક�ું : � હા, �યાર� આપ પેટ ભર�ને ખાવ છો,
ત્યાર અમે આપને નમાઝ અને યાદ� ઇલાહ�થી
ગાફ�લ કર� રાખવાની કોિશશ કર�એ છ�એ. હ.
યહયા (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: �ુ ં �ુદા સાથે
અહદ ક� �ં ક� �ાર� ય પેટ ભર�ને નહ� ખાઉ,
ઇબ્લીસ ક�ું : �ુ ં પણ �ુદાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં
ક� �ાર� ય પણ કોઈ �ુસલમાનને નસીહત નહ� ક�.
ત્યાર પછ� ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: ..... જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ) અને અવલાદ� જઅફર� સા�દક
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(અલ�ય્હસ્સલ) �ુદાનો વાસ્ત, ક� તેઓ �ાર� ય
પણ પેટ ભર�ને ન ખાય. અને જઅફર અને
અવ્લાદ� જઅફર (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુદાનો વાસ્તો
ક� તે �ાર� ય પણ �ુિનયા માટ� અમલ ન કર� .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : �ાર� ક એક કોળ�યો ઘણા કોળ�યાને
રોક� દ� તો હોય છે
(પ૯૯) ઉ�ુ �બન ઇબ્રાહ�મે હઝરત અ�ૂલ હસ
(અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર� છે ક� આપે
ફરમાવ્�ું: જો લોકો ખાવા-પીવામાં વચલો માગર્
ધારણ કર� લે તો તેઓના શર�રોમાં સમતોલપ�ુ ં
પૈદા થઈ �ય. (અને ‘મહાિસન’માં ફરમાવ્�ું ક�:
તેઓના શર�ર �બલ્�ુલ સીધા થઈ �.)
(૬૦૦) ક�ટલીક વખત એક કો�ળયો ક�ટલાય
કો�ળયાઓને રોક� દ� છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૦૧) ભરપેટ ખાવાથી બચતા રહો, ક�મક� �
ધરાઈને ખાવાથી ટ� વાઈ �ય છે , તેની બીમાર�ઓ
વધી �ય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૦ર) � ખાવાની બાબતમાં વચલો માગર્ ધારણ
કર� છે , તેની તં�ુરસ્તીમાં વધારો થાય છે અને તને
તેના િવચારો પિવત્ર થાય .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
464

(૬૦૩) ધરાઈને ખાવાથી હંમશ
ે ા બચતા રહો. ક�મક�
તેના કારણે ક�ટલાય પ્રકારની બીમાર�ઓ પૈદ
થાય છે .
(૬૦૪) � ૂખ અને બીમાર� એક જગ્યાએ ભેગી થઈ
શક્તી નથ.
(૬૦પ) તં�ુરસ્તી અને ભરપેટ ખા�ુ, આ બંને
બાબતો એક જગ્યાએ ભેગી થઈ શક્તી ન.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-૪ : પેટ ભર�ને ખા� ંુ તેમજ અ�લ અને
સમજણ
(૬૦૬) � માણસ ધરાઈને ખાય છે , અને તે� ુ ં પેટ
એટ�ું બ�ું ભરાઈ �ય છે ક� તેને �વાસ લેવાની
જગા પણ રહ�તી નથી. �ની આવી હાલત થઈ
�ય છે તેની અકલ અને સમજણ ઉપર પદાર્ પડ�
�ય છે .
(૬૦૭) ધરાઈને ખાવાથી બચો, ક�મક� �ને તેની
ટ� વ પડ� �ય છે તેની બીમાર�ઓ વધી �ય છે
અને તેને �બહામણા સ્વપ્ના આવે .
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(૬૦૮) પેટ ભર�ને ખાવાથી બચો. ક�મક� તે �દલને
સખત, નમાઝમાં �ુસ્ત અને શર�રને િવ�ૃત બનાવી
નાખે છે .
(૬૦૯) ધરાઈને ખા�ું અને અકલ તથા સમજણ
સાથે એકઠા થઈ શકતા નથી.
(૬૧૦) અકલ અને સમજણ તથા પેટ ભર�ને ખા�ુ ં
એ બંને વસ્ �ુઓ એક જ જગ્યાએ એકઠા થ
શકતા નથી.

467

(૬૧૧) �યાર� પેટ �ુબાહ વસ્ �ુઓથી ભરાઈ �ય
છે તો �દલ બહ�તર�ન (શ્રેષ્ઠ વ)થી �ધ�
બની �ય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૧ર) � વધાર� ખાવા-પીવાને પોતાની ટ� વ
બનાવી લે છે તે� ું �દલ સખત બની �ય છે .
(૬૧૩) પેટ ભર�ને ન જમો, નહ�તર તમારા
�દલોમાંથી મઅર� ફત�ું � ૂર �ુઝાઈ જશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- પ : પેટ ભર�ને ખા� ંુ પરહ�ઝગાર� માટ�
�કુ ્સાનક્તાર્
(૬૧૪) ધરાઈને ખા�ું એ પરહ�ઝગાર� માટ�
�ુક્સાનકારક છ.
(૬૧પ) પેટ ભર�ને ખા�ું એ દાંતોની તે��ુ ં કારણ
અને પરહ�ઝગાર� માટ� �ુક્સાનક્તાર્.
(૬૧૬) હંમશ
ે ા પેટ ભર�ને ખા�ું એ દાંતોને તેજ
બનાવી દ� છે અને પરહ�ઝગાર� માટ� �ુક્સાનક્તા
છે .
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(૬૧૭) પરહ�ઝગાર�નો ખરાબ સાથી પેટ ભર�ને
જમ�ું તે છે .
(૬૧૮) �ુનાહો કરવા માટ� નો શ્રેષ્ઠ સાથીદ
ધરાઈને ખા�ું તે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક - ૬ : � ૂખ
(૬૧૯) �ુદાના બારામાં અકલમંદ�થી કામ લેનાર,
તેનાથી ડરનાર અને �ુદા(ની � ૂશી) માટ� જ અમલ
કરનાર ઇન્સાન પોતાને �ૂખ સહન કરવાન ટ� વ
પાડ� છે . એટલે � ૂધી ક� તેને કદ� પેટ ભર�ને
ખાવાની ઇચ્છા થતી નથ. �વી ર�તે મૈદાનમાં
દોડનારા ઘોડા�ું પેટ ના�ું હોય છે . (તેવી ર�તે)
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)

472

(૬ર૦) એવા લોકો માટ� �ુશખર� છે ક� �ઓ �ુખ્યા
રહ�વાની કોિશશ કર� છે , પેટ ભર�ને ખાવાથી બચતા
રહ� છે . અને સબ્રથી કામ લે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૬ર૧) (વધાર� સમય � ૂધી) �ગતા રહ�વા પછ�,
�ઘ �ુશગવાર લાગે છે , તેવી ર�તે �ુખ્યા રહ�વા
પછ� જમવાની લઝઝતમાં વધારો થાય છે .
- ઈમામ અલી નક� (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૬રર) મેઅરાજની હદ�સમાં અવલીયાની િસફત
િવશે છે ક�...... હલાલ ખાવાથી તેમના પેટ હળવા
હોય છે .
(૬ર૩) (આ જ હદ�સનમાં �ુદાના ખાસ બંદાઓનો
ઉલ્લેખ છ) ..પયગમ્બર� અઝર્ ક, પરવર�દગારા
! તેઓની �ું િનશાનીઓ છે ? �ુદાવંદ� તઆલાએ
ફરમાવ્�ું: તેઓ �ુિનયામાં ક� દ� હોય છે . તેઓએ
પોતાની �ભને નકામી વાતોથી અને પોતાના
પેટને નકામો ખોરાક (ખાવા)થી રોક�લા હોય છે .
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પ્રકર- ૭ : � ૂખના હ�� ુ
(૬ર૪) � ૂખ �હકમત�ું � ૂર હોય છે અને ભર� � ું પેટ
અલ્લાહથી �ૂર રહ�વા�ું કારણ બને છ..... પેટ
ભર�ને ન ખાવ, તેનાથી તમારા �દલોના � ૂર
�ુઝાઈ �ય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૬રપ) (મેઅરાજની હદ�સમાં છે ક�) ર� ૂલે અકરમ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ) એ અઝર્
કર�: પરવર�દગારા ! � ૂખથી �ું ફાયદાઓ મળે છે
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? �ુદાવંદ� �લજલાલે ફરમાવ્�ું: �હકમત �દલ�ુ ં
રક્, માર� નઝદ�ક�, કાયમી સંતાપ, લોકો ઉપર
બોજ�પ થ�ુ,ં હક વાત કહ�વી અને �વન િનરાશા
ક� તંગીથી વીતી ર�ું છે એ વાતથી ન�ચ�ત
(બેપરવા) રહ��.ુ ં
(૬ર૬) (એ જ હદ�સમાં ફરમાવ્�ુ) અય અહમદ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ) ! બંદો
�યાર� પોતાના પેટને ખાલી (� ૂખ્�ુ) રાખે છે અને
પોતાની �ભથી �ુરક્ષા કર� , ત્યાર� �ું તેને
�હકમતની તાલીમ આ�ું �ં. ભલે તે કાફ�ર પણ
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ક�મ ન હોય. અલબ� , કાફ�રની હ�કમત તેના માટ�
�વ�ું જોખમ બની �ય છે .
(૬ર૭) એ લોકો માટ� �ુશખબર છે ક� �ઓ પેટ
ભર�ને ખાવાથી બચે છે અને �ુખ્યા રહ� છે ક�:
કયામતના �દવસે તેઓ � ૃપ્ત હશ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૬ર૮) �ુખ્યા રહ��ું એ નફસને કા�ૂમાં રાખવા
અને આદતોને તોડવા માટ� શ્રેષ્ઠ મદદગાર બ
છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૮ : ખાવામાં સમતોલપ�ંુ
(૬ર૯) જમવાની ઇચ્છા(પેટમાં � ૂખ) બાક� હોય
ત્યાં હાથ રોક� લ. આ ર�તે જમ�ું તમારા માટ�
�ુશગવાર થશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૩૦) �યાર� જમવાની ઇચ્છા થાય(� ૂખ લાગે)
ત્યાર� જ જમ, અને � ૂખ બાક� હોય ત્યાં હાથને
રોક� લો.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૬૩૧) � વધાર� ખાશે તે� ું પોષણ નહ� બને અને
� યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાશે એટલે ક� વધાર� ક� ઓ
નહ� પણ માપસર, તે તેના માટ� ફાયદાકારક
બનશે. તેવી ર�તે પાણી પીવા�ું છે . તેની સાચી
ર�ત એ છે ક� યોગ્ય પ્રમાણમાં , ધીમે ધીમે
ખાવ, હ� �ુખ બાક� હોય ત્યાં હાથ રોક� લ.
તેનાથી તમાર� હોજર� અને તં�ુરસ્તી જળવા
રહ�શ.ે તમાર� અકલ રૌશન બનશે અને શર�ર
�બલ્�ુલ હળ�ું રહ�શ.
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(૬૩ર) � માણસ એમ ઇચ્છતો હોય ક� તે તં�ુરસ્
રહ� અને તે� ું શર�ર �બલ્�ુલ હળ�ું રહ� તો તેણે
રાત્રે ઓ�ં જમ�ું જો.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૯ : દસ્તરખાનના આદા
(૬૩૩) દરતસ્ખાન િવશેની બાર બાબતો એવી છે
ક� �ને �ણવી દર� ક �ુસલમાન માટ� જ�ર� છે .
બારમાંથી ચાર �ુ�ત, ચાર આદાબને લગતી અને
ચાર ફઝર્ છ. � ચાર બાબતો ફઝર્ છે તે આ �ુજબ
છે :
(૧) મઅર� ફત, (ર) રઝા (અલ્લાહના �ુકમ પર
ુ ં (૩) �બ�સ્મલ્લાહ કહ��, (૪) �ુક.
રા� રહ��),
ચાર �ુ�ત બાબતો આ પ્રમાણે છ:
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(૧) જમવા પહ�લા �ુ� કર�ુ,ં (ર) ડાબી બા�ુ
(ડાબા પગ પર બેસ�ુ)ં , (૩) ત્રણ �ગળ�ઓથ
ખા�ુ,ં (૪) જમ્યા પછ� �ગળ�ઓને ચાટવ.
� ચાર બાબતો આદાબને લગતી છે તે આ પ્રમાણ
છે :
(૧) પોતાની સામે (રાખવામાં આવેલ
વસ્�ુઓમા)થી ખાય, (ર) નાના નાના કો�ળયા
બનાવે, (૩) � ૂબજ ચાવીને ખાય, (૪) લોકોના
ચહ�રા સામે ઓ�ં જોવે.
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(૬૩૪) � માણસ એમ ઇચ્છતો હોય ક� તે � ખા�ું
ખાય તે તેને �ુક્સાન ન પહ�ચાડ, તો એ સમય
� ૂધી ન ખાય ક� �યાં � ૂધી તેને � ૂખ ન લાગે. અને
તેની હોજર� (પેટ) ખાલી થઈ � ૂ�ું ન હોય. �યાર�
જમવા�ું શ� કર� ત્યાર “�બ�સ્મલ્લાહ�ર રહમા ની
રહ�મ” કહ�. ચાવી ચાવીને ખાય અને હ� � ૂખ
બાક� હોય ત્યા (જમવા�ુ)ં છોડ� દ� .
- ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૩પ) � માણસ જમવા�ુ ં શ� કરતા પહ�લા અને
�ુ� કર� લીધા પછ� હાથને ધોઈ લે તો જમવામાં
પહ�લથ
ે ી છે લ્લે �ૂધ બરકત રહ�શે. તે �ટલા સમય
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� ૂધી �વતો રહ�શે ત્યાં �ૂધી તેની રો� બહોળ�
રહ�શ.ે અને શાર��રક બલાઓથી તે �ુર�ક્ષત રહ�.
- ઈમામ જઅફર સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૩૬) � માણસ જમવા�ું શ� કરતા પહ�લા
‘�બ�સ્મલ્લ... પડશે, તો �ુ ં એ વાત માટ� �િમન
�ં ક� તે જમણ તેને કોઈ તકલીફ નહ� પહ�ચાડ�.
(૬૩૭) � માણસ જમવા પહ�લા �બ�સ્મલ્લ અને
જમ્યા પછ અલ હમ્દો�લલ્લ કહ� તો તેને
નેઅમતો િવશેનો કોઈ સવાલ કરવામાં નહ� આવે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૬૩૮) જમવાની શ�આત નમક (મીઠા)થી કરો,
ક�મક� જો લોકોને એ વાતની �ણકાર� મળ� �ય ક�
નીમકમાં �ું ફાયદાઓ છે ? તો તેઓ બી�
દવાઓને છોડ�ને તેને જ અપનાવી લેત.
(૬૩૯) જમતી વખતે �ુદાને વધાર� યાદ કરો, તેમાં
કોઈ ઢ�લાશથી કામ ન લ્ય, ક�મક� તે �ુદાની
નેમઅતોમાંથી એક નેઅમત છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૬૪૦) દસ્તરખાન ઉપર વધાર� સમય �ૂધી બેસ,
ક�મક� તે એવો સમય હોય છે ક� �ની ગણત્ર
તમાર� ઉમ્રમાં થતી ન.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૪૧) ગરમ ખાણાને ઠં�ુ થવા દો. કારણ ક� એક
વખત �યાર� ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લા અલય્હ�
વઆલેહ� વસલ્લ)ની �ખદમતમાં ગરમ ખા�ુ ં ર�ુ
કરવામં આવ્�ું ત્યાર� આ ફરમાવ્�ું ક� તેને ઠં�ુ થઈ
જવા દો. �થી તે ખાવાને પાત્ર બની . ક�મક�
અલ્લાહ તઆલા આપણને આગ ખવરાવવા
માંગતો નથી. અને ઠં�ું ખાવામાં બરકત છે .
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(૬૪ર) પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)એ � બાબતની મનાઈ કર� હોય તેવી
હદ�સોમાંની એક હદ�સમાં છે ક� �ુ�ર (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)એ ખાવા અને પીવાની
ગરમ વસ્�ુઓમાં �ંક મારવાની મનાઈ કર� છ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૪૩) કોઈ માણસ જમી રહયો હોય અને કોઈ બે
�ખો વોળો જોઈ રહયો હોય અને તેને તેમાંથી
કંઈ ન આપે, તો તે એવી બીમાર�માં ફસાઈ જશે ક�
�ની કોઈ દવા નથી.
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-હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૬૪૪) ન�હ કહ� છે ક� મ� જો�ું ક� હઝરત ઈમામ
હસન (અલ�ય્હસ્સલ) ખા�ું ખાઈ રહ્યા છે અન
તેઓની સામે �ૂતરો ઉભો છે , �યાર� આપ એક
કો�ળયો ખાતા હતા ત્યાર� �ૂતરાને પણ એક કો�ળયો
નાખતા હતા. મ� � ૂછ�ુ:ં ફરઝંદ� ર� ૂલ, �ું �ુ ં આ
�ૂતરાને માર�ને ભગા�ું ? આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ું: ના, તેને એમ જ રહ�વા દો. ક�મક� મને
�ુદાથી શરમ આવે છે ક� �ુ ં ખા�ું ખાઈ રહયો હો�
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અને કોઈ સ�વ મને જોઈ રહયો હોય, અને �ુ ં તેને
કંઈ ન ખવડા�ુ.ં
(૬૪પ) વાસણોને �ુલ્લા ન રહ�વા દ. ક�મક� જો
વાસણો�ું �ુખ ઢાંક�� ુ નહ� હોય તો શયતાન તેમાં
�ુકં શે અને તેમાંથી તે �ટ�ું ઇચ્છશે તેટ�ું ઉપાડ�
લેશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૪૬) હઝરત ઈમામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ)ને
‘�ુફલહ’ (હલ્કા લોક) િવશે � ૂછવામાં આવ્�ુ. આપ

490

(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: � લોકો બ�રમાં
ખાતા રહ�તા હોય. (તે હલ્કા લોકો છ.)
(૬૪૭) મોઅિમન પોતાના એહલો અયાલની
પસંદગી પ્રમાણે ખાય . અને �ુના�ફક � ૂદ
પોતાની પસંદ પ્રમાણે ખાય .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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િવભાગ - ૧૭ : ઉલ્ફ
પ્રકર- ૧ : ઉલ્ફ
�ુરઆને મ�દની આયતો :* તે (અલ્લા) એ જ છે �ણે પોતાની મદદ વડ�
તથા મોઅિમનોની (મદદ) વડ� તને સબળ કય� છે
અને તેમના �ત:કરણોમાં પરસ્પર પ્રેમ ઉત
કર� દ�ધો છે ; અગર જમીનમાં � કાંઈ છે તે સઘ�ં
જ ખરચી નાખે તો પણ તેમના �ત:કરણોમાં � ુ ં
પ્રેમ ઉત્પ� કર� શકશે , પણ અલ્લાહ� તે
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(�ુસલમાનોના) �દલોમાં પરસ્પ પ્રેમ ઉત્પ� ક
છે . બેશક અલ્લાહ જબરદસ્ત �હકમત વાળો .
- (� ૂ. અન્ફા, આ. ૬ર-૬૩)
* અને અલ્લાહની નેઅમત � તેણે તમારા પર
ઉતાર� છે તેને યાદ કરતા રહો, (તે નેઅમત એ) ક�
�યાર� તમે એક બી�ના �ુશ્મન હતા ત્યાર� તેણ
તમારા મનમાં (એક બી� માટ�) પ્રેમ ઉત્પ� ક
�થી તેની મહ�રબાનીથી તમે એક બી�ના ભાઈ
ભાઈ બની ગયા ;
- (� ૂ. આલે ઇમરાન આ. ૧૦૩)
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(૬૪૮) પરસ્પર નફરત કરનારા �દલોને ભેગા
કરવા એ પહાડને તેની જગ્યાએથી હટાવવા કરતા
પણ વધાર� �ુશ્ક�લ હોય છ.
(૬૪૯) લોકોના �દલ જગલી
ં
હોય છે . � તેમની
સાથે પ્રેમ કર� , તેમની તરફ ઢળ� જતા હોય છે .
(૬પ૦) નેક લોકોના �દલ �યાર� આપસમાં મળ�
�ય છે , ભલે તેઓ પોતાની �ભથી પોતાની
મોહબ્બતની �હ�રાત કરતા નથ, તો પણ એટલી
બધી ઝડપથી એક બી� સાથે હળ�મળ� �ય છે ,
�વી ર�તે વરસાદના પાણીના ટ�પા નહ�રમાં મળ�
�ય છે . �યાર� ક� બદકાર લોકોના �દલ
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એકબી�થી �ૂ ર હોય છે . �યાર� તેઓ આપસમાં
મળે છે - ત્યાર� ભલે તેમની �ભથ પોતાની
મોહબ્બતને વ્યક્ત કર�, તેમ છતાં �નવરોની
�મ પરસ્પર ઉલ્ફતથી �ૂર હોય . ભલે તે લાંબા
સમય � ૂધી એક જ નાંદ (�ૂંડા)માંથી ચારો ખાતા
હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : ઉલ્ફત વગર કોઈ જ ભલાઈ નથ
પ્રકર- ર : ઉલ્ફત વગર કોઈ જ ભલાઈ નથ
(૬પ૧) તમારામાંથી નેક એ છે ક� �ના અખ્લાક
સારા હોય, � બી�ઓ સાથે પ્રેમભય� વ્યવહ
કરતો હોય, અને બી�ઓ તેનાથી.
(૬પર) સૌથી સારો મોઅિમન એ છે ક� � બી�
મોઅિમનોના પ્રેમ�ું ક�ન્દ્. એ માણસમાં કોઈ
ભલાઈ નથી ક� � ન તો પોતે બી� કોઈ સાથે
મોહબ્બત રાખતો હોય અન ન તો બી�ુ ં કોઈ તેને
ચાહ� ું હોય.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૬પ૩) એવા માણસ માટ� �ુશખબર� છે ક� � �ુકમે
�ુદાની ઇતાઅતમાં લોકો સાથે મોહબ્બત કરતો
હોય અને લોકો તેને ચાહતા હોય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬પ૪) કાલે કયામતના �દવસે એ માણસ માર�
સૌથી નઝ�દક હશે ક� �ના અખ્લાક સૌથી સારા
હશે અને તે લોકોની સૌથી વ�ુ નજદ�ક હશે.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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િવભાગ - ૧૮ : અલ્લા
પ્રકર- ૧ : અલ્લા
�ુરઆને મ�દ :* અગર �ુ ં તેમને � ૂછે ક� આકાશો તથા જમીનને
કોણે પૈદા કયાર્ છે તો તેઓ ખ�ચત જ કહ�શે ક�
અલ્લાહ�;
- (� ૂ. �ુકમાન : આ. રપ, � ૂ. �મ્: આ. ૩૮)
(૬પપ) ‘અલ્લા’નો અથર્ એ છે ક� �ના િવશે
મખ્�ૂક આ�યર્માં �ુબી �ય અને � તરફ રક્ષ
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શોધવામાં આવે. અલ્લાહ એ છે ક� � �ખ અને
સમજણથી �પો અને વહ�મ અને �ુમાનથી �ૂ ર છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬પ૬) ‘અલ્લા’નો અથર એ છે ક� એવો માઅ� ૂદ ક�
મખ્�ૂક �ની વાસ્તિવક્તા અને હક�ક્તની સ
અને તેની ક� ફ�યત સમજવાથી લાચાર અને
અશક્ત હો.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૬પ૭) ‘અલ્લા’એ ઝાત છે ક� �યાર� ઇચ્છાઓ
� ૂર� થવા અને �ુશ્ક�લીઓ �ૂર કરવા માટ મખ્�ૂક
500

ચાર� બા�ુથી લાચાર થઈ �ય અને તેની પાસે
પનાહ લે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬પ૮) અલ્લાહન અથર એ છે ક� તે બાર�કમાં બાર�ક
અને મોટામાં મોટ� વસ્�ુ ઉપર પ્રભા અને ��ુશ
ધરાવે.
- ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ-૧૯ : �ુ�ૂમત
પ્રકર- ૧ : �ુ�મત
ૂ
(૬પ૯) (�ુ�ુમતના કઝીયા વખતે ફરમાવ્�ુ) આ
લોકો કહ� છે ક� ��
ુ ુ મત પણ અલ્લાહ િસવા બી�
કોઈની હોઈ શક્તી નથ. હક�ક્તમાં કોઈનો �ુકમ
હોવો જ�ર� છે . �ની ��
ુ ુ મતમાં મોઅિમન નેક
અમલ કરશે અને �ુરાચાર� તેનાથી ફાયદો
ઉપાડશે.
(૬૬૦) લોકોની �ુધારણા સ�ાિધશ જ કર� દ� છે,
ભલે પછ� તે સારો હોય ક� ખરાબ.
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(૬૬૧) “બેશક, મોઆિવયા તમાર� ઉપર �ૂંક
સમયમાં સ�ા મેળવી લેશે.” લોકોએ �ુછ�ું : તો
પછ� આપ (હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
અલ�ય્હસ્સલ) તેની સાથે જગ
ં શા માટ� કરો છો ?
આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું ક: લોકો માટ�
કોઈ અમીર�ુ ં હો�ુ જ�ર� છે . ભલે તે નેક હોય ક�
બદ.
(૬૬ર) આિસમથી �રવાયત છે ક� (તેમણે) હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ) એ � ૂછ�ું : હ�ર�યહ �ુ ં કહ�
છે ? લોકોએ ક�ું ક� “તેઓ કહ� છે �ુ�ુમત ફક્ત
અલ્લાહ માટ� જ છ.” ઇમામે ફરમાવ્�ું: બેશક,
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�ુ�ુમત ફક્ત અલ્લાહ માટ� જ , પરં � ુ જમીન
ઉપર સ�ાધીશો હોય છે , પરં � ુ તે લોકો તો એમ
કહ� છે ક� સ�ા પણ નથી. હક�કતમાં, લોકો માટ�
એક રા�ય વ્યવસ્થા હોવી જ�ર� . જો �ુ�ુમત
નેક અને સાર� હશે તો મોઅિમન તેમાં સારા અમલ
કર� શકશે. નહ�તર (જો ખરાબ �ુ�ુમત હશે તો)
તેવી �ુ�ુમતમાં કાફ�ર અને બદકાર તેમાં �લજ્જત
ઉઠાવશે અને અલ્લાહ તઆલા એ �ુ�ુમતન
વ્યવસ્થામાં દર�ક વસ્�ુને તેના �િતમ તબ
� ૂધી 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 �ુ�ુમતમાં સારા અમલ કર� શકશે.
અને (જો તે ખરાબ હશે તો) મોઅિમન તેની
�ુ�ુમતમાં લજ્જત ઉઠાવશ. અલ્લાહ તઆલ તેની
�ુ�ુમતમાં દર� ક વસ્�ુને તેની �િતમ હદ �ૂધી
પહ�ચાડ� દ� શે. આ હાક�મને કારણે જ માલ
(મહ�� ૂલ અને ગનીમતનો માલ) એકઠો થાય છે .
�ુશ્મનો સાથે લડ� શકા છે . રસ્તાઓ શાંિતભયાર
હોય છે અને શ�ક્તશાળ�ઓ પાસેથી િનબર્ળ લોકોન
હક અપાવી શકાય છે . એટલી હદ � ૂધી ક� નેક
હા�કમ (મર�ને ક� પદભ્રષ્ટ થ) રાહત મેળવે છે
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અને ખરાબ હાક�મ(ના મરવાથી ક� પદભ્રષ
થવાથી) બી� લોકોને રાહત મળે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૬૪) એક માણસે મ�સ્જદમાં દાખલ થઈને ક�ું
�ુ�ુમત ફક્ત અલ્લાહ માટ� છે ત્ય હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) એ તેજ પ્રમાણે ફરમાવ્�ું અ
સાથે � ૂ. �મની આયત નં ૬૦ની િતલાવત કર�.
......અય પયગમ્બ! � લોકો તમાર� �ુ�ુમતની
તસ્દ� (સમથર્) નથી કરતા તેઓ આપને હલ્કા
ન કર� નાખે પછ� ફરમાવ્�ુ “આપ લોકો �ણો છો
ક� આ �ું કહ�વા માંગે છે ? આ કહ� છે ક� સ�ા
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ભોગવવાનો હક કોઈને નથી. યાદ રાખો, તમાર�
�ુધારણા ફક્ત તમારા અમીર(હા�કમ) જ કર� શક�
છે . ભલે પછ� તે સારો હોય ક� ખરાબ.”
આ સાંભળ� લોકોએ � ૂછ�ું : સારો હોય તો બરાબર
છે , પરં � ુ ખરાબ હોય તો ? આપે ફરમાવ્�ું:
“મોઅિમન અમલ કર� શક� છે અને �ુરાચાર�ને
પણ મોકો મળે છે . તમારા માગર્ �ુર�ક્ષત બ
�ય છે , તમાર� બ�રો આબાદ બને છે , તમારો
માલ (�ખરાજ અને ગનીમતનો) ભેગો થાય છે ,
તમારા �ુશ્મનો સાથે જંગ કર� શકાય છે અને
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તમારા બળવાન લોકો પાસેથી નબળા લોકોનો હક
અપાવી શકાય છે .
(૬૬પ) ઝા�લમ બાદશાહ કરતા ફાડ� ખાનાર િસ�હ
સારો છે , અને કાયમી ફ�ત્ના કરતા ઝા�લમ
બાદશાહ સારો છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : �ુ�મત
ૂ
(૬૬૬) �યાર� તમારા સ�ાિધશો નેક લોકો હશે,
તમારામાંના શ્રીમંતો સખાવત કરનારા હ, તમારા
વ્યવહાર એક બી� સાથે સલાહ મ�ેારો કર�ન
ન�� થતા હશે ત્યાર તમારા માટ� જમીનની પીઠ
તેના પેટ કરતા સાર� હશે, અને �યાર� તમારા
શ્રીમંત લોકો કં�ુસ હ, તમારા વ્યવહાર �ીઓની
મારફત થતા હશે ત્યાર� તમારા માટ� જમીન�ું પેટ
તેની પીઠ કરતા વધાર� સા� હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રક - ૩ : �ુ�મત
ૂ ની �ક�મત
(૬૬૭) હઝરત (અબ્�ુલ્લ) ઇબ્ન અબ્બા, હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં હાજર થયા.
એ વખતે હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) પોતાના
જોડા સાંધી રહ્યા હ. તેમણે આવીને ક�ું :
ક�ટલાક હા�ઓ આવ્યા છ, અને આપની પાસેથી
થોડ�ક વાતો સાંભળવા માંગે છે .
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું:
“�ુદાની કસમ ! �ુ ં અત્યાર� એક જ�ર� કામમાં
વ્યસ્ત �ં � મને તમારા આ �ુ�ુમત કાય�થી
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વધાર� પસંદ છે ક� �ુ ં કોઈ હદ �ર� ક� અથવા
હદને બાિતલ ક�.”
(૬૬૮) ઇબ્ને અબ્બા(ર.અ.) કહ� છે ક� ‘�ઝકાર’
નામના સ્થળે �ું હઝરત અલ (અલ�ય્હસ્સલ)ની
�ખદમતમાં હાજર હતો ત્યાર આપ (અલ�ય્હસ્સલ)
આપના જોડા સાંધી રહ્યા હ. આપે મને �ુછ�ું :
અય ઇબ્ને અબ્બ, આ જોડાની �ું �ક�મત છે ? મ�
ક�ું : આની તો કોઈ �ક�મત નથી. ત્યાર� આપ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: �ુદાની કસમ ! આ
મને તમાર� �ુ�ુમત કરતા વધાર� પસંદ છે . પરં � ુ ં
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આ (�ુ�ુમત)થી �ુ ં હકને કાયમ ક� અથવા
બાિતલનો નાશ ક�ં....
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૬૯) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ ઇબ્ને
અબ્બાસને લખ્�ું આ �ુ�ુમતનો હ��ુ તમા માટ�
માલી ફાયદો ઉઠાવવો અને તમારા આક્રોશ અન
�ુસ્સાને સંતોષવાનો ન હોવ જોઈએ, બલ્ક� તમારો
�ુખ્ય હ��ુ બાિતલનો નાશ અને હકને �વંત
કરવાનો હોવા જોઈએ.
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િવભાગ-ર૦ : ઉમ્મીદવા
પ્રકર- ૧ : ઉમ્મીદ(આશા) રહ�મત છે
(૬૭૦) માર� ઉમ્મત માટ� આશા રહ�મત છ, જો
આશા ન હોત તો કોઈ માતા પોતાના સંતાનને �ૂ ધ
પીવરાવત નહ� અને કોઈ ઝાડ વાવત નહ�.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૬૭૧) આશા એક �દલાસો આપનાર દોસ્ત છ.
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(૬૭ર) એક વખત હઝરત ઇસા (અલ�ય્હસ્સલ)
બેઠા હતા. અને એક � ૃધ્ધ માણસ જમીન ઉપર
હળ ચલાવી રહયો હતો. હઝરત ઇસા
(અલ�ય્હસ્સલ)એ �ુઆ કર� ક� : �ુદાવંદા આની
આશાઓને મીટાવી દ� . તે પછ� તે � ૃધ્ધ માણસે
હળ ચલાવવા�ુ ં છોડ� દ��ુ ં અને જમીન ઉપર �ુઈ
ગયો. અને એક કલાક � ૂધી એમ જ પડયો રહયો.
ત્યાર પછ� તે (અલ�ય્હસ્સલ)એ �ુઆ કર� ક� :
પરવર�દગારા ! આની આશાઓને પાછ� ફ�રવ, તે
પછ� તે ઉભો થઈ ગયો અને પોતાના કામે લાગી
ગયો.
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(૬૭૩) યા રબ્બ આલમીન ! યા અલ્લા ! �ુ ં તાર�
પાસે ... એવી આશાઓનો સવાલ ક� �ં ક� �માં �ુ ં
સફળતા મેળવી શ�ું.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-ર : આશા અનંત છે
(૬૭૪) આશાઓનો કોઈ �ત નથી.
(૬૭પ) આર�ઓનો કદ� પણ �ત આવતો નથી.
(૬૭૬) તમાર� એ �ણી લે� ું જોઈએ ક� તમાર�
(બધી) આર�ઓ �ાર� ય � ૂર� થઈ શક્વાન નથી.
ન તો તમે તમાર� મૌતથી ભાગી શક્વાના છ. તમે
એવા લોકોના રસ્તે છ, ક� �ઓ તમાર� પહ�લા
પસાર થઈ �ુ�ા છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૬૭૭) �ને એવી આશા હોય ક� તે કાલે �વતો
રહ�શે તેને એવી આર� રહ�શે ક� તે હંમશ
ે ા �વતો
રહ�શ.ે
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૩ : �ૂઠ� આશાઓથી બચતા રહો
�ુરઆને મ�દ :* (હ� ર� ૂલ!) તેમને છોડ� દ� ક� તેઓ ખાય પીવે
અને (સંસા�રક) લાભ મેળવે અને આશા તેમને
ગફલતમાં નાખી � ૂક�, �ુંક સમયમાં જ (તેના
પ�રણામની) તેમને �ણ થઈ જશે.
- (� ૂ. �હજ્ર. ૩)
હદ�સો :-
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(૬૭૮) �ુઠ� આર�ઓથી બચતા રહો ક�મક� ઘણા
લોકો એવા હોય છે ક� �ઓ �દવસ તરફ મો�ુ ં તો
કર� છે , પણ તેની પાછળ પીઠ નથી કર� શક્ત.
(એટલે ક� તેમની જ�દગીનો �િતમ �દવસ હોય
છે .- અ�ુવાદક) અને ક�ટલાક લોકો એવા પણ હોય
છે ક� રાતના પ્રથમ ભાગમાં લો તેમના િવશે રશ્ક
(હકારાત્મક ઇષા) કર� છે , પરં � ુ રાતના �િતમ
ભાગમાં �દન કર� છે . (એટલે ક� તેમના િવશે રશ્ક
કર� શકાય તેવી તેમની જ�દગીની એ �િતમ રાત
હોય છે . - અ�ુવાદક)
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(૬૭૯) આર�ઓના ફર� બથી બચતા રહો, ક�મક�
ક�ટલાય લોકો એવા હોય છે ક� �દવસના કોઈ
ભાગમાં કોઈ વાતની આર� કર� છે , પરં � ુ તેમની
આર�ને � ૂર� કર� શકતા નથી. મકાન બનાવે છે ,
પણ તેમાં રહ�વા�ું તેમને નસીબ થ�ું નથી. અને
માલ ભેગો કર� છે , પણ તેમાંથી ખાઈ નથી શક્ત.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
ૃ જળ સમાન હોય છે , � તેને
(૬૮૦) આર�ઓ �ગ
જોનારને છે તર� છે અને આશા રાખનારાઓ સાથે
બેવફાઈ કર� છે .
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(૬૮૧) આર�ઓ દગાબાજ, છે તરનાર� અને
�ુક્સાનકારક હોય છ.
(૬૮ર) આર�ઓ �ખો ઉપર પદાર્ નાખી દ� છ.
(૬૮૩) ગા�ફલ લોકોના �દલો ઉપર, આર�ઓ
સલ્તનત જમાવી દ� છ.
(૬૮૪) આર�ઓ �ુઠાણાની શ�આત હોય છે .
(૬૮પ) આર�ઓ�ુ ં ફળ અમલની ખરાબી હોય છે .
(૬૮૬) એ વાતમાં શંકા નથી ક� આર�ઓ �દલને
ગા�ફલ બનાવી દ� છે , ખોટા વાયદાઓ કર� છે ,
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ગફલતને વધાર� દ� છે અને � ૂસીબત�ું કારણ બને
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૮૭) (અરફાના �દવસે એટલે ક� નવમી
�ઝલહજ્જના �દવસની હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ
આબેદ�ન (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ુઆનો એક ભાગ
છે ) ... �ુ ં તાર� પનાહ માં� ું �ં એવી �ુિનયાથી ક� �
આખેરતને રોક� દ� છે , એવી જ�દગીથી ક� � શ્રેષ
મૌતમાં અવરોધ�પ બને છે અને એવી
આર�ઓથી ક� � શ્રેષ્ઠ અમલથી રોક� રાખે ...હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ) /
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હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ) આ �કતાબમાં છે ક� ર� ૂલે પાક
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)
�ુઆઓમાં કહ�તા હતા ક� �ુદાવંદા ! �ુ ં તાર� પનાહ
માં� ું �ં.
(૬૮૮) આર�ઓ અકલનો નાશ કર� છે , ખોટા
વાયદા કર� છે અને લાલસા�ું કારણ બને છે . તેથી
તમે આર�ઓને �ુઠલાવો. (તે� ું અ�ુસરણ ન
કરો) ક�મક� એ દગો આપે છે . અને આર�ઓ ઉપર
આધાર રાખનાર તેમાં ઘેરાઈ �ુ�ો હોય છે ....
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(૬૮૯) તમાર� �ણ�ું જોઈએ ક� આર� અકલને
ગા�ફલ કર� નાખે છે . અને �ુદાની યાદ �ુલાવી દ�
છે તેથી આર�ઓ�ું અ�ુસરણ ન કરો ક�મક� એ
દગો આપે છે અને આર�ઓમાં રાચનાર ફર� બ
ખાય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૯૦) �ને ખોટ� આર�ઓ યાદ� �ુદાથી ગા�ફલ
કર�ને ખેલ-તમાશામાં લગાવી ન દ� , એવા માણસ
માટ� �ુશખબર� છે .
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(૬૯૧) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તરફથી
(એવા) બંદાઓ માટ� એવી ક�ટલીય નેઅમતો છે ક�
� તેને આર� કયાર્ વગર મળ� �ય છ. અને એવા
ક�ટલાય આર� કરનારાઓ છે ક� �મનો ઇખ્તયાર
તેમના ગૈરના હાથોમાં હોય છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક - ૪ : આર� અને મૌત
(૬૯ર) જો બંદો પોતાની મૌત અને તેની તેજ
ગિતને જોઈ લે તો કોઈ પ્રકારની આર� કરવા�ુ
પસંદ ન કર� .
(૬૯૩) (એ માણસની) મૌત સાચી (સફળ) થાય
છે ક� � પોતાની આવતી કાલના �દવસને છે લ્લો
�દવસ સમ�.
(૬૯૪) � માણસ આર�ઓના મેદાનમાં ચાલે છે
તે મૌત સાથે ટકરાય છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૬૯પ) જો મૌત �હ�ર થઈને આવત તો આર�ઓ
�ુખ્યાત બની �.
(૬૯૬) આર�ઓ મૌતને �ુલાવી દ� છે .
(૬૯૭) આશા મૌતનો પરદો છે .
(૬૯૮) આર� અમલને ખરાબ તેમજ મૌતથી બે
ખબર કર� દ� છે .
(૬૯૯) સૌથી સાચી વસ્ � મૌત અને સૌથી ખોટ�
વસ્ � આર� અને ઉમ્મી છે .
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(૭૦૦) સૌથી નઝદ�કની વસ્�ુ મૌત અને સૌથી
�ૂ રની વસ્�ુ આર� છ.
(૭૦૧) મૌત આર�ઓને કાપી નાખે છે .
(૭૦ર) મૌત આર�ઓને બદનામ કર� નાખે છે .
(૭૦૩) �ુ ં માર� આર�ઓ સાથે જગ
ં ક� �ં અને માર�
મૌતની પ્રિતક્ષા ક.
(૭૦૪) નફસને મૌત આવી ન �ય ત્યાં �ૂધી તે
આર�થી ખાલી નથી રહ�તો. (ઉમ્મીદ તેને મૌત
િવશે િવચારવાની તક જ આપતી નથી. - અ�ુ.)
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(૭૦પ) ઇન્સાન પોતાની આર�ઓ ઉપર જ નજર
જમાવીને બેઠો હોય છે , તેના કારણે તેને મૌત�ુ ં
અ�સ્તત્વ નજર� પડ�ું ન.
(૭૦૬) મૌત આર�ઓની આફત છે .
(૭૦૭) સાવધ રહો, તમે તમાર� આર�ઓના એવા
�દવસોની પાછળ છો ક� �ની પાછળ મૌત છે . તેથી
� માણસ પોતાની આર�ઓના �દવસોમાં મૌત
આવવાની પહ�લા અમલ (અમલે સાલેહ) બ�વી
લાવે તેને તે અમલનો ફાયદો પહ�ચાડશે. અને
મૌત પણ કોઈ �ુક્સાન નહ� પહ�ચાડ.
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(૭૦૮) � માણસ પોતાની આર�ઓની
પરાકાષ્ઠાએ પહ�ચી �ય છે તેણે પોતાની મૌતને
પણ વધાર� નઝદ�ક સમજવી જોઈએ.
(૭૦૯) �રવાયતમાં છે ક� ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)એ પોતાની સામેથી
ત્રણ લાકડ�ઓ ઉપા. તેમાંથી એકને જમીન ઉપર
ખોડ� દ�ધી. બી�ને પોતાની બા�ુમાં રાખી અને
ત્રી�ને �ૂર ફ�ક� દ�. પછ� ફરમાવ્�ું: �ણો છો ક�
આ �ું છે ?
લોકોએ ક�ું ક� �ુદા અને તેનો ર� ૂલ જ વધાર� સાર�
ર�તે �ણે છે .
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આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ું: આ ઇન્સાન છ, અને આ મૌત. અને આ
ત્રી� ઇન્સાનની આર� છે �ને ઇબ્ને આદમ �
કરવાના પ્રયત્નો કર�, પણ તેને અચાનક મૌત
આવી �ય છે . અને તેની આર�ઓ એમ જ બાક�
રહ� �ય છે .
(૭૧૦) આર�ઓની સરખામણીએ મૌત ઇન્સાનની
વધાર� નઝદ�ક હોય છે .
(૭૧૧) �યાર� તમે તમાર� આર�ઓની
પરાકાષ્ટાએ પહ�ચી �વ ત્યાર� અચાનક આવ
પડનાર� મૌતને પણ ન � ૂલો.
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(૭૧ર) �યાર� મૌત આવી �ય છે , ત્યાર� આર�
બદનામ થઈ �ય છે .
(૭૧૩) �યાર� હ. આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)થી તક�
અવલા (સા� કામ ન કર� શક્વાની �ૂ) થયા ન
હતા ત્યાર� મૌત તેની સામે અને આર�ઓ તેની
પાછળ રહ�તી હતી. પરં � ુ �યાર� તેઓથી તક�
અવ્લા થઈ ગયા ત્યાર� �ુદાએ તેમની આર
તેમની સામે અને મૌતને તેઓની પાછળ કર�
નાખ્�ુ. તેથી મરવાના સમય � ૂધી તેઓ
આર�ઓમાં વ્યસ રહ્.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રક-પ : લાંબી આર�ઓના પ�રણામ
(૭૧૪) � બંદાએ લાંબી આશા રાખી, તેણે પોતાના
અમલને બરબાદ કયાર.
(૭૧પ) હઝરત � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ)એ �યાર�
પોતાના રબને �ુના�ત કર� ત્યાર �ુદાએ ફરમાવ્�ુ
: અય � ૂસા ! �ુિનયા િવશેની તમાર� આર�ઓને ન
લંબાવો નહ�તર તમા�ું �દલ સખ્ત થઈ જશ. અને
��ું �દલ સખ્ત થઈ �ય છે તે મારાથી �ૂર થઈ
�ય છે .
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(૭૧૬) લોકોમાં �મની આર�ઓ વધાર� હોય છે ,
તેમને મૌતની યાદ ઓછ� આવે છે .
(૭૧૭) લોકોમાં �મની આર�ઓ વધાર� લાંબી
હોય છે તેમના કાય� ખરાબ હોય છે .
(૭૧૮) �ની આર�ઓ િવશાળ હોય છે , તેના
અમલ �ુંકા હોય છે .
(૭૧૯) લાંબી આર�ઓ પણ હંમશ
ે ા આખેરતને
�ુલાવી 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 હંમશ
ે ા �વતા રહ�વાની આશા
હોય છે , તે� ું �દલ સખ્ત થઈ �ય છે અને
�ુિનયાની ઇચ્છા કરવામાં લાગી �ય છ.
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પ્રકર- ૬ : �ૂં ક� આર�ઓ
(૭ર૧) �ને એ વાતની ખાત્રી હોય છે ક� તેણે િમત
અને સ્નેહ�ઓને છોડ� દ�વાના છ, માટ�ના ઘરમાં
(કબ્રમ) સ્થાયી થવા�ું છ, �હસાબનો સામનો
કરવાનો છે , � પાછળ છોડ� જશે તેની જ�રત નહ�
રહ�, અને � આગળ મોકલી દ� શે તે જ તેને કામ
લાગશે. (આ બધી બાબતોને લક્ષમાં રાખન
માણસ) એ વાતને લાયક છે ક� તે પોતાની
આર�ઓને �ુંક� અને પોતાના આમાલને લાંબા
(દ�ધર્કાલી) રાખે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૭રર) આર�ઓને �ુંક� કર�ને �ુિનયામાંથી
(આખેરત�ુ)ં ભા�ુ લઈ �વ.
(૭ર૩) ઝોહદ (ત્યા)ની મીઠાસની મ�
આર�ઓને �ૂંક� કર�ને ચાખો.
- ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૭ર૪) ઇબ્ને મ�્ઉવદને ફરમાવ્�ુ: તમે તમાર�
આર�ઓને �ૂંક� કર� નાખો. �યાર� સવાર પડ� તો
કહો “�ુ ં સાંજ નહ� ક� (એટલે ક� �ુ ં સાંજ � ૂધી
�વવાનો નથી.) અને �યાર� સાંજ કરો ત્યાર� કહો
ક� �ુ ં સવાર નહ� ક�.” �ુિનયાને છોડવા માટ� કમર
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કસી લો અને �ુદાની �ુલાકાત (કરવાની
બાબત)ને દોસ્ત રાખ.
(૭રપ) ભરોસાપાત્ર કાય�ને અપનાવી , અને
આર�ઓથી છે તરાવાથી બચો. આવનાર� કાલના
ગમને આ� તમાર� પાસે આવવા ન દો. ... જો
તમા�ું �દલ આર�ઓથી ખાલી હશે તો તમે નવા
કાય� કર� શકશો. આજ તમાર� �ખોની સામે
પ્રત્યક્ષ આવનાર� આર�ઓ કાલે બે ચહ�ર
સાથે તમને �ુક્સા પહ�ચાડશે. એક્તો તમારા
કાય� બદલ પસ્તા�ું પડશ. અને બી�ુ તમારા રં જો
ગમમાં વધારો થશે.
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(૭ર૬) મને એ ઝાતની કસમ, ક� �ના કબ્ઝએ
�ુદરતમાં મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ની �ન છે , માર� �ખ �યાર� પણ
પલકારો કર� (ઝબક�) છે , ત્યાર� �ું સમ� લઉ �ં ક�
આ બી� વખત ઝબક્વા પહ�લા �ુદા માર� �હને
ખ�ચી લેશ.ે
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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ુ ા િસવાય કોઈ પાસે ઉમ્મીદ ન
પ્રકર- ૭ : �દ
રાખો
(૭ર૭) (હદ�સે �ુદસીમાં) �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે
છે ક� �ુ ં એવા દર� ક મોઅિમનની ઉમ્મીદોને કાપી
નાખીશ, � માર� િસવાય બી� કોઈ પાસેથી
ઉમ્મીદ રાખ.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૭ર૮) લોકો સાથેનો સંપકર્ કાપીને �ુદાના 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
ઉમ્મીદોને િનરાશામાં પ�રવિત�ત કર� નાખી.
(૭ર૯) � માણસ કોઈ ઇન્સાન પાસે પોતાની
ઉમ્મીદ રાખશે તો તેનાથી ડરતો પણ રહ�શ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ર૧ : ઉમ્મ
પ્રકર- ૧ : શ્રેષ્ઠ ઉ
�ુરઆને મ�દ:* � ઉમ્મતો લોકોની �હદાયત માટ� પૈદા કરવામાં
આવી છે તેઓમાં તમે સવ્
ર ્શ રેષ્ઠ હોવાના ક......
- (� ૂ. આલે ઇમરાન આ. ૧૧૦)
હદ�સો :-

543

(૭૩૦) માર� ઉમ્મત એ એક બરકત વાળ� ઉમ્મ
છે , તેના િવશે એ �ણકાર� નથી ક� તેનો પ્રારં
ભલાઈ છે ક� તેનો �ત ?
(૭૩૧) માર� આ ઉમ્મત રહ�મત પામેલી ઉમ્મ
છે .
(૭૩ર) તમે ૭૦ (િસ�ેર) ઉમ્મતોમાંથી આખર�
ઉમ્મત છો � �ુદાની નજદ�ક સૌથી બહ�તર અને
માનવંત ઉમ્મત છ.
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(૭૩૩) આ ઉમ્મતને ઉ�િત દ�, પ્રિતષ, રક્ષ
અને જમીનમાં શ�ક્તશાળ� �ુ�ુમત હોવાની
� ૂશખબર� આપી દો.
(૭૩૪) માર� ઉમ્મતને �ટલી યક�નની દૌલત
આપવામાં આવી છે , (એટલા બધા પ્રમાણમ) કોઈ
ઉમ્મતને યક�નની દૌલત અપર્ણ કરવામાં નથ
આવી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ર : માર� ઉમ્મતના શ્રેષ્ઠ 
(૭૩પ) મલએ આઅલા માં � બાબતની મને
�ણકાર� આપવામાં આવી છે તેમાંથી આ પણ છે
ક� માર� ઉમ્મતન શ્રેષ્ઠ લોકો એ છે ક�
પોતાના રબની િવશાળ રહ�મત હોવાના કારણે
�હ�રમાં તો હંસે છે , પરં � ુ (પોતાના રબના ખૌફના
કારણે) �પાઈને રડ� છે . ... અને એ જ �કતાબમાં
છે . “... પોતાના રબની રહમતથી �હ�રમાં તો � ૂશ
રહ�તા હોય છે પણ તેના દદર્નાક અઝાબના ખૌફથી
�પાઈને રડ� છે . ...”
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(૭૩૬) માર� ઉમ્મતના સૌથી શ્રેષ્ઠ લોકો એ છે
�ઓ �ુિનયાથી મો�ુ ફ�રવીને આખેરત તરફ ધ્યાન
ક��ન્દ્રત કરતા હોય.
(૭૩૭) માર� ઉમ્મતના સૌથી શ્રેષ્ઠ લોકો એ છે
�ઓ પોતાની �ુવાનીનો કાળ �ુઆની ઇતાઅતમાં
વીતાવી દ� છે , પોતાને �ુિનયાની લઝઝતોથી �ૂ ર
રાખે છે , આખેરતની ફ�ક્રમાં વ્યસ્ત રહ�તા હો,
અલ્લાહ તરફથી એવા લોકોનો બદલો જ�તમાં
�ચા દરજ્�ઓ છ.
(૭૩૮) માર� ઉમ્મતના સૌથી શ્રેષ્ઠ લોકો એ છે
�યાર� તેમને �ુખ (િવશાળતા) મળ� �ય છે ત્યાર�
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અ�ભમાન કર�ને અકડાઈ જતા નથી અને �યાર�
તંગી આવી પડ� છે ત્યાર� કોઈની પાસે માગતા
(સવાલ કરતા) નથી.
(૭૩૯) માર� ઉમ્મતના સૌથી શ્રેષ્ઠ લોકો એ છે
�યાર� તેમની સાથે કોઈ નાદાની ભય� વ્યવહાર
કર� છે , ત્યાર� તેઓ સહન કર� લે છે અને �યાર�
તેમના ઉપર બળજબર� (અિતશયતા) કરવામાં
આવે છે ત્યાર� માફ કર� દ� છ, અને �યાર� તેમને
ઇ� પહ�ચાડવામાં આવે છે ત્યાર� સબ્ર કર�.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ
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પ્રકર- ૩ : ઉમ્મતે વસ્(વચલી ઉમ્મ)
�ુરઆને મ�દ :* આવીજ ર�તે અમોએ તમને વચલી ઉમ્મત
બનાવી છે ક� �થી બી� લોકોની સરખામણીમાં
તમે સાક્ષી બનો અને ર�ૂલ તમારા ઉપર સાક
રહ�.
- (� ૂ. બકરહ આ. ૧૪૩)
હદ�સો :-
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(૭૪૦) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌલ િવશે ફરમાવ્�ુ
... અમે જ વચલી (આ�દલ) ઉમ્મત છ�, અમે જ
�ુદાના તરફથી તેની મખ્�ૂક પર ગવાહ છ�એ
અને અમે જ તેની જમીન ઉપર તેની �ુજ્જત
છ�એ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૪૧) અમે જ �ુદાની મખ્�ૂક પર તેના તરફથી
ગવાહ છ�એ, અમે જ તેની જમીન ઉપર તેની
�ુજ્જત છ�, અને અમે જ તે છ�એ ક� � િવશે
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�ુરઆનમાં �ુદાએ ફરમાવ્�ું છે ક�: “વ કઝાલેક

જઅલના�ુમ ઉમ્મ�ુંવ �ુસ્..
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૪ર) અ� ૂ બસીર કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ
મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)ને ફરમાવતા
સાંભળ્યા: અમે જ �હ�ઝના ભાિવ સ�ુહ છ�એ. મ�
�ુછ�ું ક� : �હ�ઝનો ભાિવ સ�ુહ �ું છે ? આપ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: વચલી ઉમ્મ, ક�
�ના િવશે �ુદાએ ફરમાવ્�ુ છે ક� : “વ કઝાલેક

જઅલના�ુમ ઉમ્મ�ુંવ �ુસ્.. પછ� ફરમાવ્�ું:
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આગળ વધી જનારા અમાર� તરફ પાછા ફરશે
અને પાછળ રહ� જનારા અમને આવીને મળશે.
(૭૪૩) અલ્લાહ તઆલાના  કૌલ િવશે ફરમાવ્�ુ :
.“... વજઅલ્ના... આનો જવાબ અથર એ ઉમ્મત છે
ક� �ના માટ� હઝરત ઇબ્રાહ�(અલ�ય્હસ્સલ)ની
દઅવતનો જવાબ આપવો વા�જબ છે , અને તે
એવી ઉમ્મત છે ક� � ઉમ્મતની વચ્ચે હઝરત બા
તઆલા એ હઝરત ઇબ્રાહ�(અલ�ય્હસ્સલ)ને
મોકલ્ય, નબી તર�ક� િનમ્યા અને હઝરત ઇબ્રાહ
(અલ�ય્હસ્સલ)ને બેઅસત આપી. તે જ વચલી
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(આ�દલ) ઉમ્મત છ. અને તે જ શ્રેષ્ઠ ઉમ્મત છે
� લોકો માટ� પૈદા કરવામાં આવી છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૪૪) અ� ૂ સઈદ� હઝરત �રસાલત મઆબ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)થી
�રવાયત કર� છે ક� આપ સલ્લલ્લા અલય્હ
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: “.. વકઝાલેક... આ
આયતમાં � ઉમ્મતનો ઉલ્લેખ થયો , તેઓ અથર્
આ�દલ ઉમ્મત છ.
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પ્રક-૪ : માર� ઉમ્મત ખૈર પર રહ�શ
(૭૪પ) માર� ઉમ્મત એ સમય �ૂધી ખૈર(ભલાઈ)
પર રહ�શે, �યાં � ૂધી માર� ઉમ્મતના લોકો પરસ્પ
મોહબ્બત કરતા રહ�શ, એક બી�ને �હદાયત કરતા
રહ�શે, અમાનતો અદા કરતા રહ�શ,ે હરામથી બચતા
રહ�શ,ે મહ�માન નવાઝીની ફરજ�ું પાલન કરતા
રહ�શ,ે નમાઝ પડતા રહ�શે અને ઝકાત અદા કરતા
રહ�શ.ે
(૭૪૬) માર� ઉમ્મત એ સમય �ૂધી ખૈર(ભલાઈ)
ઉપર રહ�શે, �યાં � ૂધી તે પરસ્પર ખયાનત નહ�
કર� , અમાનત અદા થતી રહ�શ,ે ઝકાત અપાતી
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રહ�શે અને �યાર� આ કામ કરવા�ું છોડ� દ� શે ત્યાર�
�ુકાળ અને અછતમાં ફસાઈ જશે.
(૭૪૭) આ ઉમ્મત �ુદાની રહ�મતમાં અને તેના
રક્ષણમાં એ સમય �ૂધી રહ�શે �યાં �ૂધી તેન
અમીરો �ુરઆનના કાર�ઓ સાથે છે તરપ�ડ� નહ�
કર� , તેના બદકાર લોકો, આ�લમોને તેના સ્થાનેથી
નહ� હટાવે, અને તે ઉમ્મતના બદમાશ લોકો શર�ફ
લોકોને હડ� ૂત નહ� કર� , �યાર� તેઓ આમ કરવા�ુ ં
શ� કર� દ� શે ત્યાર� �ુદાવંદ� આલમ તેના ઉપરથી
પોતાની રહ�મતનો હાથ ઉઠાવી લેશે અને તેમની
ઉપર ઝા�લમ સ�ાિધશોને �ુ�ુમત આપશે.
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- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રકર- પ : બે�હશ્તમાં ઉમ્મતે �ુસ્લેમ સંખ્યા
વધાર� હશે
(૭૪૮) કયામતના �દવસે તમામ નબીઓ કરતાં
મારા માનનારાઓ વધાર� હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૭૪૯) બેહ�શ્તમાં જનારાઓની એકસો �સી હરોળ
હશે, �માં માર� ઉમ્મતન �સી હરોળ હશે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મ બા�કર (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૭પ૦) જ�તમાં જનારાઓની એક્સો વીસ હરોળ
હશે, �માંથી માર� ઉમ્મતની �સી હરોળ હશ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૬ : માર� ઉમ્મતનો એક સ�ુહ પ્રભા
રહ�શે
(૭પ૧) આ દ�ન હંમશ
ે ા બાક� રહ�શે અને કયામત
આવવા � ૂધી �ુસલમાનનો એક સ�ુહ તેના માટ�
લડતો રહ�શે.
(૭પર) માર� ઉમ્મતનો એક સ�ુહ હંમેશા પ્રભા
રહ�શ,ે એટલે � ૂધી ક� તેમના � ૂધી અલ્લાહનો �ુકમ
પહ�ચી જશે (કયામત આવી જશે) તેમ છતાં, તે
સ�ુહ પ્રભાવી રહ�.
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(૭પ૩) માર� ઉમ્મતનો એક સ�ુહ હંમેશા �ુદાના
�ુકમ પર અડગ અને કાયર્શીલ રહ�શ. અને તેમને
કોઈ િવરોધ �ુકસાન પહ�ચાડ� નહ� શક�.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૭પ૪) રબીઅ �બન અનસ કહ� છે ક� : હઝરત
નબી અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)એ આ આયતની િતલાવત કર�.....� ૂ.
અઅરાફ આ. ૧૮૧ “અને તે લોકોમાંથી ક� �મને
અમોએ પૈદા કયાર્ છે એક એ�ું ટો�ં પણ છે ક� �
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સત્યધમર્ની �હદાયત કર� છે અને હકની સાથે ન્ય
પણ કર� છે .”
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
ત્યા પછ� ફરમાવ્�ું: માર� ઉમ્મતમા એક કૌમ હક
ઉપર કાયમ રહ�શે એટલે � ૂધી ક� હઝરત ઇસા �બન
મ�રયમ (આસમાનમાંથી) નાઝીલ થશે.
(૭પ૬) એક �દવસ મોઆિવયાએ ઊભા થઈને �ુત્બ
આપ્ય અને ક�ું : તમારા આ�લમો �ાં છે ? તમારા
આ�લમો �ાં છે ? ક�મક�, મ� હઝરત ર� ૂલે અકરમ
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(સલ્લલ્લા અલય્હ વઆલેહ� વસલ્લ) પાસેથી
સાંભળ્�ું છે ક� આપ સલ્લલ્લ અલય્હ વઆલેહ�
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: કયામતના આવવા � ૂધી
માર� ઉમ્મતનો એક સ�ુહ લોકો ઉપ પ્રભાિવ
રહ�શ.ે અને એ વાતની પરવા નહ� કર� ક� કોઈ
તેમને છોડ� ર�ું છે ક� તેની રક્ષા કર� ર�ું .
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પ્રક-૭ : બી� ઉમ્મતો તમાર� િવ�ધ્ધ એક થ
જશે
(૭પ૭) “એ જમાનો પણ આવનાર છે ક� : તમારા
િવ�ધ્ધ � ર�તે જમવાના પ્યાલા માટ� આમંત
આપવામાં આવે છે તેવી ર�તે બી� ઉમ્મતોને
આમંત્રણ આપવામાં આવ.”
એક માણસે ક�ું : તો �ું એ વખતે અમાર� સંખ્યા
ઓછ� હશે ? આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: ના, તમે મોટ� સંખ્યામાં હશ,
પણ (એવા) કચરા સમાન હશો ક� �ને � ૂર તાણીને
લઈ �ય છે . અને �ુદાના �ુશ્મનોન �દલમાંથી
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તમારો ખૌફ કાઢ� નાખશે. અને તમારા �દલોમાં
કમજોર� નાખી દ� શે.
પછ� કોઈએ �ુછ�ું : અલ્લાહન ર� ૂલ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)! એ કમઝોર� �ુ ં હશે?
આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ�એ ફરમાવ્:
�ુિનયાની મોહબ્બત અને મૌતથી અણગમ.
(૭પ૮) �યાર� માર� ઉમ્મત �ુિનયાને અગ્ર
આપવા માંડશે ત્યાર� �ુદા તેમના �દલોમાંથી
ઇસ્લામની અઝમત અને હ�બતને કાઢ� નાખશ.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ

566

પ્રક-૮ : મને માર� ઉમ્મત માટ� ડર છ
(૭પ૯) મને માર� ઉમ્મત િવશે ત્રણ બાબતનો
છે . કં�ુસાઈનો ક� તે� ું અ�ુસરણ (કં�ુસાઈ) કરશે.
ખ્વાહ�શાતન, ક� તેઓ ખ્વાહ�શાત�ું અ�ુસરણ
કરશે. માગર્દશર્, ક� �ઓ �ુમરાહ હશે.
(૭૬૦) મને માર� ઉમ્મત િવશે ત્રણ બાબતોનો
છે . મઅર� ફત મેળવી લીધા પછ� �ુમરાહ�નો.
�ુમરાહ કરનાર ફ�ત્નાઓનો અને શમર્ગાહ અન
પેટની શહવત (� ૂખ)નો.
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(૭૬૧) મારા પછ�, માર� ઉમ્મત માટ મને ત્
બાબતનો ડર છે : આ�લમોની �ુમરાહ�નો, �ુરઆન
મારફતે �ુનાફ�કની વ્યથર્ વાદ િવવાદનો અને કઝ
કદ્(અલ્લાહ� િનમાર્ણ કર�લી બાબ)ને
�ુઠલાવવાનો.
(૭૬ર) મારા પછ� માર� ઉમ્મ િવશે મને ત્
બાબતોનો ભય છે : ખ્વાહ�શાતની �ુમરાહ�ન, પેટ
અને શમર્ગાહની શહવાતનો અને મઅર�ફત
મેળવ્યા પછ� ગફલતમાં પડ� જવાન.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૭૬૩) અનસ કહ� છે ક� : �ુ ં �ુ�ર સરવર� કાએનાત
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની
�ખદમતમાં હાજર થયો. મ� જો�ું ક� આપ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ) ચટાઈ
પર � ૂતા હતા. અને ચટાઈના િનશાન આપના
પડખામાં દ� ખાઈ રહ્યા હ. મને જોઈને �ુ�ર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ:
તમાર� સાથે બી�ુ ં કોઈ છે ? મ� ક�ું ના, આપ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ઇર
ફરમાવ્�ું: તમાર� �ણ�ું જોઈએ ક� �ુ ં મૌતની
નઝદ�ક પહ�ચી ગયો �ં, મને મારા રબ અને માર�
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પહ�લાના નબીઓ ભાઈઓ સાથેની �ુલાકાતનો
શોખ વધી ગયો છે .
પછ� ફરમાવ્�ું: માર� નજરોમાં મૌતથી વધાર�
િપ્રય બી� કોઈ બાબત ન, અને મોઅિમન
�ુદાની �ુલાકાત પહ�લા �ાર� ય સાંત્વન મેળવી
શકતો નથી. આમ કહ�ને આપ રડવા લાગ્ય. મ�
ક�ું : ક� આપ શા માટ� રડો છો ? આપે ફરમાવ્�ું:
�ુ ં ક�મ ન ર�ું ? �યાર� ક� �ુ ં એ વાત ��ું �ં ક�
માર� ઉમ્મત પર કઈ કઈ �ૂસીબત પડવાની છે?
મ� �ુછ�ું : આપના પછ� આપની ઉમ્મત પર કઈ
� ૂસીબતો પડવાની છે ? આપે ફરમાવ્�ું: િવિવધ
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ખ્વાહ�શ, ક�એ
? મી, માલ અને હો�ૃા પ્રત્
્ રહ�
આકષર્ણ અને �બદઅત(દ�નમાં નવી વાત) વ્યક્
કરવી.
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પ્રક - ૯ : મને માર� ઉમ્મત માટ � બાબતોનો
સૌથી વધાર� ભય છે . .
(૭૬૪) મને માર� ઉમ્મત િવશે ત્રણ બાબતો
સૌથી વધાર� ભય છે . આ�લમોની � ૂલોનો, �ુરઆન
મારફતે નકામા વાદ િવવાદનો અને દ�નના નામે
એકબી�ની ગરદનો ઉડાવી દ� વાનો. �યાર� આવી
પ�ર�સ્થિત�ું િનમાર્ણ થાય ત્યાર� તમે તમા
�તને જ ક�ુરવાર સમજ્જ.
(૭૬પ) માર� પછ� મને માર� ઉમ્મત િવશે �
બાબતનો વધાર� ડર છે , તે છે હરામ વેપાર, �પી
ખ્વાહ�શો અને વ્ય.
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(૭૬૬) હા, સાવધ રહ�જો, મને તમારા િવશે બે
બાબતનો બ�ુજ ભય છે . એક તો ખ્વાહ�શાતની
પૈરવી કરવી અને બી�ુ લાંબી આશાઓ.
ખ્વાહ�શાતની પૈરવી માણસને હકથી ફ�રવી નાખે છે
અને લાંબી આશાઓ આખેરતને � ૂલાવી દ� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૭૬૭) મને તમારા િવશે � બાબતનો વધાર� ડર
જણાય છે , તે શીક� અસગર (ના�ુ િશકર) છે . લોકોએ
�ુછ�ું : યા ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ! િશક� અસગર �ું છે ? આપે
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ફરમાવ્�ું: ‘ર�યા’ (એટલે ક� અલ્લાહ િસવા,
લોકોની � ૂશી માટ� ઇબાદત અને બી� નેક કામ
કરવા)
(૭૬૮) મને મારા પછ� તમારા િવશે ઇલ્મી �ભ
રાખનારાઓ (આ�લમો)ની �ુનાફ�કત (દં ભ)નો
બ�ુજ ડર છે .
(૭૬૯) મને માર� ઉમ્મત િવશે �ુમરાહ
માગર્દશર્કોથી બ�ુજ ડર .
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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(૭૭૦) હ. ઉમર� કઅબને ક�ું : �ુ ં તમને એક વાત
� ૂછવા માં� ું �ં, તેનો સાચે સાચો જવાબ આપજો,
અને કોઈ વાત �પાવતા નહ�, તેમણે ક�ું : �ુદાની
કસમ, �ુ ં � કંઈ ��ું �ં તેમાંથી કાંઈ પણ વાત
તમારાથી �પાવીશ નહ�, હ. ઉમર� ક�ું : ઉમ્મતે
મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)
િવશે આપને કઈ વાતનો વધાર� ડર છે ? તેમણે ક�ું
: �ુમરાહ માગર્દશર્કો. હ. ઉમર� ક�ું : આપે
�બલ્�ુલ સાચી વાત કહ. આ વાત મને ર� ૂલે પાક
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ રહસ્ય
તર�ક� કહ� હતી.
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(૭૭૧) મને માર� ઉમ્મત િવશે � બાબતનો સૌથી
વધાર� ડર હોય તો તે �ુિનયાની ઠાઠમાઠ અને
તેમાં વધારો કરવાનો.
(૭૭ર) માર� ઉમ્મત િવશે મને � વાતનો વધાર�
ડર છે , તે એ છે ક� તેમની પાસે માલ વધાર� હશે,
અને તેના કારણે તેઓ એક બી�ની ઇષાર્ કરશે
અને �ુના મરક� વધાર� પ્રમાણમાં કર.
(૭૭૩) મને માર� ઉમ્મત િવશે ત્રણ બાબતો
વધાર� ડર છે . આ�લમોની � ૂલો, સ�ાિધશો
(િવદ્વા)�ુ ં ખો�ું વલણ અને ખોટા અથર્ઘટ.
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(૭૭૪) મને માર� ઉમ્મત માટ� ત્રણ બાબતોનો બ
જ ડર છે . ખ્વાહ�શાતને કારણે �ુમરાહ થ�ુ, પેટ
અને શમર્ગાહોની ખ્વાહ�શાતની પૈરવી અન
આત્મપ્રશ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ

577

પ્રક-૧૦ : મને માર� ઉમ્મત િવશે ડર રહ� છ
(૭૭પ) મને મારા પછ�, માર� ઉમ્મત િવશે એક તો
એવા માણસનો ડર રહ� છે ક� � �ુરઆન�ુ ં ખો�ુ
અથર્ઘટન કરશ, અને બીજો એવો માણસ ક� �
એમ સમજતો હશે ક� તે એ વસ્ �ુનો બી� કરતા
વધાર� હકદાર છે .
(૭૭૬) મને મોટ� ભાગે વાતનો ડર રહ� છે ક�
�ુદાવંદ� આલમ તમારા માટ� જમીનની બરકતો
�હ�ર કર� દ� શે. સવાલ કરવામાં આવ્ય �ુ�ર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ! અમારા
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માટ� જમીનની બરકતોનો �ું અથર્ છ ? આપે
ફરમાવ્�ુ : �ુિનયાની રોનક.
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧) - ઇમામતે
આમ્મ
પ્રકર- ૧ : ઇમામત
�ુરઆને મ�દ:* અને તેઓ ક� �ઓ આ અરજ કર� છે ક� હ�
પરવર�દગાર! અમને અમાર� પત્ની તરફથી તથા
અમાર� ઔલાદો તરફથી �ખોમાં ટાઢક અપર્ કર,
અને અમને પરહ�ઝગારોના આગેવાન (ઇમામ)
બનાવી દ� .
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- (� ૂ. �રકાન આ. ૭૪)
(૭૭૭) અલ્લાહ તઆલાએ આ હઝરત
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને હકની
તરફ બોલનાર અને મખ્�ૂકની ગવાહ� આપનાર
બનાવીને મોકલ્ય, આપે પોતાના પરવર�દગારના
સંદ�શાને પહ�ચાડ�ો, અને તેમાં �ુસ્તી ક� આળસ ન
કર�, અને અલ્લાહની રાહમાં તેના �ુશ્મન સા
�હાદ કર�. તેમાં ન તો કોઈ નબળાઈ દ� ખાડ� અને
ન તો કોઈ બહાના બનાવ્ય. તેઓ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) પરહ�ઝગારોના ઈમામ
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અને �હદાયત મેળવનારાઓની (�ખો માટ� )
�દયની દ્ર�ષ્ટ.
(૭૭૮) એટલે � ૂધી ક� ઇલાહ� શરફ (હોદ્) હઝરત
મોહમ્મ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)
� ૂધી પહ�ચ્ય, તેઓએ એવા સાથીદારોથી, ક� �ઓ
� ૃ�ધ્ધન દ્ર�ષ શ્રેષ્ઠ . અને એવા � ૂળથી �
પ્રભાવશાળ� હ. .... �ની ડાળ�ઓ ક� � �ૂ ર �ુ�ૂર
� ૂધી (ફ�લાએલી) હતી અને ફળો પહ�ચથી �ૂ ર
હતા. તેઓ પરહ�ઝગારોના ઈમામ અને �હદાયત
ચાહનારાઓ માટ� �તરદ્ર�ષ્ટ�ું ઝર�ું. તેઓની
સીરત (�ધા�ધીમાં
ંૂ
પડયા વગર) સીધા માગર્
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ઉપર ચાલવાની અને �ુ�તની �હદાયત કરવાની
છે . તેઓની વાત હક અને બાિતલની વચ્ચ ફ�સલો
કરનાર અને તેમનો �ુકમ સ્પષ્ટ ન્યાય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ્તા છ
પ્રકર- ર : ઇમામત દ�નની �ણર
�ુરઆને મ�દ :* .. આ� મ� તમારા માટ� તમારો દ�ન પ�ર� ૂણર્ કર�
દ�ધો છે અને માર� નેઅમત તમારા પર સં� ૂણર્ કર�
દ�ધી છે અને દ�ને ઇસ્લામ તમારા માટ� પસંદ કર�
લીધો છે .....
- (� ૂ. માએદાહ, આ. ૩)
(૭૭૯) ... �ુદાવંદ� આલમે હજ્જ�ુલ િવદાઅના
પ્રસંગે પયગમ્(સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
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વસલ્લ)ના �વનના આખર� �દવસોમાં અલ
યવ્મ અકમલતો.....ની આયત નાઝીલ કર�. આમ,
ઇમામત દ�નની � ૂણર્તા છ.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૮૦) એક ફરજ પછ� બી� ફરજ નાઝીલ થાય
છે , પરં � ુ િવલાયતની ફરજ છે લ્લી હત. તેથી
�ુદાવંદ� આલમે ‘અલ યવ્મ અકમલ્...’ની
આયત નાઝીલ ફરમાવી. �ણે ક� �ુદાવંદ� આલમે
એ વાત જણાવી દ�ધી ક� મ� તમામ ફરજો નાઝીલ
કર� દ�ધી. હવે કોઈ ફરજ (િવશેનો �ુકમ) બાક�
રહ�તો નથી.
585

- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૮૧) ગદ�ર� � ૂમના �દવસે ૧૮મી �ઝલહજ્જના
�દવસે ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: “મન �ુન્તો મવ્લાહ
ફહાઝા અલીય્�ુન મવ્લા.” (�નો �ુ ં મૌલા �ં
તેના અલી મૌલા છે .) ત્યાર� �ુદાવંદ� આલમે
‘અલયવ્મ અકમલ્...’ની આયત નાઝીલ
ફરમાવી.
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પ્રકર- ૩ : ઇમામત ઇસ્લામની �ુિનયાદ છ
(૭૮ર) બેશક ઇમામત એ ઇસ્લામની �ૃ�ધ્ધ અન
પ્રસાર�ું �ૂળ છે અન(ઇસ્લામન) �ચી ડાળ� છે .
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૮૩) ઇસ્લામની �ુિનયાદ પાંચ વાતો ઉપર છ.
નમાઝ, ઝકાત, રોઝા, હજ અને િવલાયત. પરં � ુ �
ર�તે િવલાયત િવશે તાક�દ કરવામાં આવી છે
તેટલી બી� કોઈ બાબતમાં તાક�દ કરવામાં આવી
નથી.
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- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૮૪) ઇસ્લામની �ુિનયાદ પાંચ બાબતો પર છ.
નમાઝ, ઝકાત, હજ, રોઝા અને િવલાયત. ઝરારહ
કહ� છે ક� મ� અઝર્ કર : આ તમામ બાબતોથી
અફઝલ કઈ વાત છે ? ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ુ : િવલાયત, ક�મક� તે બધી બાબતોની
ચાવી છે અને વલી તે બાબત�ું માગર્દશર્ન આપ
છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-૪ : ઇમામત દર� ક નેક�ઓ� ંુ � ૂળ છે
(૭૮પ) મોહમ્મદ �બન મન્�ૂર કહ� છે ક: મ� અબ્દ�
સાલેહ (હઝરત ઈમામ કાઝીમ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
�ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લના આ કૌલ �ુરઆને
મ�દની � ૂરએ અઅરાફની આયત નં. ૩૩ િવશે
� ૂછ�ું : “(હ� ર� ૂલ!) � ું કહ� ક� મારા પરવર�દગાર�
િનલર્જપણાના કાય� ક� � �ુલ્લા હોય અથવા �પ
હોય તેને હરામ કયાર્ છ.....
ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ુ : �ુરઆનના
અથર્�ું એક �હ�ર છે અને એક બાિત (�િતરક)
છે . �ુદાવંદ� આલમે � હરામ ગણાવ્�ું છ તે તે� ુ ં
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�હ�ર છે અને તે� ું બાિતન ઝા�લમ (કહ�વાતા-બની
ગએલા) ઇમામો છે . તેવીજ ર�તે �ુદાએ �ુરઆનમાં
� કંઈ હલાલ ગણાવ્�ુ છે , તે તે� ું �હ�ર છે અને તે� ુ ં
બાિતન હક (સાચા) ઇમામો છે . - હઝરત ઈમામ � ૂસા
કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૮૬) અમે દર� ક નેક�ઓની �ુિનયાદ છ�એ. અને
તમામ નેક�ઓ અમાર� ��અ (ડાળ) છે . અને
નેક�ઓમાં તૌહ�દ, નમાઝ અને રોઝા, �ુસ્સાને પી
જવો, �ુનેહગારને માફ કરવો, ફક�ર ઉપર રહ�મ
કરવો, પાડોશી�ુ ં ધ્યાન રાખ�ું અને એહલે ફઝલો
કરમની ફઝીલત�ું �સ્વકાર કરવાનો સમાવેશ થાય
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છે . અને અમારા �ુશ્મનો તમામ �ુરાઈઓની જડ
છે . અને તમામ �ુરાઈઓ અને �ુષ્ટત તેમની
ડાળો છે . �ુઠ, કં�ુસાઈ, �ુગલખોર�, ક�એ
, મી,
્ રહ�
વ્યાજખોર, યિતમોનો માલ નાહક ખાઈ જવો,
�ુદાએ ન�� કર� લી હદને ઓળંગી જવી,
બદકાર�ઓ કરવી - ભલે તે �હ�ર હોય ક� ખાનગી,
એ બધા�ું � ૂળ આ લોકો જ છે .
તેથી, � લોકો એમ સમજતા હોય ક� તેઓ અમાર�
સાથે છે , પણ અમારા �ુશ્મનોના �ૂળ(એટલે ક�
તેમની �વા કાય�) સાથે સંબધ
ં ધરાવતા હોય તો
તે �ુઠા છે .
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- પ : ઇમામત ઉમ્મતની વ્યવસ્થા
(૭૮૭) ઇમામત દ�નની લગામ, �ુસલમાનોનો
િનઝામ, �ુિનયાની ભલાઈ, અને મોઅિમનોની
ઇઝઝત છે .
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૮૮) ઇમામત ઉમ્મતની વ્યવસ્થા.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૭૮૯) �ને �ુદાએ ઇમામત અતા ફરમાવી છે
તમે તેના �ુકમને સાંભળો અને તેમની ઇતાઅત
કરો ક�મક� એ જ ઇસ્લામનો િનઝામ છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૭૯૦) ઉમ્મતના કાય� સંભાળનાર�ું સ્થા
મોતીઓના હારમાં આવેલા દોરા ��ું હોય છે . તે
દોરો મોતીઓને એક લાઈનમાં બાંધી રાખે છે . જો
તે દોરો �ુટ� �ય તો તમામ મોતીઓ િવખેરાઈ
�ય છે . અને પછ� તેના � ૂળ સ્વ�પમાં એકઠા થઈ
શકતા નથી.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-૬ : ઇમામત રબની પ્રણા�લકા 
�ુરઆને મ�દ :* (હ� ર� ૂલ!) કહ� ક� �ુ ં તો આ (�રસાલતના પ્રચા
માટ�) તમાર� પાસે કાંઈ મહ�નતા�ું માંગતો નથી,
િસવાય મારા િનકટના સગા વ્હાલાઓ(એહલેબૈત)
સાથેની મોહબ્બ.
- (� ૂ. �ુરા આ. ર૩)
* � ું કહ� ક� (તબ્લીગે �રસાલતન) � બદલો મ�
માંગ્યો છે તેનો ફાયદો તો તમારા માટ� જ છે:
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- (� ૂ. સબા આ. ૪૭)
* (હ� ર� ૂલ!) �ું કહ� ક� �ુ ં તો તમાર� પાસે તે
(સંદ�શા પહ�ચાડવા)�ું કાંઈ મહ�નતા�ું માંગતો
નથી, િસવાય એ ક� � ચાહ� તે પોતાના
પરવર�દગાર તરફનો (સીધો) માગર્ ધારણ કર.
- (� ૂ. �રકાન આ. પ૭)
(૭૯૧) ... તેઓ તાર� ઝાત � ૂધી પહ�ચવાનો રસ્ત
અને તાર� રઝા (રા�પો) મેળવવાના માધ્યમ હત.
(�ુઆએ �ુદબહ)
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- હઝરત ઈમામ મહદ� (અજ્જલલ્લાહો તઆલ
ફરજ�ુ શર�ફ)
(૭૯ર) અમો એહલેબૈત (અલય્હ��ુસ્સલ)ની
મોહબ્બ - એજ ફક્ત દ�નનો િનઝામ છ.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૭૯૩) અમો એહલેબૈત (એહલેબૈતે ર� ૂલ
સલ્લલ્લા અલય્હ વ આલેહ� વસલ્લ) છ�એ.
�ુદાવંદ� આલમ કોઈ એવા બંદાના અમલને ક� ૂલ
નહ� કર� ક� � અમારા િવશે શક કરતા હોય.
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- હઝરત ઈમામ અલી નક� (અલ�ય્હસ્સલ)
(૭૯૪) ... મને એ ઝાતની કસમ, ક� �ણે મને
બરહક નબી બનાવીને મોકલ્યો છ, જો કોઈ િસ�ેર
નબીઓના અમલ લઈને પહ�ચી �ય પરં � ુ માર�
એહલેબત
ૈ માંથી વલીએ અમ્રની િવલાયતન
�સ્વકાર ન કરતો હો, તો �ુદાવંદ� આલમ તેના
કોઈ પણ અમલને ક� ૂલ નહ� ફરમાવે.
(૭૯પ) અમો એહલેબૈતની મોહબ્બતને જ�ર�
સમજો... ક�મક� મને એ ઝાતની કસમ, �ના કબ્ઝએ
�ુદરતમાં મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમની �ન છ. અમાર� મઅર� ફત વગર કોઈ
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પણ માણસને તેનો અમલ કોઈ ફાયદો નહ�
પહ�ચાડ�.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૭૯૬) અલ્લાહ તઆલા એ માણસના કોઈપણ નેક
અમલને ક� ૂલ નહ� ફરમાવે � એવા ઝા�લમ અને
અત્યાચાર� ઇમામની િવલાયતને માનતો હોય �ને
�ુદાવંદ� આલમે નીમ્યો ન હો.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)

600

(૭૯૭) �ુદાની કસમ ! જો કોઈ માણસ �કન અને

મકામની વચ્ચ ઉભો રહ�ને નમાઝ પડ�, પરં � ુ અય
અહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલ! જો તે તમાર� સાથે
�ુશ્મનીન હાલતમાં �ુિનયાથી �ુદાની �ુ�રમાં
પહ�ચે તો તે સીધો જહ�મમાં જશે.

- હઝરત

ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૭૯૮) જો કોઈ માણસ �ુદાવંદ� આલમની એટલી
બધી ઇબાદત કર� ક� તેનો �વ જોખમમાં નાખી દ� ,
પરં � ુ �ુદાની તરફથી ન�� કરવામાં આવેલા
ઇમામોને ન માનતો હોય તો તેની તમામ કોિશશો
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નકામી થઈ જશે. તે �ુમરાહ, હ�રાન અને પર� શાન
થઈ જશે. �ુદાવંદ� આલમ તેના કાય�ને પસંદ નહ�
કર� . તે� ું ઉદાહરણ એ બકર� ��ું છે � પોતાના
રખેવાળ અને ટોળાથી �ુદ� પડ� ગઈ હોય અને
�યાં ત્યાં ભટકતી હો.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રકર- ૭ : ઇમામત � ૂર છે.
(૭૯૯) ઇમામત � ૂર છે , ક�મક� �ુદાવંદ� આલમ
અઝઝો જલ્લે ઇરશાદ ફરમાવ્�ું છે  : “માટ�
અલ્લાહ તથા તેના ર�ૂલ પર તથા તે �ૂર
(�ુરઆન) પર ક� �ને અમોએ ઉતા�ુર્ છ , ઈમાન
લાવો. (અને તે � ૂર ઈમામ છે .)
- (� ૂ. તગા�ુન આયત ૮)
(૮૦૦) �ુદાની કસમ, અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ
““માટ� અલ્લાહ તથા તેના ર�ૂલ પર તથા તે �ૂર
(�ુરઆન) પર ક� �ને અમોએ ઉતા�ુર્ છ , ઈમાન
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લાવો.”માં � ૂરનો અથર્ કયામત �ૂધી એહલેબૈત
અલય્હ��ુસ્સલામ . અને �ુદાની કસમ, તેઓ એ
� ૂર છે �ને �ુદાએ નાઝીલ �ુર્ છ , �ુદાની કસમ,
તેઓ જમીન અને આસમાનમાં અલ્લાહના �ૂર
છે ... �ુદાની કસમ, મોઅિમનના �દલોમાં ઇમામ�ુ ં
� ૂર �દવસના ઝળહળતા �ુયર્ કરતા પણ વ�ુ
પ્રકાિશત . ....
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પ્રકર- ૮ : ઇમામત ન�વુ ્વત કરતા ઉચ્ચ .
�ુરઆને મ�દ :* અને (તે સમયને યાદ કરો) �યાર� ઇબ્રાહ�મન
તેના પરવર�દગાર� થોડાક શબ્દોથ પ�રક્ લીધી
અને ઇબ્રાહ�મ તેમાં �ૂરો ઉત; (અલ્લાહ)
ફરમાવ્�ું ક� િનસંશય �ું તને મ�ુષ્ય માત્રનો ઈ
બનાવનાર �ં.
- (� ૂ. બકરહ આ. ૧ર૪)
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(૮૦૧) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત ઇબ્રાહ
(અલ�ય્હસ્સલ)ને પોતાના (બંદા) બનાવ્ય,
ર� ૂલ બનાવતા પહ�લા નબી બનાવ્યા ખલીલ
બનાવતા પહ�લા ર� ૂલ બનાવ્ય, અને �યાર� આ
તમામ �ુણો તેમનામાં એકઠા થઈ ગયા ત્યાર�
અલ્લાહ� તેમના હાથ રોક લીધા ત્યાર� તેમને
સંબોધીને ફરમાવ્�ું: �ુ ં તને ઈમામ બના�ુ ં �ં.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૯ : �ુજ્જતે �ુદાની જ�ર
�ુરઆને મ�દ :* (હ� ર� ૂલ!) િસવાય તેના કંઈ નથી ક� � ુ ં તો
(ક�વળ એક - �ુદાથી) 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
ગ્રહણ ક.
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- (� ૂ. ક્સસ . પ૧)
(૮૦ર) �યાર� અમે એ વાત સા�બત કર� દ�ધી ક�
અમારો ખા�લક અને િનમાર્તા એક છ, � અમારા
માટ� તમામ મખ્�ૂક કરતા ઉચ્ચ છ... પછ� એ
વાત સા�બત છે ક� દર� ક �ુગ અને ઝમાનામાં ર� ૂલ
અને અ�મ્બયા દલીલો લઈને આવતા રહ, �થી
જમીન �ુદાની �ુજ્જતથી ખાલી ન રહ, એવી
�ુજ્જત ક� �મની પાસે એવી િનશાનીઓ હોય ક� �
તેમની વાતો સાચી હોવાની અને (તેઓના)
ન્યાયીપણાને સા�બત કર.
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(૮૦૩) જમીન �ાર� ય પણ ઇમામથી ખાલી રહ�તી
નથી, �થી �ાર� ક કોઈ મોઅિમન કોઈ બાબતમાં
અિતશ્યોશ�ક્તથી કોઈ કામ લે તો તેન(તેની � ૂળ
જગ્યાએ પહ�ચાડ) પાછો ફ�રવી દ� અને જો તેના
કામમાં કમી રહ� �ય તો તેને � ૂર� કર� નાખે.
(૮૦૪) �ુદાવંદ� આલમે જમીનને �ાર� ય કોઈ
આ�લમ વગરની રાખી નથી, જો એમ ન હોત તો
હક અને બાિતલની પરખ થઈ શકતે નહ�.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૮૦પ) �યારથી જમીન અ�સ્તત્વમાં આવી ,
ત્યારથી તે �ુજ્જ(�ુજ્જતે �ુદ)થી �ાર� ય પણ
ખાલી રહ� નથી, ક�મક� �યાર� પણ લોકો હકને
ના�ુદ કરવાની કોિશશ કર� છે , ત્યાર� તેઓને હક
�વંત કર� છે .
પછ� આપે � ૂ. સફની આયત નં ૮ની િતલાવત
કર�. એટલે ક� ... તેઓ તો આ ચાહ� છે ક�
અલ્લાહના �ૂરને પોતાના મોઢ�થી(�ંકો માર�)
હોલવી નાખે...
(૮૦૬) જમીન �ાર� ય પણ આ�લમ (આ�લમે
રબ્બાન)થી ખાલી નથી હોતી. �મની લોકોને
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જ�રત હોય છે . અને તેમને લોકોની જ�રત હોતી
નથી. તેઓ હલાલ અને હરામને �ણતા હોય છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૦૭) તમારામાંથી દર� ક માણસ �યાર� એક
ફરસખ (આશર� સાડા પાંચ ક�લોમીટર)નો પ્રવા
કરવા માટ� બાહર િનકળે છે , ત્યાર� તે માગર્દશર્ક
શોધે છે , �યાર� �ું જમીનના રસ્તાઓ કરતા
આસમાનના રસ્તાઓથી વધાર� બે ખબર છ. (�ુ ં
તને તે માટ� માગર્દશર્કની જ�રત ન?) તેથી તારા
માટ� જ�ર� છે ક� તે માટ� પણ કોઈ માગર્દશર્કન
શોધ કર.
611

- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૦૮) જો કોઈ માણસ એમ � ૂછે ક� ઉ�લલ અમ્
ન�� કરવાની �ું જ�ર છે ? અને તેમની ઇતાઅત
કરવી કોના માટ� ફર�યાત કરવામાં આવી છે ? તો
તેને કહ�વામાં આવશે ક�: તેના ક�ટલાય કારણો છે .
એ કારણો પૈક� એક તો એ છે ક� �યાર� મખ્�ૂકને
એક ન�� કરવામાં આવેલી હદ ઉપર રોક� દ� વામાં
આવી, તો તેને �ુકમ આપવામાં આવ્યો ક� તે હદથી
આગળ ન વધે. ક�મક� તેમાં તેમ�ુ ં પોતા�ુ ં �ુકસાન
છે . આ વાત એ સમય � ૂધી સા�બત અને �સ્થર
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રહ� શક્તી નથ. �યાં � ૂધી મખ્�ૂકમાંથી કોઈ એેક
‘અમીન’ �ુકરર્ર કરવામાં ન આવ...
એક કારણ એ પણ છે ક� ઐિતહાિસક ર�તે, કોઈ
સ�ુહ ક� કૌમ એવી જોવા મળતી નથી ક� �મ�ુ ં
અ�સ્તત્વ અને જ�દગી ક માગર્દશર્ક અન
સરપરસ્ત વગર�ું હો. ક�મક� એવી હસ્તી�ું
અ�સ્તત્વ જ�ર� હ છે અને તેમના વગર કૌમ�ુ ં
અ�સ્તત્વ કાયમ રહ� શક�ું ન.
તે� ું એક કારણ એ પણ છે ક� લોકો માટ� કોઈ
ઈમામ (એવા) હોવા જોઈએ � તેઓને રાહ�-રાસ્ત
પર અડગ રાખે. �ઓ અમીન, રક્ષક અન
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િવ�સનીય હોય. જો તેમ ન હોય તો મીલ્લત�ું
નામો િનશાન ના�ુદ થઈ �ય. દ�ન િવદાય થઈ
જશે અને �ુ�તમાં પ�રવતર્ન થઈ જશ.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૦૯) હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
(અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછવામાં આવ્�ું ક�: લોકોને
નબી અને ઇમામની �ું જ�રત હોય છે ? આપે
ફરમાવ્�ુ: તેથી આ�લમ તેની સાચી હાલત પર
કાયમ રહ�, અને તે એ ર�તે ક� �યાં � ૂધી જમીન
પર નબી અથવા ઈમામ મૌ�ૂદ હોય છે , અલ્લાહ
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તઆલા જમીન ઉપરથી પોતાનો અઝાબ રોક� રાખે
છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૦ : ઈમામ �ુજ્જત છ
અને તેઓની મઅર� ફત હોવી જ�ર� છે
(૮૧૦) �ુદાની �ુજ્જત ખલ્ક� �ુદા ઉપર �વત
ઈમામ વગર કાયમ રહ� શક્તી નથી(�યાં � ૂધી)
તેઓની મઅર� ફત મેળવવામાં ન આવે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૧૧) �ુદાની �ુજ્જત ખલ્ક� �ુદા ઉપર તેઓન
ઓળખવામાં ન આવે ત્યાં �ુધ � ૂર� થઈ શકતી
નથી.
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- હઝરત ઈમામ મોહમ્મ બા�કર (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૧ર) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછવામાં આવ્�ું ક� �ું જમી
�વતા અને �હ�ર આ�લમ (ઇમામ) વગર - ક�
�ની લોકોનો હરામ અને હલાલ વચ્ચ ફકર્ કરવા
માટ� જ�ર હોય છે તેના વગર બાક� રહ� શક� છે ?
ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: એવા
સંજોગોમાં �ુદાની ઇબાદત કર� શકાતી નથી.
(૮૧૩) � માણસ એવી હાલતમાં 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 (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-૧૧ : �ુજ્જતે �ુદા �ાર�ક �પા રહ� છ
(૮૧૪) ... હા, તો જમીન કોઈ એવા ઇન્સાનથી
ખાલી નથી હોતી ક� �ુદા તરફથી તેની �જ
ુ ્જત
સાથે કયામ કર� અથવા તો તે �હ�ર અને મશ�ુર
હોય અથવા તો ખૌફના કારણે લોકોની �ખોથી
�પા હોય, �થી �ુદાની �ુજ્જતના �ુરાવા વધાર�
સ્પષ્ટ અને તેની દલીલો બાિતલ ન થઈ .
(૮૧પ) અય અલ્લાહ તાર� જમીનમાં તાર�
�ુજ્જત�ું હો�ું જ�ર� છે એટલે ક� એકના પછ�
બી� �જ
ુ ્જત�ું હો�ું જ�ર� છ, �થી કર�ને તારા
� ાઈ
અવલીયાને અ�ુસરનારાઓ �ુકડાઓમાં વહચ
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ન �ય. એ �ુજ્જત �હ�ર હશ, ભલે પછ� લોકો
તેમની ઇતાઅત ન (પણ) કર� , અથવા ભયના
કારણે �પી (ગાએબ) હશે, તેમના ઝ�ુરનો
ઇન્તેઝાર કરવામાં આવશ. જો ક� બાિતલ �ુ�ુમતમાં
(તેમ�ું શર�ર લોકોની �ખોથી) ��ું હશે, પણ
તેઓએ ફ�લાવેલ ઇલ્મ અને આદાબ લોકોની
નજરોમાં �પા નહ� હોય...
(૮૧૬) �ુદાવંદા ! �ુ ં એ અમ્(અમ્રે ગ*) (*આ
શબ્દ �ૂળ �કતાબમાં આવ્યો ન. અન્ય એક
�કતાબમાં આ પ્રમાણે લખાણ . “કાં તો એ �ુજ્જત
�હ�ર હશે અને લોકો તેમની ઇતાઅત કરશે
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અથવા તો ભયના કારણે ગાએબ હશે પરં � ુ... અને
અસલી �કતાબમાં આ પ્રમાણે પણ છ: “તે �ુજ્જત
�હ�ર હશે અને તેમની ઇતાઅત પણ કરવામાં
આવશે અથવા પછ� ડરના કારણે ગાએબ હશે અને
તેમની ઇતાઅત કરવામાં નહ� આવે.”) ને ��ુ ં �ં
ક� �યાં � ૂધી બ�ુજ ઇલ્મ સમેટ� લેવામાં નહ� આવે
અને ન તો ઇલ્મી �ોત કપાઈ જશ. ક�મક� �ુ ં તાર�
જમીનને તાર� મખ્�ૂક ઉપર કાય �ુજ્જતથી
�ાર� ય પણ ખાલી નથી રાખતો. એ �ુજ્જત કાં તો
�હ�ર હશે �ની લોકો ઇતાઅત કરશે અથવા તો
પછ� ખૌફના કારણે ગાયબ હશે, �મની ઇતાઅત
કરવા�ું લોકો છોડ� દ� શે. આમ એ માટ� થશે ક�
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તાર� �ુજ્જત બાિતલ ન થાય અને તાર� �હદાયત
પછ� તારા અવ�લયા �ુમરાહ ન થાય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૧૭) �યારથી �ુદાવંદ� આલમે હઝરતે આદમ
(અલ�ય્હસ્સલ)ને પૈદા કયાર્ છ, ત્યારથી જમીન
�ાર� ય પણ �ુજ્જતે �ુદાથી ખાલી રહ� નથ. એ
�ુજ્જત કાંતો �હ�ર અને મશ�ૂર હોય છ, અથવા
ગાયબને �પી હોય છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૮૧૮) આ જમીન ઈમામ વગર �ાર� ય રહ�
શક્તી નથ. એ કાં તો �હ�ર હશે અથવા તો �પા
હશે. - હઝરત ઈમામ મોહમ્મ બા�કર
(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧ર : જો ઈમામ ન હોય તો જમીન ધસી
�ય
(૮૧૯) જો જમીન ઇમામથી ખાલી હોય તો તેના
રહ�વાસીઓની સાથે ધસી �ય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮ર૦) જો એક ઘડ� માટ� પણ જમીન ઉપરથી
ઇમામને ઉઠાવી લેવામાં આવે તો, જમીન તેના
રહ�વાસીઓ સાથે એવા ઉછાળા મારવા લાગે ક�
�વી ર�તે સ�ુદ્રન(પાણીના) મો� ઉછાળા માર�
છે .
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(૮ર૧) અઇમ્મા અલય્હ��ુસ્સલામની િસફતો�
વણર્ન કરતા ફરમાવ્�ુ: ... અલ્લા તબારક વ
તઆલાએ તેમને જમીનના સ્તંભ બનાવ્યા .
�થી જમીન તેના રહ�નારાઓ સ�હત હ�લોળા
મારવાથી �ુર�ક્ષત ર. તેમજ તેઓને ઇસ્લામના
સ્તંભ અને પોતાન �હદાયતના માગર્ના સબંધક્તા
બનાવ્યા છ.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૮રર) �ઓની પનાહ લઈ શકાય તેવા ઈમામ
વગર જમીન એક �દવસ માટ� પણ બાક� રહ�
શક્તી નથ.
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(૮ર૩) જમીન �ુજ્જતે �ુદા વગર બાક� નથી
હોતી, ક�મક� �ુજ્જતે �ુદા જ લોકોની અને જમીનની
�ુધારણા કર� છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૩ : કયામતના �દવસે દર� ક ઉમ્મતન
તેમના ઈમામ સાથે બોલાવવામાં આવશે
�ુરઆને મ�દ :* � �દવસે અમે દર� ક ટોળાને તેના ઈમામ
(આગેવાનના નામ) સાથે બોલાવી�ુ.ં ..
- (� ૂ. બની ઇસરાઈલ આ. ૭૧)
* પણ તે સઘળાઓએ �ફરઔનની આજ્ઞા�ું પાલ
�ુર્(અને � ૂસાની એક પણ વાત ન માની) જો ક�
�ફરઔનની આજ્ઞા 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 �ુકશે, અને તે ખરાબ
ઉતારાની જગ્યા હશે ક� �યાં તેઓ ઉતરશ.
- (� ૂ. �ુદ, આ. ૯૭-૯૮)
(૮ર૪) �યાર� કયામતનો �દવસે હશે... ત્યાર�
અલ્લાહ તઆલા તરફથી અવાજ આવશ, સાવધ
થઈ �વ, ક� � માણસે �ુિનયામાં � ઇમામની
ઇમામતનો �સ્વકાર કય� હતો તે હવે તે �યા લઈ
�ય તેની પાછળ �ય. એ વખતે ક�ટલાક
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અ�ુસરનારાઓ એવા હશે ક� �ઓ એવા લોકો પ્રત્
નફરત કરશે, ક� �મની તેઓ ઇતાઅત કરતા હતા.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮રપ) �ુદાવંદ� તઆલાનો આ કૌલ “� �દવસે
અમે દર� ક ટોળાને...”ની તફસીરમાં ફરમાવ્�ું દર�ક
કૌમને તેમના જમાનાના ઈમામ તેમના રબની
�કતાબ અને નબીની �ુ�ત સાથે બોલાવવામાં
આવશે.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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(૮ર૬) વાત એમ છે ક� �ુિનયામાં � કૌમે પોતાના
કોઈ ઇમામની ઇમામત �સ્વકાર� હશે તે કયામતના
�દવસે, પોતાના ઇમામત પર લઅનત કર� રહ�
હશે અને તેના ઈમામ તેની કૌમ પર લઅનત કર�
રહ્યા હ. િસવાય તમારા લોકો, �ઓ તમારા �વી
હાલતમાં હશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮ર૭) (�ુદાવંદ� આલમના આ કૌલ “� �દવસે
અમે દર� ક ટોળાને...”ની તફસીરમાં ફરમાવ્�ુ) 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� � �ુમરાહ�ની તરફ
બોલાવે છે તો લોકો તેની વાતોને પણ માની લે છે .
પરં � ુ પહ�લા પ્રકારના લો બેહ�શ્તમાં જશે અને
બી� પ્રકારના લોકો જહ�મમાં હ, અને �ુદાવંદ�
આલમ પણ તેવાજ લોકો િવશે ફરમાવે છે ક� એક
સ� ૂહ જ�તમાં હશે અને એક જહ�મમાં હશે.
(૮ર૮) બાર� ઇલાહા ! તે દર� ક જમાનામાં કોઈને
કોઈ ઈમામ મારફત તારા દ�ન�ું સમથર્ કર� લ છે .
�મને તે જ તારા બંદાઓ માટ� (�હદાયતની)
િનશાની બનાવેલ છે . તારા શહ�રોમાં (રાહ�-રાસ્ત
પર ચાલનારાઓ માટ�) મીનારા (દ�વાદાંડ�
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સમાન) બનાવ્ય છે , ત્યાર પછ� ત� તેમની દોર�ને
તાર� દોર� સાથે મેળવી દ�ધી અને તેઓને તાર�
� ૂશી મેળવવાના માધ્યમ બનાવ્.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૪ : ઇમામની મઅર� ફત
(૮ર૯) તે �ને ચાહ� છે �હકમત (સદ�ુ�ધ્) આપે
છે , અને �ને (અલ્લાહના તરફથ) �હકમત
અપર્વામાં આવી છે તો ખર� જ તેને �ૂબીઓની
મહાન દૌલત આપવામાં આવી છે .... �ુ. બકરહની
આયત નં ર૬૯ િવશે ફરમાવ્�ુ: આ આયતમાં
�હકમતનો અથર્ �ુદાની ઇતાઅત અને ઇમામની
મઅર� ફતના અથર્માં છ.
- ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)

633

(૮૩૦) �ું તે ક� � �ુદાર્ હત, પછ� તેને અમે
સ�વન કય� તથા તેને અમોએ પ્રકાશ આપ્યો
�ના કારણે લોકોમાં હર� ફર� છે .... (� ૂ. અ�આ
્ મઆ.
૧રર)ની તફસીરમાં ફરમાવ્�ું: “મૈયત તે છે ક� �
કાંઈ પણ �ણતો ન હોય અને � ૂર એ ઈમામ છે ક�
�ની ઇતાઅત કરવામાં આવતી હોય.”
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૩૧) હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
� ૂછવામાં આવ્�ું ક� �ુદાની મઅર�ફત �ું હોય છે?
આપે ફરમાવ્�ું 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 �ુદાએ ફઝર્ કર�લ છે અને તમે એવ
માણસની ઇમામત કરો છો �મની મઅર� ફત ન
હોવા િવશે તમા�ું બહા�ુ ક�ુલ કરવામાં નહ� આવે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૩૩) તમાર� ઉપર એ લોકોની ઇતાઅત વા�જબ
છે , �ની મઅર� ફત ન હોવા િવશે તમારા બહાના
ક� ૂલ કરવામાં નહ� આવે.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-૧પ : ઇમામની મઅર� ફત રાખનારાઓ અને
ન રાખનારાઓ ...
(૮૩૪) ફક્ત એ જ ઇન્સાન �ુદાવંદ� આલમન
ઓળખીને તેની ઇબાદત કર� છે , � અલ્લાહ અને
અમો એહલેબત
ૈ માંથી પોતાના ઇમામની મઅર� ફત
ધરાવતો હોય...
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૩પ) � અમાર� મઅર� ફત ધરાવે છે , તે
મોઅિમન છે . અને � અમારો ઇન્કાર કર� છ, તે
�ુન્ક�ર છ.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૩૬) � ૂ. અ�આ
્ અમની ૧રરમી આયતમાં છે તે
�ુજબ... “એવા માણસની �વો હોઈ શક� છે �
(ચાર� બા�ુથી) �ધકારમાં ઘેરાએલ હોય અને
તેમાંથી બહાર િનકળ� શકતો ન હોય.” તેની
તફસીરમાં ફરમાવ્�ું તેનો અથર્ એ છે ક�
ઇમામની મઅર� ફત ધરાવતો ન હોય.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૮૩૭) ઈમામ �ુદા અને તેની મખ્�ૂકની વચ્ચ
એક િનશાની હોય છે . અને � તેનો ઇન્કાર કર� છ,
તે કા�ફર (�ુન્ક�) છે .
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પ્રકર- ૧૬ : જમાનાના ઇમામની મઅર� ફત
વગર મર� જનાર ...
(૮૩૮) � માણસ પોતાના જમાનાના ઇમામની
મઅર� ફત વગર મર� �ય છે , તે �હ��લયતની
મૌત મર� છે .
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૮૩૯) � માણસ એવી હાલતમાં રાત વીતાવે ક�
તે પોતાના જમાનાના ઇમામને ઓળખતો ન હોય,
તે �હ�લીય્યતની મૌત મરશ.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૪૦) � માણસ એવી હાલતમાં મરણ પામે ક�
(પોતાના ઇમામની) બયઅતમાં ન હોય, તો તે
�હ��લય્યતની મૌત મરશ.
(૮૪૧) � માણસ ઈમામ વગર મર� �ય તે
�હ��લય્યતની મૌત મરશ.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૭ : � ઇમામને ઓળખતો નથી અને
ઇન્કાર પણ નથી કરતો...
(૮૪ર) � માણસ ન તો અમને �ણે (ઓળખે) છે ,
અને ન તો અમારો ઇન્કાર કર� છ, તે એ સમય
� ૂધી �ુમરાહ છે �યાં � ૂધી તે એ �હદાયત તરફ
પાછો ન ફર� , �ને અલ્લાહ� તેની ઉપર અમાર�
ઇતાઅતના સ્વ�પમાં નાઝીલ કર�લ છ. જો તે
પોતાની આ �ુમરાહ� સાથે � ૃત્�ુ પામે તો અલ્લા
તેની સાથે �વો ચાહ� તેવો વ્યવહા કરશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૮૪૩) જો તેઓને ન ઓળખે અને તેઓ સાથે
�ુશ્મન રાખે તો તે �ુિશ્ર છે . અને જો તેઓ આ િવશે
અજ્ઞ હોય અને તેઓ સાથે �ુશ્મન ન રાખે અને ન
તો તેમના �ુશ્મન સાથે દોસ્ત રાખે તો તે ઇન્સા
અજ્ઞ ગણાશે, �ુિશ્રનહ� ગણાય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૮ : ઇમામતની શરતો અને ઇમામતની
ખાિસયતો
�ુરઆને મ�દ :* અને �યાર� તેમણે ધીરજ ધર� તથા અમાર�
આયતો પર સં� ૂણર્ િવ�વાસ રાખ્યો ત્ય અમોએ
તેઓમાંથી એવા ઈમામ (આગેવાન) બનાવ્યા ક� �
અમાર� આજ્ઞા પ્ર �હદાયત કરતા હતા.
- (� ૂ. સજદહ આ. ર૪)
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* �ું તે ક� � સત્ય �ૂધી પહ�ચાડ� દ, તે તેનો વ�ુ
હકદાર છે ક� તેની તાબેદાર� કરવામાં આવે અથવા
તે ક� �ને બીજો કોઈ માગર્ દ�ખાડ� નહ� ત્યાં �ૂધ
તેને કોઈ માગર્ જડ� નહ�? છતાં તમને �ુ ં થઈ ગ�ુ ં
છે , ક�વો ન્યાય કરો છો?
- (� ૂ. � ૂ�ુસ આ. ૩પ)
* ... બેશક અલ્લાહ� તેને તમારા પર ફઝીલત
આપી (�ટ�
ં ૂ કાઢયો) છે . અને તેને જ્ઞાન તથ
શાર��રક બળમાં �ુષ્કળ કય� છ .
- (� ૂ. બકરહ આ. ર૪૭)
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(૮૪૪) આ અમ્(અમ્રે ઉમ) માટ� ફક્ત એ જ
લાયક બની શક� છે � સબ્ર બસીર(�તરદ્ર�)
અને ખા�લક� અમ્રના ઇલ્મના મા�લક .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૪૫) ઇમામની િસફત િવશે ફરમાવ્�ું: ઈમામ
ઇમામતની ફરજ બ�વવામાં (પોતાની) તમામ
શ�ક્ત લગાવીને કામ લે છે અને રા�ય વ્યવસ્
સાર� ર�તે �ણે છે .
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૮૪૬) ઈમામ અકલમંદ �દલ, મીઠ� �ભ અને
હકની સ્થાપના માટ� �હ�મતવાન �દલ ધરાવતા
હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૪૭) (અઇમ્માની િસફત િવશે ફરમાવ્�) :
તેઓએ � ૂર� � ૂર� શોધખોળ અને સં� ૂણર્ �ૂજ �ુઝ
સાથે દ�નને �સ્વકાર�લ છ, તેઓએ સાંભળે લી
વાતોને દ�ન સમ� લીધેલ નથી, ક�મક� ઇલ્મને
બયાન કરનારા વધાર� હોય છે અને તેની �ંચ
પડતાલ કરનારા ઓછાં હોય છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(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 માંગે તો �ભની સાથે પોતાની સીરતથી
પણ તા�લમ આપે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૪૯) �ુદાવંદ� આલમના અમ્(�ુકમ)ને એ જ
માણસ સ્થાપી(કાયમ કર�) શક� છે ક� � હક
વાતમાં (એટલે ક� હક વાત પર અમલ
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કરાવવામાં) ન તો કોઈની સાથે નરમી ભય�
વ્યવહાર કર, ન બહાના અને અશ�ક્ત વ્યક્ત ક
અને ન તો લાલચ અને આશાઓની પૈરવી કર� .
(૮૫૦) ઈમામ એ હોય છે ક� �ના �ુખ, પેટ અને
સદાચાર (�ુશીલતા) િવશે કોઈ પણ માણસ ટ�કા
કરવા માટ� �ભ ખોલી ન શક�. અને એમ ન કહ�
શક� ક� તે ખોટા છે અથવા તો લોકોનો માલ ખાઈ
�ય છે .
(૮પ૧) ઇમામની િનશાનીની સ્પષ્ટતા કરત
ફરમાવ્�ું તેની િવલાદત પાક�ઝ, તેની પરવ�રશ
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સૌથી શ્રેષ્ઠ ર�તે થઈ હોય અને તે નકા(રમત
ગમત વગેર�ના) કામ સાથે સંબધ
ં રાખતા ન હોય.
(૮પ૨) ... પહ�લથ
ે ી એ જ ચાલ્�ું આવે છે અને
હાલમાં પણ એમ જ છે ક� ઉમ્મતન કાય�ને
સંભાળવા માટ� સૌથી હકદાર વ્ય�ક્ત એ છે ક�
ર� ૂલ (સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)થી
વધાર� નઝદ�કનો સંબધ
ં ધરાવતો હોય, �કતાબનો
સૌથી વધાર� આ�લમ હોય, દ�નને સૌથી વધાર�
સમજતો હોય, સૌથી પહ�લા ઇસ્લામ(પર ઈમાન)
લાવ્યો હો, �હાદમાં સૌથી વધાર� અફઝલ હોય,
અને ઉમ્મતના કાય�ના સંચાલન િવશે અઇમ્મા પ
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�ુક્વામાં આવેલી જવાબદાર�ને સં�ૂણર્ શ�ક્ત
શ્રેષ્ઠ ર�તે િનભાવી શકતો .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮પ૩) ત્રણ િસફતો એવી છે ક� � િસફતો તેનામા
જોવા મળે તે સાચા અથર્માં ઈમા બનવાની
લાયકાત ધરાવતો હશે. �યાર� પોતાના કોઈ
િનણર્ય(ફ�સલા)માં ન્યા (અદાલત)થી કામ કર�
ત્યાર� તે પોતાને સ�પવામાં આવેલી અમાનતમાં
સખ્તીથ વ્યવહાર કર. પોતાની અને પોતાના
તાબાના લોકો વચ્ચે રખેવા-દરવાન-�ુ ં �તર ન
રાખે. નઝદ�ક અને �ૂ રના દર� ક માટ� �કતાબે �ુદા
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કાયમ કર� . (એટલે ક� �કતાબે �ુદાના �ુકમ �ુજબ
અમલ કર� .)
(૮પ૪) હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)એ
�ુફાના લોકોને સંબોધીને લખેલા એક પત્રમાંથ
““... મને માર� �ઝ�દગીની કસમ, ઈમામ ફક્ત એ જ
હોઈ શક� છે ક� � �કતાબે �ુદા પ્રમાણે ફ�સલો ક,
અદલ અને ઇન્સાફ પર કાયમ રહ, દ�ને હક પર
ચાલે અને તે બધી બાબતોમાં ફક્ત �ુદાની �ૂશી
માટ� પોતાની ઉપર કા� ૂ રાખતો હોય.”
(૮પ૫) ઇમામની ક�ટલીક િનશાનીઓ હોય છે, તે
સૌથી વધાર� આ�લમ હોય, સૌથી વધાર� (સારા)
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ફ�સલા કરનાર હોય, સૌથી વધાર� �ુ�ક� હોય, સૌથી
વધાર� સહનશીલ હોય, સૌથી વધાર� �ુ�અ હોય...
સૌથી વધાર� સખી હોય અને સૌથી વધાર� ઇબાદત
કરનાર હોય.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮પ૬) ઇમામની ક્ષમતા એ જ ધરાવે , �નામાં
ત્રણ િવશેષતા જોવા મળતી હ. (૧)
પરહ�ઝગાર�: � તેને હરામ કામોથી રોક�, (ર) �હલ્મ
(સહનશીલતા): �નાથી �ુસ્સા પર કા�ુ મેળવે
અને (૩) પોતાની ર� યત સાથે - ર� યતના બાપ
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�ટલા નરમ�દલ હોય (નરમ�દલ બાપની �મ
નરમાશ ભ�ુર્ વતર્ન હ)
- ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૮પ૭) ઇમામતના હો�ૃા માટ� સૌથી વધાર� હકદાર
એ હોય છે , � એ બાબતમાં સૌથી વધાર�
શ�ક્તશાળ� હો, અને અમ્રે ઇલાહ(અલ્લાહના
�ુકમ)ને સૌથી વધાર� �ણતો હોય, ક�મક� , જો કોઈ
તેની પાસે શરણે થઈને આવે તો તેને માફ કર� .
અને જો કોઈ ઇન્કાર કર તો તેની સાથે જગ
ં કર� .
(અને તેને સીધા રસ્તા પર લાવ.)
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(૮પ૮) ... હક�ક્તની બસીરત પર આધા�રત ઇલ્
તેની પાસે (દ�રયાના મો�ની �મ) ઉછાળા માર�ુ ં
હોય છે , ��ુલ યક�નની સાથે હંમશ
ે ા જોડાએલા
રહ�તા હોય, અને નેઅમતોના કારણે ઘમંડ� બની
જનારા માણસો � વાતને �ુશ્ક�લ સમજતા હો, તે
કામને તે સહ�� ું સમજતા હોય... એ જ લોકો
�ુદાની જમીનમાં તેમના વારસદાર (ખલીફા) છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮પ૯) � ઈમામ ઇમામતના હકદાર હોય છે ,
તેમની ક�ટલીક િનશાનીઓ છે . એમાંની એક એ છે
ક� તે �ણતા હોય છે ક� તે નાના-મોટા તમામ
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�ુનાહોથી પાક છે . ફત્વો આપવામાં �ૂલ નથી
કરતા. ખોટો જવાબ નથી આપતા. તેમનાથી � ૂલ
� ૂક થતી નથી. અને ન તો તેનામાં � ૂક ક�
�ુલકણાપ�ું હોય છે . અને ન તો તેઓ �ુન્યવી
કામમાં મશ્�ુલ રહ�તા હોય છ.
બી�ુ ં એ ક� તે �ુદાના હરામ અને હલાલને તમામ
લોકો કરતા વધાર� સાર� ર�તે �ણે છે , તેવી જ
ર�તે તેના તમામ અહકામ, અમ અને નહ�ને તમામ
�ુિનયાથી વધાર� સાર� ર�તે સમ� છે . �ુંકમાં, �
બાબતોની �ુિનયાને જ�રત હોય છે તેને (�ણવાસમજવા) માટ� તે ઇમામના મોહતાજ હોય છે . અને
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ઈમામ �ુિનયાથી બેિનયાઝ (સ્વતં-િનસ્�ૃ) હોય
છે .
ત્રી�ું એ ક� ઈમામ બધા લોકોથી વધાર��ુ�
(બહા�ુર) હોય છે , ક�મક� તે મોઅિમનો માટ� મરજઅ
(રક્ષાસ્)ની હ�િસયત ધરાવે છે . જો તેઓ મૈદાને
જગથી
ં
ભાગી �ય તો તેના કારણે બી� લોકો
પણ ભાગી જશે.
ચોથી બાબત એ ક� ઈમામ તમામ લોકો કરતા વધાર�
સખી હોય છે , ભલે આખી �ુિનયા કં�ૂસ થઈ �ય.
ક�મક� જો ઈમામ કં�ુસ થઈ �ય તો તે તેના
657

કબ્�માં હોય તેવા �ુસલમાનોના કામમાં પણ
કં�ુસાઈથી કામ લેશ.ે
પાંચ�ું એ ક� ઈમામ તમામ �ુનાહોથી મઅ�ુમ
હોય છે અને તેથી જ તે ગૈર મઅ� ૂમ માનનારાઓ
ઉપર અગ્રતા ધરાવે . ક�મક� જો તે મઅ� ૂમ ન
હોય તો તેના માટ� બી� લોકોની �મ તબાહ
કરનારા �ુનાહમાં ફસાઈ જવાની શ�તા રહ�ત
અને તે પણ લઝઝતો અને કામવાસનામાં ફસાઈ
જતે.
(૮૬૦) એ ઈમામ ક� �ની ઇતાઅત તમામ લોકો
પર ફઝર્ કરવામાં આવી છે તે િવલાયતની સૌથ
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મોટ� મયાર્દા એ છે ક� તેને એ વાતની �ણ હોય ક�
તે � ૂલ�ુક અને �ણી જોઈને કરવામાં આવતા
તમામ સગીરા અને કબીરા �ુનાહોથી મઅ� ૂમ
હોય છે . ઈમામ � ૂલ�ુક કરતા નથી. તેને એવા
કાય� પોતાની તરફ આકષ� શકતા નથી �નાથી
દ�નની તબાહ� થાય, તેને કોઈ પણ પ્રકારન
નકામી વાતો આકષ� શક્તી નથ. તે �ુદા તરફથી
ન�� થએલા હરામ અને હલાલની ફરજો અને
�ુ�તને તમામ �ુિનયા કરતા વધાર� �ણે છે . તે
તમામ �ુિનયાથી 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 ,
તેમાંની એક તો તહારત અને બી� એવા
ખતરનાક અત્યાચાર અને �ુનાહોથી પાક હો�ું છ,
� જહ�મમાં જવા માટ� કારણ�પ બનતા હોય છે .
ત્રી�ું ઉમ્મતને જ�ર પડતો

તેવી તમામ

હલાલ અને હરામ તમામ બાબતો�ુ ં રૌશન ઇલ્મ
ધરાવતા હોય છે , ચો�ું �કતાબે �ુદાની ખાસ, આમ,
સ્પષ, �ુતશાબેહ (� ૂઢાથર્વાળ), તેમજ તેની ઇલ્મી
�ડાણ, �ુચ
ં વણભર� બાબતો�ું અથર્ઘટ, અને
નાસીખ અને મન્�ૂખ બાબતો�ું પણ ઇલ્મ ધરાવત
હોય છે .

660

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)

661

પ્રકર- ૧૯ : ઇમામતમાં અવરોધ�પ બનતા
કાય�
(૮૬૨) અય લોકો ! તમાર� એ વાત �ણી લેવી
જોઈએ ક� ઇઝઝત, �ુન, માલે ગનીમત, ઇસ્લામના
�ુકમો(ના અમલી કરણ) માટ� એ વાત કોઈપણ
ર�તે યોગ્ય નથી ક� હાક�મ બખીલ(કં�ૂસ) હોય,
ક�મક� જો તેમ હશે તો તેના દાંત �ુસલમાનોના
માલ ઉપર લાગેલા રહ�શે. તે ��હલ ન હોવો
જોઈએ. ક�મક� જો તે ��હલ હશે તો તે
�ુસલમાનોને પોતાની �હ�લીયતથી �ુમરાહ કર�
દ� શે. તે �ુષ્ટચ�રત ન હોવો જોઈ. ક�મક� , તેમ હશે
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તો તે ઉધ્ધતા કરતો રહ�શે. તે માલ-દૌલતમાં
અવળા માગર્ અપનાવનાર હોવો જોઈ. ક�મક�
તેનાથી તે અ�ુક લોકોને આપશે અને અ�ુક
લોકોને વં�ચત રાખશે. તે ન્યાય કરવા માટ ��વત
લેનાર પણ ન હોવો જોઈએ, ક�મક� તેનાથી તે
બી�ઓના હકને પાયમાલ કર� નાખશે અને તેને
યોગ્ય જગ્યાએ પહ�ચ દ� શે નહ�. અને ન તો તે
�ુ�તને બેકાર કર� દ� નાર હોવો જોઈએ. તેનાથી તે
ઉમ્મતને તબાહ અને બરબાદ કર� નાખશ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૮૬૩) �ુદાવંદ� આલમે હ. દા� ૂદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ને ફરમાવ્�ું: “મારા માટ� એ વાત
હરામ છે ક� �ુ ં એવા માણસને �ુ�ક� લોકોના
ઈમામ બના�ુ ં ક� ��ું �દલ કામવાસના અને
ઇચ્છાઓને દોસ્ત રાખતો હ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ર૦ : ઇમામે આ�દલની ફરજો
(૮૬૪) �ુદાવંદ� આલમે મને તેની મખ્�ૂકનો
ઈમામ બનાવેલ છે . અને માર� ઉપર એ ફરજ
કર� લ છે ક� મારો ખોરાક અને મારો પોષાક નબળા
લોકો �વો હોય. �થી ગર�બ લોકો મા� અ�ુકરણ
કર� શક�. અને અમીર લોકોને તેમની અમીર�
બગાવત કરનાર ન બનાવી દ� .
(૮૬૫) �ુદાવંદ� આલમે અઇમ્મા ઉપર એ વાત
ફઝર્ કર�લ છે ક� તેઓ નબળા વગર્ ��ું �
િવતાવે ક� �થી ફક�રો તેમની ફક�ર�થી પર� શાન ન
થઈ �ય.
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(૮૬૬) અઇમ્માએ બરહક માટ� જ�ર� છે ક� તેઓ
ખોરાક અને પોષાકની બાબતમાં તેઓની
ર� યતમાંથી આિથ�ક ર�તે સૌથી નબળા લોકોની �મ
જ�દગી િવતાવે. અને તેમના ઉપર કોઈ પ્રકારન
અગ્રતા �હ�ર ન ક, ક� �થી �યાર� કોઈ ગર�બ
ઇન્સાન તેમને �ુવે ત્યાર� પોતાની હાલત પ
�ુદાથી રા� થાય, અને કોઈ અમીર માણસ તેમને
�ુવે તો તેમના �ુક, નમ્રતા અને ત્યાગ
ભાવનામાં વધારો થાય.
(૮૬૭) �ુદાના માલમાંથી ખલીફા માટ� ફક્ “બે
કાસા” (ભાગ) હલાલ છે . એક �માંથી તે પોતે અને
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તે� ું �ુ�ુંબ ખાય, અને બીજો ભાગ �માંથી 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 ઇલ્મના �ૂરથી તે પ્રકાશ મેળવે.
તમાર� એ વાતથી પણ મા�હતગાર રહ�� ું જોઈએ ક�
તમારા ઇમામે આ �ુિનયામાંથી બે ચાદર ઉપર
અને તેના ખોરાકમાં ફક્ત બે રોટલી પર સંતોષ
કર� લ છે .
(૮૬૯) ઈમામ માટ� ફક્ત એ કાય� કરવા જ�ર�
હોય છે , ક� � તેને તેના રબ તરફથી સ�પવામાં
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આવ્યા હોય છ. અને તે કામ આ છે : લોકોને સં� ૂણર્
ર�તે નસીહત કરવી, લોકોની ખૈર ખ્વાહ� માટ�
સં� ૂણર્ પ્રયાસો ક, લોકોને તેમનો ભાગ આપવો.
(૮૭૦) �યાર� હાક�મ અને વાલીની ખ્વાહ�શાત
વધી �ય છે ત્યાર� એવા સંજોગોમાં ત
(ખ્વાહ�શાત) તેને અદલ અને ઇન્સાફ કરવાથી
રોક� દ� છે . તેથી તમારા માટ� એ જ�ર� છે ક�
લોકોના વ્યવહારને તમે એક સમાનતાથી �ુ.
(�ુ�ર સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ
‘અસ્વદ �બન કત્’ને સંબોધીને લખેલ એક
પત્રમાં)
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૭૦) હ. મોહમ્મદ �બન અ�ૂ બકરને સંબોધીને
લખેલ એક પત્રમાં ફરમાવ્: જો લોકોને કોઈ
કામમાં તાર� જ�ર પડ� તો તમે એ બધાને એક
સમાન સ્થાન આપો અને તે બધાન એક સમાન
નજર� �ુઓ. તમારા નઝદ�કના અને �ૂ રના લોકો
તમારા માટ� એક સમાન હોવા જોઈએ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રકર- ર૧ : ઈમામ અને ઉમ્મતના હ�ો અને
ફરજો
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(૮૭૨) ઇમામની ફરજ છે ક� તે �ુદાઈ ફરમાન
�ુજબ ફ�સલો કર� અને અમાનતને અદા કર� . �યાર�
તે પ્રમાણે કરશે ત્યાર� લોકોની એ ફરજ બની
છે ક� તેઓ તેમની ઇતાઅત કર� અને �યાર� તેઓને
બોલાવે ત્યાર�‘લબ્બૈ’ કહ�.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૭૩) બેશક, સ�ાિધશોને એ હક છે ક� તેઓને
(�ુદાની તરફથી) મળે લી ફઝીલત અને તેના
તરફથી પ્રાપ્ત થ િવશેષ મહ�રબાની તેને
ફ�રવી ન નાખે. અલ્લાહ તઆલાએ તેને �
નેઅમતો અતા ફરમાવી છે , તે તેને �ુદાના
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બંદાઓથી વધાર� નઝદ�ક કર� અને પોતાના
ભાઈઓ સાથે નરમી ભયાર્ વ્યવહાર માટ� કારણ�
બને.
�ણી લો ક� તમારો માર� પર એ હક છે ક� �ુ ં
તમારાથી �ુધ્ધના રહસ્યો િસવાય બ કોઈ વાત
ન �પા�ુ.ં તમારા માટ� કોઈના હકને તેની
જગ્યાએથી ન ફ�ર�ુ. કોઈ હકદારને છોડ�ને કોઈ
ગૈર �ુસ્તહકને ન આ�ુ. અને હકના મામલામાં
તમને બધાને એક સરખા સમ�ુ.ં
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�યાર� �ુ ં એ પ્રમાણે કર, ત્યાર� તમાર� ઉપર
અલ્લાહની નેઅમત અને માર� ઇતાઅત ફઝર્ બન
જશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૭૪) ... અલ્લાહ �ુબ્હાન�ુ વ તઆલાએ તમાર
ઉપર માર� િવલાયતનો હક િન��ચત કય� છે . (ક�
તમે માર� ઇતાઅત કરો.) અને તમારા માટ� માર�
ઉપર એ જ પ્રકારનો  ન�� કય� છે . (ક� �ુ ં
તમારા તમામ કામોમાં એક સમાન સમ�ુ)ં
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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673

પ્રક-રર : તમારા અઇમ્મા તમારાથી આગળ
હશે
(૮૭૫) �ુદ �ુદા � ૂધી પહ�ચવા માટ� તમારા
અઇમ્મા તમારાથી આગળ હશ. તેથી તમે તમારા
દ�નમાં અને તમાર� નમાઝમાં બ�ુ જ સમ�
િવચાર�ને અ�ુસરણ કરો.
(૮૭૬) �ુદા � ૂધી પહ�ચવા માટ� તમારા અઇમ્મા
જ તમારા માગર્દશર્ક . તેથી બ�ુ જ સમ�
િવચાર�ને તમારા દ�ન અને તમાર� નમાઝમાં
કોઈ�ું અ�ુસરણ કરો.
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- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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પ્રકર- ર૩ : ઇમામે બરહકને છોડ�ને
બી� કોઈને ઈમામ બનાવનારા
(૮૭૭) � માણસ �ુદા તરફથી �ુકરર્ર કરવામાં
આવેલ ઇમામની સાથે બી� કોઈ એવા માણસને
શર�ક કરશે, ક� �ને �ુદાએ ઈમામ બનાવેલ નથી.
તો તે �ુિશ્ર (િશકર્ કરના) છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૭૮) અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ ફરમાવ્�ું છ
ક� : �ુ ં દર� ક એવા ઇસ્લામી ટોળાને અઝાબ
676

આપીશ, ક� � એવા ઝા�લમ ઇમામની ઇતાઅત
કરશે ક� �ને �ુદા તરફથી નીમવામાં ન આવ્યો
હોય. ભલે તે ટો�ં તેના કાય�ના �હસાબે નેક અને
�ુ�ક� જ ક�મ ન હોય ? ...
(૮૭૯) અલ્લાહ તબારક વ તઆલાનો ઇરશાદ છે
: �ુ ં એ દર� ક ર� યતને અઝાબ આપીશ � એવા
ઇમામની ઇમામતને ક� ૂલ કર� છે � �ુદાની
તરફથી ન હોય.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૪ : જહ�મવાળાઓના ઇમામ
�ુરઆને મ�દ :* અને અમોએ તેમને (�ુમરાહોના) એવા સરદાર
બનાવ્યા ક� �ઓ(લોકોને) જહ�મ તરફ બોલાવે
છે ..
- (� ૂ. ક્સસ . ૪૧)
હદ�સ :(૮૮૦) અલ્લાહ તઆલાએ �. બકરહની આ.
૧૬૬માં ફરમાવ્�ું: “�યાર� (કયામતના �દવસે)
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તેઓ ક� �મની તાબેદાર� કરવામાં આવી હતી,
તેઓ તેમની તાબેદાર� કરનારાઓ પ્રત્યે �ૃ
(બેઝાર�) દશાર્વશ...” આ આયત િવશે ફરમાવ્�ું:
�ુદાની કસમ, તે ઝા�લમ ઈમામ અને તેને
અ�ુસરનારાઓ હશે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૮૧) મોહમ્મદ �બન મન્�ૂર કહ� છે ક� મ� ઈમા
(અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુદાવંદ� આલમના આ કૌલ....
(� ૂ. અઅરાફ આ. ર૮) એટલે તે લોકો �યાર� કોઈ
ખરાબ કામ કર� છે ત્યાર� કહ� છે ક� અમે આ રસ્ત
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પર અમારા બાપ-દાદાઓને જોયા... િવશે �ુછ�ું ...
ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ુ: તે ઝા�લમ અઇમ્મા િવશે છ.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૮૨) �ુદાવંદ� આલમની નજરોમાં સૌથી ખરાબ
માણસ એ ઝા�લમ અને અત્યાચાર� પે�ા◌છે �
પોતે �ુમરાહ હોય અને (બી�) લોકોને પણ
�ુમરાહ કર� અને બીદઅતે મત�કહ (છોડ� દ� વામાં
આવેલી �બદઅત)ને �વંત કર� . મ� �ુ�ર �રસાલત
મઆબ હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) પાસેથી સાંભળ્�ું છે ક�
કયામતના �દવસે ઝા�લમ અને અત્યાચાર� ઈમામ
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(પે�ા્)ને એવી ર�તે લાવવામાં આવશે ક� તે
વખતે ન તો કોઈ મદદગાર હશે અને ન તો તેના
માટ� બહા�ુ ં ર�ુ કરનાર કોઈ હશે. અને તે વખતે
તેને જહ�મમાં નાખી દ� વામાં આવશે. તે જહ�મમાં
એવી ર�તે �ુમ્યા કરશે �વી ર�તે ચ��ની ધર� ફર�
છે . તેને જહ�મના �ડાણમાં બાંધી દ� વામાં આવશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૮૩) એ વાતમાં શંકા નથી ક� અત્યાચાર�
પે�ા૩ઓ અને તેને અ�ુસરનારાઓ દ�ને �ુદાના
હકથી સ�કડો કોસ (� ૂબ જ) �ૂ ર છે . તેઓ � કાંઈ
અમલ કર� છે , તેને તબાહ અને બરબાદ કર� નાખે
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છે . તેઓના એ કાય� એવી ર�તે બરબાદ થઈ �ય
છે , �વી ર�તે એ રાખના ઢગલાને �ધીનો મોટો
સપાટો ઉડાવી દ� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-રપ : ઇમામના �ૂઠા દાવેદાર
(૮૮૪) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌ ““� લોકોએ
�ુદા પર ખોટા બોહતાન બાંધ્યા તેઓને તમે
કયામતના �દવસે જોશો ક� તેમના ચહ�રા કાળા
હશે.” આ આયત િવશે ફરમાવ્�ુ: આનો અથર એ
લોકો છે ક� �ઓ (પોતે) ઈમામ ન હોવા છતાં પોતાને
ઈમામ કહ�.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૮૮૫) ત્રણ પ્રકારના લોકો એવા છે ક� કયામ
�દવસે �ુદાવંદ� આલમ ન તો તેમના પર નઝર
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(નઝર� રહમત) ફરમાવશે, બલ્ક તેમના માટ�
દદર્નાક અઝાબ હશ. (૧) એક તો એ માણસ ક� �
�ુદાના તરફથી ઈમામ ન હોવા છતાં ઇમામતનો
દાવો કર� , (ર) એ ક� � �ુદા તરફથી �ુકરર્ર
કરવામાં આવેલ ઇમામનો ઇન્કાર કર. અને (૩) ક�
� એમ સમ� ક� એ બંનન
ે ો ઇસ્લામમાં કોઈ ભા
નથી.
(૮૮૬) � માણસ ઇમામતને લાયક ન હોવા છતાં
ઇમામતનો દાવો કર� , તે કા�ફર છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૬ : ઝા�લમ ઇમામો િવશેની મનઘડત
હદ�સો
(૮૮૭) �ણે અમીર (હાક�મ-સરદાર) ની ઇતાઅત
કર� તેણે માર� ઇતાઅત કર� અને �ણે અમીરની
નાફરમાની કર� તેણે માર� નાફરમાની કર�.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૮૮૮) તારા માટ� (અમીરની વાતો) સાંભળવી
અને તેની ઇતાઅત કરવી ફઝર્ છ. ભલે �ુ ં તંગીની
હાલતમાં કર� ક� આસાનીની હાલતમાં તાર� � ૂશીથી
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કર ક� અણગમાથી, ભલે તે તાર� મર�ની િવ�ધ્ધ
પણ હોય.
(૮૮૯) તમાર� િમલ્લતને કાફ�ર ન કહ, ભલે તે
�ુનાહાને કબીરા પણ ક�મ ન કરતી હોય, બધા
ઇમામની પાછળ નમાઝ પડો. બધી મય્યતને
નમાઝે જનાઝા પડો. અને બધા અમીરની સાથે
મળ�ને �હાદ કરો.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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(૮૯૦) ત્રણ વસ્�ુઓની ગણત્રી �ુ�તમાં થ.
બધા ઇમામની પાછળ નમાઝ (પડવી.) એમ
કરવાથી તમાર� નમાઝ થઈ જશે અને રહ� ગયા
�ુનાહ તો તે એ ઈમામ ઉપર થશે. દર� ક અમીર
સાથે મળ�ને �હાદ કરવી. એ ર�તે તમાર� �હાદ
થઈ જશે. પણ તેની જવાબદાર� તે ઇમામની રહ�શે.
(૮૯૧) તમાર� ફરજ એ છે ક� તમે દર� ક અમીરની
સાથે મળ�ને �હાદ કરો. ભલે તે નેક હોય ક� બદ,
ભલે તે �ુનાહ� કબીરા પણ ક�મ ન કરતો હોય.
તમારા માટ� દર� ક �ુસલમાનની પાછળ નમાઝ
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પડવી વા�જબ છે . ભલે તે નેક હોય ક� બદ. અને
�ુનાહ� કબીરા કરનાર પણ હોય.
(૮૯૨) દર� ક �ુસલમાન પાછળ નમાઝની ફરજ
અદા કરવી વા�જબ છે . ભલે તે સારો હોય ક�
ખરાબ અને �ુનાહ� કબીરા પણ કરતો હોય.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૮૯૩) વાત એમ છે ક� : તમાર� �ુશ્ક�લીઓનો
સામનો કરવો પડશે અને એવા કાય�નો સામનો
કરવો પડશે ક� � તમને પસંદ ન�હ હોય.
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લોકોએ �ુછ�ું : “યા ર� ૂલલ્લા, અમારામાંથી �
માણસ એ જમાનામાં હોય તેના માટ� આપનો �ુ ં
�ુકમ છે ?”
આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ું: તમે લોકો તમાર� ઉપર
લોકોના � હક હોય તેને અદા કર� દ� જો પરં � ુ
તમારા હ�ો માટ� �ુદા પાસે �ુઆ માંગતા રહ�જો.
(૮૯૪) મારા પછ� તમાર� ક�ટલીય �ુશ્ક�લીઓનો
સામનો કરવો પડશે. તેથી તમે લોકો �યાં � ૂધી
માર� પાસે હૌઝે ક્વસર પર ન પહ�ચી �, ત્યાં
� ૂધી સબ્ર કર.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૮૯૫) સલમા �બન યઝીદ કહ� છે : એક માણસે
�ુ�ર �રસાલત મઆબ (સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લ)ને � ૂછ�ું : જો અમાર� ઉપર
કોઈ સ�ાિધશ �ુ�ુમત કરવા લાગે ક� � �યાર� અમે
અમારા હક માંગીએ, પણ તે અમારા હકને અદા ન
કર� . તો તે બાબતમાં આપ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� સલલ્લમનો �ું �ુકમ છે?
આ સાંભળ�ને � જનાબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે મો�ું બી� બા�ુ ફ�રવી લી�ુ.
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તેણે ફર� તે જ સવાલ ��. પણ આપે ફર� વાર
મો�ુ ં ફ�રવી લી�ુ.ં ત્રી� વખત પણ આ પ્રમ
થ�ુ.ં છે વટ� 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� �રવાયતમાં છે ક� અશઅસે પોતાની
તરફ ખ�ચ્યો અને આપે ફરમાવ્�ુ: � ું તેની
ઇતાઅત કર.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
691

(૮૯૬) મારા પછ� ક�ટલાક એવા હશે, પે�ાક �
માર� �હદાયત પર અમલ નહ� કર� . અને ન તો
માર� �ુ�તને અપાવશે. નઝદ�કમાં જ એવા લોકો
હા�કમ બનશે. �મના શર�રો શયતાન �વા હશે.
રાવીએ �ુછ�ું : યા ર� ૂલલ્લાહ જો �ું તેવા લોકોના
જમાનામાં હોઉ તો માર� �ુ ં કર�ું જોઈએ ? �ુ�ર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમા:
અમીરની ઇતાઅત કરો, ભલે પછ� તે તમાર� પીઠ
પર કોરડા માર� , અને તમારો માલ �ચક� લે, બધા
જ સંજોગોમાં તમાર� તેની ઇતાઅત કરવી જોઈએ.
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(૮૯૭) � માણસ પોતાના અમીરની કોઈ એવી
વાત �ુએ ક� � તેને અણગમો ઉપ�વે તો તેણે તે
વાતને સહન કર� લેવી જોઈએ ક�મક� � માણસ
જમાઅતથી એક વ�ત �ટલો પણ �ૂ ર રહ�ને મર� તે
�હ�લીય્યતની મૌત મરશ.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૮૯૮) તમારો સૌથી ખરાબ પે�ાહ એ છે ક� �ને
તમે �ુશ્મન રાખ. અને તે તમને (�ુશ્મ) રાખે,
તમે તેની ઉપર લઅનત કરો, તે તમાર� ઉપર
લઅનત કર� . � ૂછવામાં આવ્�ું: યા ર� ૂલલ્લા, �ુ ં
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અમે તેની સામે તલવાર લઈને જગ
ં માટ� ન
િનકળ� પડ�એ ?
આપે ફરમાવ્�ું: ના, �યાં � ૂધી તે નમાઝ પડતો
રહ�, તમાર� એમ ન કર�ું જોઈએ. �યાં � ૂધી તમે
તમારા સ�ાિધશોને �ુ�ુમત એવા કામ કરતા ન
�ુઓ ક� � તમને અણગમો ઉપ�વતા હોય. તો
તમે ફક્ત એ કાય� �ુરતા જ તેમને ન પસંદ કરો.
પરં � ુ તેમની ઇતાઅત કરવા�ું બંધ ન કરો.
સંપાદક�ું િનવેદન :- આ પ્રકારન(સી.નં. ૮૮૭
થી ૮૯૮ � ૂધીની હદ�સો �વી) ક�ટલીય �લી અને
મનઘડત હદ�સો છે .
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ુ ાની ઇતાઅત નથી કરતા
પ્રકર- ર૭ : � �દ
તેમની ઇતાઅત કરવી ફઝર્ નથ
�ુરઆને મ�દ :* અને કહ�શે હ� અમારા પરવર�દગાર, િનસંશય
અમોએ અમારા સરદારો તથા અમારા વડવાઓની
આજ્ઞા માની હ, �થી તેમણે અમને સન્માગર્થ
રખડાવી દ�ધા.
- (� ૂ. અહઝાબ આ. ૬૭)
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(૮૯૯) ખબરદાર! બચો, બચો તમારા એવા
સરદારો અને એવા મોટ�રાઓની ઇતાઅત કરવાથી
ક� �ઓ પોતાના વંશ અને �ૂળને વધાર� ઉચ્ચ
ગણાવતા હોય. ક�મક�, એવા લોકો � ૂવાર્ગ્રહ
આધાર પર બનાવવામાં આવેલી તલ્વાર, ફ�ત્નાને
પાયામાં રાખીને બનાવવામાં આવેલા સ્તંભ અને
�હ��લયતથી પ્રભાિ થએલી �દવાલો છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૯૦૦) � માણસ �ુદાની ઇતાઅત કરતો નથી,
તેની ઇતાઅત કરવી ફઝર્ નથ.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૯૦૧) તમારા દ�નના મામલામાં ત્રણ પ્રકા
લોકોથી ડરો : (૧) એ માણસથી, ક� �ને �ુદાએ
�ુરઆન�ું ઇલ્મ અતા �ુ. (ર) એવા માણસથી ક�
�ને �ુદાએ સલ્તનત આપ.... અને (૩) “�
(�ુરઆનનો સહારો લઈને) કહ� ક� �ણે માર�
ઇતાઅત કર� તેણે �ુદાની ઇતાઅત કર� અને �ણે
માર� નાફરમાની કર� તેણે �ુદાની નાફરમાની
કર�.- એવો માણસ �ુ� ં બોલે છે . ક�મક� ખા�લકને
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છોડ�ને તેની (બી� કોઈની) ઇતાઅત �એઝ
નથી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૯૦૨) તમારા દ�નના મામલામાં ત્રણ પ્રકા
લોકોથી ડરો, �ને �ુદાએ સલ્તનત આપી અને �
એમ સમજવા લાગ્યો ક� તેની ઇતાઅત એ �ુદાની
ઇતાઅત છે . અને તેની નાફરમાની �ુદાની
નાફરમાની છે . હક�કતમાં તે માણસ �ુઠ્ઠો . ક�મક�
ખા�લકના �ુનાહ કરવામાં મખ્�ૂકની ઇતાઅત કર�
શકાતી નથી... ઇતાઅત માત અલ્લાહની અથવા
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ર� ૂલની અથવા તો ઉ�લલ અમ્રન(થઈ શક�) છે .
અલ્લાહ તઆલા પોતાના ર� ૂલની ઇતાઅતનો
�ુકમ ફક્ત એ માટ� આપ્યો છે ક� તેઓ મઅ�ૂમ .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૯૦૩) ચાર બાબતો એવી છે ક� � લોકોની કમર
તોડ� નાખે છે ... એ સ�ાિધશો અને પે�ા , �ઓ
પોતે તો �ુદાની નાફરમાની કર� છે પરં � ુ મખ્�ૂક
પણ તેની ઇતાઅત કર� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લા અલય્હ�
વઆલેહ� વસલ્લ
700

(૯૦૪) હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે(કોઈ હ�� ુ માટ�) એક લશ્કરને
રવાના �ુ.ર અને તેઓ માટ� એક અમીરને ન��
��. લશ્કરને �ુક આપ્યો ક� તે લોકો તે
(અમીર)ની વાતોને સાંભળે અને તેની ઇતાઅત
કર� . લશ્કરન અમીર� આગ સળગાવી અને
લશ્કર�ઓને �ુકમ આપ્યો ક� તેમાં �ુદ� પ. ક�ટલાક
લોકોએ તેમ કરવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધ. અને ક�ું
ક�:(જહ�મની) આગથી બચવા માટ� તો ભાગ્યા
છ�એ (અને આપ અમને) તેમાં નાખવા માંગો છો!
ક�ટલાક લોકોએ તેમાં �ુદ� પડવાનો ઇરાદો ��.
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�યાર� આ વાત આ હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) � ૂધી પહ�ચી ત્યાર� આપ
ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ: જો તેઓ તેમાં સળગી �ત તો
તે પછ� તેમાંથી �ાર� ય પણ બહાર આવી શક્તે
નહ� અને સાથે એમ પણ ફરમાવ્�ુ: �ુદાની
નાફરમાની કર�ને કોઈની ઇતાઅત થઈ શક્તી
નથી. કોઈની પણ ઇતાઅત માત્ર અને મા
નેક�ઓ િવશે (નેક�ઓના વ્યવહારમા) જ થઈ શક�
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-ર૮ : ઝા�લમ ઇમામોની િવ�ધ્
બળવો કરવો વા�જબ છે
(૯૦૫) નઝદ�કમાં જ ઇસ્લામની ચ�� �ુમવા
લાગશે. તેથી � બા�ુ �ુરઆન �ય તમે પણ તેની
સાથે ચાલતા રહ�જો. શ� છે ક� �ુલતાન અને
�ુરઆનની આપસમાં લડાઈ થઈ �ય અને તે બંને
એક બી�થી �ુદા થઈ �ય.
નઝદ�ક છે ક� તમાર� ઉપર એવા બાદશાહ �ુ�ુમત
કરશે ક� � તમારા માટ� તો કોઈ �ુદો ફ�સલો કરશે
અને બી� લોકો માટ� બીજો ફ�સલો કરશે. જો તમે
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તેની ઇતાઅત કરશો તો તે તમને �ુમરાહ કર�
નાખશે. અને જો તમે તેની નાફરમાની કરશો તો
તે તમને માર� નાખશે.
લોકોએ �ુછ�ું : યા ર� ૂ�ુલ્લાહ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્), અમારા માટ� એવા
સંજોગો ઊભા થાય તો અમાર� �ું કર�ું જોઈએ ?
ત્યાર� ર�ૂલલ્લ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: તમાર� હઝરત ઇસા
(અલ�ય્હસ્સલ)ના સાથીઓ �વો વ્યવહાર કરવો
જોઈએ. તેઓને કરવતથી કાપવામાં આવ્ય.
(�ુળ�ની) લાકડ� પર લટકાવવામાં આવ્ય.
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ઇતાઅત (ઇતાઅતે ઇલાહ�)માં મૌત આવી �ય તો
તે એવી જ�દગીથી વધાર� સાર� છે ક� � અલ્લાહના
�ુનાહ કરવામાં પસાર થતી હોય.
(૯૦૬) એ વાતમાં શક નથી ક� ઇસ્લામની ચ��
�ુમી રહ� છે અને એ વાતમાં પણ શક નથી ક�
બ�ુજ જલ્દ� �ુરઆન અને �ુલતાન એકબી�થી
િવ�ુટા પડ� જશે. પરં � ુ તમાર� એ ફરજ છે ક� તમે
એ બા�ુ �વ ક� � બા�ુ �ુરઆન �ય. નઝદ�કમાં
જ તમાર� ઉપર એવા ઈમામ હા�કમ થશે ક� જો
તમે તેની ઇતાઅત કરશો તો તે તમને �ુમરાહ
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કર� દ� શે જો તમે તેની નાફરમાની કરશો તો તે
તમને માર� નાખશે.
લોકોએ �ુછ�ું : યા ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) તો પછ� અમાર� �ુ ં
કર�ું જોઇએે ? આપે ફરમાવ્�ું: તમાર� હઝરત ઇસા
(અલ�ય્હસ્સલ)ના સાથીઓ �વા થ�ું જોઈએ.
�ઓને (�ુળ�એ) લટકાવવામાં આવ્ય. અને
કરવતોથી (તેમના શર�ર) કાપવામાં આવ્ય.
�ુદાની ઇતાઅત માં મૌત આવી જવી, તે એવી
જ�દગીથી બહ�તર છે ક� � તેની નાફરમાનીમાં
પસાર થાય.
706

(૯૦૭) નઝદ�કમાં જ તમારા પે�ાદતમારા
ર�ઝકના મા�લક બની જશે. તમાર� સાથે વાત
કરશે તો �ુઠ બોલશે. કાય� કરશે તો તેમના કાયર્
ખરાબ હશે. �યાં � ૂધી તમે તેની �ુરાઈઓની હામાં-હા નહ� મેળવો ત્યાં �ૂધી તે તમારાથી �ૂશ
નહ� થાય. તેથી તમે હકની હદ � ૂધી તેમને રા�
રાખો. જો તેઓ તેનાથી વધારાની ઇચ્છા રાખે તો
તેમની ઇચ્છાને �ૂર�  કરો. જો આ બારામાં તે
કોઈને કત્લ પણ કર� નાખે તો � પણ તે માગર્મા
મર� જશે તે શહ�દ થશે.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૯૦૮) અબી અતા કહ� છે ક� એક �દવસ હઝરત
અમી�લ મોઅમેનીન અલી �બન અબી તા�લબ
બહાર િનકળ્યા તો તેમના ઉપર ગમના �ચહ્
જણાતા હતા. આપે લાંબી આહ ભર�ને ફરમાવ્�ું:
એ વખતે તમાર� ક�વી હાલત થશે ક� �યાર� એવો
જમાનો આવશે ક� અલ્લાહના �ુકમો પર અમલ
કરવા માટ� ની તમારા ઉપર પાબંદ� � ૂક્વામાં
આવશે. બય�ુલ માલને �ગત સંપિ� ગણવામાં
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આવશે. �ુદાના દોસ્ત સાથે �ુશ્મની અને �ુદાના
�ુશ્મનો સાથે દોસ્તી કરવામાં આવ.
અમે �ુછ�ું : મૌલા, જો અમે તે જમાનામાં હોઈએ
તો અમાર� �ુ ં કર�ું જોઈએ ?
આપે ફરમાવ્�ું: તમાર� હઝરત ઇસા
(અલ�ય્હસ્સલ)ના દોસ્તો ��ું વલણ અપનાવ�ુ
જોઈએ. �ઓને કરવતથી કાપવામાં આવ્યા અને
� ૂળ� પર લટકાવવામાં આવ્ય. અલ્લા અજ્જ વ
જલ્લની ઇતાઅતમાં મૌત પણ આવી �ય તો તે
એવી ઝ�દગીથી બહ�તર છે ક� � તેની
નાફરમાનીમાં વીતે.
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(૯૦૯) તમારામાં આ�લમો પણ છે , ફોકહા પણ છે ,
શર�ફ લોકો પણ છે , હાક�મો પણ છે , �કતાબમાં
માનનારો પણ છે . રાત ભર ઇબાદત કરનારાઓ
પણ છે . અને િતલાવતે �ુરઆન કર�ને મ�સ્જદની
રૌનક વધારનારાઓ પણ છે . તો �ુ ં તમે એ વાત
માટ� નારા� અને નફરત વ્યક્ત કરતા નથી ક
નાદાન, નીચ અને હલકા લોકો �ુ�ુમતના
વ્યવહારમાં તમાર� સાથે લડાઈ ઝગડા કર.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૯ : ઈમામ �ાર� �ામ નથી કરતા ?
(૯૧૦) �ુદાની કસમ, અય �ુદ�ર ! જો મારા
શીઆઓની સંખ્યા આ ઘેટાઓ �ટલી હોય તો પણ
�ુ ં �ાર� ય બેસી ન રહ�ત. (અને જ�ર �ામ કરતે.)
એ પછ� અમે એ જગ્યાએ પડાવ નાખ્યો અન
નમાઝ અદા કર�. �યાર� નમાઝ અદા કર� �ુ�ા
તો મ� ઘેટાઓ તરફ ફર�ને જો�ું અને તેની સંખ્યા
ગણી, તો તે �ુલ સ�ર (૧૭) હતા.
(૯૧૧) �યાર� ઇમામની પાસે બદરના
રહ�વાસીઓની સંખ્યા �ટલા૩૧૩ લોકો ભેગા થઈ
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જશે ત્યાર� તેઓ(�હાદ માટ� ) �ામ કરશે. અને
(ફાિસક વ્યવસ્થાતંત્) પ�રવતર્ન વા�જબ થઈ
જશે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૯૧૨) �ુફઝઝલ �બન ક� સ કહ� છે ક� મને હઝરત
ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)એ � ૂછ�ું
�ુફામાં અમારા શીઆઓની સંખ્યા ક�ટલી છે? મ�
ક�ું : પચાસ હ�ર.
(અમાર� વચ્ચ) વાતો થતી રહ�. છે લ્લે ઈમામ
(અલ�ય્હસ્સલ) એ ફરમાવ્�ું: �ુદાની કસમ મને
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એ વાત પસંદ છે ક� �ુફામાં પચીસ માણસ એવા
હોય ક� � અમાર� મઅર� ફત ધરાવતા હોય અને
તેઓ અમારા િવશે હક વાત િસવાય બી�ુ કાંઈ
કહ�તા ન હોય.

713

પ્રકર- ૩૦ : મોઅતઝલાહની દ્ર�ષ્ટએ ઝા�
ઇમામોની સામે કયામ કરવો
* ઇબ્ને અબીલ હદ�દ કહ� છે ક�: અમારા
સહાબીઓની નજરોમાં ઝા�લમ ઇમામોની
િવ�ધ્ધમાં �ામ કરવો વા�જબ છ. અને એ પણ છે
ક� ફાિસક હા�કમ, � કોઈ પણ શંકા વગર પ્ર�ુત
મેળવી લે તો એ �એઝ નથી ક�-� માણસ તેની
િવ�ધ્ધમાં બગાવત કર� અને તે દ�ન પ્રત્યે પોત
સંબધ
ં દશાર્વતો હોય અન અમ્ર �બલ મઅ�ફ અન
નહય અિનલ �ુન્કર કરતો હો. તેની સામે તે� ુ ં
રક્ષણ કર� જોઈએ, બલ્ક� તેની િવ�ધ્ધ બગાવ
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કરનારની મદદ કરવામાં આવશે. ભલે પછ� તે
કોઈ પણ દ�ની બાબતોમાં શંકાને કારણે અક�દો
રાખવામાં �ુમરાહ હોય....
* અ�ુવાદકની ન�ધ:- ઉપર જણાવેલ બાબતનો

અક�દો શીઆઓનો નથી, પણ મોઅતઝલહ એટલે
ક� એહલે �ુ�ત વલ જમાઅતનો છે .
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૨) - ઇમામતે
ખાસ્સ
પ્રકર- ૧ : ઇમામની પસંદગી
(૯૧૩) સઅદ �બન અબ્�ુલ્લાહ �ુમ્મી કહ� : ......
મ� હઝરત �ુજ્જ�ુલ્લાહ ઇમા�ુલ અ
અજ્જલલ્લાહો તઆલા ફરજ�ુ શર�ફની �ખદમતમા
અઝર્ કર� ક: મૌલા, એ વાત ઇરશાદ ફરમાવો ક�
લોકોને પોતાના ઈમામ પોતાની મેળે પસંદ કર�
લેવાથી શા માટ� રોકવામાં આવ્યા છે?
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ઇમામે ઝમાના (અજ્જલલ્લાહો તઆલા ફરજ�
શર�ફ)એ ફરમાવ્�ુ: સાલેહ ક� ગૈર સાલેહ ? (એટલે
ક� સારા ઈમામ ક� ખરાબ) મ� ક�ુ:ં સાલેહ, ત્યાર�
આપ (અજ્જલલ્લાહો તઆલા ફરજ�ુ શર)એ
ફરમાવ્�ું: એ વાત બધા �ણે છે ક� કોઈ માણસ
કોઈના �દલની વાત �ણ� ુ ં નથી, ક� કોના �દલમાં
સાર� વાત છે અને કોના �દલમાં ખરાબ વાત છે ?
એ ર�તે �યાર� કોઈને (ઇમામ તર�ક�) પસંદ કર�
લેશે, તો �ુ ં એ વાત શ� નથી ક� તે કોઈને સાલેહ
સમ�ને પસંદ કર� લે અને પછ� ગૈર સાલેહ
સા�બત થાય.
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મ� ક�ું : �બલ્�ુલ શ� છ, ઈમામ (અજ્જલલ્લાહ
તઆલા ફરજ�ુ શર�ફ)એ ફરમાવ્�ું ક� તે�ું કારણ
એ જ છે . હવે �ુ ં તાર� સામે એક દલીલ ર�ુ ક�ં �ં,
�ને તાર� અકલ ક� ૂલ કર� લેશે. હવે મને એ
પયગમ્બર િવશે કહ� ક� �ને �ુદાએ ખાસ(પસંદ
કર� લા) બનાવ્ય, તેઓ પર �કતાબો નાઝીલ થઈ
તેઓને વહ� અને ઇસ્મત થક� સમથર્ન આપ્.
અને તેઓ � ૃ�ષ્ટના તમામ લોકો કરતા(અમલી
ર�તે પણ) મહાન અને ઉચ્ચ દરજ્જો ધરાવે .
તેઓ બી� લોકો કરતા સાર� પસંદગી કર� શક� ક�
નહ� ? �મક� હ. � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ) અને હ.
ઈસા (અલ�ય્હસ્સલ)માં અકલની ઉચ્ચતા
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(પ્ર�ૂર) અને ઇલ્મમાં �ૂણર્ હોવા પ, �ુ ં એ
શ� છે ક� તેઓ કોઈને મોઅિમન સમ�ને પસંદ
કર� પણ પાછળથી તે �ુના�ફક સા�બત થાય ? મ�
ક�ું : ના.
ઇમામ (અજ્જલલ્લાહો તઆલા ફરજ�ુ શર)એ
ફરમાવ્�ું: હ. � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ) એ તેમની
સં� ૂણર્ અક, કમાલે ઇલ્મ અને તેમની ઉપર વહ�
નાઝીલ થતી હતી (આટલો બધો મરતબો હોવા)
છતાં પોતાના રબ સાથેની �ુલાકાત માટ� પોતાની
કૌમના ક�ટલાક લોકો અને લશ્કરના સરદારોમાંથ
િસ�ેર માણસોને પસંદ �ાર, �મના ઈમાન અને
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ઇખ્લાસમાં રિતભાર પણ શક કર� શકાય તેમ ન
હ�.ું તેમ છતાં, તેમની પસંદગી એ �હ�ર કર� છે ક�
તે લોકોમાં �ુના�ફક પણ હતા. �ુદાવંદ� આલમ
અઝઝ વ જલ્લનો ઇરશાદ છ, અને � ૂસાએ
પોતાની કૌમમાંથી િસ�ેર માણસો અમાર�
�ુલાકાતના ઠરાવેલા સમય માટ� પસંદ કર�
લીધા.... (� ૂ. અઅરાફ આ.૧૦૦) આમ, આપણા
માટ� એ વાત �બલ્�ુલ સ્પષ્ટ થઈ �ય છે ક�
ખાસ નબી સાલેહની પસંદગીમાં સાલેહની જગ્યાએ
ગૈર સાલેહ પણ હોઈ શક� છે . હક�ક્તમા, તેઓ
તેમને ગૈર સાલેહ નહ� પણ સાલેહ સમજતા હતા.
આમ, અમે એ તારણ કાઢ�એ છ�એ ક� પસંદગીનો
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હક ફક્ત એને જ છે � �દલના �પા રહસ્યોને �ણ
છે .
પ્રક-ર : “�ું તમાર� વચ્ચે બે ભાર� વસ્�ુ છોડ�ન
જઈ રહયો �ં...”
“�ુ ં તમાર� વચ્ચે બે ભાર� વસ્�ુ છોડ�ને જઈ રહય
�ં...”
(૯૧૪) �ુ ં તમાર� વચ્ચે બે ભાર� વસ્�ુઓ �ૂક�ન
જઈ રહયો �ં. �યાં � ૂધી તમે તે બંનન
ે ે મજ� ૂતીથી
પકડ� રાખશો �ાર� ય પણ �ુમરાહ નહ� થાવ.
તેમાંથી દર� ક એક બી�થી મોટ� છે . એક �કતાબે
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�ુદા (�ુરઆન) છે � આસમાનથી જમીન � ૂધીની
એક લાંબી રસ્સી છે અને બી� માર� ઇતરત છે
એટલે ક� માર� એહલેબૈત છે . યાદ રાખો! આ બંને
મારા � ૂધી હૌઝે કવસર પર પહ�ચતા પહ�લા
કદાિપ �ુદા નહ� થાય.
ન�ધ :- � ૂળ �કતાબમાં આ હદ�સના રપ
(પચ્ચી)થી વધાર� હવાલા આપવામાં આવ્યા છ.
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પ્રકર- ૩ : તમારા પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ની એહલેબૈતની સાથે
રહો
(૯૧૫) તમારા પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ની એહલેબૈત
અલય્હ��ુસ્સલામને �, તેમની સાથેની દ�શાને
અપનાવો. તેમના બતાવેલા માગ� ચાલો. ક�મક�, તે
તમને �હદાયતથી બહાર જવા નહ� દ� , ન તો તે
તમને િવનાશ(ના માગર) તરફ ફ�રવશે. જો તેઓ
�ાંય બેસી �ય તો તમે પણ બેસી �વ. જો તેઓ
ઊભા થઈ �ય તો તમે પણ ઊભા થઈ �વ.
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(એટલે ક� બધી જ બાબતોમાં તેમ�ું અ�ુસરણ
કરો.)
(૯૧૬) ખબરદાર! આલે મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)�ું ઉદાહરણ આસમાની
િસતારાઓ સમાન છે . �યાર� કોઈ એક િસતારો �ુબી
�ય છે ક� �ુરત જ બીજો િસતારો ઉગી િનકળે છે .
�ણે અલ્લાહ તઆલા તરફથી તમારા માટ� તમામ
અહ�સાનાત � ૂણર્ત � ૂધી પહ�ચી �ુ�ા છે . અને �
વસ્ �ુની તમાર� આર� હતી તેને �ુદાએ �ૂર� કર
દ�ધી છે .
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(૯૧૭) અમે ન�ુવ્વતના �ૃક, �રસાલત નાઝીલ
થવાની જગ્ય, ફ�રશ્તાઓના આવવ-જવાની
જગ્ય, ઇલ્મની ખાણ, અને �હકમતોના ઝરણા
છ�એ. ...
(૯૧૮) �ુદાની કસમ, મને �ુદાઈ સંદ�શો
પહ�ચાડવા, વાયદાઓને �ુરા કરવા, અને
આયતોની સાચી તાવીલ (અથર્ઘટ) કરવા�ુ ં
શ્રેષ્ઠ ઇલ્. અને અમો એહલેબૈત (અહલેબૈતે
ન�ુવ્વ)ની પાસે ઇલ્મ અને મઅર�ફતના દરવા�
અને શર�યતના ઝળહળતા માગર્ છ.
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(૯૧૯) અમારા િવશે ખોટ� વાતો ઉપ�વી
કાઢનારાઓ અને અમાર� સામે બંડ પોકાર�ને �
ુ
લોકોએ - અમાર� િસવાય બી� લોકોને ‘રાસે�ન
ફ�લ ઇલ્’ સમ� લીધા છે , એવા લોકો �ાં છે ?
... અમારા જ માધ્યમથી �હદાયતની ભીખ માંગી
શકાય છે . અને (�ુમરાહ�ઓના) �ધાપાને �ૂ ર કર�
શકાય છે .
(૯૨૦) એવા લોકો િવશે ફરમાવ્�ું ક� �ઓએ
એહલેબૈતે પયગમ્બર અલય્હ��ુસ્સલામને છો
દ�ધા હતા. “આ લોકોએ �ુિનયાને અગ્રતા આપ
અને આખેરતને પીઠ પાછળ નાખી દ�ધી. સ્વચ્
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અને િનમર્ળ પાણીને છોડ� �ુગ�ધ માર�ું અને ડહો�ં
પાણી પી લી�ુ.ં �ણે ક� �ુ ં ફાિસક (અને ફા�જર)ને
જોઈ રહયો �ં ક� �ઓ �ુરાઈઓનો સાથ આપી
રહ્યા છે અ તેઓથી પ્રભાિવત થઈ ગયા .....”
(૯૨૧) એક �ુત્બામાં અઇમ્મા અલય્હ��ુસ્સલા
�વન અને તેમના �ુણો�ું વણર્ન કરતા ફરમાવ્�ુ:
“... તેમને અલ્લાહ તઆલાએ લોકો માટ� જ�દગ,
�ધકારમાં પ્રક, વાતચીત માટ�ની ચાવી અને
ઇસ્લામ માટ� સ્તંભ�પ બનાવ્યા.”
(૯ર૨) તેઓ (અઇમ્મએ એહલેબૈત
અલય્હ��ુસ્સલ) ઇલ્મ માટ� �વનની �ું� અને
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જહાલત માટ� મૌતના કારણ�પ છે . એ લોકો તે જ
છે ક� �મની �હકમતો તેમના ઇલ્મન, તેમ�ુ ં મૌન
તેમની વાતચીતની અને તેમ�ું �હ�ર તેમના
�િતરકની સાક્ષી આપે . તેઓ ન તો દ�નની
િવ�ધ્ધમાં કોઈ કાયર્ કર� . અને ન તો તેમાં
િવવાદ ઊભા કર� છે . તેઓ વચ્ચે દ�ન એ સાચો
સાક્ષી અને ખામોશ વક્તા.
(૯ર૩) અઇમ્મએ અત્હાર �ુદાની તરફથી તેમન
મખ્�ૂકમાં અલ્લાહ� નીમેલા હા�, અને તેમના
બંદાઓની મઅર� ફત ધરાવનારા છે . જ�તમાં માત્
તે જ માણસ દાખલ થશે � અઇમ્માની મઅર�ફ
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ધરાવતો હશે. અને અઇમ્મા તેમને ઓળખતા હશ.
તેવી જ ર�તે જહ�તમમાં માત્ર એ જ માણસ હશે ક
� ન તો અઇમ્માને ઓળખતો હશે અને ન ત
અઇમ્મા તેનાથી વાક�ફ હશ.
(૯ર૪) અમે જ પયગમ્બરના સૌથી વધાર� નઝદ�ક
અને (તેમના) અસ્હાબમાં �હકમતના ખઝાના,
અને (ઇલ્મન) દરવા� છ�એ. અને ઘરોમાં
દરવા�માંથી જ પ્રવેશી શકાય . � માણસ
દરવા� િસવાય �ાંયથી દાખલ થાય તે ચોર
કહ�વાશે.
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(૯ર૫) તેઓ (અહલબૈત અલય્હ��ુસ્સલ)
�ુરઆનમાં �મની �ુબીઓ�ુ ં વણર્ન થ�ું છ, તેવા
લોકો છે , �ઓ �ુદાવંદ� રહમાનના ખઝાનાઓ છે .
�યાર� તેઓ બોલે છે ત્યાર� સા�ું બોલે છ, અને જો
મૌન રહ� છે તો કોઈ તેમના પર અગ્રતા મેળવ
શક�ું નથી.
(૯ર૬) (અમે) અહલેબત
ૈ જ એ િવ�વાસના ક�ન્દ
છ�એ ક� પાછળના લોકોએ અમાર� સાથે આવીને
મળ� જ�ું જોઈએ અને આગળ વધી ગયેલાઓએ
અમાર� તરફ પા�ં ફર�ું જોઈએ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૯ર૭) અમાર� પાસે હકનો પરચમ (ધ્વ) છે , �
તેની પાછળ આવશે તે તેની સાથે મળ� જશે અને
� તેનાથી ફર� જશે તે �ૂબી જશે. ખબરદાર,
અમાર� મારફત જ દર� ક મોઅિમનની અસલીયતને
પારખી શકાય છે . અને અમારા કારણે જ તમાર�
ગરદનો પરથી ઝીલ્લતની રસ્સીને ખોલવામાં આવ
છે . તમારાથી નહ�, પણ અમારાથી જ �ુદાએ
દ�નનો પ્રારંભ કય� . અને તમારા થક� નહ� પણ
અમારા થક� જ દ�ન તેની � ૂણર્તાએ પહ�ચી જશ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૯ર૮) માર� એહલેબત
ૈ ની િમસાલ �ુહની કશ્તી
સમાન છે . � તેમાં સવાર થયો, તેણે �ુ�ક્ત મેળવી
અને � તેનાથી પાછળ રહ� ગયો એટલે ક� સવાર
ન થયો. તે �ુબી ગયો.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૯ર૯) આલે મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમનો �ઝક્ર કરતા ઇર ફરમાવ્�ું
: તેઓ �ુદાના �ુકમના અમાનતદાર અને તેના
દ�ન�ું રક્ષણસ્થાન. ઇલ્મે ઇલાહ�ના ખ�ના અને
�હકમતોના ક�ન્દ્ર. (આસમાની) �કતાબોની ખીણો
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અને દ�નના પહાડ છે . તેમની મારફત અલ્લાહ�
દ�નની પીઠને સીધી (મજ� ૂત) કર� છે . અને
ુ ાંથી અશ�ક્તની �ુ�ર�ને �ૂર કર�
તેમના પહ��મ
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૯૩૦) ખબરદાર, � માણસની પાસે હક અને
સચ્ચાઈ છ, તેણે અમો એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલા
પાસેથી જ મેળવેલ છે . અને � માણસ હક અને
અદલના જ��રયાતને � ૂર� કર� છે , તેની ચાવી
દરવા� અને શ�આત હઝરત અમી�લ
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મોઅમેનીન અલી ઇબ્ને અબી તા�લબની �ુ�ત જ
છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-૪ : તેઓથી જ પ્રારંભ અને તેઓથી
� ૂણર્ત
(૯૩૧) અય અલી, �ુદાવંદ� આલમે � ર�તે
અમાર� મારફત દ�નનો પ્રારંભ કય� , તેવી જ
ર�તે અમાર� મારફત દ�નને તેની સં� ૂણર્તા �ૂધી
પહ�ચાડશે. અને અમાર� જ મારફત લોકોના
�દલમાં તમાર� સામેના �ુગ્ઝ અને અદાવત પછ�
(તમારા પ્રત્ય) મોહબ્બત પૈદા કર� છ.
(૯૩૨) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની સામે
ફ�ત્નાઓનો ઉલ્લેખ કર�ને ફરમાવ્�: “એટલે � ૂધી
ક� તેમની પાસે અદલ પહ�ચી જશે.”
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(હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) ફરમાવે છે ક�): મ�
અઝર્ કર: યા ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ), એ અદલ અમારા તરફથી
હશે ક� બી� કોઈ તરફથી હશે?
ફરમાવ્�ુ: બલ્ક� અમારા તરફથ, �ુદાવંદ� આલમ
અમારા તરફથી અમાર� મારફત પ્રારંભ કર� ,
અને અમાર� જ મારફત � ૂણર્ કર છે . અમાર� જ
મારફત �ુદાએ (લોકોના �દલોમાં તેમના) િશકર્
પછ� મોહબ્બત પૈદ કર� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૯૩૩) આઝમાઈશોની શ�આત પહ�લા અમારાથી
થાય છે પછ� તમારાથી. અને આસાનીઓની
શ�આત પણ પહ�લા અમારાથી થાય છે , પછ�
તમારાથી. મને એ ઝાતની કસમ �ની (�ુદાની)
કસમ ખાવામાં આવે છે . અલ્લાહ તબાર વ
તઆલા તમાર� મારફત મદદ કરશે. � ર�તે તેણે
(અબાબીલની) કાંકર�ઓથી (અસ્હાબ ફ�લ ઉપર)
પ્ર�ૂત્વ મેળવી લી�ું હ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- પ : અમાર� ઉપર લોકો �લ્મથ �ુ�મત
ૂ
કરતાં હોવા� ંુ કારણ
(૯૩૪) લોકોએ અમારા સ્થાન અને મરતબા િવશે
અમારા ઉપર �લ્મ �, હક�કતમાં વંશ અને
�ૂળના �હસાબે પણ અમો સૌથી ઉચ્ચ અને ઉ�મ
છ�એ. અને ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) સાથે પણ અમારો ગાઢ સંબધ
ં
છે . તે� ું કારણ એ છે ક� આ એક એવો �ુકમ છે , ક�
�ના િવશે અ�ુક લોકોએ કં�ુસાઈ કર� છે અને
અ�ુક લોકોએ દ�રયા�દલી દશાર્વી છ. અને ફ�સલો
�ુદાના હાથમાં છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૬ : અમાર� સલ્તનતી જ�રત નથ..
(૯૩૫) �ુદાવંદા, �ું �ણે છે ક� � કાંઈ અમે �ુર્ છે
તે કોઈ સલ્તનત માટ� નથી �ુર્ અને તો અમાર�
એવી કોઈ બેકાર અને ��લ વસ્�ુની કોઈ જ�રત
હતી. જો અમે ��
ુ ુ મતને ક� ૂલ કર� તો ફક્ત એ
માટ� ક� તારા દ�ન અને ઓ� ૂમ અને મઅર� ફતને
તેના � ૂળ સ્થાને પલટાવીએ અને તારા શહ�રોમાં
(મઝહબી) વાતાવરણની �ુધારણા કર�એ, �થી
તારા મઝ� ૂમ બંદાઓને �ુખનો �વાસ લેવા�ુ ં
નસીબ થાય, અને તાર� બરતરફ થએલી હદોને
કાયમ કર� શકાય.
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- હઝરત ઈમામ અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-૭ : જો લોકોનો દ�ન છોડ� જવાનો ભય ન
હોત તો ...
(૯૩૬) મ� નજર દોડાવી તો મારા એહલેબૈત
િસવાય ન તો કોઈ મારા સહાયક છે અને ન તો
મદદગાર. તેથી મ� તેમના મૌતના ભયના કારણે
સબ્ર ક. �યાર� માર� �ખ�માં (ગમ અને ઉદાસી)
ખટક હતી અને હલ્કમાં ગમ અને િનરાશાના ફંદા
હતા......
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૯૩૭) �ુદાની કસમ, ન તો મ� કલ્પના કર� અને
ન તો મારા �દલમાં એ ખ્યાલ આવ્યો ક� અરબન
રહ�વાસીઓ અમ્(અમ્રે �ખલા)ને પયગમ્બર�
ઇસ્લામ પછ� તેના એહલેબૈત અલય્હ��ુસ્સલા
�ૂ ર કર� દ� શે... એટલે � ૂધી મ� જો�ું ક� ક�ટલાક
લોકો ઇસ્લામથી હટ� ગયા અન દ�ને મોહમ્મદ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને ના� ૂદ
કરવા માટ� બોલાવવા લાગ્યા ત્યાર� મને શંકા થ
ક� જો �ુ ં ઇસ્લામ અને �ુસલમાનો�ું રક્ષણ  ક�ં
તો દ�નમાં તીરાડ પડવાને અને તેનો નાશ થવાની
શ�તા છે . તેથી એ વખતે મારા માટ� તે કરતાય
વધાર� આ મોટ� � ૂસીબત હશે.
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(૯૩૮) �ુદાની કસમ, જો �ુસલમાનોને �ુફ્ર તર
ફર� જવાનો અને દ�નને છોડ� જવાનો ભય ન હોત
(તો �ુ ં �ખલાફત માટ�નો હક મેળવવા માટ� ઉભો
થઈ �ત.) પરં � ુ અમે એ ધારણાને બદલી નાખી
અને તેઓને �ુફ્રની તરફ જતા અટકાવ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૯૩૯) �ુલૈમાન �બન ખા�લદ કહ� છે ક� મ� હઝરત
ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ની
�ખદમતમાં અઝર્ કર�: લોકો કહ� છે ક� જો અલીનો
હક હતો તેમને �હાદ કરતા કઈ વસ્ �ુ અટકાવતી
હતી ? ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું:
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�હાદ કરવા માટ� ફક્ત એક જ માણસને �ુકમ
મળ્યો હતો અને તે હઝરત �રસાલત મઆબ
(સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્), �મના
િવશે (�ુદાએ ફરમાવ્�ુ) છે . અય ર� ૂલ, �ુદાની
રાહમાં �હાદ કરો અને તમે તમાર� ઝાત િસવાય
બી� કોઈના જવાબદાર નથી.
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પ્રકર- ૮ : બાર ઇમામ
(૯૪૦) (દ�નનો) આ �ુકમ એ સમય � ૂધી � ૂરો
નહ� થાય �યાં � ૂધી તેમાં બાર ખલીફા ન જઈ
�ય.
(૯૪૧) લોકોનો વ્યવહાર એ સમય �ૂધી ચાલતો
રહ�શે ક� �યાં � ૂધી તેમના પર બાર માણસો ��
ુ ુ મત
કરતા રહ�શે, અને તે બધા �ુર�શમાંથી હશે.
(૯૪૨) મારા પછ� મારા ખલીફાની સંખ્યા હઝરત
� ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ)ના નક�બોની સંખ્યા �ટલી
હશે.
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(૯૪૩) �યાં � ૂધી બાર ખલીફા રહ�શ,ે આ દ�ન
કાયમ રહ�શે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૯૪૪) સય્યદ અબ્�ુલ અઝીમ હસની કહ� છે ક� �ુ
મારા મૌલા હઝરત ઈમામ હઝરત અલી નક�
(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં હાજર થયો. ત્યાર�
તેઓ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ુ : અય અ�ુલ
કાિસમ આવો તમે અમારા સાચા દોસ્ત છ. મે ક�ું
: અય ફરઝંદ� ર� ૂલ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ) �ુ ં ઇચ્� �ં ક� આપની સમક્ષ મારો 
પેશ ક�ં.
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�ુ ં ક�ુ ં �ં : અલ્લાહ તઆલા વહદ�ુ લાશર�ક છ, ...
હઝરત મોહમ્મદ �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલ
વઆલેહ� વસલ્લમ અલ્લાહના બં, તેના ર� ૂલ
ુ બીય્યીન છ, તેમના પછ� કયામત
અને ખાતે��
� ૂધી કોઈ નબી નહ� થાય.
�ુ ં એમ પણ ક�ુ ં �ં ક� તેમના પછ� ઉમ્મતના
ઇમામ, પયગમ્બરન �નશીન અને વલીએ અમ્
અમી�લ મોઅમેનીન અલી �બન અબી તા�લબ
(અલ�ય્હસ્સલ) છે . તેમના પછ� હઝરત હસન
(અલ�ય્હસ્સલ) ઈમામ છે . પછ� હઝરત �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ) ઈમામ છે . પછ� હઝરત ઝય�ુલ
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આબેદ�ન (અલ�ય્હસ્સલ) ઈમામ છે . પછ�
હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
પછ� હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ) પછ� હઝરત � ૂસા કા�ઝમ
(અલ�ય્હસ્સલ) પછ� હઝરત અલી રઝા
(અલ�ય્હસ્સલ) પછ� હઝરત મોહમ્મદ તક�
(અલ�ય્હસ્સલ) અને આપ છો.
ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: પછ� મારા
ફરઝંદ હસન અસ્કર�(અલ�ય્હસ્સલ) ઈમામ
થશે. અને તેમના પછ� તેમના ફરઝંદ િવશે
લોકોની ક�વી હાલત હશે ?
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મ� અરજ કર� : મૌલા એ કઈ ર�તે ? ઈમામ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: ક�મક� એ લોકો
તેમને નહ� જોઈ શક�, અને તેમ�ું નામ લઈને
તેમનો �ઝક્ર કરવો પણ �એઝ નહ� હ, એટલે
� ૂધી ક� તેઓ ઝ�રૂ ફરમાવશે. અને જમીનને
અદલો ઇન્સાફથી ભર� દ�શ, પછ� ઈમામ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ઇરશાદ ફરમાવ્�ું: એ અ� ૂલ
કાિસમ, �ુદાની કસમ, આજ �ુદાનો દ�ન છે �ને
તેણે પોતાના બંદાઓ માટ� પસંદ ફરમાવ્યો છે તમે
તેના િવશે પર અડગ રહો. �ુદા તમને �ુિનયા અને
આખેરત પર સા�બત કદમ રાખે.
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પ્રકર- ૯ : ઇમામ� ંુ ઇલ્
(૯૪૫) �યાર� �ુદાવંદ� આલમ પોતાના કોઈ
બંદાને પોતાની મખ્�ૂક માટ� પસંદ કર� લે છ, તો
એ બાબત માટ� તેની છાતી પણ િવશાળ કર� દ� છે,
તેના �દલમાં પોતાની �હકમતના ઝરણા વહાવી દ�
છે અને તેને ઇલ્હામ(�તર પ્રેર)ની એવી
શ્રેષ્ઠતા આપે છે ક� �નાથી તે કોઈના જવાબથી
તો લાચાર થાય છે અને ન તો સવાબના માગર્થી
આમ-તેમ ફંટાય છે .
- હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૯૪૬) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) આ�લમ
હતા, અને તે જ ઇલ્મ વારસા�પે(અઇમ્મહમા)
આવ�ું ર�ું છે , કોઈ આ�લમ એ સમય � ૂધી આ
�ુિનયાથી િવદાય લેતા નથી, �યાં � ૂધી બી�
આ�લમ મૌ�ૂદ ન હોય, અથવા �મ �ુદા ચાહ�.
(૯૪૭) �ુદાની કસમ, �ુ ં �કતાબ (�કતાબે-�ુદા)ને
તેના પહ�લથ
ે ી છે લ્લે �ૂધી બ�ુજ સાર� ર�તે ��ું
�ં, �ણે ક� તે માર� હાથની હથેળ�માં છે . �માં
આસમાન અને જમીન.... ની ખબરો છે . �ુદાવંદ�
આલમ ફરમાવે છે ક�: આમાં દર� ક વસ્ �ુ�ું
સંતોષકારક બયાન છે .
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૩) - ઇમામતે
ખાસ્સ
પ્રકર- ૧ : અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની મોહબ્બ
(૯૪૮) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની
મોહબ્બત �ુનાહોને એવી ર�તે ખાઈ �ય છ, �વી
ર�તે ક� આગ લાકડ�ઓને ખાઈ �ય છે .
(૯૪૯) મોઅિમનની �કતાબ (નામએ-આઅમાલ)નો
િવષય હઝરત અલી �બન અબી તા�લબ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની મોહબ્બત છ.
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(૯૫૦) અલ્લાહ તઆલાએ કોઈ મોઅિમનના
�દલમાં હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની
મોહબ્બત એટલા માટ� નથી રાખી ક� તેના પગ
લપસી �ય, �યાર� કયામતના �દવસે �યાર�
મોઅિમનના પગ લપસવા લાગશે, ત્યાર� �ુદાવંદ�
તઆલા તેને લપસવા નહ� દ� .
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પ્રકર- ર : મોઅિમન તમારાથી �ુશ્મની અન
�ુના�ફક તમારાથી મોહબ્બત નહ� રાખ...
(૯૫૧) (હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: અય અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) તમાર� સાથે મોઅિમન િસવાય
કોઈ મોહબ્બત નહ� કર� અને �ુના�ફ િસવાય કોઈ
�ુશ્મની નહ� રાખ.
(૯પ૨) જો �ુ ં મોઅિમનના નાક ઉપર તલવાર
રાખીને માર� સાથે �ુશ્મની કરવા�ું ક�ું ત તે એમ
હરગીઝ નહ� કર� . તેવી જ ર�તે �ુના�ફકની સામે
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આખી �ુિનયાની સંપિત રાખીને માર� સાથે દોસ્તી
કરવા�ું ક�ુ ં તો તેમ નહ� કર� . ક�મક� આ વાત
નબીએ ઉમ્મ, સરકાર� �રસાલત (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ની પિવત્ર �ભથ
�હ�ર થઈ �ુક� છે ક� “અય અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)! તમાર� સાથે મોઅિમન �ુશ્મની
નહ� રાખે અને �ુના�ફક દોસ્તી નહ� કર.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) નેક
લોકોના ઈમામ છે
(૯પ૩) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) નેક
લોકોના ઈમામ અને �ુષ્ટ લોકોના કાિતલ છ. �
તેઓની મદદ કરશે તેમની પણ (�ુદાની તરફથી)
મદદ કરવામાં આવશે અને �ઓ તેઓને છોડ� દ� શે
તેમને પણ છોડ� દ� વામાં આવશે.
(૯પ૪) (હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ને ફરમાવે છે : “�ુસલમાનોના
સરદાર અને �ુ�ક�ઓના ઈમામ આવો.”
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(૯પ૫) અય અલી ! અલ્લાહ તઆલાએ... આપને
મીસ્ક�નોની મોહબ્બત અતા ફરમાવી . અને તે
આપની ઇમામત પર રા� અને � ૂશ છે . અને �ુ ં
તેમનાથી (આપના પૈરવકાર તર�ક�) � ૂશ �ં.
(૯પ૬) અલી િવશે મને વહ� થઈ છે ક� તે
�ુસલમાનોના સરદાર, �ુ�ક�ઓના ઇમામ,
પ્રકાિશત કપાળ અને પ્રકાિશત હાથ વાળા લોક
સરદાર છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૪ : હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
તમારા ઈમામ છે
(૯પ૭) �ુ ં �ુ ં તમને એ બાબતની �ણ ન ક�ં ક�
�ના િવશે તમને � ૂછવામાં આવે તો તમે
િવનાશથી બચી �વ ? (તે બાબત આ છે ક�) બેશક
તમારો વલી અલ્લાહ છ. અને તમારા ઈમામ અલી
�બન અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ) છે . તેથી તમે
તેઓ સાથે ખૈરખ્વાહ�ની સા�બતી આપ. અને
તેઓ�ું સમથર્ન કર. ક�મક� આ વાત મને �જબ્રઈલ
જણાવી છે .
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(૯પ૮) અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ) િવશે મને એક પ�રપક્વ
વાત કહ�વાની ઇચ્છા કર� ત્યાર� મ� અઝર્ ક:
�ુદાવંદા ઇરશાદ ફરમાવ. ત્યાર અલ્લાહ
તઆલાએ ફરમાવ્�ું: સાંભળ, મ� અઝર્ કર�:
સાંભળ� રહયો �ં. ફરમાવ્�ું: અલી �હદાયતના
પરચમ, મારા અવ્લીયાના ઇમા, માર� ઇતાઅત
કરનારા બંદાઓના � ૂર અને મારા એ કલમા છે
�ને મ� �ુ�ક� લોકો માટ� જ�ર� ગણાવ્યા છ. �
તેઓ સાથે મોહબ્બત કરશે તે માર� સાથે મોહબ્બ
કરશે અને � તેઓની ઇતાઅત કરશે તે માર�
ઇતાઅત કરશે.
761

(૯પ૯) અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ મને અલી
િવશે એક પ�રપક્વ વાત કહ�વા ચાહ, તો મ� અઝર્
કર� : પરવર�દગાર બયાન ફરમાવ. ઇરશાદ
ફરમાવ્�ું: સાંભળ, મ� અઝર્ કર� સાંભળ� રહયો �.
ફરમાવ્�ું: અલી �હદાયતના પરચમ અને મારા
અવલીયાના ઈમામ છે તેથી તમે પણ તેને આ
વાતની � ૂશખબર� સંભળાવી દો. હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) આવી ગયા. અને મ� તેઓને આ
�ુશખબર� સંભળાવી દ�ધી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- પ : હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) મારા
ખલીફા છે
(૯૬૦) બેશક, મારા ભાઈ, મારા વઝીર, મારા અહલ
અને મારા પછ� મારા શ્રેષ્ઠ વારસામાં મા
ખલીફા, મારા કઝર્ને અદા કરનાર અલી �બન અબી
તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ) છે .
(૯૬૧) માર� પાસે �જબ્રઈલ આવ્યા અને ક :
“અય મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ), આપનો રબ આપને ફરમાવે છે ક� અલી
�બન અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ), આપના
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વસી અને આપના એહલેબત
ૈ અને ઉમ્મત પર
આપના ખલીફા છે ....”
(૯૬૨) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) તરફ
ઇશારો કર�ને ફરમાવ્�ું: “બેશક, આ મારા ભાઈ,
મારા વસી, અને તમારામાં મારા ખલીફા છે . તેથી
તમે તેઓ(ની વાતો)ને સાંભળો અને તેઓની
ઇતાઅત કરો.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૬ : હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) મારા
વસી છે
(૯૬૩) મારા વસી, મારા રહસ્યના સ્થાન �ું � કાં
માર� પાછળ �ુક� જઈશ, તે બધાથી શ્રેષ્ઠ અ
મારા વાયદાઓને � ૂરા કરનાર અલી �બન અબી
તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ) છે .
(૯૬૪) દર� ક નબીના એક વસી હોય છે અને અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) મારા વસી અને વારસદાર છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૭ : �નો �ું મૌલા �ં તેના અલી મૌલા છે
(૯૬૫) �મનો �ુ ં મૌલા �ં, તેના અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) મૌલા છે .
(૯૬૬) ... અય �ુર�દહ, �ુ ં �ુ ં મોઅિમનોના નફસ
પર તેમના કરતાં શ્રેષ્ઠ ન? મ� ક�ું : જ�ર, યા
ર� ૂલલ્લા. આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: �નો �ુ ં મૌલા �ં તેના અલી
મૌલા છે .
(૯૬૭) અબ્�ુરરહ�માન �બન અબી લૈલા કહ� છે: મ�
અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને જોયા ક� આપ લોકોને
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કસમ આપીને કહ� રહ્યા હ. “�ુ ં તમને �ુદાની
કસમ આપીને ક�ુ ં �ં ક� �મણે ગદ�ર� �ુમની
જગ્યાએ પયગમ્બર� ઇસ્લામ સલ્લલ્લાહો અ
વઆલેહ� વસલ્લમન ‘મન �ુન્તો મવ્લાહો ફ હાઝ

અલીય્�ુન મવ્લ’ કહ�તા સાંભળ્યા અને જોયા
હોય તે ઊભા થઈ �ય.
અબ્�ુ રહ�માન કહ� છે ક� તે વખતે બાર અસ્હાબ
ઊભા થયા તેમાંથી એક� શલવાર પહ�ર� હતી.
તેમણે ક�ું : અમે ગવાહ� આપીએ છ�એ ક�
ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લ)ને અમે ગદ�ર� �ુમમાં આમ કહ�તા
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સાંભળ્યા હતા: અલસ્તો અવલા �બલ મોઅમેની
- �ુ ં �ુ ં મોઅિમનોથી અિધકારમાં શ્રેષ્ઠતા ધરાવ
નથી ? ત્યાર અમે બધાએ ક�ું : યા ર� ૂલલ્લાહ
િનશંક આપ અવલા �બ�સ�ર્ફ(અિધકારમાં શ્રેષ્ઠ
ધરાવો) છો. ત્યાર� � જનાબે ફરમાવ્�ુ: તો �નો
�ુ ં મવલા �ં તેમના આ અલી મવલા છે . અય
અલ્લાહ � અલીને દોસ્ત રાખે �ું તેને દોસ્ત 
અને � અલી સાથે �ુશ્મની રાખે તેની સાથે �ું પણ
�ુશ્મની રા.
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પ્રક-૮ : મારા પછ� અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
તમામ મોઅિમનોના વલી છે
(૯૬૮) એ વાતમાં કોઈ શક નથી ક� અલી મારાથી
છે અને �ુ ં અલીથી �ં. અને તે મોઅિમનોના વલી
છે .
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૯૬૯) ઉમર �બન હસીન�ું કહ�� ું છે ક� ર� ૂલે પાક
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ એક
લશ્કર મોકલ્�, �ના અમીર હઝરત અલી
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(અલ�ય્હસ્સલ)ને નીમ્ય. તેઓએ પ્રવાસમાં એ�ુ
કામ �ુર � અમને ગમ�ુ ન હ�.ું �યાર� અમે
સફરમાંથી પાછા ફયાર્ ત્યાર� ર�ૂલલ્
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની
�ખદમતમાં પહ�ચ્યા અને તેઓને સલામ કર,
અમારામાંથી એક માણસે આગળ વધીને ક�ું : યા
ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લ), અલીએ આ કામ �ુર્ છ . બીજો એક
માણસ ઉભો થઈને એ જ વાત કહ�વા લાગ્ય, �
પહ�લા માણસે કહ� હતી. એટલે � ૂધી ક� ચાર
માણસો એક પછ� એક ઊભા થયા. પરં � ુ આપે
દર� કથી મો�ુ ં ફ�રવી લી�ુ.ં ચોથા માણસને
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સંબોધીને ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લા અલય્હ�
વઆલેહ� વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ુ. તે વખતે આપના
ચહ�રાનો રં ગ બદલાઈ ગયો હતો. “અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ની વાત ન કરો. અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)નો �ઝક્(કરવા�ુ)ં રહ�વા દયો.
ક�મક� અલી (અલ�ય્હસ્સલ) મારાથી છે , અને �ુ ં
અલી (અલ�ય્હસ્સલ)થી �ં. અને તે મારા પછ�
મોઅિમનોના વલી છે .
(૯૭૦) વહબ �બન હમ્ઝા કહ� છે: મ� મદ�નાથી
મ�ા � ૂધીનો પ્રવાસ હઝરત અ
(અલ�ય્હસ્સલ) સાથે ��. પ્રવાસમાં મ� હઝર
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અલી (અલ�ય્હસ્સલ)નો એક એવો અમલ જોયો
� મને અણગમતો લાગ્ય. મ� ન�� �ુર્ ક� �યાર�
આ હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની �ખદમતમાં જઈશ ત્યાર� તેઓ પાસ
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની ફ�રયાદ કર�શ.
�યાર� �ુ ં પાછો ફર�ને � હઝરત સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની �ખદમતમાં હાજ
થયો ત્યાર� તેમના િવશે ફ�રયાદ કર. એ સાંભળ�ને
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ એ ફરમાવ્�ુ: આ વાત િવશે હરગીઝ ન
કરો. ક�મક� અલી મારા પછ� તમારા વલી છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૯૭૧) �ુર�દહ અસ્લેમા કહ� છે: ર� ૂલે પાક
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ અમને
�ુકમ આપ્યો ક� અમે હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ને અમી�લ મોઅમેનીન કહ�ને
સલામ કર�એ. એ વખતે અમે સાત માણસો હતા.
અને �ુ ં તેઓ બધામાં સૌથી નાનો હતો.
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પ્રકર- ૯ : અલી હકની સાથે છે
(૯૭૨) અલી (અલ�ય્હસ્સલ) હકની સાથે છે
અને હક અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે છે . �
બા�ુ અલી (અલ�ય્હસ્સલ) ફર� છે , હક પણ તે
બા�ુ ફર� છે .
- હઝરતે ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૯૭૩) હક તેઓની સાથે છે , એક તેઓની સાથે છે .
એટલે ક� હક હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની
સાથે છે .
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(૯૭૪) અલી (અલ�ય્હસ્સલ) � બા�ુ ફરશે હક
તેઓની સાથે હોય છે .
(૯૭૫) �ુદાયા ! હકને એ બા�ુ ફ�રવી દ� � બા�ુ
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) ફર� .
(૯૭૬) હક અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે છે,
અને અલી (અલ�ય્હસ્સલ) હકની સાથે છે . તે
બંને કયામતના �દવસે માર� પાસે હૌઝે કવ્સર પર
પહ�ચતા પહ�લા એક બી�થી �ુદા નહ� થાય.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ
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પ્રકર- ૧૦ : અલી �ુ રઆનની સાથે છે
(૯૭૭) અલી (અલ�ય્હસ્સલ) �ુરઆનની સાથે
છે , અને �ુરઆન અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે
છે , એ બંને માર� પાસે હૌઝે કવ્સર પર પહ�ચતા
પહ�લા એકબી�થી �ૂદા નહ� થાય.
(૯૭૮) અલી (અલ�ય્હસ્સલ) હક અને
�ુરઆનની સાથે છે અને હક અને �ુરઆન અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે છે . એ બંને મારા � ૂધી
હૌઝે કવ્સર પર પહ�ચતા �ૂધ �ુદા નહ� થાય.
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(૯૭૯) ... અલી (અલ�ય્હસ્સલ) �ુરઆનની
સાથે છે , અને �ુરઆન અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની
સાથે છે . આ બંને �યાં � ૂધી માર� પાસે હૌઝે કવ્સર
પર પહ�ચી નહ� �ય ત્યાં �ૂધી એકબી�થી �ુદા
નહ� થાય. �ુ ં � કાંઈ તેઓ બંનન
ે ી મારફત છોડ�ને
જઈ રહયો �ં, તમે � ૂદ તેઓને જ �ુછજો.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૧ : અલી �ુજ્જતે �ુદા છ
(૯૮૦) અનસ કહ� છે : �ુ ં હઝરત ર� ૂલે પાક
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની પાસે
બેઠો હતો. યોગા�ુયોગ હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) પણ ત્યાં તશર�ફ લાવ્. તેઓને
જોઈને હઝરત નબીએ પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: અનસ ! આ
(એટલે ક� હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ) અને �ુ ં
�ુદાની મખ્�ૂક પર �ુદાન �જ
ુ ્જત છ�.
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પ્રકર- ૧ર : અલી મારા ઇલ્મ�ું પ્રવેશદ્વ
(૯૮૧) �ુ ં ઇલ્મ�ું શહ�ર �ં અને અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) તેના દરવા� છે . � ઇલ્મ
મેળવવા માંગ�ું હોય તેણે દરવા�માંથી આવ�ુ ં
જોઈએ.
(૯૮૨) અલી (અલ�ય્હસ્સલ) મારા ઇલ્મ�ું
પ્રવેશાર .
(૯૮૩) �ુ ં �કહમત�ું ઘર �ં અને અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) તેના દરવા� છે .
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(૯૮૪) અલી (અલ�ય્હસ્સલ) મારા ઇલ્મના
દરવા� છે , �ુ ં � બાબતો સાથે �રસાલતના હો�ૃા
પર નીમવામાં આવ્યો �, મારા પછ� અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) તેને બયાન કરશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૩ : મારા પછ� અલી સૌથી વધાર�
હા�કમ છે
(૯૮૫) મારા પછ� ઉમ્મતના સૌથી મોટા હા�કમ
અલી �બન અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ) છે .
(૯૮૬) અલી �બન અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ)
�ુદાને સૌથી વધાર� �ણે છે . અને લાએલાહા

ઇલ્લલ્લ કહ�વાના કારણે - અને તે� ું માન
�ળવવાના કારણે તેના બંદાઓને પણ �ણે છે .
(૯૮૭) અલી (અલ�ય્હસ્સલ) મારા ઇલ્મના
દરવા� છે , અને મારા પછ� એ બાબતોને બયાન
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કરનારા છે , � બાબતો સાથે મને �રસાલતના હો�ૃા
પર નીમવામાં આવ્યો છ.
(૯૮૮) �ુ ં ઇલ્મ�ું શહ�ર �ં અને અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) તેના દરવા� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૪ : �ું અને અલી એકજ � ૃક્ષમાંથ
છ�એ.
(૯૮૯) �ુ ં અને અલી એકજ � ૃક્ષમાંથી છ�એ અન
બાક�ના લોકો �ુદા �ુદા � ૃક્ષમાંથી .
(૯૯૦) અય અલી ! બી� લોકો �ુદા �ુદા
� ૃક્ષમાંથી , �યાર� તમે અને �ુ ં એક જ � ૃક્ષમાંથ
છ�એ.
(૯૯૧) ��બર કહ� છે ક� નબીએ કર�મ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) અરફામાં હતા અને
અલી તેમની સામે હતા. (ત્યાર) � હઝરત
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(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ) એ
ફરમાવ્�ું: અય અલી, માર� નઝદ�ક આવી �વ,
અને મારા પં�માં તમારો પંજો આપો. અય અલી
તમે અને �ુ ં એક જ � ૃક્ષમાંથી છ, �ુ ં તે� ુ ં � ૂળ �ં,
તમે થડ છો અને હસન અને �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ) તેની ડાળ�ઓ છે . તેથી �
માણસ તેની કોઈ પણ ડાળને પકડ� લેશે તેને
�ુદાવંદ� આલમ બેહ�શ્તમાં પહ�ચાડ� દ�શ.
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પ્રકર- ૧પ : યા અલી ! તમે મારા ભાઈ છો ...
(૯૯૨) અનસ કહ� છે : મ� ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) પાસેથી સાંભળ્�ું છે ક�
(અલી અલ�ય્હસ્સલામ) ફરમાવી રહ્યા હત: � ુ ં
�ુિનયા અને આખેરતમાં મારો ભાઈ છે .
(૯૯૩) �ુ ં પણ એ જ ર�તે ક�ુ �ં �વી ર�તે મારા
ભાઈ � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ)એ ક�ું હ�ું ... અય
મારા પરવર�દગાર ! માર� છાતીને િવશાળ કર� દ�,
મારા વ્યવહારને સરળ કર� દ� અને મારા
અહલમાંથી અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને મારા વઝીર
બનાવીને તે થક� માર� કમરને મજ� ૂત કર� દ� .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૯૯૪) �યાર� ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ તેઓના સહાબીઓ વચ્ચ
ભાઈચારો કાયમ કય� ત્યાર� હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ને કોઈના ભાઈ ન બનાવ્ય.
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ �રસાલત મઆબ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની
�ખદમતમાં અઝર્ કર�: “�યાર� મ� જો�ું ક� આપે
મને છોડ�ને બી� સહાબીઓની સાથે આ
ભાઈચારો કાયમ ��, ત્યાર� મારો �વ િનકળ�
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ગયો અને માર� કમર � ૂટ� ગઈ, જો આપનો આ
િનણર્ય મારા ઉપરની કોઈ નારાઝગીના કારણે છે
તો �ુ ં માફ� ચા�ુ ં �ં અને આપના કરમનો
તલબગાર �ં.” ર� ૂલ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: એ ઝાતની કસમ, ક�
�ણે મને બરહક (નબી) બનાવ્યો છ, મ� તમને
મારા (ભાઈ બનાવવા) માટ� બાક� રાખ્યા છ. તમે
મારા માટ� એ જ હ�િસયત ધરાવો છો � હા�નની
હ�િસયત હ. � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ) માટ� હતી.
અલબ�, મારા પછ� કોઈ નબી નથી અને તમે
મારા ભાઈ અને વારસ છો.
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પ્રકર- ૧૬ : અલી મારાથી છે અને �ું અલીથી
�ં
(૯૯૫) અલી (અલ�ય્હસ્સલ) મારાથી છે અને �ુ ં
તેમનાથી �ં.
(૯૯૬) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને સંબોધીને
ફરમાવ્�ું: “તમે મારાથી છો અને �ુ ં તમારાથી �ં.”
(૯૯૭) અલી (અલ�ય્હસ્સલ)નો માર� સાથે એ
જ સંબધ
ં છે � માથાનો શર�ર સાથે હોય છે .
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(૯૯૮) અલી (અલ�ય્હસ્સલ)�ું ગોશ્ત મા�ં
ગોશ્ત છે અને તેમ�ું લોહ� મા�ં લોહ� છ.
(૯૯૯) �ું (હઝરત અલી અલ�ય્હસ્સલ) મારાથી
છે અને �ુ ં તારાથી �ં. અને � ું મારો ભાઈ અને
સાથી છે .
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પ્રકર- ૧૭ : મારા અને અલી િસવાય બી�ુ ં કોઈ
માર� ફરજોને અદા કર� શક� ંુ નથી
(૧૦૦૦) નબીએ કર�મ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ � ૂરએ બરાઅત આપીને
(એક માણસને) મોકલ્ય, પછ� (તેની પાસેથી પાછ�
લઈને) અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને આપી દ�ધી અને
ફરમાવ્�ું: મારા તરફથી મારા અથવા માર�
એહલેબત
ૈ માંથી કોઈ માણસ િસવાય બી�ુ ં કોઈ આ
ફરજને અદા કર� શક� ું નથી.
(૧૦૦૧) અલી (અલ�ય્હસ્સલ) મારાથી છે અને
�ુ ં અલી (અલ�ય્હસ્સલ)થી �ં. અને મારા તરફથી
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મારા અથવા અલી (અલ�ય્હસ્સલ) િસવાય બી�ુ ં
કોઈ (આ ફરજ) અદા કર� શક� ું નથી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૮ : તમે હા�ન �� ંુ સ્થાન ધરાવો છ
(૧૦૦૨) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને
ફરમાવ્�ું: તમે મારાથી એ જ સંબધ
ં ધરાવો છો
�વો સંબધ
ં હા�નને � ૂસા સાથે હતો. અલબ�
મારા પછ� કોઈ નબી નથી.
(૧૦૦૩) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને
ફરમાવ્�ું: �ુ ં તમે એ વાત માટ� રા� નથી ક� માર�
પાસે તમા�ું એ જ સ્થાન છે � સ્થાન હા�ન�ુ
� ૂસાની પાસે હ�ુ,ં પરં � ુ તમે નબી નથી. હક�કત
એ છે મારા માટ� એ યોગ્ય નથી ક� �ું �ાંય ��
અને તમે માર� જગ્યાએ મારા ખલીફા ન હ.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૦૦૪) નબીએ કર�મ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ને ફરમાવ્�ું: �ુ ં મારા પછ� તમને
ખલીફા તર�ક� � ૂક�ને જઈ રહયો �ં. મ� ક�ું : યા
ર� ૂલલ્લાહ આપ મને છોડ�ને જઈ રહ્યા ?
આપે ફરમાવ્�ું: �ું તમે એ વાત પર રા� નથી ?
ક� તમારો માર� સાથે એવો જ સંબધ
ં છે �વો
હા�નનો � ૂસાની સાથે હતો ? ફકર્ મા
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એટલો જ છે ક� મારા પછ� કોઈ નબી નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૯ : જો તમે અલીને હા�કમ માની લ્ય..
(૧૦૦૫) જો તમે અલીને હા�કમ માની લેશો, તો
તમે તેઓને હાદ� અને મહદ� (�હદાયત કરનાર
અને �હદાયત પામેલા) જોશો અને તેઓ તમને
સીધા રસ્તા પર ચલાવશ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૦૦૬) જો તમે અલીને ખલીફા માની લો, તો
તેઓની હાદ� અને મહદ� જોશો, પરં � ુ મને નથી
લાગ� ું ક� તમે એ�ું કરશો.

796

- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧૦૦૭) નબીએ કર�મની સામે અમીર અથવા
ખલીફા થવાની વાત િનકળ� ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ુ
: જો તમે તેની �ખલાફત (આગેવાની) અલીના
હાથમાં આપો, તો તમે તેઓને હાદ� અને મહદ�
જોશો અને તેઓ તમને સીધા રસ્તા પર ચલાવશ.
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પ્રકર- ર૦ : અલી (અલ�ય્હસ્સલ)નો પ�રચય
નબી (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ના
સ્વ�ુખ
(૧૦૦૮) � માણસ આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
તેમના ઇલ્મમા, � ૂહને તેમની �ુ�ધ્ધ અને
સમજદાર�માં, ઇબ્રાહ�મને તેમની સહનશીલતા,મ
યહયા �બન ઝ�કરયાને તેમના ઝોહદમાં અને � ૂસા
�બન ઇમરાનને તેમના બળ અને શ�ક્તમા જોવા
માંગતો હોય તે અલી �બન અબી તા�લબ
(અલ�ય્હસ્સલ)ને જોઈ લે.
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(૧૦૦૯) અલી મોઅિમનોના સરદાર છે .
(૧૦૧૦) અલી દ�નના સ્તંભ છ.
(૧૦૧૧) આ અલી એ છે ક� લોકો સાથે હક માટ�
તલવાર લઈને લડશે.
(૧૦૧૨) અય અલી, તમાર� શાન �ુલ હો વલ્લા
�વી છે ., તેથી � માણસ તમાર� સાથે �દલથી
મોહબ્બત રાખશે તો �ણે ક� ત્રી� ભાગ�ું �ુર
પડ�ુ,ં � તમાર� સાથે �દલથી મોહબ્બત કરશે અને
�ભથી તેની મદદ કરશે તો તેણે �ણે ક� બી�
ભાગ�ુ ં �ુરઆન પડ�ુ,ં અને � તમાર� સાથે �દલથી
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મોહબ્બત રાખશ, �ભથી તેની મદદ કરશે અને
હાથથી તમાર� મદદ કરશે તેણે �ણે ક� આ�ુ
�ુરઆન પડ�ુ.ં
(૧૦૧૩) લોકો, અલીની ફ�રયાદ ન કરો, ક�મક� તે
ઝાતે �ુદા અને રાહ� �ુદા માટ� બ�ુજ સખ્ત બાબત
છે .
(૧૦૧૪) �ણે અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુ:ખ
પહોચાડ�ું તેણે મને �ુ:ખ પહ�ચાડ�ુ.ં
(૧૦૧૫) અલી મોઅિમનોના રઈસે આઝમ છે , અને
માલ �ુના�ફકોનો રઈસે આઝમ છે .
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(૧૦૧૬) �વો હક �ુત્રનો િપતા પર હોય , તેવો
હક અલી (અલ�ય્હસ્સલ)નો ઉમ્મત પર છ.
(૧૦૧૭) મારા રહસ્યોના મા�લક અલી �બન અબી
તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ) છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૦૧૮) મને પયગમ્બર� ઇસ્લા(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) એ ક�ું છે : તમે અને
તમારા શીઆઓ જ�તમાં હશો.
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(૧૦૧૯) એ વાતમાં શક નથી ક� અલી અને તેમના
શીઆઓ જ કયામતમાં સફળ અને સ�ધૃ ્ધ છ.
(૧૦૨૦) અલી (અલ�ય્હસ્સલ)નો �ઝક્ર ઇબાદ
છે .
(૧૦ર૧) અદલ અને ઇન્સાફ િવશે મારો અને અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)નો હાથ એકસમાન છે .
(૧૦ર૨) � માણસ એવો અક�દો ન રાખે ક� અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) તમામ �ુિનયાથી શ્રેષ્ઠ છે તો
કા�ફર (ઇન્કાર કરના) છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રક-ર૧ : અલી (અલ�ય્હસ્સલ)નો પ�રચય
ુ ે
અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ના પોતાના �ખ
(૧૦ર૩) માર� ઝાત એ ઝાત કરતા ઉચ્ચ છે ક�
કોઈ હાજતમંદ માર� પાસે આવે અને માર�
સખાવત તેની હાજતને � ૂર� ન કર� .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૦ર૪) માર� ઝાત એ કરતા ઉચ્ચ છે ક� લોકોને
(�ુરાઈઓથી) રો�ું અને �ુ ં પોતે તેનાથી ન રોકાઉ,
અથવા તેમને (નેક�ઓનો) �ુકમ આ�ુ અને મારા
પોતાના અમલ થક� તેમના પર અગ્રતા મેળ�ુ.ં
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અથવા તેમના માટ� એવી વાત પર રા� થઈ ��
�નાથી �ુદા રા� ન હોય.
(૧૦ર૫) �ુ ં તમને એની ઇતાઅતનો �ુકમ એ સમય
� ૂધી નથી કરતો �યાં � ૂધી �ુ ં પોતે તે કામ પર
અગ્રતા ન મેળવી . અને (તમને) �ુરાઈથી ત્યાં
� ૂધી રોકતો નથી, �યાં � ૂધી �ુ ં પોતે તમાર� પહ�લા
તેનાથી �ૂ ર ન ર�ુ ં
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૦ર૬) �ુદાની કસમ, �ુ ં યક�ન સાથે કહ� શ�ું �ં
ક� જો �ુ ં એ લોકોને એવી હાલતમાં મ�ં ક� તેઓ
805

માનવબળમાં સંખ્યાની દ્ર�ષ્ટએ તમામ જમી
લોકો �ટલા હોય, તો પણ ન તો મને તેમની
પરવા હશે અને ન તેઓથી ડર� જઈશ. તેઓની
અજ્ઞાનતા અને �ુમરાહ� છત, માર� �હદાયતની
મદદથી �ના પર (� સ્થાન) �ુ ં �ં, મારા નફસની
બસીરત અને મારા રબ પર યક�નની હાલતમાં
કાયમ �ં.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૦ર૭) �ુ ં માર� આર�ઓ સાથે લડનારો અને
માર� મૌતની રાહ જોનાર �ં.
806

(૧૦ર૮) �ુ ં માર� રોઝી � ૂર� � ૂર� મેળ�ું �ં, મારા
નફસ સાથે �હાદ ક�ં �ં અને માર� �કસ્મત પર
રા� ર�ુ ં �ં.
(૧૦ર૯) �ુ ં �ુદાની �ુજ્જતોને કાયમ કરવા માટ,
દલીલોની સાથે ઝગ�ું �ં અને તેના દ�નના રક્ષ
માટ� �હાદ ક�ં �ં.
(૧૦૩૦) અય લોકો, મા�ં સ્થાન તમાર� વચ્ચે એ�ુ
છે , ��ું સ્થાન આલે �ફરઔનમાં હા�ન�ું હ�ુ, બની
ઇસ્૦ઇલમાંબાબે �ુ�હ (બક્ષીસના દરવ)�ુ ં
અને � ૂહની કૌમમાં � ૂહની કશ્તી�ું હ�ુ. �ુ ં જ
નબાએ આઝમ (બ�ુજ મોટ� ખબર) અને સી�ૃીક�
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અકબર �ં. નઝદ�કમાં જ એ વાતની �ણકાર� થઈ
જશે ક� �નો તમાર� સાથે વાયદો કરવામાં આવ્યો
છે .
(૧૦૩૧) �ુ ં �ાર� ય પણ મૈદાને જગથી
ં
ભાગ્યો
નથી અને � પણ મારા �ુકાબલામાં આવ્યો તેના
લોહ�થી મ� જમીનને તરબોળ કર� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
ુ આ છે
પ્રકર- રર : મારા �ણ

808

(૧૦૩૨) �ુ ં �ુિનયાને તેના મોઢાભેર પછાડનાર �ં,
તેના પ્રમાણનો �દાજ કરનાર �ં અને તેન
હક�ક્તને સ્પષ્ટ ર�તે જોઈ રહયો.
(૧૦૩૩) �ુ ં એ �ં ક� �ુિનયાને હક�ર (�ુચ્) સમ�ુ ં
�ં.
(૧૦૩૪) મ� બચપણમાં અરબોની છાતીઓને
જમીન પર લગાવી છે . અને રબીયા અને �ુઝીરના
સવારોને માટ�માં મેળવી દ�ધા છે . અને તમે એ
પણ �ણો છો ક� ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ની નઝદ�કમાં મા�ં �ુ ં સ્થાન
છે ? ... માર� વાતમાં કોઈએ �ુઠા�ું જો�ું નથી.
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અને મારા કાય�માં � ૂલ જોઈ નથી. �ુ ં ર� ૂલલ્લાહ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની
પાછળ એ ર�તે ચા�ું �ં, �વી ર�તે �ટણી�ુ ં બચ્�ું
તેની (�ટણીની) પાછળ ચાલે છે ... �ુ ં વહ� અને
�રસાલત�ુ ં � ૂર િનહાળતો હતો. અને ન�ુવ્વતની
� ૂશ્�ુ �ુંઘતો હત.
(૧૦૩૫) �ુ ં મોઅિમનોનો અમીર �ં �યાર� માલ
ઝા�લમોનો અમીર છે .
(૧૦૩૬) �ુ ં ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)નો ભાઈ, સૌથી પહ�લો
�ુસલમાન, �ુતોને તોડનાર, કાફ�રો સાથે �હાદ
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કરનાર અને (ઇસ્લામન) િવરોધીઓનો નાશ
કરનાર �ં.
(૧૦૩૭) �ુ ં તમારો સાક્ષી �ં અને કયામતન
�દવસે તમારો િવરોધ કર�શ.
(૧૦૩૮) �ુ ં અને મારા એહલેબત
ૈ જમીનવાળાઓ
માટ� એવા સંરક્ષક છ. �વી ર�તે િસતારાઓ
આસમાનવાળાઓ માટ� અમાન છે .
(૧૦૩૯) �ુ ં �હદાયતનો પરચમ, તકવાની
પનાહગાહ (આશ્રયસ્), સખાવત�ું ક�ન્,
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દ�રયા�દલીનો સ�ુદ્ર અને અકલમંદ�નો �ચ
પહાડ �ં.
(૧૦૪૦) �ુ ં �ુદા તરફથી જ�ત અને જહ�મને
� નાર �ં. � કોઈપણ જ�ત ક� જહ�મમાં જશે
વહચ
તે માર� વ્હ�ચણીથી જ જશ. �ુ ં ફા�ક� અકબર �ં
અને �ુ ં જ મારા પછ� આવવાવાળાઓ માટ� પે�ાર
અને માર� પહ�લાના લોકો તરફથી અદા કરનાર
�ં.
(૧૦૪૧) �ુ ં કયામતના �દવસે જહ�મની વ્હ�ચણી
કર�શ.
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(૧૦૪૨) મ� જ ફ�ત્નાની �ખો ફોડ� છ, જો �ુ ં ન
હોત તો નહ�રવાન અને જમલના (ફ�ત્ના
કરનારાઓ) કત્લ ન થા.
(૧૦૪૩) �ુ ં �ુદાનો બંદો �ં, ર� ૂલનો ભાઈ �ં, �ુ ં જ
સી�ૃીક� અકબર �ં. મારા પછ� ફક્ત �ુઠ્ઠો અને ખો
આરોપ �ુકનાર જ આ વાતનો ખોટો દાવો કરશે.
(૧૦૪૪) �ુ ં �ુદા�ું ઇલ્મ �ં અને �ું જ �ુદાને યાદ
રાખનાર દ�લ �ં. તેની બોલનાર� �ભ �ં, �ુદાની
�ખ �ં, �ુદાના (પહ�ુ)ની �દશા �ં. અને �ુ ં જ
�ુદાનો હાથ �ં.
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(૧૦૪૫) �ુ ં જ �હદાયત કરનાર �ં, અને �હદાયત
પામેલ �ં, �ુ ં યિતમો અને મીસ્ક�નોના િપતા �,
િવધવાઓનો આધાર �ં. અને દર� ક િનબર્ળ�ું
આશ્રયસ્થાન, �ુ ં દર� ક ડર� લાઓ માટ� શાંિતની
જગ્યા �. �ુ ં જ જ�ત માટ� મોઅિમનો માટ� નો
સરપરસ્ત �, �ુ ં જ �ુદાની મજ� ૂત રસ્સી �,
તકવાનો �ુકમ �ં, �ુ ં �ુદાની �ખ, તેની સાચી
�ભ �ં, અને તેના હાથ �ં.
(૧૦૪૬) �ુ ં હઝરત મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ના �ુલામોમાંથી એક �ુલામ
�ં, આ �રવાયતના પ્રારંભમાં છે ક: એક નસરાની
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આ�લમ હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની પાસે
આવ્યો અને કહ�વા લાગ્યો ક: �ું આપ નબી છો ?
ત્યાર� આ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: �ુદા
તને સમ� ! �ુ ં તો મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ના �ુલામોમાંથી એક �ુલામ
�ં.
(૧૦૪૭) �ુ ં મોઅિમનોનો અમીર �ં અને �ુ ં જ
પાછળના લોકોમાંથી પહ�લો માણસ �ં, �ુ ં જ
રબ્�ુલ આલમીનના ર�ૂલનો ખલીફા �. �ુ ં જ
� નાર �ં. અને �ુ ં જ
જ�ત અને દોઝખને વહચ

સાહ�બે એઅરાફ �ં.
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(૧૦૪૮) �ુ ં �ુજ્જતે �ુદા �, �ુ ં ખલીફએ �ુદા �ં, �ુ ં
રાહ�-�ુદા �ં, �ુ ં �ુદા (તરફ જવા)�ુ ં દ્વાર . �ુ ં
ઇલ્મે �ુદાનો ખ�નો �, �ુ ં રાહ� �ુદાનો અમીન �ં
અને અલ્લાહ તઆલાની શ્રેષ્ઠ મખ્�. નબીએ
રહમત હઝરત મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) પછ� ખલ્ક� �ુદાનો ઈમા �ં.
(૧૦૪૯) �ુ ં ર� ૂલલ્લાહનો ખલીફ, વઝીર અને
વારસ �ં, �ુ ં ર� ૂલે �ુદાનો ભાઈ, વસી અને હબીબ
�ં, �ુ ં ર� ૂલે �ુદાએ પસંદ કર� લ અને તેઓનો સાથી
�ં. �ુ ં ર� ૂલે �ુદાનો િપતરાઈ ભાઈ, તેની �ુત્રીન
પિત અને તેમના �ુત્રોનો િપતા . �ુ ં અવસીયાનો
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સરદાર અને સય્ય�ુલ ��બયાનો વસી �. �ુ ં
�ુદાની અઝીમ �ુજ્જ, તેની બ�ુજ મોટ� િનશાની
અને મહાન ઉદાહરણ અને નબી �ુસ્�ુફા
સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ� વસલ્લમ(ના
ઇલ્)�ું દ્વાર . �ુ ં જ મજ� ૂત �ુમક અને તકવાનો
શબ્ �ં અને �ુિનયાવાસીઓ માટ� �ુદાવંદ�
તઆલાનો અમીન �ં.
(૧૦૫૦) ... �ુ ં જ એ ઝીક્ર �ં �નાથી તે લોકો
�ુખ ફ�રવી લી�ું અને તે માગર્ � �નાથી લોકો ફર�
ગયા અને એ ઈમાન �ં �નો લોકોએ ઇન્કાર કર�
દ�ધો, એ �ુરઆન �ં �ને તેઓ છોડ� � ૂ�ા, એ
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દ�ન �ં �ને તેઓએ �ુઠલાવી દ�ધો. અને એ
સેરાતે �ુસ્તક�મ �ં �નાથી તેઓ ફર� ગય.
(૧૦પ૧) �ુ ં �ુદાની �ખ �ં, �ુ ં �ુદાના હાથ �ં, �ુ ં
�ુદાની �દશા �ં અને �ુ ં જ �ુદા�ું દ્વાર .
(૧૦પ૨) ‘�ુદાવંદ� આલમ મોઅિમનોથી રા� થયો
�યાર� તેઓ ઝાડ નીચે આપની બયઅત કર� રહ્ય
હતા.’ આ આયતના અ�ુસધ
ં ાનમાં �ુ ં તે પહ�લો
માણસ �ં �ણે આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ની બયઅત કર�.
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(૧૦પ૩) �ુ ં �ુદાની મજ� ૂત રસ્સી �ં અને તેનો
કલેમએ-તકવા �ં.
(૧૦પ૪) આ ફરમાને �ુદા ‘તેને યાદ રાખનાર
કાન જ તેને યાદ રાખે છે .’ આ આયત િવશે
ફરમાવ્�ું: �ુ ં જ એ કાન �ં �નો ઉલ્લેખ કરવામાં
આવ્યો છ.
(૧૦પ૫) �ુ ં જ એ ઇન્સાન �ં �ને જમીન પોતાની
ખબરો બયાન કરશે.
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(૧૦પ૬) �ુ ં જ �ુદાનો બંદો અને તેના ર� ૂલ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)નો ભાઈ
�ં.
(૧૦૫૭) �ુ ં એ પહ�લો માણસ હોઈશ, � કયામતના
�દવસે પોતાના પરવર�દગાર સમક્ષ દાવો ર�
કરવા માટ� ઉભો થઈશ.
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પ્રકર- ર૩ : મ� સૌથી પહ�લા ઇસ્લામ �સ્વકા
(૧૦પ૮) હઝરત ર� ૂલે પાક સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમને સોમવાર� ર�ૂલ તર�ક
નીમવામાં આવ્યા અને મ� મંગળવાર� ઇસ્લામન
�સ્વકાર �.
(૧૦પ૯) મ� સૌથી પહ�લા ઇસ્લામનો સ્વીકાર .
(૧૦૬૦) મ� સૌથી પહ�લા હઝરત ર� ૂલ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની સાથે
નમાઝ પડ�.
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(૧૦૬૧) �ુબ્બ�ુલ અરની કહ� છે ક� એક �દવસ મ�
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને હસતા જોયા.
એટ�ું બ�ું હંસતા મ� તેઓને કદ� જોયા ન હતા.
એટલે � ૂધી ક� તેઓના દાંત �ુબારક દ� ખાવા
લાગ્યા અને ફરમાવ્�ુ: �ુદાવંદા ! આ ઉમ્મતમાં
તારા નબી િસવાય મને કોઈ માણસ એવો જોવા
મળતો નથી ક� �ણે માર� પહ�લા તાર� ઇબાદત
કર� હોય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૪ : માર� પાસે સૌથી પહ�લા અને સૌથી
છેલ્લા�ું ઇલ્મ 
(૧૦૬૨) �ુદાની કસમ, (એવી) કોઈ આયત
નાઝીલ થઈ નથી ક� �ને �ુ ં �ણતો ન હો�, ક� તે
કઈ વસ્�ુ િવશે છ, �ાં અને કોની ઉપર નાઝીલ
થઈ છે ? બેશક, મારા રબે મને અકલમંદ �દલ,
બોલનાર� અને સવાલ કરનાર� �ભ અતા
ફરમાવી છે .
(૧૦૬૩) ... પયગમ્બર� અકરમ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) ઉપર કોઈ એવી
આયત �દવસ ક� રાતમાં, જમીન ઉપર ક� આસમાન
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ઉપર �ુિનયા અથવા આખેરત િવશે નાઝીલ થઈ
નથી ક� � તેઓએ મને વંચાવી અથવા માર� પાસે
લખાવી ન હોય. અથવા મ� તેને મારા હાથો વડ�
લખી ન હોય. � હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ કયામત � ૂધીની તાવીલ
(અથર્ધટ), તફસીર (િવવરણ), નાસીખ-મન્�ૂખ
(રદ કરાએલી), મોહકમ (સ્પષ), મોતશાબેહ
(� ૂઢાથર્વાળ) તેમજ ખાસ અને આમની તાલીમ
આપી ન હોય. આ ઉપરાંત એ પણ ફરમાવ્�ું ક�:
એ �ાં નાઝીલ થઈ અને કઈ બાબત િવશે
નાઝીલ થઈ છે .
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(૧૦૬૪) �યાર� આપ (હઝરત અલી
અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખલાફતની બયઅત કરવામાં
આવી ત્યાર આપે એક વખત એક �ુત્બો આપ્.
�માં ફરમાવ્�ું: અય લોકો, મારા આ �ુિનયાથી
ચાલ્યા જવા પહ�લા મને � �ૂછ�ું હોય તે �ૂછ�
લ્ય. તમે મને � ૂછો ક�મક� માર� પાસે સૌથી
પહ�લાથી લઈને સૌથી છે લ્લા �ૂધી�ું ઇલ્મ .
ખબરદાર, �ુદાની કસમ, મને ફ�સલો કરવા�ુ ં
કહ�વામાં આવે તો �ુ ં તોર� તવાળાઓ વચ્ચે
તોર� તથી ફ�સલો કર�શ.
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પછ� ફરમાવ્�ું: મને � ૂછો, એ પહ�લા ક� મને ન
પામો, મને એ ઝાતની કસમ, �ણે દાણાઓ
ઉગાડયા છે , અને ઇન્સાનને પૈદા કય� છ. જો તમે
મને એક આયત િવશે � ૂછો તો તમને તેના
નાઝીલ થવાનો સમય પણ જણાવી દઈશ અને એ
પણ જણાવી દઈશ ક� તે કોના કોના િવશે નાઝીલ
થઈ છે .
(૧૦૬૫) મારામાં �ુદા�ું �ુપ્ત ઇલ્મ ઠાંસી ઠાંસીન
ભ�ુર્ છ . જો એ ઇલ્મ �હ�ર થ �ય તો તમે એવા
�ુચ
ં વણમાં પડ� �વ ક� �વી ર�તે ડોલ સાથે
બાંધલ
ે ી લાંબી રસ્સી વળ ખાઈ જતી હોય છ.
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(૧૦૬૬) ... અને અહ� (પોતાની છાતી તરફ
ઇશારો કર�ને) ઇલ્મનો સ�ુદ્ર �ૂધવી રહયો,
પરં � ુ તેને મેળવનારા બ�ુજ ઓછાં છે . નઝદ�કમાં
જ તમે મને �ુમાવીને શરિમ�દા થશો.
(૧૦૬૭) �ુ ં ખાત્રી�ુવર્ક ક�ું �ં ક� મને ર�ૂલે �ુ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ)એ હલાલ
અને હરામના એક હ�ર પ્રકરણની તાલીમ આપ
છે , � બની �ુ�ા છે અથવા તો કયામત � ૂધી
બનનારા છે .અને દર� ક પાઠમાંથી બી� એક હ�ર
પાઠના પ્રકરણ �ૂલે . એટલે � ૂધી ક� મને મૌત,
આઝમાઈશ અને વક્તવ્ય�ું પણ ઇલ્મ આપ્�ુ.
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(૧૦૬૮) મારા માટ� તમામ દરવા�ઓ ખોલી
નાખવામાં આવ્યા છ, મને તમામ કારણો�ુ ં ઇલ્મ
આપવામાં આવ્�ું છ. મારા માટ� વાદળાઓ
ચલાવવામાં આવ્ય અને મૌત, આઝમાઈશ અને
�ખતાબ (સંબોધન)ના િવષય�ું ઇલ્મ સ�પવામાં
આવ્�ુ.
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પ્રકર- રપ : �ું હંમેશા મઝ� ૂમ રહયો �ં
(૧૦૬૯) �યારથી પરવર�દગાર� હઝરત મોહમ્મદ�
�ુસ્�ુફા(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને
�રસાલતના હો�ૃા પર નીમ્યા છ, ત્યારથી મ� �ુખ
જો�ુ ં નથી. આ વાત માટ� �ુ ં �ુદાનો �ુક્ર અદા ક
�ં. �ુદાની કસમ, �ુ ં બાળપણમાં ભયમાં રહ્યો અન
�ુવાનીમાં �હાદમાં વ્યસ્ત રહ.
(૧૦૭૦) �યારથી હઝરત ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ની વફાત થઈ છે �ુ ં
મઝ� ૂમ �સ્થિતમાં રહ્યો.
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(૧૦૭૧) � (� ૂસીબતો)ની સાથે મ� �ુલાકાત કર�
છે , બી� કોઈ માણસે કર� નથી.
(૧૦૭૨) �ુ ં એ જોઈ રહયો �ં ક� સ�ાિધશો ર� યત
પર �લ્મ કર� રહ્યા, પરં � ુ તમે છો ક� �ઓ
રય્યત થઈને હાક�મ પર �લ્મ કર� રહ્ય.
(૧૦૭૩) (હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ
મોઆિવયાને લખેલા પત્રમાંથી એક ભ) “�ુ ં એમ
કહ� છે ક� બયઅત કરવા માટ� મને એવી ર�તે
ખ�ચવામાં આવે છે , �વી ર�તે �ટના નાકમાં
નક�લ* (*�ટને ��ુશમાં રાખવા માટ� નાખવામાં
આવતી દોર�) નાખવામાં આવે છે . મને હયાતે
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�ુદાની કસમ, આ ર�તે � ું મને ઉતાર� પાડવા
માંગતો હતો પણ તેનાથી તો ત� મારા વખાણ કર�
નાખ્ય, મને હડ� ૂત કરવાની બદલે � ું જ હડ� ૂત
થઈ ગયો. �ુસલમાન માટ� મઝ�ુમ રહ�વામાં
ઝીલ્લત ક� શાનમાં કમી થતી નથ, પણ તેની શતર્
એ છે ક� તે પોતાના દ�નમાં શંકા કરતો ન હોય,
અને તે� ું યક�ન ડામાડોળ ન હોય.
(૧૦૭૪) �યારથી માર� માતાએ મને જન્મ આપ્ય
છે �ુ ં મઝ�ુમ જ રહ્યો �ં એટલે �ૂધી  (ભાઈ)
અક�લને �યાર� �ખના �ુ:ખાવાની તકલીફ થતી
ત્યાર� તેઓ કહ�તા ક� �યા � ૂધી અલીની �ખમાં
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દવા ન નાખો ત્યાં �ૂધી માર� �ખોમાં દવા ન
નાખતા. આમ, માર� �ખમાં �ુ:ખાવો ન હોવા
છતાં દવા નાખવામાં આવતી હતી.
(૧૦૭૫) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)થી
�રવાયત છે ક� એક માણસે મને ક�ું : અય ફરઝંદ�
અ� ૂ તા�લબ, આપ (આ �ખલાફત)ના મામલામાં
ક�ટલી લાલચ ધરાવો છો ?
મ� જવાબ આપ્યો: નહ�, બલ્ક� �ુદાની કસ, � ુ ં
મારા કરતા વધાર� લાલ�ું અને (પયગમ્બર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)થી વધાર�
�ૂ ર છે , �યાર� ક� �ુ ં તેનો (�ખલાફતનો) સૌથી વધાર�
832

હકદાર અને પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લ)થી વધાર� નઝદ�ક �ં. મ� તો
ફક્ત મારો હક માંગ્યો , �યાર� � ું તો મારા અને
મારા હકની વચ્ચે આડશ બની ગયો છ, અને તે
બાબતથી મા�ં ધ્યાન(બી�) ફ�રવી રહયો છે .
�ુદાવંદ, �ુ ં તાર� પાસે �ુર�શ અને તેમના
સાથીદારોની િવ�ધ્ધમાં મા�ં રક્ષણ ચા�ું, ક�મક�
તેઓએ માર� સાથે ક�એ
, માર� ઉચ્ચ
્ ણ રહમ કય�
કક્ષા કદ્ મન્ઝેલતને હલક� સમ� અને એ
બાબત માટ� માર� સામે િવરોધ કય� � મારો હક
છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ઇબ્ને અબીલ હદ�દ કહ� છે ક� આ િવષયની પણ
ઘણી �રવાયતો છે ...)
(૧૦૭૬) ... �ુર�શને �ુમરાહ�માં રહ�વા દો. ...
ક�મક�, આમ પણ તેઓ આ પહ�લા ર� ૂલે �ુદા
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની સામે
જગ
ં કરવા એકઠા થયા હતા, તેવી ર�તે માર�
િવ�ધ્ધ જંગ કરવા માટ� એકઠા થયા છ. �ુર�શને
મારા તરફથી બદલો લેનાર બદલો આપે. ક�મક�
તેઓએ માર� સાથે ક�એ
કર�. અને મારા
્ પ રહમી
ભાઈ�નની �ુ�ુમતને માર� પાસેથી �ચક� લીધી.
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પ્રકર- ર૬ : મૌલા અલી (અલ�ય્હસ્સલ)નો
પ�રચય અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ના સ્વ�ુખ
(૧૦૭૭) અસ્હાબે ર�ૂલ(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)માંથી સાર� યાદશ�ક્
ધરાવનારને એ વાતની �ણ હશે ક� : મ� આખી
ઉમ્ર દરિમયાન ઘડ�ભર માટ� પણ �ુ અને
ર� ૂલના �ુકમને ટાળ્યો નથ. મ� ક�ટલીયે જગમાં
ં
મારા �વને ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ માટ� ર�ૂ કર� દ�ધ, �યાંથી
મોટા મોટા બહા�ૂ રો પીછે હટ કર� � ૂ�ા હતા. એ
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(બાબત)ની �ુદાએ મને ભેટ આપી છે , અને માર�
ઇઝઝતમાં વધારો કય� છે .
(૧૦૭૮) મ� ન તો કદ� �ૂઠ બોલ્�ું છ, અને ન તો
માર� કોઈ વાતને �ુઠલાવવામાં આવી છે , ન તો �ુ ં
�ાર� ય �ુમરાહ થયો �ં, અને ન તો મારા લીધે
કોઈ �ુમરાહ થ�ુ ં છે .
(૧૦૭૯) �યાર� �ુ ં ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ને સવાલ � ૂછતો તો તેઓ મને
જવાબ આપતા હતા. અને �યાર� �ુ ં ખામોશ થઈ
જતો ત્યાર� તેઓ પોત વાતની શ�આત કરતા હતા.
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(૧૦૮૦) �ુદાવંદ� આલમે ફરમાવ્�ું: આપ
ડરાવનાર છો, દર� ક કૌમના એક હાદ� હોય છે ,
�ુન્ઝીર(ડરાવનાર) તો ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ તો ડરાવનાર . અને
�ુ ં હાદ� (�હદાયત કરનાર) �ં.
(૧૦૮૧) ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ મને યમનવાસીઓ માટ�
કાઝી બનાવીને મોકલ્યો ત્યાર� મ� અઝર્ ક: યા
ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લ) આપ મને મોકલી તો રહ્યા , પરં � ુ �ુ ં
�ુવાન �ં, અને કઝા (ન્યાય કરવ)ના પ્ર�ો બ�ુ
838

�ુશ્ક�લ હોય છ, � હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ માર� છાતી ઉપર હાથ
રાખીને ફરમાવ્�ું: �ુદાવંદા, આના �દલને રાહ�
રાસ્ત પર કાયમ રા, અને તેની �ભ પર હક
�ર� કર, ત્યારથી અત્યાર �ૂધી બે વ્ય�ક્ત વચ્ચ
� કોઈ િનણર્ય આપ્, ફ�સલો કય� તેમાં મને કદ�
કોઈ શંકા રહ� નથી.
(૧૦૮૨) ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: યા અલી, આપ
ન હોત તો મારા પછ� મોઅિમનની ઓળખ રહ�તે
નહ�.
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(૧૦૮૩) નાબેગહના �ુત્ર�ું એ�ું �ુમાન છે ક� �ુ
દ�લ્લગ, હંસી મ�કની વાતો, અને નકામી વાતો
ક�ં �ં, અથવા તો લડાઈ ઝગડાથી કામ લ� �ં,
પરં � ુ આ બધી વાતો મારાથી કોસો (ઘણા માઈલ)
�ૂ ર છે . તેનાથી મૌતનો ડર, હશ્ર અને નશ્ર
�હસાબ અને �કતાબની યાદ રોક� રાખે છે .
ુ ી આપની
(૧૦૮૪) �યાર� �ખલાફતના હ��થ
બયઅત કરવામાં આવી તેના બી� �દવસે આપે
�ુત્બામાં ઇરશાદ ફરમાવ્યો અને ક�ુ: �ુ ં પણ
તમારામાંથી જ એક માણસ �ં. તમારો ફાયદો એ
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મારો ફાયદો છે તમા�ું �ુકસાન એ મા�ં �ુકસાન
છે .
(૧૦૮૫) ન તો �ુ ં �ુમરાહ થયો �ં અને ન તો
મારા કારણે બી�ુ ં કોઈ �ુમરાહ થ�ું છે . માર�
પાસેથી � વાયદો લેવામાં આવ્યો છ, તેને �ુ ં �ુલ્યો
નથી, �ુ ં મારા રબ તરફથી એ દલીલ અને સા�બતી
પર કાયમ �ં � તેણે પયગમ્બર(સલ્લલ્લા
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) અને મારા માટ�
બયાન ફરમાવી છે . અને �ુ ં રાહ�-રાસ્ (સીધા
માગર) પર �ં.

841

(૧૦૮૬) તમે લોકોએ માર� બયઅત કર� છે, તે
અચાનક નથી થઈ, અને ન તો તમારો અને મારો
મામલો એકસરખો છે . �ુ ં તમને �ુદાની � ૂશી માટ�
ચા�ુ ં �ં, અને તમે મને તમારા નફસની �ુ�ાુ દ�
માટ� (ચાહો છો.) અય લોકો, તમે તમારા નફસની
િવ�ધ્ધ જઈને માર� સાથે સહકાર કર. �ુ ં �ુદાની
કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં ક� �ુ ં મઝ�ુમની સાથે ઇન્સાફ
કર�શ, ઝા�લમ પાસેથી મઝ�ુમને તેનો હક
અપાવીશ. ઝા�લમને નક�લ (�ટના નાકમાં
નાખવામાં આવતી દોર�) નાખીને ખ�ચીશ. એટલે
� ૂધી ક� તેને હકના માગર્ પર નાખી દઈ. ભલે
પછ� તે તેને પસંદ કર� ક� ન કર� .
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(૧૦૮૭) �ુદાની કસમ, �ુ ં સઅદાન નામની કાંટાળ�
ઝાડ� પર �ગીને રાત િવતા�ું અથવા મને તૌક
અને જઝીરોમાં
ં
ક� દ કર�ને ખ�ચવામાં આવે તો પણ
એ બધી વાતો મને વધાર� પસંદ છે કયામતના
�દવસે ઝા�લમ બનીને �ુદા અને તેના ર� ૂલની
�ુલાકાત ક�ં. (એટલે ક� �લ્મ કરવા કરતા એ
બધી સખ્તીઓ ઉપાડવા�ું ઈમામ પસંદ ફરમાવ
છે .)
અને �ુદાની કસમ, સાત પ્રદ�(ના આસમાનો)ની
નીચે � કંઈ છે તે મને એ શરતે આપી દ� વામાં
આવે ક� �ુ ં ક�ડ�ના �ુખમાંથી જવ�ુ ં છ�લ્�ુ �ચક�
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લઈને �ુદાની નાફરમાની ક�ં તો �ુ ં એ�ું હરગીઝ
નહ� ક�ં...
(૧૦૮૮) તમારા વચ્ચે મારો દાખલો એવો છે ક�
�વી ર�તે �ધકારમાં દ�વા�ું સ્થાન હોય છ. �
�ધકારમાં હોય છે તે તેનાથી પ્રકાશ મેળવે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૦૮૯) અમી�લ મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ)
અવારનવાર ફરમાવતા હતા ક� �ુદાની કોઈ
આયત મારા કરતાં મોટ� નથી અને કોઈ ખબર
મારાથી વધાર� ઉચ્ચ નથ.
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- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૦૯૦) �યારથી મ� �ુદાને ઓળખ્યો છ, તેનો
કદ� ઇન્કાર નથી �.
(૧૦૯૧) �યારથી મને હક દ� ખાડવામાં આવ્�ું છે
મ� તેના િવશે કદ� શક કય� નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૪) - ઇમામતે
ખાસ્સહ ઉમ્�ુલ અઇમ્મહ ફાતેમહ ઝહ�
સલા�ુલ્લાહ� અલય્
પ્રકર- ૧ : ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ� અલય્
મારો �ુકડો છે
(૧૦૯૨) ફાતેમા મારો �ુકડો છે , � તેને � ૂશ કરશે
તે મને � ૂશ કરશે, � તેને રં જ પહ�ચાડશે, તે મને
રં જ આપશે. ફાતેમા ઝહરા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
મને તમામ લોકો કરતા અઝીઝ છે .
846

(૧૦૯૩) એ વાતમાં શક નથી ક� ફાતેમા મારો
�ુકડો છે , માર� �ખો�ું � ૂર છે . અને મારા �દલનો
મેવો છે , � કોઈ તેમને શોકમગ્ન(રં �ત) કરશે, તે
મને રં જ પહ�ચાડશે અને � તેમને � ૂશ કરશે, તે
મને � ૂશ કરશે. માર� એહલેબત
ૈ માંથી ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા જ સૌથી પહ�લા આવીને મન
મળશે.
- હઝરત ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રક-ર : સય્યદ�ુ�ીસાઈલ આલમી
(૧૦૯૪) �ુદાવંદ તઆલાએ ઔરતોમાંથી ચાર
�ીઓને પસંદ કર� લીધી છે . અને તે છે (૧) હ.
મર�યમ (અલ�ય્હસ્સલ), (ર) હ. આસીયાહ
(અલ�ય્હસ્સલ), (૩) હ. ખદ��
(અલ�ય્હસ્સલ), અને (૪) જ. ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૦૯૫) જમીનવાળાઓમાં, મારા અને મારા િપતા
પછ� હસન અને �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ) અફઝલ
છે . અને તેઓની પછ� તેમની માતા જમીનના
તમામ રહ�વાસીઓમાં શ્રેષ્ઠ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૦૯૬) માર� �દકર� ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હ
�ુિનયાની તમામ �ીઓની સરદાર છે .
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(૧૦૯૭) માર� �ુત્રી ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લા
અલય્હા સૌથી પહ�લાથી લઈને સૌથી છેલ્લે �ૂધીન
�ુિનયાની તમામ �ીઓની સરદાર છે .
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પ્રક-૩ : અઝમતે ફાતેમા સલા�લુ ્લાહ� અલય્
ુ ા
અઝમતે �દ
(૧૦૯૮) બેશક, ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાન
�ુસ્સે થવાના કારણે �ુદા ગઝબનાક થાય છ, અને
તેની રઝામંદ� એ �ુદાની રઝામંદ� છે .
(૧૦૯૯) ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) એ જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાને ફરમાવ્�: તમારા
ગઝબનાક થવાથી �ુદા ગઝબનાક થાય છે . અને
તમાર� રઝામંદ�થી �ુદા રા� થાય છે .
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- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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િવભાગ - રર : ઇમામત (પ) - ઇમામતે
ખાસ્સહ હસનૈન શર�ફ�ન અલયહ��ુસ્સલ
ુ ારક
પ્રકર- ૧ : હસનૈન શર�ફ� ન� ંુ નામ �બ
રાખ�.ંુ
(૧૧૦૦) �યાર� હસન (અલ�ય્હસ્સલ)ની
િવલાદત થઈ ત્યાર� મ� તે�ું નામ‘હરબ’ રાખ્�ુ,
પરં � ુ �યાર� પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ તશર�ફ લાવ્યા ત્યાર� ત
ફરમાવ્�ું: મારો ફરઝંદ મને આપી દો. તમે તે� ુ ં
નામ �ું રાખ્�ું છે?
853

મ� અઝર્ કર�: મ� તે� ું નામ ‘હરબ’ રાખ્�ું છ. આપે
ફરમાવ્�ું: બલ્ક� તે�ું નામ‘હસન’ છે ..
તેવી જ ર�તે �યાર� �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ની
િવલાદત થઈ ત્યાર� પણ મ� તેમ�ું નામ‘હરબ’
રાખ્�ુ, પરં � ુ �યાર� હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ તશર�ફ લાવ્યા ત્ય
ફરમાવ્�ું: મારો ફરઝંદ મને બતાવો, તે� ુ ં નામ �ુ ં
રાખ્�ું છે? મ� અઝર્ કર� ક� તે�ું નામ‘હરબ’ રાખ્�ું
છે . � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: બલ્ક� તે‘�ુસન
ૈ ’ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૧૦૧) �યાર� જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હાથી હઝરત હસન(અલ�ય્હસ્સલ)ની
િવલાદત થઈ ત્યાર� તેઓએ હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ને અઝર્ કર�: આ બાળક�ુ ં નામ
રાખો. તેઓએ ફરમાવ્�ુ: આ�ું નામ રાખવામાં
ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લ) પર અગ્રીમતા નહ� ક.
�યાર� ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ) તશર�ફ લાવ્યા... અને હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ને ફરમાવ્�ું આપે આમ�ું નામ �ું
રાખ્�ું? તેઓએ ફરમાવ્�ું �ું નામ રાખવામાં
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આપના પર અગ્રતા કર� શકતો ન. � હઝરત
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ
ફરમાવ્�ું: �ુ ં આમ�ું નામ રાખવામાં મારા રબ
અજ્જ વ જલ્લ ઉપર અગ્રતા લઈ શકતો.
�ુદાવંદ� આલમે �જબ્રઇલને વ કર� : મોહમ્મદ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ના ઘર�
ફરઝંદની િવલાદત થઈ છે તમે �વ, તેઓને મારા
ુ
તરફથી સલામ પહ�ચાડો, હદ�યએ તબ�ર્ક પેશ
કરો, અને તેઓને કહો ક� અલીને આપની સાથે એ
જ સંબધ
ં છે �વો હા�નને � ૂસા સાથે હતો. તેથી
આપના ફરઝંદ�ુ ં નામ હા�નના ફરઝંદ સમાન
રાખો.
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�જબ્રઇ અમીન નાઝીલ થયા અને �ુબારકબાદ
પેશ કયાર્ પછ� ક�ું ક� �ુદાવંદ� આલમ આપન
�ુકમ આપે છે ક� આપ આમ�ું નામ હા�નના �ુત્
��ું રાખો. આપે ફરમાવ્�ું: હા�નના ફરઝંદ�ુ ં નામ
�ું હ�?ું �જબ્રઇલે ક�ુ: શબ્બ.
� હઝરતે ફરમાવ્�ું ક� માર� ભાષા તો અરબી છ,
તેમણે ક�ું : આપ તેમ�ું નામ ‘હસન’ રાખો. તેથી
આપે તેમ�ું નામ હસન રાખ્�ુ. પછ� �યાર� �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની િવલાદત થઈ ત્યાર� �જબ્રઇ
અમીન નાઝીલ થયા અને �ુદાના તરફથી
ફરઝંદની િવલાદતની �ુબાકબાદ� પેશ કર�. પછ�
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ક�ું : અલીનો આપની સાથે એ જ સંબધ
ં છે �વો
સંબધ
ં હા�નનો � ૂસા સાથે હતો. તેથી આપ
આપના આ ફરઝંદ�ું નામ હા�નના ફરઝંદ સમાન
રાખો. � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમ � ૂછ�ું ક� તેમ�ું નામ �ુ ં હ� ું ? �જબ્રઇલ
ક�ું : શબ્બી. આપે ફરમાવ્�ું: માર� ભાષા તો
અરબી છે . �જબ્રઇલે ક�ું તો પછ� આપ તેમ�ું ન
‘�ુસૈન’ રાખી દો. તેથી આપે તેમ�ું નામ �ુસન
ૈ
રાખ્�ુ.
(૧૧૦૨) અન્ય એક �રવાયતમાં છે ક�... હઝરત
ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
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વસલ્લ)એ હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને
ફરમાવ્�ુ: આપે મારા ફરઝંદ�ું નામ �ું રાખ્�ું?
તેઓએ જવાબ આપ્ય: યા ર� ૂલલ્લા, �ુ ં તે� ુ ં
નામ રાખવામાં આપના કરતાં અગ્રતા ન કર� શ�.
અલબ�, �ુ ં ચાહતો હતો ક� તે� ું નામ ‘હરબ’ રા�ુ.ં
� હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: તેમ�ું નામ રાખવામાં �ુ ં
પણ મારા રબ પર અગ્ર કર� શકતો નથી.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : જ�તના જવાનોના સરદાર
(૧૧૦૩) હસન અને �ુસન
ૈ (અલય્હ��ુસ્સલ)
જ�તના જવાનોના સરદાર છે . અને તેમના િપતા
તેમનાથી અફઝલ છે .
(૧૧૦૪) હસન અને �ુસન
ૈ (અલય્હ��ુસ્સલ)
જ�તના જવાનોના સરદાર છે .
(૧૧૦૫) બેશક, હસન અને �સ
ૈ
ુ ન
(અલય્હ��ુસ્સલ) જ�તના જવાનોના સરદાર છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૩ : હસનૈન-શર�ફ� નની મોહબ્બ
(૧૧૦૬) � માણસ માર� સાથે મોહબ્બત કરતો
હોય તેના માટ� જ�ર� છે ક� મારા આ બં�ે �ુત્ર
સાથે મોહબ્બત કર. ક�મક�, અલ્લાહ� મને તેઓ
સાથેની મોહબ્બત(રાખવા)નો �ક
ુ મ આપ્યો છ.
(૧૧૦૭) �ુદાવંદા, � ું હસન (અલ�ય્હસ્સલ) અને
�ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ને દોસ્ત રા, અને �
તેઓને દોસ્ત રાખે તેઓને પણ દોસ્ત ર.
(૧૧૦૮) � હસન (અલ�ય્હસ્સલ) અને �સ
ૈ
ુ ન
(અલ�ય્હસ્સલ)ને દોસ્ત રાખશે તે મન દોસ્ત
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રાખશે. અને � તેઓથી �ુશ્મની રાખશે તેઓ માર�
સાથે �ુશ્મની રાખશ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૪ : પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ની હસનૈન (અલ�ય્હસ્સલ)ને
ભેટ
(૧૧૦૯) હસન (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુ ં (મારો)
રોઅબ, દબદબો અને ઇલ્મ અતા ક�ં �ં અને �ુસૈન
(અલ�ય્હસ્સલ)ને સખાવત અને રહમત અતા
ક�ં �ં.
(૧૧૧૦) હસન માટ� મારો રોબ, દબદબો અને
સરદાર� છે , �યાર� �ુસન
ૈ માટ� માર� �ુ�અત
(બહા�ૂ ર�) અને સખાવત છે .
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(૧૧૧૧) રહ્યા હસન તો તેઓને રોબ અને દબદબ
તથા ઇલ્મ અતા ક�ં �ં અને રહ્યા �ુસૈન તો �
તેમને સખાવત અને રહમત એનાયત ક�ં �ં.
(૧૧૧૨) ઝયનબ �બન્તે અબી રાફ�, હઝરત
ફાતેમા ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હાથી �રવાયત કર
છે ક� જનાબે ઝહ�રા સલા�ુલ્લાહ� અલય્હા પોતાન
જ�દગીના આખર� �દવસોમાં પયગમ્બર� �ુદ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની પાસે
હસન અને �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ને લઈને આવ્યા
અને અઝર્ કર�: યા ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહ
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અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્), આપ આમને કઈ
વસ્ �ુના વારસ બનાવશો?
� જનાબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
ફરમાવ્�ું: હસન (અલ�ય્હસ્સલ) માટ� મારો
રોબ, દબદબો અને સરદાર� છે . �યાર� �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ) માટ� માર� �હમ્મત અને સખાવત
છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- પ : આ બંને ઈમામ છે
(૧૧૧૩) ઇબ્ને શહર આશોબ તેઓની �કતાબ
‘મના�કબ’માં લખે છે ક�: બંને �ુદા �ુદા �ફરકાઓ
અને �ુદા �ુદા સ�ુહોએ � હઝરત (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)થી બાર ઇમામો
િવશેની � હદ�સોનો ઉલ્લેખ કય� છે તે પ્રમા
હસનૈન શર�ફ� ન (અલય્હ��ુસ્સલ)ની ઇમામત
માટ� નસ્સ(સ્પષ્ટ �ુ) સા�બત થઈ શક� છે અને
તે માટ�ની દલીલ આપી શકાય છે .
આ ઉપરાંત એ બાબતની દલીલ પણ આપી શકાય
છે ક� � ૂદ હસનૈન અલ�ય્હસ્સલામ ઇલ ઇમામતના
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મા�લક હતા અને (તેઓએ) પોતાની ઇમામતનો
દાવો ��. તેઓ અલ�ય્હસ્સલામના જમાનામા
મોઆિવયા અને યઝીદ િસવાય બી�ુ ં કોઈ
ઇમામતનો દાવો કરનાર ન હ�ુ.ં �યાર� એ બંને
(એટલે ક� યઝીદ અને મોઆિવયા)ના �ુરાચાર જ
નહ� �ુફ્ર પણ સા�બત . તેથી ઇમામત હસન અને
�ુસન
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામ માટ� હોવા� સા�બત છે .
એહલેબૈતના ઇજમાઅ (કોઈ એક બાબતમાં
એકમત થ�ુ)થી
ં
પણ દલીલ મળે છે ક� એહલેબૈતે
તેઓની ઇમામત પર ઇજમાઅ કર� લ છે . અને
એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામનો ઇજમાઅ �ુજ્જત.
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� હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ની આ મશ�રૂ હદ�સે પાકથી પણ
સા�બતી આપી શકાય છે , �માં આપે ફરમાવ્�ુ:
મારા આ બં�ે �ુત્રો ઈમામ , ભલે પછ� તે ઊભા
હોય ક� બેઠા હોય.
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૬) ઇમામતે
ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ હસન
(અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રક-૧ : હઝરત ઈમામ હસન
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્સ(સ્પષ્
સા�બતી)
(૧૧૧૪) �યાર� હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ)ની શહાદતનો સમય નઝદ�ક
આવ્ય ત્યાર� આપે આપના ફરઝંદ હસને
�ુજતબાને ફરમાવ્�ું: તમે માર� પાસે આવો, �થી
870

�ુ ં તમોને એ રહસ્યો કહ� દ, � ર� ૂલે �ુદા
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ)એ મને
કહ્યા હ. અને � બાબતો માટ� ર� ૂલે �ુદા
(સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ� વસલ્લ)એ મને
અમીન બનાવેલ હતો, તે બાબતો માટ� �ુ ં તમને
અમીન બનાવી દ�.
(૧૧૧૫) સલીમ �બન ક� સ કહ� છે ક� હઝરત અમીર
(અલ�ય્હસ્સલ)એ તેમના ફરઝંદ હઝરત હસન
(અલ�ય્હસ્સલ)ને વસીયત ફરમાવી ત્યાર� �ું પણ
ત્યાં મૌ�ૂદ હત. જનાબે અમીર
(અલ�ય્હસ્સલ)એ તે વસીયત પર �ુસન
ૈ
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(અલ�ય્હસ્સલ), મોહમ્મદ(હનફ�યાહ) પોતાના
તમામ સંતાન, શીઆ આગેવાનો અને પોતાની
એહલેબત
ૈ ને ગવાહ નીમ્ય, ત્યારપછ� હસન
(અલ�ય્હસ્સલ) ને �કતાબ અને હિથયારો સ�પ્ય.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : હસન (અલ�ય્હસ્સલ) મારાથી છે
(૧૧૧૬) હસન મારાથી છે અને �ુ ં હસનથી �ં.
�ુદા તેને દોસ્ત રાખે છે � હસનને દોસ્ત રા.
હસન અને �ુસન
ૈ મારા બે નવાસા (દો�હત) છે .
(૧૧૧૭) મીકદામ �બન મઅદ યકર�બ અને ઉ� ં ૂ
�બન અસવદ ‘કન્સર�’ પહ�ચ્યા ત્યા
મોઆવીયાએ મીકદામને ક�ું : �ું તને ખબર છે ક�
હસન �બન અલીની વફાત થઈ ગઈ છે ? આ
સાંભળ�ને ઉ� ૂવએઇ�ા�લલ્લા..... પડ�ુ.ં
મોઆિવયાએ તેમને ક�ું : �ુ ં તમે હસન
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(અલ�ય્હસ્સલ)ની વફાતને � ૂસીબત સમજો છો
?
મીકદામે ક�ું : �ુ ં એ વાતને � ૂસીબત ક�મ ન સમ�ુ ં
? મને યાદ છે ક� તેઓને ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)એ ખોળામાં રાખીને
ફરમાવ્�ું હ�ું: આ મારાથી છે .........
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૩ : હસન (અલ�ય્હસ્સલ)નો મોહબ્બ
(૧૧૧૮) હસને �ુજતબા તરફ ઇશારો કર�ને
ફરમાવ્�ું: � માણસ માર� સાથે મોહબ્બત કરવા
માંગતો હોય તેણે આની સાથે મોહબ્બત કરવી
જોઈએ.
(૧૧૧૯) એવી જ ર�તે ફરમાવ્�ું: પરવર�દગાર, �ુ ં
આની સાથે મોહબ્બત ક�ં �, � ું પણ તેની સાથે
મોહબ્બત ક. અને તેની સાથે મોહબ્બત
કરનારાઓ સાથે પણ મોહબ્બત ક.
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(૧૧૨૦) �ુદાવંદા, �ુ ં આની સાથે મોહબ્બત ક�ં �ં
�ું પણ તેની સાથે મોહબત કર.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ
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પ્રકર- ૪ : સૌથી વધાર� ઇબાદત કરનાર
(૧૧૨૧) હસન �બન અલી �બન અબી તા�લબ
(અલય્હ��ુસ્સલ) તેમના જમાનાના સૌથી વધાર�
આ�બદ, સૌથી વધાર� ઝા�હદ, અને સૌથી શ્રેષ
ઇન્સાન હત.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
(અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૭) ઇમામતે
ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ �ુસૈન
(અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રકર- ૧ : હઝરત ઈમામ �ુસૈન
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્સ(સ્પષ્
સા�બતી)
(૧૦ર૨) માર� વફાત અને મારા શર�ર અને �હમાં
�ુદાઈ થવા પછ� �ુસન
ૈ ઇબ્ને અલ
(અલ�ય્હસ્સલ) જ ઈમામ થશે. અલ્લાહ
તઆલાની નઝદ�ક તેની �કતાબમાં છે ક�
878

પયગમ્બર� �ુદા(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ના વારસ તર�ક� આ ઇમામત તેમને
મળશે. �ુદાવંદ� આલમે તેની સાથે તેમના િપતા
અને માતાના વારસાને પણ મેળવી આપ્ય. આમ,
તેઓ મારા પછ� દર� ક ર�તે ઉમ્મતના ઈમામ થશ.
ક�મક�, એ વાત ઇલ્મે �ુદામાં આવી �ુક� છે ક� તમે
લોકો (એહલેબૈતે ઇસ્મ) અલ્લાહન શ્રેષ્ઠ મખ્
છો. તેથી જ �ુદાએ તમારામાંથી હઝરત મોહમ્મદ
�ુસ્�ુફ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને
પસંદ �ાર, હઝરત મોહમ્મદ� �ુસ્�ુફ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)એ હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ને પસંદ �ાર, હઝરત અલી
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(અલ�ય્હસ્સલ)એ ઇમામત માટ� મને પસંદ કય�
અને મ� �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ને પસંદ કયાર.
- હઝરત ઈમામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : �ુસૈન (અલ�ય્હસ્સલ) મારાથી છે.
(૧૧ર૩) �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ) મારાથી છે અને
�ુ ં � સ
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)થી �ં, �ુદા એને દોસ્ત
ુ ન
રાખે છે �ુસૈન (અલ�ય્હસ્સલ)ને દોસ્ત રાખ.
�સ
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ) મારા દો�હત્ર .
ુ ન
(૧૧ર૪) બરાઅ �બન આઝીબ કહ� છે . મ� ર� ૂલે
�ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ)ને
જોયા ક� તેઓ �સ
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ને ઉપાડ�લા
ુ ન
હતા અને કહ� રહ્ હતા : �ુદાવંદા, �ુ ં આને દોસ્ત
રા�ું �ં. તેથી �ુ ં પણ તેને દોસ્ત રા.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૮) ઇમામતે
ખાસ્સહ ઇમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
ુ આબેદ�ન
પ્રકર- ૧ : હઝરત ઈમામ ઝય�લ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્
(૧૧ર૫) �યાર� હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની શહાદતનો સમય નઝદ�ક
આવ્યો ત્યા આપે આપના મોટા �ુખ્તર જનાબે
ફાતેમા �બન્�ુલ �ુસૈન(અલ�ય્હસ્સલ)ને
બોલાવ્યા અને એક પત્ર લપેટ�ને આ. તેમજ
883

�હ�ર� ર�તે વસીયત કર�. તે વખતે હઝરત અલી
ઝય�ુલ આબેદ�ન (અલ�ય્હસ્સલ) બીમાર
હતા.અને બધાને તેઓની �ચ�તા હતી. તે પત્
ફાતેમા �બન્�ુલ �ુસૈન(અલ�ય્હસ્સલ)એ ઈમામ
ઝય�ુલ આબેદ�ન (અલ�ય્હસ્સલ)ને આપ્ય.
�ુદાની કસમ, એ જ પત્ર અમાર� પાસે મૌ�ૂદ .
... �ુદાની કસમ, તેમાં અવ્લાદ� આદમની
ઉત્પિ�થી લઈને �ુિનયાના �ત �ૂધીની તમામ
બાબતો મૌ�ૂદ છે .
- ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ આબેદ�ન (અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રકર- ર : ઝય�લ
�ાં છે ?
(૧૧ર૬) �યાર� કયામતનો �દવસ હશે ત્યાર� એક
અવાજ આપનારો અવાજ આપશે ઝય�ુલ
આબેદ�ન (ઇબાદત કરનારાઓની ઝીનત) �ાં છે
? અને �ણે ક� �ુ ં મારા ફરઝંદ અલી �બન �ુસૈન
�બન અલી �બન અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
જોઈ રહયો �ં ક� તેઓ હરોળ ચીર�ને આગળ વધી
રહ્યા .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૧ર૭) �યાર� કયામતનો �દવસ હશે ત્યાર� એક
અવાજ આપનારો અવાજ આપશે : “ઝય�ુલ
આબેદ�ન (ઇબાદત કરનારાઓની ઝીનત) �ાં છે
?” અને �ણે ક� �ુ ં મારા ફરઝંદ અલી �બન �ુસૈન
�બન અલી �બન અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
જોઈ રહયો �ં ક� તેઓ હરોળ ચીર�ને આગળ વધી
રહ્યા .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૯) ઇમામતે
ખાસ્સહ ઇમામ મોહમ્મદ બા�ક
(અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રક-૧ : હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્
(૧૧ર૮) અ� ૂ ખા�લદ કહ� છે . : મ� ઈમામ ઝય�ુલ
આબેદ�ન (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં અઝર્
કર� : આપના પછ� ઈમામ કોણ થશે ? આકા
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: (મારા પછ� ઇમામ)
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મારા ફરઝંદ મોહમ્મદ છ. � ઇલ્મને ચીર�ને બહાર
કાઢશે.
(૧૧ર૯) હઝરત ઈમામ અલી �બન �ુસન
ૈ ઝય�ુલ
આબેદ�ન (અલ�ય્હસ્સલ) �યાર� �િતમ
બીમાર�માં હતા ત્યાર� આપે આપના તમામ
ફરઝંદો મોહમ્મ, હસન, અબ્�ુલ્લ, ઉમર, ઝયદ
અને �ુસૈનને એકઠા કયાર. અને આપના ફરઝંદ
મોહમ્મદ �બન અલી(અલ�ય્હસ્સલ)ને વસીયત
કર�. તેઓને બાક�રનો લકબ આપ્યો અને તમામ
ઉ� ૂર તેમને સ�પી દ�ધા.
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પ્રકર- ર : ઇલ્મને ચીરશે(િવસ્ �ૃત કરશ)
(૧૧૩૦) એક �દવસ હઝરત ર� ૂલે �ુદા
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ ��બર
�બન અબ્�ુલ્લાહને ફરમાવ્�: ��બર, તમે મારા
ફરઝંદ મોહમ્મદ �બન અલી �બન �ુસૈન �બન અલી
�બન અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ઝયારત
કરશો, એ સમય � ૂધી �વતા રહ�શો, �ઓ�ુ ં
�ુળનામ તોર� તમાં ‘બાકર’ મશ�ુર છે . �યાર� તમે
તેઓની �ુલાકાત કરો, ત્યાર� તેઓ �ૂધી મારા
સલામ પહ�ચાડ� આપજો.
- ઈમામ જઅફર સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૧૩૧) ��બર �બન અબ્�ુલ્લાહ કહ� છે ક� મ
ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લ)ને ફરમાવતા સાંભળ્યા ક�: ��બર
નઝદ�કમાં જ તમે અમારા એક શખ્સન �ુલાકાત
કરશો, � મારા હમનામ હશે. તેઓની શકલો-� ૂરત
મને મળતી આવતી હશે. તેઓ ઇલ્મને �ૂબજ
સાર� ર�તે િવસ્ �ૃત કરશ.
(૧૧૩૨) તેઓ (��બર)થી �રવાયત છે : �ુ ં ર� ૂલે
�ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ)ની
�ખદમતમાં મૌ�ૂદ હતો... � હઝરત (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: મારા
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ફરઝંદ �ુસૈનને ત્યાં એક ફરઝંદ પૈદા થશ. �મ�ુ ં
નામ અલી હશે. કયામતના �દવસે એક અવાજ
આપનારો અવાજ આપશે ક� ‘સૈય�ુલ આબેદ�ન’
ઊભા થઈ �ય. ત્યાર� અલી ઈ�બ્નલ �ુસૈન ઊભ
થઈ જશે. એ જ અલી ઈ�બ્નલ �ુસૈનન ત્યાં એક
ફરઝંદ પૈદા થશે ��ું નામ મોહમ્મદ હશ. ��બર,
તમે તેમને �ુઓ તો તેમને મારા સલામ આપશો.
અને તમાર� એ વાત �ણવી જોઈએ ક� તેમની
�ુલાકાત પછ� તમાર� �ઝ�દગીના �દવસો પણ
બ�ુજ �ૂંકા રહ�શે.
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૦) ઇમામતે
ખાસ્સહ ઇમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રકર- ૧ : હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્
(૧૧૩૩) �યાર� મારો ફરઝંદ જઅફર �બન
મોહમ્મદ �બન અલી �બન �ુસૈન �બન અલી �બન
અબી તા�લબ (અલ�ય્હસ્સલ) પૈદા થાય તો તમે
તેમ�ું નામ ‘સા�દક’ રાખજો.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૧૩૪) મોહમ્મદ �બન �ુ�સ્લમ કહ� છે ક: �ુ ં અ� ૂ
જઅફર મોહમ્મદ �બન અલી(ઇમામ મોહમ્મદ
બા�કર અલ�ય્હસ્સલ)ની પાસે મૌ�ૂદ હતો.
અચાનક તેઓના ફરઝંદ ‘જઅફર
(અલ�ય્હસ્સલ)’ �દર આવ્ય, તેમના માથા પર
�લ્ફા(વાંકડ�યા વાળ) હતા. અને તેમના હાથમાં
લાકડ� હતી, �નાથી તેઓ રમી રહ્યા હ. ઈમામ
મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)એ તેમને
પકડ�ા અને છાતીએ વળગાડયા. પછ� ફરમાવ્�ું:
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મારા મા-બાપ તમારા પર �ુરબાન, તમે �ુન્યવી
ખેલ-�ુદ માટ� નથી.
ત્યારપછ, ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
(અલ�ય્હસ્સલ)એ મને ફરમાવ્�ું: અય મોહમ્મ,
મારા પછ� આ તમારા ઈમામ છે . તેથી તમે
તેઓની પૈરવી કરજો. અને તેઓના ફ� ઝથી ફ� ઝ
મેળવજો. �ુદાની કસમ, તેઓ જ સા�દક છે .
તેઓના �ુણ સરકાર� �રસાલત સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમએ બયાન ફરમાવ્યા . એ
વાતમાં શક નથી ક� શીઆઓને �ુિનયા અને
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આખેરતમાં અલ્લાહ તબારક વ તઆલા તરફથી
રક્ષણ નસ થશે.

895

પ્રક - ર : આપની સીરત અને શ્રેષ્ઠ અખ
(૧૧૩૫) મોહમ્મદ �બન ઝીયાદ અઝદ� કહ� છે ક�:
મ� મદ�નામાં ફર�હ �બન મા�લક �બન અનસ
પાસેથી સાંભળ્�ુ. તેઓ કહ� રહ્યા હત: �ુ ં �યાર�
પણ જઅફર �બન મોહમ્મ સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ) પાસે જતો ત્યાર� તેઓ માર�
સમક્ષ તક�યો ધર� દ�તા અ માર� ઇઝઝત કરતા
હતા અને ફરમાવતા હતા ક� : મા�લક ! �ુ ં તમને
દોસ્ત રા�ુ �ં. આ વાતથી �ુ ં � ૂશ થઈ જતો હતો
અને અલ્લાહ તઆલાની હમ્દ બ�વી લાવ.
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મા�લક કહ� છે : તેઓ એવા ઇન્સાન હતા ક� �ઓ
ત્રણ િસફતોથી ખાલી ન હ. તેઓ રોઝા અથવા
નમાઝની હાલતમાં રહ�તા અથવા તો �ઝક્ર� �ુદામા
વ્યસ્ત રહ�તા હ. તેઓની ગણત્રી ઉચ્ચ કક્
ઇબાદત�ુઝારોમાં થતી હતી. તેઓ ટોચ કક્ષાન
ઝાહ�દોમાંથી હતા ક� �ઓ �ુદાથી ડરતા હતા. આપે
� ૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં હદ�સો બયાન કર
છે . તેઓ (અલ�ય્હસ્સલ)ની મહ�ફ�લ � ૂબજ
પાક�ઝા રહ�તી હતી. અને ત્યાંથી મોટા પ્રમાણમ
ફાયદો મેળવી શકાતો હતો.
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(૧૧૩૬) “અય નવ�ુવાન લોકો(ના સ�ુહ) !
�ુદાથી ડરો અને ધનવાન લોકો પાસે ન �વ,
તેઓને તેમની હાલત પર છોડ� દો, ક� �થી તેઓ
તમાર� પાછળ ચાલે. �ુદાને છોડ�ને લોકોને
તમારા મદદગાર ન સમજો. �ુદાની કસમ, �ુ ં
તમારા માટ� એ લોકો કરતાં બહ�તર �ં. ત્યાર પછ�
આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ આપનો હાથ પોતાની
છાતી તરફ માય�.
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૧) ઇમામતે
ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ �ૂસા કા�ઝમ
(અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રકર- ૧ : હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્
(૧૧૩૭) સફવાન જમ્માલ કહ� છે: મ� ઈમામ
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને આ અમ્(અમ્ર
ઇમામત) િવશે સવાલ ��, આપ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ જવાબ આપ્યો: આ અમ્
(ઇમામત)ના મા�લક �ુન્યવી ખેલ�ુદથ િવ�ુખ
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હોય છે . એટલામાં હઝરત � ૂસા �બન જઅફર
(કા�ઝમ) (અલ�ય્હસ્સલ) આવ્ય. તે સમયે
સમયે આપ બાળક હતા. આપ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના હાથમાં મ�ા�ુ ં એક નાનક�ું
�નવર હ� ું અને આપ (અલ�ય્હસ્સલ) તેને કહ�
રહ્યા હતા  “તારા રબને િસજદો કર.”
ત્યારપછ� ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)એ તેમને પોતાની છાતી સાથે
વળગાડ� લીધા અને ફરમાવ્�ું: મારા મા-બાપ
આપની ઉપર �ુરબાન, ક� �ઓ �ુન્યાવી ખે�ૂદથી િવ�ુખ હોય છે .
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પ્રક-ર : ઈમામ ક� દખાનામાં ..
(૧૧૩૮) અલી �બન સોવૈદ કહ� છે : મ� એક વખત
અ� ૂલ હસન � ૂસા (કા�ઝમ) (અલ�ય્હસ્સલ)ની
�ખદમતમાં એક પત્ર લખ, �યાર� તેઓ
ક� દખાનામાં હતા. એ પત્રમાં મ� તે
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ખબર �તર � ૂછયા હતા, અને
ઘણા મસાએલ પણ � ૂછયા હતા. ઘણા મ�હનાઓ
� ૂધી એ પત્રનો જવાબ ન મળ, છે વટ� એક �દવસ
તે પત્રનો જવાબ મળ, �માં લખ્�ુ હ�ું:

�બ�સ્મલ્લા�હર રહમા નીર રહ�... અમ્મા બઅ,

901

તમે એવા માણસ છો �ને �ુદાવંદ� આલમે આલે
મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)ની બાબતમાં િવશેષ
સ્થાન બ��ું છ. �થી તમારો દ�ન �ુર�ક્ષત ...
(૧૧૩૯) અલી �બન �ુવૈદ જ �રવાયત કર� છે ક�
હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)એ
મને ક� દમાંથી આ પત્ર લખ્: અય અલી ! તમે
એ વાતનો ઉલ્લેખ કય� છે ક� તમ તમારો દ�ન કોઈ
ગૈર શીઆ પાસેથી મેળવો, તો યાદ રાખો ક� તમાર�
દ�ની �ણકાર� �ાર� ય પણ કોઈ ગૈર શીઆ
પાસેથી નહ� મેળવતા. જો તમે તેમ કરશો તો તમે
તમારા દ�નમાં ખયાનત કરવા લાગશો.
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧ર) ઇમામતે
ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ અલી રઝા
(અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રકર- ૧ : હઝરત ઈમામ અલીરઝા
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્
(૧૧૪૦) અબ્�ુર રહ�માન �બન હજ્�જ કહ� છ:
હઝરત અ� ૂલ હસન � ૂસા �બન જઅફર (ઇમામ
� ૂસા કા�ઝમ અલ�ય્હસ્સલ) એ તેમના ફરઝંદ
અલી (રઝા)ને વસીયત કર� અને તેમના માટ� એક
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પત્ર પણ લખ્યો �માં મદ�ના૬૦ (સાઠ)
િવ�વા�ુ લોકોને સાક્ બનાવ્ય.
પ્રકર- ર : આપ (અલ�ય્હસ્સલ)ને વલી અહદ�
(ખલીફાના પ્રિતિન) બનવા માટ� મજ� ૂર
કરવામાં આવ્ય..
(૧૧૪૧) અ� ૂ સલત હરવા કહ� છે ક� : મા� ૂને
હઝરત અલી �બન � ૂસા રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)ને
ક�ું ક� : ... અય ફરઝંદ� ર� ૂલ ! મ� િનણર્ય કય� છે
ક� �ુ ં �ખલાફત છોડ�ને આપને ખલીફા બનાવી દ�
અને આપની બયઅત કર� લ�.
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હઝરત રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: જો
આ �ખલાફત તમારા માટ� છે અને �ુદાએ તમને
ખલીફા બનાવ્યા છ, તો પછ� એ વાત �એઝ નથી
ક� � પોષાક �ુદાએ તમને પહ�રાવ્યો છ, તે
ઉતાર�ને બી� કોઈને પહ�રાવી દો. તેવી જ ર�તે
જો �ખલાફત તમારા માટ� નથી તો પછ� તમારા
માટ� તો પછ� તમારા માટ� એ �એઝ નથી ક� �
વસ્ �ુ તમાર� મા�લક�ન નથી તે તમે બી� કોઈને
આપી દો.
મા� ૂને ક�ું : ફરઝંદ� ર� ૂલ, આ �ુકમ (હો�ૃો) આપે
જ�ર ક� ૂલ કરવો પડશે. ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)
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એ ફરમાવ્�ું: આ વાત �ુ ં સ્વેચ્છાએ �ાર�ય ક�ૂ
કર�શ નહ�... તમારો હ�� ુ એ છે ક� લોકો મારા િવશે
એમ કહ� ક� અલી �બન � ૂસા અત્યા � ૂધી તો
�ુિનયાથી �ૂ ર રહ�તા હતા અને �ુિનયા તેઓની
પાછળ દોડતી રહ�, પરં � ુ હવે તેઓએ �ખલાફતની
લાલચમાં વલી અહદ� ક� ૂલ કર� લીધી.
આ સાંભળ�ને મા� ૂનને �ુસ્સો આવી ગય. અને
તેણે ક�ું : �ુ ં �ુદાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં ક� જો
આપે વલી અહદ� ક� ૂલ ન કર� તો �ુ ં આપને
બળજબર� � ૂવર્ મનાવીશ. અને તે છતાં પણ
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આપ સંમત નહ� થાવ તો આપની ગરદન ઉડાડ�
દઈશ.
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પ્રકર- ૩ : સરખસ ના ક� દખાનામાં ...
(૧૧૪૨) હરવા કહ� છે ક� : �ુ ં સરખસના ક� દખાનાના
દરવા� પાસે આવ્યો �યાં ઇમામે રઝ
(અલ�ય્હસ્સલ) ક� દ હતા. મ� ક�દખાનાના રખેવાળ
પાસે (�દર જવાની) ર� માંગી ત્યાર� તેણે ક�ું ક�
: આપ લોકોને ર� આપી શકાતી નથી.
મ� ક�ું : શા માટ� ? તેણે ક�ું : તેઓ (ઇમામ
અલ�ય્હસ્સલ) �દવસ અને રાતમાં એક હ�ર
રકાત નમાઝ અદા કર� છે . અને બરાબર બપોર�
એટલે ક� ઝવાલના સમયેની થોડ� વાર પહ�લા અને
�ુયાર્સ્ત પહ�લા તેઓને થોડ� �રસદ મળે , પરં � ુ
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તે સમયે પણ તેઓ �ુસલ્લા પર બેસીને પોતાના
રબની �ુના�ત કરવામાં વ્યસ્ત રહ� .
મ� ક�ું : તમે તેઓ (અલ�ય્હસ્સલ) પાસેથી એ જ
સમયમાં મારા માટ� �ુલાકાતની ર� મેળવો. એ
ર�તે મ� ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ુલાકાતની
ર� મેળવીને તેઓ (અલ�ય્હસ્સલ)ની
�ખદમતમાં હાજર થયો. ત્યાર� મ� જો�ું ક� ઈમા
(અલ�ય્હસ્સલ) �ુસલ્લા પર બેસીને કંઈક
િવચાર� રહ્યા .
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પ્રકર- ૪ : ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ) િવિવધ
ભાષાઓ �ણતા હતા ...
(૧૧૪૩) અ� ૂ સલત અલ હરવા કહ� છે ક� :
હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ) લોકો સાથે
િવિવધ ભાષાઓમાં વાતો કરતા હતા. �ુદાની
કસમ, ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ) તે લોકોની સાથે
(ફસીહ અને બલીગ) વધાર� િવદ્વતા�ૂ અને
સરળભાષામાં વાતો કરતા હતા. અને તે લોકોની
ભાષા - તે લોકો કરતા વધાર� સાર� ર�તે �ણતા
હતા. એક �દવસ મ� ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
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�ુછ�ું : ફરઝંદ� ર� ૂલ, આપ આ લોકોની િવવધ
ભાષાઓ �ણો છો તે વાત�ું મને આ�યર્ થાય છ.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: અ� ૂ સલ્, �ુ ં �ુદાની મખ્�ૂક
પર તેની �ુજ્જત �, અને �ુદાવંદ� આલમ કોઈ
કૌમ માટ� એવી �ુજ્જતને નથી મોકલતો ક� �ને
તેની કૌમની ભાષા�ું ઇલ્મ ન હો. �ું તમને એ
વાતની ખબર નથી ક� અમી�લ મોઅમેનીન હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું છે ક “અમને
વક્તવ્યની શ્રેષ્ઠતા�ું ઇલ્મ આપવામાં આવ”
અને વક્તવ્યની શ્રેષ્ઠતા ભાષાઓના જ્ઞ
મઅર� ફત િસવાય બી�ુ �ુ ં છે ?
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પ્રકર- પ : તલવારમાંથી લોહ� ટપક� ર�ં ુ છે.
(૧૧૪૪) હઝરત ઈમામ અલી રઝા
(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં અઝર્ કરવામાં
આવ્�ું: આપ તો આ ઇરશાદ ફરમાવો છો ક�
તલવારમાંથી લોહ� ટપક� ર�ું છે . આપ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: �ુદાવંદ� આલમે
સોનાનો એક પ્રદ�શ બનાવ્યો �ના રક્ષણ�ું કા
ક�ડ� �વી નબળ� મખ્�ૂકને સોપ્�ું . એટલે � ૂધી
ક� ઝડપી ગિત ધરાવતા રબખાતી �ટ ત્યાં જવાનો
ઇરાદો કર� તો ત્યાં પહ�ચી શકતા નથ.
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૩) ઇમામતે
ખાસ્સહ ઇમામ મોહમ્મદ તક� જવા
(અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રકર- ૧ : હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ તક� જવાદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્
(૧૧૪૫) અબ્�ુલ્લાહ �બન જઅફર કહ� છ: �ુ ં અને
સફવાન �બન યહ્યા હઝરત ઈમામ ર
(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં હાજર થયા. તો
જો�ુ ં ક� હઝરત અ� ૂ જઅફર મોહમ્મ �બન અલી
(મોહમ્મદ તક� અલ�ય્હસ્સ) ઊભા હતા. તે
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વખતે તેઓની વય ત્રણ વ �ટલી હતી. મ�
હઝરત રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)ને અઝર્ કર�: �ુદા
કર� અમે આપ પર �ુરબાન થઈએ. જો �ુદાના
ખાસ્ત, કોઈ અકસ્માત બની �ય તો આપના પછ�
ઈમામ કોણ થશે ?
ઇમામે ફરમાવ્�ું: મારા ફરઝંદ, (આમ કહ�ને)
ઈમામ મોહમ્મદ તક�(અલ�ય્હસ્સલ) તરફ
ઇશારો ��. અમે આ�યર્ વ્યક્ત કરતાં ક�: અને
તે પણ આ બચપણમાં !
ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: � હા, આ
બચપણમાં! અલ્લાહ તઆલાએ તો હઝરત ઇસા બે
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વષર્ના હતા ત્યાર� તેઓ થક� �ુજ્જત �ૂણર્
હતી.
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૪) ઇમામતે
ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ અલી નક�
(અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રકર- ૧ : હઝરત ઈમામ અલી નક�
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્
(૧૧૪૬) સફર ઇબ્ને દલફ કહ� છે ક� મ� અ�ૂ
જઅફર મોહમ્મદ �બન અલી રઝા એટલે ક� ઈમા
મોહમ્મદ તક�(અલ�ય્હસ્સલ) પાસેથી સાંભળ્�ું
ક�: આપે ફરમાવ્�ુ: મારા પછ� મારા ફરઝંદ અલી
નક� (અલ�ય્હસ્સલ) ઈમામ થશે. 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 ફરઝંદ પાસે હશે.
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પ્રકર- ર : ઈમામ ક� દખાનામાં ...
(૧૧૪૭) ઇબ્ને ઉરમહ કહ� છે ક�: �ુતવ��લ
અબ્બાસીના શાસન કાળ દરમ્યાન � �ુર�મન રાય
ગયો. અને ત્યાં સઈદ રાબાન પાસે પહ�ચ્, તે
વખતે �ુત��લે ઈમામ અલી નક�
(અલ�ય્હસ્સલ)ને કત્લ કરવા�ું કામ �ુએદ
દરવાનને સ�પ્�ું હ�ુ. �યાર� �ુ ં �ુએદ પાસે
પહ�ચ્ય, ત્યાર� તેણે મને �ુછ�ું: � ું તારા મઅ� ૂદને
જોવા માંગે છે ? મ� ક�ું : એ ઝાત પાક છે , �ને
આપણે �હ�ર� �ખોથી જોઈ શકતા નથી. તેણે
ક�ું એ જ માણસ(ની વાત છે ) ક� �ને તમે તમારા
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ઈમામ માનો છો ! મ� ક�ું : મને તેઓ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ઝયારત કરવાનો કોઈ ઇન્કાર
નથી. તેણે ક�ું : મને તેઓ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
કત્લ કરવાનો �ુકમ મળ� �ુ�ો છ. અને એ
�ુકમને �ુ ં અમલમાં �ુક�શ. (તેની પાસે સંદ�શો
લાવનાર માણસ પણ મૌ�ૂદ હતો.) �યાર� આ
માણસ બહાર �ય ત્યાર� તમ તમારા ઈમામ પાસે
જજો.
થોડ� વાર પછ� તે માણસ ચાલ્યો ગયો ત્યાર� તેણ
મને ક�ુ:ં �વ. ઇમામને � મકાનમાં ક� દ રાખવામાં
આવ્યા હત, તે મકાનમાં �ુ ં ગયો. મ� જો�ુ ં ક�
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આપની પાસે એક કબ્ર ખોદ�લી હ. મ� �દર
પ્રવેશીને સલામ ક. અને �ુ ં અનાયાસે રડવા
લાગ્યો અને(ઇમામની એ હાલત ઉપર) બેહદ
�દન થઈ આવ્�ુ.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: શા માટ� રડ� છે ? મ� ક�ું :
આપની હાલત જોઈને (મને રડ�ું આવે છે ) ઇમામે
ુ ાં સફળ
ફરમાવ્�ું: રડો નહ�, આ લોકો તેમના હ��મ
થનાર નથી. આ સાંભળ�ને મને શાંિત થઈ. ઇમામે
ફરમાવ્�ુ: બે �દવસથી વધાર� પસાર નહ� થાય ક�
�ુદા આ માણસ અને તેના મા�લક ક� �ને તમે
જોયો છે - તે બંન�
ે ું લોહ� વહાવી દ� શે.
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રાવી કહ� છે ક� : �ુદાની કસમ, હ� બે જ �દવસ
પસાર થયા હતા ત્યાં તેમને મોતને ઘાટ ઉતાર�
દ� વામાં આવ્ય.
(૧૧૪૮) ‘અલ વાહ�દહ’ �કતાબના રાવી કહ� છે ક�
મને મારા ભાઈ �ુસન
ૈ �બન મોહમ્મદ ક�ું : મારો
એક િવવેક� અને સંસ્કાર� િમત્ર અથવા �ુલ
હતો. - આ શંકા રાવી તરફથી છે . તેણે મને ક�ું ક�
: દા�લ �ખલાફતથી પાછા ફરતી વખતે મને
સ�ાિધશે ક�ું ક� અમી�લ મોઅમેનીન (તે
જમાનાના ખલીફા) એ તે માણસને �ગરફ્તાર કય�
છે ક� �ને લોકો ઇબ્નર રઝા કહ� છે(એટલે ક�
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ઈમામ અલી નક� અલ�ય્હસ્સલામ) અને તેઓને

અલી �બન કરકર ને સ�પી દ�ધા છે . મ� તેમને એ�ું
કહ�તા સાંભળ્યા છે ક: અલ્લાહની નજરોમાં માર�
કદ્રો મંઝેલત ના સાલેહ (સાલેહ પયગમ્બરની
�ટણી)થી પણ ઘણી વધાર� છે . તમે તમારા ઘરમાં
ત્ �દવસ � ૂશીથી િવતાવો. આ એવો વાયદો છે
ક� �ને �ુઠલાવી શકાતો નથી.
માર� સમજમાં એ વાત આવતી ન હતી ક� આ
આયત છે ક� તેઓના પોતાના શબ્દો છે! મ� અઝર્
કર� : �ુદા આપને ઇઝઝત આપે, આ ર�તે આપ
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મોટ� ધમક� આપી રહ્યા . �ુ ં જોવા માં� ુ �ં ક�
ત્રણ �દવસ પછ� �ું થશ?
સવાર થઈ ત્યાર� ક�દખાનાના રખેવાળે આપને
�ુક્ત કર� દ�ધ, અને માફ� પણ માંગી. ત્રી
�દવસે ખલીફા (એ જમાનાના સ�ાિધશ) પર

યાગઝ, યગ� ૂન અને તાિમશ અને તેઓની સાથે
બી� ઘણા લોકો � ૂટ� પડ�ા અને તેને કત્લ કર�
નાખ્ય, અને તેની જગ્યાએ તેના દ�કરા
�ુન્તસીરને ખલીફા બનાવી દ�ધ.
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧પ) ઇમામતે
ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર
(અલ�ય્હસ્સલ)
પ્રકર- ૧ : હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર�
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ઇમામત પર નસ્
(૧૧૪૯) સફર �બન દલફ કહ� છે : મ� હઝરત
ઈમામ અલી (નક�) �બન મોહમ્મદ(તક�) �બન
અલી (રઝા) (અલ�ય્હસ્સલ)ને ફરમાવતા
સાંભળ્યા: મારા પછ� હસન (અસ્કર) ઈમામ થશે
અને તેમના પછ� તેમના ફરઝંદ હઝરત કાએમ
924

(અલ�ય્હસ્સલ) થશે. તેઓ જમીનને અદલોઇન્સાફથી ભર� દ�શ, �વી ર�તે તે �લ્મ અને
અત્યાચારથી ભર�લી હશ.
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પ્રક-ર : ઈમામ ક� દખાનામાં ...
(૧૧૫૦) અહમદ �બન મોહમ્મદ �બન અય્યાશન
�કતાબમાં છે ક� તેઓ કહ� છે ક� અ� ૂ હાશીમ
જઅફર� હઝરત અબી મોહમ્મદ ઈમામ હસન
અસ્કર�(અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે ક� દખાનામાં હતો
અને તે જમાનાના સ�ાિધશ ખલીફા મોઅતીઝે
તેમને હ�. રપ૮ બી� ઘણા તાલેબીન (અવલાદ�
અ� ૂ તા�લબ)ની સાથે ક� દ કર� લા હતા.
રાવી કહ� છે : અમને ... એ �રવાયત કર� ક� : �ુ ં
આ ક� દખાનામાં ક� દ હતો. � “હબસે ખશીશ”ના
નામથી �ણી�ું હ�ુ.ં અને જૌશક અહમરમાં હતા.
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એ ક� દખાનામાં �ુસન
ૈ �બન મોહમ્મદ અક�ક,
મોહમ્મદ �બન ઇબ્રાહ�મ અ, અને બી� અ� ૂક
માણસો ક� દ હતા. અચાનક અમાર� પાસે અ� ૂ
મોહમ્મદ હસન(અસ્કર) (અલ�ય્હસ્સલ) અને
તેમના ભાઈ જઅફરને લાવવામાં આવ્ય.
ક�દખાનામાં રખેવાળ�ું નામ સાલેહ �બન વસીફ, એ
જ ક� દખાનામાં ‘જમહ�’ કબીલાનો એક માણસ પણ
હતો. � પોતાને અલવી કહ�તો હતો.
રાવી�ું બયાન છે ક� : હઝરત અ� ૂ મોહમ્મદ
અસ્કર�(અલ�ય્હસ્સલ)એ અમને સંબોધીને
ફરમાવ્�ું: જો તમારામાં એવો માણસ ન હોય, ક� �
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તમારામાંથી ન હોય તો �ુ ં તમને એ કહ� દ� ક�
તમને આ ક� દખાનામાંથી �ુ�ક્ત �ાર� મળશે? પછ�
‘જમહ�’ માણસ તરફ ઇશારો કર�ને ફરમાવ્�ું ક� તે
બહાર ચાલ્યો �, તેથી તે બહાર ચાલ્યો ગય.
હ. અ� ૂ મોહમ્મદ અસ્કર(અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ું: આ માણસ તમારામાંથી નથી. તેનાથી
સાવધ રહ�જો, તેના કપડામાં એ બધી વાતો લખેલી
મૌ�ૂદ છે , � તેને બાદશાહ પાસે લઈ જશે. અને
તમાર� તમામ વાતચીતની �ણ કર� દ� શે. તે પછ�
એક માણસ ઉભો થયો. તેણે તેના કપડાની તપાસ
કર� તો તેમાંથી એ વાત જોવા મળ� � તે
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બાદશાહને જણાવી દ� ત. તેમાં અમાર� તમામ
બાબતો લખેલી હતી.
(૧૧પ૧) અ� ૂ હાિશમ જઅફર� કહ� છે : �ુ ં ઈમામ
હસન અસ્કર�(અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે મહદ�
�બન વાિસકના ક� દખાનામાં હતો. ઇમામે મને
ફરમાવ્�ું: અ� ૂ હાિશમ આ તા� ૂત (મહદ� નામનો
બાદશાહ) આ રાતમાં �ુદાની સાથે નકા�ુ ં કામ
કરવા માંગે છે . હક�ક્તમા, �ુદાએ તેની ઉમર �ુંક�
કર� નાખી છે , અને તેના પછ�ની �ુ�ુમતને અલ્લાહ
“હઝરત કાએમ” માટ� �ુકરર્ર કર� છ. -તેને �ુત્ર
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હતો.- અને નઝદ�કના સમયમાં જ �ુદા મને �ુત્
અતા કરશે.
અ� ૂ હાિશમ કહ� છે ક� �યાર� સવાર પડ� ત્યાર� �ુકર
લોકોએ બળવો કર�ને મહદ� બાદશાહને કત્લ �.
અને તેની જગ્યાએ મોઅતમીદ સ�ા પર આવ્.
અને �ુદાએ અમને બચાવી લીધા.
(૧૧પ૨) �યાર� હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર�
(અલ�ય્હસ્સલ) ક� દખાનામાં હતા અને
ક� દખાનાનો રખેવાળ સાલેહ �બન વસીફ હતો ત્યાર�
ક�ટલાય અબ્બાસી માણસો એક બા�ુ સાલેહ �બ
અલી વગેર� બી� િવરોધીઓની સાથે, બી�
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બા�ુએથી સાલેહ �બન વસીફની પાસે આવ્ય. અને
તેને ક�ું ક�: અ� ૂ મોહમ્મ અસ્કર� ઉપર બની શક�
તેટલા �લ્મ કર, અને તેને િનરાંતનો દમ લેવા ન
દો. સાલેહ �બન વસીફ� ક�ું : �ુ ં બી�ુ ં �ું ક�ં ? મ� બે
સૌથી ખરાબ માણસોને તેમના પર સખ્તી કરવા
માટ� નીમ્યા છ. પરં � ુ તેમની હાલત એ થઈ ગઈ
છે ક� તે મોટા ઇબાદત �ુઝાર અને ગાઝી બની
ગયા છે .
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િવભાગ - રર : ઇમામત (૧૬) ઇમામતે
ખાસ્સહ હઝરત ઈમામ કાએમ
અજ્જલલ્લાહો તઆલા ફરજ�ૂ શર
પ્રકર- ૧ : હઝરત (અલ�ય્હસ્સલ)ના પિવત્
નામો
(૧૧પ૩) (અ� ૂ હમ્ઝા શેમાલ) કહ� છે : મ� હઝરત
ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછ�ું
: યબ્ન ર�ૂલલ્લ, �ું આપ બધા (મઅ� ૂમ)
કાએમીન �બલ હક (હકની સાથે �ામ કરનારાઓ)
નથી ? આપે ફરમાવ્�ું: �બલ્�ુલ છ�. મ� ક�ું : તો
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પછ� હઝરત કાએમે આલે મોહમ્મદ(ઇમામ
મહદ�) (અલ�ય્હસ્સલ)ને “કાએમ” શા માટ�
કહ�વામાં આવે છે ? આપે ફરમાવ્�ું: �યાર� મારા
પિવત્ર દાદા હઝરત ઈમામ �ુસૈ
(અલ�ય્હસ્સલ)ને શહ�દ કરવામાં આવ્યા ત્યાર
ફ�રશ્તાઓ મોટા અવા� રડ�ને અલ્લાહન
બારગાહમાં ફ�રયાદ કર� રહ્યા હતા ક� અય અમાર
મઅ� ૂદ અને સરદાર, તારા માનવંત બંદાના
ફરઝંદ અને તાર� શ્રેષ્ઠ મખ્�ૂકને શહ�દ
નાખવામાં આવે અને તને તેની પરવાહ પણ નથી!
ત્યાર� �ુદાવંદ� આલમે તેમના તરફ વહ� ફરમાવી
હતી ક� અય મારા મલાએકા, તમારા �દલોને
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સાંત્વન મળ�ું જોઈ. ક�મક� મને માર� ઇઝઝત
અને જલાલની કસમ, �ુ ં �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)ના
કાિતલોનો બદલો અવશ્ય લઈ. ભલે તે એક
બ�ુજ લાંબી �ુ�ૃત પછ� પણ ક�મ ન હોય !
ત્યારપછ, �ુદાવંદ� આલમે ફ�રશ્તાઓની સામેથી
તમામ પરદાઓ હટાવી દ�ધા અને અવલાદ� �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ)માંથી તમામ અઇમ્મા
અલય્હ��ુસ્સલામની �ઝયારત કરા, �નાથી
મલાએકા � ૂશ થયા. અઇમ્મએ અત્હારમાંથી એ
ઈમામ ઊભા રહ�ને નમાઝ પડ� રહ્યા હ.
�ુદાવંદ� અજ્જ વ જલ્લે ફરમાવ્�: આ કાએમ
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(ઉભેલા ઇમામ) મારફતે ઇમામે �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના કાિતલોનો બદલો લઈશ.
(૧૧પ૪) અ� ૂ સઈદ �ુરાસાની કહ� છે ક� : મ�
હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ની
�ખદમતમાં અઝર્ કર� ક� �ું મહદ� અને કાએમ એક
જ શખ્સ�ું નામ છે?
આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ુ: હા, મ� ક�ુ:ં તો
પછ� તેઓને મહદ� શા માટ� કહ�વામાં આવે છે ?
આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ુ: એ માટ� ક�
તેઓ દર� ક �પા �ુકમ � ૂધી પહ�ચી જશે... (એટલે
ક� બધા રહસ્યો �ણતા હશ.)
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(૧૧પ૫) અલ્લાહ તઆલા�ું ફરમાન છે: �
માણસ મઝ� ૂમ મર� �ય તો અમે તેના
વારસદારોને (કાિતલ ઉપર બદલાની) સ�ા આપી
છે . તેને જોઈએ ક� કત્લ(� ૂનનો બદલો લેવામાં)
અિતર� ક ન કર� . બેશક તે “મન્�ૂ” છે . (�ની મદદ
કરવામાં આવશે.) ક� તે કત્લ જ કર� અને માફ ન
કર� .
- (� ૂ. બની ઇસરાઈલ આ. ૩૩)
આ આયતમાં હઝરત મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)�ુ ં
નામ અલ્લાહ તઆલા “મન્�ૂ” રાખ્�ું છ. �વી
ર�તે � હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
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વસલ્લમ�ું નામ અહમ, મોહમ્મ, અને મહ� ૂદ છે
અથવા �વી ર�તે ઇસા (અલ�ય્હસ્સલ)�ુ ં નામ
‘મસીહ’ છે .
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પ્રકર- ર : હઝરત મહદ� (અજ્જલલ્લાહ
ફરજ�)ૂ ની ઇમામત પર નસ્
(૧૧પ૬) મોહમ્મદ �બન ઉસ્માન અમર� �ુદસલ્લ
રવ્હ�ુ કહ� છે ક�: મ� મારા િપતાને એમ કહ�તા
સાંભળ્યા ક� હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર
(અલ�ય્હસ્સલ)ને એક સવાલ કરવામાં આવ્યો
અને તે વખતે �ુ ં પણ ત્યાં હાજર હત. � ૂછવામાં
આવ્�ું: આપના પછ� �ુજ્જતે �ુદા અને ઈમામ
કોણ થશે ? આપે ફરમાવ્�ું: મારા ફરઝંદ,
મોહમ્મ, અને તેઓ પછ� ઈમામ અને માર�
�જ
ુ ્જત થશ. � કોઈ માણસ તેમની મઅર� ફત
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વગર મર� જશે તે �હ�લીયતની મૌત મરશે.
તેઓને ગૈબત નસીબ થશે. �માં ��હલ લોકો
હ�રાન થઈ જશે અને �ુઠલાવનારા લોકો માટ�
હલાકત હશે. ઝ�ુરનો સમય ન�� કરનારાઓ
�ુઠાઓ હશે. ત્યારપછ� તેઓ ઝ�ુર ફરમાવશ. �ુ ં
જોઈ રહયો �ં ક� �ણે ક� તેમના માથા ઉપર સફ�દ
અલમ ફરક� રહયો છે .
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પ્રકર- ૩ : હઝરત ઈમામ મહદ�
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧પ૭) એ ફાતેમા ! આપને � ૂશ ખબર� થાય
મહદ� આપનાથી હશે.
(૧૧પ૭) તમને મહદ�ની � ૂશ ખબર� થાય ક� તેઓ
ખાનદાને �ુર�શ અને માર� ઇતરતમાંથી થશે. તેઓ
એ સમયે ઝ�ુર ફરમાવશે �યાર� લોકોમાં િવવાદ
થતા હશે અને ધરતીકંપ થતા હશે. (તેઓ)
જમીનને એવી ર�તે અદલો ઇન્સાફથી ભર� દ�શ,
�વી ર�તે �લ્મ અને અત્યાચારથી ભર�લી હ.
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- હઝરત ર�ુલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
(૧૧પ૯) મહદ� માર� ઔલાદમાંથી થશે તેમનો
ચહ�રો ચમકતા ચાંદ �વો હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૧૬૦) મહદ� અમારામાંથી અને (ઝહ�રા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્)થી થશે.
(૧૧૬૧) ... અમારા મહદ�ની સાથે �ુજ્જતો �ૂર�
ુ ��બયાની ઉમ્મતને
થઈ જશે અને તેઓ ખાતે�લ
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ન�ત આપનારા અને સવ્
ર ્શ રેષ્ઠ �ુરાનીયત વ
હશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ાની જમીન પર બક�ય�લ્લા
ુ
પ્રકર- ૪ : �દ
�ુરઆને મ�દ :* બક�ય�ુલ્લાહ... તમારા માટ� બહ�તર છે .
- (� ૂ. �ુદ આ. ૮૬)
હદ�સો :(૧૧૬૨) તેઓએ (મહદ�એ) �હકમતની ઢાલ પહ�ર�
રાખી હશે અને તમામ આદાબથી �ુશો�ભત હશે...
�ુદાની બાક�ની �ુજ્જતોમાંથી છેલ્લી �ુજ્જત હ
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અને નબીઓના ખલીફાઓમાંથી (છે લ્લ) ખલીફા
હશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૬૩) �ુ ં �ુદાની જમીનમાં બક�ય�ુલ્લાહ �ં
અને �ુશ્મનો પાસેથી બદલો લેનાર �.
- હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર�(અલ�ય્હસ્સલ)
(ન�ધ :- આ ર�વાયતના પ્રારંભમાં આ શબ્દો.
આ હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર (અલ�ય્હસ્સલ)
બહાર િનકળ્યા અને તેમના ખભા પર એક બાળક
બેઠા હતા... તે બાળક� ક�ુ)ં
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(૧૧૬૪) �યાર� હઝરત મહદ� ઝ�ુર ફરમાવશે
ત્યાર� ખાનએ કાઅબાની દ�વાલથી ટ�કો લગાવેલ
હશે અને તેઓની પાસે ૩૧૩ (ત્રણસો ત) �ુ�ષો
એકઠા થએલા હશે. તેમના �ુખમાંથી સૌથી પહ�લા
આ શબ્દો િનકળશ: બક�ય્ય�ુલ્લાહ� ખૈ�લ્લ�ુમ
�ુન્�ુમ �ુઅમેની. (જો તમે મોઅિમન હો તો,
બક�ય્ય�ુલ્લ તમારા માટ� સૌથી શ્રેષ્ઠ.) પછ�
કહ�શે �ુ ં બક�ય્ય�ુલ્લાહ . �ુ ં �ુદાની �ુજ્જત �ં
અને તમારા માટ� તેનો ખલીફા �ં. � કોઈ તેઓને
સલામ કરશે તે આ શબ્દો કહ�શે: અસ્સલામો
અલય્ક યા બક�ય્ ય�ુલ્લાહ� ફ�અરઝ (એ �ુદાની
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જમીનના બક�ય્ય�ુલ્લ! અમારા તરફથી આપના
પર સલામ થાય.)
- ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- પ : ઝ�રૂ � મહ�દ� (અલ�ય્હસ્સલ)ના
ઝ�રૂ પહ�લા કયામત આવશે નહ�
(૧૧૬૫) �યાં � ૂધી જમીન �લ્મ અને
અત્યાચારથી ભરાઈ નહ� �ય ત્યાં �ૂધી કયામ
થશે નહ�. પછ� માર� ઇતરતમાંથી એક માણસ
ઝ�ુર ફરમાવશે � જમીનને અદલો ઇન્સાફથ
એવી ર�તે ભર� દ� શે � ર�તે જમીન પહ�લા �લ્મ
અને અત્યાચારથી ભર�લી હશ. (ત્યાર પછ� કયામત
આવશે.)
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(૧૧૬૬) �યાં � ૂધી માર� એહલેબત
ૈ માંથી એક
માણસ �ુ�ુમત નહ� કર� ત્યાં �ૂધી કયામત આવશે
નહ� તે� ું નામ મારા સમાન હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રક-૬ : માર� એહલેબૈતમાંથી એક માણસ
જમીનને અદલથી ભર� દ� શે
(૧૧૬૭) જો જમાના (કાળ)માં એક જ �દવસ બાક�
રહ�શે તો પણ �ુદાવંદ� આલમ માર�
એહલેબત
ૈ માંથી એક માણસને મોકલશે � જમીનને
એવી ર�તે ન્યાયથી ભર� દ�શે  ર�તે તે �લ્મ અને
અત્યાચારથી ભર�લી હશ.
(૧૧૬૮) મારા પછ� ખલીફાઓ થશે, તેમના પછ�
અમીર થશે, અમીરો પછ� બાદશાહો થશે અને
બાદશાહો પછ� ઝા�લમો અને અત્યાચાર�ઓ થશ.
તે પછ� માર� એહલેબત
ૈ માંથી અક માણસ ઝ�ુર
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ફરમાવશે � �લ્મ અને અત્યાચારથી ભર�લ
જમીનને અદલથી ભર� દ� શે.
(૧૧૬૯) જો �ુિનયા(ની ઝ�દગી)ને માત્ર એક
રાત બાક� રહ� જશે તો પણ તેમાં માર�
એહલેબત
ૈ માંથી એક માણસ જ�ર �ુ�ુમત કરશે.
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પ્રક-૭ : તેઓ મારા નામ સમાન અને તેમના
િપતા મારા િપતાના નામ સમાન હશે...
(૧૧૭૦) �ુિનયાનો એ સમય � ૂધી �ત નહ� આવે,
�યાં � ૂધી માર� એહલેબત
ૈ માંથી એક માણસ
�ુ�ુમત ન કર� ��ું નામ મારા સમાન હશે.
(૧૧૭૧) માર� એહલેબત
ૈ માંથી એક માણસ ��
ુ ુ મત
કરશે ��ું નામ મારા નામ સમાન હશે. જો
�ુિનયાના �વનનો માત્ર એક જ �દવસ બાક� રહ
જશે તો �ુદાવંદ� આલમ તે દ�વસને તેટલો લાંબો
કર� દ� શે ક� તે �ુ�ુમત કરશે.
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(૧૧૭૨) જો �ુિનયાના �વનને માત્ર એકજ �દવ
બાક� રહ� જશે તો (પણ) �ુદાવંદ� આલમ તે
દ�વસને એટલો બધો લાંબો કર� દ� શે ક� તેમાં માર�
એહલેબત
ૈ માંથી એક માણસ નીમવામાં આવશે. ��ુ ં
નામ મારા નામ સમાન અને તેના િપતા�ુ ં નામ
મારા િપતાના સમાન હશે. તેઓ જમીનને એવી
ર�તે અદલો ઇન્સાફથી ભર� દ�શે � ર�તે તે �લ
અને અત્યાચારથી ભર�લી હશ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૮ : કાએમે (આલે મોહમ્મદ
અલ�ય્હસ્સલ)ની બે ગયબત
(૧૧૭૩) હઝરત કાએમે (આલે મોહમ્મ)ની બે
ગૈબત હશે. �માંથી એક લાંબી અને બી� �ુંક�
હશે. પહ�લી ગૈબતમાં તેમના રહ�ણાંકની �ણ
અ� ૂક ખાસ શીઆઓને હશે. અને બી� ગૈબતમાં
તેમના મકાન િવશે તેઓના ખાસ દ�ની
ચાહનારાઓ િસવાય કોઈને �ણકાર� નહ� હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૧૭૪) હઝરત કાએમે (આલે મોહમ્મદ
અલ�ય્હસ્સલ)ની બે ગૈબત હશે, �માંથી એકમાં
કહ�વામાં આવશે ક� તેઓ આ �ુિનયાથી િવદાય થઈ
�ુ�ા છે અને એ વાતની ખબર નથી ક� તેઓ કયા
પ્રદ�શમાં ચાલ્યા ગયા.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૭૫) તે સાહ�બે અમ્રની બે ગૈબત હશે �માંન
એક બ�ુ જ લાંબી હશે. એટલે � ૂધી ક� ક�ટલાક
લોકો કહ�શે ક� તેઓ અહ�થી જઈ �ુ�ા છે , અને
ક�ટલાક લોકો કહ�શે ક� તેઓને કત્લ કર� નાખવામાં
આવ્યા છ. એટલે � ૂધી ક� તેમના �વતા રહ�વાની
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માન્યતા િવશે તેઓના સહાબીઓમાંથી પણ બ�ુ જ
ઓછાં લોકો અડગ રહ�શે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૯ : હાથમાં કાંટાની �મ
(૧૧૭૬) આપના સહાબીઓને ફરમાવ્�ું: તમે
મારા સહાબીઓ છો, મારા ભાઈ એ લોકો છે ક�
�ઓ આખર� જમાનામાં હશે. �ઓ મને જોયા
વગર (માર� ઉપર) ઈમાન લાવશે. તેઓ તેમના
દ�નમાં એવી ર�તે �ૃઢ હશે ક�: �ણે ક� તેઓ �ધાર�
રાતમાં પોતાના હાથમાં કાંટા અથવા તો સખત
લાકડાના �ગારા લઈને ઊભા રહ�નાર સમાન હશે.
(એટલે ક� સખત �ુશ્ક�લીઓમાં પ તેઓ દ�નને
નહ� છોડ�.) તેવા લોકો જ �ધકારના દ�વા હશે.
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અલ્લાહ તઆલા તેવ લોકોને તમામ �ુધ
ં ળા
�ધકાર મય �ફત્નાઓથી બચાવી રાખશ.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧૧૭૭) તમારા પછ� એક કૌમ એવી આવશે ક�
તેની એક એક વ્ય�ક્તનો અજ્ર તમારા પ
પચાસ વ્ય�ક્તઓ �ટલો મળ.
સહાબીઓએ અઝર્ કર�: યા ર� ૂલલ્લા, અમે બદ,
ઓહદ અને �ુનન
ૈ (�વી લડાઈઓ)માં આપની
સાથે રહ્યા હતા અને અમારા િવશે �ુરઆ મ�દ
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(પણ) નાઝીલ થ�ું હ�.ું તો પછ� એ લોકો અમારા
કરતાં અફઝલ કઈ ર�તે થશે ? � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
એ લોકો ઉપર � �ુસીબતો પડશે તેને તેઓ સહન
કરશે, �ને તમે સહન નહ� કર� શકો.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
ુ અમ્
(૧૧૭૮) હઝરત સાહ��લ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ગૈબતના જમાનામાં પોતાના
દ�નને મજ� ૂતીથી પડકનાર એવો હશે, �ણે ક�
તેના હાથમાં કાંટા હોય. પછ� આપે પોતાના
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હાથથી ઇશારો કર�ને ફરમાવ્�ું: ‘આ ર�તે’
ત્યારપછ થોડ� વાર � ૂધી મા�ું નમાવી રાખ્�ું અને
ફરમાવ્�ું હઝરત સાહ��ુલ અમ્ર ગ થઈ જશે.
તેથી ઇન્સાને તેઓની ગૈબતના �ુગમાં તકવા
અપનાવવો જોઈએ અને પોતાના દ�નને
મજ� ૂતીથી પકડ� રાખવો જોઈએ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૭૯) � માણસ કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ગૈબતના જમાનામાં અમાર�
િવલાયત પર કાએમ રહ�શે તેને �ુદાવંદ� આલમ
બદ્ર અને �ુનૈનના હ�ર શહ�દો �ટલો 
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આપશે. (આ �કતાબમાં એમ પણ છે ક� � માણસ
અમાર� િવલાયત પર �તૃ ્�ુ પામ...)
(૧૧૮૦) ... મને એ �તની કસમ �ણે મને
બરહક, બશીર અને નઝીર બનાવીને મોકલ્યો છ,
ુ અમ્(અલ�ય્હસ્સલ)ની ગૈબતના
સાહ��લ
જમાનામાં પોતાના વાયદામાં સાચા હોય તેવા
માણસની �ક�મત �ુધ્ધ લાલ સોના કરતા પણ
વધાર� હશે.
- હઝરત ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૦ : કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ગયબતના જમાનાની �ુઆ
(૧૧૮૧) અબ્�ુલ્લાહ �બન સનાન કહ� છ: �ુ ં અને
મારા િપતા હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં હાજર થયા.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: એ જમાનામાં તમાર� ક�વી હાલત
થશે ક� �યાર� તમે એ હાલત પર સબ્ર કરશો ક�
વખતે �હ�ર� ર�તે તમારા કોઈ ઈમામ નહ� હોય
અને ન તો તમારા માટ� (�હદાયત�ુ)ં કોઈ ઇલ્મ
નજર� પડશે ? એ વખતે �ઝ
ં ૂ વણભર� �સ્થિતથી
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માત્ર એ જ માણસ �ુ�ક્ત મેળવશે‘�ુઆએ
ગર�ક’ને પોતાનો િવદર્ બનાવી રાખશ.
મારા િપતાએ ક�ું : આ તો બ�ુ મોટ� આઝમાઈશ
હશે. �ુ ં આપના પર �ુરબાન થા�, તેવા સમયે અમે
�ું કર�એ ?
આપે ફરમાવ્�ું: �યાર� એવા સંજોગો ઊભા થાય
�યાર� તમે તેઓના � ૂધી પહ�ચી ન શકો ત્યાર�
તમાર� પાસે � (દ�ન) હોય તેને પકડ� રાખો
એટલે � ૂધી ક� પ�ર�સ્થિ અ�ુ�ુળ બની �ય.
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(૧૧૮૨) અબ્�ુલ્લાહ �બન સનાન કહ� છે ક� હઝર
ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)એ ઇરશાદ
ફરમાવ્�ું: નઝદ�કના સમયમાં જ તમારા માટ�
શંકાસ્પદ સંજોગો ઊભા થશ. એ વખતે તમાર�
હાલત એવી થશે ક� તમને (હ�દાયત�ુ)ં ઇલ્મ
નજર� નહ� પડ� અને (�હ�ર� ર�તે) કોઈ ઈમામ
(હ�દાયત) નહ� હોય. એ સમયે માત્ર એ માણ
બચી શકશે � �ુઆએ ગર�કને પોતાનો િવદર્
બનાવી લેશ.ે
મ� ક�ું : �ુઆએ ગર�ક ક�વી ર�તે પડવામાં આવે
છે ? આપે ફરમાવ્�ું: યા અલ્લાહ, યા રહમાનો યા
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રહ�મ, યા મોકલ્લેબલ કો�ુબે સબ્બીત કલ્બી અ
દ�નેક
(અય અલ્લા, અય રહમાન, અય રહ�મ, અય
દ�લોને ફ�રવનાર ! મારા દ�લને તારા દ�ન ઉપર
દ્ િન�યી રાખ) મ� ક�ું : યા મોકલ્લેબલ કો�ુબે
વલ યલ અબ્સાર સબ્બીત કલ અલા દ�નેક.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: બેશક �ુદા ‘�ુકલ્લેબલ કો�ુબ
વલ અબ્સા’ છે . પરં � ુ તમને મ� � ક�ું છે તે
પ્રમાણે જ ક, ‘યા �ુકલ્લેબલ કો�ૂબે સબ્બી
કલ્બી અલા દ�ને’.

964

પ્રકર- ૧૧ : કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝ�ુર પહ�લા કયામ (૧)
(૧૧૮૩) મને એ �તની કસમ, �ના કબ્ઝએ
�ુદરતમાં અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ન છે . �
લોકોનો સ�ુહ મારા માટ�, અથવા માર� િસવાય
બી� કોઈ માટ� હકની વાત કરશે અથવા
અમારાથી �લ્મને �ૂર કરશે- તેવા લોકો ઉપર
� ૂસીબતોના પહાડ �ટુ � પડશે. એટલે � ૂધી ક�
તેઓની મદદ� એ લોકો પણ આવી પહ�ચશે �ઓ
હઝરત મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ની સાથે બદ(ની લડાઈ)માં શર�ક હતા
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તો પણ તેઓ તેમના કત્લ થએલાઓ �ૂધી પહ�ચી
નહ� શક� અને ન તો તેમના ઘાયલ થએલાઓનો
ઇલાજ કર� શકશે અને ન તો તેમના કત્લ થએલ
લોકોને દફન કર� શકશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૮૪) �ણી લો ક� � લોકોના સ�ુહ �લ્મને �ૂર
કરશે અથવા દ�નને મજ� ૂત કરશે તેવા લોકોને
� ૂસીબતો પછાડ� દ� શે. એટલે � ૂધી ક� તે લોકો પણ
આવી �ય ક� �ઓ ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ની સાથે બદ્રન
લડાઈમાં શાિમલ હતા. તે લોકો પણ તેમના
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કાિતલોને દફન નહ� કર� શક� અને ન તો તેમના
ઝખ્મી થએલ લોકોનો ઇલાજ કર� શકશે.
રાવી કહ� છે ક� મ� ક�ું : તે કોણ લોકો હશે ? આપે
ફરમાવ્�ું: ‘મલાએકા’.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૮૫) હઝરત કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની પહ�લા, અમો એહલેબત
ૈ માંથી
� કોઈ (ઝા�લમ �ુ�ુમતની િવ�ધ્) કયામ કરશે તે
એવો હશે �ણે ક� પક્ષી�ું બચ્�ુ હોય અ(પોતાના
માળામાંથી િનકળ�ને) ઉડવા લાગે અને કોઈ
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�દવાલના કાણામાં ભરાઈ �ય અને બાળકો
તેનાથી રમવા લાગે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૮૬) હઝરત કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના કયામ પહ�લા અમો
એહલેબત
ૈ માંથી � કોઈ માણસે (અત્યાચાર�
�ુ�ુમતની િવ�ધ્) �લ્મને મીટાવવા માટ� અથવા
હકની સ્થાપના માટ� કાયમ �, તેને � ૂસીબતો
પછાડ� દ� શે અને તેઓ એ �ામ અમારા માટ�
� ૂસીબતો�ું કારણ બનશે.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૮૭) અલ્લાહની નજરોમાં તમારામાંથી વધાર�
માનવંત એ હશે � ‘તકય્ય’ પર વધાર� અમલ
કરશે. � ૂછવામાં આવ્�ું ફરઝંદ� ર�ૂલ! આમ �ાં
� ૂધી રહ�શે. આપે ફરમાવ્�ુ આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના કયામ � ૂધી. � કોઈ માણસ
અમારા કાએમ (અલ�ય્હસ્સલ)ના કયામની
પહ�લા કયામ કરશે તે અમારામાંથી નહ� હોય.
- હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-૧ર : કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝ�ુર પહ�લા �ામ (ર)
(૧૧૮૮) �ુ ં અને મારા શીઆઓ એ સમય � ૂધી
શાંિત અને સલામતીમાં રહ��,ું �યાં � ૂધી આલે
મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)માંથી એક માણસ
કયામ ન કર� અને �ુ ં એ વાતને પસંદ ક�ં �ં ક�
આલે મોહમ્મદમાંથી કોઈ માણસ કયામ કર� અને �ું
તેના �ુ�ુંબીજનોના ભરણપોષણની જવાબદાર�
લ�.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૧૮૯) ... તમે એમ ન કહો ક� હ. ઝૈદ� �ુ�જ �ુર્
કારણ ક� તેઓ સાહ�બે ઇલ્મ અન સત્ય િનષઈમાનદાર-ઇન્સાન હત. તેઓએ તમને પોતાના
સ્વાથર્ માટ� િનમં નથી આપ્�ુ પણ આલે
મોહમ્મદની �ૂશીમાં તમને બોલાવ્યા . જો તેઓ
પ્રભાવ મેળવી લેત તો ત તેમના િનમંત્રણન
એલાન પર � ૂર� � ૂરો અમલ કરતે. તેઓએ
(ઝા�લમ સ�ાિધશોની) સા�ુ�હક તાક્તને તોડવા
માટ� કયામ કય� છે ....
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પ્રકર- ૧૩ : ઝ�રૂ નો ઇન્તેઝાર..
(૧૧૯૦) (કાએમે આલે મોહમ્મદ
અલ�ય્હસ્સલામ) ઝ�ર
ુ નો ઇન્તેઝાર કર. અને
�ુદાની રહમતથી િનરાશ ન થાવ, ક�મક� અલ્લાહ
તઆલાની નજરોમાં શ્રેષ્ઠ , તેઓ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝ�ુરનો ઇન્તેઝાર કરવો છ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૯૧) આપ જનાબના ઝ�ુરનો ઇન્તેઝાર કરવો
એ (ઘણી મોટ� � ૂસીબતોથી) �ુ�ક્ત મેળવવા�ું
કારણ છે .
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- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૯૨) ઝ�ુરનો ઇન્તેઝાર પોતે એક િવશાળતા
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૧૯૩) સબ્(અને શાંિત) સાથે ઝ�ુરનો ઇન્તેઝાર
કરવો ઇબાદત છે .
- હઝરત ર� ૂ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લ
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(૧૧૯૪) અઇમ્મએ અત્હા(અલ�ય્હસ્સલ)ના
દ�નમાં નીચેની બાબતો શામેલ છે .
૧) પરહ�ઝગાર�
ર) ઇફફત (સદાચાર�) અને પાકદામની
૩) નેક� અને ભલાઈ, તથા ધીરજ અને શાંિત સાથે
ઝ�ુરનો ઇન્તેઝાર કરવ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૪ : ઝ�ુરનો ઇન્તેઝાર શ્રેષ્ઠ ઇબાદ
(૧૧૯૫) �ુદાવંદ� આલમ તરફથી ઝ�ુરના
કારણોની પ્રિતક્ષા , એ માર� ઉમ્મતનો શ્રે
અમલ છે .
(૧૧૯૬) અલ્લાહ તઆલા તરફથી ઝ�ુરના
કારણોનો ઇન્તેઝાર કરવો એ માર� ઉમ્મતનો સૌથ
સારો અમલ છે .
(૧૧૯૭) ઝ�ુરનો ઇન્તેઝાર શ્રેષ્ઠ ઇબાદ.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૧૯૮) અલ્લાહ તઆલા તરફથી(િનિ�ત
કરાએલ) ઝ�ુરના કારણોનો ઇન્તેઝાર મોઅિમનની
શ્રેષ્ઠ ઇબાદત.
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પ્રકર- ૧પ : ઈમામ મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)નો
ઇન્તેઝાર કરનારા
(૧૧૯૯) બારમા (ઇમામ)નો ઇન્તેઝાર
કરનારાઓ�ું ઉદાહરણ એવા માણસ ��ુ ં છે ક� �
હઝરત ર� ૂ�ુલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ�ું રક્ષણ પોતાની મ્યાનમ તલવાર
કાઢ�ને કર� રહયો હોય.
(૧૨૦૦) � માણસ હઝરત સાબે�લ
ુ અમ્
(અલ�ય્હસ્સલ)નો ઇન્તેઝાર કરતાં કરતાં �ૃત્�
પામે, તે એવા માણસ સમાન છે ક� � હઝરત
કાએમે આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે
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ખૈમામાં હોય, બલ્ક� એવા માણસ સમાન છે ક� �
હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમની તરફ�ણમાં �હાદ કર� રહયો હો.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૬ : લોકો �બલ્�ુલ િનરાશ થઈ જવા
પછ� કાએમે આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)નો
ઝ�રૂ થશે
ુ અમ્
(૧ર૦૧) હઝરત સાહ��લ
(અલ�ય્હસ્સલ)નો ઝ�ુર લોકોના િનરાશ થઈ
જવા પછ� થશે અને �ુદાની કસમ, આમ એ માટ�
થશે ક� તમાર� ઓળખ થઈ શક�.
(૧ર૦૨) �ુદાની કસમ, � બાબત તરફ તમે મીટ
માંડ� રહ્યા છ(ઝ�ુરનો ઇન્તેઝાર કર� રહ્યા) તે
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લોકોના િનરાશ થઈ જવા પછ� જ અમલમાં
આવશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
ુ અમ્
(૧ર૦૩) હઝરત સાહ��લ
(અલ�ય્હસ્સલ)નો ઝ�ુર િનરાશ થઈ જવા પછ�
થશે.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૭ : (ઝ�રૂ નો) સમય નકક� કરનાર
�ૂઠો છે
(૧ર૦૪) ફઝલથી �રવાયત છે ક� : મ� હઝરત
ઈમામ અ� ૂ જઅફર (હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ
ુ અમ્રન
બા�કર અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુછ�ું : સાહ��લ
ઝ�ુરનો કોઈ િન��ચત સમય છે ? આપે જવાબ
આપ્યો: સમય િન��ચત કરનારા �ુઠા છે - �ુઠા
છે .
(૧ર૦૫) િન��ચત સમયની આગાહ� કરનારા �ુઠા
છે . અમે ન તો � ૂતકાળમાં સમય નકક� કય� છે
અને ન તો ભિવષ્યમાં કોઈ સમય નકક� કર��ુ.
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ુ અમ્રના ઝ�ુરના િન��ચત સમ
(૧ર૦૬) સાહ��લ
િવશે કોઈ તમને કહ� તો તેને �ુઠલાવવામાં ડર ન
અ�ુભવો. ક�મક�, અમે કોઈને િનિ�ત સમય
જણાવ્યો નથ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૮ : ગયબતના કારણો
(૧ર૦૭) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને કાએમે આલે મોહમ્મ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની ગૈબતના કારણો � ૂછવામાં
આવ્ય. આપે ફરમાવ્�ું: તે� ું કારણ એક એવો
�ુકમ છે �ને તમારા માટ� બયાન કરવાની અમને
ઇ�ઝત નથી.
રાવીએ �ુછ�ું : તો પછ� તેમની ગૈબતમાં કઈ
�હકમત છે . અલબ� કાએમે આલે મોહમ્મદન
ગૈબતની �હકમત તેઓના ઝ�ર
ુ થવા પછ� સ્પષ્
થશે.... આ ઇલાહ� �ુકમ છે . અને આ �ુદાઈ
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રહસ્યોમાં�ું એક રહસ્ય . તેમજ �ુદાઈ ગૈબોમાં� ુ ં
એક ગૈબ છે . �યાર� ક� આપણે એ વાત સાર� ર�તે
�ણીએ છ�એ ક� �ુદાવંદ� તઆલા હક�મ છે . (અને
તે� ું કોઈ કામ �હકમતથી ખાલી હો� ું નથી.) તો
પછ� આપણે એ વાત�ું સમથર્ન પણ કર�ુ પડશે ક�
તેના બધા જ કાય� �હકમત (ઉપર આધાર�ત) છે ,
ભલે તેના કારણો આપણને સ્પષ્ટ ર�તે �ણવ
મળે ક� ન મળે .
(૧ર૦૮) રહયો ગયબતનો પ્ર�ન તો આ િવષયમા
�ુદાવંદ� 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 દાદાઓમાંથી �
�ુ�ગર્વાર થઈ �ુ�ા છે તેમના ઉપર તેમના
જમાનાના તા� ૂત (ઝા�લમ શાસકો, શૈતાનો)એ
તેમની બયઅત કરવા માટ� દબાણ �ુર્ હ�ુ. �ુ ં
�યાર� ઝ�ુર કર�શ ત્યાર� માર� ઉપર કોઈ તા�ૂતની
બયઅત માટ�� ું દબાણ નહ� હોય.
- હઝરત ઈમામ મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧ર૦૯) �ણે ક� �ુ ં મારા ત્રી� �ુત્રના જમાન
શીઆઓને જોઈ રહયો �ં, �યાર� તે લોકોથી તેમના
ઈમામ િવ�ુટા પડ� �ુ�ા હશે અને તેઓ�ુ ં કોઈ
આશ્રય સ્થાન નહ� .
રાવી કહ� છે મ� �ુછ�ું : ફરઝંદ� ર� ૂલ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) ! તે� ું શા માટ� થશે ?
આપે ફરમાવ્�ું: એ માટ� ક� તેઓના ઈમામ
તેમનાથી ગાએબ થઈ જશે. પછ� મ� � ૂછ�ું : આ
ગયબત શા માટ� હશે ? આપે ફરમાવ્�ું: એ માટ� ક�
તેઓ તલવાર લઈને કયામ કર� અને તેઓની
ગરદન ઉપર કોઈની બયઅત ન હોય.
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- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૧૦) એ �ુવાન (ઇમામ) માટ� ગયબત જ�ર�
છે . સવાલ કરવામાં આવ્યો ક� યા ર�ૂલલ્લા
સલ્લલાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્! શા માટ�?
ફરમાવ્�ું: ક�મક� તેમના કત્લ થઈ જવાનો ભય છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧ર૧૧) કાએમે આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)
એ સમય � ૂધી ઝ�ુર નહ� ફરમાવે �યાં � ૂધી
�ુદાની અમાનતો �હ�ર ન થઈ �ય. (આનો અથર્
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એવા મદ� મોઅિમન છે ક� �ઓ કા�ફરોની પીઠમાંથી
પેદા થનાર છે .) અને �યાર� અમાનતો �હ�ર થઈ
જશે ત્યાર તેઓ �ુદાના � � �ુશ્મનો ઉપર કા�ૂ
મેળવી લેશે તે બધાને કત્લ કર� નાખશ.
(૧ર૧૨) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછવામાં આવ્�ું ક� �ું હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ) �ુદાના દ�ન િવશે
શ�ક્તમાન ન હત.
આપે ફરમાવ્�ું: બેશક હતા, પછ� � ૂછવામાં આવ્�ું
: જો તેઓ લોકો ઉપર પ્રભાવી હતા તો પછ� ત
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લોકોને કત્લ ક�મ કર� ન નાખ્ય? એમ કરવામાં
કઈ બાબતની �કાવટ હતી ?
ઇમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ું: �ુદાની આ આયત � ૂરએ ફત્, આ. રપ
... જો તેઓ (ઈમાનદાર �ુફફારથી) �ુદા થઈ �ય
તો તેઓમાંથી � લોકો કાફર હતા તેમને અમે
દદર્નાક અઝાબની સ� જ�ર આપત....
આમ, કા�ફરો અને �ુના�ફકોની પીઠમાં (મોઅિમનો)
�ુદાની અમાનતો સમાન હતા અને અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) તેમના બાપ-દાદાઓને એ સમય
� ૂધી કત્લ કર� શકતા ન હતા �યા � ૂધી
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તેમનામાંથી �ુદાની અમાનતો બહાર ન આવી
ગઈ ત્યાર� � લોકો ઉપર આપ પ્રભાવ મેળવ
લીધો તેમને પછાડ� દ�ધા. આજ બાબત કાએમે
આલે મોહમ્મદની થશ. તેઓ પણ એ સમય � ૂધી
હરગીઝ ઝ�ુર નહ� ફરમાવે �યાં � ૂધી �ુદાની
અમાનતો �હ�ર ન થઈ �ય. �યાર� આ અમાનતો
�હ�ર થઈ જશે ત્યાર� તેઓ ઝ�ુર ફરમાવશે અને
� લોકો ઉપર કા� ૂ મેળવી લેશે તેમને મોતને ઘાટ
ઉતાર� દ� શે.
(૧ર૧૩) અબ્�ુલ્લાહ �બન બક�ર કહ� છ: હઝરત
અ�ુલ હસન (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: �યાર�
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તમારામાં બની સંખ્યા �ટલા મોઅિમનો થશે ત્યાર
અમારા કાએમ ઝ�ુર કરશે...
(૧ર૧૪) આ પ�ર�સ્થિત આ ર�તે ચા�ુ રહ�શે અને
લોકોમાંથી કોઈપણ �િત એવી નહ� હોય � સ�ા
ઉપર ન આવે, �થી કોઈને એમ કહ�વાની તક ન
મળે ક� જો અમે સ�ા ઉપર હોત તો અદલ અને
ઇન્સાફથી કામ લે, છે વટ� કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ) ઝ�ુર ફરમાવશે, �ઓ
(હક�કતમાં) અદલ અને ઇન્સાફ કાએમ કરશ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ માં લોકોનો ઈમામ
પ્રકર- ૧૯ : ગયબતના �ગ
મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ) પાસેથી ફાયદો મેળવવો
(૧ર૧૫) હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ને � ૂછવામાં આવ્�ું: �ુ ં હઝરત
કાએમે આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)ની
ગયબતના જમાનામાં શીઆઓને તેમનાથી ફાયદો
થશે ?
આપે ફરમાવ્�ું: હા, એ ઝાતની કસમ �ણે મને
પયગમ્બર બનાવીને મોકલ્યો . તેઓ તેમનાથી
અવશ્ય ફાયદો મેળવશ, અને તેઓની િવલાયતના
� ૂરથી એવી ર�તે પ્રકાશ મેળવશે �વી ર�ત
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� ૂરજથી પ્રકાશ મેળવવામાં આવે , ભલે પછ�
� ૂરજ વાદળાની પાછળ �પાએલો હોય.
(૧ર૧૬) અઅમશ, હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર� છે ક� તેઓએ
ફરમાવ્�ું: આ જમીન કયામત થવાના �દવસ � ૂધી
�ુજ્જતે �ુદાથી ખાલી રહ� શકતી નથ. જો જમીન
�ુજ્જતે �ુદાથી ખાલી થઈ �ય તો કોઈપણ
�ુદાની ઇબાદત ન કર� .
�ુલમ
ે ાન કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને િવનંતી કર� : લોકો ગાએબ
અને અદ્રશ્ય �ુજ્જતથી ફાયદો ક�વી ર�તે ઉઠ
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શક� ? ઇમામે ફરમાવ્�ું: �વી ર�તે વાદળા પાછળ
�પાએલા � ૂરજથી ફાયદો ઉઠાવે છે . (તેવી ર�તે)
(૧ર૧૭) ... રહ� માર� ગયબતની હાલતમાં ફાયદો
ઉઠાવવાની ર�ત : તો એ�ું છે �વી ર�તે
વાદળાઓની પાછળ � ૂરજ �ખોથી ઓઝલ રહ�વા
છતાં તેનાથી ફાયદો ઉઠાવવામાં આવે છે . અને �ુ ં
જમીનવાળાઓ માટ� એવી ર�તે અમાન �ં �વી
ર�તે આસમાનવાળાઓ માટ� િસતારાઓ અમાન છે .
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પ્રકર- ર૦ : હઝરત ઈમામ મેહદ�
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝ�રૂ ની િનશાનીઓ
(૧ર૧૮) �યાર� (લોકોને હક વાત કહ�વા માટ� )
સંબોધન કરવાવાળાને માર� નાખવામાં આવશે
ત્યાર� સંસારના લોકો અવળા થઈ જશ, �દલોની
હાલત એવી હશે ક� તે સ� ૃ�ધ્ધ અને અના�ૃ�ષ્
બદલાતા રહ�શે. આશાઓ રાખનારા (પોતાની
આશાઓ સાથે) આ �ુિનયાથી િવદાય લેશ.ે �ુસ્ત
રહ�નાર લોકો �ુસ્તીન િશકાર બની જશે. માત્
ગણ્યાં ગાઠયા મોઅિમન બાક� રહ�શ. �ની સંખ્યા
ત્ અથવા તેનાથી કંઈક વધાર� હશે. તેઓની
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સાથે મળ�ને એવા લોકોના સ�ુહ �હાદ કરશે
�ઓએ બદ્રના �દવસે ર�ૂલે �ુદ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) સાથે મળ�ને �હાદ
કર� હતી. તેમને ન તો કોઈ માણસ શહ�દ કરશે
અને ન તો તેઓ પોતાની મૌતથી મરશે.
(૧ર૧૯) �ુદાની કસમ, �ુદાની કસમ, તમે �
વસ્ �ુની રાહ �ૂઓ છો તમે તેને જોઇ નહ� શક.
એટલે � ૂધી ક� તમે �ુદાને પણ તમારા ભવાં
અથવા તમારા હાથોના ઇશારાથી બોલાવશો. બલ્ક�
જમીન ઉપર પણ ફક્ તમારા પગ રાખવા �ટલી
તમાર� િમલ્ક્ત હ, બલ્ક તમારા શ� રાખવાની
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જગ્યા તમાર� પીઠ હશ. એ સંજોગોમાં ફક્ત �ુદા
જ મલાએકા મારફત અથવા એવા લોકો મારફત
માર� મદદ કરશે �મના �દલો ઉપર ઈમાન લખી
દ� વામાં આવ્�ું છ.
(૧ર૨૦) અલી �બન મહઝીયાર� કાએમે આલે
મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કરતા ક�ું
: મ� �ુછ�ુ ં : મારા આકા, ઝ�રૂ નો આ બનાવ �ાર�
બનશે ? આપે ફરમાવ્�ુ: �યાર� તમાર� અને
ખાનએ કાઅબાની વચ્ચે �તરાય ઉભો કર�
દ� વામાં આવશે.
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(૧રર૧) હઝરત કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)એ તેમના છે લ્લા નાયબ સમર�ને
નામે લખેલા એક પત્રમાં ફરમાવ્�: �ુદાવંદ�
આલમ તમારા િવશે તમારા ભાઇઓના અજ્રમા
વધારો કર� , માર� વાત સાંભળો, તે વાત આ છે ક�
તમે છ �દવસની �દર � ૃત્�ુ પામશો �થી તમારા
તમામ પ્ર (વ્યવહા)ને એકઠા કર� લ્ય. અને
તમારા પછ� કોઈને તમારા નાયબ બનાવવા માટ�
વસીયત કરતા નહ�. ક�મક� હવે માર� ગયબત
(ગયબતે �ુબરા) અમલમાં આવશે. પછ� �યાર�
�ુદાવંદ� આલમનો �ુકમ થશે ત્યાર� મારો ઝ�ુર
અમલમાં આવશે. અને તે એ વખતે બનશે ક�
998

�યાર� આશાઓ લાંબી થઈ જશે. દ�લો સખ્ત થઈ
જશે અને જમીન �લ્ અને અત્યાચારથી ભરાઈ
જશે.
- હઝરત ઈમામ મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧રર૨) �યાર� તમે અઅરાબીને બદલાએલી
�ુરતમાં એક લશ્કર� જરાર્રમાં �ુઓ ત્ય તમારા
માટ� અને તમારા શીઆ મોઅિમનો માટ�
િવશાળતાનો ઇન્તેઝાર કર. �યાર� � ૂરજને ગ્રહ
લાગે ત્યાર� તમાર� નજરોને આસમાન તરફ ઉપાડો
અને �ુઓ ક� �ુદાવંદ� આલમ �ુનહ
ે ગારો સાથે ક�વો
વ્યવહાર કર� છ.
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- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૨૩) મોહમ્મદ �બન �ુ�સ્લમ કહ� છે ક� મ
હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને
ફરમાવતા સાંભળ્યા ક�: કાએમે આલે મોહમ્મ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝ�ુરની ક�ટલીક િનશાનીઓ
�ુદાએ મોઅિમનો માટ� �ુકરર્ર કર દ�ધી છે .
મ� �ુછ�ું : �ુ ં આપના પર �ુરબાન થા�, તે કઈ
િનશાનીઓ છે ? ઇમામે ફરમાવ્�ું: �ુદાવંદ�
આલમનો આ કૌલ ક� તમને (મોઅિમનોને કાએમે
આલે મોહમ્મદના ઝ�ુર પહ�લ) થોડા ડર, � ૂખ
અને માલ, �નો (�વો) અને ફળો (ઔલાદ)ના
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�ુકસાનથી અજમાવ�ું અને સબ્ર કરનારાઓને �ૂ
ખબર� સંભળાવી દયો.
(૧રર૪) હઝરત મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)એ વખતે
ઝ�ુર ફરમાવશે �યાર� ત્રી� ભાગના લોકો કત
થઈ જશે, ત્રી� ભાગના લોકો �ુદરતી મૌતે મર
જશે અને ત્રી� ભાગના લોકો બચી જ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧રર૫) મોહમ્મદ �બન �ુ�સ્લમ અને અ�ૂ બસી
કહ� છે ક� અમે ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને ફરમાવતા સાંભળ્યા: હઝરત
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ઈમામ મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)એ વખતે ઝ�ુર
ફરમાવશે �યાર� ત્રી� ભાગના લોકો આ �ુિનયાથ
િવદાય થઈ ગયા હશે.
અમે ક�ું : �યાર� ત્રી� ભાગના લોકો િવદાય થ
જશે તો પછ� બાક� �ું રહ�શે ? ઇમામે ફરમાવ્�ુ : �ુ ં
તમે ત્રી� ભાગના લોકોને �ૂરતા સમજતા નથ?
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પ્રકર- ર૧ : હઝરત ઈમામ મહદ�
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝ�રૂ નો સમય (૧)
(૧રર૬) �યાર� આસમાનથી અવાજ આપનાર
અવાજ આપશે ક� : આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ) હક છે . તે વખતે હઝરત મહદ�
(અલ�ય્હસ્સલ) લોકોની સામે આવી જશે. લોકો
મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)ની મોહબ્બતના �મ પીશે
અને દર� ક માણસની જબાન ઉપર મહદ�
(અલ�ય્હસ્સલ)નો ઉલ્લેખ થતો હશ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧રર૭) ... �યાર� ઝ�ુર થઈ જશે અને અમારા
મહદ� પધારશે ત્યાર� દર�ક શીયા િસ�હથી પ
વધાર� બહા�ુર અને ભાલાની અણી કરતા પણ
વધાર� તેજ હશે. અમારા �ુશ્મનોને પ નીચે કચડ�
નાખશે. અને તેમના મોઢા ઉપર થપ્પડ મારશ. આ
બ�ું �ુદાની રહમતના નાઝીલ થવા પછ� અને
�ુદાના બંદાઓના �ુ:ખો �ૂ ર થવા પછ� બનશે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧રર૮) �યાર� આસમાનમાંથી અવાજ આપનાર
અવાજ આપશે ક� : આલે મોહમ્મદ હક છ, ત્યાર�
લોકોની વચ્ચે મહદ�(અલ�ય્હસ્સલ) પધારશે,
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લોકો આનંદ�ત થઈ જશે. લોકોના મોઢ� હઝરત
મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ) િવશેની ચચાર્ થશ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- રર : હઝરત ઈમામ મેહદ�
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝ�રૂ નો સમય (ર)
(૧રર૯) �યાર� અમારા કાએમ ઝ�ુર ફરમાવશે
ત્યાર� �ુદાવંદ� આલમ અમારા શીયાઓની જોવ
અને સાંભળવાની શ�ક્તમાં એટલો બધો વધારો
કર� દ� શે ક� તેમના અને કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની વચ્ચે એક મં�ઝલ(બલ્ક�
તેનાથી પણ ઓ�ં �તર) રહ� જશે. હઝરત મહદ�
(અલ�ય્હસ્સલ) તેમની જગ્યા ઉપર બેસીને તે
લોકો સાથે વાતો કરશે ત્યાર� તે લોકો સાંભળ�
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શકશે, અને મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)ને જોઈ પણ
શકશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૩ : કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે કયા લોકો હશે
(૧ર૩૦) હઝરત કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે બ�ુ જ ઓછાં અરબ
લોકો હશે. � ૂછવામાં આવ્�ું ક� ક�ટલાક લોકો તો કહ�
છે ક� તેઓની સાથે ઘણા અરબ લોકો હશે. ઇમામે
ફરમાવ્�ું: લોકોની ચકાસણી તેમની લાયકાત અને
ઓળખ થવી જ�ર� છે . �ણે ક� તેઓને
ચારણામાંથી (સખત પ�રક્ષણમાં) પસાર થ�ુ ં
પડશે અને તે પ�રક્ષણમાંથી બ�ુજ ઓછાં લોક
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પસાર થઈ શકશે. (બ�ુ જ ઓછાં લોકો બાક�
રહ�શ.ે )
(૧ર૩૧) �યાર� કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ) ઝ�ુર ફરમાવશે ત્યાર� એવા લોક
(તેમના િનકટના વ�ુર્ળમાંથ) બહાર િનકળ� જશે
�ઓ પોતાને તેને યોગ્ય(પાત) સમજતા હશે.
અને તેમાં � ૂરજ અને ચાંદની � ૂ� કરનારા
લોકોનો સમાવેશ પણ થઈ �ય છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૪ : ઝ�રૂ વખતે આપ� ંુ કામ �ંુ હશે ?
(૧ર૩૨) જો લોકોને એ વાતની ખબર પડ� �ય ક�
હઝરત કાએમે આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)
ઝ�ુર ફરમાવશે ત્યાર� �ું કરશે? તો મોટા ભાગના
લોકો તેઓના હાથે કત્લ થઈ જવાના ડરને લીધે
તેઓને જોવા�ું પણ પસંદ નહ� કર� ... એટલે � ૂધી
ક� ઘણા લોકો તો એમ કહ�શે ક� આ તો આલે
મોહમ્મદમાંથી છે જ નહ, ક�મક� જો આ આલે
મોહમ્મદમાંથી હોત તો રહ�મ કર.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧ર૩૩) ... કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ) એ લોકો ઉપર તલવાર
ચલાવશે. તેઓ ઘટનાઓ અને આપિ�ઓથી
ભર� લા આઠ મ�હના � ૂધી પોતાના ખભા ઉપર
તલવાર લઈને ફરશે એટલે � ૂધી ક� લોકો એમ
કહ�વા લાગશે ક� : �ુદાની કસમ, આ ઔલાદ� ઝહ�રા
(સલા�ુલ્લાહ� અલય્)માંથી હોત તો અમાર� ઉપર
જ�ર રહ�મ કરત...
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- રપ : કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ) નવી વસ્ �ુઓ લઈને આવશ
(૧ર૩૪) કાએમે આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)
નવી વસ્,� નવી �કતાબ અને નવો ફ�સલો લઈને
આવશે. તેઓ અરબો માટ� બ�ુ જ સખ્ત હશ.
તેઓની શાન તલવારથી હશે, તેઓ કોઈની તૌબાને
ક� ૂલ નહ� કર� અને રાહ� �ુદામાં કોઈપણ ટ�કા
કરનારની ટ�કાથી ડરશે નહ�.
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પ્રકર- ર૬ : ઈમામ મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)ના
ઝ�રૂ પછ� �ુિનયાની હાલત
(૧ર૩૫) �યાર� અમારા કાએમ કયામ કરશે ત્યાર�
�ુદાવંદ� આલમ અમારા શીઆઓની આફતોને �ૂ ર
કર� દ� શે. તેઓના �દલોને પોલાદના �ુકડાની �વા
મજ� ૂત કર� દ� શે. તેમની દર� ક તાકાત ચાલીસ
માણસો �ટલી કર� દ� શે અને તે વખતે તેઓ
(શીઆઓ) જમીનના સ�ાિધશો અને
આગેવાનોમાંથી હશે.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧ર૩૬) જો અમારા કાએમ (અલ�ય્હસ્સલ)નો
ઝ�રૂ થઈ �ય તો આસમાનમાંથી વરસાદ
વરસવા�ું શ� થઈ �ય, જમીન તેની લીલોતર�ને
�હ�ર કર� દ� . બંદાઓના �દલોમાંથી �ુગ્ઝ અને
ક�નો �ૂ ર થઈ જશે. જગલી/હ�સક
ં
પ્રાણીઓ અન
શાકાહાર� પ્રાણીઓ સંપીને રહ�. એટલે � ૂધી ક�
કોઈ �ી શણગાર કર�ને (તોહ�લ ઉ�ૂલ નામની
�કતાબમાં છે ક� માથા ઉપર ટોપલી રાખીને)
ઈરાકથી શામ (દમાસ્ક-િસર�યા) � ૂધી ચાલીને
પ્રવાસ કરશે તો તે� એક� એક પગ�ું લીલોતર�
અને વનસ્પિત પર પડશ. અને તેને કોઈ �હ�સક
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પ્રાણીનો  નહ� હોય અને તેને કોઈ �હ�સક પ્રાણ
ડરાવી નહ� શક�.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૩૭) એ વાતમાં કોઈ પણ શંકા નથી ક� મહદ�
(અલ�ય્હસ્સલ) માર� ઉમ્મતમાંથી જ ઝ�ુ
ફરમાવશે. તેઓ પાંચ અથવા સાત અથવા નવ
વષર્ �ૂધી તેમાં રહ�શ. તેમની પાસે લોકો આવશે
અને દર� ક જણ કહ�શે ક�: મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ) !
આપ અમને કંઈક આપો. ત્યાર� તે લોકો પોતાના
કપડાં ફ�લાવશે અને �ટ�ું ઉપાડ� શકશે તેટ�ું
લઈ જશે.
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(૧ર૩૮) આખર� જમાનામાં એક ખલીફા હશે �ઓ
� ણી કરશે, પરં � ુ તેની ગણતર� નહ�
માલની વહચ
કર� .
(૧ર૩૯) ... પછ� તેઓ જમીન � ર�તે �લ્મ અને
અત્યાચારથી ભર�લી હશે તેને ન્યાય ભર� દ� શે.
આસમાન વરસાદ વરસાવવામાં એક ટ��ુ ં પણ
રોકશે નહ� અને ન તો જમીન તેની લીલોતર�ને
રોકશે.
(૧ર૪૦) માર� ઉમ્મતના �તમાં(આખર�
જમાનામાં) મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ) �હ�ર થશે.
�મને �ુદાવંદ� આલમ વષાર્થી �ૃપ્ત કરશે અન
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જમીન તેની લીલોતર�ને સં� ૂણર ર�તે �હ�ર કર�
દ� શે. તેઓ સાચી ર�તે માલ અતા કરશે. માલ અને
�નવરો � ૂબ જ પ્રમાણમાં જશે અને તેની ઉમ્
મહાન હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧ર૪૧) તેઓ મનોવાસના (ખ્વાહ�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�) ઇલ્મ
પ્રમાણે �ુરઆન�ું સા�ું અથર્ધટન �હ�ર ક.
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�યાર� ક� લોકોએ �ુરઆનનો અથર્ પોતાના �ગત
અ�ભપ્રાય પ્રમાણે ફ�રવી નાખ્ય. તેમના માટ�
જમીન પોતાના �ગરના �ુકડા (�િતરક
ખ�નાઓ) બહાર કાઢ� નાખશે અને ઇતાઅતની
સાથે પોતાની ચાવીઓ તેઓ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
�ુપ્રત કર� દ�. તેઓ તેમને પોતાની સીરતની
સાથે અદલ અને ઇન્સાફનો પ�રચય કરાવી દ�શે
અને � અમલ �કતાબ અને �ુ�ત પ્રમાણે નહ
ૃ થઈ �ુ�ો હશે, તેને
હોય, એટલે ક� � અમલ �ત
�ુન:�િવત કરશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧ર૪૨) � ૂ. આલે ઇમરાન આ. ૮ર, �યાર� આકાશો
અને જમીનમાં � કાંઈ છે તે તે ઇચ્છા ક�
અિનચ્છાએ તેને તાબે થાય છ. અને તેની જ તરફ
પાછા ફ�રવામાં આવશે.
આ િવશે ફરમાવ્�ું: �યાર� કાએમે આલે મોહમ્મદ
ઝ�ુર ફરમાવશે તો જમીનનો કોઈપણ ભાગ એવો
નહ� હોય ક� �યાં ‘અશહદો-અલ-લાએલાહ-

ઇલ્લલા-વ-અશહદો-અ�-મોહમ્મદર� ૂ�ુલ્લા’ની અવાજ પહ�ચી ન હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧ર૪૩) �યાર� કાએમે આલે મોહમ્મદ ઝ�ુર
ફરમાવશે ત્યાર� દર�ક નાસબી સમક્ષ ઈમાન 
કરવામાં આવશે. જો તે તેમાં સાચી ર�તે દાખલ
થઈ જશે તો બહ�તર થશે. નહ�તર કાંતો તેની
ગરદન ઉડાડવી �ુક્વામાં આવશ. અથવા તેને
આજના (ઇમામના) જમાનામાં, કાફ�ર� ઝીમ્મી �
ર�તે ટ�ક્ષ �ુક્વી રહ્યા છે તે ર�તે ટ�ક્ષ આ
ક� ૂલ�ું પડશે. અને તેઓની પીઠ ઉપર રસ્તાની
ખાધા ખોરાક� બાંધીને તેઓને ગામડાઓમાં મોકલી
આપવામાં આવશે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક-ર૭ : કાએમે આલે મોહમ્મદ
(અલ�ય્હસ્સલ)ના જમાના પછ�
(૧ર૪૪) અબ્�ુલ્લાહ �બન હાર�સથી �રવાયત છે ક
: મ� હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં
પ્ર� કય� ક: યા અમીરલ મોઅમેનીન,
(અલ�ય્હસ્સલ), આપ મને એ કહો ક� જનાબ
કાએમે આલે મોહમ્મદના પછ� કયા બનાવો બનશે
?
હઝરતે ફરમાવ્�ું: ફરઝંદ� હાર�સ, આ એક એવી
બાબત છે ક� � � ૂદ તેઓને (કાએમે આલે
મોહમ્મદ અલ�ય્હસ્સલા) સ�પવામાં આવી છે ,
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અને ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)એ માર� પાસેથી વાયદો લીધો છે ક� �ુ ં
આ વાત હસન (અલ�ય્હસ્સલ) અને �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ) િસવાય બી� કોઈને ન ક�ં.
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િવભાગ - ર૩ : ઈમાન
પ્રકર- ૧ : ઈમાન
�ુરઆને મ�દ :* અલ્લાહ� ઈમાનને તમારા માટ� િપ્રય બનાવ્�ુ,
અને તે (ઈમાન)ને તમારા �ત:કરણોમાં
શોભાયમાન કર� રાખ્�ું છ.
- (� ૂરએ હો�રાત આ. ૭)
હદ�સો :1023

(૧ર૪૫) ઈમાન હકની ��
ં ૂ છે , હક �હદાયતનો
માગર્ છ. તેની તલવાર સં� ૂણર્ સજ્જતા અન
�ુિનયા તેની લડાઈ�ું મેદાન છે .
(૧ર૪૬) ઈમાન સાથેના નેક કાય� માટ� દલીલ ર�ૂ
કર� શકાય છે અને નેક કાય� સાથે ઈમાન ઉપર
(દલીલ ર�ૂ કર� શકાય છે ) તેથી ઈમાન મારફત
જ ઇલ્મનો િવસ્તાર ક શકાય છે ... આ જ
�કતાબમાં છે ક� ... અને નેક કાય� સાથે ફ�કહનો
ફ�લાવો થઈ શક� છે .
(૧ર૪૭) ઈમાન બે અમાનતોમાંથી શ્રેષ્ઠ અમા
છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : ઈમાન અને ઇસ્લા
�ુરઆને મ�દ :બદ�ુઓ કહ� છે ક� અમે ઇસ્લામ લાવ્; (પણ) કહ�
ક� તમે ઈમાન નથી લાવ્ય, બલ્ક� તમે એમ કહો ક�
અમે ઇસ્લામ લાવ્, ક�મક� ઈમાન તો તમારા
�ત:કરણોમાં હ�ુ � ૂધી પ્રવેશ્�ું જ ..
- (� ૂ. હો�રાત આ. ૧૪)

હદ�સો :1026

(૧ર૪૮) મને ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: યા અલી
(અલ�ય્હસ્સલ), લખો. મ� �ુછ�ું : �ુ�ર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ �ું લ?
આપે ફરમાવ્�ું: લખો, �બ�સ્મલ્લા �હરરહમ
િનરરહ�મ, ઈમાન એ છે � દ�લોમાં પ્રવેશી �
અને કાય� તે� ું સમથર્ન કર. �યાર� ઇસ્લામ એ છે
� માત્ર �ભ �ૂધી મયાર્દ�ત , અને તેનાથી
શાદ�-િવવાહ હલાલ થઈ �ય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧ર૪૯) ઈમાન એ છે � �દલમાં હોય, �યાર�
ઇસ્લામ એ છે �ના ઉપર િનકાહ અને વારસાનો
આધાર હોય છે અને તેનાથી � ૂન �ુર�ક્ષત રહ� .
ઈમાન ઇસ્લામ સાથે જોડાયે�ું છ, �યાર� ઇસ્લામ
ઈમાન સાથે જોડાયે� ું નથી.
(૧ર૫૦) ઈમાન �સ્વકાર(ઇકરાર) અને અમલ�ુ ં
નામ છે �યાર� ઇસ્લામ અમલ વગર(માત)
�સ્વકાર�ું નામ છ.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧રપ૧) અ� ૂ બસીર કહ� છે ક� : મ� હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને ઈમાન િવશે
સવાલ કય�, આપે ફરમાવ્�ું: અલ્લાહ ઉપર ઈમાન
લાવવાનો અથર્ એ છે ક� તેની નાફરમાની કરવામાં
ન આવે.
મ� અઝર્ કર� તો પછ� ઇસ્લામ �ું છ? આપે
ફરમાવ્�ું: � અમાર� �વી ઇબાદત કર� અને
અમાર� �મ ઝબીહા (�ુરબાની) કર� .
(૧રપ૨) ઈમાન એ છે ક� � �દલમાં પ્રવેશે�ું હો
અને ઇસ્લામ એ છે ક� �ના ઉપર િનકા અને
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વારસાનો આધાર હોય છે . તેમજ � ૂન �ુર�ક્ષત રહ
છે .
(૧રપ૩) અલાહનો દ�ન ��ું નામ ઇસ્લામ છ, તે
એ સમયથી અ�સ્તત્વમાં છે �યાર� તમે ન હત
અને એ સમય � ૂધી બાક� રહ�શે �યાર� તમા�ું
અ�સ્તત્વ નહ� હ, તેથી � માણસ �ુદાના દ�નનો
�સ્વકાર કર� તે �ુસલમાન છે અને � તેના �ુકમ
પર અમલ કર� તે મોઅિમન છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : ઈમાન� ંુ � ૂળ
(૧રપ૪) ઈમાન એક ઝાડ છે , યક�ન તે� ુ ં � ૂળ છે ,
તકવા તેની ડાળ� છે , હયા (શરમ) તે� ું � ૂર છે
અને સખાવત તેના ફળ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧રપ૫) ઈમાન�ું � ૂળ ઇલાહ� �ુકમોની સામે મા�ુ ં
�કાવી દ� � ુ ં તે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : ઈમાનની હક�કત (૧)
(૧રપ૬) �ક�મતી કપડા પહ�રવાથી, તમ�ાઓ અને
આર�ઓથી ઈમાન મેળવી શકા�ુ ં નથી. બલ્ક�
ુ હોય અને કાય�
ઈમાન એ હોય છે ક� દ�લમાં �ુ�સ
તે� ું સમથર્ન કર.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧રપ૭) ઈમાન દ�લની મઅર� ફત, �ભથી કહ�� ુ ં
અને તેના �ક
ુ મો પર અમલ કરવા�ું નામ છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(અને આ �કતાબમાં છે ... �ભથી �સ્વકા)
(૧રપ૮) ઈમાન દ�લનો અક�દો, �ભથી �સ્વકાર
અને શર�રના અવયવોથી અમલ કરવા�ુ ં નામ છે .
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧રપ૯) ઈમાન �ભથી �સ્વકા, અમલથી કાયર્
અને અ�લની સાથે મઅર� ફત�ુ ં નામ છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧ર૬૦) ઈમાન �ભથી �સ્વકાર અને શર�રના
અવયવોથી અમલ�ું નામ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૬૧) ઈમાન દ�લ અને �ભની સાથે હોય છે .
તેમાં નફસ અને માલને છોડવો પડ� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલલાહો અલય્હ
વઆલેહ� વસલ્લ
પ્રક-પ : ઈમાનની હક�કત (ર)
(૧ર૬૨) ઈમાન (એ ખાસ પ્રકાર) ખાલીસ
અમલ�ું નામ છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૬૩) ઈમાન હરામ કામોથી પાકદામની તેમજ
લાલચ અને ત�અ
૩
અ�ભલાષા)થી �ુક્ત
્ (લોભ,
રહ�વા�ું નામ છે .
(૧ર૬૪) ઈમાન સબ્ર અને સખાવત�ું નામ .
(૧ર૬૫) ઈમાનના બે ભાગ છે : સબ્ર અને �.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલાહો અલય્હ
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧ર૬૬) ઈમાન બલાઓ ઉપર સબ્ર અને નેઅમત
પર �ુક્ર કરવા�ું નામ .
(૧ર૬૭) ઈમાન ઉચ્ચ પ્રકારના સત્ય�ું ના.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૬ : ઈમાનની હક�કત (૩)
(૧ર૬૮) ઈમાનની હક�કત એ છે ક� હકને બાિતલ
ઉપર અગ્રતા આ, ભલે પછ� હકથી તમને
�ુક્સાન થ�ુ હોય અને બાિતલથી ફાયદો થતો
હોય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૬૯) ત્રણ બાબતો ઈમાનની હક�ક્તમાંથી.
નાદાર�ની હાલતમાં (રાહ� �ુદામાં) ખચર્ કરવ,
પોતાની �ત િવશે લોકો સાથે ઇન્સાફ કરવો અને
તા�લબે ઇલ્મ માટ� ઇલ્મની બ�ક્ષસ . - હઝરત
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ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧ર૭૦) એક માણસે હઝરત ર� ૂલે �ુદા
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ) પાસે
આવીને અઝર્ કર�: યા ર� ૂલલ્લાહ! �ુ ં આપની
પાસે આવ્યો � �થી ઇસ્લામ ઉપર આપ
બયઅત ક�ં.
� હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ) એ ફરમાવ્�ું: �ુ ં તાર� પાસેથી એ વાત
ઉપર (એ શરતે) બયઅત લ� �ં ક� �ું તારા
િપતાને કત્લ કર. તેણે ક�ું : ભલે, આ સાંભળ�ને
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સરકાર� �રસાલત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: અમે તમને તમારા િપતાને
કત્લ કરવાનો �ુકમ આપતા ન હત, પરં � ુ
તમારામાં ઈમાનની હક�કત જોવા માંગતા હતા,
મને એ વાતની �ણ થઈ ગઈ છે તમે �ુદા
િસવાય બી� કોઈને તમારા િવ�વાસપાત્ર િમ
બનાવતા નથી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૭૧) એક �દવસ સવાર� ર� ૂલે �ુદા
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની
હાર�સ સાથે �ુલાકાત થઈ... આપ સલ્લલ્લાહ
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અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે �ુછ�ુ: હાર�સ ! તમે
સવાર કઈ ર�તે કર� ?
તેણે ક�ું : મ� સાચા મોઅિમન તર�ક� સવાર કર�.
ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: દર� ક મોઅિમનની એક
હક�કત હોય છે , તમારા ઈમાનની હક�કત �ુ ં છે ?
તેણે ક�ું : �ુ ં �ુિનયાથી �ુખ ફ�રવી �ુ�ો �ં, રાત્ર
��ું �ં (ઇબાદત ક� �ં) અને �દવસે તરસ્યો ર�ું
�ં. (રોઝા રા�ું �ં.)
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧ર૭૨) પયગમ્બર� ઇસ્લા(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ને એક વખત પ્રવાસમ
ક�ટલાક ઘોડ� સવાર માણસો સાથે �ુલાકાત થઈ.
આપે તેઓને �ુછ�ું : તમે કોણ છો ?
તેઓએ ક�ું : અમે મોઅિમન છ�એ. �ુ�ર
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે �ુછ:
તમારા ઈમાનની હક�કત �ુ ં છે ?
તેઓએ ક�ું : �ુદાની કઝા (િનણર્) પર રા�
રહ��,ું �ુદાના �ુકમની સામે મા�ું �કાવી દ� � ુ ં અને
પોતાના તમામ કાય� �ુદાને સ�પી દ� વા.
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આ સાંભળ�ને સરકાર� �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�: આ લોકો
આ�લમો અને �હકમતવાળાઓ છે . અને �હકમતની
દ્ર�ષ્ટએ નબીઓથી નઝદ�ક. પછ� તે લોકોને
સંબોધીને ફરમાવ્�ું: જો તમે તમાર� વાતમાં સાચા
હો તો � ઘરોમાં તમાર� રહ�વા�ું નથી તેને બનાવો
નહ�, � તમાર� ખાવા�ું નથી તેને એક�ું ન કરો.
અને એ �ુદાનો તક્વો ઇખ્તેયાર કરો �ની તર
તમાર� પાછા ફરવા�ું છે .
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પ્રકર- ૭ : ઈમાનની હક�કત (૪)
(૧ર૭૩) દર� ક બાબતનો એક હક�કત હોય છે , અને
(ઈમાનની) હક�કત � ૂધી ઇન્સાન એ સમય �ૂધી
પહ�ચી શકતો નથી �યાં � ૂધી તેને એ વાત�ુ ં ઇલ્મ
ન થઈ �ય ક� � વસ્�ુ તેના �ૂધી પહ�ચી છે તે
તેનાથી �ૂ ર થઈ શકવાની નથી. અને � વસ્�ુ
તેનાથી �ૂ ર થઈ ગઈ છે તે તેના � ૂધી પહ�ચી
શકતી નથી.
(૧ર૭૪) અય અ� ૂઝર ! તમે ઈમાનની હક�કત
�ુધી પહ�ચી શકવાના નથી, �યાં � ૂધી તમે એ
વાત �ણી ન લ્યો ક� તમામ લોકો દ�નના
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મામલામાં �ુખર્ અને �ુિનયાના મામલામાં
અકલમંદ છે .
(૧ર૭૫) બંદો એ સમય � ૂધી ઈમાનની હક�કતથી
�ુસ્તહક હશે(સાચા અથર્માં મોઅિમ કહ�વાશે)
�યાં � ૂધી તે અલ્લાહના ગઝબથી �ૂર અને
અલ્લાહના રા�પાથી નજદ� રહ�શે.
(૧ર૭પ) તમારામાંથી કોઈ માણસ એ સમય � ૂધી
ઈમાનની હક�કત � ૂધી પહ�ચી નહ� શક� �યાં � ૂધી
તે પોતાનાથી �ૂ રતર�ન ... માણસને રાહ� �ુદામાં
દોસ્ત ન રાખે અને પોતાન સ�ુથી નઝદ�કના
માણસને રાહ� �ુદામાં �ુશ્મન ન રાખ.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૭૭) તમારામાંથી કોઈ માણસ ઈમાનની
હક�કત � ૂધી એ સમય � ૂધી પહ�ચી શકતો નથી
�યાં � ૂધી તેનામાં આ ત્રણ િસફતો ન હ. એટલે
ક� તે મૌતને જ�દગી કરતા, ફક�ર� અને તંગદસ્તીને
તવંગર� કરતા અને બીમાર�ને તં�ુરસ્તી કરતા
વધાર� પસંદ ન હોય.
અમે ક�ું : એ�ું કોણ હોઈ શક� છે ?
ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: તમે બધા.
પછ� ફરમાવ્�ુ: તમારા માટ� કઈ વસ્�ુ બહ�તર છે?
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�ું બીમાર� અને �ુશ્મનીમાં �વન? અમે જવાબ
આપ્યો: �ુદાની કસમ, આપની મોહબ્બતમાં મૌત
અમને સૌથી વધાર� પસંદ છે . ઇમામે ફરમાવ્�ું:
એવી જ ર�તે ફક�ર� અને તંગદસ્તી�ું છ, મ� ક�ું :
�ુદાની કસમ, �બલ્�ુલ સાચી જ વાત છ.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૮ : ઈમાનની હક�કત (પ)
(૧ર૭૮) કોઈ બંદા ઈમાનની મં�ઝલ � ૂધી એ
સમય � ૂધી સાચી ર�તે પહ�ચી શકતો નથી �યાં
� ૂધી તે ભરોસા અને (સં� ૂણર) આત્મિવ�વાસની
મં�ઝલ � ૂધી પહ�ચી ન �ય, (અને એ વાત �ણી
લે ક�) � કાંઈ �ુદાના હાથમાં છે તે બ�ુ ં તેનાથી
વધાર� ભરોસાપાત્ર . � કાંઈ �ુદ તેના પોતાના
હાથમાં છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧ર૭૯) તમાર� એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક�
�ુદાના બંદાઓમાંથી કોઈ બંદો એ સમય � ૂધી
મોઅિમન બની શકતો નથી �યાં � ૂધી ક� તે
�ુદાની રઝા ઉપર રા� ન હોય અને પોતાની
�ગત પસંદગીની પરવા ન કર� .
(૧ર૮૦) તમે એ સમય � ૂધી મોઅિમન બની
શકતા નથી �યાં � ૂધી તમે �ુદાથી ડરનારા અને
તેની પાસેથી આશા રાખનારા ન બની �વ,
તમારામાં આ િસફત એ સમય � ૂધી પૈદા થઈ
શક્તી નથી �યાં �ૂધી ડર અને આશાની સાથે
અમલ બ�વી ન લાવો.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૮૧) કોઈ બંદો એ સમય � ૂધી મોઅિમન થઈ
શકતો નથી ક� �યાં � ૂધી � ભલાઈની વાત
પોતાના માટ� પસંદ કરતો હોય તે જ વાત લોકો
માટ� પસંદ કર� .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧ર૮૨) કોઈ મોઅિમન એ સમય � ૂધી (સાચો)
મોઅિમન બની શકતો નથી �યાં � ૂધી 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 ત્યાર� બધી રગોને તેની(તકલીફની)
અસર થાય છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૮૩) ઇન્સાન એ સમય �ૂધી મોઅિમન બની
શકતો નથી �યાં � ૂધી તે� ું �દલ તેની �ભની
સાથે એક�પ ન થઈ �ય. �ભ �દલની િમત્ર
થઈ �ય, તેનો કૌલ અને અમલ (કરણી અને
કથની) એક સરખા ન હોય તથા તેના પાડોશી
તેની તકલીફોથી �ુર�ક્ષત હ.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૯ : ઈમાન અને અમલ
(૧ર૮૪) ઈમાન અને અમલ બે જોડ�યા ભાઈઓ
સમાન છે , �ુદાવંદ� આલમ બેમાંથી કોઈ એકને
ક� ૂલ કરતો નથી.
(૧ર૮૫) ઈમાન અમલ વગર અને અમલ ઈમાન
િસવાય ક� ૂલ થવાને પાત્ર ન.
(૧ર૮૬) ઈમાન �સ્થર છે અને અમલ વધતો
ઘટતો રહ� છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧ર૮૭) મલઉન છે , મલઉન છે એ માણસ ક� �
એમ કહ�તો હોય ક� અમલ વગર�ુ ં ઈમાન પણ
ક� ૂલ થાય છે .
(૧ર૮૮) જો ઈમાન ફક્ત �ભથી �સ્વકારવા�ું ના
હોત તો પછ� નમાઝ, રોઝા અને હલાલ-હરામ
નાઝીલ કરવાની જ�રત રહ�ત નહ�.
(૧ર૮૯) ઈમાન એ સં� ૂણર્ ર�તે અમલ�ું જ નામ
છે , અને કૌલ પણ અમલ જ છે . � �ુદા તરફથી
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ફઝર્ કરવામાં આવ્�ું , અને �ને અલ્લાહ� પોતાની
�કતાબમાં સપષ્ટ કર� દ��ું છ.
(૧ર૯૦) જો બંદો �ભથી હકનો �સ્વકાર કર� અને
તેના પર અમલ પણ કર� , પરં � ુ તેનો �દલી અક�દો
એમ ન હોય ક� તે હક છે તો તેનાથી કોઈ ફાયદો
થશે નહ�.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૧૦ : મર�ુઅહ
(૧ર૯૧) મર�ુઅહ ઉપર િસ�ેર નબીઓની �ભથી
લાનત કરવામાં આવી છે . અને મર�ુઅહ એ લોકો
છે � એમ કહ� છે ક� : “ઈમાન અમલ�ું નહ� કૌલ
(ફક્ત �ભથી કહ�વ)�ું નામ છે .”
(૧ર૯૨) માર� ઉમ્મતના બે સ�ૂહો એવા છે �ની
ઉપર િસ�ેર નબીઓની �ભથી લાનત કરવામાં
આવી છે . પહ�� ુ કદર�યહ, બી�ુ મર�ુઅહ, તેઓ
કહ� છે ક� ઈમાન એ ફક્ત �સ્વકાર , અમલ નથી.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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ુ ાહ (૧)
પ્રકર- ૧૧ : ઈમાન અને �ન
(૧ર૯૩) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછવામાં આવ્�ું ક� �ુ �ુનાહાને
કબીરા કરવાના કારણે ઇન્સાન ઈમાનની બહાર
િનકળ� �ય છે ?
આપે ફરમાવ્�ું: હા, અને તેના કરતા ઓછાં �ુનાહ
કરવાથી પણ. ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું ક: ઝીનાકાર
મોઅિમન થઈને ઝીના (વ્ય�ભચા) કરતો નથી.
અને ચોર મોઅિમન થઈને ચોર� કરતો નથી.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧ર૯૪) હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
(અલ�ય્હસ્સલ)ને હઝરત ર� ૂલે અકરમ
(સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ના આ
કૌલ િવશે � ૂછવામાં આવ્�ું: ઇન્સાન �ુનાહ કર� છ
ત્યાર� �હ-ઈમાન તેનાથી �ુદ� થઈ �ય છે . ત્યાર�
આપે ફરમાવ્�ુ: �ુદાવંદ� આલમે ફરમાવ્�ું છે ક:
ખાસ પોતાની �હ વડ� તે� ું સમથર્ન ક�ુ� તો એ જ
તે �હ છે ક� � ઇન્સાનથી �ુદ� થઈ �ય છ. (� ૂ.
�ુ�દ� લહ, આ. રર)
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧ર૯૫) ... મ� હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં અઝર્ કર� ક� આપ
હઝરત ર� ૂલે સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમનો આ કૌલ સાંભળ્યો છે ક� ત
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ
ફરમાવ્�ું હ�ુ ક� ઝાની મોઅિમન થઈન ઝીના કરતો
નથી. ત્યાર� ઈમામે ફરમાવ્�ુ: ઝીના કરનારના
ઈમાનમાંથી �હ ખ�ચી લેવામાં આવે છે .
મ� �ુછ�ું : તે ઈમાનની �હ કઈ વસ્�ુ છે?
આપે ફરમાવ્�ુ: તે એક ખાસ વસ્ �ુ હોય છ. પછ�
ફરમાવ્�ુ: બહ�તર છે ક� તમે એ વાતને સમ� લ્ય.
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�ું તમે નથી જો�ું ક� ઇન્સાન કોઈ બાબતનો ઇરાદો
કર� છે , પરં � ુ તેના દ�લમાં એક ખાસ વસ્�ુ
(લાગણી) પૈદા થઈ �ય છે . � તેને એ કામ
કરવાથી બળ�ુવર્ક રોક� રાખે છે? ! મ� ક�ું : �
હા, એ�ું બને છે . આપે ફરમાવ્�ું: તે એ જ વસ્�ુ
હોય છે .
(૧ર૯૬) હઝરત ઈમામ અ�ુલ હસન
(અલ�ય્હસ્સલ)ને ઈમાન િવશે � ૂછવામાં આવ્�ું
ત્યાર આપે ફરમાવ્�ું: હઝરત ર� ૂલે અકરમ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ ફરમાવ્�ું
છે ક� : ઝાની મોઅિમન થઈને ઝીના કરતો નથી,
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શરાબી મોઅિમન થઈને શરાબ પીતો નથી. આ
સાંભળ�ને લોકો એકબી�ની સામે જોવા લાગ્ય.
ઉમર �બન ઝર� ક�ું : તો પછ� અમે તેને �ુ ં નામ
આપીએ ?
ઇમામે ફરમાવ્�ું: એ એજ � �ુદાએ તેમના કાય�
પ્રમાણે તેમ�ું નામ રાખ્�ું એટલે ક� ... ચોર
�ુ�ષ અને ચોર �ી ... વ્ય�ભચાર� �ુ�ષ અને
વ્ય�ભચાર �ી.
(૧ર૯૭) ઝાની �યાર� ઝીના કર� છે ત્યાર� મોઅિમન
રહ�તો નથી. તેવી જ ર�તે ચોર �યાર� ચોર� કર� છે
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ત્યાર� મોઅિમન હોતો નથી અને શરાબી �યાર�
શરાબ પીવે છે ત્યાર મોઅિમન હોતો નથી. પછ�
તેની તૌબા પણ ક� ૂલ કરવામાં આવતી નથી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧ર૯૮) અલ્કમહ �બન ક�સ કહ� છે: મ� હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુફાના િમમ્બ ઉપરથી
ફરમાવતા સાંભળ્યા: મ� હઝરત ર� ૂલલ્લાહ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ)ને
સાંભળ્યા ક� તેઓએ ફરમાવ્�: ઝાની �યાર� ઝીના
કર� છે ત્યાર મોઅિમન નથી હોતો...
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રાવીએ �ુછ�ું : યા અમીરલ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ) ! � માણસ ઝીના કર� છે �ુ ં તે
કા�ફર બની �ય છે ?
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: ર� ૂલે
�ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લમે
અમને ફરમાવ્યા કરતા હતા ક� અમે(ર�
આપવામાં આવી હોય તેવી) �ટછાટવાળ� હદ�સોને
�પી રાખીએ. ઝાની જો ઝીનાનો હલાલ સમ�ને
ન કરતો હોય. (તો તે કા�ફર નથી.) અને જો તે
હલાલ સમ�ને તે કાયર્ કરતો હોય તો તે કાફ�
બની �ય છે .
1063

- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ાહ (ર)
પ્રકર- ૧ર : ઈમાન અને �ન
(૧ર૯૯) � બંદો લા એલાહા ઇલ્લલ્લાહ કહ�ન
(ઈમાન સાથે) મરશે, તે જ�તમાં જશે. ભલે તે
ઝીના કર� અને ચોર� પણ કર� . અ� ૂઝરની ખ્વા�હશ
કરતા ઉલ્�ુ.
(૧૩૦૦) � ર�તે કોઈ માણસ િશકર્ કર� તો તેને
કોઈ નેક� ફાયદો પહ�ચાડતી નથી, તેવી ર�તે �
માણસ લાએલાહા ઇલ્લલ્લ કહ� છે તેને કોઈપણ
�ુનાહ �ુક્સાન પહ�ચાડતા નથ.
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(અ�ુવાદકની ન�ધ :- હદ�સ નં ૧ર૯૯ અને
૧૩૦૦નો સંદભર્ �કતાબ કન્�લ ઉમ્માલ.)
(૧૩૦૧) �વી ર�તે િશકર્ કરનાર માણસને કોઈ
વસ્ �ુ ફાયદો પહ�ચાડ� શકતી નથી તેવી  ર�તે
ઈમાન લાવનારને પણ કોઈ વસ્ �ુ �ુક્સા
પહ�ચાડ� શક્તી નથ.
(૧૩૦૨) �વી ર�તે કોઈ નેક� કાફરને તેના �ુફ્રથ
બહાર કાઢ� શકતી નથી તેવી જ ર�તે મોઅિમનને
ુ )માંથી બહાર
કોઈ �ુનાહ તેના ઈમાન(ના વ� ર્
કાઢ� શકતા નથી.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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ુ ાહ (૩)
પ્રકર- ૧૩ : ઈમાન અને �ન
(૧૩૦ર) ��બરને ફરમાવ્�ું: જઈને લોકો વચ્ચે
એલાન કર� દો ક� � માણસ યક�ન અથવા
ુ ની સાથે લાએલાહ ઇલ્લલ્લાહની ગવાહ
�ુ�સ
આપશે, તેના માટ� જ�ત છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૩૦૪) �ુદાવંદ� આલમે માર� પાસેથી અહદ
લીધો છે ક� તાર� ઉમ્મતનો � કોઈ પણ બંદ
લાએલાહા ઇલ્લલ્લાહની સાથે માર� પાસે આવશ
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અને પોતાના એ (કલમા)ના કૌલ સાથે બી� કોઈ
વસ્ �ુને નહ� ભેળવે તો તેના માટ� જ�ત વા�જબ
થશે.
સહાબીઓએ અઝર્ કર�: યા ર� ૂલલ્લા, લાએલાહા
ઇલ્લ્લાહના કલમાની સાથે કઈ વસ્�ુઓ
મેળવવી ? આપે ફરમાવ્�ું: �ુન્યવી લાલ,
�ુિનયાની સંપિતઓનો સંગ્રહ અને તેને રોક
રાખવી, તે વાતો તો નબીઓ �વી કરતો હોય પણ
અમલ ઝા�લમ લોકો �વો કરતો હોય.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૩૦૫) � માણસ �ુ� ૂસે �દલની સાથે લાએલાહ
ઇલ્લ્લ કહ� અને તે� ું દ�લ પણ તેને કથનની
સાક્ષી આપ�ું હોય તો ત(તેવો માણસ) જ�તમાં
� દરવા�થી પ્રવેશ�ું હોય તેમાંથી પ્રવેશી .
(૧૩૦૬) � માણસ �ુ� ૂસ �દલ સાથે લાએલાહ
ઇલ્લલ્લ કહ�શે તો તે જ�તમાં જશે.
� ૂછવામાં આવ્�ું: �ુ� ૂસનો અથર્ �ું છે?
ફરમાવ્�ું: એ વા�ને (કલમાને) �ુદાની હરામ
કર� લી વાતોથી બચાવી રાખવો.
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(૧૩૦૭) લાએલાહ ઇલ્લ્લાહ કલમો લોકોને
�ુદાની નારજગીથી એ સમય � ૂધી બચાવી રાખે
છે �યાં � ૂધી ક� તેઓ પોતાની �ુિનયાની
રં ગીનીઓને પોતાની આખેરતની ઝ�દગી ઉપર
અગ્રતા આપવાને લા નથી સમજતા. (અગ્રત
આપતા નથી.)
(૧૩૦૮) �યાં � ૂધી લોકો દ�નથી બેપરવાહ થઈને
�ુિનયાને �ુધારવાની કોિશશમાં નહ� પડ� ત્યાં �ૂધ
લાએલાહ ઇલ્લલ્લાહનો કલમો તેમને �ુદાન
ગઝબથી બચાવી રાખશે.
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(૧૩૦૯) લાએલાહ ઇલ્લલ્લ કહ�નારાઓને તે
સમય � ૂધી તેનો ફાયદો નહ� પહ�ચે �યાં � ૂધી
તેને (તે કલમાને) તે લોકો હલકો સમજતા રહ�શે.
તેને હલકો સમજવાનો અથર્ એ છે ક�: તેઓ
�ુનાહના કાયર્ કરતા રહ, તેના પ્રત્યે અણગ
�હ�ર ન કર� અને ન તો તેમનામાં કોઈ પ�રવતર્ન
આવે.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૪ : સં� ૂણર્ ઈમા
(૧૩૧૦) ઘ�ને સાફ કરો, તેને પાકો-પાક�ઝા કરો,
તેનો ઝીણો લોટ તૈયાર કરો તો તેમાંથી �ુગધ
ં પણ
આવશે અને તે� ું ખા�ું ખાવાથી તમને મ�
આવશે. ઈમાન પણ એવીજ ર�તે છે તેથી ઈમાનને
�ુધ્ધ અને સં�ૂણર્ કરશો  તમને તેની મીઠાશનો
અ�ુભવ થશે અને તેનો �ત પણ તમને ફાયદો
પહ�ચાડશે.
(૧૩૧૧) ત્રણ વસ્�ુઓ એવી છે ક� � ક
માણસમાં સં� ૂણર્ નહ� મળ� શકશ:
(ર)અકલ, અને (૩) ઇજતેહાદ.
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(૧) ઈમાન,

- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧પ : સં� ૂણર્ ઈમાન�ું માધ્ય(૧)
(૧૩૧૨) �યાર� કોઇ માણસમાં ત્રણ બાબતો જોવ
મળે ત્યાર� તે�ું ઈમાન સં�ૂણર્ થશ:
(૧) �યાર� તે કોઈના ઉપર રા� થાય તો તેનો
રા�પો તેને �ુઠ/નાહક વાતમાં દાખલ ન કર� દ� ,
(ર) �યાર� તે કોઈના પર �ુસ્સે થાય ત્યાર� તેન
�ુસ્સો તેને હકન બહાર ન કાઢ� નાખે. અને (૩)
�યાર� તેને શ�ક્ત પ્રાપ્ત થઈ �ય ત્યાર� ત
હોય એવી કોઈ વસ્�ુ તરફ હાથ ન લંબાવ.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૩૧૩) ત્રણ વસ્�ુઓ એવી છે ક� � કોઈનામ
જોવા મળે તો તે� ું ઈમાન સં� ૂણર્ છે:
(૧) ઇન્સાન રાહ� �ુદામા, કોઈ ટ�કા કરનારની
ટ�કાથી ડર� નહ�.
(ર) પોતાના અમલમાં ર�યાકાર� (દ� ખાવ-દં ભ)
વ્યક્ત ન ક.
(૩) �યાર� તેની સામે બે કામ ર�ૂ થાય તો એક
�ુિનયા અને બી�ુ આખેરત માટ� હોય તો �ુિનયાના
કામો ઉપર આખેરતના કામને પ્રાથિમક્તા .
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- હઝરત ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૩૧૪) � માણસમાં ચાર બાબતો જોવા મળે તે� ુ ં
ઇસ્લામ સં�ૂણર્ હ. તેના �ુનાહ ધોવાઈ જશે. તે
�ુદાની �ુ�ુરમાં એવી હાલતમાં પહ�ચશે ક� �ુદા
તેનાથી રા� હોય. તે ચાર બાબતો આ છે :
(૧) લોકો સાથે વાયદો કર� તો તેને �ુદાની
�ુ� ુ દ� માટ� �ુરો કર� છે .
(ર) લોકોની સાથી વાચ કહ�તો હોય.
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(૩) �ુદાની અને લોકોની નજરોમાં � બાબતો
ખરાબ હોય તે કરવામાં શરમ અ�ુભવે.
(૪) પોતાના �ુ�ુંબીજનો (ઘરવાળાઓ) સાથે તેનો
વ્યવહાર સારો હો.
(૧૩૧૫) એક માણસે હઝરત ર� ૂલે અકરમ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને અઝર્
કર�, �ુ ં ઈચ્�ં �ં ક� મા�ું ઈમાન સં�ૂણર્ થ. (તો �ુ ં
ક�ં?) આપે ફરમાવ્�ું: તારા અખ્લાક સારા બના,
તા� ઈમાન સં� ૂણર્ થઈ જશ.
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(૧૩૧૬) તમારામાંથી � માણસના અખ્લાક સૌથી
સારા હશે તે� ું ઈમાન પણ સૌથી સં� ૂણર્ હશ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩૧૭) � માણસમાં આ ત્રણ બાબતો જોવા મળ
તે� ું ઈમાન સં� ૂણર્ હશ, અકલ, �હલ્મ અને ઇલ.
(૧૩૧૮) �ુસલમાનના દ�નની સં� ૂણર્તાની ઓળખ
એ વાતમાં છે ક� તે એવી વાત મોઢામાંથી ન કાઢ�
� તેના વ્ય�ક્તત્વને અ�ુ�પ ન , વાતચીતના
ઝગડા, (વાદ-િવવાદ)માં ઓછો પડતો હોય,
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સહનશીલ, ધીરજવાન અને �ુદર
ં અખ્લાકનો
મા�લક હોય છે .
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૬ : સં� ૂણર્ ઈમાન�ું માધ્ય(ર)
(૧૩૧૯) કોઈ બંદો એ સમય � ૂધી ઈમાનની
હક�કત � ૂધી, એ સમય � ૂધી પહ�ચી શકતો નથી,
�યાં � ૂધી તેનામાં ત્રણ િવશેષતા જોવા મળતી
હોય. એટલે ક� : દ�નના કાય�માં �ચ�તન�ુ ં મનન,
�ુનાહોના િવષયમાં અલલાહના �ુકમો�ું પાલન
અને �ુસીબતોમાં સબ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩૨૦) બંદા�ું ઈમાન એ સમય � ૂધી સં� ૂણર્ હોય
છે �યાં � ૂધી તેનામાં ત્રણ િવશેષતા જોવા મળત
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હોય: (૧) તંગદસ્તીમાં ખચર્ કર, (ર) પોતાની
ઝાત િવશે લોકોમાં ન્યાય કરવો અને(૩)
ઇસ્લામનો પ્રચાર ક.
(૧૩ર૧) બંદો એ સમયે પોતાના ઈમાનને સં� ૂણર્
કર� છે �યાર� તેના અખ્લાક સારા હો, પોતાનો
�ુસ્સો બી� કોઈ ઉપર ન ઉતાર� અને � વસ્�
પોતાના માટ� પસંદ કર� તે જ બી�ઓ માટ� પણ
પસંદ કર� .
ક�ટલાક લોકો અમલ કયાર્ વગર જ�તમાં જઈ
� ૂ�ાં છે , પરં � ુ એ કારણે ક� તેઓ ઇસ્લામમાં
માનનારાઓના ખૈરખ્વાહ(ભ�ુ ઇચ્છનાર) હતા.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૩ર૨) કોઈ બદા�ું ઈમાન એ સમય � ૂધી સં� ૂણર્
હોઈ શક�ું નથી �યાં � ૂધી ક� તે પોતાના માટ� �
વસ્ �ુ પસંદ કરતો હોય તે જ પોતાના ભાઈ માટ�
પણ પસંદ કર� અને �યાં � ૂધી તે મ�કમાં અને
ગંભીરતામાં અલ્લાહથી ન ડર.
(૧૩ર૩) બંદો પોતાના ઈમાનની હક�કતને એ
સમય � ૂધી હરગીઝ સં� ૂણર્ કર� શકતો નથ. �યાં
� ૂધી પોતાની કામનાઓ અને મનોવાસનાઓ ઉપર
પોતાના દ�નને અગ્રતા ન આપે અને એવી ર�તે
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તે તબાહ અને બરબાદ થઈ શકતો નથી �યાં � ૂધી
તે પોતાની મનોવાસના અને કામનાઓને દ�ન
ઉપર અગ્રતા ન આપતો હ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩ર૪) મોઅિમન એ સમય � ૂધી મોઅિમન બની
શકતો નથી અને તે� ું ઈમાન એ સમય � ૂધી
સં� ૂણર્ થઈ શક�ું નથ, �યાં � ૂધી તેનામાં ત્ર
બાબતો જોવા મળતી ન હોય: (૧) ઇલ્મ પ્રા,
(ર) � ૂસીબતો પર સબ્ર અન(૩) રોઝી કમાવવામાં
નરમી.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૭ : સં� ૂણર્ ઈમાન�ું માધ્ય(૩)
(૧૩ર૫) કોઈ બંદામાં ઈમાન તે સમય � ૂધી સં� ૂણર્
થઈ શક�ુ ં નથી �યાં � ૂધી તે એ વસ્�ુને પસંદ ન
કર� �ને �ુદા પસંદ કર� છે , અને એ વસ્ �ુ સાથે
અણગમો ન રાખે � �ુદાને નાપસંદ છે .
(૧૩ર૬) મોઅિમન�ું ઈમાન એ સમયે સં� ૂણર્ થાય
છે �યાર� તે સ� ૃ�ધ્ધ(અમીર�)ને અજમાઈશ, તેમજ
આઝમાઈશ અને બલાઓને નેઅમત સમ�.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૩ર૭) કોઈ બંદા�ું �ુદા ઉપર�ું ઈમાન એ
વખતે સં� ૂણર્ થાય છે �યાર� તેનામાં પાંચ
ખાસીયતો મૌ�ૂદ હોય:
(૧) �ુદા ઉપર ભરોસો, (ર) પોતાના વ્યવહારો
�ુદાને સ�પી દ� વા, (૩) �ુદાના �ુકમની સામે મા�ુ ં
�કાવી દ� �,ુ ં (૪) �ુદાની કઝા (િનણર્) ઉપર રા�
રહ�� ું (પ) �ુદા તરફથી થતી આઝમાઈશ ઉપર
સબ્ર કર.
આ ઉપરાંત એ માણસ ક� � �ુદા(ની � ૂશી) માટ�
કોઈની સાથે દોસ્તી કર� અને �ુદા માટ� જ કોઈની
સાથે �ુશ્મની કર, �ુદાની રાહમાં કોઈને આપે અને
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�ુદા માટ� જ કોઈને ન આપે તો તે� ું ઈમાન સં� ૂણર્
છે .
(૧૩ર૮) �યાર� બંદામાં ચાર િવશેષતાઓ જોવા
મળે ત્યાર� તે�ું ઈમાન સં�ૂણર્ હોય .
(૧) તેના અખ્લાક સારા હો, (ર) પોતાને હક�ર
સમ�, (૩) વધાર� વાતોને પોતાની પાસે રોક� રાખે.
પરં � ુ, (૪) પોતાના વધારાના માલને કાઢ� નાખે
(એટલે ક� સખાવત કર� .)
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(૧૩ર૯) �યાં � ૂધી મોઅિમનમાં ૧૦૩ િસફતો
જોવા ન મળે ત્યાં �ૂધી તે�ું ઈમાન સં�ૂણર્ હો�
નથી, કાય,ર અમલ, િનયત, બાતીન, �હ�ર.....
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૮ : ઈમાન અને �દલની શાંિત
�ુરઆને મ�દ :* તે એજ છે �ણે મોઅિમનોના �દલમાં સાંત્વન
ઉતા�ુર્ ક� �થી તેમની આસ્થા સાથે વ�ુ આસ્
વધે.
- (� ૂ. ફત્હ . ૪)
હદ�સ :(૧૩૩૦) ... આ આયત િવશે ફરમાવ્�ું: (તેનો
અથર) ‘ઈમાન’ જ થાય છે .
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૯ : ઈમાનમાં વધારો થાય છે
�ુરઆને મ�દ :* ... �યાર� મોઅિમનની સામે તેની આયતો
પડવામાં આવે છે ત્યાર� તેમના ઈમાનને વધાર�
�ુક� છે .
- (� ૂ. અન્ફાલ . ર)
* અને � વખતે કોઈ પ્રકર(� ૂરા) ઉતારવામાં
આવે છે , ત્યાર� તેઓમાંથી કોઈ કોઈ એવા પણ છે
ક� � કહ� છે ક� તમારામાંથી એવો કોણ છે ક� ��ુ ં
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ઈમાન આ પ્રકરણે વધાર� દ��ું હો? હવે � લોકો
ઈમાન લાવ્યા છે તેમ�ું ઈમાન તો(તે પ્રકર)
વધાર� જ દ��ું છે અને તેઓ � ૂશ પણ થઈ રહ્ય
છે .
- (� ૂ. તૌબા આ. ૧ર૪)
હદ�સ :(૧૩૩૧) ઈમાનના �દલમાં એક સફ�દ �બ��ુ સમાન
�હ�ર થાય છે . અને પછ� તે �ટ�ુ વધાર� હોય છે
તેટ�ુ તે �બ��ુ પણ મો�ું થ� ુ ં �ય છે .
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(૧૩૩૨) ઈમાન �દલમાં એક સફ�દ �બ��ુની �મ
�હ�ર થાય છે . ઈમાન �ટ�ું વધ�ુ ં �ય છે તે
સફ�દ� પણ એટલી જ વધતી �ય છે , અને �યાર�
ઈમાન સં� ૂણર્ થઈ �ય છે ત્યાર� આ�ું �દલ પ
સફ�દ (�ુરાની) થઈ �ય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૦ : ઈમાનના દરજ્�
�ુરઆને મ�દ :* તેમના તો અલ્લાહની પાસે મોટા દરજ્� ;
અને તેઓ � કાંઈ કર� છે તે અલ્લાહ િનહાળે છ.
- (� ૂ. આલે ઈમરાન આ. - ૧૬૩)
હદ�સ :(૧૩૩૩) ઈમાનનો સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનો દરજ
ફક્ત એકજ છે � તેના �ૂધી પહ�ચી �, તે સફળ
થઈ ગયો અને તેની મનોકામનાને પામી ગયો
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અને તે એ છે ક� માણસ પોતાના બાિતનની ટોચ
(સૌથી ઉચ્ચ કક)ની �ુધારણા કર� . એટલે � ૂધી ક�
તેના બાિતન�ું રહસ્ય �હ�ર થઈ � તો પણ
તેની તેને પરવા ન હોય અને જો તે �ુપ્ત રહ� તો
તેને તેની સ�નો ડર ન હોય.
(૧૩૩૪) ઈમાન એક સીડ� સમાન છે, �ના દસ
પગિથયા હોય. �ની ઉપર માણસ એક પછ� એક
પગથી�ું ચઢ� છે ..... મીકદાદ તેના આઠમા દરજ્�
પર, અ�ુઝર તેના નવમાં દરજ્� પર અને
સલમાન દસમા દરજ્� પર �બરાજમાન છ.
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(૧૩૩૫) (સામાન્ય ર�ત) મોઅિમનો સાતમાં
દરજ્� ઉપર છે તેમાંથી ક�ટલાક �ુદાના તરફથી
ઉપરના દરજ્� ઉપર �બરાજમાન છ.
(૧૩૩૬) �ુદાવંદ� આલમે ઈમાનને સાત ભાગોમાં
�ુકરર્ર �ુર્ .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૧ : શ્રેષ્ઠ ઈ
(૧૩૩૭) શ્રેષ્ઠ ઈમાન એ છે ક� તમે એ વાત
યક�ન કર� લો ક� તમે �યાં પણ છો, ત્યાં �ુદા
તમાર� સાથે છે .
(૧૩૩૮) શ્રેષ્ઠ ઈમાન એ છે ક� �યાર� તમે ક
સાથે મોહબ્બત કરો તો �ુદા માટ� અન �ુશ્મની કરો
તો �ુદા માટ�. તમાર� �ભને �ુદાના ઝીક્ર માટ
વાપરો. � તમારા માટ� પસંદ કરો છો એ જ
બી�ઓ માટ� પસંદ કરો. � તમારા માટ� પસંદ
નથી કરતા તે બી�ઓ માટ� પસંદ ન કરો અને
સાર� વાત કહો, નહ�તર � ૂપ રહો.
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(૧૩૩૯) શ્રેષ્ઠ ઈમાન સબ્ર અને માફ કર� દ��.
(૧૩૪૦) શ્રેષ્ઠ ઈમાન સદવતાર્.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧૩૪૧) શ્રેષ્ઠ ઈમાન સા�ું યક�ન.
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- રર : ઈમાનના િવભાગો
(૧૩૪૨) ઈમાનના િસ�ેરથી વ�ુ ભાગો છે �માં
સૌથી શ્રે લા એલાહ ઇલ્લલ્લ કહ��,ું �યાર� ક�
સૌથી નીચેનો િવભાગ માગર્માંથી તકલીફ
(આપનાર વસ્�ુ)ને �ૂ ર કર� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ર૩ : ઈમાનના સ્તંભ
(૧૩૪૩) ઈમાન ચાર સ્તંભો પર રહ��ું છ, �ુદા
ઉપર ભરોસો, પોતાના કાય�ને �ુદાને સ�પી દ� વા,
�ુદાના �ુકમોની સામે મા�ું �કાવી દ� � ું અને
�ુદાની રઝા ઉપર રા� રહ��.ુ ં
(૧૩૪૪) ઈમાન ચાર સ્તંભો ઉપર રહ��ું છ, યક�ન,
સબ, અદલ અને �હાદ.
(૧૩૪૫) ઈમાન દસ વસ્�ુઓમાં છ, અને તે દસ
વસ્ �ુઓ આ છ: મઅર� ફત, ઇતાઅત, ઇલ્, અમલ,
પરહ�ઝગાર�, સખત, કોિશશ, સબ, યક�ન, રઝા અને
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તસ્લી. આમાંની કોઈપણ (એક) પોતાના સાથીને
છોડ� દ� શે તો ઈમાન�ું સમગ્ર વ્યવસ્થાતંત્ર
પડશે.
(૧૩૪૬) પાકદામની અને કોઈ વસ્�ુ ઉપર તેના
યોગ્ય પ્રમાણમાં રા� રહ��ુ એ પણ ઈમાન
સ્તંભો માંથી છ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૪ : ઈમાનનો સૌથી વધાર� મજ� ૂત
�દુ ્
(૧૩૪૭) ઈમાનનો સૌથી મજ� ૂત પાયો આ છે :
અલ્લાહની રાહમાં દોસ્, �ુદા માટ� મોહબ્બ,
�ુદા માટ� જ �ુશ્મન.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલલાહો અલય્હ
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૩૪૮) હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ને � ૂછવામાં આવ્�ું ક:
ઈમાનનો સૌથી વધાર� મજ� ૂત પહ��.ું ..- �ુદ્1103

કયો છે ? આપે ફરમાવ્�ું: રાહ� �ુદામાં મોહબ્બત
અને રાહ� �ુદામાં �ુશ્મન.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩૪૯) ઈમાનના સૌથી વધાર� મજ� ૂત
�ુ�ૃાઓમાં આ વાત છે ક� કોઈની સાથે �ુદા(ની
� ૂશી) માટ� જ મોહબ્બત અને �ુદા માટ� જ �ુશ્મન
કરવામાં આવે, રાહ� �ુદામાં કોઈને આપવામાં આવે
અને �ુદા માટ� જ કોઈને ન આપવામાં આવે.
(૧૩૫૦) હઝરત ર� ૂલે પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ તેમના સહાબીઓને � ૂછ�ું :
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ઈમાનની કઈ વાત સૌથી વધાર� મજ�ુત છે ?
તેઓએ ક�ું : અલ્લાહ અને તેના ર�ૂલ વધાર�
સાર� ર�તે �ણે છે . ક�ટલાક� ક�ું : નમાઝ, ક�ટલાક�
ક�ું : ઝકાત.
પરં � ુ � ૂદ �રસાલત મઆબ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ્�ુ: તમોએ � કંઈ
ફરમાવ્�ું તેની ફઝીલતના સ્થાને . પરં � ુ મ� �
�ુછ�ું છે તેનો જવાબ તમે આપ્યો નથ, સાંભળો,
ઈમાનનો સૌથી મજ� ૂત �ુદ્દો �ુદાની રાહમા
મોહબ્બ, �ુદાની રાહમાં �ુશ્મની તેના અવલીયા
સાથે દોસ્તી અને તેના �ુશ્મનોથી �ૂર રહ��ું .
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩પ૧) (ઈમાનનો) સૌથી મજ� ૂત �ુદ્દ
‘તકવા’નો શબ્દ છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- રપ : સં� ૂણર્ અને સ�પાએ�ુ ઈમા
�ુરઆને મ�દ :* અને તે એ છે ક� �ણે તમને એક જ વ્ય�ક્તમાંથ
પૈદા કયાર્ છ, પછ� દર� ક માણસ માટ� (�ુિનયાના)
િનવાસ�ું સ્થાન તથા �તકાળ�ું સ્થા(કબર)
પણ નકક� (કયાર) છે ....
- (� ૂ. અ�આ
્ છમ આ. ૯૮)
હદ�સ :-
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(૧૩પ૨) �ુરઆને મ�દમાં ‘કરારની જગા’ અને
‘તફવીઝની જગા’નો ઉલ્લેખ છ, તેમાં કરારની
જગ્યા એટલે સં�ૂણર્ અને સા�બત ઈમાન . �યાર�
તફવીઝનો અથર્ સ�પવામા આવે� ું ઈમાન છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩પ૩) ઈમાનનો એક પ્રકાર તો એ છે ક� ત
�દલોમાં સા�બત અને �ૃઢ હોય અને એક પ્રકાર
છે ક� � અ�ુક િનિ�ત સમય � ૂધી �દલ અને છાતી
વચ્ચે હોય છ. � એક ખાસ સમય � ૂધી રહ� છે , જો
તમાર� કોઈ માણસ િવશે �ણ�ુ ં હોય ક� તે� ુ ં ઈમાન
પાકટ અને �ૃઢ છે ક� નહ� તો તેને મરવા � ૂધી
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તૌફ�કથી કામ લ્ય. �યાર� તે� ું મૌત આવી જશે
તો બધી વાતો �ણવા મળ� જશે.
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પ્રકર- ર૬ : � બાબતથી ઈમાન સા�બત રહ� છે
(૧૩પ૪) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછવામાં આવ્�ું ક� કઈ
બાબતથી ઈમાન સા�બત રહ� છે ? આપે ફરમાવ્�ું:
ઈમાનને સા�બત રાખનાર બાબત પરહ�ઝગાર� છે .
અને � બાબતે તેને તેના સ્થાનથી હટાવી દ� છે તે
લાલચ છે .
(૧૩પ૫) ��ું કાયર્ તેના કૌલ(કથન) પ્રમાણે હો
તો તેના માટ� - તે �ુ�ક્ત�ું કારણ અને તે�ું ઈમા
�ૃઢ હોય છે , અને ��ું કાયર્ તેના કૌલ પ્રમાણે
હોય તો તે� ુ ં ઈમાન હંગામી અને અ�સ્થર હોય છ.
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(૧૩પ૬) �ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લ આ�દલ છે તેણે
પોતાના બંદાઓને �ુફ્ર�ું ન, પણ તેના ઉપર
ઈમાન ઈમાન લાવવા માટ� િનમંત્રણ આપ્�ું
તેથી � માણસ �ુદા ઉપર ઈમાન લાવશે અને
�ુદાની દ્ર�ષ્ટએ પણ તે�ું ઈમાન સા�બત અ
સં� ૂણર્ હશે ત �ુદાવંદ� આલમ તેના ઈમાનને
�ુફ્રની તરફ ફ�રવશે ન.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩પ૭) અય �ુમલ
ૈ , �યાર� તમે સ્પષ્ટ રસ્
અપનાવી લ્યો ક� � તમને અવળા માગર્ તરફ
લઈ �ય અને � માગર્ની અમોને તમને �હદાયત
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કર�ને માગર્દશર્ન આપ્�ું છે તેનાથી તમને ફ�રવ
નાખે, તો એ સંજોગોમાં તમે સં� ૂણર્ ઈમાનને પાત
કહ�વાને લાયક બનશો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩પ૮) મોઅિમનો�ું ઈમાન ફક્ત તેના અમલથી
સા�બત થાય છે અને અમલ ઈમાનનો ભાગ છે .
(૧૩પ૯) �ુદાવંદ� તબારક વ તઆલા એ પોતાના
નબીઓની ખાિસયતમાં ન�ુવ્વતને શાિમલ કર� છ.
તેથી તેઓ �ાર� ય પણ તેનાથી ફરશે નહ�,
અવસીયાની ખાસીયતમાં વારસાને શામેલ કય� છે .
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તેથી તેઓ �ાર� ય કોઈ સંજોગોમાં તેમના માગર્થી
હટ� નહ� શક�. તેવી જ ર�તે ક�ટલાક મોઅિમનોની
ખાિસયતમાં ઈમાનને શામેલ �ુર્ છ . તેથી તેઓ
હરગીઝ તેનાથી ફરશે નહ� અને ક�ટલાક મોઅિમનો
એવા છે ક� �મ�ું ઈમાન હંગામી હોય છે . તેથી
તેઓ તેમની �ુઆઓમાં આ�� અને �દનથી કામ
લેતા રહ� તો તેમની મૌત ઈમાન ઉપર થશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૭ : � લોકો ઈમાનની મ� ચાખશે
(૧૩૬૦) ત્રણ િવશેષતાઓ ધરાવનાર ઈમાનન
મ� ચાખશે :
(૧) તેમની નજરોમાં �ુદા અને ર� ૂલથી વધાર�
કોઈ વસ્�ુ િપ્રય નહ� , (ર) તેમની નજરોમાં
દ�નથી ફર� જવા કરતા આગમાં સળગી જ�ુ ં
વધાર� સા� હશે, (૩) કોઈની સાથે મોહબ્બત અથવા
�ુશ્મની �ુદાની �ૂશી માટ� કરતા હશ.
(૧૩૬૧) � માણસમાં ત્રણ બાબતો જોવા મળે ત
ઈમાનની મીઠાશનો અ�ુભવ કર� શકશે : (૧) તેને
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�ુદા અને ર� ૂલ કરતાં કોઈ વસ્ �ુ વધાર� િપ્રય
હોય. (ર) માત્ર �ુદા � ૂશી માટ� કોઈ સાથે
મોહબ્બત રાખતો હો. (૩) �યાર� તેને �ુફ્ર
�ધકારમાંથી કાઢ�ને ઈમાનની રોશની � ૂધી
પહ�ચાડ� દ� વામાં આવ્યો છ, ત્યાર� તે ફર� �ુફ્ર ત
પાછા ફરવા પ્રત્યે એટલો અણગમો રા, �ટલો
અણગમો આગથી સળગાવવા માટ� રાખવામાં
આવે છે .
(૧૩૬૨) � માણસ ત્રણ કામ કરતો હોય ત
ઈમાનની મ� ચાખશે :
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(૧) �ુદાએ વહદ�ુ લા શર�કની ઇબાદત કર� . (ર)
�ુદા િસવાય બી�ુ ં કોઈ ઇબાદતને લાયક નથી,
તે� ું ઈમાન રાખે. (૩) પોતાના માલની ઝકાત
� ૂશીથી આપે... અને પોતાના નફસની �ુધારણા
કર� .
(૧૩૬૩) એ માણસ ઈમાનની મ� ચાખશે �
અલ્લા(ના પાલનહાર હોવા) પર ઈમાન રાખે,
ઇસ્લામ દ�ન હોવાનો અને હઝરત મોહમ્મ
�ુસ્�ુફા(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ના ર� ૂલ હોવા ઉપર રા� હોય.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ર૮ : � લોકો � ઈમાનની મ� નહ�
ચાખે
(૧૩૬૪) કોઈ બંદો એ સમય � ૂધી ઈમાનની મ�
ચાખી શકતો નથી �યાં � ૂધી તે ગંભીરતા અને
મ�કની હાલતમાં �ુઠ બોલવા�ું છોડ� ન દ� .
(૧૩૬૫) કોઈ બંદો એ સમય � ૂધી ઈમાનની મ�
નહ� ચાખે �યાં � ૂધી તે એ વાત�ું યક�ન કર� ન
લે ક� તેના � ૂધી � વસ્�ુ પહ�ચી છે તે તેને જ
મળવાની જ હતી. અને � વસ્ �ુ તેના �ૂધી પહ�ચી
નથી તે તેના � ૂધી પહ�ચવાની ન હતી અને તે
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તેના ભાગમાં ન હતી. નફો અને �ુકસાન ફક્ત
�ુદાના જ હાથમાં છે .
(૧૩૬૬) ઇન્સાનમાં �યાં �ૂધી ત્રણ િવશેષતા
હોય ત્યાં �ૂધી તે ઈમાનની વાસ્તિ મ� ચાખી
શકતો નથી. એટલે ક� દ�નમાં �ચ�તન અને
મનનથી કામ લે� ું � ૂસીબતોમાં સબ્ર કર�ું અન
સમાજના વ્યવહારમાં સદવ્યવહારથી કામ લે�.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૩૬૭) ચાર બાબતો એવી છે �ને ઇન્સાન ક�ૂલ
ન કર� ત્યાં �ૂધી તે ઈમાનની મ� ચાખી શકતો
નથી.
(૧) �ુદા િસવાય બી�ુ ં કોઈ ઇબાદતને લાયક
નથી.
(ર) �ુ ં (હઝરત મોહમ્મદ� �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) �ુદાનો બરહક ર� ૂલ
�ં.
(૩) મૌત બરહક છે અને મરવા પછ� ફર�થી
ઉઠાડવામાં આવશે.
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(૪) �ુદાની તમામ શ�ક્તઓ ઉપર ઈમા.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૩૬૮) બંદો સ્પષ્ટ ઈમાન �ૂધી એ સમય �ૂધ
પહ�ચી શકતો નથી, �યાં � ૂધી તે ફક્ત �ુદાની જ
� ૂશી માટ� દોસ્તી અને �ુશ્મની ન ક. તેથી �યાર�
તે પોતાની મોહબ્બત અને �ુશ્મની�ું ધોર
�ુદાની રઝામંદ�ને બનાવી લેશે ત્યાર �ુદાની
દોસ્તીને પાત્ર બની .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહ અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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ુ વી
પ્રકર- ર૯ � લોકો ઈમાનની મીઠાસ અ�ભ
નહ� શક�
� લોકો ઈમાનની મીઠાસ અ�ુભવી નહ� શક�
(૧૩૬૯) � માણસ (�વનનો) �ુખ્ય હ��ુ પોતાની
ખ્વાહ�શાતને �ૂર� કરવાનો હશે તેના �દલમાંથી
ઈમાનની મીઠાસ ખ�ચી લેવામાં આવશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૩૭૦) �યાં � ૂધી તમે �ુિનયાથી મો�ુ ં નહ�
ફ�રવી લ્ય, ત્યાં �ૂધી તમારા �દલોમાં ઈમાનની
મીઠાસનો અ�ુભવ હરામ રહ�શે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩૭૧) �યાં � ૂધી ઇન્સાન �ુિનયાની લઝઝતોથી
�ુક્ત થઈ જશે નહ� ત્યાં �ૂધી તેના �દલમા
ઈમાનની મીઠાશ અ�ુભવી શકશે નહ�.
(૧૩૭૨) ઇન્સાન એ સમય �ૂધી ઈમાનની મીઠાશ
પામી નહ� શક�, �યાં � ૂધી તેની ભલાઈ અને
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�ુરાઈની તકદ�ર (િનિ�તતા) ઉપર ઈમાન રાખતો
ન હોય.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૩૦ : ઈમાનનો સૌથી નીચો દરજ્જ
(૧૩૭૩) બંદાનો મોઅિમન હોવાનો ઓછાંમાં ઓછો
દરજ્જો એ છે ક� �ુદાવંદ� આલમ તેને પોતાની
મઅર� ફત કરાવે ત્યાર� તે તેની ઇતાઅતનો �સ્વકા
કર� , નબી (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ની મઅર� ફત કરાવે તો તેઓની
ઇતાઅતનો �સ્વકાર કર� લ, તેને ઈમામ અને
પોતાની જમીનમાં પોતાની �ુજ્જત તેમજ પોતાની
મખ્�ૂક ઉપ, પોતાના સાક્ષી હોવાની મઅર�ફ
કરાવે તો તેની ઇતાઅતને ક� ૂલ કર� લે.
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સલીમ કહ� છે ક� મ� �ુછ�ું : યા અમી�ુલ
મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ), જો તે બાક�ની
વસ્ �ુઓથી �ણકાર ન રહ� અને ફક્ત એ
બાબતોનો �સ્વકાર કર� લ, � આપે બયાન કર� છે ,
તેમ છતાં ?
ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: હા, �યાર�
તેને �ુકમ આપવામાં આવે તો તેની ઉપર અમલ
કર� અને �યાર� તેને રોકવામાં આવે ત્યાર� �ક�
�ય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
1127

પ્રકર- ૩૧ : � બાબતો ઈમાનથી બહાર કર� દ�
છે
(૧૩૭૪) ... પાંચ વસ્�ુઓ કરવાથી ઇન્સા
ઈમાનની બહાર થઈ જવાની શકયતા રહ� છે . આ
બધી વસ્�ુઓ પ્રખ્યાત અને એકબી�ને મ
આવે છે . �ુફ, શીકર , �ુમરાહ�, �ુરાચાર અને
�ુનાહાને કબીરા કરવા.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ર : એ બાબતો � ઈમાનથી ઓછાંમાં
ઓછાં દરજ્�થી બહાર કર� દ� છ
(૧૩૭૫) ઇન્સાનને ઈમાનની બહાર કર� નાખનાર�
નાનામાં નાની બાબત એ છે ક� ઇન્સાન કો સાથે
દ�નની �ુિનયાદ ઉપર ભાઈચારો કાયમ કર� અને
પછ� તેની ક્ષિતઓ અને �ૂલો ફક્ત એ માટ� ભેગી
કરતો (યાદ રાખતો) રહ� ક� કોઈક �દવસ તેના �ુખ
ઉપર એ વાતો કહ� શકાય. (તેના મોઢા ઉપર એ
વાતોને માર� શકાય.)
(૧૩૭૬) નાનામાં ના�ું �ુફ્ર એ છે ક� ઇન્સ
પોતાના કોઈ ભાઈની વાતોને સાંભળ�ને એ માટ�
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યાદ રાખે ક� તેને હલ્કો પાડ� શકા. એવા લોકોનો
(ઈમાનમાં) કોઈ ભાગ નથી.
(૧૩૭૭) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછવામાં આવ્�ું ક� એવી
નાનામાં નાની કઈ વાત છે ક� �નાથી માણસ
કા�ફર થઈ �ય છે ?
રાવી કહ� છે ક� ઇમામે એક કાંકર� ઉપાડ� અને
ફરમાવ્�ું: (દ�નમાં) કોઈ ન�ું કામ કર�ુ,ં તેની
ઉપર કાયમ રહ� જ�ું અને � કોઈ તેનો િવરોધ
કર� તેની પ્રત્યેથી િવ�ુખ થઈ જ. (તેનાથી
નફરત કરવી)
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(૧૩૭૮) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછવામાં આવ્�ું ક� એવી કઈ
નાનામાં નાની વસ્�ુ છે �ના કારણે બંદો કા�ફર
બની �ય છે ?
રાવી કહ� છે ક� ઇમામે જમીન ઉપરથી એક કાંકર�
ઉપાડ� અને ફરમાવ્�ું: તે આ કાંકર� માટ� એમ કહ�
છે ક� આ (કાંકર� નથી) ગોટલી છે અને � કોઈ
તેનો િવરોધ કર� તેનાથી િવ�ુખ થઈ �ય.
(૧૩૭૯) � નાનામાં નાની બાબતથી ઇન્સાન
ઈમાનની બહાર લઈ �ય છે તે એ છે ક� ઇન્સાન
કોઈ ગાલી (અિતયોશ�ક્ત કરના) પાસે બેસ,ે તેની
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વાતોને ધ્યાનથી સાંભળે અને પછ� તે�ું સમથર્
કર� ....
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પ્રકર- ૩૩ : એ બાબતનો ક� �નાથી
ઈમાનની �ુરક્ષા કરવી જો
�ુરઆને મ�દ :* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! પોતાના (માણસો)
િસવાય અન્યોને િવ�વા�ુ િમત્ર બનાવો .
- (� ૂ. આલે ઇમરાન આ. ૧૧૮)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે તેમના �વા ન
થાઓ ક� �ઓ (ઈમાનથી) ફર� ગયા છે અને
પોતાના ભાઈબંધોના સંબધ
ં માં �યાર� ક� તેઓ
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�ુસાફર�માં ગયા (હોય) અથવા �હાદ કરવામાં
રોકાએલ (હોય ત્યાર) આ કહ�વા લાગે છે ક� જો
તેઓ અમાર� પાસે (રહ્) હોત તો ન � ૃત્�ુથી
મરણ પામતે અને ન માયાર્ જત.
- (� ૂ. આલે ઇમરાન આ. ૧પ૬)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! આ તમારા માટ� હલાલ
નથી ક� તમે બળજબર�થી �ીઓને પણ વારસામાં
લઈ લો.
- (� ૂ. િનસા આ. ૧૯)
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે આપસમાં એક
બી�નો માલ નાહક ખાઈ �ઓ નહ�..
- (� ૂ. િનસા આ. ર૯)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ મોઅિમનો � ૂક�
ના�સ્તકોને િમત્ર બનાવો .
- (� ૂ. િનસા આ. ૧૪૪)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! ય�દ
ૂ � તથા નસારાઓને
તમારા િમત્ર બનાવો ન.
- (� ૂ. માએદાહ આ. પ૧)
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તે લોકો ક� �મને
તમાર� પહ�લા �કતાબ આપવામાં આવી છે તેઓ
� ા � લોકો તમારા ધમર્ને હાંસી અને રમક�ું
માહન
ગણે છે તેમને તથા ના�સ્તકોને દોસ્ત બનાવો ન.
- (� ૂ. માએદાહ આ. પ૭)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લાહ� તમારા માટ� �
પાક વસ્�ુઓ હલાલ ઠરાવી છે તેને હરામ ન
ઠરાવો,..
- (� ૂ. માએદાહ આ. ૮૭)
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તે વસ્ �ુઓ િવશે સવાલ
ન કરો � કદાચને તમાર� સામે �હ�ર કર�ને
વણર્વવામાં આવે તો તેથી તમને � :ખ થાય.
- (� ૂ. માએદાહ આ. ૧૦૧)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! � વેળા તમે ઈમાન
નહ� લાવનારાઓને ટોળાબંધ (તમાર� સામે
લડવા) આવતા �ુઓ ત્યાર� તેમને પીઠ દ�ખાડો
નહ�.
- (� ૂ. અન્ફાલ . ૧પ)
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે અલ્લાહ અને તેના
ર� ૂલનો િવ�વાસધાત ન કરો, અને તમાર�
અમાનતોને પણ �ણી જોઈને િવ�વાસધાત ન
કરો.
- (� ૂ. અન્ફાલ . ર૭)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમારા બાપદાદાઓ
તથા તમારા ભાઈબંધોને અગર તેઓ ઈમાનના
�ુકાબલામાં �ુફ્રને પસંદ કરતા હોય ત(તમારા)
િમત્ર બનાવો ન.
- (� ૂ. તૌબા આ. ર૩)
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે મારા શ�ુઓને
તથા તમારા શ�ુઓને િમત્ર ન બના.
- (� ૂ. �ુમ્તહ�ન આ. ૧)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! �યાર� તમે નશા
(ક�ફ)ની હાલતમાં હો તો �યાં � ૂધી તમે � કાંઈ
કહો છો તે સમજવા લાગો નહ�... ત્યાં �ૂધી
નમાઝની પાસે જશો નહ�.
- (� ૂ. િનસા આ. ૪૩)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! શયતાનના કદમ પર
ન ચાલો.
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- (� ૂ. � ૂર આ. ર૧)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે તેમના �વા ન
થાઓ ક� �મણે � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ)ને તકલીફ
આપી હતી પછ� અલ્લાહ� તેઓ(લોકો)ના
આરોપોમાંથી તેને િનદ�ષ ઠરાવ્ય હતો.
- (� ૂ. અહઝાબ આ. ૬૯)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! કોઈ કૌમ બી� કૌમની
હાંસી ઉડાડ� નહ�...
- (� ૂ. હો�રાત આ. ૧૧)
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! �યાર� તમે ખાનગીમાં
સલાહ કરો તો �ુનાહ તથા અત્યાચાર તથ
ર� ૂલની નાફરમાની(ના સંબધ
ં )માં સલાહ ન કરો.
પણ નેક� તથા પરહ�ઝગાર�ના સંબધ
ં માં સલાહ
કરો.
- (� ૂ. �ુ�દ� લહ આ. ૯)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! (ખબરદાર!) તમને
અલ્લાહની યાદથી ન તમાર� સંપિ� ગાફ�લ કરવા
ન પામે ન તમાર� સંતિત.
ૂ આ. ૯૦)
- (� ૂ. �ુનાફ��ન
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! શરાબ તથા �ુગાર તથા
સ્થાિપત કર�લી �ુિત�ઓ(સામે કરવામાં આવતી
�ુરબાની) તથા બાણ પર લેવામાં આવતી સોરટ�
� ા (કાય�) છે . માટ�
એ શૈતાનના નાપાક કાય� માહન
તમે તેનાથી બચતા રહો ક� કદાચને તમે સફળતા
પામો.
- (� ૂ. માએહદ આ. ૯૦)
હદ�સો :(૧૩૮૦) કં�ુસાઈ અને ઈમાન કદ� કોઈ બંદાના
�દલમાં એકઠા થઈ શકતા નથી.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૩૮૧) �ના ભાગમાં �ુખાર્ઈ અને અજ્ઞાન
આવે તેનાથી ઈમાન �પાઈ (�ૂ ર થઈ) �ય છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૩૮૨) મોઅિમનમાં બે િવશેષતાઓ એકઠ� થઈ
શકતી નથી. કં�ુસાઈ અને ર�ઝક િવશે બદ�ુમાની.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૩૮૩) મોઅિમનમાં બે આદતો એકઠ� થઈ
શકતી નથી. કં�ુસાઈ અને બદ અખ્લાક.
(૧૩૮૪) મોઅિમન બી� ખાિસયતોમાં ઢળ� શક�
છે , પણ બે ખાિસયતોમાં �ાર� ય ઢળ� શકતો નથી.
�ુઠ અને ખયાનત.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૩૮૫) મોઅિમન બદલો લેનાર હોતો નથી.
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(૧૩૮૬) છ બાબતો મોઅિમનમાં હોતી નથી.
સખ્તા, �દ, હસદ, લઝઝતો માણવી, �ૂઠ અને
બંડખોર�.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩૪ : ઈમાનની જ�ર�યાત
�ુરઆને મ�દ :* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લાહથી એવા ડરો
�વો ક� તેનાથી ડરવાનો હક છે . અને હરગીઝ � ૃત્�ુ
પામો નહ� પણ એવી હાલતમાં ક� તમો (દ�ને)
ઇસ્લામ પર હ.
- (� ૂ. આલે ઇમરાન આ. ૧૦ર)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! ધીરજ ધરો અને
સહનશીલતામાં એક બી�ની હર�ફાઈ કરો અને
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(�હાદ માટ�) કમર કસી લો : અને અલ્લાહથી
ડરતા રહો ક� કદાચને તમે સફળતા પામો.
- (�ુ. આલે ઇમરાન આ. ર૦૦)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે હંમશ
ે ા ન્યાયને
વળગી રહ� અલ્લાહ માટ� સાક્ષી આપનારા , ..
- (� ૂ. િનસા આ. ૧૩પ)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લા(ની � ૂશી) માટ�
ન્યાયસર સાક્ષી આપવાને તૈયાર , ..
- (� ૂ. માએદાહ આ. ૮)
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! (આપેલા) વાયદા � ૂરા
કરો.
- (� ૂ. માએદાહ આ. ૧)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લાહ અને તેના
ર� ૂલની આજ્ઞા માનો અને તેના તરફથી મો�ુ
ફ�રવીને ચાલતા થાઓ નહ�.
- (� ૂ. માએદાહ આ.૧)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! �યાર� ર� ૂલ તમને તે
તરફ બોલાવે ક� � તમારા �વનમાં નવીન ચેતન
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લાવનાર હોય તો અલ્લાહની તથા તેના ર�ૂલની
આજ્ઞા માની લ.
- (� ૂ. અન્ફાલ . ર૪)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! જો તમે અલ્લાહથી
ડરતા રહ�શો તો તે તમને એક સત્ય અસત્
(પારખવા)�ું જ્ઞાન આપ.
- (� ૂ. અન્ફાલ . ર૯)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! �યાર� કોઈ ટોળા સાથે
તમારો સામનો થઈ �ય મ�મ રહ્યા કરો અન
અલ્લાહને ઘણો ઘણો યાદ કયાર્ ક.
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- (� ૂ. અન્ફાલ . ૪પ)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! ના�સ્તકોમાંથી ક� �ઓ
તમાર� ન�ક છે . તેમની સાથે લડો, તેઓ તમારા
(તરફ)થી સખ્તાઈ અ�ુભવે(એ) જ�ર� છે .
- (� ૂ. તૌબા. આ. ૧ર૩)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લાહની યાદ ઘણા
મોટા પ્રમાણમાં કરતા ર.
- (� ૂ. અહઝાબ આ. ૪૧)
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લાહથી ડરો અને �
કાંઈ બોલો તે વ્યાજબી જ બોલ.
- (� ૂ. અહઝાબ આ. ૭૦)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લાહથી ડર: અને
દર� ક વ્ય�ક્તએ ધ્યાન રાખ�ું જોઈએ ક� તે કા
(કયામત)ના માટ� �ું મોકલી �ુ�ો છે ?
- (� ૂ. હશ્ર. ૧૮)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે અલ્લાહના
મદદગાર બની �ઓ.
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- (� ૂ. સફ આ. ૧૪)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમારા પોતાને અને
તમારા બાલ બચ્ચાઓને તે આગથી બચાવો ક�
��ું બળતણ માણસો તથા પથ્થર છ.
- (� ૂ. તહર�મ આ. ૬)
* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લાહની હ�ૂરમાં
િનમર્ળ મનથી પ�ાતાપ કર.
- (� ૂ. તહર�મ આ. ૮)
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* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમને તો તમારા
પ્રાણો�ું રક્ષણ કર�ું લાઝી. �યાર� તમે
�હદાયત પામી �ુ�ા છો તો � લોકો �ુમરાહ છે
તેઓ તમને કાંઈ હાિન પહ�ચાડ� શકશે નહ�.
- (� ૂ. માએદાહ આ. ૧૦પ)
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પ્રકર- ૩પ : મોઅિમનને મોઅિમન ગણવા� ંુ
કારણ
(૧૩૮૭) �ું �ુ ં તમને એ વાતની �ણકાર� ન આ�ુ ં
ક� મોઅિમનને મોઅિમન શા માટ� કહ�વામાં આવ્યો
છે ? આ એ માટ� છે ક� લોકો તેનાથી પોતાના માલ
અને �ન બાબતમાં (ડયાર્ વગ) �ુર�ક્ષત હોય .
(૧૩૮૮) મોઅિમનને એ માટ� મોઅિમન કહ�વાય છે
ક� તે પોતાના ઈમાનને અમાનત �પે �ુદાને સ�પી
દ� તો હોય છે અને �ુદા એ અમાનતને ક� ૂલ કર�
લેતો હોય છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૩૮૯) મોઅિમનને મોઅિમન એ માટ� કહ�વાય છે
ક� તે �ુદાના અઝાબથી �ુર�ક્ષત હોય . પોતાના
ઈમાનને કયામત � ૂધી �ુદાને સ�પી દ� છે અને
�ુદા તેને ક� ૂલીયતનો દરજ્જો આપે છ.
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પ્રકર- ૩૬ : મોઅિમનની અઝમત
(૧૩૯૦) મોઅિમનની �ુરમત ખાનએ કાઅબાથી
પણ વધાર� છે .

ન�ધ :- આ પ્રકારની ઘણી હદ�સો મળે .
(૧૩૯૧) હઝરત પયગમ્બર(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ ખાનએ કાબા તરફ ઇશારો
કર�ને ફરમાવ્�ુ: આ ઘરની ક�ટલી મહાનતા છે ,
અય �ુદાના ઘર �ું ક�ટ�ું અઝીમ/મહાન છે અને
�ુદાની નઝરોમાં તાર� �ર
ુ મત ક�ટલી ઉચ્ચ છ.
પરં � ુ �ુદાની કસમ, મોઅિમનની �ુરમત તારા
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કરતા પણ વધાર� અઝમત ધરાવે છે , કારણ ક�
�ુદાએ તાર� �ુરમત એક ર�તે કર� છે , �યાર�
મોઅિમનની �ુરમત ત્રણ ર�તે . એટલે ક� તેના
માલની, તેના લોહ�ની અને તેના િવશે બદ�ુમાની
કરવાની.
(૧૩૯૨) �ુદાવંદ� આલમે મોઅિમનને ત્ર
� ૂબીઓ અપર્ણ કર� છ, �ુિનયા અને દ�નમાં
ઇઝઝત, આખેરતમાં સફળતા, અને �ુિનયાના
લોકોના �દલો ઉપર રોબ.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૩૯૩) મોઅિમન પોતાના �ુ�ુંબીજનો સાથે �ટલો
�ણીતો હોય છે તેટલો જ આસમાનમાં પણ મશ�રૂ
હોય છે . અને અલ્લાહ તઆલાની નજરોમાં તે કોઈ
માનવંતા ફ�રશ્તાથી પ વધાર� ઇઝઝત ધરાવે છે
(૧૩૯૪) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા ફરમાવે છે:
મને માર� ઇઝઝત અને જલાલની કસમ, મ� �
કોઈ � ૃ�ષ્ટ પૈદા કર� છ, તેમાં મારો મોઅિમન બંદો
મને �ટલો િપ્રય હોય , તેટલી બી� કોઈ વસ્ �ુ
િપ્રય ન.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૩૯૫) �ુદાએ પૈદા કર� લી � ૃ�ષ્ટ નીચે �ુજબની
હસ્તીઓની હક�કત �ૂધી પહ�ચી શકતી નથી:
�ુદા, ર� ૂલે �ુદા, ઈમામ અને મોઅિમન.
(૧૩૯૬) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ) �ુદા તરફથી ખબર આપે છે ક�
�ુદાવંદ� તઆલા ફરમાવે છે ક� જો � ૃથ્વીના પડ
ઉપર �ુવર્થી લઈને પ��ચમ �ૂધી માત્ર માણસ
િસવાય માર� કોઈ મખ્�ુક ન હોત તો પણ મારા
માટ� એ બે માણસની ઇબાદત � ૂરતી હોત, એક
મોઅિમન બંદો અને બીજો ઇમામે આ�દલ, �ની
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સાથે તે મોઅિમન બંદો હોય અને તે બે ના કારણે
સાતેય આસમાન અને જમીન �સ્થર રહ� શક� છ.
(૧૩૯૭) મોઅિમનની ઇઝઝત �ુદાની નજરોમાં
માનવંતા ફ�રશ્તાઓથી વધાર� છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૩૭ : તમામ મોઅિમનો એક શર�ર �વા
છે
(૧૩૯૮) મોઅિમનો પરસ્પર નેક� કરવ, એક બી�
સાથે રહ�મ કરવા અને મોહબ્બત ભયાર્ વ્યવહાર
કારણે એક શર�ર સમાન છે . �યાર� શર�રના એક
અવયવને તકલીફ થાય છે ત્યાર�(શર�રના) બી�
અવયવો તેની સાથે તકલીફ અ�ુભવે છે અને
��ૃિત અને તાવમાં બધા અવયવો સાથે હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૩૯૯) �ુદાની કસમ, કોઈ મોઅિમન એ સમય
� ૂધી (સાચા અથર્મા) મોઅિમન કહ� શકતો નથી,
�યાં � ૂધી તે પોતાના (મોઅિમન ભાઈ માટ� એક
શર�ર સમાન ન હોય, �યાર� શર�રના કોઈ એક
ભાગને ચોટ લાગે છે ત્યાર� તમામ ભાગો ચીસ
પાડ� ઉઠ� છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૦૦) મોઅિમનો એકબી�ના લોહ�ની �ુરક્ષ
કર� છે . પોતાના ઉપરાંત બી� લોકોના �ુકાબલામાં
એક તાકત હોય છે અને તેમાંનો નાનામાં નાનો
વ્ય�ક્ત પોતાના તરફ જવાબદાર� લઈ શક� છે .
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(૧૪૦૧) મોઅિમનો એકબી��ું ભ�ું ઇચ્છનાર
અને આપસમાં િશરોશકર (�ુધ અને ખાંડના િમશ્ર
��ુ)ં હોય છે . ભલે તેમના ઘરો અને શર�રો
એકબી�થી �ૂ ર હોય. �યાર� �ુરાચાર�ઓ એકબી�
માટ� �દલમાં ખોટ ધરાવે છે . અને (જ�રતના
સમયે) એકબી�ને છોડ� દ� છે . ભલે તેમના ઘર
અને શર�રો એકબી�ની સાથે હોય.
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પ્રકર- ૩૮ : મોઅિમન ક�વો હોય છે ?
�ુરઆને મ�દ :* મોઅિમન માત્ર તેઓ જ છે ક� �યાર� અલ્લાહ�
નામ લેવામાં આવે છે ત્યાર તેમના હ્રદ(તેના
પ્રભાવ અને જલાલ) કંપી ઉઠ� છે . અને �યાર�
તેની આયતો તેની સામે પડવામાં આવે છે ત્યાર�
તેમના ઈમાનને વધાર� �ુક� 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
� કાંઈ અમોએ આપ્�ું છે તેમાંથી(અમારા
માગર્મા) ખરચતા રહ� છે .
વાસ્તવમાં તેઓ જ મોઅિમનો છ; તેમના માટ�
તેમના પરવર�દગાર પાસે દરજ્� તથા ક્ષમા
અને માનવંત રો� પણ.
- (� ૂ. અન્ફાલ . ૧ થી ૪)
હદ�સો :(૧૪૦૨) મોઅિમનની � ૂશી તેના ચહ�રા ઉપર અને
ગમ તેના �દલમાં હોય છે , તેની છાતી િવશાળ હોય
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છે , તે પોતાના નફસને હલકો ગણે છે , તે અ�ભમાન
અને ગવર્ને પસંદ કરતો નથ. પોતાના પ્રચારન
�ુ�ુર્ણ સમ� છ . તેનો ગમ લાંબો હોય છે . તેના
ઇરાદા ઉચ્ચ હોય છ. મોટા ભાગે તે મૌન રહ� છે . તે
હંમશ
ે ા કામમાં વ્યસ્ત હોય , તે હંમશ
ે ા �ુક્ર અન
સબ્ર કરનારો હોય . તે �ચ�તન અને મનનમાં
�ુબેલો રહ� છે . દોસ્તી�ું રક્ષણ કર�. નરમ
સ્વભાવનો હોય છ, તેના અખ્લાક સારા હોય છ, તે
મહ�ન�ું હોય છે , અને �ુલામોથી પણ વધાર�
ફરમાબરદાર હોય છે .
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(૧૪૦૩) મોઅિમન � ૂસીબતોના સમયે પ્રિતષ્
�ળવનારો હોય છે . સખ્તીઓના સમયે અડગ રહ
છે બલાઓના સમયે સબ્ર કર� . નેઅમતો મળે
ત્યાર� �ુક્ર કર�. �ુદાએ આપેલી રોઝી પર સંતોષ
રાખે છે . �ુશ્મનો પર �લ્મ નથી કરતો અને દોસ્
માટ� બો��પ નથી બનતો. તેનો પોતાનો �વ
જોખમમાં હોય છે , છતાં લોકોને તેના તરફથી શાંિત
રહ� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૦૪) મોઅિમન તો માત્ર એ હોય છે ક� �યાર� ત
કોઈનાથી રા� થાય છે , તો તેનો એ રા�પો તેને
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�ુનાહો કરવા ક� બાિતલ કાય� કરવા માટ� પ્રેરણ
આપતો નથી, અને �યાર� કોઈથી નારાજ થાય છે
ત્યાર� તેની એ નારા� તેને હક વાત કહ�વાથ
રોક્તી નથ. મોઅિમન એ હોય છે ક� તેને �યાર�
સ�ા મળે છે ત્યાર� તે સ� તેને �લ્મ અને
અન્યાય કરવા તરફ લઈ જતી નથ.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૦૫) મોઅિમન લોકોનો મદદગાર હોય છે .
તેનો ખચર્ ઓછો હોય છ. તે પોતાના �વન
િનવાર્હ માટ� સાર� વ્યવસ્થા કર�, અને તેને એક
બીલ (�ુરાખ-દર)થી બે વખત કરડ�ુ ં નથી.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૦૬) મોઅિમન બધા સંજોગોમાં રા� રહ� છે .
�યાર� તેના પડખામાંથી �હ ખ�ચવામાં આવી રહ�
હોય છે ત્યાર� પણ તે �ુદાની હમ્દ બ�વતો રહ
છે .
(૧૪૦૭) મોઅિમન બેહદ મહ�રબાન અને દયા�
હોય છે .
(૧૪૦૮) એક મોઅિમન બી� મોઅિમનનો ભાઈ
હોય છે , અને કોઈ પણ સંજોગોમાં તેની ભલાઈ
ઇચ્છવાથી �ૂર રહ�તો નથ.
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(૧૪૦૯) મોઅિમનને �ુિનયાની � ૂસીબતો માટ�
િધ�ાર� શકાતો નથી બલ્ક� કાફરને િધ�ાર� શકાય
છે .
(૧૪૧૦) મોઅિમન અિતશય પ્રમાણમાં નર
સ્વભાવનો અને નરમ ટ�વવાળો હોય છ. એટલે
� ૂધી ક� લોકો તેને બેવ�ુફ સમ� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૪૧૧) મોઅિમન (� ૂબજ સ્વમાન) અને શર�ફ
હોય છે , લોકોને તેના ઉપર ભરોસો હોય છે . તે
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મધ્યમ માગર્ ધારણ કરનારો હોય . અને રં જો
ગમમાં ફસાયેલો રહ� છે .
(૧૪૧૨) મોઅિમનને તેના નફસ ઉપર કા� ૂ હોય
છે અને તે પોતાની ઇચ્છાઓ અને લાગણીઓ
ઉપર કા� ૂ ધરાવતો હોય છે .
(૧૪૧૩) �યાર� મોઅિમન ઉપર � ૂસીબત આવે છે
ત્યાર�(તેને �સ્વકાર�ને અણગમતી બાબતોથ)
અટક� �ય છે . �યાર� તેને (�ુનાહોથી) ડરાવવામાં
આવે છે ત્યાર� ડર� �ય છ. �યાર� (તેને
બી�ઓથી) બોધપાઠ આપવામાં આવે છે ત્યાર�
બોધપાઠ મેળવે છે . �યાર� તેને (�ુદાની) યાદ
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દ� વરાવવામાં આવે ત્યાર� તે વ્યસ્ત બની �ય
અને �યાર� તેના ઉપર �લ્મ કરવામાં આવે છે
ત્યાર� તેને માફ કર� દ� છ.
(૧૪૧૪) પરહ�ઝગાર� મોઅિમનની ટ�વ હોય છે .
તેનો હ�� ુ ઈમાનદાર� (સત્યિનષ્) હોય છે . તેની
ઇઝઝત તેના સંતોષમાં હોય છે . તેના બધા જ
પ્રયત્નો આખેરત માટ� હોય. તેની નેક�ઓ વધાર�
હોય છે . તેના દરજ્� �ચા હોય છ. તે પોતાની
સફળતા અને ન�તની � ૂનમાં રહ�તો હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૪૧૫) મોઅિમન (નકામી વાતોથી) બચી શકાય
તે માટ� મૌન રહ� છે . અને બી�ના ફાયદા માટ� જ
બોલતો હોય છે .
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૧૬) મોઅિમનની શ�ક્ત દ�નમાં હોય છ. (દ�ની
બાબતોમાં તે શ�ક્તશાળ� હોય છ) નરમીમાં વચલો
માગર્ ધારણ કર� છ. તેના ઈમાનમાં યક�ન હોય છે ,
તેની લાલચ ફ�કહમાં હોય છે . તે �હદાયતથી � ૂશ
થતો હોય છે ... અને નમાઝમાં મશ� ૂલ અને વ્યસ્
રહ�તો હોય છે .
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(૧૪૧૭) મોઅિમન સહનશીલ હોય છે , પરં � ુ
��હલ હોતો નથી. જો તેની સાથે �હ�લીયત ભય�
વ્યવહાર કરવામાં આવે તો ત સહનશીલતાથી કામ
લે છે . તે કોઈના ઉપર �લ્મ કરતો નથ. જો તેની
ઉપર �લ્ કરવામાં આવે તો તે માફ કર� દ� છે .
મોઅિમન કં�ૂસ નથી હોતો. જો તેની સાથે
કં�ુસાઈથી કામ કરવામાં આવે તો તે સબ્રથી કા
લે છે .
(૧૪૧૮) મોઅિમનનો વ્યવસાય પાક�ઝા હોય છ,
તેના અખ્લાક સારા હોય છ, તે� ું બાિતન
(�ત:કરણ) સાફ હોય છે , તે પોતાની મા�લક�ના
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માલમાંથી ખચર્ કર� છે અને પોતાની પાસેથી
વાતોને રોક� રાખે છે .
(૧૪૧૯) મોઅિમન દ�ની દ્ર�ષ્ટકોણથી માનવ
હોય છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૨૦) મોઅિમન�ું ઇલ્મ તેના �હલ્મની સાથ
જોડાયે� ું હોય છે , તે કોઈપણ જગ્યાએ ઇલ્
ુ ર જ બેસે છે . સહ� સલામત
મેળવવાના હ��સ
રહ�વાના હ�� ુથી �ુપ રહ� છે . અને સમજવાના
ઇરાદાથી વાત કર� છે .
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- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪ર૧) �ુદાની કસમ, મોઅિમન �ુબ જ સ્વમાની
હોય છે .
(૧૪ર૨) મોઅિમન સ્વમાની અને દયા� હોય છ,
�યાર� �ુરાચાર� દગાબાજ અને હલકો હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલલ્લાહ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� આલ
વસલ્લ
(૧૪ર૩) મોઅિમન હંમશ
ે ા (�ુદાના) ઝીક્રમા
મશ� ૂલ રહ�તો હોય છે . બ�ુજ િવચાર� છે . નેઅમતો
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મળે ત્યાર� �ુક્ર કરનાર હોય, અને બલાઓમાં
સબ્ર કરનાર હોય .
(૧૪ર૪) મોઅિમન સંદ�હ અને શંકાઓથી પોતાના
�દલને પાક રાખે છે .
(૧૪ર૫) મોઅિમન હંમશ
ે ા ��ૃત હોય છે , તે બે
નેક�ઓમાંથી એક (બ�વી લાવવા) માટ� આ�ુર
હોય છે .
(૧૪ર૬) મોઅિમન તવંગર�માં પાક દામન અને
�ુિનયાથી �ૂ ર રહ�નારો હોય છે .
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(૧૪ર૭) મોઅિમન � ૂશીઓમાં �ુક્ર કરન,
બલાઓમાં ધીરજવાન અને સાર� હાલતમાં �ુદાથી
ડરનારો હોય છે .
(૧૪ર૮) મોઅિમન પાસે માંગવામાં આવે છે ત્યાર�
તે પાલવ ભર� દ� છે . (ભર� ૂર આપે છે .) અને પોતે
સવાલ કર� છે ત્યાર� તંગ કરતો નથ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪ર૯) મોઅિમનના સાથમાં હંમશ
ે ા ફાયદો થતો
હોય છે . જો તમે તેની સાથે ચાલો તો તમને ફાયદો
પહ�ચાડ� અને જો તેની સાથે ભાગીદાર� કરો તો
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પણ તમને ફાયદો પહ�ચાડ� છે . તેની દર� ક વાતોમાં
ફાયદો જ ફાયદો હોય છે .
(૧૪૩૦) મોઅિમન એ હોય છે �ને લોકો પોતાના
લોહ� (�વ) અને માલ િમલ્ક્ત માટ� �ુર�ક
સમ�.
સંપાદકની ન�ધ :- આ પ્રકારની અન્ય પણ ધ
હદ�સો છે .
(૧૪૩૧) મોઅિમન એ હોય છે ક� તેનો પોતાનો
નફસ તંગીમાં હોવા છતાં બી� લોકો તેનાથી
રાહતમાં રહ�તા હોય છે .
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(૧૪૩૨) મોઅિમન પોતાના �ુ�ુંબીજનોની ઇચ્છા
�ુજબ ખાતો હોય છે . �યાર� �ુનાફ�ક પોતાની
ઇચ્છાઓની અસર નીચે તેના �ુ�ુંબોજનોને ખાઈ
જતો હોય છે .
(૧૪૩૩) મોઅિમન પોતે સલામ કરવાની શ�આત
કર� છે (પહ�લા સલામ કરતો હોય છે .) અને
�ુનાફ�ક કહ� છે ક� (લોકોએ) તેને પહ�લા સલામ
કરવી જોઈએ.
(૧૪૩૪) મોઅિમન �ુિનયામાં અ�ણ્યા માણસની
�મ રહ� છે . પોતાની ઇજ્જતની હાલતમા કોઈનાથી
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પ્રભાિવત થતો નથી અને પોતાની ઝીલ્લત
હાલતમાં પણ કોઈનાથી ગભરાતો નથી.
(૧૪૩૫) �ુરઆને મ�દ� મોઅિમનને તેની વધાર�
પડતી ખ્વા�હશો �ૂર� કરવાથી રો�ો છ.
(૧૪૩૬) મોઅિમન એક �તરડામાં ખાય છે �યાર�
કા�ફર સાત �તરડામાં ખાય છે .
(૧૪૩૭) (એક) મોઅિમન બી� મોઅિમન માટ�
અર�સા સમાન હોય છે .
(૧૪૩૮) �યાર� તેનાથી �ૂ ર હોય છે ત્યાર� તેની
ભલાઈ ઇચ્છે છ. �યાર� તેની પાસે હોય છે ત્યાર�
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તેનાથી 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 �નાથી એક બી�ને
તાકત મળતી હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૪૪૦) મોઅિમન એ હોય છે � પોતાના દ�નને
પોતાની �ુિનયા થક� બચાવે છે અને �ુરાચાર� એ
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હોય છે � પોતાની �ુિનયાને પોતાના દ�ન થક�
બચાવે છે .
(૧૪૪૧) મોઅિમન બી�ઓ સાથે મોહબ્બત
ધરાવતો હોય છે . અને બી� લોકો તેના પ્રત્યે
લાગણી ધરાવતા હોય છે . � માણસમાં આ સીફત
ન હોય તેનામાં કોઈ ભલાઈ નથી. શ્રેષ્ઠ ઇન્સા
હોય છે ક� � બી�ઓને વ�ુમાં વ�ુ ફાયદો
પહ�ચાડ�.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૪૪૨) મોઅિમન ઉપર તેની શમર્ગાહ કા�ૂ
મેળવતી નથી. (તે નફસાની ખ્વા�હશોને તાબે થત
નથી.) અને તેને પેટ હલ્કા કામ કરવા માટ� પ્રેર�
નથી. (તે પેટ ભરવા માટ�) હલકા રસ્તા
અપનાવતો નથી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૪૩) મોઅિમનને �ની સાથે �ુશ્મની હોય છે
તેની ઉપર �લ્મ કરતો નથી અને �ની સાથ
મોહબ્બત હોય છે તેના માટ� �ુનાહ કરતો નથી
અને જો તેની સાથે અન્યાય ભય વ્યવહાર
કરવામાં આવે તો સબ્રથી કામ લે છે એટલે �ૂધી ક
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�ુદાવંદ� તઆલા તેની (અત્યાચાર કરનારન)
પાસેથી બદલો લે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૪૪) મોઅિમન લોકો પ્રત્યે પ્રેમ ધરાવતો
છે અને લોકો તેના પ્રત્યે લાગણી ધરાવતા હોય.
(૧૪૪૫) મોઅિમન સમજદાર, અકલમંદ અને
હોિશયાર હોય છે .
(૧૪૪૬) મોઅિમન ઓછો ખચર્ કરનાર હોય છ.
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(૧૪૪૭) મોઅિમન એ હોય છે �ને લોકો પોતાના
�ન અને માલ માટ� અમાનતદાર બનાવતા હોય
છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૪૪૮) મોઅિમન એ હોય છે �ના માટ� આખેરત
�ુશોભીત હોય છે , અને તે આખેરત તરફ નજર
માંડતો હોય છે . �નાથી તેને શાંિત મળે .
આખેરતની ઇચ્છ, તેની અને જ�દગીની લજ્જતો
વચ્ચે પડદા સમાન હોય છ, અને તે તેના તરફ
રાિત્રના �િતમ ભાગમાં ચાલી િનકળે . (વહ�લી
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સવારમાં �ુદાની ઇબાદતમાં વ્યસ્ત થઈ જતો હો
છે .) � ર�તે �ૂ ર � ૂધી જનારો �ુસાફર ઘોડા પર
સવાર થઈને પોતાની િનિ�ત મં�ઝલ તરફ રવાના
થઈ જતો હોય છે �નાથી તેના �દવસની શ�આત
�ુ:ખોથી અને રાિત્રની શ�આત રંજોગમથી થાય .
- હઝરત � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુદા તરફથી
કરવામાં આવેલી નસીહતોમાંથી.
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પ્રકર- ૩૯ : મોઅિમન કોણ છે ?
(૧૪૪૯) અકલ મોઅિમનની િમત, ઇલ્મ તે�ું
વઝીર, સબ્ર તેના લશ્કરનો સરદાર અને અ
તેનો આગેવાન હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૫૦) તમે મોઅિમનને જોશો ક� � વસ્�ુ
મેળવવાની શ�ક્ત હોય છે તેના માટ� કોિશશમા
વ્યસ્ત રહ�તો હોય છે અને � વસ્�ુ મેળવવા
તેનામાં તાકત હોતી નથી તેના માટ� આશા રાખતો
નથી.
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(૧૪પ૧) �ને નેક�ઓ � ૂશ કર� અને �ુરાઈઓ
ગમગીન કર� તે મોઅિમન હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૪પ૨) �ુદાવંદ� આલમે મોઅિમનને ત્ર
� ૂબીઓ આપી છે , �ુિનયા અને દ�નમાં ઇઝઝત,
આખેરતમાં સફળતા અને કામયાબી અને
�ુિનયામાં લોકો ઉપર રોબ અને દબદબો.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૪પ૩) મોઅિમનના �ુણો :- તેના કાય� �ુદર
ં
અને તેનો અ�ુભવ મીઠો હોય છે ... તે ઉચ્ચ
કક્ષા કાય�નો તલબગાર હોય છે . શ્રેષ
અખ્લાકનો મા�લક હોય છ. તે �ાર� ય �ુનાહ કરતો
નથી... તેનો બોજ ઓછો હોય છે . તે બી�ઓને
વ�ુમાં વ�ુ મદદ�પ થતો હોય છે . પોતાના
અમલને પોતે િનહાળ� રહયો હોય તે ર�તે �ુદર
ં
બનાવે છે . પોતાની નજરોને નીચી રાખે છે . તેના
હાથ સખાવત કરનારા હોય છે . તેની પાસેથી કોઈ
માંગનાર ખાલી હાથે પાછો ફરતો નથી. પોતાની
વાતોને માપી તોળ�ને કર� છે . અને પોતાની �ભને
બંધ રાખે છે , પોતાના િમત્રની ખોટ� વાતોને ક�ૂ
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કરતો નથી. અને પોતાના �ુશ્મનોની હક વાતન
�ુકરાવતો નથી. પોતાની �ણકાર� માટ� ઇલ્મ
મેળવે છે . અને અમલ કરવા માટ� મા� ૂમાત..
મેળવે.. છે . જો તે �ુિનયાવાળાઓ સાથે ચાલે છે
તો તે બધા સાથે વધાર� સમજદાર હોય છે . અને
આખેરત વાળાઓ સાથે ચાલે છે તો તે બધાથી
વધાર� પરહ�ઝગાર હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૪પ૪) કોઈ માણસ એ સમય � ૂધી મોઅિમન
બની શકતો નથી �યાં � ૂધી તેનામાં ત્ર
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ખાસીયતો જોવા મળતી ન હોય. અલ્લાહનો
કા� ૂન, ર� ૂલના ફરમાન અને વલીએ �ુદાની
પૈરવી.
અલ્લાહની �ુ�તનો અથર્ એ છે ક� રહસ્યો
�પાવવા, પયગમ્બરની �ુ�તનો અથર્ લોકો સાથ
સારો વતાર્વ કરવો અને વલીએ �ુદાની �ુ�તનો
અથર્ �ુશ્ક�લીઓમાં સબ્રથી કામ લ.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪પ૫) �ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લે મોઅિમનની
પાક�ઝગી અને ઈમાનને તે� ુ ં પ્રિત�બ�બ ગણાવ
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છે . �ના થક� તે �ાર� ક મોઅિમનની � ૂબીઓ તરફ
�ુવે છે . અને �ાર� ક ઝા�લમ પ્રકારના લોકોન
તરફ નજર કર� છે . એ ર�તે તેની ક� ફ�યત ના�ૂક
હોય છે . અને તેના �દલમાં મઅર� ફતની તડપ હોય
છે . તે પોતાની �ુ�ધ્ધમ�ાના કારણે યક�નન
હાલતમાં હોય છે . ...(?) હદ�સ અ� ૂર� છે .
(૧૪પ૬) અય �ુદાના બંદાઓ, તમાર� �ણ�ું
જોઈએ ક� મોઅિમન સવાર અને સાંજ એ હાલતમાં
ફર� છે ક� ��ુ ં નફસ તેની નજરોમાં ઝન.. અને
�ુમાનમાં વ્યસ્ત રહ�તો હોય , તે હંમશ
ે ા પોતાના
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નફસને ઠપકો આપતો હોય છે અને નેક કાય�ના
સંબધ
ં માં કોિશશ કરતો રહ�તો હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૪૦ મોઅિમન ખડક કરતાયે વધાર�
મજ� ૂત હોય છે
મોઅિમન ખડક કરતાયે વધાર� મજ� ૂત હોય છે
(૧૪પ૭) મોઅિમન પહાડથી પણ વધાર� મજ� ૂત
હોય છે , ક�મક� પહાડને કાપી શકાય છે , પરં � ુ
મોઅિમનના દ�નને કાપી શકાતો નથી.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪પ૮) મોઅિમન પોલાદના �ુકડા કરતા પણ
વધાર� મજ� ૂત હોય છે , ક�મક� �યાર� પોલાદના
�ુકડાને આગમાં નાખવામાં આવે છે ત્યાર� તેનો
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રં ગ બદલાઈ �ય છે , પરં � ુ જો મોઅિમનને કત્લ
કર� નાખવામાં આવે અને ફર�થી �વતો કરવામાં
આવે અને ફર�થી કત્લ કરવામાં આવે તો પણ
તેના �દલમાં (ઈમાનના સંબધ
ં માં) કોઈ પ્રકાર
ફ�રફાર થતો નથી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪પ૯) મોઅિમન પહાડથી પણ વધાર� મજ�ુત
હોય છે , પહાડને તો કોદાળ�થી તોડ� શકાય છે પણ
મોઅિમનને કોઈ સંજોગોમાં તોડ� શકાતો નથી.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪૧ મોઅિમન સામે તમામ બાબતો હલ્ક�
હોય છે
મોઅિમન સામે તમામ બાબતો હલ્ક� હોય છ
(૧૪૬૦) મોઅિમનની સામે દર� ક વસ્�ુ લાચાર
અને ડર અ�ુભવતી હોય છે , પછ� ફરમાવ્�ું:
�યાર� તે �ુદા(ની � ૂશી) માટ� �ુખ્લીસ હોય છે
ત્યાર� �ુદા દર�ક વસ્�ુને તેનાથી ડરાવે  એટલે
� ૂધી ક� જમીનની વનસ્પિત, �હસંક પ્રાણ,
આસમાનનના પક્ષીઓ અને સ�ુદ્રની માછ
પણ.
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(૧૩૬૧) મોઅિમનની સામે દર� ક વસ્�ુઓ લાચાર
હોય છે કારણ ક� તે �ુદાના દ�નનો પાબંદ હોય છે
અને તે કોઈ વસ્�ુથી ડરતો નથ. આ બાબત જ
મોઅિમનની િનશાની છે .
(૧૩૬૨) મોઅિમન એ હોય છે ક� �નાથી દર� ક
વસ્ �ુ ડર� છ. એટલે � ૂધી તે જમીનની વનસ્પિત
અને આસમાનના પક્ષીઓ .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ર :મોઅિમન દર� ક ક્સોટ�માંથી
ુ ્ક પસાર થાય છ
સફળતા�વર
�ુરઆને મ�દ :* જો ક� અમારા બંદાઓમાંથી ઉપકાર માનનારા
થોડા ઘણા છે .
- (� ૂ. સબા, આ. ૧૩)
* અને (સાચા ઈમાનદાર અને નેક) બ�ુ જ ઓછાં
છે .
- (� ૂ. સાદ આ. ર૪)
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* અને તેની (� ૂહની) સાથે ઘણા જ થોડા ઈમાન
લાવ્યા હત.
- (� ૂ. �ુદ આ. ૪૦).
� ા ઘણા ખરા સમજતા નથી.
* પરં � ુ તેઓ માંહન
- (� ૂ. અન્ક�ૂત . ૧૩)

ન�ધ :- �ુરઆને મ�દમાં આ િવષયની ૬૦ થી
પણ વ�ુ આયતો છે .
હદ�સ :-
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(૧૪૬૩) મોઅિમન �ી, મોઅિમન �ુ�ષ કરતા
વધાર� માનવંત છે અને મોઅિમન �ુ�ષ �ુધ્ધા
લાલ સોના કરતા પણ વધાર� �ક�મતી છે . �ુ ં
તમારામાંથી કોઈએ �ુધ્ધ લાલ સો�ું જો�ું છે?
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૬૪) દર� ક વ્ય�ક્ત � અમાર� િવલાયતનો દાવ
કરતી હોય છે તે મોઅિમન હોતી નથી. અમાર�
િવલાયતના દાવેદાર એ મોઅિમન હોય છે �
બી� મોઅિમન સાથે મોહબ્બત રાખત હોય.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
1202

(૧૪૬૫) અય લોકો ! �હદાયત કરનારા લોકોની
અછતના કારણે �હદાયતના માગર્ ઉપર
(ચાલવાથી) ગભરાવ નહ�. ક�મક� લોકો એવા
દસ્તરખાનો ઉપર �ુટ� પડ� છે �માં પેટ ભરવા�ુ
ઓ�ં હોય અને � ૂખ વધાર� હોય છે .
(૧૪૬૬) ... �ુદાની જમીન �ાર� ય પણ એવા
આ�લમથી ખાલી નથી રહ� �ના ઇલ્મની �ુિનયાને
જ�રત હોય છે . અને ન તો ન�ત માટ�ની ઇચ્છા
ધરાવનાર, એવા પ્રવાસ- તા�લબે ઇલ્મથી ખાલી
રહ� છે . પરં � ુ એવા લોકોની સંખ્યા �ૂબ જ ઓછ
રહ� છે . �ુદાવંદ� આલમે એવા સંજોગોને
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નબીઓની ઉમ્મતોમાં વણર્ન �ુર્ છે  તેમના
પછ� આવનારા વંશ માટ� ન�ુના �પ ગણાવ્�ું છ.
�મક� ફરમાવ્�ું: � ૂહ ઉપર બ�ુ જ ઓછાં લોકો
ઈમાન લાવ્યા હત.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪૩ : મોઅિમનની િનશાનીઓ
(૧૪૬૭) મોઅિમનની પાંચ િનશાનીઓ હોય છે ...
એકાંતમાં હોય ત્યાર� પરહ�ઝગાર હોય છ, નાદાર
હોય ત્યાર� સદકો આપે છ, � ૂસીબતમાં હોય ત્યાર�
સબ્ર કર� , �ુસ્સે થાય ત્યાર� સહનશીલતાથી કા
લે છે અને ભયમાં હોય છે ત્યાર� સા�ું બોલે છ.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૬૮) ઈમાનની િનશાની એ છે ક� �યાર� �ુઠ
તમને ફાયદો પહ�ચાડ� અને સત્ય તમન �ુક્સાન
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પહ�ચાડ� ર�ું હોય ત્યાર� તમે સત્યને �ૂઠ ઉપ
અગ્રતા આ, વાત કરતી વખતે તમારા ઇલ્મ
કરતા વધાર�ને ન બોલો, અને �યાર� કોઈ બી�
માણસ તરફથી વાત ન કરો ત્યાર� �ુદાના તકવાને
ધ્યાનમાં રાખ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૬૯) ત્રણ બાબતો મોઅિમનન
િનશાનીઓમાંથી છે : (૧) �ુદા િવશે� ુ ં ઇલ્, (ર)
પોતાને પસંદ હોય તેવા માણસ િવશે� ું ઇલ્મ(૩)
અણગમતા માણસ િવશે� ું ઇલ્
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૭૦) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછવામાં આવ્�ું ક� કોઈ માણસ
િવશે તે મોઅિમન છે ક� નહ� તે ક�વી ર�તે �ણી
શકાય છે ? આપે ફરમાવ્�ું તેને �ૂશી અથવા ગમ
થાય (�ુખમાં ક� �ુ:ખમાં હોય) ત્યાર� તેન ઇલાહ�
િનણર્ય સામે મા�ું �ુકાવી દ�વા અને અલ્લાહન
રઝા ઉપર રા� રહ�વાથી.
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પ્રકર- ૪૪ : મોઅિમન કોણ છે ?
(૧૪૭૧) મોઅિમન એ છે ક� �નો નફસ પાક�ઝા
હોય છે . �ની ઇચ્છાઓ ઓછ� હોય છ. તેની
પાસેથી લોકોને ભલાઈની આશા હોય છે અને �ના
�ુકસાનથી લોકો �ુર�ક્ષત હોય .
(૧૪૭૨) મોઅિમનો હંમશ
ે ા પોતાની �તને ઠપકો
આપતા રહ�તા હોય છે , પોતાની � ૂલો માટ�
ભયભીત રહ�તા હોય છે , �ુિનયાથી અલગ રહ�તા
હોય છે . આખેરતની અભીલાષા રાખતા હોય છે
અને ઇતાઅત કરવામાં (�ુદાના �ક
ુ મ�ુ ં પાલન
કરવામાં) જલ્દ� કરતા હોય છ.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૭૩) મોઅિમનો નરમ અને કોમળ સ્વભાવના
હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)
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પ્રકર- ૪પ : શ્રેષ્ઠ મોઅ
(૧૪૭૪) શ્રેષ્ઠ મોઅિમન એ હોય છે �, �ુ�ુંબ
અને માલની દ્ર�ષ્ટએ બધા મોઅિમનો કર
(ભલાઈ માટ�) અગ્ર હ.
(૧૪૭૫) ઈમાનની દ્ર�ષ્ટએ બધા મોઅિમનોમ
સૌથી શ્રેષ્ઠ મોઅિમન એ હોય છે �ની લેણદ
અને � ૂશી તથા નારાજગી બ�ું અલ્લાહ માટ� હો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૪૭૬) શ્રેષ્ઠ મોઅિમન એ હોય છે �ના અખ્
સારા હોય.
(૧૪૭૭) ઈમાનની દ્ર�ષ્ટએ સૌથી શ્રેષ્ઠ મ
એ હોય છે ક� �યાર� તેની પાસે (કંઈ માગવા માટ� )
સવાલ કરવામાં આવે ત્યાર� તે આપે છ, �યાર� તેને
કંઈ ન મળે ત્યાર� બેપરવાહ રહ� છ. (લાલચ
રાખતો નથી.)
(૧૪૭૮) શ્રેષ્ઠ મોઅિમન એ છે �ની ખર�દ� અ
વેચાણ, ફ�સલા અને લેણી રકમની માંગણી
સખાવતની સાથે હોય.
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(૧૪૭૯) શ્રેષ્ઠ મોઅિમનો એ હોય છે ક� ��ું �
(ઇષાર્ અને દ્) �વી ખરાબીઓથી પાક અને સાફ
તેમજ �ની �ભ સાચી હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૪૬ : મને જોનારા લોકોના ઈમાન િવશે
આ�યર્ પામવા � �ું નથ.
(૧૪૮૦) � ઈમાન લાવ્ય, તે� ુ ં ઈમાન આ�યર્
પમાડ� તે� ું નથી, પરં � ુ સૌથી વધાર� આ�યર્ પમાડ�
તે� ું ઈમાન તેવા લોકો�ું છે ક� �ઓ (લખેલા)
કાળા અક્ષરોને જોઈને તે ઉપર પહ�લેથી છેલ્લે �ુ
ઈમાન લાવ્ય.
(૧૪૮૧) ‘�ુ ં મારા ભાઈઓ સાથે �ાર� �ુલાકાત
કર�શ ?’
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(સહાબીઓએ) �ુછ�ું : �ું અમે આપના ભાઈઓ
નથી ? આપે ફરમાવ્�ું: (ના) બલ્ક� તમે મારા
સહાબીઓ છો અને મારા ભાઈઓ એ લોકો છે �ઓ
મને જોયા વગર માર� ઉપર ઈમાન લાવશે. મને
તેઓ સાથે �ુલાકાત કરવાનો બ�ુજ શોખ છે .
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧૪૮૨) હઝરત �રસાલત મઆબ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)એ �ુછ�ું : તમારા
લોકોની દ્ર�ષ્ટએ ઈમાનની હ�િસયતથી કઈ મખ્
સૌથી વધાર� આ�યર્ પમાડનાર છે?
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સહાબીઓએ ક�ું : ‘ફ�રશ્તા!’ આપે ફરમાવ્�ું:
તેમનામાં �ું (કમાલ) છે ? ક�મક� તેઓતો પોતાના
રબની પાસે જ રહ� છે . સહાબીઓએ ક�ું : તો પછ�
નબીઓ છે . આપે ફરમાવ્�ું: તેમના ઉપર વહ�
નાઝીલ થતી હતી ? તો પછ� તેઓ ઈમાન ન લાવે
તે� ું ક�મ બને. સહાબીએ ક�ું : તો પછ� અમે છ�એ.
આપે ફરમાવ્�ું: તમાર� વચ્ચે �ુ મૌ�ૂદ �ં, તો
પછ� તમે ઈમાન ન લાવો એ�ું ક�મ ન બને. પછ�
આપે ફરમાવ્�ું: યાદ રાખો, ઈમાન લાવવાની
દ્ર�ષ્ટએ તમામ મખ્�ુકાતમાં આ�યર્ પમાડન
લોકો છે �ઓ તમારા પછ� આવશે અને �કતાબો
વાંચીને (મારા ઉપર) ઈમાન લાવશે.
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િવભાગ - ર૪ : અમાનત
પ્રકર- ૧ : અમાનત
�ુરઆને મ�દ :* અને તેઓ (પણ સફળ થઈ ગયા ક�) �ઓ
પોતાની અમાનતો�ું તથા વચન - વાયદા�ુ ં
પાલન કર� છે .
- (� ૂ. મોઅમે� ૂન, આ. ૮)
હદ�સો :1217

(૧૪૮૩) શ્રેષ્ઠ ઈમાન અમાનત, સૌથી મોટ�
બદઅખ્લાક� ખયાનત(અમાનત ઓળવી જવી)
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૮૪) ત્રણ િવશેષતાઓ એવી છે ક� �મા
�ુદાવંદ� આલમે કોઈ �ટ આપી નથી.
(૧) સારા અને ખરાબ લોકોને તેમની અમાનત
પાછ� આપવી.
(ર) સારા અને ખરાબ લોકો સાથે કરવામાં આવેલ
વાયદાઓને પાળવા.
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(૩) સારા અને ખરાબ મા-બાપ સાથે નેક� કરવી.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૮૫) (લોકોને) વધાર� નમાઝો, વધાર� રોઝાઓ,
વધાર� હજ તથા નેક�ઓ તથા રાતની વધાર�
ઇબાદતથી ન �ુઓ પણ તેમની વાતમાં સચ્ચાઈ
અને અમાનતદાર�ને �ુઓ.
(૧૪૮૬) અમાનત અદા કરવી એ તવંગર� છે .
(૧૪૮૭) ... �ુઓ ક� હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)એ સરકાર� �રસાલત મઆબ
(સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) પાસેથી
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�ું મેળવ્�ું? તેથી તમે પણ તેમ કરવા માટ� પ્રયત
કરો. હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ � હઝરત
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ) પાસેથી
તેમની વાતોમાં સચ્ચાઈ અને અમાનત અદા કર�
દ� વા(નો બોધ) મેળવ્યો છ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : અમાનત અદા કર� દ� વી વા�જબ છે
(૧૪૮૮) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) ઉપર
તલવારનો ઘા કરનાર અને તેઓનો કાિતલ પણ
મને અમાનત આપે અને મને નસીહત કરવા�ુ ં કહ�
તેમજ માર� સલાહ માંગે અને �ુ ં તેને ક� ૂલ ક�ં, તો
બેશક તેને તેની અમાનત પાછ� આપી દઈશ.
(૧૪૮૯) �ુદાથી ડરો તમાર� ઉપર લોકોની એ
અમાનત અદા કરવી વા�જબ છે . � તમને અમીન
સમ�ને તમને અમાનત �પે સ�પે. જો અમી�લ
મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ)નો કાિતલ મને
અમાનત દ� તો �ુ ં તેની અમાનત પરત કર� દઈશ.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૯૦) અમાનતોને પાછ� આપી દો, ભલે પછ� તે
નબીઓના સંતાનોના કાિતલ પણ ક�મ ન હોય ?
(૧૪૯૧) અમાનત અદા કરો, ભલે પછ� તે �ુસન
ૈ
ઇબ્ને અલી(અલ�ય્હસ્સલ)ના કાિતલની પણ
ક�મ ન હોય ?
(૧૪૯૨) � તમને અમાનત સ�પે, તેની સાથે
ખયાનત ન કરો, ભલે પછ� તે તમાર� સાથે
ખયાનત કર� .
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(૧૪૯૩) �ુ ં કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં ક� મ� હઝરત
પયગમ્બર� �ુદા(સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લ) પાસેથી તેમની વફાતના થોડા સમય
પહ�લા સાંભળ્�ું અને તેઓએ મન ત્રણ વખત ક�ુ:
અય અ� ૂલ હસન, તમામ સારા અને ખરાબ
લોકોની અમાનતોને પાછ� આપી દયો, ભલે તે
ઓછ� હોય ક� વધાર� , તે દોરો હોય ક� કપ�ુ.ં
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૯૪) �ુદાવંદ� આલમે � કોઈ નબીને મોકલ્યા
તેમની સાચી વાત કહ�વા અને સારા અને ખરાબ
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લોકોની અમાનત પાછ� આપવાના (�ુકમની) સાથે
મોકલ્યા છ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૯૫) � ૂ. આલે ઇમરાનની આ. ૭પ....... એહલે
�કતાબમાંથી ક�ટલાક લોકો એવા પણ છે ક� જો તમે
�િપયા પૈસાના ઢગલાઓ તેઓની પાસે રાખી દયો
તો પણ તેને (�યાર� પણ ઇચ્છો ત્યાર� એ
સ્વ�પમા) આપના હવાલે કર� દ� શે અને ક�ટલાક
એવા છે ક� એક અશરફ� (િસ�ો) પણ અમાનત
તર�ક� �ુકો, તો �યાં � ૂધી આપ સતત તેના (માથા
ઉપર) ઊભા નહ� રહો, ત્યા � ૂધી આપને પરત નહ�
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કર� . - (ગૈર વ્યવહાર એ કારણથી છે ક� તેમનો આ
કૌલ છે ક� (અરબના) ��હલો(નો હક માર� ખાવો)
િવશે અમારા ઉપર કોઈ આક્ષેપ ન.
�યાર� હઝરત પયગમ્બર� ઇસ્લા(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)એ આ આયતની
િતલાવત કર� તો તેના િવશે ફરમાવ્�ું: �ુદાના
�ુશ્મનોએ ખો�ું ક�ું છે અજ્ઞાનત �ુગમાં � કાંઈ
હ� ુ તે મારા પગ નીચે છે . (એટલે ક� મ� તેના ઉપર
રદ બાિતલ કરવાની િનશાની કર� નાખી છે .) પરં � ુ
અમાનત િવશે તો �ુકમ તેની જગ્યાએ મૌ�ૂ છે .
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ક�મક� તમામ સારા અને ખરાબ લોકોને અમાનત
અદા કરવી દર� ક સંજોગોમાં જ�ર� છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૪૯૬) �ુદાથી ડરો, અને ગોરા અને કાળા
(તમામ લોકો)ની અમાનતોને પાછ� આપો. ભલે
પછ� તે ખાર� (બ�હષ્�ૃ) હોય. ક� શામી (શામનો
રહ�વાસી) હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : � અમાનત� ંુ ધ્યાન રાખતો નથ
તે� ંુ ઈમાન સં� ૂણર્ નથ
(૧૪૯૭) � અમાનત�ું ધ્યાન રાખતો નથી તે�ું
ઈમાન સં� ૂણર્ નથ.
(૧૪૯૮) � માણસ �ુિનયાની કોઈપણ અમાનતમાં
ખયાનત કર� છે , તેને તેના મા�લકને પાછ� આપતો
નથી અને તેને મૌત આવી �ય તો તે માર�
િમલ્લત(ઇસ્લા) પર મરશે નહ�, તે માણસ �ુદા
સાથે એવી હાલતમાં �ુલાકાત કરશે ક� �ુદા તેની
ઉપર ગઝબનાક હશે.
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(૧૪૯૯) એ માણસ મારામાંથી નથી � અમાનતને
હલ્ક� સમ�ને ખચર્ કર� નાખતો હ, અથવા
વેડફ� નાખતો હોય.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૫૦૦) �નામાં ઈમાન નથી તે અમાનત�ુ ં ધ્યાન
રાખતો નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : અમાનતની િનશાનીઓ
(૧પ૦૧) ઈમાનદાર� સચ્ચાઈ તરફ લઈ �ય છ.
(૧પ૦૨) �યાર� ઈમાનદાર� �ુખ્ત બની �ય છે
ત્યાર� સચ્ચાઈમાં વધારો થાય .
(૧પ૦૩) ઈમાનદાર� અને વાયદો પાળવો એ
સાચા (લોકોના) કાય� છે .
(૧પ૦૪) અમાનત રો�ને ખ�ચી લાવે છે . અને
ખયાનત ફક�ર� અને તંગદસ્તીન. (ખ�ચીને લાવે
છે .)
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૦૫) અમાનત તવંગર� માટ� કારણ�પ છે અને
ખયાનત ફક�ર� માટ�.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧પ૦૬) અય મારા વહાલા �ુત્! અમાનત અદા
કર, તેનાથી તાર� �ુિનયા અને આખેરત સહ�
સલામત રહ�શે અને અમીન બનશો તો તવંગર
રહ�શો.
- હઝરત �ુકમાન (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- પ : એવા લોકોને અમીન ન બનાવો
(૧પ૦૭) � લોકો બેઈમાન માણસને પોતાનો
અમીન બનાવશે, તેની �િમનગીર� �ુદા પણ
આપશે નહ� ક�મક� �ુદાએ એવા માણસને અમીન
બનાવવાની મનાઈ ફરમાવી છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧પ૦૮) તંગદ�લ (કં�ૂસ) માણસને અમીન ન
બનાવો.
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(૧પ૦૯) � માણસને તમે અમીન બનાવો તેના
ઉપર વહ�મ કરવો યોગ્ય નથી અને જો તેને
બદદાનતીમાં અજમાવી �ુ�ા હો તો તેને અમીન
ન બનાવો.
(૧પ૧૦) અમીન તમાર� સાથે ખયાનત નહ� કર�,
એ શરતે ક� ખયાનત કરનારને તમે અમીન
સમ�યો હોય.
(૧પ૧૧) � માણસે �ુદાના કોઈ બંદાની વાતોમાં
�ૂઠ સાંભળ્�ું અને તેની અમાનતમાં ખયાનત જો,
તે પછ� પણ � તેને �ુદાની અમાનત સ�પે તો
�ુદાને એ વાતનો હક પહ�ચે છે ક� તેને આ
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આઝમાઈશમાં નાખે અને પછ� તેનો બદલો ક� અજ્
પણ ન આપે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૧૨) � માણસ �ણતો હોય ક� કોઈ શરાબી
છે . તેમ છતાં તેને �ુદાની અમાનત સ�પે તો �ુદા
તેનો �િમન નહ� થાય, પછ� તેને તેનો કોઈ અજ્
ક� બદ�લો મળશે નહ�.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧પ૧૩) � માણસ ગૈર મોઅિમનને અમીન
બનાવે તો �ુદા ઉપર તેની કોઈ �ુજ્જત બાક�
રહ�તી નથી.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૧૪) જો તમે ખયાનત કરનાર અથવા
(અમાનતને) વેડફ� નાખનાર માણસને અમીન
બનાવ્યો તો �ું તેનો જવાબદાર નથ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૬ : અમાનતે ઇલાહ�
�ુરઆને મ�દ :* િનશંક અમોએ (ન્યાય અને આજ્ઞાપાલ)
જવાબદાર�નો બોજો આકાશો તથા � ૃથ્વી તથા
પવર્તો સમક્ષ ર�ૂ, પણ તે સવ�એ તેને
�ચકવાનો ઇન્કાર �, અને તેઓ તેનાથી ડર�
ગયા, પણ મ�ુષ્યે તે ઇન્ચાક� લીધ; બેશક,
મ�ુષ્ય પોતાના હકમાં મોટો �ુલમગાર અને
અજ્ઞાન .
- (� ૂ. અહઝાબ આ. ૭ર)
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હદ�સ :(૧પ૧૫) ... પછ� અમાનત અદા કરવી તે છે . �
કોઈ પોતાને અમાનત (સાચવવા)ને પાત્ર
બનાવી શક� તે િનષ્ફળ અને ના�ુરાદ છ. આ
અમાનતને મજ� ૂત આસમાનો, પથરાએલી જમીનો
અને લાંબા પહોળા ખોડાએલા પહાડોને સ�પવામાં
આવી. �ું આનાથી વધાર� કોઈ વસ્�ુ લાંબ,
પહોળ�, �ચી અને મોટ� હોઈ શક� ? તો જો કોઈ
વસ્ �ુ લાંબ, પહોળ� અથવા શ�ક્ત અને પ્રભાવમ
ઉચ્ચતા મેળવી શકતી હોય તો આ અગ્રતા મેળ
શકતી હતી. પરં � ુ આ તો તેના પ્રભાવ અન
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પ્રકોપથી ડર� ગયા અને તેનાથી નીચી કક્
મખ્�ૂ, એટલે ક� ઇન્સાન સમ� ન શ�, બેશક
ઇન્સાન ઘણો અન્યાયી અને ઘણો અજ્ઞા.
(૧પ૧૬) એક ઝીન્દ�ક�(ગૈર �ુ�સ્લમ) હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ને ક�ું �ુ ં �ુદાવંદ� 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 �ુદાની શાનથી એ
વાત �ુર છે ક� તે પોતાના બંદાઓથી કોઈ
હક�કતને �પાવી રાખે.
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આ સાંભળ�ને હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ું: � અમાનતનો તમે ઉલ્લે કય� છે તે
એ અમાનત છે � ફક્ત અ�મ્બયા અને અવિસયામા
જ જોવા મળે છે .
(૧પ૧૭) હદ�સમાં છે ક� �યાર� નમાઝનો સમય
થઈ જતો હતો ત્યાર� હઝરત અલ
(અલ�ય્હસ્સલ) બેકરાર થઈને �ુજવા લાગતા
હતા અને આપનો રં ગ બદલાઈ જતો હતો. આપને
� ૂછવામાં આવ�ુ ં : યા અમીર! આપને �ુ ં થઈ ગ�ુ ં
છે ?
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આપ જનાબ ફરમાવતા હતા : નમાઝનો સમય
થઈ ગયો છે આ તે અમાનતની અદાયગીનો
સમય છે � અલ્લાહ તઆલાએ આસમાનો અને
જમીનો ઉપર ર�ૂ કર� પરં � ુ તે ડર� ગયા હતા.
(૧પ૧૮) ઇસ્હાક કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુછ�ું : કોઈ
માણસ કોઈને એમ કહ�ને રવાના કર� ક� તમે મારા
માટ� કપ�ું ખર�દ�ને લઈ આવો, અને તે તેના માટ�
તપાસ કર� , પરં � ુ (બ�રમાં ન મળવાથી) તેને
પોતાના તરફથી આપી દ� તો એવા માણસ માટ� �ુ ં
�ુકમ છે ?
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ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: તે એવા
કામની પાસે ન �ય અને પોતાને મેલથી મેલો ન
કર� . ક�મક� �ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લએ ફરમાવ્�ુ
છે ... ભલે તેની પાસે બ�રમાં મળતા કપડા કરતા
વધાર� સા� ક�મ ન હોય પરં � ુ તે પોતાના તરફથી
ન આપે.

1241

િવભાગ - રપ : અમાન (રક્)
પ્રકર- ૧ : અમાન (રક્)
�ુરઆને મ�દ :* િસવાય ક� �ઓ એવી કૌમ સાથે જઈ મળ્યા હોય
ક� તમાર� અને તે કૌમ વચ્ચે કૌ કરાર થયા હોય
અથવા તમાર� પાસે એવી હાલતમાં આવે ક�
તમાર� સાથે લડવામાં અથવા પોતાની કૌમ સાથે
લડવામાં તેમના મન સંકોચાતા હોય (તો તેમને
ઇ� ન પહ�ચાડો)
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- (� ૂ. િનસા આ. ૯૦)
હદ�સ :(૧પ૧૯) �યાર� કોઈ માણસ તમાર� પાસે તેના
�ુન (તેની �ન) માટ� અમાન (પનાહ) માંગે તો
તેને કત્લ ન કર.
(૧પ૨૦) � માણસ કોઈ સાથે કરાર થએલા
માણસને કત્લ કર� નાખશે તે બે�હશ્તની �ૂશ્�ુ
નહ� �ધી
ં ૂ શક�, � � ૂશ્�ુ૪૦ વષર્ના પ્રવાસ
�તર � ૂધી પહ�ચી �ય છે .
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(૧પર૧) � માણસ કોઈને અમાન આપ્યા પછ,
કત્લ કર� નાખે તો �ું તે કાિતલથી �ૂર �. ભલે
કત્લ થઈ જનાર કાફર હો.
(૧પર૨) � માણસ કોઈને અમાન આપ્યા પછ�
કત્લ કર� નાખે તો કયામતના �દવસે પોતાના
હાથમાં દગાબા�નો ધ્વજ ઉપાડ�લી હાલતમાં હશ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ર અમાનતની જવાબદાર�ને સાર�
ર�તે િનભાવો
અમાનતની જવાબદાર�ને સાર� ર�તે િનભાવો
(૧પર૩) �વી ર�તે ખીલીઓ ખોડવામાં આવે છે ,
તેવી ર�તે અમાનતની જવાબદાર�ને નીભાવો.
(૧પર૪) મા�લક� અશ્તરના નામે લખેલા
દસ્તાવેજના શબ્.... જો તમારા �ુશ્મન સાથે કોઈ
કરાર (સંધી) કરો, તેને આશરો આપો તો પછ�
વાયદા�ું પાલન કરો અને વાયદાઓને લક્ષમા
રાખો. તમારા કૌલ અને કરારના રક્ષણ માટ
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તમાર� �નને ઢાલ બનાવો. ક�મક� અલ્લાહ
તઆલાએ નકક� કર� લી ફરજોમાં વાયદા�ુ ં પાલન
કરવા �વી બી� કોઈ બાબતને અગ્રતા આપ
નથી, ક� �ના ઉપર �ુિનયા પોતાના અલગ અલગ
દ્ર�ષ્ટકોણ અને �ુદ� �ુદ� િવચારધારાઓની સા
એકમત હોય..?
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ નાનામાં નાના માણસ પણ અમાન
આપી શક� છે
નાનામાં નાના માણસ પણ અમાન આપી શક� છે
(૧પર૫) માર� ઉમ્મતનો નાનામાં નાનો માણસ
પણ અમાન આપી શક� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પર૬) .... બધા �ુસલમાનો પરસ્પર ભા-ભાઈ
છે . � એક બી�ના � ૂનના રક્ષક . તેમાંનો એક
અદના માણસ પણ કોઈને અમાન આપી શક� છે
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અને તે બધા જ પોતાના િસવાય બી�ઓ ઉપર
પ્રભાવી .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧પર૭) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને પયગમ્બર� ઇસ્લા
(સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ના આ
કૌલ િવશે � ૂછવામાં આવ્�ું‘તેઓમાંથી અદના
માણસ પણ અમાન આપી શક� છે ...’ નો અથર્ �ું
થાય ?
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આપે ફરમાવ્�ું: જો �ુસલમાનો�ુ ં એક લશ્કર કોઈ
કૌમને ઘેર� લે અને �ુશ્રી કોમાંથી એક માણસ મા�ુ
ઉપાડ�ને કહ� ક� મને પનાહ આપો �થી �ુ ં તમારા
સરદાર સાથે વાતચીત ક�ં, અને �ુસલમાનોના
લશ્કરમાંથી એક અદના દરજ્�નો માણસ તેન
પનાહ આપી દ� , તો તેમાના અદના માણસ ઉપર
પણ વાયદો પાળવો જ�ર� છે .
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િવભાગ - ર૬ : મોહબ્બ
પ્રકર- ૧ : મોહબ્બ
(૧પર૮) ��હલ એ વસ્�ુથી ડર અ�ુભવે છે �ને
અકલમંદ ચાહતો હોય.
(૧પર૯) તમાર� ફક્ત હક સાથે મોહબ્બત હોવ
જોઈએ અને ફક્ત બાિતલથી ડર�ું જોઈ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૩૦) (કોઈની સાથે) મોહબ્બત થઈ જતા
(તેનાથી) ડર �ૂ ર થઈ �ય છે .
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(૧પ૩૧) મોહબ્બતના કારણે ડર �ૂર થઈ �ય છ.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૩૨) ત્રણ પ્રકારના લોકો સાથે મોહબ્બત
છે : (૧) એક સમાન સ્વભાવની પત્, (ર) નેક
અવલાદ, (૩) સાફ �દલ વાળા િમત્ર(િનખાલસ
િમત્)
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
ુ ાની સાથે મોહબ્બ
પ્રકર- ર : �દ

1251

(૧પ૩૩) અય અલ્લાહ! � ું તારા દોસ્તો સાથે
મોહબ્બત કરનારાઓમાં સૌથી વધાર� મોહબ્
કરનાર છે .... �યાર� એકાંતમાં તેઓને ગભરામણ
થાય છે ત્યાર� તારો �ઝક્ર તે �દલ બહ�લાવે છે .
�યાર� � ૂસીબત પડ� છે ત્યાર� તે તારા દામનમાં
રક્ મેળવવા માટ� આ�ુર રહ�તો છે .
(૧પ૩૪) �ુદા સાથેની મોહબ્બત�ું પ�રણામ એ છે
ક� લોકો (સાથેના સંપકર)થી �વ ગભરાવવા લાગે
છે અને તેનાથી ડર અ�ુભવાય છે .
(૧પ૩૫) � માણસ લોકોથી ગભરાતો નથી તે
�ુદાને મોહબ્બત ક�વી ર�તે કર� શક.
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(૧પ૩૬) � �ુદા સાથે મોહબ્બત કર� છે તે લોકોથી
ડર અ�ુભવે છે .
(૧પ૩૭) � લોકોથી અલગ �ૂ ર રહ�તો હોય છે તે
અલ્લાહ �ુબ્હાન�ુ સાથે મોહબ્બત કરતો હોય.
(૧પ૩૮) �ુદાની સાથે મોહબ્બત હોવાની િનશાની
લોકોથી ડર અ�ુભવવો છે .
(૧પ૩૯) � �ુનાહની ઝીલ્લતમાંથી િનકળ�ને તેની
(�ુદાની) ઇતાઅતની ઇઝઝતમાં દાખલ થઈ �ય
છે તો �ુદા પણ તેની સાથે મોહબ્બત કર� છ. તેથી
તેને બી� કોઈ મોહબ્બ કરનારાની જ�રત રહ�તી
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નથી. અને �ુદાવંદ� આલમ કોઈપણ પ્રકારન
સામાન વગર તેની મદદ કર� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧પ૪૦) �ુદાવંદ� આલમ મોઅિમનને તેના
ઇમામનો મદદ કરનારો ગણાવે છે �નાથી
મોઅિમન શાંિત અ�ુભવે છે એટલે � ૂધી ક� તે
પહાડની ટોચ ઉપર એકલો હોય તો પણ હરગીઝ
ગભરાતો નથી.
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(૧પ૪૧) આહ આહ ! ... મને એવા લોકો માટ�
અફસોસ થાય છે �ઓ � ૂરથી પ્રકાિશત હત
તેઓની દ્ર�ષ્ટએ �ુિનયા એક સૌથી ખર
કાબરચીતરા સાપ અને �ુગ
ં ા �ુશ્મન �વી હત,
તેઓ �ુદા સાથે મોહબ્બત કરતા હતા અને
એશપરસ્ત �ુિનયાદાર લોકો �મને ચાહતા હતા
તેઓ તેનાથી ડર અ�ુભવતા હતા.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)

િવભાગ - ર૭ : ઇન્સા
પ્રકર- ૧ : ઇન્સાન(૧)
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�ુરઆને મ�દ :* અને ખર� જ અમે આદમની ઔલાદને ઇઝઝત આબ� આપી છે અને �ુશ્ક� તથા તર�માં તેમને
(વહાણ તથા �નવરો પર) સવાર લઈ જઈએ
છ�એ, અને સાર� વસ્�ુઓથી તેમને રોઝી આપીએ
છ�એ અને અમાર� સજ �લ ઘણી યે મખ્�ૂક
(પ્રાણ) પર તેને ઘટતી શ્રેષ્ઠતા આપી.
- (� ૂ. બની ઇસરાઈલ આ. ૭૦)
હદ�સ :-
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(૧પ૪૨) ‘અલ્લાહ તઆલાની નઝદ�ક આદમના
ફરઝંદથી વધાર� કોઈ વસ્�ુ ઇઝઝતને પાત્ર .’
� ૂછવામાં આવ્�ું: યા ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) ! �ું ફ�રશ્તાઓ પણ
નથી ?
આપે ફરમાવ્�ું: ફ�રશ્તાઓ તો �ૂરજ અને ચાંદની
�મ (ઇબાદત કરવા માટ�) મજ� ૂર છે .
(૧પ૪૩) કોઈ વસ્�ુ પોતાની સમાન વસ્�ુ સાથ
એટલી મોહબ્બત ધરાવતી નથી �ટલી ઇન્સ.
(ધરાવે છે .)
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(૧પ૪૪) �યાર� ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ને મેઅરાજ કરાવવામાં આવી
અને ત્યાં નમાઝનો સમય આવ્યો ત્યાર� �જબ્
અઝાન અને એકામત કહ� અને અઝર્ કર�: યા
મોહમ્મદ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)
નમાઝ માટ� આગળ તશર�ફ લાવો, � હઝરત
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
આપ આગળ વધો.
તેમણે જવાબ આપ્યો: યા ર� ૂલલ્લાહ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ) આપ જ
આગળ વધો, ક�મક� �યારથી અમને આદમ
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(અલ�ય્હસ્સલ)ને િસજદો કરવાનો �ુકમ મળ્યો
છે , અમે આદમના સંતાનોથી આગળ વધી શકતા
નથી.
(૧પ૪૫) એક લાંબી હદ�સમાં અ� ૂ હમ્ઝા શેમાલી
હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�ક
(અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર� છે �માં હઝરત
આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)ની વફાતના ઉલ્લેખ પછ�
છે ક� હઝરત આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)ની વફાત
થઈ ગઈ અને તેમની નમાઝે જનાઝા પડવાનો
સમય થયો ત્યાર� તેના ફરઝંદ હબ્�ુલ્લાહ� ક�: :
�જબ્ર આગળ આવો અને આમની નમાઝ પડો.
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�બ્રઈલે ક�ુ: યા હબ્ �ુલ્લ �ુદાવંદ� આલમે
અમને જ�તમાં �ુકમ આપ્યો હતો ક� અમે તમારા
િપતા જનાબે આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)ને સજદો
કર�એ. તેથી અમે ઔલાદ� આદમમાંથી કોઈની
ઇમામત કર� શકતા નથી.
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પ્રકર- ર : ઇન્સાન(ર)
(૧પ૪૬) � કોઈ વસ્�ુ પોતાના �વી વસ્�ુ સાથ
મોહબ્બત ધરાવે છે તેમાંથી અમે મોઅિમનો
િસવાય બી� કોઈને બહ�તર સમજતા નથી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલયહ
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧પ૪૭) �ુદાવંદ� આલમે મોઅિમનથી વધાર�
બી� કોઈ વસ્�ુને માનવંત બનાવી નથ. ક�મક�
ફ�રશ્તાઓ મોઅિમનની �ખદમત કરનારા હોય છ.
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પ્રકર- ૩ : ઇન્સાન(૩)
(૧પ૪૮) અબ્�ુલ્લાહ �બન સેનાન કહ� છે ક� મ
હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને
�ુછ�ું : ફ�રશ્તાઓ અફઝલ છે ક� આદમની ઔલાદ
?
ઇમામે ફરમાવ્�ું: હઝરત અમી�લ મોએમનીન
હઝરત અલી ઇબ્ને અબી તા�લબ
(અલ�ય્હસ્સલ) ફરમાવે છે ક� �ુદાવંદ� અઝઝ વ
જલ્લે ફ�રશ્તાઓને અકલ આપી , પરં � ુ શહવત
(મનોવાસના) આપી નથી. �નવરોને શહવત
આપી છે પરં � ુ અકલ આપી નથી. �યાર� આદમની
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ઔલાદને બંને વસ્�ુઓ આપવામાં આવી છે એટલે
ક� અકલ અને શહવત બંને. તેથી �યાર� કોઈ
માણસની અકલ તેની શહવત ઉપર પ્રભાવ મેળવ
લે ત્યાર� તે ફ�રશ્ત કરતા �ચો બની �ય છે ,
અને �ની શહવત તેની અકલ ઉપર કા�ુ મેળવે
છે ત્યાર� તે �નવર કરતા પણ બદતર થઈ �ય
છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૪૯) �ુદાએ ઇન્સાનને ખ્વાહ�શાત ધરાવનાર
નફસ સાથે બનાવ્યો છ. જો તે ઇલ્મન સાથે તેને
પિવત્ર રાખે તો તેની સરખામણી અવ્વલ
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ઇલ્લતના જવેરાત સમાન બન �ય છે . �યાર�
તેનો સ્વભાવ પ�રવિત�ત થઈ �ય છે અને બી�
�દોથી અલગ પડ� �ય છે ત્યાર� તેની સાથે સાત
મજ� ૂત આસમાનો શર�ક થઈ �ય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : ઇન્સાનને પૈદા કરવાનો હ��
�ુરઆને મ�દ :* અને (હ� ર� ૂલ !) �યાર� તારા પરવર�દગાર�
ફ�રશ્તાઓને ક�ું ક� �ૃથ્વી ઉપર �ુ(મારો)
પ્રિતિનધી નીમનાર ....
(સ. બકરહ આ. ૩૦)
* અને મ� ��ાતો તથા ઇન્સાનોને(અમસ્ત) પૈદા
કયાર્ નથી પણ એ માટ� ક� તેઓ માર� ઇબાદત કર.
- (� ૂ. ઝાર� આત આ. પ૬)
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* પણ તેઓ મતભેદ કયાર્ જ કરશ: િસવાય ક�
�મના પર તારા પરવર�દગાર� �ૃપા કર� હોય: અને
એ જ (મતભેદ કરવા) માટ� તેમને પૈદા કયાર્ છ:
- (� ૂ. �ુદ આ. ૧૧૮-૧૧૯)
હદ�સ :(૧પ૫૦) ...તમને તકવા ઇખ્તેયાર કરવાનો �ુકમ
આપવામાં આવ્યો છે અને તમને �ુદાની ઇતાઅત
અને નેક� કરવા માટ� પૈદા કરવામાં આવ્યા છ.
(૧પપ૧) એક ના�સ્તક� સવાલ કય�: �ુદાએ
મખ્�ૂકને શા માટ� પૈદા કર� છે? �યાર� ક� તે તેનો
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મોહતાજ નથી, અને ન તો તેને પૈદા કરવા માટ� ની
કોઈ મજ�ુર� છે અને ન તો આપણને બેકાર અને
નકામા પૈદા કરવાની જ�રત છે .
ઇમામે ફરમાવ્�ું: મખ્�ૂકને એ માટ� પૈદા કરવામાં
આવી ક� અલ્લાહ પોતાની �હકમતને �હ�ર કર,
પોતાના ઇલ્મને અમલમાં �ુક� અને પોતાના
�ુકમને અમલમાં � ૂક�.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પપ૨) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ)એ લોકોને �હાદની દાવત
1267

આપતા ફરમાવ્�ુ : �ુદાવંદ� તઆલાએ તમને
પોતાના દ�નની સાથે ઇઝઝત બક્ષી છે અને તમન
તેની ઇબાદત માટ� પૈદા કયાર્ છ. તેથી તમે પણ
તમાર� �નને તેનો હક અદા કરવા માટ� મજ� ૂર
કરો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પપ૩) �ુદાવંદ� તઆલા (હદ�સે �ુદસીમાં)
ફરમાવે છે : અય આદમના �ુત્! મ� તને એ માટ�
પૈદા નથી કય� ક� તાર� પાસેથી કઈ ફાયદો મેળ�ુ,ં
પરં � ુ મ� તને એ માટ� પૈદા કય� છે ક� �ું માર�
પાસેથી ફાયદો ઉઠાવે, તેથી � ું બી� તમામ લોકો
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તરફથી �ુખ ફ�રવીને તેના બદલામાં મને (માર�
તાબેદાર�) અપનાવી લે ક�મક� દર� ક બાબત માટ� �ુ ં
તારો મદદગાર �ં.
(૧પપ૪) અય લોકો, �ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લે
બંદાઓને પોતાની મઅર� ફત (મેળવવા) માટ� પૈદા
કયાર્ છ. તેથી �યાર� તેની ઝાતને ઓળખી લેશે તો
તેની ઇબાદત કરશે તો �ુદા િસવાય બી� કોઈની
ઇબાદત કરવાથી �ૂ ર રહ�શે.
એક માણસે અઝર્ કર�: ફરઝંદ� ર� ૂલ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) ! મારા મા-બાપ
આપના પર �ુરબાન થાય, �ુદાની મઅર� ફત �ુ ં છે
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? આપે ફરમાવ્�ું: દર� ક જમાનાના લોકોની તેમના
ઇમામની મઅર� ફત ક� �ની ઇતાઅત તે લોકો ઉપર
વા�જબ છે .
- હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પપ૫) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌલ વમા
ખલક�ુલ �જ� ... િવશે ફરમાવ્�ું: �ુદાએ લોકોને
પોતાની ઇબાદત માટ� પૈદા કયાર્ છ.
(૧પપ૬) આજ આયત િવશે ફરમાવ્�ું: લોકોને
અમ્ર અને નહ�ની ફરજ અદા કરવા માટ� પૈ
કરવામાં આવ્યા છ. તેઓને બળજબર�થી પૈદા
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કરવામાં આવ્યા નથ, અને તેમને અલ્લાહની
ઇબાદત કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી નથી.
પરં � ુ તેમને અમ્ર અને નહ� દ્વારા અજમાવવા મ
પૈદા કરવામાં આવ્યા છ.
(૧પપ૭) �ુદાવંદ� આલમના આ કૌલ (� ૂ. �ુદ આ.
૧૧૮-૧૧૯) એટલે ક� લોકો હંમશ
ે ા આપસમાં
મતભેદ પાડશે પરં � ુ �ના ઉપર તમારો
પરવર�દગાર રહ�મ ફરમાવે અને તે માટ� જ તેણે
લોકોને પૈદા કયાર્ છ... આ િવશે ફરમાવ્�ું:
�ુદાવંદ� આલમે લોકોને એ માટ� પૈદા કયાર્ છે ક�
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તેઓ એવા કામ કર� � �ુદાની રહ�મત�ું કારણ
બને. તેથી તે પણ લોકો ઉપર રહ�મ કર� .
(૧પપ૮) �ુદાવંદ� આલમે � કાંઈ પૈદા �ુર્ છે તે
પોતાની સલ્તનતને મજ�ૂત કરવા માટ અથવા
તેને જમાનામાં બનાવોનો ભય હતો. (તે માટ�
નહ�) અને ન એ માટ� ક� તેના કોઈ સમોવડ�યાએ
તેને સલાહ આપી હોય, અને ન તો કોઈ બ�ુમતીને
કારણે ક� ન તો કોઈ િવરોધીના સહકારથી પૈદા
કર� લ છે પરં � ુ બધી મખ્�ૂક રોઝી મેળવનાર અને
તેના નમ્ર અને �ુચ્છ બંદાઓ... ?
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧પપ૯) �ુદાવંદ� તબારક વ તઆલાએ પોતાની
મખ્�ૂકને િનરથર્ક પૈદા કર�લ નથી અને ન  તેને
બેકાર છોડ� દ�ધી છે પરં � ુ પોતાની �ુદરત વ્યક્
કરવા માટ� પૈદા કર� છે . �થી તે મખ્�ૂક ઉપર
પોતાની ઇતાઅત કરવાની ફરજનો �ુકમ આપી
ુ દ�
શક�. �થી લોકોને તેની રઝામંદ� અને �ુ�ન
મેળવે. એ માટ� પૈદા નથી કર� ક� તેનાથી અલ્લા
તઆલાને કોઈ ફાયદો મળે અથવા તે પોતાના
કોઈ �ુકસાન�ું વળતર મેળવે. બલ્ક�  માટ� પૈદા
કર� છે ક� તે પોતાની મખ્�ૂકને ફાયદો પહ�ચાડ�
અને તેને અનંત નેઅમતોથી માલામાલ કર� .
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(૧પ૬૦) �ુદાવંદ� આલમના આ કૌલ.. �ુદાવંદ�
આલમે લોકોને એ માટ� પૈદા કયાર્ છે ક લોકો
તેમના માટ� કામ કર� �નાથી તે પોતાના રબની
રહ�મતના �ુસ્તહક બને અન �ુદા પણ તેમના
ઉપર પોતાની રહમત નાઝીલ ફરમાવે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૬૧) એક માણસે હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુછ�ું : યા અબા
અ�બ્દલ્લા(અલ�ય્હસ્સલ) ! અમા� સ�ન પણ
અ�યબી પમાડ� દ� તેવી ર�તે થ�ું છે ?
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ઇમામે ફરમાવ્�ું: તમાર� �ુદા પાસેથી �ુ ં જોઈએ
છે ?
તેણે ક�ું : તેણે આપણને ફના થવા માટ� પૈદા કયાર્
છે . ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: ના,
ભત્રી! તેણે આપણને બાક� રહ�વા માટ� પૈદા
કયાર્ છ.
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પ્રકર- પ : ઇન્સાનની ઉત્પિ�ની શ�
�ુરઆને મ�દ :* તે એ જ છે �ણે તમને પ્રથમ માટ�માંથી પૈદ
��, પછ� વીયર્�બ��ુ માંથ, પછ� માંસના લોચા
માંથી, પછ� તમને બાળક બનાવી કાઢયા ક� �થી
તમે તમાર� સં� ૂણર્ શ�ક્તએ પહ�ચી ..
- (� ૂ. મોઅિમન આ. ૬૭)
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પ્રક - ૬ : ઇન્સાનને અશક્ત પૈદા કરવામા
આવ્યો છ
�ુરઆને મ�દ :* ઇન્સાનને અશક્ત પૈદા કરવામાં આવ્યો...
- (� ૂ. િનસા આ. ર૭)
હદ�સ :(૧પ૬૨) આદમ �ુત્ર બીચારો ક�ટલો લાચાર .
મૌત તેનાથી ��ુ,ં �બમાર� તેની �ણકાર� બહાર
અને તેના અઅમાલ �ુર�ક્ષત , મચ્છર કરડતા તે
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ચીસ પાડ� ઉઠ� છે . અુ� (ફંદો) લાગવાથી � ૃત્�ુ
પામે છે અને પસીનો તેમાંથી �ુગ�ધ પૈદા કર� છે .
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પ્રકર- ૭ : ઇન્સાન ત્રાજવા સમાન
(૧પ૬૩) ઇન્સાન ત્રાજવા સાથે વધાર� સમાન
ધરાવે છે , તે� ું એક પલ્�ું �હ�લીયતના કારણે ��ું
થઈ �ય છે , અથવા તો ઇલ્મના કારણે એક પલ્�ુ
વજનદાર થઈ �ય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૮ ઇન્સાન બે નાની વસ્�ુઓ સાથ
અ�સ્તત્વ ધરાવે 
ઇન્સાન બે નાની વસ્�ુઓ સાથે અ�સ્તત્વ ધરાવ
(૧પ૬૪) ઇન્સાન બે(ર) નાની વસ્ �ુઓની સાથે
અ�સ્તત્વ ધરાવે . જો તે (કોઈની સાથે) લડ� છે
તો �દલ(ની શ�ક્)ની સાથે અને જો (કોઈની
સાથે) વાત કર� છે તો (�ભની) તો બયાન સાથે.
(૧પ૬૫) ઇન્સાનની બે જ િવશેષતાઓ છ: (૧)
અકલ (ર) બોલવાની શ�ક્. અકલ દ્વારા  પોતે
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ફાયદો ઉઠાવે છે અને બોલવાની શ�ક્ત દ્વારા
બી�ઓને ફાયદો પહ�ચાડ� છે .
(૧પ૬૬) ઇન્સાનની પાયાની બાબત તેની સમજણ
શ�ક્ત છ, તેનો દ�ન તેની અકલ છે , અને �યાં તે
તેનો ઉપયોગ કર� છે તેનાથી તેની સજ્જનતા
�ણી શકાય છે .
(૧પ૬૭) ઇન્સાનની વાતચીતથી તે�ું વજન કર�
શકાય છે અને તેના કામો થક� તેની �ક�મત �ક�
શકાય છે .
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(૧પ૬૮) ઇન્સાનની કદ્રો �ક�મત તેની અકલથી,
ન ક� તેની શકલો � ૂરતથી. તેની �હ�મત અને
કોિશશથી તે� ું ધોરણ �ણી શકાય છે , ન ક� તેણે
ભેગી કર� લી માલો દૌલત થી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૯ : ઇન્સાને કાિમલ(સં� ૂણર્ માન)
(૧પ૬૯) �ણે પોતાની અકલને એટલી હદ � ૂધી
�વંત કર� અને પોતાના નફસને એટલી હદ � ૂધી
માય� ક� મોટામાં મોટા કાય� પણ તેના માટ�
મા� ૂલી બની ગયા, �ુશ્ક�લીમા �ુ�શ્કલ વાત પણ
તેના માટ� સહ�લી થઈ ગઈ અને � ૂરની ચમક તેને
સ્પષ્ટ દ�ખા લાગી તો �ુદાવંદ� આલમ પણ તેના
માટ� સીધો રસ્તો સ્પષ્ટ કર� દ� છે અને તે 
રસ્તા ઉપર તેને ચલાવે છ.
(૧પ૭૦) દર� ક �ુગમાં અને દર� ક જમાનામાં �ુદાના
ક�ટલાક બંદાઓ અવશ્ય મૌ�ૂદ હોય છ �ના
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િવચારોમાં તેઓ મગ્ન હોય છે અને તેની અકલોમાં
વાતો બેસાર� દ� છે ... તેવા લોકો તેમના જમાનામાં
�ધકારમાં દ�વાદાંડ��ું કામ કર� છે . અને
શંકાઓથી બચવા માટ� માગર્દશર્ન આપે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ર૮ : વાસણ
પ્રકર- ૧ : સોના ચાંદ�ના વાસણ
(૧પ૭૧) ઇબ્ને બઝીઅ કહ� છે ક� મે હઝરત અ�ુલ
હસન અલી �બન � ૂસા રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)ને
સોના અને ચાંદ�ના વાસણો િવશે સવાલ કય�
ત્યાર� આપે તે બંન(ના ઉપયોગ)ને નાપસંદ
ફરમાવ્�ુ.
(૧પ૭૨) સોના અને ચાંદ�ના વાસણોમાં ખાવ
(પીવો) નહ�.
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- હઝરત જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૭૩) સોના - ચાંદ�ના વાસણો એવા લોકોની
સંપિત હોય છે �ઓને (�ુદા ઉપર) યક�ન હો�ુ ં
નથી.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
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 – ﺏબા
િવભાગ - ૧ : �ુખ્
પ્રકર- ૧ : �ખુ ્લ(કં �ુસાઈ)
�ુરઆને મ�દ :* �ઓ પોતે કં�ુસાઈ કર� છે અને લોકોને પણ
કં�ુસાઈ કરવાની આજ્ઞા આપતા રહ�  અને
અલ્લાહ� પોતાની �ૃપાથી તેમને � કાંઈ આપ્�ું છ
તેને સંતાડ� છે .
- (� ૂ. િનસા આ. ૩૭)
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* લ્યો સાંભળો પણ છો? તમે તે છો ક� �મને
અલ્લાહની રાહમાં કાંઈ ખરચ કરવા માટ�
બોલાવવામાં આવે છે . પણ તમારામાં કોઈ કોઈ
એવો પણ છે � કં�ુસાઈ કર� છે , અને � કં�ુસાઈ
કરશે તે પોતાની જ �ત માટ� કં�ુસાઈ કરશે અને
અલ્લાહ તવંગર છ, અને તમે તેના મોહતાજ છો.
- (� ૂ. મોહમ્મદ . ૩૮)
હદ�સો :-
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(૧પ૭૪) કં�ુસાઈ તમામ �ુ�ુર્ણોનો સ�ુહ છ . તે
એવી લગામ છે � દર� ક �ુરાઈઓ તરફ ખ�ચી �ય
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૭૫) મને એ વાતથી શરમ આવે છે ક� મારા
કોઈ (હાજતમંદ) ભાઈને જો� અને તેના માટ�
જ�તની �ુઆ ક�ં અને �ુ ં પોતે કં�ુસાઈ કર�ને તેને
દ�રહમ અથવા દ�નાર ન આ�ુ.ં ક�મક� �યાર�
કયામતનો �દવસ હશે ત્યાર� મને કહ�વામાં આવશે
ક� જો જ�ત પણ તમારા કબ્�માં હોત તો પણ
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તમે આનાથી વધાર� કં�ુસ હોત, અને વધાર� કં�ુસ
હોત.
- હઝરત ઈમામ મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૭૬) કં�ુસાઈ ન�દાને પાત્ર ખાસીયત .
- હઝરત ઈમામ અલી નક� (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૭૭) કં�ુસાઈ ઝીલ્લત(અપમાિનત થ�ુ)ં છે .
(૧પ૭૮) કં�ુસાઈ માંગનાર બનાવી દ� છે .
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(૧પ૭૯) કં�ુસાઈ ઇઝઝતના પાલવના ચીર� ચીરા
કર� નાખે છે .
(૧પ૮૦) જો કોઈ વસ્�ુમાં(તે હોય ત્યાર) કં�ુસાઈ
કરવામાં આવે તો તે પોતાના મઅ� ૂદ પ્રત્યે
બદ�ુમાનીની દલીલ છે .
(૧પ૮૧) � માણસ પોતાના માલમાં કં�ુસાઈ કર�
છે તે અપમાિનત થાય છે અને � પોતાના દ�નમાં
કં�ુસાઈ કર� છે (એટલે ક� બરબાદ થતો બચાવે છે )
તે માનવંત થઈ �ય છે .
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(૧પ૮૨) કં�ુસાઈના કારણે ગાળો (સાંભળવી) પડ�
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૮૩) કં�ુસાઈથી બચવાની શ� તેટલી કોિશશ
કરો, ક�મક� કં�ુસાઈ એ એવી આફત છે � આઝાદ
અને ઈમાનદાર માણસમાં જોવા મળતી નથી, ક�મક�
આ ઈમાનનો િવરોધી �ુણ છે .
(૧પ૮૪) જો એ વાત�ું યક�ન છે ક� �ુદા તરફથી
બદલો ચો�સ મળનાર છે તો પછ� કં�ુસાઈ શા
માટ� ?
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(૧પ૮૫) � માણસ કં�ુસાઈથી �ટકારો મેળવી લે
છે તે શરાફત અને �ુ�ગ� મેળવે છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : કં �ુસ
(૧પ૮૬) કં�ુસ પોતાના વારસદારોનો ખ�નચી
હોય છે .
(૧પ૮૭) કં�ુસ પોતાના સાથીદારોને અપમાિનત
કર� છે અને ગૈર લોકોને ઇઝઝત બક્ષે .
(૧પ૮૮) કં�ુસ પોતાની �ત માટ� તો થોડ�
વસ્ �ુમાં પણ કં�ુસાઈથી કામ લે છ, પરં � ુ
(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� �ુમાવે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૯૦) કં�ુસ �ુદાથી �ૂ ર હોય છે અને લોકોથી
પણ, �યાર� ક� તે જહ�મની નજદ�ક હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧પ૯૧) કં�ુસની તરફ જો�ું �દલ સખ્ત બની
જવા�ું કારણ બને છે .
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(૧પ૯૨) કં�ુસનો કોઈ િમત્ર હોતો ન.
(૧પ૯૩) મને એવા કં�ુસથી બ�ુજ આ�યર્ થાય છે
ક� � ફક�ર� અને નાદાર�થી તે ભાગતો હોય છે
હક�કતમાં તે �ુિનયામાં ફક�રોની �મ બ�ુ ઝડપથી
તેની તરફ જઈ રહયો હોય છે અને � તવંગર�નો
તે ઇચ્�ક હોય છે તેને �ુમાવી દ� છ. તે �ુિનયાની
ફ�કર - �ચ�તામાં રહ�તો હોય છે , પરં � ુ આખેરતમાં
તેની પાસેથી શ્રીમંતો �વો �હસાબ લેવામાં આવ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧પ૯૪) મને એ માણસથી આ�યર્ થાય છે �
�ુિનયાની દૌલત માટ� કં�ુસાઈ કર� છે અને તેના
પીઠ ફ�રવી જવા (ચાલ્યા જવ) બાબતમાં
કં�ુસાઈથી કામ લે છે . ક�મક� �ુિનયાના આવવાના
સમયે ખચર્ કરવા�ું તેને �ુકસાન પહ�ચાડ�ું નથ.
અને �ુિનયાના ચાલ્યા જવાના સમયે માલને રોક�
રાખવો તેને ફાયદો પહ�ચાડ�ું નથી.
(૧પ૯૫) લોકો માટ� તવંગર� અને શ્રીમંતાઈન
ઇચ્છા 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 (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૯૬) કં�ુસ અને કં�ુસાઈ માટ� એટ�ું જ � ૂર� ુ ં
છે ક� તે પોતાના રબ સાથે બદ�ુમાની કર� છે . �
માણસને બદલો મળવા�ું યક�ન હોય છે તે ખચર્
કરવામાં દ�રયા�દલી રાખે છે .
(૧પ૯૭) કં�ુસ પાસેથી સીલે રહ�મીની આશા
રાખવી ન જોઈએ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧પ૯૮) તમારામાંથી મારાથી સૌથી વધાર� �ૂ ર
કં�ૂસ, બદ અખ્લાક અને બદ કલામ(ખરાબ
�ભવાળો) હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧પ૯૯) તમાર� કોઈ કં�ુસ પાસે પોતાની હાજત
લઈને જ�ું તે સૌથી ઠંડા પ્રદ�શમાં જવા કરતા પ
ઠં�ુ (�ુ:ખ દાયક) છે .
- હ. અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૦૦) જહ�મની આગ ત્રણ પ્રકારના લોક
સંબોધન કરશે. માલદારને કહ�શે તને અલ્લાહ
તઆલાએ � ૂરતા પ્રમાણમાં �ુિનયા અતા કર� હ,
અને તે પછ� તાર� પાસેથી કઝર્ના સ્વ�પમાં થો�ુ
મળવાની ઇચ્છા રાખી હત, પરં � ુ તે તાર�
કં�ુસાઈના કારણે તેને આપવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધો
હતો. આમ કહ�ને તેને (જહ�મની આગ) ગળ�
જશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ર : કં �ુસ
(૧પ૮૬) કં�ુસ પોતાના વારસદારોનો ખ�નચી
હોય છે .
(૧પ૮૭) કં�ુસ પોતાના સાથીદારોને અપમાિનત
કર� છે અને ગૈર લોકોને ઇઝઝત બક્ષે .
(૧પ૮૮) કં�ુસ પોતાની �ત માટ� તો થોડ�
વસ્ �ુમાં પણ કં�ુસાઈથી કામ લે છ, પરં � ુ
(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� �ુમાવે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૯૦) કં�ુસ �ુદાથી �ૂ ર હોય છે અને લોકોથી
પણ, �યાર� ક� તે જહ�મની નજદ�ક હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧પ૯૧) કં�ુસની તરફ જો�ું �દલ સખ્ત બની
જવા�ું કારણ બને છે .
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(૧પ૯૨) કં�ુસનો કોઈ િમત્ર હોતો ન.
(૧પ૯૩) મને એવા કં�ુસથી બ�ુજ આ�યર્ થાય છે
ક� � ફક�ર� અને નાદાર�થી તે ભાગતો હોય છે
હક�કતમાં તે �ુિનયામાં ફક�રોની �મ બ�ુ ઝડપથી
તેની તરફ જઈ રહયો હોય છે અને � તવંગર�નો
તે ઇચ્�ક હોય છે તેને �ુમાવી દ� છ. તે �ુિનયાની
ફ�કર - �ચ�તામાં રહ�તો હોય છે , પરં � ુ આખેરતમાં
તેની પાસેથી શ્રીમંતો �વો �હસાબ લેવામાં આવ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧પ૯૪) મને એ માણસથી આ�યર્ થાય છે �
�ુિનયાની દૌલત માટ� કં�ુસાઈ કર� છે અને તેના
પીઠ ફ�રવી જવા (ચાલ્યા જવ) બાબતમાં
કં�ુસાઈથી કામ લે છે . ક�મક� �ુિનયાના આવવાના
સમયે ખચર્ કરવા�ું તેને �ુકસાન પહ�ચાડ�ું નથ.
અને �ુિનયાના ચાલ્યા જવાના સમયે માલને રોક�
રાખવો તેને ફાયદો પહ�ચાડ�ું નથી.
(૧પ૯૫) લોકો માટ� તવંગર� અને શ્રીમંતાઈન
ઇચ્છા 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 (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧પ૯૬) કં�ુસ અને કં�ુસાઈ માટ� એટ�ું જ � ૂર� ુ ં
છે ક� તે પોતાના રબ સાથે બદ�ુમાની કર� છે . �
માણસને બદલો મળવા�ું યક�ન હોય છે તે ખચર્
કરવામાં દ�રયા�દલી રાખે છે .
(૧પ૯૭) કં�ુસ પાસેથી સીલે રહ�મીની આશા
રાખવી ન જોઈએ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧પ૯૮) તમારામાંથી મારાથી સૌથી વધાર� �ૂ ર
કં�ૂસ, બદ અખ્લાક અને બદ કલામ(ખરાબ
�ભવાળો) હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧પ૯૯) તમાર� કોઈ કં�ુસ પાસે પોતાની હાજત
લઈને જ�ું તે સૌથી ઠંડા પ્રદ�શમાં જવા કરતા પ
ઠં�ુ (�ુ:ખ દાયક) છે .
- હ. અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૦૦) જહ�મની આગ ત્રણ પ્રકારના લોક
સંબોધન કરશે. માલદારને કહ�શે તને અલ્લાહ
તઆલાએ � ૂરતા પ્રમાણમાં �ુિનયા અતા કર� હ,
અને તે પછ� તાર� પાસેથી કઝર્ના સ્વ�પમાં થો�ુ
મળવાની ઇચ્છા રાખી હત, પરં � ુ તે તાર�
કં�ુસાઈના કારણે તેને આપવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધો
હતો. આમ કહ�ને તેને (જહ�મની આગ) ગળ�
જશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૪ : કં �ુસને િનરાંત નથી હોતી.
(૧૬૦૭) �ને સૌથી ઓછ� િનરાંત મળે છે તે કં�ુસ
હોય છે .
(૧૬૦૮) કં�ુસને કોઈ ર�તે ચેન હો�ુ ં નથી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૦૯) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
ફરમાવતા હતા : અય અલ્લાહ! તે તાર�
�ુદરતથી મખ્�ૂકને પૈદા કર� છ. તેમાં ક�ટલાક
લોકો સખી છે અને ક�ટલાક કં�ુસ. સખી બ�ુ જ
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િનરાંત (શાંિત)માં છે અને કં�ુસ હંમશ
ે ા બેચન
ૈ રહ�
છે .
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- પ : સૌથી મોટો કં �ુસ
(૧૬૧૦) સૌથી મોટો કં�ુસ એ છે � �ુદા તરફથી
�ુકવામાં આવેલ ફરજો બાબતમાં કં�ુસાઈથી કામ
લે છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૬૧૧) સૌથી વધાર� કં�ુસ માણસ એ છે �
પોતાના માલને પોતાના માટ� ખચર્ કરતો નથ,
બલ્ક� તેને પોતાના વારસદારો માટ� �ુક� �ય છ.
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(૧૬૧૨) સૌથી મોટો કં�ુસ એ છે � માલ
બાબતમાં �ુદાવંદ� આલમ તરફથી નકક� કરવામાં
આવેલી ફરજો અદા કરવામાં કં�ુસાઈથી કામ લે
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૧૩) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ)એ એક માણસને પાંચ ગાંસડ�
(�ટ �ચક� શક� તેટલી) ખ�ૂર મોકલી, તે વખતે
એક માણસે ક�ું : યા હઝરત, �ુદાની કસમ, આ
માણસે આપની પાસે માંગ્યા ન હતા છતાં આપે
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તેને પાંચ ગાંસડ� ખ�ૂર મોકલ્ય. હક�ક્તમાં તો
તેના માટ� એક ગાંસડ� � ૂરતી હતી.
આપે ફરમાવ્�ું: �ુદા મોઅિમનોમાં તારા �વા
માણસોના ન� ૂનામાં વધારો ન કર� , ક�મક� �ુ ં આપી
રહયો �ં અને કં�ુસાઈ � ું કર� છે .
(૧૬૧૪) �દલનો સખી એ હોય છે � એવી
વસ્ �ુઓથી બેિનયાઝ(�ુક્) હોય છે . � બી�ના
હાથોમાં હોય. આ બાબત સખાવતથી વધાર�
ફઝીલત ધરાવે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૧૫) સૌથી વધાર� કં�ુસ એ છે � સલામ
કરવામાં કં�ુસાઈ કર� .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૬ : કં�ુસાઈની િનશાની
(૧૬૧૬) �બમાર�ઓ�ું પ્રમાણ વધાર� હો�ુ
કં�ુસાઈની િનશાની છે .
(૧૬૧૭) કં�ુસ �ુદા �ુદા બહાનાઓ ર�ૂ કર�ને
પોતાના માલને રોક� રાખે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ર : �બદઅત
પ્રકર- ૧ : �બદઅત
(૧૬૧૮) કોઈ �બદઅત એવી નથી �નાથી �ુ�ત
છોડવામાં આવી ન હોય, તેથી �બદઅતોથી બચતા
રહો અને સ્પષ્ટ રસ્તા ઉપર ચાલતા રહો ક� �ૃઢ
અને �હ�મતવાન કાય� શ્રેષ્ઠ હોય. નવી
શોધવામાં આવેલી �બદઅતો �ુકસાન પૈદા કર� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૧૯) સૌથી ખરાબ કાયર્ �બદઅત છ. યાદ
રાખો, દર� ક �બદઅત �ુમરાહ� છે અને દર� ક
�ુમરાહ� જહ�મમાં લઈ �ય છે .
(૧૬૨૦) (અલ્લાહન) �ુકમ�ું પાલન કરવામાં
વ્યસ્ત રહો અને �બદઅતની શોધ ન ક. ક�મક�
ઇતાઅત કરવા માટ� તમાર� પાસે ઘ�ું મૌ�ૂદ છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૬ર૧) �બદઅતોએ �ટલો દ�નને બરબાદ કય�
છે તેટલો બી� કોઈ વસ્�ુએ કય� નથ.
1316

(૧૬ર૨) કોઈપણ �બદઅતનો પાયો નાખવાથી
બચો, ક�મક� �યાર� બંદો કોઈ �બદઅતનો પાયો
નાખે છે ત્યાર� તે �બદઅતના �ુનાહ અને તેન
ઉપર અમલ કરનારાઓના �ુનાહ તેમના
�હસાબમાં લખવામાં આવે છે .
(૧૬ર૩) હઝરત ર�ુલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ને એવા માણસ િવશે � ૂછવામાં
આવ્�ું � �બદઅત શોધે અથવા કોઈ એવા
માણસને પનાહ આપે � �બદઅત શોધવા માટ�
જવાબદાર હોય તો તેના માટ� �ુ ં �ુકમ છે ?
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� હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ુ: � માણસ ઇસ્લામમાં કોઈ
�બદઅતની શોધ કર� , અથવા શરઈ ર�તે હદ �ર�
કરવા (સ� આપવા) િસવાય કોઈના શર�રના
અવયવો કાપી નાખી, અથવા એવી �ુટં માર
મચાવે �ની તરફ તમામ �ુસલમાન�ું ધ્યાન
ખ�ચાય, અથવા કોઈ �બદઅતી માણસની તરફ�ણ
કર� અથવા તેમાં સહકાર આપે. (તે બધા �ુનેહગાર
છે .)
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : �બદઅત કરનારાઓ
(૧૬ર૪) �બદઅત કરનારાઓ તમામ લોકો, બલ્ક�
તમામ મખ્�ૂક કરતા પણ ખરાબ છ.
(૧૬ર૫) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ... � ૂ.
અ�આ
્ ૧મ આ. ૧પ૯ એટલે � લોકોએ દ�નમાં
� ાઈ
િવખવાદ ઉભો કય� અને ક�ટલાય સ�ુહમાં વહચ
ગયા... િવશે ફરમાવ્�ું: તેઓ �બદઅત કરનારાઓ
નફસની ખ્વાહ�શાતના બંદાઓ છે �ના માટ�
તૌબા(ની �ુ�
ં ઈશ) નથી. તેવો લોકોથી �ુ ં �ૂ ર �ં.
અને તેઓ મારાથી �ૂ ર છે .
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(૧૬ર૬) �બદઅત કરનારાઓ જહ�મવાળાઓના
�ૂતરાઓ છે .
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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પ્રકર- ૩ : �બદઅતનો અથર
(૧૬ર૭) ... રહ્યા �બદઅત કરનારાઓ તો તે
�ુદાના �ક
ુ મ, �કતાબે �ુદા અને ર� ૂલે �ુદાના
િવરોધીઓ છે અને પોતાની ઇચ્છા અને
ખ્વાહ�શાતો પર અમલ કરનારા છ. ભલે તેની
સંખ્યા બ�ુ જ વધાર� ક�મ ન હો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬ર૮) � માણસ લોકોને પોતાની તરફ બોલાવે,
ત્યાર� તે લોકોમાં તેના કરતા વધાર� આ�લમ મૌ�ૂદ
હોય તો તે �બદઅતી અને �ુમરાહ છે .
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ફ�રવી લે� ંુ
પ્રકર- ૪ : �બદઅતીથી �ખ
(૧૬ર૯) �યાર� તમે કોઈ �બદઅત કરનારાને �ુઓ
ત્યાર� તેનાથી મો�ું ફ�રવી લ્.
(૧૬૩૦) � માણસ �બદઅત કરનારની સામે �સ્મત
કર� તો તે તેના દ�નની તબાહ�માં તેનો સાથીદાર
ગણાશે.
(૧૬૩૧) � માણસ �બદઅત કરનારને ભયભીત
કર� દ� તો �ુદા તેના �દલને ઈમાન અને શાંિતથી
ભર� દ� શે.
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(૧૬૩૨) � માણસ કોઈ �બદઅતીને જોઈને મો�ુ ં
ફ�રવી લે તો �ુદાવંદ� આલમ તેના દ�લને શાંતી
અને ઈમાનથી માલામાલ કર� દ� શે.
(૧૬૩૩) � માણસ કોઈ �બદઅતીને જોઈને
તેનાથી �ુખ ફ�રવી લે તો �ુદા તેના �દલને યક�ન
અને રઝા (પોતાના રા�પા)થી ભર� દ� શે.
(૧૬૩૪) � માણસે કોઈ �બદઅતી પાસે જઈને
તેને માન આપ્�ું તો તેણે �ણે ક� ઇસ્લામન
બરબાદ��ું કામ �ુ.ર
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૬૩૫) �યાર� તમે મારા પછ� શંકા કરનારાઓ
અને �બદતીઓને �ૂઓ ત્યાર� તેના પ્રત્યે તમ
િવરોધ વ્યક્ત ક. તેને િધ�ારો, તેની ઉપર
લાનત કરો, તેને �ભથી જબરદસ્ત કોરડા મારો
�થી તે લોકો ઇસ્લામમાં ફસાદ ઉભો કરવાની
ઇચ્છાઓ અટક� �, અને લોકોને પણ તેવા
લોકોથી �ૂ ર રાખવાની કોિશશ કરો, �થી બી�
લોકો �બદઅત અપનાવવાથી બચે. આ ર�તે
તમારા નામએ આમાલમાં ફક્ત નેક� લખવામાં
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આવશે અને આખેરતમાં તમારા દરજ્� �ુલંદ
કરવામાં આવશે. (આ �કતાબમાં �ભથી કોરડા
લગાવો - ની જગ્યાએ �ૂબજ ભયમાં �ુકો એવા
શબ્દો છ.)
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પ્રકર- પ : �બદઅત કરનારાઓ અને ઇબાદત
(૧૬૩૬) � માણસ �બદઅત કરવા લાગે છે ત્યાર�
શૈતાન તેને ઇબાદતમાં લગાવી દ� છે અને તેની
ુ તેમજ �દનની હાલત
ઉપર �ુ�અ અને �ુ�અ
પૈદા કર� દ� છે . (એટલે ક� તે બ�જ
ુ �ુ�અ અને
ુ ની સાથે ઇબાદત કર� છે અને રડતો રહ� છે ,
�ુ�અ
પરં � ુ આ શૈતાની �ુ� ૂસ અને શૈતાની �દન હોય
છે .)
(૧૬૩૭) �યાર� કોઈ બંદામાં �ુરાચાર તેની
પરાકાષ્ટાએ પહ�ચી �ય છે ત્યાર�  પોતાની
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�ખો ઉપર કા� ૂ મેળવી લે છે અને તેની ઇચ્છા
થાય ત્યાર� રડાવે છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૬૩૮) �ુ ં �ુદાની કસમ ખાઈને ક�ુ ં �ં ક� ર� ૂલે
�ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ)
પાસેથી મ� આ પ્રમાણે સાંભળ્�: �યાર� શૈતાન
કોઈ કૌમને વ્યભીચા, શરાબખોર�, વ્યાજખોર,
ખરાબ ભાષા બોલવા અને �ુનાહો �વી બદકાર�
માટ� પર
્ ેરણા આપે છે ત્યાર� પહ�લા લોકોમ
જબરદસ્ત ઇબાદ, �ુ� ૂસ અને �ુ�અ તેમજ
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��ુઅ અને િસજદાઓનો શોખ પૈદા કર� છે . પછ�
તેમને એવા ઇમામોની ઇમામત ક� ૂલ 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 (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૩૯) મોઅિમન�ું �દન અને આ�� તેના
�દલમાંથી હોય છે અને �ુના�ફકો�ુ ં �દન તેમના
માથામાંથી હોય છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૬ : �બદઅત કરનારાઓના અમલ ક� ૂલ
થવાને પાત્ર ન.
(૧૬૪૦) �ુદાવંદ� આલમ �બદઅત કરનારાઓની
નમાઝ, રોઝા, સદકો, હજ, ઉમ્, �હાદ એટલે � ૂધી
ક� તેના કોઈ અમલ ક� ૂલ ફરમાવશે નહ�.
(૧૬૪૧) �ુ�ત પ્રમાણે કરવામાં આવેલો થોડ
અમલ, �બદઅત �ુજબ કરવામાં આવેલો વધાર�
અમલથી બહ�તર છે .
(૧૬૪૨) અમલ વગરનો કોઈપણ કૌલ ક� ૂલ
થવાને પાત્ર ન, નીય્યત વગરનો કોઈપણ કૌલ
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અને અમલ, �ુ�ત પ્રમાણે કયાર્ વગર કોઈ અ
ક� િનય્યત ક�ૂલ થવાને પાત્ર .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૭ : �બદઅત કરનારની તૌબા
(૧૬૪૩) �ુદાવંદ� આલમે �બદઅત કરનારની તૌબ
ક� ૂલ કરવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધો છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ

1333

પ્રકર- ૮ : �યાર� �બદઅતો �હ�ર થઈ �ય...
(૧૬૪૩) �યાર� માર� ઉમ્મતમાં �બદઅતો �હ�ર
થઈ �ય ત્યાર� આ�લમની એ ફરજ છે ક� ત
પોતાના ઇલ્મને �હ�ર કર. જો તે તેમ નહ� કર� તો
તેની ઉપર �ુદાની લઅનત થશે.
(૧૬૪૫) �યાર� �બદઅતો �હ�ર થઈ �ય અને તે
ઉમ્મતમાં પછ� આવેલા લોકો પહ�લાના લોક ઉપર
લાનત કરવા લાગે ત્યાર� �ની પાસે ઇલ્મ હોય ત
તેનો પ્રચાર અને પ્ કર� , ક�મક� તે �દવસે
પોતાના ઇલ્મને �પાવનાર એવો હશ, �ણે ક� તે
હઝરત મોહમ્મદ� �ુસ્�ુફા સલ્લલ્લાહો અલ
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વઆલેહ� વસલલમના ઉપર �ુદા તરફથી નાઝીલ
થએલ બાબતોને �પાવનારો હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૬૪૬) એક �રવાયતમાં છે ક� � ૂ�ુસ ઇબ્ને અબ્�ુ
રહ�માન કહ� છે : અમે હઝરત (મા� ૂમીન) સાદ�ક�ન
અલય્હ��ુસ્સલામથી �રવાયત કર� છે ક� તેઓ
ફરમાવ્�ું: �યાર� �બદઅત �હ�ર થઈ �ય ત્યાર�
આ�લમ માટ� જ�ર� છે ક� તે પોતાના ઇલ્મન �હ�ર
કર� . જો તે તેમ નહ� કર� તો તેમના ઈમાન�ુ ં � ૂર
ખ�ચી લેવામાં આવશે.
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િવભાગ - ૩ : બદાઅ...
પ્રકર- ૧ : બદાઅ... (ફ�રફારને પાત્ર બાબ)
(૧૬૪૭) �ુદાવંદ� આલમે બદાઅ �વી અઝમત
બી� કોઈ વસ્�ુને આપી નથ.
(૧૬૪૮) �ુદાને �ટલી �ટલી ઇબાદત બદાઅ
થક� થઈ છે તેટલી બી� કોઈ વસ્�ુ થક� થઈ
નથી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : બદાઅનો અથર
(૧૬૪૯) અલ્લાહ તબારક વ તઆલા પાસે બે
પ્રકારના ઇલ્મ. એક �ને તે ��ુ ં અને �ુપ્ત રાખે
છે . �ને તે પોતે જ �ણે છે અને તેનાથી
બદાઅ....�હ�ર થાય છે . બી�ુ ં એ �ને ફ�રશ્તા,
પયગમ્બરો અને નબીઓને તા�લમ ફરમાવ્�ું .
અને અમે પણ તેને �ણીએ છ�એ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : અશ� બદાઅ
(૧૬૫૦) � માણસ એમ માનતો હોય ક� અલ્લાહ
તઆલાને બદાઅ એવી ર�તે થાય છે ક� (ગઈ)
કાલે તેની એક વાત�ું ઇલ્મ ન હ�ું અને આ� તે
વાત�ું ઇલ્મ આવી થ�ું છ, તો તમે તેવા માણસથી
�ૂ ર રહ�જો.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : બદાઅ� ંુ િવવરણ
‘બદાઅ’ (બે ઉપર ઝબર - મદ સાથે)નો શા�બ્દક
અથર્ એ છે ક� કોઈ બાબતને- તે �પી હોવા પછ�,
તે �હ�ર થયા બાદ �ણી લેવામાં આવે.
ક�ટલાક લોકો િસવાય ઉમ્મતે �ુસ્લેમા એ વા
ઉપર એક મત છે ક� ‘બદાઅ’નો સંબધ
ં અલ્લાહની
ઝાત સાથે જોડવો યોગ્ય નથ, � લોકો આ
બાબતમાં મઝહબે ઇમામીયા ઉપર આક્ષેપ કર� .
તેઓ મોટા �ુઠાણાથી કામ લે છે . મઝહબે
ઇમામીયા એવા લોકોના �ુઠાણાઓથી �ૂ ર છે .
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અઇમ્માન હદ�સો અને આલમોના કથનથી એ
વાત �હ�ર છે ક� બદાઅનો સબંધ અ�ુક અથર્ માટ�
છે અને �ુદાની ઝાત િવશે આ શબ્દોનો ઉપયોગ
નીચે પ્રમાણે કરવો સહ�હ છ:
(૧) કોઈ વસ્ �ુને �હ�ર કરવી અને અ�સ્તત્વમ
લાવવી અને તેના અ�સ્તત્વ માટ� શરતો અન
મસ્લેહતના કારણે તકદ�ર અને ઇરાદાને જોડવ,
આમ રોજ બરોજના બનાવો સાથે આ પ્રકારન
અથર્ને સંબંધ છ. અલબ� ‘અકરખ’ (બહ�રાસ)
‘અબરસ’ (કોઢ) અને ‘અઅમા’ (�ધાપો) ધરાવતા
લોકો િવશે વા�રદ થએલી હદ�સો માટ� ઇબ્ને અસીર
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કહ� છે અસીરનો કૌલ પણ આ જ અથર્ની બ�ુ જ
િનકટ છે ક� : તેમના િવશે �ુદાની ‘બદાઅ’ એ જ છે
ક� �ુદા તેમને અજમાવે. અહ� બદાઅનો અથર
‘કઝા’ છે . એટલે ક� �ુદાનો ફ�સલો એ જ છે ક� એવા
લોકોને અજમાવે. ક�મક� કઝા, બદાની પહ�લા હોય
છે . અને કોઈ અ�ણી વાત િવશે ઇલ્મ થઈ ગયા
પછ� સલાહ લેવા�ુ ં નામ બદાઅ છે . પરં � ુ આ
બાબત અલ્લાહ તઆલા માટ� અશ� છે અને
સાચી નથી.
કદાચ ઇબ્ને અસીર� કઝાના અ�સ્તત્વના �ુકમ
અથર્ તે�ું પહ�લેથી જ અ�સ્તત્વ હો�ું અને તે� ુ ં
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ઇલ્મ અગાઉથી હો�ું એવો કય� હો. આ બાબતમાં
તેના પછ� � િનશાનીઓનો ઉલ્લેખ થયો છે તેનો
�હ�ર� ર�તે ઇશારો આ બાબત તરફ છે .
(ર) બે સમાન વસ્�ુઓ માટ� અિનિ�ત ઇરાદો કરવો
અને તેમાંથી કોઈ એક બાબતને બી� બાબત
ઉપર અગ્રતા આપવી અને તેને અ�સ્તત્વ
લાવવાનો �ુકમ આપવો. આ અગ્ર અને �ુકમ�ુ ં
એ કારણ હોય છે ક� એક બાબતની શરતો અને
મસ્લેહત બી� વસ્�ુ શરતો અને મસ્લેહત ઉપર
અગ્રતા ધરાવે . �મક� �ુઆ કરનારની �ુઆની
ક�ુલીયાત અને તેની હાજતોને � ૂર� કરવી, સીલે
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રહ�મીના કારણે આ�ુષ્યમાં વધાર� થવ, કોઈ
કૌમનો નાશ કરવાનો ઇરાદો કયાર્ પછ� તેનો નાશ
ન કરવો વગેર� બાબતો આ પ્રકારમાં આવે .
(૩) મયાર્�દત સમય અગાઉથી �ણ હોય તેવી
શરતો અને ખાસ મસ્લેહતના કારણે કોઈ વસ્�
અ�સ્તત્વમાં આવી ગયા પછ� તેનો નાશ કર� દ�,
�યાર� સમય � ૂરો થઈ �ય અને તેની શરતો અને
મસ્લેહતનો તકાઝો હોય તો તે અ�સ્તત્વ હોય તે
બાબત (વસ્)� ને રદ કર� નાખવી. અલબ� એ
જ�ર� નથી ક� પ�રવતર્ (બદલાવ) અને
મસ્લેહતની શરતો મૌ�ૂદ હોય ક� ન હો, આમ
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પૈદા કર�ુ,ં માર�ુ ં અને પૈદા કરવા િવશેના કાયર્માં
કોઈ વસ્�ુનો બંદોબસ્ત કર, તકલીફ� (�ુ�વાર�
ભયાર) કાય�માં પ�રવતર્ન હોવા અથવા ન હોવાના
કારણે કોઈ વસ્�ુને રદ કરવી વગેર.
‘મન� ૂખ’ (રદ) કરવાનો સંબધ
ં પણ બદાઅ સાથે
છે . � બાબતે હ. શૈખ સ�ૂ ક (ર.અ.)એ તેમની બે
�કતાબો ‘અ�વહ�દ’ અને ‘એઅતકાદાત’માં આ
વાત�ું િવગતવાર વણર્ન �ુર્ .

સંપાદકની ન�ધ :- આ િવષયની િવગતવાર
ચચાર્નો અભ્યાસ કરવા િવનંતી .
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અ�ુવાદકની ન�ધ :- બદાઅનો િવષય બ�ુજ
�ડાણ ભય� છે તેથી આ�લમે દ�ન પાસેથી વધાર�
િવગત �ણવા િવનંતી છે .
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િવભાગ - ૪ : ઇબ્દાલ(�ુ�ગર)
ુ ગર )
પ્રકર- ૧ : ઇબ્દાલ(��
(૧૬પ૧) ત્રણ િસફતો એવી , � કોઈનામાં જોવા
મળે તો તેની ગણતર� �ુ�ગર્માં થાય છ. (૧)
�ુદાની કઝા ઉપર રા� રહ��.ું (ર) �ુદાએ હરામ
કર� લી બાબતોથી �ૂ ર રહ��.ું (૩) �ુદાની �ુ� ુ દ�
માટ� કોઈ ઉપર �ુસ્સે થ�ુ.
(૧૬પ૨) માર� ઉમ્મતના �ુ�ગર્ પોતાના કાય�ન
કારણે જ�તમાં જશે નહ�, બલ્ક� �ુદાની રહમ,
ુ ે કલ્બ(�દલની િનમર્ળત)
સખાવતે નફસ, �ુ�સ
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અને તમામ �ુસલમાનો ઉપર મહ�રબાન હોવાના
કારણે જ બે�હશ્તમાં જશ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમ
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િવભાગ - પ તબ્ઝીર(ઇસ્રાર- નકામો ખચર્
કરવો)
પ્રક-૧ : તબ્ઝીર(ઇસ્રા◌ા- નકામો ખચર્ કરવ)
�ુરઆને મ�દ :* અને ઉડાઉપણે ખચર્ ન ક, િન:સંશય ઉડાઉ ખચર્
કરનારા શૈતાનોના ભાઈબંધો છે .
- (� ૂ. બની ઇસરાઈલ આ. ર૬, ર૭)
હદ�સ :1349

(૧૬પ૩) સખી બનો, નકામો ખચર્ કરનારા ન બન,
�દાજ પ્રમાણે ખચર્ કરો અને કં�ુસાઈથી કામ
લો.
(૧૬પ૪) નકામો ખચર્ �ુખમરા�ું કારણ બને છ.
નકામો ખચર્ કરવો એ ગર�બાઈનો સાથીદાર છ.
(૧૬પ૫) નકામો ખચર્ �ુફલીસીનો સાથીદાર છ.
(૧૬પ૬) � નકામો ખચર્ કયાર્ પછ� અ�ભમાન કર
છે તે ગર�બાઈની સાથે (ગર�બ થઈને) હડ� ૂત
થાય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : ઇસ્રા◌ેફનો અ
(૧૬પ૭) �ુદાવંદ� તઆલાના આ કૌલ ‘��લ
ખચ� કરનાર ન બનો’ તે િવશે ઇરશાદ ફરમાવ્�ું:
� માણસ �ુદાની ઇતાઅત િસવાયના કામોમાં ખચર્
કર� છે તેને ��લ ખચર્ કરનાર સમજવામાં આવશ,
અને � ભલાઈના માગર્માં ખચર્ કરશે તો તેન
વચલો માગર્ ધારણ કરનાર સમજવામાં આવશ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬પ૮) અ� ૂ બસીર કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુદાવંદ�
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આલમના આ કૌલ ‘��લ ખચ� કરનાર ન બનો’
િવશે પ્ર�ન . આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ુ: માણસ પોતાનો બધો માલ ખચ� નાખે
અને �યાર� માલ ખલાસ થઈ �ય ત્યાર� તે બેસી
�ય, પછ� � ૂછ�ું : �ું હલાલમાં પણ ��લ ખચ�
છે ? ફરમાવ્�ું: હા.
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િવભાગ - ૬ : બીરર (નેક�)
પ્રકર- ૧ : બીરર (નેક�)
�ુરઆને મ�દ :* અને નેક� તથા પરહ�ઝગાર�માં એકબી�ને સહાય
કરો, અને �ુનાહ તથા શ�ુતામાં એકમેકની સહાય
કરો ન�હ.
- (� ૂ. માએદાહ આ. ર)
* પણ નેક� તથા પરહ�ઝગાર�ના સંબધ
ં માં સલાહ
કરો.
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- (� ૂ. �ુ�દ� લહ આ. ૯)
હદ�સ :(૧૬પ૯) ફક્ત નેક� જ આ�ુષ્યમાં વધારો કર� .
(૧૬૬૦) � સાર� બાબતનો સવાબ �ુરંત જ મળે
છે તે નેક� છે અને � બાબત જલ્દ� અઝાબ થવા�ું
કારણ બને છે તે બદ� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૬૬૧) �ુપ્ત ર�તે નેક� કરવી અને સદકો
આપવો ફક�ર� અને તંગદસ્તીને �ૂર કર� છ,
આ�ુષ્યમાં વધારો કર� છે અને૭૦ (િસ�ેર)
પ્રકારની ખરાબ ર�તે થનાર� મૌતથી બચાવે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૬૨) � માણસ પોતાના ભાઈઓ અને
ઘરવાળાઓ સાથે નેક વ્યવહાર કર� છે તેની
આ�ુષ્ય વધાર� હોય છ .
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૬૩) નેક� �ુની થતી નથી. (હંમશ
ે ા તા� રહ�
છે .) અને �ુનાહ �ુલવામાં આવતા નથી. (યાદ
રહ� છે .)
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૬૪) ભાઈઓ સાથે નેક� અને તેમની હાજત
� ૂર� કરવા માટ�ના પ્રયત્નો કરવાની ગણ
સાલેહ અઅમાલમાં થાય છે . તેનાથી શૈતાન�ુ ં નાક
રગદોળવામાં આવે છે , જહ�મથી �ુ�ક્ત મળે છે
અને બેહ�શ્તમાં પ્રવેશ મળે , આ વાત તમારા
નેક સાથીદારોને જણાવી દયો. એટલે ક� એવા
લોકો, � તંગી અને આસાની બંને હાલતમાં
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પોતાના ભાઈઓ સાથે નેક� કર� છે તેને જહ�મથી
�ુ�ક્ત અને બેહ�શ્તમાં પ્રવેશ મળ.
(૧૬૬૫) કયામતના �દવસે એક વજનદાર વસ્�ુ
આવશે. � મોઅિમનને પાછળ કર� દ� શે અને તે
(વજનદાર વસ્)� બેહ�શ્તમાં લઈ જશે અને
કહ�વામાં આવશે આ નેક� છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૬૬) નેક� �ુધારણા કરનાર અમલ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૬૭) તમારા વાલેદ�ન (માતા - િપતા) સાથે
નેક� કરો તો તમારા સંતાન તમાર� સાથે નેક�
કરશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : નેક�ના દરવા�
(૧૬૬૮) ત્રણ બાબતો નેક�ના દરવા� : (૧)
�દલની સખાવત (ર) વાણીની પિવત્રત(૩)
�ુ:ખોમાં સબ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૬૯) ચાર બાબતો જ�તના ખ�નાઓ છે : (૧)
હાજતો �પાવવી (ર) �પાવીને સદકો આપવો
(૩) દદર્ને �પાવ�ું અને(૪) � ૂસીબતોને
�પાવવી.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૩ : નેક માણસની િનશાની
�ુરઆને મ�દ :* તમે તમારા �ુખ �ુવર્ અથવા પિ�મ તરફ કરો
એમાં સદ�ુણ નથી, બલ્ક� સદ�ુણ તો એ જ છે ક�
અલ્લાહ તથા કયામતના �દવસ પર તથા
ફ�રશ્તાઓ પર તથા(આકાશી) �કતાબો પર અને
નબીઓ પર ઈમાન લાવ�ુ.ં
- (� ૂ. બકરહ આ. ૧૭૭)
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* અને તમે મકાનોમાં તેની પાછળથી (એહરામની
હાલતમાં) દાખલ થાઓ એ સદ�ુણ નથી પણ
સદ�ુણ તો એ છે ક� �ુન્હાઓથી બચીને ચાલ�ુ,
અને મકાનોમાં તેમના સામેના દરવા�ઓમાંથી
દાખલ થાઓ. અને અલ્લાહથી ડરતા રહ. �થી
તમે સફળતા પામો.
- (� ૂ. બકરહ આ. ૧૮૯)
હદ�સ :(૧૬૭૦) ... અલબ� નેક માણસની દસ
િનશાનીઓ છે . કોઈ સાથે અલ્લાહ માટ� દોસ્ત
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કરવી, અલ્લાહ માટ� �ુશ્મની કર, અલ્લાહના
નામ ઉપર કોઈને સહકાર આપવો, અલ્લાહ માટ�
કોઈને માફ કર�ુ,ં અલ્લાહ માટ� �ુસ્સે થ�, અલ્લાહ
માટ� રા� થ�ુ,ં અલ્લાહ માટ� અમલ કરવ,
અલ્લાહની તરફ બોલાવ�ુ, અલ્લાહના ખૌફથી
તેની સામે મા�ુ �કાવ�ુ,ં અલ્લાહ તબારક વ
તઆલાથી ડર�ું અને ડરાવ�ુ,ં �દલો�ું પાક અને
ખાલીસ હો�ુ,ં અલ્લાહથી શમ� હયા કરવ, હંમશ
ે ા
સ�ગ રહ�� ું અને �ુદાની � ૂશી માટ� ભલાઈ કરવી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૪ : શ્રેષ્ઠ ન
(૧૬૭૧) દર� ક નેક� ઉપર બી� નેક� હોય છે .
એટલે � ૂધી ક� માણસ �ુદાની રાહમાં (કત્ થઈ)
મર� �ય તો તેના કરતા વધાર� સાર� બી� કોઈ
નેક� નથી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- પ : પરસ્પર નેક�ની �હદાયત કર
(૧૬૭૨) પરસ્પર સંપ રાખ, નેક� કરો, રહ�મ કરો
અને નેક ભાઈ બનીને રહો. આ બાબતનો અલ્લાહ�
તમને �ુકમ આપ્યો છ.
(૧૬૭૩) પરસ્પર સંપીને રહ, રહ�મ કરો અને
મહ�રબાની ભય� વતાર્વ રાખ.
(૧૬૭૪) �ુદાથી ડરો અને નેક ભાઈ બની �વ.
�ુદાની � ૂશી માટ� એક બી� સાથે મોહબ્બ કરો
અને એક બી� સાથે સંપ રાખો અને એક બી�
ઉપર રહમ કરો.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૬ : સં� ૂણર્ નેક
(૧૬૭૫) સં� ૂણર્ નેક� એ છે ક� તમે � કામ �હ�રમાં
કરો છો, ખાનગીમાં પણ તેજ કરો.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ

1368

િવભાગ-૭ : બરઝખ
પ્રકર- ૧ : બરઝખ
�ુરઆને મ�દ :* અને તેમની આગળ તે �દવસ � ૂધી ક� � �દવસે
તેઓને પાછા ઉઠાડવામાં આવશે એક બરઝખ
(આડ) રહ�શે.
- (� ૂ. મોઅમે� ૂન આ. ૧૦૦)
હદ�સ :1369

(૧૬૭૬) અલી �બન ઇબ્રાહ�મની તફસીરમાં છે ક
બરઝખ બે બાબતોની વચ્ચેનો �ુકમ છ. તે �ુિનયા
અને આખેરતની વચ્ચે સવાબ અને અઝાબ છ. આ
િવષયમાં હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ) ફરમાવે છે : મને તમારા િવશે
માત્ર બરઝખના બારામાં ડર છે .
(૧૬૭૭) �ુદાવંદ� આલમના આ કૌલ ‘વરાએહ�મબરઝખ...’ િવશે ફરમાવ્�ું: બરઝખનો અથર કબ્ર છ
�માં લોકોની ઝ�દગી બ�ુજ સખ્તી અને તંગીમાં
હશે. �ુદાની કસમ, કબ્ર જ�તના બાગોમાંથી એ
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બાગ છે . અથવા જહ�મના ખાડાઓમાંથી એક
ખાડો છે .
- હઝરત ઈમામ મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૭૮) બરઝખ કબ્ર છે અને તે જ �ુિનયા અન
આખેરતની વચ્ચે સવાબ અને અઝાબ છ.
(૧૬૭૯) �ુદાની કસમ - �ુ ં તમારા િવશે
બરઝખથી ડ�ં �ં. રાવીએ �ુછ�ુ:ં બરઝખ �ુ ં છે ?
ફરમાવ્�ું: કબ. મરવાના �દવસથી લઈને કયામત
� ૂધી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૮૦) તેઓ બરઝખના પેટમાં જઈ �ુ�ા છે ,
તેમના ઉપર જમીન આવી ગઈ છે અને તેમ�ુ ં
ગોશ્ત ખાઈ �ુક� છ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રક - ર : બરઝખમાં અહ�ના શર�રો �વા શર�ર
હશે.
(૧૬૮૧) અબી વીલાદ હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર� છે ક� મ�
ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં અઝર્ કર�:
�ુ ં આપના ઉપર �ુરબાન થા�, લોકો એવી
�રવાયત કર� છે ક� મોઅિમનોની �હો સૌથી ઉપરના
આસમાન પર ઉપર લીલા પક્ષીઓના �ંડ વચ્
છે . (�ું આ વાત સાચી છે ?) ઇમામે ફરમાવ્�ું:
એવી વાત નથી, ક�મક� �ુદાની નજરોમાં
મોઅિમનની શાન તેનાથી ઘણી વધાર� છે ક� તે
1373

કોઈ પક્ષી �ંડમાં હોય. બલ્ક� તેઓની �હો
�ુિનયાના શર�રો �વા શર�રમાં હોય છે .
(૧૬૮૨) એક �રવાયતમાં છે ક� �યાર� �ુદાવંદ�
આલમ મોઅિમનની �હ કબ્ઝ કર� લે છ ત્યાર� તેની
�ુિનયાના શર�ર �વા શર�રમાં પ�રવિતત
� કર�
નાખે છે . એ સ્વ�પમાં તે ખા-પીવે છે અને તેની
પાસે કોઈ આવી �ય તો તેને એવી ર�તે ઓળખી
લે છે �વી ર�તે તે �ુિનયામાં હતો.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : બરઝખની હાલતમાં મોઅિમનોનો
�હો.
�ુરઆને મ�દ :* અને � લોકો અલ્લાહની રાહમાં માયાર્ ગયા છ
તેમને હર�ગઝ હર�ગઝ મરણ પામેલા સમજો નહ�,
બલ્ક� તેઓ પોતાના પરવર�દગાર પાસ �વતા
હોઈ (ઉ�મ) રો� મેળવે છે .
- (�ુ. આલે ઇમરાન આ. ૧૬૯)
હદ�સ :1375

(૧૬૮૩) હમ્માદ �બન ઉસ્મ, હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર�
છે ક� આપની સામે �હોનો ઉલ્લેખ થયો અને
મોઅિમનોની �હોનો ઉલ્લેખ થયો ત્યાર� આપ
ફરમાવ્�ું: તે (�હો) પરસ્પર મળતી રહ� છ. મ�
�ુછ�ું : �ું પરસ્પર મળતી પણ રહ� છ ? ફરમાવ્�ું:
હા, બલ્ક� એકબી�ના ખબર �તર પણ �ૂછે છે
અને એકબી�ને ઓળખે પણ છે . એટલે � ૂધી ક� જો
તમે તેને �ુઓ તો કહ� શકો ક� આ ફલાણો માણસ
છે .
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(૧૬૮૪) મોઅિમનોની �હો જ�તમાં ઓરડાઓમાં
છે . જ�ત�ુ ં ખા�ુ ં ખાય છે અને તે� ું પી�ુ ં પીવે છે .
એક બી� સાથે મળતી રહ� છે . અને કહ� છે ક� અય
અમારા પરવર�દગાર ! કયામત બરપા ફરમાવ
અને તારા એ વાયદાઓને � ૂરા ફરમાવ � તે
અમાર� સાથે કયાર્ છ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૮૫) ... અય ફરઝંદ� નોબાતહ ! આ જગ્યા
(એટલે ક� નજફ� અશરફ)ની પાછળની બા�ુએ
તમામ મોઅિમન �ુ�ષો અને મોઅિમન �ીઓની
�હો � ૂરના માળખા અને � ૂરના િમમ્બરો ઉપર છ.
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(૧૬૮૬) (બી� એક �રવાયતમાં છે ક�) એ ફરઝંદ�
નબાતહ ! જો તમાર� નજરોની સામેથી પરદાઓ
હટાવી દ� વામાં આવે તો તમે પાછળની બા�ુએ
મોઅિમનોની �હોને જોઈ શકશો � સ�ુહમાં એક
બી�ને મળે છે અને વાતો કર� રહ� છે . યાદ રાખો
ક� અહ� પાછળની બા�ુએ (વાદ�ઉસ્સલામમા)
મોઅિમનોની �હો મૌ�ૂદ છે . �યાર� ક� વાદ�એ
બર�ુતમાં કાફરોની �હો મૌ�ુદ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૮૭) ... �ણી લે� ું જોઈએ ક� જમીનનો �ુવર્
અને પ��ચમનો કોઈ મોઅિમન એવો નથી (�ની
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�હને) �ુદાવંદ� આલમ વાદ�ઉસ્સલામમાં ન
બોલાવે. મ� �ુછ�ું : વાદ�ઉસ્સલામ �ાં છે?
આપે ફરમાવ્�ું: �ુફાની પાછળની બા�ુએ, તમને
એ વાતની ખબર હોવી જોઈએ ક� �ુ ં તેઓને જોઈ
રહયો �ં અને તેઓ સ�ુહમાં બેસીને વાતો કર�
રહ્યા .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : કાફરોની �હો
�ુરઆને મ�દ :* પછ� � ચાલબા�ઓ તેઓ ચાલ્યા તેની
ખરાબીઓથી અલ્લાહ� તેને બચાવી રાખ્, અને
ખરાબ અઝાબે �ફરઔનના આખા �ુ�ુંબને ચાર�
બા�ુથી ઘેર� લી�ુ.ં (યાને) આગ, �ની સામે તેમને
સવાર સાંજ ઊભા કરવામાં આવે છે , અને � �દવસે
કયામત કાયમ થશે તે �દવસે (�ક
ુ મ કરવામાં
આવશે ક�) �ફરઔનીઓને સખતમાં સખત
અઝાબમાં દાખલ કર� દો.
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- (� ૂ. મોઅિમન આ. ૪પ, ૪૬)
(૧૬૮૮) (કા�ફરોની �હો િવશે ફરમાવ્�ું ક) તે
જહ�મના ઓરડાઓમાં છે . ત્યાં�ું ખા�ું ખાઇ રહ�
છે અને ત્યાં�ું પી�ું પી રહ� છ, એકબી�ને હળતી
મળતી રહ� છે અને કહ� છે : એ અમારા
પરવર�દગાર ! �ું કયામતને બરપા કરતો નહ� ક�
તારા એ વાયદાઓ �ુરા ન થઇ �ય � તે અમને
કયાર્ છ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૮૯) કા�ફરોની �હો જહ�મમાં છે અને
જહ�મની આગ તેમની સામે ર�ુ કરવામાં આવે છે
ત્યાર� તે(�હો) કહ� છે : એ મારા રબ કયામત
બરપા ન ફરમાવ ક� તારા એ વાયદાઓ � ૂરા ન
થઇ શક� � તે અમાર� સાથે કયાર્ છ. અને અમારા
�તને અમારા પ્રારંભ સાથે મેળવી ન .
- હઝરત ઈમામ �અફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૯૦) હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલલ્લાહો અલયહ� વ
આલેહ� વસ્સલમ િવશે છે ક� તેઓ જંગ બદ્રમાં કત
થએલાઓની પાસે આવીને ઊભા રહ્યા અન
ફરમાવ્�ું: અય અ�ુજહલ ! અય અત્બહ! અય
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શયબહ ! અને અય ઉમય્યા! �ું તમે એ બરહક
વાયદાઓને જોઇ લીધા � તમારા રબે તમાર�
સાથે કયાર્ હત. �યાર� ક� મ� તો મારા રબના
બરહક વાયદા સં� ૂણર્ ર�તે જોઇ લીધ.
હ. ઉમર� ક�ુ : આપ એવા શર�રો સાથે વાતો કર�
રહ્યા છો �મનામા �હો ન.
�ુ�ર� ગીરામી કદ્ર� ફરમાવ્�: મને એ ઝાતની
કસમ, �ના કબ્ઝએ �ુદરતમાં માર� �ન છ, માર�
વાતોને તમાર� સરખામણીમાં આ લોકો વધાર�
સાંભળ� રહ્યા . અલબ� એ એક �ૂદ� વાત છે ક�
તેઓ જવાબ આપી શકતા નથી.
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િવભાગ - ૮ : બરકત
પ્રકર- ૧ : બરકતવાળો ઇન્સા
�ુરઆને મ�દ :* અને �યાં પણ �ુ ં હ�� મને બરકત વાળો
બનાવ્યો છ.
- (� ૂ. મર�યમ આ. ૩૧)
* પરવર�દગાર ! મને બરકતવાળા ઉતારા પર
ઉતાર�.
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- (� ૂ. મોઅમે� ૂન આ. ર૯)
હદ�સ:(૧૬૯૧) �ુદાવંદ� આલમના આ કૌલ-� ૂરએ
મર�યમ આ. ૩૧ િવશે ફરમાવ્�ું: આ આયતમાં
‘�ુબારક’નો અથર્ વધાર� ફાયદો પહ�ચાડનાર છ.
- હઝરત ઈમામ �અફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : બરકતના માધ્યમ....
�ુરઆને મ�દ:* અને જો તે વસ્તીવાળાઓ ઈમાન લઇ આવતે
તથા ડરતા રહ�તે તો અમે તેમના પર આકાશ તથા
જમીનની બરકતો(ના દ્વ) ઉઘાડ� નાખતે.
- (� ૂ. અઅરાફ આ. ૯૬)
હદ�સ:(૧૬૯૨) રજઅત િવશેની એક લાંબી હદ�સમાં
ફરમાવ્�ું: ... એ વખતે આસમાન અને જમીનથી
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બરકત નાઝીલ થશે, એટલે � ૂધી ક� ઝાડમાં પણ
એવા ફળ આવશે �વા અલ્લાહ ચાહ, અને
શીયાળાના ફળો ઉનાળામાં અને ઉનાળાના ફળો
શીયાળામાં ખાવામાં આવશે અને �ુદાના એ કૌલ
અથર્ છ.
- હઝરત ઈમામ �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૬૯૩) તમાર� ખાવાની વસ્ �ુઓને તોલતા રહ,
ક�મક� તોલવાથી માલમાં બરકત થાય છે .
(૧૬૯૪) ત્રણ વસ્�ુઓમાં બરકત હોય : નકક�
કરાએલી �ુદ્દતનો સો, બી�ને કઝર્ આપ�ું અને
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વેચવા માટ� નહ� પણ, ઘરમાં ઉપયોગ માટ� ઘ�માં
જવ મેળવવા.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલલ્લાહો અલયહ�
વઆલેહ� વસ્સલ
(૧૬૯૫) �ુદાવંદ� આલમે એક નબીની તરફ વહ�
મોકલી : જો માર� ઇતાઅત કરવામાં આવે તો �ુ ં
રા� થઇશ, જો �ુ ં રા� થઇશ તો બરકતો નાઝીલ
કર�શ અને માર� બરકતોનો કોઇ �ત નથી...
- હઝરત ઈમામ અલી રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૬૯૬) બરકતના દસ ભાગો છે . �માંથી નવ
ભાગ વેપારમાં છે , બાક�નો ભાગ બી�
વ્યવસાયમાં છ.
(૧૬૯૭) અદલો ઇન્સાફને કારણે બરકતો બમણી
થઇ �ય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : બરકત અટકાવનારા કારણો
�ુરઆને મ�દ:* પરં � ુ તેમણે (ર� ૂલોને) �ૂઠલાવ્ય, પછ� તેમની
કરણીઓના કારણે અમોએ તેમની ધરપકડ કર�.
- (�ુરએ અઅરાફ આ. ૯૬)
હદ�સ:(૧૬૯૮) ચાર આદતો એવી છે ક� � કોઇમાં તે
બાબતો પૈક�ની એક પણ આદત પ્રવેશી �ય 
તેને બરબાદ કર� નાખે છે અને તેની પાસેથી
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બરકત ચાલી �ય છે . ખયાનત, ચોર�, શરાબ�ુ ં
સેવન અને વ્યભીચા.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલલ્લાહો અલયહ�
વઆલેહ� વસ્સલ
(૧૬૯૯) દાઉદ ઝરમી કહ� છે ક� અ�ુલ હસન
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: અય દાઉદ,
હરામમાં કદ� વધારો થતો નથી, જો તેમાં વધારો
થાય તો તેમા બરકત હોતી નથી. જો તેમાંથી (રાહ�
�ુદામાં) ખચર કરવામાં આવે તો તેનો અજ્ર મળત
નથી અને તેમાંથી મરનારની પાછળ � રહ� �ય
તે તેના માટ� જહ�મ�ું ભા�ુ ં છે .
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(૧૭૦૦) �યાર� ખયાનત �ુલ્લેઆમ કરવામાં આવે
ત્યાર� બરકત પણ ઉઠાવી લેવામાં આવશ.
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િવભાગ - ૯ : �ુરહાન (દલીલ)
પ્રકર- ૧ : તમારા રબ તરફથી દલીલ
�ુરઆને મ�દ :* હ� લોકો ! બેશક તમારા પાસે તમારા
પરવર�દગાર તરફથી (સત્ય ધમર્ની �ુલ) દલીલ
આવી �ુક� છે અને અમોએ તમારા તરફ સત્ય
�ુલ્�ું કર� દ�ખાડ� દ�નાર �ૂ (�ુરઆન) ઉતા�ુર્ છ .
- (� ૂ. િનસા આ. ૧૭પ)
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* હવે તારા પાલનકતાર્ તરફથી(તને અપવામાં
આવેલ તાર� ન�ુવ્વતન) આ બે ચમત્કારો
�ફરઔન તથા તેના બે દરબાર� માટ� છે ; િનસંશય
તેઓ �ુરાચાર� લોકો છે .
- (� ૂ. કસસ આ. ૩૬)
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પ્રકર- ર : લાવો, તમાર� દલીલો ર�ૂ કરો.
�ુરઆને મ�દ :* અને તે કોણ છે � આકાશ તથા જમીનમાંથી
તમને રો� આપે છે ? �ું અલ્લાહ સાથે બીજો પણ
કોઈ માઅ� ૂદ છે ? (હરગીઝ નહ�) � ું કહ� ક� જો
તમે સાચા છો તો તમાર� દલીલો ર�ૂ કરો.
- (� ૂ. નમ્લ . ૬૪)
- (� ૂ. મોઅમે� ૂન આ. ૧૧૭)
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* આ (માત) તેમની ખોટ� કલ્પનાઓ જ છ; � ુ ં કહ�
જો તમે સાચા હો તો તમાર� દલીલ ર�ુ કરો.
- (� ૂ. બકરહ આ. ૧૧૧)
* અને અમે દર� ક ઉમ્મતમાંથી એક એક સાક્ષી �ુ
પાડ� દઈ�ુ,ં પછ� અમે (�ુશ્રી◌ુકો) કહ��ુ ં ક� તમે
પોત પોતાની (બચાવની) દલીલો ર�ૂ કરો.
- (� ૂ. કસસ, આ. ૭પ)
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િવભાગ-૧૦ : �બશ્ર(હસતા ચહ�ર� મળ�ુ)ં
પ્રકર- ૧ : �બશ્ર(હસતા ચહ�ર� મળ�)ંુ
(૧૭૦૧) હસતા �ુખે મળવાથી �દલોમાંથી �ુગ્ઝ
અને ક�નો �ૂ ર થાય છે .
(૧૭૦૨) તમારા ભાઈઓ સાથે હસતા �ુખે
�ુલાકાત કરો.
(૧૭૦૩) હસતા �ુખે મળ�ું એ મોહબ્બતની �ળ
છે .
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(૧૭૦૪) હસતા �ુખે મળ�ુ ં એ મોહબ્બત�ું �ુલ્
છે .
(૧૭૦૫) સ�સ્મત મળ�ું એ શર�ફ લોકોનો �રવાજ
છે .
(૧૭૦૬) સ�સ્મત મળ�ું એ શર�ફ લોકોની ટ�વ છ.
(૧૭૦૭) હસતો ચહ�રો એ પહ�લી સફળતા છે .
(૧૭૦૮) હસતો ચહ�રો એ એવો પ્રાથિમક ઉપકા
છે �ના માટ� કાંઈ ખચર્ કરવો પડતો નથ.
(૧૭૦૯) હસતો ચહ�રો બે ભેટ માંની એક ભેટ છે .
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(૧૭૧૦) હસતો ચહ�રો બે નીકટતામાંની એક
નીકટતા છે .
(૧૭૧૧) સ�સ્મત �ુખ એ �ૂબ જ રોનકવા�ં
વાતાવરણ અને ઉમદા અખ્લાક છ.
(૧૭૧૨) તેઓ (લોકો) સાથે હસતા ચહ�ર� મળો, તો
દ્ર�ષ �ૂર થઈ જ.
(૧૭૧૩) હસતો ચહ�રો અને િવશાળ �ુખ દ્વાર
બક્ષીસની શ્રેષ્ઠ તક મ.
(૧૭૧૪) હસતો ચહ�રો એ મોહબ્બત�ું કારણ(બને
છે .)
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(૧૭૧૫) તંગદ�લી અને હસતો ચહ�રો બંને સાથે
હોઈ શકતા નથી.
(૧૭૧૬) મોઅિમન�ું �સ્મત તેના ચહ�રા પર હોય
છે , તેની તાકત તેના દ�નમાં હોય છે અને તેનો
ગમ તેના �દલમાં હોય છે .
(૧૭૧૭) તમા�ું �સ્મત તમાર� વ્ય�ક્ત
શરાફત�ું પ્રિત�બ�બ હોય .
(૧૭૧૮) સાર� ર�ત - ભાત સાથે મળવાથી
ભાઈચારો મજ� ૂત થાય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૭૧૯) તમે તમારા માલ દ્વારા લોકોન(પોતાના
બનાવવા માટ�) પ્રભાવમાં લેવાની શ� ધરાવતા
નથી. (બલ્ક� હસતા �ુખે પ્રભાવશાળ� ચહ�રા સા
એમ કર� શકો છો.) તેથી તમે તેમની સાથે હસતા
અને પ્રભાવશાળ� ચહ� ર� �ુલાકાત ક.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૭૨૦) હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) ફરમાવતા હતા ક� �ુદાવંદ�
આલમ એવા માણસને બ�ુજ ના પસંદ ફરમાવે છે
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� પોતાના ભાઈઓ સાથે બદ અખ્લાક� ભય�
વ્યવહાર કરતો હો.
(૧૭ર૧) (મોઅિમનો િસફતો�ું વણર્ન કરતા
ફરમાવ્�ુ) �ુબજ પ્રસ� અને પ્ર�લ્લ  હોય છે
ન ક� ના�ુશ થઈને અથવા બદ અખ્લાક� સાથે
કડવાશ ભયાર્ અને ભવા ચડાવેલ ચહ�રા સાથે હોય
છે .
(૧૭ર૨) �યાર� તમે તમારા ભાઈઓ સાથે
�ુલાકાત કરો તો �ુસાફ�હા કરો, તેમની સાથે હસીને
અને �સ્મત ભયાર્ ચહ� ર� �ુલાકાત ક. તેવી જ ર�તે
�યાર� તમે તેનાથી �ુદા પડો ત્યાર� પણ તેવો જ
1402

વ્યવહાર કર, તો તમારા �ુનાહ ખત્મ થઈ �ુ�ા
હશે.
(૧૭ર૩) � બાબતો દવારા દોસ્તોના �દલોને
અપનાવી શકાય છે અને �ુશ્મનોના �દલોમાંથ
દ્વેષને �ૂર કર� શકાય છે તે બાબતો આ પ્રમાણ.
તેમની સાથે �ુલાકાત કરતી વખતે �સ્મત કર�,
તેમની ગેરહાજર�માં તેમના ખબર �તર � ૂછવા,
અને તેમની હાજર�માં �સ્મત સાથેનો વ્યવહા
કરવો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ાહોથી ડરાવ� ંુ એ જ�તની
પ્રકર- ર : �ન
� ૂશખબર� આપવા સમાન છે.
(૧૭૨૪) �ણે તને (�ુનાહોથી ડરાવ્ય, તે એવા
માણસ �વો છે �ણે તને (જ�તની) �ુશ ખબર�
આપી હોય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧૧ : બસીરત (�તરદ્ર�ષઅકકલમંદ�)
પ્રકર- ૧ : બસીરત
�ુરઆને મ�દ :* �ું તેઓ �ુિમ પર ચાલ્યા ફયાર્ ન, (ક� �થી
જોઈને) તેમના મન એવા થઈ �ય ક� �નાથી
તેઓ સમ� અથવા તેમના માટ� એવા કાન થઈ
�ય ક� � વડ� સાંભળ� શક� ? એ માટ� માત્ર �ખ
જ �ધળ� હોતી નથી, બલ્ક� 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 , પરં � ુ તે વડ�
(સા�ં નર�ુ)ં સમજતા નથી, અને તેમના ચ�ુઓ છે
છતાં તે વડ� તેઓ દ� ખતા નથી અને તેમના કાન
(પણ) છે પરં � ુ તે વડ� સાંભળતા નથી; (માટ� )
તેઓ પ�ુઓ સમાન છે બલ્ક� તે કરતાંય વ�ુ
�ુમરાહ.
- (� ૂ. અઅરાફ આ. ૧૭૯)
હદ�સ :-
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(૧૭ર૫) �ખોની રૌશની ત્યાં �ૂધી ફાયદો
પહ�ચાડતી નથી, �યાં � ૂધી બસીરત (�દલની
દ્ર�) �ધળ� હોય.
(૧૭ર૬) બસીરત વગરના માણસની નજર ખરાબ
હોય છે .
(૧૭ર૭) બસીરત ધરાવનાર એ હોય છે , �
સાંભળે , સમ�, �ુએ અને �દલની દ્ર�ષ્ટથી કામ,
બોધપાઠથી ફાયદો ઉઠાવે, પછ� સ્પષ્ટ રસ્ત
ઉપર ચાલે �ના લીધે તે તબાહ�ના ખાડામાં પડતા
બચી જશે.
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(૧૭ર૮) તમારા માટ� દ� ખાઈ શક� તેવા સાધનો
આપી દ� વામાં આવ્યા છે જો તમે જોવા ઇચ્ તો
તમાર� �હદાયતના સાધનો ઉપલબ્ધ કર� દ�વાયા
છે . - જો તમે �હદાયત મેળવવા ઇચ્છતા હો ત.
(૧૭ર૯) �હ�ર� �ખોથી જોવાને (સાચા અથર્મા)
દ્ર�ષ્ટ કહ�વામાં આવતી , ક�મક� આ �ખો
કયાર� ક પોતાના હાિમલ (બોજ - વજન �ચકનાર)
ને �ુઠ પણ કહ� શક� છે પરં � ુ �યાર� અકલથી
નસીહત માટ� સલાહ લેવામાં આવે ત્યાર� તે સા�ું
કહ� દ� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૭૩૦) �ધળો માણસ એ નથી �ની (�ખની)
દ્ર�ષ્ટ ન હોય બલ(સાચા અથર્મા) �ધળો એ છે
�ને �દલની �ખો ન હોય.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૭૩૧) �હ�ર� �ખોની દ્ર�ષ્ટ �ુમાવી દ�વી
�દલની દ્ર�ષ્ટ �ુમાવવા કરતા વધાર� સહ��ું.
(૧૭૩૨) �હદાયતથી બસીરતમાં વધારો થઈ શક�
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : સૌથી વધાર� બસીરત ધરાવનાર
માણસ
(૧૭૩૩) સૌથી વધાર� બસીરત ધરાવનાર માણસ
એ છે � પોતાના ઐબોને �ુએ અને પોતાના
�ુનાહોને િનસ્તોના�ૂદ કર.
(૧૭૩૪) બ�જ
ુ ધ્યાનથી સાંભળો સૌથી શ્રે
જોનાર �ખ એ છે � ખૈર (ભલાઈ) પર જઈને
અટક� �ય. અને શ્રેષ્ઠ સાંભળનારા કાન એ છે
નસીહતને સાંભળે અને તેને ક� ૂલ કર� .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧ર : બાિતલ
પ્રકર- ૧ : બાિતલ
�ુરઆને મ�દ :* આવી ર�તે અલ્લાહ સત્ય અને અસત્યના દાખ
આપે છે , પછ� � ફ�ણ હોય છે તે નકા�ુ ં �ય છે ,
અને તે ક� � લોકોને લાભ પહ�ચાડ� છે તે જમીનમાં
રહ� �ય છે ; એવી ર�તે અલ્લાહ દાખલા આપે છ.
- (� ૂ. રઅદ આ. ૧૭)
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* અને આ કહ� ક� સત્ય આવી �ૂ�ું છે અને અસત્
નષ્ટ પામ્�ું , બેશક અસત્ય નષ્ટ પામનાર જ .
- (� ૂ. બની ઇસરાઈલ આ. ૮૧)
* બલ્ક� અમે તો સત્યને અસત્ય ઉપર ફ�ક� માર
છ�એ ક� �થી તે (સત્) તે (અસત્)�ું મા�ુ ં ભાંગી
નાખે છે , પછ� એકાએક તે અસત્ય અદ્રશ્ય
�ય છે .
- (� ૂ. અ�મ્બય, આ. ૧૮)
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* બલ્ક� અમે તો સત્યને અસત્ય ઉપર ફ�ક� માર
છ�એ ક� તે (સત્) તે (અસત્)�ું મા�ું ભાંગી નાખે
છે , પછ� એકાએક તે અસત્ય અદ્રશ્ય થઈ �.
- (� ૂ. સબા. આ. ૪૯)
* પરં � ુ અલ્લાહ પોતાની વાણીથી અસત્યનો ના
કર� છે અને સત્યને સ્થાપે .
- (� ૂ. � ૂરા, આ. ર૪)
હદ�સ :(૧૭૩૫) �ૂઠ નબળો સાથીદાર છે .
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(૧૭૩૬) �ૂઠ દગાની આડ છે .
(૧૭૩૭) ... બાિતલ તોફાની ધોડો છે . �ની ઉપર
તેનો મા�લક સવાર થાય છે . અને તેની બાગ...
લગામ ઢ�લી છોડ� દ� છે . પછ� તે પોતાના
મા�લકને પોતાની સાથે લઈને ફયાર્ કર� છ. એટલે
� ૂધી ક� તેને એવી આગમાં નાખી દ� છે ��ુ ં
બળતણ માણસો અને પત્થર છ.
(૧૭૩૮) � હક સાથે જોડા�ુ જ નથી તે બાિતલથી
�ુ�ુ ક�મ હોઈ શક� ?
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(૧૭૩૯) બાિતલથી કામ લેનાર અઝાબ અને
ધી�ાર બંનન
ે ે પાત્ર થ.
(૧૭૪૦) �ુ ં બાિતલને એ�ું િનશાન લગાવીશ ક� હક
તેના પડખામાંથી �હ�ર થશે.
(૧૭૪૧) હક એવો માગર્ છે � જ�તની તરફ લઈ
�ય છે અને બાિતલ એવો માગર્ છે  જહ�મની
તરફ લઈ �ય છે . પછ� દર� ક રસ્તા ઉપર તેના
બોલાવનારા મૌ�ૂદ હોય છે .
(૧૭૪૨) (એવા સાથીઓની મઝીમ્મત કરત)
ફરમાવ્�ું: તમે �ટ�ું બાિતલને ઓળખો છો તેટ�ું
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હકને ઓળખતા નથી અને બાિતલને એટ�ું
�ુઠલાવતા નથી �ટ�ું હકને (�ુઠલાવો છો.)
(૧૭૪૩) �ણે બાિતલની મદદ કર� તેણે હક ઉપર
�ુલ્મ �.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : હક અને બાિતલ વચ્ચે�ું �ત
(૧૭૪૪) યાદ રાખો ! હક અને બાિતલ વચ્ચે માત
ચાર �ગળ�ઓ�ું �તર છે ... બાિતલ એ છે ક� �ુ ં
કહ� ક� મ� સાંભળ્�ું છ. અને હક એ છે ક� �ુ ં એમ કહ�
મ� જો�ું છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૪૫) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને
� ૂછવામાં આવ્�ું ક� હક અને બાિતલ વચ્ચે ક�ટ�ુ
�તર છે ?
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ફરમાવ્�ું: ચાર �ગળ�ઓ�ુ,ં પછ� આપે પોતાનો
હાથ પોતાના કાન અને પોતાની આખંની વચ્ચે
રાખ્ય, પછ� ફરમાવ્�ું: �ને તાર� �ખોએ જો�ુ ં તે
હક અને �ને તારા કાનોએ સાંભળ્�ું તે મોટ� ભાગે
બાિતલ હોય છે .
(૧૭૪૬) એક શામી ક� �ને મોઆવીયાએ હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ) ની પાસે �મના બાદશાહ�
� ૂછે લા પ્ર�નોના જવાબ લેવા માટ� મોકલ્યો હ
તેણે હઝરત ઈમામ હસન (અલ�ય્હસ્સલ)ને
�ુછ�ું : હક અને બાિતલ વચ્ચે કઈ ર�તે �તર છે
?
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આપે જવાબ આપ્યો: ચાર �ગળ�ું �તર છે ,
�ને � ું �ખોથી �ુએ તે હક છે અને �ને �ુ ં તારા
કાનોથી સાંભળે તે મોટ� ભાગે બાિતલ હોય છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૪૭) લોકો ! � માણસ પોતાના ભાઈ િવશે
�ણતો હોય ક� તે દ�નમાં ‘અને રાહ� રાસ્ત પર છ.
તો પછ� તેણે લોકોની ટ�કાઓ સાંભળવી 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 �ુક� �ય છે . તેવી જ ર�તે વાતો
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નકામી થઈ �ય છે અને બાિતલ ના�ુદ થઈ �ય
છે . �યાર� ક� અલ્લાહ સાંભળ અને જોઈ રહયો છે .
તમાર� એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક� હક અને
બાિતલ વચ્ચે ચાર �ગળ�ું �તર છ. એ વખતે
આપને � ૂછવામાં આવ્�ું ક� તેનો અથર્ �ું છ? ત્યાર
આપે આપની �ગળ�ઓને ભેગી કર�ને આપના
કાન અને �ખોની વચ્ચે રાખીને ફરમાવ્� :
બાિતલ એ છે ક� �ું કહ� ક� મ� સાંભળ્�ું છે અને હક
એ છે � ું કહ� ક� મ� જો�ું છે .
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પ્રકર- ૩ : હક અને બાિતલની ચકાસણી
�ુરઆને મ�દ :* અને સત્યને અસત્યની સાથે ભેળવી નાખો ન,
અને સત્યને �ણી જોઈને સંતાડો નહ.
- (� ૂ. બકરહ આ. ૪ર)
(૧૭૪૮) ... જો બાિતલ હકની સાથે ભળ� જવા
પછ� સાફ થઈ શક� ું હોય તો પછ� હકના
ચાહનારાઓ માટ� શંકાઓ �ૂ ર થઈ �ય. તેવી જ
ર�તે હક બાિતલની ભેળસેળથી પાક થઈ �ય તો
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�ુશ્મનોની �ભ �ુંગી થઈ �, પરં � ુ એ વાતમાં
�ું થઈ શક� ક� થો�ું આ બા�ુથી લેવામાં આવે તો
થો�ું પેલી બા�ુથી લેવામાં આવે અને તે� ુ ં િમશ્ર
કર� નાખવામાં આવે.
(૧૭૪૯) ક�ટલીક એવી �ુમરાહ�ઓ છે �ને આયતો
(િનશાનીઓ) સાથે એવી ર�તે ભેળવી દ� વામાં
આવી છે �વી ર�તે તાંબાના (ખોટા) �દરહમ સાથે
ચાંદ� ભેળવી દ� વામાં આવે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : ઇન્સાન�ું �દલ બાિતલને હક સાથે
ભળ� જવા ઉપર િવ�ાસ રાખ� ંુ નથી.
(૧૭૫૦) �ુદાવંદ� આલમે બાિતલને હકના
સ્વ�પમાં ઓળખાવવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધો .
અને મોઅિમનના �દલમાં હકને બાિતલ ગણવાનો
પણ. (ઇન્કાર કર� દ�ધો છ.) આ વાતમાં કોઈ શંકા
નથી.
િવરોધીઓ એટલે ક� કાફરોના �દલોમાં બાિતલને
હકના સ્વ�પમાં ઓળખાવવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધ
છે અને એ વાતમાં પણ કોઈ શંકાને સ્થાન નથ,
જો �ુદાવંદ� કાએનાત એ�ુ ં ન કરતે તો હકની
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બાિતલ દ્વારા પર(�ુશ્ક�લ જ નહ� પ) અશ�
હતી.
(૧૭પ૧) �દલ �ાર� ય એ વાત ઉપર યક�ન કર� ુ ં
નથી ક� હક બાિતલ છે એવી જ ર�તે એ વાત પર
પણ યક�ન કર�ું નથી ક� બાિતલ હક છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧૩ : �ુગ્ઝ(દ્વ)
પ્રકર- ૧ : અલ્લાહ તઆલા સાથે �ુગ્
રાખનારાઓ
(૧૭પ૨) �ુદાવંદ� આલમ � ૃધ્ધ વ્ય�ભચા,
ઝા�લમ માલદાર, દગાબાજ ફક�ર, અને અ�ભમાની
માંગનાર સાથે �ુગ્ઝ રાખે છ, બક્ષીસ કર�ન
ઉપકાર દ� ખાડનાર માણસના બદલાને નકામો કર�
નાખે છે . અને અ�ભમાની સ્વભાવ ધરાવના,
ઉધ્ધત અને �ુઠા પર નારાજ થાય છ.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૭પ૩) �ુદાવંદ� આલમ �ુનાહ કર�ને બડાઈ
હાંકનાર બેશમર્ને �ુશ્મન રાખે .
ુ આબેદ�ન
- હઝરત ઈમામ ઝૈ�લ
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭પ૪) �ુદાવંદ� આલમ લાંબી આશાઓ રાખનાર
ખરાબ કામ કરનાર ઇન્સાનને �ુશ્મન રાખે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
1426

(૧૭પ૫) �ુદાવંદ� આલમ કં�ુસ અને અ�ભમાની
માંગનારને �ુશ્મન રાખે છ.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭પ૬) �ુદાવંદ� આલમ ખરાબ કાય� કરનાર
અને ખરાબ �ભવાળા માણસને �ુશ્મન રાખે છ.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭પ૭) �ુદાવંદ� આલમ ��હલ � ૃધ્, ��લમ
માલદાર અને દગાબાજ ફક�રને �ુશ્મન રાખે છ.
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- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭પ૮) �ુદાવંદ� આલમ એવા દર� ક માણસને
�ુશ્મન રાખે છ, � �ુિનયાનો આ�લમ અને
આખેરતનો ��હલ હોય.
(૧૭પ૯) �ુદાવંદ� આલમ એવા દર� ક બદઅખ્લા,
અ�ભમાની, અને એવા બ��ુ પ્રકારના માણસન
�ુશ્મન રાખે છે � રાતના �ુદાર્ની �મ પડય
રહ�તા હોય અને �દવસમાં ગધેડાની �મ કામ
કરતા હોય, �ુિનયાનો તો આ�લમ હોય અને
આખેરતનો ��હલ હોય.
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(૧૭૬૦) �ુદાવંદ� આલમ એવા માણસને �ુશ્મન
રાખે છે , �ના ઘરમાં લોકો � ૂસી �ય પણ તેની
સાથે ઝગડો ન કરતો હોય. (બેગેરતી વાળો હોય)
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧૭૬૧) હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) ફરમાવ્યા કરતા હતા ક
�ુદાવંદ� આલમ એવા માણસને �ુશ્મન રાખે છે ક�
� પોતાના ભાઈઓની સામે મો�ુ ં ચઢાવી રાખતો
હોય.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ાની નજરોમાં સૌથી વધાર�
પ્રકર- ર : �દ
�ુગ્ઝ ધરાવનાર...
(૧૭૬૨) �ુદાની નઝદ�ક સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને
પાત્ર �ૃધ્ધ વ્ય�ભચાર.
(૧૭૬૩) �ુદાની નઝદ�ક સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને
પાત્ર ગીબત કરનાર .
(૧૭૬૪) �ુદાની નઝદ�ક સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને
પાત્ર કં�ુસ માલદાર .
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(૧૭૬૫) �ુદાવંદ� આલમ એ માણસ ઉપર સૌથી
વધાર� નારાજ રહ� છે � હંમશ
ે ા પેટ અને
શમર્ગાહની ઇચ્છાઓ �ૂર� કરવાની આશા રાખત
હોય.
(૧૭૬૬) �ુદાની નઝદ�ક સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને
પાત્ર �હ�લ હોય .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૬૭) �ુદાવંદ� આલમની નજરોમાં સૌથી વધાર�
�ુગ્ઝને પાત્ર બે પ્રકારના માણસ છે . : (૧)
એવો માણસ ક� �ને �ુદાએ તેના હવાલે કર� દ�ધો
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હોય અને તે સીધા રસ્તેથી ભટક� �ૂકયો હોય છ,
�બદઅતની વાતો પર અમલ કરનાર અને �ુમરાહ�
તરફ બોલાવનાર હોય છે . એવો માણસ લોકોને
ફ�ત્નામાં ફસાવી દ� છે � તે�ું અ�ુસરણ કર, (ર)
એવો માણસ � જહાલતની વાતોને અહ� તહ�થી
ભેગી કર� લે છે , ઉમ્મતના ��હલ લોકોમાં દોડધામ
કરતો હોય છે , ફ�ત્નાઓન �ધકારમાં ગાફ�લ અને
મદહોશ રહ�તો હોય છે અને �ુખ અને શાંિતના
ફાયદાઓ પ્રત્યે �ખ મ�ચામણા કર�. ક�ટલાક
ઇન્સાન�ું સ્વ�પ ધરાવનાર લોકોએ તે આ�લમ�ુ ં
નામ આપ્�ું હોય છ.
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(૧૭૬૮) �ુદાની મખ્�ૂકમાં સૌથી વધાર� �ુગ્ઝન
પાત્ર એ માણસ છે �ણે ઇલ્મને અહ� તહ�થી એક�
ક�ુ� હોય છે , ફ�ત્નાઓન �ધકારમાં ગા�ફલ અને
મદહોશ પડયો રહ� છે અને શાંિત અને સલામતીના
ફાયદાઓથી �ધળો હોય છે . તેની શકલો � ૂરતના
માણસોએ તેને આ�લમ�ું નામ આપ્�ું હોય છ,
પરં � ુ હક�કતમાં તેણે ઇલ્મથી એક �દવસ પણ
ફાયદો મેળવ્યો હોતો નથ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૬૯) હઝરત � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ) એ
બારગાહ� રબ્�ુલ ઇઝઝતમાં અઝર્ કર: ...
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પરવર�દગાર ! તાર� મખ્�ૂકમા, તને સૌથી વધાર�
�ુગ્ઝ હોય એવો માણસ કોણ છે?
�ુદાવંદ� આલમે ફરમાવ્�ું: એ માણસ � મારા
ઉપર તોહમત લગાવતો હોય. તેઓએ અઝર્ કર�:
�ુદાવંદા ! �ુ ં તાર� ઉપર પણ કોઈ તહોમત
લગાવી શક� છે ?
ફરમાવ્�ુ : હા ! � માણસ માર� પાસેથી ભલાઈની
માંગણી કર� છે તેને �ુ ં ભલાઈ અતા ક�ં �ં અને �
હાજત તેના માટ� સાર� હોય તેવી હાજતને � ૂર� ક�ં
�ં. તેમ છતાં લોકો મારા ઉપર તોહમત લગાવે છે .
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૭૦) �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે : માર�
નજરોમાં તમામ લોકોથી વધાર� �ુગ્ઝને પાત્
માણસ છે � મા�ં સ્વ�પ ધારણ કર� છે અને માર�
ર�ુબીયતનો દાવો કર� છે . તેનાથી પણ વધાર�
એવા માણસ પ્રત્યે �ુગ્ઝ રા�ું �(મારા
પયગમ્બ) હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લમ�ું સ્વ�પ ધારણ કર�ન
ન�ુવ્વતમા ઝગડો ઉભો કર� અને પોતે ન�ુવ્વતનો
દાવો કરતો હોય, તેના પછ� એ માણસ � મોહમ્મદ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ના વસી
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(અલી ઇબ્ને અબી તા�લબ(અલ�ય્હસ્સલ)�ુ ં
સ્વ�પ ધારણ કરતો હો.... એના પછ� એ છે �
માર� નારાજગી વહોર� લેવા માટ� તૈયાર થાય.
તેની સાથે એવા લોકો પણ છે � તેને મદદ કરતા
હોય. તેના પછ� એવા લોકો પ્રત્યે સૌથી વધા
�ુગ્ઝ રા�ું � � આગળ જણાવેલ કાય� માટ� રા�
થતા હોય..
(૧૭૭૧) �ુદાવંદ� આલમની નજરોમાં સૌથી વધાર�
�ુગ્ઝને પાત્ર એ છે � ઇસ્લામના �ુ
�હ�લીયતના જમાનાના ર�ત ર�વાજો પાડવા
માટ�ની ઇચ્છા ધરાવતો હોય અને એ માણ પણ
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� કોઈ માણસ પાસે માંગણી કર�ને તે� ું નાહક
�ુન વહાવતો હોય.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૭૭૨) અલ્લાહની નઝદ�ક સૌથી વધાર� �ુગ્ઝન
પાત્ર અને ના પસંદ એ માણસ છે �ને �ુદા
(તેના કર�ુનોના કારણે) � ૂદ તેને હવાલે કર�
દ�ધો છે , � સીધા રસ્તેથી ભટક� ગયેલો છ, કોઈ
માગર્દશર્ક વગર ચાલતો હોય . જો તેને
�ુિનયાવી ખેતી (�ુિનયાના ફાયદાઓ) તરફ
બોલાવવામાં આવે તો (દોડ�ને) તેના ઉપર અમલ
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કરતો હોય છે અને આખેરતની ખેતી (આખેરતના
ફાયદાઓ)�ું આમંત્રણ આપવામાં આવે તો �ુસ્
દ� ખાડ� છે .
(૧૭૭૩) અલ્લાહ તઆલાની નઝદ�ક ત્
પ્રકારના માણસો સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને પાત. :
(૧) એવો માણસ �ણે રાતના કોઈ નમાઝ પડ�
હોતી નથી, તેમ છતાં �દવસના વધાર� �ુવે છે , (ર)
� બ�ુજ વધાર� ખાય છે પરં � ુ જમતા પહ�લા
�બ�સ્મલ્લ... પડતો નથી અને ન તો (જમ્યા
પછ�) અલ્હમ્દો �લલ્લાહ કહ�. (૩) એવો માણસ
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� કોઈ આ�યર્ની વાત  હોવા છતાં (િનરથર્)
હસ્યા કર� છ.
(૧૭૭૪) અલ્લાહ તઆલાની નઝદ�ક સૌથી વધાર�
�ુગ્ઝને પાત્ર ત્રણ પ્રકારના મા છે . : (૧)
� હરમમાં ના�સ્તકતા અને બેદ�ની(વ્યક) કર� ,
(ર) � ઇસ્લામમા �હ�લીયતના ર�વાજનો અમલ
કર� અને (૩) � કોઈ માણસ�ું નાહક �ુન
વહ�ડાવવા માટ� કાયર્ કર.
(૧૭૭૫) કયામતના �દવસે �ુદાની નઝદ�ક સૌથી
વધાર� �ુગ્ઝને પાત્ર એવા લોકો છે � બી�
ચાડ� �ુગલી ખાય છે , અ�ભમાન વ્યક્ત કર� ,
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અને પોતાના �ુસલમાન ભાઈ માટ� પોતાના
�દલમાં બ�ુ જ �ુશ્મની રાખે છ, અને �યાર� તે લોકો
સાથે �ુલાકાત કર� છે ત્યાર� અખ્લાક વ્યક્ત કર.
�યાર� તેવા લોકોને �ુદા અને ર� ૂલ તરફ
બોલાવવામાં આવે છે ત્યાર� �ુસ્તીથી કામ  છે ,
�યાર� તેઓને શૈતાન અને શૈતાની કામો તરફ
બોલાવવામાં આવે છે ત્યાર� દોડ�ને આગળ વધે છ.
(૧૭૭૬) તમારામાંથી �ુદાની નઝદ�ક સૌથી
વધાર� �ુગ્ઝને પાત્ર એ લોકો છે � બી�ની ચા
ખાય છે , ભાઈઓની વચ્ચે �ુદાઈ પાડ� છે અને
ુ ાહ લોકોની � ૂલોને શોધવામાં વ્યસ્ત રહ� .
બે�ન
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૭૭૭) �ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લની નઝદ�ક સૌથી
વધાર� �ુગ્ઝને પાત્ર એ માણસ છે �  ઇમામની
�ુ�તોની પૈરવી (અ�ુસરણ કરવા)નો દાવો કરતો
હોય. પરં � ુ તેના કાય��ું અ�ુસરણ કરતો ન હોય.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૭૭૮) હઝરત � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ)એ અઝર્
કર� : �ુદાવંદા ! તાર� નઝદ�ક તારા બંદાઓમાંથી
સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને પાત્ર કોણ ?
ફરમાવ્�ું: � રાત્રે �ુદાર(બનીને �ુતો રહ�) અને
દ�વસના નકામો (રહ�તો) હોય.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૭૯) �ુદાની નઝદ�ક સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને
પાત્ર બંદો એ આ�લમ છે � તકબ્�ુર કરતો .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૭૮૦) �ુદાની નઝદ�ક સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને
પાત્ર એ આ�લમ છે � સ�ાધીશો સાથે ભળેલ
રહ�તો હોય.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૭૮૧) �ુદાની મખ્�ુકમાં �ુદાની નઝદ�ક સૌથી
વધાર� �ુગ્ઝને પાત્ર એ માણસ છે �ની �ભ
લોકો ડરતા હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)

1444

(૧૭૮૨) �ુદાની નઝદ�ક સૌથી વ�ુ �ુસ્સાને પાત
હદકાર અ�ભમાની ફક�ર, � ૃધ્ધ વ્ય�ભચાર� અન
�ુષ્ટ અને �ુરાચાર� આ�લમ છ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ા
પ્રકર- ૩ : માર� (હઝરત ર� ૂલે �દ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)
નઝદ�ક સૌથી
વધાર� �ુગ્ઝને પાત્ર લ
(૧૭૮૩) કયામતના �દવસે તમારામાંથી નઝદ�ક
સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને પાત્ર અને મારાથી વધાર� �
એ લોકો હશે � વધાર� વાતોડ�યા, બી� લોકોને
�ભ થક� ઇ� પહ�ચાડનાર અને ફ�હક કરનાર
હશે.
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સહાબીએ �ુછ�ું : યા ર� ૂલલ્લાહ ફ�હક કરનાર
કોણ હોય છે ?
ફરમાવ્�ું: ‘અ�ભમાની લોકો’.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૭૮૪) માર� નઝદ�ક સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને પાત
અને અણગમતા એ લોકો છે � સ�ા લાલ�ુ (સ�ા
મેળવવાની ઇચ્છા ધરાવનારા અને બી� લોકોના
ઐબ શોધનારા) છે , � �ુગલખોર� કર� છે અને
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પોતાના ભાઈઓ સાથે હસદ કર� છે . તેવા લોકો
મારામાંથી નથી અને �ુ ં તેઓમાંથી નથી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : અલ્લાહની નઝદ�ક સૌથી વધાર
ુ
�ગ્ઝને
પાત્ર અખ
(૧૭૮૫) �ુદાની નઝદ�ક કં�ુસાઈ અને
બદઅખ્લાક�થી વધાર� કોઈ બાબત �ુગ્ઝને પા
નથી. આ એવી ટ�વો છે � કાય�ને એવી ર�તે
બગાડ� નાખે છે �વી ર�તે માટ� મધને બગાડ�
નાખે છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- પ : અલ્લાહની નઝદ�ક સૌથી વધાર
�ુગ્ઝને પાત્ર ક
(૧૭૮૬) �ુદાવંદ� આલમ વધાર� � ૂવા અને બેકાર
રહ�વાને ના પસંદ ફરમાવે છે .
(૧૭૮૭) ત્રણ કામો એવા છે �નાથી �ુદા નારા
થાય છે . (રાતના ઇબાદતમાં �ગ્યા ન હોવા છત)
�ુતા રહ��,ું કોઈ આ�યર્ ન હોવા છતાં હસ�ું અને
પેટ ભર� � ું હોવા છતાં ખા�ું ખા�ુ.ં
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૭૮૮) �ુદાવંદ� આલમ વાદ-િવવાદ ‘ક�લ વ
કાલ’ (ક�ું હ�ું અને ક�ું ન હ�ુ)ં માલ�ું પ્રદશ,
અને વારં વાર માંગવાની આદત વાળાને નાપસંદ
ફરમાવે છે .
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૮૯) અલ્લાહ તઆલાની નઝદ�ક ભર�લા પેટ
કરતા વધાર� �ુગ્ઝને પાત્ર બી� કોઈ બા
નથી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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ુ ાની નઝદ�ક સૌથી
પ્રકર- ૬ : �દ
વધાર� �ુગ્ઝને પાત્ર 
(૧૭૯૦) બની ખ�અ
ર� ૂલે
્ હમનો એક માણસ હઝરત
�ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની
�ખદમતમાં હાજર થયો અને �ુછ�ું : યા ર� ૂલલ્લાહ
! �ુદાની નઝદ�ક કયો અમલ સૌથી વધાર� �ુગ્ઝને
પાત્ર . આપ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું:
શીકર, તેણે અઝર્ કર�: ત્યાર પછ� �ો અમલ?
આપે ઈરશાદ ફરમાવ્�ું: ક�એ
: મી, તેણે �ુછ�ું :
્ રહ�
તેના પછ� ? ફરમાવ્�ું: �ુરાઈઓનો �ક
ુ મ આપવો
અને નેક�ઓથી રોક�ુ.ં
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ
પ્રકર- ૭ : સૌથી વધાર� �ગ્ઝન
પાત્ર જમીનન
ભાગ
(૧૭૯૧) ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમે �જબ્રઈલને �ુછ�: અલ્લાહ તબારક વ
તઆલાને જમીનનો કયો ભાગ સૌથી વધાર� પસંદ
છે ? તેઓએ ક�ું : મ�સ્જદો અને એવા લોકો �
મ�સ્જદમાં સૌથી પહ�લા દાખલ થાય છે અને સૌથી
છે લ્લે બહાર નીકળે છ.
આપે �ુછ�ું : અને કયો ભાગ સૌથી વધાર� નાપસંદ
અને �ુગ્ઝને પાત્ર ? �જબ્રઈલે ક�ુ: બ�ર, અને
બ�રવાળાઓમાં તેની નજદ�ક સૌથી વધાર�
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�ુગ્ઝને પાત્ર એ છે � સૌથી પહ�લા બ�રમાં
�ુક� અને સૌથી છે લ્લે બહાર િનકળ.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૮ : �ુશ્મન
(૧૭૯૨) ત્રણ બાબતો �ુશ્મની�ું કારણ બને ,
િનફાક (દંભ), �લ્મ અને �ુદ પસંદ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૯૩) તમાર� પહ�લાની ઉમ્મતોની બીમાર�
ક�ડ�ની ગિતએ તમારા � ૂધી પહ�ચી ગઈ છે . તે છે
�ુશ્મની અને હસ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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િવભાગ - ૧૪ : સરકશી (અવજ્ઞાકા,
સ્વેચ્છાચા, અધમતા)
પ્રકર- ૧ : સરકશી
�ુરઆને મ�દ :* પછ� �યાર� તે (અલ્લા) તેમને બચાવી લે છે
ત્યાર� �ુઓ ક� તેઓ જમીન ઉપર(આવતા જ)
િવના કારણે ફસાદ કરવા લાગે છે , હ� લોકો તમારા
(આ) ફસાદ�ુ ં �ુકસાન તમારા પોતાના માટ� જ છે .
- (� ૂ. � ૂ�ુસ, આ. ર૩)
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* અને િનલર્જજતા તથા �ુષ્કાય� તથ
અત્યાચારની મનાઈ કર� છ.
- (� ૂ. નહલ આ. ૯૦)
* (હ� ર� ૂલ !) �ુ ં કહ� ક� મારા પરવર�દગાર�
િનલર્જજપણાના કાય� ક� � �ુલ્ હોય અથવા
�પા હોય તેને હરામ કયાર્ છે તથા �ુનાહને તથા
િવના કારણના બંડને.
- (� ૂ. અઅરાફ આ. ૩૩)
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* આ િશક્ષા અમોએ તેમને તેમની િશરજોર� માટ
કર� હતી, અને િન:સંશય અમે સા�ુ ં બોલનારા
છ�એ.
- (� ૂ. અ�આ
્ :મ આ. ૧૪૬)
હદ�સ :(૧૭૯૪) � સરકશીની તલવાર ખ�ચે છે તે પોતે જ
તેમાં મર� �ય છે .
(૧૭૯૫) સરકશી પછાડ� દ� છે .
(૧૭૯૬) સરકશી નેઅમતોનો નાશ કર� નાખે છે .
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(૧૭૯૭) સરકશી અઝાબ માટ� િનમંત્રણ આપે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૭૯૮) સરકશી તબાહ� માટ� કારણ�પ હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૭૯૯) સરકશી (�ુવાન) �ુ�ષોને પછાડ� નાખે
છે અને મૌતની નઝદ�ક કર� નાખે છે .
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(૧૮૦૦) સરકશીથી બચતા રહો, ક�મક� તે બ�ુ જ
જલ્દ� પછાડ� દ� છે અને સરકશ માણસને બોધપાઠ
લેવા માટ�નો ન� ૂનો બનાવી દ� છે .
(૧૮૦૧) શ�ક્ત(સ�ા) હોય ત્યાર� સરકશી વધાર�
િધ�ારને પાત્ર બને .
(૧૮૦૨) સૌથી વધાર� ખરાબ સરકશી અને
બગાવત મોહબ્બત ધરાવનાર દોસ્તો સાથે સરકશ
કરવી તે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૮૦૩) � �ુરાઈ સૌથી વધાર� ઝડપથી અઝાબને
પાત્ર બને , તે સરકશી છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૮૦૪) એ વાતમાં કોઈ શંકા નથી ક� સરકશી
તેના બ�વનારને જહ�મની તરફ લઈ �ય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૦૫) ખબરદાર ! કયાર� ય પણ સરકશીનો શબ્દ
�ુખમાંથી કાઢતા નહ�. ભલે તમને તમાર� ઝાત
અથવા તમારો કબીલો સારો લાગતો હોય.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧પ : સરકશ (બગાવત કરનાર)
પ્રક - ૧ : સરકશ (બગાવત કરનાર)
(૧૮૦૬) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ... � ૂ.
બકરહ આ. ૧૭૩ ... � માણસ મજ� ૂર હોય અને
સરકશી અને અિતર� ક કરનાર ન હોય (અને
મજ� ૂર�થી �ુદાર્ર અને લોહ� વગેર� ખા) તો તેની
ઉપર કોઈ �ુનાહ નથી. - આ આયત િવશે
ફરમાવ્�ું: બગાવત કરનાર એ છે � ઈમાને
બરહકની િવ�ધ્ધમાં બગાવત કર.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૮૦૭) હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
(અલ�ય્હસ્સલ)ની સામે એવા લોકોનો ઉલ્લેખ
િનકળ્ય �મની સાથે હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)એ જગ
ં કર� હતી. આપે ફરમાવ્�ું
: એ લોકો, એવા લોકોથી વધાર� �ુનેહગાર છે
�મણે હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)થી જગ
ં કર�.
આપને � ૂછવામાં આવ્�ું: �ુ�ર એ કઈ ર�તે ?
ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: એ માટ� ક�
ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લ)ની સાથે લડનારા �હ�લીયતના
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જમાનાના લોકો હતા, �યાર� ક� હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે જગ
ં કરનારા એ લોકો
હતા �મણે �ુરઆન પડ�ું હ� ું અને ફઝીલત
ધરાવનારા લોકોની મઅર� ફત પણ રાખતા હતા.
તેથી તેઓ � કાંઈ �ણતા હતા તે સમ�ને �ુર્
ું ુ.
હ��
(૧૮૦૮) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) એક
વખત �ુફામાં �ુત્બો આપી રહ્યા . એક ખ્વાર��
ઊભા થઈને ક�ું : ... �ુકમ અલ્લાહ તરફથી જ
ખાસ હોય છે . આ સાંભળ�ને હઝરત ખામોશ થઈ
ગયા. પછ� એક બી� માણસે ઊભા થઈને એ ર�તે
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જ ક�ુ.ં આ ર�તે ઘણા લોકોએ આ જ વાકય ક�ુ,ં
આ સાંભળ�ને હઝરતે ફરમાવ્�ું: વાત તો સાચી
છે , પરં � ુ આ લોકો તેનો ખથર્ ખોટો સમ�યા છ.
પછ� ફરમાવ્�ું:
તમને લોકોને ત્રણ વાતોની �ટછાટ મળેલી ,
એકતો અમે તમને �ુદાની મ�સ્જદમાં નમાઝ
પડવાથી નહ� રોક�એ, બી�ુ એ ક� એવી જગ
ં ક�
�માં તમે અને અમે ભેગા મળ�ને ભાગ લીધો હોય
તેના માલે ગનીમતમાંથી તમારા �હસ્સાથી તમને
વંચીત નહ� રાખીએ, ત્રી�ુ એ તમે પોતે અમાર
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િવ�ધ્ધ જંગની શ�આત નહ� કરો તો અમે તેની
શ�આત નહ� કર�એ.
�ુ ં એ વાતની ગવાહ� આ�ું �ં ક� મને સાચી ખબર
પહ�ચાડનાર પયગમ્બર� બરહ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)એ ખબર આપી છે
તેઓને �જબ્રઈલે અમીને અ તેમને રબ્�ુલ
આલમીને ખબર આપી છે ક� કયામતના �દવસ
� ૂધી તમારામાંથી � કોઈ પણ નાનો અથવા મોટો
સ�ુહ બગાવત કરશે, તેની મૌત �ુદાએ અમારા
હાથે �ુકરર્ર ફરમાવી છ. (અમારા હાથે જ મરશે.)
સૌથી શ્રેષ્ઠ �હાદ તમારા લોકોની સામેની �હ
1468

છે , શ્રે �ુ��હદ એ છે � તમોને કત્લ કરશે અને
શ્રેષ્ઠ શહ�દ એ છે �ને તમે  કરશો. અત્યાર�
તમાર� �મ કર�ું હોય તેમ કરો પરં � ુ કયામતના
�દવસે એહલે-બાતીલ �ુકસાન ઉઠાવનાર રહ�શે
અને દર� ક ખબર�ું પોતા�ું સ્થાન હોય છે �ને
નઝદ�કના સમયમાં તમે �ણી લેશો.
(૧૮૦૯) �ર� સ કહ� છે ક� ક�ટલાક લોકોએ હઝરત
ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ) પાસે
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) અને હઝરત ર� ૂલે
�ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ� વસલ્લ)ની
જગ
ં િવશે �ુદા �ુદા અ�ભપ્રાય વ્યક્ત, ક�ટલાક�
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ક�ું ક� હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની જગ
ં
ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લ)ની જગ
ં કરતા વધાર� �ુશ્ક�લ હત.
ક�ટલાક� ક�ું : ક� ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમની જંગ હઝરત અમી�લ
મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ)ની જગ
ં કરતા વધાર�
�ુશ્ક�લ હત....
હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: ના, બલ્ક હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની જગ
ં ર� ૂલે પાક
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લમની જંગ
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કરતા વધાર� �ુશ્ક�લ હત. �ુ ં તમને તે� ુ ં કારણ
જણા�ું �ં ક� � લોકોએ હઝરત ર� ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમની સ
જગ
ં કર� હતી તે લોકોએ ઇસ્લામનો �સ્વકાર કય
ન હતો, �યાર� ક� હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
સાથે લડનારા એ લોકો હતા �મણે ઇસ્લામનો
�સ્વકાર કય� હતો અને પછ� તેનાથી ફર� ગયા
હતા.
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ુ લમાન બળવાખોરો સાથે જ ંગ
પ્રકર- ર : �સ
�ુરઆને મ�દ :* અને અગર મોઅિમનોના બે પક્ષો માંહોમાંહ� લડ
તો તેમની વચ્ચે સમાધાન કરાવી દ, પછ� જો તે
બંનમ
ે ાંથી એક (પક) બી� ઉપર સખ્તાઈ કર� તો
સખ્તાઈ કરનારની સાથે લડ, અહ� � ૂધી ક� તે
અલ્લાહના િનણર્યની તરફ ર�ુ થ.
- (� ૂ. �ુજરાત આ. ૯)
હદ�સ :1472

(૧૮૧૦) જગ
ં બે પ્રકારની હોય , બળવાખોરોની
સાથે જગ,
ં �યાં � ૂધી ક� તેઓ �ુદાના �ુકમ તરફ
પાછા ન ફર� . બી� કા�ફરો સાથેની જગ,
ં �યાં � ૂધી
ક� તેઓ ઇસ્લામનો �સ્વકાર ન ક.
(૧૮૧૧) જગ
ં બે પ્રકારની હોય , �ુશ્રીયકો સાથેન
જગ
ં ક� �માં કોઈ પણ બચી ન �ય, �યાં � ૂધી ક�
તેઓ ઇસ્લામ ક�ૂલ ન કર. અથવા પરા�ત
થઈને વેરો � ૂકવવાની ક� ૂલાત ન આપે. બી�
�ુમરાહ (બળવાખોર) અને ભટક� ગયેલા લોકો
સાથેની જગ,
ં �માં કોઈ બચે નહ� �યાં � ૂધી ક�
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તેઓ �ુકમે �ુદા તરફ પાછા ન ફર� અથવા કત્લ ન
થઈ �ય.
(૧૮૧૨) હઝરત ઈમામ અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
સમક્ષ હ�ર�ય(ખ્વાર�)નો ઉલ્લેખ િનકળ્,
આપે ફરમાવ્�ું: જો તે લોકો ઇમામે આદ�લ
અથવા �ુ�સ્લમોના સ�ુહની સામે બળવો કર� તો
તેમની સાથે જગ
ં કરો, જો તેઓ ઝા�લમ બાદશાહ
િવ�ધ્ધ કર� તો પછ� એમની સાથે ન લડ, ક�મક�
તેમના માટ� રસ્તો �ુલ્લો .
(૧૮૧૩) બળવાખોરો સાથે જગ
ં કરવામાં આવશે
અને તેમને �ુશ્રી કોને કત્લ કરવામાં આવે,
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�બલ્�ુલ તેવી જ ર�તે કત્લ કર� નાખવામાં આવ,
તેમની િવ�ધ્ધ એહલે �કબ્લા પાસેથી તમા
પ્રકારની મદદ માંગવામાં આવશે અને  તેમના
ઉપર કા� ૂ મેળવી લેવાય તો તેમને એવી જ ર�તે

ક� દ� બનાવી લેવામાં આવશે � ર�તે �ુશ્રીમકોને ક�દ
બનાવવામાં આવે.
(૧૮૧૪) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની સામે
બળવાખોરો સાથે લડવાનો ઉલ્લેખ થય, આપે
ફરમાવ્�ું: �ુદાની કસમ ! મ� એ લોકો સાથે એ
સમયે જગ
ં કર� �યાર� તેઓએ અમાર� સાથે
જગ(ની
ં
શ�આત) કર�, અથવા પયગમ્બર� �ુદા
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હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ ઉપર નાઝીલ થએલી બાબતોનો ઇન્કા
કય� હતો.
(૧૮૧૫) મારા પછ� દર� ક ઇમામો સાથે મળ�ને
શામીઓ સાથે જગ
ં કરો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૧૬) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌ... િવશે
ફરમાવ્�ું: આ આયતની તાવીલ બસ્ર(જગે
ં
જમલ)ના �દવસે �હ�ર થઈ અને જમલવાળાઓ
આ આયતને લાયક છે . ક�મક� એ લોકોએ હઝરત
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અમી�લ મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ)ની િવ�ધ્ધ
બગાવત કર� હતી. આપ ઉપર તે લોકો સાથે
લડવા�ું અને તેમને ઠ�કાણે લાવવા�ું વા�જબ થઈ
ગ�ું હ� ું ક� તેઓ �ુદાના �ુકમ�ુ ં પાલન કર� જો
તેઓ એમ ન કરતે તો આપ ઉપર �ુદાના �ુકમ
પ્રમાણે કામ વા�જબ થઈ ગ�ું હ� ું ક� તેમના
ઉપરથી તલવાર પાછ� ખ�ચે નહ�, �યાં � ૂધી ક�
તેઓ �ુદાના �ુકમ�ું પાલન ન કર� અને પોતાના
મતથી પાછા ન ફર� �ય, ક�મક� તે લોકોએ આપ
જનાબ (અલ�ય્હસ્સલ)ની બયઅત ઇતાઅત
માટ� કર� હતી. તેમના ઉપર બળજબર�થી બયઅત
કરાવવામાં આવી ન હતી. અને આ એ જ
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બળવાખોરો છે �મના િવશે �ુદાવંદ� આલમે
ફરમાવ્�ું છે:
અમી�લ મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ) ઉપર
વા�જબ થઈ ગ�ુ ં હ�ું ક� તેમના ઉપર કા� ૂ મેળવ્યા
પછ� તેઓ સાથે એવો જ વ્યવહાર કર� �ઓ
હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ�
વસલ્લ)એ મ�ાવાસીઓ સાથે કય� હતો. એટલે
ક� તેમના ઉપર અહ�સાન કય� હતો અને તેમને માફ
કર� દ�ધા હતા. તેથી હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)એ પણ બસરાવાસીઓ ઉપર
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િવજય મેળવ્યા પછ� તેમની સાથે એવો 
વ્યવહાર �.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : ઇસ્લામી સરજમીન ઉપર ઇમામની
િવ�ધ્ધ બળવો કરનારાઓ સાથે જં
(૧૮૧૭) ઐસ �રવાયત કર� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને મ�ૂસ કૌમ
િવશે સવાલ કય� ક� જો ઇસ્લામની સરજમીન ઉપર
મ�ૂસી લોકો �ુસલમાનોની િવ�ધ્ બળવો કર� તો
�ું ? તેમની સાથે લડ�ું �એઝ છે ? આપે ફરમાવ્�ું
: હા, બલ્ક� તેમને ક�દ કર� લેવા પ. (�એઝ છે )
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પ્રકર- ૪ : બળવાખોરો સાથે જ ંગની શ�આત
(૧૮૧૮) અલાઅ �બન ફઝીલ કહ� છે ક� મ� ઈમામ
(અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુછ�ું : �ુ ં �ુસલમાનો હરામ
મહ�નામાં �ુશ્રીમકો સાથે જંગની શ�આત કર� શક
છે ?
આપે ફરમાવ્�ું: જો �ુશ્રીરહરામ મહ�નાની
�ુરમતની અવગણના કર�ને �ુસલમાનો સાથે જગ
ં
કરવા�ું હલાલ સમ�ને �ુસલમાનો સાથે જગની
ં
શ�આત કર� અને �ુસલમાનોને એ વાતની
�ણકાર� મળ� �ય ક� તેઓ તેમના ઉપર પ્રભા
મેળવી લેશે તો �ુદાવંદ� આલમે ફરમાવ્�ું છે ક�...
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�ુરમતવાળા મ�હનાઓ �ુરમતવાળા છે . અને
તમામ �ુરમતવાળ� બાબતો એક સમાન છે . (એટલે
ક� અદબ, અદબવાળાઓની સાથે છે .) તો
બળવાખોરો સામે જગ
ં કરવાની શ�આત થઈ શક�
છે .
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પ્રકર- પ બળવાખોર ક� દ�ઓની કત્લ કરવા
�એઝ છે.
(૧૮૧૯) હફસ �બન ગયાસ કહ� છે ક� મ�
મોઅિમનોના બે સ� ૂહો િવશે હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને સવાલ કય� ક�
તેમાંનો એક આ�દલ છે અને બીજો બળવાખોર. જો
આ�દલ સ� ૂહ બળવાખોરોને પરા�જત કર� તો (�ુ ં
કર�ુ જોઈએ ?)
ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: કોઈ પીઠ
ફ�રવીને જનારાનો પીછો કરવો આ�દલ સ�ુહ માટ�
�એઝ નથી અને ન કોઈ ક� દ�ને કત્લ કરવો અને
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ન કોઈ જખ્મીને સ� આપવ યોગ્ય છ. આ �ુકમ
એ સંજોગોમાં છે �યાર� કોઈ બળવાખોર બચ્યો 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 કત્લ કર� નાખવામાં આવ, ભાગનારનો
પીછો કરવામાં આવે અને જખ્મીને સ� કરવામાં
આવે.
(૧૮૨૦) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની જગ
ં
એહલે �કબ્લા સાથે થ. �માં તેઓએ તે લોકોને
કઠોર પરા�ય આપ્ય, જો આપ તેઓ સાથે જગ
ં ન
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કરતે તો આપના પછ� કોઈને એ વાતની ખબર ન
પડતે ક� તેવા લોકો સાથે ક�વો વ્યવહાર કરવો
જોઈએ.
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પ્રકર- ૬ : નાસ્બીઓને કત્લ કરવા �એઝ .
(૧૮ર૧) (નાસ્બીઓ િવશે ફરમાવ્�) ... જો અમને
એ વાતનો ડર ન હોય ક� તમારામાંથી એક માણસ
તેમના એક માણસના બદલામાં મર� જશે. �યાર�
ક� તમારો એક માણસ તેઓના એક હ�ર માણસો
કરતા બહ�તર છે . તો અમે તમને તે લોકોને કત્લ
કરવાનો �ક
ુ મ આપી દ� ત. પરં � ુ એ વાત ઈમામ
સાથે મખ્�ૂસ છ. (કોઈને એવો �ુકમ આપવાનો
અિધકાર નથી.)
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
1486

(૧૮ર૨) ... દા�લ અમ્નમાં નાસ્બીઓ અન
કા�ફરોમાંથી કોઈને કત્લ કરવો �એઝ નથ
િસવાય કાિતલ અને ફસાદની કોિશશ કરનારને. એ
પણ એ વખતે �એઝ થઈ �યાર� તમને તમારા
�વ�ું જોખમ ન હોય.
(૧૮ર૩) દા�લ અમ્નમાં કોઈ કા�ફરને કત્લ કરવ
�એઝ નથી. િસવાય કાિતલ અને બળવાખોર,
અને એ પણ એ વખતે �એઝ છે �યાર� તમને
તમારા �વ�ું જોખમ ન હોય.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧૬ : �ુકા (રડ�ુ)ં
ુ ાથી રડ� ંુ
પ્રકર- ૧ : ખૌફ� �દ
�ુરઆને મ�દ :* (તે એવા લોકો હતા ક�) �યાર� પણ તેમની સામે
અલ્લાહની આયતો પડવામાં આવતી ત્યાર� તે
સજદામાં પડ� જતા અને �દન કરતા હતા.
- (� ૂ. મરયમ આયત નં પ૮)
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* અને તેઓ હડપચી પર પડ� રડતા રહ� છે અને
તે (�ુરઆન�ું સંભાળ�ુ)ં તેમની નમનતાઈને વ�ુ
વધાર� �ુક� છે .
- (� ૂ. બની ઇસરાઈલ આ. ૧૦૯)
હદ�સો :(૧૮ર૪) અય અલી �ુ ં તમને ક�ટલીક � ૂબીઓની
વસીયત ક� �ં �ને તમે સાર� ર�તે યાદ કર� લો.
�ુદાયા, � ું આમની મદદ ફરમાવ. ... અને ચોથી
વાત એ છે ક� �ુદાની માટ� રો�ુ.ં �ના દર� ક ��ુના
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બદલામાં તમારા માટ� જ�તમાં એક ઘર
બનાવવામાં આવશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૮ર૫) એ ચહ�રાઓ માટ� � ૂશ ખબર� છે �ના
ઉપર �દનની હાલતમાં �ુદાવંદ� આલમની નજર
પડ� છે અને તેનો ખૌફ� �ુદા તેને તેના એવા �ુનાહ
પર રડાવે છે , �ને �ુદા િસવાય બી�ુ ં કોઈ �ણ� ુ ં
નથી.
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(૧૮ર૬) (િવદાય વખતના �ુત્બામાં ફરમાવ્�)
�ની �ખોમાંથી ખૌફ� �ુદાના કારણે ��ુ વહ�વા
લાગે તેનો સવાબ એ છે ક� તેના દર� ક ��ુના
ટ�પાના બદલે ઓહદના પહાડ સમાન બદલો તેના
નામે આમાલમાં નાખવામાં આવશે.
(૧૮ર૭) � ૂબજ ધ્યાનથી સાંભળ� લ્, ખૌફ� �ુદાથી
� �ખોમાંથી ��ુ �ર� થાય તેના દર� ક ��ુના
બદલામાં તેને બે�હશ્તમાં એક મહ�લ મળશ. �
મોતી અને યા�ૂત �વી �કમતી પથ્થરોથી જડ�લો
હશે અને તેની �દર એવી એવી વસ્�ુઓ હશે �ને
ન કોઈ �ખે જોઈ હશે અને ન કોઈ કાનોએ તેના
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િવશે સાંભળ્�ું હશે અને ન તો કોઈ માનવીના
�દલમાં તેના િવશે કલ્પના કર� હશ.
(૧૮ર૮) સાત પ્રકારના લોકો અશ� ઇલાહ�ન
સાયાની નીચે હશે. �યાર� ક� એ િસવાય બીજો કોઈ
છાયો નહ� હોય... તેમાં એ માણસ હશે ક� �
એકાંતમાં �ુદાની યાદ કરતો હોય અને તેની
�ખોમાંથી ખૌફ� �ુદાના કારણે ��ુ વહ� િનકળે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૮ર૯) � કોઈની �ખમાંથી ખૌફ� �ુદાના કારણે
માખીના પગ �ટ�ું ��ુ વહ� િનકળે તો
કયામતના �દવસે �ુદાવંદ� આલમ તેને સાંત્વન
અને શાંિત અતા ફરમાવશે.
(૧૮૩૦) �ખો�ું �દન અને �દલનો ખૌફ
અલ્લાહની રહમત હોય છ. �થી તમને એ વસ્�ુ
મળે તો �ુઆ કરવી ગનીમત �ણો. (એ વખતે
�ુરત જ �ુઆ માંગો)
(૧૮૩૧) ખૌફ� �ુદાથી �દન કર�ું રહ�મતે ઇલાહ�ની
ચાવી છે .
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(૧૮૩૨) �ુદાના ખૌફથી ��ુ વહાવવા �દલને
પ્રકાિશત કર� છે અને �ુનાહોના �ુનરાવતર્નથી રો
છે .
(૧૮૩૩) �ુતકાળમાં થઈ ગયેલા �ુનાહોને યાદ
કર�ને રડ�ું �ુ�ગ�ની િનશાની છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૩૪) �ુદાવંદ� આલમની નજરોમાં બે પ્રકારન
ટ�પાઓ કરતા બી� કોઈ ટ�પા પસંદ કરવાને
પાત્ર ન. એકતો રાહ� �ુદામાં લડનારના શર�રના
લોહ��ું ટ��ું અને બી�ુ ંરાતના �ધકારમાં વહ�� ુ ં એ
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��ુ� ું ટ��ુ ં � બંદાએ ફક્ત અને ફક્ત પોતા
�ુદાની �ુ�ીુ દ� ખાતર વહાવ્�ું હો.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૩૫) કયામતના �દવસે તમામ �ખો રડ� રહ�
હશે િસવાય ત્રણ �, એક તો એ �ખ � રાહ�
�ુદામાં �ગતી હોય, બી� એ �ખ �માંથી ખૌફ�
�ુદામાં ��ુ �ર� થયા હોય, ત્રી� એ �ખ
�ુદાએ હરામ કર� લી વસ્ �ુઓ જોવા માટ� બંધ થઈ
જતી હતી.
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- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૩૬) �ુિનયામાં ��ુઓ િસવાય દર� ક વસ્ �ુ�ું
વજન અને માપ હોય છે . ક�મક�, ��ુઓ�ુ ં એક
ટ��ું (જહ�મની) આગના સ�ુદ્રને �ુ�વી શક� .
�યાર� �ખોમાં ��ુ� ું પાણી ભરાય �ય છે ત્યાર�
ચહ�રાને (અલ્લાહ તઆલા તરફથ) કોઈપણ
પ્રકાર હ�ણપત અને અપમાનનો સામનો કરવો
પડતો નથી. અને જો ��ુ થાલ પર વહ�વા લાગે
તો તેના ઉપર �ુદા જહ�મને હરામ કર� દ� શે.
એટલે � ૂધી ક� જો રોવાવાળો આખી ઉમ્મ(ની
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બક્ષ) માટ� રોવે તો પણ �ુદાની રહમત નાઝીલ
થતી રહ�શે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૩૭) જો તમને રો�ું ન આવે તો તમા�ું �ુખ
રોવા ��ું કરો અને જો �ખમાંથી માખીના માથા
�ટ�ું ��ુ બહાર આવી �ય તો ક�ટલી સાર�
વાત ગણાશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : પોતાની �ત ઉપર રડ� ંુ
(૧૮૩૮) હઝરતે � ૂસા (અલ�ય્હસ્સલ) તરફ વહ�
નાઝીલ કરવામાં આવી : �યાં � ૂધી તમે �ુિનયામાં
મૌ�ૂદ છો ત્યાં �ૂધી તમાર� �ત ઉપર રડતા રહ.
નાશ થવા અને તબાહ�થી ડરતા રહો. �થી
�ુિનયાની શોભા અને તેની રોનક તમને ગફલતમાં
ન નાખી દ� .
(૧૮૩૯) હઝરત ઇસા (અલ�ય્હસ્સલ)ની તરફ
વહ� નાઝીલ થઈ તમાર� પોતાની ઉપર એ ર�તે
રડો �વી ર�તે કોઈ માણસ પોતાના કોઈ સગાને
િવદાય કર� છે ત્યાર� રડ� છ. �ુિનયાને સાર� નથી
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સમજતા અને પોતાના મઅ�ુદ પાસે મો�ુદ
વસ્ �ુઓની ચાહતમા, �ુિનયાને �ુિનયાના લોકો
માટ� રહ�વા દ� છે .

1499

પ્રકર- ૩ : �ખ� ંુ �કુ ાઈ જ� ંુ
(૧૮૪૦) �ખો�ું �ુકાઈ જ�ું (�દલ�ું સખ્ત થઈ
જ�ુ)ં બદબખ્તીની િનશાની છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૮૪૧) ��ુઓ�ું �ુકાઈ જ�ું એ �દલના સખ્ત
થઈ જવા સમાન છે , અને �ુનાહોના કારણે �દલ
સખત થઈ �ય છે . (�ુનાહોને કારણે �દલ સખત
થઈ �ય છે અને �દલ સખત થઈ જવાથી
��ુઓ �ુકાઈ �ય છે .)
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧૭ : બલદ (શહ�ર)
પ્રક - ૧ : પાક શહ�ર
�ુરઆને મ�દ :* (સારાંશ ક�) શહ�ર પણ આબાદ હ� ુ અને
પાલનક્તાર(અલ્લા) પણ મહાન ક્ષમાવાન હ.
પણ (અમાર� આજ્ઞાઓ) તેમણે મો�ુ ં ફ�રવી લી�ુ ં
ત્યાર� અમોએ તેમના પર ભાર� �ુ મોકલ્�ુ, અને
તેમના તે બંને બગીચાઓને એવા બે બગીચાઓથી
બદલી નાખ્યા ક� �ના ફળ કડવાં હત, અને �માં
થોડાક ઝાવલીના છોડ અને કાંઈ થોડ� ઘણી
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કાંટાવાળ� બોરડ�ના ઝાડ (રહ� ગયા) આ બદલો
અમોએ તેમનાથી તેમના અ�ુપકાર�પણાને કારણે
લીધો; અને અ�ુપકાર�ઓ િસવાય એવી િશક્ષ
બી� કોઈ� થોડ� જ આપીએ છ�એ ? અને તે
ુ �ુકદ્દસ) વસ્તીઓ ક�
(સબા)ની તથા તે (બય�લ
�મને અમોએ બરકત �ુણર બનાવી હતી તેમની
વચ્ચે અમોએ(બી�) થોડ�ક એવી વસ્તીઓ પણ
વસાવી હતી ક� � �ુલ્લી ર�તે દ�ખાઈ આવતી હત.
- (� ૂ. સબા, આ. ૧પ થી ૧૮)
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* અને ખચીતજ અમે બની ઇસરાઈલને ઘણા સારા
સ્થળે(લઈ જઈને) વસાવ્યા અને સ્વચ
વસ્ �ુઓની તેમને રો� આપ.
- (� ૂ. � ૂ�ુસ આ. ૯૩)
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પ્રકર- ર : મોટા શહ�રોમાં
(૧૮૪૨) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ હા�રસ
હમ્દાનીને પત્ર લખીને ફરમાવ્: મોટા શહ�રોમાં
રહ્યા ક, કારણ ક� ત્યાં �ુસલમાનોનો સ�ુહ હોય
છે અને ગફલત અને �ુકસાનીની તકલીફોથી
બચીને રહો.
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પ્રકર- ૩ : શ્રેષ્ઠ શ
(૧૮૪૩) તમારા માટ� કોઈ શહ�ર બી� શહ�ર કરતા
વધાર� આત્મીય નથ, બલ્ક� શ્રેષ્ઠ શહ�ર એ છ
તમારો બોજો વહન કર� શક�.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)

1506

ુ રહ�
પ્રકર- ૪ : કોઈ શહ�ર� તેનાથી િવ�ખ
શકતો નથી.
(૧૮૪૪) કોઈ શહ�ર� ત્રણ ર�તે એવા લોકોથ
�ાર� ય પણ િવ�ુખ થઈ શકતો નથી, �નો તે
પોતાની �ુિનયા અને આખેરતના કામોમાં મોહતાજ
હોય છે . જો તે લોકો ન હોય તો તમામ શહ�રોની
હ�સીયત તણખલા �વી થઈ �ય. (૧) સાહ�બે
ઇલ્મ અને પરહ�ઝગા ફક�હ, (ર) એ નેક �દલ
અમીર �ની લોકો (�દલથી) ઇતાઅત કરતા હોય
અને (૩) ભરોસાપાત્ર અને સમજદાર તબ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧૮ : બલાગત (અલંકા�રક શૈલી)
પ્રકર- ૧ : બલાગત
(૧૮૪૫) બલાગત એ જ છે ક� � �ભ ઉપર સખત
ન હોય અને �દમાગ ઉપર ભાર� ન હોય.
(૧૮૪૬) બલાગતનો તકાજો છે ક� �ું કોઈ વસ્�ુનો
જવાબ આપવામાં મો�ું ન કર અને � જવાબ આપ
તેમાં � ૂલ ન કર.
(૧૮૪૭) �ણે કલામ (વાત)ને શણગાર�ને ર�ૂ કર�
તેણે બલાગતનો હક અદા કર� દ�ધો. (ક�ટલીક
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જગ્યાએ આ શબ્દો , ‘તેણે બલાગત સાથે
ખયાનત ન કર�’)
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૪૮) બલાગત �ભની ગિત અને વધાર�
બકવાસ કરવા�ુ ં નામ નથી, બલ્ક� બલાગત એ છે
�માંથી અથર્ િનકળતો હોય અને તેનો હ��ુ �ુજ્જ
અદા કરવાનો હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૪૯) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને બલાગત િવશે સવાલ કરવામાં
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આવ્ય ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ુ: � માણસ કોઈ
વાતને �ણતો હોય તે તેના િવશે વાત કર� .
‘બલીગ’ને બલીગ એ માટ� કહ�વામાં આવે છે ક� તે
પોતાના �ૂંકા અને મા� ૂલી પ્રયત્નો સાથે પોતા
હ�� ુ � ૂધી પહ�ચી �ય છે .
(૧૮૫૦) ત્રણ વસ્�ુઓમાં બલાગત જોવા મળે .
(૧) હ�� ુ � ૂધી પહ�ચવા માટ� સૌથી નઝદ�ક હોય
તેવા શબ્દોનો ઉપયો, (ર) �બન જ�ર� વાતોથી
બચ�ું અને (૩) �ૂંક� વાતમાંથી િવશાળ અથર્ તરફ
માગર્દશર્ન કર�.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૮પ૧) કયાર� ક બલાગતની બદલે (વાતને)
�ૂંકાવવાને � ૂર� ું સમજ�ું જોઈએ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮પ૨) કયાર� ક બયાનમાં ��ુ હોય છે અને
ક�ટલીક વખત વાત કરવામાં લાચાર� હોય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ર : સૌથી વધાર� િવદ્વ
(૧૮પ૩) સૌથી વધાર� િવદ્વતા એ છે �ની ર�ુઆ
હક વાત � ૂધી પહ�ચવા માટ� સહ�લી અને ��ુ ં
�ુંકાણ બ�ુ જ �ુદર
ં હોય.
(૧૮પ૪) શ્રેષ્ઠ કલામ એ છે �ને સાર� ર�
શણગારવામાં આવ્યા હોય અને �ને તમામ ખાસ
અને આમ લોકો સમ� શક�.
(૧૮પ૫) શ્રેષ્ઠ કલામ એ છે � કાનને અણગમ
ન લાગે અને �ના સમજવાથી મગજ થાક� ન
�ય.
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(૧૮પ૬) શ્રેષ્ઠ કલામ એ છે � �દમાગને થક્વ
દ� અને બ�ુ જ �ુંકા હોય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : શ્રેષ્ઠ બલ
(૧૮પ૭) શ્રેષ્ઠ બલાગત એવી જગ્યાએ
ધારણ કરવામાં છે , �યાં બોલ�ુ ં ઉ�ચત હો� ુ ં નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : વાતચીતમાં સખ્તા
(૧૮પ૮) �ુદાવંદ� આલમની દ્ર�ષ્ટએ સૌથી વધા
�ુસ્સાને પાત્ર એ બલ(વકતા) છે � પોતાની
�ભને ગાયની �મ ચલાવે છે .
(૧૮પ૯) �ુદાવંદ� આલમને એ માણસ સખત
નાપસંદ છે � પોતાની �ભથી એવી ર�તે રમે છે
(નકામી વાતો કર� છે ) �વી ર�તે ગાય પોતાની
�ભથી રમતી હોય છે .
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(૧૮૬૦) �ુદાવંદ� આલમે એવા લોકો ઉપર
લઅનત કર� છે �ઓ પોતાના �ુત્બાઓને
લયબધ્ધ(કાવ્ય પં�ક્તઓ) ર�તે અદા કર� છે .
(૧૮૬૧) નઝ�દકના જમાનામાં એવા લોકો પણ
થશે �ઓ પોતાની �ભથી એવી ર�તે ખાશે �વી
ર�તે ગાય જમીન ઉપરથી ખાય છે .
(૧૮૬૨) માર� ઉમ્મતના સૌથી ખરાબ એ લોકો છે
�ઓ વધાર� પડતા વાતોડ�યા, લોકોને �ભથી
ઝખમ પહ�ચાડનાર અને ઘમંડ� સ્વભાવના હોય
છે . માર� ઉમ્મતના શ્રેષ્ઠ લોકો એ છે �ના અખ
સારા હોય.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- પ : બલાગત
(૧૮૬૩) અકલમંદ �દલ અને બોલનાર� �ભ
બલાગતની િનશાની છે .
(૧૮૬૪) ઘણી વખત બલીગ માણસ પોતાની
�ુજ્જત બયાન કરવા માટ� લાચાર હોય છે અને
ઘણી વખત (સરળ ભાષામાં ર�ૂઆત કરનાર)
ફસીહ માણસ જવાબમાં ભેળસેળ કર� નાખતો હોય
છે .
(૧૮૬૫) ચચાર્ના સમયે વાતને વારંવાર
દોહરાવવી અને પરસ્પર વાતચીત વખતે
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(વારં વાર) ખાંસ�ું (ક�ટલીક જગ્યાએ વારંવાર
અ�ભમાન દશાર્વ�ુ) એ લાચાર�ની િનશાની છે .
(૧૮૬૬) અમે કલામના બાદશાહ છ�એ, અમારામાં
તેના � ૂળ રહ�લા છે , અને અમાર� ઉપર તેની
ડાળ�ઓ સાયો કર� રહ� છે .
(૧૮૬૭) તાર� �ભના પ્રહાર એની િવ�ધ્ધ ન
�ણે તને બોલતા શીખવ્�ું અને તાર કલામની
બલાગતોનો ઉપયોગ તેના િવ�ધ્ધ ન કર �ણે તને
સીધો (સાચો) માગર બતાવ્ય.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૧૯ : તબ્લી
પ્રકર- ૧ : તર�ુમાને હક (હકને પ્રસ્�
કરનાર)
(૧૮૬૮) પયગમ્બર અલ્લાહ �ુબ્હાન�ુ
તઆલાના હકના તર�ુમાન અને ખા�લક અને
મખ્�ૂક વચ્ચે એલચી હોય .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ લમાન �બ
ુ લ્લીગ(ધમર્ પ્રચ)
પ્રકર– ર �સ
ની ખાિસયતો
(૧) (�ુબલ્લી) �ુદા િસવાય કોઈથી ડરતો નથી.
�ુરઆને મ�દ :* તે (ર� ૂલો) એવા હોય છે ક� �ઓ અલ્લાહના
સંદ�શા (�મના તેમ લોકોને) પહ�ચાડ� દ� છે અને
તેનાથી જ બીએ છે અને તેઓ અલ્લાહના િસવાય
કોઈથી બીતા નથી અને �હસાબ લેવા માટ� અલ્લાહ
બસ છે .

1522

- (� ૂ. અહઝાબ આ. ૩૯)
(ર) (�ુબલ્લી) � ૂશ ખબર� આપે છે , લોકોને
મોહબ્બત સાથે બોલાવે છ. નફરત કરતો નથી.
* હ� નબી ! િન:સંશય અમોએ તને સાક્ષી આપના
તથા � ૂશખબર આપનાર તથા ડરાવનાર તર�ક�
મોકલ્યો છ, અને અલ્લાહની આજ્ઞા(લોકોને)
તેની તરફ બોલાવનાર તથા (ઈમાન અને
�હદાયતનો) પ્રકાશ આપનાર �ચરાગ બનાવ
મોકલ્યો છ.
- (� ૂ. અહઝાબ આ. ૪પ-૪૬)
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હદ�સ :(૧૮૬૯) ઇબ્ને અબ્બાસથી �રવાયત છે ક� �યાર
‘યા અય્યોહ�બી ઇ�ા અરસલન’વાળ� આયત
નાઝીલ થઈ ત્યાર� � હઝરત(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) અને મઆઝને �ુકમ આપ્યો ક�
તેઓ (ઇસ્લામની તબ્લીગ મા) યમન �ય અને
ફરમાવ્�ું: �વ, લોકોને � ૂશખબર� આપો અને
તેઓને હડ� ૂત ન કરો..., તેઓ સાથે નરમાઈ ભ�ુર્
વલણ રાખો, સખ્તીથી કામ ન લ.
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પ્રકર- ૩ : �હ�ર� ર�તે તબ્લીગ કરવ
�ુરઆને મ�દ :* અને ર� ૂલના માથે (અલ્લાહનો સંદ�શ) સ્પષ્
ર�તે પહ�ચાડ� દ� વા િસવાય બી�ુ કાંઈજ નથી.
- (� ૂ. અન્ક�ૂત . ૧૮)
* પછ� જો તમે મો�ુ ં ફ�રવી લેશો તો સમ� લો ક�
અમારા ર� ૂલના માથે તો માત્(અમારો) સંદ�શો
સ્પષ્ટ કર�ને પહ�ચાડ� દ�વાનો .
- (� ૂ. માએદાહ આ. ૯ર)
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* માટ� � ું પણ તેમને જતા કર અને તેમને નસીહત
કર અને તેમના �દલોમાં અસર કર� તેવી વાતો કર.
- (� ૂ. િનસા આ. ૬૩)
હદ�સ :(૧૮૭૦) �ુદાના પયગમ્બરો માટ� �ુકમ છે ક� તેઓ
દર� ક વાતને ખોલીને બયાન કર� .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ (જવાની)
િવભાગ - ર૦ : �ુ�ગ
ુ ગ
ુ (જવાની)
પ્રકર- ૧ : ��
�ુરઆને મ�દ :* પછ� તમને બાળક બનાવી કાઢ�એ છ�એ, (પછ�
તમા�ું પાલનપોષણ કર�એ છ�એ) ક� �થી તમે
તમાર� સં� ૂણર્ શ�ક્તએ પહ�ચ;
- (� ૂ. હજ, આ. પ)

1527

* અને યતીમના માલ પાસે સદહ�� ુ િસવાય �ઓ
નહ�. �યાં � ૂધી ક� તે બા�લગ (�મર લાયક) ન
થઈ �ય ;
- (� ૂ. બની ઇસરાઈલ, આ. ૩૪)
* �થી તારા પરવર�દગાર� માત્ર પોતાન
રહ�મતના કારણે આ ચાહ�ું ક� તેઓ બંને �ુવાન
થઈ પોતાનો ખ�નો પોતે જ કાઢ� લે,
- (� ૂ. કહફ આ. ૮ર)
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* અને �યાર� તે (� ૂસા અલ�ય્હસ્સલ) પોતાની
સં� ૂણર્ શ�ક્(�ુવાવસ્થ) એ પહ�ચ્યો અને સાર�
પેઠ� હાથ પગ કાઢયા (અથાર્ત તેન
અવયવો યોગ્ય શ�ક્તએ પહ�ચ) ત્યાર� અમોએ
તેને સદ�ુ�ધ્ધ અને જ્ઞાન અપર્ણ ક;
- (� ૂ. કસસ આ. ૧૪)
* અને �યાર� તે (� ૂ�ુફ) પોતાની સં� ૂણર્ શ�ક્ત
પહ�ચી ગયો ત્યાર� અમોએ તેને �હકમત તથા જ્ઞ
અપર્ણ કયા.
- (� ૂ. � ૂ�ુફ, આ. રર)
1529

* અને યતીમોને (કામ ધંધે લગાડ�) અજમાવતા
રહો �યાં � ૂધી ક� તેઓ લગ્નની વયે પહ�ચી �ય;
પછ� જો તમે તેમનામાં કંઈ (સંસાર વહ�વારની)
લાયકાત �ુઓ તો તેમનો માલ તેમને સ�પી દો.
- (� ૂ. િનસા આ. ૬)
* અને (હ� ઈમાનદારો !) �યાર� તમારા છોકરાં
બા�લગ (�મરલાયક) થઈ �ય તો તેમને પણ
લાઝીમ છે ક� તેઓ પણ એવી જ ર�તે ર� મેળવ્યા
કર� �વી ર�તે ક� તેમના આગળનાઓ મેળવ્યા
કરતા હતા ;
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- (� ૂ. � ૂર આ. પ૯)
હદ�સ :(૧૮૭૧) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ) તેમના પિવત્ર િપતાથી �રવાય
કર� છે ક� તેઓએ ફરમાવ્�ું: (બની કર�ઝા પર)
િવજય મેળવ્યા પછ� હઝરત ર�ૂલે પા
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ) એ તે
કબીલાના છોકરાઓ િવશે ફરમાવ્�ું ક તેમની
�ુટ
ં �ની નીચેના ભાગ જોવામાં આવે. � છોકરાને
�ુટ
ં �ની નીચે વાળ િનકળ� આવ્યા હતા તેમને
(બા�લગ ગણાવીને) કત્લ કરાવી નાખ્.
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(૧૮૭૨) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) તેમના
ભાઈ ર� ૂલ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લ)થી �રવાયત કર� છે ક� મ� આ જનાબને
યતીમ િવશે � ૂછ�ું ક� તેની યતીમી(ની �ુ�ૃત) �ાર�
� ૂર� થાય છે . તેઓએ ફરમાવ્�ું �યાર� તેને
એહતેલામ થવા લાગે અને લેણદ� ણ (કારોબાર)ને
સમજવા લાગે.
(૧૮૭૩) છોકરા માટ� ખર�દ અને વેચાણનો
વ્યવહાર એ સમય �ૂધી �એઝ નથી અને ન ત
યતીમીના સમયથી બહાર આવશે �યાં � ૂધી તે
પંદર વષર્નો ન થઈ �. અથવા તે મોહતલીમ
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(વીયર્ સ્ખ) થવા ન લાગે અથવા તેની �ુટ
ં �ની
નીચે વાળ ન ઉગવા લાગે.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૭૪) �યાર� છોકરાની �મર ૧૩ વષર્ની સં�ૂણર
થઈ �ય અને ૧૪ વષર્માં પ્રવેશી તો તેની
ઉપર પણ એ બધા કાય�ની અદાયગી વા�બ થશે
� એહતેલામ થનારને બા�લગ થવા પછ� વા�બ
થાય છે . ભલે તે મોહતલીમ થાય ક� ન થાય. પછ�
તેના સામે સાર� અને ખરાબ વાતો પણ લખવામાં
આવશે. કારણ ક� તેના માલમાંથી બધી વસ્ �ુ તેના
માટ� �એઝ થઈ �ય છે . અલબ�, જો તે બેવ�ુફ
1533

અથવા િનબર્ળ હોય તો આ બધી વસ્�ુ લા�ુ પડત
નથી.
(૧૮૭૫) ઔરતની જવાની (બા�લગ થવા)ની હદ
૯ વષર્ની છ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)

િવભાગ - ર૧ : ભોળપણ (સાદગી)
પ્રકર- ૧ : ભોળપણ (સાદગી)
(૧૮૭૬) અઇમ્મએ સાદ�ક�ન અલય્હ� �ુસ્સલામ
ફરઝંદ તેમના પિવત્ર િપતાઓથી �રવાયત ક છે
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ક� : ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: �ુ ં જ�તમાં દાખલ થયો
તો સાક�નીને જ�ત (જ�તમાં રહ�નારાઓ)માંથી
મોટા ભાગના લોકોને જોયા તો તેઓ ભોળા દ� ખાતા
હતા.
� હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ) નો હ�� ુ એ ભોળપણ એવા લોકો�ુ ં હ�ુ ં ક�
�ઓ �ુિનયામાં �ુરાઈથી ગાફ�લ હતા, પરં � ુ
ખયરના વ્યવહારમાં અકલમંદ હતા અને દર
મ�હનાના ત્રણ રોઝા રાખતા હ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૮૭૭) �ુ ં જ�તમાં દાખલ થયો તો જ�તના
મોટા ભાગના લોકોને જોયા ક� �ઓ દર મ�હનાની
૧૩ થી ૧પ તાર�ખ � ૂધી રોઝા રાખતા હતા.
(૧૮૭૮) મારા ભાઈ હઝરત ઈસા
(અલ�ય્હસ્સલ)એ તેમના હવાર�ઓને ફરમાવ્�ું:
એ મારા હવાર�ઓ �ુરાઈની બાબતમાં ક� ૂતરની
�મ ભોળા બન્યા રહ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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િવભાગ - રર : બલા (આજમાઈશ)
પ્રકર- ૧ : આજમાઈશ
�ુરઆને મ�દ :* અને અમે આઝમાઈશ તર�ક� નેક� તથા બદ� વડ�
તમાર� કસોટ� કર�એ છ�એ.
- (� ૂ. અ�મ્બય, આ. ૩પ)
* બેશક તે (� ૂહના બનાવ)માં િનશાનીઓ છે , અને
િનસંશય અમે હંમશ
ે ા (લોકોની) ક્સોટ� કરતા
રહ�એ છ�એ ;
1537

- (� ૂ. મોઅમે� ૂન આ. ૩૦)
હદ�સ :(૧૮૭૯) અય્યોહ�ાસ! એ વાતમાં તો શક નથી ક�
અલ્લાહ તઆલાએ તમને પોતાના �લ્મ રક્ષ
આપ્�ું છ. પરં � ુ તમાર� આજમાઈથી તમને રક્ષ
આપ્�ું નથ. (એટલે ક� તમાર� આઝમાઈશ જ�ર
કરવામાં આવશે.) ક�મક� �ુદાવંદ� આલમે ફરમાવ્�ું
છે ક� : એ વાતમાં શક નથી ક� તેમાં અમાર�
�ુદરતની િનશાનીઓ છે અને અમને તેની
આઝમાઈશ મં�ૂર છે .
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૮૦) કોઈ િવસ્તાર અને વ્યવસ્થા એવી ન
�માં �ુદા તરફથી મહ�રબાની અને આઝમાઈશ ન
હોય.
(૧૮૮૧) કોઈ બાબત એવી નથી �માં �ુદાની
ઇચ્છ, �ુકમ અને તેના તરફથી આઝમાઈશ ન
હોય.
(૧૮૮૨) �ુદાના અમ્ર અને નહ�માં કોઈ બાબ
એવી નથી �માં �ુદાના તરફથી આઝમાઈશ અને
કઝા �ુકવામાં આવેલી ન હોય.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૮૩) એક વખત હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ) બીમાર પડયા, ક�ટલાક લોકોએ
આપના ખબર �તર � ૂછયા અને � ૂછ�ું : અમી�લ
મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ), આપે સવાર ક�વી
ર�તે કર� ? આપે ફરમાવ્�ું: �ુકસાન સાથે, તે
લોકોએ ક�ું : �ુબ્હાનલ્લા! આપની વાત પણ
આપની �મ સમ� ન શકાય તેવી ઉચ્ચ કક્ષા
છે . ઇમામે ફરમાવ્�ું �ુદ ફરમાવે છે : અમે તમને
શર અને ખયરમાં (સાર� અને ખરાબ હાલતમાં)
િપરક્ લેવાના હ�� ુથી અજમાવીએ છ�એ, તેથી
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ખયર તં�ુરસ્ત, સલામતી અને તવંગર� છે . �યાર�
શર બીમાર�, ફક�ર�, કસોટ� અને આઝમાઈશ છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : આજમાઈશના કારણો
�ુરઆને મ�દ :* (હ� �ુના�ફકો !) અલ્લાહ એવો નથી ક� �
�સ્થતીમાં તમે છો તેજ �સ્થિતમ મોઅિમનોને
(તમાર� સાથે એકઠા મળ�) રહ�વા દ� . અહ� � ૂધી ક�
તે નાપાકને પાકથી �ુદા પાડ� ન નાખે,...
- (� ૂ. આલે ઇમરાન આયત નં ૧૭૯)
* અને એ માટ� પણ ક� અલ્લાહ ઈમાન
લાવનારાઓને કસોટ� કર�ને અલગ પાડ� નાખે
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અને નાફરમાનોને (પોતાના) આશ�વાદથી વં�ચત
રાખે.
(હ� �ુસલમાનો !) �ું તમોએ એમ ધાર� લી�ુ ં છે ક�
તમે જ�તમાં ચાલ્યા જશો? �યાર� હ�ુ � ૂધી
અલ્લાહ�(તમાર� કસોટ� કર�ને) તમને �ણી લીધા
નથી ક� તમારામાંથી કોણે કોણે �હાદ કય� છે અને
વળ� તમારામાંથી ધૈયર્વાન કોણ રહ્યા.
- (� ૂ. આલે ઇમરાન, આ. ૧૪૦ થી ૧૪ર)
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* અને આ એ માટ� ક� અલ્લાહ � તમારા �દલોમાં
છે તેની કસોટ� કર� લે, તથા � કાંઈ તમારા
�ત:કરણોમાં છે તે� ું માપ કાઢ� લે ;
- (� ૂ. આલે ઇમરાન, આ. ૧પ૪)
* �ું તમોએ એ�ું �ુમાન કર� લી�ું છે ક� તમને
(એમ જ) છોડ� દ� વામાં આવશે ? �યાર� ક� અલ્લાહ�
હ� તમારામાંથી તે લોકોને �ણે કસી લીધા નથી
ક� �મણે �હાદ કય� છે , અને અલ્લાહ તથા તેના
ર� ૂલ તથા મોઅિમનો િસવાય બી� કોઈને િવ�ા�ુ
િમત્ર બનાવ્યા ન; અને તમે � કાંઈ કરો છો
તેનાથી અલ્લાહ વાક�ફ છ.
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- (� ૂ. તૌબા, આયત નં ૧૬)
* અને અમે તમાર� કસોટ� અવશ્ય કર��ુ, એટલે
� ૂધી ક� તમારામાંથી �હાદ (ધમ્
ર �ુધ) કરનારાઓ
તથા ધૈયર્ ધરનારાઓને અમે સમ� લઈ, અને
તમાર� �સ્થિતઓને અજમાવી લઇ.
- (� ૂ. મોહમ્મ, આ. ૩૧)
* અને અગર અલ્લાહ ચાહતે તો પોતે જ તેમનાથી
(� ૂરતો) બદલો લઈ લેત,ે પરં � ુ તમારામાંથી
ક�ટલાકોને ક�ટલાકોની સામે અજમાવવા માટ� (તેમ
�ુર્ નહ) ;
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- (� ૂ. મોહમ્મ, આ. ૪)
* �ણે � ૃત્�ુ પૈદા �ુર્ અને �વન પણ ક� �થ
તમને અજમાવે ક� તમારામાંથી કોણ કરણીમાં
બહ�તર છે ;
- (� ૂ. �ુલ્, આ. ર)
* ખચીતજ અમોએ � ૃથ્વી પર � કાંઈ છે તેને તેની
શોભા બનાવી છે ક� �થી અમે તેમને અજમાવીએ
(અને �ણી લઈએ) ક� તેમનામાંથી સૌથી સારા
કાયર્ કરનાર કોણ છે?
- (� ૂ. કહફ આ. ૭)
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* અને તે (અલ્લા) એ જ છે �ણે આકાશો તથા
� ૃથ્વીને છ �દવસમાં ઉત્પ� �ા- અને (તે વખતે)
તે� ું અશર્(િસ�હાસન) પાણી પર હ�.ું - આ એટલા
માટ� (બનાવ્�ુ) ક� તે તેમને અજમાવે ક�
તમારામાંથી કમ�ના સંબધ
ં માં વ� ૂ સારો કોણ છે ;
- (� ૂ. �ુદ, આ. ૭)
હદ�સ :(૧૮૮૪) ખબરદાર ! �ુદાવંદ� આલમે પોતાની
�
મખ્�ૂકની �ુપ્ત વાતોને એ માટ� હ�ર ન
કર� ક�
તે તેના �ુપ્ત રહસ્યો અને ખાનગી હાલતથ
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અ�ણ હતો. પરં � ુ તેણે આમ એ માટ� ક�ુ� છે ક� તે
તેઓને (લોકોને) અજમાવે ક� તે લોકોમાં વધાર�
સારો અમલ કરનાર કોણ છે . આ અજમાઈશના
ધોરણ ઉપર સવાબના સ્વ�પમાં જઝા(બદલો)
મળે છે અને અઝાબના સ્વ�પમાં સ� મળે છ.
(૧૮૮૫) અલ્લાહ તઆલાનો આ કૌલ‘“તમારો
માલ અને તમાર� ઔલાદ તમારા માટ� �ફત્નો
એટલે ક� આઝમાઈશ છે .’ િવશે ફરમાવ્�ુ આનો અથર્
એ છે ક� અલ્લાહ �ુબ્હાન�ુ વ તઆલા પોતાન
બંદાઓને માલ અને અવલાદ થક� અજમાવે છે ક�
તેના આપેલા ઉપર કોણ નારાઝ થાય છે , અને
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� ણી ઉપર કોણ રા� થાય છે . જો ક�
તેની વહચ
અલ્લાહ તઆલા પોતે તેના નફસોથ વધાર�
પર��ચત છે . પરં � ુ આમ (આજમાઈશ) એ માટ� છે
ક� તે કાય� થક� ઇન્સા સવાબ અને અઝાબને
પાત્ર થાય છે એ વાત �હ�ર થઈ .
(૧૮૮૬) સંજોગોની ઉથલ પાથલો થક� મરદોના
જોહર �ુલતા હોય છે અને જમાનાના પ�રવતર્નથી
�ુપ્ત રહસ્યો �હ�ર થતા હોય  .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૮૮૭) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌલ‘“�થી
તમને અજમાવીએ ક� તમારામાં વધાર� સારા
અમલવાળો કોણ છે ?’ િવશે ફરમાવ્�ું: �ુદાવંદ�
તબારક વ તઆલાએ પોતાની મખ્�ૂકને એ માટ�
પૈદા કર� છે ક� તેને પોતાની ઇતાઅત અને
ઈબાદતની શરઈ ફરજો દ્વારા અજમા, એ માટ�
નથી પૈદા કય� ક� તેની પ�રક્ષા અને પર�ક્ષણ.
કારણ ક� તે પૈદા કયાર્ ત્યારથી જ દર�ક વાતોન
�ણે છે .
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૮૮૮) (કરબલાના રસ્તામા) ફરમાવ્�ું: લોકો
�ુિનયાના બંદાઓ છે , અને દ�ન તેમની �ભો ઉપર
સ્વાદ �ૂરતો રહ� ગયો છ. તે લોકો તેને
(�ુિનયાને) એ સમય � ૂધી અપનાવી રાખશે �યાં
� ૂધી તેના �ુનાહ અને કારોબાર ચાલતા રહ� છે
અને �યાર� આજમાઈશનો સમય આવે છે ત્યાર�
મોટા ભાગના લોકો �ુિનયાદાર બની �ય છે .
- હઝરત ઇમામે �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૮૯) હઝરત આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)ને સજદો
કરવાના �ુકમ દ્વારા ફ�રશ્તાઓની આઝમ
કરવા િવશે ફરમાવ્�ું: જો અલ્લાહ ચાહતે તો
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આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)ને એક એવા � ૂરથી પૈદા
કરતે �ની રૌશની �ખોને �� દ� ત..... તે એ�ુ ં
કર� શકતો હતો, પરં � ુ જો તેમ કરતે તો તેમની
સામે ગરદનો �ક� �ત અને ફ�રશ્તાઓની તેમના
િવશેની પ�રક્ષા હળવી થઈ , પરં � ુ અલ્લાહ
તબારક વ તઆલા પોતાની મખ્�ૂકને એવી
વસ્ �ુઓથી અજમાવે છે �ના �ૂળ અન હક�ક્તથી
તે લોકો વા�કફ હોતા નથી. �થી આ આઝમાઈશ
પછ� (સારા અને ખરાબ લોકોમાં) તફાવત થઈ
શક�. તેમના અહંકાર અને ઉચ્ચતા �ૂદ� થઈ શક�
તેમજ અ�ભમાન અને � ૂદપસંદ�ને �ૂ ર કર� દ� .
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(૧૮૯૦) ... આઝમાઈશ �ટલી સખત હશે તેવોજ
તેનો અજ્ર અને સવાબ વધાર� હ. તમે નથી જોતા
ક� અલ્લાહ �ુબ્હાન�ુ એ આદમથી લઈને
જમાનાના �ત � ૂધીના આગળના અને
પાછળનાઓને એવા પત્થરોથી અજમાવ્યા �ઓ
તો �ુકસાનને ઓળખી શક� છે અને ન ફાયદાને. ન
સાંભળ� શક� છે અને ન જોઈ શક� છે . તેઓએ
પત્થરોને જ તેમના માનવંત ઘર ગણ્યા છ. �ને
લોકો માટ� (શાંિતથી) રહ�વા�ું માધ્યમ બનાવ્�
છે ...

1553

...પરં � ુ અલ્લાહ તઆલાએ પોતાના બંદાઓને �ૂદ�
�ૂદ� સખ્તીઓથી અજમાવ્યા . તેઓ પાસેથી
એવી ઇબાદતનો ઇચ્�ક છે �માં �ુદ� �ુદ�
�ુશ્ક�લીઓ પડ� છ. અને તેની �ત �તની
અણગમતી બાબતોથી અજમાવવામાં આવે છે .
�થી તેના �દલમાંથી ઘમંડ અને અ�ભમાનને બહાર
કાઢ� શક�. અને તેના નફસોમાં આ�� અને
નમ્રતાને સ્થાન  અને એ કારણ પણ છે ક�
કસોટ� અને આજમાઈશના માગર્મા પોતાના ફઝલ
અને ઉપકારના દરવા� � ૂધી (તે લોકોને)
પહ�ચાડ�.
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- હ. અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૯૧) તમાર� આજમાઈશની ભઠ્ઠીમાંથી ચો�
પસાર થ�ુ ં પડશે. તમને ગરણીથી જ�ર ગાળવામાં
આવશે, એવી ર�તે ક� તમારા નીચલા દરજ્�નો
માણસ ઉપર જશે અને ઉપરના દરજ્�નો માણસ
નીચે આવી જશે. આ ર�તે � કોઈ આળસના કારણે
પાછો રહ� ગયો હતો તે આગળ વધે અને �
અગ્રતા લઈ �ૂકયો હતો તે પાછળ રહ� .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૮૯૨) તવંગર� અને સાર� હાલત માટ�
અ�ભમાન ન કરો અને ફક�ર� અને આજમાઈશથી
ગભરાવ નહ�. કારણ ક� સોનાને આગથી જ
પારખવામાં આવે છે અને મોઅિમનને આઝમાઈશ
દ્વા. (પારખવામાં આવે છે .)
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : મોઅિમન માટ� સખ્ત અજમાઈ
�ુરઆને મ�દ * �ું તમોએ એમ ધાર� લી�ું છે ક� તમે જ�તમાં
ચાલ્યા જશો �યાર� અત્યાર �ૂ તમારા પર એ�ુ ં
વીત્�ું નથી ��ું ક� તમારા �ુવર્જો પર િવતી ગ�ુ
છે ? (અથાર્) તેમના ઉપર (એવી) સખ્તાઈ તથા
�ુ:ખ આવી પડયા ક� તેઓ �ુ� ગયા હતા, અહ�
� ૂધી ક� ર� ૂલ તથા તેની સાથે ઈમાન લાવનારાઓ
બોલી ઉઠયા ક� (હવે) અલ્લાહની મદદ �ાર�
આવશે ? (અલ્લાહ તરફથી કહ�વામાં આવ્�ું )
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ગભરાઓ નહ�, િન:સંશય અલ્લાહની મદદ નઝદ�ક
છે .
- (� ૂ. બકરહ, આ. ર૧૪)
હદ�સ :(૧૮૯૩) સૌથી મોટ� આઝમાઈશ અ�મ્બયાની હોય
છે , પછ� એવા લોકોની � તેઓથી સૌથી વધાર�
નઝદ�ક હોય છે , પછ� દરજ્� પ્રમાણે તેઓ
�વા લોકોની (આજમાઈશ થાય છે .)
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૮૯૪) �ુ�ક� મોઅિમનની આઝમાઈશ વરસાદ
જમીન ઉપર પડ� છે તેની ગિતથી પણ વધાર� તેજ
હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૯૫) મોઅિમન માટ� �ુિનયા ક� દખા�ુ ં છે . તો
પછ� એ�ું ક�ું ક� દખા�ું છે �માં સાર� વાતો હોય.
(૧૮૯૬) હક ઉપર ચાલનારા શ�આતથી જ
સખ્તીઓનો સામનો કરતા આવ્યા , પરં � ુ
સખ્તીઓની �ુદ્દત ઓછ� અને સરળતા
સમયગાળો લાંબો હોય છે .
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૯૭) બાિતલની �ુ�ુમતમાં � મોઅિમન માટ�
સરળતા હોય છે તેને મૌતની પહ�લા �ન અથવા
માલની આજમાઈશમાં નાખવામાં આવશે. �થી
ૂ તમાં તેનો બહોળા પ્રમાણમાં ભાગ હ.
હકની �ુ�મ
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૮૯૮) મોઅિમન પાંચ સખ્તીઓમાં ફસાએલો રહ�
છે , (૧) તેની સાથે હસદ કરવામાં આવે છે , (ર)
�ુનાફ�ક તેની સાથે �ુગ્ઝ(દ્વ) રાખે છે , (૩) કા�ફર
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તેની સાથે લડ� છે , (૪) નફસ તેની સાથે ઝઘડો કર�
છે , (પ) શૈતાન તેને �ુમરાહ કરવાના પ્રયત્નો ક
છે .
(૧૮૯૯) તમાર� પહ�લાના સમયમાં એ�ું થ� ુ ં હ�ુ ં
ક� : માણસને પકડ� લેવામાં આવતો હતો. તેના
માટ� જમીનમાં ખાડો ખોદવામાં આવતો હતો. તેને
જમીનમાં દાબીને તેના માથા ઉપર કરવત
ચલાવવામાં આવતી હતી. �ના કારણે તેના બે
�ુકડા થઈ જતા હતા. લોઢાના સર�યાથી તેના
હાડકાઓ અને શર�રના ગોશ્તને ખ�ચી લેવામાં
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આવ�ું હ�,ુ ં તેમ છતાં તે પોતાના દ�નને છોડતો ન
હતો.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૮૯૯) હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ) તેમના વડ�લોથી �રવાયત
ફરમાવે છે : તમાર� નજરો કયાં છે ? તમાર�
પહ�લાના લોકો પસાર થઈ � ૂ�ાં છે . �ઓ તમારા
�વા (દ�નના) માગર્ પર ચાલત હતા. તેઓને
પકડ�ને તેમના હાથ અને પગ કાપી નાખવામાં
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આવતા હતા અને તેઓને � ૂળ� પર લટકાવી
દ� વામાં આવતા હતા.
ત્યાર પછ� આપે આયતની િતલાવત ફરમાવી:
“અમ હસીબ્�ુ... – (� ૂ. બકરહ આ. ર૧૪)
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૦૧) �ુદાવંદ� આલમનો આ કૌલ... �કતાબમાં
ઇસ્માઈલનો �ઝક્ર ... ના િવશે ફરમાવ્�ું: તેમના
ઉપર કૌમે કા�ુ મેળવી લીધો અને તેમના ચહ�રા
ઉપરથી ગોશ્ કાઢ� લી�ું અને ખોપર� �ંદ�
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નાખી... આ ઇસ્માઈલ જનાબે ઇબ્રા
(અલ�ય્હસ્સલ)ના ફરઝંદ નથી, બલ્ક� તેઓ બી�
કોઈ �ુ�ગર્ હત.
(૧૯૦૨) તમાર� પહ�લા એવી કૌમ આવી �ુક� છે
�ને કાંતો કત્લ કર� નાખવામાં આવી અથવ બાળ�
નાખવામાં આવતી હતી અથવા કરવતથી કાપી
નાખવામાં આવતી હતી. જમીન તેની િવશાળતા
હોવા છતાં તે લોકો માટ� તંગ કર� નાખવામાં
આવતી હતી. પરં � ુ તે લોકોને આટલી બધી
સખ્તીઓ અને ઇ�ઓ પહ�ચાડયા પછ� પણ
તેમના સાચા રસ્તા પરથ હટાવી શકતા ન હતા.
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બલ્ક� �ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લ ઉપર�ું તે લોકો�ુ
ઈમાન વધાર� દ્ બની જ� ુ ં હ�.ું તેથી તમે પણ
તમારા રબ પાસે તેના (�ુલદ
ં ) દરજ� માટ� �ુઆ
માંગો અને તમાર� � ૂસીબતોના સમયે સબ્ર કરો ત
તમને પણ તે કૌમની કોિશશ �વો સવાબ મળશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૦૩) �ુદાવંદ� તઆલાએ એક હબશી
પયગમ્બરને તેની કૌમ તરફ મોકલ્યા �ઓન
સાથે એ લોકોએ જગ
ં પણ કર� અને તે જગમાં
ં
પયગમ્બરના ક�ટલાક સાથી મર� પણ ગય,
ક�ટલાકને ક� દ કરવામાં આવ્યા અને તેઓ માટ�
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ખંદક (સળગાવેલા લાકડાઓથી ભર� લા ખાડા)
ખોદવામાં આવ્ય, પછ� �ુશ્મનોએ ક�ું: � અમારા
દ�નના છે તેઓ �ુદા થઈ �ય અને � નબીના
માનવાવાળાઓ છે તે આ આગમાં �ુદ� પડ�, તેથી
તે પયગમ્બરના માનનારાઓ એ આગમાં �ુદ�
ગયા, તેમાં એક �ી પણ હતી �ની સાથે સાવ
ના�ું બાળક પણ હ�ુ,ં તેણી તે આગમાં �ુદવામાં
હ�ચક�ચાટ અ�ુભવતી હતી ત્યાર� તે નાના બાળક�
ક�ું : અમ્મી�, ગભરાવ નહ�, આગમાં �ુદ�
�ઓ, તેથી તે �ીએ પણ તે આગમાં છલાંગ
લગાવી દ�ધી. આ એ જ કૌમ છે �ને ‘અસ્હા�ુલ
�ુ�ુદ’ (ખંદકવાળ� કૌમ) કહ�વાય છે .
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- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર– ૪ : મોઅિમન ક�ટલાય પ્રકારન
આજમાઈશમાં ફસાએલો હોય છે.
(૧૯૦૪) ઇબ્ને બક�ર કહ� છે: મ� હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુછ�ું : �ુ ં
મોઅિમન �ુઝામ (રકતિપત-�ુષ્ઠરો), બસર્(સફ�દ
કોઢ) અને એ પ્રકારની બી� બીમાર�માં ફસાએલ
હોય છે ?
ઇમામે ફરમાવ્�ું: તો �ું મોઅિમન િસવાય બી�
કોઈ માટ� આ � ૂસીબતો �ુકરર્ર છે?
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(૧૯૦૫) �ુદ�ર કહ� છે ક� મ� હઝરત ઈમામ
મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં
અઝર્ કર�: �ું �ુદાવંદ� આલમ મોઅિમનને
� ૂસીબત (અથવા બીમાર�)માં ફસાવે છે ?
આપે ફરમાવ્�ું: ભલા મોઅિમન િસવાય બીજો
કોણ ફસાય છે ? એટલે � ૂધી ક� � ૂ. યાસીનમાં �
મોઅિમનનો ઉલ્લેખ છે �ણે ક�ું: અય કાશ માર�
કૌમને ઇલ્મ હો.... તે ‘�ુક�અ’ હતા.
�ુદ�ર કહ� છે , મ� �ુછ�ું : �ુક�અ કોને કહ� છે ?
ફરમાવ્�ું: �ને કોઢની બીમાર� હોય.
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(૧૯૦૬) મોઅિમન દર� ક અજમાઈશમાં ફસાઈ શક�
છે . અને દર� ક પ્રકારની મૌતથી મર� શક� . િસવાય ક� આત્મહત્.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- પ : પોતાની �તે લાવેલી � ૂસીબત
�ુરઆને મ�દ :* અને � પણ �ુસીબત તમને પહ�ચે છે તે તમારા
હાથોના કર�ુતો�ુ ં જ પ�રણામ છે , અને તે ઘણી
ખર� (� ૂલો)થી તો દર�ુજર કરતો રહ� છે .
- (� ૂ. � ૂરા, આ. ૩૦)
* (હ� �ુસલમાનો !) �ું �યાર� તમારા ઉપર (જગે
ં
ઓહદમાં) એવી � ૂસીબત આવી પડ� ક� �નાથી
ખર� ખર બમણી (� ૂસીબત બદરની લડાઈમાં) તમે
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પોતે જ (ના�સ્તકોન) પહ�ચાડ� � ૂ�ાં હતા ત્યાર�
(ગભરાઈ જઈને) તમે એ�ુ ં કહ�વા લાગ્યા છો ક� 
(� ૂસીબત) �ાંથી આવી પડ� ? (હ� ર� ૂલ !) � ુ ં કહ�
ક� એ તમારા પોતાની તરફથી છે .
- (� ૂ. આલે ઇમરાન, આ. ૧૬૪)
* લોકોના હાથે � કાંઈ પણ થ�ું તેના કારણે �ુશ્ક�
તથા તર�માં ફસાદ �હ�ર થઈ ગયો ક� �થી તેમણે
� કાંઈ વતર્ન ચલાવ્�ું તેના થોડા(ભાગ)ની મ�
તો અલ્લાહ તેમન ચખાડ� દ� , ક� કદાચને તેઓ
(વ�ુ ફસાદ કરતા) અટક�.
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- (� ૂ. �મ આ. ૪૧)
હદ�સ :(૧૯૦૭) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત અય્�ુ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની તરફ વહ� મોકલી : �ુ ં તમે
�ણો છો ક� તમારા કયા અમલને કારણે તમાર� આ
અજમાઈશમાં �ુકા�ું પડ�ું છે ?
ફરમાવ્�ું: નહ�.
અલ્લાહ તઆલાએ ફરમાવ્�ુ: તમે િમ�ુના રા�
પાસે ગયા હતા અને બે �ુકમના િવશે દ્વીઅથ
વણર્ન ક�ુ� હ�ુ.
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(૧૯૦૮) ઇન્સાન પોતાના હાથે �ુનાહમાં ફસાય છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલલાહો અલય્હ
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૬ : � લોકોની આઝમાઈશ થતી નથી,
તેના ઉપર �ુદા નારાજ હોય છે .
* અને જો એમ ન હોત ક� (સઘળાં) લોકો એક જ
પંથના બની જતે, (અથાર્ સઘળાંજ ઇષાર્� બની
જવાની ધાસ્તી ન હો) તો અમે તેમના માટ� ક�
�ઓ દયા� અલ્લાહનો ઇન્કાર કર� છે તેમન
છાપરા ચાંદ�ના બનાવી દ� તે અને સીડ�ઓ પણ ક�
�ના ઉપર તેઓ ચડ� (ઉતર� ) છે ચાંદ� અને
સોનાની બનાવી દ� તે.
- (� ૂ. �� ૂરફ, આ. ૩૩)
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હદ�સ :(૧૯૦૯) �ુદાવંદ� આલમ એવા ખબીસ, સરકશ
અને નાફરમાન બંદા ઉપર સખ્ત નારાજ હોય છે
�ની �ન અને માલમાં કોઈ આઝમાઈશ અથવા
આફત ન આવે.
(૧૯૧૦) �ુદાને એવા બંદાની કોઈ જ�રત નથી,
�ના માલ અને �નમાં (�ુદાનો) કોઈ �હસ્સો ન
હોય.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(૧૯૧૧) હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ુ: �ુ ં એ વાતને સખ્ત
ના પસંદ ક�ં �ં ક� �ુિનયામાં ઇન્સાનને માફ� મળ�
�ય અને તે કોઈ આજમાઈશમાં ન ફસાય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૧૨) તં�ુરસ્તી અને સલામતી માટ� બીમાર� જ
આઝમાઈશ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૧૩) �ુદાવંદ� તઆલા ફરમાવે છે : જો મારો
મોઅિમન બંદો તેના �દલમાં �ુ:ખ ન અ�ુભવતે તો
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�ુ ં કાફ�રના માથા ઉપર લોખંડની એક પટ્ટી બાંધ
દ� ત �નાથી તેને માથામાં કદ� �ુ:ખાવો ન થાત.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૧૪) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌ... અગર
એમ વાત ન હોય ક� લોકો એક પ્રકારના થ
જશે... ના િવશે ફરમાવ્�ું: તેનાથી �ુદાનો આશય
ઉમ્મતે મોહંમદ� છ ક� તે એકજ પ્રકારની કા�ફર
�વી રસમો પર ચાલવા લાગત.
- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯૧૫) (આ િવષયમાં છે ક�) �ુદાવંદ� આલમ
એ�ું કર� દ� ત તો કોઈ માણસ �ુસલમાન ન હોત.
પરં � ુ અલ્લાહ તઆલાએ મોઅિમનમાં માલદાર
પણ બનાવ્યા છે અને ગર�બ પ. તેવી જ ર�તે
કા�ફરોમાં માલદાર પણ બનાવ્યા છે અને ગર�બ
પણ. ત્યાર પછ� અમ-નહ� અને સબ્-રઝાથી તે
તેમ�ું ઇમ્તેહાન લી�ું છ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૭ : આઝમાઈશ નેઅમત છે.
(૧૯૧૬) તમે એ સમય � ૂધી મોઅિમન બની
શકતા નથી �યાં � ૂધી ક� આજમાઈશને નેઅમત
અને �ુખ-સગવડને � ૂસીબત ન સમજો. ક�મક�
આજમાઈશના સમયે સબ્રની અઝ, �ુખસગવડના સમયમાં �ુદાની યાદથી ગફલતમાં
રહ�વા કરતા ક�ટલાયે ગણી વધાર� છે .
(૧૯૧૭) તમે એ સમય � ૂધી મોઅિમન બની
શકતા નથી �યાં � ૂધી આજમાઈશને નેઅમત અને
�ુખને � ૂસીબત અને સખ્તી ન ગણ, ક�મક�
�ુિનયાની આઝમાઈશ આખેરતમાં નેઅમત હોય
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છે , અને �ુિનયાની �ુખ સગવડ આખેરતમાં
� ૂસીબત અને સખ્તી હોય છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૯૧૮) કોઈ આઝમાઈશ એવી નથી �ના માટ�
�ુદા તરફથી કોઈને કોઈ નેઅમત ન હોય - �ણે
અજમાઈશને ઘેર� લીધેલી હોય છે .
- હઝરત ઈમામ હસન અસ્કર�(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૧૯) �યાર� તમે તમારા રબને તમાર� ઉપર
એક પછ� એક બલાઓ મોકલતો અ�ુભવો ત્યાર�
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તમે તેનો �ુક્ર અદા ક. અને �યાર� તેને સતત
નેઅમતો પહ�ચાડતો �ુઓ તો સાવધ થઈ �વ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૨૦) �ુસીબતો �ુદા તરફથી મોકલવામાં
આવેલી ભેટ છે . અને ફક�ર� (ગર�બી) તેનો એક
ખ�નો છે .
(૧૯ર૧) �વી ર�તે ઘરવાળાઓ પોતાના ખાસ
મહ�માનોની �ુદા �ુદા પ્રકારની વાનગી ખવડાવીન
મહ�માનગતી કર� છે , તેવી ર�તે �ુદાવંદ� તઆલા
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પોતાના મોઅિમન બંદાઓની �ુદ� �ુદ� બલાઓ
મારફતે આઝમાઈશ કર� છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯ર૨) �વી ર�તે બહાર ગામથી આવનાર
માણસ પોતાના �ુ�ુંબીજનો માટ� ભેટ લાવે છે , તેવી
જ ર�તે અલ્લાહ તઆલા બલાઓ દ્વા
મોઅિમનોની આઝમાઈશ કર� છે . અને �ુિનયામાં
તેની એવી ર�તે દ� ખભાળ કર� છે . � ર�તે એક
તબીબ બીમારની દ� ખભાળ કરતો હોય છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ાની
પ્રકર- ૮ મોઅિમન માટ� આઝમાઈશ �દ
મહ�રબાની હોય છે.
(૧૯ર૩) આઝમાઈશ મોઅિમન માટ� શોભા અને
અકલમંદ માણસ માટ� �ુદાની મહ�રબાની છે . ક�મક�
આઝમાઈશ મોઅિમનની સાથે રહ�વી અને
મોઅિમને તેના પર સબ્ર કર�ું અ દ્રઢ િન�ય
રહ�� ું તેના ઈમાનની સચ્ચાઈની િનશાની છ.
(૧૯ર૪) હઝરત આદમ (અલ�ય્હસ્સલ)થી
હઝરત પયગમ્બર સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લમ �ૂધીન, �ુદાએ પોતાના કોઈ બંદાની એ
સમય �ુધી પ્રસંશા કર� નથી �યાં �ૂધી તેન
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અજમાવી ન લીધો હોય. અને પોતાના િવશે મા�લક
હોવાનો હક �ુરો �ણી લીધો ન હોય. હક�કતમાં
�ુદાની મહ�રબાનીની શ�આત તેની આજમાઈશોની
પરાકાષ્ઠા ઉપર આધા�રત હોય હોય છ.
(૧૯ર૫) તમાર� એ વાત �ણી લેવી જોઈએ ક�
�ુદા તરફથી થતી આઝમાઈશ તેનો અનંત
નેઅમતોથી ભર� ૂર હોય છે , અને તેના તરફથી
મળતી આ ભેટ તેની િનકટતા અને ર�મંદ� માટ�
કારણ�પ હોય છે , ભલે તેના માટ� બ�ુ જ િવલંબ
ક�મ ન થઈ �ય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯ર૬) �વી ર�તે માં પોતાના બાળકને �ુધ
પીવરાવે છે , તેવી ર�તે �ુદાવંદ� આલમ પોતાના
મોઅિમન બંદાને આજમાઈશનો ખોરાક આપે છે .
(૧૯ર૭) �ુદાની નજદ�ક બંદાની ઇઝઝત �ટલી
વધાર� હોય છે તેથી આઝમાઈશ પણ એટલી જ
વધતી �ય છે .
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧૯ર૮) � ૂસીબતો �ુદાની ભેટ છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯ર૯) � ૃથ્વી ઉપર �ુદાના ક�ટલાક ખાસ અને
િવશેષ બંદાઓ રહ� છે ક� �યાર� આસમાનમાંથી કોઈ
ભેટ જમીન પર આવે છે ત્યાર� તેને હટાવીને બી�
લોકો તરફ મોકલી દ� વામાં આવે છે . અને �યાર�
કોઈ આઝમાઈશ આવે છે ત્યાર� સીધી તે લોકોન
પહ�ચાડ� દ� વામાં આવે છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૯ : આજમાઈશમાં નસીહત રહ�લી છે.
�ુરઆને મ�દ :* અને બેશક અમોએ �ફરઔન વાળાઓને (પ્ર)
�ુકાળ તથા ફળ (ફળાદ�)ની �ુકસાનીમાં સપડાવ્યા
ક� કદાચને તેઓ ચેત.ે
- (� ૂ. અઅરાફ, આ. ૧૪૦)
* �ું તેઓ (આ) નથી દ� ખતા ક� દર વષ� એક યા
બે વખત તેમની ક્સોટ� કરવામાં આવે છ, પણ ન
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તો તેઓ તૌબા કર� છે અને ન નસીહત ગ્રહણ કર
છે .
- (� ૂ. તૌબા, આ. ૧ર૬)
* અને આ પણ જ�ર� છે ક� એ મોટા અઝાબ
ઉપરાંત અમે તેમને (�ુિનયામાં) એક નાના
અઝાબની પણ મ� ચખાડ�એ ક� કદાચને તેઓ
(સન્માગ) પાછા ફર� .
- (� ૂ. સજદહ, આ. ર૧)
હદ�સ :1590

(૧૯૩૦) �યાર� તમે �ુવો ક� �ુદાવંદ� તઆલા
તમાર� ઉપર એક પછ� એક બલાઓ મોકલી રહયો
છે , તો સમ� લ્યો ક� તે તમને ��ૃત કર� રહયો
છે , અને �યાર� �ુઓ ક� અલ્લાહ �ુબ્હાન�ુ તમાર
�ુનાહો હોવા છતાં તમાર� ઉપર નએમત વરસાવી
રહયો છે તો સમ� લ્યો ક� તમને ઢ�લ આપી
રહયો છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૩૧) મોઅિમન માટ� ચાલીસ રાત પસાર ન
થાય ત્યાં કોઈને કોઈ એવી બાબત બને ક� � તેને
ગમગીન કર� દ� છે , �થી તે નસીહત મેળવે.
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(૧૯૩૨) �યાર� �ુદાવંદ� તઆલા કોઈ બંદાની
ભલાઈ ચાહ� છે ત્યાર� એ�ું થાય છે ક �યાર� તે
બંદો કોઈ �ુનાહ કર� છે ત્યાર� તેની પાછળ પાછળ
તેને સ� પણ મળ� �ય છે અને તે ઇસ્તગફાર
પણ કરતો રહ� છે . એવી જ ર�તે �યાર� �ુદા કોઈ
બંદાની ભલાઈ નથી ચાહતો તો એ�ું થાય છે ક� તે
બંદો �ુનાહ કરતો રહ� છે અને તેની પાછળ પાછળ
નેઅમતો પણ આવતી રહ� છે � તેને ઇસ્તગફાર
કરવા�ું �ુલાવી દ� છે અને એ ર�તે એક લાંબો
સમય વીતી �ય છે , આ અથર્ �ુદાના એ કૌલનો
થાય છે ક� અમે તેને એવી ઢ�લ આપીએ છ�એ ક�
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�ને તેઓ �ણતા પણ નથી એટલે ક� �ુનાહો
કરવા છતાં તેને નેઅમતો મળ� રહ� છે .
(૧૯૩૩) કોઈ મોઅિમન એવો નથી �ને દર� ક
ચાલીસ �દવસ પછ� કોઈ આઝમાઈશ દ્વાર
અજમાવવામાં ન આવતો હોય, આ આઝમાઈશ
માલ દ્વારા હોય છે અથવા ઔલાદ દ્, અથવા
પોતાની �ન થક� તેને અજ્ર મળે . અથવા તો
પછ� તેને એવા ગમનો અ�ુભવ થાય છે ક� �ને તે
�ણી શકતો નથી ક� તે ગમ �ાંથી આવ્યો?
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯૩૪) જો આદમના સંતાનોમાં ત્રણ વસ્�ુઓ
હોય તો તે� ું મા�ું કોઈની સામે �ક્ નહ� (૧)
બીમાર� (ર) મૌત (૩) ફક�ર� અને તંગદસ્ત. આ
ત્રણેય બાબતો � તેનામાં હોય છે અને તેનાથી
તેને સવાબ પણ જલ્દ� મળે છ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૯૩૫) મૌલા અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ) નમાઝે ઇસ્તીસ્ક(વરસાદની
�ુઆ માટ� પડવામાં આવતી નમાઝ) માટ� બહાર
િનકળ્યા અને ફરમાવ્�ુ: �ુદાવંદ� આલમ પોતાના
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બંદાઓને તેમના ખરાબ કાય� દ્વારા અજમાવે છ
અથવા ફળોની તંગી દ્વા, અથવા બરકતોને
રોક�ને અથવા ભલાઈઓના દરવા� બંધ કર�ને
�થી તૌબા કરનારો તૌબા કર� લે, �ુનાહોનો નાશ
કરનારો �ુનાહોનો નાશ કર� દ� અથવા નસીહત
મેળવનારો નસીહત મેળવી લે અને �ુનાહોથી
અટક� જનારો �ુનાહ કરવાથી હાથ રોક� દ� .
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ુ ાહોને ખત્મ કર� નાખે
પ્રકર- ૧૦ અજમાઈશ �ન
છે.
(૧૯૩૬) તમામ પ્રશંસાએ �ુદા માટ� છે
�ુિનયામાં અમારા શીયાઓના �ુનાહોને તેની
તકલીફો અને સખ્તીઓના બદલામાં િમટાવી દ� છ.
�થી તેઓની ઇતાઅત અને ઇબાદત સાચી અને
સલામત રહ�. અને તેઓ સવાબને માટ� હકદાર
થાય.
(૧૯૩૭) �ું �ુ ં તમને �ુરઆને મ�દની અફઝલ
આયત ન જણા�ું ? પયગમ્બર� �ુદ (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)એ ફરમાવ્�ું છે ક� તે
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આયત ‘“વમા અસાબ�ુમ...’ એટલે � � ૂસીબત
પણ તમારા � ૂધી પહ�ચે છે તે તમારા હાથોએ
ઉભી કર� લી છે .
અલ્લાહ તઆલા એ વાતથી બલંદ અને બરતર છે
ક� � કોઈ �ુનાહની સ� જો તે �ુિનયામાં આપી
� ૂકયો હોય તો આખેરતમાં ફર� વાર સ� આપે.
(૧૯૩૮) �યાર� �ુદાવંદ� આલમ કોઈ મોઅિમન
બંદાને આ �ુિનયામાં સ� આપે છે તો તેના �હલ્,
�ુ�ગર્વાર, મહ�રબાની અને શાનેકર�મીથી એ
વાતથી �ૂ ર છે ક� તેને ફર�વાર કયામતમાં પણ
સ� આપે.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૩૯) �યાર� �ુદાવંદ� કર�મ પોતાના કોઈ
બંદાને શરફ (ઉચ્ચ દરજ) આપવા માંગે છે ,
�યાર� ક� તે બંદો �ુિનયામાં �ુનહ
ે ગાર હોય છે , તો
તેને બીમાર�માં �ુક� દ� છે , જો બીમાર�થી તેનો
કફફારો ન થાય તો તેને બી�ઓના મોહતાજ
બનાવી દ� છે , જો તે પછ� પણ તેનો કફફારો ન
થાય તો તેના માટ� મૌતને સખ્ત બનાવી દ� છ, આ
ર�તે તેનો કફફારો અદા થઈ �ય છે , અને બંદો
�ુદાના શરફથી �ુશરર્ફ થઈ �ય છ.
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�યાર� �ુદાવંદ� કર�મ પોતાના કોઈ બંદાને પોતાના
શરફથી વં�ચત કરવા માંગે છે �યાર� ક� તેની
અ�ુક નેક�ઓ પણ હોય છે , તો તેના શર�રને
તં�ુરસ્તી અને સલામતી અતા કર� દ� છ. જો આ
ર�તે તે શરફથી વંચીત ન થાય તો પછ� તેની
આ�વીકા મેળવવા�ું સાધન સરળ કર� દ� છે , જો
તે પછ� પણ બંદો તે શરફથી વં�ચત ન થાય તો
તેની મૌતને સરળ કર� દ� છે , આ ર�તે બંદો �ુદાના
શરફથી વં�ચત થઈને આખેરતમાં કદમ �ુક� છે .
(૧૯૪૦) � ૂ�ુસ �બન યઅ�ૂબ કહ� છે ક� મ� હઝરત
ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને આમ
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ફરમાવતા સાંભળ્યા: એ માણસ મલઉન છે , �ને
દર ચા�લસ �દવસ પછ� કોઈ � ૂસીબત ન પહ�ચે.
મ� �ુછ�ું : �ું મલઉન છે ? આપે ફરમાવ્�ું: હા,
મલઉન છે .
�યાર� ઇમામે મારા આ આ�યર્ને જો�ું ત્યાર
ફરમાવ્�ું: અય � ૂ�ુસ ! શર�રની ચોટ, �ુખ
ઉપરના તમાચા, પગની �ુ�ર�, �ુ:ખ, દદર્ અને
પગના જોડા (�ુટ)ની દોર� �ુટ� જવી આ બ�ુ ં
� ૂસીબતોમાં ગણાય છે .
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અય � ૂ�ુસ મોઅિમનની ગણતર� �ુદાવંદ�
આલમની નઝદ�ક એ ર�તે છે ક� (એ શ� નથી
ક�) તેની ઉપર ચા�લસ �દવસ િવતી �ય તો પણ
અલ્લાહ તેને �ુનાહોથી પાક ન કર. ભલે �ુનાહોની
આ પાક�ઝગીને તે �ણ ન હોય તેવા �ુનાહોના
કારણો ઉપર આધા�રત અ�ણ્ય કારણોસર ઊભા
થનાર ગમને કારણે હોય. �ુદાની કસમ
તમારામાંથી કોઈ માણસ પોતાની સામે �દરહમોનો
ઢગલો રાખતો હોય પછ� તેને તોળે અને તેનો
વજન ઓછો હોય તો તેને ગમ થશે. પછ� ફર�વાર
વજન કર� અને તે વજનમાં � ૂર� િનકળે , તો તે ર�તે
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તેને પહ�ચેલી તકલીફ તેના ક�ટલાક, અ�ુક
�ુનાહોને મીટાવી દ� શે.
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પ્રકર– ૧૧ : અલ્લાહ તઆલા દ્વારા પોતા
િપ્રય બંદાઓની આજમા
(૧૯૪૧) �ુસન
ૈ �બન અલવાન હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર�
છે ક� તે વખતે �ુદ�ર પણ ઇમામની પાસે બેઠા હતા
ત્યાર� ઇમામે ફરમાવ્�ુ: �યાર� �ુદાવંદ� આલમ
કોઈ બંદાને દોસ્ત રાખે છે ત્યાર� તેન
આજમાઈશોના દ�રયામાં �ુબાડ� દ� છે , અય �ુદ�ર !
અમે અને તમે સવાર અને સાંજ આ જ હાલતમાં
રહ�એ છ�એ.
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(૧૯૪૨) �ુદાવંદ� આલમ �યાર� બંદાને દોસ્ત રાખે
છે તો તેને બલાઓના સ�ુદ્રમ �ુબાડ� દ� છે અને
આજમાઈશોના � ૂરમાં નાખી દ� છે . પછ� �યાર� તે
બંદો � ૂસીબતો અને આજમાઈશોમાં પોતાના રબને
બોલાવે છે . ત્યાર� તે તેના જવાબમાં કહ� છે:
લબ્બૈક અબદ. તે � �ુઆ માંગી છે તેને � ૂર�
કરવા માટ� �ુ ં શ�ક્તમાન � પરં � ુ આ બ�ુ ં મ� તારા
માટ� સવાબના ખ�ના �પે રાખ્�ું છ. અને આ
ખ�નો તારા માટ� ઘણો બહ�તર છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯૪૩) હદ�સમાં આવ્�ું છે ક� �યાર� અલ્લા
તઆલા કોઈ કોમ અથવા કોઈ બંદાને દોસ્ રાખે
છે ત્યાર� તેની ઉપર આજમાઈશોની ઝડ� વરસાવી
દ� છે અને એ ર�તે તે બંદો એક ગમમાંથી િનકળ્યો
ન હોય ત્યાં બી� ગમમાં ફસાઈ �ય છ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૪૪) �ુદાવંદ� આલમ �યાર� કોઈ બંદાને દોસ્ત
રાખે છે તો તેને આજમાઈશમાં નાખી દ� છે અને
તેનાથી પણ વધાર� દોસ્ત રાખે છે ત્યાર� બંદાન
�ફત્નાઓમાં નાખી દ છે .
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� ૂછવામાં આવ્�ું ક� �ફત્નાઓ કઈ ર�તે નાખે છ?
ફરમાવ્�ું: બંદા પાસે માલ ક� અવલાદ કાંઈ બાક�
રહ�� ુ નથી.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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પ્રકર- ૧ર અજમાઈશ ઈમાન સાથે સંબિં ધત
હોય છે.
(૧૯૪૫) મોઅિમન ત્રાજવાના પલ્લાઓ સમ
હોય છે , તે� ું ઈમાન �ટ�ું વધાર� હશે તેટલો જ
તેની આજમાઈશમાં વધારો થતો જશે.
(૧૯૪૬) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ના એક
પત્રમાં છે ક� મોઅિમનની આઝમાઈશ તેના ન
અઅમાલ સાથે એક�પ હોય છે . તેથી � દ�ન
બહ�તર અને કાય� સારા હશે તેની આઝમાઈશ પણ
તેટલી જ સખ્ત હશ. તે� ું કારણ એ છે ક� �ુદાવંદ�
આલમે આ �ુિનયાને મોઅિમન માટ� સવાબ અને
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કા�ફર માટ� અઝાબ ગણાવેલ નથી. તેથી �નો દ�ન
કમઝોર અને કાય� નબળા હશે તેની આઝમાઈશ
પણ ઓછ� હશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૪૭) આ �ુિનયામાં મોઅિમનની આઝમાઈશ
તેના દ�ન સાથે એક�પ હોય છે .
(૧૯૪૮) બંદા�ું ઈમાન �ટ�ું વધાર� હશે, તેટલી
જ રો�માં તંગી વધાર� હશે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯૪૯) કોઈ માણસે હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ
બા�કર (અલ�ય્હસ્સલ)ને ક�ું : �ુદાની કસમ ! �ુ ં
આપના એહલેબત
ૈ અલય્હ��ુસ્સલામને દોસ્ત રા�
�ં.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: તો પછ� તમારા માટ�
આજમાઈશની ચાદર પણ તૈયાર કર� લો. ક�મક�
�ુદાની કસમ, આ આઝમાઈશ અમાર� તરફ અને
અમારા શીઆઓની તરફ વાદ�... તરફથી
આવનાર � ૂરથી પણ વધાર� તેજ ગિતએ આવે છે
તેની શ�આત અમારાથી અને પછ� તમારાથી થાય
છે .
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- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૫૦) મોઅિમન�ું ઉદાહરણ ત્રાજવાના બ
પલ્લા સમાન છ, �મ �મ ઈમાનમાં વધારો થતો
�ય છે તેમ તેમ તેની આજમાઈશમાં પણ વધારો
થતો �ય છે , �થી �ુદાવંદ� તઆલાની બારગાહમાં
એ હાલતમાં પહ�ચે ક� તેની ઉપર કોઈ �ુનાહ
(બાક�) ન હોય.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯પ૧) અલ્લાહ તઆલા ઇન્સાનની આઝમાઈ
તેની (અલ્લાહ પ્રત્) મોહબ્બતના પ્રમાણમ
કરતા હોય છે .
(૧૯પ૨) (એક) અલ્લાહના નબી પોતાની કૌમમાં
રહ�ને લોકોને ઇતાઅતની તરફ બોલાવતા હતા
અને તૌહ�દ� ઇલાહ� માટ� િનમંત્રણ આપતા હ.
એટલે � ૂધી ક� તેઓ પાસે રાત્ પસાર કરવા
માટ�� ું કોઈપણ ઠ�કા�ું ન હ�ુ,ં લોકો તેમને બોલવા
દ� તા ન હતા અને ન તો તેમની વાતોને
સાંભળવા�ું પસંદ કરતા હતા. એટલે � ૂધી ક�
તેમને કત્લ કર� નાખ્. �ુદાવંદ� આલમ પોતાના
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બંદાઓની આઝમાઈશ પોતાની નજરોમાં કદ્ર
મંઝલ
ે ત પ્રમાણે કર� .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯પ૩) સીફફ�નના સ્થળે એક માણસ હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુશ્મનોની સાથે જં
કરવા માટ� આ શબ્દોમાં સબ્ર કરવા માટ� ક
રહયો હતો : ... યા અલી ! અલ્લા તઆલાની
નજદ�ક આપના િસવાય, આજમાઈશની દ્ર�ષ્
અને સવાબ માટ� બી�ુ ં કોઈ દ� ખા� ું નથી, અલ્લાહ
તબારક વ તઆલા પાસે આપને � ઉચ્ચ સ્થા
પ્રાપ્ત, તેની બરાબર� કોઈ કર� શક� ું નથી. અય
1612

મારા ભાઈ ! આ આજમાઈશમાં આપ એ ર�તે સબ્
કરજો, ક� આપના હબીબની �ુલાકાતનો શરફ
મેળવી લો. �ુ ં મારા એ દોસ્તોને જોઈ �ૂકયો �
�ઓ બની ઇસરાઈલમાંથી હતા. તેઓના શર�રને
કરવતથી ચીરવામાં આવ્યા અને તેમન ફાંસીના
માંચડ� લટકાવવામાં આવ્યા હત...
હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: તે
માણસ હઝરત ઇસા (અલ�ય્હસ્સલ)ના વસી
જનાબે શમઉન (અલ�ય્હસ્સલ) હતા. �ઓને
�ુદાએ મારા માટ� સબ્ર કરવાની તલક કરવા
મોકલ્યા હત.
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પ્રકર- ૧૩ : આઝમાઈશ અને પ્રગ....
(૧૯પ૪) બેશક આઝમાઈશ �લ્મ માટ� અદ,
મોઅિમન માટ� પર�ક્ષા અને નબીઓ માટ� દરજ
હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
ુ આબેદ�ન
(૧૯પ૫) �યાર� હઝરત ઈમામ ઝૈ�લ
(અલ�ય્હસ્સલ)ને યઝીદ પાસે લઇ જવામાં
આવ્યા ત્યાર� આ(અલ�ય્હસ્સલ) યઝીદની
સામે ઊભા હતા ત્યાર� યઝીદ-લઇને �ુરઆને
મ�દની આયત પઢ�.. � ૂરએ �ુરા આ. ૩૦.. �
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પણ �ુસીબતો તમારા ઉપર નાઝીલ થાય છે તે
તમારા પોતાના હાથો દ્વારા લાવેલી હોય .
ઇમામ અલ�ય્હસ્સલામે ફરમાવ્�: આ આયત
અમારા િવશે નથી પરં � ુ અમારા િવશે આ આયત
છે : ... મા અસાબ મીન �ુસીબતે ફ�લ અઝ�... � ૂ.
હદ�દ આયત રર એટલે ક� �ટલી �ુસીબત ઝમીન
ઉપર અને �ુદ તમારા ઉપર નાઝીલ થાય છે (તે
બધી) તેને અમે પૈદા કર�એ તે પહ�લા એક �કતાબ
(લોહ� મહ�ઝ)માં (લખેલી) છે .
(૧૯પ૬) �ુઆ (�ુઆએ �ુદબહ)માં છે : �ુદાવંદા !
અમે એ દર� ક વસ્�ુઓ માટ� તાર� પ્રશ કર�એ
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છ�એ � (બલાઓ અને નેઅમતો તેમજ �ુશીઓ
અને �ુસીબતો) ઉપર તારા એ ખાસ ઔલીયા અને
દોસ્તો માટ� તાર� કઝા અને કદ્ર �ર� થઇ �ૂક�.
�ને તે તાર� ઝાતના (સાક્) માટ� અને તારા
દ�ન(ની તબલીગ) માટ� �ુરક્ષીત રાખેલ . ક�મક�
તાર� �ુ�ગર્ નેઅમતો બાક, અનંત અને
અિવનાશી છે . ત� તેને એ લોકો માટ� મખ્�ુસ
ફરમાવી છે ....
(૧૯પ૭) અલી �બન ર� આબ કહ� છે ક� : મ� હઝરત
ઈમામ �અફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને અલ્લાહ
તઆલાના આ કૌલ... િવશે સવાલ કય� અને
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�ુછ�ું ક� � �ુસીબતો હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) અને તેમના એહલેબત
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ)ને પહ�ચી છે �ુ ં તે તેઓના
કાય��ું પ�રણામ છે ? �યાર� ક� હક�ક્તમાં તેઓ
બધા �ુનાહોથી પાક અને તાહ�ર હતા.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલલ્લાહો
અલયહ� વ આલેહ� વસ્સલમ �ુનાહોથી પા હતા.
તેમ છતાં દરરોજ એક સો વખત અલ્લાહ
તઆલાની બારગાહમાં ઇસ્તગ્ફાર કર હતા.
હક�કત એ છે ક� �ુદાવંદ� આલમ પોતાના ઔલીયા
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તેઓના �ુનાહ ન હોવા છતાં �ુસીબતોમાં �ુક� છે
�થી તેઓના અજ્રમાં વધારો ક.
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પ્રક-૧૪ કસોટ� અને અલ્લાહની બારગાહમાં
ર�ુ થવા� ંુ કારણ
(૧૯પ૮) માર� પાસે �બ્રઈલ અત્યંત � ુબ�ૂ
સ્વ�પમાં આવ્યા અને ક�ુ: અય મોહમ્મદ! હક
તઆલા આપને સલામ કહ� છે અને ફરમાવે છે
�ુિનયા તરફ વહ� કર� છે ક� તે મારા ખા�લસ
દોસ્તોની સાથે એટલી હદ �ૂધી કડવાટ ઉભી કર� ક�
તેઓની �ઝ�દગીને �ુશ્ક�લ કર� નાખ. તેઓ ઉપર
તંગી અને સખ્તી કર� ક� �થી તેઓ મન મળવા
માટ� વધાર� તૈયાર રહ� અને મારા �ુશ્મનો સાથે
એટલી હદ � ૂધી � ૂવીધા, નરમી અને આરામ ર�ુ
1619

થાય ક� તેઓ મને મળવા પ્રત્યે અણગમો ર.
ક�મક� મ� �ુિનયાને મારા દોસ્તો માટ� ક�દખા�ું
બનાવ્�ું છે અને મારા �ુશ્મનો માટ� બે�હ
(બનાવેલ છે .)
(૧૯પ૯) અલ્લાહ તઆલા ફરમાવે છે: અય
�ુિનયા ! મારા મોમીન બંદાઓની �ઝ�દગીને �ુદ�
�ુદ� આઝમાઇશો વડ� કડવી બનાવી દ� . તેઓની
આ�વીકા તેમના માટ� તંગ કર� દ� . અને તેમના
માટ� તાર� તરફ આકર્ષણ થાય તેવી કોમળ અને
મ�ુર ન બન.
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- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલલ્લાહો અલયહ� વ આલેહ�
વસ્સલ
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પ્રકર- ૧પ : બંદાઓ માટ� ઉ�તીને પાત્
દરજ્�
(૧૯૬૦) જ�તમાં એક એ�ું સ્થાન છ, �ને કોઈ
બંદો એ સમય � ૂધી પહ�ચી શકતો નથી �યાં � ૂધી
તે� ું શર�ર આઝમાઇશમાં નાખવામાં ન આવે.
(૧૯૬૧) �ુદાની નઝદ�ક બંદાની એક મંઝીલત
એવી પણ છે �ને બે સ્વ�પમાંથી કોઇ એ સ્વ�પે
મેળવી શક� છે . એટલે ક� માલ ચાલ્યો જવાથી
અથવા શર�રની આઝમાઇશથી.
- હઝરત ઇમામે જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯૬૨) ઇન્સાનનો �ુદાની નઝદ�ક એક દરજ્જ
એવો પણ છે �ને તે ફક્ત એક અમલ દ્વ મેળવી
શક� છે . અને તે છે શર�રની આઝમાઇશ. જ�તમાં
એક મંઝીલ એવી છે �ને બંદો મૌત િસવાય બી�
કોઇ આઝમાઈશ થક� મેળવી શકતો નથી. આમ
છતાં બંદો એ મંઝીલ � ૂધી એ િસવાય પહ�ચી
શકતો નથી ક� મરતી વખતે તંગી કરવામાં ન
આવે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલલ્લાહો અલયહ�
વઆલેહ� વસ્સલ
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પ્રકર- ૧૬ : આઝમાઈશ ને દોસ્ત રાખવ
(૧૯૬૩) શોઅયબ અકર �ુક� કહ� છે ક� : મ� હઝરત
ઈમામ �અફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ની
ખીદમતમાં અઝર્ કર� ક�: હઝરત અ�ુઝર� ગફ્ફાર�
(અ.ર.) િવશે એક વાત કહ�વામાં આવે છે ક� તેઓએ
ક�ુ હ� ું : ત્રણ વસ્�ુઓ એવી છે �ને લો
નાપસંદ કર� છે પણ �ુ ં તે વસ્�ુઓને દોસ્ત રા�ું �
: મૌત, ફક�ર� અને આઝમાઇશ.
ઇમામે ફરમાવ્�ુ: આ વાત એ ર�તે નથી �વી ર�તે
બયાન કરવામાં આવે છે . બલ્ક� હઝર અ�ુઝર
આમ કહ�વા માંગતા હતા ક� અલ્લાહ તઆલાની
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ઇતાઅતમાં મૌત મને એવી �ઝ�દગીથી વધાર� પસંદ
છે � તેની નાફરમાનીમાં વીતી �ય. �ુદાની
ઇતાઅતમાં આઝમાઈશ એવી સલામતીથી વધાર�
પસંદ છે � તેની નાફરમાનીમાં હોય.
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પ્રકર- ૧૭ : મોમીન હંમેશા આઝમાઇશમાં રહ�
છે.
(૧૯૬૪) મોમીનની વ્યાખ્યા કરતા ફરમાવે છ:
મોમીનનો નફસ હંમશ
ે ા આઝમાઇશમાં રહ� છે .
�યાર� ક� (બી�) લોકોના નફસ સહ�લાઇમાં હોય
છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૮ : કસોટ� - મોમીનની ભલાઈ
(૧૯૬૫) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત �ૂસા
(અલ�ય્હસ્સલ)ની તરફ વહ� મોકલી: મખ્�ૂકમાં
મને � મોમીન બંદો સૌથી વધાર� પસંદ છે , જો �ુ ં
તેની આઝમાઈશ ક� તો તેમાં તેની ભલાઈ છે . જો
તેને સલામતી અતા ક�ં તો પણ તેમાં તેની ભલાઈ
હોય છે . તેને કોઈ વસ્�ુ આ�ું તો પણ તેમાં તેની
ભલાઇ હોય છે અને તેનાથી કોઈ વસ્�ુને �ૂર કર�
દ� તો પણ તેમાં તેની બેહતર� છે . �ુ ં મારા
મોઅમીન બંદાની મસ્લેહતને સમ�ું �. તેથી જ
તેણે માર� આઝમાઇશમાં સબ કરવી જોઇએ. તેણે
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માર� નેઅમતો માટ� �ુક્ર અદા કરવો જોઇએ અન
તેણે માર� કઝા ઉપર રાઝી રહ�� ું જોઈએ. એ ર�તે
�ુ ં તે� ું નામ સીદ્દ�ક�(સાચાઓ)ની યાદ�માં
લખીશ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૬૬) મને એ વાતની પરવા નથી ક� ફક�ર
બનીને સવાર ક�ં, અથવા બીમાર ર�ુ ં અથવા
તવંગર બ�ુ.ં ક�મક� �ુદાવંદ� તઆલા ફરમાવે છે ક�
: �ુ ં મોમીનની સાથે એ જ ક� �ં � તેના માટ�
બેહતર હોય છે .
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- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૯ : બંદાની સખ્ત આઝમાઇ
(૧૯૬૭) અલ્લાહ તઆલાએ બંદાની �ટલી સખ્
આઝમાઈશ સંપિ�ના �ઝઆઅ કર� છે ... તેટલી
બી� કોઇ વસ્�ુથી કર� નથ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૬૮) અલ્લાહ તઆલા કોઈની એટલી બધી
આઝમાઈશ કરતો નથી, �ટલી આઝમાઈશ તેને
ઢ�લ આપીને કર� છે .
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(૧૯૬૯) મોમીનની આઝમાઈશ ત્રણ બાબતોથ
થાય છે . તેટલી બી� કોઈ બાબતોથી થતી નથી.
�ુછવામાં આવ્�ું: તે ત્રણ બાબતો કઈ છ?
ફરમાવ્�ું: � કાંઈ તેની પાસે છે તેમાં સમાનતાથી
કામ લે�,ું પોતાની ઝાત સાથે ઇન્સાફ કરવો અને
�ુદાનો �ઝક્ર વધાર� કર. અલબ� �ુ ં તમને એમ
નથી કહ�તો ક� તમાર� ફક્ત �ુબ્હાનઅલ્લાહ અ
અલહમ્દો�લલ્લાહ કહ�તા રહ�� પરં � ુ દર� ક કામ
કરતી વખતે �ુદાનો �ઝક્ર કર.
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પ્રકર- ર૦ : સૌથી સખ્ત આઝમાઈ
(૧૯૭૦) અલ્લાહ તઆલાએ મોમીન પાસેથી ચાર
સખ્ત આઝમાઈશનો વાયદો લીધો છ. (૧) એક એ
� મોઅમીનો �વી વાતો કર�ને તેની સાથે હસદ
કર� છે . (ર) �ુનાફ�ક � તેની પાછળ સતત લાગેલો
હોય છે . (૩) શયતાન � �ુમરાહ કરવાની કોિશષ
કરતો હોય છે . અને (૪) કા�ફર � તેને �હાદ
કરવા માટ� મજ� ૂર કર� . આના પછ� મોમીન માટ�
બી�ુ ં �ું બાક� રહ� છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલલ્લાહો અલયહ�
વઆલેહ� વસ્સલ
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(૧૯૭૧) ફાકા (�ુખ્યા રહ��ું પડ� તેવી હાલ)
આઝમાઈશ છે અને તેનાથી મોટ� આઝમાઈશ
બીમાર� છે . અને સૌથી મોટ� આઝમાઈશ �હાની
(�દલની) બીમાર� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૭૨) ત્રણ બાબતો એવી છે �માંથી કોઈ એ
બાબતમાં, કોઈ માણસ ફસાય તો મૌતની ઈચ્છા
કરવા લાગે છે (૧) ફક�ર� અને �ુખમરો (ર)
હલ્કાપાડ� દ�નાર �ી અને(૩) પ્રભાવ મેળવ
લીધો હોય એવો �ુશ્મ.
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(૧૯૭૩) ત્રણ બાબતો એવી છે �માંથી કોઈ એકમા
પણ કોઈ માણસ ફસાય તો તેની અકલ કામ કરતી
નથી. (૧) નેઅમત�ું ચાલ્યા જ�ું(ર) ખરાબ
પત્ની અને(૩) દોસ્તો તરફથ પડતી � ૂસીબત.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૭૪) નફસાની ફક�ર� અને �ુખમરો સૌથી મોટ�
આઝમાઈશ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૧ : અજમાઈશ અને પરાકાષ્ઠાની
સલામતીના રસ્તા �ુલે છ .
(૧૯૭૫) �યાર� તંગી એની પરકાષ્ઠાએ પહ�ચી
�ય છે ત્યાર� સલામતીના માગર્ નઝદ�ક આવ
�ય છે .
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧૯૭૬) અજમાઈશની પરાકાષ્ઠાથી સલામતીના
રસ્તા �ુલે છ.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૭૭) બલાઓમાં વધારો થવો, એ બલાઓથી
�ટકારા�ું કારણ બને છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- રર : અજમાઈશના સમયની �ુઆ
�ુરઆને મ�દ :* ક� �ઓ સંકટ આવી પડતાં કહ� છે ક� બેશક અમે
અલ્લાહનાજ છ�એ અને અમે તેનીજ હ�ૂરમાં પાછા
ફર�ને જનાર છ�એ.
- (� ૂ. બકરહ, આ. ૧પ૬)
હદ�સ :(૧૯૭૮) અલ્લાહ તઆલાએ હઝરત �ૂસા
(અલ�ય્હસ્સલ) પર વહ� કર� : અય � ૂસા ! ...
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�ું સખ્તીઓની િવ�ધ્ધમાં મને ઢાલ બનાવ અન
�ુશ્ક�લ કાય�માં મને તારો �કલ્ બનાવી દ� .
(૧૯૭૯) દર� ક સખ્તી વખત ““લા હવ્લ વલા
�ુવ્વત ઇલ્લા �બલ્લાહ�લ અલીયીલ અ” કહ�તા
રહો, ક�મક� આ સખ્તીઓમાં ક�ફાયત(રાહત)�ુ ં
કારણ બને છે .
(૧૯૮૦) મ� મારા િપતાને સ્વપ્નમાં જોયા તેમણ
ફરમાવ્�ું: બેટા, �યાર� �ું સખ્તીઓમાં ઘેરાઈ �ય
ત્યાર�‘“યા રઊફો યા રહ�મો’ વધાર� પ્રમાણમા
કહયા કર, અને અમે � કાંઈ સ્વપ્નની હાલતમા
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જોઈએ છ�એ તે જ ��ૃિતની હાલતમાં જોઈએ
છ�એ.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૩ : અજમાઈશમાં ફસાએલા માણસને
જોતી વખતે પડવાની �ુઆ
(૧૯૮૧) �યાર� તમે કોઈ માણસને અજમાઈશમાં
�ુઓ ત્યાર� �ુદાની હમ્દ ક, પરં � ુ એ વાતનો
ખયાલ રાખો ક� તે માણસ તેને સાંભળ� ન શક�,
ક�મક� તેમ કરવાની તેને �ુ:ખ થશે.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(૧૯૮૨) �યાર� તમે કોઈને આજમાઈશમાં �ુઓ
તો આ �ુઆ ત્રણ વખત પ, પરં � ુ યાદ રાખો ક�
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તે તેને સંભળાય નહ� : “અલ્હમ્દો �લલ્લાહ�લ લ
આફાની મીમ્મા ઇબ્તલાક બે, વલવશાઅ ફ�અલ.
એટલે ક� �ુદાની હમ્દ છ, �ણે મને આવી
અજમાઈશથી બચાવી રાખ્યો છે �માં તને ફસાવ્ય
છે . જો તે ચાહ� તો મને પણ તેમાં ફસાવી શકતો
હતો.
ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ) ફરમાવે છે ક� : � માણસ
આમ કરશે તે એ પ્રકારની અજમાઈશથી હંમેશ
�ુર�ક્ષત રહ�.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯૮૩) �યાર� તમે કોઈ એવા માણસને �ુઓ �
આજમાઈશમાં ફસાએલો છે અને અલ્લાહ
તઆલાએ તમને નેઅમતો આપેલી છે તો કહો:
“અલ્લા�ુમ્મ ઇ�ી વલા અસ્ખર વલાક�ન અહમ
અલા અઝીમે નેઅમાએક અલય્. એટલે ક�
�ુદાવંદા ! ન તો �ુ ં મશ્કર� ક� �ં અને ન
અ�ભમાન ક�ં �ં બલ્ક� તાર� એ અઝીમ નેઅમતો
માટ� હમ્દ� �ુદા બ�વી લા�ું �ં � તે મને આપી
છે
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર૪ : જો � ંુ કોઈ આઝમાઈશ� ંુ કારણ
બને
(૧૯૮૪) જો �ુ ં કોઈની અજમાઈશ�ુ ં કારણ બને
તો તારા માટ� વા�જબ છે ક� તે બીમાર�ના ઈલાજ
માટ� દયા અને મહ�રબાનીથી કામ લે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ર૩ : બોહતાન (ખોટો આક્ષે
�ુકવો)
પ્રકર- ૧ : બોહતાન
�ુરઆને મ�દ :* અને � લોકો ઈમાનદાર �ુ�ષો તથા ઈમાનદાર
�ીઓને તેમના કાંઈ ક�ુર િવના (તોહમત �ુક�)
ઇ� પહ�ચાડ� છે , તેઓ ખચીતજ દોષારોપણ અને
�ુલ્લા �ુનાહોનો બોજ પોતાના શીર� વ્હોર� .
- (� ૂ. અહઝાબ, આ. પ૮)
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* અને � કોઈ � ૂલ અથવા પાપ કર� છે પછ� તે� ુ ં
આળ બી� કોઈ િનદ�ષ ઉપર ચડાવે તો ખચીતજ
એક ખોટા આળ અને �ુલ્લા �ુનાહોનો બોજો
પોતાની (ગરદન) ઉપર ઉપાડ� છે .
- (� ૂ. િનસા , આ. ૧૧ર)
હદ�સ :(૧૯૮૫) જો કોઈ માણસ, કોઈ મોઅિમન �ુ�ષ
અથવા કોઈ મોઅિમન �ી ઉપર બોહતાન �ુક�
અથવા તેના િવશે કોઈ એવી વાત કહ� ક� �
તેનામાં જોવા મળતી ન હોય, તો અલ્લાહ તઆલા
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કયામતના �દવસે તેને આગના એક ટ� કરા ઉપર
ઉભો રાખશે. એટલે � ૂધી ક� એ વાત �હ�ર થઈ
�ય � તેણે કહ� હતી.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૯૮૬) ઇબ્ને અબી યાઅ�ર હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર�
છે ક� ઇમામે ફરમાવ્�ું: � માણસ કોઈ મોઅિમન
�ુ�ષ અથવા મોઅિમન �ી ઉપર કોઈ એ�ુ ં
બોહતાન બાંધે � (વાત) તેનામાં ન હોય તો
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�ુદાવંદ� આલમ કયામતના �દવસે ‘તીનતેખબાલ’માં ક� દ કરશે.
મ� � ૂછ�ું : તીનતે ખબાલ �ું છે ?
ફરમાવ્�ું: એ�ું પ�ં � વ્ય�ભચાર� �ીની
શમર્ગાહમાંથી િનકળશ.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૮૭) � માણસ કોઈ �ુસલમાન િવશે એવી
વાત કહ� � તેનામાં ન હોય અને તે �ુસલમાનને
તેનાથી �ુ:ખ પહ�ચે તો �ુદાવંદ� આલમ તે
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કહ�નારને વ્ય�ભચાર� �ીન શમર્ગાહમાંથી
િનકળનારા પ�ંમાં ક� દ કરશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(૧૯૮૮) બોહતાનથી વધાર� બી� કોઈ � ૂસીબત
નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૮૯) � માણસ લોકોના એવા ઐબ બયાન કર�
� તેનામાં હોય, તો લોકો પણ તેના એવા ઐબ
બયાન કરશે � તેનામાં ન હોય.
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- હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર : આસમાનો કરતા વધાર� વજનદાર
(૧૯૯૦) સાહ�બે �હકમત લખે છે ક� િનદ�ષ ઉપર
બોહતાન �ુક�ુ ં એ મોટા પહાડથી પણ વધાર� ભાર�
છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૯૧) િનદ�ષ ઉપર તોહમત �ુક�ું આસમાનથી
પણ વધાર� ભાર� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ર૪ : �ુબાહ�લહ
ુ ાહ�લહ
પ્રકર- ૧ : �બ
�ુરઆને મ�દ :* તથાિપ તે (ઈસા) િવશે � જ્ઞાન તને મળ�  �ૂ�ુ
છે તે પછ� પણ � કોઈ તાર� સાથે તે (ઈસા)ના
સંબધ
ં માં તકરાર કર� તો � ુ ં કહ� ક� આવો અમે
અમારા �ુત્રોને બોલાવ અને તમારા �ુત્રોન
બોલાવો અને અમે અમાર� બેટ�ઓને બોલાવીએ
અને તમે તમાર� બેટ�ઓને બોલાવો અને અમે
પોતાના િનકટનાઓને બોલાવીએ તથા તમે
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તમારા િનકટનાઓને બોલાવો, પછ� આપણે
(અલ્લાહ પાસ) કરગર�ને �ુઆ કર�એ અને �ુ�
બોલનાર પર અલ્લાહની ફ�ટકાર કર�.
- (� ૂ. આલે ઇમરાન, આ. ૬૧)
(૧૯૯૨) અ�ુલ અબ્બાસ હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર� છે ક�
ઇમામે �ુબાહ�લા િવશે ફરમાવ્�ું: તમે તમાર�
�ગળ�ઓને તેમની �ગળ�ઓ વચ્ચ નાખી દયો
અને પછ� કહો... અલ્લા�ુમ્મ ઇન્... એટલે ક�
�ુદાવંદા ! જો ફલાણા માણસે હકનો ઇન્કાર કય�
અને બાિતલનો �સ્વકાર કય� છે તો �ું તેના ઉપ
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આસમાનથી અઝાબ નાખ અને તારા તરફથી
અઝાબ પણ આપ, અને તેની ઉપર િસ�ેર વખત
લાનત કરવી.
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૯૩) પરો�ઢયાથી માંડ�ને �ુય�દયના સમય
� ૂધી �ુબાહ�લહનો યોગ્ય સમય છ.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(૧૯૯૪) હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)થી �રવાયત છે ક� �યાર�
�ુબાહ�લહની આયત નાઝીલ થઈ તો આપ જનાબ
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(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)એ હઝરત
અલી (અલ�ય્હસ્સલ), જનાબે ફાતેમા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્, હઝરત હસન
(અલ�ય્હસ્સલ), અને હઝરત �ુસન
ૈ
(અલ�ય્હસ્સલ)નો હાથ પકડ�ને ફરમાવ્�ું: આ
મારા અહલ (એહલેબૈત) છે .
(૧૯૯૫) જયાર� નજરાનના નસારાઓ�ું પ્રિતિનધ
મંડળ હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લા અલય્હ�
વઆલેહ� વસલ્લ) પાસે આવ્�ું ત્યાર� તેન
સરદાર અહતમ, આક�બ અને સય્યદ હત...
તેઓએ ક�ું : આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
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વસલ્લ) અમોને કઈ વાત માટ� િનમંત્રણ આપ
છો ?
આપે ફરમાવ્�ું: એ વાત માટ� ક� તમે એ વાતની
ગવાહ� આપો ક� �ુદા વહદ�ુ લા શર�ક છે , �ુ ં
(મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વ)
�ુદાનો ર� ૂલ �ં અને હઝરત ઈસા
(અલ�ય્હસ્સલ) �ુદાના બંદા અને મખ્�ૂક છ.
તેઓ ખાય છે , પીવે છે ..... પછ� ફરમાવ્�ુ : જો તમે
આ વાત ન માનો તો માર� સાથે �ુબાહ�લહ કરો,
જો �ુ ં સાચો હો� તો તમાર� ઉપર લાનત નાઝીલ

1655

થશે અને જો �ુ ં �ુઠ્ઠો હો� તો તે માર� ઉપ
નાઝીલ થશે.
આ સાંભળ�ને તે લોકોએ ક�ું : વાતતો ઇન્સાફની
છે , આમ કહ�ને �ુબાહ�લહનો વાયદો કર�ને ચાલ્યા
ગયા. �યાર� તેઓ તેમના સ્થાને પહ�ચ્યા ત્યા
તેમના સરદાર� ક�ું :..... જો તે (મોહમ્મદ
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ) તેમની
કૌમ સાથે કોિશશ કર� તો આપણે પણ કર�ુ,ં ક�મક�
તેઓ નબી નથી અને જો તેઓ તેમની ખાસ
એહલેબત
ૈ ની સાથે �ુબાહ�લહ કરવા આવશે તો
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આપણે �ુબાહ�લહ કર�ું નહ�. ક�મક� એ સંજોગોમાં
તેઓ સાચા છે .
�યાર� સવાર પડ� ત્યાર� હઝરત ર�ૂલે �ુદાની
પિવત્ર �ખદમતમાં તે લોકો હાજર થ, ત્યાર� આપ
જનાબ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
સાથે હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ), જનાબે ફાતેમા સલા�ુલ્લાહ�
અલય્હ, હઝરત હસન (અલ�ય્હસ્સલ) અને
હઝરત �ુસન
ૈ (અલ�ય્હસ્સલ) �ુબાહ�લહ માટ�
મૌ�ૂદ હતા. આ દ્રશ્ય જોઈને તે લોકોએ �ુબાહ
કરવાનો ઇન્કાર કર� દ�ધો અને � હઝર
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
�ખદમતમાં અઝર્ કર�: અમે આપની ઇચ્છ પ્રમાણ
બ�ું આપવા માટ� તૈયાર છ�એ, આપ અમને
�ુબાહ�લહ કરવામાંથી માફ� આપો.
� હઝરત સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્
તે લોકોની દરખાસ્તને ક�ૂલ કર� અન તેઓ
પાસેથી જઝીયહ (વેરો) લેવા�ું નકક� કર�ને �ુલેહ
કર� લીધી.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(૧૯૯૬) �ુ�સ્લ, તીરમીઝી, ઇબ્ને મન્ઝઝ હક
અને બય્હક�એ પોતાની સનનમાં સઆદ �બન
અબી વકાસથી �રવાયત કર� છે ક� તેઓએ ક�ું છે :
�યાર� �ુબાહ�લહની આયત “�ુલ તઆલવ

નદઓ... નાઝીલ થઈ ત્યાર� ર�ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમએ હ
અલી (અલ�ય્હસ્સલ), જનાબે ફાતેમા ઝહ�રા
સલા�ુલ્લાહ� અલય્, અને હસનૈન
અલય્હ��ુસ્સલામને બોલાવીને ક�ુ: �ુદાવંદા આ
જ મારા એહલેબૈત છે .
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િવભાગ - રપ : બયઅત
પ્રકર- ૧ : બયઅત
�ુરઆને મ�દ :* (હ� ર� ૂલ ) � લોકો (�ુદ�બીયાની સંધી વખતે)
તારાથી બયઅત (તારા હાથ પર હાથ રાખી
પ્રિત) કર� છે , તેઓ (વાસ્તવમા) અલ્લાહથી જ
બયઅત કર� છે ,...
- (� ૂ. ફત્, આ. ૧૦)
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* ખચીતજ અલ્લાહ મોઅિમનોથી રા� થઈ ગયો
�યાર� ક� તેઓ તે � ૃક્ષની હ�ઠળ તારા હાથ ઉપ
(લડવા મરવાની) બયઅત (પ્રિત) કર� રહ્ય
હતા...
- (� ૂ. ફત્, આ. ૧૮)
* અને અલ્લાહના વાયદાને ક� �યાર� તમે વાયદો
કર� � ૂકયા હો � ૂરો કરો. અને પ્રિતજ્ઞાઓ પાક�
લીધા બાદ તેનો ભંગ કરો નહ�...
- (� ૂ. નહલ, આ. ૯૧)
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(૧૯૯૭) તફસીર� અલ �બન ઇબ્રાહ�મમાં છે ક:
બયઅતે ર�ઝવાનના બારામાં આવેલી આયત “:
લકદ રઝેયલ્લાહો.... નાઝીલ થઈ ત્યાર� �ુદાવંદ�
તઆલાએ લોકો ઉપર આ શતર ફરમાવી ક� હઝરત
ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ના કોઈપણ કાય�નો હરગીઝ િવરોધ નહ�
કર� અને ન તો તેઓના કોઈ �ુકમની િવ�ધ્ધ
ચાલશે, આ આયતે ર�ઝવાન નાઝીલ થયા પછ�
�ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લે ઇરશાદ ફરમાવ્�ુ:
ઇ�લ્લઝીન યબાયઉન...
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(૧૯૯૮) ��બર કહ� છે ક� અમે �ુદ�બીયહના �દવસે
એક હ�ર ચારસો માણસ હતા, � બધાએ ર� ૂલે
પાક સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લ
બયઅત કર� હતી અને હ. ઉમર� પણ ફળદાર
� ૃક્ષની નીચે આ હઝર(સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)નો હાથ પકડયો હતો. પછ� ક�ું
હ� ું : અમે ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)ની બયઅત મૈદાનમાંથી ન
ભાગવાની શત� કર� હતી. �નની �ુરબાની િવશે
કર� ન હતી.
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(૧૯૯૯) સલ્મહ �બન અ�ુબહને �ૂછવામાં આવ્�ું ક
તમે �ુદ�બીયહના �દવસે ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ની બયઅત કયા
હ�� ુસર કર� હતી. તેણે ક�ું : મરવા િવશે.
(૨૦૦૦) �ુહ�લ �બન સઅદ કહ� છે : અ� ૂઝર,
એબાદ �બન સાિમત, અ�ુ સઈદ �ુદર�, મોહમ્મદ
�બન �ુસ્લેમ, એક બીજો માણસ અને મ� ર� ૂલે
�ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ની
બયઅત એ હ�� ુસર કર� હતી ક� રાહ� �ુદામાં કોઈ
ટ�કા કરનારની ટ�કાથી ડર�ુ ં નહ�, પરં � ુ છઠ્ઠ
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માણસે એ વાત માટ� �દલગીર� વ્યક્ત કર� લીધ
અને તેની વાતને માન્ય રાખવામાં આવ.

1665

પ્રકર- ર : �ીઓ પાસેથી લેવાએલી બયઅત
�ુરઆને મ�દ :* હ� નબી ! �યાર� ઈમાન લાવનાર� �ીઓ તાર�
પાસે એવી શરતે બયઅત કરવા આવે ક� તેણીઓ
ન કોઈ વસ્ �ુને અલ્લાહની શર�ક બનાવ, અને ન
ચોર� કરશે, અને ન વ્ય�ભચાર કરશ, અને ન
પોતાની ઔલાદને માર� નાખશે, અને ન (પોતાના
પિતઓ ઉપર) પોતાના હાથ તથા પગની વચ્ચે
(અથાર્ત પોતાના મગજમાંથી ઉપ�વી કાઢ��ુ)
આળ ચડાવશે, અને ન કોઈ વ્યાજબી કાયર્માં તાર
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નારફમાની કરશે તો તેમની બયઅત �સ્વકાર� લ,
અને તેમના સંબધ
ં માં અલ્લાહ પાસે ક્ષમા મા:
- (� ૂ. �ુમ્તહ�ન, આ. ૧ર)
હદ�સ :(ર૦૦૧) �યાર� ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ મ�ા ઉપર િવજય મેળવ્યો
ત્યાર� �ુ�ષોએ આપની બયઅત કર. પછ�
બયઅત કરવા માટ� �ીઓ આવી ત્યાર� �ુદાએ
ઉપરની આયત નાઝીલ કર�...
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૦૦૨) �ુફઝઝલ �બન ઉમર કહ� છે : મ� હઝરત
ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને � ૂછ�ુ ં ક�
�યાર� આપ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લમએ તેણીઓ સાથે પોતાન હાથ ક�વી ર�તે
મેળવ્યો હત.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: � હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ) એ (પાણીનો) થાળ મંગાવ્યો
�માં આપ વ� કરતા હતા, તેમાં પાણી નખાવ્�ું
અને પોતાનો જમણો હાથ તેમાં �ુબાડયો, પછ�
�યાર� કોઈ �ી બયઅત કરવા માટ� આવતી ત્યાર�
ફરમાવતા હતા : આમાં તમારો હાથ �ુબાડ� દયો...
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(ર૦૦૩) હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ �ીઓ પાસેથી એ ર�તે
બયઅત લેતા હતા ક� પોતાનો હાથ પાણીના
વાસણમાં નાખીને બહાર કાઢ� લેતા હતા. પછ� �ી
પોતાનો હાથ તેમાં નાખતી હતી અને �ુદાની
તૌહ�દનો �સ્વકા, તેના ઉપર ઈમાન અને
ર� ૂ�ુલ્લાહ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ની ન�ુવ્વતના સમથર્નમાં િવ�ાસ પ
વ્યક્ત કરતી હ.
(ર૦૦૪) �ુ ં કોઈ �ીના હાથને હાથ લગાવતો નથી.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૦૦૫) �યાં � ૂધી � ું તારા �નવર �વા હાથને
બદલાવી નહ� નાખે ત્યાં �ૂધી �ુ તાર� પાસેથી
બયઅત નહ� લ�. (હ. આયશા ર. થી ન�ધવામાં
આવેલી �રવાયત)
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૩ : બયઅત તોડ� નાખવી
�ુરઆને મ�દ :* તેઓ (વાસ્તવમા) અલ્લાહથી જ બયઅત કર� છ,
તેમના હાથો પર અલ્લાહનો હાથ છ, તેમના હાથો
પર અલ્લાહનો હાથ છ, પછ� � પ્રિતજ્ઞાનો ભંગ
તો તે પોતાની જ હાિન માટ� ભંગ કરશે, અને
અલ્લાહની સાથે કર�લા વચનને �ૂણર્ કરશે ત
ન�કમાં જ તે તેમને મોટો બદલો આપશે.
- (� ૂ.ફત્, આ. ૧૦)
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હદ�સ :(ર૦૦૬) ત્રણ પ્રકારના માણસો સાથે �ુદા
નહ� કર� એક એ � ઇમામની બયઅત કર� અને તે
બયઅતને �ુિનયાના સ્વાથર્ને ધ્યાનમાં રાખી
એટલે ક� ઈમામ તેને તેની મર� �ુજબ આપે તો
જ બયઅત ઉપર બાક� રહ�, નહ�તર બયઅતથી
હાથ ખ�ચી લે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(ર૦૦૭) ત્રણ બાબતો હલાક કર� નાખે . (૧)
બયઅત તોડવી (ર) �ુ�તને છોડ� દ� વી (૩)
જમાઅત (સ�ુહ)થી �ુદા પડ� જ�ુ.ં
- હઝરત ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૦૮) બયઅત તોડવાથી માણસ �ુરાઈના
વ�ુર્ળમાંથી બહાર િનકળ� શકતો નથ.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૦૯) જહ�મમાં એક શહ�ર છે , �ને હસીનહ કહ�
છે : તમે મને એ નથી � ૂછતા ક� એમાં �ુ ં હશે ?
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� ૂછવામાં આવ્�ું: યા અમીરલ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ) તેમાં �ું હશે ?
આપે ફરમાવ્�ું: બયઅત તોડનારના હાથ હશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ લમાનોએ હઝરત અમીર
પ્રકર- ૪ : �સ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની બયઅત કરવી.
(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
ઇખ્તેયાર હોય છ. (�યાર� બયઅત કર� લે છે ત્યાર
પછ� તેને તોડ� શકતા નથી.)
(ર૦૧૧) તમે માર� બયઅત તમારા ઇરાદા અને
ઇખ્તેયારથી કર� છ, અને તમારામાંથી સૌથી પહ�લા
માર� બયઅત તલ્હા અને �બૈર� પોતાની મર�થી
કર� હતી.
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(ર૦૧૨) એ લોકો ! તમે મને આમંત્રણ આપ્�ું હ�
અને મ� તેને �ુકરાવ્�ું નહ, અને તમાર� પાસેથી
બયઅત લીધી, પછ� તમે એમારત...ની શરતો
ઉપર માર� બયઅત કર�, જોક� મ� તમાર� પાસે
બયઅતની માંગણી કર� ન હતી.
(ર૦૧૩) એક માણસે આપ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
� ૂછ�ું ક� આપ તલ્હા અને �બૈર સાથે કયા
કારણોસર લડયા હતા ? આપે ફરમાવ્�ું: એ માટ�
ક� તેઓએ માર� બયઅત તોડ� નાખી અને બી�ુ ં એ
ક� મારા મોઅિમન શીઆઓને કત્લ કયા...
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(ર૦૧૪) બયઅત કરવા માટ� માર� પાસે એવી
ર�તે એકઠા થઈ ગયા � ર�તે તરસ્યા �ટો
પાણીની હૌઝ પાસે એકઠા થઈ �ય છે ...
(ર૦૧૫) તમે મને છોડ� દયો અને મારા િસવાય
બી� કોઈને શોધો ક�મક� અમાર� એક એવા �ુકમનો
સામનો છે �ના ક�ટલાય રં ગ અને ક�ટલાય ચહ�રા
છે , �ના માટ� (તમારા) �દલોમાં ઢતા નથી.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ﺕ- તા
િવભાગ - ૧ : તી�રત (વેપાર)
પ્રકર- ૧ : તી�રત
�ુરઆને મ�દ :* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! તમે આપસમાં એક
બી�નો માલ નાહક ખાઈ �ઓ નહ�, તે િસવાય
તે (નફો) ક� � એકબી�ની રા� � ૂશીથી કર� લા
વેપારમાં થયેલો હોય...
- (� ૂ. િનસા, આ. ર૯)
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હદ�સ :(ર૦૧૬) વેપાર અકલમાં વધારો કર� છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૧૭) વેપારની શોધમાં િનકળો, ક�મક� તેમાં
તમારા માટ� લોકોથી બેિનયાઝી (સ્વતંત્) છે ,
અને �ુદાવંદ� આલમ અમીન સમાન ધંધો
કરનારને દોસ્ત રાખે છ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૦૧૮) મોઅલ્લા �બન �ુનૈસ કહ� છે ક� મને
બ�રમાં જવામાં મો�ું થ�ુ,ં હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)એ મને બ�રમાં મોડો
જોઈ જતા ફરમાવ્�ું: તમાર� ઇઝઝત અને
આબ�ને ધ્યાનમાં લઈને વહ�લી સવાર�(બ�રમાં)
�વ.
(ર૦૧૯) �હશ્શામ �બન અહમર કહ� છે ક�: હઝરત
અ� ૂલ હસન (અલ�ય્હસ્સલ) પોતાને
મળનારાઓને ફરમાવ્યા કરતા હતા ક� તમાર�
ઇઝઝત અને આબ�ની તરફ એટલે ક� બ�રની
તરફ વહ�લી સવાર� જવા�ું રાખો.
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પ્રકર- ર : વેપાર કરવા� ંુ છોડ� દ� � ંુ
(ર૦ર૦) વેપાર કરવા�ું છોડ� દ� � ું એ અકલને
અ� ૂર� કર� દ� વા સમાન છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦ર૧) ફઝીલ અઅવર કહ� છે : મ� મઆઝ �બન
કસીરને જોયો ક� તેમને હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને અઝર્ કર�: હવે �ુ ં
�ુશહાલ �ં. તેથી વેપાર કરવા�ું છોડ� દ� �ં.
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ઇમામ (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: તો તમે
એમ ક�ુ� તો તમાર� અકલ ઓછ� થઈ જશે, અથવા
તેવા ભાવાથર્વાળ� વાત કહ� હત.
(ર૦ર૨) થેલા વેચનાર મઆઝથી �રવાયત છે ક�
હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)એ
ફરમાવ્�ું: મઆઝ, �ું થ�ું છે ? વેપાર કરવાથી
થાક� ગયા છો ક� વેપાર કરવા�ું છોડ� દ��ુ ં છે ?
મ� જવાબ આપ્યો: અમે એક વાતની પ્રિતક્ષા
હતા ક� વલીદ કત્લ થઈ �, હવે માર� પાસે ઘણો
માલ છે � મારા કબ્�માં છે તેમાં કોઈનો ભાગ
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નથી, મને એ વાતની ખબર નથી ક� મારા મરવા
� ૂધી આ માલ ખલાસ થશે ક� નહ� .
ઇમામે ફરમાવ્�ું: વેપાર કરવા�ું છોડતા નહ�,
નહ�તર તમાર� અકલ નકામી થઈ જશે, તમારા
બાલ બચ્ચાઓ સાથે ઉદારતાથી વત, તેમના માટ�
તંગી ન કરો અને એ વાતનો ખાસ ખયાલ રાખો ક�
(તમાર� તંગીના કારણે) તેઓ તમાર� ગમ્માઝી
(ચાડ�) કર� .
(ર૦ર૩) મઆઝથી જ �રવાયત છે ક� તેણે હઝરત
ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને અઝર
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કર� : મ� વેપાર કરવા�ું છોડ� દ� વાનો ઇરાદો કય�
છે ક�મક� માર� પાસે હવે ભિવષ્ય માટ� ઘ�ું બ�ું છ.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: જો તમે તેમ કરશો તો તમારા
અ�ભપ્રાય નકામા ગણવામાં આવ. (તમાર� વાત
સાંભળવા માટ� કોઈ તૈયાર નહ� થાય.) અને
તમાર� કોઈ મદદ કરશે નહ�.
(ર૦ર૪) અસ્બાત �બન સા�લમ સોની(ઝવેરાતના
વેપાર�)થી �રવાયત છે ક� એક �દવસ હઝરત
ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)એ ખાદ��ુ ં
કપ�ું વેચનાર મઆઝના િવશે સવાલ કય� ત્યાર� �ું
પણ ત્યાં હાજર હત, જવાબ મળ્યો ક� ઇસ્બાત
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વેપાર કરવા�ુ ં છોડ� દ��ુ ં છે . ઇમામે ફરમાવ્�ું:
તેણે શૈતાન�ું કામ �ુર્ છ , � માણસ વેપાર કરવા�ુ ં
છોડ� દ� છે તેની ર/૩ (પોણા) ભાગની અકલ જતી
રહ� છે . �ું તને એ વાતની ખબર નથી ક� હઝરત
ર� ૂલે ખદા સલલલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ
વસલ્લમ શામથી આવેલા વેપાર�ઓના કાફલા
પાસેથી માલ ખર�દ્યો અને તેમની સાથે વેપ કય�.
આપ (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને
એ વેપારથી એટલો બધો ફાયદો થયો ક� તેના
કારણે તેઓએ તેમ�ું બ�ુ કઝર્ �ૂકવી આપ્�.
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પ્રકર- ૩ : વેપાર�
(ર૦ર૫) વધાર� મેળવવાના હ�� ુસર તમાર� �તને
ભયમાં �ુકો, બ�ુ ં �ુદા પાસેથી જ માંગો ક�મક� �
તમારા �કસ્મતમાં હશે તે તમને મળ� રહ�શ. અને
વેપાર� તો હંમશ
ે ા જોખમમાં જ રહ�તો હોય છે .
(ર૦ર૬) ડરપોક વેપાર� વં�ચત રહ� છે અને
�હ�મતવાન વેપાર�ને તેનો ભાગ મળ� રહ� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૦ર૭) ક�ટલાક લોકો એવા હોય છે �મની રોઝી
વેપારમાં હોય છે , ક�ટલાક લોકો એવા હોય છે
�મની રોઝી તલવારમાં હોય છે અને ક�ટલાક લોકો
એવા હોય છે �મની રોઝી �ભમાં હોય છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૪ : વેપારના 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 (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૨૯) � વેપાર કરવા માંગે છે તેણે પહ�લા
પોતાના દ�નને સમ� લેવો જોઈએ. �થી તે
હલાલ અને હરામને ઓળખી શક�. � માણસ
દ�નને સમજયા વગર વેપાર કરશે તે શંકાઓમાં
ઘેરાઈ જશે.
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- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૩૦) હઝરત અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ) ફરમાવ્યા કરતા હતા: બ�રમાં
ફક્ત  માણસ બેસી શક� છે � ખર�દ અને
વેચાણને �ણતો અને સમજતો હોય.
(ર૦૩૧) અય વેપાર� ! સૌથી પહ�લા �ુદા પાસેથી
ભલાઈ ચાહો અને નરમીમાં બરકત છે . ગ્રાહકોથ
િનકટ થઈ �વ. સહનશીલતાને તમાર� શોભા
બનાવો, કસમ ખાવાથી પરહ�ઝ કરો. �ુ�ું બોલવાથી
�ૂ ર રહો. �લ્મ કરવાથી ડર. મઝ� ૂમ સાથે ઇન્સાફ
કરો વ્યાજની નઝદ�ક પણ ન �. (ત્યાર પછ�
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�ુરઆને મ�દની � ૂરએ �ુદ, આ. ૮પ અને � ૂરએ
શોઅરાની આ. ૧૮૩નો ઉલ્લેખ કર�ને
ફરમાવ્�ુ.....) અને માપતોલ �ુ�ં આપતા રહો,
લોકોને વસ્ �ુ ઓછ� ન આપો અને જમીનમાં ફસાદ
ન ફ�લાવો.
(ર૦૩૨) ચાર િસફતો એવી છે � કોઈનામાં જોવા
ન મળે તો તે� ું ચા�રત પાકો પાક�ઝા અને સાફ
હશે. (૧) �યાર� કોઈ પાસેથી કોઈ વસ્�ુ ખર�દ� તો
તેમાં ઐબ ન કાઢ�. (ર) �યાર� પોતાની કોઈ વસ્ �ુ
વેચે ત્યાર� તેના વખાણ ન કર. (૩) ખોડખાંપણ
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અને ભેળસેળનો વ્યવહાર ન કર. અને (૪) લેણ
દ� ણમાં કસમ ન ખાય.
(ર૦૩૩) � લેણ દ� ણ કરવા માંગે તેણે પાંચ
બાબતોથી �ૂ ર રહ�� ું જોઈએ. નહ�તર લેણ દ� ણ
કરવા�ું છોડ� દ� . (૧) વ્યાજ(ર) કસમ (૩) ઐબ�ુ ં
�પાવ�ું (૪) વેચતી વખતે પોતાની વસ્ �ુના
વખાણ કરવા (પ) ખર�દતી વખતે બી�ની
વસ્�ુની ટ�કા કરવ.
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પ્રકર- પ : મજ�રુ લોકો સાથે વ્યવહા
(ર૦૩૪) લોકો માટ� એવો સખ્ત જમાનો આવશે ક�
�માં માલદાર લોકો પોતાના માલને રોક� રાખશે.
હક�કતમાં તેઓને એમ કરવાની પરવાનગી નહ�
હોય. ક�મક� �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે : � ૂ.
બકરહ, આ. ર૩૭ આપસમાં �ુ�ગ�ને � ૂલો નહ�
એ જમાનામાં �ુષ્ટ અને ફસાદ ફ�લાવનારા લોકો
આગળ આવી જશે અને નેક અને શર�ફ લોકોને
હલકા સમજવામાં આવશે. મજ� ૂર લોકો સાથે
ખર�દ વેચાણનો વ્યવહાર કરવામા આવશે. જો ક�
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ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)એ મજ� ૂર લોકો સાથે વ્યવહા
કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે .
- હ. અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૬ સં�ુ�ચત માણસ સાથે સોદો રદ કર�
નાખવો.
(ર૦૩૫) � માણસ �ુસલમાનના પશેમાન
(લ�ત) થઈ જવા પછ� તેની સાથેનો સોદો રદ
કર� નાખશે તો �ુદાવંદ� આલમ તેની � ૂલોને માફ
કર� દ� શે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૦૩૬) � માણસ �ુસલમાનના પશેમાન થઈ
જવા પછ� તેની સાથેનો સોદો રદ કર� નાખે તો
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અલ્લાહ તઆલા કયામતના �દવસે તેની �ૂલોને
માફ કર� દ� શે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૩૭) � માણસ લ�ત માણસ સાથેનો સોદો
રદ કર� નાખશે તો અલ્લાહ તઆલા તેને
કયામતના �દવસે માફ કર� દ� શે.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(ર૦૩૮) અલ્લાહ તઆલા કયામતના �દવસે ચાર
પ્રકારના લોકો તરફ રહમતની નજર કર. (૧) �
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પશેમાન માણસ સાથેનો સોદો રદ કર� નાખે. (ર)
� મઝ�ુમની મદદ કરશે. (૩) � �ુલામને
આઝાદ કર� અને (૪) � �ુંવારાની શાદ� કરાવી
આપે.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૭ : વજન ��ુ ં કરો - ઓ�ં ન આપો
�ુરઆને મ�દ :* (૧) અફસોસ છે એ લોકો માટ� ક� �ઓ
(તોલમાપમાં) ઓ�ં આપે છે .
(ર) �ઓ �યાર� લોકો પાસેથી (અનાજ વગેર�)
માપીને લે છે ત્યાર� �ુર� �ૂ�ુ(માપીને) લે છે .
(૩) અને �યાર� તેમને માપીને ક� જોખીને આપે છે
ત્યાર� ઓ�ં આપે છ.
- (� ૂ. �ુતફફ�ફ�ન આ. ૧ થી ૩)
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* અને �યાર� માપ કરો ત્યાર� માપ �ુ� આપો અને
સાચા ત્રાજવા વડ� જો, 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 ત્યાર�
પલ્લાને �કાવીને આપ.
(ર૦૪૦) �યાર� તોલીને આપો ત્યાર� પલ્�ુ �ક��ુ
હોય.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૦૪૧) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) એક
છોકર� પાસેથી પસાર થયા, ત્યાર તે છોકર� ગોશ્ત
ખર�દ� રહ� હતી. અને વેચનારને થો�ું વધાર�
આપવા�ું કહ� રહ� હતી. હઝરત અમીર
(અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: તેને થો�ું વધાર�
ગોશ્ત નાખ દયો ક�મક� તેમ કરવાથી ઘણી બરકત
થાય છે .
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(ર૦૪ર) તોલમાં વફાદાર� (અથવા સા�ુ ં વજન)
એ વખતે ગણાય છે �યાર� પલ્�ું �કાવીને
આપવામાં આવે.
(ર૦૪૩) તોલમાં વફાદાર� (અથવા સા�ુ ં વજન)
એ વખતે ગણાય છે �યાર� ત્રાજવા�ું પલ્�ું �ક��
હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૪૪) �ુવૈદ �બન ક� સ કહ� છે : �ુ ં અને મખ)મહ
અબદ� હ�જ્(નામની જગ્યા) કપ�ું ખર�દવા
માટ� આવ્ય, અમાર� પાસે ર� ૂ�ુલ્લાહ(સલ્લલ્લાહ
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અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) તશ્રી◌ેફ લાવ, અમે
શલવાર�ુ ં કપ�ું ખર�દવા માંગતા હતા. એક
માણસ �ટથી વજન કરવા લાગ્ય. ર� ૂલે �ુદા
સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
તોલો અને પલ્�ુ �કાવીને આપો.
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પ્રકર- ૮ : �દાજ સાથે ખર�દ-વેચાણ
(ર૦૪૫) તમારા જમવાનો સામાન તોળ્યા કરો
ક�મક� તોળે લા ખાણાના માલમાં બરકત હોય છે .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૦૪૬) �ુસમ્મઅ કહ� છે ક� મને હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)એ ફરમાવ્�ું: અય
અ�ુસય્યાર! �યાર� રાંધનાર� (�ી) જમવા�ુ ં
પકાવે ત્યાર� તેને ત ખોરાકને તોળ� લેવા�ુ ં કહો
ક�મક� તોળે લી વસ્�ુમાં બરકત હોય છ.
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પ્રકર- ૯ : કારોબારમાં સદકો આપ્યા કર.
(ર૦૪૭) અય વેપાર� ! વેપાર-ધંધો એવી બાબત
છે �માં નકામી વાતો પણ આવી �ય છે અને
કસમ પણ. તેથી તેમાંથી સદકો આપતા રહો.
(ર૦૪૮) અય વેપાર� ! વેપાર ધંધામાં �ુનાહ અને
શૈતાન ભળ� જતા હોય છે . તેથી તેમાંથી સદકો
આપ્યા કર.
- હઝરત ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૦ : કારોબારમાં નરમી અને સરળતા
(ર૦૪૯) �ુદાવંદ� આલમે તમારામાંથી સૌથી પહ�લા
એ માણસને બખ્શી આપ્યો � વેચાણમ સગવડતા
અને સરળતાથી કામ કરતો હતો. અને ખર�દતી
વખતે પણ �યાર� કોઈને આપતો હતો ત્યાર�
સરળતા અને આસાનીથી કામ કરતો હતો. તેવી જ
ર�તે �યાર� કોઈ પાસેથી લેતો હતો ત્યાર� પણ એવો
જ વ્યવહાર કરતો હત.
(ર૦પ૦) �ુદાવંદ� આલમ એ બંદા પર રહ�મ કર� �
વેચવા, ખર�દવા અને લેણદ� ણના સમયે
સખાવતની સા�બતી આપે.
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(ર૦પ૧) �ુદાવંદ� આલમ એ બંદા ઉપર રહ�મ કર�
� વેચવા, ખર�દવા અને લેણદ� ણમાં સખાવતથી
કામ લેતો રહ� છે .
(ર૦પર) �ુદાવંદ� આલમ એવા માણસને દોસ્ત
રાખે છે � વેચવા, ખર�દવા અને આપવામાં
સખાવતથી કામ લે છે .
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(ર૦પ૩) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)એ એક
એવા માણસને જોયો. � પોતાનો માલ વેચવા
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માંગતો હતો. તેને ફરમાવ્�ું: મ� હઝરત ર� ૂલે �ુદા
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ વસલ્લ) પાસેથી
સાંભળ્�ું છે ક� સખાવત દ�ખાડવી એ પણ નફો
કમાવવાની એક ર�ત છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૧ : ભાવતાલ
(ર૦પ૪) ગ્રાહક સાથે ભાવતાલ ક. આ સાર�
વાત છે . એ �ુદ� વાત છે ક� આપનારો વધાર� આપે
ક�મક� ખર�દ અને વેચાણમાં ખોટ ખાવી તે સા�ું
નથી હો�.ું અને ન તો તે� ું કોઈ મહ�નતા�ુ ં મળે છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦પ૫) �સ
ુ ૈન �બન યઝીદ કહ� છે ક� અ� ૂ
હનીફાએ હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને �ુછ�ું : કાલે �યાર� આપ
અરફામાં �ુરબાની�ું �નવર ખર�દ� રહ્યા હત
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ત્યાર� બ�ુ જ ભાવતાલ કર� રહ્યા . લોકો તે
માટ� આ�યર વ્યક્ત કર� રહ્યા.
ઈમામે ફરમાવ્�ું: જો �ુ ં મારા માલમાં �ુકસાન
ઉઠા�ું તો તેમાં �ુદા રા� થતો નથી.
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પ્રકર- ૧ર � વસ્ �ુઓમાં ભાવતાલ કરવો મક�હ
છે.
(ર૦પ૬) હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�ન
(અલ�ય્હસ્સલ) (તેમનો) �હસાબ �કતાબ
રાખનારને કહ�તા હતા �યાર� મારા માટ� હજની
જ�ર�યાતનો સામાન ખર�દો ત્યાર� ભાવતાલ 
કરો.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦પ૭) યા અલી ! ચાર વસ્ �ુઓ ભાવતાલ કયાર
વગર ખર�દ� લ્ય. (૧) �ુરબાની�ું �નવર (ર)
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કફન (૩) �ુલામ અને (૪) મ�ા જવા માટ�
પ્રવાસ�ું ભા�.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૩ ભાવતાલ કરનાર અને બી� માણસ
વચ્ચે સમાનત
(ર૦પ૮) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને સવાલ કરવામાં આવ્યો: એક
માણસની સામે વેચાણનો માલ મૌ�ૂદ છે અને તેને
એક �ક�મત કહ�વામાં આવી. બીજો માણસ તે
સાંભળ�ને �ુપ રહયો અને તેણે તે વસ્�ુ ખર�દ�
લીધી. અને વેચનાર� તેને તે ભાવથી વેચી દ�ધી.
પરં � ુ એક માણસે તેનો ભાવતાલ કય� અને તે
ભાવથી ખર�દવાનો ઈન્કાર કર� દ�ધ. જો તે
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વસ્ �ુને પહ�લાના ભાવથી વેચવામાં આવે તો �ું એ
ર�તે થઈ શક� છે ?
હઝરતે ફરમાવ્�ું: જો � ું એ બંને માણસો િસવાયનો
ત્રીજો માણસ છે તો તેમ કર� શ છે . પરં � ુ તે બે
માણસ પરસ્પર ભાવ તાલ કર� છે અને માલ
વેચનારો તેમાના એકની �ક�મત ઉપર રા� થઈ
�ય છે તો પછ� તેને વેચી શકતો નથી. અને જો
વધાર� �ક�મતની અપેક્ષા રાખે તો મને એ વા
સાર� લાગતી નથી ક� તેને નકક� કર� લી �ક�મત
ઉપર વેચવામાં ન આવે.
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પ્રકર- ૧૪ : મોઅિમને મોઅિમન પાસેથી નફો
લેવો.
ન�ધ:- આ િવષયની બધી જ હદ�સોનો અભ્યાસ
કરવા િવનંતી છે .
(ર૦પ૯) મોઅિમન પાસેથી નફો લેવો વ્યાજ છ.
સંદભર્: વસાએ�ુશ્શીયા ભાગ૧ર, પાના નં ર૯૪
(ર૦૬૦) મોઅિમને મોઅિમન પાસેથી નફો લેવો
વ્યાજ છ, પરં � ુ તે(ની શરત) એ છે ક� તે એકસો
દ�રહમથી વધાર� માલ ખર�દ� . એ સંજોગોમાં તમે
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એક �દવસના ખોરાક �ટલો નફો લઈ શકો છો.
અથવા જો તે વેપાર કરવાના હ�� ુથી માલ ખર�દ�
તો નફો પણ લઈ શકો છો. અલબ� તેની સરળતા
અને નરમાશ ભય� વ્યવહા રાખો.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૬૧) અલી �બન સા�લમ તેમના િપતાથી
�રવાયત કર� છે ક� : તેઓએ હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)ને એ �રવાયત િવશે
સવાલ કય� ક� એક મોઅિમન બી� મોઅિમન
પાસેથી નફો લે તે વ્યાજ છે- તેનો અથર્ �ું છે?
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ઇમામે ફરમાવ્�ું: આ (બાબત) એ વખતે છે �યાર�
અમો એહલેબૈતના કાએમ (કાએમે આલે મોહમ્મદ
અલ�ય્હસ્સલ) કયામ કર� . રહ� આ જમાનાની
વાત તો આ જમાનામાં કોઈ વાંધો નથી....
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પ્રકર- ૧પ તા�ર ફા�ર છે. (વેપાર� �ુરાચાર�
છે.)
(ર૦૬૨) અય વેપાર� ! કયામતના �દવસે
વેપાર�ને ફા�ર (�ુરાચાર�) તર�ક� ઉઠાવવામાં
આવશે. િસવાય એ લોકો ક� �ઓએ તકવા
અપનાવ્�ું હશ, નેક�નો રસ્તો અને સચ્ચાઈથી કા
લી�ુ ં હશે.
(ર૦૬૩) અય વેપાર� ! તમા�ું મા�ુ ં ��ુ ઉઠાવો,
ક�મક� તમારા માટ� એ વાત �હ�ર થઈ ગઈ છે ક�
તમને લોકોને કયામતના �દવસે �ુરાચાર� તર�ક�
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ઉઠાવવામાં આવશે િસવાય એ લોકો ક� �મણે
સચ્ચાઈથી કામ લી�ું છ.
(ર૦૬૪) વેપાર� લોકો �ુષ્ટ હોય છ. લોકોએ �ુછ�ું
: યા ર� ૂલલ્લાહ! �ું �ુદાએ ખર�દ વેચાણને
હલાલ કર� � ું નથી ?
આપે ફરમાવ્�ું: હલાલ તો ક�ુર્ છ , પરં � ુ તે લોકો
એવી વાતો કર� છે �માં �ુઠ હોય છે , તેઓ કસમ
ખાય છે �ના કારણે તે લોકો �ુનેહગાર બની �ય
છે .
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(ર૦૬પ) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ) બ�રમાં
તશર�ફ લઈ જતા અને પોતાના માટ� તૈયાર
કરવામાં આવેલી જગ્યા ઉપર બેસીને ફરમાવતા
હતા : અય બ�રના લોકો ! સલા�ુન અલય�ુમ,
કસમ ખાવાથી બચતા રહો, કારણ ક� કસમ
ખાવાથી માલ નકામો થઈ �ય છે અને બરકત
ચાલી �ય છે . વેપાર� �ુરાચાર� હોય છે િસવાય
એ ક� � હક લે છે અને હક આપે છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૬ : સા� ુ બોલનાર વેપાર�
(ર૦૬૬) અમીન, સા�ું બોલનાર અને �ુસલમાન
વેપાર� કયામતના �દવસે શહ�દોની સાથે હશે.
(ર૦૬૭) સા�ું બોલનાર વેપાર� કયામતના �દવસે
અશર્ના છાયા નીચે હશ.
(ર૦૬૮) સાચા વેપાર�ને જ�તમાં કોઈપણ
દરવા�માંથી પ્રવેશતો રોકવામાં નહ� આ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(ર૦૬૯) ત્રણ પ્રકારના લોકોને �ુદાવંદ�
બેહ�સ્તમાં �હસાબ વગર દાખલ કરશ. (૧) આદ�લ
ઈમામ (ર) સા�ું બોલનાર વેપાર� અને (૩) એવો
� ૃધ્ધ માણસ ક� �ણે પોતાન આખી જ�દગી �ુદાની
ઇતાઅતમાં પસાર કર� હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૭૦) સાચો અને અમીન વેપાર� નબીઓ,
સી�ૃીકો અને શહ�દોની સાથે હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૭ : �ુઠો વેપાર�
(ર૦૭૧) ત્રણ પ્રકારના લોકોની તરફ �ુદાવ
તઆલા (રહ�મતની) નજર નહ� ફરમાવે...
(�માંથી એક) પોતાના માલની ખોટ� પ્રશંસ
કરનાર હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ૧૮ : કસમ ખાઈને માલ વેચવો
(ર૦૭ર) �ુદાવંદ� તઆલાને એ માણસ સખત
નાપસંદ છે �ણે પોતાનો માલ કસમ ખાઈને વેચ્યો
હોય.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૭૩) � માણસ કોઈ �ુસલમાનનો માલ કસમ
ખાઈને મેળવશે તો �ુદાવંદ� આલમ તેની ઉપર
બે�હશ્તને હરામ અને જહ�મને વા�જબ કર� દ�શ.
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� ૂછવામાં આવ્�ું: યા ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્) ! તે માલ થોડો હોય
તો પણ ?
ફરમાવ્�ું: ભલે તે પી�ુ.ં ... બાવળ�ું દાતણ પણ
ક�મ ન હોય.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(ર૦૭૪) અય દલાલો અને અય �ુકાનદારો !
કસમ ઓછ� ખાવ, ક�મક� તે ર�તે માલ તો વેચાઈ
જશે પણ નફો ચાલ્યો જશ.
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૯ : આખેરતનો વેપાર
�ુરઆને મ�દ :* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! ભલા �ુ ં તમને એવો
સોદો દ� ખા�ું ક� � તમને (આખેરતના) �ુ:ખ દાયક
અઝાબથી બચાવી લે ? (તે સોદો આ છે ક�) તમે
અલ્લાહ પર તથા તેન ર� ૂલ પર ઈમાન લાવો,
અને અલ્લાહની રાહમાં તમારો માલ તથા �નથી
�હાદ કરો; અગર સમજો તો આ તમારા માટ�
બેહતર છે .
- (� ૂ. સફ, આ. ૧૦,૧૧)
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* િન:સંશય, તે લોકો ક� �ઓ અલ્લાહની �કતાબની
િતલાવત કરતા રહ� છે તથા નમાઝ પડતા રહ� છે .
અને અમે તેમને � રોઝી આપીએ છ�એ તેમાંથી
�પી અથવા �હ�ર (ર�તે અમાર� રાહમાં) ખચર્તા
રહ� છે , તેઓ એવા સોદાની આશા રાખે છે ક� �માં
કદ� તોટો આવેજ નહ�.
- (� ૂ. ફાતીર, આ. ર૯)
હદ�સ :(ર૦૭પ) ઇબ્ને મસઉદ� અઝર્ કર: યા ર� ૂલલ્લાહ
! �ુ ં આખેરતનો વેપાર ક�વી ર�તે ક�ું ? � જનાબ
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સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમે ફરમાવ:
તમાર� �ભને ઝીક્ �ુદાથી કયાર� ય પણ આરામમાં
ન રાખો અને આ ર�તે કહ�તા રહો : �ુબ્હાનલ્લાહ
વલ હમ્દોલીલ્લાહ� વ લાએલાહા ઇલ્લલ્લ
વલ્લાહો અકબ. આ બ�ુજ નફો આપનાર વેપાર
છે . �ની િવશે �ુદાવંદ� આલમ ફરમાવે છે ક� તે
બેશક વેપાર�ના �ુણ ધરાવે છે �માં તેને બદલો
પણ મળશે અને �ુદા પોતાના ફઝલથી તેને
વધાર� પણ આપશે.
(ર૦૭૬) � વસ્�ુને તમે �ખોથી �ુઓ અને તમા�ું
�દલ તેને પસંદ કર� તેને �ુદા માટ� ગણી લ્ય,
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ક�મક� તે આખેરતનો વેપાર છે . �ના િવશે �ુદા
ફરમાવે છે ...� ૂ. નહલ આ. ૯૬... � કાંઈ તમાર�
પાસે છે તે �ુ�ું થઈ જનાર છે અને � કાંઈ �ુદા
પાસે છે તે બાક� રહ�નાર છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૦૭૭) આખેરતનો માલ અવગણવામાં આવે છે
(તેની તરફ ઓ�ં ધ્યાન આપવામાં આવે છ) તેથી
તેની મંદ�ના જમાનામાં તમે તેને વ�ુમાં વ�ુ ખચર્
કરો.
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(ર૦૭૮) અમલે સાલેહ �વો કોઈ વેપાર નથી અને
સવાબ �વો કોઈ નફો નથી.
(ર૦૭૯) મ� જ�ત �વી કોઈ વસ્�ુ જોઈ નથી �નો
ઇચ્�ક �ુતો છ. અને દોઝખ �વી કોઈ વસ્�ુ નથી
�નાથી ભાગનારા ગફલતના સ્વપ્નામાં પડ�લા .
ન તો કોઈ એ�ુ ં કારણ જો�ું છે � દ�નને એકઠો
કરવો છે , �ણે દ�નનો સંગ્રહ ક. તેના માટ� �ુપ્ત
રહસ્યો �હ�ર થઈ જશ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૦૮૦) �ુિનયામાં કરવામાં આવતા કાય�
આખેરતનો વેપાર છે .
(ર૦૮૧) �ણે �ુિનયાને આખેરતના બદલામાં વેચી
દ�ધી તેણે નફો કમાઈ લીધો.
(ર૦૮૨) નેક�ઓ કમાવી શ્રેષ્ઠ કારોબાર.
(ર૦૮૩) �ણે �ુિનયાના બદલામાં આખેરતને
ખર�દ� લીધી. તેણે �ુિનયાના તમામ લોકો કરતા
વધાર� નફો કમાઈ લીધો.
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(ર૦૮૪) તમારા �વો માટ� �ક�મત �ુકરર્ર કરવામાં
આવી છે . તેથી તેને જ�ત િસવાય બી� કોઈ
વસ્ �ુના બદલામાં વેચો નહ.
(ર૦૮૫) �ણે પોતાની �તને જ�ત િસવાય બી�
કોઈ વસ્�ુના બદલામાં વેચી દ�ધી તેની સખ્તી
વધી ગઈ.
(ર૦૮૬) ખરાબ વેપાર એ છે ક� �ુિનયાને તમારા
�વની �ક�મત સમજો અને તમારા માલનો �ુદાની
પાસે બદલો ચાહો.
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(ર૦૮૭) એ વાતનો ખ્યાલ રાખો ક� � ભાગ
�ુદાએ તમારા માટ� �ુકરર્ર કય� છે અને 
િનકટતા તેણે તમને આપી છે તેને �ુિનયાના � ુચ્છ
માલ અને સંપિતના બદલામાં વેચી ન નાખો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૮૮) �ુિનયાનો વેપાર� હંમશ
ે ા પોતાની �ન
અને માલના ખતરામાં રહ� છે �યાર� ક� આખેરતનો
વેપાર� હંમશ
ે ા ફાયદા અને નફામાં રહ� છે . તેનો
સૌથી પહ�લો નફો તેની �ન છે . ત્યાર પછ� તે�ું
ઠ�કા�ું જ�ત છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- ર૦ આખેરતના વેપાર� વતી અલ્લાહ
વેપાર કર� છે.
(ર૦૮૯) અય અ� ૂઝર ! �ુદાવંદ� અઝઝ વ જલ્લ
ફરમાવે છે : મને માર� ઇઝઝત અને જલાલની
કસમ, મારો � બંદો પોતાની ઇચ્છા ઉપર માર�
ખ્વાહ�શાત(�ુકમો)ને અગ્રતા આપે , �ુ ં તેની
તવંગર� તેના નફસમાં �ુકરર્ર કર� દ� �, તેના
રં જો ગમને આખેરત માટ� ઉઠાવી લ� �ં,
આસમાનો અને જમીનોને તેની રોઝીના �િમન
બનાવી દ� �ં, તેના દર� ક �ુકસાનની જવાબદાર�
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લ� �ં, અને એવા વેપાર�ના વેપારની સાથે �ુ ં
પોતે મૌ�ૂદ હો� �ં.
(ર૦૯૦) અય ઇબ્ને મસઉદ! (તેની કસમ) �ણે
મને બરહક (નબી) બનાવ્યો છ, � માણસ
�ુિનયાને છોડ�ને આખેરતના વેપાર ઉપર ધ્યાન
લગાવી દ� તો �ુદાવંદ� આલમ તેના વેપારની
પાછળ તેના માટ� વેપાર કર� છે અને તેના
વેપારમાં નફો આપે છે , આના અ�ુસધ
ં ાનમાં
ફરમાવ્�ું: � ૂ. � ૂર આ. ૩૭ એવા લોકોમાં �મણે
યાદ� �ુદા અને નમાઝની અદાયગીથી વેપાર અને
�ખરદ વેચાણથી ગા�ફલ કરતી નથી.
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- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(ર૦૯૧) � માણસ �ુદાની ઇતાઅતને પોતાની
ટ� વ બનાવી દ� તેને વેપાર કયાર્ વગર દર�ક
બા�ુએથી નફો મળવા લાગે છે .
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પ્રકર- ર૧ (એવા લોકો) �મને વેપાર ગા�ફલ
કરતો નથી.
�ુરઆને મ�દ :* એવા લોકો ક� �મને અલ્લાહના સ્મરણથી તથ
નમાઝ પડવાથી અને જકાત આપવાથી ન તો
વેપાર રોક� છે અને ન કોઈ લેવડ-દ� વડ.
- (� ૂ. � ૂર, આ. ૩૭)
હદ�સો :-
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(ર૦૯૨) �યાર� તમે વેપારના કામમાં વ્યસ્ત રહ
અને નમાઝનો સમય થઈ �ય તો તમને કારોબાર
નમાઝથી ગા�ફલ ન રાખે. ક�મક� �ુદાવંદ� તઆલાએ
એક કૌમની િસફાત અને પ�રચય�ુ ં વણર્ન કરતા
ફરમાવ્�ું છ.... અને તે વેપાર�ની કૌમ હતી ક�
�યાર� કારોબારના સમય દરિમયાન નમાઝનો
સમય થતો ત્યાર� તેઓ કારોબાર છોડ�ને નમાઝ
કાયમ કરતા હતા. તેઓને એ લોકોથી વધાર� અજ્ર
સવાબ મળશે. �ઓ િત�રત ન કરતા હતા અને
(ફક્) નમાઝ પડતા હતા.
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પ્રકર- રર : દ�નને વેપાર� ંુ માધ્યમ બનાવ�ુ
(ર૦૯૩) દ�નને રોઝી�ું સાધન બનાવી
રાખનારાઓને દ�નમાં ફકત એટલો જ ભાગ છે
�ટ�ું તેઓ ખાય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૦૯૪) આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)ના
માધ્યમથી લોકોનો માલ ન ખા. ક�મક� તેઓને
રોઝી�ું માધ્યમ બનાવી ખા�ું �ુફ્ર.
- હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૦૯૫) દ�નને �ુિનયા�ું સાધન બનાવી કારોબાર
કરનારને �ુદા તરફથી મળનાર� સ� જહ�મ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
ુ � ૂરા કરવા)
(ર૦૯૬) � માણસ �ુિનયા(ના હ��ઓ
માટ� દ�ન પર અમલ કર� છે તે પોતાના હ�� ુથી બ�ુ
જ �ૂ ર થઈ �ય છે .
(ર૦૯૭) �ુરઆન પઢયા કરો અને તેની ઉપર
અમલ કયાર્ કર, તેની ઉપેક્ષા ન ક, તેમાં
અિતશ્યો�ક્ત ન ક. તેને રોઝી�ું સાધન ન
બનાવો.
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(ર૦૯૮) � માણસ �ુરઆને મ�દ પડ� તેના માટ�
જ�ર� છે ક� �ુરઆન મારફત �ુદા પાસે સવાલ કર�
ક�મક� નઝદ�કમાં જ ક�ટલીક કૌમો આવશે �
�ુરઆન પડ�ને લોકો પાસે (માલ) માંગશે.
- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
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િવભાગ - ર : �ુશહાલ લોકો
ુ હાલ લોકો
પ્રકર- ૧ : �શ
�ુરઆને મ�દ :* અને (હ� ર� ૂલ !) આ �ુજબ અમોએ તાર�
આગમચ � ગામમાં ડરાવનાર (ર� ૂલ) મોકલ્ય
ત્યાર� તે(ગામ)ના વૈભવશાળ�એ ક�ું ક� અમોએ
તો અમારા બાપ દાદાઓને એક પંથ ઉપર ચાલતા
દ�ઠા હતા, અને અમે પણ તેમના જ ચીલે ચીલે
ચાલ્યા જઈ�ુ.
- (� ૂ. ��ુનફ, આ. ર૩)
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િવભાગ - ૩ : તોહમત
પ્રક - ૧ : તોહમત
(ર૦૯૯) �યાર� કોઈ મોઅિમન પોતાના ભાઈ ઉપર
તોહમત �ુક� છે ત્યાર� પાણીમાં મી�ું ઓગળ� �ય
તેવી ર�તે તે� ું ઈમાન પણ નાશ પામે છે .
(ર૧૦૦) � માણસ પોતાના ભાઈ ઉપર તેના
દ�ન(ની બાબત)માં તોહમત �ુક� છે તો બંને
વચ્ચેના સન્માનનો �ત આવી �ય .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
1743

પ્રકર- ર તોહમત આવે તેવી જગ્યા ઉપર ન
�વ.
(ર૧૦૧) તોહમતના સ્થળો અને બદ�ુમાનની
બેઠકોમાં જવાથી બચો. કારણ ક� ખરાબ લોકોના
સાથીદાર તેની િમત્રતાથી �ૂલ ખાઈ બેસે  .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૦૨) તોહમત લગાવવાને પાત્ર એ માણસ છ
� તોહમતને પાત્ર લોકોનો સાથીદાર હ.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૧૦૩) તોહમતની જગ્યાએ રોકાનાર માણસ િવશે
કોઈ બદ�ુમાની કર� તો તેની વગોવણી ન કર� .
(ર૧૦૪) � માણસ �ુરાઈના સ્થળો પર હશે તો
તેની ઉપર જ�ર તોહમત �ુકવામાં આવશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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િવભાગ - ૪ : તૌબા
પ્રકર- ૧ : તૌબા
�ુરઆને મ�દ :* અને તે એજ છે � પોતાના બંદાઓની તૌબા
�સ્વકાર� છ, અને તેમની �ુરાઈઓથી દર�ુજર કર�
છે .
- (� ૂ. � ૂરા, આ. રપ)
હદ�સો :1746

(ર૧૦૫) તૌબા તમામ �ુનાહો પર અગ્રતા મેળવ
લે છે .
(૨૧૦૬) તૌબા રહ�મત નાઝીલ થવા માટ�
કારણ�પ બને છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૧૦૭) તૌબાથી વધાર� કામયાબ શફાઅત
(ભલામણ) બી� કોઈ નથી.
(ર૧૦૮) �ુ� ૂસ (િનમર્ળ હ્)થી કરવામાં
આવેલી તૌબા �ુનાહોને ના� ૂદ કર� નાખે છે .
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(ર૧૦૯) તૌબા �દલોને પાક અને �ુનાહોને ધોઈ
નાખે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૧૦) �ુનાહોથી તૌબા કરનાર માણસ એવો છે
ક� �ણે તેણે �ુનાહ કયાર્ જ ન હો.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૧૧૧) તૌબાની �ુદરતા
ં
�ુનાહોનો નાશ કર� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ર અલ્લાહ તૌબા કરનારાઓને દોસ્ત રાખ
છે.
�ુરઆને મ�દ :* બેશક �ુદાવંદ� તઆલા તૌબા કરનારાઓને દોસ્ત
રાખે છે .
- (� ૂ. બકરહ, આ. રરર)
હદ�સ :(ર૧૧૨) �ુદાને તૌબા કરનાર �ુ�ષ અને તૌબા
કરનાર �ીથી વધાર� બી�ુ કોઈ પસંદ નથી.
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૧૧૩) �ુદાના બંદાઓમાં �ુદાને સૌથી િપ્ર
બંદો એ છે �નાથી �ુનાહ થઈ �ય તો � ુરત જ
તૌબા કર� છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૧૪) આમતો, તમામ ઔલાદ� આદમ ખતાકાર
છે , પરં � ુ શ્રેષ્ઠ ખતાકાર એ છે � તૌબા કર�.
(ર૧૧૫) �ુદાની કસમ ! � માણસ પોતાની
સવાર� (વાહન)ને જોઈને �ુશ થાય છે તે માણસ
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કરતા વધાર� � ૂશી �ુદાને પોતાના બંદાની
તૌબાથી થાય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૧૧૬) �ધાર� રાતમાં � માણસની સવાર� અને
ભા�ું ખોવાઈ �ય અને પછ� પા�ં મળ� �ય ત્યાર�
તેને �ટલી � ૂશી થાય છે તેનાથી વધાર� � ૂશી
અલ્લાહ તઆલાને પોતાન બંદાની તૌબાથી થાય
છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૧૧૭) � િન:સંતાનને ત્યાં સંતાનનો જન્મ થ,
� માણસની કોઈ વસ્�ુ ખોવાઈ �ય અને પાછ�
મળ� �ય, અને � તરસ્યો માણસ પાણી �ૂધી
પહ�ચી �ય - આ બધાને �ટલી � ૂશી થાય
તેનાથી વધાર� � ૂશી �ુદાને પોતાના બંદાની
તૌબાથી થાય છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૧૧૮) અલ્લાહની બારગાહમાં તૌબા કર, તેની
મોહબ્બતમાં દાખલ થઈ � ક�મક� �ુદા તૌબા
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કરનારાઓ અને પાક રહ�નારાઓને દોસ્ત રાખે છે
અને મોઅિમન વધાર� તૌબા કરનારો હોય છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૩ : તૌબા કરનારાઓ
�ુરઆને મ�દ :* તેઓ પ�ાતાપ કરનારા, ઇબાદત કરનારા,
�ુણગાન ગાનારા, રોઝા રાખનાર, ��ુઅ કરનારા,
સજદા કરનારા.... છે .
- (� ૂ. તૌબા, આ. ૧૧ર)
હદ�સ :(ર૧૧૯) (તૌબા કરનારાઓની પ્રશંસા)મ ફરમાવે
છે : તેમણે પોતાના �ુનાહોના � ૃક્ષો પોતાની
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�ખો અને �દલોની સામે વાવ્ય. શરમ�દગીના
પાણીથી તે� ુ ં િસ�ચન ક�ુર �ના પ�રણામે તેમને
સલામતી�ું ફળ મળ્�ું અને તેની સાથે સાથે �ુદા
તરફથી રઝા, કરામત, અને �ુ�ગ� પણ અતા થઈ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૨૦) તૌબા કરનારની ચાર િનશાનીઓ છે . (૧)
તેના અમલમાં �ુદા(ની � ૂશી) માટ� �ુ� ૂસ હોય છે .
(ર) બાિતલને છોડ� છે . (૩) હકને સં� ૂણર્ ર�તે
પકડ� રાખે છે . (૪) ખૈર (અને નેક�)નો ઇચ્�ક રહ�
છે .
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- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૧૨૧) હઝરત ઈમામ ઝય�ુલ આબેદ�નની
�ુના�તમાં છે ... પરવર�દગાર ! �ુ ં અમને એ
લોકોમાં ગણ �મણે પોતાની � ૂલોના � ૃક્ષોન
પોતાની નજરોની સામે વાવ્યા હો, પોતાની
તૌબાના પાણી વડ� તે� ું િસ�ચન ક�ુર્ હો, ��ુ ં ફળ
શરિમ�દગી અને ભ�ઠપના સ્વ�પમાં મળ્�ું હ.
અને તે તેમનાથી ડર અને ગમને �ૂ ર રાખ્યો હો
(અથવા તેનાથી ડર અને ગમથી તેને �ુર�ક્ષ
રાખ્યો હો).... તો પછ� તેણે બ�ુજ મોટ�
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અકલમંદ�ને પ્રાપ્ત કર� લીધી અને �ખદમત
પોશાક પહ�ર� લીધો.
(ર૧૨૨) ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ુના�તમાં
છે ... (યા અલ્લા) અમને એવા લોકોમાં ગણ
�મણે ખ્વાહ�શાતની આગના પડદાઓને તૌબાના
પાણીથી કાપીને �ુકડ� �ુકડા કર� નાખ્યા હો, અને
�હાલતના વાસણને ખાલીસ આબે હયાથી ધોઈ
નાખ્યા હો.
(ર૧ર૩) �ુદાની નાફરમાનીઓથી બચતા રહ�� ુ ં
તૌબા કરનારાઓની ઈબાદત છે .
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ુ ાની બારગાહમાં
પ્રકર- ૪ બધા ભેગા મળ�ને �દ
તૌબા કરો.
�ુરઆને મ�દ :* હ� મોઅિમનો ! તમે સઘળા ને સઘળાજ
અલ્લાહની હ�ુરમાં તૌબા કરો ક� �થી તમે(સવ�)
�ુ�ક્ત પામ.
- (� ૂ. � ૂર, આ. ૩૧)
હદ�સ :-
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(ર૧ર૪) તૌબા અલ્લાહ તઆલાની રસ્સ(દોર�)
અને તેના �ુત્ફો કરમની મદદ છ. બંદા માટ� જ�ર�
છે ક� તે હંમેશા તૌબા કરતો રહ�. �ુદાના બંદાઓમાં
દર� ક સ�ુહ માટ� તૌબાની ખાસ ક� ફ�યત હોય છે .
�બીયા અને અસ્ફ�યાની તૌબા �ાસ લેવામાં હોય
છે . અવલીયાની તૌબા �ુદા �ુદા પ્રકારન
ખતરામાં હોય છે , ખાસ લોકોની તૌબા ગૈ�લ્લાહ
તરફ લ�ય આપવામાં હોય છે . અને સામાન્ય
લોકોની તૌબા �ુનાહોથી હોય છે .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૧ર૫) �ુદા પાસે તૌબા કરો, ક�મક� �ુ ં પણ
દરરોજ સો વખત �ુદાની બારગાહમાં તૌબા ક�
�ં.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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પ્રકર- પ : તૌબાની ક� ૂલીયાત
�ુરઆને મ�દ :* �ું તેમણે આ વાત નથી �ણી ક� અલ્લાહ
પોતાના બંદાઓની તૌબા ક� ૂલ કર� લે છે ;
- (� ૂ. તૌબા, આ. ૧૦૪)
* અને તે એ જ છે � પોતાના બંદાઓની તૌબા
�સ્વકાર� છ, અને તેમની �ુરાઈઓથી દર�ુજર કર�
છે .
- (� ૂ. �ુરા, આ. રપ)
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હદ�સ :(ર૧ર૬) �ને તૌબા મળ� ગઈ તે તેના ક� ૂલ
થવાથી વં�ચત ન રહયો, અને �ને ઇ�સ્તગ્ફા
(પ�ાતાપ) મળ� ગયો તે મગફ�રતે ઇલાહ�થી
વં�ચત ન રહયો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧ર૭) અલ્લાહ તઆલા દર�ક �ુનાહ માફ
કરનાર છે , િસવાય એ ક� એ માણસ ક� � �ુદાની
ઇતાઅત કરવા�ું છોડ�ને એવી ર�તે ભાગે �વી
ર�તે �ટ તેના મા�લકથી ભાગ�ુ ં હોય છે .
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- હઝરત ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(ર૧ર૮) ... �ુરઆને મ�દની આ આયત � ૂ. િનસા
૧૧૬ ... �ુદાએ તઆલા બેશક એ વાતને માફ
કરતો નથી ક� તેનો કોઈ શર�ક બનાવવામાં આવે.
આ િસવાયના � ચાહ� તે (�ુનાહ) બક્ષી દ�. ...ના
અથર્માં ફરમાવ્�ુ: તે �ુનાહાને કબીરા હોય અથવા
બી� કોઈ...
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૬ : તૌબા કયાં � ૂધી ક� ૂલ થાય છે ?
�ુરઆને મ�દ :* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! આ તમારા માટ� હલાલ
નથી ક� તમે બળજબર�થી �ીઓને પણ વારસામાં
લઈ લ્યો;
- (� ૂ. િનસા, આ. ૧૮)
* િન:સંશય � લોકો પોતે ઈમાન લાવ્યા પછ�
બેઈમાન થયા, પછ� (�દવસે �દવસે) બેઈમાનીમાં

1765

આગળ વધી ગયા તેમની તૌબા હર�ગઝ ક� ૂલ
કરવામાં આવશે નહ� ;
- (� ૂ. આલે ઇમરાન, આ. ૯૦)
હદ�સ :(ર૧ર૯) હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)ને આ આયત... લય-સ�ુલતવ્બ... િવશે સવાલ કરવામાં આવ્ય. આપે
ફરમાવ્�ું: તેનો અથર્ એ છે ક� �યાર� માણ
આખેરતના વ્યવહારને જોવા લાગે છ.
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(ર૧૩૦) ... � માણસ આખેરતની બાબતોને જોવા
પહ�લા તૌબા કર� લે તો �ુદા તેની તૌબાને ક� ૂલ
ફરમાવે છે .
(ર૧૩૦) ... �ુદાવંદ� આલમ પોતાના બંદાઓની
તૌબા એ સમય � ૂધી ક� ૂલ ફરમાવે છે , �યાં � ૂધી
તેની �હ ગળા � ૂધી પહ�ચી �તી નથી...
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૧૩૧) �યાર� �હ અહ� � ૂધી પહ�ચી �ય,
(પોતાના હાથથી પોતાના ગળા તરફ ઇશારો કર�ને
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ફરમાવ્�ું:) ત્યાર� આ�લમ માટ� તૌબા નથી પરં�ુ
��હલ માટ� હોય છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૩૨) �યાર� �હ અહ� � ૂધી પહ�ચી �ય
(પોતના ગળા તરફ ઇશારો કર�ને ફરમાવ્�ુ) ત્યાર�
આ�લમ માટ� તૌબા નથી, આપે � ૂ. િનસાની
આ.૧૭ની િતલાવત ફરમાવી. એટલે ક� �ુદાની
બારગાહમાં તૌબા તો માત્ર એ લોકોન(ક� ૂલ) છે
� અ�ણતા ખરાબ કાય� કર� બેસે છે .
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(ર૧૩૩) �યાર� ઇન્સાન �ુનાહ કર� છે ત્યાર� ત
આ�લમ હોય છતાં પણ �ુદાની નાફરમાની
કરવાના સમયે �હ�લ હોય છે .
(ર૧૩૪) કયામતના ચા�લસ �દવસ પહ�લા �ુદાની
�ુજ્જત(સાથે સંબધ
ં ) કપાઈ જશે, �યાર� �ુજ્જત
ઉઠાવી લેવામાં આવશે ત્યાર� તૌબાના દરવા�
પણ બંધ કર� દ� વામાં આવશે. તેથી તે સમય � ૂધી
� લોકો ઈમાન નહ� લાવ્યા હો, તેને તેમ�ુ ં
ઈમાન કોઈ ફાયદો નહ� પહ�ચાડ�.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
1769

(ર૧૩૫) ઇબ્રાહ�મ �બન મોહમ્મદ હમદાની કહ�
ક� મ� હઝરત ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)ને
�ુછ�ું : �યાર� �ફરઔન ઈમાન લાવી � ૂકયો હતો,
અને તેણે �ુદાની તૌહ�દનો �સ્વકાર પણ કર� લીધો
હતો તો પછ� �ુદાએ તેને શા માટ� �ુબાડ� દ�ધો ?
ઇમામે ફરમાવ્�ું: તે મૌતની અ�ુભવ કરતી વખત
ઈમાન લાવ્યો હત. અને મૌતનો અ�ુભવ કરતી
વખતે ઈમાન લાવવામાં આવે તે ક� ૂલ થવાને
લાયક હો�ુ ં નથી.
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ુ ાહ માટ�) ભ�ઠપ અ�ભ
ુ વવી તે
પ્રકર- ૭ (�ન
પણ તૌબા છે.
(ર૧૩૬) �ુનાહો બદલ શરમ�દગી અ�ુભવવી તે
તૌબાના બે પ્રકારમાંનો એક પ્રકા.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૩૭) �ુનાહ બદલ ભ�ઠપ અ�ુભવવી તૌબા છે .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
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(ર૧૩૮) તૌબા માટ� શરમ�દગી (પસ્તાવ) જ
� ૂરતો છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૩૯) તમારા થઈ �ુક�લા �ુનાહો માટ� સખત
શરમ�દગી અને વધાર� પ�ાતાપ (ઇસ્તગફા)થી
તૌબા કરો.
(ર૧૪૦) �ુનાહો બદલ પસ્તાવો કરવો ઇસ્તગફા
હોય છે .
(ર૧૪૧) �ુનાહો બદલ શરમ�દગી અ�ુભવવી એ
�ુનાહોના �ુનરાવતર્નથી અટકાવે છ.
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(ર૧૪૨) � શરમ�દગી અ�ુભવે છે તે તૌબા કર�
છે , અને � તૌબા કર� છે તે �ુદાની બારગાહમાં
�ુ�ુઅ કર� છે .
(ર૧૪૩) �દલથી શરમ�દગી અ�ુભવવી તે
�ુનાહોને ના� ૂદ કર� દ� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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ુ ાહોનો �સ્વકા
પ્રકર- ૮ : �ન
�ુરઆને મ�દ :* અને બી� ક�ટલાક એવા પણ છે �મણે પોતાના
�ુનાહોની ક� ૂલાત કર� લીધી છે તેમણે સત્કાય�ને
બદકાય�માં ભેળવી નાખ્યા છ. બનવાજોગ છે ક�
�ુદા તેમની તૌબા ક� ૂલ કર� લે.
- (� ૂ. તૌબા, આ. ૧૦ર)
હદ�સ :-
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(ર૧૪૪) �ુદાની કસમ ! �ુનાહોથી માત્ર
માણસ ન�ત મેળવી શક� છે � તેનો �સ્વકાર કર.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૪૫) સાચી ર�તે �ુનાહોનો �સ્વકાર �ુનાહોને
ના� ૂદ કર� દ� છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૪૬) �ુદાની કસમ ! �ુદાવંદ� તઆલા લોકો
પાસેથી બે પ્રકારની વખાણવા પાત્ર િસફત
ઇચ્�ક હોય છ, એક તો એ ક� અલ્લાહ તઆલાની
નેઅમતોનો �સ્વકાર કર �થી તે તેને વધાર�
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નેઅમતો આપે અને બી�ુ ં એ ક� તે તેના �ુનાહોનો
�સ્વકાર કર� �થી અલ્લાહ તેના �ુનાહોને માફ ક.
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૪૭) �ુનાહો બદલ શરમ�દગી અ�ુભવવી એ
ઇસ્તગફાર છ. �ુનાહોનો �સ્વકાર ક્ષમાયાચના
અને તેનો ઇન્કાર કરવો એ �ુનાહોને વળગી રહ��ું
છે .
(ર૧૪૮) �ુનાહોનો �સ્વકાર કરનારા �ુનાહોથી
તૌબા કરનારા હોય છે .
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(ર૧૪૯) �ુનેહગારની શફાઅત કરનાર તેનો
પોતાના �ુનાહોનો �સ્વકાર હોય છે અને તેના
�ુનાહોની તૌબા ક્ષમાયાચના હોય .
(ર૧૫૦) એવો �ુનેહગાર - � પોતાના �ુનાહોનો
�સ્વકાર કરતો હોય- તે એવા અમલ કરનારાથી
બહ�તર હોય છે ક� � પોતાના અમલ માટ�
અ�ભમાન કરતો હોય.
(ર૧૫૧) � માણસ પોતાના રબને ઓળખતો હોય,
તેને પોતાના �ુનાહોનો �સ્વકાર કરવાથી કઈ
બાબતે રોક� રાખ્યો છે!
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- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૯ : તૌબાનો સ્તં
�ુરઆને મ�દ :* પછ� � કોઈ પોતાની સખ્તાઈ(�ુનાહભયાર્ કાય)
પછ� પ�ાતાપ કર� અને (પોતાની ચાલ �ુધાર� તો
બેશક અલ્લાહ તેની તૌબા �સ્વકાર� લે; િન:સંશય
અલ્લાહ મોટો માફ કરનાર(અને) દયા કરનાર છે .
- (� ૂ. માએદાહ, આ. ૩૦)
* માટ� તમારામાંથી � કોઈ અજ્ઞાનતામાં કાંઈ બદ
કર� બેસે અને તે બાદ પ્રાયિ�ત કર� લે તથ
1779

(� ૂલને) �ુધાર� લે તો અલ્લાહ મોટો માફ કરનાર
અને રહ�મ કરનારો છે .
- (� ૂ. અ�આ
, આ. પ૪)
્ .મ
* અને � તૌબા કર� તથા ઈમાન લાવે તથા
સત્કાય� કર, પછ� સન્માગ� ચાલે તો તેના માટ�
િન:સંશય �ુ ં મોટો ક્ષમાવાન .
- (� ૂ. તા-હા, આ. ૮ર)
* અને � લોકોએ અપ�ૃત્યો કયા, ત્યારબાદ તેમણે
તૌબા કર� લીધી અને ઈમાન લઈ આવ્ય, તો
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બેશક તારો પરવર�દગાર તે (પ�ાતાપ કર�
લીધા) બાદ મોટો ક્ષમા કરના(અને) દયા� છે .
- (� ૂ. અઅરાફ, આ. ૧પ૩)
* અલ્લાહ તે લોકોની તૌબા �સ્વકાર� છે ક� �
નાદાનીથી બદ� કર� છે , પછ� ન�કમાં જ (� ૃત્�ુ
પહ�લા) તૌબા કર� લે છે , તો એવાઓની તૌબા
અલ્લાહ ક�ૂલ કર� લે છ.
- (� ૂ. િનસા, આ. ૧૭)
હદ�સ :1781

(ર૧પ૨) તૌબા કરનાર માણસમાં જો તૌબાની
િનશાની �હ�ર ન થાય તો તે તૌબા કરનાર નથી.
એટલે ક� �ને નારાજ કય� હોય. (હક �ુબાડયો
હોય) તેને રા� કર� દ� . � નમાઝો કઝા થઈ હોય
તેને અદા કર� દ� . લોકો સાથે નમ્રતાભય� વ્યવહ
રાખે. પોતાની નફસાની ખ્વાહ�શાતોથી પોતાને
બચાવી રાખે. અને �દવસે રોઝા રાખે અને તેનાથી
પોતાને ગરદનને કમઝોર કર� નાખે...
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લ્લલ્લાહો અલય
વઆલેહ� વસલ્લ
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(ર૧પ૩) તૌબા ચાર સ્તંભ ઉપર(કાયમ) છે .
પહ�� ુ �દલથી શરમ�દગી અ�ુભવવી, બી�ુ ં �ભથી
ઇસ્તગ્ફાર કર, ત્રી�ું શર�રના �ગો અન
અવયવોથી અમલ અને ચો�ું એ વાતનો દ્ર
િન�ય ક� ફર�થી �ુનાહ નહ� ક�ં.
(ર૧પ૪) તૌબા �દલથી શરમ�દગી, �ભથી
ઇસ્તગ્ફ, શર�રના અવયવોથી �ુનાહોને છોડ�
દ� વા, અને �દલમાં ફર�થી �ુનાહ ન કરવાનો
િનણર્ય છ.
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(ર૧પ૫) ઇસ્તગ્ફાર ઉચ્ચ કક્ષાના લોકોનો દ
છે , અને તે એક એ�ું નામ છે � છ બાબતો સાથે
બોલવામાં આવે છે :
(૧) થઈ ગએલા �ુનાહો બદલ શરિમ�દગી.
(ર) એ વાતનો દ્રઢ િન�ય કરવો ક� �ુનાહો�ુ
પ�રવતર્ન નહ� ક�.
(૩) મખ્�ૂક� �ુદાના હકો અદા કરવ.
(૪) � ફરજો બ�વવા�ું �ુક� ગયા હોય તેને અદા
કરવી.
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(૫) હરામ માલથી શર�રમાં � ગોશ્ત બન્�ું હો
તેને પોતાના �ુ:ખ અને પ�ાતાપ વડ� એટ�ું
પીગાળ� દ� વાનો ઇરાદો કરવો ક� તે હાડકા સાથે
મળ� �ય અને પછ� ન�ું ગોશ્ત આવ.
(૬) શર�ર� �ુનાહોથી �ટલી લજ્જત માણી હો,
તેટલી તેને અલ્લાહની ઇતાઅતના દદર્ની મ
ચખાડવી.
આ છ બાબતો પછ� ‘અસ્તગફ��લ્લ’ કહો.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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(ર૧પ૬) �ુમૈલ �બન �ઝયાદ કહ� છે : મ� હઝરત
અમી�લ મોઅમેનીન અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ની
�ખદમતમાં અઝર્ કર�: અય અમી�લ મોઅમેનીન
(અલ�ય્હસ્સલ) ! બંદો �ુનાહ કર� છે પછ� �ુદા
પાસે તેનો ઇસ્તગફાર કર� છે તો ઇસ્તગફાર�ું હ
�ું છે ?
ઇમામે ફરમાવ્�ું: અય ઇબ્ને ઝીયાદ! તેની હદ
તૌબા છે . મ� � ૂછ�ું : �ું (ફકત) તૌબા છે ?
ફરમાવ્�ુ : નહ�. � ૂછ�ું : તો પછ� કઈ ર�તે.
ફરમાવ્�ું: બંદો �યાર� �ુનાહ કર� છે ત્યાર�
તહર�કની સાથે ‘અસ્તગફ��લ્લ’ કહ� છે . ક�ું :
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તહર�ક �ું છે ? ફરમાવ્�ું: તૌબા બે હોઠો અને
�ભની હરકત છે . �નાથી તે હક�ક્તનો �સ્વકા
કરવા માંગે છે , અઝર્ કર�: તો પછ� હક�કત �ુ ં છે ?
ફરમાવ્�ું: �દલની તસ્દ�ક અને એ વાતન દ્ર
િનણર્ ક� � �ુનાહ માટ� ઇસ્તગફાર કય� છે તે
ફર�વાર નહ� કર� . અઝર્ કર�: જો એ ર�તે કર� તો
�ું તેની ગણતર� ઇસ્તગફાર કરનારાઓમાં થઈ
જશે ?
ફરમાવ્�ું: નહ�.. અય ફરઝંદ� �ઝયાદ ! તમે હ�
અસલ હક�કત � ૂધી પહ�ચ્યા નથ. અઝર્ કર�: તો
પછ� ઇસ્તગફારની અસલ હક�કત �ું છે?
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ફરમાવ્�ુ : � �ુનાહ માટ� તમે ઇસ્તગફાર કર�લ છે
તેના માટ� તૌબાની તરફ એ ર�તે પલટો ક� તેને
ફર� વખત હરગીઝ નહ� ક�ં ને આ આ�બદો�ુ ં
પ્રથમ પગિથ�ું , �ુનાહ ન કરવા અને
ઇસ્તગફાર કરવો તે એ�ું નામ છે � છ અથ� સાથે
બોલવામાં આવે છે .
(ર૧પ૭) તૌબા�ું ફળ - નફસની �ુ�ટઓ�ુ ં
િનવારણ છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
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પ્રકર- ૧૦ : લોકોના હકોમાં તૌબા
�ુરઆને મ�દ :* પછ� જો તમે તેમ ન કરો તો અલ્લાહ તથા તેના
ર� ૂલ સાથે લડવાને તૈયાર થઈ �ઓ, અને જો
તમે તૌબા કર� લો તો તમને તમાર� �ુળ રકમ
મળશે,...
- (� ૂ. બકરહ, આ. ર૭૯)
હદ�સ :-
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(ર૧પ૮) નજઅ કબીલાનો એક શેખ કહ� છે ક� મ�
હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
ને ક�ું : �ુ ં હ�જ્�જ(ઝા�લમ બાદશાહ)ના
જમાનાથી શાસક ચાલ્યો આ�ું � �ુ ં મારા માટ�
તૌબાની કોઈ �ુ�
ં ઈશ છે ? આ સાંભળ�ને ઈમામ
મૌન થઈ ગયા, મ� માર� વાત�ું �ુનરાવતર્ન ક�ુ.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: નહ� ! �યાં � ૂધી તમે દર� ક
હકદારને તેનો હક પહ�ચાડ� ન દયો.
(ર૧પ૯) અલી �બન અબી હમ્ઝહ કહ� છે ક� મારો
એક દોસ્ત હત, � બની ઉમય્યાનો સેક્ર�ટર� .
તેણે મને ક�ું ક� : �ુ ં તેમના માટ� હઝરત ઈમામ
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જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ) પાસેથી સમય
મેળ �ું (�માં તેઓ અલ�ય્હસ્સલામની �ખદમતમા
પહ�ચીને તેઓ પાસેથી અ�ુક મસઅલાનો જવાબ
મેળવી શકાય.) મ� ઈમામ (અલ�ય્હસ્સલ)
પાસેથી ર� મેળવી. �યાર� તે ઈમામ
(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં પહ�ચ્ય, ત્યાર�
સલામ કર�ને બેસી ગયો પછ� બોલ્યો: �ુ ં આપના
ઉપર �ુરબાન થા�. �ુ ં એ (ઝા�લમ) કૌમની
કચેર�માં નોકર રહ્યો . મ� તેઓના શાસનમાં ઘણો
માલ એકઠો કય� છે . અને તેઓના ઘણા કામોમાં મ�
ફક્ત દ�ખર�ખ રાખવા�ું કામ કય� છ... �ુ ં મારા
માટ� તેમાંથી િનકળવાનો કોઈ રસ્તો છે?
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ઇમામે ફરમાવ્�ું: �ુ ં � વાત કહ�શ તેના ઉપર � ુ ં
અમલ કર�શ? તેણે ક�ું : જ�ર કર�શ. ઇમામે
ફરમાવ્�ું: એ�ુ ં કરો ક� શાસન દરિમયાન તમે �
કાંઈ ભે� ું ક�ુર્ છે તે તેમજ તમે � � લોકોને
ઓળખો છો તેમનો માલ પાછો આપી દયો. અને �
લોકોને તમે ઓળખતા નથી તેમનો માલ તેમના
વતી સદકો કર� દયો. જો તમે આ પ્રમાણે ક�ુર્
�ુ ં �ુદા પાસે તમારા માટ� જ�તમાં �મીન થઈશ.
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પ્રકર- ૧૧ : લડનારાઓની તૌબા
�ુરઆને મ�દ :* િસવાય ક� �ઓ તૌબા કર� એ પહ�લા તમે તેમના
પર કા� ૂ મેળવો, માટ� તમે આ �ણી લ્યો ક�
અલ્લાહ મોટો ક્ષમાવ(અને) દયા કરનાર છે .
- (� ૂ. માએદાહ, આ. ૩૪)
હદ�સ :(ર૧૬૦) સોહ�લ �બન �ુસઅ કહ� છે ક� મ� હઝરત
ઈમામ રઝા (અલ�ય્હસ્સલ)ને તેમના એક
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સહાબીને કહ�તા સાંભળ્યા ક�: �મણે હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) સાથે જગ
ં કર� તેમના ઉપર �ુદા
લાનત કર� .
ઇમામે ફરમાવ્�ું: આ પ્રમાણે ક.... એ િસવાયના
લોકો �મણે તૌબા કર� લીધી અને પોતાની
�ુધારણા પછ� ઇરશાદ ફરમાવ્�ું: �મણે તેઓની
મદદ ન કર� અને તેની તૌબા પણ ન કર� તેના
�ુનાહ એ લોકો કરતા વધાર� સખ્ત છે ક� �ઓએ
આપની સાથે જગ
ં કર� અને પછ� તૌબા કર�
લીધી.
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પ્રકર- ૧ર : તૌબાના પ્રક
(ર૧૬૧) દર� ક �ુનાહ માટ� તૌબા છે , �ુપ્ત
�ુનાહોની તૌબા પણ �ુપ્ત ર�તે હોય છ, અને
�હ�રમાં કરવામાં આવેલા �ુનાહોની તૌબા
�હ�રમાં હોય છે , �ણે �પાઈને �ુરાઈ કર� તેના
માટ� જ�ર� છે ક� �પાઈને જ નેક� કર� અને �ણે
�હ�રમાં �ુનાહ કયાર્ તેના માટ� જ�ર� છે ક� નેક�
પણ �હ�ર� ર�તે કર� .
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)

1795

પ્રકર- ૧૩ : તૌબાએ ન� ૂહ
�ુરઆને મ�દ :* હ� ઈમાન લાવનારાઓ ! અલ્લાહની હ�ુરમાં
િનમર્ળ મનથી પ�ાતાપ કર.
- (� ૂ. તહર�મ, આ. ૮)
હદ�સ :(ર૧૬૨) �ુદાવંદ� તઆલાના આ કૌલ ...�ુ�ુ
એલલ્લાહ� તૌબતન ન�ૂહ... િવશે ફરમાવ્�ું: બંદો
1796

ગનાહથી એવી ર�તે તૌબા કર� ક� ફર� પછ� તે જ
�ુનાહ ન કર� .
અન્ય �કતાબમાં આ ર�વાયત બી� ર�તે છે:
માણસ �ુનાહથી તૌબા કર� અને િનયત કર� લે ક�
તે �ુનાહ તરફ ફર�થી કયાર� ય નહ� �ય.
(ર૧૬૩) અહમદ �બન હ�લાલ કહ� છે ક� મ� હઝરત
ઈમામ અલી નક� (અલ�ય્હસ્સલ)ને ‘તૌબાએન�ુહ’ િવશે � ૂછ�ું ક� તે �ું હોય છે ?

1797

ઇમામે લખીને ફરમાવ્�ું ક� �િતરક બાબત
�હ�રના �વી જ હોય બલ્ક� તેનાથી પણ વધાર�
સાર� હોય.
(ર૧૬૪) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)ને સવાલ
કરવામાં આવ્યો ક�: ‘તૌબાએ-ન�ુહ’ �ું હોય છે ?
આપે ફરમાવ્�ું: �દલમાં શરમ�દગી હોય, �ભ
ઉપર ઇસ્તગફાર હોય અને તે કામ ફર�થી ન
કરવાનો મ�મ ઇરાદો હોય.
(ર૧૬૫) તોબાએ ન� ૂહ એ છે ક� �યાર� કોઈ �ુનાહ
તારાથી થઈ �ય તો તે �ુનાહ માટ� શરમ�દગી
1798

કર, અને �ુદા પાસે ઇસ્તગફાર ક. અને પછ�
કયાર� ય તે �ુનાહ તરફ ન �.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(ર૧૬૬) મ� હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહ
અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્)ને તૌબા િવશે સવાલ
કય� ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ુ: �યાર� તમારાથી કોઈ
પણ પ્રકારની �ૂલ થઈ  ત્યાર� એ જ સમયે
�ુનાહો માટ� શરમ�દગી વ્યક્ત કરો અને તમાર
શરમ�દગી દ્વા �ુદા પાસે ઇસ્તગફાર કર, પછ�
�ાર� ય તે �ુનાહ તરફ પાછા વળ�ને ન �ઓ.
1799

1800

પ્રકર- ૧૪ : તૌબા કરવામાં િવલંબ
�ુરઆને મ�દ :* અલ્લાહ તે લોકોની તૌબા �સ્વકાર� છે ક� �
નાદાનીથી બદ� કર� છે પછ� ન�કમાં જ (� ૃત્�ુ
પહ�લા) તૌબા કર� લે છે ; તો એવાઓની તૌબા
અલ્લાહ ક�ૂલ કર છે .
- (� ૂ . િનસા, આ. ૧૭)
હદ�સ :-

1801

(ર૧૬૭) અય ઇબ્ને મ�્ઉ દ! �ુનાહોમાં વધારો ન
કરો (એટલે ક� �ુનાહોને અગ્રતા ન આ) અને
તૌબામાં િવલંબ ન કરો બલ્ક� તૌબાને �ુકદ્દમ ,
અને �ુનાહો કરવામાં મો�ું કરો ક�મક� અલ્લાહ
તઆલા તેની �કતાબમાં ફરમાવે છે ...� ૂ. કયામત...
ઇન્સાન તો એ ચાહ� છે ક� ભિવષ્યમાં પ(હંમશ
ે ા)
�ુરાઈ કરતો �ય.
- હઝરત ર� ૂલે કર�મ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ

1802

(ર૧૬૮) તૌબા કરવામાં િવલંબ કરવો એ
�ુદફર� બી છે અને તેને લાંબા સમય � ૂધી ટાળતા
રહ�� ું ભટક� જવા�ું કારણ બને છે .
(ર૧૬૯) એવા માણસ �વા ન બનો �ઓ અમલ
કયાર્ વગર આખેરતની આશા રાખે છે અને લાંબ
આશાઓના આધાર� તૌબા કરવામાં મો�ું કરતા રહ�
છે . જો ખ્વાહ�શો તેમની સામે આવ �ય તો
�ુનાહ કરવા માંડ� છે અને તૌબા કરવામાં િવલંબ
કરતા રહ� છે .
(ર૧૭૦) જો તમે કોઈ �ુનાહ કયાર્ હોય તો તૌબા
થક� તેને ના�ુદ કરવામાં ઝડપ કરો.
1803

(ર૧૭૧) � માણસ તૌબા કરવામાં િવલંબ કર� તે
પોતાની �તને છે તર� છે . તેની ઉપર મૌતનો
અચાનક �ુમલો થવાનો ભય હોય છે .

1804

પ્રક-૧પ : તૌબા કરવા કરતા વધાર� સા�ં ુ .....
(ર૧૭૨) �ુનાહોને છોડ� દ� વા તે તૌબા કરવા
કરતા વધાર� સા�ું છે .
- હઝરત ઈમામ અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૭૩) પાછળ રહ� જવાથી બચ�ું એ (આગળ
ચાલ્યા ગયેલાઓન) પાછા બોલાવવાનો સવાલ
કરવા કરતા વધાર� સા�ું છે .
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)

1805

(ર૧૭૪) � માણસ ઉપર કોઈ�ું કઝર્ ન હો, તે
એવા માણસથી વધાર� � ૂશી અને િન��ચત હોય છે
�ની ઉપર કોઈ�ુ ં કઝર્ હો, ભલે તેની હાલત
કઝર્ની અદાયગી માટ� સાર� હો.
તેવી જ ર�તે � માણસ �ુનાહ નથી કરતો તે એવા
માણસથી વધાર� � ૂશ હોય છે � �ુનાહ કરતો
હોય, ભલે પછ� તેની તૌબા બ�ુ જ �ુ� ૂસ સાથેની
હોય.
- હઝરત મસીહ (અલ�ય્હસ્સલ)

1806

ુ ા તૌબા કરનારાઓની પરદાપોશી
પ્રકર- ૧૬ �દ
કર� છે.
(ર૧૭૫) � તૌબા કર� છે �ુદા તેની તૌબાને ક� ૂલ
કર� છે અને તેના �ગોને �ુકમ થાય છે ક� તેની
પરદાપોશી કર� . જમીનના �ુકડાને �ુકમ આપવામાં
આવે છે ક� તેના ઐબોને �પાવે અને �ુનાહ
લખનારાઓની યાદદાશ્તમાંથી તે �ુનાહ �ૂંસી
નાખવામાં આવે છે .
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)

1807

(ર૧૭૬) મોઆવીયહ �બન વહબ કહ� છે ક� મ�
હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
પાસેથી સાંભળ્�ું ક� �યાર� મોઅિમન બંદો ખા�લસ
�દલથી તૌબા કર� છે ત્યાર �ુદા તેને ચાહ� છે અને
તેના ઐબોને �ુિનયા અને આખેરતમાં �પાવે છે .
મ� �ુછ�ું : તેના ઐબોને ક�વી ર�તે �પાવવામાં
આવે છે ?
ફરમાવ્�ુ : બંને ફ�રશ્તાઓએ તેના � �ુનાહો
લખ્યા હોય તેને �ુલાવી દ�વામાં આવે છ... અને
�યાર� તે �ુદાની �ુ�રમાં પહ�ચે છે ત્યાર� તેના
1808

�ુનાહો માટ� તેની િવ�ધ્ધમાં સાક્ષી આપનાર� ક
વસ્ �ુ હોતી નથ.

1809

પ્રકર- ૧૭ : �રુ ાઈઓ� ંુ નેક�માં પ�રવતર્
�ુરઆને મ�દ :* િસવાય ક� � તૌબા કર� અને ઈમાન લઈ આવે
અને સત્કાય� કર, તો પછ� તેઓજ તે છે ક� �ની
બદ�ઓ અલ્લાહ નેક�ઓથી બદલી નાખશે; અને
અલ્લાહ મોટો ક્ષમાવ(અને) દયા� છે .
- (� ૂ. �રકાન, આ. ૭૦)
હદ�સ :-

1810

(ર૧૭૭) હઝરત દાઉદ પયગમ્બર તરફ �ુદાવંદ�
તઆલા તરફથી વહ� કરવામાં આવી : અય દાઉદ
! �યાર� મારો મોઅિમન બંદો �ુનાહ કર� છે , પછ�
�ુનાહથી પાછો ફર� છે , એટલે ક� તૌબા કર� લે છે ,
પછ� �યાર� તેને તેના એ �ુનાહ યાદ આવે છે
ત્યાર� તે શરમ�દગી અ�ુભવે છે તો �ું પણ તેના તે
�ુનાહને માફ કર� દ� �ં, તેના �ુનાહોને નેક�માં
બદલાવી ના�ુ ં �ં, તેમાં મને કોઈ પરવા હોતી
નથી. અને �ુ ં ‘અરહ�ુર રાહ�મીન’ �ં.
(ર૧૭૮) અલ્લાહ તઆલાના આ કૌ... એવા
લોકોના �ુનાહોને નેક�ઓમાં ફ�રવી નાખે છે ... િવશે
1811

ફરમાવ્�ું: આ આયત તમારા િવશે છે તે એ ર�તે
ક� કયામતના �દવસે �ુનહ
ે ગાર મોઅિમનને
લાવવામાં આવશે, તેને �ુદાની �ુ�રમાં ઊભો
રાખવામાં આવશે અને �ુદા તેનો �હસાબ લેશે...
એટલે � ૂધી ક� �ુદા તેની તમામ �ુરાઈઓથી તેને
વાક�ફ કર� દ� શે. તે માણસ કહ�શે ક� તે બધી વાતોને
�ુ ં ��ું �ં. �ુદાએ તઆલા ફરમાવશે : મ� તાર�
આ બધી �ુરાઈઓને �ુિનયામાં �પાવી રાખી અને
આ� આ બધી માફ ક�ં �ં (ફ�રશ્તાઓને
ફરમાવશે) : તેની આ બધી �ુરાઈઓને નેક�માં
બદલી નાખો. પછ� તે� ું અઅમાલના�ુ ં લોકોની
સામે લાવવામાં આવશે. ત્યાર� તે કહ�શે:
1812

�ુબ્હાનલ્લા! આ બંદાની એક પણ �ુરાઈ નથી !
...
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૭૯) � લોકો કોઈ જગ્યાએ બેસીને �ઝક્ર� �ુ
કર� છે (ત્યાર) ત્યાં જ આસમાન પરથી અવાજ
આપનારો અવાજ આપે છે : ઉઠો, ઊભા થાવ,
�ુદાએ તમારા �ુનાહોને નેક�માં બદલાવી નાખ્યા
છે , અને તમો બધાને બક્ષી દ�ધા .
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
1813

પ્રકર- ૧૮ : અલ્લાહ િવશે એમ કહ� �ું ક ‘નહ�
બક્’
(ર૧૮૦) તમે �ુદા િવશે એમ ન કહયા કરો ક� તે
(ફલાણાને) નહ� બક,્ ક�મક� � એમ કહ� છે તેને
�ુદા ખોટો પાડશે.
(ર૧૮૧) માર� ઉમ્મતના 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
સજદામાં હતો ત્યાર� બી� એક માણસે તેની
1814

ગરદન ઉપર પગ �ુક� દ�ધો, ત્યાર� નમાઝ
પડનારા (નીચેના) માણસે ક�ું : �ુદાની કસમ !
�ુદા તને �ાર� ય નહ� બક્.
�ુદાવંદ� આલમે ફરમાવ્�ું: મારા બંદાએ આમ ક�ું
છે ક� �ુ ં તેને �ાર� ય નહ� બ�ું પરં � ુ મ� તેને બક્ષ
દ�ધો છે .
(ર૧૮૩) � માણસ �ુદાના કામોમાં પોતાના
ફ�સલા સંભળાવે છે , �ુદા તેને ખોટો પાડ� છે .
- હઝરત ર�ુલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
1815

(ર૧૮૪) �ુન્દબ ગફાર�(ર.)થી �રવાયત છે ક�
હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય વઆલેહ�
વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: એક �દવસ કોઈ માણસે
ક�ું : �ુદાની કસમ ! �ુદાવંદ� આલમ ફલાણા
માણસને હરગીઝ નહ� બક્, �ુદાવંદ� આલમે
ફરમાવ્�ું: મ� તે માણસને તો બક્ષી દ�ધો , અને
તે બી� માણસના આમાલને નકામા કર� નાખ્યા
છે �ણે ક�ું હ�ુ ં ક� �ુદા ફલાણા માણસને નહ�
બક્.

1816

 ﺙ- સા
િવભાગ - ૧ : સવાબ
પ્રકર- ૧ : સવાબ
�ુરઆને મ�દ :* અને બાક� રહ�નારા સારા કાય� તારા
પરવર�દગાર પાસે પ�રણામની �એ ઉ�મ છે અને
(વળ�) ઉમ્મેદ અને આશાની �એ પણ(બહ�તર)
છે .
- (� ૂ. કહફ, આ. ૪૬)
1817

* અને હંમશ
ે કાયમ રહ�નારા સત્કાયર્ તાર
પરવર�દગારની પાસે �ુણ્યની �એ બહ�તર છે અને
પ�રણામની �એ પણ.
- (� ૂ. મર�યમ, આ. ૭ર)
* � કાંઈ તમાર� પાસે છે તેનો (સં� ૂણર) નાશ થઈ
જશે અને � કાંઈ અલ્લાહની પાસે છે તે જ બાક�
રહ�નાર છે .
- (� ૂ. નહલ, આ. ૯૬)
હદ�સ :1818

(ર૧૮૫) તારા અમલનો સવાબ, અમલ કરતા
(ક�ટલોય) બહ�તર છે .
(ર૧૮૬) જો શોખ અને ઇશ્કમાં �ુબેલા માણસની
�મ �ુલાકાત માટ� ફ�રયાદ કરો અને ગમગીન
અને શોકમાં �ુબલ
ે ાની �મ �ુઆ માંગો તો તમને
�ુદાની િનકટતા પ્રાપ્ત થઈ અને તેમની પાસે
તમારા દરજ્� �ુલંદ થઈ �, અથવા તમારા એ
�ુનાહ માફ કર� દ� �ને ક�રામન-કાતેબીને લખ્યા
છે , અને ફ�રશ્તાઓએ �ુર�ક્ષત કર� લીધા. તે
બ�ું એ બાબતથી ઓ�ં છે � સવાબની મ� તમારા

1819

માટ� ઉમ્મેદ રખી છે અને � અઝાબનો મને તમારા
માટ� ડર છે .
(ર૧૮૭) આખેરતનો સવાબ �ુિનયાની સખ્તીઓને
�ુલાવી દ� છે .
(ર૧૮૮) અલ્લાહ તઆલાએ પોતાની ઇતાઅત માટ�
સવાબ અને પોતાના �ુકમની નાફરમાની માટ�
અઝાબ �ુકરર્ર કર�લો છ. પોતાના બંદાઓ માટ�
તેનો સવાબ અઝાબ કરતા વધાર� છે . અને વ�ુમાં
વ�ુ બંદાઓને જ�તમાં લઈ જવાની તેની કોિશશ
હોય છે .
1820

- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)

1821

પ્રકર- ર : સખ્તીના બદલામાં સવાબ મળે છ .
(ર૧૮૯) સવાબ સખ્તીઓ પર આધા�રત હોય છ.
(ર૧૯૦) કોઈ અમલનો સવાબ તેના માટ�
ઉપાડવામાં આવેલી સખ્તીઓ પર આધા�રત હોય
છે .
(ર૧૯૧) સબ્રનો સવાબ શ્રેષ્ઠ હ.
(ર૧૯૨) સખ્ત �ુશ્ક�લીઓ અને �ૂસીબતો દ્વ
દરજ્� અને હંમેશાની રાહત મળ� શક� છ.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
1822

1823

પ્રકર- ૩ : સૌથી મોટો સવાબ
(ર૧૯૩) સૌથી મોટો સવાબ ઇન્સાફમાં છ.
(ર૧૯૪) �હાદનો સવાબ સૌથી મોટો સવાબ છે .
(ર૧૯૫) બે બાબતો એવી છે �ના સવાબની કોઈ
મયાર્દા નથ. (૧) માફ કર� દ� � ુ ં અને (ર) બી�ઓ
સાથે અદલથી કામ લે�.ું
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)

1824

પ્રકર- ૪ : અમાર� પાસે બી�ુ ં પણ ઘ�ંુ છે.
�ુરઆને મ�દ :* � એક નેક� લાવશે તેના માટ� તેના જ �વો દસ
ગણો (બદલો) છે ,...
- (� ૂ. અ�આ
, આ. ૧૬૦)
્ ટમ
* �થી કોઈ વ્ય�ક્ત આ વાત નથી �ણતી ક
તેમની �ખોની ટાઢક માટ� ની કઈ વસ્�ુ તેમના
માટ� સંતાડ� રાખવામાં આવી છે , (અને આ) તેમના
નેક કાય�નો બદલો હશે � તેઓ કયાર્ કરતા હત.
1825

- (� ૂ. સજદહ, આ. ૧૭)
* � લોકોએ (�ુિનયામાં) ભલાઈ કર� છે , તેમના
માટ� (આખેરતમાં) પણ (એવીજ) ભલાઈ છે , અને
કાંઈ િવશેષ પણ.
- (� ૂ. � ૂ�ુસ, આ. ર૬)
* તેમના માટ� તે (જ�તમાં) તેઓ � કાંઈ ચાહશે
તે મૌ�ૂદ હશે અને અમાર� પાસે તે કરતાંય વધાર�
છે .
- (� ૂ. કાફ, આ. ૩પ)
1826

હદ�સ :(ર૧૯૬) � માણસ નેક�ની સરખામણી તેનાથી
અફઝલ વસ્ �ુ સાથે કર� છે તેને તેનો બદલો મળે
છે .
(ર૧૯૭) અલ્લાહની રાહમાં �હાદ કરનારાઓની
ફઝીલતમાં ફરમાવ્�ું: તેઓમાંથી એક એક માણસ
પોતાના �ુ�ુંબીઓ અને સાથીદારોમાંથી િસ�ેર
હ�ર માણસોની શફાઅત (ભલામણ) કરશે. એટલે
� ૂધી ક� તેના બે સાથીદારો પરસ્પર લડશે ક�
તેનાથી વધાર� નઝદ�ક હતો. તે (�ુ�હ�દ) માર�
અને હઝરત ઇબ્રાહ�(અલ�ય્હસ્સલ)ની સાથે
1827

�ુલ્દ�બર� પર બેસીને સવાર સાંજ પોતાના રબની
અઝમતતે િનહાળશે.
- હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ)
(ર૧૯૮) અનસ કહ� છે ક� હઝરત ર� ૂલે �ુદા
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને � ૂ.
� ૂ�ુસ, આ. ર૬ ... િવશે � ૂછવામાં આવ્�ું ક� તેનો
અથર્ �ું છે? � હઝરત (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ ફરમાવ્�ું: � લોકોએ
�ુિનયામાં નેક કાય� કયાર્ તેમના માટ� ભલાઈ
એટલે ક� જ�ત છે અને વધાર� નો અથર �ુદાવંદ�
કર�મની અઝમત િનહાળવી તે છે .
1828

(ર૧૯૯) ... તેઓ પોતાના રબની તરફ, તેની
ક� �ફયત કોઈપણ મયાર્દા વગર િનહાળશ.
(ર૨૦૦) મૌલાએ કાએનાત હઝરત અમી�લ
મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ)એ આ આયત િવશે
ફરમાવ્�ું: હસનાનો અથર્ જ�ત છે અને વધાર�નો
અથર્ અલ્લાહ તઆલાની અઝમત િનહાળવી તે .
(ર૨૦૧) હઝરત અલી (અલ�ય્હસ્સલ), હઝરત
ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)થી �રવાયત કર� છે ક� આ આયત અમાર�
પાસે વધાર� પણ છે ... િવશે ફરમાવ્�ું: તેમના માટ�
1829

અલ્લાહ તઆલા પોતાન તજલ્લી(કલ્પના ન કર�
શકાય તેવો પ્રક) �હ�ર કરશે.

1830

પ્રકર- પ : અમલના સવાબ િવશે
(રર૦૨) � માણસ � ૂધી એ વાત પહ�ચે ક� હઝરત
ર� ૂ�ુલ્લાહ(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલ
વસલ્લ)એ કોઈ કામ કરવાનો અ�ુક સવાબ
બયાન ફરમાવ્યો છે અને તે માણસ તે વાતન
�ુ�ર� પાક (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)નો કૌલ સમ�ને તેના ઉપર અમલ કર�
તો તેને એ જ સવાબ ચો�સ મળશે, ભલે પછ� તે
� હઝરતે ન પણ ફરમાવ્�ું હો.
- હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)
1831

(રર૦૩) � માણસ � ૂધી કોઈ અમલ કરવા બદલ
સવાબ મળશે તેવી હદ�સ પહ�ચી હોય, અને તે તે
જ સવાબ મેળવવાની આશામાં તે કામ કર� તો તેને
તેનો સવાબ અવશ્ય મળશે ભલે પછ� તે હદ�સ
સાચી ન પણ હોય.
- હઝરત ઇમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)
(રર૦૪) � માણસ કોઈ અમલ કરવાથી સવાબ
મળશે તેવી વાત સાંભળે અને પછ� તેના ઉપર
અમલ પણ કર� તો તેને તેનો સવાબ મળ� જશે.
ભલે પછ� તે વાત તે ર�તે ન હોય.
1832

પ્રકર- ૬ : કાફરને પણ સવાબ મળે છે.
(રર૦૫) � કોઈ નેક� કરનારો નેક� કર� , તે
�ુસલમાન હોય ક� કાફર તેને �ુદા જ�ર સવાબ
(બદલો) આપશે.
� ૂછવામાં આવ્�ું: કાફરને સવાબ ક�વો ?
ફરમાવ્�ું: જો તેણે સીલે રહ�મી કર� અથવા કોઈને
(દાન) આપ્�ું અથવા નેક કાય� કયાર્ તો �ુદાવંદ
આલમ તેને માલ, ઔલાદ અને તં�ુરસ્તી તેમજ
સલામતીના �પમાં સવાબ અતા ફરમાવશે.

1833

પછ� � ૂછવામાં આવ્�ું: તેને આખેરતમાં �ુ ં મળશે
?
ફરમાવ્�ું: અઝાબ ઉપર અઝાબ અને � ૂ.
મોઅિમનની આ, ૪૬ પઢ�... �ુકમ થશે ફ�રઔન
વાળાઓને સખત અઝાબમાં નાખી દયો.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ

1834

િવભાગ - ર : �ુરહ (ઇન્ક�લા)
પ્રક - ૧ : મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)ના ઝ�ુર થવા
ુ દ�શા)...માં ઇસ્લામી ઇન્ક�લ
પહ�લા મશ્રીલ(�વર
(૧)
(રર૦૬) ક�ટલાક લોકો મશ્રી◌ે...માં �હ�ર થશે.
�ઓ મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)ની �ુ�ુમત માટ�
યોગ્ય વાતાવરણ બનશ.
(રર૦૭) જ�ત �ુવર્ દ�શામાં છ.....

1835

(રર૦૮) તમામ �ુકમો તેના હાથમાં હશે. એટલે
� ૂધી ક� �ઓ કત્લ થનારા છે તેઓ કત્લ  જશે
અને તેઓ વચ્ચે એક પ્રકારની અગ્રીમતા અમ
આવી જશે. �યાર� એમ થશે ત્યાર� અલ્લાહ તઆલ
તેમના માટ� મશ્રી ક તરફથી ક�ટલીક કૌમોન
મોકલશે, �ઓ માર� માર�ને તે લોકો�ું સત્યનાશ
કાઢ� નાખશે. અને એક એકને ગોતી ગોતીને કત્લ
કરશે. �ુદાની 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 (અલ�ય્હસ્સલ)
(રર૦૯) અ�ુ સાલીન કહ� છે : અમે હઝરત અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)ની પાસે �ુફામાં રહ�તા હતા. એક
�દવસ અમે તેઓ (અલ�ય્હસ્સલ) સાથે બેઠા
હતા ત્યાર� આપે ફરમાવ્�ુ: અવલાદ�
પયગમ્બરમાંથી કોણ હકને કાયમ કરવા માટ� જંગ
કરશે. �યાર� ક� તમામ �ુકમતો તેમના હાથમાં હશે.
�યાર� તેઓની સંખ્યા વધી જશે અને તેઓ
એકબી�થી આગળ વધવાની કોિશશ કરશે ત્યાર�
તેમને કત્લ કરનારાને કત્લ કર� નાખવામાં આવ
અને તેઓમાંથી એક એકને ગોતી ગોતીને કત્લ
1837

કર� નાખશે. �ુદાની કસમ ! જો તે એક વરસ
�ુ�ુમત કરશે તો અમે બે વરસ �ુ�ુમત કર�ુ.ં
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પ્રકર- ર : હઝરત મહદ� (અલ�ય્હસ્સલ)ના
ુ
ઝ�ુર થવા પહ�લા �વર્ �દશ
ામાં ઇસ્લામી ઇન્ક�લ
(ર)
(રર૧૦) અમો એહલેબૈત છ�એ, �ુદાવંદ� આલમે
અમારા માટ� �ુિનયાની સરખામણીમાં આખેરતને
પસંદ ફરમાવી છે .
મારા પછ� માર� એહલેબૈતને સંકટ, દ� શિનકાલ
અને �ુદાઈનો સામનો કરવો પડશે, એટલે � ૂધી ક�
� ૂવર્માંથી ક�ટલાક લોકો િનકળશે �ઓની પાસે
કાળા વાવટા હશે. તેઓ હકની માંગણી કરશે. પરં � ુ
1839

લોકો તેમને તેમના હક નહ� આપે. તે માટ� તેઓ
જગ
ં કરશે અને પ્રભાવ મેળવી લે. પછ� તેમને
તેમની માંગણી �ુજબ�ું બ�ુ ં મળ� જશે પરં � ુ તે
લોકો તેનો �સ્વકાર નહ� કર� તેઓ તેમની પાસે�ું �
કંઈ હશે તે બ�ુ ં મારા એહલેબત
ૈ ની એક વ્ય�ક્તન
સ�પી દ� શે, ��ું નામ મારા નામ ��ુ ં હશે અને તે
સમ્રગ જમીનના મા�લક બની જ. અને જમીનને
અદલો ઇન્સાફથી એવી ર�તે ભર� દ�શે � ર�તે તે
�લ્મ અને અત્યાચારથી ભરાએ હશે. જો તમે
અથવા તમારા વંશમાંથી કોઈ એ સંજોગોને પ્રાપ
કર� લે (તે જમાનામાં હાજર હોય) તો તેની એ
ફરજ છે ક� તેઓ પાસે પહ�ચી �ય, ભલે તેને
1840

બરફના પહાડો ઉપર �ુટણીયા
ં
ભેર ચાલીને ક�મ ન
જ�ું પડ�. ક�મક� તેઓ જ �હદાયતના ધ્વજ હશ.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ
(રર૧૧) અબ્�ુલ્લાહ કહ� છે ક� એક વખત અમ
હઝરત ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ)ની �ખદમતમાં બેઠા હતા, ત્યાર� અચાનક
�ુર�શના ક�ટલાક �ુવાનો તેઓની સામેથી પસાર
થયા, તેમને જોઈને �ુ�ર (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)નો રં ગ બદલાઈ ગયો, અમે
ક�ું : યા ર� ૂલલ્લાહ(સલ્લલ્લાહો અલય્
1841

વઆલેહ� વસલ્લ) ! અમે આપના ચહ�રાનો રં ગ
બદલાતો જોઈ રહ્યા છ, તે� ુ ં �ુ ં કારણ છે ?
આપે ઇરશાદ ફરમાવ્�ું: અમે એહલેબૈત છ�એ,
અને અલ્લાહ અમારા માટ� �ુિનયાની સરખામણીમાં
આખેરતને પસંદ કર� છે . મારા પછ� માર� આ
એહલેબત
ૈ ને બલાઓ, દ� શિનકાલ અને �ુદાઈઓનો
સમાનો કરવો પડશે. એટલે � ૂધી ક� અહ�થી �ુ�ર
સલ્લલ્લા અલય્હ� વઆલેહ� વસલ્લમ એ �ૂવ
�દશા તરફ હાથ વડ� ઇશારો કય�, અને ફરમાવ્�ું:
ક�ટલાક લોકો િનકળશે �મની પાસે કાળા વાવટા
હશે, તે લોકો હકની માંગણી કરશે, પરં � ુ લોકો
1842

તેમની માંગણીને � ૂર� નહ� કર� . તેઓ માંગણી
કરતાજ રહ�શે પરં � ુ લોકો તેમની માંગણી � ૂર� નહ�
કર� ... તેમની માંગણીના �ુનરાવતર્ન પછ� પણ
તેમની વાત સાંભળવામાં નહ� આવે �ના પ�રણામે
તેઓ જગ
ં કરશે અને મ�મ ર�તે લડશે. છે વટ�
તેમની માંગણીને �સ્વકાર� લેવામાં આવશ. પરં � ુ
તેઓ તેને ક� ૂલ નહ� કર� . એટલે � ૂધી ક� તેઓ
તેમનો સમગ્ર મામલો મારા એહલેબૈતમાંથી એ
માણસને સ�પી દ� શે � જમીનમાં જમીન પહ�લા �
ર�તે �લ્મ અને અત્યાચારથી ભરાએલી હશે તે
અદલો ઇન્સાફમાં ફ�રવી નાખશ. તમારામાંથી �
કોઈ તેમનો જમાનો �ુએ તેઓ તરત જ તેઓ પાસે
1843

પહ�ચી �ય. ભલે તે માટ� બરફના �ુકડાઓ ઉપર
�ુટણભે
ં
ર ચાલ�ું પડ�.
(આ પ્રકારની હદ�સો �ુદ� �ુદ� ર�તે �રવાય
કરવામાં આવી છે .)
(રર૧૨) એટલે � ૂધી ક� એક કૌમ � ૂવર્ �દશા
તરફથી આવશે, તેમની પાસે કાળા વાવટા હશે.
તેઓ હકની માંગણી કરશે. પરં � ુ તેમને હક
આપવામાં નહ� આવે. તેઓ બે અથવા ત્રણ વખ
માંગણી કશે. પરં � ુ તેઓને કોઈ સાંભળશે નહ�.
છે વટ� તેઓ જગ
ં કરશે. અને િવ�ય મેળવશે અને
તેમની માંગણી ક� ૂલ રાખવામાં આવશે. પરં � ુ
1844

તેઓ તેને ક� ૂલ નહ� કર� . એટલે � ૂધી ક� તે
મામલો મારા એહલેબત
ૈ ના એક માણસને સ�પવામાં
આવશે � જમીનને એવી ર�તે અદલો ઇન્સાફથી
ભર� દ� શે ક� � પહ�લા �લ્મ અને અત્યાચારથ
ભર� લી હશે. તમારામાંથી જો કોઈ માણસ એ
સંજોગોને �ુએ તો � ુરત જ તેમની પાસે પહ�ચી
�ય. ભલે પછ� તેને બરફ ઉપર �ુટં ણીયા ભેર
ચાલ�ું પડ�. ક�મક� તે (એહલેબત
ૈ ની વ્ય�ક) મહદ�
(અલ�ય્હસ્સલ) હશે.
- હઝરત ર� ૂલે અકરમ સલલલ્લાહો અલય્હ
વઆલેહ� વસલ્લ
1845

(રર૧૩) �ણે ક� �ુ ં એક કૌમને જોઈ રહયો �ં �
�ુવર્માંથી િનકળ�ને હકની માંગણી કર રહ� છે .
પરં � ુ લોકો તેના હક આપતા નથી. તે કૌમ
માંગણી કરશે પણ તેને તેના હક આપવામાં નહ�
આવે. �યાર� તે આ હાલત જોશે ત્યાર� પોતાની
તલવારોને ખભા ઉપર રાખી દ� શે (જગ
ં કરશે).
તેથી તેમની તમામ માંગણીઓને ક� ૂલ કરવામાં
આવશે. પરં � ુ તેઓ તેને �સ્વકારશે નહ. અને એ જ
હાલતમાં અડગ રહ�શે અને પોતાના તમામ
ુ અમ)ને સ�પી
વ્યવહાર તમારા સાહ� (સાહ��લ
દ� શે. તે કૌમના કત્લ થનારાઓ શહ�દ હશ. યાદ
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રાખો ! મને મૌકો મળ� �ય તો સૌથી પહ�લા એ
ુ અમ્રની પાસે પહ�ચી .
સાહ��લ
- હઝરત ઈમામ મોહમ્મદ બા�કર(અલ�ય્હસ્સલ)

1847

પ્રકર- ૩ દ�ન ખાતર તમારા વતી મોરચો
સંભાળશે.
(રર૧૪) મીનહાલ �બન ઉ�ુતએક માણસથી
�રવાયત કર� છે : �ુ ં મ�સ્જદમાં હતો અને અલી
(અલ�ય્હસ્સલ) �ટોના મીમ્બર ઉપર બેસીને
અમને �ુત્બો આપી રહ્યા . માર� પાછળ
સઅસહ �બન �ુહાન પણ મૌ�ૂદ હતા. તેવામાં એક
માણસ આવ્ય. તેણે આપ (અલ�ય્હસ્સલ)ને
કોઈ �ુપ્ત વાત કહ� � અમે સાંભળ� ન શ�, એ
વાત સાંભળ�ને આપના ચહ�રા ઉપર �ુસ્સાના
�ચન્હો �હ�ર થયા અને આપ ખામોશ પ
1848

થઈ ગયા. એટલામાં અ�અ
્ સ (�બન ક� સ) આવી
ગયા. તે લોકોના સ�ુહને ચીર�ને મીમ્બરની પાસે
પહ�ચી ગયા. અને કહ�વા લાગ્યા: યા
અમી�લ મોઅમેનીન (અલ�ય્હસ્સલ) આ
�ુખર્ફામ(લાલ ચામડ� વાળા લોકો) એ અમાર�
ઉપર પ્ર�ુત્વ મેળવી લી�ુ.
રાવી કહ� છે ક� સઅસહ� પોતાના ખભા ઉપર બંને
હાથ માર�ને ક�ું : ઇ�ા �લલ્લાહ� વઇ�ા એલય્હ
રા�ઊન. આ� હ. અલી (અલ�ય્હસ્સલ)

1849

અરબો િવશે એ વાત કહ�શે � તેઓએ આજ � ૂધી
�ુપ્ત રાખી હત.
રાવી કહ� છે : હ. અલી (અલ�ય્હસ્સલ) બ�ુ જ
�ુસ્સે થયા અને ફરમાવ્�ુ: કોણ છે � મને એ
હલ્ક� પ્ર�ૃિતના લોકો સામે લાચાર સમ�
�માંનો એક પોતાના પડખામાં વળ ખાઈ રહયો
છે . �યાર� એક કૌમે ઝીક્ર� �ુદા માટ� �હજરત કર�લ
છે . ત્યાર� તે લોકો મને કહ� છે ક� �ું ત
કૌમને મારાથી �ૂ ર કર� દ�, જો મ� તે �ુજબ �ુર્
તો �ુ ં િસતમગારોમાંથી ગણાઈશ.
1850

એ ઝાતની કસમ �ણે દાણાઓને ચીયાર્ છે અને
�વને પૈદા કયાર્ છ, મ� હઝરત મોહમ્મદ
(સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલેહ� વસ)ને એમ
ફરમાવતા સાંભળ્યા છે: �ુદાની કસમ આ લોકો
દ�નથી ફર� જવા વખતે એવો માર મારશે, �વો
મારા તમે તેમને દ�નની શ�આત વખતે
માય� હતો.
(રર૧૩) હ. ર� ૂલે �ુદા (સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લ)એ એહલે ફારસ (ઈરાનીઓ)
િવશે ફરમાવ્�ું: તમોએ તેમને �ુરઆન નાઝીલ
1851

થવાના બારામાં માયાર્ હત. અને તેઓ તેમની
�ુિનયાના ખતમ થવા પહ�લા તેના અથર્ઘટન િવશે
મારશે.
(રર૧૪) �ણે ક� �ુ ં અજમીઓ સાથે �ં અને તેમને
જોઈ રહયો �ં ક� તે લોકોએ મ�સ્જદ� �ુફામાં
ખૈમાઓ રાખેલા છે . અને �ુરઆના �ુ�લ
પ્રમાણે તા�લમ આપી રહ્ય..... - હ. અલી
(અલ�ય્હસ્સલ)

1852

(રર૧પ) તમાર� એ વખતે ક�વી હાલત હશે �યાર�
હ. કાએમ (આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ))
પોતાના ખૈમા મ�સ્જદ� �ુફામાં લગાવશ.
તેમના તરફથી એક નવી કૌમ આવશે � અરબો
સાથે સખત વ્યવહાર કરશ. - હઝરત ઈમામ
જઅફર� સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)

1853

ુ ા તમાર� ઉપર અજમવાસીઓને
પ્રક-૪ �દ
જ�ર મોકલશે.

(રર૧૬) તમે લોકો અમ્ર �બલ મઅ�ફ અને નહ
અિનલ �ુન્કરની ફરજો ��મ આપતા રહ,
નહ�તર �ુદા તમાર� ઉપર અજમવાસીઓને
મોકલશે. �ઓ તમાર� ગરદન ઉડાડ� દ� શે. �ઓ
તમારો માલ ખાઈ જશે. તેઓ એવા િસ�હ હશે �
ભાગશે નહ�.

1854

(રર૧૭) નઝદ�કમાં જ તમારા હાથ
અજમવાસીઓથી ભરાઈ જશે. પછ� �ુદા તેમને
(િસ�હ) �વા બનાવી દ� શે � ભાગશે નહ�. તેઓ
તમાર�
સાથે લડાઈ કરશે. પરં � ુ તમારો માલ ખાશે નહ�. હ. ર� ૂલે અકરમ સલ્લલ્લાહો અલય્હ� વઆલે
વસલ્લ
(રર૧૮) હ. ર� ૂલે �ુદા સલ્લલ્લાહો અલય્
વઆલેહ� વસલ્લમે મને આ વાત કહ� અને
ફરમાવ્�ું: અય અલી તમે બળવાખોર સ�ુહ,
1855

નાક�સીન અને માર� ક�ન સાથે જગ
ં કરશો.
�ુદાની કસમ અય અરબો, તમારા હાથ
અજમવાસીઓથી ભરાઈ જશે. ... અને �યાર�
તમારા હાથ તેમનાથી ભરાઈ �ય ત્યાર� તેઓ
એવી
ર�તે પલ્ટાઈ જશ. �વી ર�તે િસ�હ પલટાઈ �ય
છે . તેઓ તમા�ું કાંઈ પણ છોડશે નહ�, તમાર�
ગરદનો ઉડાડ� નાખશે. તમારો માલ ખાઈ

1856

જશે. અને �ુદાએ તમને માલના સ્વ�પમાં � કાંઈ
આપ્�ું હશે તે �ુટ� લેશે અને તમાર� જમીનો અને
સંપિ� ઓના વારસદાર બની જશે. આ
બ�ુ એ વખતે બનશે �યાર� તમે દ�નને બદલી
નાખશો અને ફસાદ અને �ુરાઈઓમાં ફસાઈ જશો.
- હ. અલી (અલ�ય્હસ્સલ)

1857

પ્રક-પ �ુ મ શહ�રથી ઇન્કલાબનો આરં
(રર૧૯) અલ્લાહ તઆલાએ �ુફા ◌ારા બી�
શહ�રો પર �જ
ુ ્જત કાએમ કર� છ. ત્યાંના
મોઅિમનો મારફત બી� શહ�રોના લોકો ઉપર
�જ
ુ ્જ
કાએમ કર� છે અને �ુમ શહ�ર મારફત બી� શહ�રો
ઉપર �ુજ્જત કાએમ કર� છ. અને �ુમના
રહ�વાસીઓ મારફત તમામ �ુવર્ અને પ��ચમન

1858

રહ�વાસી �જ�ો અને માણસો ઉપર �ુજ્જત કાએમ
કર� છે . �ુદાવંદ� આલમ �ુમ અને �ુમના
રહ�વાસીઓને કમઝોર (અને નબળા) નહ� રાખે,
બલ્ક� તેમને તૌફ�ક આપશ....
નઝદ�કમાં એક જમાનો એવો આવશે ક� �યાર� �ુમ
અને તેના રહ�વાસીઓ તમામ મખ્�ૂક ઉપર �ુજ્જ
બની જશે. આ એ વખતે થશે �યાર�
અમારા કાએમ (આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ))
ની ગૈબતનો ઝમાનો હશે. અને તેમના ઝ�ુર � ૂધી
આ િસલિસલો ચાલશે. જો એમ ન થાય
1859

તો જમીન તેના તમામ રહ�વાવાળાઓ સાથે ધંસી
પડશે. �ુમ અને �ુમના રહ�વાસીઓ ફ�રશ્તાઓ
બલાઓને �ૂ ર કરશે. અને � અત્યાચાર
માણસ �ુમના રહ�વાસીઓની તબાહ�નો ઇરાદો
કરશે તેને ‘કાસી�ુલ જબ્બા’ (અત્યાચાર�ઓની
ગરદનોને તોડનાર �ુદા) તેની ગરદન
તોડ� નાખશે. - હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)

1860

(રરર૦) નઝદ�કમાં �ુફા મોઅિમનોથી ખાલી થઈ
જશે, ત્યાંના મોઅિમનો તેમના �બસ્તર એવા ગો
વાળ� લેશે � ર�તે સાપ પોતાના દરમાં
�ુચ
ં � વળ� �ય છે . તે પછ� ઇલ્મ એક એવા
શહ�રમાં �હ�ર થશે �ને ‘�ુમ’ કહ�વાય છે . તે વખતે
�ુમ ઇલ્મ અને ફઝલની ખાણ બની જશ.
તે વખતે જમીન ઉપર કોઈ કચડાએલો વગર્
અિસતત્વમાં નહ� રહ� એટલે �ૂધી ક� પરદ�દાર
�ીઓ પણ કચડાએલી નહ� રહ�. આ સંજોગોમાં

1861

કાએમે આલે મોહમ્મદ(અલ�ય્હસ્સલ)ના
ઝ�ુરના ઝમાનામાં પૈદા થશે. તે વખતે �ુદા �ુમ
અને �ુમના રહ�વાસીઓને �ુજ્જતે �ુદા�ું ક�ન્સ્
બનાવી દ� શે. જો આમ ન થાય તો જમીન તેના
રહ�વાસીઓ સહ�ત ધંસી પડ�. અને જમીનમાં કોઈ
�ુજ્જત બાક� ન રહ.
આમ ત્યાંથી ઇલ્મના ઝરણાઓ �ટ� િનકળ. �
� ૂવર્ અને પ��ચમના તમામ શહ�રો �ૂધી પહ�ચી
જશે તે વખતે �ુદાની �ુજ્જત �ૂર� થશ.

1862

(�ુદા �ુજ્જત તમામ કરશ.) એટલે � ૂધી ક� આખી
જમીન ઉપર કોઈ પણ માણસ એવો નહ� રહ� �ના
� ૂધી ઇલ્મ અને દ�ન ન પહ�ચ્યો હ.
તે પછ� અમારા કાએમ (અલ�ય્હસ્સલ) ઝ�ુર
ફરમાવશે. - હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક
(અલ�ય્હસ્સલ)
(રરર૧) �ુમ વાસીઓમાંથી એક મદર્ હશ. �
લોકોને હકની તરફ બોલાવશે. તેની પાસે એક કૌમ
ભેગી થશે. �ના લોકો પોલાદના �ુકડા �વા

1863

હશે. તેને તેઝ અને તોફાની �ધી પણ તેમના
ઇરાદાઓમાંથી ફ�રવી નહ� શક�. તે લોકો ન તો
જગ
ં થી ગભરાશે અને ન તો ડરપોક પ�ુ
�હ�ર કરશે. બલ્ક� �ુદા ઉપર ભરોસો કરશે અને
નેક ��મ તો �ુ� ક�ઓ માટ� જ છે . - હઝરત
ઈમામ � ૂસા કા�ઝમ (અલ�ય્હસ્સલ)
(રરરર) અફફાને બસર� હઝરત ઈમામ જઅફર�
સા�દક (અલ�ય્હસ્સલ)થી �રવાયત કર� છે ક�
ઇમામે મને ફરમાવ્�ું: (તમે) �ણો છો ક� �ુમને
�ુમ
1864

શા માટ� કહ� છે , મ� ક�ું : �ુદા, તેના ર� ૂલ અને
આપ પોતે જ વધાર� સાર� ર�તે �ણો છો.
ઇમામે ફરમાવ્�ું: તેને એ માટ� �ુમ કહ�વામાં આવે
છે ક� તેના રહ�વાસીઓ કાએમે આલે મોહમ્મદની
સાથે એકઠા થશે. તેઓની સાથે મળ�ને
�ામ કરશે. સા�બત કદમ રહ�શે અને તેઓની
ભર� ૂર મદદ કરશે.
(રરર૩) અમારા સહાબીઓમાંથી એકની �રવાયત
છે ક� �ુ ં હઝરત ઈમામ જઅફર� સા�દક

1865

(અલ�ય્હસ્સલ)ની �ખદમતમાં બેઠો હતો ત્યાર�
આપે � ૂ.
બની ઇસરાઈલની આ આયતની િતલાવત
ફરમાવી..... પછ� �યાર� એ બે ફસાદોની પહ�લાનો
સમય આવી પહ�ચશે ત્યાર� અમે તમાર� ઉપ
અમારા ક�ટલાક બંદાઓને અગ્રીમતા આપ�ુ
ઘણા સખત રડનારા હશે. તે લોકો ઘરોની �દર
� ૂસી જશે અને �ુદાનો વાયદો � ૂરો થઈને જ
રહ�શ.ે

1866

મ� ક�ું : અમે આપના ઉપર �ુરબાન થઈ જઈએ
તે લોકો કોણ હશે ? આપે ત્રણ વખત ફરમાવ્�:
�ુદાની કસમ તેઓ �ુમના રહ�વાસીઓ
હશે.
(રરર૪) અલ્લાહ તબારક વ તઆલાનો આ કૌલ
......� ૂ. બની ઇસરાઈલ, આ. પ િવશે ફરમાવ્�ું:
એવા લોકો હશે �મને કાએમે આલે
મોહમ્મદના �ામની પહ�લા �ુદાએ તઆલા
મોકલશે. અને તેઓ આલે મોહમ્મદનો બદલો લેશ.
અને �ની પાસેથી બદલો લેવાનો હશે તેમને
1867

મૌતને ઘાટ ઉતારશે.
(રરરપ) માર� ઉમ્મતના �િતમ ઝમાનામાં એક
એવી કૌમ આવશે �ને એવો જ બદલો મળશે �વો
આ ઉમ્મતની પહ�લી કૌમને મળ્યો . તે
�ફત્નો ફ�લાવનાર કૌમ સાથે જંગ કરશે અને
�ુરાઈઓની ઇન્કાર કર�ને તેની િવ�ધ્ધમાં �હા
કરશે. �ુદાવંદા � ું અમને એ કૌમના સ�ુહમાં
બનવાની તૌફ�ક અતા ફરમાવ. (આમીન)
(૧) ઉ�ુર્ અ�ુવાદકની ન�ધ:- આ�....
જમાઉદ�સ્સાની હ. ૧૪૧ર તા. ર૪ ડ�સેમ્બર
1868

૧૯૯૧ સવાર� પોણા નવ વાગે �મેઅ ઈમામ
જઅફર
સા�દક રાજન� ૂરમાં આ �કતાબનો અ�ુવાદ � ૂરો
થયો. - મોહમ્મદ અલી ફાઝીલ(�કતાબના ઉ�ુર્
અ�ુવાદ)

(ર) મીઝા�ુલ �ુકમત ભાગ - ૧ ઉ�ુર્ અ�ુવાદમાંથી
�ુજરાતી અ�ુવાદ � ૂણર્ થય. તા. રપ ઝીલ્કાદ હ.
૧૪ર૦, તા. ર માચર્ ૦૦૦.
(ભાવનગર -ભારત)
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રબ્બના તકબ્બલ મી�ા ઇ�ક અન્તસ્સમ
અલીમ
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ન�ધ:
ક�તાબોમાં કોઇ પણ �ુલ દ� ખાય તો �ણ કરવા વીનંતી
hajinajitrust@yahoo.com
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